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 בס"ד

 

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 ראשונהלסעודה  – האהבה תנצח!' –'שלב הסיכומים 

 

 דו"ח המשכן

בראשון של 'פקודי' אנחנו מגיעים לשלב הסיכומים. משה רבנו 

מגיש לנו 'דו"ח מפורט' של כל ההכנסות וההוצאות שהיו במלאכת 

 המשכן:

ֶלאֶכת ַהּקֶֹדש   ֹכל מְּ ה ּבְּ לָּאכָּ ׂשּוי ַלּמְּ ב ֶהעָּ הָּ ל ַהזָּּ ע  ּכָּ ש ַ ה ּתֵּ נּופָּ ַהב ַהּתְּ ִהי זְּ ַויְּ

ֶקל ַהּקֶֹדש   ֶ ש  ֶקל ּבְּ ֶ ים ש  לֹש ִ אֹות ּוש ְּ ַבע מֵּ ר ּוש ְּ ּכָּ ִרים ּכִ ֶעׂשְּ י  וְּ קּודֵּ ֶכֶסף ּפְּ וְּ

בְּ  ש ִ ה וְּ ָּ אֹות ַוֲחִמש ּ ַבע מֵּ ֶאֶלף ּוש ְּ ר וְּ ּכָּ ַאת ּכִ ה מְּ דָּ עֵּ ֶקל הָּ ֶ ש  ֶקל ּבְּ ֶ ִעים ש 

ֶסף ַהּקֶֹדש   ר ַהּכֶ ּכַ ַאת ּכִ ִהי מְּ רֶֹכת ַויְּ י ַהּפָּ נֵּ ת ַאדְּ אֵּ י ַהּקֶֹדש  וְּ נֵּ ת ַאדְּ ֶצֶקת אֵּ  1לָּ

לאחר הסיכומים, חוזרת התורה בפעם האחרונה לתאר את מלאכת 

המשכן וביתר פירוט את עשיית בגדי הכהונה ולאחר מכן מגיעה 

הקמת המשכן ממש לשלביה האחרונים כאשר המשכן וכל כליו 

 מובאים אל משה על מנת שיקימם:

ה אֶ  ֶ ן ֶאל מֹש  ּכָּ ש ְּ ִביאּו ֶאת ַהּמִ יו..ַוּיָּ לָּ ל ּכֵּ ֶאת ּכָּ ֹאֶהל וְּ ה ֶאת  ת הָּ ֶ א מֹש  רְּ ַוּיַ

ה ֶ ם מֹש  ֶרךְּ ֹאתָּ בָּ ׂשוּ ַויְּ ן עָּ ה ה' ּכֵּ ר ִצּוָּ ֶ ֲאש  ּה ּכַ ׂשוּ ֹאתָּ ה עָּ ִהּנֵּ ה וְּ לָּאכָּ ל ַהּמְּ  2ּכָּ

לברר דבר שהוא אמנם קצת קשה בנפש, כי הוא פורט על  ננסה

ומוכרחים  ישים שבנו, אך הוא חשוב כל כךמיתרים מאד רג

בין איך משה רבנו בענוותנותו וצדיקותו אף נ ודרכולהתייחס אליו, 

 מחנך אותנו להתמודד עם הדבר הזה.

 גזברים לא, משה כן?!

הכנסות והוצאות  על פי ההלכה, גזברי המקדש האמונים על

יבים למסור לציבור דין וחשבון המפרט את ההקדש, אינם מחו

מתנות תנועות הכלכליות שבהקדש. כך פוסק הרמב"ם בהלכות ה

 :עניים

 באי צדקה, ולא בהקדש עם הגזבריןואין מחשבים בצדקה עם ג

הם  כי באמונה ייחשב איתם, הכסף הניתן על ידםשנאמר "אך לא 

 3" עושים

, הלקוחה ויקהל - יסוד הטעם מופיע בהפטרת הפרשה הקודמת

 מספר מלכים ב':

י  יםּכִ ם עֹׂשִ ה הֵּ  4 ֶבֱאֻמנָּ

                                                           
 כ"ז –שמות ל"ח כ"ד  1
 מ"ג –שם ל"ט ל"ג  2
 רמב"ם, הל' מתנות עניים, ט', י"א. 3

הגזברים צריכים להתייחס ברצינות ובנאמנות מוחלטת לעבודתם, 

 זהולהגיש דיווח איך ובמה הם השתמשו, כי חובה אך אין להם 

 להם.הפעולה שעל הציבור לתת  מרחב

מגיש לנו דין וחשבון מדוע דווקא משה  - השאלה, אם כן, היא קשה

? הרי לא שייך לומר שזו חומרה שהוא מפורט על עשיית המשכן

למד אותנו את הנהגות אמור להוא מחמיר על עצמו, כי במעשיו 

המקדש לדורי דורות! קשה גם לומר, אפילו במחשבה בלבד, שיש 

יש בעולם אדם למשה רבנו איזושהי בעיה של נאמנות. אדרבה, אם 

א אלזה משה רבנו. לא רק ביחס לישראל,  - שמלמדנו נאמנות מהי

 כך אומר עליו הקב"ה:יש לו, ו 'תעודת יושר' שמימיתאף 

ן הּוא! יִתי ֶנֱאמָּ ל ּבֵּ כָּ  5 ּבְּ

את מי הוא צריך לשכנע?  !ו אישור שמימי לתום לב ולנאמנותזה

את עם ישראל נראה שוודאי אין צורך לשכנע, כשרק לפני מספר 

חודשים הוא ירד מהר סיני, פניו קורנות ומליאות הוד, וכל העם 

עים שהוא הצליח להביא את ה'סלחתי כדברך'. במשך כל יוד

החודשים מאז יום כיפור העם כולו נמצא בתנועה של התנדבות 

אז עבור  .רב והאווירה כל כך חיובית וטובהובניה מהבוקר ועד הע

 מי מוגש הדו"ח המפורט??

 'ראו את שוקיו!'

תשמעו טוב: מסתבר הדברים הבאים, אבל קשה לומר את 

הם לא דבר שהומצא אתמול. משה רבנו יודע היטב שרינונים 

שרינונים וחשדות יש גם עליו, והרבה. מה?! על משה?? קשה 

 ;את המילים. תשמעו ממתי זה מתחיל להגיד

זוכרים את משה רבנו הולך ונוטה אוהל מחוץ למחנה לאחר חטא 

העגל? הוא מקים 'בית וועד לתורה' ומציע לכל מבקש ה' לצאת 

למחנה. רש"י אומר על הביטוי 'מבקש ה'' דבר  אליו אל מחוץ

 מדהים:

אפילו מלאכי השרת, כשהיו שואלים מקום שכינה, חבריהם אומרים 

 6  להם: 'הרי הוא באהלו של משה'!

 מלכים ב' י"ב ט"ז 4
 במדבר י"ב ז' 5
 רש"י שמות ל"ג ז' 6

 פקודי תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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אצל המלאכים. ולמטה, התורה מתארת את  למעלההיה כך 

 ה'ריטואל' הקבוע שהיה מתרחש במחנה מדי יום ביומו:

ה את מֹש ֶ צֵּ ה ּכְּ יָּ הָּ ֳהלֹו  וְּ ַתח אָּ בּו ִאיש  ּפֶ ִנּצְּ ם וְּ עָּ ל הָּ קּומּו ּכָּ ֹאֶהל יָּ ֶאל הָּ

ֹאֱהלָּה ה ַעד ּבֹאֹו הָּ ֶ י מֹש  יטּו ַאֲחרֵּ ִהּבִ  7 וְּ

? מה בדיוק הביטועל שמשה יוצא העם כולו עומד ומביט. כל פעם 

עונים שתי תשובות. הראשונה נשמעת לנו הגיונית ופשוטה חז"ל 

 יותר ומופיעה ברש"י:

רי ילוד אשה שכך מובטח שהשכינה תכנס אחריו לפתח לשבח, אש

  8 אהלו

 מוסיפיםאך באותה נשימה  ,זוהי אמת בודאי !להביט בפני הצדיק

 חז"ל פירוש נוסף, מזעזע:

ומה היו אומרים? היו מסתכלים מאחוריו ואומר אחד לחברו: "ראה 

 9 צווארו! ראה שוקיו! אוכל משלנו, שותה משלנו!"

אמרו המלאכים למעלה של משה רבנו? נים?? נו באמת! שוקיו שמ

הל הזה וכאן למטה מדברים על השוקיים... שאין שכינה אלא בא

היו רבים אין שום מחלוקת בין שני הפירושים. מן הסתם לענ"ד 

 - המתלחשים גם אבל היו לשבח, רבים שהביטו בפני הצדיק

הרמות ביותר, וכואבות מהן. והלחישות הללו חזקות מן הצעקות 

שמנים הם. אתם בטח מחייכים במבוכה אל מול הטענה  שוקיו

'האדירה' הזו. נו, היום בסדרי דין פליליים גם זו לפעמים ראיה 

 ..מספקת.

 ויקנאו למשה

בזה הרינונים רק מתחילים. בעוד כמה שנים תתרחש מחלוקת קרח 

המפורסמת. לכאורה, עם כל הקושי הרב שבה, לפחות מושא 

' יותר מתלונה על אוכל או על מים... קרח המחלוקת הוא 'רציני

ועדתו דורשים שוויון, האצלת סמכויות, נו. חז"ל רואים שם דבר 

 אחר לגמרי. כך כתוב על המחלוקת הזו:

ֲחֶנה ּמַ ה ּבַ ֶ מֹש  אּו לְּ ַקנְּ  10 ַויְּ

לא מדובר בשני אנשים וגם לא בחמישה. התאספה קבוצה ובה 

ביבם עם רב מאד. המאגדים ס סנהדראותמאתים וחמישים ראשי 

 ובמה מקנאים? חז"ל:

 11 שחשדוהו מאשת איש

איך מסבירים עם שלצד 'וייראו מגשת  ?כיצד זה ייתכן !במשה

לא מפסיק עם רינונים על  ,אליו' והתנדבות והתלהבות סביב משכן

לא מצליחים לשבור את שוקיים ואשת איש? איך החודשים הללו 

כיצד  נראה דרכה גםאת התשובה,  שנדענענה על כך ומהרוע הזה? 

להתמודד עם  המשיךומלמד אותנו ל הרועמשה בוחר להתמודד עם 

 גם היום. תופעות דומות

 

                                                           
 שמות שם ח' 7
 רש"י שם 8
 מדרש תנחומא פקודי פרק ז' 9

 ק"ו ט"זתהילים  10
 סנהדרין קי. 11

 

 דיני חשדות

חז"ל נותנים לנו תשובה לשאלה הזו, אך הם מתחילים את השאלה 

שכל אדם בעולם, וזה נכון על כל  12 קובעים חז"ל .מכיוון אחר

אחד בעולם, שעובר מסכת של חשדות ורינונים, צריך לבדוק 

ולפשפש בעצמו מה עליו לתקן. יתכן שכל מה שאומרים הוא לא 

אמת ומדובר בשקר מתחילה ועד סוף, אבל החשד בא לעורר 

למשהו, לתיקון, להפנמה. מצוין. אם כן, ממשיכים חז"ל ומקשים, 

היה צריך לתקן על פי הכלל הזה?  הואחשדו! מה  הרי גם במשה

 התשובה שלהם היא לא תיאמן:

 13 התם משום שנאה הוא דעבוד

שנאה טהורה. ואם זו שנאה אז מה? אז זהו, 'השנאה מקלקלת את 

, כלומר: השונא לא צריך לתת תשובות הגיוניות. זה 14 השורה'

לומר את ככה כי זה ככה. בדרך כלל השונא מספיק מוכשר כדי לא 

 זה 'ככה' אלא מוצא 'שוקיים' להיאחז בהם. 

קשה לומר את הדברים, אבל חשיבותם היא בעיקר בתיקונם. משה 

רבנו מלמד אותנו את השיטה האחת והיחידה להתמודדות עם הרוע 

הזה. זוהי תמצית השיטה: להלהיב את העם עוד ועוד להביא 

אחת  למשכן, לעורר בהם את הטוב, את האהבה. יש רק דרך

להוסיף באהבה  - התמודד עם שנאה המקלקלת את השורהל

 המקלקלת את השורה.

 באהבה! –התיקון לשנאה 

חז"ל מספרים לנו שבלעם הרשע היה ממש 'אכול שנאה' לעם 

ישראל. כך, כאשר הוא קם בבוקר וחובש את אתונו בכוחות עצמו, 

 :15 מדגיש רש"י

 מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הוא בעצמו! 

 המשך המדרש הוא פלאי:

אמר הקב"ה: רשע! כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר 'וישכם 

   אברהם בבקר ויחבוש את חמורו'

מהו העומק של המדרש הזה? העומק הוא שאת מה שפעל ורוצה 

בלעם לפעול בעולם אוי ואבוי אם הוא היה מצליח כי השנאה 

רפת הזו הייתה יכולה לתת לו כוחות אדירים. מה שדחה אותה המטו

זו ה'אהבה המקלקלת' שהשפיע אברהם אבינו. חבל לך על הזמן, 

בלעם, כבר קידמך אברהם. האהבה תנצח. מול הרינונים האלה על 

משה רבנו יש רק דבר אחד לעשות. להמשיך לבנות את המשכן 

רינונים של אי  חזק, באהבה, באהבה שמקלקלת את השורה. מול

 אמון באדם פועל משה באש אהבה המאמינה באדם ובטובו.

 'אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על פי משה'.

 בבלי, מו"ק, י"ח: 12
 שם 13
 רש"י במדבר כ"ב כ"א 14
 שם 15
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 שניהלסעודה  – 'לקחת ללב'
 

 על שום מה? –חזרות 

'שני' בפרשת פקודי מתאר, כמעט בפעם האחרונה, את הביצוע 

לפני הישורת האחרונה שבה מביאים רגע קט המפורט של המשכן. 

על מנת שיקימם,  משכן, על כל כליו ובגדיו המוכניםלמשה את ה

ממשיכים בתיאור הביצוע של מלאכת  הפרשה'שני' ו'שלישי' של 

של בגדי הכהונה. נראה לי שזו הזדמנות  –המשכן ובמקרה שלנו 

לעיין לרגע בשאלה שאנחנו 'סוחבים' אתנו לאורך כל שתי 

 הפרשות האחרונות: שאלת החזרות והכפילויות.

רה מאד למשה בצו נתן הקב"העל הקמת המשכן הרי את הציווי 

'תרומה' ו'תצוה'. מה היה  –מות מפורטת במשך שתי פרשות של

חסר מן הספר לו היינו 'חוסכים' את כל עשרות הפסוקים 

שבפרושת 'ויקהל' ו'פקודי' ומסכמים בפסוק אחד: 'ויעש את 

את משה'? לא  'המשכן ואת כליו ואת בגדי הקודש כאשר ציוה ה

ניצחו בצלאל ואהליאב? בסדר. רוצים להוסיף שעל הכל מספיק? 

להדגיש את הסדר השונה מהציווי שעל פיו החליטו בצלאל 

ואהליאב לסדר את הבניה? שוין. כל זה יכול להיכנס בכמה פסוקים 

. אבל לשם מה כל החזרות המפורטות עד רמת הקרס בודדים

 ידוע!כתוב והכל והקרש?? הכל 

אפילו התייחסות  המעניין עוד יותר הוא שלשאלה הזועקת הזו אין

כל הזמן עם פירוש רש"י אחת בדברי רש"י... אנחנו הולכים 

רש"י לא אומר כלום. רק דבר אחד  -דורש הסבר  שכל כךובדבר 

 אמר רש"י בתחילת ה'חזרות':

  16  כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם

 ?לכך זו השאלה בעצמה. מהו ההסבראך 

כאשר אלו הם פסוקי החיתום של  הדברים דורשים הסבר כפליים

ספר שמות ובודאי שטמון כאן מסר אדיר עבורנו היום. גם הפעם 

של הרבי  17נבקש ללמוד את הדברים מתורתו המופלאה

מליובאוויטש זיע"א שמסביר את הדברים לא כ'וורט' בלבד אלא 

 כמסר והדרכה לחיים.  

 שיחתן של עבדי אבות

 - ימוד רש"י על התורהי חשוב מאד בלהרבי קובע כלל פרשנ

זועקת מפשט נראית לנו ככאשר רש"י לא מתייחס לשאלה ש

 ביררנוכנראה אנחנו לא הדבר היה ברור לו אך הכתובים, משמע ש

ולא מצאנו!  בדקנו הרי -אך עדיין קשה . לעצמנו מספיקאותו 

 זה לא חייב להיות כתוב בפרשות האלה... -והתשובה היא 

 - מש בראשית, בעניין אחר לחלוטיןובח לדברים נמצאת התשובה

אברהם מבקש מאליעזר 'עבדו זקן  .18סיפור השידוך של יצחקב

ללכת לחרן ולמצוא אישה ליצחק. התורה מתארת באריכות  ביתו'

                                                           
 רש"י שמות ל"ה ה' 16
 ליקוטי שיחות ט"ז, 'פקודי' 17
 בראשית כ"ד 18

את כל הסיפור הניסי של אליעזר וכיצד הוא פוגש את רבקה על 

הבאר וכיצד היא מפעימה אותו באצילותה ובמידת חסדה. כאשר 

רים באריכות יעזר לבית אביה של רבקה הוא חוזר אל הדבמגיע אל

בדומה לכאן, כמעט מיותרת. שם לימדנו  רבה מאד מאד, שנראית

 רש"י כלל מפליא:

יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים שהרי 

פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא נתנו אלא 

 19 ברמיזה

לכות המגופי תורה שניתנו לנו רק ברמזים. כל הנכון, יש הלכות 

שבת קודש, שלושים ותשע המלאכות, הכל נלמד של הסבוכות 

ואילו שיחתו של  .הפסיק וברמתהאות מהיקשים ומרמיזות, ברמת 

ע, פרוסה על פני עשרות פסוקים בה הוא חוזר על הידואליעזר, 

כות 'יפה שיחתן'. כלומר, זה חשוב יותר? משבת? מהל שלמים.

ומה שנכון על שיחתן של עבדי אבות נכון קל וחומר  -בשר בחלב? 

כאן בחזרה על מעשה המשכן. לכן אומר לנו רש"י שהוא כבר 

 הסביר מדוע התורה חוזרת, עכשיו עלינו מוטל לנסות להבין...

 תורה ושיחה

החיים שלנו מחולקים ל'תורה' ול'שיחה'. כמעט הייתי אומר שזהו 

 אומרים בכל יום, פעמים באהבה:פירוש הפסוק שאנו 

ם ּתָּ ּבָּ רְּ ִדּבַ ֶניךָּ וְּ בָּ ם לְּ ּתָּ נְּ ּנַ ש ִ  20 וְּ

זה ללמד אותם תורה, להמשיך ולמסור את התורה  'ושננתם לבניך'

זוהי השיחה. כמה אנחנו  – 'ודברת בם'שקיבל משה מסיני. 

משוחח, מדבר  - כמה אתה משוחח? לא מוסר, לא מלמדמשוחחים, 

 בם.

. זוכרים את מעמד הר סיני באה אחרי חטא העגלבניית המשכן 

'? איזו עוצמה הייתה ראשונה'לוחות הברית מהדורה  - הראשון

כי זה בא ? וחטאנו בעגל שם, אילו אורות ולפידים. אז למה נפלנו

כי זו הייתה תורה, הוראה בלבד, ברורה לחלוטין.  - מלמעלה למטה

ו הר כגיגית. לא אנחנו התייצבנו שם בתחתית ההר וה' כפה עלינ

במובן שהוא לקח אקדח והצמיד לרקה, חס ושלום. פשוט היינו 

במין 'שוק' כזה שלא איפשר דיבור, לא יכולנו 'לשוחח' בינינו, 

עוד הלכה ועוד ציווי להפנים. היה 'ושננתם' למהדרין,  להטמיע,

ועוד הגדרה, אבל לא בטוח שאחרי זה התוועדנו יחד והיה זמן 

כי היינו המומים  'נעשה ונשמע'נכון, אמרנו . , להפנמהלשיחה

אבל אחרי שחטאנו בעגל באו המלאכים ולקחו  ,מהעוצמה למעלה

 את הכתרים של ה'נעשה ונשמע'. 

מן אחר כך התחלנו לשוב ולשוחח. משה רבנו הוציא את האהל רק 

ועוד יותר ועוד  ,וכשיצאנו לשם הפכנו קצת למבקשי ה'המחנה 

 התוועדות נפתחה.יותר. התחלנו לשוחח, ה

 רש"י שם שם מ"ב 19
 דברים ו' ז' 20
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 לשמוע את הציווי ולשוחח על הבניה 

גם הציווי על המשכן מחולק בתורה לשתי חטיבות נפרדות. 

על הכל מרחף הציווי מהציווים נמצאים בתרומה ותצוה, כאשר 

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. זו השאיפה של הקב"ה,  –הכולל 

בות הזו מוזכרת לשכון בתוכנו, החביאשר אין לו דבר חביב יותר מ

ומבוטאת בלי סוף בכוח שלנו לראות אותנו עושים במו ידינו מקום 

 לשכינה. ב'תרומה' ו'תצוה' ניתנה תורת המשכן.

'פקודי' מסופר על -בשתי הפרשות האחרונות של החומש, 'ויקהל' ו

הל ומתפללות שהקשר על הנשים הצובאות מחוץ לא –השיחה 

של כל אחד ואחד, על העצירה יצליח, על ההתנדבות הבלתי פוסקת 

המוחלטת כאשר העם מצווה להיכלא מלהביא עוד תרומה למשכן, 

 על הרצון, על העוצמה. זוהי שיחת המשכן.

. הציווי אבותלשיחה יש ערך בפני עצמה, והיא יפה מתורתן של 

ואז באה השיחה ומטמיעה אותו בתוכנו,  - ענק ציווינוחת ונאמר, 

ולהיות לחלק ממני. אז אנחנו נחזור  אלילהיכנס מאפשרת לציווי 

על כל קרש וקרס, על כל פתיל תכלת ופתיל ארגמן ונשוחח, 

כל הספר  - ה גווועלד שבזה מסתיים חומש שמותונטמיע ונפנים. ז

מתאר את הגלות ואת הגאולה, וכיצד הגאולה מופיעה במלוא עוזה 

נו ובסופו מתוארת השיחה דווקא כאשר השכינה שורה בתוכ

 .מתורתן של בנים - ן של בניםיפה שיחתפלאה. הנ

ו, עד כמה נכונים וחשובים הדברים עבור בניית המשכן בבית

מדי, כהורים  , רבותשל כל אחד ואחת מאתנו. פעמים רבות בלבבו

'ושננתם', אולי אפילו לבחון -וכמורים, יש לנו זמן להעביר את ה

לברר גם את ו זוכרים עליו אך נדמה לי שלא מספיק פעמים אנחנ

על הסיפורים, על קפיצות הדרך, על  לשוחח - ה'ודברת בם'

ההרגשות והרגשות, על כיצד והיכן עוברים הדברים בתוכנו 

 –ומשפיעים עלינו. הלואי שנזכה, ונעשה כך עוד ועוד מקדש 

 'ושכנתי בתוכם'.
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 שלישיתלסעודה  – יחיה!' –'צדיק באמונתו 
 

 מסיבת סיום

ב'שלישי' של פקודי, לאחר סיום הכנת כל בגדי הכהונה, אנחנו 

 מגיעים לאחד מרגעי השיא בחודשים האחרונים של עם ישראל:

ֶכל ה ה'  ַוּתֵּ ר ִצּוָּ ֶ ֹכל ֲאש  ל ּכְּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ ֲעׂשּו ּבְּ ד ַוּיַ ן ֹאֶהל מֹועֵּ ּכַ ל ֲעֹבַדת ִמש ְּ ּכָּ

ׂשוּ  ן עָּ ה ּכֵּ ֶ  21 ֶאת מֹש 

. 22 השמים והארץ' ויכלוממש כמו ' - . 'ותכל'ברוך ה' איזו נחת,

מה עכשיו אז עם ישראל 'ברא' עם כל המוח והלב משכן שלם. 

כמה חבר'ה חזקים ולהקים את צריך לעשות? להקים! להזמין 

 המשכן. הנה הפסוקים:

יו... לָּ ל ּכֵּ ֶאת ּכָּ ֹאֶהל וְּ ה ֶאת הָּ ֶ ן ֶאל מֹש  ּכָּ ש ְּ ִביאוּ ֶאת ַהּמִ ֻדת  ַוּיָּ עֵּ ֶאת ֲארֹן הָּ

ד, ֹאֶהל מֹועֵּ ן לְּ ּכָּ ש ְּ י ֲעֹבַדת ַהּמִ לֵּ ל ּכְּ ת ּכָּ אֵּ יו ... וְּ ּדָּ ֶאת ּבַ ד  וְּ רָּ ְּ י ַהׂשּ דֵּ גְּ ֶאת ּבִ

.. ּקֶֹדש  ת ּבַ רֵּ ש ָּ  23 .לְּ

הרי צריך ? בהקמה מה תפקידו של משהאל משה?? מדוע הביאו 

במה שונה ההקמה של המשכן אנשים חזקים פיסית, כפי שאמרנו. 

 מכל העשייה הרבה שקדמה לה? 

אני מתחיל בפסוקים האלה כי הם באים לתאר את החיבור, את 

בזמן המשכן, אבל קיים ונצרך אמנם שהיה  ,התפקידים ביןהשילוב 

ל המוטלת עבין העבודה האישית שבכל יום ויום בחיינו. השילוב 

'כאשר צוה ה' את משה' לבין העבודה לעשות כל אחד ואחת מאתנו 

 יכולשרק הצדיק צריך ויכול לעשות כדי להרים משהו שאני לא 

 לבד.

ה דמנות ללמוד עליזזו מערכת יחסים מאד מורכבת ועמוקה, וזו ה

 .וטו של מקראמפש

 להקים משכן

 לענייננו: על הפס' הנ"ל כך פותח רש"י את פירושו הנפלא

ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן  ,שלא היו יכולין להקימו

הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו שלא היה יכול להקימו שום אדם 

 .מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן

 ואחת מאתנו, 'האנשים על הנשים'ד כלומר, התפקיד של כל אח

להביא כל מה שאנו יכולים. כאשר כולם סיימו לעשות ככל  הוא

, אבל אי אפשר להקים הובא ונמצאכבר אמנם יכולתם, אז הכל 

 !שה? 'בונה במשקל כבד'? חס ושלוםשום דבר. נו, ומה מ

  ומשה העמידו

  'הוקוס פוקוס'?הוא אמר איך? 

  ??איך אפשר הקמתו על ידי אדם -אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא 

                                                           
 שמות ל"ט ל"ב 21
 בראשית ב' א' 22
 מ"א –שמות שם ל"ג  23
 רש"י על שמות י"ט ט' 24

כאן, החמין על הפלטה, כל המלאכה עשויה. אבל מה כבר הכל 

 עושים כדי שמכל העבודה יוקם מקום שבו שוכנת השכינה? 

 

 'לנצח על מלאכת בית ה''

גע שבו אתה מרגיש שבאמת נעשה נדמה לי שכולנו מכירים את הר

אבל משום מה עוד  ,התפללתי והשתדלתי ועשיתי ועבדתי - הכל

סטוריה, זה קרה וקורה לא שורה פה השכינה... זה לא סיפור מההי

 ;היום בבוקר

עסוק אתה בידך נראה כמקימו והוא נזקף )הקב"ה למשה( אמר לו 

  .הוקם מאליו - 'הוקם המשכן'וקם מאליו וזהו שנאמר 

אנו צריכים ללמוד שיש בר שהוא פלאי. מדהים. מתואר פה ד

 רבנורק משה  שאנו לא יכולים לעשות אלאבסופו של דבר, דברים 

 .יוכל

מי שעוקב אחרי עם ישראל מתחילת ספר שמות, לא רק מיציאת 

מצרים, מגלה שקיים קושי גדול מאד 'לאכול' את מערכת היחסים 

ובין  ,אל הקב"ה נוביחס הישיר של ,בינינותית יהנכונה והאמ

. כשהגענו כאיש הזה , בקשרל משה רבנו, של הצדיקתפקידו ש

 לגמרי: ת הר סיני ביקשנו לבטל את התיווךאחד למרגלו

אינו דומה  שרצונם לשמוע ממך, תשובה על דבר זה שמעתי מהם

 24 '!רצוננו לראות את מלכנו' ,השומע מפי שליח לשומע מפי המלך

אבל הקב"ה ענה שזה לא  ,לקב"ה שזה רעיון מצויןמשה אמר אף ו

'וגם בך יאמינו  – בלעדיך, משה אין סיכוי שזה יעבוד .יעבוד

. ומעברו השני של ים סוף, כשהים שב לאיתנו וכיסה על 25 לעולם'

מצרים ועל הפרשים פצחנו בשירה אדירה שקיבלה את כל כוחה 

 ממשפט אחד עצום:

ּדוֹ   ה ַעבְּ ֶ מֹש  ה' ּובְּ ֲאִמינּו ּבַ  26  ַוּיַ

 ימדונו שם חז"ל:וכמו של

 27 נו הרי זה כמאמין במי שאמר והיה עולםשכל המאמין במשה רב

המשכן בא לכפר לא  , וזה כל כך רלוונטי עד ימינו.זה כל כך עמוק

לבולים שקיימים בנושא , אלא לתקן את כל הברק על חטא העגל

הולך אתנו גם עכשיו, כי זהו טבעו  גנוז בליבנוהזה. המשכן של אז 

הולך אתנו בכל מסעותינו, היכן שלא נהיה. בתי המקדשות חרבו  –

שלב יש בליבותינו.  כמוס עמנווחורבנן נשאר במקומן, אך המשכן 

שם צריכה להופיע בך האמונה ו -שבו אתה גומר לעשות את הכל 

לום עבדו של הקב"ה. האמונה בצדיק שאין לו כ - תית במשהיהאמ

 'נראה כמקימו, והוא קם מאליו'. הוא רק  –משלו 

 שמות שם שם 25
 ל"א ,י"דשמות  26
 מכילתא שם 27
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 'נעם ה' עלינו'

. כיון שכך, הוא לא עשה , ביטול עצמי מוחלטלמשה אין דבר משלו

במלאכה דבר, אפילו לא קרס אחד. משול הדבר למנצח בתזמורת: 

תארו לכם שבאמצע הקונצרט המנצח כל כך מתלהב ומתוך 

הרי ומבקש ממנו לנגן קצת...  דולה הוא ניגש לכנרההתלהבות הג

התזמורת תיפסק. מנגינת המשכן תיגדע. משה לא במקרה כזה 

כי תפקידו הוא לתת לכל אחד לעשות במשכן עשה שום מלאכה 

הוא המנצח  ., למשות כל אחד ואחת מאיתנו למעלהאת המקום שלו

זה רק כשמשה משוכנע ש הגדול של תזמורת הקמת המשכן.

זהו, לא צריך להביא עוד, כל  -ז במחנה הצליח, הוא מוציא כרו

אחד עשה את מלאכתו מצוין. כל אחד ממקומו ניגן את התו המדויק 

 לעורר את האמונה שלי בכוח שלי.  –שלו. זהו תפקידו של משה 

שישנה 'אתפשטותא דמשה בכל דור ודור'. הנה  28 הזוהר אומר

ל הוא כאן, מחכה שאביא לו את המשכן. את המשכן אני מביא א

משה רק כשסיימתי את עבודתי. זו נקודה אדירה. אני לא יכול 

לבוא אל הצדיק ולבקש ברכה לפני שעשיתי את הפעולה, לפני 

שהלכתי לרופא, לפני שמילאתי את התפקיד, לפני שהשתמשתי 

, כשהכל מוכן אחרי שעשיתי את הפעולה בעצמירק בכל כוחותי. 

להגיע  מוגבל כוחימוקמים על הבמה, אני צריך לדעת שוהכלים מ

בעצמי  אני לא יכולהפרטים קיימים אבל רק עד לנקודה שבה 

, כדי לפצוח בנגינה צריך את משה. כדי 'להקים את המשכן'

להשרות שכינה במעשים שעמלתי עליהם כל כך הרבה צריך את 

אלא כי רק משה יכול  - . לא כי משה יכול, לא כי משה חזקהצדיק

 כוחלמשה יש את רק באמת. כי  כמקימו בלי להקים להיראות

את הכל, גם אותי, אל האלוקות  שמעלה הביטול העצמי המוחלט

 הזו.

ויברך או אז יבוא משה אל העם, בקריאת 'רביעי' של הפרשה 

 דבר אחד:ב אותם

ויהי נועם ה' '  ,יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם :אמר להם

 29 ''אלהינו עלינו וגו

 שנזכה! יהי רצון אשרינו, 
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