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 ידיעה-ידיעה ואי
 *יונה בר מעוז

 
המוציאו ממצרים. הידיעה הזאת אינה הכרה  ה'כבסיס לאמונה ב ידיעה לתבוע מעם ישראלבספר דברים מרבה משה 

לתאר בעזרתו אפשר שהרי קשור הן לשכל והן ללב, ע מלכתחילה -ד-כן שורש יש ,וקבלה שכלית בלבד אלא גם הפנמה
 :לטד: בדב' הדברים ברורים. 1מאידך בין איש לאשתוקשר האינטימי ה' לעמו מחד ואת ההיחס המיוחד של את 

ֹבָת ֶאל ְוָיַדְעתָ  י ה' הּוא ָהא   ְלָבֶבָך-ַהּיֹום ַוֲהשֵׁ ַמַעל ְועַ -כִּ ם מִּ ים ַבָשַמיִּ ין עֹוד-לֹלהִּ ָתַחת אֵׁ  ובדומה גם ח:ה:, 2ָהָאֶרץ מִּ
ם ְוָיַדְעתָ  יש ֶאת ְלָבֶבָך-עִּ ר אִּ י ַכֲאֶשר ְיַיסֵׁ ְלָך ֶאת ַוְיַעְנָך, שהרי ֹלֶהיָך ְמַיְסֶרךָ -ְבנֹו ה' א  -כִּ ֶבָך ַוַּיֲאכִּ -ַהָמן ֲאֶשר ֹלא-ַוַּיְרעִּ

י ֹלא ַעל יֲעָךְלַמַען הֹודִּ ָיַדְעָת ְוֹלא ָיְדעּון ֲאֹבֶתיָך  י ַעל-כִּ ְחֶיה ָהָאָדם כִּ י-ָכל-ַהֶלֶחם ְלַבּדֹו יִּ ְחֶיה ָהָאָדם-מֹוָצא פִּ    )ח:ג(. ה' יִּ
 באמונה שלימה שה' כשמדוברהן , הכרה עמוקהמדובר בתביעה ל 'לב'כאשר אין הידיעה נקשרת בפירוש עם  לכן גם

ר ַהְברִּ -ָהא   הּוא" ָמן ֹשמֵׁ ל ַהֶנא  ים ָהאֵׁ ְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור יתֹלהִּ י מִּ טחון מלא שה' יכניע יבבהן  )ז:ט(,"ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹשְמרֵׁ
בוודאות החוויה של הנסים הן ו 4שירושת הארץ אינה פרי צדקת העם אלא רשעת הגויים,הן  ,3את הגויים לפני העם

 5.בסיס לכל המחויבות לשמוע בקול ה'שנעשו לעם כ
כן ברור מה הוא הגנאי שמוצא משה ולרגשי,  ךאינו רק חסך אינטלקטואלי אלא גם חסידיעה -אימכאן נלמד ש

ם ַהְקָלָלה"כאשר הוא מוכיח את העם:  ְשְמעּו ֶאל-אִּ ְצֹות ה' א  -ֹלא תִּ ן-מִּ יֶכם ְוַסְרֶתם מִּ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום -ֹלהֵׁ ַהֶּדֶרְך ֲאֶשר ָאֹנכִּ
יָלֶלֶכת ַא ים -א   ֲחרֵׁ רִּ ים ֲאחֵׁ   6:'הכתב והקבלה'ונראים דבריו של בעל  ,)יא:כח( "ְיַדְעֶתם-ֹלא ֶשראֲ ֹלהִּ

י ֶאתן "יויותר ראוי לפרשו מעני ם" )צ"ל:"ְלָבֶבָךב ְוָיַדְעתָ , "(ה:ב )שמ'"ה'-ֹלא ָיַדְעתִּ -ַּדע ֶאת, "(ח:ה() ; דב'"ְלָבֶבָך-עִּ
יך-א   י ָאבִּ שלא היה מן הראוי לדעתם  –" ְיַדְעֶתם-ֲאֶשר ֹלאעם "שענינו הסכמת הרצון ובחירה בו .וט -כח:ט( ) דה"א" ֹלהֵׁ

 לתם לעזור ולהושיע. ולחסרון כחם ויכולבחור בהם, 
שכן אילו הייתה דבקות נפשית , להים אחרים-הידיעה ולא עבודת א-עיקר החטא הוא איאולי ש דבריול להוסיףניתן 

 מה לעבודתם.-הצדקת כךהייתה בלהי ניכר, -והזדהות עם א
. אך הוא מוסיף ממד להים אחרים-ירש קושר בבירור בין הידיעה שתבע משה מן העם לבין אי הידיעה של ארש"ר ה

 כל יחסאת העם, אך האלילים, כוחות הטבע, הם חסרי  וברגש בידיעהלהי ישראל מנהיג -אשקשור אף הוא לידיעה:  נוסף
 :נהגים על ידםוכלפי המ
ל היחיד, התגלה וגילה את יחסו לכם, לגורלכם -גיון שבעבודה זרה. ה', האיה" מבטא את חוסר הְיַדְעֶתם-ֲאֶשר ֹלא"

לכם על שליטתו  ידועשל כח אחר בטבע ובעולם? מה  מודעתלכם על הנהגה  ידועולמעשיכם באלפי דרכים. מה 
 ?מדעתבכם 

                                                 
  גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד ביהדות. היא עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות "הכתר", שם היא

 שים.עוסקת בהתקנת פירושי המפר

יֶאְתֶכם  ַרק"  1 ְשְפחֹות ָהֲאָדָמה ָיַדְעתִּ ֹכל מִּ ְשתוֹ -ֶאתָיַדע  ְוָהָאָדם" ;(עמ' ג:ב) "מִּ  (בר' ד:א) ."ַחָּוה אִּ
ָת ָלַדַעת ַאָתה" :פסוק זה הוא המסקנה של ד:לה  2 ְלַבּדוֹ  ָהְראֵׁ ין עֹוד מִּ ים אֵׁ ֹלהִּ י ה' הּוא ָהא    ".כִּ

י  ְָוָיַדְעת"  3 ר ַכֲאֶשר ּדִּ -אֹלֶהיָך הּו-ה' א   ַהּיֹום כִּ ם ְלָפֶניָך ְוהֹוַרְשָתם ְוַהֲאַבְדָתם ַמהֵׁ יעֵׁ ם ְוהּוא ַיְכנִּ ידֵׁ ש ֹאְכָלה הּוא ַיְשמִּ ר ְלָפֶניָך אֵׁ ֶבר ה' ָהֹעבֵׁ
   " )ט:ג(.ָלְך

ן ְלָך ֶאת ְוָיַדְעתָ "  4 ֹלֶהיָך ֹנתֵׁ ְדָקְתָך ה' א  י ֹלא ְבצִּ י ַעםַהּטֹוָבה ַהזֹ  ץָהָארֶ -כִּ ְשָתּה כִּ ה-את ְלרִּ  (ט:ו) ".ֹעֶרף ָאָתה-ְקשֵׁ
יַדְעֶתם"  5 י ֹלא ֶאת וִּ יֶכם ֶאת-מּוַסר ה' א-ָראּו ֶאת-ַוֲאֶשר ֹלא ָיְדעּו-ֹלאְבנֵׁיֶכם ֲאֶשר -ַהּיֹום כִּ י ...ּוְזֹרעֹו ַהְנטּוָיה ַהֲחָזָקהָידֹו -ָגְדלֹו ֶאת-ֹלהֵׁ כִּ

ינֵׁיֶכם ָהֹרֹאת ֶאת ה ה' ַהָגֹדל ֲאֶשר ָעָשהַמעֲ -ָכל-עֵׁ  ".שֵׁ
 .5681-5861הרב יעקב צבי ֶמְקֶלְנבּורג, חי  בגרמניה בין השנים    6



י"אחרת ביג: ז: לכך נוספה גנות  יָך ֶבן כִּ יְתָך ָאחִּ ֶמָך אוֹ -ְיסִּ ְנָך אוֹ -אִּ תְ -בִּ אֹמר בִּ ֶתר לֵׁ ֲעָך ֲאֶשר ְכַנְפְשָך ַבסֵׁ יֶקָך אֹו רֵׁ ֶשת חֵׁ ָך אֹו אֵׁ
ים -א   ְבָדהנְֵׁלָכה ְוַנעַ  רִּ ים ֲאחֵׁ   :ופירש ר' יוסי הגלילי )ספרי דברים פז(, "ֲאֶשר ֹלא ָיַדְעָת ַאָתה ַוֲאֹבֶתיָךֹלהִּ
 להם שמסרו מה מניחים וישראל ,הםאבותי להם שמסרו מה מניחים אין העולם שאומות לישראל גניי דבר זה הרי

  .7זרה עבודה ועובדים והולכים אבותיהם
להי ישראל, פרי החוויה המתמשכת של יציאת מצרים, מעמד הר סיני ונדודי המדבר, -כלומר: נוכח הוודאות בגדולת א

שיקנו שביתה  סיבה אין ולכן, למענםלהים אחרים שלא הוכיחו עצמם בפעולה -לעבוד א שבני ישראל יפנולא יתכן 
 בלבותיהם. 
ת ֲאֶשר ּוָבא" ,כוונתו של נביא שקר כאשר הוא מפתה אנשים, נותן אות ומופתהיא אך מה  ֶליָך -ָהאֹות ְוַהמֹופֵׁ ֶבר אֵׁ ּדִּ

י א   אֹמר נְֵׁלָכה ַאֲחרֵׁ ים -לֵׁ רִּ ים ֲאחֵׁ ם ְיַדְעָתם-ֲאֶשר ֹלאֹלהִּ  !הידיעה כגנאי-? הנביא הזה בוודאי לא התכוון לציין את אי"ְוָנָעְבדֵׁ
 ד:כח:  'לדב 8ניתן להרחיב את פירושו של ר' חיים פלטיאלזאת כמענה לשאלה 

דבראשונה עשו פסל תמונת כל אשר בשמים ממעל, וכאשר יבאו בין האומות שעובדים פסילים  ,מיהו נראה הפשט
להי אדום -הלא א (:, כאשר מצינו במלכים )=דה"ב כה:ידויעבדו אותם - פסיליהם יותר חזקים :אחרים, יאמרו

 .ויעבדו אותם, המכה
הוא להים אחרים שהוא מכיר אי אפשר לפתותו בהם, אבל -שהעם עמד על אפסותם של א נאמר: לאחר ובעקבות פירוש
הן טומנות בחובן אמת? זהו פיתוי לא קטן  אולי ;לוהים חדשים, באידיאות לא מוכרות-שמא יש ממש באיכול לתהות 

לכך ניתן היה לראות בימי שיאו של הקומוניזם, כאשר סחף אחריו רבים וטובים בכל העולם, בה טולרוח האדם, ודוגמה 
 מצוקות האנושות.ל לתת מזורבו כדי  יהיה הרעיון שלא נוסה עד כהשמתוך תקווה 

 :להים אחרים-ידיעת א-אישל   נושאהעולה שוב  בפרשת 'כי תבוא' 
יְצָך"  פִּ ה-ה' ְבָכל ֶוה  ְקצֵׁ ים מִּ ה ָהָאֶרץ ְוָעַבְדָת ָשם א  -ָהָאֶרץ ְוַעד ָהַעמִּ ים -ְקצֵׁ רִּ ים ֲאחֵׁ ץ ָוָאֶבן ָיַדְעָת ַאָתה ַוֲאֹבֶתיָך-ֲאֶשר ֹלאֹלהִּ  "עֵׁ

 , לכן פירש רש"י בעקבות תרגום אונקלוס: כאן גנאי של חטא אלא חומרה של עונש ברור שאין - ()כח:סד
 לגליות לכומרי עבודה זרה.להות ממש, אלא מעלים מס וגו-: לא עבודת אכתרגומו

 יצחק אברבנאל ר'שלים הואת זאת  ,להים אחרים-כמבטא ריחוק נפשי מעבודת אעונש המהות ב מעמיקהסבר זה אינו 
 :מניסיון חייו המר

שמפני הצרות העצומות יבאו רבים מהם לצאת  ,שכבר יבאו בגלות לכל כך מן הצרות והגזרות ,וזכר עוד מענשם
מעשה ידי אדם, לא להאמינם בהם, כי אם בידיעתם והכרתם שהם עץ ואבן  להים אחרים-אמכלל הדת ולעבוד 

כמו  ,מפני שלא תהיה העבודה ההיא כי אם להמלט מן המות ,אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון
ו רוב העם שמפני אימת מות ורוב הצרות והגזרות יצאשזה היום מבואר ונגלה בכל ארץ ספרד וגם באיטליא, 

עד שמפני זה יתעוללו  ,להי העמים יעבדו מפני היראה-וישמרו תורת ה' בקרבם ואת א ,בעונות הרבים מכלל הדת
בדרך  כי אםולא נזכר זה כאן בדרך חטא  ., וישרפו אותם חיים על זהבם העמים ויקראום מינים ואפיקורסים בדתם

בפיהם  להים אחרים-אלהית בלבם, יעבדו -האמונה הא שבהכרתם והרגישם ,עונש, שזה יהיה להם הגדול שברעות
 .9"להים אחרים-ועבדתם שם א": ובלשונם יכזבו למו, ויהיו נהרגים על זה, ועליו אמר כאן

וידוע כי מה שאדם עושה בעל  :רשוובא לתקן את החטא מש כיצד העונש הזה ראההוסיף על דבריו וה ש"ד לוצאטור' ו
. וכן מצאנו כי אחר שגלו 10להיך" )ד:כט(-לפיכך אמר אחר זה: "ובקשתם משם את ה' אכרחו יהיה לו לזרא וימאסהו, 

להים אחרים, זולתי קצת בני אדם -דהבא, בטל מהם יצר עבודה זרה ולא זנו עוד אחרי א לבבל והוכרחו להשתחוות לצלם
  א חן בעיני המלכים והשרים.בבית שני, שהלכו אחרי אלילי היונים, לא מהיות עבודת האלילים חביבה להם, אלא למצו

שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ": 11רמב"ם נכוחים דברי להים אחרים-עבודת אנמצא שגם בעונש 
 , ומכאן שכל הקללות שבתוכחה יהפכו לנו לברכה. ושלום בעולם"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
יר )ב:יא(: " על כך מחה יר'  7 ימִּ יל ַההֵׁ יר ְכבֹודֹו ְבלֹוא יֹועִּ מִּ י הֵׁ ים ְוַעמִּ ָמה ֹלא א ֹלהִּ ים ְוהֵׁ  "! גֹוי א ֹלהִּ

 
  ירושלים תשמ"א. לנגה הוציא את פירושו לתורה, י"ש. חבר של מהר"ם מרוטנבורג-תלמיד  8

 . בדפוסים הקודמים נדפסו שיבושי צנזורה רבים בקטע זה.29, מהדורת שוטלנד ע' (כח:ד)בפירושו לדברים   9
י ְוָהָיהפרשת 'כי תבוא':  וביתר הרחבה אחרי הענשים של  10 ֶלה ַהְבָרָכה ְוהַ -ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל-כִּ ים ָהאֵׁ י ְלָפֶניָך ַהְּדָברִּ ְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתתִּ

ֹבָת ֶאל םַהג-ְלָבֶבָך ְבָכל-ַוֲהשֵׁ ֹלֶהיָך ָשָמה: ְוַשְבָת ַעד ֹויִּ יֲחָך ה' א  ּדִּ ֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ְכֹכל ֲאֶשר-ֲאֶשר הִּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָתה -ה' א  ָאֹנכִּ
 ב(. -ל:א) ַנְפֶשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ּוָבֶניָך ְבָכל

 (.ג:ב), הלכות שבת משנה תורה  11


