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 שיעור כללי   

   עממין ובשאר האומותולא תחנם בז'   חתנות ,איסורי כריתת ברית

  .ובדבריהם של רש"י ותוס' על אתר בדף כג. סוף הסוגיה , איסור חתנות ואיסור לא תחנם. הדיון מתחיל בהיום נעסוק בעז"ה בסוגיית איסור כריתת ברית

ין ההלכות הרבות שנשנו בו לבין  בסוף השיעור ננסה להתאים ב  . אלוי ההלכה בעניינים בדבריהם של מוני המצוות ובפסקסוגיה בדף עו.  המשכו של הדיון ב

     .'ים פרקים ט',י',יאובספר מלכבספר יהושע בפרק ט' בשמות כג' מה שעולה מן הפסוקים עצמם בדברים ז'  

   בדף עו.והסוגיה  סוגייתנו

 .  להו' עד סוף העמוד  נאכג. 'ורבנן אשכחן שפחה עובדת כוכבים מלראות את סוגיית הגמ'  יש  •

o  הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בספרו 'איילת השחר'. ביחס לדברי רש"י בד"ה 'אלא לרבנן' ראה מה שהקשה 

   רי גיירה'.ובגמ' שם עד 'גיוכרות שפכה' במשנה 'פצוע דכא ו ראה סוגיית הגמ' לקמן עו.   •

 וריטב"א קידושין סח:  ' שם בד"ה 'בהיותן'.ותוס ▪

o וראה תוס' אצלנו בד"ה 'ההוא בשבעה אומות  ' 

 ורש"י שם.  כ. - דברי התוס' יש לראות את הגמ' במסכת עבודה זרה יט: ולהבין  ▪

 ה תוספות הרא"ש במסכת קידושין סח: ד"ה הניחא במה שביאר אחרת מן התוס' ורא ▪

 ופסק הרמב"ם  דברי רבותינו מוני המצוות 

 . , נב' 'נא ,' נ ,מח'   עשהתא בספר המצוות מצוות ל ם ראה רמב"  •

 , מז ל"ת קיבראה סמ"ג   •

 , שטו' יראים סימן שיד'  •

 ,צד'. מצוה צג'חינוך  •

 א' וכסף משנה שם. ם פרק יב' מאיסורי ביאה הלכה רמב"  •

 וראה עוד רמב"ם פרק י' מהלכות ע"ז הלכה א'.  •

 ל איילת השחר להגראי"ל שטיינמן זצ"

 ב חידושי הריטב"א מסכת קידושין דף סח עמוד 

אמר קרא כי יסיר לרבות כל המסירים. איכא למי' אם כן יהא אסור להתחתן בשאר אומות  
אפילו בגירותן, דהא קרא דלעיל דהיינו לא תתחתן בם בגירותן הוא דבגירותן הוא דאית להו 

חתנות, ואיכא למימר דלא תתחתן כללא הוא בין לגיותן בין לגירותן, דבשבעה אומות אסר  
ו בגירותן, אבל קרא דכי יסיר דאתא לרבות שאר אומות לא מיירי אלא  רחמנא חתנות אפיל

בגיותן דאילו בגירותן שרו, וכי תימא מאן פסקא דאגיותן בלחוד קאי, הא לא קשיא דכיון  
 דנתגיירו פשיטא מילתא דשוב אינן מסירין ובגיותן משמע כי יסיר.

 כ. -תלמוד בבלי עבודה זרה יט:

   ... מתני': אין מוכרין להם במחובר לקרקע, 

דאמר קרא: לא תחנם, לא תתן להם חנייה בקרקע. האי לא    נא,גמ'. מנהני מילי? אמר רבי יוסי בר חני

תחנם מיבעי ליה דהכי קאמר רחמנא: לא תתן להם חן! א"כ, לימא קרא לא תחונם, מאי לא תחנם?  

שמע מינה תרתי. ואכתי מיבעי ליה דהכי אמר רחמנא: לא תתן להם מתנת של חנם! אם כן, לימא קרא  

 כולהו.  לא תחינם, מאי לא תחנם? שמע מינה

 שםרש"י 

 שלא יאמר כמה עובד כוכבים זה נאה.  - לא תתן להם חן 

 בקריאתו מלא דמשמע לשון חנינה והוא חן.  - ה"ג אם כן לכתוב לא תחונם 

 חסר קרי ביה לא תחנם לשון חניית קרקע.  - אי לא תחנם מ

דכולהו ילפי מהאי קרא לא תתן להם חנייה מדלא כתיב תחונם קרי ביה תחנם לא תתן להם חן קרי ביה לא תחונם לשון חנינה והיינו חן    -תניא נמי 

 מתנת חנם קרי ביה לא תחינם לשון חנם. 

 תוספות הרא"ש מסכת קידושין דף סח עמוד ב 

ולפי מה דמשמע הכא דאי לאו כי יסיר הוה מוקמינן קרא בכל אומות ניחא השתא הא דאמרי' בפ"ק דע"ז לא תחנם לא תתן להם 
חנייה בקרקע דאיירי בכל אומות, ומיהו לא תכרות להם ברית קשה דאי בכל אומות איירי הרי שלמה כרת ברית עם חירם מלך צור  

כריתות ברית לשם ע"ז אסר הכתוב כדכתיב לא תכרות להם ולאלהיהם ברית, או שמא חירם  דכתיב ויכרתו ברית שניהם, וי"ל דדוקא
מלך צור גר תושב היה, והא דכתיב גבי גבעונים אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית אלמא אף ברית דלאו דע"ז אסור היינו 

אסור כגון ברית של אהבה ושל ריעות לעזור זה לזה במלחמה משום שהיו מצווים שלא להחיותם, ועוד י"ל דאפי' ברית שלא לשם ע"ז 
ולהשתתף זה עם זה בכל דבר אבל כריתת ברית של שלום כגון ברית שעשה אברהם לאבימלך אם תשקור לי ולניני ולנכדי ]מותר[ וכן  

 היה כריתת ברית של חירם מלך צור עם שלמה.
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 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה מח 

ירנו מכרות ברית עם הכופרים ולהבטיחם על כפירתם. ר"ל שבעה עממין. והוא אמרו יתעלה )ס"פ משפטי'( לא תכרות להם  והמצוה המ"ח היא שהזה
 : ברית. וכבר ביארנו במצות עשה במצות קפ"ז שמלחמת שבעה עממין וכל מה שבא בהם ראוי למנותו ושהוא לא ילך דרך מצות שאינן נוהגות לדורות

והמצוה החמישים היא שהזהירנו מחמול על עובדי עבודה זרה ומייפות דבר מכל מה שייוחד להם והוא אמרו יתעלה )ס"פ ואתחנן( לא תחנם ובאה  
כ  )ע"ז  הקבלה לא תתן להם חן עד שהאיש יפה הצורה מעובדי עבודה זרה אינו מותר לנו שנאמר זה יפה תואר או זה פניו יפות כמו שהתבאר בגמרא דילן

 א(. ובגמר עבודה זרה ירושלמי )פ"א ה"ט( אמרו לא תתן להם חן בלא תעשה:

ך לי.  והמצוה הנ"א היא שהזהירנו מהושיב עובדי ע"ז בארצנו כדי שלא נלמד כפירתם והוא אמרו ית' )משפטי' כג לג( לא ישבו בארצך פן יחטיאו אות
ארצנו אינו מותר לנו זה עד שיקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואז יהיה איפשר לו לשכון. וזה יקרא )מתני' ב"מ ע ב מכות ח ב  ואילו רצה הגוי לעמוד ב 

לעבוד  נגעים רפ"ג( גר תושב. רוצים בזה שהוא גר לעניין שיהיה מותר לשכון בארץ לבד. וכן אמרו )ע"ז סד ב( אי זהו גר תושב זה שקבל עליו שלא 
ואולם עובד עבודה זרה לא ישכון עמנו ולא נמכור לו נחלה ולא נשכיר. ובבאור בא לנו הפירוש )שם כ א( לא תתן להם חנייה בקרקע. וכבר   עבודה זרה.

 כא ב(:  -התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין ובעבודה זרה )יט ב 

רים והוא אמרו יתעלה )ס"פ ואתחנן( לא תתחתן בם ובאר החתנות מה הוא ואמר בתך לא תתן לבנו ובתו לא  והמצוה הנ"ב היא שהזהירנו מהתחתן בכופ
 תקח לבנך. ובבאור אמרו בעבודה זרה )לו ב( דרך חתנות אסרה תורה.

 ספר מצוות גדול לאוין סימן קיב 

רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפריזי והחיוי והיבוסי  שבעה אומות הזהיר עליהן הכתוב בפרשת ואתחנן שנאמר )דברים ז, א ב( ונשל גוים 
יותר   וכתיב אחר כך לא תתחתן בם בתך לא בבן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי, פשוטו של מקרא שבגיותם הכתוב מדבר שהם בני הסרה

בדי ע"ז הם אלא מנהג אבותיהן בידיהם )קידושין סח, ב רש"י ד"ה דדריש(, ובפרק  מכל האומות, כמו שאמרו רבותינו )חולין יג, ב( דגוים שבח"ל לאו עו
ירותן  הערל )יבמות עו, א( דורש רבא שאותו לאו דלא תתחתן דמשמע דמשעת חיתון, הן הקידושין, עובר בלאו ואפילו לא בעל זה אינו ]עובר[ אלא בג

עא מאומה אחרת היתה ולא משבעה אומות )מגילה יד, ב תד"ה דאיגיירה(, אבל בגיותן אינו  שיש שם תפיסת קידושין, ורחב הזונה שנתגיירה ונשאה יהוש
]דבתו[ לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי )ע"פ יראים סי' כז ע"ש( אבל שאר אומות שנתגיירו   \ דכתיב\עובר בלאו עד שיבעול, וכשבעל עובר בלאו 

גר עמוני ומואבי מכלל דשאר גרים מותרים לבא בקהל )ע"ז כ, א תד"ה דאמר(. מאחר שאין   מותר להתחתן בהם שהרי מאחר שהוצרך הכתוב לאסור
]דלבתו[ לא תקח    \דכתיב\הלכה כרבי שמעון שדורש במסכת יבמות בפרק שני )כג, א( ובקידושין פרק האומר )סח, ב( שאף שאר האומות בגיותן בלאו  

ם חולקים עליו ואומרים שאין הכתוב מדבר אלא בשבעה אומות דווקא כאשר בארנו, הילכך הבא  לבנך שדורש ]שם[ כי יסיר לרבות כל המסירים, וחכמי
 על שאר גויות משאר אומות אינו לוקה אלא אם כן הוא כהן שלוקה עליה משום זונה, ובבעילה בלבד הוא לוקה שהרי אינה בת קידושין: 

 ספר מצוות גדול לאוין סימן מז 

הם ברית, אבל בשאר אומות לא נאסרה כריתת ברית כמו שמצינו בגבעונים אלקימים שנא' )שמות כג, לב( לא תכרות להם ולשלא לכרות ברית לשבעה עמ
 ה ההוא(: שאמרו להם )יהושע ט, ז( ואולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית, וכתיב )מלכים א ה, כו( ויכרתו שלמה וחירם ברית )יבמות כג, א תד"

 פז[  -ספר יראים סימן שיד ]דפוס ישן  

הם ברית כי אם הברית אשר כרת עמך בחורב דכתיב בפרשת ואלה  אלקיתירא ותעבוד ולא תכרות להם ול  אלקיךם ברית. את ה'  האלקילא תכרות להם ול
הם ברית פירש ברית אל תבטיחם להשבע להם שלא להשחיתם מקרא זה מדבר בשעה שאינם מסורין  אלקיהמשפטים על שבעה אומות לא תכרות להם ול 

הוזהרו בלא תחיה כל נשמה ולא הוזקק הכתוב להזהיר על הברית אלא בשעה שאינם מסורים בידך היית אומר אחרי  בידך דאי בשעה שמסורים בידך  
 הם ברית: אלקיהם לכך נאמר לא תכרות להם ול אלקישאינם בידך להורגם אבטיחם ואכנס עמהם בברית שלא להכרית אותם ואת  

 פו[  - טו ]דפוס ישן ספר יראים סימן ש

לה  לא ישבו בארצך. יוצרנו יודע לב האדם והזהיר בהיות יד ישראל תקיפה שלא יניחו לשבת אנשים רשעים ומחטיאי אדם בארץ ישראל דכתיב בפ' וא
י למדנו שריבה כל  המשפטים לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי אעפ"י שכל הענין אינו מדבר אלא בשבעה אומות כיון דכתיב פן יחטיאו אותך ל

 המחטיאים תולדה אמרו חכמים ]עירובין ס"ב א'[ ובעובדי כוכבים עד שישכיר שמא ילמוד ממעשיו: 

 ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה צג 

 )א( שלא לכרות ברית לשבעה עממים וכן לכל עובד עבודה זרה  

ה עממים שבתורה שהיו מחזיקים בארצנו טרם בואנו שם, והן החתי  שלא נכרות ברית, כלומר שלא נבטיח באהבתנו, אל העם הרע הכופרים שהם שבע
 הם ברית, כלומר שלא נעשה עמהם שלום ונניח אותם לעבוד העבודה זרה.  אלקיוהאמורי וכו', שנאמר ]שמות כ"ג, ל"ב[ לא תכרות להם ול

ודה זרה ויסודה הראשון, ועל כן נעקרו מארצם, ונצטוינו  משרשי מצוה זו, לאבד עבודה זרה וכל משמשיה מן העולם, ואלו השבעה עממים היו עיקר עב
לשרש אחריהם ולאבד זכרם לעולם, וכמו שכתוב עליהם בתורה ]דברים כ', י"ז[ החרם תחרימם, והיא מצות עשה בסדר ואתחנן, ושם אאריך במצוה  

 גות.  בעזרת השם, ונגיד סיבת היות בעולם האומות הרעות למה, וכי מצוה זו בכלל המצוות הנוה

  ומן האזהרה בהם נשמע אזהרה שלא נכרות ברית לכל עובדי עבודה זרה, אבל יש חילוק בין שבעה עממים לשאר האומות עובדי עבודה זרה, כי שאר 
ם בכל  האומות אם אין נלחמים עמנו אין מצוה עלינו להרגם אלא שלא ישבו בארצנו עד שיעזבו עבודת עבודה זרה, ואילו השבעה עממים נצטוינו להרג
הם ויכול  מקום שנוכל להם אלא אם כן יניחו עבודה זרה, והענין לפי שהם היו עיקר העבודה זרה ויסודה הראשון, כמו שכתבתי. וכל מי שבא לידו אחד מ

 להרגו בלא סכנה ולא הרגו, עובר בלאו.  

ן האומות, אבל ישראל עובד עבודה זרה, כגון המינין וזה שאמרנו שעובדי עבודה זרה בשאין נלחמים עמנו שלא נהרגם, דוקא עובדי עבודה זרה מ
 והמשומדין והאפיקורסין, מצוה עלינו להרגם, לפי שהם מצירים לישראל, ומוטב יאבדו אלף כיוצא בם ולא ישראל אחד כשר. 
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 ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה צד 

 שלא להושיב עובד עבודה זרה בארצנו  

 , שנאמר ]שמות כ"ג, ל"ג[ לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי.  )א( שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו

 משרשי המצוה. מה שנגלה בכתוב, בשביל שלא נלמוד מכפירתם.  

גר תושב,  מדיני המצוה, כגון מה שאמרו זכרונם לברכה שאילו רצו להניח עבודה זרה, אף על פי שעבדוה מתחילתן, שמותרין לשכון בארצנו, וזהו הנקרא 
א גר לענין שהותר לישב בארצנו, כמו שאמרו זכרונם לברכה ]ע"ז דף ס"ד ע"ב[ אי זהו גר תושב, זה שקבל שלא לעבוד עבודה זרה. ואם לא  כלומר שהו 

כניס שם  הניח עבודה זרה אין צריך לומר שאין מוכרין לו קרקע שישכון בארצנו אלא אפילו )לשכור( ]להשכיר[ לו אסור כל זמן שישכור לדירה, לפי שמ 
נם  בודה זרה, אבל לסחורתו מותר ובלבד שלא ישכיר לשלשה בני אדם, לפי ששלשה דבר קביעות הוא ואין ראוי לקובעם. וחילוק הדינין שאמרו זכרוע

 שם[. ה ]לברכה ]עבודה זרה דף כ"א ע"א[ שיש בענין זה בין בתים לשדות וכרמים ובין סוריא לארץ ישראל, ויתר פרטיה, מבוארין בסנהדרין ועבודה זר

 הלכה א   רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב 

ישראל שבעל עכו"ם משאר האומות דרך אישות, או ישראלית שנבעלה לעכו"ם דרך אישות הרי אלו לוקין מן התורה שנאמר לא תתחתן בם בתך  

א ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ  לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, אחד שבעה עממין ואחד * כל אומות באיסור זה, וכן מפורש על ידי עזר

 ואת בנותיהם לא נקח לבנינו. 

 כסף משנה הלכות איסורי ביאה פרק יב 

]א[ ישראל שבעל עכו"ם משאר וכו' אחד ז' עממין ואחד כל האומות באיסור. כתב הטור ונ"ל שאינו אלא בשבעה אומות דלא קי"ל כר"ש 

ין לוקין משום לא תתחתן אלא לאחר שנתגיירו אבל בגיותן לא שייך בהו חתנות עכ"ל.  דאמר כי יסיר לרבות כל המסירין ואף שבעה אומות א

ביאור דבריו שהוא מקשה על דברי רבינו שתי קושיות חדא על מ"ש דעל שאר אומות נמי לקי דהיינו כר"ש ולא קי"ל כוותיה אלא כרבנן דאמרי  

ומות אסיק רבא בפרק הערל דבגיותן לא שייך בהו חתנות וקרא דלא  לא נאמר לא תתחתן אלא בשבעה אומות דוקא ועוד דאפי' בשבעה א

תתחתן בנתגיירו דוקא הוא וי"ל שרבינו פסק בהא כר"ש מדאמרינן בפ"ג דקידושין )דף ס"ח:( ]נכרית[ דולדה כמותה מנ"ל אר"י משום רשב"י  

רא כי יסיר לרבות כל המסירים הניחא לר"ש דדריש אמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי וכו' ההוא בז' עממים כתיב שאר אומות מנ"ל אמר ק

טעמיה דקרא אלא לרבנן מאי טעמייהו וכו' ומדחזינן דסתמא דגמרא כר"ש אלמא הלכתא כוותיה וכיון דדרשינן טעמא דקרא אית לן למימר 

וההיא דפרק הערל ]בגיותן לית  דלא אסרה תורה להתחתן משום כי יסיר אלא בגיותן דבני הסרה נינהו אבל בגירותן דלאו בני הסרה נינהו

להו חתנות נתגיירו אית להו חתנות[ אליבא דרבנן היא אבל לר"ש הוי איפכא דלא נאמר לא תתחתן אלא בגיותן דוקא ואפילו תימא דאליבא  

בספ"ק    דר"ש אמר הכי לא קי"ל כמסקנא דרבא אלא כדהוה ס"ד מעיקרא דלא נאמר לא תתחתן אלא בגיותן דוקא משום דסוגיין דגמרא

דקידושין סבר הכי וכן אמרו בפ"ב דע"ז בנותיהם דאורייתא נינהו דכתיב לא תתחתן בם וכבר נדחקו התוספות ליישב זה ורבינו תפס עיקר 

 כפשט הסוגיא: 

 רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י

כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא   [לעובדי עבודה זרה]( לשבעה עממין)אין כורתין ברית 

ו  יחזרו מעבודתם או יהרגו, ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם, לפיכך אם ראה מהם אובד או טובע בנהר לא יעלנו, ראהו נטוי למות לא יצילנ

כיוצא בזה אסור מפני שאינו עושה עמנו מלחמה, במה דברים אמורים בשבעה עממין אבל המוסרים  אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור ו

 והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה'. 

 לג -שמות פרק כג, כ

ַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְשָמְרָך ַבָדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָמקֹום  ר בֹו ִכי לֹא ִיָשא  )כ( ִהנֵּה ָאֹנִכי ֹשלֵּ ֲאֶשר ֲהִכֹנִתי: )כא( ִהָשֶמר ִמָפָניו ּוְשַמע ְבֹקלֹו ַאל ַתמֵּ

ר ְוָאיְַבִתי  ְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרִתי ֶאת ֹצְרֶריְלִפְשֲעֶכם ִכי ְשִמי ְבִקְרבֹו: )כב( ִכי ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבֹקלֹו ְוָעִשיָת ֹכל ֲאֶשר ֲאַדבֵּ ָך: )כג( ִכי יֵּלֵּ

ס  יהאלה לֵּ וֱֶהִביֲאָך ֶאל ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ְוַהְכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִתיו: )כד( לֹא ִתְשַתֲחוֶ יֶהם ִכי ָהרֵּ ם ְולֹא ַתֲעֶשה ְכַמֲעשֵּ ֶהם ְולֹא ָתָעְבדֵּ

ם ְוַשבֵּ  ת ְתָהְרסֵּ יֶהם: )כה( וֲַעַבְדֶתם אֵּ ֹבתֵּ ר ַמצֵּ ָלה אלקי ה'ר ְתַשבֵּ יֶמיָך וֲַהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרֶבָך: )כו( לֹא ִתְהיֶה ְמַשכֵּ ַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת מֵּ ֶכם ּובֵּ

יָמִתי ֲאַשַלח ְלָפנֶ  ֶליָך ֹעֶרף: וֲַעָקָרה ְבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַפר יֶָמיָך ֲאַמלֵּא: )כז( ֶאת אֵּ יָך ְוַהֹמִתי ֶאת ָכל ָהָעם ֲאֶשר ָתבֹא ָבֶהם ְוָנַתִתי ֶאת ָכל ֹאְיֶביָך אֵּ

ְרָשה ֶאת ַהִחִּוי ֶאת ַהְכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִתי ִמְלָפֶניָך: )כט( לֹא אֲ  ָחת ֶפן ִתְהיֶה ָהָאֶרץ  ָגְרֶשנּו ִמָפֶניָך ְבָשָנה אֶ )כח( ְוָשַלְחִתי ֶאת ַהִצְרָעה ְלָפֶניָך ְוגֵּ

ֶרץ: )לא( ְוַשִתי ֶאת ְגֻבְלָך ִמַים סּוף ְוַעד יָם ְשָמָמה ְוַרָבה ָעֶליָך ַחַית ַהָשֶדה: )ל( ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרֶשנּו ִמָפֶניָך ַעד ֲאֶשר ִתְפֶרה ְוָנַחְלָת ֶאת ָהאָ 

ַרְשָתמֹו ִמָפֶניָך: )לב( לֹא ִתְכֹרת ָלֶהם ְולֵּ ְפִלְשִתים ּוִמִמְדָבר ַעד ַהָנָהר ִכי אֶ  י ָהָאֶרץ ְוגֵּ ת ֹיְשבֵּ ן ְביְֶדֶכם אֵּ ֶהם ְבִרית: )לג( לֹא יְֵּשבּו ְבַאְרְצָך ֶפן  אלקיתֵּ

ש: פ יהאליֲַחִטיאּו ֹאְתָך ִלי ִכי ַתֲעֹבד ֶאת   ֶהם ִכי ִיְהיֶה ְלָך ְלמֹוקֵּ

 רמב"ן שמות פרק כג פסוק לב 

הם, יזהיר שלא יכרות להם ברית להניח ע"ז שלהם,  אלקיהזהיר שלא יכרות להם ברית להחיות מהם כל נשמה, ול   -הם ברית אלקי( לא תכרות להם ול )לב
הם כאחת, אלא שיהרסם וישבר מצבותיהם. והכוונה לומר כי בעודם  אלקיאלא שיהרסם וישבר מצבותיהם. ויתכן שיאמר שלא יכרות להם ברית ועם 

 הם לא יכרות להם ברית, אבל אם קבלו עליהם שלא לעבוד ע"ז רשאי הוא לקיימם:אלקים את עובדי

 

 



    "ד בס
 

 

 יא -דברים פרק ז, א

ִרי ְוַהְכַנֲעִני ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה ְוָנַשל גֹוִים ַרִבים ִמָפֶניָך ַהִחִתי ְוַהִגְרָגִשי ְוָהֱאמֹ   אלקיך  ה')א( ִכי ְיִביֲאָך 

ן   אלקיך ה'ִשְבָעה גֹוִים ַרִבים וֲַעצּוִמים ִמֶמָך: )ב( ּוְנָתָנם  ם ַתֲחִרים ֹאָתם לֹא ִתְכֹרת ָלֶהם ְבִרית ְולֹא ְתָחנֵּם: )ג( ְולֹא ִתְתַחתֵּ ְלָפֶניָך ְוִהִכיָתם ַהֲחרֵּ

ַאֲחַרי ְוָעְבדּו ָבם ִבְתָך ן ִלְבנֹו ּוִבתֹו לֹא ִתַקח ִלְבֶנָך: )ד( ִכי יִָסיר ֶאת ִבְנָך מֵּ ִרים ְוָחָרה ַאף  אלקים לֹא ִתתֵּ ר: )ה( ִכי ִאם ֹכה   ה'ֲאחֵּ ָבֶכם ְוִהְשִמיְדָך ַמהֵּ

רּו וֲַאשֵּ  ֹבָתם ְתַשבֵּ יֶהם ִתֹתצּו ּוַמצֵּ ש: )ו( ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה לַ ַתֲעשּו ָלֶהם ִמְזְבֹחתֵּ יֶהם ִתְשְרפּון ָבאֵּ עּון ּוְפִסילֵּ ֶהם ְתַגדֵּ   ה'ְבָך ָבַחר  אלקיך  ה'ירֵּ

ֻרְבֶכם ִמָכל ָהַעִמים ָחַשק  אלקיך י ָהֲאָדָמה: )ז( לֹא מֵּ ָבֶכם וִַיְבַחר ָבֶכם ִכי ַאֶתם ַהְמַעט ִמָכל   ה'ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻלה ִמֹכל ָהַעִמים ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ

ַאֲהַבת  יֶכם הֹוִציא  ה'ָהַעִמים: )ח( ִכי מֵּ ית ֲעָבִדים ִמַיד ַפְרֹעה  ה'ֶאְתֶכם ּוִמָשְמרֹו ֶאת ַהְשֻבָעה ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבתֵּ ֶאְתֶכם ְביָד ֲחָזָקה וִַיְפְדָך ִמבֵּ

ם  אלקיםהּוא הָ  אלקיך  ה'ְצָרִים: )ט( ְויַָדְעָת ִכי ֶמֶלְך ִמ  י מצותו ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף דֹור: )י( ּוְמַשלֵּ ר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹשְמרֵּ ל ַהֶנֱאָמן ֹשמֵּ ָהאֵּ

ר ְלשְֹנאֹו ֶאל ָפָניו ְישַ  ֶלם לֹו: )יא( ְוָשַמְרָת ֶאת ַהִמְצוָה ְוֶאת ַהֻחִקים ְוֶאת ַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום ְלשְֹנָאיו ֶאל ָפָניו ְלַהֲאִבידֹו לֹא ְיַאחֵּ

 ַלֲעשֹוָתם: פ 

 כב -יהושע פרק ט, ז

יְך אכרות ֶאְכָרת  ב ְואֵּ ל ֶאל ַהִחִּוי אּוַלי ְבִקְרִבי ַאָתה יֹושֵּ ֶהם  )ז( ויאמרו וַיֹאֶמר ִאיש ִיְשָראֵּ ְלָך ְבִרית: )ח( וַיֹאְמרּו ֶאל ְיהֹוֻשַע ֲעָבֶדיָך ֲאָנְחנּו וַיֹאֶמר ֲאלֵּ

ם  ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְמֹאד ָבאּו ֲעָבֶדיָך ְלשֵּ ָליו מֵּ ַאִין ָתֹבאּו: )ט( וַיֹאְמרּו אֵּ ת ָכל  ֲאֶשר  אלקיך  ה'ְיהֹוֻשַע ִמי ַאֶתם ּומֵּ ָעָשה ְבִמְצָרִים:  ִכי ָשַמְענּו ָשְמעֹו ְואֵּ

ן ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְשבֹון ּוְלעֹוג ֶמלֶ  ֶבר ַהַיְרדֵּ י ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר ְבעֵּ י ַמְלכֵּ ת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ִלְשנֵּ ה  ...ְך ַהָבָשן ֲאֶשר ְבַעְשָתרֹות: )י( ְואֵּ : )טז( וְַיִהי ִמְקצֵּ

ם ֹיְשִבים: )יז ָליו ּוְבִקְרבֹו הֵּ ם אֵּ י ֲאֶשר ָכְרתּו ָלֶהם ְבִרית וִַיְשְמעּו ִכי ְקֹרִבים הֵּ לְשֹלֶשת יִָמים ַאֲחרֵּ י ִיְשָראֵּ יֶהם ַביֹום ַהְשִליִשי  ( וִַיְסעּו ְבנֵּ וַָיֹבאּו ֶאל ָערֵּ

ל ִכי ִנְשְבעּו ָלֶהם י ִיְשָראֵּ רֹות ְוִקְריַת ְיָעִרים: )יח( ְולֹא ִהכּום ְבנֵּ יֶהם ִגְבעֹון ְוַהְכִפיָרה ּוְבאֵּ ָדה בַ  ְוָערֵּ י ָהעֵּ ָדה ַעל  אלקי ה'ְנִשיאֵּ ל וִַיֹּלנּו ָכל ָהעֵּ ִיְשָראֵּ

ָדה ֲאַנְחנּו ִנְשַבְענּו ָלֶהם בַ ַהְנִש  ל ְוַעָתה לֹא נּוַכל ִלְנֹגַע ָבֶהם: )כ( זֹאת ַנֲעֶשה ָלֶהם  אלקי ה'יִאים: )יט( וַיֹאְמרּו ָכל ַהְנִשיִאים ֶאל ָכל ָהעֵּ ִיְשָראֵּ

ינּו ֶקֶצף ַעל ַהְשבּוָעה ֲאֶשר ִנְש  י ַמִים ְלָכל ְוַהֲחיֵּה אֹוָתם ְולֹא ִיְהיֶה ָעלֵּ ִצים ְוֹשֲאבֵּ י עֵּ יֶהם ַהְנִשיִאים ִיְחיּו וִַיְהיּו ֹחְטבֵּ ַבְענּו ָלֶהם: )כא( וַיֹאְמרּו ֲאלֵּ

יֶהם לֵּאֹמר ָלָמה ִרִמיֶתם ר ֲאלֵּ ָדה ַכֲאֶשר ִדְברּו ָלֶהם ַהְנִשיִאים: )כב( וִַיְקָרא ָלֶהם ְיהֹוֻשַע וְַיַדבֵּ חֹוִקים ֲאַנְחנּו ִמֶכם ְמֹאד ְוַאֶתם ֹאָתנּו לֵּאֹמר ְר  ָהעֵּ

נּו ֹיְשִבים:   ְבִקְרבֵּ

 כג -מלכים א פרק ט, י

ית  י ַהָבִתים ֶאת בֵּ ה ֶעְשִרים ָשָנה ֲאֶשר ָבָנה ְשֹלֹמה ֶאת ְשנֵּ ית ַהֶמֶלְך: )יא( ִחיָרם ֶמֶלְך ֹצר ִנָשא ֶאת ְשֹלמה ַבעֲ  ה')י( וְַיִהי ִמְקצֵּ י ֲאָרִזים  ְוֶאת בֵּ צֵּ

ן ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ְלִחיָרם ֶעְשִרים ִעיר ְבֶאֶרץ ַהָגִליל: )יב(  י ְברֹוִשים ּוַבָזָהב ְלָכל ֶחְפצֹו ָאז ִיתֵּ א ִחיָרם ִמֹצר ִלְראֹות ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶשר ָנַתן לֹו ּוַבֲעצֵּ וַיֵּצֵּ

יָניו: )יג( וַיֹאֶמר ָמה הֶ  ֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה ִלי ָאִחי וִַיְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָכבּול ַעד ַהיֹום ַהֶזה: פ )יד( וִַיְשַלח ִחיָרם ַלמֶ ְשֹלֹמה ְולֹא יְָשרּו ְבעֵּ ֶלְך  ָעִרים ָהאֵּ

ָאה ְוֶעְשִרים ִכַכר ָזָהב:  ָמה: )כא( ...מֵּ ל הֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּיֶהם ֲאֶשר ֹנְתרּו  )כ( ָכל ָהָעם ַהנֹוָתר ִמן ָהֱאֹמִרי ַהִחִתי ַהְפִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶשר לֹא ִמְבנֵּ

יֶהם ָבאָ  י יִ ַאֲחרֵּ ד ַעד ַהיֹום ַהֶזה: )כב( ּוִמְבנֵּ ם ְשֹלֹמה ְלַמס ֹעבֵּ ל ְלַהֲחִריָמם וַַיֲעלֵּ י ִיְשָראֵּ ם  ֶרץ ֲאֶשר לֹא יְָכלּו ְבנֵּ ל לֹא ָנַתן ְשֹלֹמה ָעֶבד ִכי הֵּ ְשָראֵּ

י ִרְכבֹו ּוָפָרָשיו: ס י ַהִמְלָחָמה וֲַעָבָדיו ְוָשָריו ְוָשִלָשיו ְוָשרֵּ אֹות ָהֹרִדים   ַאְנשֵּ ש מֵּ י ַהִנָצִבים ֲאֶשר ַעל ַהְמָלאָכה ִלְשֹלֹמה ֲחִמִשים וֲַחמֵּ ֶלה ָשרֵּ )כג( אֵּ

   ָבָעם ָהֹעִשים

 יג -מלכים א פרק י, א

ם  ַמע ְשֹלֹמה ְלשֵּ ד ְמֹאד ְגַמִלים ֹנְשִאים ְבָשִמים ְוָזָהב ַרב  וַָתבֹא ְלַנֹסתֹו ה')א( ּוַמְלַכת ְשָבא ֹשַמַעת ֶאת שֵּ ְבִחידֹות: )ב( וַָתבֹא ְירּוָשַלְָמה ְבַחִיל ָכבֵּ

ת ָכל ֲאֶשר ָהיָה ִעם ְלָבָבּה:  ָליו אֵּ ר אֵּ )יג( ְוַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ָנַתן ְלַמְלַכת ְשָבא ֶאת ָכל ֶחְפָצּה ֲאֶשר ָשָאָלה   ...ְמֹאד ְוֶאֶבן ְיָקָרה וַָתבֹא ֶאל ְשֹלֹמה וְַתַדבֵּ

ֶלְך ֶפן וַתֵּ  ְלַאְרָצּה ִהיא וֲַעָבֶדיָה: ס ִמְלַבד ֲאֶשר ָנַתן ָלּה ְכיַד ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה וַתֵּ

 ו -מלכים א פרק יא, א

ִניֹות ֲאֹדִמֹית  ְדִנֹית ִחִתֹית: )ב( ִמן ַהגֹוִים ֲאֶשר ָאַמר )א( ְוַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ָאַהב ָנִשים ָנְכִריֹות ַרבֹות ְוֶאת ַבת ַפְרֹעה מֹוֲאִביֹות ַעמֳּ ל   ה' צֵּ י ִיְשָראֵּ ֶאל ְבנֵּ

י  ן יַּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ַאֲחרֵּ ם לֹא יָֹבאּו ָבֶכם ָאכֵּ אֹות ּוִפלַ אלקי לֹא ָתֹבאּו ָבֶהם ְוהֵּ ְגִשים  ֶהם ָבֶהם ָדַבק ְשֹלֹמה ְלַאֲהָבה: )ג( וְַיִהי לֹו ָנִשים ָשרֹות ְשַבע מֵּ

י   ת ִזְקַנת ְשֹלֹמה ָנָשיו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ַאֲחרֵּ אֹות וַיַּטּו ָנָשיו ֶאת ִלבֹו: )ד( וְַיִהי ְלעֵּ ם ִעם  אלקיםְשֹלש מֵּ ִרים ְולֹא ָהיָה ְלָבבֹו ָשלֵּ ו ִכְלַבב  אלקי ה'ֲאחֵּ

י ַעְשֹתֶרת ֶלְך ְשֹלֹמה ַאֲחרֵּ י  יהאל ָדִויד ָאִביו: )ה( וַיֵּ ינֵּ י ִמְלֹכם ִשֻקץ ַעֹמִנים: )ו( וַַיַעש ְשֹלֹמה ָהַרע ְבעֵּ י  ה'ִצֹדִנים ְוַאֲחרֵּ  ְכָדִוד ָאִביו:   ה'ְולֹא ִמלֵּא ַאֲחרֵּ


