
 

The Halacha of Bal Tosif: 
Paranoia or Profound Insight? 

 
 

The original incident of Ba'al Pe'or  

  

Bamidbar Ch. 25 

 
  

�י� ַוָ	ֶחל ָהָע� ִלְזנת ֶאל ְ�נת מ�בַוֵ	ֶ�ב) א(ִ�) ב( : ִיְ�ָרֵאל ַ�ִ
 :� ַוִ	ְ�ַ&ֲחו' ֵלאלֵֹהיֶה#ַוִ&ְקֶראָ# ָלָע� ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶה# ַו	ֹאַכל ָהָע

ַו	ֹאֶמר ) ד( : ְ�ִיְ�ָרֵאל'הַוִ	ָ.ֶמד ִיְ�ָרֵאל ְלַבַעל ְ,ער ַוִ	ַחר +* ) ג(
 ֶנֶגד 'ה ֶאל מֶ�ה ַקח ֶאת 0ָל ָראֵ�י ָהָע� ְוהַקע אָת� ַל'ה

*+ #ֶאל �ְֹפֵטי ַו	ֹאֶמר מֶ�ה ) ה( : ִמִ	ְ�ָרֵאל' הַהָ�ֶמ� ְוָי�ֹב ֲחר
 :ִיְ�ָרֵאל ִהְרג' ִאי� ֲאָנָ�יו ַה4ְִצָמִדי� ְלַבַעל ְ,ער

  
 

  

Sefer Devarim Ch. 4 
 
�י� ְוֶאל ַהִ�ְ�ָ�ִטי� ֲאֶ�ר �נִֹכי ְמַלֵ�ד ֶאְתֶכ� ) א(ִ �ְוַעָ"ה ִיְ!ָרֵאל ְ�ַמע ֶאל ַהח

 ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכ� נֵֹת% ' ה�ֶר' ֲאֶ�רַלֲע!&ת ְלַמַע% ִ"ְחי$ $ָבאֶת� ִויִרְ�ֶ"� ֶאת ָה
  :ָלֶכ�

 
לֹא תִֹספ' ַעל ַה6ָָבר ֲאֶ�ר �נִֹכי ְמַצֶ'ה ֶאְתֶכ� ְולֹא ִתְגְרע' ִמ45ֶ' ִלְ�מֹר ֶאת ) ב(

  : ֱאלֵֹהיֶכ� ֲאֶ�ר �נִֹכי ְמַצֶ'ה ֶאְתֶכ�'הִמְצת 

 
ַעל ְ,ער 0ִי ָכל ָהִאי� ֲאֶ�ר ָהַל8ְ +ֲחֵרי  ְ�ַב'הֵעיֵניֶכ� ָהרֹאת ֵאת ֲאֶ�ר ָעָ�ה ) ג(

   :ֱאלֶֹהי8ָ ִמ9ְִר8ָ�ֶ' הַבַעל ְ,ער ִהְ�ִמיד
 
  : ֱאלֵֹהיֶכ� ַחִ/י� 1�0ְֶכ� ַה/&�'הְו.ֶ"� ַהְ-ֵבִקי� ַ+) ד(
  

 

Ramban 
 

 ויתחיל בעבודת כוכבי� שהיא ,עיניכ� הראות עתה בא להזהיר בפרטי המצות) ג(
 :רש לכול%שו

 

 



 

Chizkuni 
 

אלקיכ� לפיכ	 את� '  אבל ואת� הדבקי� בה�אלקי	 מקרב	 ' השמידו ה
 .ולפי שהיו מול בית פעור הזהיר תחלה על עבודת כוכבי�    חיי� כולכ� היו�

 

 

Devarim Ch. 3 
 

ַע;ְוַצו ֶאת  כח <�  :ְוַחְ=ֵקה' ְו+5ְֵצה', ְיה
ְוה'א , ֶ=הִלְפֵני ָהָע� ַה, ה'א ַיֲעבֹר;0ִי

 .ָה�ֶר< ֲאֶ�ר ִ&ְרֶאה;ֶאת, ַיְנִחיל אָת�

28 But charge Joshua, and encourage 

him, and strengthen him; for he shall go 

over before this people, and he shall 

cause them to inherit the land which 

thou shalt see.' 

 So we abode in the valley over 29 }פ { .$ל ֵ+ית ְ�ע&רמ, ַו4ֵֶ�ב ַ+3ְָיא  כט

against Beth-peor. {P} 

        
  

The attitude of even veteran idolators to Ba'al Peor: 

Tractate Sanhedrin 64a 

 

 רב יהודה אמר רב מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר אמרה א� תעמוד אמר
לכל עבודה ] והלכה[לכל עבודה זרה שבעול� עמדה ההיא אשה מחוליה תל	 ותעבוד 

אמרו לה אוכלי�  זרה שבעול� כיו� שהגיע לפעור שאלה לכומרי� במה עובדי� לזו
 בפניה אמרה מוטב שתחזור ההוא אשה לחוליה ולא ריזי�תי� ושותי� שכר ומדתר

        .. .תעבוד עבודה זרה בכ	 את� בית ישראל אינ� כ� הנצמדי� לבעל פעור
 

Contrast this last account with the following story of Savta Ben Alas: 

 
 מעשה בסבטא ב� אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת כיו� שהגיעה לפעור בנ�תנו ר.........

 עד שאכנס ואצא לאחר שיצאה אמר לה א  את המתיני עד שאכנס  עד שאכנס ואצא לאחר שיצאה אמר לה א  את המתיני עד שאכנס  עד שאכנס ואצא לאחר שיצאה אמר לה א  את המתיני עד שאכנס  עד שאכנס ואצא לאחר שיצאה אמר לה א  את המתיני עד שאכנס אמרה לו המת�
ס פער בפניו וקינח ס פער בפניו וקינח ס פער בפניו וקינח ס פער בפניו וקינח ואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת לי	 נכנואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת לי	 נכנואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת לי	 נכנואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת לי	 נכנ

 אד� שעבדו לזו  אד� שעבדו לזו  אד� שעבדו לזו  אד� שעבדו לזו היההיההיההיהבחוטמו והיו משרתי עבודה זרה מקלסי� לו ואומרי� מעול� לא בחוטמו והיו משרתי עבודה זרה מקלסי� לו ואומרי� מעול� לא בחוטמו והיו משרתי עבודה זרה מקלסי� לו ואומרי� מעול� לא בחוטמו והיו משרתי עבודה זרה מקלסי� לו ואומרי� מעול� לא 
  !בכ	בכ	בכ	בכ	

        

Devarim Ch. 21 

 

; אְֹיֶבי8ָ;ַעל, ֵתֵצא ַל5ְִלָחָמה;0ִי   י
ְוָ�ִביָת ;; ְ�ָיֶד8ָ, 'ְנָתנ ְיהָוה ֱאלֶֹהי8ָ

 .ִ�ְבי

10 When thou goest forth to battle 

against thine enemies, and the LORD 

thy God delivereth them into thy hands, 



and thou carriest them away captive, 

; ְיַפת, ֵאֶ�ת, ַ�ִ�ְבָיה, ְוָרִאיָת   יא
ְוָלַקְחָ& ְל8ָ , ְוָחַ�ְקָ& ָבA; &ֹ+ר

 .ְלִאָ�ה

11 and seest among the captives a 

woman of goodly form, and thou hast a 

desire unto her, and wouldest take her to 

thee to wife; 

8ְ ֵ�יֶת8ָ;ֶאל, ַוֲהֵבאָתA   יב& ;
;ֶאת, ְוָעְ�ָתה, רֹאA�ָ;ֶאת, ְוִגBְָחה
 .ִצָ,ְרֶניָה

12 then thou shalt bring her home to thy 

house; and she shall shave her head, and 

pare her nails; 

ִ�ְמַלת ִ�ְבָיA ;ְוֵהִסיָרה ֶאת   יג
'ָבְכָתה , ְוָיְ�ָבה ְ�ֵביֶת8ָ, ֵמָעֶליָה

; ֶיַרח ָיִמי�, ִאA5ָ;�ִביָה ְוֶאת;ֶאת
, 'ְבַעְלָ&A, ְו+ַחר #0ֵ ָ&בא ֵאֶליָה

 .ְלִאָ�ה, ְוָהְיָתה ְל8ָ

13 and she shall put the raiment of her 

captivity from off her, and shall remain 

in thy house, and bewail her father and 

her mother a full month; and after that 

thou mayest go in unto her, and be her 

husband, and she shall be thy wife. 

, לֹא ָחַפְצָ& A�ָ;ְוָהָיה ִא�   יד
A�ְָלַנְפ A&ְָחBַ�ִָמכֹר לֹא, ְו' ;

, ִתְתַע5ֵר A�ָ;לֹא; 0ָ�ֶַס*, ִתְמ0ְֶר4ָה
Aס { .ַ&ַחת ֲאֶ�ר ִע4ִיָת{ 

14 And it shall be, if thou have no 

delight in her, then thou shalt let her go 

whither she will; but thou shalt not sell 

her at all for money, thou shalt not deal 

with her as a slave, because thou hast 

humbled her. {S} 

 

  

The Gemara in Kiddushin 21b comments on these verses 
  

" יפת תואר"ואפילו אשת איש " אשת"בשעת שביה " וראית בשביה"תנו רבנן 

תמותות  מוטב שיאכלו ישראל בשר -לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע  

 ...שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות 

 
Sefer Hachinuch – Mitzvah 532 

 

 המצוה אמרו זכרונ� לברכה לפי שלא התירה התורה יפת תואר ומשרשי...
 ... שא� לא התירה הכתוב ישאנה באיסור, בשביה אלא כנגד יצר הרע

 

 

 

 

 

 
  
 



 

R. Chaim Walkin – “Da’at Chaim” 

 

  
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Devarim Ch. 19 

 

ִי� ֲאֶ�ר 'ה0ִי ַיְכִרית ) א(Eֱאלֶֹהי8ָ נֵֹת# ְל8ָ ֶאת +ְרָצ� 'ה ֱאלֶֹהי8ָ ֶאת ַה 
ָ�ל� ָעִרי� ַ&ְב6ִיל ָל8ְ ְ�ת8ְ ) ב( :ִויִרְ�ָ&� ְוָיַ�ְבָ& ְבָעֵריֶה� 'ְבָבֵ&יֶה�

ָ&ִכי# ְל8ָ ַה6ֶֶר8ְ ְוBַ�ְִ�ָ& ֶאת ) ג( :A ֱאלֶֹהי8ָ נֵֹת# ְל8ָ ְלִרְ�ָ&'ה+ְרְצ8ָ ֲאֶ�ר 
ְוֶזה ) ד( : ֱאלֶֹהי8ָ ְוָהָיה ָלנ'ס 5ָ�ָה 0ָל רֵֹצַח'הEְב'ל +ְרְצ8ָ ֲאֶ�ר ַיְנִחיְל8ָ 

6ְַבר ָהרֵֹצַח ֲאֶ�ר ָינ'ס 5ָ�ָה ָוָחי ֲאֶ�ר ַי0ֶה ֶאת ֵרֵעה' ִ�ְבִלי ַדַעת ְוה'א 
ַוֲאֶ�ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעה' ַבַ	ַער ַלְחטֹב ) ה( :מֹל ִ�ְל�ֹ�לֹא �ֵנא ל ִמְ&

ֵעִצי� ְוִנ6ְָחה ָיד ַבEְַרֶז# ִלְכרֹת ָהֵע< ְוָנַ�ל ַהַ�ְרֶזל ִמ# ָהֵע< 'ָמָצא ֶאת 
ֶ�% ִיְר-ֹ; 3ֵֹאל ) ו( :ֵרֵעה' ָוֵמת ה'א ָינ'ס ֶאל +ַחת ֶהָעִרי� ָהֵאBֶה ָוָחי

 ָהרֵֹצַח 1ִי ֵיַח� ְלָבב& ְוִהִ=יג& 1ִי ִיְרֶ+ה ַהֶ-ֶרְ> ְוִה1ָה$ ָנֶפ� ַהָ-� .ֲחֵרי
  :ְול& ֵאי% ִמְ�ַ�ט ָמֶות 1ִי לֹא !ֵנא ה$א ל& ִמְ"מ&ל ִ�ְל�&�

:ַעל #0ֵ �נִֹכי ְמַצְ'8ָ ֵלאמֹר ָ�ל� ָעִרי� ַ&ְב6ִיל ָל8ְ) ז(  

 

 
• What does the din of the ל הדםגוא  permit – and how is this offset 

by the ערי מקלט? 
 

• What's the relationship between the din of רציחה בשוגג and the 
earlier din of אשה יפת תואר?  

 

������ 

 

From the Gilyonot of the late Prof. Nechama Leibowitz z”l 
 

 ט"י פסוק

 "...3ֵֹאל ַהָ-� ה$א ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח"

 א"כ פסוק

 "...3ֵֹאל ַהָ-� ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח"

 

 :ב"י ט"י דברי� והשוה

 "ַהָ-� ָוֵמת 3ֵֹאל ְ+ַיד אֹת& ְוָנְתנ$ ִמָ@� אֹת& ְוָלְקח$ ֵני ִעיר&ָ�ְלח$ ִזְקְו"

 

אם מתנגדת התורה לגאולת הדם כמו שיראה מכל פרקנו וכן מן אם מתנגדת התורה לגאולת הדם כמו שיראה מכל פרקנו וכן מן אם מתנגדת התורה לגאולת הדם כמו שיראה מכל פרקנו וכן מן אם מתנגדת התורה לגאולת הדם כמו שיראה מכל פרקנו וכן מן : : : : ומקשיםומקשיםומקשיםומקשים
אם כן למה ציותה על אם כן למה ציותה על אם כן למה ציותה על אם כן למה ציותה על , , , , לעשות משפטלעשות משפטלעשות משפטלעשות משפט השופטיםהשופטיםהשופטיםהשופטים הנאמר בכמה מקומות שעלהנאמר בכמה מקומות שעלהנאמר בכמה מקומות שעלהנאמר בכמה מקומות שעל

 ?השופטים למסור את הרוצח בידי גואל הדםהשופטים למסור את הרוצח בידי גואל הדםהשופטים למסור את הרוצח בידי גואל הדםהשופטים למסור את הרוצח בידי גואל הדם

 

 

 

 

 



 

 

From the Gilyonot of the late Prof. Nechama Leibowitz z”l 
 

 :הבאיםהבאיםהבאיםהבאים לללל""""שדשדשדשד ענה לשאלתם בהעזרך בדבריענה לשאלתם בהעזרך בדבריענה לשאלתם בהעזרך בדבריענה לשאלתם בהעזרך בדברי

 

 :ג"י ה"ל במדבר ,ל"שד

 

ות הראשוני� בטר� יהיו העמי� והנה בדור: ... ה לקלט מגואל"ד
היתה כל משפחה , מסודרי� תחת מל� ושרי� ושופטי� ושוטרי�

והקרוב יותר אל הנהרג היה חייב , נוקמת נקמתה ממשפחה אחרת
והתורה העמידה שופטי� ושוטרי� ונטלה הנקמה מיד . לנקו� מיתתו

, והנה כשהייתה הרציחה בזדו�. ומסרה אותה לכל העדה, היחידי�
 �ה� , הנח לה� לשופטי�: כי יאמרו לו, להשקיט את הגואליתכ

אבל כשהיתה ההריגה ; וא� ב� מות הוא ימיתוהו, יחקרו הדבר
לא היה אפשר להשקיט את הגואל ולהכריחו לראות מי שהרג , בשגגה

כי היה נראה לו וליודעיו ומכריו כאילו אינו , את אביו נשאר ללא עונש
  . את נקמת�מאחר שאינו נוק�; אוהב את אביו

 

וראתה החכמה , והדעת הזאת לא היה אפשר לעקור אותה בבת אחת
האלוקית שא� יהיה גואל הד� נענש מיתה בנקמו את קרובו הנהרג 

עדיי� לא יימנעו כל הגואלי� ולא רוב� מעשות נקמת , בשגגה
וג� יגדל הצער , ועל ידי זה ירבו הנהרגי� ללא תועלת, קרוביה�

י אחר שקרה לה המקרה הרע שנהרג אחד כ, והנזק במשפחה אחת
עוד יהיה אחד מה� נענש מיתה על שנק� נקמת , מאנשיה בשגגה

 יתקומ� –ג� איננו רחוק שבשעה שיהיה הגואל יוצא ליהרג ; אחיו
? לפיכ� מה עשתה התורה. הע� על השופטי� וירבו קלקול באומה
נוס אבל קבעה מקו� מקלט ל, הניחה זכות לגואל לנקו� מיתת קרובו

 .ולא יוכל הגואל לבוא ש� ולהרגו, שמה הרוצח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
HaRav Chaim Shmulevitz, Sichot Mussar 

 

ז של פעור היתה בפריצת כל "וביאור הדברים הוא שמהות ע"
וחייבים הם לכבד את , ז גדורים הם"שהרי אף עובדי ע, הגדרים

, ם שום גדריםלעומת זאת עובדי בעל פעור אין לה, אלילם ולעובדו
אין לדעתם שום ערך שחייבים לכבדו , אף את אלילם ביזו עד לעפר

וכל כמה , ויותר מכך המציאו אליל שכל עבודתו בביזויו, ולהעריכו
וזה שקנח בחוטמו , ז בכך"יותר עובדים את הע, שמבזין אותו יותר
  . ז זו"ז והוא השיג השיא של ע"והגיע לשיא בזוי הע

 

, שהרי ענינה שהכל הפקר לאדם, ז זו"כתה של עומובן היטב כח משי
כמו , ואינו גדור בשום גדר וודאי שיש בזה כח משיכה גדול מאד

ואף שביטלו , שאנו רואים שאף בזמן הזה קיימת השקפת עולם כזו
, הנה השקפת זו קיימת גם בימינו ועוד מוסיפה כח, יצרא דעבודה זרה

אין שום איסור ואין , עולםלפרוץ כל גדרי , וכובשת לב צעירי האומות
   1".שום מעצור למה שרוצים לעשות
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  .ב"תשל, ד"מאמר ל, ח שמואלבי<" שיחות מוסר להגר


