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  "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"
  

 ןהראשועל עברה זוהי . עבודה זרהחטא , ללא ספק, הואהחטא החמור ביותר בין אדם למקום 
ייהרג "לגביה נקבע ש ,)ג:כ' שמ//ז: ה'דב, "ה לך אלהים אחרים על פנילא יהי ("עשרת הדברותב

בני ישראל נכשלו בחטא הזה שוב , כן-פי-על-ףא. וחומרתה מורגשת בדרכים נוספות, "ואל יעבור
פרשת בנות מואב בשיטים כלה ב ו)ב"ל' שמ (במדברם חטא העגל בתחילת מסעהחל ב ,ושוב

. זרהעבודה לעבוד מ העם ולא פסקכמעט , שראלאחרי כניסתם לארץ יגם . )ה"כ' במ(בסוף מסעם 
לגמול את של הנביא  -  שלוכל בדרך כל -  נביאים כניסיון מתמידהאפשר לתאר את ספרי , למעשה

אלמלא חטאו  ":)אמנם בהתייחס גם לחטאים אחרים (כפי שנאמר, עם ישראל מעבודה זרה
  . )ב"בבלי נדרים כב ע(" שה חומשי תורה וספר יהושע בלבדיישראל לא ניתן להם אלא חמ

? ה רבותשנים כלאורך בני ישראל לפולחן הזה  ונגררמדוע ? כך מושך בעבודה זרה-מה כל      
הולמת עבודה זרה אינה כאילו הרווח בים להשתחרר מהרעיון חייאנו  ,דון בנושא זהשנלפני 

שייכת  זרה כעבודהב ראות לאנו נוטים, תבמאה העשרים ואח, היום . ומודרניםאנשים משכילים
 למחרתכבר אדם יוצר פסל מעץ ואבן או מכסף וזהב ו. ואפילו מגוחכת, תפרימיטיביאמונה ל

.  את בעיות החייםהםפתור לת ו חומר זפיסת שים לאותו פסל ומצפיםמשתחוו ומתפללים אנשים
  .   בעלילרציונלי- נשמע בלתיתיאור ה

  :)ח- ד: קטו'תה(תפילת הלל  ב כתוב,לדוגמא; במסורת שלנו גם יהיאת את ביטוצומטענה זו 
ם להם ִיאזנ. אום להם ולא ירִיעינ, פה להם ולא ידברו.  ידי אדם מעשה,עצביהם כסף וזהב

  .לא יהגו בגרונם, רגליהם ולא יהלכו, ידיהם ולא ימישון. אף להם ולא יריחון, ולא ישמעו
  .  טח בהםכל אשר ּבֹ, כמוהם יהיו עֹשיהם

 שכן, זרהעבודה עובדי עולם של ה-השקפת זה אינו משקף נאמנה את מלעיגתיאור , אבל למעשה
 אלפי.  הוא האליל עצמו,ו הוא מתפלל ומשתחווהאליש שהפסלבאמת אינו חושב עובד האלילים 

לא האמינו  )העולם הקדמוןפלאי אחד משבעת ( המפורסם של זאוס ביקרו במקדששיוונים ה
הר פסגת ב, יחד עם אלילים אחרים, זאוס  חיאמונתםפי -על. שהפסל הענק של זאוס הוא האליל

תפילה מקום כרק   להםשימשושבתוכו המקדש עם הפסל .  שראשו מגיע לשמים,אולימפוס
  .  נות לזאוסקרבוהקרבת 

ושכנתי ,  לי מקדשוועש: "בהתאם לכתוב, לתפילות וקרבנותשימש מקום לנו שבית המקדש 
בית , אלא.  הזהפיזיהה מוגבל למבנה "שהקבלומר פסוק האין כוונת אך  ,)ח:כה 'שמ" (בתוכם

אר בתפילת מוסף של יום כמו שמתו,  מבנה קדוש המיועד לתפילות בני ישראלהיההמקדש 
ונופלים על היו כורעים ומשתחווים ומודים ... והכוהנים והעם העומדים בעזרה : "הכיפורים
  הקדושיםם למבנה הפיזי או לכלישההשתחוויה לא הייתה מכוונתברור לחלוטין ". פניהם
 םהמקום המתאיובית המקדש היה , ה"קבהיו מופנות לשל בני ישראל תפילותיהם  ;שבתוכו

 



בין לובית מקדשו ה "כלפי הקב ביחסנו שאין הבדלים מהותיים  אפואנראה. לתפילות ולקרבנות
  .   ומקדשיהםשל עובדי עבודה זרה כלפי האלילים שלהם יחסם

 כך טבעי לנו להאמין שיש-לכ. אליליםהשמעלים נגד עבודה זרה היא ריבוי  אחרת טענה
כיצד ". אחד' ה, ינולה-א' ה, שמע ישראל ": יוםאומרים בכלאנו כמו ש ,ויחידאחד  ריבון לעולם
    ?שונים בין אלילים ת מתחלקהעולםאדם נאור להאמין שהשליטה על  יכול

 מבוססת על דת הנפוצה ביותר בעולםה. הביקורת עומדת במבחן אינה גם טענה זו ,אולם
יקה אירופה ואמרשטען יואיש לא , )"השילוש הקדוש"( הוא למעשה שלושהשל - אאמונה ב
רוב האנשים , עולםאחת המדינות המתקדמות ב, ביפןגם . רציונליים- אנשים בלתיבמלאים 

קשה לייחס פרימיטיביות  נראה כי, לכן.  עשרות אלים כי קיימיםהגורסת, מאמינים בדת השינטו
  .  אמונה בריבוי אליםל

, ה"בקבאמונה שברציונאליות הרציונליות שבעבודה זרה ל לאחר שעמדנו על הדמיון בין
עבודה הולחן כך בפ-מושך כלמצאו כבני ישראל ש ו הדברמה: נוכל לחזור לשאלה שבה התחלנו

 נראה דומה מאוד  עבודה זרההפולחן שלהן  ?ודיההיפולחן ב דחה אותםמה , לופיןילחאו ? זרהה
ם גם להם וג; גים רביםח  ישלנוגם להם וגם  ;קרבנותתפילות ויש גם להם וגם לנו  :לפולחן שלנו

כך שגרם - כלהחשובמה ההבדל . ל נראה דומהוכה. אנשי הדת ומתנות לים וטקסניםש פולחלנו י
  ?  זרההעבודה עובדי ה לולהצטרף 'ת האת תורלנטוש לעם ישראל 

 ק המוחלטותינמאופיינת ב זרההבודה עה. מוסר:  בלבד במילה אחתן לסכםהתשובה ניתאת 
כדי . האלברכת  זכאותו לבקש ולקבל אתין מוסרית של האדם לבה ו בין התנהגותשיש בה

או , או לערוך טקס מסוים, או להביא קרבן, שבקשתו תתמלא צריך המאמין בעבודה זרה  להתפלל
 כלשהן בתחום דרישות דתו אינה מציבה בפניו. ים את האל שמפייס זה או אחרבקמעלהשתמש 
   .  יהמוסר

 דתיותו המוחלטת של אדםתה כל סתירה בין ילא הי, ורומא, יוון, בעולם הקדמון של בבל
שלא הייתה כל סתירה בין אמונתו ובוודאי  ,שקוע בעריותאו  ,אנס ,רוצח,  רמאי, גנב היותוביןו

 ;פגומה בדת האליליתכהתנהגות  ה נחשבלאהתנהגות כזו  .ושקררכילות , לשון הרעל הדתית
  כזובמערכת דתיתיש  משיכה כמה להבין לא קשה אפוא!  כךהתנהגוהאלילים עצמם , אדרבה

  . לנהל את חייו הפרטיים כרצונו לאדם מאפשרת ובד בבד  ,לאלוהיואדם בין שלמצוות המוגבלת 
התחשבות הדרישה ל. מקום מרכזיבה  המוסר תופס !הינה הפוכה בתכליתהשקפת התורה 

 תחוםהמגבלות שאנו מחויבים בהן אינן ב. בין אדם לחברושבזולת מתבטאת בעשרות מצוות 
מדבר  ";טז: יט' ויק,"ךילא תלך רכיל בעמ": כמו (שלנו דיבורתחום האלא גם ב, בלבד מעשיםה

לא תשנא את אחיך " - ברחשי לבנו אנו מוגבליםאפילו , ו מזיתרה). ז: כג' שמ,"שקר תרחק
שורו , שדהו ועבדו ואמתו, רעךה בית ולא תתאֶו, ולא תחמֹד אשת רעך"; )יז: יט'ויק( "בלבבך
אוסרת עלינו אפילו התורה  - לו מכהדרישה החמורה ו.)יח: ה'דב(" וכל אשר לרעך, רווחמֹ

כי תראה . השב תשיבנו לו, עהרו תֹיבך או חמֹכי תפגע שור אֹ ("שונאינושל  על משבתםלהתענג 
  ).  ה-ד: כג' שמ,"ב עמוב תעזֹעזֹ, ב לווחדלת מעזֹ, ושאבץ תחת מ רֹנאךשֹחמור 

בכל רגע קיים עלינו הוא . אדם לחברו לעולם אינו מסתייםהבות הזה של מחויהכבד העול 
אנחנו מחויבים להיות ישרים ומוסריים , עשרים וארבע שעות ביממה.  מהלידה ועד המוות,ורגע
  .  תמידית וכבדהזוהי דרישה . את לשוננוור נצול עם אחרים ינובמגע

 בלא כל כפיפות לדרישות כת היא אמונה דתית המתירה ניהול חיים פרטיים ומושה קלכמה
 בחרו ,ראו את מהלך החיים של שכניהםש , שבני ישראל הוא אפוא פלאלא .החמורות של מוסר

 הזה של  המתמידעבודה זרה ולהשתחרר מהעולעובדי חיים הקלים האלה של אמץ את הל
  !מוסרה

 נראה ואף אינו  שוליולחברו אינבין אדם שהמצוות  של מעמדן , התורהפי השקפת- על
 ות תופסיתסרמומצוות המחנכות להתנהגות ה ;מצוות בין אדם למקוםלמעמדן של ה ערך- השווכ

מא מעניינת ביותר לחשיבות דוג.  במסורת שלנומודגש שוב ושובדבר וה, מקום מרכזי בתורה
בצום בבית הכנסת ביום הקדוש הזה כולנו עומדים . יום כיפורל המוסר אפשר למצוא בהפטרה ש

 לצפות שההפטרה תדגיש את אפשרוהיה  ,ה" לקבשקועים בתפילות, רבמהבוקר ועד הע
מושם ) ח"נ' יש(בהפטרה , להפתעתנו. תפילות וצום כאשר אדם פונה אל בוראו של חשיבותה

  !  דגש על עניין אחר לגמרי

 



, למה צמנו ולא ראית" -  לתפילתם ולצומות שלהם נענה ינואה "העם מתלונן לישעיהו שהקב
העם נכשל , שבאותו יום של צום ותפילותם הישעיהו עונה ל). ג:נח(" לא תדענו וענינו נפש

  ):ה- ג  (טוטלית במישור המוסר
ף ולהכות באגרֹ,  תצומוההן לריב ומצ. שועצביהם תנגֹוכל , תמצאו חפץ, מכםהן ביום צֹ

יום ענות אדם , הכזה יהיה צום אבחרהו. לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. רשע
  ?  נפשו

    ):ז-ה(גב נש" צום"ה כ"סביר מה באמת רואה הקבישעיהו ממשיך ומ
וכל , פשיםושלח רצוצים ָח, הטדות מוהתר אֻג,  חרֻצבות רשעַחֵתּפ: א זה צום אבחרהווהל
 ,סיתוכי תראה ערֹם וכ, יים מרודים תביא ביתוענ, ס לרעב לחמך פרֹואהל. ה תנתקוטמו

  .  ומבשרך לא תתעלם
  זאתלשמוע תמוהבהחלט ו – מתפעל מצום ומתפילותה "הקבאין  שמדגישהנביא במילים אלו 

את אם . אומלליםעם החסד לעשות זולת ו בכדי למצוא חן בעיניו יש להתחשב !יום צום כיפורב
  ):יא-ח:נח(כמו שכתוב , ה"ך סלולה לפניו לזכות בברכת הקבהדר - האדםאלה יעשה 

אז תקרא . יאספך' כבוד ה, לך לפניך צדקךוה, כתך מהרה תצמחואֻר, אז יבקע כשחר אורך
תמיד והשביע ' ונחך ה ,שך אורך ואפלתך כצהריםחֹבזרח ו .... ויאמר הנני, עתשַו, יענה' וה
  .יכזבו מימיולא וה וכמוצא מים אשר  והיית כגן ר,תיך יחליץות נפשך ועצמֹחחצצב

 ;מתפלליםאשליות אצל הוע למנכדי  ,ביום כיפוראלה  ישעיהודברי את דווקא לקרוא בחרו ל "חז
ה מתעלם "הקב. ' יזכה בחסדי ההוא  בלבדצום ותפילותידי - שעל  בדעתואף אחדלא יחשוב ש

. בין אדם לחברומעשיות שמצוות קיום עם לבים ושאינם משקרבנות ו צומות, תפילותלחלוטין מ
המצוות שאר  החסד ו,המוסרשמירת הוא ' עיקר בעבודת ההמודגש שוב ושוב במסורת שלנו ש

רוח המקום נוחה  -כל שרוח הבריות נוחה הימנו : " נאמר)י, ג(משנה באבות ב .בין אדם לחברוש
קיומן של המצוות . 'כל שרוח המקום נוחה הימנו רוח הבריות נוחה הימנו'ואין כתוב , "הימנו

ו בנקודה ז. "מצוות אנשים מלומדה"ואי אפשר לקיימן בבחינת , יומיומי המוסריות הוא אתגר
  .  נמצא ההבדל המהותי והעמוק בין עבודת הבורא לעבודה זרה

  
  נתן אביעזר' פרופ                  
  המחלקה לפיסיקה                  

____________________________________________________________  
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