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 העגל בחטא אהרן של חלקו

 ברקאי יאיר
 עם בתולדות המכוננים האירועים מן אחד שהוא, בפרשתנו הנזכר 1העגל חטא בעניין נכתבו הרבה דברים
 . שחרית תפילת של בסיומה הנאמרות" הזכירות שש" במסגרת יום בכל אותו להזכיר שנוהגים מי שיש, ישראל

 משה בתגובות מתבטא שהוא כפי, זה באירוע אהרון של למעמדו דברינו את לייחד מבקשים אנחנו
 (.כה-כא:לב' שמ" )תשא כי" ובפרשת( כ:ט' דב) בפרשתנו
 עגל סביב מרקד העם למראה הלוחות את ששיבר לאחר, משה של החריפה תגובתו בולטת", שמות" בספר

, זה אחר. העם את ממנו והשקה המים פני על אותו זרה, דק אשר עד אותו טחן, העגל את שיבר כך ואחר, הזהב
 (: כא:לב' שמ) לו ואמר לאחיו משה פנה

 

אֶמר ֶשה ַויֹּ ן ֶאל מֹּ י ַהֶזה ָהָעם ְלָך ָעָשה ֶמה, ַאֲהרֹּ ָלה ֲחָטָאה ָעָליו ֵהֵבאתָ  כִּ  .ְגדֹּ
 

 :אתר על  י"רש ואומר
 

 .  זה חטא עליהם תביא שלא עד, סבלת שיסרוך יסורים כמה -" הזה העם לך עשה מה"
 

 2:לפסוק בפירושו" הזיכרון ספר" בעל ואומר
 

 לא, היית אנוס אם: כלומר? הזאת החטאת עליהם שהבאת קודם אותם וסבלת יסרוך ייסורין מה לי הגידה
 .כך כל עליך מקפיד הייתי

 

 כן עשה אם אלא, העם לדרישת נענה מדוע להבין והתקשה באחיו משה שגער ספק שאין עולה שניהם מדברי
 .העגל את לעשות אנוס בחזקת והיה, עליו העם של נסבלים בלתי לחצים על כתגובה

 ייהרג" בבחינת שהם החטאים עם נמנה זרה עבודה שחטא ידוע שהרי, גדולה תמיהה מעוררים י"רש דברי
 של למעשיו אחר פירוש ומציע אותם דוחה, י"רש בדברי מתקשה, לפסוק בפירושו, ן"הרמב ואמנם 3".יעבור ואל

 :  אהרן
י ֶמה" כמו הוא כי בעיני והנכון. אשמתו להגדיל כן לו אמר ואולי יתִּ יֲעו ֶמה ָעשִּ י ּוֶמה ֹּנִּ ְפֵני ַחָטאתִּ יָך לִּ י ָאבִּ  כִּ
י ֶאת ְמַבֵקש  ?ולכלותם להשמידם סבבת כי הזה העם עם לך היתה שנאה מה: יאמר(. א:כ א"שמ" )ַנְפשִּ
 נהגת, כלומר. כן לו אמר, עליהם וירחם שיחוס ראוי והיה, ולמכפר מוכיח לאיש להם אהרן שהיה ומפני
 על תחלה אותו להאשים משה ראוי היה והנה .לך חטאו ולא פשעו לא, ברעתם החפץ כאויב עמהם
 הזאת הגדולה החטאה חטאת איך: ויאמר, העם אשמת על אותו יאשים כן ואחרי, הוא חטא אשר חטאתו

 הגדול באחיו כבוד נהג בענותנותו משה אבל. גדולה חטאה עליהם והבאת רבים הכשלת וגם, להים-לא

                                                           
  ירושלים, ליפשיץ מ"הרא ש"ע לחינוך הדתית האקדמית המכללה ראש, ברקאי יאיר ר"ד 
 בית", ל"חז ספרות ועד מהמקרא העגל במעשה אהרון של חלקו" ,ברכי אליצור :מאמרים לשני להפנות אבקש, ידברי להשלמת  1

 כא מגדים, "העגל חטא", אלי חדד; ג"תשע ציון-הר, השבוע בפרשת שיעורים, עציון-הר ישיבת שליד הווירטואלי המדרש
 .36-29 'עמ, הרצוג מכללת ,תבונות הוצאת(, ד"תשנ טבת)

 .ו"רע( Lepanto) ליפאנטו ,ספרד ממגורשי, בקראט הלוי אברהם' ר שחיבר י"לרש התורה פירוש על פירוש  2
 ,תהרג ואל עבור לאדם אומרין אם ,שבתורה עבירות כל :בלוד נתזה בית בעליית וגמרו נימנו :יהוצדק בן ש"ר משום יוחנן ר"א"  3

 .(א"ע עד סנהדרין" )כוכבים ועבודת דמים ושפיכות עריות וגילוי כוכבים מעבודת חוץ ,יהרג ואל יעבור



 אבל, רעה היתה לא שכוונתו אחיו בצדקת בטוח לבו נכון משה שגם ויתכן. העם מכשול רק לו הזכיר ולא
 .בדבריהם שהטעוהו השיב והוא. ידו על נכשלו והם, להוכיחם ראוי היה כי, אותו האשים העם אשמת על

 

 העם לבקשת להיעתר לאהרן היה אסור ייסורים מתוך גם שהרי, י"רש של פירושו את דוחה ן"הרמב, כאמור
 היה מנהיג שבהיותו מפני, חטא, העם בקשת את אהרן שקיבל כיוון, לכן. זרה עבודה חטא של חומרתו משום
 והסתפק אחיו כבוד על שחס אלא, אהרן את להוכיח צריך משה היה זה על. כנגדם בפרץ ולעמוד להוכיחם עליו
 עליו והביא העם לבקשת כשנעתר, העם את החטיא, זרה שבעבודה החומרה את שהכיר, אהרן בהוכחת רק

 . כאהרן העם אוהב לאדם ולא לשונא מתאימה זו דרך. כיליון
 וענוך אנסוך כלום, "שהזכרנו התרעומת דרך על אחד, אופנים בשני י"רש את להבין שניתן סבור 4חכם עמוס

 אפשרות מעלה הוא אך", וצעקו נקהלו אלא, מאומה לך עשו לא והלא? העגל את להם שעשית עד הזה העם
 ".העגל את להם שעשית עד העם מן סבלת קשים יסורים ודאי: "אחרת בדרך גם י"רש דברי את להבין

, אהרן על זכות ללימוד פתח בהם לראות וניתן, והאמפתיה הפיוס דרך על הם לאהרן משה דברי, כלומר
 שנענש במפורש בתורה נאמר שלא בעובדה למצוא ניתן זו לעמדה תימוכין. כורחו בעל העם לדרישות שנענה
 .העגל חטא על אהרן

 :אחר פן מוסיף אתר על הספורנו
 

 רע הוא וזה. המחרת ליום חג להם שקבעת מפני, במחולות בקלקול ששמחו -" גדולה חטאה עליו הבאת"
 עליך שנקהלו פי על אף: אמר ולכן]...[.  יותר רחמים בקש זה ועל .בעגל שעשו והמרד הפשע מן

 סבת היתה שזאת? המחרת ליום חג להם לקבוע שהוצרכת לך עשו מה, העגל להם לעשות להכריחך
 .מעשייתו רעה שהיתה, העגל לשמחת שעשו המחולות

 

 יום קביעת לבין, זרה עבודה לצורך נעשתה לא אם גם, חמורה היא שלעצמה, העגל יצירת בין מבחין הספורנו
, מרידה מעין לראות יש  העגל ביצירת. העגל סביב ומחולות ריקודים לידי העם את שהביאה, חג כיום המחרת

 לדעת חמורה והיא, העגל מיצירת בהכרח התבקשו שלא שמחה ביטויי של תוספת יש אהרן שקבע בחג אך
 .        העגל מעשיית ספורנו

ן ַוַיְרא, "המקרא מן כעולה', ה שם את לעם הזכיר שאהרן ולומר הספורנו טענת על להשיב ניתן ֶבן ַאֲהרֹּ  ַויִּ
ְזֵבחַ  ְקָרא, ְלָפָניו מִּ ן ַויִּ אַמר ַאֲהרֹּ  שיכוונו, העם את להדריך התכוון אהרון, כלומר(. ה:לב' שמ" )ָמָחר' ַלה ַחג ַויֹּ

 : אתר על ן"הרמב כלשון, לעגל ולא' לה בשמחתם
 

 הם יבנו ולא, לשמו הוא בנה אשר המזבח על המיוחד לשם שיזבחו", מחר' לה חג" וקרא, מזבח ובנה וקם
 .לבדו' לה בלתי בזבחים כונתם תהיה ולא, פניהם לבשת מזבחות

 

 לדרישת להתנגד שבמקום, שכשל מנהיג באהרן רואה שמשה היא כה עד המסתמנת התמונה, כך ובין כך בין
 מבוססת משה של לתכחתו אהרון של העיקרית טענתו. בחולשתו העם על אסון והמיט להם נכנע, בתוקף העם
אֶמר: "למשה גם הידועה העובדה על ן ַויֹּ ַחר ַאל ַאֲהרֹּ י ַאף יִּ נִּ י ָהָעם ֶאת ָיַדְעתָ  ַאָתה, ֲאדֹּ  (.כב:לב' שמ" )הּוא ְבָרע כִּ

 אחר מנהיג למנות ביקשו, לטענתו. העם על אותה מטיל אלא, העגל עשיית על אחריות מקבל אינו אהרן
 (: א:לב' שמ) שנאמר, לשוב שבושש מפני משה תחת
 

י ָהָעם ַוַיְרא ֵשש כִּ ֶשה בֹּ ן ָלֶרֶדת מֹּ ָקֵהל ָהָהר מִּ ן ַעל ָהָעם ַויִּ אְמרּו ַאֲהרֹּ ים-א   ָלנּו ֲעֵשה קּום ֵאָליו ַויֹּ  ֵיְלכּו ֲאֶשר ֹלהִּ
י, ְלָפֵנינּו ֶשה ֶזה  כִּ יש מֹּ ָלנּו ֲאֶשר ָהאִּ ם ֵמֶאֶרץ ֶהע  ְצַריִּ  .לוֹּ  ָהָיה ֶמה ָיַדְענּו ֹלא מִּ

 

 את לדחות וניסה, למשה חליףמ למצוא אלא, ושלום חס, בעגל' ה את להחליף נתכוון שלא טען אהרן
 מן אהרן ואת אותם ויגאל משה יגיע שבינתיים בתקווה המזבח ובניית הזהב איסוף באמצעות העם הצעת מימוש
ֶשה ַוַיְרא: "העם במצב התבוננות מתוך טענתו דוחה שמשה אלא. העגל את לעשות הצורך י ָהָעם ֶאת מֹּ  הּוא ָפֻרעַ  כִּ

י ה כִּ ן ְפָרעֹּ ְמָצה ַאֲהרֹּ  את לאבד לעם גרם ואהרן, הנהגה וחסר מבולבל העם, כלומר(. כה:לב' שמ" )ְבָקֵמיֶהם ְלשִּ
 (. ן"הרמב לפי) לרעה זאת ינצלו ואויביו', ה לפני זכויותיו

 רודף וכאיש, הפרוע ההמון לחצי עם להתמודד הצליח לא, כמנהיג. מאוד עד קשה נעשה אהרון של מעמדו
 את המסיים בפסוק הזאת העמדה את מדגישה התורה. הזהב עגל לעשיית כורחו בעל הובל, הבריות ואוהב שלום
ף: "העגל מעשה סיפור גֹּ ן ָעָשה ֲאֶשר ָהֵעֶגל ֶאת ָעשּו ֲאֶשר ַעל, ָהָעם ֶאת' ה ַויִּ  5(.לה:לב' שמ" )ַאֲהרֹּ

 

 ?העגל עשיית על אהרן נענש לא מדוע, כן אם: השאלה ונשאלת

                                                           
  .שב' עמ, א"תשנ ירושלים, שמות ,מקרא דעת  4
5
ְבן משה בן חיים רבי) "החיים אור"    -' אהרן עשה אשר: "'אהרן על יהרוסנג למדל מנסה( ישראל-מרוקו, ח"הי המאה, ַטרעַ  אִּ

 ,השערה כחוט יהיה לו גדול אדם חטא כי ,לחטוא' ה קדוש לאהרן שגרמו על' ה שהקפיד ואולי .זה אמר ענין לאיזה לדעת צריך
 עליהם אהרן מעשה כי ,אהרן עשה אשר העגל שעשו הם ישראל כי ,אהרן מעל הלעז להוציא ירצה או. למאוד עליו' ה יקפיד
  ."מדבר יצא שבו הכישוף שהוא המעשה עיקר עשו שהם לצד או שאנסוהו לצד או, יחשב



ן: "בפרשתנו ניתנת זו לשאלה התשובה ְתַאַנף ּוְבַאֲהרֹּ ד' ה הִּ ידוֹּ  ְמאֹּ ן ְבַעד ַגם ָוֶאְתַפֵלל ,ְלַהְשמִּ וא ָבֵעת ַאֲהרֹּ   "ַההִּ
 כמו אותו הצילה משה של שתפילתו אלא, להשמידו רצה' וה, להיענש אמור היה אהרן: אומר הווה(.כ:ט' דב)

 .העם שאר
 6"בלולה מנחה" בעל עונה, תורה משנה בספר אלא" תשא כי" בפרשת אלה דברים נאמרו לא מדוע ולשאלה

 :לשונו וזה. רבנו משה של לאופיו המתאימה תשובה
 

 שהוצרך בחייו להזכיר משה רצה לא כי, אהרן לכבוד זה היה, העגל במעשה זו תפילה נזכרה שלא מה
 .זאת הזכיר מותו אחר אבל, יבוש שלא, לתפילתו

 

 תפילתו זכות לו עמדה אלמלא, לו צפוי שהיה העונש נזכר לא, האהוב אהרן של כבודו שמירת מפני רק, כלומר
 . משה אחיו של
 (: בובר במהדורת כ:ט עקב דברים) האגדה מדרש פי על בפרשתנו הפסוק את מבאר י"רש

 

ן" ְתַאַנף ּוְבַאֲהרֹּ ד' ה הִּ ידוֹּ " ואין .בניו כל את להרוג שביקש -" ְמאֹּ : שנאמר. בנים איבוד אלא" ְלַהְשמִּ
יד" ְריוֹּ  ָוַאְשמִּ ַמַעל פִּ ָתַחת ְוָשָרָשיו, מִּ  .מחצה על מחצה ונעשה, רבינו משה עליו נתפלל: אלא(. ט:ב' עמ" )מִּ

 

אֶמר: "חטאת קרבן להקריב אהרן נתבקש, שמיני בפרשת כמתואר, המשכן חנוכת בעת ן ֶאל ַויֹּ  ֶבן ֵעֶגל ְלָך ַקח ַאֲהרֹּ
 אהרן מקריב טעם מה: השאלה ונשאלת. כאן אלא לחטאת עגל שמקריבים מצאנו ולא(. ב:ט' וי" )ְלַחָטאת ָבָקר
 ?כאן דווקא לחטאת עגל
 (:  א פרשה שמיני" )עגל מעשה על ויכפר עגל יבא" האומר, הספרא בעקבות אתר על אומר י"רש

 

 .שעשה העגל מעשה על זה עגל ידי על הוא ברוך הקדוש לו שמכפר להודיע -" עגל לך קח"
 

 (: ד סימן, שמיני פרשת, ורשא" )תנחומא" במדרש זה ומעין
 

 .בידך מתבססת היא ובעגל, בידך הכהונה נתפקפקה העגל ידי שעל לפי? עגל אלא, פר לו אמר לא ולמה
 

 לחטוא ישראל לעם שגרם מפני, לחטאת עגל דווקא להקריב מצווה שאהרן נאמר(, ב"ע ריט שמות) בזוהר
 .העגל בחטא חלקו על לכפר בא, לחטאת להקריב שאהרן, והעגל, העגל בעשיית

 (.506' )העגל חטא לכפר" בגימטריא הוא" ָבָקר ֶבן ֵעֶגל"ש ואומר, בתורה לזה רמז מוצא שם הטורים בעל
 עגל בפרשת חלקו על אהרן של הכפרה בתהליך הראשון השלב היייתה החטאת עגל שהקרבת ייתכן, כן אם

 7ג(?:י' וי) בניו שני שמתו אחר אהרן לשתיקת הסיבות אחת זו ושמא. התהליך הסתיים בניו שני ושבמות, הזהב
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 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה

 

                                                           
 .(1596-1520) איטליה פורט-רפא ,הכהן מנחם אברהם' ר  6
. (ז:לד 'שמ) "בידיהם אבותיהם מעשה מעשה כשאוחזים": "בנים על אבות עון פקד" הפסוק על י"רש אומר ",תשא כי" בפרשת  7

 אחזוש לבגל לבא,  בהם שאחזה הרבה ההתרגשות מתוך "זרה אש" שהקריבו, שעשו חטא לע נענשו אמנם ואביהו נדב, כלומר
 משוםו ,ואביהו נדב של לעונשם אהרן של עונשו רףטצנ, העגל למעשה הביאה הרבה התרגשותו הוא גםש, אביהם של בחטאו

 והדעת: "לשונו וזה. זהה הרעיון את פוסל( המקדימות בשאלות, ט פרק ויקרא) שאברבנאל להעיר ישו הרב בחומרה נענשו כך
 שעשה שאהרן '?משפט יעשה לא הארץ כל השופט' ,אהרן שעשה העגל עון על מיתתם היתה שאם .אצלי ישר בלתי הוא' הה

' ה דבר אשר הוא' :אמר ה"מרע גם. 'בנים על אבות יומתו לא' :אומר והכתוב ,חטאו שלא ,בניו חטאו על ומתו ,מת לא העון
 ."אהבה של יסורים אם כי עון על מיתתם היתה שלא מורה ',אקדש בקרובי לאמר
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