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במעמד שבו מכריז משה רבנו לפני כל הקהל על מבצע בניית  פרשת "ויקהל" נפתחת
המשכן. עם ישראל מצוי בבירא עמיקתא, לאחר שהניסיון לבטא את רגשותיו הדתיים כשל 

למעשה שאליו יוכלו לתעל את  –והוליד את חטא העגל. העם זקוק לעידוד ויותר מכך 
ו של משה על בניית המשכן, האנרגיות הדתיות שלהם באופן פרודוקטיבי. ואכן, עם הכרזת

נחלץ העם להתנדב בתרומה ובמעשה בהתלהבות אדירה. במשך עשרה פסוקים (פרק לה, 
מלה מנחה  –פעמים על המלה "כל"  15כט) מתארת התורה את האווירה בחוזרה -פסוקים כ

ְדָבה רּוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאּו ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר נָ -ִאיׁש ֲאֶׁשר-המשקפת עשייה קדחתנית: "ַוָּיֹבאּו ָּכל
  ַהָּנִׁשים ֹּכל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ...".-ְּתרּוַמת ה' ... ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל-ֶאת

היוצר המנוח מאיר אריאל מצא הקבלה בין תיאור בניית המשכן לבין התזזית שבה 
  ם:משתתפים בני אדם בבניינה של מדינה צעירה, ולכולם יש מקום ואפשרות לתרו

  
  שיר התעסוקה

  
  ָקֵחִני ֶאל ַמֲחֵנה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵאֶצל ָהָהר
  –ִלְראֹות ֶאת ַהַּתֲעסּוָקה ַהּזֹו, ֶׁשַּבִּמְדָּבר 

  ְּבַמֲעֶּבֶרת ָהעֹוִלים, ׁשֹוְכֵני ָהֹאָהִלים
  ְקָצת ֲאׁשֹוֵטט, ֶאְׁשַאף, ֶאְנֹׁשם ִלי ֵריַח ּפֹוֲעִלים

  ּפֹוֲעִלים...ֵריַח  –ְּבַמֲעֶּבֶרת ָהעֹוִלים 
  

  רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבֵלב ַהְּנָדָבה ֶׁשל ְּבֵני ַעִּמי
  ִלְראֹות ְוַגם ִלְׁשֹמַע, ִּכי ַמְרִּבים ֵהם ְלָהִביא

  –ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר, ְּבָרצֹון ֲהִכי ָחְפִׁשי 
  ִאיׁש, ִאָּׁשה, ִנְדַבת ִלָּבם ַּבֶּפֶרץ ַהַּנְפִׁשי,

  ִרְגִׁשי...ַהֵחֶפץ הָ  –ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר 
  

  ָאבֹוא ַלַּנָּפִחים, ַהַּמִּתיִכים ֶאת ֲעֵרמֹות
  ַהַּתְכִׁשיִטים ּוְּכֵלי ַהַּבִית ַהְמַהְבֲהבֹות

  ְוַאַחר ָּכ יֹוְצִקים ֶאת ַהּנֹוֵזל ַהְמֻׁשְלָהב
  ִלְבלֹוִקים ֶׁשל ְנֹחֶשת ְוֶכֶסף ְוָזָהב.

  ָאבֹוא ַלַּנָּפִחים, ַהּיֹוְצִקים ֶאת ַהְמֻׁשְלָהב...
  

  ָאבֹוא ַלַּנָּגִרים, ַהְמַקְּלִפים ֲעֵצי ִׁשִּטים
  ִמְזֵּבַח ְוָהָרִהיִטים-ִמְׁשָּכן, לּוחֹות-ִקירֹות

  ֵמֵריַח ֶּדֶבק ּוְנֹסֶרת, ְסִּפיְרט ְוֶטְרֶּפְנִטין
  חֹוְלִמים ִלְתֹּפס ָמקֹום טֹוב ְּבֶאְמַצע ְפלֹוֶרְנִטין.

  ֵצי ִׁשִּטים...ַהְרֵאִני ֶאת ַהַּנָּגִרים, ַהְמַקְּלִפים עֲ 
  

  ֶאְקַרב ָלֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ַהּטֹווֹות ְוַהּׁשֹוְזרֹות
  חֹוֵׁשב ֶאת ַהְיִריעֹות-אֹוְרגֹות ּוְמַרְּקמֹות ַמֲעֵׂשה



  ָמְׁשָזר-ְּבַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת ְוָׁשִני ְוֵׁשׁש
  ִעם ָּכל ִמיֵני צּורֹות ֶׁשּלֹא ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה

  עֹוָלם ַהֶּזה...ּבָ  –חֹוֵׁשב -ֵּכן, ַמֲעֵׂשה
  

  ַהִּבּדּור:-ְוָכאן ּתֹוֵקף אֹוִתי ָסֵפק ִמֶּׁשַטח
  ִׁשּדּור?-ַהִאם ְלָכל ַהִּמְקצֹועֹות ַיְקִציעּו ְזַמן

  ָאז ַרק עֹוד ֶאת ָהֳאָמִנים, חֹוְׁשֵבי ַהַּמְחָׁשבֹות
  ַהְמַצְּיִרים צּורֹות ַהִּנְרָקמֹות, ַהִּנְגָלפֹות...

  ַהְמַצְּיִרים ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות.ַהְרֵאִני ֶאת ָהֳאָמִנים, 
  

  ִלְראֹות ֶאת ְּבַצְלֵאל ְוֶאת ָאֳהִליָאב ׁשֹוְקִלים
  ִמְקָׁשה, ְוַהֵּכִלים –ֵאי ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּמנֹוָרה 

  ִמְּבלֹוק ְזַהב ַהַּתְכִׁשיִטים... ׁשֹוְקִלים ֹּכל אּוְנְקָיה
  ְוַאַחר ָּכ עֹוִׂשים ְמָלאָכה ְׁשֵלָמה ּוְנִקָּיה

  ְׁשֵלָמה ּוְנִקָּיה... –ִמְּבלֹוק ְזַהב ַהַּתְכִׁשיִטים 
  

...  
  

  ָהַרְפָּתִנים, ַהִּדיְרִניִקים ְוַהּׁשֹוֲחִטים
  ַהֻּבְרְסָקִאים, ָהַרְצָעִנים ְוַהַחָּיִטים

  ַהֵּייָנִאים ְוָהרֹוְקִחים, ַהּטֹוֲחִנים ְוָהאֹוִפים
  ִפיםְוַהַּתְכִׁשיָטִנים ַהִּמְצָטְרִפים ֶאל ַהּצֹוְר 

  ַהְמׁשֹוְרִרים, ַהַּזָּמִרים, ַהּפֹוְרִטים ְוַהּנֹוְׁשִפים...
  

אריאל מבחין בשילוב בין חומר לרוח, בערבוביה שבה משתתפים "הרפתנים, הדירניקים 
אומנים ואמנים גם יחד. זוהי  –והשוחטים" עם "המשוררים, הזמרים, הפורטים והנושפים" 

כולו מיועד לענייני הרוח, ועם זאת, ההגעה -כלתערובת ההולמת גם את עניין המשכן, ש
  כולה חומר.-לתכליתו הרוחנית מחייבת פעילות רבה שכל

אולם אצל אריאל נותרת הפעלתנות חסרת סדר, ואילו בבניית המשכן, עם המעבר לפרשת 
"פקודי", מתרחש גם מעבר לעולם הפקודה והציות. הביטוי החוזר כאן הוא "כאשר צוה ה' 

  את משה".
ם אין משהו מתיש בחזרה הזו על כל הפרטים שכבר קראנו קודם, בציון הנשנה של הא

  העובדה כי הכל נעשה על פי הציווי? האם אין כאן דיכוי של רוח התנדבות ושמחת עשייה?
נראה שהתורה מזכירה לנו בזאת כי לא כל התנדבות קדחתנית היא רצויה, כפי שלמדנו 

היות מנותב למסגרות מוקפדות כדי שלא לגרום נזק. במעשה העגל. גם להט עשייה צריך ל
רק כך ניתן לרסן אש של התלהבות, שעלולה להצית בערה, ולהופכה לאש תמיד, אש של 

  קיום והתמדה.
  

  (חלק מן הדברים מבוססים על ספרו של הרב בנימין לאו, אתנחתא)
   


