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 העגל והמשכןחטא 
 היהודי  'מרדכיברוך '

ר' דודי בתחילת הדברים אני מבקש להקדיש את השיעור לע"נ 

 בתחילת פטרז"ל, שנ שמחה אנסבכרב"ר  י )מקס(ברוך מרדכ

חימשים. אף רבעים ו ,והניח שילשים ,השבוע 'זקן ושבע ימים'

הוא היה אוד מוצל מאש, יחיד מכל משפחתו, ואף שימש כעד 

 מרכזי במשפט אייכמן והיה כולו דמות של עוצמה יהודית

י על שם סבו ואחרי שהגיע לישראל מרדכ הוא נקרא. אמיתית

שם שרת בכל מיני מסגרות. לפני אירוסיו התגלה ששמו הוא כ

חותנו המיועד, סבי ז"ל שעל שמו אני עצמי נקרא, ודאגו 

 רבהן ל  הם פנולהוסיף לו שם כדי שלא יהיו שניהם באותו שם. 

זיע"א לרב מטשיבין  והן ,בענגיס זצ"ל, רבה של ירושלים

'גם ברוך יהיה' וכך הוסיפו לו  -ושניהם אמרו את אותו משפט 

 את השם ברוך על שמו מרדכי. 

. 'שושן פורים'בת בליל ש  ,הוא נפטר השבועכמה סמלי שהוא 

הביטוי של הוא היה . 'ברוך מרדכי היהודי'אצלי הוא תמיד היה 

אני זוכר את סיפורו.  עוד מילדותייותר מכל דבר אחר.  'היהודי'

בסלון אצלו מונחת ציצית קטנה שהוא כילד לבש והיא ארוגה 

הוא היה כאשר הם הגיעו לאוושויץ, הוא סיפר שבמגן דוד. 

. אמו ואחיו נספו שם, אביו עוד כמעט ללא בגדים עליונים ערום

רואה שם שני דברים; בתמימותו הוא שואל איפה  לפני כן. והוא

יהודי שמונה להיות אחראי שם בחור להניח את התפילין ואותו 

'פה לא  -ואמר  הלאה ילין, זרק אותםפלקח ממנו את הת

'. ...שואלים איפה שמים את התפילין. גם לי היו פעם תפילין

הוא סיפר את זה בכזו אהבת ישראל. כאשר הוא הבין שכדי 

תה צריך לומר שאתה יכול וכשיר לעבוד, להינצל שם במחנה א

צא בתוך והוא מ גד מאסירים קודמים שניספועליו איזה ב זרקו

בד. בהתחלה הוא חשב שזו איזו ממחטה אבל זה  מיןהבגד 

שעמד לידו הזהיר אותו 'זו ציצית!'. זו היתה ציצית רקומה 

 שאמא רקמה לילד שלה, ואת הציצית הזו הוא נשא כל ימיו.

רדכי באיזו ידיעה שהוא ברוך מאותנו, הוא לא נוטש  94ל עד גי

 על כל היהודים. ,הוא ממשיך ומגן על כל העולם וכעתהיהודי, 

 הרבה כוחות בתורה ובעבודה זכיתי וקיבלתי ממנו. זיע"א.
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 ות בראשוניםשיטשלש 

ס לפרשת כי תשא שהיא מעין נ כניהזו אחרי ההקדמה 

מתואר ציווי על המשכן לבין אלו בהן בין פרשיות ה 'הפסקה'

לפני שניכנס לחטא העגל אני מבקש כן. צוע של המשהבי

יוק מתי בד -שהעסיקה פרשנים רבים לעסוק בשאלת המפתח 

והכל ביחס  ,מתי הביצועו מתרחש הציווי על מלאכת המשכן

מתן תורה )ז' סיון(, חטא העגל )י"ז  -לתאריכי 'הציר' הבאים 

בתמוז( ויום הכיפורים )י' תשרי( בו מתקבלת סליחת הקב"ה 

 על החטא.

שנלמד אותן בראשונים וניות שלש דעות עקרבזה ישנן 

פרשנית ולמדנית. הדברים מבוססים על שיחה נפלאה של 

של הרמב"ן,  היא ההדעה הפשוט 1.הרבי מליובאוויטש זיע"א

לכאורה, יש סדר  ורה כולם היו צריכים לחשוב כמוהו;ולכא

פרשת תרומה באה מיד  -בתורה במהלך האירועים המתוארים 

כי 'לאחר מכן ו פרשת תצווהצמודה אליה ואחרי מתן תורה, 

כלומר הציווי על בנית המשכן  שבמרכזה חטא העגל. 'תשא

אחר כך כשהוא היה למעלה בהר, למשה היה במתן תורה, 

חטאו בעגל ואחר כך באה פרשת ויקהל שהיא מתרחשת 

יורד  שםבמוצאי יום הכיפורים אחרי שהקב"ה מחל לישראל, 

מעביר את הציווי על  הואמשה עם הלוחות השניים ולמחרת 

 םי כן לעם ומיד מתחילים בבניה. סדר הדברבנית המש

  -ההיסטורי, לפי הרמב"ן, היה כסדר הופעת הדברים בתורה 

לכולם ענין  ]משה[...ויתכן שהיה זה ביום מחרת רדתו. ואמר 

המשכן אשר נצטוה בו מתחלה קודם שבור הלוחות, כי כיון 

ונתן לו הלוחות שניות וכרת עמו  שנתרצה להם הקב''ה

ברית חדשה שילך השם בקרבם, הנה חזרו לקדמותם 

ולאהבת כלולותם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כענין 

ועשו לי מקדש ושכנתי  )לעיל כה ח(שצוהו תחלה, כמו שאמר 

 בתוכם, ולכן צוה אותם משה עתה בכל מה שנצטוה מתחלה.
 )רמב"ן, ויקהל, ל"ה, א'(

לקושי היחיד שבדבריו, שאם משה קיבל לכאורה מודע הרמב"ן 

 -את הציווי, מדוע הוא לא אמר אותו מיד לעם? והתשובה היא 

והוא נאלץ לעלות לארבעים יום  חטאו ישראל בעגלהם כי מיד 

 "אפתש פרה -כי תשא שבת פר'  
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ולכן כעת הוא חוזר ואומר להם  ים כדי לכפר על חטאם, פסנו

 את שנצטווה והם מיד עוברים לעשיית המשכן. 

  -שיטת רש"י, שמופיעה בפרשתנו, קצרה מאד וזו לשון רש"י 

אין מוקדם ומאוחר בתורה, מעשה העגל '. שה וגוויתן אל מ

ימים רבים היה, שהרי בי"ז  קודם לצווי מלאכת המשכן

בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה 

לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד 

 )רש"י, שמות, ל"א, י"ח(בניסן. 

הקב"ה  כלומר, בעת חטא העגל עדיין לא נצטווה משה ע"י

הם ניתנו אחרי לעשות משכן. הציווי והביצוע היו סמוכים ושני 

מהים מדוע רש"י נאלץ להשתמש בכלל החטא. פרשני רש"י ת

'אין מוקדם ומאוחר בתורה' שהרי היה יכול לומר כפי שיטת 

. אחד מהם מסביר שהקושי בדברי הרמב"ן הוא הרמב"ן

לנו  הסיבה שרש"י לא בחר בשיטה הזו. זה שהקב"ה מוחל

אחרי החטא ונותן לנו את הלוחות השניים זה יפה מאד אבל 

גה אחרת לגמרי נחנו יודעים שלוחות שניים זו מדר א

ן, אם כמהראשונים. כאשר נצטוו בני ישראל להקים את המש

זה היה לפני החטא, אז אולי הציווי הזה מתאים רק לאנשים 

חז"ל  .2שנמצאים במדרגה כזו גבוהה של אחרי מתן תורה?

ומרים שכאשר הגיעו למתן תורה לא רק שכל מה שחטאו א

במצרים תוקן ונמחק אלא 'שפסקה זוהמתן' לגמרי, כלומר גם 

 התכפר ,החטא של אדם הראשון, החטא העולמי הקדמון

הרמב"ן אמנם דיבר על  נגמר. העולם כולו הגיע למקום אחר.ו

 עובדה? אולי הציווי פג -אבל בזמן חטא העגל הקושי הזה 

באותו זמן שחטאו הם היו ות שניים. היה צריך לתת לוחש

כלה 'כ -נמצאים במדרגה נמוכה מאין כמוה  היו הםרשעים, 

, זה שורש כל החטאים, ולכן דעתו של 'המזנה תחת חופתה

רש"י היא שמשה היה צריך לשמוע ציווי נוסף שעכשיו כאשר 

הם בעלי תשובה הם זוכים לקבל את הציווי מחדש. אבל בזמן 

של חטא העגל, כאשר אמר הקב"ה למשה 'הרף ממני 

מאד זה הקב"ה בכלל לא רוצה אותנו במשכן. ואשמידם', 

הגיוני, ולכן לדעת רש"י, הציווי על המשכן ניתן לבעלי תשובה. 

 פג תוקפו.  -הציווי שניתן בהתחלה לצדיקים גמורים 

)אחת מתוך שתיים שמובאות הדעה השלישית היא בזוהר הקדוש 

ר בתורה, חואין מאוחר ומא , ולפיהם, ודווקא זו הפחות מוכרת(ש

כבר במתן תורה, לפני חטא  ניתנומר גם הציווי וגם הביצוע כלו

אבל עוד  ,העגל. החטא היה אחרי שבנו את המשכן, את הארון

ביום כיפור זה מה שהיה לא היה ניתן להכניס את הלוחות! ו

עת הזוהר הכל ק. לדלא מובא בזוה"כלל סיפור נפרד ש

 מתרחש לפני חטא העגל.

יפהפיה בפרשה  דרך אגב, הזוה"ק מעגן את שיטתו בנקודה

  -שלנו. אהרן אומר לאנשים שרוצים לעשות את העגל 

                                                           
ור מי וזה הפוך ממה שפעמים רבות התרגלנו לחשוב שהמשכן בא רק עב 2

 שכבר חטא.

ֶ֑ם  ... יכֶׁ תֵׁ ֶ֖ם ּוְבנ ָּֽ יכֶׁ נֵׁ ם ּבְ יכֶָׁ֔ י ְנש ֵׁ ֵ֣ ְזנֵׁ אָּ רּ֙ ּבְ ב ֲאש ֶׁ הָָּ֔ י ַהזָּּ ֵ֣ ְרקּוּ֙ ִנְזמֵׁ ָּֽ ּפָּ

י ָּֽ לָּ ִבֶ֖יאּו אֵׁ  )שם, ל"ב, ב'( ְוהָּ

שואל הזוה"ק, למה הם היו צריכים להביא זהב דווקא 

ממצרים, ויש להם המון זהב מביזת  מהאזניים? הרי עכשיו יצאו

שיוציאו מהמחסנים את כל האוצרות. אז  -מצרים ומביזת הים 

זהב לא נשאר להם  - עונה על כךוהוא למה דווקא מהאזניים? 

במחסנים כי את הכל הם כבר נתנו כתרומה לבניית המשכן. 

אלו אנשים שקיבלו  -לכן לפי הזוה"ק יש כאן סתירה עצומה 

את התורה וכבר בנו בתשוקה את המשכן ובכל זאת חטאו 

 עכשיו בעגל!

 ר בונה משכן"צבו

רמב"ן, רש"י והזוה"ק. אנחנו יודעים  -עד כאן שלש הדעות 

שאלו ואלו דברי אלקים חיים וכשמגיעים למושג הזה צריך 

נה בשלש דרכים במקביל. להבין שהפשט אינו שהמשכן נב

אחד ובאופן אחד, אלא הכוונה  ל הוא נבנה במועדעוברור שבפ

ואף את  -העמוקה בזה היא שכדי להבין את מושג המשכן 

צריך להבין שיש כאן שלש דעות  -המושג 'בלבבי משכן אבנה' 

שעוסקות בשלשה חלקים פנימיים בתפקיד המשכן וייעודו. מי 

 בונה את המשכן, מי אני כשאני נכנס למשכן.

מה; לפני חטא העגל ה מדהיקרהרבי מליובאוויטש אומר הב

היינו במדרגת צדיקים לכל דבר, ולפי הזוה"ק, את המשכן ציווה 

הקב"ה לבנות מהאנשים שפסקה זוהמת העולם מהם באותו 

נפלו בעגל. כל אדם יכול כן רי זמן. נכון, לא לעולם חוסן ואח

לעומת זאת, לפי רש"י, את המשכן צוו ובנו בעלי פול. יל

י הראשון ניתן לצדיקים אך הוא תשובה, ואילו לפי הרמב"ן הציוו

לא פג בעת חטא העגל, כלומר הוא עומד בתוקפו המלא גם 

לרשעים! אמנם כדי לבצע את הציווי ולבנות את המשכן צריך 

להיות בעלי תשובה אבל אפשר להשתמש באותו ציווי שהיה 

לוחות שבורים, 'הרף ממני  -ן וכנ תקף גם בזמן שהיו רשעים.

לפי הרמב"ן, שאת המשכן לא בונים  ואכלם', אבל ברור למשה,

בעלי תשובה שאחרי יום הכיפורים רק צדיקים )בלבד(, גם לא 

אלא גם מי שנמצאים בעיצומו של חטא העגל כלולים בציווי 

זה לא משכן  לא היו גירושין, הציווי תקף. 3של בניית המשכן.

 . ממש אלא זה אותו משכן -'לוחות שניים'  אלו לאסוג ב', 

בפרשת  הרבי בנושא אחר אבל דומה; את השיחה הזאת פתח

להביא  לנו תרומה, בתחילת הציווי על נדבת המשכן, נאמר

'זהב וכסף ונחושת'. ויש שאלה ידועה שרבים מהמפרשים 

 4במשכן היה כלל ולפיו 'אין עניות במקום עשירות', -שואלים 

כלומר הכל היה צריך להיות מפואר ובעושר, לא 'להתקמצן'. אז 

גם אם אפשר שהכל יהיה זהב, למה צריך למה צריך נחושת? 

 נחושת, מתכת פשוטה יותר?

במקדש הייתה הלכה מרתקת, שאחרי שחיטת קרבן התמיד 

ולפני הקרבתו היה מפשיטים ממנו את העור. כדי שההפשטה 

 פורים.יכל זה יופיע רק אחרי יום האם בפוע גם 3
 .חות, זבחים ועודמנ שבת, – מופיע במקומות רבים בש"ס 4
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, והיו עושים את הרבה את הכבשתהיה קלה ונוחה היו משקים 

הרי זה מכוס של זהב, אפילו לא של כסף! אז אם דבר כזה, ש

למה  -לכבש בוודאי אין שום העדפה באיזו כוס ישקו אותו 

מסביר הרבי שיש כאן שלשה חלקים  5השתמשו בנחושת?

כמו הזהב, בעבודת ה'. הנחושת היא חלק מהמשכן בדיוק 

 ,נחושת מלשון נחש. הנחשים והיא מייצגת את הרשעים.

היכו בשנה הארבעים את ישראל במדבר,  ,אנחנו זוכרים

יוזמתו עשה אותו לעשות נחש ומשה מ הקב"ה צווה למשה

על לשון'. הנחושת מתארת את המתכת  נחושת 'לשון נופל

הנמוכה ביותר. יש דיון בחז"ל האם זהב חשוב הפשוטה ו

מהכסף או שהכסף חשוב יותר. הגמרא אומרת שהזהב חשוב 

מהכסף. אי אפשר ללכת  )'חריף'(יותר אבל הוא פחות סחיר 

ות מסמלות הנחושת למכולת עם מטילי זהב. כך שלש המתכ

 את הרשעים, הכסף את הצדיקים והזהב את בעלי התשובה.

 הצדיק צריך משכן גם

אנחנו יודעים שיש הבדל בין הצדיק לבין בעל התשובה. הצדיק 

הוא זה שכבר ניצח את היצר הרע וזה היה המצב של עם 

ישראל אחרי מתן תורה ולפני שחטאו בעגל. כשהאדם נמצא 

הוא סובר  ש,מליובאוויטבמדרגה כזו גבוהה, אומר הרבי 

בשבילו זה שהוא צריך לעסוק רק בעניינים רוחניים. לפעמים 

בזבוז לעסוק בגשמיות. המשכן הוא לקחת גשמיות ולקדש 

אותה, אבל הוא סבור שיהודים שנמצאים במדרגה נמוכה 

הם זקוקים לעבודת  ,כיון שהם עוסקים בענייני העולם ,ממנו

ניינים הגשמיים ולעשות 'ועשו לי מקדש' כלומר לקחת את הע

מהם דירה להשי"ת. 'בכל דרכיך דעהו', להכניס קדושה בענייני 

הפרנסה, כי אם הם לא יעשו כן הם עלולים לשקוע בעניינים 

ן הגשמיים האלה, בדברים המותרים ואף ליפול בזה לאחר זמ

סבור שהוא כבר שונה. הוא כבר  ,הוא הצדיק ,. לעומת זאתח"ו

הוא צריך לעסוק בעבודת צדיק ונמצא במקום רוחני, מדוע 

'ועשו לי מקדש', בדברים גשמיים? מה לו ולגשמיות? על כך 

שגם כאשר היו ישראל  ,באה הדעה השלישית, של הזוה"ק

היה להם  ,שכאשר פסקה זוהמתן ,בדרגה של צדיקים גמורים

ך לעסוק בענייני צרי , כדי ללמדם ש'ועשו לי מקדש'הציווי של 

אם אתה  ,כי קודם כל -אתה צדיק גמור  העולם הזה גם אם

נתאווה 'מתנתק מהגשמיות אתה פועל נגד רצון הקב"ה, כי 

יש פה אף חוץ מזה . אבל 'הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתוניים

  -דבר חמור יותר שיכול להיגרם 

]אף אם מדובר  כיון שבכל זאת הנשמה שלי היא בגוף גשמי"

]חיסון  יםובעל כרחך אתה זקוק לעניינים גשמי בצדיק אמיתי[

אם תהיה עסוק רק ברוחניות ולא תעסוק , ראשון, חיסון שני...[

]והרבה פעמים אנחנו  בבירור,כלל בזיכוך הדברים הגשמיים, 

אז הגשמיות שלך עלולה להביא אותך שבסוף  טועים בזה[

אתה תהיה אדם חצוי  ."היא תהיה ההיפך מהתכלית הרצויה

. ע מה עושים איתוחצי רוחני וחצי שני גשמי שאתה לא תד -
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 יתדות החצר היו נחושת, מזבח העולה היה נחושת, הכיור וכנו גם כן.

שאחרי מאה ועשרים  -זו התפיסה הרוחנית בהודו  ,להבדיל

שנה הגוף הוא בסך הכל כלי שצריך לשרוף אותו, והעיקר הוא 

 הנשמה, לעוף בשמיים.

 - 6תנו את הזהב למשכן ובנו את המשכןאותם אנשים שנ

הם השתמשו בו לחטא  משכןעוד צורך בזהב ל כשלא היה 

שמיות ש בסופו של דבר איך לברר את הגהעגל. כי האדם מחפ

חלק הצדיק שבכל אחד שלו. זה שיעור כל כך חשוב עבור 

 מאיתנו. 

 רשעים במשכןהובעלי התשובה מקום 

ואנחנו מכירים סיפורים של  -אבל אז יכול לבוא בעל התשובה 

תי י 'חבר'ה אני כבר הי -ולומר  -בעלי תשובה, סיפורי אמת 

בסרט הזה. אולי אתה הצדיק צריך לומר 'אפשי ואפשי אבל מה 

, אבל אני כ', כ"ו()ספרא ויקרא  שאבי שבשמיים גזר עלי'אעשה 

העישונים. זה בכל כבר הייתי בכל הלכלוכים, בכל התאוות ו

סגור תאיכס גדול. אני לא צריך את הדברים הגשמיים האלה. 

שלי, תנתק אותי מהגשמיות ותן לי להתרומם,  'כולל'אותי ב

ובחרתי  - לעוף. הרי בגשמיות השקעתי את מיטב שנותיי

לא התנסו בדברים האלה אולי  הצדיקים שמעולםלהתנתק. 

שרוי בתשובה הרי אני כדאי שישמרו עם גשמיות טהורה אבל 

מתמדת, אני רחוק מהרע ומואס בו'. על זה באה הדעה השניה, 

של רש"י, שאומרת דווקא ביום הכיפורים, ביום שנאמר בו 

לראשונה 'סלחתי כדבריך', דווקא אז נאמר הציווי על המשכן 

דע לך בעל 'הכפרה השלמה, ואז ה וכי רק אז באה התשוב

יקר, שאם אתה לא תרים את הגשמיות אתה פתאום  התשוב

 .'ף מאיפה שאתה נמצא לצד ההפוךפתתעו

אבל המשותף גם לאלה וגם לאלה הוא שאנחנו מסכימים 

שצדיקים ובעלי תשובה יכולים וצריכים לבנות משכן, אבל 

  -מה להם ולבניית המשכן?  -רשעים 

מַ  ע אָּ ש ָּ רָּ י ְולָּ ר ֻחּקָּ ךָּ ְלַסּפֵׁ י ר ֱאל ִהים ַמה ּלְ א ְבִריִתי ֲעלֵׁ ָּ ש ּ ַוּתִ

  .)תהילים נ' ט"ז( .ִפיךָּ 

קודם כל תעשו תשובה, תצאו מהטינוף שלכם! לך תנקה את '

משכן, אנחנו הת י . ואפילו לא בבני'עצמך מהחטאים ואז תבוא

'מה אתה קשור  - גם מהחיים מכירים את המשפטים האלה

שאדם  םה רוצה ללמוד תורה, אתה?', משפטי לתורה? את

אומר לעצמו או שומע מאחרים. נכון יש דרשות יפות שתורה 

מתאימה לכולם וכו', אבל איך זה מתאים בכלל לך? קודם לך 

 תעשה תשובה ואז נדבר איתך. 

שגם רשע מחוייב במצות תלמוד מופיע בשו"ע הרב בהל' ת"ת 

שהוא באמצע החטא, באמצע הביס של  אפילו תורה,

עדיין הוא מחויב בתורה והמאור שבה  -הסנדוויץ' הלא כשר 

יכול להעצים אותו לגמרי. האם בזמן חטא העגל פג תוקף הציווי 

של בנית המשכן, או שאותה מצווה של הצדיקים קיימת גם 

 זו שיטת הרמב"ן. -בנחושת, ברשעים? 
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ת זה לעומק כי אפשר שחייבים ללמוד א להדגישואני מבקש 

לחשוב שהצדיקים  ,לחשוב שזו חולשה אנושית, יהודיתח"ו 

ם של אנשים, בעלי התשובה הם אנשים אחרים הם סוג מסוי 

והרשעים ברור שאלו השכנים החילוניים שהולכים להפגנות... 

המושג של 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' משמעו באמת אבל 

 ! שבכל אחד מאיתנו קיימים שלשת החלקים הללו

 יסורו ממנולא 

את לוחות  הכניסוהרבי מביא שם דוגמא מהארון. אל הארון 

את הלוחות גם אלו של בעלי התשובה, יש בו  -הברית השניים 

של הצדיקים, אבל  -הראשונים, אמנם שבורים אבל ראשונים 

ל הרשעים, ורק אז הוא ש -יש בו גם שברי הלוחות הראשונים 

היו נושאים  כתוב שלכל כלי המשכן היו בדים בהםארון שלם. 

  -ציווי מפורש לבדים  שיאותם. אבל רק בארון 

ּנוּ  ָּֽ ּו ִמּמֶׁ ֻסרֶ֖ א יָּ ים ל ֹ֥ ֶ֑ ּדִ ּו ַהּבַ ְהיֶ֖ ָּֽ ן יִ ר ָ֔ אָּ ָּֽ ע תּ֙ הָּ ַטּבְ  )כ"ה, ט"ו( .ּבְ

האמת, כאשר מציירים לנו את כלי המשכן, הבדים לא כל כך 

, שהבדים יהיו בארוןים תמיד. למה דווקא זה מופיע רק מודגש

הקודשים ולפעמים  כי הארון נמצא בתוך קודש -? קבועים בו

כאשר אתה שם, בפנים, אתה מרגיש שאתה מנותק, אתה 

ובצדק, שבשביל לגדול אתה צריך להתנתק ממה שיש  ,מרגיש

בדים של בחוץ. זה נכון אבל אם בארון שלך אין 'פק"ל' קבוע 

אמיתיים שבך נכנסים שלא יסורו ממנו אז לא כל החלקים ה

 לקודש.

עם לבוש מקדש לעבוד ב חשבתי לעצמי, שכהן גדול מגיע 

המעיל, כליל תכלת, ובשוליו 'פעמון זהב ורימון' שצריכים 

שם  ןימנכושניים רימונים,  םלעשות רעש. למה? יש שם שבעי 

שהרימונים ע"פ חז"ל המפורש בן ע"ב אותיות. רש"י מסביר 

 -מסמלים את הריקנים שבישראל עליהם 

לו ריקנין אפי 'כפלח הרמון רקתך'ריש לקיש אמר: מהכא 

 )סנהדרין, לז ע"א( .מצוות כרמון שבך מלאין

מסמל את בעלי התשובה,  ,כפי שנראה עוד רגע ,הזהב

והתכלת הדומה לשמיים ולכסא הכבוד היא הצדיק, כליל 

וא נמצא במדרגה הגבוהה האלא  'וןקיחטא ות'תכלת. אין בו 

כל אחד מאיתנו חי את  -של 'פסקה זוהמתן'. וצריך לזכור 

את המשכן רק מחלק  שלשת השלבים הללו.  וכשהוא בונה

 אין זה משכן. -אחד בלי האחרים 

 וכסףזהב 

                                                           
לא היה העולם ראוי : אמר רבי שמעון בן לקיש" -שמות רבה כ"ה, א'  7

: בשביל המשכן ובשביל בהמ"ק, שנאמר? ולמה נברא להשתמש בזהב
 ."ןההר הטוב הזה והלבנו ()דברים גכמה דאת אמר , בוזהב הארץ ההיא טו

 .אותו בכל הברכותלא לפני שהוא מצייד  8
 (ישעיה סג, טז) א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מ"ד" -עי' שבת, פ"ט:  9

יכירנו אתה ה' אבינו 'כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא 
גואלנו מעולם שמך'. לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו 

אימר ליה ליעקב  -לי, אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך. אמר 
דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו, אמר ליה בניך 

כסף. ההבדל ביניהם הוא זהב והה לונדבר עבואו נקדיש רגע 

כמות שהוא. הראו לי  הוא יישארשזהב יכול לעבור הרבה, אבל 

לא מזמן תצלום של מטבעות זהב עתיקים בני אלף שנה או 

כל כך הרבה יותר שנמצאו בים ליד קיסריה ולמרות שהם היו 

ו כמות שהם. לעומת זאת הכסף הם נשאר -במים ובמלח מן ז 

הוא סחיר יותר מהזהב ולכן מצד שני כבר באויר משחיר, אבל 

 הוא איננו נחושת() מסוימת יש בו חשיבות -יש לו שני 'פלוסים' 

עומת הזהב שהוא רק חשוב אבל לא סחיר. והוא גם סחיר, ל

ראוי לזהב והוא נברא רק היה חז"ל אומרים שהעולם כלל לא 

-ש. מבחינה רוחניתכדי שיהיה זהב במקד 7בשביל המשכן,

פנימית, הכסף הוא החסד והזהב הוא הגבורה, כי הזהב באמת 

לא מתחשב בעולם. הוא חשוב, הוא נשמר אלפי שנים בתוך 

לא מעניין אותו אם העולם מעריך אותו או לא, אם אבל הים. 

ויצא ממנו. הוא הזה הוא משתמש בו או לא. הוא היה בעולם 

אדם נכסף למשהו. עמוק וגדול מהעולם. הכסף הוא כיסופין, 

בספרות הפנים כתוב שאברהם היה כסף ויצחק זהב. לכן 

תמו אותם י אברהם, מידת החסד, חפר בארות אבל בסוף ס

פלישתים. לעומת זאת יצחק, מידת הגבורה, זה שנראה לנו 

שזה לא משנה לאן  שוב ושובמנותק מההוויה, מגלה כתמיד 

יא ומאיפה תזרוק אותו כי בסופו של דבר הוא יצליח להוצ

מים מכל יוציא מאה שערים ו יימצאממעבי האדמה זהב. הוא 

באר. לכן יצחק לא ויתר על עשו בנו. הוא לא יכול היה לגרש 

למה ששרה עשתה להגר כשגרשה אותה.  ניגודאת עשו, ב

ודואג  - 8את יעקבדווקא הוא משאיר את עשו אצלו ומוציא 

להוציא מתוך עשו את התוכן הפנימי שלו. ואם זה לא יופיע 

וגם אם עכשיו יוצא  מובטחנו שלעתיד לבוא זה יופיע. -עכשיו 

מחלציו עמלק, הרי ש"מבני בניו של עמלק למדו תורה בבני 

ם היום ויבואו אל אבר  . הוא הזהב, וכשיבוא)סנהדרין צ"ו:(ברק" 

ואל יעקב ויאמרו להם שבניהם חטאו, אברהם ירים ידיים, יעקב 

יצחק  9ישראל.ילחם על עם  ,ורק יצחק, הבן הנעקד ,ירים ידיים

בעלי התשובה האדירים שבאמת מסתכלים הוא הוא הזהב. 

כשיש לי שאלה  -כבר על העולם מבחוץ. ובואו נדבר דוגרי 

בהלכה, אני אלך אל הצדיק ולא אל בעל התשובה, נכון? הוא 

 קשור לעולם. הוא בא לעולם, הוא ממשיך את החסד בעולם. 

 הנחושת

רק מופיע  כלי אחד השאירו מחוץ למשכן והוא -זה געוואלד 

בפרשתנו, פרשת כי תשא. הכיור וכנו. כשבאים למשכן עוד 

ור, ליד המזבח בצד. והכיור לפני שנכנסים פנימה נפגשים בכי

, 'המראות הצובאות'חושת ולא סתם נחושת אלא מנמעשוי 

אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך. אמר לא בסבי טעמא  ,חטאו
אמר לפניו רבש"ע בני  ,אמר לו ליצחק בניך חטאו לי .לא בדרדקי עצהו

 (שמות ד, כב) בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם ?ולא בניך
ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של אדם  ?!בני בכורי עכשיו בני ולא בניך

דל כ"ה  ,דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין ,שבעים שנה
הכסא  דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית ,דלילותא פשו להו כ"ה

אתה סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא  אם ,פשו להו תרתי סרי ופלגא
פתחו ואמרו  .קמך ואת"ל כולם עלי הא קריבית נפשי ,עלי ופלגא עליך

  ."...)כי( אתה אבינו

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A1%D7%92_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%93_%D7%9B%D7%91
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אלו ששימשו ליצר הרע ומשה רבנו כלל לא רצה לקבל אותן 

יים . ומה עושים בכיור? איתו מקדשים ידכתרומה למשכן

 ורגליים!

תכל'ס  -בואו נצא לרגע לטיול דמיוני במדבר, אל המשכן 

לה, ממעוף עממרשים. לא ממבט מל כל כך המשכן לא נראה 

הוא היה מכוסה שם הציפור, כי מלמעלה הוא כן מרשים. 

מכסה עורות תחשים, חיה שנבראה רק אז בימי משה, ששמה 

מי  -שהיתה ששה בכל הגוונים. ושאלתי את עצמי  10'ססגונא',

רואה את המכסה הזה? הרי הוא היה רק מלמעלה, ועוד לא 

המציאו את הרחפנים. רק הקב"ה רואה את זה. הוא רואה את 

אגב, על האפוד היו שמות כל בני ישראל על הלב  כל הגוונים.

רק בשביל הקב"ה, כי  -אבל גם על הכתפיים 'לזיכרון לפני ה'' 

 את זה. כשהוא רואה את זה אז גם אני יכול לראות 

ם בכלל. 'יריעות עיזים' מי הקירות שלו לא מרשי -נחזור למשכן 

, ...(ב"ה )ואני מכיר קצת עיזים, יש לנו פה במגדלמרשים דבר זה לא 

הכל נחושת! ומה עם המראות  -אחרי זה כשנכנסים לחצר 

היפים שסיפרו לנו על כלים מזהב? לא רואים כלום. וגם 

המשכן,  האדנים של עמודי החצר, עליהם מיוסד כל חצר

הרבה פעמים  - נגיד משפט אולי לא יפה כל כךעשויים נחושת. 

כי אחרת בשביל להיכנס למשכן אתה צריך כזאת מצח נחושה, 

'אתה כזה חצוף, אתה נחש. לך קודם כל למקווה,  -יאמרו לך 

תתחיל לטהר את עצמך לפני שאתה בכלל מבקש להיכנס 

 לפה'. 

  -כשרש"י מגיע למזבח הנחושת הוא אומר 

לכפר על עזות מצח, שנאמר ומצחך ת אותו נחושת. וצפי

 )רש"י שמות כ"ז, ב'( .)ישעיה מח, ד( נחושה

זה לא רק ביטוי שלילי. זו הנחישות. גם יריעות  'מצח נחושה'

יש גם נכון, העיזים נקראות כך כי הם עזות וחצופות.  -עיזים 

, אבל הוא בכל זאת נמר. והעז? היא )הוי עז כנמר'(נמר שהוא עז 

בל היא חצופה. כדי . בסך הכל 'אוכלת ניילונים'... ארק עז 

להיכנס למשכן אתה צריך נחישות, אתה ניגש לכיור הנחושת 

ור לקדש ידיים ורגליים גם יחד. את עולם המעשה והדיב

 עם המראות הצובאות בכיור הנחושת. -והמחשבה יחד 

למה יש נחושת במשכן? כי זה יופיו של המשכן, כי משכן מזהב 

 ל!הוא איננו 'ושכנתי בתוכם' בכל וכסך ללא נחושת

ר, זו שמביאה צחז, תסתכל היטב אל הפרוכת שבקצה האבל א

ותראה את אדני הכסף,  ,אל העזרה ,אותך את המקום הבא

ורגליים תראה  כסף למעלה, ואז אחרי שקידשת ידייםחשוקי ה

, את מה שאתה יכול לראות, מה שקצת רחוק בך גם את הזהב

יותר. ודע שיש שם בפנים גם את מה שאינך יכול לראות. 

 שלך וכשתגיע בסיור הוירטואלי הזה פנימה אל קדש הקדשים

ותראה את הארון העשוי עצי שיטים ומצופה זהב, תוודא שבדי 

ון לא סרו ממך, ואתה לא עף לאיזו ממלכה קסומה האר

, ואתה מודע לנחושת ואתה יכול בכרטיס אותיומנותקת מהמצ
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'עובר ושב' לצאת ולהיכנס, לעמוד בחוץ ביום הכיפורים 

ולהתפלל שהכהן הגדול שבקודש הקודשים ייכנס ויצא בלי 

 פגע.

 ייםלהים ח-ואלו דברי אאלו 

את להקדים לעיסוק בחטא העגל פתחנו ואמרנו שמטרתנו היא 

 ההבנה מתי הוא כלל מתרחש. כי הלימוד הזה הוא ההקדמה

טא העגל. איך מגיעים החשובה להבנה של מה קורה בעצם בח

שכבר בנו אתמול  אנשיםלחטא הזה על פי שיטת הזוה"ק 

אזניים כי את כל משכן והזהב היחיד שנשאר להם הוא זה שב

. ואיך יכול להיות שבחטא העגל, הזהב שלהם הם נתנו למשכן

ממשיך התוקף של הציווי לבנות את המשכן, כפי שמלמדנו 

ולמה באמת בחר רש"י לומר שפשוטו של מקרא הוא  הרמב"ן

בעלי תשובה, והציווי מכולנו להיות הנדרשת לעסוק בשאיפה 

 ת יום הכיפורים.למחר  םוהביצוע באי 

שליט"א, דונולו -רבי מספינקאראיתי ממש היום דיבור מה

כתוב  - רבי אשר פריינד זיע"א ,שסיפר ששאל פעם את רבו

שארבעה נכנסו לפרדס והיו הם כולם ענקים אך שלשה מהם, 

חוץ מרבי עקיבא, סבלו מאד מכניסתם זאת. אחד נטרפה 

קיבא נכנס ויצא דעתו, אחר קיצץ בנטיעות ואחד מת, ורק רבי ע

כתוב בחסידות שהוא לא רק יצא בשלום ובשלום. איך זה קרה? 

הם נכנסו והלכו  -על זה ר' אשר  ענהאלא גם נכנס בשלום, 

 ס עםנ לחפש דברים גדולים ונשגבים ורק רבי עקיבא נכ

רצה ו היההוא ארבעים שנה של רשעות, של עם הארץ ש

לנשוך תלמידי חכמים כחמור. הוא נכנס עם הכל, עם כל 

ורק כשאתה נכנס עם  ,פנימי הוא נכנסחושת, בשלום הנ

 אפשר לצאת גם בשלום. ,הנחושת והכסף והזהב יחד

 ,ז"ל ואסיים בור' ברוך מרדכי אנסבכר פתחנו בדודי האהוב 

בציצית שהלכה עם דוד מקס שבעים וחמש שנה, ועם הילדים 

שראה שזורקים את התפילין שלו ובכל פעם שהוא סיפר את 

את המקום שהם כך תפס זה הוא כל כך אהב אותם, כל 

איש 'את הכל. בה הוא ידע לחבר לו שתמימות שנמצאים, ב

הוא מי שיודע להיכנס בשלום דרך יריעות העיזים  'יהודי

 והנחושת, לעלות עם הכסף והזהב ולצאת בשלום בלי פגע. 
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