
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1498מספר  ,גפ"תש ,וישלח תרשפ

 

 מגוריו וקבורתו של עשיו   – " "ארצה שעיר שדה אדום 

שלום קולין זאב ארליך ו 

פרשת  את  הפותח  אבינו    נומהפסוק  שיעקב    ידע ניכר 

אחיו  היכן עשיו  של  מגוריו  "מקום  ַיֲעֹקב  :  ַלח  שְׁ ַויִּ

ָפָניו ֶאל   ים לְׁ ָאכִּ יו ַארְׁ ַמלְׁ דֵ ֵעָשו ָאחִּ יר שְׁ   " ה ֱאדֹוםָצה ֵשעִּ

לב:ד) היכן    הוא  .(בר  לברר  כעת את מלאכיו  לא שלח 

ישר למקום מגוריו הנוכחי  יהותם לח אש אלא ,גר עשיו

" עשיו:  ֱאדֹוםשל  ֵדה  שְׁ יר  ֵשעִּ ָצה  בחלקה   .”ַארְׁ אולם 

של   שלבפתיחת    ה, פרשההאחרון  תולדות    הפירוט 

ה שעשיעשיו,  מציין  שעיעבר    ו כתוב  בהר  רק  לגור  ר 

 : (ז-ו :ול 'בר) וילאר התגורר בסמוך בעקב כלאחר שי

ֶאת ָכל   ֹנָתיו וְׁ ֶאת בְׁ ֶאת ָבָניו וְׁ ַקח ֵעָשו ֶאת ָנָשיו וְׁ ַויִּ

ֵאת ָכל   ּתֹו וְׁ ֶהמְׁ ֶאת ָכל בְׁ ֵנהּו וְׁ קְׁ ֶאת מִּ שֹות ֵביתֹו וְׁ ַנפְׁ

ֶארֶ  בְׁ ָרַכש  ֲאֶשר  ָינֹו  נְׁ פְׁ קִּ מִּ ֶאֶרץ  ֶאל  ַוֵיֶלְך  ָנַען  כְׁ ֵני ץ 

י    יו. ַיֲעֹקב ָאחִּ  ֹלא כִּ ָדו וְׁ ַיחְׁ ֶשֶבת  כּוָשם ָרב מִּ ָהָיה רְׁ

ֵניֶהם. קְׁ ֵני מִּ פְׁ מִּ ָלֵשאת ֹאָתם  גּוֵריֶהם  מְׁ ֶאֶרץ  ָלה   ָיכְׁ

יר ַהר ֵשעִּ  .ֵעָשו הּוא ֱאדֹום ,ַוֵיֶשב ֵעָשו בְׁ

כן,   עשיואם  עבר  של    חזרתולפני  האם  לשעיר?    מתי 

י חראו א  ,ילת הפרשהכמשתמע מתח  ,יעקב לארץ כנען

ה ו"שיעקב  כנען  בארץ  ֶשֶבת  תבסס  מִּ ָרב  כּוָשם  רְׁ ָהָיה 

ָדו ועוד, מדוע    כמשתמע מסופה?  ,"ַיחְׁ בכלל שלח זאת 

לעשיויעקב   בארץ  אחיואם    ,מלאכים  להתגורר   עבר 

ב  אחרת ואיננו נמצא על ציר תנועתו המתוכנן של יעק

 שבע?באר במשכם למגורי אביו שבחברון או 

 :  תויעיעונה על שאלת ה ק"הרד

ֶאֶרץַויֵ  ֶאל  דרך   –  (ו:ול  'בר)  ֶלְך  בה  יושב  שהיה 

יעקב שבא  קודם  הלך  עראי  שבא  אחר  ועתה   ,

   .משם עם כל אשר לו מפני יעקב אחיו

ואילו    ,בתחילת הפרשה אלו המגורים הזמניים  ,כלומר

הסכים לחלוקה אברבנאל    קבע.בסופה מדובר במגורי  

 זו בדרך שונה מעט: 

הפסוקים  בשליראוי שנאמר    כןול   שקודם  : שני 

מבלי וב בשעיר  ללכת  שגור  עשו  היה  יעקב  א 

ומקנהו כנען  , נשיו  בארץ  היה  תמיד  ואולי    .כי 

 .  היה שעיר ארץ ציד

בארץ   היו  הקבועים  עשיו  מגורי  שלדבריו,  הגיע  קודם 

הייתה    ,יעקב לחברון רק   .לו רק מקור פרנסתוושעיר 

ע עבר  לכנען  יעקב  בוא  משפחתו  לאחר  עם    ר להשיו 

 המלבי"ם סבור כך: גם . שעיר

וגר אצל אביו ובעת   ,בתוך כך חזר עשו משעיר 

שבא יעקב אל אביו מצא שם את עשו ולא חזר 

  (.)שם לשעיר עד אחרי מות אביו

כן ענו על שאלת  ,אם  העיתוי של מעבר    פרשנים אלו 

סיבת הפחד של מענה ל  נומצאר, אך לא  עשיו להר שעי

 שעיר. ה עוברת בהרינא כנעןהדרך חזרה ליעקב, שהרי  

היה הראשון   פירוש שונה, הנסמך  הרמב"ן  להציע 

גאוגרפיים.  על   הוא  בפסוק הראשון בפרשה  פרמטרים 

 כותב: 

יר" ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ ר היות נגב עבוב  –"  ֶאל ֵעָשו ָאחִּ

בארץ יושב  ואביו  אדום  ידי  על  ישראל   ארץ 

 שם, עלמ  הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב

עש   פחד  כן ישמע  אליו  והקדים    ,ואולי  לשלוח 

 .מלאכים לארצו

לכן יש  ו  , בבאר שבע  ן יעדיגר  יעקב סבר שאביו    , דהיינו

ֵדה ֱאדֹום"המיקום של    לפרש כי יר שְׁ ָצה ֵשעִּ ששם    ,"ַארְׁ
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שבו    סמוך לחלק הדרומי )נגב( של הארץהוא    ,אחיוגר  

  יש )"  ילה הדרך למגורי אביו מובשיער ש יעקב    .גר יצחק

לעל ֱאדֹום"ך  דר  "(בורו  ֵדה  שְׁ יר  ֵשעִּ ָצה  בסמוך   ,"ַארְׁ   או 

ל  ,שםל הסיבה  מעשיו וזו  "פחדו  אולי   על:  פחד  כן 

 ".והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו ,ישמע עשו

א ממשיך  הגאוהרמב"ן  פרשנותו  בת    אשר גרפית 

ס הוא  עשיו.  מגורי  בחברון  בר  ולהעתקת  גר  שעשיו 

  ח -זפסוקים  רושו ליבפאביו.  לשיעקב הגיע לשם,  בעת  

גּוֵריֶהם"  את הביטוי "ֶארֶ   פרשמהוא     חברון: "'ולא כץ מְׁ

מגוריהם   (=פירושו)טעמו    –יכלה ארץ מגוריהם'     עיר 

 1. ”אשר גר שם אברהם ויצחק היא חברון 

 חקר שמות )טופונומיה( 

נכבשה   ישראל  בידיארץ  שונים  אמנם    , כובשים 

מהארץ   נעלמו  ההיסטואו  שחלקם   אך,  ריהמבמת 

חלק . אמנם  שינוישמות המקומות נשארו כמעט ללא  

איליה  ', כמו  חדשיםמהכובשים הקנו למקומות שמות  

השמות  לירושלים  'הנקפיטולי המקרים  ברוב  אך   ,

נשתמרו המקומות  של  המשכיות  ב.  הקדומים  שמות 

קלים(  ב)אף   ההיסטוריה  יש  שינויים  בהבנת  רב  עזר 

  2.המקראית

מקומות שונים  ל  ות זהים ירים שמו מכאנ  מהתנ"ך

ב,  בארץ זהה    תקופתחלקם  בתקופות  זמן  וחלקם 

  '; כרמל'והישוב    'הר הכרמל'כך הם  ות לאדוגמשונות.  

בשרון, ביהודה,    'אפק'  ;שבגליל וזו שביהודה  'בית לחם '

אם שעיר הוא    ,לפיכך נשאל  אשר ובגבול ארם.במטה  

 
כתבו במשותף: זאב ח' ארליך )ז'אבו(, חוקר ארץ ישראל    *

בר בקהילת "נחלת  ומדריך בכיר, עופרה, ושלום קולין, ח
 אופיר", אפרת.  

ז"מ** פרלס  זאב  לע"נ  מוקדש  במוצאי המאמר  נפטר  ל, 
שמחת תורה השתא. פרופסור לקרדיולוגיית ילדים, אדם  

אהבה  צנ של  איש  ולארץ    –וע,  לתורה  לדעת,  לאדם, 
 ישראל. 

: "בירושלים  הרמב"ן כותב  שבספרדתו מהארץ לבנו  באיגר 1
ה מועמדות  עיר  פני  אשר  זה...  ספר  לך  כותב  אני  קדש 

לחברו כנגדם  ן  ללכת  להשתטח  אבותינו  קברות  עיר 
שהרמב"ן התכוון לצאת  . מכאן  ולחצוב לי שם קבר ב"ה"

ע לחברון עצמה  ברון. גם אם לא הגי מירושלים ולהגיע לח
נראה   קבר,  שם  לו  חצב  שבפירושולא  יו מדבריו 

פרטי  את  חקר  בספרד  שכבר  ובוודאי   ,הארץ  ובאיגרתו, 
התב בה  שהיה  ראה  בעת  סביבו,  הארץ,  ונן  לב את  שם 

לפרטים, וניסה להתאים את אשר ראה לשמות המקומות  
( השונים  על  עופר    'י ויעקובס    'י שבפסוקים  כתבו 

שהכניס  ה בפתוספות  לאחרירמב"ן  לאר  רושו  . ץבואו 
לפירושו  תוספות  ראו:   שנכתבורמב"ן  בארץ    לתורה 
 (.2013, ירושלים  ישראל 

אהרוני,    2 המקרא -ארץ ראו  בתקופת  גאוגרישראל  פיה , 
 , ועוד. 101-97עמ'    ,תשמ"ח  , ירושלים2ורית  סטהי 

או   ספציפי  מקום  אז  אולי שם  של  גנרי  או    ור תיאור 

  ום?מק

שבהם מוזכר    ,מוחלט של המקומות בתנ"ךהברוב  

לאזור   שהכוונה  ברור  שעיר",  "הר  או  דרומי  ה"שעיר" 

המלח. יהושע  3לים  בספר  שעיר"    , אולם  מצוין  "הר 

כחלק ממתאר הגבול שבין נחלת יהודה לנחלת בנימין:  

יר" ֵשעִּ ַהר  ֶאל  ָיָמה  ַבֲעָלה  בּול מִּ ַהגְׁ ָנַסב  ר"א הג  .(י:וט)  "וְׁ

עירבפטוען   אין  כי  אתר    לושו  "שעיר"  השם  במופע 

אלא לחבל ארץ    ,כוונת הכתוב למקום גאוגרפי מסוים

 יה עבותה ונמוכה:יהמאופיין בצמח

הר שעיר כמו איש שעיר. מפני ששם היו גדלים 

שעיר   כמו  בהם  מסוכך  והוא  קטנים  קנים 

  4. בשערות שלו, ולכן היה נקרא עשיו איש שעיר

ונמוכהיצמחי עבותה  כמויאמת   ה  צאן,  מה  למרעה  בן 

סיבה  הוהיא   ,ושהיה הרכוש העיקרי של יעקב ושל עשי

מקום   שם  את   ."שעיר"לקריאת  לתמוך  ניתן  כן,  אם 

של   שרמב"ן  פירושו  עשיו  בהשערה  מגורי  מקום 

ֱאדֹום"בש  ראשוןה ֵדה  שְׁ יר  ֵשעִּ ָצה  לזה    "ַארְׁ זהה  אינו 

ַהר שהמאוחר  יר""בְׁ   .ֵשעִּ

 שיו בכפר סעיר קבר ע 

או  כןהי יר"תה  היא  ֵשעִּ ָצה  מקורותבמ  ?"ַארְׁ אנו   ספר 

את עשיו   מוצאים  של  קברו  חברון    ציון  הר    –באזור 

 : נאמר ל"ח(-ל"ז פרקים) 6בספר היובלים 5באדוריים.

 
את    3 מזהים  החוקרים  שעיר' רוב  הירדן    'הר  עבר  בדרום 

באזור ההר   ה לו, במערב הערבה,, וחלקם מערבי המזרח
לס שבנגב.  "החלק  אזכורי  וניסיון  קירת  במקרא  שעיר" 
אוגרפי של שעיר והר שעיר, ראו בפרק  זיהוי המיקום הג

ש  בדיסרטציה  דוד  ג'  בסיפורי -בן ל  "ָקֵדש  הכהן:  גד 
התורה"  

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/00

1725794.pdf . 
זוהחזיקהגר"א,    י אחרכמאתיים שנה    4 חוקרי  גם    ו בדעה 

המקראיי המקרא   העשרים:  והשמות  שבמאה  ם 
. האזור המקובל מן, אחיטוב וקלאי אולברייט, אסטור, נא
לים המלח, היה ה שבדהיום כהר שעיר, הרמ רום מזרח 

מכוסה עד מלחמת העולם הראשונה בצמחיה המתאימה  
צאן  בסיפורי    : ראו  .לרעיית   (,3ה  בהער)התורה"  "קדש 

 .26עמ'  
 " המים  באתר "מחלקי   ורא 5

https://www.mayim.org.il/wp-

ontent/uploads/2020/01/YaYehi_80.pdf   
השני   6 למאה  מוערכת  כתיבתו  החיצוניים.  יה  מהספרים 

מדבר   במערות  התגלו  העברי  במקור  קטעים  לפנה"ס. 
 ית. יהודה. תרגומו המלא השתמר בשפת ה"געז" האתיופ
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ואנשי חברון שלחו אליו לאמור: הנה אחיך יצא  

נסו   עשו  בני  ארבעת   ... בך  להלחם  לקראתך 

אבעמ את  ויעזבו  כרע  הם,  כאשר    נפל יהם מת, 

יעקב  הגב  על בני  וירדפו  לעדורים  אשר  עה 

אחריהם עד הר שעיר, ויעקב קבר את אחיו על 

 . הגבעה אשר לעדורים

ום קבורת  שבהם מק  7סיפור דומה מופיע גם במדרשים

 :  "אדוריים"(-עשיו הוא "ארודיין" )חילופי אותיות ל

ו  רודין העיר והניחובני יעקב רדפו אחריהם עד א

מוט מת  עשו  באלאביהם  ורודיל  להר  ן  ברחו 

שעיר למעלה עקרבים. ובני יעקב נכנסו בארודין  

מת  עשו  את  ומצאו  ההוא  בלילה  שם  וינוחו 

 .הםמוטל בארץ, עמדו וקברוהו מפני כבוד אבי

  מזרח לחברון, נמצא מעיין "עין סעיר". -ק"מ מצפון  8-כ

המי  ,לידו פרשת  לקו  ממזרח  הכפר מעט  התפתח  ם, 

'סעיר'.  הנ כיום  המקומות    אתבו  המזהים  יש  קרא 

)של  התנחלות  התקופת  מ "ציעור"  בארץ    ' יההשבטים 

ו:וט חנד(  )מל"ב  כי    .כא(:"צעיר"  אפוא  מקום  ייתכן 

 כפר סעיר שליד חברון. ה הואקבורת עשיו  

של   תיעוד  קיים  האחרונות  השנים  מאות  בשש 

באיה המסיירים  וגאוגרפים  אודות  על  זור,  סטוריונים 

"נב הנקרא  עשיו  של  אלקברו  שב-י  סעיר.  עיס"  כפר 

ה מוג'יר15-במאה  הגיאוגרף  -א  ,  ההיסטוריון  דין, 

הממלוכית,  השלטון  שבמערכת  המוסלמי  והקאדי 

יצחק בן  עשו  של  קברו  נמצא  סעיר  בכפר  כי    : מספר 

אל ורבים  -"הנקרא  האנשים  בין  מפורסם  והוא  עיס 

ה  במאה  לבקרו".  עב17-באים  אל,  אע'א-ד  נאבולסי -ני 

בסיבת מעברו  אתאור  מזכיר  "אל  עיר  של  עיס -קברו 

איסח ה)א(בן  במאה  לכך    18-ק".  נוסף  אזכור  יש 

אל משנת  -בסיפורי  ה1730ח'אלידי  במאה  עבר    19-. 

מציין: "בתוך  הוא  ו  ,החוקר הצרפתי ויקטור גרןבסעיר  

 המסגד יש שם קבר שמכירים אותו בחזקת קבר עשיו".  

המסג הככיום  של  הראשי  'א)ל(ד  נקרא:  נבי -פר 

 למסגד עצמו מספר חלקים  8. וייא עש , כלומר: הנבעיס'

חדשים שנוספו לו בעשרות השנים האחרונות. בחלקו  

הצפון  ,הקדום בחלקו  חדרים  -הנמצא  שני  יש  מערבי, 
 

רבת  7 וישלחבראשית  שמעוני    ; י  קלגילקוט    ; וישלח 
 ם )בובר( י"ח.מדרש תהילי   ; שלחבראשית רבה וי 

בתמונות    8 לצפות  זאב  ניתן  ע"י  שצולמו  והקבר  המסגד 
  https://did.li/NmPNfאבו( ארליך בלינק:  ')ז

קמרונות   הנושאות  רחבות  אומנות  ובהם  גדולים 

הדרומי ניצב שולחן  ,מקושתים. בחדר    עץ -חדר הקבר, 

המכוסה   ירוקהפשוט  קברו  מצייהוא  ו  ,ביריעה  את  ן 

א  של סימן  כל  אין  השולחן  תחת  עיס".  שינוי  "נבי  ו 

תת-במרצפות חלל  על  לרמוז  היכול  קרקעי -האבן 

ברפיון   תלוי  זה,  חדר  של  הדלת המסורגת  על  כלשהו. 

"נבי עיס )א(בן   :בין היתר  לוח מתכת קטן ועליו כתוב 

)א אלח'ליל"אסחאק  אבראהים  בן  )  (בן  עשיו  הנביא 

 . (חק בן אברהםיצ

הכפר  ראהנ כ  שזיהוי  יר"סעיר  ֵשעִּ ָצה   'בר)  ”ַארְׁ

"ן הרמבשל    ורושיפל  מסייע  ומקום קבורת עשיו  (לב:ד

מוזכר  ב שבהם  יר"מקומות  לפתור גם  ו  ,"ֵשעִּ מאפשר 

שני שמדובר בבכך  ,את השאלה שהצבנו בראש המאמר

יר"ים  מקומות שונים הנקרא   בו שום  קוד. עשיו גר  "ֵשעִּ

באקב  יע  של ֱאדוֹ שְׁ "רצה  צָ "שב  "םֵדה  ירַארְׁ ֵשעִּ  9, "ה 

חברון.   באזור  לזאת  הנמצא  הפסוק  בדומה  של  מובנו 

ֵרא"" ַממְׁ ֵני  פְׁ לִּ ֲאֶשר  ֵפָלה  ַבַמכְׁ ֲאֶשר  רֹון  ֶעפְׁ ֵדה  בר' )  שְׁ

דֵ "דהיינו:    .(כג:יז ֱאדֹוםשְׁ הה  השדה  הוא  שייך  " 

"ולמשפחת אדום   ָצה  נמצא באזור  ירַארְׁ ז  ."ֵשעִּ ה  אזור 

שכם  מו האבות  בה הלכשהדרך  על    ,ברוןסמוך לח  יהה

עשיו  בית  מלאכים ל  יעקב  שלח    על כן ו  , וחזרה  לחברון

לאחר  רק  מגורי אביהם יצחק.  ל  סמוךב  ,אזור חברוןבש

ומשפחתו   יעקב  יכול  ,לחברוןהגעת  שלתואי  האזור    ו 

עתיק עשיו את מגוריו  , הלפרנס את המקנה של שניהם

יר"  נקראה  ממקום זה  ָצה ֵשעִּ הנמצא   "ירַהר ֵשעִּ ל"  ,"ַארְׁ

 ( לבאר שבע.דרומימזרחי )או -הדרוםאזור ב

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי

 פיע גם באתר המידע שלומולמדע, לתורה ו
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

sha2ahttp://www1.biu.ac.il/par 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"כתובת דוא

דף מדי שבוע  לקבל את הניתן לפנות לכתובת זו ו
 בדוא"ל.  

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 על קדושת העלון  יש לשמור

 
 מעון  ך: ד"ר צבי ש עור 
 כהן שיף חל ה ר : ן כת לשועור 

 
ממנו    9 החלק  לאותו  שעיר,  גליל  "אל  אתר:  על  ספורנו 

 שהיה דר שם אדום".

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

