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 ירושלים בספר בראשית -ח"ב 
 
 פרשה נו ד"ה י ויקרא אברהם  בראשית רבה .1

ם  ַאְבָרָהם ָקָרא אֹותֹו ִיְרֶאה, ֶשֶנֱאַמר: ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם שֵׁ
ם ָקָרא אֹותֹו שָ  ם, ֶשֶנֱאַמר ַהָמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה. שֵׁ לֵׁ

ם, ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך )בראשית יד, יח( : ּוַמְלִכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשלֵׁ
ם ֶשָקָרא אֹותֹו ַאְבָרָהם,  א ֲאִני אֹותֹו ִיְרֶאה ְכשֵׁ הּוא ִאם קֹורֵׁ
ם,  א ֲאִני אֹותֹו ָשלֵׁ ם, ְוִאם קֹורֵׁ ם ָאָדם ַצִדיק ִמְתָרעֵׁ שֵׁ

א אֹותֹו ַאְבָרָהם ָאָדם ַצִדיק ִמ  יִני קֹורֵׁ ם, ֶאָלא ֲהרֵׁ ְתָרעֵׁ
ם, ְירּוָשַלִים. יֶהם, ִיְרֶאה ָשלֵׁ  ְירּוָשַלִים ְכמֹו ֶשָקְראּו ְשנֵׁ

Avraham called it "Yireh", as it says "and Avraham called the 

name of the place Ad-nai Yireh." Shem called it Shalem, as it says 

"And Malchitzedek, the king of Shalem..."(Genesis 14:18) The 

Holy One of Blessing said "If I call it Yireh, as Avraham called it, 

then Shem, who was a righteous man, will become angry; and if I 

call it Shalem, Abraham, who was a righteous man, will be angry. 

Instead, I call it Yerushalayim [Jerusalem], as they called it 

together: Yireh Shalem. Jerusalem. 

 
 בראשית פרק כב .2

ֶלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה ֶאת ַאְבָרָהם  )א( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהאֵׁ
ִני: ֹּאֶמר ִהנֵׁ ָליו ַאְבָרָהם ַוי ֹּאֶמר אֵׁ ֹּאֶמר ַקח ָנא ֶאת   ַוי )ב( ַוי

ֶאֶרץ ְוֶלְך ְלָך ֶאל  ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת ֶאת ִיְצָחק ִבְנָך
ִריָּה הּו ָשם ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶשר אַֹּמר  ַהמֹּ ְוַהֲעלֵׁ

ֶליָך: ם ַאְבָרָהם ַבבֶֹּקר ַוַיֲחבֹּש ֶאת ֲחמֹּרֹו ַוִיַקח   אֵׁ )ג( ַוַיְשכֵׁ
ת ִיְצחָ  י ְנָעָריו ִאתֹו ְואֵׁ י עָֹּלהֶאת ְשנֵׁ ַוָיָקם  ק ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעצֵׁ

ֶלְך ֶאל  קֹוםַויֵׁ )ד( ַביֹום   ֲאֶשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים: ַהמָּ

יָניו  קֹוםֶאת  ַוַיְראַהְשִליִשי ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת עֵׁ  ַהמָּ
ָרחֹּק: ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְשבּו ָלֶכם פֹּה ִעם   מֵׁ )ה( ַוי
יֶכם:ַהֲחמֹור  ְלָכה ַעד כֹּה ְוִנְשַתֲחֶוה ְוָנשּוָבה ֲאלֵׁ   ַוֲאִני ְוַהַנַער נֵׁ

ָלה ַוָיֶשם ַעל ִיְצָחק ְבנֹו ַוִיַקח  י ָהעֹּ )ו( ַוִיַקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעצֵׁ
יֶהם ַיְחָדו: ְלכּו ְשנֵׁ ש ְוֶאת ַהַמֲאֶכֶלת ַויֵׁ )ז(   ְבָידֹו ֶאת ָהאֵׁ

ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאבְ  ֹּאֶמר ִהֶנִני ְבִני ַוי ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ָרָהם ָאִביו ַוי
ִצים ְוַאיֵׁה ַהֶשה ְלעָֹּלה: ש ְוָהעֵׁ ה ָהאֵׁ ֹּאֶמר ִהנֵׁ ֹּאֶמר   ַוי )ח( ַוי

יֶהם  ִיְרֶאהַאְבָרָהם ֱאֹלִהים  ְלכּו ְשנֵׁ ָלה ְבִני ַויֵׁ לֹו ַהֶשה ְלעֹּ

קֹום)ט( ַוָיבֹּאּו ֶאל   ַיְחָדו: ַוִיֶבן ַמר לֹו ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָא  ַהמָּ
ִצים ַוַיֲעקֹּד ֶאת  ַח ַוַיֲערְֹּך ֶאת ָהעֵׁ ָשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִמְזבֵׁ

ִצים: ַח ִמַמַעל ָלעֵׁ )י( ַוִיְשַלח   ִיְצָחק ְבנֹו ַוָיֶשם אֹּתֹו ַעל ַהִמְזבֵׁ
א( )י  ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִיַקח ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת ִלְשחֹּט ֶאת ְבנֹו:

ֹּאֶמר ַאְבָרָהם  ָליו ַמְלַאְך ְיקָֹוק ִמן ַהָשַמִים ַוי ַוִיְקָרא אֵׁ
ִני: ֹּאֶמר ִהנֵׁ ֹּאֶמר ַאל ִתְשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער   ַאְבָרָהם ַוי )יב( ַוי

ֱאֹלִהים ַאָתה  ְיֵראִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה 
ֹּא ָחַשְכָת ֶאת ִבנְ  )יג( ַוִיָשא ַאְבָרָהם   ָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶמִני:ְול

יָניו  ֶלְך  ַוַיְראֶאת עֵׁ ה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו ַויֵׁ ְוִהנֵׁ
הּו ְלעָֹּלה ַתַחת ְבנֹו: )יד(   ַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶאת ָהַאִיל ַוַיֲעלֵׁ

ם  קֹוםַוִיְקָרא ַאְבָרָהם שֵׁ ֲאֶשר  ִיְרֶאהְיקָֹוק ַההּוא  ַהמָּ

ר ַהיֹום ְבַהר ְיקָֹוק  ֶאהיֵָׁאמֵׁ  :ֵירָּ
 

 דברים פרק יב .3

:  ִתְרֶאה)יג( ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ַתֲעֶלה עֹֹּלֶתיָך ְבָכל ָמקֹום ֲאֶשר 

קֹום)יד( ִכי ִאם  ְיקָֹוק ְבַאַחד ְשָבֶטיָך ָשם  ִיְבַחרֲאֶשר  ַבמָּ
ִכי ְמַצֶּוָך:ַתֲעֶלה עֹֹּלֶתיָך ְוָשם ַתעֲ   ֶשה כֹּל ֲאֶשר ָאנֹּ

 
 דברים פרק טז  .4

ֶאה)טז( ָשלֹוש ְפָעִמים ַבָשָנה  י ה'  ֵירָּ ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְפנֵׁ

קֹוםֱא_ֹלֶהיָך  ֲאֶשר ִיְבָחר ְבַחג ַהַמּצֹות ּוְבַחג ַהָשֻבעֹות  ַבמָּ

ֹּא  ֶאהּוְבַחג  ַהֻסכֹות ְול יָקם: ֵירָּ י ה' רֵׁ  ֶאת ְפנֵׁ
 
 בראשית פרק יד .5

ַהכֹות ֶאת  י שּובֹו מֵׁ א ֶמֶלְך ְסדֹּם ִלְקָראתֹו ַאֲחרֵׁ )יז( ַויֵׁצֵׁ
ֶמק  ה הּוא עֵׁ ֶמק ָשוֵׁ ְכָדְרָלעֶֹּמר ְוֶאת ַהְמָלִכים ֲאֶשר ִאתֹו ֶאל עֵׁ

ֵלם ַהֶמֶלְך:  )יח(  הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ּוַמְלִכי ֶצֶדק ֶמֶלְך שָּ
_ל ֶעְליֹו ן ְלאֵׁ ֹּאַמר כֹּהֵׁ הּו ַוי  ן:  )יט( ַוְיָבְרכֵׁ

ֶרץָברּוְך ַאְבָרם  אָּ ַמִים וָּ ֵנה שָּ  :  ְלֵא_ל ֶעְליֹון קֹּ
ֶריָך ְביֶָּדָך)כ( ּוָברּוְך    ֵא_ל ֶעְליֹון ֲאֶשר ִמֵגן צָּ

ֹּאֶמר ֶמֶלְך ְסדֹּם ֶאל ַאְבָרם ֶתן  ר ִמכֹּל:  )כא( ַוי ַוִיֶתן לֹו ַמֲעשֵׁ
ֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹּם ִלי ַהֶנֶפש ְוָהְרֻכש  ַקח ָלְך:  )כב( ַוי
ֶרץֲהִרימִֹּתי ָיִדי ֶאל  אָּ ַמִים וָּ :  )כג( ִאם ה' ֵאל ֶעְליֹון קֵֹּנה שָּ

ֹּאַמר  ֹּא ת ִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַקח ִמָכל ֲאֶשר ָלְך ְול
ָאְכלּו ֲאִני ֶהֱעַשְרִתי ֶאת ַאְבָרם:  )כד( ִבְלָעַדי ַרק ֲאֶשר 

א  ר ֶאְשכֹּל ּוַמְמרֵׁ ֶלק ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָהְלכּו ִאִתי ָענֵׁ ַהְנָעִרים ְוחֵׁ
ם ִיְקחּו ֶחְלָקם:  הֵׁ

 
 יהושע פרק י .6

ַע  ַלִם)א( ַוְיִהי ִכְשמֹּ ִני ֶצֶדק ֶמֶלְך ְירּושָּ ִכי ָלַכד ְיהֹוֻשַע  ֲאדֹּ
 ...ֶאת ָהַעי 

 
 רד"ק יהושע פרק י פסוק א .7

כל מלכי ירושלים היו נקראים בזמן ההוא  -)א( אדני צדק 
מלכי צדק או אדני צדק כמו שנאמר ומלכי צדק מלך 

ו שכתוב ויהי בשלם סכו ונקראו כן שלם הוא ירושלם כמ
 בעבור ירושלם שהוא מקום צדק:

 
 ישעיהו פרק א .8

ן  י כֵׁ ֲעַצִיְך ְכַבְתִחָלה ַאֲחרֵׁ ָנה ְויֹּ )כו( ְוָאִשיָבה שְֹּפַטִיְך ְכָבִראשֹּ

א ָלְך  ְבִמְשָפט  ִציֹון)כז(   ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה: ִעיר ַהֶצֶדקִיָקרֵׁ

הִבצְ ִתָפֶדה ְוָשֶביָה  קָּ  :דָּ
 
  ירמיהו פרק לג .9

ת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח  ם ּוָבעֵׁ ה)טו( ַבָיִמים ָההֵׁ קָּ  ְצדָּ

הְוָעָשה ִמְשָפט  קָּ ם ִתָּוַשע   ָבָאֶרץ: ּוְצדָּ )טז( ַבָיִמים ָההֵׁ

ַלִםְיהּוָדה  ק ִתְשכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶשר ִיְקָרא ָלּה  ִוירּושָּ ְיקֹוָּ
 :ִצְדֵקנּו



 74עמוד   פר שמואל ב'ס

 אשית פרק כחבר .10
ֶלְך ָחָרָנה: ר ָשַבע ַויֵׁ א ַיֲעקֹּב ִמְבאֵׁ )יא( ַוִיְפַגע   )י( ַויֵׁצֵׁ

קֹום י  ַבמָּ ַאְבנֵׁ קֹוםַוָיֶלן ָשם ִכי ָבא ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵׁ  ַהמָּ
קֹוםַוָיֶשם ְמַרֲאשָֹּתיו ַוִיְשַכב   )יב( ַוַיֲחֹלם  ַההּוא: ַבמָּ

ה ֻסָלם ֻמָּצב ֹּאשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה  ְוִהנֵׁ ַאְרָצה ְור
י ֱאֹלִהים עִֹּלים ְויְֹּרִדים בֹו: ה ַמְלֲאכֵׁ )יג( ְוִהנֵׁה   ְוִהנֵׁ

י ַאְבָרָהם  ֹּאַמר ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלהֵׁ ְיקָֹוק ִנָּצב ָעָליו ַוי
ב ָעֶליָה  י ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֹּכֵׁ אֹלהֵׁ ָאִביָך וֵׁ

)יד( ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ   ַזְרֶעָך:ְלָך ֶאְתֶנָנה ּולְ 
ְדָמה ְוָצפָֹּנה ָוֶנְגָבה ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָכל  ּוָפַרְצָת ָיָמה ָוקֵׁ

ה ָאנִֹּכי ִעָמְך   ִמְשְפחֹּת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך: )טו( ְוִהנֵׁ
ְך ַוֲהִשבִֹּתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה  לֵׁ ּוְשַמְרִתיָך ְבכֹּל ֲאֶשר תֵׁ
ת ֲאֶשר  ֹּא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶשר ִאם ָעִשיִתי אֵׁ ֹּאת ִכי ל ַהז

 ִדַבְרִתי ָלְך:
ן יֵׁש ְיקָֹוק  ֹּאֶמר ָאכֵׁ קֹום)טז( ַוִייַקץ ַיֲעקֹּב ִמְשָנתֹו ַוי  ַבמָּ

ֹּא ָיָדְעִתי: ֹּאַמר ַמה נֹוָרא   ַהֶזה ְוָאנִֹּכי ל )יז( ַוִייָרא ַוי
קֹום ין ֶזה כִ  ַהמָּ ַשַער ְוֶזה  ֵבית ֱאֹלִהיםי ִאם ַהֶזה אֵׁ
ִים מָּ ם ַיֲעקֹּב ַבבֶֹּקר ַוִיַקח ֶאת ָהֶאֶבן   :ַהשָּ )יח( ַוַיְשכֵׁ

ָבה ַוִיצֹּק ֶשֶמן ַעל  ֲאֶשר ָשם ְמַרֲאשָֹּתיו ַוָיֶשם אָֹּתּה ַמּצֵׁ

ֹּאָשּה: ם   ר קֹום)יט( ַוִיְקָרא ֶאת שֵׁ  ֵבית ֵאלַההּוא  ַהמָּ
ם ָהִעיר ָלִראשָֹּנה: לּוזְואּוָלם   שֵׁ

 

 רש"י שם .11
לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא  –ויפגע במקום 

ַבמקום הנזכר במקום אחר, וזה הר המוריה, שנאמר 
 בו: ויראא המקום מרחוק )בראשית כ״ב:ד׳(.

 

 רשב"ם שם .12
אירע לו דרכו במקום אחד חוץ מעיר  –ויפגע במקום 

 לוז.
 

 רד"ץ הופמן .13
מקום״ בא כאן תחת שם עם זאת נראה לנו ש״ב

פרטי. היתה זו העיר לוז, אשר עתידה לקבל את השם 
בית־אל, בשל המאורע החשוב שהכתוב עומד לספרו. 
לכן אין שם העיר מוזכר כאן. בתור לוז אין לה כל 
חשיבות בהקשר זה, ואילו השם בית־אל טרם ייקרא 

 עליה.
 

 
 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מה .14

תורה ולא נזכר בפרט, אבל רמז ... ואשר לא התבאר ב
אליו ואמר אל המקום אשר יבחר ה' וגו', יש בו אצלי 

 שלש חכמות
האחת מהן, שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו 
מלחמה חזקה כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא 

 תכלית התורה. 
והשנית, שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה 

 וישחיתוהו בכל יכלתם. 
א החזקה שבהם, שלא יבקש כל שבט והשלישית, והי

היותו בנחלתו ולמשול בו, והיה נופל עליו מן 
המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה, ולזה 
באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת 

 .מלך שיצוה לבנותו ותסתלק המחלוקת

Guide to the Perplexed, III:45 

For three practical reasons the name of the place is not 

distinctly stated in the Law, but indicated in the phrase 

"To the place which the Lord will choose" (Deut. 

12:11, etc.). 

First, if the nations had learnt that this place was to be 

the center of the highest religious truths, they would 

occupy it, or fight about it most perseveringly. 

Secondly, those who were then in possession of it 

might destroy and ruin the place with all their might. 

Thirdly, and chiefly, every one of the twelve tribes 

would desire to have this place in its borders and under 

its control; this would lead to divisions and discord, 

such as were caused by the desire for the priesthood. 

Therefore it was commanded that the Temple should 

not be built before the election of a king who would 

order its erection, and thus remove the cause of discord. 
 


