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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.
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 שבתוכי עצי שיטים
 אבל למה? -אגדה נפלאה 

בקריאת 'ראשון' ו'שני' של הפרשה, עוסקת התורה בשני 

הכלים המרכזיים של המשכן. הראשון הוא הארון העשוי עצי 

הכפורת העשויה זהב טהור והכרובים  -שיטים וכל הנלווה עליו 

גם הוא שולחן עצי  -המסוככים מלמעלה, והשני הוא השולחן 

, קערות, כפות -שיטים וגם בו מדובר עליו ועל הנלווה עליו 

 מנקיות וכו'. 

שני הכלים הללו ובעצם כמעט כל הכלים ואף המשכן עצמו 

'תוך' של כל אחד -עשויים כולם עצי שיטים. זה מה שיש ב

 -ואחד מהם, על אף שהעץ לא נראה לעין, אלא הם מצופים 

בזהב או ביריעות עיזים. רש"י בתחילת הפרשה, מבאר מה 

ם שנצטוו ישראל להביא עניינו ותוכנו של כל אחד מהחומרי

תכלת )צמר צבוע בדם חילזון(, זהב, ארגמן  -כתרומה למשכן 

)עור/צמר צבוע( עיזים )נוצות של עזים( וכו'. כאשר כאשר הוא 

  -מגיע לעצי השיטים הוא מביא את האגדה המפורסמת 

ועצי שטים. ומאין היו להם במדבר? פירש רבי תנחומא 

ח הקדש שעתידין ישראל )תרומה ט'( יעקב אבינו צפה ברו

לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה 

 )רש"י, שמות כ"ה, ה'(לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים. 

מה בעצם מאלץ את רש"י, שבא כידוע 'ליישב  -והשאלה היא 

פשוטו של מקרא', להביא את האגדה הנפלאה הזו בתוך 

ה הגיעו אותם עצי פירוש פשט הפסוקים? מה זה משנה מאיפ

שיטים לתרומת המשכן? ואם הם קנו אותם מהעמים 

שהרי היה להם הרבה כסף. מה  3שהסתובבו במדבר סביבם?

 זה משנה, ולמה זה חשוב לרש"י להדגיש את זה?

 האוצר נמצא אצלי

נדמה שיש כאן דבר שקודם אפילו לתוכנם של עצי השיטים 

רש סתם לדברי והוא קשור למהות בניית המשכן. רש"י לא נד

אגדה, מופלאים ככל שיהיו, אלא אם כן פשוטו של מקרא דורש 

את זה. רש"י שם לב בעצם לכך שכל הדברים המנויים פה 

מתאפיינים בכך שהם מצויים אצל בני ישראל באופן טבעי. 

לכל בני ישראל שיצאו ממצרים היה זהב, כסף, נחושת, הרבה 

ת איילים, שמן, וממילא יש להם צמר כבשים, עורו -מקנה 

אבנים וכו'. מה שהתורה בעצם מנסה לומר לנו הוא שכאשר 

אתה בונה משכן, כל אחד מאיתנו, אין לך צורך לנסוע לקצה 

העולם כדי לחפש שם את העושר או האושר, ולהביא ממנו 

הנה. לא אחת אנחנו מחפשים את האור ואת האושר בכל מיני 

                                                           
 כפי שמנסה האברבנאל להציע. 3

 -יק במדינה ההיא מקומות מרוחקים. 'אם אשא לאיזה קבר צד

אוהו! שם אצליח למצות את היכולות שלי, שם אצלי להתעלות 

'כל המרכיבים מהם תעשו  -רוחנית!', והנה אומרת לנו התורה 

הכל נמצא  -לי מקדש ותאפשרו לשכינה לשרות בתוככם 

 אצלכם, בבית. לשווא אתה מחפש את זה בחוץ'.

השיטים שאין רגע, יש כאן חריג אחד, עצי  -ולכן שואל רש"י 

זה לא מסתדר עם הרעיון הגדול  -להם לישראל. לכן הוא מבאר 

שהם קנו את העצים הללו מבחוץ, מאחרים. זה לא מסתדר 

עם הרעיון שכל המרכיבים שמהם בונים מקדש קיימים אצלי, 

ולכן מבאר רש"י שהעצים הללו שיהיו החומר הפנימי של 

עקב אבינו ואת זה את זה צפה כבר י -המשכן כולו ורוב כליו  

הוא חקק בכולנו כדי שזה יהיה לנו מוכן וזמין. יש לנו בתוכנו 

את כל הכוח להשרות שכינה. קיבלנו אותו מאבותינו ומאבות 

אבותינו והוא מצוי בידינו. לא צריך לנסוע אל הגשר בפראג כדי 

 4הוא נמצא פה אצלנו, מתחת לתנור. –למצוא את האוצר 

 בתוכיממה שיש  -בונים משכן 

זה גם יסביר לנו את התמיהה שקיימת בתחילת הפרשה. 

'דבר אל בני ישראל ועשו  -במקום שהפרשה תפתח במילים 

זהב,  -לי מקדש, ולצורך המקדש תביאו את החומרים הבאים 

  -עורות איילים וכו'...', התורה פותחת הפוך 

֙ר ֶאל ּבֵ ל ְוִיְקחוּ  ּדַ ֵאִּ֔ ר  י ִיׂשְ ֵנֵ֣ ָּ֑ה ּבְ רּומ  י ּתְ ל ִלִ֖ ת ּכ  ֵ֣ר  ֵמֵאֵ֤ ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ

ּו ֶאת ְקחִ֖ ֹו ּתִ ּנּו ִלּבִּ֔ ֶבֵ֣ תִָֽׁי ִיּדְ ּומ  רָֽׁ  )שם, כ"ה, ב'( .ּתְ

אך בלי לדעת את מהות התרומה! באופן  -ואז בא פירוט ארוך 

הגיוני, אנשים לא עורכים סעודת התרמה ורק בסופה אומרים 

'עכשיו נספר לכם מה המטרה, מה נעשה עם הכסף'. הסדר  -

'אנחנו רוצים להקים מוסד מסויים ולכן  -י לכאורה הוא ההגיונ

 -תביאו לנו את כל החומרים הבאים'. ואילו בתורה זה הפוך 

'דבר אל בני ישראל וממה שיש להם, ממה שמצוי אצלם, ממה 

 שהם מרימים לגבוה, מזה יעשה מקדש.

דבר אל בני ישראל והם ירימו את כל המתנות שישנן אצלם, 

רים שאנחנו לא תמיד מבחינים בהם כמתנה גם המתנות והדב

ונחשוב איך את זה, את הגשמיות  -כל כך גדולה ומוצלחת' 

שאני חי בה, את החי הצומח והדומם שבי, איך אני הופך את 

 זה למקדש. 

 בלי לחפש את זה בחוץ. הכל הכל בתוכם. -"ושכנתי בתוכם" 

 

  

הרב מתכוון לסיפור המפורסם 'האוצר מתחת לגשר', המסופר בפי  4

שיסחא )ובגרסה מעט שונה ע"י רבי נחמן מברסלב( על ר' אייזיק רחסידי פ
 יעקלס מקראקוב.
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אורה של המנורה
 מה קשה במנורה?

 -קריאת 'שלישי' של פרשת תרומה עוסקת באור, באורה 

במנורה. אחרי שמצווה משה להכין את הארון בו יהא מונח 

בו 'כתר המלכות' והעשירות,  -'כתר התורה', ואת השולחן 

מצטווה משה בעשיית המנורה, בה הוא מוצא קושי, שמביא 

  -את הקב"ה לומר לו את המילים הבאות 

ּה  נ ִּ֔ ּה ְוק  ֵ֣ ֙ה ְיֵרכ  נֹור  ֵ֤ה ַהּמְ ׂשֶ ה ּתֵָֽׁיע  ֹור ִמְקׁש ָׁ֞ הָּ֑ ב ט  ֵ֣ ה  ת ז  ָ֥ית  ְמֹנַרִ֖ ׂשִ ְוע 
ה ּנ  ָ֥ יה  ִמּמֶ ֶחִ֖ יה  ּוְפר  ְפּתֶֹרָ֥ יה  ּכַ ִביֶעֶ֛ וּ  ּגְ ְהיָֽׁ ָֽׁ  )שמות כ"ה, ל"א( יִ

איך אפשר לעשות הכל מקשה אחת,  -ונתקשה בה משה 

  -גביעים, כפתורים ופרחים? הכל הכל מקשה אחת? לכן 

אמר לו הקב"ה, השלך את הככר לאור והיא נעשית 
 )רש"י, שם(. מאליה...

'אתה, משה, תעשה 'בכאילו', ואני אעשה הכל  -לשון אחרת 

 אחד'.

ובאמת צריך להבין את הנקודה הזו. למה דווקא המנורה צריכה 

להיות מקשה אחת? למה לא הארון או השולחן? מה מיוחד 

  -בה, ומה כל כך קשה בה?, הרי את הכל ראה משה בהר 

ר ם ֲאׁשֶ ְבִנית ִּ֔ ַתַ֨ ָּ֑ה ּבְ ֲעׂשֵ ר ּוְרֵאִ֖ה ַוָֽׁ ָֽׁ ה  ְרֶאִ֖ה ּב  ָ֥ה מ   )שם, מ'( ַאּת 

מקשה אחת, אלא שכל עניינה המנורה לא רק עשויה  -ועוד 

  -הוא האחדות. אפילו אור נרותיה הוא אחד 

֙ה ֶאת ... ֱעל  יה  ְוֵהִאִ֖יר ַעל ְוֶהָֽׁ ֹרֶתִּ֔ יה   ֵנֵ֣ ֶנָֽׁ ֶבר ּפ   )שם ל"ז( ֵעָ֥

 אור הנרות של הימין ושל השמאל מכוון אל האמצע, באחדות.

 עדות לשכינה בישראל

גם  כמדומני שפשר הדברים שיסביר את ענין המנורה מתאים

לר"ח אדר בו אנו מצויים; האור הוא אחד. כל דבר בעולם מופיע 

בהרבה צורות, אבל האור, ובעיקר תוכנו הפנימי של האור, הוא 

 אחד.

מה בעצם הוא תפקידה המנורה? לא שמים בה את לוחות 

 -העדות, וגם אין מניחים עליה את לחם הפנים. חז"ל שואלים 

 )שבת, כ"ב:( ?וכי לאורה הוא צריך

הרי המנורה לא באה להאיר לנו את החושך, אז מה בעצם 

  -מטרתה? ועונים חז"ל 

 )שם( אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל

נשארה כסמלה  5כמה מעניין שהמנורה הזו, על שבעת קניה

כי המנורה מגלה שבעצם כל הפירודים  -של מדינת ישראל 

 אינם אלא צדדים של אחד, יחיד ומיוחד.

(. בחוץ הסוד מפיע בכל מיני 207'רז' )-אור' בגימטריא שווה ל'

צורות, אבל בפנים בפנים הכל אחד. משה רבנו התקשה 

להאמין שבשר ודם יכול להביא דרך מציאות גשמית ואפילו 

                                                           
שבעה ימים, שבעה  –ר את כל העולם מסמל יותר מכל דבהמספר שבע  5

 ., ואכמ"לנהרות, שבעה צדדים ופירודים

אבל איך יכול להיות שהכל, כל  -הנאצלת ביותר, 'זהב כולה' 

ינסופית, פרחיה וגביעיה, יהיו קשורים לנקודה אחת כוללת, א

 אל האור האלוקי?!

 'בראותם יחד'

  -המגילה אומרת 

ר ן ִויק ָֽׁ ׂשִֹ֖ ה ְוׂש  ָּ֑ ְמח  ה ְוׂשִ ִ֖ ָ֥ה אֹור  ְית  ָֽׁ ים ה  הּוִד   ט"ז( )אסתר ח',  ַלּיְ

ליהודים היתה שמחה מפני שהייתה להם אורה. אונקלוס 

  -מתרגם את המילה 'ופרחיה' של המנורה במילה 

א ה  נ   כ"ה, ל"ד( )אונקלוס שמות ...ְוׁשֹוׁשַ

'צהלה ושמחה', למרות -תמיד זה הזכיר לי את שושנת יעקב ש

'שושנה בין החוחים' היא היתה במציאות מאד קשה, אבל -שכ

'בראותם יחד  -היא צהלה ושמחה כאשר היא זכתה לאור 

בראותם יחד,  -תכלת מרדכי'. היא ראתה את הכל באחדות 

ת החסד כאחד, את הרע ואת הטוב, את הצדדים השונים, א

הכל יחד. היא גם דאגה  -ואת השבט, את 'שבטך ומשענתך' 

שבשלב מסוים נהיה אנחנו יחד, כולנו יחד, כי רק אז נגלה את 

המראות כולם על כל מראיהן ושינויהם, ואז היא רואה את 

 'עצם השמים לטוהר', את 'תכלת מרדכי'.

ושם 'מרי דכי', 'מור דרור', את אותו ב -מרדכי מבטא את הזיכוך 

שכותשים וכותשים אותו עוד ועוד, כפי שמתאר מרדכי ועם 

מרדכי בימיו של המן, ודווקא משם יוצא השמן הזך שיאיר 

 'עדות היא שלא זזה שכינה מישראל'. -במנורה לכל באי עולם 

 עשייה משותפת

מה שבסיסו בפירוד לא נשאר לאורך זמן, אבל מה שבסיסו 

'מפוזר ומפורד בין דווקא כשהוא נראה  -בקודש, אדרבה 

העמים', מתוך כל הפירודים והפירוזים, דווקא שם מתגלה 

 -שיש לו נקודה אחת אינסופית שלפעמים כדי שהיא תשאר 

כל כך מפזרים אותו, כדי שלא נחשוב ולו לרגע שמה שמאחד 

 אותו הוא דבר חיצוני.

לפעמים דווקא שם רחוק באיזו גולה דוויה יכול אדם לגלות את 

ור, שגם מלקחיה ומחתותיה של המנורה כולם היו נקודת הא

 מאותו כיכר זהב טהור.

'ריבונו של עולם, אני מוכן  -ומשה רבנו בענוותנותו בא ואמר 

אבל את זה אינני יכול לעשות לבד'. והקב"ה  -לעשות הכל 

'בוא ונעשה 'תרגיל' יחד. ככה הם החיים היהודיים,  –אמר לו 

תעשה כאילו שאתה עושה, אבל בעצם אני אעשה הכל. 

תעשה 'כאילו' אתה זורק את הכיכר לאור, ואני כבר אעשה 

 ממנו מנורת זהב כולה מקשה אחת'.

כן תהיה לנו', במהרה בימינו  -'ליהודים היתה אורה ושמחה 

 בגאולה שלמה.
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תחושותעל תחשים ועל 
 גווניםריבוי 

לנדבת המשכן  שהביאו בני ישראלם יבין שלשה עשר הדבר

היו גם עורות תחשים. וכך מובא בפסוק שמסכם את עשיית 

  - כסה של המשכןהגג, המ  יריעות 

ִ֖ים  ׁשִ ח  ת ּתְ ה ֹעֹרָ֥ ִמָּ֑ים ּוִמְכֵסֶ֛ ּד  ם ְמא  ת ֵאיִלִ֖ ֶהל ֹעֹרָ֥ ֹאִּ֔ ֵ֤ית  ִמְכֶסה֙ ל  ׂשִ ְוע 

ה ְעל  ָֽׁ  )שמות כ"ו, י"ד( .ִמְלמ 

מה זה תחש? כשהיינו ילדים היו לנו בשכונה 'כלבי תחש', 

כאן 'כלב נקניק' קראנו לו בחיבה, אבל וודאי שאין הכוונה 

 -לכלב. רש"י אומר 

והרבה  :(שבת כח) לשעהמין חיה, ולא היתה אלא . תחשים

גוונים היו לה, לכך מתרגם ססגונא, ששש ומתפאר בגוונין 

 )רש"י, שם, כ"ה, ד'( .שלו

מכסה, שלדעה הו והם הי -? הללו מה עשו עם עורות התחשים

מכסה  אחת, היה העליון ביותר של המשכן, כשתחתיו היה

לדעה אחרת הרכיב ו מעורות אילים מאודמים, , תחתון,נוסף

שכן המחצית השניה העליון עור התחש רק מחצית מהמכסה 

 מעורות איילים מאודמים. עשויה הייתה 

ם מה הם עורות התחשים? איך הם נראים? אונקלוס מתרגאז 

שהוא  -'ססגונא'  -ורש"י מביא את תרגומו כפי שראינו לעיל 

ומתפאר בהם. זו מין חיה שעניינה הוא ריבוי  שש בגוונים שלו

צמר הצבוע בתכלת  -ניה. לא כמו שאר המרכיבים במשכן וגו

ם, אלא זוהי חיה ודו בארגמן, עורות שצובעים אותם באא

 .בהרבה צבעים אה היצבועששמהותה היא שהיא מגוונת, 

הרי אנחנו בכלל לא רואים את העורות הללו.  -זה דבר מופלא 

כדי לראות את עורות התחשים צריך לעלות לגובה, ברחפן או 

 ן בזה?ימה העניאז  סוק, שהרי הם מופנים כלפי מעלה.מב

עוד מה שהיה במדבר בריבוי צבעים במשכן היו דגלי השבטים. 

 6הגוונים.לשבט בנימין היה דגל שצבעיו כצבע כל הצבעים, כל 

ן של הגיוון הרב של כולם, שכולם יהעניאת האם יש כאן רק 

 ?, עמוק יותרמוצאים את עצמם במשכן או שיש כאן דבר נוסף

מדוע ראה אונקלוס ובעקבותיו רש"י לפרש בפשוטו של מקרא 

ומשם  7'ססגונא'? ברור שזה מופיע כבר במדרש-את התחש כ

 הם לקחו את זה, אבל מדוע זהו 'פשוטו של מקרא' לדעתם? 

 שהן חלק מהמשכן תחושות

, הוא משהו שבא לבטא תחושה. תחושות חזקות. תחש, כשמו

 חיש, 'כי גז חיש ונעופה' -תחש יכול להיות גם מלשון מהירות 

כך, התחש מתאר משהו של הרבה . כך או )תהילים צ', י'(

שחשים אותן. כשרוצים לתאר מרובים כוחות של ות, תחוש

השלילי שלו, נוקטים בתיאור אולי אף משהו בצד התחושתי ו

החיצוני, בא לעורר אותך  . הצבע, הביטוי, בצבעים שלוצבעוני

שהוא רואה אצל  הנזידאיך מבקש לתאר עשו את  בעזות.

 - יעקב?

א֙ ...ַהְלִעיֵטֵ֤  ֹדֵ֤  ִני נ  א  ֹדם֙ ִמן ה  א   )בראשית כ"ה, ל'( ...הַהזִֶּּ֔  ם ה 

שעוסק בצבעים  ,ה יעקב עד כמה עשו הינו חיצוניאובזה ר

 החיצוניים.

לעומק הענין, כל אחד  .יתה לשעתהיהוהיא חיה ין מהתחש 

שבונה את המשכן בלבבו, יש לו גם את החלק הזה  מאיתנו

שבחיה, החלק הכי חיצוני. חלק התחושות. לא הכלים עצמם 

שמקיפים את הזהב, אפילו לא הקרשים משנעשים מהכסף ו

את צורתו, הגדרתו, ואפילו לא נוצות העיזים  לונותנים המשכן ו

לקרשים, אלא שיאו של המשכן, שנותנות את המעטפת 

גם התחושות שלך,  -ל , הוא שהכשלו הלמעלה של הלמעלה

גם הם חלק  -כי חיצוניים והלא מהותיים כביכול גם החלקים ה

מהמשכן. אדרבה, באמת לאמיתה, איפה באמת מתגלה אם 

בארון, בשולחן,  -מתרחש? לא רק בעקרונות  'ושכנתי בתוכם'

 לאן הולכים הצבעים, החשקים, הגוונים.דווקא אלא  -בקרשים 

 למעלה עד הכי למטהמהכי 

ולפעמים היא לכל אחד יש חיה אחת שהיא 'לשעתה', 

לקחת את זה גם לכיוון וצריך 'משגעת' אותו, אבל אפשר 

אומר שיש מצד זיע"א החיובי בעבודת ה'. הרבי מליובאוויטש 

את מעשה המצווה, ובזה כולם שותפים. אלה הם  אחד

מצד הקרשים שעושים את המשכן ושכולם נכנסים לתוכו. 

לזה מכוונים הכלים. הארון,  -יש את הכוונות של המשכן שני 

י שלכל אחד יש את עניינו שלו אבל אלו הם וודא - ו'וכ השולחן

את הידור המצווה, את גם דברים שהם במהות הסיפור. ויש 

-אני מכניס את ה הגוונים. האם גם בהידור הזה ,הצבעים

בהידור הזה נמצאים מנהגים שנראים לנו  -'ושכנתי בתוכם'? 

את כל התחושות, לנו לפעמים מוזרים אבל הם מה שנותנים 

מלמעלה. תחשים עורות חד מאיתנו. הייחודיות של כל אאת 

וכשאת  ,למעלה מהכל זה מה שנמצא לפעמים למטה מהכל

יש גג  אזאו  - 'ושכנתי בתוכם'-זה אתה מצליח להכניס ל

 לאוהל.

הוא רק מי שמביט מלמעלה ויודע  ? זהשרואה את זההוא ומי 

כמה כל הגוונים יכולים להפוך ולהיות לעורות תחשים 

הכי הכי וכי למטה, שנותנים למשכן את שמו, עד הכי ה

 מלמעלה.
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עדל - עומדיםשטים עצי 
 ?עומדים העציםאיך 

ָ֥ית  ֶאת ׂשִ י ְוע  ְמִדָֽׁ ים ֹעָֽׁ ִ֖ ּטִ י ׁשִ ָּ֑ן ֲעֵצָ֥ ּכ  ׁשְ ִ֖ים ַלּמִ ׁשִ ר  מות כ"ו, )ש .םַהּקְ

 ו(ט"

הוא דרך ההנחה של  'עומדים'שהמושג בפשט, אפשר לפרש 

אכן הפירוש וזהו  -שוכבים אלא עומדים לא  -העצים הללו 

בעצם הם של המושג. עצי השיטים הללו הם והנכון  הפשוט

 , הקרשים שסביב.המשכן

שהם לא  עומק. ללו עודאמנם לפי חז"ל יש בקרשים ה

 -אלא 'עומדים' בפוזיציה שלהם 

תלמוד  - ?שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין .עומדיםד"א 

 ע"ב.()יומא  .םשעומדין לעולם ולעולמי -מדים ולומר ע

רק מיועדים אלה העצים הכיוון שאמר ננחשוש ו שמא -פירוש 

? אולי אין להם שלהם סיכויהאולי אבד  אז ,מדברמשכן הל

הרי  -בדומה לכך כבר שאלנו ו ?ם רק לזמן קצרתקווה כי ה

תקופה קצרה ואז מיועד להוא , המשכן הזה הוא כל כך זמני

כך על  -הוא יקופל וייעלם, ויוחלף בבית המקדש שבירושלים 

עד ולעולמי עולמים. ל קיימים נצחיים,שהם אומרים חז"ל 

 !בטל והוחלףהמשכן הרי  -וה והדבר תמ

 הכשרים בנדבת לבםשעשאוהו 

 - (בתנא דבי אליהו )סוף פרק כ"החז"ל אומרים 

מפני שעשאוהו  ?ומפני מה נטמן המשכן עד היום הזה

הכשרים בנדבת לבם, וקשה לפני הקב״ה להפסיד כל מה 

שעשו הכשרים בנדבת לבם. ולעתיד יבוא הקב״ה וישרה 

 .בתוכו כמידה ראשונה

 לשרות במשכן יותר ממה שישרה בבתיעתיד הקב"ה  - ביאור

בית באשר מיותר  הקב"ה ישרה בו -דבר פלאי זה ו. המקדש

בית ה בנהם כשיישכון בו גאף בית שני ובאשר ראשון, יותר מ

  מה הכוונה פה? ?"בהשלישי ב

 כי המשכן בא ,חפץ ה'בדיוק בזה ש התנא דבי אליהו מסביר

ינים, ן היה גדול, היו בו יחסי חוץ מצוהבית הראשו מנדבת הלב.

א ַסב  '-ו מלכת שבא הגיעה ים ֶאֶלף ֹנשֵׂ ְבע  , א, ה', כ"ט(' )מל"לש 

. גם הבית השני היה גדול ובטל חרבהוא  -כשהוא נתפרק אך 

זה היה שם גם הורדוס  ויפה, אף יותר מהראשון, אבל יחד עם

 .ובטל חרבזה  -התפרק  , וכשהואוכו'

, אבל הוא יבנה גם םלוהגדול שבכהוא ש ,ישיהבית השלגם 

מקדש, ה' כוננו ידיך', הוא ירד בנוי ' -ם וגם בידי אדם יבידי שמי

 הב יותר מהכל את נדבות ליבנו.הקב"ה אואילו ם, וימהשמי

 את נדבת הלבלעורר 

נדבת לבנו, הוא  ב.ַר שהוא ח  המשכן בשום מקום לא כתוב על 

ה ירצה לשרות בו, מה שהקב" -פי התנא דבי אליהו על  -והוא 

גם כשהאלטרנטיבה תהיה המקדש שהוא עצמו יוריד 

  8!מהשמיים

ה שומר עליו במשך כל ואולי המשכן הוא המשכון שהקב"

 ויות, ובכל פעם שאנחנו מצליחים לעוררהחורבנות וכל הגל

קצת, אולי אז רומם עוד לו טפראת נדבת הלב, לכבוש עוד 

כפי שחז"ל במקום  ,שומע הקב"ה את הקול שזועק מאיתנו

  –אחר אומרים על המשכן 

ֵכִִ֖ניׇמ יך   ׁשְ ּוצ   ַאֲחֶרֵ֣ רָּ֑  9 (שיר השירים א', ד') .הּנ 

 ,בכל מסעותינו המשכן הוא אותו הכוח אותו אנו מבטאיםאולי 

בות לבנו, הוא עצי השיטים הזה שבנד והוא, שבא מהזיכוך

 העומדים לעולם ולעולמי עולמים.

 תאדשטועצי 

. על עצי השטים אומרים רבותינו לסיום אחרוןנוסף וומשפט 

 המילי דשטותא, השטויות, וגם אותם שהם גם הכח לקחת את

בה להעלות למעלה. זוהי נדבת הלב, המלאכה הקשה אותה 

והוא מבטיח  'משכני'ה ובה אנחנו קוראים אל הקב" אנו עמלים

בעצי השיטים  ,הזה שאנו בונים מליבנו הוא ישכון לנו שבמשכן

דמה לפעמים שהנה עולם ולעולמי עולמים. גם אם לנו נהללו, ל

מתרסקים אחרי השטותא, מוטים ו אנו נוהים אחרי נטיותינו,

מתעורר הכח הזה בנדבות לבנו ושם אז  -השטויות שלנו אחרי 

מתגלים עצי השיטים שהם עומדים. לא בטל סיכויים ולא 

 והקב"ה חפץ בהם יותר מכל. - תקוותם אבדה

 

                                                           
 בפועל.בזה גם אם אין אנו מבינים למעשה למה הכוונה  8
ועשו ' כדכתיב ממה שהשרית שכינתך בתוכנו," -ועי' שם במדרש רבה  9

דמיון לכנסת ישראל " – שם , וכן בביאור הרשב"ם"אחריך נרוצה 'לי מקדש

אשר הוציא אותה  זה להוציאה מהגולה, כא"המתאוננת ומתחננת לפני הקב

משכן לעבוד לו  מגלות מצרים ומסבלותם והביא אותה חדריו לעשות לו

  ."עבודת תמיד לפניו

 


