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ויקרא פרק יח
יך ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ֲביר ַלמּ ֶֹל ְך וְ לֹא ְת ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ֱאל ֶֹה ָ
ֲך לֹא ִת ֵתּן ְל ַהע ִ
ַרע ָ
וּמזּ ְ
)כא( ִ
תּוֹע ָבה ִהוא:
ָכר לֹא ִת ְשׁ ַכּב ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה ֵ
)כב( וְ ֶאת ז ָ
וּב ָכל ְבּ ֵה ָמה לֹא ִת ֵתּן ְשׁ ָכ ְב ְתּ ָך ְל ָט ְמאָה ָבהּ וְ ִא ָשּׁה לֹא ַת ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעהּ ֶתּ ֶבל הוּא:
)כג( ְ
)כד( אַל ִתּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכל ֵא ֶלּה ִכּי ְב ָכל ֵא ֶלּה נִ ְט ְמאוּ ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
ֵיכם:
יה:
אָרץ ֶאת י ְֹשׁ ֶב ָ
ַתּ ִקא ָה ֶ
יה ו ָ
ָא ְפקֹד עֲוֹנָהּ ָע ֶל ָ
אָרץ ו ֶ
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
)כה( ו ִ
תוֹכ ֶכם:
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶ
ְהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה ָה ֶאזְ ָרח ו ַ
אַתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי ְו ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ְולֹא ַתעֲשׂוּ ִמכֹּל ַה ֵ
)כו( ְ
אָרץ:
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
ֵיכם ו ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
תּוֹעבֹת ָה ֵאל ָעשׂוּ אַנְ ֵשׁי ָה ֶ
)כז( ִכּי ֶאת ָכּל ַה ֵ
ֵיכם:
אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָקאָה ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
)כח( וְ לֹא ָת ִקיא ָה ֶ
תּוֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה וְנִ ְכ ְרתוּ ַהנְּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם:
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
)כט( ִכּי ָכּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ֵמ ֻחקּוֹת ַה ֵ
יכם:
ֵיכם וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
תּוֹעבֹת ֲא ֶשׁר ַנעֲשׂוּ ִל ְפנ ֶ
)ל( ְ
ויקרא פרק כ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אָרץ יִ ְר ְגּ ֻמהוּ ָב ֶ
יוּמת ַעם ָה ֶ
ַרעוֹ ַלמּ ֶֹל ְך מוֹת ָ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
)ב( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל תּ ַ
אָבן:
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמזּ ְ
ָתן ַלמּ ֶֹל ְך ְל ַמ ַען ַט ֵמּא ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ
ַרעוֹ נ ַ
ְה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ ִכּי ִמזּ ְ
ַאנִ י ֶא ֵתּן ֶאת ָפּנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא ו ִ
)ג( ו ֲ
וּל ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי:
ַרעוֹ ַלמּ ֶֹל ְך ְל ִב ְל ִתּי ָה ִמית אֹתוֹ:
ֵיהם ִמן ָה ִאישׁ ַההוּא ְבּ ִתתּוֹ ִמזּ ְ
אָרץ ֶאת ֵעינ ֶ
ַע ִלימוּ ַעם ָה ֶ
)ד( וְ ִאם ַה ְע ֵלם י ְ
אַח ָריו ִלזְ נוֹת ֲ
וְה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ וְ ֵאת ָכּל ַהזֹּנִ ים ֲ
אַח ֵרי ַהמּ ֶֹל ְך ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם:
וּב ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִ
וְשׂ ְמ ִתּי ֲאנִ י ֶאת ָפּנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא ְ
)ה( ַ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב
אמר רב יהודה :אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה .היכי דמי? אמר אביי :שרגא דליבני במיצעי ,נורא מהאי גיסא
ונורא מהאי גיסא ,רבא אמר :כמשוורתא דפוריא.
רש"י מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב
שרגא דלבני  -שורת לבנים גבוה ,לבנה על גבי לבנה ,והאש מכאן ומכאן ומעבירין עליו ואינו שורפו ,מדקתני לקמן:
המעביר עצמו פטור ,אלמא לאחר העברה הוא חי ,והא דאמרינן )סנהדרין סג ,ב( גבי חזקיה שסכתו אמו סלמנדרא לאו
למולך היה אלא לאלהי ספרוים ,דהתם שריפה כתיב.
רבא אמר כמשוורתא דפוריא  -אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים ,שהיתה
חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה.
דרך העברתו  -עבודתו של מולך.
רש"י ויקרא פרק יח
)כא( למלך  -עבודה זרה היא ששמה מולך ,וזו היא עבודתה ,שמוסר בנו לכומרים ועושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את
הבן ברגליו בין שתי מדורות האש:
לא תתן  -זו היא מסירתו לכומרים:
להעביר למלך  -זו )היא( העברת האש:
רמב"ן ויקרא פרק יח
)כא( למולך  -עבודה זרה ששמה מולך .והזכירו הכתוב בשם הידיעה ,כי היה במצרים ידוע להם .ורבי אברהם אמר כי
יתכן שהוא מלכום תועבת בני עמון )מ"ב כג יג( .וכן נראה ,כי כתוב )מ"א יא ז( אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב
ולמולך שקוץ בני עמון ,וגם הוא היה ידוע להם:
וכתב רש"י וזו היא עבודתה ,שמוסר בנו לכומרים והכומרים עושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי
מדורות האש .לא תתן ,זהו מסירתו לכומרים .להעביר למולך ,זהו העברת מדורת האש .וזה אינו נכון ,שהרי אמרו בגמרא
סנהדרין )סד ב( העבירו ברגל פטור ,אלא כמשוורתא דפוריא שהוא מעבירו בתוך האש ממש .והזכיר בו הכתוב נתינה
והעברה באש ,שאינו חייב עד שימסרנו לכומרים והעבירו באש ,כמו שמפורש בסנהדרין .וכן מה שאמר הרב שמוסרו
לכומרים והם מעבירין אותו ,וכך כתב אף בפירושיו במסכת סנהדרין )שם סד א( ,ואינו נראה כן מלשונם שם בגמרא ,ועוד
איך יתחייב הוא מיתה בעבודת אחרים ,ולשון הכתוב עצמו מעביר בנו ובתו באש )דברים יח י( כך נדרש שהאב בעצמו
מעבירו:
אבל הענין כך הוא ,שהאב עצמו מוסרו לכומרים לשם שקוצם ,וזהו שכתוב נתן למולך )להלן כ ג( ,כעין שעושים בפנים,
כדכתיב ונתנם אל הכהן )לעיל טו יד( .ואולי הכומרים עושין בו תנופה או הגשה לפני המולך ,והם מחזירין אותו לידי האב,
והוא לוקחו ומעבירו בלהב האש ,וזהו מעביר בנו ובתו באש .וכך אמרו בירושלמי )סנהדרין פ"ז ה"י( ,לעולם אינו חייב עד
שימסרנו לכומרים ויטלנו ויעבירנו ,כלומר שיטלנו מהם ויעבירנו הוא .אבל לא היה שורפו ,שהרי אמרו )סנהדרין סד ב(
המעביר את עצמו פטור ,שהוא חי אף לאחר העברה ,וכך פירוש רש"י:
ועם כל זה הנראה בעיני מהכרע הפסוקים כי היה הבן למאכולת האש ,שהכתוב אומר )יחזקאל כג לז( וגם את בניהן אשר
ילדו לי העבירו להם לאכלה ,ושם )פסוק לט( נאמר ובשחטם את בניהם לגלוליהם ,שהיו מעבירין אותו באש עד שישרף או
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שימות באש והיא שחיטתו ,כי הלשון הזה "העבירו להם" במולך הוא ,ואמר בו הכתוב "לאכלה" ,והזכיר בו שחיטה ,אם כן
מה שאמר "כמשוורתא דפוריא" ,לומר שהיו מעבירין אותו על השלהבת פעמים רבות והוא מת בלהב האש .והנה הוא
חייב בדין התורה משעת העברה הראשונה משתמשול בו האור ,כגון שנתפס האש באחד מאיבריו ,ולכך הוצרכו לומר
שהמעביר עצמו פטור ,אבל היה האש אוכלת בו כי זה היה קרבנם למולך:
ולשון "מעביר באש" יאמר בכל מקום על הדבר שהוא בוער באש ואיננו אוכל ,מפני שנותנים אותו באש ומעבירים אותו
ממנו ואינו נעשה אפר כנשרפים ,כענין כלי הגוים שמלבנין אותו באש שנאמר בהן )במדבר לא כג( תעבירו באש וטהר.
ואמר בבני עמון )ש"ב יב לא( והעביר אותם במלבן ,לומר ששרף אותן כאשר יעשו הלבנים במלבן .אם כן מעביר בנו ובתו
באש היא נתינתו באש שתמשול בו האור ,לא העברה בעלמא ,והיא העברה הנזכרת במולך ,שהיא באש על דעת
רבותינו ,שלמדו בגזרה שוה העברה העברה ,מה להלן באש אף כאן באש ,מה כאן למולך אף להלן למולך .וראיה לדבריהם,
שכתוב ביאשיהו )מ"ב כג י( וטמא את התפת אשר בגיא בן הנום לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש למולך ,אם כן
העברה הנזכרת במולך היא באש ,וכן כתוב במנשה )דהי"ב לג ו( והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום .ומצאתי שכתוב
באחז )מ"ב טז ג( וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' אותם מפני בני ישראל ,ובדברי הימים )ב כח ג(
נאמר ויבער את בניו באש כתועבות הגוים אשר הוריש ,אם כן ההעברה היא הבערה באש ממש:
ומה שאמר הכתוב )מ"ב יז לא( והספרוים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלהי ספרוים ,היא עבודה זרה
אחרת שעבודתה לשרוף אותם לגמרי כעולה .וכן היו עושין לבעל ,כמו שכתוב בירמיהו )יט ב( ויצאת אל גיא בן הנום ,ושם
)פסוקים ד ה( כתיב ומלאו את המקום הזה דם נקיים ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל אשר לא
צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי .ועוד כתיב )שם לב לה( ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הנום להעביר את בניהם ואת
בנותיהם למולך אשר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת .אבל מפני ששני הפסוקים האלה בבמות הבעל
ושניהם בגיא בן הנום והאזהרה בשניהם אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי ,ושם במקום ההוא הטמא היה
שם מולך כמו שכתוב ביאשיהו ,נראה מכל זה שהיו שורפין את בניהם עולות למולך והוא הבעל ,ושניהם לשון קרוב
במלכות ואדנות .ואיננו בעל פעור ובעל זבוב ,כי זה יקרא הבעל סתם כאשר יקרא המולך .אבל הזכיר בו הכתוב
העברה ,כי עיקר עבודתו בהעברה משתמשול בו האור ,ותקרא שריפה כי ימותו שם ,ולכך יקראו עולות:
וכן אני סובר ,כי אלהי ספרוים הוא המולך ,כי הכנוי בהם מלך ,אבל היו שניהם נעבדים ,כנו לאחד אדר בלשון כבוד,
ולשני מלשון עונה ,ושתפו בשניהם מלך והוא כמו מולך ,והשריפה היא מיתתם באש כאשר פירשתי .ואם נאמר
שהשקוצים האלה אינם המולך ,יתכן כי בעבור היות עבודתם בבנים ובבנות להביאם באש כענין שאמר במולך ,ישתפו
בהם שמו מלך ובעל ,ואין עבודתם שוה ,כי המולך בהעברה ,ואלהי ספרוים בשריפה ,והבעל בשחיטה ושריפה כעולות.
ונאמר שהיו במקום התופת אשר בגיא בן הנום במות לבעל ,ושם )נאמר( ]מנשה[ עוד מולך .ומה שאמר הכתוב ויבנו את
במות הבעל אשר בגיא בן הנום להעביר את בניהם למולך ,יהיה פירושו ולהעביר את בניהם למולך:
ורבותינו אמרו )סנהדרין סג ב( אף חזקיה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן ,שישרוף אותו באש ,אלא שסכתו אמו
בשמן סלמנדרא ,והנה אחז למולך העביר אותו כדכתיב וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' מפני בני
ישראל ,וזהו הלשון הכתוב במולך ,אם כן היא הבערה שתמשול בו האור וימות ,וניצל הצדיק בסלמנדרא הזו שבראה
הקב"ה בעבורו:
ועל דרך הפשט אמרו ,כי מעביר בנו ובתו באש מין ממיני הכשפים ,כי בענין הכשוף נאמר )דברים יח י( לא ימצא בך
מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף ,ואמר במנשה )דהי"ב לג ו( והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום
ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני ,וכתיב )מ"ב יז יז( ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ,והמולך
היא עבודה זרה שמקריבין לו הקטנים .אבל אחר שמצאנו כתוב )שם כג י( לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש
למולך ,נאמנו דברי רבותינו שהכל למולך באש:
אבל יתכן שהיתה העבודה ההיא להם לקסום שוא ,והיו מתנבאים בה כפי סכלותם ,והם נביאי הבעל המקריבים לו
הבנים והבנות ויראו להם חלומות שוא ומקסם כזב ,ולכן תיחס התורה ענין המולך בענין הקסמים ,כי בכאן )להלן כ ו(
סמך אל הנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים ,ובמשנה תורה כל הפרשה במתנבאים לדעת העתידות בשקר:
והנה הזכיר הכתוב כי העברת הזרע למולך הוא חלול השם ,ובפרשה האחרת )להלן כ ג( מוסיף למען טמא את מקדשי
ולחלל את שם קדשי ,ואולי טעמו ,למען טמא את העם המקודש לשמי שצויתי )לעיל יא מד( והתקדשתם והייתם קדושים כי
קדוש אני ה' מקדשכם .ולחלל את שם קדשי ,בעברם על העבירה החמורה לפני ,כי כן יאמר בעבירות החמורות ,ואיש ואביו
ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי )עמוס ב ז( .ויתכן שיאמר כן ,מפני שהמקריב מזרעו למולך ואחר כן יבא אל
מקדש ה' להקריב קרבן מטמא את המקדש ,כי קרבנותיו טמאים ותועבה לשם ,והוא עצמו טמא לעולם שנטמא ברעה
שעשה ,כמו שאמר באוב וידעוני לטמאה בהם )להלן יט לא( ,וכתיב ובגילוליהם טמאוה )יחזקאל לו יח(:
והזכיר בו חלול השם ,כי כאשר ישמעו הגוים שכבד את המולך בזרעו ויקריב מבהמתו קרבן לשם הוא חלול השם ,וזהו
שאמר הנביא )שם כג לז לח( וגם את בניהן אשר ילדו לי העבירו להם לאכלה ,עוד זאת עשו לי טמאו את מקדשי ביום ההוא.
ואמר )פסוק לט( ובשחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשי ביום ההוא לחללו והנה כה עשו בתוך ביתי:
ועל דרך האמת ישראל זרע הקודש נולדים בבית ה' ,וזה טעם "אשר ילדו לי" ,והנה המקריב אותו למולך מטמא מקדשו
ומחלל שמו הגדול ,כלשון ולא יחלל זרעו בעמיו )להלן כא טו( .ולכך אמר בו ,ואני אתן את פני באיש ההוא )שם כ ג( ,ושמתי
אני את פני באיש ההוא )שם פסוק ה( ,והמשכיל יבין:
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ירמיהו פרק ז
וּשׂ ִאי ַעל ְשׁ ָפיִ ם ִקינָה ִכּי ָמאַס יְ קֹוָק וַיִּ טֹּשׁ ֶאת דּוֹר ֶע ְב ָרתוֹ:
יכי ְ
)כט( גּ ִָזּי נִ ְז ֵר ְך וְ ַה ְשׁ ִל ִ
קּוּצ ֶ
הוּדה ָה ַרע ְבּ ֵעינַי נְ ֻאם יְ קֹוָק ָשׂמוּ ִשׁ ֵ
יהם ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו ְל ַט ְמּאוֹ:
)ל( ִכּי ָעשׂוּ ְבנֵי יְ ָ
ִיתי וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי :ס
יהם ָבּ ֵאשׁ ֲא ֶשׁר לֹא ִצוּ ִ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּנ ֵֹת ֶ
וּבנוּ ָבּמוֹת ַהתּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם ִל ְשׂרֹף ֶאת ְבּנ ֶ
)לא( ָ
ֵאָמר עוֹד ַהתּ ֶֹפת וְ גֵיא ֶבן ִהנֹּם ִכּי ִאם גֵּיא ַה ֲה ֵרגָה וְ ָק ְברוּ ְבת ֶֹפת ֵמ ֵאין ָמקוֹם:
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם יְ קֹוָק וְ לֹא י ֵ
)לב( ָל ֵכן ִהנֵּה י ִ
אָרץ וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד:
וּל ֶב ֱה ַמת ָה ֶ
)לג( וְ ָהיְ ָתה נִ ְב ַלת ָה ָעם ַהזֶּה ְל ַמ ֲא ָכל ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָרץ:
רוּשׁ ַלִם קוֹל ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ִשׂ ְמ ָחה קוֹל ָח ָתן וְ קוֹל ַכּ ָלּה ִכּי ְל ָח ְר ָבּה ִתּ ְהיֶה ָה ֶ
וּמ ֻחצוֹת יְ ָ
הוּדה ֵ
)לד( וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
ירמיהו פרק יט
ֹהנִ ים:
וּמ ִזּ ְקנֵי ַהכּ ֲ
וּמ ִזּ ְקנֵי ָה ָעם ִ
יוֹצר ָח ֶרשׂ ִ
ית ַב ְקבֻּק ֵ
לוֹך וְ ָקנִ ָ
אָמר יְ קֹוָק ָה ְ
)א( כֹּה ַ
יך:
את ָשּׁם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
את ֶאל גֵּיא ֶבן ִהנֹּם ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח ַשׁ ַער >החרסות< ַה ַח ְר ִסית וְ ָק ָר ָ
ָצ ָ
)ב( וְ י ָ
אָמר יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָר ָעה ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָכּל
רוּשׁ ָלִם כֹּה ַ
הוּדה וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
אָמ ְר ָתּ ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר יְ קֹוָק ַמ ְל ֵכי יְ ָ
)ג( וְ ַ
אָזנָיו:
שׁ ְֹמ ָעהּ ִתּ ַצּ ְלנָה ְ
וּמ ְלאוּ ֶאת
הוּדה ָ
וּמ ְל ֵכי יְ ָ
יהם ַ
וֹת ֶ
ַאב ֵ
ַכּרוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וַיְ ַק ְטּרוּ בוֹ ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ָדעוּם ֵה ָמּה ו ֲ
ַען ֲא ֶשׁר ֲע ָזבֻנִ י ו ְַינ ְ
)ד( י ַ
ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ַדּם נְ ִקיִּ ם:
וִּיתי וְ לֹא ִד ַבּ ְר ִתּי וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי:
וּבנוּ ֶאת ָבּמוֹת ַה ַבּ ַעל ִל ְשׂרֹף ֶאת ְבּנֵי ֶהם ָבּ ֵאשׁ עֹלוֹת ַל ָבּ ַעל ֲא ֶשׁר לֹא ִצ ִ
)ה( ָ
ירמיהו פרק לב
)כו( וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ קֹוָק ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵלאמֹר:
)כז( ִהנֵּה ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ָכּל ָבּ ָשׂר ֲה ִמ ֶמּנִּ י יִ ָפּ ֵלא ָכּל ָדּ ָבר:
וּל ָכ ָדהּ:
)כח( ָל ֵכן כֹּה ַ
אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְ
בוּכ ְד ֶר ַ
וּביַד נְ ַ
אָמר יְ קֹוָק ִהנְ נִ י נ ֵֹתן ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ְ
וּשׂ ָר ָ
וּבאוּ ַה ַכּ ְשׂ ִדּים ַהנִּ ְל ָח ִמים ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ ִה ִצּיתוּ ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ָבּ ֵאשׁ ְ
)כט( ָ
יהם ַל ַבּ ַעל וְ ִה ִסּכוּ
ַגּוֹת ֶ
פוּה וְ ֵאת ַה ָבּ ִתּים ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ַעל גּ ֵ
נְ ָס ִכים ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְל ַמ ַען ַה ְכ ִע ֵסנִ י:
יהם ִכּי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַך ע ִֹשׂים ָה ַרע ְבּ ֵעינַי ִמנְּ ֻער ֵֹת ֶ
הוּדה ְ
וּבנֵי יְ ָ
)ל( ִכּי ָהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
יהם נְ ֻאם יְ קֹוָק:
ֲשׂה יְ ֵד ֶ
אַך ַמ ְכ ִע ִסים א ִֹתי ְבּ ַמע ֵ
ירהּ ֵמ ַעל ָפּנָי:
אוֹתהּ וְ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ַל ֲה ִס ָ
אַפּי וְ ַעל ֲח ָמ ִתי ָהיְ ָתה ִלּי ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ָ
)לא( ִכּי ַעל ִ
רוּשׁ ָלִם:
הוּדה ְוי ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
יהם וְ ִאישׁ יְ ָ
יא ֶ
ֵיהם וּנְ ִב ֵ
ֹהנ ֶ
יהם כּ ֲ
יהם ָשׂ ֵר ֶ
הוּדה ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְל ַה ְכ ִע ֵסנִ י ֵה ָמּה ַמ ְל ֵכ ֶ
וּבנֵי יְ ָ
)לב( ַעל ָכּל ָר ַעת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
מוּסר:
)לג( וַיִּ ְפנוּ ֵא ַלי ע ֶֹרף וְ לֹא ָפנִ ים וְ ַל ֵמּד א ָֹתם ַה ְשׁ ֵכּם וְ ַל ֵמּד וְ ֵאינָם שׁ ְֹמ ִעים ָל ַק ַחת ָ
יהם ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָע ָליו ְל ַט ְמּאוֹ:
קּוּצ ֶ
ָשׂימוּ ִשׁ ֵ
)לד( ַויּ ִ
וִּיתים וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ִבּי ַלעֲשׂוֹת
יהם ַלמּ ֶֹל ְך ֲא ֶשׁר לֹא ִצ ִ
ֲביר ֶאת ְבּנ ֶ
)לה( וַיִּ ְבנוּ ֶאת ָבּמוֹת ַה ַבּ ַעל ֲא ֶשׁר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם ְל ַהע ִ
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
הוּדה:
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְל ַמ ַען >החטי< ַה ֲח ִטיא ֶאת יְ ָ
ַה ֵ
יחזקאל פרק כג
יהן:
ֲבוֹת ֶ
יבה וְ ַהגֵּד ָל ֶהן ֵאת תוֹע ֵ
אָה ִל ָ
אָה ָלה וְ ֶאת ֳ
אָדם ֲה ִת ְשׁפּוֹט ֶאת ֳ
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ַלי ֶבּן ָ
)לו( ַויּ ֶ
ֱבירוּ ָל ֶהם ְלאָ ְכ ָלה:
יד ֶ
וְדם ִבּ ֵ
)לז( ִכּי נִ ֵאפוּ ָ
ָלדוּ ִלי ֶהע ִ
ֵיהן ֲא ֶשׁר י ְ
יהן נִ ֵאפוּ וְ גַם ֶאת ְבּנ ֶ
לּוּל ֶ
יהן ְו ֶאת ִגּ ֵ
תוֹתי ִח ֵלּלוּ:
)לח( עוֹד זֹאת ָעשׂוּ ִלי ִט ְמּאוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ַבּיּוֹם ַההוּא וְ ֶאת ַשׁ ְבּ ַ
יתי:
תוֹך ֵבּ ִ
לּוּל ֶ
ֵיהם ְל ִג ֵ
וּב ַשׁ ֲח ָטם ֶאת ְבּנ ֶ
)לט( ְ
וְהנֵּה כֹה ָעשׂוּ ְבּ ְ
יהם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ִמ ְק ָדּ ִשׁי ַבּיּוֹם ַההוּא ְל ַח ְלּלוֹ ִ
מלכים ב פרק טז
הוּדה:
יוֹתם ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אָחז ֶבּן ָ
)א( ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְל ֶפ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ָמ ַל ְך ָ
ירוּשׁ ָלִם וְ לֹא ָע ָשׂה ַהיּ ָ
אָחז ְבּ ַמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יקֹוָק ֱאל ָֹהיו ְכּ ָדוִ ד אָ ִביו:
)ב( ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ָ
הוֹרישׁ יְ קֹוָק א ָֹתם ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֱביר ָבּ ֵאשׁ ְכּתֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
ֵל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ גַם ֶאת ְבּנוֹ ֶהע ִ
)ג( ַויּ ֶ
ַבּ ַח וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת וְ ַעל ַהגְּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
)ד( וַיְ ז ֵ
מלכים ב פרק יז
יראוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים:
ֲלה א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ַתּ ַחת יַד ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם וַיִּ ְ
יהם ַה ַמּע ֶ
)ז( וַיְ ִהי ִכּי ָח ְטאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
וּמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ:
הוֹרישׁ יְ קֹוָק ִמ ְפּנֵי ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
ֵלכוּ ְבּ ֻחקּוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
)ח( ַויּ ְ
יהם וַיִּ ְבנוּ ָל ֶהם ָבּמוֹת ְבּ ָכל ָע ֵר ֶ
)ט( וַיְ ַח ְפּאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר לֹא ֵכן ַעל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
נוֹצ ִרים ַעד ִעיר ִמ ְב ָצר:
יהם ִמ ִמּגְ ַדּל ְ
ַא ֵשׁ ִרים ַעל ָכּל גִּ ְב ָעה גְ ב ָֹהה וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
ַצּבוּ ָל ֶהם ַמ ֵצּבוֹת ו ֲ
)י( ַויּ ִ
)יא( וַיְ ַק ְטּרוּ ָשׁם ְבּ ָכל ָבּמוֹת ַכּגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶהגְ ָלה יְ קֹוָק ִמ ְפּנ ֶ
ֵיהם ַו ַיּעֲשׂוּ ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ְל ַה ְכ ִעיס ֶאת יְ קֹוָק:
אָמר יְ קֹוָק ָל ֶהם לֹא ַת ֲעשׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
ֻלים ֲא ֶשׁר ַ
ַע ְבדוּ ַהגִּ לּ ִ
)יב( ַויּ ַ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר
קּוֹתי ְכּ ָכל ַה ָ
וֹתי ֻח ַ
יכם ָה ָר ִעים וְ ִשׁ ְמרוּ ִמ ְצ ַ
יהוּדה ְבּיַד ָכּל >נביאו< נְ ִב ֵ
וּב ָ
ָעד יְ קֹוָק ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
)יג( ַויּ ַ
יאי ָכל חֹזֶה ֵלאמֹר ֻשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יאים:
ֲב ַדי ַהנְּ ִב ִ
ַא ֶשׁר ָשׁ ַל ְח ִתּי ֲא ֵלי ֶכם ְבּיַד ע ָ
יכם ו ֲ
יתי ֶאת ֲאב ֵֹת ֶ
ִצוִּ ִ
יהם:
בוֹתם ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ַבּיקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ַקשׁוּ ֶאת ָע ְר ָפּם ְכּע ֶֹרף ֲא ָ
)יד( וְ לֹא ָשׁ ֵמעוּ ַויּ ְ
וֹתיו ֲא ֶשׁר ֵה ִעיד ָבּם ַויּ ְ
בוֹתם וְ ֵאת ֵע ְד ָ
)טו( וַיִּ ְמ ֲאסוּ ֶאת ֻח ָקּיו וְ ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת ֶאת ֲא ָ
אַח ֵרי ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר
ֶה ָבּלוּ וְ ֲ
אַח ֵרי ַה ֶה ֶבל ַויּ ְ
ֵלכוּ ֲ
ְס ִביב ָֹתם ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק א ָֹתם ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ָכּ ֶהם:
ַע ְבדוּ ֶאת ַה ָבּ ַעל:
ירה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ַ
ָלים ַו ַיּעֲשׂוּ ֲא ֵשׁ ָ
יהם ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ַמ ֵסּ ָכה >שנים< ְשׁנֵי ֲעג ִ
ַע ְזבוּ ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)טז( ַויּ ַ
ַחשׁוּ וַיִּ ְת ַמ ְכּרוּ ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ְל ַה ְכ ִעיסוֹ:
יהם ָבּ ֵאשׁ וַיִּ ְק ְסמוּ ְק ָס ִמים וַיְ נ ֵ
נוֹת ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּ ֵ
ֲבירוּ ֶאת ְבּנ ֶ
)יז( ַו ַיּע ִ
הוּדה ְל ַבדּוֹ:
)יח( וַיִּ ְתאַנַּף יְ קֹוָק ְמאֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ִס ֵרם ֵמ ַעל ָפּנָיו לֹא נִ ְשׁאַר ַרק ֵשׁ ֶבט יְ ָ
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מלכים ב פרק כג
ירוּשׁ ָלִם:
הוּדה וִ ָ
ַאַספוּ ֵא ָליו ָכּל ִז ְקנֵי יְ ָ
)א( וַיִּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ְ
יאים וְ ָכל ָה ָעם ְל ִמ ָקּטֹן וְ ַעד גָּדוֹל וַיִּ ְק ָרא ְב ְ
ֹהנִ ים וְ ַהנְּ ִב ִ
ַעל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵבּית יְ קֹוָק וְ ָכל ִאישׁ יְ ָ
)ב( ַויּ ַ
ֵיהם ֶאת
אָזנ ֶ
רוּשׁ ַלִם ִאתּוֹ וְ ַהכּ ֲ
הוּדה וְ ָכל י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
ָכּל ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ֵבית יְ קֹוָק:
וֹתיו וְ ֶאת ֻחקּ ָֹתיו ְבּ ָכל ֵלב ְ
ֶפשׁ
וּב ָכל נ ֶ
וֹתיו וְ ֶאת ֵע ְד ָ
וְל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
אַחר יְ קֹוָק ִ
)ג( ַו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ָה ַעמּוּד וַיִּ ְכרֹת ֶאת ַה ְבּ ִרית ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָל ֶל ֶכת ַ
ְל ָה ִקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת ַה ְכּ ֻת ִבים ַעל ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ַו ַיּ ֲעמֹד ָכּל ָה ָעם ַבּ ְבּ ִרית:
יכל יְ קֹוָק ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ָהעֲשׂוּיִ ם ַל ַבּ ַעל
הוֹציא ֵמ ֵה ַ
ֹהנֵי ַה ִמּ ְשׁנֶה וְ ֶאת שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף ְל ִ
)ד( וַיְ ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל וְ ֶאת כּ ֲ
ָשׂא ֶאת ע ָ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַשׁ ְדמוֹת ִק ְדרוֹן וְ נ ָ
ֲפ ָרם ֵבּית ֵאל:
וּלכֹל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם וַיִּ ְשׁ ְר ֵפם ִמחוּץ ִל ָ
וְ ָל ֲא ֵשׁ ָרה ְ
וּמ ִס ֵבּי יְ ָ
הוּדה ְ
הוּדה וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
ָתנוּ ַמ ְל ֵכי יְ ָ
)ה( וְ ִה ְשׁ ִבּית ֶאת ַה ְכּ ָמ ִרים ֲא ֶשׁר נ ְ
ָר ַח
רוּשׁ ָלִם וְ ֶאת ַה ְמ ַק ְטּ ִרים ַל ַבּ ַעל ַל ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַליּ ֵ
וּלכֹל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
וְ ַל ַמּזָּלוֹת ְ
ֲפ ָרהּ ַעל ֶק ֶבר ְבּנֵי ָה ָעם:
ַשׁ ֵל ְך ֶאת ע ָ
ָדק ְל ָע ָפר ַויּ ְ
ַחל ִק ְדרוֹן ַויּ ֶ
ַחל ִק ְדרוֹן וַיִּ ְשׂרֹף א ָֹתהּ ְבּנ ַ
ירוּשׁ ַלִם ֶאל נ ַ
)ו( ַויּ ֵֹצא ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה ִמ ֵבּית יְ קֹוָק ִמחוּץ ִל ָ
ָשׁים א ְֹרגוֹת ָשׁם ָבּ ִתּים ָל ֲא ֵשׁ ָרה:
)ז( וַיִּ תֹּץ ֶאת ָבּ ֵתּי ַה ְקּ ֵד ִשׁים ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ַהנּ ִ
ֹהנִ ים ִמגּ ַ
הוּדה וַיְ ַט ֵמּא ֶאת ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר ִק ְטּרוּ ָשׁ ָמּה ַהכּ ֲ
ָתץ ֶאת ָבּמוֹת ַה ְשּׁ ָע ִרים ֲא ֶשׁר
ֶבע ַעד ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע וְ נ ַ
ֹהנִ ים ֵמ ָע ֵרי יְ ָ
ָבא ֶאת ָכּל ַהכּ ֲ
)ח( ַויּ ֵ
הוֹשׁ ַע ַשׂר ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ַעל ְשׂמֹאול ִאישׁ ְבּ ַשׁ ַער ָה ִעיר:
ֶפּ ַתח ַשׁ ַער יְ ֻ
יהם:
תוֹך ֲא ֵח ֶ
אָכלוּ ַמצּוֹת ְבּ ְ
ירוּשׁ ָלִם ִכּי ִאם ְ
ֹהנֵי ַה ָבּמוֹת ֶאל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ִבּ ָ
אַך לֹא ַיעֲלוּ כּ ֲ
)ט( ְ
)י( וְ ִט ֵמּא ֶאת ַהתּ ֶֹפת ֲא ֶשׁר ְבּגֵי >בני< ֶבן ִהנֹּם ְל ִב ְל ִתּי ְל ַהע ִ
ֲביר ִאישׁ ֶאת ְבּנוֹ וְ ֶאת ִבּתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ַלמּ ֶֹל ְך:
דברי הימים ב פרק כח
אָביו:
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ְכּ ָדוִ יד ִ
ירוּשׁ ָלִם וְ לֹא ָע ָשׂה ַהיּ ָ
אָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
)א( ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ָ
ֵל ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ גַם ַמ ֵסּכוֹת ָע ָשׂה ַל ְבּ ָע ִלים:
)ב( ַויּ ֶ
ַב ֵער ֶאת ָבּנָיו ָבּ ֵאשׁ ְכּתֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ה ִֹרישׁ יְ קֹוָק ִמ ְפּנֵי ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ג( וְהוּא ִה ְק ִטיר ְבּגֵיא ֶבן ִהנֹּם ַויּ ְ
)ד( וַיְ ז ֵ
ַבּ ַח וַיְ ַק ֵטּר ַבּ ָבּמוֹת וְ ַעל ַהגְּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
דברי הימים ב פרק לג
ירוּשׁ ָלִם:
ַח ִמ ִשּׁים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ַשּׁה ְב ָמ ְלכוֹ ו ֲ
)א( ֶבּן ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶ
הוֹרישׁ יְ קֹוָק ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ְכּתוֹעֲבוֹת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ִ
)ב( ַויּ ַ
ַעשׂ ֲא ֵשׁרוֹת וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַו ַיּ ֲעבֹד א ָֹתם:
ָקם ִמזְ ְבּחוֹת ַל ְבּ ָע ִלים ַויּ ַ
אָביו ַויּ ֶ
ָשׁב וַיִּ ֶבן ֶאת ַה ָבּמוֹת ֲא ֶשׁר נִ ַתּץ יְ ִחזְ ִקיָּהוּ ִ
)ג( ַויּ ָ
אָמר יְ קֹוָק ִבּ ָ
וּבנָה ִמ ְז ְבּחוֹת ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ַ
)ד( ָ
עוֹלם:
ירוּשׁ ַלִם יִ ְהיֶה ְשּׁ ִמי ְל ָ
)ה( וַיִּ ֶבן ִמ ְז ְבּחוֹת ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ָמיִ ם ִבּ ְשׁ ֵתּי ַח ְצרוֹת ֵבּית יְ קֹוָק:
וְכ ֵשּׁף ו ָ
ֱביר ֶאת ָבּנָיו ָבּ ֵאשׁ ְבּגֵי ֶבן ִהנֹּם וְ עוֹנֵן וְנִ ֵחשׁ ִ
ְע ָשׂה אוֹב וְיִ ְדּעוֹנִ י ִה ְר ָבּה ַלעֲשׂוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ְל ַה ְכ ִעיסוֹ:
)ו( וְהוּא ֶהע ִ
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והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו ,יכול אפילו עבד ,אפילו ממזר  -השיבו כהוגן ,ונזדמן לו דוד .יפתח
הגלעדי  -דכתיב +שופטים י"א +והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגו' ,יכול אפילו דבר טמא השיבו שלא כהוגן  -נזדמנה לו
בתו .והיינו דקאמר להו נביא לישראל+ :ירמיהו ח' +הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם .וכתיב +ירמיהו י"ט +אשר לא צויתי
ולא דברתי ולא עלתה על לבי .אשר לא צויתי  -זה בנו של מישע מלך מואב ,שנאמר +מלכים ב' ג' +ויקח את בנו הבכור אשר
ימלך תחתיו ויעלהו עלה ,ולא דברתי  -זה יפתח ,ולא עלתה על לבי  -זה יצחק בן אברהם.
רש"י מסכת תענית דף ד עמוד א
והיינו דאמר להו נביא כו'  -מדגלי ביה קרא ואמר הצרי אין בגלעד ]אלמא דלא הוי ניחא קמי שמיא ,כדאמרינן הצרי אין
בגלעד[ פנחס היה שם ,והיה יכול להתיר נדרו ,אלא שלא רצה יפתח לילך אצלו ,והוא לא רצה לבוא אצל יפתח ,בבראשית
רבה +פ' חיי שרה.+
וכתיב אשר לא צויתי  -בירמיה כתיב בפרשת בקבוק :ובנו את במות )התופת אשר בגיא בן הנם( +מסורת הש"ס :הבעל+
לשרוף את )בנותיהם ואת( בניהם באש אשר לא ]צויתי ולא[ דברתי ולא עלתה על לבי ,שלא תאמרו :הלא צוה כמו כן
הקדוש ברוך הוא ליפתח ומישע ואברהם ,כי מעולם לא צויתי למישע לשרוף את בנו באש ,דכתיב ויקח את בנו הבכור
אשר ימלך תחתיו ויעלהו עולה על החומה ,ולשמים נתכוון ,כסבור היה לרצות להקדוש ברוך הוא ,והאי דכתיב על שרפו
עצמות מלך אדום לשיד )+עמוס ב'( - +מילתא אחרינא הוא ,ולא דברתי  -ליפתח ,מימים ימימה ותהי חק בישראל,
ובתרגום מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי ,אלמא :לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה בבתו ,שהרי מזכירם לגנאי ,לפי שלא
הלכו זה אצל זה לבטל הנדר ,הכי גרסינן :ולא עלתה על לבי  -זה יצחק בן אברהם ,כלומר ,שאף על פי שצויתי לו -
מעולם לא עלתה על לבי לשחוט בנו ,אלא לנסותו ,מפני קטיגורו היינו שטן ,כדאמר בסנהדרין בהנחנקין )פט ,ב( :ויהי
אחר הדברים האלה  -אחר דבריו של שטן וכו' ,ואית דלא גרסינן האי ולא עלתה על לבי בקרא אחרינא ,דלא כתב אלא
אשר לא צויתי ולא דברתי )ירמיהו ז( ,ובפרשת בקבוק כתיב כל הני שלשה אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי,
בתנחומא :אשר לא צויתי  -זו בתו של יפתח ,אף על פי שצויתי לו תורה ומצות  -מצוה זו לא צויתי עליו ,ולא דברתי זה בנו
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של מישע מלך מואב ,והלא מישע נכרי הוא ,ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור בעלמא ובאגדה קא חשיב כלב /כ'
קמוצה ל' צרויה /בהדייהו אשר יכה את קרית ספר ולכדה וגו' ,ורבי יונתן דלא חשיב ליה ,דבגמרא פשיט ליה להאי קרא
בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה ,כדאמרינן בתמורה )טז ,א( ,ואין לחוש שתשרה רוח הקדש על עבד ועל ממזר,
כדאמרינן בנדרים )לח ,א( :שאין שכינה שורה כו' ,מפי רבי ,וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה  -אין זה
שלא כהוגן ,ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אחת לבד מפי רבי.
שופטים פרק יא
ָדי:
ֹאמר ִאם נָתוֹן ִתּ ֵתּן ֶאת ְבּנֵי ַעמּוֹן ְבּי ִ
ֶדר ַליקֹוָק ַויּ ַ
)ל( וַיִּ ַדּר יִ ְפ ָתּח נ ֶ
ֲל ִ
ְהע ִ
וְהיָה ַליקֹוָק ו ַ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹן ָ
אתי ְבּ ִ
יתי ִל ְק ָר ִ
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ִ
יּוֹצא ֲא ֶשׁר י ֵ
עוֹלה :פ
יתהוּ ָ
וְהיָה ַה ֵ
)לא( ָ
)לב( ַו ַיּ ֲעבֹר יִ ְפ ָתּח ֶאל ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם וַיִּ ְתּנֵם יְ קֹוָק ְבּיָדוֹ:
אָבל ְכּ ָר ִמים ַמ ָכּה גְּ ָ
בּוֹא ָך ִמנִּ ית ֶע ְשׂ ִרים ִעיר וְ ַעד ֵ
דוֹלה ְמאֹד וַיִּ ָכּנְ עוּ ְבּנֵי ַעמּוֹן ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל :פ
ֲרוֹער וְ ַעד ֲ
ַכּם ֵמע ֵ
)לג( ַויּ ֵ
ידה ֵאין לוֹ ִמ ֶמּנּוּ ֵבּן אוֹ ַבת:
וּב ְמחֹלוֹת וְ ַרק ִהיא יְ ִח ָ
וְהנֵּה ִבתּוֹ י ֵֹצאת ִל ְק ָראתוֹ ְבּ ֻת ִפּים ִ
)לד( ַו ָיּבֹא יִ ְפ ָתּח ַה ִמּ ְצ ָפּה ֶאל ֵבּיתוֹ ִ
אוּכל
יתי ִפי ֶאל יְ קֹוָק ְולֹא ַ
אַתּ ָהיִ ית ְבּע ְֹכ ָרי וְ אָנ ִֹכי ָפּ ִצ ִ
ֹאמר ֲא ָההּ ִבּ ִתּי ַה ְכ ֵר ַע ִה ְכ ַר ְע ִתּנִ י ְו ְ
ָדיו ַויּ ֶ
אוֹתהּ וַיִ ְק ַרע ֶאת ְבּג ָ
)לה( וַיְ ִהי ִכ ְראוֹתוֹ ָ
ָלשׁוּב:
יך ִמ ְבּנֵי ַעמּוֹן:
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָך יְ קֹ ָוק נְ ָקמוֹת ֵמאֹיְ ֶב ָ
יך ֲ
ָצא ִמ ִפּ ָ
ֲשׂה ִלי ַכּ ֲא ֶשׁר י ָ
יך ֶאל יְ קֹוָק ע ֵ
יתה ֶאת ִפּ ָ
אָבי ָפּ ִצ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ִ
)לו( ַותּ ֶ
יה י ָ
אָב ָ
תוּלי אָנ ִֹכי >ורעיתי<
וְא ְב ֶכּה ַעל ְבּ ַ
ָר ְד ִתּי ַעל ֶה ָה ִרים ֶ
ֵע ֶשׂה ִלּי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַה ְר ֵפּה ִמ ֶמּנִּ י ְשׁנַיִ ם ֳח ָד ִשׁים וְ ֵא ְל ָכה וְ י ַ
ֹאמר ֶאל ִ
)לז( ַותּ ֶ
עוֹתי:
וְר ָ
ֵ
תוּל ָ
ַתּ ְב ְךּ ַעל ְבּ ֶ
יה ו ֵ
עוֹת ָ
ְר ֶ
ַתּ ֶל ְך ִהיא ו ֵ
יה ַעל ֶה ָה ִרים:
אוֹתהּ ְשׁנֵי ֳח ָד ִשׁים ו ֵ
ֹאמר ֵל ִכי וַיִּ ְשׁ ַלח ָ
)לח( ַויּ ֶ
ַתּ ִהי חֹק ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָד ָעה ִאישׁ ו ְ
וְהיא לֹא י ְ
ָדר ִ
ַעשׂ ָלהּ ֶאת נִ ְדרוֹ ֲא ֶשׁר נ ָ
יה ַויּ ַ
אָב ָ
ַתּ ָשׁב ֶאל ִ
)לט( וַיְ ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנַיִ ם ֳח ָד ִשׁים ו ָ
ָמים ַבּ ָשּׁנָה:
אַר ַבּ ַעת י ִ
ימה ֵתּ ַל ְכנָה ְבּנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַתנּוֹת ְל ַבת יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ְ
ָמ ָ
ָמים י ִ
)מ( ִמיּ ִ
מלכים ב פרק ג
ילים ָצ ֶמר:
וּמאָה ֶא ֶלף ֵא ִ
ישׁע ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָהיָה נ ֵֹקד וְ ֵה ִשׁיב ְל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמאָה ֶא ֶלף ָכּ ִרים ֵ
וּמ ַ
)ד( ֵ
אַחאָב וַיִּ ְפ ַשׁע ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ְבּ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ה( וַיְ ִהי ְכּמוֹת ְ
הוֹרם ַבּיּוֹם ַההוּא ִמשּׁ ְֹמרוֹן וַיִּ ְפקֹד ֶאת ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֵצא ַה ֶמּ ֶל ְך יְ ָ
)ו( ַויּ ֵ
מוֹך ְכּ ַע ִמּי
ֱלה ָכּמוֹנִ י ָכ ָ
ֹאמר ֶאע ֶ
הוּדה ֵלאמֹר ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָפּ ַשׁע ִבּי ֲה ֵת ֵל ְך ִא ִתּי ֶאל מוֹאָב ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַויּ ֶ
)ז( ַויּ ֶ
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ֵל ְך וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאל יְ ָ
ֹאמר ֶדּ ֶר ְך ִמ ְד ַבּר ֱאדוֹם:
ֲלה ַויּ ֶ
ֹאמר ֵאי זֶה ַה ֶדּ ֶר ְך ַנע ֶ
יך) :ח( ַויּ ֶ
סוּס ָ
סוּסי ְכּ ֶ
ְכ ַע ֶמּ ָך ְכּ ַ
יהם:
ָמים וְ לֹא ָהיָה ַמיִ ם ַל ַמּ ֲח ֶנה וְ ַל ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ְבּ ַרגְ ֵל ֶ
וּמ ֶל ְך ֱאדוֹם ַו ָיּסֹבּוּ ֶדּ ֶר ְך ִשׁ ְב ַעת י ִ
הוּדה ֶ
וּמ ֶל ְך יְ ָ
ֵל ְך ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
)ט( ַויּ ֶ
אוֹתם ְבּיַד מוֹאָב:
ֹאמר ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ָההּ ִכּי ָק ָרא יְ קֹוָק ִל ְשׁל ֶֹשׁת ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ָל ֵתת ָ
)י( ַויּ ֶ
ֹאמר פֹּה ֱא ִל ָ
ָביא ַליקֹוָק וְ נִ ְד ְר ָשׁה ֶאת יְ קֹוָק ֵמאוֹתוֹ ַויּ ַ
הוֹשׁ ָפט ַה ֵאין פֹּה נ ִ
ֹאמר יְ ָ
)יא( ַויּ ֶ
ישׁע ֶבּן ָשׁ ָפט ֲא ֶשׁר
ַען ֶא ָחד ֵמ ַע ְב ֵדי ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ָצק ַמיִ ם ַעל יְ ֵדי ֵא ִליָּהוּ:
יַ
וּמ ֶל ְך ֱאדוֹם:
יהוֹשׁ ָפט ֶ
ֵרדוּ ֵא ָליו ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
הוֹשׁ ָפט יֵשׁ אוֹתוֹ ְדּ ַבר יְ קֹוָק ַויּ ְ
ֹאמר יְ ָ
)יב( ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל אַל ִכּי ָק ָרא יְ קֹוָק ִל ְשׁל ֶֹשׁת
יאי ִא ֶמּ ָך ַויּ ֶ
יך וְ ֶאל נְ ִב ֵ
אָב ָ
יאי ִ
ָל ְך ֵל ְך ֶאל נְ ִב ֵ
ישׁע ֶאל ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמה ִלּי ו ָ
ֹאמר ֱא ִל ָ
)יג( ַויּ ֶ
אוֹתם ְבּיַד מוֹאָב:
ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה ָל ֵתת ָ
יך וְ ִאם ֶא ְר ֶא ָךּ:
אַבּיט ֵא ֶל ָ
הוּדה ֲאנִ י נ ֵֹשׂא ִאם ִ
הוֹשׁ ָפט ֶמ ֶל ְך יְ ָ
לוּלי ְפּנֵי יְ ָ
ישׁע ַחי יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ִתּי ְל ָפנָיו ִכּי ֵ
ֹאמר ֱא ִל ָ
)יד( ַויּ ֶ
ֵבים ֵגּ ִבים:
ַחל ַהזֶּה גּ ִ
אָמר יְ קֹוָק ָעשֹׂה ַהנּ ַ
ֹאמר כֹּה ַ
ַתּ ִהי ָע ָליו יַד יְ קֹוָק) :טז( ַויּ ֶ
)טו( וְ ַע ָתּה ְקחוּ ִלי ְמ ַנגֵּן וְ ָהיָה ְכּ ַנגֵּן ַה ְמ ַנגֵּן ו ְ
וּמ ְקנ ֶ
אַתּם ִ
יתם ֶ
וּשׁ ִת ֶ
ַחל ַההוּא יִ ָמּ ֵלא ָמיִ ם ְ
ֶשׁם וְ ַהנּ ַ
רוּח וְ לֹא ִת ְראוּ ג ֶ
וּב ֶה ְמ ְתּ ֶכם:
ֵיכם ְ
אָמר יְ קֹוָק לֹא ִת ְראוּ ַ
)יז( ִכּי כֹה ַ
ֶד ֶכם:
ָתן ֶאת מוֹאָב ְבּי ְ
ָקל זֹאת ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק וְ נ ַ
)יח( וְ נ ַ
יתם ָכּל ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ָכל ִעיר ִמ ְבחוֹר וְ ָכל ֵעץ טוֹב ַתּ ִפּילוּ וְ ָכל ַמ ְעיְ נֵי ַמיִ ם ִתּ ְסתֹּמוּ וְ ָכל ַה ֶח ְל ָקה ַה ָ
)יט( וְ ִה ִכּ ֶ
טּוֹבה ַתּ ְכ ִאבוּ ָבּ ֲא ָבנִ ים:
אָרץ ֶאת ַה ָמּיִ ם:
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
)כ( וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ַכּעֲלוֹת ַה ִמּנְ ָחה וְ ִהנֵּה ַמיִ ם ָבּ ִאים ִמ ֶדּ ֶר ְך ֱאדוֹם ו ִ
ַע ְמדוּ ַעל ַהגְּ בוּל:
ָמ ְע ָלה ַויּ ַ
)כא( וְ ָכל מוֹאָב ָשׁ ְמעוּ ִכּי ָעלוּ ַה ְמּ ָל ִכים ְל ִה ָלּ ֶחם ָבּם וַיִּ ָצּעֲקוּ ִמכֹּל חֹגֵר ֲחג ָֹרה ו ַ
ֻמּים ַכּ ָדּם:
ָר ָחה ַעל ַה ָמּיִ ם וַיִּ ְראוּ מוֹאָב ִמ ֶנּגֶד ֶאת ַה ַמּיִ ם ֲאד ִ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ז ְ
)כב( ַויּ ְ
ֶח ְרבוּ ַה ְמּ ָל ִכים ַויַּכּוּ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ ַע ָתּה ַל ָשּׁ ָלל מוֹאָב:
ֹאמרוּ ָדּם זֶה ָה ֳח ֵרב נ ֶ
)כג( ַויּ ְ
ֵיהם >ויבו< ַויַּכּוּ ָבהּ וְ ַהכּוֹת ֶאת מוֹאָב:
)כד( ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ַמ ֲחנֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֻ
ָקמוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויַּכּוּ ֶאת מוֹאָב ַו ָיּנֻסוּ ִמ ְפּנ ֶ
ֶיה ַבּ ִקּיר
ַפּילוּ ַעד ִה ְשׁ ִאיר ֲא ָבנ ָ
אוּה וְ ָכל ַמ ְעיַן ַמיִ ם יִ ְסתֹּמוּ וְ ָכל ֵעץ טוֹב י ִ
וּמ ְל ָ
אַבנוֹ ִ
ַשׁ ִליכוּ ִאישׁ ְ
טוֹבה י ְ
ַהרֹסוּ וְ ָכל ֶח ְל ָקה ָ
)כה( וְ ֶה ָע ִרים י ֲ
ַכּוּה:
ֲח ָר ֶשׂת ַו ָיּסֹבּוּ ַה ַקּ ָלּ ִעים ַויּ ָ
יע ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם וְ לֹא ָיכֹלוּ:
ַרא ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ִכּי ָחזַק ִמ ֶמּנּוּ ַה ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ַקּח אוֹתוֹ ְשׁ ַבע ֵמאוֹת ִאישׁ שׁ ֵֹלף ֶח ֶרב ְל ַה ְב ִק ַ
)כו( ַויּ ְ
אָרץ:
ָשׁבוּ ָל ֶ
ֲלהוּ ע ָֹלה ַעל ַהח ָֹמה וַיְ ִהי ֶק ֶצף גָּדוֹל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויִּ ְסעוּ ֵמ ָע ָליו ַויּ ֻ
)כז( וַיִּ ַקּח ֶאת ְבּנוֹ ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יִ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ַו ַיּע ֵ
רש"י מלכים ב פרק ג
)/כז( /ויקח את בנו הבכור  -בפסיקתא דפרשת שקלים נדרש ששאל את עבדיו מה טיבה של אומה זו שנעשה להם
נסים כאלה אמרו לו אביה' אברה' בן יחיד היה לו א"ל הקב"ה הקריבהו לפני ורצה להקריבו להקב"ה אמר להם אף אני
בן בכור יש לי אלך ואקריבו לע"ג:
על החמה  -חסר וא"ו שהיה עובד לחמה:
ויהי קצף גדול  -שנזכרו עונותיהם שאף הם עובדין לעבוד' כוכבי' ואינן ראויין לנס:
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רד"ק מלכים ב פרק ג
)כז( ויקח את בנו הבכור  -פי' אדוני אבי ז"ל כי בן מלך אדום הראוי למלוך תחתיו היה ברשות מלך מואב ומפני זה
בא עם שני המלכים כי חשב להוציא בעזרתם בנו מתחת יד מלך מואב וכשחשב מלך מואב להבקיע אל מלך אדום ולא
יכול לקח בקצפו את בן מלך אדום והעלהו על החומה ושרפו לעיני אביו זהו ויעלהו עולה ששרפו כמו ששורפין העולה:
ויהי קצף גדול על ישראל  -ממלך אדום כי חשב כי בעזרתם יוציא בנו מתחת יד מלך מואב וזהו שאמר הכתוב על
שרפו את עצמות מלך אדום לשיד ורבי אחי ר' משה ז"ל פי' כי כאשר חשב להבקיע מלך מואב אל מלך אדום אז לקח
בנו באותה המלחמה חטפו מהם והעלהו על החומה ושרפו לעיני אביו ויהי' קצף גדול על ישראל ממלך אדום שלא
עזרהו להצילו מידם ,ובדרש ויעלהו עולה שאל מלך מואב מפני מה אומה זו ראויה לנסים האלה אמרו לו אברהם אביהם
העלה את בנו עולה אמר להם אף אני אעשה כן והעלה את בנו עולה וחלקו בדבר זה מהם אמרו לשם שמים העלה אותו
וזה שאמר ויהי קצף גדול על ישראל שנתקצף הקדוש ברוך הוא עליהם כי מלך מואב לא חמל על בנו כשחשב לעשות בו
רצון האל וישראל היו מקציפים אותו בכל יום והוא חשב לעשות רצון האל ואינו כמו שאמרו אשר לא צויתי זה יפתח
שהעלה את בתו ולא עלתה על לבי זה מישע מלך מואב שהעלה את בנו מהם אמרו כי לע"ג העלה ומפני זה חסר וי"ו
החמה כי הי' עובד לחמה והעלה את בנו לחמה ומה שאמר ויהי קצף גדול שנזכרו עונותיהן של ישראל באותה שעה
שגם הם היו שורפים את בניהם לע"ג ולאשרה ואמר הכתוב וכמשפטי הגוים לא עשיתם ואמרו רז"ל כמתוקנים שבהם
לא עשיתם כמקולקלים שבהם עשיתם:
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ך(
דברים פרק יב )דרך
ם
אוֹתם
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ָל ֶר ֶשׁת א ָ
יך ֶאת ַהגּוֹיִים ֲא ֶשׁר ָ
ַכ ִרית יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כט( ִכּי י ְ
אַר ָצם:
ָשׁ ְב ָתּ ְבּ ְ
ָר ְשׁ ָתּ א ָֹתם וְ י ַשׁ
ֶיך וְ י ַ
ִמ ָפּנ ָ
יהם
וּפן ִתּ ְדרֹשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ניך ֶ
אַח ֵרי ִה ָשּׁ ְמ ָדם ִמ ָפּ ֶנ ָ
יהם ֲ
אַח ֵר ֶ
ָקשׁ ֲ
)ל( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּנּ ֵ
יהם וְ ֶאע ֶ
ַע ְבדוּ ַהגּוֹוֹיִ ם ָה ֵא ֶלּה ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
יכה י ַ
ֵלאמֹר ֵא ָ
ֱשׂה ֵכּן גַּם אָנִ י:
ָק ֲא ֶשׁר ָשׂנֵא ָעשׂוּ
ֲבת יְ קֹוק
יך ִכּי ָכל תּוֹע ַ
יקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂה ֵכן ַל ק
)לא( לֹא ַתע ֶ
יהם:
יהם יִ ְשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ ֵלאל ֵֹה ֶ
ֵיהם וְ ֶאת ְבּנ ֵֹתי ֶ
יהם ִכּי גַם ֶאת ְבּנ ֶ
ֵלאל ֵֹהי ֶ

רק יב )מקום(
דברים פר
ק
ָתן יְ קֹוָק
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
טים ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמררוּן ַלעֲשׂוֹת ָבּ ֶ
)א( ֵא ֶלּה ַה ֻח ִקּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט
הא ָד ָמה:
אַתּם ַחיִּ ים ַעל ָה ֲ
ָמים ֲא ֶשׁר אַ ֶ
תיך ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ָכּל ַהיּ ִ
ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
אַתּם י ְֹר ִשׁיים
אַבּדוּן ֶאת ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
אַבּד ְתּאַ ְ
)ב( ֵ
א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
יהם ַעל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַהגְּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
יהם ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ
ַא ֵשׁ ֵר ֶ
)ג( וְ נִ ַתּ ְצ ֶתּם ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתם וְ ִשׁ ַבּ ְר ֶתּם ֶאת ַמ ֵצּב ָֹתם ו ֲ
הוּא:
ַדּעוּן וְ ִא ַבּ ְד ֶתּם ֶאת ְשׁ ָמם ִמן ַה ָמּקוֹם ַהה
יהם ְתּג ֵ
ֹה ֶ
ילי ֱאל ֵה
וּפ ִס ֵ
ְ
יכם:
שׂוּן ֵכּן ַליקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)ד( לֹא ַתעֲשׂ
יכם ָלשׂוּם ֶאת
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
)ה( ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ וּ ָבא ָ
את ָשׁ ָמּה:

דברים פרק יג
ם
)א( ֵאת ָכּל ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמררוּ ַלעֲשׂוֹת לֹא תֹ ֵֹסף ָע ָליו
וְ לֹא ִתגְג ַרע ִמ ֶמּנּוּ:

אר
מרדכי ברויא
ראשית ח"ב פי"ט – ר' מ
פרקי בר
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בייצ'יק
העלאותו" – ר' י"ד סולוב
שובה – "בעוור הרע או ה
על התש

סולובייצ'יק
השנה – ר' י"ד ס
ה
מחזור ללראש
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הדור – ר' י""ד סולובייצ''יק
אהבת התורה וגגאולת נפש ה
ת
על
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