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מתנת הנתינה
ההשכן היה בית עבודת-ה' הראשון של עם ישראל, הבית הראשון 
שהם בנו לאלוהים. הרעיון לבנות בית לה' עשוי להישהע נשגב — 
אך עשוי גם להישהע פרדוקסלי, אם לא גרוע הכך. איך אפשר 
העולם  וכל  כבודו,  הארץ  כל  הלוא  הרי  לאלוהים?  בית  לבנות 

הקוהו; איך יכיל אותו בית?

אחר,  בית-אלוהים  חנך  כאשר  כך  על  ההלך תהה  שלהה 
ב ֱא-לִֹהים ַעל  י ַהֻאְהָנם ֵיֵשׁ גדול בהרבה, בית ההקדש הראשון: "ִכּ
ִית  ַהַבּ י  ִכּ ַאף  לּוָך —  ְיַכְלְכּ ַהִים לֹא  ַהָשּׁ ֵהי  ּוְשׁ ַהִים  ַהָשּׁ ה  ִהֵנּ ָהָאֶרץ? 
ִניִתי!" )הלכים א' ח, כז(. התהייה ההדהדת בנבואת  ָבּ ר  ַהֶזּה ֲאֶשׁ
ְסִאי, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי. ֵאי ֶזה ַבִית  ַהִים ִכּ ה ָאַהר ה': ַהָשּׁ ישעיהו: "ֹכּ
ְבנּו ִלי? ְוֵאי ֶזה ָהקֹום ְהנּוָחִתי?" )ישעיהו סו, א(. בניית בית  ר ִתּ ֲאֶשׁ
ה' אלוֵהי הכול  נחוצה.  וגם בלתי  נראית בלתי אפשרית —  לה' 
ובשיאי ההרים, בהשכנות העוני  ּכול, בהעהקי תהוהות  ּבַ נהצא 

ובארהונות השש. 

שוכן  אינו  ה'  אהונתנו.  של  הִשתין  אל  נוגעת  התשובה 
בתוך בניינים — אלא בתוך הבונים. לא בהבני אבן אלא בלבבות 
בפרשתנו:  הפתח  פסוק  על  זה  בהקשר  הצביעים  חז"ל  אדם. 
לא  בתוכם,  ח(.  כה,  )שהות  תֹוָכם"  ְבּ י  ַכְנִתּ ְוָשׁ ׁש  ִהְקָדּ ִלי   "ְוָעׂשּו 

בתוכו. 

הדוע אם כן ציווה ה' על העם לבנות לו הקדש? התשובה 
זו  היא שהצווה  בכתובים עצהם,  הנרהזת  הפרשנים,  רוב  שבפי 
ניתנה אחרי חטא העגל. העם עשה את העגל כאשר הלאו ארבעים 
עוד  כל  התורה.  את  לקבל  סיני,  הר  על  השה  לשהותו של  יום 
הדבר  וה'  ה'  עם  הדבר  ידע שהוא  העם  העם,  בקרב  היה  השה 
איתו, והכאן שה' נגיש וקרוב. אבל כשהשה נעדר, וכשהיעדרות 
זו התקרבה לסוף השבוע השישי שלה, בני ישראל נתקפו בהלה. 
אלוהים  שבין  הההותית  התהום  על  לגשר  יוכל  חוץ ההשה  הי 
ואדם? הפי הי ישהעו בני ישראל העתה את הוראותיו והצוותיו 

ֶוְך יתקיים ההגע בינם לבין השכינה? של ה'? דרך איזה ּתָ

תֹוָכם". הילת  י ְבּ ַכְנִתּ ׁש ְוָשׁ לכן אהר ה' להשה, "ְוָעׂשּו ִלי ִהְקָדּ
ההפתח כאן היא "ושכנתי" — כלוהר השיהוש בפועל "לשכון". 
החיבור  נעשה  כאן  לאלוהים.  בקשר  בו  השתהשה  לא  כה  עד 
להלא  עתיד  הזה  והפועל  הקב"ה,  לבין  זה  פועל  בין  הראשון 
תפקידי הפתח ביהדות: ההנו ייגזרו ה"השכן", כלוהר הקדש ה', 

וה"שכינה", הנוכחות האלוהית. 

גם  בו  גלוהה  ל"לגור".  נרדף  פועל  סתם  איננו  "לשכון" 
הְשֵכנּות: הסהיכות, הִקרבה. הדבר שבני ישראל היו צריכים לו, 
ושהקב"ה נתן להם עכשיו, הוא דרך להרגיש קרובים לה', ְשֵכנים 
ה' דיבר אל אברהם,  והאההות.  נהנו האבות  כזו  שלו. הְשֵכנּות 
יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה כדבר איש אל רעהו. הוא 
בישר לאברהם ולשרה שיהיה להם ילד. הוא הסביר לרבקה הדוע 
הריונה הכאיב כל כך. הוא התגלה ליעקב ברגעים גורליים בחייו, 

כשהיה נתון לסכנות, ואהר לו שלא יפחד. 

גם בני ישראל חוו לא הזהן את ה' הקרוב. הם ראו איך הוא 
נוגף את הצרים בעשר הכות. הם ראו איך הוא בוקע להם את 

תרומהפרשת

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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אלוהים היא לתת. עצם העשה הנתינה כרוך בהבנה שהה שאנחנו 
הודיה,  סוג של  היא  הנתינה  לנו.  הוא חלק ההה שניַתן  נותנים 
היא העשה של הכרת טובה. כאן גם טהון ההבדל התודעתי בין 

ההכרה בנוכחות אלוהים לבין היעדרה.

אם אלוהים נוכח, פירוש הדבר שכל הה שיש לנו שייך לו. 
הוא ברא את העולם. הוא ברא אותנו. הוא נתן לנו חיים. הוא נפח 
בנו רוח והוא הנשים אותנו אוויר. כל הה שסביבנו הוא ההוד, 
השפע והנדיבות שלו: אור השהש, זַֹהב האבן, ְיַרק העלים, שירת 
הציפורים. כך אנחנו הרגישים הדי בוקר להקרא ההנוני הבריאה 
הגדולים, פרקי תהלים שב"פסוקי דזהרה". העולם הוא גלריית 
האהנות של הבורא; יצירות ההופת של הקב"ה תלויות בו בכל 
אנחנו הכירים בכך  לנו,  ניתנו  יודעים שהחיים  פינה. כשאנחנו 

באהצעות נתינה חוזרת. 

נוצר  העולם  אם  נותן,  אין  כי  ניתנו,  לא  החיים  אם  אבל 
יקום  ּבַ אין  אם  הקַוונטי,  בשדה  אקראיות  תנודות  בגלל  רק 
תודעה שיודעת שאנחנו קייהים, אם גוף האדם הוא רק החרוזת 
חשהליים  אותות  אלה  אינה  האדם  ונפש  הגנטי  בצופן  אותיות 
בהוח, אם אהונות ההוסר שלנו הן רק אהצעים אנוכיים לשיהור 
קשה  אכן  אז  כי   — אשליה  הן  הרוחניות  ושאיפותינו  עצהי 
התנה.  אין  נותן  כשאין  החיים.  התנת  על  טובה  הכרת  להרגיש 
להכיר  קשה  הקרים  ועל  פשר;  חסרי  הקרים  של  סדרה  רק   יש 

תודה. 

התורה הלהדת אותנו דבר פשוט והעשי. תנו — ותרגישו 
קיים.  להוכיח שאלוהים  לדעת  צריך  לא  התנה.  הם  שחייכם 
די בכך שנכיר תודה על שאנחנו קיימים — והשאר כבר יבוא 

מעצמו. 

הים. הם ראו את ההן ההופלא שהוא הוריד להם ההשהיים, ואת 
הסלע שיוצאים ההנו הים. הם שהעו את קולו ההצווה בהר סיני, 
ָהָעה  נּו ְוִנְשׁ ה ִעָהּ ר ַאָתּ ֵבּ וָיראו עד האוד. בחרדתם אהרו להשה, "ַדּ
ן ָנהּות" )שהות כ, טו(. ה' נראה להם  נּו ֱא-לִֹהים ֶפּ ר ִעָהּ ְוַאל ְיַדֵבּ
כנוכחות עולה על גדותיה, ככוח אדיר ונורא, כאור בהיר ההסהא 

את העיניים, כקול החריש אוזניים וההפך קרביים.

שכינה בקרב בני אדם אינה דבר הובן האליו לגבי אלוהים. 
האבות  האהונה,  לחלוצי  רק  ולא   — תהותה  לבני  נגיש  להיות 
והאההות, אלא לאוהה שלהה ולכל אחד ואחת הבניה ובנותיה — 
זה היה אתגר, כביכול, לאלוהים עצהו. לשם כך היה עליו, בלשון 
ההקובלים, לצהצם את עצהו. להסך את אורו, לרכך את כולו, 
להסתיר את כבודו בעבי ערפל, לתת לאינסופי ללבוש את הדיו 

וההדיו של הסֹופי. 

אבל זה החלק הקל. החלק הקשה נוגע לא לקב"ה אלא לנו. 
איך הגיעים לידי תחושה של שכנות לשכינה? איך הַשווים את 
ה' לנגדנו תהיד? כשעוהדים לרגלי האוורסט או הטיילים בגרנד 
קניון זה לא קשה. לא צריך להיות דתי גדול, או אפילו דתי קטן, 
הפסיכולוג אברהם האסלו,  הנשגב.  יראת  את  להרגיש שם  כדי 
שהזכרנו בשיחתנו לפני שבועות ספורים, דיבר על "חוויות שיא", 
וראה בהן את לב הפגשו של האדם עם הרוחני. אבל איך הרגישים 
אלא  סיני,  הר  פסגת  לא העל  היוהיום?  חיי  בלב  האל  בשכינת 
בהישור שתחתיו? לא ברעהים ובברקים, כהו בהתגלות הגדולה 

ההיא, אלא ביום שהוא ככל היהים? 

ה'  פרשתנו.  של  בשהה  הטהון  ה-החיים  ּנֵ ְהׁשַ הסוד  זהו 
ל ִאיׁש  רּוָהה ֵהֵאת ָכּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְתּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אוהר להשה: "ַדּ
ֶבּנּו ִלּבֹו" )שהות כה, ב(. הדרך הטובה ביותר לפגוש את  ר ִיְדּ ֲאֶשׁ
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וכך התקרב אלוהים אל בני ישראל באהצעות בניין ההשכן. 
זה קרה לא בזכות איכות עצי השיטה, ולא בשל טיב האדנים וחוזק 
החיבורים. לא ברק האבנים הטובות שבחושן, לא יִפי היריעות ולא 
ניחוח הקטורת. זה קרה השום שההשכן נבנה הנתינה, התרוהה 
מתוך  נותנים  במקום שאנשים  ִלּבֹו.  ֶבּנּו  ִיְדּ ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש  ל  ָכּ ֵהֵאת 

נדיבות לב לזולתם ולאלוהיהם — שם שורה השכינה. 

פירושה  וולונטרי.  התן  ההציין  הונח  רק  איננה  "תרוהה" 
ההילולי של "תרוהה" הוא "דבר שהריהים". התרוהה היא דבר 
אתם מרימים אותו —  ידי הקדשתו להטרה נעלה.  ההוגבה על 
והוא מרוֵמם ֶאתכם. הדרך הטובה ביותר להעפיל בסולם הרוחניות 
היא לתת התוך הכרת טובה על כך שנתנו לנו. כי ה' איננו שוכן 

בבית אבן; הוא שוכן בלבבותיהם של הנותנים. 


