
 "פ תש  אדר                                       בס"ד 

 שבת פרה   כי תשא  –נגיעות מפרשת השבוע 

א "  בפרשת השבוע שָּׂ י תִּ אל  ישרבני  אוכלוסין ל מפקד פותחת הפרשה הוא    אתו הראשון ,עיקרייםנושאים  שני  "   כִּ

  בריאותמפני מגפות עולמיות ושמירה על יתכן שזהו החיסון   .תרומת מחצית השקל באמצעותוזאת   20מעל גיל ש

א ֶאתבראשית הפרשה " ובא כבר כפי שמ  הגוף ובריאות הנפש שָּׂ י תִּ ֵני -כִּ יׁש -רֹאׁש בְּ נּו אִּ נָּׂתְּ ֻקֵדיֶהם, וְּ פְּ ֵאל, לִּ רָּׂ שְּ ֶפר  יִּ כֹּ

ם; ה' ל  ַנְפׁשֹו ֹקד ֹאתָּׂ פְּ םִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף-ְולֹּא בִּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ נּו , בִּ תְּ ית ַהֶשֶקל... ֶזה יִּ ה לַ ...  ַמֲחצִּ רּומָּׂ ית ַהֶשֶקל, תְּ ה'   ַמֲחצִּ

יר לֹא  ׁשִּ ֶקל-ֶהעָּׂ ית, ַהשָּׂ ַמֲחצִּ יט, מִּ עִּ ַהַדל לֹא ַימְּ ֶבה, וְּ ֵתת ֶאת ַירְּ רּוַמת-לָּׂ ר ַעלה'   תְּ יֶכם-ְלַכפֵּ תֵּ תָּׂ ֶאת  ַנְפׁשֹּ ַקחְּ לָּׂ ֶכֶסף  -וְּ

נַָּׂתתָּׂ ֹאתֹו, ַעל ֵאל, וְּ רָּׂ שְּ ֵני יִּ ים, ֵמֵאת בְּ ֻפרִּ ֵני-ַהכִּ פְּ רֹון לִּ כָּׂ זִּ ֵאל לְּ רָּׂ שְּ ֵני יִּ בְּ יָּׂה לִּ הָּׂ ר ַעלה'  ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד; וְּ יֶכם-ְלַכפֵּ תֵּ   ." ַנְפׁשֹּ

מידות, חידוש    'ת משה להצלת העם, לוחות שניים, יגילתפ ,שבירת הלוחות ובכללוהנושא השני הוא חטא העגל 

 הברית ועוד. 

לא  מלכתחילה עגל  שמסביר שהומביא את הרמב"ן   העגל אהרב עדין שטיינזלץ מלמד זכות על אבותינו שחטאו בחט

קּום  " הם מבקשים  י שכפ ש"נעלם " להם ו במקום משה ד וזאת לב שמש כמתווך ב ל נועד בכלל להחליף את ה' אלא 

נּו ֱאֹל ֲעֵשה ֵנינּו ק לָּׂ פָּׂ כּו לְּ י ים ֲאֶׁשר ֵילְּ ם-כִּ ַריִּ צְּ נּו ֵמֶאֶרץ מִּ יׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעלָּׂ אִּ נּו ֶמה ֶזה ֹמֶׁשה הָּׂ יָּׂה לֹו-, לֹא יַָּׂדעְּ              " )לב, א(   הָּׂ

                           . שמשה קיים ונוכחכעגל אין צורך בפוצה פה כנגדו משום שאיש  ין א שהיא עובדה הורס את העגל כשמשה חוזר ו

אליו הם יוכלו  ושעליו כביכול תחול הקדושה  ט פשועצם מוחשי וחומרי בשל צורך אנושי ל בני ישראל הקימו עגל 

  יותר  הכל היה פשוטהקב"ה היינו מקבלים הנחיות ישירות מ אם .'ארון הברית וכדו  ,משכןהכמו להבדיל   להתייחס

.  מור פחות אלא שזו היתה תחילת ההתדרדרותנראה החטא ח זה על רקע  .מונה בדרגה גבוההאולם אנו נדרשים לא

  יום  40לאחר שמשה מתמהמה מאבד סבלנות ואמונה   ,אולה מופלאהממצרים בג  ממש "עכשיו " יצא ש עם ישראל 

רּו"   ( : ו -)לב, ד לרמת אל ים אותו מחשיב כבר ש םביניהיש ו מזהב להקים עגלפונים הם   .יניבהר ס ֵאֶלה   ַויֹאמְּ

ם יִּ רָּׂ צְּ ֵאל, ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ מִּ רָּׂ שְּ       ל זהב ח לאותו עג ואף בונה מזבהמעשה זורם " עם  "יוזם ו  אהרון  "   ֱאֹלֶהיָך יִּ

נָּׂיו"  פָּׂ ֵבַח לְּ זְּ ֶבן מִּ א ַאֲהֹרן, ַויִּ   ממשיכים ו  עבורו חןפוללעבודות  ומרמת מתווך לרמת אל    מדרגהעולה  עגל ה"   ַוַירְּ

א ַאֲהֹרן"קובעים זאת כחג  בהתרגשות  כאשר להתדרדר  רָּׂ קְּ רה'  ַויֹאַמר, ַחג לַ  ַויִּ חָּׂ ת, ַוַיֲעלּו ֹעֹלת,   מָּׂ ֳחרָּׂ מָּׂ ימּו, מִּ כִּ ַוַיׁשְּ

ַצֵחק תֹו, ַויָֻּׂקמּו לְּ ׁשָּׂ ם ֶלֱאֹכל וְּ עָּׂ ים; ַוֵיֶׁשב הָּׂ מִּ לָּׂ ׁשּו ׁשְּ  "  .ַוַיגִּ

פתאום  הפך הסימלי המתווך  – והעגל תהתדרדרוחלה בדרך .  'רצון לקשר עם המתוך עגל  עיון היה להקים  הר

        , לא להפסידהתעוררו במיוחד מוקדםו התלהבום אנשי  .הקמת העגל הפכה לחג .קודת המוצא נשכחהונ עיקרל

ימּו"  כִּ ר  צחוק וחוסכייף שתיה ל כוא  –לבלות ממשיכים  ו עולות וקורבנות שלב הבא הם מביאים לפסל  ב"   ַוַיׁשְּ

  מעלהשל רוחני גבוה  רעיון ה לוקחים עבודה זרב. ה' מתוך רצינות ושיקול דעתההפך מעבודת  .רצינות מוחלט

  ללא כל בסיסמי  שמי לרעיון עליון מועלה ותחתון פשוט   גשמיתוצר . לחומריות וגשמיותו למטה ומורידים אות 

ַצֵחקהיא " התוצאה וגשמית יש אמונה חלולה   כאשר .ותוכן אמיתי  " .   ַויָֻּׂקמּו לְּ

יסים  נ שכללה משעבוד מצרים יציאה לגאולה  ל העבודה לעגל   של הרב שטיינזלץ מוסיף ואומר שסמיכות המקרים

                .ל עם ישראל  החיסרון והאבדן שהרגשת רק מחזקים את עומק עמד בר סיני מ בצמוד לו  עצומיםרבים ו

יצרה   "המשעממת "ית  הריקנ הפתאומית של הגאולה לבין המציאות והתעלות  התרוממות הרוחעצום בין הפער ה

  בעמדות שיא התעלות נקודות גבוהות וזמנים של . מתוך רצון לקשר אמיתי עם ה'מוק  שבר עלעם ישראל מצוקה ו

ממצווה למצווה מעשיה  יש לרוץ   להתמהמהף להמשיך הלאה ולא  פני נפילות לכן יש לשאוהם זמנים מסוכנים מ 

ה  הקדוש  שבת אנו מכניסים את ה .הגם בתקופות פגרבאימונים ממשיך  יםזוכה בפרסהספורטאי כפי ש  לעשיה

ור  דילים על יין בשמים ונר מלא אמבומעשה ושים עהשבת אנו את אולם גם ביצייין עם    מסודר  ידושק ים עורכו

ממעשה    .ביום כיפור הקדוש רצים לבניית הסוכההרוחנית  עם סיום ההתעלות .שבוע עבודהלקראת מעבר ל

עגל נראית  ראה שהנפילה לחטא הנ .מעשים רעיםלנפילה  מ  מרחיקה  ההעשיי . נפילותלמעשה ללא מתן מרווח ל

הקב"ה מחל לעם ישראל על   .אולם הנסיבות מקלות זאתן להצדיק בן שלא ניתכמו   .הגיוני ,נפילה וחטא "טבעי" 

  .       לארץ ישראל  םלהכניס הליך אשר את המשך התוממשכן  צווה על המ ,הבריתלוחות את  נוספת פעם  מסרו  האירוע

ר הגיוני  בסין הם שאין נסיבות מקילות אמשו עונש לדורות  .העונש כבד ובלתי נסבל חטא המרגליםבלעומת זאת 

                                                                                                    במשה ובה' . חוסר אמונה מוחלטלמעט 

על הצורך  נקרא  המגפימי ה לרמז  כמו ו פרה אדומה " א ספר נוסף ונקרא את "פרשת  בנוסף לפרשת השבוע נוצי

בע"ה שיטהר  ו בסמוך לחודש ניסןו לאחר הקמת המשכן אנשים .... 100מעל  ס שלנוטהרות לפני כיבטיהור ובהי

 . אותנו מכל טומאה נגע ומחלה

 שלר איתן                                         ובריאות טובה  שבת שלום                                               

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. 


