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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

 


