
 

 כה. ִמְצַות ַהֲאָמָנה ִּבְמִציאּות ַהֵּׁשם:
ִהְמִציא ָּכל ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש ָלעֹוָלם ֱאלַֹּה ֶאָחד, ֶׁש 

א ַהִּנְמָצא ּוִמּכֹחֹו ְוֶחְפצֹו ָהָיה ָּכל ַמה ֶּׁשהּו

ִציָאנּו ְוֶׁשָהָיה ְוֶׁשִּיְהֶיה ַלֲעֵדי ַעד, ְוִכי הּוא הֹו

ר ֶאת ַהּתֹוָרה. ֶׁשֶּנֱאַמ  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוָנַתן ָלנּו

' ִּבְתִחַּלת ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה (שמות כ ב) ָאנִֹכי ה

ְוגֹו'.  ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ֵּיׁש ּוֵפרּוׁשֹו ְּכִאּלּו ָאַמר ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ֶׁש 

ָלעֹוָלם ֱאלַֹּה, ִּכי ִמַּלת ָאנִֹכי ּתֹוֶרה ַעל 

 ְוכּו' ת. ַוֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיךָ ַהְּמִציאּו

לֹוַמר, ֶׁשּלֹא ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ָלַקַחת ִעְנַין 

 ֵצאְתֶכם ֵמַעְבדּות ִמְצַרִים ּוַמּכֹות ַהִּמְצִרים

ְּבֶדֶרְך ִמְקֶרה, ֶאָּלא ֵּתְדעּו ֶׁשָאנִֹכי הּוא 

מֹו ֶׁשהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ְּבֵחֶפץ ּוְבַהְׁשָּגָחה, ְּכ 

 ב:ִהְבִטיַח ַלֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֶֹׁש 
 ֹו:כו. ֶׁשּלֹא ַנֲאִמין ֶּבֱאלַֹּה ִּבְלִּתי ה' ְלַבּד

ַרְך ֶׁשּלֹא ַנֲאִמין ֱאלִֹהים זּוָלִתי ַהֵּׁשם ִיְתּבָ 

ְלַבּדֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ ג) לֹא ִיְהֶיה ְלָך 

לֹא ַּתֲאִמין ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפַני, ּוֵפרּוׁשֹו, 

) ֱאלַֹּה ַאֵחר זּוָלִתי. ְוָכַתב ָהַרמב"ן ז"ל (שם

ים לֹא ִּתְמָצא ְלעֹוָלם ֶׁשּיֹאַמר ַהָּכתּוב ֱאלִֹה 

ה ֲעִׂשּיָ ֲאֵחִרים ַרק ַעל ַהֲאָמַנת ַהֵּלב, ֲאָבל ַעל הָ 

ִרים, לֹא יֹאַמר ְלעֹוָלם לֹא ַתֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ֲאחֵ 

ק ָּיה ֲאֵחִרים. ְוָיֶפה ִּדְקּדֵ ִּכי לֹא ִּתּפֹל ִּבְלׁשֹון ֲעִׂש 

ז"ל (קהלת י יב) ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. ְוזֹאת 

ַהּכֹל ַהִּמְצָוה ִהיא ָהִעָּקר ַהָּגדֹול ֶׁשָּבּתֹוָרה, ֶׁש 

טו  ָּתלּוי ָעָליו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ז"ל (ספרי במדבר

 ְּבָכל כב) ָּכל ַהּמֹוֶדה ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּכִאּלּו ָּכַפר

ר ּום ָּדבָ ַהּתֹוָרה ֻּכָּלה. ְוֶאָחד ַהְמַקֵּבל ֶּבֱאלַֹּה ְלׁש

 ְּכֶדֶרְך  זּוָלִתי ַהֵּׁשם ְלַבּדֹו, אֹו ָהעֹוֵבד אֹותֹו ָדָבר

ֲעבֹוָדתֹו, ְּכלֹוַמר ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוְבִדין אֹותֹו 

בֹוָדתֹו, ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו, אֹו ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך עֲ 

ּבּוַח ּנּו ְּבַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ְיֻדעֹות ֶׁשֵהן זִ ִאם ַיַעְבּדֶ 

ְהֶיה ְוִקּטּור ְוִנּסּוְך ְוִהְׁשַּתֲחָוָיה, ָעַבר ַעל לֹא יִ 

ין ְלָך. ְוִנּסּוְך ְוזֹוֵרק ָּדָבר ֶאָחד הּוא, ּוִמְתַחְּיִב 

  ִבְזִריָקה ְּכמֹו ְּבִנּסּוְך:
 כז. ֶׁשּלֹא ַלֲעשֹֹות ֶּפֶסל:

ָדם ָלִמים ֶׁשֵּיָעְבדּו, ֲאִפּלּו לֹא ֲעבָ ֶׁשּלֹא ַנֲעֶׂשה ְצ 

ַהְרִחיק ָהעֹוֶׂשה אֹוָתם, ָהֲעִׂשָּיה ְלַבד ֲאסּוָרה, לְ 

ְּבָידֹו אֹו  ַהִּמְכׁשֹול. ְוֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ֶׁשַּיֲעֶׂשה

 ֲעֶׂשהְיַצֶּוה ַלֲעשֹֹות. ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ ד) לֹא ַת 

ֶּוה ַלֲעשֹֹוָתּה הּוא ְּלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה. ְוַהְּמצַ 

 ַהּגֹוֵרם ָהֲעִׂשָּיה, ֶזהּו ַדַעת ָהרמב"ם ז"ל.

(סהמ"צ ל"ת ד) ְוַדַעת ָהרמב"ן ז"ל (שם) 

ֶׂשה ֶׁשֵאין ָהַאְזָהָרה ְּבָכאן, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ַיעֲ 

ן ָלנּו ְצָלִמים ַעל ַּדַעת ְלָעְבָדם. ַּגם ָּכַתב, ֶׁשֵאי

 ֶּזה, ִּכי לֹא ַיְזִהירִלְמנֹות ָלאו ֶזה ִמן ַהִּמְקָרא הַ 

ּוא ָּבֶזה ַהָּכתּוב ַרק ְּבִאּסּור ָעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשה

 א ֲעָבָדםְּבִמיָתה, ּוַבֲעִׂשַּית ְצָלִמים, ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹ

ַתב, ֵאינֹו ַחָּיב ַּבָּדָבר ֶאָּלא ַמְלקֹות. ְוהּוא ז"ל ּכָ 

ו אֶׁשָּכל ָּפסּוק ֶזה ְּדלֹא ִיְהֶיה ְלָך ֶנְחָׁשב ְללָ 

ֹו ֵּבין ֶאָחד, ַיְזִהיר ֶׁשּלֹא נֹוֶדה ָהֱאלֹהּות ְלֻזָלת

ִלי ֶׁשְּיַקְּבֶלּנּו ֶלֱאלַֹּה, ְּכלֹוַמר ֶׁשּיֹאַמר לֹו אֵ 

ַאַחת ַאָּתה, אֹו ֶׁשִּיְׁשַּתֲחֶוה לֹו, אֹו ַיַעְבֶּדּנּו ְּב 

ֵמַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ֲאֻסרֹות, אֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו 

ים ְּמִניָעה ָּבֲעִׂשַּית ַהְּצָלִמ ַהְמֻיֶחֶדת לֹו. ֲאָבל הַ 

רא ְוִקּיּוָמם, ָּכַתב הּוא ְדָנְפָקא ָלן ְמָּפסּוק (ויק

ָכה יט ד) ְּדַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואלֵֹהי ַמֶּס 

"ל לֹא ַתֲעשֹּו ָלֶכם. ְוָתֵמַּה ֲאִני ַעל ָהרמב"ם ז

ְיַצֶּוה  ְּבָידֹו אֹו ֶׁשָּכַתב ֶׁשֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ֶׁשַּיֲעֶׂשה

 ַקְיָמא ָלןַלֲעשֹֹוָתם, ֶׁשֲהֵרי ְמַצֶּוה ְמַׁשֵּלַח הּוא, וְ 

  ְמַׁשֵּלַח ָּפטּור:
 :כח. ֶׁשּלֹא ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה
 ִהיא ָּכל ֶׁשּלֹא ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַוֲע"זָ 

ות ר (שמִׁשְעּבּוד זּוָלִתי ָהֵאל ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמ 

ין כ ה) לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם. ְוֵא 



ֲעבֹוד ֵּפרּוׁש ַהָּכתּוב לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ַעל ְמָנת לַ 

 ּלֹא ְלַכָּוַנתֶׁשִּנְלמֹד ִמֶּמּנּו ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה ְלַבד, ֶׁש 

ֹום ַאֵחר ֲעבֹוָדה, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָאסּור, ֶׁשֲהֵרי ְּבָמק

שם לד יד) ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה (

ד ְּבׁשּום ְלֵאל ַאֵחר, ֶׁשָאְסָרה ַהִהְׁשַּתֲחָוָאה ְלבַ 

ר, ַצד. ְוָאְמָנם ָסַמְך ֵאֶליָה ְולֹא ָתָעְבֵדם לֹוַמ 

ֹוָדה. ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה ִהיא ַאַחת ִמַּדְרֵכי ָהֲעב

ד' ְוָלַמְדנּו ִמָּכאן ִעם ִסּיּוַע ְּכתּוִבים ֲאֵחִרים ֶׁש 

ל ֲעבֹודֹות ֵהם ֶׁשִהְקִּפיָדה ַהּתֹוָרה ָּבֶהם ְּבכָ 

 ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּבעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ֵאין ֶּדֶרְך 

  ֲעבֹוָדָתּה ְּבָכְך:
ּה כט. ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹוד ֲע"ָז ְּבַמה ֶׁשַּדְרּכָ 

 ְלֵהָעֵבד:
ְדָבִרים ֶׁשּלֹא ַנֲעבֹוד ׁשּום ֲעבֹוָדה ָזָרה ָּבעֹוָלם ִּב 

. ּה ֶׁשעֹוְבִדים אֹוָתה ַהַּמֲאִמיִנים ָּבּהֶׁשַּדְרּכָ 

ֲעבֹודֹות  ְוַאַע"ִּפ ֶׁשֵאין ֲעבֹוָדָתה ְּבַאַחת ֵמַאְרַּבע

ּה ה ֶׁשַּדְרּכָ ֶׁשָאַמְרנּו ְלַמְעָלה, ִמֵּכיָון ֶׁשֲעָבָדּה ְּבמַ 

ָּזיֹון, ְלֵהָעֵבד ַחָּיב. ְוַאַע"ִּפ ֶׁשֲעבֹוָדָתּה ֶּדֶרְך ִּב 

ַלְפעֹור, ְוזֹוֵרק ֶאֶבן ְלַמְרקּוִליס, ְּכגֹון ַהּפֹוֵער 

ה)  ּוַמֲעִביר ַזְרעֹו ִלְכמֹוׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות ז

ֵבד, ְולֹא ָתְעְבֵדם, ְּכלֹוַמר ְּבַמה ֶׁשַּדְרָּכן ְלֵהעָ 

  ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ֶׁשִּתְהֶיה:
 ל. ֶׁשּלֹא ִלָּׁשַבע ַלָּׁשְוא:

שמות כ ז) לֹא ֶׁשּלֹא ִנְׁשַּבע ְלַבָּטָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר (

  .ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא

  :ְוִעְנַין ַהַּבָּטָלה ְּבַאְרָּבָעה ְצָדִדין

דּוַע ְּכגֹון (שבועות כט, א) ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ָּדָבר יָ 

 הּוא ֶׁשלֶׁשֵאינֹו ֵּכן, ְּכגֹון ַעל ַעּמּוד ֶׁשל ַׁשִיׁש ֶׁש 

 , ָזָהב, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה

ח) ַהַּצד ַהֵּׁשִני, ְּכגֹון (ירושלמי שבועות פ"ג ה"

ָהֶאֶבן  ֶׁשִּנְׁשַּבע ַעל ַהָּידּוַע ֶׁשהּוא ֵּכן, ְּכגֹון ַעל

 .ּיֹוֵצא ּבֹוֶׁשהּוא ֶאֶבן ְוַעל ָהֵעץ ֶׁשהּוא ֵעץ, ְוָּכל ּכַ 

אֹו ה זֹו, ַהַּצד ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשִּנְׁשַּבע ְלַבֵּטל ִמְצוָ 

ַּגם ֶזה ִמְצָוה ֶׁשִחְּיָבנּו ַהֵּׁשם, ִיְתָּבַרְך ָּבּה, ֶׁש 

ַעל ַמה  ְלַבָּטָלה ְלַגְמֵרי הּוא ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ִלָּׁשַבע

ר ָידּוַע ֶׁשְּכָבר ִחְּיבֹו ָהֵאל, ּוְכִמי ֶׁשִּנְׁשַּבע ְּבָדבָ 

 ֶׁשֵאינֹו ֵּכן הּוא. 

 ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַהַּצד ַהְרִביִעי, ֶׁשִּנְׁשַּבע ַלֲעשֹֹות

ַׁשן ּכַֹח ַלֲעשֹֹותֹו, ְּכגֹון (שבועות כה א) ֶׁשּלֹא ִיי

ְבָעה ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ְרצּוִפים, אֹו ֶׁשּלֹא יֹאַכל ִׁש 

  ָיִמים ְרצּוִפים, ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה:
 לא. ִמְצַות ִקּדּוׁש ַׁשָּבת ִּבְדָבִרים:

ת ִּבְכִניָסתֹו ְוֵכן ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּביֹום ַׁשּבָ 

 ִּבְיִציָאתֹו, ֶׁשִּיְהֶיה ָּבֶהן ֵזֶכר ְּגֻדַּלת ַהּיֹום

ִמים ּוַמֲעָלתֹו ְוַהְבָּדָלתֹו ְלֶׁשַבח ִמְּׁשָאר ַהּיָ 

ָזכֹור  ֶׁשְּלָפָניו ְוַאֲחָריו, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ ח)

ּו ֵזֶכר ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ְּכלֹוַמר, ָזְכֵרה

ינּו ָּׁשה ּוְגֻדָּלה. ּוְבֵפרּוׁש ָאְמרּו ָלנּו ֲחָכמֵ ְקדֻ 

 (פסחים קי, א) ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ְמֻצִּוים ָאנּו

הּו ַעל ְלָאְמָרן ַעל ַהַּיִין, ֶׁשֵּכן ָּבא ַהֵּפרּוׁש ָזְכרֵ 

ית ַחי ַהַּיִין. ְוָהִעְנָין הּוא ֶׁשּנֹוְתִנין ְּבכֹוס ַיִין ְרִבעִ 

ר ֵמְרִבִעית ֲאָבל (שם קח, ב) אֹו ָמזּוג אֹו יֹוֵת 

) לֹא ָפחֹות ִמֶּזה, ְוַהְּמִזיָגה ְיֻדָעה (שבת עז, א

לָׁשה ֶׁשִהיא ַעל ֵחֶלק ֶאָחד ֶשל ַיִין ַחי ְוטֹוב ּוְׁש 

, ְּכמֹו ֶחְלֵקי ַמִים, ּוְמָבְרִכין ָעָליו ִקּדּוׁש ַׁשָּבת

ת ֶׁשָּידּוַע ַהּנֹוַסח ֵּבין ַהְּיהּוִדים. ְוֵכן ִּבְיִציַא

ֹום, ַׁשָּבת ַּגם ֵּכן ְמָבְרִכין ַעל ַהַּיִין ִלְכבֹוד ַהּי

 ְואֹוָתּה ְּבָרָכה ֶׁשל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִנְקֵראת

  (ברכות נב, א) ַהְבָּדָלה:
 לב. ֶׁשּלֹא ַלֲעשֹֹות ְמָלאָכה ְּבַׁשָּבת:
ַנְחנּו ְולֹא ֶׁשּלֹא ַלֲעשֹֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת אֲ 

, ֲעשֹֹות ְלָבֵנינּו ַוֲעָבֵדינּו ּוַבֲהמֹוֵתינּוַנִּניַח לָ 

ָכה ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ י) לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלא

 ְוגֹו'. 
 לג. ִמְצַות ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם:

) ַּכֵּבד ְלַכֵּבד ָהָאב ְוָהֵאם, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ יב

ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְוגֹו'. ּוָבא ַהֵּפרּוׁש 



ֶקה א, ב) ֵאי ֶזהּו ִּכּבּוד, ַמֲאִכיל ּוַמְׁש (קדושין ל

  ַמְלִּביׁש ּוְמַכֶּסה ּומֹוִציא:
 לד. ֶׁשּלֹא ַלֲהרֹג ָנִקי:

ג) לֹא ֶׁשּלֹא ָלֲהרֹג ֶנֶפׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ י

  ִתְרָצח:
 לה. ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹת ֶעְרַות ֵאֶׁשת ִאיׁש:
(שמות כ ֶׁשּלֹא ָלבֹא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר 

ּוף ְסָתם יב) לֹא ִתְנָאף. ּוָבא ַהֵּפרּוׁש ֶׁשָּלׁשֹון ִנא

ל (רש"י ַמְׁשָמע ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ז"

ִנְכָּפל עה"ת שם) ֵאין ִנאּוף ֶאָּלא ְבֵאֶׁשת ִאיׁש. וְ 

ם ֶזה ַהָּלאו ְּבֵסֶדר ַאֲחֵרי מֹות ֶׁשָּכתּוב ָׁש 

  ':ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך וכוְּבֵפרּוׁש (ויקרא יח כ) ְוֶאל 
 לו. ֶׁשּלֹא ִלְגנֹב ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל:

(שמות כ  ֶׁשּלֹא ִלְגנֹב ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר

ֹות יג) לֹא ִתְגנֹב, ּוָבא ַהֵּפרּוׁש ֶׁשְּבגֹוֵנב ְנָפׁש

  ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר (סנהדרין פו, א):
 לז. ֶׁשּלֹא ְלָהִעיד ְּבֶׁשֶקר:

ת כ יג) א ְלָהִעיד ֵעדּות ֶׁשֶקר, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמוֶׁשּלֹ

קֹום לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר, ְוִנְכְּפָלה ְּבָמ 

 ַאֵחר ְּבָלאו ַאֵחר ֵעד ָׁשְוא:
 לח. ֶׁשּלֹא ַלֲחמֹד:

ְחֻּבָּלה ֶׁשּלֹא ְלַהֲעלֹות ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו ַלֲעשֹֹות ּתַ 

נּו ֵמַאֵחינּו, ָלַקַחת ָלנּו ַמה ֶּׁשהּוא ְלזּוָלֵת 

ָך ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ יד) לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרעֶ 

ְוגֹו'. ּוְכָבר הֹוִכיחּו ז"ל (מכילתא יתרו) 

ד ִמָּפסּוק ַאֵחר ִּדְכִתיב (דברים ז כה) לֹא ַתְחמֹ

ד ֵאינֹו וגו' ְוָלַקְחָּת ְלָך. ֶׁשִאּסּור ָלאו ְּדלֹא ַתְחמֹ

ה. ַוֲאִפּלּו ָנַתן ִנְגָמר ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ּבֹו ַמֲעֶׂש 

ל ַהָּדִמים ַלֲחֵבירֹו ַעל ַהֵחֶפץ, עֹוֵבר ַּגם ֵּכן עַ 

ָלאו ְּדלֹא ַתְחמֹד, ֶׁשֵאין ָלאו ְּדלֹא ַתְחמֹד 

ְכֵרַח ִנְתָקן ִּבְנִתיַנת ַהָּדִמים ָּכל ְזַמן ֶׁשֶּדֶרְך הֶ 

ְלָקחֹו ִמֶּמּנּו, ֵּכן הּוא ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי 

  :ְלַרּבֹוֵתינּו ז"ל

 נֹוי:לט. ֶׁשּלֹא ַלֲעשֹֹות צּוַרת ָאָדם ֲאִפּלּו לְ 
ן ֶׁשּלֹא ַלֲעשֹֹות צּוַרת ָאָדם ִמּׁשּום ָּדָבר, הֵ 

 ְלנֹוי, ִמַּמָּתכֹות ֵהן ֵמֵעץ ָוֶאֶבן ְוֻזָלָתם, ַוֲאִפּלּו

ְרׁשּו ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ כ) לֹא ַתֲעשֹּון ִאִּתי, ְודָ 

ִתי, ְּכלֹוַמר לֹא ז"ל (ר"ה כד ב) לֹא ַתֲעשֹּון אֹו

 ַתֲעשֹּון ִּדְמיֹון אֹוָתּה צּוָרה ְּדַהְינּו גּוף ָאָדם

ֶׁשָּכַתְבִּתי ָעֶליָה ְבתֹוָרִתי (בראשית א כו) 

ַּצד ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו, ְוַהַּכָּוָנה ַבָּכתּוב ִמ 

 נּו ַעל ֵחֶלקַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּנַתן ּבֹו. ּוַמה ֶׁשָאְמרּו ְּבַצְלֵמ 

 הּוא בֹו ֶכל ֶׁשָּבָאָדם, ִמְּפֵני ֶׁשַהֵּׂשֶכל ֻּכּלֹוַהֵּׂש 

נֹו ָּברּוְך הּוא, ֲאָבל ֵאין ׁשּום ִּדְמיֹון ַאֵחר ֵּבי

נֹו) ָברּוְך הּוא ּוֵבין ׁשּום ִּבְרָיה (ֶׁשָּקַדם ִעְניָ 

ֶסל ְמִנְבָרָאיו ָחִליָלה. ְוָלאו ְּדלֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך פֶ 

ֵּתָעֵבד. ְוֶזה ַהָּלאו ֶׁשלֹא ַנֲעֶׂשה ׁשּום צּוָרה ׁש

ָלל ְמֻיָחד ְלצּוַרת ָאָדם ֶׁשּלֹא ַנֲעֶׂשה אֹותֹו ְכ 

  ֲאִפּלּו ְלנֹוי, ְוֶזה ְלַהְרִחיק ֲעבֹוָדה ָזָרה:
 מ. ֶׁשּלֹא ִלְבנֹות ַאְבֵני ָּגִזית:

ְרֶזל. ֶׁשּלֹא ִנְבֶנה ִמְזֵּבַח ֲאָבִנים ֶׁשִּיַּגע ָּבֶהן ּבַ 

ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית,  ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כ כב) לֹא

ן ִּפרּוׁש ָּגִזית (רמב"ן שם) הּוא ְּכֶׁשּפְֹסִלין ִמ 

, ָהֶאֶבן ִּבְכִלי ַבְרֶזל. ְוִאם ִנְבֶנה ְבַאְבֵני ָגִזית

  ָּפסּול:
 מא. ֶׁשּלֹא ִלְפסַֹע ַעל ַהִּמְזֵּבַח:

י ֶׁשּלֹא ֶׁשּלֹא ַלֲעלֹות ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבַמְדֵרגֹות ְּכדֵ 

שמות ה ְּפִסיעֹות ַּגּסֹות ַּבֲעלֹותֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (ַיֲעֶׂש 

ר לֹא כ כג) ְולֹא ַתֲעֶלה ְּבַמֲעלֹות ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁש 

ָׁשם  ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו. ֶאָּלא ְּכֶׁשהּוא עֹוֶלה

ן ְמַהֵּלְך ְּבַנַחת ּוְבִיְרָאה, ָעֵקב ְּבַצד ּגּוָדל, ְוכֵ 

 שם): ֶנֱאַמר ִּבְמִכְלָּתא (יתרו

 

 


