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1511מספר , גפ"תש, כי תשא תרשפ

 

 חטא העגל כשלב הכרחי  
 ממצרים בתהליך יציאת עם ישראל  

משה וילינגר 

עם   איבד  התורה,  קבלת  מעמד  לאחר  יום  ארבעים 
לו   לעשות  מאהרון  וביקש  עשתונותיו  את  ישראל 
ְרקּו ִנְזֵמי   אלהים אחרים שילך לפניהם. אהרון השיב: "פָּ

הָּ  י" ַהזָּ ִביאּו ֵאלָּ ְוהָּ ם  ּוְבֹנֵתיכֶׁ ם  ְבֵניכֶׁ ם  ר ְבָאְזֵני ְנֵשיכֶׁ ב ֲאשֶׁ
)שמ' לב:ג(. בהמשך לקח אהרון את הנזמים ויצר בחרט 
עגל זהב. מבקשת אהרון עולה שהייתה לו סיבה לבקש  

 דווקא את הנזמים שענדו בני ישראל.

זרה    ,ואכן עבודה  עובדי  כי  עולה,  חז"ל  ממדרשי 
ות אלילים על גבי תכשיטים ובגדים.  חרטו צורות ושמ

 כך למשל: 

ל א  " ל ַיֲעֹקב ֵאת כָּ ם-ַוִיְתנּו אֶׁ ר ְביָּדָּ ר ֲאשֶׁ  "ֹלֵהי ַהֵנכָּ
של עבדים שהסתירו מבית שכם,    –)בר' לה:ד(  

רחל.   שביד  התרפים  אשר  'וגם  הנזמים  ואת 
שהיה בהן צורת עבודה זרה, מכאן   –  'באזניהם

וע כלים  המוצא  רבותינו:  חמה  שנו  צורת  ליהם 
צורת לבנה צורת דרקון יוליכם לים המלח, לפי  

ם "  :)דב' ז:כו(  שהן אסורין בהנאה שנאמר ִכי ֵחרֶׁ
 )מדרש "שכל טוב" ]בובר[ לבר' לה:ד(.  "הּוא

מממצאים  גם  וביסוס  אישוש  מקבלים  הדברים 
עתיקים   תכשיטים  ביניהם  שנמצאו  ארכיאולוגיים 

תכ זעירים.  פסלונים  בדמות  אלה הבנויים  שיטים 
 1.שימשו לקמיעות ולעבודה זרה

עם   כאשר  עגומה.  בפנינו  שמצטיירת  התמונה 
לגמרי   התנתק  לא  הוא  התורה  את  קיבל  ישראל 
קבלת   כדי  תוך  הקלוקלות;  הפגאניות  מתפיסותיו 
עיניהם עבודה זרה שהייתה   התורה, עמדה ממש לנגד 

 
עו"ד משה וילינגר עובד בפרקליטות המדינה, בעל תואר    *

 אילן. -ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת בר
למש  ** ז"ל  חיים  יוסף  רפאל  ר'  בת  פעסל  מרת  פחת  לע"נ 

 איצקוביץ.  
התנ"ך פירוש    1 עמ'  עולם  בראשית  "בדומה  197,   :

לתכשיטים אחרים, היו הנזמים עשויים תכופות בדמות  
פסלונים זעירים, ששימשו גם כקמיעות". בארמית הנזם  

 .נקרא "קדשא", כלומר דבר קדוש וכך תרגם אונקלוס

ויש לשאול, מדוע   חרוטה על גבי הנזמים שבאוזניהם. 
ישרא קודם  עם  הנכר  אלוהי  את  להסיר  צווה  לא  ל 

את   ולכבס  להתקדש  שצווה  כפי  סיני,  הר  למעמד 
 2הבגדים )שמ' יט:י,יד(?

מנשוא,   הקשות  ותוצאותיו  העגל  מעשה  לאחר 
ציווה משה על בני ישראל להסיר את עדיים מעליהם 
ֵמַהר   ְדיָּם  עֶׁ ת  אֶׁ ֵאל  ִיְשרָּ ְבֵני  "ַוִיְתַנְצלּו  עשו:  הם  וכך 

 .מ' לג:ו(חֹוֵרב" )ש

לנו   מזכיר  הפסוק,  בראש  המופיע  נצ"ל,  השורש 
ביציאה   והשמלות  הזהב  הכסף,  כלי  לקיחת  את 
ַוִיְשֲאלּו   ה  ֹמשֶׁ ִכְדַבר  שּו  עָּ ֵאל  ִיְשרָּ "ּוְבֵני  ממצרים: 
ֵחן   ת  אֶׁ ַתן  נָּ וה'  ֹלת.  ּוְשמָּ ב  הָּ זָּ ּוְכֵלי  ף  סֶׁ כֶׁ ְכֵלי  ִמִמְצַרִים 

ַויַ  ִמְצַרִים  ְבֵעיֵני  ם  עָּ )שמ' הָּ ִים"  ִמְצרָּ ת  אֶׁ ַוְיַנְצלּו  ְשִאלּום 
לו(. הפרשנים הציעו תשובות מגוונות להצדקת  -יב:לה

מהמצרים,  הזהב  וכלי  הכסף  כלי  של   3השאילה 
הם   הזהב השאולים  וכלי  הכסף  שכלי  עולה,  ומדברינו 
בחטא  לחטוא  ישראל  עם  את  היתר,  בין  שהביאו, 

 העגל.

מברכת    שאילת כלי הכסף וכלי הזהב הייתה חלק
מהתוכנית   נפרד  בלתי  וחלק  הבתרים,  בין  בברית  ה' 

ִכי -הא ֵתַדע  ֹדַע  "יָּ ממצרים:  ישראל  עם  ליציאת  לוהית 
ִבְרֻכש   ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ם...  הֶׁ לָּ ֹלא  ץ  רֶׁ ְבאֶׁ ַזְרֲעָך  ִיְהיֶׁה  ֵגר 

טו:יג )בר'  דֹול"  הרכוש  -גָּ ללקיחת  זאת,  עם  יחד  יד(. 
שליליו השלכות  גם  היו  של  המצרי  תרבותו  כידוע,  ת. 

עם באה לידי ביטוי, בין היתר, בכליו, חפציו, תשמישיו  
שבמעשה   יוצא,  כן  אם  לובש.  הוא  שאותם  ובבגדים 
המצרית  לתרבות  מחובר  העם  נשאר  הרכוש  לקיחת 
באלילות   מהולה  הייתה  זו  תרבות  הקלוקלת. 

 
וילינגר  2 רבקה?"    ,משה  מינקת  דבורה  נפטרה  דף  "מדוע 

 (.1498פרשת וישלח תשפ"ג )מס'  ל  שבועי 
שניתנו    3 שונות  תשובות  בהרחבה  סוקר  שרביט  שמעון 

  –בעניין זה. ראו: "שאילת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים  
והתיאולוגי"   המוסרי  שבועי הצידוק  בא    דף  לפרשת 

 (.1452תשפ"ב )מס'  
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טבועים   היו  זרה  עבודה  שסימני  ומסתבר  ובפגאניות, 
חפציהם על  שעם    וחקוקים  קרה  כך  המצרים.  של 

את  גבו  על  לשאת  המשיך  לחופשי  היוצא  ישראל 
 .סממניה של תרבות מצרים

ולא   זרה,  בעבודה  כולו  שקוע  היה  ישראל  עם 
הדברים   התורה.  לקבלת  קודם  זאת  להבין  הצליח 

 עולים גם מדבריו של הנביא יחזקאל לזקני ישראל:  

ְלהֹוצִ  ם  הֶׁ לָּ ִדי  יָּ אִתי  נָּשָּ ַההּוא  ץ ַביֹום  רֶׁ ֵמאֶׁ יָאם 
ב ּוְדַבש   לָּ ַבת חָּ ם זָּ הֶׁ ר ַתְרִתי לָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ִים אֶׁ ִמְצרָּ
ם ִאיש ִשּקּוֵצי   ֹאַמר ֲאֵלהֶׁ צֹות. וָּ ֲארָּ ל הָּ ְצִבי ִהיא ְלכָּ
אּו ֲאִני ה'   יו ַהְשִליכּו ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִתַטמָּ ֵעינָּ

ם. ַוַיְמרּו ִבי ְוֹלא ָאבּו ִּלשְ -א   ת  ֹלֵהיכֶׁ ֹמַע ֵאַלי ִאיש אֶׁ
ת ִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ֹלא  ם ֹלא ִהְשִליכּו ְואֶׁ ִשּקּוֵצי ֵעיֵניהֶׁ
ם  הֶׁ ם ְלַכּלֹות ַאִפי בָּ ִתי ֲעֵליהֶׁ ֹאַמר ִלְשֹפְך ֲחמָּ בּו וָּ זָּ עָּ
ַאַעש ְלַמַען ְשִמי ְלִבְלִתי ֵהֵחל  ִים. וָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ ְבתֹוְך אֶׁ

ה ֵהמָּ ר  ֲאשֶׁ ַהגֹוִים  נֹוַדְעִתי   ְלֵעיֵני  ר  ֲאשֶׁ ם  ְבתֹוכָּ
( ִים  ִמְצרָּ ץ  רֶׁ ֵמאֶׁ ְלהֹוִציָאם  ם  ְלֵעיֵניהֶׁ ם  יח'  ֲאֵליהֶׁ

 .ט(-כ:ו

ישראל   מעם  ביקש  שה'  מספר  הנביא  הקשים  בדבריו 
נשאר   העם  אך  ושיקוציהם  מצרים  גילולי  את  להסיר 
העם   של  ההיטמעות  מורגשת  הנביא  בתיאורי  בשלו. 

המצרית   בְ "  –בתרבות  ה  ֵהמָּ ר  םֲאשֶׁ ו:ט(  "תֹוכָּ ,  )יח' 
היה   לא  שהעם  עד  כך  כל  חזקה  הייתה  זו  והיטמעות 

 4מסוגל לשמוע בקול ה'. 

לא  התורה  לקבלת  שקודם  יוצא,  אלה  מדברים 
הקלוקלת,  מצרים  מתרבות  העם  את  לנתק  היה  ניתן 
ולכן תהליך היטהרותו נעשה בהדרגתיות. על העם היה  
להבין בכוחות עצמו מהו טיב התרבות המצרית. ניתוק  
מלאכותי עלול היה לגרום לחוסר הבנה אמיתי ולאסון. 

ית, שבה הוא  לכן, בתחילה צווה העם להיטהרות חלק
נכנס  העם  ולהתקדש.  שמלותיו  את  לכבס  נדרש 
למעמד קבלת התורה חצי זכאי וחצי חייב; היטהרותו  
החלקית הביאה בסופו של דבר לחטאם הגדול במעשה  
העגל. רק לאחר חטא נורא זה הבין העם את ההשלכות  
הרות האסון שנגרמו מהעובדה שהם המשיכו להחזיק  

נצט הם  אז  הקלוקלת.  את באמונה  לחלוטין  להסיר  וו 
אחרי  אז,  רק  הזרה.  העבודה  של  הסממנים  שאריות 
להבין   לשמוע,  מוכנים  היו  הם  כבד,  מחיר  ששילמו 

ְלָך א   ִיְהיֶׁה  ֲאֵחִרים -ולקבל את הציווי המלא "ֹלא  ֹלִהים 
י" )שמ' כ:ג( נָּ  .ַעל פָּ

הרמב"ם  הסביר  אחר,  בהקשר  אך  דברינו,  ברוח 
יש בני  נצטוו  שבהן  מצוות  יציאתם מספר  לאחר  ראל 

 ממצרים: 

 
כתוב  4 יתרו  פרשת  תחילת  חדש,  היו   ,בזוהר  שישראל 

טומאה. שערי  במ"ט  מסבירים    במצרים  רבים  פרשנים 
כניסתם   קודם  נגאלו  שישראל  בתורה  שונים  במקומות 
ראו   תקומה.  להם  הייתה  לא  אז  שכן  החמישים,  לשער 
למשל אלשיך לבר' מ"א; אור החיים לשמ' ג:ז; שו"ת ציץ  

 אליעזר כב, לה ועוד הרבה.

וכמו זאת ההנהגה בעצמה מן המנהיג ההוא ית'  
אפשר   שאי  והוא  בתורתנו,  רבים  דברים  באו 
אי   ולזה  פתאום,  ההפך  אל  ההפך  מן  לצאת 
אפשר לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו  
פתאום... לא גזרה חכמתו ותחבולתו המבוארת 

ת ההם  בכל בריאותיו שיצונו להניח מיני העבודו
בלב   יעלה  שלא  מה  היה  אז  כי  ולבטלם,  כולם 
תמיד  נוטה  שהוא  האדם  טבע  כפי  לקבלו, 
על   שיגדל  האדם  בטבע  שאין  כמו  כי  למורגל... 
להם   והדומה  ובלבנים  בחמר  עבדות  מלאכת 
ואחר כן ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם וילחם עם 
על  שיגדל  בטבעו  אין  כי  פתאום,  הענק  ילידי 

העבו מן  רבים  מורגלים,  מינים  ומעשים  דות 
כמושכל   ששבו  עד  הנפשות  אליהם  נטו  שכבר 
ח"ג,  נבוכים  )מורה  פתאום  כלם  ויניחם  ראשון, 

 .פרק ל"ב(

הרמב"ם מסביר ששינוי בתפיסת עולם, המביא לשינוי  
זו   נקודה  בהדרגתיות.  להיעשות  חייב  החיים,  באורח 
את   משנה  אינו  שהקב"ה  הרמב"ם  הנחת  על  מבוססת 

של האישי  לעשות    הטבע  יכול  הקב"ה  כלומר,  האדם. 
ניסים בעולם הטבע, אך לעולם לא ישנה את מחשבות 
היה לנתק את   ניתן  זו הסברנו שלא  ברוח  בני האדם. 
בני ישראל ניתוק מוחלט מתרבות מצרים, ולכן תהליך 
זה   הדרגתי  תהליך  בהדרגתיות.  נעשה  היטהרותם 
להכיר   העם  את  להביא  דבר,  של  בסופו  הצליח, 

ובאמיתת  באפסות גיסא,  מחד  מצרים  תרבות  של  ה 
 .התורה והקב"ה מאידך גיסא

העגל   בחטא  לראות  ניתן  האמור,  לאור 
לקח   העם  ולגיטימית:  הגיונית  אירועים  השתלשלות 
ולא   זרה,  בעבודה  מהול  שהיה  רב,  רכוש  מהמצרים 
חוסר   בשל  או  זרה,  לעבודה  רגילותו  בגלל  בכך  הבחין 

חטא   לאחר  ממנה.  להתנתק  עם  יכולתו  הסיר  העגל 
ישראל לחלוטין את תכשיטיו שעליהם היו סממנים של 
לוחות   לפסול  משה  היה  יכול  אז  ורק  זרה,  עבודה 

 שניים ולהביאם לעם ישראל.

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 
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