
 

 

 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור כי תשאפרשת 

 החטא הנורא כבסיס לתיקון הגדול

 :ה'סיפור המלא'אנו ניצבים 'פעורי פה' מול  והמקראית של מעשה העגל  חיבור התמונה המדרשיתב

ֶ   ֶרך   ִמןַֽהֻדֶ   רַמֵה   רוָֻס  ( ח) א. משה שמע על חטא העגל מן הקב"ה עוד בהיותו במרום: יִת   רֲאש   ֶגלֵע   םָלֶה   וָֻעש    םִצוִֻ
ָכָ֑ ֲחווֻֽלֹו   הַמֻסֵ ּ ֻתַ ש   חוֻֽל   ַויִֻ ֻב  ז  ר  ַויֹֻ   וֹ ַויִֻ הֵא   וֻאמ  ָרֵא   יָך  ֱאלֶֹה   ֻלֶ ֶ   לִיש   ֱעל   רֲאש  ִים ֶרץֵמֶא   וֻךָ ֶהּ ָרּ  :ִמצ 

ה  ( י)ב. משה רבנו אינו מקבל את הצעת האל :  ַעֻתָ ַחרַֽאֻפִ   יֻלִ   יָחהַהֻנִ  ו  ִיּ ָ֑ םָבֶה   יו  ֱעש ֶ   םַוֲאַכֻלֵ ֶאּ ָך   הו  ג   אֹות  ּדֹול ֹויל   :ֻגָ

ֻנָ ( יד)ג. משה אינו יורד מן ההר עד אשר הגזרה מתבטלת:  ָ֑  ֶחםַויִֻ ֹקָו ֶ   הָרָע  ַעלָֽה   קי  ֻבֶ   רֲאש  וֹ  ֹותַלֲעש    רֻדִ ַעֻמּ  :ל 

 כל מה ששמע.ד. אין משה מותיר את הלוחות בהר או מנפץ אותן בהר, למרות 

 ד. הקב"ה מבקש לקחת את הלוחות ממנו, מתפתח 'מאבק' בו מנצח משה והוא יורד עם הלוחות מן ההר:

 תפיש משה והיה .שלשה ורחבן טפחים ששה אורכן היו הלחות :יונתן' ר בשם נחמן בר שמואל' ר
 ברוך הקדוש ביקש ,מעשה אותו ישראל שעשו כיון .באמצע ריוח וטפחיים ,בטפחיים ה"והקב ,בטפחיים

 דברים) :ואומר בסוף משבחו שהכתוב הוא .ממנו וחטפן משה של ידו וגברה ,משה של מידו לחוטפן הוא
 .( ד פרק ,תענית( וילנא) ירושלמי) ,החזקה היד ולכל (יב לד

בוָֻר   ֹותֲענ   קֹול  יןֵא   אֶמרַויֹֻ  ( יח)ה. על אף דברי יהושע, אין משה מנפץ את הלוחות:  ֵא   הֻג  ָ֑  ֹותֲענ   ֹולק   יןו  ָ  ֹולק   הֲחלוֻש 
עַ  יָאֹנִכ   ֹותַעֻנ   ֵֹמּ  :ש 

ש   : לעיני ישראלהוא משבר את הלוחות  ,ו. רק כאשר רואה משה את העגל ואת המחולות ֻפֹ ֵנ  ָוֶאת  ש   ֹח   יֻבִ  תַהֻלֺ

ִלֵכ   ֻתֵ   לֵמַע   םָוַּאש   ֵר   יָיָדָ֑  יש   ֻב  ַ ם םָוֲאש  ֵעיֵניֶכּ  ,יז(ט דברים) :ל 

ֻקַ  ( כ)ז. שריפת העגל:  ֶ   ֶגלֶאתָֽהֵע   חַויִֻ וֻ   רֲאש  ֹר   ָעש  ש   ֵא   ףַויִֻ ַח   ש  ֻבָ ט  ָ֑  דַע   ןַויִֻ רֻֽדָ ֶ ֵנ  ֶזר  ַויִֻ   קֲאש  ק  ַויַֻ   ִיםַהֻמַ   יַעלֻֽפ  ֵנ  ש    יֶאתֻֽב 
ל ָרֵאּ  :ִיש  

ִהי  ( ל) ח.משה עולה בשנית להר, לכפר על החטא לאחר שהוא מודיע זאת לבני ישראל: ֳחָר   ַוי  ֻמָ ה   אֶמרַויֹֻ   תִמּ ֶ  ֹמש 
ֹדָלָ֑ הֲחָטָא   םֲחָטאֶת   םַאֻתֶ   םֶאלָֽהָע   ה   הג  ַעֻתָ ֱעֶל   ו  ֹקָו   הֶאּ ָר   יאוַֻל   קֶאלֽי  ַע   הֲאַכֻפ  ם דֻב  ֶכּ את   :ַחֻטַ

שכבר  להפוך את החטא הנורא -משה רבנו עומד כסלע איתן מול כל המערכות כדי להשיג מטרה אחת
לאורך כל ההתנהלות שלו מרגע  'חוט השני'הרעיון הזה עובר כ כבסיס לתיקון הגדול. ,לאירוע מכונן ,הקר

הוא אינו מוותר על הלוחות, הוא נאבק עם האל לקחתן איתו מטה. רעיון  שהבורא סיפר לו על מעללי העם.
הותרת הלוחות  להעלותו על דל שפתיו.שלולא היה כתוב בירושלמי ספק אם מי מן הפרשנים היה מעז 

בשמים היתה מפרנסת מן הסתם את 'אוהבי ישראל' בכל הדורות, ואפשר שהיתה מהווה בסיס ליצירת דת 
 נוספת. עדיף לוחות שבורים בארון מלוחות שלמים בשמים.

. על יסוד זה כותב הרב קוק פיסקה בעלת מעשה התפרצות חינוכיהינה  לעיני ישראלשבירת הלוחות 
"לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי תורה, ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, בא העניין  תעוזה:

מנסח הנצי"ב . זהו מעשה מכוון כדי להשפיע על עם ישראל. ערפילי טוהר פיסקה ל() ",על ידי התפרצות..
הם )את ולהסעיר דעתם, בראותם אשר משה משבר לעיני : "משום שרצה משה לשבור את לב העםזאת כך

נעצבים עד שלא ימצאו ידיהם למחות על כל מה שעשה שנשברה  הלוחות שהיא( סגולה נפלאה כזו ויהיו
 בעולם".  לעיניהם סגולה שאין כמוה

עתה לאחר מדוע הוא עולה שנית? הלא טרם רדתו אין משה רבנו יורד מן ההר עד אשר הגזרה מתבטלת?  
נכנע ומוכן לשוב בתשובה שלמה, והוא אף הוכיח זאת שראה במו עיניו כי רוב רובו של עם ישראל 



 

 

עזרא על אתר, בפירוש -הוא מבקש לחזור לנקודת ההתחלה, לקבלת הלוחות. כך כותב האבן ,במעשים
 הארוך:

 כאשר, ישראל על לכפר השם לפני להתנפל ההר אל לשוב - אעלה ועתה. רדתו יום - ממחרת ויהי( ל)
 . ישראל עם ברית לכרות אחרות לוחות יכתוב אולי, פירשתי
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