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 "ובמשה עבדו' ויאמינו בה"
 

 אחד הנסים הכי מרשימים - ים סוף תעקרי, ללא ספק, האירוע הדרמטי ביותר בפרשתנו הוא
 והכל נראה אבוד וחסר ,עם ישראל לכוד בין הים ובין הצבא המצרי המתקרב. בכל התורה כולה

עם ישראל עובר ביבשה בביטחון וכל צבא מצרים הרודף , ה קורע את הים" הקב-לפתע . הותקו
 עדכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם ל... בו המים ויכסוויֻש: "אחריהם טובע

  ).כח, יד" (אחד
עם . מספר שבועות בלבד אחרי קריעת ים סוף מתרחשת פרשת עגל הזהב, למרבה הפלא

הוא הוא אשר חטא את החטא הנורא של  ,ת ים סוףעיניו את קריאותו עם שראה במו ע, ישראל
שש משה לרדת מן וירא העם כי בֹ: "התורה מדגישה שכל העם השתתף בחטא העגל. עגל הזהב

 את נזמי הזהב כל העםו רקויתפ... קום עשה לנו אלהים, ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו, ההר
ה קובע במפורש "הקב). ד-א, לב" (לה אלהיך ישראלויאמרו א... אשר באזניהם ויביאו אל אהרן

 ).ח-ז, לב" (ויאמרו אלה אלהיך ישראל...  עמךתֵחכי ִש", שהעם חטא באמרו למשה
לגבי קריעת ים סוף ? בקריעת ים סוף פונה לעבודה זרה' איך ייתכן שהעם שחווה את ישועת ה

וכתוב גם ). לא, יד" (םבמצרי' לה אשר עשה הוירא ישראל את היד הגדֹ: "כתוב בפרשתנו
מכילתא דרבי ישמעאל " (ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל: "במכילתא
השפעת קריעת ים סוף על עם ישראל לא , ולמרות זאת). פרשה ג, דשירה בשלח' מס, בשלח

 ?למה. החזיקה מעמד יותר משבועות מספר
כך על חטא עגל -ה כל"מה כעס הקבל. ראוי להעלות שאלה נוספת,  על שאלה זוענהלפני שנ
" םֵלויחר אפי בהם ואַכ. "ה על השמדת עם ישראל כולו"בגלל חטא העגל הכריז הקב? הזהב

, ה"קב שכנוע אינטנסיבי מצד משה רבנו להקבעעם ישראל ניצל מההשמדה רק ). י, לב(
סופו של ב). לב, לב" (אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ועתה ":ובאומרו

ה רק המיר אותו "הקב. אבל העונש על חטא העגל לא בוטל, ה את תחינת משה"דבר מקבל הקב
, לב" (וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם: "התלוי ועומד עד שישובו לחטוא, "עונש על תנאי"ב
והפעם בפרשת , כעבור כמה חודשים שוב חטא עם ישראל. החטא הבא לא איחר לבוא). לד

 . ונחרץ גורלו של עם ישראל, חטא העגל צורף לחטא המרגלים. ה גוררת עברה עבר;המרגלים
כדי לעמוד על חומרת ?  על חטא העגל- השמדת עם ישראל כולו -למה נקבע עונש כה חמור 

ויחל : "העונש די אם נשווה את חטא העגל לחטא אחר של עבודה זרה המתואר בספר במדבר
עם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן ויצמד ותקראנה ל. העם לזנות אל בנות מואב

אלא גם בגילוי עריות וגם , כאן מדובר לא רק בעבודה זרה). ב-א,  כה'במ" (ישראל לבעל פעור
מדוע . ה להשמיד את עם ישראל"ולמרות זאת אין רמז בתורה על כוונת הקב, במאכלות אסורות

ו חטא של עבודה זרה שחטאו ישראל ה מאשר אות"היה חטא העגל נורא יותר בעיני הקב
 ?בפרשת בנות מואב

פרשת עגל הזהב התרחשה מיד אחרי שעם ישראל חווה . סוד התשובה נמצא בעיתוי חטא העגל
 ומיד אחרי ,מיד אחרי שעם ישראל צפה בסדרת הנסים של עשר המכות, את נס קריעת ים סוף

  עם ישראל בקלות עדיין נמשךללו הנסים והנפלאות הלאם אחרי כ. מעמד הר סיני ומתן תורה
אינו אכן , )רק בגלל טעות של יום אחד בלוח הזמנים של משה רבנו(כך לעגל הזהב - כלרבה

כך , כפי שהיו עבדים לפרעה במצרים. פי התורה-כנס לארץ ישראל ולחיות בה עליראוי כלל לה
 .למרות כל הנסים והנפלאות, שיכו להתנהג במדבר במנטליות של עבדיםמה
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הדעה הרווחת שנסים . ותרימגלה לנו התורה מסר חשוב ב, בפרשיות קריעת ים סוף ועגל הזהב
, הדרך לאמונה אמתית אינה דרך קצרה של נסים ונפלאות.  טעות ביסודה-מגבירים את האמונה 
יומית -הדרך לאמונה אמתית היא אך ורק דרך ארוכה של מסירות יום. מרשימים ככל שיהיו

אין . םילמחשבה עמוקה ולחיים בתוך קהילה של מאמינים אחר, יום מצוותלק, ללימוד תורה
 .לא החזיק מעמד כלל" ובמשה עבדו' ויאמינו בה"המצב של . קיצורי דרך לאמונה

בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת היה . זההרעיון היש סיפור מעניין שמדגים את 
אחד , (Kitredge)' קיטרדג' ורג'בשם גבאוניברסיטת הרווארד פרופסור לספרות אנגלית 

' קיטרדג' עשרות שנים הצטיין פרופ. החוקרים הבינלאומיים הגדולים בנושא שקספיר ותקופתו
פעם אחת החליט  . היו לשם דבר בעולם האקדמיותהרצאותיו המרתקו ,הן במחקר והן בהוראה

י הסגל האקדמי  אנשכיצד לערוך בדיקה  כדינשיא אוניברסיטת הרווארד לשכור מומחה
כמה זמן ' קיטרדג'  פרופשנשאלכ. 'ועדות אקדמיות וכו, הוראה, מחלקים את זמנם בין מחקר

משמעות התשובה הזו !). כל חיי" (A lifetime: "!השיב,  כדי להכין הרצאה אחתודרוש ל
ה פרי של עשרות שנים של מחשבה עמוקה יתהי' קיטרדג' היא שכל הרצאה והרצאה של פרופ

 .והם שגרמו  להרצאותיו להיות כה מבריקות, מקיףומחקר 
. ה דרושה מסירות הנמשכת לאורך כל החיים"על מנת להגיע לאמונה שלמה בקב, באופן דומה

קיום מצוות ועבודה , לימוד תורה, בשנים ארוכות של מחשבה, כאמור, אמונה אמתית נרכשת
אפילו , ות נס זה או אחרית שבאה בעקבערוח רג-ואין היא תוצאה של התרוממות, עצמית

 :ם" כמו שכתוב ברמב,רגע-אבל היא גם נעלמת בן, רגע-התעוררות כזו באה בן. המרשים ביותר
 ).'הלכה א', פרק ח, הלכות יסודי התורה" (יש בלבו דופי, פי אותות-המאמין על"

 לא היה בו כדי להציל את עם, יחד עם כל הנסים האחרים מאותה תקופה, נס קריעת ים סוף
אמנם גם אחרי . שגרמו למיתתם של כל המבוגרים במדבר, ישראל מהחטאים השפלים ביותר
-ראוי עלאך בכל זאת נמצא אותו דור , כמו החטא בבעל פעור, שנים של אמונה אפשר להיכשל

 .כנס לארץ ישראל ובה לייסד את המסורת התורנית שנמשכת עד עצם היום הזהיה לה"ידי הקב
 

 נתן אביעזר' פרופ                  
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