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  פֵרדתו של מנהיג 
  )הרב מרדכי סבתופ שעור של "ע(פרשת וילך ל

  
  שת וילךפר. 1

  דברי הפֵרדה של משה מהעם. 1

ַוּיֹאֶמר ) ב: (ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל) א(

' ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ַהּיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה

לֶֹהיָך הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך - אֱ ' ה) ג: (ן ַהֶּזהָאַמר ֵאַלי לֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרּדֵ 

הּוא ַיְׁשִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך ִויִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶניָך 

ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ' ְוָעָׂשה ה) ד: ('ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה

ִלְפֵניֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ' ּוְנָתָנם ה) ה: (ֶׁשר ִהְׁשִמיד אָֹתםָהֱאמִֹרי ּוְלַאְרָצם אֲ 

ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ) ו: (ָלֶהם ְּכָכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם

  :לֶֹהיָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבּךָ - אֱ ' ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה

  ברי הפֵרדה של משה מיהושעד. 2

ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ) ז(

ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם ' ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה

ְך ְלָפֶניָך הּוא ִיְהֶיה ִעָּמְך לֹא הּוא ַההֹלֵ ' ַוה) ח: (ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם

  :ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת

נתינתה לכוהנים ולזקנים ומצוות , כתיבת התורה על ידי משה. 3

  הקהל

ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ַהּנְֹׂשִאים ) ט(

ַוְיַצו מֶֹׁשה אֹוָתם ֵלאמֹר ) י: (ְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל'  ֲארֹון ְּבִרית הֶאת

ְּבבֹוא ָכל ) יא: (ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות

לֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת - אֱ ' ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ) יב: (ּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהםהַ 

ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת 

ּוְבֵניֶהם ) יג: ( ַהּזֹאתלֵֹהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה- אֱ ' ה

לֵֹהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר - אֱ ' ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ה

  :ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

שע על ידי התייצבות משה ויהושע באוהל מועד לצורך מינוי יהו. 4

  'ה

ֶאל מֶֹׁשה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַיְּצבּו ' ַוּיֹאֶמר ה) יד(

ַוֵּיָרא ) טו: (ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּו ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

  :ד ֶהָעָנן ַעל ֶּפַתח ָהאֶֹהלָּבאֶֹהל ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ַעּמּו' ה

  

  הציווי על כתיבת השירה ומטרתה. 5

ֶאל מֶֹׁשה ִהְּנָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ' ַוּיֹאֶמר ה) טז(

ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא ָׁשָּמה ְּבִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת 

ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבִּתים ) יז: (ָּכַרִּתי ִאּתֹוְּבִריִתי ֲאֶׁשר 

ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום 

ִכי ְוָאנֹ) יח: (לַֹהי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה- ַההּוא הלֹא ַעל ִּכי ֵאין אֱ 

ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל 

ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ) יט: (ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

 ְלֵעד ִּבְבֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם ְלַמַען ִּתְהֶיה ִּלי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתיו ָזַבת ָחָלב ) כ: (ִיְׂשָרֵאל

ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר 

עֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאָן אֹתֹו רָ ) כא: (ֶאת ְּבִריִתי

ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי לֹא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו 

) כב: (ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ַהּיֹום ְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְעִּתי

  :ת ַּבּיֹום ַההּוא ַוְיַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹא

  'מינויו של יהושע על ידי ה. 6

ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ) כג(

  :ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך 

  לעד' מסירתה ללוויים והנחתה בצד ארון ה, כתיבת התורה. 7

ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכּתֹב ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ַעד ) כד(

ָלקַֹח ) כו: (ֵלאמֹר' ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ה) כה: (ֻּתָּמם

לֵֹהיֶכם ְוָהָיה - אֱ ' ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית הֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה 

ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ֶמְרְיָך ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ) כז: (ָׁשם ְּבָך ְלֵעד

  :ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי' ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ה

  הרה של משה לעםהקדמה לדברי האז. 8

ַהְקִהילּו ֵאַלי ֶאת ָּכל ִזְקֵני ִׁשְבֵטיֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ַוֲאַדְּבָרה ְבָאְזֵניֶהם ) כח(

ִּכי ָיַדְעִּתי ) כט: (ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאִעיָדה ָּבם ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ַאֲחֵרי מֹוִתי ִּכי ַהְׁשֵחת ַּתְׁשִחתּון ְוַסְרֶּתם ִמן 

' ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי ַתֲעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני ה

  :ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם

  אמירת השירה באוזני העם. 9

ה ַהּזֹאת ַעד ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ְּבָאְזֵני ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשירָ ) ל(

  :ֻּתָּמם



  ג'כ' לפסי "רש. 2

אל 'כמו שמפורש ,  מוסב למעלה כלפי שכינה–ויצו את יהושע בן נון "

  ".  'הארץ אשר נשבעתי להם

  ג" כ–ב "כ' מלכים ב. 3

ָמַלְך , ּוְׁשלִֹׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה, יֹאִׁשָּיהּו ְבָמְלכֹו, ְׁשמֶֹנה ָׁשָנה- ֶּבןא
ְּבֵעיֵני ,  ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשרב  .ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת-ְיִדיָדה ַבת,  ִאּמֹוְוֵׁשם; ִּבירּוָׁשָלִם

  }פ { .ָיִמין ּוְׂשמֹאול, ָסר-ְולֹא, ֶּדֶרְך ָּדִוד ָאִביו-ְּבָכל, ַוֵּיֶלְך ; ְיהָוה

-ןָׁשָפן ּבֶ -ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאת; יֹאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶלְך , ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה,  ַוְיִהיג
ִחְלִקָּיהּו -ֶאל,  ֲעֵלהד  .ֵלאמֹר, ֵּבית ְיהָוה, ַהּסֵֹפר, ְמֻׁשָּלם-ֲאַצְלָיהּו ֶבן

ֲאֶׁשר ָאְספּו ׁשְֹמֵרי --ַהּמּוָבא ֵּבית ְיהָוה, ַהֶּכֶסף-ְוַיֵּתם ֶאת, ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול
, ַיד עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה-ַעל, )ְוִיְּתנּוהּו( ויתנה ה  .ֵמֵאת ָהָעם, ַהַּסף

ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְּבֵבית , ְוִיְּתנּו אֹתֹו; ְיהָוה) ֵּבית(בבית , ֻּמְפָקִדיםהַ 
ְוִלְקנֹות ֵעִצים ; ְוַלּבִֹנים ְוַלּגְֹדִרים,  ֶלָחָרִׁשיםו   .ֶּבֶדק ַהָּבִית, ְלַחֵּזק, ְיהָוה

-ֶּכֶסף ַהִּנָּתן ַעלהַ , ֵיָחֵׁשב ִאָּתם- ַאְך לֹאז  .ַהָּבִית-ְלַחֵּזק ֶאת, ְוַאְבֵני ַמְחֵצב
ָׁשָפן -ַעל,  ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולח  .ֵהם עִֹׂשים,  ִּכי ֶבֱאמּוָנה  :ָיָדם

-ַהֵּסֶפר ֶאל-ַוִּיֵּתן ִחְלִקָּיה ֶאת; ְּבֵבית ְיהָוה, ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי, ַהּסֵֹפר
; ָּדָבר, ַהֶּמֶלְך -ַוָּיֶׁשב ֶאת, ַהֶּמֶלְך -ֶאל, ר ַוָּיבֹא ָׁשָפן ַהּסֹפֵ ט  .ַוִּיְקָרֵאהּו, ָׁשָפן

ַיד עֵֹׂשי -ַוִּיְּתֻנהּו ַעל, ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ַבַּבִית-ִהִּתיכּו ֲעָבֶדיָך ֶאת, ַוּיֹאֶמר
ֵסֶפר , ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר,  ַוַּיֵּגד ָׁשָפן ַהּסֵֹפרי  .ַהֻּמְפָקִדים ֵּבית ְיהָוה, ַהְּמָלאָכה

 ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע יא  .ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך , ַוִּיְקָרֵאהּו ָׁשָפן; ִקָּיה ַהּכֵֹהןִחלְ , ָנַתן ִלי
- ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאתיב  .ְּבָגָדיו-ֶאת, ַוִּיְקַרע; ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה-ֶאת, ַהֶּמֶלְך 

ת ָׁשָפן ִמיָכָיה ְוֵא -ַעְכּבֹור ֶּבן-ָׁשָפן ְוֶאת-ֲאִחיָקם ֶּבן-ִחְלִקָּיה ַהּכֵֹהן ְוֶאת
ְיהָוה ַּבֲעִדי - ְלכּו ִדְרׁשּו ֶאתיג  .ֵלאמֹר--ַהֶּמֶלְך -ְוֵאת ֲעָׂשָיה ֶעֶבד, ַהּסֵֹפר
ֹוָלה ְגד- ִּכי :ַהֶּזה, ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהִּנְמָצא-ַעל, ְיהּוָדה-ּוְבַעד ָּכל, ָהָעם-ּוְבַעד

ִּדְבֵרי -ָׁשְמעּו ֲאבֵֹתינּו ַעל-ַעל ֲאֶׁשר לֹא, ִהיא ִנְּצָתה ָבנּו-ֲאֶׁשר, ֲחַמת ְיהָוה
 ַוֵּיֶלְך ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן יד   .ַהָּכתּוב ָעֵלינּו-ַלֲעׂשֹות ְּכָכל, ַהֵּסֶפר ַהֶּזה

ִּתְקָוה -ֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבןֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה אֵ -ֶאל, ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה
, ַוְיַדְּברּו; ַּבִּמְׁשֶנה, ְוִהיא יֶֹׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִם, ַחְרַחס ׁשֵֹמר ַהְּבָגִדים-ֶּבן

 ִאְמרּו  :ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל-ּכֹה,  ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהםטו   .ֵאֶליהָ 
-ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל, הָוה ּכֹה ָאַמר יְ טז  .ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי-ֲאֶׁשר, ָלִאיׁש

   .ֲאֶׁשר ָקָרא ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר-ֵאת ָּכל--יְֹׁשָביו-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל
ְּבכֹל , ְלַמַען ַהְכִעיֵסִני, ַוְיַקְּטרּו ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים,  ַּתַחת ֲאֶׁשר ֲעָזבּוִנייז

ֶמֶלְך - ְוֶאליח   .ְולֹא ִתְכֶּבה, ָּמקֹום ַהֶּזהְוִנְּצָתה ֲחָמִתי ּבַ ; ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם
ָאַמר - ּכֹה :ֵאָליו, ּכֹה תֹאְמרּו, ְיהָוה-ַהּׁשֵֹלַח ֶאְתֶכם ִלְדרֹׁש ֶאת, ְיהּוָדה

ְלָבְבָך ַוִּתָּכַנע - ַיַען ַרךְ יט  .ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשָמְעּתָ , ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
יְֹׁשָביו ִלְהיֹות -ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוַעל- ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ַעלְּבָׁשְמֲעךָ , ִמְּפֵני ְיהָוה

, ְוַגם ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי; ַוִּתְבֶּכה ְלָפָני, ְּבָגֶדיךָ -ַוִּתְקַרע ֶאת, ְלַׁשָּמה ְוִלְקָלָלה
ִקְברֶֹתיָך -ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל, ֲאבֶֹתיךָ - ָלֵכן ִהְנִני אִֹסְפָך ַעלכ   .ְיהָוה-ְנֻאם
ַהָּמקֹום -ֲאִני ֵמִביא ַעל-ְּבכֹל ָהָרָעה ֲאֶׁשר, ִתְרֶאיָנה ֵעיֶניךָ -ְולֹא, לֹוםְּבָׁש 

  .ָּדָבר, ַהֶּמֶלְך -ַוָּיִׁשבּו ֶאת; ַהֶּזה

 מלכים ב פרק כג

 ַוַּיַעל ב  .ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם-ָּכל, ַוַּיַאְספּו ֵאָליו; ַהֶּמֶלְך ,  ַוִּיְׁשַלחא
ְוַהּכֲֹהִנים , יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִאּתֹו-ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל-ָוה ְוָכלְיה-ַהֶּמֶלְך ֵּבית
-ָּכל-ֶאת, ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם; ָּגדֹול-ְלִמָּקטֹן ְוַעד, ָהָעם-ְוָכל, ְוַהְּנִביִאים

ָהַעּמּוד - ַוַּיֲעמֹד ַהֶּמֶלְך ַעלג  .ְּבֵבית ְיהָוה, ַהִּנְמָצא, ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית
-ָֹתיו ְוֶאת ָלֶלֶכת ַאַחר ְיהָוה ְוִלְׁשמֹר ִמְצו, ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיהָוה-ַוִּיְכרֹת ֶאת

ִּדְבֵרי ַהְּבִרית -ְלָהִקים ֶאת, ֶנֶפׁש-ֵלב ּוְבָכל-ֻחּקָֹתיו ְּבָכל-ָֹתיו ְוֶאת ֵעְדו
 ַוְיַצו ד  .ַּבְּבִרית, ָהָעם-ַוַּיֲעמֹד ָּכל; ַהֵּסֶפר ַהֶּזה-ַהְּכֻתִבים ַעל, ַהּזֹאת

, ׁשְֹמֵרי ַהַּסף-ְוֶאת, ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשֶנה-ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת-ַהֶּמֶלְך ֶאת
ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִים ַלַּבַעל ְוָלֲאֵׁשָרה ּוְלכֹל -ֵאת ָּכל, ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל ְיהָוה

-ְוָנָׂשא ֶאת, ְדמֹות ִקְדרֹוןְּבַׁש , ַוִּיְׂשְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם; ְצָבא ַהָּׁשָמִים
, ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה, ַהְּכָמִרים- ְוִהְׁשִּבית ֶאתה  .ֵאל-ֵּבית, ֲעָפָרם

, ַהְמַקְּטִרים ַלַּבַעל-ְוֶאת; ּוְמִסֵּבי ְירּוָׁשָלִם, ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה
ָהֲאֵׁשָרה - ַוּיֵֹצא ֶאתו  .ְצָבא ַהָּׁשָמִים, לּוְלכֹ, ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ְוַלַּמָּזלֹות

ַוִּיְׂשרֹף אָֹתּה ְּבַנַחל , ַנַחל ִקְדרֹון-ֶאל, ִמֵּבית ְיהָוה ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם
- ַוִּיּתֹץ ֶאתז  .ְּבֵני ָהָעם, ֶקֶבר-ַעל, ֲעָפָרּה-ֶאת, ַוַּיְׁשֵלְך ; ַוָּיֶדק ְלָעָפר, ִקְדרֹון

--אְֹרגֹות ָׁשם ָּבִּתים,  ֲאֶׁשר ַהָּנִׁשים :ֶׁשר ְּבֵבית ְיהָוהאֲ , ָּבֵּתי ַהְּקֵדִׁשים

ַהָּבמֹות -ַוְיַטֵּמא ֶאת, ֵמָעֵרי ְיהּוָדה, ַהּכֲֹהִנים-ָּכל- ַוָּיֵבא ֶאתח   .ָלֲאֵׁשָרה
ָּבמֹות -ְוָנַתץ ֶאת; ְּבֵאר ָׁשַבע-ִמֶּגַבע ַעד, ָׁשָּמה ַהּכֲֹהִנים-ֲאֶׁשר ִקְּטרּו

, ְׂשמֹאול ִאיׁש-ַעל-ֲאֶׁשר, ָהִעיר-ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂשר-ֶׁשראֲ , ַהְּׁשָעִרים
, ִמְזַּבח ְיהָוה-ֶאל, לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות,  ַאְך ט  .ְּבַׁשַער ָהִעיר

, ַהּתֶֹפת- ְוִטֵּמא ֶאתי  .ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם, ָאְכלּו ַמּצֹות- ִּכי ִאם  :ִּבירּוָׁשָלִם
ִּבּתֹו -ְּבנֹו ְוֶאת-ְלַהֲעִביר ִאיׁש ֶאת,  ְלִבְלִּתי :ִהּנֹם) -ֶבן (-ֲאֶׁשר ְּבֵגי בני

ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַלֶּׁשֶמׁש , ַהּסּוִסים- ַוַּיְׁשֵּבת ֶאתיא  .ַלּמֶֹלְך --ָּבֵאׁש
-ְוֶאת; ֲאֶׁשר ַּבַּפְרָוִרים, ֶמֶלְך ַהָּסִריס-ִלְׁשַּכת ְנַתן-ֶאל, ְיהָוה-ִמּבֹא ֵבית

ַהָּגג ֲעִלַּית -ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר ַעל- ְוֶאתיב  .ָׂשַרף ָּבֵאׁש, ְרְּכבֹות ַהֶּׁשֶמׁשמַ 
ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ִּבְׁשֵּתי -ַהִּמְזְּבחֹות ֲאֶׁשר-ְוֶאת, ָעׂשּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה-ָאָחז ֲאֶׁשר

ַנַחל -ֲעָפָרם ֶאל-תְוִהְׁשִליְך אֶ , ַוָּיָרץ ִמָּׁשם; ָנַתץ ַהֶּמֶלְך --ְיהָוה-ַחְצרֹות ֵּבית
-ֲאֶׁשר ִמיִמין ְלַהר, ְּפֵני ְירּוָׁשַלִם-ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ַעל- ְוֶאתיג  .ִקְדרֹון

ִיְׂשָרֵאל ְלַעְׁשּתֶֹרת ִׁשֻּקץ ִצידִֹנים -ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶמֶלְך , ַהַּמְׁשִחית
    ...ַהֶּמֶלְך , ִטֵּמא--ַעּמֹון-ּוְלִמְלּכֹם ּתֹוֲעַבת ְּבֵני, ְוִלְכמֹוׁש ִׁשֻּקץ מֹוָאב

--ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲעׂשּו ֶפַסח, ָהָעם ֵלאמֹר-ָּכל-ֶאת,  ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך כא
ִמיֵמי , ַּכֶּפַסח ַהֶּזה,  ִּכי לֹא ַנֲעָׂשהכב  .ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה, ַּכָּכתּוב

ּוַמְלֵכי --י ִיְׂשָרֵאלְיֵמי ַמְלכֵ , ְוכֹל; ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת, ַהּׁשְֹפִטים
 ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח   :יֹאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶלְך , ִּבְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה-ִאם,  ִּכיכג  .ְיהּוָדה

-ַהִּיְּדעִֹנים ְוֶאת-ָהאֹבֹות ְוֶאת- ְוַגם ֶאתכד   .ִּבירּוָׁשָלִם--ַליהָוה, ַהֶּזה
ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה , ִציםַהִּׁשּקֻ -ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת ָּכל-ַהְּתָרִפים ְוֶאת

ַהְּכֻתִבים , ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה- ְלַמַען ָהִקים ֶאת :יֹאִׁשָּיהּו, ִּבֵער--ּוִבירּוָׁשַלִם
ָהָיה - ְוָכמֹהּו לֹאכה  .ֵּבית ְיהָוה, ֲאֶׁשר ָמָצא ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן, ַהֵּסֶפר-ַעל

--ְמאֹדֹו-ַנְפׁשֹו ּוְבָכל-ְלָבבֹו ּוְבָכל-ה ְּבָכלְיהוָ -ָׁשב ֶאל-ֲאֶׁשר, ְלָפָניו ֶמֶלְך 
, ָׁשב ְיהָוה- ַאְך לֹאכו   .ָקם ָּכמֹהּו-לֹא, ְוַאֲחָריו; ּתֹוַרת מֶֹׁשה, ְּככֹל

ֲאֶׁשר , ַהְּכָעִסים-ָּכל, ַעל--ִּביהּוָדה, ָחָרה ַאּפֹו-ֲאֶׁשר, ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול
ַּכֲאֶׁשר , ְיהּוָדה ָאִסיר ֵמַעל ָּפַני-ַּגם ֶאת, ר ְיהָוה ַוּיֹאמֶ כז   .ְמַנֶּׁשה, ִהְכִעיסֹו
-ֶאת, ָּבַחְרִּתי-ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר-ּוָמַאְסִּתי ֶאת; ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ֲהִסרִֹתי

 ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי כח  .ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם, ַהַּבִית-ְוֶאת, ְירּוָׁשַלִם
--ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים-ַעל, ֵהם ְּכתּוִבים- ֲהלֹא :ר ָעָׂשהֲאֶׁש -ְוָכל, יֹאִׁשָּיהּו

ֶמֶלְך -ַעל, ִמְצַרִים- ְּבָיָמיו ָעָלה ַפְרעֹה ְנכֹה ֶמֶלךְ כט   .ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה
, ַוְיִמיֵתהּו ִּבְמִגּדֹו, ִלְקָראתֹו, ַוֵּיֶלְך ַהֶּמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו; ְּפָרת-ְנַהר-ַעל--ַאּׁשּור

, ַוְיִבֻאהּו ְירּוָׁשַלִם, ִמְּמִגּדֹו,  ַוַּיְרִּכֻבהּו ֲעָבָדיו ֵמתל  . אֹתֹוִּכְראֹתֹו
  ; ַוִּיְקְּבֻרהּו ִּבְקֻבָרתֹו

  ג" י–ב "א י"דברים ל. 4

ְלַמַען  ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם

 ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל לֵֹהיֶכם-אֱ ' ְוָיְראּו ֶאת הִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו 

ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת . ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

 ֲאֶׁשר ַאֶּתם לֵֹהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה-אֱ ' ה

  . ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהעְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן

  :י-ט', דברים ד. 5

ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו 

יֹום . ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ 

ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ֵאַלי ' לֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ה- אֱ ' י הֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפנֵ 

ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם 

  .ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון

  ו-ג הלכות ה"פ ם בהלכות חגיגה"רמב. 6

' תקרא את התורה הזאת'שון הקדש שנאמר הקריאה והברכות בל

אף על פי שיש שם לעוזות וגרים שאינן מכירין חייבין , בלשונה

להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה 

    .כיום שניתנה בו בסיני

 א"דף עג ע, מות-זוהר פרשת אחרי. 7
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                      .ישראלו


