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        """"ִ�י ִ�י ִ�ְ�ִרר�ת ִלִ�י ֵאֵלְִ�י ִ�י ִ�ְ�ִרר�ת ִלִ�י ֵאֵלְִ�י ִ�י ִ�ְ�ִרר�ת ִלִ�י ֵאֵלְִ�י ִ�י ִ�ְ�ִרר�ת ִלִ�י ֵאֵלְ    ָ�ל	� ִיְהֶיהָ�ל	� ִיְהֶיהָ�ל	� ִיְהֶיהָ�ל	� ִיְהֶיה""""
        

 :ה לא יעניש אותו"שהקבושב חא  לעבודה זרה הנוגעת לאד� הפונה ,בפרשתנו יש אמירה קשה להבנה
" שוב לואה .כאמור, פסוק זה תמוה ).יח:כט ("י ִ�ְ�ִרר�ת ִלִ�י ֵאֵלְִ�י ִ�  ִ�ְלָבב	 ֵלאמֹר ָ�ל	� ִיְהֶיהְוִהְתָ�ֵרְ

ה כמו שכתוב בפרש,  לעבודה זרהי�שפונציבור ויחידי� עונש חמור ביותר על התורה קובעת  ושוב
  ):יז-טז: יא'דב( יה של קריאת שמעיהשנ

ָ�ֶכ� ' ה  ְוָחָרה 56.ֵחִרי� ְוִהְ�ַ/ֲחִויֶת� ָלֶה�לִֹהי� ֲאִה4ְָמר� ָלֶכ� 23ֶ ִיְפֶ/ה ְלַבְבֶכ� ְוַסְרֶ/� ַוֲעַבְדֶ/� ֱא
ְיב�ָל: ַוֲאַבְדֶ/� ְמֵהָרה ֵמַעל ָה9ֶר8 ַה7ָֹבה  ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵ/2 ֶאת-ַה4ַָמִי� ְולֹא  ֶאתְוָעַצר

   .נֵֹת2 ָלֶכ�' ֲאֶ�ר ה
 יותר אחתו, )מו-יד: כו'ויק ( פסוקי�30-ל יותר משאחת ,  ארוכותפרשיות תוכחהשתי ג� בתורה יש ו
 על בואו העונשי� החמורי� ביותר שישלט ורי פ הכוללות קללות98ובה , )סח-טו: כח'דב ( פסוקי�50-מ

 ,"ִ�י ָ�ל	� ִיְהֶיה" לעלות על הדעתמישהו  יכול אי האלהאזהרות ה כל אחרי . זרהפונה לעבודהההאד� 
כמו � עונשי�  על אות)כח-יט:כט(לאור עשרה פסוקי� מה הטע� לחזור ו? אלילי� עובדכאשר הוא 

   ?עבודה זרהל הנוגעותשאינו כלול בפרשיות הקודמות בתורה הכתוב  כא2דש ימה ח? בפרשתנו שכתוב
 איש דתי הוא המודרניבעול� המערבי . אלילי�ההשקפת עולמו של עובד הבנת תלויה בהתשובה 

 או פולח2 , כאחדשמקיי� פולח2 יהודי וג� פולח2 נוצריאי2 איש .  דתי נוצרי או דתיאו מוסלמידתי יהודי 
שלכל ע� וע� מקובל היה להניח בעול� הקדמו2 . בעברלא כ היה , אול�. וסלמינוצרי וג� פולח2 מ

 בה�,  וליוו אותו אלי� נוספי�,)Jupiter(  יופיטראצל הרומאי� היההאל העיקרי , הלדוגמ. שלומלי� ֵא
עמי� באלי� של � מקיובאבל לא היה לרומאי ספק  .(Mars)המלחמה אל ו )Ceres(לאות החקאל 

, (Demeter) דמטר ת החקלאות היווניתאל, )Zeus(זאוס  האל העיקרי בה�, כגו2 האלי� של יוו2, אחרי�
 לכ2 לה� הוא הקריב אתו, רומאי היה אמו2 באלי� הרומאי�ל ,ע� זאת. (Ares)  ארסהיווניואל המלחמה 

לפני קרב חשוב נגד אויב  או, ת היווניהאלהרומאי מקריב קרבנות ג� ל היה  בשנת בצורתאבל. קרבנותיו
לא היה שו� פג�  בעיני הרומאי� .ארס לוה2 מרס לה2 החיילי� הרומאי� מקריבי� קרבנות  היומסוכ2
  .י�י לאלי� היוונבכ שהקריבו, י�י� באלי� הרומאתבאמונ

 אינו נחלת העבר ,בו זמניתאפשר להקריב קרבנות לאלי� של שתי דתות הרעיו2 ש, לאִמתו של דבר
יפ2 היא מדינה מפותחת ומודרנית , למשל. בטי� פרימיטיביי� במרכז אפריקהבלבד ואינו מוגבל לש

 ישבבית היפני הדתי . י2 בדת השינטו וג� בבודהיז�כ2 היפני הדתי הטיפוסי מאמ-פי-על-א5ו ,לחלוטי2
פולח2 השינטו עליז ומלא . א עבור מתנות לבודהאחדבור מתנות לאלי השינטו ו אחד ע:שני מזבחות
הלוויה היפנית מתקיימת בפולח2 האבל , ולכ2 החתונה היפנית מתקיימת בפולח2 השינטו, שמחת חיי�
   .נפשהחשבו2 את רצינות החיי� ואת מדגיש ההבודהיסטי 
 .פרעהע� 2 ו משה ואהרשלהראשו2 את המפגש ג�  ה מסבירשוני� בקיו� אלי� של עמי� אמונה
 ֲאֶ�ר ֶאְ�ַמע' ִמי ה: "אומר לה� פרעה, בני ישראל לבקש מפרעה לשחרר את �תוה שולח א"כאשר הקב



2 
 

  

 לא היה ספק לפרעה). ב: ה'שמ" (ִיAְָרֵאל לֹא ֲאַ�ֵ�ַח ְוַג� ֶאת' ה  לֹא ָיַדְעִ/י ֶאת,ִיAְָרֵאל ְ�קֹל	 ְלַ�ַ�ח ֶאת
.  משלויש אלשלכל ע� וע� כי פרעה האמי2 , ה"הקב, ל שלה�-ידי הא-עלאליו שלחו 2 נושה ואהרשמ

 לֹא ָיַדְעִ/י ֶאת(" לא שמע עליו שהרי ,רטאל זומשל היה , העברי� בביטול וקיפרעה התייחס לאלשאלא 
   .)"ְ�קֹל	 ֲאֶ�ר ֶאְ�ַמע' ִמי ה("ללא כוח וא5 ") ה

שפרעה , ה"יתה להוכיח את קיומו של הקביהלא 2 ורה נת2 בידי משה ואה"מטרת האותות שהקב
זרק את המטה לפני  משה כאשר. ח והשפעהו כה בעל"ע את פרעה שהקבאלא לשכנ,  בוכבר האמי2

 לכ2. ל העברי- של האוכוח על עידלפרעה לדעת א� מופת זה מחשוב היה , )ט:ז (לתני2פכו פרעה וה
Cֵי  ַוBֲַע�A ַג� ("הצליחוטומי מצרי� כאשר חרו .המופת לחזור על רטומיוחמעה פרביקש  Dֵה� ַחְרט
  על עצמו בשלושחזרמפג2 כוח ותו א .ה"מהקב לחשוש פרעה שאי2 לו מה השתכנע ,)יא: ז,"ִמְצַרִי�

מחרטומי מצרי� לחזור על הנס ביקש  פרעה .)יד:ח(וכיני� ) ג:ח(צפרדע , )כב:ז(ד� : המכות הראשונות
   .מצריי�האלי� שיש למיותר וח ה כ" א� יש לקבלבדוקמנת -על

השאלה  אלא,  ישראלכאלוקיה "הקבבקיומו של פק תסלא ה היא שפרעה ננוהנקודה העיקרית לדיו
   .' של התו והשפעוכוחצמת ָע מהתה יהיחידה בעיני פרעה הי

מלחי� שהיו עובדי עבודה ל בשיחה בי2 יונה ,בספר יונהמוצאי� זו נוספת להשקפת עול�  הדוגמ
בכיוו2 המפליגה יה י ועולה לאנ,ה"לפי ציווי הקבנינווה לעיר יונה מסרב ללכת  :)ז-ד:א(קע ידוע הר. זרה
אנשי , היהמלחי� באניו ,לסערה אדירה בי�ה "הקב גר�, ות למנת להכריח את יונה לציי-על. הפוה

מסקנת� .  אינה סערה טבעיתו הבינו שז,סערה כה חזקהב לא נתקלועול� מש, רבסיו2 י נבעלימקצוע 
א ללא , )ה:א ,"וֱאלָֹהי ַוBְִזֲעק� ִאי� ֶאל("תפלל לאל שלו התבקש להכל מלח ! כועסי�האלי� הייתה ש

תברר למלחי� שבגלל יונה הגורל הטלת ידי -על ".האניה חשבה להשברו" הקחזהתהסערה רק . ליועה
 "?ִמFֶה ַע� 9ָ/ה-ְוֵאי? ָמה 6ְרֶצָ ?ָ/ב	א�ֵמ6ִיCְ?  2ַלאְכְ/ָ ַמה" :את יונההמלחי�  ושאלאז ו ,באה הסערה

   .)ח:א(
כאשר כל רגע עלול להיות הרגע  ?האלושאלות מה פשר ה .מובנת לחלוטי2  שיחה בלתיזוהי

וא5 מהי האזרחות , גרוהיכ2 הוא  יונה מה מקצועו שלחשוב למלחי� לדעת מדוע  ,האחרו2 בחייה�
 ַה�Bָ ְוֶאת ה ֶאתָעAָ לֵֹהי ַה4ַָמִי� ֲאִני ָיֵרא ֲאֶ�ר-ֱא' ה ִרי 9נִֹכי ְוֶאתִעְב" :תשובתו של יונהג� מוזרה ו !?שלו

   ? של יונהאמונתוהא� שאל מישהו על . )ט:א ("ַהBַָ�ָ�ה
ולכל ע�  המשלל לכל עיר ֵא ,משלול ֵא מקצועמלחי� שלכל היה ברור ל: כדלהל2הוא הסבר השיחה 

ל אולי יש ליונה ֵא. האלי� שלו לע� את יונה המלחישאלו , ילוע הותפילותיה� לאכאשר  לכ2.  משלולֵא
ל או ֵא, )"?ָמה 6ְרֶצָ ("צוקשור לארהל חזק או ֵא, ")?Cְַלאְכְ/ָ ַמה(" בעל השפעה הקשור למקצוע שלו

תפילה לאלי� של יונה יכולה , חשבו המלחי�, אולי ").?ִמFֶה ַע� 9ָ/ה ְוֵאי("ו מבעל כוח הקשור לע
  !הציל אות�ל

 ,ה"הוא הקבו, ל אחד-ארק אלא   ריבוי אלי�ברי�לִע שאי2 וענה למלחי�בי2 את השאלות היונה 
 היא ננוהנקודה החשובה לדיו ).ט:א "ַהBַָ�ָ�ה ַה�Bָ ְוֶאת ָעAָה ֶאת ֲאֶ�ר("שולט על כל העול� כולו ה

ראוי ג�  שאפשר וחרי�א� אלי� שלה� יש אליה מלבד ש,אות� ימי�כמקובל ב, שהמלחי� חשבו
  .שו� פג� באמונה שלה� א� יפנו ג� לאלי� אחרי� ראו � לאה.  בשעת הצורבה�ת ותלילה

אינו " ִ�י ָ�ל	� ִיְהֶיה"חושב א  האיש מבני ישראל שפונה לעבודה זרה :כעת נחזור לפרשה שלנו
רבנותיו קאת יב להקרמתחיל ה ו"הקבעוזב את זרה היא שאד� ה שחושב שמהות העבודה  מיבהכרח

 ממשיאלא ה "מפסיק להאמי2 בקב אינו אד�א� ש, הוא סובר.  לאלי� אחרי�רקומפנה את תפילותיו 
, לח2 הדתי של ע� אחרמקיי� את הפוג� הוא ויחד ע� זאת , קרבנות להקריב אליוממשי ולהתפלל אליו 

יה ית בני ישראל מהנטאכא2 ה מזהיר "הקבאבל  .")שלו� יהיה לי("ה "הוא בסדר גמור בעיני הקב
 ִ/ְדרֹ� ֵלאלֵֹהיֶה� ֵלאמֹר ֵאיָכה ַיַעְבד� ַהG	ִי� ָהֵאֶ�ה ֶאת �ֶפ2 ... ְלִָה4ֶָמר": גישה מוטעית זוב להחזיק

 אי2 ).כז-יט:כט( פסולה לחלוטי2 אתהתורה מדגישה שהתנהגות כז ).ל:בי" (י9ִנ �Gַ 2�ֵ ֱאלֵֹהיֶה� ְוֶאֱעAֶה
   . היהודיתאמונהבר כשמדוב" ג� וג�"

ב וליש עד כדי בלני כלפי דתות אחרותולהיות סוגי� מסוימי� ביהדות בחיה יהיו� קיימת נטג� 
את היהדות ולעשותה אטרקטיבית " לשפר"כדי  ,בתו היהדות  של דתות אחרותפולחניי�אלמנטי� 

 'דב (" ֲאֶ�ר 9נִֹכי ְמַצֶ�ה ֶאְתֶכ�ַהHָָבר  תִֹספ� ַעללֹא ":שכתובכמו  ,פוסלת גישה זו על הס5התורה . לקהל
  .)ב:ד

  נת2 אביעזר' פרופ
  יקהזהמחלקה לפי

  
  הד5 מופ8 בסיוע קר2 הנשיא לתורה ולמדע  


