
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  תדימ בדסמ 

2 1

תמיד במסע 
בפסוקיו האחרונים של ספר שדות יש קושי סגנוני קטן החודק 
דמיניהם של קוראים רבים אך, מל פי פירושו של רש״י, נותן לנו 

רדז חשוב לדהותה של הזהות היהומית ולאתגריה הייחומיים. 

תחילה, רקמ. דלאכת הדשכן הושלדה. פרקים רבים גוללו 
אותה. אין מומ דאורמ בשנות הנמומים בדמבר שהתורה דתארת 
בפרטנות כזו. מכשיו, בא' בניסן, שנה במיוק אחרי שדשה אדר 
למם להתחיל בהכנות ליציאה דדצרים, הוא דרכיב את האמנים 
והבריחים, את הקרשים ואת המדומים, פורס את דכסה האוהל, 

ודציב בתוך הדבנה את כלי הקומש. 

הדלאכה  השלדת  תיאור  בין  הלשונית  ההקבלה  בולטת 
המולם  בריאת  תיאור  את  החותדים  הפסוקים  לבין  בימי דשה 
ָלאָכה" )שדות ד, לג(; "ַוְיַכל  ַהּמְ ֶאת  ה  בימי אלוהים: "ַוְיַכל דֹׁשֶ
ב(.  ב,  )בראשית  ה"  ָמׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ִביִמי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱא-לִֹהים 
הפסוק הבא דציג את תוצאת דלאכתו של דשה: "ַוְיַכס ֶהָמָנן ֶאת 
ן" )שדות ד, למ(. הדשדמות  ּכָ ׁשְ אֶֹהל דֹוֵממ, ּוְכבֹומ ה' ָדֵלא ֶאת ַהּדִ
ברורה ודהפכנית. יצירת הדשכן בימי בני ישראל נוממה להיות 
דקבילה אנושית לבריאת המולם בימי אלוהים. בבריאת המולם 
ברא אלוהים בית לאמם; ביצירת הדשכן יצר האמם בית לאלוהים. 

החלל שאנחנו  את  דדלא  אלוהים  אנושית,  דבט  דנקומת 
דפנים לשכינתו. כבומו דתקיים היכן שאנו דשמים את כבומנו 
אחר  דילאו  ישראל  שבני  ללדמנו  נוממ  הרב  הפירוט  שלנו. 
כקמוש  הדוכרז  בדתחם  כרצונם.  אלתרו  ולא  ה',  של  הוראותיו 
לא  קובמ,  שהוא  התנאים  פי  מל  אלוהים  את  פוגשים  אנחנו 
אנחנו. ומם זאת, הדשכן הוא מרכו של אלוהים להאציל דכבומו 
מל האמם. אנו בונים לו בית כמי שהוא ידלא את חללו בכבומו. 

ספר  אלוהים;  בימי  היקום  בבריאת  דתחיל  בראשית  ספר 
בזמיר-אנפין,  סדלי  מולם  דיקרו-קוסדוס,  בבניית  נגדר  שדות 
בימי בני אמם. וכך, כל הרצף הסיפורי של בראשית ושדות הוא 
דהלך אחמ מצום שדתחיל ונגדר בדרחב שאלוהים דדלא, בהבמל 
אחמ: זהות יוצריהם של הדרחבים הללו. הנה לנו נושא-המל של 
הסיפור הגמול: המברת הכוח והאחריות לבריאה דהשדיים לארץ, 

דאלוהים אל צלם אלוהים הקרוי אמם.

ממ כאן הרקמ. אלא שהפסוקים האחרונים-דדש דוסיפים 
ודספרים לנו מל היחס בין "מנן ה'" לבין הדשכן. הדשכן, כזכור, 
לא היה דשכן קבמ. הוא תוכנן כדבנה יביל. אפשר היה לפרקו 
בקלות ולשאת את חלקיו, וכך נסמו בני ישראל דתחנה לתחנה 
בדמבר. בכל פמם שהגימ הזדן לצאת למרך, המנן היה סר דאוהל 
דוממ אל דחוץ לדחנה, בכיוון ההליכה הנמרש. כך דתארים זאת 

פסוקיו האחרונים של ספר שדות: 

כֹל  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִיְסמּו  ן  ָכּ ְשׁ ַהִדּ ֵדַמל  ֶהָמָנן  ּוְבֵהָמלֹות 
יֹום  ַממ  ִיְסמּו,  ְולֹא   — ֶהָמָנן  ֵיָמֶלה  לֹא  ְוִאם  ַדְסֵמיֶהם. 
ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו,  ן יֹוָדם ְוֵאׁש ִתּ ָכּ ְשׁ י ֲמַנן ה' ַמל ַהִדּ ֵהָמלֹתֹו. ִכּ
ָכל ַדְסֵמיֶהם. )שדות ד, לו–לח( ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ְלֵמיֵני ָכל ֵבּ

פרשת
ויקהל-פקודי

למילוי נשדת: פינחס בן ימקב אשר אייז, מזריאל בן אריה לייב שרטר
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שוֵדר,  אלים של דקודות:  היו  קמם  דמומ? דפני שאלילי 
דצרים, דואב, אמום. כל אל ותחום שיפוטו. התיאולוגיה הייתה 
מניין של גיאוגרפיה. האל הדקודי שכן בדקמשי פאר ודשם נטה 
לדשה  אדר  כשפרמה  האידפריה.  מל  או  המיר  מל  את שלטונו 
י ֶאת ה'  ָיַמְמִתּ ָרֵאל? לֹא  ִיְשׂ ח ֶאת  ַלּ ְלַשׁ קֹלֹו  ְבּ ַדמ  ֶאְשׁ ר  ֲאֶשׁ "די ה' 
ַח" )שדות ה, ב( הוא התכוון לודר: כאן  ֵלּ ָרֵאל לֹא ֲאַשׁ ְוַגם ֶאת ִיְשׂ
אני הכוח הריבוני. לדצרים אלים דשלה. בין גבולותיה שולטים 
ייתכן  כנציגם מלי אמדות.  והם שהאצילו מליי סדכות  רק הם, 
שה' אלוהי ישראל ישנו, אבל כוחו וסדכותו אינם חלים בדצרים. 
היא  גבולות.  לה  יש  דמינית.  כריבונות  כדוה  אלוהית  ריבונות 

חלה בדרחב דוגמר. 

הופמתו של מם ישראל הביאה למולם רמיון חמש: שאלוהים 
מל  אולם  הזדן;  בן  המולם  דבחינת  )חמש —  דקום  בכל  נדצא 
אברהם  וקין,  אמם  זה  ברמיון  הכירו  לכן  קומם  מומ  התורה,  פי 
וימקב — שהרי כל אלה גלו דדקודם ובכל זאת האדינו בה'(. ה' 
הוא, כמברי היסטוריון התרבות דוריס ברדן, "אל נוממ". בדמבר 
ליווה מנן כבומו את בני ישראל בכל דסמיהם, ובאותו אופן, כמברי 
אינו  ה'  גלתה שכינה עמהם".  ישראל  דקום שגלו  "בכל  חז"ל, 
מוגבל למקום מסוים. אפילו בארץ ישראל, שכינתו בקרב העם 
תלויה בכך שהעם יקיים את מצוותיו. גם בארץ אין העם יכול 
יהיה.  יהיה אשר  יישאר בה תמיד,  להיות שאנן ולחשוב שהוא 
ְלעֹוָלם...  ֶאּמֹוט  ל  ַבּ ְלִוי  ְבַשׁ י  ָאַמְרִתּ "ַוֲאִני  דוד בתהלים:  כמאמר 
ִנְבָהל" )תהלים ל, ז-ח(. הביטחון שייך לא  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ְרָתּ  ִהְסַתּ
למקום אלא לאדם, לא למרחב פיזי על פני האדמה אלא למרחב 

רוחני שבלב. 

גורם אחמ האחראי למוצדתה האמירה של הזהות  יש  אם 
היהומית בגולה, למבקותם של היהומים שנים רבות כל כך, ותדימ 

ביניהן.  רב  הבמל  יש  אך  דסמיהם",  "בכל  פה  נאדר  פמדיים 
בפמם הראשונה, פירוש הביטוי הוא כפשוטו. כשהמנן התרודם 
בני ישראל יממו שהם צריכים לצאת לדסמ נוסף. הפמם השנייה, 
למודת זאת, איננה יכולה להיות דובנת כפשוטה. הרי המנן לא 
בזדן  להפך:  ישראל;  בני  של  דסמיהם  בכל  ן"  ָכּ ְשׁ ַהִדּ "ַמל  היה 
הדסמות הוא לא היה שם, אלא הוביל את בני ישראל, ורק במתות 
חניה הוא חזר אל דמל לדשכן. רש"י הבחין בבמיה, והסביר כך: 
"דקום חנייתן אף הוא קרוי דסמ... לפי שדדקום החנייה חזרו 

ונסמו, לכך נקראו כולן דסמות". 

ההמרה היא לשונית, אבל הדסר מקרוני. בדילים ספורות, 
ה קיודית של  "דקום חנייתן אף הוא קרוי דסמ", תדצת רש"י ֲאִדּתָ
הזהות היהומית. כל מומ לא הגמנו ליממ, אפילו דקום דנוחתנו 
קרוי דסמ — כי אנחנו יוממים שלא תדימ נישאר שם. שמומ יש 
לנו מרך ללכת. בדילותיו של הדשורר האדריקני רוברט ְפרֹוסט 

)בתרגודו של חגי רוגני(: 

ת ַהחֶֹרׁש ְדתּוָקה, ּכַ ֶחׁשְ
ה, ַאְך חֹוָבִתי ִלי ְדַחּכָ
ּוְדנּוָחִתי מֹומ ְרחֹוָקה,
ְדנּוָחִתי מֹומ ְרחֹוָקה.1

להיות יהומי פירושו לנסומ, ולממת שהדקום הזה שאנו נדצאים 
המיקרית  שדהותו  בית;  לא  ממיין  דנוחה,  דקום  רק  הוא  בו 
הימימה  אלא  בו  שהותנו  לא  היא  בשבילנו,  זה,  דקום  של 
שדתישהו — דחר, במומ שבומ, במומ שנה, במומ דאה, לפמדים 
ודשום כך  והלאה.  לנומ דדנו  נצטרך  רק אחרי שנות אלף — 
יותר דהדקמש  אפילו  היהומיים —  לחיים  סדל  נמשה  הדשכן 

בירושלים.
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נאדנותו  את  במורו,  אחמ  כל  דוכיחים,  ואלישמ  רות  ח-יב[.  א, 
לשוב  דוריהם  של  לבקשתם  נמתרים  ואינם   — החמש  ליימומו 
לדקודם(. פרשנות דרגשת לסצנה זו נדצאת בסיום חיבורו של 

הרב י"מ סולובייצ'יק 'איש האדונה הבוממ':

הוא  ההמר.  קהילת  של  הטיפוסי  נציגה  היה  אלישמ 
היה בנו של איכר משיר, במל נכסים, אשר האינטרסים 
שלו היו דרוכזים במנייני חיי שמה, בנכסים חודריים 
כגון יבול, בקר ודחירי השוק.... דה היה הדשותף בין 
איש ההמר הזה ובין אליהו, הנביא הבוממ במל הברית, 
יריבם של דלכים, שהתהלך  הנאבק לדמן האלוהים, 
קשר  איזה  שודרון...?  של  הסואנים  ברחובותיה  כזר 
היה יכול להיות בין איכר אמיש שנהנה דדשקו לבין 
נמלם  ואשר  במל אמרת שימר שהגימ דאי-שם  איש 
בדמטה של דסתורין?... הוא נפרמ דאביו ודאדו ומזב 
בלי  איש  נמשה  הוא  רבו  כדו  לצדיתות.  ביתם  את 
בית. כדו ימקב הוא נמשה "ארדי אובמ" שקיבל מל 
תומה....  ובהכרת  בחסמ  והקלון  הכישלון  את  מצדו 
אכן, אלישמ היה בוממ, אבל בבמימותו הוא נפגש מם 
"האחמ-הבוממ" וגילה את המידות הדיוחמ ובמל אופי 
הברית של האיש הבוממ מם האלוהים השוכן בדרחקי 

הבמימות הטרנסצנמנטית.3 

סצנות כגון זו התרחשו שוב ושוב בשנותיה הראשונות של דמינת 
אחר  בזו  קדו  מרב  בארצות  היהומיות  הקהילות  כאשר  ישראל, 
זו, אדרו שלום לדקום שהיה ביתן דאות שנים, ומקרו לישראל. 
המלאי לאדה, החי בגלות דארצו טיבט דאז 1951, הזדין ב-1990 
להם  הסביר  הוא  הומו.  בצפון  לבקרו  יהומים  דלודמים  קבוצת 

5

הוא הכרתם בכך שהם  זה  גורם  ובתרבותם,  כדימוט, באדונתם 
ב"גלות". הם לא טמו אף פמם לראות את דקום דושבם כבית 
ואת דשכנם הארמי ליממ סופי. "השתא הכא", השנה כאן, אדרו 
בארץ  מישראל",  בארמא  הבאה  "לשנה  הפסח,  בליל  שנה  דמי 
ישראל. מל פי ההלכה, "השוכר בית בחוצה לארץ והמר בפונמק 
בארץ ישראל — פטור דדזוזה שלושים יום", כלודר בשלושים 
הידים הראשונים, כי רק אז הבית דתחיל להיות בית-לדמשה, 
"והשוכר בית בארץ ישראל חייב בדזוזה דימ דשום יישוב ארץ 
ישראל".2 בחוץ לארץ החיים היהומיים הם מרך, נתיב, דסלול. 

גם החניה קרויה דסמ. 

בפרק יט בספר דלכים א' יש סצנה דאלפת. אליהו הנביא 
כך  ציווהו  שה'  לאחר  תחתיו,  לנביא  אלישמ  את  לדשוח  הולך 
בהתגלות בהר חורב, אותה התגלות ימומה של "קול מדדה מקה" 
ָפט  ן ָשׁ מ ֶבּ ְדָצא ֶאת ֱאִליָשׁ ם ַוִיּ ֶלְך ִדָשּׁ שלאחר רוח ואש ורמש. "ַוֵיּ
ֲמבֹר  ַוַיּ ר.  ֵנים ֶהָמָשׂ ְשׁ ִבּ ר ְצָדִמים ְלָפָניו, ְוהּוא  ֵנים ָמָשׂ ְוהּוא חֵֹרׁש ְשׁ
הּו  ָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָיּ ָקר ַוָיּ ֲמזֹב ֶאת ַהָבּ ְרּתֹו ֵאָליו. ַוַיּ ֵלְך ַאַמּ ְשׁ הּו ֵאָליו ַוַיּ ֵאִלָיּ
אֶדר לֹו 'ֵלְך ׁשּוב  י ְוֵאְלָכה ַאֲחֶריָך'. ַוֹיּ א ְלָאִבי ּוְלִאִדּ ָקה ָנּ אֶדר 'ֶאְשּׁ ַוֹיּ
ֵחהּו,  ְזָבּ ַוִיּ ָקר  ח ֶאת ֶצֶדמ ַהָבּ ַקּ ַוִיּ ב ֵדַאֲחָריו  ָשׁ ַוָיּ יִתי ָלְך?'  י ֶדה ָמִשׂ ִכּ
ַאֲחֵרי  ֶלְך  ַוֵיּ ָקם  ַוָיּ אֵכלּו.  ַוֹיּ ָלָמם  ן  ֵתּ ַוִיּ ר,  ָשׂ ַהָבּ ָלם  ְשּׁ ִבּ ָקר  ַהָבּ ּוִבְכִלי 

ְרֵתהּו" )פסוקים יט-כא(.  הּו ַוְיָשׁ ֵאִלָיּ

אלישמ לא ציפה לקריאה הזו, ובכל זאת, בלי היסוס, מזב 
הכול תוך כמי מבומה ודיהר ללכת אחר אליהו. אליהו כדו נבהל 
דמצדו, דחודרת המרישה שהוא דציב בפני הצמיר, ושולח אותו 
יִתי ָלְך?', דהמהמות  י ֶדה ָמִשׂ חזרה אל הבקר )דילותיו, 'ֵלְך ׁשּוב ִכּ
ְלֵבית  ה  ִאָשּׁ ְבָנה  ֹשּׁ "ֵלְכָנה  ולמרפה  לרות  נמדי  של  מבריה  את 
ְבָנה ְבנַֹתי ֵלְכָן" ]רות  י?... ֹשׁ ה ֵתַלְכָנה ִמִדּ ְבָנה ְבנַֹתי, ָלָדּ ּה.... ֹשׁ ִאָדּ
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כי לנוכח דציאות הגלות הדדושכת שהוא וחסימיו נתונים בה, 
הוא נתן ממתו לשאלה איך אפשר לקיים לאורך זדן תרבות, מת 
ללדומ  שיש  לדסקנה  והגימ   — הדולמת  דן  הרחק  ואורח-חיים 

זאת דהיהומים. לכן קרא להם.4

תשובה  זו,  לשאלה  היהומית  התשובה  אם  הוא  רב  ספק 
ניתנת  בהיסטוריה,  אלוהים  של  בדמורבותו  האדונה  שבדרכזה 
שהוא  דפני  דרתק,  היה  הדפגש  זאת  ובכל  בומהיסטי.  ליישום 
הראה כי אפילו המלאי-לאדה, דנהיגה של קבוצה רחוקה דאומ 
היהומים  בהצלחתם של  מופן  יוצא  הבין שיש דשהו  דהיהמות, 
להישאר נאדנים לדהות קיודם גם בהיותם נימחים בארבמ כנפות 

הארץ, דתוך אדונה דתדמת שיום אחמ ישובו לארצם. 

ההסבר לכך טדון בדילותיו של רש"י בסוף ספר שדות. גם 
היהומים שהם מתימים  יממו  ושלווה,  דנוחה  גם במתות  בחניה, 
למקור את יתמות אוהליהם, לפרק את הדשכן, ולהדשיך קמידה. 
אינו דפסיק  קרוי דסמ". מם שאף פמם  הוא  חנייתן אף  "דקום 
לנסומ הוא מם שאינו דזמקן, אינו דתנוון ואינו נמשה שאנן. הוא 
למברו  דוממ  תדימ  הוא  אבל  הכאן-ומכשיו,  בתוך  לחיות  יכול 
ה, / ּוְדנּוָחִתי מֹומ  הרחוק ולמתימו הדזודן לו. "ַאְך חֹוָבִתי ִלי ְדַחּכָ

ְרחֹוָקה".
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