
 פקודי:-פרשת ויקהל
 בחיים שבת פרה, שבת היטהרות, שבת שלפני הבחירה המחודשת

 הרב אלישע וולפין
 

 חבריי,
  

בפרדס חנה כרכור. הזמנתי קפה  –צמחוני, כשר ומאוד רוחני  –אני יושב כאן בבית קפה נפלא 
בפה, טעים ברמות. ובין ביס לביס, אני כותב לכם  ומאפה, והגיע איזה משהו ענק, מהמם, נימוך

 שהשבת הקרובה היא "שבת פרה"...
  

 אייר. גם לא לבהמיות הישראלית שהרקיעה )ל(שחקים.-זה לא קשור לטיסת ארקיע או ישרא
  

אבל כשאני מתבונן בגוש הטעים והמדהים הזה, ובפירורים שאני מפזר מסביבי, ובשוקולד הניגר 
 ני תוהה: אולי זה בעצם כן קשור???לי על הסנטר, א

  
"שבת פרה" היא האמצעית מבין חמש השבתות המיוחדות הבאות לפני חג הפסח ומכינות אותנו 

 לקראת חג החירות.
  

 חמש השבתות הן:

השבת שלפני ראש חודש אדר, שבה מתחילים לגייס את חצאי השקל  –"שבת שקלים"      .1
ש. את התרומות יביאו עולי הרגל עימם בחג הפסח אל לעבודת הקודש המקיימת בבית המקד

 הממסד הכוהני מכל רחבי הפזורה היהודית.

השבת שממש לפני פורים, שמזכירה לנו את אשר עשה לנו עמלק בצאתנו  –"שבת זכור"      .2
ממצרים, ומזכירה לנו להיזהר מפני שורשי הרוע, שכן אחד מהצאצאים של עמלק היה המן בן 

 י )אגג היה מלך עמלק(.המדתא האגג

השבת שמבשרת על בואו הקרוב של חודש ניסן, ומזכירה לכוהנים להתחיל  –"שבת פרה"      .3
  בתהליך ההיטהרות לקראת העלייה הגדולה לרגל. 

השבת שממש לפני ראש חודש ניסן, הוא חודש החירות והגאולה, החודש  –"שבת החודש"      .4
 הקדומה. ניסן נקרא "החודש", בהא הידיעה.הראשון בספירת הזמן העברית 

השבת שלפני פסח, המבשר על בואו של אליהו הנביא שישכין  –ואחרון חביב, "שבת הגדול"      .5
 שלום בין הדורות.

  
 ב"שבת פרה" קוראים שלושה דברים שונים:

מהשנים(, אשר פיקודי' )שתי פרשות נפרדות שמתאחדות בחלק -'ויקהל -את פרשת השבוע      .1
עוסקות בסיום תהליך הקמת המשכן במדבר. עד עתה עסקנו בהוראות להקמתו שניתנו למשה על 
הר סיני, לא בעצם ההקמה, כאן, עלי אדמות. בסיום הדרמטי של פרשת פקודי, ענן הכבוד ירד 
וימלא את המשכן. ספר שמות יגיע אז לסיומו הדרמטי, וכל הקהל יאמר בשבת בבית הכנסת: 

 זק חזק ונתחזק"."ח

קטע מאוד מוזר על הפרה האדומה )מפרשת חוקת(, שתישחט, תישרף באש,   -את המפטיר       .2
 אפרה יעורבב במים, והמים הללו יוזו על הכהנים, כדי לטהר אותם מטומאת המוות שאחזה בהם.

י ֲעֵליֶכם –את ההפטרה       .3 ים ּוְטַהְרֶתם  חזון ההיטהרות הרוחני של יחזקאל: "ְוָזַרְקתִּ ם ְטהֹורִּ ַמיִּ
ּלּוֵליֶכם, ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם" )יחזקאל, פרק ל"ו, פסוק כ"ה(. ָכל גִּ ֹכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּומִּ  מִּ

  
מה הקשר בין פרשת השבוע )סיום המשכן והשכנת נוכחות הבורא בתוכו(, והלכות ההיטהרות 

 מטומאת המוות, וחזון ההיטהרות של יחזקאל?



  
רבה חוטים מקשרים, אבל המתבקש מכולם הוא תהליך הנכחת האלוהי בתוכנו אפשר למצוא ה

)"ושכנתי בתוכם", כפי שהובטח לנו בפרשת תרומה, כשרק התחילו לעסוק בענייני הקמת 
 המשכן(.

  
נוכחות היא בראש ובראשונה עניין תודעתי, ורק אחר כך עניין פיזי, כי הכל הולך אחר התודעה 

זורמת בערוצים שיוצרת עבורה  –אנרגיית היצירה  -אנרגיית החיים  ה"(. )"אם תרצו אין זו אגד
 התודעה. במקום שבו התודעה חסומה, גם הזרימה חסומה.

  
המפטיר שנקרא מחר, שבגללו השבת הזאת נקראת "שבת פרה", מספר על טקס ביזארי, בלשון 

ושאין בה אף לא אדמדמות, -שכל שערותיה חומות –המעטה: לוקחים פרה אדומה לחלוטין 
שוחטים אותה, שורפים אותה, מערבבים את אפרה במים, ומזים  –שערה אחת מצבע אחר 

)"משפריצים"( מהמים הללו על הכהן. בכך מטהרים אותו מטומאת המוות שדבקה בו. ללא 
ההיטהרות הזאת, הכהן אינו יכול לכהן בבית המקדש. להזכירנו, הטומאה האולטימטיבית היא 

ת. מוות הינו מצב של העדר חיות, העדר חיים. כלי, שעד לפני רגע שכנה בו שכינת טומאת המוו
חיים אלוהית, מונח כעת כאבן שאין לה הופכין. כגודל האלוהות והקדושה שזרמה בו רגע לפני, כך 

טומאה, אם כן, הינה מצב של ריק,  עומק הטומאה שבו, כשהוא מתרוקן מאותה חיות אלוהית.
)להבדל מ"אין", שזו הטהרה הגדולה ביותר שיש, אבל לא ארחיב על כך  וםשל העדר, של ואק

 כאן...(.
  

זה שאנו קוראים לו סוף החיים  –אם נחשוב על מוות לא כעל הדבר שכולנו כל כך מפחדים ממנו 
אלא מצב שבו אנו מרוקנים מחיות, מאנרגיית חיים, הרי שנגלה ערך מאוד גדול בקונספט הזה  –

 מתים ותהליך ההיטהרות ממנו.של טומאת 
  

כל מי שחווה מוות של אדם קרוב, כל מי שציפתה לחיים חדשים והציפייה התנפצה במחזור 
הדימום הבא, או גרוע מכך, כל מי שעברה הפלה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, מי שחזה בקריסת 

ואת תודעת חוסר מפעל חייו, או בחלום שהגיע אל קיצו, מכירים את הריק הזה, את הייאוש, 
 התוחלת.

  
חמשת הפרשות האחרונות, כל כולן עיסוק אובססיבי בהקמת המשכן, בכינונו של הכלי ובציפייה 
הגדולה להתמלאותו בחיים חדשים. גם סיפור עגל הזהב שהושתל בחכמה גדולה באמצע נרטיב 

לו תקווה לחיות לתהליך של יצירת כלי, שכל כ –אמנם אלטרנטיבי וקוטבי  -המשכן, הוא סיפור 
שתחייה אותנו ותעצים בתוכנו את נוכחותו של האלוהי. העגל בסוף הכזיב, כמובן, כי לא כך בונים 

 משכן, אבל היי, כל כלי בסוף יכזיב...
  

ובאה פרשת ויקהל ומשלימה את התמונה שהייתה חסרה עד עתה: היא מספרת לנו על המלאכה, 
 –! מלאכה שכל כלה חכמת הלב של העוסקים בה מלאכת ההרכבה והחיבור. זו מלאכת מחשבת

והם כולם חכמי וחכמות לב )הביטוי האהוב  –לא רק בצלאל ואהליאב, אלא מאות גברים ונשים 
עלי בתורה!(. הם מיששו, הריחו, ביררו, גזרו, תפרו, חיברו, והכינו את הכלי, כך שיוכל להכיל את 

קודי, שהוא גם הסיום של ספר שמות, מתאר נוכחות החיות האלוהית. הסיום המרגש של פרשת פ
 באופן מופלא איך זה נראה ואיך זה מרגיש כשהכלי נכון ומדויק:

  
 שמות מ

ְשָכן.-ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת-ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת לד. ֹאֶהל מֹוֵעד -ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל ָיֹכל-ְוֹלא לה. ַהמִּ
י ְשָכן.-ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת-כִּ ְשָרֵאל ְבֹכל  לו. ַהמִּ ְסעּו ְבֵני יִּ ְשָכן יִּ ּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהמִּ

ם לז. ַמְסֵעיֶהם. ְסעּו ַעד-ְואִּ י לח. יֹום ֵהָעֹלתֹו.-ֹלא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְוֹלא יִּ ְשָכן יֹוָמם ְוֵאש -ֲעַנן ה' ַעל כִּ ַהמִּ
ְהֶיה ַלְיָלה בֹו ְלֵעיֵני ָכל ְשָרֵאל ְבָכל-ֵבית-תִּ   .ַמְסֵעיֶהם-יִּ

  
כשהכלי נכון ומדויק הנוכחות של החיות האלוהית כבר לא מותירה מקום ל"אני" הקטן 

ה קוראת לה והמצומצם. ובמקום אותו "אני" מבולבל, נוכחת לה הנוכחות הגבוהה, שהתור
מסעותיו בתהליך שכל כלו דיוק מופלא ועדין: כשהיא זזה,  בכל "אנכי". ו"אנכי" מנחה את האדם

הכלי זז איתה, כשהיא ניצבת, הוא ניצב עימה. וכל כולו של הכלי קשוב רוב קשב. והוא ממתין 
 להנחיות ברורות. ובלילה היא מאירה את חשכת קיומו.

  
הימים הם ימי ניקיונות הפסח. זה הזמן להפוך את בתינו ואת עצמנו, לכלי נכון יותר, מדויק יותר. 
לתת דווקא לחושניות המבורכת שלנו, שיש בה כל כך הרבה חכמת לב, לחוש, להריח, לגזור, 



לתפור ולהתחבר מחדש לחומרים שמקיפים את המרחב שלנו. ולאפשר לחושניות הזאת לזרוק 
 ת המיותר, את מה שלא הולם, את מה שהחמיץ, אץ מצה שכבר ניטל ממנו החיות.ולהשליך א

  
והימים הם גם ימי בחירות!!! המערכת שלנו "התמלאה" בריקנות, באוויר חם, בקשקשת, 
בשקרים, בסוג של מוות. יותר מדי "אני" קטנים שמנהלים את הכלי הזה, שנקרא מדינת ישראל 

לישי, בחג הדמוקרטיה הישראלי, תתגשם במעט נבואתו המחייה של ועם ישראל. מי ייתן, וביום ש
יחזקאל, שחכמי הלב יצאו בהמוניהם לקלפיות, ובעדינות ובענווה נטהר את האוויר, ונתמלא שוב 
בשמחת חיים חדשה. שנבחר, ונבחר טוב, והארץ הטובה והמופלאה הזאת תתמלא שוב בחיות 

י ֲעֵליכֶ  ּלּוֵליֶכם, ֲאַטֵהר נקייה הראויה לה: "ְוָזַרְקתִּ ָכל גִּ ֹכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּומִּ ים ּוְטַהְרֶתם מִּ ם ְטהֹורִּ ם ַמיִּ
 ֶאְתֶכם" )יחזקאל, פרק ל"ו, פסוק כ"ה(.

  
 שבת שלום ובחירות טובות...

  
 ובעיקר: שבת של נוכחות וחיות חדשה.

  
 ובחרת בחיים!

  
 אלישע

 


