
  

 

 

 ביחדכלי קודש יוצרים ומשכן בונים  –' קהליו'פרשת 

 רחל לשם

 

כרוננו יבז עוד קייםהקשה נש ק של חטא העגל והעוהרושם החז

 שירדמשה אודות  בתיאור מתחילה פרשתנו מהפרשה הקודמת. והנה

לשמור את השבת. וה מצוו סף את העםוא, ריפומהר סיני למחרת יום כ

ה ְמָלאָכה  "מבחינה לשונית זהו ציווי יוצא דופן:  ֵׁ֣ ָעשֶׁ ֵּֽ ת ָיִמי֘ם ת  שֶׁ ֵׁ֣ ֹום  ש  ּוַביֵׁ֣

ת ַשָב֖תֹון ש ַשַבֶ֥ דֶׁ ם ֹקֹ֛ ֶ֥ ה ָלכֶׁ י ִיְהיֶֶׁ֨ ליהודי,  זוהי הוראה מיוחדת. "ַהְשִביִעִ֗

שיעשה אמנם את כל המוטל עליו לפרנסתו, אך יזכור כי היא מגיעה 

 מבורא העולם. 

הקשר המובהק בין ציווי זה לבין חטא העגל הוא בכך שהתייחסות 

הזרה כזאת לפרנסה עוקרת את המקור לטעות שהביאה לעבודה 

  בחטא העגל.

קבוצת אנשים, קהילה, הנאספת למטרה במדובר ויקהל", נראה שהשורש הוא ק.ה.ל. אם לחזור לשם הפרשה "

אותם כלשהי. כדי לעורר את עם ישראל המיואש בחטאו שבא לאחר התעכבות משה רבנו על הר סיני,  הקהיל 

 סמן להם את שכינת האל בקרבם.עם רצונם ליצור משהו שיחוכמה ובהתחשב ב יחדיו. הוא פעל משה

ל" לאלא, שבניגוד  ם ַעֵּֽ ל ָהָעָ֜ ן-ַוִיָקה ֶ֨ ֲהֹרִ֗  רגש ספונטני,מההתקהלות נבעה בה  ,כפי שקראנו בפרשה הקודמת "...ַאֵּֽ

 הרי שכעת ההתקהלות היא עפ"י מצוות הבורא.

תכשיטיהם. בעזרת משה מנהיגם הפכו בני  שרונותיהם ואתיהאנשים מתנדבים ומנדבים את כנכון, בשני המקרים 

ישראל לבונים שעבדו כצוות מגובש לבניין המשכן במדבר. כל חבר בצוות מסוגל היה לתרום את תרומתו 

 1~ .      הייחודית, והיה בעל ערך . כן, כולם קיבלו הערכה על מעשיהם

גל, בכך שסירבו לנדב את הע נמנעו מלהשתתף בחטאהן  האדרת נשים בפרשה באה בהמשך ישיר לקודמות. 

שרונותיהן באריגה, ילקראת בניית המשכן הן תרמו תכשיטים מיוחדים, ואף תרמו את כלעומת זאת, , תכשיטיהן

המשלבות בין השכל לרגש. עם הגברים, בראשות בצלאל ואהליאב, הרוח  הן כונו "חכמות לב" '. גםטוויה וכד

 2כונה עם לב חם. ~המיוחדת שבאומנים ובאומניות שילבה חשיבה נ

 

 שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !

  עפ"י הרב יונתן זקס "שיח ושיג" לפרשת ויקהל. 1~ 

                             עפ"י מידה טובה בפרשה. 2~

 

  


