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חברים יקרים, בואו נדבר קצת על תועבה! הפיל הלבן הזה מחכה כבר אלפי שנים שיזיזו אותו 
  ממרכז החדר. 

  
  תועבה היא מילה קשה! היא מעוררת אסוציאציות מאוד לא נעימות. 

  
הגעתם של בני יעקב למצרים )בפרשה הקודמת(, מופיעה נזכרתי במילה הזאת השבוע, כי מרגע 

לה לפתע המילה הזאת. בלי לשים לב היא מזדחלת לה פנימה, וסופה שתצבע את עולמנו הרוחני 
 לנצח. 

  
מי את, תועבה, בת מצרים, שנכנסת בצל קורתנו מבלי משים, והשתלטת על המרחב התורני 

 שלנו? 
  

הפעם עם בנימין, האח הצעיר  –ים לשבור שבר בפעם השנייה ובכן, כשאחיו של יוסף הגיעו למצר
יוסף מזמין אותם להצטרף אליו לסעודה. ואז, תוך כדי הגשת האוכל מופיעה המילה הזאת  -

ים  לראשונה:  ֹאְכלִׂ ים הָּ ְצרִׂ ם, ְוַלמִׂ ֶהם ְלַבּדָּ ימּו ]אוכל[ לֹו ְלַבּדֹו ְולָּ )בראשית פרק מ"ג, פסוק ל"ב( "ַויָּשִׂ
ּתֹו ]ה ה אִׂ י תֹוֵעבָּ ים ֶלֶחם, כִׂ ְברִׂ עִׂ ים ֶלֱאֹכל ֶאת ]=עם[ הָּ ְצרִׂ י ֹלא יּוְכלּון ַהמִׂ ם, כִׂ יועצים של יוסף[ ְלַבּדָּ

ם". יִׂ ְצרָּ וא ]היא[ ְלמִׂ  הִׂ
  

 מה תועבה למצרים? אנחנו? בני ישראל?  –"תועבה היא למצרים" 
  

נה, אם כי לא לגמרי. בפרשת השבוע שלנו )ויגש( המילה מופיעה לה שוב, והפעם בהקשר מעט שו
זה קורה רגע אחרי שיוסף חושף את זהותו ומגלה לאחיו שהוא יוסף. לאחר שהם נרגעים מהשוק 
והחרדה, הוא מתכנן לבשר לפרעה שאחיו הגיעו, וכי הוא מבקש לאשר להם לבוא ולגור במצרים: 

יו ְוֶאל  –)בראשית פרק מ"ה, פסוקים ל"א  ה ל"ד(: "ַוֹיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ ידָּ יו 'ֶאֱעֶלה ְוַאגִׂ ֵבית ָאבִׂ
י ים ֹרֵעי ֹצאן כִׂ שִׂ ֲאנָּ י'. ְוהָּ אּו ֵאלָּ י ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען בָּ יו ַאַחי ּוֵבית ָאבִׂ ה ֵאלָּ ְקֶנה -ְלַפְרֹעה ְוֹאְמרָּ ַאְנֵשי מִׂ

ֶכם ַפְרעֹ  א לָּ ְקרָּ י יִׂ יָּה כִׂ יאּו. 'ְוהָּ ֶהם ֵהבִׂ ל ֲאֶשר לָּ ם ְוכָּ רָּ ם ּוְבקָּ יּו ְוֹצאנָּ ה ְוָאַמר, ַמה ַמֲעֵשיֶכם? ַוֲאַמְרֶּתם: הָּ
ה ַגם ֲאַנְחנּו ַגם ֲאֹבֵתינּו ַבֲעבּור ֵּתְשבּו ְבֶאֶרץ ֹגשֶ  ְנעּוֵרינּו ְוַעד ַעּתָּ ֶדיָך מִׂ יּו ֲעבָּ ְקֶנה הָּ י תֹוֲעַבת ַאְנֵשי מִׂ ן, כִׂ

ל ם כָּ ְצַריִׂ  ֹרֵעה ֹצאן'".-מִׂ
  

וסי האוכל שלהם סביב השלחן, אלא בשל משלח מסתבר שבני ישראל הם תועבה, לא בגלל נימ
ידם. חטאם הגדול שהם רועי צאן! והרי כל הגיבורים שלנו, מהבל, דרך אבותינו, אברהם יצחק 

כולם היו רועי צאן, ובעיניים מצריות הם   -ויעקב, דרך משה, ורבים מהנביאים, וכמובן, דוד המלך 
 כולם תועבה אחת גדולה! 

  
חשבה לתועבה בתרבות המצרית העתיקה. לימים, ערב יציאת מצרים, במסגרת כן כן, רעיית צאן נ

המשא ומתן בין משה, כבד הפה, לפרעה, כבד הלב, משה זומם תרגיל בריחה. הוא מבקש מפרעה 
רשות לצאת למדבר רק לשלושה ימים, כדי לזבוח לאלוהי ישראל )וזו הסיבה שפרעה שולח את 

הם לא שבו אחרי שלושת ימי החגיגות שלהם במדבר. הם צבאו לרדוף אחרי בני ישראל, כי 
למה שלא תזבחו ותחגגו כאן? משה עונה לו  –שואל פרעה  –ברחו!(. אבל למה לצאת למדבר? 

שמדובר בזבח של מקנה )צאן ובקר( ובמצרים זה נחשב לתועבה. העונש על תועבה במצרים 
י ּתֹוֲעַבת  הייתה כנראה סקילה: )שמות ח', כ"ב( "ַוֹיאֶמר ֹמֶשה כֹון ַלֲעשֹות ֵכן, כִׂ ]אל פרעה[, ֹלא נָּ

ְזַבח ֶאת ְזַבח לה' ֱאֹלֵהינּו. ֵהן נִׂ ם נִׂ ְצַריִׂ ְסְקֻלנּו?"-מִׂ ם ְלֵעיֵניֶהם, ְוֹלא יִׂ ְצַריִׂ  ּתֹוֲעַבת מִׂ
  

החברה המצרית בעת ההיא הייתה בעיקרה חברה חקלאית, בעוד שבני ישראל היו רועי צאן, קרי 
ח הגדול ביותר בין בני ישראל לכל עמי האזור נסב על הציר הזה של חקלאות נומאדיים. המת

  קשר הדוק בין משלח היד הלאומי לאופי לפלחן הדתי. לעומת רעיית צאן. יתרה מזאת, היה 
אנחנו לומדים מההפרשה שלנו, שהכהנים המצריים זכו להחזיק בבעלותם הפרטית את האדמות 

להזכירנו, כשבני ישראל יצאו ממצרים הם אימצו את מוסד  המשובחות ביותר לאורך הנילוס.
הכהונה המצרי, אבל בכדי להבדיל אותם מכוהני מצריים, לכוהני ישראל היה איסור מפורש 

בדיוק  -להחזיק אדמות. יתרה מזאת, עיקר עבודת הכהן העברי היה הקרבת קורבנות בעלי חיים 
 היד של בני ישראל.כי זה היה משלח  –הדבר שנחשב לתועבה במצרים 

  
רועי הצאן ועובדי האדמה נאבקו  מלחמת עולם שררה בימי קדם בין החקלאים לרועי הצאן! 

ביניהם על אותם משאבי חיים. אם הכבשים היו עולות על השדות )בטעות, או שלא( הן היו אוכל 
ין היה עובד את הגידולים וזורע הרס. המתח הבין אישי הראשון בתורה נסב סביב העניין הזה: ק



אדמה והבל היה רעה צאן, וזה נגמר ברצח! המדרש מספר לנו שהריב היה על כך שהצאן של הבל 
 עלה על האדמות של קין. 

  
המילה תועבה איננה מילה עברית במקורה. היא הגיעה אלינו ממצרית עתיקה. יש מחלוקת בין 

ה דתית(. כך או כך, מרגע זה אלה הגורסים שהשורש המצרי הוא 'עוב' )טהור( או 'בות' )עביר
ואילך המילה תועבה נכנסת לתת מודע העברי הקולקטיבי, ולנצח תתקשר לענייני טהרה ופלחן 

 הדתי. והנה לנו עוד הוכחה שעם ישראל נולד מתוך הרחם )סיר הבשר( המצרי...
  

ם ממצאים ארכיאולוגיים )עצמות בעלי חיים( מראים שבמצריים העתיקה היו בהחלט מקריבי
בעלי חיים, אבל לא תמיד. דווקא בתקופה הנדונה בתורה, שלטה במצריים שושלת שהאלילה 
בעלי חיים, ולכן גם סלדה ואף אסרה על קורבנות מהחי. יתרה מזו, עבורם פגיעה בבעלי חיים 
נחשבה לעבירה דתית חמורה. לא בכדי האליל שבני ישראל בנו במדבר, כמה חודשים אחרי יציאת 

 וך געגועים עמוקים לסיר הבשר, הוא עגל מוזהב.מצריים, מת
  

בהמשך הדרך עם ישראל יאמץ את רעיון התועבה. כשמצוות התורה תלכנה ותתגבשנה תיווצר 
קבוצת עבירות מאוד ברורה שהתורה מכנה אותן "תועבה". המשותף להם הוא ההקשר האלילי. 

ֵאש ְשְרפּון בָּ יֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִׂ א ֶאלהנה מקבץ : "ְפסִׂ ה בָּ י ַאּתָּ י תֹוֲעַבת ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא"; "כִׂ ָאֶרץ -... כִׂ הָּ
ּתוֹ  יר ְבנֹו ּובִׂ ֵצא ְבָך ַמֲעבִׂ מָּ ֵהם. ֹלא יִׂ ם הָּ ְלַמד ַלֲעשֹות ְכתֹוֲעֹבת ַהגֹויִׂ ְך, ֹלא תִׂ ֵאש,  ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ בָּ

ים, ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחש ּוְמַכֵשף. ְוחֹ  מִׂ י ְוֹדֵרש ֶאלֹקֵסם ְקסָּ ְּדֹענִׂ ֶבר ְוֹשֵאל אֹוב ְויִׂ י תֹוֲעַבת ה' -ֵבר חָּ ים. כִׂ ַהֵמתִׂ
ל ֶניָך"; "ְלַמַען ֲאֶשר ֹלא ְיַלְמדּו ֶאְתכֶ -כָּ פָּ ם מִׂ יש אֹותָּ ֵאֶלה ה' ֱאֹלֶהיָך מֹורִׂ ְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת הָּ ם ֹעֵשה ֵאֶלה, ּובִׂ

שּו ֵלא ם ֲאֶשר עָּ אֶתם לה' ֱאֹלֵהיֶכם".ַלֲעשֹות ְכֹכל ּתֹוֲעֹבתָּ  ֹלֵהיֶהם ַוֲחטָּ
  

מעניין, שבהמשך גם העבירות המיניות תכנסנה לרשימת התועבות. שני הסברים ניתנו להרחבת 
מושג התועבה גם לעריות )עניינים מיניים(. ההסבר הראשון, שהוא קלוש מבחינה טקסטואלית, 

דבר שנחשב בזוי או בעייתי. ההסבר  לכלהוא שהמילה תועבה הפכה עם הזמן להיות מילה נרדפת 
השני הרבה יותר מעניין והגיוני. האיסורים המיניים מפורטים בפרטי פרטים בספר ויקרא, 
 וההקשר שם מאוד ברור: מדובר במיניות בשירות עבודת האלילים שהייתה נהוגה במרחב הקדום.

  

ם ֲאֶשר ְיַשְבֶּתם-ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ ג.. ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר.. א: קדושיםויקרא י"ח, פרשת  ְצַריִׂ ּה -מִׂ בָּ
ה ֹלא ַתֲעשּו ּוְבֻחֹקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו -ֹלא ַתֲעשּו ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ מָּ יא ֶאְתֶכם שָּ י ֵמבִׂ -ֶאת ד.ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִׂ

ַטי ַּתֲעשּו ְוֶאת ְשפָּ ֶהם-מִׂ ֶלֶכת בָּ ְשְמרּו לָּ י ה'  ֻחֹקַתי ּתִׂ יש ֶאל ... ו.ֱאֹלֵהיֶכם.  ֲאנִׂ יש אִׂ ל-אִׂ רֹו -כָּ ְשֵאר ְבשָּ
י ה'.... ]וכאן  ה ]לא תהיה ביניכם קרבה מינית[, ֲאנִׂ ְקְרבּו ְלַגלֹות ֶעְרוָּ ]קרוב משפחתו הביולוגי[ ֹלא תִׂ

ַזְרֲעָך ֹלאכאהטקסט מפרט עם מי אסור לקיים יחסי מין[...  יר ַלֹמֶלְך ]פול-. ּומִׂ ֵּתן ְלַהֲעבִׂ חן אלילי תִׂ
י ה' -עתיק[ ְוֹלא ְתַחֵלל ֶאת ה-ְוֶאת כב.ֵשם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִׂ שָּ ְשְכֵבי אִׂ ְשַכב מִׂ ר ֹלא תִׂ כָּ וא...   זָּ ה הִׂ ּתֹוֵעבָּ

ל-ַאל כד. ַטְמאּו ְבכָּ ל  ֵאֶלה-ּתִׂ י ְבכָּ ם ֲאֶשר-כִׂ ְטְמאּו ַהגֹויִׂ ְפֵניֶכם. -ֵאֶלה נִׂ י ְמַשֵלַח מִׂ א הָּ כה.  ֲאנִׂ ְטמָּ ָאֶרץ ַוּתִׂ
ֶאְפֹקד ֲעו ָאֶרץ ֶאתוָּ א הָּ קִׂ ֶליהָּ ַוּתָּ ּה עָּ . -ֹנָּ ַטי ְוֹלא ַתֲעשּו -ֻחֹקַתי ְוֶאת-ּוְשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת כו.ֹיְשֶביהָּ ְשפָּ מִׂ

ֵאֶלה ֹכל ַהּתֹוֵעֹבת הָּ ר ְבתֹוְכֶכם.   מִׂ ח ְוַהֵגר ַהגָּ ֶאְזרָּ י ֶאת כז.הָּ ל-כִׂ שּו ַאְנֵשיַהּתֹוֵעֹבת -כָּ ֵאל עָּ ָאֶרץ ֲאֶשר -הָּ הָּ
ָאֶרץ... א הָּ ְטמָּ ְפֵניֶכם ַוּתִׂ  לִׂ

  
כאמור, העבירות המיניות הללו היו חלק מהפולחן הדתי האלילי שרווח בקרב עמי האזור. הדהוד 
לכך אפשר למצוא במעשה שעשתה תמר, כלתו של יהודה והאלמנה של בנו הבכור, ובהמשך 

"ייבום"( ושוב התאלמנה. יהודה הבטיח לתת לה את שלה, בנו נשאה לבנו השני )מה שנקרא 
הצעיר של יהודה, כשזה יגיע לפרקו. אלא שיהודה, שאולי חושש לחייו של בנו הצעיר והאחרון 
)אולי תמר היא "קוטלת גברים" מקוללת!(, מתמהמה ולא מקיים את הבטחתו להשיא אותה 

ה מעליה את בגדי אלמנותה והתחפשה לשלה. היא מחליטה לעשות מעשה. מסופר שהיא פשט
למעין זונה היושבת לה בצד הדרך. היא ממתינה ליהודה על אם הדרך שבה הוא נוהג ללכת. 
התכסיס הצליח. הוא לא מזהה אותה ושוכב אתה והיא הרתה לו )אנחנו, אגב, צאצאי המעשה 

מר, משהו כלו –הזה(. התורה קוראת לתחפושת שהיא עטתה על עצמה, לבוש של "קדשה"! 
קדוש. איך ייתכן שמעשה מיני כל כך בעייתי ייחשב כקדוש? ובכן, תמר כנראה התחפשה לאחת 
מהנשים שעבדו במקדשים האליליים והיו מעורבות בפולחן המיני האורגייסתי שהיה נהוג שם, 

גם הוא היה אקט מיני שהיה מקובל  –ונקראו "קדשות". כך, אגב, היה גם בענייני משכב זכר 
 חן האלילי הכנעני, ולכן גם הוא התווסף לרשימת התועבות. בפל

  
כך נמצא שכל הדברים המקבלים את התואר "תועבה" בתורה קשורים בעבודת אלילים של עמי 
האיזור: זביחת זבח שיש בו מום, לבישת כלי ]לבוש[ גבר על אישה ולהיפך, פסל ומסיכה, וכן 

 הלאה. 



  
זה חדשה באבולוציה של עם ישראל, הפאזה של ארץ מצרים. אם כן, חברים, ברוכים הבאים לפא

עידן חדש בפתח: עידן התועבה. צחוק הגורל הוא, שפרק התועבה מתחיל דווקא בכך שבני ישראל 
הם הם התועבה! הם היו הפגיעה העמוקה ברגשות הדתיים של מצריים. הנאצים לא המציאו  -

רעיון המצרי, מגיירת אותו, ומגדירה כל שום דבר, מסתבר. בהשמך תורת ישראל מאמצת את ה
 עבודת אלילים כתועבה. 

  
אז מה ה"נפקא מינה" של כל זה? הגדרנו את המושג תועבה, ואפשר היה לסיים כאן את הדרשה. 

איך אנחנו מתחברים לזה היום?  –אבל הרי אנחנו מחפשים תמיד את הרובד הנשגב, או הנסתר 
 ה?מה אנחנו עושים עם המושג המצרי הז

  
הוא שכל קודם כל, צריך מאוד להיזהר ולהשתמש במילה בהקשר הנכון. וההקשר המקורי שלה, 

 . דבר שנעשה במטרה לספק כמיהה אלילית נסתרת הוא מסוכן
  

נתחיל מהקל והמרוחק )כדי להקל על ההטמעה...(,  -הנה כמה דוגמאות לתועבות מודרניות 
זריות ועריפת ראשים בשם איזה געגוע לח'ליפות ונתקרב אל הקרוב והמוכר: מלחמות קודש אכ

זו תועבה! הוספת עוד חומרה הלכתית, ועוד סייג, ועוד חומת  –שאבדה ואיננה  ומושלמתקדומה 
זו גם תועבה! בוז ל"אחר", לגוי, לכהה העור, בשם  – המושלםהפרדה, בשם אליל הטוהר הדתי 

ו: דיאטות מטורפות, בשם אליל הרזון תועבה! ולתרבות שלנ –הגזע  טוהרקדושת הנבחרות או 
כפייתיים בשירות אליל הצרכנות ו"האלפיוניות"  shoppingתועבה! מסעות  – והמושלמותוהיופי 

תועבה! זריקות  –החברתית"  הקוליותתועבה! התמכרות למותגים, בשם אלילי " – הנוצצת
ועבה! ואפילו המרוץ ת –השקריים  הנצחבוטוקס ומתיחות פנים בשירות אליל הצעירות וחיי 

כן,  –, המיוחד והאחד והיחיד המקודשהאובססיבי אחר "המימוש העצמי", בשם ה"אני" האישי, 
 כו, גם זו תועבה! 

  
תועבה, אם כן, הינה מילה המתארת מעשים, הנעשים בשירות אלילים שקריים ונסתרים, 

ו אושר ועושר. הם המנהלים את חיינו עמוק בתת המודע התרבותי שלנו, והם מבטיחים לנ
מבטיחים שאם רק נתמסר אליהם, אז יהיה לנו סוף כל סוף טוב. בפועל, הם עושים בדיוק את 

 ההפך: הם מחריבים את חיינו. הם מרחיקים אותנו! 
  

 מרחיקים אותנו מ... 
  

 מ...
  

 עבה...שלו, היא קצת אלילית, וקצת... איך נאמר?... תו הגדרה... או, זה כבר סוד גדול... וכל 
  

אבל רגע לפני סיום, הערה ארחונה: באופן מפתיע ביותר דווקא פרעה הוא גיבור הפרשה! הוא זה 
שהסכים להכיל בתוכו את בני ישראל, אף שהיו תועבה. הוא ראה את הברכה שהם מביאים 
לארצו, הקצה להם אדמות, וביקש מהם שיבואו להעשיר את ארצו. זה יהיה פרעה אחר, שכבר לא 

ר את תרומתו של יוסף ואחיו לכלכלה ולחברה המצרית, שיבקש להשמיד ולאבד את התועבה יזכו
 הזאת. 

  
 למה? כי הוא פחד!

  
תועבה... היזהרו מחיקויים זולים )=אלילים(. היזהרו מהחומות הגבוהות )=נוסחאות קסם(. 

 היזהרו מחרמות, הרחקות ונידויים )=טוהר יתר(. 
  

 ובעיקר, היזהרו מהבטחות שווא של אושר נצחי.
  

 שבת שלום,
  

 אלישע
  

 

 


