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 עבודה זרה בשגגה בראי הדורות

 מיכאל קנובסקי

הן חטא  נו"המפורסמות" בפרשתהפרשות 
  , אך להלןהמרגלים והשלכותיו ופרשת ציצית

עשיית  :אתמקד דווקא בעניין אחר בפרשתנו
 ְוִכי ִתְׁשּגּו ְוֹלא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכלחטא בשגגה: "

ֲאֶׁשר  ֵאת ָּכל. ִּדֶּבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשרַֺהִּמְצו
ָּוה ה' ַהּיֹום ֲאֶׁשר צִ  ֹמֶׁשה ִמן ִצָּוה ה' ֲאֵליֶכם ְּבַיד
הפסוקים  ג(.כ-כב:טו 'במ) "ָוָהְלָאה ְלֹדֹרֵתיֶכם

  :שגגת רבים :ממשיכים ומחלקים בין שני מקרים
", ושגגת ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה"

". בכל אחד ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ְוִאם" :יחיד
בשגגת רבים  ;רבן אחרוקיש להקריב מהמקרים 

 –לחטאת, ובשגגת יחיד  פר לעולה ושעיר עזים –
 עז לחטאת. 

 ,ישנה פרשה דומה בתחילת ספר ויקרא
ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמֹּכל  ִּכיֶנֶפׁש " :פסוקבהמתחילה 

" ת ה' ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנהִֺמְצו
עדה, לבין הפסוקים שם מחלקים בין יחיד,  )ד:ב(.

המיוחדת ל מקרה והכפרה כ ;הן גדולומלך, וכ
בין שבכמה מההבדלים כאן תמקד נשלו. 

 . "ויקרא"לבין אלו שבפרשת  נוהפסוקים בפרשת

מדייקים מהמילים "מכל  1בספר ויקרא, חז"ל
כל המצוות, ושהשגגה במדובר  יןמצוות ה" שא

רבן בארבעת המקרים היא על חטא והמחייבת ק
חטאת. לעומת זאת, מלשון  שזדונו כרת ושגגתו
"וכי תשגו ולא תעשו את כל  :הפסוקים בפרשתנו

שמדובר במקרה  ,המצות האלה" משתמע
על חטא רק ולא  ,מצוות ה' כלשעוברים על 

ספציפי אחד. אולי לכן יונתן בן עוזיאל מוסיף 
ולא תעשו אחת מכל המצוות  :מילה בתרגומו

ם ם רוב הראשונייהאבל חז"ל )ובעקבות 2.האלה

                                                      
ר מיכאל קנובסקי עורך מדעי ובוגר הכולל "ד  *

  .והמחלקה לביולוגיה באוניברסיטת בר אילן
על הולדת ' לה בהודיה את דבר התורה כותבאני ** 

 .ואן'הנכדה נטע ציפורה ג
 .ע"א הוריות ח, בבלי  1
אבל . שכך גם סובר אבן עזרא בפירושו כאןנראה   2

יין הטוב על "בספרו מסביר הרב אלתר טוביה וין 
שכוונת יונתן בן עוזיאל היא על  ,"התרגומים

כך שאין , קרי עבודה זרה, אחת מיוחדתמצווה 
 . ל במסכת הוריות"מחלוקת בינו לבין חז

כמו רש"י, רשב"ם, רמב"ם, ורמב"ן( דרשו באותה 
"איזו היא מצווה שהיא שקולה ככל  3:סוגיה

הוי אומר זו עבודת כוכבים". כלומר,  ?המצוות
מדובר כאן בעבירה ספציפית אחת, והיא שגגת 
עבודה זרה. ישנן מצוות נוספות השקולות כנגד 

שוב ארץ יי 5,ציצית 4,כל המצוות, כגון מילה
אם כך, למה בחרו חז"ל לפרש  7.ועוד 6ישראל

רב חיים השמדובר כאן בשגגת עבודת כוכבים? 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'  ֵאת ָּכלמדייק מהפסוק " 8פלטיאל

ברות ישמדובר כאן בשתי הד ,"ֹמֶׁשה ֲאֵליֶכם ְּבַיד
הראשונות ששמעו בני ישראל ישירות מפי 

ֱאֹלִהים ְלָך  ִיְהֶיה ֹלא", ו"ֹלֶהיָך-ָאֹנִכי ה' אֱ " :הקב"ה
 איסור עבודה זרה.   :", קריֲאֵחִרים

חטא עבודה זרה שונה במהותו מכל שאר 
תשתית הא והעבירות. הדיבר "אנכי ה' אלקיך" ה

"מגיד שכל  9:ולכן אומר הספרי ,כל המצוותל
המודה בעבודת כוכבים ככופר בכל התורה כולה". 

בפירושו מסתמך על כך  10הרב יוסף בכור שור
שבה  ,בין פרשתנושסביר את ההבדל ומ ,לתורה

לבין המקבילה  ,יש חילוק רק בין יחיד לרבים
בין  , כאמור,אוששם החילוק ה ,בספר ויקרא

 "דכיון :הן גדול ומלך. וכך הוא כותבוכלבין הדיוט 
 הוא הרי ישראל מלך אפילו, בעבודה זרה שנכשל
 כהדיוט".  ודינו, בה נזהר שלא על, גמור כהדיוט

למצב הרמב"ן מעלה אלטרנטיבות שונות 
אדם או קהל מישראל יכולים לעבור על כל ש

פשט הפסוקים. במקרה מ עולהכמו ש ,מצוות ה'
של יחיד, תינוק שנשבה בין האומות, ומתנהג ככל 
הגויים, הרי הוא עובר על כל מצוות התורה. 

בטעות, חושבים שבמקרה של קהל, אנשים 
שכבר עבר ות שהתורה ניתנה לתקופה מוגבל
                                                      

 שם.הוריות   3
 .ע"א נדרים לב, בבלי  4
 ע"א. נדרים כה, בבלי  5
 .ב, ז ה"ע, תוספתא, פו' פי, ספרי דברים  6
וגמילות ( ירושלמי נדרים סוף פרק ג)כמו שבת   7

 .(א, ירושלמי פאה א)חסדים 
ם "תלמיד חבר של המהר, צרפתב 13-מאה החי ב  8

 .רגומרוטנב
 .ספרי קיא  9

 .תלמיד רבינו תם, צרפתב 12-המאה חי ב  10
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רה. הרמב"ן וזמנה, עוברים על כל מצוות הת
מבסס את דבריו על מדרש המובא על פסוק 

 ָּבאּו ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְדֹרׁש ֶאת" :ביחזקאל
  11:מדרשכתוב ב. )כ:א( "ה' ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָני

אמרו לו: יחזקאל, עבד שמכרו רבו לא יצא         
. אמרו לו: )כן( מרשותו? אמר להם: הין

הואיל ומכרנו המקום לאומות העולם, 
 .יצאנו מרשותו

אחרי חורבן בית ראשון וגלות יהודה חשבו 
שכבר נותק הקשר בינם  ,היהודים שנותרו בבבל

ולכן אין להם שום חיוב לקיים  ,לבין הקב"ה
לקהל מביא נוספת שהרמב"ן  המצוות. דוגמ

אנשי ממלכת  :שעבר על כל התורה בשגגה היא
ישראל, שבעקבות רצף מלכים שעזבו את ה' 

ולא הרשו  ,ועבדו לעגל או לאלילים אחרים
לנתיניהם לעלות למקדש בירושלים, נשתכחה 

מביא מהם תורת משה. כל המקרים שהרמב"ן 
מוכיחים שבני ישראל אכן לא קיימו אף  ינםא

אבל  ",לא תעשה"או ה "עשה"אחת ממצוות ה
פולחן  :אחד ש מכנה משותףי הלכל המקרים האל

 :הרמב"ןבלשון זרה. או העבודה ה

 בטל הוא כבר זולתו באלוה המודה כי         
 במצות בין הנכבד השם שצוה מה כל אצלו
 אלוה יש שאם, תעשה לא במצות בין עשה

 אינו בהם החיוב וכל ומצותיו יראתו, זולתו
 כלום.  

לא רק בממלכת ישראל עבדו עבודה זרה. גם 
בממלכת יהודה עבדו עבודה זרה באופן רשמי. 
בימי אחז מלך יהודה, בגלל פחדו מרצין מלך ארם 
ופקח בן רמליהו מלך ישראל, ביקש אחז את 

וכך הפך למלך וסאל לאשור. אחז  ,עזרת אשור
 :כתובכהכניס את פולחן אשור ליהודה מרצונו, 

ִעיר ָוִעיר ִליהּוָדה ָעָׂשה ָבמֹות ְלַקֵּטר  ּוְבָכל"
 "ֹלֵהי ֲאֹבָתיו-ה' אֱ  ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוַּיְכֵעס ֶאת

בנו חזקיהו, שעלה לשלטון ). כה:כח ב"דבה)
אחריו, עשה רפורמה דתית וטיהר את ממלכת 
יהודה ואת בית המקדש מגילולי אביו. לאחר 

ַוַּיְׁשֵּכם ְיִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶלְך " :סילוק העבודה זרה כתוב
 ַוָּיִביאּו ָפִרים .ַוַּיַעל ֵּבית ה'ַוֶּיֱאֹסף ֵאת ָׂשֵרי ָהִעיר 

ִׁשְבָעה ְוֵאיִלים ִׁשְבָעה ּוְכָבִׂשים ִׁשְבָעה ּוְצִפיֵרי ִעִּזים 
 ַהִּמְקָּדׁש ְוַעל ַהַּמְמָלָכה ְוַעל ִׁשְבָעה ְלַחָּטאת ַעל

 ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ִלְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ְלַהֲעלֹות ַעל
. המלבי"ם בפירושו שם (כא-כ:כט)שם  "ִמְזַּבח ה'

 חטאת יר שהחטאות והעולות הם כעיןמסב
של ציבור,  עבודה זרה שגגת על שמביאים ועולה

 ושעיר לעולה פר שמביאים שכתוב בפרשתנו כמו
שחזקיהו היה אמור  ,לחטאת. המלבי"ם מוסיף

                                                      
 ".למען תזכרו"ה "ד ,ספרי במדבר פיסקא קטו  11

ים עשר פרים ושתים עשרה עיזים נלהביא ש
הביא רק שבעה הוא כמספר שבטי ישראל, אבל 

כי חמישה שבטים כבר הוגלו  ,זיםיפרים וע
 ונשארו רק שבעה.

שעשה מהפיכה דתית חיובית  אחרהמלך ה
אחרי כמעט חמישים שנה של  ,היה המלך יאשיהו

עבודת גילולים בימי מנשה ובנו אמון. בתיאור 
טיהור המקדש וחנוכת המזבח של  (בדברי הימים)

רבנות. במקום זאת קיים ואין אזכור של הבאת ק
שכמעט  ,מחדש של תורת משהדגש על לימוד 

נשתכחה בזמנם של מנשה ואמון. חז"ל מזכירים 
כאחד משלושת  ,סופר המלך יאשיהו ,את שפן
  12.תורה מישראל שאילולי הם נשתכחה האנשים

גם בחנוכת בית המקדש השני הביאו 
 כתוב:שגגת עבודה זרה. בספר עזרא על רבנות וק
ֹלֵהי -יבּו ֹעלֹות ֵלאַהּגֹוָלה ִהְקִר  ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְבֵני"

ִיְׂשָרֵאל ֵאיִלים  ָּכל ָעָׂשר ַעל ִיְׂשָרֵאל ָּפִרים ְׁשֵנים
ִּתְׁשִעים ְוִׁשָּׁשה ְּכָבִׂשים ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ְצִפיֵרי 

 13. חז"ל)ח:לה( "ַחָּטאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהֹּכל עֹוָלה ַלה'
רבנות המוזכרים בפסוק זה היו ומסבירים שהק

או בארץ  14על חטא עבודה זרה שעבדו בגולה
"דתניא, רבי  :ישראל בסוף תקופת בית ראשון

יהודה אומר על עבודת כוכבים הביאום ואמר רב 
יהודה אמר שמואל על עבודת כוכבים שעשו 

רבנות שהובאו, הבאת ובימי צדקיהו". מספר הק
חיים, והבאת  ינםרבנות על אנשים שכבר אוק
ל היה הוראת והכ 15,רבנות חטאת שהם כעולהוק

 נת הגמרא שם.שעה כמסק

ר פרשה זו לחטא ואולי בכל זאת ניתן לקש
בפרשתנו. בני ישראל מאסו בארץ שהמרגלים 
כאמור, שקולה כנגד כל הישיבה בה, חמדה )ש

מקום שבו שקעו להמצוות( ורצו לחזור למצרים, 
במ"ט שערי טומאה, או כמו שאמר הנביא 

דור  .טז:כו() "ִמְצַרִים ְׁשֵכַנִיְך ְּבֵני ַוִּתְזִני ֶאליחזקאל "
המדבר, שהלך שולל אחרי המרגלים, קיבל את 
עונשו החמור. ייתכן שרצה הקב"ה לנחם את 

ויגיעו לאותה יחטאו שאם הם  ,הדורות הבאים
מדרגה שפלה של עבודה זרה, הם יוכלו לתקן את 

רבן, מה ומעשיהם על ידי עזיבת החטא והבאת ק
 שלא ניתן לדור המדבר לעשות.

                                                      
, השניים האחרים הם עזרא הסופר ורבי עקיבא 12

 .מדרש תנאים לדברים פרק יא
 .הוריות ו, בבלי  13
 .ן לפסוקים בפרשתנו"כמו שמביא הרמב  14
 ,שהביאו צפירי חטאתבמפורש שהרי הפסוק כותב   15

הגמרא . "'הכל עולה לה" :ובסוף הפסוק כתוב
רבנות והנים לא אכלו מקובהוריות מתרצת שהכ

של  רבן רגילוכמו שעושים בק ,חטאת ההםה
 .חטאת
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

