מצות התשובה ,וידוי מעשרות ובנין המשכן
משה יעקב גמליאל

ר

פרשת
ויקהל-פקודי )פרה(

בים מקשים למה נכפלו פרשיות תרומה-תצוה בפרשיות ויקהל-פקודי .כמובן ,אין המדובר
בכפילות במובן הפשוט :פרשיות תרומה-תצוה הן המשך ישיר של הפסוק הקודם להן
כ"ג באדר ה'תשע"ב
"ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר  ...וידבר ה' אל משה לאמר ,דבר אל בני ישראל ויקחו לי
תרומה"; לפי פשוטו של מקרא ,הציווי ממשיך עד ירידתו של משה מהר סיני בזמן חטא העגל,
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)שנה שישית(
והכתוב אח"כ הוא פירוט של הביצוע :סוף ספר שמות הוא פירוט מלאכת המשכן ,אח"כ ה'
קורא למשה ומצוה אותו על מעשה הקרבנות )פרשת ויקרא( ועבודת הקרבנות )פרשת צו( ,ורק
אז )בסוף פרשת צו ,ובתחילת פרשת שמיני( מתבצעת – ומתוארת בפירוט – חנוכת המשכן
)עליה ניתן הציווי בסוף פרשת תצוה( .ובכל זאת ,השאלה בעינה עומדת ,כי המסר "כאשר צוה
ה' את משה" אינו צריך פירוט ארוך כל כך.
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במבט שני ,אין בכך פלא :התורה אכן חוזרת על עניינים שלמים .לא רק ספר משנה תורה הוא
18:27
18:27 17:27
17:27
חזרה מפורטת של משה בפני בני ישראל על הציוויים המפורטים במקומות אחרים ,אלא גם
במקומות אחרים – בפרשת חיי שרה מתוארים מעשי העבד ואחר-כך האופן בו הוא סיפר את
18:27 17:27
הדברים .פרשת המילואים ,כאמור ,גם היא חזרה על האמור בפרשת תצוה.
אמנם הראינו שחלקים גדולים מן התורה חוזרים על עצמם ,אבל בכך רק עקרנו את הקושיה
מקושיה מקומית על פרשת ויקהל-פקודי ,לקושיה כללית – מדוע דרכה של התורה למסור ,או
לעילוי נשמת
לפעמים לצטט ,דיווח מפורט של דברים שנכתבו כבר.
מרת דבורה כץ ע"ה
בכך
רק
אינו
מעשה
של
חשיבותו
.
חשוב
מסר
יכול להיות ,שהתורה באה ללמד אותנו בכך
בת ר' אהרן ז"ל
שהאדם מקיים מצוה .התורה כנראה מדריכה אותנו ,להתייחס במנותק לשני הדברים :להבין את
נלב"ע ב' בסיון תשע"א
המעשה שנעשה )או יותר טוב ,את המעשה העתיד להעשות( ,ובמקביל ,להכיר את דרישותיה של
ת.נ.צ.ב.ה
התורה בפרטות ובדיוק .כאשר אדם מעמיק ומתבונן במעשיו הוא ,ומצד שני לומד את ציווי
הוקדש ע"י משפחת יוסקוביץ
התורה ומתבונן גם בו – קל לו יותר לשפוט את מעשיו בעין לא משוחדת ,ולבחור את הדרך ילך
בה.
הדברים נכתבו בדורות האחרונים על ידי רמח"ל בספרו מסילת ישרים )פרק ג(" :הנה הרוצה
לפקח על עצמו שתים הנה ההשקפות הצריכות לו .הא' שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו
האדם והרע האמיתי שינוס ממנו ,והב' על המעשים אשר הוא עושה ,לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע".
הוראות אלה נלמדות מהדרך בה כתובה התורה .נמצא שהתורה הדריכה אותנו ,בדרך עקיפה ,לנהוג כך .אבל באמת ,הנהגה זו
כתובה בתורה בפירוש.
כך נצטווינו ,בתחילת פרשת כי תבוא" :כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך  ...ונתת ללוי ולגר ליתום ולאלמנה  ...ואמרת לפני
ה'  ...ככל מצותך אשר צויתני ,לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" .אחר כך אנו מצווים על פירוט הלכות מעשר – זו היא ההשוואה של
"הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו" ,עם "המעשים אשר הוא עושה".
כך במידה טובה ,ב"וידוי מעשרות" ,וכך גם כאשר האדם רוצה לשוב מחטאו .הרמב"ם מחשיב את הוידוי לאחד מעיקריה של
ַדּה אשר חטא" .גם כאן ,רק אחרי שהאדם ידע ויראה את אשר יעשה,
התשובה ,והיא העיקר היחיד עליו נצטווינו בפירוש – "ו ְִה ְתו ָ
יוכל להתייחס למעשיו לשלילה או לחיוב.
מפרשים רבים מציינים את מנין הכסף ופירוט מה שנעשה בו ובשאר תרומת המשכן ,כראיה עד כמה חשוב לאדם המופקד על
מעשה ,למסור דיווח מפורט ולהסיר חשד מעל עצמו .לפי מה שראינו כאן ,פירוט זה חשוב לא רק כדי להסיר את חשדם של אחרים
מעליו ,אלא גם כדי שידע את כל אשר נעשה ,כדי שיוכל לפקח על מעשיו.
שבת מברכין
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מצוות עליה לארץ ישראל
שאלה :האם יש כיום מצווה לעלות לארץ ישראל? וכיצד הרבה מגדולי
ישראל לא עלו לארץ אע"פ שהייתה בידם אפשרות?
תשובה :ע"מ לברר שאלה זו יש להבין מה עניינה של ארץ ישראל ואם
זה שייך היום ,לגבי חשיבות א"י מצינו ארבעה שיטות ראשונים:
 (1הרשב"ם ור' חיים )מבעלי התוס'( עניינה של א"י זה המצוות
התלויות בארץ שאותם א"א לקיים בחו"ל ,לכן אסור לצאת לחו"ל
מפני ש"מפקיע עצמו מן המצוות" )לשון הרשב"ם( ומחדש ר' חיים
"דעכשיו אינו מצוה לדור בא"י כי יש כמה מצות התלויות בארץ
וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם "1אמנם
בדעת ר' חיים ניתן להגיד שסובר שא"י זה מצווה עצמותית אך בכל
זאת אין לעלות העידנא לא"י משום שמצד שני נבטל מצוות התלויות
בארץ ויצא שכרנו בהפסדנו ,אמנם קצת דוחק דאתי ספק וידחה
ודאי ,לכן נראה כדמעיקרא.
 (2הרמב"ן עה"ת 2ז"ל "והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי
את הארץ לרשת אתה" .על דעתי זו מצות עשה היא יצוה אותם
שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'
ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן
ולהתישב שם יעברו על מצות ה' ".
וכן כתב בהשגותיו על ספר המצוות לרמב"ם )מצווה ד'( ,הרמב"ם
3
השמיט את מצוות א"י משיג עליו הרמב"ן וכותב שכן יש מצווה.
 (3המאירי ורש"י -הגמ' בכתובות )קיא (.מביאה מימרא של רב יהודה
"אמר רב יהודה אמר שמואל כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל
כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות" ומסביר שם המאירי משום
שבא"י ישנם הרבה ת"ח "מקום שמצויה בו החכמה ויראת החטא"
וכן מסביר את מאמר הגמ' "לעולם ידור בא"י ואפילו בעיר שרובה
נכרים ולא ידור בחו"ל אף בעיר שרובה ישראל" מסביר המאירי
שבחו"ל שזה דירת קבע לנכרים א"א שלא ילמוד מדרכיהם הרעות
וכו' וכן משמע מלשון רש"י שכותב שהאיסור יציאה מבבבל לשאר
הארצות "לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד" וניתן להבין
שכמו שהאיסור יציאה מבבבל לשאר ארצות בגלל שמצויות שם
ישיבות כך גם האיסור יציאה מא"י לשאר ארצות בגלל שבא"י ישנם
ישיבות ות"ח וכו' )אמנם ניתן לדייק הפוך ,רק באיסור היציאה
מבבבל לשאר ארצות כתב רש"י מפני הישיבות וכו' משמע קצת
שמא"י לבבבל אין הסיבה בגלל הישיבות ,אלא בגלל מעלה מיוחדת
של ארץ ישראל ,אמנם מרש"י עה"ת משמע שאין מצווה לישב
בארץ,ובא זה וגילה על זה -שעל הפס' )במדבר לג'-נג'(
"והורשתם..וישבתם" מסביר רש"י שזה תנאי ,אם תורישו את הארץ
אזי תשבו בה ,ולא כמצווה )כמו שהסביר הרמב"ן,הובא לעיל(
"והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה ,תוכלו להתקים בה ,ואם
4
לאו לא תוכלו להתקים בה" וכבר העיר הרמב"ן שרש"י חולק עליו.
 (4שיטת הריטב"א הריטב"א בכתובות 5כותב שהכל מעלין לא"י
"ואפילו לאחר חורבן דאכתי איכא חיבת הארץ" אך אם יש סכנות
בדרך או שאין יישוב בא"י אין מצווה לעלות.
ומסופק אני בדבריו האם דעתו שעד החורבן היה מצוות א"י ולאחר
החורבן אין מצווה אבל מ"מ חיבת א"י עדיין יש,או שדעתו
דמעיקרא אין מצוות א"י אלא רק "חיבת הארץ" וחיבת הארץ שייך
גם לאחר החורבן ,ויותר נראה לי כהסבר הראשון )וכך הסביר
6
המגילת אסתר בדעת הרמב"ם ,לקמן(.
אם נסכם נראה שיש שתי גישות :גישה אחת שא"י הינה מצווה עצמותית
בפני עצמה )שיטת הרמב"ן( גישה שנייה שא"י היא היכי תימצי של עניין
אחר -קיום מצוות התלויות בארץ או מקום תורה )רשב"ם ור' חיים,
מאירי ורש"י(] .הריטב"א לפי ההבנה הראשונה הוא כגישה הראשונה,
לפי ההבנה השנייה הוא כגישה השנייה ,ומ"מ כיום לפי הריטב"א אין
מצווה ביישוב א"י אלא רק "חיבת הארץ"[.
 1וב"ויואל משה" כותב שחששו של ר' חיים לאו דווקא שלא יקפידו על מצוות התלויות
בארץ ,אלא על כל המצוות ,שבארץ ישראל הקב"ה מקפיד יותר על זלזול במצוות.
 2במדבר לג' נג'.
 3וכן דעת התשב"ץ בספרו זוהר הרקיע.
 4לפי שיטה זו מתאימים מאוד דברי חז"ל שמותר לצאת מא"י לחו"ל ע"מ ללמוד תורה,
שכל עניינה של א"י זה ללמוד תורה ולהדבק בקב"ה.
 5קי :ד"ה הכל מעלין.
 6לא מצאתי אף אחד שדן בדברי הריטב"א ,מי שמכיר איזה התייחסות אשמח שיעדכן
אותי.

שגיא מזוז )ג'(
ולפי"ז יהיה ניתן יהיה להבין בנקל את שיטת הרמב"ם.
הרמב"ם השמיט את מצוות העלייה לא"י מספר המצוות שלו ונשברו
קולמוסים רבים מדוע השמיט את מצוות א"י ?7והלא משנה מפורשת
8
בכתובות )קי (:הכל מעלין לא"י ,והרמב"ם הרי פסקה אותה להלכה
בשו"ת הרשב"ש) 9סי' ב'( תירץ שדעת הרמב"ם שא"י זה מצווה
מדרבנן.10
ועיין עוד ב"מגילת אסתר" שכתב בדעת הרמב"ם שמצוות א"י נוהגת
רק בזמן שביהמ"ק קיים 11כמו שרצינו להגיד בדעת הריטב"א )ע"פ
ההבנה הראשונה(.
אך לאחר שראינו את דעות הראשונים לעיל ניתן לתרץ בפשטות
שהרמב"ם סובר כרש"י\מאירי או כרשב"ם\ר' חיים שמצוות א"י אינה
מצווה בפני עצמה אלא רק היכי תמצי של קיום מצוות התלויות
בארץ\ה"ת של לדור במקום תורה,או כפי הריטב"א.
]וכן בתשב"ץ ובבית הלוי 12תירצו שהרמב"ם סובר שא"י הינה ה"ת
של מצוות התלויות בארץ ולכן לא מנאה במניין המצוות[ .ומ"מ לפי
שלושת התשובות בדעת הרמב"ם תצא שדעתו שאין מצווה עצמותית
בא"י.
וע"פ דברים אלו יש ללמד סנגוריא גדולה על גדולי ישראל בכל
הדורות שלא עלו לא"י אע"פ שהייתה בידם אפשרות ,אם יכולים לגדול
ולגדל בתורה בחו"ל יותר מאשר בארץ צריכים להשאר בחו"ל ,וודאי
ע"פ שיטת רש"י\מאירי והריטב"א ,וכן לפי הרשב"ם שמנלן שבשביל
לקיים מצוות התלויות בארץ יפסידו מצוות ת"ת\הרבצת תורה וכדו'?
)בנוסף לחשש של ר' חיים(.
סברא נוספת המוזכרת ב"אגרות משה "13שגם אם זה מצווה לעלות
לא"י זה מצוות קיומית ולא חיובית ,כלומר אם אתה בא"י יש לך איסור
לצאת ממנה ,אך מי שבחו"ל אינו חייב לעלות.
לסיכום דעת רוב הראשונים שאין מצווה ביישוב א"י אלא איזה
"הכשר מצווה" ואדרבה לפי חלק מהראשונים ישיבה בא"י הינה
בעייתית ,ונראה שגם הראשונים הסוברים "הכשר מצווה" יודו שאדם
שבחו"ל יצמח טוב יותר בתורה ובירא"ש צריך להשאר בחו"ל ,וגם לפי
הרמב"ן הסובר שיש מצווה ביישוב א"י כתב הרב פיינשטיין סברא
שהרמב"ן יודה שמי שגר בחו"ל אינו מצווה לעלות בפועל ,אלא אם עלה
חייב להשאר בארץ.
]לא לחינם השמטתי את הנימוק של שלושת השבועות ,כבר אמר
החכם "אין משיבין על הדרוש" ולא ראיתי אף אחד מהפוסקים שהתייחס
לדברי אגדה אלו[.
אני יודע זה "לא מקובל" שדת"ל "מדבר "נגד" א"י אך תורה היא
וללמוד צריך ,ואדרבה אשמח אם מישהו יסתור דברים אלו)לא בדברי
אגדה\קבלה\אמונה-מי שרוצה לדחות שיביא גמ'\ראשונים\אחרונים(
וכמובן אין בכל האמור למעט בחיבתה ובחשיבותה של ארץ ישראל.
 7לפני מס' שנים התארח בביתי איזה רכז בנ"ע והביא תשובה מקורית ,שא"י זה עניין
כ"כ נשגב כ"כ גדול שזה לא רק מצווה אלא גם מצווה וגם שכר ,חוץ מזה שזה דבר כ"כ
פשוט שלא צריך בכלל לכתוב ,ועל זה נא' "אל תען כסיל באוולתו".
 8אישות פ"יג ה"יט.
 9רבי שלמה בן רבי שמעון )בנו של התשב"ץ( מראשוני האחרונים.
 10באגרות משה יו"ד ח"ג קכב' כתב )מבלי להזכיר את הרשב"ש( שאין שום סברא
שיהיה מצווה מדרבנן לעלות לא"י ,או מדאורייתא.
 11ויש שהקשו על דבריו מזה שהטושו"ע הביאו את ההלכה של הכל מעלין לא"י )בסי'
עה'( וכידוע אין דרך הטושו"ע להביא הלכה שאיננה רלוונטית לימינו ,אך מתורץ ע"פ
הריטב"א ,אע"פ שאין מצווה לאחר החורבן מ"מ חיבת הארץ יש ,ואכתי "הכל מעלין
לא"י"..
 12התשב"ץ ח"ג סי' ר' ובבית הלוי ח"ב סי' ב.
 13אבן העזר ח"א קב'.

למתן חזות )ה'( ,לנישואיו.
לאריאל פיקסלר )ה'( ,לנישואיו.

"עבדו את ה' בשמחה"

)תהילים ,ק' ב'(

כתב הגרשנ"ז בספרו ליקוטי אמרים )תניא(:
"ברם כגון דא צריך לאודעי כלל גדול כי כמו שנצחון לנצח
דבר גשמי כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה
את זה הנה אם האחד הוא בעצלותו כבדות ינוצח בקל ויפול
גם אם הוא גבור יותר מחבירו ככה ממש בנצחון היצר אי
אפשר לנצחו בעצלותו כבדות הנמשכות מעצבות וטמטום
הלב כאבן כ"א בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב
וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם".
הרמח"ל במסילתו )פרק ה'( כותב ש" :מפסיד הזהירות היותר
קשה זהו השחוק והלצון שגורם ליראה לסור אט אט מלב האדם
ולהתפעלות מעניינים המעוררים לעבודת השם ליפול ,לכן נכונו
ללצים שפטים") .וראה שם שהאריך בגנות הלצון(.
א"כ בבואי לעורר על העבודה בשמחה עלי להדגיש את החילוק
בין השמחה המשובחת לשחוק והלצון.
כתב הרמב"ם )הל' יו"ט ,ו ,כ(:
"כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק
ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה,
שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא
הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על
השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל ,שנאמר )דברים כ"ח(:
'תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב' הא
למדת שהעבודה בשמחה ,ואי אפשר לעבוד את השם לא
מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות".
א"כ המבחן שמציע הרמב"ם הוא מבחן התוצאה ,אך כיצד נדע
לכתחילה כיצד לעבוד בשמחה?
ננסה לבאר את מהות השמחה ואת הדרך להגיע אליה.
כתב הרמח"ל במסילתו )פרק י"ט(:
"כי זאת היא השמחה האמתית שיהיה לבו של אדם עלז ,על

דניאל ידיד-ציון )ב'(

שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו ,ולעסוק
בתורתו ובמצותיו שהם השלימות האמתי והיקר הנצחי ,ואמר
שלמה במשל החכמה )שה"ש א'(' :משכני אחריך נרוצה,
הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך' ,כי כל מה שזוכה
האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך יותר
תגדל בו השמחה ,ויהיה לבו שש בקרבו".
אומר הראי"ה זצ"ל )מוסר אביך ,פרק א' ,סעיף ח'( שכדי שלא
תכבד עליו העבודה ,על האדם להיות "בשמחה ובטוב לבב",
ומבאר ששמחה ענינה השגת דבר טוב מחודש שלמעלה ממדרגתו
)עיין פירוש הגר"א למשלי ,כ"ג כ"ד( וטוב לבב ענינו השגות
שכבר בידו של האדם וכבר הגיע למדרגתם.
כלומר :הדביקות באדון יתברך זהו דבר שלמעלה מהשגת האדם
]כמו שכתוב במאמר פתיחת אליהו )תיקוני הזוהר ,הקדמה ,דף י"ז
ע"א( :פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן,
אנת הוא עלאה על כל עלאין ,סתימא על כל סתימין ,לית מחשבה
תפיסא בך כלל[ אך הקב"ה השאיר לאדם כלים שבהם ניתן להשיג
מטרה נשגבת זו )בהדרגה כמובן( – תורה ומצוות חוקים
ומשפטים' :א"כ כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה
ממדרגתנו והוא טוב לנו ,אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל
יושנה'.
כתוב בספר חובת התלמידים לאדמו"ר קלונמוס קלמיש
מפיסצנה הי"ד )ציוויים ואזהרות(" :כשאתה שב לביתך מן
הישיבה ,הוי מרגיש געגועים אליה וחשוב ,מה טוב בישיבה ומה
נעים לי להיות תלמיד הקב"ה".
אך אם נרצה ליישם ציווי זה בכל ביקור בבית או במקום אחר
ובפרט בבין-הזמנים הבעל"ט ,עלינו לקיים את הציווי מהשורה
הקודמת )שם(" :באימה ובשמחה שב בישיבה ,כי ה' נמצא עתה
ללמד אותך את תורתו".

הכיור  -סמל לכניעת היצר הרע
מרדכי דצקובסקי )א'(
4

למשכן ,וזה חביב על הקב"ה ביותר )כאותה מעשה
"ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש
לטורדני מן העולם ...העבודה שאגלחך לשמים...
אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל"(.
ב .יש את תירוץ הרמב"ן ,5שכותב 'ואולי יאמר שהביאו הנשים
הנדבה ההיא אל אהל משה שקראו אהל מועד ,והוא עצמו
קבל מהן על פי הדבור ,כי אהל המשכן לא נעשה עדיין' .אך
לפי מה שאמרנו לעיל אפשר עוד לתרץ ,שיש לפסק את
הפסוק כך" :אשר צבאו ,פתח אוהל מועד" ,שהנשים צבאו
)התאספו( ,והכיור שנעשה הונח פתח אוהל מועד .ולמה
הודגש שהוא הונח פתח אוהל מועד? לפי שהנחושת הזאת
היתה חביבה ביותר לפני הקב"ה כפי שביארנו לעיל ,ולכך
הדגיש שהכיור הונח פתח אוהל מועד.
ג .לפי מה שאמרנו שהכיור מסמל את כניעת היצר הרע ,מובן
מדוע בכיור לא הוזכרו מידותיו .שהרי כל כלי אחר במשכן
מסמל תכונה מסוימת )חוכמה ,עושר וכדו'( ,ולכל תכונה יש
את הגבולות משלה שיודעים בפרוש מה היא ,אך בכניעת יצר
הרע ,לכל אחד יש את היצר הרע בתכונות מסוימות שהוא
צריך להכניע ,ולחברו תכונות אחרות שהוא צריך להכניע
)לדוגמא :לאחד קשה לקום לתפילה ,ואילו לחבירו קל לקום
לתפילה אך קשה להתרכז בשעור .וכך הלאה( ,ולפיכך לא
הוגדרו מידותיו של הכיור.
ד .ושאלה זו גם-כן מתורצת ,שהרי בפסוקים אלו מוזכרים
הכלים שנעשו מתרומת בני ישראל 'הרגילה' )נחושת
התנופה( ,אך הכיור שנעשה מנחושת מיוחדת במינה שחביבה
ביותר לפני הקב"ה ,לא הוזכר בתוך שאר הכלים העשוים
מנחושת.

אחד מהכלים שהיו במשכן הם הכיור שבו היו הכהנים מקדשים
ידיהם ורגליהם לפני העבודה ,ויש לשאול על ענינו מספר שאלות:
א .איך יכול להיות שדוקא הכיור שנועד לקדש ולזכך את
הכהנים לעבודה בבית המקדש ,נעשה ממראות שנועדו ליצר
הרע ,לקישוטם של הנשים בהם?
ַעשׂ ֵאת
ב .בפרשת ויקהל בתיאור העשיה של הכיור נאמר " ַויּ ַ
ֲשׁר ָצ ְבאוּ ֶפּ ַתח
ְאת ַכּנּוֹ ְנח ֶֹשׁת ְבּ ַמ ְראֹת ַהצּ ְֹבאֹת א ֶ
ַה ִכּיּוֹר ְנח ֶֹשׁת ו ֵ
אֹ ֶהל ֵ
מוֹעד" ,1ויש להקשות והרי כשהם נדבו את הנחושת
עדין לא היה משכן ,אם כן איך הם יכולים לצבוא )להתאסף(
פתח אוהל מועד שעדין לא היה קיים?
ג .מדוע לא ניתנו בכיור מידות כפי שנתנו בשאר הכלים במשכן
)לדוגמא השולחן שהיה שתי אמות אורך ,אמה רוחב ,ואמה
וחצי גובה(?
ד .בפרשה מוזכרים הכלים שעשו אותם מנחושת" ,וּ ְנח ֶֹשׁת
ַעשׂ ָבּהּ ֶאת
ְאַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁ ֶקלַ .ויּ ַ
ְאַל ַפּיִם ו ְ
נוּפה ִשׁ ְב ִעים ִכּכָּר ו ְ
ַה ְתּ ָ
ְאת ִמ ְכ ַבּר ַה ְנּח ֶֹשׁת
ְאת ִמז ְַבּח ַה ְנּח ֶֹשׁת ו ֶ
מוֹעד ו ֵ
אַדנֵי ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ְ
ְאת אַ ְדנֵי
אַדנֵי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב ו ֶ
ְאת ְ
ְבּ ַח .ו ֶ
ְאת כָּל ְכּלֵי ַה ִמּז ֵ
ֲשׁר לוֹ ו ֵ
אֶ
ְאת כָּל י ְִתדֹת ֶה ָחצֵר
ְאת כָּל י ְִתדֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ו ֶ
ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר ו ֵ
ָס ִביב" ,2ויש להקשות :מדוע הכיור לא מופיע בכלים
שמוזכרים בפסוקים ,הרי גם הכיור היה עשוי מנחושת?
על שאלות אלו אנו נשיב על ראשון ראשון ,ועל אחרון אחרון:
א .על שאלה זו נאמרו שני תרוצים:
 (1שהנשים קישטו את עצמם במצרים וכך העמידו
צבאות מעם ישראל.3
 (2בתרומת הנשים את המראות הם מראים שבכך הם
מכניעים את יצרם הרע ותורמים את המראות
 1שמות ,ל"ח ,ח'.
 2שמות ,ל"ח ,כ"ט – ל"א.
 3בפרושו על התורה ,שמות ,ל"ח ,ח' ,ד"ה 'במראת הצובאת'.

 4מובא בנדרים דף ט' ע"ב.
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בפרושו על התורה ,שמות ,ל"ח ,ח' ,ד"ה 'במראת הצובאת'.

"למה ישבת בין המשפתים"

בעניין גיוס ארוך לצה"ל:

או "מדוע אחרו פעמי מרכבותיו"?

דע מה שתשיב  /אביעד ברגר )ב'(

הפרת הסדר  /תומר יהיר )ד'(

כל אשר אכתוב הוא בבחינת דע מה שתשיב.
כל פעם כשבאים לחלוק צריך להבין טענת האחר ולמה
היא הגיונית לפי דעתו עד כדי יכולת שכנוע אדם פתי .וזה
תופס בכל תחום ,בלימוד כשיש קושיה או סברה קשה,
בהשקפה ,כשיש ציבור עם דעות קיצוניות צריך להבין למה
הם אוחזים בהשקפתם ,למה לדעתם היא הגיונית )בגלל
החינוך שקיבלו ,אורח חייהם ,מקום גידולם( .וכן בדת בנוגע
למחלוקות על נצרות אסלם קראיות וכן כולם .יש היגיון
בכך .למרות שבנ"א הם לא חכמים גדולים עובדה שחברת
קוקה-קולה מצליחה ובתי הקולנוע עובדים אך הם גם לא
טיפשים גדולים .ייתכן שאדם אחד נולד עם פיגור שכלי אך
אדם נורמאלי מולד עם היגיון אנושי ולכן בציבור שלם יש
מניעה לעשות מעשים אבסורדים .בדומה למשנה באבות 'אל
תדון את חברך עד שתגיע למקומו'.
וכן בויכוח עם חילוניים צריך תחילה להיכנס לראשם וזה
מה שנעשה כעת:
בכל החוקים הקשורים לדת איך אפשר לחייב אדם מטעמי
דת כאשר הוא אינו מאמין בדת זו? למשל כשכהן רוצה
לישא גרושה נאסור עליו עקב דת שהוא לא מאמין בה? וכן
אכילת חמץ בפסח וכו'
אפשר להתווכח ולטעון שהחוקים האלה מוסכמים במדינה
ונחקקו על פי תנאי החקיקה ויוצא שיש הסכמה .אך אם
נעמיק נמצא שלא בטוח שזה נובע מטעמי אמונה אלא :א(
מטעמי הכרח  -כשבן גוריון רצה להקים את המדינה היה
זקוק להסכמת החרדים ומתוך כך הגיע להסכם הסטאטוס קוו
ב( מטעמי אופי וצביון  -כמו שגולדה מאיר אמרה ליהודי
הגולה לשמור שבת ובכך ישמרו על האופי היהודי ולא
יתערבבו בגויים ועל פי טעם זה תיתכן כפירה במציאות בורא
לעולם ורק כדי לשמור על האופי...
וכן בצבא מדינתנו :כיום התקדמנו ממה שהיינו בעבר ואנו
דמוקרטים ,אחד מעקרונות הדמוקרטיה הוא שוויון בין
בנ"א ,אז למה שחילוני יצטרך לשרת ג' שנים ואילו דתי
לא...כדי להיות שופט צריך לשרת שלוש שנים אך כדי להיות
דיין לא .הדתי רוצה ללמוד תורה כי לדעתו זה חשוב -
שירגיש חופשי אך על חשבונו וזמנו ושלא יהיה שונה
מהחילוני.
למה שיתפרנס מכספי ציבור? חשוב לתת צדקה? ודאי
חשוב לתת צדקה .לכן אגנוב מהשכן ואתן לצדקה ובכך
קיימתי מצווה חשובה .חשוב ללמוד תורה? לכן אחייב
אנשים לפרנסני כדי שאפנה ללימוד) .ק"ו אם המשלם אינו
מאמין בתועלת לימוד התורה( )ואכן יש לשאול אם יהודי
ממוצע ,לא גאון גדול ,האם עדיף שיפרנס את עצמו כדי
מחייתו ובזמן הנותר ילמד או שאנשים אחרים )שלא
מעוניינים לפרנסו( יפרנסו אותו? ומה אם לא מסוגל להגיע
רחוק בלימוד אך מסוגל לפרנס הרבה ישיבות? אולי כדאי
שיתפרנס קצת יותר מכדי מחייתו? ומה אם השם חנכו ברוח
חכמה להבין רפואה ומסוגל להמציא תרופות לכל ,אולי
כדאי שיעסוק ברפואה מאשר איזה מקצוע פשוט כדי
מחייתו?(
בודאי שיש מענה למי שלא מאמין בתורה שהרי עם ישראל
כבר קיים דורי דורות וחי בדרך ניסית כאשר כולם קמים נגדו
ומדינת ישראל תמיד נמצאת בסכנת קיום ויש ראיות
למציאות אלוקים ולאמיתות עד כדי כך שנראה כאילו צריך
להיות עיוור כדי לא להבחין בכך .אך המצב הוא שרוב
היהודים במדינת ישראל חילונים ומפלגת שינוי קיבלה
מנדטים רבים  -אז כולם עיוורים? מה גורם לכל זאת?
מסברא כפייה דתית זה לא האידיאל ביהדות.

ידועים דברי החזון איש בקום המדינה ,כשראה שלאחר השואה
עולם התורה היה בנפילה משמעותית והיה חשש לעתיד התורה
בישראל .שקם ופסק שכל בית ישראל חייבים בהוראת שעה ללמוד
תורה יומם וליל .בלי עבודה ושאר שילובים אידיאליים ,כאילו גדרם
הוא תורתו אומנתו .על דרך מאמר חז"ל 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'.
אמנם אנחנו –הדתיים לאומיים ,לא קיבלנו לגמרי את פסיקת החזון
איש ,אך בכל זאת הבעיה קיימת .אנו מעדיפים להתפרס על טווח רחב
יותר ,ולנסות גם להשפיע החוצה .אחת הדרכים העיקריות שבה אנו
פועלים היא ,הצפת הרחוב באנשי תורה ומידות איכותיים ,שישפיעו
מאליו על העם.
וכאן עולה השאלה .הדרך להשפיע ,עוברת דרך שלש שנים צבא או
שמא מספיק שנה וארבע כדין הסדר? וגם אם נאמר שהמצב העדיף
הוא שלש שנים ,האם היתרון והחסרון חופפים או שמא הפרוץ מרובה
על העומד?
תמוה לי ,למה אדם שפוי על אף שלל האידיאלים שמתרוצצים
במוחו ,לא יקח סיכון ויגור באזור חילוני לחלוטין על מנת להשפיע,
שהרי הסתברותית כנראה הוא לא יצליח .ועם כל הכבוד לרב שנותיו
בישיבה ואלפי דפי הגמרא שלמד )בכל שקר יש קצת אמת (..לא
יצליח בתור בודד במערכה .ואילו בחור צעיר ,ששכח יותר מאשר ידע.
ושנותיו כבחור ישיבה ,בטלות ברוב בטלה בשנות התיכון .מתיימר
להיכנס לצבא לשלש שנים ,בלי שום תמיכה חברתית ,ולשפיע על
מאות האנשים שסביבו!.
די! בואו נכבה את האורות הגבוהים..הסרט נגמר.
אני מסכים .תורת ישראל ..עם ישראל ..אהבת ישראל ..אחדות
ישראל-הכל נכון .אבל להכל יש מחיר .במצב העכשווי ,שחברה
מתגייסים לשנה וארבע לחילות מוגדרים לבינישי"ם עם סביבה תומכת
וישיבה עוזרת ,ובכל זאת השורות בכיפה מתמעטות והזמן מול
הסטנדר מתקצר .איך אפשר להעלות על הדעת ,להגדיל את הסיכון
ולהתגייס לשלש שנים בלי כל האמצעי עזר .מאיפה האומץ לקפוץ
למים עמוקים כשבמים הרדודים לא מחזיקים מעמד .איך אפשר
להעלות את הרף לגיוס של שלש שנים ,כשבשנה וארבע לא כולם
שורדים .הה"ד גבורה היא שלשה רבעים בטיפשות.
עוד יש לדון ,מתי אותו 'עלם חמודות עמוס האידיאלים' אמור
להתחתן .הרי לפני הצבא מוקדם ואת"ל לא מוקדם הרי מטרתו לתרום.
וכחולב תשמ"ש ,רב ההפסד על היתרון .מלבד הצורך' ,להקריב את
אשתו על מזבח הצבא' . 1טוב נוותר ,הוא מצא זמן שהוא לא יום ולא
לילה והתחתן .עכשיו כשהוא מתחיל את החיים נכנסים ביתר שאת זוג
אידיאלים .האחד ,בניית התא המשפחתי וחינוך הילדים לתורה
ומידות .השני ,בניית קן משפחתי תורני איכותי שיהיה אור לחילונים.
וכך יוכל להגשים את החזון הדת"ל ,כמו שביארנו לעיל.
כל בר בי רב רואה ,שההשוואה בין התרומה לאחר החתונה בתור
אזרח ,עולה עשרת מונים על ספק ספיקא של תרומתו בתור חייל צעיר.
פשוט ,שאת עיקר ההשקעה אנו צריכים לכוון לתקופה בתור אזרח .על
מנת להשפיע על העולם צריך להיות מגדלור ,וצעיר שיודע לקרוא דף
גמרא הוא פנס לדים עם בטריות לשנתיים .באידיאל היינו צריכים
ללמוד עשרים שנה ,ואז לצאת החוצה .אך מחמת שאין לנו תוספת זמן
לחיים ,וזה לא מתאים לכולם ,ושלל בעיות צדדיות .אנו נאלצים
להסתפק בשנות הישיבה הבודדות .אבל למעט אותם מאן דכר שמיהו
ועוד על מנת להשפיע ..אחלה הפיכת חולשה לאידיאולוגיה.
על מנת להשפיע צריך להיות מלא וגדוש באיכות .חד משמעית.
ההרגשה הטובה והשתקת המצפון שקיימת בגיוס של שלש שנים לא
שווה את הסיכון ולא מנצלת את פוטנציאל ההשפעה שקיים ותרומה
לא מודדים רק בעיניים חילוניות של הכנסת כספים ושמירה על
המדינה אלא גם ובעיקר כהשפעה דתית והפצת האור האלוקי בעולם.2
 1ד"ש לבוחבוט..
 2כן..גם אני לא מבין מה זה.

