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בדף  ,, אשתדל להרחיבמורכבת מעטשבמרכזה מעשה חטא העגל פרשיה זו  את פרשת כי תשאנו בס"ד דמהשבוע ל

)הכיוון  ואת ראשית התיקון מחטא זהיותר מן הרגיל ע"מ שתדעו באיזה אופן בדיוק הסברנו את חטא העגל זה, 

 המרכזי של ההסבר הוא ע"פ הסבר ריה"ל בספר הכוזרי(.

מחמת קדושתו של עמ"י אסור למנותו ממש אלא ע"י נתינת מחצית השקל לכל אחד, הדגמנו והסברנו  – מחצית השקל

למה אסור להרבות ולהמעיט. דיברנו על כך שכסף זה ניתן למשכן ולכל עמ"י יש חלק בו בשוה, אפילו לרשעים שגם 

 בשבילם מוקרבים הקרבנות שגם הם חלק מעמ"י ובעז"ה יחזרו בתשובה.

מנחושת, משמש לקידוש ידיים ורגליים בבוקר לפני העבודה וכל פעם לאחר התפנות, המים  –הכיור  :כלי המשכן

מעורב בסממנים ובו מושחים  –שבתוכו קדושים ונפסלים בלינת לילה. עבודה בלא קידוש מחייבת מיתה. שמן המשחה 

 –בלי משיחתם בשמן. הקטורת את כל הכלים. המשכן קדוש כ"כ שאפילו לאחר כל עשיית הכלים אינם מתקדשים 

 הסממנים, הריחו מריחה למרחוק, וכל המריח אותה הרגיש רגש עז של קדושה. 

ה' ממליץ שבצלאל יבנה את המשכן וכליו, לא מספיק צורף טוב אלא צריך אדם קדוש שיוכל לעשות את  - בצלאל

  של פרשת בראשית ויודע גם לצרוף. הכלים בקדושה, ובצלאל מתאים לכך שהוא צדיק גדול שיודע את סודות התורה

 ציווי שלישי על השבת ללמדנו את קדושתה, שאפילו בניין המשכן המקודש איננו דוחה אותה. – מצוות השבת

יום שהוא נמצא על ההר,  93עד עכשיו )מסוף פרשת יתרו( משה רבנו עדיין נמצא על הר סיני, עברו כבר  – חטא העגל

 93לשובו, ומרוב שמחתם בתורה הם עדיין עם הבגדים והקישוטים של מתן תורה. ביום ה עמ"י כולו ממתין בציפיה

מצרים שראו את הניסים שה' עשה לעמ"י ורצו להצטרף לעמ"י, אך לא הצטרפו בלב  –חלק קטן מעמ"י )הערב רב 

ו להר סיני, יום שהיה שלם(, טעו בחשבון והתחילו לומר שמשה רבנו היה צריך כבר לחזור )הם ספרו גם את יום עליית

יום בלי אוכל ומים. הרבה אנשים אמרו להם שזה טעות, מחר  04מחוץ לחשבון(, וכנראה שהוא מת שהרי הוא כבר 

 ומשה הצדיק יכול לחיות בלי אוכל.  04יום ה

ו עליו לוקים( שיוביל אותם לא"י, כשחור התנגד זרק-הערב רב הגיעו לחּור ואמרו לו שיעשה להם פסל למנהיג )לא א

אבנים והלכו לאהרון. אהרון ראה שהמצב מסוכן ולכן החליט לומר שהוא מסכים, ובאמת רצה לעכב את העניין עד 

מחר ולבינתיים משה יגיע והם יבינו את טעותם. אהרון אמר להם להביא זהב מנשיהם )ע"מ שהנשים תעצורנה אותם(, 

ת התכשיטים שלהם עצמם ונתנו לאהרון. אהרון שם באש הם ביקשו מהנשים והן לא הסכימו, ואז האנשים הורידו א

וחשב שזה ייקח הרבה זמן אך היו ביניהם מכשפים שעשו כישוף ויצא מהאש עגל זהב שגם יכל לדבר. אהרון חשש 

שח"ו הם גם יקריבו קרבנות לפסל וישתחוו לו ואז יהיה להם חטא יותר גדול, ולכן אמר להם שהוא בעצמו יבנה מזבח 

ה -ינא הקם במהרה מלכות דוד ושלמה וכו' )ויז'ניץ(.  שרנו:

  זכות אבות. הרחמן הוא ישלח לנו.

 

 עדכון קריאה

מידי שלישי  , ובשבועיים הבאיםשנשלח בעז"ה היוםניקוד חיריק. נא להתאמן בקריאת הסיפורים לימוד האנו ממשיכים ב

גורר אחריו השרשה גורם לטעות וחשוב מאוד ללמד אותם שלא לנחש, הניחוש  –ושבת. ילדים שמנחשים וטועים בגלל זה 

  טעויות.השל 

אות הבאה לא מרשים לו לקרוא את ה ,דוגמאות לרעיונות לגרום לקריאה לאחר מחשבה: אומרים לילד כל פעם מחדש לחשוב

הוא "מפסיד" אותה ועובר למילה הבאה. מקבל  –כל מילה שהוא טועה בה  מסתירים את האות הבאה, עד שאתם מסמנים.

  תיקן בעצמו לא נחשב!(.אמר בטעות וש ללא שום תהיות )גם אות ביגלה אחד על כל מילה שקורא אותה לגמרי טוב

 נא לבא בחולצות לבנות, המביאים ממתק יבורכו. –יום ראשון סיום 

 



גו, וכך תכנן לעכבם. אהרון באמת בנה לאט עד מאוחר בלילה, אלא שלמחרת בבוקר הערב רב השכימו לקום ומחר יחג

 לפני אהרון והתחילו לחגוג. 

משה רבנו באותו זמן כבר קיבל את הלוחות, ופתאום ה' אמר לו שירד מהר סיני שעמ"י חטא חטא נורא וכבר עזבו 

כולם ורק משה יישאר. משה בצידקתו ובאהבתו את עמ"י מתפלל ומתחנן את דרך התורה, ואין ברירה אלא להמית את 

לה' תפילה קצרה לבטל את הגזירה, וה' אומר לו שקיבל את תפילתו ורק אז משה מרגיש שהוא יכול לרדת. )ה' רצה 

מות(. שמשה יתפלל על עמ"י, מכיון שגם ה' כמובן לא רוצה במיתתם, וע"י תפילתו של משה עמ"י נהיו ראויים לא ל

משה יורד ופוגש את יהושע ושואל אותו מה זה הקולות שהם שומעים? יהושע אומר שאולי זה קול מלחמה ומשה 

 עונה שנראה לו שזה קול של דברים מצערים.

משה מגיע ורואה את המחולות סביב העגל ,הוא מרגיש שעמ"י כבר איננו במדרגת מתן תורה והלוחות, הוא עוזב 

יסים. משה רץ אל העגל, כל החוטאים בורחים ומתחילים להבין את טעותם. הוא טוחן את העגל אותם והם נשברים לרס

כל מי שחטא במעשה העגל בסתר מת. משה נעמד בשער המחנה את פירוריו שם בתוך הבאר. וכשעמ"י שותה ממנה ו

ו את אלו שחטאו למרות שבט לוי(, משה מצווה שיהרג כלואומר מי לה' אלי! ומגיעים אליו מיד ֹרב עמ"י)ובתוכם 

איש. משה עולה להר סיני פעם שניה  9444והם הורגים כ זאת. שהותרו בהתראה, ואפילו אם צריך להרוג קרובים יעשו

אלו שחטאו בגלוי אך בלא  –יום להתפלל על עמ"י שיתכפר להם. לבינתיים מתים במגפה אחרוני חוטאי העגל  04ל

 התראה.        

ואומר  השניים בהם התפלל על עמ"י שיתכפר לו מעשה חטא העגל יוםה 04משה חוזר אחרי  - הכפרה מחטא העגל

לעמ"י שה' סלח אך מדרגתם כבר אינה כמדרגת מתן תורה, ומעכשיו ה' ימשיך לשמור על עמ"י אך בקדושה פחותה 

ושה שהייתה להם, יותר )זה נקרא שהמלאך כביכול ישמור עליהם(. עמ"י מצטער מאוד, הם הפסידו את המדרגה הקד

עכשיו הם גם ימותו, לא כמו שהיה אמור להיות לאחר מתן תורה. עמ"י מתאבל ובוכה ומוריד את התכשיטים שלבשו 

מאז מתן תורה. משה מפרק את האוהל ושם אותו מחוץ למחנה, מכיון שעמ"י במדרגה נמוכה יותר. משה מבקש מה' 

לראות רק חלק מהקדושה, ומשה חש  ים. ה' אומר למשה שיוכל שיראה לו את קדושתו ושעמ"י יהיה מיוחד מכל העמ

 את הקדושה. וגם בקשתו להפלות את עמ"י התקבלה. 

משה מוציא את אהלו מחוץ למחנה, אין אפשרות להתנבאות בתוך המחנה כשזו מדרגת עמ"י.  - התעוררות לתשובה

הוא נזכר שפעם האוהל והשכינה היו  כל מי שהולך לשאול את משה רבנו שאלה מתעורר לחזרה בתשובה בדרכו,

. כשמשה רבנו יוצא לאהלו כל המחנה נעמד על רגליו לכבודו ושוב ומבין שהתרחקו בעקבות חטאי עמ"י בתוך המחנה

 כולם מתעוררים לתשובה ולתיקון. 

ן  שעולים מצוות העליה, ההתמלאות מן הקודש בירושלים ושמירת ה' עלינו ועל בתינו גם בזמ –מצוות שלשת הרגלים 

 איסור בשר בחלב. מצוות הביכורים. פדיון הבן. פטר חמור ועוד מצוות. לרגל. 

יום הוא מגיע עם הלוחות  04יום בפעם השלישית ע"מ לקבל לוחות חדשים, ולאחר  04משה עולה ל - הלוחות השניים

סבירים למשה שהם לא החדשים. עמ"י כולו בציפייה לשובו של משה, אך ברגע שמשה מגיע כולם נרתעים, הם מ

מרגישים שהם ראויים לראות את האור שקורן מפניו. משה מעתה שם מסווה על פניו כדי שלא יבהלו ממנו, ומחמת 

תלמיד צריך  –צניעותו שלא רצה שייראו את מדרגתו. משה מוריד את המסווה רק בזמן שהוא מלמד את עמ"י תורה 

 בר ה'.לראות את פני הרב. וכן בזמן שהוא שומע את ד

 

                      !שבת שלום                  

נחום                                                                                      


