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  התיקון לחטא העגל -שבת  
-על הרקע של חטא העגל וכדי להעמיק בהבנתו ובתיקון שלו 

אני מבקש לעיין בתחילתה של  -אנו  גם במשכן אבל גם בחיינו

 .פרשת השבוע,  ויקהל

 שבת שבתון

כאשר המקרא אומר -נפתח בשאלה שאני זורק לחלל האויר 

חושבים שהכוונה ליום  "שבת שבתון" בדרך כלל אנחנו

הכיפורים ואילו כאשר כתוב "שבת" הכוונה לשבת בראשית, 

היום השביעי בשבוע, נכון? אבל הנה פרשתנו פותחת במילים 

 –הבאות 

ת ֶֽ ה א  ל ֹמש  ֶׁ֗ ֵ֣ ְקה  ל ַוי ַ ָּ ה  כ  ל   ֶ֑ם א ֵ֚ ה  ר ֲאל  אמ  ֵֹ֣ ֵ֖ל ַוי  א  רָּ י ִיש ְ ֵ֥ נ  ת ב ְ ֲעַדַ֛

ר ים ֲאש   ִרִ֔ בָּ ֵ֥ה  ַהד ְ ֲעש ֵ֥  ה'ִצו ָּ ֵ֣ה . ת ֹאתֶָּֽםַלֶֽ ש   ִמי֘ם ת  ֶֽעָּ ת יָּ ֵ֣ש   ש  

ֹון לַ  תֵ֖ ב ָּ ֵ֥ת ש ַ ב ַ ש  ש ַ ד  ֵ֥ם ֹקַ֛ כ  י ִיְהי ֶ֨ה לָּ ִביִעֶׁ֗ ְ ֹום ַהש   ַבי ֵ֣ ֒ה ו  אכָּ  'ה-ְמלָּ

ל ָּ ֶֽ  כ  ֵ֖ה יו מָּ אכָּ ֹו ְמלָּ ֵ֥ה בַ֛ ֹעש   ֶֽ  ב'(-)שמות ל"ה, א' ת.הָּ

היום השביעי של השבוע! -"שבת שבתון", והכוונה פה ברורה 

שבתון'? מה פירוש המושג הזה?  למה השבת נקראת 'שבת

הפעם הראשונה שהוא הופיע היתה לפני חטא העגל. חטא 

העגל מוקף במצוות שבת מלפניו ומלאחריו, וגם שם, לפני 

 -החטא, מופיע 'שבת שבתון' בהקשר של היום השביעי 

ל ר א  ב  ֶ֨ ה ד ַ ָּ֞ ָּ ת ְוַאת  ר ַאְֵ֥ך א  אֹמִ֔ ל֙ ל  א  רָּ י ִיש ְ ֵ֤ נ  ֹמֶ֑  ב ְ ש ְ ֵ֖י ת ִ ֹתתַ ב ְ ֩י ש ַ רו  כ ִ

ם יכ ִ֔ ת  ֙ם ְלדֹרֵֹ֣ יכ  ינ  ֶֽ י ו ב  יִנֵ֤ וא ב   ֹות ִהִ֜ ֒ה ... אֶ֨ אכָּ ֵ֣ה ְמלָּ ש   עָּ ֶֽ ִמי֘ם י  ת יָּ ֵ֣ש   ש  

ש  לַ  ד  ֹון ֹקֵ֖ תַ֛ ב ָּ ת ש ַ ַּ֧ ב ַ י ש ַ ִביִעֶׁ֗ ְ ֹום ַהש   ַבי ֵ֣ י ה'...-ו  ֶֽ ו  ְבנ  ְֶֽמרֵ֥ ֵ֖ל  ְוש ָּ א  רָּ ִיש ְ

ת ת א  ֹות א  ֲעש ַּ֧ ֶ֑ת ַלֶֽ ב ָּ ַ ֵ֖ם ב ְ  ַהש   ֹרתָּ ת ְלֹדֶֽ ַ֛ ב ָּ ַ םַהש   ֶֽ ית עֹולָּ י֙ן  ִרֵ֥ י ו ב  יִנֶׁ֗ ב  

ם ֶ֑ ֹות ִהֵ֖וא ְלֹעלָּ ל אֵ֥ א ִ֔ רָּ י ִיש ְ ֵ֣ נ   י"ח(-)שם ל"א, י"ג ...ב ְ

אז מתי השבת נקראת 'שבת שבתון' ומתי סתם שבת? הרי 

 -לפני כן, בפרשת המן מופיע רק 'שבת' 

ֹום ַהש  ְ  ַבי ַּ֧ הו  ו  ֶ֑ ְלְקט  ִמֵ֖ים ת ִ ת יָּ ֵ֥ש   ְהי הש   ֶֽ א יִ ֵ֖ת ֹלֵ֥ ב ָּ י ש ַ ו ִביִעַ֛ שם ) .ב ֶֽ

 ט"ז, כ"ו(

 - בעשרת הדברות וגם

ת ֹור א  כַ֛ וֹ  זָּ ש ֶֽ ֵ֖ת ְלַקד ְ ב ָּ ַ ֹום ַהש   ל. יֵ֥ ָּ ֵ֖יתָּ כ  ש ִ ד ְועָּ ֲֶַֽעֹבִ֔ ִמי֙ם ת  ת יָּ ֵ֤ש    ש  

ֵ֖ת לַ . ְמַלאְכת  ֶֽךָּ  ב ָּ י ש ַ ִביִעִ֔ ְ ֶ֑יךָּ  'ה-ְויֹו֙ם ַהש    י'(-)שם כ', ח' ..ֱאֹלה 

וכן בפרשת משפטים ועוד. למה פתאום פה היא מופיעה 

 -רש"י אומר על המילים הללו  כ'שבת שבתון'?

 )שם, ל"א, ט"ו( שבת שבתון. מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי.

אנחנו עוד נעמיק ונחזור למילים הללו, אבל מה כוונתו בפשט? 

נשים לב לתופעה פרשנית מרתקת שהרבי מליובאוויטש 

זיע"א מתייחס אליה בשיחה מרתקת; מתוך עשר פעמים 

פעמים בלבד שהשבת  שהשבת מוזכרת בתורה, יש שלש

נקראת 'שבת שבתון'. בשבע פעמים כתוב שיש לעבוד בששת 

'תעבוד', 'תעשה מעשיך', 'תלקטוהו' וכו', ואילו -ימי החול 

ת ָיִמיםש  "-אצלנו בפרשת ויקהל  ה ְמָלאָכה שֶׁ ָעשֶׁ ...". לא ת 

אתה תעבוד אלא המלאכה תעשה מאליה. ונשים לב שבשלוש 

י 'שבת שבתון', המלאכה מופיעה הפעמים בהם מופיע הביטו

כנעשית מאליה בששת ימי המעשה, ואלו הן הפעמים 

היחידות. שתי הפעמים הראשונות הן ב'כי תשא' ובפרשתנו 

 –כפי שראינו, והפעם השלישית היא בפרשת 'אמור' 

ל ר א  ב  ָּ֞ י  ד ַ ֵ֣ ֹוֲעד  ם מֶֽ ה ִ֔ ֵָּ֣ ֲאל  ַמְרת  ֶֽ ל֙ ְואָּ א  רָּ י ִיש ְ ֵ֤ נ  ר ה'ב ְ ו   ֲאש   ְקְראֵ֥  ת ִ

י ֶֽ ֹוֲעדָּ ֵ֖ם מֶֽ ה ה  ֵ֥ל   ש  א  ד  י ֹקֶ֑ ֵ֣ א  ֵ֖ם ִמְקרָּ ֒ה . ֹאתָּ אכָּ ֵ֣ה ְמלָּ ש   ִמי֘ם ת  ֶֽעָּ ת יָּ ֵ֣ש   ש  

ִביִעֶׁ֗  ְ ֹום ַהש   ַבי ֵ֣ או  תֹו֙ן ִמְקרָּ ב ָּ ת ש ַ ֵ֤ ב ַ ל י ש ַ ָּ ש  כ  ד  ֵ֖ה לֵֹ֣  ֹקִ֔ אכָּ א ְמלָּ

ֵ֥ת ִהו֙א לַ  ב ָּ ו  ש ַ ם 'ה-תֲֶַֽעש ֶ֑ יכ ֶֽ ת  ֹבֶֽ ֹוש ְ ל מֶֽ ֹכֵ֖  ג'(-)ויקרא כ"ג, ב'. ב ְ

 גישות לחייםשתי 

 -יש מדרש שמופיע במכילתא שכתוב בו דבר מדהים 

ששת ימים תעשה מלאכה. כתוב אחד אומר 'ששת ימים 

, בזמן 'ששת ימים תעבוד'תעשה מלאכה וכתוב אחד אומר 

די אחרים שישראל רצונו של מקום מלאכתן נעשית על י

מקום מלאכתן נעשית על ידי  וכשאינם עושים רצונו של

 עצמן.

שאנחנו מכירים את המילים הללו גם מהגמרא בברכות. יתכן 

הגמרא מספרת על המחלוקת המפורסמת בין רשב"י לבין רבי 

 -ישמעאל 

'לא  (, חיהושע א)מה ת"ל? לפי שנא'  '.ואספת דגנך' ת"ר

ימוש ספר התורה הזה מפיך' יכול דברים ככתבן? ת"ל 

ר' ישמעאל.  'ואספת דגנך', הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי

אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע  ר"ש בן יוחי

בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה 

בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל 

א' עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנ

ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין  (ישעיהו סא, ה)

 "אפתש החודש -ויקה"פ שבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  18:22|  17:09 -ירושלים 

 18:24|  17:24 -תל אביב 

 18:23|  16:15 -חיפה 

 18:21|  17:22  - מגדלטבריה ו

 18:25| 17:27 -באר שבע 

 
 שליט"א כי אלוןמרד הרב 

 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%90_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A1%D7%90_%D7%94
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ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן 

' ולא עוד אלא שמלאכת 'ואספת דגנך )דברים יא, יד(שנא' 

ועבדת את '( דברים כח, מח)אחרים נעשית על ידן שנא' 

הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה  אביי וגו'. אמר 'אויביך

 )ברכות ל"ה:(. כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן ,בידן

אנחנו אומרים תמיד שאלו שתי תפיסות עולם, שתי שיטות 

ך' זה מין בדיעבד, לחיות את החיים. לפי רשב"י 'ואספת דגנ

אולי אפילו עונש, ואילו רבי ישמעאל אומר כן לשלב לימוד 

תורה יחד עם עבודה. זו גמרא יפה אבל לפי המכילתא אין זו 

מחלוקת תנאים אלא שני פסוקים בתורה, אז מה עושים עם 

 זה? איך מבינים את זה?

נדבר בפשטות; הקב"ה נותן לנו ברכה בעולם וכדי שהיא תחול 

'וברכך -עניק לנו כלי ומריק את הברכה לכלי שאנו בונים הוא מ

ה' אלקיך בכל אשר תעשה'. בעומק, המחלוקת בין ר' ישמעאל 

לבין רשב"י איננה מחלוקת אלא שתי הבנות פנימיות ברמה 

שהאדם צריך להיות; ברור שפסוק אחד אומר 'ששת ימים 

תעבוד', וחז"ל אומרים שכשם שמצווה לשבות בשביעי כך 

וה לעבוד בששת ימי המעשה. אבל התפקיד של היהודי מצו

הוא להבין שאמנם נכון שהוא רק עושה כלי שעל ידו תחול 

הברכה, אבל יש כאן סיכון תמידי שלאט לאט הוא יתחיל 

'אוי ואבוי, מה -להאמין בכלי ולא בקב"ה. לא עבודה זרה אלא 

יהיה אם יקחו ממני את הכלי? אם יקחו ממני את התואר שלי, 

 את המשרה? את המעמד? ומה יהיה אם תהיה קורונה?...'. 

 'תעשה כאילו'

 -יש פסוק בנביא בו מתחילה הפטרת פרשת בלק 

ת  ֵ֣ א  ַטל֙ מ  ים כ ְ ים ַרב ִִ֔ ֵ֣ ֙ב ַעמ ִ ר  ֙ ק  ב ב ְ ית ַיֲעֹקֶׁ֗ ִרֵ֣ א  ה ש ְ ֵ֣ יָּ ְרִביִבֵ֖ים  ה'ְוהָּ כ ִ

י א ֲעל  ֵ֤ר לֶֹֽ ב ֲאש   ש   ֶ֑ ל ע  ֵ֖ א ְיַיח  יש  ְוֹלֵ֥ ֙ה ְלִאִ֔ ם ְיַקו   ֶֽ דָּ י אָּ ֵ֥ )מיכה  .ִלְבנ 

 ה', ו'(

'לא לקוות לאיש ולא ליחל לבני אדם' אין הכוונה שלא נלך 

לעבודה יותר אלא שנתפוס שלא אנחנו בונים את הכלי, ושגם 

העבודה שאני עושה היא בגלל שהקב"ה נתן לי כח לזה, וגם 

אם הקב"ה לוקח ממני את הכח הזה יתכן והמשבר הזה בא 

ות שמהם אני אגיע לכלי הרבה יותר גדול, כדי להצמיח בי כוח

לא יקווה שאולי אני נמצא כבר הרבה מעל הכלי הנוכחי. "אשר 

"ששת ימים -" אלא יפנים לעצמו שלאיש ולא ייחל לבני אדם

תעשה מלאכה", אני רק כאילו עובד, ובאמת הקב"ה הוא זה 

 שעושה את המלאכה.

ן כאשר משה רבנו עומד להקים את המשכ -זה מדהים 

'אבל רבש"ע, איך  -בתחילת פרשת פקודי הוא אומר לקב"ה 

 -אני יכול להקים אותו? זה כל כך גדול ומורכב' 

...שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים 

שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, אמר משה לפני 

הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה 

ימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר בידך, נראה כמק

 )רש"י, שמות ל"ט, ל"ג( הוקם המשכן, הוקם מאליו.

 'אז תעשה כאילו', אמר הקב"ה למשה, 'ואני כבר אקים אותו'.

הרבי מליובאוויטש זיע"א מסביר שמי שחי בתפיסה שבכל 

עשה המלאכה מאליה ובאמת תופס שלא הוא ששת הימים ת  

כי הקב"ה רוצה, ממילא בכל עושה אלא המלאכה נעשית 

השבוע הוא כבר נמצא במדרגה של שבת ואז מגיע לו שהשבת 

-שלו תהיה במדרגה של "שבת שבתון", אבל מי שנמצא רק ב

'ששת ימים תעבוד' אז במקסימום הוא יגיע רק למדרגת 

אין מחלוקת בין רשב"י לר' ישמעאל, הרי אלו שני  'שבת'.

 פסוקים. 

 זהבעולם הבא כבר בעולם ה

 -בעשרת הדברות כתוב 

ל ְמַלאְכת  ֶֽךָּ  ָּ ֵ֖יתָּ כ  ש ִ ד ְועָּ ֲֶַֽעֹבִ֔ ִמי֙ם ת  ת יָּ ֵ֤ש   ֵ֖ת . ש   ב ָּ י ש ַ ִביִעִ֔ ְ ְויֹו֙ם ַהש  

ל-לַ  ה כָּ ֶ֑יךָּ ֹלא תֲֶַֽעש  ֶ֨ ֵ֤  ה' ֱאֹלה  ךָּ ךָּ ַעְבד ְ ֵ֣ ו ִבת  ֶׁ֗ ִבְנךָּ ֵָּ֣ה ו  ה ַאת  אכִָּ֜ ְמלָּ

עָּ  ש ְ ֵ֥ר ב ִ ֵ֖ ֲאש   ְרךָּ ֶֽ ךָּ ְוג  ְמת  ִ֔ ֙ ו ְבה  ְתךָּ ֶֽ ֲאמָּ יךָּ ַוֶֽ ֶֽ י ש   ר  ֵ֣ ה . כ ִ ש ֶָּ֨ ִמי֩ם עָּ ת יָּ ש  

 ֵ֖ ם ַוי ָּ ר ב ִָּ֔ ל ֲאש   ָּ ת כ  ֙ם ְוא  ת ַהי ָּ ץ א  ר  אֶָּׁ֗ ת הָּ ִים ְוא  ַמֵ֣ ָּ ת ַהש   ַנח ה' א 

י ַעל ִביִעֶ֑ ְ ֹום ַהש   י ֵ֣ ֶֽהו   ב ַ ש   ְיַקד ְ ֵ֖ת ַוֶֽ ב ָּ ַ ֹום ַהש   ת יֵ֥ ְך ה' א  ַרַּ֧ ן ב   )שם כ'  .כ  ֶׁ֗

 י"א(-ט'

"ה היה עייף ולכן הוא הקב -"וינח ביום השביעי". מה הכוונה 

 -נח ח"ו? מסביר שם רש"י 

כביכול הכתיב בעצמו מנוחה, ללמד . וינח ביום השביעי

הימנו קל וחומר לאדם שמלאכתו בעמל וביגיעה שיהא נוח 

 .בשבת

, אלא זה להיות מונח, להיות estR oT'וינח' בעברית זה לא רק 

שום ואז אי אפשר להזיז אותך,  -קשור עם המקור, עם השורש 

דבר לא יכול לערער אותך. שבת איננה חופש. שבת זו מנוחת 

"ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". אתה מונח כי אתה  -מרגוע 

עשה מלאכה' ואתה מגיע קשור עם השורש שלך ורק כך 'ת  

 לשבת שבתון.

 -על הפסוק 

ךְ  יךָּ ְוטֹוב לָּ ר  ל ַאש ְ י ֹתאכ  יךָּ כ ִ פ   ַ  )תהילים קכ"ח, ב'( .ְיִגיַע כ 

'טוב לך' זה לעולם הבא. -מפרשים ש'אשריך' זה לעולם הזה ו

בתורת החסידות שאלו למה כתוב 'יגיע כפיך' ולא 'יגיעך'? ואם 

אני מתייגע רק במוחי ולא עובד כלל עם הכפיים? מה העניין 

של הכפיים פה? והתשובה היא שיגיעה היא דבר שגורם לך 

וף שהדבר היחיד להתעייף. 'ואתה עייף ויגע'. יהודי צריך לשא

שעייף אצלו יהיו הכפיים אבל הראש והלב נשארים רעננים 

וקשורים כל הזמן בשורשם, הם אינם משועבדים לשום 

 -אז 'אשריך בעולם הזה' ו -עבודה. כפיך עושים מלאכת קודש 

'טוב לך לעולם הבא', כבר בעולם הזה! אתה בעולם הזה 

פיך אך ובעולם הבא כשאתה בעולם הזה. כי אתה יגע בכ

ראשך מונח כל הזמן באלוקות. גם אם יום יבוא ויקחו לך את 

הרי שרק את ה'כפיך' לקחו  -יגיע כפיך, את הכלי, את הכבוד 

לך ומעולם לא חשבת שזה אתה שעושה את המלאכה אלא 

 'ששת ימים תעשה מלאכה'. זה הכל מאיתו ית'. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%97_%D7%9E%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%91%D7%99%D7%99
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-הפסוק הזה כל כך נפלא והוא מופיע פעמיים כפי שהזכרנו 

עם אחת בסוף פרשיות ציווי המשכן, ב'כי תשא', ופעם שניה פ

   -בהקדמה למלאכת המשכן, אצלנו בפרשת 'ויקהל' 

ת ֶֽ ה א  ל ֹמש  ֶׁ֗ ֵ֣ ְקה  ל ַוי ַ ָּ ה כ  ל   ֶ֑ם א ֵ֚ ה  ר ֲאל  אמ  ֵֹ֣ ֵ֖ל ַוי  א  רָּ י ִיש ְ ֵ֥ נ  ת ב ְ  ֲעַדַ֛
ר ים ֲאש   ִרִ֔ בָּ ֵ֥ה  ַהד ְ ת ֹאתֶָּֽם ה'ִצו ָּ ֲעש ֵ֥  )ל"ה א'( .ַלֶֽ

יחס למשכן הרי שהוא היה צריך להופיע לא אז אם הפסוק מתי

פה אלא בעוד שלשה פסוקים, אחרי הציווי על השבת. אבל 

הוא מופיע כהקדמה לשבת שבאה כהקדמה למלאכת 

 -המשכן. רש"י אומר שם 

לומר, , הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן

 שאינו דוחה את השבת.

כי יש עוד  -? ולמה באמת שנחשוב כך? מה ההווא אמינא שלנו

דברים במשכן שכן דוחים את השבת, למשל הקורבנות דוחים 

שבת. ראיתי מישהו שאומר שאם המשכן הוא כפרה על העגל 

אז לכפר על החטא בוודאי שצריך גם בשבת. לכן באה התורה 

אני  -לא, מלאכת המשכן לא דוחה שבת. זה מדהים  -ואומרת 

ות במשכן )זה סבור שמרכזה של פרשת ויקהל איננו מה לעש

וודאי( אלא שבא משה ואומר לבצלאל, אהליאב, ולכל החכמים 

שינהלו את המבצע הזה, כאשר הם באים ואומרים לו 'מרבים 

העם להביא...' והם מעבירים קול במחנה 'ויכלא העם מהביא' 

וזה מתרחש באותו רגע. מי אמר שהעשיה שלך היא באמת  -

יתכן שאתה באמת  ה' ולא איזו אקסטזה חיצונית?-עשיה ל

האם אתה  1עובד את ה' אבל אולי זה בגלל שאתה נהנה מזה?

באקסטזה של לבנות את המשכן ולכן אתה בונה אותו או 

 שאתה בונה אותו כי זה מה שנצטווית?

 לעשות באי עשיה

רבים מהמפרשים אומרים שזה היה הניסיון האמיתי של 

על  אברהם אבינו בעקדת יצחק, יותר מלהעלות את יצחק

ל "-המזבח היה לשמוע את הקב"ה אומר  ַאל ִתְשַלח ָיְדָך אֶׁ

, ולהפסיק. ננסה )בראשית כ"ב, י"ב(ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה" 

לדמיין את כל הכוחות הרוחניים, את כל העבודות שאנחנו 

 -עושים בעולם, מול העוצמה של אברהם אבינו מול המזבח 

מה הוא עושה איתם באותו רגע?  -העוקד, הנעקד והמזבח 

 -וכפי שרש"י שם מביא 

 ?אם כן לחנם באתי לכאן'אמר לו  ,לשחוט. אל תשלח

אל תעש לו 'א"ל  .'אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם

 )רש"י, בראשית כ"ב, י"ב( .אל תעש בו מום -' מאומה

ובל נחשוב שח"ו שאברהם היה צמא לדם, לשריטה, אלא הוא 

להפנות את העשיה, ותשובת הקב"ה היתה רצה לדעת לאן 

'אל תעש!'. זה המבחן האם אתה עושה כי אתה עבד -ברורה 

אז אתה  -ה' או ח"ו מסיבות אחרות, וכאשר הוא אומר לך לא 

 מפסיק והעשייה שלך היא בלא לעשות.

 -בפסוק לאחר מכן כתוב 

                                                           
אין פסול גם בהנאה מעבודת ה' רק שלא זו צריכה להיות הסיבה כמובן ש 1

 לעבודה.

ת ם א  הִָּ֜ א ַאְברָּ ֶָּ֨ ש   ינֶָּׁ֗  ַוי ִ ְר֙א ְוִהנ  הע  ִיל  יו ַוי ַ ַבְֵ֖ך ַאִ֔ ס ְ ז ב ַ ֱאַחֵ֥ ר נ  ַאַחַ֕

 ֵ֤ יו ַוי   ֶ֑ ַקְרנָּ תב ְ ח א  ק ֵַ֣ ֙ם ַוי ִ הָּ ְך ַאְברָּ וֹ  ל  נֶֽ ֵַ֥חת ב ְ ַ ה ת  ֵ֖ הו  ְלֹעלָּ ֵ֥ ֲעל  ִיל ַוי ַ ַאִ֔  .הָּ
 )שם י"ג(

 -שואל שם רש"י באחד הפירושים הכי מרגשים שלו 

מהו  .לא חסר המקרא כלום 'ויעלהו לעולה'מאחר שכתוב 

ממנו היה מתפלל ואומר  על כל עבודה שעשה '?תחת בנו'

 ,כאלו בני שחוט .יה"ר שתהא זו כאלו היא עשויה בבני'

כאלו הוא נקטר ונעשה  ,כאלו בני מופשט ,כאלו דמו זרוק

 '.דשן

ואיך אברהם הגיע למדרגה הזו לראות איל? כי הוא היה 

במדרגה של 'לא לעשות'. כאשר הוא ביטל את עצמו לחלוטין 

האיל הזה  -יל. זה פלאי פלאים הקב"ה המציא לו א -לרצון ה' 

הוא גם מצוות השופר שלנו בראש השנה. האיל הזה הוא 

האם אתה  -הקרבן הראשון שלנו בהר המוריה. וזו הנקודה 

מקריב כי אתה הוא העובד או בגלל שגם בעבודת ה' שלך גם 

 אז הקב"ה הוא הנותן לך כח?

 תשבות -בחריש ובקציר 

הפסוק השלישי  ולפני שנחזור לחטא העגל נבאר את

 -שבפתיחת הפרשה 

א ת ֹלֶֽ ֶֽ ב ָּ ַ ֹום ַהש   יֵ֖ ֶ֑ם ב ְ יכ  ת  ֹבֶֽ ש ְ ל מֶֽ ֹכֵ֖ ש  ב ְ ו  א ִ֔ ֲערֵ֣  )שמות ל"ה, ג'( .ְתַבֶֽ

ן כמה מצוות מהתרי"ג מצויבחלק מהחומשים בסוף כל פרשה 

מופיעות בה. בפרשה שלנו מנויה רק מצווה אחת והיא איננה 

 -האיסור להבעיר אש אלא 

 )רמב"ם שבת כ"ד, ז'( .אין עונשין בשבת

מאיפה זה נפל עלינו? מהיכן זה נלמד? הרמב"ם ממשיך 

ומביא שיש מצוות עשה לסנהדרין לדון ויש להם עונשים שהם 

  -צריכים לתת 

אין עונשין בשבת אף על פי שהעונש מצות עשה אינה 

הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה  ?דוחה שבת. כיצד

לא 'שנאמר  ,ממיתין אותו בשבתאין מלקין אותו ואין  -

זו אזהרה לבית  'תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה והוא הדין 

 )שם(. לשאר עונשין

הסנהדרין צריכים להעניש כדי להעמיד את  -העומק הוא 

זו ההבנה  -העולם שהחברה בו תהיה חברה מתוקנת. ושבת? 

את הכל, לא אתה. 'כל מלאכתך עשויה'  שבסוף הקב"ה עושה

 לא אתה צריך לדאוג להכל. -

 -מיד אחרי חטא העגל כתוב 

יר  ִצֵ֖ ַבק ָּ יש  ו  ִרֵ֥ חָּ ֶֽ ת ב   ֶֹ֑ ב  ש ְ י ת ִ ִביִעֵ֖ ְ ֹום ַהש   ַבי ֵ֥ ד ו  ֲֶַֽעֹבִ֔ ִמי֙ם ת  ת יָּ ֵ֤ש   ש  

ת ֶֹֽ ב  ש ְ  )ל"ד, כ"א( .ת ִ

מה קשור שם חריש וקציר? ה'שפת אמת' עונה  -ושואל רש"י 

החריש הוא הפעולה שהאדם עושה כדי  -באופן מדהים שם 
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לזרוע והקציר הוא הברכה שבעקבותיה. שבת באה כדי לומר 

לך שעומק אין קשר בין הפעולה שלך לבין הברכה. הקב"ה 

הציג את זה פה בעולם כאילו יש קשר אבל באמת אין קשר. 

אתה נדרש לשבות. 'בזמן  -בטקטיקה של 'חריש וקציר' 

תיעשה. זו כלל איננה  -ים רצונו של מקום' שישראל עוש

מחלוקת. כאשר הם עושים רצונו של מקום השבת נעשית 

 שבת שבתון. 

ועכשיו נחזור להתחלה. מהו חטא העגל? השבת הרי מופיעה 

 -בתיקון לו. כך משמע מרש"י 

 ל"ה, א'() כשירד מן ההר... למחרת יום הכפורים. ויקהל משה

ביום הכיפורים הקב"ה כיפר לנו על חטא העגל ונתן לנו לוחות 

שניים ואז הקהיל משה את כל העדה. ומדוע צריך לומר 

להקהיל את כולם בשביל השבת? אני מבין למה צריך להקהיל 

את כולם לגבי בנית המשכן, אבל שבת? הם כבר מכירים את 

 זה! 

 התיקון לעגל

ך את חטא העגל. אני זה פלא פלאות; בואו נלמד כמו שצרי

מרגיש כבר כמה ימים שאנחנו מפספסים את הנקודה 

או שאנחנו לא  -המרכזית שם ובגדול. הרי אחד משניים 

מבינים את עוצמת החטא, שהרי אף אחד מאיתנו  לא עומד 

לעשות עגל, או שאנחנו לא מבינים איך אפשר לצאת ממעמד 

גל. וצריך הר סיני על כל העוצמות שהיו שם ומיד להגיע לע

כלשון הרמב"ן, וי"ג  'ראש כל החטאים'להבין שהעגל הוא 

דאי רלוונטיות לנו, אז ת של רחמים נאמרו לנו בעגל והן ומידו

רעונו של ירעון מפיאם כמו שאומרים חז"ל שאין דור שאין בו פ

 אז צריך להבין היטב את החטא. מה קרה שם?  -העגל 

שבת, להיכנס אני מבקש לטעון שהתיקון לחטא העגל הוא 

"מי  -נכון לשבת, לעבוד נכון על שבת. על מה שאמרו חז"ל 

שטרח בערב שבת יאכל בשבת" יש לאדמו"ר הזקן ביטוי יפה 

לכאורה, מאי רבותא? הרי גם מי שטרח ביום  -שכבר הזכרנו 

שני אחר הצהריים תהיה לו ארוחה טובה ביום שני בערב... 

ו שכל טרחתו בערב שבת, היינ -והוא מבאר: מי שטרח 

והתייגעותו בחיים הינה להרגיש כל הזמן שהוא בערב שבת. 

גם ביום ראשון וביום שני, אז  -מי שטרח בלהיות בערב שבת 

גם כשהוא אוכל ביום שני בצהריים הוא נמצא בשבת, וכשהוא 

יגיע לשבת הוא יהיה ב'שבת שבתון'. זה כל עולמו של יהודי, 

ל זה. משקיעים הרבה ולענ"ד אנחנו לא מספיק עובדים ע

ארץ ישראל וכו', אבל  -בהמון דברים אחרים חשובים 

 'לא תעשה'. -מפספסים את השבת, את ה

'תיעשה מלאכה'. תרגע. וזה  -בזמן שעושין רצונו של מקום 

 במובן הרוחני, לא הפיסי. נסביר;  -חטא העגל 

י ֶֽ ם כ ִ עִָּ֔ ְרא הָּ ֵ֣ ת ִמן ַוי ַ ד  ֵ֣ ר  ֵ֖ה לָּ ֵ֥ש  ֹמש   ֶ֑ר  ֹבש   הָּ להָּ ם ַעֶֽ עִָּ֜ ל הָּ ה ֶ֨ ק ָּ  ַוי ִ

ה ו ם ֲעש   י֙ו קֵ֣ לָּ ו  א  אְמרֵ֤ ֶֹֽ ן ַוי  ֲהֹרֶׁ֗ ים ַאֶֽ נו  ֱאֹלִהֶׁ֗ ֵ֣  )ל"ב, א'( ...לָּ

                                                           
 .אלו שמתו במגפה לאחר מכן 2

אגב, נשים לב ששמה של הפרשה שלנו, 'ויקהל', דומה 

קהל העם על אהרן'. זה 'ויִ  -לפעולה שגרמה לעם לחטוא בעגל 

מי  -אגב, למי מתאים יותר להקהיל את העם התיקון של זה. 

ותר אוהב שלום ורודף שלום, משה או אהרן? נחזור לזה י

 -נמשיך בפסוק  בהמשך.

י ... ינו  כ ִ נ ִ֔ ְלכו ֙ ְלפָּ ֶֽ ֵ֤ר י  ץ  ֲאש   ר  ֵ֣ א  נו ֙ מ  ֱעלֶָּ֨ ֶֽ ֵ֤ר ה  יש  ֲאש   ִאֶׁ֗ ֵ֣ה הָּ ה ֹמש   ֵ֣ ז 

ה ְענו  מ  ַדֵ֖ א יָּ ִים ֹלֵ֥ וֹ  ִמְצַרִ֔ ה לֶֽ ֵ֥יָּ  )שם( .הָּ

 רב שהיו שם,-תמיד אנחנו מפילים את האשמה על הערב

אני מבקש  - 2איש שחטאו 3000ואנחנו מדגישים שהיו רק 

ללמד זכות גם עליהם, כי אם אנחנו רוצים להיות רציניים אז 

צריך להפסיק להפיל האשמות על אחרים ולהבין שכולנו, עד 

 זה המקור.  -ימינו, כל חטא שלנו 

 מה באמת קרה בעגל?

 משה נפרד מהעם, אך רגע לפני שהוא נפרד מהם, הם חוו

'כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים',  -במעמד הר סיני 

 -ואז הם נבהלים מאד וקוראים אל משה ואומרים לו 

ר ב   ֵ֥  ד ַ ָּ ה ְוַאלַאת  ֶ֑עָּ מָּ נו  ְוִנש ְ ֵ֖ ןְידַ  ה ִעמ ָּ נו  ֱאֹלִהֵ֖ים פ   ַ֛ ֵ֥ר ִעמ ָּ ו ת ב   מֶֽ  נָּ
 )כ', ט"ז(

וחז"ל אומרים שפרחה נשמתם. הם מתו, וחזרה הנשמה 

ית המתים. הם ממש מתו, אבדו את ידי טל של תחאליהם על י

החיים. משה אומר להם 'אל תיראו, לבעבור נסות אתכם', ואז 

הוא נגש את תוך הערפל. עכשיו, משה לא אמר להם לכמה 

 -זמן הוא עולה. לא כתוב בשום מקום. מה שהוא אמר זה 

ל בו   ְוא  ַמ֙ר ש ְ ים אָּ ִנֵ֤ ק  ר ַהז ְ ד ֲאש   ה ַעֵ֥ ז ִ֔ נו  בָּ ֵ֣ ה נָּ  לָּ ֶ֑ם ְוִהנ  ֶ֨ יכ  ו ב ֲאל  ש ֵ֖

ם ִמי כ ִ֔ ָּ ן ְוחו ֙ר ִעמ  ֲהֹרֵ֤ ם ַאֶֽ ֶֽ ה  ש  ֲאל  ֵ֥ ים ִיג ַ ִרֵ֖ בָּ  )כ"ד, י"ד( .ַבֵַ֥על ד ְ

הם הבינו שהוא עולה וחוזר באותו יום,  -אומר הכוזרי 

מקסימום למחרת. הרי הם ראו עליות של משה בימים 

האחרונים, מאז תחילת החודש והגעתם למרגלות ההר. 

א לא מגיע, הם, לפי החוויה האישית שלהם במעמד וכאשר הו

הר סיני, מבינים שאדם שניגש אל הערפל פורחת נשמתו. 

מבחינתם משה הוא האיש שהעלה אותם ממצרים, בזכותו יש 

חטאי המדבר נחלקים לשניים  -מן. ועוד דבר גדול נגיד כאן 

בהקשר עם העליה לארץ ישראל. מרגלים ומעפילים; יש כאלו 

'ניתנה ראש ונשובה מצרימה' ואותם אלו הם גם מי  שאומרים

שזוכרים את קישואים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, 

'אנחנו הולכים לארץ ישראל  -ולעומתם יש אחרים שאומרים 

גם אם אין ה' בקרבנו'. במבט ראשוני, חטא העגל לכאורה אינו 

 קשור לאף אחד משני הסוגים הללו אבל אם נתבונן עוד קצת

להים אשר -נבין שהמשמעות של דרישתם ''קום עשה לנו א

ילכו לפנינו" היא בדיוק זה. מיד אחרי שמשה רבנו נוטה את 

האהל מחוץ למחנה, הדבר הראשון שהוא אומר לקב"ה, עוד 

 -לפני י"ג מידות של רחמים, הוא המילים הבאות 
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ה אַ ... א ְ֠ תְרְ֠ ַעל א  ַל֙י ַהֵ֚ ר א  ֵ֤ ה ֹאמ  ָּ֞ ָּ ה ת  ם ַהז  ִ֔ ֵ֣ עָּ ֙ה ֹלֵ֣  הָּ ָּ ִני ְוַאת  ִַ֔ ֹוַדְעת  א הֶֽ

ר ֵ֥ת ֲאש   ֙ א  ָּ ְרת  ַמֶ֨ ֵָּ֤ה אָּ י ְוַאת  ֶ֑ ח ִעמ ִ ַלֵ֖ ש ְ ם ְוַגם ת ִ ִֵ֣יךָּ ְבש  ִ֔ אתָּ  ְיַדְעת  ֵ֥ צָּ מָּ

י ֶֽ ינָּ ע  ן ב ְ ֵ֖  )ל"ג, י"ב( .ח 

מה זאת אומרת 'ואתה לא הודעתני?', הרי  -אומר שם רש"י 

"הנה אנכי שולח  -הקב"ה הודיע לו כבר בפרשת משפטים 

 -פניך". ועונה רש"י מלאך ל

אין  -' הנה אנכי שולח מלאך' (שמות כג) ואשר אמרת לי ...

 )שם(. שאין אני חפץ בה ,זו הודעה

כינתי בסדר גמור, 'פני ילכו והניחותי לך'. ש -אומר לו הקב"ה 

  -תלך. אבל משה ממשיך עוד 

֙ ֹהְלִכִ֔  יךָּ נ ֙ ָּ ין פ  ֵ֤ יו ִאם א  ֶ֑ לָּ ר א  אמ  ֵֹ֖ ל ַוי  ה.ים ַאֶֽ ֶֽ נו  ִמז   ֵ֖ ֲעל  ַ  )שם ט"ו( ת 

ורק אחר כך הוא מתפנה לי"ג מידות וכו'. מה הולך פה? זה לא 

'אתה הרבית עליהם זהב ולכן  -יאמן; משה רבנו אומר לקב"ה 

אתה אמרת שמי שיכניס  -הם חטאו, אבל יש לי עוד טענה 

אלי,  -אותם לארץ יהיה מלאכך. אתה ואני יודעים למי התכוונת 

אז מה אתה רוצה מהם? עכשיו הם חושבים שמשה מת ולכן 

הם מחפשים מלאך אחר'. הם לא טענו שהם רוצים לחזור 

למצרים, גם לא שלא צריך את ארון ברית ה' איתם, אלא הם 

אותם לארץ, אחרי שמונים באו אל אהרן וביקשו שהוא יעלה 

שנה שהם חיכו במצרים! 'אהרן', אומרים העם לאהרן, 'אמרת 

'הוא יהיה לך לפה -שאתה בלי משה לא יכול, והרי כבר נאמר ש

ולכן אם משה מת,  -זה משה ואהרן  -להים' -ואתה תהיה לו לא

קח אותנו ועשה לנו אלהים אחרים אשר  -הרי שעכשיו תורך 

'רבש"ע, אני לא מאשים אותם.  -משה ילכו לפנינו'. אומר 

אתה אמרת להם שיש מלאך והם הבינו שהכוונה אלי והם לא 

אל תעלנו מזה.  -יכולים בלי משה, ולכן אם אין פניך הולכים 

 אני רוצה לדעת ששכינתך לוקחת אותנו'.

 שטןמעשה 

האנשים מחכים ומשה לא יורד. 'מעשה  -עכשיו נחזור לעגל 

ם רואים מיטה בשמיים. רק שטן', כמו שרש"י מביא שם, וה

ממחרת הם באים ועושים את המחולות, אבל ביום הראשון, 

הם רצו אלוקות  -אומר הכוזרי, הם עברו רק על עברה אחת 

ומכיון שאין להם את הדרך שהקב"ה הוביל הם עשו תמונה 

משלהם, לא כדי לעבוד לה ח"ו, אלא כדי לעבוד 'נכחה לה'', 

היה כמו שהם ראו 'ויהי בנסוע  כלשון הכוזרי. הוא אומר שזה

הארון ויאמר משה קומה ה''. זה היה כמו שיעקב בנה מזבח 

אז הם לוקחים תמונה ודרכה הם רוצים  -וקרא לו 'ה' נסי' 

לעבוד את ה'. ואז בא מעשה שטן שני והעסק באמת 'מצליח' 

'ויצא העגל הזה', והוא נהיה "תבנית שור אוכל עשב", מכל  -

 ופרקו מאזניהם. הזהב שהם הביאו 

אומרים המפרשים שעל העגל לבד משה רבנו לא היה שובר 

 -את הלוחות. אבל כתוב שכאשר הוא ירד 

ְר  ... ֵ֥ תַוי ַ ת א א  ְמֹחֹלֶ֑ ל ו  ג  ֵ֖ ע   )ל"ב י"ט( ...הָּ

                                                           
 .הל' עבודה זרה ישרעי' רמב"ם  3

 ואז הוא שבר את הלוחות.

ִמֶ֑ים לָּ ו  ש ְ ש  ֵ֖ ג ִ ת ַוי ַ ו  ֹעֹלִ֔ ֲעלֵ֣ ֶֽ ת ַוי ַ ִ֔ ֳחרָּ ֵ֣ מ ָּ ימו ֙ ִמֶֽ כ ִֶ֨ ש ְ  שם ו'() ...ַוי ַ

הם זוכרים שבמעמד הר סיני, ממש לפני רגע,  -נקשיב טוב 

הם הגישו עולות והקריבו שלמים והכל היה טוב, הכל אותו 

אין הבדל בין הכרובים לבין העגל למעט  -דבר. אומר הכוזרי 

זה היה ציווי ה' וזה לא. אפשר ח"ו ליפול בזה,  -דבר אחד קטן 

 אבל לעשות משה מחולות? זו הנקודה.

 -על המשנה באבות 

... אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס

 )אבות א', ג'(

אומר השפת אמת שהכוונה היא שבכל מה שאתם עושים 

ועובדים את ה', אפשר לעשות את זה על מנת לקבל פרס, 

זה מצוין,  -'אח!, איזה גישמאק, איזה יופי'  -כלומר ליהנות מזה 

כעבדים המשמשים את הרב על מנת אבל צריך להיזהר 'הוו 

ויהי מורא שמיים עליכם'. זה היה מבחן קשה  -שלא לקבל פרס 

מאד. זו היתה המסקנה שלהם שמשה מת. ארבעים יום הם 

חיכו לפני שהם הסיקו את זה אבל גם אחרי זה היו צריכים 

'אני לא עושה כלום בלי  -להגיע למסקנה הפשוטה הבאה 

בונה אלטרנטיבה, לא מפתח אקסטזה  ציווי. אני מחכה. אני לא

משלי. לא מייצר תחליף'. כמה פעמים בחיינו הקב"ה לא 

מופיע לנו בדיוק כפי שאנחנו רוצים? כמה פעמים ביום? 

השאלה היא האם אני הופך את הפעולה שאני הבנתי לכאילו 

כי עובדה שיש לי  'ברור שכך צריך לעשות -היא רצון ה' 

 בד, כי זה מרגש'.ה שזה עואקסטזה, כי עובד

האם אתה מבין גם בעבודת ה'  -"ששת ימים תעשה מלאכה" 

שלך, שאתה עושה את מה שהקב"ה רוצה, זה לא בגלל 

 עבד ה'?אתה באמת שאתה נכנסת מזה לאיזה 'וואו'. האם 

 ות ה'מאינו אחד מש 'הצלחה'

-אתם יודעים לאן יכולה להגיע עבודת ה' שבה אני המרכז? 

, כל השבוע, "מה עשה לך העם הזה כי פרעה אהרן". כל שבוע

הוא בעצם תיקון מחודש של חטא העגל. חז"ל אומרים 

חטא עץ הדעת  -שכאשר עמדנו על הר סיני 'פסקה זוהמתן' 

של אדם הראשון פסק, ואחרי זה חזרה הזוהמה בחטא העגל. 

 -החטא בעץ הדעת היה שהאשה ראתה  -מה העומק בזה? 

ל ץ ְלַמֲאכִָּ֜ ע ֶ֨ י טֹו֩ב הָּ ֵ֣ ָּׁ֡ה כ ִ ָּ ִאש   ֶֽ א הָּ ה ַות  ֵ֣ר  י תֲֶַֽאוָּ ִים  ְוִכַּ֧ יַנֶׁ֗ ע  ו א לָּ הֵ֣

יל כ ִִ֔ ֙ץ ְלַהש ְ ע  ד הָּ ֵ֤ ְחמָּ  )בראשית ג', ו'( ...ְונ 

תחושות. היא באמת הבינה שמהתחושות האלה היא תגיע 

למקום גבוה. הנחש שיכנע אותה שהיא תגיע למקום יותר 

זה החטא שממנו כל העולם  -גבוה, ואז הגיע החטא הראשון 

שבו 'הוחל לקרא בשם ה'', ולעבוד צנח. משם הגיע דור אנוש 

עבודה זרה, והרמב"ם מסביר שבתחילה, העבודה הזרה לא 

היתה שמישהו באמת חשב שהשמש היא זו שבראה אותו או 

הרי לא יתכן שאותם אנשים שאמרו לפני עשר  3את העולם.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%92
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"כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו  -שניות 

להיך -"אלה א -קים לאחר מכן מה היה לו", יאמרו כמה פסו

'אם הקב"ה קיבל את  -ישראל" על העגל. אלא הם אמרו 

העבודה שלי, עובדה שזה נכון כי זה הצליח'. וזה יכול להיות 

בכל תחום בחיים. שמעתי פעם מאשה צדיקה, תלמידת 

'לא ראיתי בשום מקום ש'הצלחה' זה  -חכמים גדולה שאמרה 

 אחד משמות ה''. זה משפט גדול.

להיך'. הם לא באמת -נה עכשיו זה מצליח להם אז 'אלה אוה

לוה, והם גם ידעו שלא באמת משה הוא שהעלה -חשבו שזה א

אותם ממצרים, אבל כאשר הם אמרו את זה הם נתנו לכלי 

מקום גדול מדי בעבודת ה'. ולכן השלב הבא הוא שאם אין 

משה חייבים כלי אחר. אצל אברהם אם אין אפשרות לעקוד 

'אתה לא עושה מאומה'. הקב"ה כבר ישלח איל,  -חק את יצ

 ואת כל העוצמות שלך אתה תופיע דרכו.

 שטן מלפנינו ומאחרינווהסר 

אנחנו חיים היום במציאת גדולה, אבל הגבול ליד חטא העגל 

הוא שורש כל החטאים, והתיקון של העגל הוא האם אני יכול 

ת כאשר כל מלאכתי עשויה. האם אני יכול לטרוח להגיע לשבָ 

ימי. האם הפעולות שאני עושה, כוחן  להיות בערב שבת כל

הוא לא בגלל העשיה שלי אלא בגלל שהקב"ה עושה ואני 

 מתבטל אליו?.

בחטא העגל חזרה הזוהמה הזאת, ובעבודה הזאת שאנחנו 

צריכים לעשות עכשיו, 'אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות 

)ריש ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי שבת'  -אותם 

-באי עשיה. אל תעשה. 'לא תבערו אש'  -שות? . איך לעויקהל(

 לא אתה עושה. ורק אחרי זה אפשר להתחיל לעשות.

נוצרי של -זה כל כך עדין, כי אפשר להבין ח"ו במובן הטפשי

'לא צריך אותך בכלל', שהכל משמיים והאדם אינו צריך 

לעשות כלום כי הכל דטרמיניסטי, קבוע מלמעלה. הבלים. 

ערותא דלתתא, ובלבד שאתה זוכר אלא שהכל זה כן באית

 שגם את האיתערותא דלתתא קיבלת מהאיתערותא דלעילא. 

הצדיק הירושלמי ר' אשר פריינד זצ"ל היה נוהג לומר על 

יהודי יש לו יצה"ר  -המילים 'והסר שטן מלפנינו ומאחרינו' 

לפעמים ובא לו לעשות דברים שאסור, אז הוא מתפלל לקב"ה 

ב"ה הוא מצליח לנצח את היצר שיתן לו כח שלא יחטא ו

זה 'הסר שטן מלפנינו', אבל אחרי זה הוא  -ולהתגבר עליו 

'או, פששש... הצלחתי. באיזו מדרגה אני. 'שישו -אומר לעצמו 

על זה צריך להתפלל שיסיר שטן  -בני מעי', 'עם מדושני עונג'' 

גם 'ומאחרינו', שלא נהרוס הכל ונחזור בכך לעגל. זה יכול 

 אחד מאיתנו כל רגע. לקרות לכל

המרחק מהעגל לבין להשכים ממחרת ולעשות מחולות הוא 

-)איך אומרים? קודם כל פונקציה של כמה הצלחתי בעבודת ה' 

. החזקוני אומר שזה לא הצלחתי( -'שופוני', 'תבנית שור אוכל עשב' 

'כמעשה לבנת הספיר' ממש. מי שמכיר  -היה סתם עגל אלא 

 - הפסוק ביחזקאלאת 

ג   ל ע ִ֔ ג  ֵ֣ ַכ֙ף ר  ם כ ְ יה ֶׁ֗ ף ַרְגל  ה ְוַכֵ֣ ֶ֑ רָּ ל ְיש ָּ ג  ֵ֣ ֵ֖ם ר  יה   א', ז'() ...לְוַרְגל 

כל מה שהם עושים הקב"ה מאשר. הכל  -איזה מן מעשה שטן 

 מצוין, מי בכלל צריך משיח?... 

'אולי נתפלל יחד על המשיח  -אמרו פעם לפוליטיקאי דתי אחד 

'אין בעיה, זה -במקום להתעסק בפוליטיקה?', והוא ענה 

.. קודם כל תן לי באמת חשוב, אבל מיד אחרי הבחירות'.

להצליח. תראה איך הקב"ה עובד איתי ואני מצליח, והקב"ה 

 גם הוא בענין. תראה איזה שור יצא לי, חבל על הזמן. 

כמה קל לקום בבוקר מוקדם ולהגיע מזה למחולות. רש"י אומר 

שהתורה מדגישה לנו "וישכימו ממחרת", קמו לותיקין, ולא 

השטן זרזם -אני אומר סתם קמו מאוחר כי 'השטן זרזם', ו

'פששששש. הכל עובד! גם -לתפילת ותיקין! הם השכימו 

 הקב"ה עובד אצלי'...

אין לך חטא שלא בא מהשורש הזה. יש חטאים שאתה רוצה 

לעלות לארץ ישראל, חטאים אחרים אתה רוצה לשוב למצרים. 

יש כאלו שהם מעפילים ואחרים לא, לפעמים אתה מתאווה 

אבל תמיד תמיד עגל. -משהו אחר לבשר תאווה לפעמים 

 תמיד.

 תעשה מלאכה םימיששת  -משה ויקהל 

אז הבנו 'אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות',  -ומשפט אחרון 

עשה מלאכה', הבנו 'שבת שבתון', 'לא הבנו 'ששת ימים ת  

תבערו אש' וגם 'בחריש ובקציר' הבנו. רק דבר אחד נשאר לנו 

למה 'ויקהל משה'? אמרנו שזה מול המילים 'ויקהל העם על  -

צריך להבין שאהרן בלי משה  -בל מה הכוונה בזה? אהרן'. א

זה אמנם הרצונות הכי גדולים, הקדושה הכי עליונה, כהן גדול 

אבל זה שושבינא דמטרוניתא בלי שושבינא  -בקודש הקודשים 

דמלכא. זה אהרן בלי משה. 'ויקהל משה את כל עדת בני 

ישראל' זה שמשה הקהיל את כל עדת בני ישראל, את הכל, 

א גילה את סוד האחדות, שהכל קשור ב'ה' אחד ושמו והו

אחד'. הוא הקהיל את כולם וגילה לכולם שהכל קשור באלוקות 

'ששת ימים תעשה מלאכה'. לא על אהרן נקהל עכשיו כל -ואז 

גם את הכהנים הוא הקהיל, גם את אהרן  -העם אלא על משה 

 והוא לימד גם אותם להיכנס למשכן. זה המקום של השושבינא

ואז  -עשה' 'ששת ימים ת   -דמלכא, עבד נאמן. "ויקהל משה" 

אפשר להגיע לכל הדברים הגדולים שהם יומיומיים. אם חטא 

העגל הוא שורש כל החטאים חייב להיות שגם לתיקון שלו יש 

 דרך יומיומית למימוש. 

שבת לפני חטא העגל, שבת אחרי חטא העגל, כל השבוע 

ל השבוע אתה בערב שבת תטרח בחריש ובקציר ותזכור שכ

 שבא ללמד אותך שזה לא החריש וגם לא הקציר.

בזמן שישראל  -עשה מלאכה' 'ששת ימים ת  -שנזכה בעז"ה ל

 עושין רצונו של מקום, בב"א. 

 

 


