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  תשא כי  –נגיעות מפרשת השבוע 
  

מינוי  ,משכןהמלאכת משך פירוט ה ,תרומת מחצית השקל .רביםנושאים מכילה ִּכי ִתָּׂשא פרשת השבוע 
 משהתחינת שבירת הלוחות ,  , עגל הזהב חטא מעשה,  ואהליאב שכן, בצלאלהמלבניית  פרויקטמנהלי 

   המידות ועוד. 13 על חטאיהם , הקב"הלהצלת עם ישראל ולרחמי 
 את ועבר, עם ישראל יצא מעבדות לחרות ראה ניסים ונפלאות כפי שמעולם לא ראו לפניהם ואחריהם

 ,עצמו קבל תורה בהר סיני מפי הקב"הממשה כאשר בשיא התהליך  ובדיוק, הגדול והנורא מעמד הר סיני
עם ישראל כאשר תחתית וללשפל נפילת רוחנית הדבר האחרון שהיינו מצפים הוא , הברית ואת לוחות

סמל החומריות עד  - זהבמעגל בצורת -מעשה ידי אדם תחליף  .או למשה, לאלוקיםתחליף מחפש ובונה 
עגל זהב ע"י עם יצירת ל ושהוביל ואת התנאים יםפרשנים רבים מנתחים את האירוע עצם היום הזה .

רק ובעלי רצון לראות רים וכסניגנשמש בסמיכות לאופטימיות של פורים  .מעשי אלוקים חייםחזה בש
                                            .ומבלי להקל מחומרת המעשה את הפרשנויות המקלות נזכיר טוב

כך  .שבט לוי לא תמכו ולא השתתפו באירועבני נשים ולפי המדרש לפחות ה ,לא כל העם חטא ,ראשית
הם אלו שנהרגו  3,000ישנם פרשנים הטוענים שרק אותם  ...מחצית מעם ישראללפחות אנו מזכים 

                   .אמתיתעבודה זרה כעבדו והאמינו בעגל רק הם שו האחראיים העיקרים לעבודת העגל
תבססה אבל השגויה וחמורה שנבחרה היא דרך ה .להתקרבות לקב"ה ןניסיודווקא רבים רואים במעשה 

ר' אברהם אבן עזרא מדגיש שאין ספק שאהרון עשה את המעשה  .דרך עליה גדלו והכירו במצריםעל ה
ויחגגו והכריז שמחר יזבחו לה'  זבחמם גאהרון בנה . או עבודה זרהעבודת אלילים לכבוד ה' ולא חו"ח ל

אלא מאחר והרגישו  יהיה אל ממית ומחיה הרמב"ן כותב שבנ"י לא ביקשו ולא האמינו שהעגל לכבוד ה'.
הם אך  ,שלא הסתיר את אנושיותו איש בשר ודםהוא משה ידעו ששהרי  ,שכביכול "נעלם" או מת משה
וכהוכחה כשראו את משה חוזר עם הלוחות  אמצעי תקשורת בינם לקב"ה היו צריכים כביכול "מתווך"

                                         . השמדתו ע"י משה ולא התנגדו כלל להתרגשו מיד עזבו את העגל לא 
  

לכן  .ועם הקדושה הלחפץ לגעת בו בכדי לתקשר עם הקב" .לאלוקים פיזי ומוחשי פסיכולוגית האדם זקוק
קברי צדיקים ומקומות קדושים כעבודה , "תשמישי קדושה" שוניםוקידוש של  אמונהמפני  רבים מזהירים

רק הם קדושה ה יכל תשמישיש לזכור ש ."עגל זהב " ליהפוך קדושה  שיתשמאסור ש .או פולחן לא ראוי
בפני  לקדושיםאין להפוך עצמים  .הוא המצווה ואותו בלבד יש לעבוד דרך לעבודת ה' אשראמצעי ו

   .בפני עצמו חפץ או מקוםום שאין קדושה ל .עצמם
  

הברית לוחות  .י פעםא שיכל להיותש " משה שובר את העצם הכי "קדו .בפרשתנו הרעיון מצוילראיה 
ִהים"לוחות   .אלוקים חיים לאדםע"י ו משמים ונמסר וירדמעשי ה' אשר  הלוחות הללו אם  ." ַמֲעֵׂשה ֱא

- לֹא" ויודע משה מבין  יכולות אדירות.וללא ספק כוחות "מאגיים"  הםכיום היו מייחסים ל םקיימי היו
ִהים ֲאֵחִרים, ַעל  ..."ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם, ְולֹא ָתָעְבֵדם-לֹא ...ְּתמּוָנה-ֶפֶסל, ְוָכלַתֲעֶׂשה ְל  -לֹא ָּפָני.-ִיְהֶיה ְל ֱא

 שברית הופכים לקדושים בבת אחהלוחות ה .משה שובר את הלוחות ומבטא שאין כל קדושה בחומר
 .ת הלוחות שמעולם לא נמסרו שניתתמך בהחלטה לשבור אלמעשה הקב"ה שציינים מהפרשנים  .אבנים

ַמֲעֵׂשה " ויחד עם זאת אנו מוקפים מסביבנו בעולם שלם בן אנוש ,אדם ,משה ינעשו בידשניים וחות ההל
ִהים בצמוד גם לכן בפרשה יש , מתוך כוונה יש קדושה במעשי אדם כאשר הם מכוונים לעבודת ה' ."ֱא

-רימא ירב .ה ורצון בתפילה הרי שיש גם קדושה. כשיש כוונהתפילה והתחנון ,התיקון הרחמים,את עניין 
המה רק וכו'  המקדש ירושלים,,א"י  , כל הקדושות "כתב שמחה הכהן מדווינסק בעל ה"משך חכמה 

מסביר שאם  עצמם חלילה " הרבפרטי וסעיפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה ואל תדמו שהם קדושים ב
דושות הוקדשו לשם רק הקב"ה קדוש וכל הק .אין בו קדושההרי ש מקוםשורה ב קב"ה אינהשכינת ה
עלו לאחר מכן כפי שכתוב ששכינה הלאחר שנסתלקה ממנו נעלמה מיד הר סיני קדושת אפילו המצוות, 

   .בו צאן ובקר 
לקדש  , לאלהתבלבללא אך אמצעים רבים בעזרת ובדבקות ה' באמונה שלמה  תעבודלעבוד הרעיון הוא 

  .בפני עצמם את האמצעים ולעבוד 
                                                ! שבת שלום                                                

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


