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Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Ki-Tissa 
 

ל־ ַֽאֲהרֹ֗ן וַּיֹֽאְמרּ֤ו ֵאָליו֙ קּ֣ום ׀ ֲעֵׂשה־ ָל֣נּו ֱאֹלִה֗ים ֲאֶׁש֤ר יְֵֽלכּו֙ ְלָפֵנ֔ינּו ִּכי־ ֶז֣ה ׀   וַַּיְ֣רא ָהָע֔ם ּכִֽי־ בֵׁשׁ֥ש מֶׁש֖ה ָלֶרֶ֣דת ִמן־ ָהָה֑ר וִַּיָּקֵה֨ל ָהָע֜ם עַֽ
ֱעָל֨נּו֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַרִ֔ים ֹל֥א ָיַדְ֖ענּו ֶמה־ ָהָ֥יה ֽלֹו׃  מֶׁש֣ה ָהִא֗יׁש ֲאֶׁש֤ר הֶֽ

ֲרקּו֙ ִנְזֵמ֣י ַהָּזָה֔ב ֲאֶׁשר֙ ְּבָאְזֵנ֣י ְנֵׁשיֶכ֔ם ְּבֵניֶכ֖ם ּוְבנֵֹֽתיֶכ֑ם ְוָהִב֖יאּו ֵאלָֽי׃  וַֹּי֤אֶמר ֲאֵלֶהם֙ ַֽאֲהרֹ֔ן ּפָֽ
ן׃ ל־ ַֽאֲהרֹֽ ֲרקּו֙ ָּכל־ ָהָע֔ם ֶאת־ ִנְזֵמ֥י ַהָּזָה֖ב ֲאֶׁש֣ר ְּבָאְזֵניֶה֑ם וַָּיִב֖יאּו אֶֽ  וַּיְִֽתּפָֽ

ִים׃ ֱעלּ֖וָך  ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצרָֽ  וִַּיַּק֣ח ִמָּיָד֗ם וַָּיַ֤צר ֹאתֹו֙ ַּבֶחֶ֔רט וַּֽיֲַֽעֵׂש֖הּו ֵעֶ֣גל ַמֵּסָכ֑ה וַֹּי֣אְמרּ֔ו ֵאֶּ֤לה ֱאֹלֶה֨יָך֙ ִיְׂשָרֵא֔ל ֲאֶׁש֥ר הֶֽ
 

 עגל מסכה. כיון שהשליכו לאור בכור, באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בכשפים, ויש אומרים מיכה היה שם,
 שיצא מתוך דמוסי בנין שנתמעך בו במצרים (סנהדרין קא׃), והיה בידו ״שם וטס ״שכתב בו משה ״עלה שור, עלה שור״ להעלות

 ארונו של יוסף מתוך נילוס, והשליכו לתוך הכור, ויצא העגל !
 

 ��רבינו בחיי בפרשת כי תשא מתאר את השתלשלות הדברים של חטא העגל :
 (שמות פרק ל״ב)

 
  ״וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר – זה היה בט״ז בתמוז, כיצד ?

  הרי שנתנה תורה בששה בסיון
  וכל ששת הימים כסה הענן את ההר,

  זהו שכתוב (שמות כ״ד:ט״ז) ויכסהו הענן ששת ימים,
  ובו ביום, בששי נתנה התורה,

  וביום המחרת עלה : שנאמר (שם) ויקרא אל משה ביום השביעי
  ועמד שם ארבעים יום,

  הוא שכתוב אחריו ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה,
 אימתי הם כלים ? בי״ז בתמוז !

 שהרי אמר להם : לסוף ארבעים יום אני בא לשש שעות מן היום !
 

 והם טעו בחשבון וחשבו יום שביעי שעלה בו מן החשבון, והם כלים ביום ט״ז של תמוז, -וזהו : וירא העם כי בושש משה ! ראו כי
  באו שש שעות מן היום, ומשה לא בא ! וחשבו שנתעכב שם ושוב לא יבא.

 
  ואמרו במדרש : כי השטן הביא חשך וערבוביא לעולם, והראה להם לישראל דמות מטתו,

 ולכך אמרו : קום עשה לנו אלהים !
 

 ומשה אמר להם ארבעים יום שלמים !
  ויום השביעי שעלה בו אינו מן המנין

  ואז היו כלים בי״ז בתמוז,
 

 וזהו שכתוב : וישכימו ממחרת !
  הוא ממחרת ט״ז, שהוא י״ז בתמוז, שבו הקריבו קרבנות העגל

  ובו ביום לשש שעות, בא משה, ושבר הלוחות,
  והוא שקבלו רז״ל בי״ז בתמוז נשתברו הלוחות

 
  למחרתו בי״ח בתמוז שרף את העגל
  ודן את עובדיו וצוה לבני לוי להרגם,

  למחרתו בי״ט עלה אל האלהים וישב שם ארבעים יום בתפלה מתחנן ומתפלל לכפר עליהם על מעשה העגל,
 

  הוא שכתוב במשנה תורה (דברים ט׳:כ״ה) את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי,
 אימתי היו כלים ? בראש חודש אלול !

 ובראש חדש אלול עלה להר , שכן נאמר לו (שמות ל״ד:ב׳) ועלית בבקר אל הר סיני, וישב שם ארבעים יום אחרים לקבל לוחות
  שניות,

 ואימתי היו כלים ?ביום הכפורים !
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  בו נתכפר לו אותו עון והוריד בידו לוחות שניות והיה יום סליחה וכפרה,

 
  למחרתו של יום הכפורים התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן.

 הא למדת מזה כי עון העגל היה קודם פרשת כי תשא, וכפי מדרש רז״ל ״ונתנו איש כופר נפשו שבא לכפר על מעשה העגל אין
 מוקדם ומאוחר בתורה !

 
 א) איך ייתכן שרק ארבעים יום לאחר קבלת התורה שהכריזו נעשה ונשמע, כבר חטאו בעגל ?

 
 ב) איך אפשר שלאחר כל הנסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים : עשרה מכות, קריעת ים סוף, אכלו את המן, שתו

 מבאר מרים, ראו את ענני הכבוד ועמוד האש שירדו מן השמים, יעשו עגל מזהב ויאמרו ״אלה אלהיך ישראל..״ ?
 האם היו משוגעים ? הלא הם נקראו ״דור דעה״ !?

 
  ג) למה הם בחרו דוקא בצורת עגל, כמו שכתוב בתהילים ״וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב״ (תהילים ק״ו-כ׳) ?

 -ולמה דוקא מזהב ?
 

 ד) חטא העגל הוא כמו חזרה על חטאו של אדם הראשון
 -שהרי שני החטאים האלו חידשו את החיוב מיתה !

 
 -כי כשאדם אכל מעץ הדעת נתחייב מיתה.

 ״ביום אכלך ממנו מות תמות״
 -ובקבלת לוחות הברית היתה המיתה צריכה להיבטל ! כמו שכתוב : ״חרות על הלוחות-חרות ממלאך המוות״ !

  (מדרש תנחומא פרשת כי תשא פרק טז)
 

 ובתהילים (פ״ו) כתוב :
 ״אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם״

 דהיינו שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל לא ימותו לעולם !
 

 -ורש״י מפרש : ״אלהים אתם - מלאכים !
 שכשנתתי לכם את התורה, נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט עוד בכם״

 
  -אלא שלא הצליחו לעמוד במדרגה זו ונפלו ממנה בחטא העגל,

 ואז נאמר עליהם : אכן ״כאדם״ תמותון !
 

 -אז צריך להבין מה הקשר בין חטא העגל, לחטא אדם הראשון ?
 

 ה) אנחנו מוצאים עוד רמז לקשר שביניהם,שאדם הראשון אכל פרי ״עץ הדעת טוב ורע״
 וחטא העגל נעשה על ידי ״הערב רב״ שהסיתו את ישראל

ִים׃ ֱעֵל֖יָת  ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצרָֽ  וכמו שאמר הקב״ה למשה : ֶלְך־ ֵר֕ד ִּכ֚י ִׁשֵח֣ת ַעְּמָך֔ ֲאֶׁש֥ר הֶֽ
 ורש״י מפרש : שחת עמך. ״שחת העם״ לא נאמר, אלא ״עמך״, ״ערב רב״ שקבלת מעצמך וגיירתם, ולא נמלכת בי, ואמרת טוב

 שידבקו גרים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו׃
 

 ��״ערב רב״ בגימטריא ״דעת״ (474)
 -וראשי תיבות של ״ערב רב״ זה : ״רע״

 -דהיינו ״דעת רע״ כמו ״בעץ הדעת טוב ורע״
 

ם׃ ַקְדִּת֥י ֲעֵלֶה֖ם ַחָּטאתָֽ  ו) ּוְביֹ֣ום ָּפְקִד֔י ּופָֽ
  רש״י מפרש :

  ״עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד,
  ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה, עם שאר העונות,

 ואין פורענות באה על ישראל, שאין בה קצת מפרעון עון העגל״ !
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 -קשה להבין :

 למה אנחנו צריכים לשלם על עוון העגל ?
 -הרי כתוב :

תּו !?  ֹלא יּוְמתּ֤ו ָאבֹות֙ ַעל־ ָּבִנ֔ים, ּוָבִנ֖ים ֹלא יּוְמתּ֣ו ַעל־ ָאבֹ֑ות, ִא֥יׁש ְּבֶחְטאֹ֖ו יּומָֽ
 

 ואע״פ שכתוב : ֹּפֵ֠ק֠ד ֲעֹו֨ן ָאֹב֧ת ַעל־ ָּבִנ֛ים !?
 -הגמרא בברכות דף ז׳ שואלת שיש סתירה :

 ״ כתיב פקד עון אבות על בנים !
 וכתיב ובנים לא יומתו על אבות !

 ורמינן קראי אהדדי !!?
 

  ומשנינן : לא קשיא :
 הא כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם !

 הא כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם!״
 

 -אז למה אנחנו משלמים על חטא העגל של אבותינו, והרי אנחנו לא חוטאים בעגל !??
 

 -וכמו שכתוב בנביא יחזקאל :
Ezekiel Chap. 18, 2 

 ״אבות יאכלו בסר, ושני הבנים תקהינה ?״
 

 ז) רש״י הקדוש מביא בשם רבי משה הדרשן את הקשר שיש בין ״פרה אדומה״ ״לחטא העגל״ שהפרה אדומה באה לכפר על עוון
 העגל :

 ��משל לבן שפחה, שטינף פלטין של מלך, אמרו ״תבא אמו ותקנח צואת בנה״ : כך תבא פרה,ותכפר על העגל !
 

 -צריך להבין איך המשל דומה לנמשל ?
 הלא השפחה בוודאי שיכולה לקנח צואת בנה ! אבל איך ״הפרה אדומה״ שהיא ״בשר ודם״ תקנח את צואת ״בנה״, שהוא עגל

 מזהב ?״
 

 ח) הנה בפניכם כל דברי רש״י בשם רבי משה הדרשן שמבאר איך כל פרט ממצות פרה אדומה קשור לחטא העגל :
 

 ויקחו אליך. משלהם, כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם׃ פרה אדומה. משל לבן שפחה שטינף
 פלטין של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל׃ אדומה. על שם אם יאדימו כתולע (ישעיה א, יח),
 שהחטא קרוי אדום׃ תמימה. על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו לתמותם׃ לא עלה

 עליה עול. כשם שפרקו מעליהם עול שמים׃ אל אלעזר הכהן. כשם שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את
 העגל, לא נעשית עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה סניגור׃ ושרף את הפרה. כשם שנשרף העגל׃ עץ ארז ואזוב ושני תולעת. ג'
 מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב נמוך מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה וחטא,

 ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו׃ למשמרת. כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות, שאין לך פקודה שאין בה מפקודת
 העגל, שנאמר וביום פקדי ופקדתי וגו' (שמות לב, לד), וכשם שהעגל מטמא כל העוסקין בו, כך פרה מטמאה כל העוסקין בה, וכשם

 שנטהרו באפרו שנאמר ויזר על פני המים וגו' (שם כ), כך ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת !
 

  ��אז צריך להבין
  מה הטעם שבאמת מצות הפרה אדומה, מכפרת על חטא העגל ?

 
 ט) יש לשים לב שהטומאה היחידה, שמטהרת הפרה אדומה היא ״טומאת מת״ ולא שאר טומאות ! מדוע ?

 
 
 
 
 

 -ציטוטים לתשובה :
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Proverbes Chap. 14, 4 
 ״ורוב תבואות בכח שור״

 
 ��הרמב״ן מביא מדרש ומביאו רבינו בחיי . בפרשת כי תישא :

 ורז״ל למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו אמרו (שמות ג׳:ז׳) ראה ראיתי את עני עמי, אמר לו הקב״ה למשה משה אתה רואה
 ראיה אחת ואני רואה שתים, אתה רואה אותם באים לסיני ומקבלים תורתי ואני רואה אותם היאך מתבוננים בי כשאני יוצא בקרונין

 שלי ליתן להם את התורה שנאמר (תהלים ס״ח:י״ח) רכב אלהים רבותים וגו׳, ושומטין אחד מטטראמולין שלי שכתוב (יחזקאל א׳:י׳)
 ופני שור מהשמאל לארבעתם ומכעיסים אותי בו. טטרא פי׳ ארבע, מולין פרדות כמו מולאות של בית רבי, וטטראמולין הוא משל

 לארבע חיות הנושאות המרכבה
 

 �� ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלוִי, ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר (משלי ח),
 ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ״ֵיׁש״ ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא

 
 -כל המציאות של העולם הקיים רמוזה במילה ״יש״ (כי השם ברא יש-מאין)

 והיא בנויה במערכת של 310 עולמות
  -בהתחלה כל העולמות היו מאירים באור השכינה

 -אבל חטא העגל גרם למיעוט האור
 -יש״ בגימטריא 310
 עגל״ בגימטריא 103

  אם נוריד 103 מ310 יישאר 207
 אור בגימטריא 207

 -זאת אומרת שהעגל החשיך 103 עולמות
 ונשאר אור השכינה רק ב207 עולמות

 
 הגמרא בפסחים דף קיז :

 אמר ריב"ל : בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים : בנצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהלה בתפילה,
 בהודאה, בהללויה. גדול מכולם הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת.

 
 -ובאיזה מזמור כתב דוד המלך ״הללויה״ בפעם הראשונה ?

 במזמור 104 לאחר 103 מזמורים בגימטריה עגל
 -כי הללו-יה פירושו : שאור השם יתברך יאיר גם במאה ושלש עולמות החשוכים בגלל העגל

  (השורש הלל-זה אור ! לדוגמא
Iyov Chap. 29, 3 

 ״בהלו נרו״ עלי ראשי לאורו אלך חשך
Job Chap. 31, 26 

 אם אראה ״אור כי יהל״ וירח יקר הלך)
 

  וזה יהיה בימות המשיח,כשיתוקן עולם במלכות שדי-שאז יתקיים הפסוק :
Tehilim Chap. 104 

 יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללו יה
 

 ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל׃ אדומה. על שם אם יאדימו כתולע (ישעיה א, יח), שהחטא קרוי אדום׃ תמימה. על
 שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו לתמותם׃ לא עלה עליה עול. כשם שפרקו מעליהם עול
 שמים׃ אל אלעזר הכהן. כשם שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את העגל, לא נעשית עבודה זו על ידו,
 שאין קטיגור נעשה סניגור׃ ושרף את הפרה. כשם שנשרף העגל׃ עץ ארז ואזוב ושני תולעת. ג' מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש

 שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב נמוך מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה וחטא, ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת
 ויתכפר לו׃ למשמרת. כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות, שאין לך פקודה שאין בה מפקודת העגל, שנאמר וביום פקדי

 ופקדתי וגו' (שמות לב, לד), וכשם שהעגל מטמא כל העוסקין בו, כך פרה מטמאה כל העוסקין בה, וכשם שנטהרו באפרו שנאמר
 ויזר על פני המים וגו' (שם כ), כך ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת !
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  ��אז צריך להבין

  מה הטעם שבאמת מצות הפרה אדומה, מכפרת על חטא העגל ?
 

 ט) יש לשים לב שהטומאה היחידה, שמטהרת הפרה אדומה היא ״טומאת מת״ ולא שאר טומאות ! מדוע ?
 ציטוטים לתשובה :

 
Proverbes Chap. 14, 4 

 ״ורוב תבואות בכח שור״
 

 ��הרמב״ן מביא מדרש ומביאו רבינו בחיי . בפרשת כי תישא :
 ורז״ל למדו אותנו הענין הזה והם שגלו סודו אמרו (שמות ג׳:ז׳) ראה ראיתי את עני עמי, אמר לו הקב״ה למשה משה אתה רואה

 ראיה אחת ואני רואה שתים, אתה רואה אותם באים לסיני ומקבלים תורתי ואני רואה אותם היאך מתבוננים בי כשאני יוצא בקרונין
 שלי ליתן להם את התורה שנאמר (תהלים ס״ח:י״ח) רכב אלהים רבותים וגו׳, ושומטין אחד מטטראמולין שלי שכתוב (יחזקאל א׳:י׳)

 ופני שור מהשמאל לארבעתם ומכעיסים אותי בו. טטרא פי׳ ארבע, מולין פרדות כמו מולאות של בית רבי, וטטראמולין הוא משל
 לארבע חיות הנושאות המרכבה

 
 �� ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלוִי, ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְׁשלׁש ֵמאֹות ַוֲעָׂשָרה עֹוָלמֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר (משלי ח),

 ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ״ֵיׁש״ ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא
 

 -כל המציאות של העולם הקיים רמוזה במילה ״יש״ (כי השם ברא יש-מאין)
 והיא בנויה במערכת של 310 עולמות

  -בהתחלה כל העולמות היו מאירים באור השכינה
 -אבל חטא העגל גרם למיעוט האור

 -יש״ בגימטריא 310
 עגל״ בגימטריא 103

  אם נוריד 103 מ310 יישאר 207
 אור בגימטריא 207

 -זאת אומרת שהעגל החשיך 103 עולמות
 ונשאר אור השכינה רק ב207 עולמות

 
 הגמרא בפסחים דף קיז :

 אמר ריב"ל : בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים : בנצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהלה בתפילה,
 בהודאה, בהללויה. גדול מכולם הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת.

 
 -ובאיזה מזמור כתב דוד המלך ״הללויה״ בפעם הראשונה ?

 במזמור 104 לאחר 103 מזמורים בגימטריה עגל
 -כי הללו-יה פירושו : שאור השם יתברך יאיר גם במאה ושלש עולמות החשוכים בגלל העגל

  (השורש הלל-זה אור ! לדוגמא
Iyov Chap. 29, 3 

 ״בהלו נרו״ עלי ראשי לאורו אלך חשך
Job Chap. 31, 26 

 אם אראה ״אור כי יהל״ וירח יקר הלך)
 

  וזה יהיה בימות המשיח,כשיתוקן עולם במלכות שדי-שאז יתקיים הפסוק :
Tehilim Chap. 104 

 יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללו יה
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