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א ַויְהִ י כִ ְשׁמֹ ַﬠ אֲדֹ נִ י-צֶ דֶ ק מֶ לֶ� יְ רוּשָׁ ַל ִם ,כִּ יָ -לכַד יְהוֹשֻׁ ַﬠ אֶ ת-הָ ַﬠי ַו ַיּח ֲִרימָ הַּ --כּאֲשֶׁ ר ﬠָשָׂ ה לִ ִיריחוֹ וּלְ מַ לְ כָּהּ ,כֵּן-ﬠָשָׂ ה ָלﬠַי
וּלְ מַ לְ כָּהּ; וְ כִ י הִ ְשׁלִ ימוּ יֹ ְשׁבֵ י גִ בְ עוֹן ,אֶ ת-י ְִשׂ ָראֵ לַ ,ויִּהְ יוּ ,בְּ קִ ְרבָּ ם .ב ַו ִיּ ְיראוּ ְמאֹ ד--כִּ י ﬠִ יר גְּ דוֹלָה גִּ בְ עוֹן ,כְּ אַ חַ ת ﬠ ֵָרי
הַ מַּ ְמ ָלכָה; וְ כִ י הִ יא גְ דוֹלָה ִמן-הָ ַﬠי ,וְ כָלֲ -אנָשֶׁ יהָ גִּ בֹּ ִרים .ג ַויּ ְִשׁלַח אֲדֹ נִ י-צֶ דֶ ק מֶ לֶ� ְירוּשָׁ ַל ִם ,אֶ ל-הוֹהָ ם מֶ לֶ�-חֶ בְ רוֹן וְ אֶ ל-
פִּ ְראָ ם מֶ לֶ�-י ְַרמוּת וְ אֶ ל-יָפִ י ַﬠ מֶ לֶ�-לָכִ ישׁ וְ אֶ ל-דְּ בִ יר מֶ לֶ�-ﬠֶגְ לוֹן--לֵאמֹ ר .ד ﬠֲלוּ-אֵ לַי וְ ﬠִ זְרֻ נִ י ,וְ ַנכֶּה אֶ ת-גִּ בְ עוֹן :כִּ י-הִ ְשׁלִ ימָ ה
אֶ ת-יְהוֹשֻׁ ַﬠ ,וְ אֶ ת-בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל .ה ַויֵּאָ סְ פוּ ַו ַיּﬠֲלוּ חֲמֵ שֶׁ ת מַ לְ כֵי הָ אֱמֹ ִרי ,מֶ לֶ� ְירוּשָׁ ַל ִם מֶ לֶ�-חֶ בְ רוֹן מֶ לֶ�-י ְַרמוּת מֶ לֶ�-לָכִ ישׁ
מֶ לֶ�-ﬠֶגְ לוֹן--הֵ ם ,וְ כָל-מַ ֲחנֵיהֶ ם; ַו ַיּחֲנוּ ,ﬠַל-גִּ בְ עוֹןַ ,ו ִיּ ָלּחֲמוָּ ,ﬠלֶיהָ  .ו ַויּ ְִשׁלְ חוּ אַ נְ שֵׁ י גִ בְ עוֹן אֶ ל-יְהוֹשֻׁ ַﬠ אֶ ל-הַ מַּ ֲחנֶה הַ גִּ לְ ָגּלָה
הוֹשׁיﬠָה לָּנוּ וְ ָﬠז ְֵרנוּ--כִּ י נִקְ בְּ צוּ אֵ לֵינוּ ,כָּל-מַ לְ כֵי הָ אֱמֹ ִרי יֹ ְשׁבֵ י הָ הָ ר .ז
לֵאמֹ ר ,אַ ל-תֶּ ֶרף יָדֶ י� מֵ ﬠֲבָ דֶ י�ֲ :ﬠלֵה אֵ לֵינוּ ְמהֵ ָרה ,וְ ִ
בּוֹרי הֶ חָ יִל} .פ
} ַו ַיּﬠַל יְהוֹשֻׁ ַﬠ ִמן-הַ גִּ לְ גָּל ,הוּא וְ כָל-ﬠַם הַ ִמּלְ חָ מָ ה ﬠִ מּוֹ ,וְ כֹ ל ,גִּ ֵ
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יז ַויֵּצֵ א מֶ לֶ�-סְ דֹ ם ,לִ קְ ָראתוֹ ,אַ ח ֲֵרי שׁוּבוֹ מֵ הַ כּוֹת אֶ ת-כְּ דָ ְרלָעֹ מֶ ר ,וְ אֶ ת-הַ ְמּלָכִ ים אֲשֶׁ ר ִאתּוֹ--אֶ ל-ﬠֵמֶ ק שָׁ וֵה ,הוּא ﬠֵמֶ ק הַ מֶּ לֶ�.
.יח וּמַ לְ כִּ י-צֶ דֶ ק מֶ לֶ� שָׁ לֵם ,הוֹצִ יא לֶחֶ ם ָו ָייִן; וְ הוּא כֹ הֵ ן ,לְ אֵ ל ﬠֶלְ יוֹן
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א ַויְהִ י ,אַ חַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,וְ הָ אֱ�הִ ים ,נִ סָּ ה אֶ ת-אַ בְ ָרהָ ם; ַויּ ֹאמֶ ר אֵ לָיו ,אַ בְ ָרהָ ם ַויּ ֹאמֶ ר הִ נֵּנִ י .ב ַויּ ֹאמֶ ר קַ ח-נָא אֶ ת-בִּ נְ�
אֶ תְ -יחִ ידְ � אֲשֶׁ ר-אָ הַ בְ תָּ  ,אֶ ת-יִ צְ חָ ק ,וְ לֶ�-לְ � ,אֶ ל-אֶ ֶרץ הַ מֹּ ִריָּה; וְ הַ ֲﬠלֵהוּ שָׁ ם ,לְ עֹ לָה ,ﬠַל אַ חַ ד הֶ הָ ִרים ,אֲשֶׁ ר אֹ מַ ר אֵ לֶי� .ג
ַויּ ְַשׁכֵּם אַ בְ ָרהָ ם בַּ בֹּ קֶ רַ ,ו ַיּחֲבֹ שׁ אֶ ת-חֲמֹ רוַֹ ,ויִּקַּ ח אֶ תְ -שׁנֵי נְ ﬠ ָָריו ִאתּוֹ ,וְ אֵ ת יִצְ חָ ק בְּ נוֹ; ַויְבַ קַּ ע ,ﬠֲצֵ י עֹ לָהַ ,ויָּקָ ם ַו ֵיּלֶ� ,אֶ ל-
ישׁי ,וַיִּשָּׂ א אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת-ﬠֵינָיו ַויּ ְַרא אֶ ת-הַ מָּ קוֹם--מֵ ָרחֹ ק .ה ַויּ ֹאמֶ ר אַ בְ ָרהָ ם
הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר-אָ מַ ר-לוֹ הָ אֱ�הִ ים .ד בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
נִשׁתַּ ֲחוֶה ,וְ נָשׁוּבָ ה ֲאלֵיכֶם .ו ַויִּקַּ ח אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת-ﬠֲצֵ י
אֶ ל-נְ ﬠ ָָריוְ ,שׁבוָּ -לכֶם פֹּ ה ﬠִ ם-הַ חֲמוֹרַ ,ואֲנִ י וְ הַ ַנּﬠַר ,נֵלְ כָה ﬠַד-כֹּ ה; וְ ְ
הָ עֹ לָהַ ,ויָּשֶׂ ם ﬠַל-יִ צְ חָ ק בְּ נוַֹ ,ו ִיּקַּ ח בְּ יָדוֹ ,אֶ ת-הָ אֵ שׁ וְ אֶ ת-הַ מַּ ֲא ֶכלֶת; ַויֵּלְ כוּ ְשׁנֵיהֶ ם ,יַחְ דָּ ו .ז ַויּ ֹאמֶ ר ִיצְ חָ ק אֶ ל-אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ יו,
ַויּ ֹאמֶ ר אָ בִ יַ ,ויּ ֹאמֶ ר ,הִ נֶּנִּ י בְ נִ י; ַויּ ֹאמֶ ר ,הִ נֵּה הָ אֵ שׁ וְ הָ ﬠֵצִ ים ,וְ אַ יֵּה הַ שֶּׂ ה ,לְ עֹ לָה .ח ַויּ ֹאמֶ ר ,אַ בְ ָרהָ ם ,אֱ�הִ ים יִ ְראֶ ה-לּוֹ הַ שֶּׂ ה
לְ עֹ לָה ,בְּ נִ י; ַויֵּלְ כוּ ְשׁנֵיהֶ ם ,יַחְ דָּ ו .ט ַויָּבֹ אוּ ,אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר אָ מַ ר-לוֹ הָ אֱ�הִ יםַ ,ו ִיּבֶ ן שָׁ ם אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת-הַ ִמּזְבֵּ חַ ַ ,ו ַיּﬠֲרֹ � אֶ ת-
הָ ﬠֵצִ ים; ַו ַיּﬠֲקֹ ד ,אֶ ת-יִ צְ חָ ק בְּ נוַֹ ,ויָּשֶׂ ם אֹ תוֹ ﬠַל-הַ ִמּזְבֵּ חַ ִ ,ממַּ ﬠַל ָלﬠֵצִ ים .י ַויּ ְִשׁלַח אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת-יָדוַֹ ,ויִּקַּ ח אֶ ת-הַ מַּ ֲא ֶכלֶת,
לִ ְשׁחֹ ט ,אֶ ת-בְּ נוֹ .יא ַויִּקְ ָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ � יְהוָהִ ,מן-הַ שָּׁ מַ יִ םַ ,ויּ ֹאמֶ ר ,אַ בְ ָרהָ ם אַ בְ ָרהָ ם; ַויּ ֹאמֶ ר ,הִ נֵּנִ י .יב ַויּ ֹאמֶ ר ,אַ לִ -תּ ְשׁלַח
יָדְ � אֶ ל-הַ ַנּﬠַר ,וְ אַ ל-תַּ ﬠַשׂ לוְֹ ,מאוּמָ ה :כִּ י ﬠַתָּ ה יָדַ ﬠְ ִתּי ,כִּ יְ -י ֵרא אֱ�הִ ים אַ תָּ ה ,וְ ל ֹא חָ שַׂ כְ תָּ אֶ ת-בִּ נְ � אֶ ת-יְ חִ ְיד�ִ ,ממֶּ נִּ י .יג
ַויִּשָּׂ א אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת-ﬠֵינָיוַ ,ויּ ְַרא וְ הִ נֵּה-אַ יִל ,אַ חַ רֶ ,נאֱחַ ז בַּ סְּ בַ � בְּ קַ ְרנָיו; ַו ֵיּלֶ� אַ בְ ָרהָ ם ַויִּקַּ ח אֶ ת-הָ אַ יִלַ ,ו ַיּ ֲﬠלֵהוּ לְ עֹ לָה תַּ חַ ת בְּ נוֹ.
 .יד וַיִּ קְ ָרא אַ ְב ָרהָ ם שֵׁ ם-הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ,יְ הוָה יִ ְראֶ ה ,אֲ שֶׁ ר יֵאָ מֵ ר הַ יּוֹםְ ,בּהַ ר יְ הוָה י ֵָראֶ ה
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ולכן העלים וסתם הכתוב המקום הזה ולא פרסמו ואין צורך לומר האומות כי אפילו ישראל לא ידעוהו ,כי אף על פי שידעו הכל
'.מעלתו של הר המוריה ,לא היו יודעים כי הוא המקום אשר יבחר ה

10. MOREH NEVUCHIM 3:45

ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט ,אבל רמז אליו ואמר 'אשר יבחר ה' ' וגו' יש בו אצלי שלש חכמות .האחת מהן – שלא
יחזיקו בו האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה ,כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא תכלית התורה; והשנית – שלא יפסידוהו מי
שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכלתם; והשלישית – והיא החזקה שבהם – שלא יבקש כל שבט בהיותו בנחלתו ולמשל בו ,והיה
נופל עליו מן המחלוקת והקטטה ,כמו שנפל בבקשת הכהונה ,ולזה באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת מלך ,עד
...שתהיה המצוה לאחד ,ותסתלק המחלוקת
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ֹאמרוּ לֵאמֹ ר ,הִ נְנוּ ﬠַצְ ְמ� וּבְ שָׂ ְר� ֲאנָחְ נוּ .ב גַּם-אֶ ְתמוֹל גַּםִ -שׁלְ שׁוֹם ,בִּ הְ יוֹת שָׁ אוּל מֶ לֶ�
א ַויָּבֹ אוּ כָּלִ -שׁבְ טֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ ל-דָּ וִ ד--חֶ בְ רוֹנָה; ַויּ ְ
ָﬠלֵינוּ ,אַ תָּ ה הָ יִיתָ ה מוציא )הַ מּוֹצִ יא( וְ הַ מֵּ בִ י ,אֶ ת-י ְִשׂ ָראֵ ל; ַויּ ֹאמֶ ר יְהוָה לְ � ,אַ תָּ ה ִת ְרﬠֶה אֶ ת-ﬠ ִַמּי אֶ ת-י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אַ תָּ ה ִתּהְ יֶה לְ נָגִ יד ,ﬠַל-
י ְִשׂ ָראֵ ל .ג ַויָּבֹ אוּ כָּל-זִקְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל-הַ מֶּ לֶ� ,חֶ בְ רוֹנָהַ ,ויִּכְ רֹ ת לָהֶ ם הַ מֶּ לֶ� דָּ וִ ד בְּ ִרית בְּ חֶ בְ רוֹן ,לִ פְ נֵי יְהוָה; ַו ִיּ ְמ ְשׁחוּ אֶ ת-דָּ וִ ד לְ מֶ לֶ� ,ﬠַל-
�שׁים שָׁ נָה דָּ וִ ד ,בְּ מָ לְ כוֹ; אַ ְרבָּ ﬠִ ים שָׁ נָה ,מָ לָ� .ה בְּ חֶ בְ רוֹן מָ לַ� ﬠַל-יְהוּדָ ה ,שֶׁ בַ ע שָׁ ִנים וְ ִשׁשָּׁ ה חֳדָ ִשׁים;
י ְִשׂ ָראֵ ל} .ס{ ד בֶּ ןְ -שׁ ִ
�שׁים וְ שָׁ �שׁ שָׁ נָה ,ﬠַל כָּל-י ְִשׂ ָראֵ ל ,וִ יהוּדָ ה .ו ַו ֵיּלֶ� הַ מֶּ לֶ� ַו ֲאנָשָׁ יו יְרוּשָׁ ַל ִם ,אֶ ל-הַ ְיב ִֻסי יוֹשֵׁ ב הָ אָ ֶרץ; ַויּ ֹאמֶ ר לְ דָ וִ ד
וּבִ ירוּשָׁ ַל ִם מָ לַ�ְ ,שׁ ִ
לֵאמֹ ר ,ל ֹא-תָ בוֹא הֵ נָּה ,כִּ י ִאם-ה ֱִס ְיר� הַ ﬠִ וְ ִרים וְ הַ פִּ ְסחִ ים לֵאמֹ ר ,ל ֹא-יָבוֹא דָ וִ ד הֵ נָּה .ז ַויִּלְ כֹּ ד דָּ וִ ד ,אֵ ת ְמצֻדַ ת צִ יּוֹן--הִ יא ,ﬠִ יר דָּ וִ ד .ח
ֹאמרוּ ,ﬠִ וֵּר וּפִ סֵּ חַ ,
ַויּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד בַּ יּוֹם הַ הוּא ,כָּל-מַ כֵּה ְיב ִֻסי וְ ִיגַּע בַּ צִּ נּוֹר ,וְ אֶ ת-הַ פִּ ְסחִ ים וְ אֶ ת-הַ ﬠִ וְ ִרים ,שנאו ) ְשׂנוּאֵ י( ֶנפֶשׁ דָּ וִ ד; ﬠַל-כֵּן ,י ְ
ל ֹא יָבוֹא אֶ ל-הַ בָּ יִת .ט ַויֵּשֶׁ ב דָּ וִ ד בַּ ְמּצֻדָ הַ ,ו ִיּקְ ָרא-לָהּ ﬠִ יר דָּ וִ ד; ַויִּבֶ ן דָּ וִ ד סָ בִ יבִ ,מן-הַ ִמּלּוֹא וָבָ יְתָ ה .י ַו ֵיּלֶ� דָּ וִ ד ,הָ לוֹ� וְ גָדוֹל; וַיהוָה
}אֱ�הֵ י צְ בָ אוֹת ,ﬠִ מּוֹ} .פ
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