
Perek 5- Ten Commandments 

The Second Commandment 
 

 ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְּתמּוָנה ָּכל ֶפֶסל ְלָך ַתֲעֶׂשה לֹא: ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלָך ִיְהֶיה לֹא
 ָאנִֹכי ִּכי ָתָעְבֵדם אְולֹ ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא: ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמִים ַוֲאֶׁשר ִמָּתַחת ָּבָאֶרץ ַוֲאֶׁשר
 ְועֶֹׂשה: ְלׂשְֹנָאי ִרֵּבִעים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ָּבִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד ַקָּנא ל-ֵא לֶֹהיָך- ֱא ְידָֹוד

 :ִמְצֹוָתי ּוְלׁשְֹמֵרי ְלאֲֹהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד
 
  כ הלכה ד פרק פאה מסכת תוספתא. 1

 השמר רק אמר שנזרה עבודה עובד כאילו הצדקה מן עיניו המעלים שכל מניין קרחה בן יהושע' ר' אמ
 האמור בליעל מה בליעל בני אנשים יצאו מראו הוא ולהלן לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך

  .זרה עבודה כאן האמור בליעל אף ז"ע להלן
 
  טז הלכה ו פרק זרה עבודה מסכת תוספתא. 2

 את המכבד כל כך זרה עבודה עובד זה הרי למרקוליס אבן זורקש כשם במרגמה אבן כצרור אחר דבר
 .זרה עבודה עובד כאילו הוא הרי הרשע

 
  ה הלכה ד פרק זרה עבודה מסכת תוספתא. 3
 .זרה עבודה עובד כאילו לארץ לחוצה ויוצא שלום בשעת הארץ את המניח כל
 
  תלמידים והעמידו ה"ד ד פרק ב נוסחא נתן דרבי אבות. 4

 כסותך וקרע כליך את שבר יצרו לו אומר שהיום ז"ע עובד כאילו בגדיו את והקורע כליו תא המשבר
 .לו שומע והוא ז"ע ועבוד לך לו אומר הוא ולמחר

 
  א"ה /ב טור מא דף ט פרק נדרים מסכת ירושלמי תלמוד. 5

 תשתחוה ולא זר אל בך יהיה לא טעמא מאי זרה עבודה עובד כאילו ליצרו השומע כל ינאי רבי אמר
 .עליך תמליכהו אל שבקרבך זר נכר לאל

  
  א עמוד קיח דף פסחים מסכת בבלי תלמוד. 6

 שנאמר, זרה עבודה עובד כאילו -  המועדות את המבזה כל :עזריה בן אלעזר רבי משום ששת רב ואמר
  .תשמר המצות חג את בתריה וכתיב לך תעשה לא מסכה אלהי) לד שמות(
 
  ב עמוד ד דף טהסו מסכת בבלי תלמוד. 7
: הכא' כתי, כוכבים עבודת עובד כאילו -  הרוח גסות בו שיש אדם כל: יוחי בן ש"ר משום יוחנן ר"א
  .ביתך אל תועבה תביא ולא) ז דברים: (התם וכתיב, לב גבה כל' ה תועבת) טז משלי(
 
  א עמוד צב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 8

 והייתי) ז"כ בראשית (הכא כתיב, זרה עבודה עובד כאילו - ובדיבור המחליף כל: אלעזר רבי ױואמר
  .תעתעים מעשה המה הבל) 'י ירמיהו (התם וכתיב, כמתעתע בעיניו

 
  עשר חמשה פרק ה"ד רע עמוד) אייזנשטיין (המדרשים אוצר. 9
 לך יאמר ולמחר כך עשה לך אומר היום הרע יצר של אומנתו היא שכך, ז"ע עובד כאילו הכועס כל
  .ז"ע בודע
 

10. Isaac Arama (Spain, 1420-1494) 
Under the category of idolatry we must include a form which is particularly virulent 
today – the devoting of all energies and thoughts to the accumulation of wealth and 
achievement of worldly success. These are the mighty gods on which they rely, to which 
they pay allegiance and for which they repudiate the Lord on high and forsake His Torah, 
leaving it deserted and forlorn in a remote corner. This is the very essence of idolatry. 

 


