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 ?האם מותר לי למכרו –מצאתי תליון נוצרי 
 הלוי-דחוח אדירמאת 

או שמא  בעל מאפיינים נוצריים מובהקים, האם מותר לו למכרו זהב וכיו"ב אדם שמצא תליון
הלכתי ומחשבתי די להבין נושא כ זרה?-משום איסור הנאה מעבודה אסור לו ליהנות ממנו

 רבנו הרמב"ם:, נחל בעיון בפסיקת ולהשיב על השאלה נכונה זה,

עוד פוסק רבנו  זרה הם".-זרה )ט, ד(: "הנוצרים עובדי עבודה-רבנו פוסק בהלכות עבודהא( 
זרה עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור -שם )ז, ג(: "עבודה

וכל  ,זרה עצמה-עבודהזרה, ו-למדנו אפוא, כי הנוצרים הם בגדר עובדי עבודה בהנאה".
סור א –ה גישים לפניה, וכל הנעשה בעבורובת שמ, והתקרשים לפולחנההחפצים שמשמ

 ו במתנה.ת אותתליהודי ליהנות ממנו, כלומר למכרו או ל

לעיל: "וכל הנעשה לכה לקבל תשובה מהירה מסוף ההכבר ניתן שנמשיך נעיר, כי רם ט
 בהנאה.אסור  – תפרסום דת הנצרו לשם אפילו רק לכן כל תליון שנעשה, ואסור" –בשבילה 

ה הדין ון לא נעשה לשם פרסום דת הנצרות אלא לשם נוי בלבד, מה יהיתליברם, ייתכן שה
 במקרה כזה? כדי להשיב על כך נעבור להלכה הבאה.

י כסף וזהב צורת חמה ולבנה ודרקון, אם היו כל   ןשם )ז, י(: "המוצא כלים ועליהפוסק  רבנוב( 
 – הרי אלו אסורין. ועל שאר הכלים – או בגדי שני, או שהיו חקוקים על הנזמים ועל הטבעות

 חזקתן לנואי ומותרין". – הנמצאות על הכלים מותרין, מפני שחזקתן לנוי. וכן שאר הצורות

אר בפירוש המשנה שם )ג, ג( מהן צורות חמה ולבנה ודרקון: "צורת חמה ולבנה, רבנו מב
 אין עניינו שימצא עיגול ויאמר זו השמש, או חצי עיגול ויאמר זה הירח, אלא בעלי הטלאסם

מייחסים לכוכבים צורות, עד שאומרים כי צורת שבתאי צורת זקן  [למיניהם ]=הקמיעות
יה זהב, וצורת השמש צורת מלך מוכתר שחור מופלג בזקנה, וצורת נוגה צורת נערה יפה עדו

ר"ל  'חמה ולבנה' יושב בעגלה, וכך מייחסים לכל המזלות והכוכבים צורות רבות ]...[ ואמרֹו
שימצא הצורה המיוחסת לחמה והצורה המיוחסת ללבנה לפי איזה דעה שתהיה. והדרקון 

 ו'.צורת איש בעל סנפירין וקשקשים רבים בגבו בין סנפיריו כקשקשי הדגים" וכ

 נחזור עתה להלכה האחרונה שהבאנו, וממנה עולות התובנות הבאות:

 .זרה גופה-, כי זו צורת עבודהאסור בהנאה –אם אדם מצא תליון שיש עליו דמות יש"ו ( 1

נעשתה חזקתו שהצורה שצוירה עליו  כי ,להתירויש מות אליל, דרה עליו שצוי כלי סתם( 2
י כסף וזהב או בגדי שני, או שהיו חקוקים על הנזמים ועל כל  "בדובר אם מ, ברם .נויל

 זרה ופרסומה.-ודהשם עבזקתן שנעשו לא רק לנוי, אלא גם ל", לעולם אסור, כי חהטבעות
 .זרה-תכשיט ולכן ברור שחזקתו שנעשה לשם עבודהתליון הוא בגדר 

ללא צורת אליל או  ד,צא תליון זהב או כסף בצורת צלב בלביהא הדין אם אדם מברם, מה ג( 
ודאי שהגוי שקנה תכשיט סוג זה, אין חזקתו רק לנוי, אלא כי גם תליון מנראה  ?דמות כלשהי

ציירו כלי הזהב והכסף, שאף שוכמו  .זרה-עבודה סוםפר לשם ואולי בעיקר כזה, כוונתו גם
  .ים בהנאהאסור –לנוי  רקכל שאין חזקתן  גם לנוי, את דמות האליל עליהם
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כי הם "עשויים  הללו כסף והזהבכלי המסביר שם בפירושו, שרבנו אוסר את  ָמרי יוסף קאפח
לפולחן", ולפי דעתי הוא אינו מדייק באבחנתו, כי רבנו לא הזכיר בהלכה את עניין הפולחן, 

כל שלא נעשו רק לשם נוי, אלא אפילו רק ר, וכאמו אלא רק התנה אם נעשו לשם נוי או לא.
 הם אםאין אנו יודעים ה לדעת רבנו, גם אם בהנא יםאסור –זרה -לפאר ולפרסם עבודה

 משמשים בפועל לפולחן.

  פולחן מחשבתי?מעשי או גם  פולחן – זרה-עבודה

זרה איננו רק בפולחן מעשי, אלא גם בפולחן -לדעת רבנו עוון עבודהחשוב להוסיף, כי 
רק (, שגם מי שמצורפות בסוף המאמרזרה )-. שהרי רבנו מבאר בהלכות עבודהמחשבתי

 אף שאינו עובדּה ו[]=במחשבת מודה בה ובן אם הואוכמזרה -אחר עבודה במחשבתופונה 
 זרה.-זה בגדר עובד עבודההרי  –

נועד לחזק ולהפיץ את האמונה ביש"ו ובדת הנצרות, וגורם  ליוןולכן, מכיוון שברור שאותו הת
-לעבודה משמשהרי הוא אסור בהנאה גם מטעם שהוא  – זרה במחשבה בוודאי-לעבודה

 זרה, שהרי הוא גורם לפנות אחריה במחשבה.

ולא רק במחשבה,  בפועלזרה -הוא בגדר משמש לעבודה ויתרה מזאת, נראה שתליון מסוג זה
כי אותו גוי מגפפו ומחבקו ומנשקו בכל עת שהוא צולב את עצמו ומודה ביש"ו. כלומר, הוא 

פולחן, שהרי פולחנה בין השאר הוא מעשה ההצטלבות, אשר מבטא את  הלמעשמשמש 
(. ולכן לפי דעתי, תליון זה , יתעלה מסכלותםהאמונה ביש"ו )מעין ה"שמע ישראל" שלהם

 , מפני שהוא משמש בפועל לעבודת אלילים.זרה-הוא בגדר משמש לעבודה

 לנהוג בתליון זה?כיצד יש 

זרה, ויש לנהוג בו כפסק רבנו שם: "כיצד -כאמור, דין תליון זה לפי דעתי כדין משמשי עבודה
שוחק  ?כגון משמשיה ותקרובת שלה ,זרה ושאר דברים שהן אסורים בגללה-מאבד עבודה

וזורה לרוח, או שורף ומטיל לים המלח". והטוב ביותר לדעתי לתת לצורף ירא שמים את 
התליון הזה כדי שישחק אותו היטב, והמוצא יזרה אותו לרוח בעצמו, כדי לזכות במצוה גדולה 

 זרה.-וחשובה של ביעור עבודה

מכוניתו וכיו"ב, אין בזה אמנם, אם יש לאדם צורת צלב על הטפטים בקירות ביתו או כסמל ל
צורות שנמצאו , וכמו שפוסק רבנו בעניין זרה-ממש, כי מלכתחילה הן לא נעשו לשם עבודה

 על שאר הכלים והחפצים.

 זרה פרק שני-הלכות עבודה

זרה -העבוד ר שיש איסור חמור לעבוד, אשר מהן עולה בבירווהנה ההלכות שהזכרתי לעיל
 :בהבמחש

זרה בעבודתה, היאך עיקר עבודתה ומה משפטה -ספרים רבים חיברו עובדי עבודה ]ג[
ולא  נהרהר בה, ולאהוא, שלא לקרות באותן הספרים כלל, -ברוך-ומעשיה. ציוונו הקדוש

יםאסור, שנאמר " – בדבר מדבריה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה ילִּ ְפנּו ֶאל ָהֱאלִּ  'ויק]" ַאל תִּ
יָכה ַיַעְבדּו" :. ובעניין זה נאמר[ד יט, אֹמר א  יֶהם ל  אֹלה  ְדֹרׁש ל  שלא תשאל  –[ ל יב, 'דב]" ּוֶפן תִּ

ריה פי שאין אתה עובד: שדבר זה גורם לך להיפנות אח-על-על דרך עבודתה היאך היא, ואף
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יולעשות כמה שהן עושין, שנאמר " ן ַגם ָאנִּ וכל הלאוין האלו בעניין אחד . [שם]" ְוֶאֱעֶשה כ 
 ".זרה-אחר עבודה ]=במחשבתו[ הן, והוא שלא יפנה

אלא כל מחשבה שגורמת  להיפנות אחריה במחשבה,זרה בלבד הוא שאסור -ולא עבודה ]ד[
מוזהרין אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו  – קור עיקר מעיקרי התורהלו לאדם לע

 .לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב

שמא  ופעמים יחשוב בייחוד הבורא ,זרה-אחר עבודה []=במחשבתו פעמים יתור ?כיצד ]ה[
שמא היא אמת  ופעמים בנבואה ,מה לפנים מה לאחור הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה

שמא היא מן השמיים שמא אינה. ואינו יודע המידות שידון בהן  ופעמים בתורה ,שמא אינה
 יוצא לידי מינות.ונמצא יו, עד שיידע האמת על בור

יֶכם ֲאֶׁשר ַאֶתם " :בהועל עניין זה הזהירה תורה, ונאמר  ]ו[ ינ  י ע  י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחר  ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחר 
ים שמחשבתו לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שלומר כ ,[לט טו, 'במ]" ֹזנִּ

י ְלַבְבֶכם" :םמשגת האמת. כך אמרו חכמי יֶכםזו מינות; " – "ַאֲחר  ינ  י ע  לאו זנות. וזו  – "ְוַאֲחר 
 .הבא-גורם לאדם לטורדו מן העולם ]...[ זה

ת ָכל " :כנגד כל המצוות כולן היא: שנאמר זרה-מצות עבודה ]ז[ ְׁשגּו ְולֹא ַתֲעשּו א  י תִּ ְוכִּ
ְצֹו זרה הכתוב מדבר. הא למדת, שכל -ומפי השמועה למדו, שבעבודה[, כב ,שם]" תַהמִּ

רה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנצטוו הנביאים, פר בכל התווכ זרה-בעבודה המודה
ָּוה " :שנאמר ,מאדם עד סוף העולם ן ַהּיֹום ֲאֶׁשר צִּ יֶכם ה'מִּ . וכל [כג ,]שם" ָוָהְלָאה ְלֹדֹרת 

 כולן. והיא עיקר כל המצוות ,בכל התורה כולה מודהזרה, -בעבודה]=במחשבתו[  הכופר

רי זה מחרף ה – פי שלא עבדּה-על-אף, שהיא אמת זרה-בעבודה]=במחשבתו[  המודהכל  ]י[
 ומגדף את השם הנכבד והנורא.


