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 I נחלות אפרים -  מנשה 

 1) ספר יהושע פרק טז

י ְיִריחֹו, ִמְזָרָחה; ַהִמְדָבר, ֹעֶלה ִמיִריחֹו  ן ְיִריחֹו, ְלמֵּ ף, ִמַיְרדֵּ י יֹוסֵּ א ַהּגֹוָרל ִלְבנֵּ ית--ָבָהרא ַויֵּצֵּ ית-בֵּ ל.  ב ְוָיָצא ִמבֵּ -אֵּ
ל, לּוָזה; ְוָעַבר ֶאל ית-ָיָמה ֶאל-ְּגבּול ָהַאְרִכי, ֲעָטרֹות.  ג ְוָיַרד-אֵּ ִטי, ַעד ְּגבּול בֵּ ָּגֶזר; -ְוַעד--חֹוֹרן ַתְחתֹון-ְּגבּול ַהַיְפלֵּ

י ף, ְמַנֶשה וְ -ְוָהיּו ֹתְצֹאָתו, ָיָמה.  ד ַוִיְנֲחלּו ְבנֵּ ייֹוסֵּ ֶאְפַרִים, ְלִמְשְפֹחָתם; ַוְיִהי ְּגבּול ַנֲחָלָתם, -ֶאְפָרִים.  ה ַוְיִהי ְּגבּול ְבנֵּ
ית חֹוֹרן ֶעְליֹון.  ו ְוָיָצא ַהְּגבּול ַהָיָמה, ַהִמְכְמָתת ִמָצפֹון, ְוָנַסב ַהְּגבּול ִמְזָרָחה, ַתֲאַנת -ִמְזָרָחה, ַעְטרֹות ַאָדר, ַעד בֵּ

ן.  ח ִמ ִשֹלה; ְוָעבַ  ְך ר אֹותֹו, ִמִמְזַרח ָינֹוָחה.  ז ְוָיַרד ִמָינֹוָחה, ֲעָטרֹות ְוַנֲעָרָתה; ּוָפַגע, ִביִריחֹו, ְוָיָצא, ַהַיְרדֵּ ַתפּוַח יֵּלֵּ
י ה ְבנֵּ ם.  ט ְוֶהָעִרים, ַהִמְבָדלֹות ְלִמְשְפֹחָת --ֶאְפַרִים-ַהְּגבּול ָיָמה, ַנַחל ָקָנה, ְוָהיּו ֹתְצֹאָתיו, ַהָיָמה; זֹאת, ַנֲחַלת ַמטֵּ

י י ֶאְפַרִים, ְבתֹוְך, ַנֲחַלת ְבנֵּ יֶהן.  י ְולֹא הֹוִרישּו, ֶאת-ָכל--ְמַנֶשה-ִלְבנֵּ ב ְבָגֶזר; ַויֵֶּשב -ֶהָעִרים, ְוַחְצרֵּ ַהְכַנֲעִני ַהיֹושֵּ
ד    .ַהְכַנֲעִני ְבֶקֶרב ֶאְפַרִים, ַעד-ַהיֹום ַהֶזה, ַוְיִהי, ְלַמס-עֹ בֵּ

 2) ספר יהושע פרק יז 

ה ְמַנֶשה, ִכי ף-א ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמטֵּ -ְלָמִכיר ְבכֹור ְמַנֶשה ֲאִבי ַהִּגְלָעד, ִכי הּוא ָהָיה ִאיש ִמְלָחָמה, ַוְיִהי--הּוא ְבכֹור יֹוסֵּ
י ְמַנֶשה ַהּנֹוָתִרים, ְלִמ  י--ְשְפֹחָתםלֹו, ַהִּגְלָעד ְוַהָבָשן.  ב ַוְיִהי ִלְבנֵּ י ֲאִביֶעֶזר ְוִלְבנֵּ י-ִלְבנֵּ ל ְוִלְבנֵּ י ַאְשִריאֵּ ֶלק ְוִלְבנֵּ ֶשֶכם, -חֵּ

י י ְמַנֶשה ֶבן-ְוִלְבנֵּ ֶלה ְבנֵּ י ְשִמיָדע; אֵּ ֶפר ְוִלְבנֵּ ף, ַהְזָכִרים-חֵּ ֶפר ֶבן-ְלִמְשְפֹחָתם.  ג ְוִלְצָלְפָחד ֶבן--יֹוסֵּ ָמִכיר -ִּגְלָעד ֶבן-חֵּ
ֶלה, ְשמֹות ְבֹנָתיו-ִכי ִאם--ָהיּו לֹו ָבִנים-ה, לֹאְמַנשֶ -ֶבן ַמְחָלה ְוֹנָעה, ָחְגָלה ִמְלָכה ְוִתְרָצה.  ד ַוִתְקַרְבָנה --ָבנֹות; ְואֵּ

ַע ִבן י ְיהֹושֻׁ ן ְוִלְפנֵּ י ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ אֹמר, ְיהָוה ִצָּוה ֶאת-ִלְפנֵּ י ַהְּנִשיִאים לֵּ ינּו; -ָלֶתתֹמֶשה, -נּון, ְוִלְפנֵּ ָלנּו ַנֲחָלה ְבתֹוְך ַאחֵּ
ן ָלֶהם ֶאל י-ַוִיתֵּ י ֲאִביֶהן.  ה ַוִיְפלּו ַחְבלֵּ ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד, ְוַהָבָשן, ֲאֶשר, --ְמַנֶשה, ֲעָשָרה-ִפי ְיהָוה, ַנֲחָלה, ְבתֹוְך, ֲאחֵּ ְלַבד מֵּ

ן.  ו ִכי ְבנֹות ְמַנֶשה, ָנֲחלּו נַ  ֶבר ַלַיְרדֵּ עֵּ ימֵּ -ְמַנֶשה ַהּנֹוָתִרים.  ז ַוְיִהי ְגבּול-ֲחָלה ְבתֹוְך ָבָניו; ְוֶאֶרץ, ַהִּגְלָעד, ָהְיָתה, ִלְבנֵּ
ר, ַהִמְכְמָתת, ֲאֶשר ַעל ָאשֵּ י ְשֶכם; ְוָהַלְך ַהְּגבּול ֶאל-ְמַנֶשה, מֵּ ין ַתפּוַח.  ח ִלְמַנֶשה, ָהְיָתה ֶאֶר -ַהָיִמין, ֶאל-ְפנֵּ י עֵּ ץ ֹיְשבֵּ

ֶלה ְלֶאְפַרִים, ְבתֹו-ַתפּוַח; ְוַתפּוַח ֶאל י ֶאְפָרִים.  ט ְוָיַרד ַהְּגבּול ַנַחל ָקָנה ֶנְגָבה ַלַּנַחל, ָעִרים ָהאֵּ י ְּגבּול ְמַנֶשה, ִלְבנֵּ ְך, ָערֵּ
ר ְמַנֶשה; ּוְגבּול ְמַנֶשה ִמְצפֹון ַלַּנַחל, ַוְיִהי ֹתְצֹאָתיו ַהָיָמה.  י ֶנְגָבה לְ  ֶאְפַרִים, ְוָצפֹוָנה ִלְמַנֶשה, ַוְיִהי ַהָים, ְּגבּולֹו; ּוְבָאשֵּ

ית ר, בֵּ י -ְשָאן ּוְבנֹוֶתיָה ְוִיְבְלָעם ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶאת-ִיְפְּגעּון ִמָצפֹון, ּוְבִיָששָכר ִמִמְזָרח.  יא ַוְיִהי ִלְמַנֶשה ְבִיָששָכר ּוְבָאשֵּ ֹיְשבֵּ
ין דֹאר ּוְבנֹוֶתיהָ  י עֵּ י ְמִגדֹו ּוְבנֹוֶתיהָ -ְוֹיְשבֵּ י ַתְעַנְך ּוְבֹנֶתיָה, ְוֹיְשבֵּ י --ֹדר ּוְבנֹוֶתיָה, ְוֹיְשבֵּ ְשֹלֶשת, ַהָּנֶפת.  יב ְולֹא ָיְכלּו ְבנֵּ

ֶלה; ַויֹוֶאל, ַהְכַנֲעִני, ָלֶשֶבת, ָבָאֶרץ ַהזֹאת.  יג ַויְ -ְמַנֶשה, ְלהֹוִריש ֶאת ל, ַוִיְתנּו ֶאתֶהָעִרים ָהאֵּ י ִיְשָראֵּ -ִהי, ִכי ָחְזקּו ְבנֵּ
ש, לֹא הֹוִרישֹו.  }ס{   י ַנֲחָלה, ּגֹוָרל -יד ַוְיַדְברּו ְבֵני יֹוֵסף, ֶאתַהְכַנֲעִני, ָלַמס; ְוהֹורֵּ ַע ֵלאֹמר:  ַמּדּוַע ָנַתָתה לִּ ְיהֹושֻׁ

י ַעם םכֹ -ַעד-ָרב, ַעד ֲאֶשר-ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד, ַוֲאנִּ ַע, אִּ י ְיהָוה.  טו ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹושֻׁ ַרב ַאָתה ֲעֵלה -ַעם-ה ֵבְרַכנִּ
י ים:  כִּ י ְוָהְרָפאִּ זִּ ם.  טז ַויֹאְמרּו ְבֵני יֹוֵסף, לֹא-ָאץ ְלָך, ַהר-ְלָך ַהַיְעָרה, ּוֵבֵראָת ְלָך ָשם, ְבֶאֶרץ ַהְפרִּ ָמֵצא ָלנּו -ֶאְפָריִּ יִּ

י ַהֹיֵשב ְבֶאֶרץ-ֶזל, ְבָכלָהָהר; ְוֶרֶכב ַבְר  ְזְרֶעאל.  יז -ָהֵעֶמק, ַלֲאֶשר ְבֵבית-ַהְכַנֲענִּ ְשָאן ּוְבנֹוֶתיָה, ְוַלֲאֶשר ְבֵעֶמק יִּ
ַע ֶאל ְמַנֶשה ֵלאֹמר:  ַעם-ַויֹאֶמר ְיהֹושֻׁ ם ְולִּ ְהֶיה ְלָך,-לֹא--ַרב ַאָתה, ְוֹכַח ָּגדֹול ָלְך-ֵבית יֹוֵסף, ְלֶאְפַריִּ ּגֹוָרל ֶאָחד.   יִּ

ְהֶיה י ַהר יִּ י-יח כִּ י-ָלְך, כִּ יש ֶאת-ַיַער הּוא, ּוֵבֵראתֹו, ְוָהָיה ְלָך ֹתְצֹאָתיו:  כִּ י ֶרֶכב ַבְרֶזל לֹו-תֹורִּ י, כִּ י ָחָזק, --ַהְכַנֲענִּ כִּ
 הּוא
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 3) ספר יהושע פרק יח

ָקֲהלּו ָכלא  ֹלה, -ֲעַדת ְבֵני-ַויִּ ְשָרֵאל, שִּ ינּו ָשם, ֶאתיִּ ְפֵניֶהם.-ַוַיְשכִּ ְכְבָשה, לִּ י   ֹאֶהל מֹוֵעד; ְוָהָאֶרץ נִּ ב ַוִיָּוְתרּו ִבְבנֵּ
ל, ֲאֶשר לֹא ַע, ֶאל--ַנֲחָלָתם-ָחְלקּו ֶאת-ִיְשָראֵּ ל:  ַעד-ִשְבָעה, ְשָבִטים.  ג ַויֹאֶמר ְיהֹושֻׁ י ִיְשָראֵּ ָאָנה, ַאֶתם ִמְתַרִפים, -ְבנֵּ

ם, -ֶרֶשת ֶאתָלבֹוא לָ  יֶכם.  ד ָהבּו ָלֶכם ְשֹלָשה ֲאָנִשים, ַלָשֶבט; ְוֶאְשָלחֵּ י ֲאבֹותֵּ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָנַתן ָלֶכם ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
מּו ְוִיְתַהְלכּו ָבָאֶרץ ְוִיְכְתבּו אֹוָתּה ְלִפי ַנֲחָלָתם ָלי.  ה ְוִהְתַחְלקּו ֹאָתּה, ְלִשְבָעה חֲ --ְוָיקֻׁ ָלִקים:  ְיהּוָדה ַיֲעֹמד ְוָיֹבאּו אֵּ

ף ַיַעְמדּו ַעל-ַעל ית יֹוסֵּ ַלי, -ְּגבּוָלם, ִמָצפֹון.  ו ְוַאֶתם ִתְכְתבּו ֶאת-ְּגבּולֹו, ִמֶּנֶגב, ּובֵּ אֶתם אֵּ ָהָאֶרץ, ִשְבָעה ֲחָלִקים, ַוֲהבֵּ
ין ינּו.  ז ִכי אֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָּנה; ְוָיִריִתי ָלֶכם ּגֹוָרל ֹפה, ִלְפנֵּ ן -ֶלק ַלְלִוִים ְבִקְרְבֶכם, ִכיחֵּ -הֵּ ַּנת ְיהָוה ַנֲחָלתֹו; ְוָגד ּוְראּובֵּ ְכהֻׁ

ן ִמְזָרָחה, ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם, ֹמֶשה ֶעֶבד ְיהָוה.  ח ַויָ  ֶבר ַלַיְרדֵּ עֵּ ֶבט ַהְמַנֶשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם, מֵּ מּו ָהֲאָנִשים, ַוֲחִצי שֵּ קֻׁ
ַע ֶא  כּו; ַוְיַצו ְיהֹושֻׁ ַלי, ּוֹפה -ַהֹהְלִכים ִלְכֹתב ֶאת-תַויֵּלֵּ אֹמר, ְלכּו ְוִהְתַהְלכּו ָבָאֶרץ ְוִכְתבּו אֹוָתּה ְושּובּו אֵּ ָהָאֶרץ לֵּ

ְלכּו ָהֲאָנִשים ַוַיַעְברּו ָבָאֶרץ, ַוִיְכְתבּוָה ֶלָעִרים  י ְיהָוה, ְבִשֹלה.  ט ַויֵּ ֶפר; -ם ַעלְלִשְבָעה ֲחָלִקיַאְשִליְך ָלֶכם ּגֹוָרל ִלְפנֵּ סֵּ
ַע ֶאל-ַוָיֹבאּו ֶאל ֹלה-ְיהֹושֻׁ י ְיהָוה; ַוְיַחֶלקַהַמֲחֶנה, שִּ ַע ּגֹוָרל ְבִשֹלה, ִלְפנֵּ ְך ָלֶהם ְיהֹושֻׁ ַע ֶאת-.  י ַוַיְשלֵּ ָהָאֶרץ -ָשם ְיהֹושֻׁ

ל, ְכַמְחְלֹקָתם י ִיְשָראֵּ  ִלְבנֵּ

 4) ספר שופטים פרק יב

ק ִאיש ֶאְפַרִים, י א ַוִיָצעֵּ ם ִבְבנֵּ --ַעמֹון, ְוָלנּו לֹא ָקָראָת ָלֶלֶכת ִעָמְך-ַוַיֲעֹבר ָצפֹוָנה; ַויֹאְמרּו ְלִיְפָתח ַמדּוַע ָעַבְרָת ְלִהָלחֵּ
י יֶהם, ִאיש ִריב ָהִייִתי ֲאִני ְוַעִמי ּוְבנֵּ ש.  ב ַויֹאֶמר ִיְפָתח, ֲאלֵּ יְתָך, ִנְשֹרף ָעֶליָך ָבאֵּ -; ָוֶאְזַעק ֶאְתֶכם, ְולֹאַעמֹון, ְמֹאד-בֵּ

יְנָך מֹוִשיַע, ָוָאִשיָמה ַנְפִשי ְבַכִפי ָוֶאְעְבָרה ֶאל-הֹוַשְעֶתם אֹוִתי ִמָיָדם.  ג ָוֶאְרֶאה ִכי ם ְיהָוה, ְבָיִדי; -אֵּ י ַעמֹון, ַוִיְתנֵּ ְבנֵּ
ַלי, ַהיֹום ַהֶזה י ִגְלָעד, ַוִיָלֶחם ֶאת-ָכל-ץ ִיְפָתח ֶאתְלִהָלֶחם ִבי.  ד ַוִיְקבֹ --ְוָלָמה ֲעִליֶתם אֵּ י -ַאְנשֵּ ֶאְפָרִים; ַוַיכּו ַאְנשֵּ

י ֶאְפַרִים ַאֶתם-ִגְלָעד ֶאת ַמְעְברֹות -ִּגְלָעד, ְבתֹוְך ֶאְפַרִים ְבתֹוְך ְמַנֶשה.  ה ַוִיְלֹכד ִּגְלָעד ֶאת--ֶאְפַרִים, ִכי ָאְמרּו ְפִליטֵּ
ן, ְלֶאפְ  יַהַיְרדֵּ י ֶאְפַרִים, ֶאֱעֹבָרה, ַויֹאְמרּו לֹו ַאְנשֵּ ִגְלָעד ַהֶאְפָרִתי ַאָתה, ַויֹאֶמר לֹא.  ו -ָרִים; ְוָהָיה ִכי יֹאְמרּו ְפִליטֵּ

ן, ַויֹאֲחזּו אֹותֹו, ַוִיְשָחטּוהּו ֶא -ַויֹאְמרּו לֹו ֱאָמר ר כֵּ ן; ַוִיֹפל -לָנא ִשֹבֶלת ַויֹאֶמר ִסֹבֶלת, ְולֹא ָיִכין ְלַדבֵּ ַמְעְברֹות ַהַיְרדֵּ
ֶאְפַרִים, ַאְרָבִעים ּוְשַנִים, ָאֶלף.  ז ַוִיְשֹפט ִיְפָתח ֶאת ת ַהִהיא, מֵּ ר, -ָבעֵּ ש ָשִנים; ַוָיָמת, ִיְפָתח ַהִּגְלָעִדי, ַוִיָקבֵּ ל, שֵּ ִיְשָראֵּ

י ִגְלָעד  ְבָערֵּ

 5) ספר מלכים א פרק יא

ם ִאמֹו ְצרּוָעה ִאָשה ַאְלָמָנה, ֶעֶבד, ִלְשֹלֹמה; ַוָיֶרם ָיד, ַבֶמֶלְך.  כז ְוֶזה -ְנָבט ֶאְפָרִתי ִמן-ֶבןכו ְוָיָרְבָעם  ָדה, ְושֵּ ַהְצרֵּ
ִרים ָיד ַבֶמֶלְך:  ְשֹלֹמה, ָבָנה ֶאת-ַהָדָבר, ֲאֶשר יש ָיָרְבָעם, ִּגבֹור ֶפֶרץ ִעיר ָדִוד ָאִביו.  כח ְוָהִא -ָסַגר, ֶאת--ַהִמלֹוא-הֵּ

ד ֹאתֹו, ְלָכל-ַהַּנַער, ִכי-ָחִיל; ַוַיְרא ְשֹלֹמה ֶאת ה ְמָלאָכה הּוא, ַוַיְפקֵּ ת ַהִהיא, -ֹעשֵּ ף.  }ס{  כט ַוְיִהי ָבעֵּ ית יֹוסֵּ ֶבל בֵּ סֵּ
יֶהם ְלַבָדם, ְוָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוָשָלִם; ַוִיְמָצא ֹאתֹו ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני ַהָּנִביא ַבֶדֶר  ְך, ְוהּוא ִמְתַכֶסה ְבַשְלָמה ֲחָדָשה, ּוְשנֵּ

ים ָעָשר, ְקָרִעים.  לא ַויֹאֶמר, ְלָיָרְבָעם, ַקח--ַבָשֶדה.  ל ַוִיְתֹפש ֲאִחָיה, ַבַשְלָמה ַהֲחָדָשה ֲאֶשר ָעָליו; ַוִיְקָרֶעהָ  ְלָך, -ְשנֵּ
ַע ֶאתֲעָשָרה ְקָרִעים:  ִכי ֹכה ָאמַ  ל, ִהְנִני ֹקרֵּ י ִיְשָראֵּ ת ֲעָשָרה -ר ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַהַמְמָלָכה ִמַיד ְשֹלֹמה, ְוָנַתִתי ְלָך, אֵּ

ֶבט ָהֶאָחד, ִיְהֶיה י--לֹו-ַהְשָבִטים.  לב ְוַהשֵּ  ְלַמַען ַעְבִדי ָדִוד, ּוְלַמַען ְירּוָשַלִם, ָהִעיר ֲאֶשר ָבַחְרִתי ָבּה, ִמֹכל ִשְבטֵּ
י מֹוָאב, ּוְלִמְלכֹ  י ִצֹדִנין, ִלְכמֹוש ֱאֹלהֵּ ל.  לג ַיַען ֲאֶשר ֲעָזבּוִני, ַוִיְשַתֲחוּו ְלַעְשֹתֶרת ֱאֹלהֵּ יִיְשָראֵּ י ְבנֵּ -ַעמֹון; ְולֹא-ם ֱאֹלהֵּ

ֹקַתי ּוִמְשָפַטי יַני ְוחֻׁ ַהַמְמָלָכה, ִמָידֹו:  ִכי ָנִשיא -ָכל-ֶאַקח ֶאת-לֹאְכָדִוד ָאִביו.  לד וְ --ָהְלכּו ִבְדָרַכי, ַלֲעשֹות ַהָיָשר ְבעֵּ
י ַחָייו, ְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ֲאֶשר ָבַחְרִתי ֹאתֹו, ֲאֶשר ָשַמר ִמְצֹו ֹקָתי.  לה ְוָלַקְחִתי ַהְמלּוָכה, ִמַיד ֲאִשֶתּנּו, ֹכל ְימֵּ ַתי ְוחֻׁ

ת ֲעֶשֶרת ֶבט ְבנֹו; ּוְנַתִתיָה ְלָך, אֵּ ן שֵּ ַהָיִמים ְלָפַני, -ַעְבִדי ָכל-ִניר ְלָדִויד-ְלַמַען ֱהיֹות--ֶאָחד-ַהְשָבִטים.  לו ְוִלְבנֹו, ֶאתֵּ
יָת ֶמֶלְך, ְתַאֶּוה ַנְפֶשָך; ְוָהיִ -ּוָמַלְכָת, ְבֹכל ֲאֶשר--ִבירּוָשַלִם, ָהִעיר ֲאֶשר ָבַחְרִתי ִלי, ָלשּום ְשִמי ָשם.  לז ְוֹאְתָך ֶאַקח

ל.  לח ְוָהָיה, ִאם-ַעל קֹוַתי ּוִמְצֹו-ָכל-ִתְשַמע ֶאת-ִיְשָראֵּ יַני ִלְשמֹור חֻׁ ַתי, ֲאֶשר ֲאַצֶּוָך, ְוָהַלְכָת ִבְדָרַכי ְוָעִשיָת ַהָיָשר ְבעֵּ
ל.  לט ַואַעֶּנה -ֲאֶשר ָבִניִתי ְלָדִוד, ְוָנַתִתי ְלָך, ֶאתֶנֱאָמן כַ -ְוָהִייִתי ִעָמְך, ּוָבִניִתי ְלָך ַבִית--ַכֲאֶשר ָעָשה ָדִוד ַעְבִדי ִיְשָראֵּ

ש ְשֹלֹמה, ְלָהִמית ֶאת-ַאְך, לֹא ָכל--ֶזַרע ָדִוד, ְלַמַען זֹאת-ֶאת ָיָרְבָעם; ַוָיָקם ָיָרְבָעם, ַוִיְבַרח -ַהָיִמים.  }ס{  מ ַוְיַבקֵּ
י ְשֹלֹמה ְוָכל-ַוְיִהי ְבִמְצַרִים, ַעד ִמְצַרִים,-ִשיַשק ֶמֶלְך-ִמְצַרִים ֶאל ֲאֶשר ָעָשה, -מֹות ְשֹלֹמה.  }ס{  מא ְוֶיֶתר ִדְברֵּ

ִבים, ַעל-ֲהלֹוא--ְוָחְכָמתֹו ם ְכתֻׁ י ְשֹלֹמה.  מב ְוַהָיִמים, ֲאֶשר ָמַלְך ְשֹלֹמה ִבירּוָשַלִם ַעל-הֵּ ֶפר ִדְברֵּ ל-ָכל-סֵּ --ִיְשָראֵּ
ר, ְבִעיר ָדִוד ָאִביו; ַוִיְמֹלְך ְרַחְבָעם ְבנֹו, ַתְחָתיו-מג ַוִיְשַכב ְשֹלֹמה, ִעם  ַאְרָבִעים, ָשָנה. ֲאֹבָתיו, ַוִיָקבֵּ  
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א ִמָשם, ַוִיֶבן ֶאת-כה ַוִיֶבן ָיָרְבָעם ֶאת ֶשב ָבּה; ַויֵּצֵּ ל.  כו וַ -ְשֶכם ְבַהר ֶאְפַרִים, ַויֵּ יֹאֶמר ָיָרְבָעם, ְבִלבֹו:  ַעָתה ְפנּואֵּ
ית ָדִוד.  כז ִאם ית-ָתשּוב ַהַמְמָלָכה, ְלבֵּ ב ָהָעם ַהֶזה ֶאל-ַיֲעֶלה ָהָעם ַהֶזה, ַלֲעשֹות ְזָבִחים ְבבֵּ -ְיהָוה ִבירּוָשַלִם, ְוָשב לֵּ

יֶהם, ֶאל י ָזָהב; --ְיהּוָדה.  כח ַוִיָּוַעץ ַהֶמֶלְך-ַחְבָעם ֶמֶלְךְר -ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה; ַוֲהָרגִֻׁני, ְוָשבּו ֶאל-ֲאֹדנֵּ י ֶעְגלֵּ ַוַיַעש, ְשנֵּ
ֶהם, ַרב ֲעלֹות ְירּוָשַלִם-ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  כט ַוָיֶשם ֶאת--ָלֶכם מֵּ ל, ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ ה ֱאֹלֶהיָך ִיְשָראֵּ ָהֶאָחד, -ִהּנֵּ

ית ל; ְוֶאת-ְבבֵּ י ָהֶאָחד, ַעד ָהֶאָחד,-אֵּ ְלכּו ָהָעם ִלְפנֵּ ית -ָדן.  לא ַוַיַעש, ֶאת-ָנַתן ְבָדן.  ל ַוְיִהי ַהָדָבר ַהֶזה, ְלַחָטאת; ַויֵּ בֵּ
ִוי.  לב ַוַיַעש ָיָרְבָעם ָחג ַבֹחֶדש ַהְשִמיִני ַבחֲ -ָבמֹות; ַוַיַעש ֹכֲהִנים ִמְקצֹות ָהָעם, ֲאֶשר לֹא י לֵּ ָעָשר יֹום -ִמָשהָהיּו ִמְבנֵּ

חַ -ַלֹחֶדש ֶכָחג ֲאֶשר ִביהּוָדה, ַוַיַעל ַעל ית--ַהִמְזבֵּ ן ָעָשה ְבבֵּ ַח ָלֲעָגִלים ֲאֶשר-כֵּ ל, ְלַזבֵּ ל, ֶאת-אֵּ ית אֵּ -ָעָשה; ְוֶהֱעִמיד ְבבֵּ
י ַהָבמֹות ֲאֶשר ָעָשה.  לג ַוַיַעל ַעל ַח ֲאֶשר-ֹכֲהנֵּ ית-ַהִמְזבֵּ ל, ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַבֹחֶדש ַהְשִמיִני-ָעָשה ְבבֵּ ַבֹחֶדש, --אֵּ

ל, ַוַיַעל ַעל-ֲאֶשר י ִיְשָראֵּ ַח ְלַהְקִטיר-ָבָדא מלבד )ִמִלבֹו(; ַוַיַעש ָחג ִלְבנֵּ ַהִמְזבֵּ  

 IIשכם-שילה-בית אל  
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אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם אומר לך כלל תבין 
והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו )תנחומא ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן 

יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים 
ם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן מיותרים אין בהם תועלת, וכול

...ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו ודע כי כל גזירת עירין כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה  
 ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות  ....ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה -מתקיימת על כל פנים 

 לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו, והבן זה

היא עיר שכם, כן זה שם המקום ההוא ושכם בן חמור על שם עירו נקרא  -ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם 
וכתב רש"י נכנס לתוכה עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבואו מן השדה עצבים ונכון הוא ואני מוסיף 

א תחלה, וקודם שנתן לו את הארץ, נרמז לו מזה כי בניו יכבשו המקום ההוא כי החזיק אברהם במקום ההו
תחלה קודם היותם זוכים בו, וקודם היות עון יושב הארץ שלם להגלותם משם ולכן אמר והכנעני אז בארץ 

וכאשר נתן לו הקב"ה הארץ במאמר, אז נסע משם ונטע אהל בין בית אל ובין העי, כי הוא המקום אשר כבש 
שע בתחלהיהו  

 א( מסלול של אברהם אבינו: 
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ָעשּו ְבָחָרן ַויְֵּצאּו ה( ַוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ָשַרי ִאְשתֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן ָאִחיו ְוֶאת ָכל ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפש ֲאֶשר 

  ְכָנַעןָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַאְרָצה 
 ו( ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ָבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְכַנֲעִני ָאז ָבָאֶרץ

ַח ַליקָֹוק ַהִּנְרֶאה אֵּ  ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵּ ָרא ְיקָֹוק ֶאל ַאְבָרם ַויֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ָליוז( ַויֵּ  
ק ִמשָ  ַח ַליקָֹוק ַוִיְקָרא בְ ח( ַוַיְעתֵּ ל ִמָים ְוָהַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵּ ית אֵּ ל ַויֵּט ָאֳהֹלה בֵּ ית אֵּ ם ם ָהָהָרה ִמֶקֶדם ְלבֵּ שֵּ

 ְיקָֹוק
 

  9) ספר בראשית פרק יג
ל ַעד ַהָמקֹום ֲאֶשר ָהָיה ָשם ָאֳהֹלה  ית אֵּ ֶלְך ְלַמָסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד בֵּ ין ָהָעיג( ַויֵּ ל ּובֵּ ית אֵּ ין בֵּ ַבְתִחָלה בֵּ  

ם ְיקָֹוק ַח ֲאֶשר ָעָשה ָשם ָבִראֹשָנה ַוִיְקָרא ָשם ַאְבָרם ְבשֵּ  ד( ֶאל ְמקֹום ַהִמְזבֵּ
 

 ב( מסלול של יעקב אבינו
 

  10) ספר בראשית פרק כח
ֶלְך ָחָרָנה) ר ָשַבע ַויֵּ א ַיֲעֹקב ִמְבאֵּ  י( ַויֵּצֵּ

( י ַהָמקֹום ַוָיֶשם ְמַרֲאֹשָתיו ַוִיְשַכב בַ יא(  ַאְבנֵּ ָמקֹום ַההּואַוִיְפַּגע ַבָמקֹום ַוָיֶלן ָשם ִכי ָבא ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ  
( י ֱאֹלִהים ֹעִלים ה ַמְלֲאכֵּ ָצב ַאְרָצה ְורֹאשֹו ַמִּגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהּנֵּ ָלם מֻׁ ה סֻׁ ְוֹיְרִדים בֹו יב( ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵּ  
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( י ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֹ  אֹלהֵּ י ַאְבָרָהם ָאִביָך וֵּ ה ְיקָֹוק ִנָצב ָעָליו ַויֹאַמר ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלהֵּ ב ָעֶליָה ְלָך יג( ְוִהּנֵּ כֵּ
 ֶאְתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך

( ְדָמה וְ  ָצֹפָנה ָוֶנְגָבה ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָךיד( ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָת ָיָמה ָוקֵּ  
( ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך עַ  לֵּ ה ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאֶשר תֵּ ת טו( ְוִהּנֵּ ד ֲאֶשר ִאם ָעִשיִתי אֵּ

 ֲאֶשר ִדַבְרִתי ָלְך
ן יֵּש ְיקָֹוק ַבָמקֹום ַהֶזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתי)  טז( ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְשָנתֹו ַויֹאֶמר ָאכֵּ

ית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַשַער ַהָשָמִים) ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ  יז( ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָמקֹום ַהֶזה אֵּ
( ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר וַ  ָבה ַוִיֹצק ֶשֶמן ַעל רֹאָשהִיַקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָשם ְמַרֲאֹשָתיו ַוָיֶשם ֹאָתּה ַמצֵּ יח( ַוַיְשכֵּ  

ם ָהִעיר ָלִראֹשָנה) ל ְואּוָלם לּוז שֵּ ית אֵּ ם ַהָמקֹום ַההּוא בֵּ  יט( ַוִיְקָרא ֶאת שֵּ
 

 11) רש"י על בראשית פרק כח פסוק יז
ת תפלתם השמימה. ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקום תפלה לעלו -וזה שער השמים 

 המקדש של מעלה
 

 12) פירוש רמב"ן על התורה )בראשית כח:יז
כי אם בית אלהים וזה שער השמים הוא בית המקדש שהוא שער לעלות משם התפלות והקרבנות לשמים וכתב 

הסולם הזה עומד בבאר שבע, ושיפועו מגיע עד בית רש"י אמר רבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא )ב"ר סט ה(, 
המקדש, שבאר שבע עומד בדרומו של יהודה, וירושלם בצפונו בגבול שבין יהודה ובנימין, ובית אל היה בצפון 
של נחלת בנימין, בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף, נמצא סולם רגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע שפועו 

 :כנגד ירושלם
( יעקב קראו בית אל, וזו לוז -שאמרו רבותינו )חולין צא:( צדיק זה בא לבית מלוני, ועוד אמרו )פסחים פח ו 

היא ולא ירושלם, ומהיכן למדו לומר כן, אני אומר שנעקר הר המוריה ובא לכאן וזו היא קפיצת הארץ 
ויפגע במקום האמורה בשחיטת חולין )חולין צא:( שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל, וזהו  

 
  13) ספר בראשית פרק לג

כֹות: ס) ם ַהָמקֹום סֻׁ ן ָקָרא שֵּ ֹכת ַעל כֵּ הּו ָעָשה סֻׁ ֹכָתה ַוִיֶבן לֹו ָבִית ּוְלִמְקנֵּ  יז( ְוַיֲעֹקב ָנַסע סֻׁ
( ם ִעיר ְשֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען ְבֹבאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַוִיַחן  י ָהִעיריח( ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָשלֵּ ֶאת ְפנֵּ  

ָאה ְקִשיָטה י ֲחמֹור ֲאִבי ְשֶכם ְבמֵּ  יט( ַוִיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ָנָטה ָשם ָאֳהלֹו ִמַיד ְבנֵּ
ל: ס י ִיְשָראֵּ ל ֱאֹלהֵּ ַח ַוִיְקָרא לֹו אֵּ  כ( ַוַיֶצב ָשם ִמְזבֵּ

 
  14) ספר בראשית פרק לה

ר  ל ַוִתָקבֵּ ית ָלֶחםיט( ַוָתָמת ָרחֵּ ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא בֵּ  
ל ַעד ַהיֹום ַרת ָרחֵּ ָרָתּה ִהוא ַמֶצֶבת ְקבֻׁ ָבה ַעל ְקבֻׁ ב ַיֲעֹקב ַמצֵּ  כ( ַוַיצֵּ

ֶדר ָהְלָאה ְלִמְגַדל עֵּ ל ַויֵּט ָאֳהֹלה מֵּ  כא( ַוִיַסע ִיְשָראֵּ
 

 ג( מסלול כניסת בנ"י לארץ
 

  15) ספר יהושע פרק ח
( ל עֹוָלם ְשָמָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזהכח( ַוִיְשֹרף  ַע ֶאת ָהָעי ַוְיִשיֶמָה תֵּ ְיהֹושֻׁ  

( ַע ַוֹיִרידּו ֶאת ִנְבָלתֹו ִמן הָ  ת ָהָעֶרב ּוְכבֹוא ַהֶשֶמש ִצָּוה ְיהֹושֻׁ ץ ַעד עֵּ ץ ַוַיְשִליכּו אֹוָתּה כט( ְוֶאת ֶמֶלְך ָהַעי ָתָלה ַעל ָהעֵּ עֵּ
ִקימּו ָעָליו ַּגל ֲאָבִנים ָּגדֹול ַעד ַהיֹום ַהֶזה: פֶאל ֶפַתח ַשַער ָהִעיר ַויָ   

יָבל) ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַליקָֹוק ֱאֹלהֵּ ַע ִמְזבֵּ  ל( ָאז ִיְבֶנה ְיהֹושֻׁ
( ֶפר תֹוַרת ֹמֶשה ִמְזַבח ֲאָבִנים ל ַכָכתּוב ְבסֵּ י ִיְשָראֵּ ִניף  לא( ַכֲאֶשר ִצָּוה ֹמֶשה ֶעֶבד ְיקָֹוק ֶאת ְבנֵּ מֹות ֲאֶשר לֹא הֵּ ְשלֵּ

יֶהן ַבְרֶזל ַוַיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַליקָֹוק ַוִיְזְבחּו ְשָלִמים  :ֲעלֵּ
ל) י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ה תֹוַרת ֹמֶשה ֲאֶשר ָכַתב ִלְפנֵּ ת ִמְשנֵּ  לב( ַוִיְכָתב ָשם ַעל ָהֲאָבִנים אֵּ
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( ָניו ְוֹשְטִרים  ל ּוְזקֵּ ר לג( ְוָכל ִיְשָראֵּ י ֲארֹון ְבִרית ְיקָֹוק ַכּגֵּ ְוֹשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶזה ּוִמֶזה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים ֹנְשאֵּ
ְך ֶאת  יָבל ַכֲאֶשר ִצָּוה ֹמֶשה ֶעֶבד ְיקָֹוק ְלָברֵּ לָכֶאְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ְּגִרִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר עֵּ  ָהָעם ִיְשָראֵּ

 ָבִראֹשָנה
ֶפר ַהתֹוָרה) י ַהתֹוָרה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ְכָכל ַהָכתּוב ְבסֵּ ן ָקָרא ֶאת ָכל ִדְברֵּ י כֵּ  לד( ְוַאֲחרֵּ

( ל ְוַהָּנִשים ְוַהַטף ַע ֶנֶגד ָכל ְקַהל ִיְשָראֵּ ְך וְ  לה( לֹא ָהָיה ָדָבר ִמֹכל ֲאֶשר ִצָּוה ֹמֶשה ֲאֶשר לֹא ָקָרא ְיהֹושֻׁ ר ַהֹהלֵּ ַהּגֵּ
 ְבִקְרָבם: פ

 
 

 16) תלמוד בבלי מסכת סוטה לו
כמאן כר' שמעון בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום עברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל 

יתר מששים מיל ואין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם וכל העומד בפניהם מיד נתרז שנאמר את אימתי אשלח 
והמותי את כל העם אשר תבא בהם וגולפניך   

 

 Gateway to the Land כם: שער הארץ  -
-  

  17) בראשית )מח:כא-כב 
יֶכם) ִשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבתֵּ ת ְוָהָיה ֱאֹלִהים ִעָמֶכם ְוהֵּ ה ָאֹנִכי מֵּ ף ִהּנֵּ ל ֶאל יֹוסֵּ  כא( ַויֹאֶמר ִיְשָראֵּ

ַאֶחיָך ֲאֶשר ָלַקְחִתי ִמַיד ָהֱאֹמִרי ְבַחְרִבי ּוְבַקְשִתיכב( ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך ְשֶכם ַאַחד ַעל   
 

 18) פירוש רש"י על התורה )בראשית מח:כב
 שכם אחד על אחיך - שכם ממש היא תהיה לך חלק אחד יתירה על אחיך

 
 19) רמב"ן על התורה )בראשית מח:כב(

עשאם שני שבטים, חזר על יוסף ואמר לו, הנה ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אחרי שבירך את בני יוסף ו
אנכי מת, והיה אלהים עמכם בגלות להציל אתכם מכל צרה, ותפרו ותרבו מאד, וישיב אתכם אל ארץ 

אבותיכם לנחול אותה, ואני כבר נתתי לך בארץ ההיא החלק האחד אשר בידי לתת, והוא חלק הבכורה, 
ד האמורי בחרבי ובקשתילהיותך בו יתר על אחיך מיום שלקחתי אותו מי : 

וזה כלו פיוס ליוסף ואהבתו אותו, כי הודיעו שנתן לו הבכורה להיות בניו מעתה מתברכים להעשות שני 
שבטים גם בדגלי המדבר וחנוכת הנשיאים, וגם החלק אשר לו בנחלה נתן לו שיזכה בו כאשר יכבשו הארץ 

שיכלתי לעשות לך, לעת שהייתי יכול לעשותה,  בחרב ובקשת ובמלחמה והנה אמר לו, עשיתי עמך כל הטובה
כי אין ברשות יעקב בארץ רק שכם אחד, שאין בידו לגזול מאחד מבניו את נחלתו, רק הבכורה היתה לו לתת 

 אותה לטוב בעיניו, והנה נתן אותה אליו
 

 20( ספר יהושע )כד:לב(   
( י  ף ֲאֶשר ֶהֱעלּו ְבנֵּ י לב( ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוסֵּ ת ְבנֵּ אֵּ ל ִמִמְצַרִים ָקְברּו ִבְשֶכם ְבֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ָקָנה ַיֲעֹקב מֵּ ִיְשָראֵּ

ף ְלַנֲחָלה י יֹוסֵּ ָאה ְקִשיָטה ַוִיְהיּו ִלְבנֵּ  ֲחמֹור ֲאִבי ְשֶכם ְבמֵּ
 

 ניסיון המלכות :
 

 21)ספר שופטים )ט:א-ו (   
( ַבַעל ֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶבן ְירֻׁ אֹמר א( ַויֵּ ית ֲאִבי ִאמֹו לֵּ יֶהם ְוֶאל ָכל ִמְשַפַחת בֵּ ר ֲאלֵּ י ִאמֹו ַוְיַדבֵּ ְשֶכָמה ֶאל ֲאחֵּ  

( ַבַעל ִאם ְמ  י ְירֻׁ י ְשֶכם ַמה טֹוב ָלֶכם ַהְמֹשל ָבֶכם ִשְבִעים ִאיש ֹכל ְבנֵּ י ָכל ַבֲעלֵּ ֹשל ָבֶכם ִאיש ֶאָחד ב( ַדְברּו ָנא ְבָאְזנֵּ
ם ִכי ַעְצְמֶכם ּוְבַשְרֶכם ָאִניּוְזַכְרֶת  : 

( י ֲאִבי ֶלה ַויֵּט ִלָבם ַאֲחרֵּ ת ָכל ַהְדָבִרים ָהאֵּ י ְשֶכם אֵּ י ָכל ַבֲעלֵּ י ִאמֹו ָעָליו ְבָאְזנֵּ ֶמֶלְך ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו ג( ַוְיַדְברּו ֲאחֵּ
 :הּוא

( ית ַבַעל ְבִר  ְלכּו ַאֲחָריוד( ַוִיְתנּו לֹו ִשְבִעים ֶכֶסף ִמבֵּ יִקים ּוֹפֲחִזים ַויֵּ ית ַוִיְשֹכר ָבֶהם ֲאִביֶמֶלְך ֲאָנִשים רֵּ : 
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( ר יֹוָתם  ַבַעל ִשְבִעים ִאיש ַעל ֶאֶבן ֶאָחת ַוִיָּותֵּ י ְירֻׁ ית ָאִביו ָעְפָרָתה ַוַיֲהֹרג ֶאת ֶאָחיו ְבנֵּ ַבַעל ַהָקֹטן ִכי ה( ַוָיבֹא בֵּ ֶבן ְירֻׁ
 :ֶנְחָבא

( ָצב ֲאשֶ ו(  לֹון מֻׁ ְלכּו ַוַיְמִליכּו ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְלֶמֶלְך ִעם אֵּ ית ִמלֹוא ַויֵּ י ְשֶכם ְוָכל בֵּ ָאְספּו ָכל ַבֲעלֵּ ר ִבְשֶכםַויֵּ  
 

 שכם=עיר של ניגודים
   City of Opposites 

 
 22) פירוש אבן עזרא על התורה )בראשית מח:כב

( ר שכם רמז שגם היא היתה לבני יוסףיש אומרים כי על עי -כב( שכם אחד   
חלק אחד.  -על השם. כאשר אמר דוד מגיני וקרן ישעי. והנכון בעיני שפי' שכם אחד  -וטעם בחרבי ובקשתי  

 והוא ממשפחת על שכמם. ולעבדו שכם אחד
 

 23) ספר יהושע )כד:כה-כז
( ַע ְבִרית ָלָעם ַביֹום ַההּוא ַוָיֶשם לֹו ֹחק ּוִמְשָפט ִבְשֶכם כה( ַוִיְכֹרת ְיהֹושֻׁ  

( ֶפר תֹוַרת ֱאֹלִהים ַוִיַקח ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ָשם תַ  ֶלה ְבסֵּ ַע ֶאת ַהְדָבִרים ָהאֵּ ַחת ָהַאָלה ֲאֶשר כו( ַוִיְכֹתב ְיהֹושֻׁ
 :ְבִמְקַדש ְיהָֹוה

( ה ָהֶאֶבן הַ  ַע ֶאל ָכל ָהָעם ִהּנֵּ י ְיהָֹוה ֲאֶשר ִדֶבר כז( ַויֹאֶמר ְיהֹושֻׁ ת ָכל ִאְמרֵּ ָדה ִכי ִהיא ָשְמָעה אֵּ זֹאת ִתְהֶיה ָבנּו ְלעֵּ
יֶכם אֹלהֵּ ָדה ֶפן ְתַכֲחשּון בֵּ  ִעָמנּו ְוָהְיָתה ָבֶכם ְלעֵּ

:  
 24) תלמוד בבלי מסכת סנהדרין )קב

חיו את יוסף בשכם נחלקה תנא משום רבי יוסי מקום מזומן לפורענות בשכם עינו את דינה בשכם מכרו א
  מלכות בית דוד

Shechem: Gateway to Heaven? 
 

  25) ספר שופטים פרק כ
( י ְיהָֹוה ַוָיצּומּו ְשבּו ָשם ִלְפנֵּ ל ַוִיְבכּו ַויֵּ ית אֵּ ל ְוָכל ָהָעם ַוָיֹבאּו בֵּ י ִיְשָראֵּ ַביֹום ַההּוא ַעד ָהָעֶרב ַוַיֲעלּו  כו( ַוַיֲעלּו ָכל ְבנֵּ

י ְיהָֹוה  :ֹעלֹות ּוְשָלִמים ִלְפנֵּ
ם) ל ַביהָֹוה ְוָשם ֲארֹון ְבִרית ָהֱאֹלִהים ַבָיִמים ָההֵּ י ִיְשָראֵּ  :כז( ַוִיְשֲאלּו ְבנֵּ

 
  26) ספר שמואל א )ז:טו-יז

י ַחָייו) ל ֹכל ְימֵּ ל ֶאת ִיְשָראֵּ  :טו( ַוִיְשֹפט ְשמּואֵּ
( י ָשָנה  ֶלהטז( ְוָהַלְך ִמדֵּ ת ָכל ַהְמקֹומֹות ָהאֵּ ל אֵּ ל ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִמְצָפה ְוָשַפט ֶאת ִיְשָראֵּ ית אֵּ ְבָשָנה ְוָסַבב בֵּ : 

ַח ַליהָֹוה) ל ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵּ יתֹו ְוָשם ָשָפט ֶאת ִיְשָראֵּ ָבתֹו ָהָרָמָתה ִכי ָשם בֵּ  :יז( ּוְתשֻׁ
  

 27) הרב מרדכי ברויאר )פרקי מועדות א', ירושלים תשנ"ג
תחילה הוא עבר בשכם ובבית אל, העתידות להיות ערים מרכזיות בממלכת אפרים; ואחרי שלוט נפרד מעמו, 

 –וכן בשאר מסעותיו בארץ כנען  –הוא הגיע לחברון, העתידה להיות עיר מלוכה ביהודה. אולם במסעות אלה 
פי כל מה שנתבאר כאן. שהרי הפילוג הוא עניין  לא הגיע אברהם לירושלים. ודבר זה יכול להיות מובן על

מרכזי בספר בראשית; וכל טוב המתגלה בספר הזה מביא מאליו לידי דחייה של פסולת. ותהליך זה של בחירה 
ועד העברת  –ודחייה גורר מאליו את שרשרת הפילוגים, שהם אופייניים לספר הזה: מן הריב שבין קין להבל 

 –ום כך אין אברהם מגיע בשעת עלייתו אלא לשכם ולבית אל שהן ערי אפרים הבכורה ממנשה לאפרים. מש
ולחברון השוכנת ביהודה. אך אין הוא יכול להגיע לירושלים, שכן ירושלים היא ממוצעת בין שכם ובית אל 
לבין חברון, והיא כוללת את כולן ויוצרת מהן אחדות אחת. וגם דוד הגיע מחברון לירושלים רק כאשר חדל 

היות מלך יהודה, והיה מלך כל ישראל. נמצא, שירושלים היא למעלה מן הפילוג השולט בספר בראשית; היא ל
העיר, 'שלא נתחלקה לשבטים' )יומא יב, ע"א(; ובעצם היותה בירת כל ישראל היא מסמלת את החזון 

בר הגיעה שעתה של האידיאלי של החיבור, העתיד להתגבר על הפירוד....ובשעה זו של גילוי סוד האחדות כ
ירושלים; שהרי כבר זכה אברהם לדרגה שהיא למעלה מעולמו הרגיל של ספר בראשית. משום כך שוב אין 
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ואת חברון מזה; אלא כבר הוא זוכה לראות את ירושלים,  –הוא רואה רק את שכם ואת בית אל מזה 
דרלעמר ואת המלכים אשר אתו' הממוצעת ביניהן והכוללת את כולן. ולפיכך מיד 'אחרי שובו מהכות את כ

הרי הוא נפגש עם מלכי צדק מלך שלם, המביא לו את ברכת ירושלים. שכן חזון האחדות של ירושלים התגשם 
בנצחונו של אברהם; שהרי מצודתו פרוסה עתה אפילו על סדום; וכל העמים השוכנים ממערבה וממזרחה היו 

לעיני אברהם. שכן יודע היה אברהם, שעדיין לא  לאחדים בידו. אולם רק לשעה קלה נתגלתה ירושלים
  הוכשרה השעה להגשמת חזון האחדות של ירושלים. כי עדיין העולם הוא עולם של שניות

 28) ספר ירמיהו פרק לא
ִעים ן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים, ִאם ֶיֶלד ַשֲעשֻׁ י ַדְבִרי בֹו, ָזֹכר ֶאְזְכֶרּנּו עֹוד; ַעל-ִכי--יט ֲהבֵּ ַעי לֹו-ִמדֵּ ן, ָהמּו מֵּ ם ֲאַרֲחֶמּנּו, --כֵּ ַרחֵּ

ם ְך, ַלְמִסָלה ֶדֶרְך הלכתי )ָהָלְכְת(; שּוִבי ְבתּוַלת --ְיהָוה.  }ס{  כ ַהִציִבי ָלְך ִציִֻׁנים, ִשִמי ָלְך ַתְמרּוִרים-ְנאֻׁ ִשִתי ִלבֵּ
ִבי ֶאל ל, שֻׁ ֶלה.  כא ַעד-ִיְשָראֵּ ָבה:  ִכיָמַתי ִתְתַחָמִקי-ָעַרִיְך אֵּ ב -ן, ַהַבת ַהשֹובֵּ ָבה ְתסֹובֵּ ָבָרא ְיהָוה ֲחָדָשה ָבָאֶרץ, ְנקֵּ

ל, עֹוד יֹאְמרּו ֶאת-ָּגֶבר.  }ס{  כב ֹכה י ִיְשָראֵּ -ַהָדָבר ַהֶזה ְבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוְבָעָריו, ְבשּוִבי ֶאת-ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ֱאֹלהֵּ
הְשבּוָתם:  ְיָבֶרְכָך ְיהָוה נְ  ֶדר.  כד ִכי -ֶצֶדק, ַהר ַהֹקֶדש.  כג ְוָיְשבּו ָבּה ְיהּוָדה ְוָכל-וֵּ ָעָריו, ַיְחָדו:  ִאָכִרים, ְוָנְסעּו ַבעֵּ
ָפה; ְוָכל יִתי, ֶנֶפש ֲעיֵּ אִתי.  כה ַעל-ִהְרוֵּ ה ָיִמים זֹאת, ֱהִקיֹצִתי ָוֶאְרֶאה; ּוְשָנִתי, ָעְרָבה ִלי.  }ס{  כו ִהּנֵּ -ֶנֶפש ָדֲאָבה, ִמלֵּ

ם ל ְוֶאת-ְיהָוה; ְוָזַרְעִתי, ֶאת-ָבִאים, ְנאֻׁ ית ִיְשָראֵּ ָמה.  כז ְוָהָיה ַכֲאֶשר ָשַקְדִתי -בֵּ ית ְיהּוָדה, ֶזַרע ָאָדם, ְוֶזַרע ְבהֵּ בֵּ
יֶהם, ִלְנתֹוש ְוִלְנתֹוץ ְוַלֲהֹרס יֶהם ִלְבנֹות --ֲעלֵּ ן ֶאְשֹקד ֲעלֵּ ַע:  כֵּ םּוְלַהֲאִביד ּוְלָהרֵּ ְיהָוה-ְוִלְנֹטַע, ְנאֻׁ  

 

 
. 


