
 נעם הארץ    בס"ד 
 תש"ף     כי תשאפרשת   –שבת קדש  לכבוד 

   זו תלמודה של א"י  –היא טוב  הוזהב הארץ 
 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל  

ים הדרמטיים בסיפור יציאת בפרשתנו מתואר אחד האירוע

  הישיר עם הקב"ה,  שפגממצרים. אותם אנשים שחוו את ה

שאלו שאלות רבות עגל.  ועשויורדים ממדרגתם העליונה 

? כיצד יתכן שהיתה   . כיצד זה קרהחז"ל והמפרשים השונים

וקשות  השאלות הן רבותכזו נפילה ? למה דווקא עגל ? 

 ענות בקצרה על חלק קטן מהשאלות.וננסה ל

ישראל לא   חז"ל ובעקבותיהם מפרשים רבים הסבירו שבני

ם מתוך הפסוקים עצמם גהדבר עולה  .דה זרהועבדו עב

אְמ֔רּו שהרי כאשר בני ישראל רקדו סביב לעגל הם קראו  ַוּי ֹּ֣
ִים: ץ ִמְצָרָֽ ֶׁ֥רֶּ ֱע֖לּוָך ֵמאֶּ ֶׁ֥ר הֶּ ֶּ ל ֲאש  ָרֵא֔ יָךֶ֙ ִיש ְ ֶ֙ ה ֱאל הֶּ ּלֶּ כלומר הם   ֵאֵ֤

ראו בעגל את דמותו של הקב"ה אשר הוציאם ממצרים. 

וו לאלהות הרבה.  ימלמד שא    -"  אשר העלוך"חז"ל במדרש קבעו  

פרשת כי פסיקתא זוטרתא  )   ואמרי לה לטובה, שלא כפרו בעיקר

   (תשא פרק לב סימן ד

מי שהסביר בהרחבה את מהות החטא היה רבי יהודה הלוי 

ה אך נשארו בתכונתם ממתינים למש. בספרו 'הכוזרי'

לעתים, ובושש מהם ארבעים יום והוא לא לקח צידה ולא נפרד 

מהם אלא על מנת שישוב ליומו, אז גברה המחשבה הרעה על 

קצת ההמון ההוא הגדול והתחילו המון העם להחלק מחלקות 

ומרבים העצות והמחשבות עד שנצטרכו מהם אנשים לבקש 

הות נעבד מורגש יכונו נגדו כשאר האומות, מבלי שיכחשו באל

מוציאם ממצרים אבל שיהיה מונח להם להקביל אליו, 

לעון מפני  ונחשב להם. . . כשיספרו נפלאות אלהיהם, 

שהוציאו המרי מן הכח והמצפון אל גבול המעשה, ולא היה 

העון ההוא יציאה מכלל עבודת מוציאם ממצרים אך היה מרי 

לקצת מצותיו כי הוא יתברך הזהיר מן הצורות, והם עשו צורה, 

והיה להם להמתין, שלא יקבעו לעצמם דבר שיקבילוהו 

מרוחק ומגונה אצלנו, מפני והדבר ההוא . . . וימשכו אחריו 

שאין בזמן הזה צורות נעבדות ברוב האומות, והיה קל בזמן 

  אותם, ההוא, מפני שהיו עושים כל האומות צורות לעבוד

ריה"ל הסביר כי בני ישראל    . )כוזרי מאמר א אות צ"ז(

עו איך דימיהם הם לא י, שכן ב'מוחש נעבד'ו שפחי

אין לו דמות הגוף. החטא שלהם , ש שטפאל מו  עםלהתמודד  

ועברו על מצווה ממצוות ה' אבל   )צורה(  היה שעשו פסל 

לא חטא עבודה זרה. שכן, הם המשיכו לדבוק בה' ולחפש  

ת דוע יצאה להם צוראם חיפשו את קירבת ה' מאת קירבתו.  

   ? ירבת ה' ודבקות בו? מה לעגל ולק עגל

כאשר   אלקחזי פרלהבין מעט יותר נתבונן במתואר בס כדי

שנקרא 'מעשה מרכבה'. לכסא  מה    –הוא רואה את כבוד ה'  

םה' יש ארבע פאות ועליהן דמויות.  ֵניהֶּ ּות ּפְ י ָאָדם ּוְדמֹּ֣ ֵנֹּ֣  ּפְ
 ֵ֤ י ַאְריֵ אול ּוְפֵנֵ֨ מ ֖ ְ ַהש ּ ר ֵמָֽ ו  ֶׁ֥ ם ּוְפֵני־ש  ְעּתָ֔ ִמיןֶ֙ ְלַאְרּבַ ל־ַהּיָ ה אֶּ

ְעּתָָֽן ר ְלַאְרּבַ ֶּ ש  ֖ ָּ֑ן ּוְפֵני־נֶּ ְעּתָ . כלומר , יחזקאל א:י() ְלַאְרּבַ

אריה,  אדם, –ל כסא ה' הן ת המתוארות עוארבע הדמוי

אחר בספר יחזקאל , בפרק י' מה שמכונה   וםבמק  שור ונשר.

ה  . מרכבה הקטן' מופיע תיאור מעט שונה'משעה  ָעֶׁ֥ ְוַאְרּבָ
ם  י ָאָד֔ ֵנֹּ֣ ִניֶ֙ ּפְ ֵ י ַהש ּ ֗רּוב ּוְפֵנֵ֤ י ַהּכְ ֵנֹּ֣ ד ּפְ ָחָ֜ י ָהאֶּ ֵנֵ֨ ד ּפְ ָחָּ֑ ים ְלאֶּ ָפִנ֖

ר: ֶּ ש  ֵני־ָנָֽ י ּפְ ה ְוָהְרִביִע֖ י ַאְרֵי֔ ֵנֹּ֣ יֶ֙ ּפְ ִליש ִ ְ ארבע הדמויות  ְוַהש ּ

, אדם אריה ונשר. כרוב  –המתוארות על כסא הכבוד הן 

רּוִבָּ֑ים תיאור  בר באותו  אומר שמדו  להנביא יחזקא ּמּו ַהּכְ ר ֖ ַוּיֵ
ר: ָבָֽ ְנַהר־ּכְ ָֽ ֶׁ֥ר ָרִא֖יִתי ּבִ ֶּ ה ֲאש  יא ַהַחּיָ֔ , התיאור הוא כלומר ִהֹּ֣

השור של  של אותו מעמד. אך השוואת התיאורים מעלה כי  

,  ן במשכןווהנה, על האר פרק א' מתואר ככרוב בפרק י'.

ולא רק זאת,  . ניצבו כרובים ה',דבר  –שבו יונחו הלוחות 

ל  .  ' נשמע מבין שני הכרוביםאלא דבר ה הֶּ ל־א ֹּ֣ ה אֶּ ֶָּ֜ א מ ש  ּוְבב ֵ֨
תֶ֙  רֶּ ּפ ֶ֙ ל ַהּכַ יו ֵמַעֵ֤ ר ֵאָל֗ ֹּ֣ ּבֵ ל ִמּדַ ו  ת־ַהּקָ֜ ע אֶּ ַמֵ֨ ש ְ ֹ֒ ַוּיִ ר ִאּתו  ֹּ֣ ֵע֘ד ְלַדּבֵ מו 

יו ֖ר ֵאָלָֽ ֻרִבָּ֑ים ַוְיַדּבֵ י ַהּכְ ֵנֹּ֣ ֖ין ש ְ ת ִמּבֵ ן ָהֵעֻד֔ רֶ֙ ַעל־ ֲאר ֹּ֣ ֶּ נראה . ֲאש 

אם כן, שאם אתה רוצה לדבוק בה' ולשמוע לדבר ה' עליך 

הוא שור. זו  כרוב    –לפנות אל בין הכרובים. וכפי שהראינו  

הסיבה בגללה חלק מפרשני המקרא תיארו את הכרובים 

   עגל. –הניצבים על הארון כבעלי דמות שור 

כך על שם הכרובים שעליו.  הארון הנושא את דבר ה' נקרא  

ַעל    לירושלים  לה את הארוןעהיאור בו דוד תב למשל ַוּיֵַ֨
יד ְוָכל ִוֵ֤ ה   ּדָ ֹּ֣ר ִליהּוָדָּ֑ ֶּ ים ֲאש  ת ְיָעִר֖ ֶׁ֥ ל־ִקְריַ ָתה אֶּ ֲעָל֔ ָרֵאלֶ֙ ּבַ ִיש ְ

ם  ָ֗ ת ִמש ּ ו  ר־ְלַהֲעלֹּ֣ ֶּ רּוִב֖ים ֲאש  ֶׁ֥ב ַהּכְ ֵ ש  ים׀ ֛ה' יו  ן ָהֱאל ִהִ֧ ו  ֵא֩ת ֲארֵ֨
ָֽם ֵ א ש  כך   ה' נקרא יושב הכרובים..  ו(:יג  ימים אה  דברי)  ִנְקָרֶׁ֥

בברכת הזימון כאשר יש במסכת ברכות  יע במשנהגם מופ

ברבוא אומר נברך לה' אלהינו  ( ברכות פרק ז )ריבוא אנשים : 

יוצא   . אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו

הוא  'יושב הכרובים'. ו= עגל אם כן שכרוב הוא דמות שור

ן הברית הנושא את דבר  ושל הקב"ה ושל אר ואחד מכינויי

ה'. מכאן ניתן אולי להבין מדוע כאשר חיפשו בני ישראל  

שעליו יוכלו לומר "אלה אלוקיך ישראל",  'מוחש נעבד' 

 .שור את המענה=מצאו בכרוב

=============================  

סיפור עגל הזהב נקשר מיד בסיפור של ירבעם בן נבט עליו 

ְך ַוּיַַַּ֕עש  נאמר   לֶּ ץ ַהּמֶּ֔ ַעֹּ֣ ּוָ ם ַרב־ַוּיִ ר ֲאֵלהֶּ֗ אמֶּ י ָזָהָּ֑ב ַוּי ֹּ֣ ְגֵלֹּ֣ י עֶּ ֵנ֖  ש ְ
ֱע֖לּוָך   ֶׁ֥ר הֶּ ֶּ ל ֲאש  ָרֵא֔ יָךֶ֙ ִיש ְ ֶ֙ ה ֱאל הֶּ ֵ֤ ם ִהּנֵ ַלִ֔ ָ ת ְירּוש  ו  םֶ֙ ֵמֲעלֹּ֣ ָלכֶּ

ִים: ץ ִמְצָרָֽ ֶׁ֥רֶּ ֶׁ֥ן   ֵמאֶּ ד ָנתַ ָח֖ ת־ָהאֶּ ית־ֵאָּ֑ל ְואֶּ ֵבָֽ ד ּבְ ָח֖ ת־ָהאֶּ ם אֶּ ש ֶּ ֶׁ֥ ַוּיָ
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ן: ָדָֽ את  ּבְ ָּ֑ ה ְלַחּטָ ֖ ָבֶׁ֥ר ַהזֶּּ י ַהּדָ ראה   מה.  ל(-:כחיב  מלכים א)  ַוְיִה֛

ירבעם לעשות עגלי זהב ? ומה טעם בחר להציב אותם בשני 

קצוות ממלכתו ? הרי אם "רק" רצה שלא יעלו לירושלים,  

בשכם אותה קבע  היה ראוי שיקים מרכז פולחני אחד 

 . כבירתו

השאלה מתחדדת  ל ירבעם ?שאם כן חטאו היה אז מה 

אחר הדבר הזה לא שב ירבעם  כאשר קוראים את מאמר הגמרא  

מדרכו הרעה, מאי אחר? אמר רבי אבא: אחר שתפשו הקדוש ברוך  

בעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן  הוא ליר

)=אם    אי הכי לא בעינא  - בן ישי בראש  -עדן, אמר לו, מי בראש:  

סנהדרין דף קב  בבלי ) ( ללעת איתך לגן עדן רוצהכך אני לא 

עצמו פונה אל ירבעם ומציע לו הקב"ה כבודו וב .  (עמוד א

המקום  –ללכת יחד איתו ועם דוד המלך בגן עדן. גן עדן 

. והוא אינו זוכה  הו מקומו של ירבעםזהמובטח לצדיקים, 

לזה בגלל מאבק אל מול דוד, שנראה לכאורה מאבק של  

 ילך בראש. מי  –כבוד ואגו 

זיהו חבתנ"ך מסופר על א. יש כאן דברים עמוקים אך אולי

הּו   הידוע במאבקו אל מול אליהו. אחאבשל  בנו – ֹּ֣ ֲאַחְזיָ
ה  ֵר֔ ש ְ ע עֶּ ַבֹּ֣ ַנתֶ֙ ש ְ ש ְ ן ּבִ ְמ֔רו  ש  ֹּ֣ ָרֵאלֶ֙ ּבְ ְך ַעל־ִיש ְ ב ָמַלֵ֤ ן־ַאְחָא֗ בֶּ

ָנתִָָֽים: ָרֵא֖ל ש ְ ְך ַעל־ִיש ְ ְמל ֶׁ֥ ה ַוּיִ ְך ְיהּוָדָּ֑ לֶּ ֹּ֣ ט מֶּ ָפ֖ ָ ש  ע   ִליהו  ַעש  ָהַר֖ ֶׁ֥ ַוּיַ
ן־ ם ּבֶּ ְךֶ֙ ָיָרְבָעֹּ֣ רֶּ ֶ֙ ו  ּוְבדֶּ ְך ִאּמ֔ רֶּ ֹּ֣ ְך ָאִביוֶ֙ ּוְבדֶּ רֶּ ֵ֤ דֶּ ְך ּבְ לֶּ ' ַוּיֵ֗ י הָּ֑ ֵעיֵנֹּ֣ ּבְ

ל ָרֵאָֽ ת־ ִיש ְ יא אֶּ ֱחִט֖ ֶׁ֥ר הֶּ ֶּ ט ֲאש   (  נג-:נב מלכים א פרק כב) :ְנָב֔

קריאה זהירה בפסוקים מגלה כי הוא מואשם בשלושה 

חטאים. הליכה בדרך אביו, הליכה בדרך אימו , והליכה  

 בדרך ירבעם בן נבט.  

ים המיוחסים השאלה מתחדדת כשאנו קוראים את הפסוק

ן־ְנָבטֶ֙ ליהוא    ם ּבֶּ י ָיָרְבָעֵ֤ ק ֲחָטֵאֵ֞ ל ַרַ֠ ָרֵא֔ ת־ִיש ְ יא אֶּ ֱחִטֹּ֣ ֹּ֣ר הֶּ ֶּ  ֲאש 
ֶׁ֥ר  ֶּ ית־ֵא֖ל ַוֲאש  ָֽ ֶׁ֥ר ּבֵ ֶּ ב ֲאש  ְגֵליֶ֙ ַהזָָּה֔ ָּ֑ם עֶּ ֲחֵריהֶּ ר ֵי֖הּוא ֵמַאָֽ א־ָסֶׁ֥ ל ָֽ

ן:  ָדָֽ רֶ֙ ּבְ ָ ש  ת ַהּיָ ו  ָתֶ֙ ַלֲעש ֵ֤ ר־ֱהִטיב ֶ֙ ֶּ ַען ֲאש  ֵ֤ ל־ֵי֗הּוא יַ ' אֶּ ר הָ֜ ַוּי ֵ֨אמֶּ
֖יָת  י ָעש ִ ְלָבִב֔ ֹּ֣ר ּבִ ֶּ לֶ֙ ֲאש  כ  י ּכְ ֵעיַנ֔ ים  ּבְ י ְרִבִע֔ ֵנֹּ֣ ית ַאְחָאָּ֑ב ּבְ ְלֵבֹּ֣

ּו ְלָך֖  בֶׁ֥ ֵסֶׁ֥ ֵיש ְ ל:ַעל־ּכִ ָרֵאָֽ ַרת־ א ִיש ְ ו  תָֽ ת ּבְ כֶּ ֛ ר ָללֶּ ַמ֛ ָ א ש  ְוֵי֗הּוא ל ֶׁ֥
כָ  ָרֵא֖ל ּבְ י־ִיש ְ ' ֱאל ֵהָֽ ם הֶׁ֥ ָרְבָע֔ ָֽ אות יָ ר ֵמַעלֶ֙ ַחּט ֹּ֣ א ָס֗ ו  ל ֹּ֣ ל־ְלָבבָּ֑

ל ָרֵאָֽ ת־ִיש ְ יא אֶּ ֱחִט֖ ֶׁ֥ר הֶּ ֶּ  . (  אל-:כטי מלכים ב  ֲאש 

גם כאן עולה הרושם כי יהוא הוא מלך שעשה את דבר ה'  

 החטא בחטא של ירבעם בן נבט. מהו אם כן החטא הזאך 

אלה מביניהם שכתוב  גם  – בו מואשמים מלכי ישראל 

 עליהם שעשו הישר בעיני ה'.  

עגלי ת שני כי יש לחפש חטא מיוחד ובעייתי בהצב ראהנ

 בבית אל והאחד בדן, בשני קצות הממלכה. האחד  –הזהב 

חן אותו הציע ירבעם אינו גם כאן ברור מהפסוקים שהפול

ֶׁ֥ר . כפי שאומר הפסוק עבודה זרה ֶּ ל ֲאש  ָרֵא֔ יָךֶ֙ ִיש ְ ֶ֙ ה ֱאל הֶּ ֵ֤ ִהּנֵ

ִים: ץ ִמְצָרָֽ ֶׁ֥רֶּ ֱע֖לּוָך ֵמאֶּ ת־ הֶּ ית־ֵאָּ֑ל ְואֶּ ֵבָֽ ד ּבְ ָח֖ ת־ָהאֶּ ם אֶּ ש ֶּ ֶׁ֥ ַוּיָ
ן ָדָֽ ֶׁ֥ן ּבְ ד ָנתַ ָח֖ "ל מציבים דול ? ומדוע חזאז מה החטא הג. ָהאֶּ

, ורק בגלל שדוד בראש ד המלךואותו בשורה אחת עם ד

 ?   הוא לא חזר בו

ירבעם בן   . גם לפרשת השבוע מתחברשננסה להציע רעיון 

  נבט הוא ממשיכו של קורח ומנהל את אותו דיון.

שמואל הנביא בחר בירושלים כמקום , בעקבות הנחית דוד

האמור להיות 'נכון בראש מושבו ומקום בנית בית ה' 

בית המקדש וירושלים הוא . וכולם ינהרו אליו 'ההרים

יו נאמר "המקום אשר יבחר ה' לשכן  המקום המקודש על

, יבואו אל המרכז הנבחר  ,לשם, אל המקום האחד  שמו שם".

כל בני ישראל וכל עמי העולם כדי לשמוע את דבר ה'  

 ולהידבק בו.  

להידבקות בה'.   לכאורה אלא שהמשכן מציע דרך אחרת

ה   קצוות. הארון, שעליו שני כרובים הניצבים בשני ה ֲעש ֵ ַוַ֠
ה  ָּ֑ ה ִמזֶּּ ָצ֖ ד ִמּקָ ָחֶׁ֥ ה ּוְכרּוב־אֶּ ָצהֶ֙ ִמזֶּּ֔ ד ִמּקָ ָחֵ֤ ּוב אֶּ רֵ֨ ּו ָהיֹּ֣ וְ  :. . .ּכְ

םֶ֙ ַעל־ ַכְנֵפיהֶּ ים ּבְ ְעָלה ס ְכִכֵ֤ ִים ְלַמ֗ י ְכָנַפָ֜ ֻרִבי֩ם ּפ ְרש ֵֵ֨ ַהּכְ
ת רֶּ ּפ ֔ ל־ :. . .ַהּכַ ְעָלה ְואֶּ ן ִמְלָמָּ֑ ת ַעל־ָהָאר ֖ רֶּ ּפ ֛ ת־ַהּכַ ְוָנַתּתִָ֧ אֶּ

ןֶ֙  ּתֵ ן ּתִ ָאר ֔ יָך:ָהֹּ֣ ָֽ ּתֵ֖ן ֵאלֶּ ֶׁ֥ר אֶּ ֶּ ת ֲאש  ֵעֻד֔ ת־ָהֹּ֣ ם אֶּ ָ ַעְדּתִֹּ֣י ְלָך֘ ש   ְונו 
֖ר ַעל־ ֶּ ים ֲאש  ֻרִב֔ י ַהּכְ ֵנֹּ֣ יןֶ֙ ש ְ ת ִמּבֵ רֶּ ּפ ֗ ל ַהּכַ ָךָ֜ ֵמַעֹּ֣ י ִאּתְ ֵ֨ ְרּתִ ְוִדּבַ

ל ָרֵאָֽ י ִיש ְ ֵנֶׁ֥ ל־ּבְ ְתָך֖ אֶּ ה או  ֛ ִ֧ר ֲאַצּוֶּ ֶּ ל־ֲאש  ת ּכָ ת ֵאֹּ֣ ן ָהֵעֻדָּ֑ ו   ֲארֹּ֣
נשמע מבין שני הכרובים הפורשים כנפיים מלמעלה דבר ה'  

ל  שוכאן אנו מגיעים לטעותו  ן.ובים בשני קצות הארצוני

דבר עם כל העדה כולם קדושים", שהרי ה' מסבר " ש  ירבעם

בני ישראל מבין שני הכרובים הניצבים בקצוות וסוככים 

  כל השטח. ירבעם איננו מקבל את קביעתו של בכנפיהם על  

דוד בהנחיית שמואל הנביא שירושלים היא המרכז האחד 

עגלים,  ציב הזו הסיבה בגללה הוא  יד של דבר ה'. והיח

שהרי הם דמותם של הכרובים. וכך גם ניתן להסביר את 

כך  . צות הממלכההעובדה שהצבת העגלים נעשתה בשני ק

גם ניתן להבין את מאמר חז"ל. ירבעם , מקומו בגן עדן, שכן  

מטרתו וענינו הוא לחבר את העם אל ה'. אלא שהדרך בה  

. זו הדרך בה הלכו אחריו מלכי ישראל  בחר אינה הנכונה

כו בדרך ירבעם לשמואשמים לא סתם בחטאים אלא בכך שה 

 בן נבט. 

כל  חצית השקל, מ כל אחד מביאפרשתנו מלמדת אותנו כי 

אחד הוא רק חצי, ורק בזכות ההתחברות לאחר אני יכול 

הכל באותה מדרגה. יש  להגיע לשלם. יחד עם זאת, לא 

בו עם ישראל פוגש את   דרגות קדושה שונות, ויש מרכז אחד

, בין השאר,  שבמחצית השקל השתמשו סימליה כמוה'. 

 לי הרגל לירושלים. להכשיר את הדרכים לעו

https://www.mlh-gsi.org/
https://lp.vp4.me/fw3x

