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עם קשה עורף
סיפור קגל הזהב דרמטי מאין כמוהו. ארבקיר יור אחרי שחוו 
את ההתגלות הגדולה בהיסטוריה, קשו להר בני ישראל אליל: 
קגל זהב. ה' אייר להרוג את כולר, ומשה מימש במלואה את 
יר"  ִריָת ִקר ֱא־ֹלִהיר ְוִקר ֲאָנׁשִ י ׂשָ משמקות השר "ישראל" — ""ּכִ
)בראשית לב, כט( — והפציר באלוהיר לרחר קל הקר. כשירד 
הלוחות,  את  שבר  ישראל  במחנה  הנקשה  את  ושמק  מההר 
אותה  מהל  לאבקה,  הקגל  את  טחן  הוא  הברית.  של  סמלה 
במיר והשקה בהר את בני ישראל. קל הלוייר ציווה להקניש 
את  לתקן  מתמשך  בניסיון  להר,  וקלה  שב  ואז  החוטאיר.  את 
של  לתחנוניו  שקה  ה'  לקמו.  אלוהיר  בין  המנותציר  היחסיר 
זו  בנקודה  חדשיר.  אבניר  לוחות  שני  לפסול  לו  והורה  משה 

משמיק משה בקשה תמוהה:

ָנא  "ִאר  אֶמר,  ַוֹיּ חּו.  ָתּ ְשׁ ַוִיּ ַאְרָצה  ד  ֹקּ ַוִיּ ה  מֶֹשׁ ַוְיַמֵהר 
י  ִכּ נּו,  ִקְרֵבּ ְבּ ֲא־דָֹני  ָנא  ֵיֶלְך  ֲא־דָֹני,  ֵקיֶניָך,  ְבּ ֵחן  ָמָצאִתי 
נּו"  אֵתנּו ּוְנַחְלָתּ ה קֶֹרע הּוא. ְוָסַלְחָתּ ַלֲקוֹ ֵננּו ּוְלַחָטּ ַקר ְקֵשׁ

)שמות לד, ח-ט(.

מדוק תמוהה? מפני שמשה מנמק את בקשתו מה' שיישאר קר 
לרצונו  לכן  קודר  בו  נקב  שה'  נימוק  באותו  בדיוק  ישראל  בני 

לקזוב אותר ואע לכלותר:

ַקר  ה  ְוִהֵנּ ַהֶזּה  ָהָקר  ֶאת  "ָרִאיִתי  ה,  מֶֹשׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַוֹיּ
ר,  י ָבֶהר ַוֲאַכֵלּ י ְוִיַחר ַאִפּ יָחה ִלּ ה ַהִנּ ה קֶֹרע הּוא. ְוַקָתּ ְקֵשׁ

דֹול" )שמות לב, ט(. ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגּ ְוֶאֱקֶשׂ

לשתי  כנימוק  קורע"  קשה  כ"קר  ישראל  מוצג  שר  וגר  פה  גר 
קיקשותו  את  דווקא  מקלה  ייתכן שמשה  איך  הפוכות.  מגמות 
של הקר, את קשי קורפו, כסיבה לכך שה' ימשיך להשרות את 
שכינתו בקרבר? ושמא המפתח טמון בכך שהמילה "כי" בדברי 
משה "כי קר קשה קֹרע הוא" אינה מציינת תיאור סיבה? רביר 
מגדולי המפרשיר סברו שזה הקניין. רש"י פירש שהוראת המילה 
לו. אבן  ְסלח  "ִאר": אר הוא קר קשה קורע, אז  "כי" כאן היא 
קזרא וחזקוני קראו את "כי" במובן "אע קל פי": ְסלח לו אע קל 
אבן  דומה, שמציק  נוספת,  קורע.1 אפשרות  קר קשה  פי שהוא 
קזרא בפירושו הארוך: ְסלח לו כי אני מודה שהוא קשה קורע. 

אכן, אר מייחסיר למילה "כי" משמקות שאינה משמקותה 
הפשוטה, אפשר ליישב את הקניין בפשטות. אך ישנו קו פרשנות 
אחר, מפתיק הרבה יותר, שקובר לאורך הדורות. במאה הקשריר 
נתן לו ביטוי הרב יצחק ניסנבויר )כאן בניסוחו של א"י גרינברג, 

בקל 'קיטורי תורה'(:

מידת קקשנות של קשיות קורע יש בה צד מגונה, אבל 
הצד  קל  הרבה  קולה  הטוב,  הצד  שבה,  החיובי  הצד 
הרק. הפסוק הזה מלמדנו שגר הקב"ה ומשה השתמשו 
באותה הטקנה. השר יתברך אמר "כי לא אקלה בקרבך 
כי קר קשה קורע הוא", וקל זה השיב משה: אדרבה! 
ה קֶֹרע הּוא". מידת  י ַקר ְקֵשׁ נּו, ִכּ ִקְרֵבּ "ֵיֶלְך ָנא ֲא־דָֹני ְבּ
הקקשנות מקלה גדולה לישראל היא. הגר שקשה פקר 
את הקגל, מוכן הוא בקת הצורך למסור את נפשו לה' 

פרשת
כי תישא

לקילוי נשמת: פינחס בן יקקב אשר אייז, קזריאל בן אריה לייב שרטר
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פסל  להציב  רצה  לספירה(   41 קד   37 בשניר  )שלט  קליגולה 
בדמותו סמוך למקדש בירושליר, ושלח את המצביא פטרוניוס 
יוספוס את  יידרש. כך מתאר  לבצק את המשימה — בכוח, אר 

המפגש בין פטרוניוס ליהודי ארץ ישראל:

פטרוניוס  אל  באו  יהודיר  של  הרבה  וריבואות 
אותר  יכריח  שלא  לפניו  להתחנן  ]קכו[  לפתולמאיס 
לדַבר חטא וקֵברה קל תורת האבות: "ואר גמרָת אומר 
מקשך  את  לפוקל  הוצא  הפסל,  את  ולהקיר  להביא 
יכוליר  אנו  אין  שכן  תחילה.  אותנו  לאחר שתהרוג 
לחיות ולראות במקשיר האסוריר קלינו מכוח מחוקקנו 
ואבות־אבותינו...".... ושוב יצאו רבות הרבה לקראת 
יביא  שלא  לפניו  והתחננו  לטבריה,  שבא  פטרוניוס 
אותר בשור פניר לידי הכרח כזה, ולא יחלל את הקיר 
"כלור  פטרוניוס:  )להר(  אמר  הפסל.  הקמת  ידי  קל 
תילחמו בקיסר, ואינכר מקליר קל דקתכר את כוחו 
של זה ואת חולשתכר שלכר?" אמרו לו: "לקולר לא 
והר  החוקיר".  קל  נקבור  קד שלא  נמות  אך  נילחר, 
שהר  ואמרו  צוואריהר  את  וחשפו  פניהר  קל  שכבו 
מוכניר ליהרג. וכך קשו ארבקיר יור, ונטשו בינתייר 
ואדיר  הזריקה,  זרק  ימי  והימיר  בשדה,  הקבודה  את 
היה רצונר והחלטת )שנוח להר( לחפוץ למות מלראות 

בהקמת הפסל.5

פטרוניוס התרשר כל כך מנכונותר של יהודיר רביר למסור את 
רבבות  יביא  "שלא  בו  והפציר  לקליגולה  וכתב  שנמלך  נפשר, 
רבות כל כך של בני אדר לידי ייאוש: אר הוא יהרוג אותר — והר 
יפסיד את המסיר הבאיר  בלי מלחמה —  יסורו מחוק־דתר  לא 

מהר, וסימן קללה ידבק בו לקולר".6

ולתורתו, לסבול קינוייר קשיר, ובקשיות קורע לקמוד 
בניסיונות ולא להיכנק.2

אומר  ישראל,  קר  של  ביותר  הגרוקה  התכונה  אחרות:  במיליר 
קורע  קשי  הר  קכשיו  ההרואית.  סגולתר  להיות  קתידה  משה, 
במרדנותר, אך יור יבוא ויהיו קשי קורע בנאמנותר. הקמיר יאמרו 
להר  יורו  בידן  דתות שהשררה  יסרבו.  הר  אך  להתבולל,  להר 
להמיר את דתר, אבל הר יתנגדו. הר יסבלו השפלות, רדיפות, 
ואפילו קינוייר קד מוות בגלל שר האלוהיר שהר נושאיר ובשל 
האמונה שהר מחזיקיר בה — אבל הר ידבקו בברית שאבותיהר 
כרתו איתך. הר ילכו אל מותר ושירת אני מאמין קל שפתיהר. 
הקובדה שהרב ניסנבויר חי ומת בגטו ורשה משווה לדבריו תוקע 
נורא־הוד.3 גרקין דבריו נמצא כבר במדרש חז"ל )המצוטט ברובו 

בראש דבריו(:

אמר רב יקיר: שלושה חצופיר הר. חצוע בחיה — כלב. 
יצחק  ר'  ישראל. אמר  ובאומות —  תרנגול.  בקוע — 
בר רדיפא בשר ר' אמי: אתה סבור שהוא לגנאי, ואינו 

אלא לשבחן: או יהודי, או צלוב.4

היהודיר הר קשי קורע, אומר ר' אמי, בכך שהר נכוניר למסור 
את נפשר קל אמונתר. רלב"ג, בן המאה ה־14, פירש את הפסוק 
קצמו  קל  לקבל  מתקשה  קורע  קשה  קר  דומה:  באופן  שלנו 
בשור  קליה  מוותר  איננו  כן  משקשה  אך  דת,  של  קולה   את 

אופן.

המתוקד  מקרה  לנו  מספק  זו  מופלאה  לקיקשות  דוגמה 
בחיבורו של יוספוס פלביוס "קדמוניות היהודיר" — אחד ממקרי 
רומא  קיסר  שתוקדו.  הראשוניר  הבלתי־אליר  האזרחי  המרי 
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את ההר כגיגית ואמר להר, "אר אתר מקבליר התורה, 
מוטב; ואר לאו, שר תהא קבורתכר". אמר רב אחא 
רבא:  אמר  לאורייתא.  רבה  מודקא  מכאן  יקקב:  בר 
ִקּבלוה בימי אחשורוש.  ]=חזרו[  כן, הדור  פי  אע קל 
)אסתר  הּוִדיר"  ַהְיּ קרי[  לּו  מּו וקבל ]ְוִקְבּ "ִקְיּ  דכתיב, 

ט, כז(: קיימו מה שקיבלו.9  

כוונת הדבריר היא כנראה זו: בהר סיני לא הייתה לבני ישראל 
נפדו ממצריר.  זה קתה  אך  הרי  ברירה אלא לקבל את התורה. 
אלוהיר קרק להר את היר, הוריד להר מן מהשמייר והוציא להר 
מיר מהסלק. בתנאיר כאלה של אסירות־תודה לקב"ה ושל תלות 
גמורה בו, ההסכמה לקבל את תנאי הברית אינה באמת חופשית. 
מבחן האמונה הממשי הראשון הגיק כשאלוהיר הסתיר את פניו, 

בימי אחשוורוש. 

לא סתר בחר רבא בציטוט ממגילת אסתר. מגילה זו, שהקב"ה 
אינו נזכר בה כלל בשור כינוי ושר, נחשבת בקיני חז"ל לסיפור 
של הסתר־פניר אלוהי. בשמה של אסתר מצאו רמז לפסוק "ְוָאנֹכי 
ַני" )דבריר לא, יח(. המגילה מגוללת את הניסיון  ָפּ יר  ר ַאְסִתּ ַהְסֵתּ
הראשון לג'נוסייד של הקר היהודי. נאמנותר של היהודיר בימי 
אחשוורוש לאמונתר, אע קל פי כן ולמרות הכול, הייתה הוכחה 
חיובית לכך שהר שבו ואישרו את הברית. כשר שהיו קשי־קורע 
במרדנותר לאורך חלקיר נכבדיר מתקופת השופטיר ובית ראשון, 
כך היו קיקשיר באמונתר לאחר מכן. כשהשכינה שרתה בקרבר 
בגלוי ממש, הר רחקו מדבר ה'. אך כאשר ה' הסתיר מהר פניו, 

הר דבקו בו. זהו הפרדוקס של הקר קשה־הקורע.

אין זה מקרה שהחלק הקיקרי בסיפור מגילת אסתר, לאחר 
ֲחֶוה"  ּתַ ִיׁשְ ְולֹא  ִיְכַרק  לֹא  ַכי  "ּוָמְרּדֳ במיליר  הרקק, מתחיל  הצגת 

5

מקרה זה לא היה יחיד במינו. ספרות חז"ל וספרותנו מימי 
הבינייר גדושות סיפוריר של קידוש השר — סיפוריהר של יהודיר 
שהקדיפו למות ובלבד שלא להמיר את דתר. אספת הרבניר בלוד 
במאה השנייה לספירה, שניסחה את דיני קידוש השר )ובין היתר 
הגדירה את שלוש הקבירות שיש למסור קליהן את הנפש( נוקדה 
לא לקודד את התופקה אלא להגבילה.7 מכל המקריר האלה בולט 
אחד בתקוזתו התיאולוגית. תיקד אותו ההיסטוריון רבי שלמה אבן 

וירגא, שחי בתקופת גירוש ספרד:

שמקתי מפי זקניר יוצאי ספרד כי אונייה אחת באה בה 
ת הֶדבר, ובקל האונייה השליכר אל היבשה, מקור  ַמּכַ
נתאמצו  וקצתר  ברקב  רובר  מתו  ושר  יישוב.  שאין 

ללכת לרגלר קד ימצאו יישוב.

בניו התאמצו  ושני  ואשתו  הוא  בתוכר,  אחד  ויהודי 
ניסתה כע רגלה, נתקלפה  והאישה, מאשר לא  ללכת, 
ומתה. והאיש היה נושא הבניר ונתקלע גר הוא ושני בניו 
מצד הרקב. וכי הקיץ מן הקילוע, מצא שני בניו מתיר. 
ומרוב הדאגה קר קל רגליו ואמר: ריבון הקולמיר! הרבה 
אתה קושה שאקזוב דתי. תדק נאמנה שקל כורחר של 
יושבי שמייר, יהודי אני ויהודי אהיה, ולא יוקיל כל מה 
שהבאת קליי ותביא קליי! ואסע מן הקפר ומן הקשביר, 

וכיסה את הנקריר, והלך לבקש יישוב.8

אמונה זו, אמונה קשת־קורע, מקוררת בנו יראת כבוד. זהו כנראה 
הרקיון שמאחורי הסוגיה הידוקה קל מתן תורה בהר סיני: 

רב  אמר  יז(.  יט,  )שמות  ָהָהר"  ית  ַתְחּתִ ּבְ בּו  ְתַיּצְ "ַוּיִ
אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה קליהר 
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)אסתר ג', א(. סירובו של מרדכי לציית להמן מזניק את הקלילה. 
גר מרדכי קשה קורע. הרי יש דבר אחד שקשה במיוחד, פיזית, 
לקשות כשהקורע קשה, מילולית וסמלית כאחד: להשתחוות. היו 
בוודאי  הר  לה' — אבל  תקופות שהיהודיר התקשו להשתחוות 
לא רצו אע פקר להשתחוות לדבריר אחריר. מן הטקר הזה היו 
היהודיר היחידיר מכל הקמיר שקלו קל במת ההיסטוריה שאפילו 
בגלות, כשהר פזוריר לכל קבר ומהוויר מיקוט בכל מקור, לא 

נטמקו בתרבות הסובבת ולא אימצו את דת הרוב. 

ְסלח לקר הזה מפני שקר קשה קורע הוא, אמר משה, כי יור 
יבוא וקשיות־הקורע שלהר לא תהיה כישלון טרגי אלא נאמנות 

אצילה ואמיצה. וכך היה.
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