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פרשת כי תשא תשע"ט
בעניין עגל הזהב ועגל ירבעם
שמות פרק לב

רש"י

(א) כי בשש משה  -כתרגומו ,לשון איחור ,וכן בשש רכבו,
(א) ַוי ְַרא ָהעָ ם כִּ י בֹשֵׁ ש מ ֶֹׁשה ל ֶָׁר ֶׁדת ִּמן ָההָ ר וַ י ִָּק ֵׁהל הָ עָ ם עַ ל
ֹלהים אֲ שֶׁ ר ֵׁי ְלכּו לְ ָפנֵׁינּו כִּ י (שופטים ה כח) ,ויחילו עד בוש (שם ג כה) כי כשעלה משה
ֹאמרּו ֵׁא ָליו קּום עֲשֵׁ ה לָנּו אֱ ִּ
ַאהֲ רֹן וַ י ְ
להר אמר להם לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות.
זֶׁה מֹשֶׁ ה הָ ִּאיש אֲ שֶׁ ר ֶׁה ֱע ָלנּו ֵׁמ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ַריִּם ל ֹא יָדַ עְ נּו ֶׁמה הָ יָה
כסבורים הם ,שאותו יום שעלה מן המנין הוא ,והוא אמר
לֹו( :ב) וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵׁהֶׁ ם ַאהֲ רֹן פָ ְרקּו נִּזְ ֵׁמי הַ זָהָ ב אֲ שֶׁ ר בְ ָאזְ נֵׁי
ּובנ ֵֹׁתיכֶׁם וְ הָ בִּ יאּו ֵׁאלָי( :ג) ַו ִּי ְת ָפ ְרקּו כָ ל הָ עָ ם ֶׁאת להם שלימים ,ארבעים יום ולילו עמו ,ויום עלייתו אין לילו
נְ שֵׁ יכֶׁם בְ נֵׁיכֶׁם ְ
עמו ,שהרי בשבעה בסיון עלה ,נמצא יום ארבעים בשבעה
נִּזְ מֵׁ י הַ זָ הָ ב אֲ שֶׁ ר בְ ָאזְ נֵׁיהֶׁ ם ַויָבִּ יאּו ֶׁאל ַאהֲ רֹן( :ד) ַו ִּי ַקח ִּמי ָָדם
עשר בתמוז .בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה
ֹאמרּו ֵׁאלֶׁה אֱ ֹלהֶׁ יָך
וַ יָצַ ר אֹתֹו בַ חֶׁ ֶׁרט ַו ַיע ֲֵׁשהּו עֵׁ גֶׁל מַ סֵׁ כָה וַ י ְ
יִּ ְש ָר ֵׁאל אֲ שֶׁ ר ֶׁהעֱלּוָך מֵׁ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָר ִּים( :ה) ַוי ְַרא ַאהֲ רֹן וַיִּ בֶׁ ן ִּמזְ בֵׁ ַח דמות חשך ואפילה וערבוביא לומר ודאי מת משה ,לכך בא
ערבוביא לעולם .אמר להם מת משה ,שכבר באו שש שעות
ֹאמר ַחג לַיקֹוָק מָ חָ ר( :ו) ַוי ְַשכִּ ימּו
יִּק ָרא ַאהֲ רֹן וַי ַ
לְפָ נָיו וַ ְ
ולא בא וכו' ,כדאיתא במסכת שבת (דף פט) .ואי אפשר לומר
ִּממָ חֳ ָרת וַ ַיעֲלּו עֹֹלת ַויַגִּ שּו ְשלָ ִּמים ַויֵׁשֶׁ ב הָ עָ ם לֶׁאֱ כֹל וְ שָ תֹו
וַ י ָֻקמּו לְ צַ חֵׁ ק :פ (ז) ַויְדַ בֵׁ ר יְקֹוָ ק ֶׁאל מֹשֶׁ ה לֶׁ ְך ֵׁרד כִּ י ִּשחֵׁ ת עַ ְמָך שלא טעו אלא ביום המעונן בין קודם חצות בין לאחר חצות,
שהרי לא ירד משה עד יום המחרת ,שנאמר וישכימו ממחרת
ית מֵׁ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָר ִּים( :ח) סָ רּו מַ הֵׁ ר ִּמן הַ דֶׁ ֶׁרְך אֲ שֶׁ ר
אֲ שֶׁ ר הֶׁ עֱלֵׁ ָ
ויעלו עולות :אשר ילכו לפנינו  -אלהות הרבה איוו להם :כי
ֹאמרּו
יתם עָ שּו לָהֶׁ ם עֵׁ גֶׁל מַ ֵׁסכָ ה וַ ִּי ְש ַתחֲ וּו לֹו ַו ִּיזְ ְבחּו לֹו וַי ְ
צִּ ּוִּ ִּ
זה משה האיש  -כמין דמות משה הראה להם השטן,
ֹאמר
ֵׁאלֶׁה אֱ ֹלהֶׁ יָך י ְִּש ָר ֵׁאל אֲ שֶׁ ר ֶׁהעֱלּוָך מֵׁ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָר ִּים( :ט) וַ י ֶׁ
יתי ֶׁאת הָ עָ ם הַ זֶׁה וְ ִּהנֵׁה עַ ם ְקשֵׁ ה ע ֶֹׁרף הּוא :שנושאים אותו באויר רקיע השמים :אשר העלנו מארץ
יְקֹוָק ֶׁאל מֹשֶׁ ה ָר ִּא ִּ
מצרים  -והיה מורה לנו דרך ,אשר נעלה בה ,עתה צריכין אנו
אֹותָך לְ גֹוי
(י) וְ עַ ָתה הַ נִּ יחָ ה לִּי וְ יִּ חַ ר ַאפִּ י בָ הֶׁ ם וַאֲ ַכלֵׁם וְ ֶׁאעֱשֶׁ ה ְ
לאלהות ,אשר ילכו לפנינו( :ב) באזני נשיכם  -אמר אהרן
גָדֹול:
בלבו הנשים והילדים חסים על תכשיטיהן ,שמא יתעכב
הדבר ,ובתוך כך יבא משה ,והם לא המתינו ופרקו מעל עצמן :פרקו  -לשון צווי ,מגזרת פרק ליחיד ,כמו ברכו ,מגזרת ברך:
(ג) ויתפרקו  -לשון פריקת משא ,כשנטלום מאזניהם נמצאו הם מפורקים מנזמיהם ,דישקריי"ר בלעז (לפרוק) :את נזמי -
כמו מנזמי ,כמו (שמות ט כט) כצאתי את העיר ,מן העיר( :ד) ויצר אותו בחרט  -יש לתרגמו בשני פנים האחד ,ויצר לשון
קשירה ,בחרט לשון סודר ,כמו (ישעיה ג כא) והמטפחות והחריטים( ,מלכים ב ה כג) ויצר ככרים כסף בשני חריטים .והשני,
ויצר לשון צורה ,בחרט כלי אומנות הצורפין ,שחורצין וחורטין בו צורות בזהב כעט סופר החורט אותיות בלוחות ופנקסין,
כמו (ישעיה ח א) וכתוב עליו בחרט אנוש .וזהו שתרגם אונקלוס וצר יתיה בזיפא ,לשון זיוף הוא כלי אומנות שחורצין בו
בזהב אותיות ושקדים ,שקורין בלעז ניאי"ל [תצריב שחור] ומזייפין על ידו חותמות :עגל מסכה  -כיון שהשליכו לכור ,באו
מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בכשפים ויש אומרים מיכה היה שם שיצא מתוך דמוסי בנין שנתמעך בו
במצרים ,והיה בידו שם ,וטס שכתב בו משה עלה שור ,עלה שור ,להעלות ארונו של יוסף מתוך נילוס ,והשליכו לתוך הכור
ויצא העגל :מסכה  -לשון מתכת .דבר אחר מאה עשרים וחמשה קנטרין זהב היה בו ,כגימטריא של מסכה :אלה אלהיך -
ולא נאמר אלה אלהינו ,מכאן שערב רב שעלו ממצרים ,הם שנקהלו על אהרן ,והם שעשאוהו ,ואחר כך הטעו את ישראל
אחריו( :ה) וירא אהרן  -שהיה בו רוח חיים ,שנאמר (תהלים קו כ) בתבנית שור אוכל עשב ,וראה שהצליח מעשה שטן ,ולא
היה לו פה לדחותם לגמרי :ויבן מזבח  -לדחותם :ויאמר חג לה' מחר  -ולא היום ,שמא יבא משה קודם שיעבדוהו ,זהו
פשוטו .ומדרשו בויקרא רבה (ה /י ,/ג) דברים הרבה ראה אהרן ,ראה חור בן אחותו ,שהיה מוכיחם והרגוהו ,וזהו ויבן
מזבח לפניו  -ויבן מזבוח לפניו .ועוד ראה ואמר מוטב שיתלה בי הסירחון ולא בהם ,ועוד ראה ואמר אם הם בונים אותו
המזבח ,זה מביא צרור וזה מביא אבן ,ונמצאת מלאכתן נעשית בבת אחת ,מתוך שאני בונה אותו ומתעצל במלאכתי ,בין כך
ובין כך משה בא :חג לה'  -בלבו היה לשמים ,בטוח היה שיבא משה ,ויעבדו את המקום( :ו) וישכימו  -השטן זרזם כדי
שיחטאו :לצחק  -יש במשמע הזה גלוי עריות ,כמו שנאמר (בראשית לט יז) לצחק בי ,ושפיכות דמים ,כמו שנאמר (שמואל
ב' ב יד) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ,אף כאן נהרג חור( :ז) וידבר  -לשון קושי הוא ,כמו (בראשית מב ז) וידבר אתם
קשות :לך רד  -מגדולתך ,לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם .באותה שעה נתנדה משה מפי בית דין של מעלה :שחת עמך -
שחת העם לא נאמר אלא עמך ,ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ,ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה ,הם
שחתו והשחיתו( :ט) קשה ערף  -מחזרין קשי ערפם לנגד מוכיחיהם ,וממאנים לשמוע( :י) הניחה לי  -עדיין לא שמענו,
שהתפלל משה עליהם ,והוא אומר הניחה לי ,אלא כאן פתח לו פתח והודיעו ,שהדבר תלוי בו ,שאם יתפלל עליהם לא יכלם:
במדבר פרק ט

(ח) וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵׁהֶׁ ם מ ֶֹׁשה עִּ ְמדּו וְ ֶׁא ְש ְמעָ ה ַמה ְיצַ ּוֶׁ ה ְיקֹוָק ָל ֶׁכם :פ (ט) ַויְדַ בֵׁ ר יְק ָֹוק ֶׁאל מ ֶֹׁשה לֵׁאמֹר( :י) ַדבֵׁ ר ֶׁאל ְבנֵׁי יִּ ְש ָר ֵׁאל לֵׁאמֹר
ִּאיש ִּאיש כִּ י ִּי ְהיֶׁה ָטמֵׁ א ָל ֶׁנ ֶׁפש אֹו בְ דֶׁ ֶׁרְך ְרח ָֹקה ָלכֶׁם אֹו ְל ֹדר ֵֹׁתיכֶׁם וְ עָ ָשה פ ֶַׁסח לַיק ָֹוק( :יא) בַ ח ֶֹׁדש ַה ֵׁש ִּני ְב ַא ְרבָ עָ ה עָ ָשר יֹום בֵׁ ין
ּומר ִֹּרים י ֹאכְ לֻהּו( :יב) ל ֹא י ְַש ִּאירּו ִּמ ֶׁמנּו עַ ד ב ֶֹׁקר וְ עֶׁ צֶׁ ם ל ֹא י ְִּש ְברּו בֹו כְ כָל חֻ ַקת ַהפֶׁ ַסח ַיעֲשּו אֹתֹו:
הָ עַ ְרבַ יִּ ם ַיעֲשּו אֹתֹו עַ ל מַ ּצֹות ְ
מעֲדֹו
יה כִּ י ָק ְרבַ ן יְקֹוָק ל ֹא ִּה ְק ִּריב ְב ֹ
(יג) וְ הָ ִּאיש אֲ שֶׁ ר הּוא טָ הֹור ּובְ דֶׁ ֶׁרְך ל ֹא הָ יָה וְ חָ דַ ל לַ עֲשֹות ַהפֶׁסַ ח וְ נִּכְ ְר ָתה ַה ֶׁנפֶׁש ַה ִּהוא ֵׁמעַ ֶׁמ ָ
יִּהיֶׁה לָכֶׁם וְ לַ גֵׁר
חֶׁ ְטאֹו יִּ שָ א הָ ִּאיש הַ הּוא( :יד) וְ כִּ י יָגּור ִּא ְתכֶׁם גֵׁר וְ עָ שָ ה ֶׁפ ַסח לַיקֹוָק כְ חֻ ַקת ַה ֶׁפ ַסח ּוכְ ִּמ ְשפָטֹו ֵׁכן ַיע ֲֶׁשה חֻ ָקה ַא ַחת ְ
ּוביֹום הָ ִּקים ֶׁאת הַ ִּמ ְשכָן כִּ ָסה הֶׁ עָ נָן ֶׁאת הַ ִּמ ְשכָן ְלא ֶֹׁהל ָהעֵׁ דֻת ּובָ עֶׁ ֶׁרב י ְִּהיֶׁה עַ ל ַה ִּמ ְשכָן כְ ַמ ְר ֵׁאה ֵׁאש עַ ד
ּולְאזְ ַרח הָ ָא ֶׁרץ :פ (טו) ְ
ֶׁ
ּוב ְמקֹום
ב ֶֹׁקר( :טז) כֵׁן ִּי ְהיֶׁה ָת ִּמיד ֶׁהעָ נָן ְי ַכ ֶׁסנּו ּומַ ְר ֵׁאה ֵׁאש ָל ְילָ ה( :יז) ּולְפִּ י הֵׁ עָ לֹות ֶׁהעָ נָן ֵׁמעַ ל ָהא ֶֹׁהל וְ ַאחֲ ֵׁרי כֵׁן י ְִּסעּו ְבנֵׁי יִּ ְש ָר ֵׁאל ִּ
אֲ שֶׁ ר יִּ ְשכָן שָ ם ֶׁהעָ נָן שָ ם יַחֲ נּו בְ נֵׁי י ְִּש ָר ֵׁאל( :יח) עַ ל פִּ י ְיקֹוָק י ְִּסעּו ְבנֵׁי י ְִּש ָר ֵׁאל וְ עַ ל פִּ י יְקֹוָק יַחֲ נּו כָל י ְֵׁמי אֲ ֶׁשר יִּ ְשכֹן ֶׁהעָ נָן עַ ל
יִּהיֶׁה
ּובהַ אֲ ִּריְך הֶׁ עָ ָנ ן עַ ל הַ ִּמ ְשכָן י ִָּמים ַר ִּבים וְ שָ ְמרּו בְ נֵׁי י ְִּש ָר ֵׁאל ֶׁאת ִּמ ְש ֶׁמ ֶׁרת יְקֹוָק וְ ל ֹא י ִָּסעּו( :כ) וְ יֵׁש אֲ ֶׁשר ְ
הַ ִּמ ְשכָן יַחֲ נּו( :יט) ְ
הֶׁ עָ נָן י ִָּמים ִּמ ְספָר עַ ל הַ ִּמ ְשכָ ן עַ ל פִּ י יְקֹוָ ק יַחֲ נּו וְ עַ ל פִּ י יְק ָֹוק יִּסָ עּו( :כא) וְ יֵׁש אֲ ֶׁשר י ְִּהיֶׁה ֶׁהעָ ָנן ֵׁמעֶׁ ֶׁרב עַ ד ב ֶֹׁקר וְ ַנעֲלָה ֶׁהעָ נָן בַ ב ֶֹׁקר
וְ נָסָ עּו אֹו יֹומָ ם ָולַ ְילָה וְ ַנ ֲעלָה הֶׁ עָ נָן וְ נָסָ עּו:
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מלכים א פרק יב

ירּושלַ ִּם וְ שָ ב לֵׁב
(כו) וַי ֹאמֶׁ ר י ָָרבְ עָ ם ְבלִּבֹו עַ ָתה ָתשּוב הַ מַ ְמ ָלכָ ה ְלבֵׁ ית דָ וִּ ד( :כז) ִּאם ַי ֲע ֶׁלה הָ עָ ם ַהזֶׁה לַ עֲשֹות זְ בָ ִּחים ְבבֵׁ ית ְיקֹוָק ִּב ָ
הּודה( :כח) וַ ִּיּוָ עַ ץ הַ ֶׁמלְֶׁך וַ יַעַ ש ְשנֵׁי עֶׁ גְ לֵׁי זָ ָהב
הָ עָ ם הַ זֶׁה ֶׁאל אֲ ֹדנֵׁיהֶׁ ם ֶׁאל ְר ַחבְ עָ ם מֶׁ לְֶׁך יְ הּודָ ה וַהֲ ָרגֻנִּי וְ שָ בּו ֶׁאל ְרחַ בְ עָ ם ֶׁמלְֶׁך יְ ָ
ֹלהיָך י ְִּש ָר ֵׁאל אֲ שֶׁ ר הֶׁ עֱלּוָך מֵׁ ֶׁא ֶׁרץ ִּמ ְצ ָר ִּים( :כט) ַוי ֶָׁשם ֶׁאת ָה ֶׁא ָחד ְבבֵׁ ית ֵׁאל וְ ֶׁאת
וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵׁהֶׁ ם ַרב ָלכֶׁם מֵׁ עֲלֹות יְרּושָ ַל ִּם ִּהנֵׁה אֱ ֶׁ
הָ ֶׁאחָ ד נ ַָתן בְ דָ ן( :ל) ַויְ ִּהי הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה לְ חַ טָ את וַ ֵׁי ְלכּו הָ עָ ם ִּלפְ נֵׁי הָ ֶׁאחָ ד עַ ד ָדן:
מלכים ב פרק יז פסוק טז

ירה וַ יִּ ְש ַתחֲ וּו ְלכָל ְצבָ א ַה ָש ַמיִּם וַ יַעַ ְבדּו ֶׁאת
ֹלהיהֶׁ ם ַו ַיעֲשּו לָהֶׁ ם ַמסֵׁ כָה שנים ְשנֵׁי ֲע ָגלִּים ַו ַיעֲשּו אֲ שֵׁ ָ
ַויַעַ זְ בּו ֶׁאת כָל ִּמצְ ֹות יְ קֹוָק אֱ ֵׁ
הַ בָ עַ ל:
דברי הימים ב פרק לג

רש"י

אֹוסיף לְהָ ִּסיר ֶׁאת ֶׁרגֶׁל י ְִּש ָר ֵׁאל ֵׁמעַ ל ָהאֲ דָ מָ ה
(ח) וְ ל ֹא ִּ
אֲ שֶׁ ר הֶׁ עֱמַ ְד ִּתי לַאֲ ב ֵֹׁתיכֶׁם ַרק ִּאם י ְִּש ְמרּו לַ עֲשֹות ֵׁאת
תֹורה וְ הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפ ִָּטים
יתים ְל ָכל הַ ָ
כָל אֲ שֶׁ ר צִּ ּוִּ ִּ
ְהּודה וְ י ְֹשבֵׁ י יְרּושָ ָל ִּם
בְ יַד מֹשֶׁ ה( :ט) וַ י ֶַׁתע ְמנַשֶׁ ה ֶׁאת י ָ
לַ עֲשֹות ָרע ִּמן הַ גֹויִּם אֲ שֶׁ ר ִּה ְש ִּמיד ְיקֹוָק ִּמפְ נֵׁי ְבנֵׁי
יִּ ְש ָר ֵׁאל:

(ח) ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל  -מוסב על פסוק של מעלה
והכל קובלנא הוא כלומר הקדוש ברוך הוא אומר כך אמרתי אל
דוד ואל שלמה בבית הזה אשים שמי שם לעולם וגם הבטחתים
לא אוסיף להסיר רגל ישראל מעל האדמה רק אם ישמרו וגו'
ועתה ויתע מנשה וגו' נמצא שעל ידו נסתלקה שכינה וגם אנו
עדיין בגלות על ידו:
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