שני חטאי עגל הזהב | אוריאל אסול ין
חטא ה עגל הראשון
בפרשת יתרו אנו קוראים על מעמד הר סיני ,בו בני ישראל נוכחים בהתגלותו
של ה' בהר סיני ושומעים ממנו את עשרת הדברות .לאחר סירובם של בני
ישראל להמשיך ולשמוע את קול ה' מתוך הענן ,בשל פחדם כי הם עלולים
למות מעוצמת המחזה ,מורה ה' למשה לעלות אליו להר על מנת לקבל את
התורה כתובה על לוחות הברית:
ַויֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה ֲעלֵּה אֵּ לַי הָׁ הָׁ ָׁרה וֶהְ יֵּה שָׁ ם וְ אֶ תְ נָׁה לְ ָך אֶ ת לֻחֹ ת הָׁ אֶ בֶ ן
וְ הַ תוֹרָׁ ה וְ הַ מִ צְ וָׁה אֲשֶ ר כָׁתַ בְ תִ י לְ ה ֹורֹתָׁ ם:

(שמות כד' ,י"ב)
משה איננו יודע למשך כמה זמן הוא ישהה בהר ,אך הוא מבין כי הוא עולה
לזמן ממושך מדבריו של ה'" :וֶהְ יֵּה שָׁ ם" ,ועל כן הוא ממנה את אהרון וחור
להחליף אותו בהנהגת בני ישראל:
וְ אֶ ל הַ זְ קֵּ נִים ָאמַ ר ְשבּו לָׁנּו בָׁ זֶה עַ ד אֲשֶ ר נָׁשּוב ֲאלֵּיכֶם וְ הִ נֵּה ַא ֲהרֹן וְ חּור
עִ מָׁ כֶם ִמי בַ עַ ל ְדבָׁ ִרים ִיגַש ֲאלֵּהֶ ם:

(שם ,י"ד)
משה עולה להר סיני ,מחכה שישה ימים בתחתית ההר שה' מתגלה עליו ,וביום
השביעי נקרא משה לעלות לה' .שם הוא מתוועד עם ה' ומקבל ממנו את ציוויי
המשכן וכליו בפרשת תרומה ,את ציוויי משיחת הכהנים ובגדיהם בפרשת
תצווה ,ולאחר מכן ,לאורך סוף פרשת תצווה ובתחילת פרשת כי תשא ,מצווה ה'
את משה שבעה נספחים לציוויי המשכן.
סוף פרק לא' נחתם בתיאור סוף דיבורו של ה' אל משה ונתינת לוחות האבן אל
משה:
וַיִ תֵּ ן אֶ ל מֹ שֶ ה כְ כַֹּלת ֹו לְ ַדבֵּ ר אִ ת ֹו בְ הַ ר סִ ינַי ְשנֵּי לֻחֹ ת הָׁ עֵּ דֻ ת לֻחֹ ת אֶ בֶ ן
כְ תֻבִ ים בְ אֶ צְ בַ ע ֱאֹלהִ ים:

(שמות לא' ,י"ח)

בתחילת פרק לב' המקרא 'מעביר את המצלמה' מזירת פסגת הר סיני לזירת
מחנה ישראל השוכן למרגלות הר סיני.
בני ישראל ,כפי שראינו למעלה ,אינם יודעים אף הם מתי משה אמור לרדת
מההר ולחזור להנהיג אותם במדבר ,אך נראה כי לאחר משך זמן מסויים
מתייאשים בני ישראל מחזרתו של משה:
ֹאמרּו אֵּ לָׁיו
ַוי ְַרא הָׁ עָׁ ם כִ י בֹשֵּ ש מֹ שֶ ה לָׁרֶ ֶדת ִמן הָׁ הָׁ ר וַיִ קָׁ הֵּ ל הָׁ עָׁ ם עַ ל ַא ֲהרֹן וַ י ְ
קּום עֲשֵּ ה לָׁנּו אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר יֵּלְ כּו לְ פָׁ נֵּינּו כִ י זֶה מֹ שֶ ה הָׁ אִ יש אֲשֶ ר הֶ ֱעלָׁנּו
מֵּ אֶ רֶ ץ ִמצְ רַ יִם ֹלא י ַָׁדעְ נּו מֶ ה הָׁ יָׁה ל ֹו:

(שמות לב' ,א')
נראה לטעון מהפסוק כי בני ישראל דורשים מאהרון תחליף למשה שיהיה אף
יותר טוב ממשה ,משום שלדעתם משה "האיש" התכלה ,כנראה ,מעוצם המפגש
2
עם ה' 1ולא יחזור עוד להנהיגם.
טענה זו גם מסבירה את העובדה שבני ישראל לא פונים לאהרון בבקשה
להחליף את משה ,שהרי הם רוצים דמות על אנושית שתנהיג אותם ,ולא
אנושית התלויה בחסדו של ה' ועלולה להיעלם להם לפתע.
אהרון בתגובה לבקשתם של בני ישראל משתף עימם פעולה ומצווה עליהם
להביא לפניו את תכשיטי הזהב שעליהם ועל בני משפחותיהם ,ולאחר שכל
הזהב נאסף יוצר אהרון על ידי חריטה ויציקה בתבנית דמות של עגל זהב .בני
ישראל מכתירים את העגל כאלוהיהם ,ואהרון בונה למרגלותיו מזבח וקובע חג
3
לה' למחרת.

 1וראינו כבר שפחדם של בני ישראל מלשמוע את קול ה' ,הוא פחד ממותם בעקבות שמיעה
ֹאמרּו אֶ ל מֹ שֶ ה ַדבֵּ ר אַ תָׁ ה עִ מָׁ נּו וְ נ ְִשמָׁ עָׁ ה וְ ַאל י ְַדבֵּ ר עִ מָׁ נּו אֱֹלהִ ים פֶ ן נָׁמּות"
מעין זוַ " :וי ְ
(שמות פרק כ)
 2ניתן לעלות על תפיסה זו ממילותיהם של בני ישראל לאהרון ,כאשר מקבילים בין תיאור
המצוקה שמבטאים בני ישראל לבין בקשתם ,עולה כי כתקבולת ניגודית עומד "משה האיש" אל
מול האלוהות שרוצים בני ישראל שאהרון יקים להם.
 3ונשאלת השאלה :מהו תחום אחריותו של אהרון לחטא העגל? מתיאור המקרא את המעשה
עצמו עולה כי אהרון נושא באחריות מלאה לחטאם של ישראל בעגל ,שהרי הוא בעצמו יצר את
העגל בחריטה ותבנית ,בנה לכבודו מזבח וקבע חג בגין בנייתו למחרת ,אך כאשר מעיינים
בתיאורו של אהרון את מעשיו ניתן לראות כי הוא מתאר את השתלשלות הדברים מעט אחרת:
ֹאמרּו לִ י עֲשֵּ ה לָׁנּו אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר יֵּלְ כּו לְ פָׁ נֵּינּו
"ַאל יִחַ ר ַאף ֲא ֹדנִי אַ תָׁ ה י ַָׁדעְ תָׁ אֶ ת הָׁ עָׁ ם כִ י בְ ָׁרע הּואַ :וי ְ
כִ י זֶה מֹ שֶ ה הָׁ אִ יש אֲשֶ ר הֶ ֱעלָׁנּו מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ֹלא י ַָׁדעְ נּו מֶ ה הָׁ יָׁה ל ֹוָׁ :ואֹ מַ ר לָׁהֶ ם לְ ִמי זָׁהָׁ ב הִ תְ פָׁ ָׁרקּו
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שני חטאי העגל
ביום למחרת משכימים בני ישראל ומתחילים בפולחן לעגל הזהב על ידי הגשת
שלמים ועולות לפניו ,ובכך מסתיימת פרשת העגל ,והמקרא "מחזיר את
המצלמה" לזירת פסגת הר סיני.
אם נדייק בזמני האירועים נגלה עובדה מפתיעה:
ה' מצווה את משה לרדת מהר סיני לאחר סיום הרצאת דבריו אליו ,ואף לאחר
שבני ישראל מתחילים לעבוד את העגל בפועל:
ַוי ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה לְֶך רֵּ ד כִ י ִשחֵּ ת עַ ְמָך אֲשֶ ר הֶ ֱעלֵּיתָׁ מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָׁריִם:
סָׁ רּו מַ הֵּ ר ִמן הַ ֶדרֶ ְך אֲשֶ ר צִ ּוִ יתִ ם עָׁ שּו לָׁהֶ ם עֵּ גֶל מַ סֵּ כָׁה וַיִ ְשתַ חֲוּו ל ֹו
ֹאמרּו אֵּ לֶה אֱֹלהֶ יָך י ְִש ָׁראֵּ ל אֲשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָׁריִם:
וַיִ זְ בְ חּו ל ֹו ַוי ְ

(שם ,ז'-ח')
קרי ,בעת התקהלות העם על אהרון בדרישה לבניית העגל ,ואף בעת עשיית
העגל עצמו 4,משה נמצא בפסגת הר סיני ועדיין מקבל את ציוויי המשכן
השונים .אך לאחר שבני ישראל חוטאים בפועל ,דורש ה' ממשה לרדת מהר סיני
ולערוך סדר במחנה ישראל .משה לא מגיב לציווי זה ,וה' מחליט אף להחריף
את גזירתו ולהשמיד את בני ישראל וליצור עם חדש מזרעו של משה:
ַויֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה רָׁ אִ יתִ י אֶ ת הָׁ עָׁ ם הַ זֶה וְ הִ נֵּה עַ ם ְקשֵּ ה עֹ ֶרף הּוא:
וְ עַ תָׁ ה הַ נִיחָׁ ה לִ י וְ יִחַ ר אַ פִ י בָׁ הֶ ם ַו ֲא ַכלֵּם וְ אֶ עֱשֶ ה אוֹתְ ָך לְ גוֹי גָׁדוֹל:

(שם ,ט' -י')
וַיִ תְ נּו לִ י ָׁואַ ְשלִ כֵּהּו בָׁ אֵּ ש ַויֵּצֵּ א הָׁ עֵּ גֶל הַ זֶה( ":שמות פרק לב) מדבריו של אהרון מצטיירת דמותו
כדמות פאסיבית שנכנעת בפני רצונותיהם הרעים של בני ישראל ,ולא מחוללת את הגשמת
רצונותיהם ,אלא רק מאפשרת את מימושם .נראה ברור לעין כי ישנו פער עצום בין התיאור
האקטיבי של אהרון על ידי המקרא ,לבין תיאורו הפאסיבי של אהרון את עצמו בפני משה,
ונראה כי המקרא ממש דורש מאיתנו לערוך את ההשוואה ולגזור את מסקנותיה.
בפרשתנו נראה כי אף לאחר שיחתם של משה ואהרון על דבר העגל ,לא משתכנע משה ,ואף
המקרא ,בתמימות כוונותיו ותומת ליבו של אהרון:
" ַוי ְַרא מֹ שֶ ה אֶ ת הָׁ עָׁ ם כִ י פָׁ רֻ עַ הּוא כִ י פְ ָׁרעֹ ה ַא ֲהרֹן לְ ִש ְמצָׁ ה בְ קָׁ מֵּ יהֶ ם ...וַיִ גֹ ף ה' אֶ ת הָׁ עָׁ ם עַ ל אֲשֶ ר
עָׁ שּו אֶ ת הָׁ עֵּ גֶל אֲשֶ ר עָׁ שָׁ ה ַא ֲהרֹן( ":שמות פרק לב)
ואם כן ,נשאלת השאלה מדוע לא נענש אהרון בגין חטא העגל ,ואף המשיך לשרת לאחר מכן
בקודש? לגבי עניין זה נציין כי בפרשת "ואתחנן" ,כשלושים ותשע שנים לאחר חטא העגל,
חושף בפנינו משה פן נוסף שלא נודע לנו בספר שמות -לאחר חטא העגל ביקש ה' להרוג את
אהרון ,ורק בזכות תפילתו של משה נמנע ה' מלעשות כךּ" :ובְ ַא ֲהרֹן ִהתְ אַ נַף ה' ְמאֹ ד לְ הַ ְש ִמיד ֹו
וָׁאֶ תְ פַ לֵּל גַם בְ עַ ד ַא ֲהרֹן בָׁ עֵּ ת הַ הִ וא( ":דברים פרק ט)
 4אין אנו יודעים במדוייק את הזמן שעבר מאז ההתקהלות סביב אהרון ועד סוף יצירת העגל
ופולחנו ,אך ניתן לשער כי מדובר לפחות בפרק זמן בן עשרים וארבע שעות ,שהרי אהרון מורה
לבני ישראל על חג למחרת יום סוף יצירת העגל.
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משה שמבין את חומרת המצב ,מנטרל בתחילה את גזרתו השנייה של ה'
להשמיד את בני ישראל ,על ידי כך שהוא מזכיר לה' את כל השקעתו עד עתה
בהוצאת בני ישראל ממצרים ,ואת זכות אבותם של בני ישראל – אברהם יצחק
ויעקב:
ַויְחַ ל מֹ שֶ ה אֶ ת פְ נֵּי ה' אֱֹלהָׁ יו ַויֹאמֶ ר לָׁמָׁ ה ה' ֶיח ֱֶרה אַ פְ ָך בְ עַ מֶ ָך אֲשֶ ר הוֹצֵּ אתָׁ
מֵּ אֶ רֶ ץ ִמצְ רַ יִם בְ כֹ חַ גָׁדוֹל ּובְ יָׁד ֲחזָׁקָׁ ה:
ֹאמרּו ִמצְ רַ יִם לֵּאמֹ ר בְ ָׁרעָׁ ה הוֹצִ יָאם ַל ֲהרֹג אֹ תָׁ ם בֶ הָׁ ִרים ּולְ כַֹּלתָׁ ם מֵּ עַ ל
לָׁמָׁ ה י ְ
פְ נֵּי הָׁ א ֲָׁדמָׁ ה שּוב מֵּ חֲרוֹן אַ פֶ ָך וְ הִ נָׁחֵּ ם עַ ל הָׁ ָׁרעָׁ ה לְ עַ מֶ ָך:
זְ כֹ ר לְ ַאבְ רָׁ הָׁ ם לְ יִצְ חָׁ ק ּולְ י ְִש ָׁראֵּ ל עֲבָׁ ֶדיָך אֲשֶ ר נ ְִשבַ עְ תָׁ לָׁהֶ ם בָׁ ְך וַתְ ַדבֵּ ר ֲאלֵּהֶ ם
ָארץ הַ זֹאת אֲשֶ ר ָאמַ ְרתִ י אֶ תֵּ ן
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַר ֲעכֶם כְ כוֹכְ בֵּ י הַ שָׁ מָׁ יִם וְ כָׁל הָׁ ֶ
ְ
לְ ז ְַר ֲעכֶם וְ ָׁנחֲלּו לְ עֹ לָׁם:
וַיִ נָׁחֶ ם ה' עַ ל הָׁ רָׁ עָׁ ה אֲשֶ ר ִדבֶ ר ַלעֲשוֹת לְ עַ מ ֹו:

(שם ,יא'-יד')
אך צריך לשים לב כי התנחמותו של ה' וחזרתו מגזירת הכיליון של בני ישראל
לא מסמלת כפרה כלשהי על חטא העגל ,וכעת נדרש משה לרדת אל העם ולטפל
בחוטאים.
משה יורד מן ההר ,והפעולה הראשונה אותה הוא עושה היא שבירת לוחות
העדות .פעולה זו משמשת לשני תפקידים שונים :ראשית ,מסמלת שבירה זו את
ניתוצו של ההסכם שנערך בין ה' לבני ישראל ,שהרי בני ישראל הפרו את החוזה
בינם לבין ה' בבוטות 5.שנית ,יש במעשה שבירת הלוחות הכרזה כי כל רצונו

 5ניתן לראות את הפרת החוזה בדבריו של ה'" :סָׁ רּו מַ הֵּ ר ִמן הַ ֶד ֶרְך אֲשֶ ר צִ ּוִ יתִ ם עָׁ שּו לָׁהֶ ם עֵּ ֶגל"
(שמות פרק לב) ,העומדים בניגוד לדיבר השניֹ" :לא תַ עֲשֶ ה לְ ָך פֶ סֶ ל וְ כָׁל תְ מּונָׁה אֲשֶ ר בַ שָׁ מַ יִם
ָָׁארץֹ :לא תִ ְשתַ ֲחוֶה לָׁהֶ ם וְ ֹלא תָׁ עָׁ בְ ֵּדם( "...שמות
ָארץ ִמתָׁ חַ ת ַואֲשֶ ר בַ מַ יִם ִמתַ חַ ת ל ֶ
ִממַ עַ ל ַואֲשֶ ר בָׁ ֶ
פרק כ)
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של ה' לשכון בתוך בני ישראל בטל ומבוטל 6,שהרי לוחות העדות משמשים
כנקודת התורף של המשכן ,וסביבם המשכן בנוי:
וְ נָׁתַ תָׁ אֶ ת הַ כַפֹ רֶ ת עַ ל הָׁ ָארֹן ִמלְ מָׁ עְ לָׁה וְ אֶ ל הָׁ ָארֹן תִ תֵּ ן אֶ ת הָׁ עֵּ דֻ ת אֲשֶ ר אֶ תֵּ ן
אֵּ לֶיָך:
וְ נוֹעַ ְדתִ י לְ ָך שָׁ ם וְ ִדבַ ְרתִ י אִ תְ ָך מֵּ עַ ל הַ כַפֹ ֶרת ִמבֵּ ין ְשנֵּי הַ כְ רֻ בִ ים אֲשֶ ר עַ ל ֲארֹן
הָׁ עֵּ דֻ ת אֵּ ת כָׁל אֲשֶ ר אֲצַ ּוֶה אוֹתְ ָך אֶ ל בְ נֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל:

(שמות כה' ,כ"א-כ"ב)
לאחר מכן ,שורף משה את העגל וטוחן את שאריותיו עד דק ,ומפזר את האפר
הטחון לתוך מימיהם של בני ישראל על מנת להשקותם במים אלו.
פעולותיו של משה תמוהות ,ולא מובן מהי מטרתו בעשייתם .בשאלה זו נחלקו
חז"ל והפרשנים .נביא את שתי דרכי הפתרון המרכזיות:
א .משה רצה לבטא את זלזולו בעבודת עגל הזהב ,על ידי כך שהעגל,
אותו הכתירו ישראל כא-לוהיהם ,ייכנס למעיהם ויצא בצואתם בביזוי
ובמיאוס.
ב .שתיית המים המעורבים באפר עגל הזהב תיצור אצל החוטאים שעבדו
לעגל אפקט של כאבי בטן שיסגירו אותם לבני לוי (בדומה לאפקט
אותו יוצרים המים המאררים בבטנה של הסוטה).

 6ניתן להוכיח רעיון זה מכך שבהמשך הפרשה ,כאות תגובה למעשה העגל והשלכותיו ,לוקח
משה את או הלו ונוטה אותו הרחק ומחוץ למחנה ישראל וקורא לו "אוהל מועד"ּ":ומֹ שֶ ה יִקַ ח
אֶ ת הָׁ אֹ הֶ ל וְ נָׁטָׁ ה ל ֹו ִמחּוץ לַמַ ֲחנֶה הַ ְרחֵּ ק ִמן הַ מַ ֲחנֶה וְ קָׁ ָׁרא ל ֹו אֹ הֶ ל מוֹעֵּ ד וְ הָׁ יָׁה כָׁל ְמבַ קֵּ ש ה' יֵּצֵּ א אֶ ל
אֹ הֶ ל מוֹעֵּ ד אֲשֶ ר ִמחּוץ לַמַ ֲחנֶה" (שמות פרק לג) .פעולה זו מבטאת את האלטרנטיבה שמקים
משה למשכן שהיה אמור לקום בתוך מחנה ישראל אלמלי חטא העגל ,וכדאי לשים לב שכאשר
המקרא מתאר את האוהל ,הוא מדגיש כי כל אדם שחפץ בקרבת ה' יכול להגיע לאוהל זה ,אך
זהו הביטוי ההופכי במדוייק לכוונתו הראשונית של ה'":וְ עָׁ שּו לִ י ִמ ְק ָׁדש וְ שָׁ ַכנְתִ י בְ ת ֹוכָׁם" (שמות
פרק כה).
בנוסף ,צריך לשים לב ,שהמעמד החדש שניתן ללויים לאחר חזרתו של המשכן לחיק מחנה
ישראל ,מבטא אף הוא את השינוי שחל בתפיסת המשכן ,שהרי במקרא תפקיד הלווים הוא
לשמור את המשכן מפני בני ישראל..." :וְ הַ זָׁר הַ קָׁ רֵּ ב יּומָׁ ת" (במדבר פרק א).
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כך במילותיו של הרמב"ן:
ויזר על פני המים וישק את בני ישראל – אחרי שהיה דק לעפר זרקו על
פני מי הנחל היורד מן ההר והשקה אותן מאותן המים .ואפשר כי הזהב
השרוף שאיננו נתך ,אבל הוא שרוף ,ונטחן עד אשר דק ,כאשר הזכיר
ר"א ,קל הוא על פני המים ,על כן היה צף והשקהו להם .או היה זורה
אותו על הנחל מעט מעט ,ושואב ומשקה להם טרם ישקע .או שהיה
ממעשה הנסים .והנה רצה לבזות מעשיהם ,טחן האלוה שלהם והכניסו
בבטנם שיוציאוהו ברעי ובצואה ,כמו שנאמר (ישעיה ל' ,כ"ב) תזרם
כמו דוה צא תאמר לו .ועל דעת רבותינו (בבלי ע"ז מד ,א) עוד נתכוון
לבדקם כסוטות וצבתה בטנם ונפלה ירכם ,והוא האמת:

(רמב"ן ,שמות לב' ,כ')
על אף פעולה זו ,שמבטאת את ביטולו הגמור של עגל הזהב מן העולם ,בני
ישראל ממשיכים לנהוג בפראות ובמופרעות שהחלה עם העבודה לעגל הזהב.
נראה שמשה מבין כי על מנת להשליט סדר במחנה עליו לעשות פעולה יותר
דרסטית ,ועל כן הוא אוסף אליו את בני לוי ושולח אותם להרוג את המתפרעים
בקהל ישראל:
ַוי ְַרא מֹ שֶ ה אֶ ת הָׁ עָׁ ם כִ י פָׁ רֻ עַ הּוא כִ י פְ ָׁרעֹ ה ַא ֲהרֹן לְ ִש ְמצָׁ ה בְ קָׁ מֵּ יהֶ ם:
ַו ַיעֲמֹ ד מֹ שֶ ה בְ שַ עַ ר הַ מַ ֲחנֶה ַויֹאמֶ ר ִמי לַה' אֵּ לָׁי ַויֵָּאסְ פּו אֵּ לָׁיו כָׁל בְ נֵּי לֵּוִ י:
ַויֹאמֶ ר לָׁהֶ ם כֹ ה ָאמַ ר ה' אֱֹלהֵּ י י ְִש ָׁראֵּ ל ִשימּו אִ יש חַ ְרב ֹו עַ ל י ְֵּרכ ֹו עִ בְ רּו
ָׁושּובּו ִמשַ עַ ר לָׁשַ עַ ר בַ מַ ֲחנֶה וְ הִ ְרגּו אִ יש אֶ ת ָא ִחיו וְ אִ יש אֶ ת ֵּרעֵּ הּו וְ אִ יש אֶ ת
ְקרֹב ֹו:
ַו ַיעֲשּו בְ נֵּי לֵּוִ י כִ ְדבַ ר מֹ שֶ ה ַויִ פֹ ל ִמן הָׁ עָׁ ם בַ יוֹם הַ הּוא כִ ְשֹלשֶ ת ַאלְ פֵּ י אִ יש:

(שמות לב' ,כ"ה-כ"ח)
פעולה זו ,שגבתה כשלושת אלפים הרוגים ,מצליחה כנראה להחזיר את העם
למצב של רגיעה ,ולמחרת היום ,בפעם הראשונה מאז ירידתו מההר ,מדבר משה
אל העם ומוכיח אותם על מעשיהם.
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חטא עגל הזהב השני
חטא העגל נצרב בתודעה הלאומית של ישראל כחטא איום כל כך ,עד כדי כך
שכל עונש שאי פעם יושת על ישראל ,יהיה בו יותר משמץ של עונש אף על
חטא העגל ,או כפי שחז"ל מבטאים זאת:
אמר רבי יצחק :אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה
אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון ,שנאמר "וביום
פקדי ופקדתי עלהם חטאתם".

(בבלי סנהדרין קב ,א)
ונראה ,כי מעתה והלאה לא יפלו בני ישראל לחטא מעין זה .אך מעיון קצר
בתנ"ך ,ניתן לראות כי היה מלך בישראל שביסס את מלכותו על התנגדות
למקום הפולחן המרכזי של עם ישראל ,ולמד מפרשתנו ומפרשיות אחרות כיצד
יש להציב אלטרנטיבה ראויה למקדש:
לאחר מות שלמה המלך ,נחלקת ממלכת ישראל בין רחבעם בנו לבין ירבעם בן
נבט .ירבעם שולט על האזור הצפוני של ארץ ישראל ,קרי ,מאזור בית אל
וצפונה ,ורחבעם שולט על נחלתם של יהודה ,שמעון ובנימין ,כאשר בני לוי
הפזורים בכל השבטים נספחים לממלכתו על מנת לשמש במקדש.
ירבעם מבין כי החיסרון העקרוני בממלכתו הצעירה ,שאף יכול להביא
להפלתה ,הוא רצונם של בני ישראל לעלות למקדש ולעבוד שם את ה' כהרגלם
מימים ימימה ,ועל כן הוא יוצר העתק מדויק להפליא של עגל הזהב מפרשתנו
בהקמת שני עגלי זהב בדן ובבית אל 7,ביצירת מעמד לוויה אלטרנטיבי לבני
שבט לוי ובקביעת חג חדש בישראל:

 7בהצבת שני עגלי הזהב בעיר הדרומית ובעיר הצפונית של ממלכתו רוצה ירבעם לבטא רעיון
נוסף .מכמה פסוקים בתנ"ך ניתן לראות כי המילה הנרדפת לעגלים הם "כרובים" ,לדוגמא:
ָאדם ּופְ נֵּי
כאשר יחזקאל מתאר את החזיון אשר ראה בנהר כבר הוא כותבְּ " :ודמּות פְ נֵּיהֶ ם פְ נֵּי ָׁ
ַארבַ עְ תָׁ ן" (יחזקאל פרק א),
ַארבַ עְ תָׁ ן ּופְ נֵּי נֶשֶ ר לְ ְ
ַארבַ עְ תָׁ ם ּופְ נֵּי שוֹר מֵּ הַ ְשמֹ אול לְ ְ
ַאריֵּה אֶ ל הַ י ִָׁמין לְ ְ
ְ
וכאשר הוא מתאר את אותו מעמד מאוחר יותר הוא מחליף את הביטוי "שור" בביטוי
ַאריֵּה
ישי פְ נֵּי ְ
ָאדם וְ הַ ְשלִ ִ
ַארבָׁ עָׁ ה פָׁ נִים לְ אֶ חָׁ ד פְ נֵּי הָׁ אֶ חָׁ ד פְ נֵּי הַ כְ רּוב ּופְ נֵּי הַ שֵּ נִי פְ נֵּי ָׁ
"כרובים"":וְ ְ
וְ הָׁ ְרבִ יעִ י פְ נֵּי נָׁשֶ רַ :ו ֵּירֹמּו הַ כְ רּובִ ים הִ יא הַ חַ יָׁה אֲשֶ ר ָׁראִ יתִ י בִ נְהַ ר כְ בָׁ ר" (יחזקאל פרק י).
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ַויֹאמֶ ר יָׁרָׁ בְ עָׁ ם בְ לִ ב ֹו עַ תָׁ ה תָׁ שּוב הַ מַ ְמ ָׁלכָׁה לְ בֵּ ית ָׁדוִ ד:
אִ ם ַי ֲע ֶלה הָׁ עָׁ ם הַ זֶה ַלעֲשוֹת זְ בָׁ ִחים בְ בֵּ ית ה' בִ ירּושָׁ ִ ַלם וְ שָׁ ב לֵּב הָׁ עָׁ ם הַ זֶה
ְהּודה:
ְהּודה ַוה ֲָׁר ֻגנִי וְ שָׁ בּו אֶ ל ְרחַ בְ עָׁ ם מֶ לְֶך י ָׁ
אֶ ל ֲא ֹדנֵּיהֶ ם אֶ ל ְרחַ בְ עָׁ ם מֶ לְֶך י ָׁ
וַיִ ּוָׁעַ ץ הַ מֶ לְֶך ַויַעַ ש ְשנֵּי עֶ גְ לֵּי זָׁהָׁ ב ַויֹאמֶ ר ֲאלֵּהֶ ם ַרב ָׁלכֶם מֵּ עֲלוֹת יְרּושָׁ ִ ַלם
הִ נֵּה אֱֹלהֶ יָך י ְִשרָׁ אֵּ ל אֲשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ ִמצְ ָׁריִם:
ַויָׁשֶ ם אֶ ת הָׁ אֶ חָׁ ד בְ בֵּ ית אֵּ ל וְ אֶ ת הָׁ אֶ חָׁ ד נָׁתַ ן בְ ָׁדן...
ַויַעַ ש אֶ ת בֵּ ית בָׁ מוֹת ַויַעַ ש כֹ ֲהנִים ִמ ְקצוֹת הָׁ עָׁ ם אֲשֶ ר ֹלא הָׁ יּו ִמבְ נֵּי לֵּוִ י:
יהּודה ַויַעַ ל עַ ל הַ מִ זְ בֵּ חַ כֵּן עָׁ שָׁ ה בְ בֵּ ית אֵּ ל
ַו ַיעַ ש יָׁרָׁ בְ עָׁ ם חָׁ ג ...כֶחָׁ ג אֲשֶ ר בִ ָׁ
לְ זַבֵּ חַ  ...אֲשֶ ר בָׁ ָׁדא מִ לִ ב ֹו ַויַעַ ש חָׁ ג לִ בְ נֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל ַויַעַ ל עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ לְ הַ ְק ִטיר:

(מלכים א ,יב' ,כ"ו-ל"ג)
ניתן לומר כי ירבעם מבטא בעצם את ההתנגדות הקדומה של בני ישראל לאזור
מתוחם לעבודת הא-ל על ידי אנשים ספציפיים ,וזאת אף ניתן לראות מהשמות
שהוא נותן לבניו – שמותיהם של שני הכהנים הדחויים מלעבוד במשכן:
בָׁ עֵּ ת הַ הִ יא חָׁ לָׁה אֲבִ יָׁה בֶ ן י ָָׁׁרבְ עָׁ ם ...וְ הַ י ִָׁמים אֲשֶ ר מָׁ לְַך י ָָׁׁרבְ עָׁ ם עֶ ְש ִרים
ּושתַ יִם שָׁ נָׁה וַיִ שְ כַב עִ ם ֲאבֹתָׁ יו וַיִ ְמֹלְך נ ָָׁׁדב בְ נ ֹו תַ ְחתָׁ יו:
ְ

(שם ,יד' ,א'-כ')
אך גם אז ,כפי שניתן לראות בנבואות שונות ,לא הייתה תוחלת בעבודת
העגלים ,והנביאים הוכיחו את העם על הליכתו אחרי מצג שווא של אלוהות
מדומה:
ָׁזנַח עֶ גְ לְֵּך ש ְֹמרוֹן חָׁ רָׁ ה אַ פִ י בָׁ ם עַ ד מָׁ תַ י ֹלא יּוכְ לּו נִקָׁ יֹן:
כִ י ִמיִ ְשרָׁ אֵּ ל וְ הּוא חָׁ רָׁ ש עָׁ שָׁ הּו וְ ֹלא אֱֹלקים הּוא כִ י ְשבָׁ בִ ים יִהְ יֶה עֵּ גֶל
ש ְֹמרוֹן:

(הושע ח' ,ה'-ו')
על פי זיהוי זה ניתן להגדיר כי ירבעם רוצה לבטא במעשיו כי כל ממלכת ישראל ,מצפונה ועד
דרומה ,נמצאת 'בין הכרובים' ,ביטוי שמבטא את שיא התגלות השכינה במשכן" :וְ נוֹעַ ְדתִ י לְ ָך
שָׁ ם וְ ִדבַ ְרתִ י אִ ְתָך מֵּ עַ ל הַ כַפֹ ֶרת ִמבֵּ ין ְשנֵּי הַ כְ רֻ בִ ים אֲשֶ ר עַ ל ֲארֹן הָׁ עֵּ דֻ ת אֵּ ת כָׁל אֲשֶ ר אֲצַ ּוֶה אוֹתְ ָך אֶ ל
בְ נֵּי י ְִש ָׁראֵּ ל" (שמות פרק כה).
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