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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.

 

                                                           
 ח."שבת כ 'עי 7 .במדבר רבה פרשה ב סימן ז עי' 6


