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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

  

  לסעודה ראשונה - מלאכת המנוחה

  לעשות או לא לעשות?

אחרי שסיימנו את הציוויים על מלאכת המשכן, אנו מגיעים 

  -בפרשתנו אל עשייתו בפועל. משה מקהיל את עם ישראל 

ת ה ֶאֽ ל ֹמׁשֶ֗ ְקֵה֣ ל ַוּיַ ה  ּכָ ּלֶ אֶמר ֲאֵלֶה֑ם ֵא֚ ָרֵא֖ל ַוּיֹ֣ י ִיׂשְ ֵנ֥ ת ּבְ ֲעַד֛
ר ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ֥ה ה֖  ַהּדְ ת ֹאתָֽם 'ִצּוָ ֲעׂש֥ 1.ַלֽ

  

בפשטות הכוונה היא על הדברים שישמשו למלאכת בנית 

   -המשכן, אך הוא ממשיך בנושא אחר לגמרי 

ת ָיִמי֘  ׁ֣שֶ ֶדׁש ׁשֵ ה ָלֶכ֥ם ֹק֛ י ִיְהֶי֨ ִביִע֗ ְ ֹום ַהׁשּ ֣ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּי֣ ם ּתֵָֽעׂשֶ
֖תֹון לַֽ  ּבָ ֥ת ׁשַ ּבַ ל 'ה֑ -ׁשַ ת-ּכָ ֥ה ֛בֹו ְמָלאָכ֖ה יּוָמֽ ֹעׂשֶ   2.ָהֽ

הוא מדבר על אי  -לכאורה הפסוק הזה בכלל לא שייך לכאן 

עשיית מלאכה, בניגוד לפתיחה שדיברה על 'הדברים אשר 

צוה ה' לעשות אותם'. גם לא ניתן לומר שהפסוק הפותח 

משמש ככותרת לפסוקים שיבואו לאחר הציווי על השבת, 

א כותרת חדשה, נוספת, שתתחיל את מפני שאחר כך תבו

   -הכל מחדש 

ה ֶאל אֶמר ֹמׁשֶ֔ ל ַוּיֹ֣ י ּכָ ֵנֽ ת ּבְ ר ֲעַד֥ ר ֲאׁשֶ ָב֔ ה ַהּדָ ֣ ר זֶ ָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑  ִיׂשְ
֥ה ה֖  ר 'ִצּוָ רּוָמ֙ה לַֽ . ֵלאֹמֽ ם ּתְ ֶכ֤ ִאּתְ 3'...ה֔ -ְק֨חּו ֵמֽ

  

  איך ניתן להבין את הפתיחה הזו?

  'עושים שבת'

   -ופלא חז"ל  אומרים כאן דבר מ

גדולה השבת שהיא שקולה כנגד  רבי אליעזר אומר
אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור להם ... עשרת הדברות

לישראל, אפילו אין בידכם אלא מצות שבת בלבד מעלה 
, שנאמר אני עליכם כאילו עשיתם את כל התורה כולה

  4.'אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אֹתם'

                                                           
1
 שמות ל"ה, א'. 
2
  שם, ב'. 
3
 ה'.-שם, ד' 
4
 מדרש הגדול, פתיחה לעשרת הדברות. 

שהפסוק הזה מדבר על השבת!. כלומר חז"ל דווקא כן הבינו 

אם מתבוננים, נדמה שיש כאן לא רק הקדמה לכל מלאכת 

המשכן אלא אף יסוד היסודות של העשיה בעולם הזה בכלל 

  ושל השבת בפרט.

פעם חשבתי שהביטוי 'לעשות שבת' או 'איפה אתה עושה 

שבת?' הוא ביטוי בעברית קלוקלת. סלנג. אבל אז, בשבת 

  -סוק שכולנו מכירים שעברה, גיליתי את הפ

י ְמ֥רּו ְבֵנֽ ָרֵא֖ל ֶאת ְוׁשָ ֹות ֶאת ִיׂשְ ֑ת ַלֲעׂש֧ ּבָ ַ ת ְלֹדֹרתָ֖ם  ַהׁשּ ֛ ּבָ ַ ַהׁשּ
ם ית עֹוָלֽ ִר֥ 5.ּבְ

  

גם הפסוק מדבר על 'לעשות את השבת'! לכאורה, 'ושמרו', 

להישמר, זה הימנעות מעשיה, ממלאכה, אין זה הציווי של 

אים להקים את המשכן 'זכור את יום השבת', אך כעת כשב

 - הקב"ה ציווה לעשות את המשכן  -אומרת לנו התורה 

אך יש דבר אחד שהכל  -ובעומק אף את כל מלאכות החיים 

כלול כנגדו והוא הכח לעשות את אי העשיה. כן, המלאכה 

הגדולה ביותר היא מלאכת המנוחה. זה נשמע לנו תמוה, 

  נכון? נברר את הדברים;

  העולם? בכמה ימים ברא ה' את

המשמעות הרגילה אצלנו של המושג 'מנוחה' היא להימנע 

אך בהבנה עמוקה יותר נבין  -ממשהו, לנוח ממשהו שעשינו 

זה  -'וינח ביום השביעי'  -כי כאשר הקב"ה נח ביום השביעי 

לא בגלל שהוא היה עייף ח"ו, וכך אף הציווי שלו אותנו לנוח 

במובן של עשיה.  ביום השבת איננו במובן של הימנעות אלא

  לעשות מנוחה.

  -כולנו זוכרים את השאלה הידועה, איך זה שפסוק אחד אומר 

י ֤ה ה֙  ּכִ ים ָעׂשָ ת ָיִמ֗ ׁ֣שֶ ִים ְוֶאת ֶאת 'ׁשֵ ַמ֣ ָ ֶרץ ַהׁשּ 6...ָהָא֔
  

  -אך בפסוק אחר מופיע 

֑ה ֣ר ָעׂשָ ֹו ֲאׁשֶ י ְמַלאְכּת֖ ִביִע֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ל ֱאֹלִהי֙ם ּבַ 7...ַוְיַכ֤
  

                                                           
5
 שמות, ל"א, ט"ז. 
6
 שמות, שם, י"ז. 

  חתשע" ויקהל ופקודית יופרש 
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הקב"ה ברא את העולם בששה או בשבעה ימים? האם האם 

  המלאכה כלתה כבר ביום השישי או שרק ביום השביעי?

  להיות מונח

רש"י מיישב את הקושיה הזו באופן מופלא, שבאזן שטחית 

נשמע לנו אולי כדרשה רחוקה, אבל בקריאה עמוקה מבינים 

   -שזהו עומק הפשט 

 -באת שבת  .מנוחה ?מה היה העולם חסר -  בר אחרד
  8.כלתה ונגמרה המלאכה ,באת מנוחה

העומק של כל עשיה הוא האם בשיאה אני  -זה דבר אדיר 

, אלא to restמגיע למנוחה שבה. 'מנוחה' בעברית זה לא רק 

זה גם להיות מונח. הפעולה הראשונה שעושה הקב"ה עם 

   -האדם הוא 

הּו ְבַגן ֵח֣ ּנִ ֶדן ְלע ַוּיַ הּ ֵׇע֔ הּ ׇּוְלשׁ  ְבָד֖ 9.ְמָרֽ
  

הביטוי 'להיות מונח' משמש כמה וכמה פעמים בתורה 

   -באמת כמו מנוחה, לנוח 

י ִביִע֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ ֹח֣ ָב֙ה ּבַ ט ...ַוּתַָ֤נח ַהּתֵ י ֲאָרָרֽ ל ָהֵר֥ 10.ַע֖
  

גם שמו של 'נח' בא מלשון מנוחה, ובדימיון שלנו אנו רואים 

אך  -נחה אחרי המאמץ הגדול של המבול שלו את התיבה 

ומק פירוש המושג איננו רק לנוח אלא דווקא להגיע לכך בע

שלעשיה יש קשר לנקודת השורש, לאינסוף. שהעשיה איננה 

תוצאה של אמוק שאין לנו כח לעצור אותו, ושיאה של 

העשיה הוא דווקא באי העשיה. כל המלאכות של עולם 

  הן חסרות. -כשאין בסופן מנוחה 

שבת כי רק כאשר יש סיום מלאכת הבריאה יכול להיות רק ב

מנוחה מתגלה שכל העשיה לא נובעת מתוך פאניקה, מתוך 

  אלא זו עשיה שיש לה תכלית. -מרדף אינסופי 

'לעשות  -הדבר הגדול ביותר שבני ישראל מצווים לעשות הוא 

את השבת'. מצוות השבת שקולה כנגד כל המצוות, כפי 

 שאומר המדרש שהבאנו בתחילת הדברים, כי שיאה של כל

עשיה שאיננה  -עשיה זו נקודת השבת. המנוחה הפנימית 

במרדף אלא כזו החותרת אל המנוחה הפנימית, אל התכלית. 

  זוהי עומקה של מלאכת המנוחה.

  עשיה שיש לה תכלית

כל כך חשובה ההקדמה הזו לא רק לחיים 'הרגילים' שלנו 

אלא אף לפרשתנו, פרשת מלאכת המשכן, כי בשלב מסוים 

שהעם מביאים יותר מדי תרומות למשכן ויש  מספרים למשה

   -צורך לעצור אותם 

ה ָלאָכ֔ ֲעֹבָד֙ה ַלּמְ י ָהֽ ֤ ם ְלָהִב֑יא ִמּדֵ ֥ים ָהָע֖ 11...ַמְרּבִ
  

                                                                                               
7
 ב'.בראשית ב',  
8
 רש"י, שם. 
9
 שם, ב', ט"ו. 
10
 שם, ח', ד'. 
11
 .שמות ל"ו, ה' 

   -ואכן 

ֲחֶנה֘ ...  ֽ ּמַ ֽ ירּו ֥קֹול ּבַ ֲעִב֨ ֽ יא ...ַוּיַ ָהִבֽ ם ֵמֽ א ָהָע֖ ֵל֥ ּכָ 12.ַוּיִ
  

 - יתכן וזו הייתה המעלה הגדולה ביותר בכל נדבת המשכן

 -היכולת שלנו לברר לעצמנו באותו רגע שבאו והודיעו במחנה 

האם יכולתי לעצור ולנוח? האם העשיה לא הפכה  -'מנוחה' 

להתמכרות שבה אני חייב את המירוץ, כי בעצם אין לי את 

  השורש להכל או שיש תכלית, מנוחה, לעשיה.

   

                                                           
12
 שם, ז'. 
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  לסעודה שניה - יינוהמלאכה היא ח

ָעׂשֶ או  הַּתֲעׂשֶ    הֵּתֽ

קריאת 'שני' של הפרשה אנו כבר נכנסים פנימה החל ב 

לעצם עשיית המשכן, ומוצאים בהמשכה למעלה משלושים 

'ויעשו', 'עשה', 'העושים',  -פעם (!) את השורש ע.ש.ה 

בראשו 'ויעש' וכו'. ובאמת, המושג עשיה ומלאכה מתייחס 

למלאכת המשכן. גם את ההגדרה למלאכות  ובראשונה

מהמלאכות של המשכן. יש בזה  13השבת לומדים רבותינו

מסר עצום שנגיע אליו בהמשך, אך נפתח את הלימוד 

   -ם בכותרת הפותחת את כל העשיה ועוסקת בששת הימי 

֣ה ְמָלאָכה֒  ת ָיִמי֘ם ּתֵָֽעׂשֶ ׁ֣שֶ   14... ׁשֵ
   -בדרך כלל, התורה מצווה אותנו לעשות ולעבוד בעצמנו 

ל ֖יָת ּכָ ד ְוָעׂשִ ת ָיִמי֙ם ּתֲַֽעֹב֔ ׁ֤שֶ 15.ְמַלאְכּתֶֽךָ  ׁשֵ
  

יךָ  ֣ה ַמֲעׂשֶ֔ ֲעׂשֶ ת ָיִמי֙ם ּתַ ׁ֤שֶ 16...ׁשֵ
  

ואילו דווקא כאן, בפרשה עם כל כך הרבה עשייה המתוארת 

'ששת ימים ֵתעשה מלאכה'.  -בה, פותחת הפרשה במילים 

מאליה? הרי הקב"ה מצווה עלינו לעבוד  -מה פירוש 'ֵתעשה' 

הקב"ה מבקש  17כשם שמצוה לשבות כך מצווה לעבוד. -

מאתנו להכין לו כלים כדי שהוא יברך אותנו בעשייתנו. 

ַרְכ9֙ ֣ה  ' ה 'ּוֵבֽ ר ַּתֲעֶׂשֽ ל ֲאֶׁש֥ י9 ְּבֹכ֖ 18'ֱאIֶה֔
אנו נעשה את הכלים  -  

 - והברכה תהיה מהקב"ה, אנחנו צריכים לעבוד והוא יברך 

  חיי ומזוני. ,בבני

 -ופתאום אנו שמים לב שהפרשה שכל עניינה הוא העשייה 

פותחת בכך שמלאכת ששת הימים צריכה להיות כאילו 

  נעשית מאליה. למה הכוונה? 

  'שבת שבתון'

, של הרבי דרשנית- ישנה אמירה מדהימה, פשטנית

19מליובאוויטש זיע"א.
בדרך כלל שבת נקראת בתורה 'שבת'  

בלבד, אך יש פעמים שהיא נקראת 'שבת שבתון', ממש כמו 

  -יום הכיפורים. כך הוא בפסוק בו פתחנו 

ֶדׁש  ה ָלֶכ֥ם ֹק֛ י ִיְהֶי֨ ִביִע֗ ְ ֹום ַהׁשּ ֣ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּי֣ ת ָיִמי֘ם ּתֵָֽעׂשֶ ׁ֣שֶ ׁשֵ
֥ת  ּבַ ֖תֹון לַֽ ׁשַ ּבָ ל' ה֑ -ׁשַ ת ּכָ ֥ה ֛בֹו ְמָלאָכ֖ה יּוָמֽ ֹעׂשֶ   .ָהֽ

הרבי מליובאוויטש מעיר כי בכל מקום בתורה שמופיע 'שבת 

שבתון' לגבי שבת בראשית זה כאשר הביטוי הוא לא 'ַתעשה' 

  תעבוד' אלא כאשר זה 'ֵתעשה', כאילו מאליה.'או 

                                                           
13
 שבת מ"ט: 
14
 שמות, ל"ה, ב'. 
15
 שם, כ', ט'. 
16
 שם כ"ג, י"ב. 
17
ששת ימים תעבד. רבי אומר: ' -' , ט'מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כעי'  
 '.שכשם שנצטוו ישראל על מצות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה...
18
  דברים ט"ו, י"ח. 
19
  187ליקוטי שיחות א', עמ'  

שיש  בוודאי -בעומק, מסביר הרבי את הדבר באופן מדהים 

ענין, חובה ומצווה לעבוד ולעשות. עלינו לפעול בעולם הזה, 

אבל בעומק, אנו חייבים  -לעשות כלים ולעסוק בעשיה 

להחדיר בתודעתנו שבעצם כל העשייה שלנו היא רק כיסוי, 

לבוש. אכן אנו מחויבים בעשיה אבל אנו שואפים להגיע 

למדרגה בה נבין שהמלאכה בעצם נעשית מאליה, לא על 

  דינו.י

ברגע שנגיע למדרגה כזו, שאנו מבינים שכל העמל והיגיעה 

שלנו הם בעצם 'ֵתעשה מלאכה', ונכון אמנם שהקב"ה ציווה 

מהותית הוא לא צריך את  אך מבחינה -אותנו לעשות 

או אז נחיה בתודעה,  -כי הוא הנותן את הכל  - יה שלייהעש

בל בתחושה, של שבת לאורך כל השבוע. אתה פועל אמנם א

ואז, כשאתה מגיע לשבת  -אתה חי כל הזמן בתודעת השבת 

הרי שהשבת  -עצמה, אחרי שכל השבוע הוא אצלך כשבת 

  זו הברקה מדהימה. מתעלה למדרגה של 'שבת שבתון'.

  גם אני בונה משכן

למה זה מופיע דווקא כאן בכותרת של עשיית  -אם תשאלו 

 רותהאסוהמלאכות ל"ט המשכן? הזכרנו בשיחה קודמת ש

את הלימוד הזה  - משכן ב שהיו ת ומלאכהשבת נלמדות מב

אם כן עלינו ללמוד מה העומק לומדים חז"ל מהפסוק שלנו! ו

  בזה;

כל מלאכה שאדם עושה  - שזה בדיוק אותו מהלך  כמדומני

צריכה לנבוע ולהוביל בדיוק כמו  , בששת ימי המעשה,בחייו

י תופס שכל מה שאני עושה פה נמלאכות המשכן. אם א

מלאכה אני מבין ש -משכן להשי"ת  שאני בונהבעולם הוא 

  השליחות שלי בעולם.בעצם היא 

שורש המילה מלאכה הוא...  -העשיה שלי איננה מעצמי 

מלאך. שליח. המלאך מיכאל יודע את תפקידו, נכון? וגם 

אז גם אני צריך להבין שהמלאך שבי הוא הכח שלי  -רפאל? 

עשות את מלאכתי, ובמלאכה הזו אני בעצם בונה משכן. ל

אני עושה משכן ודירה לה' ית' בתחתונים על ידי 'בכל דרכיך 

20דעהו',
  ואז יש ערך עצום למלאכה. 

  מלאכת השליחות

21לפי ההלכה -מהו ערך העבודה, המלאכה, בעולם הזה? 
אנו  

קוראים בתורה בשבת שבעה קרואים, בימים טובים חמישה 

כדי  -השבוע רק שלשה הם העולים לתורה. מדוע?  ובאמצע

, כדי לא לקצר את משך לא לבטל את העם ממלאכה

! יש חשיבות עצומה למלאכה, לעשיה עד אפילו המלאכה

צמצום הלימוד והקריאה בתורה (!), אמנם כדי שהעבודה 

היא צריכה להיות מלאכה שבה אני  -תהיה 'מלאכת העבודה' 

                                                           
20
 משלי ג', ו'. 
21
  משנה מגילה ד', ב'. 
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  את רצון המשלח.אני רק שליח העושה  -ת מאליה בונה משכן ואז היא נעשי 

  לסעודה שלישית - מזבח שאינו מקבל טומאה

  הרגל ילהיטהר אחר

קריאת 'שלישי' של הפרשה ממשיכה בתיאור ביצוע עשיית 

אל שני  -כלי המשכן, ומגיעה, לאחר המנורה, השולחן והארון 

המזבחות; מזבח הזהב, הפנימי, עליו תקטר הקטורת, ומזבח 

  העולה, החיצוני, שעליו יוקרבו כל הקרבנות.

לגבי המזבחות הללו קיימת הלכה מעניינת שמחברת אותם 

שהמזבחות האלו שונים לחלוטין מבחינת  יחד. למרות

שהרי על מזבח הקטרת כלל לא זובחים קרבנות  - תפקידם 

  -הרי שההלכה אומרת  -אלא רק מקטירים קטורת 

ׁש ְטעּוִנים ְטִביָלה ְקּדָ ָהיּו ַבּמִ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ָהב, ּכָ ח ַהזָּ ְזּבַ  חּוץ ִמּמִ
ת ֹחׁשֶ ח ַהּנְ ֵהן , ּוִמְזּבַ ֵני ׁשֶ ְרַקעִמּפְ ּקַ י ֱאִליֶעֶזר. ּכַ ְבֵרי ְרּבִ . ּדִ
ים: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרי ֵהן ְמֻצּפִ ֵני ׁשֶ 22ם.ִמּפְ

  

מדי שנה ורגל, אחרי העליה הגדולה של  -פירוש הדברים הוא 

עולי הרגלים, היו טובלים את כלי המקדש כדי לטהרם 

את הכל היו  -את המנורה, את השולחן ואת הכיור  -מטומאה 

מאת שני המזבחות, שגם אם נגע בהם אדם טובלים חוץ 

טמא הם נחשבים כאילו הם לא יכולים להיטמא ולכן לא 

  צריכים טהרה.

הסיבה שמביא רבי אליעזר לכך היא שמזבח העולה, הנקרא 

'מזבח אדמה', מחובר לאדמה ונחשב כאדמה ולכן אינו מקבל 

טומאה, ומזבח הזהב הוקש לו ונידון כמוהו לגבי הטומאה. 

זאת חכמים מביאים טעם אחר ולפיו הזהב המצפה  לעומת

את מזבח הזהב והנחושת המצפה את מזבח העולה ('מזבח 

הנחושת') הם רק ציפוי ולא חלק ממהות המזבח, הם בטלים 

למהות. אמנם גם השולחן, למשל, מצופה זהב אבל הוא לא 

  בטל אלא יש לו חשיבות בפני עצמו.

  מזבח הנשמה

אך ברור שיש להלכה הזו תוכן עד כאן ההלכה הפשוטה, 

פנימי שקשור לעבודת ה' שלנו. כל אחד מהכלים במשכן, 

המנורה באה לתאר  -במקדש, מתאר איזו נקודה אחרת בנו 

ועל  -את החכמה, השולחן מתאר את תכונות העושר וכיו"ב 

האדם לדעת שכל תכונותיו צריכות להיות מתועלות תמיד 

מנם יש ניסיונות בחיים לקודש. לעשות משכן מכל חיינו. א

ולעיתים מתערבים לנו כל מיני שיקולים זרים שאינם טהורים 

וחלקים בתוכי נטמאים. זה יכול לקרות לכל אדם ואף לכל 

השכל, למשל, זה שחושב תורה יכול ליפול  -נקודה באדם 

  לאגו ח"ו, וכך הרגש, הלב וכו'.

                                                           
22
  משנה חגיגה, ג', ח'. 

הם מתארים את הנשמה. את הפנימיות של  -אבל המזבחות 

הלב היהודי, והנקודה היהודית הפנימית הזו של המזבח לא 

  יכולה לקבל טומאה!

  ונפשי כעפר לכל תהיה

אולי זה גם יסביר לנו גם מדוע מזבח הקטורת נקרא מזבח, על 

לא עולה עליו שום קרבן. רק במזבחות  -אף שכפי שאמרנו 

קיימת תופעה, תנועה, שכאשר מתבוננים במשכן רואים 

שניהם מעלים את עצמם אל מעל  -חשי אותה באופן מו

לגבולותיו הפיזיים של המשכן. הם קושרים ארץ ושמיים. 

האדם והאלוקות עולים בעשן הקטורת או באש העולה 

והופכים לאחד. שם, בשני המזבחות, מתוארת הנשמה 

ושם לא יכולה להיות טומאה. יהודי  -הפנימית של היהודי 

הרגשות, השכל,  -  במהותו לא נטמא. הכל יכול להיטמא

  אבל לא הנקודה הפנימית. -הרעיונות 

 -רבי אליעזר נותן לנו את ההסבר לזה באופן כל כך נפלא 

 -המזבח הוא אדמה, היהודי הוא עפר. הוא בטל בעצם מהותו 

23'ונפשי כעפר לכל תהיה'.
יהודי הוא כקרקע, ומתוכו יוכל  

עזור ואנו זה לא י - לצמוח עוד ועוד, וגם אם נדמה שהכל נגמר 

נמשיך להצמיח, ממש כקרקע. גם אם תשרוף אותו והוא 

   -יהפוך לאפר, הרי כבר מצינו שאמר אברהם אבינו 

ֶפר ... ר ָוֵאֽ   24.ְוָאֹנִכ֖י ָעָפ֥

שבו, וימשיך  DNA-האפר עצמו יגלה את המהות, את ה

להיות בטל לאלוקיו. זהו הסברו של רבי אליעזר, כאמור, 

  המתאר את הדברים כפי שהם באמת, במהות. 

  הבלבול שמביא לידי חטא

אנחנו חיים במציאות היומיומית המורכבת  -אבל מה לעשות 

שלנו ומצופים כל כך הרבה זהב שיכול לבלבל אותנו ולהשכיח 

כירים לנו שגם הזהב הזה הוא מאתנו, ולכן באים חכמים ומז 

רק ציפוי, והוא בטל לאותה הקרקע, אל העפר של האמת 

  שבתוכנו.

ולפעמים יכולים החטאים לבוא לא מרוב זהב אלא להיפך, 

ולעיתים אדם יכול  -הנחושת מתארת עניות, דלות  -מעניות 

להתבלבל וליפול ולהגיע לדברים שאינם טהורים לא מזהב 

אבל גם בלבולי העניות  -לו, חסר לו  אלא דווקא בגלל שאין

הללו אינם ממהותו של היהודי, זה רק ציפוי. במהותו הוא 

  נשאר קרקע, בטל ומחובר אל האלוקות.

'כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב 

  ומזבח הנחושת'.

                                                           
23
  ברכות י"ז:, ונאמר בכל סיום תפילת עמידה. 
24
 בראשית י"ח, כ"ז. 
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  מלכהלסעודת מלווה  - משכן בריבוע

תוכן פרשת 'פקודי' החותמת את ספר שמות הוא סיכום בנין 

  הנדבות, הסכומים, הכלים וכו'.  -המשכן 

  'רמז למקדש שנתמשכן'

   -הפרשה פותחת במילים הבאות 

ד ַעל ֖ ּקַ ֥ר ּפֻ ת ֲאׁשֶ ֵעֻד֔ ן ָהֽ ֣ ּכַ ֙ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ה ְפקּוֵד֤ ּלֶ ֑ה  ֵא֣ י ֹמׁשֶ ֣ ּפִ
ן ֽ ר ּבֶ יָתָמ֔ ַי֙ד ִאֽ ם ּבְ ֔ ְלִוּיִ ן ֲעֹבַדת֙ ַהֽ ן ַהּכֵֹהֽ ֲהֹר֖ 25.ַאֽ

  

רש"י שם לב לכפילות המיותרת לכאורה של המילה 'משכן' 

בפסוק, וכן למילה 'עדות' שמופיעה פה לכאורה ללא צורך. 

   -'עדות' אומר רש"י -לגבי ההדגשה של המשכן כ

שויתר להם הקב"ה על לישראל  עדות. משכן העדות
  26.שרה שכינתו ביניהםמעשה העגל, שהרי הִ 

שהקב"ה השרה את  -המילה 'משכן' באה מהמילה 'שכינה' 

שכינתו בין ישראל, ומכך ראיה, עדות, שהוא מחל להם על 

  חטא העגל.

לגבי הכפילות של המילה 'משכן' מחדש לנו רש"י חידוש 

   -בעברית 

 דש שנתמשכן בשנישני פעמים, רמז למק. המשכן משכן
  27.חורבנין על עונותיהן של ישראל

מעבר למשמעות של המשכן כמקום השכינה, יש למילה הזו 

'משכון'. משכון הינו חפץ שנלקח באופן  -משמעות נוספת 

עד  -עראי על ידי מלווה מאת לווה שאין לו לפרוע את חובו 

וזה פלא  -שהחוב יפרע ואז החפץ יושב לבעליו. אומר רש"י 

הכפילות של המילה משכן מסמלת את שני בתי  -אות פל

  מקדש שחרבו ונלקחו כמשכון על ידי הקב"ה.

השאלה היא מדוע בפרשה שבאה לתאר את בנין המשכן, 

את השמחה הגדולה של הקמתו, למה דווקא פה לדבר על 

החורבן? הפירוש הראשון שמביא רש"י על העדות שהקב"ה 

ת של הפרשה. שהשכינה זה המהו -שוכן בתוכנו מאד ברור 

למה פה?  - השרויה בנו כתוצאה מבנית המשכן. אבל חורבן 

  יש מספיק הזדמנויות אחרות לדבר על זה...

  סיבה צדדית

 באופן - כפי שאמרנו, משכון הוא חוב שנלקח על ידי המלווה 

רעון החוב, הרי שהמשכון ישוב י עראי, זמני, בלבד. מיד עם פ

מז לשני בתי המקדש על ידי לבעליו חזרה. כאשר הכתוב רו

החזרה פעמיים על המילה 'משכן', הוא בא ללמד שהמקדש 

הוא נצחי. שהמשכון יחזור לבעלים כמות שהוא. הוא חרב 

אך גם במצב קשה כזה, כשעוונותיהם  -אמנם פה, פיסית 

                                                           
25
 שמות ל"ח, כ"א. 
26
 רש"י, שם. 
27
  שם. 

של ישראל גבוהים עד מעל הראש, הרי שהחורבן אינו של 

העוונות של  -ת המקדש עצמו אלא הוא נובע מסיבה צדדי 

  ישראל, ולכן הוא זמני.

הכותרת של בנין המשכן  -רש"י אומר פה בעצם דבר מדהים 

באה ללמדנו עד כמה המשכן הוא נצחי, ואת תיאור נצחיותו 

'תראו איך  -מתאר רש"י בשני אופנים, בשתי מילים. האחת 

והרי  -'מה תראו?  -שהשכינה שרויה!', אבל אז עולה השאלה 

ורבן!', על כך באה המילה השנייה, האופן השני בפועל יש ח

'תראו בעומק איך גם כשהוא חרב אין זה אלא משכון  -ואומר 

שנלקח עד לסילוק החוב. החוב הוא צדדי והמשכון שמור 

  בכספת של הקב"ה'. -היטב 

  משכון שלא נפגם

הרי אם כמו שאמרנו,  - המפרשים שואלים כאן שאלה פלאית

לבעלים בדיוק באותו מצב שהוא נלקח המשכון צריך לחזור 

ממנו, איך זה שבבית המקדש השני לא הייתה השכינה 

באותה רמה ששרתה שם בבית ראשון? איך זה נחשב כאילו 

  חזר המשכון כמות שהוא לבעליו?

המשכן נקרא משכון כי הוא בא לגלות  -ההסבר בעומק הוא 

דבר אחד והוא שהשכינה שרויה בתוכנו. בית המקדש של 

מטה מכוון כנגד זה שלמעלה. זה שבפועל זה לא נראה אותו 

זה לא פוגם במשכון עצמו בשום  -דבר או אולי אפילו חרב 

דבר. 'המשכון הוא אני בכבודי ובעצמי', אומר לנו הקב"ה, 'אני 

  הקב"ה ששוכן בתוככם', והוא לעולם לא נפגם.

אכן יתכן ויש איזה חיסרון בבית השני מול הראשון שנובע 

סיבה צדדית כזו או אחרת, אך גם זה זמני כי באמת המשכון מ

הזה עומד וממתין תחת כיסא הכבוד לבית המקדש השלישי, 

עד שהשכינה תופיע ותתגלה, ודווקא על ידי אותם חורבנות 

וגלויות יתגלה עד כמה שום דבר לא פסק והנצחיות של 

  המקדש ששוכן בתוכנו היא אינסופית.
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