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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - תרומה להשראת שכינה

 תרומה סודית

אם יש שם לפרשה שמבטא את תוכנה הרי שזהו השם 

'משפטים'. זוהי שמה של הפרשה וזהו הנושא העיקרי והתוכן 

 שלה. לעומת זאת, אם יש שם שלכאורה איננו מבטא כלל את

 -'תרומה'  -תוכן הפרשה, הרי שהוא 

֙ר ֶאל ב ֵּ י  ד ַּ ֵ֣ נֵּ חו  ב ְּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵֵּ֔ ָמָ֑ה ִיש ְּ רו  י ת ְּ  1...ִלִ֖

מילה סתמית כשאין לנו מושג למה מיועדת זו לכאורה 

למה זה סודי  לשכונה? לוועד הבית? למשכורות? -התרומה 

 כל כך?

התורה אף לא אומרת שהתרומה מיועדת לפרויקט מסוים אלא 

ישר מתחילה למנות את שלשה עשר המרכיבים הנדרשים 

ים למלאכת המשכן ולבגדי הכהונה. רק לאחר כתרומה הנצרכ

שבעה פסוקים בהם מתואר כתב הכמויות והתפריטים נאמרת 

  -התכלית 

ם תֹוָכָֽׁ ִ֖י ב ְּ ִ ת  נְּ ָֽׁכַּ ׁשָ ׁש וְּ ָ֑ ד ָ י ִמקְּ ו  ִלִ֖ ש  ָעָ֥  2.וְּ

זה נראה כאילו אני מבקש ממישהו עגבניות, בשר,  -מוזר, לא? 

 ' אה... זה -תפוחי אדמה, בצל, סירים וכו' ורק בסוף אני אומר 

מיועד להכנת סעודת שבת'. 'תרומה' ללא פירוט היא מושג 

 נייטרלי.

אולם בעומק זהו בדיוק סוד התוכן של הפרשה ושל כל החלק 

מבנה המשכן,  -האחרון של חומש שמות המתחיל בפרשתנו 

 'ושכנתי בתוכם'.-המשכן וה

 לתת גשמיות בשביל הרוחניות

  -בעצם השראת שכינה כבר היתה בהר סיני 

ֶרד  ֵּ֧ י ֵּ ל 'ה  וַּ י ֶאל עַּ ִ֖ ָ֥ר ִסינַּ אׁש ָהָהָ֑ר הַּ  3...ֹרֵ֣

ומה התחדש כעת? החידוש הוא פשוט וברור. בהר סיני שרתה 

  -השכינה באופן זמני בלבד ומיד לאחר מכן נאמר 

ר ו  ָבָהָֽׁ ֲעלָ֥ ה יַּ ָ ִ֖מ  ל הֵּ ֹבֵֵּ֔ י  ֙ הַּ ׁשֹךְּ מְּ  4.ב ִ

                                                           
 שמות, כ"ה, ב'. 1
 , ח'.שם, שם 2
 שם, י"ט, כ'. 3

הר סיני חוזר  -של השכינה ממנו כלומר לאחר הסתלקותה 

להיות כמו כל הר אחר במדבר סיני, ג'בל. לעומת זאת, 

השכינה אותה אנו עומדים להשרות במשכן הולכת להיות 

 -השראת שכינה בדרך קבע. אין זה רק בזמן שהמקדש קיים 

של ישראל. 'בכל מסעיהם' הן המילים  5אלא 'בכל מסעיהם'

 ספר שמות;שתחתומנה את השליש החותם של 

אם השליש הראשון של הספר תיאר את מצרים ואת 

הסתלקות השכינה כביכול מהעולם עד שהגיעו ישראל למ"ט 

שערי טומאה ויצאו משם, והשליש השני תיאר את היציאה 

ואת מעמד הר סיני עד שה' יורד על ההר ומשה עולה אל ההר 

הרי שהשליש  -אבל העולם עדיין לא מסוגן לקלוט את זה 

חרון שמתאר איך השכינה עומדת להיות שֹורה דרך קבע הא

גם במדבר, גם בגלויות, וממנה יבוא העולם ל'בית תפילה לכל 

צריך להתחיל לא במצווה 'ועשו לי מקדש' אלא  - 6העמים'

 במצווה 'ויקחו לי תרומה'. ונבאר מדוע;

כל עוד השכינה יורדת מלמעלה למטה מבלי שהעולם התכונן 

כפוי על העולם אך זה לא חודר לתוכו ולא  זה בעצם -אליה 

משפיע בפנימיות בכל החלקים באמת, לכן זה קיים רק באופן 

זמני. הקמת המשכן לעומת זאת חייבת לבוא על ידי תרומה 

של בני ישראל. כל יהודי מפריש חלק מהגשמיות שלו כדי 

שיבנה משכן לקב"ה, ועל ידי תרומה זו העולם כולו מתרומם, 

על ידי הציווי 'ועשו לי מקדש' אלא על ידי זה שאני  מזדכך. לא

נותן את הנעליים שלי, את הכסף ואת הנחושת ואת עורות 

מזה מוקם המשכן וזה מה שהופך את  -האילים ואת השמן וכו' 

 דרך קבע. -השכינה שֹורה בישראל וממנו בעולם כולו 

 להרים את העולם

  - במעמד הר סיני, כשהתגלתה השכינה שם, מסופר

עוף  ,כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה צפור לא צווח

שרפים לא אמרו  ,אופנים לא עפו ,שור לא געה ,לא פרח

 שם, י"ט, י"ג. 4
 שם, מ', ל"ח. 5
 ישעיהו נ"ו, ז'. 6

 תשע"ז תרומה 
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אלא  -הבריות לא דברו  ,הים לא נזדעזע ,קדוש קדוש

 7.העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי ה' אלהיך

השכינה השפיעה כל כך אך במידה שווה ללא  -מה זה אומר? 

של העולם. ההרים, האנשים. לעומת זאת, קשר למוכנות 

בתרומת המשכן זה יהיה תלוי במידת המוכנות האישית של 

  -לבו של כל אחד ואחד 

ל ת כ ָ ֵ֤ אֵּ ו  ֶאת מֵּ חִ֖ קְּ ֹו ת ִ ו  ִלב ֵ֔ נ  ֶבֵ֣ ֵ֣ר ִיד ְּ ו ָמתִָֽׁי ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ רָֽׁ  8.ת ְּ
יש שם מתאים יותר מהשם 'תרומה'  -נו, אז תגידו אתם 

'ויקחו', לא פרשת 'דבר אל בני לפרשה הזו?! לא פרשת 

פרשה שעוסקת באיך ניתן להרים את  -ישראל', אלא 'תרומה' 

דרך קבע, כדי שהוא יהיה מורם, 'תרומה', תמיד. כל  -העולם 

'ושכנתי בתוכם', אבל בעומק, כל העולם -ספר שמות מחכה ל

מחכה לכחו של יהודי שיאמר את שרוכי נעַלי, את התמרוקים 

 -מרומם. כל זה לא יעשה מלמעלה למטה  ואת הבשמים אני

 אלא על ידינו, מלמטה למעלה.

 תרומה אל הגאולה

'ושכנתי בתוכו' לא נאמר אלא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו 

 במוכנות שלו, ומתוכנו אל העולם כולו.

אין דרך מופלאה יותר להתחיל בה את חודש אדר, חודש 

ובסופו של  -שמרבין בו בשמחה מאשר בפרשיות המשכן 

החודש הוקם המשכן והחלו שבעת ימי המילואים, ורק 

 מהחודש הזה הגיעו להקמת המשכן ולגאולה של חודש ניסן.

  

                                                           
 שמות, כ"ה, ב'. 8 שמות רבה, כ"ט, ט'. 7
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 לסעודה שניה -כרובים של אש 

הכפורת  אחר כךהכלי הראשון המתואר בפרשה הוא הארון, 

  -שלישי אלו הם הכרובים כלי הוה

ל יֶה֙ם עַּ פֵּ נְּ כַּ ים ב ְּ ִכֵ֤ כְּ ָלה ֹסָֽׁ עְּ מַַּ֗ ִים לְּ ָנפַַּ֜ י כְּ ש ֵֵּׂ֨ רְּ ָֹֽׁ ֻרִבי֩ם פ  כ ְּ ו  הַּ ָהיֵ֣  וְּ
יׁש ֶאל יֶהִ֖ם ִאֵ֣ נֵּ ֶרת ו פְּ ֵֹ֔ פ  ַּ כ  יו הַּ  9...ָאִחָ֑

על הכפורת מלמעלה ושם  ,את הכרובים האלו יתנו על הארון

 -ת העדומשכן יתרחש הרעיון של 

ים  ֻרִבֵ֔ כ ְּ י הַּ ֵ֣ נֵּ ין֙ ׁשְּ ֶרת ִמב ֵּ ַֹ֗ פ  ַּ כ  ל הַּ ֵ֣ עַּ ָךַ֜ מֵּ י ִאת ְּ ֵׂ֨ ת ִ רְּ ִדב ַּ ם וְּ ָךָ֘ ׁשָָׁ֒ ִֵ֣י לְּ ת  דְּ ֹועַּ נָֽׁ וְּ
ל ִ֖ר עַּ ל ֲאׁשֶ ָ ת כ  ֵ֣ ת אֵּ ֻדָ֑ עֵּ ֹון ָהָֽׁ ָךִ֖ ֶאל ֲארֵ֣ ֹותְּ ה אָֽׁ ו ֶ  ֵּ֧ר ֲאצַּ ָ֥י  ֲאׁשֶ נֵּ ב ְּ
ל ָֽׁ ָראֵּ  10.ִיש ְּ

 כבר היינו בסיפור הזה, לא?

שאר כלי המשכן, למעט ב לושאין דומה  ייחודי דברכרובים יש ב

 המזבח החיצון שיופיע בסוף תיאורי הכלים.

הכוונה היא כמובן לכך שמיד לאחר מעמד הר סיני, בסוף 

  -שלש מצוות  נותן הקב"ה למשהפרשת יתרו, 

ם ו  ָלֶכָֽׁ א תֲַָּֽׁעש ִ֖ ב ֹלָ֥ י ָזָהֵ֔ ֵ֣ אלֹהֵּ ָֽׁ ֶס֙ף וֵּ י ֶכֵׂ֨ הֵּ ָ֑י ֱאֹלֵ֤ ִ ו ן ִאת  א תֲַָּֽׁעש ִ֖ ֵ֣ . ֹלָ֥ ב ַּ ח ִמזְּ
ה ֲַָּֽׁעש ֶ יו ֶאת ֲאָדָמהָ֘ ת  ֵָ֣ ָעָלַ֗ ת  חְּ בַּ ָֽׁ זָ יָׁ֒ וְּ ֶאת ל ִ יָך֙ וְּ לֶֹתֵׂ֨ יָך ֶאת ֹעָֽׁ ָלֶמֵ֔  ׁשְּ

ֶאת ָךִ֖ וְּ אנְּ ָכל ֹצָֽׁ ָך ב ְּ ָקֶרָ֑ יר ֶאת ב ְּ ֵ֣ כ ִ זְּ ֵ֣ר אַּ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ָ מ  ֹוא  הַּ י ָאבָ֥ ִמֵ֔ ׁשְּ
ִָֽׁיךָ  ת  כְּ רַּ ָֽׁ יָך ו בֵּ ֶלִ֖ ִאם. אֵּ ה וְּ ֲַָּֽׁעש ֶ ח ֲאָבִני֙ם ת  ֵ֤ ב ַּ א ִמזְּ י ֹלָֽׁ ֶנָ֥ה ל ִֵ֔ ֶהִ֖ן  ִתבְּ ֶאתְּ

הָ  ֶלָֽׁ לְּ ָֽׁ חַּ ת ְּ ָֽׁ יָה וַּ ָ ָעֶלִ֖ ת  פְּ ָ֥ נַּ ָך  הֵּ ב ְּ רְּ י חַּ ֵּ֧ ית כ ִ ָ֑ זִ  11.ג ָ

 -מיקומה של מצוות הקמת המזבח ופרטיו כאן ברורה מאוד 

כפי שכבר ראינו בסוף פרשת משפטים, למרגלות הר סיני 

קרבנות יחד בו הקים משה מזבח והקריב ולפני המעמד הגדול 

המזבח שהקמתם  -אומר הקב"ה . כעת 12עם 'נערי בני ישראל'

אבל  -כאן היה דבר מופלא, אדיר, אש ירדה עליו מלמעלה וכו' 

מכם אני מצפה שתבנו מזבח במשכן, לפי המפרט שאני אתן 

 .בהמשך לכם

'לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי  -לעומת זאת הפסוק הראשון 

לנסות לכאורה לא כל כך קשור. אמנם אפשר נראה  -זהב..' 

כעת, לאחר מעמד הר סיני, צריך שהוא נמצא כאן כי ולטעון 

מעבודה להזהיר את ישראל מהגשמה והמחשה של האלוקות, 

אבל רש"י מפרש את הפסוק  -מלבנות פסילי כסף וזהב זרה, 

  -באופן אחר לגמרי ותמוה מאוד 

בא להזהיר על הכרובים, שאתה עושה לעמוד אתי שלא 
כסף, הרי הן לפני  ניתם לעשותם שלייהיו של כסף, שאם ש

בא להזהיר שלא יוסיף על ב', שאם . ואלהי זהב. כאלהות
לא . לא תעשו לכם. עשית ד', הרי הן לפני כאלהי זהב

תאמר, הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
כדרך שאני עושה בבית עולמים, לכך נאמר לא תעשו 

 13.לכם

                                                           
 ,כ"ה, כ'.שמות  9

 שם, כ"ב. 10
 כ"ב.-שם, כ', כ' 11
 ה'.-שם, כ"ד, ד' 12

צא מרש"י שעל שני לפי רש"י זהו ציווי ואזהרה על הכרובים. יו

התורה לפני שקיבלנו את הציווי המפורש לנו כלים כבר סיפרה 

 הכרובים והמזבח!  -בפרשת תרומה 

, כל בשיחה הקודמתבעצם, וכבר עסקנו בכך  -זה מדהים 

ן אבל באופ -עניינו של המשכן הוא להמשיך את מעמד הר סיני 

כן מכלי המש נוסףכלי  תמידי וקבוע, לא באופן זמני. אין

לפני הציווי המפורש של 'ועשו לי מקדש'.  -ולו ברמז  -מופיע ה

הכרובים, והכלי  -רק הכלי הנמצא בתוך קודש הקודשים 

המזבח, מופיעים כבר בסוף פרשת  -הנמצא מחוץ למשכן 

יתרו. כי מהו ענינו של המשכן? מגמתו האחת היא כפי 

  -שמגדיר הרמב"ם 

להיות מקריבים בו מצות עשה לעשות בית לה', מוכן 
 14...הקרבנות

מאז  -קרבנות. זו מהות המזבח  -כלומר, לעשות את עבודת ה' 

ה', שם במקום -בריאת העולם הקריבו אבותינו קרבנות ל

 -המזבח 

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דויד ושלמה המזבח 
הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד  בגורן ארוונה

ם שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, עליו יצחק, והוא המקו
ובו הקריב אדם  ,והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל

 15.הראשון כשנברא קרבן

 התפקיד החדש של המשכן

מה שהתחדש במעמד הר סיני הוא שלמשכן יש עוד אך 

  -יחד עם ענין הקרבנות תפקיד, ואולי זהו תפקידו העיקרי 

מעמד  השראת השכינה שהייתה במעמד הר סיני הייתה

כל העולם כולו היה בהשראת שכינה, אבל זה  -מרומם ויחידני 

היה באופן זמני כי לאחר תום המעמד חזר ההר למעמד הקודם 

. , העולם עוד לא היה מוכן למדרגה כזושלו ואיבד את קדושתו

תפקידו הראשון של המשכן הוא להיות מקום לתורה, מעתה 

המשכן הוא 'משכן העדות' והארון אף הוא נקרא 'ארון העדות' 

עדות על כך שהתורה והקב"ה וישראל הם אחד, מקשה  -

א . כל האוהל הזה יקרההתוועדותאחת. שם במשכן תתרחש 

אנחנו והקב"ה. משה לא  כי שם מתוועדים, -'ֹאהל מועד' 

על כך, וחו שלו אלא מכוחם של ישראל ובזכותם. מתוועד מכ

  -הפסוק 

א ֶאל ָרִ֖ קְּ י ִ ר  וַּ ֵ֤ ב ֵּ דַּ יְּ ָ֑ה וַּ ר 'ה֙ ֹמׁשֶ אֹמָֽׁ ד לֵּ ִ֖ ֶהל מֹועֵּ ֹאָ֥ יו מֵּ ָלֵ֔  16.אֵּ

  -מבאר רש"י 

 רש"י, שם. 13
 רמב"ם, הל' בית הבחירה, א', א'. 14
 שם, ב', א'. 15
 ויקרא, א', א'. 16
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 17...בשבילכם הוא נדבר עמיצא ואמור להם דברי כבושים, 

אני מתוועד איתך', אומר הקב"ה ובשבילם 'בזכות ישראל 

רה שיורדת בברקים ובלפידים אלא כזו למשה. אין זו תו

על אמה שנמצאת בארון של אמתיים וחצי על אמתיים וחצי 

 שמעליה כרובים. וחצי גובה, ובכפורת בת טפח

האין אתם רואים את  -נעצום את העיניים ונדמיין את הכרובים 

'שניים  האינכם רואים הר עםסביב?  אשמעמד הר סיני עם 

? אתם לא רואים ארון ועליו 'בכנפיהםפורסים ' - זהב'כרובים 

רהיט מינאטורי שבא ללמד שלתורה אין מידה  -כפורת טפח  

 -ולדבקות של ישראל והקב"ה אין התחלה, אין סוף ואין גבול 

 מעורים זה בזה?

 את הכרובים ינסולמה דווקא  מובן ,על פי הסבר זהמעתה, 

הם למה דווקא ב ימ"ש למגר,למיניהם ולדורותם  יםטיטוסה

 הם יראו את החיבור שהם לא יצליחו לעכל.

 

 

                                                           
 רש"י, שם. 17

 להתוועד עם הקב"ה

  -מיד לאחר מעמד הר סיני אומר הקב"ה לישראל 

י ִמן ם כ ִִּ֚ ִאיֶתֵ֔ ֵֶ֣ם רְּ ת  ם אַּ ֶכָֽׁ ָ י ִעמ  ת ִ ִ֖רְּ ב ַּ ִים ד ִ מֵַּ֔ ָ ׁש   18.הַּ
אתם מצווים להמשיך את הכרובים ואת המזבח בדיוק כמו 

ציווי נובע מהשהיה במעמד הר סיני. כמו שכאן הכל הוא 

- לא מאגו, לא משחצנות לא מסברה, - , לא מאיתנוהאלוקי

 יקריבו קרבנות, שניעליו  -. מזבח אדמה הכל מהאינסוף

 שבהם ניוועד.  -כרובים 

ה שמהם נלמד איך המשכן הולך העבודה ומשכן התורמשכן 

על התורה ועל העבודה, וישראל  -עם ישראל 'בכל מסעיהם' 

 חד. -ך הוא ואורייתא בעבודתם וקודשא ברי

 

 

 

  

 שמות, כ', י"ט. 18
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 לסעודה שלישית - הקרשים ויעקב אבינו

 הקרשים בה"א הידיעה

אחרי שעסקה התורה ביריעות המשכן 'כרובים מעשה חשב', 

הקרשים, ביריעות העיזים המקיפות את המשכן ומכסות את 

 -ואף ב

ִ֖ים  ָחׁשִ ת ת ְּ ה ֹעֹרָ֥ סֵּ  ִמָ֑ים ו ִמכְּ ָאד ָ ם מְּ יִלִ֖ ת אֵּ ֶהל ֹעֹרָ֥ ֶס֙ה ָלֹאֵ֔ ִמכְּ
ָלה עְּ ָמָֽׁ  19ִמלְּ

  -עוברת התורה ומספרת על צווי עשיית הקרשים 

ָ֥יָת ֶאת ָעש ִ ים וְּ ִדָֽׁ מְּ ים ֹעָֽׁ ִ֖ ט ִ י ׁשִ ָ֥ ָ֑ן ֲעצֵּ כ ָ ׁשְּ ִ מ  ִ֖ים לַּ ָרׁשִ ק ְּ  20הַּ
זוהי הפעם  -בתחילתו הפסוק מעניין מתחילתו ומסופו. 

הראשונה, ולפי רש"י גם היחידה, שמופיעה בו ה' הידיעה לגבי 

'ועשו ארון',  -הפריט המדובר. בכל המקומות הקודמים כתוב 

ואילו כאן  -'ועשית כפורת', 'ועשית שלחן', 'ועשית מנורת זהב' 

 -הקרשים הידועים. בסופו כתוב  -קרשים', היינו המדובר על '

עומדים'. גם המזבח והשולחן עליהם כבר נצטווינו, 'עצי שיטים 

עשויים עצי שיטים, אך רק כאן בקרשי המשכן מצוין שצריכים 

 להיות העצים הללו 'עומדים'. 

רש"י מביא במקום מדרש אך לא מציין 'ורבותינו דרשו' או 

מופיע במדרש', אלא מביא אותו כפשוטו של מקרא, ובכך הוא 

  -ינו גם יחד מתרץ את שתי השאלות שהעל

היה לו לומר ועשית קרשים, כמו שנאמר בכל דבר ודבר, 
מהו הקרשים, מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו 
נטע ארזים במצרים, וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם 
כשיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד הקב"ה לצוות אותן 
לעשות משכן במדבר מעצי שטים, ראו שיהיו 

 21...דכםבי מזומנים

זהו מדרש נפלא אך האם זהו באמת פשוטו של מקרא? האין 

פשוט יותר לומר שה' הידיעה לפני המילה 'קרשים' באה לתאר 

את זה שמדובר בקירות המשכן, במעטפת? ולגבי השאלה 

מדוע דווקא קרשים? אם אכן צפה  -השניה והיא העיקרית 

 יעקב אבינו ברוח הקודש שעתידים ישראל לצאת ממצרים

ולבנות במדבר משכן, מדוע לא הכין לנו 'יריעות עיזים', או 

מנורה, כרובים וכיו"ב? יעקב אבינו מאוד מחובר לכאורה 

הבריח התיכון, זה שעשוי יחידה  -לנושא הקרשים במשכן 

ומחבר בעצם את כל הקרשים  -מעשה ניסי ממש  -אחת 

, הוא מה שלימד 22והבריחים גם יחד 'מן הקצה אל הקצה'

 , יעקב אבינו. מה הרעיון בזה?23ו, לפי חז"לאותנ

 הנדר שלא קּוָים

נדמה שיש כאן דבר מדהים, ממש בפשוטו של מקרא. כל 

האבות הקריבו קרבנות, הקימו מזבחות וקראו בשם ה'. עוד 

                                                           
 שמות, כ"ו, י"ד19 

 שם, ט"ו.20 

 רש"י, שם.21 

 שמות, כ"ו, כ"ח.22 

 קוט שמעוני, שס"טמדרש תנחומא, שמות כ"ו, סימן ט', יל23 

קין והבל ונח. אבל רק אבא אחד  -לפני האבות הקריבו קרבנות 

ולא זכה לעמוד  -התחייב ממש לבנות בית מקדש 

  -תחייבותו, בחייו. זהו יעקב, אשר ראה בחלומו בה

י  ֵ֣ ֲאכֵּ לְּ ֙ה מַּ ִהנ ֵּ ָמה וְּ יְּ ָמָ֑ ָ ׁש  יעַּ הַּ ֵ֣ ג ִ ֹו מַּ ֹראׁשִ֖ ָצה וְּ רְּ ב אֵַּ֔ ֵ֣ ֙ם ֻמצ ָ ָ ה ֻסל  ֵ֤ ִהנ ֵּ וְּ
וֹ  ים ב ָֽׁ ִדִ֖ רְּ ֹיָֽׁ ים וְּ ים ֹעִלָ֥  24ֱאֹלִהֵ֔

והיה זה במקום שצריך להבנות בו בית האלוקים. הוא מקיץ 

  -משנתו ואומר 

ין ֶזַ֗ה  ֵ֣ י ִאםאֵּ ִים כ ִִּ֚ ָמָֽׁ ָ ׁש  ר הַּ ָ֥עַּ ה ׁשַּ ִ֖ זֶ ים וְּ ית ֱאֹלִהֵ֔ ֵ֣  25ב ֵּ
  -ואז הוא נודר נדר ואומר 

ז ֶה֙  ִאם ֶרךְּ הַּ ֵ֤ ד ֶ ִנ֙י ב ַּ ֵׂ֨ ָמרַּ י ו ׁשְּ ִדַ֗ ָ ים ִעמ  ה ֱאֹלִהַ֜ ֶיֵׂ֨ הְּ ָֽׁ ֹום ... יִ לִ֖ ׁשָ ָ֥י בְּ ִ ת  בְּ ׁשַּ וְּ
ה  ֶאל ֵּ֧ ָהיָ ית ָאִבָ֑י וְּ ֵ֣ ים 'ה  ב ֵּ אֹלִהָֽׁ ָֽׁ י לֵּ ר. ִלִ֖ ז ַֹ֗את ֲאׁשֶ ֶבן הַּ ָהֶאֵ֣ ֙י ש ֵַּׂ֨  וְּ ת ִ מְּ

ן ֶ ִָֽׁת  ֵ֣ר ת  ֹכל֙ ֲאׁשֶ ית ֱאֹלִהָ֑ים וְּ ֵ֣ ה ב ֵּ ִ֖ יֶ הְּ ָֽׁ ה יִ ָבֵ֔ צ ֵּ ו   מַּ נ  ֶרָ֥ ְּ ש   ר ֲאעַּ ִֵּ֖ ש   י עַּ ִלֵ֔
ךְּ   26ָלָֽׁ

להים במקום אשר הוא שם את -הוא מתחייב להקים בית א

האבן למצבה, אולם בסופו של דבר יעקב לא קיים את נדרו. 

יעקב  הוא לא זכה להקים בית אלקים. בית האלקים שהיה צריך

ך להיות בנוי מאבן, כפי שהתחייב, וכפי שאכן להקים היה צרי

אבנים, לא כמו המשכן שבנוי מעצי  -בית העולמים יבנה 

 שיטים. 

 דחיה בתכנית

לישב  -כאשר חזר יעקב לארץ מחרן הוא ביקש רק דבר אחד 

בשלווה, שההבנה העמוקה בזה היא להקים 'בית תפילה לכל 

העמים', לקיים את הנדר, אבל אז 'קפץ עליו רוגזו של יוסף' ואז 

  -התברר שעדיין לא התקיימה גזרת בית הבתרים של 

י ע כ ִ ַ֜ דַּ ֵּ עַּ ת  ֲעָךַ֗ ב ְּ  ָיֹדֵׂ֨ ה זַּרְּ ֵ֣ יֶ הְּ ָֽׁ ר יִ ֵ֣ ו  גֵּ ִענ ֵ֣ ו ם וְּ ֲעָבדִ֖ ָֽׁ ם וַּ א ָלֶהֵ֔ ֶר֙ץ ֹלֵ֣ ֶאֵׂ֨
ה ָנָֽׁ ֹות ׁשָ אִ֖ ָ֥ע מֵּ ב ַּ רְּ ָ֑ם אַּ  27.ֹאתָ

יעקב חלם שהגזרה כבר התקיימה בשנות גלותו בחרן, 

שהקב"ה 'סגר כבר את העניינים' והנה ניתן יהיה להקים את 

בית האלקים מאבנים, אך כאשר הוא מגיע לבאר שבע אחרי 

יוסף, אומר לו שם הקב"ה  עשרים ושתיים שנות היעלמותו של

  -במראות הלילה 

ל י אַּ ָֽׁ ָמה כ ִ יְּ ֵ֔ רַּ ה ִמצְּ ָדֵ֣ רְּ ָֽׁ יָר֙א מֵּ ָֽׁם ת ִ ָךָ֥ ׁשָ ָֽׁימְּ ֹול ֲאש ִ דִ֖ ֹוי ג ָ גָ֥  28.לְּ
ויעקב מבין בדיוק לקראת מה הוא ובניו הולכים עכשיו. עכשיו 

התוכנית  -מתחילה גלות מצרים והמדבר, ואילו בניית המקדש 

אלא צריכה להתחיל לבית העולמים איננה מתבטלת 

מהמדבר. מההכנה שלנו, ובשבילה  -ממקומות נמוכים מאוד 

אנחנו הולכים להגיע עד מ"ט שערי טומאה בעולם הזה 

 בראשית, כ"ח, י"ב.24 

 שם, י"ז.25 

 כ"ב.-שם, כ'26 

 שם, ט"ו, י"ג.27 

 שם, מ"ו, ג'28 
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להתחיל להעלות ולהחזיר את הכל חזרה אל  -וממצרים 

 שורשו. 

, באים לכפר על מעשה 29'עצי שיטים', אומרים רבותינו

, שיטים 30זנות''וישב ישראל בשיטים ויחל העם ל -השיטים 

באים לכפר אף על מעשה העגל, 'שיטים' גם מזכירים את 

 העבירה. -השטות 

 שטות דקדושה

כשם שיש 'רוח שטות'  -יש ביטוי מדהים  31בתורת החסידות

של עבירה, כך, כנגד זה, יש גם 'שטות דקדושה'. שטות זה 

הסטיה מן  - 32מלשון סטיה מהדרך, ממש כמו 'אישה ֹשוטה'

שאתה עדיין במדבר והכל 'עצי שיטים', כ מתרחשתהדרך 

מגיעים גם לפעמים ו ובתוך המציאות יש גם דברים נפלאים

היא יכולה להיות  כרח שלילית.הר איננה בשאלסטיה מן הדרך 

גם בכיוון ההפוך, הנכון ולעזור לנו להגיע לדברים הכי 

  מרוממים.

קרשים אשר לקח יעקב עמו אחרי שהוא האת המשכן בונים מ

ן במראות הלילה שחלומו לבית האלקים של האבן יתחיל הבי

דווקא בקרשים. לכן הוא בחר דווקא בעץ המדברי הקלאסי 'עצי 

עצים שיוציאו אותנו מהמסלול הרגיל וימלאו אותנו  -שיטים' 

מתוך המקום הכי נמוך, בפריצת דרך, פריצה מהגדר הרגיל. 

קר כשילד ובכל בוקר ובו -שיטים. והם עומדים ומיוחדים לכך 

יהודי בארץ גושן התעורר וראה את עצי השיטים במקום העץ 

התשובה שהוא קיבל הייתה 'אנחנו  -המצרי הרגיל, הארז 

 ומתחילים את זה מהמדבר'.  - הולכים לקיים 'ועשו לי מקדש'

את  'בית יעקב'כך נעזור לסבא יעקב לקיים את נדרו וכך יקים 

 .'בית האלקים'
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