
 

 הקודש והיופי 
לפני כשבוע במהלך חג פורים הסתובבתי 

באחת השכונות הדתיות שבירושלים 
והתענגתי על האווירה המרוממת 

אנשים אצים ורצים לקיים , שברחובות
, במשלוחי מנות מפוארים, מצוות החג

מוסיקה מרוממת מתנגנת , החניות נעולות
אלא , בקיצור פורים בגן עדן, לה מכל פינה

שדבר אחד העיב על שמחת החג והכניס לי 
בנוסף למוסיקה ,קו דקיק של עצבות

שהתנגנה ברחובות מכל פינה הזדקר לו הר 
כל רחוב זעק עזובה והזנחה , של אשפה

קירות הבתים נראו כאילו יד , לכלוך וצחנה
, אדם לא נגעה בהם במשך מאות שנים

!!בקיצור מראה מדכא   
 

המעבר לחלק החדש של העיר היה כרוך  
הן מהבחינה , בהלם משמעותי משתי בחינות

שבה החלק הרגיל של העיר דליל ,הרוחנית
תמהתי , והן מבחינת  הניקיון והאסתטיקה

מדוע דווקא השכונות הדתיות , על מה ולמה
', בעזובה ולכלוך עד כי חילול ד" מצטיינות"

דבר ,שמא תאמר מפאת העניות של האנשים
זה יכול להסביר את הדלות של הבתים אבל 

, בשום פנים לא את הלכלוך והסירחון
והראיה לכך היא על הרבה מאוד סיפורים 

על אנשים שנכנסו לביתו הדל של 

שתיארו את ,אריה לוין' הצדיק הירושלמי ר
הדלות שבה היה חי הצדיק וביחד עם זה 

ציינו את הניקיון והסדר המופתי שהיה 
שהרי גם אם אין לאדם יכולת לקנות ,בבית

רכב חדש ומבריק מדוע זה הגרוטאה שבה 
ניתן ? הוא נוסע צריכה להיות גם פח אשפה

.לנסוע ברכב ישן אבל מטופח ונקי  
 

לכלוך = את המשוואה ששכונה דתית 
משוואה זו ! צריך לשנות בדחיפות,ועזובה

יוצרת סטיגמה כאילו דת קשורה אך ורק 
בעניות שפלות וחוסר אכפתיות ולא היא 

שהרי בפרשתנו העוסקת במשכן ובכליו ישנה 
הקפדה והבלטה של היופי של הכלים 

בבדים משובחים , בציפוי זהב וכסף, והמשכן
כל מי שהיה נכנס למקדש ,ובמלאכת מחשבת

היה מתרומם לא רק מהקדושה ומעבודת 
אלא גם מהיופי והפאר שהיו ,הכוהנים

שהרי היופי , במשכן וביתר שאת במקדש
אין סתירה , גורם לעידון הנפש ולהרחבתה

בין הקדושה לבין היופי החיצוני נהפוך הוא 
הקודש מתרומם ומתעלה כשבבסיסו ישנו 

יהי רצון שנזכה  ,יופי ופאר
שירושלים תהיה כעיר 

שחוברה לה יחדיו הקודש 
.והיופי משולבים זה בזה  
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 ג“אדר התשע‘ כו  951עלון מספר ‘ ויקהל פקודי’שבת פרשת 
יבנה ובמיילים -גן, ניר גלים, בן זכאי, קיבוץ יבנה, גבעת וושינגטון, בית גמליאל, העלון מופץ ביבנה
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ניתן לחוש את "..'קחו מאתכם תרומה לה"
כולם רוצים להיות שותפים , ההתרגשות באוויר

 .במלאכת הקודש של בניין המשכן
ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו "

 "'איתו הביאו את תרומת ה
תורם כפי , כל אחד ממש מהדל  עד לעשיר המופלג

 .יכולתו ושותף בעשייה
 
ויבואו האנשים על הנשים כל "

 -.."נדיב לב הביאו
אם כולם היו שותפים בעשייה 

את  מדוע הדגישה התורה דווקא
 ..?נשיםוה אנשיםעניין ה

 
מסביר הכלי יקר שעניין זה בא 

 לשבח את הנשים
שמעיקר הדין לא היו צריכות  

 ,לנדב תכשיטיהן לבנייה
משום שבניגוד לאנשים שפרקו נזמיהם במעשה העגל 

הן לא היו ,והיו צריכים לכפר על מעשיהם בתרומה
אלא שמתוך חיבת הקודש ,שותפות למעשה העגל

 .שהיתה בהן לא נמנעו מלנדב
 

ולא , הנשיםעל אם כך מדוע נכתב ויבואו האנשים 
 ?האנשים והנשים

 ...נשמע מכאן שחייבו אותן בכח
 

אלא שהנשים לא רצו שמשה יחשוד שהיו שותפות 

לדבר עבירה בחטא העגל להדגיש שכמו שבהבאת 
כך גם בהבאת זהב , לא היה להן חלק, הזהב בעגל

התרומה והכפרה לא היו שותפות ומכאן האנשים 
 .כביכול חייבו אותן לתת

 
מה עניין הדברים שאנו , זה זמן רב שאני תוהה לעצמי

והרי , "מראית עין"מנועים מלעבור עליהם משום 
איזה עניין יש לנו ' אם אנו ישרים כלפי ה
ומכאן למדתי שיעור , בחשד האחרים עלינו

הוא שואף ', כשאדם עסוק בעבודת ה, גדול
ומשום כך מתרחק , לעבוד מתוך נקיות לגמרי

 ".סור מרע ועשה טוב"מהעבירה בבחינת 
 

לאדם קשה להתפתח ולהתנקות בחברה 
וללב האדם מחלחלת ,"יודעת מה טיבו"ש

 .ביקורת ודעת הסביבה עליו
 

מתוך ,הנשים רצו להיות לגמרי נקיות מהחטא
זה שאת המצווה הזו הן עשו בשלימות לגמרי ולכן 

ולכן . אפילו שכבר נעשתה-התרחקו מהחשד והעבירה
ואילו במלאכת . הזכיר בהבאת הזהב את האנשים

הטוויה שלא קשורה לחטא כלל הזכיר את הנשים 
 "...וכל אישה חכמת לב בידה"
 

ומהספקות החיצוניות ולהוסיף -שנזכה לסור מרע
 ! ה"טהרה וטוב בעז

זה זמן רב שאני תוהה 
מה עניין , לעצמי

הדברים שאנו מנועים 
מלעבור עליהם משום 

והרי , "מראית עין"
' אם אנו ישרים כלפי ה

איזה עניין יש לנו 
 ??בחשד האחרים עלינו



משחזר מה היה . חננאל מריץ את הרשימה מהסוף להתחלה  
. ממש לא, הוא אינו מחשיב את עצמו כבררן. עם כל אחת מהן

, אחת אדישה מדי. באמת. פשוט אף אחת מהן לא התאימה
, אחת משעממת. אחת שקטה ברמות מביכות, אחת שתלטנית

היו כאלה שנפסלו על . מדי. אחת מוחצנת ואחת פשוט טובת לב
כאלה שנפסלו על רקע אמוני ואחת בגלל פער , מראה חיצוני

פשוט לא הייתה עדיין אחת , מבטיח לעצמו, לא בררן. ממוני
 .שקל איתה. שנוח איתה. שמתאימה

 
, כואב הלב. ברכה מניחה את שפופרת הטלפון חזרה למקומה  

', תלמיד בכיתה ג, בנה שגיא. אבל כך המצב מאז שהיא זוכרת
אינו התלמיד המצטיין של בית הספר בלשון 

, מרבה להפריע בשיעורים. המעטה
לריב , להשחית ספרים, להתחצף למורים

זה עתה סיימה . הרבה דברים. עם חברים
שיחה עם המורה למתמטיקה שסיפרה לה 

. כיצד העיף לכיוונה שלל חפצים ומחמאות
, צופה בסרט במחשב, היא מביטה בו עכשיו

. בבית הוא כל כך שקט. וקשה לה להאמין
מה קורה לו כשהוא נכנס בשערי בית 

חושבת , היא עושה צעד אל החדר? הספר
. אבל הוא כל כך נהנה מהסרט. מה לומר

. אולי בערב. היא לא רוצה להפריע לו עכשיו
ואולי אפשר לשכוח . אולי בשבת. אולי מחר

 .כואב הלב. מזה רק הפעם
 
חטא שכל כך קשה לנו . קראנו על חטא העגל, בשבת האחרונה  

? מה הדחף הפרימיטיבי הזה לעבוד אלילים עכשיו. להבין אותו
תראו איזה סרט ? אין לבני ישראל דברים יותר טובים לעשות

אנחנו מבקרים את החטא וסולדים ממנו בלי ... במחשב או משהו
 . לשים לב שאנחנו נופלים באותה הטעות בעצמנו יום יום

להיות , ליצור משהו, הדחף שהיה לעם ישראל לעשות משהו
הוא דחף טבעי , נתונים תחת שליטה של משהו, מסורים למשהו

רק שכיום הוא . 12-שקיים ופועל גם בבני האדם של המאה ה
 ...מקבל שמות אחרים

 
היא עדיין לא בחלה , כשהאנושות בחלה בעבודת האלילים  

הנצרות , אז כשנמאס מהפגאניות. מלהשתעבד כלפי משהו
אז . שום דבר? מה נשאר לו לאדם להשתעבד כלפיו, והאיסלאם

הוא צוהל משמחה ומכריז בראש חוצות כי האנושות סוף כל סוף 
השתחררה מהבערות והחשיכה ובני 

הם לא משועבדים . האדם חופשיים

גם היהודים בראשית תקופת ההשכלה הרגישו ! רנסנס. לכלום
אבל מספיק מבט אחד בתרבות האנושית לדעת שעשינו שקר . כך

 . לאינדיבידואליזם. אנחנו כן עבדים. בנפשנו
. יחיד, משמעות המילה אינדיבידואל היא פרט בודד, בלועזית  

. אינדיבידואליזם זו בעצם תפיסה שהכל סובב סביב היחיד
רצונותיו ושאיפותיו מכתיבים את , היחיד הוא המרכז של הכל

משחשבנו שהשתחררנו מכבלי . מערכות החוק החברה והתרבות
וגם למרבה , הדרישות הפולחניות והמעשיות של דתות שונות

מצאנו את עצמנו לכודים עמוק בתוך דת , הצער מן היהדות
כאשר בן האנוש השליך מעליו כל . עצמנו. ערמומית עוד יותר
הוא מגלה כי הוא צריך לספק עתה את יצר , אחריות ומחויבות

 . ההשתעבדות לעצמו בלבד
 
. נעליים יקרות. אז הוא קונה לעצמו מכונית נוצצת  

בית מוקף בחומה שאף אחד לא יכול אפילו לראות 
הוא מאבד כל אמון . אבל זו רק ההתחלה. מבעדה

בחברה הסובבת אותו ומחליט שאת ילדיו הוא יחנך 
ולאחר כמה זמן הוא מבין . בבית ולא בבית הספר

שאין לו שום עילה להתיימר שהוא יכול בכלל לחנך 
כשם שלא היה מקבל את העובדה שמישהו , מישהו

אז הוא מפסיק לחנך את . היה מתיימר לחנך אותו
' חופשי'ילדיו ונותן להם למצוא את עצמם באופן 

 .בלי לשים לב שהוא מאבד אותם. 'טבעי'ו
 
שהאדם הצליח להביא את , וכל זה במקרה הטוב  

אך יש מקרים בהם . עצמו לידי אמון קלוש במוסד הנישואין
-אם חד. האישה מחליטה שאת ילדיה היא מביאה מבנק הזרע

או גבר שכל כך מרוכז בעצמו עד שהוא פשוט ! הורית לכתחילה
לא מצליח למצוא מישהי שתתאים באופן מלא לאופיו 

ההשתעבדות לעצמנו היא הכרחית כאשר אין שום . ושאיפותיו
 . בראש סדר העדיפויות, דבר אחר שאנחנו שמים במרכז החיים

 
, שכולו סובב סביב האמרה שאנחנו בני חורין, אז לפני חג הפסח  

האם מרוב שדאגנו לא להיות כבולים , עלינו לשאול את עצמנו
, לא להלכה, לא לחברה, לא להורים, לא לבית הספר, לשום דבר

האם . האם לא רק נלכדנו יותר ויותר ברשת של השעבוד העצמי
אני עבד של בשר ודם או של מי שיצר את כל העולם , בפסח הזה

 (. גם את הרצון להיות חופשי, ובכלל זה)הנפלא הזה 

 ?האם אני בן חורין

 ?האם אפשר להיות בני חורין

משחשבנו שהשתחררנו 
מכבלי הדרישות 

הפולחניות והמעשיות 
וגם , של דתות שונות

למרבה הצער מן 
מצאנו את , היהדות

עצמנו לכודים עמוק 
בתוך דת ערמומית עוד 

 . עצמנו. יותר

קרנבל הפורים 
 !הגדול שלנו

שערות , הגרלות, דוכנים
מתנפחם , פופקורן, סבתא

! היו שםוהפתעות 
 :(וגם אתם 

... תמונות



 היקרהדעדוש למשפחת 
 !מזל טוב להולדת ישי

שתזכו לגדלו בהמון שמחה ונחת 
 !לתורה מצותת ומעשים טובים

 היקרהחיים -ברלמשפחת 
 !מזל טוב להולדת הללי

שתזכו לגדלה בהמון שמחה ונחת 
 !לתורה מצוות ומעשים טובים

 !ענבי הגפן בענבי הגפן
 אליאור ורעות 
המון מזל טוב לרגל 

 חתונהה
שתמיד ישררו 

בביתכם האהבה 
האחווה השלום 

 !והרעות




