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  לא יהיה

  

  )'שמות כ(עיינו באיסור עבודה זרה שבעשרת הדברות . 1

 ? מה הקשיי  בפסוקי  �

   ?כלולי  באיסור עבודה זרה  שבעשרת הדברותהאיסורי  מה  ה �

 ?  מהאיסורי מה המשמעות הדתית של כל אחד �

  ?הא  יש הנמקות נוספות? מהי ההנמקה לאיסור אלהי  אחרי  �

  

  מעלה קשיי  אית  מתמודד המדרש ' אלהי  אחרי 'הביטוי 

         מסכתא דבחדש פרשה ו מסכתא דבחדש פרשה ו מסכתא דבחדש פרשה ו מסכתא דבחדש פרשה ו����מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מכילתא דרבי ישמעאל יתרו . . . . 2222

ונתו� את אלהיה� באש כי לא אלהי� + ישעיה לז יט+והלא כבר נאמר , וכי אלוהות ה�, אלהי� אחרי�

  . אלא שאחרי� קוראי� אות� אלוהות, ומה תלמוד לומר אלהי� אחרי�, ההמ

  . שה� מאחרי� את הטובה מלבא לעול�, דבר אחר אלהי� אחרי�

  . שה� עושי� את עובדיה� אחרי�, דבר אחר אלהי� אחרי�

ה� יצעק אליו ולא + מו ז/ ישעיה/ש� +וכ� הוא אומר . שה� אחרי� לעובדיה�, דבר אחר אלהי� אחרי�

  .   יענה מצרתו לא יושיענו

, אלו נקראו בשמו, שלא לית� פתחו� פה לאומות העול� לומר, אלהי� אחרי� למה נאמר, רבי יוסי אומר

שנאמר , בימי אנוש ב� שת, ואימתי נקראו בשמו. והרי נקראו בשמו ואי� בה� צור�, כבר היה בה� צור�

אמר לה� .  אוקיאנוס והצי! שלישו של עול�באותה שעה עלה. 'אז הוחל לקרוא בש� ה+ בראשית ד כו+

, א! אני אעשה מעשה חדש ואקרא עצמי בשמי, את� עשית� מעשה חדש וקראת� עצמכ� בשמי, המקו�

  .   שמו' הקורא למי הי� וישפכ� על פני האר" ה+ עמוס ה ח+' שנא

, ו של זהב ונצר� לוהיה ל, הא כיצד. שה� מחדשי� לה� אלהות בכל יו�, אלהי� אחרי�, רבי אליעזר אומר

עשאו של ברזל , היה לו של נחשת ונצר� לו; עשאו של נחשת, ונצר� לו] היה לו של כס![; עשאו של כס!

אלו נפרט לה� כל ש� ,  רבי יצחק אומר�. חדשי� מקרוב באו+ דברי� לב יז+וכ� הוא אומר , או מעופרת

לשו� , בא וראה, נא ב� אנטיגנוס אומר רבי חני� . לא היה מספיק לה� כל העורות שבעול�, עבודה זרה

שה� , אלהי� אחרי�,  רבי אומר� . כל שתמליכנו עלי� אפילו קיס� אחד או חרס, שתפסה תורה למול�

  .   מי שקורא אות� אלוהות, ומי הוא אחרו� שבמעשי�, אחרוני� למי שהוא אחרו� במעשי�

  ? י כל פירושמה הפג  הדתי בה  לפ? מהי משמעות האחרות של האלהי  האחרי  �

  

        מכילתא ש�מכילתא ש�מכילתא ש�מכילתא ש�. . . . 3333 

אני שליט . אני שליט בקנאה ואי� קנאה שולטת בי] ,וכי אני אלוה של קנאה. [אלהי� אל קנא'   כי אנכי ה

  . הנה לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל+ תהלי� קכא ד+שנאמר , בנומה ואי� הנומה שולטת בי

אבל רחו� וחנו� אני בדברי� , מ� עבודה זרהבקנאה אני נפרע מה� , אלהי� אל קנא' דבר אחר כי אנכי ה

  .   אחרי�

וכי יש כח בעבודה זרה , אלהי� אל קנא' כי אנכי ה, כתיב בתורתכ�,   שאל פלוסופוס אחד את רב� גמליאל

אלא יש כח בעבודה זרה , עשיר מתקנא בעשיר, חכ� מתקנא בחכ�, גבור מתקנא בגבור; להתקנאות בה

במי האב , נודר בחיי כלב זה, וכשהוא נודר, ד� קורא לכלבו בש� אביואלו א, אמר לו. להתקנאות בה

  . בב� או בכלב, מתקנא

בית ] והוצל[הרי שנפלה דליקה במדינה פלונית , אמר לו. מה ראית, אמר לו. יש למקצתה צור�, אמר לו

שיוצא למל� בשר וד� , למה הדבר דומה, אמשול ל� משל, אמר לו. לא שעמדה לעצמה, עבודה זרה שלה

, הואיל ואי� למקצתה צור�, אמר לו. ע� החיי�, אמר לו. ע� החיי� או ע� המתי�, ע� מי נלח�, למלחמה



מא ו מאדר ו מאדר ו מאדר ו ם– דר טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

  

 ש בלשנר"ת עהקתדרה לערכי היהדו
- 2 -  

והרי את� עובדי� לחמה וללבנה ולכוכבי� , וכי לדבר אחד את� עובדי�, אמר לו. מפני מה אינו מבטלה

צפניה א ב +שנאמר , השוטי�יאבד עולמו מפני ; ואפילו לאד�, ולמזלות להרי� ולגבעות לאפיקי� וגיאיות

מפני מה אינו מעבירה מ� , הואיל ונכשלו בה רשעי�, אמר לו. 'אס! אד� ובהמה וגו' אס! אס! כל וגו+  ג�

  .   והכרתי האד� מעל פני האדמה, א� כ� א! לאד� עובדי�, אמר לו. מפני השוטי�, אמר לו. העול�

  ?א  איזה קושי בפסוק ה מתמודד המדרש �

 ? ודה זרה לפי המדרש מה הבעיה בעב �

 
 ))))בתרגו� הרב בר שאולבתרגו� הרב בר שאולבתרגו� הרב בר שאולבתרגו� הרב בר שאול((((הקדמת הזהר הקדמת הזהר הקדמת הזהר הקדמת הזהר  .4

מלבד יו� אחד , רז זה לא נתגלה: אמר רבי שמעו� ) " ' ישעיהו מ" ( מי ברא אלה, שאו מרו�  עיניכ� וראו

אלו השמי� : אמרתי לו' ? מי ברא אלה'ידעת מהו      , רבי: ובא אליהו ואמר לי, שהייתי על חו! הי�

כי אראה שמי� ומעשה ' : ככתוב, ולבר� אותו, שיש לו לב� אד� להסתכל בה�, ה "קבוצבא� מעשה ה

דבר סתו� היה לפני , רבי : אמר לי ) . 'תהילי� ח( 'אדונינו מה אדיר שמ� בכל האר" ' ה' , וגו, אצבעותי�

ונה שעה בראש, בשעה שהסתו� מכל סתומי� חפ" להתגלות : וזה הוא. ונתגלה בישיבה של מעלה, ה"הקב

וחקק בתו� המאור הקדוש , חקק בה כל חקיקות, צייר בה כל ציורי� , וזה עלה להיות מחשבה, נקודה אחת

ראשית . 'מי'ונקרא , בניי� עמוק היוצא מתו� מחשבה, הסתו� חקיקת ציור סתו� אחד קודש הקדשי� 

ונתלבש , להיקרא בש� חפ" להתגלות ו. ' מי'לא נקרא אלא  . עמוד יסתו� בשמו, קיי� ולא קיי�, הבניי�

ועד . 'י�� אלה'ונשל� הש� , נתחברו האותיות אלו באלו . בש�' אלה'ועלה ', אלה'בלבשו יקר מאיר וברא 

  .בש�' י��אלה'לא עלה ' אלה'שלא ברא 

  ".אלה אלוקי� ישראל: " אמרו, על רז שלנו , ואות� שחטאו בעגל 

. פרח אליהו ולא ראיתיו. ובסוד זה העול� קיי�, כ� הוא ש� המשות!  תמיד' , אלה'ב' מי 'וכמו שהשתת! 

: בא רבי אלעזר וכל החברי� ונשתטחו לפני בכו ואמרו.. וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו וסתרו

  .דיינו, אילמלא לא באנו אלא לשמוע זה

  ? מה תפקיד המילה מי מבחינה תחבירית? כיצד קורא המדרש את הפסוק �

  ?להי � מה זה אומר על מהותו של א? �י�ה�ל�ממה מורכב הש  א �

  

  אלה אלוהי� 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    נגנגנגנג    ד!ד!ד!ד!    זרהזרהזרהזרה    עבודהעבודהעבודהעבודה    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד. . . . 5555

  . הרבה לאלוהות שאיוו מלמד, ישראל אלהי� אלה+ לב שמות: +קרא אמר

  ? מה היה חטא  של ישראל בעגל לפי המדרש �

 .פ הקדמת הזהר"השוו אותו לחטא  ע �

  

  ? המדרשמה  המניעי  לעבודת אלהי  אחרי  לפי 

   ? פ המדרש היא' עבדו ישראל את העגל מיד אחרי ההתגלות בסיני"ע, כיצד נית% להסביר

  ' ' ' ' הההה    אנכיאנכיאנכיאנכי    אאאא    הההה""""דדדד    כטכטכטכט    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    שמותשמותשמותשמות. . . . 6666

 הרבה אלוהות ל"א שמלאי' ר את שאלו המיני�, אלהי� קול ע� השמע) ד דברי� (ד"הה, אלהי�' ה אנכי א

 אלא מדברי� כתוב שמא לה� אמר, אלהי� קול ע� השמע יבכת שהרי לו אמרו למה לה� אמר בעול� יש

 לה� אמר ופירשה לוי' ר חזר, *משיב אתה מה לנו רצו" בקנה דחית לאלו רבי תלמידיו לו אמרו, מדבר

, בכח' ה קול אלא, לעמוד יכול העול� היה לא בכחו' ה קול כתוב היה אילו כיצד, אלהי� קול ע� השמע

 לא לישראל ה"הקב אמר, כח� לפי והקטני� כח� לפי והזקני� כח� לפי י�הבחור, ואחד אחד כל של בכח

' ה הוא שאני יודעי� תהיו אלא בשמי� יש הרבה אלוהות שמא סבורי� תהיו הרבה קולות ששמעת� בשביל

  אלהי�' ה אנכי) ה/ דברי� /ש�(' שנא, אלהי�

  : ממשיכה כ�–אוצר המדרשי� גירסת * 
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      106106106106    עמודעמודעמודעמוד    אר"אר"אר"אר"    יסדיסדיסדיסד    בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה    ''''הההה) ) ) ) אייזנשטיי�אייזנשטיי�אייזנשטיי�אייזנשטיי� ( ( ( (המדרשי�המדרשי�המדרשי�המדרשי�    אוצראוצראוצראוצר

 יכולי� היו לא' ה בכח הקול אותו שומעי� כול� היה אילו, אלהי� קול ע� השמע ופרש שמלאי' ר חזר

 לבעלי בכח' ה קול שנאמר, כחו לפי וזק� כחו לפי ובינוני כחו לפי בחור אלא, שימותו עד הוא מה לשמוע

  . לזקני� בהדר' ה קול, כח

      דדדד    פרקפרקפרקפרק    דברי�דברי�דברי�דברי�

 ְקֵצה ְוַעד ַהDַָמִי� >ְלִמְקֵצה ָהBֶר" ַעל Bָד� ֱאלִֹהי� ָ@ָרא ֲא7ֶר ַה<=� ְלִמ� ְלָפֶניָ� ָהי> ֲא7ֶר ִרא7ִֹני� ְלָיִמי� ָנא 57ְל 4ִי) לב(

  :4ָמֹה> ֲהִנ7ְַמע א= ַהGֶה ַהFָד=ל Eָ4ַָבר ֲהִנְהָיה ַהDָָמִי�

  :ַוֶ<ִחי Hָ5ה 7ַָמְעHָ 4ֲַא7ֶר ָהֵא7 ִמH=ְ� רְמַדֵ@ ֱאלִֹהי� ק=ל ָע� ֲה7ַָמע) לג(

 ְנט>ָיה >ִבְזר=ַע ֲחָזָקה >ְבָיד >ְבִמְלָחָמה >ְבמ=ְפִתי� ְ@אֹתֹת ְ@ַמIֹת F=י ִמJֶֶרב ג=י ל= ָלַקַחת ָלב=א ֱאלִֹהי� ֲהִנIָה א=) לד(

  :ְלֵעיֶניָ� ְ@ִמְצַרִי� ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק �ָלֶכ ָעKָה ֲא7ֶר 4ְכֹל Fְדִֹלי� >ְבמ=ָרִאי�

  :ִמְלַבE= ע=ד ֵאי� ָהֱאלִֹהי� ה>א ְיקָֹוק 4ִי ָלַדַעת ָהְרֵאָת Hָ5ה) לה(

  :ָהֵא7 =ְ�ִמH 7ַָמְעHָ >ְדָבָריו ַהFְד=ָלה ִאD= ֶאת ֶהְרֲאָ� ָהBֶר" ְוַעל ְלַיIְֶרLָ קֹל= ֶאת ִה7ְִמיֲעָ� ַהDַָמִי� ִמ�) לו(

      כטכטכטכט    פרקפרקפרקפרק    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�

  :ֶ@ָהָדר ְיקָֹוק ק=ל ַ@4ַֹח ְיקָֹוק ק=ל) ד(

  

  האיסורי  המקיפי  והכוללי 

   "שימו לב מה כלול  ונובע מאיסור עבודה זרה לפי הרמב

        � הלכות עבודת כוכבי� הקדמה� הלכות עבודת כוכבי� הקדמה� הלכות עבודת כוכבי� הקדמה� הלכות עבודת כוכבי� הקדמה""""רמברמברמברמב. . . . 7777

: וזהו פרט�. מצות לא תעשהט "ומ, שתי מצות עשה, א מצות"יש בכלל� נ. הלכות עבודת כוכבי� וחקותיה�

) ד. (שלא לגד!) ג. (שלא לתור אחר הרהור הלב וראית העיני�) ב. (שלא לפנות אחר עבודת כוכבי�) א(

שלא לעשות פסל ) ז. (שלא לעשות פסל לעצמו) ו. (שלא ישתחוה לה) ה. (שלא יעבוד אותה כדר� עבודתה

. לשרו! עיר הנדחת) י. (שלא להדיח אחרי� אחריה) ט. (שלא לעשות צורות אפילו לנוי) ה. (אפילו לאחרי�

שלא ) יד. (שלא להסית יחיד לעבודת כוכבי� לעובדה) יג. (שלא ליהנות מכל ממונה) יב. (שלא לבנותה) יא(

שלא ימנע ) יח. (שלא ללמד עליו זכות) יז. (שלא להצילו) טז. (שלא לעזוב שנאתו) טו. (לאהוב המסית

שלא להתנבא ) כא. (שלא לשמוע מ� המתנבא בשמה) כ. (להתנבא בשמהשלא ) יט. (מללמד עליו חובה

) כד. (שלא לישבע בש� עבודת כוכבי�) כג. (שלא לגור מהריגת נביא שקר) כב. (בשקר ואפילו בש� הש�

שלא ) כח. (שלא להקי� מצבה) כז. (שלא להעביר למול�) כו. (שלא לעשות ידעוני) כה. (שלא לעשות אוב

) לא. (לאבד עבודת כוכבי� וכל הנעשה בשבילה) ל. (שלא ליטע אשרה) כט. (משכיתלהשתחוות על אב� 

שלא לכרות ברית לעובדי ) לג. (שלא ליהנות בציפוי נעבד) לב. (שלא ליהנות בעבודת כוכבי� ובכל משמשיה

 שלא )לז. (שלא להדמות במנהגות� ובמלבוש�) לו. (שלא ישבו בארצנו) לה. (שלא לחו� עליה�) לד. (כוכבי�

שלא ) מב. (שלא לדרוש אל המתי�) מא. (שלא לחבור חבר) מ. (שלא לעונ�) לט. (שלא לקסו�) לח. (לנחש

שלא להשחית ) מו. (שלא להקי! פאת ראש) מה. (שלא לכש!) מד. (שלא לשאול בידעוני) מג. (לשאול באוב

שלא לכתוב ) מט. (יששלא תעדה אשה כלי זיי� ועדי א) מח. (שלא יעדה איש עדי אשה) מז. (פאת זק�

 .     וביאור כל המצות האלו בפרקי� אלו. שלא לעשות קרחה על מת) נא. (שלא להתגודד) נ. (קעקע
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  הלכה א

וזו , עי� היהבימי אנוש טעו בני האד� טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מ� הטו

אמרו הואיל והאלהי� ברא כוכבי� אלו וגלגלי� להנהיג את העול� ונתנ� במרו� וחלק , היתה טעות�

וזהו רצו� האל , לה� כבוד וה� שמשי� המשמשי� לפניו ראויי� ה� לשבח� ולפאר� ולחלוק לה� כבוד

כיו� ,  וזהו כבודו של מל�כמו שהמל� רוצה לכבד העומדי� לפניו, ברו� הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו

שעלה דבר זה על לב� התחילו לבנות לכוכבי� היכלות ולהקריב לה� קרבנות ולשבח� ולפאר� בדברי� 
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וכ� היו אומרי� , וזה היה עיקר עבודת כוכבי�, ולהשתחוות למול� כדי להשיג רצו� הבורא בדעת� הרעה

הוא שירמיהו אומר מי לא יירא� , כוכב זהלא שה� אומרי� שאי� ש� אלוה אלא , עובדיה היודעי� עיקרה

מל� הגוי� כי ל� יאתה כי בכל חכמי הגוי� ובכל מלכות� מאי� כמו� ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלי� ע" 

  .   כלומר הכל יודעי� שאתה הוא לבד� אבל טעות� וכסילות� שמדמי� שזה ההבל רצונ� הוא, הוא

      הלכה ב

אד� נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר לה� עבדו כוכב פלוני או כל ואחר שארכו הימי� עמדו בבני ה

הכוכבי� והקריבו לו ונסכו לו כ� וכ� ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל הע� הנשי� 

ומודיע לה� צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו , והקטני� ושאר עמי האר"

 דר� זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרי� ועל הגבעות והתחילו על, בנבואתו

, ומתקבצי� ומשתחוי� לה� ואומרי� לכל הע� שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה וליראה ממנה

והתחילו כוזבי� אחרי� , וכהניה� אומרי� לה� שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כ� כ� ואל תעשו כ� וכ�

שהכוכב עצמו או הגלגל או המלא� דבר עמה� ואמר לה� עבדוני בכ� וכ� והודיע לה� דר� לעמוד ולומר 

ופשט דבר זה בכל העול� לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו , עבודתו ועשו כ� ואל תעשו כ�

וכיו� שארכו הימי� נשתכח הש� הנכבד והנורא מפי כל היקו� ומדעת� ולא , ולהקריב לה� ולהשתחוות

ירוהו ונמצאו כל ע� האר" הנשי� והקטני� אינ� יודעי� אלא הצורה של ע" ושל אב� וההיכל של הכ

והחכמי� שהיו בה� כגו� כהניה� , אבני� שנתחנכו מקטנות� להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה

ר וכיוצא בה� מדמי� שאי� ש� אלוה אלא הכוכבי� והגלגלי� שנעשו הצורות האלו בגלל� ולדמות� אבל צו

, העולמי� לא היה שו� אד� שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידי� בעול� כגו� חנו� ומתושלח נח ש� ועבר

 .ועל דר� זה היה העול� הול� ומתגלגל עד שנולד עמודו של עול� והוא אברה� אבינו


