ספר המדע  הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים  פרק ד-ה

יח ִּידין,
וְּ אֶ חָ ד שֶ עָ בַ ד מֵׁ הֶ ן עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,וְּ סו ְֹּקלִּ ין אוֹתָ ן כִּ ִּ
ּומָ מ ֹונָן לְּ יו ְֹּרשֵׁ יהֶ ן.
וִוְּ הֵׁ יאַ ְך ִּדין עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת? בִּ זְּ מַ ן שֶ תְּ הֵׁ א ְּראּויָה לֵׁעָ ׂשוֹת עִּ יר
הַ נ ִַּדחַ ת ,בֵׁ ית ִּדין הַ גָדוֹל שוֹלְּ ִּחין וְּ דו ְֹּר ִּשין וְּ חו ְֹּק ִּרין ,עַ ד
רּורה שֶ ה ְֻּדחָ ה כָל הָ עִּ יר א ֹו רֻ בָ ּה ,וְּ חָ זְּ רּו
שֶ י ְֵּׁדעּו בִּ ְּרָאיָה בְּ ָ
ַלעֲבו ָֹדה ז ָָרה.
ַאחַ ר כְָך שוֹלְּ ִּחין לָהֶ ן ְּשנֵׁי תַ לְּ ִּמ ֵׁידי ֲחכ ִָּמים לְּ הַ זְּ הִּ יר אוֹתָ ן
ּולְּ הַ ֲחזִּ ָירן .אִּ ם חָ זְּ רּו וְּ עָ ׂשּו תְּ שּובָ ה  -מּוטָ ב; וְּ אִּ ם עָ ְּמדּו
בְּ אִּ ּוַלְּ תָ ן  -בֵׁ ית ִּדין ְּמצַ ּוִּ ין לְּ כָל י ְִּּׂש ָראֵׁ ל ַלעֲלוֹת ֲעלֵׁיהֶ ן
לַצָ בָ א ,וְּ הֵׁ ן צָ ִּרין ֲעלֵׁיהֶ ן וְּ עו ְֹּרכִּ ין עִּ מָ הֶ ם ִּמלְּ חָ מָ ה עַ ד
שֶ תִּ בָ קַ ע הָ עִּ יר.
כְּ שֶ תִּ בָ קַ ע ִּ -מיָד מַ ְּרבִּ ין לָהֶ ם בָ תֵׁ י ִּדינִּין וְּ ָדנִּים אוֹתָ ן .כָל ִּמי
שֶ בָ אּו עָ לָיו ְּשנֵׁי עֵׁ ִּדים שֶ עָ בַ ד עֲבו ָֹדה ז ָָרה ַאחַ ר שֶ הִּ תְּ רּו ב ֹו
ישין אוֹת ֹו :אִּ ם נ ְִּּמצְּ אּו כָל הָ עוֹבְּ ִּדים ִּמעּוטָ ּה -
 מַ פְּ ִּר ִּּושָאר הָ עִּ יר נִּצָ ל; נ ְִּּמצְּ אּו רֻ בָ ּה  -מַ עֲלִּ ין אוֹתָ ן
סו ְֹּקלִּ ין אוֹתָ ןְּ ,
לְּ בֵׁ ית ִּדין הַ גָדוֹל וְּ גוֹמְּ ִּרין שָ ם ִּדינָם ,וְּ הו ְֹּרגִּ ין כָל אֵׁ לּו
ָאדם אֲשֶ ר בָ ּה לְּ פִּ י חֶ ֶרב,
שֶ עָ בְּ דּו בַ סַ יִּףּ .ומַ כִּ ין אֶ ת כָל נֶפֶ ש ָ
טַ ף וְּ נ ִָּשים ,אִּ ם ה ְֻּדחָ ה ֻכלָּה; וְּ אִּ ם נ ְִּּמצְּ אּו הָ עוֹבְּ ִּדים רֻ בָ ּה -
מַ כִּ ים אֶ ת כָל הַ טַ ף וְּ הַ נ ִָּשים שֶ לָעוֹבְּ ִּדים לְּ פִּ י חֶ רֶ ב.
ּובֵׁ ין שֶ ה ְֻּדחָ ה ֻכלָּה בֵׁ ין שֶ ה ְֻּדחּו רֻ בָ ּה  -סו ְֹּקלִּ ין אֶ ת מַ ִּדיחֶ יהָ ,
ּומ קַ בְּ צִּ ין כָל ְּש ָללָּה אֶ ל תוְֹך ְּרחוֹבָ ּה .אֵׁ ין לָּה ְּרחוֹב -
ְּ
עו ִֹּׂשין לָּה ְּרחוֹב .הָ יָה ְּרחוֹבָ ּה חּוצָ ה לָּה  -ב ֹונִּין חוֹמָ ה חּוץ
כנֵׁס לְּ ת ֹוכָּה ,שֶ ֶנאֱמַ ר" :אֶ ל תוְֹך ְּרחֹבָ ּה" (שם
ִּממֶ נּו עַ ד שֶ יִּ ָ
יג,יז) .וְּ הו ְֹּרגִּ ין כָל נֶפֶ ש חַ יָה ֲאשֶ ר בָ ּה ,וְּ ׂשו ְֹּרפִּ ין אֶ ת כָל
ּוׂש ֵׁרפָ תָ ּה ִּ -מצְּ וַת עֲׂשֵׁ ה,
ְּש ָללָּה עִּ ם הַ מְּ ִּדינָה בָ אֵׁ שְּ .
שֶ ֶנאֱמַ ר" :וְּ ׂשָ ַרפְּ תָ בָ אֵׁ ש אֶ ת הָ עִּ יר וְּ אֶ ת כָל ְּש ָללָּה" (שם).
ז ִנִּכְּ סֵׁ י הַ צַ ִּד ִּיקים שֶ בְּ ת ֹוכָּה ,וְּ הֵׁ ם ְּשָאר יו ְֹּשבֵׁ י הָ עִּ יר שֶ ֹּלא
ֻה ְּדחּו עִּ ם רֻ בָ ּה  -נ ְִּּׂש ָרפִּ ין בִּ כְּ ַלל ְּש ָללָּה; הוֹאִּ יל וְּ י ְָּשבּו שָ ם,
מָ מ ֹונָן ָאבֵׁ ד .וְּ כָל הַ ֶנ ֱהנֶה ִּממֶ נָה בְּ כָל שֶ הּוא  -לוֹקֶ ה ַאחַ ת,
שֶ ֶנאֱמַ ר" :וְּ ֹלא י ְִּּדבַ ק בְּ י ְָּדָך ְּמאּומָ ה ִּמן הַ חֵׁ ֶרם" (שם)ִ .חִ
וְּ עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת שֶ הּוזְּ מּו עֵׁ ֶדיהָ  -כָל הַ מַ ֲחזִּ יק בִּ ְּנכָסֶ יהָ ָ ,זכָה,
ּומֻ תָ ר לֵׁהָ נוֹת ב ֹו ,שֶ ה ֲֵׁרי הּוזְּ מּו .וְּ לָמָ ה ָזכָה בָ ּה? שֶ כָל אֶ חָ ד
וְּ אֶ חָ ד כְּ בָ ר הִּ פְּ ִּקיר מָ מוֹנ ֹו ִּמשָ עָ ה שֶ נִּגְּ מַ ר ִּדינָּה.
וְּ אֵׁ ינָּה נִּבְּ נֵׁית לְּ ע ֹולָם ,וְּ כָל הַ ב ֹונֶה אוֹתָ ּה לוֹקֶ ה ,שֶ ֶנאֱמַ ר:
"ֹלא תִּ בָ נֶה עוֹד" (שם)ּ .ומֻ תָ ר ַלעֲׂשוֹתָ ּה ַגנוֹת ּופַ ְּר ֵׁדסִּ ים,
שֶ ֶנאֱמַ רֹ" :לא תִּ בָ נֶה עוֹד" ֹ -לא תִּ בָ נֶה ְּמ ִּדינָה כְּ מוֹת
שֶ הָ יְּתָ ה.

ט ִשַ י ָָרה הָ עוֹבֶ ֶרת ִּממָ קוֹם לְּ מָ קוֹם ,אִּ ם עָ בְּ ָרה בְּ עִּ יר
לשים יוֹם ֶ -נ ֱה ָרגִּ ין
הַ נ ִַּדחַ ת וְּ ה ְֻּדחָ ה עִּ מָ ּה :אִּ ם שָ הָ ת שָ ם ְּש ִּ
בַ סַ יִּףּ ,ומָ מ ֹונָם ָאבֵׁ ד; וְּ אִּ ם לָאו  -הֵׁ ן בִּ סְּ ִּקילָהּ ,ומָ מ ֹונָם
לְּ יו ְֹּרשֵׁ יהֶ ן.
יִנִּכְּ סֵׁ י ַאנְּשֵׁ י ְּמ ִּדינָה ַאחֶ ֶרת שֶ הָ יּו מֻ פְּ קָ ִּדין בְּ ת ֹוכָּה ַ -אף עַ ל
פִּ י שֶ ִּּקבְּ לּו ֲעלֵׁיהֶ ן ַאח ֲָריּות ,אֵׁ ין נ ְִּּׂש ָרפִּ ין ,אֶ לָא י ְַּחזְּ רּו
לְּ בַ עְּ לֵׁיהֶ ן ,שֶ ֶנאֱמַ רְּ " :ש ָללָּה" (שם) ,וְּ ֹלא ְּשלַל חֲבֶ ְּרתָ ּה .נִּכְּ סֵׁ י
הָ ְּרשָ עִּ ים שֶ ה ְֻּדחּו שֶ הָ יּו מֻ פְּ קָ ִּדין בִּ ְּמ ִּדינָה ַאחֶ ֶרת :אִּ ם
נ ְִּּקבְּ צּו עִּ מָ ּה  -נ ְִּּׂש ָרפִּ ין בִּ כְּ ָללָּה; וְּ אִּ ם לָאו  -אֵׁ ין ְּמאַ בְּ ִּדין
אוֹתָ ן ,אֶ לָא ִּינָתְּ נּו לְּ יו ְֹּרשֵׁ יהֶ ן.
יא ִבְּ הֵׁ מָ ה ,חֶ צְּ יָּה שֶ לְּ עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת וְּ חֶ צְּ יָּה שֶ לְּ עִּ יר ַאחֶ ֶרת,
ֲסּורה .וְּ עִּ סָ ה שֶ הִּ יא כֵׁן  -מֻ תֶ ֶרת,
שֶ הָ יְּתָ ה בְּ ת ֹוכָּה  -ה ֲֵׁרי ז ֹו א ָ
לְּ פִּ י שֶ אֶ פְּ שָ ר ַל ֲחֹלק הָ עִּ סָ ה .יב ִבְּ הֵׁ מָ ה שֶ לְּ עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת
ֲסּורה בַ ֲהנָָאה ,כְּ שוֹר הַ נִּסְּ קָ ל שֶ נ ְִּּשחַ ט.
שֶ נ ְִּּשחֲטָ ה  -א ָ
ְּׂשעַ ר הָ רֹאש ,בֵׁ ין שֶ ַל ֲאנ ִָּשים בֵׁ ין שֶ לְּ נ ִָּשים שֶ בָ ּה  -מֻ תָ ר
בַ ֲהנָָאה .אֲבָ ל שֶ לְּ פֵׁ ָאה נָכְּ ִּרית  -הֲרֵׁ י הּוא ִּמכְּ ַלל ְּש ָללָּה,
וְּ ָאסּור .יג ִפֵׁ רוֹת ְּדקָ לִּ ים שֶ בְּ ת ֹוכָּה  -מֻ תָ ִּרין ,שֶ ֶנאֱמַ ר:
"תִּ ְּקבֹץ [ ]...וְּ ׂשָ ַרפְּ תָ " (שם) ִּ -מי שֶ אֵׁ ינ ֹו ְּמחֻ סָ ר אֶ לָא ִּקבּוץ,
יָצְּ אּו פֵׁ רוֹת הַ מְּ חֻבָ ִּרין ,שֶ הֵׁ ן ְּמחֻ סָ ִּרין תְּ לִּ ישָ ה וְּ ִּקבּוץ
ּוׂש ֵׁרפָ ה .וְּ הּוא הַ ִּדין לִּ ְּׂשעַ ר הָ רֹאש ,וְּ אֵׁ ין צָ ִּריְך לוֹמַ ר
ְּ
הָ אִּ ילָנוֹת עַ צְּ מָ ן שֶ הֵׁ ן מֻ תָ רוֹתַ ,וה ֲֵׁרי הֵׁ ן שֶ לְּ יו ְֹּרשֵׁ יהֶ ן.
הַ הֶ ְּק ֵׁדשוֹת שֶ בְּ ת ֹוכָּה  -קָ ְּדשֵׁ י ִּמזְּבֵׁ חַ יָמּותּו" :זֶבַ ח ְּרשָ עִּ ים
תוֹעֵׁ בָ ה" (משלי כא,כז); קָ ְּדשֵׁ י בֶ ֶדק הַ בַ יִּת יִּפָ דּו ,וְּ ַאחַ ר כְָך
ׂשו ְֹּרפִּ ין אוֹתָ ן* ,שֶ ֶנאֱמַ רְּ " :ש ָללָּה" (דברים יג,יז) ,וְּ ֹלא ְּשלַל
שָ מַ יִּם .ידִהַ בְּ כוֹר וְּ הַ מַ עֲׂשֵׁ ר שֶ בְּ ת ֹוכָּה :תְּ ִּמימִּ ין  -ה ֲֵׁרי הֵׁ ם
קָ ְּדשֵׁ י ִּמזְּ בֵׁ חַ  ,וְּ יָמּותּו; ּובַ ֲעלֵׁי מּומִּ ין  -ה ֲֵׁרי הֵׁ ן בִּ כְּ ַלל
"בְּ הֶ ְּמתָ ּה" (שם יג,טז) ,וְּ ֶנ ֱה ָרגִּ ין.
הַ תְּ רּומוֹת שֶ בְּ ת ֹוכָּה :אִּ ם הִּ גִּ יעּו לְּ יַד כֹהֵׁ ן ִּ -י ְּר ְּקבּוִּ ,מפְּ נֵׁי
שֶ הֵׁ ן ְּנכָסָ יו; וְּ אִּ ם ע ֲַדיִּן הֵׁ ן בְּ יַד י ְִּּׂש ָראֵׁ ל ִּ -ינָתְּ נּו לְּ כֹהֵׁ ן
ּוקדֻ שָ תָ ן ְּקדֻ שַ ת
שֶ לִּ ְּמ ִּדינָה ַאחֶ ֶרת ,מִּ פְּ נֵׁי שֶ הֵׁ ן נִּכְּ סֵׁ י שָ מַ יִּםְּ ,
הַ גּוףִ .טו ִמַ עֲׂשֵׁ ר שֵׁ נִּי ,וְּ כֶסֶ ף מַ עֲׂשֵׁ ר שֵׁ נִּי ,וְּ כִּ תְּ בֵׁ י הַ ֹּק ֶדש
שֶ בְּ ת ֹוכָּה  -ה ֲֵׁרי אֵׁ לּו ִּי ָגנְּזּו.
טזִכָל הָ עוֹׂשֶ ה ִּדין בְּ עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת  -ה ֲֵׁרי זֶה כְּ מַ ְּק ִּריב ע ֹולָה
כָלִּ יל ,שֶ ֶנאֱמַ ר" :כָלִּ יל ַליי אֱֹלהֶ יָך" (שם יג,יז) .וְּ ֹלא עוֹד ,אֶ לָא
שֶ מְּ סַ לֵׁק חֲרוֹן ַאף ִּמיִּ ְּׂש ָראֵׁ ל ,שֶ ֶנאֱמַ ר" :לְּ מַ עַ ן יָשּוב יי
מֵׁ חֲרוֹן אַ פ ֹו" (שם יג,יח); ּומֵׁ בִּ יא ֲעלֵׁיהֶ ם בְּ ָרכָה וְּ ַרח ֲִּמים,
שֶ ֶנאֱמַ ר" :וְּ נָתַ ן לְּ ָך ַרח ֲִּמים וְּ ִּרחַ ְּמָך וְּ הִּ ְּרבֶ ָך" (שם).

ִ ּ ֶׂפ ֶׂרקִחֲמישי
א ִהַ מֵׁ סִּ ית אֶ חָ ד ִּמיִּ ְּׂש ָראֵׁ ל ,בֵׁ ין אִּ יש בֵׁ ין אִּ שָ ה ֲ -ה ֵׁרי זֶה
נִּסְּ קָ לַ ,אף עַ ל פִּ י שֶ ֹּלא עָ בַ ד הַ מּוסָ ת וְּ ֹלא הַ מֵׁ סִּ ית עֲבו ָֹדה
ז ָָרה ,אֶ לָא ִּמפְּ נֵׁי שֶ הו ָֹרהּו ַלעֲבֹד .בֵׁ ין שֶ הָ יָה הַ מֵׁ סִּ ית הֶ ְּדיוֹט
בֵׁ ין שֶ הָ יָה נָבִּ יא ,בֵׁ ין שֶ הָ יָה הַ מּוסָ ת י ִָּחיד ,אִּ יש א ֹו אִּ שָ ה,


י) אותָ ן .ק' :אותָּ ּה.
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א ֹו י ְִּּח ִּידים ִּ -מיתָ ת ֹו בִּ סְּ ִּקילָהִ .ב ִהַ מֵׁ סִּ ית אֶ ת רֹב ַאנְּשֵׁ י
הָ עִּ יר  -ה ֲֵׁרי זֶה 'מַ ִּדיחַ ' ,וְּ אֵׁ ינ ֹו נ ְִּּק ָרא 'מֵׁ סִּ ית'.
הָ יָה זֶה שֶ הִּ ִּדיחַ ֹרב הָ עִּ יר נָבִּ יא ִּ -מיתָ ת ֹו בִּ סְּ ִּקילָה.
יח ִּידים ,וְּ אֵׁ ינָם כְּ ַאנְּשֵׁ י עִּ יר הַ נ ִַּדחַ ת,
וְּ הַ נ ִָּד ִּחים  -ה ֲֵׁרי הֵׁ ן כִּ ִּ

