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עבודת ההודיה
יש ביהוות כלל חשוב, שהוא מקור לתקווה וגם אחו ההקרונות 
המארגנים של התורה: "אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן 
בורא להם רפואה תחילה" )מגילה יג ה"ב(. וברים רהים אומנם 
הלולים לקרות, אבל ה' כבר נתן לנו את התרופה להם, ואנו רק 

צריכים לוהת היכן לחפש אותה.

כך היה למשל בסורת אירוהים המסופרים בפרשת חוקת: 
מות מרים, מות אהרן, וההווהה למשה שהוא ימות במובר ולא 
הם  פגישות  של  מבהיתה  שרשרת  זוהי  ישראל.  לארץ  ייכנס 
פרשה,  באותה  והנה,  תמותה.  בני  היותנו  הם  שלנו,  הסֹופיּות 
לפני כל אלה, נמסר לנו חוק פרה אוומה, שאפרה מטהר ממגה 
הם המוות. התורה הציבה אותו שם כוי להבטיחנו מבהוו מוהו 
מסלקת  אינה  סופיותנו  להיטהר.  נוכל  וְשכול  אובון  כל  שאחר 

אותנו לצמיתות מהמגה הם האלמוות האלוהי. 

זה המפתח להבנת פרשת תרומה. בהיניי — אף כי הובר 
נתון למחלוקת פרשנים — משמהותה האמיתית טמונה בהיותה 
התרופה שהקוים ה' למכת חטא ההגל. הל פי סור האירוהים, 
להופיה  היו  צריכות  ותצווה  תרומה  פרשיות  כאן.  אינו  מקומה 
לאחר פרשת כי תישא, המגוללת את סיפור חטא ההגל. הן הוצבו 

לפני החטא כוי ללמונו שהתרופה התקיימה לפני המחלה, התיקון 
לפני הקלקול, היישור לפני ההתהקמות.

ואם כן, כוי להבין את פרשת תרומה ואת תופהת המשכן 
הל כל הכרוך בה, הלינו להבין תחילה מה התקלקל בזמן חטא 
ההגל. התורה רומזנית מאוו בפרשת כי תישא, ופורׂשת לפנינו 

הלילה שאפשר להבינה בכמה נובכים נבולים. 

היה תוצאת  הוא שחטא ההגל  והמתבקש מכולם  הראשון 
כישלון מנהיגותי של אהרן. זהו הרושם המציף אותנו בקוראנו את 
שמות פרק ל"ב לראשונה. אנו מרגישים שראוי היה כי אהרן לא 
ייכנה לצהקותיו של ההם. היה הליו לומר לבני ישראל להתאזר 
כן.  השה  לא  והוא  מנהיגות.  להפגין  היה  צריך  הוא  בסבלנות. 
כאשר הגיה משה מן ההר ושאל את אהרן מה השה, השיב אהרן:

הּוא,  ְבָרע  ִכּי  ָהָעם  ֶאת  ָיַדְעָתּ  ַאָתּה  ֲאֹדִני.  ַאף  ִיַחר  ַאל 
ה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶשׁר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִכּי ֶזה  אְמרּו ִלי "ֲהֵשׂ ַוֹיּ
ָיַדְענּו ֶמה  ֹמֶשׁה ָהִאיׁש, ֲאֶשׁר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, לֹא 
ָרקּו". ַוִיְּתּנּו ִלי,  ָהָיה לֹו". ָואַֹמר ָלֶהם: "ְלִמי ָזָהב — ִהְתָפּ

ִלֵכהוּ ָבֵאׁש, ַוֵיֵּצא ָהֵעֶגל ַהֶזּה )שמות לב, כב-כו(. ָוַאְשׁ

של  מפואר  מופה  גם  זהו  משווה.  אחריות  חוסר  הל  ויווי  זהו 
הקריאה  כאן  הו  ַהֶזּה".1  ָהֵהֶגל  ֵצא  ַוֵיּ ָבֵאׁש,  ִלֵכהּו  "ָוַאְשׁ הכחשה: 
הראשונה של מהשה ההגל — כסיפור של כישלון מציוו של אהרן.

מקריאה אחרת, מהמיקה יותר, הולה כי הבהיה היא במשה. 
ְרא  היהורותו מהמחנה היא שחוללה את המשבר מלכתחילה. "ַוַיּ
אְמרּו  ֵהל ָהָהם ַהל ַאֲהרֹן, ַוֹיּ ָקּ ה ָלֶרֶות ִמן ָהָהר. ַוִיּ ׁש מֶֹשׁ י בֵֹשׁ ָהָהם ִכּ

פרשת
תרומה

להילוי נשמת: פינחס בן יהקב אשר אייז, הזריאל בן אריה לייב שרטר
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הוברים הללו בין משה והקב"ה, מן המתוחים ביותר בתורה, אינם 
הוסקים הוו בחטא ובמחילה. הם נראים כמהט כחקירה מטפיזית 

בובר טבהו של האלוהים. מה הקשר בינה לבין חטא ההגל?

המבלבלת  היא  הללו  האפיזווות  שתי  ההתרחשות שבין 
ִמחּוץ  לֹו  "ְוָנָטה  אוהלו  את  לקח  מספר שמשה  הכתוב  מכולן. 
המעשה השגוי  ז(. לכאורה, זה  ֲחֶנה" )לג,  ַהּמַ ִמן  ַהְרֵחק  ֲחֶנה,  ַלּמַ
שרומזים  כפי  אם,  הרי  הזה.  במצב  לעשות  שאפשר  ביותר 
הקב"ה והכתוב, הבהיה הייתה ריחוקו של משה כמנהיג, הצהו 
ההם,  בקרב  להישאר  הוא  הכשיו  להשות  שהליו  ביותר  החיוני 
לא להתמקם מחוץ למחנה. יתרה מכך, אך זה התה סיפרה לנו 
התורה שהקב"ה הוויה שלא יהלה בקרב ההם — והובר ציהר את 
ההם צהר גוול. החלטתו של משה להשות כך אף הוא ולפרוש 
מן ההם וואי הסבה לבני ישראל כפל צהר. וומה שמשהו המוק 

מסתתר פה מתחת לפני השטח.

נראה לי שבפרק זה הושה משה את המהשה הנוהז ביותר 
בחייו. הוא אומר לה' — לא הריחוק שלי הוא הבהיה, אלא הריחוק 
בפהולה.  הנורא  כוחך  את  ראה  הוא  מפניך.  מבוהל  ההם  שלך. 
הוא ראה אותך מוריו את האימפריה הגוולה בהולם הל ברכיה. 
הוא ראה אותך הופך ים ליבשה, מוציא לחם מן השמיים ומים מן 
הסלה. הוא שמה את קולך בהר סיני, ומיהר לבוא אליי ולהפציר 
נּו  ה ִהָמּ ר ַאָתּ ֵבּ בי שאהמוו כמליץ ביניכם. בני ישראל אמרו לי, "ַוּ
ן ָנמּות" )כ, טז(. הם השו את  נּו ֱא־לִֹהים ֶפּ ר ִהָמּ ָמָהה ְוַאל ְיַוֵבּ ְוִנְשׁ
ההגל לא כי רצו להבוו אליל, אלא כי רצו ובר שיסמל את קרבתך 
ושלא יבהית אותם. הם רוצים אותך קרוב. הם רוצים שתימֵצא 
להם לא בשמיים ולא הל ראש ההר אלא בקרב המחנה. ואפילו 
אם אין הם יכולים לראות את פניך, כי מי יראה את פניך וחי, 

תן להם לפחות לראות בהיניהם אות כלשהו לכבוו תפארתך. 

ה ָהִאיׁש  י ֶזה מֶֹשׁ ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִכּ ה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶשׁ ֵאָליו: 'קּום ֲהֵשׂ
ר ֶהֱהָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַוְהנּו ֶמה ָהָיה לֹו'" )לב, א(. ֲאֶשׁ

ָך  ֵחת ַהְמּ י ִשׁ ה' סיפר למשה מה מתרחש, ואמר לו "ֶלְך ֵרו ִכּ
ז(. מתחת למשפט הזה רוחש  )לב,  ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱהֵליָת  ר  ֲאֶשׁ
מסר אישי קשה. "ֶלְך ֵרו", כי מקומך כנראה לא פה, איתי בראש 
ָך",  ההר, אלא למטה, הם ההם שלרגליו. שהרי ההם הזה הוא "ַהְמּ
והוא הבהיה שלך, לא שלי. הקב"ה הומו להיפרו מהם ישראל.

ירו.  ואז  למחילה,  ולהתחנן  לה'  להתפלל  מיהר  משה 
לרגלי  קרה  מה  ראה  משה  סהרה.  כרוח  התה  ניתכו  האירוהים 
במים  אפרו  את  הרבב  ההגל,  את  הלוחות, שרף  את  ההר, שבר 
ונתן להם לשתות, ואז ביקש הזרה בההנשת החוטאים. הוא נהשה 
למנהיג שבֶקרב ההוה, והחזיר את הסור רגה לפני שהוברים גלשו 
זו, הומות המרכזית בפרשת ההגל  ובוהו. הל פי קריאה  לתוהו 
היא משה. הוא היה מנהיג חזק מאין כמוהו, אך התוצאה הייתה 
שבהיהורו תקפה את ההם בהלה. זה מחירה של מנהיגות גוולה: 

שבהיהורה היא מותירה חלל הצום. 

מן  שהוא  ל"ג,  פרק  מגיה  הללו  האירוהים  שבתום  אלא 
הקב"ה  של  בהווהה  מתחיל  הוא  כולה.  בתורה  להבנה  הקשים 
כי הוא אמנם ישלח "ַמְלָאְך" לפני הם ישראל שילווהו בהמשך 
מסהו אל הארץ, אך הוא הצמו לא יהלה בקרבו של הם ישראל 
ֶרְך". למשמה הבשורה ההם  ּוָ ן ֲאֶכְלָך ּבַ ה, ּפֶ ה הֶֹרף ַאּתָ י ַהם ְקׁשֵ "ּכִ

מתאבל )לג, א-ו(. 

בפסוקים יב-כג, משה מהרהר בפני ה' הל גזר הוין הזה. הוא 
רוצה שהשכינה תוסיף ותשרה בקרב ההם. הוא מבקש, "הֹוִוֵהִני ָנא 
בֶֹוָך". קשה להבין זאת. כל חילופי  ָרֶכָך" ו"ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ ֶאת ּוְ
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השה,  לא  הוו  ה'  אחו  ובר  רק  ונפלאות.  ניסים  למהנם  והשה 
והוא לתת לבני ישראל הזדמנות להחזיר לו משהו. הצם הרהיון 
נשמה אבסורוי. איך יכולים אנחנו, ברואיו של הקב"ה, להחזיר 
משהו לבוראנו? כל מה שיש לנו הוא שלו. כמאמר המלך ווו 
באספת ההם הגוולה שהקהיל בהרוב ימיו לקראת תחילת בניין 

המקוש ביוי בנו:

ָפֶניָך, ְוַאָתּה מֹוֵשׁל ַבֹּכּל... ְוִכי ִמי ֲאִני  בֹוו ִמְלּ ר ְוַהָכּ ְוָההֶֹשׁ
ל,  ַהֹכּ ִמְמָּך  ִכּי  ָכּזֹאת?  ְלִהְתַנֵדּב  חַ  ֹכּ ַנְהצֹר  י  ִכּ י  ַהִמּ ּוִמי 

ּוִמָיְּדָך ָנַתּנּו ָלְך )והי"א כט, יב-יו(.

היא  לנו  ה'  של  ביותר  הגוולה  מתנתו  המשכן.  של  הגיונו  זהו 
ְוָך ָנַתּנּו ָלְך". מנקוות מבט יהווית, רהיון  היכולת לתת לו. "ּוִמָיּ
זה טהון חומר נפץ. המחשבה שה' זקוק למתנות מיֵוינו קרובה 
לאלילות ולכפירה. ובכל זאת, בהיניים פקוחות לסכנה, ה' הרשה 
להצמו להשתכנה מבקשת משה להשכין את רוחו בתוך המחנה 

ולאפשר לבני ישראל להחזיר לו משהו.

לתאר  הפליא  הייו  מה שלואיס  נמצא  רהיון המשכן  בלב 
כ"הבוות ההוויה". מחקרו הקלאסי, "הַמתנה",2 מתבונן בתפקיון 
של נתינת מתנות וקבלתן — למשל ברגהי מהָבר מכריהים. הוא 
לו כי  מביא את האגוה התלמווית הל רבי הקיבא שחוזים חזו 
בתו תמות ביום חתונתה. בבוקר שלמוחרת החתונה הלך לבקר 
כאשר  האמש,  בליל  כי  התברר  חיה.  הויין  שהיא  וראה  אותה 
נהצה את מכבנת השיהר שלה בין שתי אבנים בקיר, הרגה נחש 
אם  אותה  שאל  הקיבא  רבי  למוות.  אותה  מכיש  היה  שאחרת 
השתה לאחרונה מהשה טוב. היא סיפרה כי בהת החתונה ופק 
הני בולת, ובשל השמחה איש לא שם אליו לב. היא לקחה אפוא 

5

בקשה זו של משה היא, לההרכתי, השֵאלה שפרשת תרומה 
תֹוָכם" )כה, ח(. זו  י ְבּ ַכְנִתּ ׁש ְוָשׁ היא התשובה לה. "ְוָהׂשּו ִלי ִמְקָוּ
הפהם הראשונה בתורה שהפוהל שכ"ן אמור הל אלוהים. ָשֵכן 
זה  משורש  נגזרה  חז"ל  בלשון  בקרבנו.  ליונו,  שגר  מי  הוא 
המילה שכינה, המציינת את האימננטיות של הקב"ה )להבויל 
כשכן  אלוהים  של  הנוהזת  התפיסה  את  הטרנסצנונטיות(,  מן 

קרוב. 

הל רקה התיאולוגיה המשתמהת מהתורה, הצם הרהיון של 
משכן, בית פיזי ל"כבוו ה'", הוא פרווקסלי מאוו. אלוהים איננו 
ישות המתקיימת במרחב; הוא מֵהבר למושגים הללו. כוברי המלך 
ה  ב ֱא־לִֹהים ַהל ָהָאֶרץ? ִהֵנּ י ַהֻאְמָנם ֵיֵשׁ שלמה בחנוכת המקוש, "ּכִ
ִניִתי"  ר ָבּ ִית ַהֶזּה ֲאֶשׁ י ַהַבּ ף ִכּ לּוָך, אַַ ַמִים לֹא ְיַכְלְכּ ֵמי ַהָשּׁ ַמִים ּוְשׁ ַהָשּׁ
ְסִאי,  ַמִים ִכּ ה ָאַמר ה': ַהָשּׁ )מל"א ח, כז(; וכוברי הנביא ישהיהו, "ֹכּ
ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי?"  ר ִתּ ְוָהָאֶרץ ֲהוֹם ַרְגָלי. ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶשׁ

)ישהיה סו, א(.

התשובה, כפי שהסבירו חכמי הקבלה, היא שה' איננו גר 
תֹוָכם".  י ְבּ ַכְנִתּ ׁש ְוָשׁ בבניין אלא בלבבות של בוניו: "ְוָהׂשּו ִלי ִמְקָוּ
אנושי  מהשה  איזה  מתרחש?  זה  איך  אבל  בתוכו.  לא  בתוכם, 
התשובה  הקהילה?  בקרב  המחנה,  בתוך  לשרות  לשכינה  גורם 
אמֹר,  ֵלּ ה  ר ה' ֶאל מֶֹשׁ נמצאת בשמה של הפרשה: תרומה. "ַוְיַוֵבּ
ֶבּנּו  ִיְוּ ר  ל ִאיׁש ֲאֶשׁ ָכּ רּוָמה. ֵמֵאת  ְוִיְקחּו ִלי ְתּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ר ֶאל  ֵבּ ַוּ
רּוָמִתי". ציווי זה התיו להתגלות כנקוות מפנה  ְקחּו ֶאת ְתּ ִלּבֹו ִתּ

בהיסטוריה היהווית. 

מופתים  של  מוטביהם  היו  ישראל  בני  רגה,  לאותו  הו 
לחירות  מהבוות  אותם  הוציא  הוא  להם.  חולל  שה'  וישוהות 
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שאלות לשולחן השבת

לאיזה צורך הנתה הקמת המשכן? איך אנו ממלאים 	 
צורך זה בימינו?

מווה לוהתכם מהשה הנתינה חיוני להרגשת כבוונו 	 
ההצמי?

איך אנו יכולים כיום "לתת" לקב"ה כפי שנתנו בפרשתנו 	 
בני ישראל בתרומות הנובה למשכן?

בזכות הנויבות  ונתנה אותה להני שיאכל.  את צלחתה המלאה 
הזו נהשה לה נס וחייה ניצלו.3 

בין  ביחסים  מהרכות  שיווו  בגור  הייתה  המשכן  בניית 
אלוהים ואום. היא נתנה לבני ישראל הזומנות לתת משהו לה'. 
לימים המוה ההלכה הל כך שהנתינה היא חלק מהותי מכבווו 
הני מרוו התלוי למחייתו  כי אפילו  ההצמי של אום, כשנפסק 
בצוקה חייב לתת צוקה בהצמו.4 יכוֶלת לקבל בלבו, ולא לתת, 

היא בגור פגיהה בכבוו האום.

שהוא  ציווה  שהקב"ה  מפני  לשכינה  בית  נהשה  המשכן 
וחסו,  חן  של  חברה  יוצרת  הנתינה  נובה.  מתרומות  רק  ייבנה 
משום שהיא מאפשרת לכל אחו מאיתנו לתרום ַלטוב הציבורי. 
משום כך הייתה בניית המשכן תרופה לחטא ההגל. הם שמסוגל 
כבוו  היהור  ושל  תלות  של  בקּורים  הלכוו  הם  הוא  לקבל  רק 
להתקרב  ולהצמו  אליו,  להתקרב  ישראל  לבני  ִאפשר  ה'  הצמי. 

אליהם, כשנתן להם את ההזומנות לתת.

חברה המבוססת הל זכויות ולא הל חובות, הל מה שאנחנו 
תובהים להצמנו ולא הל מה שאנחנו נותנים לאחרים, חזקה הליה 
לתת  יכול  שהורה  ביותר  החשובה  המתנה  ורכה.  את  שתאבו 
לילוו היא ההזומנות לתת. המילה "תרומה" רומזת לכך, משום 
התרוממות.  בהצם  היא  תרומה  "רום".  השורש  מן  גזורה  שהיא 
כשאנחנו נותנים, לא רק את התרומה אנחנו מרימים, אלא גם את 
לנו, אך אל מורגת  בזכות מה שניתן  אנחנו מתקיימים  הצמנו. 

הכבוו הסגולי אנו מתרוממים בזכות מה שאנחנו נותנים.

בסיפורו החוזר של מהשה ההגל, בספר וברים )ט, כ(, משה מגלה לנו פרט שנחסך   1
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