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 פרשת השבוע ויקהלנגיעות מ

 

 ,שבתת הוומצבוחוזר ני ישראל וממשיך עדת במקהיל את המשה אודות  ַוַיְקֵהלפרשת בנקרא בע"ה השבת 

 . פרטי מלאכת המשכן ופירוט הכלים השוניםבך ימשומנדיבות הלב בגובה בבקשת תרומה 

סימן  –של ארון העדות  " זר הזהב"כגון  י המשכן השוניםלכלזים חז"ל נתנו פירושים שונים סימנים ורמ

מנורה לדוגמא ה משמעות , ניתנה  מיקום הכלים במשכןלגם וסמל לחכמה  "מנורה"לכתר תורה , ה

 . ועוד שעמדה בדרום רמז ל " לב חכם לימינו " כדברי קהלת

 

בין  "  ַוַיְקֵהל " - הפותחת את הפרשה  להוהמי לנוכח הטקסטת רכים השוואה מתבקשעופרשנים רבים 

 רעההתקהלות יכולה להיות למטרה חיובית ונעלה אך גם למטרה  . התקהלויות שונות למטרות שונות

תרומה לבניית נעלה כמו לצורך איסוף  לצורךבפרשה זו ההתקהלות הבין נערכו שוואות רבות ה .הרסניתו

מה מרמזת התורה עצ .חטא העגלבאירוע  קהלההתקהלות להבדיל  לביןכורת על השבת ציווי תזו המשכן

תבפסוק הפתיחה נאמר " , אותה המילהכשהיא משתמשת ב על כך ה, אֶׁ ל-ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ ֵאל-כָּ "  ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

ֵהל נאמר  " הבמפרשת השבוע שעבר ש א העגלחטאותנו היישר ל המחזיר"  ַוַיְקֵהל "המילה )לה' א' (  ַוִיקָּ

ם ַעל עָּ יו קּום ֲעֵשה-הָּ נּו ֱאֹל-ַאֲהֹרן, ַויֹאְמרּו ֵאלָּ מלאכת המשכן באה לעולם המדרש אומר ש ." )לב' א' (יםקִ לָּ

להקמת המשכן וכליו ו הנדיבה מהלב ותרומתעבודת ה' ע"י עם ישראל  .רק בכדי לתקן את מעשה העגל

 הצעיר מה צריך להיות , הוא יוזםלעם מראה משה  .תרומת הזהב לעגלמעשה על רה כפבעצם מעשה  היא

         .אירוע העגלב וזמת העםיבבאה התקהלות שכתגובה ל, מטעם ההנהגה על ידוהלות התקבתגובה 

            .קודשבצורך עליה ליוצר התקהלות וה' של העם להתקרב למנצל את המוטיבציה החיובית  משה

ששה ימים   -הוא מתחיל בשגרה . בתוך חיי היום יום  מי שרצה לחפש את ה' ימצא אותו בקיום מצוות

לאחר מכן  .בשבתמעבודה ומלאכה  לנוח ולשבותרפות להבאה מצווה "קלה " אז כמו פרס וצריך לעבוד 

פניה לכל שכבות העם  .ת ה' ברצון ולא בכפיהדועבתרומה ו , מתוך נדיבות הלבפעול הוא מציין שיש ל

 ות ביצועומהירמה צועהימה מבחינת מדהעם של  היענותה בתגובה .בגובה נדיבות הלבתנאי ללא לתרום 

 משותפת עבודהבשילוב עשיה ותרומה מכל הלב ,  .התרומות סערתעצור את משה מבקש לשכדי כך עד 

היוצר  משותף זהה , גורם מלכדומוסרי י חיובמכנה . קיים גיבושבונה ות צריולהקמת בית לעבודת ה' 

   מאז ועד היום. המחזיקעם ללקהילה וותשתית  בסיס

 

אנו קוראים ציבור  נהיגיממעשי כנגד רה"מ ובכלל כנגד לכאורה על רקע כותרות השבוע בדבר האשמות 

שבטי ישראל היוו דוגמא שלילית )אין חדש תחת השמש ...(  שדווקא נשיאימפורסם הפירוש רש"י  את

הם כוונת זכות שמעניק להם "י רש .הנשיאים עמדו מהצדבמעשה התרומה  עסוק ההיעם ישראל כאשר 

) לפני כמו הרבה הבטחות של מנהיגים אולם סוף מלאכת האיבתום תרומות את החסר בלהשלים התכוונו 

         .           תרומתם הרי שלא היה עוד צורך ב מעל ומעבר ההייתוהיענות מאחר ( ...ואחרי מערכת בחירות 

הנשיאים לא זכו לטול חלק במשכן וכליו ונאלצו להסתפק בחלקם ש הסביר ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

ד שתמילומדים על הדרישה לדוגמא אישית  אבנים טובות בשביל החושן מכאן לספקבבגדי הכהונה בלבד ו

ר' צדוק הכהן ראה בעצם ,יש לציין ש זריזין מקדימים למצוות -נדרש להזדרז למצוות ולא להתעכב 

להקריב ראשונים בחנוכת  זכוהם זכות ועל כן  יותר אפילו מאוחרשל הנשיאים התעוררותם והשתדלותם 

 .המזבח

 

ראש חודש אדר ב' שיחול בע"ה בשבוע ונקרא את "פרשת שקלים " לכבוד  וסףא ספר תורה נשבת נוציה

מחצית השקל תרום לור לעורר את הציבימי בית המקדש בבאדר ההיסטורית הבא לזכר ההכרזה 

  .רבנות של חודש ניסןלקולקורבנות הציבור שהקריבו בבית המקדש ובמיוחד 

 

 שנוכל לתרום תמיד בעין יפה ולב רחב למטרות טובות וקדושות .   בע"ה 

 

 שבת שלום

 איתן שלר 

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


