
 "אפתש  אדר                                      בס"ד 

 שבת פרה   כי תשא  –נגיעות מפרשת השבוע 

תרומת  באמצעות  ישראלבני  לספירת דרך מיוחדת התורה קובעת  . מפקד אוכלוסיןנושא מתחילה בת השבוע פרש

ומצד שני   ובצורה הזא תתבצע הספירה לאם   מפני מגיפההתורה מזהירה   .ספר"כל "נע"י  מחצית השקל לקודש 

א ֶאת  ) תו ירוק ...(  הנספרם רווהצלה לתה  הגנ-  חיסון ""  המעניק שָּׂ י תִּ ֵני- " כִּ יׁש  -רֹאׁש בְּ נּו אִּ נָּׂתְּ ֻקֵדיֶהם, וְּ פְּ ֵאל, לִּ רָּׂ שְּ יִּ

ׁשֹו ם;    ֹכֶפר ַנפְּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ית ַהֶשֶקל ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף-ְולֹא לה' בִּ נּו...ַמֲחצִּ תְּ ם ֶזה יִּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ה ַל ה'  ..., בִּ רּומָּׂ ית ַהֶשֶקל, תְּ ַמֲחצִּ

יר לֹא  ׁשִּ ֶקל- ֶהעָּׂ ית, ַהשָּׂ ַמֲחצִּ יט, מִּ עִּ ַהַדל לֹא ַימְּ ֶבה, וְּ ֵתת ֶאת ַירְּ רּוַמת ה' -לָּׂ ַכֵפר ַעלתְּ ֹׁשֵתיֶכם - לְּ תָּׂ ֶאת  ַנפְּ ַקחְּ לָּׂ ֶכֶסף  - וְּ

ים, ֵמֵאת בְּ  ֻפרִּ נַָּׂתתָּׂ ֹאתֹו, ַעלַהכִּ ֵאל, וְּ רָּׂ שְּ ֵני ה' - ֵני יִּ פְּ רֹון לִּ כָּׂ זִּ ֵאל לְּ רָּׂ שְּ ֵני יִּ בְּ יָּׂה לִּ הָּׂ ַכֵפר ַעלֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד; וְּ ֹׁשֵתיֶכם - לְּ .  "ַנפְּ

ה לטכנית  שלא להפוך את הספירהתורה לעם ישראל האומרת שמדובר ברגישות  תפרשנוהרב ליכטנשטיין מביא 

. התורה מלמדת  סטטיסטיקהלצורך  מדד כמספר הנעם אלא לבודד ההספירה אינה מתייחסת לפרט בלבד שהרי 

 סטטיסטיקה  פתנאס זו בדרך   .דאגה לפרטו רגישות   ,זהירות ,מתוך קדושהיש לפעול אפילו בנושא טכני כזה ש

ַכֵפר   "וכהצלה כזכות   עם ישראל"נספרת " ל . תרומה זו נעלהה למטרה רומתיחד עם וצבאיים   לנושאים מדיניים לְּ

ֹׁשֵתיֶכם- ַעל       מניעת מגיפות. " וכ  ַנפְּ

ֶבר   מצד אחד נאמר " -  ת זה זה א סותריםשלכאורה שני פסוקים  מופיעים  בפרשה  דִּ ים ֶאל - ֶאל ה'  וְּ נִּ ים,  -ֹמֶׁשה פָּׂ נִּ פָּׂ

יׁש ֶאל ַדֵבר אִּ , ֶאת נאמר "קצת אחרי " )ל"ג, יא(, ומצד שני    ֵרֵעהּו- ַכֲאֶׁשר יְּ יתָּׂ אִּ רָּׂ אּו- וְּ ַני, לֹא ֵירָּׂ י; ּופָּׂ " )ל"ג, כג(.   ֲאֹחרָּׂ

שהפסוק הראשון עוסק בזמן שמשה ישב באוהל, מחוץ למחנה, ופרש מן העם, ואילו הפסוק  מסביר יעקב מדן  הרב 

ירדה  השני עוסק בזמן שמשה חזר אל העם. לאחר חטא העגל ירדה דרגתו של העם, וכאשר ישב משה בתוך העם 

לֹא- ֶפה ֲאַדֶבר - ֶפה ֶאל בפרשת בהעלותך תיאור מדרגתו של משה הוא " .הנבואית דרגתו גם  ֶאה וְּ יֹדת בֹו, ּוַמרְּ חִּ      "  בְּ

ים ֶאל   דרגה המקבילה ל"  זוהי (במדבר י"ב, ח ( נִּ ים- פָּׂ נִּ ", ושייכת למצב שלפני החטא. הדרגה שאחרי החטא היא    פָּׂ

ע מדרגת שאר הנביאים, והתיאור שלה הוא " ַודָּׂ יו ֶאתְּ ה ֵאלָּׂ אָּׂ ה  )שם י"ב, ו("   ַבַמרְּ אָּׂ   - . לפני החטא )א' בקמץ( ַבַמרְּ

ֶאה  ה   - )בסגול(, אחרי החטא ַמרְּ אָּׂ ה )בקמץ(.  ַמרְּ אָּׂ         ת טובה.בולעת חלק מקרני האור, ולכן הראייה בה פחו ַמרְּ

לבין ראיית  ברורה   ההבדל בין ראיית פניםחז"ל קראו לזה 'אספקלריא מאירה' ו'אספקלריא שאינה מאירה'. זהו 

  את כשרואים רק  ראיית אחורמקדימה כאשר רואים את העיקר ל ןתפיליראיית חז"ל משווים ראיית פנים ל. אחור

בין המצב לפני החטא לבין המצב אחריו. לפני החטא עם ישראל זכה לגילוי שכינה  הוא  ההבדל  .תפיליןהקשר של ה

 .צריך לעבוד ולהתאמץ כדי לזכות לגילוי שכינה, אחרי החטא עם ישראל ברורהניסית ובצורה 

והקב"ה היה צריך להעיר אותו  ת בנח ישןעד כדי כך ש  "אדיש "היה ספר שלפני מתן תורה עם ישראל מ המדרש

כדי  בהיה צריך להתאמץ )לזכר זה אנו ערים בליל שבועות(. מדרש זה מדגיש את הפסיביות של עם ישראל. לא 

בשיר   התיאורעם ישראל ישן והקב"ה הגיע אליו. אחרי החטא אנו צריכים לחפש את הקב"ה   .להגיע לקב"ה

 המחפשת את הדוד הנעלם מתאים לרעיון זה.   ההרעיי השירים של

הלוחות השניים. הרמב"ן מסביר שתוכן הלוחות  אפשר להבין כך גם את ההבדלים בין הלוחות הראשונים לבין 

הראשונים היה מה שנאמר בפרשת יתרו, ותוכן הלוחות השניים היה מה שנאמר בפרשת ואתחנן. ישנם הבדלים  

לפני חטא    ידי הקב"ה. הלוחות הראשונים נפסלו על  ה וביצירהבצורהבדל ויש  רבים בין תוכנם של שני הלוחות

  לעומת זאת, הלוחות השניים נפסלו על ידי משה עצמויכול ליצור  הקב"הרק וברורה שכיצירה מושלמת  העגל 

                                                     . די אדםמעשה י  הכתב לא היה "חרוט" על הלוחות )כמו על הראשונים( אלא "כתוב" עליהם

השתנה העולם כולו  אחרי החטא אפות לחם כלל, הוא קטף פרות ישר מהעץ. טרוח לאדם הראשון לא היה צריך ל 

ֵזַעת ַאֶפיָך, תֹאַכל ֶלֶחם נאמר לו "  .קן את הטבע ולהפוך את החיטים ללחמניותומאז אנו נאלצים לת ",   בְּ

לקראת הטהרה בהקרבת קרבן  חיסון ...(  )  מטומאת מת פרה אדומה העוסקת בטהרהקרא גם בפרשת  השבת נ

   .ובהצלחה לימי חג הפסחבשמחה להיכנס בטהרה בע"ה הפסח ומתוך כוונה 

 

 

 

 

 שלר איתן                                                                  .שבת שלום                                               

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

https://www.sefaria.org/Numbers.12.8?lang=he&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker

