לפרשת ויקהל ופקודי – תשע"ב
ניתוב הלהט
איילת סקסטין
פרשת "ויקהל" נפתחת במעמד שבו מכריז משה רבנו לפני כל הקהל על מבצע בניית
המשכן .עם ישראל מצוי בבירא עמיקתא ,לאחר שהניסיון לבטא את רגשותיו הדתיים כשל
והוליד את חטא העגל .העם זקוק לעידוד ויותר מכך – למעשה שאליו יוכלו לתעל את
האנרגיות הדתיות שלהם באופן פרודוקטיבי .ואכן ,עם הכרזתו של משה על בניית המשכן,
נחלץ העם להתנדב בתרומה ובמעשה בהתלהבות אדירה .במשך עשרה פסוקים )פרק לה,
פסוקים כ-כט( מתארת התורה את האווירה בחוזרה  15פעמים על המלה "כל" – מלה מנחה
המשקפת עשייה קדחתניתַ " :ו ָיּבֹאוּ כָּלִ -אישׁ אֲ ֶשׁר-נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ ְוכֹל אֲ ֶשׁר ָנ ְדבָ ה רוּחוֹ אֹ תוֹ הֵ ִביאוּ
אֶ תְ -תּרוּמַ ת ה' ַ ...ו ָיּבֹאוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ﬠַ ל-הַ נּ ִָשׁים כֹּל נְ ִדיב לֵ ב הֵ ִביאוּ ."...
היוצר המנוח מאיר אריאל מצא הקבלה בין תיאור בניית המשכן לבין התזזית שבה
משתתפים בני אדם בבניינה של מדינה צעירה ,ולכולם יש מקום ואפשרות לתרום:
שיר התעסוקה
ָקחֵ נִ י אֶ ל מַ חֲ נֵה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֵ צֶ ל הָ הָ ר
ֲסוּקה הַ זּוֶֹ ,שׁבַּ ִמּ ְדבָּ ר –
ִל ְראוֹת אֶ ת הַ ַתּﬠ ָ
עוֹלים ,שׁוֹכְ נֵי הָ אֹ הָ ִלים
ְבּמַ ﬠֲבֶּ ֶרת הָ ִ
שׁם ִלי ֵריחַ פּוֹﬠ ֲִלים
ְקצָ ת אֲ שׁוֹטֵ ט ,אֶ ְשׁאַ ף ,אֶ נְ ֹ
עוֹלים – ֵריחַ פּוֹﬠ ֲִלים...
ְבּמַ ﬠֲבֶּ ֶרת הָ ִ
רוֹצֶ ה ִל ְהיוֹת ְבּלֵ ב הַ נְּ ָדבָ ה ֶשׁל ְבּנֵי ﬠַ ִמּי
ִל ְראוֹת ְוגַם ִל ְשׁמֹﬠַ  ,כִּ י מַ ְר ִבּים הֵ ם ְלהָ ִביא
בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקרְ ,בּ ָרצוֹן הֲ כִ י חָ ְפ ִשׁי –
ִאישִׁ ,א ָשּׁה ,נִ ְדבַ ת ִלבָּ ם בַּ פֶּ ֶרץ הַ נּ ְַפ ִשׁי,
בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר – הַ חֵ פֶ ץ הָ ִרגְ ִשׁי...
אָ בוֹא לַ נַּפָּ ִחים ,הַ מַּ ִתּיכִ ים אֶ ת ﬠ ֲֵרמוֹת
יטים וּכְּ לֵ י הַ בַּ יִת הַ ְמהַ ְבהֲ בוֹת
הַ ַתּכְ ִשׁ ִ
וְאַ חַ ר ָכּ יוֹצְ ִקים אֶ ת הַ נּוֹזֵל הַ ְמשֻׁ ְלהָ ב
לוֹקים ֶשׁל נְ חֹ ֶשת ְוכֶסֶ ף ְוזָהָ ב.
ִל ְב ִ
אָ בוֹא לַ נַּפָּ ִחים ,הַ יּוֹצְ ִקים אֶ ת הַ ְמשֻׁ ְלהָ ב...
אָ בוֹא לַ ַנּגּ ִָרים ,הַ ְמ ַק ְלּ ִפים ﬠֲצֵ י ִשׁ ִטּים
יטים
ִקירוֹתִ -מ ְשׁכָּן ,לוּחוֹתִ -מזְ בֵּ חַ וְהָ ָר ִה ִ
מֵ ֵריחַ ֶדּבֶ ק וּנְ סֹ ֶרתְ ,ס ִפּ ְירט וְטֶ ְרפֶּ נְ ִטין
לוֹרנְ ִטין.
חוֹל ִמים ִל ְתפֹּ ס מָ קוֹם טוֹב ְבּאֶ ְמצַ ע ְפ ֶ
ְ
הַ ְראֵ נִ י אֶ ת הַ ַנּגּ ִָרים ,הַ ְמ ַקלְּ ִפים ֲﬠצֵ י ִשׁ ִטּים...
אֶ ְק ַרב לָ אֶ צְ בָּ עוֹת ֶשׁל הַ טּוֹווֹת וְהַ שּׁוֹזְ רוֹת
חוֹשׁב אֶ ת הַ י ְִריעוֹת
ֲשׂהֵ -
וּמ ַר ְקּמוֹת מַ ﬠ ֵ
אוֹרגוֹת ְ
ְ

ְשׁשׁ-מָ ְשׁזָר
ְשׁנִ י ו ֵ
וּתכֵלֶ ת ו ָ
ְבּאַ ְרגָּמָ ן ְ
ִﬠם כָּל ִמינֵי צוּרוֹת ֶשׁלּ ֹא מֵ הָ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה
חוֹשׁב – בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּ ה...
ֲשׂהֵ -
כֵּן ,מַ ﬠ ֵ
אוֹתי סָ פֵ ק ִמ ֶשּׁטַ ח-הַ ִבּדּוּר:
תּוֹקף ִ
ְוכָאן ֵ
הַ ִאם ְלכָל הַ ִמּ ְקצוֹעוֹת י ְַקצִ יעוּ זְ מַ ןִ -שׁדּוּר?
חוֹשׁבֵ י הַ מַּ ְח ָשׁבוֹת
ְ
אָ ז ַרק עוֹד אֶ ת הָ אֳ מָ נִ ים,
הַ ְמצַ יְּ ִרים צוּרוֹת הַ נִּ ְר ָקמוֹת ,הַ נִּ גְ לָ פוֹת...
הַ ְראֵ נִ י אֶ ת הָ אֳ מָ נִ ים ,הַ ְמצַ יְּ ִרים אֶ ת הַ מַּ ְח ָשׁבוֹת.
שׁוֹק ִלים
ִל ְראוֹת אֶ ת ְבּצַ ְלאֵ ל וְאֶ ת אָ הֳ ִליאָ ב ְ
נוֹרה – ִמ ְק ָשׁה ,וְהַ כּ ִֵלים
אֵ י ְלהוֹצִ יא אֶ ת הַ ְמּ ָ
שׁוֹק ִלים כֹּל אוּנְ ְקיָה
יטיםְ ...
ִמ ְבּלוֹק זְ הַ ב הַ ַתּכְ ִשׁ ִ
עוֹשׂים ְמלָ אכָה ְשׁלֵ מָ ה וּנְ ִקיָּה
ִ
וְאַ חַ ר ָכּ
יטים – ְשׁלֵ מָ ה וּנְ ִקיָּה...
ִמ ְבּלוֹק זְ הַ ב הַ ַתּכְ ִשׁ ִ
...
הָ ַר ְפ ָתּנִ ים ,הַ ִדּ ְירנִ ִיקים וְהַ שּׁוֹחֲ ִטים
הַ בֻּ ְר ְס ָק ִאים ,הָ ַרצְ ﬠָ נִ ים וְהַ חַ יּ ִָטים
אוֹפים
רוֹק ִחים ,הַ טּוֹחֲ נִ ים וְהָ ִ
הַ יֵּינ ִָאים וְהָ ְ
צּוֹר ִפים
וְהַ ַתּכְ ִשׁיטָ נִ ים הַ ִמּצְ טָ ְר ִפים אֶ ל הַ ְ
נּוֹשׁ ִפים...
פּוֹר ִטים וְהַ ְ
שׁוֹר ִרים ,הַ זַּ מָּ ִרים ,הַ ְ
הַ ְמ ְ
אריאל מבחין בשילוב בין חומר לרוח ,בערבוביה שבה משתתפים "הרפתנים ,הדירניקים
והשוחטים" עם "המשוררים ,הזמרים ,הפורטים והנושפים" – אומנים ואמנים גם יחד .זוהי
תערובת ההולמת גם את עניין המשכן ,שכל-כולו מיועד לענייני הרוח ,ועם זאת ,ההגעה
לתכליתו הרוחנית מחייבת פעילות רבה שכל-כולה חומר.
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".
האם אין משהו מתיש בחזרה הזו על כל הפרטים שכבר קראנו קודם ,בציון הנשנה של
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
במעשה העגל .גם להט עשייה צריך להיות מנותב למסגרות מוקפדות כדי שלא לגרום נזק.
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(

