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אופייה של האומה הזאת
היו שכינו ות זרשת זקודי "זרשת רווה החשבון", כי כך היו 
 תחיאה: ב עין סיכום חשבונוי שא הכסזים והחו רים שהוקדשו 
א שכן. זו דרכה שא התורה אא דנו עא הצורך בשקיזות זיננסית. 
התרו ות  סיכו י  שא  היבשים־ שהו  השטח  אזני  וואם  תחת 
השבוע  בזרשת  סוזר  הוחד  דוזן,  יוצוי  סיזורים  שני  ט ונים 
שעבר והשני בזו שאזניה, והם  א דים וותנו דבר־ ה יסודי עא 

הטבע היהודי הנכון גם בי ינו. 

הסיזור הרושון נוגע א שכן. ה' ו ר א שה אבקש  העם 
אתרום. היו שתר ו זהב, וחרים נדבו כסף, ועוד וחרים נחושת. 
היו שנתנו צ ר וו זשתן וו עורות. עוד וחרים תר ו עצי שיטים, 
ש ן, ס  נים וו קטורת. היו שהגישו ובני חן אחושן. הנכונות 

הה ונית אתת יוצות דוזן:

א  ּכָ בֹוּו  ַוּיָ ּבֶֹקר.  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ְנָדָבה  עֹוד  ֵוָאיו  ֵהִביוּו  ְוֵהם 
ִויׁש  ִויׁש  ַהּקֶֹדׁש  ְ ֶאוֶכת  א  ּכָ ֵות  ים  ָהעֹׂשִ ַהֲחָכִ ים 
ו ֹר,  ּאֵ ה  ַוּיֹוְ רּו ֶוא  ֹׁשֶ ים,  ה עֹׂשִ ֵהּ ָ ר  ֲוׁשֶ ַאוְכּתֹו  ְ ּ ִ
ה  ר ִצּוָ ָאוָכה ֲוׁשֶ י ָהֲעבָֹדה ַאּ ְ ים ָהָעם ְאָהִביו ִ ּדֵ "ַ ְרּבִ
ֲחֶנה ֵאו ֹר,  ַ ּ ֲעִבירּו קֹוא ּבַ ה ַוּיַ ה' ַאֲעׂשֹת וָֹתּה". ַוְיַצו  ֹׁשֶ
ַהּקֶֹדׁש",  ִאְתרּוַ ת  ְ ָאוָכה  ַיֲעׂשּו עֹוד  ַוא  ה  ָ ְוִוּשׁ "ִויׁש 

ָאוָכה  ם ְאָכא ַהּ ְ ָאוָכה ָהְיָתה ַדּיָ ֵאו ָהָעם ֵ ָהִביו. ְוַהּ ְ ּכָ ַוּיִ
ַאֲעׂשֹות וָֹתּה ְוהֹוֵתר )ש ות או, ג-ז(. 

הם נתנו יותר  די.  שה נואץ או ר אהם אחדוא. קשה אהו ין 
וכזויי  העורף  קשי  ה תווננים  ישרוא שהכרנו,  בני  הם  שואה 

הטובה. אזנינו עם הנכסף אתת. 

זרשה וחת וחורה — וונו  גיעים אסיזור העגא. כזכור, 
הוו התחיא בחרדה שוחזה בעם:  שה שעאה אהר סיני  בושש 
אבוו. העוד  שה חי? וואי קרהו וסון? וום כך, ויך נקבא ות 
דברי הואוהים ונדע  ה אעשות ואון אאכת? עא כן ביקשו  והרן 

אעשות ות העגא:  עין וורוקא,  כשיר אש יעת דבר הוא. 

בכוחו  שוין  הבין  ע ו,  ה קאה  הזרשנות  זי  עא  והרן, 
אבאום ות העם בסירוב ישיר, ועא כן נקט ת רון השהיה. הוו 
הצורך  די  יתעכב  בהנחה שום  הדברים  ות  האך  אהוט  ניסה 
יֶכם  ָוְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ָהב ֲוׁשֶ ְרקּו ִנְזֵ י ַהּזָ  שה יגיע. עא כן ו ר אעם: "ּזָ
ֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביוּו ֵוָאי" )אב, ב(. עא זי ה דרש, הוו הניח  ּבְ
ירוויח  וכך הוו  ויכוחים בתוך ה שזחות,  כזו תחואא  שדרישה 
ָהב  א ָהָעם ֶות ִנְזֵ י ַהּזָ ְרקּו ּכָ ְתּזָ ז ן. וך או כך קרה. כי  יד — "ַוּיִ

ִביוּו ֶוא ַוֲהרֹן" )אב, ג(.  ָוְזֵניֶהם ַוּיָ ר ּבְ ֲוׁשֶ

שוב הנדיבות הזות. אזנינו שני  יז י תרו ה שונים תכאית 
כ עט  היה  העגא,  השני,  קדוש.  היה  ה שכן,  הוחד,  שוני.  כא 
ואיא. בניית ה שכן הייתה  צווה עיאוית; עשיית העגא — חטו 
נורו. וך הנה, היענותם הייתה זהה בשני ה קרים. עא כך וו ר 
ה דרש, "וין ות יכוא אע וד עא ווזי שא וו ה הזות. נתבעין 
ונותנין".1 ה כנה ה שותף  ונותנין. נתבעין א שכן —  אעגא — 

פרשת
פקודי

אעיאוי נש ת: זינחס בן יעקב ושר וייז, עזריוא בן וריה אייב שרטר
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ַ ִים  ניזונים  נהר הירדן; ההבדא הוו שים כנרת  קבא  שניהם 
ונותן ַ ים, וויאו ים ה אח  קבא ואו נותן. אקבא ואו אתת זירושו 
או אחיות: כך בגיווגרזיה שא ורץ ישרוא וכך בזסיכואוגיה שא 
עם ישרוא. כך היה בי י  שה, וכך גם בי ינו. כ עט בכא ורץ 
שיהודים חיים בה, הם תור ים אצורכי צדקה ואצורכי ציבור הרבה 
יותר  שיעורם היחסי בווכאוסייה. ביהדות, אחיות זירושו אתת. 

הוו הנדיבות. הוו ה הזות או ת יד נותנת אדבר הנכון — ובא 
ת יד נותנת. 

הר ב"ם, בסזרו אנו ות זות   ש, חורג זע יים בהאכות 
כתיבתו  ות  ה וזיינת  העניינית  הני ה  שאו  ן  עניים   תנות 
ההאכתית ב' שנה תורה'. בעניין החובה א נות גבוי צדקה הוו 
כותב, " עואם או רוינו ואו ש ענו בקהא  ישרוא שוין אהן 
קוזה שא צדקה".2 ה חשבה שתתקיים קהיאה יהודית באי רשת 
הוו  וסיף  הבו  בזרק  נתזסת.  באתי  כ עט  בנזקקים  ת יכה 

וכותב: 

יתר  כא  צוות  צדקה  ב צות  אהיזהר  ונו  חייבין 
ובינו.  וברהם  זרע  אצדיקי  סי ן  שהצדקה  עשה. 
ְוֶות  ָניו  ּבָ ֶות  ה  ְיַצּוֶ ר  ֲוׁשֶ ְאַ ַען  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ שנו ר, 
ט"  ּזָ ּוִ ׁשְ ְצָדָקה  ַאֲעׂשֹות  ה'  ֶרְך  ּדֶ ְ רּו  ְוׁשָ ַוֲחָריו  יתֹו  ּבֵ
)ברושית יח, יט(... וכא  י שהוו וכזרי ווינו  רחם 
ָיחּוש אייחוסו, שוין הוכזריות  צויה ואו בגויים... 
כא ה עאים עיניו  ן הצדקה הרי זה נקרו באיעא, כ ו 

שנקרו עובד עבודה זרה באיעא.3

וו ר  הוו  צדקה.  נותנים  שיהודים  רק  זה  וו ר  וינו  הר ב"ם 
שהנטייה אצדקה טבועה בגנים היהודיים; תֹוָרָשה קהיאת יעקב. 
הנדיבות היו וחד  ן הסי נים ה זהים שא צוצוי וברהם, כדי 
או  בייחוסו, ש ו  אחשוד  יש  צדקה  נותן  וינו  יהודי  כך שום 
 וברהם  קורו. בין ום זה עניין שא טבע, עניין שא תרבות וו 

שניהם גם יחד, אהיות יהודי זירושו אתת.

ים  י ות:  בה שתי  יש  בגוזה.  זות  ישרוא   חישה  ורץ 
כנרת וים ה אח. ים כנרת  או חיים. ים ה אח הוו ים ה וות. 

1  ירושא י, שקאים ו, ו. 
2   שנה תורה, האכות  תנות עניים ט, ג.

3  שם י, ו-ג. 


