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Behar 5723 “Shabbat and Idolatry” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=355&Guidance=1  

  כה פרק ויקרא
י( מז) ִ֣ יג ְוכ  ר ַיִ֣ד ַתש ִּׂ֗ ֵּ֤ ב   ג  ְך ְותֹושָׁ מָָּׁ֔ ְך ע  ָ֥ יָך ּומָׁ ִ֖ ח  ֹו אָׁ מּ֑ ר ע  ְמַכִּׂ֗ ר ְונ  ֵּ֤ ב   ְלג  ְך ּתֹושָׁ מָָּׁ֔ ֹו ע  ֶקר אָ֥ ִ֖ ַחת ְלע  ְשַפָ֥ ר מ  ֵּֽ  :ג 
י( מח) ִ֣ ר ַאֲחר  ְמַכָּ֔ ה נ  ִ֖ ֹו ְגֻאלָׁ ְהֶיה־לּ֑ ד ּת  ָ֥ יו ֶאחָׁ ִ֖ ֶאחָׁ ּנּו מ  ֶלֵּֽ ְגאָׁ  :י 
ֹו אֹו־ֹד֞דֹו( מט) ּנּו ֶבן־ֹדדֹו   אֵּ֤ ֶלָּ֔ ְגאָׁ ר י  ֵ֧ ְשא  ֹו־מ  ֛רֹו אֵּֽ ֹו ְבשָׁ ְשַפְחּתִ֖ מ  ּנּו מ  ֶלּ֑ ְגאָׁ ה י  יגָׁ ָ֥ ש  ֹו־ה  ֹו אֵּֽ ל יָׁדִ֖ ֵּֽ ְגאָׁ  :ְונ 
ַשב  ( נ) הּו ְוח  ם־ֹקנ ָּ֔ ְשַנת   ע  ְכרֹו מ  ִ֣ מָׁ ֹו ה  ד לָּ֔ ל ְשַנִ֣ת ַעִ֖ ּ֑ ה ַהֹיב  יָׁ֞ ֶסף ְוהָׁ רֹו   ֶכֵּ֤ ְמכָׁ ר מ  ְסַפִ֣ ים ְבמ  נ ָּ֔ י שָׁ ָ֥ ימ  יר כ  ִ֖ כ  ְהֶיָ֥ה שָׁ ֹו י  מֵּֽ  :ע 
ֹוד( נא) ם־עָ֥ ֹות א  ים ַרבִ֖ ּ֑ נ  יֶהן   ַבשָׁ יב ְלפ  ִ֣ ֹו יָׁש  תָּ֔ ֶסף ְגֻאלָׁ ֶכִ֖ ֹו מ  ְקנָׁתֵּֽ  :מ 
ט( נב) ם־ְמַע֞ ר ְוא  ְשַאֵ֧ ים נ  ֛ נ  ל ַעד־ְשַנָ֥ת ַבשָׁ ִ֖ ֹו ַהֹיב  ַשב־לּ֑ י ְוח  ִ֣ יו ְכפ  נָָּׁ֔ יב שָׁ ִ֖ ֹו יָׁש  תֵּֽ  :ֶאת־ְגֻאלָׁ
יר( נג) ָ֥ ְשכ  ֛ה כ  נָׁ ִ֖ה שָׁ נָׁ ְהֶיִ֣ה ְבשָׁ ֹו י  מּ֑ ּו ע  ּנֵּֽ ְרֶדָ֥ א־י  ֵֹּֽ ֶרְך ל יָך ְבֶפִ֖ יֶנֵּֽ  :ְלע 
א( נד) ָֹ֥ ם־ל ל ְוא  ִ֖ א  גָׁ ֶלה י  ּ֑ א   ְבא  ְשַנִ֣ת ְויָׁצָׁ ל ב  ּוא ַהֹיב ָּ֔ ָ֥יו הִ֖ נָׁ ֹו ּובָׁ מֵּֽ  :ע 
י( נה) ֵּ֤ י־ל  ֵּֽ א   כ  ְשרָׁ י־י  ֵּֽ ים ל  ְבנ  ָּ֔ ד  י ֲעבָׁ ַדִ֣ ם ֲעבָׁ י ה ָּ֔ את  ָ֥ ם ֲאֶשר־הֹוצ  ִ֖ ֶרץ אֹותָׁ ֶאִ֣ ם מ  י  ּ֑ ְצרָׁ י מ  ִ֖ ָ֥ק ֲאנ  םקֱאֹל ְיֹקוָׁ  :יֶכֵּֽ

  כו פרק ויקרא
ּו( א) א־ַתֲעשׂ֨ ֵֹּֽ ם ל ֶכֶ֜ ם לָׁ יל ִּׂ֗ ֶסל ֱאל  ה   ּוֶפֵּ֤ בָׁ ימּו ּוַמצ  ִ֣ ק  א־תָׁ ֵֹּֽ ם ל ֶכָּ֔ ֶבן לָׁ ית ְוֶאִ֣ א ַמְשכ ִּׂ֗ ֵֹּ֤ ְּתנּו   ל ם ת  ת ְבַאְרְצֶכָּ֔ ְשַּתֲחֹוִ֖ ֵּֽ יהָׁ  ְלה  ֶלּ֑ י עָׁ ֛ י כ  ָ֥  ֲאנ 

ִ֖ק םקֱאֹל ְיֹקוָׁ  :יֶכֵּֽ
י( ב) רּו ֶאת־ַשְבֹתַתִ֣ ְשֹמָּ֔ י ּת  ִ֖ ש  ְקדָׁ אּו ּומ  ּ֑ ירָׁ י ּת  ִ֖ ֵּֽק ֲאנ    : ְיֹקוָׁ

  כז פרק ויקרא
ה( ט) מָָּׁ֔ ם־ְבה  ר ְוא  יבּו ֲאֶשׂ֨ ֵ֧ ּנָׁה ַיְקר  ֶמ֛ ן מ  ִ֖ ְרבָׁ ּ֑ק קָׁ יֹקוָׁ ר ֹכל   ַלֵּֽ ן ֲאֶשׂ֨ ָ֥ ּת  ּנּו י  ֶמ֛ ִ֖ק מ  ֶדש ַליֹקוָׁ ְהֶיה־ֹקֵּֽ ֵּֽ  :י 
א( י) ִֹ֣ ּנּו ל יֶפִּׂ֗ יר ַיֲחל  ָ֥ א־יָׁמ  ֵֹּֽ ֹוב ֹא֛תֹו ְול ע טָ֥ ִ֖ ע ְברָׁ ֹוב אֹו־ַרִ֣ ר ְבטּ֑ מ ׂ֨ ם־הָׁ יר ְוא  ֵּ֤ ה   יָׁמ  מָׁ ה ְבה  מָָּׁ֔ ְבה  ּוא ב  יָׁה־הָ֥ ֵּֽ ֹו ְוהָׁ תִ֖ ֶדש ּוְתמּורָׁ ְהֶיה־ֹקֵּֽ ֵּֽ  :י 

Alef.  

1. The problem being pondered by all of the commentators is the context of why at this 

juncture (26:2) should the Tora suddenly mention Shabbat and the Beit HaMikdash within 

the structure of a Hekeish (a single verse in which two diverse elements are associated with 

one another).  

2. In his first answer Abrabanel posits that even if the Jewish slave is not prepared to engage in 

practices prohibited by the Tora, we still have an obligation to redeem him, because of the 

fear that eventually he will be brought to do such things.  

In his second answer, A. presents an idea that was advance in Sifra, i.e., the Jewish servant 

will certainly wish to violate these laws immediately since he sees his master doing so and 

for this reason he must be redeemed.  

3. Beiur understands the phrase ּו א־ַתֲעשׂ֨ ֵֹּֽ ם ל ֶכֶ֜ ם לָׁ יל ִּׂ֗ ֶסל ֱאל  ה   ּוֶפֵּ֤ בָׁ ימּו ּוַמצ  ִ֣ ק  א־תָׁ ֵֹּֽ ם ל ֶכָּ֔ ֶבן לָׁ ית ְוֶאִ֣ א ַמְשכ ִּׂ֗ ֵֹּ֤  ל

ְּתנּו   ם ת  ְבַאְרְצֶכָּ֔  in 26:1 as not to be taken literally speaking about actual idolatry, but rather 

making statues and representations of all sorts of things that could eventually smooth the 

path to engaging in the worship of these statues. Essentially he is making a slippery slope 

argument. Furthermore, instead of confining himself to the case of the Jewish slave who has 

sold himself to a non-Jewish master, Beiur regards the passages as addressing the fate of 

the Jews in general, particularly those living in the land of Israel, that they should be careful 

not to embark on such a course of action, i.e., promoting plastic representations 

commemorating or giving respect to various personalities and events, that could lead to the 

promulgation of idolatry. 

4. According to Sephorno, unless you wish to make the Mitzva temporal so that it applies only 

to a time when there is either a Tabernacle or a Temple, you have to include those 

institutions that have come to take the place, however temporarily, of the Tabernacle and 

Temple. Then the Mitzva has a current application and is not just an occasion to reminisce 

about what we are without at the current time.  
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Beit.  

26:1 Ye shall make you no idols, neither shall ye rear you up a graven image, or a pillar, neither 

shall ye place any figured stone in your land, to bow down unto it; for I am the LORD your 

God. 

1. Onkelos saw the infinitive  and adverbial pronoun that followed the term אבן משכית, i.e., 

 and concluded that this must be something that is worshipped by bowing ,להשתחוות עלי'

down towards it.  

Netina LeGer, however, objects by saying that it does not make sense to simply conclude 

that the adjective משכית is synonymous with the infinitive that follows.  

R. Yaakov Tzvi Mecklenberg suggests that Onkelos derived his interpretation from the word  

  :itself משכית

 

 א פסוק כו פרק בהר פרשת ויקרא והקבלה הכתב
, שמאלית היא ן"שהשי אף השתחויה לשון משכית לפרש כוונתו, סגידא ואבן א"ת. משכית ואבן( )א

 מן היפך שהוא, שככה המלך וחמת כמו, הדבר השפלת ענינו תמצית אשר, ימנית ן"בשי שכך שרשו

 מן היפך שהוא המים וישכו וכן, שכך והשפלתה, עליה נקראת החמה התגברות, חמתו ותעל

 כי(, ו"כ' ה ירמיה) יקושים כשך לארץ מתחת והמוקש הפח מהטמנת ואמר, המים ועליית התגברות

 היא השתחויה והנה, האדמה מן פח היעלה שכתב כמה המקומות במורד לשומם המוקשים מדרך

 .סגידא ותרגמו משכית מלת אונקלס הבין ומזה, הקומה השפלת

2.    Targum Yonatan possibly derives his interpretation from the context, i.e., the earlier objects 

that the verse prohibits. Just as ם יל ִּׂ֗ ֶסל ֱאל  ּוֶפֵּ֤  are representations of images that are 

worshipped, if אבן משכית is mentioned in the same verse, it stands to reason that there are 

images emblazoned upon it as well, therefore engendering the need to bow down 

upon/towards it.  

Gimel.  

1. The Hava Amina in Sifra is that the Temple will be an awe-inspiring place because of what 

takes place there, who frequents it, the atmosphere that is created within it, etc. While this 

may all be true, the purpose of the Temple is to develop a fear of God as opposed to merely 

being confounded by a particular physical space.  

2. While מורא’s root is יראה, an emotion that should apply equally to Shabbat and Mikdash, the 

term שמירה is unique to Shabbat as is stated in one version of the Ten Commandments: 

(Devarim 5:12)  

ֹור ֛מִ֣ ֹום   שָׁ ת ֶאת־יָ֥ ִׂ֖֨ ֹו ַהַשבָׁ ר ְלַקְדשֶּ֑֜ ְּוָך׀ ַכֲאֶשָ֥ ָָ֥֥֣ק צ  ִ֣  :יָךקֱאֹל ְיֹקוָׁ

While the Kohanim and Leviim are given the primary responsibilities to maintaining the 

Mikdash and its holiness, the rest of the Jewish people are reduced to essentially passive by-

standers with respect to the sacrificial cult in the Temple. However, with respect to Shabbat, 

every Jew is given an equal responsibility for observing—“being Shomer”-- the prohibition 

against doing Melacha and all of the outgrowths of those rules.  

Daled.  

ּנּו  י ֲחִליפ ֶ֗ ַֽ א י  ֹוב ְבָר   ל ֹ֣ ֛תֹו טִ֥ יר א  א־ָיִמִ֥ ע ְב֑טֹוב   עְול ַֽ ֹ֣   אֹו־ר 

ה יר ְבֵהָמ֙ה ִבְבֵהָמָ֔ ר ָיִמִ֤ ׁש׃ ְוִאם־ָהֵמֵ֨ ד  ְהי ה־ק ַֽ ֹו ִיַֽ ּוָרת  ּוא ּוְתמַֽ ָיה־הִ֥  ְוָהַֽ

1. The three interpretations in ShaDaL: 
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a. The prohibition is to substitute one animal for another, with the Tora employing two 

synonyms for this process, יחליפנו and ימיר.  

b. (Ba’al HaTa’amim) Since the Ta’amim per force group together the words  אותוולא ימיר 

 ShaDaL raises a) .רע בטוב must be associated with לא יחליפנו therefore ,טוב ברע

question on this interpretation:  What is the need for או?)R.  

c. Moshe’s original intention: The Reisha of the verse should be grouped together:  ולא

 Once the general principle is stated, then each of the verbs is .יחליפנו ולא ימיר אותו

defined, beginning with the one that was mentioned last, i.e., טוב ברע=ולא ימיר אותו and 

  .רע בטוב=לא יחלפננו

2. See what is within parentheses on 1b. above.  

3.  R. Brecher explains the word או as אפילו. Therefore it would mean that one is not supposed 

to switch from a bad one to a good one, something that one might think is admirable; and it 

goes without saying that it is improper to switch from a good one to a bad one because that 

undercuts the whole idea of מעלין בקודש ואינם מורידים.  

Consider RaMBaM’s explanation for the prohibition of תמורה: 

  ד פרק תמורה הלכות ם"רמב
 יג הלכה

 ממעי הקדשים שולדות, אמו כקדושת הוא הרי אלא אחרת קדושה עוברה להקדיש הקדש בהמת על מערימין ואין

 בבכור שעשה כדרך בבטן לשנותו יכול ואינו אמו כקדושת מהן עובר כל והרי, שביארנו כמו קדושים הם אמם

 להתבונן ראוי, מעילה בסוף שביארנו כמו הם גזירות התורה חוקי שכל פי על אף, שמתקדש הוא ביציאתו שהבכור

 הטעמים רוב הבין שלמה שהמלך הראשונים חכמים אמרו הרי, טעם לו תן טעם לו ליתן יכול שאתה מה וכל בהן

 יגאל המקדיש ואם שאמר כענין, קדש יהיה ותמורתו הוא והיה הכתוב שאמר שזה לי יראה, התורה חוקי כל של

 נוטה אדם של שטבע, הרע יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה ירדה, עליו ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את

 תורה אמרה משוויו בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר והקדיש שנדר פי על ואף ממונו על ולחוס קניינו להרבות

 יחליפנה לפדותה יכול שאינו וכיון בו יחזור שמא הגוף קדושת בהמה הקדיש אם וכן, חומש יוסיף לעצמו פדה אם

 בפניו הכתוב סתם לפיכך, הוא טוב ויאמר ברע היפה יחליף ביפה הרע להחליף רשות לו תתן ואם, ממנה בפחותה

 ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים אלו וכל, קדש יהיה ותמורתו הוא והיה ואמר החליף אם וקנסו, יחליף שלא

 אומר הוא וכן, המעשים כל וליישר הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן התורה דיני ורוב, דעותיו

  . לשולחך אמת אמרים להשיב אמת אמרי קושט להודיעך, ודעת במועצות שלישים לך כתבתי הלא

 

 


