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The Imperative of "Shema!"
Source Sheet by Sarah Lipman

בס"ד

ויקרא כ״ה:נ״ה-כ״ו:ב׳ א.

י ה'  יִם ֲאִנ֖ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ֵמֶא֣ אִתי אֹוָת֖ ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ י ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ֲעָבִד֔ (נה) ִּכֽי־ִל֤
ית F֤א ִתְּתנּ֙ו  ֶבן ַמְׂשִּכ֗ ם ְוֶא֣ ימּו ָלֶכ֔ ֶסל ּוַמֵּצָב֙ה Fֽא־ָתִק֣ ם ּוֶפ֤ ם ֱאִליִל֗ ֱאFֵהיֶכֽם׃ (א) Fֽא־ַתֲעׂ֨שּו ָלֶכ֜

י  אּו ֲאִנ֖ י ִּתיָר֑ רּו ּוִמְקָּדִׁש֖ ֹ֔ י ִּתְׁשמ י ֲאִנ֥י ה' ֱאFֵהיֶכֽם׃ (ב) ֶאת־ַׁשְּבתַֹת֣ יָה ִּכ֛ ת ָעֶל֑ ם ְלִהְֽׁשַּתֲחוֺ֖ ְּבַאְרְצֶכ֔
ה' (ס)

רש"י על ויקרא כ״ה:נ״ה-כ״ו:ב׳ ב.

(נה) כי לי בני ישראל עבדים. ְׁשָטִרי קֹוֵדם:,אני ה' אלקיכם. ָּכל ַהְמַׁשְעְּבַדן ִמְּלַמָּטה 
ְּכִאילּו ְמַׁשְעְּבדֹו ִמְלָמְעָלה (ספרא): (א) לא תעשו לכם אלילים. ְּכנֶגֶד זֶה ַהּנְִמָּכר ְלגֹוי, 

ֶׁשּלֹא יֹאַמר הֹוִאיל ְוַרִּבי ְמגֶַּלה ֲעָריֹות, ַאף ֲאנִי ְּכמֹותֹו, הֹוִאיל ְוַרִּבי עֹוֵבד ָע"זָ, ַאף ֲאנִי 
ְּכמֹותֹו, הֹוִאיל ְוַרִּבי ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ַאף ֲאנִי ְּכמֹותֹו, ָלַכ` נֶֶאְמרּו ִמְקָראֹות ֲהָללּו; ְוַאף 

ַהְּפָרִׁשּיֹות ֲהָללּו נֶֶאְמרּו ַעל ַהֵּסֶדר: ַּבְּתִחָּלה ִהזְִהיר ַעל ַהְּׁשִביִעית, ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְונְֶחַׁשד ַעל 
ַהְּׁשִביִעית, סֹופֹו ִלְמּכֹור ְמַטְלְטָליו, ָלַכ` ָסַמ` ָלּה ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר — (ַמה ְּכִתיב ֵּביּה? אֹו 
ָקנֹה ִמּיַד ֲעִמיֶתh — ָּדָבר ַהּנְִקנֶה ִמּיַד ְליָד) — Fא ָחזַר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֲאֻחּזָתֹו, Fא ָחזַר ּבֹו, 

סֹוף מֹוֵכר ֶאת ֵּביתֹו, Fא ָחזַר ּבֹו, סֹוף Fֶוה ְבִרִּבית — ָּכל ֵאּלּו ָהַאֲחרֹונֹות ָקׁשֹות ִמן 
ָהִראׁשֹונֹות — Fא ָחזַר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו, Fא ָחזַר ּבֹו, Fא ַדּיֹו ְליְִׂשָרֵאל ֶאָּלא ֲאִפילּו 

ְלגֹוי:,ואבן משכית. ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו "ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי" (שמות ל"ג), ֶׁשְּמַכִּסין ַהַּקְרַקע ְּבִרְצַּפת 
ֲאָבנִים:,להשתחות עליה. ֲאִפילּו ַלָּׁשַמיִם, ְלִפי ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה ְּבִפּׁשּוט יַָדיִם ְוַרגְַליִם ִהיא 

ְוָאְסָרה תֹוָרה ַלֲעׂשֹות ֵּכן חּוץ ִמן ַהִּמְקָּדׁש (מגילה כ"ב): (ב) אני ה'. נֱֶאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

מלכים ב כ״א ג.

ם ִאּ֖מֹו  ` ִּבירּוָׁשָלִ֑ם ְוֵׁש֥ ה ָמַל֖ ים ְוָחֵמׁ֙ש ָׁשנָ֔ ה ְבָמְל֔כֹו ַוֲחִמִּׁש֤ ה ָׁשנָ֙ה ְמנֶַּׁש֣ ים ֶעְׂשֵר֤ (א) ֶּבן־ְׁשֵּת֨
י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ (ג)  יׁש ה' ִמְּפֵנ֖ ם ֲאֶׁש֙ר הֹוִר֣ ע ְּבֵעיֵנ֣י ה' ְּכֽתֹוֲעבֹ֙ת ַהּגֹויִ֔ ֶחְפִצי־ָבּֽה׃ (ב) ַוַּיַ֥עׂש ָהַר֖

ר  ַעל ַוַּיַ֤עׂש ֲאֵׁשָר֙ה ַּכֲאֶׁש֣ ת ַלַּב֗ ֹ֜ ֶקם ִמזְְּבח יו ַוּיָ֨ ד ִחזְִקָּי֣הּו ָאִב֑ ר ִאַּב֖ ֶב֙ן ֶאת־ַהָּב֔מֹות ֲאֶׁש֥ ָׁשב ַוּיִ֙ ַוּיָ֗
ית ה'  ת ְּבֵב֣ ֹ֖ ד אָֹתֽם׃ (ד) ּוָבָנ֥ה ִמזְְּבח ֹ֖ יִם ַוּֽיֲַעב א ַהָּׁשַמ֔ חּ֙ו ְלָכל־ְצָב֣ ל ַוּיְִׁשַּת֙ ֶל` יְִׂשָרֵא֔ ה ַאְחָא֙ב ֶמ֣ ָעָׂש֗
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II Kings 21

י ַחְצ֥רֹות  יִם ִּבְׁשֵּת֖ א ַהָּׁשָמ֑ ים ֶאת־ְׁשִמֽי׃ (ה) ַוִּיֶ֥בן ִמזְְּב֖חֹות ְלָכל־ְצָב֣ ר ה' ִּבירּוָׁשַלִ֖ם ָאִׂש֥ ֲאֶׁש֙ר ָאַמ֣
ע  ה ַלֲעׂ֥שֹות ָהַר֛ ָׂשה ֖אֹוב ְויְִּדעִֹנ֑ים ִהְרָּב֗ ׁש ְוָע֥ ׁש ְועֹוֵנ֣ן ְונִֵח֔ יר ֶאת־ְּבנֹ֙ו ָּבֵא֔ ֵּבית־יְהָוֽה׃ (ו) ְוֶהֱעִב֤

ר ה' ֶאל־ָּדִו֙ד  ר ָאַמ֤ יִת ֲאֶׁש֨ ה ַּבַּב֗ ר ָעָׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ ֶסל ָהֲאֵׁשָר֖ ֶׂשם ֶאת־ֶּפ֥ ְּבֵעיֵנ֥י ה' ְלַהְכִעֽיס׃ (ז) ַוּיָ֕
י  ים ֶאת־ְׁשִמ֖ ל ָאִׂש֥ י יְִׂשָרֵא֔ ְרִּת֙י ִמּכֹל֙ ִׁשְבֵט֣ ר ָּבַח֙ ם ֲאֶׁש֤ ִ֗ ה ּוִבירּוָׁשַל יִת ַהּזֶ֜ ה ְב֔נֹו ַּבַּב֨ ֹ֣ ְוֶאל־ְׁשFמ

ק ׀ ִאם־יְִׁשְמ֣רּו  ם ַר֣ ִּתי ַלֲֽאבֹוָת֑ ר נַָת֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ל ִמן־ָה֣ גֶל יְִׂשָרֵא֔ יף ְלָהנִי֙ד ֶר֣ ְלעֹוָלֽם׃ (ח) ְוF֣א אִֹס֗
ם  עּו ַוּיְַתֵע֤ י מֶֹׁשֽה׃ (ט) ְוF֖א ָׁשֵמ֑ ם ַעְבִּד֥ ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה אָֹת֖ ּתֹוָר֔ ים ּוְלָכל־ַה֨ ר ִצִּויִת֔ ַלֲעׂ֗שֹות ְּככֹל֙ ֲאֶׁש֣

י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ יד ה' ִמְּפֵנ֖ ם ֲאֶׁש֙ר ִהְׁשִמ֣ ּגֹויִ֔ ע ִמן־ַה֨ ְמנֶַּׁש֙ה ַלֲעׂ֣שֹות ֶאת־ָהָר֔
 

ה ֶמֶֽל`־יְהּוָד֙ה ַהּתֵֹע֣בֹות  ה ְמנֶַּׁש֤ ר ָעָׂש֜ ר׃ (יא) יַַע֩ן ֲאֶׁש֨ ֹֽ ים ֵלאמ יו ַהּנְִביִא֖ ר ה' ְּביַד־ֲעָבָד֥ (י) ַויְַדֵּב֧
ה ְּבגִּלּוָלֽיו׃ (פ) (יב)  א ַגֽם־ֶאת־יְהּוָד֖ יו ַוּיֲַחִט֥ ר ְלָפָנ֑ י ֲאֶׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ָעׂ֥שּו ָהֱאמִֹר֖ ֹ֛ ע ִמּכ ֶּלה ֵהַר֕ ָהֵא֔

ה ֲאֶׁש֙ר ָּכל־שמעיו  ה ַעל־יְרּוָׁשַלִ֖ם ִוֽיהּוָד֑ יא ָרָע֔ ל ִהנְנִ֙י ֵמִב֣ י יְִׂשָרֵא֔ ר ה' ֱאFֵק֣ ֹֽה־ָאַמ֤ ן ּכ ָלֵכ֗
ית  ֶלת ֵּב֣ ֹ֖ ְמ֔רֹון ְוֶאת־ִמְׁשק ֹֽ ו ׁש ת ָק֣ ם ֵא֚ ִ֗ יִתי ַעל־יְרּוָׁשַל י ָאזְָנֽיו׃ (יג) ְונִָט֣ ְלנָה ְׁשֵּת֥ ּה] ִּתַּצ֖ ְמָע֔ ֹ֣ [ׁש

י  ` ַעל־ָּפֶנֽיָה׃ (יד) ְונַָטְׁשִּת֗ ה ְוָהַפ֖ ה ֶאת־ַהַּצַּלַ֙ח֙ת ָמָח֔ ם ַּכֲֽאֶׁשר־יְִמֶח֤ ִ֜ יִתי ֶאת־יְרּוָׁשַל ב ּוָמִח֨ ַאְחָא֑
ר  ַען ֲאֶׁש֨ ה ְלָכל־אֹיְֵביֶהֽם׃ (טו) יַ֗ ז ְוִלְמִׁשָּס֖ ם ְוָה֥יּו ְלַב֛ יְֵביֶה֑ ֹֽ ים ְּבַי֣ד א י ּונְַתִּת֖ ית נֲַחָלִת֔ ת ְׁשֵאִר֣ ֵא֚
ד ַהּ֥יֹום  יִם ְוַע֖ ר יְָצ֤אּו ֲאבֹוָת֙ם ִמִּמְצַר֔ י ִמן־ַהּ֗יֹום ֲאֶׁש֨ ים אִֹת֑ י ַוּיְִה֥יּו ַמְכִעִס֖ ָעׂ֤שּו ֶאת־ָהַר֙ע ְּבֵעינַ֔
ד  ה ְלַב֤ ה ָלֶפ֑ ד ֲאֶׁשר־ִמֵּל֥א ֶאת־יְרּוָׁשַלִ֖ם ֶּפ֣ ד ַע֛ ֹ֔ ה ְמא ` ְמנֶַּׁש֙ה ַהְרֵּב֣ י ָׁשַפ֤ ם נִָק֜ ַהֶּזֽה׃ (טז) ְוגַ֩ם ָּד֨

י ְמנֶַּׁש֙ה  ֶתר ִּדְבֵר֤ ע ְּבֵעיֵנ֥י יְהָוֽה׃ (יז) ְויֶ֨ ה ַלֲעׂ֥שֹות ָהַר֖ יא ֶאת־יְהּוָד֔ ר ֶהֱחִט֣ ֵמַֽחָּטאתֹ֙ו ֲאֶׁש֣
י יְהּוָדֽה׃  ים ְלַמְלֵכ֥ י ַהּיִָמ֖ ֶפר ִּדְבֵר֥ ים ַעל־ֵס֛ ם ְּכתּוִב֗ א ֲהFא־ֵה֣ ר ָחָט֑ ה ְוַחָּטא֖תֹו ֲאֶׁש֣ ר ָעָׂש֔ ְוָכל־ֲאֶׁש֣

ר ְּבגַן־ֵּבי֖תֹו ְּבגַן־ֻעָּז֑א ַוּיְִמF֛` ָא֥מֹון ְּב֖נֹו ַּתְחָּתֽיו׃  יו ַוּיִָּקֵב֥ ב ְמנֶַּׁש֙ה ִעם־ֲאבָֹת֔ (יח) ַוּיְִׁשַּכ֤

(1) Manasseh was twelve years old when he became king, and he reigned fifty-five years in Jerusalem; his mother’s name was 

Hephzibah. (2) He did what was displeasing to the LORD, following the abhorrent practices of the nations that the LORD had 

dispossessed before the Israelites. (3) He rebuilt the shrines that his father Hezekiah had destroyed; he erected altars for Baal and made a 

sacred post, as King Ahab of Israel had done. He bowed down to all the host of heaven and worshiped them, (4) and he built altars for 

them in the House of the LORD, of which the LORD had said, “I will establish My name in Jerusalem.” (5) He built altars for all the 

hosts of heaven in the two courts of the House of the LORD. (6) He consigned his son to the fire; he practiced soothsaying and 

divination, and consulted ghosts and familiar spirits; he did much that was displeasing to the LORD, to vex Him. (7) The sculptured 

image of Asherah that he made he placed in the House concerning which the LORD had said to David and to his son Solomon, “In this 

House and in Jerusalem, which I chose out of all the tribes of Israel, I will establish My name forever. (8) And I will not again cause the 

feet of Israel to wander from the land that I gave to their fathers, if they will but faithfully observe all that I have commanded them—all 

the Teachings with which My servant Moses charged them.” (9) But they did not obey, and Manasseh led them astray to do greater evil 

than the nations that the LORD had destroyed before the Israelites.

 
(10) Therefore the LORD spoke through His servants the prophets: (11) “Because King Manasseh of Judah has done these abhorrent 

things—he has outdone in wickedness all that the Amorites did before his time—and because he led Judah to sin with his fetishes, (12) 

assuredly, thus said the LORD, the God of Israel: I am going to bring such a disaster on Jerusalem and Judah that both ears of everyone 

who hears about it will tingle. (13) I will apply to Jerusalem the measuring line of Samaria and the weights of the House of Ahab; I will 

wipe Jerusalem clean as one wipes a dish and turns it upside down. (14) And I will cast off the remnant of My own people and deliver 

them into the hands of their enemies. They shall be plunder and prey to all their enemies (15) because they have done what is displeasing 

to Me and have been vexing Me from the day that their fathers came out of Egypt to this day.” (16) Moreover, Manasseh put so many 
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innocent persons to death that he filled Jerusalem [with blood] from end to end—besides the sin he committed in causing Judah to do 

what was displeasing to the LORD. (17) The other events of Manasseh’s reign, and all his actions, and the sins he committed, are 

recorded in the Annals of the Kings of Judah. (18) Manasseh slept with his fathers and was buried in the garden of his palace, in the 

garden of Uzza; and his son Amon succeeded him as king.

דברי הימים ב ל״ג ד.

` ִּבירּוָׁשָלִֽם׃ (ב) ַוַּיַ֥עׂש  ה ָמַל֖ ים ְוָחֵמׁ֙ש ָׁשנָ֔ ה ְבָמְל֑כֹו ַוֲחִמִּׁש֤ ה ָׁשָנ֖ה ְמנֶַּׁש֣ ים ֶעְׂשֵר֛ (א) ֶּבן־ְׁשֵּת֥
ֶב֙ן ֶאת־ַהָּב֔מֹות  ָׁשב ַוּיִ֙ י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ (ג) ַוּיָ֗ יׁש ה' ִמְּפֵנ֖ ם ֲאֶׁש֙ר הֹוִר֣ ע ְּבֵעיֵנ֣י ה' ְּכֽתֹוֲעבֹו֙ת ַהּגֹויִ֔ ָהַר֖

יִם  א ַהָּׁשַמ֔ חּ֙ו ְלָכל־ְצָב֣ ֶקם ִמזְְּב֤חֹות ַלְּבָעִלי֙ם ַוַּיַ֣עׂש ֲאֵׁש֔רֹות ַוּיְִׁשַּת֙ יו ַוּיָ֨ ץ יְִחזְִקָּי֣הּו ָאִב֑ ר נִַּת֖ ֲאֶׁש֥
י ְלעֹוָלֽם׃ (ה)  ר ה' ִּבירּוָׁשַלִ֥ם ִיְֽהיֶה־ְּׁשִמ֖ ית ה' ֲאֶׁש֙ר ָאַמ֣ ד אָֹתֽם׃ (ד) ּוָבָנ֥ה ִמזְְּב֖חֹות ְּבֵב֣ ֹ֖ ַוּֽיֲַעב

יר ֶאת־ָּבָנ֤יו ָּבֵאׁ֙ש  י ַחְצ֥רֹות ֵּבית־יְהָוֽה׃ (ו) ְוהּו֩א ֶהֱעִב֨ יִם ִּבְׁשֵּת֖ א ַהָּׁשָמ֑ ַוִּיֶ֥בן ִמזְְּב֖חֹות ְלָכל־ְצָב֣
ע ְּבֵעיֵנ֥י ה' ְלַהְכִעיֽסֹו׃  ה ַלֲעׂ֥שֹות ָהַר֛ י ִהְרָּב֗ ָׂשה ֖אֹוב ְויְִּדעֹוִנ֑ ף ְוָע֥ ם ְועֹוֵנ֤ן ְונִֵחׁ֙ש ְוִֽכֵּׁש֔ ֹ֔ ְּבֵג֣י ֶבן־ִהּנ

ה  ֹ֣ ר ֱאFִקי֙ם ֶאל־ָּדִוי֙ד ְוֶאל־ְׁשFמ ר ָאַמ֤ ים ֲאֶׁש֨ ית ָהֱאFִק֗ ה ְּבֵב֣ ר ָעָׂש֑ ֶמל ֲאֶׁש֣ ֶסל ַהֶּס֖ ֶׂשם ֶאת־ֶּפ֥ (ז) ַוּיָ֕
י ְלֵעיֽלֹום׃ (ח)  ים ֶאת־ְׁשִמ֖ ל ָאִׂש֥ י יְִׂשָרֵא֔ ְרִּת֙י ִמּכֹל֙ ִׁשְבֵט֣ ר ָּבַח֙ ם ֲאֶׁש֤ ִ֗ ה ּוִבֽירּוָׁשַל יִת ַהּזֶ֜ ְב֔נֹו ַּבַּב֨

ק ׀ ִאם־יְִׁשְמ֣רּו  ם ַר֣ ֵתיֶכ֑ ֹֽ ְדִּתי ַלֲאב ר ֶהֱֽעַמ֖ ה ֲאֶׁש֥ ל ֵמַעל֙ ֽהֲָאָדָמ֔ גֶל יְִׂשָרֵא֔ יף ְלָהִסי֙ר ֶאת־ֶר֣ ְוF֣א אֹוִס֗
ה  ים ְּביַד־מֶֹׁשֽה׃ (ט) ַוֶּיַ֣תע ְמנֶַּׁש֔ ים ְוַהִּמְׁשָּפִט֖ ה ְוַהֻֽחִּק֥ ים ְלָכל־ַהּתֹוָר֛ ר ִצִּויִת֔ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַלֲעׂ֗שֹות ֵא֚

י ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽל׃ (פ) יד ה' ִמְּפֵנ֖ ם ֲאֶׁש֙ר ִהְׁשִמ֣ ּגֹויִ֔ ע ִמן־ַה֨ י יְרּוָׁשָלִ֑ם ַלֲעׂ֣שֹות ָר֔ ה ְויְֹׁשֵב֣ ֶאת־יְהּוָד֖
י ַהָּצָב֙א ֲאֶׁש֙ר  ם ֶאת־ָׂשֵר֤ א ה' ֲעֵליֶה֗ יבּו׃ (יא) ַוּיֵָב֨ ה ְוֶאל־ַעּ֖מֹו ְוF֥א ִהְקִׁשֽ ר ה' ֶאל־ְמנֶַּׁש֥ (י) ַויְַדֵּב֧

ר ֔לֹו  הּו ָּבֶבָֽלה׃ (יב) ּוְכָהֵצ֣ יִם ַוּיֹוִליֻכ֖ הּ֙ו ַּבֽנְֻחְׁשַּת֔ ים ַוַּיַֽאְסֻר֙ ה ַּבחִֹח֑ ֶל` ַאּׁ֔שּור ַוּיְִלְּכ֥דּו ֶאת־ְמנֶַּׁש֖ ְלֶמ֣
ע  ֶתר לֹ֙ו ַוּיְִׁשַמ֣ יו ַוּיֵָע֤ י ֲאבָֹתֽיו׃ (יג) ַוּיְִתַּפֵּל֣ל ֵאָל֗ י ֱאFֵק֥ ד ִמִּלְפֵנ֖ ֹ֔ יו ַוּיִָּכַנ֣ע ְמא י ה' ֱאFָק֑ ה ֶאת־ְּפֵנ֖ ִחָּל֕

ן ָּבָנ֣ה  י ה' ֥הּוא ָהֱֽאFִהֽים׃ (יד) ְוַאֲחֵרי־ֵכ֡ ה ִּכ֥ הּו יְרּוָׁשַלִ֖ם ְלַמְלכּו֑תֹו ַוֵּיַ֣דע ְמנֶַּׁש֔ ְּתִחּנָ֔תֹו ַויְִׁשיֵב֥
ָה  ֶפל ַוּיַגְִּביֶה֖ ֹ֔ ב ָלע ַער ַהָּדגִי֙ם ְוָסַב֣ ַחל ְוָל֨בֹוא ְבַׁש֤ יד ַמְעָרָב֩ה ְלגִי֨חֹון ַּבּנַ֜ ה ִחֽיצֹוָנ֣ה ׀ ְלִעיר־ָּדִו֡ חֹוָמ֣
ֶמל֙  ר ְוֶאת־ַהֶּס֙ י ַהּנֵָכ֤ ּיַָסר ֶאת־ֱאFֵק֨ ים ַהְּבֻצ֖רֹות ִּביהּוָדֽה׃ (טו) ַו֠ יִל ְּבָכל־ֶהָעִר֥ ֵרי־ַח֛ ד ַוָּיֶׂ֧שם ָׂשֽ ֹ֑ ְמא

` ֥חּוָצה ָלִעֽיר׃ (טז) ויכן  ר ֵּבית־ה' ּוִבירּוָׁשָלִ֑ם ַוּיְַׁשֵל֖ ר ָּבָנ֛ה ְּבַה֥ ית ה' ְוָכל־ַהִּֽמזְְּב֗חֹות ֲאֶׁש֥ ִמֵּב֣
י  ה ַלֲע֕בֹוד ֶאת־ה' ֱאFֵק֥ ֹ֙אֶמ֙ר ִלֽיהּוָד֔ ה ַוּי ים ְותֹוָד֑ י ְׁשָלִמ֖ יו זְִבֵח֥ ח ָעָל֔ ח ה' ַוּיִזְַּב֣ ֶב֙ן] ֶאת־ִמזְַּב֣ [ַוּיִ֙

י ְמנֶַּׁש֮ה ּוְתִפָּל֣תֹו  ֶתר ִּדְבֵר֣ ק ַלה' ֱאFֵהיֶהֽם׃ (יח) ְויֶ֨ ים ַּבָּב֑מֹות ַר֖ ם זְֹבִח֖ יְִׂשָרֵאֽל׃ (יז) ֲאָבל֙ ֣עֹוד ָהָע֔
י  י ַמְלֵכ֥ ם ַעל־ִּדְבֵר֖ ל ִהּנָ֕ י יְִׂשָרֵא֑ ם ה' ֱאFֵק֣ יו ְּבֵׁש֥ ים ֵאָל֔ ים ַהְֽמַדְּבִר֣ ֶאל־ֱאFָקי֒ו ְוִדְבֵר֙י ַהֽחֹזִ֔
ם ָּבמֹו֙ת  ה ָבֶה֤ יְִׂשָרֵאֽל׃ (יט) ּוְתִפָּל֣תֹו ְוֵהָֽעֶתר־לֹ֮ו ְוָכל־ַחָּטא֣תֹו ּוַמְעלֹ֒ו ְוַהְּמקֹ֗מֹות ֲאֶׁש֩ר ָּבנָ֨

ב ְמנֶַּׁש֙ה  י חֹוָזֽי׃ (כ) ַוּיְִׁשַּכ֤ ל ִּדְבֵר֥ ים ַע֖ י ִהָּכנְ֑עֹו ִהָּנ֣ם ְּכתּוִב֔ ים ִלְפֵנ֖ ים ְוַהְּפִסִל֔ ְוֶהֱעִמי֙ד ָהֲאֵׁשִר֣
הּו ֵּבי֑תֹו ַוּיְִמF֛` ָא֥מֹון ְּב֖נֹו ַּתְחָּתֽיו׃ (פ) יו ַוּֽיְִקְּבֻר֖ ִעם־ֲאבָֹת֔

ילקוט שמעוני על נ"ך רמ״ו ה.

(א) וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. נחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה ולפי 
שלא היה מנשה כשר לפיכך לא נקראו על שמו.

https://www.sefaria.org/II_Chronicles.33
https://www.sefaria.org/Yalkut_Shimoni_on_Nach.246
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שנו רבותינו כשחלה ר' אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו ר' טרפון ור' יהושע ור' 
אלעזר בן עזריה ור' עקיבא. נענה ר' טרפון ואמר טוב אתה לישראל מטפה של גשמים 
שטפת גשמים בעוה"ז ורבי בעוה"ז ובעוה"ב. נענה ר' יהושע ואמר טוב אתה לישראל 

מגלגל חמה שגלגל חמה בעוה"ז ורבי בעוה"ז ובעוה"ב. נענה ר' אלעזר ואמר טוב אתה 
לישראל מאב ואם שאב ואם מביאין את האדם לעוה"ז ואתה החייתנו בעוה"ז ובעוה"ב. 

נענה ר' עקיבא ואמר חביבין יסורין.
 אמר להם ר' אליעזר לתלמידיו, סמכוני ואשב ואשמע דברי ר' עקיבא תלמידי שאמר 

חביבין יסורין. א"ל, עקיבא בני, זו מנין לך? א"ל, רבי, מקרא אני דורש: בן שתים 
עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים וגו' ויעש הרע בעיני ה'. 

וכתיב גם, אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה. וכי תעלה על דעתך 
שחזקיהו מלך יהודה לכל העולם למד תורה ולמנשה בנו לא למד?! אלא מכל טורח 
שטרח בו וכל עמל שעמל בו לא החזירו למוטב אלא יסורין, שנאמר, "וידבר ה' אל 

מנשה ואל עמו ולא הקשיבו... ויבא ה' עליהם את כל שרי צבא אשר למלך אשור וילדו 
את מנשה בחחים." וכתיב "וכהצר לו חלה את פני ה' אלקיו ויכנע מאד", הא למדת 

שחביבין יסורין.
 

מאי "ויאסרהו בנחושתים" עשה לו כמין מולאייר של נחשת ועשו אותו נקבים נקבים 
ונתנוהו לתוכה והתחילו מסיקין תחתיו וכיון שראה צרתו צרה, לא הניח ע"א בעולם 

שלא הזכירה צלמא פלן איתי שיזבי.
וכיון שלא הועיל לו כלום, אמר: "זכור אני שהיה אבי מקרא הפסוק הזה "בצר לך 

ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד ה' אלקיך". הרי אני קורא אותו; אם יענני מוטב, 
ואם לאו כל אפייא שוין."

והיו מלאכי השרת סותמין את חלונות של רקיע שלא תעלה תפלתו לפני המקום 
ואומרים לפניו: "רבון העולמים! אדם שהעמיד צלם בהיכל, כלום יש בו תשובה?!" 

אמר להם הקב"ה: "אם איני מקבלו בתשובה, הרי הדלת נעול כנגד כל בעלי תשובה." 
 

מה עשה הקב"ה חתר לו כמין חתירה אחת תחת כסא הכבוד שלו ושמע תחנתו, הה"ד 
"ויתפלל אליו ויעתר לו" — "ויחתר [לו]" כתיב. א"ר אלעזר בר רב שמעון שכן 

בערבייא קורין לעתירא חתירתא.
 

"וישיבהו ירושלם למלכותו", במה השיבו? רב שמואל בר נחמני בש"ר חמא: אמר ברוח 
השיבו כמה דאת אמר משיב הרוח. "וידע מנשה כי ה' הוא האלקים" – באותה שעה אמר 

מנשה: "אית דין ואית דיין."


