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ִסיֵלי" ֵאׁש"  ֱאֹלֵהיֶהם פְּ פּון בָּ רְּ  הנעבדמן  נפרעין -ִתשְּ
 שטרן רפאל

 
 ֱאֹלֵהיֶהם פִסיֵלי: "בפרשתנו מהן אחת. זרה עבודה השמדת חיוב על התורה מצווה רבות פעמים

פּון רְּ ֵאׁש ִתשְּ ֹמד ֹלא בָּ ב ֶכֶסף ַתחְּ הָּ זָּ תָּ  ֲעֵליֶהם וְּ ַקחְּ לָּ ְך וְּ ֵקׁש ֶפן לָּ  ')דב" הּוא ֱאֹלֶקיָך' ה תֹוֲעַבת ִכי בוֹ  ִתּוָּ
 ידי על הובסו כבר גויים שאותם ולמרות, גויים ידי על שנעשה בפסל מדובר זו בפרשה ז:כה(.
 (: ה:צוויחי,  ,ר"בר) במדרש מבואר לכך הטעם. עצמו הפסל את להשמיד יש, ישראל

מפני מה בקש יעקב אבינו שלא יקבר במצרים? שלא יעשו אותו עבודת כוכבים. שכשם 
שנפרעין מן העובד כך נפרעין מן הנעבד דכתיב )שמות יב(: ובכל אלהי מצרים אעשה 

)דניאל ב(:  שפטים. וכן אתה מוצא בדניאל כיון שפתר את חלומו של נבוכדנצר מה כתיב
באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אפוהי ולדניאל סגיד ומנחה וניחוחין אמר לנסכא ליה, 

 אבל דניאל לא קיבל למה שכשם שנפרעים מעובדי עבודת כוכבים כך נפרעים הימנה.
מלך בבל נפל בפני דניאל ורצה להקריב לפניו מנחה וקורבנות אך דניאל סירב כיון  נבוכדנצר

"ז עצמה. כך מצינו במכות מצרים שהקב"ה העשהקב"ה נפרע לא רק מעובדי ע"ז אלא גם מן 
הביא את המכות לא רק על המצרים כי אם גם על אלילי מצרים ואף היכה בהם תחילה: "לפי 

ונילוס עולה ומשקה את הארץ ומצרים עובדים לנילוס לפיכך  שאין גשמים יורדים במצרים
 (.יזהלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם". )רש"י שמות ז, 

 של כמצווה עלינו מוטל גם אלא"ה, הקב ביד רק מסור אינו" הנעבד"מן  הפרעון 
שידע  דניאל .לעיל שהובא שבפרשתנו בפסוק כמבואר באש ושריפתה זרה עבודה השמדת
", לא הסכים שנבוכדנצר יקריב לו מנחות הנעבדה נפרע לא רק מעובדי ע"ז אלא גם "מן שהקב"

וקורבנות. על אף סירובו, עצם העובדה שנבוכדנצר ראה את דניאל כעבודה זרה והשתחווה לו 
ועזריה  מישאל)אף שלא מרצונו(, גרמה לדניאל שלא ליפול לכבשן האש בניגוד לחבריו חנניה 

 בשלום. טעם הדבר מבואר בסנהדרין צג, א: שנכנסו לאש ויצאו
תנו רבנן, שלשה היו באותה עצה, הקדוש ברוך הוא ודניאל ונבוכדנצר. הקדוש ברוך הוא 
אמר: ניזיל דניאל מהכא דלא לימרו בזכותיה איתנצל. ודניאל אמר איזיל מהכא, דלא 

, דלא לימרו ליקיים בי פסילי אלהיהם תשרפון באש ונבוכדנצר אמר: יזיל דניאל מהכא
קלייה לאלהיה בנורא. ומניין דסגיד ליה? דכתיב באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי 

 ולדניאל סגד וגו'. 
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, דניאל חשש שאם הוא יכנס לכבשן האש, לא יזכה להינצל, כיון שהוא ראוי לעונש. כלומר
, זרה עבודה בו יראה שנבוכדנצר רצה לא ודאי שדניאל למרות". הנעבדשהרי הקב"ה נפרע "מן 

 של לרצונו התנגד הוא שהרי שווא חשש היה דניאל של חששו לכאורה. לעצמו חשש הוא
 :(ד:יג, נשא, ר"במד) אמת חשש היה דניאל של שחששו מצינו במדרש אבל, נבוכדנצר

מפני מה הוצל דניאל מן האריות לפי שהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא... מפני מה לא 
הושלך לכבשן מפני שהיה אלוהו של נבוכדנצר דכתיב )דניאל ב( ולדניאל סגיד ומנחה 
וניחוחין אמר לנסכה ליה, ד"א מפני שהיה נשרף דכתיב )דברים ז( פסילי אלהיהם 

בלבו של דריוש שלא יטילנו לכבשן האש תשרפון באש לכך זימן הקדוש ברוך הוא 
 להודיע גבורתו. 

 להינצל זוכה היה לא, האש לכבשן נכנס היה אילו, האריות מגוב להינצל זכה שדניאל למרות
 .באש להישרף האליל ודין אליל ממנו עשה שנבוכדנצר כיון

הדברים תמוהים, מדוע ייענש דניאל? והלא הוא ודאי לא רצה שנבוכדנצר  לכאורה 
יעשהו עבודה זרה? כשם שעמדה לו זכותו להינצל מגוב האריות מדוע שלא תעמוד לו זכותו 

", אף הנעבדלהינצל גם מכבשן האש?  התשובה היא שכאמור לעיל, הקב"ה נפרע גם "מן 
אינו אשם בכך שעובדים אותו.  הקב"ה נפרע ממי שמביא תקלה לאדם, אף אם  הנעבד שודאי

 אינו אשם בכך.  וכפי שמבואר במסכת שמחות פרק ח: 
דורשי חמורות היו אומרים: "ונתצתם את מזבחותם", מה חטאו עצים ואבנים? אלא לפי 

וחומר:  שבאה לאדם תקלה על ידיהם, אמר הכתוב ונתצתם את מזבחותם. והרי דברים קל
ומה אם עצים ואבנים שאין להם לא זכות ולא חובה, לא טובה ולא רעה, על שבאה לאדם 
תקלה על ידיהם אמר הכתוב ונתצתם את מזבחותם, אדם שהוא גורם להחטיא את חבירו 
ומטהו מדרך החיים לדרך המות, על אחת כמה וכמה. כיוצא בו, "והרגת את האשה ואת 

ה מה חטאה? אלא לפי שבאה לאדם תקלה על ידה, הבהמה". אם אשה חטאה, הבהמ
מרים הרי הבהמה ואמר הכתוב: "ואת הבהמה" שלא תהא הבהמה עוברת בשוק וא

 שנהרג פלוני על ידה.
נשוב לדניאל: ודאי לא היה מוטל עליו עונש שהרי הוא עצמו מנע מנבוכדנצר להקריב לפני  

האש לא היה זוכה לנס כיון שסוף סוף,  מנחות וקורבנות. אולם אילו היה דניאל מושלך לכבשן
נבוכדנצר ראה בו עבודה זרה והשתחווה לו. ומאחר שכך, אין הוא זכאי לכך שיתקדש שם 

 ".הנעבד"מן  הפרעוןשמים על ידו וינצל מן האש, על דרך 
 :חסידים ספר בעליש להוסיף טעם בדבר על פי דברי  עוד

ניח אליהם לקרא שמו כך שהרי כתיב אם נכרים יקראו לשום יהודי בשם אלהיהם אל י
ם ִהֵנה( "ג: כח)יחזקאל  כָּ ה חָּ ִניֵאל ַאתָּ ".חכם אתה מדניאל מדנאל כתב חסר יו"ד לפי ִמדָּ

שמיחה דניאל לנבוכדנצר מלעשותו אלוה ולא מיחה בו מלקרותו בלטשצר כשם אלהיו" 
 הרב מרגליות, סימן קצ"ד(.  מהדורת, חסידים)ספר 

 אליל של לשם שמו את שינה שנבוכדנצר לכך שהסכים דניאל לפיכ טענה ישנה, כלומר
 שמו שיתקדש שכדי לומר נוכל זו דרך פי על. משמו' י האות שנחסרה נענש ולכן"( בלטשצר)"

 אבל, לחלוטין נקי יהיה שהאדם צורך יש, האש מכבשן ההצלה של הנס בעשיית"ה הקב של
 של שמו את לקדש יזכה לא, אליל של בשם אותו יקרא שנבוכדנצר לכך התנגד שלא דניאל

 .מעמד באותו יהיה לא שדניאל"ה הקב סיבב ולכן האש מכבשן בשלום ביציאה"ה הקב
 

 
 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
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