
?מה שלומך, מושקישלום : הלה'חי

את מכירה  , סיימתי עכשיו לקרוא ספר, בסדרה''ב: מושקי
הוא חוזר  , ממש מיותר! ?את זה שהסופר מורח את הסיפור

. על אותו נושא כמה פעמים
השבוע קוראים שתי פרשות  ! בואי נלמד, אבל עזבי
'פקודיויקהל'מחוברות 

בשבועות האחרונים קראנו את פרשות תרומה : הלה'חי
בהן מובא הציווי המפורט על בנית המשכן וכליו ותצוה

ויקהלוהנה עכשיו בפרשת ( קראנו פרשת כי תשאכ''אח)
וגם בפרשת פקודי מדובר על המשכן ומסופר על בנייתו  

.בפועל

העניןמה ! ?גם פה זה פוגש אותי! לא מאמינה: מושקי
במיוחד הרי שכל ? לחזור על אותו נושא כמה וכמה פעמים

.אין שום מילה מיותרת, מדוייקתמילה בתורה היא הרי 
, התורה יכלה לספר בפירוט על ציווי בנית המשכן בלבד

.'ואחר כך פשוט לציין שבני ישראל עשו ככל אשר ציווה ה
?מדוע חוזרת התורה ומפרטת שוב את אודות בנית המשכן

אני מאוד ? תגידי יש משהו שאת מאוד אוהבת: הלה'חי
אני מסוגלת לדבר על זה בל . אוהבת שבאים אלינו אורחים

איך הלכתי לחנות ובחרתי שם כלים יפים ואז שוב ! סוף
לספר שהגעתי הביתה מערכתי את השולחן כל כך יפה  
חשוב אפרט לך מהתחלה את מה שסיפרתי לך שקניתי  

בחנות



לא חשבתי על זה כשאוהבים , ואי את כל כך צודקת: מושקי
:  מסבירי''שרשזה בדיוק מה ! משהו מדברים עליו שוב ושוב
התורה מספרת עליו כמה  ה''הקביש כלל שכל דבר שחביב על 

.וכמה פעמים אפילו כשאין שום חידוש להוסיף

המשכן וכליו חביבים  -וזו התשובה גם בפרשה שלנו : הלה'חי
בפעם הראשונה שהתורה מתארת את  . מאודה''הקבהם על 

אבל בפרשה  , ה נתן למשה"המשכן מדובר על הפרטים שהקב
, שלנו התורה רוצה להדגיש את דווקא את המשכן שאנחנו

ה "בונים בעולם הזה הגשמי ואת הכוח המיוחד שהקב, היהודים
!נתן לנו בשביל לבנות לו פה דירה

בדיוק אתמול היה לי ממש קשה להתחיל  ! וואו: מושקי
מה כבר יקרה אם  , מושקי'וחשבתי לעצמי , להתפלל בבוקר

זה יגרום  -אתפלל , הקטנהמושקי, כאילו שאם אני? תתפללי
ה רוצה דווקא את "הקב! כן.. ועכשיו אני רואה ש. 'נחת' לה

של עם ישראל שנמצא בעולם כל כך גשמי , המצוות שלנו
דווקא פה ! וזה מה שעושה לו הכי הרבה נחת, ורחוק מאלוקות

.את הבית שלו, הוא רוצה את המשכן שלו

ובשביל להסביר לנו את זה התורה החליטה לחזור על : ה'חיהל
! למרות שכל אות מדויקת בה, כל הסיפור של המשכן מחדש

!אשרינו
(ש"ליקו'חלק  א)

https://docs.google.com/forms/d/1na7narItoK-wDBT3a-f85hE4ygkNMSJr0U0IYyeiPL0/edit?usp=sharing

