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 הברית בשכם –ד "פרק כ
 

  א פסוק כד פרק יהושע ק"רד
 ויכתוב שאמר כמו הארון לפני הברית לכרות כדי שם האלהים ארון שהביאו נראה  -האלהים לפני ויתיצבו
 התורה ספר שבו הארון היה שם כי נראה אלהים תורת בספר יהושע
 נתעכב בו כי בשכם הברית שיכרתו זה עשה הדבור פי על אולי שם הארון שהיה שילה ולא שכם יהושע ואספם
 גדול נס נעשה שם כי ועוד שכם מקום עד בארץ אברם ויעבור שכתוב כמו לארץ כשנכנס תחלה אבינו אברהם
 היה בשכם ישראל בארץ ליעקב היה אשר הנחלה תחלת כי ועוד לבדו' בה וידבקו אותו ושיזכרו אבינו ליעקב
 כמו בקרבכם אשר הנכר אלהי הסירו יהושע להם אמר ושם שכם אבי חמור בני מיד השדה חלקת שקנה
: בתוככם אשר הנכר אלהי את הסירו בשכם לבניו יעקב שאמר

 
  כו פסוק כד פרק יהושע ק"רד
 תחתיה שטמן האלה היא כי ובמדרש, שכם עם אשר האלה בתחת אשר הנח תמורת הדגש  -האלה תחת( כו)

 ...שכם עם אשר האלה תחת יעקב אותם ויטמון שכתוב כמו הנכר אלהי יעקב
: לשעה שם שהיה הארון לקדושת מקדש קראו בשכם הארון שם שהיה הבית ' -ה במקדש אשר

 
 (יהושע בשכם) כד יהושע

 ֶאת ָהִסירּו ְוַעָתה( כג)
ֶכם ֲאֶשר ַהֵנָכר ֱאלֵֹהי בְּ ִקרְּ  בְּ
' ה ֶאל ְלַבְבֶכם ֶאת ְוַהּטּו
: ִיְשָרֵאל ֱאלֵֹהי

 ֶאת ְיההֹֺועַ  ַוִיְכתֹב (כו)
 ְבֵסֶפר ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים
 ֶאֶבן ַוִיַקח ֱאלִֹהים תהַרת
 ַתַחת ָשם ַוְיִקיֶמהָ  ְגדהָלה
ַדש ֲאֶשר ָהַאָלה ִמקְּ  :'ה בְּ

 (יעקב בשכם) לה בראשית
 ֵאל ֵבית ֲעֵלה קּום ַיֲעקֹב ֶאל ֱאלִֹהים ַויֹאֶמר( א)

 ֵאֶליךָ  ַהִמְרֶאה ָלֵאל ִמְזֵבחַ  ָֹום ַוֲעֵשה ָֹום ְוֶֹוב
 ֶאל ַיֲעקֹב ַויֹאֶמר( ב)  : ִחיךָ  ֵעָשו ִמְפֵני ְבָבְרֲחךָ 
 ַהֵנָכר ֱאלֵֹהי ֶאת ָהִסרּו ִעםה ֲאֶֹור ָכל ְוֶאל ֵביתה
ֶכם ֲאֶשר תֹכְּ ( ג)  :ִשְמלֵֹתיֶכם ְוַהֲחִליפּו ְוִהַּטֲהרּו בְּ

 ָלֵאל ִמְזֵבחַ  ָשם ְוֶאֱעֶשה ֵאל ֵבית ְוַנֲעֶלה ְוָנקּוָמה
 ֲאֶֹור ַבֶדֶרְך  ִעָםִדי ַוְיִהי ָצָרִתי ְביהם אִֹתי ָהעֶֹנה
 ַהֵמָכר ֱאלֵֹהי ָכל ֵאת ַיֲעקֹב ֶאל ַוִיְתנּו( ד)  :ָהָלְכִתי
 ַוִיְטמֹן ְב ְזֵניֶהם ֲאֶֹור ַהְמָזִמים ְוֶאת ְבָיָדם ֲאֶֹור
ֶכם ִעם ֲאֶשר ָהֵאָלה ַתַחת ַיֲעקֹב אָֹתם  :שְּ

 (שמואל במצפה) ז א"שמו
 ֵבית ָכל ֶאל ְֹומּוֵאל ַויֹאֶמר( ג)

 ְבָכל ִאם ֵלאמֹר ִיְשָרֵאל
 'ה ֶאל ָֹוִבים ַאֶתם ְלַבְבֶכם
 ַהֵנָכר ֱאלֵֹהי ֶאת ָהִסירּו

ֶכם ָהִכינּו ְוָהַעְֹוָתרהת ִמתֹוכְּ  וְּ
ֶכם ַבבְּ ֺדהּו 'ה ֶאל לְּ ִעבְּ ַבדֹו וְּ  לְּ
  :ְפִלְֹוִתים ִמַיד ֶאְתֶכם ְוַיֵצל

 ֶאת ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוָיִסירּו( ד)
 ָהַעְֹוָתרֹת ְוֶאת ַהְבָעִלים

דּו ַבדֹו 'ה ֶאת ַוַיַעבְּ  :לְּ
 

 ג"ה/ ג עמוד כא דף ז פרק סוטה מסכת ירושלמי
 ביאות כל אמר ישמעאל דרבי ישמעאל וכדרבי
 נאמרו שנה עשרה ארבע לאחר בתורה שנאמרו

 נאמרו לא ודכוותה שחילקו ושבע שכיבשו שבע
 התיב שנה עשרה ארבע לאחר אלא וקללות ברכות
 בעברכם והיה והכתיב מנא רבי קומי חנניה רבי
 ליה' אמ האלה האבנים את תקימו הירדן את

 לאחר וקללות ברכות מיד אותן הקימו אבנים
 נאמרו שנה עשרה ארבע

 
 עט פרשה( וילנא) רבה בראשית

' וגו אהלו שם נטה אשר השדה חלקת את ויקן ז
 אחד זה סימון בר יודן ר"א, קשיטה במאה

 יכולין העולם אומות שאין מקומות משלשה
, הן ואלו בידכם הן גזולים לומר ישראל את להונות
, יוסף של וקבורתו, המקדש ובית, המכפלה מערת
 וישמע( כג בראשית) דכתיב, המכפלה מערת

 בית, לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם
 ויתן( כא א= הימים דברי= ה"ד) דכתיב, המקדש

 בראשית) יוסף של וקבורתו', וגו במקום לארנן דוד
  השדה חלקת את ויקן( לג
 

 ה הלכה א פרק תרומות הלכות ם"רמב
 ראשונה קדושה ונתקדש מצרים עולי שהחזיקו כל
 לפי ראשונה שקדושה, קדושתן בטלו שגלו כיון

 ולא לשעתה קדשה בלבד הכיבוש מפני שהיתה
 והחזיקו הגולה בני שעלו כיון, לבוא לעתיד קדשה
 העומדת שנייה קדושה קדשוה הארץ במקצת
,  לבוא ולעתיד לשעתה לעולם

 
 טז הלכה ו פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב
 ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני ולמה
 לענין י"א שאר ובקדושת, לבוא לעתיד קדשה
 לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית
 מפני וירושלים המקדש שקדושת לפי, לבוא

 אומר הוא והרי, בטלה אינה ושכינה השכינה
 פ"אע חכמים ואמרו מקדשיכם את והשמותי
 הארץ חיוב אבל עומדים הן בקדושתן ששמומין
 כבוש שהוא מפני אלא אינו ובמעשרות בשביעית

 הכבוש בטל מידיהם הארץ שנלקחה וכיון רבים
 שהרי ומשביעית ממעשרות התורה מן ונפטרה
 לא וקדשה עזרא שעלה וכיון, ישראל ארץ מן אינה
 ולפיכך בה שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה

 בקדושת ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל
 שנלקח פ"ואע היום מקודש הוא השנייה עזרא
 הדרך על ובמעשרות בשביעית וחייב ממנו הארץ

. תרומה בהלכות שביארנו


