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  ויקרא פרק יח 
  :ּוִמַּזְרֲעָך לֹא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיקָֹוק (כא)
  ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא: (כב)
  ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא:ּוְבָכל ְּבֵהָמה לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה ָבּה ְוִאָּׁשה לֹא  (כג)
  :ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם (כד)
  :ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה  (כה)
  :ֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכםּוְׁשַמְר  (כו)
  :ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ִּכי (כז)
  ם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתכֶ  (כח)
  :ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם (כט)

   ת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹ (ל)
  

  ויקרא פרק כ 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  :ןִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך מֹות יּוָמת ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאבֶ ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן  (ב)
  :ת ִמְקָּדִׁשי ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשיַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא אֶ  (ג)
  ם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעיֵניֶהם ִמן ָהִאיׁש ַההּוא ְּבִתּתֹו ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלִּתי ָהִמית אֹתֹו:ְוִאם ַהְעלֵ  (ד)
  :ְך ִמֶּקֶרב ַעָּמםֵרי ַהּמֹלֶ ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ְוֵאת ָּכל ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאחֲ  (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 

, מדקתני לקמן: והאש מכאן ומכאן ומעבירין עליו ואינו שורפולבנים גבוה, לבנה על גבי לבנה, שורת  -שרגא דלבני 
והא דאמרינן (סנהדרין סג, ב) גבי חזקיה שסכתו אמו סלמנדרא לאו המעביר עצמו פטור, אלמא לאחר העברה הוא חי, 

  .למולך היה אלא לאלהי ספרוים, דהתם שריפה כתיב
אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, שהיתה  - רבא אמר כמשוורתא דפוריא

  חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה.
  עבודתו של מולך. -דרך העברתו 

  
  רש"י ויקרא פרק יח 

ומעבירין את דורות גדולות עבודה זרה היא ששמה מולך, וזו היא עבודתה, שמוסר בנו לכומרים ועושין שתי מ -למלך  )(כא
  :הבן ברגליו בין שתי מדורות האש

  זו היא מסירתו לכומרים: -לא תתן 
  זו (היא) העברת האש: -להעביר למלך 

  
  רמב"ן ויקרא פרק יח 

ורבי אברהם אמר כי  .והזכירו הכתוב בשם הידיעה, כי היה במצרים ידוע להםעבודה זרה ששמה מולך.  -) למולך (כא
, כי כתוב (מ"א יא ז) אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב לכום תועבת בני עמון (מ"ב כג יג). וכן נראהיתכן שהוא מ

  :וגם הוא היה ידוע להםולמולך שקוץ בני עמון, 
, שמוסר בנו לכומרים והכומרים עושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי וכתב רש"י וזו היא עבודתה

וזה אינו נכון, שהרי אמרו בגמרא ש. לא תתן, זהו מסירתו לכומרים. להעביר למולך, זהו העברת מדורת האש. מדורות הא
. והזכיר בו הכתוב נתינה סנהדרין (סד ב) העבירו ברגל פטור, אלא כמשוורתא דפוריא שהוא מעבירו בתוך האש ממש

וכן מה שאמר הרב שמוסרו שמפורש בסנהדרין.  והעברה באש, שאינו חייב עד שימסרנו לכומרים והעבירו באש, כמו
ואינו נראה כן מלשונם שם בגמרא, ועוד , וכך כתב אף בפירושיו במסכת סנהדרין (שם סד א), לכומרים והם מעבירין אותו

, ולשון הכתוב עצמו מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י) כך נדרש שהאב בעצמו איך יתחייב הוא מיתה בעבודת אחרים
  :מעבירו

, וזהו שכתוב נתן למולך (להלן כ ג), כעין שעושים בפנים, אבל הענין כך הוא, שהאב עצמו מוסרו לכומרים לשם שקוצם
ואולי הכומרים עושין בו תנופה או הגשה לפני המולך, והם מחזירין אותו לידי האב, כדכתיב ונתנם אל הכהן (לעיל טו יד). 

. וכך אמרו בירושלמי (סנהדרין פ"ז ה"י), לעולם אינו חייב עד ר בנו ובתו באשוהוא לוקחו ומעבירו בלהב האש, וזהו מעבי
, שהרי אמרו (סנהדרין סד ב) אבל לא היה שורפושימסרנו לכומרים ויטלנו ויעבירנו, כלומר שיטלנו מהם ויעבירנו הוא. 

  :וכך פירוש רש"יהמעביר את עצמו פטור, שהוא חי אף לאחר העברה, 
, שהכתוב אומר (יחזקאל כג לז) וגם את בניהן אשר עיני מהכרע הפסוקים כי היה הבן למאכולת האשועם כל זה הנראה ב

שהיו מעבירין אותו באש עד שישרף או ילדו לי העבירו להם לאכלה, ושם (פסוק לט) נאמר ובשחטם את בניהם לגלוליהם, 
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אם כן בו הכתוב "לאכלה", והזכיר בו שחיטה,  , כי הלשון הזה "העבירו להם" במולך הוא, ואמרשימות באש והיא שחיטתו
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 

  :אבל היה האש אוכלת בו כי זה היה קרבנם למולך שהמעביר עצמו פטור,
ולשון "מעביר באש" יאמר בכל מקום על הדבר שהוא בוער באש ואיננו אוכל, מפני שנותנים אותו באש ומעבירים אותו 

, כענין כלי הגוים שמלבנין אותו באש שנאמר בהן (במדבר לא כג) תעבירו באש וטהר. ממנו ואינו נעשה אפר כנשרפים
אם כן מעביר בנו ובתו בבני עמון (ש"ב יב לא) והעביר אותם במלבן, לומר ששרף אותן כאשר יעשו הלבנים במלבן. ואמר 

, שהיא באש על דעת באש היא נתינתו באש שתמשול בו האור, לא העברה בעלמא, והיא העברה הנזכרת במולך
ה כאן למולך אף להלן למולך. וראיה לדבריהם, רבותינו, שלמדו בגזרה שוה העברה העברה, מה להלן באש אף כאן באש, מ

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 

(מ"ב טז ג) וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' אותם מפני בני ישראל, ובדברי הימים (ב כח ג)  באחז
  נאמר ויבער את בניו באש כתועבות הגוים אשר הוריש, אם כן ההעברה היא הבערה באש ממש:

הי ספרוים, היא עבודה זרה ומה שאמר הכתוב (מ"ב יז לא) והספרוים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך אל
, כמו שכתוב בירמיהו (יט ב) ויצאת אל גיא בן הנום, ושם אחרת שעבודתה לשרוף אותם לגמרי כעולה. וכן היו עושין לבעל

(פסוקים ד ה) כתיב ומלאו את המקום הזה דם נקיים ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל אשר לא 
תה על לבי. ועוד כתיב (שם לב לה) ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הנום להעביר את בניהם ואת צויתי ולא דברתי ולא על

אבל מפני ששני הפסוקים האלה בבמות הבעל בנותיהם למולך אשר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת. 
על לבי, ושם במקום ההוא הטמא היה ושניהם בגיא בן הנום והאזהרה בשניהם אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה 

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 

  :רה משתמשול בו האור, ותקרא שריפה כי ימותו שם, ולכך יקראו עולותהעברה, כי עיקר עבודתו בהעב
וכן אני סובר, כי אלהי ספרוים הוא המולך, כי הכנוי בהם מלך, אבל היו שניהם נעבדים, כנו לאחד אדר בלשון כבוד, 

נאמר  ואם. ולשני מלשון עונה, ושתפו בשניהם מלך והוא כמו מולך, והשריפה היא מיתתם באש כאשר פירשתי
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

, ושם (נאמר) [מנשה] עוד מולך. ומה שאמר הכתוב ויבנו את ונאמר שהיו במקום התופת אשר בגיא בן הנום במות לבעל
  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 
והנה אחז למולך העביר אותו כדכתיב וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' מפני בני , בשמן סלמנדרא

אם כן היא הבערה שתמשול בו האור וימות, וניצל הצדיק בסלמנדרא הזו שבראה ישראל, וזהו הלשון הכתוב במולך, 
  :הקב"ה בעבורו

, כי בענין הכשוף נאמר (דברים יח י) לא ימצא בך כשפיםועל דרך הפשט אמרו, כי מעביר בנו ובתו באש מין ממיני ה
מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, ואמר במנשה (דהי"ב לג ו) והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום 

והמולך ם וינחשו, ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני, וכתיב (מ"ב יז יז) ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ויקסמו קסמי
אבל אחר שמצאנו כתוב (שם כג י) לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש . היא עבודה זרה שמקריבין לו הקטנים

  :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 

, כי בכאן (להלן כ ו) הבנים והבנות ויראו להם חלומות שוא ומקסם כזב, ולכן תיחס התורה ענין המולך בענין הקסמים
  סמך אל הנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים, ובמשנה תורה כל הפרשה במתנבאים לדעת העתידות בשקר:

האחרת (להלן כ ג) מוסיף למען טמא את מקדשי  , ובפרשהוהנה הזכיר הכתוב כי העברת הזרע למולך הוא חלול השם
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 

ויתכן שיאמר כן, מפני שהמקריב מזרעו למולך ואחר כן יבא אל אל הנערה למען חלל את שם קדשי (עמוס ב ז).  ילכו
מקדש ה' להקריב קרבן מטמא את המקדש, כי קרבנותיו טמאים ותועבה לשם, והוא עצמו טמא לעולם שנטמא ברעה 

  לוליהם טמאוה (יחזקאל לו יח):, כמו שאמר באוב וידעוני לטמאה בהם (להלן יט לא), וכתיב ובגישעשה
, וזהו והזכיר בו חלול השם, כי כאשר ישמעו הגוים שכבד את המולך בזרעו ויקריב מבהמתו קרבן לשם הוא חלול השם

שאמר הנביא (שם כג לז לח) וגם את בניהן אשר ילדו לי העבירו להם לאכלה, עוד זאת עשו לי טמאו את מקדשי ביום ההוא. 
  שחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשי ביום ההוא לחללו והנה כה עשו בתוך ביתי:ואמר (פסוק לט) וב

ועל דרך האמת ישראל זרע הקודש נולדים בבית ה', וזה טעם "אשר ילדו לי", והנה המקריב אותו למולך מטמא מקדשו 
ן את פני באיש ההוא (שם כ ג), ושמתי , כלשון ולא יחלל זרעו בעמיו (להלן כא טו). ולכך אמר בו, ואני אתומחלל שמו הגדול

  אני את פני באיש ההוא (שם פסוק ה), והמשכיל יבין:
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  ז ירמיהו פרק 
  ָּגִּזי ִנְזֵרְך ְוַהְׁשִליִכי ּוְׂשִאי ַעל ְׁשָפִים ִקיָנה ִּכי ָמַאס ְיקָֹוק ַוִּיּטֹׁש ֶאת ּדֹור ֶעְבָרתֹו: (כט)

  :ֹוִּכי ָעׂשּו ְבֵני ְיהּוָדה ָהַרע ְּבֵעיַני ְנֻאם ְיקָֹוק ָׂשמּו ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ְלַטְּמא (ל)
  ס: א ָעְלָתה ַעל ִלִּביּוָבנּו ָּבמֹות ַהּתֶֹפת ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם ִלְׂשרֹף ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶהם ָּבֵאׁש ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתי ְולֹ (לא)
  א ַהֲהֵרָגה ְוָקְברּו ְבתֶֹפת ֵמֵאין ָמקֹום:ָלֵכן ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיקָֹוק ְולֹא ֵיָאֵמר עֹוד ַהּתֶֹפת ְוֵגיא ֶבן ִהּנֹם ִּכי ִאם ֵּגי (לב)
  ְוָהְיָתה ִנְבַלת ָהָעם ַהֶּזה ְלַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין ַמֲחִריד: (לג)
  ַּכָּלה ִּכי ְלָחְרָּבה ִּתְהֶיה ָהָאֶרץ:ְוִהְׁשַּבִּתי ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ּוֵמֻחצֹות ְירּוָׁשַלִם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול  (לד)

  
  ירמיהו פרק יט 

  ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ָהלֹוְך ְוָקִניָת ַבְקֻּבק יֹוֵצר ָחֶרׂש ּוִמִּזְקֵני ָהָעם ּוִמִּזְקֵני ַהּכֲֹהִנים: (א)
  ם ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך:ְוָיָצאָת ֶאל ֵּגיא ֶבן ִהּנֹם ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַׁשַער <החרסות> ַהַחְרִסית ְוָקָראָת ָּׁש  (ב)
ל ְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ּכָ ְוָאַמְרָּת ִׁשְמעּו ְדַבר ְיקָֹוק ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִה  (ג)

  ׁשְֹמָעּה ִּתַּצְלָנה ָאְזָניו:
ֹוֵתיֶהם ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוָמְלאּו ֶאת ַיַען ֲאֶׁשר ֲעָזֻבִני ַוְיַנְּכרּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיַקְּטרּו בֹו ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּום ֵהָּמה ַוֲאב (ד)

  :ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַּדם ְנִקִּים
  : ֶהם ָּבֵאׁש עֹלֹות ַלָּבַעל ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתי ְולֹא ִדַּבְרִּתי ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִּביּוָבנּו ֶאת ָּבמֹות ַהַּבַעל ִלְׂשרֹף ֶאת ְּבֵני (ה)

  
  ירמיהו פרק לב 

  ַוְיִהי ְּדַבר ְיקָֹוק ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר: (כו)
  ִהֵּנה ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ָּכל ָּבָׂשר ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל ָּדָבר: (כז)
  :ה ָאַמר ְיקָֹוק ִהְנִני נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ַהַּכְׂשִּדים ּוְבַיד ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ּוְלָכָדּהָלֵכן ּכֹ (כח)
ּו ר ִקְּטרּו ַעל ַּגּגֹוֵתיֶהם ַלַּבַעל ְוִהִּסכֶׁש ּוָבאּו ַהַּכְׂשִּדים ַהִּנְלָחִמים ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְוִהִּציתּו ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ָּבֵאׁש ּוְׂשָרפּוָה ְוֵאת ַהָּבִּתים אֲ  (כט)

  ְנָסִכים ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני:
  ְנֻאם ְיקָֹוק: ים אִֹתי ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהםִּכי ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ַאְך עִֹׂשים ָהַרע ְּבֵעיַני ִמְּנֻערֵֹתיֶהם ִּכי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאְך ַמְכִעִס  (ל)

   ֵמַעל ָּפָני:ִּכי ַעל ַאִּפי ְוַעל ֲחָמִתי ָהְיָתה ִּלי ָהִעיר ַהּזֹאת ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבנּו אֹוָתּה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַלֲהִסיָרּה (לא)
  :ְירּוָׁשָלִם ֵכיֶהם ָׂשֵריֶהם ּכֲֹהֵניֶהם ּוְנִביֵאיֶהם ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵביַעל ָּכל ָרַעת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְלַהְכִעֵסִני ֵהָּמה ַמלְ  (לב)
  ַוִּיְפנּו ֵאַלי עֶֹרף ְולֹא ָפִנים ְוַלֵּמד אָֹתם ַהְׁשֵּכם ְוַלֵּמד ְוֵאיָנם ׁשְֹמִעים ָלַקַחת מּוָסר: (לג)
  י ָעָליו ְלַטְּמאֹו:ַוָּיִׂשימּו ִׁשּקּוֵציֶהם ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמ  (לד)
ִּויִתים ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ַוִּיְבנּו ֶאת ָּבמֹות ַהַּבַעל ֲאֶׁשר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם ְלַהֲעִביר ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ַלּמֶֹלְך ֲאֶׁשר לֹא ִצ  (לה)

   : ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְלַמַען <החטי> ַהֲחִטיא ֶאת ְיהּוָדה
  

  יחזקאל פרק כג 
  ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֲהִתְׁשּפֹוט ֶאת ָאֳהָלה ְוֶאת ָאֳהִליָבה ְוַהֵּגד ָלֶהן ֵאת תֹוֲעבֹוֵתיֶהן: (לו)
  :ְכָלהִּכי ִנֵאפּו ְוָדם ִּביֵדיֶהן ְוֶאת ִּגּלּוֵליֶהן ִנֵאפּו ְוַגם ֶאת ְּבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיְלדּו ִלי ֶהֱעִבירּו ָלֶהם ְלָא (לז)
  עֹוד זֹאת ָעׂשּו ִלי ִטְּמאּו ֶאת ִמְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִחֵּללּו: (לח)
  :ֵּביִתיּוְבַׁשֲחָטם ֶאת ְּבֵניֶהם ְלִגּלּוֵליֶהם ַוָּיבֹאּו ֶאל ִמְקָּדִׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְלַחְּללֹו ְוִהֵּנה כֹה ָעׂשּו ְּבתֹוְך  (לט)

  
  ז מלכים ב פרק ט

  ִּבְׁשַנת ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ָמַלְך ָאָחז ֶּבן יֹוָתם ֶמֶלְך ְיהּוָדה: (א)
  ִביו:ֱאלָֹהיו ְּכָדִוד ָאֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבַמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְולֹא ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני יקָֹוק  (ב)
  ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ֶאת ְּבנֹו ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש ְּכתֲֹעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיקָֹוק אָֹתם  (ג)
  ַוְיַזֵּבַח ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן: (ד)

  
  מלכים ב פרק יז 

  ָרִים ַוִּייְראּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים:ַוְיִהי ִּכי ָחְטאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַליקָֹוק ֱאלֵֹהיֶהם ַהַּמֲעֶלה אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמַּתַחת ַיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצ  (ז)
  י ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָעׂשּו:ַוֵּיְלכּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיקָֹוק ִמְּפֵני ְּבנֵ  (ח)
  ַּדל נֹוְצִרים ַעד ִעיר ִמְבָצר:ַוְיַחְּפאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּדָבִרים ֲאֶׁשר לֹא ֵכן ַעל ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶהם ַוִּיְבנּו ָלֶהם ָּבמֹות ְּבָכל ָעֵריֶהם ִמִּמגְ  (ט)
  ַעל ָּכל ִּגְבָעה ְגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן: ַוַּיִּצבּו ָלֶהם ַמֵּצבֹות ַוֲאֵׁשִרים (י)

  קָֹוק:ַוְיַקְּטרּו ָׁשם ְּבָכל ָּבמֹות ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְיקָֹוק ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְּדָבִרים ָרִעים ְלַהְכִעיס ֶאת יְ  (יא)
  ׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:ַוַּיַעְבדּו ַהִּגֻּלִלים ֲאֶׁשר ָאַמר ְיקָֹוק ָלֶהם לֹא ַתעֲ  (יב)
ר רּו ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֲאֶׁש ַוָּיַעד ְיקָֹוק ְּבִיְׂשָרֵאל ּוִביהּוָדה ְּבַיד ָּכל <נביאו> ְנִביֵאי ָכל חֶֹזה ֵלאמֹר ֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוִׁשְמ  (יג)

  ֶכם ְּבַיד ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים:ִצִּויִתי ֶאת ֲאבֵֹתיֶכם ַוֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵלי
  ְולֹא ָׁשֵמעּו ַוַּיְקׁשּו ֶאת ָעְרָּפם ְּכעֶֹרף ֲאבֹוָתם ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו ַּביקָֹוק ֱאלֵֹהיֶהם: (יד)
ר כּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו ְוַאֲחֵרי ַהּגֹוִים ֲאֶׁש ַוִּיְמֲאסּו ֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ֲאבֹוָתם ְוֵאת ֵעְדֹוָתיו ֲאֶׁשר ֵהִעיד ָּבם ַוֵּילְ  (טו)

  ְסִביבָֹתם ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק אָֹתם ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָּכֶהם:
  :ָּבַעלְׁשַּתֲחוּו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ַוַּיַעְבדּו ֶאת הַ ַוַּיַעְזבּו ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה <שנים> ְׁשֵני ֲעָגִלים ַוַּיֲעׂשּו ֲאֵׁשיָרה ַוּיִ  (טז)
  :ֵעיֵני ְיקָֹוק ְלַהְכִעיסֹוַוַּיֲעִבירּו ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ָּבֵאׁש ַוִּיְקְסמּו ְקָסִמים ַוְיַנֵחׁשּו ַוִּיְתַמְּכרּו ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּב  (יז)
  ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִסֵרם ֵמַעל ָּפָניו לֹא ִנְׁשַאר ַרק ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו: ַוִּיְתַאַּנף ְיקָֹוק ְמאֹד (יח)
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  מלכים ב פרק כג 

  ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַוַּיַאְספּו ֵאָליו ָּכל ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם: (א)
ֵניֶהם ֶאת רּוָׁשַלִם ִאּתֹו ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִביִאים ְוָכל ָהָעם ְלִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְקָרא ְבָאזְ ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית ְיקָֹוק ְוָכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל יְֹׁשֵבי יְ  (ב)

  ָּכל ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ְיקָֹוק:
ל ֶנֶפׁש ת ַאַחר ְיקָֹוק ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ֵעְדֹוָתיו ְוֶאת ֻחּקָֹתיו ְּבָכל ֵלב ּוְבכָ ַוַּיֲעמֹד ַהֶּמֶלְך ַעל ָהַעּמּוד ַוִּיְכרֹת ֶאת ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיקָֹוק ָלֶלכֶ  (ג)

  :ְלָהִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַהְּכֻתִבים ַעל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַוַּיֲעמֹד ָּכל ָהָעם ַּבְּבִרית
ם ַלַּבַעל דֹול ְוֶאת ּכֲֹהֵני ַהִּמְׁשֶנה ְוֶאת ׁשְֹמֵרי ַהַּסף ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל ְיקָֹוק ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּויִ ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת ִחְלִקָּיהּו ַהּכֵֹהן ַהּגָ  (ד)

  ל:ְוָלֲאֵׁשָרה ּוְלכֹל ְצָבא ַהָּׁשָמִים ַוִּיְׁשְרֵפם ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון ְוָנָׂשא ֶאת ֲעָפָרם ֵּבית אֵ 
 ֶאת ַהְמַקְּטִרים ַלַּבַעל ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרחַ ִהְׁשִּבית ֶאת ַהְּכָמִרים ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְמִסֵּבי ְירּוָׁשָלִם וְ וְ  (ה)

  ְוַלַּמָּזלֹות ּוְלכֹל ְצָבא ַהָּׁשָמִים:
  :ל ֶקֶבר ְּבֵני ָהָעםָוק ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ֶאל ַנַחל ִקְדרֹון ַוִּיְׂשרֹף אָֹתּה ְּבַנַחל ִקְדרֹון ַוָּיֶדק ְלָעָפר ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת ֲעָפָרּה עַ ַוּיֵֹצא ֶאת ָהֲאֵׁשָרה ִמֵּבית ְיקֹ (ו)
  ֵׁשָרה:ַוִּיּתֹץ ֶאת ָּבֵּתי ַהְּקֵדִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֵבית ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ַהָּנִׁשים אְֹרגֹות ָׁשם ָּבִּתים ָלאֲ  (ז)
ֶׁשר ר ָׁשַבע ְוָנַתץ ֶאת ָּבמֹות ַהְּׁשָעִרים אֲ ַוָּיֵבא ֶאת ָּכל ַהּכֲֹהִנים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ַוְיַטֵּמא ֶאת ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִקְּטרּו ָׁשָּמה ַהּכֲֹהִנים ִמֶּגַבע ַעד ְּבֵא  (ח)

  ַער ָהִעיר:ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂשר ָהִעיר ֲאֶׁשר ַעל ְׂשמֹאול ִאיׁש ְּבַׁש 
  ַאְך לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות ֶאל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ִּבירּוָׁשָלִם ִּכי ִאם ָאְכלּו ַמּצֹות ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם: (ט)
  :ְך ְוִטֵּמא ֶאת ַהּתֶֹפת ֲאֶׁשר ְּבֵגי <בני> ֶבן ִהּנֹם ְלִבְלִּתי ְלַהֲעִביר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְוֶאת ִּבּתֹו ָּבֵאׁש ַלּמֹלֶ  (י)
  

  דברי הימים ב פרק כח 
  ְּכָדִויד ָאִביו: ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאָחז ְּבָמְלכֹו ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְולֹא ָעָׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק (א)
  ַוֵּיֶלְך ְּבַדְרֵכי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ְוַגם ַמֵּסכֹות ָעָׂשה ַלְּבָעִלים: (ב)

  :י ִיְׂשָרֵאלְוהּוא ִהְקִטיר ְּבֵגיא ֶבן ִהּנֹם ַוַּיְבֵער ֶאת ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּכתֲֹעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הִֹריׁש ְיקָֹוק ִמְּפֵני ְּבנֵ  ג)(
  ַוְיַזֵּבַח ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן: (ד)

  
  דברי הימים ב פרק לג 

  ֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְמַנֶּׁשה ְבָמְלכֹו ַוֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם:ֶּבן ְׁש  (א)
  ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ְּכתֹוֲעבֹות ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר הֹוִריׁש ְיקָֹוק ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: (ב)
  :ַּיֲעבֹד אָֹתםץ ְיִחְזִקָּיהּו ָאִביו ַוָּיֶקם ִמְזְּבחֹות ַלְּבָעִלים ַוַּיַעׂש ֲאֵׁשרֹות ַוִּיְׁשַּתחּו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים וַ ַוָּיָׁשב ַוִּיֶבן ֶאת ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר ִנַּת  (ג)
  ּוָבָנה ִמְזְּבחֹות ְּבֵבית ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָאַמר ְיקָֹוק ִּבירּוָׁשַלִם ִיְהֶיה ְּׁשִמי ְלעֹוָלם: (ד)
  חֹות ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים ִּבְׁשֵּתי ַחְצרֹות ֵּבית ְיקָֹוק:ַוִּיֶבן ִמְזְּב  (ה)
  :ֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ְלַהְכִעיסֹוְוהּוא ֶהֱעִביר ֶאת ָּבָניו ָּבֵאׁש ְּבֵגי ֶבן ִהּנֹם ְועֹוֵנן ְוִנֵחׁש ְוִכֵּׁשף ְוָעָׂשה אֹוב ְוִיְּדעֹוִני ִהְרָּבה ַלֲעׂש (ו)
  

  נית דף ד עמוד אתלמוד בבלי מסכת תע
. ואלו אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים השיבוהו כהוגן, לאחד השיבוהו שלא כהוגן

דכתיב +בראשית כ"ד+ והיה הנערה אשר אמר  -הן: אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם 
דכתיב +שמואל א' י"ז+  -השיבו כהוגן, ונזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש  -ול אפילו חיגרת אפילו סומא אליה הטי נא כדך וגו', יכ

יפתח השיבו כהוגן, ונזדמן לו דוד.  -והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר 
נזדמנה לו  -א מדלתי ביתי וגו', יכול אפילו דבר טמא השיבו שלא כהוגן דכתיב +שופטים י"א+ והיה היוצא אשר יצ -הגלעדי 

בתו. והיינו דקאמר להו נביא לישראל: +ירמיהו ח'+ הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם. וכתיב +ירמיהו י"ט+ אשר לא צויתי 
ב' ג'+ ויקח את בנו הבכור אשר זה בנו של מישע מלך מואב, שנאמר +מלכים  -ולא דברתי ולא עלתה על לבי. אשר לא צויתי 

  . זה יצחק בן אברהם -זה יפתח, ולא עלתה על לבי  -ימלך תחתיו ויעלהו עלה, ולא דברתי 
  

  רש"י מסכת תענית דף ד עמוד א 
מדגלי ביה קרא ואמר הצרי אין בגלעד [אלמא דלא הוי ניחא קמי שמיא, כדאמרינן הצרי אין  -והיינו דאמר להו נביא כו' 

נחס היה שם, והיה יכול להתיר נדרו, אלא שלא רצה יפתח לילך אצלו, והוא לא רצה לבוא אצל יפתח, בבראשית בגלעד] פ
  רבה +פ' חיי שרה+.

בירמיה כתיב בפרשת בקבוק: ובנו את במות (התופת אשר בגיא בן הנם) +מסורת הש"ס: הבעל+  -וכתיב אשר לא צויתי 
שלא תאמרו: הלא צוה כמו כן [צויתי ולא] דברתי ולא עלתה על לבי,  לשרוף את (בנותיהם ואת) בניהם באש אשר לא

דכתיב ויקח את בנו הבכור , הקדוש ברוך הוא ליפתח ומישע ואברהם, כי מעולם לא צויתי למישע לשרוף את בנו באש
יב על שרפו , והאי דכתאשר ימלך תחתיו ויעלהו עולה על החומה, ולשמים נתכוון, כסבור היה לרצות להקדוש ברוך הוא

ליפתח, מימים ימימה ותהי חק בישראל,  -ולא דברתי מילתא אחרינא הוא,  -עצמות מלך אדום לשיד +(עמוס ב')+ 
ובתרגום מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי, אלמא: לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה בבתו, שהרי מזכירם לגנאי, לפי שלא 

 -זה יצחק בן אברהם, כלומר, שאף על פי שצויתי לו  -עלתה על לבי הכי גרסינן: ולא , הלכו זה אצל זה לבטל הנדר
, כדאמר בסנהדרין בהנחנקין (פט, ב): ויהי מעולם לא עלתה על לבי לשחוט בנו, אלא לנסותו, מפני קטיגורו היינו שטן

דלא כתב אלא  ואית דלא גרסינן האי ולא עלתה על לבי בקרא אחרינא,אחר דבריו של שטן וכו',  -אחר הדברים האלה 
(ירמיהו ז), ובפרשת בקבוק כתיב כל הני שלשה אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי,  אשר לא צויתי ולא דברתי
מצוה זו לא צויתי עליו, ולא דברתי זה בנו  -זו בתו של יפתח, אף על פי שצויתי לו תורה ומצות  -בתנחומא: אשר לא צויתי 
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ע נכרי הוא, ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור בעלמא ובאגדה קא חשיב כלב /כ' של מישע מלך מואב, והלא מיש
קמוצה ל' צרויה/ בהדייהו אשר יכה את קרית ספר ולכדה וגו', ורבי יונתן דלא חשיב ליה, דבגמרא פשיט ליה להאי קרא 

רה רוח הקדש על עבד ועל ממזר, בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, כדאמרינן בתמורה (טז, א), ואין לחוש שתש
אין זה  -כדאמרינן בנדרים (לח, א): שאין שכינה שורה כו', מפי רבי, וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה 

  שלא כהוגן, ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אחת לבד מפי רבי.
   

  שופטים פרק יא 
  :ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹון ִּתֵּתן ֶאת ְּבֵני ַעּמֹון ְּבָיִדיַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר ַליקָֹוק  (ל)

  פ: הּו עֹוָלהְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון ְוָהָיה ַליקָֹוק ְוַהֲעִליִת  (לא)
  ם ָּבם ַוִּיְּתֵנם ְיקָֹוק ְּבָידֹו:ַוַּיֲעבֹר ִיְפָּתח ֶאל ְּבֵני ַעּמֹון ְלִהָּלחֶ  (לב)
  פַעּמֹון ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַוַּיֵּכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמִּנית ֶעְׂשִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ְּכָרִמים ַמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַוִּיָּכְנעּו ְּבֵני  (לג)
  :ֵּנה ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו ִמֶּמּנּו ֵּבן אֹו ַבתַוָּיבֹא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו ְוִה  (לד)
י ִפי ֶאל ְיקָֹוק ְולֹא אּוַכל ְוָאנִֹכי ָּפִציִת  ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ִּבִּתי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִּתִני ְוַאְּת ָהִיית ְּבעְֹכָרי (לה)
  :ָלׁשּוב
  :ק ְנָקמֹות ֵמאְֹיֶביָך ִמְּבֵני ַעּמֹוןַוּתֹאֶמר ֵאָליו ָאִבי ָּפִציָתה ֶאת ִּפיָך ֶאל ְיקָֹוק ֲעֵׂשה ִלי ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפיָך ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ְיקֹוָ  (לו)
י <ורעיתי> ָבר ַהֶּזה ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְוֵאְלָכה ְוָיַרְדִּתי ַעל ֶהָהִרים ְוֶאְבֶּכה ַעל ְּבתּוַלי ָאנִֹכ ַוּתֹאֶמר ֶאל ָאִביָה ֵיָעֶׂשה ִּלי ַהּדָ  (לז)

  :ְוֵרעֹוָתי
  :ֶהָהִרים ַוּיֹאֶמר ֵלִכי ַוִּיְׁשַלח אֹוָתּה ְׁשֵני ֳחָדִׁשים ַוֵּתֶלְך ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה ַוֵּתְבְּך ַעל ְּבתּוֶליָה ַעל (לח)
  :ִהי חֹק ְּבִיְׂשָרֵאלַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ַוָּתָׁשב ֶאל ָאִביָה ַוַּיַעׂש ָלּה ֶאת ִנְדרֹו ֲאֶׁשר ָנָדר ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ִאיׁש ַוְּת  (לט)
  : ַאְרַּבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנהִמָּיִמים ָיִמיָמה ֵּתַלְכָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי  (מ)

  
  מלכים ב פרק ג 

  ּוֵמיַׁשע ֶמֶלְך מֹוָאב ָהָיה נֵֹקד ְוֵהִׁשיב ְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ֶאֶלף ָּכִרים ּוֵמָאה ֶאֶלף ֵאיִלים ָצֶמר: (ד)
  ַוְיִהי ְּכמֹות ַאְחָאב ַוִּיְפַׁשע ֶמֶלְך מֹוָאב ְּבֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל: (ה)
  ֶּמֶלְך ְיהֹוָרם ַּבּיֹום ַההּוא ִמּׁשְֹמרֹון ַוִּיְפקֹד ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל:ַוֵּיֵצא הַ  (ו)
 ה ַוּיֹאֶמר ֶאֱעֶלה ָּכמֹוִני ָכמֹוָך ְּכַעִּמיַוֵּיֶלְך ַוִּיְׁשַלח ֶאל ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאמֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָּפַׁשע ִּבי ֲהֵתֵלְך ִאִּתי ֶאל מֹוָאב ַלִּמְלָחָמ  (ז)

  ַוּיֹאֶמר ֵאי ֶזה ַהֶּדֶרְך ַנֲעֶלה ַוּיֹאֶמר ֶּדֶרְך ִמְדַּבר ֱאדֹום: (ח) ְכַעֶּמָך ְּכסּוַסי ְּכסּוֶסיָך:
  ר ְּבַרְגֵליֶהם:ה ְוַלְּבֵהָמה ֲאֶׁש ַוֵּיֶלְך ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ּוֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוֶמֶלְך ֱאדֹום ַוָּיסֹּבּו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא ָהָיה ַמִים ַלַּמֲחנֶ  (ט)
  ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֲאָהּה ִּכי ָקָרא ְיקָֹוק ִלְׁשלֶֹׁשת ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם ְּבַיד מֹוָאב: (י)

ֶׁשר ְך ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּפֹה ֱאִליָׁשע ֶּבן ָׁשָפט אֲ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא ַליקָֹוק ְוִנְדְרָׁשה ֶאת ְיקָֹוק ֵמאֹותֹו ַוַּיַען ֶאָחד ֵמַעְבֵדי ֶמלֶ  (יא)
  ָיַצק ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו:

  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָׁשָפט ֵיׁש אֹותֹו ְּדַבר ְיקָֹוק ַוֵּיְרדּו ֵאָליו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִויהֹוָׁשָפט ּוֶמֶלְך ֱאדֹום: (יב)
ִלְׁשלֶֹׁשת  ל ַמה ִּלי ָוָלְך ֵלְך ֶאל ְנִביֵאי ָאִביָך ְוֶאל ְנִביֵאי ִאֶּמָך ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַאל ִּכי ָקָרא ְיקָֹוקַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ֶאל ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵא  (יג)

  ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ָלֵתת אֹוָתם ְּבַיד מֹוָאב:
  :ִּכי לּוֵלי ְּפֵני ְיהֹוָׁשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאִני נֵֹׂשא ִאם ַאִּביט ֵאֶליָך ְוִאם ֶאְרֶאּךָ  ַוּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע ַחי ְיקָֹוק ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו (יד)
  ִבים:ַוּיֹאֶמר ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ָעׂשֹה ַהַּנַחל ַהֶּזה ֵּגִבים ּגֵ  (טז) ְוַעָּתה ְקחּו ִלי ְמַנֵּגן ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ְיקָֹוק: (טו)
  ם ּוְבֶהְמְּתֶכם:ִּכי כֹה ָאַמר ְיקָֹוק לֹא ִתְראּו רּוַח ְולֹא ִתְראּו ֶגֶׁשם ְוַהַּנַחל ַההּוא ִיָּמֵלא ָמִים ּוְׁשִתיֶתם ַאֶּתם ּוִמְקֵניכֶ  (יז)
  ְוָנַקל זֹאת ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ְוָנַתן ֶאת מֹוָאב ְּבֶיְדֶכם: (יח)
  ים:ְוָכל ִעיר ִמְבחֹור ְוָכל ֵעץ טֹוב ַּתִּפילּו ְוָכל ַמְעְיֵני ַמִים ִּתְסּתֹמּו ְוָכל ַהֶחְלָקה ַהּטֹוָבה ַּתְכִאבּו ָּבֲאָבנִ  ְוִהִּכיֶתם ָּכל ִעיר ִמְבָצר (יט)
  ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַּכֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוִהֵּנה ַמִים ָּבִאים ִמֶּדֶרְך ֱאדֹום ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּמִים: (כ)

  ּול:ל מֹוָאב ָׁשְמעּו ִּכי ָעלּו ַהְּמָלִכים ְלִהָּלֶחם ָּבם ַוִּיָּצֲעקּו ִמּכֹל חֵֹגר ֲחגָֹרה ָוַמְעָלה ַוַּיַעְמדּו ַעל ַהְּגבְוכָ  (כא)
  ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה ַעל ַהָּמִים ַוִּיְראּו מֹוָאב ִמֶּנֶגד ֶאת ַהַּמִים ֲאֻדִּמים ַּכָּדם: (כב)
  ַוּיֹאְמרּו ָּדם ֶזה ָהֳחֵרב ֶנֶחְרבּו ַהְּמָלִכים ַוַּיּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוַעָּתה ַלָּׁשָלל מֹוָאב: )(כג

  ּכֹות ֶאת מֹוָאב:ַוָּיבֹאּו ֶאל ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֻקמּו ִיְׂשָרֵאל ַוַּיּכּו ֶאת מֹוָאב ַוָּיֻנסּו ִמְּפֵניֶהם <ויבו> ַוַּיּכּו ָבּה ְוהַ  (כד)
ַיִּפילּו ַעד ִהְׁשִאיר ֲאָבֶניָה ַּבִּקיר  ְוֶהָעִרים ַיֲהרֹסּו ְוָכל ֶחְלָקה טֹוָבה ַיְׁשִליכּו ִאיׁש ַאְבנֹו ּוִמְלאּוָה ְוָכל ַמְעַין ַמִים ִיְסּתֹמּו ְוָכל ֵעץ טֹוב (כה)

  ֲחָרֶׂשת ַוָּיסֹּבּו ַהַּקָּלִעים ַוַּיּכּוָה:
  ַזק ִמֶּמּנּו ַהִּמְלָחָמה ַוִּיַּקח אֹותֹו ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ׁשֵֹלף ֶחֶרב ְלַהְבִקיַע ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ְולֹא ָיכֹלּו:ַוַּיְרא ֶמֶלְך מֹוָאב ִּכי חָ  (כו)
   : ִּיְסעּו ֵמָעָליו ַוָּיֻׁשבּו ָלָאֶרץוַ  ַוִּיַּקח ֶאת ְּבנֹו ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ַוַּיֲעֵלהּו עָֹלה ַעל ַהחָֹמה ַוְיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול ַעל ִיְׂשָרֵאל (כז)

  
  רש"י מלכים ב פרק ג 

בפסיקתא דפרשת שקלים נדרש ששאל את עבדיו מה טיבה של אומה זו שנעשה להם  -ויקח את בנו הבכור  /(כז)/
אני נסים כאלה אמרו לו אביה' אברה' בן יחיד היה לו א"ל הקב"ה הקריבהו לפני ורצה להקריבו להקב"ה אמר להם אף 

  :בן בכור יש לי אלך ואקריבו לע"ג
  חסר וא"ו שהיה עובד לחמה: -על החמה 

  :שנזכרו עונותיהם שאף הם עובדין לעבוד' כוכבי' ואינן ראויין לנס -ויהי קצף גדול 
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6 

  
  רד"ק מלכים ב פרק ג 

מלך מואב ומפני זה אדוני אבי ז"ל כי בן מלך אדום הראוי למלוך תחתיו היה ברשות פי'  -ויקח את בנו הבכור  (כז)
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

י חשב כי בעזרתם יוציא בנו מתחת יד מלך מואב וזהו שאמר הכתוב על ממלך אדום כ -ויהי קצף גדול על ישראל 
שרפו את עצמות מלך אדום לשיד ורבי אחי ר' משה ז"ל פי' כי כאשר חשב להבקיע מלך מואב אל מלך אדום אז לקח 

א בנו באותה המלחמה חטפו מהם והעלהו על החומה ושרפו לעיני אביו ויהי' קצף גדול על ישראל ממלך אדום של
ובדרש ויעלהו עולה שאל מלך מואב מפני מה אומה זו ראויה לנסים האלה אמרו לו אברהם אביהם , עזרהו להצילו מידם

העלה את בנו עולה אמר להם אף אני אעשה כן והעלה את בנו עולה וחלקו בדבר זה מהם אמרו לשם שמים העלה אותו 
וא עליהם כי מלך מואב לא חמל על בנו כשחשב לעשות בו וזה שאמר ויהי קצף גדול על ישראל שנתקצף הקדוש ברוך ה

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 

כי הי' עובד לחמה והעלה את בנו לחמה ומה שאמר ויהי קצף גדול שנזכרו עונותיהן של ישראל באותה שעה החמה 
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
   



  אדםנות ה

אֹוָתם 

 אלֵֹהיֶהם

 

ֵֹסף ָעָליו 

 

 

ענית ד קרבנת

ת אא ָׁשָּמה ָלֶרֶׁש 

ֵלא ְדרֹׁשניָך ּוֶפן ִּת 
  ה ֵּכן ַּגם ָאִני:

ק ֲאֶׁשר ָׂשֵנא ָעׂשּו 
  :ׁש ֵלאלֵֹהיֶהם

לֹא תֹ רּו ַלֲעׂשֹות

ת 

ים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא

ֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶנ
ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאֱעֶׂשה
ָכל ּתֹוֲעַבת ְיקָֹוק
ׁשיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבאֵ 

ְתֶכם אֹתֹו ִתְׁשְמר

  ך)
ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִי

  ַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם:
ׁש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵר
ֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת ֱא

ִּכי ָכ קָֹוק ֱאלֶֹהיךָ 
ּבֵניֶהם ְוֶאת ְּבנֵֹתי

ר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְת

(דרך ם פרק יב
ִּכי ַיְכִרית ְיקָֹוק א
 ְוָיַרְׁשָּת אָֹתם ְוָיׁש
ָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש
 ֵאיָכה ַיַעְבדּו ַהּגֹו
לֹא ַתֲעֶׂשה ֵכן ַליק

ִּכי ַגם ֶאת ְּביֶהם 

  ם פרק יג
ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ת

  ְגַרע ִמֶּמּנּו: 
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דברים
ק 

ים

 

ת

ּכ (כט) 
ִמָּפֶניָך 

ִהָּׁש (ל)
ֵלאמֹר 
ל )(לא

ֵלאלֵֹהי
  

דברים
ֵאת (א)

ְולֹא ִתג

 

 

ר ָנַתן ְיקָֹוקץ ֲאֶׁש 
  :הֲאָדָמה

יְֹרִׁשי ֲאֶׁשר ַאֶּתם
  ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן:

 פּון ָּבֵאׁשם ִּתְׂשְר 
  הּוא:

ּום ֶאתְבֵטיֶכם ָלׂש

  אר

רּון ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ
ַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָה
ְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲא
 ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ּכ
ֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם
ם ִמן ַהָּמקֹום ַהה

לֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְב

מרדכי ברויא

 
טים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמר
ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַא
ְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְב
ִרים ָהָרִמים ְוַעל 
ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמּצ
ִאַּבְדֶּתם ֶאת ְׁשָמם

  :אלֵֹהיֶכם
ר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאל

  :אָת ָׁשָּמה

ר' מ –פי"ט  

 (מקום)רק יב
ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִט
תיָך ְלָך ְלִרְׁשָּתּה ָּכ

ָּכל ַהּמַאְּבדּון ֶאת
ַעל ֶהָהִר אלֵֹהיֶהם

ם ֶאת ִמְזְּבחָֹתם 
ֵהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִא
ׂשּון ֵּכן ַליקָֹוק ֱא
 ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁש
ָבאִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּו

ראשית ח"ב

 ס"דב
דברים פר

ֵאֶּלה ַה (א) 
ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹת

ַאֵּבד ְּתַא (ב)
אָֹתם ֶאת ֱא

ְוִנַּתְצֶּתם (ג)
ּוְפִסיֵלי ֱאלֹה

לֹא ַתֲעׂש (ד)
ִּכי ִאם (ה)

ְׁשמֹו ָׁשם ְלׁש

פרקי בר



  אדםנות ה

  

  

ענית ד קרבנת

 סולובייצ'יק

ת 

ר' י"ד ס –ה 
 
מחזור ללראש השנה
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   צ'יקביי
  

ר' י"ד סולוב

 

 

–העלאותו" ור הרע או ה "בעו –שובה
 ס"דב
ל התשע

 
 



  אדםנות ה

 

  

ענית ד קרבנת

 

ת 
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"ד סולובייצ'  'יק

  

ר' י" – הדור ה שת נפלגאו ת התורה וג

 ס"דב
  

אהבתעל 
  

 


