
 

 הרצון כגודל האמונה עומקפרשת כי תישא:             

 הרב אלישע וולפין

 ,חברים יקרים

 

 .פרשת "כי תישא" היא פרשת ההחמצה הגדולה

 

משה עדיין נמצא על הר סיני. שלושים ותשעה ימים חלפו, ומחר הוא כבר יורד. לוחות הברית 

האלוהיים כבר חרוטים באצבע אלוהים, ורגע לפני שמגיע לו "הסוף הטוב", העם פשוט מאבד 

 :סבלנות

 

ל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן (' "שמות פרק ל"ב א) ן ָהָהר; וַיִָּקהֵׁ ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ש מֹשֶׁ י בֹשֵׁ וַַיְרא ָהָעם כִּ

ץ  רֶׁ אֶׁ ֱעָלנּו מֵׁ ר הֶׁ יש ֲאשֶׁ ה ָהאִּ י זֶׁה מֹשֶׁ ר יְֵׁלכּו ְלָפנֵׁינּו כִּ ים ֲאשֶׁ ה ָלנּו ֱאֹלהִּ ָליו קּום ֲעשֵׁ וַיֹאְמרּו אֵׁ

ה ָהיָה לֹו ְצַריִּם ֹלא יַָדְענּו מֶׁ  ".מִּ

 

מלל ידוע ומוכר: התפרקות כללית, תרתי משמע, כשעל הכל מנצח לא אחר ההמשך האו

מאשר אהרון, שרק בפרשה הקודמת מונה לתפקיד הכוהן הגדול )הוא אמנם עוד לא יודע על 

 (.כך, כי משה טרם ירד מההר להודיע לו על המינוי המכובד

 

י ַהָזהָ ( "שם, ב ו) ם ַאֲהרֹן ָפְרקּו נְִּזמֵׁ הֶׁ ר ֲאלֵׁ יכֶׁם וַיֹאמֶׁ יכֶׁם ְבנֵׁיכֶׁם ּוְבנֹתֵׁ ר ְבָאְזנֵׁי ְנשֵׁ ב ֲאשֶׁ

ָלי.  יאּו אֵׁ ָיָדם  וְָהבִּ ל ַאֲהרֹן. וַיִַּקח מִּ יאּו אֶׁ ם וַָיבִּ ר ְבָאְזנֵׁיהֶׁ י ַהָזָהב ֲאשֶׁ ת נְִּזמֵׁ וַיְִּתָפְרקּו ָכל ָהָעם אֶׁ

ָכה, וַיֹאְמרּו,  ל ַמסֵׁ גֶׁ הּו עֵׁ ט וַַיֲעשֵׁ רֶׁ לֶׁ  וַָיַצר אֹתֹו ַבחֶׁ ץ אֵׁ רֶׁ אֶׁ ֱעלּוָך מֵׁ ר הֶׁ ל ֲאשֶׁ יָך יְִּשָראֵׁ ה ֱאֹלהֶׁ

ָמח   ימּו מִּ ַח ְלָפָניו, וַיְִּקָרא ַאֲהרֹן וַיֹאַמר ַחג ַלה' ָמָחר. וַַיְשכִּ ְזבֵׁ ן מִּ ְצָריִּם. וַַיְרא ַאֲהרֹן, וַיִּבֶׁ ָרת מִּ

ֱאכֹל וְָשתֹו וַ  ב ָהָעם לֶׁ ים, וַיֵׁשֶׁ קוַַיֲעלּו עֹֹלת וַַיגִּשּו ְשָלמִּ  ".ָיֻקמּו ְלַצחֵׁ

 

 !!!אוי

 

ולחשוב שכל זה קורה יום אחד בלבד לפני שמשה יורד מההר! עוד קצת סבלנות וכל סיפור 

חטא העגל לא היה בא אל העולם. אבל, מילא חטא העגל! אם היו מחכים עוד קצת הם היו 

עם  זוכים לקבל את הלוחות הראשונים, הלוחות האלוהיים, הפלאיים. במקום זאת נשארנו

אלה הכבדים, המוגבלים, המאובנים, שהכתב הגס שעליהם חרוט בידי  -לוחות האבן השניים 

בשר ודם. לעולם לא נדע מה היה כתוב על הלוחות הראשונים או איך נראה כתב ידו של 

 .אלוהים

 

ההחמצה הזאת איננה עניין של מה בכך. זה לא שהסקרנות שלנו לא באה אל סיפוקה. מאז 

המאמין תהה, מה אלוהים רוצה מאיתנו? והרי, אם רק נדע, איכות חיינו  ומתמיד האדם

תשתנה מן הקצה אל הקצה! אם נדע שלסבל יש סיבה, שלחיים יש סוף טוב, שיש תכלית 

  … לעבודה הקשה שלנו, ובכלל שחיינו לא היו סתמיים, ולא היו לשווא

 

 !סבלנות אבל לא. לעולם שוב לא נדע. והכל, בגלל כמה שעות של חוסר

 

 ...כמה פעמים קרה לנו שנשברנו רגע לפני הסוף



 

מסתבר, שברגעים האחרונים של הסבלנות והציפייה הדרוכה, ממש רגע לפני הגאולה, 

 .מופעל מנגנון אכזרי שמוריד לטמיון את כל מה שנבנה בעמל רב עד לרגע זה

 

ה מחד ולחצו של הייאוש זהו רגע שבו ניצבים זה מול זה שני כוחות אדירים: כוחה של האמונ

מאידך. הייאוש הנו הכוח שכבר לא מאמין שמשהו טוב יצא מכל זה. הוא שבע הבטחות. 

"כמה אפשר לחכות?". האמונה, לעומת זאת, הנה הכוח שדבק במטרה ויהי מה. שום דבר 

  !  לא ישבור אותו

 

י הגאולה הוא בסיפורו של רבי נחמן "מעשה מאבדת בת מלך", המוטיב של השבירה רגע לפנ

מאוד חזק! בת המלך אבדה. ה"לא טוב" לקח אותה, והמשנה למלך יוצא למסע להשיבה אל 

אביה. הוא מחפש אחריה שנים רבות מאוד, ובסוף הוא מוצא אותה. היא נמצאת בארמון 

מקסים, מוקפת באוכל טוב ומוזיקה נפלאה. זהו ארמונו של "הלא טוב"! בת המלך לוחשת 

ו חלון הזדמנויות מסוים שבו, ורק בו, יוכל להוציאה ממקום שבייה. עליו למשנה למלך שישנ

להמתין לה במקום מסוים, ולא לאכול ולא לשתות באותו יום. המשנה למלך ממתין בדבקות 

רבה וגוזר על עצמו תענית, אלא שרגע לפני המועד המיוחל הוא רואה עץ עם פרות יפים 

ה עמוקה. הכרכרה עם בת המלך חולפת על פניו, אבל יפים... הוא אוכל מהפרי ונופל לתרדמ

הוא ישן שנת ישרים אומללים. כשהוא מתעורר הוא מוצא פתק מוכתם בדמעות צערה של 

בת המלך. הסיפור הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ושוב ושוב הוא מחמיץ את ההזדמנות 

  . לשחרר את בת המלך מ"הלא טוב" ולהביא טוב לעולם

 

"הלא טוב" כאילו חטף  מה שגם העולם שלנו שבוי בידי נוגשיו של "הלא טוב". לפעמים נד

 .את סדר היום האנושי, וכבר זמן רב שהעולם מדמם תחת ידיו האכזריות

 

… אנחנו נאנחים. סופקים את ידינו בעצב. מקוננים על העולם "הלא טוב" שבו אנו חיים, אבל

שלא להגיע למסקנה שאם אנחנו נשברים למרות שזה נשמע ממש מופרך ולא יאומן, קשה 

רגע לפני הסוף הטוב, ייתכן שמשהו בנו נרתע מגאולה, שמשהו בנו לא ממש רוצה שבאמת 

 !יהיה לנו טוב

 

"על מה הוא מדבר? ברור שאנחנו רוצים שיהיה … אני כבר שומע בראש שלי את התגובות

 .קצת… ןאולי כ… לנו טוב! מה אנחנו מזוכיסטים?"... אז האמת היא, ש

 

ברור שכולנו רוצים שיהיה לנו טוב יותר. אבל אם באמת היינו רוצים, אבל ממש רוצים, לא 

שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב יותר, אבל כנראה  םחושבי היינו נשברים כל כך בקלות. אנחנו

 …לא טוב מדי

 

 ?שהרי, בינינו, מה יקרה אם יהיה לנו באמת באמת טוב

 ?ומי נהיה בלי הבעיות שלנ

 .…?מי נהיה בלי הסיפורים שלנו על מה שעוללו לנו, וקיפחו אותנו, ודיכאו אותנו

 ?אם לא נהיה קרבנות של המציאות "הלא טובה", האם נצליח לעמוד בציפיות של עצמנו

שחרור מ"הלא טוב" יחייב אותנו לעמוד סוף כל סוף בהבטחות שלנו. האם אנחנו באמת 

מאמינים שאנחנו טובים כפי שאנחנו מספרים לעצמנו ולאחרים? שהרי, אם נשתחרר מכבלי 

 !"הלא טוב" חובת ההוכחה תהיה עלינו! וזה מפחיד

 



 ?א להשתחררמה יש בו ב"לא טוב" הזה שהצליח לפתות אותנו לבלות במחיצתו ול

 

 ?כי בלי סבל ומלחמות איך נדע מי אנחנו -ה"לא טוב" מייצר זהות 

 …כי זה לא אשמתנו ש -ה"לא טוב" משחרר אותנו מאחריות 

כי צריך להוכיח לכולם )ולעצמנו( "מה אנחנו  -ה"לא טוב" נותן לנו מוטיבציה לקום בבוקר 

 ?"שווים

 ?ר להשתעמם כשאתה כל הזמן נאבקכי איך אפש -ה"לא טוב" נותן לנו שפע של דרמה 

 …וכן הלאה

 

אני שב אל המסקנה שלעיל: בסופו של יום, טוב לנו עם ה"לא טוב" הזה! או, במילים אחרות, 

 .ה"לא טוב" עושה לנו די טוב

 

עגל הזהב הוא בכלל סמל מצרי. וכך, בלי לשים לב, בני ישראל יצרו ביחד את כמיהתם 

חירות הם רצו ולא את הארץ המובטחת הם בקשו. הם  האמתית באותו יום מר ונמהר: לא

מתגעגעים לאלוהי מצרים. מצרים היא אמנם המקום של ה"לא טוב" האולטימטיבי, אבל... יש 

שם בשר טוב, דגים טובים, בטחון כלכלי טוב, מים טובים לשתייה, ועבודה טובה יש בשפע. 

 .נוח. ואת זה הם רצובמצרים "הלא טוב" הוא טוב! במצרים, היאוש הרבה יותר 

 

בתלמוד הבבלי, מסכת מכות, דף י' עמוד ב', חז"ל מלמדים אותנו ש"בדרך שאדם רוצה לילך 

בה מוליכין אותו". במילים אחרות, מציאות חיינו היא השתקפות נאמנה למדי של הרצונות 

מייצר או, לחילופין, העדר הרצון המוחלט שלנו, שכן גם העדר רצון  -העמוקים ביותר שלנו 

מציאות. בסופו של דבר, אין ואקום. אם רצוננו לא נוכח, רצון של מישהו אחר יקבע את 

 .המציאות שלנו

 

לסיום, פרשת העגל מספרת לנו משהו על רצון ועל אמונה. ייתכן מאוד שעוצמת הרצון שלנו 

מה היא כעומק האמונה שלנו. היכן שאין אמונה גם לא יהיה רצון. אדם לא ירצה לעצמו את 

 .שאין אמונתו יכולה בכלל לדמיין

 

לכן, למרות שעגל הזהב מכונה חטא, אני רוצה להציע שאין מה להכות כאן על חטא! לא 

באמת החמצנו שום דבר. לעולם לא מחמיצים דבר, שהרי אי אפשר להחמיץ דבר שאיננו 

לא באמת רוצים. מסתבר שלא באמת רצינו את הלוחות הראשונים, האלוהיים. ואנחנו עדיין 

 .רוצים

 

 .כשבאמת נרצה אותם, הם יהיו

 

 …לא, זה עניין של אמונה… זה עניין של רצון

 

 !זה כנראה עניין של שניהם

 

 ,שבת שלום ורצונות טובים

 

 עאליש


