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 חברים יקרים,
  

 אומרים ש"גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת" )שלמה ארצי(. 
  

ומאיפה  למה גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת? למה הוא הולך לאיבוד? ולמה דווקא דרך מרפסת?
 הוא בכלל בא? ולאן הלך? וכעת שאבד, איך נמצא אותו?

  
 ואתם, היכן אתם בחייכם? 

  
פרשת תרומה היא הפרשה השביעית בספר שמות. משה זה עתה עלה אל הענן  תמצית הפרשה:

האלוהי שכיסה את הר סיני. זהו הסיבוב הראשון שלו על ההר )כי יהיו שניים(, שבסופו יקבל את 
ית הראשונים. על מה דיברו הקדוש ברוך הוא ומשה במפגש האינטימי הזה על ההר? לוחות הבר

מפרשת תרומה נראה שהם עסקו בנושא אחד, ואחד בלבד: הציווי האלוהי וההנחיות לבנות לו 
מנדבות הלב בלבד )בשום פנים ואופן לא  תרומותנייד. ההוראה הראשונה היא לאסוף  משכן

מיסים!(, וממשיכה בפירוט רב של כל החומרים שיש לגייס לבניית המשכן )זהב, כסף ונחושת, 
ורות של בעלי חיים, מגוון צבעים, אבני חן יקרות ערך, בשמים ושמן(. בהמשך, הפרשה עוברת ע

לתיאור של רוב כלי הקודש שיוכנסו למשכן )מזבח הזהב, למשל, לא מוזכר וחלק מבגדי הכהנים 
יגיע רק בפרשה הבאה(. ישנו פירוט של מידות המשכן וכליו. מעניין לשים לב לרשימת הכלים, לפי 

 ר )הסדר לא מקרי ועליו ארחיב בהמשך(: הסד

         :"הבד שכיסה את ארון  כפורתוה ארון הבריתהפריטים שהיו ב"קודש הקודשים(
 הברית(; 

         :"המנורה" ולחם הפנים" שולחןהפריטים שהיו ב"קודש ; 

         המעטפת שעטפה את הקודש ואת קודש הקודשים: יריעות המשכן, קרשי המשכן
 והאדנים; 

         ;)הפרוכת )כנראה המחיצה בין הקודש לחצר המשכן 

         שהיו בחצר המשכן: מזבח הנחושת, וקלעי חצר המשכן.הפריטים 
  

תובנות רבות ניתן ללמוד מהעיסוק הכמעט אובססיבי במשכן. ארבע וחצי פרשיות עוסקות 
 בהקמת המשכן, שזה המון!!! פרטי פרטים וגם החזרה על אותם הפרטים מתישה ותמוהה! 

  
: הרי, מה פתאום משכן? הלא בכלל, אתם חייבים להבין שסיפור המשכן הוא בעייתי ביותר

אלוהים נמצא בכל מקום! מה קרה לאלוהי ה"לך לך", אלוהי המדבר, איך זה שאלוהי ארבעת 
 הרוחות מחפש לו פתאום אוהל?

  
הפעם נתמקד בפרט שלא מרבים להתייחס עליו: נתמקד בכיוון. כי הכיוון מצביע על כוונה. אם 

מעלות, ומבקש שנבנה  081העבריים עושה תפנית של נדע את הכוונה, אולי גם נבין מדוע אלוהי 
 לו משכן.

  
את המשכן משווים לעיתים קרובות לבריאת העולם. מתוך השוואת המילים והמוטיבים החוזרים 
בין סיפור הבריאה ותורת המשכן, מצטיירת תמונה מעניינת, שלפיה המשכן הוא מעין תבנית של 

מודרנית, אלא הנחת היסוד של חז"ל, וזו הסיבה לכך שכל הלכות השבת היקום. זו לא המצאה 
נלמדות ממלאכת הקמת המשכן )ל"ט אבות מלאכה(! נאמר בתורה: "לא תעשה כל מלאכה". אבל 

( אבות מלאכה )כלומר מלאכות עיקריות( שנדרשו 93לא נכתב מהי מלאכה?! חז"ל ספרו ל"ט )
שבת. וכל זאת למה? משום שהמשכן הוא תבנית להקמת המשכן, וקבעו שמהם יש להימנע ב

היקום! וכשם שהבורא נח ממלאכת הבריאה של המשכן הקוסמי ביום השבת, כך האדם מוזמן 
 לנהוג כמו אלוהיו ולנוח מהמלאכות של המשכן הנייד שבפרשת תרומה. 

  
 המשכן, אם כן, הוא מודל קטן של העולם )או היקום(. 

  
 עולם? מה לא טוב במקור, כלומר, ביקום עצמו?מדוע לייצר מודל קטן של ה

  
כי יש עוד מודל של העולם, והמודל הזה )המשכן( עשוי לגלות לנו משהו חשוב על המודל הנוסף. 

 המודל הנוסף הוא כמובן אנחנו, בני האדם. 
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 -חז"ל למדו אותנו ש

 "האדם הוא עולם קטן, 
 העולם הוא אדם גדול, 
 ומה שיש בזה יש בזה" 

 ל"א(.  ות דרבי נתן, פרק)אב
  

אז יש לנו שני מודלים )האדם והמשכן(, ועולם/יקום אחד. ומה שיש בזה יש בזה ויש גם בזה! 
אתם רוצים לדעת משהו על עצמכם? הביטו בעולם. אבל מכיוון שקשה להביט בכוליות של 

 למוד עלינו. העולם כי הוא גדול ומורכב מדי, ניתן להתבונן במודל אחר שלו, במשכן וממנו ל
  

 מה כבר אפשר ללמוד על עצמנו מהמשכן?
  

 או, הרבה! האמת? הכל! ואם לא הכל, לפחות משהו על כיוון וכוונה...
  

בהנחיות לבניית המשכן, ובמיוחד בסדר הופעתם של כלי הקודש, הכיווניות מאוד ברורה: 
בשפה היהודית קוראים לזה: "יורדים בקודש".  מתחילים מבפנים ויוצאים לאט לאט החוצה.

הבפנים, האינטימי, הקרוב אל הלב, קדוש יותר מהבחוץ. אפילו החומרים משקפים את זה: 
בהנחיות לבניית המשכן נגלה שכל מה שנמצא בפנים עשוי זהב. ככל שמתרחקים מהמרכז 

 החומרים נעשים פשוטים ו"נחותים" יותר )כמו למשל מזבח הנחושת(. 
  

: מתחילים עם השמים והארץ והתוהו מבחוץ פנימהבסיפור בריאת העולם הכיווניות הפוכה, 
הבדלה בין המים  –ובוהו. ממשיכים עם בריאת האור והחושך, ובהמשך תהליך של סדר מופתי 

שמתחת לרקיע )ים( והמים שמעל הרקיע )שמים(, הבדלה בין הים והיבשה, הופעתם של גרמי 
חים החיים במים, ובמקביל גם היבשה מתכסה בעשב, צמחיה ועצי פרי. השמים. בהמשך מתפת

השמיים מתמלאים בציפורים, והיבשה מתמלאת בבעלי חיים. ובסוף, ממש בסוף, מופיע האדם, 
 היחיד שנברא בצלם. 

  
בנוי מבחוץ פנימה? או שמא הוא כמו  –והאדם הזה, זה שנברא בצלם, האם הוא כמו העולם 

 החוצה? אולי הוא גם וגם?מבפנים  –המשכן 
  

האדם הוא סתם אובייקט חסר חשיבות בתוך העולם. כל ג'י.פי.אס יודע למקם את  פיזיתמבחינה 
הנקודה המדויקת ביותר שבו אני נמצא בכל רגע נתון. אז זהו שלא! הג'י.פי.אס מזהה את מיקומו 

 נמצא...  אנישל מכשיר הטלפון שלי, הוא לא יכול למקם היכן 
הוא ער ומודע לעולם  –האדם "נמצא" בשני עולמות בעת ובעונה אחת  תודעתיתה מבחינ

 החיצוני לו, המקיף אותו, ובה בעת הוא גם חווה את עולמו הפנימי, זה שחבוי בתוכו.
מצד אחד "אדם בתוך עצמו הוא גר", כפי שכתב ושר שלום חנוך. מצד שני, תודעתו של האדם 

 את תודעתו כל העת החוצה. תרה אחר עיניו, ועיניו שולחים 
  

וב"ספילט" הזה )ספליט זה קרע( בין הבפנים ובין החוץ, בין העולם לפנימיות, טמונים אושרו 
 וסבלו של האדם!

  
רבות דובר כאן על הרגע המכונן שבו האדם )כל אדם!( אכל מפרי עץ הדעת ונפקחו עיניו. זהו 

ם הקסום שסביבו. אבל, כידוע, למילה שלב התפתחותי, שלב שבו הוא מתחיל לגלות את העול
לתור בסקרנות אחר פלאי העולם  – to discover"לגלות" יש שתי משמעויות: לגלות, במובן של 

להתרחק מעצמנו, "לרעות בשדות זרים",  –, כלומר, לצאת לגלות exileויופיו. ולגלות, במובן של 
ם. מצד אחד סקרנות נפלאה להשוות את עצמנו לאחרים, להסתנוור מהנוצץ, ולרצות אחרי

 ובריאה ומן הצד השני מלכודת ההשוואה, הקנאה, ואובדן הדרך. 
  

נתן אלתרמן כתב על כך שיר נבואי מצמרר לבתו, תרצה אתר, "שמרי נפשך". אבל היא, כידוע, 
 ספק יצאה, ספק קפצה, ולא שמרה על נפשה:  -הלכה לאיבוד דרך מרפסת 

שמרי נפשך... מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש כיריים... שמרי נפשך, כוחך שמרי, 
זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא 

הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט  למורא, ולא לרחש חשדות ודבר אשם... 
  שמרי ליבך הטוב, אמציהו בידיך. נפתח בחשכה... כמו ציפור בחדר בחפשה אשנב...

  
 גם אישה הולכת לפעמים לאיבוד דרך מרפסת.



  
ואנו, פקוחי עיניים שכמונו, כמו תרצה אתר, תרים כציפור המחפשת אשנב, נעים על הרצף שבין 

את   לגלות פנימה החוצה, החוצה פנימה. פעם זה לצאת החוצה אל העולם, –הפנימי והחיצוני 
קט זרעים ותולעים, ולשוב פנימה תוך כדי לעבד את העושר החדש שגילינו. ופעם יופיו וקסמו, לל

זה לצאת החוצה אל העולם, ספק לברוח אליו, ספק לצאת בחדוה, ולהישבות ביופיו ובקסמו... 
 ללכת לאיבוד, ולא לשוב פנימה להרבה הרבה זמן. לזה קוראים גלות! 

  
צונית. המשכן, לעומת זאת, מספר לנו משהו אחר, סיפור הבריאה, מלמד אותנו על המציאות החי

 משהו על עולמנו הפנימי, עולם הרבה פחות נגיש! 

         "הנקודה  -המשכן מספר לנו על "קודש הקודשים" שלנו/שבנו, ובמרכזו "ארון הברית
כנראה שגם וגם וגם( ובמרכזה של  –הפנימית ביותר שבתוכנו )פיזית? נפשית? רוחנית? 

על, או במילים של התורה הברית -DNAהפנימית נמצאת התמצית של חיינו, סוג של הנקודה 
שלנו עם... )אתם תחליטו עם מי, אני לא רוצה לקלקל(. בתמצית הזאת מקודדת השליחות 

 שלנו, זו שלשמה הגענו לכאן. 

        "מהגסות  –. והיא, ספק מגינה אלא שסביב ארון הברית שלנו פרוסה יריעה, "כפרת
הדורסנית, הצינית, הביקורתית, של העולם שמחוצה לנו, שלא יכולה לעמוד בעדינות 

עד כדי כך שגם אנחנו עצמנו לא  –השברירית של הנקודה הפנימית; וספק מסתירה אותה 
 הם בין –מכירים את עצמנו באמת, ויוצאים למסעות של גילוי עצמי )הודו, קריירה, אהבה 

 המסעות המוכרים יותר בתהליך הגילוי של מה שמצוי מתחת לכפורת שלנו. 

         שבע נקודות של אור, אשר  –סיפור המשכן מספר לנו גם על מנורת שבעת הקנים
למרבה הפלא מופיעות בכל התורות המיסטיות הגדולות בעולם: בעולם הקבלה והחסידות, 

כ"עץ החיים", או "אילן הספירות", עם שבע  למשל, אותה "מנורה פנימית" מוכרת יותר
הספירות התחתונות שבו. בעולם המזרח מדברים על שבע "צ'אקרות", מעין נקודות אנרגיה 
לאורכו של הגוף. מדהים לגלות שבכל התורות )לפחות אלו שאני מכיר...(, דרך נקודות האור 

ות בין הפיזי לרוחני, הללו הנשגב מתחבר ומניע את הגשמי לפעולה. נקודות האור מחבר
מזינות ומטעינות את האדם באותו אור בראשיתי שנברא ביום הראשון, ואשר קדם לשמש 

שנבראה רק בים הרביעי. זהו אותו אור שנגנז, כדברי חז"ל. והיכן נגנז אותו אור? חז"ל 
" אומרים: "לצדיקים לעתיד לבוא". אני רוצה להציע שהוא כנראה גנוז בתוכנו פנימה. "צדיק

הוא כנראה זה שהלך לאיבוד כמו כולנו דרך מרפסת, שחשב כמו כולנו שהתשובות נמצאות 
 בחוץ )יחד עם האושר ושאר האשליות(, אבל גילה את הדרך חזרה פנימה. 

  
ואם עדיין לא השתכנעתם שמלאכת המשכן בפרשת תרומה היא אולי הזדמנות חינוכית חשובה 

את ילדינו ידע )חיצוני אבל חשוב!!!(, עלינו ללמד גם את ביותר עבורנו המחנכים, שחוץ מללמד 
הדרכים הנסתרות, העדינות, והשקטות לשוב )דרך המרפסת או דרך הדלת הראשית( חזרה הביתה 

הרי שנשתל כאן משפט שישלים לנו את התמונה, משפט מוכר וידוע המשנה ומבהיר את כל  -
 ׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכם" )שמות, כ"ה, ח'(. ְוָעׂשּו ִלי ִמְקדָ "תכלית בנייתו של המשכן: 

  
 ושכנתי בתוכם! לא בתוכו, אלא בתוכם!

  
כן, כן! תבנו, תעשו, תיצרו... אבל בתהליך היצירה שלכם, המקום שבו אני אשכון לא יהיה בחוץ, 

 במקומות ובדברים שאתם תבנו, אלא בפנים: בתוככם!
  

שם בחוץ;  -ט כל העת החוצה. הוא מוטרד מהאתגרים העיניים פונה ומבי-פקוח-אז נכון, האדם
שם בחוץ. וכך גבר הולך לאיבוד  -שם בחוץ; שופט את מה שהוא רואה  -חרד ממה שמחכה לו 

 דרך מרפסת!
  

 הפרדוקס הגדול הוא שתודעת האדם כלואה, אבל היא לא כלואה בתוכו, היא כלואה מחוצה לו!!! 
  

 באה פרשת תרומה ומזכירה לנו: 

 אדם הוא עולם קטן, ה"
 העולם הוא אדם גדול, 

 ומה שיש בזה יש בזה" )שם(. 
  

מה שבחוץ, נמצא גם בפנים, וההפך! אם אנו מביטים החוצה ורואים עולם מקולקל, הרי שדבר 
מה בעולמנו הפנימי מקולקל. לעד ננסה לתקן את העולם, רק פנימה לא נביט! אבל "מה שיש בזה 

 יש בזה"!



  
תורת המשכן העתיקה שבפרשות הקרובות, מובטח לנו שנדע להשכין את האלוהי אם נלמד את 

 בתוכנו. 
  

זה, לעניות דעתי, כל תכלית החינוך )להבדיל מהקניית הידע, שאת זה גם גוגל יודע לעשות(: ללמד 
לשוב אל עצמיותו, כי שם משתקף כל העולם כלו. ומתוכו פנימה לצאת את האדם להביט פנימה, 

שוב אל העולם, אל השתקפותו הניבטת אליו מבחוץ, ולדעת שהפנים והחוץ זהים הם, כי הרי 
 "מה שיש בזה יש בזה". 

  
ואתם... היכן אתם? איזה אחוז מהכוליות שלכם עסוק בחוץ ובחיצוניות ואיזה אחוז ממי שהנכם 

מוק פנימה? האם אתם מכירים את קודש הקודשים שלכם? מתי בפעם האחרונה הסרתם מעוגן ע
 בעדינות את הכפורת? והאם תהיתם מה יש שם בארון הברית? 

  
אמר פעם משורר ידוע: "כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה... עוד לא אבדה תקוותנו...". והוא 

מה הוא מדבר! אוי כמה שהוא ידע!!! נפתלי הרץ אמבר הלך לאיבוד דרך מרפסת ידע בדיוק על 
 יותר מפעם אחת. אבל הוא סלל לנו את הדרך חזרה הביתה.

  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 

 


