ע"ז נב

בס"ד
אַבּדוּן ֶאת ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם
אַבּד ְתּ ְ
ֵ
יהם ַעל
אַתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲע ָנן:
)דברים יב,ב(
עבודת כוכבים של
עובד כוכבים אינה
אסורה עד שתעבד

רבי ישמעאל
משמשי עבודת
כוכבים אין אסורין עד
שיעבדו:

רבי עקיבא

אם אינו ענין
למקומות ,דלא
מיתסרי ,דכתיב:
אלהיהם על ההרים -
ולא ההרים אלהיהם,
תנהו ענין לכלים

מקיש אלהיהם לכלים,
מה כלים עד שיעבדו,
אף אלהיהם נמי עד
שיעבדו

ור"ע דלא מקיש ,אמר
לך :את הפסיק הענין

ֲשׂה
אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֲבת
וּמ ֵסּ ָכה תּוֹע ַ
ֶפ ֶסל ַ
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ
ְיקֹוָק ַמע ֵ
וְשׂם ַבּ ָסּ ֶתר וְ ָענוּ ָכל ָה ָעם
ָ
אָמן:
אָמרוּ ֵ
וְ ְ
)דברים כז,טו(
עבודת כוכבים
דישראל אסורה מיד

מנין לעבודת כוכבים
של ישראל שטעונה
גניזה?

דא"ר יצחק :מנין
לעבודת כוכבים של
ישראל שטעונה
גניזה? שנאמר :ושם
בסתר

משעת עשייה קם ליה
בארור
איתסורי מיתסרא:
תועבת ה' כתיב
עבודת כוכבים
דישראל אינה אסורה
עד שתעבד
ושם בסתר ,עד
שיעשה לה דברים
שבסתר
תועבת ה'
דבר המביא לידי
תועבה

דאמר רב חסדא אמר
רב :מנין לעו"כ של
ישראל שטעונה
גניזה? שנאמר:
+דברים טז +לא תטע
לך אשרה כל עץ אצל
מזבח ,מה מזבח
טעון גניזה ,אף
אשרה טעונה גניזה

יהם
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
ְפּ ִס ֵ
ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ לֹא ַת ְחמֹד
יהם
ֲל ֶ
ָהב ע ֵ
ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ָקשׁ בּוֹ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ָל ְך ֶפּן ִתּוּ ֵ
יך
ֲבת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ִכּי תוֹע ַ
הוּא) :דברים ז,כה(
ההוא מיבעי ליה
לכדתני רב יוסף,
דתני רב יוסף :מנין
לעובד כוכבים שפוסל
אלוהו? שנאמר :פסילי
אלהיהם תשרפון באש

עבודת כוכבים של
עובד כוכבים אסורה
מיד
משפסלו נעשה אלוה

מנין לעובד כוכבים
שפוסל אלוהו?

דתני רב יוסף :מנין
לעובד כוכבים שפוסל
אלוהו? שנאמר:
פסילי אלהיהם
תשרפון באש

נפקא ליה מדשמואל;
דשמואל רמי ,כתיב:
+דברים ז +לא תחמוד
כסף וזהב עליהם,
וכתיב :ולקחת לך ,הא
כיצד? פסלו לאלוה -
לא תחמוד ,פסלו
מאלוה  -ולקחת לך

דברים פרק ז
יך הוּא:
ֲבת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָקשׁ בּוֹ ִכּי תוֹע ַ
יהם וְ ָל ַק ְח ָתּ ָל ְך ֶפּן ִתּוּ ֵ
ֲל ֶ
ָהב ע ֵ
יהם ִתּ ְשׂ ְרפוּן ָבּ ֵאשׁ לֹא ַת ְחמֹד ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
ילי ֱאל ֵֹה ֶ
)כה( ְפּ ִס ֵ
דברים פרק ט
ַחל ַהיּ ֵֹרד ִמן ָה ָהר:
ֲפרוֹ ֶאל ַהנּ ַ
ָאַשׁ ִל ְך ֶאת ע ָ
יטב ַעד ֲא ֶשׁר ַדּק ְל ָע ָפר ו ְ
ָאכֹּת אֹתוֹ ָטחוֹן ֵה ֵ
ָא ְשׂרֹף אֹתוֹ ָבּ ֵאשׁ ו ֶ
יתם ֶאת ָה ֵעגֶל ָל ַק ְח ִתּי ו ֶ
ֲשׂ ֶ
את ֶכם ֲא ֶשׁר ע ִ
)כא( וְ ֶאת ַח ַטּ ְ
דברים פרק יב
יהם ַעל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת וְ ַת ַחת ָכּל ֵעץ ַר ֲענָן:
אַתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
אַבּדוּן ֶאת ָכּל ַה ְמּקֹמוֹת ֲא ֶשׁר ָע ְבדוּ ָשׁם ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֶ
אַבּד ְתּ ְ
)ב( ֵ
דברים פרק טז
ֲשׂה ָלּ ְך:
יך ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
יך וְ ָשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ִמ ְשׁ ַפּט ֶצ ֶדק) :כא( לֹא ִת ַטּע ְל ָך ֲא ֵשׁ ָרה ָכּל ֵעץ ֵא ֶצל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ִל ְשׁ ָב ֶט ָ
יך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יח( שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
דברים פרק כז
אָמן:
אָמרוּ ֵ
וְשׂם ַבּ ָסּ ֶתר וְ ָענוּ ָכל ָה ָעם וְ ְ
ֲשׂה יְ ֵדי ָח ָרשׁ ָ
ֲבת יְ קֹוָק ַמע ֵ
וּמ ֵסּ ָכה תּוֹע ַ
ֲשׂה ֶפ ֶסל ַ
)טו( אָרוּר ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
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בס"ד

ע"ז נב

מסורה חוברת ו' כסלו תשנ"ב

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט עמוד א
חרב הבית בראשונה  -דכתיב +מלכים ב' כ"ה +ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה ]שנה[ למלך
נבכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרף את בית ה' וגו' ,וכתיב +ירמיהו נ"ב +ובחדש
החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה ]שנה[ למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך
בבל בירושלם וגו' .ותניא :אי אפשר לומר בשבעה  -שהרי כבר נאמר בעשור ,ואי אפשר לומר בעשור  -שהרי כבר נאמר
בשבעה .הא כיצד? בשבעה נכנסו נכרים להיכל ,ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ,ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את
האור ,והיה דולק והולך כל היום כולו ,שנאמר +ירמיהו ו' +אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב .והיינו דאמר רבי
יוחנן :אלמלי הייתי באותו הדור  -לא קבעתיו אלא בעשירי ,מפני שרובו של היכל בו נשרף .ורבנן :אתחלתא
דפורענותא עדיפא .ובשניה ,מנלן? דתניא :מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב .אמרו :כשחרב בית המקדש
בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ,ומוצאי שביעית היתה ,ומשמרתה של יהויריב היתה ,והלוים
היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם .ומה שירה היו אומרים + -תהלים צ"ד +וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם .ולא
הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו ,עד שבאו נכרים וכבשום ,וכן בשניה.
וצע"ג
יחזקאל פרק ז
ְחלְּלוּהוּ:
ְשׁלָל >וחללה< ו ִ
ִשׁעֵי ָהאָרֶץ ל ָ
ְת ִתּיו ְבּיַד ַה ָזּרִים ָלבַז וּ ְלר ְ
)כא( וּנ ַ
ְלוּה:
ְחלּ ָ
וּבאוּ ָבהּ ָפּרִיצִים ו ִ
ְחלְּלוּ ֶאת צְפוּנִי ָ
בּוֹתי ָפנַי ֵמ ֶהם ו ִ
ַה ִס ִ
)כב( ו ֲ
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