
  62

 מהדורת המופת - מתוך משנה תורה .  נוסח מדויק ביותר- הלכות עבודה זרה  ©

. com.mishnetorah.www , בהוצאת מפעל משנה תורה,בכרך אחד עם מפתחות
  .מוקדש ללומדי הדף היומי בפורטל הדף היומי. 077-4167003

  
י  הם מההלכות שעברו עריכה קשה ביותר ביד-  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים

שאינו נמצא " הלכות עבודת כוכבים ומזלות"השם הנפוץ . הצנזורה הנוצרית
וך את ההלכות המתוארות לבלתי להפמטרתו , בכתבי היד אפילו פעם אחת

, "משומד" במקום ,"מומר" -ביטוי חדש  נוצרכך גם . רלוונטיות כלפי הנוצרים
שם , ישוע: במקור(ק של ישו וכך גם כל נמח. כאילו יהודי יכול להמיר את זהותו

ימצא יעד ש, לפי שעה, הנוסח שלפניכם הוא הנוסח המדויק ביותר). רשעים ירקב
אוקספורד י "כי תימן ועל "והוא מבוסס על מהדורת כ, ם"הספר המקורי של הרמב

  .אתר הספרבעל המהדורה תוכלו לקרוא עוד ". הוגה מספרי"ם "חתם הרמבשעליו 
  

שכל אחד ואחד יוכל ש שם לו למטרה להגיכמפעל מתנדבים  מפעל משנה תורה
כפי שהביאה  אופן המקיף ביותר ובצורה המתומצתת והמסודרת למופתב, כולה להכיר את התורה שבעל פה

תורה שהוא , תמציתי, תשתיתי, וכך יעמוד לפני הלומד בניין עקבי. "משנה תורה"ם לביטוי בספרו המופתי "הרמב
תורה  מקיפה הנוגעת בכל פינות החיים , ת ולתת בהתורה שהוא שואף למימושה השלם ולא רק לשא, זוכר וחי

ועד כה  ,חזור הנוסח עוסק גם בביאור משנה תורהשמפעל משנה תורה ל. ומשפעת על חייוו ומעצבת את תובנותיו
  .משפטים ושופטים, זמנים ,אהבה ,ספרי המדעלאור במסגרת זו יצאו 

  
  ".עין משפט נר מצוה"נה תורה על פי ההפניות שבלסכם כל לימוד במש  מוצע בזאתללומדים את הדף היומי

 .אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודכם
    
  
  

ְּוֻחקֹות ַהגֹוִי ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה   םיּ
א ַתֲעֶׂשה,ֵיׁש ִּבְכָלָלן ַאַחת ַוֲחִמִּׁשים ִמְצוֹות : ָרָטן ְוֶזה הּוא ְּפ, ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוֵתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ִמְצוֹות 

א ִלְפנֹות ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה)א א ָלתּור ַאַחר ִהְרהּור ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים)ב.  ֶׁש א ְלַגֵּדף)ג.  ֶׁש א )ד.  ֶׁש  ֶׁש
א ִיְׁשַּתֲח)ה. ד אֹוָתּה ְּכֶדֶר ֲעבֹוָדָתּהַֹיֲעב א ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל ְלַע)ו. ה ָלּהֶו ֶׁש א ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל )ז. ְצמֹו ֶׁש  ֶׁש

א ַלֲעׂשֹות צּורֹות ֲאִפּלּו ְלנֹואי)ח. ֲאִפּלּו ַלֲאֵחִרים א ְלַה)ט.  ֶׁש ף ִעיר ֹ ִלְׂשר)י. יַח ֲאֵחִרים ַאֲחֶריָהִּד ֶׁש
א ִלְבנֹוָתּה)יא. ַהִּנַּדַחת א ֵלָהנֹות ִמָּכל ָממֹוָנּה)יב.  ֶׁש א ְלָהִסית ָיִח)יג.  ֶׁש א ֶלֱאה)יד. יד ְלָעְבָדּה ֶׁש ב ֹ ֶׁש
א ַלֲעז)טו. ַהֵּמִסית א ְלַהִּצילֹו)יו. ב ִׂשְנָאתֹוֹ ֶׁש א ְלַלֵּמד ָעָליו ְזכּות)יז.  ֶׁש א ִיָּמַנע ִמְּלַלֵּמד )יח.  ֶׁש  ֶׁש

א ְלִהְתַנֵּבא ִּבְׁשָמּה)יט. ָעָליו חֹוָבה א ִלְׁשמ)כ.  ֶׁש א ְלִהְתַנֵּבא ְּב)כא. ַנֵּבא ִּבְׁשָמּהַע ִמן ַהִּמְתֹ ֶׁש  ,ֶׁשֶקר ֶׁש
א ָלגּור ֵמֲהִריַגת ְנִביא ֶׁשֶקר)כב. ייִפּלּו ְּבֵׁשם ֲאַו א ִלָּׁשַבע ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה)כג.  ֶׁש א ַלֲעׂשֹות )כד.  ֶׁש  ֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ִיְּדעֹוִני)כה. אֹוב א ְלַהֲעִביר ַל)כו.  ֶׁש א ְלָהִקים ַמֵּצָבה)כז. ֶלֹּמ ֶׁש א )כח.  ֶׁש  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ֶׁש
א ִלַּטע ֲאֵׁשָרה)כט. ַעל ֶאֶבן ַמְׂשִּכית א ֵלָהנֹות )לא.  ְלַאֵּבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָכל ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְׁשִביָלּה)ל.  ֶׁש  ֶׁש

א )לב. ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְבָכל ְמַׁשְּמֶׁשיָה א ִלְכר)לג. ֶנֱעָבדֵלָהנֹות ְּבִצּפּוֵיי  ֶׁש . ת ְּבִרית ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהֹ ֶׁש
א ָלח)לד א ֵיְׁשבּו ְּבַאְרֵצנּו)לה. ן ֲעֵליֶהןֹ ֶׁש א ְלִהַּד)לו.  ֶׁש א ְלַנֵחׁש)לז.  ּוְבַמְלּבּוָׁשןןְּבִמְנֲהגֹוָתֹות ּמ ֶׁש .  ֶׁש
א ִלְקס)לח א ַלֲחב)מ. א ְלעֹוֵנן ֶׁש)לט. ֹם ֶׁש א ִלְדֹרׁש ֶאל ַהֵּמִתים)מא. ר ֶחֶברֹ ֶׁש א ִלְׁשא)מב.  ֶׁש ל ֹ ֶׁש
א ִלְׁשא)מג. אֹובְּב א ְלַכֵּׁשף)מד. ִיְּדעֹוִניל ְּבֹ ֶׁש א ְלַהִּקיף ְּפַאת ר)מה.  ֶׁש א ְלַהְׁשִחית ְּפַאת )מו. אׁשֹ ֶׁש  ֶׁש
א ַי)מז. ָזָקן א ַּתֲעֶדה ִאָּׁשה ֲעִדי ִאיׁש)מח. ֶדה ִאיׁש ֲעִדי ִאָּׁשהֲע ֶׁש א ִלְכּת)מט.  ֶׁש א )נ. ב ַקֲעַקעֹ ֶׁש    ֶׁש

א ַלֲעׂשֹות ָק)נא .ְלִהְתּגֹוֵדד      . ְרָחה ַעל ֵמת ֶׁש

  .ְפָרִקים ֵאּלּוּוֵבאּור ָּכל ַהִּמְצוֹות ָהֵאּלּו ִּב

רך האמתז וד"התפתחות ע   ֶּפֶרק ִראׁשֹון  

 ֲעַצת ְוִנְבֲעָרה , ֱאנֹוׁש ָטעּו ְּבֵני ָהָאָדם ָטעּות ְּגדֹוָלהִּביֵמיא 
ְוזֹו ָהְיָתה  .ֶוֱאנֹוׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּטֹוִעים, ַחְכֵמי אֹותֹו ַהּדֹור

 הֹוִאיל ְוָהֵאל ָּבָרא ּכֹוָכִבים ֵאּלּו ְוַגְלַּגִּלים : ָאְמרּו:ָטעּוָתם
, ָחַלק ָלֶהם ָּכבֹודְו ,ָלם ּוְנָתָנם ַּבָּמרֹוםֵאּלּו ְלַהְנִהיג ֶאת ָהעֹו
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 ְראּוִיין ֵהם ְלַׁשְּבָחם -  ְלָפָניון ַהְּמַׁשְּמִׁשיןְוֵהן ַׁשָּמִׁשי
 ,ְוֶזהּו ְרצֹון ָהֵאל ָּברּו הּוא. ק ָלֶהם ָּכבֹודּוְלָפֲאָרם ְוַלֲח

ֶּמֶל רֹוֶצה ְלַכֵּבד ְּכמֹו ֶׁשַה,  ְוִכְּבדֹולֹוְּדְלַגֵּדל ּוְלַכֵּבד ִמי ֶׁשִּג
  .ֶׁשַּלֶּמֶל ְּכבֹודֹוְוֶזה הּוא , ֲעָבָדיו ְוָהעֹוְמִדים ְלָפָניו

ִהְתִחילּו ִלְבנֹות ַלּכֹוָכִבים , ֵּכיָון ֶׁשָעָלה ָּדָבר ֶזה ַעל ִלָּבם
ּוְלַׁשְּבָחם ּוְלָפֲאָרם , ּוְלַהְקִריב ָלֶהן ָקְרָּבנֹות, ֵהיָכלֹות
 ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ,ַּתֲחוֹות ְלמּוָלםּוְלִהְׁש, ִּבְדָבִרים
  .ְוֶזה ָהָיה ִעַּקר ֲעבֹוָדה ָזָרה. ם ָהָרָעהָּתְּבַדְע

א ֶׁשֵהן ; אֹוְמִרים עֹוְבֶדיָה ַהּיֹוְדִעים ִעָּקָרּהםְוָכ ֵה  
ּו הּוא ֶׁשִּיְרְמָיה. ַּה ֶאָּלא ּכֹוָכב ֶזהֹואֹוְמִרים ֶׁשֵאין ָׁשם ֱאל

א ִיָרֲא ֶמֶל ַהּגֹוִים ִּכי ְל ָיָאָתהִמי" :ראֹוֵמ   ְבָכלִּכי , 
ִיְבֲערּו ת ַחַאְבּו. ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹו ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל

ל ֹ ַהּכ: ְּכלֹוַמר.)ח-ז,ירמיה י( "ֵעץ הּוא  מּוַסר ֲהָבִלים-ְוִיְכָסלּו 
 -ֲאָבל ָטעּוָתם ּוְכִסילּוָתם , יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה הּוא ָהֵאל ְלַבְּד

  .ֶׁשְּמַדִּמים ֶׁשֶּזה ַהֶהֶבל ְרצֹוְנ הּוא

, ָעְמדּו ִּבְבֵני ָהָאָדם ְנִביֵאי ֶׁשֶקר, ְוַאַחר ֶׁשָאְרכּו ַהָּיִמיםב 
, 'ִעְבדּו ּכֹוָכב ְּפלֹוִני' ְוָאְמרּו ֶׁשָהֵאל ִצָּוה ָלֶהם ְוָאַמר ָלֶהם

ּוְבנּו לֹו , ָכַהְקִריבּו לֹו ְוַנְּסכּו לֹו ָּכ ְוְו', 'ָּכל ַהּכֹוָכִבים'אֹו 
 ַהָּנִׁשים , ָּכל ָהָעםּה ַוֲעׂשּו צּוָרתֹו ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָל,ֵהיָכל

ּומֹוִדיַע ָלֶהם צּוָרה ֶׁשָּבָדה . 'ְוַהְּקַטִּנים ּוְׁשָאר ַעם ָהָאֶרץ
לֹוִני ֶׁשהֹוִדיעּוהּו  זֹו ִהיא צּוַרת ַהּכֹוָכב ַהְּפ:ְואֹוֵמר, ִמִּלּבֹו

  .ִּבְנבּוָאתֹו

 ְוַתַחת ,ְוִהְתִחילּו ַעל ֶּדֶר זֹו ַלֲעׂשֹות צּורֹות ַּבֵהיָכלֹות
ּוִמְתַקְּבִצין .  ְוַעל ַהְּגָבעֹות, ּוְבָראֵׁשי ֶהָהִרים,ָהִאיָלנֹות

ְואֹוְמִרים ְלָכל ָהָעם ֶׁשּזֹו ַהּצּוָרה ְמִטיָבה ,  ָלֶהםּוִמְׁשַּתֲחִוים
ְוַהּכּוָמִרין אֹוְמִרים . ְוָראּוי ְלָעְבָדּה ּוְלִיְרָאה ִמֶּמָּנה, ָעהְמֵרּו

ַאל ' ְו',ָכֲעׂשּו ָּכ ְו' ַו',ַּבֲעבֹוָדה זֹו ִּתְרּבּו ְוַתְצִליחּו'ָלֶהם ֶׁש
  .'ָכַּתֲעׂשּו ָּכ ְו

אֹו ד ְולֹוַמר ֶׁשַהּכֹוָכב ַעְצמֹו ְֹוִהְתִחילּו ּכֹוְזִבים ֲאֵחִרים ַלֲעמ
ִעְבדּוִני 'ַהַּגְלַּגל ַעְצמֹו אֹו ַהַּמְלָא ִּדֵּבר ִעָּמֶהם ְוָאַמר ָלֶהם 

ַאל ' ְו',ֲעׂשּו ָּכ' ַו,ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ֶּדֶר ֲעבֹוָדתֹו' ָכְּבָכ ְו
ַהּצּורֹות  ֶאת דַֹלֲעב - ָהעֹוָלם ְּבָכל ֶזה ָּדָבר ּוָפַׁשט .'ָּכ ַּתֲעׂשּו

  .ּוְלִהְׁשַּתֲחוֹות ּוְלַהְקִריב ָלֶהן ,ּנֹות זֹו ִמּזֹוַּבֲעבֹודֹות ְמֻׁש

 ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא ִמִּפי ָּכל עַּק ִנְׁשַּת,ְוֵכיָון ֶׁשָאְרכּו ַהָּיִמים
א ִהִּכירּוהּו, ַהְּיקּום ּוִמַּדְעָּתם ְוִנְמְצאּו ָּכל ַעם ָהָאֶרץ . ְו

יֹוְדִעים ֶאָּלא ַהּצּוָרה ֶׁשְּלֵעץ ָוֶאֶבן ְוַהָּנִׁשים ְוַהְּקַטִּנים ֵאיָנם 
ְוַהֵהיָכל ֶׁשְּלִבְנָין ֶׁשִּנְתַחְּנכּו ִמַּקְטנּוָתם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהן 

  .ּוְלָעְבָדן ּוְלִהָּׁשַבע ִּבְׁשָמן

ְמַדִּמין , ן ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְּכגֹון ַהּכּוָמִרי,ְוַהֲחָכִמים ֶׁשָהיּו ָּבֶהם
ַּה ֶאָּלא ַהּכֹוָכִבים ְוַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַהּצּורֹות ֹולֶׁשֵאין ָׁשם ֱא

א ָהָיה ָׁשם  -ֲאָבל צּור ָהעֹוָלִמים . ָהֵאּלּו ִּבְגָלָלם ְוִלְדמּוָתן
א יֹוְדעֹו ֶאָּלא ְיִחיִדים ָּבעֹוָלם ְּכגֹון ֲחנֹו , ַמִּכירֹו ְו

ֶּדֶר זֹו ָהָיה ָהעֹוָלם ְוַעל . ֵעֶברָוַח ְוֵׁשם ֹּוְמתּוֶׁשַלח ְונ
 ֶׁשהּוא ,ַעד ֶׁשּנֹוַלד ַעּמּודֹו ֶׁשָּלעֹוָלם, ִמְתַּגְלֵּגל ְוהֹוֵל

  .ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום

ִהְתִחיל ְלׁשֹוֵטט ְּבַדְעּתֹו ְוהּוא , ֵּכיָון ֶׁשִּנְגַמל ֵאיָתן ֶזהג 
 ֵהיַא ֶאְפָׁשר ,ה ָּתֵמַּהְוָהָי, ב ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלהֵּׁשַחְל ּו,ָקָטן

א ִיְהֶיה לֹו ַמְנִהיג  ּוִמי ,ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּגְלַּגל ַהֶּזה נֹוֵהג ָּתִמיד ְו
א ָהָיה . ְלִפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשְּיַסֵּבב ֶאת ַעְצמֹו,ְיַסֵּבב אֹותֹו  ְו

א מֹוִדיַע ָּדָבר א ְמַלֵּמד ְו ִּדים ֶאָּלא ֻמְׁשָקע ְּבאּור ַּכְׂש, לֹו 
  .ֵּבין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהִּטְּפִׁשים

 ְוהּוא ָהָיה עֹוֵבד , ֲעבֹוָדה ָזָרהןְוָאִביו ְוִאּמֹו ְוָכל ָהָעם עֹוְבִדי
ַעד ֶׁשִהִּׂשיג ֶּדֶר ָהֱאֶמת ,  ְוִלּבֹו ְמׁשֹוֵטט ּוֵמִבין,ִעָּמֶהם

ַּה ֹוֵּיׁש ָׁשם ֱאל ְוָיַדע ֶׁש,ְוֵהִבין ַקו ַהֶּצֶדק ִמַּדְעּתֹו ַהְּנכֹוָנה
 ְוֵאין ְּבָכל ,לֹ ְוהּוא ָּבָרא ַהּכ, ְוהּוא ַמְנִהיג ַהַּגְלַּגל,ֶאָחד

  .ַּה חּוץ ִמֶּמּנּוֹוַהִּנְמָצא ֱאל

 ה ֶז-  ְוָדָבר ֶׁשָּגַרם ָלֶהם ְלָטעּות,ְוָיַדע ֶׁשָּכל ָהָעם טֹוִעים
ד ָהֱאֶמת ֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְוֶאת ַהּצּורֹות ַעד ֶׁשָאַב

  .ן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִהִּכיר ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹוּוֶב. ִמַּדְעָּתם

ִהְתִחיל ְלָהִׁשיב ְּתׁשּובֹות ַעל ְּבֵני אּור , ֵּכיָון ֶׁשִהִּכיר ְוָיַדע
ֵאין זֹו ֶּדֶר ָהֱאֶמת 'ְולֹוַמר ֶׁש,  ִּדין ִעָּמֶהםַֹּכְׂשִּדים ְוַלֲער

ְוִהְתִחיל ְלהֹוִדיַע , ר ֶאת ַהְּצָלִמיםֵּב ְוִׁש.'ּהֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים ָּב
ְולֹו ָראּוי , ַּה ָהעֹוָלםֹוד ֶאָּלא ֶלֱאלֶֹׁשֵאין ָראּוי ַלֲעב ָלָעם

ְּכֵדי ֶׁשַּיִּכירּוהּו ָּכל ַהְּברּוִאים ,  ּוְלַהְקִריב ּוְלַנֵּסְלִהְׁשַּתֲחוֹות
א ִיְטעּו ,ַהּצּורֹותְוָראּוי ְלַאֵּבד ּוְלַׁשֵּבר ָּכל  .ַהָּבִאים  ְּכֵדי ֶׁש
ַּה ֶאָּלא ֹו ֶׁשֵאין ָׁשם ֱאלםָהָעם ְּכמֹו ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְמַדִּמי ן ָּכלָּבֶה
  .ֵאּלּו

 ַנֲעָׂשה ;ִּבֵּקׁש ַהֶּמֶל ְלָהְרגֹו, ֵּכיָון ֶׁשָּגַבר ֲעֵליֶהם ִּבְרָאיֹוָתיו
ת ְּבקֹול ָּגדֹול ד ְוִלְקרֹוֹ ְוִהְתִחיל ַלֲעמ, ְוָיָצא ְלָחָרן,לֹו ֵנס

 ְולֹו ,ַּה ֶאָחד ְלָכל ָהעֹוָלםֹוְלָכל ָהָעם ּוְלהֹוִדיָעם ֶׁשֵּיׁש ֱאל
ְוָהָיה ְמַהֵּל ְוקֹוֵרא ּוְמַקֵּבץ ָהָעם ֵמִעיר ְלִעיר . דָֹראּוי ַלֲעב

, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ְּכַנַען ְוהּוא קֹוֵרא, ּוִמַּמְמָלָכה ְלַמְמָלָכה
  .)לג,בראשית כא( "ְּבֵׁשם יי ֵאל עֹוָלם ָׁשם ִּיְקָראַו" :ֶׁשֶּנֱאַמר

 -  ְוׁשֹוֲאִלין לֹו ַעל ְּדָבָריולֹוְוֵכיָון ֶׁשָהיּו ָהָעם ִמְתַקְּבִצין 
 ִזיֵרהּוֶׁשַּיֲחִפי ַּדְעּתֹו ַעד ְלָהָיה מֹוִדיַע ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

 ְוֵהם ,ּוְרָבבֹותַעד ֶׁשִּנְתַקְּבצּו ֵאָליו ֲאָלִפים , ְלֶדֶר ָהֱאֶמת
 ,ְוָׁשַתל ְּבִלָּבם ָהִעָּקר ַהָּגדֹול ַהֶּזה. 'ַאְנֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם'

ְוָיַׁשב ִיְצָחק ְמַלֵּמד .  ְוהֹוִדיעֹו ְלִיְצָחק ְּבנֹו,ְוִחֵּבר ּבֹו ְסָפִרים
 ְוָיַׁשב ְמַלֵּמד ,דֵּמַל ּוִמָּנהּו ְל,בֹק הֹוִדיעֹו ְלַיֲעקְוִיְצָח. ִזירּוַמֲח
  .ִזיר ָּכל ַהִּנְלִוים ֵאָליוַמֲחּו

 ,אׁשֹ ּוִמָּנהּו ר,ְוִהְבִּדיל ֵלִוי,  ָאִבינּו ִלֵּמד ָּבָניו ֻּכָּלםבְֹוַיֲעק
.  ַאְבָרָהםִמְצוֹותר ֹד ֶּדֶר יי ְוִלְׁשמֵּמַלְוהֹוִׁשיבֹו ִּביִׁשיָבה ְל

א ַיְפִסיקּו ִמְּב  ,ְמֻמֶּנהר ַח ַאֵני ֵלִוי ְמֻמֶּנהְוִצָּוה ֶאת ָּבָניו ֶׁש
א ִיְׁשַּתַּכח ַהִּלּמּוד   .ְּכֵדי ֶׁש

, ב ּוַבִּנְלִוים ֲעֵליֶהםְֹוָהָיה ַהָּדָבר הֹוֵל ּוִמְתַּגֵּבר ִּבְבֵני ַיֲעק
ַעד ֶׁשָאְרכּו . ייָּבעֹוָלם ֻאָּמה ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ֶאת  תיְוַנֲעֵׂש

ד ֹד ַמֲעֵׂשיֶהן ְוַלֲעבְֹוָחְזרּו ִלְלמ, ַהָּיִמים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים
.  ֶׁשָעַמד ְּבִמְצַות ָאבֹות,חּוץ ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי, ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכמֹוָתן
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א ָעַבד ֵׁשֶבט ֵלִוי ֲעבֹוָדה ָזָרה   .ּוֵמעֹוָלם 

 ְוחֹוְזִרין, ְוָהִעָּקר ֶׁשָּׁשַתל ַאְבָרָהם ֶנֱעַקר, ְוִכְמַעט ָקט ָהָיה
ּוֵמַאֲהַבת יי אֹוָתנּו . ים ּוְתִעָּיָתםב ְלָטעּות ָהַעִּמֹי ַיֲעקְּבֵנ

ָעָׂשה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו  -ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 

  . ּוְׁשָלחֹו,ְוַרָּבן ֶׁשְּלָכל ַהְּנִביִאים

 - ְלַנֲחָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ּוָבַחר יי ,ֵּכיָון ֶׁשִּנְתַנֵּבא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו
ּוַמה ִּיְהֶיה ִמְׁשַּפט , ְוהֹוִדיָען ֶּדֶר ֲעבֹוָדתֹו, ְצוֹותִהְכִּתיָרן ְּבִמ

  . ַאֲחֶריָהןֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָכל ַהּטֹוִעי

ִני     מגדףוהכפירה מחשבות    ֶּפֶרק ׁשֵ
א ַלֲעב- ר ַהִּצּוּוי ַּבֲעבֹוָדה ָזָרהִעַּקא  ד ֶאָחד ִמָּכל ֹ ֶׁש

א ַמְלָא:ַהְּברּוִאים א ַּגְלַּג,  א ּכֹוָכב,ל ְו א ֶאָחד , ְו  ְו
א ֶאָחד ִמָּכל ַהִּנְבָרִאים ֵמֶהם, ֵמַאְרַּבע ַהְּיסֹודֹות ְוַאף ַעל . ְו

ִהים ְוהּוא עֹוֵבד ַהִּנְבָרא , ִּפי ֶׁשָהעֹוֵבד יֹוֵדַע ֶׁשיי הּוא ָהֱא
  ֲהֵרי ֶזה- ַהֶּזה ַעל ֶּדֶר ֶׁשָעַבד ֱאנֹוׁש ְוַאְנֵׁשי ּדֹורֹו ְּתִחָּלה

  .עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה

ִּתָּׂשא  ּוֶפן" :הּוא ֶׁשִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ָעָליו ְוָאְמָרה -ְוִעְנָין ֶזה 
ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש ֵעיֶני ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת

ֶהי אֲאֶׁשר ...ַהּכֹוָכִבים  ..."ל ָהַעִּמיםָֹתם ְלכֹ ָחַלק יי ֱא
 ְוִתְרֶאה ֶׁשֵאּלּו ,א ָּתׁשּוט ְּבֵעין ִלְּב ֶׁשָּמ:לֹוַמר ְּכ,)יט,דברים ד(

ְוֵהם ֶׁשָחַלק יי אֹוָתם ְלָכל , ֵהן ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ָהעֹוָלם
, ִוים ְוִנְפָסִדים ְּכִמְנָהגֹו ֶׁשָּלעֹוָלםֹוָהעֹוָלם ִלְהיֹוָתן ַחִּיים ְוה

ּוְבִעְנָין ֶזה ִצָּוה . ןאַמר ֶׁשָראּוי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהן ּוְלָעְבָדְֹות
 ְּכלֹוַמר ,)טז, יאשם( " ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכםִהָּׁשְמרּו" :ְוָאַמר

א ִּתְטעּו ְּבִהְרהּור ַהֵּלב ַלֲעב  ִלְהיֹוָתן ַסְרסּור ,ד ֵאּלּוֶֹׁש
  .ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהּבֹוֵרא

 ֵהיַא :ֲעבֹוָדָתּהְסָפִרים ַרִּבים ִחְּברּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּבב 
 ִצָּונּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו .ּוַמה ִּמְׁשָּפֶטיָה ּוַמֲעֶׂשיָה, ִעָּקר ֲעבֹוָדָתּה

א ִלְקרֹות ְּבאֹוָתן ַהְּסָפִרים ְּכָלל א ְנַהְרֵהר ָּבּה , הּוא ֶׁש ְו
א ְּבָדָבר ִמְּדָבֶריָה ִפּלּו ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְדמּות ַהּצּוָרה ֲא ַו.ְו

ן ּוְבִעְנָי. )ד,ויקרא יט( "ָהֱאִליִלם ִּתְפנּו ֶאל ַאל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, סּורָא
ֵהיֶהם ֵלאמ ּוֶפן" :ֶזה ֶנֱאַמר  "ר ֵאיָכה ַיַעְבדּוִֹּתְדֹרׁש ֵלא

א ִּתְׁשַאל ַעל ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה ֵהיַא ִהיא- )ל,דברים יב(  ְוַאף , ֶׁש
ָבר ֶזה ּגֹוֵרם ְל ְלִהָּפנֹות ֶׁשָּד, ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַאָּתה עֹוֵבד

ֵּכן  ְוֶאֱעֶׂשה" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאֲחֶריָה ְוַלֲעׂשֹות ְּכמֹו ֶׁשֵהן עֹוִׂשין
ְוהּוא , ן ֶאָחד ֵהןְּבִעְנָי ְוָכל ַהָּלאִוין ָהֵאּלּו ג .)שם( "ָאִני ַּגם

א ִיְפֶנה ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה  ְוָכל ַהִּנְפֶנה ַאֲחֶריָה ְּבֶדֶר. ֶׁש
  .ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה -ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ּבֹו ַמֲעֶׂשה 

א ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּבְלַבד הּוא ֶׁשָאסּור ְלִהָּפנֹות ַאֲחֶריָה  ְו
ר ָֹׁשָבה ֶׁשּגֹוֶרֶמת לֹו ָלָאָדם ַלֲעקֶאָּלא ָּכל ַמֲח, ָׁשָבהְּבַמֲח

א ְלַהֲעלֹו- ֵרי ַהּתֹוָרהִעָּקר ֵמִעְּק ָתּה ַעל  ֻמְזָהִרים ָאנּו ֶׁש
א ַנִּסיַח ַּדְעֵּתנּו ְלָכ ְוַנֲח, ִלֵּבנּו ב ְוִנָּמֵׁש ַאַחר ִהְרהּוֵרי ֹׁשְו
א ָּכל ַהֵּדעֹות ְיכֹולֹות , ִמְּפֵני ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשָּלָאָדם ְקָצָרה, ַהֵּלב ְו

 ְוִאם ִיָּמֵׁש ָּכל ָאָדם ַאַחר ;ְריֹוְלַהִּׂשיג ָהֱאֶמת ַעל ֻּב
  .ֶצר ַּדְעּתֹוִֹריב ֶאת ָהעֹוָלם ְלִפי ק ִנְמָצא ַמֲח- ּבֹוַמְחְׁשבֹות ִל

ב ֹׁש ּוְפָעִמים ַיֲח, ְּפָעִמים ָיתּור ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה?ֵּכיַצד
ַמה ְּלַמְעָלה ַמה , ֶׁשָּמא הּוא ֶׁשָּמא ֵאינֹו: ְּבִיחּוד ַהּבֹוֵרא

 ֶׁשָּמא :ּוָאה ּוְפָעִמים ַּבְּנב,ָאחֹורָפִנים ַמה ְּל ַמה ְּל,ְּלַמָּטה
ֶׁשָּמא ִהיא ִמן :  ּוְפָעִמים ַּבּתֹוָרה,ִהיא ֱאֶמת ֶׁשָּמא ֵאיָנּה
 ַעד ןְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַהִּמּדֹות ֶׁשָּידּון ָּבֶה. ַהָּׁשַמִים ֶׁשָּמא ֵאיָנּה
  .ְוִנְמָצא יֹוֵצא ִליֵדי ִמינּות, ְריֹוֶׁשֵּיַדע ָהֱאֶמת ַעל ֻּב

א" : ְוֶנֱאַמר ָּבּה,ֹוָרהַעל ִעְנָין ֶזה ִהְזִהיָרה ּת ָתתּורּו ַאֲחֵרי  ְו
במדבר ( " ַאֲחֵריֶהםִניםַֹאֶּתם ז ֲאֶׁשר ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְלַבְבֶכם

א ִיָּמֵׁש ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ַאַחר ַּדְעּתֹו ַהְּקָצָרה: ְּכלֹוַמר.)לט,טו  , 
 :ּו ֲחָכִמיםָּכ ָאְמר. ַׁשְבּתֹו ַמֶּׁשֶגת ָהֱאֶמתִויַדֶּמה ֶׁשַּמֲח

. זֹו ְזנּות - "ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" ;זֹו ִמינּות - "ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם"
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ּגֹוֵרם ָלָאָדם ְלָטְרדֹו ִמן ָהעֹוָלם - ְוָלאו ֶזה
  .ת ֵאין ּבֹו ַמְלקּו,ַהָּבא

, ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן ִהיא ָּכלְּכֶנֶגד  -ִמְצַות ֲעבֹוָדה ָזָרה ד 
א ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל  ִתְׁשּגּוְוִכי" :ֱאַמרֶׁשֶּנ  שם(" ...תֹוַהִּמְצו ְו

.  ּוִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ֶׁשַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר,)כב,טו
ָּכַפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה  -ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשָּכל ַהּמֹוֶדה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְבָכל ַמה ֶּׁשִּנְצַטּוּו ַהְּנִביִאים ֵמָאָדם ֻּכָּלּה ּוְבָכל ַהְּנִביִאים ּו
 ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה יי ָוָהְלָאה ִמן" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם

 מֹוֶדה ְּבָכל -  ְוָכל ַהּכֹוֵפר ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה;)כג, טושם( "ֵתיֶכםֹרְֹלד
  . ְוִהיא ִעַּקר ָּכל ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן,ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה

,  ֲהֵרי הּוא ְּכגֹוי ְלָכל ָּדָבר- ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרהה 
 ּוְמֻׁשָּמד . ֲעֵבָרה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְסִקיָלה ַעלרַבְוֵאינֹו ְּכִיְׂשָרֵאל ֶׁשָע

  .  ֲהֵרי הּוא ְמֻׁשָּמד ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה- ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

, יָנן ְּכִיְׂשָרֵאל ְלָדָבר ִמן ַהְּדָבִריםֵא -ְוֵכן ַהִּמיִנים ִמִּיְׂשָרֵאל 
ָּבֶאיָה  ָּכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוֵאין ְמַקְּבִלים אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה ְלעֹוָלם

א,א ְיׁשּובּון ְוַהִּמיִנים  .)יט,משלי ב( "ַיִּׂשיגּו ָאְרחֹות ַחִּיים  ְו
ִרים ִלָּבם ְּבִסְכלּות ִּבְדָב ַמְחְׁשבֹות ַאַחר ַהָּתִרים ֵהם

ַעד ֶׁשִּנְמְצאּו עֹוְבִרים ַעל ּגּוֵפי ּתֹוָרה ְלַהְכִעיס , ֶׁשָאַמְרנּו
ְוָאסּור . ָעוֹוןְואֹוְמִרים ֶׁשֵאין ָּבֶזה , ְּבֶנֶפׁש ְּבָיד ָרָמה ִּבְׁשָאט

 ְוַאל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלַסֵּפר ִעָּמֶהן ּוְלָהִׁשיב ֲעֵליֶהן ְּתׁשּוָבה ְּכָלל
ַלֲעבֹוָדה  -ֶׁשֶבת ִמין ּוַמֲח. )ח, השם( "יָתּהֶּפַתח ֵּב ִּתְקַרב ֶאל

  .ָזָרה

א ,ָּכל ַהּמֹוֶדה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִהיא ֱאֶמתו   ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
 .ֲהֵרי ֶזה ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא -ֲעָבָדּה 

,  ֶאת ַהֵּׁשםְוֶאָחד ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶאָחד ַהְּמַגֵּדף
 ּוִמןָהֶאְזָרח  ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה ִמן  ֲאֶׁשרְוַהֶּנֶפׁש" :ֶׁשֶּנֱאַמר
ֹוִלין עֹוֵבד ְלִפיָכ ּת. )ל,במדבר טו( "הּוא ְמַגֵּדף יי ֶאת, ַהֵּגר

 . ּוְׁשֵניֶהם ִנְסָקִלין, ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכמֹו ֶׁשּתֹוִלין ֶאת ַהְּמַגֵּדף



65  ג- פרק ב הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ספר המדע 

 -ְלִּתי ִּדין ַהְּמַגֵּדף ְּבִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִמְּפֵני ֶזה ָּכַל
  :ְוֵאּלּו ֵהן ִּדיֵני ַהְּמַגֵּדף ז . ָּבִעָּקר ֵהןן ּכֹוְפִריןֶׁשְּׁשֵניֶה

ֵאין ַהְּמַגֵּדף ַחָּיב ְסִקיָלה ַעד ֶׁשְּיָפֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשם ַהְּמיָֻחד 
 ִויָבֵר ,ד"ן יֹו"ת נּו"ף ָּדֶל" ֶׁשהּוא ָאֶל,ֶׁשְּלַאְרַּבע אֹוִתּיֹות

 ֵקבְֹונ" :ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹותֹו ְּבֵׁשם ִמן ַהֵּׁשמֹות ֶׁשֵאיָנם ִנְמָחִקין
ַחָּיב   ַעל ַהֵּׁשם ַהְּמיָֻחד- )טז,ויקרא כד( "מֹות יּוָמת יי ֵׁשם

 ְוֵיׁש ִמי ֶׁשְּמָפֵרׁש ; ְוַעל ְׁשָאר ַהִּכּנּוִיים ְּבַאְזָהָרה,ְסִקיָלה
 ַוֲאִני אֹוֵמר ,א"ו ֵה"א ָוא"ד ֵה"א ַעל ֵׁשם יֹוֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּל

  .לֶׁשַעל ְׁשֵניֶהם הּוא ִנְסָק

ִהים" : ֶׁשֶּנֱאַמר?ַאְזָהָרה ֶׁשַּלְּמַגֵּדף ִמַּנִיןח  א ְתַקֵּללֱא  " 
ַיֶּכה יֹוֵסי  ',ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּדִנין ֶאת ָהֵעִדים ְּבִכּנּוי. )כז,שמות כב(

, חּוץמֹוִציִאין ֶאת ָּכל ָהָאָדם ַל -ר ַהִּדין  ִנְגַמ.'ֶאת יֹוֵסי
ר ַמה ֱֹאמ'  ְואֹוְמִרים לֹו,ְוׁשֹוֲאִלים ֶאת ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֵעִדים

ְוַהַּדָּיִנים עֹוְמִדים ַעל . ְוהּוא אֹוֵמר', ֶּׁשָּׁשַמְעָּת ְּבֵפרּוׁש
א ְמַאִחין, ְוקֹוְרִעין,ַרְגֵליֶהם ַאף ֲאִני ' ְוָהֵעד ַהֵּׁשִני אֹוֵמר.  ְו

ָצִרי ָּכל ֶאָחד  -ְוִאם ָהיּו ֵעִדים ַרִּבים . 'ְּכמֹותֹו ָׁשַמְעִּתי

  .'ָּכֶזה ָׁשַמְעִּתי' ְוֶאָחד ֵמֶהן לֹוַמר

 ֶאָּלא ;ֵאינֹו ְּכלּום -ְמַגֵּדף ֶׁשָחַזר ּבֹו ְּבתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ט 
 ֶאת ַהֵּׁשם ְּבֵׁשם ִמי ֶׁשִּגֵּדף. ל ִנְסָק- ֵּכיָון ֶׁשִּגֵּדף ְּבֵעִדים

א ;ַקָּנִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו ְוהֹוְרִגין אֹותֹו -ֲעבֹוָדה ָזָרה   ְוִאם 
ַעד ֶׁשְּיָבֵר , ל ֵאינֹו ִנְסָק-  ּוָבא ְלֵבית ִּדין,ֲהָרגּוהּו ַקָּנִאים

  .ְּבֵׁשם ִמן ַהֵּׁשמֹות ַהְּמיָֻחִדים

ִפּלּו ַעל ִּבְרַּכת ֲא ַו,ַעְֹקרַחָּיב ִל -ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ִּבְרַּכת ַהֵּׁשם י 
ֶאָחד ְו , ְוהּוא ֶׁשִּיְׁשָמֶעָּנה ִמִּיְׂשָרֵאל;ַעַֹהִּכּנּוי ַחָּיב ִלְקר

 -ֲאָבל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ַהּגֹוי . ַהּׁשֹוֵמַע אֹו ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ַהּׁשֹוֵמַע
א ָקְר. ַעֵֹאינֹו ַחָּיב ִלְקר ֵני  ֶאָּלא ִמְּפְוֶׁשְבָנא ֶאְלָיִקים ּועְו

  .ֶׁשַרְבָׁשֵקה ְמֻׁשָּמד ָהָיה

אׁש ֹ ָהֵעִדים ְוַהַּדָּיִנים סֹוְמִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ֶאָחד ֶאָחד ַעל רָּכל
. ' ֶׁשַאָּתה ָּגַרְמָּת ְל,אְׁשָֹּדְמ ְּבר' לֹו ְואֹוְמִרין, ַהְּמַגֵּדף

 ְמַגֵּדף ְוֵאין ְּבָכל ֲהרּוֵגי ֵּבית ִּדין ִמי ֶׁשּסֹוְמִכים ָעָליו ֶאָּלא
 ַעל ְיֵדיֶהם ְמִעים ֶאתַֹהּׁש  ָכלְוָסְמכּו" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּבְלַבד

  .)יד,ויקרא כד( "ֹואׁשֹר

י   ִליׁשִ ז ועשיית צורות"אופני ע   ֶּפֶרק ׁשְ

 ְוִאם ;ַחָּיב ָּכֵרת -ָּכל ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּבְרצֹונֹו ְּבָזדֹון א 
ֵמִביא  - ְוִאם ָעַבד ִּבְׁשָגָגה ;לְסָק ִנ- ם ֵעִדים ְוַהְתָרָאהָהיּו ָׁש

  .ַחָּטאת ְקבּוָעה

ֲעבֹודֹות ַהְרֵּבה ָקְבעּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלָכל ֶצֶלם ב 
. ַוֲעבֹוַדת ֶזה ֵאיָנּה ַּכֲעבֹוַדת ֶזה, ֶצֶלם ּוְלָכל צּוָרה ְוצּוָרהָו

 ,ֶמְרקּוִליס ּו;ר ָאָדם ַעְצמֹו לֹוֹ ֶׁשֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִּיְפע,ְּפעֹורְּכגֹון 
.  ִמְּלָפָניו ֲאָבִנים*ק לֹו ֲאָבִנים אֹו ְיַסֵּקלֶֹׁשֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִּיְזר

  .ְוַהְרֵּבה ֲעבֹודֹות ְּכגֹון ֵאּלּו ִּתְּקנּו ִלְׁשָאר ְצָלִמים

 - רֹו אֹו ֶׁשָּזַרק ֶאֶבן ִלְפעֶמְרקּוִליסְלִפיָכ ַהּפֹוֵער ַעְצמֹו ְל
 ֵאיָכה" :ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹותֹו ֶּדֶר ֲעבֹוָדתֹוד ֹ ַעד ֶׁשַּיֲעב,ָּפטּור

ֵהיֶהם ַיַעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֶאת  "ָאִני ַּגם ֵּכן ְוֶאֱעֶׂשה, ֱא
ּוִמְּפֵני ֶזה ָהִעְנָין ְצִריִכין ֵּבית ִּדין ֵליַדע ַּדְרֵכי  .)ל,דברים יב(

ֵּיְדעּו ֶׁשּזֹו  ַעד ֶׁשֹוֶׁשֵאין סֹוְקִלין עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ז, ָהֲעבֹודֹות
ְוַאְזָהָרה ֶׁשַּלֲעבֹודֹות ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא  ג .ִהיא ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה

א" : הּוא ֶׁשָּכתּוב,ָּבֶהן   .)ח, דברים ה;כד,כג; ד,שמות כ( " ָתָעְבֵדםְו

 ִמִּמְׁשַּתֲחֶוה ִּבְׁשָאר ֲעבֹודֹות חּוץ ? ְּדָבִרים ֲאמּוִריםַּבֶּמה
ֲאָבל ָהעֹוֵבד ְּבַאַחת ֵמַאְרַּבע ֲעבֹודֹות .  ּוְמַנֵּסְוזֹוֵבַח ּוְמַקֵּטר

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ,ַחָּיב -ֵאּלּו ְלֶאָחד ִמָּכל ִמיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה 
 אֹו ֶׁשָּזַבח ִלְפעֹור ֲהֵרי ֶׁשִּנֵּס ?ֵּכיַצד. ֶּדֶר ֲעבֹוָדתֹו ְּבָכ

ִהים ָיֳחָרםַחֵבֹז" : ֶׁשֶּנֱאַמר, ַחָּיב- ֶמְרקּוִליסְל שמות ( " ָלֱא

  .)יט,כב

 ַמה : לֹוַמר ְל?את ְוָלָּמה ָיָצ, ִּבְכַלל ֲעבֹודֹות ָהְיָתהְזִביָחה
 ְוַחָּיב ַהּזֹוֵבַח ְלֵאל ַאֵחר , ֶׁשעֹוְבִדין ָּבּה ַלֵּׁשם,ִביָחה ְמיֶֻחֶדתְּז

 ֵאיָנּה  ֵּבין ָהְיָתה ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה ִּבְזִביָחה אֹו,ְסִקיָלה ָעֶליָה

 ִאם ָעַבד ָּבּה ,ַאף ָּכל ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ְמיֶֻחֶדת ַלֵּׁשם, ִּבְזִביָחה
 ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה ְּבָכ ֵּבין ֶׁשֵאיָנּה ְּבָכ ,ְלֵאל ַאֵחר

 שם( "ר ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחא" :ְלָכ ֶנֱאַמר. ַחָּיב ָעֶליָה -

. ל ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה ֲאִפּלּו ֵאין ֶּדֶר ֲעבֹוָדתֹו ְּבָכְלַחֵּיב ַע - )יד,לד
  .ֶאָחד הּוא -  ְוזֹוֵרק ּוְמַנֵּס.ְוהּוא ַהִּדין ִלְמַקֵּטר ּוְמַנֵּס

 -  ָלּה ָעִביט ֶׁשְּלֵמיֵמי ַרְגַלִיםֵּסָסַפת ָלּה צֹוָאה אֹו ֶׁשִּנד 
ֲעבֹוָדָתּה  ָהְיָתה ֵּכן ֶאָּלא ִאם, ָּפטּור -ָׁשַחט ָלּה ָחָגב . ַחָּיב
ֶאָּלא , ָּפטּור -ְוֵכן ִאם ָׁשַחט ָלּה ְּבֵהָמה ְמֻחֶּסֶרת ֵאֶבר . ְּבָכ

  .ִאם ֵּכן ָהְיָתה ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה ְּבָכ

 -ָפֶניָה  ְּב ָׁשַבר ַמֵּקל:ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשעֹוְבִדין אֹוָתּה ְּבַמֵּקל
 , ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת,ַחָּיב -ָפֶניָה ְּב ָזַרק ַמֵּקל ; ְוֶנֱאֶסֶרת,ַחָּיב

ֵרי ַהַּמֵּקל ְּכמֹות ֶׁשֲה, ֶׁשֵאין ְזִריַקת ַהַּמֵּקל ְּכֵעין ְזִריַקת ַהָּדם
  . ְוַהָּדם ִמְתַּפֵּזר,ֶׁשהּוא

 ַחָּיב - ֶּבֱאלֹוַּהַהְּמַקֵּבל ָעָליו ֶאָחד ִמָּכל ִמיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה 
 ְוָכל ,'הָּתֵאִלי ָא' ְלֵבָנה ְוָאַמר ָלּה  ֲאִפּלּו ִהְגִּביַּה;ְסִקיָלה

 ַוֲאִפּלּו ָחַזר ּבֹו ְּבתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ; ַחָּיב- ר ֶזהּוּבַּכּיֹוֵצא ְּבִד
  .לֶאָּלא ִנְסָק,  ֵאין ֲחִזיָרתֹו ְּכלּום- 'ֵאין ֶזה ֵאִלי' ְוָאַמר

 - ֶר ִּבָּזיֹון ַוֲאִפּלּו ָעָׂשה ֶּד,ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכַדְרָּכּהה 
ְפעֹור ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו אֹו ָזַרק ֶאֶבן  ַהּפֹוֵער ַעְצמֹו ִל?ֵּכיַצד. ַחָּיב

, ַחָּיב,  הֹוִאיל ַוֲעבֹוָדתֹו ְּבָכ- ְלֶמְרקּוִליס ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו
  .ּוֵמִביא ָקְרָּבן ַעל ִׁשְגָגתֹו

 זֹוק ְּבצּוָרה  ְּכגֹון ֶׁשָחַׁש,ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמַאֲהָבהו 
אֹו ֶׁשֲעָבָדּה ִמִּיְרָאתֹו , ּה ֶׁשָהְיָתה ָנָאה ְּביֹוֵתרִמְּפֵני ְמַלאְכָּת

 ְּכמֹו ֶׁשֵהן ְמַדִּמים עֹוְבֶדיָה ֶׁשִהיא ְמִטיָבה ,ָלּה ֶׁשָּמא ָּתֵרַע לֹו
  

 .ְיַסֵּלק: ' א.ְיַסֵּקל) ב
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 ְוִאם ֲעָבָדּה ; ַחָּיב ְסִקיָלה- ַּהֹו ִאם ִקְּבָלּה ָעָליו ֶּבֱאל:ָעהּוְמֵר
 ֵמַאֲהָבה אֹו , ֲעבֹוָדָתּה אֹו ְּבַאַחת ֵמַאְרַּבע ֲעבֹודֹותֶרֶּד

  . ָּפטּור- ִמִּיְרָאה

 ץיִּבְרְוַהַּמְוַהְּמַכֵּבד , ַהְּמַגֵּפף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהְּמַנֵּׁשק ָלּה
ְוָכל ,  ְוַהַּמְלִּביׁש ְוַהַּמְנִעיל,ְוַהַּמְרִחיץ ָלּה ְוַהָּס, ְלָפֶניָה

א ַתֲעֶׂשה- ִדְבֵרי ָּכבֹוד ָהֵאּלּוַּכּיֹוֵצא ְּב  :ֶׁשֶּנֱאַמר,  עֹוֵבר ְּב
א" ל ּוְדָבִרים ֵאּלּו ִּבְכַל, )ח,דברים ה; כד,כג; ד,שמות כ( " ָתָעְבֵדםְו

 ְלִפי , ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו לֹוֶקה ַעל ַאַחת ֵמֶהן;ֲעבֹוָדה ֵהן
ֹוָדָתּה ְּבֶאָחד ִמָּכל ְוִאם ָהְיָתה ֶּדֶר ֲעב. ֶׁשֵאיָנן ְּבֵפרּוׁש
  . ַחָּיב-  ְוָעָׂשהּו ְלָעְבָדּה,ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו

א - ָיַׁשב לֹו קֹוץ ְּבַרְגלֹו ִּבְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרהז  , ְוִיְּטֶלּנּו ַחָֹיׁש 
 - ִנְתַּפְּזרּו לֹו ָמעֹות ְּבָפֶניָה. ִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה ְּכִמְׁשַּתֲחֶוה ָלּה

ֶאָּלא ֵיֵׁשב ,  ָלּהְּכִמְׁשַּתֲחֶוהִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה , ִיְּטֵלםְו ַחָֹיׁשא 
 ַמִים ִּבְפֵני ֲעבֹוָדה ַהְּמַקְּלחֹותַּפְרצּופֹות  ח .לְֹוַאַחר ָּכ ִיּט

א ַי- ָזָרה ִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה ִּכְמַנֵּׁשק , יַח ִּפיו ַעל ִּפיֶהן ְוִיְׁשֶּתהִּנ 
  .ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

א - ְצמֹוֶׂשה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלַעָהעֹוט   ֲעָׂשָאּה ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
א ֲעָבָדּה ַתֲעֶׂשה  א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה,ְּבָידֹו ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁש

ְוֵכן ָהעֹוֶׂשה ֲעבֹוָדה ָזָרה . )ג,שמות כ( "ְּתמּוָנה ְוָכל ְל ֶפֶסל
 :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה- ְלגֹוי ֲאִפּלּו ָעָׂשה אֹוָתּה ,ְּבָידֹו ַלֲאֵחִרים

ֵהי" א ַתֲעׂשּו ָלֶכםֵוא ְלִפיָכ ָהעֹוֶׂשה . )ד,ויקרא יט( " ַמֵּסָכה 
  .לֹוֶקה ְׁשַּתִים -ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבָידֹו ְלַעְצמֹו 

ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹואי ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה ֲעבֹוָדה י 
ֵהי ָזָהב ׂשּון ִאִּתי ַתֲעא" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ָזָרה ֵהי ֶכֶסף ֵוא  "ֱא

 ְּכֵדי , ְּכלֹוַמר צּורֹות ֶׁשְּלֶכֶסף ְוֶׁשְּלָזָהב ֶׁשֵהן ְלנֹואי,)יט,שמות כ(
א ִיְטעּו ָּבֶהן ַהּטֹוִעים ִויַדּמּו ֶׁשֵהם ַלֲעבֹוָדה ְוֵאין ָאסּור . ֶׁש

  .ָלצּור ְלנֹואי ֶאָּלא צּוַרת ָהָאָדם ִּבְלַבד

א ְּבֶאֶבן צּוַרת ְלִפיָכ א ְּבִסיד ְו א ְּבֵעץ ְו  ֵאין ָצִרין 
ר  ְּכגֹון ַהִּצּיּור ְוַהִּכּיּו, ְוהּוא ֶׁשְּתֵהא ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת;ָהָאָדם

ֲאָבל ִאם ָהְיָתה .  לֹוֶקה-  ְוִאם ָצר.ֶׁשִּבְטַרְקִלין ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן
ַהּצּורֹות ֶׁשַעל   ְּכגֹון,ִניןַקַעת אֹו צּוָרה ֶׁשְּלַסָּמְׁשַהּצּוָרה ֻמ

 ֲהֵרי - אֹו צּורֹות ֶׁשרֹוְקִמין ָּבָאִריג יֹותַּגֵּבי ַהּלּוחֹות ְוַהַּטְבָל
  .ֵאּלּו ֻמָּתרֹות

 ִאם ָהְיָתה :ַטַּבַעת ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה חֹוָתם ֶׁשהּוא צּוַרת ָאָדםיא 
 ְוִאם ;ם ָּבּהֹ ּוֻמָּתר ַלְחּת,יָחּהִּנ ָאסּור ְלַה- ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת

 ,ם ָּבּהֹ ְוָאסּור ַלְחּת,יָחּהִּנֻמָּתר ְלַה -ָהְיָתה ַהּצּוָרה ׁשֹוַקַעת 
  .ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּנְחָּתם ֵּתָעֶׂשה ּבֹו ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת

 ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ,ְוֵכן ָאסּור ָלצּור ְּדמּות ַחָּמה ּוְלָבָנה
 ֲעׂשּוןא ַּת - )םש( "ֲעׂשּון ִאִּתי ַתא" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוַמְלָאִכים

 . ַוֲאִפּלּו ַעל ַהּלּוַח,ִּכְדמּות ַׁשָּמִׁשין ַהְּמַׁשְּמִׁשין ְלָפַני ַּבָּמרֹום
 ְוצּורֹות ,צּורֹות ַהְּבֵהמֹות ּוְׁשָאר ֶנֶפׁש ַחָּיה חּוץ ִמן ָהָאָדם

 ַוֲאִפּלּו , ֻמָּתר ָלצּור אֹוָתם- ִאיָלנֹות ּוְדָׁשִאים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן
  .ָהְיָתה ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת

עיר הנידחת   ֶּפֶרק ְרִביִעי   

ַאף ַעל ִּפי , ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְסָקִלין -ַמִּדיֵחי ִעיר ִמִּיְׂשָרֵאל א 
א ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ִהִּדיחּו ֶאת יֹוְׁשֵבי ִעיָרם ַעד , ֶׁש

 ְוהּוא ,ִיףַּסַּבָרִגין  ַהֻּמָּדִחין ֶנֱהְוַאְנֵׁשי ָהִעיר. ֶׁשָעְבדּו אֹוָתּה
ְוַאְזָהָרה . ַּהֹוֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ֶׁשִּקְּבלּוָה ֲעֵליֶהם ֶּבֱאל

  .)יג,שמות כג( "ִּפי ַעל ִיָּׁשַמע א" :לֹוַמר דּוְלמַּת ?ִמַּנִין ַלַּמִּדיַח

 ְׁשַנִים ַמִּדיֶחיָהיּו  ַעד ֶׁשִּיְה,ֵאין ָהִעיר ַנֲעֵׂשית ִעיר ַהִּנַּדַחתב 
 "ְבִלַּיַעל  ֲאָנִׁשים ְּבֵניָיְצאּו" :ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹו ָיֵתר ַעל ְׁשַנִים

,  ְוִיְהיּו ַמִּדיֶחיָה ֵמאֹותֹו ֵׁשֶבט ּוֵמאֹוָתּה ָהִעיר,)יד,דברים יג(
 ְוַעד ,)שם(" ֹיְׁשֵבי ִעיָרם  ַוַּיִּדיחּו ֶאתִמִּקְרֶּב" :ֶׁשֶּנֱאַמר
. ֶבטֵּׁש ְוִיְהיּו ַהֻּמָּדִחין ִמֵּמָאה ְוַעד ֻרּבֹו ֶׁשַּל,יחּו ֻרָּבּהֶׁשַּיִּד

, יִחיִדים ִּכּהָּדִנין אֹוָת -ֶבט ֵּׁשֲאָבל ִאם ֻהַּדח ֻרּבֹו ֶׁשַּל
א , )יְֹׁשֵבי: ושם; טז, יגשם( " ָהִעירַאְנֵׁשי" :ֶׁשֶּנֱאַמר א ְּכָפר ָקָטן ְו

 ְּכַר - ֶבטֵּׁש ְוֻרּבֹו ֶׁשַּל;ְּכָפר -ֵּמָאה  ְוָכל ָּפחּות ִמ. ָּגדֹולְּכַר
  .ָּגדֹול

אֹו ,  ָיִחידאֹו ֶׁשִהִּדיָחּה, ְוֵכן ִאם ִהִּדיחּוָה ָנִׁשים אֹו ְקַטִּנים
אֹו ֶׁשָהיּו ַמִּדיֶחיָה , ֵליֶהןחּו ֵמֵאְּדאֹו ֶׁשֻה, ֶׁשֻהַּדח ִמעּוָטּה
ֶאָּלא ֲהֵרי ֵהן , ִּנַּדַחת ֵאין ָּדִנין ָּבּה ִּדין ִעיר ַה- ִמחּוָצה ָלּה

,  סֹוְקִלין ָּכל ִמי ֶׁשָעַבד:יִחיִדים ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרהִּכ
  .ּוָממֹוָנן ְליֹוְרֵׁשיֶהן ִּכְׁשָאר ֲהרּוֵגי ֵּבית ִּדין

ַהָּגדֹול ֵאין ָּדִנין ִּדין ִעיר ַהִּנַּדַחת ֶאָּלא ֵּבית ִּדין ג 
ָהִאיׁש ַההּוא אֹו   ֶאתְוהֹוֵצאָת" :רֶׁשֶּנֱאַמ, ֶׁשְּלִׁשְבִעים ְוֶאָחד

 ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ֶאתא ֲאֶׁשר ָעׂשּו יָהִאָּׁשה ַהִה ֶאת
 "ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו, ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה, ְׁשָעֶרי

ֵאין ְו, ָרִגין ְּבֵבית ִּדין ֶׁשְּלָכל ַׁשַער ָוַׁשַער ְיִחיִדים ֶנֱה- )ה, יזשם(
  .ָרִגין ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹולַהְּמֻרִּבין ֶנֱה

 :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאין ַאַחת ֵמָעֵרי ִמְקָלט ַנֲעֵׂשית ִעיר ַהִּנַּדַחתד 
א ְי,)יג, יגשם( " ָעֶריְּבַאַחת"  , ִם ַנֲעֵׂשית ִעיר ַהִּנַּדַחתירּוָׁשַל ְו

א ִנְתַחְּלָקה ַל ין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת ְוֵא. ָבִטיםְּׁשְלִפי ֶׁש
א ִיָּכְנסּו ּגֹוִיים ְוַיֲח,ַּבְּסָפר . ִריבּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁש

 ;ְוֵאין ֵּבית ִּדין ֶאָחד עֹוֶׂשה ָׁשלׁש ֲעָירֹות ַהִּנָּדחֹות זֹו ְּבַצד זֹו
  . עֹוֶׂשה- ֲאָבל ִאם ָהיּו ְמֻרָחקֹות

ת ַעד ֶׁשַּיִּדיחּוָה ַמִּדיֶחיָה ִּבְלׁשֹון ֵאין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחה 
ֵנֵל 'אֹו ' ֵנֵל ְוִנְזַּבח'אֹו ' דֵֹנֵל ְוַנֲעב'אְמרּו ָלֶהן ֹ ְוי,ַרִּבים
ֵנֵל ּוְנַקֵּבל 'אֹו ' ְוִנְׁשַּתֲחֶוהֵנֵל 'אֹו ' ֵנֵל ּוְנַנֵּס'אֹו ' ּוְנַקֵּטר
 אֹוָתּה ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה אֹו ְוָעְבדּו, ְוֵהם ׁשֹוְמִעים', ַּהֹוֶּבֱאל

  .ַּהֹוְּבַאַחת ֵמַאְרַּבע ֲעבֹודֹות אֹו ֶׁשִּקְּבלּו אֹוָתּה ֶּבֱאל

א ִנְתַקְּימּו ָּבּה ּוְבַמִּדיֶחיָה ָּכל ַהְּתָנִאים  ִעיר ַהִּנַּדַחת ֶׁש
 ַמְתִרין ּוְמִעיִדין ְּבָכל ֶאָחד ? ֵהיַא עֹוִׂשים ָלֶהן- ָהֵאּלּו
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, יִחיִדיןְוסֹוְקִלין אֹוָתן ִּכ, ֶׁשָעַבד ֵמֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרהְוֶאָחד 
  .ּוָממֹוָנן ְליֹוְרֵׁשיֶהן

 ִעיר ֵלָעׂשֹות ִּבְזַמן ֶׁשְּתֵהא ְראּוָיה ?ְוֵהיַא ִּדין ִעיר ַהִּנַּדַחתו 
 ַעד ,ְוחֹוְקִרין ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול ׁשֹוְלִחין ְודֹוְרִׁשין ,ַהִּנַּדַחת
 ְוָחְזרּו , ִּבְרָאָיה ְּברּוָרה ֶׁשֻהְּדָחה ָּכל ָהִעיר אֹו ֻרָּבּהֶׁשֵּיְדעּו

  .ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

 ְׁשֵני ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַהְזִהיר אֹוָתן ןַאַחר ָּכ ׁשֹוְלִחין ָלֶה
 ָעְמדּו ְוִאם ; מּוָטב-  ִאם ָחְזרּו ְוָעׂשּו ְּתׁשּוָבה.ִזיָרןּוְלַהֲח

 ִּדין ְמַצִּוין ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַלֲעלֹות ֲעֵליֶהן  ֵּבית- ְּבִאַּוְלָּתן
 ָצִרין ֲעֵליֶהן ְועֹוְרִכין ִעָּמֶהם ִמְלָחָמה ַעד ןְוֵה, ַלָּצָבא

  .ֶׁשִּתָּבַקע ָהִעיר

ָּכל ִמי .  ִמָּיד ַמְרִּבין ָלֶהם ָּבֵּתי ִּדיִנין ְוָדִנים אֹוָתן-ְּכֶׁשִּתָּבַקע 
 ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאַחר ֶׁשִהְתרּו ּבֹוֶׁשָּבאּו ָעָליו ְׁשֵני ֵעִדים ֶׁש

 -  ִאם ִנְמְצאּו ָּכל ָהעֹוְבִדים ִמעּוָטּה: ַמְפִריִׁשין אֹותֹו-
 ַמֲעִלין אֹוָתן -  ִנְמְצאּו ֻרָּבּה;לּוְׁשָאר ָהִעיר ִנָּצ, סֹוְקִלין אֹוָתן

ּלּו  ָּכל ֵאְוהֹוְרִגין, ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ְוגֹוְמִרין ָׁשם ִּדיָנם
 ,ּוַמִּכין ֶאת ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם ֲאֶׁשר ָּבּה ְלִפי ֶחֶרב. ִיףַּסַּבֶׁשָעְבדּו 

 - ְוִאם ִנְמְצאּו ָהעֹוְבִדים ֻרָּבּה ; ִאם ֻהְּדָחה ֻּכָּלּה,ַטף ְוָנִׁשים
  .ַמִּכים ֶאת ָּכל ַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ֶׁשָּלעֹוְבִדים ְלִפי ֶחֶרב

,  סֹוְקִלין ֶאת ַמִּדיֶחיָה- ֵּבין ֶׁשֻהְּדחּו ֻרָּבּהּוֵבין ֶׁשֻהְּדָחה ֻּכָּלּה 
 - ֵאין ָלּה ְרחֹוב. ּוְמַקְּבִצין ָּכל ְׁשָלָלּה ֶאל ּתֹו ְרחֹוָבּה

 ּבֹוִנין חֹוָמה חּוץ - ָהָיה ְרחֹוָבּה חּוָצה ָלּה. עֹוִׂשין ָלּה ְרחֹוב
 שם( "ָבּהֹֹו ְרחּת ֶאל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמֶּמּנּו ַעד ֶׁשִּיָּכֵנס ְלתֹוָכּה

ְוׂשֹוְרִפין ֶאת ָּכל , ְוהֹוְרִגין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ָּבּה. )יז,יג
, ִמְצַות ֲעֵׂשה -ּוְׂשֵרָפָתּה . ְׁשָלָלּה ִעם ַהְּמִדיָנה ָּבֵאׁש

  .)שם( "ְׁשָלָלּה ָּכל ָהִעיר ְוֶאת  ָבֵאׁש ֶאתְוָׂשַרְפָּת" :ֶׁשֶּנֱאַמר

א ,ם ֶׁשְּבתֹוָכּהִנְכֵסי ַהַּצִּדיִקיז   ְוֵהם ְׁשָאר יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ֶׁש
 , הֹוִאיל ְוָיְׁשבּו ָׁשם;ל ְׁשָלָלּהִנְׂשָרִפין ִּבְכַל - חּו ִעם ֻרָּבּהְּדֻה

,  לֹוֶקה ַאַחת- ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ִמֶּמָּנה ְּבָכל ֶׁשהּוא. דָממֹוָנן ָאֵב
א" :ֶׁשֶּנֱאַמר  ח .)שם( "ַהֵחֶרם  ִמןִיְדַּבק ְּבָיְד ְמאּוָמה ְו

 ,ָזָכה, ִזיק ִּבְנָכֶסיָה ָּכל ַהַּמֲח- מּו ֵעֶדיָהְוִעיר ַהִּנַּדַחת ֶׁשהּוְז
 ֶׁשָּכל ֶאָחד ?ְוָלָּמה ָזָכה ָּבּה. מּו ֶׁשֲהֵרי הּוְז,ּוֻמָּתר ֵלָהנֹות ּבֹו

  .ְוֶאָחד ְּכָבר ִהְפִקיר ָממֹונֹו ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְגַמר ִּדיָנּה

 :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְוָכל ַהּבֹוֶנה אֹוָתּה לֹוֶקה,ְבֵנית ְלעֹוָלםְוֵאיָנּה ִנ
, ּנֹות ּוַפְרֵּדִסיםּוֻמָּתר ַלֲעׂשֹוָתּה ַּג. )שם( " ִתָּבֶנה עֹודא"

א ִּתָּבֶנה ְמִדיָנה ְּכמֹות  - "עֹוד ִתָּבֶנה א" :ֶׁשֶּנֱאַמר
  .ֶׁשָהְיָתה

ִאם ָעְבָרה ְּבִעיר  ,ָמקֹוםַׁשָּיָרה ָהעֹוֶבֶרת ִמָּמקֹום ְלט 
ָרִגין  ֶנֱה- ים יֹוםם ְׁשלִׁשת ָׁש ִאם ָׁשָה:ַהִּנַּדַחת ְוֻהְּדָחה ִעָּמּה

 ּוָממֹוָנם , ֵהן ִּבְסִקיָלה-  ְוִאם ָלאו;ד ּוָממֹוָנם ָאֵב,ִיףַּסַּב
  .ְליֹוְרֵׁשיֶהן

ל  ַאף ַע- ִנְכֵסי ַאְנֵׁשי ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ֶׁשָהיּו ֻמְפָקִדין ְּבתֹוָכּהי 
ֶאָּלא ַיְחְזרּו ,  ֵאין ִנְׂשָרִפין,ִּפי ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהן ַאֲחָריּות

א ְׁשַלל ֲחֶבְרָּתּה,)שם( "ְׁשָלָלּה" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵליֶהןְלַבְע ִנְכֵסי .  ְו
 ִאם :ָהְרָׁשִעים ֶׁשֻהְּדחּו ֶׁשָהיּו ֻמְפָקִדין ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת

 ֵאין ְמַאְּבִדין -  ְוִאם ָלאו;ן ִּבְכָלָלּהִנְׂשָרִפי -ִנְקְּבצּו ִעָּמּה 
  .ֶאָּלא ִיָּנְתנּו ְליֹוְרֵׁשיֶהן, אֹוָתן

 , ֶחְצָיּה ֶׁשְּלִעיר ַהִּנַּדַחת ְוֶחְצָיּה ֶׁשְּלִעיר ַאֶחֶרת,ְּבֵהָמהיא 
,  ֻמֶּתֶרת- ה ֶׁשִהיא ֵּכןְוִעָּס.  ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה- ֶׁשָהְיָתה ְּבתֹוָכּה
ְּבֵהָמה ֶׁשְּלִעיר ַהִּנַּדַחת יב  .הק ָהִעָּסר ַלֲחְלִפי ֶׁשֶאְפָׁש
  .ט ְּכׁשֹור ַהִּנְסָקל ֶׁשִּנְׁשַח, ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה- ֶׁשִּנְׁשֲחָטה

 ֻמָּתר -  ֵּבין ֶׁשַּלֲאָנִׁשים ֵּבין ֶׁשְּלָנִׁשים ֶׁשָּבּה,אׁשְֹׂשַער ָהר
 ,ל ְׁשָלָלּהִמְּכַלֲהֵרי הּוא  - ֲאָבל ֶׁשְּלֵפָאה ָנְכִרית .ַּבֲהָנָאה
 :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֻמָּתִרין -ֶׁשְּבתֹוָכּה ְּדָקִלים ֵּפרֹות יג  .ְוָאסּור

,  ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּסר ֶאָּלא ִקּבּוץ- )שם(" ְוָׂשַרְפָּת  [...]ץִֹּתְקּב"
 ֶׁשֵהן ְמֻחָּסִרין ְּתִליָׁשה ְוִקּבּוץ ,ןָיְצאּו ֵּפרֹות ַהְּמֻחָּבִרי

ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר , אׁשֹא ַהִּדין ִלְׂשַער ָהרְוהּו. ּוְׂשֵרָפה
  . ַוֲהֵרי ֵהן ֶׁשְּליֹוְרֵׁשיֶהן,ָהִאיָלנֹות ַעְצָמן ֶׁשֵהן ֻמָּתרֹות

 ְרָׁשִעים ֶזַבח" : ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ָימּותּו-  ֶׁשְּבתֹוָכּהַהֶהְקֵּדׁשֹות
 ְוַאַחר ָּכ ,ִיָּפדּו  ָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית;)כז,משלי כא( "ּתֹוֵעָבה

א ְׁשַלל , )יז,יגדברים ( "ְׁשָלָלּה" :ֶׁשֶּנֱאַמר, *ןׂשֹוְרִפין אֹוָת ְו
ֲהֵרי ֵהם  - ְּתִמיִמין :ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ֶׁשְּבתֹוָכּהיד  .ָׁשַמִים

ל ֲהֵרי ֵהן ִּבְכַל - ּוַבֲעֵלי מּוִמין ; ְוָימּותּו,ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח
  .ָרִגיןְוֶנֱה, )טז,גשם י( "ְּבֶהְמָּתּה"

ִמְּפֵני , ְקבּוְרִי -ֵהן ֹ ִאם ִהִּגיעּו ְלַיד ּכ:ַהְּתרּומֹות ֶׁשְּבתֹוָכּה
ֵהן ֹ ִיָּנְתנּו ְלכ-  ְוִאם ֲעַדִין ֵהן ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל;ֶׁשֵהן ְנָכָסיו

 ּוְקֻדָּׁשָתן ְקֻדַּׁשת ,ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִנְכֵסי ָׁשַמִים, ֶׁשִּלְמִדיָנה ַאֶחֶרת
ֶדׁש ְֹוִכְתֵבי ַהּק, ְוֶכֶסף ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני טו .ּגּוףַה

  . ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּגְנזּו- ֶׁשְּבתֹוָכּה

 עֹוָלה ֲהֵרי ֶזה ְּכַמְקִריב - ָּכל ָהעֹוֶׂשה ִּדין ְּבִעיר ַהִּנַּדַחתטז 
ֶהייי ַלָּכִליל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּכִליל א עֹו. )יז, יגשם( " ֱא  ֶאָּלא ,דְו

 ָיׁשּוב יי ְלַמַען" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשְּמַסֵּלק ֲחרֹון ַאף ִמִּיְׂשָרֵאל
,  ּוֵמִביא ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה ְוַרֲחִמים;)יח, יגשם( "ֵמֲחרֹון ַאּפֹו

  .)שם(" ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ ְוִהְרֶּב ְוָנַתן" :ֶׁשֶּנֱאַמר

י   שקרהמסית ונביא ה   ֶּפֶרק ֲחִמיׁשִ

ֲהֵרי ֶזה  - ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּׁשה ,ֵּמִסית ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאלַהא 
א ַהֵּמִסית ֲעבֹוָדה,לִנְסָק א ָעַבד ַהּמּוָסת ְו   ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
ֵּבין ֶׁשָהָיה ַהֵּמִסית ֶהְדיֹוט . דֹ ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשהֹוָרהּו ַלֲעב,ָזָרה

, ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה, ּמּוָסת ָיִחידֵּבין ֶׁשָהָיה ַה, ֵּבין ֶׁשָהָיה ָנִביא

ב ַאְנֵׁשי ַֹהֵּמִסית ֶאת ר ב . ִמיָתתֹו ִּבְסִקיָלה- אֹו ְיִחיִדים
  .'ֵמִסית'ְוֵאינֹו ִנְקָרא , 'ַמִּדיַח' ֲהֵרי ֶזה - ָהִעיר

.  ִמיָתתֹו ִּבְסִקיָלה- ב ָהִעיר ָנִביאָֹהָיה ֶזה ֶׁשִהִּדיַח ר
 , ְוֵאיָנם ְּכַאְנֵׁשי ִעיר ַהִּנַּדַחת,ִחיִדיםֲהֵרי ֵהן ִּכי -ְוַהִּנָּדִחים 

  
 .אֹוָתּה :' ק.אֹוָתן) י
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ָאְמָרה ִלי ' ְוֶאָחד ָהאֹוֵמר. ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַהַּמִּדיִחים ְׁשַנִים
ָאַמר ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו '  אֹו ֶׁשָאַמר;' ִעְבדּוָה:ֲעבֹוָדה ָזָרה

ם  ְוִא. ֲהֵרי ֶזה ָנִביא ֶׁשִהִּדיַח- ' ִעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה:הּוא
  .ל ִנְסָק- ב ָהִעירֹֻהְּדחּו ַאֲחָריו ר

 ֲהֵרי -  ֵּבין ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ֵּבין ִּבְלׁשֹון ָיִחיד,ִסיתַהֵּמִסית ֶׁשֵה
 ,'ד ֲעבֹוָדה ָזָרהֶֹאֱעב' ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ?ֵּכיַצד. לֶזה ִנְסָק

 אֹוָתּה  ַּבֲעבֹוָדה ְּפלֹוִנית ֶׁשֶּדֶר'דֵֹנֵל ְוַנֲעב ','דֵֹאֵל ְוֶאֱעב'
ֵנֵל  ','ֵאֵל ְוֶאְזַּבח ','ֶאְזַּבח ';ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלֵהָעֵבד ָּבּה

 ,'ֵּסֲאַנ ';'ֵנֵל ּוְנַקֵּטר ','ֵאֵל ַוֲאַקֵּטר ','ֲאַקֵּטר ';'ְוִנְזַּבח
', ֵאֵל ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה', 'ֶאְׁשַּתֲחֶוה ';'ֵנֵל ּוְנַנֵּס ','ֵּסֵאֵל ַוֲאַנ'
  . ֲהֵרי ֶזה ֵמִסית- 'ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ֵנֵל'

ְוֵהן ְמִביִאין אֹותֹו ְלֵבית ִּדין ,  ֲהֵרי ֵהן ֵעָדיו- ִסית ִלְׁשַנִיםֵה
ְוֵאין  ג .ְוסֹוְקִלין אֹותֹו, ּוְמִעיִדין ָעָליו ֶׁשָּכ ָאַמר ָלֶהן

ֵיׁש ִלי ' לֹו  הּוא אֹוֵמר- ָאַמר ְלֶאָחד. ַהֵּמִסית ָצִרי ַהְתָרָאה
, ִּבְפֵני ְׁשַנִים ִסיתֶׁשָּיּוַמֲעִרים ָעָליו ַעד ', ֲחֵבִרים רֹוִצים ְּבָכ

א ָרָצה ַהֵּמִסית . ְּכֵדי ְלָהְרגֹו  ִמְצָוה - ִלְׁשַנִים ִסיתְלָהִאם 
 ,ִנין ֲעֵליֶהןְּמָּכל ַחָּיֵבי ִמיתֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵאין ְמַכ.  לֹוְלַהְכִמין
  .חּוץ ִמֶּזה

 ּוַמֲעִמיָדן ְּבָמקֹום , ַהּמּוָסת ֵמִביא ְׁשַנִים?ִנין לֹוְּמֵּכיַצד ְמַכ
א ִיְרֶא . ה אֹוָתםָאֵפל ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ַהֵּמִסית ְוִיְׁשְמעּו ְּדָבָריו ְו

 ְוהּוא ,'ִיחּודר ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת ִלי ְּבֱֹאמ' ְוהּוא אֹוֵמר ַלֵּמִסית
ֵהינּו ִּנ ַנֵהיַא' ְוַהּמּוָסת ְמִׁשיבֹו. אֹוֵמר לֹו יַח ֶאת ֱא
 ִאם :'?ד ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִניםֹ ְוֵנֵל ְוַנֲעב,ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 ,ָּכ ִהיא חֹוָבֵתנּו'  ְוִאם ָאַמר לֹו; ָּפטּור- ָחַזר ּבֹו אֹו ֶׁשָּׁשַתק
ם ְּבִרחּוק ְמִביִאין אֹותֹו ְלֵבית  ָהעֹוְמִדים ָׁש- 'ְוָכ ָיֶפה ָלנּו

  .סֹוְקִלין אֹותֹוִּדין ְו

ּבֹו   ִּתְהֶיהָיְד" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְצָוה ְּבַיד ַהּמּוָסת ְלָהְרגֹוד 
ב ֶאת ְֹוָאסּור ַלּמּוָסת ֶלֱאה. )י,דברים יג( "ָבִראׁשֹוָנה ַלֲהִמיתֹו

ּוְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר . )ט, יגשם( "אֶבה לֹוֹת א" : ֶׁשֶּנֱאַמר,ַהֵּמִסית
 ?ֶזהָּתה עֹוֵזב ָלל ַאֹו ָיכ,)ה,שמות כג( "ב ִעּמֹוֹז ַּתֲעבָֹעז"ַּבּׂשֹוֵנא 

א" :ד לֹוַמרּוְלמַּת ּוְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר . )ט,דברים יג( " ִתְׁשַמע ֵאָליוְו
ָּתה עֹוֵמד י ַאל ִאֹוָיכ, )טז,ויקרא יט( "ַּדם ֵרֶע ד ַעלֹ ַתֲעמא"

דברים ( "ֵעיְנָתחֹוס  א]ְו"[ :ד לֹוַמרּוְלמ ַּת?ֶזהַעל ָּדמֹו ֶׁשָּל

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַלֵּמד ָעָליו ְזכּותְוָאסּור ַלּמּוָסת ְל .)ט,יג  ְו
, ק ִמֶּמָּנהֵֹאינֹו ַרַּׁשאי ִלְׁשּת -ְוִאם ָיַדע לֹו חֹוָבה . )שם( "לַֹתְחמ

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַאְזָהָרה ְלֶהְדיֹוט ַהֵּמִסית . )שם(" ָעָליוְתַכֶּסה  ְו
א,]ן[ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל" :ַמר ֶׁשֶּנֱא?ִמַּנִין יֹוִספּו   ְו

  .)יב, יגשם( "ַלֲעׂשֹות

 ִאם ָעְבדּו :'ִעְבדּוִני' ְוָאַמר ָלֶהם ,ַהֵּמִסית ֲאֵחִרים ְלָעְבדֹוה 
א ֲעָבדּוהּו;ל ִנְסָק- אֹותֹו  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּקְּבלּו ִמֶּמּנּו -  ְוִאם 

 ֲאָבל ִאם ֵהִסית ַלֲעבֹוַדת ִאיׁש .ל ֵאינֹו ִנְסָק,'ִהין'ְוָאְמרּו לֹו 

 ִאם ִקֵּבל ִמֶּמּנּו ְוָאַמר - ַאֵחר אֹו ִלְׁשָאר ִמיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה
א ָעַבד,'דֹ ֵנֵל ְוַנֲעב,ִהין'  ְׁשֵניֶהם , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין 

א ...][אֶבה ֹת א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַהֵּמִסית ְוַהּמּוָסת,ִנְסָקִלין  ְו
  . ַחָּיב- ָהא ָׁשַמע ְוָאָבה, )ט, יגשם(" ִתְׁשַמע

  ֶזה ָהאֹוֵמר?ָנִביא ַהִּמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵּכיַצדו 
ֶׁשִּמְצָוה ' ',ּכֹוָכב ְּפלֹוִני' אֹו 'ָאְמָרה ִלי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּפלֹוִנית'

א ַלֲעׂשֹות ָּכ' אֹו 'ָכַלֲעׂשֹות ָּכ ְו ן ֶאת  ֲאִפּלּו ִּכֵּו.'ָכ ְוֶׁש
 ִאם ִהְתרּו - ַהֲהָלָכה ְלַטֵּמא ֶאת ַהָּטֵמא ּוְלַטֵהר ֶאת ַהָּטהֹור

 ְיַדֵּבר ְּבֵׁשם ַוֲאֶׁשר" :ֶׁשֶּנֱאַמר, קָנֲהֵרי ֶזה ֶנֱח, ּבֹו ִּבְפֵני ְׁשַנִים
ִהים ֲאֵחִרים ֹו  ְוַאְזָהָרה ֶׁשּל,)כ, יחשם( "ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא ֱא

ִהים ְוֵׁשם" :ֶׁשֶּנֱאַמר לִמְּכַל   .)יג,כג שמות( "ַתְזִּכירּו א ֲאֵחִרים ֱא

,  ִּדין ּוְתׁשּוָבה ִעם ִמְתַנֵּבא ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרהְֹוָאסּור ַלֲערז 
ֵאין  - ְוִאם ָעָׂשה ֵמַעְצמֹו ,ְוֵאין ׁשֹוֲאִלין ִמֶּמּנּו אֹות ּומֹוֵפת

ְוָכל ַהְּמַחֵּׁשב ָּבאֹותֹות . ֵאין ְמַהְרֲהִרין ּבֹוַמְׁשִּגיִחין ָעָליו ְו
א ַתֲעֶׂשה- א ֱאֶמת ֵהןֶׁשּלֹו ֶׁשָּמ  א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָעַבר ְּב
  .)ד,דברים יג(" ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא ִתְׁשַמע ֶאל

  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתַנֵּבא ְּבֵׁשם,ִמיָתתֹו ְּבֶחֶנק -ְוֵכן ְנִביא ַהֶּׁשֶקר 
א ָּגַרע,יי א הֹוִסיף ְו  ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ָיִזיד ַא" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְו

 ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ,ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר א ֵאת ֲאֶׁשר ,ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי
ִהים ֲאֵחִרים   .)כ, יחשם("  ַההּואַהָּנִביאּוֵמת  - ְּבֵׁשם ֱא

א ָׁשח  אֹו ִמי , ה ַהְּנבּוָאהַמע ְּבַמְרֵאֶאָחד ַהִּמְתַנֵּבא ַמה ֶּׁש
 ְוהּוא , ְוָאַמר ֶׁשָּדָבר ֶזה לֹו ֶנֱאַמר,ֶׁשָּׁשַמע ִּדְבֵרי ָנִביא ֲחֵברֹו

  . ּוִמיָתתֹו ְּבֶחֶנק, ֲהֵרי ֶזה ְנִביא ֶׁשֶקר- ּבֹו ִנְתַנֵּבא

 ,ָּכל ַהּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ֵמֲהִריַגת ְנִביא ֶׁשֶקר ִמְּפֵני ַמֲעָלתֹוט 
א - ֵרי הּוא הֹוֵל ְּבַדְרֵכי ַהְּנבּוָאהֶׁשֲה  ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ְּב

א ָתגּור ִמֶּמּנּו, ִּדְּברֹו ַהָּנִביאְּבָזדֹון" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַתֲעֶׂשה  שם( " 

ֵחד ְוָיֵרא ְוֵכן ַהּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמְּלַלֵּמד ָעָליו חֹוָבה אֹו ַהָּפ .)כב,יח
ְוֵאין ָּדִנין . " ָתגּור ִמֶּמּנּוא"ל ַל ֲהֵרי הּוא ִּבְכ- ִמְּדָבָריו

  .ֶקר ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ֶׁשְּלִׁשְבִעים ְוֶאָחדֶּׁשַהְנִביא 

 :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה- ְוַהִּנְׁשָּבע ָּבּה, ַהּנֹוֵדר ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרהי 
א ַתְזִּכירּוְוֵׁשם" ִהים ֲאֵחִרים  ָּבע ֶאָחד ַהִּנְׁש. )יג,שמות כג("  ֱא

 ַלּגֹויִּביַע ְוָאסּור ְלַהְׁש. ֹויּגמֹו ְוֶאָחד ַהִּנְׁשָּבע ָּבּה ַלְצָּבּה ְלַע
א ֶּדֶר ,ְּבִיְרָאתֹו  ַוֲאִפּלּו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁש
אַמר ָאָדם ֹא ייא  ." ַתְזִּכירּוא" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ָאסּור ְׁשבּוָעה
. ֶזהְוַכּיֹוֵצא ָּב' ַצד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּפלֹוִניתר ִלי ְּבְֹׁשמ' ַלֲחֵברֹו

ֻמָּתר ְלַהְזִּכיר  -ֶדׁש ְֹוָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהְּכתּוָבה ְּבִכְתֵבי ַהּק
 ְוַגד )שם(  ּוְנבֹו)א,ישעיה מו( ּוֵבל )ג ועוד,במדבר כה( ְּכגֹון ְּפעֹור, ְׁשָמּה

 ַלֲאֵחִרים ֶׁשִּיְּדרּו ֹםְוָאסּור ִלְגר.  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן)יא,שם סה(
 ְוֵאינֹו לֹוֶקה ֶאָּלא ַהּנֹוֵדר .ְוֶׁשְּיַקְּימּו ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה

  . ְוהּוא ַהִּנְׁשָּבע ִּבְׁשָמּה,ִּבְׁשָמּה ְוַהְּמַקֵּים ִּבְׁשָמּה

י   ׁשִ ֶּפֶרק ׁשִ  מצבה ואבן משכית,מולך, אוב וידעוני   ּ

 ֵמִביא ַחָּטאת -  ָהָיה ׁשֹוֵגג;ל ִנְסָק- ָהיּו ָׁשם ֵעִדים ְוַהְתָרָאה ְוִאם ; ַחָּיב ָּכֵרת- ְרצֹונֹו ְּבָזדֹוןָהעֹוֶׂשה אֹוב אֹו ִיְּדעֹוִני ִּבא 
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 .ְקבּוָעה
ֶרת ֹ ֶזה ֶׁשהּוא עֹוֵמד ּוַמְקִטיר ְקט?ֵּכיַצד ַמֲעֵׂשה ָהאֹוב

א ְמַדֵּבר ְוהּו,  ְואֹוֵחז ַׁשְרִביט ֶׁשַּלֲהַדס ְּבָידֹו ּוְמִניפֹו,ְידּוָעה
ַעד ֶׁשִּיְׁשַמע ַהּׁשֹוֵאל ְּכִאּלּו , ט ִּבְדָבִרים ְידּוִעים ֶאְצָלםאַּבָּל

ֶאָחד ְמַדֵּבר ִעּמֹו ּוְמִׁשיבֹו ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ׁשֹוֵאל ִּבְדָבִרים 
 ,ֶזןֹר ָלאּוְכִאּלּו ֵאינֹו ִנָּכ, דִֹמַּתַחת ָהָאֶרץ ְּבקֹול ָנמּו ַעד ְמא

  .ָבה ַמְרִּגיׁש ּבֹוָׁשֲחַּמֶאָּלא ַּב

 ַעד ,ת ּוַמְקִטיר ָלּה ּוְמַנֵחׁש ָּבּהֵּמַהֶלת ְֹוֵכן ַהּלֹוֵקַח ֻּגְלּג
 ,דֹ ָׁשָפל ַעד ְמא,יֹוֵצא ִמַּתַחת ֶׁשְחיֹו ֶׁשִּיְׁשַמע ְּכִאּלּו קֹול

 - ְוָהעֹוֶׂשה ֶאָחד ֵמֶהן ,ַמֲעֵׂשה אֹוב ֵהן  ָּכל ֵאּלּו.ּוְמִׁשיבֹו
  .לִנְסָק

 'ַיּדּוַע'יַח ֶעֶצם עֹוף ֶׁשְּׁשמֹו ִּנ ַמ?ַמֲעֵׂשה ַהִּיְּדעֹוִניֵּכיַצד ב 
ל ְֹועֹוֶׂשה ַמֲעִׂשּיֹות ֲאֵחרֹות ַעד ֶׁשִּיּפ, ֶרתֹ ּוַמְקִטיר ְקט,ְּבִפיו
ְוָכל ֵאּלּו . ִויַדֵּבר ְּבִפיו ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ִלְהיֹות, ְּכִנְכֶּפה

 :ַּתְלמּוד לֹוַמר ?ה ֶׁשָּלֶהן ִמַּנִין ְוַאְזָהָר.ִמיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהן
  .)לא,ויקרא יט( "ִניםַֹהִּיְּדע ת ְוֶאלֹבָֹהא ִּתְפנּו ֶאל ַאל"

 - ְּבׁשֹוֵגג ; ַחָּיב ָּכֵרת- ֶל ִּבְרצֹונֹו ְּבָזדֹוןַֹהּנֹוֵתן ִמַּזְרעֹו ַלּמג 
, ל ִנְסָק- ֵעִדים ְו ְוִאם ָעָׂשה ְּבַהְתָרָאה.ֵמִביא ַחָּטאת ְקבּוָעה

 ַעם ָהָאֶרץ ,מֹות יּוָמת -ֶל ֹ ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֲאֶׁשר" :ֶׁשֶּנֱאַמר
 :ַּתְלמּוד לֹוַמר ?ְוַאְזָהָרה ֶׁשּלֹו ִמַּנִין. )ב, כשם( "ָבָאֶבןִיְרְּגֻמהּו 

אּוִמַּזְרֲע"  ּוְלַהָּלן הּוא ,)כא, יחשם( "ֶלִֹתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמ  
  .)י,דברים יח(" ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש א ְב ַמֲעִביר ְּבנֹוִיָּמֵצ א" :אֹוֵמר

ת ַזְרעֹו ְולֹוֵקַח ִמְקָצ,  ַמְדִליק ֵאׁש ְּגדֹוָלה?ֵּכיַצד ָהיּו עֹוִׂשין
 ַהֵּבן נֹוְתִנין ְואֹוָתן ַהּכּוָמִרין ,ּומֹוְסרֹו ַלּכּוָמִרין עֹוְבֵדי ָהֵאׁש

ַוֲאִבי , ֹו ָּבֵאׁש ִּבְרׁשּוָתןר ֶׁשִּנְמַסר ְּבָיָדן ְלַהֲעִבירַחְלָאִביו ַא
 ּוַמֲעִביר, ַהֵּבן הּוא ֶׁשַּמֲעִביר ְּבנֹו ַעל ָהֵאׁש ִּבְרׁשּות ַהּכּוָמִרין

א ֶׁשהּוא . ֹו ְּבַרְגלֹו ִמַּצד ְלַצד ַאֵחר ְּבתֹו ַהַּׁשְלֶהֶבתאֹות
ֲעבֹוָדה  ְּכֶדֶר ֶׁשּׂשֹוְרִפין ְּבֵניֶהן ּוְבנֹוֵתיֶהן ַל,ֶלֹׂשֹוְרפֹו ַלּמ
ֶאָּלא ְּבַהֲעָבָרה ִּבְלַבד ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ֶזה ֶׁשְּׁשמֹו , ָזָרה ַאֶחֶרת

ְלִפיָכ ָהעֹוֶׂשה ֲעבֹוָדה זֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַאֶחֶרת חּוץ . 'ֶלֹמ'
  . ָּפטּור- ֶלִֹמּמ

 ְוַיֲעִבירֹוֶל ֹר ַלּמֵֹאינֹו ַחָּיב ָּכֵרת אֹו ְסִקיָלה ַעד ֶׁשִּיְמסד 
א ֶהֱעִביר. ַרְגלֹו ָּבֵאׁש ֶּדֶר ַהֲעָבָרהְּב א , ָמַסר ְו ֶהֱעִביר ְו

א ֶּדֶר ַהֲעָבָרה, ָמַסר ְוֵאינֹו .  ָּפטּור- אֹו ֶׁשָּמַסר ְוֶהֱעִביר ֶׁש
 ִּכי" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ת ַזְרעֹו ְוַיִּניַח ִמְקָצתֹור ִמְקָצַֹחָּיב ַעד ֶׁשִּיְמס
  .א ֻּכּלֹוְותֹו  ִמְקָצ- )ג,ויקרא כ(" ֶלִֹמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמ

 ֶאָחד ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ,ֶאָחד ֶזַרע ָּכֵׁשר ְוֶאָחד ֶזַרע ָּפסּולה 
 , ַעל ָּכל יֹוְצֵאי ְיֵרכֹו הּוא ַחָּיב- ְוֶאָחד ְּבֵניֶהם ּוְבֵני ְּבֵניֶהם

ו אֹו יֹוָתיֲאָבל ִאם ֶהֱעִביר ֶאָחיו אֹו ַאְח. ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַזְרעֹו

ֶהֱעִביר ֶאָחד ִמַּזְרעֹו .  ָּפטּור- ֲאבֹוָתיו אֹו ֶׁשֶהֱעִביר ַעְצמֹו
  . ָּפטּור-סֹוֵמא ְוהּוא ָיֵׁשן אֹו ֶׁשָהָיה 

 ִמְתַקְּבִציןל ִֹהיא ִּבְנָין ֶׁשִּיְהיּו ַהּכ ַמֵּצָבה ֶׁשָאְסָרה ּתֹוָרהו 
,  ֲעבֹוָדה ָזָרהֶׁשֵּכן ָהָיה ֶּדֶר, ייד ֶאת ִֹפּלּו ַלֲעבֲא ַו,ֶאְצָלּה
א" :ֶׁשֶּנֱאַמר ֶהי ְו דברים ( "ָתִקים ְל ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָׂשֵנא יי ֱא

  . לֹוֶקה- ְוָכל ַהֵּמִקים ַמֵּצָבה. )כב,טז

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא - ְוֵכן ֶאֶבן ַמְׂשִּכית ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה
א ְוֶאֶבן" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה,ִמְׁשַּתֲחֶוה ָעֶליָה ַלֵּׁשם  ַמְׂשִּכית 

 ן ִמְּפֵני ֶׁשֵּכ;)א,ויקרא כו( "ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה
יַח ֶאֶבן ְלָפֶניָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ִּנ ְלַה,ָהָיה ֶּדֶר ֲעבֹוָדה ָזָרה

ט ְֹוֵאינֹו לֹוֶקה ַעד ֶׁשִּיְפׁש. ְלִפיָכ ֵאין עֹוִׂשין ֵּכן ַליי, ָעֶליָה
 ֶׁשּזֹו ִהיא ,ָטל ָעֶליָהּוָדיו ְוַרְגָליו ַעל ָהֶאֶבן ְוִנְמָצא ֻּכּלֹו מָי

  . ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרהִהְׁשַּתֲחָוָיה

 - ֲאָבל ַּבִּמְקָּדׁש . ִּבְׁשָאר ָהֲאָרצֹות?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםז 
נּו א ִתְּת" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַליי ַעל ָהֲאָבִנים

 ְּבַאְרְצֶכם ֵאין ַאֶּתם -" ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה
 ֲאָבל ַאֶּתם ִמְׁשַּתֲחִוים ַעל ָהֲאָבִנים ,ִמְׁשַּתֲחִוים ַעל ָהֲאָבִנים
  .ַהְּמֻפָּצלֹות ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש

ֹות ָצלֹות ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיּוִמְּפֵני ֶזה ָנֲהגּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהִּציַע ַמֲח
ְלַהְבִּדיל ֵּבין ְּפֵניֶהם , אֹו ִמיֵני ַקׁש ָוֶתֶבן, ָהְרצּופֹות ַּבֲאָבִנים

א ָמָצא ָּדָבר ַמְבִּדיל ֵּבינֹו ּוֵבין ָהֶאֶבן. ּוֵבין ָהֲאָבִנים  - ְוִאם 
, ֹוֶחה ַעל ִצּדֹו ּוַמֶּטהׁש אֹו ,הֹוֵל ְלָמקֹום ַאֵחר ּוִמְׁשַּתֲחֶוה

א ַיְדִּבי   .ק ָּפָניו ָּבֶאֶבןְּכֵדי ֶׁש

א ִּפּׁשּוט ָיַדִים ח  ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ַליי ַעל ָהֲאָבִנים ַהְּמֻפָּצלֹות ְּב
ֲאָבל . ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות ֲאָבל ,ֵאינֹו לֹוֶקה -ְוַרְגַלִים 

ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים אֹו  ִהְׁשַּתֲחָוָיה תַח ַא:ַלֲעבֹוָדה ָזָרה
א ִּפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִיםִהְׁשַּת  ִמָּׁשָעה ֶׁשִּיְכֹּבׁש ָּפָניו ,ֲחָוָיה ְּב

  .ל ִנְסָק- ַּבַּקְרַקע ָלּה

ֵּבין ִאיָלן , ַהּנֹוֵטַע ִאיָלן ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח אֹו ְּבָכל ָהֲעָזָרהט 
נֹואי ֶׁשָעָׂשה אֹותֹו  ַאף ַעל ִּפי - ן ַמֲאָכלְסָרק ֵּבין ִאיָל

ִתַּטע ְל  א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה,ִפי לֹוֹׁש ְויַלִּמְקָּד
ֶהי ֵעץ ֲאֵׁשָרה ָּכל דברים ( "ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּל ֵאֶצל ִמְזַּבח יי ֱא

 נֹוְטִעין ִאיָלנֹות :ִמְּפֵני ֶׁשֶּזה ָהָיה ֶּדֶר ֲעבֹוָדה ָזָרה, )כא,טז
  .ְתַקְּבצּו ָׁשם ָהָעם ְּכֵדי ֶׁשִּי,ְּבַצד ִמְזֵּבַח ֶׁשָּלּה

ֹות ֶׁשְּלֵעץ ַּבִּמְקָּדׁש ְּכֶדֶר אְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ַאְכַסְדָרי 
 ,ִבְנָין ְוֵאינֹו ֵעץ ָנטּוַעְּב ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ,ֶׁשעֹוִׂשין ַּבֲחֵצרֹות
 ֹותאָהַאְכַסְדָרֶאָּלא ָּכל . "ֵעץ ָּכל" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְרָחָקה ְיֵתָרה

ֶׁשְּלֶאֶבן  -ת ַהּיֹוְצאֹות ִמן ַהְּכָתִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש ְוַהְּסָככֹו
א ֶׁשְּלֵעץ,ָהיּו  .  

ִביִעי    ז ואיסור הנאתה"איבוד ע   ֶּפֶרק ׁשְ

ִמְצַות ֲעֵׂשה ִהיא ְלַאֵּבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה ְוָכל א 
 ָּכל ַאְּבדּון ֶאת ְּתַאֵּבד" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְׁשִביָלּה

, ה ַתֲעׂשּו ָלֶהםֹּכ ִאם ִּכי" : ְוֶנֱאַמר,)ב,דברים יב( ..."מֹותַֹהְּמק
  .)ה, זשם(..." צּוֵֹתיֶהם ִּתּתִֹמְזְּבח
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ף ַאֲחֶריָה ַעד ֶׁשְּנַאֵּבד אֹוָתּה ִמָּכל ֹּוְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמְצָוה ִלְרּד
, ף ַאֲחֶריָהֹ ְמֻצִּוין ִלְרּד ֲאָבל ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ֵאין ָאנּו,ַאְרֵצנּו

,  ְנַאֵּבד ָּכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשּבֹו- ֶאָּלא ָּכל ָמקֹום ֶׁשִּנְכֹּבׁש אֹותֹו
 - )ג, יבשם( "ַהָּמקֹום ַההּוא ְׁשָמם ִמן  ֶאתְוִאַּבְדֶּתם" :ֶׁשֶּנֱאַמר

ֻצֶּוה ָּתה ְמ ַאןְוֵאי, ף ַאֲחֵריֶהןְֹמֻצֶּוה ִלְרּד ַאָּתהְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
  .ף ַאֲחֵריֶהן ְּבחּוָצה ָלָאֶרץִֹלְרּד

 ְוָכל ,ֶבת ֶׁשָּלּהֹ ְוִתְקר, ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה,ְצָמּהֲעבֹוָדה ָזָרה ַעב 
א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְׁשִביָלּה ָתִביא  ְו

 - ָּכל ֵאּלּוְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ְּבֶאָחד ִמ. )כו, זשם( "ֵּביֶת תֹוֵעָבה ֶאל
א" ַאַחת ִמּׁשּום :לֹוֶקה ְׁשַּתִים , "ֵּביֶת ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ְו

א"ְוַאַחת ִמּׁשּום    .)יח, יגשם( "ַהֵחֶרם ִיְדַּבק ְּבָיְד ְמאּוָמה ִמן ְו

 ֲאִפּלּו ; ֻּכָּלּה ֲאסּוָרה- ְּבֵהָמה ֶׁשִהְקִריבּוָה ַלֲעבֹוָדה ָזָרהג 
ל ָאסּור ֹ ַהּכ- ֶתיָה ְוַקְרֶניָה ּוְטָלֶפיָה ְועֹוָרּהִּפְרָׁשּה ְוַעְצמֹו

 ִאם ָהָיה ָּבעֹור ִסיָמן ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֹו ֶׁשֶּזה ָהעֹור ,ְלִפיָכ. ַּבֲהָנָאה
 ֶׁשּקֹוְרִעין ֶקַרע ,ְּכגֹון ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין, ֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה הּואִֹּתְקר
 ֲהֵרי ָּכל אֹוָתן ָהעֹורֹות - ל ְּכֶנֶגד ַהֵּלב ּומֹוִציִאין ַהֵּלבָֹעג

  .ֶזהְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּב.  ֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה,ֶׁשֵהן ָּכ

 ?גֹוי ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאלַמה ֵּבין ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּלד 
 :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה ִמָּיד - ָנְכִריֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּל

 ַנֲעָׂשה לֹוָסִמֶּׁשְּפ - )כה,ז שם( "ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרפּון ֵהיֶהם ֱאְּפִסיֵלי"

, ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה ַעד ֶׁשֵּתָעֵבד - ְוֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל ;ַּהֹוֱאל לֹו
 ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלּה ְּדָבִרים - )טו, כזשם( " ַּבָּסֶתרְוָׂשם" :ֶׁשֶּנֱאַמר
גֹוי  ֵּבין ֶׁשְּל, ּוְמַׁשְּמֵׁשי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶׁשֵהן ֲעבֹוָדָתּה,ֶׁשַּבֵּסֶתר

 ַלֲעבֹוָדה ָּבֶהן ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ַעד ֲאסּוִרין ֵאיָנן - ֵּבין ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל

  .ָזָרה

 , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא לֹוֶקה- ָהעֹוֶׂשה ֲעבֹוָדה ָזָרה ַלֲאֵחִריםה 
 , ֶׁשִהיא ֲאסּוָרה ִמָּיד, ְלגֹוי אֹוָתּהָׂשהִפּלּו ָעֲא ַו;ְׂשָכרֹו ֻמָּתר

 ּוַמּכֹוׁש ָהַאֲחרֹון ֶׁשּגֹוְמָרּה ,ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת ַעד ֶׁשִּתָּגֵמר
  .ה ְּפרּוָטהֶוֵאין ּבֹו ָׁש

 ִאם :ַהּלֹוֵקַח ְּגרּוָטאֹות ִמן ַהּגֹוִיים ּוָמָצא ָּבֶהן ֲעבֹוָדה ָזָרה
א ָמַׁש א ָנַתן ;ֵרם ַלּגֹויִזי ַיֲח- ָנַתן ָמעֹות ְו  ְוֵכן ִאם ָמַׁש ְו

ַּקח ָטעּות  ְּכֶמ, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּמִׁשיָכה ְּבגֹוי קֹוָנה- ָמעֹות
ְוֵכן ּגֹוי ְוֵגר . ם ַהֶּמַלחְלָייֹוִליָכּה  -  ָמַׁש ְוָנַתן ָמעֹות;הּוא

ל ֹט' יַהֵּגר לֹוַמר ַלּגֹוהּוא ל ֹו ָיכ- ֶׁשָּיְרׁשּו ֶאת ֲאִביֶהן ּגֹוי
. 'ין ֶנֶס ַוֲאִני ֵּפרֹותה ֵיָּתַא ','ָּתה ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲאִני ָמעֹותַא

  . ָאסּור- ְוִאם ִמֶּׁשָּבאּו ִלְרׁשּות ַהֵּגר

 ;ֻמָּתִרין ַּבֲהָנָאה -ְלנֹואי  ּגֹוִייםצּורֹות ֶׁשָעׂשּו אֹוָתן ו 
 ָּכל ?ֵּכיַצד.  ֲאסּוִרין-ְוצּורֹות ֶׁשָעׂשּו אֹוָתן ַלֲעבֹוָדה 

 ִמְּפֵני , ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה- ַהּצּורֹות ַהִּנְמָצאֹות ַּבְּכָפִרים
 ִאם :ְוַהִּנְמָצאֹות ַּבְּמִדיָנה. ֶׁשֶחְזָקָתן ֶׁשֵהן ֲעׂשּוִיין ַלֲעבֹוָדה
 ְוָהָיה ְּבַיד ַהּצּוָרה צּוַרת ,ָהיּו עֹוְמִדין ַעל ֶּפַתח ַהְּמִדיָנה

 ֶחְזָקתֹו - ר אֹו ַסִיף אֹו ֲעָטָרה ְוַטַּבַעתַמֵּקל אֹו ִצּפֹור אֹו ַּכּדּו
 ּוא ֲהֵרי ה-  ְוִאם ָלאו; ְוָאסּור ַּבֲהָנָאה,ֶׁשהּוא ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

  . ּוֻמָּתר,ְּבֶחְזַקת ְלנֹואי

ְצָלִמים ַהִּנְמָצִאים ֻמְׁשָלִכים ַּבְּׁשָוִקים אֹו ְּבתֹו ז 
ֵאין ָצִרי לֹוַמר ִׁשְבֵרי ְו, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרין -ַהְּגרּוָטאֹות 

ד ֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ַרְגָלּה אֹו ֵאֶבר ֲאָבל ַהּמֹוֵצא ַי. ְצָלִמים
 הֹוִאיל ְוָיַדע ; ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ֵמֵאָבֶריָה ֻמְׁשָל

 ֲהֵרי ִהיא - ְּבַוַּדאי ֶׁשֶּזה ָהֵאֶבר ִמן ַהּצּוָרה ַהֶּנֱעֶבֶדת
  .ָּוַדע לֹו ֶׁשִּבְּטלּוָה ַהּגֹוִיים ַעד ֶׁשִּי,ְּבִאּסּוָרּה

 ִאם :ַהּמֹוֵצא ֵּכִלים ַוֲעֵליֶהן צּוַרת ַחָּמה ּוְלָבָנה ּוְדָרקֹוןח 
אֹו ֶׁשָהיּו ֲחקּוִקים ַעל , ָהיּו ְּכֵלי ֶּכֶסף ְוָזָהב אֹו ִּבְגֵדי ָׁשִני

  ְוַעל ְׁשָאר; ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין- ַהְּנָזִמים ְוַעל ַהַּטָּבעֹות
ְוֵכן ְׁשָאר ַהּצּורֹות . ִמְּפֵני ֶׁשֶחְזָקָתן ְלנֹואי, ֻמָּתִרין -ַהֵּכִלים 

  . ּוֻמָּתִרין,ֶחְזָקָתן ְלנֹואי -ַהֵּכִלים ָּכל ַהִּנְמָצאֹות ַעל 

אֹוְסִרים  -ֶבת ֶׁשָּלּה ֲֹעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה ְוָכל ַהִּתְקרט 
, ה ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְּבצּורֹות ֶׁשְּלנֹואי ֲעבֹוָדה ָזָר?ֵּכיַצד. ְּבָכל ֶׁשֵהן

ְוֵכן ִאם . ל ְלָים ַהֶּמַלחֹיֹוִלי ַהּכ -ֲאִפּלּו ַאַחת ְּבַכָּמה ֲאָלִפים 
ָכה ִמן יִנְתָעֵרב ּכֹוס ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַכָּמה ּכֹוסֹות אֹו ֲחִת

ל ְלָים ֹ ַהּכ יֹוִלי- ַהָּבָׂשר ֶׁשִּנְכַנס ְלֵביָתּה ְּבַכָּמה ֲחִתיכֹות
ל ָאסּור ֹ ַהּכ-  ְּבַכָּמה עֹורֹותֶׁשִּנְתָעֵרבבּוב ְוֵכן עֹור ָל. ַהֶּמַלח
  .ַּבֲהָנָאה

ֶבת ֹאֹו ִּתְקר, אֹו ֶאָחד ִמְּמַׁשְּמֶׁשיָה, ָעַבר ּוָמַכר ֲעבֹוָדה ָזָרה
ְואֹוְסִרין ְּבָכל ֶׁשֵהן ,  ֲהֵרי ַהָּדִמים ֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה- ֶׁשָּלּה
 ָּכל - )כו, זשם( "הּוֹ ֵחֶרם ָּכמְוָהִייָת" :ֶׁשֶּנֱאַמר, בֹוָדה ָזָרהַּכֲע

 ,ֶׁשַאָּתה ֵמִביא ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִמָּכל ְמַׁשְּמֶׁשיָה ְוִתְקָרְבָּתּה
  .ֲהֵרי הּוא ָּכמֹוָה

. ֶאְפָרּה ָאסּור ַּבֲהָנָאה -ֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ֲאֵׁשָרה ֶׁשִּנְׂשְרָפה י 
 ִמְּפֵני , ְוַהַּׁשְלֶהֶבת ֻמֶּתֶרת,ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאסּוָרהְוַגֶחֶלת ֶׁשַּל

  .ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש

 ּכֹוס ?ֵּכיַצד.  ּוְסֵפק ְסֵפָקּה ֻמָּתר,ְסֵפק ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאסּור
, ֹות ֻּכָּלן ֲאסּור- ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּנַפל ְּבאֹוָצר ָמֵלא ּכֹוסֹות

. ה ְוָכל ְמַׁשְּמֶׁשיָה אֹוְסִרים ְּבָכל ֶׁשֵהןִמְּפֵני ֶׁשֲעבֹוָדה ָזָר
 ֲהֵרי - ֶבת ְוָנַפל ְלכֹוסֹות ְׁשִנִּייםֹׁש ּכֹוס ֶאָחד ִמן ַהַּתֲערַרָּפ

  .ֵאּלּו ֻמָּתִרין

 ְוָנְפלּו ,ַטַּבַעת ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְּבֵמָאה ַטָּבעֹות
 אֹוָתּה :ֶׁשֲאִני אֹוֵמר, לֹרּו ַהּכ ֻהְּת- ְׁשַּתִים ֵמֶהן ַלָּים ַהָּגדֹול
ִנְתָעְרָבה ְּבֵמָאה . ל ַהְּׁשַּתִים ֶׁשָּנְפלּוַהַּטַּבַעת ָהְיָתה ִּבְכַל

 ְוָנְפלּו, ַאֵחר  ַאְרָּבִעים ְלָמקֹום ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ְלָמקֹום,ְוֶנְחְלקּו
ֲאִני ֶׁש,  ֻּכָּלן ֻמָּתרֹות- ָהַאְרָּבִעים ֻּכָּלן ְלַטָּבעֹות ֲאֵחרֹות

ָנְפלּו ַהִּׁשִּׁשים . ב ִהיאֹ ָּבר, אֹוָתּה ַהַּטַּבַעת ָהֲאסּוָרה:אֹוֵמר
  . ֻּכָּלן ֲאסּורֹות- ְלַטָּבעֹות ֲאֵחרֹות

ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ֶנֱעֶבֶדת ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ֲעבֹוָדה ָזָרה  -ָהֲאֵׁשָרה יא 
ל ֻמָּתר ֵליֵׁשב ְּבֵצ ּו, ְּבֵצל קֹוָמָתּהֵליֵׁשב ָאסּור ,ֻמַּנַחת ַּתְחֶּתיָה

 ָאסּור לֹו - ְוִאם ֵיׁש לֹו ֶּדֶר ַאֶחֶרת. ַהָּׂשִריִגים ְוֶהָעִלים ֶׁשָּלּה
 עֹוֵבר ַּתְחֶּתיָה -  ְוִאם ֵאין ָׁשם ֶּדֶר ַאֶחֶרת.ר ַּתְחֶּתיָהַֹלֲעב

  .ְּכֶׁשהּוא ָרץ

 ;ָּתִריןֻמ -נּו ָּבּה ְוֵאיָנן ְצִריִכין ְלִאָּמן ֶאְפרֹוִחים ֶׁשִּקְּניב 
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 ֶׁשֲהֵרי , ֲאסּוִרין- ְוַהֵּביִצים ְוָהֶאְפרֹוִחים ֶׁשְּצִריִכין ְלִאָּמן
 ,ֻמָּתר -אָׁשּה ְֹוַהֵּקן ַעְצמֹו ֶׁשְּבר. ָהֲאֵׁשָרה ְּכמֹו ָּבִסיס ָלֶהן

  .ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוף ֵמִביא ֵעָציו ִמָּמקֹום ַאֵחר

 ִהִּסיק ָּבֶהן ֶאת .ה ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָא- ָנַטל ִמֶּמָּנה ֵעִציםיג 
. אֶפה ּבֹוֹ ְוַאַחר ָּכ ַיִּסיק ְּבֵעִצים ֶׁשְּלֶהֵּתר ְוי, יּוַצן- ַהַּתּנּור

א ִצְּננֹו .  ַהַּפת ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה- ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהַּפת ְו
 ְּכֵדי ,יֹוִלי ְּדֵמי אֹוָתּה ַהַּפת ְלָים ַהֶּמַלח -ַּבֲאֵחרֹות ִנְתָעְרָבה 

  . ּוְׁשָאר ַהִּכָּכרֹות ֻמָּתרֹות,א ֵיָהֶנה ָּבּהֶׁש

.  ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ְדֵּכד ְוָאַרג ּבֹו ֶאת ַהֶּבֶגדַּכָנַטל ִמֶּמָּנה יד 
 ְלָים יֹוִלי ְּדֵמי אֹותֹו ַהֶּבֶגד - ִנְתָעֵרב ִּבְבָגִדים ֲאֵחִרים

  . ּוְׁשָאר ַהְּבָגִדים ֻמָּתִרין,ַהֶּמַלח

 ֵּבין ִּבימֹות ַהַחָּמה ֶׁשֵהן ְצִריִכין ,ַּתְחֶּתיָה ְיָרקֹותּוֻמָּתר ִלַּטע 
ִמְּפֵני ֶׁשֵּצל ָהֲאֵׁשָרה ֶׁשהּוא ,  ֵּבין ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים,ְלֵצל
 ּגֹוְרִמין ִליָרקֹות ֵאּלּו , ִעם ַהַּקְרַקע ֶׁשֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת,ָאסּור
ֲהֵרי ֶזה  -ּגֹוְרִמין לֹו  ְוָכל ֶׁשָּדָבר ָאסּור ְוָדָבר ֻמָּתר ,ַחִֹלְצמ

  .ֻמָּתר ְּבָכל ָמקֹום

ַע ֹ ֻמָּתר ִלְזר-  ָׂשֶדה ֶׁשִּזְּבָלּה ְּבֶזֶבל ֲעבֹוָדה ָזָרה,ְלִפיָכ
 ְוֵכן . ֵּתָאֵכל-  ּוָפָרה ֶׁשִּפְּטָמּה ְּבַכְרִׁשיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה;אֹוָתּה

  .ֶזהָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּב

ת ֶׁשֱהִכינּום ְלַהְקִריָבם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה רֹוָּבָׂשר אֹו ַיִין אֹו ֵּפטו 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְכִניסּו אֹוָתן ְלֵבית , א ֶנֶאְסרּו ַּבֲהָנָאה -

ִהְקִריבּום ִלְפֵני ֲעבֹוָדה . ַעד ֶׁשַּיְקִריבּום ְלָפֶניָה, ֲעבֹוָדה ָזָרה
 ֲהֵרי - ם ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחְזרּו ְוהֹוִציאּו;ֶבתַֹנֲעׂשּו ִּתְקר -ָזָרה 

 ֲאִפּלּו ,ְוָכל ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵאּלּו ֲאסּוִרין ְלעֹוָלם
 ְוָהאֹוֵכל ִמֶּמּנּו ָּכל ,ָאסּור ַּבֲהָנָאה ִמן ַהּתֹוָרה, ֶמַלחַמִים ָו
  . לֹוֶקה- ֶׁשהּוא

 ִאם :אׁש ֲעבֹוָדה ָזָרהַֹהּמֹוֵצא ְּכסּות ְוֵכִלים ּוָמעֹות ְּברטז 

  ְוִאם ְמָצָאן ֶּדֶר ָּכבֹוד;ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרין - ֶּדֶר ִּבָּזיֹוןְמָצָאן 
, ֹו ָמָצא ִּכיס ָמעֹות ָּתלּוי ְּבַצָּואר?ֵּכיַצד.  ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין-

ֲהֵרי  -ֹו אׁשְֹּכִלי ָּכפּוי ַעל ר, ֹואׁשְֹּכסּות ְמֻקֶּפֶלת ּוֻמַּנַחת ַעל ר
ָמָצא . ֶזה ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּב.א ֶּדֶר ִּבָּזיֹוןִמְּפֵני ֶׁשהּו, ֶזה ֻמָּתר

 ֲהֵרי ֶזה - ַהִּמְזֵּבַח ְלַגֵּבי ָקֵרב ּבֹו ֶׁשַּכּיֹוֵצא ָּדָבר ֹואׁשְֹּבר
  .ָאסּור

.  ִּבְזַמן ֶׁשְּמָצָאן חּוץ ִלְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
ֵּבין , ֶר ָּכבֹוד ֵּבין ֶּדֶר ִּבָּזיֹוןֵּבין ֶּד, ִניםְפִּבֲאָבל ִאם ְמָצָאם 

 ָּכל - ָּדָבר ָהָראּוי ַלִּמְזֵּבַח ֵּבין ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ַלִּמְזֵּבַח
 -ּוֶמְרקּוִליס ּוְפעֹור . ֶמַלחֲאִפּלּו ַמִים ָו, ַהִּנְמָצא ִּבְפִנים ָאסּור
ְוֵכן .  ָאסּור ַּבֲהָנָאה,ץ ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּו,ָּכל ַהִּנְמָצא ִעָּמֶהן

 ֲאסּוָרה , ָּכל ֶאֶבן ַהִּנְרֵאית ֶׁשִהיא ִעּמֹו-ֶמְרקּוִליס ַאְבֵני 
  .ַּבֲהָנָאה

א - ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָהָיה ָלּה ֶמְרָחץ אֹו ִּגָּנהיז   ֶנֱהִנין ָּבֶהם ֶׁש
 - םָהָיה ָלּה ְוַלֲאֵחִרי.  ְוֵאין ֶנֱהִנין ָּבֶהם ְּבטֹוָבה,ְּבטֹוָבה

א ִיֵּתן ָׂשָכר, ֶנֱהִנין ָּבֶהן ֲאִפּלּו ְּבטֹוַבת ַהּכּוָמִרין   .ּוִבְלַבד ֶׁש

ִמְּפֵני , ץ ָּבּהֹ ֻמָּתר ִלְרח- ֶמְרָחץ ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרהיח 
א ַלת ָׁשיֶׁשִהיא ַנֲעֵׂש  :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעבֹוָדהם ְלנֹואי ְו

ֵהיֶהם"  ,הּותֱאְזַמן ֶׁשּנֹוֲהִגין ָּבּה ִמְנַהג  ִּב- )ג- ב,ב י;כה, זשם( "ֱא
א ִּבְזַמן ֶׁשְּמַבִּזין אֹוָתן ְּכגֹון זֹו ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ַעל ַהִּביב , ְו

 -ְוִאם ָהְיָתה ֶּדֶר ֲעבֹוָדָתּה ְּבָכ . ל ַמְׁשִּתיִנין ְּבָפֶניָהְֹוַהּכ
  .ָאסּור ִלָּכֵנס ּבֹו

ִמְּפֵני ,  ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר-  ֶׁשָּׁשַחט ָּבּהַסִּכין ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרהיט 
,  ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה- ְוִאם ָהְיָתה ְּבֵהָמה ְמֻסֶּכֶנת. ֶׁשהּוא ְמַקְלֵקל

ַוֲהֵרי ֶזה ַהִּתּקּון ֵמֲהָנַאת ְמַׁשְּמֵׁשי , ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַתֵּקן
 .י ֶׁשהּוא ְמַתֵּקן ִמְּפֵנ, ָּבּה ָּבָׂשרְֹוֵכן ָאסּור ַלְחּת. ֲעבֹוָדה ָזָרה

  . ֻמָּתר- ְוִאם ָחַת ֶּדֶר ֶהְפֵסד ְוַהְׁשָחָתה

ִמיִני   ז וביטולה"החלת ע   ֶּפֶרק ׁשְ

א ָעָׂשהּו,ָּכל ֶׁשֵאין ּבֹו ְּתפּוַסת ַיד ָאָדםא  , ֶנֶעַבד ִאם -  ְו
 ַהּגֹוִיים ָהעֹוְבִדים ֶאת ֶהָהִרים ,ְלִפיָכ. ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה

,  ְוֶאת ָהִאיָלנֹות ַהְּנטּוִעין ִמְּתִחָּלָתן ְלֵפרֹות,ְוֶאת ַהְּגָבעֹות
 ֲהֵרי ֵאּלּו - ְוֶאת ַהְּבֵהָמה,  ָלַרִּביםןְוֶאת ַהַּמְעָינֹות ַהּנֹוְבִעי

ל אֹוָתן ַהֵּפרֹות ֶׁשֶּנֶעְבדּו ִּבְמקֹום ֹ ּוֻמָּתר ֶלֱאכ,ֻמָּתִרין ַּבֲהָנָאה
 ֶׁשֻהְקָצתְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ְּבֵהָמה . ֵהָמהְּגִדיָלָתן ְואֹוָתּה ַהְּב

 ֵּבין ֶׁשִהְקצּוָה ;ֲאִכיָלהֶׁשִהיא ֻמֶּתֶרת ַּב, ַלֲעבֹוָדה ָזָרה
  . ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת- ְלָעְבָדּה ֵּבין ֶׁשִהְקצּוָה ְלַהְקִריָבּה

א ?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ֶׁשֵאין ַהְּבֵהָמה ֶנֱאֶסֶרת ה  ָעָׂשְּבֶׁש
ֲאָבל ִאם ָעָׂשה ָּבּה ַמֲעֶׂשה ָּכל . ה ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרהָּבּה ַמֲעֶׂש
 ְּכגֹון ֶׁשָּׁשַחט ָּבּה ִסיָמן ַלֲעבֹוָדה ?ֵּכיַצד.  ֲאָסָרּה- ֶׁשהּוא
ְוֵכן  , ֲאסּוָרה- ָעָׂשה אֹוָתּה ֲחִליִפין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ָזָרה

  .ת ִּכְדֵמי ֲעבֹוָדה ָזָרהיִמְּפֵני ֶׁשַּנֲעֵׂש, ֲחִליִפיןֲחִליֵפי 

 ֲאָבל ִאם ָׁשַחט . ְּבֶבֱהַמת ַעְצמֹו?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים

 ֶׁשֵאין ,א ֶנֶאְסָרה -ֶּבֱהַמת ֲחֵברֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ֶהֱחִליָפּה 
  .ָאָדם אֹוֵסר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו

א ֲאָסָרּה- ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ְלַקְרַקע עֹוָלם  ָחַפר ָּבּה ּבֹורֹות . 
ַמִים ֶׁשֲעָקָרן  ב . ֲאָסָרּה- ִׁשיִחין ּוְמָערֹות ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה

א ֲאָסָרן-  ְוִהְׁשַּתֲחָוה ָלֶהן,ַהַּגל  ְנָטָלן ְּבָידֹו ְוִהְׁשַּתֲחָוה . 
 , ֻמָּתרֹות- ַאְבֵני ַהר ֶׁשִּנַּדְלְּדלּו ַוֲעָבָדן ִּבְמקֹוָמן. ֲאָסָרן -ָלֶהן 

  .ן ְּתפּוַסת ַיד ָאָדםֶׁשֲהֵרי ֵאין ָּבֶה

א ִהְׁשַּתֲחָוה,ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּזַקף ְלֵבָנה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלּהג  ,  ְו
. הֶׁשְּזִקיָפָתּה ַמֲעֶׂש, ֲאָסָרּה ַּבֲהָנָאה - ּוָבא ּגֹוי ְוִהְׁשַּתֲחָוה ָלּה
ָחַת .  ֲאָסָרּה-  ּוָבא ּגֹוי ְוִהְׁשַּתֲחָוה ָלּה,ְוֵכן ִאם ָזַקף ֵּביָצה

ִהְׁשַּתֲחָוה ַלֲחִצי . ֲאָסָרּה - ְּדַלַעת ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה ְוִהְׁשַּתֲחָוה ָלּה
,  ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ִמָּסֵפק- ֶרה ּבֹוַֹהְּדַלַעת ַוֲחִצי ָהַאֵחר ְמע

  .ָבדַהֶּנֱעֶׁשָּמא ֶזה ַהֵחִצי ְּכמֹו ָיד ַלֵחִצי 

 ְוזֹו ִהיא ,ָאסּור ַּבֲהָנָאה - ֶנֱעָבדְּיֵהא ֶׁשִמְּתִחָּלה ֶׁשְּנָטעֹו ִאיָלן 
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עֹו ָּדְגָהָיה ִאיָלן ָנטּוַע ּו. )כא,דברים טז( ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה 'ֲאֵׁשָרה'
 ֲאִפּלּו ִהְבִרי ְוִהְרִּכיב ְּבגּופֹו - לֹו ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרהָסּוְפ
 ְוֵהם ,ִריִגיםּכֹוֵרת ֶאת ַהָּׂש, ִאיָלן ְוהֹוִציא ָׂשִריִגיםֶׁשָּל

 ןְוֵכן ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ְלִאיָל.  ּוְׁשָאר ָהִאיָלן ֻמָּתר,ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה
א ֶנֱאַסר ּגּופֹו- ָּכל ַהָּׂשִריִגים ְוֶהָעִלים ,  ַאף ַעל ִּפי ֶׁש

ֲהֵרי ֵאּלּו , ִבין ְוַהֵּפרֹות ֶׁשּיֹוִציא ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ֶנֱעָבדְוַהּלּוָל
  .ֲהָנָאהֲאסּוִרין ַּב

ִאיָלן ֶׁשָהיּו ַהּגֹוִיים ְמַׁשְּמִרין ֶאת ֵּפרֹוָתיו ְואֹוְמִרים ֶׁשֵהם 
, מּוָכִנים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ֵׁשָכר ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּפלֹוִנית

 ֲהֵרי ֶזה - ְועֹוִׂשין ֵמֶהן ֵׁשָכר ְוׁשֹוִתין אֹותֹו ְּביֹום ֵאיָדם
 ּוְלִפיָכ ,י ֶׁשְּסָתמֹו ֶׁשהּוא ֲאֵׁשָרהִמְּפֵנ, ָהִאיָלן ָאסּור ַּבֲהָנָאה
  .ֲאֵׁשָרה ֶׁשָּלֶׁשּזֹו ִהיא ֻחָּקּה, עֹוִׂשין ְּבֵפרֹוָתיו ָּכ

 ָּכל ְזַמן ֶׁשִהיא :ִאיָלן ֶׁשַּמֲעִמיִדין ַּתְחָּתיו ֲעבֹוָדה ָזָרהד 
י  ֲהֵר- ִנְּטָלה ִמַּתְחָּתיו ֲעבֹוָדה ָזָרה;  ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ַּתְחָּתיו
  .ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָהִאיָלן ַעְצמֹו הּוא ַהֶּנֱעָבד, ֶזה ֻמָּתר

, ַּבִית ֶׁשָּבָנה אֹותֹו ַהּגֹוי ִמְּתִחָּלה ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּבִית ַעְצמֹו ֶנֱעָבד
ָהָיה .  ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ְוֵכן ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ְלַבִית ָּבנּוי

נֹוֵטל  - ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעד ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש ְוִסְּידֹו ְוִכְּירֹו ְל,ָּבנּוי
,  ִמְּפֵני ֶׁשָעָׂשהּו ְלָעְבדֹו, ְוַהִחּדּוׁש ָאסּור ַּבֲהָנָאה,ַמה ֶּׁשִחֵּדׁש
 ָּכל ְזַמן :ִהְכִניס ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלתֹו ַהַּבִית. ֻמָּתר ּוְׁשָאר ַהַּבִית
  . ֻהַּתר ַהַּבִית- יָאּההֹוִצ; ַהַּבִית ָאסּור ַּבֲהָנָאה - םֶׁשִהיא ָׁש

 ָהְיָתה . ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה- ְוֵכן ֶאֶבן ֶׁשֲחָצָבּה ִמְּתִחָּלה ְלָעְבָדּה
 ֲאִפּלּו ִצֵּיר ְוִכֵּיר ְּבגּוף -  ְוִצְּיָרּה ְוִכְּיָרּה ֶׁשֵּתָעֵבד,ֲחצּוָבה
 ,ׁש נֹוֵטל ַמה ֶּׁשִחֵּד,ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ִאם ִסֵּיד ָעֶליָה, ָהֶאֶבן

 ּוְׁשָאר ָהֶאֶבן ,ֶׁשֵּיָעֵבד הֹוִאיל ְוַנֲעָׂשה ,ְוהּוא ָאסּור ַּבֲהָנָאה
 ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה - ֶאֶבן ֶׁשֶהֱעִמיד ָעֶליָה ֲעבֹוָדה ָזָרה ה .ֻמָּתר

  .ָהֶאֶבן ֻמֶּתֶרת -  ִסֵּלק ֲעבֹוָדה ָזָרה;ָּכל ְזַמן ֶׁשִהיא ָעֶליָה

ָאסּור  -  ְוָנַפל, ֲעבֹוָדה ָזָרהִמי ֶׁשָהָיה ֵּביתֹו ָסמּו ְלֵבית
ְואֹותֹו ,  ּכֹוֵנס ְלתֹו ֶׁשּלֹו ּובֹוֶנה?ֵּכיַצד הּוא עֹוֶׂשה. ִלְבנֹותֹו

א ַיְרִחיב ְּבֵבית ,ָהֶרַוח ְמַמְּלֵאהּו קֹוִצים אֹו צֹוָאה  ְּכֵדי ֶׁש
 ִיּדֹון - ֶתל ֶׁשּלֹו ְוֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרהָֹהָיה ַהּכ. ֲעבֹוָדה ָזָרה
ְוֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה ,  ֶמֱחָצה ֶׁשּלֹו ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה:ָצהֶמֱחָצה ְלֶמֱח

  .ל ָאסּור ַּבֲהָנָאהַֹהּכ -  ֲאָבָניו ְוֵעָציו ַוֲעָפרֹו.ָאסּור

ֵּכיַצד ְמַאֵּבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשֵהן ֲאסּוִרים ו 
 ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח ?ת ֶׁשָּלּהֶבֹ ְּכגֹון ְמַׁשְּמֶׁשיָה ְוִתְקר,ִּבְגָלָלּה

  .ִטיל ְלָים ַהֶּמַלחאֹו ׂשֹוֵרף ּוֵמ

ְּכגֹון ָהִרים , ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְּתפּוַסת ַיד ָאָדם ֶׁשֶּנֱעָבדז 
,  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֶּנֱעָבד ַעְצמֹו ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה- ּוְבֵהָמה ְוִאיָלן

, ֶּנֱהֶנה ְּבָכל ֶׁשהּוא ֵמֶהן לֹוֶקהְוַה, ִצּפּוָייו ֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה
 ְוָכל ,)כה, זשם( "ד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהםַֹתְחמ א" :ֶׁשֶּנֱאַמר

  .ל ְמַׁשְּמֶׁשיָהִצּפּוֵיי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהֵרי ֵהן ִּבְכַל

ֶדם ֶׁשָּתבֹוא ְלַיד ֲֹעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשַּלּגֹוִיים ֶׁשִּבְּטלּוָה ּגֹוִיים קח 
ֵהיֶהם ְּפִסיֵלי" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת ַּבֲהָנָאה - ִיְׂשָרֵאל  ֱא

ֶׁשָּבאּו ְלָיֵדינּו ְוֵהן נֹוֲהִגין ָּבֶהם ְּב - )שם( "ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש
  .ֻמָּתִריןֲהֵרי ֵאּלּו  - ֲאָבל ִאם ִּבְּטלּום ;הּותֱא

 ֲאִפּלּו ָהָיה .ֹוָלםֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלע ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאלט 
ֶאָּלא ֲאסּוָרה ,  ֵאין ִּבּטּולֹו מֹוִעיל ְּכלּום- ְלגֹוי ָּבּה ֻׁשָּתפּות
גֹוי ְוֵכן ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּל. ּוְטעּוָנה ְּגִניָזה, ַּבֲהָנָאה ְלעֹוָלם

ֵאין ִּבּטּולֹו  - ְוַאַחר ָּכ ִּבְּטָלּה ַהּגֹוי ,ֶׁשָּבאת ְלַיד ִיְׂשָרֵאל
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל . ֶאָּלא ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה ְלעֹוָלם, ל ְּכלּוםמֹוִעי

 . ְמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲאִפּלּו ִּבְרׁשּות ַהּגֹוי
ְוגֹוי ֶׁשִּבֵּטל . ֵאינֹו ְמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה -ּגֹוי ָקָטן אֹו ׁשֹוֶטה 

 -  ְּבַעל ָּכְרחֹוגֹוִיים ֲאֵחִרים ֵּבין ֶׁשּלֹו ֵּבין ֶׁשְּל,ֲעבֹוָדה ָזָרה
 ּוִבְלַבד , ֲהֵרי זֹו ְּבֵטָלה,ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאָנסֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכ

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו . ֶׁשְּיֵהא ַהּגֹוי ַהְּמַבֵּטל עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה
  . ֵאין ִּבּטּולֹו ִּבּטּול- עֹוֵבד

 - ִּבֵּטל ְמַׁשְּמֶׁשיָה;  ִּבֵּטל ְמַׁשְּמֶׁשיָה- ַהְּמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה
ַעד , ֶׁשָהְיָתה ְוִהיא ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה ְּכמֹו ,ְמַׁשְּמֶׁשיָה ֻמָּתִרין

  .ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם -ֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְֹוִתְקר. ֶׁשְּיַבְּטָלּה

אׁש ֹר, אׁש ָחְטָמּהֹר, אׁש ָאְזָנּהֹ ָקַטע ר?ֵּכיַצד ְמַבְּטָלּהי 
א ִחְּסָרּהְּפ, ֶאְצָּבָעּה אֹו ֶׁשְּמָכָרּה , ָחָסּה ְּבָפֶניָה ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
אֹו ְמָכָרּה , ֲאָבל ִאם ִמְׁשְּכָנּה.  ֲהֵרי זֹו ְּבֵטָלה- ִיְׂשָרֵאל ְלצֹוֵרף
ֶלת ֹאֹו ֶׁשָּנְפָלה ָעֶליָה ַמּפ, אֹו ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו צֹוֵרף, ְלגֹוי

א ִּפָּנּה א ְּתָבָעּה ְּגָנבּוָה ִלְסִט,ְו ִהְׁשִּתין , ָרַקק ְּבָפֶניָה, ים ְו
  .ֲהֵרי זֹו ֵאיָנּה ְּבֵטָלה - ָזַרק ָּבּה ֶאת ַהּצֹוָאה, ְּגָרָרּה, ְּבָפֶניָה

 ֻמֶּתֶרת -  ִּבְׁשַעת ָׁשלֹום:ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִהִּניחּוָה עֹוְבֶדיָהיא 
ִמְּפֵני ,  ֲאסּוָרה- ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה; ֶׁשֲהֵרי ִּבְּטלּוָה, ַּבֲהָנָאה
א ִה   .יחּוָה ֶאָּלא ִמְּפֵני ַהִּמְלָחָמהִּנֶׁש

 ְׁשָבֶריָה ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה - ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ֵמֵאֶליָה
ֲהֵרי  - ַהּמֹוֵצא ִׁשְבֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ,ְלִפיָכ. ַעד ֶׁשְּיַבְּטלּוָה

א ִּבְּטלּוָה ַהּגֹוִייםֶׁשָּמ, ֵאּלּו ֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה ְוִאם ָהְיָתה . א 
ָצִרי ְלַבֵּטל ָּכל ֶּפֶרק  -ִזיָרּה  ְוֶהְדיֹוט ָיכֹול ְלַהֲח,ֶׁשִּלְפָרִקים

 ֵּכיָון ֶׁשִּבֵּטל - ִזיָרּהל ְלַהֲחֹוְוִאם ֵאינֹו ָיכ. ּוֶפֶרק ִמְּפָרֶקיָה
  . ָּבְטלּו ָּכל ַהְּׁשָבִרים,ֵאֶבר ֶאָחד ִמֶּמָּנה

 , ֲעַדִין הּוא ָאסּור ַּבֲהָנָאה- ְזַּבח ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשִּנְפַּגםִמיב 
ֵאי ֶזה . ֻמָּתר -ּוִבימֹוס ֶׁשִּנְפַּגם . ַעד ֶׁשִּיָּנֵתץ ֻרּבֹו ְּבַיד ַהּגֹוִיים

 ַח ִמְזֵּב;ֶאֶבן ַאַחת - ִּבימֹוס ?הּוא ִּבימֹוס ְוֵאי ֶזה הּוא ִמְזֵּבַח
 ֵּכיָון ? ְמַבְּטִלין ַאְבֵני ֶמְרקּוִליסְוֵכיַצד. ֲאָבִנים ַהְרֵּבה -

 - ֶׁשָּבָנה ָּבֶהן ִּבְנָין אֹו ִחָּפה ָּבֶהן ֶאת ַהְּדָרִכים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו
  . ַּבֲהָנָאהֹותֲהֵרי ֵהן ֻמָּתר

ֵרד ִמֶּמָּנה ֵז,  ִקְרֵסם ִמֶּמָּנה ָעֶלה?ֵּכיַצד ְמַבְּטִלין ֶאת ָהֲאֵׁשָרה
א , ה ַמֵּקל אֹו ַׁשְרִביטָנַטל ִמֶּמָּנ, יֹוֵנק אֹו ֶׁשְּׁשָפָיּה ֶׁש
ִהיא ֲאסּוָרה  - ּהְׁשָפָיּה ְלָצְרָּכ.  ֲהֵרי זֹו ְּבֵטָלה- ּהְלָצְרָּכ

ֵּבין ְלָצְרָּכּה ֵּבין ,  ְוִאם ָהְיָתה ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל. ֻמָּתִריןּוְׁשָפֶייָה
ֶׁשֲעבֹוָדה , ְלעֹוָלם ֲאסּוִרין - ֵּבין ִהיא ּוֵבין ְׁשָפֶייָה, ְלָצְרּכֹו

  .ָזָרה ֶׁשְּלִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלּה ִּבּטּול ְלעֹוָלם
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יִעי   ֶּפֶרק ְתׁשִ ז"משא ומתן עם עובדי ע   ּ

ָאסּור ִלַּקח ֵמֶהם , ה ָיִמים ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהם ֶׁשַּלּגֹוִייםְׁשלָׁשא 
 ,ָתם ְוִלְלוֹות ֵמֶהן ּוְלַהְלוֹו,ר ָלֶהם ָּדָבר ַהִּמְתַקֵּיםְֹוִלְמּכ

 ;ה ֶׁשִּבְׁשָטר אֹו ֶׁשַעל ַהַּמְׁשּכֹוןּוְלָפְרָען ְוִלָּפַרע ֵמֶהן ִמְלָו
. ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכַמִּציל ִמָּיָדן, ה ַעל ֶּפה ִנְפָרִעין ֵמֶהןֲאָבל ִמְלָו
 ְּכגֹון ְיָרקֹות ,ר ָלֶהן ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּיםִֹלְמּכ ּוֻמָּתר

 ְּבֶאֶרץ ?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים. ם ַעד יֹום ֵאיָד,ְוַתְבִׁשיל
ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא יֹום ֵאיָדם  -ֲאָבל ִּבְׁשָאר ֲאָרצֹות  .ִיְׂשָרֵאל
  .ִּבְלַבד

ֲהֵרי ֶזה  -ה ָיִמים ר ְוָנָׂשא ְוָנַתן ִעָּמֶהן ְּבאֹוָתן ַהְּׁשלָׁשָעַב
ֲהֵרי ֶזה  -יָדם  ְוַהּנֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ִעָּמֶהם ְּביֹום ֵא;ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה
ַח ּד ב .ָאסּור ַּבֲהָנָאה ֶאָּלא , רֹון ְלגֹוי ְּביֹום ֵאידֹוְֹוָאסּור ִלְׁש

ְוֵכן . עֹוְבָדּהִאם ֵּכן נֹוַדע ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵאינֹו 
 ;ִמֶּמּנּו ְיַקְּבֶלּנּוא  -רֹון ְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ֵאיָדם ֹּגֹוי ֶׁשָּׁשַלח ּד

ַעד , ה ּבֹוְוֵאינֹו ֶנֱהֶנ,  נֹוְטלֹו ְּבָפָניו- ְוִאם ָחַׁשׁש ְלֵאיָבה
ֶׁשִּיָּוַדע לֹו ֶׁשֶּזה ַהּגֹוי ֵאינֹו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵאינֹו מֹוֶדה 

  .ָּבּה

ה אֹו ְׁשלָׁש, ָהָיה ֵאיָדם ֶׁשְּלאֹוָתם ַהּגֹוִיים ָיִמים ַרִּביםג 
ְוֻכָּלן ,  אֹוָתן ַהָּיִמים ְּכיֹום ֶאָחד ֵהן ָּכל- ַאְרָּבָעה אֹו ֲעָׂשָרה
  .ה ָיִמים ֶׁשִּלְפֵניֶהןֲאסּוִרין ִעם ְׁשלָׁש

ְויֹום ִראׁשֹון יֹום ֵאיָדם ,  עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהםַהּנֹוְצִריםד 
ְלִפיָכ ָאסּור ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעָּמֶהם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל יֹום . הּוא

ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר יֹום , ִּׁשי ֶׁשְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבתֲחִמיִׁשי ְויֹום ִׁש
ְוֵכן נֹוֲהִגים ִעָּמֶהם . ִראׁשֹון ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָאסּור ְּבָכל ָמקֹום

  .ְּבָכל ֵאיֵדיֶהם

 ּוַמְקִריִבין ,ְלַהֲעִמיד ָלֶהן ֶמֶל ַהּגֹוִייםיֹום ֶׁשִּמְתַּכְּנִסין ּבֹו ה 
ֵהי ַוֲהֵרי הּוא ִּכְׁשָאר ,  יֹום ֵאיָדם הּוא-ן ֶהּוְמַקְּלִסין ֵלא

ַלֲעבֹוָדה  ּומֹוֶדה ,ְצמֹוְלַע דיֵא עֹוֶׂשה ֶׁשהּוא ּגֹוי ֲאָבל .ֵאיֵדיֶהן
ְּביֹום ִּתְגַלַחת ְזָקנֹו אֹו , ְּביֹום ֶׁשּנֹוַלד ּבֹו, ָזָרה ֶׁשּלֹו ּוְמַקְּלָסּה

 ֶׁשָּיָצא ּבֹו ִמֵּבית ְּביֹום ֶׁשָעָלה ּבֹו ִמן ַהָּים אֹו, ְּבלֹוִריתֹו
 - ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו, ה ִלְבנֹוְּביֹום ֶׁשָעָׂשה ּבֹו ִמְׁשֶּת, ָהֲאסּוִרים

  .ֵאין ָאסּור ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ָהִאיׁש ִּבְלַבד

 אֹוָתם - דיּבֹו ֵמת ְוַיֲעׂשּו אֹותֹו ֵא ָלֶהןְוֵכן יֹום ֶׁשָּימּות 
ְוָכל ִמיָתה ֶׁשּׂשֹוְרִפין ָּבּה . ֹותֹו ַהּיֹוםָהעֹוִׂשים ֲאסּוִרין א
  . ְּבָידּוַע ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה- ֶרתֵֹּכִלים ּוַמְקִטיִרין ְקט

 ַהּגֹוִייםֲאָבל . ד ָאסּור ֶאָּלא ָלעֹוְבִדין ּבֹו ִּבְלַבדיֵאין יֹום ָהֵא
ֹותֹו ִמְנָהג אֹו ֶׁשְּׂשֵמִחים ּבֹו ְואֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְמַׁשְּמִרין א

 ֲהֵרי ֵאּלּו - ֲאָבל ֵהם ֵאין מֹוִדין ּבֹו, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהֶּמֶל
  .ֻמָּתִרין ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעָּמֶהן

 ָאסּור - ְּדָבִרים ֶׁשֵהן ְמיָֻחִדין ְלִמין ִמִּמיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרהו 
 ;קֹום ְלעֹוָלםר ְלעֹוְבֵדי אֹוָתּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּבאֹותֹו ַהָּמִֹלְמּכ

ְוִאם . ר אֹוָתם ְסָתםֹ ֻמָּתר ִלְמּכ- ּוְדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְמיָֻחִדין ָלּה
ר ָֹאסּור ִלְמּכ -ֵּפֵרׁש ַהּגֹוי ֶׁשהּוא קֹוֶנה אֹוָתם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְלִפי ֶׁשֵאין , ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְּפָסלֹו ִמְּלַהְקִריבֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, לֹו
  .ֵסר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָחַמְקִריִבין

, ָרִבים ְּדָבִרים ַהְּמיָֻחִדין ִעם ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְמיָֻחִדיןָֹהיּו ְמעז 
, ל ְסָתםֹמֹוֵכר ַהּכ - ָרהֹחל ְלבֹוָנה ְׁשְּכגֹון ְלבֹוָנה ַזָּכה ִּבְכַל

 ְוֵכן .ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ְיַלֵּקט ַהַּזָּכה ְלַבָּדּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה
  .ֶזהל ַּכּיֹוֵצא ָּבָּכ

ְיֵדיֶהן  ָּבֶהן ןִזיִקיְּכֵׁשם ֶׁשֵאין מֹוְכִרין ַלּגֹוִיים ְּדָבִרים ֶׁשַּמֲחח 
ָּכ ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶנֶזק , ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

 ,י ַזִין ּוְכָבִלים ְוַׁשְלְׁשָליֹותְּכגֹון ֻּדִּבים ַוֲאָריֹות ּוְכֵל, ָלַרִּבים
 - ְלָמְכרֹו ְלגֹוי ֶׁשָאסּורְוָכל . ְוֵאין ַמְׁשִחיִזין ָלֶהם ֶאת ַהַּזִין

ְוֵכן ָאסּור . ר ְלגֹויָֹאסּור ְלָמְכרֹו ְלִיְׂשָרֵאל ֶהָחׁשּוד ִלְמּכ
  .ר ְּכֵלי ֶנֶזק ְלִלְסִטים ִיְׂשָרֵאלִֹלְמּכ

 -  ם ְּבִרית ְוָכְרתּו ָלֶה,ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְכִנים ֵּביֵני ַהּגֹוִייםט 
ִמְּפֵני , ָיסֹוָתיוְגּוי ַזִין ְלַעְבֵדי ַהֶּמֶל ר ְּכֵלֹֻמָּתר ָלֶהם ִלְמּכ

ְוִנְמְצאּו , ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהם ִמְלָחָמה ִעם ָצֵרי ַהְּמִדיָנה ְלַהִּציָלּה
  .ֶׁשֲהֵרי ָאנּו ְׁשרּוִיין ְּבתֹוָכם, ִגִּנים ָעֵלינּוְמ

ְוָאסּור ,  ֻמָּתר ְלַהֵּל חּוָצה ָלּה- ָרהִעיר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָז
ֻמָּתר ְלַהֵּל  - ָהָיה חּוָצה ָלּה ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְלִהָּכֵנס ְלתֹוָכּה

ר ְּבִעיר ֹ ָאסּור לֹו ַלֲעב- ַהְּמַהֵּל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום י .ְּבתֹוָכּה
ְזַמן ֶׁשַהֶּדֶר  ִּב? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים.ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה
 ְוִנְקָרה ,ם ֶּדֶר ַאֶחֶרתֲאָבל ִאם ֵיׁש ָׁש .ְמיֶֻחֶדת ְלאֹותֹו ָמקֹום

ְוָאסּור ִלְבנֹות ִעם ַהּגֹוִיים ִּכָּפה יא  .ֻמָּתר -זֹו ְוָהַל ָּב
.  ֻמָּתרֹו ְׂשָכר-  ְוִאם ָעַבר ּוָבָנה;ֶׁשַּמֲעִמיִדים ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה

ּוא ְלַכְּתִחָּלה ַהְּטַרְקִלין אֹו ֶהָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲאָבל ּבֹוֶנה ה
  .אֹוָתּה ַהִּכָּפה

ת ְמֻעָּטרֹות יֹוִעיר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָהיּו ָּבּה ֲחנֻיב 
ָכל ַמה ָאסּור ֵלָהנֹות ָּבֶהן ְּב - ַהְּמֻעָּטרֹות :ְוֶׁשֵאיָנן ְמֻעָּטרֹות

 ;ִנְתַעְּטרּוְזָקָתן ֶׁשִּבְגַלל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמְּפֵני ֶׁשֶח, ֶּׁשְּבתֹוָכן
 .  ֻמָּתרֹות ַּבֲהָנָאה- ְוֶׁשֵאיָנן ְמֻעָּטרֹות

 ִמְּפֵני ֶׁשְּמַהֶּנה , אֹוָתןרֹּכְׂשָאסּור ִל -ת ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה יֹוֲחנֻ
ָּדָמיו ֲאסּוִרים  -ַהּמֹוֵכר ֵּביתֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה יג  .ֲעבֹוָדה ָזָרה

 ֶׁשָאְנסּו ּגֹוִייםֲאָבל ; ְויֹוִלי אֹוָתן ְלָים ַהֶּמַלח, ָנָאהַּבֲה
,  ָּדָמיו ֻמָּתִרין- ִיְׂשָרֵאל ְוָגְזלּו ֵּביתֹו ְוֶהֱעִמידּו ּבֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה

 ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ַוֲחִליִליןיד  .ֹות ֶׁשָּלֶהםיְוכֹוֵתב ּוַמֲעֶלה ְּבַעְרָּכ
  .ד ָּבֶהןָֹאסּור ִלְסּפ -ָזָרה 

ֲעָבִדים ַו ְולֹוְקִחין ֵמֶהם ְּבֵהָמה ,ֹוִייםּגיִריד ֶׁשַּל ִלהֹוְלִכין
ְוכֹוֵתב ּוַמֲעֶלה , ּוְׁשָפחֹות ְּבַגּיּוָתן ּוָבִּתים ָׂשדֹות ּוְכָרִמים

ַּבֶּמה ְּדָבִרים . ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכַמִּציל ִמָּיָדם, ֹות ֶׁשָּלֶהןיְּבַעְרָּכ
ֲאָבל  .ַעל ַהַּבִית ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ֶמֶכס ְּבלֹוֵקַח ִמַּב?ֲאמּוִרים

 ,ִמְּפֵני ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֶמֶכס,  ָאסּור- ַהּלֹוֵקַח ָׁשם ִמן ַהַּתָּגר
ָעַבר . ְוִנְמָצא ֶזה ְמַהֶּנה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַהֶּמֶכס ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

ן  נֹוֵׁשר ַּפְרסֹוֶתיָה ִמ-  ִאם ְּבֵהָמה ָלַקח:ְוָלַקח ִמן ַהַּתָּגר
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ָלַקח ; ְקבּוְרִי - ְוִאם ְּכסּות ְוֵכִלים ָלַקח ;ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמָּטה
 - ָלַקח ֲעָבִדים ;ָים ַהֶּמַלח יֹוִליֵכם ְל- ָמעֹות ּוְכֵלי ַמָּתכֹות

א    .מֹוִריִדיןא ַמֲעִלין ְו

 ָאסּור ֵלָהנֹות - ה ִלְבנֹו אֹו ְלִבּתֹוּגֹוי ֶׁשָעָׂשה ִמְׁשֶּתטו 
 םל ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוִלְׁשּתֹות ִמֶּׁשּלֹו ָׁשַֹוֲאִפּלּו ֶלֱאכ. ֹוִמְּסעּוָדת
ל ֹּוֵמֵאָמַתי ָאסּור ֶלֱאכ. הֹוִאיל ּוִבְמִסַּבת ַהּגֹוִיים ֲאָכלֹו, ָאסּור
ְוָכל ְיֵמי , י ַהְּסעּוָדהק ּוְלָהִכין ָצְרֵּכֹ ִמֶּׁשַּיְתִחיל ַלֲעס?ֶאְצלֹו

ְוִאם ָעָׂשה ְסעּוָדה . ים יֹוםה ְׁשלִׁשּוְלַאַחר ַהִּמְׁשֶּת, ַהִּמְׁשֶּתה
, ים יֹום ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַאַחר ְׁשלִׁש,ַאֶחֶרת ֵמֲחַמת ַהִּנּׂשּוִאין

  .ׁשֶדֹר חָׂשַעד ְׁשֵנים ָע

 ְוָקָרא": ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְּפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ְוָכל ַהֶהְרֵחק ַהֶּזה
 ַאֲחֵרי ָתיוְֹבנ ְוָזנּו ,ְלָבֶני ָתיוִֹמְּבנ ְוָלַקְחָּת ,ִמִּזְבחֹו ְוָאַכְלָּת ְל

ֵהיֶהן ֵהיֶהן ֶאת ְוִהְזנּו ,ֱא   .)טז-טו,שמות לד( "ָּבֶני ַאֲחֵרי ֱא

א ָּתטז   ִמְּפֵני ,ִניק ֶאת ְּבָנּה ֶׁשַּלָּנְכִריתַּבת ִיְׂשָרֵאל 

א ְּתַיֵּלד ֶאת ַהָּנְכִר. ֶׁשְּמַגֶּדֶלת ֵּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲאָבל ;יתְו
ְוַהָּנְכִרית ְמַיֶּלֶדת ֶאת ַּבת . ִמּׁשּום ֵאיָבה, ְמַיֶּלֶדת ִהיא ְּבָׂשָכר

א ַּתַהְרֶג,  ּוְמִניָקה ֶאת ְּבָנּה ִּבְרׁשּוָתּה,ִיְׂשָרֵאל   .ּוּנְּכֵדי ֶׁש

 ְוַהָּבִאין.  ָאסּור ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעָּמֶהן- ְרּפּותַּתַההֹוְלִכין ַליז 
א ִיְהיּו ְקׁשּוִרין ֶזה ָּב ,ֻמָּתִרין -  ֶׁשִאם ָהיּו ;ֶזהְוהּוא ֶׁש

 - ְרּפּותַּתִיְׂשָרֵאל ַההֹוֵל ַל. רֹז ֶׁשָּמא ַּדְעָּתן ַלֲח,ְקׁשּוִרין
 ּוַבֲחִזיָרה ,ר ּבֹוֹז ֶׁשָּמא ַיֲח,ַּבֲהִליָכה ֻמָּתר ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעּמֹו

  .ָאסּור יָכה ֵּבין ַּבֲחִזיָרה ֵּבין ַּבֲהִל- ִיְׂשָרֵאל ְמֻׁשָּמד. ָאסּור

 ַּבֲחִזיָרה ָאסּור ָלֵׂשאת - ֹוִייםּגיִריד ֶׁשַּלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהַל ִליח 
 ּוְדֵמי ֲעבֹוָדה .ם ֶׁשָּמא ֲעבֹוָדה ָזָרה ָמַכר ָלֶהן ָׁש,ְוָלֵתת ִעּמֹו

 ֻמָּתִריןּגֹוי ַה ּוְבַיד ,ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה ָזָרה ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל
ּוִמְּפֵני ֶזה נֹוְׂשִאין ְונֹוְתִנין ִעם ַהּגֹוי ַהָּבא ִמן . ֲהָנָאהַּב

ְוֵאין נֹוְׂשִאין ְונֹוְתִנין ִעם ִיְׂשָרֵאל ַהָּבא ִמן , ַהַּתְרּפּות
א ִעם ַהְּמֻׁשָּמד;ַהַּתְרּפּות א ַּבֲחִזיָרתֹו, ְו א ַּבֲהִליָכתֹו ְו  .  

יִרי    יםהיחס לגויים ולמינ   ֶּפֶרק ֲעׂשִ

ֵאין ּכֹוְרִתין ְּבִרית ְלעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכֵדי ֶׁשַּנֲעֶׂשה א 
ת ִֹתְכר א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, יַח אֹוָתם ְלָעְבָדםִּנִעָּמֶהן ָׁשלֹום ְוַנ

.  ֶאָּלא ַיְחְזרּו ֵמֲעבֹוָדָתּה אֹו ֵיָהְרגּו,)ב,דברים ז( "ָלֶהם ְּבִרית
א" :ַמרֶׁשֶּנֱא, ְוָאסּור ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם  ,ְלִפיָכ. )שם( " ְתָחֵּנםְו

א - עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה אֹוֵבד אֹו טֹוֵבַע ַּבָּנָהרּגֹוי ִאם ָרָאה   
א ַיִּציֶל- תֶוָּמ ָרָאהּו ָלקּוַח ַל;ּנּוַיֲעֶל ֲאָבל ְלַאְּבדֹו ְּבָידֹו . ּוּנ 

ֵאינֹו עֹוֶׂשה ִמְּפֵני ֶׁש,  ָאסּור- ֶזהפֹו ְלבֹור ְוַכּיֹוֵצא ָּבאֹו ְלָדְח
  .ִעָּמנּו ִמְלָחָמה

 ֲאָבל מֹוְסֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוַהִּמיִנים .גֹוי ְּב?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
ֵאר ְּבַעד ִמְצָוה ְלַאְּבָדן ְּבָיד ּוְלהֹוִריָדן  -ְוָהֶאִּפיקֹורֹוִסין 

ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְמֵצִרין ְלִיְׂשָרֵאל ּוְמִסיִרין ֶאת ָהָעם , ַׁשַחת
ְּכֵיׁשּוַע ַהּנֹוְצִרי ְוַתְלִמיָדיו ְוָצדֹוק ּוַבְיתֹוס , ייַאֲחֵרי ֵמ

  . ְרָׁשִעים ִיְרָקבֵׁשם ,ְוַתְלִמיֵדיֶהן

אות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָֹּתה ָלֵמד ֶׁשָאסּור ְלַרּפִמָּכאן ַאב 
 םֶׁשָהָיה חֹוֵׁשׁש ִמּׁשּו אֹו ֵמֶהן ִמְתָיֵרא ָהָיה ְוִאם .ְּבָׂשָכר ֲאִפּלּו
 - ְוֵגר ּתֹוָׁשב.  ֲאָבל ְּבִחָּנם ָאסּור,ָׂשָכר ְמַרֵּפא ְּב- ֵאיָבה
  . ְמַרְּפִאין אֹותֹו ְּבִחָּנם,יֹותֹוְוַאָּתה ְמֻצֶּוה ְלַהֲח הֹוִאיל

 הּוְבסּוְרָי ;ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ָּבִּתים ְוָׂשדֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלג 
א ָׂש,מֹוְכִרין ָלֶהם ָּבִּתים ּוַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָּבִּתים . דֹות ֲאָבל 

א ַיֲעֵׂשם ְׁשכּוָנה,ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאין ְׁשכּוָנה , ּוִבְלַבד ֶׁש
 הּוְבסּוְרָי; ְוֵאין ַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָׂשדֹות. ה ִמְּׁשלָׁשהָתחּוְּפ

ְּפֵני  ִמ?ִמירּו ַּבָּׂשֶדהה ֶהֱחּוִמְּפֵני ָמ. ַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָׂשדֹות
ה ָּי ְונֹוֵתן ָלֶהם ֲחִנ,ְׂשרֹותַע ִמן ַהַּמ ַמְפִקיָעּה:ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְׁשַּתִים

  .ַּבַּקְרַקע

 ִמְּפֵני ,ר ָלֶהם ָּבִּתים ְוָׂשדֹות ְּבחּוָצה ָלָאֶרץֹּוֻמָּתר ִלְמּכ
א - ָמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְלַהְׂשִּכירַאף ְּב ד .ֶׁשֵאיָנּה ַאְרֵצנּו  

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמְכִניס ְלתֹוָכּה ֲעבֹוָדה , ה ִהִּתירּוְלֵבית ִּדיָר

א" :ְוֶנֱאַמר, ָזָרה  ֲאָבל ,)כו, זשם( "ֵּביֶת ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ְו
ְוֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם . ַמְׂשִּכיר ָלֶהם ָּבִּתים ַלֲעׂשֹוָתם אֹוָצר

 ֲאָבל מֹוֵכר ;ַקעֵּפרֹות ּוְתבּוָאה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם ִּבְמֻחָּבר ַלַּקְר
ּוִמְּפֵני ָמה . ץ ְוקֹוֵצץֹת ָלקאֹו מֹוֵכר לֹו ַעל ְמָנ, ץִֹמֶּׁשָּיקהּוא 

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר? ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ִּבְמֻחָּבר  - )ב, זשם( " ְתָחֵּנםְו
א ִיְהֶיה ָלֶהם ַקְרַקע;א ִּתֵּתן ָלֶהם ֲחִנָּיה ַּבַּקְרַקע  -   ֶׁשִאם 

  .ִׁשיַבת ֲעַראי ִהיאְיִׁשיָבָתן ְי

ַּכָּמה ָנֶאה ּגֹוי ֶזה 'ַוֲאִפּלּו לֹוַמר , ְוֵכן ָאסּור ְלַסֵּפר ְּבִׁשְבָחן
ַבח ַמֲעָׂשיו אֹו ֶׁשְּיַחֵּבב ָּדָבר ֶׁש ְּבֶׁשְּיַסֵּפר ֶמרֹח ַקל ָו,'ְּבצּוָרתֹו

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִמִּדְבֵריֶהם א ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחן - " ְתָחֵּנםְו  
ד ִמַּמֲעָׂשיו ְֹוִלְלמ ִעּמֹו ֵבקְלִהָּד ֶׁשּגֹוֵרם ִמְּפֵני ;יֶניְּבֵע

 . ָהָרִעים
,  ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלֵגר ּתֹוָׁשב,ת ִחָּנםֹוְוָאסּור ִלֵּתן ָלֶהם ַמְּתנ

ר ֹ אֹו ָמכ,ִּבְׁשָעֶרי ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה  ֲאֶׁשרַלֵּגר" :ֶׁשֶּנֱאַמר
א ִּבְנִתיָנה,ִּבְמִכיָרה - )כא, ידשם( "ְלָנְכִרי  .  

ַּדְרֵכי  ִמְּפֵני, ְמַפְרְנִסים ֲעִנֵּיי ּגֹוִיים ִעם ֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאלה 
 ,ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ְוֵאין ְמַמִחין ִּביֵדי ֲעִנֵּיי ּגֹוִיים ְּב.ָׁשלֹום

 , ֵאיָדם ַוֲאִפּלּו ְּביֹום,ְוׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹוָמם. ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום
א . ן ָׁשלֹום ְלעֹוָלםֶהְוֵאין ּכֹוְפִלין ָל. ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום ְו

ְמָצאֹו .  לֹו ָׁשלֹוםןֵּתיֹום ֵאידֹו ִלִיָּכֵנס ְלֵביתֹו ֶׁשַּלָּנְכִרי ְּב
  .אׁשֶֹבד רֹ נֹוֵתן לֹו ָׁשלֹום ְּבָׂשָפה ָרָפה ְוכ- ַּבּׁשּוק

מּוִרים ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֲאו 
ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשַּיד . ְלֵבין ָהֻאּמֹות אֹו ִּבְזַמן ֶׁשַּיד ַהּגֹוִיים ַּתִּקיָפה

יַח ּגֹוי ִּנ ָאסּור ָלנּו ְלַה- ִיְׂשָרֵאל ַּתִּקיָפה ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם
ְיִׁשיַבת ֲעַראי אֹו  ֲאִפּלּו יֹוֵׁשב .עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵּביֵנינּו

א ַיֲעב- עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ִלְסחֹוָרה ַעד , ר ְּבַאְרֵצנּוֹ 
 א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַחֹנֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ֶׁשַבע ִמְצוֹות ֶׁשִּנְצַטּוּו ְּבֵני 
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ְוִאם ִקֵּבל ָעָליו . ֲאִפּלּו ְלִפי ָׁשָעה - )לג,שמות כג( "ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצ
 ֵּגר ּתֹוָׁשב ְמַקְּבִליןְוֵאין .  ֲהֵרי ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב- ע ִמְצוֹותֶׁשַב

א ִּבְזַמן ַהּיֹוֵבל,ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג ֵאין   ֲאָבל ֶׁש
  .ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ֵּגר ֶצֶדק ִּבְלַבד

ר   מיני ניחוש וכישוףוחוקות הגויים    ֶּפֶרק ַאַחד ָעׂשָ

א ִמַּדִּמין ָלֶהםֵאין הֹוְלִכא  א ,ין ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִיים ְו  
א ְּבֵׂשָער ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבַמְלּבּוׁש ְו  ֵתְלכּו ְו

א ֵתֵלכּוֵתיֶהםֹּוְבֻחּק" : ְוֶנֱאַמר,)כג,ויקרא כ( "ת ַהּגֹויְֹּבֻחּק  שם( " 

 -  )ל,דברים יב( "ׁש ַאֲחֵריֶהםִּתָּנֵק  ְל ֶּפןִהָּׁשֶמר" : ְוֶנֱאַמר,)ג,יח
א :ל ְּבִעְנָין ֶאָחד הּוא ַמְזִהירַֹהּכ  ֶאָּלא ִיְהֶיה ,ָלֶהם ִיַּדֶּמה ֶׁש

 ,ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֻמְבָּדל ֵמֶהם ְוָידּוַע ְּבַמְלּבּוׁשֹו ּוִבְׁשָאר ַמֲעָׂשיו
 :אֹוֵמרְוֵכן הּוא . ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֻמְבָּדל ֵמֶהם ְּבַמָּדעֹו ּוְבֵדעֹוָתיו

  .)כו,ויקרא כ( "ָהַעִּמים  ֶאְתֶכם ִמןָוַאְבִּדל"

א ְיַגֵּדל ִציִצית ְּכמֹו ,ׁש ַּבַּמְלּבּוׁש ַהְּמיָֻחד ָלֶהןא ִיְלַּב  ְו
א ְיַגֵּלַח ִמן ַהְּצָדִדין ְוַיִּניַח ַהֵּׂשָער ָּבֶאְמַצע ,אָׁשםִֹציִצית ר  ְו

א ְיַגֵּלַח ַהֵּׂשָער ',ְּבלֹוִרית' ְוֶזה ַהִּנְקָרא ,ְּכמֹו ֶׁשֵהן עֹוִׂשין  ְו
ָריו ְּכֶדֶר ֶׁשֵהן ֶזן ְוַיִּניַח ַהֶּפַרע ִמְּלַאֲחֶֹזן ְלאִֹמְּכֶנֶגד ָּפָניו ֵמא

א ִיְבֶנה ְמקֹומֹות ְּכִבְנַין ֵהיָכלֹות ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ָזָרה ְו ,עֹוִׂשין
ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ַאַחת . ִׂשיןְּכֵדי ֶׁשִּיָּכְנסּו ָּבֶהן ַרִּבים ְּכמֹו ֶׁשֵהן עֹו

  .לֹוֶקה -ֵמֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 

 ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ָקרֹוב - ּגֹוי ֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּפר ִמִּיְׂשָרֵאלב 
 ג . ׁשֹוֵמט ֶאת ָידֹו,ִלְבלֹוִריתֹו ָׁשלׁש ֶאְצָּבעֹות ְלָכל רּוַח
, יֵׁשב ִלְפֵני ַמְלֵכיֶהםִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהָיה ָקרֹוב ַלַּמְלכּות ְוָצַר ֵל

א   ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר ִלְלֹּבׁש - ָלֶהם ִיַּדֶּמהְוָהָיה לֹו ְּגַנאי ְלִמי ֶׁש
  .ְלּבּוִׁשים ֶׁשָּלֶהם ּוְלַגֵּלַח ְּכֶנֶגד ָּפָניו ְּכֶדֶר ֶׁשֵהן עֹוִׂשיןַּמַּכ

. )כו,ט ישם( " ְתַנֲחׁשּוא" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֹוִייםּגַּכ ְמַנֲחִׁשיןֵאין ד 
הֹוִאיל ְוָנְפָלה '  ְּכגֹון ֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים?ֵּכיַצד הּוא ַהִּנחּוׁש

ֵאיִני הֹוֵל ְלָמקֹום ְּפלֹוִני ' -' ָנַפל ַמְקִלי ִמָּיִדי' אֹו ' ִמִּפיִּפִּתי
הֹוִאיל ְוָעַבר ׁשּוָעל  ';'ֵאין ֲחָפַצי ַנֲעִׂשים,  ֶׁשִאם ֵאֵל,ַהּיֹום
 , ֶׁשִאם ָיָצאִתי,ֵצא ִמֶּפַתח ֵּביִתי ַהּיֹוםֵאיִני יֹו - ִמיִמיִני

ְוֵכן ֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְמִעים ִצְפצּוף ָהעֹופֹות . 'ִיְפָּגֵעִני ָאָדם ַרַּמאי
טֹוב ַלֲעׂשֹות ָּדָבר  ','א ִיְהֶיה ָּכ' ְו'ִיְהֶיה ָּכ'ְואֹוְמִרים 

ט ְֹׁשח'  ֶׁשאֹוְמִריםְוֵכן ֵאּלּו. 'ַרע ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְּפלֹוִני' ְו'ְּפלֹוִני
ְּכמֹו  ֶׁשָּקָראתֶלת זֹו ֹט ַּתְרְנגֹחְׁש'; 'ַּתְרְנגֹול ֶזה ֶׁשָּקָרא ַעְרִבית

ִאם ֶיֱאַרע ִלי ָּכ ': ְצמֹו ִסיָמִניםְוֵכן ַהֵּמִׂשים ְלַע. 'ַּתְרְנגֹול
א ֶיֱאַרע ,ֶאֱעֶׂשה ָּדָבר ְּפלֹוִני -ָכ ְו ', א ֶאֱעֶׂשה - ְוִאם 

ל ֹ ַהּכ- ְדָבִרים ֵאּלּו ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ִּב,יֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהםֶּכֱאִל
 -  ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ִמְּפֵני ָּדָבר ִמְּדָבִרים ֵאּלּו.ָאסּור
  .לֹוֶקה

 ,'ִסיָמן טֹוב ָהְיָתה ָעַלי -ִּדיָרה זֹו ֶׁשָּבִניִתי ' ִמי ֶׁשָאַמרה 
 ;ֶרֶכת ָהְיָתהְֹמב '- ' זֹו ֶׁשָּקִניִתיְבֵהָמה' ּו'ִאָּׁשה זֹו ֶׁשָּנָׂשאִתי'

ֵאי ֶזה '  ְוֵכן ַהּׁשֹוֵאל ְלִתינֹוק,'ֶהֱעַׁשְרִּתי -ֵמֵעת ֶׁשְּקִניִתיָה 
 ִיְׂשַמח , ִאם ָאַמר לֹו ָּפסּוק ִמן ַהְּבָרכֹות,'?ָּתה ָלֵמדָּפסּוק ַא

 הֹוִאיל .ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֻמָּתר ֵאּלּוָּכל  - '!ֶזה ִסיָמן טֹוב' אַמרְֹוי
א ִּכֵּו א ִנְמַנע ִמַּלֲעׂשֹותְו ֶאָּלא ָעָׂשה ֶזה ִסיָמן , ן ַמֲעָׂשיו ְו

  . ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר- ְצמֹו ְלָדָבר ֶׁשְּכָבר ָהָיהְלַע

 , ֶזה ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ִמְּׁשָאר ַהַּמֲעִׂשּיֹות?ֵאי ֶזה הּוא קֹוֵסםו 
אַמר ַֹעד ֶׁשּי,  ִמָּכל ַהְּדָבִריםַׁשְבּתֹום ְוִתָּפֶנה ַמֲחְֹּכֵדי ֶׁשִּיּׁש

' ָּדָבר ְּפלֹוִני ָעִתיד ִלְהיֹות' אַמרְֹוי, ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדין ִלְהיֹות
ִהָּזֲהרּו ' ְו',ָראּוי ַלֲעׂשֹות ָּכ'אַמר ֶׁשֹ אֹו ֶׁשּי,'ֵאינֹו הֹוֶוה'אֹו 
  .'ִמָּכ

 ְוֵיׁש ,ַּבֲאָבִנים ֶׁשהּוא ְמַמְׁשֵמׁש ְּבחֹול אֹו ןֵיׁש ִמן ַהּקֹוְסִמי
 ְוֵיׁש ִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְּבַמְרָאה ,ֵמֶהן ִמי ֶׁשּגֹוֵהר ָלָאֶרץ ְוצֹוֵעק

 ְוֵיׁש ִמי ֶׁשאֹוֵחז ,ֶׁשְּלַבְרֶזל אֹו ֲעָׁשִׁשית ּוְמַדִּמין ְואֹוְמִרים
ַׁשְבּתֹו ן ָעָליו ּוַמֶּכה ּבֹו ַעד ֶׁשִּתָּפֶנה ַמֲח ְוִנְׁשָע,ַמֵּקל ְּבָידֹו

 ּוַמְקלֹו , ְּבֵעצֹו ִיְׁשָאלַעִּמי" : הּוא ֶׁשַהָּנִביא אֹוֵמר;ַדֵּברּוְמ
 ֶאָּלא ,ֹוֵסםּקל ַלֹם ְוִלְׁשאָֹאסּור ִלְקסְוז  .)יב,הושע ד( ..."ַיִּגיד לֹו

ֲאָבל ַהּקֹוֵסם ; ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות -ֹוֵסם ּקֶׁשַהּׁשֹוֵאל ַל
,  לֹוֶקה,ל ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ִאם ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ִמָּכ- ַעְצמֹו
  .)י,דברים יח( "ֵסם ְקָסִמיםֹ ק...ִיָּמֵצא ְב א" :ֶׁשֶּנֱאַמר

 ֶׁשאֹוְמִרים , ֵאּלּו נֹוְתֵני ָהִעִּתים?ֵאי ֶזה הּוא ְמעֹוֵנןח 
יֹום ', 'יֹום ְּפלֹוִני טֹוב ','יֹום ְּפלֹוִני ַרע'ְּבִאְצַטְגִנינּות ֶׁשָּלֶהן 

 אֹו 'ָׁשָנה ְּפלֹוִנית', 'י ָראּוי ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְמָלאָכה ְּפלֹוִניתְּפלֹוִנ
  .'ַרע ְלָדָבר ְּפלֹוִני '- 'ֶדׁש ְּפלֹוִניֹח'

א ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה,ָאסּור ְלעֹוֵנןט   ֶאָּלא הֹוִדיַע , ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
ְוִדְבֵרי ן ִּדְבֵרי ֱאֶמת ֵהאֹוָתן ַהְּכָזִבים ֶׁשַהְּסָכִלים ְמַדִּמין ֶׁש

ן  ְוִכֵּו,ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ִמְּפֵני ָהִאְצַטְגִנינּות. ָחְכָמה
 - ֹו אֹו ֲהִליָכתֹו ְּבאֹותֹו ָהֵעת ֶׁשָּקְבעּו הֹוְבֵרי ָׁשַמִיםְמַלאְכּת

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ְוֵכן  .)כו,ויקרא יט( " ְתעֹוֵננּוְו
ֶּמה ִּבְפֵני ָהרֹוִאים ֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ָהאֹוֵחז ֶאת ָהֵעיַנִים ּוְמַד

א ָעָׂשה,ִּתָּמהֹון   . ְולֹוֶקה,ל ְמעֹוֵנן ֲהֵרי ֶזה ִּבְכַל-  ְוהּוא 

 , ֶזה ֶׁשְּמַדֵּבר ִּבְדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְלׁשֹון ַעם?ֵאי ֶזה הּוא חֹוֵברי 
ָתן ַהְּדָבִרים ּוַמֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ְּבִסְכלּותֹו ֶׁשאֹו, ְוֵאין ָלֶהן ִעְנָין

ָכ ַעל ַהָּנָחׁש אֹו ַעד ֶׁשֵהן אֹוְמִרים ֶׁשָהאֹוֵמר ָּכ ְו, מֹוִעיִלין
ֵאינֹו  ָכ ַעל ָהִאיׁש ְוָהאֹוֵמר ָּכ ְו,ַעל ָהַעְקָרב ֵאינֹו ַמִּזיק

,  ְואֹוֵחז ְּבָידֹו ְּבֵעת ֶׁשְּמַדֵּבר ַמְפֵּתַח אֹו ֶסַלע,ֵמֶהן ִנּזֹוק
ז אַחְֹוַהחֹוֵבר ַעְצמֹו ֶׁשּי. ל ָאסּורֹ ַהּכ- ָבִרים ָהֵאּלּוְוַכּיֹוֵצא ַּבְּד

 ֲאִפּלּו ֶהְרָאה ,ְּבָידֹו ְּכלּום אֹו ֶׁשָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ִעם ִּדּבּורֹו
 ֵברְֹוח... ִיָּמֵצא ְב א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה- ְּבֶאְצָּבעֹו
  .)יא-י,דברים יח( "ָחֶבר

א ,ָבִרים ִּבְלַבדֲאָבל ִאם ָאַמר ְּד א ֶאְצַּבע ְו א ֵהִניד   ְו
א ָהָיה ְּבָידֹו ְּכלּום,אׁשֹר ר ָּב ְוֵכן ָאָדם ֶׁשָאַמר ָעָליו ַהַח, ְו

ֶזה  ְוהּוא יֹוֵׁשב ְלָפָניו ּוְמַדֶּמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּב,אֹוָתן ַהּקֹולֹות
ְׁשַּתֵּתף ְּבִסְכלּות ִמְּפֵני ֶׁשִּנ,  ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות- ֲהָנָאה
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 - ָעִריםֹ ְוָכל אֹוָתן ַהּקֹולֹות ְוַהֵּׁשמֹות ַהְּמֻׁשִּנים ַהְּמכ.רָּבַהַח
  .)ה,ירמיה י( "ֵהיֵטיב ֵאין אֹוָתם  ְוַגם, ָיֵרעּוא"

 ֻמָּתר ִלְלֹחׁש ַעל ְמקֹום - ִמי ֶׁשְּנָׁשכֹו ַעְקָרב אֹו ָנָחׁשיא 
 ַאף .ְּכֵדי ְלַיֵּׁשב ַּדְעּתֹו ּוְלַחֵּזק ִלּבֹו, תַוֲאִפּלּו ַּבַּׁשָּב, ַהְּנִׁשיָכה

 , הֹוִאיל ּוְמֻסָּכן הּוא- ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהָּדָבר מֹוִעיל ְּכלּום
א ִּתָּטֵרף ַּדְעּתֹו ָעָליו,ִהִּתירּו לֹו   . ְּכֵדי ֶׁש

א ְוֵכן ַהּקֹוֵר, ַהּלֹוֵחׁש ַעל ַהַּמָּכה ְוקֹוֵרא ָּפסּוק ִמן ַהּתֹוָרהיב 
א ִיָּבֵעת ַהַּמִּניַח ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ְּתִפִּלין ַעל , ַעל ַהִּתינֹוק ֶׁש
א ַּדי ָלֶהם ֶׁשֵהם ִּבְכַל- ַהָּקָטן ִּבְׁשִביל ֶׁשִּייַׁשן ַחָּבִרים ל  

 ֶׁשֵהן עֹוִׂשין ,ֶאָּלא ֶׁשֵהם ִּבְכַלל ַהּכֹוְפִרים ַּבּתֹוָרה, ְמַנֲחִׁשיםּו
, ְוֵאיָנן ֶאָּלא ִרְפאּות ְנָפׁשֹות, ּות ּגּוףִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִרְפא

ֲאָבל ַהָּבִריא  .)כב,משלי ג( " ַחִּיים ְלַנְפֶׁשְוִיְהיּו" :ֶׁשֶּנֱאַמר
ֶׁשָּקָרא ְּפסּוִקין אֹו ִמְזמֹור ִמִּתִּלים ְּכֵדי ֶׁשָּתֵגן ָעָליו ְזכּות 

  .ר ֲהֵרי ֶזה ֻמָּת- ְקִריָאָתן ְוִיָּנֵצל ִמָּצרֹות ּוְנָזִקים

 ֶזה ַהַּמְרִעיב ֶאת ַעְצמֹו ?ֵאי ֶזה הּוא ּדֹוֵרׁש ֶאל ַהֵּמִתיםיג 
 ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹוא ַהֵּמת ַּבֲחלֹום ,ְוָלן ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ְוהֹוֵל

 ְוֵיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם לֹוְבִׁשים .ִּיְׁשַאל ָעָליו  ַמהְויֹוִדיעֹו
ֶרת ֹ ּוַמְקִטיִרין ְקט,יםְואֹוְמִרים ְּדָבִר, ְידּוִעים ַמְלּבּוִׁשים
ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹוא ֵמת ְּפלֹוִני ִויַסֵּפר ִעּמֹו ,  ִויֵׁשִנים ְלַבָּדן,ְידּוָעה
 ָּכל ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹוא :ְּכָללֹו ֶׁשַּלָּדָבר. ַּבֲחלֹום

 לֵרׁש ֶאְֹוד... ִיָּמֵצא ְב א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה- ַהֵּמת ְויֹוִדיעֹו
  .)יא-י,דברים יח( "ַהֵּמִתים

 א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ל ַּבַעל אֹוב אֹו ַּבַעל ִיְּדעֹוִניָֹאסּור ִלְׁשאיד 
ִנְמֵצאָת ָלֵמד ֶׁשַּבַעל . )שם( "ִניְֹוִיְּדעֵאל אֹוב ְֹוׁש... ִיָּמֵצא ְב

 ,הְּבַאְזָהָר -  ְוַהִּנְׁשָאל ָּבֶהן;ִּבְסִקיָלה - אֹוב ְוִיְּדעֹוִני ַעְצָמן

ַמֲעָׂשיו ְוָעָׂשה ְּכִפי  ִּכֵּון ְוִאם .ּוַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות
  . לֹוֶקה- ַמֲאָמָרן

 . ְוהּוא ֶׁשָעָׂשה ַמֲעֵׂשה ְּכָׁשִפים;ַחָּיב ְסִקיָלה -ַהְּמַכֵּׁשף טו 
א ,ֲאָבל ָהאֹוֵחז ֶאת ָהֵעיַנִים  ְוהּוא ֶׁשֵּיָרֶאה ֶׁשָעָׂשה ְוהּוא 

א ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה, ה ַמַּכת ַמְרּדּות לֹוֶק- ָעָׂשה  ְוֶזה .ִמְּפֵני ֶׁש
ָלאו ֶׁשִּנַּתן  - )שם(" ִיָּמֵצא א"ל ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְמַכֵּׁשף ִּבְכַל

 :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו,ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ֵּבית ִּדין הּוא
א ְתַחֶּיהְמַכֵּׁשָפה"   .)יז,שמות כב( " 

ְוֵהן ֶׁשִהְטעּו , ֵאּלּו ֻּכָּלן ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר ְוָכָזב ֵהןָהִרים ּוְדָבטז 
ָּבֶהן עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהַּקְדמֹוִנים ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְּכֵדי 

 ֶׁשֵהם ֲחָכִמים , ְוֵאין ָראּוי ְלִיְׂשָרֵאל,ֶׁשִּיָּנהּו ַאֲחֵריֶהן
א ְלַהֲעלֹות ַעל ַהֵּלב ,  ְלִהָּמֵׁש ַּבֲהָבִלים ָהֵאּלּו,ְמֻחָּכִמים ְו

אִּכי" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְּתָעָלה אַֹנַחׁש ְּבַיֲעק   ֶקֶסם  ב ְו
 ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה ִּכי" : ְוֶנֱאַמר,)כג,במדבר כג( "ְּבִיְׂשָרֵאל

א ֵכן  ְוַאָּתה, ְסִמים ִיְׁשָמעּוֹק ְוֶאלְנִנים ְֹמע ֶאל יֹוֵרׁש אֹוָתם
ֶהי   .)יד,דברים יח( "ָנַתן ְל יי ֱא

 ּוְמַחֵּׁשב ְּבִלּבֹו ֶׁשֵהן ,ָּכל ַהַּמֲאִמין ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן
 ֵאינֹו ֶאָּלא - ֱאֶמת ְוִדְבֵרי ָחְכָמה ֲאָבל ַהּתֹוָרה ָאְסָרה אֹוָתן

ִׁשים ְוַהְּקַטִּנים ֶׁשֵאין  ּוִבְכַלל ַהָּנ,ֵרי ַהַּדַעתֵסִמן ַהְּסָכִלים ּוֵמֲח
 ֲאָבל ַּבֲעֵלי ַהָחְכָמה ּוְתִמיֵמי ַהַּדַעת ֵיְדעּו .ַּדְעָּתן ְׁשֵלָמה

ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְסָרה ּתֹוָרה ֵאיָנם 
ֵרי ַהַּדַעת ֵסֶׁשִּנְמְׁשכּו ָּבֶהן ֲח ָוֶהֶבלהּו ֶֹאָּלא ּת ִּדְבֵרי ָחְכָמה

ּוִמְּפֵני ֶזה ָאְמָרה ּתֹוָרה . ְוָנְטׁשּו ָּכל ַּדְרֵכי ָהֱאֶמת ִּבְגָלָלן
 ִּתְהֶיה ִעם יי ָּתִמים" :ָּכל ֵאּלּו ַהֲהָבִלים ְּכֶׁשִהְזִהיָרה ַעל

ֶהי   .)יג, יחשם( "ֱא

ר   ֵנים ָעׂשָ חוקות הגויים בגופם   ֶּפֶרק ׁשְ

ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים עֹוְבֵדי אׁש ְּכמֹו ֵֹאין ְמַגְּלִחין ַּפֲאֵתי ָהרא 
 "אְׁשֶכםֹ ַתִּקפּו ְּפַאת רא" : ֶׁשֶּנֱאַמר,ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּוָמֵריֶהן

 ְׁשֵני ַהְּמַגֵּלַח ,ְלִפיָכ. ְוַחָּיב ַעל ָּכל ֵּפָאה ּוֵפָאה. )כז,ויקרא יט(
  . לֹוֶקה ְׁשַּתִים-  ֲאִפּלּו ְּבַבת ַאַחת ְוַהְתָרָאה ַאַחת,ְצָדָעיו

ְוֶאָחד , אׁשֹר ָּכל ָהרַעד ַהְּמַגֵּלַח ַהֵּפאֹות ִּבְלַבד ּוַמִּניַח ְׂשֶאָח
. לֹוֶקה, הֹוִאיל ְוִגֵּלַח ַהֵּפאֹות - אׁש ְּכֶאָחדַֹהְּמַגֵּלַח ָּכל ָהר

ִאיׁש ָה ֲאָבל .ִאיׁש ַהְּמַגֵּלַח ָּב?ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים
ְוַהְּמַגֵּלַח . ֵּכן ִסֵּיַע ַלְּמַגֵּלַח ֶאָּלא ִאם ,ַהִּמְתַּגֵּלַח ֵאינֹו לֹוֶקה

  . לֹוֶקה- ֶאת ַהָּקָטן

 - ֶׁשִּנְתַּגְּלָחהאֹו  אׁש ָהִאיׁשָֹהִאָּׁשה ֶׁשִּגְּלָחה ְּפַאת רב 
א ַתְׁשִחית , אְׁשֶכםֹ ַתִּקפּו ְּפַאת רא" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּפטּוָרה ְו
ֶיְׁשנֹו  - 'ַבל ַּתְׁשִחית' ָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ְּב- )שם( "ְּפַאת ְזָקֶנ ֵאת
 ְלִפי ֶׁשֵאין ָלּה ',ַבל ַּתְׁשִחית'ְוִאָּׁשה ֵאיָנּה ְּב ,'ַבל ַּתִּקיף'ְּב
 ֲאסּוִרין , הֹוִאיל ְוֵיׁש ָלֶהם ָזָקן,ְלִפיָכ ָהֲעָבִדים .ָזָקן

  .ְּבַהָּקָפה

א ַתֲעֶׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרהג  ים ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ָנִׁש ָּכל ִמְצוֹות 

ֵהן ֹּוַבל ַּתְׁשִחית ּוַבל ִיַּטֵּמא ּכ  חּוץ ִמַּבל ַּתִּקיף,ַחָּיִבים
 ְוָכל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשִהיא ִמְּזַמן ִלְזַמן ְוֵאיָנּה ְּתִדיָרה. ְלֵמִתים

 ֵליֵליַוֲאִכיַלת ַמָּצה ְּב, חּוץ ִמִּקּדּוׁש ַהּיֹום, ָנִׁשים ְּפטּורֹות
 ,ְוִׂשְמָחה, ְוַהְקֵהל,  ּוְׁשִחיָטתֹו,ַוֲאִכיַלת ַהֶּפַסח, ַהֶּפַסח

  .ֶׁשַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות

 נֹוְתִנין ֲעֵליֶהן ֻחְמֵרי ;ֲהֵרי ֵהן ָסֵפק -ס ִֹגינֹֻטְמטּום ְוַאְנְּדרד 
  ְוִאם ָעְברּו,לֹ ְוַחָּיִבים ַּבּכ,ָהִאיׁש ְוֻחְמֵרי ָהִאָּׁשה ְּבָכל ָמקֹום

  . ֵאיָנם לֹוִקין-

 ֲהֵרי - אָׁשּהָֹּׁשה ֻמֶּתֶרת ְלַגֵּלַח ְּפַאת רַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהִאה 
ָאסּור  - ַוֲאִפּלּו ָקָטן ;אׁש ַהָּזָכרִֹהיא ֲאסּוָרה ְלַגֵּלַח ְּפַאת ר

א ָנְתנּו ָּבּה  -יִחים ַּבֶּצַדע ִּנּוֵפָאה זֹו ֶׁשַּמ ו .ָלּה ְלַגֵּלַח לֹו
ת ִּניַח ָּפחּו ְוָׁשַמְענּו ִמְּזֵקֵנינּו ֶׁשֵאין ַמ;ֲחָכִמים ִׁשעּור

א :ְסָּפַרִיםִּמט ַהֵּפאֹות ַּבֹקְלּוֻמָּתר ִל. ֵמַאְרָּבִעים ְׂשָערֹות  
  .ֶׁשְּלַתַער ֶנֱאַסר ֶאָּלא ַהְׁשָחָתה

 ְלִפיָכ ,ָנםֶּדֶר ּכּוָמֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהָיה ְלַהְׁשִחית ְזָקז 
 ֶלִחי :ֵיׁש ּבֹוְוָחֵמׁש ֵּפאֹות . ָאְסָרה ּתֹוָרה ְלַהְׁשִחית ַהָּזָקן
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 ַהַּתְחּתֹון ְוֶלִחי ָהֶעְליֹון ְוֶלִחי,  ַהַּתְחּתֹון ִמָּיִמיןְוֶלִחיָהֶעְליֹון 
 ְוִאם .ְולֹוֶקה ַעל ָּכל ֵּפָאה ּוֵפָאה. ֶלת ַהָּזָקןְֹוִׁשּב, אלִֹמְּׂשמ

 . לֹוֶקה ָחֵמׁש- ְנָטָלן ֻּכָּלן ְּכַאַחת
א" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ַערַּתּו ַּבּנְוֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשְּיַגְּלֶח  ַתְׁשִחית ֵאת ְו

 ִאם ִּגֵּלַח , ְלִפיָכ. ִּגּלּוַח ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַהְׁשָחָתה- )שם( "ְּפַאת ְזָקֶנ
.  ַעד ֶׁשְּיַסֵּיַע,ְוֵאין ַהִּמְתַּגֵּלַח לֹוֶקה.  ָּפטּור- ְסָּפַרִיםִּמְזָקנֹו ַּב

ְוִאם . ם ָהָיה ָלּה ְׂשַער ָזָקןִא ,ְוִאָּׁשה ֻמֶּתֶרת ְלַהְׁשִחית ְזָקָנּה
  . ְּפטּוָרה- ִהְׁשִחיָתה ְזַקן ָהִאיׁש

 ְוהּוא ַהֵּׂשָער ֶׁשַעל ַּגב ;ַערַּתֻמָּתר ְלַגְּלחֹו ַּב -ַהָּׂשָפם ח 
. ַהַּתְחּתֹוָנה ַהָּׂשָפה ִמן ַהְּמֻדְלָּדל ַהֵּׂשָער ְוֵכן .ָהֶעְליֹוָנה ַהָּׂשָפה

א ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִחיתֹו ֶאָּלא ,רְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֻמָּת  
א ְיַעֵּכב ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה,ְלַגֵּלַח ְקָצתֹו   . ַעד ֶׁש

 ְּכגֹון ֵּבית ַהֶּׁשִחי ּוֵבית ,ַהֲעָבַרת ַהֵּׂשָער ִמְּׁשָאר ַהּגּוףט 
. ֵאינֹו ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים -ָהֶעְרָוה 

ַּבֶּמה ְּדָבִרים . ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות -ֲעִבירֹו ְוַהַּמ
ְּכֵדי ,  ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ַמֲעִביִרין אֹותֹו ֶאָּלא ָנִׁשים?ֲאמּוִרים

א ְיַתֵּקן ַעְצמֹו ִּתּקּון ָנִׁשים  ֲאָבל ְּבָמקֹום ֶׁשַּמֲעִביִרין .ֶׁש
ּוֻמָּתר . ין אֹותֹו ֵאין ַמִּכ, ִאם ֶהֱעִביר- ַהֵּׂשָער ָהֲאָנִׁשים

  .ְסָּפַרִים ְּבָכל ָמקֹוםִּמְלַהֲעִביר ְׂשַער ְׁשָאר ֵאָבִרים ַּב

אָׁשּה ְֹּכגֹון ֶׁשָּתִׂשים ְּבר, ה ִאָּׁשה ֲעִדי ָהִאיׁשֶּדא ַּתְעי 
 *אֹו ֶׁשְּתַגֵּלַח, ן ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו אֹו ִּתְלַּבׁש ִׁשְרָי,ִמְצֶנֶפת אֹו ּכֹוַבע

א ַיְע. יׁשִאאָׁשּה ָּכֹר ְּכגֹון ֶׁשִּיְלַּבׁש , ה ִאיׁש ֲעִדי ִאָּׁשהֶּדְו
קֹום ֶׁשֵאין לֹוְבִׁשין אֹוָתן ָמִּבְגֵדי ִצְבעֹוִנין ַוֲחִלי ָזָהב ְּב

ל ֹ ַהּכ-  אֹותֹו ַהֲחִלי ֶאָּלא ַהָּנִׁשיםןַהֵּכִלים ְוֵאין ְמִׂשיִמי
  .ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה

.  לֹוִקין-  ְוִאָּׁשה ֶׁשָעָדת ֲעִדי ִאיׁש,ִאיׁש ֶׁשָעָדה ֲעִדי ִאָּׁשה
 אׁשֹו אֹו ִמְּזָקנֹוֹרֹות ֵמרֹחַהְּמַלֵּקט ְׂשָערֹות ְלָבנֹות ִמּתֹו ַהְּׁש

. ִמְּפֵני ֶׁשָעָדה ֲעִדי ִאָּׁשה,  לֹוֶקה, ִמֶּׁשְּיַלֵּקט ַׂשֲעָרה ַאַחת-
 ,ְלָבָנה ַאַחת ִמֶּׁשִּיְצַּבע ַׂשֲעָרה - רֹחְוֵכן ִאם ָצַבע ְׂשָערֹו ָׁש

  .לֹוֶקה

א ְמַגֵּלַח,ִאָּׁשהס ֵאינֹו עֹוֵטף ָּכִֹגינֹ ְוַאְנְּדרֻטְמטּום אׁשֹו ֹ ר* ְו
  .ֵאינֹו לֹוֶקה - ְוִאם ָעָׂשה ֵּכן ;ִאיׁשָּכ

ט ֹ הּוא ֶׁשִּיְׂשר)כח, יטשם( ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה ' ַקֲעַקעֶבתְֹּכת'יא 
ַחל אֹו ְּדיֹו אֹו ְׁשָאר ִֹריָטה ּכַעל ְּבָׂשרֹו ִויַמֵּלא ְמקֹום ַהְּׂש

 ִמְנַהג ַהּגֹוִיים ָהרֹוְׁשִמין ַעְצָמן ָיה ְוֶזה ָה.ָהרֹוְׁשִמיןִצְבעֹוִנין 
ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא ֶעֶבד ָמכּור ָלּה ּוֻמְרָׁשם , ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהן

ין ַאַחר ם ְּבֶאָחד ִמְּדָבִרים ָהרֹוְׁשִמֹּוֵמֵעת ֶׁשִּיְרׁש. ַלֲעבֹוָדָתּה
 - ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּׁשה, ט ְּבֵאי ֶזה ָמקֹום ִמן ַהּגּוףֶֹׁשִּיְׂשר
  .לֹוֶקה

א ָרַׁשם ְּבֶצַבע א ָּכַתב , ָּכַתב ְו אֹו ֶׁשָרַׁשם ְּבֶצַבע ְו
 ֶבתֹּוְכת" :ֶׁשֶּנֱאַמר, ב ִויַקְעֵקַעַֹעד ֶׁשִּיְכּת,  ָּפטּור- ִּבְׂשִריָטה
 ֲאָבל ֶזה ֶׁשָּכְתבּו . ְּבכֹוֵתב?ָבִרים ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְּד. ..."ַקֲעַקע

ֶׂשה ֲע ְּכֵדי ֶׁשַּי,ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ִאם ִסֵּיַע -ִּבְבָׂשרֹו ְוִקְעְקעּו ּבֹו 
א ָעָׂשה ְּכלּום ;ַמֲעֶׂשה   .ֵאינֹו לֹוֶקה - ֲאָבל ִאם 

 :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה- ַהּׂשֹוֵרט ְׂשִריָטה ַאַחת ַעל ַהֵּמתיב 
א ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכםְוֶׂשֶרט"  ֶאָחד ִיְׂשָרֵאל - )שם( " ָלֶנֶפׁש 

ָׂשַרט ְׂשִריָטה ַאַחת ַעל ֲחִמָּׁשה ֵמִתים אֹו ָחֵמׁש . ֵהןְֹוֶאָחד ּכ
 ְוהּוא ֶׁשִהְתרּו ּבֹו ַעל ; לֹוֶקה ָחֵמׁש- ְׂשִריטֹות ַעל ֵמת ֶאָחד

  .ָּכל ַאַחת ְוַאַחת

 ַהּגֹוִייםּוְכֵׁשם ֶׁשָהיּו .  ַאַחת ִהיא- הְּגִדיָדה ּוְׂשִריָטיג 
 חֹוְבִליןָּכ ָהיּו , ֵתיֶהם ִמְּפֵני ַהַּצַערׂשֹוְרִטים ִּבְבָׂשָרם ַעל ֵמ

 מלכים( "ְּכִמְׁשָּפָטם ְדדּוַֹוִּיְתּג" :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָזָרה ַלֲעבֹוָדה ְּבַעְצָמם

 דברים( "ְדדּוֹ ִתְתּגא" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַּגם ֶזה ָאְסָרה ּתֹוָרה;)כח,א יח

 , ֵּבין ָׂשַרט ְּבָידֹו ֵּבין ָׂשַרט ִּבְכִלי- תֵּמַהֶׁשַעל   ֶאָּלא,)א,יד
  . ְּבָידֹו ָּפטּור,תִּבְכִלי ַחָּיב ַמְלקּו -  ְוַלֲעבֹוָדה ָזָרה;לֹוֶקה

א ְייד  , הּו ְׁשֵני ָּבֵּתי ִּדיִנין ְּבִעיר ַאַחתּוִבְכַלל ַאְזָהָרה זֹו ֶׁש
 ֶׁשָּדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ,ֹוֵהג ְּבִמְנָהג ְוֶזה נֹוֵהג ְּבִמְנָהג ַאֵחרֶזה נ

ֶקת ְּגדֹוָלה א ֵּתָעׂשּו - "ְדדּוֹ ִתְתּגא" :ְוָכתּוב, ְלַמֲח  
  .ֲאֻגּדֹות ֲאֻגּדֹות

א" :ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹוֶקה- ַהּקֹוֵרַח ָקְרָחה ַעל ַהֵּמתטו  ָתִׂשימּו  ְו
ֵהן ֶֹאָחד ִיְׂשָרֵאל ְוֶאָחד ּכ. )שם( "ָלֵמת ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם
ַהּקֹוֵרַח ַאְרַּבע אֹו .  ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאָּלא ַאַחת- ֶׁשָּקַרח ַעל ַהֵּמת

ְוהּוא ; חֹותְרַהְּקָ לֹוֶקה ְּכִמְנַין - חֹות ַעל ֵמת ֶאָחדְרָחֵמׁש ָק
  .ֶׁשִהְתרּו ּבֹו ַעל ָּכל ָקְרָחה ְוָקְרָחה

ַסם ִהְטִּביל ָחֵמׁש ֶאְצְּבעֹוָתיו ְּב. דֹו אֹו ְּבַסםֶאָחד ַהּקֹוֵרַח ְּבָי
 הֹוִאיל ְוָקַרח - אׁשֹו ְּבַבת ַאַחתָֹחֵמׁש ְמקֹומֹות ְּברְּב ןְוִהִּניָח
, לֹוֶקה ָחֵמׁש,  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ַהְתָרָאה ַאַחת,חֹותְרָחֵמׁש ָק
, אׁש ְּכֵבין ָהֵעיַנִיםְֹוַחָּיב ַעל ָּכל ָהר. ֵרי ֻּכָּלן ָּבִאין ְּכַאַחתֶׁשֲה

ְוַכָּמה . )ה,ויקרא כא( "אָׁשםֹ ָקְרָחה ְּברחּוְרְק ִיא" :ֶׁשֶּנֱאַמר
א ְּגאׁשֹו ַּכֹ ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ֵמר?ַהָּקְרָחהִׁשעּור  ִריס ָּפנּוי ְּב
  .ֵׂשָער

אׁשֹו אֹו ַהּׂשֹוֵרט ִּבְבָׂשרֹו ַעל ֵּביתֹו ֶׁשָּנַפל ְוַעל ַֹהּקֹוֵרַח רטז 
ְוֵאינֹו לֹוֶקה ֶאָּלא ַעל ַהֵּמת ,  ָּפטּור- ְסִפיָנתֹו ֶׁשָּטְבָעה ַּבָּים

  .ִּבְלַבד אֹו ַהּׂשֹוֵרט ַלֲעבֹוָדה ָזָרה

ְוַהּׂשֹוֵרט ְׂשִריָטה ִּבְבַׂשר , אׁשֹו ֶׁשַּלֲחֵברֹוַֹהּקֹוֵרַח ָקְרָחה ְּבר
רֹו ְוָהָיה ֲחֵברֹו ֶבת ַקֲעַקע ִּבְבָׂשרֹו ֶׁשַּלֲחֵבְֹוַהּכֹוֵתב ְּכת, ֲחֵברֹו
 ֶאָחד ׁשֹוֵגג ; ְׁשֵניֶהן לֹוִקין-  ְמִזיִדיןן ִּבְזַמן ֶׁשְּׁשֵניֶה:ְמַסֵּיַע

  . ָּפטּורְוַהּׁשֹוֵגג, ֵניֶהן לֹוֶקה ַהֵּמִזיד ִמְּׁש- ְוֶאָחד ֵמִזיד

  

ּ ְדַסְיַעןָמָנאֲחַר ְיךִרּבְ ּ  
  

  

  
 .הְמַגֶּל, ֶׁשְּתַגֶּלה: י הגורס"מצדד בכ'  ק.ְמַגֵּלַח, ֶׁשְּתַגֵּלַח) י


