
Congregation Rinat Yisrael –  שבת פרשת וירא תשפ"ב 

Warnings Unheeded: Sodom, Shilo and Yerushalayim 
 
 

 כד - דברים כט:כא  . א
ֵמַאֲּ֣חֵריֶכֶ֔ם  ָיקּ֙ומּו֙  ֲאֶשֶׁ֤ר  ְבֵניֶכם֙  ָהַאֲחרֹ֗ון  ַהדֹּ֣ור  ְוָאַמַ֞ר 
ֶ֔י ֲאֶשֶׁ֥ר ָיֹבֹ֖א ֵמֶאֶּ֣רץ ְרחֹוָקָ֑ה ְוְָ֠ראְּ֠ו ֶאת־ַמכַֹ֞ות ָהָאֶֶׁ֤רץ   ְוַהַ֨נְׇּכר 

ּה׃   ָלֶׁ֥ה ְיֹהָוֹ֖ה ָבָּֽ וא֙ ְוֶאת־ַתֲּ֣חֻלֶאֶ֔יָה ֲאֶשר־ח   ַהה 
ֶַ֔ח   ַתְצמ  ְולּ֣א  ָזַרע֙  ְשֵרָפּ֣ה כׇּל־ַאְרָצּהּ֒ לֶׁ֤א ת  ָוֶמֶַ֘לח֮  ּ֣ית  גְׇּפר 
ַוֲעֹמָרה֙ ַאְדָמּ֣ה  ַמְהֵפַכַ֞ת ְסֹדֶׁ֤ם  ְולא־ַיֲעֶלֶׁ֥ה ָבֹּ֖ה כׇּל־ֵעֶָ֑שב ְכָּֽ

ֹו׃   ֶ֔ים ֲאֶשר֙ ָהַפְּ֣ך ְיֹהָוֶ֔ה ְבַאפֹֹ֖ו ּוַבֲחָמתָּֽ  ּוְצֹבי 
ֶ֔ם ַעל־ֶמַ֨ה עָ  ְמרּו֙ כׇּל־ַהגֹוי  ָשָׂ֧ה ְיֹהָוָ֛ה ָכָֹ֖כה ָלָאֶּ֣רץ ַהֹזָ֑את ְוָאָּֽ
ה׃   ָ֛י ָהַאֶׁ֥ף ַהָגדֹֹ֖ול ַהֶזָּֽ  ֶמֶׁ֥ה ֳחר 

ֲאֹבָתָ֑ם  ֱאלֵהּ֣י  ְיֹהָוֹ֖ה  ֶׁ֥ית  ֶאת־ְבר  ָעְזבֶּ֔ו  ֲאֶשּ֣ר  ַעַ֚ל  ְוָאְּ֣מרֶּ֔ו 
ם׃  י  ְצָרָּֽ יאֶֹׁ֥ו ֹאָתֹ֖ם ֵמֶאֶֶׁ֥רץ מ  ָמֶ֔ם ְבהֹוצ   ֲאֶשר֙ ָכַרּ֣ת ע 

 ספורנו שם  . ב 
כמהפכת סדום אשר הפך ה' יכירו שאין    גפרית ומלח 

כמו   בה  עשה  שהרי  אלהים  אצבע  אבל  מקרה  זה 
 :שעשה בסדום שנודע שהוא הפך אותה

 רמב"ן בראשית יט:ה  . ג
ודע כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל כי היא  
מכלל נחלת ה' ואינה סובלת אנשי תועבות וכאשר  
תקיא את הגוי כלו מפני תועבותם הקדימה וקאתה  

ולבריות    את רעים מכולם לשמים  הזה שהיו  העם 
ושממו עליהם השמים והארץ והושחתה הארץ בלא 
וראה  נתגאו  טובה  שבעבור  מפני  לעולם  רפואה 
העתידים   לישראל  מרי  לבני  לאות  שיהיה  הקב"ה 
כל   שרפה  ומלח  גפרית  בהן  התרה  כאשר  לירשה 
ארצה כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר  

כי יש באומות   (דברים כט כב )מתוהפך ה' באפו ובח
רעים וחטאים מאד ולא עשה בהם ככה אבל למעלת 

 'הארץ הזאת היה הכל כי שם היכל ה
 יב - ישעיהו א:ז  . ד

ַאְרְצֶכּ֣ם ְשָמָמֶ֔ה ָעֵריֶכֹ֖ם ְשֻרפֹּ֣ות ֵאָ֑ש ַאְדַמְתֶכ֗ם ְלֶנְגְדֶכם֙  
ּ֣ים ֹאָתֶּ֔ה ּו ים֙ ֹאְכל  ים׃  ָזר   ְשָמָמֹ֖ה ְכַמְהֵפַכֶׁ֥ת ָזר ָּֽ

ֶׁ֥יר   ְקָשֹ֖ה ְכע  ְמלּוָנֶׁ֥ה ְבמ  יֹֹ֖ון ְכֻסָכּ֣ה ְבָכֶָ֑רם כ  ְונֹוְתָרֶׁ֥ה ַבת־צ 
ה׃    ְנצּוָרָּֽ

ֶ֔ינּו  ְסֹדּ֣ם ָהי  ְמָעָ֑ט כ  ֹ֖יד כ  ֶׁ֥יר ָלָ֛נּו ָשר  לּוֵלי֙ ְיֹהָוּ֣ה ְצָבאֶֹ֔ות הֹות 
ינּו׃  {פ} ַלֲעֹמָרֹ֖ה ָדמ ָּֽ

ָ֛ינּו תֹוַרֶׁ֥ת ֱאלֵהֹ֖ינּו ַעֶׁ֥ם   יֵנּ֣י ְסֹדָ֑ם ַהֲאז  ְמעֶּׁ֥ו ְדַבר־ְיֹהָוֹ֖ה ְקצ  ש 
ה׃    ֲעֹמָרָּֽ
 ירמיהו פרק ז  . ה 

ֹ֖ים   י ֹעלֶֹׁ֥ות ֵאיל  ְבֵחיֶכם֙ ֹיאַמּ֣ר ְיֹהָוֶ֔ה ָשַבְָ֛עת  ֶׁ֤י ֹרב־ז  ָלָמה־ל 
לֶׁ֥א  ֹ֖ים  ְוַעתּוד  ָ֛ים  ּוְכָבש  ָׂ֧ים  ָפר  ְוַדַ֨ם  ָ֑ים  יא  ְמר  ְוֵחֶּ֣לב 

ְצת    י׃ ָחָפָּֽ
ר׃  ְרְמָיֶ֔הּו ֵמֵאֶׁ֥ת ְיֹהָוֹ֖ה ֵלאֹמָּֽ ל־י   ַהָדָבר֙ ֲאֶשּ֣ר ָהָיּ֣ה ֶאָּֽ

ַהֶזָ֑ה  ֶאת־ַהָדָבֹ֖ר  ָשֶ֔ם  ְוָקָרּ֣אָת  ְיֹהָוֶ֔ה  ֵבּ֣ית  ְבַשַ֙ער֙  ֲעֹמ֗ד 
ּ֣ים   ַבְשָער  ים֙  ַהָבא  כׇּל־ְיהּוָדה֙  ְדַבר־ְיֹהָו֗ה  ְמעּּ֣ו  ש  ְוָאַמְרָתַ֞ 

ְשַתֲחו ֹ֖ת ה׃  ָהֵאֶֶ֔לה ְלה ָּֽ           {ס} ַליֹהָוָּֽ
ֶׁ֥יבּו ַדְרֵכיֶכֹ֖ם   ְשָרֵאֶ֔ל ֵהיט  ה־ָאַמַ֞ר ְיֹהָוֶׁ֤ה ְצָבאֹות֙ ֱאלֵהּ֣י י  ֹכָּֽ

ה׃    ּוַמַעְלֵליֶכָ֑ם ַוֲאַשְכָנּ֣ה ֶאְתֶכֶ֔ם ַבָמקֹֹ֖ום ַהֶזָּֽ
ְיֹהָוה֙   ֵהיַכֶׁ֤ל  ֵלאֹמָ֑ר  ַהֶשֶֹ֖קר  ְבֵרֶׁ֥י  ֶאל־ד  ָלֶכֶ֔ם  ְבְטחּּ֣ו  ַאל־ת 

ָמה׃  ֵהיַכּ֣ל ְיֹהָוֶ֔ה ֵהי  ַכֶׁ֥ל ְיֹהָוֹ֖ה ֵהָּֽ

ם־  ֶ֔יבּו ֶאת־ַדְרֵכיֶכֹ֖ם ְוֶאת־ַמַעְלֵליֶכָ֑ם א  ם־ֵהיֵטיב֙ ֵתיט  ֶׁ֤י א  כ 
הּו׃   ֹ֖יש ּוֵבֶׁ֥ין ֵרֵעָּֽ ְשָפֶ֔ט ֵבֶׁ֥ין א  ֲעשּו֙ מ   ָעשֶֹׁ֤ו ַתָּֽ

ְשְפכֹּ֖ו   ל־ת  ַאָּֽ ֶ֔י  ָנק  ְוָדּ֣ם  ַתֲעֹשֶ֔קּו  לּ֣א  ְוַאְלָמָנה֙  ָיתֶֹׁ֤ום  ֵגּ֣ר 
ַהֶזָ֑ה   ְלַרֶׁ֥ע ַבָמקֹּ֣ום  ֵתְלכֹּ֖ו  לֶׁ֥א  ָ֛ים  ֲאֵחר  ָׂ֧ים  ֱאלה  ְוַאֲחֵרַ֨י 

ם׃   ָלֶכָּֽ
י   ָנַתֹ֖ת  ֲאֶשֶׁ֥ר  ָבָאֶָ֕רץ  ַהֶזֶ֔ה  ַבָמקֹּ֣ום  ֶאְתֶכם֙  ֶׁ֤י  ַכְנת  ְוש 

ם׃  ן־עֹוָלֹ֖ם ְוַעד־עֹוָלָּֽ  ַלֲאבֹוֵתיֶכָ֑ם ְלמ 
יל׃   ֹ֖י הֹוע ָּֽ ְלת  ְבֵרֹ֖י ַהָשֶָ֑קר ְלב  ּ֣ים ָלֶכֶ֔ם ַעל־ד  ֵנֶׁ֤ה ַאֶתם֙ ֹבְטח   ה 

וְ  ׀ ֲהָגֹנֶׁ֤ב ַלֶשֶֹ֖קר  ָשֵבֶַׁ֥ע  ְוה  ָנֹאֶ֔ף  ְוָּֽ ְוָהלְ֗ך  ָרֹצַ֙ח֙  ַלָבַָ֑על  ַקֵטּ֣ר 
ם׃  א־ְיַדְעֶתָּֽ ֹ֖ים ֲאֶשֶׁ֥ר לָּֽ ֶׁ֥ים ֲאֵחר   ַאֲחֵרָ֛י ֱאלה 

ּ֣י   א־ְשמ  ְקָרָּֽ נ  ֲאֶשּ֣ר  ַהֶזה֙  ת  ַבַבֶׁ֤י  ְלָפַנ֗י  ַוֲעַמְדֶתּ֣ם  ּוָבאֶתַ֞ם 
כׇּל־ַהתֹוֵעבֹֹ֖ות   ֵאֶׁ֥ת  ֲעשֶֹ֔ות  ְלַמַּ֣ען  ַצְָ֑לנּו  נ  ַוֲאַמְרֶתֹ֖ם  ָעָלֶ֔יו 

ֶלה׃    ָהֵאָּֽ
ְמעָ  ֶׁ֥י ָעָלֹ֖יו  ַהָּֽ א־ְשמ  ְקָרָּֽ ת ַהֶזָ֛ה ֲאֶשר־נ  ֗ים ָהָיַ֨ה ַהַבָׂ֧י  צ  ַרּ֣ת ָפר 

ה׃   י ְנֻאם־ְיֹהָוָּֽ ֹ֖ית  ֵנֶׁ֥ה ָרא  ָ֛י ה   ְבֵעיֵניֶכָ֑ם ַגָׂ֧ם ָאֹנכ 
ָ֛י   י ְשמ  ַכְָׂ֧נת ָּֽ ילֶֹ֔ו ֲאֶשַ֨ר ש  י֙ ֲאֶשּ֣ר ְבש  ּ֣י ְלכּו־ָנ֗א ֶאל־ְמקֹומ  כ 

ֵאּ֣ת   ּוְראּו֙  אשֹוָנָ֑ה  ָבר ָּֽ ָרַעֹ֖ת  ָשֹ֖ם  ְפֵנָ֕י  מ  לֶֹ֔ו  י  ּ֣ית  ֲאֶשר־ָעש 
ל׃   ְשָרֵאָּֽ ֶׁ֥י י   ַעמ 

ֶׁ֥ים ָהֵאֶֹ֖לה ְנֻאם־ְיֹהָוָ֑ה   ְוַעָת֗ה ַיַָׂ֧ען ֲעשֹוְתֶכָ֛ם ֶאת־כׇּל־ַהַמֲעש 
ָוֶאְקָרֶׁ֥א   ְשַמְעֶתֶ֔ם  ְולּ֣א  ְוַדֵבר֙  ַהְשֵכֶׁ֤ם  ֲאֵליֶכֶ֜ם  ָוֲאַדֵבַ֨ר 

ם׃  יֶתָּֽ  ֶאְתֶכֹ֖ם ְולֶׁ֥א ֲענ 
לַ  י  ֶ֜ית  תְוָעש  ַאֶתם֙    ׀ ַבּ֣י  ֲאֶשֶׁ֤ר  ָעָל֗יו  ּ֣י  ְקָרא־ְשמ  נ ָּֽ ֲאֶשָׂ֧ר 

ְוַלֲאבֹוֵתיֶכָ֑ם  ָלֶכֹ֖ם  י  ֲאֶשר־ָנַתֶׁ֥ת  ְוַלַָ֨מקֶֹ֔ום  בֶֹ֔ו  ּ֣ים  ֹבְטח 
ֹו׃   לָּֽ י ְלש  ֹ֖ית   ַכֲאֶשֶׁ֥ר ָעש 

ֶאת־כׇּל־ י֙  ְשַלְ֙כת  ה  ַכֲאֶשֶׁ֤ר  ָפָנָ֑י  ֵמַעּ֣ל  ֶאְתֶכֹ֖ם  ֶׁ֥י  ְשַלְכת  ְוה 
ם: ֲאֵחיֶכֶ֔ם ֵאֹ֖ י   ת כׇּל־ֶזֶַׁ֥רע ֶאְפָרָּֽ

 יא - ירמיהו פרק כו:א  . ו 
ְיהּוָדָ֑ה   ֶמֶּ֣לְך  ָיֹ֖הּו  ֶבן־ֹיאש  ֶׁ֥ים  ְיהֹוָיק  ַמְמְלכָּ֛ות  ֗ית  ְבֵראש 

ר׃    ָהָיה֙ ַהָדָבּ֣ר ַהֶזֶ֔ה ֵמֵאֶׁ֥ת ְיֹהָוֹ֖ה ֵלאֹמָּֽ
ַבְרָתַ֞ ַעל־כׇּל־   ׀ ֹכּ֣ה ָאַמּ֣ר ְיֹהָו֗ה ֲעֹמד֮ ַבֲחַצּ֣ר ֵבית־ְיֹהָוהּ֒ ְוד 

כׇּל־  ֵאַ֚ת  ֵבית־ְיֹהָוֶ֔ה  ְשַתֲחו ּ֣ת  ְלה  ים֙  ַהָבא  ְיהּוָד֗ה  ָעֵרּ֣י 
ר׃  ְגַרֹ֖ע ָדָבָּֽ ֹ֖יָך ְלַדֵבּ֣ר ֲאֵליֶהָ֑ם ַאל־ת  ית  ּו  ֶ֔ים ֲאֶשֶׁ֥ר צ   ַהְדָבר 

ֹ֖י  א  ְוָיֻשָ֕בּו  ְשְמעֶּ֔ו  י  ֶאל־ אּוַלּ֣י  ּ֣י  ַחְמת  ְונ  ָהָרָעָ֑ה  ַדְרכֹּ֣ו  מ  ש 
ֹרֶַׁ֥ע   ְפֵנֹ֖י  מ  ָלֶהֶ֔ם  ַלֲעשֹּ֣ות  ֹחֵשב֙  ֶׁ֤י  ָאֹנכ  ֲאֶשַ֨ר  ָהָרָע֗ה 

ם׃   ַמַעְלֵליֶהָּֽ
ֵאַלֶ֔י  ְשְמעּו֙  ת  ם־לֶׁ֤א  א  ְיֹהָוָ֑ה  ָאַמּ֣ר  ֹכֹ֖ה  ֲאֵליֶהֶ֔ם  ְוָאַמְרָתּ֣ 

ם׃  ְפֵניֶכָּֽ י ל  ֶ֔י ֲאֶשֶׁ֥ר ָנַתֹ֖ת   ָלֶלֶ֙כת֙ ְבתֹּ֣וָרת 
ֹ֖י ֹשֵלַּ֣ח ֲאֵליֶכָ֑ם  ֶ֔ים ֲאֶשֶׁ֥ר ָאֹנכ  א  ְבֵרי֙ ֲעָבַדּ֣י ַהְנב  ְשֹמַ֗ע ַעל־ד  ל 

ם׃    ְוַהְשֵכֶׁ֥ם ְוָשלַֹ֖ח ְולֶׁ֥א ְשַמְעֶתָּֽ
ֶׁ֤יר   ְוֶאת־ָהע  לָ֑ה  ְכש  ַהֶזֹ֖ה  ת  ֶאת־ַהַבֶׁ֥י  ָ֛י   (הזאתה)ְוָנַתת 

ֶרץ׃ [ַהֹזאת֙] ְקָלָלֶ֔ה ְלֹכֹ֖ל גֹוֵיֶׁ֥ ָהָאָּֽ  {פ} ֶאֵתּ֣ן ל 
ְרְמָיֶ֔הּו ְמַדֵבָ֛ר ַוָּֽ  ת־י  ֹ֖ים ְוכׇּל־ָהָעָ֑ם ֶאָּֽ א  ֶׁ֥ים ְוַהְנב  ְשְמעָּ֛ו ַהֹכֲהנ  י 

ה׃   ֶׁ֥ים ָהֵאֶֹ֖לה ְבֵבֶׁ֥ית ְיֹהָוָּֽ  ֶאת־ַהְדָבר 
ּ֣י ְיֹהָוֶ֔ה    ׀  ַוְיה  ָּוּ֣ה  כׇּל־ֲאֶשר־צ  ֵאּ֣ת  ְלַדֵבר֙  ְרְמָי֗הּו  י  ְכַכלֹּ֣ות 

ֹאתֶ֜ ְתְפשַּ֨ו  ַוי  ֶאל־כׇּל־ָהָעָ֑ם  ָ֛ים  ְלַדֵבֹ֖ר  יא  ְוַהְנב  ָׂ֧ים  ַהֹכֲהנ  ֹו 
ּות׃   ְוכׇּל־ָהָעֶׁ֥ם ֵלאֹמֹ֖ר מֶֹׁ֥ות ָתמָּֽ

ת ַהֶזֶ֔ה   ְהֶיה֙ ַהַבּ֣י  לֹו֙ י ָּֽ ֵבַ֨יָת ְבֵשם־ְיֹהָוֶ֜ה ֵלאֹמ֗ר ְכש  ַמדּּ֩וַעּ֩ נ 
ל־ ֶאָּֽ ָקֵהָׂ֧ל כׇּל־ָהָעָ֛ם  ַוי  יֹוֵשָ֑ב  ֵמֵאּ֣ין  ֶתֱחַרֹ֖ב  ַהֹזָ֛את  ֶׁ֥יר  ְוָהע 

ְרְמָיֹ֖הּו ְבֵבֶׁ֥ית ְיהֹ  ה׃  י   ָוָּֽ
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ְשְמעּּ֣ו י  ֵבית־  ׀ ַוָּֽ ּ֣ים ָהֵאֶֶ֔לה ַוַיֲעלֶּׁ֥ו מ  ָשֵרּ֣י ְיהּוָד֗ה ֵאַ֚ת ַהְדָבר 
ַער־ְיֹהָוֹ֖ה   ַשָּֽ ְבֶפֶַׁ֥תח  ַוֵיְֶׁ֥שבָּ֛ו  ְיֹהָוָ֑ה  ֵבּ֣ית  ַהֶמֶֹ֖לְך 

ש׃          {ס} ֶהָחָדָּֽ
ֶ֔ים   ֶאל־ַהָשר  ים֙  א  ְוַהְנב  ֶׁ֤ים  ַהֹכֲהנ  ְוֶאל־כׇּל־ָהָעֹ֖ם  ַוֹיַ֨אְמרֶּ֜ו 

ּ֣יר ַהֹזֶ֔את  ָבא֙ ֶאל־ָהע  ֶׁ֤י נ  ּ֣יש ַהֶזֶ֔ה כ  ְשַפט־ָמֶ֙ות֙ ָלא  ֵלאֹמָ֑ר מ 
ם׃   ַכֲאֶשֶׁ֥ר ְשַמְעֶתֹ֖ם ְבאְׇּזֵניֶכָּֽ

 יח - שמואל פרק ד:י  . ז 
ְלֹאָהָלֶ֔יו   ּ֣יש  א  ַוָינֻ֙סּו֙  ְשָרֵאל֙  י  ָנֶֶׁ֤גף  ַוי  ֗ים  ְשת  ְפל  ָלֲחמּּ֣ו  ַוי 

ֶׁ֥י ַהַמָכֹ֖ ֶׁ֥ים ֶאֶֹ֖לף  ַוְתה  ְשָרֵאֶ֔ל ְשלש  י  ֹפל֙ מ  ה ְגדֹוָלּ֣ה ְמֹאָ֑ד ַוי 
י׃   ַרְגל ָּֽ

ס׃   יְנָחָּֽ ֹ֖י ּופ ָּֽ י֙ ֵמֶ֔תּו חְׇּפנ  י־ֵעל  ְלָקָ֑ח ּוְשֵנֶׁ֤י ְבֵנָּֽ ֹ֖ים נ   ַוֲארֶֹׁ֥ון ֱאלה 
ַההָּ֑וא  ַביֹּ֣ום  לֹ֖ה  ש  ַוָיֹבֶׁ֥א  ֵמַהַמֲּ֣עָרָכֶ֔ה  ן֙  ְנָימ  יש־ב  א  ַוָיֶׁ֤רׇּץ 

ֹו׃   ֶ֔ים ַוֲאָדָמֹ֖ה ַעל־ֹראשָּֽ  ּוַמָדּ֣יו ְקֻרע 
ֵסֶ֜א   ל־ַהכ  ַעָּֽ ֹיֵשַ֨ב  ְ֠י  ֵעְ֠ל  ֵנּ֣ה  ְוה  ֶדֶ֙רְך֙ ְמַצֶפֶ֔ה  [ַיֶׁ֥ד] (יך)ַוָיבֹ֗וא 

בֹו֙ ָחֵרֶ֔ד ַעֹ֖ל ֲארֹּ֣ון הָ  י־ָהָיֶׁ֤ה ל  ּ֣יד  כ ָּֽ ֗יש ָבַ֚א ְלַהג  ָ֑ים ְוָהא  ֱאלה 
יר׃   ְזַעֹ֖ק כׇּל־ָהע ָּֽ ֶ֔יר ַות   ָבע 

ֶהָהמֹֹ֖ון   קֶֹׁ֥ול  ֶמָ֛ה  ַוֹיָ֕אֶמר  ַהְצָעָקֶ֔ה  ֶאת־קֹּ֣ול  י֙  ֵעל  ְשַמֶׁ֤ע  ַוי 
י׃   ַהֶ֔ר ַוָיֹבֹ֖א ַוַיֵגֶׁ֥ד ְלֵעל ָּֽ ּ֣יש מ   ַהֶזָ֑ה ְוָהא 
ְועֵ  ָשָנָ֑ה  ּוְשֹמֶנֹ֖ה  ֶׁ֥ים  ְשע  ֶבן־ת  ָ֕י  ָיכֹֹ֖ול  ְוֵעל  ְולֶׁ֥א  ָקֶָ֔מה  יָנּ֣יו 

ֹות׃  ְראָּֽ  ל 
ן־ ָ֕י מ  ן־ַהַמֲעָרָכֶ֔ה ַוֲאנ  י֙ ַהָבּ֣א מ  ֹנכ  ֗י ָאָּֽ ֶ֜יש ֶאל־ֵעל  ַוֹיַ֨אֶמר ָהא 

י׃   י ַהיָֹ֑ום ַוֹיָ֛אֶמר ֶמה־ָהָיֶׁ֥ה ַהָדָבֹ֖ר ְבנ ָּֽ  ַהַמֲעָרָכֹ֖ה ַנְּ֣סת 
ָנֶׁ֤ס   ַוֹי֗אֶמר  ְמַבֵשֶ֜ר  ַהָּֽ ְוַגָ֛ם  ַוַיַַ֨ען  ֶ֔ים  ְשת  ְפל  ְפֵנּ֣י  ל  ְשָרֵאל֙  י 

י֙   חְׇּפנ  ֵמ֗תּו  ָבֶנֶ֜יָך  ְוַגם־ְשֵנַ֨י  ָבָעָ֑ם  ָהְיָתּ֣ה  ְגדֹוָלֹ֖ה  ַמֵגָפֶׁ֥ה 
ָחה׃ ְלָקָּֽ ֹ֖ים נ  ּ֣יְנָחֶ֔ס ַוֲארֶֹׁ֥ון ָהֱאלה   {פ} ּופ 

ירּ֣וֹ  ְכַהְזכ  ַ֞י  ֵסְ֠א   ׀  ַוְיה  ַעל־ַהְ֠כ  ֵמָּֽ ֹפּ֣ל  ַוי  ֗ים  ָהֱאלה  ֶאת־ֲארֹּ֣ון 
ְבַעּ֣דֲאֹחַ֨רַ  ֶ֜ית  י־  ׀ נ  כ ָּֽ ַוָיֹמֶ֔ת  ַמְפַרְקתֹו֙  ָשֵבֶׁ֤ר  ַות  ַהַשַ֗ער  ַיּ֣ד 

ה׃  ֶׁ֥ים ָשָנָּֽ ְשָרֵאֹ֖ל ַאְרָבע  ֹ֖יש ְוָכֵבָ֑ד ְוהָּ֛וא ָשַפֶׁ֥ט ֶאת־י   ָזֵקֶׁ֥ן ָהא 

 קינות לתשעה באב קינה ו'  . ח

 פחד חטא שילה תקף סודיה 

 דברים יב:ח  . ט
ֹ֖יש כׇּל־לּ֣א ַתֲעשֶּ֔ון ְכְֹ֠כְ֠ל ֲאֶשַ֨ר ֲאַנְָׂ֧חנּו ָ֛ים ֹפֹ֖ה ַהיָֹ֑ום א   ֹעש 

יו׃    ַהָיָשֶׁ֥ר ְבֵעיָנָּֽ
ַנֲחָלֶ֔ה ֲאֶשר־ ֶׁ֥י לא־ָבאֶתֹ֖ם ַעד־ָעָָ֑תה ֶאל־ַהְמנּוָחה֙ ְוֶאל־ַהָּֽ כ 

ְך׃    ְיֹהָוֶׁ֥ה ֱאלֶהֹ֖יָך ֹנֵתֶׁ֥ן ָלָּֽ
 

 ספרי דברים סו  . י 
  - זו שילה, מנוחה    - אל המנוחה ואל הנחלה. נחלה  

 זו ירושלים 
 זבחים קיב:מסכת   . יא 

באו לשילה נאסרו הבמות ולא היה שם תקרה אלא 
והיא   מלמעלן  והיריעות  מלמטן  בלבד  אבנים  בית 
מן   לפנים  נאכלין  קדשים  קדשי  מנוחה  היתה 

 הקלעים וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה 
 The Lord is Righteous in All His Ways . יב 
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There is a certain tragedy about Shilo. Shilo 
was completely forgotten…In connection 
with Shilo the ruling was that it may have 

been kiddeshah le-sha’atah, it was not 
keddesha le-atid la-vo…This is not only a 
halakhic principle; it is a simple historic fact. 
Do we know where the mikdash or bayit of 
Shilo was? Do we know the place? Many 
people go to Eretz Yisrael to visit and explore 
the many special places there. Does any 
American tourist who wants to see 
everything in Eretz Yisrael ever ask a guide, 
“Show me where Shilo was? Where are the 
ruins of Shilo?”…The memory that embraces 
Jerusalem does not and will not embrace 
Shilo. Those three hundred and sixty-nine 
years do not exist; they are not part of our 
history. They are a mystery, forgotten and 
erased. 

 סימן רסד שו"ת חתם סופר יו"ד   . יג 
שנכנסו  מצינו  שלא  שילה  בחומת  לי  נראה  וכן 
פלשתים כלל ונתצוהו אלא שנשבה הארון ומי נתץ  
חומותיו ומי התיר לנתצו עד היסוד עד שלא נארה  

מכיון שבאו בה פלשתים נתחלל שם שרש דבר אע"כ  
 והותר לכל לנתצו ולעשות מה שירצו 

 בראשית רבה נד  . יד 
י ַאָתה ָנַתָת לֹו ֶשַבע ְכבָ  י, ְכֶנֶגד ֵכן ֲארֹונ  י ְרצֹונ  שֹות ְבל 

הּוא   ֲהָדא  ים,  ֳחָדש  ְבָעה  ש  ים  ְשת  ְפל  ְשֵדה  ב  חֹוֵזר 
יב   ְכת  ית.  ( :תהלים עח, סא)ד  י ֻעזֹו, ֶזה ֲארֹון ְבר  ֵתן ַלְשב  ַוי 
יב   ים  ( :שמואל א ו, א)ּוְכת  ְשת  ְשֵדה ְפל  י ֲארֹון ה' ב  ַוְיה 

ים ֳחָדש  ְבָעה  סא ,)ש  עח,  ָצר, ( :תהלים  ְבַיד  ְפַאְרתֹו  ְות 
ְגֵדי כְ  יָת  ( :שמות כח, ב)ֻהָנה, ְכָמה ְדַאְת ָאַמר  ֵאלּו ב  ְוָעש 

י   ְרְמָיה ְבֵשם ַרב  י י  ְפָאֶרת. ַרב  ְגֵדי ֹקֶדש ְלַאֲהֹרן וגו' ּוְלת  ב 
י ַאָבא ָלָמה ָלקּו ַאְנֵשי   ְצָחק ְבֵשם ַרב  ְשמּוֵאל ַבר ַרב י 

ין ָבָארֹון, ָאַמר ַהָקדֹוש  ֵבית ֶשֶמש, ַעל ְיֵדי   יז  ֶשָהיּו ַמל 
ָהָיה   ָאְבָדה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶשל  ַתְרְנָגְלתֹו  לּו  א  הּוא  ָברּוְך 
ְשֵדה   ב  י  ַוֲארֹונ  יָאּה  ַלֲהב  ים  ְפָתח  ַכָמה  ָעֶליָה  ְמַחֵזר 
ם   ים בֹו, א  יח  ים ְוֵאין ַאֶתם ַמְשג  ְבָעה ֳחָדש  ים ש  ְשת  ְפל 

יַח ָעָליו אֵ  י ַאְשג  ין ָעָליו ֲאנ  יח   ין ַאֶתם ַמְשג 
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