
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                          הפקולטה למדעי היהדות
  

  ד ף  ש ב ו ע י
  ו"תשס , כי תשארשת                                  פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

  644 מספר                                                                ש הלנה ופאול שולמן                  "ע        

  

  ויצא העגל הזה
  

,  סמוך כל כך למאורע המכונן של מתן תורה, ישראל במדברלים שחמורחטא העגל נחשב לאחד החטאים ה
 ,מכן חטאו בעגלארבעים יום לאחר . יאיםנבמעלת  כל ישראל ל בוהגיעו  מן ההוגים והמפרשיםשלדעת רבים

למצוא נקודות זכות , כל אחד בדרכו שלו, מנסיםהמפרשים וההוגים. ר את הלוחותמעשה שגרם למשה לשֵּב
דמות ליצור מתוך הרצון אלא עבודה זרה ממש לא כשהעגל נוצר כגון  ,חומרת המעשה ממעיטווהסברים שי

  .  יחנוהסעו ולפיי יה לפי,שתוביל את ישראל בדרך
עד ו במסע מיציאת מצרים ,לדעתו. ע"וון זה הוא ראביאשונים המסבירים את המעשה בכאחד המפרשים הר

הליווי  פסק ,לאחר שחצו את ים סוף.  עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה ישראלבניאת הנחו שהגיעו לים סוף 
 סמל קשו איזה שהואימשה לבוא בבושש כאשר . הוביל משה את העם ובמקומם ,של עמוד הענן ועמוד האש

 וימלא את התפקיד שמילאו עמוד הענן עצם פיזי שילך בראש המחנה; שבאמצעותו תשרה בקרבם השכינה
ראו הם ; כעיכובם עובדה שמשה איחר לשוב מההר לא נתפסה אצלה. משהואחר כך מילא אותו , ועמוד האש

 בלי  כה רביםה ימיםתכן שאדם יחיילא ישלפי הבנתם  מאחר ו,שהמן יורד רק סביבות המחנה ולא בהר סיני
אך ', להאמנם  המזבח והקרבנות היו ,כי החגיגהגם  מציין 1ע" ראב.הם לא האמינו בשובו של משה אליהם, אוכל
   :ז"לעלכן היו בעם שחשבו שהוכנו ו, ללא קדושה, שלא כהוגןנעשו 

 שילך מי רק בקשו ולא. 'לאלהים לו תהיה ואתה' לך ביארתי כבר. ברמיזות העגל סוד לך אגלה ואני
. םלֵש עולות והעלו, םלֵש המזבח בנה ואהרן. ירד לא כן על מת משה כי וחשבו, מנוחה להם לתור לפניהם

   .ז"ע שהוא שחשב בישראל והיה. קדושה בלא והטעם, כהוגן שלא נעשה רק
 גל הייתה שהעבקשת העם. מנהיגהכוונה לו , חולבמשמעות של" אלהים"לה יע קשור בפירוש המ"סודו של ראב

ידי -עלמתחילתו ועד בניית המזבח וקביעת החג למחרת היום  - וכל מעשה העגל ', את הקשר בינם ובין היסמל 
 שחשבו אותו ,"ערב רב", אלא שהיו שם מיעוט.  היה כדי לעכב אותם ככל האפשר עד שיבוא משה- אהרון

  .לעבודה זרה
ן שמשה וכיובאה , "משה אחר", לבקשת העם ליצור להם תחליף למנהיג המוביכי ן מסביר "גם רמב

 אינו גםדבר זה  ו,ז"קשו לעשות עי באין שום מקום להבין שישראל, ן"לדעת רמב.  לא חזר,שהוביל אותם עד כה
יופיע הם יעזבו את התחליף וילכו משה יחזור ואם שהיה ברור ש ,ן מוסיף"רמב. משתמע מדברי אהרון למשה

 כל התנגדות כאשר משה שרף את העגל וטחן אותו עד  לא הביעולכך היא העובדה שהםוראיה , אחרי המקור
  . לעבוד את העגל כעבודה זרהעולה בקנה אחד עם הכוונהאינה תגובה ש ,דק

 המכוון לאחד מגרמי ע קֵממעין מאהרון שיעשה להם העם ביקשויצחק אברבנאל סוברים ש' ג ור"רלב
קום " :לגלות את העתידותבאמצעותו וכן כדי שיוכלו ,  כדי להוריד להם את השפע מאותו כוכב או מזל,השמים

סמא שיהיה לו כח העליון להגיד העתידות עד שתעמוד להם תמורת משה יהרצון בו טל, עשה לנו אלוהים
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יתמנה מנהיג אחר יחזור משה או  עד ש, להיות זמנינועדהקמע הזה  2."להנהיג אותם ולהודיעם מה שיקרה להם
   . עליהםוא שריד ההשפעה המצרית הצורך בקמע כזה ה.במקומו

תמיד היו נוטים  ", שלמרות כל הנסים שנעשו להם,אברבנאל מרחיב בעניין ההשפעה המצרית ואומר
שופיהם ופחיתות פעולותיהם הנכריות עד שבמעט מהסבה היו עוזבים אמונותיהם ילאמונות מצרים הנפסדות וכ

אך מדברי , "רב ערב"זו בקשה של בני ישראל או של התה יג אינו מציין אם הי" רלב".הטובות ומספקים בהן
פעל  , שרצה למנוע מהם גם את הדבר הזה, אהרון. אלא בכלל ישראל"ערב רב"אברבנאל ברור שלא מדובר ב

 ללא תבניות ובכך האריך את זמן יצר את העגל אלא , הזהבליציקתהוא לא יצר תבנית . ובכבדותבאטיות 
     .וצאה את התודחה ככל האפשרהעבודה 
אין קודמיו בניגוד ל אך ,קמעמעין  שהבקשה הייתה ליצור ,ג ואברבנאל" רלבוכמסובר אליעזר אשכנזי ' ר
בהנהגתו  של בני ישראל ןאמוהחוסר . את השפע או לגלות עתידותלמשוך אליהם שבקשתם הייתה סבור  הוא
קבלה . שהייתה בידיהם מאבותיהם המסורת מהסתירה שראו בין שליחותו ובין נבע , לאורך כל הדרך משהשל

לאחר משה  כאשר בא אליהם , ולכן, להיות משועבדים במצרים ארבע מאות שנההייתה בידיהם שעליהם
העליות והמורדות בתגובותיו .  עצמו של משהתוית אלא יזמק חשדו שאין זו שליחות אלו,מאתיים ועשר שנה

 בכל  הביאו אותם לפקפק בשליחות,סעם במדבר בתחילת ממולם היה עליהם להתמודדשל פרעה והקשיים ש
לפני עלייתו של משה להר הוא הורה להם להכין ארון . עד שלבסוף השתכנעו בנאמנות השליחות, פעם מחדש

, יםמנהיגכ ויםמובילכ לשמש נועדוהארון והלוחות . וריד מן ההרשיתוכו את הלוחות כדי שיהיה אפשר להניח ב
כאשר אהרון בהם  לאור זאת לא חשד .הפלשתיםנגד כיבוש הארץ ובמלחמות זמן  ב,כן תפקדו לימיםכפי שא

. לא תכנן לעשותו מזהב אלא מחומרים אחריםאלא ש,  גם הוא ידע שצריך לבנות את הארוןשכן, הביאו את הזהב
, קש מהם להביא רק נזמי זהב ולא תכשיטים אחריםיאהרון ב. זהבאת הארון  החליט לעשות ,משהביאו את הזהב

לדעת אשכנזי נזמי הזהב שהביאו היו בעצם טליסמאות . ל מיני תכשיטיםכ שהיו בהתרומה למשכן שונה מהב
אהרון החליט . שמיעה וציות לאלילים ולכוחות הטומאהכסמל ל ,זנייםווקמעות שנהגו לענוד אותם בא

 ויצרושלכו לאש קמעות שהשה אלא,  הארוןותכו לעשיית התכשיטים הללו בזה שיייפרדו מןשבהזדמנות זאת 
שהעגל הסיקו בני ישראל מכאן .  במזל שוראירוע התרחשן שהוכיו, נוצר העגלומהם  ,ריכוז של כוחות הטומאה

    ".להיך ישראל- אלה א" ועל כן הגיבו באמרם ,הוא תחליף לכל הפסלונים האישיים שהותכו
,  האחת: לשתי קבוצותשראל עם ינחלקבחטא העגל סובר ש" תולדות יצחק"יצחק קארו בספר דרשותיו ' ר
 , והשנייה.והדגש על האיש, "כי זה משה האיש ",שאלו מנהיגוהם  ,שלא הייתה להם מסורת של עבודה זרהאלה 
". עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו ": אלוהוהם ביקשו , שהייתה להם היסטוריה של עבודה זרה,"רב- ערב"ה

 אלא רק לבקשת ,מנהיגה ל אין תגובה לבקש, וגם בפעולותיו של משה ברדתו מן ההר,למשה' ולכן גם בדברי ה
  .  עבודה זרהופנייה ל'  עזיבת דרך השהיא, לאלוה" ערב רב"ה

להפחית מחומרתו ) ז"מאה ט(שלמה לבית הלוי ' רגם זמן זו מזו מנסה של בשתי דרשות שנאמרו במרחק 
כל האומות אשר  ": או בלשונו,נוצרי- היהודייכוח ונושא זה לובאחת מן הדרשות הוא מצרף . של מעשה העגל

מנסה לבחון את חומרתו של המעשה  ובו הוא ,הפתיח לשתי הדרשות כמעט זהה". שמעו שמענו וידעו סיפורנו
אילו היה המעשה  שכן, שלמה היא שכנראה המעשה לא היה חמור כל כך' תשובתו של ר. לפי מבחן התוצאה

 .אחרת בכל הקשור להמשך המסע םעימה או לפחות היה מתנהג ,דאי משמיד את ישראלוה בו"חמור היה הקב
. ה חטא זה לחטאים אחרים שעשו ישראל במדבר נראה שתוצאתו של החטא הזה היא הקלה ביותרואם נשו

 אילו היה .שמתו במעשה בעגלאלפים ה שלושת מאשרבמעשה המרגלים או במחלוקת קורח מתו הרבה יותר 
 ולא היה ,ה מיד לאחר המעשהימוסר למשה את הלוחות פעם שני'  לא היה ה,שלמה'  טוען ר,כך גדולהחטא כל 

     . סמוך מאוד למעשה העגל שהתרחשעורי א- והשלמתמיד עם משרה שכינתו עליהם וה על בניית המשכן וומצ
בח והלול והוא  משם יש לנו ש,ואומר אני כי ממקום שבאו וחשבו לתתנו למשיסה ולשמצה בעיני העמים

 והוא כי אם היה אפשר שיעלה על הדעת שעל איזה חטא ,ין כדאי להתהלל עמו בכל הדורות הבאיםיענ
 זה היה בעבור מעשה ,מעל פניו ויכרית את שמנו מן הארץ ולא נזכר עוד ולא נפקד לפניו' ועון ישליכנו ה

ה להפריד דבקותנו מעמו ומים רבים ראינו שלא הספיק כל זואנו . העגל לכמה גנויות וסבות שנצטרפו בו
וינו מאתו לעשות המשכן כדי לשכון בינותינו ונבחר אהרון ו כי אחר זה נצט,לא יכלו לכבות את אהבתו

  .)א"דברי שלמה רנא ע(וזרעו 
  :)ב"דברי שלמה קפו ע (שלמה מן הזוהר ואומר' חיזוק לדבריו מביא ר

אלה לדעתי לא טעו אחריו '  קצת מן הערב רב ואפישכל זה מורה כמו שכתבו בזוהר שלא חטאו בעגל רק
כ הולך לפניהם "לגמרי שרצו שיהיה כבוד חונה בצורת גויה דוגמת משה ודוגמת הארון שהיה להם אח

   .'לתור להם מנוחה וכיוצא בזה וזה אשר ילכו לפנינו וכו
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 עזבו אלהותו של  הורה שלא- לך רד כי שחת עמך ":למשה' שלמה את דברי ה' בהמשך הדברים מפרש ר
 וכמו שאמר אשר ילכו , כי העגל לא עשאוהו רק במקום משה,ה אל שחת מהיות עמך מונהגים על ידך"הקב

 "רב-ערב" שרק השם נאמר, שלמה על דברי הזוהר' ושוב מסתמך ר). ב"קפז ע, שם" ('לפנינו ולא במקום ה
 3,פי הזוהר-על .ה"א עמו הנבחר של הקב ול,"עמך"ולכן קורא להם , חטאו בעגלשהעלה משה ממצרים הם אשר 

רופם לעם ישראל היה יצ. שהצטרפו למשה ללמוד ממנואלא החרטומים , מן השורה לא היו מצריים "רב- ערב"ה
     .'של הבגדולתו  ומשה חשב שבסופו של דבר יתגיירו כאשר יכירו ,'בניגוד לדעתו של ה

אין .  משתמש הכתובם בהמונחיםשלמה בהבחינו ב' דרך אחרת להמעיט מחומרתו של המעשה נוקט ר      
לא ,  עובדי העגל לא כפרו בעיקר,דהיינו". סרו מהר מן הדרך",  אלא במונח הסרה,הפסוק משתמש במונח כפירה

 עונשם היה -  בכלל' אילו היו כופרים בה. הרבהשהוא קל ב מעשה , אלא חטאו בזה שסרו מן הדרך,'כפרו בה
 לא ,הם חוטאיםולכן , 'פי דרך ה- אינם עלמעשיהם ש רק , מאמינים בגדרהם עדיין עובדי העגל. הרבהחמור ב
 אלא לקבוצה המצומצמת של ,שלמה שהעגל לא היה מיועד לכל ישראל' גם מדיוק הכתוב לומד ר. כופרים

   . ולא לאחריםלהם, "להם"לה יוהדגש הוא על המ, "עשו להם"שכן הכתוב אומר ,  בלבד"רב- ערב"ה
יחסים זאת ימיש מהם ה.  אצל כמה מן המפרשים, כפי שראינו, לשתי קבוצות נפרדות מצויההחלוקה הזו
- ערב"ה. מציינים כי הייתה הפרדה פיזית בין שתי הקבוצות, בעקבות ספר הזוהר, אחריםאולם , לתרבות שונה

פי הזוהר -על , למשל,כך. לעם ישראלשותפים  ו מאחור ולא היו אלא התנהל, בתוך עם ישראלו לא התערב"רב
 עמוד האש ליווי מו לא נהנםה. קטו ישראלישאריות ממה שלאת הבלו י אלא ק, מן המן"רב-ערב" הולא נהנ

כפי ,  מנהיגות לעצמם"רב-ערב"בעקבות אפליה זו דרשו עכשיו ה.  בעקבות ישראלו אלא התנהל,ועמוד הענן
    .אחריםשבתי הכהן ו' ר, יאשיה פינטו' רוכפי שאומרים , שלמה' שמציין ר

שם טוב מלמד '  בא ר,ותמנהיגבקשת  לותאלוהבקשת לעומת כל המפרשים הללו אשר הסיטו את החטא מ
 "רב-ערב"הוא גם אינו מאשים את ה. ותמנהיגל ולא אלוהותיתה לי שהדרישה הלבסס את התפיסה) ז"מאה ט(

שמטבעו הוא זמני , בן אנושבמצרים לא היו רגילים שחיו  שבה ת האליליבאווירה. בלבד אלא את כלל ישראל
השפע את משה הם תפסו כאמצעי בין מקור . נצחי, לוהי-גורם אקשו י בולכן ,המנהיג והמוביליהיה  ,וחולף
, שאר כל כך הרבה זמן ללא מזוןי לא הבינו כיצד הוא יכול לה,כאשר משה עלה למרום.  ובינם,יק האלו,העליון

ייצור קשו מאהרון שי ועל כן ב,ומנהיגותו היא זמנית, ל-גת אסיקו שאינו בדרוכאשר לא חזר בזמן שנקבע ה
  ):א"כתר שם טוב עא ע(המקור העליון לבין נם  ביתתווך דמות קבועה שעבורם

מן הראוי היה שישאלו מנהיג במקום משה והם לא רצו לומר כן להיות שנתנו אל לבם שמשה להיותו 
 שהיא צורה מדבר קיים ואותה צורה תקבל שפע מן 'קום עשה לנו אלהים' לכן אמרו .בשר לא חי זמן רב

העליונים באופן כי כאשר הצורה ילך לפנינו ילך גם כן עמנו כח המלאך או השר המשפיע על הצורה 
  . להים ולא מנהיג- ההיא ולזה אנו שואלים א

 ,עבודה זרה על היותם עובדי 'דאי יענישם הובוש הבין ,אהרון שהבין כי הם מבקשים לעשות אלוה ולא מנהיג
 גלויה  לכך תהיה הסיבה', היפרע מהםי כאשר , וכך, את הצורה הזו כדי לפרסם את חטאםלעשותעל כן החליט ו

  . להביאם לארץ השמידם במדבר'  הו שלחוסר יכולתמולא יחשדו כי , לכול
  שאול רגב' פרופ                  

   החוג המשולב במדעי היהדות                
 תורה ולמדעהדף מופץ בסיוע קרן הנשיא ל

 

 
  .א"שמות דף קצא ע   3


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                               
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                        


	ויצא העגל הזה

