
 פרשת כי תשא / הרב אלישע וולפין  -לי כל )ע(גל נושא מזכרת 
 

 חברים יקרים,

  
 למה אתם מתגעגעים? למה אתם עורגים, נכספים, ומשתוקקים? 

זו השאלה הגדולה של פרשת כי תישא! אם עולה תשובה ברורה ומידית, ייתכן שהתבלבלתם. אם 
 מתקשים להגדיר למה בדיוק אתם נכספים, אתם כנראה מדייקים להפליא!אתם 

  
אחת אלוהית  -בשבוע דרמטי אחד משה מוריד מהר סיני ארבעה לוחות של אבן: שתי תורות 

יונחו זו לצד זו בארון  -גם השבורה וגם השלימה  -ושבורה ואחת אנושית ושלימה. ושתיהן 
 הברית.

  
האחד נביא, זועם ונוקם, והשני כהן  -גשים שני מנהיגים גדולים בשבוע דרמטי אחד אנחנו פו

גדול, חומל ואוהב אדם. ושניהם בני אותה אם ואותו אב, ושניהם בסוף גם יפלו באותו חטא 
 גורלי וימותו על פסגות ההרים של המדבר הגדול.

  
סיני, הרוחני בשבוע דרמטי אחד נפגשים להם ראש ההר הנישא עם הגיא הנמוך שלמרגלותיו. הר 

 והאלוהי, והגיא, היצרי והתוסס.
  

הנביא  -השבורה והשלימה, שני המנהיגים  –אבל אל תבלבלו, כי הכל, הכל אחד: שתי התורות 
ההר והגיא, הם כולם אחד. בבסיסן של כל התורות כלן, כל הדתות וכל  -והכהן, שני המקומות 

אדם, קיים דבר אחד המניע את ההיסטוריה האמונות, וכל לוחות האבן, כל המנהיגים, כל בני ה
 ! הגעגועהאנושית מראשיתה: 

  
הכל אחד, כי כולם מתגעגעים לאותו הדבר. הכל אחד, כי אף אחד לא יודע איך להשיגו! הכל אחד, 

כי אף אחד עוד לא רשם פטנט על מנגנון ההפעלה הזה, מנגנון הכיסופים. הכיסופים מניעים את 
 ואולי גם את הטבע ואת היקום כלו. המערכת האנושית כלה, 

  
פרשת "כי תשא" היא הפרשה, בהא' הידיעה, של הכמיהה, ההשתוקקות, הגעגוע, הכיסופים, 

 והערגה. והיחיד בפרשה הזאת שהבין את זה היה אהרון. 
  

 לפני שנעמיק, הנה תמצית הפרשה: 
לו את הפרטים האחרונים  יומיים הוא יורד... אלוהים נותן-משה עדיין על הר סיני. עוד יום

מפקד של בני ישראל, שייעשה על ידי איסוף של מחצית השקל  הנחיות לעריכת: הקשורים במשכן
הנחיות ליצירת עוד כמה כלים למשכן: הכיור, שמן המשחה וקטורת  ;מכל אחד מבני ישראל

 הסמים. ולסיום, הוא מצווה שוב על שמירת השבת.
שמשה פונה לרדת מההר אל הגיא שלמטה בא חטא העגל הידוע: העם דורש רגע לפני  ,ואז

מאהרון "אלוהים" שילך לפניהם, כי משה, האיש, נעלם. אהרון שולח אותם לאסוף כסף וזהב, 
לעלייתו של משה להר  04 –ויוצר במו ידיו את עגל הזהב. הוא מכריז על חג לה' למחרת, ביום ה 

אלוהים . יין נמצא על ההר, מתחנן שלא ישמיד את עם ישראלסיני. אלוהים כועס ומשה, שעד
 נעתר. בפרשה זו אנו פוגשים את שלוש עשרה מידות הרחמים של האל. 

רק כשמשה יורד מההר, עם לוחות הברית האלוהיים בידיו, הוא רואה במו עיניו את העגל ואת 
ים. משה פותח בתהליך הריקודים שסביבו. הוא משליך את לוחות הברית, ואלו נשברים לרסיס

טיהור קשה, שורף את העגל ומשקה את כל העם באפר של עגל הזהב השרוף. בהמשך משה יוצא 
 עם האוהל שלו אל מחוץ למחנה ומתרחק מהעם. 

אלוהים מזמן אותו לשוב אל ההר. משה חוזר ומתחנן בפני אלוהים שיסלח לעם, ומבקש ממנו 
ה! אלוהים מורה לו להכין עוד שני לוחות, אלא שהפעם לראות את פניו, ועל כך הוא נענה בשליל

 הוא יכתוב עליהם את עשרת הדיברות בעצמו. 
הפרשה מסתיימת עם הנחיות על שלושת הרגלים ועל עבודה זרה. ובתום ארבעים יום, משה יורד 

 מההר עם שני לוחות הברית השניים.
                            

תחילה דווקא מתורת ההתפקדות העברית. תורת ההתפקדות באופן מפתיע אולי, הפרשה מ
העברית מזהירה אותנו, שאסור לנו לספור בני אדם! שאי אפשר לספור בני אדם, ומי שחושב 

שהוא יכול לספור בני אדם, לא מבין מהו אדם. ומכיוון שצריך לערוך מפקד )בעיקר לקראת 
ל )"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט", לתת מחצית השק 04מלחמה קרבה(, על כל אחד מעל גיל 

(. מחצית השקל, לא שקל שלם. כסף אפשר לספור, אנשים לא. כל המטבעות דומים, ואין שמות ל', ט"ו
 אדם אחד דומה לחברו, וכל אדם הוא עולם ומלואו. 



  
 למחצית השקל קוראים "כופר נפש". למה כופר נפש? במה חטאנו שצריך לכפר? 

  
כל אדם מבלבל אלת "כופר הנפש" היא, שכל אדם חוטא בחטא קדמון אחד: לדעתי, התשובה לש

זו הטעות האנושית הנפוצה ביותר בהיסטוריה ובגללה נוצר  בין האלוהי לבין המסכה שלו.
 הגעגוע! על כך יורחב בהמשך. 

  
 והנה, בפרק ל"ב זה קורה, הנה לפנינו הטעות האנושית הקלאסית. אנא, קראו לאט! שימו לב לכל

 מילה.
  

י א ן-ַוַיְרא ָהָעם כִּ ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ש ֹמשֶׁ ל ָהָעם ַעל-ֹבשֵׁ ָקהֵׁ ה-ָהָהר ַויִּ ָליו קּום ֲעשֵׁ ים -ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו אֵׁ ָלנּו ֱאֹלהִּ
י ר יְֵׁלכּו ְלָפנֵׁינּו כִּ ה-ֲאשֶׁ ם ֹלא ָיַדְענּו מֶׁ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ֱעָלנּו מֵׁ ר הֶׁ יש ֲאשֶׁ ה ָהאִּ   ָהָיה לֹו.-זֶׁה ֹמשֶׁ

  
משה בשש לרדת. שוב! מאז ומתמיד משה העדיף את פסגות ההרים, לבד, עם הצאן, עם השקט 

ועם עצמו. על ההר הזה בדיוק הוא היה בימים שבהם היה רועה צאן פשוט, והוא אהב כל רגע. עד 
שבא אלוהים בסנה הבוער ואמר לו שהגיע הזמן לרדת אל בני האדם. גם אז הוא בשש. הוא ממש 

וב את ההר ולרדת למצרים, על כל המורכבות, הקושי והאנושיות שיש שם. משה לא רצה לעז
 העדיף את הר סיני על פני הגיא האנושי שלמטה.

  
 והעם שלמטה התגעגע. 

 מה זה התגעגע!? 
 השתגע מגעגועים. 

 הוא התגעגע ל... 
 למה בעצם? 

 הרי היה להם את אהרון! 
  

העם לא רצה אותו, כי העם גם לא באמת התגעגע אלא שאהרון לא היה מספיק טוב עבורם. 
למשה! הוא התגעגע למשהו הרבה יותר משמעותי. בפנייה שלו לאהרון, העם אמר את דברו 

 בצורה ברורה ובהירה ביותר: אנחנו מבקשים את הדבר האמיתי. אנחנו רוצים אלוהים! 
  

 אף אחד לא מתגעגע למשה )או לדומיו(. 
בר לכשעצמו! כלומר, אנו לעולם לא מתגעגעים אל הדבר שאנחנו אף אחד לא מתגעגע לשום ד

 חושבים שאליו אנחנו מתגעגעים! 
 כל געגוע הוא רק מסכה למשהו אחר, לאיזה משהו אמיתי שהאובייקט המוחשי רק מסמל.

דיוק, סוג של עילגות, כי אם רק היינו יודעים לומר במדויק כל געגוע הוא סוג של עגל, או ליתר 
למה אנו מתגעגעים, חיינו היו משתנים באחת. בגלל זה משה היה ערל שפתיים, כי את הדבר 

 האמיתי אי אפשר להגיד. אפשר לדבר על אלוהים, אבל אי אפשר לדבר אותו.
  

 הנעלם. והערגה לאלוהיכל געגוע, כל השתוקקות, כל כמיהה, הם הכיסופים העמוקים 
 מכיוון שלאלוהי הזה אין שם, כל אחד קורא לו בשם אחר: 

 בטחון, אהבה, אינטימיות, תום, רוך, חום, הכרה, הזנה.
  

 חיים חפר, בשיר דתי להפליא, כתב על הגעגוע, על הזיכרון, ועל הכיסופים: 
  

 לי כל גל נושא מזכרת 
 מן הבית, מן החוף, 

 מן העצים יפי צמרת 
 וזהב שלכת בת חלוף. 

 
  -הנשאי, ספינה, ושוטי 

 מה רבים הכיסופים 
 לי נערה יש ושמה רותי, 
 המצפה באלה החופים. 

 
 תכול עיניה כשמיים 

 מבטה כלהבה. 
 לו אך נשקתי השפתיים 

 אז ידעתי מה זאת אהבה. 



וף מבטחים, מה רבים הכיסופים! כל גל הוא מזכרת. כל גל הוא זיכרון, זיכרון לבית, כמיהה לח
  כיסופים לאהבה. 

את כל אלו  –ואת הכיסופים הללו, את הגעגוע לבית, לחוף המבטחים, לעצים המוכרים, לאהבה 
 אהרון הבין. 

  
ר  בושוב, קראו לאט, כל מילה כאן מדוייקת. )שמות ל"ב(:  ,ולכן, בלי להסס, הוא אומר להם ַוֹיאמֶׁ

י ַהָזהָ  ְזמֵׁ ם ַאֲהֹרן ָפְרקּו נִּ ָלי.ֲאלֵׁהֶׁ יאּו אֵׁ ם ְוָהבִּ יכֶׁ ם ּוְבֹנתֵׁ ם ְבנֵׁיכֶׁ יכֶׁ ר ְבָאְזנֵׁי ְנשֵׁ ְתָפְרקּו ָכל ג  ב ֲאשֶׁ ָהָעם -ַויִּ
ת ל-אֶׁ יאּו אֶׁ ם ַוָיבִּ ר ְבָאְזנֵׁיהֶׁ י ַהָזָהב ֲאשֶׁ ְזמֵׁ ָכה  ד  ַאֲהֹרן.-נִּ גֶׁל ַמסֵׁ הּו עֵׁ ט ַוַיֲעשֵׁ רֶׁ ָיָדם ַוָיַצר ֹאתֹו ַבחֶׁ ַקח מִּ ַויִּ

ם.ַוֹיאְמרּו אֵׁ  ְצָריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ֱעלּוָך מֵׁ ר הֶׁ ל ֲאשֶׁ ְשָראֵׁ יָך יִּ ן )הבין? בנה? גם וגם?(  ַוַיְרא ה  לֶׁה ֱאֹלהֶׁ בֶׁ ַאֲהֹרן ַויִּ
ְקָרא ַאֲהֹרן ַוֹיאַמר ַחג ַליהָוה ָמָחר. ַח ְלָפָניו ַויִּ ְזבֵׁ   מִּ

  
למסכה! אהרון יצר מסכה לאלוהי, כי כל אובייקט הוא שלא יהיה ספק, החג הוא חג לה'! לא חג 

 תמיד מסכה של האלוהי. לכן החג הוא תמיד לה', גם אם האובייקט הוא מסכה. 
  

חשוב להזכיר שאהרון לא נענש על שיצר במו ידיו את עגל המסכה. הוא אפילו שיקר למשה, 
י השקר ההוא לא נענש: )שמות ל"ב, כ"ד( ששאל אותו לפשר החטא הנורא, וגם על  ם ְלמִּ "ָוֹאַמר ָלהֶׁ

ְתנּו ְתָפָרקּו ַויִּ גֶׁל ַהזֶׁה"-ָזָהב הִּ א ָהעֵׁ ש ַויֵׁצֵׁ הּו ָבאֵׁ כֵׁ י ָוַאְשלִּ אהרון לא נענש כי הוא עשה בדיוק את  .לִּ
התפקיד שלשמו הוא מונה: לראות ולהבין, ואז לקרב את העם אל מושא כיסופיו. לקרב את העם 

 ל האלוהי.א
  

גם משה ילמד את השיעור החשוב הזה בהמשך הפרשה, שמשה שב ועולה אל ההר: מתפתחת 
שיחה מדהימה, אולי המרגשת ביותר בתורה, שבה מבקש משה מאלוהים בקשה בלתי אפשרית 

 )שמות ל"ג(: 
ת )משה לאלוהים( ַוֹיאַמר יח י ָנא אֶׁ נִּ ָך" -"ַהְראֵׁ  יט  .אליך, כן, גם אני, מתגעגע אליך!( )גם אני, שאני כל כך קרובְכֹבדֶׁ

ר  יר ָכל )אלוהים למשה(ַוֹיאמֶׁ י ַאֲעבִּ י ַעל-"ֲאנִּ ר: " כָפנֶׁיָך..." -טּובִּ ת )אבל...(ַוֹיאמֶׁ ְרֹאת אֶׁ י  ָפָני-ֹלא תּוַכל לִּ כִּ
י ָהָאָדם ָוָחי".-ֹלא ְרַאנִּ י  כא  יִּ תִּ נֵׁה ָמקֹום אִּ ר ְיהָוה: "הִּ ַצְבָת ַעל!()אוי, כמה אינטימיַוֹיאמֶׁ  כב  ַהצּור.-, ְונִּ

י  יָך ַעד )המסכה שלי(ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבדִּ י ָעלֶׁ י ַכפִּ ְקַרת ַהצּור ְוַשֹכתִּ יָך ְבנִּ י.-ְוַשְמתִּ ת כג  ָעְברִּ י אֶׁ ֹרתִּ י -ַוֲהסִּ ַכפִּ
ת יָת אֶׁ    ּוָפַני ֹלא יֵָׁראּו". )את השובל שלי(ֲאֹחָרי -ְוָראִּ

  
ק מהאל. גם הוא מתגעגע. גם הוא מבין שהכל מסכה אחת גדולה, והוא גם משה כואב את הריחו

מתחנן לראות את הדבר האמיתי!!! אבל אלוהים אומר לו, אני אראה לך את כל המסכות שלי, את 
 כל הדברים המסמלים אותי, אבל את פני אתה לא יכול לראות! "כי לא יראני האדם וחי". 

  
 י. ולדבר האמיתי הזה אין שם, יש רק סמלים, רק מסכות. כל געגוע הוא כיסופים לדבר האמית

  
ואם נזכור את זה, אם נזכור שכל דבר הוא מסכה לאלוהי, או אז נהיה מתלמידיו של אהרון הכהן, 
שראה והבין וידע, שהכל מסכה לאלוהי, אפילו האלילות המזעזעת ביותר. ולכן נאמר עליו, שהיה 

כי  הבריות ומקרבן לתורה" )פרקי אבות, פרק א', משנה י"ב(."אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את 
 לאהוב את הבריות, זה לאהוב את המסכות, וזה לאהוב את כל עגלי הזהב!

  
מי שאוהב את הבריות לא יכול לספור אותם, כי כל בריה ובריה היא בצלם אלוהים הבלתי נתפס. 

 כל אדם הוא סוג של מסכה של אלוהים. 
  

 שם לגעגוע הגדול, לנסתר ולנעלם.  לוהים" היא רק"א אפילו המילה

  
  כל מה שנותר לנו, זה רק להתגעגע. 

  
 למה אתם מתגעגעים? למה את נכספים? 

דברים שתליתם בהם  –אנשים, דברים, אובייקטים, מצבים  –שימו לב לתשובות: כל דבר שיעלה 
כל אלו, הם רק מסכה. תמיד  –לכם את האהבה, האושר, והביטחון שהם יביאו  - תקוות רבות

 מסכה. והם תמיד יכזיבו. 
 תנו להם להכזיב, כי לא אותם אתם מבקשים! 
 אל האלוהי שמסתתר מאחוריהן אתם נכספים. 

  
 חג של געגוע, חג של כיסופים(. -אז, חברים, חג לה' מחר! )כי יש לו יום יום חג 

  
 ת שלום,כיסופים טובים ושב



  
 אלישע

 

 


