62

© הלכות עבודה זרה  -נוסח מדויק ביותר .מתוך משנה תורה  -מהדורת המופת
בכרך אחד עם מפתחות ,בהוצאת מפעל משנה תורה.www.mishnetorah.com ,
 .077-4167003מוקדש ללומדי הדף היומי בפורטל הדף היומי.
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  -הם מההלכות שעברו עריכה קשה ביותר בידי
הצנזורה הנוצרית .השם הנפוץ "הלכות עבודת כוכבים ומזלות" שאינו נמצא
בכתבי היד אפילו פעם אחת ,מטרתו להפוך את ההלכות המתוארות לבלתי
רלוונטיות כלפי הנוצרים .כך גם נוצר ביטוי חדש " -מומר" ,במקום "משומד",
כאילו יהודי יכול להמיר את זהותו .וכך גם כל נמחק של ישו )במקור :ישוע ,שם
רשעים ירקב( .הנוסח שלפניכם הוא הנוסח המדויק ביותר ,לפי שעה ,עד שיימצא
הספר המקורי של הרמב"ם ,והוא מבוסס על מהדורת כ"י תימן ועל כ"י אוקספורד
שעליו חתם הרמב"ם "הוגה מספרי" .עוד על המהדורה תוכלו לקרוא באתר הספר.
מפעל משנה תורה כמפעל מתנדבים שם לו למטרה להגיש שכל אחד ואחד יוכל
להכיר את התורה שבעל פה כולה ,באופן המקיף ביותר ובצורה המתומצתת והמסודרת למופת כפי שהביאה
הרמב"ם לביטוי בספרו המופתי "משנה תורה" .וכך יעמוד לפני הלומד בניין עקבי ,תשתיתי ,תמציתי ,תורה שהוא
זוכר וחי ,תורה שהוא שואף למימושה השלם ולא רק לשאת ולתת בה ,תורה מקיפה הנוגעת בכל פינות החיים
ומשפעת על חייוו ומעצבת את תובנותיו .מפעל משנה תורה לשחזור הנוסח עוסק גם בביאור משנה תורה ,ועד כה
יצאו לאור במסגרת זו ספרי המדע ,אהבה ,זמנים ,משפטים ושופטים.
ללומדים את הדף היומי מוצע בזאת לסכם כל לימוד במשנה תורה על פי ההפניות שב"עין משפט נר מצוה".
אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודכם.

¡¡¡

WZ

קות הַ ּ ֹגו ִיים
בו ָדה ז ָָרה וְ חֻ ּ ֹ
כות עֲ ֹ
ִה ְל ֹ
אַרבָּ עִ ים ִמצְ ווֹת א תַ עֲשֶׂ ה ,וְ זֶה הוּא פְּ ָרטָ ן:
יֵשׁ בִּ כְ ָללָן אַחַ ת ַוח ֲִמ ִשּׁים ִמצְ ווֹתְ ,שׁתֵּ י ִמצְ ווֹת עֲשֵׂ ה וְ תֵ שַׁ ע וְ ְ
א( שֶׁ א לִ פְ נוֹת אַחַ ר עֲבו ָֹדה ז ָָרה .ב( שֶׁ א לָתוּר אַחַ ר הִ ְרהוּר הַ לֵּב ְוּראִ יַּת הָ עֵ י ַניִם .ג( שֶׁ א לְ ג ֵַדּף .ד( שֶׁ א
ַיעֲבֹד אוֹתָ הּ כְּ ֶד ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ .ה( שֶׁ א י ְִשׁתַּ ֲח ֶוה לָהּ .ו( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת פֶּ סֶ ל לְ עַ צְ מ ֹו .ז( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת פֶּ סֶ ל
אֲפִ לּוּ ַלאֲחֵ ִרים .ח( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת צוּרוֹת אֲפִ לּוּ לְ נוֹאי .ט( שֶׁ א לְ הַ ִדּיחַ אֲחֵ ִרים אַח ֲֶריהָ  .י( לִ ְשׂ ֹרף עִ יר
הַ נּ ִַדּחַ ת .יא( שֶׁ א לִ בְ נוֹתָ הּ .יב( שֶׁ א לֵהָ נוֹת ִמכָּל מָ מ ֹונָהּ .יג( שֶׁ א לְ הָ סִ ית י ִָחיד לְ עָ בְ ָדהּ .יד( שֶׁ א ֶלאֱהֹב
הַ מֵּ סִ ית .טו( שֶׁ א ַלעֲזֹב ִשׂנְאָת ֹו .יו( שֶׁ א לְ הַ צִּ יל ֹו .יז( שֶׁ א לְ לַמֵּ ד עָ לָיו זְ כוּת .יח( שֶׁ א יִמָּ נַע ִמלְּ לַמֵּ ד
עָ לָיו חוֹבָ ה .יט( שֶׁ א לְ הִ תְ נַבֵּ א בִּ ְשׁמָ הּ .כ( שֶׁ א לִ ְשׁמֹעַ ִמן הַ ִמּתְ נַבֵּ א בִּ ְשׁמָ הּ .כא( שֶׁ א לְ הִ תְ נַבֵּ א בְּ שֶׁ קֶ ר,
ַו ֲאפִ לּוּ בְּ שֵׁ ם יי .כב( שֶׁ א לָגוּר מֵ ה ֲִריגַת נְבִ יא שֶׁ קֶ ר .כג( שֶׁ א לִ שָּׁ בַ ע בְּ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה .כד( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת
אוֹב .כה( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת י ְִדּע ֹונִי .כו( שֶׁ א לְ הַ עֲבִ יר ַלמֹּ ֶל  .כז( שֶׁ א לְ הָ ִקים מַ צֵּ בָ ה .כח( שֶׁ א לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת
עַ ל אֶ בֶ ן מַ ְשׂכִּ ית .כט( שֶׁ א לִ טַּ ע אֲשֵׁ ָרה .ל( לְ אַ בֵּ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ כָל הַ ַנּעֲשֶׂ ה בִּ ְשׁבִ ילָהּ .לא( שֶׁ א לֵהָ נוֹת
בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה וּבְ כָל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ  .לב( שֶׁ א לֵהָ נוֹת בְּ צִ פּוּיֵי ֶנעֱבָ ד .לג( שֶׁ א לִ כְ רֹת בְּ ִרית לְ עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
אַרצֵ נוּ .לו( שֶׁ א לְ הִ ַדּמּוֹת בְּ ִמ ְנהֲגוֹתָ ן וּבְ מַ לְ בּוּשָׁ ן .לז( שֶׁ א לְ נַחֵ שׁ.
ָחן ֲעלֵיהֶ ן .לה( שֶׁ א י ְֵשׁבוּ בְּ ְ
לד( שֶׁ א ל ֹ
לח( שֶׁ א לִ ְקסֹם .לט( שֶׁ א לְ ע ֹונֵן .מ( שֶׁ א ַלחֲבֹר חֶ בֶ ר .מא( שֶׁ א לִ ְדרֹשׁ אֶ ל הַ מֵּ תִ ים .מב( שֶׁ א לִ ְשׁאֹל
בְּ אוֹב .מג( שֶׁ א לִ ְשׁאֹל בְּ י ְִדּע ֹונִי .מד( שֶׁ א לְ כַשֵּׁ ף .מה( שֶׁ א לְ הַ ִקּיף פְּ אַת רֹאשׁ .מו( שֶׁ א לְ הַ ְשׁ ִחית פְּ אַת
זָקָ ן .מז( שֶׁ א ַי ֲע ֶדה אִ ישׁ ע ֲִדי אִ שָּׁ ה .מח( שֶׁ א תַּ ע ֲֶדה אִ שָּׁ ה ע ֲִדי אִ ישׁ .מט( שֶׁ א לִ כְ תֹּב קַ עֲקַ ע .נ( שֶׁ א
לְ הִ תְ גּו ֵֹדד .נא( שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת קָ ְרחָ ה עַ ל מֵ ת.
וּבֵ אוּר כָּל הַ ִמּצְ ווֹת הָ אֵ לּוּ בִּ פְ ָר ִקים אֵ לּוּ.

אש ֹון
ּפֶ ֶרק ִר ׁ
אָדם טָ עוּת גְּ ד ֹולָה ,וְ נִבְ ע ֲָרה עֲצַ ת
א בִּ ימֵ י אֱנוֹשׁ טָ עוּ בְּ נֵי הָ ָ
חַ כְ מֵ י אוֹת ֹו הַ דּוֹרֶ ,ואֱנוֹשׁ עַ צְ מ ֹו ִמן הַ טּוֹעִ ים .וְ ז ֹו הָ יְתָ ה

התפתחות ע"ז ודרך האמת

אָמרוּ :הוֹאִ יל וְ הָ אֵ ל בָּ ָרא כּ ֹוכָבִ ים אֵ לּוּ וְ גַלְ גַּלִּ ים
טָ עוּתָ םְ :
אֵ לּוּ לְ הַ נְהִ יג אֶ ת הָ ע ֹולָם וּנְתָ נָם בַּ מָּ רוֹם ,וְ חָ לַק לָהֶ ם כָּבוֹד,

ספר המדע  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  פרק א

וְ הֵ ן שַׁ מָּ ִשׁין הַ ְמּשַׁ ְמּ ִשׁין לְ פָ נָיו ְ -ראוּיִין הֵ ם לְ שַׁ בְּ חָ ם
וּלְ פָ א ֲָרם וְ ַל ֲח ק לָהֶ ם כָּבוֹד .וְ זֶהוּ ְרצוֹן הָ אֵ ל בָּ רוּ הוּא,
לְ ג ֵַדּל וּלְ כַבֵּ ד ִמי שֶׁ גִּ ְדּל ֹו וְ כִ בְּ ד ֹו ,כְּ מ ֹו שֶׁ הַ מֶּ ֶל רוֹצֶ ה לְ כַבֵּ ד
עֲבָ ָדיו וְ הָ עו ְֹמ ִדים לְ פָ נָיו ,וְ זֶה הוּא כְּ בוֹד ֹו שֶׁ לַּמֶּ ֶל .
כֵּי ָון שֶׁ עָ לָה ָדּבָ ר זֶה עַ ל לִ בָּ םִ ,ה ְת ִחילוּ לִ בְ נוֹת לַכּ ֹוכָבִ ים
הֵ יכָלוֹת ,וּלְ הַ ְק ִריב לָהֶ ן קָ ְרבָּ נוֹת ,וּלְ שַׁ בְּ חָ ם וּלְ פָ א ֲָרם
בִּ ְדבָ ִרים ,וּלְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת לְ מוּלָם ,כְּ ֵדי לְ הַ ִשּׂיג ְרצוֹן הַ בּו ֵֹרא
בְּ ַדעְ תָּ ם הָ ָרעָ ה .וְ זֶה הָ יָה עִ קַּ ר עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
וְ ָכ הֵ ם או ְֹמ ִרים עוֹבְ ֶדיהָ הַ יּו ְֹדעִ ים עִ קָּ ָרהּ; א שֶׁ הֵ ן
או ְֹמ ִרים שֶׁ אֵ ין שָׁ ם אֱל ֹוהַּ אֶ לָּא כּ ֹוכָב זֶה .הוּא שֶׁ יִּ ְר ְמיָהוּ
אוֹמֵ רִ " :מי א י ִָר ֲא מֶ ֶל הַ גּ ֹויִם כִּ י לְ יָאָתָ ה ,כִּ י בְ כָל
חַ כְ מֵ י הַ גּ ֹויִם וּבְ כָל מַ לְ כוּתָ ם מֵ אֵ ין כָּמ ֹו  .וּבְ אַחַ ת יִבְ עֲרוּ
וְ יִכְ סָ לוּ  -מוּסַ ר הֲבָ לִ ים עֵ ץ הוּא" )ירמיה י,ז-ח( .כְּ לוֹמַ ר :הַ כֹּל
יו ְֹדעִ ים שֶׁ אַ תָּ ה הוּא הָ אֵ ל לְ בַ ְדּ  ,אֲבָ ל טָ עוּתָ ם וּכְ סִ ילוּתָ ם -
שֶׁ ְמּ ַד ִמּים שֶׁ זֶּה הַ הֶ בֶ ל ְרצ ֹו ְנ הוּא.
אָדם נְבִ יאֵ י שֶׁ קֶ ר,
אָרכוּ הַ יּ ִָמים ,עָ ְמדוּ בִּ בְ נֵי הָ ָ
ב וְ אַחַ ר שֶׁ ְ
אָמרוּ שֶׁ הָ אֵ ל צִ וָּ ה לָהֶ ם וְ אָמַ ר לָהֶ ם 'עִ בְ דוּ כּ ֹוכָב פְּ ל ֹונִי',
וְ ְ
א ֹו 'כָּל הַ כּ ֹוכָבִ ים'' ,וְ הַ ְק ִריבוּ ל ֹו וְ נַסְּ כוּ ל ֹו ָכּ וְ ָכ  ,וּבְ נוּ ל ֹו
הֵ יכָלַ ,ועֲשׂוּ ָ
צוּרת ֹו כְּ ֵדי לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת ָלהּ כָּל הָ עָ ם ,הַ נּ ִָשׁים
צוּרה שֶׁ בָּ ָדה
אָרץ' .וּמו ִֹדיעַ לָהֶ ם ָ
וּשׁאָר עַ ם הָ ֶ
וְ הַ ְקּטַ נִּים ְ
צוּרת הַ כּ ֹוכָב הַ פְּ ל ֹונִי שֶׁ הו ִֹדיעוּהוּ
ִמלִּ בּ ֹו ,וְ אוֹמֵ ר :ז ֹו הִ יא ַ
בִּ נְבוּאָת ֹו.
וְ הִ תְ ִחילוּ עַ ל ֶדּ ֶר ז ֹו ַלעֲשׂוֹת צוּרוֹת בַּ הֵ יכָלוֹת ,וְ תַ חַ ת
וּמתְ קַ בְּ צִ ין
הָ אִ ילָנוֹת ,וּבְ ָראשֵׁ י הֶ הָ ִרים ,וְ עַ ל הַ גְּ בָ עוֹתִ .
צּוּרה ְמ ִטיבָ ה
וּמ ְשׁתַּ חֲוִ ים לָהֶ ם ,וְ או ְֹמ ִרים לְ כָל הָ עָ ם שֶׁ זּ ֹו הַ ָ
ִ
וּ ְמ ֵרעָ ה ,וְ ָראוּי לְ עָ בְ ָדהּ וּלְ י ְִראָה ִממֶּ נָּה .וְ הַ כּוּמָ ִרין או ְֹמ ִרים
לָהֶ ם שֶׁ 'בַּ עֲבו ָֹדה ז ֹו תִּ ְרבּוּ וְ תַ צְ לִ יחוּ'ַ ,ו'עֲשׂוּ ָכּ וְ ָכ ' ,וְ 'אַל
תַּ עֲשׂוּ ָכּ וְ ָכ '.
וְ הִ תְ ִחילוּ כּוֹזְ בִ ים אֲחֵ ִרים ַלעֲמֹד וְ לוֹמַ ר שֶׁ הַ כּ ֹוכָב עַ צְ מ ֹו א ֹו
הַ גַּלְ גַּל עַ צְ מ ֹו א ֹו הַ מַּ לְ אָ ִדּבֵּ ר עִ מָּ הֶ ם וְ אָמַ ר לָהֶ ם 'עִ בְ דוּנִי
בְּ ָכ וְ ָכ ' וְ הו ִֹדיעַ לָהֶ ם ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדת ֹוַ ,ו'עֲשׂוּ ָכּ ' ,וְ 'אַל
תַּ עֲשׂוּ ָכּ ' .וּפָ שַׁ ט ָדּבָ ר זֶה בְּ כָל הָ ע ֹולָם ַ -לעֲבֹד אֶ ת הַ צּוּרוֹת
בַּ עֲבוֹדוֹת ְמ ֻשׁנּוֹת ז ֹו ִמזּ ֹו ,וּלְ הַ ְק ִריב לָהֶ ן וּלְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת.
אָרכוּ הַ יּ ִָמים ,נ ְִשׁתַּ קַּ ע הַ שֵּׁ ם הַ נִּכְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא ִמפִּ י כָּל
וְ כֵיוָן שֶׁ ְ
אָרץ
וּמ ַדּעְ תָּ ם ,וְ א הִ כִּ ירוּהוּ .וְ נ ְִמצְ אוּ כָּל עַ ם הָ ֶ
הַ יְּ קוּם ִ
צּוּרה שֶׁ לְּ עֵ ץ וָ אֶ בֶ ן
וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ ְקּטַ נִּים אֵ ינָם יו ְֹדעִ ים אֶ לָּא הַ ָ
וְ הַ הֵ יכָל שֶׁ לְּ בִ ְניָן שֶׁ נִּתְ חַ נְּכוּ ִמקַּ ְטנוּתָ ם לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת לָהֶ ן
וּלְ עָ בְ ָדן וּלְ הִ שָּׁ בַ ע בִּ ְשׁמָ ן.
וְ הַ ֲחכ ִָמים שֶׁ הָ יוּ בָּ הֶ ם ,כְּ גוֹן הַ כּוּמָ ִרים וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ןְ ,מ ַד ִמּין
שֶׁ אֵ ין שָׁ ם ֱאל ֹוהַּ אֶ לָּא הַ כּ ֹוכָבִ ים וְ הַ גַּלְ גַּלִּ ים שֶׁ ַנּעֲשׂוּ הַ צּוּרוֹת
הָ אֵ לּוּ בִּ גְ ָללָם וְ לִ ְדמוּתָ ן .אֲבָ ל צוּר הָ ע ֹול ִָמים  -א הָ יָה שָׁ ם
מַ כִּ יר ֹו וְ א יו ְֹדע ֹו אֶ לָּא י ְִח ִידים בָּ ע ֹולָם ,כְּ גוֹן חֲנ ֹו
ְ
וּמתוּשֶׁ לַח וְ נֹחַ וְ שֵׁ ם ָועֵ בֶ ר .וְ עַ ל ֶדּ ֶר ז ֹו הָ יָה הָ ע ֹולָם
ִמתְ גַּלְ גֵּל וְ ה ֹו ֵל  ,עַ ד שֶׁ נּ ֹולַד עַ מּוּד ֹו שֶׁ לָּע ֹולָם ,שֶׁ הוּא
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אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ עָ לָיו הַ שָּׁ לוֹם.
ג כֵּי ָון שֶׁ נִּגְ מַ ל אֵ יתָ ן זֶה ,הִ תְ ִחיל לְ שׁוֹטֵ ט בְּ ַדעְ תּ ֹו וְ הוּא
קָ טָ ן ,וּלְ חַ שֵּׁ ב בַּ יּוֹם וּבַ ַלּ ְילָה ,וְ הָ ָיה תָּ מֵ הַּ  ,הֵ יאַ אֶ פְ שָׁ ר
וּמי
שֶׁ יִּ הְ יֶה הַ גַּלְ גַּל הַ זֶּה נוֹהֵ ג תָּ ִמיד וְ א יִהְ יֶה ל ֹו מַ נְהִ יגִ ,
יְסַ בֵּ ב אוֹת ֹו ,לְ פִ י שֶׁ אִ י אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ יְּ סַ בֵּ ב אֶ ת עַ צְ מ ֹו .וְ א הָ יָה
ל ֹו א ְמלַמֵּ ד וְ א מו ִֹדיעַ ָדּבָ ר ,אֶ לָּא מֻ ְשׁקָ ע בְּ אוּר כּ ְַשׂ ִדּים
בֵּ ין עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הַ ִטּפְּ ִשׁים.
וְ אָבִ יו וְ אִ מּ ֹו וְ כָל הָ עָ ם עוֹבְ ִדין עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ הוּא הָ יָה עוֹבֵ ד
עִ מָּ הֶ ם ,וְ לִ בּ ֹו ְמשׁוֹטֵ ט וּמֵ בִ ין ,עַ ד שֶׁ הִ ִשּׂיג ֶדּ ֶר הָ אֱמֶ ת
וְ הֵ בִ ין קַ ו הַ צֶּ ֶדק ִמ ַדּעְ תּ ֹו הַ נְּכ ֹונָה ,וְ י ַָדע שֶׁ יֵּשׁ שָׁ ם אֱל ֹוהַּ
אֶ חָ ד ,וְ הוּא מַ נְהִ יג הַ גַּלְ גַּל ,וְ הוּא בָּ ָרא הַ ֹכּל ,וְ אֵ ין בְּ כָל
הַ נּ ְִמצָ א אֱל ֹוהַּ חוּץ ִממֶּ נּוּ.
וְ י ַָדע שֶׁ כָּל הָ עָ ם טוֹעִ ים ,וְ ָדבָ ר שֶׁ גּ ַָרם לָהֶ ם לְ טָ עוּת ֶ -זה
שֶׁ עוֹבְ ִדים אֶ ת הַ כּ ֹוכָבִ ים וְ אֶ ת הַ צּוּרוֹת עַ ד שֶׁ אָבַ ד הָ אֱמֶ ת
אַרבָּ עִ ים שָׁ נָה הִ כִּ יר אַבְ ָרהָ ם אֶ ת בּו ְֹרא ֹו.
ִמ ַדּעְ תָּ ם .וּבֶ ן ְ
כֵּי ָון שֶׁ הִ כִּ יר וְ י ַָדע ,הִ תְ ִחיל לְ הָ ִשׁיב תְּ שׁוּבוֹת עַ ל בְּ נֵי אוּר
כּ ְַשׂ ִדּים וְ ַלעֲרֹ ִדּין עִ מָּ הֶ ם ,וְ לוֹמַ ר שֶׁ 'אֵ ין ז ֹו ֶדּ ֶר הָ אֱמֶ ת
שֶׁ אַ תֶּ ם הוֹלְ כִ ים בָּ הּ' .וְ ִשׁבֵּ ר אֶ ת הַ צְּ ל ִָמים ,וְ הִ תְ ִחיל לְ הו ִֹדיעַ
לָעָ ם שֶׁ אֵ ין ָראוּי ַלעֲבֹד אֶ לָּא ֶלאֱל ֹוהַּ הָ ע ֹולָם ,וְ ל ֹו ָראוּי
לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת וּלְ הַ ְק ִריב וּלְ נַסֵּ  ,כְּ ֵדי שֶׁ יַּכִּ ירוּהוּ כָּל הַ בְּ רוּאִ ים
הַ בָּ אִ ים .וְ ָראוּי לְ אַ בֵּ ד וּלְ שַׁ בֵּ ר כָּל הַ צּוּרוֹת ,כְּ ֵדי שֶׁ א י ְִטעוּ
בָּ הֶ ן כָּל הָ עָ ם כְּ מ ֹו אֵ לּוּ שֶׁ הֵ ם ְמ ַד ִמּים שֶׁ אֵ ין שָׁ ם אֱל ֹוהַּ אֶ לָּא
אֵ לּוּ.
כֵּי ָון שֶׁ גָּבַ ר ֲעלֵיהֶ ם בִּ ְראָיוֹתָ יו ,בִּ קֵּ שׁ הַ מֶּ ֶל לְ הָ ְרג ֹו; ַנעֲשָׂ ה
ֲמד וְ לִ ְקר ֹות בְּ קוֹל גָּדוֹל
ל ֹו נֵס ,וְ יָצָ א לְ חָ ָרן ,וְ הִ תְ ִחיל ַלע ֹ
לְ כָל הָ עָ ם וּלְ הו ִֹדיעָ ם שֶׁ יֵּשׁ אֱל ֹוהַּ אֶ חָ ד לְ כָל הָ ע ֹולָם ,וְ ל ֹו
וּמקַ בֵּ ץ הָ עָ ם מֵ עִ יר לְ עִ יר
ָראוּי ַלעֲבֹד .וְ הָ יָה ְמהַ ֵלּ וְ קו ֵֹרא ְ
ִ
וּממַּ ְמ ָלכָה לְ מַ ְמ ָלכָה ,עַ ד שֶׁ הִ גִּ יעַ לְ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן וְ הוּא קו ֵֹרא,
שֶׁ ֶנּאֱמַ רַ " :ויִּ ְק ָרא שָׁ ם בְּ שֵׁ ם יי אֵ ל ע ֹולָם" )בראשית כא,לג(.
וְ כֵי ָון שֶׁ הָ יוּ הָ עָ ם ִמתְ קַ בְּ צִ ין ל ֹו וְ שׁ ֹואֲלִ ין ל ֹו עַ ל ְדּבָ ָריו -
הָ יָה מו ִֹדיעַ לְ כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לְ פִ י ַדּעְ תּ ֹו עַ ד שֶׁ ַיּ ֲחזִ ֵירהוּ
לְ ֶד ֶר הָ אֱמֶ ת ,עַ ד שֶׁ נִּתְ קַ בְּ צוּ אֵ לָיו ֲאלָפִ ים ְוּרבָ בוֹת ,וְ הֵ ם
'אַנְשֵׁ י בֵּ ית אַבְ ָרהָ ם' .וְ שָׁ תַ ל בְּ לִ בָּ ם הָ עִ קָּ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶּה,
וְ ִחבֵּ ר בּ ֹו סְ פָ ִרים ,וְ הו ִֹדיע ֹו לְ יִצְ חָ ק בְּ נ ֹו .וְ יָשַׁ ב יִצְ חָ ק ְמלַמֵּ ד
וּמנָּהוּ לְ ַלמֵּ ד ,וְ יָשַׁ ב ְמלַמֵּ ד
וּמַ ֲחזִ יר .וְ יִצְ חָ ק הו ִֹדיע ֹו לְ ַיעֲקֹבִ ,
וּמַ ֲחזִ יר כָּל הַ נִּלְ וִ ים אֵ לָיו.
וּמנָּהוּ ֹראשׁ,
וְ ַיעֲקֹב אָבִ ינוּ לִ מֵּ ד בָּ נָיו ֻכּלָּם ,וְ הִ בְ ִדּיל לֵוִ יִ ,
ישׁיבָ ה לְ ַלמֵּ ד ֶדּ ֶר יי וְ לִ ְשׁ ֹמר ִמצְ ווֹת אַבְ ָרהָ ם.
וְ הו ִֹשׁיב ֹו בִּ ִ
וְ צִ וָּה אֶ ת בָּ נָיו שֶׁ א יַפְ סִ יקוּ ִמבְּ נֵי לֵוִ י ְממֻ נֶּה אַחַ ר ְממֻ נֶּה,
כְּ ֵדי שֶׁ א י ְִשׁתַּ כַּח הַ לִּ מּוּד.
וְ הָ יָה הַ ָדּבָ ר ה ֹו ֵל ִ
וּמתְ גַּבֵּ ר בִּ בְ נֵי ַיעֲקֹב וּבַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם,
אָרכוּ
וְ ַנעֲשֵׂ ית בָּ ע ֹולָם אֻמָּ ה שֶׁ הִ יא יו ַֹדעַ ת אֶ ת יי .עַ ד שֶׁ ְ
הַ יּ ִָמים לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ ִמצְ ַריִם ,וְ חָ זְ רוּ לִ לְ ֹמד מַ עֲשֵׂ יהֶ ן וְ ַלעֲבֹד
עֲבו ָֹדה ז ָָרה כְּ מוֹתָ ן ,חוּץ ִמשֵּׁ בֶ ט לֵוִ י ,שֶׁ עָ מַ ד בְּ ִמצְ וַת אָבוֹת.
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וּמֵ ע ֹולָם א עָ בַ ד שֵׁ בֶ ט לֵוִ י עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
וְ כִ ְמעַ ט קָ ט הָ יָה ,וְ הָ עִ קָּ ר שֶׁ שָּׁ תַ ל אַבְ ָרהָ ם ֶנעֱקַ ר ,וְ חוֹזְ ִרין
בְּ ֵני ַיע ֲֹקב לְ טָ עוּת הָ עַ ִמּים וּתְ עִ יָּתָ ם .וּמֵ אַהֲבַ ת יי אוֹתָ נוּ
וּמשָּׁ ְמר ֹו אֶ ת הַ ְשּׁבוּעָ ה לְ אַבְ ָרהָ ם אָבִ ינוּ  -עָ שָׂ ה מֹ שֶׁ ה ַרבֵּ נוּ
ִ

וּשׁלָח ֹו.
וְ ַרבָּ ן שֶׁ לְּ כָל הַ נְּבִ יאִ יםְ ,
כֵּי ָון שֶׁ נִּתְ נַבֵּ א מֹ שֶׁ ה ַרבֵּ נוּ ,וּבָ חַ ר יי בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ַנ ֲחלָה -
הִ כְ תִּ ָירן בְּ ִמצְ ווֹת ,וְ הו ִֹדיעָ ן ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדת ֹו ,וּמַ ה יִּ הְ יֶה ִמ ְשׁפַּ ט
עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ כָל הַ טּוֹעִ ין אַח ֲֶריהָ .

שנִ י
ּפֶ ֶרק ׁ ֵ
א עִ קַּ ר הַ צִּ וּוּי בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -שֶׁ א ַלעֲבֹד אֶ חָ ד ִמכָּל
הַ בְּ רוּאִ ים :א מַ לְ אָ  ,וְ א גַּלְ ַגּל ,וְ א כּ ֹוכָב ,וְ א אֶ חָ ד
אַרבַּ ע הַ יְּ סוֹדוֹת ,וְ א אֶ חָ ד ִמכָּל הַ נִּבְ ָראִ ים מֵ הֶ ם .וְ אַף עַ ל
מֵ ְ
פִּ י שֶׁ הָ עוֹבֵ ד יו ֵֹדעַ שֶׁ יי הוּא הָ ֱא הִ ים ,וְ הוּא עוֹבֵ ד הַ נִּבְ ָרא
הַ זֶּה עַ ל ֶדּ ֶר שֶׁ עָ בַ ד אֱנוֹשׁ וְ אַנְשֵׁ י דּוֹר ֹו תְּ ִחלָּה  -ה ֲֵרי זֶה
עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
אָמ ָרה" :וּפֶ ן תִּ שָּׂ א
וְ עִ ְניָן זֶה  -הוּא שֶׁ הִ זְ הִ ָירה תּו ָֹרה עָ לָיו וְ ְ
עֵ ינֶי הַ שָּׁ מַ יְמָ ה וְ ָראִ יתָ אֶ ת הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְ אֶ ת
הַ כּ ֹוכָבִ ים ...אֲשֶׁ ר חָ לַק יי ֱא הֶ י אֹתָ ם לְ כֹל הָ עַ ִמּים"...
)דברים ד,יט( ,כְּ לוֹמַ ר :שֶׁ מָּ א תָּ שׁוּט בְּ עֵ ין לִ בְּ  ,וְ תִ ְראֶ ה שֶׁ אֵ לּוּ
הֵ ן הַ מַּ נְהִ יגִ ים אֶ ת הָ ע ֹולָם ,וְ הֵ ם שֶׁ חָ לַק יי אוֹתָ ם לְ כָל
הָ ע ֹולָם לִ הְ יוֹתָ ן חַ יִּ ים וְ ה ֹווִ ים וְ נִפְ סָ ִדים כְּ ִמנְהָ ג ֹו שֶׁ לָּע ֹולָם,
וְ ֹתאמַ ר שֶׁ ָראוּי לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת לָהֶ ן וּלְ עָ בְ ָדן .וּבְ עִ ְניָן זֶה צִ וָּה
וְ אָמַ ר" :הִ שָּׁ ְמרוּ ָלכֶם פֶּ ן יִפְ תֶּ ה לְ בַ בְ כֶם" )שם יא,טז( ,כְּ לוֹמַ ר
שֶׁ א תִּ ְטעוּ בְּ הִ ְרהוּר הַ לֵּב ַלעֲבֹד אֵ לּוּ ,לִ הְ יוֹתָ ן סַ ְרסוּר
בֵּ ינֵיכֶם וּבֵ ין הַ בּוֹרֵ א.
ב סְ פָ ִרים ַרבִּ ים ִחבְּ רוּ עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה בַּ עֲבו ָֹדתָ הּ :הֵ יאַ
עִ קָּ ר עֲבו ָֹדתָ הּ ,וּמַ ה ִמּ ְשׁפָּ טֶ יהָ וּמַ עֲשֶׂ יהָ  .צִ ָוּנוּ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ
הוּא שֶׁ א לִ ְקרוֹת בְּ אוֹתָ ן הַ סְּ פָ ִרים כְּ לָל ,וְ א נְהַ ְרהֵ ר בָּ הּ
צּוּרה
וְ א בְּ ָדבָ ר ִמ ְדּבָ ֶריהָ ַ .ו ֲאפִ לּוּ לְ הִ סְ תַּ כֵּל בִּ ְדמוּת הַ ָ
אָסוּר ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אַל תִּ פְ נוּ אֶ ל הָ אֱלִ ילִ ם" )ויקרא יט,ד( .וּבְ עִ ְנ ָין
ֵאמר אֵ יכָה יַעַ בְ דוּ"
זֶה ֶנאֱמַ ר" :וּפֶ ן תִּ ְדרֹשׁ לֵא הֵ יהֶ ם ל ֹ
)דברים יב,ל(  -שֶׁ א תִּ ְשׁאַל עַ ל ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ הֵ יאַ הִ יא ,וְ אַף
עַ ל פִּ י שֶׁ אֵ ין אַ תָּ ה עוֹבֵ ד ,שֶׁ ָדּבָ ר זֶה גּו ֵֹרם לְ לְ ִהפָּ נוֹת
אַח ֲֶריהָ וְ ַלעֲשׂוֹת כְּ מ ֹו שֶׁ הֵ ן עו ִֹשׂין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אֶ עֱשֶׂ ה כֵּן
גַּם אָנִי" )שם( .ג וְ כָל הַ לָּאוִ ין הָ אֵ לּוּ בְּ עִ ְנ ָין אֶ חָ ד הֵ ן ,וְ הוּא
שֶׁ א יִפְ נֶה אַחַ ר עֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ כָל הַ נִּפְ נֶה אַח ֲֶריהָ בְּ ֶד ֶר
שֶׁ הוּא עוֹשֶׂ ה בּ ֹו מַ עֲשֶׂ ה  -ה ֲֵרי זֶה לוֹקֶ ה.
וְ א עֲבו ָֹדה ז ָָרה בִּ לְ בַ ד הוּא שֶׁ אָסוּר לְ הִ פָּ נוֹת אַח ֲֶריהָ
ָאָדם ַלעֲקֹר
בְּ מַ ֲחשָׁ בָ ה ,אֶ לָּא כָּל מַ ֲחשָׁ בָ ה שֶׁ גּו ֶֹרמֶ ת ל ֹו ל ָ
עִ קָּ ר מֵ עִ ְקּ ֵרי הַ תּו ָֹרה  -מֻ זְ הָ ִרים אָנוּ שֶׁ א לְ הַ עֲל ֹותָ הּ עַ ל
הוּרי
לִ בֵּ נוּ ,וְ א נַסִּ יחַ ַדּעְ תֵּ נוּ לְ ָכ וְ ַנ ֲחשֹׁב וְ נִמָּ שֵׁ אַחַ ר הִ ְר ֵ
ָאָדם ְקצָ ָרה ,וְ א כָּל הַ ֵדּעוֹת יְכוֹלוֹת
הַ לֵּבִ ,מפְּ נֵי שֶׁ ַדּעְ תּ ֹו שֶׁ לּ ָ
אָדם אַחַ ר
לְ הַ ִשּׂיג הָ אֱמֶ ת עַ ל ֻבּ ְרי ֹו; וְ אִ ם יִמָּ שֵׁ כָּל ָ
מַ ְח ְשׁבוֹת לִ בּ ֹו  -נ ְִמצָ א מַ ֲח ִריב אֶ ת הָ ע ֹולָם לְ פִ י קֹצֶ ר ַדּעְ תּ ֹו.
כֵּיצַ ד? פְּ עָ ִמים יָתוּר אַחַ ר עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וּפְ עָ ִמים ַי ֲחשֹׁב
בְּ יִחוּד הַ בּו ֵֹרא :שֶׁ מָּ א הוּא שֶׁ מָּ א אֵ ינ ֹו ,מַ ה לְּ מַ עְ לָה מַ ה
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לְּ מַ טָּ ה ,מַ ה לְּ פָ נִים מַ ה לְּ אָחוֹר ,וּפְ עָ ִמים בַּ נְּבוּאָה :שֶׁ מָּ א
הִ יא אֱמֶ ת שֶׁ מָּ א אֵ ינָהּ ,וּפְ עָ ִמים בַּ תּו ָֹרה :שֶׁ מָּ א הִ יא ִמן
הַ שָּׁ מַ יִם שֶׁ מָּ א אֵ ינָהּ .וְ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ הַ ִמּדּוֹת שֶׁ יָּדוּן בָּ הֶ ן עַ ד
שֶׁ יּ ֵַדע הָ אֱמֶ ת עַ ל ֻבּ ְרי ֹו ,וְ נ ְִמצָ א יוֹצֵ א לִ ֵידי ִמינוּת.
עַ ל עִ ְניָן זֶה הִ זְ הִ ָירה תּו ָֹרה ,וְ ֶנאֱמַ ר בָּ הּ" :וְ א תָ תוּרוּ אַח ֲֵרי
ֲריהֶ ם" )במדבר
לְ בַ בְ כֶם וְ אַח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם זֹנִים אַח ֵ
טו,לט( .כְּ לוֹמַ ר :א יִמָּ שֵׁ כָּל אֶ חָ ד ִמכֶּם אַחַ ר ַדּעְ תּ ֹו הַ ְקּצָ ָרה,
אָמרוּ ֲחכ ִָמים:
וִ ַידמֶּ ה שֶׁ מַּ ֲחשַׁ בְ תּ ֹו מַ שֶּׁ גֶת הָ אֱמֶ תָ .כּ
ְ
"אַח ֲֵרי לְ בַ בְ כֶם"  -ז ֹו ִמינוּת; "וְ אַח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶם"  -ז ֹו זְ נוּת.
ָאָדם לְ טָ ְרד ֹו ִמן הָ ע ֹולָם
וְ לָאו זֶה  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא גּו ֵֹרם ל ָ
הַ בָּ א ,אֵ ין בּ ֹו מַ לְ קוּת.
ד ִמצְ ַות עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -כְּ ֶנגֶד כָּל הַ ִמּצְ ווֹת ֻכּלָּן הִ יא,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ כִ י תִ ְשׁגּוּ וְ א תַ עֲשׂוּ אֵ ת כָּל הַ ִ
מּצְ ו ֹות) "...שם
וּמפִּ י הַ ְשּׁמוּעָ ה ל ְָמדוּ שֶׁ בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה הַ כָּתוּב ְמ ַדבֵּ ר.
טו,כב(ִ ,
הָ א לָמַ ְדתָּ שֶׁ כָּל הַ מּו ֶֹדה בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -כָּפַ ר בְּ כָל הַ תּו ָֹרה
אָדם
יאים וּבְ כָל מַ ה שֶּׁ נִּצְ טַ וּוּ הַ נְּבִ יאִ ים מֵ ָ
ֻכּלָּהּ וּבְ כָל הַ נְּבִ ִ
וְ עַ ד סוֹף הָ ע ֹולָם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רִ " :מן הַ יּוֹם אֲשֶׁ ר צִ וָּה יי וָהָ לְ אָה
לְ ֹד ֹרתֵ יכֶם" )שם טו,כג(; וְ כָל הַ כּוֹפֵ ר בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -מו ֶֹדה בְּ כָל
הַ תּו ָֹרה ֻכּלָּהּ ,וְ הִ יא עִ קַּ ר כָּל הַ ִמּצְ ווֹת ֻכּלָּן.
ה י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ עָ בַ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -ה ֲֵרי הוּא כְּ גוֹי לְ כָל ָדּבָ ר,
וּמשֻׁמָּ ד
וְ אֵ ינ ֹו כְּ י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ עָ בַ ר עַ ל עֲבֵ ָרה שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ סְ ִקילָהְ .
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -ה ֲֵרי הוּא ְמשֻׁמָּ ד לְ כָל הַ תּו ָֹרה ֻכּלָּהּ.
וְ כֵן הַ ִמּינִים ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל  -אֵ ינָן כְּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ ָדבָ ר ִמן הַ ְדּבָ ִרים,
וְ אֵ ין ְמקַ בְּ לִ ים אוֹתָ ם בִּ תְ שׁוּבָ ה לְ ע ֹולָם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כָּל בָּ אֶ יהָ
א יְשׁוּבוּן ,וְ א י ִַשּׂיגוּ ְ
אָרחוֹת חַ יִּ ים" )משלי ב,יט( .וְ הַ ִמּינִים
הֵ ם הַ תָּ ִרים אַחַ ר מַ ְח ְשׁבוֹת לִ בָּ ם בְּ סִ כְ לוּת בִּ ְדבָ ִרים
שֶׁ אָמַ ְרנוּ ,עַ ד שֶׁ נּ ְִמצְ אוּ עוֹבְ ִרים עַ ל גּוּפֵ י תּו ָֹרה לְ הַ כְ עִ יס
בִּ ְשׁאָט בְּ נֶפֶ שׁ בְּ יָד ָרמָ ה ,וְ או ְֹמ ִרים שֶׁ אֵ ין בָּ זֶה עָ ווֹן .וְ אָסוּר
לְ סַ פֵּ ר עִ מָּ הֶ ן וּלְ הָ ִשׁיב ֲעלֵיהֶ ן תְּ שׁוּבָ ה כְּ לָל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אַל
תִּ ְק ַרב אֶ ל פֶּ תַ ח בֵּ יתָ הּ" )שם ה,ח( .וּמַ ֲחשֶׁ בֶ ת ִמין ַ -לעֲבו ָֹדה
ז ָָרה.
ו כָּל הַ מּו ֶֹדה בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ הִ יא אֱמֶ ת ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א
וּמג ֵַדּף אֶ ת הַ שֵּׁ ם הַ נִּכְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא.
עֲבָ ָדהּ  -ה ֲֵרי זֶה ְמחָ ֵרף ְ
וְ אֶ חָ ד הָ עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ אֶ חָ ד הַ ְמּג ֵַדּף אֶ ת הַ שֵּׁ ם,
וּמן
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲשֶׁ ר תַּ עֲשֶׂ ה בְּ יָד ָרמָ ה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ִ
הַ גֵּר ,אֶ ת יי הוּא ְמג ֵַדּף" )במדבר טו,ל( .לְ פִ י ָכ תּוֹלִ ין עוֹבֵ ד
וּשׁנֵיהֶ ם נִסְ קָ לִ ין.
עֲבו ָֹדה ז ָָרה כְּ מ ֹו שֶׁ תּוֹלִ ין אֶ ת הַ ְמּג ֵַדּףְ ,
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וּמפְּ נֵי זֶה ָכּ ַללְ תִּ י ִדּין הַ ְמּג ֵַדּף בְּ הִ לְ כוֹת עֲבו ָֹדה ז ָָרה -
ִ
שֶׁ ְשּׁנֵיהֶ ן כּוֹפְ ִרין בָּ עִ קָּ ר הֵ ן .ז וְ אֵ לּוּ הֵ ן ִדּינֵי הַ ְמּג ֵַדּף:
אֵ ין הַ ְמּג ֵַדּף חַ יָּב סְ ִקילָה עַ ד שֶׁ יְּ פָ ֵרשׁ אֶ ת הַ שֵּׁ ם הַ ְמּיֻחָ ד
שֶׁ לְּ ְ
אַרבַּ ע אוֹתִ יּוֹת ,שֶׁ הוּא אָ ֶל"ף ָדּ ֶל"ת נוּ"ן י ֹו"ד ,וִ יבָ ֵר
אוֹת ֹו בְּ שֵׁ ם ִמן הַ שֵּׁ מוֹת שֶׁ אֵ ינָם נ ְִמחָ ִקין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ ֹנקֵ ב
שֵׁ ם יי מוֹת יוּמָ ת" )ויקרא כד,טז(  -עַ ל הַ שֵּׁ ם הַ ְמּיֻחָ ד חַ יָּב
סְ ִקילָה ,וְ עַ ל ְשׁאָר הַ כִּ נּוּיִים בְּ אַזְ הָ ָרה; וְ יֵשׁ ִמי שֶׁ ְמּפָ ֵרשׁ
שֶׁ אֵ ינ ֹו חַ יָּב אֶ ָלּא עַ ל שֵׁ ם י ֹו"ד הֵ "א וָא"ו הֵ "אַ ,ו ֲאנִי אוֹמֵ ר
שֶׁ עַ ל ְשׁנֵיהֶ ם הוּא נִסְ קָ ל.
ח אַזְ הָ ָרה שֶׁ לּ ְַמּג ֵַדּף ִמ ַנּיִן? שֶׁ ֶנּאֱמַ רֱ " :א הִ ים א תְ קַ לֵּל"
)שמות כב,כז( .בְּ כָל יוֹם ָויוֹם ָדּנִין אֶ ת הָ עֵ ִדים בְּ כִ נּוּיַ ' ,יכֶּה יוֹסֵ י
אָדם ַלחוּץ,
אֶ ת יוֹסֵ י' .נִגְ מַ ר הַ ִדּין  -מוֹצִ יאִ ין אֶ ת כָּל הָ ָ
וְ שׁ ֹואֲלִ ים אֶ ת הַ גָּדוֹל שֶׁ בָּ עֵ ִדים ,וְ או ְֹמ ִרים ל ֹו 'אֱמֹר מַ ה
שֶּׁ שָּׁ מַ עְ תָּ בְּ פֵ רוּשׁ' ,וְ הוּא אוֹמֵ ר .וְ הַ ַדּ ָיּנִים עו ְֹמ ִדים עַ ל
אַחין .וְ הָ עֵ ד הַ שֵּׁ נִי אוֹמֵ ר 'אַף ֲאנִי
ַרגְ לֵיהֶ ם ,וְ קו ְֹרעִ ין ,וְ א ְמ ִ
כְּ מוֹת ֹו שָׁ מַ עְ תִּ י' .וְ אִ ם הָ יוּ עֵ ִדים ַרבִּ ים  -צָ ִרי כָּל אֶ חָ ד

וְ אֶ חָ ד מֵ הֶ ן לוֹמַ ר ' ָכּזֶה שָׁ מַ עְ תִּ י'.
ט ְמג ֵַדּף שֶׁ חָ זַר בּ ֹו בְּ ת ֹו כְּ ֵדי ִדּבּוּר  -אֵ ינ ֹו כְּ לוּם; אֶ לָּא
כֵּי ָון שֶׁ גִּ ֵדּף בְּ עֵ ִדים  -נִסְ קָ לִ .מי שֶׁ גִּ ֵדּף אֶ ת הַ שֵּׁ ם בְּ שֵׁ ם
עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -קַ נָּאִ ין פּוֹגְ עִ ין בּ ֹו וְ הו ְֹרגִ ין אוֹת ֹו; וְ אִ ם א
ה ֲָרגוּהוּ קַ נָּאִ ים ,וּבָ א לְ בֵ ית ִדּין  -אֵ ינ ֹו נִסְ קָ ל ,עַ ד שֶׁ יְּ בָ ֵר
בְּ שֵׁ ם ִמן הַ שֵּׁ מוֹת הַ ְמּיֻחָ ִדים.
י כָּל הַ שּׁוֹמֵ עַ בִּ ְרכַּת הַ שֵּׁ ם  -חַ יָּב לִ ְקרֹעַ ַ ,ו ֲאפִ לּוּ עַ ל בִּ ְרכַּת
הַ כִּ נּוּי חַ יָּב לִ ְקרֹעַ ; וְ הוּא שֶׁ יִּ ְשׁמָ עֶ נָּה ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ,וְ אֶ חָ ד
הַ שּׁוֹמֵ עַ א ֹו הַ שּׁוֹמֵ עַ ִמן הַ שּׁוֹמֵ עַ  .אֲבָ ל הַ שּׁוֹמֵ עַ ִמן הַ גּוֹי -
אֵ ינ ֹו חַ יָּב לִ ְק ֹרעַ  .וְ א קָ ְרעוּ אֶ לְ י ִָקים וְ שֶׁ בְ נָא אֶ לָּא ִמפְּ נֵי
שֶׁ ַרבְ שָׁ קֵ ה ְמשֻׁ מָּ ד הָ יָה.
כָּל הָ עֵ ִדים וְ הַ ַדּ ָיּנִים סו ְֹמכִ ים אֶ ת י ְֵדיהֶ ם אֶ חָ ד אֶ חָ ד עַ ל ֹראשׁ
אשׁ  ,שֶׁ אַ תָּ ה גּ ַָר ְמתָּ לְ '.
הַ ְמּג ֵַדּף ,וְ או ְֹמ ִרין ל ֹו ' ָדּ ְמ בְּ רֹ ְ
וְ אֵ ין בְּ כָל הֲרוּגֵי בֵּ ית ִדּין ִמי שֶׁ סּו ְֹמכִ ים עָ לָיו אֶ לָּא ְמג ֵַדּף
שּׁ ְמעִ ים אֶ ת י ְֵדיהֶ ם עַ ל
בִּ לְ בַ ד ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ סָ ְמכוּ כָל הַ ֹ
רֹאשׁ ֹו" )ויקרא כד,יד(.

ישי
ּפֶ ֶרק ְׁש ִל ִׁ
א כָּל הָ עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה בִּ ְרצוֹנ ֹו בְּ זָדוֹן  -חַ יָּב כּ ֵָרת; וְ אִ ם
הָ יוּ שָׁ ם עֵ ִדים וְ הַ תְ ָראָה ִ -נסְ קָ ל; וְ אִ ם עָ בַ ד בִּ ְשׁ ָגגָה  -מֵ בִ יא
חַ טָּ את ְקבוּעָ ה.
ב עֲבוֹדוֹת הַ ְרבֵּ ה קָ בְ עוּ עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה לְ כָל צֶ לֶם
צוּרהַ ,ועֲבו ַֹדת זֶה אֵ ינָהּ ַכּעֲבו ַֹדת זֶה.
צוּרה וְ ָ
ָוצֶ לֶם וּלְ כָל ָ
אָדם עַ צְ מ ֹו ל ֹו; וּמֶ ְרקוּלִ יס,
כְּ גוֹן פְּ עוֹר ,שֶׁ עֲבו ָֹדת ֹו שֶׁ יִּ פְ ֹער ָ
שֶׁ עֲבו ָֹדת ֹו שֶׁ יִּ זְ רֹק ל ֹו אֲבָ נִים א ֹו יְסַ קֵּ ל* ִמלְּ פָ נָיו אֲבָ נִים.
וְ הַ ְרבֵּ ה עֲבוֹדוֹת כְּ גוֹן אֵ לּוּ תִּ ְקּנוּ לִ ְשׁאָר צְ ל ִָמים.
לְ פִ י ָכ הַ פּוֹעֵ ר עַ צְ מ ֹו לְ מֶ ְרקוּלִ יס א ֹו שֶׁ זּ ַָרק אֶ בֶ ן לִ פְ ע ֹור -
פָּ טוּר ,עַ ד שֶׁ ַיּעֲבֹד אוֹת ֹו ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדת ֹו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אֵ יכָה
יַעַ בְ דוּ הַ גּ ֹויִם הָ אֵ לֶּה אֶ ת ֱא הֵ יהֶ ם ,וְ אֶ עֱשֶׂ ה כֵּן גַּם אָנִי"
ֵידע ַדּ ְרכֵי
וּמפְּ נֵי זֶה הָ עִ ְניָן צְ ִריכִ ין בֵּ ית ִדּין ל ַ
)דברים יב,ל(ִ .
הָ עֲבוֹדוֹת ,שֶׁ אֵ ין סו ְֹקלִ ין עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ֹו עַ ד שֶׁ יּ ְֵדעוּ שֶׁ זּ ֹו
הִ יא ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ .ג וְ אַזְ הָ ָרה שֶׁ ַלּעֲבוֹדוֹת אֵ לּוּ וְ כַיּוֹצֵ א
בָּ הֶ ן ,הוּא שֶׁ כָּתוּב" :וְ א תָ עָ בְ ֵדם" )שמות כ,ד; כג,כד; דברים ה,ח(.
ֲמוּרים? בִּ ְשׁאָר עֲבוֹדוֹת חוּץ ִמ ִמּ ְשׁתַּ ֲח ֶוה
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
אַרבַּ ע עֲבוֹדוֹת
וּמנַסֵּ  .אֲבָ ל הָ עוֹבֵ ד בְּ אַחַ ת מֵ ְ
וּמקַ טֵּ ר ְ
וְ זוֹבֵ חַ ְ
אֵ לּוּ לְ אֶ חָ ד ִמכָּל ִמינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -חַ יָּב ,וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ אֵ ין
ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדת ֹו בְּ ָכ  .כֵּיצַ ד? ה ֲֵרי שֶׁ נִּסֵּ לִ פְ עוֹר א ֹו שֶׁ זָּבַ ח
ֳרם" )שמות
לְ מֶ ְרקוּלִ יס  -חַ יָּב ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :זֹבֵ חַ ָל ֱא הִ ים ָיח ָ
כב,יט(.
זְ בִ יחָ ה בִּ כְ לַל עֲבוֹדוֹת הָ יְתָ ה ,וְ לָמָּ ה יָצָ את? לוֹמַ ר לְ  :מַ ה
זְּ בִ יחָ ה ְמיֻחֶ ֶדת ,שֶׁ עוֹבְ ִדין בָּ הּ לַשֵּׁ ם ,וְ חַ יָּב הַ זּוֹבֵ חַ לְ אֵ ל אַחֵ ר
סְ ִקילָה עָ לֶיהָ  ,בֵּ ין הָ יְתָ ה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ בִּ זְ בִ יחָ ה א ֹו אֵ ינָהּ


ב( יְ ַס ֵקּל .א' :יְ ַס ֵלּק.
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בִּ זְ בִ יחָ ה ,אַף כָּל עֲבו ָֹדה שֶׁ הִ יא ְמיֻחֶ ֶדת לַשֵּׁ ם ,אִ ם עָ בַ ד בָּ הּ
לְ אֵ ל אַחֵ ר ,בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ בְּ ָכ בֵּ ין שֶׁ אֵ ינָהּ בְּ ָכ
 חַ יָּב עָ לֶיהָ  .לְ ָכ ֶנאֱמַ ר " :א תִ ְשׁתַּ ֲחוֶה לְ אֵ ל אַחֵ ר" )שם
לד,יד(  -לְ חַ יֵּב עַ ל הַ הִ ְשׁתַּ ֲח ָויָה אֲפִ לּוּ אֵ ין ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדת ֹו בְּ ָכ .
וּמנַסֵּ  -אֶ חָ ד הוּא.
וּמנַסֵּ  .וְ זו ֵֹרק ְ
וְ הוּא הַ ִדּין לִ ְמקַ טֵּ ר ְ
ד סָ פַ ת לָהּ צוֹאָה א ֹו שֶׁ ִנּסֵּ לָהּ עָ בִ יט שֶׁ לְּ מֵ ימֵ י ַרגְ ַליִם -
חַ יָּב .שָׁ חַ ט לָהּ חָ גָב  -פָּ טוּר ,אֶ לָּא אִ ם כֵּן הָ יְתָ ה עֲבו ָֹדתָ הּ
בְּ ָכ  .וְ כֵן אִ ם שָׁ חַ ט לָהּ בְּ הֵ מָ ה ְמחֻ סֶּ ֶרת אֵ בֶ ר  -פָּ טוּר ,אֶ לָּא
אִ ם כֵּן הָ יְתָ ה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ בְּ ָכ .
עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ עוֹבְ ִדין אוֹתָ הּ בְּ מַ קֵּ ל :שָׁ בַ ר מַ קֵּ ל בְּ פָ נֶיהָ -
חַ יָּב ,וְ ֶנאֱסֶ ֶרת; ז ַָרק מַ קֵּ ל בְּ פָ נֶיהָ  -חַ יָּב ,וְ אֵ ינָהּ ֶנאֱסֶ ֶרת,
שֶׁ אֵ ין זְ ִריקַ ת הַ מַּ קֵּ ל כְּ עֵ ין זְ ִריקַ ת הַ ָדּם ,שֶׁ ֲה ֵרי הַ מַּ קֵּ ל כְּ מוֹת
שֶׁ הוּא ,וְ הַ ָדּם ִמתְ פַּ זֵּר.
הַ ְמּקַ בֵּ ל עָ לָיו אֶ חָ ד ִמכָּל ִמינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה בֶּ אֱלוֹהַּ  -חַ יָּב
סְ ִקילָה; אֲפִ לּוּ הִ גְ בִּ יהַּ לְ בֵ נָה וְ אָמַ ר לָהּ 'אֵ לִ י אָ תָּ ה' ,וְ כָל
כַּיּוֹצֵ א בְּ ִדבּוּר זֶה  -חַ יָּב; ַואֲפִ לּוּ חָ זַר בּ ֹו בְּ ת ֹו כְּ ֵדי ִדּבּוּר
וְ אָמַ ר 'אֵ ין זֶה אֵ לִ י'  -אֵ ין חֲזִ ָירת ֹו כְּ לוּם ,אֶ לָּא נִסְ קָ ל.
ה הָ עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה כְּ ַד ְרכָּהַּ ,ואֲפִ לּוּ עָ שָׂ ה ֶדּ ֶר בִּ זָּיוֹן -
חַ יָּב .כֵּיצַ ד? הַ פּוֹעֵ ר עַ צְ מ ֹו לִ פְ עוֹר כְּ ֵדי לְ בַ זּוֹת ֹו א ֹו ז ַָרק אֶ בֶ ן
לְ מֶ ְרקוּלִ יס כְּ ֵדי לְ בַ זּוֹת ֹו  -הוֹאִ יל ַועֲבו ָֹדת ֹו בְּ ָכ  ,חַ יָּב,
וּמֵ בִ יא קָ ְרבָּ ן עַ ל ִשׁגְ גָת ֹו.
צוּרה ז ֹו
ו הָ עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה מֵ אַהֲבָ ה ,כְּ גוֹן שֶׁ חָ שַׁ ק בְּ ָ
ִמפְּ נֵי ְמלַאכְ תָּ הּ שֶׁ הָ יְתָ ה נָאָה בְּ יוֹתֵ ר ,א ֹו שֶׁ עֲבָ ָדהּ ִמיִּ ְראָת ֹו
לָהּ שֶׁ מָּ א תָּ ֵרעַ ל ֹו ,כְּ מ ֹו שֶׁ הֵ ן ְמ ַד ִמּים עוֹבְ ֶדיהָ שֶׁ הִ יא ְמ ִטיבָ ה

66

ספר המדע  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  פרק ג-ד

וּמ ֵרעָ ה :אִ ם ִקבְּ לָהּ עָ לָיו בֶּ אֱל ֹוהַּ  -חַ יָּב סְ ִקילָה; וְ אִ ם עֲבָ ָדהּ
ְ
אַרבַּ ע עֲבוֹדוֹת ,מֵ אַהֲבָ ה א ֹו
ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ א ֹו בְּ אַחַ ת מֵ ְ
ִמיִּ ְראָה  -פָּ טוּר.
הַ ְמּגַפֵּ ף עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ הַ ְמּנַשֵּׁ ק לָהּ ,וְ הַ ְמּכַבֵּ ד וְ הַ מַּ ְרבִּ יץ
לְ פָ נֶיהָ  ,וְ הַ מַּ ְר ִחיץ לָהּ וְ הַ סָּ  ,וְ הַ מַּ לְ בִּ ישׁ וְ הַ מַּ נְעִ יל ,וְ כָל
כַּיּוֹצֵ א בְּ ִדבְ ֵרי כָּבוֹד הָ אֵ לּוּ  -עוֹבֵ ר בְּ א תַ עֲשֶׂ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"וְ א תָ עָ בְ ֵדם" )שמות כ,ד; כג,כד; דברים ה,ח(ְ ,וּדבָ ִרים אֵ לּוּ בִּ כְ ַלל
עֲבו ָֹדה הֵ ן; וְ אַף עַ ל פִּ י כֵן אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה עַ ל אַחַ ת מֵ הֶ ן ,לְ פִ י
שֶׁ אֵ ינָן בְּ פֵ רוּשׁ .וְ אִ ם הָ יְתָ ה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ בְּ אֶ חָ ד ִמכָּל
הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לּוּ ,וְ עָ שָׂ הוּ לְ עָ בְ ָדהּ  -חַ יָּב.
ָשׁחַ וְ י ְִטּלֶנּוּ,
ז יָשַׁ ב ל ֹו קוֹץ בְּ ַרגְ ל ֹו בִּ פְ נֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -א י ֹ
ִמפְּ נֵי שֶׁ נּ ְִראֶ ה כְּ ִמ ְשׁתַּ ֲחוֶה לָהּ .נִתְ פַּ זְּ רוּ ל ֹו מָ עוֹת בְּ פָ נֶיהָ -
ָשׁחַ וְ י ְִטּלֵםִ ,מפְּ נֵי שֶׁ נּ ְִראֶ ה כְּ ִמ ְשׁתַּ ֲחוֶה לָהּ ,אֶ לָּא יֵשֵׁ ב
אי ֹ
וְ אַחַ ר ָכּ יִטֹּל .ח פַּ ְרצוּפוֹת הַ ְמּקַ לְּ חוֹת מַ יִם בִּ פְ נֵי עֲבו ָֹדה
ז ָָרה  -א ַי ִנּיחַ פִּ יו עַ ל פִּ יהֶ ן וְ י ְִשׁתֶּ הִ ,מפְּ נֵי שֶׁ נּ ְִראֶ ה כִּ ְמנַשֵּׁ ק
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה.
ט הָ ע ֹושֶׂ ה עֲבו ָֹדה ז ָָרה לְ עַ צְ מ ֹו  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א עֲשָׂ אָ הּ
בְּ יָד ֹו וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א עֲבָ ָדהּ ,לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ עֲשֶׂ ה
לְ פֶ סֶ ל וְ כָל תְּ מוּנָה" )שמות כ,ג( .וְ כֵן הָ עוֹשֶׂ ה עֲבו ָֹדה ז ָָרה
בְּ יָד ֹו ַלאֲחֵ ִרים ,אֲפִ לּוּ עָ שָׂ ה אוֹתָ הּ לְ גוֹי  -לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"וֵא הֵ י מַ סֵּ כָה א תַ עֲשׂוּ ָלכֶם" )ויקרא יט,ד( .לְ פִ י ָכ הָ עוֹשֶׂ ה
עֲבו ָֹדה ז ָָרה בְּ יָד ֹו לְ עַ צְ מ ֹו  -לוֹקֶ ה ְשׁתַּ יִם.
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י אָסוּר ַלעֲשׂוֹת צוּרוֹת לְ נוֹאי וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ אֵ ינָהּ עֲבו ָֹדה
ז ָָרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ ֲעשׂוּן אִ תִּ י ֱא הֵ י כֶסֶ ף וֵא הֵ י זָהָ ב"
)שמות כ,יט( ,כְּ לוֹמַ ר צוּרוֹת שֶׁ לְּ כֶסֶ ף וְ שֶׁ לְּ זָהָ ב שֶׁ הֵ ן לְ נוֹאי ,כְּ ֵדי
שֶׁ א י ְִטעוּ בָּ הֶ ן הַ טּוֹעִ ים וִ ַידמּוּ שֶׁ הֵ ם ַלעֲבו ָֹדה .וְ אֵ ין אָסוּר
אָדם בִּ לְ בַ ד.
צוּרת הָ ָ
לָצוּר לְ נוֹאי אֶ לָּא ַ
צוּרת
לְ פִ י ָכ אֵ ין צָ ִרין א בְּ עֵ ץ וְ א בְּ סִ יד וְ א בְּ אֶ בֶ ן ַ
הָ ָ
צּוּרה בּ ֹולֶטֶ ת ,כְּ גוֹן הַ צִּ יּוּר וְ הַ כִּ יּוּר
אָדם; וְ הוּא שֶׁ ְתּהֵ א הַ ָ
שֶׁ בִּ ְט ַר ְקלִ ין וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן .וְ אִ ם צָ ר  -לוֹקֶ ה .אֲבָ ל אִ ם הָ יְתָ ה
צוּרה שֶׁ לְּ סַ מָּ נִין ,כְּ גוֹן הַ צּוּרוֹת שֶׁ עַ ל
צּוּרה מֻ ְשׁקַ עַ ת א ֹו ָ
הַ ָ
אָריג  -ה ֲֵרי
גַּבֵּ י הַ לּוּחוֹת וְ הַ טַּ בְ ָליוֹת א ֹו צוּרוֹת שֶׁ רו ְֹק ִמין בָּ ִ
אֵ לּוּ מֻ תָּ רוֹת.
אָדם :אִ ם הָ יְתָ ה
צוּרת ָ
יא טַ בַּ עַ ת שֶׁ יֵּשׁ עָ לֶיהָ חוֹתָ ם שֶׁ הוּא ַ
צּוּרה בּ ֹולֶטֶ ת  -אָסוּר לְ הַ ִנּיחָ הּ ,וּמֻ תָּ ר ל ְַחתֹּם בָּ הּ; וְ אִ ם
הַ ָ
צּוּרה שׁוֹקַ עַ ת  -מֻ תָּ ר לְ הַ ִנּיחָ הּ ,וְ אָסוּר ל ְַחתֹּם בָּ הּ,
הָ יְתָ ה הַ ָ
צּוּרה בּ ֹולֶטֶ ת.
ִמפְּ נֵי שֶׁ הַ נּ ְֶחתָּ ם תֵּ עָ שֶׂ ה בּ ֹו הַ ָ
וְ כֵן אָסוּר לָצוּר ְדּמוּת חַ מָּ ה וּלְ בָ נָה ,כּ ֹוכָבִ ים וּמַ זָּלוֹת
וּמַ לְ אָכִ ים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ עֲשׂוּן ִאתִּ י" )שם(  -א תַּ עֲשׂוּן
כִּ ְדמוּת שַׁ מָּ ִשׁין הַ ְמּשַׁ ְמּ ִשׁין לְ פָ נַי בַּ מָּ רוֹםַ ,ואֲפִ לּוּ עַ ל הַ לּוּחַ .
וּשׁאָר נֶפֶ שׁ חַ יָּה חוּץ ִמן הָ ָ
צוּרוֹת הַ בְּ הֵ מוֹת ְ
אָדם ,וְ צוּרוֹת
אִ ילָנוֹת ְוּדשָׁ אִ ים וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן  -מֻ תָּ ר לָצוּר אוֹתָ םַ ,ואֲפִ לּוּ
צּוּרה בּ ֹולֶטֶ ת.
הָ יְתָ ה הַ ָ

יעי
ּפֶ ֶרק ְר ִב ִ
א מַ ִדּיחֵ י עִ יר ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ נִסְ קָ לִ ין ,אַף עַ ל פִּ י
שֶׁ א עָ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,אֶ לָּא הִ ִדּיחוּ אֶ ת יו ְֹשׁבֵ י עִ ָירם עַ ד
שֶׁ עָ בְ דוּ אוֹתָ הּ .וְ אַנְשֵׁ י הָ עִ יר הַ מּ ָֻדּ ִחין ֶנ ֱה ָרגִ ין בַּ סַּ יִף ,וְ הוּא
שֶׁ עָ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה א ֹו שֶׁ ִקּבְּ לוּהָ ֲעלֵיהֶ ם בֶּ אֱל ֹוהַּ  .וְ אַזְ הָ ָרה
לַמַּ ִדּיחַ ִמ ַנּיִן? תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר " :א יִשָּׁ מַ ע עַ ל פִּ י " )שמות כג,יג(.
ב אֵ ין הָ עִ יר ַנעֲשֵׂ ית עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת ,עַ ד שֶׁ יִּ הְ יוּ מַ ִדּיחֶ יהָ ְשׁ ַניִם
א ֹו יָתֵ ר עַ ל ְשׁ ַניִם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :יָצְ אוּ ֲאנ ִָשׁים בְּ נֵי בְ לִ יַּעַ ל"
)דברים יג,יד( ,וְ יִהְ יוּ מַ ִדּיחֶ יהָ מֵ אוֹת ֹו שֵׁ בֶ ט וּמֵ אוֹתָ הּ הָ עִ יר,
שֶׁ ֶנּאֱמַ רִ " :מ ִקּ ְרבֶּ ַויּ ִַדּיחוּ אֶ ת י ְֹשׁבֵ י עִ ָירם" )שם( ,וְ עַ ד
שֶׁ יּ ִַדּיחוּ רֻ בָּ הּ ,וְ י ְִהיוּ הַ מּ ָֻדּ ִחין ִממֵּ אָה וְ עַ ד רֻ בּ ֹו שֶׁ ַלּשֵּׁ בֶ ט.
יח ִידים,
אֲבָ ל אִ ם ה ַֻדּח רֻ בּ ֹו שֶׁ ַלּשֵּׁ בֶ ט ָ -דּנִין אוֹתָ הּ כִּ ִ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אַנְשֵׁ י הָ עִ יר" )שם יג,טז; ושם :י ְֹשׁ ֵבי( ,א כְּ פָ ר קָ טָ ן וְ א
כְּ ַר גָּדוֹל .וְ כָל פָּ חוּת ִממֵּ אָה  -כְּ פָ ר; וְ רֻ בּ ֹו שֶׁ ַלּשֵּׁ בֶ ט  -כְּ ַר
גָּדוֹל.
וְ כֵן אִ ם הִ ִדּיחוּהָ נ ִָשׁים א ֹו ְקטַ נִּים ,א ֹו שֶׁ הִ ִדּיחָ הּ י ִָחיד ,א ֹו
שֶׁ ה ַֻדּח ִמעוּטָ הּ ,א ֹו שֶׁ ֻה ְדּחוּ מֵ אֵ לֵיהֶ ן ,א ֹו שֶׁ הָ יוּ מַ ִדּיחֶ יהָ
ִמחוּצָ ה לָהּ  -אֵ ין ָדּנִין בָּ הּ ִדּין עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת ,אֶ לָּא ה ֲֵרי הֵ ן
כִּ ִ
יח ִידים שֶׁ עָ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה :סו ְֹקלִ ין כָּל ִמי שֶׁ עָ בַ ד,
וּמָ מ ֹונָן לְ יו ְֹרשֵׁ יהֶ ן כִּ ְשׁאָר הֲרוּגֵי בֵּ ית ִדּין.

עיר הנידחת

ג אֵ ין ָדּנִין ִדּין עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת אֶ לָּא בֵּ ית ִדּין הַ גָּדוֹל
שֶׁ לְּ ִשׁבְ עִ ים וְ אֶ חָ ד ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הוֹצֵ אתָ אֶ ת הָ אִ ישׁ הַ הוּא א ֹו
אֶ ת הָ אִ שָּׁ ה הַ הִ יא אֲשֶׁ ר עָ שׂוּ אֶ ת הַ ָדּבָ ר הָ ָרע הַ זֶּה אֶ ל
ְשׁעָ ֶרי  ,אֶ ת הָ אִ ישׁ א ֹו אֶ ת הָ ִאשָּׁ ה ,וּסְ קַ לְ תָּ ם בָּ אֲבָ נִים ָומֵ תוּ"
)שם יז,ה(  -י ְִח ִידים ֶנ ֱה ָרגִ ין בְּ בֵ ית ִדּין שֶׁ לְּ כָל שַׁ עַ ר וָשַׁ עַ ר ,וְ אֵ ין
הַ ְמּרֻ בִּ ין ֶנ ֱה ָרגִ ין אֶ לָּא בְּ בֵ ית ִדּין הַ גָּדוֹל.
ד אֵ ין אַחַ ת מֵ עָ ֵרי ִמ ְקלָט ַנעֲשֵׂ ית עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"בְּ אַחַ ת עָ ֶרי " )שם יג,יג( ,וְ א ְירוּשָׁ ַלִם ַנעֲשֵׂ ית עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת,
לְ פִ י שֶׁ א נִתְ חַ לְּ קָ ה ַל ְשּׁבָ ִטים .וְ אֵ ין עו ִֹשׂין עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת
בַּ סְּ פָ ר ,כְּ ֵדי שֶׁ א ִי ָכּנְסוּ גּ ֹויִים וְ ַי ֲח ִריבוּ אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל.
וְ אֵ ין בֵּ ית ִדּין אֶ חָ ד עוֹשֶׂ ה שָׁ לשׁ ֲעיָרוֹת הַ נּ ִָדּחוֹת ז ֹו בְּ צַ ד ז ֹו;
אֲבָ ל אִ ם הָ יוּ ְמרֻ חָ קוֹת  -עוֹשֶׂ ה.
ה אֵ ין עו ִֹשׂין עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת עַ ד שֶׁ יּ ִַדּיחוּהָ מַ ִדּיחֶ יהָ בִּ לְ שׁוֹן
אמרוּ לָהֶ ן ' ֵנ ֵל וְ ַנעֲבֹד' א ֹו ' ֵנ ֵל וְ נִזְ בַּ ח' א ֹו ' ֵנ ֵל
ַרבִּ ים ,וְ ֹי ְ
וּנְקַ טֵּ ר' א ֹו ' ֵנ ֵל וּ ְננַסֵּ ' א ֹו ' ֵנ ֵל וְ נ ְִשׁתַּ ֲחוֶה' א ֹו ' ֵנ ֵל וּנְקַ בֵּ ל
בֶּ אֱל ֹוהַּ ' ,וְ הֵ ם שׁו ְֹמעִ ים ,וְ עָ בְ דוּ אוֹתָ הּ ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ א ֹו
אַרבַּ ע עֲבוֹדוֹת א ֹו שֶׁ ִקּבְּ לוּ אוֹתָ הּ בֶּ אֱל ֹוהַּ .
בְּ אַחַ ת מֵ ְ
עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת שֶׁ א נִתְ קַ יְּ מוּ בָּ הּ וּבְ מַ ִדּיחֶ יהָ כָּל הַ ְתּנָאִ ים
וּמעִ ִידין בְּ כָל אֶ חָ ד
הָ אֵ לּוּ  -הֵ יאַ עו ִֹשׂים לָהֶ ן? מַ תְ ִרין ְ
י

ספר המדע  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  פרק ד-ה

יח ִידין,
וְ אֶ חָ ד שֶׁ עָ בַ ד מֵ הֶ ן עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ סו ְֹקלִ ין אוֹתָ ן כִּ ִ
וּמָ מ ֹונָן לְ יו ְֹרשֵׁ יהֶ ן.
ו וְ הֵ יאַ ִדּין עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת? בִּ זְ מַ ן שֶׁ ְתּהֵ א ְראוּיָה לֵעָ שׂוֹת עִ יר
הַ נּ ִַדּחַ ת ,בֵּ ית ִדּין הַ גָּדוֹל שׁוֹלְ ִחין וְ דו ְֹר ִשׁין וְ חו ְֹק ִרין ,עַ ד
רוּרה שֶׁ ה ְֻדּחָ ה כָּל הָ עִ יר א ֹו רֻ בָּ הּ ,וְ חָ זְ רוּ
שֶׁ יּ ְֵדעוּ בִּ ְראָיָה בְּ ָ
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה.
אַחַ ר ָכּ שׁוֹלְ ִחין לָהֶ ן ְשׁנֵי תַּ לְ ִמ ֵידי ֲחכ ִָמים לְ הַ זְ הִ יר אוֹתָ ן
וּלְ הַ ֲחזִ ָירן .אִ ם חָ זְ רוּ וְ עָ שׂוּ תְּ שׁוּבָ ה  -מוּטָ ב; וְ אִ ם עָ ְמדוּ
בְּ אִ וַּלְ תָּ ן  -בֵּ ית ִדּין ְמצַ וִּ ין לְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ַלעֲלוֹת ֲעלֵיהֶ ן
לַצָּ בָ א ,וְ הֵ ן צָ ִרין ֲעלֵיהֶ ן וְ עו ְֹרכִ ין עִ מָּ הֶ ם ִמלְ חָ מָ ה עַ ד
שֶׁ תִּ בָּ קַ ע הָ עִ יר.
כְּ שֶׁ תִּ בָּ קַ ע ִ -מיָּד מַ ְרבִּ ין לָהֶ ם בָּ תֵּ י ִדּינִין וְ ָדנִים אוֹתָ ן .כָּל ִמי
שֶׁ בָּ אוּ עָ לָיו ְשׁנֵי עֵ ִדים שֶׁ עָ בַ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה אַחַ ר שֶׁ הִ תְ רוּ בּ ֹו
ישׁין אוֹת ֹו :אִ ם נ ְִמצְ אוּ כָּל הָ עוֹבְ ִדים ִמעוּטָ הּ -
 מַ פְ ִר ִוּשׁאָר הָ עִ יר נִצָּ ל; נ ְִמצְ אוּ רֻ בָּ הּ  -מַ עֲלִ ין אוֹתָ ן
סו ְֹקלִ ין אוֹתָ ןְ ,
לְ בֵ ית ִדּין הַ גָּדוֹל וְ גו ְֹמ ִרין שָׁ ם ִדּינָם ,וְ הו ְֹרגִ ין כָּל אֵ לּוּ
אָדם אֲשֶׁ ר בָּ הּ לְ פִ י חֶ ֶרב,
שֶׁ עָ בְ דוּ בַּ סַּ יִף .וּמַ כִּ ין אֶ ת כָּל נֶפֶ שׁ ָ
טַ ף וְ נ ִָשׁים ,אִ ם ה ְֻדּחָ ה ֻכּלָּהּ; וְ ִאם נ ְִמצְ אוּ הָ עוֹבְ ִדים רֻ בָּ הּ -
מַ כִּ ים אֶ ת כָּל הַ טַּ ף וְ הַ נּ ִָשׁים שֶׁ לָּעוֹבְ ִדים לְ פִ י חֶ ֶרב.
וּבֵ ין שֶׁ ה ְֻדּחָ ה ֻכּלָּהּ בֵּ ין שֶׁ ה ְֻדּחוּ רֻ בָּ הּ  -סו ְֹקלִ ין אֶ ת מַ ִדּיחֶ יהָ ,
וּמקַ בְּ צִ ין כָּל ְשׁ ָללָהּ אֶ ל תּ ֹו ְרחוֹבָ הּ .אֵ ין לָהּ ְרחוֹב -
ְ
עו ִֹשׂין לָהּ ְרחוֹב .הָ יָה ְרחוֹבָ הּ חוּצָ ה לָהּ  -בּ ֹונִין חוֹמָ ה חוּץ
ְרחֹבָ הּ" )שם
ִממֶּ נּוּ עַ ד שֶׁ יִּ ָכּנֵס לְ ת ֹוכָהּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אֶ ל תּ ֹו
יג,יז( .וְ הו ְֹרגִ ין כָּל נֶפֶ שׁ חַ יָּה אֲשֶׁ ר בָּ הּ ,וְ שׂו ְֹרפִ ין אֶ ת כָּל
ְשׁ ָללָהּ עִ ם הַ ְמּ ִדינָה בָּ אֵ שְׁ .
וּשׂ ֵרפָ תָ הּ ִ -מצְ וַת עֲשֵׂ ה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ שָׂ ַרפְ תָּ בָ אֵ שׁ אֶ ת הָ עִ יר וְ אֶ ת כָּל ְשׁ ָללָהּ" )שם(.
ז נִכְ סֵ י הַ צַּ ִדּ ִיקים שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ ,וְ הֵ ם ְשׁאָר יו ְֹשׁבֵ י הָ עִ יר שֶׁ א
ֻה ְדּחוּ עִ ם רֻ בָּ הּ  -נ ְִשׂ ָרפִ ין בִּ כְ ַלל ְשׁ ָללָהּ; הוֹאִ יל וְ י ְָשׁבוּ שָׁ ם,
מָ מ ֹונָן אָבֵ ד .וְ כָל הַ ֶנּ ֱהנֶה ִממֶּ נָּה בְּ כָל שֶׁ הוּא  -לוֹקֶ ה אַחַ ת,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א י ְִדבַּ ק בְּ י ְָד ְמאוּמָ ה ִמן הַ חֵ ֶרם" )שם( .ח
וְ עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת שֶׁ הוּזְ מוּ עֵ ֶדיהָ  -כָּל הַ מַּ ֲחזִ יק בִּ ְנכָסֶ יהָ ָ ,זכָה,
וּמֻ תָּ ר לֵהָ נוֹת בּ ֹו ,שֶׁ ה ֲֵרי הוּזְ מוּ .וְ לָמָּ ה ָזכָה בָּ הּ? שֶׁ כָּל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד כְּ בָ ר הִ פְ ִקיר מָ מוֹנ ֹו ִמשָּׁ עָ ה שֶׁ נִּגְ מַ ר ִדּינָהּ.
וְ אֵ ינָהּ ִנבְ נֵית לְ ע ֹולָם ,וְ כָל הַ בּ ֹונֶה אוֹתָ הּ לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
" א תִ בָּ נֶה עוֹד" )שם( .וּמֻ תָּ ר ַלעֲשׂוֹתָ הּ ַגּנּוֹת וּפַ ְר ֵדּסִ ים,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תִ בָּ נֶה עוֹד"  -א תִּ בָּ נֶה ְמ ִדינָה כְּ מוֹת
שֶׁ הָ יְתָ ה.

ט שַׁ יּ ָָרה הָ עוֹבֶ ֶרת ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם ,אִ ם עָ בְ ָרה בְּ עִ יר
לשׁים יוֹם ֶ -נ ֱה ָרגִ ין
הַ נּ ִַדּחַ ת וְ ה ְֻדּחָ ה עִ מָּ הּ :אִ ם שָׁ הָ ת שָׁ ם ְשׁ ִ
בַּ סַּ יִף ,וּמָ מ ֹונָם אָבֵ ד; וְ אִ ם לָאו  -הֵ ן בִּ סְ ִקילָה ,וּמָ מ ֹונָם
לְ יו ְֹרשֵׁ יהֶ ן.
י נִכְ סֵ י אַנְשֵׁ י ְמ ִדינָה אַחֶ ֶרת שֶׁ הָ יוּ מֻ פְ קָ ִדין בְּ ת ֹוכָהּ  -אַף עַ ל
פִּ י שֶׁ ִקּבְּ לוּ ֲעלֵיהֶ ן אַח ֲָריוּת ,אֵ ין נ ְִשׂ ָרפִ ין ,אֶ לָּא י ְַחזְ רוּ
לְ בַ עְ לֵיהֶ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רְ " :שׁ ָללָהּ" )שם( ,וְ א ְשׁלַל חֲבֶ ְרתָּ הּ .נִכְ סֵ י
הָ ְרשָׁ עִ ים שֶׁ ה ְֻדּחוּ שֶׁ הָ יוּ מֻ פְ קָ ִדין בִּ ְמ ִדינָה אַחֶ ֶרת :אִ ם
נ ְִקבְּ צוּ עִ מָּ הּ  -נ ְִשׂ ָרפִ ין בִּ כְ ָללָהּ; וְ ִאם לָאו  -אֵ ין ְמאַ בְּ ִדין
אוֹתָ ן ,אֶ לָּא ִינָּתְ נוּ לְ יו ְֹרשֵׁ יהֶ ן.
יא בְּ הֵ מָ ה ,חֶ צְ יָהּ שֶׁ לְּ עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת וְ חֶ צְ יָהּ שֶׁ לְּ עִ יר אַחֶ ֶרת,
ֲסוּרה .וְ עִ סָּ ה שֶׁ הִ יא כֵּן  -מֻ תֶּ ֶרת,
שֶׁ הָ יְתָ ה בְּ ת ֹוכָהּ  -ה ֲֵרי ז ֹו א ָ
לְ פִ י שֶׁ אֶ פְ שָׁ ר ַל ֲח ק הָ עִ סָּ ה .יב בְּ הֵ מָ ה שֶׁ לְּ עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת
שֶׁ נּ ְִשׁחֲטָ ה  -א ָ
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה ,כְּ שׁוֹר הַ נִּסְ קָ ל שֶׁ נּ ְִשׁחַ ט.
ְשׂעַ ר הָ רֹאשׁ ,בֵּ ין שֶׁ ַלּ ֲאנ ִָשׁים בֵּ ין שֶׁ לְּ נ ִָשׁים שֶׁ בָּ הּ  -מֻ תָּ ר
בַּ ֲהנָאָה .אֲבָ ל שֶׁ לְּ פֵ אָה נָכְ ִרית  -ה ֲֵרי הוּא ִמכְּ ַלל ְשׁ ָללָהּ,
וְ אָסוּר .יג פֵּ רוֹת ְדּקָ לִ ים שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ  -מֻ תָּ ִרין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"תִּ ְקבֹּץ ] [...וְ שָׂ ַרפְ תָּ " )שם( ִ -מי שֶׁ אֵ ינ ֹו ְמחֻ סָּ ר אֶ לָּא ִקבּוּץ,
יָצְ אוּ פֵּ רוֹת הַ ְמּחֻ בָּ ִרין ,שֶׁ הֵ ן ְמחֻ סָּ ִרין תְּ לִ ישָׁ ה וְ ִקבּוּץ
ְ
וּשׂ ֵרפָ ה .וְ הוּא הַ ִדּין לִ ְשׂעַ ר הָ רֹאשׁ ,וְ אֵ ין צָ ִרי לוֹמַ ר
הָ אִ ילָנוֹת עַ צְ מָ ן שֶׁ הֵ ן מֻ תָּ רוֹתַ ,וה ֲֵרי הֵ ן שֶׁ לְּ יו ְֹרשֵׁ יהֶ ן.
הַ הֶ ְק ֵדּשׁוֹת שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ  -קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ יָמוּתוּ" :זֶבַ ח ְרשָׁ עִ ים
תּוֹעֵ בָ ה" )משלי כא,כז(; קָ ְדשֵׁ י בֶּ ֶדק הַ בַּ יִת יִפָּ דוּ ,וְ אַחַ ר ָכּ
שׂו ְֹרפִ ין אוֹתָ ן* ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רְ " :שׁ ָללָהּ" )דברים יג,יז( ,וְ א ְשׁלַל
ימין  -ה ֲֵרי הֵ ם
שָׁ מַ יִם .יד הַ בְּ כוֹר וְ הַ מַּ עֲשֵׂ ר שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ :תְּ ִמ ִ
ִ
מוּמין  -ה ֲֵרי הֵ ן בִּ כְ ַלל
קָ ְדשֵׁ י ִמזְ בֵּ חַ  ,וְ יָמוּתוּ; וּבַ ֲעלֵי
"בְּ הֶ ְמתָּ הּ" )שם יג,טז( ,וְ ֶנ ֱה ָרגִ ין.
הַ תְּ רוּמוֹת שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ :אִ ם הִ גִּ יעוּ לְ יַד כֹּהֵ ן ִ -י ְר ְקבוִּ ,מפְּ נֵי
שֶׁ הֵ ן ְנכָסָ יו; וְ אִ ם ע ֲַדיִן הֵ ן בְּ יַד י ְִשׂ ָראֵ ל ִ -ינָּתְ נוּ לְ ֹכהֵ ן
שֶׁ לִּ ְמ ִדינָה אַחֶ ֶרתִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הֵ ן נִכְ סֵ י שָׁ מַ יִםְ ,וּקדֻ שָּׁ תָ ן ְקדֻ שַּׁ ת
הַ גּוּף .טו מַ עֲשֵׂ ר שֵׁ נִי ,וְ כֶסֶ ף מַ עֲשֵׂ ר שֵׁ נִי ,וְ כִ תְ בֵ י הַ קֹּ ֶדשׁ
שֶׁ בְּ ת ֹוכָהּ  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ ִי ָגּנְזוּ.
טז כָּל הָ עוֹשֶׂ ה ִדּין בְּ עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת  -ה ֲֵרי זֶה כְּ מַ ְק ִריב ע ֹולָה
כָּלִ יל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כָּלִ יל ַליי ֱא הֶ י " )שם יג,יז( .וְ א ע ֹוד ,אֶ לָּא
שֶׁ ְמּסַ לֵּק חֲרוֹן אַף ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :לְ מַ עַ ן יָשׁוּב יי
מֵ חֲרוֹן אַ פּ ֹו" )שם יג,יח(; וּמֵ בִ יא ֲעלֵיהֶ ם בְּ ָרכָה וְ ַרח ֲִמים,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ נָתַ ן לְ ַרח ֲִמים וְ ִרחַ ְמ וְ ִה ְרבֶּ " )שם(.

ישי
ּפֶ ֶרק ח ֲִמ ִׁ
א הַ מֵּ סִ ית אֶ חָ ד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ,בֵּ ין אִ ישׁ בֵּ ין אִ שָּׁ ה  -ה ֲֵרי זֶה
נִסְ קָ ל ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א עָ בַ ד הַ מּוּסָ ת וְ א הַ מֵּ סִ ית עֲבו ָֹדה
ֲבד .בֵּ ין שֶׁ הָ יָה הַ מֵּ סִ ית הֶ ְדיוֹט
ז ָָרה ,אֶ לָּא ִמפְּ נֵי שֶׁ הו ָֹרהוּ ַלע ֹ
בֵּ ין שֶׁ הָ יָה נָבִ יא ,בֵּ ין שֶׁ הָ יָה הַ מּוּסָ ת י ִָחיד ,אִ ישׁ א ֹו אִ שָּׁ ה,


אוֹתהּ.
אוֹתן .ק'ָ :
י( ָ
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א ֹו י ְִח ִידים ִ -מיתָ ת ֹו בִּ סְ ִקילָה .ב הַ מֵּ סִ ית אֶ ת רֹב אַנְשֵׁ י
הָ עִ יר  -ה ֲֵרי זֶה 'מַ ִדּיחַ ' ,וְ אֵ ינ ֹו נ ְִק ָרא 'מֵ סִ ית'.
הָ יָה זֶה שֶׁ הִ ִדּיחַ רֹב הָ עִ יר נָבִ יא ִ -מיתָ ת ֹו בִּ סְ ִקילָה.
וְ הַ נּ ִָדּ ִחים  -ה ֲֵרי הֵ ן כִּ י ִח ִידים ,וְ אֵ ינָם כְּ אַנְשֵׁ י עִ יר הַ נּ ִַדּחַ ת,
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אָמ ָרה לִ י
יחים ְשׁ ַניִם .וְ אֶ חָ ד הָ אוֹמֵ ר ' ְ
עַ ד שֶׁ יִּ הְ יוּ הַ מַּ ִדּ ִ
עֲבו ָֹדה ז ָָרה :עִ בְ דוּהָ '; א ֹו שֶׁ אָמַ ר 'אָמַ ר לִ י הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ
הוּא :עִ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה'  -ה ֲֵרי זֶה נָבִ יא שֶׁ הִ ִדּיחַ  .וְ אִ ם
ה ְֻדּחוּ אַח ֲָריו רֹב הָ עִ יר  -נִסְ קָ ל.
הַ מֵּ סִ ית שֶׁ הֵ סִ ית ,בֵּ ין בִּ לְ שׁוֹן ַרבִּ ים בֵּ ין בִּ לְ שׁוֹן י ִָחיד  -ה ֲֵרי
זֶה נִסְ קָ ל .כֵּיצַ ד? הָ אוֹמֵ ר ַלחֲבֵ ר ֹו 'אֶ ע ֱֹבד עֲבו ָֹדה ז ָָרה',
'אֵ ֵל וְ אֶ עֱבֹד'ֵ ' ,נ ֵל וְ ַנעֲבֹד' בַּ עֲבו ָֹדה פְּ ל ֹונִית שֶׁ ֶדּ ֶר אוֹתָ הּ
עֲבו ָֹדה ז ָָרה לְ הֵ עָ בֵ ד בָּ הּ; 'אֶ זְ בַּ ח'' ,אֵ ֵל וְ אֶ זְ בַּ ח'ֵ ' ,נ ֵל
וְ נִזְ בַּ ח'; 'אֲקַ טֵּ ר'' ,אֵ ֵל ַואֲקַ טֵּ ר'ֵ ' ,נ ֵל וּנְקַ טֵּ ר'; ' ֲא ַנסֵּ ',
'אֵ ֵל ַו ֲא ַנסֵּ 'ֵ ' ,נ ֵל וּ ְננַסֵּ '; 'אֶ ְשׁתַּ ֲחוֶה'' ,אֵ ֵל וְ אֶ ְשׁתַּ ֲחוֶה',
' ֵנ ֵל וְ נ ְִשׁתַּ ֲחוֶה'  -ה ֲֵרי זֶה מֵ סִ ית.
הֵ סִ ית לִ ְשׁ ַניִם  -ה ֲֵרי הֵ ן עֵ ָדיו ,וְ הֵ ן ְמבִ יאִ ין אוֹת ֹו לְ בֵ ית ִדּין
וּמעִ ִידין עָ לָיו שֶׁ ָכּ אָמַ ר לָהֶ ן ,וְ סו ְֹקלִ ין אוֹת ֹו .ג וְ אֵ ין
ְ
הַ מֵּ סִ ית צָ ִרי הַ תְ ָראָה .אָמַ ר לְ אֶ חָ ד  -הוּא אוֹמֵ ר ל ֹו 'יֵשׁ לִ י
חֲבֵ ִרים רוֹצִ ים בְּ ָכ ' ,וּמַ ע ֲִרים עָ לָיו עַ ד שֶׁ ָיּסִ ית בִּ פְ נֵי ְשׁ ַניִם,
כְּ ֵדי לְ הָ ְרג ֹו .אִ ם א ָרצָ ה הַ מֵּ סִ ית לְ הָ סִ ית לִ ְשׁ ַניִם ִ -מצְ ָוה
לְ הַ כְ ִמין ל ֹו .כָּל חַ יָּבֵ י ִמיתוֹת שֶׁ בַּ תּו ָֹרה אֵ ין ְמ ַכ ְמּנִין ֲעלֵיהֶ ן,
חוּץ ִמזֶּה.
כֵּיצַ ד ְמ ַכ ְמּנִין ל ֹו? הַ מּוּסָ ת מֵ בִ יא ְשׁ ַניִם ,וּמַ ע ֲִמ ָידן בְּ מָ קוֹם
אָפֵ ל כְּ ֵדי שֶׁ יִּ ְראוּ הַ מֵּ סִ ית וְ י ְִשׁ ְמעוּ ְדּבָ ָריו וְ א י ְִראֶ ה אוֹתָ ם.
וְ הוּא אוֹמֵ ר לַמֵּ סִ ית 'אֱמֹר מַ ה שֶּׁ אָמַ ְרתָּ לִ י בְּ יִחוּד' ,וְ הוּא
אוֹמֵ ר ל ֹו .וְ הַ מּוּסָ ת ְמ ִשׁיב ֹו 'הֵ יאַ ַנ ִנּיחַ אֶ ת ֱא הֵ ינוּ
ֲבד אֶ ת הָ עֵ צִ ים וְ אֶ ת הָ אֲבָ נִים?' :אִ ם
שֶׁ בַּ שָּׁ מַ יִם ,וְ ֵנ ֵל וְ ַנע ֹ
חָ זַר בּ ֹו א ֹו שֶׁ שָּׁ תַ ק  -פָּ טוּר; וְ אִ ם אָמַ ר ל ֹו ' ָכּ הִ יא חוֹבָ תֵ נוּ,
וְ ָכ יָפֶ ה לָנוּ'  -הָ עו ְֹמ ִדים שָׁ ם בְּ ִרחוּק ְמבִ יאִ ין אוֹת ֹו לְ בֵ ית
ִדּין וְ סו ְֹקלִ ין אוֹת ֹו.
ד ִמצְ וָה בְּ יַד הַ מּוּסָ ת לְ הָ ְרג ֹו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :י ְָד תִּ הְ יֶה בּ ֹו
ֱהב אֶ ת
בָ ִראשׁ ֹונָה ַלה ֲִמית ֹו" )דברים יג,י( .וְ אָסוּר לַמּוּסָ ת ֶלא ֹ
הַ מֵּ סִ ית ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תֹאבֶ ה ל ֹו" )שם יג,ט( .וּלְ פִ י שֶׁ ֶנּאֱמַ ר
בַּ שּׂ ֹונֵא "עָ ֹזב תַּ ֲעזֹב עִ מּ ֹו" )שמות כג,ה( ,יָכ ֹול אַ תָּ ה ע ֹוזֵב ָלזֶה?
תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר" :וְ א תִ ְשׁמַ ע אֵ לָיו" )דברים יג,ט( .וּלְ פִ י שֶׁ ֶנּאֱמַ ר
" א תַ עֲמֹד עַ ל ַדּם ֵרעֶ " )ויקרא יט,טז( ,יָכ ֹול אִ י אַ תָּ ה עוֹמֵ ד
לּזֶה? תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר]" :וְ [ א תָ חוֹס עֵ י ְנ " )דברים
עַ ל ָדּמ ֹו שֶׁ ָ
יג,ט( .וְ אָסוּר לַמּוּסָ ת לְ לַמֵּ ד עָ לָיו זְ כוּת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א
תַ ְחמֹל" )שם( .וְ אִ ם י ַָדע ל ֹו חוֹבָ ה  -אֵ ינ ֹו ַרשַּׁ אי לִ ְשׁתֹּק ִממֶּ נָּה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א ְתכַסֶּ ה עָ לָיו" )שם( .וְ אַזְ הָ ָרה לְ הֶ ְדיוֹט הַ מֵּ סִ ית
ִמ ַנּיִן? שֶׁ ֶנּ ֱאמַ ר" :וְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ]ן[ ,וְ א יוֹסִ פוּ
ַלעֲשׂוֹת" )שם יג,יב(.
ה הַ מֵּ סִ ית אֲחֵ ִרים לְ עָ בְ ד ֹו ,וְ אָמַ ר לָהֶ ם 'עִ בְ דוּנִי' :אִ ם עָ בְ דוּ
אוֹת ֹו  -נִסְ קָ ל; וְ אִ ם א עֲבָ דוּהוּ  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ ִקּבְּ לוּ ִממֶּ נּוּ
אָמרוּ ל ֹו 'הִ ין' ,אֵ ינ ֹו נִסְ קָ ל .אֲבָ ל אִ ם הֵ סִ ית ַלעֲבו ַֹדת אִ ישׁ
וְ ְ

אַחֵ ר א ֹו לִ ְשׁאָר ִמינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אִ ם ִקבֵּ ל ִממֶּ נּוּ וְ אָמַ ר
'הִ יןֵ ,נ ֵל וְ ַנעֲבֹד' ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ ע ֲַדיִן א עָ בַ דְ ,שׁנֵיהֶ ם
נִסְ קָ לִ ין ,הַ מֵּ סִ ית וְ הַ מּוּסָ ת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א ֹתאבֶ ה ] [...וְ א
תִ ְשׁמַ ע" )שם יג,ט( ,הָ א שָׁ מַ ע וְ אָבָ ה  -חַ יָּב.
ו נָבִ יא הַ ִמּתְ נַבֵּ א בְּ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה כֵּיצַ ד? זֶה הָ אוֹמֵ ר
אָמ ָרה לִ י עֲבו ָֹדה ז ָָרה פְּ ל ֹונִית' א ֹו 'כּ ֹוכָב פְּ ל ֹונִי'' ,שֶׁ ִמּצְ וָה
' ְ
ַלעֲשׂוֹת ָכּ וְ ָכ ' א ֹו 'שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת ָכּ וְ ָכ ' .אֲפִ לּוּ כִּ ֵוּן אֶ ת
הַ ֲה ָלכָה לְ טַ מֵּ א אֶ ת הַ טָּ מֵ א וּלְ טַ הֵ ר אֶ ת הַ טָּ הוֹר  -אִ ם הִ תְ רוּ
בּ ֹו בִּ פְ נֵי ְשׁ ַניִם ,ה ֲֵרי זֶה ֶנ ֱח ָנק ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רַ " :ואֲשֶׁ ר י ְַדבֵּ ר בְּ שֵׁ ם
ֱא הִ ים אֲחֵ ִרים וּמֵ ת הַ נָּבִ יא הַ הוּא" )שם יח,כ( ,וְ אַזְ הָ ָרה שֶׁ לּ ֹו
ִמכְּ ַלל שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ שֵׁ ם ֱא הִ ים אֲחֵ ִרים א תַ זְ כִּ ירוּ" )שמות כג,יג(.
ז וְ אָסוּר ַלע ֲֹר ִדּין וּתְ שׁוּבָ ה עִ ם ִמתְ נַבֵּ א בְּ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה,
וְ אֵ ין שׁ ֹואֲלִ ין ִממֶּ נּוּ אוֹת וּמוֹפֵ ת ,וְ ִאם עָ שָׂ ה מֵ עַ צְ מ ֹו  -אֵ ין
יחין עָ לָיו וְ אֵ ין ְמהַ ְרה ֲִרין בּ ֹו .וְ כָל הַ ְמּחַ שֵּׁ ב בָּ אוֹתוֹת
מַ ְשׁגִּ ִ
שֶׁ לּ ֹו שֶׁ מָּ א אֱמֶ ת הֵ ן  -עָ בַ ר בְּ א תַ עֲשֶׂ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א
תִ ְשׁמַ ע אֶ ל ִדּבְ ֵרי הַ נָּבִ יא הַ הוּא" )דברים יג,ד(.
וְ כֵן נְבִ יא הַ שֶּׁ קֶ ר ִ -מיתָ ת ֹו בְּ חֶ נֶק ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ נִּתְ נַבֵּ א בְּ שֵׁ ם
יי ,וְ א הוֹסִ יף וְ א גּ ַָרע ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אַ הַ נָּבִ יא אֲשֶׁ ר יָזִ יד
לְ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר בִּ ְשׁ ִמי ,אֵ ת אֲשֶׁ ר א צִ וִּ יתִ יו לְ ַדבֵּ רַ ,ואֲשֶׁ ר י ְַדבֵּ ר
בְּ שֵׁ ם ֱא הִ ים אֲחֵ ִרים  -וּמֵ ת הַ נָּבִ יא הַ הוּא" )שם יח,כ(.
ח אֶ חָ ד הַ ִמּתְ נַבֵּ א מַ ה שֶּׁ א שָׁ מַ ע בְּ מַ ְראֵ ה הַ נְּבוּאָה ,א ֹו ִמי
שֶׁ שָּׁ מַ ע ִדּבְ ֵרי נָבִ יא חֲבֵ ר ֹו ,וְ אָמַ ר שֶׁ ָדּבָ ר זֶה ל ֹו ֶנאֱמַ ר ,וְ הוּא
וּמיתָ ת ֹו בְּ חֶ נֶק.
נִתְ נַבֵּ א בּ ֹו  -ה ֲֵרי זֶה נְבִ יא שֶׁ קֶ רִ ,
ט כָּל הַ מּ ֹונֵעַ עַ צְ מ ֹו מֵ ה ֲִריגַת נְבִ יא שֶׁ קֶ ר ִמפְּ נֵי מַ ֲעלָת ֹו,
שֶׁ ֲה ֵרי הוּא ה ֹו ֵל בְּ ַד ְרכֵי הַ נְּבוּאָה  -ה ֲֵרי זֶה עוֹבֵ ר בְּ א
ממֶּ נּוּ" )שם
תַ עֲשֶׂ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :בְּ זָדוֹן ִדּבְּ ר ֹו הַ נָּבִ יא ,א תָ גוּר ִ
יח,כב( .וְ כֵן הַ מּ ֹונֵעַ עַ צְ מ ֹו ִמלְּ לַמֵּ ד עָ לָיו חוֹבָ ה א ֹו הַ פָּ חֵ ד וְ י ֵָרא
ִמ ְדּבָ ָריו  -ה ֲֵרי הוּא בִּ כְ ַלל " א תָ גוּר ִממֶּ נּוּ" .וְ אֵ ין ָדּנִין
נְבִ יא הַ שֶּׁ קֶ ר אֶ לָּא בְּ בֵ ית ִדּין שֶׁ לְּ ִשׁבְ עִ ים וְ אֶ חָ ד.
י הַ נּו ֵֹדר בְּ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ הַ נּ ְִשׁבָּ ע בָּ הּ  -לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"וְ שֵׁ ם ֱא הִ ים אֲחֵ ִרים א תַ זְ כִּ ירוּ" )שמות כג,יג( .אֶ חָ ד הַ נּ ְִשׁבָּ ע
בָּ הּ לְ עַ צְ מ ֹו וְ אֶ חָ ד הַ נּ ְִשׁבָּ ע בָּ הּ ַלגּוֹי .וְ אָסוּר לְ הַ ְשׁבִּ יעַ לַגּוֹי
בְּ י ְִראָת ֹוַ ,ואֲפִ לּוּ לְ הַ זְ כִּ יר שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ א ֶדּ ֶר
אָדם
ְשׁבוּעָ ה אָסוּר ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ זְ כִּ ירוּ" .יא א ֹיאמַ ר ָ
ַלחֲבֵ ר ֹו ' ְשׁ ֹמר לִ י בְּ צַ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה פְּ ל ֹונִית' וְ כַיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
וְ כָל עֲבו ָֹדה ז ָָרה הַ כְּ תוּבָ ה בְּ כִ תְ בֵ י הַ ֹקּ ֶדשׁ  -מֻ תָּ ר לְ הַ זְ כִּ יר
ְשׁמָ הּ ,כְּ גוֹן פְּ עוֹר )במדבר כה,ג ועוד( וּבֵ ל )ישעיה מו,א( וּנְב ֹו )שם( וְ גַד
)שם סה,יא( וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן .וְ אָסוּר לִ גְ רֹם ַלאֲחֵ ִרים שֶׁ יִּ ְדּרוּ
וְ שֶׁ יְּ קַ יְּ מוּ בְּ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה אֶ לָּא הַ נּו ֵֹדר
בִּ ְשׁמָ הּ וְ הַ ְמּקַ יֵּם בִּ ְשׁמָ הּ ,וְ הוּא הַ נּ ְִשׁבָּ ע בִּ ְשׁמָ הּ.

ּפֶ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי
א הָ עוֹשֶׂ ה אוֹב א ֹו י ְִדּע ֹונִי בִּ ְרצוֹנ ֹו בְּ זָדוֹן  -חַ יָּב כּ ֵָרת; וְ אִ ם

אוב וידעוני ,מולך ,מצבה ואבן משכית

הָ יוּ שָׁ ם עֵ ִדים וְ הַ ְת ָראָה  -נִסְ קָ ל; הָ יָה שׁ ֹוגֵג  -מֵ בִ יא חַ טָּ את

ספר המדע  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  פרק ו-ז

ְקבוּעָ ה.
כֵּיצַ ד מַ עֲשֵׂ ה הָ אוֹב? זֶה שֶׁ הוּא עוֹמֵ ד וּמַ ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת
וּמנִיפ ֹו ,וְ הוּא ְמ ַדבֵּ ר
יְדוּעָ ה ,וְ אוֹחֵ ז שַׁ ְרבִ יט שֶׁ ַלּה ֲַדס בְּ יָד ֹו ְ
בַּ ָלּאט בִּ ְדבָ ִרים יְדוּעִ ים אֶ צְ לָם ,עַ ד שֶׁ יִּ ְשׁמַ ע הַ שּׁוֹאֵ ל כְּ אִ לּוּ
וּמ ִשׁיב ֹו עַ ל מַ ה שֶּׁ הוּא שׁוֹאֵ ל בִּ ְדבָ ִרים
אֶ חָ ד ְמ ַדבֵּ ר עִ מּ ֹו ְ
ָאזֶן,
ִמתַּ חַ ת הָ ֶ
אָרץ בְּ קוֹל נָמוּ עַ ד ְמאֹד ,וּכְ אִ לּוּ אֵ ינ ֹו ִנ ָכּר ל ֹ
אֶ לָּא בַּ מַּ ֲחשָׁ בָ ה מַ ְרגִּ ישׁ בּ ֹו.
וּמנַחֵ שׁ בָּ הּ ,עַ ד
וְ כֵן הַ לּוֹקֵ חַ גֻּלְ ֹגּלֶת הַ מֵּ ת וּמַ ְק ִטיר לָהּ ְ
שֶׁ יִּ ְשׁמַ ע כְּ ִאלּוּ קוֹל יוֹצֵ א ִמתַּ חַ ת שֶׁ ְחי ֹו ,שָׁ פָ ל עַ ד ְמאֹד,
וּמ ִשׁיב ֹו .כָּל אֵ לּוּ מַ עֲשֵׂ ה אוֹב הֵ ן ,וְ הָ עוֹשֶׂ ה אֶ חָ ד מֵ הֶ ן -
ְ
נִסְ קָ ל.
ב כֵּיצַ ד מַ עֲשֵׂ ה הַ יִּ ְדּע ֹונִי? מַ ִנּיחַ עֶ צֶ ם עוֹף שֶׁ ְשּׁמ ֹו 'יַדּוּעַ '
בְּ פִ יו ,וּמַ ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת ,וְ עוֹשֶׂ ה מַ ע ֲִשׂיּוֹת אֲחֵ רוֹת עַ ד שֶׁ יִּ פֹּל
כְּ נִכְ פֶּ ה ,וִ ַידבֵּ ר בְּ פִ יו ְדּבָ ִרים שֶׁ עֲתִ ִידים לִ הְ יוֹת .וְ כָל אֵ לּוּ
ִמינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הֵ ן .וְ אַזְ הָ ָרה שֶׁ לָּהֶ ן ִמ ַנּיִן? תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר:
"אַל תִּ פְ נוּ אֶ ל הָ אֹ ֹבת וְ אֶ ל הַ יִּ ְדּ ֹענִים" )ויקרא יט,לא(.
ג הַ נּוֹתֵ ן ִמזּ ְַרע ֹו לַמֹּ ֶל בִּ ְרצוֹנ ֹו בְּ זָדוֹן  -חַ יָּב כּ ֵָרת; בְּ שׁ ֹוגֵג -
מֵ בִ יא חַ טָּ את ְקבוּעָ ה .וְ אִ ם עָ שָׂ ה בְּ הַ תְ ָראָה וְ עֵ ִדים  -נִסְ קָ ל,
אָרץ
ַמּ ֶל  -מוֹת יוּמָ ת ,עַ ם הָ ֶ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אֲשֶׁ ר יִתֵּ ן ִמזּ ְַרע ֹו ל ֹ
י ְִרגְּ מֻ הוּ בָ אָבֶ ן" )שם כ,ב( .וְ אַזְ הָ ָרה שֶׁ לּ ֹו ִמ ַנּיִן? תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר:
וּמזּ ְַר ֲע א תִ תֵּ ן לְ הַ עֲבִ יר לַמֹּ ֶל " )שם יח,כא( ,וּלְ הַ לָּן הוּא
" ִ
אוֹמֵ ר " :א יִמָּ צֵ א בְ מַ עֲבִ יר בְּ נ ֹו וּבִ תּ ֹו בָּ אֵ שׁ" )דברים יח,י(.
כֵּיצַ ד הָ יוּ עו ִֹשׂין? מַ ְדלִ יק אֵ שׁ גְּ ד ֹולָה ,וְ לוֹקֵ חַ ִמ ְקצָ ת ז ְַרע ֹו
וּמוֹסְ ר ֹו לַכּוּמָ ִרין עוֹבְ ֵדי הָ אֵ שׁ ,וְ אוֹתָ ן הַ כּוּמָ ִרין נוֹתְ נִין הַ בֵּ ן
לְ אָבִ יו אַחַ ר שֶׁ נּ ְִמסַ ר בְּ י ָָדן לְ הַ עֲבִ יר ֹו בָּ אֵ שׁ בִּ ְרשׁוּתָ ן ,וַ אֲבִ י
הַ בֵּ ן הוּא שֶׁ מַּ עֲבִ יר בְּ נ ֹו עַ ל הָ אֵ שׁ בִּ ְרשׁוּת הַ כּוּמָ ִרין ,וּמַ עֲבִ יר
אוֹת ֹו בְּ ַרגְ ל ֹו ִמצַּ ד לְ צַ ד אַחֵ ר בְּ ת ֹו הַ שַּׁ לְ הֶ בֶ ת .א שֶׁ הוּא
שׂו ְֹרפ ֹו לַמֹּ ֶל  ,כְּ ֶד ֶר שֶׁ שּׂו ְֹרפִ ין בְּ נֵיהֶ ן וּבְ נוֹתֵ יהֶ ן ַלעֲבו ָֹדה
ז ָָרה אַחֶ ֶרת ,אֶ לָּא בְּ הַ עֲבָ ָרה בִּ לְ בַ ד הָ יְתָ ה עֲבו ַֹדת זֶה שֶׁ ְשּׁמ ֹו
' ֹמ ֶל ' .לְ פִ י ָכ הָ עוֹשֶׂ ה עֲבו ָֹדה ז ֹו ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה אַחֶ ֶרת חוּץ
ִממֹּ ֶל  -פָּ טוּר.
ַמּ ֶל וְ ַיעֲבִ יר ֹו
ד אֵ ינ ֹו חַ יָּב כּ ֵָרת א ֹו סְ ִקילָה עַ ד שֶׁ יִּ ְמסֹר ל ֹ
בְּ ַרגְ ל ֹו בָּ אֵ שׁ ֶדּ ֶר הַ עֲבָ ָרה .מָ סַ ר וְ א הֶ עֱבִ יר ,הֶ עֱבִ יר וְ א
מָ סַ ר ,א ֹו שֶׁ מָּ סַ ר וְ הֶ עֱבִ יר שֶׁ א ֶדּ ֶר הַ עֲבָ ָרה  -פָּ טוּר .וְ אֵ ינ ֹו
חַ יָּב עַ ד שֶׁ יִּ ְמסֹר ִמ ְקצָ ת ז ְַרע ֹו וְ ַינִּיחַ ִמ ְקצָ ת ֹו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י
ַמּ ֶל " )ויקרא כ,ג( ִ -מ ְקצָ ת ֹו וְ א כֻּלּ ֹו.
ִמזּ ְַרע ֹו נָתַ ן ל ֹ
ה אֶ חָ ד ז ֶַרע כָּשֵׁ ר וְ אֶ חָ ד ז ֶַרע פָּ סוּל ,אֶ חָ ד בָּ נָיו וּבְ נוֹתָ יו
וְ אֶ חָ ד בְּ נֵיהֶ ם וּבְ נֵי בְּ נֵיהֶ ם  -עַ ל כָּל יוֹצְ אֵ י י ְֵרכ ֹו הוּא חַ יָּב,
אַחיוֹתָ יו א ֹו
ִמפְּ נֵי שֶׁ הֵ ן ז ְַרע ֹו .אֲבָ ל אִ ם הֶ עֱבִ יר אֶ חָ יו א ֹו ְ

אֲבוֹתָ יו א ֹו שֶׁ הֶ עֱבִ יר עַ צְ מ ֹו  -פָּ טוּר .הֶ עֱבִ יר אֶ חָ ד ִמזּ ְַרע ֹו
וְ הוּא יָשֵׁ ן א ֹו שֶׁ הָ יָה סוֹמֵ א  -פָּ טוּר.
ו מַ צֵּ בָ ה שֶׁ אָסְ ָרה תּו ָֹרה הִ יא בִּ ְניָן שֶׁ יִּ הְ יוּ הַ ֹכּל ִמתְ קַ בְּ צִ ין
אֶ צְ לָהַּ ,ו ֲאפִ לּוּ ַלעֲבֹד אֶ ת יי ,שֶׁ כֵּן הָ יָה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדה ז ָָרה,
א הֶ י " )דברים
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תָ ִקים לְ מַ צֵּ בָ ה אֲשֶׁ ר שָׂ נֵא יי ֱ
טז,כב( .וְ כָל הַ מֵּ ִקים מַ צֵּ בָ ה  -לוֹקֶ ה.
ֲמוּרה בַּ תּו ָֹרה  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא
וְ כֵן אֶ בֶ ן מַ ְשׂכִּ ית הָ א ָ
ִמ ְשׁתַּ ֲחוֶה עָ לֶיהָ לַשֵּׁ ם ,לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אֶ בֶ ן מַ ְשׂכִּ ית א
אַרצְ כֶם לְ הִ ְשׁתַּ ֲחוֹת עָ לֶיהָ " )ויקרא כו,א(; ִמפְּ נֵי שֶׁ ֵכּן
תִ תְּ נוּ בְּ ְ
הָ יָה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,לְ הַ ִנּיחַ אֶ בֶ ן לְ פָ נֶיהָ לְ הִ ְשׁתַּ ֲחווֹת
עָ לֶיהָ  ,לְ פִ י ָכ אֵ ין עו ִֹשׂין כֵּן לַיי .וְ אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה עַ ד שֶׁ יִּ פְ שֹׁט
ָי ָדיו וְ ַרגְ לָיו עַ ל הָ אֶ בֶ ן וְ נ ְִמצָ א כֻּלּ ֹו מוּטָ ל עָ לֶיהָ  ,שֶׁ זּ ֹו הִ יא
ֲמוּרה בַּ תּו ָֹרה.
הִ ְשׁתַּ ֲח ָויָה הָ א ָ
ֲמוּרים? בִּ ְשׁאָר הָ א ֲָרצוֹת .אֲבָ ל בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ -
ז בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
מֻ תָּ ר לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת לַיי עַ ל הָ אֲבָ נִים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תִ תְּ נוּ
אַרצְ כֶם אֵ ין אַ תֶּ ם
אַרצְ כֶם לְ ִה ְשׁתַּ ֲחוֹת עָ לֶיהָ "  -בְּ ְ
בְּ ְ
ִמ ְשׁתַּ חֲוִ ים עַ ל הָ אֲבָ נִים ,אֲבָ ל אַ תֶּ ם ִמ ְשׁתַּ חֲוִ ים עַ ל הָ אֲבָ נִים
הַ ְמּפֻצָּ לוֹת שֶׁ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ.
וּמפְּ נֵי זֶה ָנהֲגוּ כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ צִּ יעַ מַ ֲחצָ לוֹת בְּ בָ תֵּ י כְּ נֵסִ יּוֹת
ִ
הָ ְרצוּפוֹת בַּ אֲבָ נִים ,א ֹו ִמינֵי קַ שׁ וָתֶ בֶ ן ,לְ הַ בְ ִדּיל בֵּ ין פְּ נֵיהֶ ם
וּבֵ ין הָ אֲבָ נִים .וְ אִ ם א מָ צָ א ָדּבָ ר מַ בְ ִדּיל בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין הָ אֶ בֶ ן -
וּמ ְשׁתַּ ֲח ֶוה ,א ֹו שׁוֹחֶ ה עַ ל צִ דּ ֹו וּמַ טֶּ ה,
ה ֹו ֵל לְ מָ קוֹם אַחֵ ר ִ
כְּ ֵדי שֶׁ א י ְַדבִּ יק פָּ נָיו בָּ אֶ בֶ ן.
ח הַ ִמּ ְשׁתַּ ֲחוֶה לַיי עַ ל הָ אֲבָ נִים הַ ְמּפֻצָּ לוֹת בְּ א פִּ שּׁוּט י ַָדיִם
וְ ַרגְ ַליִם  -אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה ,אֲבָ ל מַ כִּ ין אוֹת ֹו מַ כַּת מַ ְרדּוּת .אֲבָ ל
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה :אַחַ ת ִה ְשׁתַּ ֲח ָויָה בְּ פִ שּׁוּט י ַָדיִם וְ ַרגְ ַליִם א ֹו
הִ ְשׁתַּ ֲח ָויָה בְּ א פִּ שּׁוּט י ַָדיִם וְ ַרגְ ַליִםִ ,משָּׁ עָ ה שֶׁ יִּ כְ בֹּשׁ פָּ נָיו
בַּ קַּ ְרקַ ע לָהּ  -נִסְ קָ ל.
ט הַ נּוֹטֵ עַ אִ ילָן אֵ צֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ א ֹו בְּ כָל הָ ֲעז ָָרה ,בֵּ ין אִ ילָן
סְ ָרק בֵּ ין אִ י ָלן מַ ֲאכָל  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ עָ שָׂ ה אוֹת ֹו נוֹאי
ל ִַמּ ְק ָדּשׁ וְ יֹפִ י ל ֹו ,ה ֲֵרי זֶה לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תִ טַּ ע לְ
לּ " )דברים
אֲשֵׁ ָרה כָּל עֵ ץ אֵ צֶ ל ִמזְ בַּ ח יי ֱא הֶ י אֲשֶׁ ר תַּ עֲשֶׂ ה ָ
טז,כא(ִ ,מפְּ נֵי שֶׁ זֶּה הָ יָה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדה ז ָָרה :נו ְֹטעִ ין אִ ילָנוֹת
בְּ צַ ד ִמזְ בֵּ חַ שֶׁ לָּהּ ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ תְ קַ בְּ צוּ שָׁ ם הָ עָ ם.
י וְ אָסוּר ַלעֲשׂוֹת אַכְ סַ ְד ָראוֹת שֶׁ לְּ עֵ ץ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ כְּ ֶד ֶר
שֶׁ עו ִֹשׂין בַּ חֲצֵ רוֹת ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא בְּ בִ ְניָן וְ אֵ ינ ֹו עֵ ץ נָטוּעַ ,
הַ ְרחָ קָ ה יְתֵ ָרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כָּל עֵ ץ" .אֶ לָּא כָּל הָ אַכְ סַ ְד ָראוֹת
וְ הַ סְּ כָכ ֹות הַ יּוֹצְ אוֹת ִמן הַ כְּ תָ לִ ים שֶׁ הָ יוּ בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ  -שֶׁ לְּ אֶ בֶ ן
הָ יוּ ,א שֶׁ לְּ עֵ ץ.

יעי
ּפֶ ֶרק ְׁש ִב ִ
וּמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ וְ כָל
א ִמצְ וַת עֲשֵׂ ה ִהיא לְ אַ בֵּ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה ְ
הַ ַנּעֲשֶׂ ה בִּ ְשׁבִ ילָהּ ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :אַ בֵּ ד תְּ אַ בְּ דוּן אֶ ת כָּל

69

איבוד ע"ז ואיסור הנאתה

הַ ְמּ ֹקמוֹת) "...דברים יב,ב( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :כִּ י אִ ם ֹכּה תַ עֲשׂוּ לָהֶ ם,
ִמזְ בְּ ֹחתֵ יהֶ ם תִּ ֹתּצוּ) "...שם ז,ה(.
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וּבְ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמצְ וָה לִ ְרדֹּף אַח ֲֶריהָ עַ ד שֶׁ נְּאַ בֵּ ד אוֹתָ הּ ִמכָּל
ָאָרץ אֵ ין אָנוּ ְמצֻוִּ ין לִ ְר ֹדּף אַח ֲֶריהָ ,
אַרצֵ נוּ ,אֲבָ ל בְּ חוּצָ ה ל ֶ
ְ
אֶ לָּא כָּל מָ קוֹם שֶׁ נִּכְ בֹּשׁ אוֹת ֹו  -נְאַ בֵּ ד כָּל עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ בּ ֹו,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אִ בַּ ְדתֶּ ם אֶ ת ְשׁמָ ם ִמן הַ מָּ קוֹם הַ הוּא" )שם יב,ג( -
בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל אַ תָּ ה ְמ ֻצוֶּה לִ ְרדֹּף אַח ֲֵריהֶ ן ,וְ אֵ ין אַ תָּ ה ְמ ֻצ ֶוּה
ָאָרץ.
לִ ְרדֹּף אַח ֲֵריהֶ ן בְּ חוּצָ ה ל ֶ
ב עֲבו ָֹדה ז ָָרה עַ צְ מָ הְּ ,
וּמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ  ,וְ תִ ְקרֹבֶ ת שֶׁ לָּהּ ,וְ כָל
הַ ַנּעֲשֶׂ ה בִּ ְשׁבִ ילָהּ  -אָסוּר בַּ ֲהנָאָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תָ בִ יא
תוֹעֵ בָ ה אֶ ל בֵּ יתֶ " )שם ז,כו( .וְ כָל הַ ֶנּ ֱהנֶה בְּ אֶ חָ ד ִמכָּל אֵ לּוּ -
לוֹקֶ ה ְשׁתַּ יִם :אַחַ ת ִמשּׁוּם "וְ א תָ בִ יא תוֹעֵ בָ ה אֶ ל בֵּ יתֶ ",
וְ אַחַ ת ִמשּׁוּם "וְ א י ְִדבַּ ק בְּ י ְָד ְמאוּמָ ה ִמן הַ חֵ ֶרם" )שם יג,יח(.
ֲסוּרה; אֲפִ לּוּ
ג בְּ הֵ מָ ה שֶׁ הִ ְק ִריבוּהָ ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ֻ -כּלָּהּ א ָ
פִּ ְרשָׁ הּ וְ עַ צְ מ ֹותֶ יהָ וְ קַ ְרנֶיהָ ְ
וּטלָפֶ יהָ וְ עו ָֹרהּ  -הַ כֹּל אָסוּר
בַּ ֲהנָאָה .לְ פִ י ָכ ִ ,אם הָ יָה בָּ עוֹר סִ ימָ ן שֶׁ יּו ֵֹדעַ בּ ֹו שֶׁ זֶּה הָ עוֹר
תִּ ְק ֹרבֶ ת עֲבו ָֹדה ז ָָרה הוּא ,כְּ גוֹן שֶׁ הָ יוּ עו ִֹשׂין ,שֶׁ קּו ְֹרעִ ין קֶ ַרע
עָ גֹל כְּ ֶנגֶד הַ לֵּב וּמוֹצִ יאִ ין הַ לֵּב  -ה ֲֵרי כָּל אוֹתָ ן הָ עוֹרוֹת
ֲסוּרין בַּ ֲהנָאָה .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
שֶׁ הֵ ן ָכּ  ,א ִ
ד מַ ה בֵּ ין עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לְּ גוֹי ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל?
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה ִמיָּד ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לְּ נָכְ ִרי  -א ָ
"פְּ סִ ילֵי ֱא הֵ יהֶ ם תִּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ" )שם ז,כה( ִ -משֶּׁ פְּ סָ ל ֹו ַנעֲשָׂ ה
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה עַ ד שֶׁ תֵּ עָ בֵ ד,
ל ֹו אֱל ֹוהַּ ; וְ שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל  -אֵ ינָהּ א ָ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ שָׂ ם בַּ סָּ תֶ ר" )שם כז,טו(  -עַ ד שֶׁ ַיּעֲשֶׂ ה לָהּ ְדּבָ ִרים
וּמשַׁ ְמּשֵׁ י עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,בֵּ ין שֶׁ לְּ גוֹי
שֶׁ בַּ סֵּ תֶ ר ,שֶׁ הֵ ן עֲבו ָֹדתָ הְּ .
ֲסוּרין עַ ד שֶׁ יִּ ְשׁתַּ ְמּשׁוּ בָּ הֶ ן ַלעֲבו ָֹדה
בֵּ ין שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל  -אֵ ינָן א ִ
ז ָָרה.
ה הָ עוֹשֶׂ ה עֲבו ָֹדה ז ָָרה ַלאֲחֵ ִרים  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא לוֹקֶ ה,
ֲסוּרה ִמיָּד,
ְשׂכָר ֹו מֻ תָּ ר; ַו ֲאפִ לּוּ עָ שָׂ ה אוֹתָ הּ לְ גוֹי ,שֶׁ הִ יא א ָ
ִמפְּ נֵי שֶׁ אֵ ינָהּ ֶנאֱסֶ ֶרת עַ ד שֶׁ תִּ גָּמֵ ר ,וּמַ כּוֹשׁ הָ אַחֲרוֹן שֶׁ גּו ְֹמ ָרהּ
אֵ ין בּ ֹו שָׁ ֶוה פְּ רוּטָ ה.
הַ לּוֹקֵ חַ גְּ רוּטָ אוֹת ִמן הַ גּ ֹויִים וּמָ צָ א בָּ הֶ ן עֲבו ָֹדה ז ָָרה :אִ ם
נָתַ ן מָ עוֹת וְ א מָ שַׁ ַ -י ֲחזִ י ֵרם לַגּוֹי; וְ כֵן אִ ם מָ שַׁ וְ א נָתַ ן
מָ עוֹת  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ ְמּ ִשׁיכָה בְּ גוֹי ק ֹונָה ,כְּ מֶ קַּ ח טָ עוּת
הוּא; מָ שַׁ וְ נָתַ ן מָ עוֹת  -יוֹלִ יכָהּ לְ ָים הַ מֶּ לַח .וְ כֵן גּוֹי וְ גֵר
שֶׁ יּ ְָרשׁוּ אֶ ת אֲבִ יהֶ ן גּוֹי  -יָכ ֹול הוּא הַ גֵּר לוֹמַ ר לַגּ ֹוי ' ֹטל
אַ תָּ ה עֲבו ָֹדה ז ָָרה ַו ֲאנִי מָ עוֹת'' ,אַ תָּ ה ֵיין נֶסֶ ַו ֲאנִי פֵּ רוֹת'.
וְ אִ ם ִמשֶּׁ בָּ אוּ לִ ְרשׁוּת הַ גֵּר  -אָסוּר.
ו צוּרוֹת שֶׁ עָ שׂוּ אוֹתָ ן גּ ֹויִים לְ נוֹאי  -מֻ תָּ ִרין בַּ ֲהנָאָה;
ֲסוּרין .כֵּיצַ ד? כָּל
וְ צוּרוֹת שֶׁ עָ שׂוּ אוֹתָ ן ַלעֲבו ָֹדה  -א ִ
ֲסוּרים בַּ ֲהנָאָהִ ,מפְּ נֵי
הַ צּוּרוֹת הַ נּ ְִמצָ אוֹת בַּ כְּ פָ ִרים  -א ִ
שֶׁ חֶ זְ קָ תָ ן שֶׁ הֵ ן עֲשׂוּיִין ַלעֲבו ָֹדה .וְ הַ נּ ְִמצָ אוֹת בַּ ְמּ ִדינָה :אִ ם
צוּרת
צּוּרה ַ
הָ יוּ עו ְֹמ ִדין עַ ל פֶּ תַ ח הַ ְמּ ִדינָה ,וְ הָ יָה בְּ יַד הַ ָ
מַ קֵּ ל א ֹו צִ פּוֹר א ֹו כַּדּוּר א ֹו סַ יִף א ֹו עֲטָ ָרה וְ טַ בַּ עַ ת  -חֶ זְ קָ ת ֹו
שֶׁ הוּא ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ אָסוּר בַּ ֲהנָאָה; וְ אִ ם לָאו  -ה ֲֵרי הוּא
בְּ חֶ זְ קַ ת לְ נוֹאי ,וּמֻ תָּ ר.

ז צְ ל ִָמים הַ נּ ְִמצָ אִ ים מֻ ְשׁלָכִ ים בַּ ְשּׁו ִָקים א ֹו בְּ ת ֹו
הַ גְּ רוּטָ אוֹת  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ מֻ תָּ ִרין ,וְ אֵ ין צָ ִרי לוֹמַ ר ִשׁבְ ֵרי
צְ ל ִָמים .אֲבָ ל הַ מּוֹצֵ א ַיד עֲבו ָֹדה ז ָָרה א ֹו ַרגְ לָהּ א ֹו אֵ בֶ ר
מֵ אֵ בָ ֶריהָ מֻ ְשׁ ָל  -ה ֲֵרי זֶה אָסוּר בַּ ֲהנָאָה; הוֹאִ יל וְ י ַָדע
צּוּרה הַ ֶנּעֱבֶ ֶדת  -ה ֲֵרי הִ יא
בְּ ו ַַדּאי שֶׁ זֶּה הָ אֵ בֶ ר ִמן הַ ָ
סּוּרהּ ,עַ ד שֶׁ יִּ וּ ַָדע ל ֹו שֶׁ בִּ ְטּלוּהָ הַ גּ ֹויִים.
בְּ אִ ָ
צוּרת חַ מָּ ה וּלְ בָ נָה ְוּד ָרקוֹן :אִ ם
ח הַ מּוֹצֵ א כֵּלִ ים ַו ֲעלֵיהֶ ן ַ
ֲקוּקים עַ ל
הָ יוּ כְּ לֵי כֶּסֶ ף וְ זָהָ ב א ֹו בִּ גְ ֵדי שָׁ נִי ,א ֹו שֶׁ הָ יוּ ח ִ
ֲסוּרין; וְ עַ ל ְשׁאָר
הַ ְנּז ִָמים וְ עַ ל הַ טַּ בָּ עוֹת  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ א ִ
הַ כֵּלִ ים  -מֻ תָּ ִריןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ חֶ זְ קָ תָ ן לְ נוֹאי .וְ כֵן ְשׁאָר הַ צּוּרוֹת
הַ נּ ְִמצָ אוֹת עַ ל כָּל הַ כֵּלִ ים  -חֶ זְ קָ תָ ן לְ נוֹאי ,וּמֻ תָּ ִרין.
ט עֲבו ָֹדה ז ָָרה ְ
וּמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ וְ כָל הַ ִתּ ְקרֹבֶ ת שֶׁ לָּהּ  -אוֹסְ ִרים
בְּ כָל שֶׁ הֵ ן .כֵּיצַ ד? עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ נִּתְ עָ ְרבָ ה בְּ צוּרוֹת שֶׁ לְּ נוֹאי,
אֲפִ לּוּ אַחַ ת בְּ כַמָּ ה ֲאלָפִ ים  -יוֹלִ י הַ ֹכּל לְ יָם הַ מֶּ לַח .וְ כֵן אִ ם
נִתְ עָ ֵרב כּוֹס שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה בְּ כַמָּ ה כּוֹסוֹת א ֹו חֲתִ יכָה ִמן
הַ בָּ שָׂ ר שֶׁ נִּכְ נַס לְ בֵ יתָ הּ בְּ כַמָּ ה חֲתִ יכוֹת  -יוֹלִ י הַ כֹּל לְ יָם
הַ מֶּ לַח .וְ כֵן עוֹר ָלבוּב שֶׁ נִּתְ עָ ֵרב בְּ כַמָּ ה עוֹרוֹת  -הַ ֹכּל אָסוּר
בַּ ֲהנָאָה.
עָ בַ ר וּמָ כַר עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,א ֹו אֶ חָ ד ִמ ְמּשַׁ ְמּשֶׁ יהָ  ,א ֹו תִּ ְקרֹבֶ ת
ֲסוּרין בַּ ֲהנָאָה ,וְ אוֹסְ ִרין בְּ כָל שֶׁ הֵ ן
שֶׁ לָּהּ  -ה ֲֵרי הַ ָדּ ִמים א ִ
ָמהוּ" )שם ז,כו(  -כָּל
ם
ר
ֶ
חֵ
כּ
ִיתָ
י
הָ
ַכּ ֲעבו ָֹדה ז ָָרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ
ֹ
וּמכָּל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ וְ תִ ְק ָרבְ תָּ הּ,
שֶׁ אַ תָּ ה מֵ בִ יא מֵ עֲבו ָֹדה ז ָָרה ִ
ה ֲֵרי הוּא כָּמוֹהָ .
י עֲבו ָֹדה ז ָָרה א ֹו אֲשֵׁ ָרה שֶׁ נּ ְִשׂ ְרפָ ה  -אֶ פְ ָרהּ אָסוּר בַּ ֲהנָאָה.
ֲסוּרה ,וְ הַ שַּׁ לְ הֶ בֶ ת מֻ תֶּ ֶרתִ ,מפְּ נֵי
וְ גַחֶ לֶת שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה א ָ
שֶׁ אֵ ין בָּ הּ מַ מָּ שׁ.
סְ פֵ ק עֲבו ָֹדה ז ָָרה אָסוּר ,וּסְ פֵ ק סְ פֵ קָ הּ מֻ תָּ ר .כֵּיצַ ד? כּוֹס
שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ נָּפַ ל בְּ אוֹצָ ר מָ לֵא כּוֹסוֹת ֻ -כּלָּן אֲסוּרוֹת,
ִמפְּ נֵי שֶׁ עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ כָל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ אוֹסְ ִרים בְּ כָל שֶׁ הֵ ן.
פָּ ַרשׁ כּוֹס אֶ חָ ד ִמן הַ תַּ ע ֲֹרבֶ ת וְ נָפַ ל לְ כוֹסוֹת ְשׁנִיִּ ים  -ה ֲֵרי
אֵ לּוּ מֻ תָּ ִרין.
טַ בַּ עַ ת שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ נִּתְ עָ ְרבָ ה בְּ מֵ אָה טַ בָּ עוֹת ,וְ נָפְ לוּ
ְשׁתַּ יִם מֵ הֶ ן ַליָּם הַ גָּדוֹל  -הֻתְּ רוּ הַ כֹּל ,שֶׁ ֲאנִי אוֹמֵ ר :אוֹתָ הּ
הַ טַּ בַּ עַ ת הָ יְתָ ה בִּ כְ ַלל הַ ְשּׁתַּ יִם שֶׁ נָּפְ לוּ .נִתְ עָ ְרבָ ה בְּ מֵ אָה
אַרבָּ עִ ים לְ מָ קוֹם אֶ חָ ד וְ ִשׁ ִשּׁים לְ מָ קוֹם אַחֵ ר ,וְ נָפְ לוּ
וְ נ ְֶחלְ קוְּ ,
אַרבָּ עִ ים ֻכּלָּן לְ טַ בָּ עוֹת אֲחֵ רוֹת ֻ -כּלָּן מֻ תָּ רוֹת ,שֶׁ ֲאנִי
הָ ְ
אוֹמֵ ר :אוֹתָ הּ הַ טַּ בַּ עַ ת הָ א ָ
ֲסוּרה ,בָּ רֹב הִ יא .נָפְ לוּ הַ ִשּׁ ִשּׁים
לְ טַ בָּ עוֹת אֲחֵ רוֹת ֻ -כּלָּן אֲסוּרוֹת.
יא הָ אֲשֵׁ ָרה  -בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה ֶנעֱבֶ ֶדת בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה עֲבו ָֹדה ז ָָרה
מֻ נַּחַ ת תַּ ְחתֶּ יהָ  ,אָסוּר לֵישֵׁ ב בְּ צֵ ל קוֹמָ תָ הּ ,וּמֻ תָּ ר לֵישֵׁ ב בְּ צֵ ל
הַ שָּׂ ִריגִ ים וְ הֶ עָ לִ ים שֶׁ לָּהּ .וְ אִ ם יֵשׁ ל ֹו ֶדּ ֶר אַחֶ ֶרת  -אָסוּר ל ֹו
ֲבר תַּ ְחתֶּ יהָ  .וְ ִאם אֵ ין שָׁ ם ֶדּ ֶר אַחֶ ֶרת  -עוֹבֵ ר תַּ ְחתֶּ יהָ
ַלע ֹ
כְּ שֶׁ הוּא ָרץ.
יב אֶ פְ רו ִֹחים שֶׁ ִקּ ְנּנוּ בָּ הּ וְ אֵ ינָן צְ ִריכִ ין לְ אִ מָּ ן  -מֻ תָּ ִרין;
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ֲסוּרין ,שֶׁ ה ֲֵרי
וְ הַ בֵּ יצִ ים וְ הָ אֶ פְ רו ִֹחים שֶׁ צְּ ִריכִ ין לְ אִ מָּ ן  -א ִ
הָ אֲשֵׁ ָרה כְּ מ ֹו בָּ סִ יס לָהֶ ן .וְ הַ קֵּ ן עַ צְ מ ֹו שֶׁ בְּ רֹאשָׁ הּ  -מֻ תָּ ר,
ִמפְּ נֵי שֶׁ הָ עוֹף מֵ בִ יא עֵ צָ יו ִממָּ קוֹם אַחֵ ר.
ֲסוּרים בַּ ֲהנָאָהִ .הסִּ יק בָּ הֶ ן אֶ ת
יג נָטַ ל ִממֶּ נָּה עֵ צִ ים  -א ִ
הַ תַּ נּוּר  -יוּצַ ן ,וְ אַחַ ר ָכּ יַסִּ יק בְּ עֵ צִ ים שֶׁ לְּ הֶ תֵּ ר וְ יֹאפֶ ה בּ ֹו.
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה.
אָפָ ה בּ ֹו אֶ ת הַ פַּ ת וְ א צִ נְּנ ֹו  -הַ פַּ ת א ָ
נִתְ עָ ְרבָ ה בַּ אֲחֵ רוֹת  -יוֹלִ י ְדּמֵ י אוֹתָ הּ הַ פַּ ת לְ יָם הַ מֶּ לַח ,כְּ ֵדי
וּשׁאָר הַ כִּ כָּרוֹת מֻ תָּ רוֹת.
שֶׁ א יֵהָ נֶה בָּ הְּ ,
יד נָטַ ל ִממֶּ נָּה ַכּ ְדכֵּד וְ ַ
אָרג בּ ֹו אֶ ת הַ בֶּ גֶד  -אָסוּר בַּ ֲהנָאָה.
נִתְ עָ ֵרב בִּ בְ ג ִָדים אֲחֵ ִרים  -יוֹלִ י ְדּמֵ י אוֹת ֹו הַ בֶּ גֶד לְ יָם
וּשׁאָר הַ בְּ ג ִָדים מֻ תָּ ִרין.
הַ מֶּ לַחְ ,
וּמֻ תָּ ר לִ טַּ ע תַּ ְחתֶּ יהָ י ְָרקוֹת ,בֵּ ין בִּ ימוֹת הַ חַ מָּ ה שֶׁ הֵ ן צְ ִריכִ ין
לְ צֵ ל ,בֵּ ין בִּ ימוֹת הַ גְּ שָׁ ִמיםִ ,מפְּ נֵי שֶׁ צֵּ ל הָ אֲשֵׁ ָרה שֶׁ הוּא
אָסוּר ,עִ ם הַ קַּ ְרקַ ע שֶׁ אֵ ינָהּ ֶנאֱסֶ ֶרת ,גּו ְֹר ִמין לִ ָירקוֹת אֵ לּוּ
לִ צְ ֹמחַ  ,וְ כָל שֶׁ ָדּבָ ר אָסוּר וְ ָדבָ ר מֻ תָּ ר גּו ְֹר ִמין ל ֹו  -ה ֲֵרי זֶה
מֻ תָּ ר בְּ כָל מָ קוֹם.
לְ פִ י ָכ  ,שָׂ ֶדה שֶׁ זִּ בְּ לָהּ בְּ זֶבֶ ל עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -מֻ תָּ ר לִ זְ ֹרעַ
אוֹתָ הּ; וּפָ ָרה שֶׁ פִּ ְטּמָ הּ בְּ כ ְַר ִשׁינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -תֵּ אָכֵל .וְ כֵן
כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
טו בָּ שָׂ ר א ֹו ַייִן א ֹו פֵּ ר ֹות שֶׁ הֱכִ ינוּם לְ הַ ְק ִריבָ ם ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה
 א נֶאֶ סְ רוּ בַּ ֲהנָאָה ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הִ כְ נִיסוּ אוֹתָ ן לְ בֵ יתעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,עַ ד שֶׁ יּ ְַק ִריבוּם לְ פָ נֶיהָ  .הִ ְק ִריבוּם לִ פְ נֵי עֲבו ָֹדה
ז ָָרה ַ -נעֲשׂוּ תִּ ְקרֹבֶ ת; וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ חָ זְ רוּ וְ הוֹצִ יאוּם  -ה ֲֵרי
ֲסוּרין לְ ע ֹולָם .וְ כָל הַ נּ ְִמצָ א בְּ בֵ ית עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,אֲפִ לּוּ
אֵ לּוּ א ִ
מַ יִם ָומֶ לַח ,אָסוּר בַּ ֲהנָאָה ִמן הַ תּו ָֹרה ,וְ הָ א ֹוכֵל ִממֶּ נּוּ כָּל
שֶׁ הוּא  -לוֹקֶ ה.
טז הַ מּוֹצֵ א כְּ סוּת וְ כֵלִ ים וּמָ עוֹת בְּ ֹראשׁ עֲבו ָֹדה ז ָָרה :אִ ם

ְמצָ אָן ֶדּ ֶר בִּ זָּיוֹן  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ מֻ תָּ ִרין; וְ אִ ם ְמצָ אָן ֶדּ ֶר כָּבוֹד
ֲסוּרין .כֵּיצַ ד? מָ צָ א כִּ יס מָ עוֹת תָּ לוּי בְּ צַ ָוּאר ֹו,
 ה ֲֵרי אֵ לּוּ א ִכְּ סוּת ְמקֻ פֶּ לֶת וּמֻ נַּחַ ת עַ ל רֹאשׁ ֹו ,כְּ לִ י כָּפוּי עַ ל ֹראשׁ ֹו  -ה ֲֵרי
זֶה מֻ תָּ רִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא ֶדּ ֶר בִּ זָּיוֹן .וְ כֵן כָּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה .מָ צָ א
בְּ רֹאשׁ ֹו ָדּבָ ר שֶׁ כַּיּוֹצֵ א בּ ֹו קָ ֵרב לְ גַבֵּ י הַ ִמּזְ בֵּ חַ  -ה ֲֵרי זֶה
אָסוּר.
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
ֲמוּרים? בִּ זְ מַ ן שֶׁ ְמּצָ אָן חוּץ לִ ְמקוֹם עֲבו ָֹדת ֹו.
אֲבָ ל אִ ם ְמצָ אָם בִּ פְ נִים ,בֵּ ין ֶדּ ֶר כָּבוֹד בֵּ ין ֶדּ ֶר בִּ זָּיוֹן ,בֵּ ין
ָדּבָ ר הָ ָראוּי ל ִַמּזְ בֵּ חַ בֵּ ין ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו ָראוּי ל ִַמּזְ בֵּ חַ  -כָּל
הַ נּ ְִמצָ א בִּ פְ נִים אָסוּר ,אֲפִ לּוּ מַ יִם ָומֶ לַח .וּפְ עוֹר וּמֶ ְרקוּלִ יס -
כָּל הַ נּ ְִמצָ א עִ מָּ הֶ ן ,בֵּ ין בִּ פְ נִים בֵּ ין בַּ חוּץ ,אָסוּר בַּ ֲהנָאָה .וְ כֵן
ֲסוּרה
אַבְ נֵי מֶ ְרקוּלִ יס  -כָּל אֶ בֶ ן הַ נּ ְִראֵ ית שֶׁ הִ יא עִ מּ ֹו ,א ָ
בַּ ֲהנָאָה.
יז עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ הָ יָה לָהּ מֶ ְרחָ ץ א ֹו גִּ נָּה ֶ -נ ֱהנִין בָּ הֶ ם שֶׁ א
בְּ טוֹבָ ה ,וְ אֵ ין ֶנ ֱהנִין בָּ הֶ ם בְּ טוֹבָ ה .הָ יָה לָהּ וְ ַלאֲחֵ ִרים -
ֶנ ֱהנִין בָּ הֶ ן אֲפִ לּוּ בְּ טוֹבַ ת הַ כּוּמָ ִרין ,וּבִ לְ בַ ד שֶׁ א יִתֵּ ן שָׂ כָר.
יח מֶ ְרחָ ץ שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -מֻ תָּ ר לִ ְרחֹץ בָּ הִּ ,מפְּ נֵי
שֶׁ הִ יא ַנעֲשֵׂ ית שָׁ ם לְ נוֹאי וְ א ַלעֲבו ָֹדה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
" ֱא הֵ יהֶ ם" )שם ז,כה; יב,ב-ג(  -בִּ זְ מַ ן שֶׁ נּ ֹוהֲגִ ין בָּ הּ ִמנְהַ ג ֱא הוּת,
וְ א בִּ זְ מַ ן שֶׁ ְמּבַ זִּ ין אוֹתָ ן ,כְּ גוֹן ז ֹו שֶׁ הִ יא עוֹמֶ ֶדת עַ ל הַ בִּ יב
וְ הַ ֹכּל מַ ְשׁתִּ ינִין בְּ פָ נֶיהָ  .וְ אִ ם הָ יְתָ ה ֶדּ ֶר עֲבו ָֹדתָ הּ בְּ ָכ -
אָסוּר לִ ָכּנֵס בּ ֹו.
יט סַ כִּ ין שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ שָּׁ חַ ט בָּ הּ  -ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ רִ ,מפְּ נֵי
ֲסוּרה,
שֶׁ הוּא ְמקַ לְ קֵ ל .וְ אִ ם הָ יְתָ ה בְּ הֵ מָ ה ְמ ֻס ֶכּנֶת  -ה ֲֵרי ז ֹו א ָ
ִמפְּ נֵי שֶׁ הוּא ְמתַ קֵּ ןַ ,וה ֲֵרי זֶה הַ ִתּקּוּן מֵ ֲהנָאַת ְמשַׁ ְמּשֵׁ י
עֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ כֵן אָסוּר ל ְַח ֹתּ בָּ הּ בָּ שָׂ רִ ,מפְּ ֵני שֶׁ הוּא ְמתַ קֵּ ן.
וְ אִ ם חָ תַ ֶדּ ֶר הֶ פְ סֵ ד וְ הַ ְשׁחָ תָ ה  -מֻ תָּ ר.

ּפֶ ֶרק ְׁש ִמינִ י
אָדם ,וְ א עָ שָׂ הוּ  -אִ ם נֶעֶ בַ ד,
א כָּל שֶׁ אֵ ין בּ ֹו תְּ פוּסַ ת יַד ָ
ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ ר בַּ ֲהנָאָה .לְ פִ י ָכ  ,הַ גּ ֹויִים הָ עוֹבְ ִדים אֶ ת הֶ הָ ִרים
וְ אֶ ת הַ גְּ בָ עוֹת ,וְ אֶ ת הָ אִ ילָנוֹת הַ נְּטוּעִ ין ִמתְּ ִחלָּתָ ן לְ פֵ רוֹת,
וְ אֶ ת הַ מַּ עְ יָנוֹת הַ נּוֹבְ עִ ין ל ַָרבִּ ים ,וְ אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ
מֻ תָּ ִרין בַּ ֲהנָאָה ,וּמֻ תָּ ר ֶלאֱכֹל אוֹתָ ן הַ פֵּ רוֹת שֶׁ נֶּעֶ בְ דוּ בִּ ְמקוֹם
גְּ ִדילָתָ ן וְ אוֹתָ הּ הַ בְּ הֵ מָ ה .וְ אֵ ין צָ ִרי לוֹמַ ר בְּ הֵ מָ ה שֶׁ ה ְֻקצָ ת
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,שֶׁ הִ יא מֻ תֶּ ֶרת בַּ אֲכִ ילָה; בֵּ ין שֶׁ הִ ְקצוּהָ
לְ עָ בְ ָדהּ בֵּ ין שֶׁ הִ ְקצוּהָ לְ הַ ְק ִריבָ הּ  -ה ֲֵרי ז ֹו מֻ תֶּ ֶרת.
ֲמוּרים שֶׁ אֵ ין הַ בְּ הֵ מָ ה ֶנאֱסֶ ֶרת? בְּ שֶׁ א עָ שָׂ ה
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
בָּ הּ מַ עֲשֶׂ ה לְ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה .אֲבָ ל ִאם עָ שָׂ ה בָּ הּ מַ עֲשֶׂ ה כָּל
שֶׁ הוּא  -אֲסָ ָרהּ .כֵּיצַ ד? כְּ גוֹן שֶׁ שָּׁ חַ ט בָּ הּ סִ ימָ ן ַלעֲבו ָֹדה
ֲסוּרה ,וְ כֵן
ז ָָרה .עָ שָׂ ה אוֹתָ הּ חֲלִ יפִ ין ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -א ָ
חֲלִ יפֵ י חֲלִ יפִ יןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ ַנּעֲשֵׂ ית כִּ ְדמֵ י עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
ֲמוּרים? בְּ בֶ הֱמַ ת עַ צְ מ ֹו .אֲבָ ל אִ ם שָׁ חַ ט
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בֶּ הֱמַ ת חֲבֵ ר ֹו ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה א ֹו הֶ חֱלִ יפָ הּ  -א נֶאֶ סְ ָרה ,שֶׁ אֵ ין
אָדם אוֹסֵ ר ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו שֶׁ לּ ֹו.
ָ
הַ ִמּ ְשׁתַּ ֲחוֶה לְ קַ ְרקַ ע ע ֹולָם  -א אֲסָ ָרהּ .חָ פַ ר בָּ הּ בּוֹרוֹת
וּמעָ רוֹת לְ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אֲסָ ָרהּ .ב מַ יִם שֶׁ עֲקָ ָרן
יחין ְ
ִשׁ ִ
הַ גַּל ,וְ הִ ְשׁתַּ ֲחוָה לָהֶ ן  -א אֲסָ ָרן .נְטָ לָן בְּ יָד ֹו וְ הִ ְשׁתַּ ֲח ָוה
לָהֶ ן  -אֲסָ ָרן .אַבְ נֵי הַ ר שֶׁ נּ ִַדּלְ ְדּלוּ ַועֲבָ ָדן בִּ ְמקוֹמָ ן  -מֻ תָּ רוֹת,
אָדם.
שֶׁ ה ֲֵרי אֵ ין בָּ הֶ ן תְּ פוּסַ ת יַד ָ
ג י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ זָּקַ ף לְ בֵ נָה לְ הִ ְשׁתַּ חֲווֹת לָהּ ,וְ א ִה ְשׁתַּ ֲחוָה,
וּבָ א גּוֹי וְ הִ ְשׁתַּ ֲחוָה לָהּ  -אֲסָ ָרהּ בַּ ֲהנָאָה ,שֶׁ זְּ ִקיפָ תָ הּ מַ עֲשֶׂ ה.
וְ כֵן אִ ם זָקַ ף בֵּ יצָ ה ,וּבָ א גּוֹי וְ הִ ְשׁתַּ ֲחוָה לָהּ  -אֲסָ ָרהּ .חָ תַ
ְדּלַעַ ת וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הּ וְ הִ ְשׁתַּ ֲחוָה לָהּ  -אֲסָ ָרהּ .הִ ְשׁתַּ ֲחוָה ַלחֲצִ י
הַ ְדּלַעַ ת ַוחֲצִ י הָ אַחֵ ר ְמ ֹע ֶרה בּ ֹו  -ה ֲֵרי זֶה אָסוּר ִמסָּ פֵ ק,
שֶׁ מָּ א זֶה הַ חֵ צִ י כְּ מ ֹו יָד לַחֵ צִ י הַ ֶנּ ֱעבָ ד.
אִ ילָן שֶׁ נְּטָ ע ֹו ִמ ְתּ ִחלָּה שֶׁ יְּ הֵ א ֶנעֱבָ ד  -אָסוּר בַּ ֲהנָאָה ,וְ ז ֹו הִ יא
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ֲמוּרה בַּ תּו ָֹרה )דברים טז,כא( .הָ יָה אִ ילָן נָטוּעַ וּגְ ָדּע ֹו
'אֲשֵׁ ָרה' הָ א ָ
וּפְ סָ ל ֹו לְ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אֲפִ לּוּ הִ בְ ִרי וְ הִ ְרכִּ יב בְּ גוּפ ֹו
שֶׁ ָלּאִ ילָן וְ הוֹצִ יא שָׂ ִריגִ ים ,כּו ֵֹרת אֶ ת הַ שָּׂ ִריגִ ים ,וְ הֵ ם
וּשׁאָר הָ אִ ילָן מֻ תָּ ר .וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁתַּ ֲחוֶה לְ ִאי ָלן
ֲסוּרים בַּ ֲהנָאָהְ ,
א ִ
 אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א ֶנאֱסַ ר גּוּפ ֹו ,כָּל הַ שָּׂ ִריגִ ים וְ הֶ עָ לִ יםוְ הַ לּוּ ָלבִ ין וְ הַ פֵּ רוֹת שֶׁ יּוֹצִ יא כָּל זְ מַ ן שֶׁ הוּא ֶנעֱבָ ד ,ה ֲֵרי אֵ לּוּ
ֲסוּרין בַּ ֲהנָאָה.
א ִ
אִ ילָן שֶׁ הָ יוּ הַ גּ ֹויִים ְמשַׁ ְמּ ִרין אֶ ת פֵּ רוֹתָ יו וְ או ְֹמ ִרים שֶׁ הֵ ם
מוּ ָכנִים ַלעֲשׂוֹת מֵ הֶ ן שֵׁ כָר לְ בֵ ית עֲבו ָֹדה ז ָָרה פְּ ל ֹונִית,
וְ עו ִֹשׂין מֵ הֶ ן שֵׁ כָר וְ שׁוֹתִ ין אוֹת ֹו בְּ יוֹם אֵ ָידם  -ה ֲֵרי זֶה
הָ אִ ילָן אָסוּר בַּ ֲהנָאָהִ ,מפְּ ֵני שֶׁ סְּ תָ מ ֹו שֶׁ הוּא אֲשֵׁ ָרה ,וּלְ פִ י ָכ
עו ִֹשׂין בְּ פֵ רוֹתָ יו ָכּ  ,שֶׁ זּ ֹו הִ יא חֻ קָּ הּ שֶׁ ָלּאֲשֵׁ ָרה.
ד אִ ילָן שֶׁ מַּ ע ֲִמ ִידין תַּ ְחתָּ יו עֲבו ָֹדה ז ָָרה :כָּל זְ מַ ן שֶׁ הִ יא
תַּ ְחתָּ יו  -אָסוּר בַּ ֲהנָאָה; נ ְִטּלָה ִמתַּ ְחתָּ יו עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -ה ֲֵרי
זֶה מֻ תָּ רִ ,מפְּ נֵי שֶׁ אֵ ין הָ אִ ילָן עַ צְ מ ֹו הוּא הַ ֶנּעֱבָ ד.
בַּ יִת שֶׁ בָּ נָה אוֹת ֹו הַ גּוֹי ִמתְּ ִחלָּה שֶׁ יִּ ְהיֶה הַ בַּ יִת עַ צְ מ ֹו ֶנעֱבָ ד,
וְ כֵן הַ ִמּ ְשׁתַּ ֲחוֶה לְ בַ יִת בָּ נוּי  -ה ֲֵרי זֶה אָסוּר בַּ ֲהנָאָה .הָ יָה
בָּ נוּי ,וְ סִ יְּ ד ֹו וְ כִ יְּ ר ֹו לְ שֵׁ ם עֲבו ָֹדה ז ָָרה עַ ד שֶׁ נִּתְ חַ ֵדּשׁ  -נוֹטֵ ל
מַ ה שֶּׁ ִח ֵדּשׁ ,וְ הַ ִחדּוּשׁ אָסוּר בַּ ֲהנָאָהִ ,מפְּ נֵי שֶׁ עָ שָׂ הוּ לְ עָ בְ ד ֹו,
וּשׁאָר הַ בַּ יִת מֻ תָּ ר .הִ כְ נִיס עֲבו ָֹדה ז ָָרה לְ ת ֹו הַ בַּ יִת :כָּל זְ מַ ן
ְ
שֶׁ הִ יא שָׁ ם  -הַ בַּ יִת אָסוּר בַּ ֲהנָאָה; הוֹצִ יאָ הּ  -הֻתַּ ר הַ בַּ יִת.
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה .הָ יְתָ ה
וְ כֵן אֶ בֶ ן שֶׁ חֲצָ בָ הּ ִמתְּ ִחלָּה לְ עָ בְ ָדהּ  -א ָ
חֲצוּבָ ה ,וְ צִ יְּ ָרהּ וְ כִ יְּ ָרהּ שֶׁ תֵּ עָ בֵ ד  -אֲפִ לּוּ צִ יֵּר וְ כִ יֵּר בְּ גוּף
הָ אֶ בֶ ן ,וְ אֵ ין צָ ִרי לוֹמַ ר אִ ם סִ יֵּד עָ לֶיהָ  ,נוֹטֵ ל מַ ה שֶּׁ ִח ֵדּשׁ,
וּשׁאָר הָ אֶ בֶ ן
וְ הוּא אָסוּר בַּ ֲהנָאָה ,הוֹאִ יל וְ ַנעֲשָׂ ה שֶׁ יֵּעָ בֵ דְ ,
ֲסוּרה
מֻ תָּ ר .ה אֶ בֶ ן שֶׁ הֶ ע ֱִמיד עָ לֶיהָ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -ה ֲֵרי ז ֹו א ָ
כָּל זְ מַ ן שֶׁ הִ יא עָ לֶיהָ ; סִ לֵּק עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -הָ אֶ בֶ ן מֻ תֶּ ֶרת.
ִמי שֶׁ הָ יָה בֵּ ית ֹו סָ מוּ לְ בֵ ית עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ נָפַ ל  -אָסוּר
לִ בְ נוֹת ֹו .כֵּיצַ ד הוּא עוֹשֶׂ ה? כּ ֹונֵס לְ ת ֹו שֶׁ לּ ֹו וּב ֹונֶה ,וְ אוֹת ֹו
הָ ֶרוַח ְממַ לְּ אֵ הוּ קוֹצִ ים א ֹו צוֹאָה ,כְּ ֵדי שֶׁ א י ְַר ִחיב בְּ בֵ ית
עֲבו ָֹדה ז ָָרה .הָ יָה הַ ֹכּתֶ ל שֶׁ לּ ֹו וְ שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -יִדּוֹן
מֶ חֱצָ ה לְ מֶ ֱחצָ ה :מֶ חֱצָ ה שֶׁ לּ ֹו מֻ תָּ ר בַּ ֲהנָאָה ,וְ שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה
אָסוּר .אֲבָ נָיו וְ עֵ צָ יו ַועֲפָ ר ֹו  -הַ ֹכּל אָסוּר בַּ ֲהנָאָה.
ֲסוּרים
וּשׁאָר ְדּבָ ִרים שֶׁ הֵ ן א ִ
ו כֵּיצַ ד ְמאַ בֵּ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה ְ
בִּ גְ ָללָהּ ,כְּ גוֹן ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ וְ תִ ְק ֹרבֶ ת שֶׁ לָּהּ? שׁוֹחֵ ק וְ זו ֶֹרה לָרוּחַ
א ֹו שׂו ֵֹרף וּמֵ ִטיל לְ יָם הַ מֶּ לַח.
אָדם שֶׁ ֶנּעֱבָ ד ,כְּ גוֹן הָ ִרים
ז ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ין בּ ֹו תְּ פוּסַ ת יַד ָ
וּבְ הֵ מָ ה וְ אִ ילָן  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הַ ֶנּעֱבָ ד עַ צְ מ ֹו מֻ תָּ ר בַּ ֲהנָאָה,
ֲסוּרין בַּ ֲהנָאָה ,וְ הַ ֶנּ ֱהנֶה בְּ כָל שֶׁ הוּא מֵ הֶ ן לוֹקֶ ה,
צִ פּוּיָיו א ִ
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ ְח ֹמד כֶּסֶ ף וְ זָהָ ב ֲעלֵיהֶ ם" )שם ז,כה( ,וְ כָל
צִ פּוּיֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה ה ֲֵרי הֵ ן בִּ כְ ַלל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ .
ח עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לַּגּ ֹויִים שֶׁ בִּ ְטּלוּהָ גּ ֹויִים קֹ ֶדם שֶׁ תָּ בוֹא לְ יַד
י ְִשׂ ָראֵ ל  -ה ֲֵרי ז ֹו מֻ תֶּ ֶרת בַּ ֲהנָאָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :פְּ סִ ילֵי ֱא הֵ יהֶ ם

תִּ ְשׂ ְרפוּן בָּ אֵ שׁ" )שם(  -בְּ שֶׁ בָּ אוּ לְ י ֵָדינוּ וְ הֵ ן נ ֹוהֲגִ ין בָּ הֶ ם
ֱא הוּת; אֲבָ ל אִ ם בִּ ְטּלוּם  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ מֻ תָּ ִרין.
ט עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ינָהּ בְּ טֵ לָה לְ ע ֹולָם .אֲפִ לּוּ הָ יָה
ֲסוּרה
לְ גוֹי בָּ הּ שֻׁתָּ פוּת  -אֵ ין בִּ טּוּל ֹו מוֹעִ יל כְּ לוּם ,אֶ לָּא א ָ
וּטעוּנָה גְּ נִיזָה .וְ כֵן עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לְּ גוֹי
בַּ ֲהנָאָה לְ ע ֹולָםְ ,
שֶׁ בָּ את לְ יַד י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אַחַ ר ָכּ בִּ ְטּלָהּ הַ גּוֹי  -אֵ ין בִּ טּוּל ֹו
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה לְ ע ֹולָם .וְ אֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל
מוֹעִ יל כְּ לוּם ,אֶ לָּא א ָ
ְמבַ טֵּ ל עֲבו ָֹדה ז ָָרה ַואֲפִ לּוּ בִּ ְרשׁוּת הַ גּוֹי.
גּוֹי קָ טָ ן א ֹו שׁוֹטֶ ה  -אֵ ינ ֹו ְמבַ טֵּ ל עֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ גוֹי שֶׁ בִּ טֵּ ל
עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,בֵּ ין שֶׁ לּ ֹו בֵּ ין שֶׁ לְּ ג ֹויִים אֲחֵ ִרים בְּ עַ ל כּ ְָרח ֹו -
אַף עַ ל פִּ י שֶׁ ֲאנָס ֹו י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל ָכּ  ,ה ֲֵרי ז ֹו בְּ טֵ לָה ,וּבִ לְ בַ ד
שֶׁ יְּ הֵ א הַ גּוֹי הַ ְמּבַ טֵּ ל עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה .אֲבָ ל ִמי שֶׁ אֵ ינ ֹו
עוֹבֵ ד  -אֵ ין בִּ טּוּל ֹו בִּ טּוּל.
הַ ְמּבַ טֵּ ל עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -בִּ טֵּ ל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ ; בִּ טֵּ ל ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ -
ֲסוּרה בַּ ֲהנָאָה כְּ מ ֹו שֶׁ הָ יְתָ ה ,עַ ד
ְמשַׁ ְמּשֶׁ יהָ מֻ תָּ ִרין ,וְ הִ יא א ָ
שֶׁ יְּ בַ ְטּלָהּ .וְ תִ ְקרֹבֶ ת עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אֵ ינָהּ בְּ טֵ לָה לְ ע ֹולָם.
י כֵּיצַ ד ְמבַ ְטּלָהּ? קָ טַ ע רֹאשׁ אָזְ נָהֹּ ,ראשׁ חָ ְטמָ הּ ,רֹאשׁ
אֶ צְ בָּ עָ הּ ,פְּ חָ סָ הּ בְּ פָ נֶיהָ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א ִחסְּ ָרהּ ,א ֹו שֶׁ ְמּכ ָָרהּ
לְ צו ֵֹרף י ְִשׂ ָראֵ ל  -ה ֲֵרי ז ֹו בְּ טֵ לָה .אֲבָ ל אִ ם ִמ ְשׁכְּ נָהּ ,א ֹו ְמכ ָָרהּ
לְ גוֹי ,א ֹו לְ י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ אֵ ינ ֹו צו ֵֹרף ,א ֹו שֶׁ נָּפְ לָה עָ לֶיהָ מַ פֹּלֶת
וְ א פִּ נָּהּ ,גְּ נָבוּהָ לִ סְ ִטים וְ א תְּ בָ עָ הָּ ,רקַ ק בְּ פָ נֶיהָ ִ ,ה ְשׁתִּ ין
בְּ פָ נֶיהָ  ,גְּ ָר ָרהּ ,ז ַָרק בָּ הּ אֶ ת הַ צּוֹאָה  -ה ֲֵרי ז ֹו אֵ ינָהּ בְּ טֵ לָה.
יא עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ הִ נִּיחוּהָ עוֹבְ ֶדיהָ  :בִּ ְשׁעַ ת שָׁ לוֹם  -מֻ תֶּ ֶרת
ֲסוּרהִ ,מפְּ נֵי
בַּ ֲהנָאָה ,שֶׁ ה ֲֵרי בִּ ְטּלוּהָ ; בִּ ְשׁעַ ת ִמלְ חָ מָ ה  -א ָ
שֶׁ א הִ ִנּיחוּהָ אֶ לָּא ִמפְּ נֵי הַ ִמּלְ חָ מָ ה.
ֲסוּרים בַּ ֲהנָאָה
עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ נּ ְִשׁבְּ ָרה מֵ אֵ לֶיהָ ְ -שׁבָ ֶריהָ א ִ
עַ ד שֶׁ יְּ בַ ְטּלוּהָ  .לְ פִ י ָכ  ,הַ מּוֹצֵ א ִשׁבְ ֵרי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -ה ֲֵרי
ֲסוּרין בַּ ֲהנָאָה ,שֶׁ מָּ א א בִּ ְטּלוּהָ הַ גּ ֹויִים .וְ אִ ם הָ יְתָ ה
אֵ לּוּ א ִ
שֶׁ לִּ פְ ָר ִקים ,וְ הֶ ְדיוֹט יָכוֹל לְ הַ ֲחזִ ָירהּ  -צָ ִרי לְ בַ טֵּ ל כָּל פֶּ ֶרק
וּפֶ ֶרק ִמפְּ ָרקֶ יהָ  .וְ אִ ם אֵ ינ ֹו יָכ ֹול לְ הַ ֲחזִ ָירהּ  -כֵּיוָן שֶׁ בִּ טֵּ ל
אֵ בֶ ר אֶ חָ ד ִממֶּ נָּה ,בָּ ְטלוּ כָּל הַ ְשּׁבָ ִרים.
יב ִמזְ בַּ ח עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ נִּפְ גַּם  -ע ֲַדיִן הוּא אָסוּר בַּ ֲהנָאָה,
עַ ד שֶׁ יִּ נָּתֵ ץ רֻ בּ ֹו בְּ יַד הַ גּ ֹויִים .וּבִ ימוֹס שֶׁ נִּפְ גַּם  -מֻ תָּ ר .אֵ י זֶה
הוּא בִּ ימוֹס וְ אֵ י זֶה הוּא ִמזְ בֵּ חַ ? בִּ ימוֹס  -אֶ בֶ ן אַחַ ת; ִמזְ בֵּ חַ
 אֲבָ נִים הַ ְרבֵּ ה .וְ כֵיצַ ד ְמבַ ְטּלִ ין אַבְ נֵי מֶ ְרקוּלִ יס? כֵּי ָוןשֶׁ בָּ נָה בָּ הֶ ן בִּ ְניָן א ֹו ִחפָּ ה בָּ הֶ ן אֶ ת הַ ְדּ ָרכִ ים וְ כַיּוֹצֵ א בָּ אֵ לּוּ -
ה ֲֵרי הֵ ן מֻ תָּ רוֹת בַּ ֲהנָאָה.
כֵּיצַ ד ְמבַ ְטּלִ ין אֶ ת הָ אֲשֵׁ ָרה? ִק ְרסֵ ם ִממֶּ נָּה עָ לֶהֵ ,ז ֵרד ִממֶּ נָּה
י ֹונֵק ,נָטַ ל ִממֶּ ָנּה מַ קֵּ ל א ֹו שַׁ ְרבִ יט ,א ֹו שֶׁ ְשּׁפָ יָהּ שֶׁ א
ֲסוּרה
לְ צָ ְר ָכּהּ  -ה ֲֵרי ז ֹו בְּ טֵ לָהְ .שׁפָ יָהּ לְ צָ ְר ָכּהּ  -הִ יא א ָ
וּשׁפָ יֶיהָ מֻ תָּ ִרין .וְ אִ ם הָ יְתָ ה שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,בֵּ ין לְ צָ ְרכָּהּ בֵּ ין
ְ
ֲסוּרין לְ ע ֹולָם ,שֶׁ עֲבו ָֹדה
לְ צָ ְרכּ ֹו ,בֵּ ין הִ יא וּבֵ ין ְשׁפָ יֶיהָ  -א ִ
ז ָָרה שֶׁ לְּ י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ין לָהּ בִּ טּוּל לְ ע ֹולָם.
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יעי
ּפֶ ֶרק ְּת ִׁש ִ
א ְשׁלשָׁ ה י ִָמים לִ פְ נֵי אֵ ֵידיהֶ ם שֶׁ לַּגּ ֹויִים ,אָסוּר לִ קַּ ח מֵ הֶ ם
וְ לִ ְמ ֹכּר לָהֶ ם ָדּבָ ר הַ ִמּתְ קַ יֵּם ,וְ לִ לְ ווֹת מֵ הֶ ן וּלְ הַ לְ ו ֹותָ ם,
וּלְ פָ ְרעָ ן וְ לִ פָּ ַרע מֵ הֶ ן ִמלְ ָוה שֶׁ בִּ ְשׁטָ ר א ֹו שֶׁ עַ ל הַ מַּ ְשׁכּוֹן;
אֲבָ ל ִמלְ ָוה עַ ל פֶּ ה נִפְ ָרעִ ין מֵ הֶ ןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא כְּ מַ צִּ יל ִמיּ ָָדן.
וּמֻ תָּ ר לִ ְמ ֹכּר לָהֶ ן ָדּבָ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו ִמתְ קַ יֵּם ,כְּ גוֹן י ְָרקוֹת
ֲמוּרים? בְּ אֶ ֶרץ
וְ תַ בְ ִשׁיל ,עַ ד יוֹם אֵ ָידם .בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל .אֲבָ ל בִּ ְשׁאָר א ֲָרצוֹת  -אֵ ינ ֹו אָסוּר אֶ לָּא יוֹם אֵ ָידם
בִּ לְ בַ ד.
עָ בַ ר וְ נָשָׂ א וְ נָתַ ן עִ מָּ הֶ ן בְּ אוֹתָ ן הַ ְשּׁלשָׁ ה י ִָמים  -ה ֲֵרי זֶה
מֻ תָּ ר בַּ ֲהנָאָה; וְ הַ נּוֹשֵׂ א וְ נוֹתֵ ן עִ מָּ הֶ ם בְּ יוֹם אֵ ָידם  -ה ֲֵרי זֶה
אָסוּר בַּ ֲהנָאָה .ב וְ אָסוּר לִ ְשׁ חַ ֹדּרוֹן לְ גוֹי בְּ יוֹם אֵ יד ֹו ,אֶ לָּא
אִ ם כֵּן נו ַֹדע שֶׁ אֵ ינ ֹו מו ֶֹדה בַּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ אֵ ינ ֹו עוֹבְ ָדהּ .וְ כֵן
גּוֹי שֶׁ שָּׁ לַח דֹּרוֹן לְ י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ יוֹם אֵ ָידם  -א יְקַ בְּ לֶנּוּ ִממֶּ נּוּ;
וְ אִ ם חָ שַׁ שׁ לְ אֵ יבָ ה  -נו ְֹטל ֹו בְּ פָ נָיו ,וְ אֵ ינ ֹו ֶנ ֱה ֶנה בּ ֹו ,עַ ד
שֶׁ יִּ וּ ַָדע ל ֹו שֶׁ זֶּה הַ גּוֹי אֵ ינ ֹו עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ אֵ ינ ֹו מו ֶֹדה
בָּ הּ.
ג הָ יָה אֵ ָידם שֶׁ לְּ אוֹתָ ם הַ גּ ֹויִים י ִָמים ַרבִּ יםְ ,שׁלשָׁ ה א ֹו
אַרבָּ עָ ה א ֹו עֲשָׂ ָרה  -כָּל אוֹתָ ן הַ יּ ִָמים כְּ יוֹם אֶ חָ ד הֵ ן ,וְ ֻכלָּן
ְ
ֲסוּרין עִ ם ְשׁלשָׁ ה י ִָמים שֶׁ לִּ פְ נֵיהֶ ן.
א ִ
ד הַ נּוֹצְ ִרים עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הֵ ם ,וְ יוֹם ִראשׁוֹן יוֹם אֵ ָידם
הוּא .לְ פִ י ָכ אָסוּר לָשֵׂ את וְ לָתֵ ת עִ מָּ הֶ ם בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל יוֹם
ישׁי וְ יוֹם ִשׁ ִשּׁי שֶׁ בְּ כָל שַׁ בָּ ת וְ שַׁ בָּ ת ,וְ אֵ ין צָ ִרי לוֹמַ ר יוֹם
ח ֲִמ ִ
ִראשׁוֹן עַ צְ מ ֹו שֶׁ הוּא אָסוּר בְּ כָל מָ קוֹם .וְ כֵן נ ֹוהֲגִ ים עִ מָּ הֶ ם
בְּ כָל אֵ ֵידיהֶ ם.
ה יוֹם שֶׁ ִמּתְ ַכּנְּסִ ין בּ ֹו הַ גּ ֹויִים לְ הַ ע ֲִמיד לָהֶ ן מֶ ֶל  ,וּמַ ְק ִריבִ ין
וּמקַ לְּ סִ ין לֵא הֵ יהֶ ן  -יוֹם אֵ ָידם הוּאַ ,וה ֲֵרי הוּא כִּ ְשׁאָר
ְ
אֵ ֵידיהֶ ן .אֲבָ ל גּוֹי שֶׁ הוּא עוֹשֶׂ ה אֵ יד לְ עַ צְ מ ֹו ,וּמו ֶֹדה ַלעֲבו ָֹדה
וּמקַ לְּ סָ הּ ,בְּ יוֹם שֶׁ נּ ֹולַד בּ ֹו ,בְּ יוֹם תִּ גְ לַחַ ת זְ קָ נ ֹו א ֹו
ז ָָרה שֶׁ לּ ֹו ְ
בְּ לו ִֹרית ֹו ,בְּ יוֹם שֶׁ עָ לָה בּ ֹו ִמן הַ יָּם א ֹו שֶׁ יָּצָ א בּ ֹו ִמבֵּ ית
ֲסוּרים ,בְּ יוֹם שֶׁ עָ שָׂ ה בּ ֹו ִמ ְשׁתֶּ ה לִ בְ נ ֹו ,וְ כַיּוֹצֵ א בָּ אֵ לּוּ -
הָ א ִ
אֵ ין אָסוּר אֶ לָּא אוֹת ֹו הַ יּוֹם וְ אוֹת ֹו הָ אִ ישׁ בִּ לְ בַ ד.
וְ כֵן יוֹם שֶׁ יָּמוּת לָהֶ ן בּ ֹו מֵ ת וְ ַיעֲשׂוּ אוֹת ֹו אֵ יד  -אוֹתָ ם
הָ עו ִֹשׂים א ִ
ֲסוּרין אוֹת ֹו הַ יּוֹם .וְ כָל ִמיתָ ה שֶׁ שּׂו ְֹרפִ ין בָּ הּ
כֵּלִ ים וּמַ ְק ִט ִירין ְקטֹ ֶרת  -בְּ יָדוּעַ שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה.
אֵ ין יוֹם הָ אֵ יד אָסוּר אֶ לָּא לָעוֹבְ ִדין בּ ֹו בִּ לְ בַ ד .אֲבָ ל הַ גּ ֹויִים
וּמשַׁ ְמּ ִרין אוֹת ֹו ִמנְהָ ג א ֹו
שֶׁ ְשּׂמֵ ִחים בּ ֹו וְ אוֹכְ לִ ין וְ שׁוֹתִ ין ְ
ִמפְּ נֵי כְּ בוֹד הַ מֶּ ֶל  ,אֲבָ ל הֵ ם אֵ ין מו ִֹדין בּ ֹו  -ה ֲֵרי אֵ לּוּ
מֻ תָּ ִרין לָשֵׂ את וְ לָתֵ ת עִ מָּ הֶ ן.
ו ְדּבָ ִרים שֶׁ הֵ ן ְמיֻחָ ִדין לְ ִמין ִמ ִמּינֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אָסוּר
לִ ְמכֹּר לְ עוֹבְ ֵדי אוֹתָ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ בְּ אוֹת ֹו הַ מָּ קוֹם לְ ע ֹולָם;
ְוּדבָ ִרים שֶׁ אֵ ינָן ְמיֻחָ ִדין לָהּ  -מֻ תָּ ר לִ ְמ ֹכּר אוֹתָ ם סְ תָ ם .וְ אִ ם
פֵּ ֵרשׁ הַ גּוֹי שֶׁ הוּא ק ֹונֶה אוֹתָ ם ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אָסוּר לִ ְמכֹּר
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ל ֹו ,אֶ לָּא אִ ם כֵּן פְּ סָ ל ֹו ִמלְּ הַ ְק ִריב ֹו ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין
מַ ְק ִריבִ ין חָ סֵ ר ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה.
ז הָ יוּ ְמעֹ ָרבִ ים ְדּבָ ִרים הַ ְמּיֻחָ ִדין עִ ם ְדּבָ ִרים שֶׁ אֵ ינָן ְמיֻחָ ִדין,
כְּ גוֹן לְ ב ֹונָה ַזכָּה בִּ כְ ַלל לְ ב ֹונָה ְשׁחֹ ָרה  -מ ֹוכֵר הַ ֹכּל סְ תָ ם,
וְ אֵ ין חו ְֹשׁ ִשׁין שֶׁ מָּ א ְילַקֵּ ט הַ ַזּכָּה לְ בַ ָדּהּ ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ כֵן
ָכּל כַּיּוֹצֵ א בָּ זֶה.
ח כְּ שֵׁ ם שֶׁ אֵ ין מוֹכְ ִרין לַגּ ֹויִים ְדּבָ ִרים שֶׁ מַּ ֲחזִ ִיקין בָּ הֶ ן י ְֵדיהֶ ן
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרהָ ,כּ אֵ ין מוֹכְ ִרין לָהֶ ם ָדּבָ ר שֶׁ יֵּשׁ בּ ֹו ֶנזֶק
ל ַָרבִּ ים ,כְּ גוֹן דֻּ בִּ ים ַוא ֲָריוֹת וּכְ ֵלי ַזיִן וּכְ בָ לִ ים וְ שַׁ לְ ְשׁלָיוֹת,
וְ אֵ ין מַ ְשׁ ִחיזִ ין לָהֶ ם אֶ ת הַ ַזּיִן .וְ כָל שֶׁ אָסוּר לְ מָ כְ ר ֹו לְ גוֹי -
אָסוּר לְ מָ כְ ר ֹו לְ י ְִשׂ ָראֵ ל הֶ חָ שׁוּד לִ ְמכֹּר לְ גוֹי .וְ כֵן אָסוּר
לִ ְמ ֹכּר כְּ לֵי ֶנזֶק לְ לִ סְ ִטים י ְִשׂ ָראֵ ל.
ט הָ יוּ י ְִשׂ ָראֵ ל שׁוֹכְ נִים בֵּ ינֵי הַ גּ ֹויִים ,וְ כ ְָרתוּ לָהֶ ם בְּ ִרית -
מֻ תָּ ר לָהֶ ם לִ ְמ ֹכּר כְּ ֵלי ַזיִן לְ עַ בְ ֵדי הַ מֶּ ֶל וּגְ יָסוֹתָ יוִ ,מפְּ נֵי
שֶׁ עו ִֹשׂים בָּ הֶ ם ִמלְ חָ מָ ה עִ ם צָ ֵרי הַ ְמּ ִדינָה לְ הַ צִּ ילָהּ ,וְ נ ְִמצְ אוּ
ְמגִ נִּים עָ לֵינוּ ,שֶׁ ה ֲֵרי אָנוּ ְשׁרוּיִין בְּ ת ֹוכָם.
עִ יר שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ עֲבו ָֹדה ָז ָרה  -מֻ תָּ ר לְ הַ ֵלּ חוּצָ ה לָהּ ,וְ אָסוּר
לְ הִ ָכּנֵס לְ ת ֹוכָהּ .הָ יָה חוּצָ ה לָהּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -מֻ תָּ ר לְ הַ ֵלּ
בְּ ת ֹוכָהּ .י הַ ְמּהַ ֵלּ ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם  -אָסוּר ל ֹו ַלעֲבֹר בְּ עִ יר
ֲמוּרים? בִּ זְ מַ ן שֶׁ הַ ֶדּ ֶר
שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה .בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
ְמיֻחֶ ֶדת לְ אוֹת ֹו מָ קוֹם .אֲבָ ל אִ ם יֵשׁ שָׁ ם ֶדּ ֶר אַחֶ ֶרת ,וְ נ ְִק ָרה
וְ הָ ַל בָּ ז ֹו  -מֻ תָּ ר .יא וְ אָסוּר לִ בְ נוֹת עִ ם הַ גּ ֹויִים כִּ פָּ ה
שֶׁ מַּ ע ֲִמ ִידים בָּ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה; וְ אִ ם עָ בַ ר וּבָ נָה ְ -שׂכָר ֹו מֻ תָּ ר.
אֲבָ ל בּ ֹונֶה הוּא לְ כַתְּ ִחלָּה הַ ְטּ ַר ְקלִ ין א ֹו הֶ חָ צֵ ר שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ
אוֹתָ הּ הַ כִּ פָּ ה.
יב עִ יר שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ הָ יוּ בָּ הּ ֲחנֻי ֹות ְמעֻטָּ רוֹת
וְ שֶׁ אֵ ינָן ְמעֻטָּ רוֹת :הַ ְמּעֻטָּ רוֹת  -אָסוּר לֵהָ נוֹת בָּ הֶ ן בְּ כָל מַ ה
שֶּׁ בְּ ת ֹוכָןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ חֶ זְ קָ תָ ן שֶׁ בִּ גְ לַל עֲבו ָֹדה ז ָָרה נִתְ עַ ְטּרוּ;
וְ שֶׁ אֵ ינָן ְמעֻטָּ רוֹת  -מֻ תָּ רוֹת בַּ ֲהנָאָה.
ֲחנֻי ֹות שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אָסוּר לִ ְשׂכֹּר אוֹתָ ןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ ְמּהַ נֶּה
ֲסוּרים
עֲבו ָֹדה ז ָָרה .יג הַ מּ ֹוכֵר בֵּ ית ֹו ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ָ -דּמָ יו א ִ
בַּ ֲהנָאָה ,וְ יוֹלִ י אוֹתָ ן לְ יָם הַ מֶּ לַח; אֲבָ ל גּ ֹויִים שֶׁ אָנְסוּ
י ְִשׂ ָראֵ ל וְ גָזְ לוּ בֵּ ית ֹו וְ הֶ ע ֱִמידוּ בּ ֹו עֲבו ָֹדה ז ָָרה ָ -דּמָ יו מֻ תָּ ִרין,
וְ כוֹתֵ ב וּמַ ֲעלֶה בְּ עַ ְר ָכּיוֹת שֶׁ לָּהֶ ם .יד ַוחֲלִ ילִ ין שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה
ז ָָרה  -אָסוּר לִ סְ פֹּד בָּ הֶ ן.
הוֹלְ כִ ין לִ ִיריד שֶׁ ַלּגּ ֹויִים ,וְ לו ְֹק ִחין מֵ הֶ ם בְּ הֵ מָ ה ַועֲבָ ִדים
וּשׁפָ חוֹת בְּ גַיּוּתָ ן וּבָ תִּ ים שָׂ דוֹת וּכְ ָר ִמים ,וְ כוֹתֵ ב וּמַ ֲעלֶה
ְ
בְּ עַ ְר ָכּיוֹת שֶׁ לָּהֶ ןִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא כְּ מַ צִּ יל ִמיּ ָָדם .בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים
א ִ
ֲמוּרים? בְּ לוֹקֵ חַ ִמבַּ עַ ל הַ בַּ יִת שֶׁ אֵ ינ ֹו נוֹתֵ ן מֶ כֶס .אֲבָ ל
הַ לּוֹקֵ חַ שָׁ ם ִמן הַ תַּ גָּר  -אָסוּרִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא נוֹתֵ ן מֶ כֶס,
וְ הַ מֶּ כֶס ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְ נ ְִמצָ א זֶה ְמהַ נֶּה עֲבו ָֹדה ז ָָרה .עָ בַ ר
וְ לָקַ ח ִמן הַ תַּ גָּר :אִ ם בְּ הֵ מָ ה לָקַ ח  -נוֹשֵׁ ר פַּ ְרסוֹתֶ יהָ ִמן
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אַרכֻּבָּ ה וּלְ מַ טָּ ה; וְ אִ ם כְּ סוּת וְ כֵלִ ים לָקַ ח ִ -י ְר ְקבוּ; לָקַ ח
הָ ְ
מָ עוֹת וּכְ לֵי מַ תָּ כוֹת  -יוֹלִ יכֵם לְ יָם הַ מֶּ לַח; לָקַ ח עֲבָ ִדים -
א מַ עֲלִ ין וְ א מו ִֹר ִידין.
טו גּוֹי שֶׁ עָ שָׂ ה ִמ ְשׁתֶּ ה לִ בְ נ ֹו א ֹו לְ בִ תּ ֹו  -אָסוּר לֵהָ נוֹת
ִמסְּ ָ
עוּדת ֹוַ .ואֲפִ לּוּ ֶלאֱכֹל הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ י וְ לִ ְשׁתּוֹת ִמשֶּׁ לּ ֹו שָׁ ם
אָסוּר ,הוֹאִ יל וּבִ ְמסִ בַּ ת הַ גּ ֹויִים ֲאכָל ֹו .וּמֵ אֵ מָ תַ י אָסוּר ֶלאֱכֹל
עוּדה ,וְ כָל יְמֵ י
אֶ צְ ל ֹו? ִמשֶּׁ יַּתְ ִחיל ַלעֲסֹק וּלְ הָ כִ ין צָ ְר ֵכּי הַ סְּ ָ
עוּדה
לשׁים יוֹם .וְ אִ ם עָ שָׂ ה סְ ָ
הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה ,וּלְ אַחַ ר הַ ִמּ ְשׁתֶּ ה ְשׁ ִ
לשׁים יוֹם אָסוּר,
אַחֶ ֶרת מֵ חֲמַ ת הַ נִּשּׂוּאִ ין ,אֲפִ לּוּ לְ אַחַ ר ְשׁ ִ
עַ ד ְשׁנֵים עָ שָׂ ר ֹח ֶדשׁ.
וְ כָל הַ הֶ ְרחֵ ק הַ זֶּה ִמפְּ נֵי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הוּא ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ קָ ָרא
לְ וְ אָכַלְ תָּ ִמזִּ בְ ח ֹו ,וְ לָקַ ְחתָּ ִמבְּ ֹנתָ יו לְ בָ נֶי  ,וְ זָנוּ בְ ֹנתָ יו אַח ֲֵרי
ֱא הֵ יהֶ ן ,וְ הִ זְ נוּ אֶ ת בָּ נֶי אַח ֲֵרי ֱא הֵ יהֶ ן" )שמות לד,טו-טז(.
טז בַּ ת י ְִשׂ ָראֵ ל א תָּ נִיק אֶ ת בְּ נָהּ שֶׁ ַלּנָּכְ ִריתִ ,מפְּ נֵי
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שֶׁ ְמּג ֶַדּלֶת בֵּ ן ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה .וְ א תְּ ַילֵּד אֶ ת הַ נָּכְ ִרית; אֲבָ ל
ְמ ַילּ ֶֶדת הִ יא בְּ שָׂ כָרִ ,משּׁוּם אֵ יבָ ה .וְ הַ נָּכְ ִרית ְמ ַילּ ֶֶדת אֶ ת בַּ ת
וּמנִיקָ ה אֶ ת בְּ נָהּ בִּ ְרשׁוּתָ הּ ,כְּ ֵדי שֶׁ א תַּ הַ ְר ֶגנּוּ.
י ְִשׂ ָראֵ לְ ,
יז הַ הוֹלְ כִ ין ַלתַּ ְרפּוּת  -אָסוּר לָשֵׂ את וְ לָתֵ ת עִ מָּ הֶ ן .וְ הַ בָּ אִ ין
שׁוּרין זֶה בָּ זֶה; שֶׁ אִ ם הָ יוּ
 מֻ תָּ ִרין ,וְ הוּא שֶׁ א יִהְ יוּ ְק ִשׁוּרין ,שֶׁ מָּ א ַדּעְ תָּ ן ַל ֲחזֹר .י ְִשׂ ָראֵ ל הַ ה ֹו ֵל ַלתַּ ְרפּוּת -
ְק ִ
בַּ הֲלִ יכָה מֻ תָּ ר לָשֵׂ את וְ לָתֵ ת עִ מּ ֹו ,שֶׁ מָּ א ַי ֲחזֹר בּ ֹו ,וּבַ ֲחזִ ָירה
אָסוּר .י ְִשׂ ָראֵ ל ְמשֻׁ מָּ ד  -בֵּ ין בַּ הֲלִ יכָה בֵּ ין בַּ חֲזִ ָירה אָסוּר.
יח י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ הָ ַל לִ ִיריד שֶׁ ַלּגּ ֹויִים  -בַּ חֲזִ ָירה אָסוּר לָשֵׂ את
וְ לָתֵ ת עִ מּ ֹו ,שֶׁ מָּ א עֲבו ָֹדה ז ָָרה מָ כַר לָהֶ ן שָׁ םְ .וּדמֵ י עֲבו ָֹדה
ֲסוּרים בַּ ֲהנָאָה ,וּבְ יַד הַ גּוֹי מֻ תָּ ִרין
ז ָָרה בְּ יַד י ְִשׂ ָראֵ ל א ִ
בַּ ֲהנָאָהִ .
וּמפְּ נֵי זֶה נו ְֹשׂאִ ין וְ נוֹתְ נִין עִ ם הַ גּוֹי הַ בָּ א ִמן
הַ תַּ ְרפּוּת ,וְ אֵ ין נו ְֹשׂאִ ין וְ נוֹתְ נִין עִ ם י ְִשׂ ָראֵ ל הַ בָּ א ִמן
הַ תַּ ְרפּוּת; וְ א עִ ם הַ ְמּשֻׁמָּ ד ,א בַּ הֲלִ יכָת ֹו וְ א בַּ חֲזִ ָירת ֹו.

ּפֶ ֶרק עֲ ִׂש ִירי
א אֵ ין כּו ְֹרתִ ין בְּ ִרית לְ עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה כְּ ֵדי שֶׁ ַנּעֲשֶׂ ה
עִ מָּ הֶ ן שָׁ לוֹם וְ ַנ ִנּיחַ אוֹתָ ם לְ עָ בְ ָדם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תִ כְ רֹת
לָהֶ ם בְּ ִרית" )דברים ז,ב( ,אֶ לָּא י ְַחזְ רוּ מֵ עֲבו ָֹדתָ הּ א ֹו יֵהָ ְרגוּ.
וְ אָסוּר לְ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם ,שֶׁ ֶנּ ֱאמַ ר" :וְ א תְ חָ נֵּם" )שם( .לְ פִ י ָכ ,
אִ ם ָראָה גּוֹי עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה אוֹבֵ ד א ֹו טוֹבֵ עַ בַּ נָּהָ ר  -א
ַי ֲע ֶלנּוּ; ָראָהוּ לָקוּחַ ַלמָּ ֶות  -א יַצִּ י ֶלנּוּ .אֲבָ ל לְ אַ בְּ ד ֹו בְּ יָד ֹו
א ֹו לְ ָד ְחפ ֹו לְ בוֹר וְ כַיּוֹצֵ א בָּ זֶה  -אָסוּרִ ,מפְּ נֵי שֶׁ אֵ ינ ֹו עוֹשֶׂ ה
עִ מָּ נוּ ִמלְ חָ מָ ה.
ֲמוּרים? בְּ גוֹי .אֲבָ ל מוֹסְ ֵרי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ הַ ִמּינִים
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
וְ הָ אֶ פִּ יקוֹרוֹסִ ין ִ -מצְ וָה לְ אַ בְּ ָדן בְּ יָד וּלְ הו ִֹר ָידן עַ ד בְּ אֵ ר
וּמסִ ִירין אֶ ת הָ עָ ם
שַׁ חַ תִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הֵ ן ְמצֵ ִרין לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ְ
מֵ אַח ֲֵרי יי ,כְּ יֵשׁוּעַ הַ נּוֹצְ ִרי וְ תַ לְ ִמ ָידיו וְ צָ דוֹק וּבַ יְתוֹס
וְ תַ לְ ִמ ֵידיהֶ ן ,שֵׁ ם ְרשָׁ עִ ים י ְִרקָ ב.
ב ִמכָּאן אַ תָּ ה לָמֵ ד שֶׁ אָסוּר לְ ַרפֹּאות עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה
אֲפִ לּוּ בְּ שָׂ כָר .וְ אִ ם הָ יָה ִמתְ י ֵָרא מֵ הֶ ן א ֹו שֶׁ הָ יָה חוֹשֵׁ שׁ ִמשּׁוּם
אֵ יבָ ה ְ -מ ַרפֵּ א בְּ שָׂ כָר ,אֲבָ ל בְּ ִחנָּם אָסוּר .וְ גֵר תּוֹשָׁ ב -
הוֹאִ יל וְ אַ תָּ ה ְמ ֻצוֶּה לְ הַ ֲחיוֹת ֹוְ ,מ ַרפְּ ִאין אוֹת ֹו בְּ ִחנָּם.
סוּר ָיה
ג אֵ ין מוֹכְ ִרין לָהֶ ם בָּ תִּ ים וְ שָׂ דוֹת בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל; וּבְ ְ
מוֹכְ ִרין לָהֶ ם בָּ תִּ ים ,אֲבָ ל א שָׂ דוֹת .וּמַ ְשׂכִּ ִירין לָהֶ ם בָּ תִּ ים
בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל ,וּבִ לְ בַ ד שֶׁ א ַיעֲשֵׂ ם ְשׁכוּנָה ,וְ אֵ ין ְשׁכוּנָה
סוּר ָיה
פְּ חוּתָ ה ִמ ְשּׁלשָׁ ה .וְ אֵ ין מַ ְשׂכִּ ִירין לָהֶ ם שָׂ דוֹת; וּבְ ְ
מַ ְשׂכִּ ִירין לָהֶ ם שָׂ דוֹתִ .
וּמפְּ נֵי מָ ה הֶ ֱח ִמירוּ בַּ שָּׂ ֶדה? ִמפְּ נֵי
שֶׁ יֵּשׁ בָּ הּ ְשׁתַּ יִם :מַ פְ ִקיעָ הּ ִמן הַ מַּ עַ ְשׂרוֹת ,וְ נוֹתֵ ן לָהֶ ם ֲח ִנ ָיּה
בַּ קַּ ְרקַ ע.
ָאָרץִ ,מפְּ נֵי
וּמֻ תָּ ר לִ ְמכֹּר לָהֶ ם בָּ תִּ ים וְ שָׂ דוֹת בְּ חוּצָ ה ל ֶ
אַרצֵ נוּ .ד אַף בְּ מָ קוֹם שֶׁ ִהתִּ ירוּ לְ הַ ְשׂכִּ יר  -א
שֶׁ אֵ ינָהּ ְ
לְ בֵ ית ִדּ ָירה הִ תִּ ירוִּ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא מַ כְ נִיס לְ ת ֹוכָהּ עֲבו ָֹדה
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ז ָָרה ,וְ ֶנאֱמַ ר" :וְ א תָ בִ יא תוֹעֵ בָ ה אֶ ל בֵּ יתֶ " )שם ז,כו( ,אֲבָ ל
מַ ְשׂכִּ יר לָהֶ ם בָּ תִּ ים ַלעֲשׂוֹתָ ם אוֹצָ ר .וְ אֵ ין מוֹכְ ִרין לָהֶ ם
פֵּ רוֹת וּתְ בוּאָה וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ם בִּ ְמחֻ בָּ ר לַקַּ ְרקַ ע; אֲבָ ל מ ֹוכֵר
וּמפְּ נֵי מָ ה
ָקץ ,א ֹו מ ֹוכֵר ל ֹו עַ ל ְמ ָנת לָקֹץ וְ קוֹצֵ ץִ .
הוּא ִמשֶּׁ יּ ֹ
אֵ ין מוֹכְ ִרין לָהֶ ם בִּ ְמחֻ בָּ ר? שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תְ חָ נֵּם" )שם ז,ב( -
א תִּ תֵּ ן לָהֶ ם ֲח ִניָּה בַּ קַּ ְרקַ ע; שֶׁ אִ ם א יִהְ יֶה לָהֶ ם קַ ְרקַ ע -
י ְִשׁיבָ תָ ן ְי ִשׁיבַ ת ע ֲַראי הִ יא.
וְ כֵן אָסוּר לְ סַ פֵּ ר בְּ ִשׁבְ חָ ןַ ,ואֲפִ לּוּ לוֹמַ ר 'כַּמָּ ה נָאֶ ה גּוֹי זֶה
בְּ ָ
צוּרת ֹו' ,קַ ל ָוחֹמֶ ר שֶׁ יְּ סַ פֵּ ר בְּ שֶׁ בַ ח מַ עֲשָׂ יו א ֹו שֶׁ יְּ חַ בֵּ ב ָדּבָ ר
ִמ ִדּבְ ֵריהֶ ם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תְ חָ נֵּם"  -א יִהְ יֶה לָהֶ ם חֵ ן
בְּ עֵ ינֶי ; ִמפְּ נֵי שֶׁ גּו ֵֹרם לְ הִ ָדּבֵ ק עִ מּ ֹו וְ לִ לְ מֹד ִממַּ עֲשָׂ יו
הָ ָרעִ ים.
וְ אָסוּר לִ תֵּ ן לָהֶ ם מַ תְּ נ ֹות ִחנָּם ,אֲבָ ל נוֹתֵ ן הוּא לְ גֵר תּוֹשָׁ ב,
שֶׁ ֶנּאֱמַ רַ " :לגֵּר אֲשֶׁ ר בִּ ְשׁעָ ֶרי תִּ ְתּ ֶננָּה ַו ֲא ָכלָהּ ,א ֹו מָ ֹכר
לְ נָכְ ִרי" )שם יד,כא(  -בִּ ְמכִ ָירה ,א בִּ נְתִ ינָה.
ה ְמפַ ְרנְסִ ים ֲע ִניֵּי גּ ֹויִים עִ ם ֲע ִניֵּי י ְִשׂ ָראֵ לִ ,מפְּ נֵי ַדּ ְרכֵי
שָׁ לוֹם .וְ אֵ ין ְממַ ִחין בִּ ֵידי ֲע ִניֵּי גּ ֹויִים בְּ לֶקֶ ט ִשׁכְ חָ ה וּפֵ אָה,
ִמפְּ נֵי ַדּ ְרכֵי שָׁ לוֹם .וְ שׁ ֹואֲלִ ים בִּ ְשׁלוֹמָ םַ ,ואֲפִ לּוּ בְּ יוֹם אֵ ָידם,
ִמפְּ נֵי ַדּ ְרכֵי שָׁ לוֹם .וְ אֵ ין כּוֹפְ לִ ין ָלהֶ ן שָׁ לוֹם לְ ע ֹולָם .וְ א
ִי ָכּנֵס לְ בֵ ית ֹו שֶׁ ַלּנָּכְ ִרי בְּ יוֹם אֵ יד ֹו לִ תֵּ ן ל ֹו שָׁ לוֹםְ .מצָ א ֹו
בַּ שּׁוּק  -נוֹתֵ ן ל ֹו שָׁ לוֹם בְּ שָׂ פָ ה ָרפָ ה וְ ֹכבֶ ד רֹאשׁ.
מוּרים אֶ לָּא בִּ זְ מַ ן שֶׁ גָּלוּ י ְִשׂ ָראֵ ל
ו אֵ ין כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לּוּ ֲא ִ
לְ בֵ ין הָ אֻמּוֹת א ֹו בִּ זְ מַ ן שֶׁ יַּד הַ גּ ֹויִים תַּ ִקּיפָ ה .אֲבָ ל בִּ זְ מַ ן שֶׁ יַּד
י ְִשׂ ָראֵ ל תַּ ִקּיפָ ה עַ ל אֻמּוֹת הָ ע ֹולָם  -אָסוּר לָנוּ לְ הַ ִנּיחַ גּוֹי
עוֹבֵ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה בֵּ ינֵינוּ .אֲפִ לּוּ יוֹשֵׁ ב י ְִשׁיבַ ת ע ֲַראי א ֹו
אַרצֵ נוּ ,עַ ד
ֲבר בְּ ְ
עוֹבֵ ר ִממָּ קוֹם לְ מָ קוֹם לִ סְ חו ָֹרה  -א ַיע ֹ
שֶׁ יְּ קַ בֵּ ל עָ לָיו שֶׁ בַ ע ִמצְ ווֹת שֶׁ נִּצְ טַ וּוּ בְּ נֵי נֹחַ  ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א
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אַרצְ " )שמות כג,לג(  -אֲפִ לּוּ לְ פִ י שָׁ עָ ה .וְ אִ ם ִקבֵּ ל עָ לָיו
י ְֵשׁבוּ בְּ ְ
שֶׁ בַ ע ִמצְ ווֹת  -ה ֲֵרי זֶה גֵּר תּוֹשָׁ ב .וְ אֵ ין ְמקַ בְּ לִ ין גֵּר תּוֹשָׁ ב

אֶ לָּא בִּ זְ מַ ן שֶׁ הַ יּוֹבֵ ל נוֹהֵ ג ,אֲבָ ל שֶׁ א בִּ זְ מַ ן הַ יּוֹבֵ ל אֵ ין
ְמקַ בְּ לִ ין אֶ לָּא גֵּר צֶ ֶדק בִּ לְ בַ ד.

ּפֶ ֶרק אַ חַ ד ָע ָׂשר
א אֵ ין הוֹלְ כִ ין בְּ חֻ קּוֹת הַ גּ ֹויִים וְ א ִמ ַדּ ִמּין לָהֶ ם ,א
בְּ מַ לְ בּוּשׁ וְ א בְּ שֵׂ עָ ר וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תֵ לְ כוּ
קּתֵ יהֶ ם א תֵ לֵכוּ" )שם
בְּ חֻ קֹּת הַ גּוֹי" )ויקרא כ,כג( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :וּבְ חֻ ֹ
יח,ג( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :הִ שָּׁ מֶ ר לְ פֶּ ן תִּ נָּקֵ שׁ אַח ֲֵריהֶ ם" )דברים יב,ל( -
הַ ֹכּל בְּ עִ ְניָן אֶ חָ ד הוּא מַ זְ הִ יר :שֶׁ א י ִַדּמֶּ ה לָהֶ ם ,אֶ לָּא יִהְ יֶה
הַ יִּ ְשׂ ְראֵ לִ י מֻ בְ ָדּל מֵ הֶ ם וְ יָדוּעַ בְּ מַ לְ בּוּשׁ ֹו וּבִ ְשׁאָר מַ עֲשָׂ יו,
כְּ מ ֹו שֶׁ הוּא מֻ בְ ָדּל מֵ הֶ ם בְּ מַ ָדּע ֹו וּבְ ֵדעוֹתָ יו .וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר:
"וָאַבְ ִדּל אֶ תְ כֶם ִמן הָ עַ ִמּים" )ויקרא כ,כו(.
א יִלְ בַּ שׁ בַּ מַּ לְ בּוּשׁ הַ ְמּיֻחָ ד לָהֶ ן ,וְ א ְיג ֵַדּל צִ יצִ ית כְּ מ ֹו
צִ יצִ ית ֹראשָׁ ם ,וְ א ְי ַגלֵּחַ ִמן הַ צְּ ָד ִדין וְ ַינִּיחַ הַ שֵּׂ עָ ר בָּ אֶ ְמצַ ע
כְּ מ ֹו שֶׁ הֵ ן עו ִֹשׂין ,וְ זֶה הַ נּ ְִק ָרא 'בְּ לו ִֹרית' ,וְ א ְי ַגלֵּחַ הַ שֵּׂ עָ ר
ִמכְּ ֶנגֶד פָּ נָיו מֵ ֹאזֶן לְ אֹזֶן וְ ַינִּיחַ הַ פֶּ ַרע ִמלְּ אַ ֲח ָריו כְּ ֶד ֶר שֶׁ הֵ ן
עו ִֹשׂין ,וְ א יִבְ נֶה ְמקוֹמוֹת כְּ בִ ְניַן הֵ יכָלוֹת שֶׁ ַלּעֲבו ָֹדה ז ָָרה
כְּ ֵדי שֶׁ יִּ ָכּנְסוּ בָּ הֶ ן ַרבִּ ים כְּ מ ֹו שֶׁ הֵ ן ע ֹו ִשׂין .וְ כָל הָ עוֹשֶׂ ה אַחַ ת
מֵ אֵ לּוּ וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן  -לוֹקֶ ה.
ב גּוֹי שֶׁ הָ יָה ִמסְ תַּ פֵּ ר ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל  -כֵּי ָון שֶׁ הִ גִּ יעַ קָ רוֹב
לִ בְ לו ִֹרית ֹו שָׁ לשׁ אֶ צְ בָּ עוֹת לְ כָל רוּחַ  ,שׁוֹמֵ ט אֶ ת יָד ֹו .ג
י ְִשׂ ָראֵ ל שֶׁ הָ יָה קָ רוֹב לַמַּ לְ כוּת וְ צָ ַר ֵלישֵׁ ב לִ פְ נֵי מַ לְ כֵיהֶ ם,
וְ הָ יָה ל ֹו גְּ נַאי לְ ִמי שֶׁ א י ִַדּמֶּ ה לָהֶ ם  -ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ ר לִ לְ בֹּשׁ
ַכּמַּ לְ ִ
בּוּשׁים שֶׁ לָּהֶ ם וּלְ ַגלֵּחַ כְּ ֶנגֶד פָּ נָיו כְּ ֶד ֶר שֶׁ הֵ ן עו ִֹשׂין.
ד אֵ ין ְמ ַנח ֲִשׁין ַכּגּ ֹויִים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תְ ַנחֲשׁוּ" )שם יט,כו(.
כֵּיצַ ד הוּא הַ נִּחוּשׁ? כְּ גוֹן אֵ לּוּ שֶׁ או ְֹמ ִרים 'הוֹאִ יל וְ נָפְ לָה
פִּ תִּ י ִמפִּ י' א ֹו 'נָפַ ל מַ ְקלִ י ִמיּ ִָדי' ' -אֵ ינִי ה ֹו ֵל לְ מָ קוֹם פְּ ל ֹונִי
הַ יּוֹם ,שֶׁ אִ ם אֵ ֵל  ,אֵ ין חֲפָ צַ י ַנע ֲִשׂים'; 'הוֹאִ יל וְ עָ בַ ר שׁוּעָ ל
ימינִי  -אֵ ינִי י ֹוצֵ א ִמפֶּ תַ ח בֵּ יתִ י הַ יּוֹם ,שֶׁ אִ ם יָצָ אתִ י,
ִמ ִ
אָדם ַרמַּ אי' .וְ כֵן אֵ לּוּ שֶׁ שּׁו ְֹמעִ ים צִ פְ צוּף הָ עוֹפוֹת
יִפְ גָּעֵ נִי ָ
וְ או ְֹמ ִרים 'יִהְ יֶה ָכּ ' וְ ' א יִהְ יֶה ָכּ '' ,טוֹב ַלעֲשׂוֹת ָדּבָ ר
פְּ ל ֹונִי' וְ ' ַרע ַלעֲשׂוֹת ָדּבָ ר פְּ ל ֹונִי' .וְ כֵן אֵ לּוּ שֶׁ או ְֹמ ִרים ' ְשׁחֹט
תַּ ְרנְגוֹל זֶה שֶׁ קָּ ָרא עַ ְרבִ ית'; ' ְשׁחֹט תַּ ְרנ ְֹגלֶת ז ֹו שֶׁ קָּ ָראת כְּ מ ֹו
תַּ ְרנְגוֹל' .וְ כֵן הַ מֵּ ִשׂים לְ עַ צְ מ ֹו סִ ימָ נִים' :אִ ם ֶיא ֱַרע לִ י ָכּ
וְ ָכ  -אֶ עֱשֶׂ ה ָדּבָ ר פְּ ל ֹונִי ,וְ אִ ם א ֶיא ֱַרע  -א אֶ עֱשֶׂ ה',
ֶכּאֱלִ יעֶ זֶר עֶ בֶ ד אַבְ ָרהָ ם ,וְ כָל כַּיּוֹצֵ א בִּ ְדבָ ִרים אֵ לּוּ  -הַ כֹּל
אָסוּר .וְ כָל הָ עוֹשֶׂ ה מַ עֲשֶׂ ה ִמפְּ נֵי ָדּבָ ר ִמ ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ -
לוֹקֶ ה.
ה ִמי שֶׁ אָמַ ר ' ִדּ ָירה ז ֹו שֶׁ בָּ נִיתִ י  -סִ ימָ ן טוֹב הָ יְתָ ה עָ לַי',
'אִ שָּׁ ה ז ֹו שֶׁ נָּשָׂ אתִ י' וּ'בְ הֵ מָ ה ז ֹו שֶׁ קָּ נִיתִ י' ְ ' -מבֹ ֶרכֶת הָ יְתָ ה;
מֵ עֵ ת שֶׁ ְקּנִיתִ יהָ  -הֶ עֱשַׁ ְרתִּ י' ,וְ כֵן הַ שּׁוֹאֵ ל לְ תִ ינוֹק 'אֵ י זֶה
פָּ סוּק אַ תָּ ה לָמֵ ד?' ,אִ ם אָמַ ר ל ֹו פָּ סוּק ִמן הַ בְּ ָרכוֹת ,י ְִשׂמַ ח
וְ ֹיאמַ ר 'זֶה סִ ימָ ן טוֹב!'  -כָּל אֵ לּוּ וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן מֻ תָּ ר .הוֹאִ יל
וְ א כִּ ֵוּן מַ עֲשָׂ יו וְ א נ ְִמנַע ִמ ַלּעֲשׂוֹת ,אֶ לָּא עָ שָׂ ה זֶה סִ ימָ ן
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לְ עַ צְ מ ֹו לְ ָדבָ ר שֶׁ כְּ בָ ר הָ יָה  -ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ ר.
ו אֵ י זֶה הוּא קוֹסֵ ם? זֶה הָ עוֹשֶׂ ה מַ עֲשֶׂ ה ִמ ְשּׁאָר הַ מַּ ע ֲִשׂיּוֹת,
כְּ ֵדי שֶׁ יִּ שֹּׁם וְ תִ פָּ נֶה מַ ֲחשַׁ בְ תּ ֹו ִמכָּל הַ ְדּבָ ִרים ,עַ ד שֶׁ יֹּאמַ ר
ְדּבָ ִרים שֶׁ עֲתִ ִידין לִ הְ יוֹת ,וְ יֹאמַ ר ' ָדּבָ ר פְּ ל ֹונִי עָ תִ יד לִ הְ יוֹת'
א ֹו 'אֵ ינ ֹו ה ֹווֶה' ,א ֹו שֶׁ יֹּאמַ ר שֶׁ ' ָראוּי ַלעֲשׂוֹת ָכּ ' ,וְ 'הִ ָזּהֲרוּ
ִמ ָכּ '.
יֵשׁ ִמן הַ קּוֹסְ ִמין שֶׁ הוּא ְממַ ְשׁמֵ שׁ בְּ חוֹל א ֹו בַּ אֲבָ נִים ,וְ יֵשׁ
ָאָרץ וְ צוֹעֵ ק ,וְ יֵשׁ ִמי שֶׁ ִמּסְ תַּ כֵּל בְּ מַ ְראָה
מֵ הֶ ן ִמי שֶׁ גּוֹהֵ ר ל ֶ
שֶׁ לְּ בַ ְרזֶל א ֹו עֲשָׁ ִשׁית ְ
וּמ ַד ִמּין וְ או ְֹמ ִרים ,וְ יֵשׁ ִמי שֶׁ אוֹחֵ ז
מַ קֵּ ל בְּ יָד ֹו ,וְ נ ְִשׁעָ ן עָ לָיו וּמַ כֶּה בּ ֹו עַ ד שֶׁ תִּ פָּ נֶה מַ ֲחשַׁ בְ תּ ֹו
ְ
וּמ ַדבֵּ ר; הוּא שֶׁ הַ נָּבִ יא אוֹמֵ ר" :עַ ִמּי בְּ עֵ צ ֹו י ְִשׁאָל ,וּמַ ְקל ֹו
יַגִּ יד ל ֹו) "...הושע ד,יב( .ז וְ אָסוּר לִ ְקסֹם וְ לִ ְשׁ ֹאל ַלקּוֹסֵ ם ,אֶ לָּא
שֶׁ הַ שּׁוֹאֵ ל ַלקּוֹסֵ ם  -מַ כִּ ין אוֹת ֹו מַ כַּת מַ ְרדּוּת; אֲבָ ל הַ קּוֹסֵ ם
עַ צְ מ ֹו  -אִ ם עָ שָׂ ה מַ עֲשֶׂ ה ִמ ָכּל אֵ לּוּ וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן ,לוֹקֶ ה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א יִמָּ צֵ א בְ ֹ ...קסֵ ם ְקסָ ִמים" )דברים יח,י(.
ח אֵ י זֶה הוּא ְמע ֹונֵן? אֵ לּוּ נוֹתְ נֵי הָ עִ תִּ ים ,שֶׁ או ְֹמ ִרים
בְּ אִ צְ טַ גְ נִינוּת שֶׁ לָּהֶ ן 'יוֹם פְּ ל ֹונִי ַרע'' ,יוֹם פְּ ל ֹונִי טוֹב'' ,יוֹם
פְּ ל ֹו ִני ָראוּי ַלעֲשׂוֹת בּ ֹו ְמלָאכָה פְּ ל ֹונִית'' ,שָׁ נָה פְּ ל ֹונִית' א ֹו
' ֹח ֶדשׁ פְּ ל ֹונִי' ַ ' -רע לְ ָדבָ ר פְּ ל ֹונִי'.
ט אָסוּר לְ ע ֹונֵן ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א עָ שָׂ ה מַ עֲשֶׂ ה ,אֶ לָּא הו ִֹדיעַ
אוֹתָ ן הַ כְּ זָבִ ים שֶׁ הַ סְּ כָלִ ים ְמ ַד ִמּין שֶׁ הֵ ן ִדּבְ ֵרי אֱמֶ ת וְ ִדבְ ֵרי
חָ כְ מָ ה .וְ כָל הָ עוֹשֶׂ ה מַ עֲשֶׂ ה ִמפְּ נֵי הָ אִ צְ טַ גְ נִינוּת ,וְ כִ ֵוּן
ְמלַאכְ תּ ֹו א ֹו הֲלִ יכָת ֹו בְּ אוֹת ֹו הָ עֵ ת שֶׁ קָּ בְ עוּ הוֹבְ ֵרי שָׁ מַ יִם -
ה ֲֵרי זֶה לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א ְתע ֹונֵנוּ" )ויקרא יט,כו( .וְ כֵן
וּמ ַדמֶּ ה בִּ פְ נֵי הָ רוֹאִ ים שֶׁ עוֹשֶׂ ה מַ עֲשֵׂ ה
הָ אוֹחֵ ז אֶ ת הָ עֵ י ַניִם ְ
תִּ מָּ הוֹן ,וְ הוּא א עָ שָׂ ה  -ה ֲֵרי זֶה בִּ כְ ַלל ְמע ֹונֵן ,וְ לוֹקֶ ה.
י אֵ י זֶה הוּא חוֹבֵ ר? זֶה שֶׁ ְמּ ַדבֵּ ר בִּ ְדבָ ִרים שֶׁ אֵ ינָן לְ שׁוֹן עַ ם,
וְ אֵ ין לָהֶ ן עִ ְניָן ,וּמַ ֲעלֶה עַ ל ַדּעְ תּ ֹו בְּ סִ כְ לוּת ֹו שֶׁ א ֹותָ ן הַ ְדּבָ ִרים
מוֹעִ ילִ ין ,עַ ד שֶׁ הֵ ן או ְֹמ ִרים שֶׁ הָ אוֹמֵ ר ָכּ וְ ָכ עַ ל הַ נָּחָ שׁ א ֹו
עַ ל הָ עַ ְק ָרב אֵ ינ ֹו מַ זִּ יק ,וְ הָ אוֹמֵ ר ָכּ וְ ָכ עַ ל הָ אִ ישׁ אֵ ינ ֹו
נִזּוֹק מֵ הֶ ן ,וְ אוֹחֵ ז בְּ יָד ֹו בְּ עֵ ת שֶׁ ְמּ ַדבֵּ ר מַ פְ תֵּ חַ א ֹו סֶ לַע,
וְ כַיּוֹצֵ א בַּ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לּוּ  -הַ כֹּל אָסוּר .וְ הַ חוֹבֵ ר עַ צְ מ ֹו שֶׁ יֹּאחַ ז
בְּ יָד ֹו כְּ לוּם א ֹו שֶׁ עָ שָׂ ה מַ עֲשֶׂ ה עִ ם ִדּבּוּר ֹו ,אֲפִ לּוּ הֶ ְראָה
בְּ אֶ צְ בָּ ע ֹו  -ה ֲֵרי זֶה לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א יִמָּ צֵ א בְ  ...וְ ֹחבֵ ר
חָ בֶ ר" )דברים יח,י-יא(.
אֲבָ ל אִ ם אָמַ ר ְדּבָ ִרים בִּ לְ בַ ד ,וְ א הֵ נִיד א אֶ צְ בַּ ע וְ א
אָדם שֶׁ אָמַ ר עָ לָיו הַ חַ בָּ ר
ֹראשׁ ,וְ א הָ יָה בְּ יָד ֹו כְּ לוּם ,וְ כֵן ָ
אוֹתָ ן הַ קּוֹלוֹת ,וְ הוּא יוֹשֵׁ ב לְ פָ נָיו ְ
וּמ ַדמֶּ ה שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו בָּ זֶה
ֲהנָאָה  -מַ כִּ ין אוֹת ֹו מַ כַּת מַ ְרדּוּתִ ,מפְּ נֵי שֶׁ ִנּ ְשׁתַּ תֵּ ף בְּ סִ כְ לוּת
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הַ חַ בָּ ר .וְ כָל אוֹתָ ן הַ קּוֹלוֹת וְ הַ שֵּׁ מוֹת הַ ְמּ ֻשׁנִּים הַ ְמּכֹעָ ִרים -
" א י ֵָרעוּ ,וְ גַם הֵ יטֵ יב אֵ ין אוֹתָ ם" )ירמיה י,ה(.
יא ִמי שֶׁ נְּשָׁ כ ֹו עַ ְק ָרב א ֹו נָחָ שׁ  -מֻ תָּ ר לִ לְ חֹ שׁ עַ ל ְמקוֹם
הַ נּ ְִשׁיכָהַ ,ואֲפִ לּוּ בַּ שַּׁ בָּ ת ,כְּ ֵדי לְ יַשֵּׁ ב ַדּעְ תּ ֹו וּלְ חַ זֵּק לִ בּ ֹו .אַף
וּמ ֻסכָּן הוּא,
עַ ל פִּ י שֶׁ אֵ ין הַ ָדּבָ ר מוֹעִ יל כְּ לוּם  -הוֹאִ יל ְ
הִ תִּ ירוּ ל ֹו ,כְּ ֵדי שֶׁ א תִּ טָּ ֵרף ַדּעְ תּ ֹו עָ לָיו.
יב הַ לּוֹחֵ שׁ עַ ל הַ מַּ כָּה וְ קו ֵֹרא פָּ סוּק ִמן הַ תּו ָֹרה ,וְ כֵן הַ קּו ֵֹרא
עַ ל הַ תִּ ינוֹק שֶׁ א יִבָּ עֵ ת ,הַ מַּ נִּיחַ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה א ֹו תְּ פִ לִּ ין עַ ל
הַ קָּ טָ ן בִּ ְשׁבִ יל שֶׁ יִּ ישַׁ ן  -א ַדּי לָהֶ ם שֶׁ הֵ ם בִּ כְ ַלל חַ בָּ ִרים
וּ ְמ ַנח ֲִשׁים ,אֶ לָּא שֶׁ הֵ ם בִּ כְ לַל הַ כּוֹפְ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,שֶׁ הֵ ן עו ִֹשׂין
ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה ִרפְ אוּת גּוּף ,וְ אֵ ינָן אֶ לָּא ִרפְ אוּת נְפָ שׁוֹת,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ יִהְ יוּ חַ יִּ ים לְ נַפְ שֶׁ " )משלי ג,כב( .אֲבָ ל הַ בָּ ִריא
סוּקין א ֹו ִמזְ מוֹר ִמתִּ לִּ ים כְּ ֵדי שֶׁ תָּ גֵן עָ לָיו זְ כוּת
שֶׁ קָּ ָרא פְּ ִ
ְק ִריאָתָ ן וְ ִינָּצֵ ל ִמצָּ רוֹת וּ ְנז ִָקים  -ה ֲֵרי זֶה מֻ תָּ ר.
יג אֵ י זֶה הוּא דּו ֵֹרשׁ אֶ ל הַ מֵּ תִ ים? זֶה הַ מַּ ְרעִ יב אֶ ת עַ צְ מ ֹו
וְ ה ֹו ֵל וְ לָן בְּ בֵ ית הַ ְקּבָ רוֹת ,כְּ ֵדי שֶׁ יָּבוֹא הַ מֵּ ת בַּ חֲלוֹם
וְ יו ִֹדיע ֹו מַ ה יִּ ְשׁאַל עָ לָיו .וְ יֵשׁ אֲחֵ ִרים שֶׁ הֵ ם לוֹבְ ִשׁים
בּוּשׁים יְדוּעִ ים ,וְ או ְֹמ ִרים ְדּבָ ִרים ,וּמַ ְק ִט ִירין ְקטֹ ֶרת
מַ לְ ִ
יְדוּעָ ה ,וִ ישֵׁ נִים לְ בַ ָדּן ,כְּ ֵדי שֶׁ יָּבוֹא מֵ ת פְּ ל ֹונִי וִ יסַ פֵּ ר עִ מּ ֹו
בַּ חֲלוֹם .כְּ לָל ֹו שֶׁ לּ ַָדּבָ ר :כָּל הָ עוֹשֶׂ ה מַ עֲשֶׂ ה כְּ ֵדי שֶׁ יָּבוֹא
הַ מֵּ ת וְ יו ִֹדיע ֹו  -לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א יִמָּ צֵ א בְ  ...וְ ֹד ֵרשׁ אֶ ל
הַ מֵּ תִ ים" )דברים יח,י-יא(.
יד אָסוּר לִ ְשׁ ֹאל בַּ עַ ל אוֹב א ֹו בַּ עַ ל י ְִדּע ֹונִי ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א
שׁאֵ ל אוֹב וְ י ְִדּ ֹענִי" )שם( .נ ְִמצֵ אתָ לָמֵ ד שֶׁ בַּ עַ ל
יִמָּ צֵ א בְ  ...וְ ֹ
אוֹב וְ י ְִדּע ֹונִי עַ צְ מָ ן  -בִּ סְ ִקילָה; וְ הַ נּ ְִשׁאָל בָּ הֶ ן  -בְּ אַזְ הָ ָרה,

וּמַ כִּ ין אוֹת ֹו מַ כַּת מַ ְרדּוּת .וְ אִ ם כִּ ֵוּן מַ עֲשָׂ יו וְ עָ שָׂ ה כְּ פִ י
מַ אֲמָ ָרן  -לוֹקֶ ה.
טו הַ ְמּכַשֵּׁ ף  -חַ יָּב סְ ִקילָה; וְ הוּא שֶׁ עָ שָׂ ה מַ עֲשֵׂ ה כְּ שָׁ פִ ים.
אֲבָ ל הָ אוֹחֵ ז אֶ ת הָ עֵ י ַניִם ,וְ הוּא שֶׁ יּ ֵָראֶ ה שֶׁ עָ שָׂ ה וְ הוּא א
עָ שָׂ ה  -לוֹקֶ ה מַ כַּת מַ ְרדּוּתִ ,מפְּ נֵי שֶׁ א עָ שָׂ ה מַ עֲשֶׂ ה .וְ זֶה
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר בִּ ְמכַשֵּׁ ף בִּ כְ ַלל " א יִמָּ צֵ א" )שם(  -לָאו שֶׁ נִּתַּ ן
לְ אַזְ הָ ַרת ִמיתַ ת בֵּ ית ִדּין הוּא ,וְ אֵ ין לו ִֹקין עָ לָיו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
" ְמכַשֵּׁ פָ ה א תְ חַ יֶּה" )שמות כב,יז(.
טז ְוּדבָ ִרים הָ אֵ לּוּ ֻכּלָּן ִדּבְ ֵרי שֶׁ קֶ ר וְ ָכזָב הֵ ן ,וְ הֵ ן שֶׁ הִ ְטעוּ
בָּ הֶ ן עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הַ קַּ ְדמ ֹונִים לְ ג ֹויֵי הָ א ֲָרצוֹת כְּ ֵדי
שֶׁ יִּ נָּהוּ אַח ֲֵריהֶ ן ,וְ אֵ ין ָראוּי לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ הֵ ם ֲחכ ִָמים
ְמחֻ כּ ִָמים ,לְ הִ מָּ שֵׁ בַּ הֲבָ לִ ים הָ אֵ לּוּ ,וְ א לְ הַ עֲלוֹת עַ ל הַ לֵּב
שֶׁ יֵּשׁ בָּ הֶ ן תְּ עָ לָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י א נַחַ שׁ בְּ ַיעֲקֹב וְ א קֶ סֶ ם
בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל" )במדבר כג,כג( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :כִּ י הַ גּ ֹויִם הָ אֵ לֶּה אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה
יו ֵֹרשׁ אוֹתָ ם אֶ ל ְמ ֹע ְננִים וְ אֶ ל ֹקסְ ִמים י ְִשׁמָ עוּ ,וְ אַ תָּ ה א כֵן
נָתַ ן לְ יי ֱא הֶ י " )דברים יח,יד(.
וּמחַ שֵּׁ ב בְּ לִ בּ ֹו שֶׁ הֵ ן
כָּל הַ מַּ א ֲִמין בִּ ְדבָ ִרים אֵ לּוּ וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ןְ ,
אֱמֶ ת וְ ִדבְ ֵרי חָ כְ מָ ה אֲבָ ל הַ תּו ָֹרה אָסְ ָרה אוֹתָ ן  -אֵ ינ ֹו אֶ לָּא
ִמן הַ סְּ כָלִ ים וּמֵ ֲחסֵ ֵרי הַ ַדּעַ ת ,וּבִ כְ לַל הַ ָנּ ִשׁים וְ הַ ְקּטַ נִּים שֶׁ אֵ ין
ַדּעְ תָּ ן ְשׁלֵמָ ה .אֲבָ ל בַּ ֲעלֵי הַ חָ כְ מָ ה וּתְ ִמימֵ י הַ ַדּעַ ת י ְֵדעוּ
בִּ ְראָיוֹת בְּ רוּרוֹת שֶׁ כָּל אֵ לּוּ הַ ְדּבָ ִרים שֶׁ אָסְ ָרה תּו ָֹרה אֵ ינָם
ִדּבְ ֵרי חָ כְ מָ ה אֶ לָּא תֹּהוּ וָהֶ בֶ ל שֶׁ נּ ְִמ ְשׁכוּ בָּ הֶ ן ֲחסֵ ֵרי הַ ַדּעַ ת
וְ נ ְָטשׁוּ כָּל ַדּ ְרכֵי הָ אֱמֶ ת בִּ גְ ָללָןִ .
אָמ ָרה תּו ָֹרה
וּמפְּ נֵי זֶה ְ
כְּ שֶׁ הִ זְ הִ ָירה עַ ל כָּל אֵ לּוּ הַ הֲבָ לִ ים" :תָּ ִמים תִּ הְ יֶה עִ ם יי
ֱא הֶ י " )שם יח,יג(.

ּפֶ ֶרק ְׁשנֵים ָע ָׂשר
א אֵ ין ְמגַלְּ ִחין פַּ אֲתֵ י הָ ֹראשׁ כְּ מ ֹו שֶׁ הָ יוּ עו ִֹשׂים עוֹבְ ֵדי
אשׁכֶם"
עֲבו ָֹדה ז ָָרה וְ כוּמָ ֵריהֶ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ ִקּפוּ פְּ אַת רֹ ְ
)ויקרא יט,כז( .וְ חַ יָּב עַ ל כָּל פֵּ אָה וּפֵ אָה .לְ פִ י ָכ  ,הַ ְמּ ַגלֵּחַ ְשׁנֵי
צְ ָדעָ יו ,אֲפִ לּוּ בְּ בַ ת אַחַ ת וְ הַ תְ ָראָה אַחַ ת  -לוֹקֶ ה ְשׁתַּ יִם.
אֶ חָ ד הַ ְמּ ַגלֵּחַ הַ פֵּ אוֹת בִּ לְ בַ ד וּמַ נִּיחַ ְשׂעַ ר כָּל הָ רֹאשׁ ,וְ אֶ חָ ד
הַ ְמּ ַגלֵּחַ כָּל הָ רֹאשׁ כְּ אֶ חָ ד  -הוֹאִ יל וְ גִ לֵּחַ הַ פֵּ אוֹת ,לוֹקֶ ה.
ֲמוּרים? בָּ אִ ישׁ הַ ְמּ ַגלֵּחַ  .אֲבָ ל הָ אִ ישׁ
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
הַ ִמּתְ ַגּלֵּחַ אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה ,אֶ לָּא אִ ם כֵּן סִ יֵּעַ ל ְַמּ ַגלֵּחַ  .וְ הַ ְמּ ַגלֵּחַ
אֶ ת הַ קָּ טָ ן  -לוֹקֶ ה.
ב הָ אִ שָּׁ ה שֶׁ גִּ לְּ חָ ה פְּ אַת רֹאשׁ הָ אִ ישׁ א ֹו שֶׁ נִּתְ גַּלְּ חָ ה -
אשׁכֶם ,וְ א תַ ְשׁ ִחית
טוּרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תַ ִקּפוּ פְּ אַת רֹ ְ
פְּ ָ
אֵ ת פְּ אַת זְ קָ ֶנ " )שם(  -כָּל שֶׁ יּ ְֶשׁנ ֹו בְּ 'בַ ל תַּ ְשׁ ִחית'  -י ְֶשׁנ ֹו
בְּ 'בַ ל תַּ ִקּיף' ,וְ ִאשָּׁ ה אֵ ינָהּ בְּ 'בַ ל תַּ ְשׁ ִחית' ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין לָהּ
ֲסוּרין
זָקָ ן .לְ פִ י ָכ הָ עֲבָ ִדים ,הוֹאִ יל וְ יֵשׁ לָהֶ ם זָקָ ן ,א ִ
בְּ הַ קָּ פָ ה.
ג כָּל ִמצְ ווֹת א תַ עֲשֶׂ ה שֶׁ בַּ תּו ָֹרה אֶ חָ ד ֲאנ ִָשׁים וְ אֶ חָ ד נ ִָשׁים
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חַ יָּבִ ים ,חוּץ ִמבַּ ל תַּ ִקּיף וּבַ ל תַּ ְשׁ ִחית וּבַ ל יִטַּ מֵּ א ֹכּהֵ ן
לְ מֵ תִ ים .וְ כָל ִמצְ וַ ת עֲשֵׂ ה שֶׁ הִ יא ִמזְּ מַ ן לִ זְ מַ ן וְ אֵ ינָהּ תְּ ִד ָירה
נ ִָשׁים פְּ טוּרוֹת ,חוּץ ִמ ִקּדּוּשׁ הַ יּוֹםַ ,ואֲכִ ילַת מַ צָּ ה בְּ לֵילֵי
וּשׁ ִחיטָ ת ֹו ,וְ הַ ְקהֵ ל ,וְ ִשׂ ְמחָ ה,
הַ פֶּ סַ חַ ,ואֲכִ ילַת הַ פֶּ סַ חְ ,
שֶׁ הַ נּ ִָשׁים חַ יָּבוֹת.
ד טֻ ְמטוּם וְ אַנ ְְדּ ֹרגִ ינֹס  -ה ֲֵרי הֵ ן סָ פֵ ק; נוֹתְ נִין ֲעלֵיהֶ ן חֻ ְמ ֵרי
הָ אִ ישׁ וְ חֻ ְמ ֵרי הָ ִאשָּׁ ה בְּ כָל מָ קוֹם ,וְ חַ יָּבִ ים בַּ כֹּל ,וְ אִ ם עָ בְ רוּ
 אֵ ינָם לו ִֹקין.ה אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הָ אִ שָּׁ ה מֻ תֶּ ֶרת לְ ַגלֵּחַ פְּ אַת רֹאשָׁ הּ  -ה ֲֵרי
הִ יא א ָ
ֲסוּרה לְ ַגלֵּחַ פְּ אַת רֹאשׁ הַ ָזּכָר; ַואֲפִ לּוּ קָ טָ ן  -אָסוּר
יחים בַּ צֶּ ַדע  -א נָתְ נוּ בָּ הּ
לָהּ לְ ַגלֵּחַ ל ֹו .ו וּפֵ אָה ז ֹו שֶׁ מַּ ִנּ ִ
ֲחכ ִָמים ִשׁעוּר; וְ שָׁ מַ עְ נוּ ִמזְּ קֵ נֵינוּ שֶׁ אֵ ין מַ נִּיחַ פָּ חוּת
מֵ ְ
אַרבָּ עִ ים ְשׂעָ רוֹת .וּמֻ תָּ ר לִ לְ קֹט הַ פֵּ אוֹת בַּ ִמּסְ פָּ ַריִם :א
ֶנאֱסַ ר אֶ לָּא הַ ְשׁחָ תָ ה שֶׁ לְּ תַ עַ ר.
ז ֶדּ ֶר כּוּמָ ֵרי עֲבו ָֹדה ז ָָרה הָ יָה לְ הַ ְשׁ ִחית זְ קָ נָם ,לְ פִ י ָכ
אָסְ ָרה תּו ָֹרה לְ הַ ְשׁ ִחית הַ זָּקָ ן .וְ חָ מֵ שׁ פֵּ אוֹת יֵשׁ בּ ֹו :ל ִֶחי
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הָ עֶ לְ יוֹן וְ ל ִֶחי הַ תַּ ְחתּוֹן ִמיּ ִָמין ,וְ ל ִֶחי הָ עֶ לְ יוֹן וְ ל ִֶחי הַ תַּ ְחתּוֹן
ִמ ְשּׂמֹאל ,וְ ִשׁבֹּלֶת הַ זָּקָ ן .וְ לוֹקֶ ה עַ ל כָּל פֵּ אָה וּפֵ אָה .וְ אִ ם
נְטָ לָן ֻכּלָּן כְּ אַחַ ת  -לוֹקֶ ה חָ מֵ שׁ.
וְ אֵ ינ ֹו חַ יָּב עַ ד שֶׁ יְּ גַלְּ חֶ נּוּ בַּ תַּ עַ ר ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תַ ְשׁ ִחית אֵ ת
פְּ אַת זְ קָ ֶנ " )שם(  -גִּ לּוּחַ שֶׁ יֵּשׁ בּ ֹו הַ ְשׁחָ תָ ה .לְ פִ י ָכ  ,אִ ם גִּ לֵּחַ
זְ קָ נ ֹו בַּ ִמּסְ פָּ ַריִם  -פָּ טוּר .וְ אֵ ין הַ ִמּתְ ַגּלֵּחַ לוֹקֶ ה ,עַ ד שֶׁ יְּ סַ יֵּעַ .
וְ אִ שָּׁ ה מֻ תֶּ ֶרת לְ הַ ְשׁ ִחית זְ קָ נָהּ ,אִ ם הָ יָה לָהּ ְשׂעַ ר זָקָ ן .וְ אִ ם
טוּרה.
הִ ְשׁ ִחיתָ ה זְ קַ ן הָ אִ ישׁ  -פְּ ָ
ח הַ שָּׂ פָ ם  -מֻ תָּ ר לְ גַלְּ ח ֹו בַּ תַּ עַ ר; וְ הוּא הַ שֵּׂ עָ ר שֶׁ עַ ל גַּב
הַ שָּׂ פָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה .וְ כֵן הַ שֵּׂ עָ ר הַ ְמּדֻ לְ ָדּל ִמן הַ שָּׂ פָ ה הַ תַּ ְחתּ ֹונָה.
וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא מֻ תָּ ר ,א ָנהֲגוּ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְשׁ ִחית ֹו אֶ לָּא
וּשׁתִ יָּה.
לְ ַגלֵּחַ ְקצָ ת ֹו ,עַ ד שֶׁ א יְעַ כֵּב אֲכִ ילָה ְ
ט הַ עֲבָ ַרת הַ שֵּׂ עָ ר ִמ ְשּׁאָר הַ גּוּף ,כְּ גוֹן בֵּ ית הַ שֶּׁ ִחי וּבֵ ית
הָ עֶ ְרוָה  -אֵ ינ ֹו אָסוּר ִמן הַ תּו ָֹרה אֶ לָּא ִמ ִדּבְ ֵרי סוֹפְ ִרים.
וְ הַ מַּ עֲבִ יר ֹו  -מַ כִּ ין אוֹת ֹו מַ כַּת מַ ְרדּוּת .בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים
א ִ
ֲמוּרים? בְּ מָ קוֹם שֶׁ אֵ ין מַ עֲבִ ִירין אוֹת ֹו אֶ לָּא נ ִָשׁים ,כְּ ֵדי
שֶׁ א יְתַ קֵּ ן עַ צְ מ ֹו תִּ קּוּן נ ִָשׁים .אֲבָ ל בְּ מָ קוֹם שֶׁ מַּ עֲבִ ִירין
הַ שֵּׂ עָ ר הָ ֲאנ ִָשׁים  -אִ ם הֶ עֱבִ יר ,אֵ ין מַ כִּ ין אוֹת ֹו .וּמֻ תָּ ר
לְ הַ עֲבִ יר ְשׂעַ ר ְשׁאָר אֵ בָ ִרים בַּ ִמּסְ פָּ ַריִם בְּ כָל מָ קוֹם.
י א תַּ עְ ֶדּה אִ שָּׁ ה ע ֲִדי הָ אִ ישׁ ,כְּ גוֹן שֶׁ תָּ ִשׂים בְּ ֹראשָׁ הּ
שׁ ְר ָין וְ כַיּוֹצֵ א בּ ֹו ,א ֹו שֶׁ תְּ ַגלֵּחַ *
ִמצְ נֶפֶ ת א ֹו כּוֹבַ ע ,א ֹו תִּ לְ בַּ שׁ ִ
ֹראשָׁ הּ ָכּאִ ישׁ .וְ א יַעְ ֶדּה אִ ישׁ ע ֲִדי אִ שָּׁ ה ,כְּ גוֹן שֶׁ יִּ לְ בַּ שׁ
בִּ גְ ֵדי צִ בְ ע ֹונִין ַוחֲלִ י זָהָ ב בְּ מָ קוֹם שֶׁ אֵ ין לוֹבְ ִשׁין אוֹתָ ן
ימין אוֹת ֹו הַ חֲלִ י אֶ לָּא הַ נּ ִָשׁים  -הַ כֹּל
הַ כֵּלִ ים וְ אֵ ין ְמ ִשׂ ִ
כְּ ִמנְהַ ג הַ ְמּ ִדינָה.
אִ ישׁ שֶׁ עָ ָדה ע ֲִדי אִ שָּׁ ה ,וְ אִ שָּׁ ה שֶׁ עָ ָדת ע ֲִדי אִ ישׁ  -לו ִֹקין.
הַ ְמּלַקֵּ ט ְשׂעָ רוֹת לְ בָ נוֹת ִמתּ ֹו הַ ְשּׁחֹרוֹת מֵ ֹראשׁ ֹו א ֹו ִמזְּ קָ נ ֹו
 ִמשֶּׁ יְּ לַקֵּ ט שַׂ ע ֲָרה אַחַ ת ,לוֹקֶ הִ ,מפְּ נֵי שֶׁ עָ ָדה ע ֲִדי אִ שָּׁ ה.וְ כֵן אִ ם צָ בַ ע ְשׂעָ ר ֹו שָׁ ֹחר ִ -משֶּׁ יִּ צְ בַּ ע שַׂ ע ֲָרה לְ בָ נָה אַחַ ת,
לוֹקֶ ה.
טֻ ְמטוּם וְ אַנ ְְדּרֹגִ ינֹס אֵ ינ ֹו עוֹטֵ ף ָכּאִ שָּׁ ה ,וְ א ְמ ַגלֵּחַ * רֹאשׁ ֹו
ָכּאִ ישׁ; וְ אִ ם עָ שָׂ ה כֵּן  -אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה.
ֲמוּרה בַּ תּו ָֹרה )שם יט,כח( הוּא שֶׁ יִּ ְשׂ ֹרט
יא 'כְּ תֹבֶ ת קַ עֲקַ ע' הָ א ָ
עַ ל בְּ שָׂ ר ֹו וִ ימַ לֵּא ְמקוֹם הַ ְשּׂ ִריטָ ה כֹּחַ ל א ֹו ְדּי ֹו א ֹו ְשׁאָר
צִ בְ ע ֹונִין הָ רו ְֹשׁ ִמין .וְ זֶה הָ יָה ִמנְהַ ג הַ גּ ֹויִים הָ רו ְֹשׁ ִמין עַ צְ מָ ן
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה שֶׁ לָּהֶ ן ,כְּ לוֹמַ ר שֶׁ הוּא עֶ בֶ ד מָ כוּר לָהּ וּמֻ ְרשָׁ ם
ַלעֲבו ָֹדתָ הּ .וּמֵ עֵ ת שֶׁ יִּ ְרשֹׁם בְּ אֶ חָ ד ִמ ְדּבָ ִרים הָ רו ְֹשׁ ִמין אַחַ ר
שֶׁ יִּ ְשׂ ֹרט בְּ אֵ י זֶה מָ קוֹם ִמן הַ גּוּף ,בֵּ ין אִ ישׁ בֵּ ין אִ שָּׁ ה -
לוֹקֶ ה.

כָּתַ ב וְ א ָרשַׁ ם בְּ צֶ בַ ע ,א ֹו שֶׁ ָרשַׁ ם בְּ צֶ בַ ע וְ א כָּתַ ב
בִּ ְשׂ ִריטָ ה  -פָּ טוּר ,עַ ד שֶׁ יִּ כְ ֹתּב וִ יקַ עְ קֵ עַ  ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וּכְ ֹתבֶ ת
ֲמוּרים? בְּ כוֹתֵ ב .אֲבָ ל זֶה שֶׁ כָּתְ בוּ
קַ עֲקַ ע ."...בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
בִּ בְ שָׂ ר ֹו וְ ִקעְ ְקעוּ בּ ֹו  -אֵ ינ ֹו חַ יָּב אֶ לָּא אִ ם סִ יֵּעַ  ,כְּ ֵדי שֶׁ ַיּ ֲעשֶׂ ה
מַ עֲשֶׂ ה; אֲבָ ל אִ ם א עָ שָׂ ה כְּ לוּם  -אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה.
יב הַ שּׂו ֵֹרט ְשׂ ִריטָ ה אַחַ ת עַ ל הַ מֵּ ת  -לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
"וְ שֶׂ ֶרט ָלנֶפֶ שׁ א תִ תְּ נוּ בִּ בְ שַׂ ְרכֶם" )שם(  -אֶ חָ ד י ְִשׂ ָראֵ ל
וְ אֶ חָ ד ֹכּהֵ ן .שָׂ ַרט ְשׂ ִריטָ ה אַחַ ת עַ ל ח ֲִמשָּׁ ה מֵ תִ ים א ֹו חָ מֵ שׁ
ְשׂ ִריטוֹת עַ ל מֵ ת אֶ חָ ד  -לוֹקֶ ה חָ מֵ שׁ; וְ הוּא שֶׁ הִ תְ רוּ בּ ֹו עַ ל
כָּל אַחַ ת וְ אַחַ ת.
וּשׂ ִריטָ ה  -אַחַ ת הִ יא .וּכְ שֵׁ ם שֶׁ הָ יוּ הַ גּ ֹויִים
יג גְּ ִד ָידה ְ
שׂו ְֹר ִטים בִּ בְ שָׂ ָרם עַ ל מֵ תֵ יהֶ ם ִמפְּ נֵי הַ צַּ עַ רָ ,כּ הָ יוּ חוֹבְ לִ ין
שׁפָּ טָ ם" )מלכים
בְּ עַ צְ מָ ם ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רַ " :ויִּ תְ גֹּ ְדדוּ כְּ ִמ ְ
א יח,כח(; גַּם זֶה אָסְ ָרה תּו ָֹרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א תִ תְ גֹּ ְדדוּ" )דברים
יד,א( ,אֶ לָּא שֶׁ עַ ל הַ מֵּ ת  -בֵּ ין שָׂ ַרט בְּ יָד ֹו בֵּ ין שָׂ ַרט בִּ כְ לִ י,
לוֹקֶ ה; וְ ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה  -בִּ כְ לִ י חַ יָּב מַ לְ קוּת ,בְּ יָד ֹו פָּ טוּר.
יד וּבִ כְ לַל אַזְ הָ ָרה ז ֹו שֶׁ א ְיהוּ ְשׁנֵי בָּ תֵּ י ִדּינִין בְּ עִ יר אַחַ ת,
זֶה נוֹהֵ ג בְּ ִמנְהָ ג וְ זֶה נוֹהֵ ג בְּ ִמנְהָ ג אַחֵ ר ,שֶׁ ָדּבָ ר זֶה גּו ֵֹרם
לְ מַ ֲח קֶ ת גְּ ד ֹולָה ,וְ כָתוּב " :א תִ תְ גֹּ ְדדוּ"  -א תֵּ עָ שׂוּ
ֲאגֻדּוֹת ֲאגֻדּוֹת.
טו הַ קּו ֵֹרחַ קָ ְרחָ ה עַ ל הַ מֵּ ת  -לוֹקֶ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תָ ִשׂימוּ
קָ ְרחָ ה בֵּ ין עֵ ינֵיכֶם לָמֵ ת" )שם( .אֶ חָ ד י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אֶ חָ ד כֹּהֵ ן
אַרבַּ ע א ֹו
שֶׁ קָּ ַרח עַ ל הַ מֵּ ת  -אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה אֶ לָּא אַחַ ת .הַ קּו ֵֹרחַ ְ
חָ מֵ שׁ קָ ְרחוֹת עַ ל מֵ ת אֶ חָ ד  -לוֹקֶ ה כְּ ִמ ְניַן הַ ְ ָקּ ְרחוֹת; וְ הוּא
שֶׁ הִ תְ רוּ בּ ֹו עַ ל כָּל קָ ְרחָ ה וְ קָ ְרחָ ה.
אֶ חָ ד הַ קּו ֵֹרחַ בְּ ָיד ֹו א ֹו בְּ סַ ם .הִ ְטבִּ יל חָ מֵ שׁ אֶ צְ בְּ עוֹתָ יו בְּ סַ ם
וְ הִ נִּיחָ ן בְּ חָ מֵ שׁ ְמקוֹמוֹת בְּ רֹאשׁ ֹו בְּ בַ ת אַחַ ת  -הוֹאִ יל וְ קָ ַרח
חָ מֵ שׁ קָ ְרחוֹת ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הִ יא הַ תְ ָראָה אַחַ ת ,לוֹקֶ ה חָ מֵ שׁ,
שֶׁ ֲה ֵרי ֻכּלָּן בָּ אִ ין כְּ אַחַ ת .וְ חַ יָּב עַ ל כָּל הָ רֹאשׁ כְּ בֵ ין הָ עֵ י ַניִם,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר " :א ִי ְק ְרחוּ קָ ְרחָ ה בְּ ֹראשָׁ ם" )ויקרא כא,ה( .וְ כַמָּ ה
ִשׁעוּר הַ קָּ ְרחָ ה? כְּ ֵדי שֶׁ יּ ֵָראֶ ה מֵ רֹאשׁ ֹו ַכּגְּ ִריס פָּ נוּי בְּ א
שֵׂ עָ ר.
טז הַ קּו ֵֹרחַ רֹאשׁ ֹו א ֹו הַ שּׂו ֵֹרט בִּ בְ שָׂ ר ֹו עַ ל בֵּ ית ֹו שֶׁ נָּפַ ל וְ עַ ל
סְ פִ ינָת ֹו שֶׁ טָּ בְ עָ ה בַּ יָּם  -פָּ טוּר ,וְ אֵ ינ ֹו לוֹקֶ ה אֶ לָּא עַ ל הַ מֵּ ת
בִּ לְ בַ ד א ֹו הַ שּׂו ֵֹרט ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה.
הַ קּו ֵֹרחַ קָ ְרחָ ה בְּ ֹראשׁ ֹו שֶׁ ַלּחֲבֵ ר ֹו ,וְ הַ שּׂו ֵֹרט ְשׂ ִריטָ ה בִּ בְ שַׂ ר
חֲבֵ ר ֹו ,וְ הַ כּוֹתֵ ב כְּ ֹתבֶ ת קַ עֲקַ ע בִּ בְ שָׂ ר ֹו שֶׁ ַלּחֲבֵ ר ֹו וְ הָ יָה חֲבֵ ר ֹו
ְמסַ יֵּעַ  :בִּ זְ מַ ן שֶׁ ְשּׁנֵיהֶ ן ְמזִ ִידין ְ -שׁנֵיהֶ ן לו ִֹקין; אֶ חָ ד שׁ ֹוגֵג
וְ אֶ חָ ד מֵ זִ יד  -הַ מֵּ זִ יד ִמ ְשּׁנֵיהֶ ן לוֹקֶ ה ,וְ הַ שּׁ ֹוגֵג פָּ טוּר.

ְ ּב ִר ְ
יך ַר ֲח ָמנָא ְ ּד ַסי ּ ְַען



ַלּה.
ַלּהְ ,מג ֶ
ַלּ ַח .ק' מצדד בכ"י הגורסֶ :שׁ ְתּג ֶ
ַלּ ַחְ ,מג ֵ
י( ֶשׁ ְתּג ֵ
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