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  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
  

 ראשונהלסעודה  – לקדש את הרגליים ולהרים את הראש
  להרים את הראש  

מהותה של פרשתנו השבוע. אמנם אך גם ' זהו שמה 'כי תשא
הוא לקבל, לספור, 'תשא' מבחינת ההקשר הפשוט פירוש המילה 

'לשאת את ראש בני ישראל' באמצעות מחצית השקל שיתן כל אחד 
חז"ל כבר ראו בשתי המילים הללו נשיאה גבוהה הרבה אך ואחד, 
   –יותר 

אמר משה לפני הקב"ה: רבש"ע, במה תרום קרן ישראל? אמר לו: 
  1 'כי תשא'-ב

בזה עוסקת כל  -במה תרום קרננו? איך מרימים את הראש? 
ך, איך כיצד מרימים את הראש גם מהמקום הכי נמו –פרשתנו 

הקב"ה רצה כבר לסיים את  שבו המצבמייצרים לוחות שניים מ
  . , לכלותינוהעסק

פתיחתה של הפרשה המופלאה הזו שלפנינו ברצף של כמה 
נבקש לעסוק  –מעשה הכיור  –פרשיות קצרות שבאחת מהן 

  ב'ראשון' ולקבל ממנו שיעור ראשון ב'מרימים את הראש'. 
  שכחו אותו (מחוץ) לבית  

סיפורו של הכיור הוא כמעט 'לא נעים'. ניתן אפילו לומר ש'שכחו 
בכל כלי אותו בבית' או ליתר דיוק: 'שכחו אותו מחוץ לבית...'. 

מהארון ועד לחושן,  -עסקנו בשתי הפרשיות הקודמות  המשכן
ממחתות ומזלגות המזבח ועד לציץ הזהב. ופתאום בתוך פרשת כי 

   –חרונות 'השלמות' א אנו מצווים עלתשא, 
ה ּלֵאמֹר ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ת ְלָרְחָצה ְוָנַתּתָ  ַוְיַדּבֵ ת ְוַכּנֹו ְנחֹׁשֶ ּיֹור ְנחֹׁשֶ יָת ּכִ ְוָעׂשִ

ה ָמִים ּמָ ַח ְוָנַתּתָ ׁשָ ְזּבֵ ין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ   2 ֹאתֹו ּבֵ
על זה עד עכשיו? המפרשים אומרים בצדק שישנו  דוברלמה לא 

הכיור משאר כל לכי ובגדי המשכן. כך, הבדל מהותי המייחד את 
   –למשל, כותב החזקוני 

לפי שאינו אלא להכשר מצוה לא כתב מצוות עשייתו למעלה עם 
   3 שאר הכלים

כלומר, כל הכלים משמשים עבור משהו פונקציונלי הקשור 
בעבודת המשכן, בעוד הכיור הוא רק 'הכנה', לא עבודה עצמית. 

דאי תשובה יפה אך היא עדיין לא נותנת הסבר להופעתה וזוהי בו
בסוף למשל כאן, בתחילת פרשת כי תשא, ולא דווקא של הפרשה 
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רשימת הכלים בפרשות הקודמות. סיפורו של הכיור הוא מדהים 
וכדי להבין אותו נתחיל עוד לפני כן, בחומרי הגלם ובצורת 

  צבאות ה'  העשייה.
כולו נחושת, הוא וכנו. 'מחלת השכחה' בעניינו ממשיכה  בנויהכיור 

גם בפרשת פקודי, בסיכום 'רשימת הציוד' ומה שנעשה ממנו. 
  כשמתארת התורה את הנחושת היא כותבת כך:

ּה  ַעׂש ּבָ ֶקל ַוּיַ ע ֵמאֹות ׁשָ ִים ְוַאְרּבַ ר ְוַאְלּפַ ּכָ ְבִעים ּכִ נּוָפה ׁשִ ת ַהּתְ ּוְנחֹׁשֶ
ַתח  ת ֶאת ַאְדֵני ּפֶ חֹׁשֶ ר ַהּנְ ת ְוֶאת ִמְכּבַ חֹׁשֶ ח ַהּנְ ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ִמְזּבַ

ַח... ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ ל ּכְ ר לֹו ְוֵאת ּכָ    4ֲאׁשֶ
כאילו מישהו  - שכחו אותו 'מחוץ לבית'הוא איננו מצוין, שוב שוב 

? התשובה נמצאת בפרשת ויקהל, ושם מדועמנסה להחביא אותו. 
  :מתגלה החידוש הגדול של הכיור

ר ָצְבאּו  ַמְרֹאת ַהּצְֹבֹאת ֲאׁשֶ ת ּבְ ּנֹו ְנֹחׁשֶ ת ְוֵאת ּכַ ּיֹור ְנחֹׁשֶ ַעׂש ֵאת ַהּכִ ַוּיַ
ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד   5 ּפֶ

 את כיור הנחושת לא בנו מתרומת הנחושת הכללית, אלא מנחושת
מתאים זה 'מראות הצובאות'. לכאורה  –מיוחדת  ספציפית,

משאר הכלים  כיםי נמוהכלמהות ותפקיד לא רק ש –ירה ולאו
גם החומר אלא ולא לעבודה עצמה, בלבד בעצם היותו כלי להכנה 

נמוך מכל שאר החומרים. מהן אותן מגיע ממקור ממנו הוא נעשה 
שמן של המראות לא נגזר מהנשים  ,'מראות צובאות'? על פי רש"י

הוא ה'צובאות' על פתח אהל מועד כדי לתת את תרומתן, אלא 
סיפורן של הנשים  - ייאמן העומד מאחוריהן-לאל סיפור מסמ

  הראשונות בעולם שהקימו צבאות רבות, את צבאות ה'.
  'חביבין עלי מן הכל!'  

  וכך מביא רש"י:
בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף 
אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן... שעל ידיהם העמידו הנשים 

כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך היו  ,צבאות רבות במצרים
הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות 
המראות וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים 
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 חיים' –'טועמיה 
 כי תשא תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 



 
לומר אני נאה ממך ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות 

  להם ומתעברות ויולדות שם שנא': 'תחת התפוח עוררתיך'   

 התעוררה, למשכן את המראות הללו לתרום הנשים באוכש
  'מחלוקת' קשה בין משה לקב"ה:

והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקב"ה: 
  6 קבל! כי אלו חביבין עלי מן הכל

והקב"ה מחבב אותן יותר מהכל.  - משה מואס !איזו קיצוניות
שת מזבח העולה? מהכל?? יותר מזהב הארון והמנורה? יותר מנחו

משה לא צודק? עם כל  האם ,ים עם עצמנוכנואו נהנה קבל! ב
, ששימשו הסיפור וחשיבותו, לא הגזמנו קצת? מהמראות הללו

ולא  ?לעשות כלי למשכן ,בעלים לנשותיהםתאוות העורר את ל
כלי שמהותו ועניינו הוא לקדש ידיים ורגליים  אלא - סתם כלי

 –ותגובתו של הקב"ה כל כך מנוגדת  !ולהעביר מהן כל טומאה?
  חביבין מן הכל!

 ,האמת היא, שהניגוד האדיר הזה בין 'עשויים ליצר הרע' מכאן
קיים במהות הכלי ומתבטא בעצם  ,לבין 'חביבין מן הכל' מכאן

בנייתו. למה כוונתנו? בפרשת פקודי, כאשר מניחים כל כלי 
  וש' בכיור:במקומו לקראת חנוכת המשכן כתובות 'הוראות השימ
ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם ּנּו מֹׁשֶ   7 ְוָרֲחצּו ִמּמֶ

מי הרוחצים? משה, אהרון ובניו. חז"ל לומדים מכאן הלכה 
  עקרונית בבניית הכיור:

 8 כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו
דוע משה בכלל מהווה שואלים את אותה שאלה: מ 9המפרשים

שתמש בכיור כהן והוא לא עתיד להקריטריון?? הוא בכלל לא 
בשבעת ימי המילואים הוא גם הזה! התשובה המקובלת היא ש

בגלל שבוע ימים  –השתמש בכיור, אך זה בוודאי לא מספק אותנו 
נקבע דין זה בכיור לעולם?? אמרו מעתה: לא רק שהקב"ה בודד 

בהפוכה': אותן מהן!' אלא 'קבל ות את המראאמר למשה 'קבל 
הוא  בגללךישתנה במיוחד  ויזואלית-והכלי היחיד שמעשית 

ייכנס לאהל ר שאהכיור. כלומר, הכלי היחיד במשכן, שכל אדם 
מועד יזכור דרכו את משה רבנו, הוא הכלי היחיד שכשראה משה 

הוא מאס בו ולא רצה ממנו הוא עתיד להיבנות את חומר הגלם 
עניינו הללו ומהו . מהו עניינן המיוחד של המראות הצובאות לקבלו

המיוחד של כיור הנחושת, הכלי שמצד אחד נמוך מן הכל ומצד 
  שני חביב מן הכל? 

  הברז של משה רבנו  
, מסביר הרבי מליובאוויטש זיע"א את עניינו 10בשיחה מדהימה

הכיור מעמדו של המיוחד של הכיור. אמת, באופן פשוט נראה כי 
ולא  לעבודת המשכן ההכנה רקוא הנמוך מהכל כיון שהוא ה

עצמה, אבל הפרשה שלנו מלמדת אותנו יסוד עצום, שהוא העבודה 
תית, ההכנה, מה שיהודי רוחץ ייסוד 'ועשו לי מקדש': מבחינה אמ

 את עצמו ומקדש את ידיו ורגליו, הרחיצה הזו חביבה על הקב"ה
המזבח או אפילו בתוך  על ר כךיותר מן העבודה עצמה שנעשית אח

  אהל מועד. 
באמת, 'מה אומר משה כאשר הוא רואה את המראות הצובאות? 

רבש"ע, הכל טוב ויפה. הבנתי ש'ועשו לי מקדש' פירושו שאתה 
 !רוצה, נתאווית ממש! אבל עד כאן רוצה להשרות שכינה. מה זה

יש גבול! גם דרך המראות הללו, שכל עניינן הוא תאווה ויצרים, 
ו, והקב"ה עונה ל ',ה להשרות שכינה??ודרך זה אתה מתאוגם 

המשכן הזה בא להרים אותי  –שזה בדיוק הסיפור  ובעצם גם לנו,
! לרחוץ את עצמי, להכין את עצמי גם 'מצואת ידיהם ורגליהם'

ולהישטף באמת בכל הנומך הזה, זו העבודה הנפלאה ביותר, 
 'לאתכפיא 11ותשחביבה על הקב"ה מן הכל. קוראים לזה בחסיד

להחזיר לסטרא אחרא 'בהפוכה'. לכוף את היצר, , 'לסטרא אחרא
  !יצר הדבר הזה בעולם? את צבאות ה'אתם יודעים מה מסוגל לי

רע ועוד. מה פשר  ,עם, רעיה, אחות – ובכינויים רבים נקראנ
חייל הפירוש הוא שהביטוי צבא? מה פירוש היותנו 'צבאות ה''? 

הוא בצבא כי הוא מוכן  .א הוא איש שמוסר את עצמו לחלוטיןבצב
ונדחה  ץ לרשימת הכלים. הכיור נמצא מחוומהותולמסור את נפשו 

ה מעלה שכל עניינה היא לשאת אותנו מעל 'כי תשא'עד לפרשת 
בעגל וברגעים  עוסקרוב עניינה ו. הפרשה שולהרים את קרננ

 אין מה לעשות אתנו יותרכלו כל הקיצין ושכבר נדמה היה ש
הפרשה  - אותנו משה עד היכן כוחה של תשובהבה ילמד  ומאידך

ממוקם כלי ההזו מתחילה בכלי אחד ש'שכחו אותו מחוץ לבית', 
 בכניסה ללב כל אחד ואחת מאתנו ומלמד אותנו שההכנה מהמקום

הנמוך ביותר, חביבה על הקב"ה מן הכל.
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 שניהלסעודה  – לבקש את ה' ולתקן את חטא העגל

 
  פורענות ופירעון 
, ובעיקר קריאת כל שנה מחדש, אני מרגיש שפרשת כי תשאב

לא 'שני' שבתוכה, היא הפרשה הקשה ביותר בתורה כולה. 
יחידה בתורה כולה הפעם הזו מבחינת ההבנה אלא מבחינת המהות. 

   –שהקב"ה יציע למשה 
דֹול ה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָ י ָבֶהם ַוֲאַכּלֵם ְוֶאֱעׂשֶ י ְוִיַחר ַאּפִ יָחה ּלִ ה ַהּנִ   12 ְוַעּתָ

נותר בו רושם הקולות והברקים, חוטא  שעדייןכמתחת להר סיני, 
 -. הקב"ה אומר למשה 13העם בעגל, 'ככלה המזנה תחת חופתה'

. הסיפור 'הבנתי עם מי יש לי עסק וצריך לסיים עם זה !'עד כאן
משה רבנו יורד מן ההר, שובר את הלוחות, קורא 'מי לה'  - ידוע

כשבני  שת אלפים איש נהרגיםי' וכל בני לוי מצטרפים אליו, שלאל
   –לוי עוברים משער לשער במחנה והקב"ה מוסיף עליהם עוד 

ה ַאֲהרֹן ר ָעׂשָ ר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאׁשֶ ף ה' ֶאת ָהָעם ַעל ֲאׁשֶ ּגֹ   14 ַוּיִ
מצליח לשנות את משה רבנו חרון האף הגדול של הקב"ה,  על אף

  העונש המתוכנן והקב"ה מסכם:
ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאשֶׁ  ה ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ְוַעּתָ י ָלְך ִהּנֵ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ

אָתם י ֲעֵליֶהם ַחּטָ ְקִדי ּוָפַקְדּתִ    15 ּוְביֹום ּפָ
אך בו זמנית יש כאן ידיעה  באחת, מתבטלתת עם ישראל השמד

  נוספת חשובה מאד, כדברי רש"י:
כשאפקוד עליהם  תי אליך מלכלותם יחד, ותמיד תמידעתה שמע

עונותיהם, 'ופקדתי עליהם' מעט מן העון הזה עם שאר העונות. ואין 
  16 פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל

רואים את כמה דומות המילים הללו. אנחנו  - פורענות ופירעון
כל מילה בהן של התגובות האדירות של משה הדורשות לימוד 

לא שמים  כאשר מדקדקים בהןנפרד, אך נדמה לי שדווקא אופן ב
תמיד לב לטיפול השורש שאותו משה רבנו מתחיל להעביר אותנו 

  דווקא בסופה של הפרשייה הזו.
  להוריד את הכתרים  

חז"ל מלמדים אותנו שבעקבות חטא העגל ושמונים הימים 
שבסופם יורד משה עם לוחות שניים, יבוא הציווי על הקמת 

דו? בפסוקים שה רבנו מחנך אותנו בזמן הזה מצ. אך כיצד מהמשכן
  קצרים בסופה של העלייה הארוכה מתואר ה'טיפול':

ֲחֶנה ְוָקָרא  ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלּמַ ה ִיּקַ ּומֹׁשֶ
  17לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד 

ר כאן על אין משכן ועוד אין אהל מועד, מדוב עדייןשלא נתבלבל. 
  משהו אחר. נמשיך:
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ֲחֶנה ר ִמחּוץ ַלּמַ ׁש ה' ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ל ְמַבּקֵ   18 ְוָהָיה ּכָ
  רש"י מסביר לנו את שמו של האהל הזה:

  19 והיה קורא לו אהל מועד הוא בית ועד למבקשי תורה
חשוב מאד שנשים לב: 'אהל מועד' הראשון, בית המדרש של משה 

! מה היה בו? כיצד הקמת האהל 20במשך כחצי שנהרבנו, עמד כך 
  היא הטיפול הדרוש לעם ישראל במצבו הקשה?  ההז

את האהל הזה מקים משה לאחר שהתורה מתארת תגובה נוספת 
  לחטא, גם היא זכורה פחות בדרך כלל:

תּו ִאיׁש ֶעְדיוֹ  לּו ְולֹא ׁשָ ְתַאּבָ ָבר ָהָרע ַהזֶּה ַוּיִ ַמע ָהָעם ֶאת ַהּדָ ׁשְ  ָעָליו ַוּיִ
ה ֱאמֹר ה ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעׂשֶ ... ְוַעּתָ

ְך, ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ּלָ לּו ְבֵני ִיׂשְ ְתַנּצְ   21 ַוּיִ
, מהו 'עדי' זה המורד מהר חורב? רש"י ?מהם התכשיטים הללו

  במקום מביא מדרש חז"ל:
 שאין השכינה שורה ומהלכת עמם - "הדבר הרע"

  כתרים שניתנו להם בחורב כשאמרו נעשה ונשמע -" איש עדיו"
אלו אותם כתרים שניתנו לנו על ידי מלאכי השרת, שניים לכל 

. ה'נעשה ונשמע' של 'נשמע'כנגד אחד ו 'נעשה'כנגד  אחד -יהודי 
השכינה בתוכנו, כי זהו  ה שלמעמד הר סיני מבטא את שריית

הביטוי המבטא באופן הברור ביותר בעולם את קבלת העול, את 
  . נעשה ונשמע - הסדר הנכון שצריך להדריך אותנו בחיים

ההיפך הגמור: הטענה  הוא בחטא העגלאחר כך קרה שמה 
   –המרכזית של עם ישראל היא 

ר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ   22 לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לוֹ  ֶזה מֹׁשֶ
אז אנחנו, בשכלנו,  -ולכן, בגלל שלא ידענו מה היה למשה 

אחר  נבין ורקו ריך לעשות כך או אחרת. קודם נשמעחושבים שצ
ן, במידה אפילו אהר הכל לפי השכל. -נעשה  כך נעשה, או שלא

כזו או אחרת, נופל שם באותו הדבר. הכתרים ניטלים, הר חורב 
 – סתלקת ממנו והטיפול מחולק לשנייםמעדיו, השכינה ממופשט 

ראשית מגישים עזרה ראשונה מיידית ולאחריה עוברים לשלב ב' 
שבירת  –ראשית כל מטפלים בסימפטום ומהר  טיפול שורש. -

הלוחות, אלפי ההרוגים, כל אלו הם כורח המציאות, לא טיפול 
  טיפול שורש –אהל מועד   שורש.

טות אותו הרחק מן המחנה ולאט נלטיפול השורש הוא להקים אהל, 
לאט לייצר בעולם קבוצה של 'מבקשי ה'' שייצאו אל האהל. אם 

רק בני לוי באו אלא , יחד ה 'מי לה' אלי' לא ענינו כולנולשאל
 וכל עם ישראל עבד ס ושלוםהתאספו אצל משה, אין זה משום שחו

כדי הרי שאני עובד לעגל, לעגל, אלא מפני שגם אם לא תמיד 
 שם 18
  רש"י שם 19
 אולי אפילו עשרה חודשים 20
  ו' –שמות שם ד'  21
  שם ל"ב א' 22



צריך להיות הרבה  -לענות לקריאה 'מי לה' אלי' בלב טהור שאוכל  
  יותר מזה: צריך להיות 'מבקש ה''. 

במשך חודשים ארוכים, מוצב 'אהל מועד' מחוץ למחנה, עוד הרבה 
השם 'אהל מועד'  –דבר מעניין מכך לפני שמוקם המשכן. יוצא 

. )כמובן בחיוך(יבה ספרותית' משכן הוא 'גנשבו קורא הקב"ה ל
משה רבנו הוא בעל הזכויות על המושג הזה. זה היה שמה של 
הישיבה שהקים. בית הוועד למבקשי התורה, בית הוועד למבקשי 

בזה  מסיני מוסרה ליהושע. השכינה. שם משה שקיבל תורה
  –ם החלק השני של הפרשה מסתיי

ן נּון ַנַער לֹ  ַע ּבִ ְרתֹו ְיהֹוׁשֻ   23 א ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהלּוְמׁשָ

  שני מנגנוני הניצחון  
לאט לאט, בטיפול מתמשך, עם ישראל הולכים ומבינים שהדרך 

אנחנו האם לחזור ולהשרות את השכינה נמצאת שם, באהל מועד. 
שאת המשכן בונים  הוא כתוב כאןמה שמבינים את עומק הטיפול? 

 - פרשות תרומה ותצוהב מתוארש ,נגנון האחדבשני מנגנונים: המ
אבני שהם ושמן למאור. במשך כל החודשים הללו  ,תכלת ,זהב

מנגנון השני, והנבנה המשכן, על כל כליו ובגדיו. נאספת התרומה ו
מוקם בית וועד, אהל קטן,  –המתרחש בדיוק באותם החודשים 

מחנה ישראל שבשביל להגיע אליו צריך חוץ לשנים עשר מיל מ
והיא משפיעה ועושה את  'מבקשי שכינה'ת לטרוח. נוצרת קבוצ

טיפול השורש לעם כולו ומגלה ש'ושכנתי בתוכם' זה אפשרי, הוא 
  חלק מאתנו, הוא בתוכנו.

זו קראנו  י"ג באדר. בקריאהיום בדיוק בהשנה  הייתהקריאת 'שני' 
. 'הרף ממני ואשמידם' –הקב"ה  לשעל ההחלטה הקשה ביותר 

, 24'לחודש שנים עשר הוא חודש אדרבשלושה עשר 'בדיוק ביום זה, 
ביקש גם המן הרשע, להבדיל, להשמיד להרוג ולאבד את כל 
היהודים מנער ועד זקן. בשני המקרים הטיפול היה בשני החלקים 

   שדיברנו בהם.
בחטא העגל היו התגובות החריפות, 'ההירואיות', הזכורות יותר, 

ה'. את  אך טיפול השורש התרחש אך ורק בבית הוועד למבקשי
עצת המן סיכלו מרדכי ואסתר ועם ישראל גם הם בשני מנגנונים 

הדרך ההירואית, הזכורה לנו יותר, דרך המשתים והסוס והלילה  –
ההוא והעץ והרעשנים והנפצים. אך הכל החל בטיפול השורש, כל 
נפילתו של המן מתחילה מבית מדרשו של מרדכי שהמן מגיע אליו 

עוד שני פסוקים, ועוד שני ת של בית רבן ורואה אותו מלמד תינוקו
עד שעמלק ימחה. זהו טיפול השורש. המן הבין שהפור  - פסוקים

  נפל ושאת העם הזה ואת תורתו אי אפשר לנצח.
  .'והיה כל מבקש ה', ייצא אל אהל מועד'זהו החטא, וזוהי התשובה. 
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 שלישיתלסעודה  – 'לדעת כי אני ה' מקדישכם'

  
פרשה זו, שפירוש השם 'כי תשא' ל בשיחה הראשונהאמרנו 

'במה  - אלא גם ובעיקר 'כי תרים'איננו רק נשיאת מספר העם 
תרום קרנם של ישראל'. לאורך כל הפרשה, צעד אחרי צעד, 
מלמדנו משה רבנו את אמנות הנשיאה, כיצד ממנפים מצבים 
נמוכים, הכי נמוכים שיכולים להיות, אל מקומות הרבה יותר 

  גבוהים משהיינו מגיעים לולא השפל. קוראים לזה בשפתנו:
  25 עומדין צדיקים גמורים אינם - עומדין מקום שבעלי תשובה

הלימוד הזה מתחיל בשיחתם של משה והקב"ה מיד לאחר החטא 
, חמישה הפרשהומגיע לשיאים חדשים בקריאת 'שלישי' של 

בהם מתגלים יסודות עצומים בקשר שבינינו  ,פסוקים בסך הכול
  לבין רבונו של עולם. 

  זהירות, מלאך לפניך!  
, הגיע הקב"ה לסיכום של הפרשה ב'שני' בשיחה הקודמת,

  שלכאורה יכול היה להיות הסיכום הסופי:
ר ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ  ה ְוָהָעם ֲאׁשֶ ה ֵלְך ֲעֵלה ִמזֶּה ַאּתָ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
י ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר  ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ ִמְצָרִים ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ה ֶנּנָ ַנֲעִני ָהֱאמִֹרי  ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ י ֶאת ַהּכְ ּתִ י ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרׁשְ ַלְחּתִ ְוׁשָ
י ְוַהְיבּוִסי י ַהִחּוִ ִרזִּ י ְוַהּפְ   26  ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשׁ  ְוַהִחּתִ

', אומר הקב"ה ?את עם ישראל שלא אשמיד ממני ביקשת'משה, 
נית . יתרה מזאת: התכאותם לא אשמיד -'אין בעיה  למשה,

, ואני אפילו ממנה המובטחת ממשיכה, מתקדמים לכיוון הארץ
שליח מיוחד מטעמי ללוות אתכם בדרככם במזרח התיכון... רק 

   – אני משנה' אחדקטן דבר 
ֶרךְ  ּדָ ן ֲאֶכְלָך ּבַ ה ּפֶ ה עֶֹרף ַאּתָ י ַעם ְקׁשֵ ָך ּכִ ִקְרּבְ י לֹא ֶאֱעֶלה ּבְ   27 ּכִ

יש עם, יש שכינה והכל בסדר, אך ההשראה לא תהיה באופן 
  שאני 'הולך עמכם' אלא 'מלאכי יילך לפניך'. 

כבר הרי האמת היא שזו לא הייתה כלל הפתעה עבור משה רבנו. 
בסוף פרשת משפטים, עוד לפני כל חטא העגל, בתוך מעמד הר 

  סיני הנשגב, מקבל משה רבנו את המסר הבא:
י  ַנֲעִני  ָאִכיֵיֵלְך ַמלְ ּכִ י ְוַהּכְ ִרזִּ י ְוַהּפְ ְלָפֶניָך ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאמִֹרי ְוַהִחּתִ

יו י ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדּתִ    28ַהִחּוִ
  זה היה צפוי לחלוטין, או כפי שהסביר לנו שם רש"י:

    כאן נתבשרו שעתידין לחטוא
שם משה רבנו לא מגיב, בטח שלא מתווכח. מלאכי? אין אולם 
וקא כאן, אחרי שה'בשורה' הצפויה בעיה. משום מה, דושום 

לידי מימוש שפל וקשה כל כך, דווקא עכשיו משה רבנו  הגיעמ
שככל שלומדים אותו יותר  עם הקב"ה, ויכוח מתחיל בויכוח

  משתאים ממה שנאמר בו.
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  לא הודעתני!
  משה אומר לקב"ה את הטענה הבאה: 

ה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת הָ    29ָעם ַהזֶּה ְרֵאה ַאּתָ

עוד לפני שנמשיך, רש"י מבקש להתעכב על צורת הפניה הזו, 
היחידה מסוגה בתורה. אנחנו מכירים כמה פעמים שהקב"ה פונה 

'ראה'  פירוש המילה למשה ולעם ישראל במילה זו: 'ראה', 'ראו'.
  , אלא משהו עמוק יותר:to seeזה לא רק 

  30 תן עיניך ולבך על דבריך
  אמרת לי להעלות את העם הזה. נו, אז מה הבעיה?רבש"ע, ראה, 

י ַלח ִעּמִ ׁשְ ר ּתִ ִני ֵאת ֲאׁשֶ ה לֹא הֹוַדְעּתַ    ְוַאּתָ
'. הבאמת הקב"ה לא הודעתני' - ?מה אומר משה לקב"ה שמענו

??? אני ספרתי שלוש פעמים שהקב"ה כבר הודיע לא הודיעו
'הנה מלאכי'. תשמעו את רש"י,  – למשה את מי הוא שולח איתו

  :המפרש בצורה שלא תאמן את דברי משה
ואשר אמרת לי 'הנה אנכי שולח מלאך', אין זו הודעה, שאין אני 

  חפץ בה! 

נא מחק, רבש"ע, את ההודעה הזו. למה? כי אני לא חפץ בה. 
' יש וכתפיים , איזה 'גב?של משה'החוצפה',  ,מאיפה הכוח הזה
  !ת הטענה הזו בפני רבונו של עולם?לו כשהוא טוען א

ם, ְוַגם ָמָצאתָ  יָך ְבׁשֵ ה ָאַמְרּתָ ְיַדְעּתִ ֵעיָני ְוַאּתָ   ֵחן ּבְ
, 'הודעתני' –שימו לב למילה החורזת החוזרת בכל הדיבור 

ואודיעך למען אמצא חן ', 'הודיעני נא את דרכיך', 'ידעתיך'
  תגובתו של הקב"ה?. ומה ועוד ידיעה ידיעה ועוד ידיעה -' בעיניך

ַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלךְ     ַוּיֹאַמר ּפָ
  וברש"י:

  לא אשלח עוד מלאך, אני בעצמי אלך!

  חשבתם שזה נגמר? משה ממשיך:
ֲעֵלנוּ ִמזֶּה! ֶניָך ֹהְלִכים, ַאל ּתַ ַדע, ֵאפֹוא,  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ִאם ֵאין ּפָ ה ִיּוָ ּוַבּמֶ

נּו! ְוִנְפֵלינּו ֲאִני  ָך ִעּמָ ֶלְכּתְ ָך? ֲהלֹוא ּבְ ֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעּמֶ י ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּכִ
ֵני ָהֲאָדָמה!  ר ַעל ּפְ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ָך ִמּכָ   ְוַעּמְ

שהקב"ה  משה חוזר ומוודא כביכולאך הקב"ה כבר אמר כן, 
 או רצון אין לנו שום צורך על ידי מלאך, אבל תודהש 'מבין'

. מה הסיפור , אנחנו ממשיכים במסע. רק איתך, רבש"עלהמשיך
כאן? מה משה טוען ומה הקב"ה עונה ומדוע עד עכשיו לא הייתה 

  למשה כל תלונה על תכניתו של הקב"ה לשלוח איתם מלאך??
  'ואתם ידעתם אותי בית ישראל'  
אתה אומר אלי אומר משה לקב"ה, ', 'רבונו של עולם ראה'ת

עכשיו אחרי חטא העגל להעלות את העם הזה לארץ. את מה שלא 
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יכולתי לומר לך לפני חטא העגל, בפרשת משפטים, כשהכל עוד  
היה נוצץ וטהור, יכול אני לומר עכשיו: עכשיו, רבונו של עולם, 
מתגלה מעבר לכל ספק שלא במעשינו ובצדקתנו אנחנו מה 

בעצמותנו אחד. ישראל וקוב"ה ה ואתשאנחנו, אלא מפני שאנחנו 
חד ממש. עכשיו מתגלה עומק קדושתן של ישראל, ומרגע זה 

  . 'בוא נברר את הקשר בינינו -ואילך 
אתם יודעים איך קוראים לעומק הקשר בינינו? ידיעה. ידיעה 

פירושה זיווג, חיבור  כאןאיננה אינפורמציה בהקשר זה. ידיעה 
הרי אתה אמרת 'ידעתיך '. 31 מוחלט. 'והאדם ידע את חוה אשתו'

לא זה לא לפי שכל ולא לפי טעם ו' ', אומר משה,בשם', לא אני
זה עצם המהות, אתה ואנחנו לא  - לפי היגיון ולא לפי שורת הדין

יכולים להיפרד. אתה הכתבת על עצמך, כביכול, שאתה לא 
ההודעה שהודעת  - . עם החשיפה החדשה הזומסוגל בלעדינו

זו לא הודעה לא במובן  .פשוט לא רלוונטית לגבי המלאך כבר
של 'אין זו האינפורמציה הנכונה' אלא במובן של 'זו לא 

  'תלך עם עמך כבראשונה'  .'ההתקשרות בינינו', עלינו מדרגה
קראנו, המומים, כיצד גם אחרי שהקב"ה מסכים ללכת בעצמו, 

 רוש 'דעת זקניםחוזר משה ו'מוודא' את הדברים. תשמעו את פי
  על הפסוק, פירוש לא ייאמן: 'לי התוספותמבע

לך אניח  -יש לומר דהכי קאמר (שכך אמר) הקב"ה: 'והניחותי לך' 
ולא להם ליהנות מזיו שכינתי. ועל זה אמר משה: 'אם אין פניך 

'' הולכים', שיהו כלם כמותי 'אל תעלנו מזה, ובמה יודע איפה וכו
פירוש: אם תלך עמי ועם עמך כראשונה בזאת ידעתי כי מצאתי 

  32חן בעיניך... ויאמר ה' אל משה וגו', פירוש: שאלך עמכם כבתחלה
זה לא עוזר לי, אומר משה. הרי כבר  -זה שאני ואתה בסדר 

. אני , ולא הסכמתיולעשות אותי לגוי גדול לכלות אותםהצעת 
  אחרת אין שום טעם להמשיך. רוצה לשמוע ש'נפלינו אני ועמך', 

  תן עיניך ולבך  
. מי לימד את רש"י לפרש את המילה 'ראה' לסיום ומשפט אחרון

שכותב הרבי  33כ'תן עיניך ולבך'? זה גוועלד. ישנו מכתב
הרבי כותב  ני שישים שנה.מליובאוויטש זיע"א ביום הולדתו לפ

 בי שם כלחד בכל התנ"ך כתוב 'והיו עיני ולמקום אב בו שרק
הימים'. במעמד חנוכת בית המקדש הראשון, לאחר ששלמה 
מתפלל לפני ה' את כל תפילותיו, עונה הקב"ה לשלמה ולעם 

  ישראל:
ה  ְנּתָ ר ִהְתַחּנַ ְתָך ֲאׁשֶ ִחּנָ ְתָך ְוֶאת ּתְ ִפּלָ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ׁשָ

נִ  ר ּבָ ִית ַהזֶּה ֲאׁשֶ י ֶאת ַהּבַ ּתִ ׁשְ ם ַעד עֹוָלם, ְלָפַני, ִהְקּדַ ִמי ׁשָ ָתה ָלׂשּום ׁשְ
ִמים ל ַהּיָ ם ּכָ י ׁשָ    34 ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלּבִ

ואיתם אהיה  - זו ההשגחה המוחלטת, האהבה הגמורהבי עיני ול
 ולא את המלאךשם כל הימים. לא את הראיה לבד אנחנו מבקשים 

בך בעמך שהם לך כמקדש , אלא שתתן עיניך ולאנו רוצים
אומר משה רבנו, לא היינו יכולים להגיע לפני  בתוכם. לכל זה,

  חטא העגל.
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כל הימים  יםאך ממוקד םעולהבכל  יםבך שמשוטטכמו עיניך ול
 .ת עליו שהוא 'המקום אשר הכינותי'ב'מכון לשבתך', שאתה העד

תהלך בינינו הרי שכך אם כך רצונך, אם זוהי עוצמת הקשר, 
במהרה  למיםולפנינו עד לארץ המובטחת, שנבנה בה בית עו

  .בימינו
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