
1 

 

 

 תשע"ז  מברכים,-חזק-החודש-פקודי-בע"ה, ויקהל

 

  

 

ְׁע ְׁש ְׁ  פישר יעקב הרב / יםר 

 

 

מצאנו, מחד גיסא, רשות: "כי תשא... ונתנו איש כפר נפשו... זה  'תשא כי'כבר בפרשת 

 לכאורה - ". "כי" משמש בהוראה של אם וכאשר; משמע יתנו... מחצית השקל תרומה לד'

ימעיט ממחצית  לא מש נמצא: "העשיר לא ירבה והדל. אלא שבאותו דיבור מרשות -

 1חובה. - ", משמע קל לתת את תרומת ד'שה

 חד משמעי על שמירת השבת: בשלושה פסוקי ציווי וחיוב  שעריה פותחת 'ויקהל'פרשת 

שה בו עשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לד' כל הע  ששת ימים ת  "

 תיכם ביום השבת". שב  בכל מ  לא תבערו אש  מלאכה יומת.

לד'  תרומהקחו מאתכם זה הדבר...ועכשיו, ורק עכשיו, אפשר וצריך לדבר על הרשות: "

וכל  נשאו לבוכל איש אשר או ". ואכן כך נעשה: "ויב   את תרומת ד' ה  יביא   נדיב לבוכל 

 ".  ד' תרומתתו הביאו את א   רוחו נדבהאשר 

 בה, יראה ואהבה.רשות וחו - שכך היא דרכה של תורה

, דווקא כהקדמה יש צורך בנדבת הלב, באהבה וברצון, אך אי אפשר להסתפק בכך. על כן

 ".  לאמר קחו מאתכם וגו' צוה ד'בר אשר ד: ..."זה ה לפסוקי הרשות יודגש

יין במסגרת נעואך עדיין יש צורך  כל הכבוד על הנדיבות ועל טוב הלב;נעשה כאומר: 

, המידות, הצבעים על החומרים, סוג לומחייבות ע מדויקותראות בהו - ברורה של ציווי

 ניין המשכן.בב שב"וכיו הכוונים

  היהדות בין ייחוד ליחד, ובין תוכן למסגרת.מערכת יחסים עדינה ומורכבת בונה 

מכוון למערכת יחסים זו. שכן, כפי  הלה שב'ויקהל'עיתוי בו בוצעה ההקהדומה, שגם 

 מחרת יום הכפורים, כשירד מן ההר". שמביא רש"י, היה זה "ל

כל ישראל עומדים יחדיו כשווים, ולא ניכר הבדל  נפתחים שערים. יום אחד בשנה יש, שבו

דתיים  ובאיםל בבגדי לבן, ואל בית הכנסת מתכנסים וביניהם. ביום הכפורים, הכ

ילאים שונים י גבני השקפות שונות, בני עדות שונות ובנ, 'ימניים'ו 'שמאלנים'וחילוניים, 

 מעמד הר סיני. בכאיש אחד בלב אחד, ממש כ -ות שונים ואנשי מחוז

 רים, כי אם דווקא איננו בעיצומו של יום הכפו -ל וכך יודעים הכ -תי המבחן האמאלא ש

 מן ההר".  כשירדפורים, יום הכ למחרת"

בשורת "נעשה ונשמע" שמתנדב עם ישראל כלפי קבלת  את נויכאשר מביא משה רב

 תורה, אין הקב"ה, כביכול, מתפעל...ה

  .2לאהליכם" )דברים ה כז( לכם ר להם שובולך אמ  " הוא אומר למשה:

תי, מסתבר, איננו בעמידה המשותפת והמלהיבה נוכח קולות וברקים, ענן וקול המבחן האמ

 שופר חזק מאוד.

לקבלה של הם המהווים אבן בוחן של אמת  -החיים בבית, לבד, בשגרת היומיום השוחקת 

 אמת, לתרומה של אמת. 
                                                 

 ובמאמר לפרשת כי תשא, שכותרתו 'מחצית' הרחבנו בביאור הזיקה שבין ה'רשות' ל'חובה' שבפרשה זו. 1
לו הקב"ה למשה לומר לישראל: 'קינדערלאך, תחזרו  מייעץעוד יכול אני לשמוע את הרב עמיטל מסביר, שכך, בעצם,  2

 הביתה, נראה איך תתנהגו שם...'
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זו  - אומר רבי מנחם מנדל מקוצק -" יעלה"מי יעלה בהר ד' ומי יקום במקום קדשו". "מי 

פעמי ורב רושם כעלייה, כטיפוס -גלים למעשה מאתגר ומלהיב, חדושאלה אחת. רבים מס

 לכיבוש היעד. 

באחיזה עקשנית  ביכולת להתקיימות מתמדת, -" יקוםברם, המבחן הוא דווקא ב"מי 

 .רגיל, אפרורי ומייגע סדרב ,ממוסגרת ת חייםובעלת עקרונות בזרימ

חפים מכל ציניות ומשתוקקים  -יאמרו הציניקנים. ואנחנו  ת"ק פרסה' –בין אמר לעשה '

 נבקש לקרב בין השניים. -כל לב ב

 

 בשיחת הסעודה השלישית בשנת תשנ"ז, הבחין הרב עמיטל בין 'אנשי רוח' ל'אנשי

 מעשה'. יפים הדברים כהשלמה וכפיתוח הרעיון בו פתחנו, ונביא עיקרם.

 

' את דשבצלאל בנה את המשכן כאשר ציווה  ,הפסוק השני בפרשת פקודי )לח כב( מציין

(, שהסדר שעל ה ע"א, על פי הגמרא במסכת ברכות נ'בצלאל'משה. רש"י מסביר )ד"ה 

שבו הסדר ו על ידי משה, אך זה ר לפיו בנה בצלאל את המשכן היה שונה מהסדר שנאמ

נצטווה משה מפי הקב"ה. כשהקב"ה אמר למשה להפקיד את בצלאל על בניית המשכן )לא 

י המשכן בא רק שיש לבנות קודם את אוהל המשכן. הציווי על בניין כל   הוא לו יא(, אמר-א

בצלאל  לאחר הציווי על בניין האוהל. אולם, כשמשה הודיע לבני ישראל על מינויו של

לה(, הוא ציין תחילה את יכולתו להשתמש במתכות כדי -כאחראי על בניין המשכן )לה ל

)זהב, כסף ועצים(, ורק אחר כך ציין את כשרונו לנצל את החומרים לבניין  כליםליצור 

 השלד של המשכן.

 

רש"י מספר על דיאלוג בין בצלאל למשה, המסביר מדוע שינה בצלאל מהסדר שנאמר לו 

 י משה: על יד

" ... כי משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואח"כ משכן. אמר לו בצלאל: מנהג 

ל היית, כי -העולם לעשות תחילה בית, ואח"כ משיב כלים בתוכו. אמר לו משה: בצל א

 בוודאי כך ציווה לי הקב"ה".

 

 נה? ראייתו של משה היאמדוע מבינים משה ובצלאל את סדר בניית המשכן באופן שו

ומכיוון  ;י המשכן השונים לפי דרגת חשיבותםהוא מארגן את חלק - 'איש רוח'ראייה של 

שהכלים הם בעלי חשיבות מרכזית לעבודת המשכן, ואוהל המשכן משמש להם רק ככיסוי, 

איש 'בצלאל על הדברים מנקודת מבט של  משה מזכיר קודם את הכלים. לעומתו, מסתכל

ינו מסתכל על סדר החשיבות בבניין, אלא על הסדר של ארכיטקט. ארכיטקט א, 'מעשה

 .3של תכנית הבנייה כרונולוגי-ההגיוני

 

, משה מייצג את אלו שסדרי העדיפות הרוחניים שלהם מסודרים ומוגדרים. 'איש רוח'כ

משה מבין אילו פעולות הינן בעלות חשיבות מרכזית, ואילו בעלות חשיבות משנית. משה 

לו חשובים יותר, ומתייחס בהתאם למרכיבים בעלי החשיבות מתמקד במרכיבים שנראים 

מכיר את הפרטים הטכניים, ויש ביכולתו לעמוד  ;'איש מעשה'לעומתו,  הפחותה. בצלאל,

                                                 
שלא יהו מינים אומרים שותף היה לו  -"תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ומפני מה בדומה לכך מצאנו בדברי חז"ל:  3

להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. דבר אחר, כדי 

, והתקין סעודה, ואחר כך ןלמלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללל שיכנס למצווה מיד. דבר אחר, כדי שיכנס לסעודה מיד. מש

 )סנהדרין לח ע"א( לו בחכמה"זו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כו -הכניס אורחין וכו' חכמות בנתה ביתה 
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, למרות שייתכן 'לפי הספר'ן מפי הקב"ה נעשה במשימה שניתנה לו. קיומו את הציווי שנית

 שקיום כזה חסר הבנה מעמיקה של המצוות.

 

יש אנשים רבים שהולכים בדרכו של בצלאל. הם  משיך הרב עמיטל להסביר,ה בימינו,

 . אך אנשים ההולכים בדרכו של משהיודעים בדיוק מה עליהם לעשות, עד הפרט האחרון

יכולת להסתכל בפרספקטיבה הנכונה על מעשיהם, ולהבין אילו בעלי  -קשה יותר למצוא 

ם מבוססת בעיקר על יותוחד לאנשים שדתמביניהם חשובים יותר. בעיה זו רלוונטית במי

שומרי מצוות. במקום שבו גדלתי  אחרים ספרים, ולא על חיים במחיצתם של יהודים

ל אילו ואך למרות זאת, תמיד היה ברור לכ ;לא היו גדולי תורה , מספר הרב,בילדותי

פעולות הן בעלות חשיבות מרובה, ואילו מצויות יותר בפריפריה. לאנשים היה סדר 

 .4עדיפויות מוצק

 

כמו הלכות ב עוסקיםלפעמים, אנשים שלומדים שולחן ערוך או ספרי הלכה אחרים, 

ח( פ-לכות קריאת שמע )אורח חיים סי' נחז( או התט-הלכות שבת )אורח חיים סי' רמב

דר על האדם לנעול את שהן הלכות חשובות מאוד, ובה בשעה הם גם לומדים באיזה ס

הינו בעל חשיבות פחותה ביחס לעניינים הקודמים שהזכרנו, אך מנהג זה  .נעליו בבוקר

אדם יכול לקבל את הרושם )ויש אנשים שאכן חושבים כך( שאלו הלכות בעלות אותה 

הוא שווה ערך  'הלכה'שכל מה שנכנס תחת השם  ,רמה של חשיבות. אנשים חושבים

דינים מדרבנן ומנהגים,  הם מבחינים בין דיני תורה, אין לשאר הדברים שתחת קטגוריה זו.

והם אינם מסוגלים להבדיל בין ערכים יסודיים לערכים שאינם כאלה. כתוצאה מתפיסה 

לטשטש כזו, אדם יכול לייחס חשיבות גדולה למעשים שבעצם אינם כל כך חשובים, 

 ולאבד את ההסתכלות הנכונה על דברים. זהו פגם מסוכן מאוד.פרופורציה 

 

לצד קביעת חשיבות יחסית של הלכות שונות, על האדם לנסות להכניס אלמנט רוחני 

להלכות החשובות יותר. עליו לבחור במצווה בעלת חשיבות יתירה, ולנהוג בה בדקדוק 

יתר. ייתכן שמהלך כזה יתבטא בהגדלת זמן הלימוד, או בכל מעשה מקביל המעיד על 

יכול דבר זה להיעשות  יפית. לפעמיםתה מצווה ספצהנאתו של האדם ואהבתו לאו

באמצעות השקעת מאמצים רבים במצווה על מנת לקיימה במצבים קשים. מאמץ כזה 

 משמעותי אפילו אם קיום המצווה לא התבצע כפי שהיה מתבצע במצב נורמלי. לדוגמא,

כשהייתי כלוא במחנה עבודה בזמן השואה, נהגתי לשים בכיס בבוקר  ממשיך הרב וניזכר: 

ם שישי את החולצה הנקייה ביותר שהייתה לי )למרות שהיא הייתה רחוקה מלהיות יו

(. אחר כך, הייתי לובש אותה כשעה לפני שבת. למרות שלא היה זה הלבוש הרגיל ...נקייה

שלי בשבת, היה לי מאוד חשוב ללבוש את החולצה ההיא. לפעולה זו הייתה, מבחינתי, 

הייתי רגיל ללבוש בשבת בדרך כלל. פעולה זו משמעות רבה יותר ממשמעות הלבוש ש

הפעולה היחידה שאותה  - הל הרגשות שלי מוקדו בוהייתה חשובה כל כך בעיני, משום שכ

יכולתי לעשות. מכיוון שהייתי מוכרח לעבוד בשבת, ביטא דבר זה את כל מה שיכולתי 

 לעשות לכבוד שבת.

 

                                                 
וד עם בנו. שב היה האב רבה ללמבאופן דומה, זכורני ששמעתי מהרב עמיטל, על אביו הי"ד, שלא היה רב דווקא, ואף לא ה   4

עם ערב עייף מעמלו בבית מסחר לעצים, ומתיישב אל השולחן. והיו בני הבית מספרים לו על שאירע במהלך היום בעיירה 

ובעולם. הקשיב האב, ומדי פעם גם הגיב. על שמועה אחת אומר היה: "אוי!", על אחרת היה נאנח: "אח...". עוד סיפור ששמע 

'התעצבה השקפת  ,הברות קטועות אלה שפלט אבא', סיפר הרבומאוסף 'אחר הביא ל: "אה!", וכך הלאה. חילץ מפיו: "נו!", ו

 י'. סדר עדיפויות מוצק...עולמי, נבנה סולם ערכ  
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לקיים את כל חלקי המצווה )ולא רק  ת כזו גם כאשר יש ביכולתועל האדם לשאוף להתעלּו

הוא חש ביופייה של המצווה, אם הוא ממקד את כל התלהבותו(. חלק אחד מהמצווה, שבו 

גם בחייו  אש קודש עליו להשתמש בתחושה זו על מנת להפיח מן ההתלהבות הזו

היומיומיים. נקווה כי באמצעות קביעת סדר עדיפויות רוחני, ובאמצעות הפחת רוח בחלק 

 איש הרוח. -המצוות הללו, נוכל ללכת בדרכו של משה מ

 

י שתי גב. על , ואף היא פותחת שעריםמיוחדת היא שבת זו שלנו ומרובת ברכה 

בה  "חזק חזק ונתחזק" שנחתוםהכרזת: הפרשות הארוכות שחוברות בה יחדיו, ובנוסף ל

נוציא ספר  ,את קריאת חומש שמות, וכחיזוק נוסף לברכת חודש ניסן בה נברך ונתברך

 לכםראשון הוא  ,ראש חדשים לכםנקרא פרשה נוספת: "החדש הזה  תורה נוסף ובו

 לחדשי השנה".

", כי לנו ושלנו הוא הזמן. ישראל מקדשים את החודשים כביטוי לחירות, המשתקפת לכם"

 5בשלטון על הזמן.

פרים אשרי מתוך אופל השעבוד והדיכוי תחת הכיבוש הנאצי ימ"ש, שואל יהודי את הרב א

אם רשאי הוא לברך: "ברוך... שלא עשני עבד", עת מצוי הוא בגטו ונתון למרמס כעבד 

"עיקר הברכה הזאת נתקנה לא על עבדות הגוף, אלא על עבדות ממש. והרב משיב: 

הנפש... ואדרבה, דווקא כעת חובה עלינו לברך ברכה זאת למען יכירו אויבינו ומנדינו, 

דם לעשות בנו כרצונם הרע, בכל זאת רואים אנו את עצמנו כבני שלמרות שאנו נתונים בי

  6חורין הנתונים במצור ובשביה, וקרובה ישועתנו לבוא."

 בני חורין אנו. -, ברוח החופשית. אם לנו ושלנו הזמן כי החירות בלב היא

 היטיב לבטא זאת רבי יהודה הלוי בשירו:

ב   ם  / ע  ים ה  ד  י ֲעב  ְבד  ן ע  י ְזמ  ְבד  י:ד' ד ע  ְפש  ד ח   הּוא ְלב 

ל ש כ  ק  ן ְבב  ל כ  י -ע  ְלק  ְלקֹו / "ח  י.ד'ֱאנֹוש ח  ה נ ְפש  ְמר   !" א 

 

, ונקדיש מחשבה על נקרא השבת על קדושת המקום שבמשכן ועל קדושת הזמן שבשבת

 ממדי המקום והזמן ועל הזיקה ביניהם. 

 .להתחברות מחויבותשבין נקרא על חיוב שבציווי ועל נדיבות הלב, ונהרהר ביחס 

 ו'פוזות' "החדש הזה" נקרא, ונתור ונבקש חירות אמתית, משוחררת ונטולת זיופים וגם על

 וחיקויים.

 

י כל הטוב המבורך הזה נגיע עד להפטרת השבת, ושם נמצא הד ס  עמּווכשאנו 

 ומחזק. ממרחקים שחוזר אלינו

ובבוא עם הארץ לפני "בימינו: שכך מתנבא הנביא יחזקאל על בית המקדש שיבנה במהרה 

' במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב. והבא דרך שער נגב יצא ד

 " )יחזקאל מו ט(.לא ישוב דרך השער אשר בא בודרך שער צפונה. 

שערים הרבה לו למקדש, ומתוך חשש שמא יהא לבו של 'המבקר בהיכלו' גס בקודש על 

טל עליו לגוון ולשנות כווני כניסה ויציאה מן המקדש. ברם, נשים רקע השגרה וההרגל, מו

שער לכל כיוון,  -בתוך המסגרת, בתחומי החיוב   רלב כי גם השינוי והחידוש צריך להישא

 כיוון לכל חיוב.

                                                 
שקבע פעם נחרצות: "אין לך כל ביטוי וביטוי בלע"ז שאין לו אקוויוולנט בעברית"... מאחר  קצת ציניקן, ידיד לי, בלשן, 5

 ' ? take your time' -ומה, למשל, הביטוי המקביל בעברית ל" בחה את לשון הקודש, שאלתי עצמי:ביעה זו, בש  שנעמה לי ק

 ותשובתי הייתה: "החדש הזה לכם".
 נח.-שו"ת ממעמקים כרך ג עמ' נו 6
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קדשות החדש, ויתקיימו שנתברך בברכת התחדשות הישן והת שייפתחו שערים, ויהי רצון,

והיתה לו  יתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו כיבסיום הפטרתנו: "ובנו דברי הנביא יחזקאל 

  יקח הנשיא מנחלת העם בניו להם תהיה. ולא שנת הדרור, ושבת לנשיא; אך נחלתו עד

תם  ".יֻפצו עמי איש מאֻחזתו למען אשר לא ,בניו מאֻחזתו ינחיל את, מאֻחזתם 7להונ 

 

 

 שבת שלום       

 

 

                                                         

                                                 
 שלום בן פזי ז"ל, שלמד בישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה בשנותיה הראשונות. ר' סיפור נאה שמעתי מפי 7

נשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים ויצמן הגיע לביקור בכפר הרא"ה. הימים, ימי המאבק ב'הצעת החלוקה', ממש בשבוע ה

שלנו בו נקראת הפטרת יחזקאל זו. ראש הישיבה, הרב משה צבי נריה זצ"ל, קיבל את פני האורח הנכבד, ובדברים שנשא  זה

 ", ודרש כי ראשי התיבות של "להונתם" הם:מאֻחזתם  להוֹנתםת העם  ולא יקח הנשיא מנחל הוא ציטט את הפסוק הזה: "

 יד!...מתנגד תא ניצמן וארץ החלוקת ל


