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פסוקי התורה שבכתב
ויקרא יט,ד: 
האיסור לפנות 
אחר עבודה זרה

ֵואלֵֹהי  זרה[  עבודה  בהבלי  מחשבותיכם  את  תעסיקו  ]אל  ָהֱאִליִלם  ֶאל  ְפנּו  ּתִ ַאל 
ָכה ]אלילים, שנוצקו ממתכת )ת"א([ לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם, ֲאִני יי ֱאלֵֹהיֶכם: ַמּסֵ

דברים יב,כט‑לא: 
האיסור לשאול 
על דרך עבודתה 
וההתרחקות 
מדרכי הגויים

ֶניָך,  ת אֹוָתם ִמּפָ ה ָלֶרׁשֶ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ַיְכִרית יי ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ּכִ
ְמָדם  ֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ַאֲחֵרי ִהּשָׁ ּנָ ן ּתִ ֶמר ְלָך ּפֶ ַאְרָצם: ִהּשָׁ ְבּתָ ּבְ ּתָ ֹאָתם ְוָיׁשַ ְוָיַרׁשְ
ֶאת  ה  ָהֵאּלֶ ַהּגֹוִים  ַיַעְבדּו  ֵאיָכה  ֵלאֹמר  ֵלאלֵֹהיֶהם  ְדרֹׁש  ּתִ ּוֶפן  ֶניָך,  ִמּפָ
ּתֹוֲעַבת  ָכל  י  ּכִ ֱאלֶֹהיָך,  ַליי  ֵכן  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ָאִני:  ם  ּגַ ן  ּכֵ ה  ְוֶאֱעׂשֶ ֱאלֵֹהיֶהם 
ְרפּו  ֹנֵתיֶהם ִיׂשְ ֵניֶהם ְוֶאת ּבְ י ַגם ֶאת ּבְ ֵנא ָעׂשּו ֵלאלֵֹהיֶהם ּכִ ר ׂשָ ]ריחוק[ יי ֲאׁשֶ

ָבֵאׁש ֵלאלֵֹהיֶהם:

במדבר טו,לט: 
האיסור לתור 
אחר עבודה זרה 
והמינות

יֶתם ֹאָתם,  ל ִמְצֹות יי ַוֲעׂשִ ם ֶאת ּכָ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ
ם  ר ַאּתֶ ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ]בכפירה[ ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ]בזנות ובתאוות[ ֲאׁשֶ

זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:

במדבר טו,ל‑לא: 
המגדף

ף  ר ֶאת יי הּוא ְמַגּדֵ ָיד ָרָמה ]במרד[ ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהּגֵ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוַהּנֶ
י ְדַבר יי  ה ]אין לה חלק לעולם הבא[: ּכִ ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ]מקלל[, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה: ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר, ִהּכָ ּבָ

שמות כ,ג‑ה: 
האיסור לעשות 
עבודה זרה 

ַחת,  ָאֶרץ ִמּתָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ר ּבַ מּוָנה ֲאׁשֶ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ לֹא ַתֲעׂשֶ
י ָאֹנִכי יי  ֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם, ּכִ ּתַ ַחת ָלָאֶרץ: לֹא ִתׁשְ ִים ִמּתַ ּמַ ר ּבַ ַוֲאׁשֶ
ִעים  ים ]הנכדים[ ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל ׁשִ א ּפֵֹקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ּבָ ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקּנָ

ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים, ְלֹאֲהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי: ]הנינים[ ְלׂשְֹנָאי: ְועֹׂשֶ

דברים יג,יג‑יט: 
עיר הנידחת

ם ֵלאֹמר: ָיְצאּו  ֶבת ׁשָ ר יי ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ָלׁשֶ ַאַחת ָעֶריָך ֲאׁשֶ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ּכִ
ִעיָרם  ֵבי  יֹׁשְ ֶאת  יחּו  ַויַּּדִ ָך  ְרּבֶ ִמּקִ )רש"י([  ה'  של  עולו  ]בלי  ְבִליַַּעל  ֵני  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ
ְוָחַקְרּתָ  ּתָ  ְוָדַרׁשְ ם:  ְיַדְעּתֶ ר לֹא  ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ֵנְלָכה  ֵלאֹמר, 
ָך:  ִקְרּבֶ ּבְ ַהזֹּאת  ַהּתֹוֵעָבה  ָתה  ֶנֶעׂשְ ָבר  ַהּדָ ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהּנֵה  ֵהיֵטב,  ַאְלּתָ  ְוׁשָ
ּה  ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב, ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת ּכָ ה ֶאת יֹׁשְ ה ַתּכֶ ַהּכֵ
ַרְפּתָ  ְוׂשָ ְרחָֹבּה  ּתֹוְך  ֶאל  ְקּבֹץ  ּתִ ָלָלּה  ׁשְ ל  ּכָ ְוֶאת  ָחֶרב:  ְלִפי  ּה  ֶהְמּתָ ּבְ ְוֶאת 
ל עֹוָלם לֹא  ְוָהְיָתה ּתֵ ִליל ַליי ֱאלֶֹהיָך,  ּכָ ָלָלּה  ׁשְ ל  ּכָ ְוֶאת  ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר 
ְלַמַען  להשמדה[,  ]המועמד  ַהֵחֶרם  ִמן  ְמאּוָמה  ָיְדָך  ּבְ ק  ִיְדּבַ ְולֹא  עֹוד:  ֶנה  ִתּבָ
ע ַלֲאֹבֶתיָך:  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ָיׁשּוב יי ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
ָך ַהיֹּום,  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ל ִמְצו ָתיו ֲאׁשֶ ֹמר ֶאת ּכָ קֹול יי ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ַמע ּבְ י ִתׁשְ ּכִ

ֵעיֵני יי ֱאלֶֹהיָך: ר ּבְ ַלֲעׂשֹות ַהיָּׁשָ


