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 העגל חטא על אחר מבט
 שניאורסון מ"רמ במשנת העגל מעשה

 

 גוטליב יעקב
 

 אני זה במאמר. בהם החמור לא אם, ישראל עם של ביותר החמורים החטאים כאחד ידוע העגל חטא
(, מ"רמ: להלן) שניאורסון מענדל מנחם רבי', מלובביץ ר"האדמו של המיוחדת גישתו את להציג מבקש
. טכני סימן רק ולא, הפרשה של מהותה את כמבטא הפרשה שם את לדרוש מ"רמ של דרכו 1.העגל לחטא
י, "הפרשה את הפותחות המילים א כִּ שָּׂ ֵני ֹראׁש ֶאת תִּ ֵאל בְּ רָּׂ שְּ  אולם, ישראל בני למפקד מתייחסות", יִּ
 פרשת של מהותה". ישראל בני ועליית ראש נשיאת: "אחרת משמעות מקבלות הן מ"רמ של במדרשו

 משה הוא הלוא, ישראל בני ראש ועליית רוחנית בדרגה ישראל בני עליית היא מ"רמ לדעת" תשא כי"
 . רוחנית בדרגה, רבנו

 על מספרת הפרשה? שמה את סותר הפרשה של שתוכנה הייתכן: מקשה מ"רמ, זו הנחה לאחר
י ֵרד ֶלְך, "משה של הירידה על, העגל בחטא ישראל בני של החמורה הירידה ֵחת כִּ ָך ׁשִּ  שבירת על", ַעמְּ
 ".לוהים-א מעשה" שהיו הראשונים הלוחות לעומת מדרגה ירידת שהם, השניים הלוחות ועל, הלוחות

, ראש: שלבים שלושה בת קבועה בפרדיגמה חוליה הוא העגל חטא. מפתיעה מ"רמ של תשובתו
 זו פרדיגמה של הבסיסי היישום 2.די"החב פירושה פי על י"האר קבלת על מבוססת הפרדיגמה. וסוף תוך

 :הבריאה לאושיות מתייחס
 

 . המציאות את ממלא סוף אין אור הראשון בשלב .א
 בריאת את ומאפשר, פנוי ומקום חלל מותיר, מצטמצם לוהי-הא האור השני בשלב .ב

 .העולם
 כסתירה לא הפעם אבל, בגלוי ומאיר שב סוף אין אור, העתידה בגאולה, השלישי בשלב .ג

 . יתברך לעצמותו דירה נעשה עצמו העולם אלא, העולם למציאות
 

                                                           
  אשקלון האקדמית במכללה יהודית לפילוסופיה מרצה, גוטליב יעקב ר"ד הרב 
 ידי על הגהה עברה לדפוס עריכתה שלאחר האחרונה השיחה אהיש ,ב"תשנ תשא כי פרשת שיחת על מבוסס זה מאמר  1

 מ"רמ ענפג ,ב"תשנ א אדרב ז"כ יוםשב כיוון, תוהגה לאב פרסמונת( א אדרב כה) ויקהל לפרשת מ"רמ שיחות. מ"רמ
 עם אחד בקנה בהכרח עולות שאינן העגל לחטא רבות התייחסויות יש מ"רמ במשנת. השתקם לא ממנוש מוחי אירועב

 ,ב"תשנ התוועדויות, מנחם תורת בספר דפסהנ השיחה. בלבד האחרונה שיחהב רק קסעו זה מאמר. ויננשלפ השיחה
 .356-341' עמ, ד"תשנ ד"חב וכפר ברוקלין, ת"קה הוצאת, שני חלק

, דוקטור עבודת, מליאדי זלמן שניאור' ר של העיונית משנתו ,חלמיש' מ :ראה ,ד"חב במשנת לוהות-הא לתורת  2
-בר רסיטתבאוני, אחרית ועד מראשית ד"חב מחשבת ,שוורץ' ד; ב חלק ,ו"תשל ירושלים, העברית האוניברסיטה

 .ב-א פרקים, א"תשע גן-רמת, אילן
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 תהליך עובר חטאיו על הנברא העולם. החטאים כל שורש והוא, הכרחי שלב הוא, הצמצום, השני השלב
 יש, הגאולה בבוא המאיר לוהי-הא לאור. הגאולה בבוא המושלם לתיקונו מגיע שהוא עד, תיקון של

 עם מתאחד והוא, הנבראים עבודת של תוצאה שהוא כיוון, הצמצום שלפני לוהי-הא האור על יתרון
 אלא בלבד טכני סימן אינן, ל"גימ ת"בי ף"אל, השלבים שלושת את המסמלות האותיות גם. הבריאה
י" את מייצגת ף"אל האות. מהותי ית" את מייצגת ת"בי האות, (א:ה' דב; ב:כ' שמ'" )ה ָאֹנכִּ ֵראׁשִּ א בְּ רָּׂ " בָּׂ

 בירידה שמדובר אלא, ירידה של שלב בהכרח הוא השני השלב. הגאולה עניינה ל"גימ והאות(, א:א' בר)
 . עלייה לצורך
 במלוא לוהית-א להתגלות זוכה ישראל עם הראשון בשלב. דומה בפרדיגמה שלב הוא העגל חטא גם

 קיומו את מאפשרת ההסתרה. נסתר רבנו משה וגם, מסתתרת לוהית-הא ההתגלות, מכן לאחר. עצמתה
 . עלייה לצורך בירידה כאן גם שמדובר אלא, עצומה ירידה בגדר הוא העגל חטא אמנם. העגל חטא של

 

 : העגל חטא בעקבות עליות שלוש מציין מ"רמ
 

 ישראל בני, החטא בעקבות. העגל חטא לאחר מדרגה עולה ישראל עם .ישראל עם - הראשונה העלייה
 העגל חטא, כן על יתר. צדיקים של ממדרגתם גדולה תשובה בעלי של שמדרגתם וידוע, תשובה עושים
  3".תשובה לבעלי פה פתחון ליתן כדי]...[  מלך גזרת" בגדר הוא

 השניים הלוחות שמעלת סובר מ"רמ, ראשון במבט שנראה למה בניגוד .הברית לוחות - השנייה העלייה
 מעשה שהם משום דווקא, הראשונים הלוחות ממעלת גדולה( הלוחות שבירת) הירידה בעקבות שבאו
 בלוחות תצטער אל: "רבנו למשה ה"הקב שאמר המדרש דברי את מ"רמ מביא לזה בקשר. אדם ידי

 מדרש, הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות, הדברות עשרת אלא היו שלא, הראשונות
, ישראל חטאו לא אלמלא: "הבבלי התלמוד דברי את מביא הוא כן כמו ".לתושיה כפלים]...[  ואגדות

ַעס" שנאמר, בלבד יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ב־כָּׂ ה רָּׂ מָּׂ כְּ ֹרב חָּׂ י בְּ ( יח:א איוב) "כִּ
 (. ב"ע כב נדרים[" )יותר להטריחן, חכמה רוב להם נוסף, וחטאו שבעטו לפי: י"רש]

ל, "האחרונים הלוחות בעשיית רבנו משה של פעולתו. רבנו משה – השלישית העלייה סָּׂ ָך פְּ  הוסיפה", לְּ
ַרן" מדרגת את למשה נָּׂיו עֹור קָּׂ  (.ל-כט:לד' שמ" )פָּׂ

 השלמות מן גדולה מלמטה האדם ועבודת תיקון לאחר הבאה שלמות: משותף עיקרון העליות לכל
   . כן לפני שהייתה לוהית-הא

 

 הציונות על אחר מבט
 באמונה בתורה האמונה את הממיר מודרני זהב כעגל לציונות התייחסו, בכללם מ"ורמ, ד"חב רי"אדמו

י"ב באמונה' ה ברוח האמונה ואת בלאומיות ֹעֶצם כ   ֹחִּ י וְּ  של מחשבתו הלך את נמשיך אם 4(.יז:ח' דב) "יָּׂדִּ
 5.הגאולה אל בדרך הכרחית ירידה בה גם ולראות הציונות על אותו ליישם נוכל, העגל חטא על מ"רמ

 ההלכה בספרות, בתלמוד: מרשימים להישגים אותם והביא הרוח חיי את ישראל עם פיתח, גלותו בשנות
 הגאולה לתהליך שותף להיות כדי. ובפיוטים בתפילות, ובחסידות בקבלה, בפרשנות, במדרש, והאגדה
 ממדרגתו ישראל עם ירד, והכלכלי החומרי ופיתוחה בה התיישבות, ישראל לארץ בעלייה הכרוך

 יחזור, והמדינה הארץ בניין מתוך אך, וארציים לאומיים בערכים מסוימת בתקופה והתרכז הרוחנית
 בגדר הוא החומרי העולם מן המאיר סוף אין שאור וכשם. ממנה למעלה ואף הקודמת הרוחנית לדרגתו
היושב  העם מתוך שתצמח התורה תשוב כך, הצמצום לפני שהיה סוף אין לאור ביחס מדרגה עליית

 בארצו גדולה במעלתה יותר מתורתו בגלות.
                                                           

 במדרש והנה" :לשונו וזה. האמצעי ר"האדמו, דובער רבי דברי את זהל בקשר מצטט מ"רמ. ב"ע ד זרה עבודהל י"רש  3
 לפעמים. בא שבעלילה ,אדם בני על עלילות שעושה -( ה:סו תהילים) 'אדם בני על עלילה נורא[ 'פסוק על]= פ"ע אמר
 ר"היצה עליו הסיתו מלמעלה רק[ ...] כלל בתחלה לזה בלבו בחירה היה שלא אף ויחטא ,האדם על ר"דיצה הרע גובר

 (.א,קנד, בראשית ,חיים תורת) "זה לחטא להביאו
 ומדינת המגולה הקץ, רביצקי' א; 287-282' עמ ,1985 אביב-תל, עובד עם הוצאת ,נפגשים מקבילים, לוז' א :ורא  4

-תל, עובד עם הוצאת, דרכים פרשת על אמונה, שוורץ' ד; 34-29' עמ, 1994 אביב-תל, עובד עם הוצאת, היהודים
 .185-182' עמ, 1996 אביב

, גוטליב' י :ורא" )דגאולה אתחלתא"כ ישראל במדינת להכיר שסירב ,מ"רמ של הגלויה למשנתו מנוגד זה יישום  5
 ;180' עמ, ט"תשס גן-רמת, אילן-בר אוניברסיטת, ד"חב בחסידות ם"הרמב של דמותו – חסידי בלבוש שכלתנות

 של האחרונה בשיחה שדווקא ייןלצ וראוי(. 526-517' עמ, 2014, סמירק דה קונטנטו הוצאת, אחרון גואל, דהן' א
 גלויות קיבוץ של כתהליך ישראל בארץ היהודי ביישוב לראשונה מכיר הוא, ב"תשנ ויקהל לפרשת שיחהה, מ"רמ

 (.371' עמ, מנחם תורת ורא" )והשלימה האמיתית גאולה"ל מקדים וכשלב



3 
 

 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה

  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון

 
 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי   
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה   


