
 הלוי יהודה רבי של בהארתו העגלחטא-

 .מאת

 ט י ל ב ס י 1ש.

 שכינה הסתלקות בו שתלו עד ביותר, חמור חטא חז"ל בעיני 'נחשב 1 העגלחטא
 הדורות. בפל ישראל על 17באו פורעניוה 'בהרבה ניכר רישומו כי ואמהומישראל
 אחד כל עם שורה שכינה היתה ישראל שחטאו קודם ,בתחילה : חסדא הב"אמר
 כל לך יאין ; יצחק רב "אמר מהם'"2. שבינה נסתלקה ויחטאו כיון ...נאחד

 דבר וכלומר, ליטרא יבהברע מכ"ד אחד בה שאין לעולם וגבאה ופורענותפורעמת
 8. " הראהיון' עגל של רש"י( - מאדמועט

 הוא אלוט חז"ל מדברי שונה באור העגל חטא פרשת את 'מאיר והלוי יהודהרבי
 החטא אף על וזאת העמים, מגל ייחודו את דוקא ומציין ישראל על מניגרריהמלמד
 חטא הוא העגל חטא בי ריה"ל אומר כעקרון, כל, ראשיתהחן.

~aa" 
 הם גנוהו

 מתבטאה וגדולתם 4. ספור'ים" שחטאיו מי אם כי גדול ואין גדולתם, מתוךעצמם
 : מספר מסיבות וזאת מגדולתם, גורע אינו העגל חטא.י'4יאל. בשבטי- וכלה האומה, אבות ביחידים, החל דור, אחי דור האל יפי %לבבחירתם

 הפילו- אף כי היא ועובדה 5, העזובות" עובדי היו ההוא בזמן כולם מתעסיםא.
 את לבטא יכולים אינם ורבונותו, האל אחדות את להוכיח ברצותם עצמם,סופים
 המוני את לספק יכולים אינם המופשטים ההדברים בצורות, השימוש ללאאמונתם
 האדם.בני
 להם להביא משה של ,הבטחתו את קבלו הר-סוני, מעמד לאחר ב'ני-ישראל,ב.
 היו שלעומתו לעמוד-הענן בדומה מוחשי, עצם גבי על האל דבר את ההרמן

 הענן עמוד ירו האהלה משה כבא "והיה משה, אל האל של ובורו בשעתמשחתוים
 ד4הל פתח, עמד הענן עמוד את העם כל וראה משה. עם ודבר האהל פתחועמד
 8. אהלו" פתח איש והשתחוו העם כלוקם
 לדרך צידה אתו "שלקה מבלי וזאת יום, אהבעים בהר נשאר שמשה מאתרג.

 ע"ב. ג', דף סוטה כבלי,2 ל"ב. פרק שמות1
 לישראל זכות נקודות שמצאו מי חז"ל בין יש כי לציין צריך ע"א. ק"ב, דף סנהדרין בבלי,3

 שהשפעת וזהב כסף 'בשביל הקב"ה: לפני משה אמר "כך שאמר: למשל, באי, ר' כמובמעשה-העגל.
- " ' . . . העגל את שעשו גרם הוא . . . לישראללהם  פל"ד. רבה בראשית מדרש 
 יהודה של החוש תרגומו עפ"י - "הכוזרי* מספו המובאות כל צ"ג. א' מאמר "כוזרי"4
 תשל"ג. "דביר", הוצאת שמואל,אבן
 שם שם,5
 לגמרא ברורה כוונתו אך במפורש, אלה פסוקים מצחן אינו ריה"ל ט-י. ל"ג, שמות6
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 הלוי יהודה הבי של בהארתו העגלחטא,23[
 אחדים אצל האכזבה גברה אז ביום, בו לשוב מנת על כהולך ונהי מהם, נפרדולא
 ביניהם רבו בי לכתות להסלק העם ותחיל שעה אותה ההזג הרב ההמוןמבני
 לתנות שיוכלו נעבד להם לבקש צורך מהם אחדים הרגישו ולבסוף והסבהות,יהדעות
 המוציאם באלהים כחשו לא ריה"ל, מדגיש זה, במעשה אך 7. האומות" ככלאליו

 מדגיש ריה"ל וסול. צווי לפי שיא מהחש ,נעבד בעשית היה המאם וכלממצרים,
 בדנריו, מרמז והוא מוחשיות, ,בצירות ואמונות ההגשות לבטא אששי צורךכאן
 ריומ'ל כימי - בימינו אנו גם השימושית. האמנות על כמו ותפקידה השפהעל

 כדי שמיסוים גרמים על למשל, ומצביעים, מסוימות במלים משתמשים -כבימינו
 אלה. בגדמים בטוי 'לידי 'הבא דבל של רצונו אתלבטא

 תמורה. להם שעשו בזה הק איפוא, היתה, העםחטאת
 של צבור מתוך איש אלפים לשלכות אלא מספרם הגיע לא אלה  עושים וגםי.
 המתים למספר ע'ל המוגר מפורש מפסרק ריה"ל לומד זו עובדה איש. אלף מאותשש

  כשלשת ההוא ביום העם מן ויפל . . . " המעשה, לאחר העם את שפקדהבמגפה
 עובדי כל "והנה י בתורה בפירושו האבצע גם אומר דרמים רבדים 8. איש"אלפים
 יק היו לא במחשבתם כן היתה 4ש ישראל' אלהיך 'אלה שאמרו ע"ז לשםהעגל
 המחנהע. עשירית עשירית חצי הם והנה אלפים.שלזמת
 גאולי י התנצלות להם יש העגל במעשה שהשתתפו העם וגדולי אהרן אףהנ
 אנצר החוטא יהרג למען המאמין, הוא ומי החוטא ,וצא מי יתברר כי כוונתםהיתה
 הכה מן הוציאם בגלל אם כי 4ע אין לעוון, זה דבר להם נח,ם:ב ואם לעגל.יעבוד
 החטא היה מקום 8כל 9. בלב" צפונה התשבה רק היה ושה עד אשר חטא הפעלאל
 היה העם ועכ*פ rutn.  עשיית המצוות, אחת על עכירה אלא אלהים בהתדהותלא
 מסיום זה במעשה היה *לדעתם להיפך, אלא לעבירה לא מעשרו hR לחשוביכול

 פנה העם אהרן. של עזרתו מתפרשת אף ובכך האלוה". בעבודת יתרהשתדלות
 את לגלות ברצוהו עואהרן האל לעבודת עירה בעשיית לו יעזור למעןאלע

 במעשה". סיע הנסתרותמחשבותיהם
 יבודת- בטלה בוממ כי בעינינו, ומגונה מוזר עגל, עשיית עצמו, המעשה1.

 .האומות כל "בי מקובל, כזה yb~" היה הההא בדור אולם האומות. רוב אצלהתמועת
 דבר האל, לע,בודת מיוחד בית להם בונים היו עגל במקום העילו ; תמונות"עבדו
 היה לא תקף, יעה הבמות כשאיסור מלכי-ישראל 'בזמן או בזמנם, מקובל היהשלא
 חהמבים כך ועל-ודי בתי-הפילה, לנו בונים אנו אף כי בחטא בעינינו נחשבהדבר
 ,האל. של  שמו אפארים מגדיליםשאנו

 מגיע ההמון של הפסיכולוגיה הבנת ומתוך היסטורית 'בפרספקטיבה מבטמתוך
 להיפך, עשתה. לא עצמה שהתוהה דבר העם, על מוחלטת סנטריה ללימודריה"ל
 . . . צויתם אשר הדרך מן מהר 'סרו . . . עמך ניחת כי "רד : משה אל אמרהאל
 רבינו נגשה גם סן. לכלותם יצה השף הוא" עם-קשה-ערף והנה הוה 'ועם אתראיתי
 בקולם, אלהים שם כבוד כגלל למענו התפלל אלא העם, על סנגוריה למדלא

 כח. ל"ג, שמות8 צ"ג. א', מאמר "כוזרי",ד
 ז--י. ל"ב, שמות10 צ"ג. א', מאמר "כוזרי",9
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31[ ויסבליטש.

 אף הכאמור, 11. בהרים" אותם להרג הוציאם ברעה לאמר מצרים יאמרו"למה
 לדורות. ניבר שהישומו בירתר חמור תעשה-חטא העגל במעננה ראו בחלקםחז"ל

 ומיוחד גדול להראותו ונטייתו לעמו, הגדולה אהבתו ניכרת כאן ריה"ל בדבהי.
 ריה"ל של מיורו האמיתי מצבו שנראה כפי ומושפל, דל-ערך ולא האומותמיתר
 הות נגד לטענות תשובות ספר "הוא הספר לשם המשנה וכותרת - האומותלעיני

 שמווהד רק לח ריה"ל לדעת ואכן, - חוכיה עליה" להגנה ואיית והבאתד*משפלת
 האומות. בגוף לב אף הוא מהווה אלא המלהית, בבחירתו האימות מן זה עםהוא

 ורב האברים מכל תלאים כבד הלב 12. באברים" הלב בבחינת הם באומות"ישראל
 שבגוף אחר איבר מכל יותר הלב, כמו רגישה, הישראלית האומה מבולם.בריאות
 והפגיע הרגיש הוא הלב שבכולן. הבריאה גם היא זאת עם ויהד ; שונותלמהלות
 הגוף, את הפוקדות הרגשה או תנועה וכל צהה וכל ואגה כל בי האברים, ניןביותר
 לא כי לבריאותו. הפהבה אף היא זו רגישות אך בלב. ממשתקפות שהוא, חלקבאיזה
 כי "היתכן לכליון. הוא צפוי - תצטבר אם אצלו. מחלה יצל הצטברות כלתתכן
 פעמים תתעכב כאגור . . . סרטן או דלקת לו תגרום אשר רעה לחה בלבתתעכב
 כן .".אם המות יבש מיה בפחות גם כי יתכן לא בזה דבר ? ד~בריםבנבאר
 מעליו להדהותם הסבה הן והן חלאיו הב נבז לו הגוהמות הן ותחושתו הלבהרגשת
 ועליו באומה פוגם חטא כל : יה לכל והנמשל 13. התעכבם" לפני חדירתםבתחילת
 - העגל הטא לאחר מיד מגפה באה כך - העונש, אלהים, של המידית תגובתובאה
 של לכליונה מביא שהיה הבר להצטבר, לחטאים מניח האל אין ואת עם יחדאך

 ההסברים ואחד העולם, לאומות הישראלית האימה ובבין ההבולים אחד וזה!האומה.
 עמו, לעוובות "מוחל הנאמר כדבר מים, עוונותיה פוקד עשהאל מאחר הנצחי.לקיומה
 המתבטא לאו"ם:, האל ו4ל יחסו כמו ושלא תמיד. זכאית היא 11, ראדון" רעבון.מעביר
 עליהם שגבר עד הניחם כן על "אשר 15 הנה" עד האמורי עון נטלם לא וכי :)בפסוק
 )בחקותה כי סוגלת. אך נצחית, אמנם הישראלית הארמה והמיתם,'. עוונותיהםתלי
 כגולם "ויתערבו בפסוק ריה"ל, לדעת כמרומו, החטאים, בה יחולו הגוייםמעשי
 למעשה. האהמה במצאה בהן היסטוריות נסיגות של וכבעטין 18, ממעשיהם"וילמדו
 מצב את הולם וו ומבהינה ורוחה", כמנוהה כולו העולם עת בצרה נתונים~"אנתנו
 היינו "אכן באן לעניננו בו הבולט כשמהפסוק ה', עבד על יצועיה של פרקוהאומה
 עוונות למרק ריה"ל, לדעת באים, היסורים אך י1. סבלם" ומכאובינו נשאהוא
 שיש המיוהד היחס זה - האלהי הענין בנו שידבק כדי מתוכנו הטהורים אתולזכך
 בהמצא בגלות, ובהיותו ; בנבואה בארצו, בהיותו המתבטא, - לעם-ישראללאל

 עמו.הזדכינה
 לארץ-ישראל, בדרכה האימה בהיי אחת אפיזודה רק ריה"ל, לדעת הוא, העגלהטא
 אחרים הסאים של מרישומם יותר ניכר אינו ורישומו מיד, ענשה את קבלהעליו
 לאומה.דוהיו

 מ'--מ"ב. שם, שם13 ל"ו. ב', מאמר "כוזרי",12 יג. שם, שם11
 ע"א. י"ז, דף ר"ה בבלי, עפ"י השגה, ראש בתפילת14
 טז. ט"ו, בראשית15
 ד. נ"ג, ישעיה17 לה. ק"ו, תהלים16
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