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  ח"סהתש'      אדר א                        ד"בס

  

  חטא העגל ניסיון להבין את 
  לפרשת כי תשא 

  
  ב" גיטין לו ע.1
אמר רב מרי ברה דבת . עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה: דאמר עולא"

    ".'נרדי נתן ריחו, עד שהמלך במִסבו? 'מאי קרא: שמואל
  י שם"רש. 2
  ...".עשו את העגל, ל בסיני בעוד שכינה וישרא-שזינתה בקרב חופתה "
  

   ארבעים היוםמנין :טעותם של בני ישראל
  א" עשבת פט. 3
 אל ,"וירא העם כי בושש משה" : מאי דכתיב,אמר רבי יהושע בן לוי"

בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל , בושש אלא באו ששתקרי 
בא שטן  לסוף ארבעים יום .לסוף ארבעים יום בתחילת שש אני בא

 עלה : אמרו לו? משה רבכם היכן הוא:אמר להם ,בב את העולםוער
 , מת ולא השגיחו עליו, באו שש ולא השגיחו עליו: אמר להן.למרום

  "משה האישזה כי " והיינו דאמרי ליה לאהרון ,דמות מטתוהראה להן 
  "כשעלה משה"ה  "י ד"רש. 4

ת כשעלה משה להר אמר להם לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעו
ים עהם סבורים שאותו יום שעלה מן המנין הוה והוא אמר להם ארב

ז "בסיון עלה נמצא יום ארבעים בי' לילו עימו שהרי בזויום שלמים יום 
ז בא שטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפלה "בט, בתמוז היה

שש ולא  וערבוביא לומר ודאי מת משה שהרי באו כבר ענן וערפלדמות 
ר לומר שלא טעו אלא ביום המעונן בין קודם חצות לאחר ואי אפש, בא

  "חצות שהרי לא ירד משה עד יום המחרת שנאמר וישכימו ממחרת
   ד"י-ב"י ד"כשמות . 5
ואל . להים-ויעל משה אל הר הא... אל משה עלה אלי ההרה' ויאמר ה"

 והנה אהרן וחור ,עד אשר נשוב עליכםשבו לנו בזה : הזקנים אמר
    ..."על דברים יגש אלהם מי ב-עמכם 

, ַאְרָּבִעים יֹום, ָּבָהר, ַוְיִהי מֶֹׁשה; ָהָהר-ַוַּיַעל ֶאל,  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנןיח
  .ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה

  ט"שמות י. 6
ּכֹה , ָהָהר ֵלאמֹר-ִמן, ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְיהָוה; ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ּומֶֹׁשה ָעָלה ג 

-ֶאל, ַהר ִסיַני- ַוֵּיֶרד ְיהָוה ַעלכ .ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲעקֹבתֹאַמר ְלֵבית יַ 
   .ַוַּיַעל מֶֹׁשה, רֹאׁש ָהָהר-ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְלמֶֹׁשה ֶאל; רֹאׁש ָהָהר

  ד"כ שמות. 7
 חי  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלֵעיֵני, ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר,  ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיהָוהיז 

, ַאְרָּבִעים יֹום, ָּבָהר, ַוְיִהי מֶֹׁשה; ָהָהר-ַוַּיַעל ֶאל, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן
   .ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה

 ג "כשמות  .8
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר -ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ְלָפֶניךָ ַמְלָאְך  ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח כ

  .ֲהִכנִֹתי
  ' א ב"לשמות . 9
, ַאֲהרֹן-ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל; ָהָהר-בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן-ִּכי,  ַוַּיְרא ָהָעםא

אל הארץ [ ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּוָלנּו ֱאלִֹהים -קּום ֲעֵׂשה: ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו
ואשר [, ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים-ִּכי--]המובטחת

,  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהםב  .ָהָיה לֹו-לֹא ָיַדְענּו ֶמה]  להביאנו לארץ כנעןהבטיח
, ְוָהִביאּו; ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם, ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב, ַאֲהרֹן

-ֶאל, ָּיִביאּווַ ; ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם, ִנְזֵמי ַהָּזָהב-ֶאת, ָהָעם-ָּכל,  ַוִּיְתָּפְרקּוג   .ֵאָלי
--ַוּיֹאְמרּו; ֵעֶגל ַמֵּסָכה, ַוַּיֲעֵׂשהּו, ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט,  ַוִּיַּקח ִמָּיָדםד  .ַאֲהרֹן

   .ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל
  

  
  ג "כשמות . 10
ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני , ִרי ְוַהִחִּתיָהֱאמֹ- ֶוֱהִביֲאָך ֶאל,ְלָפֶניךָ ,  ַמְלָאִכיֵיֵלךְ - ִּכיכג

  .ְוִהְכַחְדִּתיו; ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
  'ב א"ן על ל"הרמב. 11

כי , אבל הכתוב הזה הוא מפתח לדעת נכון ענין העגל ומחשבת עושיו
ושהוא בכחו עשה , שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלהיםבידוע 

יאמרו כיון שהלך משה ממנו ומה טעם ש, להם האותות והמופתים
  . נעשה אלהים

לא שיהיו נותנין להם , אלהים אשר ילכו לפנינוכי בפירוש אמרו , ועוד
  . חיים בעולם הזה או בעולם הבא

משה שהורה לנו הדרך ממצרים ועד , אמרו, משה אחראבל היו מבקשין 
. הנה אבד ממנו, )במדבר ט כג(ביד משה ' פ ה"שהיו המסעים ע, הנה

וזה טעם הזכירם . בידו' פ ה" לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו ענעשה
  :כי יצטרכו לאיש אלהים, לא האל אשר העלם, משה האיש אשר העלנו

    ב"לשמות . 21
 ו  .ַחג ַליהָוה ָמָחר, ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר; ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו,  ַוַּיְרא ַאֲהרֹןה

  ..ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו;  ַוַּיִּגׁשּו ְׁשָלִמים, ַוַּיֲעלּו עֹלֹת, ֳחָרתִמָּמ , ַוַּיְׁשִּכימּו
  'ה-'ד ד"כ שמות. 31
ושתים עשרה מצבה לשנים עשר , תחת ההרויבן מזבח , וישכם בבקר"

, ָהֱאלִֹהים-ֶאת, ַוֶּיֱחזּו ..ויזבחו זבחים שלמים, ויעלו עֹלֹת... שבטי ישראל
  .    ."ְׁשּתּוַוּיִ , ַוּיֹאְכלּו

  
  מהותו של חטא העגל 

  כח-כו',  יחזקאל א.41
  ". 'הוא מראה דמות כבוד ה... דמות כמראה אדם עליו מלמעלה" 

  'לבין פני הכרובים של פרק י' השוואה בין פני החיות של פרק א. 51
  פני הכרובים–ד"י',יפרק   פני החיות-'י', אפרק 

 הכרובפני  אדםפני 
 אדםפני  אריהפני 
 אריהפני  שורפני 
 נשרפני  נשרפני 

  
  ג ',  יחזקאל ט.61
  " לוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית-וכבוד א"
  יח',  יחזקאל י.71
  "מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים' ויצא כבוד ה"
  כ', יחזקאל י .81
ואדע כי , לוהי ישראל בנהר כבר-היא החיה אשר ראיתי תחת א"

  "כרובים המה
  י, ד"כ שמות .91
ותחת רגליו כמעשה ִלבנת הספיר וכעצם , לוהי ישראל-ויראו את א"

    ".השמים לטֹהר
  ו "כ',  יחזקאל א.20

  ".  כמראה אבן ספיר דמות כסא-וממעל לרקיע אשר על ראשם "
  י, ד"עזרא כ-אבן .12
 היא החיה אשר '-ושם כתוב ', לוהי ישראל-ויראו את א'והנה כתוב "

גם , כי היא תחת רקיע, כי תפס דרך קצרה. 'לוהי ישראל-ראיתי תחת א
    ".והכל תחת השם הנכבד, הוא תחת הכסא
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  "ויעש שני עגלי זהב"
  'ל-ו"ב כ"י' מלכים א. 22

ַיֲעֶלה - ִאםכז  .ְלֵבית ָּדִוד,  ַעָּתה ָּתׁשּוב ַהַּמְמָלָכה :ְּבִלּבֹו,  ַוּיֹאֶמר ָיָרְבָעםכו
-ְוָׁשב ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ֶאל, ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִם-ֲעׂשֹות ְזָבִחים ְּבֵביתלַ , ָהָעם ַהֶּזה

  .ְיהּוָדה-ְרַחְבָעם ֶמֶלְך -ְוָׁשבּו ֶאל, ַוֲהָרֻגִני; ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה-ֶאל, ֲאדֵֹניֶהם
ָלֶכם ֵמֲעלֹות -ַרב, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם; ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב, ַוַּיַעׂש-- ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶלךְ כח

- ַוָּיֶׂשם ֶאתכט   .ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִהֵּנה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל--ְירּוָׁשַלִם
; ְלַחָּטאת,  ַוְיִהי ַהָּדָבר ַהֶּזהל  .ָנַתן ְּבָדן, ָהֶאָחד-ְוֶאת; ֵאל-ְּבֵבית, ָהֶאָחד

   .ָּדן-ַעד, ָחדַוֵּיְלכּו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶא 
  

  "ויקומו לצחק "–חטאו של העם 
  ח , ב"ל שמות .32
לו וישתחוו , עשו להם עגל מסכה, סרו מהר מן הדרך אשר ִצויִתם"

  ". אלה אלֹהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים- ויאמרו ,לוויזבחו 
  
  א"ד י"כ - משפטים. 42
  "ויאכלו וישתו, להים-יחזו את האו"
  'ב ו"ל - תשא-פרשת כי. 52
  "לַצֵחקויֻקמו , וישב העם לאכֹל ושתו"
  י"רש. 62

לצחק בי ) בראשית לט( יש במשמע הזה גלוי עריות כמו שנאמר -לצחק 
יקומו נא הנערים וישחקו ) שמואל ב ב(ושפיכות דמים כמו שנאמר 

  . אף כאן נהרג חור.לפנינו
  

 חטא דו שלבי
  ב "לשמות . 72
, ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו; ַוַּיִּגׁשּו ְׁשָלִמים, ֲעלּו עֹלֹת ַוּיַ ,ִמָּמֳחָרת,  ַוַּיְׁשִּכימּוו

 }פ { .ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק
ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ , ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ --ֵרד- ֶלְך  :מֶֹׁשה-ֶאל,  ַוְיַדֵּבר ְיהָוהז

; ֵעֶגל ַמֵּסָכה, ֶהםָעׂשּו לָ --ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם-ִמן,  ָסרּו ַמֵהרח  .ִמְצָרִים
ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ , ַוּיֹאְמרּו, לֹו-ַוִּיְזְּבחּו, לֹו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

  .ִמְצָרִים
  ט"ב י" שמות ל.82
        ..."ויחר אף משה, וירא את העגל ומחֹלֹת"
  הספורנו. 92
שהיו שמחים  כשראה –וירא את העגל ואת המחולות ויחר אף משה "

ובזה , )ו"א ט"ירמיה י" (כי רעתכי אז תעלוזי"כענין , בקלקול שעשו
התקצף ונואש שיוכל לתקון המעוות באופן שיחזרו לתמותם ויהיו 

  ."ראויים לאותן הלוחות
  ח"י-ז"ב י"לשמות . 30

קול מלחמה : ויאמר אל משה, וישמע יהושע את קול העם בֵרעֹה"
קול ענות , גבורה ואין קול ענות חלושהאין קול ענות : ויאמר. במחנה

  "אנכי שֵֹמעַ 
  ה למשה"של הקב" דיבור הכפול"ה. 13

  :)'ח-'ז, ב"ל שמות (הדיבור הראשון הוא 
סרו מהר מן הדרך אשר ... לך רד כי ִשֵחת עמך: אל משה' וידבר ה"

  ..."עשו להם עגל מסכה, ִצִּויִתם
  :)'י-'ט, ב"ל(והדיבור השני 

.  ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עֹרף הוא:אל משה' ויאמר ה"
    "ואעשה אותך לגוי גדול, ויחר אפי בהם ואַכֵּלם, הניחה לי, ועתה

  ב"לשמות . 23
-ָּכל, ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו; ִמי ַליהָוה ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר, ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה,  ַוַּיֲעמֹד מֶֹׁשהכו

, ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא-ַוִּיּפֹל ִמן; ִּכְדַבר מֶֹׁשה, ִוילֵ - ַוַּיֲעׂשּו ְבֵניכח ...   .ְּבֵני ֵלִוי
  .  .ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש

; ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה, ָהָעם-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל, ִמָּמֳחָרת, ַוְיִהיל 
-מֶֹׁשה ֶאל ַוָּיָׁשב לא  .אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם, ְיהָוה-ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל

ֱאלֵֹהי , ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם, ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה,  ָאָּנא :ַוּיֹאַמר, ְיהָוה
ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר , ְמֵחִני ָנא--ַאִין-ְוִאם; ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם-ִאם,  ְוַעָּתהלב  .ָזָהב

   .ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי, ִלי- ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא  :מֶֹׁשה-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר ְיהָוהלג  .ָּכָתְבּתָ 
; ֵיֵלְך ְלָפֶניךָ , ִהֵּנה ַמְלָאִכי--ִּדַּבְרִּתי ָלְך -ֶאל ֲאֶׁשר, ָהָעם- ְוַעָּתה ֵלְך ְנֵחה ֶאתלד

ַעל ֲאֶׁשר , ָהָעם-ֶאת,  ַוִּיּגֹף ְיהָוהלה   .ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם, ּוְביֹום ָּפְקִדי
   , .ה ַאֲהרֹןֲאֶׁשר ָעָׂש , ָהֵעֶגל-ָעׂשּו ֶאת

  
  
  

  
  ל "הסנגוריה של משה על בני ישראל על פי חז

  א" עברכות לב .33
, ה"ינאי כך אמר משה לפני הקב'  אמרי דבי ר-) א', דברים א(ודי זהב "

הוא , בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די! ע"רבש
יצו הרח, ר יוחנן משל לאדם אחד שהיה לו בן"א...גרם שיעשו את העגל

וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צוארו והושיבו על פתח 
  " ?מה יעשה אותו הבן שלא יחטא, שלזונות

  ח/ג"שמות רבה מ. 43
 מה ראה להזכיר -יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים ' למה ה"

מהיכן הוצאת אותם ! רבון העולם, אלא אמר משה, כאן יציאת מצרים
הנחת כל העולם ולא שעבדת ...?עובדי טלאיםשהיו כולם , לא ממצרים

בניך אלא במצרים שהיו עובדין טלאים ולמדו מהם בניך ואף הם עשו 
  ." דע מהיכן הוצאת אותם, לפיכך אמר אשר הוצאת מארץ מצרים, עגל

  א"פרקי דר. 53
להיהם ואמרו -יום שכחו את א' כשקבלו ישראל את הדברות לאחר מ"

את אלהיהם והיו משוררין ומזמרים לפניו המצרים היו נושאין , לאהרן
עשה להו אלהים כאלהי מצרים ונראה אותו , ורואין אותו לפניהם

  ." לפנינו
  

  ל" בחזבין הסבר לסניגוריא
  תנחומא  בהעלותך .63
כשם שעמדנו על חור והרגנוהו כך אנו ...ואם לא, קום עשה לנו אלהים"

ו לזקנים ולחור כיון שראה אהרן מה עש, עושין לך אם תמנע ממנו
שכן ירמיהו מוכיח את , ומנין שהרגו לזקנים ולחור... נתירא הרבה

גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים ') לד', ירמיהו ב(ישראל שנאמר 
' בשביל '? על כל אלה'מהו ', נקיים לא במחתרת מצאים כי על כל אלה

  ."'אלה אלהיך ישראל
  א:שמות רבה מד .73

ו ישראל אותו מעשה עמד ולמד עליהם זכות וכן משה בשעה שעש"...
אלא כיון שהזכיר את המתים , ארבעים יום וארבעים לילה ולא נענה

'  וינחם ה-מה כתיב, שנאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל, מיד נענה
  ..." על הרעה

  
  לימודי זכות על חטא העגל בדברי המפרשים

   צז,  הכוזרי מאמר א.83
לא הסכים אז ההמון על ...יו עובדי תמונותהעמים כולם בזמן ההוא ה"

שום תורה אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוין 
לבסוף הרגישו אחדים ", ולכן גם בני ישראל בהעדרו של משה." אליה

אך גם , מהם צרך לבקש להם נעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות
קשו רק כי יהיה הם ב, להותו של מוציאם מארץ מצרים-םלא כחו בא

-אתם תמיד נעבד מוחש אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות א
  ". להיהם

   מלאכת מחשבת לרבי משה חפץ .93
עלינו ' לוה לפעול בתחתונים ולא ימשך שפע הית-חשבו שלא יוכל א"

הזך והנקי ' אם לא באמצעות הכוכבים אשר חמרם משתתף בין רוח ה
דבר בנו בכבודו ובעצמו מבלי '  הולא יעשה, לחמרנו העכור והגס

ודרשו ' עד שכיוון השם יתברך באומרו ועברתי בארץ מצרים וגו, אמצעי
להעמיק ולחזק בלב ישראל אמונה אחרת נגד מחשבת , אני ולא מלאך

  ..." ואמונת מצרים ואל ישעו בדברי שקר


