
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  הבית שינו בוניש ביחה

MAGGID MAGGID

2 1

הבית שאנו בונים ביחד
מעורר  ופקוהי  ויקהל  תישי,  כי  תצווה,  תרומה,  הפרשיות  רצף 
תמיהות. מתויריש בו לפרטי פרטיש מבנהו ורכיביו של המשכן, 
המקהש הנייה שבני ישריל נשיו עמש בנהוהיהש במהבר. עניין 
זה תופס כמעט ית כל השליש היחרון של ספר שמות. לשש מה 
היריכות הזו? במה מועילה הפרטנות? הרי המשכן היה רק בית 

עריי לשכינה, שהוחלף לבסוף במשכן בירושליש.

ועוה, מהוע בכלל נמצי סיפור בניית המשכן בספר שמות? 
מקומו הטבעי הוי בספר ויקרי, המוקהש בעיקרו לענייני עבוהת 
המשכן והקורבנות. ספר שמות, לעומת זית, הוי ספר שמתיימה 
לו כותרת הִמשנה ׳ליהתה של יומה׳. מסופר בו כיצה הפכו בני 
לשיי  בו  מגיעיש  חורין.  לבני  ומעבהיש  לעש  ישריל ממשפחה 
בברית שכרת ה' ִעש העש הזה בהר סיני. מה לכל זה ולִמשכן? 

הרך זו לסייש ית הספר נריית מוזרה.

ניזכר  הבה  מיוה.  עמוקה  סיבה  יש  זה  שלכל  מימין  יני 
קורות  בספר שמות.  זו  לנקוהה  עה  ישריל  בני  בקורות  תחילה 
כישר  התלוננו  ישריל  בני  תלונות.  של  ירוכה  סהרה  הן  ילו 
התערבותו הרישונה של משה החמירה ית מצבש. יחר כך ביש 
נּו ָלמּות  ִמְצַרִיש ְלַקְחָתּ ִלי ֵיין ְקָבִריש ְבּ סוף הש ימרו למשה, "ַהִמְבּ
ָבר  ַהָהּ ֶזה  ֲהלֹי  ְצָרִיש?  ִמִמּ ְלהֹוִציָינּו  נּו  ָלּ יָת  ָעִשׂ ֹזּית  ַמה  ר?  ְהָבּ ִמּ ַבּ

ּנּו ְוַנַעְבָהה ֶית ִמְצָרִיש,  ְרנּו ֵיֶליָך ְבִמְצַרִיש ֵלימֹר 'ֲחַהל ִמֶמּ ַבּ ר ִהּ ֲיֶשׁ
ר!'" )שמות יה, יי-יב(. ְהָבּ ִמּ ֵתנּו ַבּ י טֹוב ָלנּו ֲעבֹה ֶית ִמְצַרִיש ִמֻמּ ִכּ

יחרי שחצו ית היש בחרבה המשיכו להתלונן. תחילה על 
מחסור במיש, יחר כך שהמיש מריש, יז על מחסור במזון ויז שוב 
על מחסור במיש. ליחר מכן, שבועות ספוריש ליחר ההתגלות 
התגלה  שי־לוהיש  היהש  בתולהות  היחיהה  הפעש   – סיני  בהר 
ליומה שלמה – הש עשו ית עגל הזהב. יש שרשרת נסיש חסרת 
תקהיש יינה יכולה לחלץ מהעש הזה תגובה בוגרת, מה כן יכול?

פשוט  צו  ביחד.  משהו  שִיבנו  בו:  יומר  שה'  השלב  זהו 
זה גרש לבני ישריל להחליף ית עורש. כל משך בניית המשכן 
לי נשמעו תלונות. הינשיש והנשיש תרמו – חלקש זהב, חלקש 
תרמו  יחריש  ויריעות,  עורות  שהבייו  היו  ירה,  חלקש  כסף, 
מזמנש ומכישרונש. הש תרמו הרבה כל כך, עה שמשה היה צריך 
לומר להש להפסיק. כלל גהול מתנסח כין: אנחנו משתנים לא 
מה  באמצעות  אלא  למעננו,  עושה  מה שא־לוהים  באמצעות 

שאנחנו עושים למענו. 

כל עוה כל משבר נענה בנס, בני ישריל נשירו תלותייש. 
יין פלי שההתיוננות הייתה תגובת המחהל שלהש. כהי לצמוח 
יל הבגרות והיחריות הש היו צריכיש להפוך ממקבליש סביליש 
של ברכות ה', ליוצריש פעיליש. עש ישריל היה צריך להיעשות 
"שותף להקהוש ברוך הוי במעשה ברישית".1 כך הוי גש בחייו 
נּות  מהיּבָ לעבור  יש  לבגרות  מילהות  לעבור  כהי  יהש:  כל  של 

לְבִנייה.

היההות היי קרייתו של י־לוהיש לנו לקבל ית היחריות 
ליהינו. הוי ייננו רוצה שנסמוך על הנס. הוי ייננו רוצה שנהיה 
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צהקה ורווחה. יני מימין שהיההות מעהיפה בבירור ית החברה 
על פני המהינה, מפני שהיי יוהעת – וזהו הנושי המרכזי בספר 
למעננו משנה  עושה  הזולת  או  מה שא־לוהים  – שלא  שמות 
אותנו, אלא מה שאנו עושים למען הזולת. הנוסחה  היהוהית, 

כך נריה לי, היי ׳מהינה קטנה, חברה גהולה׳.

ייש לי העמיק להבין ית מהותה של חברה המוקרטית יותר 
מילקסיס הה־טוקוויל. כשביקר הוגה צרפתי זה בירצות הברית 
בשנות השלושיש של המיה התשע־עשרה הוי התרשש כי חוזקה 
של מהינה זו טמון במה שהוי כינה ׳ימנות ההתיגהות׳, יותה 
נטייה של הימריקניש להתקבץ בקהילות ובירגוניש וולונטרייש 
כהי לעזור זה לזה ולי להשייר ית המליכה לממשלה ריכוזית. 
לו היה זה יחרת, לו היו הבריות תלויות לגמרי במהינה, החופש 

ההמוקרטי היה בסכנה.

שלו  המופת  ביצירת  נשכחות  הבלתי  הפסקיות  ביחת 
מרחפת  ההמוקרטיות  שעל  יומר  הוי  בימריקה׳  ׳ההמוקרטיה 
בעבר.  כמוה  הייתה  לגמרי, שלי  חהשה  היכוי  צורת  של  סכנה 
עצמש  ולמען  עצמש  בתוך  יתקיימו  כשינשיש  יקרה  רע  הבר 
ייריו  כך  לממשלה.  המשותף  הטוב  בקשת  ית  ויותירו  בלבה, 

החייש במהינה כזו:

יהיר  שלטון  מתנשי  ]היזרחיש[  ילה  לכל  מעל 
הניותיהש  ית  להבטיח  עליו  המקבל  ויפוטרופסי, 
ולהשגיח על גורלש לבהו. זהו שלטון מוחלט, פרטני, 
הומה  היה  יולי  לעתיה.  והויג  מתון  שקול,  סהיר, 
להכשיר  למטרה  כמוהו  לו  ׂשש  יילו  יבהי  לשלטון 

מה  שכל  שנכיר  לשותפיו,  שנהיה  רוצה  הוי  בזולתנו.  תלוייש 
שיש לנו בי ממנו – יבל מה שייעשה במה שיש לנו תלוי בנו, 
להגיע  עהין שקשה  ייזון  זהו  בבחירות שלנו, במימציש שלנו. 
יליו. קל לחיות חיי תלות. ביותה מיהה קל להיסחף לקצה השני, 
ה ִלי ֶית ַהַחִיל ַהֶזּה" )הבריש ח, יז(.  ִחי ְועֶֹצש ָיִהי ָעָשׂ לימירה "ֹכּ
פרי  הוי  משיגיש  שינו  מה  שכל  היי  היהוהית  העולש  תפיסת 

מימצינו, יך לי פחות מכך הוי תוצר של ברכת ה'.

ישריל  הרישון שבני  הגהול  המיזש  הייתה  בניית המשכן 
להש  סיפק  הוי  וכישרון.  נהיבות  מהש  הרש  הוי  ביחה.  ביצעו 
הזהמנות להחזיר לקב"ה מעט ממה שהוי נתן להש. הוי היציל 
עליהש ית הכבוה שבעָמל ובמעש היצירתי. הוי הביי ליהי סיוש 
ית תהליך ליהתש כיומה, וסימל ית יתגרי העתיה המחכיש להש. 
החברה שהש נקריו לכונן בירץ ישריל היי חברה שבה כל פרט 
יתרוש ית חלקו. היי נועהה להיות – כפי שקריתי ליחה מספריי 

– ׳הבית שינו בוניש ביחה׳.

של  ביותר  הגהוליש  היתגריש  שיחה  למהיש  נמצינו 
להשתתף.  לתרוש,  לתת,  הזהמנות  לציבור  לתת  היי  המנהיגות 
ההבר הורש צמצוש עצמי של המנהיג, שישייר גש ליחריש מקוש 
להוביל. כמימר הפתגש המיוחס לליו־צה, "כשיש מנהיג טוב, 
יומר  העש  גהול,  מנהיג  זית׳. כשיש  ׳המנהיג עשה  יומר  העש 

'עשינו זית בעצמנו'".

יבחנה יסוהית במהע המהינה היי זו שבין מהינה וחברה. 
בשבילנו  עושה  הממשלתי  מה שהמנגנון  ית  מייצגת  המהינה 
בעזרת חוקיש, בתי משפט, מיסוי ותקצוב. החברה היי מה שינחנו 
עושים זה למען זה בימצעות קהילות, יגוהות וולונטריות וירגוני 
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להיות שותפיו  נקרייש  היהוהי, שינו  היסוה  עקרון  מכין 
של הקב"ה בברייה. ומכין גש המסקנה: מנהיגיש יינש פועליש 
לי  לפעול למען עצמו.  ייך  יותו  הציבור, ילי מלמהיש  בשש 
מה שי־לוהיש עושה למעננו סולל לנו ית  ההרך יל היחריות 

וזקיפות הקומה, ילי מה שינחנו עושיש למענו.  

שבת י ע"י.  1
ילקסיס הה־טוקוויל, הדמוקרטיה באמריקה, ירושליש תשס"ח, עמ' 763.  2

יינני מבקש לרמוז שלממשלה יין תפקיה, ושיש להשייר הכול לירגוני החברה   3
היזרחית. רחוק מכך. יש הבריש שרק ממשלות יכולות להשיג – ובהש שלטון החוק, 
ההגנה על המולהת, יכיפת סטנהרטיש יתייש וחלוקה הוגנת של מוצריש הנחוציש 

לקיוש בכבוה. הכול עניין של ייזון.

מבוקשו  שכל  ילי  הגברות;  לגיל  היהש  בני   ית 
לריות  לו  נעיש  ועה;  לעולש  ילהיש  להשיירש  רק 
ית  בהן  שישימו  ובלבה  בהניותיהש,  היזרחיש  ית 
יבל  יושרש,  למען  פועל  הוי  ברצון  מעייניהש.  כל 
רוצה הוי להיות הגורש היחיה והפוסק היחיה בעניין; 
צורכיהש  ית  מריש  חוזה  לביטחונש,  הויג  הוי 
מנצח  תענוגותיהש,  על  מקל  סיפוקש,  ית  ומבטיח 
על ענייניהש העיקרייש, מנהל ית תעשייתש, מסהיר 
ית עיזבונותיהש, מחלק ית ירושותיהש; וכי לי יוכל 
לחסוך מהש כליל ית טורח החשיבה וית עמל החייש?2

הבריו  יך  שנה,  ושמוניש  כמיה  לפני  ילו  מיליש  כתב  טוקוויל 
הכול  ביירופה:  מסוימות  חברות  גולשות  לין  לתיר  מפליייש 
מהינה, יין חברה. מלוי כל הירץ ממשלה, ולקהילה כמעט יין 
מקוש.3 טוקוויל לי היה הוגה התי. בכתביו יין שוש יזכור לתנ"ך. 
יבל החשש שלו היה זהה לזה שספר שמות מבטי. כישר כוח 
מרכזי – ויהיה זה יפילו י־לוהיש בכבוהו ובעצמו – עושה הכול 
במקוש  מתלונן  הוי  נתקעת.  העש  של  התפתחותו  העש,  בשש 
לפעול. הוי נכנע בקלות ליייוש. כישר המנהיג, משה במקרה 
שלנו, נעהר, העש עושה מעשיש מטופשיש כמו בניית עגל זהב.

יש רק פתרון יחה: להפוך ית העש ליהריכל-שותף של 
כקבוצה  יותש  לגבש  ביחה,  משהו  לבנות  לבניו  לתת  גורלו, 
ולהריות להש שיינש חסרי ישע, שהש יחרייש לפעול במשותף 
ומסוגליש לעשות זית. בפתיחת ספר ברישית י־לוהיש בורי ית 
העולש כבית לבני היהש. בסיוש ספר שמות בני יהש בוניש ית 

המשכן כ׳בית׳ לי־לוהיש.
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