
 
 

 
 חברים יקרים,

 
 שבנו אל פרשת עגל הזהב.

 
 למען האמת, אני לא זוכר מתי אי פעם עזבנו אותה.

 
  עגל הזהב חי ודוקר בלבבנו.

 
.fak e - עגל הזהב הוא כל מה שלא אמיתי, כל מה ש  

 
  אבל מה אמיתי? ומה לא?

 
 (שמות ל"ב, א') ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו

  ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו.
 

 הכל כאן מעוות! העם אמנם יודע שמשה הוא "רק" איש, ולא אלוהים - הם אומרים זאת במפורש - ובכל זאת,
  הם בטוחים שהוא בעל כוחות, וכי הוא זה אשר הוציא אותם ממצרים, כביכול.

 
 הם לא טיפשים! אלא אם כן, כולנו טיפשים. האם אנחנו לא מצפים ממנהיגינו שיעשו ניסים ונפלאות? שיביאו

 שלום, שינצחו בכל מלחמה, ורצוי מיד, וכדאי שלא יהיו הרוגים - לא שלנו ולא שלהם - ושיורידו את מחירי
 הדיור, ושיהיו מספיק מיטות בבתי החולים, ושימגרו את השחיתות, ושיכריחו את החרדים להתגייס, ושלא

  יבקשו הפרדה בין חיילים וחיילות, ושהכנרת תתמלא….
 

 האם לא בגלל זה אנחנו הולכים לבחירות ב - 9 באפריל?
 

  עמוק בפנים כולנו מחכים למשיח. לכן כולנו גם נתאכזב. בודאות.
 

  לא השתנה כלום. בדיוק כמונו, הם מבקשים מאהרון שיעשה להם אלוהים!
 

  ואהרון, מסיבות לא ברורות, נענה לבקשתם:
 (ב) ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבאְׇזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי. (ג) ַוִּיְתָּפְרקּו כׇּל

  ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבאְׇזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהרֹן.
 

 יש הטוענים שהוא ניסה להרוויח זמן עד שמשה יחזור. אבל זה לא עזר. העם התפרק (תרתי משמע) מכל
  הזהב שלו מהר מאוד והביא את הנוצץ אל אהרון.

 
  (ד) ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה.



 
  אהרון בכבודו ובעצמו יצר את עגל הזהב!

 
 למרות שהרעיון שאהרון יצר במו ידיו את עגל הזהב נשמע די מזעזע, הוא לא עשה שום דבר רע. עגל הזהב

 איננו דבר פסול. הוא סתם יצירת אומנות יפה. אם לא מייחסים לו כוחות, אין בו פסול.
 

  אבל העם - מבולבל בדיוק כמונו - לא מפספס הזדמנות לעבודת אלילים עסיסית:
 ַוֹּיאְמרּו [העם]: ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.

 
  אהרון רואה מה קורה, ומנסה להציל את המצב:

 (ה) ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוֹּיאַמר ַחג ַלה' ָמָחר.
 

 החג איננו לעגל, מכריז אהרון, אלא לה'. טיפשים, הוא כביכול אומר, זה לא הדבר האמיתי, גם משה איננו
  הדבר האמיתי. לחגוג? בודאי! אבל החג הוא לה'. ל"דבר" האמיתי.

 
  כל כך מדויק!

 
 אלא שהעם  - כמונו בדיוק - לא מבחין בדקויות: חג לה', חג לעגל הזהב, מה זה משנה? העיקר שיש לנו

 משהו להיאחז בו! משהו (או מישהו…) לתלות בו את כל תקוותינו - שיביא שלום, ביטחון, רווחה, בריאות,
  רכבת פרברים, ודיור בר השגה.

 
 אבל שוב, מהו, או מי הוא, הדבר האמיתי?

 
 או במילים אחרות, איזה פתק לשים בקלפי ב - 9 באפריל???

 
  אין, לא היה, וגם לא יהיה, מנהיג בשר ודם שישנה סדרי בראשית. המציאות הפיזית במהותה היא כזו ש:

 תמיד נחוש חסך, תמיד! (ראו פירמידת הצרכים של מסלאו)1.

 תמיד נייחל שהחסך יתמלא, תמיד!2.

 תמיד נחפש מישהו או משהו שייטע בנו את האשלייה שניתן למלא את החסך, תמיד.3.

  תמיד, כשנמצא מישהו או משהו כזה, נשליך עליו את כל תקוותינו, ציפיותינו, ומאוויינו, תמיד.4.

 תמיד נתאכזב! כי אין דבר או אדם שיוכל למלא את החסכים שלנו. ל-ע-ו-ל-ם. בסוף תמיד נתאכזב.5.
 

  הדבר האמיתי הוא…
 

 הדבר האמיתי הוא…
 

 הדבר האמיתי הוא….
 

  ה'!
 

 אני מתנצל, אם קיוויתם לתשובה אחרת.
 

 ולא, לא האיש הזקן עם הזקן הלבן והגלימה הלבנה, היושב לו על הענן, "על כסא רם ונישא" ("אבינו
  שבשמים")...

 



 הדבר האמיתי - זה אשר מוציא אותנו כל יום מחדש ממצרים - טמון בתוכנו. הוא טמון בכל, זורם בכל ומחייה
 את הכל. שום "דבר" לא נעדר אותו. אין לו דמות וצורה, אחרת היה עגל זהב. התיאור הטוב ביותר שאני מכיר,

 נאמר למשה בסנה הבוער. משה שואל את ה', כשבני ישראל ישאלו אותי מי שלחני, מה לומר להם? (או
 במילים אחרות, מי אתה?). התשובה שהוא מקבל היא נפלאה: (שמות ג', י"ד) 'ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: ֶאְהֶיה

  ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם' .
 

  "אהיה", כנראה שמו המדויק ביותר של הבורא.
 

  "אהיה" הוא הסוד הגדול של הבריאה כולה.
 

  "אהיה" הוא כוח המימוש, כוח ההגשמה, כוח היציאה מן הפוטנציאל אל הפועל.
 

 וה"אהיה" הזה, ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהוא… ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא… ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד…  (דברים ל', י"ב-י"ד)
  ההקשר המקורי של הפסוק הזה אמנם שונה, אבל המסר תקף.

 
 ב - 9 באפריל כל אחד ישים את הפתק המייצג את המנהיג שהוא מאמין שיעשה את העבודה הטובה ביותר,

  בצורה הטובה ביותר, וביושרה הרבה ביותר.
 

 אבל… מי שחושב שהמנהיג שבו בחר יקיים את הבטחות הבחירות שלו, ומי שבונה על המנהיג שיביא מזור
  לכל בעיותינו, כאילו שלשל עגל זהב לקלפי.

 
  ה - 9 באפריל הוא יום חג. אפילו שבתון קיבלנו עבור החגיגה הזאת. לכן, צאו לחגוג!

 
  רק זכרו, החג הוא חג ל"אהיה".

 
 תהיינה תוצאות הבחירות אשר תהיינה, "אהיה" הוא תמיד המנצח היחיד. הוא הדבר האמיתי היחיד.

 
 כל השאר - מבנימין, דרך בני, ויאיר, ובוגי, ואבי, וגדעון, ואחמד, ואיימן, עד נפתלי ואיילת - כולם נציגיו

 הצנועים של "אהיה" עלי אדמות, כמוני וכמוכם. אף לא אחד מהם הוא הדבר האמיתי!
 

 ובמחשבה שנייה…. אל תחכו ל - 9 באפריל. צאו לחגוג מחר! כי חג לה' מחר. כי חג ל"אהיה" תמיד.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


