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חטא העגל – מה זה?

העולם  את  להביא  האפשרות  את  הפסדנו  הראשון  אדם  חטא  בגלל 
לנצחיות ולגאולה שלמה. אחרי זמן מתן תורה, בגלל חטא העגל, הפסדנו 
עוד הזדמנות להגיע לגאולה שלמה. חלק מהציטוטים שאביא פה הם של 
הרב מנדל קססין שליט"א )לאקוואד(. הוא אמר שמשה רבינו היה צריך 
להיות משיח בן יוסף. אם הוא היה מצליח להביא לכלל ישראל את הלוחות 

הראשונים הוא היה מתגלה, ומיד היה מגיע זמן הגאולה. 

שאלה ראשונה: כתוב בחז"ל שלא ישראל הם שעשו את העגל, אלא 
הערב רב, וזו הסיבה ללשון הפסוק )שמות לב ד(: "ויאמרו, אלה א-להיך 

ישראל אשר העלוך מארץ מצרים". אם כן, למה נענשו ישראל על זה?

שאלה שניה: למה ה' אמר בפסוק )שמות לב לה(: "העגל אשר עשה 
אהרן", כלומר האחריות היא עליו, אם זה היה הערב רב? 

שאלה שלישית: כתוב בחז"ל שאהרון הסכים לעשות את העגל כיוון 
שראה שהם הלכו לחור וביקשו ממנו לעשות את עגל הזהב, אך חור לא 
הסכים, והרגו אותו. אהרון סבר לעצמו, אם אני לא אעשה העגל יהרגו גם 
אותי, ואז יהיה לישראל חטא גדול שיהרגו גם את חור וגם את הכהן הגדול. 
לא הייתה לו בעיה למות על קידוש השם, אבל הוא עשה זאת כדי שישראל 
שלא יענשו על ההריגות. אם כן, למה הוא נענש, הרי הכוונה שלו הייתה 

טובה?

שאלה רביעית: אם משה רבינו היה משיח בן יוסף, מי היה צריך להיות 
משיח בן דוד?

התשובה: חור היה צריך להיות משיח בן דוד. החטא של כלל ישראל 
לא היה עגל הזהב. החטא שלהם  היה שלא שמרו על חור מפני הערב רב 
שלא יהרגו אותו, ושלא שמרו על אהרון הכהן ולכן הוא פחד שיהרגו אותו. 

החטא העיקרי היה "לא תעמוד על דם רעך".

זו מצווה שגם היום בהתחלתה דגולה מוכרחים לתקן, ובזה נזכה לגאולה 
שלמה בקרוב ממש.
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הכהן?  אהרון  חטא  במה  והשלישית,  השניה  השאלה  נשארת  אבל 
התירוץ הוא שהוא היה צריך למסור את נפשו לה' בכל זאת, וה' היה כבר 
במאמר  שאמרנו  מה  זה  ישראל.  כלל  ואת  אותו  להציל  הדרך  את  מוצא 
הקודם, שיהודי צריך לעשות את רצון ה' במדרגתו עד כלות נשמתו בכל 
כמו  החמורות,  העבירות  על שלוש  לשמור  ובעיקר  ובלי חשבונות,  מחיר 
שכתוב )דברים ד' כט'( "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך"; וה' כבר יסדר 

את כל העניינים והחשבונות של העולם אחרי זה.
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עבודת ה’ כיום

לסיכום

אם יהודי לומד להקשיב לקול הפנימי שלו, שהוא באמת קול ה' ורצון 
שייכות  מצוות  ואילו  הוא  מדרגה  באיזו  לדעת  בעיה  לו  תהיה  לא  אז  ה', 
לו, כמו שאמרו חז"ל "אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם אלא 
אם כן יכול לעמוד בו" )שמות רבה, לד, א(. אם נעשה כך, לא תהיה שום 
גאווה ושנאת חינם שמגיעות מן האגו כשמקיימים מצוות שלא לשמן ולא 
במדרגה שלנו, ולא נחזור על חטא אדם הראשון וחטא העגל, כיוון שאנחנו 
נתנהג לפי הקול הפנימי שלנו ורצון הבורא, ולא לפי רצונות אחרים. וכיוון 
שזה רצון הבורא, אפשר להיות בטוחים שיהיה הכי טוב לכולם: לו, לאשתו, 

לילדיו, להורים שלו ולכלל ישראל.

ועם הדרכים האלה נזכה להתקרב לאט לאט לקודשא בריך הוא, ונהיה 
והתגלות השכינה  ומלך המשיח,  לטוב  זכור  הנביא  אליהו  לביאת  מוכנים 

בבית המקדש השלישי בקרוב ממש.

תם ונשלם בעזרת ה' 
כ"ה מנחם אב תשע"ז.




