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 "דבס

 

 
  

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

ארץ ישראל במדבר -המשכן 
 קוסנטרוקציה חבויה

חודש שבט שאנו נמצאים בסיומו הוא אולי החודש שהכי 

ראש השנה לאילן חל בו, אוכלים בו  -מזוהה עם ארץ ישראל 

מפירות שנשתבחה בהם הארץ וכו', וכך אף קריאת 'חמישי' 

 של הפרשה יש בה ניחוח מיוחד של ארץ ישראל.

בנית המשכן הוא עצי השיטים. אמנם הגורם הכי מאסיבי של 

לרוב הם לא נראים לעיניים אבל גם הארון עשוי עצי שיטים, 

 -גם השולחן ובמיוחד העמודים והבריחים המשמשים כמבנה 

הקונסטרוקציה שכל המשכן בנוי עליה, אך הם היו מצופים 

 זהב.

כולנו מכירים את המדרש המפורסם שרש"י מביאו כאן באשר 

  -י השיטים הללו למקורם של עצ

וה לבניו יויעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת צ

צאו ממצרים, ואמר להם שעתיד להעלותם עמהם כשי  

ראו 'הקב"ה לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שטים, 

 1'.בידכם שיהיו מזומנים

יעקב אבינו הוריד איתו מארץ ישראל עצים ונטע אותם במצרים 

לכשייצאו ממנה. עצי השיטים הללו, מהם כדי שיהיו לבני בניו 

נלקחו הקרשים לעמודים, שהיו כאמור מצופים זהב ולא נראו 

גם הוא  -בפועל, היה להם אף בריח תיכון 'מן הקצה אל הקצה' 

ותפקידו היה  -עשוי עצי שיטים וגם הוא חבוי ולא נראה לעין 

לחזק ולייצב את כל מבנה עצי המשכן, לאורך ובתוך כל 

 העומדים. הקרשים

 ממה היה עשוי הבריח התיכון?

על פי דעה אחת בחז"ל, הבריח התיכון היה עשוי מהאשל 

כי כדי לייצב את המשכן צריך דבר  2שנטע אברהם בבאר שבע,

 כשיעור קומתו של אברהם. -חזק ויציב 

לפי דעה אחרת, הבריח התיכון הזה היה עשוי מהמקל שעבר 

המקל של ארץ ישראל  מקל הנדודים, 3בו יעקב את הירדן,

 שאיתו מגיעים אל הגלות ואיתו חוזרים אל ארץ ישראל.

                                                           
 רש"י שמות, כ"ו, ט"ו. 1
 ', וכן בתרגום יונתןד ,ד"פרשה צרבה בראשית  2

המשכן היה כידוע במדבר, לא בארץ  -ונשאל שאלה בסיסית 

ישראל. בארץ ישראל עתיד לקום מקדש, שמידותיו יהיו שונות, 

 -ואם כן  -מידות כליו יהיו שונות, הוא יהיה ממוקם בירושלים 

ות מעצים של ארץ ישראל, של מה הענין שצריך המשכן להי

 בחינת הארץ במשכן של המדבר?

 הייעוד הוא ארץ ישראל

רעי ואהובי, יש כאן סוד מדהים שכדי להבין אותו נקפוץ רגע 

  -לתחילת ספר דברים, שם נכתב 

ר ַרב 'ה   אֹמֹ֑ ב ל  ֵ֣ ֹחר  ינּו ּבְּ ֵ֖ ל  ֶּ֥ר א  ּב  ינּו ּדִּ ֵ֛ ה ֱאֹלה  ֶּֽ ָהֶּ֥ר ַהזּ  ת ּבָ ֵ֖ב  ֶּ֥ם ש   . ָלכ 

וּ  נֵ֣ לוּ  ּפְּ א  ֮י וְּ ֱאמֹרִּ אּו ַהֶּ֥ר ָהֶּֽ ם ּוֹבֹ֨ ּו ָלכ ֶ֗ עֵ֣ ר ל ׇכּ  סְּ ֲעָרָבֶּ֥ה ָבָהֵ֛ ָני֒ו ּבָ כ  ש ְּ

ם ֹ֑ ֹוף ַהּיָ חֵ֣ ב ּובְּ ג  ֵ֖ ה ּוַבּנ  ָלֶּ֥ פ  ְּ ץ ... ּוַבש ּ ת־ָהָאֹ֑ר  ֵ֖ם א  יכ  נ  פְּ י לִּ ֶּּ֥תִּ ה ָנתַ ֵ֛ א  רְּ

ץ ר  ת־ָהָאָ֔ ּו א  ש ֵ֣ אּו ּורְּ  4...ּבֹֹּ֚

  -על המילים 'רב לכם שבת', מביא שם רש"י שני פירושים 

פשוטו ויש מדרשי אגדה הרבה גדולה לכם . כרב לכם שבת

 ,מנורה וכלים ,עשיתם משכן .ושכר על ישיבתכם בהר הזה

 .מניתם לכם סנהדרין שרי אלפים ושרי מאות ,קבלתם תורה

ישבתם הרבה מדי זמן  -הפירוש הראשון, 'כפשוטו', משמעו 

רגלות ההר, צריך ללכת להר סיני וצריך ללכת לארץ ישראל. למ

זה מצוין לקבל את התורה, ללמוד אותה, קולות  -כלומר 

הקב"ה רוצה שנגיע אל הארץ כי זה  -ולפידים, אבל תכל'ס 

 הייעוד, לקיים שם חיים מלאים על פי התורה.

 בשביל מה צריך מדרש?

ם מבלי להיכנס אבל אז רש"י מביא כפירוש שני מדרש אגדה. ג

לשאלה מדוע בכלל רש"י נזקק לפירוש שני, הרי שבדרך כלל 

כאשר רש"י מביא מדרש אחרי פירוש הפשט הרי שיש לו קשר 

אל הפשט, ואילו  כאן המדרש נראה הפוך לגמרי מהפשט, 

 -וצריך להבין מה הקשר שלו לפשט. המדרש אומר 'רב לכם' 

תנו הארוכה בהר זה דבר חיובי, שקיבלנו הרבה שכר על ישיב

סיני, שבזמן הזה עשינו משכן, מנורה וכלים, קיבלנו את 

 .'ה ,ה"דעת זקנים, שמות כמובא ב 3
 ח'.-דברים א', ו' 4

 תשע"ח תרומה -שיעור יומי בפרשת השבוע 
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שרי אלפים ושרי מאות. איך זה קשור  -התורה ומינינו שופטים 

 עם הפסוק? הרי הפסוק מדבר על 'בואו ורשו את הארץ'!

 קורס הכנה

הביאור כאן הוא מדהים. בהר סיני ראינו גילוי שכינה שלא היה 

 -להים...'' -הראית לדעת כי ה' הוא הא 'אתה -בעולם מעולם 

גילוי שכינה עצום,  -אש, קולות ולפידים, ראינו את ההר בוער 

היעד הוא ארץ ישראל. בשום מקום  -אבל לא זה היעד שלנו 

לא נאמר למשה 'אעלה אתכם מעני מצרים אל הר סיני'. מה 

  -שכן נאמר הוא 

רַ֒  צְּ י מִּ ֵ֣ ֳענִּ ֮ם מ  כ  תְּ ה א  ֵ֣ ר ַאֲעל  לָוֹאַמֶ֗ ֒ם א  י  יִּ ּתִָּ֔ חִּ ַהֵ֣ ֙י וְּ ַנֲענִּ ּכְּ ץ ַהֶּֽ ר  ֶ֤ א 

ל י א  ֹ֑ בּוסִּ ַהיְּ י וְּ ֵ֖ ּוִּ ַהחִּ י וְּ זִָּּ֔ רִּ ַהּפְּ ֙י וְּ ֱאֹמרִּ ָהֶּֽ ש   וְּ ָבֶּֽ ב ּודְּ ץ ָזַבֶּ֥ת ָחָלֵ֖ ר  ֵ֛  5.א 

מדוע? כי שם נמצאת השראת השכינה בעולם. ארץ ישראל 

 -איננה כצרפת לצרפתים וכאיטליה לאיטלקים. זוהי 

ר ץ ֲאש   ר  י הֶ֤  'הֶּ֥  א ֶ֕ ינ ֹ֨ יד ע  מִֶּ֗ ֹּ֑ה ּתָ ש  ֹאתָ ֵ֣ ֵ֖יָך ּדֹר  הּ  'ֱאֹלה  יָך֙ ּבָָ֔ ֙  6...ֱאֹלה 

שם עם ישראל צריך לעבוד את אדמתו, לגדל את העצים ואת 

הפירות ולגלות איך השכינה שורה במציאות, כיצד היא שורה 

 -בתוכנו. 'כי אני ה' שוכן בארץ' 

י... ֵ֣ י ֲאנִּ תֹוָכֹּ֑ה ּכִֹּּ֚ ן ּבְּ ֵ֣ ֹכ  י ש  ֵ֖ ל 'הָ֔  ֲאנִּ ֶּֽ ָרא  ש ְּ י יִּ ֶּ֥ נ  ֹוךְּ ּבְּ תֵ֖ ן ּבְּ ֹכ ֶ֕   7.ש 

הדבר זה בא לידי ביטוי בשלמות רק בארץ ישראל, ולכן פשוטו 

פה, בסיני, וודאי שראיתם  -של המקרא בספר דברים הוא ברור 

קולות ולפידים אבל התפקיד שלכם הוא להגיע לארץ לרשת 

אותה ושם לגלות את השכינה. וכעת יובן אף מה שמוסיף 

  -המדרש שרש"י מביא 

כאשר התעכבתם שנה בהר סיני זה לא היה סתם. בשנה הזו 

התכוננתם ולמדתם איך לא מסתפקים בגילוי שכינה מלמעלה 

אלא מכינים אנו את עצמנו להיות ראויים להשכנת שכינה. 

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', לא בתוכו,  -'עשיתם משכן' 

ינה. לא בהר, אלא אגלה איך הם יהיו כלים הראויים לקבלת שכ

מה שברור הוא  -לא משנה מתי נצטווינו על עשיית המשכן 

שעשייתו הייתה לאחר העגל, ובזה תיקנו את חטא העגל 

והראינו שגילוי השכינה לא היה חד כיווני מלמעלה למטה אלא 

'עונש' שקיבלנו כתוצאה מהחטא היה -אנו בעצמנו הבנו שה

 .כדי להגיע את ארץ ישראל הכנה ותיקוןבעצם 'קורס' 

 כמצפן למשכןארץ ישראל 

'אני יודע שבמשכן  -את זה רואה יעקב אבינו ברוח קדשו ואומר 

במדבר לא יהיה ארץ ישראל. אני יודע שבזמן המדבר עדיין לא 

הכל יהיה שם מצופה זהב,  -ניתן יהיה לראות את ארץ ישראל 

ודווקא לכן אני צריך לדאוג שארץ ישראל כן תהיה הבסיס של 

באופן מכוסה. המציאות של 'ושכנתי בתוכם'  המשכן, גם אם

שנלמדת מהמשכן תבוא לידי שלמותה רק בארץ ולכן אני לוקח 

את עצי ארץ ישראל איתי כדי שישמשו מצפן, נקודת כיוון, 

WAZE ועם זה יקימו את המשכן. והבריח התיכון שיבריח את ,

הקרשים מקצה אל קצה יהיה עשוי מהעץ שנטע אברהם 

ראל וגילה את השכינה גם במקומות ובאנשים אבינו בארץ יש

הנמוכים ביותר שבמציאות, גם לערביים שמשתחווים לאבק 

 רגליהם. 

גם לפי הדעה השניה שהיה זה מקל הנדודים שאיתו אמנם 

דווקא הוא יהיה זה שיבריח  -יוצאים איתו מארץ ישראל לגלות 

את כל הקרשים במשכן ויגלה שבעצם נשארים כל הזמן בארץ 

'ועשו לי  -ראל וכאשר מקימים משכן זו רק הכנה למקדש יש

 מקדש', בנין בית הבחירה שיבנה במהרה בימינו.

 

  

 

                                                           
 שמות ג', י"ז. 5
 דברים י"א, י"ב. 6

 במדבר ל"ה, ל"ד. 7

 -מדי שבוע במייל הרשמה לקבלת "טועמיה" 

 http://eepurl.com/bC0OHn בכתובת:

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

https://haravelon.co.il/ 

פרשה בוואטסאפ, שלחו הלקבלת שיעור יומי קצר על 

 052-6071400-לנייד  שם ושם משפחה
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