B’Har-B’Chukotay
Jeremiah 16:19-17:14
ְך־ש ֶֹ֙קרֹ֙ נָחֲ לּ֣ו אֲ בוֹתֵ ָ֔ינּו הֶ ִ֖בֶ ל
ֶ ַֹאמרֶּ֗ו א
ְ ּומנּוסִ֖י בְ י֣וֹם צָ ָרָ֑ה אֵ ֶלֶ֗יָך ּגוֹיִ֤ם ָי ֹבֹ֙אּוֹ֙ ֵֽ ֵמַאפְ סֵ י־אָ ֶָ֔רץ וְ י
ְ ה' עֻזִּ֧י ּומָ עֻזִּ֛י
וְ ֵֽ ֵאין־בָ ָּ֥ם מו ֵֹֽעיל׃
O LORD, my strength and my stronghold, my refuge in a day of trouble, to You nations shall come
from the ends of the earth and say: our fathers inherited utter delusions, things that are futile and
worthless.

ֹלהים׃
ֵֽ ֱהֲ יַעֲ ֶשה־לָּ֥ ֹו ָאדָ ִ֖ם אֱ ֹלהָ֑ים וְ הֵ ִ֖מָ ה ֹלָּ֥א א
Can a man make gods for himself? No-gods are they!

)י־שמָּ֥י ה' ׃ (ס
ְ ָל ֵכןֹ֙ הנְנ֣י ֵֽמוֹדיעָ ָ֔ם בַ פַ ֣עַ ם הַ ֹזָ֔את אוֹדיעֵ ָּ֥ם אֶ ת־יָדִ֖י וְ אֶ ת־ּגְבֵֽ ָּורתָ֑י וְ י ְָדעִּ֖ו ֵֽכ
Assuredly, I will teach them, once and for all I will teach them My power and My might; and they
shall learn that My name is LORD.
ָויקרא פרשת שמיני פרק י (א) וַי ְקחּו בְ נֵי ַאהֲ רֹן נָדָ ב וַ אֲ ביהּוא איש מַ ְח ָתת ֹו וַי ְתנּו בָ הֵ ן אֵ ש וַ יָשימּו עָ לֶיה
:ְקט ֶֹרת וַ י ְַקריבּו לפְ נֵי ְיקֹוָק אֵ ש ז ָָרה אֲ ֶשר ֹלא צּוָה א ָֹתם
ַשמֶ ש א ֹו ַלי ֵָרחַ א ֹו לְ כָל
ֶ דברים פרשת שופטים פרק יז ( ג) וַ ֵילְֶך וַ יַעֲ בֹד אֱֹלהים אֲ חֵ רים וַי ְש ַתחּו לָהֶ ם וְ ל
:ְצבָ א הַ ָשמַ ים אֲ ֶשר ֹלא צּויתי
[17]

רּושהֹ֙ עַ ל־לּ֣וחַ לבָ ָ֔ם ּולְ ַק ְרנִ֖וֹת מזְבְ חוֹתֵ י ֵֽ ֶכם׃
ָ ֲחַ טַ ֣את יְהּודָ ֶ֗ה כְ תּובָ ִּ֛ה בְ עֵ ָּ֥ט בַ ְר ֶזִ֖ל בְ צפֹ ֶ֣רן ָשמָ֑יר ח
The guilt of Judah is inscribed with a stylus of iron, engraved with an adamant point on the tablet of
their hearts, and on the horns of their altars,
Mishnah Avot 5:8

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/13497-shamir

כזְ ֹכִ֤ר בְ נֵיהֶ םֹ֙ מזְבְ חו ָֹתָ֔ם וַ אֲ ֵש ֵריהֶ ִ֖ם עַ ל־עֵ ֣ץ ֵֽ ַרעֲ ָנָ֑ן עַ ִ֖ל ּגְבָ עָּ֥וֹת הַ ּגְ ב ֵֹֽהוֹת׃
While their children remember their altars and sacred posts, by verdant trees, upon lofty hills.
גְרִ֖י ּגלּולֵי ֶכָ֑ם וְ גָעֲ ָלָּ֥ה
ֵ גְרי ֶכָ֔ם עַ ל־פ
ֵ ל וְ ה ְשמַ ְדתִּ֞י אֶ ת־בָ מֵֹֽ ֵתי ֶכֶ֗ם וְ הכְ ַרתיֹ֙ אֶ ת־חַ מָ ֣נֵי ֶכָ֔ם וְ ֵֽ ָנ ַתתיֹ֙ אֶ ת־פ:ןיקרא כו
נַפְ שִ֖י אֶ ְת ֵֽ ֶכם׃
דברים פרשת ראה פרק יב ( ב) אַ בֵ ד ְתאַ בְ דּון אֶ ת כָל הַ ְמקֹמוֹת אֲ ֶשר עָ בְ דּו ָשם הַ ּגוֹים אֲ ֶשר אַ ֶתם י ְֹרשים
:א ָֹתם אֶ ת אֱֹלהֵ יהֶ ם עַ ל הֶ הָ רים הָ ָרמים וְ עַ ל הַ ּגְ בָ עוֹת וְ ַתחַ ת כָל עֵ ץ ַרעֲ נָן
I will destroy your cult places and cut down your incense stands…

הֲ ָרריֹ֙ בַ ָשדֶ ָ֔ה חֵ ילְ ָךָּ֥ כָל־אוֹצְ רו ֶֹתִ֖יָך לָבַ ֣ז אֶ תֵ ָ֑ן בָ מ ֶֹתֶ֕יָך בְ חַ טָ ִ֖את בְ כָל־ּגְבּו ֵֽ ֶליָך׃
Because of the sin of your shrines throughout your borders, I will make your rampart a heap in the
field, and all your treasures a spoil.

Rashi
You, who sit upon the mountain in the field Jerusalem that is situated on the mountain of the
plain. All around the city is a fielded plain. The structure of  הֲ ָרריis like עֲרבי,
ָ called so
because he dwells in the plain ()עֲרבָ ה
ָ (montanyers in O.F), mountain dwellers.

איְבֶ ָ֔יָך בָ אָ ִֶ֖רץ אֲ ֶש֣ר ֹלֵֽ א־יָדָ ָ֑עְ ָת ֵֽכי־אֵ ִּ֛ש ְקדַ ְח ֶתָּ֥ם
֣ ֹ וְ ָשמַ ְט ָתֶ֗ה ּובְ ָךֹ֙ מנַחֲ ֵֽ ָל ְתָךֹ֙ אֲ ֶש֣ר נ ַָת֣תי ָלְָ֔ך וְ הַ עֲבַ ְדתֹ֙יָךֹ֙ אֶ ת־
)תּוקד׃ (ס
ָ ֵֽ בְ אַ פִ֖י עַ ד־ע ֹו ָלָּ֥ם
You will forfeit, by your own act, the inheritance I have given you; I will make you a slave to your
enemies in a land you have never known; for you have kindled the flame of My wrath which shall
burn for all time.
ָארץ אֶ ת ַשבְ ת ֶֹתיהָ כֹל יְמֵ י הֳ ַשמָ ה וְ אַ ֶתם בְ אֶ ֶרץ
ֶ ָ בחקותי פרק כו (לד) ָאז ת ְרצֶ ה ה- ויקרא פרשת בהר
 (לה) כָל יְמֵ י הָ ַשמָ ה ת ְשבֹת אֵ ת אֲ ֶשר ֹלא ָשבְ ָתה: ָָארץ וְ ה ְרצָ ת אֶ ת ַשבְ ת ֶֹתיה
ֶ ָֹאיְבֵ יכֶם ָאז ת ְשבַ ת ה
: ָבְ ַשבְ ת ֵֹתיכֶם בְ שבְ ְתכֶם עָ לֶיה
Then shall the land make up for its sabbath years throughout the time that it is desolate and
you are in the land of your enemies; then shall the land rest and make up for its sabbath
years. Throughout the time that it is desolate, it shall observe the rest that it did not observe
in your sabbath years while you were dwelling upon it.

ֹכ֣ה ׀ ָאמַ ֣ר ה' ָארִּ֤ור הַ ֶּגֹ֙בֶ רֹ֙ אֲ ֶש֣ר יבְ טַ ֣ח ֵֽ ָבָאדָ ָ֔ם וְ ָשָּ֥ם בָ ָשִ֖ר זְ ֹרעָ֑ ֹו ּומן־ ה' ָיסָּּ֥ור לבֵֽ וֹ׃
Thus said the LORD: Cursed is he who trusts in man, who makes mere flesh his strength, and turns
his thoughts from the LORD.

)וְ הָ ָיהֹ֙ כְ עַ ְרעָ ֣ר ֵֽ ָבעֲ ָרבָ ָ֔ה וְ ֹלָּ֥א י ְראֶ ִ֖ה כי־ ָיב֣וֹא טָ֑וֹב וְ ָש ַכִ֤ן חֲ ֵרריםֹ֙ בַ מ ְדבָ ָ֔ר אֶ ֶָּ֥רץ ְמלֵחָ ִ֖ה וְ ֹלָּ֥א תֵ ֵֽ ֵשב׃ (ס
He shall be like a bush in the desert, which does not sense the coming of good: it is set in the
scorched places of the wilderness, in a barren land without inhabitant.
:תהלים פרק נב (ט) הנֵה הַ ּגֶבֶ ר ֹלא יָשים אֱֹלהים מָ עּוז ֹו וַיבְ טַ ח בְ רֹב עָ ְשר ֹו ָיעֹז בְ הַ ּוָ ת ֹו
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=630

בָ רּ֣וְך הַ ֶּגָ֔בֶ ר אֲ ֶשָּ֥ר יבְ טַ ִ֖ח ֵֽ ַבה' וְ הָ ָיָּ֥ה ה' מבְ טַ ֵֽחוֹ׃
Blessed is he who trusts in the LORD, whose trust is the LORD alone.
https://www.youtube.com/watch?v=mDuaqqzduqE

וְ הָ ָיִּ֞ה כְ עֵ ֣ץ ׀ ָשתּ֣ול עַ ל־מַ ֶ֗ים וְ עַ ל־יּובַ לֹ֙ י ְַש ַל֣ח ֵֽ ָש ָר ָשָ֔יו וְ ֹלִ֤א ירא [י ְראֶ הֹ֙] ֵֽכי־ ָי ֹב֣א ֹחָ֔ם וְ הָ ָיָּ֥ה עָ ֵלִ֖הּו ֵֽ ַרעֲ ָנָ֑ן
ּוב ְש ַנִ֤ת בַ ֹצ ֶֹ֙רתֹ֙ ֹל֣א י ְדאָ ָ֔ג וְ ֹלָּ֥א יָמִ֖יש מֵ עֲ שָּ֥וֹת ֵֽ ֶפרי׃
He shall be like a tree planted by waters, sending forth its roots by a stream: it does not sense the
coming of heat, its leaves are ever fresh; it has no care in a year of drought, it does not cease to yield
fruit.
תהלים פרק א (ג) וְ הָ יָה כְ עֵ ץ ָשתּול עַ ל פַ לְ גֵי מָ ים אֲ ֶשר פ ְרי ֹו י ֵתן בְ עת ֹו וְ עָ לֵהּו ֹלא יבוֹל וְ כֹל אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה
: ַ (ד) ֹלא כֵן הָ ְר ָשעים כי אם ַכמֹץ אֲ ֶשר ת ְדפֶ נּו רּוח: ַי ְַצליח
 (י) וַ אֲ ני כְ זַית ַרעֲ נָן:תהלים פרק נב (ט) הנֵה הַ ּגֶבֶ ר ֹלא יָשים אֱֹלהים מָ עּוז ֹו וַיבְ טַ ח בְ רֹב עָ ְשר ֹו ָיעֹז בְ הַ ּוָ ת ֹו
:בְ בֵ ית אֱֹלהים בָ טַ ְחתי בְ חֶ סֶ ד אֱֹלהים ע ֹולָם וָ עֶ ד
 (יד) ְשתּולים בְ בֵ ית ְיקֹוָק בְ חַ ְצרוֹת אֱֹלהֵ ינּו:תהלים פרק צב (יג) צַ דיק כ ַָתמָ ר יפְ ָרח כְ אֶ ֶרז בַ לְ בָ נוֹן י ְשּגֶה
: (טו) עוֹד יְנּובּון בְ ֵשיבָ ה ְד ֵשנים וְ ַרעֲ נַנים י ְהיּו:יַפְ ריחּו

הושע פרק יג (ב) וְ עַ ָתה יוֹספּו לַחֲ טֹא וַ י ְַעשּו לָהֶ ם מַ סֵ כָה מכ ְַספָ ם כ ְתבּונָם עֲ צַ בים מַ עֲ ֵשה חָ ָרשים כֹֻּלה
ּגֹרן
ֶ  (ג) ָלכֵן י ְהיּו כַעֲ נַן ב ֶֹקר וְ כַטַ ל מַ ְשכים ֹהלְֵך כְ מֹ ץ ְיסֹעֵ ר מ:לָהֶ ם הֵ ם א ְֹמרים זֹבְ חֵ י ָאדָ ם עֲ גָלים י ָשקּון
:ּוכְ עָ ָשן מֵ אֲ רֻ בָ ה
 (ב) בְ טֶ ֶרם לֶדֶ ת חֹק כְ מֹ ץ עָ בַ ר יוֹם בְ טֶ ֶרם ֹלא יָבוֹא:צפניה פרק ב (א) ה ְתקו ְֹששּו וָקוֹשּו הַ ּגוֹי ֹלא נכְ סָ ף
:עֲ לֵיכֶם חֲ רוֹן ַאף ְיקֹוָק בְ טֶ ֶרם ֹלא יָבוֹא עֲ לֵיכֶם יוֹם ַאף ְיקֹוָק
ַ (ה) י ְהיּו כְ מֹ ץ לפְ נֵי רּוח:תהלים פרק לה (ד) ֵיבֹשּו וְ יכָלְ מּו ְמבַ ְק ֵשי נַפְ שי יסֹגּו ָאחוֹר וְ י ְַחפְ רּו ח ְֹשבֵ י ָרעָ תי
:ּומַ לְ אַ ְך ְיקֹוָק דוֹחֶ ה

עָ ֹקָּ֥ב הַ ֵלִּ֛ב מ ֹכִ֖ל וְ ָאנֻ֣ש הָּ֑וא מִ֖י יֵדָ ֵֽ ֶענּו׃
Most devious is the heart; it is perverse—who can fathom it?

)אֲ נִּ֧י ה' חֹקֵ ָּ֥ר ֵלִ֖ב בֹחֵ ֣ן כְ ָליָ֑וֹת וְ לָתֵ ִ֤ת לְ אישֹ֙ כדרכו [כ ְד ָר ָכָ֔יו] כפְ רִ֖י מַ עֲ ָל ֵֽ ָליו׃ (ס
I the LORD probe the heart, search the mind—to repay every man according to his ways, with the
proper fruit of his deeds.

ק ֵֹרִ֤א דָ ַגרֹ֙ וְ ֹל֣א ָי ָלָ֔ד ֹע ֶָּ֥שה ֹע ִֶ֖שר וְ ֹל֣א בְ מ ְשפָ ָ֑ט בַ חֲ צִ֤י ימו [יָמָ יוֹ֙] יַעַ זְבֶ ָ֔נּו ּובְ ַאחֲ ריתִ֖ ֹו י ְה ֶיָּ֥ה נ ֵֽ ָָבל׃
Like a partridge hatching what she did not lay, so is one who amasses wealth by unjust means; in the
middle of his life it will leave him, and in the end, he will be proved a fool.
כ וְ עַ ָתֶ֗ה ַאל־יפֹ ִ֤ל ֵֽ ָדמיֹ֙ אַ ְָ֔רצָ ה מ ֶ ִ֖נגֶד פְ ֵנ֣י יְהוָ ָ֑ה ֵֽכי־יָצָ ִּ֞א מֶ ֣לְֶך י ְש ָראֵ ֶ֗ל לְ בַ ֵקשֹ֙ אֶ ת־פַ ְר ֹע֣ש אֶ חָ ָ֔ד כַאֲ ֶשִּ֛ר:שמואל א כו
י ְר ֹדָּ֥ף הַ ק ֵֹרִ֖א בֶ הָ ֵֽרים׃
Oh, let my blood not fall to the ground, away from the presence of the LORD! For the king
of Israel has come out to seek a single flea—as if he were hunting a partridge in the hills.”
Rashi
The cuckoo calls (Coucou glousse in French) but has not laid: This cuckoo draws after it
chicks that it did not lay.  דָ גָר- This is the chirping which the bird chirps with its voice to draw
the chicks after it, but those whom the cuckoo called will not follow it when they grow up for
they are not of its kind. So is one who gathers riches but not by right.

כסֵ ֣א ָכבָ֔וֹד מָ רִ֖וֹם ֵֽ ֵמראשָ֑וֹן ְמקִ֖וֹם מ ְקדָ ֵֽ ֵשנּו׃
Throne of Glory exalted from of old, our Sacred Shrine!

)סּוריֹ֙] בָ אָ ֶ֣רץ יכָתֵ ָ֔בּו כָּ֥י עָ זְ בִּּ֛ו ְמקָּ֥וֹר ֵֽ ַמים־חַ יִ֖ים אֶ ת־ה' ׃ (ס
ַ ְמ ְק ֵוִ֤ה י ְש ָראֵ לֹ֙ ה' כָל־עֹזְבֶ ִ֖יָך ֵי ֹבָ֑שּו יסורי [ו
O Hope of Israel! O LORD! all who forsake You shall be put to shame, those in the land who turn
from You shall be doomed men, for they have forsaken the LORD, the Fount of living waters.

ְרפָ אֵ ִ֤ני ה' וְ אֵ ָ֣רפֵ ָ֔א הוֹשיעֵ ִ֖ני וְ אּוָ ֵשָ֑עָ ה כָּ֥י ְתהלָתִ֖י ֵֽ ָא ָתה׃
Heal me, O LORD, and let me be healed; save me, and let me be saved; for You are my glory.

