
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 משה יורד מהר סיני בפעם השנייה. בידיו הלוחות השניים, מעשה ידי אדם, אנושיים, רגילים. הוא מקהיל את
 כל בני ישראל (מכאן שם הפרשה, ויקהל) ומספר להם מעט ממה שאמר לו אלוהים במפגשם האינטימי על

  ההר.
 

 דווקא את הדברים המעניינים הוא לא מספר להם, ובצדק: כמונו בדיוק, לא את הכל הם מסוגלים לשמוע. כך,
 למשל, על השיחה האמונית, הקסומה והעמוקה - אולי העמוקה ביותר בתנ"ך כלו - שהייתה לו עם אלוהים

 בפרשה הקודמת, הוא לא סיפר דבר!
 

 לפני שמשה מפרט בפני העם את פרטי פרטיו של המשכן וכליו, הוא פותח דווקא במצוות השבת. הוא כבר
 יודע מה יקרה. "אתם תתלהבו מן המשימה ותיסחפו, לכן אני מזכיר לכם ומזהיר אתכם - השבת קודמת לכל

".doing-יתר המשימות, לכל ה 
 

 (שמות ל"ה, א-ב) "ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת־ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם: 'ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר־ִצָּוה ה' ַלֲעֹׂשת
 ֹאָתם. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה', ָּכל־ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה

  יּוָמת'".
 

 בעידן שלנו, אמירה שכזאת - מי שלא ישמור שבת ימות! - לא הייתה עוברת בשלום… היא הייתה נחשבת
 לחשוכה וכפייתית (ובצדק!). אבל בשביל זה אנחנו כאן - להזכיר לעצמנו שהתורה לא מדברת בשפה עכשווית.

 היא נצחית והיא בעיקר מטאפורית. היא מביאה אמת נשגבת בלבוש של בני אדם, ואנחנו נקראים לחלץ
 מתוכה את המשמעות העמוקה שמסתתרת בה. רק כך היא תהיה רלוונטית לנו, לכולנו - חילוניים, דתיים,

 מסורתיים ובלתי מזדהים כאחד.
 

 רש"י מסביר מדוע מצוות השבת קדמה למצוות הקמת המשכן: ִהְקִּדים ָלֶהם ַאְזָהַרת ַׁשָּבת ְלִצּוּוי ְמֶלאֶכת
 ַהִּמְׁשָּכן, לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו דֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת". כלומר, השבת, אומרת לנו התורה, קודמת לכל, אפילו למשכן ולעבודת

 הקודש!
  

  למה הדבר דומה? לספר מתכונים גזעני משהו (ודימיוני), שההנחיות הראשונות בו הן, "קודם כל תירגעי!".
 

 רובנו חושבים שהשבת היא ביטוי לזכותו הבסיסית של האדם לנוח בתום שבוע מתיש, בכדי שיוכל לחדש את
 כוחותיו. זה הגיוני לגמרי, שהרי קודם כל עובדים קשה ואז נחים, לא להפך.

 
  אבל פרשת ויקהל מזמינה אותנו להגיון הפוך: קודם כל שבת, ואחר כך עבודה/מלאכה.

 
 [אני מודה, שאני מאוד אוהב רעיונות שהופכים את הקערה המקובלת וההגיונית על פיה. זו דרך החירות. כל
 מקום שבו יש אמת מוחלטת אחת נקרא "מצרים". החירות מתאפשרת כשמצליחים להפוך את האמת הזאת



 ולראות שגם ההפך יכול להיות הגיוני. החירות הזאת מאפשרת לנו לבחור את הדרך המתאימה לנו. נסו את
 זה בבית, זה משחרר!].

 
 אז מה בכל זאת ההיגיון בהיפוך הזה - שהשבת קודמת לעבודה (או יותר נכון, ל"מלאכה")?

 
 אם נתבונן היטב בכתובים, נגלה שהשבת לא בהכרח נועדה למנוחה. היא לא הצ'ופר שמחכה לנו אחרי שישה

 ימים של עבודה מפרכת. השבת נקראת "מקור הברכה" (על פי מזמור "לכה דודי"), כי ממנה הברכות כולן
 נובעות. כל ה - doing שלנו, קרי: המלאכה, היצירתיות והעשייה, נובעים ממעמקי ה - being, ממצולות

  האינסוף, ממקום של שקט עמוק.
 

 רובנו, כשאנו חשים תקיעות, כשהיצירתיות לא שופעת מאיתנו החוצה, עושים את הטעות החמורה ביותר:
 אנחנו עובדים עוד יותר קשה, מגבירים מאמץ, משקיעים עוד…  זאת טעות נפוצה ביותר, וקשה מאוד להימנע

 ממנה. כשנקלעים למצבים של תקיעות, המוח אומר: "עוד קצת, שים גז, כבר מגיעים".
  

 כשמעיינות היצירתיות יבשים, כשהכל נראה תקוע, הדבר הנכון ביותר לעשות זה לא לעשות, פשוט לשבות.
 ללכת לישון, או לצאת לשאוף אוויר, לצאת אל הטבע, אל חוף הים… לשים רגל על הברקס, רק לא על הגז!

  (שמישהו בבקשה יזכיר לי את זה בפעם הבאה שאני מגיע לצומת הזאת!).
 

 מספרים על הסופר היהודי-אמריקאי הרמן ווק, שהיה באולפן כשצלמו את הסרט "המרד על הקיין", המבוסס
 על ספרו. באחת הסצנות, ההפקה נקלעה למבוי סתום. התגלו מחלוקות בין הבמאי למפיק והעצבים היו

 מתוחים ביותר. ואז, כשעה לפני כניסת השבת ווק זיעזע את כולם כשהוא הודיע שהוא עוזב את הסט והולך
 הביתה (כי שבת בפתח…). הבמאי והמפיק נזפו בו, אבל הוא נשאר בשלו. במוצאי שבת, כשהוא חזר לאולפן,

 ההפקה עדיין תקועה בדיוק באותה נקודה שבה עזב אותה יממה קודם, והכעס ניכר בכל פינה. איך שהוא
  נכנס, הפתרון "קפץ עליו". הוא הציע את הפתרון להפקה - משהו די פשוט, הוא אומר - ומיד נפתרה הבעיה.

 
 השבת היא "מקור הברכה"...

 
 השבת היא מרחב שכל כלו being, ומתוך ה - being מגיעות התשובות והתובנות. מתוך המקום השקט

  מתגלית לנו הדרך.
 

 ואגב, מי יודע, אולי זו הסיבה שהרמן ווק חוגג השנה את יום הולדתו ה - 104 (אני רק מקווה שהוא חושב שזו
 ברכה!).

 
 פרשת ויקהל, לסיכום, מזמינה אותנו לתפיסת עולם יהודית-עברית עתיקה, ההפוכה מכל מה שהורגלנו אליו.

 הברכה לא באה לנו מהעמל שעמלנו, נהפוכו! ויום המנוחה איננו צ'ופר על העבודה הקשה, ואפילו לא פסק זמן
 להטענת הסוללה. "מקור הברכה" נמצא בשקט העמוק שלפני העשייה, והשקט הזה, הוא האינסוף, שממנו

 הכל מגיע - כל ההשראה והיצירתיות - ואליו הכל תמיד ישוב ("זולת הקצף הלבן…").
 

 שבת שלום,
 

 אלישע.


