
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 בפתח ההרצאה המעולה שנתן ד"ר יובל נח הררי, בפורום היוקרתי של מטה גוגל בקליפורניה, הוא נשאל על
 ידי המנחה, מה לדעתו יש ללמד את הילדים של המאה ה - 21? התשובה המרכזית שלו הייתה, גמישות

 מחשבתית! ואז הוא הדגים עם מטאפורה: בעת הזאת, עדיף שילמדו לבנות אוהלים ולא בתי אבן.
 

  "בינגו!", חשבתי לעצמי. התורה כבר חשבה על זה 3,350 שנה קודם.
 

 בפרשת תרומה, השביעית בספר שמות, משה נמצא כבר שבוע על הר סיני, עמוק בערפל, מחכה למפגש עם
 אלוהים. כשהם נפגשים סוף סוף, הם לא מדברים על עשרת הדיברות, וגם לא על החוקים והמצוות הנגזרים

 מדברות אלה, ואפילו לא על דברים שברומו של עולם. השיחה ביניהם מאוד מפתיעה: משה מקבל הוראה
  לגייס תרומות מבני ישראל לצורך בניית משכן, כדי שאלוהים ישכון "בתוכם".

 
 אם תחשבו על זה לעומק, זה בעצם די מזעזע! עד עתה - כל ספר בראשית וחצי ספר שמות - משכנעים אותנו
 שבניגוד לפסלונים ולאלילים המקובעים שרווחו בקרב העמים באותה עת, ה' נמצא בארבע רוחות השמים, או
 במילים אחרות, בכל מקום. פתאום, הוא מבקש משכן פיזי כדי לשכון בו! יתרה מזו, ההנחיות לבניית המשכן

  כל כך מפורטות וָמְלאות, שלא נשאר כמעט מקום להבעה עצמית וליצירתיות.
 

 המאפיין המרכזי של המשכן היה הניידות שלו. הוא היה למעשה אוהל - אוהל מועד - והוא נבנה בצורה כזו,
  שניתן היה לפרקו ולהרכיבו בכל רגע נתון, וכך אפשר היה לשאת אותו במסע הנדודים הבלתי צפוי במדבר.

 
 הרעיון היה גאוני! מבחינת משה ובני ישראל, הרי, אלוהים "גר" לו בהר סיני. זה היה האולימפוס שלו.  שם

 משה פגש אותו לראשונה בסנה הבוער, ולשם הוא הביא את בני ישראל אחרי יציאת מצרים, בדיוק כפי שציווה
  אותו אלוהים כששלח אותו אל השליחות הגדולה של חייו.

 
 רעיון המשכן, מסתבר, היה מהפכני למדי. הוא לא בא לצמצם את נוכחותו של ה' - מ"אלוהי השמים והארץ"
 לאיזה דייר הגר באוהל צר - אלא דווקא ההפך: לשחרר אותו (בתודעה של בני ישראל) מהקיבעון שלו להר

 המסוים הזה, כדי להיות הנוכחות הרוחנית הניידת, אשר תלווה את בני ישראל בכל מסעותיהם.
 

 יתרה מזו, כשלוש מאות שנים מאוחר יותר, דוד המלך יביט מהחלון של ארמונו, ויחוש בושה גדולה מכך שהוא
 חי לו בארמון מאבן, בעוד ה' "שוכן" לו באוהל. הוא יבקש להקים מקדש מפואר, אבל אלוהים ימנע זאת ממנו.

 המשימה הזאת תהיה כבר נחלתו של בנו, שלמה. אלוהים אמנם נעתר בסופו של דבר לבקשה, והסכים
 ששלמה יבנה לו בית מרשים, אבל בניגוד למשכן הנייד, הוא עצמו מעולם לא ביקש זאת! הבקשה באה מבית

  המלוכה. ואכן, המקדש - הן הראשון והן השני - היו מקור להרבה מאוד צרות, שחיתות ומאבקי כוחות.
 

 הקמת המקדש של שלמה הינו קטע ההפטרה (הפרק מהנביאים) שקוראים השבת לאחר קריאת הפרשה על
  המשכן. כמה מתאים!

 



 שלמה ירש מאביו ממלכה גמישה, חיונית, ואמיצה - ואת המשכן. בסוף חייו של שלמה הכל כבר נעשה כבד,
 מושחת ומסואב. המשכן הפך למקדש. אני תוהה, האם המעבר מאוהל למבנה קבע לא מסמל את תהליך

  הקיבעון וההסתיידות שתמיד חונקים בסוף את החיוניות.
 

 דוד, הצעיר והגמיש, חיסל את גוליית הכבד והמגושם. צבאו הדינאמי של סלאח א-דין הכניע את צבא הצלבנים
 הכבד והמשוריין. אורד ווינגייט הנחיל את המורשת ההתקפית הזאת לפלוגות של ההגנה, ואשר לימים הפכה

  לנדבך המרכזי בדוקטרינה הצבאית של צבא ההגנה לישראל.
 

 השיחה בין אלוהים למשה על הר סיני, מסתבר, הייתה הרבה יותר משמעותית מכפי שנראה בתחילה. לא
  המשכן עצמו היה העיקר, אלא הגמישות המחשבתית, הניידות, והדרישה שלא יתקבעו.

 
 אבל מדוע היה צורך בכל כך הרבה פרטים - כל המידות, הפירוט הָמְלאה של כל החומרים ומנגנוני החיבור

  ביניהם?
 

 אם אלוהים היה נותן למשה הנחיות כלליות ומעורפלות (משהו כמו: "תבנו לי משכן שאוכל לשכון בו, ורק
 תדאגו שיהיה נייד") בני ישראל לא היו משתכנעים שאלוהים שוכן בו וכי ניתן לעזוב את הר סיני בבטחה

 ולהמשיך במסע. דווקא ריבוי הפרטים והדרישות המאוד ספציפיות, הן שהעניקו למשכן הילה של "רצינות" ושל
  קדושה. היותו מושקע כל כך נתן לו לגיטימציה ותחושת אותנטיות.

 
 אני ממליץ בחום לשמוע את ההרצאה של ד"ר יובל נח הררי במטה גוגל. היא כוללת כמה הערות מאוד

 מעניינות על ההבדלים בין דת ורוחניות. אין לו הרבה דברים מחמיאים לומר על אלוהי הדתות המאורגנות
 (ובחרתי שלא להיעלב…). אבל הוא מפליג בשבחו של אלוהי הרוחניות - אלוהי השאלות הגדולות של החיים.

 לדעתו, אינטליגנציה רוחנית היא אחד הדברים החשובים ביותר והנדרשים ביותר לנוכח אתגרי המאה ה - 21.
  רוחניות עמוקה/גבוהה עשויה למנוע קיבעון מחשבתי.

 
 אני מבקש להציע, שהמשכן, במהותו, היה כלי רוחני שאפשר גמישות מחשבתית ורוחנית. דווקא שני בתי

 המקדש - הראשון, שהיה עשוי מארזי הלבנון, והשני, שהיה עשוי מאבן ירושלמית - הם ביטוי לתהליך
  ההתקבעות ואובדן הגמישות המחשבתית.

 
 יובל נח הררי טוען, בצדק לדעתי, שאל לנו להתיימר לדעת מה אלוהים רוצה. אבל התורה בכל זאת רומזת

  לנו, שיש משהו מאוד נכון בגמישות ובניידות.
 

 האוהל עדיף על בית האבן.
 

 שבת שלום וחודש אדר שמח!
 

 אלישע


