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 בס"ד

 

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  – 'עושים אלוקות'

 

 יחסי עבודה

ר  ֶׁ ִרים ֲאש  בָּ ֶׁה ַהד ְ ם ֵאל  ר ֲאֵלהֶׁ ֵאל ַוי ֹאמֶׁ רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ָּ ת כ  ה אֶׁ ֶׁ ְקֵהל מֹש  ַוי ַ

ם ֹת ֹאתָּ ה ה' ַלֲעש   1 ִצו ָּ

מלאכת המשכן,  מתחילים לעבוד. הציווים המפורטים עלהשבוע 

מגיעות  על כליו ועל בגדיו שנכתבו בפרשות תרומה ותצוה

בפרשתנו, פרשת ויקהל, לשלב הביצוע. שוזרים, צובעים, מנסרים 

ובונים, אנשים ונשים, חכמי לב ואמנים. פרשת עבודת המשכן 

האינטנסיבית מתחילה בשני פסוקים קצרים, שדווקא גורמים לנו 

 וגע למושגי העבודה שלנו.'לחשב מסלול מחדש' בכל הנ

ברור שטוב, לא?  -לכאורה אז תגידו, לעבוד זה טוב או לא טוב? 

 נקרא את הפסוק השני של הפרשה:בואו ו

תֹון  ב ָּ ַ ת ש  ב ַ ַ ש  ש  ם קֹדֶׁ כֶׁ ִביִעי ִיְהיֶׁה לָּ ְ ַבי ֹום ַהש   ה ו  ה ְמלָּאכָּ ש ֶׁ עָּ ֵ ִמים ת  ת יָּ ֶׁ ש  ֵ ש 

ת ה יו מָּ ה בֹו ְמלָּאכָּ עֹש ֶׁ ל הָּ ָּ  2 ַלה' כ 

נשמע מצוין: זה  לרגע דווקא בששת הימים. על פניונסה להתמקד נ

שובתים. עכשיו נקרא מדויק  –עובדים, וביום השבת  שישה ימים

יותר: 'תיעשה מלאכה' ולא 'תעשה מלאכה'. כלומר, אני יכול 

האמנם?  פאק', והמלאכה כבר תיעשה מאליה.לשבת בבית, 'על הכי

היא גם אלא שקצת, מבההדרכה הזאת לא רק נשמעת מפוקפקת 

בהם האווירה עומדת בסתירה לפסוקים רבים העוסקים בשבת וש

 בפרשת יתרו:שבעשרת הדברות  היא שונה בתכלית. כך למשל

ת ַלה' א   ב ָּ ַ ִביִעי ש  ְ , ְויֹום ַהש   ךָּ ֶׁ ל ְמַלאְכת  ָּ יתָּ כ  ש ִ ֲעֹבד ְועָּ ַ ִמים ת  ת יָּ ֶׁ ש  ֵ -ש 

ה ל ְמלָּאכָּ ה כָּ יךָּ לֹא ַתֲעש ֶׁ  3 לֹהֶׁ

וכך  4בספר דבריםאשר קת בעשרת הדברות מדויהזרה בחגם כך 

 –יותר חינוכי... אם לא תעבוד נשמע בעוד מקומות. נו, זה כבר 

'מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת'  -בלשון אחרת גם לא תנוח, או 

ועוד כל מיני משפטים שקל לנו יותר להזדהות איתם. אז מהי 

העבודה' הדרכתה של התורה? תעשה או תיעשה? מהם 'יחסי 

 הנכונים עבורנו?

                                                           
 שמות ל"ה א' 1
 שם שם ב' 2
 ט' –שם כ' ח'  3
 י"ג –ה' י"ב  4

 תעשה או מן העשוי?

שאלה הזו צריך להקדים ולעמוד על עקרון בסיסי  לע כדי לענות

מצוה התורה שהרבה יותר. שמנו לב שבאופן עקבי, בכל פעם 

התייחסות גם לששת  ישנה באותם הפסוקים גםאותנו על השבת, 

ימי המעשה? כך בעשרת הדיברות, כפי שראינו, גם ב'שמות' וגם 

ב'דברים'. כך בפרשת כי תשא שקראנו בשבוע שעבר. מהפעם 

הראשונה שבה נפגשנו כעם עם מצוות השבת, בפרשת המן, 

 ההוראות היו ברורות:

ת לֹא ב ָּ ַ ִביִעי ש  ְ ַבי ֹום ַהש   ְלְקֻטהו  ו  ִמים ת ִ ת יָּ ֶׁ ש  ֵ וֹ  ש   5 ִיְהיֶׁה ב 

מהרגע הראשון מתהלכים ימי המעשה יחד עם השבת. התבנית הזו 

 היא לא 'בטעות'. חז"ל אף למדו מכך קביעה ברורה:

כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על 

 6 המלאכה

 הרמב"ם אף מרחיב ומעמיק את ההוראה הזו:ר'בחיי בשם 

יאמר כל הששת ימים אפשר לך שתעבוד את ה' יתברך עם עשיית 

עם עבודת מקנה  'כל מלאכתך, כגון האבות שהיו עובדים את ה

-גופניים, אבל יום השביעי שבת, כולו קודש לה' אהושאר עניינים 

 7שמעתי בשם הרמב"ם ז"לכך  –לוקיך, לא תעשה בו מלאכה כלל 

באמצעות  קב"הבששת הימים אתה עובד את ה - זוהי עבודת ה'

 הקב"הכתך' וביום השביעי אתה עובד את 'ועשית כל מלא

 באמצעות 'לא תעשה כל מלאכה'. 

נו, זה מצוין. נשמע כמעט כמו כרזת עידוד של לשכת התעסוקה... 

'תיעשה' בפרשה אצלנו כתוב מדוע  אולם לפי זה עדיין עלינו להבין

בפסוק  - חרונה בפרשייה קצרה זוה נוספת, אשאלו מלאכה??

, כינוי שכולנו זוכרים 'שבת שבתוןשלנו נקראת השבת משום מה '

ליום הכיפורים בלבד. מדוע נקראת כאן השבת ששייך מהגן  עוד

 בתיאור זה?

 שמות ט"ז כ"ו 5
 מכילתא דרשב"י 6
 ר'בחיי שמות כ:ט' 7

 ויקהללחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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 אשריך!  –יגיע כפיך 

לא ייאמן, וכך גם המסר העולה ממנו. ממש הוא לדברים ההסבר 

הלשון הקבוע ונקטה לשון  שלוש פעמים שינתה התורה מדפוס

כאן, בפסוק 'ששת ימים עשה מלאכה' י'ששת ימים ת –פסיבית 

כי תשא, ופעם נוספת בספר  - בפרשה הקודמת ייעשה מלאכה'

המדהים הוא שבכל שלוש הפעמים הללו נקראת השבת ו ,ויקרא

 'ייעשה'-ו 'תיעשה'בתואר... 'שבת שבתון'. נראה שכשכתוב 

ת חדשה והיא נהפכת לשבת שבתון. פתאום השבת מקבלת משמעו

 מדוע? 

עבודה היא ערך עצום וגדול. אבל מי מאתנו לא יודע שה ברור הוא

 ?הוא הופך להתמכרות על ערך זהשכאשר מאבדים את השליטה 

תעבוד קשה, ובכך תעבוד את ה' ואפילו  'ששת ימים תעבוד'נכון, 

ולא  תייאתה יודע איך העבודה הזו תהיה ערך אמאבל היך. ל-א

תיהפך חלילה להתמכרות ולסם מוות? הסוד הוא במילה 'תיעשה' 

שבתחילת קריאתנו. ישנו פסוק ידוע, המשמש לעיתים קרובות 

 כטיעון מנצח 'לחובת העבודה': 

ךְ  יךָּ ְוטֹוב לָּ רֶׁ י ֹתאֵכל ַאש ְ יךָּ כ ִ ֶׁ פ  ַ  8 ְיִגיַע כ 

מה לנו יותר מהפסוק הזה כדי ללמוד את שבח יגיע הכפיים 

בפסוק הזה את כל התורה כולה  9? האדמו"ר הזקן מלמדוהעבודה

כי תאכל', הכפיים יגעות, אבל הראש, הלב, נשארים  כפיך'יגיע  –

 !אוהו –מכווננים לה'. אם כך תעשה במקומם הנכון, הם כל הזמן 

אשריך וטוב לך! מבחן היגיעה הוא במבחן הידיעה: האם בתוך 

ן של כפיי והיכן אחוז העבודה הבלתי נגמרת אני זוכר היכן מקומ

 ראשי? 

 

 'שבת שבתון' כל שבת

בבחינה של 'תיעשה  להיותאתה מצליח  גם כאשר אתה עובדאם 

ברור לך בלא ספק היחס בין ההשתדלות ש מלאכה', כלומר

בפרנסה ובין הביטחון בה' הנותן את ברכתו, היחס שבין מידת 

הם רק כלי לקבלת  הטרחה ומידת ההשגחה, וממילא מעשיך

הרי שכל השבוע הופך להיות מעין בחינה של שבת.  - הברכה בלבד

אם במשך כל השבוע המלאכה לא חשובה בעיניך ברמה שהיא 

אשריך  .ת המוח אלא רק את הכפים אז אשריךטורדת את הלב וא

 וטוב לך!

שבת ממילא השבת עצמה הופכת עבורו ל –מי שזוכה לכך 

באה  ,לאחר ששה ימים שהיו מעין שבת ... זהו דבר פלא,שבתון

שבתון. זהו עומק ההסבר  - ועולה לדרגה גבוהה יותר עצמה שבתה

 למשפט השגור כל כך בפינו:

 10 יאכל בשבת –מי שטרח בערב שבת 

מי שטורח לחוש  -מימרא זו באופן מדהים  11האדמו"ר הזקן מסביר

בערב שבת, בלהיות אחוז  שהוא נמצא השבוע בכל יום מימות

תי שלו יבמחשבה על ה', במחשבה על המגמה, על התפקיד האמ

זה  וכל מה שהוא עובד זהו רק צינור לשפע שמביא הקב"ה, הוא

'יאכל בשבת', כלומר: גם ביום שני הוא יאכל בשבת, וגם ביום -ש

 שלישי הוא יאכל בשבת... 

ליגיעה  או אז תהיה לו השבת לשבת שבתון וששת ימי המעשה

 ברוכה. שנזכה.

  

                                                           
 תהילים קכ"ח ב' 8
 לקוטי תורה שלח מב 9

 עבודה זרה ג. 10
 לקוטי תורה דרושי יו"כ סח ב 11
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שניהלסעודה  – 'משכן של כולם'

  –פותחת באווירת התנדבות יוצאת דופן  'שני'קריאת 

ֹבאו   ל, ַוי ָּ ָּ ר ִאיש  -כ  ֶׁ אוֹ -ֲאש  וֹ  ְנש ָּ ר ְוֹכל; ִלב  ֶׁ ה ֲאש  ְדבָּ  ֵהִביאו  , ֹאתוֹ  רו חוֹ  נָּ

ת רו ַמת-אֶׁ ת ה' ת ְ ל ִלְמלֶׁאכֶׁ ל מֹוֵעד ֹאהֶׁ תוֹ -ו ְלכָּ ְלִבְגֵדי, ֲעֹבדָּ ש  , ו  ֹדֶׁ  12.ַהק 

הכרונולוגי של האירועים  בסדרזו הזדמנות לנסות להעמיק 

 –קדם למה ובעיקר בשאלה מה  ,הקשורים למשכן ולחטא העגל

נדבת המשכן ובנייתו. אם נעמיק נגלה ו חטא העגל, ציווי המשכן

הים חיים ל-כאן, אלא דברי אשנית גרידא יש שלא סקרנות פר

היום ובכל יום ויום. הרי זו מהות המשכן כולו  ,השייכים אלינו כאן

 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. בתוכנו. –

 מוקדם או מאוחר בתורה

מבחינת פרשיות התורה, פרשות 'תרומה'  - נעשה קצת סדר

מיד ראשונות. הכתובות ו'תצוה' בהן מופיעים ציוויי המשכן הן 

ולאחריו,  ,מתואר חטא העגל הקשה ,אחריהן, בפרשת 'כי תשא'ל

הנדבות והבניין. רש"י בתחילת  –בפרשתנו, פרשת 'ויקהל' 

הפרשה מלמד אותנו, על פי הכלל לפיו 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' 

 כי לא כך היה סדר הדברים מבחינה כרונולוגית:

 13 .ההר מן כשירד הכפורים יום למחרת - משה ויקהל

ל נצטווינו על עוד לפני שבכל התרחשחטא העגל  דעת רש"י לפי

הדברים מבחינה רוחנית נאמר כך:  נפרש אתבניית המשכן. אם 

לו עם ישראל כשהם כבר בעלי את הציווי על מלאכת המשכן קיב

אולי אפילו ניתן לומר שהציווי על בניית המשכן הוא פועל  .תשובה

שביסודו היה ניסיון לא מוצלח של המחשת  ,יוצא של חטא העגל

האלוקות. הכוונה הייתה שאחרי חטא העגל יידעו האומות ויידע 

הכפרה ו החטא הנוראהעולם כולו שהקב"ה כיפר לישראל על 

 מתרחשת ומתגלית בעולם דרך המשכן.

אין סיבה להשתמש כאן בכלל ש'אין ש הרמב"ן סובר לעומת רש"י,

דרבה, סדר הדברים הוא בדיוק כפי אומוקדם ומאוחר בתורה', 

 :הופעתם בכתובים

 אשר המשכן עניין לכולם ואמר. רדתו מחרת ביום זה שהיה ויתכן

 ה"הקב להם שנתרצה כיון כי, הלוחות שבור קודם מתחלה בו נצטווה

, בקרבם השם שילך חדשה ברית עמו וכרת שניות הלוחות לו ונתן

 שכינתו שתהיה ובידוע, כלולותם ולאהבת לקדמותם חזרו הנה

 ושכנתי מקדש לי ועשו: שאמר כמו, תחלה שציוהו כעניין בתוכם

  14 :מתחלה שנצטווה מה בכל עתה משה אותם ציוה ולכן, בתוכם

כלומר, כבר במעמד הר סיני נאמר הציווי על מלאכת המשכן. 

לא אף הציווי על מלאכת המשכן הוא לא תוצאה של חטא העגל ו

של הכפרה שכיפר לנו הקב"ה ביום הכיפורים עם נתינת הלוחות 

 - באותה נשימה - מצוה הקב"התורה  עם נתינתהשניים, אלא מיד 

 ,יםישהתורה הזו לא תישאר איזשהו אירוע היסטורי אדיר בשמ

                                                           
 א"כ:ה"לשמות  12
 י שם פסוק א'"רש 13

ם יאמתי'אלא היא תיכנס לארון גשמי,  אדירים, עם קולות ולפידים

לוחות העדות וכך הר , ובתוכו יהיו 'וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו

 סיני והתורה יילכו אתנו בכל מסעותינו ובכל אורחות חיינו.

המהפכה הרעיונית של הגענו אל לא  עדיין, אבל נפלאזה פירוש 

כאמור,  ,ארבעים יום לאחר הציווי הזה, עם ישראל - הרמב"ן

. לבניין המשכן 'צו עיכוב ביצוע'-ל גרםחוטא בעגל. החטא 

כשמונים יום לאחר מכן הגענו ליום הכיפורים ובו הקב"ה הודיע 

נדבה. שהתכפרנו, שהוא סלח לנו, ולמחרת יום כיפור מתחילה ה

 בנקודה הזו מסכימים גם רש"י וגם הרמב"ן.

זמן שבוודאי היינו הכי לפי הרמב"ן, הציווי על המשכן נאמר ב

כי אם באמת מגמת המשכן היא שהקב"ה ישכון  - ראויים לו

בתוכנו, מתי היינו במדרגה הגבוהה ביותר שלנו? בהר סיני, על 

הקולות והלפידים שבו. שם קיבלנו את ה' יתברך ומצוותיו בקבלה 

והדבר הטבעי ביותר הוא  –'נעשה ונשמע'  –המוחלטת ביותר 

וב ברור שנצטווה לבנות משכן שימשיך את המדרגה הזו. גם העיכ

אי אפשר  אחרי החטא. לחלוטין כי צריך להתכפר ולעשות תשובה

כמו העגל. חמור בתוך חטא שקועים להתנדב למשכן כשאנחנו 

להתנדב  תחילנכפרה, במוצאי יום כיפור, אנחנו  ברגע שתהיה

 ולבנות. 

אל החידוש המהפכני  שבדברי הרמב"ן נגיע מיד, אבל אני רוצה 

 א מהחיים שלנו.להתחיל להבין אותו דווק

 ניווט קהילתי...

ישנה אמירה 'חינוכית' מוכרת כל כך, לעיתים רצחנית, שיכולים 

לבוא אליך ולומר לך אותה או שאתה אומר אותה לאחרים או 

אפילו רק חושב כך על אחרים. היא מנוסחת בערך כך: 'האדם הזה, 

קודם שיעשה תשובה, אחר כך יהיה אפשר לדבר איתו על דברים 

ים'. לרוב היא מלווה בסינון של מנגינה תואמת לפני המשפט גדול

ולאחריו. כמה חטאים, כמה עוונות יש בו, כמה הוא מלוכלך, מה 

לא הוא , הוא??? 'ושכנתי בתוכם'הוא בכלל שייך לדיבורים של 

שקודם יעשה תשובה ויתכפר, אחר  .שייך בכלל להתקדמות הזו

 מכירים תופעה כזו? '.כך נחשוב עליו...

הרמב"ן, ניתן לנו הציווי על המשכן דעת הרי בפועל, על פי 

ווי נשאר, הצי אךכשהיינו מושלמים. ואז הגיע החטא הקשה ביותר 

הציווי המשיכה בדיוק באותה  . תחולתולא פג תקפו ולא נס לח

כאשר היינו עמוק בתוך החטא. היינו שייכים לציווי על  מידה

ק כמו שהיינו שייכים בו המשכן במקום הכי שפל של העגל, בדיו

בעודנו 'צדיקים גמורים'. הקב"ה לא בא אלינו ואמר 'תשמעו, 

 החטא ניתק אתכם מהציווי, צריך ציווי חדש'... 

לפעמים נדמה לך שיש מי שלא ראוי שילמדו אותו  !לדאוועזה ג

בתורה, לפעמים אפילו תיתן טיעון  יעסוקבכלל לא ראוי שתורה, ש

 ן שם "רמב 14
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מוחץ ותסביר שהתורה רק תזיק לו והוא יזיק לה. חז"ל משתמשים 

 בביטוי טהור כל כך, מלא מתיקות:

 15 מאור שבה יחזירו למוטבה

'ושכנתי  לבכיוון א בדרכוממשיך עדיין עצם זה שהוא יידע שהוא 

 פינותמה יחבר אותו אל האמת הזוש זה מה– בתוכואף בתוכם' ו

: ותחזיקו חזק עכשיו תשמעו טוב הכי נידחות שבהן הוא נמצא.

ל הכולל, בקריאת הכיוון של עם ישראל המכוונת אותנו אב'וויז' 

לנו אין  -אותו 'חוטא'  נתי בתוכם' כתוב גם אצלי שבלעדי'ושכ

! השראת שכינה בישראל היא בכללות הציבור, סיכוי להגיעכולנו 

ה מסר זה לצדיקים האלה שרק אנחנו מבינים איז לא ביחידים!

אתמול התבשרו שתשובתם התקבלה? אנחנו מבינים איזה מסר זה, 

לא עצמך  אתהשגם ההוא שאתה ממש לא סופר אותו, בלעדיו גם 

 יכול להגיע ל'ושכנתי בתוכם'?

 נשמה אחת טהורה

בעומק זה לא ייאמן. ההבנה הזו היא לא רק ב'אני והוא', היא גם 

בהתייחסות של הציווי והשייכות שלו אל כל החלקים שבי, 

החלקים הטובים יותר והטובים פחות, הצדיק שבי כמו גם הרשע 

שבי. גם החטא הקשה ביותר לא מסיג את הציווי של 'ושכנתי 

כן 'בבית ספרנו' או לא בתוכם' מיהודי, לא משנה היכן הוא נמצא, 

ממש, אין מציאות כזאת שהוא מחוץ למחנה. יתכן שעכשיו יש 

, זה בהחלט יכול להיות. אבל בהקמת המשכן 'עיכוב ביצוע'

את התורה? בלחבר אותו לרעיון? בלשדר לו  את החוטאבללמד 

את המצווה? בלחבר אותו עם הציווי ועם ה' יתברך? עם הקודש 

 !חטא העגל הוא יכול לזה וראוי לזההכי קדוש? גם אם הוא ב

הציווי, הציוות, החיבור ממשיך גם כשאנחנו לאחר חטא העגל 

והוא מקבל את כוחו מאותה בת קול היוצאת לאחר יום הכיפורים 

 ומבשרת:

 האלוקים רצה כבר כי יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכול לך

 16 מעשיך את

היא הופכת את כולם פתאום לאחד, וכל אחד ואחד מכופר ונרצה, 

'חבר'ה,  -וכאילו אומרת ומתוך כך נפתחת פרשתנו ב'ויקהל' 

'. אני צריך ביחד בשביל 'ושכנתי בתוכם' אני צריך את כולכם

 משהוש - שתשתחררו מהמחשבה שמישהו מכם, או גרוע מכך

 נמצא מחוץ לשאיפה הזו.  ,מכם עצמכם

שנזכה לממש את זה, לרצות ולהירצות, לכסוף ולהיכסף ל'ושכנתי 

 בתוכם' בגלוי ממש. 

 

 

  

                                                           
 ד"ח תרכ"י או"בטור ובבמובא ז , :טקהלת 16 :ב סימן, פתיחה, רבה איכה 15
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 שלישיתלסעודה  – 'לעבדך באמת'

 

מלאכת עשיית המשכן מהווה מהרבה בחינות תיקון וכפרה לחטא 

העגל שקדם לה. הזכרנו בקריאת 'שני' את שיטתו של רש"י 

ולפיה יתכן שכל הציווי על הקמת המשכן הגיע כתוצאה מחטא 

בלא 'הקדמה' זו. בהבחנה אחת  נאמרלא היה כלל העגל ואולי 

, נבקש פרשההכזו, מעניינת מאד, הנמצאת בקריאת 'שלישי' של 

אך  ,לגעת מעט ולראות כיצד היא קשורה כמובן למשכן ולעגל

כיצד היא קשורה בקשר אמיץ אל החיים שלנו,  -הרבה יותר מכך 

כל אחד ואחת מאתנו מעבודת ה' שלנו, אל המבחן הנדרש  אל

אם אמיתית היא או שמא מעורבת  - בבירור עבודת ה' שלנו

 בסיגים וזיופים.

 לתת, לקבל, לעצור

שתי תנועות הפוכות נמצאות בפרשתנו. הראשונה מעוררת 

 התפעלות של ממש:

ת  ה רו חֹו ֹאתֹו ֵהִביאו  אֶׁ ְדבָּ ר נָּ ֶׁ ֹו ְוֹכל ֲאש  אֹו ִלב  ר ְנש ָּ ֶׁ ל ִאיש  ֲאש  ָּ ֹבאו  כ  ַוי ָּ

ש   ֹדֶׁ ְלִבְגֵדי ַהק  תֹו ו  ל ֲעֹבדָּ ל מֹוֵעד ו ְלכָּ ת ֹאהֶׁ רו ַמת ה' ִלְמלֶׁאכֶׁ ֹבאו   .ת ְ ַוי ָּ

י ש ִ ֲאנָּ ל הָּ ָּ ז כ  ַעת ְוכו מָּ ם ְוַטב ַ זֶׁ נֶׁ ח וָּ ֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאו  חָּ ים כ  ש ִ ם ַעל ַהנ ָּ

ב ַלה' הָּ נו ַפת זָּ ר ֵהִניף ת ְ ֶׁ ל ִאיש  ֲאש  ב ְוכָּ הָּ ִלי זָּ  17 כ ְ

נדבה בלתי פוסקת. 'והם הביאו עוד בבוקר בבוקר', השבילים 

הומים וצפופים ב'עמך ישראל' שמבקשים להיות חלק מהמשכן 

 -תן. אנשים, נשים, 'המתנדבים בעם ת כל מה שרק ניומביאים א

 . פתאום, בתוך כל המולת הנדבה, מגיע 'ברקס':18' ברכו ה'!

ש  ִאיש  ִאיש   ֹדֶׁ ת ַהק  ל ְמלֶׁאכֶׁ ָּ ים ֵאת כ  עֹש ִ ִמים הָּ ל ַהֲחכָּ ָּ ֹבאו  כ  ַוי ָּ

ים ֵאמֹר ַמְרב ִ ה ל  ֶׁ ל מֹש  ים, ַוי ֹאְמרו  אֶׁ ה עֹש ִ ר ֵהמ ָּ ֶׁ ֹו ֲאש  ַלאְכת  ם  ִממ ְ עָּ הָּ

ה   ֹת ֹאתָּ ה ה' ַלֲעש  ר ִצו ָּ ֶׁ ה ֲאש  לָּאכָּ ה ַלמ ְ ֲעֹבדָּ י הָּ ִביא ִמד ֵ  ְלהָּ

. אדרבה, '!בעיותינוטובות, שאלו יהיו  'צרות –אומרים? איך  ,נו

מיד טענת האמנים החכמים צודקת ו ,אך מבחינת משה .שיביאו

 מועבר קול במחנה:

ה  ֲחנֶׁ ַ מ  ֲעִבירו  קֹול ב ַ ה ַוי ַ ֶׁ ו  עֹוד ַוְיַצו מֹש  ה ַאל ַיֲעש  ָּ ֵלאמֹר ִאיש  ְוִאש  

! ש  ֹדֶׁ ה ִלְתרו ַמת ַהק   ְמלָּאכָּ

 מספיק, 'אל יביאו'. ותגובת העם מופלאה:צו עיכוב. 

ִביא ם ֵמהָּ עָּ ֵלא הָּ ָּ כ   19 ַוי ִ

ביטוי מדהים וייחודי. ויכלא מגיע מהמילה 'כלא'. העם צריך 

לכלוא את עצמו ועוצר את ההבאה בגלל הקול הזה שמועבר 

עוד יותר  לא תהיינהשמדוע חנה. אבל באמת מה הבעיה? במ

 -עודף תמיד טוב שבקופה הציבורית יהיה קצת הרי תרומות? 

 נקים בתי מדרש, נעשה שיעורי עזר לילדים, גמחי"ם...

                                                           
 כ"ב –שמות ל"ה כ"א  17
 שופטים ה', ט' 18
 ו' –שמות ל"ה ד'  19
 במדבר כ"ט 20

בספר במדבר, כאשר  יטואציה דומה של 'היסחפות לטובה'בס

אלדד ומידד מתנבאים במחנה, יהושע מתרעם על השניים הללו 

 מבקש:ו

ֵאם! לָּ ה, כ ְ ֶׁ  20 ֲאדִֹני מֹש 

מעניין, בדיוק אותו השורש... אך שם משה עונה ליהושע 

 במנגינה שונה לחלוטין:

ת רו חֹו  ן ה' אֶׁ ֵ י ִית  ל ַעם ה' ְנִביִאים, כ ִ ָּ ן כ  ֵ ה ִלי?? ו ִמי ִית  ָּ א ַאת  ַהְמַקנ ֵ

ם  21 ֲעֵליהֶׁ

לנו כל עם ה' מתנדבים ללא  אז מדוע כאן העצירה הזו? מי יתן

 הפסקה!

 משועבדים. למי ולמה?

ההסבר הוא עמוק ומופלא כאחד, והוא יאפשר לנו לראות אחרת 

לא רק את תופעת ההתנדבות במלאכת המשכן והתיקון לחטא 

 העגל, אלא גם את התופעות הדומות לכך בחיינו אנו.

מתחיל כאשר אני  - כל החטאים כולםהוא שורש  - חטא העגל

שוכח מה משועבד למה. האם אני משועבד לציווי או לחומר 

שפועל את הפעולה. החומר הפועל יכול להיות לפעמים משהו 

גשמי, הוא יכול להיות גם השכל בעצמו, או הדמיון של המחמיר 

הגדול, 'החומר המתפעל' הוא כל מה שהוא לא הציווי בעצמו, 

ועל. הציווי זהו הנשמה, הציווי את הציווי לפ המוציאאלא הוא 

 הוא האלוקות. מה משועבד למה?

החטא הראשון בעולם, חטאה של חוה בעץ הדעת, התחיל 

ב'בלבול המשועבד', בתוספת מדומיינת שהיא לא הצטוותה 

 עליה, שאף אחד לא ביקש ממנה. הנחש הערום בא ואומר לחוה:

י אָּ  ֹל עֵ -ַמר א  ַאף כ ִ ןלִֹהים לֹא ֹתאְכלו  ִמכ   22 ץ ַהג ָּ

 שני עצים בלבדפירות רק  !שקרןמה פתאום 'מכל עץ הגן'?! 

לא נשארת חייבת,  חווהעץ הדעת ועץ החיים!  -אסורים באכילה 

כמה שהוא טועה, אך עם תוספת אחת קטנה  נחשהיא מסבירה ל

  שמשתרבבת לדברים:

ן נֹ  ִרי ֵעץ ַהג ָּ ְ ש  ִמפ  חָּ ל ַהנ ָּ ה אֶׁ ָּ ִאש   ר הָּ ֹאמֶׁ ֵעץ אֲ ו ִמפ ְ  אֵכלַות  ר ִרי הָּ ֶׁ ש 

ַמר א   ן אָּ תֹוְך ַהג ָּ ֻמתו ן-ב ְ ן ת ְ ֶׁ ֹו פ  עו  ב  ו  ְולֹא ִתג ְ נ  ֶׁ  23 לִֹהים לֹא ֹתאְכלו  ִממ 

הים אמר לכם לא לגעת בו?? גם זה לא נכון! ל-?? אחווה באמת

 בשתי המילים הללו היא 'הגביהה להנחתה' ואיפשרה -זה  זהו

זו בדיוק: 'נו, אז לנגן במנגינה ה - הוא השטן, הוא היצר - לנחש

משם עוד דחיפה והים לא מאפשר לך לחיות?'... ל-את מבינה שא

 והתגלגל החטא כולו.  - קלה, נגיעה בעץ

 שם 21
 בראשית ג' א' 22
 ג' –שם שם ב'  23
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 אקסטזות קדושות

אתם יודעים מה היה בחטא העגל? עם ישראל לא רואה את משה 

והוא מחפש משהו להיאחז בו, הוא נותן לתחושות, לאקסטזות, 

עצמיים כאלה ואחרים להתגבר על הציווי. דמיונות  להרגשים

עם  - ושות וכוונות גבוהות ככל שתהיינהקדושים ככל שיהיו, תח

פרט  ישראל שוכח שהוא משועבד לציווי, ושיעבוד לכל דבר אחר

 פירושו עגל, פירושו חטא עבודה זרה.  לציווי ה'

קמת מלאכת הע"י  ,, צריך לתקן אותומתרחשזה חטא לאחר ש

מהצד  אך לוודא שגם התיקון נעשה באופן הנכון והרצוי: ,משכןה

להציע לכל העם 'בואו, התנדבו!', לפעול ליצירת סחף   -האחד 

וצובאים על  ,באים כולם 'האנשים על הנשים'אדיר של נתינה, 

חשש עצום, שמא אקסטזה  מתעורר אך מן הצד השני –הפתח... 

למשהו אחר מלבד בלבד יש כאן, אולי המתנדבים משועבדים 

משה רבנו במבחן אדיר 'למדידת דופק לכן יוצא לציווי ה' יתברך. 

 האקסטזה': 

! ש  ֹדֶׁ ה ִלְתרו ַמת ַהק  ו  עֹוד ְמלָּאכָּ ה ַאל ַיֲעש  ָּ  ִאיש  ְוִאש  

איזו קדושה. 'נאה  - 'ויכלא העם מהביא'. גוועלד !והעם? בום

פאר מקדושים'. אין ספק עכשיו שהחטא תוקן,  ,לקדוש

בלבד. אם אקסטזות היו המניע לנדבה  ה'שהשיעבוד הוא לדבר 

 להפסיק מיד, להיכלא. ורז דלא היה מצליח העם להז –

 'ולמשכן מזבח נשים'

המבחן האמיתי שלי ושלך בעבודת ה' הוא אחד: האם כשזכיתי 

להתעוררות ולהארה גדולה אני נהיה משועבד ל'חומר המתפעל' 

 תבטלות לנשמה האלוקית שבי. או שכל העשייה שלי היא מצד הה

לימדנו  עוברים במשכן, ב'ועשו לי מקדש', את השיעור הזה שאנו

אבינו אברהם. שם, במקום המקדש, נצטווה אברהם אבינו כבר 

 להקריב את הקרבן הראשון:

ץ  רֶׁ ל אֶׁ ְך ְלךָּ אֶׁ ק ְולֶׁ ת ִיְצחָּ ָּ אֶׁ ַהְבת  ר אָּ ֶׁ ת ְיִחיְדךָּ ֲאש  ְנךָּ אֶׁ ת ב ִ א אֶׁ ַקח נָּ

ִֹרי ָּ  ם ְלעֹלָּהַהמ   24 ה ְוַהֲעֵלהו  ש ָּ

מצטווה להקריב את אברהם אבינו, שכולו מידת החסד העצומה, 

את עם ישראל כולו. אך ניסיון העקדה הוא  ובעצם ,יצחק בנו

הציווי הראשון הוא לקחת ולהקריב.  - אחד ובו שני ציווים

ווי ה' והוא עולה מעלה מעלה ימתמלא ברצון לקיים את צ אברהם

לאקסטזה אדירה של ביטול רצונו בפני רצון שמים. בהר ומגיע 

 ואז מגיע הציווי השני, בדמות קולו של מלאך מן השמים:

ה ַעש  לֹו ְמאו מ ָּ ַ ַער ְוַאל ת  ל ַהנ ַ ְדךָּ אֶׁ ַלח יָּ ש ְ  ַאל ת ִ

יותר, הוא עומד וכולא אף ובמבחן הזה, הקשה לא פחות ואולי 

תנדב למשכן. שילדיו יכלאו את עצמם מלה בדיוק כמואת עצמו, 

. היכולת לעצור את אל הנער את ידו חודל מלשלוחהוא 

היא ניסיון  -האקסטזה ולגלות שהיא כולה משועבדת לציווי ה' 

לא פחות קשה מהיכולת להיכנס אליה בדביקות. שם, ממקום 

                                                           
 שם כ"ב ב' 24

הכוח הזה, את  DNA-המקדש בהר המוריה, מכניס לנו אברהם ב

ד מצווה, מצוות קות ולהישאר תמילעבוד את ה' עם כל הדב

ומחובר. במקום האחד לא לכלוא אף פעם את התחושות, את 

הרצונות ובמקום השני לדעת מתי מרצוני אני נכנס להיות מצווה 

 ויודע לעצור. או אז יהיה המשכן קודש קדשים. 

'בלבבנו משכן נבנה', ובצד כל ההתלהבות שנשקיע בו נשמע גם 

כשנדע את שניהם, מזבח 'אל תביאו'!, ו –את הקול שיוצא במחנה 

נשים בו והוא יהיה לקרני הודו. שנזכה להמשיך בחיינו עוד ועוד 

 לקיים 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'.

 

 

 :בכתובת – שבוע מדיהרשמה לקבלת "טועמיה" 

http://eepurl.com/bC0OHn  

 

 :של הרב בכתובת נוספיםניתן למצוא מידע ושיעורים 

 www.hithabrut.org  

 

 

 

 

 

http://eepurl.com/bC0OHn
http://www.hithabrut.org/

