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 דבר תורה לפרשת כי תישא
 חיים ברנדס: מאת

 
 לפי דברי לאון מהשבוע , וסיימנו לחגוגילאחר שעברנו את יום האישה הבינלאומ

 הגענו , או בשמם שיוהד אסתר ומרדכי, את חגיגות עשתר ומרדוך,שעבר
 .לפרשת השבוע היא פרשת כי תישא

 ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ִלְפֻקֵדיֶהםִיְׂשָרֵאל -רֹאׁש ְּבֵני-ִּכי ִתָּׂשא ֶאת" : ת במיליםפותחהפרשה 

וכוונתו שלא יעמידם לפני אוהליהם "  ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם-ַליהָוה ִּבְפקֹד אָֹתם ְולֹא
 ,ן התפילהיי כולל למנ,ומכאן למדים אנו שאין לספור אנשים, ויספרם אחד אחד

 כי אם בשיטות אחרות בלתי ישירות כגון לא אחד ,ספירה רגילה של אחד לאחד
 .ב או כל שיטה שאינה ישירה מחשש לעין הרע-לא שניים או א

 קבלת לוחות ,הפרשה עוסקת במספר נושאים כאשר עיקרה מעשה העגל
ית האלוהים על ידי י רא, מחאתו של משה נגד השמדת העם,הברית התחליפים

 .שה ועודמ
 ולצערי , כי תיסע מהר, ולומר בעיוות,ראשית ברצוני לחזור לפתיחת הפרשה

בואו ונבחן את לוח הזמנים . החיפזון והמהירות עומדים במרכז במעשה העגל
 בסיוון קבלו את עשרת . יציאת מצרים התרחשה בחודש ניסן.בו אנו נמצאים

 יש האומרים .ודש תמוז יום ונגיע לח40 נוסיף לכך .הדברות במעמד הר סיני
 חודשים לאחר יציאת 4פועל יוצא מכך ש. ז בתמוז נשתברו הלוחות"שביום י

בה נעדר משה , ל שבתקופה זו"ולאור מאמרי חז. מצרים מתרחש מעשה העגל
 הרי הגענו למצב בו עם , שיחק ושחק השטן את נפשם של בני ישראל,מהמחנה

קורה אותם ללא סמלים שאליהם עבדים מלידה לא מסוגלים עדיין להכיל את ה
ולכן ניתן לומר שחלק מהעם איבד דרכו . יוכלו לשאת את מבטם בצר להם
 . ועשתונותיו והגיע למעמד נלוז זה

 לא סתם אמרתי חלק מהעם כי ברור לכל שלא כולם השתתפו במעשה העגל
- ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּכֹהכז  .ְּבֵני ֵלִוי-ָאְספּו ֵאָליו ָּכלַוַּיֲעמֹד מֶֹׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ִמי ַליהָוה ֵאָלי ַוֵּי"

-ְיֵרכֹו ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁש-ַחְרּבֹו ַעל-ָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִׂשימּו ִאיׁש
ָהָעם ַּבּיֹום -ֵלִוי ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ִמן- ַוַּיֲעׂשּו ְבֵניכח  .ְקרֹבֹו-ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת-ֶאתָאִחיו ְוִאיׁש -ֶאת

אּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַליהָוה ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִמְלכט  .ַההּוא ִּכְׁשלֶֹׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש
 "ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה

 אחד הוא אהרון שעל מעשהו וחולשתו באירוע זה יש .כל שבט לוי כנראה חסר
 וזכו ,ובנות ישראל אשר סרבו לתת את תכשיטיהם. מקום לדבר תורה נפרד

 להיות פטורות ממלאכה ולחגוג ובעיקר ,להןעקב כך שראשי חודשים יהיו שיכים 
 .חג הבנות" עיד אל בנת"שונות נקרא גם ראש חודש חשוון שבעדות 

על מעשה העגל נכתב רבות ועל כן ברצוני לעבור ולעסוק בנושא תצוגת האל 
 .למשה בנקרת הצור

 
 



  
    רררר""""עעעע, , , , קהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרך

 93589  ירושלים 22י עגנון "ש
 02-6786207:   פקס02-6792501: טל

 net.bezeqint@hillahke:  דואר אלקטרוני
 org.mevakshei.www:  אינטרנט אתר

 

 

  קהילה ויצירה יהודית1962מאז 
  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראלמות מתקייפעילויות הקהילה

 
  .ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם- ִּכי  ֶאֱעֶׂשהַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת-מֶֹׁשה ַּגם ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל"
 ְבֵׁשם ְיהָוה ָּפֶניָך ְוָקָראִתי-טּוִבי ַעל- ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכליט  .ְּכבֶֹדָך- ַהְרֵאִני ָנא ֶאת  ַוּיֹאַמריח

- ִּכי לֹא ָּפָני- ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאתכ  .ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם-ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת
 ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי כב  .ַהּצּור- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעלאכ  .ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי

ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא -ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת- ַוֲהִסרִֹתי ֶאתכג  .ָעְבִרי-ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד
 "ֵיָראּו

ומבקש , מהקטע המצותת אנו למדים שמשה מנצל שעת רצון מלפני בוראו
 ן "אומר הרמב. לראות את האל

ויתכן כי יהיה .  בקש שיהיה רואה במראה ממש את כבוד השם- ויאמר הראני נא את כבודך"
, ענה אותו אני אעביר מדת כל טובי על פניך' וה. ד הגדול אספקלריא המאירהכבודך בכאן הכבו

וקראתי . כי מראה הפנים ששאלת לא תוכל לראותם, שתשיגנו ותתבונן בכל טובי יותר מכל האדם
וחנותי בו את אשר אחון ורחמתי בו , שאקרא לפניך השם הגדול שלא תוכל לראותו, לפניך' בשם ה

קריאה ההיא מדת החנינה ומדת הרחמים אשר יחוננו וירוחמו בשמי שתדע ב, את אשר ארחם
 ".ובטובי

 
האם אין משה שליחו של האלוהים מבקש , ומכאן מתחילים הדברים להסתבך

ישראל בקשו דבר גשמי לעצמו משאלה גשמית מלאה סמליות כמו שבני 
  האל מוכן להעניק למשרתו את החוויה לראות את אחוריו אך ?במעשה העגל

. את בקשתו של משה יש להבין כביטוי לרגש דתי עמוק המפעם בו. א את פניול
אדם הנכסף לפגוש את האל לו הוא עובד ואליו הוא נושא את נפשו כנאמר 

או בפרק . "  ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך  ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך "' פסוק טו' בתהילים פרק יז
-ַאל"   טוגומר בפסוק הבא ".  ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש- ֶאת ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני  "' פסוק ח' כז

 "   ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני

 והאל יגן , הוא פגישה שבה משה מוכנס לתוך נקרת צור,הפתרון שמציע האל
ם לב שהסוכך ייש לש. ע בו ירצה שמשה יוכל להציץ בכבודועליו עם כפו עד הרג

מכאן שפרשנים מנסים להסתמך על . בצורת יד אין לו אח ורע בכל המקרא
מקרים אחרים ולפרש את הכף מלשון עב ואזי משה יקבל את הגנתו מענן 

ט בו אליהו הנביא "פרק י' התגלות דומה אנו מוצאים בספר מלכים א .כבודו
 .אלוהית ומליט את פניו באדרתוחווה התגלות 

אך בואו נעבור לקטע יותר משוחרר בתפילה כאשר אנו שרים את תפילת יגדל 
השאלה לפנינו האם זה נכון ומה או מי . "אינו דמות הגוף ואינו גוף" אנו אומרים

 .עומד לפנינו במושג אלוהים
תפתלו  אמנם חכמינו ה.ללמוד שלאל יש איזה שהיא צורה או גוףמהפשט ניתן 

 י אמר "בהסברים מה בדיוק ניתן למשה לראות ומה עשה בנקרת הצור ורש
 לואף לימדו את מידותיו של האל אך הכו" : הראהו קשר של תפילין- וראית את אחורי"

 . הצורה האלוהיתןכדי לא להתלבט עם עניי
ַצְלֵמנּו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּב"בספר בראשית בסיפור בריאת העולם נאמר 

 "ִּכְדמּוֵתנּו
 להמשך ן האם בישיבת הדירקטוריו.הפשט לשאלה זו הינו למי נאמר הדבר

תוח כדור הארץ יושבים עוד אלוהים הלוקחים חלק יקבלת החלטות בפרויקט פ
 . להגדרהם יש לנו כאן צלם ודמות הניתני, ואם כן,ביצירה
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 י מנסה לתרץ " ורש
ה למדנו מכאן לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו " ענותנותו של הקב- נעשה אדם"

 "לפיכך נמלך בהן
פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות לא נמנע הכתוב מללמד דרך " אע- נעשה אדם

ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן ואם כתב אעשה אדם לא למדנו שהיה 
 ותשובתו כתובה בצדו ויברא את האדם ולא כתיב ויבראו , צמומדבר עם בית דינו אלא עם ע

  בדפוס שלנו - בצלמנו
  להבין ולהשכיל - כדמותינו

 :שם נאמר' ונמשיך בספר בראשית פרק ו
ְּבנֹות -ָהֱאלִֹהים ֶאת- ַוִּיְראּו ְבֵניב  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם-ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל-ַוְיִהי ִּכי"

ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם - ַוּיֹאֶמר ְיהָוה לֹאג  .ָהָאָדם ִּכי טֹבֹת ֵהָּנה ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו
 ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ד  .ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה

 ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי  ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם-ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאל-ַאֲחֵרי

 " .ַהֵּׁשם

 ן"וגם כן עולה השאלה מי הם בני האלוהים לפי הרמב

אם כן יספר ). כו ה(וכך הוא בבראשית רבה , י"לשון רש,  בני השרים והשופטים- םבני האלהי"
 "בניהם עושים החמס בגלוי ואין מונע אותם , אשר להם לעשות המשפט, כי הדיינין, הכתוב

ושוב עומדים אנו בפני השאלה מי או מה עומד לפנינו והאם ההתפתחות בספרי 
ות והאמהות עד סיפור יציאת מצרים התורה מסיפור הבריאה דרך סיפורי האב

על מנת לבחון נושא זה מנקודת ראות . הביאו לשינוי בתבחין האלוהי והגדרתו
בקוראן מופיעה .  בדקתי מה מופיע  באיסלם ובקוראן על דמות האלוהים,אחרת

בקשתו של משה לחזות באלוהים אך ההתמודדות שם עם הנושא שונה 
ת את האל באופן פיזי מוחשי אך יוכל למשה נאמר שלא יוכל לראו, במקצת

העמידו את משה לפני הר כאשר ההר היה אפוף אור . לחזות בפעולותיו ומעשיו
ביקש את משה לבתר עופות כנף ולפזרן . והאל שיטח את ההר כלא היה

במקומות שונים ומרוחקים ואז לקרוא לעופות אלה חזרה והן התעופפו חזרה 
ם אנו שגם אצל המוסלמים שדתם מאוחרת  ומכאן למדי,כאילו לא קרה דבר

 האל מופיע כחסר הגדרת צורה לחלוטין מחד ומאידך כדבר המוגדר על ,ליהדות
 .ידי זוהר חזק וקיצוני

ומצב צבירה כזה  " כבודו מלא עולם"  לסיכומו של  דבר אנו אומרים בתפילה 
 שלא יקשה עלינו להגדירו בצורה של נפח או דמות ועדויות על מראהו כנראה

  :נקבל  כפי שנאמר

  .ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי- ִּכי לֹא ָּפָני-ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת

 שבת שלום


