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מנהיגותו של משה – בפרשת עגל הזהב.
שמות לב – לה
מבוסס על עבודתה של אפרת וקסמן/מדרשת
בשעה שעלה משה להר סיני לקבל מה' את לוחות הברית ,חטא העם בהנהגת אהרון
בעשיית עגל הזהב .העגל נוצק מזהב ,או נעשה מעץ וצופה בזהב (דרך ייצורו המדויקת אינה
ברורה) .את הזהב הפיקו בני ישראל מהתכת נזמי זהב ותכשיטים אחרים שנידבו לשם
יצירתו.
מדוע עשה אהרון את 'עגל הזהב' ?
סיפור העגל קושר בבירור את דרישת העם מאהרון "עשה לנו אלוהים" עם היעדרותו
הממושכת של משה (שמות ל"ב .)23 ,1
הסיפור משובץ בספר שמות אחרי ההוראות לבניית המשכן ,אך לפני התיאור של הקמתו.
ׁשֹורה תמיד במחנה (שמות כ"ה  .)8מכיוון שמשה
המשכן אמור לשמש כעדות לשכינת ה' הַ ָ
נעלם על ההר ,והמשכן עדיין לא הוקם ,ביקש העם תחליף שישמש כסמל לנוכחות אלוהים
במחנה .ייתכן שבשלב זה ,שבו טרם הוקם המשכן ,העגל היה אמור לסמל באופן פיסי את
נוכחותו הבלתי-נראית של אלוהי ישראל .לפי הסבר זה ,מעשהו של אהרון מתפרש כניסיון
להביא לפני העם סמל מוחשי לנוכחות האלוהים המופשט " -ויעשהו עגל מסכה ,ויאמרו :אלה
אלוהיך ,ישראל ,אשר העלוך מארץ מצרים" (שמות ל"ב .)4
מדוע עשה אהרון דווקא עגל? בעניין זה יש דעות שונות.
 .1העגל היה חיקוי של אלוהות מצרית בדמות שור ,שבני ישראל הכירו
 .2שההשפעה היא של אחת מדתות המזרח הקדום ,מפני שדמות של בעל חיים הנושא את
האל או את כִּ ְתרֹו היתה מוטיב נפוץ באמנויות הכנענים ,הארמים והחיתים.
החטא בעבודת העגל הוא שהעם עלול לראות בעגל הזהב עצמו אלוהות ,כפי שהיה נהוג
אצל עמי כנען.
החטא מתרחש זמן קצר (ארבעים יום) לאחר שה' מודיע לעמו את עשרת הדיברות ,שבהן יש
איסור מפורש על עשיית פסל ותמונה כהגשמה פיסית של האל ,ואיסור לעבוד לאל כזה
(שמות כ' .)3-2
הסיפור מובא בשמות ל"ב ובדברים ט'.
העונשים על חטא העגל על חטא העגל נענש העם קשות .לאחר שמשה ניפץ את לוחות
הברית :העגל נשרף ונטחן עד דק ,אֶ פרו פוזר על המים –
 .1העם הושקה במים (פרק ל"ב ( ;)20אולי כדי לבחון מי החוטאים? )
 .2ראשי המסיתים והחוטאים ,כשלושת אלפים איש ,הוצאו להורג על ידי בני שבט לוי
(ל"ב ,)28-27
 .3ה' הביא על העם מַ גֵפָ ה (פרק ל"ב .)35
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שמות לב-לה :משה במבחן עגל הזהב
ֹׁשה לָ ֶר ֶדת ִּמן-הָ הָ ר; וַיִּ ָקהֵ ל הָ עָ ם עַ ל-אַ הֲ רֹן
ֹׁשׁש מ ֶ
שמות ,פרק לב ,פסוק א ַוי ְַרא הָ עָ ם כִּ י-ב ֵ
ֹׁשה הָ ִּאיׁש אֲ ֶׁשר הֶ עֱלָ נּו ֵמאֶ ֶרץ
ֹלהים אֲ ֶׁשר יֵלְ כּו לְ פָ נֵינּו  -כִּ י זֶה מ ֶ
ֲשה-לָ נּו אֱ ִּ
ֹאמרּו אֵ לָ יו ,קּום ע ֵ
ַוי ְ
ִּמצְ ַריִּם ,ל ֹא י ַָדעְ נּו מֶ ה הָ יָה לֹו.

מה קורה לעם בהיעדרו של משה? כאשר הוא נותר ללא מנהיג?
ית ֵמאֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם .ח סָ רּו ַמהֵ ר ִּמן-הַ ֶד ֶרְך
ֹׁשה :לֶ ְךֵ -רד כִּ י ִּׁשחֵ ת עַ ְמָך אֲ ֶׁשר הֶ עֱלֵ ָ
ז ַוי ְַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶ
ֹאמרּו ,אֵ לֶ ה אֱ ֹלהֶ יָך י ְִּש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר
יתם .עָ שּו לָ הֶ ם עֵ גֶל מַ סֵ ָכה וַיִּ ְׁש ַתחֲ וּו-לֹו וַיִּ זְ ְבחּו-לֹו ַוי ְ
אֲ ֶׁשר צִּ ּוִּ ִּ
יתי אֶ ת-הָ עָ ם הַ זֶה ו ְִּהנֵה עַ םְ -ק ֵׁשה-ע ֶֹרף הּוא .י
ֹׁשהָ :ר ִּא ִּ
הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם .ט ַוי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל-מ ֶ
ֹׁשה אֶ תְ -פנֵי ה' אֱ ֹלהָ יו
אֹותָך לְ גֹוי גָדֹול .יא ַויְחַ ל מ ֶ
ֱשה ְ
וְעַ ָתה הַ ִּניחָ ה לִּ י ְויִּחַ ר-אַ פִּ י בָ הֶ ם וַאֲ ַכלֵ ם וְאֶ ע ֶ
ּוביָד חֲ ז ָָקה .יב לָ ָמה
את מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ְבכֹחַ גָדֹול ְ
ַוי ֹאמֶ ר ,לָ מָ ה ה' יֶחֱ ֶרה אַ פְ ָך ְבעַ מֶ ָך אֲ ֶׁשר הֹוצֵ ָ
ַֹּלתם ֵמעַ ל ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה; ׁשּוב ֵמחֲ רֹון
ּולכ ָ
ֹתם בֶ הָ ִּרים ְ
ֹאמרּו ִּמצְ ַריִּם לֵ אמֹרְ ,ב ָרעָ ה הֹוצִּ יאָ ם לַ הֲ רֹג א ָ
י ְ
אַ פֶ ָך ו ְִּהנָחֵ ם עַ ל-הָ ָרעָ ה לְ עַ מֶ ָך  .יג זְ כֹר לְ אַ ְב ָרהָ ם לְ יִּצְ חָ ק ּולְ י ְִּש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך אֲ ֶׁשר נ ְִּׁשבַ ְע ָת לָ הֶ ם בָ ְך,
ו ְַת ַדבֵ ר אֲ לֵ הֶ ם ,אַ ְרבֶ ה אֶ ת-ז ְַר ֲעכֶם כְ כֹוכְ בֵ י הַ ָשמָ יִּם ְוכָל-הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת אֲ ֶׁשר אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ֵתן ְלז ְַר ֲעכֶם
ְונָחֲ לּו לְ עֹלָ ם .יד וַיִּ נָחֶ ם ה' עַ ל-הָ ָרעָ ה אֲ ֶׁשר ִּדבֶ ר לַ עֲשֹות לְ עַ מֹו.
שמות ,פרק לב ,פסוקים ז-יד
כיצד אתם מבינים את ההוראה "לך רד כי שחת עמך ,אשר העלית מארץ מצרים"?
אילו תהיות ושאלות מעוררת ההנחיה הזו?
מה למדים מהטיית המילה 'עם' על רגשותיו של ה' לעמו? ועל ניסיונות משה להחזיר
את אהבת ה' לעמו?
שימו לב גם לדיאלוג המתנהל בין משה לאלוהים :כיצד מתייצב משה מול אלוהים? אילו
נימוקים מעלה משה?
מה דעתכם על המשא ומתן שמתנהל כאן?

מדרש תנחומא ,פרשת כי תשא ,סימן כא
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :עמך עשו את העגל .שאני אמרתי לך:
והוצאתי את צבאותי את עמי בני ישראל (שמו' ז ד) ,ואת היית גרם (=טפש)
וקבלת הערב רב (=אספסוף שהצטרף לבני ישראל בצאתם ממצרים)  ,ואמרת:
מוטב לקבל את השבים .ואני הייתי רואה מה עתידים לעשות ,והם שעשו את
העגל ,שהיו עובדי עבודה זרה וגרמו לעמי לחטוא עימהם.
המדרש מתיחס לפסוקים בשמות י"ב המציינים כי בין היוצאים ממצרים "גם ערב רב עלה
איתם":
ֹתה כְ ֵׁשׁש מֵ אֹות אֶ לֶ ף ַרגְ לִּ י הַ גְ בָ ִּרים ְלבַ ד ִּמטָ ףְ :וגַם עֵ ֶרב ַרב
וַיִּ ְסעּו ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל מֵ ַרעְ ְמסֵ ס סֻ כ ָ
עָ לָ ה ִּא ָתם ְוצ ֹאן ּובָ ָקר ִּמ ְקנֶה כָבֵ ד ְמ ֹאד( .שמות ,פרק יב ,פסוקים לז-לח)
לפי המדרש ,מי הקבוצה שגרמה לחטא העגל? האם אתם מסכימים עם דעה זו ?
נמקו את תשובתכם.
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שבירת הלוחות

שמות ,פרק לב ,פסוקים יט-כב

ֹׁשה ַוי ְַׁשלֵ ְך ִּמי ָָדו אֶ ת-הַ לֻחֹ ת
ּומחֹ ֹלת; וַיִּ חַ ר-אַ ף מ ֶ
יט ַוי ְִּהי כַאֲ ֶׁשר ָק ַרב אֶ ל-הַ ַמחֲ נֶה ַוי ְַרא אֶ ת-הָ עֵ גֶל ְ
ֹתם ַתחַ ת הָ הָ ר .כ וַיִּ ַקח אֶ ת-הָ עֵ גֶל אֲ ֶׁשר עָ שּו וַיִּ ְשרֹף בָ אֵ ׁש וַיִּ ְטחַ ן עַ ד אֲ ֶׁשר ָדק וַיִּ זֶר עַ ל-
ְׁשבֵ ר א ָ
ַוי ַ
את
ֹׁשה אֶ ל-אַ הֲ רֹןֶ ,מה-עָ ָשה ְלָך הָ עָ ם הַ זֶה כִּ י-הֵ בֵ ָ
פְ נֵי הַ מַ יִּם ַוי ְַׁש ְק אֶ תְ -בנֵי י ְִּש ָראֵ ל .כא ַוי ֹאמֶ ר מ ֶ
עָ לָ יו חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ ה .כב ַוי ֹאמֶ ר אַ הֲ רֹן ,אַ ל-יִּחַ ר אַ ף אֲ ֹד ִּני; אַ ָתה י ַָד ְע ָת אֶ ת-הָ עָ ם כִּ י ְב ָרע הּוא.
מדוע שבר משה את הלוחות? מהי בעיניכם משמעות המעשה?
כיצד מתיישב המעשה הזה עם דבריו לה' בפסוקים הקודמים?
קראו את דברי המדרש שלהלן ,וכתבו לפי מדרש זה מדוע שבר משה את הלוחות?
ולמה שברן? אמר ר' מאיר כיון שראה משה מה שעשו ישראל ,מיד הביט בלוחות וראה שפרח הכתב
מהן והשליכן לארץ ,משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה בידו נר וכבה כיון שראה שכבה הנר ,אמר
וזה למה בידי? מיד השליכו מידו .כך ,כיון שעשו ישראל אותו מעשה ,פרח הכתב מן הלוחות .אמר
משה אלו למה לי ,מיד 'ויחר אף משה'( .מדרש הגדול ,הוצאת מוסד הרב קוק)
קראו את דברי 'אחד העם' מדוע שבר משה את הלוחות?

ולצרת הנביא אין גבול .כל עמלו הרב ,כל התעודה הגדולה אשר ראה בחזון לעמו ,כל תקוָתו
אשר שעשעה נפשו בדרכו הקשה – הכל היה לאָ ין .והיאוש תקפהו וכוחו תש' .לוחות הברית'
נפלו מידיו ונשתּברו ,ואמונתו בעצמו ובמפעלו נעה בקרבו .עתה נֹוכח לדעת ,כמה קשה
הדבר לברוא 'עם סגולה' מחומר עכּור כזה ,ורגע אחד עולה רעיון על לבו ,לעזוב 'עם קשה־
ערף' זה ולמסור 'לוחותיו' למתי מספר הנאמנים בבריתו ,למען ישמרו הם את תורתו ויקנו לה
מעט מעט לבות הטובים שבבני האדם ,עד כי יהיו 'לגוי גדול' – ,והוא ישוב לו המדברה ,אל
צאנו .אבל הנביא לא כהן הוא ,כי יכנע בנקל לפני החיים וישנה ַמערכי לבו לפיהם .כמעט
עבר הרושם הראשון – וחוזר הנביא לתעודתו ומחליט ללכת הלאה ,ויהי מה.
( אחד העם' ,משה' ,בתוך על פרשת הדרכים ,תל אביב :הוצאת דביר ,תשכ"ו),
סקרו את המשמעויות השונות שמייחסים המפרשים לשבירת הלוחות .איזה פירוש מעורר
בכם הזדהות? האם יש פירושים שמהם אתם מסתייגים?
האם משה השובר את הלוחות מציית לצו אלוהי או פועל על דעת עצמו?

מי ל-ה',

אלי .שמות ,פרק לב ,פסוקים כ-כט

כ וַיִּ ַקח אֶ ת-הָ עֵ גֶל אֲ ֶׁשר עָ שּו ,וַיִּ ְשרֹף בָ אֵ ׁש וַיִּ ְטחַ ן עַ ד אֲ ֶׁשרָ -דק; וַיִּ זֶר עַ לְ -פנֵי הַ ַמיִּם ַוי ְַׁש ְק אֶ תְ -בנֵי
את עָ לָ יו חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ ה .כב
ֹׁשה אֶ ל-אַ הֲ רֹן ,מֶ ה-עָ ָשה לְ ָך הָ עָ ם הַ זֶה כִּ י-הֵ בֵ ָ
י ְִּש ָראֵ ל .כא ַוי ֹאמֶ ר מ ֶ
ֲשה לָ נּו
ֹאמרּו ִּלי ,ע ֵ
ַוי ֹאמֶ ר אַ הֲ ֹרן ,אַ ל-יִּחַ ר אַ ף אֲ ֹד ִּני; אַ ָתה י ַָדעְ ָת אֶ ת-הָ עָ ם כִּ י ְב ָרע הּוא .כג ַוי ְ
ֹׁשה הָ ִּאיׁש אֲ ֶׁשר הֶ עֱלָ נּו ֵמאֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּם  -ל ֹא י ַָד ְענּו ֶמה-הָ יָה לֹו.
ֹלהים אֲ ֶׁשר יֵלְ כּו לְ פָ נֵינּו :כִּ י זֶה מ ֶ
אֱ ִּ
ֹׁשה
כד ָואֹמַ ר לָ הֶ ם ,לְ ִּמי ָזהָ ב ִּה ְתפָ ָרקּו וַיִּ ְתנּו-לִּ י וָאַ ְׁשלִּ כֵהּו בָ אֵ ׁשַ ,ויֵצֵ א הָ עֵ גֶל הַ זֶה .כה ַוי ְַרא מ ֶ
אֶ ת-הָ עָ ם כִּ י פָ רֻ עַ הּוא ,כִּ י-פְ ָרעֹה אַ הֲ רֹן לְ ִּׁש ְמצָ ה ְב ָקמֵ יהֶ ם.
ֹאמר לָ הֶ ם ,כֹה-
ֹׁשה ְב ַׁשעַ ר הַ מַ חֲ נֶה ַוי ֹאמֶ רִּ ,מי לה' אֵ לָ יַ .ויֵאָ ְספּו אֵ לָ יו כָלְ -בנֵי לֵ וִּי .כז ַוי ֶ
כו ַו ַי ֲעמֹד מ ֶ
אָ מַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִּש ָראֵ לִּ ,שימּו ִּאיׁש-חַ ְרבֹו עַ ל -י ְֵרכֹו ,עִּ ְברּו וָׁשּובּו ִּמ ַשעַ ר לָ ַׁשעַ ר בַ ַמחֲ נֶה ו ְִּה ְרגּו ִּאיׁש
ֹׁשה; וַיִּ פֹל ִּמן-הָ עָ ם בַ יֹום
אֶ ת אָ ִּחיו ו ְִּאיׁש אֶ ת ֵרעֵ הּו ו ְִּאיׁש אֶ ת ְקרֹבֹו .כח ַו ַיעֲשּו ְבנֵי-לֵ ִּוי כִּ ְדבַ ר מ ֶ
ּובאָ ִּחיו  -וְלָ ֵתת
ֹׁשהִּ ,מלְ אּו י ְֶדכֶם הַ יֹום לה' ,כִּ י ִּאיׁש ִּב ְבנֹו ְ
ֹלׁשת אַ לְ פֵ י ִּאיׁש .כט ַוי ֹאמֶ ר מ ֶ
הַ הּוא כִּ ְׁש ֶ
עֲלֵ יכֶם הַ יֹום ְב ָרכָה.
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מדוע לדעתכם משה ,שקודם לכן ביקש לפייס ולשכך את הכעס ,פועל עכשיו מתוך זעם
נורא?
כיצד אתם מבינים את הקריאה "מי ל-ה' אלי" ואת ההנחיות שהוא מוסר לבני שבט לוי?
כיצד אתם מפרשים את מעשיו של משה  -האם הוא פועל כמנהיג? כמחנך? כנוקם?
מה דעתכם על תגובתו של משה?
הנצי"ב מוולוז'ין ,פירוש 'העמק דבר'
כל שאפשר למעט הסכנה עדיף ...ומזה יש ללמוד שהבא לרדוף את הרשע על דבר שחייב
באמת ,מכל מקום יש להזהר שלא ירדפנו מי שהוא שונאו ומבקש רעתו ,שרדיפת אדם היא
סכנה עצומה ,ואם בא בזה שמץ הנאה עצמית לא יינקה.
כיצד מבין הנצי"ב מוולוז'ין את ההנחיה "והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את
קרובו"?
אילו תחושות מעוררת בכם הוראה זו?

שמות ,פרק לב ,פסוקים לא-לד
ֹׁשה אֶ ל -ה' ַוי ֹאמַ ר :אָ נָא ,חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶה חֲ טָ אָ ה גְ דֹלָ ה ַו ַיעֲשּו לָ הֶ ם אֱ ֹלהֵ י זָהָ ב .לב
ָׁשב מ ֶ
לא ַוי ָ
ֹׁשהִּ :מי
ֹאמר ה' אֶ ל-מ ֶ
אתם; ו ְִּאם אַ יִּןְ ,מחֵ ִּני נָא ִּמ ִּספְ ְרָך אֲ ֶׁשר כ ָָת ְב ָת .לג ַוי ֶ
וְעַ ָתהִּ ,אםִּ -ת ָשא חַ טָ ָ
אֲ ֶׁשר חָ טָ א לִּ י ,אֶ ְמחֶ נּו ִּמ ִּספְ ִּרי .לד וְעַ ָתה לֵ ְך נְחֵ ה אֶ ת-הָ עָ ם...
השוו בין הדברים האלה לבין הדיאלוג הראשון בין משה לאלוהים ,בפסוקים ז-יד .כיצד
השתנתה עמדתו של משה? כיצד השתנתה עמדתו של אלוהים?
כיצד אתם מבינים את דבריו של משה :
אתם; ו ְִּאם-אַ יִּןְ --מחֵ ִּני נָאִּ ,מ ִּספְ ְרָך אֲ ֶׁשר כ ָָת ְב ָת-.
וְעַ ָתהִּ ,אםִּ -ת ָשא חַ טָ ָ
האם זהו אולטימטום? תרגיל מבריק במשא ומתן? מעשה של ייאוש או ביטוי לנחישות?
לקיחת אחריות או הודאה בכישלון?
'מי אשר חטא לי ,אמחנו מספרי' –
כיצד יש להבין את הדברים הללו ,הנאמרים לאחר מבצע הטיהור שהוביל משה?
מהי בעיניכם משמעות ההוראה אשר נמסרת למשה 'ועתה לך נחה את העם'?

במדבר ,פרק יא ,פסוקים יא-טו
ֹת לְ עַ ְב ֶדָך וְלָ מָ ה ל ֹא מָ צָ ִּתי חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך לָ שּום אֶ תַ -מ ָשא כָל-הָ עָ ם
ֹׁשה אֶ ל ה' ,לָ מָ ה הֲ ֵרע ָ
יא ַוי ֹאמֶ ר מ ֶ
יקָך
ֹאמר אֵ לַ י ָשאֵ הּו ְבחֵ ֶ
יתי אֵ ת כָל-הָ עָ ם הַ זֶה ִּאם אָ נֹכִּ י ,יְלִּ ְד ִּתיהּו כִּ י-ת ַ
הַ זֶה עָ לָ י .יב הֶ אָ נֹכִּ י הָ ִּר ִּ
ֹתיו? יג ֵמאַ יִּן ִּלי בָ ָשר לָ ֵתת ְלכָל-הָ עָ ם
ִּשא הָ אֹמֵ ן אֶ ת -הַ יֹ נֵק עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶׁשר נ ְִּׁשבַ עְ ָת לַ אֲ ב ָ
כַאֲ ֶׁשר י ָ
הַ זֶה ,כִּ י י ְִּבכּו עָ לַ י לֵ אמֹרְ ,תנָה-לָ נּו בָ ָשר ְונ ֹאכֵלָ ה .יד ל ֹא-אּוכַל אָ נֹכִּ י ְלבַ ִּדי לָ ֵשאת אֶ ת-כָל-הָ עָ ם
אתי חֵ ןְ ,בעֵ ינֶיָך ,וְאַ ל אֶ ְראֶ ה
הַ זֶה כִּ י כָבֵ ד ִּממֶ ִּני .טו ו ְִּאם ָככָה אַ ְתֹ -ע ֶשה לִּ י ,הָ ְר ֵג ִּני נָא הָ רֹג ִּאםָ -מצָ ִּ
ְב ָרעָ ִּתי.
שרטטו את קשת הרגשות העולה מפסוקים אלו .מה דעתכם על הלך הרוח שבו נתון משה?
מה מבדיל לדעתכם בין האולטימטום שמציג משה בשמות לב ,פסוק לב ,לבין תביעתו כאן:
(במדבר יא ,טו) 'ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג .'...האם מניעיו של משה בשני המקרים
דומים או שונים?
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קרן עור פני משה
שמות ,פרק לד ,פסוקים כט-לה
ֹׁשה ל ֹא-י ַָדע כִּ י
ֹׁשה ְב ִּר ְדתֹו ִּמן-הָ הָ ר; ּומ ֶ
ּוׁשנֵי לֻחֹ ת הָ עֵ דֻ ת ְביַד-מ ֶ
ֹׁשה מֵ הַ ר ִּסינַי ְ
כט ַוי ְִּהי ְב ֶר ֶדת מ ֶ
ֹׁשה ,ו ְִּהנֵה ָק ַרן עֹור פָ נָיו וַיִּ ְיראּו
ָק ַרן עֹור פָ נָיו ְב ַד ְברֹו ִּאתֹו .ל ַוי ְַרא אַ הֲ רֹן ְוכָלְ -בנֵי י ְִּש ָראֵ ל אֶ ת-מ ֶ
ֹׁשה אֲ לֵ הֶ ם.
ֹׁשהַ ,ויָׁשֻ בּו אֵ לָ יו אַ הֲ רֹן ְוכָל-הַ נְ ִּש ִּאים בָ עֵ ָדה ַוי ְַדבֵ ר מ ֶ
ֶׁשת אֵ לָ יו .לא וַיִּ ְק ָרא אֲ לֵ הֶ ם מ ֶ
ִּמג ֶ
ֹׁשה
לב וְאַ חֲ ֵרי-כֵן נִּגְ ׁשּו כָלְ -בנֵי י ְִּש ָראֵ ל ַויְצַ ּוֵם אֵ ת כָל-אֲ ֶׁשר ִּדבֶ ר ה' ִּאתֹו ְבהַ ר ִּסינָי .לג ַו ְיכַל מ ֶ
ֹׁשה לִּ פְ נֵי ה' ְל ַדבֵ ר ִּאתֹו ,י ִָּסיר אֶ ת-הַ ַמ ְסוֶה עַ ד-צֵ אתֹו
ּובב ֹא מ ֶ
ִּמ ַדבֵ ר ִּא ָתם וַיִּ ֵתן עַ ל -פָ נָיו מַ ְסוֶה .לד ְ
ֹׁשה כִּ י ָק ַרן עֹור ְפ ֵני
ְויָצָ א ו ְִּדבֶ ר אֶ לְ -בנֵי י ְִּש ָראֵ ל אֵ ת אֲ ֶׁשר ְי ֻצּוֶה .לה ו ְָראּו ְבנֵי-י ְִּש ָראֵ ל אֶ תְ -פנֵי מ ֶ
ֹׁשה אֶ ת הַ ַמ ְסוֶה עַ ל-פָ נָיו עַ ד-בֹאֹו לְ ַדבֵ ר ִּאתֹו.
ֹׁשה; וְהֵ ִּׁשיב מ ֶ
מ ֶ

מיכאלנג'לו ,פסל "משה עם קרניים",
כנסיית סן פייטרו אין וינקולי ,רומא (,)1513-1515

מדוע קרנו פניו של משה ברדתו מן ההר? האם הסיבה לכך חיצונית או פנימית?
האם היצירה של מיכאלאנ'לו היא מפרשת נכון את הפסוק? נמק את תשובתך.
קראו את דברי ר' אלימלך ,מה הסיבה לכך שעור פניו של משה קרן לפי פירושו?
רבי אלימלך מליז'אנסק  :דהצדיק המדבר עם אדם דברי קדושות ויראת ה' ,אזי בא לו
ההתלהבות גדול בלבו ויאיר פניו באור גדול מהתלהבות אש אשר בקרבו וכל זאת לא
ידע משה בעצמו אם יש לו התלהבות כלל וזהו בדברו אתו ,רצה לומר כשהיה איזה אדם
מדבר עם משה דברי קדושות.
מה יחסו של העם למשה? מדוע עוטה משה מסווה על פניו?
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שמות ,פרק לה,
אֹתם.
ֹׁשה אֶ ת-כָל -ע ֲַדת ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל ַוי ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם :אֵ לֶ ה הַ ְדבָ ִּרים אֲ ֶׁשר צִּ ּוָה ה' לַ ֲעשֹת ָ
א ַוי ְַקהֵ ל מ ֶ
השוו בין לשון הפסוק לבין רגע הראשית של חטא העגל בפרק ל"ב:
ֹלהים (שמות ,פרק לב ,פסוק א)
ֲשה-לָ נּו אֱ ִּ
ֹאמרּו אֵ לָ יו קּום ע ֵ
וַיִּ ָקהֵ ל הָ עָ ם עַ ל-אַ הֲ רֹןַ ,וי ְ
מה השתנה? במה נבדל פסוק א' בפרק ל"ה מפסוק א' בפרק ל"ב?
הדרמה המטלטלת של חטא העגל מאיימת לשבש את ברית סיני .מה דעתכם על האופן שבו
מתמודד משה עם המשבר? באיזו מידה עולה בידו לתקן ולהשיב את הסדר על כנו?
קראו את דברי אחד העם שלהלן:
אחד העם' ,משה' ,בתוך על פרשת הדרכים ,תל אביב :הוצאת דביר ,תשכ"ו ,עמ' רכט-רל
א) הנביא הוא איש האמת .רואה הוא את החיים כמו שהם וקולט רשמיהם בלי נטיות
עצמיות ,ומה שרואה הוא מגיד כמו שרואה ,בלי חשבונות צדדיים .ומגיד הוא את האמת לא
מפני שרצונו בכך ,לא מפני שבדק ומצא ,שכן מחויב הוא לעשות ,אלא מפני שּכן מוכרח הוא
לעשות ,מפני שזו היא תכּונה מיוחדת לרוחו ,תכּונה ,שאין ביכלתו להשתחרר ממנה ,אפילו
אם רוצה הוא להשתחרר]...[ .
ב) הנביא הוא איש הקצוות .מצמצם הוא דעתו ולבו באידיאל שלו ,שבו הוא מוצא תכלית
החיים ולו הוא רוצה לשעבד את החיים עד הקצה האחרון ,בלי שיור כל שהוא .בפנימיות
נפשו נוׂשא הוא עולם שלם ,אידיאלי ,ולפיו יעמול לתקן גם את העולם החיצוני ,המוחשי.
מכיר הוא הכרה ברורה ,שכך צריך להיות ,וזה מספיק לו בשביל לדרוש בכל תוקף ,שכך
יהיה באמת ,ואינו יכול לקבל שום אמתלא ,ואינו יכול להסכים לשום פשרה ,ואינו נח מזעפו
ותוכחתו ,אף אם כל היקום יתנגד לו.
ומתוך שתי אלו הּתכּונות היסודיות יוצאת תכּונה שלישית ,המורכבת משתיהן יחד :
שלטון הצדק המוחלט בנפשו של הנביא ,בדבריו וכל מעשיו .בהיותו איש האמת ,אי־אפשר
שלא יהיה גם איש הצדק .כי מה הוא הצדק ,אם לא האמת במעשה ? ובהיותו איש הקצוות,
אינו יכול לשעּבד את הצדק – כמו שאינו יכול לשעּבד את האמת – לשום תכלית צדדית,
לוַתר עליו במקום שהשעה צריכה לכך או אף במקום שרגש האהבה או רגש החמלה
מתקומם לו .הצדק של הנביא הוא על כן צדק מוחלט ,שאינו מוגבל משום צד ,לא מצד
הצרכים החברתיים ולא מצד הנטיות האישיות.

האם העקרונות שעליהם מצביע אחד העם מסייעים להבין את מעשיו של משה בפרשת חטא
העגל?
אילו סגולות החשובות למנהיג נחשפות בדמותו של משה בפרקים שקראנו? האם תרצו
להוסיף לניתוח של אחד העם תכונות יסודיות נוספות?

