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 למשל ולשנינה

 

ן ְפקּוֵדי ֵאלֶּה ְשכָּ ְשַכן ַהמִּ ֵעֻדת מִּ ר הָּ י ַעל ֻפַקד ֲאשֶּ ה פִּ    ֹמשֶּ

 (רש"י) ישראל של עונותיהן על חורבנות בשני שנתמשכן למקדש רמז - משכן המשכן
 

 אוריאל, אחד מסוחרי התכשיטים הגדולים בהרצליה, סיפר סיפור מוזר על לקוח משונה.

לחייו. אותו אדם התענין לפני כשבועיים נכנס לחנותו אדם אמיד שנראה בשנות השלושים 
 בתכשיטים, ודוקא בשרשראות המשובצות יהלומים ואבני חן.

אחר שסיים את הקניה ושילם הכל במזומן, ביקש הלקוח מאוריאל, כי יפרק את היהלומים 
יהלום, וכמה כל בנפרד וירשום לו על דף כמה אונקיות שוקל  פריטממשבצותיהם, ישקול כל 
 גרמים שוקלת כל שרשרת.

ומיד אמרתי לו כי על ההסרה והשיבוץ הוא יאלץ  -סיפר אוריאל  -בר היה נראה מוזר מאד הד
הדבר לא הרשים אותו במיוחד, וכאשר הערתי לו כי להוסיף עוד כמה עשרות שקלים. 

"במחילה מכבודו, זוהי התנהגות מוזרה קצת". כיון שאדם אינו קונה תכשיטים כדי לדעת את 
 ו בתו יוכלו להתקשט בהם.משקלם, אלא כדי שאשתו א

איני קונה תכשיטים לענדם. נפלה לי ירושה של מאות אלפי  -ענה היהודי  -שמע נא אוריאל 
שקלים, בבורסה אני מפחד להשקיע, מטבע חוץ אינו כל כך יציב, לכן ברצוני להשקיע בקנית 

ך אי פעם זהב ויהלומים. אלו מחזיקים מעמד שנים רבות, ושומרים על ערכם. כך שאם אצטר
להלואה קטנה, אוכל להעמיד ערבונות בטוחים. על כן אני חפץ לדעת את ערכו של כל פריט בפני 

 עצמו.

קפץ ממקומו וקרא: כעת אני מבין  -התלמיד חכם של בית הכנסת  -כששמע את הסיפור רבי נח 
ל מדוע רמזה התורה דוקא בפרשת פקודי, כי המשכן ובית המקדש, נתמשכן על עוונותיהם ש

 ישראל. כלומר, הקב"ה החריב את בית המקדש תחת להשמיד את כלל ישראל ח"ו.

פרשת פקודי נאמרה אחר שהוקם המשכן. מפני מה יש למנות עכשיו ולחשב ממה היה עשוי 
המשכן. אין זאת אלא שהמשכן הזה עתיד להתמשכן, ולעמוד כעירבון. ממילא צריך לדעת ממה 

 היה עשוי כל דבר ודבר. 

דוקא בפרשה זו שהולכת ומונה את החומרים מהם היה עשוי המשכן, וכמותם. בפרש זו לכן 
 נרמז כי עתיד המשכן להתמשכן על עוונותיהם של ישראל.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 והייתם נקיים

ה ֵדי ֵאל ֶּ ן ְפקו  כ ָּ ְ ש  ת... ַהמ ִּ  ְואֶּ
ף לֶּ אֶּ ַבע הָּ ְ ש  אֹות ו  ה ַהמ ֵ ָּ ש    ַוֲחמִּ

ים ְבעִּ ִּ  ְוש 

להם משה: בואו ואני אמר 
 עושה לפניכם חשבון!

מכאן ילמד כל אדם 
להיות נקי מישראל, ואל 
יחשוב "הרי אני מאנשי 
 אמנה".

ואע"פ שכתוב "ולא 
יחשבו כי באמונה הם 
עושים", ילמד ק"ו ממשה 
 רבנו.

  

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
  ?באיזה תאריך הסתיימה מלאכת המשכן? ובאיזה תאריך הוקם המשכן
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