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 בענין הבאות הפרשיות בכל אותו תבין כלל לך אומר - שכם מקום עד בארץ אברם ויעבר( ו)

 מה כל( ט תנחומא) ואמרו, קצרה בדרך רבותינו הזכירוהו, גדול ענין והוא, ויעקב יצחק אברהם

 ושאר הבארות וחפירת המסעות בספור הכתובים יאריכו ולכן, לבנים סימן לאבות שאירע

 על ללמד באים וכולם, תועלת בהם אין מיותרים דברים הם כאלו בהם החושב ויחשוב, המקרים

 :לזרעו לבא הנגזר הדבר ממנו יתבונן האבות משלשת לנביא המקרה יבוא כאשר כי, העתיד

. פנים כל על מתקיימת הגזרה תהיה, דמיון פועל אל גזירה מכח תצא כאשר עירין גזירת כל כי ודע

 דברי את לקרוא ככלותך והיה לברוך שצוה ירמיהו כמאמר בנבואות מעשה הנביאים יעשו ולכן

(. סד סג נא ירמיה)' וגו בבל תשקע ככה ואמרת פרת תוך אל והשלכתו אבן יועל תקשור הזה הספר

 תשועה חץ ויאמר ויור ירה אלישע ויאמר, (יז - טז יג ב"מ) הקשת על זרועו בהניחו אלישע ענין וכן

 או חמש להכות ויאמר האלהים איש עליו ויקצוף( יט פסוק) שם ונאמר. בארם תשועה וחץ' לה

 :ארם את תכה פעמים שלש ועתה כלה עד ארם את הכית אז פעמים שש

, בזרעו להעשות העתיד בכל דמיונות לו ועשה בארץ אברהם את הוא ברוך הקדוש החזיק ולפיכך

 :השם בעזרת בפסוקים בפרט הענינים לפרש מתחיל ואני. זה והבן

 על חמור בן ושכם. ההוא המקום שם זה כן, שכם עיר היא - שכם מקום עד בארץ אברם ויעבור

 השדה מן כשיבואו יעקב בני על להתפלל שכם מקום עד לתוכה נכנס י"רש וכתב. נקרא עירו שם

, הארץ את לו שנתן וקודם, תחלה ההוא במקום אברהם החזיק כי מוסיף ואני. הוא ונכון. עצבים

 יושב עון היות וקודם, בו זוכים היותם קודם תחלה ההוא המקום יכבשו בניו כי מזה לו נרמז

 הארץ הוא ברוך הקדוש לו נתן וכאשר - בארץ אז והכנעני אמר ולכן. משם להגלותם שלם הארץ

 :בתחלה יהושע כבש אשר המקום הוא כי, העי ובין אל בית בין אהל ונטע משם נסע אז, במאמר

 כנען בארץ בא אברם כי, לומר, הפרשה ענין על להורות - בארץ אז והכנעני הכתוב שהזכיר ויתכן

, בארץ אז והנמהר המר הגוי והכנעני, שכם מקום עד ועבר, יעדו אשר הארץ השם הראהו ולא

 ונתן השם אליו נראה מורה באלון שכם במקום ובבואו', לה מזבח בנה לא ולכן ממנו ירא ואברם

 :בפרהסיא לעבדו' לה מזבח בנה ואז, אראך אשר בארץ הובטח כבר כי יראתו וסרה, הארץ לו

 הגלגל מול( ל יא דברים) שכתוב כמו" מורה אלוני" כן גם ונקרא. שכם במקום זהו - מורה ואלון

. בארץ ביאתם בתחילת שם שבאו, לירדן וקרוב בשכם עבל והר גריזים הר ושם. מורה אלוני אצל

 :הירדן מן רחוק חברון בארץ הוא אשר מקום הוא" ממרא אלוני" אבל

 ההוא שהמקום אמורי איש על הוא" ממרא" שם, "ממרא אלוני" הכתוב שיאמר מקום בכל כי ודע

 אלון" וכל. ענר ואחי אשכול אחי האמורי ממרא באלוני שוכן והוא( יג יד להלן) שנאמר כמו, שלו

 מארץ הוא כנעני זה אבל, "מורה" ששמו איש שם על ההוא המקום נקרא" מורה ואלוני" "מורה

( כז לה להלן) שנאמר כמו, העיר שם הוא, סתם ממרא הכתוב וכשיזכיר. בערבה היושב הכנעני

(. יט כג להלן) חברון היא ממרא פני על, חברון היא הארבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ויבא

 רבה ובבראשית. שכם העיר כשם חמור בן שכם וכן. העיר שם על נקרא אלוני לו אשר האיש כי

 הוא גברא נחמיה דרבי דעתיה ועל, ממרא דשמיה הוא אתרא יהודה דרבי דעתיה על( ח מב)

 :ממרא דשמיה

 לא הנה עד כי, אליו שנראה על תודה זבח לו וזבח הנכבד לשם הודה כי - אליו הנראה' לה וטעם( ז)

 בחלום" מארצך לך לך" לו נאמר אבל, במחזה ולא במראה אליו נתודע ולא השם אליו נראה



(. ב כא רקאנטי עיין) הקרבן סוד על" אליו הנראה" שירמוז ויתכן. הקדש ברוח או הלילה

 :יבין והמשכיל


