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קהלת א', ט'

לסדר פרשת כי תשא

״ויעשהו עגל מסכה״ 
)חטא העגל - ח׳ העיגול(

שתי הדיברות הראשונות נאמרו 
מפי הגבורה )מסכת הוריות ח׳ ע"א(, 
עם ישראל לא יכלו לשאת זאת 
וביקשו  נשמתן(  פרחה  )כמעט 
ממשה לתת את השאר, ממה נבע 

דבר זה, ואיך זה קשור לעגל?
מ"עיגולים  בנוי  הזה  העולם 
ויושר", העולם העליון הוא אין 
סוף ואין חלוקה. יש שתי דרכי 

עבודה לעבוד את ה׳.
קוים  שני  כמו  ב"יושר",  האחד, 
מקבילים, האלוקות היא עליונה 
איתה,  "מגע"  לנו  אין  נשגבת, 
בריחוק  וקדושה  יראה  של  יחס 
ועבודה שכלית-מוחית מדוייקת 

וברורה. 
השני, "עיגולים" כמו שתי צורות 
יש  לזו,  זו  ומשיקות  הנפגשות 
עם  מקודשת  אהבה  של  חיבור 
התעלות  רגשית,  לב  המיית 

והתלהבות רוחנית.
בפרשת כי תשא אנו קוראים על 
מהמפרשים  חלק  העגל,  חטא 
אומרים שכוונת עם ישראל, לא 
היתה בשום אופן )למעט הערב 
אלא,  זרה,  עבודה  לעבוד  רב( 
שממנו  ל"צינור"  נזקקו  שהם 
שתי  ה׳.  את  לעבוד  יכולים  הם 
הדיברות הראשונות היו בבחינת 
היו  הדיברות  שאר  "עיגולים", 

בבחינת "יושר".
לאחר שעלה משה להר, וכביכול 
הרגישו  מעיניהם,  "נעלם" 
נקודת  של  בחוסר  ישראל  עם 
היושר )שהרי משה היה בבחינת 
הקוים  שני  בין  ה"מקשר" 
כביכול  ובחסרונו,  המקבילים( 
האלוקות  בין  יחסיות  אין 
לישראל, ולכן חיפשו דרך לחזור 

אל ה"עיגולים". 
שלום  "אוהב  היא  שדרכו  אהרן 
ורודף שלום, אוהב את הבריות 
ומקרבן לתורה", רצה להשתמש 
אותם  לקרב  מנת  על  ברצונם, 
כפי  אך  "עיגולים",  של  קירוב 
כוונותו  למרות  רואים,  שאנו 
אז  ואף  העגל  יצא  הטובה, 
כשניסה לדחותם בדברים "חג ה׳ 
למחר", זה לא פעל כפי שציפה. 

השאר ידוע.
עגל - עיגולים? חטא או ח'?

חטא הוא שינוי מתבנית העולם 
עולם  לנו,  הנחה  שהקב"ה  כפי 
סוף  באין  הרי  ב"יושר",  שפועל 
לרע  טוב  בין  הפרדה  שייך  לא 
העולם  הדעת(,  עץ  )טרם חטא 
בנוי על שבעה כיוונים, מימדים 
ימין- מעלה-מטה,  ברורים 
ונפח.  קדימה-אחורה,  שמאל, 
כל אלה נמדדים בקלות ובתבנית 
ברורה ומדוייקת, אך ישנה צורה 
מדוייקת  אינה  שמידתה  שונה 
בצורה  מוגדר  לא  ושטחה 

מוחלטת.
העיגול 

גאומטרית  צורה  מכל  בשונה 
זוית,  בעלת  צורה  כל  אחרת, 

היקפה  מדוייקת,  מידה  לה  יש 
לעומת  שיטחה.  וגם  ברור, 
ללא  צורה  הינו  העיגול  זאת 
נרצה  אם  מדוייק.  מתמטי  ערך 
לחשב את היקפו של עיגול, אנו 
 2πr הבאה  לנוסחה  נדרשים 
 r האות   .πr2 שיטחה  ולחישוב 
הוא חצי קוטר העיגול )דבר קל 
למדוד ע"י חסימת העיגול בתוך 
 π הריבוע(  צלע  ומדידת  ריבוע 
מספר  הוא  זאת  לעומת  )פאי( 
טהור, אין סופי, אם ניקח עיגול 
נגלה  אחד  ס"מ  של  קוטר  עם 
עולה  עיגול  אותו  של  שהיקפו 
מגיע  אינו  גם  אך  ס"מ   3.1 על 
אילו  התוצאה  להלן  ל-3.15. 
הספרות   100 את  רק  נרשום 

הראשונות אחרי הנקודה 
3.1415926535897932384626
433832795028841971693993
751058209749445923078164
062862089986280348253421
170679
המעל  ה-8,  הח׳,  המימד  זהו 
סוף  אין  בבחינת  שהוא  לטבע, 

∞ )כמו 8 המוטל על צידו(
 =  91 הוא  בגימטריה  π - פאי 
שהם   - ו"אדנ"י"  "הוי"ה"  שם 

האלוקי  השפע  שמות  שני 
הכוללים הכל )כתר מלכות(.

דיוק?
מקומות  במקורות  לנו  יש  היכן 
שהוא  דבר  על  לנו  שמראים 
מדוייק  שהוא  למרות  קרוב 
בליל  למשל,  אלוקית?  מבחינה 
ט"ו ניסן, כאן נוקב משה בשם ה׳ 
ונותן ערך לא מדוייק, "כה אמר 
למרות  וזה  הלילה",  כחצות  ה' 
הכה".  וה׳  הלילה  בחצי  ש"ויהי 
שהשערה  בהלכה  נוסף  מקום 
מוקדם  היא  להלכה,  מקור  היא 
בשחר,  שערני  מי  כל  בבוקר, 
ורואה שיש זמן שהרקיע מתחיל 
לקבל צבעים, יכול להבחין שיש 
זמן לא מוגדר שהפרדת הצבעים 
ע"ב  ט׳  בברכות  מתחילה, 
"מאמתי  הגדרות  שתי  מובאות 
משיכיר  בשחרית?  שמע  קורין 
אליעזר  רבי  ללבן.  תכלת  בין 

אומר בין תכלת לכרתי."
ברור  די  זה  ללבן"  "תכלת 
שרק  בשעה  וזה  ומדוייק, 
מתחילים השמיים לשנות מראם 
מחשכת הלילה, )הכוונה כאן על 
פי המפרשים היא לתכלת וללבן 
שאומר  מה  אך  הציצית(,  של 
לא  לכרתי"  "תכלת  אליעזר  ר׳ 
צבע  על  אלא  ציצית  על  מדבר 
ועל צמחיה  השמיים - התכלת 
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מסתכלים  שכאשר  הכרתי,   -
ההתבהרות  את  ורואים  לאופק 
השמיים  בכחלחלות  האיטית 
יש  הירקרקה,  האדמה  ואת 
מהתכלת  )מאוחרת  זמן  נקודת 
ולבן( שאפשר רק אז להבחין בין 

הצבעים.
בראש  התמונה  את  גם  ראו 
מים  של  ענק  גל  זהו  הגליון, 
בגוונים  להבחין  ניתן  בו  שגם 
שרואים  כפי  וירוק,  תכלת  של 
בנקודה  דומים  מאוד  הצבעים 
חיתוך  נקודת  ואין  מסויימת 
מדוייק להפרדה ביניהם )להבדיל 

מהתכלת והלבן(
אש/מים

דברנו  את  שמחבר  ענין  עוד 
בעניין  נגענו  כבר  אם  כאן,  עד 
כ"ג  ז׳  א׳  מלכים  בספר  המים, 
בבנין מקדש שלמה על בנית ים 
הנחושת ששימש למים טהורים 
כתוב  המקדש,  עבודת  עבור 
עשר  מוצק,  הים  את  "ויעש 
עגל  שפתו,  עד  משפתו  אמות 
סביב, וחמש אמה קומתו, וקוה 
שלשים באמה יסב אתו סביב", 
רגע, אם הקוטר 10 אמות, איך 
הרי   ?30 להיות  יכול  ההיקף 
מספר  אינו  שההיקף  אמרנו 

שלם. 
רמז לכך מופיע בתיקון קריאה, 
אם  "קוה",  לא  "קו"  קורים  אנו 
ניקח את הגימטריות של המילים 
111 ו-106 ונחלק האחת בשניה 
ונכפיל בהיקף הנתון )30(, נגלה 
 3.14150943396225 מספר 

שהוא בהפרש קטן מפאי.
של  שהתיקון  כן,  אם  פלא  לא 
יצירת העגל על ידי אש, הוא על 
שאינם  כוחות  שניהם  מים,  ידי 
העגל   - במים  גבולות,  יודעים 
ישראל,  לבני  ומושקה  דק  נתחן 
מצריים  יציאת  מוזכרת  בנוסף, 
וגם  הלילה"(,  )"כחצות  בפרשה 
)"והיה  הבוקר  של  ההכנה  את 

נכון לבוקר"(.
כפי שהתחלנו, עבודת ה׳ יכולה 
להיות בשני האופנים, מי שרוצה 
את ה"קוים", הוא לכאורה עושה 
עבודה מדוייקת, אך יש בכל זאת 
מרחק, שעם הזמן יכול לעמעם 
והיא  הראויה  ה׳  עבדות  את 

עלולה להפוך ברגעים מסויימים 
מלומדה",  אנשים  ל"מצוות 
לפיכך צריך תמיד למצוא חידוש 

בעבודה.
ה"עיגולים"  זאת עבודת  לעומת 
כל  היא  כי  זמן,  יותר  מחזיקה 
ללא  ניתן  אך  בתנועה,  הזמן 
הגבול.  את  לעבור  גם  משים 
כפי שקרה לנדב ואביהוא, שרצו 
בבחינת  ולהתקדש  להתקרב 
ה"קוים"  את  "חצו"  "עיגולים", 
ומתוך  זרה"  ל"אש  הפך  ואישם 
הזה  הגבול  באש,  נאכלו  גם  כך 
הוא גבול מאוד דק וצריך להזהר 
מפקח  ודרוש  מונים,  אלפי  בו 

מעל )כדוגמת רב(.
כסיכום, משה קורא לאחר חטא 
העגל למי שבאמת רוצה להיות 
עובד ה׳ "מי לה׳ אלי", הראויים 
חיבור  של  במדרגה  ה׳  לעבודת 
הרוחניות ב"עיגולים" הבין גבולי 
ללא גלישה למחוזות בעייתיים. 
 =  91  = פאי   = ו"אלי"  "מי" 

הוי"ה אדנ"י.
קוה אל ה'

הזה,  המקום  גדולה,  אחריות  זו 
שמחזיק שתי קיצונויות יחד. 

ומקדשת  בוערת  הראשונה, אש 
ושלום  שחס  עולם  של  לריבונו 
חומריים  "עגלים"  יוצרת  לא 
רק  אלא  שמים,  שם  שמחללים 

קידוש שם שמיים בקנאה.
וטהורים  זכים  מים  השניה, 
נקיה  שפה  עם  ורגועים  נקיים 

וכבוד ואהבה לזולת ולסביבה.
ולמעשה

באופן מעשי, כאשר אנו עומדים 
דיבור  מסויימת,  מחשבה  לפני 
מסויים,  מעשה  וכמובן  מסויים 
עלינו לבחון היטב, האם מעשה 
השם  קידוש  את  משרת  זה 
להיפך,   ושלום  חס  או  בעולם 
ל"עגל"  יהפוך  מעשינו  האם 
או  כבומרנג,  אלינו  שיחזור 
שנוסיף אליו "י" אלוקית ונהפוך 
אותו ל"עיגול" אין סופי של טוב 

אלוקי.
על  לעמוד  מנת  על  לדוגמא, 
מתאים  האם  השבת,  קדושת 
השבת  מחללי  אל  בכעס  לבוא 
באמת  לא  רובם  )שלכאורה 
ואיסוריה(,  השבת  את  מכירים 

חמס  בצעקות  כנגדם  ולעמוד 
שאפשר  או  מכך(,  גרוע  )ואף 
ולהסביר  בנועם  אליהם  לפנות 

את קדושת השבת.
על  עמידתנו  נוספת,  דוגמא 
כנגד  ישראל,  בארץ  זכותנו 
החלטות אי אילו ואחרות, האם 
והתרסות  גנאי  דיבורי  צעקות, 
נגד יפעלו פעולה המקדשת את 
איתנה,  עמידה  אולי,  או  השם, 
מתוך שמחה והחלטיות, אמונה 
יעשו  שיצילנו  לה׳  ותפילה 

פעולה יותר טובה.
לקבל  שצריך  אומר  הדבר  אין 
מעשה,  ללא  שקורה  מה  את 
אך  מנגד,  לעמוד  שצריך  ודאי 
האדם  וקדושת  ה׳  קדושת 
לעמוד  צריכה  בצלם(,  )שנברא 

מול עינינו.
הדבר כמובן גם נכון מול אוייבנו 
איתנה  עמידה  כאן,  גם  סביב, 
הדרך,  בצידקת  אמונה  מתוך 
הרמת  מאשר  כח  יותר  לה  יש 
חולשה  בעצם,  )שמגלה  אבן 
פנים  מהתמודדות  פחדנות  של 
בשפה  ושימוש  פנים(,  אל 
לא  אך  להם,  אולי  שמתאימה 

לעם יהודי קדוש.
כל דבר  שוב, חובה לעמוד מול 
זרה,  )עבודה  ה׳,  חילול  שהוא 
מאדמתם,  יהודים  גירוש  שבת, 
שבט  שעמדו  כפי  תחונם(  לא 
לוי ב"מי לה׳ אלי", אך שימו לב, 
בתחילה נאמר "ויאספו אליו כל 
בני לוי", ולבסוף "ויעשו בני לוי", 
ללא "כל", כלומר רק המוכשרים 
להבחין ולעשות פעולה מדוייקת 
פי  על  )כך  מדוייק.  דבר  וכלפי 

הרמב"ן במקום(.
יעקב בירך את שמעון ולוי בברכה 
חמס  כלי  אחים  ולוי  "שמעון 
 ,)!?( קשה  ברכה  מכרתיהם...", 
צעירים  קנאים  שניהם  לכאורה 
מצוה(  ברי  רק  המדרש,  פי  )על 
ועשו מעשה חשוב להצלת דינה, 
בין  גדול מאוד  הבדל  אלא שיש 
שניהם, לוי בא בקידוש ה׳ אמיתי 
ללא כעס פנימי, אלא רק קנאת 
ה׳, לעומתו שמעון פעל עם כעס 
הפריד  יוסף  לחינם  לא  אישי, 
לא  הוא  מלוי  במצריים,  בינהם 
זה  שמעון  עם  יחד  אך  חשש, 

התוצאה  את  עבורו.  סיכון  היה 
אנו  שמעון,  של  "כעסו"  של 
רואים עם מעשה זמרי )שמעון(, 
היה  )לוי(  פנחס  דוקא  שאותו 
צריך לתקן, וכך היה בחטא העגל.
לעשות  צעירים  באים  כאשר 
ה׳  כקידוש  הנחשבת  פעולה 
באמת  היא  )ואולי  מבחינתם 
כזאת(, כי אין בוגרים עם האומץ, 
המרץ והאנרגיה הראוייה לעשות 
מנוסה,  מבוגר  על  חובה  זאת, 
לוי"  כ"בני  רוחנית  אותם  להכין 
בכל  קדושים  שהיו,  הבודדים 
שם  לקדש  רק  ושס"ה,  רמ"ח 
ורק  אישית  פנייה  בלי  שמיים 
וכפועל  לה׳,  רוח  נחת  לעשות 
יוצא גם לסביבתם ולמשפחתם.

להנצל  כדי  טובה  סגולה 
ולהיות תמיד במקום  ממכשלה, 
של קידוש שם שמיים, ומתאים 

במיוחד ימים אלה: 
נוהגים לומר 40 יום לפני פורים 
"הצילני מקליפת המן עמלק".

הסבר שראיתי, על עמלק נאמר 
"ויזנב בך", התיקון על ידי ראיית 
נקודה "טובה" בכל יהודי, על ידי 

מחשבה טובה ומילה טובה.
כלומר, מחשבות ומילים בנויות 
הפיכת  ידי  על  אותיות.  מכ"ב 
למחשבה  )בך=22(  בך"  ה"ויזנב 
נתקנים  כך   ,)22=(  טובה 
ומסירים  אותיות,   )22=( כ"ב 
רק  ונשאר  עמלק  קליפת  את 

הטוב )=22(

שבת שלום
אדם
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נא לשמור על
קדושת הגליון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח 
אלא יאסף לגניזה.

ראוי להמנע מקריאת הגליון 
בשעת התפילה וקריאת התורה.

לקבלת הגליון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@gmail.com
ובעז"ה הגליון הבא יגיע
ישירות לאי-מייל שלכם.

ניתן להוריד גליונות קודמים 
מהכתובת הבאה:

http://www.adamsmac.com/apd


