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 חברות וחברים,
  

לפני שלושה שבועות, בפרשת תרומה, התחלנו לעסוק במשכן. לא תאמינו, אבל אנחנו עדיין 
שם... אלא אם כן יקרה משהו מפתיע ולא צפוי, בשבוע הבא תושלם המשימה וענן הכבוד "ירד" 

 וימלא את המשכן.
  

עד עתה הדיבור על הקמת המשכן הייתה בין אלוהים למשה על הר סיני )פרשות תרומה, תצווה 
משה מקהיל את כל העם  וכי תישא(. אבל השבוע, משה כבר למטה. תמצית הפרשה מאוד פשוטה:

ומשתף אותם בפרטי פרטים בהנחיות המופרטות שהוא קיבל במהלך שמונים הימים שבהם הוא 
 שהה על ההר.

  
נים רבים שואלים את השאלה המתבקשת: למה צריך לשמוע את הכל שוב? הרי אנחנו, פרש

הקוראים, היינו איתו על הר סיני ושמענו הכל. האם אי אפשר היה פשוט לספר לנו ש"משה מסר 
הלאה את ההנחיות מילה במילה" וש"בצלאל ואהליאב מילאו בדקדקנות אחר ההוראות לשביעות 

 רצונו המלאה של משה"?
  

 כנראה שלא, וכנראה שלא בכדי!
  

מהמקור, אל השליח, ומהשליח אל שאר בני האדם.  –יש לנו כאן שיעור מופלא בהעברת מידע 
 האם השליח, או המתווך, יהיה נאמן למקור? האם יעז לשנות דבר מה?

  
על פניו נראה שמשה חוזר על ההנחיות בדיוק רב. אבל במבט קרוב יותר רואים שממש, ממש, 

א! משה מכניס שינוי חשוב ומעניין: הוא משנה דווקא את הדבר שהעלינו על נס והללנו כל כך ל
 לפני שלושה שבועות!

  

( שעסקנו בסדר ההנחיות שאלוהים מי שקרה את הדרשה מלפני שלושה שבועות, בודאי זוכר )
אל החול.  מצווה את משה, וראינו שיש בסדר הזה כיוון מאוד מסוים: מבפנים החוצה, מהקודש

ובכן, בהנחיות שמשה מעביר אל העם הכיוון הוא הפוך! קודם כל היריעות שמסביב לחצר, ואז 
 החצר עצמה, ורק בסוף קודש הקודשים והכלים שבתוכו.

  
מה פשר ההיפוך הזה? אם אמרנו שהכיוון כל כך חשוב, שנכון וראוי להתחיל מהנקודה הפנימית 

 נו עושים עם ההיפוך הזה?ובהדרגה להתפשט החוצה, אז מה אנח
  

ֶפן ַויֵֶּרד ֹמֶשה  טו בשבוע שעבר, בפרשת כי תישא, פגשנו תופעה מעניינת וייחודית: )שמות ל"ב( ַויִּ
ן ָידֹו,-מִּ ֻדת בְׁ י ֻלֹחת ָהעֵּ נֵּ ים ָהָהר ּושְׁ ֻתבִּ ים ֻלֹחת כְׁ ֻתבִּ ם כְׁ ֶזה הֵּ ֶזה ּומִּ יֶהם מִּ רֵּ נֵּי ֶעבְׁ שְׁ  . מִּ
  

לוחות הברית האלוהיים, אלה שמשה השליך ושבר, היו כתובים משני הצדדים שלהם! את 
הלוחות הללו אפשר היה לקרוא מכל כיוון. לעומתם, הלוחות השניים, אלה שמשה כתב בעצמו, 

 היו כתובים רק מצד אחד )כמו שאנחנו, בני התמותה, רגילים(.
  

 מה זה אומר, ומה זה קשור?
  

וק שלנו בכיוון ובכוונה, איננו מעניינו של אלוהים, אלא אובססיה אנושית בלבד. אולי... כל העיס
פנימה והחוצה, החוצה  -שהרי מהפרספקטיבה של הבורא הכל בלאו הכי אחד, וכשהכל אחד, אז 

זה ממש לא משנה! לא רק שזה לא משנה, במקום שבו הכל אחד, אין בפנים ואין בחוץ,  –ופנימה 
שלנו לרחוב, אין הבדל בין הלב לבין האפידרמיס, או אפילו בין הלב לבגדים  אין הבדל בין הבית

החיצוניים שלנו. כי הכל אחד. וכשהכל אחד אין הבדל בין שום דבר לשום דבר אחר. אין יותר 
 ואין פחות, ובודאי שאין קדוש יותר וקדוש פחות!

  
ם כזה עניין מהפנימיות שלנו, אז אם לאלוהי זה לא משנה, למה לנו זה משנה? למה אנחנו עושי

 מהפרטיות שלנו, מנבכי הלב שלנו?
  

", הן ביחס חכמי הלבצירוף המילים שחוזר על עצמו יותר מכל צירוף אחר בפרשה שלנו, הוא "
בפרשה להוציא אל הפועל את מלאכת  הם אלה שנקראים חכמי הלב לנשים והן ביחס לגברים.



בניית המשכן, שיחברו את החלקים, שיהפכו את ערימת החומרים לאוהל מופלא שבו האלוהי 
 יוכל לשכון.

  
לא ברור כלל וכלל מהו חכם לב ומה מבדיל אותו מכל חכם אחר. כך גם לא ברור מדוע חכמת 

הפיות )חלקן הבאתי בעבר(. הפעם הלב קשורה דווקא בבניין המשכן. יש לכך הרבה פרשנויות יפ
 אני רוצה להציע פרשנות אחת מסוימת.

  
 -חכמה בד"כ מתקשרת להבנה של העולם שסביבנו, קרי, איך דברים עובדים, ולמה. החכם 

הם מתבוננים היטב בעולם שמחוצה להם,  –המדען, ההיסטוריון, הארכיאולוג, הרופא, המהנדס... 
 איך כל זה פועל!והם מבינים, או מנסים להבין, 

 הלב, לעומת זאת, מסמל את הפנימיות )"לב הדברים", "כל עוד בלבב פנימה" ועוד(.
 החכם, אם כן, פונה החוצה; הלב, מפנה אותנו פנימה.

  
וכך, בצירוף של שתי המילים, "חכמת הלב", יש רמז לאיכות האלוהית, כפי שבאה לידי ביטוי 

הפנימי לחיצוני, בין הצד הזה של הלוח וצדו השני, בין אחדות בין  –בלוחות הברית הראשונים 
 כיוון אחד וכיוון ההפוך.

  
"חכמת הלב", אם כן, היא חכמה ייחודית, אלוהית, שלא מבחינה בין דבר לדבר, בין החיצוני 

 לפנימי, בין "יותר" ל"פחות", ואפילו בין קודש לחול. חכמת הלב היא חכמת האחדות!
  

בין טוב ורע, בין נכון ולא נכון, בין דבר לדבר, בין גבוה  -חן בכושר אבחנה , הוא זה שניחכם אדם
 ונמוך, ראוי ובלתי ראוי, וכן הלאה.

, לא רק שאינו עוסק באבחנות בין טוב ורע, אצלו כלל אין היררכיה, ובכלל, הוא חף חכם לב אדם
 משיפוט.

  
ת להבחין ביו טוב ורע, בין דבר רוב הקוראים בודאי יתהו: חף משיפוט??? מה טוב בזה? היכול

 לדבר, הוא אבן יסוד בתודעה האנושית.
  

נכון. לכן זהו החכם. אולי נוכל לכנות אותו "המשכיל". אבל חכם הלב, שלפי התיאור שלעיל "תוכו 
כברו" )פנימיותו כחיצוניותו(, יודע שבעצם אין הבדל בין הפנימי לחיצוני, בין הצד הזה לצד השני. 

נו מייחסים לדברים היא סובייקטיבית והמדרג ההירארכי שאנו משוכנעים בו כל כך הערכיות שא
 הוא בסך הכל תלוי תרבות וחינוך.

  
אני מניח שמי שעדיין עוקב מרים כעת גבה, גבוה גבוה! שהרי ההסבר הזה מנוגד לכל התפיסות 

אין שוויון כלל  שיש לנו על חכמה ועל חינוך, וגם על רגש ואהבה. בתודעה של רוב בני האדם
וכלל, לא בין אנשים )יש אנשים שלדעתנו הם "טובים" יותר ו"טובים" פחות(, ולא בין דברים. 
 –יתרה מזו, ללא מערכת של העדפות אין חינוך ערכי, שהרי "ערך", בהגדרה, הוא עניין הירארכי 

 שווה יותר ושווה פחות.
  

לת. לנו, בני התמותה, ברור שאדם נעלה בכך אולי החכמה האלוהית שונה מזו האנושית, המוגב
מהנמלה, וש"עניי עמך קודמים" לעניים אחרים, ושבן משפחה הוא יקר יותר מכל אדם 

בחשיבה האלוהית, הנצחית, אין זה כך. גרגר חול כמוהו כהר, תא אחד כמוהו כגוף שלם  אחר. 
נֵּי  כשאמר:ובעל החיים אינו שונה מן האדם. כבר שלמה המלך עמד על העניין הזה,  ֶרה בְׁ קְׁ י מִּ "כִּ

ן  רּוַח ֶאָחד ַלֹכל, ּומֹוַתר ָהָאָדם מִּ ן מֹות ֶזה, וְׁ מֹות ֶזה כֵּ ֶרה ֶאָחד ָלֶהם: כְׁ קְׁ ָמה, ּומִּ הֵּ ֶרה ַהבְׁ קְׁ ָהָאָדם ּומִּ
י ַהֹכל ָהֶבל" ן, כִּ ָמה ָאיִּ הֵּ )קוהלת ג' י"ט(. כלומר, אין שום הבדל בין האדם לבהמה, ורוח אחד  ַהבְׁ

 להם, וכל ניסיון לייצר היררכיה הוא הבל הבלים!
  

 אני יודע, קשה מאוד לאדם להשלים עם החשיבה הזאת.
  

החכמה שבאה מהראש, מהשכל, מהמוח האנליטי, ואפילו מהרגש, היא חכמה הירארכית במהותה, 
)והיא חשובה!(. חכמת הלב רואה את הכוליות, את האחדות של הכל, את  חכמה מבדילה ומבחינה

הרוח האחת שיש בכל, זו שמאחדת את הכל ליצירה אחת שלימה. חכמת הלב היא חכמת 
 האינטגרציה האלוהית, החכמה שמחברת את כל אלפי הפרטים הנפרדים לשלם אחד מושלם.

  
 והנה תרגיל:

  



עצרו רגע. הביטו סביבכם, באנשים, ברהיטים, בחפצים, באברי גופכם... ובעיניים פקוחות, 
הקשיבו טוב טוב לרחשי הראש והלב, לשיחות הפנימיות, לאלפי השיפוטים הקטנים שצצים 

 בראש, לביקורת ולתיעדוף.
ערכה, ללא נסו לרגע אחד להניח לכל הרעש הזה, ולתת לכל דבר פשוט להיות, ללא שיפוט, ללא ה

הקטנה, ללא העדפה. נסו לרגע אחד לדעת שהכל נמצא במקומו, שהכל בסדר: גם הכעס, גם 
התסכול, גם השמחה, גם המיחושים בראש, גם הבלגן בבית, גם הכלים שבכיור, גם הרעש הבוקע 

 הוא. לגמרי שלם. 011%ממכשיר הטלוויזיה, גם רשימת המטלות... כל דבר הוא 
  

ָך  יא התבוננות = מדיטציה( דורשת תרגול, והרבה. אבל...ההתבוננות הזאת ) מְׁ וא מִּ לֵּאת הִּ פְׁ ֹלא נִּ
וא. ֹחָקה הִּ ֹלא רְׁ וא... יב וְׁ ם הִּ ֹלא יג ֹלא ַבָשַמיִּ ֶבר ַלָים...-וְׁ עֵּ י יד מֵּ ֹאד,-כִּ ֶליָך ַהָדָבר מְׁ יָך   ָקרֹוב אֵּ פִּ בְׁ

ָך ַלֲעֹשתֹו" )דברים ל'(. ָבבְׁ לְׁ  ּובִּ
  

אני מתרגל את ההתבוננות הזאת הרבה. ואז, לפתע פתאום, נבנה לו משכן, ובו ברגע האלוהי 
 נוכח בכל, ורגע אחד של חכמת לב הופך לנצח של אחדות מופלאה.

  
...עד שאנו שבים אל החכמה הרגילה שלנו. זו שממיינת ומתעדפת, שמעריכה ומבקרת, ששופטת 

 ומצמצמת.
  

 ושלם בדיוק כפי שהוא.וגם זה בסדר גמור. שלם ומ
  

שיר המתוק מתוק מתוק של קובי אפללו, "מה שהלב שלי בחר". בראיון שהוא נתן הנה הולסיום, 
לפני כמה חודשים, הוא אמר שהמילים בשיריו המופנות כלפי אישה אהובה, הם תמיד מטאפורה 

 לפניכם )הדגשים שלי...(:המילים . ילנשמה, לשכינה, ולכל מה שאלוה
  

 את לי החסד ואת לי בית
 ואת שוכנת בליבי

 את לי השקט איתך זה שניים
 ואת יושבת בקרבי

  
 מכל הלבטים, בכל השינויים אני נשאר איתך

 אני נשאר שלך בכל הכיוונים בכל הניגונים,
  

 כי את, מה שהלב שלי בחר
 אחרי כל מה שהוא עבר, את
 כן את. מה שהלב שלי בחר

 ואל חיקך תמיד חזר, את.
  

 קרוב אלייך לרגשותייך
 ואיתך זה אמיתי

 אנא סלחי לי אם לא אמרתי
 את בחדרי אהבתי

  
 את מיוחדת אני יודע

 וזה הסוד שמחבר
 ובלעדייך בלי מילותייך

 אני לבד אני חסר
  
  

 היא היא שבת של שלום. –שבת של חכמת הלב 
  

 שנזכה!
  

 אלישע

 


