
 

 

 הרב אלישע וולפין/  שכל גרגר חול יהפוך למשכן לאלוהפרשת תרומה: כ

 ,חברים

  

אחרי ספר וחצי שבהם אלוהים שמח להיות בכל מקום, הוא משנה כיוון! השבוע אלוהים 

מבקש משכן! השינוי כל כך דרסטי, שהדבר מעורר תדהמה בקרב רבים מהפרשנים. ניתן 

להבין מאינסוף הפרשנויות שניתנו למהלך החדש, שישנה מבוכה לא קטנה: מה פתאום 

 ?, זה שנמצא בכל מקום, מבקש שנקים לו משכן"אבינו שבשמים", אלוהי ארבעת הרוחות

  

פרשת תרומה היא הראשונה מתוך חמש פרשות עוקבות שעוסקות בהקמת המשכן. נהוג 

פרקים? ואם  15-להזכיר שבריאת העולם כלו זכה לשני פרקים בלבד, איך זכה המשכן ל

 .להיות כנים, התוצר הסופי יצא מאוד פשוט ולא כל כך מרשים

  

הוא ההבטחה, שאם בני ישראל יתרמו את התרומה הנדרשת ויעשו לאלוהים  והתמוה מכל

 (!משכן, הוא, בורא השמים והארץ, ישכון בתוכם )לא בתוך המשכן, אלא בתוכם

  

 להמשכן כמש

הרבה מאוד נכתב בעניין המשכן. הפרשנויות המקובלות מסבירות לנו שהמשכן הוא מטפורה 

של היקום, שהוא מעין תמצית ההיסטוריה היהודית,  קוסמוס-לבריאה, שהמשכן הוא מיקרו

שהוא שיקוף של מידות האדם, שהוא התגלמות התורה שבכתב והתורה שבעל פה, ועוד. על 

  .(חלק מהפרשנויות הללו כתבתי בשנים עברו )מוזמנים לקרוא באתר הקהילה

  

 .ב"םהשנה, אני רוצה להציע פרשנות נוספת, בעזרתו האדיבה והמחכימה של הרמ

  

 "המשכן כ"חפץ מעבר

הרמב"ם טוען שעניין המשכן, וביתר שאת עבודת הקרבנות שהתרחשה בתוכו, הם לא איזה 

אידיאל אלוהי נשגב. ההפך הוא הנכון! המשכן ועבודת הקרבנות היו חלק משלב מעבר, מעין 

יה גמילה הכרחית שעברו בני ישראל ממנהגי האלילות שרווחו במרחב. מכיוון שלא ניתן ה

לגמול אותם מהרגלים אליליים מושרשים "מהיום למחר", כדברי הרמב"ם, הדבר נעשה 

בהדרגה. מהמקדשים המצריים הרבים והגרנדיוזיים ומטקסי הפולחן האליליים עוצרי 

הנשימה נשאר רק אוהל בד פשוט, קטן ונייד, ופולחן מינימליסטי למדי שלא הותיר הרבה 

היום גם האוהל הזה, וגם המקדש המפואר שיתפוס את מקום לספונטניות רוחנית. בבוא 

תפילת האדם וגמילות  -יחלפו מן העולם ואת מקומם תתפוס "העבודה שבלב"   מקומו,

חסדים. עד כאן תפיסתו של הרמב"ם. חשוב להדגיש, שרוב הפרשנים האחרים מתקשים 

פרקים לקבל את הפרשנות הזו. מבחינתם, לא ייתכן שהתורה "תבזבז" חמישה עשר 

רק כדי  -ועוד ספר שלם )ויקרא( לפירוט נרחב ביותר של תורת הקרבנות  -להקמת המשכן 

לספר לנו שמדובר בתהליך גמילה הדרגתי של עם ישראל מן האלילות הפגאנית שהייתה כה 

מושרשת במרחב. מבחינתם חייבת להיות תכלית אלוהית גבוהה להקמת המשכן, ולא איזו 

 .כה", כמו גמילהסיבה סוציולוגית "נמו

  

 !אלוהים איננו

אלא שהפרשנות של הרמב"ם אינה בהכרח סוציולוגית ובוודאי שאינה "נמוכה". הגמילה 



איננה רק ממקדשי פאר או מטקסים מרהיבים. מדובר בגמילה רדיקלית )שורשית( ומהותית 

ת העולם בעזר האדם רגיל להתייחס אל  .(things)מהנטייה האנושית להתייחס לדברים

חמשת חושיו. זה אך טבעי! אלא שהחושים יודעים לספר לנו בעיקר על אובייקטים, על 

-דברים מוחשיים. ואלוהים הרי איננו אובייקט. הוא לא עצם. הוא איננו דבר מוחשי. בשלוש

עשרה העיקרים של הרמב"ם )פיוט המופיע בכל סידורי התפילה, תחת השם "יגדל"( אנחנו 

 :תמוצאים את המילים הבאו

  

 ויגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ואין עת אל מציאות

 ואחד ואין יחיד כיחודו נעלם וגם אין סוף לאחדות

 ואין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושת

 …קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו

  

רא, כמילות הפיוט, אלא שהאדם אינו מורגל להתייחס אל מה ש"איננו", ואם נאמר על הבו

שהוא "נעלם" וגם "אין לו דמות הגוף ואינו גוף", הרי שבחוויה החושית שלנו אלוהים כנראה 

כשאנחנו מדברים על אלוהים, אנחנו נוהגים לומר ש"הוא בשמים", או שהוא … פשוט איננו

לא הוא הרי לא "בשמים", ואפילו … "נמצא בתוך הלב", או ש"מלוא כל הארץ כבודו"... אבל

 "."נמצא בתוך הלב

  

 .לאלוהים אין מקום בעולם

  

 !וזו בדיוק הגמילה

  

 "אלוהים הוא "המקום

קֹום  מָּ כשיעקב מתעורר מחלום הסולם המפורסם שלו, הוא אומר בפליאה ש"ָאֵכן יֵׁש ה' בַּ

ְעִתי". כדי שלא נתבלבל, המדרש מיד מסביר זֶּה, וְָאנִֹכי ֹלא יָּדָּ  :הַּ

  

רב הונא , בשם רב אמי, אמר: מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו "

"מקום"? שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו... ממה שכתוב )שמות ל"ג( "הנה מקום 

אתי" ]שאומר ה' למשה על הר סיני[, הוי )כלומר(, הקב"ה מקומו של עולם ואין עולמו 

 "….מקומו

  

הפנתאיסיטית של שפינוזה, שטוענת שהאלוהות היא סך כל היקום/הטבע,  בניגוד לתפיסה

טוען המדרש שהיקום כלו הוא רק חלק מהאלוהות. זו אבחנה חשובה מאוד! ומכיוון 

שהאלוהות האינסופית מכילה בתוכה את היקום, ברור שהאלוהי "הוא מקומו של עולם" 

ות איננה מוגבלת למקום מסוים בתוך )שהעולם נמצא בתוכו(, "ואין העולם מקומו" )שהאלוה

 (.היקום

  

כדי לומר, שהוא המקום שבו  -המקום בהא הידיעה  -זו הסיבה שאלוהים נקרא "המקום" 

 .הכווווול קיים ולא להפך

  

לא רק שהעולם כלו ספוג באלוהות, ולא רק שהוא נמצא בכל מקום, הוא כלו אלוהות, ואין 

 .דבר שאינו אלוהות

  

לא החוויה שלנו! מבחינת תודעתו וחווייתו הסובייקטיבית והמצומצמת של אלא שזו ממש 



האדם, גם האדם המאמין, אלוהים לא נמצא בכל מקום כלל וכלל. "אלוהים נמצא )רק( 

במקום שאנו נותנים לו להיכנס" )אמירה המיוחסת לרבי מקוצק(. ולכן, אלוהים איננו זקוק 

, האדם זקוק לבנות מקום כדי שהוא יוכל לחוות למשכן. רק האדם זקוק למשכן. יתרה מזאת

שהוא "נותן לאלוהים להיכנס" )למרות שאלוהים נמצא בכל מקום, ולא באמת צריך "לתת לו 

 (".להיכנס

  

 רלמיטיבי לכת: הפרדוקס הגדול ביות

  

 .אם אתם עדיין איתי, בואו נשוב לרעיון הגמילה של הרמב"ם

  

 :משה נועד )ניפגש( עם אלוהיםהמשכן גם מכונה "אוהל מועד". שם 

  

ִשיתָּ ְׁשנַּיִם ְכֻרִבים ]דמות של מלאכים מ) ה -שמות כ"ה( י"ח. וְעָּ ֲעשֶּ ה ]אחת[ תַּ ב; ִמְקׁשָּ [ זָּהָּ

ם  נְֵפיהֶּ ה, סְֹכִכים ְבכַּ ְעלָּ יִם ְלמַּ ְכֻרִבים פְֹרֵשי ְכנָּפַּ יּו הַּ ת ]הוילון[... כ. וְהָּ כַּפֹרֶּ ם, ִמְשנֵי ְקצֹות הַּ אֹתָּ

ל ל-עַּ ם ִאיׁש אֶּ ת, ּוְפנֵיהֶּ כַּפֹרֶּ ת ִמֵבין ְׁשנֵי -הַּ כַּפֹרֶּ ל הַּ ְרִתי ִאְתָך ֵמעַּ ם, וְִדבַּ ְדִתי ְלָך ׁשָּ ָאִחיו...כ"ב. וְנֹועַּ

ֵעֻדת ]שבו נמצאים לוחות הברית[ ֵאת כָּל ל ֲארֹון הָּ ר עַּ ְכֻרִבים ֲאׁשֶּ ל-הַּ ּוֶּה אֹוְתָך אֶּ ר ֲאצַּ ְבנֵי -ֲאׁשֶּ

ֵאל  . יְִשרָּ

  

ר הזה מופלא מכל כך הרבה בחינות, אבל לענייננו הוא מדגיש עד כמה אלוהים לא התיאו

באמת "נמצא" במשכן. "הנוכחות" שלו מוגבלת לנקודה מזערית בתוך המשכן, ברווח הקטן 

שבין שני הכרובים. זהו! לא רק שהמרחב שבו הוא נגלה למשה הוא קטנטן, המיקום הוא 

שהאדם רגיל לתפוס את העולם בחמשת חושיו, והוא תר  "מבין שני הכרובים". אמרנו לעיל,

כל העת אחר אובייקטים, כי רק אותם הוא מסוגל לראות. והנה, כאן אלוהים איננו "מופיע" 

 .באובייקטים, כי אם בטווח, בין העצמים, בין הכרובים

  

ההסבר   ישנו עיקרון פילוסופי ידוע, שבתוך מרחב מסוים )נגיד ס"מ אחד( יש מרחב אינסופי.

עד אינסוף. וכך … פשוט: ניתן לחלק כל ס"מ לחצי, ואת החצי שוב לחצי, ואותו שוב לחצי

מתקבל הפרדוקס, שהשכל האנושי לא יכול להכיל: שיש אינסוף מרחב בתוך ס"מ אחד 

 !!!בודד

  

 !ולאינסוף הזה קוראים אלוהים

  

 ה"אין" מהווה את היש

  

 :פרדוקס הגדול ביותר שקייםהרמב"ם, אם כן, מנסה ללמד אותנו את ה

מצד אחד אלוהים איננו נמצא בעצמים, בדברים ובאובייקטים. הוא איננו נמצא בכלל. הוא 

 .פשוט איננו

מצד שני, אלוהים הוא האינסוף שנמצא בכל חלקיק וחלקיק, ממלא אותו, ומהווה אותו. 

)כפי שמוצג  המילה "מהווה" היא המפתח. לא חלקיקי האטום מהווים את היסודות בטבע

את  -בטבלת היסודות(, הם רק מרכיבים אותו. האינסוף הוא המהווה את חלקיקי האטום 

האלקטרון ואת הפרוטון, ואת "הארץ וכל צבאם". לא בכדי אלוהים נקרא גם "שם הוי"ה", כי 

 !הוא המהווה האולטימטיבי!!! הוא מהווה כל חלקיק וחלקיק ביקום. בלעדיו אין קיום

  

מזמינה אותנו לנטוש את התפיסה של האלוהים שנמצא "אי שם" )"בשמים",  התורה כאן



"למעלה", בגן עדן, בלב(, לטובת האלוהות האינסופית, ש"נמצאת" כאן, עמוק עמוק עמוק 

וליתר דיוק, אינסוף עמוק פנימה; האלוהות האינסופית, "שנמצאת" בתוך תוכה של  -פנימה 

 .תוכה של המציאותוליתר דיוק, אינסוף תוך  -המציאות 

  

 -מי שבכל זאת זקוק לנקודת ציון מוחשית שתנכיח עבורו את קיומו של אלוהים בעולם 

המשכן נותן לו את המענה הזה! ומי שפתוח  -למרות שבפועל הוא אינסופי ונמצא בכל מקום 

להכיל פרדוקסים מורכבים, הרי שהמשכן הוא התזכורת שאלוהים לא "נמצא" בשום מקום, 

 ".אובייקט, ובה בעת הוא "נמצא" בנקודה הקטנה והאינסופית "שבין הדבריםבשום 

 

משה רבנו לא נבהל מפרדוקסים, ולכן הוא הנביא היחידי שזכה להיוועד עם אלוהים "פנים 

אל פנים". גדולתו של משה איננה טמונה בכך שהוא זכה ואנחנו לא. גם אנחנו יכולים לראות 

ולחוות את האלוהות פנים אל פנים מתי שרק נרצה, אבל רק כשנדע לשאת את הפרדוקס של 

ע להתמסר לאינסוף, שאין לו דמות הגוף ואינו גוף, אשר מהווה אל כל אחדות ההפכים, כשנד

 .הדברים, את כל הגופים כולם

  

ואז גם נדע שכל גרגר חול הוא משכן קדוש לנוכחותו של אלוהים, והרי זה פלא, כל החול 

 .יהפוך לקודש

  

 ,שבת שלום

  

 עאליש


