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 .1מל"ב יא
יֹורם אֲ חֹות
ְהֹושבַ ע בַ ת-הַ ֶמלֶ ְךָ -
(ראֲ ָתה) כִּ י ֵמת ְבנָּה; ו ַָת ָקם ,ו ְַתאַ בֵ ד ,אֵ ת ,כָל-ז ֶַרע הַ ַמ ְמלָ כָה .ב ו ִַּת ַקח י ֶ
ֲתלְ יָה אֵ ם אֲ חַ זְ יָהּו ,וראתה ָ
" א ַוע ַ
מּומ ִּתים)--אֹ תֹו וְאֶ תֵ -מי ִּנ ְקתֹו ,בַ חֲ ַדר הַ ִּמּטֹות; ַוי ְַס ִּתרּו אֹתֹו ִּמ ְפנֵי
אֲ חַ זְ יָהּו אֶ ת-יֹואָ ש בֶ ן-אֲ חַ זְ יָה ,ו ִַּתגְ נֹב אֹתֹו ִּמתֹוְך ְבנֵי-הַ ֶמלֶ ְך הממותתים (הַ ָ
ֲתלְ יָה ,מֹלֶ כֶת עַ ל-הָ אָ ֶרץ .ד ּובַ ָשנָה הַ ְש ִּביעִּ ית ָשלַ ח יְהֹוי ָָדע וַיִּ ַקח אֶ ת-
הּומת .ג ַוי ְִּהי ִּא ָתּה בֵ ית יְהוָהִּ ,מ ְתחַ בֵ א ֵשש ָשנִּ ים; ַוע ַ
ָ
ֲת ְליָהּו ,וְל ֹא
ע ַ
אֹתם אֵ לָ יו ,בֵ ית יְהוָה; וַיִּ כְ רֹת לָ הֶ ם ְב ִּרית ַוי ְַשבַ ע אֹ ָתםְ ,בבֵ ית יְהוָהַ ,וי ְַרא אֹ ָתם ,אֶ ת-בֶ ן-
ָש ֵרי המאיות (הַ ֵמאֹות) ,לַ כ ִָּרי וְלָ ָרצִּ יםַ ,ויָבֵ א ָ
ֹאמרּו ,י ְִּחי הַ ֶמלֶ ְך ".
הַ ֶמלֶ ְך. ...יב וַיֹוצִּ א אֶ ת-בֶ ן-הַ מֶ לֶ ְךַ ,ויִּ ֵתן עָ לָ יו אֶ ת-הַ ֵנזֶר וְאֶ ת-הָ עֵ דּותַ ,וי ְַמ ִּלכּו אֹתֹו ,וַיִּ ְמ ָשחֻ הּו; ַויַכּו-כָף--וַי ְ
When Athaliah, the mother of Ahaziah, learned that her son was dead, she promptly killed off all who were of royal
stock. But Jehosheba, daughter of King Joram and sister of Ahaziah, secretly took Ahaziah’s son Joash away from among
the princes who were being slain, and [put] him and his nurse in a bedroom. And they kept him hidden from Athaliah so
that he was not put to death. He stayed with her for six years, hidden in the House of the LORD, while Athaliah reigned
over the land. In the seventh year, Jehoiada sent for the chiefs of the hundreds of the Caritesand of the guards, and had
them come to him in the House of the LORD. He made a pact with them, exacting an oath from them in the House of the
LORD, and he showed them the king’s son…. [Jehoiada] then brought out the king’s son, and placed upon him the crown
and the insignia. They anointed him and proclaimed him king; they clapped their hands and shouted, “Long live the
”!king
 .2דבה"י ב ,כב
ְהֹוש ְבעַ ת בַ ת-הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת-
ְהּודה .יא ו ִַּת ַקח י ַ
ֲתלְ יָהּו אֵ ם אֲ חַ זְ יָהּוָ ,ראֲ ָתה כִּ י ֵמת ְבנָּה; ו ַָת ָקם ,ו ְַת ַדבֵ ר אֶ ת-כָל-ז ֶַרע הַ ַמ ְמלָ כָה--לְ בֵ ית י ָ
" י ַוע ַ
ְהֹוש ְבעַ ת בַ ת-הַ ֶמלֶ ְך
מּומ ִּתים ,ו ִַּת ֵתן אֹתֹו וְאֶ תֵ -מינִּ ְקתֹו ,בַ חֲ ַדר הַ ִּמּטֹות; ַו ַת ְס ִּת ֵירהּו י ַ
יֹואָ ש בֶ ן-אֲ חַ זְ יָהּו ,ו ִַּתגְ נֹב אֹ תֹו ִּמתֹוְך ְבנֵי-הַ ֶמלֶ ְך הַ ָ
ֹלהיםִּ ,מ ְתחַ בֵ א ֵשש
ית ְתהּו .יב ַוי ְִּהי ִּא ָתם ְבבֵ ית הָ אֱ ִּ
ֲת ְליָהּו--וְל ֹא הֱ ִּמ ָ
ְתה אֲ חֹות אֲ חַ זְ יָהּוִּ ,מ ְפנֵי ע ַ
ְהֹורם אֵ ֶשת יְהֹוי ָָדע הַ כֹהֵ ן כִּ י ִּהיא הָ י ָ
י ָ
ֲת ְליָה ,מֹלֶ כֶת עַ ל-הָ אָ ֶרץ ".
ָשנִּ ים; ַוע ַ
When Athaliah, Ahaziah’s mother, learned that her son was dead, she promptly did away with all who were of the royal
stock of the house of Judah. But Jehoshabeath, daughter of the king, spirited away Ahaziah’s son Joash from among the
princes who were being slain, and put him and his nurse in a bedroom. Jehoshabeath, daughter of King Jehoram, wife of
the priest Jehoiada—she was the sister of Ahaziah—kept him hidden from Athaliah so that he was not put to death. He
stayed with them for six years, hidden in the House of God, while Athaliah reigned over the land.
 .3דבה"י ב ,כד
ָשרְ ,בעֵ ינֵי יְהוָה ,כָל-י ְֵמי,
ְשם ִּאמֹו ,צִּ ְביָה ִּמ ְבאֵ ר ָשבַ ע .ב ַויַעַ ש יֹואָ ש הַ י ָ
ירּושלָ ִּם; ו ֵ
ָ
" א בֶ ןֶ -שבַ ע ָשנִּ ים ,יֹ אָ ש ְבמָ ְלכֹו ,וְאַ ְרבָ ִּעים ָשנָהָ ,מלַ ְך ִּב
יְהֹוי ָָדע הַ כֹהֵ ן .ג וַיִּ ָשא-לֹו יְהֹוי ָָדע ,נ ִָּשים ְש ָתיִּם; וַיֹולֶ ד ,בָ נִּים ּובָ נֹות .ד ַוי ְִּהי ,אַ חֲ ֵרי-כֵן; הָ יָה ִּעם-לֵ ב יֹואָ שְ ,לחַ ֵדש אֶ ת-בֵ ית יְהוָה .ה וַיִּ ְקבֹץ,
ְהּודה ו ְִּק ְבצּו ִּמכָל-י ְִּש ָראֵ ל כֶסֶ ף ְלחַ ֵזק אֶ ת-בֵ ית אֱ ֹלהֵ יכֶם ִּמ ֵדי ָשנָה ְב ָשנָה ,וְאַ ֶתם ְת ַמהֲ רּו
ֹאמר לָ הֶ ם צְ אּו ְלעָ ֵרי י ָ
אֶ ת -הַ כֹהֲ נִּ ים וְהַ ְלוִּיִּ ם ,וַי ֶ
ירּושלַ ִּם אֶ תַ -מ ְשאַ ת
ּומ ָ
יהּודה ִּ
ֹאמר לֹו מַ דּועַ ל ֹאָ -ד ַר ְש ָת עַ ל-הַ ְלוִּיִּ םְ ,להָ ִּביא ִּמ ָ
לַ ָדבָ ר; וְל ֹא ִּמהֲ רּו ,הַ ְלוִּיִּ ם .ו וַיִּ ְק ָרא הַ ֶמלֶ ְךִּ ,ליהֹוי ָָדע הָ ר ֹאש ,וַי ֶ
ֹלהים; ְוגַם כָלָ -ק ְד ֵשי בֵ ית-יְהוָה ,עָ שּו
ֲתלְ יָהּו הַ ִּמ ְר ַשעַ ת ,בָ נֶיהָ פָ ְרצּו אֶ ת-בֵ ית הָ אֱ ִּ
ֹשה עֶ בֶ ד-יְהוָה וְהַ ָקהָ ל ְלי ְִּש ָראֵ ל--לְ אֹ הֶ ל ,הָ עֵ דּות .ז כִּ י ע ַ
מ ֶ
ירּושלַ ִּםְ ,להָ ִּביא לַ יהוָה ַמ ְשאַ ת
ּוב ָ
יהּודה ִּ
ֹאמר הַ ֶמלֶ ְךַ ,ו ַיעֲשּו אֲ רֹון אֶ חָ ד; וַיִּ ְתנֻהּו ְב ַשעַ ר בֵ ית-יְהוָה ,חּוצָ ה .ט וַיִּ ְתנּו-קֹול ִּב ָ
לַ ְבעָ לִּ ים .ח וַי ֶ
ֹלהים עַ ל-י ְִּש ָראֵ ל--בַ ִּמ ְדבָ ר .י וַיִּ ְש ְמחּו כָל-הַ ָש ִּריםְ ,וכָל-הָ עָ ם; ַוי ִָּביאּו ַוי ְַשלִּ יכּו לָ אָ רֹון ,עַ דְ -לכַלֵ ה .יא ַוי ְִּהי ְבעֵ ת י ִָּביא אֶ ת-
ֹשה עֶ בֶ ד-הָ אֱ ִּ
מ ֶ
ִּישיבֻ הּו אֶ ל-
ִּשאֻ הּו ו ִּ
ּופ ִּקיד כֹהֵ ן הָ ר ֹאש ,וִּיעָ רּו אֶ ת-הָ אָ רֹון ְוי ָ
אֹותם כִּ יַ -רב הַ כֶסֶ ף ּובָ א סֹופֵ ר הַ מֶ לֶ ְך ְ
הָ אָ רֹון אֶ ל-פְ ֻק ַדת הַ ֶמלֶ ְךְ ,ביַד הַ ְלוִּיִּ ם ,וְכִּ ְר ָ
ֲבֹודת בֵ ית-יְהוָה ,וַיִּ ְהיּו שֹכְ ִּרים חֹ צְ ִּבים
עֹושה ְמלֶ אכֶת ע ַ
ְמקֹ מֹו; כֹה עָ שּו ְליֹום ְביֹוםַ ,ויַאַ ְספּו-כֶסֶ ף לָ רֹב .יב וַיִּ ְתנֵהּו הַ ֶמלֶ ְך וִּיהֹוי ָָדע ,אֶ לֵ -
ֹשי הַ ְמלָ אכָה ,ו ַַתעַ ל אֲ רּוכָה לַ ְמלָ אכָה ְבי ָָדם;
וְחָ ָר ִּשיםְ ,לחַ ֵדש בֵ ית יְהוָה; ְוגַם ְלחָ ָר ֵשי בַ ְרזֶל ּונְ חֹ ֶשתְ ,לחַ זֵ ק אֶ ת-בֵ ית יְהוָה .יג ַו ַיעֲשּו ע ֵ
ֲשהּו כ ִֵּלים לְ בֵ ית-יְהוָה
ַלֹותם הֵ ִּביאּו ִּל ְפנֵי הַ ֶמלֶ ְך וִּיהֹוי ָָדע אֶ תְ -שאָ ר הַ כֶסֶ ףַ ,ו ַיע ֵ
ֹלהים ,עַ לַ -מ ְתכֻנְ תֹוַ --ויְאַ ְמצֻהּו .יד ּוכְ כ ָ
ַו ַיע ֲִּמידּו אֶ ת-בֵ ית הָ אֱ ִּ
כְ לֵ י ָש ֵרת ,וְהַ עֲלֹות ְוכַפֹותּ ,וכְ לֵ י זָהָ ב ָוכָסֶ ף; וַיִּ ְהיּו ַמע ֲִּלים ֹעלֹות ְבבֵ ית-יְהוָהָ ,ת ִּמיד ,כֹל ,י ְֵמי ְיהֹוי ָָדע .טו וַיִּ זְ ַקן יְהֹוי ָָדע וַיִּ ְשבַ ע י ִָּמיםַ ,ו ָימֹת--
ֹלהים ּובֵ יתֹו .יז וְאַ חֲ ֵרי מֹות,
ֹלשים ָשנָהְ ,במֹותֹו .טז וַיִּ ְק ְברֻ הּו ְבעִּ ירָ -דוִּידִּ ,עם-הַ ְמלָ כִּ ים :כִּ י-עָ ָשה טֹובָ ה ְבי ְִּש ָראֵ ל ,ו ְִּעם הָ אֱ ִּ
ּוש ִּ
בֶ ןֵ -מאָ ה ְ
בֹותיהֶ םַ ,ויַעַ ְבדּו אֶ ת-הָ אֲ ֵש ִּרים,
ְהּודה ,וַיִּ ְש ַתחֲ וּו לַ מֶ לֶ ְך; אָ ז ָשמַ ע הַ מֶ לֶ ְך ,אֲ לֵ יהֶ ם .יח ַויַעַ זְ בּו ,אֶ ת-בֵ ית יְהוָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
ְי הֹוי ָָדע ,בָ אּו ָש ֵרי י ָ
ִּירּושלַ ִּםְ ,באַ ְש ָמ ָתם ,ז ֹאת .יט וַיִּ ְשלַ ח בָ הֶ ם נְ ִּב ִּאים ,לַ הֲ ִּשיבָ ם אֶ ל-יְהוָה; ַוי ִָּעידּו בָ ם ,וְל ֹא
ָ
ְהּודה ו
וְאֶ ת-הָ ֲעצ ִַּבים; ַוי ְִּהיֶ -קצֶף ,עַ ל-י ָ
עֹב ִּרים אֶ ת-
ֹלהים ,לָ ָמה אַ ֶתם ְ
ֹאמר לָ הֶ ם כֹה אָ ַמר הָ אֱ ִּ
ֹלהים ,לָ ְב ָשה אֶ ת-זְ כ ְַריָה בֶ ן -יְהֹוי ָָדע הַ כֹהֵ ןַ ,ו ַי ֲעמֹדֵ ,מעַ ל לָ עָ ם; וַי ֶ
הֶ אֱ זִּ ינּו .כ וְרּוחַ אֱ ִּ

-כב וְל ֹא.  בֵ ית יְהוָה, בַ חֲ צַ ר, וַיִּ ְרגְ מֻ הּו אֶ בֶ ן ְב ִּמצְ וַת הַ מֶ לֶ ְך,כא וַיִּ ְק ְשרּו עָ לָ יו.  ַו ַי ֲעזֹב אֶ ְתכֶם,יְהוָה- ֲעז ְַב ֶתם אֶ ת-כִּ י--ִּמצְ וֹ ת יְהוָה וְל ֹא ַתצְ ִּליחּו
 עָ לָ ה, כג ַוי ְִּהי ִּל ְתקּופַ ת הַ ָשנָה. י ֵֶרא יְהוָה ְוי ְִּדרֹש, ְבנֹו; ּוכְ מֹותֹו אָ ַמר- אֶ ת, ַויַהֲ רֹג, הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשר עָ ָשה יְהֹוי ָָדע אָ ִּביו ִּעמֹו,ָזכַר יֹואָ ש הַ ֶמלֶ ְך
כדכִּ י ְב ִּמצְ עַ ר אֲ נ ִָּשים בָ אּו.  ְל ֶמלֶ ְך ַד ְר ָמ ֶשק, ְשלָ לָ ם ִּש ְלחּו- ָש ֵרי הָ עָ ם ֵמעָ ם; ְוכָל-כָל- ַוי ְַש ִּחיתּו אֶ ת,ִּירּושלַ ִּם
ָ ְהּודה ו
ָ י- ַו ָיבֹאּו אֶ ל,עָ לָ יו חֵ יל אֲ ָרם
עָ זְ בּו- כִּ י,ּובלֶ כְ ָתם ִּמ ֶמנּו
ְ כה.  עָ שּו ְשפָ ִּטים,יֹואָ ש-בֹותיהֶ ם; וְאֶ ת
ֵ ֲיְהוָה אֱ ֹלהֵ י א- אֶ ת,כִּ י עָ זְ בּו-- וַיהוָה נ ַָתן ְבי ָָדם חַ יִּל לָ רֹב ְמאֹ ד,חֵ יל אֲ ָרם
 וְל ֹא ְקבָ רֻ הּו ְב ִּק ְברֹות, ִּמּטָ תֹו ַו ָימֹת; וַיִּ ְק ְברֻ הּו ְב ִּעיר ָדוִּיד- ַויַהַ ְרגֻהּו עַ ל, ִּה ְת ַק ְשרּו עָ לָ יו עֲבָ ָדיו ִּב ְד ֵמי ְבנֵי יְהֹוי ָָדע הַ כֹהֵ ן,אֹ תֹו ְב ַמחֲ ֻליִּים ַר ִּבים
 וִּיסֹוד,כז ּובָ נָיו ורב (י ִֶּרב) הַ מַ ָשא עָ לָ יו.  ִּש ְמ ִּרית הַ מֹואָ ִּבית- בֶ ן, וִּיהֹוזָבָ ד, ִּש ְמעָ ת הָ עַ מֹונִּ ית- בֶ ן, זָבָ ד: הַ ִּמ ְת ַק ְש ִּרים עָ לָ יו,כו וְאֵ לֶ ה. הַ ְמלָ כִּ ים
.  ַת ְח ָתיו, ִּמ ְד ַרש סֵ פֶ ר הַ ְמלָ כִּ ים; וַיִּ ְמֹלְך אֲ ַמצְ יָהּו ְבנֹו- עַ ל,תּובים
ִּ ְ ִּהנָם כ--ֹלהים
ִּ ֱבֵ ית הָ א
Jehoash was seven years old when he became king, and he reigned in Jerusalem forty years. His mother’s name was
Zibiah of Beer-sheba. 2 All the days of the priest Jehoiada, Jehoash did what was pleasing to the LORD. 3 Jehoiada took
two wives for him, by whom he had sons and daughters. 4 Afterward, Joash decided to renovate the House of the LORD.
5 He assembled the priests and the Levites and charged them as follows: “Go out to the towns of Judah and collect
money from all Israel for the annual repair of the House of your God. Do it quickly.” But the Levites did not act quickly. 6
The king summoned Jehoiada the chief and said to him, “Why have you not seen to it that the Levites brought the tax
imposed by Moses, the servant of the LORD, and the congregation of Israel from Judah and Jerusalem to the Tent of the
Pact?” 7 For the children of the wicked Athaliah had violated the House of God and had even used the sacred things of
the House of the LORD for the Baals. 8 The king ordered that a chest be made and placed on the outside of the gate of
the House of the LORD. 9 A proclamation was issued in Judah and Jerusalem to bring the tax imposed on Israel in the
wilderness by Moses, the servant of God. 10 All the officers and all the people gladly brought it and threw it into the
chest till it was full. 11 Whenever the chest was brought to the royal officers by the Levites, and they saw that it
contained much money, the royal scribe and the agent of the chief priest came and emptied out the chest and carried it
back to its place. They did this day by day, and much money was collected. 12 The king and Jehoiada delivered the
money to those who oversaw the tasks connected with the work of the House of the LORD. They hired masons and
carpenters to renovate the House of the LORD, as well as craftsmen in iron and bronze to repair the House of the LORD.
13 The overseers did their work; under them the work went well and they restored the House of God to its original form
and repaired it. 14 When they had finished, they brought the money that was left over to the king and Jehoiada; it was
made into utensils for the House of the LORD, service vessels: buckets and ladles, golden and silver vessels. Burnt
offerings were offered up regularly in the House of the LORD all the days of Jehoiada. 15 Jehoiada reached a ripe old age
and died; he was one hundred and thirty years old at his death. 16 They buried him in the City of David together with
the kings, because he had done good in Israel, and on behalf of God and His House. 17 But after the death of Jehoiada,
the officers of Judah came, bowing low to the king; and the king listened to them. 18 They forsook the House of the
LORD God of their fathers to serve the sacred posts and idols; and there was wrath upon Judah and Jerusalem because
of this guilt of theirs. 19 The LORD sent prophets among them to bring them back to Him; they admonished them but
they would not pay heed. 20 Then the spirit of God enveloped Zechariah son of Jehoiada the priest; he stood above the
people and said to them, “Thus God said: Why do you transgress the commandments of the LORD when you cannot
succeed? Since you have forsaken the LORD, He has forsaken you.” 21 They conspired against him and pelted him with
stones in the court of the House of the LORD, by order of the king. 22 King Joash disregarded the loyalty that his father
Jehoiada had shown to him, and killed his son. As he was dying, he said, “May the LORD see and requite it.” 23 At the
turn of the year, the army of Aram marched against him; they invaded Judah and Jerusalem, and wiped out all the
officers of the people from among the people, and sent all the booty they took to the king of Damascus. 24 The invading
army of Aram had come with but a few men, but the LORD delivered a very large army into their hands, because they
had forsaken the LORD God of their fathers. They inflicted punishments on Joash. 25 When they withdrew, having left
him with many wounds, his courtiers plotted against him because of the murder of the sons of Jehoiada the priest, and
they killed him in bed. He died and was buried in the City of David; he was not buried in the tombs of the kings. 26 These
were the men who conspired against him: Zabad son of Shimeath the Ammonitess, and Jehozabad son of Shimrith the

Moabitess. 27 As to his sons, and the many pronouncements against him, and his rebuilding of the House of God, they
are recorded in the story in the book of the kings. His son Amaziah succeeded him as king.

 .4רלב"ג מל"ב יא ,א
"והנה הסתירה אותם יהושבע בבית ה' ,כי שם היתה יושבת ,כי בעלה היה כהן גדול"
 .5מצודת דוד מל"ב יא,ג
"כי היא היתה אשת כהן גדול ,והתמידה לשבת בבית המקדש"
 .6רד"ק ירמיהו כט ,כו
" יהוידע לפי שהיה כהן גדול והיה ראש וגדול בדורו"
 .7קוהלת רבה פרשה א
"אילו היה אהרן קיים בדורו של יהוידע ,יהוידע היה גדול ממנו בשעתו"
 .8מדרש תהילים מזמור יח
" דבר אחר כי אתה תאיר נרי ביואש .ה' אלקי יגיה חשכי ביהוידע .ר' אליעזר אומר בעליית בית המקדש היה טמון .א"ר שמואל בר
נחמני בתאין היה טמון .א"ר סימון נראין דברי ר' אליעזר בעליית בית המקדש בימות החמה .ודברי ר' שמואל בימות הגשמים .ומי
שמרו יהוידע הכהן ויהושבעת אשתו .הוי אומר כי אתה תאיר נרי”:
 .9קוהלת רבה פרק ג פרשה טז
" בשעה שעלה נבוזראדן להחריב את ירושלים רמז הקב"ה לאותו הדם שיהיה תוסס ועולה .רנ"ב שנה ,מן יואש עד צדקיה מה
עשו? גרפו עליו כל עפר ,ועשו כל ערימה ,ולא נח ,והיה הדם תוסס ומרתיח.
אמר הקב"ה לדמא [לדם] :הא ענתא דתיגבי דייתיקי דידך [זה הזמן שתפרע את שטר-הצוואה שלך]! כיון שעלה נבוזראדן וחמא
יתיה [ראה את הדם] ,אמר לון [להם] :מה טיבֹו של דם הזה ,שתוסס כך? אמרו לו :דם פרים ואילים וכבשים שהיו שוחטין ומקריבין.
הביא פרים וכבשים ואילים ושחט עליו ,ולא שתק ולא נח ולא עמד.
מיד הביאן ,תלאן בגרדון ,אמר לון :אמרו לי מה טיבו של דם זה ,ואם לא – אנא מסרק יתכון במסרקא דפרזלא [אסרק את בשרכם
במסרקות של ברזל]! אמרו לו :הואיל והקב"ה רוצה לתבוע דמו מידנו – נגלה לך ,אמרו לו :כהן ונביא ושופט היה מתנבא עלינו את
כל הדברים האלה שאתה עושה עמנו ,ולא היינו מאמינים בו ,ועמדנו עליו והרגנוהו על שהיה מוכיחנו .מיד הביא שמונים אלף פרחי
כהונה ושחט עליו [על הדם של זכריה] ,ולא נח ,והיה הדם בוקע ועולֶ ה ,עד שהגיע לקברו של זכריה .ועוד הביא סנהדרי גדולה [71
חכמים] וסנהדרי קטנה [ 23חכמים] ושחט עליו ,ולא נח.
באותה שעה בא אותו רשע וזעק על הדם ,ואמר לו :מה טב את ומה דמא דידך יתירא מדמי אילין [במה טוב אתה ,ומה הדם שלך
עדיף מדמם של אלו]? בעי את דניבד כל אומתך בגינה [רוצה אתה שאאבד כל אומתך בגללך]???
באותה שעה נתמלא הקב"ה רחמים ואמר :ומה אם זה ,רשע בן רשע ואכזרי ,ועלה להחריב את ביתי – נתמלא עליהם רחמים ,אנכי
שכתוב בי [שמות ל"ד] ה' ה' אל רחום וחנון ,וכתיב בי [תהלים קמ"ה] טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו – על אחת כמה וכמה!
באותה שעה רמז הקב"ה לאותו דם ונבלע במקומו".
 .10שמות רבה ח ,ג
ֲשאּוהּו אֱ לֹוּהַ  ,אָ ְמרּו לֹו ִּאלּולֵ י
ְהּודה וַיִּ ְש ַתחֲ וּו לַ ֶמלֶ ְך אָ ז ָשמַ ע הַ ֶמלֶ ְך אֲ לֵ יהֶ םַ ,מהּו וַיִּ ְש ַתחֲ וּו לַ מֶ לֶ ְךֶ ,שע ָ
" וְאַ חֲ ֵרי מֹות יְהֹוי ָָדע בָ אּו ָש ֵרי י ָ
ִּית יֹוצֵא ְלאַ חַ ר ֶשבַ ע ָשנִּ ים ִּמבֵ ית ָק ְד ֵשי הַ ֳּק ָד ִּשים ,אָ מַ ר לָ הֶ ן כְָך הּוא ,ו ְִּקבֵ ל עַ ל עַ צְ מֹו לֵ עָ שֹות אֱ לֹוּהַ " ,
ֶשאַ ָתה אֱ לֹוּהַ ל ֹא הָ י ָ

