
 / הרב אלישע וולפין פרשת כי תשא: עקבות בחולות הנודדים
 

 חברים יקרים, 
 

כל שבוע נראה שזהו, הגענו הכי גבוה שאפשר, שיותר גבוה מזה כבר נרחף באוויר. ואז מגיע שיא 
 חדש. 

  
לפעמים גם שפל הוא שיא. והשבוע אנחנו מתרסקים עם בני ישראל לשפל המוכר ביותר והנפוץ 

 בתולדות האנושות: עגל הזהב.ביותר 
  

כולנו, מסתבר, בוקרים מנוסים  .מצד אחד שפל, ומצד שני... כל כך יומיומי ומוכר, כל כך אנחנו
 בחוות הגידול של עגלי הזהב.

  
  בבסיסו של כל עגל זהב נמצאת חווייה אנושית אחת: געגוע!

  
רת. חלקנו קוראים ל"משהו הזה" כולנו מתגעגעים ל"משהו הזה" שאין לו שם ואין לו צורה מוגד

ועוד. השם לא  עדן אלוהים, וחלקנו קוראים לזה בשמות אחרים: המקור, הטאו, הרחם, גאיה, גן 
חשוב. קראתי לזה "משהו", אבל האמת היא, שגם "משהו" הוא כבר דבר מוגדר. אז בעצם מדובר 

  אז בואו נקרא לזה "הויה". ב... ב... ב...? נו, שוין, אם נגזר עלינו לחיות במרחב המילולי,
  

. ביקום. בלעדיו שום דבר לא יזוז הגעגוע הזה עז! כל כך עז, שהוא אולי הכוח שמניע את הכל
  בלעדיו לא יקרה כלום.

  
חשוב להדגיש: אין שום חטא בגעגוע עצמו.  אבל בפרשה שלנו, פרשת כי תשא, הגעגוע מוליד חטא.

איך יכול געגוע להוליד חטא, תשאלו?  להפסיק לנשום. אזנהפוך הוא: להפסיק להתגעגע זה כמו 
זה מאוד פשוט ויומיומי: כשאנו נותנים ל"הויה הזו" צורה והגדרה! באותו רגע היא הופכת 

  מהוויה לאובייקט, ומאובייקט לאליל.
  

 הגעגוע מניע את הקיום, אבל הוא יכול גם להעביר אותנו על דעתנו, ובמובן מסוים גם על "דתנו".
  

בעודם מחכים לשובו של  -השבוע אני רוצה להראות שהגעגוע של בני ישראל למרגלות הר סיני 
דומה להפליא לגעגוע של משה המכונס בתוך עצמו  -יום  40משה, שכבר נמצא על הר סיני כמעט 

 על הר סיני, בשיחה אינטימית עם אלוהים. 
  

 געגוע אחד, שתי ואריאציות:
  

שמות  ני אהרון את הגעגוע שלהם בשפה הפשוטה והכנה ביותר:שוטחים בפ בני ישראל
ה ָלנּו  .א ל"ב, ָליו "קּום, ֲעשֵׁ ל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו אֵׁ ָקהֵׁ ן ָהָהר ַויִּ ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ש משֶׁ י בשֵׁ ַוַיְרא ָהָעם כִּ

ֱעָלנ ר הֶׁ יש ֲאשֶׁ ה, ָהאִּ ה, משֶׁ י זֶׁ ְלכּו ְלָפנֵׁינּו כִּ ר יֵׁ ים ֲאשֶׁ ה ָהָיה לֹו"ֱאֹלהִּ ם, ֹלא ָיַדְענּו מֶׁ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ  .ּו מֵׁ
  

מפנה את הגעגוע שלו הישר אל האלוהים. השפה שלו אולי רוחנית יותר, אבל  ,, לעומתםמשה
  במהות זה אותו הגעגוע:

 
ָך".יח פרק ל"ג, ת ְכֹבדֶׁ י ָנא אֶׁ נִּ ייט . ַוֹיאַמר ]משה אל ה'[ "ַהְראֵׁ ר ]ה' אל משה[, ֲאנִּ יר ָכל  . ַוֹיאמֶׁ ַאֲעבִּ

י ַעל ָפנֶׁיָך...  י ָהָאָדם ָוָחי.  .כ טּובִּ ְרַאנִּ י ֹלא יִּ ת ָפָני כִּ ְרֹאת אֶׁ ר ]עוד[, ֹלא תּוַכל לִּ נֵׁה  .כאַוֹיאמֶׁ ר ה' הִּ ַוֹיאמֶׁ
ַצְבָת ַעל ַהצּור.  י ְונִּ תִּ ְקַרת ַהצּור ְוַשכֹ  .כבָמקֹום אִּ יָך ְבנִּ י ְוַשְמתִּ י. ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבדִּ יָך ַעד ָעְברִּ י ָעלֶׁ י ַכפִּ תִּ

ת ֲאֹחָרי, ּוָפַני ֹלא יֵָׁראּו. .כג יָת אֶׁ י ְוָראִּ ת ַכפִּ י אֶׁ ֹרתִּ  ַוֲהסִּ
  

משה, כמו אחרון העבריים, למרות שהעפיל במעלה ההר הרוחני, והגיע קרוב יותר אל הפסגה מכל 
של דבר רחוק ומתגעגע!  בוראו "פנים אל פנים", והנה גם הוא נותר בסופו אדם לפניו, מדבר עם 

הוא מקבל מאלוהים הסבר תיאולוגי נפלא )לא יראני האדם וחי(, אבל תיאולוגיה לא מרפאה 
  געגוע. 

  
צדו האחורי של  עם זאת, התשובה של אלוהים למשה נפלאה: אדם יכול לראות את רק את

הוא צדו האחורי של  -כל דבר נגלה בעולם  – כל מה שאנו רואיםאלוהים! או במילים אחרות, 
עזבו לראות את אלוהים, זה לא אפשרי, אבל האם כבר הגעתם לדרגה של לראות בכל  !אלוהים

רוב בני  דבר את צדו האחורי של אלוהים? גם את הדרגה הפחותה הזאת רק בודדים יזכו לראות.
 האדם מסתובבים בעולם ולא רואים דבר מלבד המון "דברים". הם לא מעלים בדעתם שהם

  )נגטיב, בלשון הצלמים של פעם( של אלוהים. מביטים בתשליל
  

בכך בדיוק עוסק ה"עונש" של אלוהים על מעשה עגל הזהב. אני מוסיף מרכאות למילה "העונש", 
ה, ַאָתה ְוָהָעם . א פרק ל"ג, כי זה לא באמת עונש, זו תוצאה ישירה: זֶׁ ה מִּ ְך ֲעלֵׁ ה: לֵׁ ל משֶׁ ר ה' אֶׁ ַוְיַדבֵׁ



ר הֶׁ  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב, לֵׁאֹמר, ְלַזְרֲעָך ֲאשֶׁ י ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְשַבְעתִּ ר נִּ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ם, אֶׁ ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ יָת מֵׁ ֱעלִּ
ְתנֶָׁנה. י ְלָפנֶׁיָך ַמְלָאְך... ב אֶׁ ָך . ְוָשַלְחתִּ בְּ רְּ קִּ י ֹלא ֶאֱעֶלה בְּ ף ַאָתה...כִּ ה ֹערֶׁ י ַעם ְקשֵׁ  , כִּ

  
מסרב בתוקף! הוא מודיע לאלוהים שאם כך יהיה הוא מתפטר! פרק  לגזירה הנוראית הזו משה

ה.טו י"ג, זֶׁ נּו מִּ ים ַאל ַתֲעלֵׁ ין ָפנֶׁיָך ֹהְלכִּ ם אֵׁ ָליו אִּ ר אֵׁ ן טז . ַוֹיאמֶׁ י חֵׁ י ָמָצאתִּ פֹוא כִּ ָּוַדע אֵׁ ה יִּ . ּוַבמֶׁ
ינּו ֲאנִּ  ְפלִּ ָמנּו ְונִּ ְכְתָך עִּ ָך? ֲהלֹוא ְבלֶׁ י ְוַעמֶׁ ינֶׁיָך, ֲאנִּ ר ַעל ְפנֵׁי ָהֲאָדָמה.ְבעֵׁ ָכל ָהָעם ֲאשֶׁ   י ְוַעְמָך מִּ

  
בני ישראל, היא החידוש הגדול של הברית בין עם ישראל  בתוךמשה מבין שנוכחות הבורא 

 לאלוהיו )"ושכנתי בתוכם", פרשת תרומה(. בלי זה, אין שום טעם לכל המסע הזה.
  

כך משה. אהרון לדעתי התעלה על רבו )אחיו הצעיר(. הוא הבין משהו שמשה לא יבין לעולם, וזו 
הגעגוע חשובה לא  הכרתהבריאה חשובה, אבל  בתוךגדולתו: ברור שנוכחותו של הבורא 

אהרון הכיר את הגעגוע הזה, והוא שמע את קולו המתעתע של הגעגוע ניחר מגרונם  פחות. 
בני ישראל. הם אמנם קראו למושא הגעגוע שלהם משה )בני האדם תמיד  המיואש והמיובש של

להפוך את  -זו הרי עבודת האלילים שלנו  .נותנים שם מוטעה להוויה שהם מתגעגעים אליה
בני ישראל, בתמימותם, חשבו שמשה הוא האלוהים.  ההוויה האינסופית לעצם, לדבר מוגדר(. אז

התשליל )נגטיב, בלשון הצלמים של פעם( של השם. אפשר  במובן מסוים הם צדקו! משה הוא הרי
 ורצוי לאהוב את התשליל, אבל לא לסגוד לו, זו כבר עבודת אלילים. 

  
מהר  )טכנולוגיה, יופי, חכמה...( ושלא תהיינה אשליות: זה קשה!!! כמעט כל דבר שמפעים אותנו

ל כל אלה הם בעצם אחוריו של אב מאוד נמצא את עצמנו סוגדים לו ומקריבים לפניו קורבנות. 
 של הבורא בחולות הנודדים. לא יותר. עקבותיו החולפות אלוהים. התשליל שלו. או אם תרצו,

  
האליל תמיד מסתתר בתוך עקבותיו של אלוהים על החול. אפשר ורצוי להתפעל מהעקבות 

בעבודת שבחול, אבל לא לסגוד להן. אם סוגדים לעקבות שמשאיר הבורא בעולמו, חוטאים 
 אלילים.

  
רק אתמול קראנו את מגילת אסתר. כידוע, שמו של הבורא לא מוזכר בכלל בכל המגילה. זהו 
הספר היחיד בתנ"ך ששמו של אלוהים לא קיים. אבל עקבותיו ניבטים אלינו בכל אות וגם מכל 

הבורא הרווחים הלבנים שבין האותיות. כן, גם הלבן שבין האותיות השחורות הוא עקבותיו של 
  בעולם.

  
העולם הוא העקבות בחול של ...עולם... איזו מילה חכמה. מילה הרומזת לכך שמשהו נעלם: 

  אותה הויה נעלמה.
  

והדבק שמחבר בין ברייה לברייה, בין כל תא למשנהו, בין כל אלקטרון לפרוטון, הוא הגעגוע של 
  העקבות בחול לרגל שטבעה אותן ו... נעלמה.

  
פרשת כי תשא, הבין את כל זה, ולכן רק הוא זכה לכהונה הגדולה. הוא שומע והוא רק אהרון, ב

רואה את הגעגוע של העם. הוא יודע שהם לא מתגעגעים למשה. הם הרי בקושי מכירים אותו. הם 
וכשהוא אומר "חג לה' מחר", . מתגעגעים לאלוהים, לאל חי. מהמקום הזה הוא יצר את עגל הזהב

הוא יודע שהם חושבים שהם חוגגים לעגל הזה, אבל החגיגות הם חגיגות הגעגוע הוא מתכוון לזה. 
מקריב את קורבנות  –לאלוהיי כל עגלי הזהב. בעבור זה אהרון זכה להיות המקריב והמקרב 

הגעגועים של בני ישראל לאלוהים, ומקרב בכך את בני ישראל אל בוראם, אל ההויה שהטביעה 
  בהם את חותמה, ונעלמה.

  
  אהרון, הוא מרפא הגעגוע העברי.

  
ההמלצה השבוע היא לתת לגעגוע להיות. להכיר אותו. לחוש אותו. לחוות אותו. בין אם אתה 
נמנה עם המוני העם שלמרגלות ההר, ובין אם את נביאה גדולה היושבת על פסגתו של ההר. כי 

 א המנוע המניע את כל היצירה כולה. והגעגוע הוא הדבק המחבר בין כל החלקים. ה
  

"וחי"  –כלומר, יגיע אל מעבר לגעגוע  –במקום שאין געגוע, אין חיים ]"כי לא יראני האדם" 
 ויישאר חי[. 

  
רק היזהרו: הישארו בגעגוע ולא מעבר לו, כי הכול בסופו של דבר הוא רק עקבות חולפות בחולות 

 הנודדים. 
  

 שבת נפלאה,
  

 אלישע
 


