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 "ה לנו אלוהיםש  ע  "
 נתן אביעזר

 

י ַוַיְרא" :"עגל הזהב" –אוד מ קשהאירוע  נו מתוארבפרשת ן-ָהָעם כִּ ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ש ֹמשֶׁ ל -ֹבש  ָקה  ָהָהר ַויִּ
ָליו -ָהָעם ַעל ֹרן ַוֹיאְמרּו א  ה'ַאה  ש  ים-א   ָלנּו-קּום ע  ים '...ֹלהִּ שּו ְשָלמִּ לּו ֹעֹלת ַוַיגִּ ָמֳחָרת ַוַיע  ימּו מִּ  "ַוַיְשכִּ

  לב:א(.)
מן של משה ברדתו  איחורהמה הקשר בין  – האחת :שתי שאלות קשות בעקבות הסיפור עולות       
היה כאשר ראה העם שמשה אינו חוזר יכול הלוא  לעבודה זרה? העם לפנות ו שלהחלטתבין וההר 

במקום  העם תלהנהגם מימתאי חסרו מועמדיםלעם ישראל במדבר לא  , שכןמנהיג אחר יולקבל על
של בני ישראל המוזרה  תגובתםלהסביר את  פואאאיך אפשר יהושע.  או ור, נחשוןחן, ואהר בהם :משה

ור איך ייתכן שבני ישראל חשבו שגוש מתכת )עגל הזהב( מסוגל לעז –והאחרת  כאשר משה לא חזר?
ם" :תהליםבספר  בוודאי את משמעות התיאור של הפסלים וידעהלוא  להם במסעם במדבר? יהֶׁ ַצב   ע 

י ָאָדם ה ְיד  ש  ף ְוָזָהב ַמע  סֶׁ ה .כֶׁ ְראּו-פֶׁ ם ְוֹלא יִּ ם ָלהֶׁ יַניִּ רּו ע  ם ְוֹלא ְיַדב  ם  .ָלהֶׁ ְשָמעּו ַאף ָלהֶׁ ם ְוֹלא יִּ ם ָלהֶׁ ָאְזַניִּ
יחּון ם ְוֹל .ְוֹלא ְירִּ יהֶׁ כּו ֹלאְיד  ם ְוֹלא ְיַהל  יהֶׁ ישּון ַרְגל  ְגרֹוָנם-א ְימִּ ְהיּו ֹעש   .יְֶׁהגּו בִּ ם יִּ רְכמֹוהֶׁ שֶׁ ם ֹכל א  ַח -יהֶׁ ֹבט 

ם  ?!)קטו( "ָבהֶׁ
י" :משה אתתפיסתו של העם  הואהמפתח להבנת הסיפור נשיב על השאלה הראשונה:  ה -כִּ ה ֹמשֶׁ זֶׁ

יש  רָהאִּ שֶׁ ַר  א  ְצ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ נּו מ  ָל ע  םהֶׁ ה יִּ בני בעיני (. מילים אלו מלמדות ששם) "ָהָיה לוֹ -ֹלא ָיַדְענּו מֶׁ
 ביצעהוא שמשה ראו הם שפועל שבהרי  קב"ה,האמינו בש ואף ,ממצרים וציאםהוא שהמשה  -ישראל 

בני ישראל שהם חשבו , בולש בושש משהכאשר לכן  באמצעות המטה שלו.סים והנפלאות את כל הנִּ 
 . מוקפים אויבים מסוכניםוללא מים, ללא אוכל דבר, באמצע המ ם היוה :בסכנה

ה " :עגל הזהבל ע שנאמרדרשו בני ישראל תחליף למשה, כמו לפתור בעיה זו כדי  לֶׁ ַוֹיאְמרּו א 
ל  ְשָרא  יָך יִּ ֹלהֶׁ םא  ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ע לּוָך מ  ר הֶׁ שֶׁ תחליף שימש לא הזהב שעגל  ממחישפסוק זה )לב:ד(.  "א 

טבעיים, חשב שלתחליפו של -שלמשה יש כוחות עלהיה היות והעם סבור  .משהלקב"ה אלא תחליף ל
 :יהיו כוחות אלוקיים. לכן, בפנייתם לאהרון השתמשו במונח "אלוהים" באומרם - עגל הזהב - משה

  ."אלוהים"עשה לנו 
חרי אמיד מופיע הממצרים, מקבלת ביטוי בפסוק  םתפקיד חשוב בהוצאת מילאמשה ש, אמונתם זו

ה ַעְבּדוֹ " :יעת ים סוף והשמדת צבא מצריםקר ינּו ַבה' ּוְבֹמשֶׁ מִּ אין כוונת המילים  יד:לא(.שמ' " )ַוַיא 
שהאמינו  פיכ, משה של יובכוחותשהעם האמין משה, אלא  בקיוםשהעם האמין  "ויאמינו במשה"

כוחותיו  ידי-על ממצרים םלקב"ה ביציאתפעיל שמשה היה "שותף"  חשושל הקב"ה. הם  יובכוחות
בחובו את כשל  טומןפסוק זה, המתאר שיא אמוני בנס קריעת ים סוף,  ,. במילים אחרותטבעיים-העל

 בהר.רבנו של משה  והיעלמותהאמונה של בני ישראל, שהוביל למשבר עם 
, בתיאור בהגדה של פסחשל משה אינו מופיע כלל  מוש ,בדורות הבאים למנוע טעות זומנת -על

מצרים בפירוש המילים הוצאת ישראל מהשתתפותו של משה ב-אימודגשת אף  שם יציאת מצרים.

                                                 
  פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה ומחבר הספרים "בראשית ברא" ו"אמונה בעידן המדע". הואזר עפרופ' נתן אבי 
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ידי שרף -ידי מלאך ולא על-"לא על נעשתהשיציאת מצרים שם מפרט כתוב ה ."ויוציאנו ה' ממצרים"
 ידי משה!-לא עלשודאי , ּוידי שליח אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו"-ולא על

אולם אין לחייל הפשוט כל  ,א הרמטכ"לובצבא הסמכות העליונה הבעל כל חייל מבין ש, הלדוגמ
הוא שממלא רק את המפקד הישיר שלו, שממנו הוא מקבל פקודות ו ללכך בדרמכיר  החייל תו.קשר אִּ 

שאינה בשטח ואינה משפיעה עליו  "תמופשט שותי  "עבור החייל הפשוט הרמטכ"ל הוא את צרכיו. 
  .להפךהרמטכ"ל ו ביןוהם המתווכים בינו קדים הזוטרים המפ. ותישיר

והרמטכ"ל, בלי  החייליש רק  אין "מפקדים זוטרים".בו היא ש של הקב"ה "צבא"הייחודיות של ה
לכל המתרחש ולכל מה מקור הוא הבלבד  "הרמטכ"ל"חייל" להבין ש"ביניים. על המתווכי שום 

שמש מעין שי עגל זהבשאהרון יעשה להם לדרישת העם הוביל  החוסר הבנה זמקבל.  ,חייל""שהוא, ה
משמעותי  ,שאין גורמים מתווכים בין הקב"ה לאדם ,מסר זה בין הקב"ה.ובינם תווך שימפקד זוטר" "

  ליהודי המאמין. ביותר
 בעולם הקדמון. מאוד מקובלתה תייי הקלולפסל כוח א ישהאמונה ש –ואשר לשאלה השנייה 

צר ימטר, ש 31בגובה זאוס,  הקדמון היה הפסל המרשים של העולם, אחד מפלאי תבל של הלדוגמ
פניו את לוהקריבו  התפללו אליו, היוונים השתחוו לו. שנהבממזהב ו ל המפורסם פידיאוססָ הפַ 

 חיאליל זאוס שה ידעוכולם הרי שלא חשבו שהפסל הוא האליל זאוס בעצמו, הם אמנם . קרבנותיהם
 המייצג ומגלם את זאוספסל  יםיוצראולם הם חשבו שאם  ,םיר האלילים היוונישאבהר אולימפוס עם 

 ענות לבקשתם. הימסוגל ל הואולכן גם את זאוס, מ ייםאלוהכוחות הפסל מקבל הרי  ,ומקדשים אותו
חשב  אךם לא הפסיק להאמין בקב"ה עה בני ישראל.ידי -עבודת עגל הזהב עלהבסיס של  זהו

יספק ש הפסל באמצעות האפשר לעבוד את הקב"מאת הקב"ה ולכן  כוחות אלוקייםעגל הזהב קיבל ש
דם רק לאלא  אמורעבודה זרה על  בתורה איסורה. עבודה זרההיא  היאאמונה זו ו רכיהם.ואת צ

 סבורקב"ה אבל מאמין באדם שלגם  אלא ,יםומתחיל להקריב קרבנות לאליל מפסיק להאמין בקב"הש
המשמעות  אתז .מולפעול בשסמכות וכוח להם  ומעניקלפסלים  קייםאלוכוחות קב"ה מעביר הש

 : ה(-כ:גשמ' ) זכר בעשרת הדברותנההעמוקה של איסור עבודה זרה 
 

ְהיֶׁה-ֹלא ים ַעל-יִּ רִּ ח  ים א  ה-ֹלא .ָפָנַי -ְלָך א ֹלהִּ ל  ְוָכל-ַתע שֶׁ סֶׁ ר -ְלָך פֶׁ שֶׁ ַמַעל ַוא  ם  מִּ ר ַבָשַמיִּ שֶׁ ְתמּוָנה א 
ץ מִּ  ץ ָתַחתָבָארֶׁ ַתַחת ָלָארֶׁ ם מִּ ר ַבַמיִּ שֶׁ ם-אֹל .ַוא  ם ְוֹלא ָתָעְבד  ה ָלהֶׁ וֶׁ ְשַתח    (ו-כ:ג )שמ'.תִּ

 

)"אלוהים  לקב"ה "עוזרים"מעין  ,באלוהות נוספתגם  ךמאמין בקב"ה אאדם של מכוונים אלהפסוקים 
 שות מופשטת )"שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף"(לי   ישירות . קשה לאדם לפנותי"(אחרים על פנַ 

  הפסל. כמו ,מוחשיתלפנות לישות  קל יותרע. ושמכול ליואינו ות ראיכול לאדם אינו הש
אם  ףכלשהם, אבחפצים ממשיים וכוח עצמי לוהות -אאמונה שיש ההרמב"ם כותב בחריפות נגד 

 : )הלכות עבודת כוכבים, פרק יא(בספר התורה מדובר 
 

 ורהספר תעל התינוק שלא יבעת, והמניח  קוראה, וכן וקורא פסוק מן התורההלוחש על המכה 
של עבודה וחוברים )סוגים ישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים יאו תפילין על הקטן בשביל ש

אלא רפואת  םרפואת הגוף ואינ, שהם עושים דברי תורה זרה( אלא שהם בכלל הכופרים בתורה
 .הנפש

 

 יקאלוחפץ קיים אמונה שאת השולל לחלוטין ראשית, הוא  :מלמדנו שני דבריםבמילים אלו הרמב"ם 
שנית, התורה אינה תרופה או מכשיר האמור . יקחפץ אלו עצמה אינה אפילו התורה הקדושהו ,כלשהו

לרפואה  לקב"הישירות , כגון ריפוי המכה, עליו להתפלל יש צרכים לאדם אםלקדם את תועלת האדם. 
כתפילה לקב"ה עבור ריפוי החולה נחשבת לים פרקי תה קריאתתורה. ב כלשהוולא לקרוא פסוק 

ל"ב לריפוי מחלת לב( מזמור  מחלה מסוימת )כגוןכמרשם רפואי לסוים מ מזמוראולם קריאת  ,תכמבור
ופרקי דברי תורה  אבל הוא עמוק ביותר.ק, דנראה האלו  הפעולותי תההבדל בין שמגונה. נחשבת 

  ."רפואת הגוף"אינם לים תה
 )שם(: הרמב"ם מסיים את הדיון בנושא זה במילים חריפות ביותר       

  

ודברים אלו כולם דברי שקר וכזב, והם שהטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים. ואין ראוי לישראל 
 שהם חכמים ומחוכמים להמשיך בהבלים אלו, ולא להעלות על הלב שיש תועלת בהם.

 
 
 


