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Ki Tisa 5723 “After the Sin of the Golden Calf” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=347  

Con’t. of Alon HaDeracha: 

ומשה  (דברים ה' כ"א עיין) שמיעת קול האלוקים ה שלבפסוק י"א העדה כבר רחוקה מאד מדרגה זו )אפילו מדרג

פסוק כ' כבר ירד משה ב י"א(-שבצאתו מן המחנה הוא זוכה לראות את פני האלוקים )עיין פסוקים ד' [2]נעשה יחיד

התוספת "כי לא יראני האדם וחי" היא בבחינת מובאה מפי העם  ."תוכל לראות פנילדרגת העם ועל כן נאמר לו "לא 

הכונה שבתורה  ,בשופטים י"ג "מות נמות כי אלוקים ראינו"( אלא שכאן, בתורה, הכונה היא אחרת )כמו שאמר מנוח

 ...י האלוקים ואין כאן קביעת חוק כלללא תוכל לראות את פנ במצבך כעת :היא

אשר היו על הלוחות  הברית על אף הכל. השיא הוא "וכתבתי על הלוחות את הדבריםר חידוש ל"ד מתוא בפרק

מגשת אליו". הוא נעשה כעין יחיד. כאילו נבדל מן העדה,  הראשונים". נוצר מרחק בינו לבין העדה )פסוק ל'( "ויראו

 .אף הכשלונות הוא חוזר ובונה את אהל מועדעל  אבל לא נבדל ממש כי

 ...הם תורה לדורותומאמציו  כשלונותיו

זו מקרב המחנה )"עכשיו יאמרו: הרב  מוצאים אנו הערכה שלילית ליציאה בשאלה ג ואמנם בדברי חז"ל שהבאנו

ט בתנא דבי )ביתר פירו (עליהם, אם עתה מחזיר האהל מקומו מוטב..." ישראל מה יהא –בכעס, התלמיד בכעס 

 .(אליהו

העם לנפשם, אלא לקח ולימוד: להורות דרך יתה יציאה זו הפרדה מהם, עזיבת אך מצאנו גם דעות במפרשים שלא ה

 .שאלה ב לתשובה. ועיין

 :אאין לראות מה גרם לסליחה ולכפרה. בלי כל מעבר, בלי הנמקה רואה הו שכטר מתוך דברי

 ."חידוש הברית על אף הכל בפרק ל"ד מתואר"

בייחוד את סוף פסוק י'  –ישראל  י"א את מעשה משה ואת תגובת-רשינו הרואים דווקא בפסוקים ז'יש ממפואולם 

בפירושו לספר שמות  בבנו יעק הברית. הרחיב דבריו על כך "והשתחוו..." כסימן תשובה, כמאפשרת את חידוש

 .הנמצא עדיין בכתב יד

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .254-255ת"א תש"ך, עמודים -פרקי הדרכה בתנ"ך )הוצאת ספרים ניומן(, ירושלים ,יוסף שכטר :מתוך [1]

ישראל, גם לא לראות פני ה' כחלק מ רד כאן כליל מישראל ואינו זוכהנראה שכוונת שחטר כאן לומר שמשה נפ [2]

 כל אשר לו קשר אישי מבודד עם האלקות. אין נראה שפסוק ז' המדבר על ומד בין ה' ובין ישראל, אלא כיחידכמי שע

 .מבקש ה', אמנם לא על העדה אך על כל בודד הרוצה בכך, היוצא אל אהל מועד, סותר את דברי שכטר הנ"ל
 

 שמות פרק לג
הֶׁ  √ ת־ָהֹאֹ֜ ח אֶׁ ֩ה ִיק ַּ֨ ח  )ז( ּוֹמשֶׁ מ  ָֽ ָטה־֣לֹו׀ ִמ֣חּוץ ל  ש ל ְוָנָֽ ֵק֣ ד ְוָהָי֙ה ָכל־ְמב  ל מֹוֵעֵ֑ הֶׁ ָרא ֖לֹו ֹא֣ ה ְוָקָ֥ נֶֶׁ֔ ח  מ  ָֽ ְרֵח֙ק ִמן־ה  ה ה  ק ֵיֵצ֙א נֶֶׁ֗ ְיֹקָוֶ֔

ה: ָֽ נֶׁ ח  מ  ָֽ ּוץ ל  ר ִמחָ֥ ֖ שֶׁ ד א  ל מֹוֵעֶ֔ הֶׁ ל־ֹא֣  אֶׁ
ם ְוִנַּ֨   √ ל ָי֙קּומּ֙ו ָכל־ָהָעֶ֔ הֶׁ ל־ָהֹאֶ֔ ֙ה אֶׁ את ֹמשֶׁ ה ְכֵצֵ֤ ד־בֹ )ח( ְוָהָיֶ֗ ה ע  י ֹמשֶֶׁ֔ ֵר֣ ח  יטּ֙ו א  ֹו ְוִהִב֙ ח ָאֳהלֵ֑ ת  ֣ יש פֶׁ ּו ִא֖ ֱהָלה:ְצבֶ֔  ֖אֹו ָהֹאָֽ

֙ה ָהֹאֶ֔  א ֹמשֶׁ ֵֹ֤ ה ְכב ה:)ט( ְוָהָיֶ֗ ָֽ ר ִעם־ֹמשֶׁ ֖ ל ְוִדבֶׁ הֶׁ ח ָהֹאֵ֑ ת  ֣ ד פֶׁ ֖ ן ְוָעמ  ָעָנֶ֔ ָֽ ֣מּוד הֶׁ  ֱהָלה ֵיֵר֙ד ע 
ן ֹעֵמ֖   √ ָעָנֶ֔ ָֽ ֣מּוד הֶׁ ת־ע  ה ָכל־ָהָע֙ם אֶׁ ְשת  )י( ְוָרָאֵ֤ ם ָכל־ָהָע֙ם ְוִהָֽ ל ְוָקֵ֤ הֶׁ ח ָהֹאֵ֑ ת  ֣ ֹו:ד פֶׁ ח ָאֳהלָֽ ת  ָ֥ יש פֶׁ ּו ִא֖ וֶ֔  ח 

֙ה ָפנִ֣   √ ל־ֹמשֶׁ ר ְיֹקָוֵ֤ק אֶׁ ע  )יא( ְוִדבֶַּׁ֨ ע  ִבן־נּו֙ן נ ֶ֔ ֵ֤ ֹו ְיהֹוש  ְרתֹ֜ ה ּוְמָשַּ֨ נֶֶׁ֔ ח  מ  ָֽ ל־ה  הּו ְוָש֙ב אֶׁ ל־ֵרֵעֵ֑ יש אֶׁ ר ִא֖ ֵבָ֥ ר ְיד  ֶׁ֛ שֶׁ א  ים כ  ל־ָפִנֶ֔ ָֹ֥ ים אֶׁ א ר ל

ל: ס הֶׁ ֹוְך ָהֹאָֽ יש ִמתָ֥  ָיִמ֖

Alef.  

1.   

 רבי אליהו מזרחי שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יא
נודה לרב מנודה לתלמיד", שזה לא היה אלא מ -והלא רש"י עצמו פירש )פסוק ז( "מחוץ למחנה ...

 ..קודם שנתרצה להם לישראל, שהיו נזופים ומנודים מהמקום.

2.  RaShI—from the time of the sin of the Golden Calf, until the people were Forgiven, as 

 indicated by the Giving them the second set of tablets. 

 Ibn Ezra—from Yom HaKippurim until the Mishkan was erected.  
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Ibn Kaspi—from the time of the sin of the Golden Calf, until the people did Teshuva, which 

one imagines coincided when they were Forgiven by HaShem on Yom HaKippurim. (Ibn 

Kaspi does not clearly indicate the time when the arrangement ended.) 

Cassuto—from the time of the sin of the Golden Calf, until such time when Moshe felt 

comfortable speaking to HaShem again from the midst of the encampment, i.e., when the 

people were forgiven which was symbolized on Yom HaKippurim.  

3.  Ibn Kaspi—Moshe moved the Ohel because of the sin of the Jewish people and God’s 

Apparent desire not to be in the people’s midsts. 

     Cassuto—Moshe wished to construct something that would take the place of the Mishkan in 

terms of God Communicating with His Prophet, since “Plan B” had to be instituted once 

the original plan to build the Mishkan immediately had to be shelved.  

4.   

 
 שנת תשי"ח   פרשת תרומה

 המשכן

 שמות פרק כה

 

 

 

  :שמות רבה ל"ג ג

אני ישנה ולבי ער". אמרה כנסת ישראל: אני ישנתי " :('שיר השירים ה) ויקחו לי תרומה. הדא הוא דכתיב

צור לבני וחלקי אלוקים לעולם..." אני ישנה " (תהלים ע"ג) נאמרער ש לי מן הקץ, אלא הקדוש ברוך הוא

מרתיק עלי  הקדוש ברוך הוא –ושלום לא יתרצה עוד(, ולבי ער  ממעשה העגל )=נתייאשתי שמא חס

פתחי לי  ...)שיר השירים ה'(: "קול דודי דופק - יקחו לי תרומה".ודפיקה(, הוי: "ו )=לשון הכאה

 "...אחותי

  :)ח(תנחומא תרומה 

ביום הכיפורים עצמו, אף  -הזו של משכן?  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אימתי נאמרה למשה הפרשה"

 תורה, שנאמרהעגל, אמר ר' יהודה בר שלום: אין מוקדם ומאוחר ב שפרשת המשכן קודמת למעשה על פי

הכיפורים  הוי: ביוםמטולטלות הן שביליה של תורה ופרשותיה.  –נעו מעגלותיה לא תדע" " :('משלי ה)

ארבעים יום וארבעים לילה,  שכן עלה משה בששה בסיון ועשה -נאמר למשה "ועשו לי מקדש". מניין? 

הכיפורים נתכפר להם, ובו  ועשרים, ואתה מוצא שביום הרי מאה –ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעים 

הוא: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם  ביום אמר לו הקדוש ברוך

שוכן  העגל. ולכך נקרא "משכן העדות", שהוא עדות לכל באי העולם, שהקדוש ברוך הוא מעשה

  .במקדשכם

בו העגל, שכתוב בו )ל"ב( "ויתפרקו  שהאמר הקדוש ברוך הוא: יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנע

  ."בזהב "וזאת התרומה... זהב מי הזהב", ולכן מתכפריןהעם את כל נז

 ."כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך" :(ירמיהו ל) אמר הקדוש ברוך הוא

 :פרק ל"א פסוק י"ח ,רש"י

ת המשכן ימים רבים מעשה העגל קודם לציווי מלאכ ,ד"ה ויתן אל משה: אין מוקדם ומאוחר בתורה

לישראל,  וחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הואהל היה, שהרי בי"ז בתמוז נשתברו

  .המשכן, והוקם באחד בניסן ולמחרת התחילו בנדבת

 :'פרק ל"ה פסוק א ,רמב"ן

 ?מתי נצטווה משה על בנית המשכן   .א
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 והנשיאים וכל בני ישראל כל אשר דיבר ה' איתו בהר אחר שציוה לאהרן –ד"ה ויקהל משה: והנה משה 

 .אנשים ונשים -ר וציוה והקהילו אליו כל העדה חז –ונתן על פניו המסווה  סיני, אחרי שבור הלוחות

מתחילה, קודם שבור  וייתכן שהיה זה ביום מחרת רדתו, ואמר לכולם עניין המשכן אשר נצטווה בו

ה, שילך השם שניות וכרת עמו ברית חדש ונתן לו לוחות הלוחות, כיוון שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא,

תם ובידוע שכינתו בתוכם, כעניין שציווהו תחילה, כמו שאמר כלולו בקרבם, הנה חזרו לקדמותם ולאהבת

 .מקדש ושכנתי בתוכם", ולכן ציוה אותם משה עתה ככל מה שנצטוה מתחילה "ועשו לי

  :ירמיהו ז' כ"ב ,אברבנאל

  .ד"ה כי לא דיברתי את אבותיכם ולא צוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח

סיני -הר ראה לי בפירוש הפסוק הוא, שהנה ישראל כשיצאו ממצרים ובאו לפניפרושו: והנ וזה

 ענייני האמונות והמעשים, ושמעו התורה והמצוות, לא ציוום ה' דבר מעניין הקרבנות, אבל ציוום

ורפואה למחלתם ורשעיהם, ולכן באו מצוות  ובכל יום ויום יחטאו לפניו, הוצרך לתקן להם צורי

 ,הרהורי הלב ומהחטאת והאשם ושאר מיני קרבנות כולם אשר יעשו לכפר על הקרבנות, מהעולות

 וזהו אומרו כאן: "כי לא דיברתי... ביום הוציאי אותם מארץ. שלא נצטוו עליהם אלולא היו חוטאים

 'למעמד הר סיני לקיבול המצוות שבפרשת יתרו ומשפטים, שבהם לא ציוה אותם ה מצרים" רומז

להם לאלוקים,  וזבח", אבל ציוה אותם לאמור: שמעו בקולי, באופן שאהיה יתברך "על דברי עולה

  .ואתם תהיו לי לעם, ותלכו בכל הדרך אשר אצוה אתכם
 ?ו של ציווי עשית המשכןביחס לזמנ רש"י לרמב"ן מה ההבדל בין  .1 

  האפשר לתלות במחלוקת זו גם שינוי דעות בטעם מצו  .2 

 

Cassuto: Originally, the Mishkan was to serve as the meeting place between God and Moshe, 

but this plan was derailed by the people’s sin of the Golden Calf. Therefore, Moshe created 

an Ohel Moed by establishing his tent outside the encampment of the Jewish people, 

which served the Mishkan’s purpose, until the Mishkan was erected.  

RaShI: The Mishkan idea only came into being following the sin of the Golden Calf. 

Otherwise, there never would have been a Mishkan. Once the people were forgiven on 

Yom HaKippurim, they were Commanded to build a Mishkan, and in the interim, HaShem 

would Meet Moshe in the Ohel Moed that Moshe established outside the Jewish 

encampment.  

Abrabanel: Not only was there no original plan for a Mishkan, but the whole concept of 

Korbanot was not intended to be part of Jewish tradition. This only became necessary 

following the sin of the Golden Calf, when a means of atonement for sin was necessitated. 

The Mishkan therefore was not intended as a place for meetings between HaShem and 

Moshe, but rather as the place from which sacrifices would be offered up.  

Beit.  

1.  Verses 9 and 10 would appear to define Moshe in positive terms, leaving the interpretations 

that see Moshe in a negative light without support from the Peshat of the verses.  

2.  MaLBIM: the people wished to become like Moshe and thereby come closer to HaShem. They 

watched him carefully so that they could copy what he did.  

     Cassuto: while they may not have wished to become like Moshe, their intense interest in him 

gave evidence of their feelings of repentance and complete belief in HaShem.  

3.  The commentaries that explain the people’s staring at Moshe positively, i.e., one of the 

positions in the Yerushalmi, R. Yochanan in Shemot Rabba, MaLBIM and Cassuto, all maintain 

that these verses demonstrate the contrite spirit of the people who wish to get back into 

God’s Good Graces.  

Gimel.  
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כהיר פנים בהלתה נסבאני וא  .1 —I and you will discuss Halacha and come up with innovations 

and leniencies that will benefit the Jewish people.  

צמופני עזה הוא מאמר שלם ב      —it is a complete thought in terms of itself  

צורך להוסיף בו תיבה להשלימוואין       —there is no need to add a word to it in order to complete 

it.  

2. Tana D’Vai Eliyahu: HaShem has Rachmanut on the Jewish people who are clearly suffering in 

their remorse, and He Tells Moshe that they must do something to relieve the people’s 

anxiety. 

     HaKetav VeHakabala: HaShem Is Instructing Moshe that rather than continue to relate to the 

people as ex-communicants, he should talk to them “face to face, in the manner that a 

person typically relates to the others in his life.” 

ה֙    ל־ֹמשֶׁ ר ְיֹקָוֵ֤ק אֶׁ הּוָפנִ֣ “ :)יא( ְוִדבֶַּׁ֨ ל־ֵרֵעֵ֑ יש אֶׁ ר ִא֖ ֵבָ֥ ר ְיד  ֶׁ֛ שֶׁ ים כ א  ל־ָפִנֶ֔ ה ;”ים אֶׁ נֶֶׁ֔ ח  מ  ָֽ ל־ה  ֹו  ,ְוָש֙ב אֶׁ ְרתֹ֜ ּוְמָשַּ֨

 ָֹ֥ ר ל ע  ע  ִבן־נּו֙ן נ ֶ֔ ֵ֤ ל:ְיהֹוש  הֶׁ ֹוְך ָהֹאָֽ יש ִמתָ֥  א ָיִמ֖
 

 

   

 

 


