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  יקהל פקודי שבת פרה ות השבוע פרשת ופרשגיעות מנ

  
הפעם שתי  , הקבוע השבוע לפי הסדר בע"ה נקרא את פרשות .מרובת פרשותשבת  השבת היא

לכבוד את פרשת פרה  נקראמפטיר ל. את ספר שמות ובכך נסיים ויקהל ופקודי  -פרשות ברצף 
בית המקדש ללרגל עליה ההמשכן ותזכורת לחובת ההיטהרות בזמן . כניסת חודש ניסן בשבת הבאה

  .בכדי להקריב את קרבן הפסח מתוך כוונה שהקב"ה יטהר אותנו במהרה ונזכה להשיב ימינו כקדם
  

ונסיים את הנושא להפעם בנושא מלאכת המשכן כבשבתות האחרונות השבת נמשיך לקרוא 
ֲעֹבַדת, ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד; ַוַּיֲעׂשּו, ְּבֵני -ָּכל ַוֵּתֶכל"  : בפרקים לט', מ'על סיום בניית המשכן  כשנקרא

ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה ָעׂשּו ֹאָתּה ָלאָכה,ַהּמְ -ָּכל-ֹמֶׁשה ֶאת ַוַּיְרא ...ֹמֶׁשה, ֵּכן ָעׂשּו-ֶאת 'הֲאֶׁשר ִצָּוה  ְּכֹכל ֵאלִיְׂשָר 
שעולות הרב יונתן זקס מציין  " ַהְּמָלאָכה-ַוְיַכל ֹמֶׁשה, ֶאת ...ֵּכן ָעׂשּו; ַוְיָבֶר ֹאָתם, ֹמֶׁשהה'  ִצָּוה

ספר בראשית תחילת ה בהבריאלסיום  , בין סיום מלאכת המשכן כאן בסוף ספר שמות אסוציאציות
ים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְמַלאְכּתֹו קְיַכל ֱאוַ  . ְצָבָאם-ָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ְוָכלַוְיֻכּלּו הַ "  : כך קים המוכרים כלפסוב

יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש -ים ֶאתקַוְיָבֶר ֱא ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ֲאֶׁשר ָעָׂשה; ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל
בעיקר בשל מילות ,  רב" יש דמיון  ים ַלֲעׂשֹותקָּבָרא ֱא-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ֹאתֹו:

מלאכה , עבודה , ויכל , ויברך . זוהי דרכה של התורה להראות  -המפתח המופיעות בשני הקטעים 
על הקשר בין שני האירועים הגדולים הללו . בריאת העולם ע"י הקב"ה אירוע עולמי ראשון 

קשר ברבים עסקו והתעמקו  .בית ה' ע"י העם הנבחר בניית ,מנגד כהשלמה .בחשיבותו לעולם כולו
בניית משכן לע"י ה'  וההבנה שיש זיקה בין בריאת העולםבשני הקטעים האלו רמזים בוהעצום 

  משכן עולם זעיר בפני עצמו. מפרשים הרואים ביש  ע"י עם ישראל . 'הל
  

א ׇכל"   י הקב"ה זקוק לבית ? הריכו ,לה'בית  –דרישה להקים משכן הסיבה לעומדים על רבים  ֹ֥  ְמל
ֶרץ ְּכבֹוֽדֹו לא חיכו ו דודיםשנות נ 39" ומדוע היה דחוף להקים משכן עוד במדבר כשלפניהם  ָהָא֖

 איןמדוע  ? אחד לתפילה ועבודה לה'כינוס מה הסיבה להקים מקום  ? כניסה לארץלשעה טובה ל
   ? כפי שהיה בזמנם ראוי שיבחר האדם ואתר ה' בכל מקום  אפשרות לעבוד את

  
                  .ה'חשוב לאדם אל מסביר שזהו תהליך של התגדלות באמונה ויצירת מקור קשר הרב שטיינזלץ 

  המוני בית ישראל .כל יחד עם  מקום אחדלמאזור הנוחות שלו הבודד ועולמו הפרטי מ היהודי יוצא 
ריכוז של  , מלמטה. עבודה עבודת ה'להתעוררות של עם ישראל ררת ומעודדת היציאה הזו מעו

רחמים הרצון והבכדי שיתקבל יחד יוצר חוזקות עצומות ומעצים אותם מאנשים רבים רצונות רבים 
הדרישות מעם ישראל שונות מעמי העולם , סטנדרט גבוה יותר וכך היחיד מגיע לדרגות  .מלמעלה 

  הרבה פחות .היה מסתפק בוסביר שע אליהם לבדו שלעולם לא היה מגי
סדרת היה אומר שרק לאחר שעם ישראל יגיע אל ארצו ואל נחלתו לאחר כיבוש הארץ וה ןההיגיו

זקוק אולם עם ישראל  .ועניבנו בית מקדש לתפארת ולא אוהל נייד צעירה הצהמדינה מוסדות 
שתגבש אותם ותאחד אותם בניגוד  תםאותם רוחנית שתחזק אוושתמשוך מהות קדושה שתרים ל

  . יתאינדיבידואל לעבודת ה' אישית
אולם יש  ,רבות תיובהזדמנוהעם התלונן ,קיטר  .פעמים רבות באמונהוטעה עם ישראל נכשל כידוע 

שפע של רצון טוב מה שיצר למטרות חיוביות התאחד כאיש אחד בלב אחד שהוא לציין לזכותו 
כדי עבודה משולבת עם יצירתיות בתנאי  ית מאחד תוךשיצרו הקמת ב אנרגיות חיוביותו משאבים

שהיה זרם עצום של מתארת הפרשה  ....)קה רעה יוללא פוליטללא העסקת עובדים זרים מדבר (
ְרִּבים ָהָעם ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר, מַ -ַוּיֹאְמרּו ֶאל" נאלץ לבקש להפסיק את זרם התרומות  נדיבות עד שמשה

עֹוד -ַיֲעׂשּו-ַוְיַצו ֹמֶׁשה, ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאֹמר, ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל...  ְלָהִביא, ִמֵּדי ָהֲעֹבָדה ַלְּמָלאָכה
הקמת המשכן " .ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה; ְוהֹוֵתר ַהְּמָלאָכה-ְיָתה ַדָּים ְלָכלְוַהְּמָלאָכה, הָ ...  ְמָלאָכה, ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש

אפילו באזור נידח כמדבר ובטח יש לפעול לא צריך לאבד זמן ולחכות , .ה' הרבים לעבודתסחפה את 
מקדש " ועשו לי לקיים "נדרש  "תי בתוכםנ"ושכ לקייםבכדי לזכות בהשגחת ה' ו .בארץבטח ו

  .ובכל זמןאתר ואתר בכל 
 שבת שלום

  שלר איתן
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


