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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון  
 

 ראשונהלסעודה  - חכמי הלב ו... חופן מסמרים

שתי פרשות אנו קוראים השבוע, חדשות וישנות גם יחד. הן 

חוזרות בחלקן העיקרי על סיפור מלאכת המשכן והקמתו, 

סך '-כאשר בפרשת 'פקודי' אנו עסוקים בעיקר בסיכומים, ב

סך כל הכלים, סך כל הזהב, סך כל מלאכת המשכן.  - 'הכל

נבקש להמשיך ולעסוק במלאכת המשכן בדברים נוספים 

ביתדות המשכן. נשמע מאכזב,  -שטרם עסקנו בהם, והפעם 

 קצת, לא?

 הצ'ופצ'יק של הדלת

  -נגרי נחושת. כך מפרש רש"י -היתדות הן כמין מסמרי

האהל נגרי נחושת עשוין ליריעות  כמין. יתדות

החצר, קשורים במיתרים סביב סביב בשפוליהן,   ולקלעי

ואומר אני, ששמן מוכיח ... כדי שלא תהא הרוח מגביהתן

 1.עליהם שהם תקועין בארץ, לכך נקראו יתדות

ֶנֶגר הוא יתד שנועצים בחור של המפתן ונועלים בו את הדלת 

. לכאורה, זה נשמע 2על הגמראגם בפירושו רש"י מפרש כך  -

ט פשוט ובסיסי שניתן לרכוש אותו בכל חנות שכונתית פרי

עולה בעלות נמוכה ביותר. ומכאן 'טמבוריה', לחומרי בנין, 

פרשתנו מתחילה בתיאור כל הכלים  -השאלה הבאה  ובאה

  -שצריכים להיעשות על ידי 'חכמי הלב' 

ל ֲחַכם ְוָכל ת ּכָ ֵ֛ ּו א  ֲעש ׂ֔ ַֽ אּו ְויַ ֶ֑ם ָיב ֹ֣ כ  ב ּבָ ֵ֖ ֵ֖ה  ל  ֶׁ֥ר ִצּוָ  3ה'.ֲאש  
חכמי הלב עושים את התכלת ואת הארגמן, את השמן למאור, 

מדוע גם  -את האוהל ואת כל הכלים. והשאלה ברורה 

היתדות, צריכים גם הם -המסמריםהצ'ופצ'יקים הללו, 

איזו חכמת לב ייחודית על ידי חכמי הלב? דווקא להיעשות 

איזו חנות או לכל למה לא לקנות אותן מן המוכן בנדרשת כאן? 

הפחות שייעשו על ידי 'סתם' אנשים מישראל? מדוע התורה 

  -מדגישה 

ת ת א  ן ְוא  ֵ֛ ּכָ ש ְ ת ַהּמִ ת ִיְתד ֹ֧ ר ְוא  ֵ֖ ָחצ  ַֽ ת ה  ם ִיְתד ֶׁ֥ ַֽ יה  יְתר  ַֽ  4.מ 

                                                           
 רש"י שמות כ"ז, י"ט. 1
 רש"י על שבת, קנ"ה., וכן רש"י על מנחות ל"ג. ובהלכה עי' ערוך  2

 השולחן, או"ח, שי"ג, י"ח.   
 שמות, ל"ה, י'. 3
 שם, י"ח. 4

כלומר, לא רק את היתדות של המשכן מצווים לעשות חכמי 

אלא גם את היתדות של החצר ואפילו את החבלים בהם  -הלב 

 שרו היתדות! נק

  -רש"י מסביר על פסוק זה 

לתקוע ולקשור בהם סופי היריעות בארץ, שלא יתדות. 

 5.ינועו ברוח

ופירושו תמוה, שכן כפי ראינו, הוא הסביר מעין זה כבר 

בפרשת תרומה לעיל, ומדוע הוא נזקק לחזור על זה פעם 

שניה?, ובמיוחד הדברים זקוקים להסבר לאור דבריו בתחילת 

  -שלנו  הפרשה

 6.כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם... 

שיש ענין  -רש"י רומז לנו פה כי זוהי בדיוק הנקודה נדמה כי 

 הבינו.העמיק ולמיוחד ביתדות שעלינו ל

 שלא ינועו ברוח

למנוע מהיריעות לנוע ברוח. כאמור תפקיד היתדות הוא 

חושב', וכדי שהן היריעות הן אלו הפנימיות שעשויות 'מעשה 

באמצעות  ,למטה ,לא ינועו ברוח צריך לתקוע אותן לאדמה

 יתד.

במלאכת המשכן? בהבנה ראשונה ש 'חכמת לב' מהי בכלל

את הדברים אפשר להבין כי חכמת לב היא היכולת לייצר 

יריעות עם דמות כרובים משני הצדדים 'מעשה  -המורכבים 

ורים פרחים חושב' או מנורה מזהב טהור מקשה אחת כפת

 . אך הדברים עמוקים יותר.וכיו"ב וקנים

אולי קל יהיה לנו יותר להבין את הנקודה כשנזכור מול עינינו 

  -את הביטוי 

 7בלבבי משכן אבנה.

 

 רש"י, שם. 5
 רש"י, שם, ה'. 6
 הרב יצחק הוטנר זצ"ל ע"פ רבי אלעזר אזכרי, מגדולי מקובלי  של ושיר 7

 .16-צפת, המאה ה    

 תשע"ז פקודי -ויקהל  
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אבל  -אפשר לחנך ילד וללמד אותו ציורים רוחניים עצומים 

צריך חכמת לב מיוחדת כדי שהחינוך הזה לא ינוע בכל רוח 

מת לב צריך כדי שהעיסוק בכך שהדברים יהיו מצויה. איזו חכ

סופי ...לתקוע ' -זה מה שהתכוון רש"י  !יציבים וקבועים

 '.היריעות בארץ, שלא ינועו ברוח

 חינוך -חכמת לב אמיתית 

נדמה שאין יותר 'חכמת לב' ממלאכת החינוך, ולעיתים ניתן 

למצוא שם אנשים גדולים שיודעים באמת לצייר 'דמות כרובים 

אבל איך לתקוע את זה באדמה שלא יזוז, את  -מעשה חושב' 

הדברים הקטנים, הם כבר משאירים לחבר'ה שיארגנו לבד... 

 חס -מופלאים אבל הכל  ואז יכולים לצאת משם עם ציורים

נע ברוח, וכל רוח מצויה יכולה להפוך את זה לתזה  - ושלום

 מעניינת... 

ת הדברים הכי איזו חכמת לב עצומה צריך כדי להפוך א

יריעות התכלת, יריעות העיזים, את המשכן ואת  -רוחניים 

לקשורים ביתדות ובמיתרים. לא קונים את זה  -החצר כולה 

 -בחנות לחומרי בנין בחצי שקל. זו חכמת הלב האמיתית 

להפוך את הרעיונות הנשגבים לכאלו התקועים באדמה, בלב, 

 כדי שלא ינועו ברוח.

 בההר -להעמיד תלמיד 

אמר לי פעם יהודי חכם, שאפשר לפרש בשני אופנים את 

 -המושג שאמרו חז"ל 

ה...   8...ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּב 

הפירוש הראשון והוא המקובל והידוע הוא פשוט להעמיד 

'העמידו  -הרבה תלמידים, אבל פירוש שני, עמוק יותר, הוא 

תלמידים', לא משנה כמה, אבל אותם אלו שאתם מעמידים, 

שיהיה הרבה, הרבה תלמיד, כזה  -אפילו בודדים, אפילו אחד 

 שיוכל לעמוד בכל רוח. 

 ומיתרים.אלו הם חכמי הלב עושי יתדות 

  

                                                           
 אבות, א', א. 8
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 לסעודה שניה - בצלאל, אהליאב וססגוניותו של התחש

כאשר פרשיות ויקהל ופקודי מחוברות, כמו השנה, קריאת 

'שני' מתחילה במינוי של שני המובילים את עבודות המשכן, 

  -בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך. על שניהם נאמר 

ם ָחְכַמת א א ָתָ֜ ל ִמּל ֵּ֨ ֘ת ּכָ ו  ֲעש  ב ַלַֽ ם  ל ֵ֗ ֵ֞ ֒ב ְור ק  ש  ְוח ש   ת ָחָרֹ֣ אכ  ֹ֣ ְמל 
ַאְר  ת ּוָבַֽ ל  ֹ֣ כ  ּתְ לּבַ ֙י ּכָ ג ע ש   ֶ֑ ש  ְוא ר  י ּוַבש ּ ֵ֖ ִנֵ֛ ָ ַעת ַהש ּ ַלֹ֧ תו  ן ּבְ ָמֵ֗  ּגָ

ת ב ַֽ ֲחש ָ ֵ֖י ַמַֽ ב  ש ְ ה ְוח ַֽ   9.ְמָלאָכׂ֔

ח להורות לכל והיכולת והכלהם ניתנו ועל שניהם נאמר כי 

 את חכמת לבם. האחרים חכמי הלב 

 מינוי לפי תקן

רש"י, כאשר הוא מגיע להשוואה בין בצלאל לאהליאב, אומר 

'בצלאל בן אורי בן חור' היה בן  -יסוד גדול אבל על פניו תמוה 

 -למשפחה מיוחסת. סבו, חור, היה בנה של מרים. זאת ועוד 

היה בעמק ומשה ישב על האבן, כאשר עמלק לחם עם ישראל 

 -הר סיני זה חור שתמך בידו לצד יהושע. גם כשמשה עלה ל

הוא השאיר את ישראל בידיהם הנאמנות של אהרון ו...חור, 

כשדווקא חור היה זה שהוכיח את ישראל שם, ע"פ אותו 

 , ומסר את נפשו.10עמדרש ידו

  -מאידך, מיהו אהליאב? אומר רש"י 

והו ומשבט דן, מן הירודין שבשבטים, מבני השפחות, והש
י השבטים, המקום לבצלאל למלאכת המשכן, והוא מגדול

 11.(.איוב לד, יט)' ולא נכר שוע לפני דל'לקיים מה שנאמר, 

לפעמים אנו שומעים  -ואנו שואלים שאלה מהמציאות 

בחדשות על כל מיני מערכות ומוסדות חשובים, לכל הפחות 

אחד מהעדה  אצלםחשובים בעיני עצמם, שחשוב להם למנות 

הזו ואחר מהעדה האחרת וגם 'אחת' שאיננה 'אחד' וכיו"ב, 

 -מכל המינויים האלה לא כל כך טובה  שעולה לנווהתחושה 

 !האם הם מתמנים על פי מוצאם או על פי כישוריהם?

מה מביא את רש"י להבין  -כך אצלנו בפסוקים להבדיל, ו

הליאב היה שהמגמה היא לקיים 'לא ניכר שוע לפני דל'? הרי א

גדול העולם באמת! למה בכלל מציינים שהוא היה משבט דן? 

 למה זה חשוב בכלל?

נדמה שיש כאן דבר פלאי. דווקא במלאכת המשכן מוצא משה 

  -מקום לקרוא לכל עם ישראל ולומר להם 

א  ּו ָקָרֶׁ֥ ן 'הֵ֖ ְראֵ֛ ל ּב  ֵ֛ ַצְלא  ֶ֑ם ּבְ ש   ן ּבְ י ב  ה אּוִרֶׁ֥ ה ְיהּוָדַֽ ֶׁ֥ ּור ְלַמּט   12.חֵ֖

 13תתבוננו שהם כאלה!'. חז"ל אגב מביאים -ו, תסתכלו 'תרא

 -הוא שואל את ישראל  ש בקריאה זו מעין מוטיב דמוקרטי;שי

בעיני די לנו ש' -'האם הם הגונים הם בעיניכם?', והם עונים לו 

                                                           
 , ל"ה.שמות, ל"ה 9

 עי' רש"י שמות ל"ב, ה'. 10
 רש"י, שם. 11
 שם, ל'. 12
 מקור?? 13
 שם, ל', ט"ו. 14

'אף על פי כן, אתם  -הקב"ה הם הגונים'. אמר להם משה 

 צריכים לראות את זה!'. למה זה כל כך חשוב פה?

 חודיות?יוויון או יש

 אחי ורעי יש כאן הבנה שהיא מהפכת עולם. 

יש במשכן שני דברים סותרים. מצד אחד האדנים, יסודות 

  -המשכן, באים ממחצית השקל, שעליו נאמר 

א ֹ֣יר ל ַֽ ָעש ִ ַֽ ל ה  ק  ֶָ֑ ית ַהש ּ ֲחִצֵ֖ ַֽ ּמַ יט ִמַֽ א ַיְמִעׂ֔ ל֙ ל ֹ֣ ה ְוַהּדַ  14...ַיְרּב ֵ֗
אמנם בפועל לא רואים את  וויון מוחלט.כלומר יש כאן ש

היסודות הללו, רק האחראי על בניה, הקונסטרוקטור, רואה 

  -את זה. מה כן רואים אלו שנכנסים למשכן? הם רואים 

ל ת ּכָ ֵ֤ א  ת מ  ּו א  ְקחֵ֖ ו  ּתִ ּנּו ִלּבׂ֔ ֹ֣ ב  ֹ֣ר ִיּדְ ֙ ֲאש   ּוָמתִַֽי ִאיש  רַֽ  15.ּתְ
הביא רואים מי הביא תכלת, מי הביא ארגמן, מי הביא זהב ומי 

 !וויון כללובזה לא היה ש -ש איש מה שנדבו ליבו נחושת. אי

וץ במשכן ביטאו מציאות בכלל כלומר, הדברים הנראים כלפי ח

באיכות. באופן טבעי האדנים אינם  הן בכמות והן –וויונית לא ש

 ואין זה בטעות;  -בולטים והשינוי והשוני כן בולט 

בא ואחד ל אחד שבה כעל ישראל המשכן בא להשרות שכינה 

לידי ביטוי במיוחד שבו. כל אחד מביא את מה שמיוחד בו, ויש 

כאן שני כוחות מנוגדים שהאחד נראה בולט יותר מהשני, כמו 

  -עליה אומרים רבותינו  -והיא העיקר   -בחיים: כוונת הלב 

לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו 
 16לשמים

שכל ישראל אחד הם, והעשיר  -ן עומד זהו היסוד עליו המשכ

צריך לדעת שלא רוצים ממנו גרוש מעבר למחצית השקל. אך 

 הוא מביא למשכן. לכל אחד יש כוחו המיוחד ואותו -ני מצד ש

 קיימו וקיבלו

'לקיים מה  -פירוש המילה 'לקיים' במושג שהביא רש"י לעיל 

ת הוא לא 'לבצע' כמשמעו -שנאמר ולא נכר שוע לפני דל' 

'לתת קיום'. מעין  -אלא דווקא משמעות עמוקה יותר  ,הרגילה

  -מה שנאמר במגילת אסתר 

וּ  מֹ֣ הּוִדים   ִקּיְ ּו ַהּיְ לֹ֣ ם ְוִקּבְ יה ֵּ֨ ם ְוַעל ֲעל   17...ַזְרָעָ֜
ת ה ְלַקּי ֵּ֡ם א  ּל  ים ָהא ָ֜ ִרֵּ֨ י  ַהּפֻּ  18...ְימ 

ם. קיום הינו נתינת תוקף, מילהיות מקוי ושטר צריכים כל חוזה

שפירוש  19'אישור נוטריוני'. מוסבר בתורת החסידותכמו 

הביטוי שהביא רש"י הוא שמשה רצה לתת קיום, תוקף לכך 

שהרבה פעמים בחיים למרות שמצד הדין 'לא ניכר שוע לפני 

 שם, כ"ה, ב'. 15
 מנחות ק"י. 16
 אסתר, ט', כ"ז. 17
 שם, ל"א. 18
 מקור?? 19
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לא רואים את זה כי יש שונות בין אנשים, בין מעמדות  -דל' 

 -הוא הדגיש את מוצאו של אהליאב דווקא פה כלכליים, ולכן 

כאומר 'תראו איך הוא התמנה  -משבט דן, מהירוד שבשבטים 

יחד עם בצלאל בן אורי בן חור בן מרים למלאכת המשכן, כי 

ויון שבין השו שווים'. משה מראה פה לכולם אתבעצם שניהם 

כל יהודי ויהודי, בפועל. ואין הדברים אמורים רק כלפי המשכן 

 אלא במשכן הבנוי בליבותינו היום; -של אז 

 לגלות את השווה בתוך השונה

תנו. כך למשל שני כוחות מנוגדים אצל כל אחד מאגם היום יש 

הן זהות לחלוטין לאלו שהניח  -התפילין שאני מניח, מצד אחד 

משה רבנו. אצל כולנו הן שחורות, מרובעות, עם ארבעה בתים 

העני לא מניח תפילין עם שלש פרשיות וארבע פרשיות. 

 –אך מצד שני תפילין בעלי חמש פרשיות. והעשיר אינו מניח 

אפשר להשוות בין כוונת הלב שלי לבין זו של משה האם 

? הרי לכל יהודי 'יראה'וה 'אהבה'רבנו?! אפשר להשוות את ה

 יש את הכוחות שלו, את העולם שלו!

'לא -תפקידו של המנהיג, של משה, להראות לבני ישראל שה

שלכל אחד יש את  כךתוך ם דווקא מי  ניכר שוע לפני דל' מקּו

המקום שלו. כל אחד מבטא את הסגנון שלו, את המיוחד שבו 

 ם דווקא מתוך זה.המקּוי  וויון לות את השוהמנהיג מצליח לג -

                                                           
 רש"י, שמות, י"ט, ב'. 20
 "י שמות, כ"ה, ה'.רש 21

אין השראת שכינה בישראל אם אתה מבטל את הייחוד שלך, 

אבל גם אין השראת שכינה אם הסגנון השונה שלך משכיח 

 20.'כאיש אחד בלב אחד' - את זה שכולנו אחד

 הססגוניות שבמשכן

אנחנו נפרדים עכשיו מהיריעות, ממכסה  -ואולי מותר להוסיף 

, ורש"י 'עורות תחשים'המשכן, מהגג. כיסויו של המשכן הוא 

  -מסביר 

 21.לשעה מין חיה, ולא היתה אלאתחשים. 

  -ואונקלוס מתרגם 

ָנא  22ַסְסגו 

שהיו לה כל הצבעים שבעולם, והדבר היפה מיוחדת זו חיה 

הוא שבכלל לא רואים את עורות התחשים הללו מתוך המשכן 

 ,ממקור האצילות ,הקב"ה מלמעלהכלומר  -אלא רק מלמעלה 

מראה איך בתוך המשכן כל הצבעים יכולים להופיע, כל אחד 

המנהיג יודע לקיים את זהו עם האדנים, ויחד בייחודיותו, וכולם 

 והאהליאב בתוך כולנו. הבצלאל
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 לסעודה שלישית - הנקודה הפנימית שבמזבחות

 'כל הכלים טעונין טבילה חוץ ממזבח'

'פקודי' כשהן -'רביעי' של 'ויקהל' ו-פרשיות 'שלישי' ו

מחוברות, עוסקות בשני המזבחות שהיו במשכן. האחד הוא 

 '.מזבח הקטורת'המזבח הפנימי, מזבח הזהב, אשר נקרא גם 

יתה מוקטרת הקטורת יבתוך ההיכל כשעליו הממוקם היה א וה

פי דבר יום ביומו. השני הוא המזבח החיצון הנמצא בחצר, וכ

שר עליו מקריבים קרבנות, וא, 'מזבח העולה' -שהוא נקרא 

 'מזבח הנחושת'. -ו נקרא גם על שם הציפוי שהיה מצפה אות

על שני מזבחות אלו, אומרת המשנה הלכה מעניינת, שמהווה 

  -את סיומו של סדר מועד 

ח ְזּבַ ש  ְטעּוִנין ְטִביָלה חּוץ ִמּמִ ְקּדָ ָהיּו ַבּמִ ִלים ש   ל ַהּכ  ָהב  ּכָ ַהזָּ

ת ח ש   ח ַהּנְ  23.ּוִמְזּבַ
הכוונה במשנה היא שאחרי שישראל היו עוזבים את ירושלים 

, היו מטהרים את כל כלי משלשת הרגלים רגלכל תום  עם

שאלו אינם יכולים  -המשכן מחדש, למעט שני המזבחות 

 להיטמא לעולם. 

מדוע הם אינם יכולים  - אך קשה והשאלה היא פשוטה

והציפויים  -זהב או נחושת  -הם מצופים מתכת  להיטמא? הרי

 הללו אינם שונים מיתר כלי המשכן, שכן יכולים להיטמא?

לעולמה של הלכה, מגלים  טיפה-טיפכמו תמיד, כשנכנסים 

איזה תוכן נפלא, אינסופי יש בכל ענין בתורה, ועל אחת כמה 

משכן ההוא שהיה במדבר במשכן ובכליו. ולא רק על ה -וכמה 

  -מדברים, אלא גם במשכן שבלבבנו אנו בונים אנו 

 24ובמשכן מזבח אקים. -בלבבי משכן אבנה 

 להשראת שכינה -כלים 

כל תפקידם של הכלים שבמשכן היה שבאמצעותם תתבצע 

 -השראת השכינה בישראל. כך גם במשכן הפרטי של האדם 

האדם מקבל כלים שבאמצעותם הוא צריך להשרות שכינה 

כדי למלא בו את אהבת ה' ויראת ה' בלימוד  -ח בעולם. יש לו מו

כדי להתעצם באהבה וביראה הזו, יש לו פה  -התורה, יש לו לב 

לרוץ  -לקיים מצוות ורגליים  -כדי לדבר בו דברים טובים, ידיים  -

לכל אלה. כשהוא משתמש באיברים אלו לעבודת ה' הוא 

 משרה שכינה בעולם ובעצמו הופך להיות משכן לקב"ה.

לא בדיעבד,  -אבל מה לעשות והקב"ה ברא אותנו בעולם הזה 

לא במקרה. הוא רוצה שיהיה לו משכן דווקא בעולמות 

                                                           
 חגיגה, ג', ח'. ,משנה 23
 .7עי' לעיל הערה  24

התחתוניים ולכן הוא שם אותנו במקומות שלפעמים, מה 

ברגליו או בידיו בפיו, בשכלו,  -לעשות, יהודי משתמש בכלים 

 לא רק לדברים רצויים וטהורים, אלא גם לדברים הפוכים, -

 ח"ו. ומה יהיה אז?

לא אבדה תקוותנו'. כדי לחזור ולהיות משכן עוד גם אז ' -אכן 

ה' צריך אותו יהודי לעשות תשובה ולטהר את כלי המשכן -ל

 שלו, את עצמו. 

אמנם יש כלי אחד שנמצא אצל היהודי והוא איננו יכול 

המזבח. מזבח זה הוא בעצם עיקרו של המשכן. הוא  -להיטמא 

ת לקב"ה. על את ההתמסרות המוחלט המקום שמבטא

כי הוא מתאר את מה  -וכך הוא נקרא  ,המזבח זובחים את הכל

 שזבוח לפניו.

ביום  -לא רק ביום אלא גם בלילה  -ללא הפסקה המזבח פועל 

מקטירים עליו את האיברים בלילה מקריבים עליו את הקרבנו, 

 מנקים אותו לקראת היום החדש. השכם בבוקר ו והפדרים,

גם המזבח הפנימי, ואולי ביתר שאת, מתאר את ההתקשרות 

את הנשמה של היהודי. בנשמה  -המוחלטת, את ההתבטלות 

הזו לא יכולה להיות טומאה. היא איננה מאבדת את טהרתה 

לעולם. הנקודה הפנימית איננה יכולה להיות מושפעת משום 

 היא תמיד נשארת קשורה.  -רוח חיצונית 

 'ונפשי כעפר'

ונים. בתורת החסידות יש והיא מצופה בציפוים ש אכן,

ניסיונות שבאים על  -שהזהב מתאר את העושר  25מוסבר

 -הנשמה מרוב טובה. לעיתים הניסיונות הם הפוכים, של עוני 

נחושת, אבל תמיד הציפויים הם רק ציפויים. המזבחות הללו 

 אינם נטמאים לעולם. 

ת ... ח ש   ח ַהּנְ ָהב ּוִמְזּבַ ח ַהזָּ ְזּבַ י  חּוץ ִמּמִ ְבר  ְרַקע, ּדִ ּקַ ן ּכַ ה  י ש   נ  ִמּפְ

ין ּפִ ן ְמצֻּ ה  י ש   נ  ְמִרים, ִמּפְ ז ר. ַוֲחָכִמים או  י ֱאִליע    26ַרּבִ

לכאורה ר' אליעזר וחכמים חולקים בסיבה שבגלל המזבחות 

ר' אליעזר אומר שהסיבה לכך אינם טעונים טבילה. 

זבחות אינם יכולים להיטמא וממילא אינם צריכים טבילה שהמ

ואילו חכמים אומרים שהסיבה היא  כקרקעהיא מפני שהם 

 .מצופיםבגלל שהם 

ם, שאין פה כלל מחלוקת בין ר' אליעזר לחכמי האמת היאאבל 

 שני טעמים;אלא הם מסבירים את אותו ענין ב

  לקוטי שיחות חלק ג' פרשת תצוה )ממכתב ט"ו מרחשון תשי"א( 25
 חגיגה, שם. 26
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פנימית לפי ר' אליעזר, הנשמה של היהודי, החיצונית וזו ה

כמו שהקרקע נמוכה  -יותר, אינן נטמאות כי הן כקרקע 

ובטלה, 'ונפשי כעפר לכל תהיה', כמו שהקרקע תמיד 

כך הנפש, גם אם היא עטופה בכל מיני ציפויים, הם  -מצמיחה 

אינם פוגמים בפנימיותה של הנשמה, שתמיד תמיד נשארת 

 מחוברת למקורה וממנה צומחת השכינה. בביטול, 

 

 

 המזבח אנחנו

אחרת, 'ריאלית' קצת חכמים אומרים את אותו דבר אך בצורה 

לא  - נכון, הם מצופים המזבחות הללו, אך זה רק ציפוי -יותר 

על הפה, על הידיים, על  -. הציפוי לעיתים משפיע המהות

צריכים  , הכלים הללו,ולכן הם -איים האוזן ששומעת דברים נור

ת, הנקודה אך יש בנו את אותה נקודה פנימי להיטהר מחדש,

'ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו'  -שבה אנחנו המזבח בעצמו 

 היא הנקודה שאינה נטמאת לעולם.ו -
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 ת מלווה מלכהלסעוד - המשכן השמיימי ומשכן העדות

 חזרה מיותרת

ד ַעל ֵ֖ ּקַ ֶׁ֥ר ּפֻּ ת ֲאש   דֻּׂ֔ ע  ן ָהַֽ ֹ֣ ּכַ ֙ן ִמש ְ ּכָ ש ְ י ַהּמִ ֵ֤ ה ְפקּוד  ּל  ֹ֣ ֶ֑ה-א  י מ ש   ֹ֣  27...ּפִ
במילים אלו פותחת פרשת פקודי, השניה משתי הפרשיות 

שאנו קוראים השבת, וזהו הרגע לעצור רגע ולשאול את שאלת 

עם אותם  ,כמה אפשר כבר לחזור על אותם המילים -השאלות 

הפרטים ודיוקים כמו שכבר נאמר כל כך הרבה בפרשיות 

 תרומה ותצווה?

כת המשכן בפרוטרוט, הרי כבר בפרשיות ההן צווינו על מלא

  - בשאלתו ל ניסח יפהוכפי שהאברבנ

וחזר כל הכלים והדברים שנזכרו בפרשיות של מעלה זה ... 
והוא כפל ומותר מבואר. כי היה די שיאמר  - כמה פעמים

יאו אל משה כל מלאכת המשכן וירא משה את כל בוי'
והנה עשו אותה כאשר צוה ה׳ כן עשו ויברך  ,המלאכה

. ומה צורך בכל שאר הפרשיות מהדברים 'אותם משה
 28?כבר נזכרו בסדר של מעלה זה כמה פעמיםש שנעשו

אלה הזו, ואף אנו כל הפרשנים בצורה כזו או אחרת דנים בש

בשנה שעברה השבנו על השאלה הזו על פי פשוטו של מקרא. 

יקח אותו אתנו הפעם אני מבקש להיכנס לעומק מופלא שאם נ

פרשיות אלו אינן רק חזרות על ענייני נמצא בו מסר אדיר. 

המשכן אלא הן החותמות את ספר שמות, ספר הגלות 

ל מצריים והגאולה, הספר שהתחיל במ"ט שערי הטומאה ש

 -'ושכנתי בתוכם' -ומסתיים ב

ָכל... ם ּבְ ַֽ יה   29.ַמְסע 

 כוונות הנשיאים

חזרה דומה מעין זו, שנראית לכאורה ארוכה  -אתם יודעים 

בקרבנות הנשיאים.  -ומיותרת, יש רק בעוד מקום אחד בתורה 

קריאה זו  שתים עשרה פעמים! על עצמן המילים חוזרותשם 

  -אנו קוראים גם בתחילת חודש ניסן וגם בחנוכה 

ֲעַרת ו  ַקַֽ נֵ֞ ָח֙ד  ְוָקְרּבָ ק א  ָקָלּה֒ ִמְזָרֵ֤ ָא֘ה ִמש ְ ֹ֣ים ּומ  ל ש ִ ת ש ְ ף ַאַחֵ֗ ס  ֹ֣ ּכ 
ה  לּוָלֶׁ֥ ת ּבְ ל  ים ס ֵ֛ ִאֵ֗ ם ְמל  ֹ֣ יה  נ  ש  ש ְ ד  ל ַהּק ֶ֑ ֹ֣ק  ש   ל ּבְ ֵ֖ק  ים ש   ְבִעֶׁ֥ ף ש ִ ס  ּכ ׂ֔

ה ן ְלִמְנָחַֽ מ  ֶׁ֥ . ַבש ּ ֵ֖ תּכַ ר  ָאֶׁ֥ה ְקט ַֽ ה ָזָהֵ֖ב ְמל  ָרֶׁ֥ ת ֲעש ָ ד . ף ַאַחֵ֛ ָחֵ֞ ר א  ֹ֣ ּפַ
ן ש   ּב  ב  ַֽ ד ּכ  ָחֵ֛ ִיל א  ר ַאֹ֧ ָקֵ֗ ן ּבָ ד ּב  ָחֶׁ֥ ה א  ו  ְלע ָלַֽ ָנתֵ֖ ִעיר. ש ְ ים  ש ְ ֶׁ֥ ִּ ִעז

את ד ְלַחּטַָֽ ָחֵ֖  30...א 
מדוע גם שם יש חזרה כל כך ארוכה ולא מסתפקים בפעם 

 אחת?

מוזה במדרש ור 31התשובה העמוקה שם המופיעה במפרשים

נכון הוא שהנשיאים הביאו את אותו  -אומרת את הדבר הבא 

כות, ההשפעות, הפעולות קרבן באופן גשמי, אבל ההמש  

שנעשו על ידי כל נשיא ונשיא שמייצג את שבטו, וירדו 

                                                           
 שמות, ל"ח, כ"א. 27 

 ל על התורה, שמות, ריש פר' פקודי.פירוש האברבנ 28 

 שמות מ', ל"ח. 29 

 ט"ז, וחוזר על עצמו בכל נשיא ונשיא.-במדבר ', י"ג 30 
 רמב"ן, שם 31

אינן דומות האחת לרעותה. ההשפעה  -מהשמיים ופעלו בארץ 

ה מבקשת באה בפני עצמה ואת ז נשיא ונשיאהאלוקית של כל 

איך העולמות  -, להראות 32התורה, בחריגה מדרכה הרגילה

הרוחניים הללו של הנשיאים מופיעים פה בעולם. גשמית זה 

נראה כחזרה מיותרת, בדיוק כמו הנשיא הקודם, אבל כל 

הכוחות מופיעים כעת, שונים לחלוטים אצל גמליאל בן 

 חבריהם.לעומת פדהצור לעומת אחיעזר בן עמישדי ו

 איך זה קשור אלינו למשכן? -ין יש לשאול ועדי

 הכי גשמי זהה להכי רוחני

 -כפול ומכופל בא לידי ביטוי באופן זה  אבל האמת היא שכאן

משה רבנו לא סתם מקבל את הציווי מהקב"ה איך להקים את 

יותר מפעם אחת שמשה עומד בשמיים  מופיעהמשכן. 

ושם הוא רואה  - 33'לחם לא אכל ומים לא שתה' -ארבעים יום 

  -. הקב"ה מראה לו 34את 'תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו'

ר ם ֲאש   ְבִניָתׂ֔ ַתֵּ֨ ֶ֑ה ּבְ ֵ֖ה ַוֲעש   ֶׁ֥ה מ ּוְרא  ֵ֖הַׇאּתָ ָהַֽ  ְרא   35.רּבָ
זה הופך אצלו למציאות שאיננה חלום אלא חזון רוחני ובו הוא 

אבל בצורה רוחנית. הציווי בא  -רואה את המשכן באופן מדויק 

אבל זה מתרחש במציאות שאיננה גשמית  -למשה מהקב"ה 

כלל איננו אוכל ואיננו  ,בן אנושמשה, לגמרי, בארבעים יום ש

-טריטוריה, בין השמים לשמי-שותה, בהר שהוא מעין אקס

-'ויקהל ,ולכן זה חוזר ומפורש שוב בפרשיות שלנו -השמיים 

פקודי', והן עוסקות במשכן הגשמי, עם המסמרים והברגים 

זה לא נאמר על ידי הקב"ה למשה כאן תדות והנחושת. עם הי

אלא לישראל, זה לא נעשה על ידי משה אלא על ידי ישראל, 

מתכלת וארגמן ותולעים, הכי גשמי  -זה נעשה פה למטה 

 שיש.

התורה באה לספר לנו בפרשיות הללו על משה רבנו המסתכל 

ורואה שמה שאנחנו יכולים לעשות למטה במחצית השקל 

למה שהוא ראה בשמי  -אחד לאחד  -הוא זהה לחלוטין שלנו 

זה לא  -השמיים העליונים כשהוא היה בהר. איזה דבר מופלא 

סתם מה שאנחנו יכולים לעשות, אלא זה אנחנו במדרגתנו 

 אחרי חטא העגל!

מה כבר אני יכול להשפיע פה בפעולה  -לפעמים אנחנו תוהים 

 לה להשפיע בעולם? שלי? מה כבר נדבת לבי, מחצית שקל, יכו

אנחנו נמצאים בתוך שבעת ימי המילואים אשר בימים הללו 

בכל אחד מהם הקים משה את המשכן ופירק אותו, עד שביום 

השביעי, בראש חודש ניסן, הוא מקים אותו בסיועו של הקב"ה 

 'וואו! זה בדיוק מה שראיתי בהר סיני!". -ואומר 

 האם אנחנו תופסים את המהפכה הזו?!

 הרי הם כהררים ' -הלכות שבת מקמצת במילים וכ בדר"כאשר  32 

 ' )חגיגה, א', ח'(בותוהתלויין בשערה, שהן מקרא מעט והלכות מר      

 שמות, ל"ד, כ"ח. 33 

 שם, כ"ה, ט'. 34 

 שמות, כ"ה, מ'. 35 
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 ן שלמטהמשכ

הם שואלים למה יש בתפילתנו  -יש ביטוי מדהים בחז"ל 

? יש כמה תשובות שמופיעות 36היומית שמונה עשרה ברכות

כנגד ח"י אזכרות, כנגד ח"י חוליות  - 37בתלמוד הבבלי

שבשדרה ועוד. לעומת זאת התשובה שמופיעה בירושלמי 

  -בשם ר' יוחנן היא 

ין שכתוב כנגד י"ח ציווחמני בשם ר' יוחנן רבי שמואל בר נ
 38.בפרשת משכן שני

'במשכן  במדרש או בגרסה אחרת -הכוונה בביטוי 'משכן שני' 

היא לפעם השניה, המאוחרת בה נכתב ציווי  -שלמטה' 

פקודי. אבל 'למטה' זה גם פה -המשכן, היינו בפרשיות ויקהל

 מול 'למעלה' שהכוונה היא שם, בשמיים!  -בעולם 

ואומרים כי הציוויים האמורים הם מספר חז"ל ממשיכים שם 

ֲאֶשר ִצּו  ' -הפעמים בהם כתוב  ַּֽ ה ֶאת ה'ה כ  ', אבל לפי ֹמֶשַּֽ

וספירה שהם ערכו, טוענים חז"ל, הם הגיעו לתשע  בדיקה

  -ולא שמונה עשרה. והם עונים  עשרה פעמים

ואתו אהליאב בן אחיסמך ' אמר רבי חייא בר ווא ובלבד מן
 39.ה דסיפראעד סופי 'למטה דן

  -הכוונה היא לפסוק כאשר 

ן ל ּב  ֵ֛ ן ּוְבַצְלא  י ב  ל אּוִרֶׁ֥ ת ּכָ ֵ֛ ה א  ה ָעש ָָׂ֕ ה ְיהּוָדֶ֑ ֹ֣ ּור ְלַמּט  ר חֵ֖  ֲאש  
ֶׁ֥ה  ת 'הֵ֖ ִצּוָ ַֽה א   40מ ש  

שאת פסוק זה לא  -יע לפני 'ואתו אהליאב בן אחיסמך' מופש

את הציווי סופרים כי בפסוק הזה מדובר על בצלאל שעשה 

ולא שבצלאל שעשה יחד עם אהליאב, ולכן זה לא נחשב. לבדו 

קודם כל מה הקשר בין הציווים הללו לבין  -והשאלה זועקת 

מה מיוחד בעשיה המשותפת של בצלאל  -תפילה, וחוץ מזה 

 ושל אהליאב? 

המשכן השני, המשכן שלמטה, הוא להראות איך  -זה מדהים 

 -בתחתוניים  , בעולם הכי תחתון, בדירה'סולם מוצב ארצה'ה

יע לבד בפסוק . ואם בצלאל מופ41ושם יתקיים 'ושכנתי בתוכם'

, זה לא נחשב, כי לבצלאל יש ייחוס זה לא מספיק למטה -

שהוא 'בן אורי בן חור', בנה של מרים, משבט יהודה. הוא חייב 

 להופיע עם אהליאב, מהפחותים שבשבטים, מבני השפחות. 

וחס ויש את ה'אהליאב' תנו יש ה'בצלאל' המיבכל יהודי מא

ורק כאשר הם מופיעים יחד יכולה להופיע  -מהפחותים 

תפילת שמונה עשרה, כי התפילה מגיעה מהכוח הכי תחתון 

ומשרה שכינה הכי למטה. והסולם הזה 'ראשו מגיע השמימה' 

ומשה רבנו רואה שמה שהם עושים למטה כך בדיוק הוא  -

 ראה בהר, הכי למעלה!

 עם חצי שקלמה שאפשר לעשות 

לפי זה נבין את הכפילות שמופיעה בפסוק הפותח את פרשת 

  -פקודי 

י  ֵ֤ ה ְפקּוד  ּל  ֹ֣ ןא  ֹ֣ ּכַ ֙ן ִמש ְ ּכָ ש ְ ת ַהּמִ דֻּׂ֔ ע   42ָהַֽ

לפי תורת  -מדוע מופיעה פה המילה 'משכן' פעמיים? 

ראשון היא למשכן אזכור הכי 'הכוונה ב 43החסידות מוסבר

שמי. הראשון הוא הראשון, העליון, והשני הוא המשכן הג

ה"א הידיעה שאותו ראה משה בהר, לעומת זאת -'המשכן' ב

'משכן העדות' הוא העדות למטה על משהו שלא ניתן לראיה, 

שאי אפשר להבין שהוא אפשרי. זו עדות על כך שמה שאני 

גם אם אתמול הייתי חלילה  -יכול לעשות בחצי שקל שלי 

שכן בדיוק כמו הוא אותו מ -במצב הכי נמוך של חטא העגל 

 המשכן הראשון.

א העדות שתמיד תשרה המשכן שאנו מקימים למטה הו

 שכינה בתוכנו.
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