
  ז נב"ע    ד"בס

  

 ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהְּמקֹמֹותַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל 
ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם 

:ן ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנֶהָהִרים  
  )ב,דברים יב(

 ַיֲעֶׂשהָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ּתֹוֲעַבת ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה 

 ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש ְיקָֹוק
 ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָׂשם ַּבָּסֶתר

  :ְוָאְמרּו ָאֵמן
  )טו,כזדברים (

מנין לעבודת כוכבים 
של ישראל שטעונה 

  ?גניזה

 ֱאלֵֹהיֶהם ְּפִסיֵלי
א ַתְחמֹד ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש לֹ

ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם 
ְוָלַקְחָּת ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו 
ִּכי תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך 

  )כה,זדברים ( :הּוא

מנין לעובד כוכבים 
  ?שפוסל אלוהו

  רבי ישמעאל

עבודת כוכבים של 
כוכבים אינה  בדוע

 אסורה עד שתעבד
  

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

 שיעבדו

עבודת כוכבים 
  דישראל אסורה מיד

  
משעת עשייה קם ליה 

 בארור
  

 :איתסורי מיתסרא
  כתיב' תועבת ה

נין מ: ר יצחק"דא
לעבודת כוכבים של 

ישראל שטעונה 
ושם : שנאמר? גניזה

  בסתר

ההוא מיבעי ליה 
  ,לכדתני רב יוסף

  
מנין : דתני רב יוסף

לעובד כוכבים שפוסל 
פסילי : שנאמר? אלוהו

 אלהיהם תשרפון באש

מנין : דתני רב יוסף
לעובד כוכבים שפוסל 

: שנאמר? אלוהו
פסילי אלהיהם 
  תשרפון באש

  רבי עקיבא

  
עבודת משמשי 

אסורין עד אין  כוכבים
  :שיעבדו

  
אם אינו ענין 

דלא , למקומות
: דכתיב, מיתסרי
 - על ההרים אלהיהם

  ,ולא ההרים אלהיהם
  תנהו ענין לכלים

אמר , ע דלא מקיש"ור
  את הפסיק הענין: לך

עבודת כוכבים 
דישראל אינה אסורה 

  עד שתעבד
  

עד , ושם בסתר
שיעשה לה דברים 

  שבסתר
  

  'תועבת ה
דבר המביא לידי 

  תועבה

דאמר רב חסדא אמר 
 של כ"ומנין לע: רב

ישראל שטעונה 
: שנאמר? גניזה

לא תטע + דברים טז+
לך אשרה כל עץ אצל 

מה מזבח , מזבח
אף , ן גניזהטעו

  אשרה טעונה גניזה

עבודת כוכבים של 
עובד כוכבים אסורה 

  מיד
  

 משפסלו נעשה אלוה

; נפקא ליה מדשמואל
: כתיב, דשמואל רמי

לא תחמוד + דברים ז+
, כסף וזהב עליהם

הא , ולקחת לך: וכתיב
 -פסלו לאלוה ? כיצד

פסלו , לא תחמוד
   ולקחת לך-מאלוה 

דברים פרק ז 
  : ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך הּואלֹא ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת ָלְךֱאלֵֹהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש  ְּפִסיֵלי )כה(
  

דברים פרק ט 
  :תֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר ַּדק ְלָעָפר ָוַאְׁשִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהַּנַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהר ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחִּתי ָוֶאְׂשרֹף אֹתֹו ָּבֵאׁש ָוֶאּכֹת אֲֹעִׂשיֶתם ֲאֶׁשר ַחַּטאְתֶכם ְוֶאת )כא(
  

דברים פרק יב 
  : ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן ָהָרִמיםַעל ֶהָהִרים ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם ֶאת ַהְּמקֹמֹות ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל )ב(

  
דברים פרק טז

  : ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּלְךחִמְזַּבֵאֶצל  ָּכל ֵעץ ֲאֵׁשָרה לֹא ִתַּטע ְלָך )כא( : ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדקׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים )יח(
  

דברים פרק כז 

 
  :  ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמןְוָׂשם ַּבָּסֶתרְיֵדי ָחָרׁש  ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ּתֹוֲעַבת ְיקָֹוק ַמֲעֵׂשה ַיֲעֶׂשה ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר )טו(
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  ז נב"ע    ד"בס
  

  ב"כסלו תשנ' מסורה חוברת ו

  
  

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט עמוד א 
למלך ] שנה[ היא שנת תשע עשרה בשבעה לחדשובחדש החמישי + ה"כ' מלכים ב+ דכתיב -חרב הבית בראשונה 

ובחדש + ב"נירמיהו +וכתיב ', וגו' נבכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרף את בית ה
למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך ] שנה[ היא שנת תשע עשרה בעשור לחדשהחמישי 

 שהרי כבר נאמר -ואי אפשר לומר בעשור ,  שהרי כבר נאמר בעשור-אי אפשר לומר בשבעה : ותניא. 'בבל בירושלם וגו
ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את , לו וקלקלו בו שביעי שמיניואכ, נכנסו נכרים להיכל בשבעה? הא כיצד. בשבעה
והיינו דאמר רבי . אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב+ 'ירמיהו ו+שנאמר , והיה דולק והולך כל היום כולו, האור
חלתא את: ורבנן. מפני שרובו של היכל בו נשרף,  לא קבעתיו אלא בעשירי-אלמלי הייתי באותו הדור : יוחנן

כשחרב בית המקדש : אמרו. מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב: דתניא? מנלן, ובשניה. דפורענותא עדיפא
והלוים , ומשמרתה של יהויריב היתה, ומוצאי שביעית היתה, בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה

ולא . וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם+ ד"תהלים צ +-ומרים ומה שירה היו א. היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם
  . וכן בשניה, עד שבאו נכרים וכבשום, אלהינו' הספיקו לומר יצמיתם ה

  
  ג"וצע

  
יחזקאל פרק ז 

  :ְוִחְּללּוהּו> וחללה<ּוְנַתִּתיו ְּבַיד ַהָּזִרים ָלַבז ּוְלִרְׁשֵעי ָהָאֶרץ ְלָׁשָלל ) כא(
  : ּוָבאּו ָבּה ָּפִריִצים ְוִחְּללּוָהָפַני ֵמֶהם ְוִחְּללּו ֶאת ְצפּוִני ַוֲהִסּבֹוִתי ) כב(
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