
 / הרב אלישע וולפין המופלא האלוהי הפרדוקס: תרומה פרשת
 

 חברים יקרים,

  
מחליפים מהלך, ובגדול! זה כמעט סיבוב פרסה. משבוע זה, ועד לסוף ספר שמות נהיה עסוקים 

 בהקמת המשכן הנייד במדבר. הפרשה הפותחת את המהלך החדש, היא פרשת תרומה.
  

היא מאוד פילוסופית ולא קלה להבנה. אם לא בא לכם מדי פעם אני נוהג להזהיר: הדרשה הזאת 
 לעבוד קשה, אל תמשיכו לקרוא. תגובות, שאלות, והערות תתקבלנה בשמחה.

  
הכוונה היא לכל רמות  פרשת תרומה עוסקת בשאלה הגדולה: מה אדם עושה בעושר שברשותו?

 העושר. הדרשה הזו איננה לאנשי העשירון העליון, אלא לכל אדם. 
  

ר ועוני הם שאלה של תודעה, לא של מספרים. לא של פלוס או מינוס, ולא של מקרר ריק או עוש
מלא. האמירה הזו לא נועדה בשום פנים ואופן להמעיט או למזער את הכאב של כל מי שחש וחווה 

 מחסור. נהפוך הוא! אין לדרשה הזו שום קשר לסוגיות של צדק חברתי וחלוקת העושר בחברה. 
  

 קיע כמויות אדירות של אנרגיית חיים סביב הרכוש, הפרנסה והעושר שלנו )או העדרם(. רובנו נש
  

 עושר ועוני הם בעצם שני קטבים על סקלת ה"יש" שבחיינו: 
  

 עושר = תודעת של הרבה "יש". 
 עוני = תודעה של מחסור בכמות ה"יש". 

  
 י. "אין" הוא ההפך של "יש". שימו לב )חשוב להמשך(: ההפך של עושר איננו "אין", אלא עונ

  
בני ישראל יצאו ממצרים ברכוש כבד מאוד )האם זה אומר שהם היו עשירים? לא בהכרח, שהרי 
עושר הינו שאלה של תודעה ולא של כמות(. שני מקורות העושר הגדולים ביותר שלהם ייראו 

הם  –וכלל   כלללקורא התמים והישר מעט מפוקפקים ומביכים, אבל את חכמינו זה לא הביך 
ראו בזה פיצוי הולם על שנות העבדות והניצול. המקור הראשון היה כלי הכסף והזהב שבני 
ישראל "שאלו" משכניהם המצריים ערב בריחתם ממצרים )בהוראה מפורשת מאלוהים(. המקור 
השני, וה"כבד" יותר, היו האוצרות האדירים שנשטפו אל חופי ים סוף ממרכבות מצריים ששקעו 

 במצולות )מה שמכונה "ביזת הים"... ביטוי קשה(. 
  

מה הם יעשו בכסף הזה וכך, בני ישראל תועים להם במדבר, כבדים בכסף ובזהב. אלא ש... 
זאת הרי שאלת הדרשה הזו. כל הכסף שבעולם לא יוריד מים לצמאים וכל הזהב לא  במדבר?

 ייצר אוכל לרעבים. 
  

 בין אם מעט ובין אם הרבה? –ו מה אנחנו עושים עם כל מה שיש לנ
  

 התשובה לשאלה הזאת ניתנת בפרשה תרומה. 
  

משה עולה להר סיני, אל הענן. כעבור שבוע אלוהים מזמן אותו לשיחה המיוחלת. על מה הם 
מדברים? לא על "ואהבת לרעך כמוך", גם לא על "ואהבת את ה' אלוהיך", ואפילו לא על "כבד את 

ם מבקש שיבנו לו משכן! אם הבקשה הזו איננה נראית לכם תמוהה, הרי אביך ואת אמך". אלוהי
איפה הייתם כל ספר בראשית וחצי ספר שמות??? מה קרה לאלוהי כל  –שנרדמתם בשמירה 

הארץ? לאלוהי ארבע הרוחות? מה קרה לאל הבלתי נראה, שלפתע פתאום מבקש לו משכן חומרי 
א תרומות בלבד. לא באמצעות מיסים )כפי שיעשה אפ הזה הו-עלי אדמות? שיטת הגיוס לסטארט

 שלמה בהמשך(, לא בכורח )כפי שנוהג כל מלך בשר ודם(, אלא כל איש כאשר ידבנו לבו. 
  



ובכן, מה פתאום משכן? אם "מלא כל הארץ כבודו" מדוע הוא זקוק לאוהל? התשובה המוכרת 
בתוכם, ולא ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". והידועה לשאלה זו נמצאת כבר בתחילת הפרשה: "

 . בתוכו
  

רבות נכתב על ה"בתוכם" הזה. הפעם אני רוצה לחבר את עניין ה"בתוכם" לשאלה שבה פתחתי 
תודעת ה"יש" של  -את הדרשה: מה אדם עושה בעושר שלו? ואם עושר הוא רק עניין תודעתי 

 "יש" שלו? אז אפשר לדייק מעט את השאלה: מה אדם עושה ב -האדם 
  

אבל רגע.... מה זאת אומרת, מה האדם עושה ב"יש" שלו? הרי גם האדם הוא בעצם סוג של "יש" 
 במהותם)ישות(. ואז, אם גם האדם הוא סוג של "יש" וגם מה ש"יש" לו הוא סוג של "יש", אזי ש

ה בין "יש" )בשורשם(, האדם ומה שיש לו הם בדיוק אותו הדבר. גם זה וגם זה הם "יש". כל הפרד
ל"יש", או בין ה"אני" לבין "מה שיש לי" היא מלאכותית לחלוטין. כרגיל, ההפרדה היא תוצאה 

 השורש של תודעה(. -של הניתוק התודעתי של האדם )שאכל מעץ הדעת... להזכירנו, "דעת" 
  

 אל תצחקו, אבל לומר ש"יש לאדם דברים", זה בדיוק כמו לומר "יש ליש יש"... 
  

יכול להיות? האם יתכן שיהיה לישות )שהיא עצמה "יש"( עושר )שהוא גם "יש"(? ואם האם זה 
אז אשאל, מי קובע מי שייך למי?  -תגידו שכן! למה לא? למה של"יש" לא יהיה בעלות על "יש" 

 אולי האדם שייך לעושר שלו? 
  

תוכם"(. יתרה אקדים ואומר, שהפרשה מניחה שהמשכן והאדם חד הם )"ועשו לי משכן ושכנתי ב
מזו, היא מניחה שהמשכן, האדם וכל מה שיש לאדם חד הם )כי הכל "יש"(. ועוד היא מניחה, 

 שלא ייתכן של"יש" יהיה קניין על "יש" אחר.
  

 נסביר:
  

בעוד חמש פרשות תושלם הקמת המשכן. זה יקרה ממש בסוף ספר שמות, כשאז, )שמות מ, פסוק 
ְשָכן. ְוֹלא ָיֹכל ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד -ה' ָמֵלא ֶאת ּוְכבוֹדֹאֶהל מֹוֵעד ל"ה( "ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת -ל"ד ַהמִּ

י ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן, ]כי[ ּו ְשָכן".-ה' ָמֵלא ֶאת ְכבוֹדכִּ  ַהמִּ
  

 "כבוד"....
  

ה כבוד המילה כבוד מדברת על משקל )כבד(, ובעיקר על נוכחות. ביום יום אנחנו מכירים את המיל
מעולם האגו שלנו )אדם שדורש לעצמו כבוד, או דורש שיכבדו אותו(. אבל אנחנו מכירים אותה 

 גם מעולמו של אלוהים!
  

והנה, כבוד ה' ממלא את המשכן. כלומר, השכינה האלוהית שוכנת, והיא ממלאת את משכנה 
 החדש. 

  
הוא ישכון בתוכנו! ולא היא! הוא אבל הרי אלוהים הבטיח שאם נהיה נדיבים ונקים לו משכן, אזי 

 שוכן במשכן!
  

זה מחייב אותנו לחזור למה שאמרנו לעיל: שבמהות אין הבדל "יש" ל"יש". האדם, עושרו, 
משכנו, חד הם, "יש" אחד גדול וענק. לא שהאדם = המשכן, אלא שהאדם והמשכן הם אחד, כי 

 בשורש אין הבדל בין "יש" ל"יש". הכל אחד.
  

 אבל... ממה מורכב ה"יש"? מה מהווה אותו? 
  

התשובה הפשוטה היא, שה"יש" מורכב מעוד "יש", שמורכב מעוד "יש", שמורכב מעוד "יש"... 
 . אין סוףעד... עד 



  
 בינגו! 

  
"יש" מרכיב כל פירור של "יש" ביקום. אין סוף "יש" = אין סוף! ואין סוף = האין  אין סוף

 המוחלט! 
  

 בשפת הקבלה אלוהים נקרא "אין סוף", או בקיצור, "אין".  לא במקרה
  

 זוכרים שאמרנו לעיל שהאין הוא ההפך של היש???
  

אז הנה לנו הנוסחה: האין סוף, שהוא ה"אין" המוחלט, מהווה וממלא כל "יש" ו"יש". הוא 
 מהווה גם את האדם, גם את המשכן, גם את האדמה שעליה מונח המשכן, וכן הלאה.

  
זהו הפרדוקס האולטימטיבי של הקיום!!! לא יהיה לך פרדוקס אחר על  -האין מהווה את היש!" "

 פניו.
  

ההזמנה של פרשת תרומה, וכל הפרשות העוסקות בהקמת המשכן, היא להכיר, לשים לב, לחוש 
 בנו, ברכושנו ובכל משכנינו. –ולחוות, את "כבוד" ה"אין סוף" השוכן בכל ה"יש" 

  
 ה של אלוהים עם משה על הר סיני הוא עניין המשכן.תמצית השיח

 המשכן טומן בחובו הבטחה אלוהית, 
 וזו ההבטחה האחת והיחידה שניתנה על הר סיני,

 וזו ההבטחה האחת והיחידה שאי פעם תינתן לאדם:
 שאם בני ישראל יכירו שכל ה"יש" 

 הינו משכן לנוכחות האין סוף, 
 וכן גם בתוכם.הרי שהם יגלו לפתע, שהאין סוף ש

 ואז הם יחוו שהוא ממלא אותם, ומהווה אותם, 
 והם ידעו שאין בתוכם דבר, חוץ ממנו.

  
אין מקום שפנוי  –אלוהים, אומרת לנו הגמרא, נמצא בכל מקום )"לית אתר פנוי מיניה" 

 מנוכחותו(.
 רק אנחנו לא ידענו.

  
בנוכחותו של האין סוף בתוך כל ה"יש", הוא עניין כמו שעושר הוא עניין תודעתי, כך הכרה 

 תודעתי.
  

כמו יעקב אבינו, שהתעורר מהחלום בדרכו לגלות חרן, וגילה שהמקום מלא בנוכחותו ובברכתו 
 של אלוהים.

כמו משה רבנו, שראה סנה בוער, והבין שהכל מלא בנוכחותו של אלוהים ושאין דרך לסרב 
 לשליחותו.

 י הדג, שאין מקום שאינו מלא בנוכחות האלוהית, ושאי אפשר לברוח מפניו.כמו יונה, שגילה במע
  

כך אנחנו, בשבת חורפית זו, מוזמנים לחוות בתוכנו את ההבטחה של אלוהים למשה בהר סיני: 
 "ושכנתי בתוכם". 

 אני כבר בתוככם. אני מהווה את הכל. אבל אתם לא ידעתם.
 אוחר בתורה.אבל אף פעם לא מאוחר, כי אין מוקדם ומ

  
 שבת שלום,

 אלישע


