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 ריחוק או חביבות?! -חטא העגל 

של פרשת מעשה העגל, נזקק תחילה לתמיהה הגדולה שבבסיס  ּהמק  כל המבקש להבין אל ע  

 החטא, התמיהה המובלטת בניגוד התהומי שבין שני הפסוקים הפותחים את הפרשה:

ים: ה  ֹלע א  ב  צ  א  ים ב  ב  ת  כ   ןב  א  ת ח  ת ל  ד  ע  ת ה  ח  י ל  נ  י ש  ינ  ר ס  ה  ב   ֹותר א  ב  ד  ל   תֹוֹּלכ  ה כ  ש  ל מ  ן א  ת  י  "ו  

ים ה  ֹלא   נּוה ל  ש  ם ע  יו קּול  א   רּואמ  י  ן ו  ר  ה  ל א  ע   םע  ל ה  ה  ק  י  ר ו  ה  ן ה  ת מ  ד  ר  ה ל  ש  מ   שש  י ב  ם כ  ע  א ה  ר  י  ו  

 .לב, א(-שמות לא, יח) "...ינּונ  פ  ל   כּול  ר י  ש  א  

ה את העם והנה נכון ּו  ר אל משה את כל אשר יצ  ב  ה לד  ל  ת ה' לעמו, כאשר כ  תגלּוברגע הנשגב של ה  

ד עם לוחות האבן הכתובים באצבע אלקים, ברגע זה ממש ניצב העם ששמע קול אלקים יר  הוא ל  

 מדבר אליו ופונה אל אהרן בבקשת ההבל 'קום עשה לנו אלהים'!

ד ניתן להבין ירידה תלולה כל כך במעמדם הרוחני של דור המדבר? העם אשר ראה את כיצ

ה ּו  תא  עוזב באחת את דרגתו הרוחנית ומ  ר מתוך הערפל, ב  האלקים על הים ושמע את קולו מד  

 ת הרבה?!ֹויה  לאלֹו

שמואל בר רבי  ּה  מ  בלשונות שונות הציגו חכמינו תמיהה זו, כל אחד בדרכו. במילים קצרות ת  

 : )שמות רבה מא, א(נחמן במדרש 

ע"  מ  ש  נ  ה ו  ע ש  ר ה' נ  ב  ר ד  ש  ; שמא  )שמות כד, ז("נאה היה לאבותינו לקבל את התורה ולומר "כ ל א 

ל"  א  ר  ש  יָך י  ֹלה  ה א  ל   ?! אתמהה!".)שם לב, ד(נאה היה להם לומר "א 

טא העגל, אנו מגלים כי ביקשו להאיר יחד עם זאת, כאשר אנו בוחנים את מאמרי חכמינו על ח

היבט נוסף של החטא: חביבותו של העם בעיני ה'! כך, לשם דוגמא, מציג רש"י בפתח פירושו 

 לפרשת כי תשא את המשל שמשלו חכמינו זכרונם לברכה:

למנותם בתחלת נדבת המשכן, אחר מעשה העגל, מפני שנכנס בהם מגפה, כמו  ּוּוצט  "למדת שנ  

ר, ומשפסק ב  ם". משל לצאן החביבה על בעליה שנפל בה ד  ע  ת ה  ף ה' א  ג  י  : "ו  ב, לה()שם לשנאמר 

ה את צאני ודע כמה נותרו בהם', להודיע שהיא חביבה עליו" נ  אמר לו לרועה 'בבקשה ממך מ  

 .)פירוש רש"י לשמות ל, טז(

? האם לאחר גישה זו מפתיעה. מה ראו חכמים להדגיש את חיבתם של ישראל בשעה זו דוקא

)כדרשת חז"ל מעשה העגל, החטא הלאומי הראשון והקשה מכולם שרישומו ניכר בעם ימים רבים 

אין לך כל פורענות ופורענות " -ם" את  ט  ם ח  יה  ל  י ע  ת  ד  ק  פ  י ּוד  ק  ם פ  יֹוב  (: "ּושמות לב, לד)סנהדרין קב, א( על האמור )

, האם זהו הזמן המתאים ליטרא של עגל הראשון"( שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע

 להעמיד במרכז את חביבותם של ישראל?!

 



 ב

 חלון הזדמנויות רוחניות -החטא 

החטא, כחלק ממציאות החיים שאנו נתונים בה, טומן בחובו שתי אפשרויות קוטביות. יכול אדם 

יו הרוחניים. עם ג  ש  לוטין את ה  ד לחב  ל בחטא ולהגרר אחריו, ירידה אחר ירידה, עד שיא  ש  כ  לה  

זאת, בידו להפוך את החטא כלי להתעלות ובנין, אתגר התמודדות חדש הפותח שער לעליה חדשה 

י  ר  ח  י א  בעבודת ה'. כאשר אדם חוטא הוא אכן מאבד מדרגתו, אולם אם ישכיל לקיים בנפשו "כ 

י"  ת  מ  ח  י נ   י נפרד מתהליך עלייתו הרוחנית., יהפוך החטא לחלק בלת)ירמיה לא, יח(שּוב 

' לפרשתנו הביא מדבריו של אחד הצדיקים שהתבטא, כי בראותו אדם נתיבות שלוםבספר '

לימודו כהלכה, תפילתו נאה ומצוותיו שלמות בכל  -שסדריו הרוחניים מתנהלים על מי מנוחות 

צדיק רצופים עליות עת, אין הוא מקנא בו כלל וכלל! זאת לאור ההבחנה כי חייו הרוחניים של ה

ם ומורדות, התמודדויות ונפילות. " ק  יק ו  ד  פֹול צ  ע י  ב  י ש   .(משלי כד, טז)" כ 

. הנהגתו "אינו מהם -"כל שאינו בהסתר פנים  :)חגיגה ה, א( אלו הם דברי חכמינו זכרונם לברכה

תהליך של של הקדוש ברוך הוא עם יראיו היא בהסתר פנים, ואין היא מובחנת כי אם מתוך 

 הסתרה והתמודדות עם ההעלם והכיסוי.

. "ָךד  ב  ת כ  א א  י נ  נ  א  ר  "ה   :)שמות לג, יח(את טיבה של הנהגה זו ביקש משה להבין בבקשו מעם ה' 

מדוע אין הצדיקים זוכים לראות את כבודו של ה' בכל עת, ועליהם להתמודד שוב ושוב עם הסתר 

ת הכרויות לרגליהם?! האם לא חֹוּוג בקביעות על של  ים ולד  הפנים, לעמוד בגבורה מול נסיונות החי

 נכון היה להעניק לעובדי ה' מעמד קבוע בדרגתם הרוחנית הגבוהה?!

אין חייו של האדם כי אם זאת: ". יח  ם ו  ד  א  י ה  נ  א  ר  א י  י ל  "כ   :)שם לג, כ( ורוח הקודש משיבה ואומרת

לות. היכולת לקום ולהתנער מאבק החטא היא התמודדות קבועה ועיקשת מול נסיונות ונפי

ממהותם של החיים. עמידה קבועה בדרגה רוחנית יציבה, אין היא מחייו של אדם כי אם מעמדם 

 של המלאכים אשר אינם שייכים כלל אל עולם המעשה.

בדברים אלו אנו מאירים באור חדש את הכתובים העוסקים ביסורי הצדיקים. לא זיכוך וגמול 

ת ה לבד יש כאן, כי אם עיקרה ומהותה של עבודתם ומטרתם בעולם הזה. הכתוב "בעולם הז י א  כ 

ב  ה  ר י א  ש  ה ה'א  צ  ר  ן י  ת ב  ב א  א  יח  ּוכ  דוש : "כל שהק)ברכות ה, א( ראאמר הגמ, ומ)משלי ג, יב( "יֹוכ 

דה עיקשת , באים להדגיש בפנינו את יעודו של הצדיק: עמימדכאו ביסורין" -ברוך הוא חפץ בו 

 מול יסורי החיים ונפתוליהם, ולא מעמד רוחני קבוע ובלתי משתנה.

אם השכלנו לעמוד על חומרתו של החטא וניחמים אנו על מעשינו, אזי מתגלה חביבותו של העם 

בעיני ה' ביתר שאת. בשעה זו מתברר לכל כי העם עודנו דבק ביעודו ומבקש להתעלות ולהתמודד 

עגל. הלא עודנו עומד לפני ה' ומשרת לפניו. חביבות זו הוארה לאחר מעשה עם קשייו וכשליו, וממי

כאשר נפל העם באחת מדרגתו הרוחנית ונאלץ להתמודד לראשונה עם יעודו האמיתי, עם הנפילות 

הכרת העם בחטא והחרטה עליו שימשה בעבורו כלי  -בשעה זו האורבות לרגליו בחיי העולם הזה, 

 כך מבקש ה' למנותם, להודיע כמה חביבים עליו.לעליה רוחנית חדשה. לפי

, הוא פסגתו של מעשה העגל. ברגע זו הוכח )שמות לג, ד( "לּוב  א  ת  י  ה ו  ז  ע ה  ר  ר ה  ב  ד  ת ה  ם א  ע  ע ה  מ  ש  י  "ו  

כי החטא הנורא מוביל אל יעודו החיובי, לשמש בעבור העם כלי נסיון והזדמנות להתעלות 



)שמות כה, ח; ע"פ פירוש רש"י לשמות  "םכ  תֹוי ב  ת  נ  כ  ש  ו   שד  ק  י מ  ל   ּושע  ו  ובר לכן "מחודשת. לפיכך נצטוו ע

 .(שהיה מעשה העגל קודם לציווי על בניית המשכן לא, יח

לאשת ר  א א  ש  י ת  "כ  ו על תרומת מחצית השקל פותח בלשון צ  ה   א  ר  ש  י י  נ  . נשיאות הראש עשויה " ב 

כאשר יעלה העם ויתרומם מעלה מעלה בדרגתו  -בכאן  ּהנ  ני  להתפרש במשמע הגבהה והרמה, וע  

ח העולה ממעשה חטא העגל והשכיל להפוך את רגע ק  יק העם את הל  פ  הרוחנית. כי כן, כאשר ה  

חיבתם לפני הנפילה לשעת התעלות והתחזקות, ראויה היתה השעה לנשיאותם ורוממותם וגילוי 

 המקום.

ליתן  אלאעשו ישראל את העגל  לא: ")עבודה זרה ד, ב( מה נפלאים הם דברי חכמינו זכרונם לברכה

 , וכפירוש רש"י שם:"תשובהפתחון פה לבעלי 

אלא גזירת מלך  ,גיבורים ושליטים ביצרם היו ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם ,"כלומר

שלא  ,לא אשוב'שאם יאמר החוטא  .לבעלי תשובה היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה

 ."'בתשובהונתקבלו  רּופ  כ  צא ולמד ממעשה העגל ש  'אומרים לו  ',יקבלני

אין בידינו את היכולת להבין כיצד אירעה ירידה תלולה כל כך. נשגבת מבינתנו ההקבלה בין העם 

ם'. אין בידינו אלא זאת: השומע קול אלקים מדבר אליו לבין זה המבקש 'קום עשה לנו אלהי

פתחון הפה שנתנו לנו אבותינו בתשובתם הכנה, ללמדנו את טיבה המדויק של עבודת ה': 

 התמודדות תמידית ובלתי פוסקת עם נפילות החיים.

 

 ג

 'ליןיהראהו קשר של תפ'

הכרה זו בתכליתו של החטא כחלק מעלייתו הרוחנית של האדם, עולה אף מדברי חכמינו על 

"אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון  -" יר  ח  ת א  א   ית  א  ר  : "ו  )שמות לג, כג(פרשתנו הכתוב ב

ברי לנו כי ביקשו . )ברכות ז, א(" קשר של תפיליןחסידא: מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה 

)'תפילין' חכמים לבטא באמצעות קשר התפלין את סמליותה של ההתקשרות בין העם לאלקיו 

 .(חיבור וקשר אדוק, ראה דברי מנחם בן סרוק שהובאו בפירוש רש"י לבראשית ל, חי' שענינו כלשון 'נפתל

, ובאר כי לתפיליו של של קשר התפילין ועמד על משמעות )תורת משה, כי תשא(רבנו בעל 'חתם סופר' 

גחתו של ', מסמלות את השיָךינ  ין ע  ת ב  פ  ט  ט  הקדוש ברוך הוא מסר כפול: מחד, הרי הן בבחינת 'ל  

יו עושי רצונו העומדים לפניו 'בין עיניו'. מאידך, יש בתפילין גם קשר א  הקדוש ברוך הוא על יר  

אלו אשר  -אחורי, המבטא את הקשר האמיץ שבין הקדוש ברוך הוא לאותם הנתונים מאחוריו 

 רחקו לפי שעה מדרך ה'.

ה, עודנו כרוך ודבוק באלקיו גם כאשר מתרחק האדם מעבודת ה' והריהו נתון בדרגה רוחנית ירוד

ואין טיבו של קשר זה אלא ההזדמנות הנפלאה הטמונה בעומק החטא. . 1בקשר שלא ניתן להתרה

וחדלון אישים, אולם  שאּואמנם במבט שטחי עלול האדם לתפוס את שעת החטא כרגע של י  

 
כאשר שרוי אדם בצער שכינה אומרת 'קלני מראשי, קלני מזרועי'. היינו יפים לענין זה דברי חכמים בחגיגה טו, א כי  1

שצערו של אדם השרוי בחטא מתבטא בקשרי התפילין המסמלים את התקשרותו של האלקים לעמו, ובעוד האדם 

 אם אמנם לא ניתק הקשר, מכל מקום צער גדול הוא לשכינה. -חוטא 



לייה ובכוחו המשכיל לעמוד על עמקה של תשובה מבין כי בשעה זו דוקא נפתחים בפניו שערי ע

 להפוך את החטא לכלי מחזיק ברכה, קודש לעבודת ה'.

יל ש  השתלטה עליו וכמו מאליו ה   שאּוכאשר הכיר העם את חומרת מעשיו בחטא העגל, רוח של י  

; אלא שלא די היה לו )ראה לענין זה בספר 'דרש משה', חלק ב, פרשת כי תשא(מהר חורב  יֹוד  מעליו את ע  

ת את הכוח הטמון בחטא, להתעלות הימנו ולהעפיל אל דרגות חדשות. ֹוצקשו למ  ביאוש, כי אם בי

כשם שראה משה במראה הנבואה את קשר התפילין וסמליותו, כך הכיר בכך העם ועלה ונתעלה 

ם'. -ממעשה העגל לדרגתו החדשה  תֹוכ  י ב  ת  נ  כ  ש  ש ו  ד  ק  י מ  שּו ל  ע   'ו 

 

 ד

 שם שמים כלים לקידוש -הנפילה והקימה 

את פרשת כי תשא אנו מפטירים במעשה אליהו בהר הכרמל, בעוד שידוע לנו כי ההפטרה היא 

רמז נפלא לעניננו מוצאים אנו במדרש רבותינו , ואמנם )ראה טור, אורח חיים, סימן רפד(מענין הפרשה 

 אשר אירע בשעה זו בהר הכרמל:על 

 ,ים על אבוס אחדל  הגד   ,ומים מאם אחתבחרו שני פרים תא' :אליהו לנביאי הבעלמר להם א"

היה נמשך אחריו והולך,  -ופרו של אליהו  '.אחד לשם ואחד לבעל -עליהם גורלות  והטילו

 נתקבצו כל אותם נביאי הבעל ארבע מאות וחמשים ונביאי -שעלה לשם הבעל  ואותו הפר

לך 'פיו ואמר לו  עד שפתח אליהו !לם לא יכלו להזיז רגלו מן הארץווכ ,תוהאשרה ארבע מא

וגדלנו במרעה  ,אני וחברי יצאנו מבטן אחד' :לאליהו לעיני כל העם השיב הפר ואמר '.עמהם

 דוש ברוך הואשל הק דוש ברוך הוא ושמועולה לחלקו של הק והוא ,ועל אבוס אחד ,אחד

לך עמהם ואל ' :אמר לו אליהו '?!בוראי ואני עליתי לחלק הבעל להכעיס את ,מתקדש עליו

'" כך מתקדש על ידך ,שעמי מתקדש על יד זה דוש ברוך הואכשם ששמו של הק ;צאו עלילהימ

 .)ילקוש שמעוני, מלכים א, רמז ריד(

ראו מה בין מחשבתו הראשונה של הפר להבחנתו הנפלאה של אליהו: כסבור היה אותו הפר שאין 

הנביא מעמידו על עומק הוא נידון אלא לאבדון, לשמש ביד נביאי הבעל והבליהם, ואילו אליהו 

תפקידו: כמוך כאחיך, שניכם יחד משמשים לקידוש שם שמים. כי כן, רק באמצעות החטא 

שם  שד  וההכרה באפסותו יוכל העם להתעלות עד להכרזה הנשגבה 'ה' הוא האלקים'. נמצאת מק  

 שמים, אתה ואחיך המוקרב לה' אלקים.

דם, שניהם יחד משמשים בדרכו של עובד ה' המעידה והחטא, כמצוות וכמעשיו הטובים של הא

לעלייה מתמדת תוך התמודדות קבועה עם נסיונות החיים. ואם יהיה האדם לבן חיל וינצח 

 במלחמת החיים, כי אז כלי מלחמתו הם ההצלחות והנסיגות גם יחד.

ְך " ח ש  ב ב  ש  י א  י כ  ת  מ  י ק  ת  ל  פ  י נ  י כ  י ל  ת  י א י ב  ח  מ  ש  ל ת  י 'הא  לא  -אילולא נפלתי . ")מיכה ז, ח(" אֹור ל 

 .)ילקוט שמעוני, תהלים, רמז תרכח(" לא היה ה' אור לי -ואילולא שישבתי בחושך  ,קמתי

* 

שמא זה הוא הדבר עליו הודה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו: "יישר כחך ששברת"! זה הוא 

לא לימדם אלא . )דברים לד, יב; ראה פירוש רש"י שם(ל" א  ר  ש  ל י  י כ  ינ  ע  ה ל  ש  ה מ  ש  ר ע  ש  ל א  דֹוג  א ה  ר  ֹוּמ"ה  



את סודה של תשובה. מתוך השבירה והנפילה יכול אדם להתחיל פרק חדש בעלייתו הרוחנית 

 ולהפוך את רגעי החולשה לנקודות אור בדרכו התמידית אל המסילה העולה בית אל.


