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 מצפה?
 זה כבר

רווח נקי
 הנושא בעניני משיח וגאולה:

הסיבה שה'אמונה' היא אלמנט מרכזי בגאולה, והשפעתה על המאמין

פתיחה / א. פגישה אקראית עם האושר
סיפור פיקנטי:

הוא ניגש אליה באלגנטיות וברשמיות מסוימת ושאל 'מירי'? 'כן', היא ענתה בבושה מוסוות, 'האמת שחיכיתי 
לך הרבה זמן בחצר האחורית של המלון, חשבתי שנפגש שם'. היא חייכה בחן ואמרה 'סליחה, אני מקווה שזה לא 

נורא, העיקר שמצאנו אחד את השני', 'זה בסדר גמור' הוא הוסיף.

הם התיישבו בלובי המפואר על הכורסאות הנוחות, השיחה זרמה לה, והם לא שמו לב איך עפו להם שעתיים 
וחצי. רק החושך שנישקף בחלון לאחר סיומה של שקיעת החמה הזכיר להם שהיום כבר הפך ללילה…

מירי יצאה לכיוון תחנת האוטובוס נרגשת מאד, היא לא יכלה לחלום על פגישת שידוכים מוצלחת יותר, כזה 
אלגנטי וכזה אינטלגנט, כל כך רגיש אך גם עוצמתי, בחור עם קו מחשבה בהיר. היא ידעה שהיא מצאה את הבחור 

שלה, היא רק התפללה לה', שהוא גם ימשיך בכיוון חיובי. 

לאורך  שקט  מצב  על  היה  )שכמובן  הפלאפון  את  להוציא  נזכרה  היא  באוטובוס,  סוף  סוף  כשהתיישבה  רק 
הפגישה(, כדי להתקשר לאמה ולשתף אותה ברגשותיה. היא נבהלה לראות על הצג 14 שיחות שלא נענו, השיחות 
היו מאמא. כנראה שקרה משהו נורא, אימא יודעת שאני יוצאת לפגישה, אם היא התקשרה בכל אופן, ה' ישמור…

היא חייגה מיד, אמא ענתה נסערת ושאלה 'איפה את?!', 'מה זאת אומרת איפה אני? אני בהרצליה, בפגישה.', 
'בפגישה?!', 'כן, בפגישה!' ענתה נסערת, 'עם מי?' שאלה אמא, 'עם יוסייייייייי'. 'יוסי התקשר לשדכנית מספר 

פעמים לומר שהוא מחפש אותך, אך לשווא'... שקט…

ה'אסימון' נפל לה כמו פטיש על הראש באותו הרגע. הבחור שפגש אותה חיכה לה הרבה זמן, למרות שהיא 
הקדימה בחמש דקות, הבחור שהיא פגשה חיכה לה ב'חצר של המלון' למרות שהשדכנית סיכמה איתה ועם יוסי 

שהם יפגשו בלובי… זה בחור אחר…
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מכאן ואילך התגלגלה הפרשיה, מירי התנצלה על הטעות, אך לא היתה מוכנה לוותר על הבחור שפגשה. היא 
נתנה את כל הסימנים, הפעילה קשרים וחיפשה וחיפשה. זה היה חסר סיכוי. אך מזלה היה שגם הבחור עבר תהליך 
דומה, וגם הוא יצא לחפש אחר אבדתו כמחט בערימת שחת. ובשיח השדכנים הצליחו למצוא את שני המבקשים 

והמבוקשים.

הפעם הפגישה תהיה מתוכננת באמת, ולצורך זה מירי קיבלה אימייל מהשדכנית עם פירוט על הבחור: לבחור 
קוראים 'אלון', והוא לומד הוראה, יש לו חלום להתעסק עם 'ילדים מיוחדים', הוא מגיע מיישוב קטן, וחולם לגור 
ליד הוריו. הוא בא ממשפחה ברוכת ילדים, אביו הוא איש אכפתי ומשקיע שעובד קשה למחיית הבית, ואמו עקרת 

בית למופת…

כל מילה במסך המחשב, עשתה לה שחור בעיניים. היא תכננה להיפגש עם יוסי )אלון נשמע כמו משהו של ט''ו 
בשבט(. בחור עם תואר במדעי המחשב, גבר חזק, שמגיעה ממשפחה אמידה, עירונית, של אנשים גמישים שיודעים 

להסתובב בעולם… הכל נראה לה כל כך זר, כל כך לא שלה.

היא לא ידעה את דרכה מכאן, היא הרגישה שהיא מצאה את האושר, אך כנראה שהוא לא שלה... 

ב. שינוי תוכניות בלתי ידוע
לפעמים אנו מבקשים משיח, רוצים גאולה. אך כשאנו יורדים לראות את ה'כלה' מקרוב, אנו לא בטוחים שהיא 

שלנו, היא אמנם נאה וחסודה, אך האם היא באמת שלנו?!

מספרים שבעל התניא אמר: 'המשיח שיבוא אף אחד לא מחכה לו, והמשיח שמחכים לו אף פעם לא יבוא'.

אנחנו כל כך מורגלים בדרך החיים שלנו, אנו מתכננים את העתיד שלנו ואת העתיד של ילדנו בהתאם לטוב 
שאנו מכירים. לצד זה מצפים מאיתנו לצפות למשיח. איך נצפה למשיח ולגאולה שלא היכרנו? מדוע בכלל חשוב 

כל כך שנצפה לה? אם היא ה'סוף הטוב' של הסיפור, אולי שתבוא בהפתעה כמו בסיפורים?

מה רוצים מאיתנו בעלי המלאכה, אנשי המעשה, המסחר, וכל מי שמייצר/בונה/משקיע את מרצו וזמנו בבניה 
אישית, משפחתית או ציבורית. שנבנה ונבנה ואז נצפה לטוויסט בכל עלילה של חיינו, שפתאום יגיע המשיח, 

שהכל ישתנה, הכל יהיה לא רלוונטי?! שנאמין בזה כל יום?! 

הדבר דומה לבמאי שנדרש לתכנן ולבנות עלילה ותפאורה עבור הצגה אודות ה'עשיר והעני', ובד בבד מודיעים 
לו, שכל רגע עלולה ההצגה להשתנות, ופתאום על המסך יעלו ויופיעו שחקנים שישחקו את ההצגה: 'הצב שחיפש 

לו בית'. האם יהיה לו כוח להשקיע ולבנות עלילה שהעתיד שלה לא ברור?!

נקודה לדיון:

אנשים רבים חשים שישנם יעדים בחיים שהם לא מצליחים להניע את עצמם אליהם. האם יש ל'חשש משינוי' 
זה  גודלו של חלק  ומה  לביצוע?  רלוונטי( חלק/אחוז בהפרעה בהתקדמות  יהיה  לא  היעד  )ושכתוצאה מהשינוי 

בשימת ה'טריז' בגלגל ההנעה? עד כמה המחשבה על השינוי פוגעת בתפקוד הרגיל?

דוגמאות לשינויים שעלולים להוות הפרעה: שינוי במצב המשפחתי )חתונה או גירושין חלילה(, שינוי בסטטוס 
עולם  תפיסת  עם  משמעותית  )היכרות  העולם  בתפיסת  שינוי  פיטורין/עזיבה(,  או  לעבודה  )קבלה  התעסוקתי 

חדשה(.

את הדיון יש להשליך לאמונה בשינוי הגדול שעתיד להתרחש בביאת משיח, כלהלן:

אנשים שקמים בבוקר משקיעים ובונים, לא רק הצגה, אלא חיים שלמים, ובסוף הכל יהיה אחרת. ישנם אמנם 
אנשים שמיואשים מחייהם, ובשבילם המשיח הוא הפיתרון, הם כבר מייחלים לפתוח דף חדש, הפרק הנוכחי בהצגה 

של חייהם צולע. אך מה על מי שמבסוט מעבודתו, מחייו, למה לו השינוי הזה? 
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והשאלה היותר גדולה, מדוע גם אנשים שמבסוטים מחייהם, גם הם רוצים ומבקשים משיח? מה יש להם ממשיח, 
מדוע הם מוכנים לאבד, לכאורה, את שגרת חייהם הטובה? 

האם כאשר נהיה משוכנעים בביאתו הממש קרובה של המשיח ייפגע התפקוד וההשקעה שלנו בחיי היומיום 
שלנו? אולי כדאי שלא נחשוב על ביאת המשיח, כדי לא להתבלבל? או שמא המטרה של הידיעה על ביאת המשיח, 

היא כדי שנעזוב את עסקינו בענייני עולם הזה, ונתחיל לעסוק רק בעיקר, ברוחניות?

ג. אחד מהעיקרים
בקטע הבא נדגיש שהאמונה והציפייה לביאת המשיח הם עיקר חשוב ביהדות.

בקהילות רבות נוהגים לומר בנוסח התפילה את י''ג עיקרי האמונה כפי שמנה אותם הרמב''ם, ובהם את העיקר 
הי''ב:

מקור מס' 1
י"ג העיקרים להרמב"ם

ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא.

תוכנו של העיקר הוא שאנו מאמינים שבאחרית הימים, יבוא המשיח, ויגאל ויוציא אותנו מהגלות. גם בקהילות 
שלא אומרים זאת בפה, ודאי חושבים ומתכוונים לזה.

לכאורה נראה שהחיוב להאמין בעיקר זה, נובע מהחיוב להאמין באחת מהאמיתות היסודיות להן טוענת היהדות, 
והיא שלעולם יש תיקון, יש לו גרסה טובה יותר, ושזה ודאי יקרה.

אך אם נתן דעתנו אל פועלם של גדולי ישראל שהגאולה בוערת בעצמותיהם, ועוררו והשתדלו להביא לימות 
המשיח, נשים לב, שלא רק שרצונם הוא שהציבור יאמין באמת הגדולה הזאת כאחת מיסודות התורה, ואף לא רק 
כדרבון שתעורר את האדם להוסיף בפועל במעשים טובים כדי להחיש את הגאולה. אלא הם עודדו והמריצו את 

האמונה והוודאות בביאת המשיח, כמהות חשובה העומדת בפני עצמה.

די אם נביט בדור שלנו, עד כמה הרבי מלך המשיח מבקש, לא רק שיעשו ויפעלו ויוסיפו במצוות כדי להביא 
את משיח, בזה לא די. הוא משתוקק שהאמונה של חסידיו בביאת המשיח תהיה מוחשית ואמיתית יותר מהעסקים 
שעליהם לנהל מחר. נראה כשהתביעה הכי פנימית שלו, היא, שיהודי יגיע למצב 'שמופרך אצלו שמשיח לא יבוא 
היום' )שיחת כ''ח ניסן תשנ''א(. לא ראינו שהרבי כל כך דחף לאמונה ולציפיה לתחיית המתים, אף שגם היא אחת 

מהיסודות שנקבעו בי''ג עיקרי אמונה...

מה יש בה באמונה בביאת המשיח שכל כך חשוב לזכור, להאמין ולצפות לגאולה שתבוא על־ידי משיח בן דוד? 
האם זה תורם וחשוב לגאולה עצמה? ואם כן, מדוע?

ד. תקציר הפרשה
בפרשת השבוע שלנו מסופר אודות הציווי של ה' למשה לבנות ולהכין את מה שנדרש עבור המשכן. פרשה זו – 
פרשת תצווה, באה בהמשך לפרשה הקודמת – פרשת תרומה, בה הותחל הציווי על בניית המשכן. הפרשה שלנו 

מתחילה בציווי ה' למשה שיביאו אליו שמן זית זך עבור הדלקת המנורה בידי אהרון הכהן. 

לאחר הציווי על הבאת השמן, מצווה ה' על המשך הכנת המשכן, אך בעוד ובפרשה הקודמת – תרומה, ציווי ה' 
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היה על בניית המשכן עצמו – העמודים, היריעות, ושאר מה שבונה את המשכן. וכן כליו – ארון העדות והכפורת, 
שולחן לחם הפנים, המנורה, והמזבח עליו הקריבו קורבנות. בפרשתנו לעומת זאת, מפורשים בעיקר הציוויים 
ובסיום הפרשה מובא  אודות עשיית בגדי הכוהנים, משיחת הכוהנים בשמן המשחה, הקרבת קורבן המילואים, 

הציווי על בניית המזבח הפנימי – מזבח הקטורת.

הביאור המרכזי / ה. סוד הצוותא
הרבי מסתמך רבות על דבריו של הבעש''ט, ששם של דבר מורה על תוכנו. רבות מביא הרבי כלל זה בקשר 
לשמות הפרשיות, ששמם מורה ומלמד על תוכנם. ישנם פרשות שקשה לגלות במה השם של הפרשה מלמד על 
תוכנה של הפרשה, ושהשם של הפרשה הוא לא רק מילה מהשורה הראשונה בעמוד שנבחרה באקראי חלילה. הרבי 

מדגיש ששם הפרשה מלמד על תוכנה של כל הפרשה, שהרי כל הפרשה נקראת באותו השם.

בפרשה שלנו זועק הדבר, שלא היו יכולים למצוא שם מתאים יותר לפרשה, מאשר השם שניתן – 'תצוה'. מכל 
זווית שנביט בפרשה, נראה 'תצוה'. בכל קטע בפרשה, ה'תצוה' קופץ ובולט לעין. 

המילה 'תצוה' במובן הפשוט שלה מורה על ציווי, ה' מורה למשה לצוות על בני ישראל, שיביאו אליו, אל משה, 
שמן זית עבור הדלקת המנורה.

הפנה את השאלה לתלמידים )כוון אותם למסקנה המובאת לקמן(:

אם נתבונן במילה 'תצוה' בצורה ספציפית, איזה עוד פירוש מילולי הייתם נותנים לה?

בחסידות שואלים מה נשתנה ציווי זה, שהלשון של הוראת ה' למשה לצוות את עם ישראל, הוא בסגנון זה של 
''ואתה תצוה''. הרי ציווים רבים מסר ה' לישראל ביד משה, ובהם הלשון של הוראת ה' הוא 'אמור לבני ישראל' 

או  'דבר אל בני ישראל' או 'צו את בני ישראל'. מדוע בפרשתנו נשתנה הלשון?

ומבואר שבלשון זו רצתה התורה לרמוז לנו סוד גדול. זהו סוד הצוותא.

לא רק שה' רצה להעביר לנו ציווי אודות השמן של המנורה ביד משה, אלא שהכוונה הפנימית המסתתרת כאן 
היא, הרצון של ה' שמשה יחבר בינינו – עם ישראל, עד שנהיה בצוותא חדא עימו – עם ה' ית'. המשמעות הפנימית 

של המילה 'תצוה', היא, תעשה צוותא, תעשה אותנו ביחד, תחבר בינינו, כצוות מאוחד. 

כאשר הבנו את תוכן שמה של הפרשה, נוכל להביט דרך משקפי הצוותא, ולראות שכל הפרשה כולה היא תהליך 
אחד של התחברות פנימית בין נפשות עם ישראל לבין ה' יתברך.

ו. צוותא במנורה
הפרשה מתחילה כאמור בציווי על הבאת שמן זית, עבור הדלקת המנורה בידי אהרן הכהן.

מה תפקיד המנורה? את מה היא צריכה להאיר? חז''ל דנים על כך בגמרא, וכך כתוב שם:

מקור מס' 2
תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כב

וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו? אלא 
עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל.

מאי עדות? אמר רב זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.
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אור המנורה אין תפקידו להאיר את המשכן, ה' אינו זקוק לאור שאנו נדליק עבורו במנורה. אלא זו עדות על 
בין  ישנה מחלוקת  כך שהשכינה שורה בישראל. כיצד התבטאה העדות לכך שהשכינה שורה בישראל? על כך 

ה'ראשונים', מהו בדיוק הנס שהיה בנר המערבי, נביא את דעת הרמב''ן והריטב''א שמפרשים את הנס כך:

מקור מס' 3
חידושי הריטב"א, שבת

שאר הנרות לא היה מספיק שמנם אלא עד הבוקר, אבל נר מערבי היה דולק כל הלילה וכל היום עד 
בין הערביים בדרך נס, בשעה שהיו ישראל עושים רצונו של מקום, וזה עדות לכל באי עולם שהשכינה 

בישראל.

ובוחר להשרות  ועל החיבור של השכינה עם ישראל. על כך שה' רוצה  מהות המנורה היה להעיד על הקשר 
שכינתו בישראל, על כך שרצונו להיות בצוותא עם בני ישראל.

ז. צוותא בבגדי הכהנים ומשיחתם
לאחר הציווי על הבאת השמן עבור המנורה, הפרשה ממשיכה בציווי אודות עשיית בגדי הכוהנים, עבור הכהן 
הגדול, ועבור אחיו ההדיוטות. בציווי על עשיית בגדי הכהונה, התורה מונה את שמונת הבגדים של הכוהן הגדול, 

ומפרטת את אופן עשייתם, וכן את אופן עשיית הארבע בגדים שמיועדים עבור הכהן הדיוט.

אבל כששמים לב לרצף של הפרשה, רואים שאין כאן ציווי על עשיית בגדי הכהונה, אלא יש כאן ציווי על ''עשיית 
כוהנים''. הדרך ''לעשות'' כוהנים היא באמצעות בגדי הכהונה, שמן המשחה והקורבנות, בדרך זו ה' מצווה את 
משה לקדש ולקרב את הכוהנים למלאכת הקודש של עבודת המשכן. ה' מצווה בפסוקים אלו את משה, על תהליך 

של הפיכת הכוהנים ל'קודש', תהליך שעל משה לבצע אותו בכל יום משבעת ימי המילואים.

לכן ביחד עם הציווי על הכנת בגדי הכהונה, מופיע כאן גם הציווי להלביש את הכוהנים, להזות עליהם משמן 
המשחה, ולהקריב את קורבנות המילואים. כל אלו היו המעשים שעשה משה על־פי ציווי ה' בכדי לקדש וקרב 

אותם אל הקודש. 

התוכן של כל מעשי התקדשות אלו, הוא להביא את משרתי ה'- הכוהנים, למצב כזה, שעבודתם במשכן ה' לא 
תהיה כפקידים בעבודה, או כבעלי מלאכה במלאכתם, שבבוקר באים לעבוד, ובערב שבים למקומם כאחד האדם. 
אלא שאלו הבאים לשרת במשכן ה', יהיו אנשים שהם קודש למלאכת ה', הם עצמם מקודשים, הם עצמם חלק 

מהמשכן.

המטרה של עשיית הכוהנים כחלק מהמשכן, כחלק מהקודש, מודגשת בכך שהציווי על ''עשיית הכוהנים'' נמצא 
בתורה בתוך הפסוקים שמדברים על עשיית המשכן. כלומר חלק מעשיית המשכן, הוא לעשות אנשים שהם עצמם 

יהיו קודש, ולכן הם במובן מסוים כמו כלי המשכן. הם לא עובדים בקודש. הם עצמם קודש. 

בלשונות התורה בפרשה, מודגש מאוד הקירוב שה' חפץ לקרב ולקדש את הכוהנים אליו, דרך הלבשת הבגדים, 
הזאת שמן המשחה ועבודת הקרבנות. הציווי מתחיל בלשון שה' מבקש ממשה לקרב את הכוהנים:

מקור מס' 4
ספר שמות, פרק כח, פסוק א

ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת-ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת-ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי,  ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר 
ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהֹרן:
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ובהמשך הפרשה, כשה' מצווה להלבישם, נאמר:

מקור מס' 4ב
ספר שמות, פרק כח, פסוק מא

ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו, ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ּוִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְוִכֲהנּו ִלי:

גם בציווי להקריב את קורבנות המילואים, מודגש שה' חפץ להפוך את הכוהנים לקדושים לו, וכך נאמר בראשית 
פרשת קורבנות המילואים:

מקור מס' 4ג
ספר שמות, פרק כט, פסוק א

ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי,  ְלַקח ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם:

וכך בפסוקים אלו ניתן למצוא עוד מספר לשונות שמדגישים לנו, את הבקשה של ה' לקדש ולקרב אליו את 
הם  שלו,  שהם  באנשים  חפץ  ה'  אותו,  שעובדים  באנשים  מעוניין  ה'  אין  הגדול:  הצוותא  סוד  וזהו  הכוהנים. 

מקודשים ומתאחדים עימו. בצוותא חדא עם ה'.

ח. צוותא בקורבנות התמיד
בקטע הבא של הפרשה, התורה מלמדת אותנו את אחד מהיסודות החשובים ביותר של ה'צוותא':

אם אתה רוצה להיות באמת מאוחד עם ה', להיות באמת איתו, אזי לא יהיה נכון, שיום אחד תעבוד אותו, תהיה 
מסור אליו, תשקיע, וביום שלמחרת תצא לנופש ולמנוחה מעבודתו. אם הקשר עם ה' נתון למצבי רוח, לנוחות 
ולרווחים אישיים, הינך אולי אוהד, תומך, ואפילו אוהב, אבל אינך כוהן, אינך חלק ממשכן ה'. כדי להיות כוהן – 

משרת ה', עליך לתת את עצמך בתמידות, להיות שלו, להפוך להיות ככלי קודש ששייך למשכן.

וכאן בדיוק מגיע ציווי ה' על קורבנות התמידים. את קורבנות התמיד הקריבו כל יום, פעמיים ביום, בבוקר ובין 
הערביים. העבודה התמידית הזו, היא זו שמאפשרת השראת השכינה בישראל, היא מחברת ומאחדת ועושה צוותא 

בינינו לבין הבורא. 

ולכן גם בציווי על קורבנות התמיד, נראה שהתורה מדגישה שעל ידי ה'תמידים', תשרה השכינה, ויהיה היחוד 
בין קוב''ה לישראל:

מקור מס' 5
ספר שמות, פרק כט, פסוקים לח-מו

ְוֵאת  ַבֹּבֶקר  ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ָּתִמיד: ֶאת  ַלּיֹום  ְׁשַנִים  ְּבֵני-ָׁשָנה  ַעל-ַהִּמְזֵּבַח ְּכָבִׂשים  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶזה 
ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים: . . ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלקים: ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה'  ַהֶּכֶבׂש ַהּׁשֵ

אלוקיהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם,  ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶהם:

ידי  על  ה',  מצוות  בביצוע  הקבועה, ההתמדה  העבודה התמידית,  ידי  על  ה'תמידים',  ידי הקרבת  על  כאמור 
התמידיות הזו אנו זוכים ל''ושכנתי בתוך בני ישראל''.



8

ט. צוותא במזבח הקטורת
פרשתנו מסתיימת בציווי על עשיית 'מזבח הקטורת', שנקרא גם 'מזבח הפנימי'. הוא נקרא 'מזבח הקטורת' על 
שם שבו היו מקטירים קטורת, בו לא מקריבים היו בו קורבנות. והוא נקרא מזבח הפנימי, משום שמקומו היה בתוך 

הקודש, בשונה ממזבח הזהב שעמד בחצר אוהל מועד.

בחסידות מבואר ששמו 'מזבח הפנימי' וזה שמקומו היה בתוך ההיכל, מורים על כך שהעבודה שנעבדה בו, היא 
עבודה פנימית. העבודה שנעשתה על גבי המזבחות, היא עבודה שכולה התקרבות לה'. למרות שאין לנו היום 
משכן או מקדש, המקדש הרוחני קיים ונצחי, ואף כוח בעולם לא יכול להחריב, ועבודת המקדש הרוחני נמשכת 
גם בימינו. במאמר המיוחד שלפנינו מסביר הרבי מלך המשיח את המעלה המיוחדת של העבודה שנעשית על מזבח 

הקטורת, לגבי העבודה שנעשית בהקרבת הקורבנות על גבי מזבח החיצון:

מקור מס' 6
ספר המאמרים מלוקט, חלק ב, ד"ה בסוכות תשבו

. ההפרש בין קירוב )קרבנות( והתקשרות )קטורת( הוא, דכאשר הוא מקורב לאלקות גם כשהוא   .
כי העבודה דקרבנות היא בדרך כלל עבודה   .  . מקורב בתכלית הקירוב, הוא בבחי' מציאות עדיין 

שעל־פי טעם ודעת,
מה־שאין־כן העבודה דקטורת היא בדרך כלל העבודה ברעותא דלבא שלמעלה מטעם ודעת, שבבחי' 
זו אין שייך ענין המורגש. וזהו שקטורת הוא לשון קשר, שהוא ההתקשרות והדביקות באוא"ס ב"ה 
בלי שום הרגש, שאינו שום מציאות לעצמו וכל מציאותו הוא רק מה שהוא מקושר עמו, עד שנעשים 

כולא חד.

הרבי מבאר את ההבדל בין קורבן לקטורת, בעוד קורבן מורה על קירוב לה', קטורת מורה על קשר לה'.

התרגום של המילה 'קטר' מארמית ללשון הקודש הוא 'קשר'. החילוק בין 'קירוב' ל'קשר' הוא, שב'קירוב' עדין 
המתקרב עומד כדבר נפרד שמרגיש את עצמו ורצונותיו, ויחד עם זאת הוא מתקרב. אך 'קשר' מורה על חיבור 

פנימי יותר, עד שהנקשר שוכח את עצמו וחש רק את מי שהוא מתקשר עמו, הוא נעשה אחד עמו. 

בנפשו''.  קשורה  ''ונפשו  ל(  מד,  )ויגש  בלשון  משתמשת  היא  מאד,  גדול  קירוב  לבטא  רוצה  התורה  כאשר 
דוגמה נוספת לכך שהביטוי קשר מעיד על חיבור עמוק ביותר, אנו רואים אצל רשב''י. כאשר הוא רצה לבטא  
ביום פטירתו לחבריא קדישא את עוצם הקשר שלו לה', הוא השתמש בביטוי )זוהר ח''ג רפ''ח(: ''בחד קטירא 

אתקטרנא''. בקשר אחד אני קשור בה'.

י. קשר בל ינותק
נתעמק יותר את בהבדל בין 'קירוב' ל'קשר':

כאשר  שלו.  האישי  והטעם  ההבנה  מתוך  לה'  ומתחבר  אוהב  שהאדם  שמשמעותו  קירוב,  על  מורה  קורבנות 
החיבור בנוי על ההבנה והטעם האישי, האדם שומר על המקום העצמאי והאישי שלו, וכיון שהדבר מוצא חן בעיניו, 
לכן הוא מתחבר. מובן שאהבה כזו נתונה לשינויים, היא תלויה בכך שמושא האהבה ימשיך לספק את ה'סחורה' - 

את מעלותיו. אך אם ייקרה ומשהו לא יהיה בסגנון של האוהב, האהבה תפסק.

קטורת לעומת זאת מורה על קשר, שמשמעותו של הקשר הוא שהאדם מחובר לה' ממקום עמוק יותר מההבנה 
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שלו. לא הטעם וההבנה על מעלת האהוב היא שמייצרת את הקשר, אלא הקשר הוא נובע מעומק האדם, כמשהו 
שהוא חלק ממנו ולא תלוי ברציונל.

דוגמה לדבר היא אהבת הוריהם לילדם, באהבה כזו יהיה נכון לומר, שהקשר מייצר את ההבנה. הורים שאוהבים 
את ילדם, אהבתם לא מונעת מסיבה רציונאלית, אלא האהבה נמצא בתוכם וחזקה מהם, ולכן הם גם ימצאו ויראו 
גורמת להם  את הטוב שנמצא בילדם. לא ראיית המעלות שבילד הולידה את האהבה, להיפך, האהבה הגדולה 

לראות את המעלות של ילדם. 

בקשר של היהודי עם ה', מסמל מזבח הקטורת והעבודה שנעשית בו, את הקשר העמוק והפנימי ביותר, את 
האהבה שקיימת בין ה' ליהודי, ובין היהודי לה' שלא תלויה בדבר. זו אהבה שלא זקוקה לסיבות והסברים, זו אהבה 
שחשים ישראל כבנים למקום, וה' אוהב אותנו כבניו. קשר זה לא מותנה במעלותינו ובמעשינו הטובים, ומאידך, 

האהבה לה', לא תלויה בטוב הנגלה שאנו רואים וזוכים לקבל ממנו.

סיפור:

מספרים על חסיד שביקש מרבו להיות נוכח בעת שהרבי יערוך את מנהג הכפרות. הרבי טען שהכפרות שלו די 
דומות לכפרות של החסיד, והמליץ לו ללכת לכפר מסוים, שם יש בית מרזח שמנהל יהודי פשוט עבור הפריץ, "לך 

אליו וראה אצלו את מנהג הכפרות. שם תלמד משהו"... 

בלילה שלפני ערב יום הכיפורים הגיע החסיד לכפר הנידח, ונכנס לבית המרזח שהיה אפוף עשן, ריח אלכוהול 
כבד וצחנת שיכורים. הוא הסתתר ועקב אחר הנעשה. בשעה מאוחרת  אחרי חצות ראה את היהודי, מנהל בית 
המרזח, עמל קשה לסלק את כל השיכורים. משהסתלקו כולם, ראה אותו מטפס לגג של איזה ארון ושולף משם 
שתי מחברות. הוא פתח את האחת והתחיל לקרוא בה "בשנה שעברה, עשיתי תשובה, והבטחתי לך שהשנה אקפיד 
על קלה כבחמורה, אך ביום הזה עשיתי כך, ולמחרת עשיתי כך", מסתבר שכל חטא שעשה במהלך השנה היה 
רשום אצלו בדקדוק במחברת. וכעת התמרמר היהודי הפשוט הזה בדמעות על כל חטא וחטא שחטא במשך השנה.

אחר כך פתח היהודי את המחברת השניה. "הרי בקשתי ממך, אלוקים, בשנה שעברה שנה טובה ומתוקה - ואתה 
הבטחת לי. והנה, למה מתה הפרה שנתנה לילדי חלב? ולמה חלתה אשתי? ולמה? ולמה? ולמה..." והוא מנה את 

כל המאורעות הקשים של השנה...

"טוב" - סיכם הכפרי, "הרי יום כיפור היום ומצווה לסלוח, אז בוא נשתווה, אני אסלח לך על מה שקרה לי ואתה 
תסלח לי... לקח את המחברות, סיבב סביב ראשו "זו כפרתי זו תמורתי זו כפרתי", והעיף את המחברות היישר 

אל תוך האח הבוער...

סיפור זה, בנוסף על כך שהוא מבטא את המציאות המורכבת של החיים, הוא מעיד על האהבה הפנימית שלא 
תלויה בדבר, על הסליחה שאפשרית עקב כך שהאהבה הפנימית חזקה יותר מהחטאים שהיהודי חטא כלפי הבורא, 

וחזקה יותר גם מהקשיים שה' מערים ומציב בדרכו של היהודי.

קשר עמוק זה, הוא עומק הצוותא, לא רק אהבה שתלויה בדברים שמוצאים חן בינינו, אלא אהבה וקשר נצחיים 
ועמוקים יותר מהדברים שצפים על פני השטח. בחיבור הפנימי הזה מסיימת פרשתנו, בקטורת, באחדות עם ה' 

שלמעלה מטעם ודעת. את העומק הזה עלינו לחשוף ולחיות אותו ביום יום כצוותא תמידית.

זהו שמה וזהו סודה של פרשתנו, מתחילתה ועד סופה, כולה 'צוותא', כולה קשר וחיבור בינינו לה'.

יא. מה הקשר אלי?
הפנה את השאלה לתלמידים: 

אך לאחרי כל זה, מה לנו ולכוהנים? הכוהנים הם ה'נבחרת' של עם ישראל, אלו שנבחרו להיות קודש לה'. אך 
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מה לנו ולזה? לכאורה כל סוד הצוותא, עם כל מעלתו, שייך לשבט לוי, בני אהרן הכהן. האם גם לנו יש חלק 
בצוותא זו?

הרמב’’ם במשנה תורה בסיום ספר זרעים, מתייחס למעלת הלווים והכוהנים, אך שם הוא מלמד אותנו שכל יהודי 
יכול לזכות ולהגיע למעלת הכוהנים והלווים:

מקור מס’ 7
משנה תורה להרמב”ם, הלכות שמיטה ויובל, פרק יג

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל 
לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעובדו לדעה את ה’, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול 
החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם 
ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכוהנים וללויים.  הרי דוד אומר: 

“ה’ מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי”.

הרמב’’ם מלמד שכל יהודי אם הוא רק יקדש ויבדיל עצמו מן החולין, הרי הוא קודש קודשים, הרי הוא ככוהנים 
והלווים.

גם אם לא מסתדר לכל יהודי להתקדש לגמרי, ולהתחבר לגמרי לעבודת הקודש, לכל יהודי ישנם שעות, או 
דקות לפחות, בהם הוא יכול להיות קודש. בזמנים בהם היהודי עובד במשכן הקודש, עליו לעשות זאת לא כפועל, 
או שכיר שעות חלילה. עליו לגשת אל הקודש כאל משכנו האמיתי, לגלות את מהותו האמיתית, שזה הוא, וזה 

רצונו וחפצו האמיתי.

ההחלטה לעזוב את עניני החולין ולהיכנס לשיעור תורה, או לענין אחר של קדושה, במובן החיצוני, הפיזי לא 
נראית כל כך קשה. אך בפועל, כאשר האדם רוצה להוסיף קדושה לחייו, הוא נוכח כמה בקושי הפנימי שבדבר.

הסיבה לכך היא, הממד הפנימי של הכניסה לענייני הקודש. כניסה לשיעור תורה או הליכה לתפילה במנין, 
אינם תורמים ישירות ובגלוי לביזנעס, או לצורכי הבית. להיפך, הם ‘’גוזלים’’ מהזמן שהאדם רצה לעשות ביזנעס, 

ולהרוויח עוד מספר לירות. 

בממד הפנימי זה לא זמן שנותן ל’חשבונות הרבים’ של הבן אדם, אותם ‘חשבונות הרבים’ שמביאים בחשבון 
את צורכי האדם במאה ועשרים שנה שהוא פה, בעולם הזה. אולי בחשבון זה נכלל גם קצת מעבר למאה ועשרים 
שלו, הוא חושב גם על הירושה שהוא רוצה להשאיר לדור הבא אחריו. חשבונות אלו, קצרי ראות הם, מוגבלים 
בזמן, ומוגבלים גם באיכותם של מאווי הנפש. לרוב האדם חפץ בדברים שהם ברי חלוף, יפים מפני דעת ההמון, 

וחסרי תוכן נצחי.

שעה של תורה, לעומת כל מה שיש ל’עולם הזה’ להציע, איכותה שונה. טובתה לא תלויה בחיי העולם, לא בזמן, 
וכל הטובות שבעולם לא ישוו לה. התורה היא חכמתו האין סופית של ה’ יתברך, לא ניתן להמיר אותה תמורת 
שום מטבע מהעולם שלנו, היא שייכת למטבעות של האין סוף הטהור. אך מעלתה המיוחדת היא גם זו שעומדת לה 
לרועץ. קדושתה וגבהותה מעל חיי ההבל, לא נלקחים בחשבונו של האדם, ששקוע עד מעל לראשו בטרדות עולם 
הזה, בחיי שעה, ובמה יהיה מחר. לאדם כזה, רק משימות או הנאות שמחזקות את הצרכים החומריים שלו, של ‘כאן 
ועכשיו’, רק אליהם הוא מסוגל להתפנות. ומכאן נובע הקושי הגדול לאדם שמתעסק, נושם וחי את העולם הקטן 

שלנו, לשכוח מכל אלו, ולשקוע בימה של תורה.
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סיכום / יב. אני מאמין!
הפנה את השאלה לתלמידים:

תוכלו להשליך את הנלמד אודות האמונה בביאת המשיח?

הסבר:

כעת נוכל גם להבין את חשיבותה של האמונה בביאת המשיח, האמונה שחשובה לא רק כידיעת האמת על העתיד 
שצפון לנו, ולא רק ככוח עזר כדי לדרבן אותנו לעבוד קשה להביא את הגאולה. האמונה בביאת המשיח היא אלומת 
אור שמפציעה אל תוך החושך הסמיך של הבלי עולם הזה, אלומה של אמונה באין סוף, במשהו לא הגיוני, שאפילו 
איך הוא יראה בדיוק איננו יודעים. אנו כן יודעים שיתגלה בעולם הכוח האין סופי שמסתתר בו, הטוב האלוקי, 

החיבור בינינו לבורא.

אדם שלא מאמין ומחכה למשיח, הוא אדם שמאמין לסיסמה: ‘כי חיים רק פעם אחת’. וזו פעם אחת קצרה, חשוכה 
ומלאה במחשבות רק סביב עצמי קטן ואגואיסטי. כי אם חיים רק פעם אחת, וזה מה שיש לעולם להציע, כדי 
לחטוף ולהספיק כמה שיותר. ואת ההתחשבות בזולת, אהבה לאחר, על כך הוא יחשוב אם הוא יחיה פעם שנייה...

לעומתו, האדם שחי סביב הציפייה לבואו של המשיח, שמבין שהמציאות שאנו חיים בה, היא לא הכול, והיא רק 
מסך שעוטף טוב נעלה יותר, טוב אין סופי. אדם כזה מסוגל להתחבר עם אדם אחר, הוא אדם שמסוגל לוותר על 
החומר ולהתחבר עם הבורא. במחשבתו הוא זוכר תמיד שיש טוב גדול יותר, אמיתי יותר ואין סופי, הוא מתגעגע 
וכמהה אל הטוב האמיתי. הוא חלילה לא שוקל להפסיד חיבור עם אין סוף ועם טוב לא מוגבל, תמורת חוויות 

חומרניות מצומצמות.

אפיזודה:

לפני מספר חודשים יצא ממאסר יהודי בשם שלום מרדכי רובשקין, אלפי יהודים חגגו את צאתו, כאילו הוא בן 
משפחתם.

מה היה כל כך מיוחד בשיחוררו? אולי אחד ההסברים לכך היה האופן שהאדם המיוחד הזה התמודד עם הגלות 
שלו, הוא לא שקע בדיכאון, הוא גם לא החליט שהוא הולך לפתח את אישיותו בזמן שהוא בכלא, וגם לא לכתוב 

ספר על העוולות שנעשו לו.

סיפרו כל מי שפגש בו לאורך מאסרו, שהיהודי הזה הוא חבית של אמונה שהוא רק בידי ה’, והוא בטוח ביציאתו 
המיידית. כן המיידית. היום! כך הוא חי. 

שימו לב, סביבו נוצר מעגל עצום של אור, של תקווה, אנשים נהנו בקרבתו, היה בה משהו מרומם ופחות חומרי. 
ולו עצמו, היה המון כוח להיות במקום יותר גבוה מהמקום ששמו אותו שם. הוא עזר לאנשים, הוא מסר שיעורים, 

הוא עודד, כי הוא הרי שייך למשהו משוחרר יותר, גדול יותר, וזה שהוא פה )בכלא( זה רק זמני.

לכן נראה גם אנשים שחייהם זורמים על מי מנוחות )יחסית...(, שגם הם ירצו ויחכו לבואו של המשיח. יהודי 
ששורש נשמתו קשור באין סוף, לא מסוגל להסתפק בחיים המוגבלים שיש לעולם הזה להציע. גם כאשר הוא חי 
ועובד פה בעולם, תמיד טמון בתוכו הגעגוע, ובעצם גם בתוך עבודתו ועיסוקו בצרכיו האישים והחומרניים, תמיד 
נמצאת בתוכו כוונה ורצון לחבר ולהגיע עם כל מה שהוא עושה לאותו אין סוף. אדם כזה מוצא תוך העבודה היום 
יומית שלו ערך נצחי, הוא לא מרגיש שהוא בונה רק את הדיור מוגן ואת הפנסיה האישית שלו, הוא חש בתוך 

עבודתו את היותו אחד מהבנאים של בית המקדש ושל הגאולה השלימה. 

אם תשאלו אותו, הוא יספר לכם על המימד של השליחות שהוא חש בעבודתו, את הסיפוק שיש לו מלעזור 
לאנשים בגשמיות, או לעורר אצלם את היהדות ואת החיבור לה’. עבודה אלמנטים אלו, מבחינתו לא באה בחשבון.

סיפור:

מספרים על החסיד ר’ שלמה מיידנצ’יק שהיה יו’’ר ועד כפר חב’’ד, ולפרנסתו הוא היה נהג קטר ברכבת. לאחר 
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שנים רבות בעבודתו ברכבת, הוצע לו קידום, לעבודה במשרד נוח, ובתנאים נוחים יותר. אך ר’ שלמה סירב לקבל 
את הקידום, הוא טען ואמר שהוא לא מוכן לעזוב פיזית את הרכבת ולהפסיד את ההזדמנות לזכות את הנוסעים 

ברכבת, בהנחת תפילין…

זו שליחות, זו לא פרנסה.

וחיינו מלווים אותו בציפייה  ביאת המשיח אינה משהו שנוחת ומשבש את חיינו, אלא הוא מלווה את חיינו, 
תמידית, לאותו רגע שנפסיק לחיות את ה’בחוץ’ ואת המוגבל של המציאות, ונצליח לחדור ולגלות את ה’פנים’ 

ואין סוף שבמציאות, שנצליח להיות ב’צוותא’ גלויה ונצחית עם ה’ יתברך.

ולכן ‘’ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא’’.

אבל כמובן, אנחנו רוצים את משיח בעצמו, ולא רק לחכות לו…

תיכף ומיד ממש!

יג. לסיכום
שאלנו שלוש שאלות כפתיחה לשיעור:

1. מדוע כל כך חשוב להאמין ולצפות למשיח?

2. איך ניתן להאמין ולצפות למשהו שאמור לבוא ולשבש את שגרת חיינו?

3. איך יכול להיות שאנשים מוצלחים, מחכים למשיח שיבוא וישבש את הצלחתם?

סקרנו בקצרה את נושאי הפרשה: ציווי על הבאת שמן למנורה, הכנת בגדי הכהונה, הלבשת הכוהנים, הזאת שמן 
המשחה על הכוהנים, קורבנות המילואים, קורבנות התמיד, ומזבח הקטורת.

הבנו שהפרשה לא בנויה מאוסף של נושאים, אלא כל כולה עוסקת בנושא של ‘צוותא’ וחיבור בין האדם לקונו, 
וזה בעצם חוט השני שעובר לאורך כל הפרשה, ולכן זהו שמה.

זה  והסופי, אל הבורא האין סופי. לפי  בין האדם המוגבל  ה’צוותא’ בפנימיותו, שהוא חיבור  הבנו את מושג 
הסברנו את חשיבות האמונה והציפייה של האדם למשהו אין סופי, ואת השפעתה הגדולה של אמונה זו על האדם.

הבהרנו שהאדם שחי נכון, הוא לא אדם שחושב רק על ה’כאן ועכשיו’, על העולם הזה שלו, אלא הוא אדם שחותר 
אל השלימות האין סופית. והאמונה באין סוף מלווה ומשפיעה על עבודתו, וממילא מובן שביאת המשיח אינה דבר 

שמשבשת לו את תוכנית חייו, להיפך זו היא תמצית חייו ועבודתו בחיי היום יום שלו.

יד. אז מה תכל’ס?
הפנה לתלמידים את השאלה:

איזה מסר נוכל לקחת לחיים משיעור "משיח בפרשה"?

השחל את המסרים הבאים:

א. לעורר בתוכנו את הציפייה והתקווה לביאת המשיח;

ב. להכניס עניין של קדושה )טובה גשמית או רוחנית לזולת( לתוך עבודתו/עסקיו;

ג. לקבוע שיעור תורה, בו סוגרים את הפלאפון, רגע שאין גבול, ויש רק את הקב"ה הבלתי מוגבל;

ד. לחבר את בני משפחתו אל המשמעות האמיתית של החיים, להביא לימות המשיח.


