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"ל אמרו חז  .(שמות לה, כז)" שןואים לאפוד ולחוהם ואת אבני המלום הביאו את אבני השאִ ִׂש נְ והַ " כתוב בפרשתנו:
אמר רבי נתן... כך אמרו נשיאים, יתנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרין אנו משלמין. כיון : (הובא ברש"י)

. , ע"שלואיםת אבני השוהם ואת אבני המשהשלימו הציבור את הכל, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, הביאו א
יד ה' עליהם ונחסרה אות אחת משמם, , הקפלאחר שאר בני ישראל ומפני שהנשיאים איחרו להביא את נדבתם

  " כתיב, חסר יו"ד. אםוהנׂׅש "
  

הרי טעם גדול וסיבה מוצדקת הייתה להם בזה שאיחרו, שרצו לכאורה קשה, מה הייתה התביעה על הנשיאים, 
להשלים את מה שישראל יחסרו. וכן באמת היה, שאבני השוהם ואבני המלואים, שהם הדברים היקרים ביותר, 

  ?אים. ואם כן למה נתבעו על שאיחרוד ישראל והביאום הנשילא היו בי
  

שהנשיאים אף , נחסרה אות משמם". לפי שנתעצלו מתחילה: "גילו לנו את סוד הדברים (הובא ברש"י הנ"ל) חז"ל
היה טמון בחשבונם שורש של מידת העצלות, אשר היא  אבלחישבו חשבונות מוצדקות וטובות לכאורה, 

אם  שכתב: )פרק ו(המסילת ישרים וכדברי . עמ' רטז) "שיחות מוסר"( החשבונות הצודקות סיבבה והניעה את כל
תשאל את פי העצל [מדוע הוא מתרשל בעבודת ה'], יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים והמקראות מן 

ת עצלתו. להקל עליו ולהניחו במנוח –לפי דעתו המשובשת  –הכתובים והטענות מן השכל, אשר כולם יורו לו 
אלא ממקור עצלתו הם והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שקול דעתו, 

  , עכ"ל. , אשר בהיותה היא גוברת בו מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלהנובעים
  

 נא, ז) (שמות רבה, אלא דבר הרבה יותר חמור. חז"ל רק שהתעצלו בנדבתם לא היהעומק, פגם הנשיאים אבל ב
, ונדבו זהב "די" [אהרן] ישראל נתנו זהב לעגל עד שאמר להם. "שבנין המשכן היה כפרה לחטא העגלאמרו 

אמר הקב"ה יבא זהב המשכן ויכפר על  .), זשמות לו(' םיוהמלאכה היתה די'שנאמר  ",די"למשכן עד שאמר להם 
  ". מה עומק הדברים?זהב העגל

  
לא " כנגדנכתב  "יהיה לך אלקים אחרים על פנילא האיסור של " ,עשרת הדברותב :)יתרופר' מכילתא (אמרו חז"ל 

כלומר הפגם של עבודה  .'לו מנאף אחר הישכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כא ללמד ",תנאף
מתארים  (שבת פח:, גיטין לו:)חז"ל כן ולמקום זר, במקום למוסרו ולייחדו לה' יתברך.  תנואהבזרה הוא בעצם מסירת 
כישראל, כשעמדו . פירש רש"י: "כלה מזנה בתוך חופתה (מחוצפת) עלובה ,אמר עולאאת פגם חטא העגל: "

 –במקום לבעלינו  ,זר "איש"אהבתנו ל תמסירו, עכ"ל. הרי שחטא העגל היה פגם של זנות בסיני ועשו העגל
  . יתברך ה'
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וזהב וכדומה לעשות  הקב"ה בחר בכסףאף ש )"הל יעקבא"(כתב המגיד מדובנא  קון לפגם זה היה בנין המשכן.התי
וות על כל ה את אהבתנו, והיה ראוי לו לצצבאמת, הקב"ה ר מאהבתו לכסף ולזהב.היה זאת לא לו משכן, 

שהיא עמוקה בלב? לכן ציווה ה' לתת  –אהבה  –ך כיצד נותנים דבר רוחני . אאת אהבתו איש ישראל לתת לו
לו נדבה מדברים היקרים והאהובים בעיני האדם. וכשאדם מנדב לה' דבר האהוב לו, ממילא יחד עם החפץ הוא 
מוסר את אהבתו לה'. וכשמצטרפות כל האהבות של כל איש ישראל, נעשה מהן בית לשכינה, וכדכתיב "עמודיו 

שעצם זה בתנאי ש ובודאי , ע"ש.(שיר השירים ג, י)..." וכו רצוף אהבהתעשה כסף, רפידתו זהב מרכבו ארגמן 
. שאם אינו נותן "ידבנו לבומרצון ומאהבה, כדכתיב "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר  נתינתו של האדם הוא

  .ים עליובוה, אפילו שנותן חפצים האלה'אהבתו את מוסר  מאהבה, אינו באמת
  

טאנו במסירת אהבתנו למקום זר, ובבנין המשכן חבעגל  ה תיקון לחטא העגל;בזה מובן איך בנין המשכן הי
  .מסרנו את אהבתנו בחזרה לה' יתברך

  
מתוך אהבה, הוא בעצם אותם  , אם לא יתןלבנין המשכן את החפצים היקרים ביותר פילו אם אדם יתן, אנמצא
גם אינו פועל בנתינתו תיקון לחטא ו ם.אהבה הנמסרת עמההאת החפצים ה' רוצה, אלא , שהרי לא תן כלוםולא נ

לפי זה נבין את עומק חטאם של הנשיאים. כתב ה"מזקנים אתבונן"  לה'!אהבתו  רי התיקון הוא מסירתהעגל, שה
ואל אם הוא זקוק לכך או לא, אינו שידיד אמיתי החפץ להעניק מתנה לחבירו, : )"שיחות מוסר"על פי ה, 194 ח"ב עמ'(

אינו מבקש למלאות את  כישבמתנה עומדת לנגד עיניו,  התועלתרם יביא את מתנתו. לא אינו דורש וחוקר בט
נמצא, בזה שהנשיאים איחרו לתת, מתגלה  ש., להראות את הידידות, ע"אהבה להעניק לא כל חפצוא, החסר

, אלא נדבו חפצים גשמיים כדי להשלים את החסר. ובזה הם החסירו את ערך נדבתם, "אהבה"שלא נדבו 
  .זה הוא שגרם לאות החסרה בשמםרון וחס אף לא פעלו למען תיקון חטא העגל!ו
  

מי שעושה " :הזריזות) (שערכל זה טמון במה שאמרו חז"ל שהנשיאים התעצלו בנתינתם. כתב ה"אורחות צדיקים" 
כעבד האוהב את אדוניו ומזרז עצמו לעשות או, מעשיו בזריזות, בזה הוכחה גדולה שהוא אוהב את בור

כשהאדם מפנה לבו מכל המחשבות האחרות שיש בו ותופס מחשבה אחת, וצונו. כי הזריזות תלויה בלב האדם, ר
  ", עכ"ל. הרי שעצלותם של הנשיאים נבע מחסרון באהבת ה'.אז הוא מזדרז

  
. כל הסיבה שה' ציווה לנדב דברים הוגדל חטאם הביאו את הדברים היקרים ביותרהנשיאים ן ש, מכיובאמתו

עמהם. ממילא ככל שהחפץ יקר, ה' מצפה נתינה יותר גדולה של  האהבה הניתנת ה כדי לקבל אתיתים היקרי
 ביותר בעיני ה', שהרי אלו הכלים אבני השוהם ואבני המילואים של הנשיאים היה גדולנתינת הפגם באהבה. לכן 

ון שנזכה למסור לה' את כל יהי רצאותם!  ה ביותר, והנשיאים כביכול הפסידואהבה הגדולאת הקבל של ה' ל
  אהבתנו, ובזה לבנות משכן לשכינתו יתברך בפנימיות לבבנו!

  

  אמר החכםמ
  

אינך רוצה ליתן צדקה, אל תתן, אבל אל  – (משלי כב, כב)"אל תגזל דל כי דל הוא" 
  י לצדקה.ואול מהעני את דלותו ותאמר שאינו רתגז

  

  רבי זאב מסטריקוב
  
  

  
 

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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