י"ז אדר א' תשע"ו26.2.2016 ,
גיליון מס' 498
פרשת כי תשא
איש לרעהו ואדם לא-לוהיו
מאת תחיה תמרי ,שדה אליהו

"כִּ י ִּת ָּׂשא אֶ ת-רֹאׁש בְּ נֵי -י ְִּּש ָּׂראֵ ל ,לִּ פְּ קֻ דֵ יהֶ ם ,וְּ נ ְָּּׂתנּו ִּאיׁש כֹפֶ ר נַפְּ ׁש ֹו לַה' ,בִּ פְּ קֹד אֹ ָּׂתם ...זֶה י ְִּּתנּו ,כָּׂל-הָּׂ עֹבֵ ר עַ ל-הַ פְּ קֻ ִּדים--
מַ חֲ צִּ ית הַ ֶשקֶ ל" (ל,יב-יג) .ספירה זו באמצעות תשלום ,נוסף על הצד המיסטי שיש בה" -וְּ ֹלא-י ְִּּהיֶה בָּׂ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְּ קֹד
אֹ ָּׂתם" (ל,יא) ,יש בה גם צד סמלי :ההשתייכות חייבת לעלות במשהו .הסכום הנדרש אינו גבוה .די במחצית
השקל .הרי לא הסכום הוא שחשוב כאן ,אלא השותפות .התורה מלמדת אותנו כי מי שאינו רוצה לשקוע
באשליות של מספרים סטאטיסטיים יבשים ,אין לו דרך אחרת לעריכת מפקד מאשר להעמיד את המתפקדים מול
אתגר של נתינה -הצהרה של המתפקד :אני פה!
מחצית השקל שישראל נצטוו עליו בתורה ,שימש יסוד גם ל"שקל הציוני" שהיה המטבע של ההסתדרות הציונית
ואשר הונהג ע'י דוד וולפסון לקראת הבחירות לקונגרס הציוני השני .המטבע היה סמלי ,והומר בכל תפוצה לערך
המטבע המקומי .מקור השם -כאמור-מצוי בפרשה .השקל הציוני ביטא את הרצון החפשי של כל יהודי להשתתף
בקביעת גורלו של עם ישראל .בהתאם לאחוז רוכשי השקל ניתן היה להעריך את מעמדה של התנועה הציונית
בקרב התפוצה .עם הקמת המדינה בוטל השקל הציוני.
ֹלהים אֲ ֶׁשר יֵלְּ כּו
ֹאמרּו אֵ לָּׂיו קּום עֲ ֵשה לָּׂנּו אִּ -
ֹׁשׁש ֹמ ֶׁשה ל ֶָּׂרדֶ ת ִּמן הָּׂ הָּׂ ר ַוי ִָּּׂקהֵ ל הָּׂ עָּׂ ם עַ ל ַאהֲ רֹן ַוי ְּ
" וַ י ְַּרא הָּׂ עָּׂ ם כִּ י ב ֵ
לְּ פָּׂ נֵינּו" (לב,א) .מ שה עלה להר סיני ,עברו ארבעים הימים והלילות ,והוא בושש לשוב .האגדה דורשת את המלה
"בושש" " -בא שש" ,כלומר באה השעה השישית ,שעת צהריים .שש שעות מאז האיר היום .לפי הערכה משה צריך
היה לשוב בשעות הבוקר ולפתע קמה מהומה במחנה .פתאום נעשו בני ישראל דייקנים למופת .איחור של שש
שעות והם כבר יוצאים מהכלים" :זֶה ֹמ ֶׁשה הָּׂ ִּאיׁש אֲ ֶׁשר הֶ עלָּׂנּו מֵ אֶ ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ֹלא י ַָּׂדעְּ נּו מֶ ה הָּׂ יָּׂה ל ֹו" (לב,א) .נדמה
היה להם שנותרו ללא הנהגה ,בלי מורה דרך ,בתוך ישימון המדבר ...הבהלה היתה גדולה ,הסערה הלכה וגברה.
העם הסתער על אהרון ודרש מנהיג .ומי הוא המנהיג שצריך היה למלא את מקומו של משה? אולי אהרון אחיו?
לא! שמא תלמידו יהושע בן נון? גם הוא לא! אפשר בצלאל ,אשר רוח אלוקים בו? גם הוא לא .העם בחר בעגל
הזהב .תכונה מוזרה מתגלה בעם שלנו – הקיצוניות .או משה או עגל ,אין מצב ביניים .אם אין מנהיג שהוא
משכמו ומעלה ,גבוה כמשה ,יעלה ויבוא במקומו עגל הזהב.
לא בכדי נחשב חטא העגל כחטא החמור ביותר של עם ישראל בכל דורותיו .חז"ל מנמקים את הימנעותו של
הכהן הגדול מלבישת בגדי הזהב כשהוא עושה את עבודת הקודש ביום הכיפורים ,והוא לבישת בגדי הבד הלבנים
במקומם ,בכך ש"אין קטגור נעשה סנגור" .הזהב הוא הקטגור של עם ישראל .הוא מזכיר את עגל הזהב .הוא
מזכיר את השפל שאליו הגיע העם.

לעיתים כאשר אנו מתבוננים בתכונות של עם ישראל היום ,נדמה לנו ,כי לא השתנינו מאז ימי הנדידה במדבר.
גם היום אנו מסוגלים להתרומם ולהגיע לאוויר פסגות ,כמו בשעת קריעת ים סוף ומתן תורה ,ויכולים אנו לרדת
מהר מאוד לשפל כבשעת מעשה העגל.
ואם נשוב לתחילת הדברים ,מדוע לא חייבה התורה את המתפקדים במתן שקל שלם? מדוע רק מחצית .נראה
שבחיוב יש מסר חינוכי וסמלי גם יחד .אומרים לו לאדם :במתן כלשהו אתה מזדהה ,אתה מכליל עצמך בתוך
העם .מכאן ואילך ניתן למנות אותך כשייך למחנה .אך אין די בכך .זו רק המחצית ,ולא מעשה שלם .את המחצית
השניה יש להוכיח במעשים היומיומיים .בקשב ,בסובלנות ,בקבלה ,בהליכות .איש לרעהו ואדם לא-לוהיו.

עַ ל רֹאׁש הַ ְּראֵ ל  /ח.נ .ביאליק
עַ ל רֹאׁש הַ ְּראֵ ל ,בִּ זְּ רֹעוֹת ַדלּו רוֹם ּופְּ תּוחוֹת,
מֵ רֹאׁש ִּמ ַק ְּדמֵ י י ִָּּׂמים עֹמֵ ד דֹם ִּאיׁש ָּׂשב.
ימינ ֹו תֹאחֵ ז לּוחוֹת,
בִּ ְּשמֹ אל ֹו מַ טֵ ה עֹז וִּ ִּ

ּולְּ ַרגְּ לָּׂיו תֻ כּו ְּׁשנֵי עֲ נ ִָּּׂקים גְּ בוֹהֵ י קו ָֹּׂמה,

ִּמפָּׂ נָּׂיו נֹ גַה הוֹד ,ל ֹו חֲ גוֹר – בָּׂ מֳ ֵתי עָּׂ ב.

ִּילָּׂחֲ מּו ב ֹו בָּׂ עֹז ,אֵ לָּׂיו יַעַ ְּרכּו ְּק ָּׂרב;
בַ ַק ְּרדֹם ּובַ חֲ נִּ ית עֲ לוֹת י ְַּע ִּפילּו רו ָֹּׂמה
ּוגְּ זֹל ִּמזְּ רוֹע ֹו אֶ ת-לּוחו ָֹּׂתיו – ַאְך ל ַָּׂשוְּ א!

כִּ ְּׁשנֵי עַ פְּ עַ פֵ י ַׁשחַ ר עֵ ינָּׂיו ִּתבָּׂ ַק ְּענָּׂה,
ּובְּ עַ נְּ וַ ת צֶ דֶ ק ִּמ ָּׂג ֹבהַ יַבִּ יט בָּׂ ם –

ז' אדר ,תרנ"ג.

ּובִּ ְּרכֵי ְּׁשנֵי עֲ נ ִָּּׂקים ַׁשחוֹתַ ,אף ִּתכְּ ַר ְּענָּׂה –
מֵ רו ְֹּממּות ֹו הָּׂ ס! כָּׂמֹ הּו עוֹד ֹלא ָּׂקם!
ז' אדר ,תרנ"ג.

תחיה תמרי ,חברת קיבוץ שדה אליהו ,בשנים האחרונות עוסקת בהדרכת טיולים,
בעיקר בעולם היהודי של מזרח אירופה.
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