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 חוויה אסתטית מול עבודה זרה
 

זיקה יש להם בפרשת שופטים מוקדש מקום רחב הן לאיסורי עבודה זרה והן לאיסורי כישוף ש
-גייםאלצרכים מ' הקרבת קרבן וכדכמו פולחן   מעשי שימשובעולם העתיק. למעשי עבודה זרה

כמו ריצוי האלים ( לפולחן גיים שימשואמעשים מ, כן להפךו, )כמו צפיית העתיד(תועלתניים 
את .  מעורבהוא אליהם היחס, משמעי-אף שהאיסור על מעשים כאלה הוא חד). ידי כישוף-על

: י על פי הספרי"פירש רש) כב, טז' דב ("יךהל-א' א הֵנולא תקים לָך מצבה אשר ָש"הכתוב 
תה יפ שהי"אעו, תה לכנעניםיכי חוק הי, וה לעשות ואת זו שנאיומזבח אבנים ומזבח אדמה צ"

 ".מאחר שעשאוה ֵאלו חוק לעבודת כוכבים, אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה
 חללפי המדרשים והפרשנים . שימשה לצרכים שוניםבתקופת המקרא ש, המצבה הייתה אבן

 )."להקריב עליה אפילו לשמים: "שם, י"רש(קרבת קרבן בקשר לה רקמצבה קמת איסור ה
לרצון לפני המצבה  הייתה ימי האבות ב.הקרבה על מצבהל במשך הדורות חל שינוי ביחס

משתקף  הזשינוי .  ולאחר שהשתמשו בה עובדי עבודה זרה הפכה האהבה לשנאה,ה"הקב
 : ד"רור בדבריו של פילוסוף ספרדי בן המאה הייבב

 

וה יוצ', לפי שהיו מכוונים בהם אל השם ית, י שהמצבות היו אהובות בימי האבות"ואעפ
 1".לאל זר אשר היו ֵנכר הארץ, מפני שלא הייתה כוונתם כי אם לרעה, ןעתה לאבד

 

, פסולאין כשלעצמם  שבהם לפי הוגים ופרשנים רבים המצבה היא דוגמה למעשי עבודה זרה
כשניתנה התורה .  הם נאסרו,אך מאחר שהאומות הקדמוניות אימצו אותם כעבודת אלילים

ומכאן ואילך רק נביא מפורסם וידוע , והקרבה בבמותכגון מצבות , נאסרו כל מעשי עבודה זרה
 . כמו שעשה אליהו בהר הכרמל, יכול לנקוט מעשים אלו כהוראת שעה

, כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעֹננים ואל קֹסמים ישמעו": אומרבפרשתנו הכתוב 
-יד, יח (" אליו תשמעּון...' ני יקים לך הנביא מקרבָך מאחיָך כמֹ; יךהל-א' ואתה לא כן נתן לך ה

, מעשי הכישוף משמשים לצרכים תועלתניים כמו צפיית העתיד או ייעוץ, הווה אומר). טו
דומה כי מפשט הכתובים אנו שומעים פעם נוספת . את תפקידםממלא הנביא  -נאסרו אלה וכש

עקב הרי י; גיים לגיטימיאשלפני התמסדות הנבואה במעמד הר סיני היה השימוש באמצעים מ
ה העניק לנביאים " מרגע שהקב,אולםו). המטה וכדומה, השקתות(ומשה נקטו באמצעים כאלו 

העתיד ומחולל את צופה ה,  הנביא הוא היועץ; נאסר השימוש באמצעים אחרים,את סמכותם
 . הנסים

 תפקידו של הנביא נונידו, כאשר נעשתה המחשבה היהודית לשיטתית, בתקופת ימי הביניים
רב : תות הנבואהנציג דוגמה אחת למורכבּות הדיון בסוגיית אִמ. גיה בפרטאו למבכלל וזיקת

 
 . 281' עמ, ז"ירושלים תשנ, ישן בקנקן חדש, שוורץ' נדפס בתוך ד, מגלה עמוקות, שלמה אלקונסטנטין'  ר1
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מאחר : טיעונו היה פשוטו , על הנסתות נבואתוִמ את מעמדו של הנביא ואת אכונןסעדיה גאון 
אדם המגלה יכולת לחולל נס מעיד על עצמו ; רק הוא מסוגל לשנותו, ה"שהטבע נוצר בידי הקב

, יהודה הלוי' בעקבותיו צעד גם ר). מאמר שלישי, אמונות ודעות(ה "הקבהוא שלוחו של כי 
ם בכל "לגישה זו התנגד הרמב). ח, ספר הכוזרי א(מת התגלות שטען כי רק שינוי הטבע מַא

כי אין הנביא מחולל נסים כראיה על , בע נחרצותוקהוא משנה ל וכבר בהקדמה לפירוש. תוקף
 .ארוכיםשרשת בתפיסת הטבע שלו והדברים ם מו"גישתו של הרמב. תות הנבואהאִמ
 מעשים מסוימים של עבודה זרה לפיהגישה מובחנת ביהדות ישנה כי ,  משתמעהאמור לעילמ
 ישלסוגיה זו .  במישרין מקישורם לעבודה זרהופסילתם נובעת, מצד עצמם ים פסולנםאי

כמו , בודה זרה הנאה אסתטית ממעשי עהאם מותרת, למשל. השלכות בשאלות הלכתיות שונות
 הכנסייתית מהקשרה הפולחני יצירההוצאת ה. מוסיקה כנסייתית או ארכיטקטורה כנסייתית

היא תופעה , במסגרת של קונצרטהשמעת יצירות פולחניות כמו , והצגתה כחוויה אסתטית
מגלים מורי , בפסיקות אישיות, לעתים. האותהפוסקים כולם נוטים לאסור ש ,חדשה יחסית

בנימוק התיר באופן פרטי להאזין ליצירות כנסייתיות שרב חרדי ידוע על . ותהלכה פתיחה
םימשההנאה נגרמת כתוצאה משילוב של  י ם במוסיקה ולא של ל י נ כ יחד .   במוסיקהת

 לבודד את היצירה  שתאפשרכמדומה שעדיין לא יצאה בשורה הלכתית חדשה, עם זאת
מו של השיקול הרעיוני האקטואלי האם יש לבחון מחדש את מקו. האסתטית מהקשרה הדתי

 .להנהגה ההלכתית של העתיד פתרונים? בפסיקה ההלכתית
  

 דב שוורץ' פרופ
 המחלקה לפילוסופיה
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