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 : הדיבר
 

ִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני: לֹא ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר  לֹא ִיְהֶיה ְל ֱא
ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה 

ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ה' אלוקיך ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל ָלֶהם ְולֹא 
 ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:  ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי.

 
 :עיקריתהמצווה ה

 המצוות לרמב"ם, מצוות לא תעשה א'ספר  
 הראשונה ממצוות לא תעשה

 . היא האזהרה שהוזהרנו מלהאמין [וליחס] אלהות לזולתו יתעלה
 יתרומם מליחס לו אמירה : "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" (שמות כ, ג) -והוא אמרו

 
 ד-אהלכות יסודי התורה פרק א,   משנה תורה לרמב"ם 

.וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר,  "עשה, שנאמר "אנוכי ה' אלוהיך וידיעת דבר זה מצות 
וכפר בעיקר, שזה    "חוץ מזה, עובר בלא תעשה, שנאמר "לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי

 .הוא העיקר הגדול שהכול תלוי בו
 

 רה רמב"ן על התו 
,כא), להיות לכם לאלוהים  והנכון גם לפי הפשט שהוא מלשון והיה ה' לי לאלוהים (בראשית כח

(ויקרא יא ,מה). יאמר, שלא יהיה לנו בלתי השם אלוהים אחרים מכל מלאכי מעלה ומכל צבא 
השמים הנקראים אלוהים, כעניין שנאמר (להלן כב ,יט): זובח לאלוהים יחרם בלתי לה' לבדו, 

 .אתה והיא מניעה שלא יאמין באחד מהם ולא יקבלהו עליו באלוה ולא יאמר לו אלי
 

 ספר החינוך, הקדמה 
א. להאמין  : (ויש מצוות) שחיובן תמידי, לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו, ואלו הן

שלא לתור אחר . ו. ליראה אותו. ה. לאהבה אותו. ד. ליחדו. ג. שלא להאמין זולתו. ב.בשם
 מחשבת הלב וראית העינים.

 
 ספר החינוך, יתרו מצוה כו 

זולתי השי"ת לבדו, שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, ופירושו לא שלא נאמין אלהים 
תאמין אלוה אחר זולתי... וזאת המצוה היא העיקר הגדול שבתורה שהכל תלוי עליו, כמו שאמרו 
 ז"ל כל המודה בעבודה זרה כאלו כפר בכל התורה כולה...

אלוה אחר מכל הנבראים, ואפילו זו נגלה וידוע, פרטיה, כגון מה שאמרו שאם קבל ב שורש מצוה
מודה שהקב"ה שולט עליו ועל אלהותו עובר על לא יהיה, ומה הדבר שנקרא דרך עבודתו ושלא 
כדרך עבודתו... וזאת המצוה היא מכלל שבע מצוות שנצטוו כל בני העולם בכללן, אבל מכל מקום 

 זרה...חלוקין יש בפרטים בין ישראל לשאר האומות, והכל מבואר שם בעבודה 

                                רמב"ם הלכות עבודה זרה , פרק ב                                                                        
עיקר הציווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב  )א

ראים מהן, ואף על פי שהעובד יודע שה' הוא ולא אחד מארבעה היסודות ולא אחד מכל הנב
האלקים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחלה, הרי זה עובד כוכבים, 
וענין זה הוא שהזהירה תורה עליו ואמרה ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש וגו', 

תראה שאלו הן המנהיגים  אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים, כלומר שמא תשוט בעין לבך
את העולם והם שחלק ה' אותם לכל העולם להיות חיים והווים ואינם נפסדים כמנהגו של 

מצו לרמב"ם
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עולם, ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדן, ובענין הזה צוה ואמר השמרו לכם פן יפתה 
 להיות סרסור ביניכם ובין הבורא לבבכם, כלומר שלא תטעו בהרהור הלב לעבוד אלו

וכל הלאוין האלו בענין אחד הן והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, וכל הנפנה אחריה בדרך 
שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה, ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה 

רין אנו במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזה
שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו 
של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר 
מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד, פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, 

יחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה ופעמים יחשוב ב
לאחור... ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחד דעתו הקצרה 

י לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים אחר
ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות. ד) מצות עבודת 
כוכבים כנגד המצות כולן היא, שנאמר וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות וגו', ומפי השמועה 

ת כוכבים כופר בכל למדו שבעבודת כוכבים הכתוב מדבר, הא למדת שכל המודה בעבוד
התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם, והוא עיקר כל 

 המצוות כולן.
 
 

 רמב"ם הלכות עבודה זרה ,פרק א 
בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור; ואנוש עצמו, מן   א

הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, אמרו   וזו הייתה טעותם:  הטועים.
ראויים הם לשבחם ולפארם, --ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו

וזה הוא רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך   ולחלוק להם כבוד.
 .כיבודו של מלךרוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו, וזה הוא 

כיון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קרבנות, ולשבחם   ב
וזה, היה עיקר   כדי להשיג רצון הבורא, בדעתם הרעה.--ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולן

 .עבודה זרה

 :בדיבר הנכללות מצוות נוספות

 -משנה תורה לרמב"ם 
עבודה זרה, שלא פנות אחר כולל:  שלא ל הלכות עכו"ם וחוקותיהםב מצוות  51מונה 

עונן, שלא לכשף, שלא לנחש, שלא לדרוש , שלא ללתור אחר הרהור הלב וראית עינים
 .,ושלא לשמוע מנביאי שקר ם וכמלבושם כמנהגשלא לנהוג אל המתים, 

  -" של הרמב"ןתרי"ג מצוותמתוך מאמר " 
 ושכחתלבבך  ורם, ירבה לך אשר וכל לך ירבה וזהב וכסף כדכתיב( כסף ירבה לא שמלך

 )אלוקיך' ה את
 

 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"
 יט)-דברים ח (יז 

   ַהַחִיל ַהֶּזה.-ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶב ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת
ֶהי ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח -ְוָזַכְרָּת ֶאת ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי -ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר-ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאתְיהָֹוה ֱא

ִהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת -ָׁשֹכַח ִּתְׁשַּכח ֶאת-ַּכּיֹום הזה. ְוָהָיה ִאם ֶהי ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱא ְיהָֹוה ֱא
 דּון.ָלֶהם ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ּתֹאבֵ 

 ישעיהו פרק ב  
ן (כ) ַּבּיֹום ַההּוא ַיְׁשִלי ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ֲאֶׁשר ָעׂשּו לֹו... (כב) ִחְדלּו ָלֶכם מִ 

 ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא:

)(

מ

 לא יהיה
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 ויקרא יט,ד  
 אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם, אני ה' אלקיכם. 

 
 דברים ו, יד 

ל קנא ה' אלקיך בקרבך, פן -לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם, כי א
 יחרה אף ה' אלקיך בך והשמידך מעל פני האדמה. 

 
 תהלים קטו ד 

רו עינים להם ולא יראו. אזנים להם ולא עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידב
ישמעו אף להם ולא יריחון. ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו 

 עושיהם כל אשר בוטח בהם. 
 

 דברים פרק ד  
ֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב ִמּתֹו ָהֵאׁש:..  (טו) ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ה'

ְוִנַּדְחָּת  (יט) ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶני ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ֹּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים
ים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים: (כ) ְוֶאְתֶכם ָלַקח ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם ֲאֶׁשר ָחַלק ה' אלוקיך ֹאָתם ְלֹכל ָהַעּמִ 

 ה' ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:
 

 הושע יד,ד 
ֵהינּו ְלַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו -סּוס לֹא ִנְרָּכב ְולֹא-ּׁשּור לֹא יֹוִׁשיֵענּו ַעל  : ְּב ְיֻרַחם ָיתֹום-ֲאֶׁשרנֹאַמר עֹוד ֱא

  בהתאם לערך הליבהדברים: הלב 
 בראשית ג 

ִהים, ִמְתַהֵּל ַּבָּגן-ח ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת ִהים, --קֹול ה' ֱא ְלרּוַח ַהּיֹום;   ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ה' ֱא
ִהים,  , ֵעץ ַהָּגן.  ט ַוִּיְקָרא ה' ֱא ֹקְל ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן; -ָהָאָדם; ַוּיֹאֶמר לֹו, ַאֶּיָּכה.  י ַוּיֹאֶמר, ֶאת-ֶאלְּבתֹו

, ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה; ֲהִמן--ֵעיֹרם ָאֹנִכי, וֵאָחֵבא.  יא ַוּיֹאֶמר-ָוִאיָרא ִּכי ָהֵעץ, ֲאֶׁשר ִצִּויִתי -ִמי ִהִּגיד ְל
ֹ --ִמֶּמּנּו-ְלִבְלִּתי ֲאָכל ָהֵעץ ָוֹאֵכל.  -ִּלי ִמן-אֶמר, ָהָאָדם:  ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי, ִהוא ָנְתָנהָאָכְלָּת.  יב ַוּי

ִהים ָלִאָּׁשה, ַמה  ּזֹאת ָעִׂשית; ַוּתֹאֶמר, ָהִאָּׁשה, ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני, ָוֹאֵכל.-יג ַוּיֹאֶמר ה' ֱא
 

 יט' –דברים פרק ל', טו'  
-ָהָרע... ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום, ֶאת-ַהָּמֶות, ְוֶאת-ַהּטֹוב, ְוֶאת-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֹום, ֶאתְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּי

, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה; ּוָבַחְרָּת, ַּבַחִּיים--ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ְלַמַען ִּתְחֶיה, ַאָּתה --ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני
.   ְוַזְרֶע

 

 דברי מוסר -בני מוסר אביך" "שמע
 רש"י 

שאינן אלהות אלא אחרים עשאום אלהים עליהם, ולא יתכן לפרש אלהים אחרים  -אלהים אחרים 
זולתי, שגנאי הוא כלפי מעלה לקרותם אלהות אצלו. דבר אחר אלהים אחרים, שהם אחרים 

 מכירו מעולם. לעובדיהם, צועקים אליהם ואינן עונין אותם, ודומה כאלו הוא אחר שאינו 
 

 מסכתא דבחדש פרשה ו  -מעאל יתרו מכילתא דרבי יש 
רבי אליעזר אומר, אלהים אחרים, שהם מחדשים להם אלהות בכל יום. הא כיצד, היה לו של זהב 
ונצרך לו, עשאו של כסף; [היה לו של כסף] ונצרך לו, עשאו של נחשת; היה לו של נחשת ונצרך 

וכן הוא אומר "חדשים מקרוב באו"... רבי חנינא בן אנטיגנוס לו, עשאו של ברזל או מעופרת, 
 אומר, בא וראה, לשון שתפסה תורה למולך, כל שתמליכנו עליך אפילו קיסם אחד או חרס.

 

 גאונים, סנהדרין סג,א, בשם הרס"גאוצר ה 
 אזהרה שלא לשתף באמונה, ושלא להאמין אלוהות לזולתו יתעלה.–"לא תעשון איתי" 

 

רש"י

ל
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 רש"י בראשית ב,ה 
ה' הוא שמו, אלוהים שהוא שופט ושליט על כל, וכן פירוש זה בכל מקום לפי פשוטו,  - ה' אלוהים

 :ה' שהוא אלוהים

 
 ם פרק י'א, הלכה ט'ז:רמב"ם הלכות עבודת כוכבי 

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות 
שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות כדי 

על לב שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגוים האלה אשר 
אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין בדברים האלו 

שב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי וכיוצא בהן ומח
הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות 
ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי 

ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים  הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן,
 תהיה עם ה' אלוקיך.

 
 כוזרי מאמר ד 

ֱאלִהים ּתַאר ְלמוֵשל ְּבָדָבר ִמן ַהְּדָבִרים, ּוְלַדָּין ֶׁשּלו, ְוֵיׁש ֶׁשִּיְהֶיה ַּבּכל ְּכֶׁשהּוא רוֶצה ּבו : ,ָאַמר ֶהָחֵבר
ְּבֵחֶלק ְּכֶׁשהּוא רוֶצה ּבו ּכַח ִמּכחות ַהַּגְלַּגל, או ֶטַבע ֵמן ַהְּטָבִעים, או  מוֵׁשל ָּבעוָלם ֻּכּלו, ְוֵיׁש ֶׁשִּיְהֶיה

ִליִלים, ַדָּין ִמְּבֵני ָאָדם. ְוִנְבָנה ַהֵּׁשם ַהֶּזה ִּבְלׁשון ִקּבּוץ, ַּבֲעבּור ַמה ֶּׁשָהָיה נוֵהג ֵּבין ָהֻאּמות עוְּבֵדי ָהאֱ 
ֲאִמיִנים ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָיחּולּו בו ּכחות ַהַּגְלַּגִלים ּוַמה ֶּׁשּדוֶמה ָלֶזה, ְוָכל ֶׁשָהיּו עוִׂשים ְצָלִמים ְוָהיּו מַ 

 ֶאָחד ֵמֶהם ֶאְצָלם ֱאלוַּה, ְוָהיּו קוְרִאים ְּכָלָלם ֱאלִהים, ְוָהיּו ִנְׁשָּבִעים ָּבֶהם, ּוְכִאּלּו ֵהם מוְׁשִלים ָּבֶהם,
ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהּגּוף, ְוַהּכחות ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ָהעוָלם, ִּכי ַהּכחות ִּכּנּוי  ְוֵהם ִמְתַרִּבים, ְּבִרּבּוי ַהּכחות

ַּגל ְלִסּבות ַהְּתנּועות, ִּכי ָכל ְּתנּוָעה ִהיא ָבָאה ִמּכַח זּוָלִתי כַח ַהְּתנּוָעה ָהַאֶחֶרת, ִּכי ַגְלַּגל ַהֶּׁשֶמׁש ְוַגלְ 
ֲאָבל ְּבכחות ִמְתַחְּלִפים. ְולא ָפנּו ֶאל ַהּכַח ָהִראׁשון ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ָּבאּו ָּכל  ַהָּיֵרַח ֵאיָנם ָרִצים ְּבכַח ֶאָחד

ׁש ַהּכחות ָהֵאֶּלה, ִאם ַּבֲעבּור ֶׁשּלא הודּו בו, ְוָטֲענּו ִּכי ִקּבּוץ ַהּכחות ָהֵאֶּלה הּוא ַהְמֻסֶּנה ֱאלוַּה, ְוֶׁשַהֶּנפֶ 
ּכחות ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהּגּוף, או ֶׁשהודּו ֵבאלִהים ַא ָהָיה ָרחוק ְּבֵעיֵניֶהם ַּגם ֵּכן ֵאיָנה ִּכי ִאם ִקּבּוץ הַ 

ִמִּדְבֵריֶהם.  ֶׁשּתוִעיל ֲעבוָדתו, ְוָחְׁשבּו ִּכי הּוא ֶנֱעָלם ּוְמרוָמם ֶׁשֵּיָדֵענּו ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַּיְׁשִּגיַח ָּבנּו, ָחִליָלה ָלֵאל
ָבר ֶאָחד ַא ַרִּבים ֶׁשּקוְרִאין אוָתם ֱאלִהים, ְּכָלל ֶׁשּכוֵלל ַהִּסּבות ֵמֵאין ִחּלּוק. ַעל ֵּכן לא ָהיּו עוְבִדים ּדָ 

, הּוא ֵׁשם נוָדע ָרמּו ז ֵאָליו ְוַהַּדְּיקּות ְוַהַּמֲעָלה ַהְיֵתָרה ֵאיָנּה ִּכי ִאם ַּבֵּׁשם ַהִּנְכָּבד יוד ֵהא ָוו ֵהא ִיְתָּבָר
ר ֲאֶׁשר לא ָהָיה נוָדע, ִּכי ָהָיה ִנְקָרא ֱאלִהים ִּבְכָלל, ְוִנְקָרא ה' ְּבִהְתַיֵחד. ְּכִאּלּו ְּבִמּדות, לא ְבָמקום, ַאחַ 

 ָׁשַאל ַהּׁשוֵאל: "ֵאיֶזה ֱאלוַּה ָראּוי ַלֲעבד: ַהֶּׁשֶמׁש או ַהָּיֵרַח או ַהָּׁשַמִים או ַהַּמָּזלות או ַאַחד ַהּכוכִבים או
ים ָהרּוָחִנִּיים או זּוָלָתם? ִּכי ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַמֲעֶׂשה ּוֶמְמָׁשָלה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָהֵאׁש או ָהרּוַח או ַהַּמְלָאכִ 

 ! 'ִסָּבה ַּבֲהָוָיה ּוַבֶהְפֵסד". ְוִתְהֶיה ַהְּתׁשּוָבה: ה

 מכילתא שמות פרשת יתרו  
אלא לא יהיה לך אלהים אחרים למה נאמר, לפי שנאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אין לי 

שלא תעשו, העשוי כבר מנין שלא יקיים, תלמוד לומר לא יהיה לך אלהים אחרים. וכי אלוהות הן, 
והלא כבר נאמר ונתן את אלהיהם באש כי לא אלהים המה, ומה תלמוד לומר אלהים אחרים, אלא 
שאחרים קוראין אותם אלוהות. דבר אחר אלהים אחרים שהם מאחרין הטובה מלבא לעולם. דבר 

אלהים אחרים, שהם עושין את אלהיהם אחרונים. דבר אחר אלהים אחרים, שהם אחרים אחר 
לעובדיהם, וכן הוא אומר והן יצעק אליו ולא יענה ומצרתו לא יושיענו. רבי יוסי אומר אלהים 
אחרים למה נאמר, שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר אלו נקראו בשמו כבר היה בהם 

מו ואין בהם צורך, ואימתי נקראו בשמו, בימי אנוש בן שת, שנאמר אז הוחל צורך, והרי נקראו בש
לקרא בשם ה'... רבי אליעזר אומר אלהים אחרים שהם מחדשים להם אלהות בכל יום, הא כיצד, 
היה לו של זהב, נצרך לו עשאו של כסף, ונצרך לו עשאו של נחשת... רבי יצחק אומר נפרש להם 

מספיק כל העורות שבעולם. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בא וראה  כל שם עבודה זרה לא היה
לשון שתפסה תורה למולך כל שתמליכנו עליך, אפילו קיסם אחד או חרס, רבי אומר אלהים אחרים 

 .שהם אחרונים למי שהוא אחרון במעשים, ומי אחרון שבמעשים, מי שקורא אותם
 
 

יהיהלא 
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 שער א היחוד, פרק י חובות הלבבות 
ות הייחוד בלב שלם הרבה מהם לשתף הבורא והוא על כמה פנים, מהם בהנחת הרבוי, אך מפסיד

ומהם בעבודת הצורות ועבודת השמש והירח והמזלות, ומהם השיתוף הנעלם והוא החונף בענייני 
האדם לבני אדם... ומהם הנטייה אל תאוות הגופות המגונות, כי הוא שתוף נעלם מפני שמשתף 

ו עבודת תאוותו, והכתוב אומר לא יהיה בך אל זר, ואמרו רז"ל איזהו אל האדם עם עבודת אלקי
 ו של אדם, הוי אומר זה יצר הרע .זר שיש בגופ

 
 ק"ר' יצחק ערמה בפרושו על התורה "עקדת יצח 

התכוונות כל  :"ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזק, והוא
האדירים, אשר עליהם  הממון והצלחת הנכסים שהמה להם האלוהיםהמחשבות והעסקים לקיבוץ 

מכחישים אלוה ממעל ועוזבים את תורתו,  הם נשענים ובאמונתם הם נמשכים, ועל קדושת שמם הם
כמו שיבוא בלא  –זווית; וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרה  עגונה ועלובה בקרן ומניחים אותה

 ..." תחמוד
 

  ב. עמוד כט, ברכות בבלי תלמוד 
ואמרו חכמים שהכועס דומה לעובד עבודה זרה. "המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, 

יהא בעיניך כעובד עבודה זרה; שכך אומנתו של יצר הרע, היום אומר  –והמפזר מעותיו בחמתו 
שם לו: עשה כך, ולמחר אומר לו: עשה כך. עד שאומר לו: עבוד עבודה זרה, והולך ועובד". ואמר 

לֹא ִיְהֶיה ְב ֵאל ָזר ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר", איזהו " י) פא, (תהליםרבי אבין שהמקור לכך מהפסוק
כל  –ועוד אמרו: "כל הכועס  ב.) קה, (שבתהוי אומר זה יצר הרע –אל זר שיש בגופו של אדם 
שכינה אינה חשובה  אפילו –ועוד אמרו: "כל הכועס  א) כב, נדריםמיני גהינם שולטים בו" (

 )  כט: ברכות(ואמר אליהו לרב יהודה: אל תכעס ולא תחטא) .ב כב, נדרים"(כנגדו
 

 ספר העיקרים מאמר שלישי ,י"ח 
כלומר, אפילו עם האמנת השגחתי לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים להכניס   "לא יהיה לך.. על פני"

 אותם אמצעיים ביני ובינך.

 על דברים (ח,יד)מעוני סימן תתנא ילקוט ש 
ורם לבבך ושכחת את : כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו כופר בעיקר, שנאמר : רבי יוחנן אמר

 ַהּמֹוִציֲא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.  ה' אלקיך
 
 מותאם לערך הליבה -לב הדברים   

 וד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד א תלמ 
איתמר, רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין מזל 

שנאמר "כה אמר  -לישראל. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רבי יוחנן: מניין שאין מזל לישראל 
ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה", גויים יחתו, ולא 

 –ראל. ואף רב סבר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב: מניין שאין מזל לישראל יש
שנאמר "ויוצא אתו החוצה". אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם בן ביתי יורש 
אתי. אמר לו: לאו, כי אם אשר יצא ממעיך. אמר לפניו: רבונו של עולם, נסתכלתי באיצטגנינות 

 ראוי להוליד בן. אמר ליה: צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל. שלי ואיני 
 
 מסכת שבת קנ"ו ע"א 

 מי שנולד במזל מאדים יהיה אדם שופך דמים אמר רב אשי או מקיז דם או שוחט או מוהל. 
 

 הגאון מוילנא, שם 
 וכשנולד במזל רע אז…והעניין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו כלומר מזלו שנולד בו 

שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות :או צדיק או -על זה נתנה הבחירה ביד האדם 
 רשע או בינוני כמו שנאמר במסכת שבת..
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 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה 
אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו; ואם   רשות כל אדם נתונה לו: א

הוא שכתוב בתורה "הן האדם היה כאחד   רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.
ממנו, לדעת טוב ורע כלומר הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה 

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו  העניין,
 וכיון שכן הוא, "פן ישלח ידו" (בראשית ג,כג)   מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע.

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך  ב
אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי   תחילת ברייתו להיות צדיק או רשע.הוא גוזר על האדם מ

להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כיליי או שוע; 
 וכן שאר כל הדעות.

שנאמר "ראה נתתי לפניך היום, את --ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה  ה
--וכתוב "ראה, אנוכי נותן לפניכם ,)דברים ל,טו( "החיים ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע

הרשות בידכם; וכל שיחפוץ האדם לעשות כלומר ש:  )דברים יא,כו( "ברכה, וקללה  היום:
ומפני זה העניין נאמר "מי ייתן והיה לבבם זה   עושה, בין טובים בין רעים.--ממעשה בני האדם

ת טובה או רעה, שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשוכלומר --)דברים ה,כה( "להם
 .אלא ליבם מסור להם

 

 הפתגמון
 

 ספרי דברים פסקא נדכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה ~  
כל המודה בעבודה זרה, כופר בעשרת הדברות, ובמה שנצטוו אבות, ובמה שנצטוו נביאים.  

 ספרי במדבר פסקא קי"אוכל הכופר בעבודה זרה, מודה בכל התורה כולה ~ 
ברכות הרואה ...מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר ברוך שעקר עכו"ם מארצנו. ~  

 נד א
מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' דברים שהיו בו, עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים  

 יומא ט,ב~ 
ים אמר רבי אבהו ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרה... דכתיב העם המכעיס 

 בבא מציעא נט אאותי על פני תמיד. ~ 
דאמר רבי פנחס בשם רב יהודה בר סימון : עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה, ....  

דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא יושיע מצרתו, אבל הקב"ה נראה 
 ברכות סב ברחוק ואין קרוב ממנו... ~ 

אמרות הרבי  הילים פ"א) האל לא יהיה לך , בתוכך, בבחינת זר.. ~"לא יהיה בך אל זר" (ת 
 מקוצק

הישמרו לכם פן תשכחו.. ועשיתם לכל פסל תמונת כל, אשר ציווך ה' אלוהיך (דברים ד כג)  
אל תעשה פסל ותמונה מן המצוות אשר ציווך ה'. אל תראה את תמונת המצווה, את דפוסה 

 אמרות הרבי מקוצק ה המצווה פסל. .. ~אחרת תהי -החיצוני ומסגרותיה כעיקר
עבודה זרה אינה רק עבודה לצלם,גם עובד עצמו חוטא בעבודה זרה.ה"אני " הוא עבודה זרה,  

 אמרות הרבי מקוצק כעין גנב, שיש לעוקרו מן השורש. .. ~
עבודת ה' שיש בה צד אישי, דומה לעבודת אלילים. מה ההבדל אם עובד אדם לפסל או אם  

 אמרות הרבי מקוצק לעצמו? .. ~עובד הוא 
 

  מספרים ש.. 
בית אביו של אברהם היו עושים צלמים [=פסלים לעבודה  -אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה  

זרה] ומוכרים בשוק. יום אחד הגיע אברהם למכור [...] באה אשה אחת טוענת בידה קערה סולת. 
אמרה לו: הילך והקרב לפניהם, עמד ונטל מקל בידו ושבר כל הפסילים, ונתן המקל ביד הגדול 

אמר לו: המכסה אני דבר מאבא? באה אשה אחת  שבהם. כיוון שבא אביו אמר: מי עשה להם כך?
ובידה קערה מלאה סולת ואמרה לי: הילך והקרב לפניהם. הקרבתי לפניהם, היה זה אומר: אני 

זרה בעבודה חם

לא יהיה
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אוכל תחילה, וזה אומר: אני אוכל תחילה. ועמד הגדול שביניהם ושבר את כולם. אמר לו: מה אתה 
  .ניך מה שפיך אומרכלום יכולים הם? אמר לו: ולא? ישמעו אז –משטה בי 

 )בראשית רבה ל"ח אות י"ג(

 

 מותאם לערך הליבה - לב הדברים   
 -אין הדבר תלוי אלא בי 

בכה רבי ואמר: "יש אדם הקונה עולמו בשעה אחת". כלפי מי אמר רבי דבר זה? כלפי ר' אלעזר בן 
אשה בשעת עֵברה: דורדייא: שהיה אלעזר בן דורדייא שטוף בחטא שנים הרבה. פעם אחת אמרה לו 

אין מקבלים אותך בתשובה! (=אתה כל כך חוטא עד שלא תוכל לחזור בתשובה)".  -"אלעזר בן דורדיא 
הלך וישב בין שני הרים וגבעות.  אמר: הרים וגבעות, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים 

ְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה: אמר: שמים וארץ בקשו עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיה נד):ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוהַ 
עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיה נא): ִּכי ָׁשַמִים ֶּכָעָׁשן 
ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה:  אמר: חמה ולבנה, בקשו עלי רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך, 

נו שנאמר (ישעיה כד): ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה: אמר: כוכבים ומזלות, בקשו עלי נבקש על עצמ
רחמים! אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו שנאמר (ישעיה לד): ְוָנַמּקּו ָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים:  

ד שיצתה נשמתו. יצאה בת קול אמר: אין הדבר תלוי אלא בי!  הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה ע
ואמרה: 'רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא';  אמר רבי: לא דָּים (=מספיק) לבעלי תשובה 

 אותם, אלא שקוראים אותם 'רבי':  שמקבלים

למה בכה רבי על כך? אלא שראה שבשעה אחת בלבד יכול אדם לקנות עולמו, מה שהצדיקים קונים 
שהצדיקים לא עמלו בכל כחם בשנות חייהם. ולמה נקרא ר' אלעזר בן דורדייא בשנים הרבה. הרי 

 'רבי'? לפי שממנו למדו הכל מה כוחה של שעה אחת, ועל דבר זה נקרא 'רבי':"  

 (מעובד תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה י"ז, א)

 

 מן התפילה
 
 

 

ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה. ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל, ָלֵתת ְּגֻדָּלה 
ֲהמֹוָנם, ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק, ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיַע. ַוֲאַנְחנּו -ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם, וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל

ד ָאֶרץ, ּומֹוַׁשב ְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְוֹיסֵ ּכֹו
 ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים.

ֵהינּו, ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלּכֵ  נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶב ִּכי ְיָי הּוא הּוא ֱא
ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד:  ָהֱא

, לְ  ֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז ַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ְוַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְל ְיָי ֱא
, ְלַהְפנֹות ֵאֶלי ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכיר ּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ

ֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ ְיָקר ִיֵּתנּו, ִויַקְּבלּוֵתֵבל, ִּכי ְל ִתְכַרע ָּכל ּבֶ  , ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶני ְיָי ֱא  ֶר
, ְוִתְמ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ְּבָכבֹוד.  ִּתְמֻכָּלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶת

: ַּכָּכתּוב  ְּבתֹוָרֶת
 ָחד.ְיָי ִיְמ ְלֹעָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו אֶ 

 
          


