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 בלבבי משכן אבנה

 בזכות יתרו -תורה בשלמות 

פרשת תרומה פותחת בעצם רצף בן חמישה שבועות בהם 

את הקרבנות נעסוק בענייני המשכן, ולאחר מכן אף נמשיך 

שבספר ויקרא. זהו רצף נפלא שפתיחתו עוסקת במצוות עשה 

  -צ"ה )לפי מנין ספר החינוך(, וזה לשונה 

ם תֹוכ ָֽׁ ִ֖י ּבְ ַָֽׁכְנּתִ ׁש ְוׁש  ָּ֑ י ִמְקּד  ׂשּו ִלִ֖ ָ֥  )שמות כ"ה, ח'( ְוע 

נדמה שזו מצווה ייחודית שאין עוד כמוה בתרי"ג המצוות. 

לו בית עולמים. המיקום נסביר; המצווה היא שנצטווינו לבנות 

בירושלים עיר הקודש, תבנה ותיכונן  -של בית זה ידוע לנו 

במהרה בימינו, אבל הציווי הוא כעת, במדבר. האם אנחנו 

מכירים עוד מצווה שהפירוט הרחב בכל פרטיה וענייניה מצוי 

בכלל לא במקום שהיא תתרחש? לא במקום, לא במידות, לא 

כל עניינו של המשכן שהוא  -  בתכנים. הכל אחר. יותר מזה

נייד והוא הולך עם ישראל בכל מסעיהם, ואילו עניינו של 

המקדש הוא שהוא קבוע ויש לו מקום קבוע ואסור להזיז שם 

 מילימטר אחד שום דבר ממקום למקום!

איך זה שהמצווה הכל כך המרכזית ומהותית הזו, שהיא פסגת 

היא  -ת ירושלים לבנות א -שאיפותינו ומאוויינו כל ימינו 

 ההקדמה לפרשיות המשכן?! מיד לאחריה מופיעים הציווים

אף לא  -לעשות ארון עצי שיטים, לעשות שולחן, מנורה וכו' 

אחד מהכלים הללו יהיה במידות המופיעות כאן בבית המקדש, 

 בית העולמים שבירושלים! מה מסתתר מאחורי זה?

מוד בעניני נדמה שנמצא כאן הסוד שיהווה הקדמה לכל הלי

המשכן שלנו. כל הקמת המשכן, הזמנית כל כך, שאלמלא 

כל המשכן  -המרגלים והעגל  -היינו חוטאים בחטאי המדבר 

הזה מיועד לזמן קצר ביותר, וכל הקמתו היא הרעיון שאיתו 

אנחנו בונים יום יום את בית העולמים שלנו, כל ימינו. בית 

קדש ה' כוננו העולמים שיבנה על ידי הקב"ה מלמעלה, 'מ

'ושכנתי  -כך הוא נבנה  -ידיך', ועל ידי העבודה שלנו מלמטה 

 בתוכם'.

                                                           
 ועשו לשמי בית קדושה"." –רש"י שם עי'  1

התורה היא כידוע לנו ניצחית, אך נדמה שאין כמו פרשיות 

המשכן והקרבנות כדי להסביר ולהמחיש את הנקודה הזו; 

התורה היא נצחית גם אם פרטיה הם זמניים ומיועדים לכחודש 

ון של העצים והקרשים, רעיון וחצי של מסע במדבר. הרעי

המנורה שאמורה להיבנות ממקשה זהב או פריטים אחרים 

שייעשו מכך וכך אדני כסף הוא הרעיון שהולך ונבנה בתוכנו 

כל יום ויום, והקב"ה קובע לכמה עוד מתהליך זה אנו צריכים 

זהו  -כדי לבנות את המקדש שבתוכי. אין זו דרשה חסידית יפה 

נינו. 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' תוכן הפרשיות שלפ

העבודה שלנו בעולם היא למלא את שמותיו  1כלומר, לשמי.

 -של הקב"ה. הרב חרל"פ זצ"ל מסביר שלא כתוב כאן 'לי 

'לעצמי', אלא דווקא 'לשמי', למילוי שמו של הקב"ה. זה 

איך יתמלא שמו, איך יופיע  - 2המושג 'עבודה צורך גבוה'

ה שלנו. אנחנו נעיר ונעורר אותו בעולם. ע"י העבוד -בעולם? 

ואת זה צריך לאסוף מאת כל איש אשר ידבנו לבו, וכתרגומו 

  -המדהים של יונתן בן עוזיאל 

ׁשּוִתי. א ִתְסבּון ַית ַאְפר  ַאְלמּות  א ּבְ יּה ְול  ִיְתְרֵעי ִלּבֵ ל ּדְ  ... ִמן ּכ 

 )תרגום יונתן, שם, שם, ב'(

שאפשר לכפות עליה. על מצוות לא באלימות. אין זו מצווה 

הצדקה אפשר לכפות, אבל המשכן יכול להיבנות רק כאשר זה 

בא מתוכי, מתוך הלב שלי, כשיש לנו לב אחד לאבינו שבשמים 

 כך נבנה לו מקדש. -

בעת סיפור מתן תורה החוזר בסוף פרשת משפטים, חשבתי 

  -על הדברים הבאים; מופיע שם בפסוק התיאור הבא 

ְרא   יר ַוּיִ ּפִִּ֔ ת ַהּסַ ֙ה ִלְבַנֵ֣ ֲעׂשֵ ַמָֽׁ יו ּכְ ֵאָּ֑ל ְותֵַַ֣חת ַרְגל ָ֗ ר  י ִיׂשְ ּו ֵאִ֖ת ֱאֹלֵהֵ֣

ַהר ֹטָֽׁ ִים ל  ַמִ֖ ֶצם ַהׁשּ   )שמות כ"ד, י'( ּוְכֶעָ֥

איך רואים את  -נשאלתי על ידי ילד מתוק בשבת האחרונה 

אלוקי ישראל? מה הם ראו? מה היא הלבנה הזו שהיא ספיר, 

י זהו המתג? האם כך דולק ומהם 'עצם השמיים'? אול

החשמל?. וכמדומני שרש"י עונה על השאלה הזו בכזו 

 -פשיטות 

 עי' רמב"ן על שמות כ"ט, מ"ו. 2

 "פתש תרומה שבת פר' 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  18:13|  17:00 -ירושלים 

  18:14|  17:15 -תל אביב 

 18:13|  17:06 -חיפה 

 18:12|  17:13  - מגדלטבריה ו

 18:14|  17:16 -באר שבע 

 שליט"א מרדכי אלון הרב  
נכתב ונערך ע"י תלמידים   
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כמעשה לבנת הספיר. היא היתה לפניו בשעת השעבוד, 

לזכור צרתן של ישראל שהיו משועבדים במעשה לבנים. 

)רש"י,  וכעצם השמים לטהר. משנגאלו היה אור וחדוה לפניו.

 שם(

כל זמן שנשתעבדנו אנו לבנה הזו היתה לפני הקב"ה ה

במצרים, בטיט ובלבנים, שנתמעכנו בהם. אבן ספיר היא 

בעצם אבן, לבנה, שאתה מזכך ומזכך אותה, עוד ועוד, עד 

שהיא מבהיקה, עד שהיא הופכת לספיר. זהו הסיפור של אבן 

הספיר. ובסוף, מתוך הזיכוך הזה יופיעו אור וחדווה גדולים 

 בעולם.

ה להיות מואר בעולם, ומה שיאיר אותי 'אני רוצ -הקב"ה אומר 

הוא העבודה שלכם, הזיכוך שלכם שאתם עושים פה בשעבוד 

יום, בעבודת -הזה. לא רק במצרים ההיסטורית אלא ביום

כיבוש היצר, ביכולת לזכך את נפשכם, בנפילה ושוב בעליה, 

לוהי ישראל'. -כך אתם בונים לי מקדש וכך רואים בעולם את א

שראל בעולם, איך הם מספרים את תהילות זה החידוש של י

 -ה' 

רוּ  ַעם ָֽׁ ִ֖י ְיַסּפֵ תִ ִהּל  י ּתְ י ִלִּ֔ ְרּתִ ַצֵ֣  )ישעיהו מ"ג, כ"א( זּו֙ י 

לספר את תהילתו של ה' בעולם, על ידי לבנת  -זו תכליתנו 

'וכך נעשה לי מקדש ואני שוכן בתוככם', 'איש  -הספיר הזו 

 אשר ידבנו לבו'.

אין רלוונטית, מציאותית, ניצחית  מתוך ההקדמה הזו עולה כי

על הארון ומידותיו, על כל  -ואקטואלית יותר מפרשת המשכן 

קרש וקרס, על כל וו ויתד במזבח ובמשכן. 'בלבבי משכן אבנה' 

וממנו יתמלאו שמותיו של הקב"ה והוא יאיר בעולם ויהיה מלך 

 בעולמו, בנגלה ותיפסק כבר ההסתרה.

  




