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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  א"עתשכי תשא לפרשת 

  ובמה חטא אהרן,  במה חטאו ישראל-חטא העגל 
  

  כוונת בני ישראל בעשיית העגל
ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶׁשה : "התורה מספרת בפרשתנו

קּום ֲעֵׂשה : ל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליוַוִּיָּקֵהל ָהָעם עַ , ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר
לֹא ָיַדְענּו ... ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש, ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו

משה , לפי חשבונם של ישראל. )א, שמות לב(" ֶמה ָהָיה לֹו
והנה הוא אינו , )י שם"רש' עי(היה אמור כבר לרדת מן ההר 

וֶהרָאה , טן וערבב את העולםהשבא ", בנוסף לכך. מגיע
לכך , ודאי מת משה: לומר, דמות חושך ואפלה וערבוביא

נקהלים ישראל ,  בעקבות כך.)י שם"רש(" בא ערבוביא לעולם
קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו : "ודורשים ממנו, על אהרן

  "!ְלָפֵנינּו
וכי ? "םקּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאלִֹהי"מה פירוש : וצריך להבין

לשם מה נחוצים להם , חוץ מזה! ?אפשר לעשות אלהים
! ה נשאר"אבל הקב, הרי גם אם משה מת? אלהים חדשים

הוא הראה .  איננוה"הקבגם השטן לא הראה להם כאילו 
מה שהם זקוקים לו הוא , ואם כן.  איננושמשהלהם רק 

  .ולא אלהים חדשים, תחליף למשה
קשה מאד , גל שנעשה העלאחרישראל דברי גם את 

ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך : "הם אומרים. להבין
, לומראיך יתכן ? מה הכוונה בזה. )ד, שם(" ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ממצרים את ישראל הוא זה שהוציא , שעגל שנעשה היום
! הרי רק שוטה גמור יאמר דבר כזה? לפני שלשה חודשים

ודאי ! ?שוטים עד כדי כךאל האם היו ישר )ן שם"רמב' עי(
ה לא היה כועס "הקב,  אם היו שוטים עד כדי כך!שלא

 ,ברור אם כן. לא לרוגז, על שוטה יש מקום לרחמים. עליהם
דור שזכה לדבר עם , הם היו דור דעה. שלא היו שוטים

השכינה ולקבל נבואה במדרגה גבוהה יותר מיחזקאל בן 
מה אם כן . )לי-ה זה א"ב ד, י שם טו"רש' עי(בוזי וכל הנביאים 
  ?הפשט בפרשה הזו

, בעקבות שאלות אלו ואחרות הסבירו הראשונים
, שכוונת ישראל לא היתה לעשות לעצמם אלוהות חדשה

משה היה . אלא רק להעמיד להם תחליף למשה רבינו
' ה. שבאמצעותו שרתה בקרבם השכינה, "חפץ"מבחינתם ה

צריך  כש.)יב, ישעיהו סג(" ְפַאְרּתֹומֹוִליְך ִליִמין מֶֹׁשה ְזרֹוַע ִּת "
צריך כש. רים את ידו והים נבקעממשה , לבקוע את הים
והנה . מנצחיםרים את ידו וישראל ממשה , להלחם בעמלק

, ואם כן צריך לחפש לו תחליף, )לפי דעתם(משה מת 
איזשהו חפץ אחר להשרות עליו את השכינה כמו ששרתה 

 .)ז"צ' סי' וכוזרי מאמר א, א, בן שמות ל"ע ורמב"אב' עי(על משה 
שהיא אחת מארבע הפנים , לשם כך נבחרה צורת שור

אמנם יש גם פנים אחרות . )י, יחזקאל א(שבמרכבה העליונה 
אבל ישראל סברו שבמדבר הם תחת השגחת פני , במרכבה

ולכן עשו פני שור שעליו , )ן שמות שם"כמבואר ברמב(שור 
ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל " , ישראלזהו שאמרו. תשרה השכינה

חפץ שעליו שורה זהו ה, כלומר". ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ולא שהעגל עצמו (תנו ממצרים מעתה השכינה שהוציאה או

קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ", זהו גם פירוש בקשתם). הוציאם ממצרים
חפץ שתשרה עליו איזה ה לנו ֵׂש עֲ , כלומר". ֱאלִֹהים

 .1השכינה
 ֵיְלכּו ֲאֶׁשרֱאלִֹהים "ומה שביקשו בפרט [

 שהיה הולך לפניהם לא סמכו על עמוד הענןו, "ְלָפֵנינּו
 לא תמידש, שראו אולי היה זה מפני -דרך להנחותם ה

הרי ביום השלישי .  בדבר הזהאפשר לסמוך על עמוד הענן
 ,ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל": אומר למשה' ה, מצריםלצאתם מ

לדבר למה צריך . )ב,  ידמותש(" בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹתְוָיׁשֻ 
הֵֹלְך ' ה"הרי ? לאן לנסועלהם ולומר ישראל אל בני 

אחרי ֵילכו  )כא,  יגםש( !"ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרךְ ... ִלְפֵניֶהם
שעמוד הענן לא היה נוסע ,  מוכחראבגמשאלא ! וזהו, הענן

לא שבמסע זה עמוד הענן , נמצא. )ב, יומא עה(לעולם לאחור 
, ישראל צריכים לנסוע לאחור. יכול להנחות את ישראל

 שם ,משיך לכיוון ים סוףמ או ,נעלם מעיניהםכשעמוד הענן 
ישראל , על כל פנים. )יט,  ידמותש(פוגשים אותו שנית 

צריך ו, עמוד הענן אינה מוחלטת" הוראת"ש, מסיקים מכאן
 הם מבקשים ןלכ.  כדי לדעת לאן לנסועינואת משה רבגם 

אפילו לענין , כלומר. "ְלָפֵנינּו ֵיְלכּו ֲאֶׁשרֱאלִֹהים "
שהרי יש את  ,משה רבינולבו זקוקים ו נ שלכאורה אינ- זה

 אפילו בזה אנו מבקשים -עמוד הענן שמורה לנו את הדרך 
שהרי לא תמיד אפשר לסמוך על עמוד , תחליף למשה רבינו

שאנו זקוקים לתחליף , ל שכן ועל אחת כמה וכמהוכ. הענן
  .]למשה רבינו בשביל דברים אחרים

  ... נסיון להכריח את השכינה-חטא העגל 
לַיחד לעשות איזה חפץ או , מחשבה זו כשלעצמה, והנה

עדיין איננה , מקום בעולם שתשרה עליו השכינהאיזה 
זו הרי המחשבה העומדת ביסוד הענין של . מחשבה פסולה

 ,העגלשעשו את ובני ישראל הרי ידעו בזמן , מקדשה
שהרי אמרו בשירת הים , שמקדש שכזה עתיד להבנות

, ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתךָ ): "שנאמרה ברוח הקודש(
, )יז, שם טו(" ּכֹוֲננּו ָיֶדיךָ ' ִמְּקָדׁש ה', ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ה

שישמש כמקום , ת מקדשה עתיד לבנו"הקב, כלומר
אמנם ישראל לא הגיעו עַדין . להשראת השכינה בעולם

אבל , ששם אמור להבנות המקום המדובר, "הר נחלתך"ל
ה הרי הסכים לעשות מקום זמני להשראת השכינה גם "הקב

כ "וא, והוא המשכן שבמדבר, "הר נחלתך"בטרם הגיעו ל
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 מה נורא כל כך שישראל רוצים לעשות מקום כזה כבר
  ?מה הטענה הגדולה עליהם? עכשיו

אמנם נכון שישראל טעו בבחירת הצורה שעליה בחר 
ה "הם עשו צורת עגל והקב, ה להשרות את שכינתו"הקב

אבל טעות זו , )בקֹדש הקדשים(אמר לעשות צורת כרובים 
ואין בה כדי להסביר את , לכאורה, אינה חמורה כל כך

עו ולא שמעו את הרי עוד לא יד. הקצף הגדול שיצא עליהם
, שם כ(" ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעשֹּו ָלֶכם"הציווי של 

, )י שם"רש(שענינו הוא שלא לשנות את צורת הכרובים , )כ
ה חפץ בצורת כרובים "ואם כן הם אינם יודעים עדיין שהקב

ה חפץ "וטעו לחשוב שהקב, 2דוקא ולא בצורה אחרת
, י האף הגדול הזה על ישראלעל מה חר, אם כן. בצורת עגל

שטעו בין צורת בגלל ? על שעשו מקום להשראת השכינה
  !?כרוב לצורת עגל

כעסו של : שהבאור בזה הוא כך, נראה לעניות דעתי
 עשיית העגל עצם.  עשיית העגלעצםה לא היה על "הקב

על מה אפוא היה . כפי שהסברנו, לא היה עון חמור כל כך
שישראל ,  הגדול היה על כךכנראה שהכעס? הכעס הגדול

 מוכרחה "יהיה הקב, שעל ידי שיעשו עגל, חשבו
' הנהגת ה, שכן לפי הבנתם, להשרות את שכינתו עליו

ועל כן , ן"כמבואר ברמב, "פני שור "במדבר היתה בבחינת
ה להשרות את "יה מוכרח הקבסברו שעל צורה זו יה

, בררעד שלא טרחו כלל ל, כל כך היו בטוחים בזה. שכינתו
הם אינם מצפים . ם השכינה אכן שורה על העגל שעשוהא

ְלאֹות ְׁשֵמיִמית שתודיע להם שהשכינה אכן ירדה לשרות על 
כ "כפי שהיה אח, כגון שתרד עליו אש מן השמים[, העגל

אלא מגישים , ])א, ב ז"דהי( ובמקדש )כד, ויקרא ט(במשכן 
" ידיעה"מתוך , )ו, שמות לב(שלמים ויושבים לאכול ולשתות 

ה "הקב,  על צורת שור!מורה שעל צורה זו השכינה שורהג
אנא ", אם היו מתפללים !הרי מוכרח להשרות את שכינתו

כמו שאנו מתפללים , "השרה שכינתך על העגל הזה', ה
שהשכינה תחזור , "השב את העבודה לדביר ביתך"

, אבל הם לא עושים כך. לא היה כועס כל כך'  ה-לירושלים 
ה "רים שצורת העגל מכריחה מאליה את הקבאלא סבו

זהו כבר חטא חמור , לחשוב כךו; להשרות שכינתו עליה
הוא . עילת כל העילות וסיבת כל הסיבותה הוא "הקב. מאד

אי אפשר ו, ומעל כל חוק טבע או חוק אחר, מעל כל צורה
 או כל דבר -אם עושים עגל , ממילא. להכריח אותו לכלום

ה " הקבמוכרחל צורה זו  מתוך מחשבה שע-אחר 
יש כאן יחוס כח עצמי ְלָדָבר זולתו , להשרות את שכינתו

אין בעולם . 'פגם גדול באמונה ביחוד הכבר וזהו ', ית
כל כח בעולם פועל רק ! ה"עצמיות זולת עצמיותו של הקב

הוא יכול ' וברצון ה, הוא פועל כך'  ברצון ה.'צון הבר
יות זהו לענ. ים כלללא לפעול ולהתקיאו ש, לפעול אחרת

את ) בדעתם(שהפכו ,  החומר הגדול שבחטא העגלדעתי
על כן נחשב להם חטא . ו" ח,"מוכרח"ל" מכריח"ה מ"הקב

 וכפוף לאיזו" מוכרח"לה "הקבעשו את כי , זה לעבודה זרה
  .ו"ח,  חוקיותאשהי

  נסיון להכריח את חכמי התורהו...
 אפשר ,אבל אם רק בענין זה היו ישראל חוטאים בעגל

ה לא היה מחשיב להם חטא זה לזדון אלא רק "עדיין שהקב
לפני שמשה : לולא שהצטרף לענין זה דבר נוסף, לשגגה

ִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור : "הוא אומר לישראל, רבינו עולה להר סיני
אם תהיינה . )יד, שמות כד(" ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם, ִעָּמֶכם

הם גדולי הדור . ֲאלּו את אהרן וחּורגשו ְוַׁש , לכם שאלות
מה היו , ממילא. והם יפסקו את כל השאלות, בהעדִרי

היו צריכים ? ישראל צריכים לעשות כשסברו שמשה מת
! ילמדונו רבותינו: "ולשאול אותם, לבוא אל אהרן ואל חּור

או שאהרן וחור היו , ואז? "מה נעשה עכשיו. משה איננו
אם אהרן , מה צריך לעשותמכריעים מדעת תורה שלהם 

או , או יהושע או מישהו אחר, או חּור, יהיה מעתה המנהיג
ה היה "והקב, ה"היה שואל את הקב) שהיה נביא(שאהרן 

ה היה אומר לו מן הסתם את "הקב. אומר לו מה לעשות
אבל גם אם האמת , שמשה עדיין חי ויחזור במהרה, האמת

נֶחה את אהרן ה היה כבר מ"הקב, היתה שמשה לא היה חי
  .מה לעשות במצב החדש שנוצר
 את אהרן לשאולבמקום . אבל לא כך נהגו בני ישראל

קּום ֲעֵׂשה : " לו מה לעשותמכתיביםהם , מה לעשות
, " ַאֲהרֹןֶאלַוִּיָּקֵהל ָהָעם : " לא כתוב)א, שם לב("! ָלנּו ֱאלִֹהים

, עליוֵמהם , כלומר. )שם("  ַאֲהרֹןַעלַוִּיָּקֵהל ָהָעם : "אלא
הם הורגים אותו , וכֶׁשחּור מתנגד, מכתיבים לו מה לעשות

ה את בני ישראל "לכן החשיב הקב. )ה, י שם"רש(
מפני שבמקום , ולא כשוגגים,  בחטא העגלכמזידים

 להם הכתיבוהם , לשאול את חכמי התורה מה לעשות
זהו החלק השני . אותו הרגו -ומי שלא הסכים , מה לעשות

  .י כפיפות לחכמי התורה א,של חטא העגל
באחד הסכסוכים שהיו בין הרבנות , לפני שנים רבות

לכמה אישים " רוזלם פוסט'ג"פנה העיתון , לממשלה
מהו לדעתך תפקידם : "והציג לפניהם את השאלה, ידועים

היה אבי , אחד האנשים שהעיתון פנה אליהם? "של הרבנים
 לומר לא אנו צריכים: "ל ענה להם כך"אבי ז. ל"מורי ז

אלא הרבנים הם שצריכים לומר לנו , לרבנים מה תפקידם
כמובן שַהַּכָּתב לא כל כך אהב את התשובה ". מה תפקידנו

להכפיף את עצמנו עלינו . אבל זאת היא האמת, הזאת
להכתיב להם , ולא לנסות להכפיפם אלינו, לחכמי התורה

  .מה לפסוק ומה לעשות
אנו . ם היוםשאפשר לפגוש בה ג, זוהי טעות חמורה

: ולא לומר, צריכים להתרגל לקבל את דעת חכמי התורה
הגדולים לא מספיק מעורים ", "הגדולים לא מספיק מבינים"

. שטוענים המון העם, טענות מסוג זהאו כל מיני , "בציבור
 הם אלו הקטנים! מה לפסוקהיטיב הגדולים יודעים 

עליהם כיצד וסבורים שיכולים לומר לגדולים , שלא יודעים
שמנסים להכתיב , הו עיקר חומרתו של חטא העגל ז.לפסוק

  .קלרבנים מה לפסו
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  ?מה היה חטאו של אהרן בעגל
 לנסות להכתיב - דבר הזהאהרן לא חטא ב, והנה

ולא בצד ,  שהרי אהרן היה בצד הנכפה- לעשות לרבנים מה
 .על חטא העגלקשות נענש גם אהרן , ובכל זאת. הכופה

אלא שמשה , להמית את ארבעת בניו'  הרצה, בגלל חטא זה
ולא , ותפלתו הועילה שרק שנים מבניו מתו, התפלל עליו

 היה אאמנם לנדב ואביהו[ .)י שם" ורשכ, דברים ט' עי(כולם 
" ָּתִמים ָּפֳעלֹוַהּצּור " ,אבל כידוע,  שבגללו מתוחטא משלהם

אם אדם אחר יסבול , עניש אדם מסוייםמ אינוו, )ד, דברים לב(
עונש האם לאהרן לא היה מגיע , ממילא. מכך שלא בצדק

  .]למרות שחטאו, נדב ואביהוא לא היו מתים, בניו ימותוש
שאהרן , בכתוב נאמר ?מה היה חטאו של אהרן בעגל

ל "חזואולם . )ד-ב, שמות לב(פועל הוא זה שעשה את העגל ב
ישראל כדי לסייע לעגל לא עשה את השאהרן , מפרשים

, אהרן חשש.  עשה אותואלא מתוך כונה טובה, בתכניותיהם
כמו [יהרגו אותו ישראל ,  את העגללעשותיסרב שאם 

 בהם יתקייםאז ו, ]שהרגו את חּור שסרב לאותה בקשה
ולא , )כ, איכה ב( 3"יאִב נָ ן וְ הֵ ּכֹ'  הׁשּדַ ְק ִמ ם ֵיָהֵרג ְּב ִא "הפסוק 

את  מסכים אהרן לעשות כןל .4לעולםתקנה תהיה להם 
כדי להציל את ישראל ִמַּמפלה שאין אחריה תקומה  ,עגלה
אמנם גם כך נענשו ישראל באופן חמור ביותר [ .)א, ז' סנה(

לּו בנוסף , כ"אבל אעפ, )לד, י שמות לב"רש' עי(על חטא העגל 
מי יודע עד היכן היה העונש , לכך היו הורגים את אהרן

 משה לא היתה מועילה להצילם  שלה אולי גם תפיל.מגיע
אהרן טעה , עם כל הכונה הטובה, בכל זאתו]. מכליון

גם לצורך המטרה ,  לעשות את העגלואסור היה ל .בחשבונו
א לו, כחורהיה צריך למסור את נפשו . עשאֹושלשמה 

היה נשמד , לולא תפילתו של משה, כןלו .לעשות את העגל
  .5כפי שהזכרנו, בגלל החטא הזה

' היתכן ש? אהרןלהעניש את רוצה ' שה משה ן ידענימ
יתכן  , בפירוש אמר לואם לאגם  אבל . בפירוש זאתאמר לו

ה "מר לקבו אמשה כש. אליו'תשובת התוך מזאת הבין ש
עונה לו ' וה, )לב, שמות לב(" ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ "
הוא מבין , )גל, םש( "יִמי ֲאֶׁשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפרִ "
לכן התפלל  .תוחרוצה למ'  אותו ה.אהרןהיא ל הכוונהש

  .ולם שרק שני בניו ימותו ולא כוהצליח, ובעד

  משה מתקן את טעותו של נח
משה רבינו דוקא משיג , לעומת אהרן שחטא בעגל

שמשה רבינו , ל אומרים" חז.תיקון אישי חשוב בפרשה זו
, על נחל אמרו "חז, והנה. )א, קיזז "תקו' עי(היה גלגול של נח 

. התחיל לבכות, שכשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב
אמר לו ! היה לך לרחם על בריותיך! רבונו של עולם: אמר
כן למה לא אמרת ) מנהיג שוטה(! איָ ְט א ַׁש יָ ְע רַ : ה"הקב

אולי היתה , אם היית אומר זאת לפני המבול? לפני המבול
 )ב, א רנד"זהר ח( ! גזרת המבולתפילתך מועילה לבטל את

" ֵמי נֹחַ "שלכן מכנה הנביא את המבול , אומריםל "חז
, את המבולהביא שכביכול זה  הוא חַ כי נֹ, )ט, ישעיה נד(

, אם היה מתפלל. )ב, א סז"זהר ח( 6בכך שלא התפלל למְנעו
  .7אולי לא היה יורד מבול

  נוהג משה באופן הפוך מהאופן,כאן בחטא העגל, והנה
הוא , ישראלעל כאן כשמשה מתפלל . בו נהג נַֹח במבול

ְמֵחִני ָנא  - ְוִאם ַאִין ,ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם: "ה"אומר לקב
 מלמד שמסר עצמו )לב, שמות לב( !"ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ 

משה ו, נַֹח לא התפלל בעד דורו. )א, ברכות לב(למיתה עליהם 
מוחה את כל ' בימי נח ה.  ישראלעבור כללכן מתפלל 

ה "מבקש מהקבמשה -כאן ו ,היקום ורק נח נשאר לפלטה
כדי שכלל ישראל ישאר , "ְמֵחִני ָנא", אותושימחה 

שלא התפלל בעד ,  של נחוזהו תיקון גמור לטעות. לפלטה
הן אותיות , "ְמֵחִני"ש, והעירו בזה [. להצילם מכליוןהדור

ו מתקן כאן את מה שקלקל נישמשה רב, לרמז". ֵמי נֹחַ "
שנקראו על ( "ֵמי נֹחַ "י שהפך את "ע,  הקודם ְּכנֹחַ ובגלגול

  .]8"ְמֵחִני"ל )שמו

  מדרגתם של ישראל לאחר חטא העגל
 שמשה מתפלל עבור כלל ישראל למרות, ובכל זאת

להחזיר את המצב הוא לא מצליח , םומצליח להציל
ִאם ֵאין : "'הוא מבקש ֵמה .כפי שהיה לפני החטא, לקדמותו

 רוצה שהשכינה )טו, שמות לג("!  ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה,ָּפֶניָך הְֹלִכים
. תחזור לשרות בישראל באותה המדרגה שהיתה לפני החטא

, עשו משפט בעובדי העגל, עשו תשובההרי ישראל 
כ "אפשר א, )ד, שם(" ְולֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו", התאבלו

 מראה -? ה"מה אומר לו הקב. תולהחזיר את המצב לקדמו
שם (' וכו" ןּוּנחַ ם וְ חּול רַ - אֵ ,'ה' ה. "לו שלוש עשרה מידות

אני : "אומרת הגמרא? "'ה' ה" למה נאמר פעַמִים .)ז-ו, לד
ואני הוא לאחר שיחטא האדם , הוא קודם שיחטא האדם

עכשיו תהיה הנהגה של מ ,כלומר. )ב, ה יז"ר(" ויעשה תשובה
זו אין ו ," שיחטא האדם ויעשה תשובהלאחראני הוא "

אי אפשר להחזיר את . קודם החטאהיתה אותה ההנהגה ש
  .המצב לקדמותו

" ּוָפַני לֹא ֵיָראּו, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי",  אולי פירוש הפסוקזה
שעכשיו תהיה היינו , "ָריֲֹאחְוָרִאיָת ֶאת ". )כג, שמות לג(

 .שה תשובה שיחטא האדם ויעלאחרשל באופן '  התהנהג
לֹא  "-" ּוָפַני "-  החטאלפֵניההנהגה של ואילו 

הגם כי ? למה. ראות כעתהנהגה זו לא יכולה להֵ ". ֵיָראּו
 אבל לחזור למצב,  מאדדבר גדול ומועילהיא תשובה ש

 הימים יתוקן אחרית ב.זה לא קל, י תשובה"שלפני החטא ע
 -עד אז  אבל . ונחזור למצב שלפני החטא,חטא העגל

תמיד . ")לד,  לבםש( "ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם, ְביֹום ָּפְקִדיּו"
ופקדתי עליהם מעט מן , תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם

כי לא קל להגיע .  מעט מעטנולתק, )י שם"רש(" הָעון הזה
  .שמוחקת את החטא עד הסוף, לתשובה גמורהמיד 

ימים בשאר  .יום גדול וקדוש אצלנויום מתן תורה הוא 
לקיים את שמחת היום  מחלוקת תנאים אם אפשר -טובים 

הכל " -  אבל בשבועות."לכם" בלי ,"'כולו לה"באופן של 
 יום שניתנה בו תורה -? מאי טעמא .מודים דבעינן נמי לכם

לוחות אחרונים בו היום שקבלנו ,  והנה.)ב, פסחים סח(" הוא
 מחג  קדוש עוד יותר.יום קדושגם כן הוא  - יום הכפורים -
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? למה.  הנאת הגוף סעודה ושוםאין בוובכל זאת  .השבועות
מתוך ו לוחות אחרונים צריך לקבל מתוך תשובה כי -

כ עצמו "אבל ביוה, כ"בערב יוה נכון שיש סעודה .יתתענ
 .ך תעניתונים מתו צריך לקבל את הלוחות האחר.אין סעודה

 פני החטא ל. שזה לא אותו מצב שהיה לפני החטאנימפ
 תחרות ממלאך המוֶ ל, לחרות משעבוד מלכויותזכינו 

ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות "נתבטלה גזרת , )א, ר לב"שמו(
מצב של אדם הראשון לפני ל חזרנו ,)טז, בראשית ב(" ָּתמּות

 אבל . עם סעודהיכלו לקבל את התורה, ממילא. החטא
של אדם  בבמצאנו  . במצב הזהיננו עוד האחרונים אבלוחות

 צריכים לקבל את התורה ממילא.  החטאאחריהראשון 
  .מתוך תענית

אהבה ", בתפלהאומרים שמה ו  שזה,אולי מותר לומר
 ." חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו,אלקינו' נו הרבה אהבת

" חמלה גדולה ויתרה" .ראשוניםלוחות  אלו -" אהבה רבה"

 גדולה ה לחמלים זקוק שאז היינו,לוחות אחרוניםאלו  -
 .פעם נוספתיסכים לתת לנו את הלוחות '  שה כדי,ויתרה

שהיתה " רבהאהבה "אין כבר את אותה , אחרי החטא
 או , יש הבדל אם אוהבים מישהו מתוך שמחה.בהתחלה

 בהתחלה היתה .שאוהבים אותו רק מפני שמרחמים עליו
, ואחרי החטא זו נהיתה אהבה מתוך חמלה, אהבה בשמחה

  .תן לנו בכל זאת לוחות אחרוניםנ ו,וחם עליניר' הש
, שנתן לנו חיי עולם'  ודאי צריך להודות לה,ם כל זהע

, נו עוד פעםישלח לנו את משה רב, נתן לנו לוחות אחרונים
זכינו בכל זאת למדרגות , ואפילו עוד פעם קרן אור פניו

צריך להזהר לא אלא ש, י התשובה"גדולות אחרי החטא ע
לשמוע , חזור על אי ציות לרבניםלא ל, לחזור על החטא

  . ולזכות לחיי עולם,למה שאומרים חכמי ישראל
  

  
  
  

  
                                                           

מפני שמטרת העגל היתה לעבוד , "ַחג ָלֵעֶגל ָמָחר"ולא אמר , )ה, שמות לב" (ָמָחר' ַחג ַלה", וזהו שאמר אהרן לאחר שעשה את העגל. 1
 בטוח היה שיבא משה ויעבדו את . בלבו היה לשמים-' חג לה: "י פירש"אבל רש). [א, ן שם"רמב(לא את העגל עצמו ו', באמצעותו את ה

  ].ולא ישתמשו בעגל כלל, על הצד שמשה יחזור כבר" 'חג לה"משמע שאמר ". המקום
, ציווי שלא לשנות את צורת הכרוביםלא גם לַ וממי, ציווי על בניית המשכןשמעשה העגל קדם לַ , )יח,  לאמותש(י "פ לפי שיטת רש"כך עכ. 2

רבינו מ את מסירת הציווי לבני ישראל לא הספיק משה "מ, ן שסובר שהציווי על המשכן קדם לחטא העגל"גם לרמב, אולםו. הקשור למשכן
  .)ב, וכן ויקרא ח, א,  להםן ש"רמב' עי(לבצע עד לאחר חטא העגל 

 ,ר שהיה נביא הרי הרגו את חּו, מה אעשה,אמר אהרן: "אבל במדרש אמרו. הרן כהן ונביא היהשא, פירש) ה אהרן"א ד, ז' סנה(י "רש. 3
  . הכהן-ואהרן , הרי שחור הוא הנביא). ג, ר י"ויק(' וכו" עכשיו אם הורגים אותי שאני כהן מתקיים עליהם המקרא שכתוב

שהם , החמירה מאד בענשו של מי שאינו שומע לכהנים ולנביאיםלפי שמצינו שהתורה , כ"הטעם שָעון זה של הריגת כהן ונביא חמור כ. 4
). א"מהרש(ואי שמיעה להם הוא הריסת התורה , דבשמיעה להם תלוי קיום כל התורה כולה; וִחייבה אותו מיתה, חכמי הדור ומנהיגיו

 לכפות על אהרן וחור כיצד שחומרתו הגדולה של חטא העגל היתה במה שניסו, א"והדברים מתאימים עם מה שבאר כאן הרב שליט[
 מאשר - למרות שגם בזה הם חוטאים באי ציות לגדולי הדור -באמת מוטב שיעבדו את העגל , ז"ולפ. במקום לשמוע בקולם, לפסוק

  ].שאת זה רצה אהרן למנוע,  את גדולי הדורלהרוג
 מה ,)ה, שמות לב (ַוַּיְרא ַאֲהרֹן: "כמבואר במדרש, אהרן מקבל גם שכר גדול על כָונתו הטובה בעשית העגל, עם כל העונש, ובכל זאת. 5

 משל :אבא'  רבי אבא בר יודן בשם ר]אמר. [ מוטב שיתלה הסרחון בי ולא בישראל. הסרחון נתלה בהן, אם בונין הן אותו: אמר אהרן?ראה
 הציץ המלך עליו ! ואני חותך, תן לי! את עצמךעַ ּגֵ יַ ל ְּת  ַא: פדגוגומר לו א.ך את אביוו ולקח את הסייף לחת,לבן מלכים שנתגאה לבו עליו

 , אכילְּת  ומותר פתורי ַא, מן פלטין דידי לית את זייע, חייך.ינִ ְב  מוטב שיתלה הסרחון בך ולא ִּב . יודע אני להיכן היתה כוונתך:מר לואו
ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן  "- ומותר פתורי את אכיל ).יב, ויקרא כא" (א ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיצֵ  "- מן פלטין דילי לית את זייע .עשרים וארבע אנונס את נסיבו

 :ה לאהרן" אמר לו הקב.ד מתנות כהונה שניתנו לאהרן ולבניו"אלו כ -עשרים וארבעה אנונס את נסיב ו ).ג, שם ב" (ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו
 שמכל שבטו של , חייך: אמר לו).שם" (יךָ קֶ לֹים אֱ ִק לַֹעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך אֱ " , ושנאת מלחייבן,ינַ ק את ּבָ ּדֵ צַ  לְ ּתָ ְב הַ  ָא,)ח, תהלים מה" (קדֶ  צֶ ּתָ ְב הַ ָא"

. שהכתוב משבח את אהרן על מה שעשה, שפירשו) ה כנגד"א ד, ז' סנה(' גם בתוס' ועי). ג, ר י"ויק" (לוי לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתה
  . נענש-ם שעל כללות המעשה הג, וכנראה שהשבח הוא על כונתו שהיתה לטובה

). ב, משנה שבת נד" (ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים) בשבת(פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ", כעין זה אמרו במשנה. 6
סויים ולא יכול למנוע דבר ממי שהרי ש). שם" (ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו, לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה", ואמרו בגמרא

  .כאילו הוא עשאו,  נקרא הדבר על שמו-מנעו 
וחשב שמה שצוה , ה יביא מבול"שהיה מקטני אמנה ולא האמין שהקב, ה"לפי שלא היה תמים עם הקב", יש מבארים, והטעם שלא התפלל. 7

ע "דודו של מרן בעל השו, צחק קארוי' לר" תולדות יצחק" ("ואם לא יחזרו לא יביא מבול, היה כדי שיחזרו בתשובה, ה לעשות תיבה"הקב
  .)כב,  בראשית ז-

י "שע, ובא לַרמז". ֵמי נֹחַ "היא אותיות " ִיָּנֶחם"תיבת , )יד, שמות לב" (ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו' הַוִּיָּנֶחם "שגם בפסוק , ועוד אמרו. 8
  .שנקראו על שמו" ֵמי נֹחַ "תיקן משה את , "ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹוַעל ' הַוִּיָּנֶחם "ומחמת זה , שמשה התפלל על ישראל

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


