כ"ג באדר א' תשע"ו3.3.2016 ,
גיליון מס' 499
פרשת ויקהל
ויעש את החצר
מאת הרב דוד ביגמן ,מעלה גלבוע

רב ששת סומא היה .היו הכול הולכים לקבל פני המלך ,ועמד והלך עמם רב ששת .מצאו מין אחד ,אמר לו :הכדים השלמים
לנהר ,השבורים להיכן? [כלומר :בכדים שלמים שואבים מים .בשבורים מה עושים? – הפקחים הולכים לראות את המלך,
אתה סומא ולא תראה אותו ,מדוע גם אתה הולך?] .אמר לו :בוא ראה שאני יודע יותר ממך .עבר ליגיון ראשון ,כשהרעיש
אמר לו המין :בא המלך .אמר לו רב ששת :לא בא .עבר ליגיון שני ,כשהרעיש אמר לו אותו מין :עכשיו בא המלך .אמר לו
רב ששת :לא בא המלך .חלף ליגיון שלישי ,כשהשתתק אמר לו רב ששת :ודאי עכשיו בא המלך .אמר לו אותו המין :מניין
לך? אמר לו :שמלכות הארץ כעין מלכות הרקיע ,שנאמר" :צא ועמדת בהר לפני ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק
הרים ומשבר סלעים לפני ה' .לא ברוח ה' .ואחר הרוח רעש .לא ברעש ה' .ואחר הרעש אש .לא באש ה' .ואחר האש קול
דממה דקה" .כשבא המלך פתח רב ששת וברך אותו .אמר לו אותו המין :אתה מברך למי שלא ראית?! ומה היה עליו על
אותו המין? יש שאומרים :חבריו ניקרו את עיניו .ויש שאומרים :רב ששת נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות( .בבלי ברכות
נח ע"א ,בתרגום)
רב ששת העיוור שומע את נבואת אליהו ומסיק מסקנות על מלכות שמים ,ומתוכן מסיק גם לגבי מלכות בשר ודם .אפשר
גם שהעניין מתוחכם יותר ,ורב ששת מבין שמלכות שמים אינה באמת דומה למלכות בשר ודם ,אך הופעת ה' בנבואת
אליהו עוברת דר ך הדמיון והדימוי האנושי ,ולכן היא דומה בעיניו למלכות בשר ודם – ומכאן מסיק רב ששת מסקנות על
צורת ההופעה של מלך בשר ודם.
האמת היא שהבעיה של המעגליות בשפה הדתית היא בעיה קבועה ,אך טמונים בה יסודות חשובים לתובנות שלנו עלי
אדמות .הדמויים של הנשגב מבינתנו הם לעו לם בבואה של עולמנו ושל התובנות האנושיות לגביו ,אך התובנות האנושיות
עצמן מושפעות בצורה עמוקה ומשמעותית מהדימויים של מה שמעבר להן.
ֱֹלהים בָ ָרא אתו ָזכָר ּונ ְֵקבָ ה בָ ָרא א ָתם" (בראשית א',כז) .הצהרה זו
ֹלהים אֶ ת הָ ָאדָ ם בְ צַ לְ מו בְ צֶ לֶם א ִּ
תורתנו מצהירה" :וַ יִּבְ ָרא אֱ ִּ
גורמת לנו לדמות את הישות הבוראת כזכר ונקבה ,וסכנה גדולה כרוכה בכך .לכן הזהירה תורתנו מהמחשת הדימוי לכדי
פסל ותמונה ,כאשר המתבקש הוא יצירת פסלים לייצג את אלוקים כזכר ונקבה" :וְ ִּנ ְשמַ ְר ֶתם ְמאד לְ נַפְ ש ֵתיכֶם כִּ י ֹלא ְר ִּאיתֶ ם
כָל ְתמּונָה בְ יום ִּדבֶ ר ה' אֲ לֵיכֶם בְ ח ֵרב ִּמתוְך הָ אֵ ש .פֶ ן ַת ְש ִּחתּון וַ עֲ ִּשיתֶ ם ָלכֶם פֶ סֶ ל ְתמּונַת כָל סָ מֶ ל ַתבְ נִּית ָזכָר או נ ְֵקבָ ה"
(דברים ד',טו -טז) .מאידך ,הדימוי הכרוך בהצהרה זו ,שבורא עולם דומה לאדם ,משפיע לטובה על אופן המפגש של האדם
עם בני אדם אחרים מכל הגוונים של ההוויה האנושית .הדגם של מפגש בין אישי כמפגש עם בורא עולם מוכר לנו כבר
ֹלהים וַ ִּת ְרצֵ נִּי" (בראשית ל"ג,י).
יתי פָ נֶיָך כִּ ְראת פְ נֵי אֱ ִּ
מדבריו של יעקב" :כִּ י עַ ל כֵן ָר ִּא ִּ
ומכאן לבעיה שמציבה לפנינו סדרת הפרשיות של בניית המשכן .רגילים להציג בעיה תיאולוגית דרך דברי הנביא" :כה ָאמַ ר
ָארץ הֲ דם ַר ְגלָי ,אֵ י זֶה בַ יִּת אֲ ֶשר ִּתבְ נּו לִּ י וְ אֵ י זֶה מָ קום ְמנּוחָ ִּתי?" (ישעיהו ס"ו,א) .דא-עקא ,אין הבדל
ה' הַ ָשמַ יִּם כִּ ְס ִּאי וְ הָ ֶ
משמעותי בין צמצום הבורא לבית ,לבין צמצומו על ידי דימוי נבואי כמלך אדיר ממדים שהשמים כסאו והארץ הדום רגליו.
בשני המקרים המודל לדימוי הוא מלך בשר ודם ,ובשניהם הם חוטאים לאמת הצרופה כאשר מדובר באל שהוא אין-סופי.
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השאלה הראויה היא :איפה המקום המתאים למפגש בין הסופי לאין סופי ,ואלו דימויים שלו מאפשרים מפגש שיחרת
בזיכרוננו ,ויהיה מכונן בתודעתנו? האם המפגש המכונן הוא דווקא דרך השמים והארץ ,כסאו והדום רגליו כביכול ,או שמא
המפגש במגרש הביתי ,בחצר ,מהווה מוקד לא פחות משמעותי? היטיבה לתאר זאת המשוררת זלדה ,בשירה "בלילה ההוא":
בַ ַל ְילָה הַ הּוא  /כַאֲ ֶשר י ַָשבְ ִּתי לְ בַ ִּדי בֶ חָ צֵ ר  /הַ דומֶ מֶ ת  /וְ ִּה ְתבונַנְ ִּתי אֶ ל הַ כוכָבִּ ים  /הֶ ְחל ְַט ִּתי בְ לִּ ִּבי / ,כִּ ְמעַ ט נ ַָד ְר ִּתי נֶדֶ ר  /לְ הַ ְק ִּדיש
עֶ ֶרב-עֶ ֶרב ֶ /רגַע אֶ חָ דֶ / ,רגַע ָקט וְ י ִָּחיד  /לַיפִּ י הַ זֶה הַ זו ֵרחַ  / .נִּ ְדמֶ ה ֶ /שאֵ ין לְ ָך ָדבָ ר ַקל ִּמזֶה / ,פָ שּוט ִּמזֶה / ,בְ כָל זאת ֹלא ִּקי ְַמ ִּתי
אֶ ת ְשבּועָ ִּתי  /לִּ י.
ַארמונֶיהָ  / ,אֶ ת מַ ְראֶ ה עֵ ינַי / ,כְ או ָתּה ִּצפור ֶשּנו ֵשאת בְ מַ קו ָרּה ַ /קש ,נוצות
יתי כְ בָ ר ֶ /שמַ חֲ ַשבְ ִּתי נו ֵשאת אֶ ל ְ
מַ דּועַ ?  /הֲ ֹלא גִּלִּ ִּ
יתי כְ בָ ר ֶשמַ חֲ ַשבְ ִּתי  /נוטֶ לֶת ( ִּאם אֵ ין לָּה ָדבָ ר ַאחֵ ר)  /אֲ פִּ לּו אֶ ת מֵ חו ַשי  /לַעֲ שות ִּמזֶה ִּמגְדָ לִּ ים/ .
ּו ְס ִּחי לְ בֶ דֶ ק הַ ֵקן / .הֲ ֹלא גִּלִּ ִּ
ֶש ִּהיא נוטֶ לֶת אֶ ת מֵ חו ֶשיהָ ֶ /של ְש ֶכ ְנ ִּתי / ,וְ אֶ ת הַ ּנְ יָר ֶש ִּמ ְתגולֵל בֶ חָ צֵ ר / ,וְ אֶ ת פְ ִּסיעות הֶ חָ תּול  /וְ אֶ ת מַ בָ טו הָ ֵריק ֶשל הַ מוכֵר/ ,
וְ אותו פָ סּוק ֶשפִּ ְרפֵ ר בֵ ין ַדפֵ י הַ סֵ פֶ ר  /וְ עו ָשה ִּמכָל זֶה או ִּתי / ,כֵן ִּמכָל זֶהִּ .מכָל זֶה / .מַ דּועַ ֹלא ִּקי ְַמ ִּתי אֶ ת ְשבּועָ ִּתי  /לִּ י?
ַארמון  /אֶ ת אור הַ מַ זָלות / .הֵ ן
הֵ ן הֶ אֱ מַ נְ ִּתי ֶ /ש ִּאם אַ בִּ יט ֶרגַע ָקט וְ י ִָּחיד  /אֶ ל גָבְ הֵ י ָשמַ יִּםְ -מ ֻככָבִּ יםִּ / ,ת ָשא מַ חֲ ַשבְ ִּתי אֶ ל הָ ְ
הֶ אֱ מַ נְ ִּתי ֶ /ש ִּאם אַ בִּ יט ָכְך ַ /ל ְילָה ַאחֵ ר ַל ְילָה / ,יֵהָ פְ כּו הַ כו ָכ ִּבים ַ /אטַ-אט  /לִּ ְש ֵכנַי / .יֵהָ פְ כּו הַ כוכָבִּ ים  /לִּ ְקרובַ י / .יֵהָ פְ כּו
הַ כוכָבִּ ים  /לִּ יל ַָדי / .מַ דּועַ ֹלא ִּקי ְַמ ִּתי  /אֶ ת ְשבּועָ ִּתי לִּ י?
יתם עַ ל חוף הָ או ְקיָנוס / .כִּ י ָאמַ ְר ִּתי בְ חָ פְ זִּ י  /הָ רּוחַ הָ ַרעֲ ַנּנָה ֶשל הַ יָם
יתי בְ יו ְרדֵ י-הַ יָם ּ /ובְ אֵ לֶה ֶשבֵ ָ
כְ לּום ָשכ ְָח ִּתי  /מַ ה ְמ ַקנְ ָאה הָ ִּי ִּ
 /חודֶ ֶרת לְ חַ יֵיהֶ ם / ,הָ רּוחַ הָ ַרעֲ ַנּנָה ֶשל הַ יָם  /חודֶ ֶרת לְ מַ ְח ְשבו ֵתיהֶ ם ,הָ רּוחַ הָ ַרעֲ ַנּנָה  /חודֶ ֶרת לְ יַחֲ סֵ יהֶ ם ִּעם ְש ֵכנֵיהֶ ם  /לְ יַחֲ סֵ יהֶ ם
ּומ ַשחֶ ֶקת בִּ ְתנּועו ֵתיהֶ ם.
ִּעם בְ נֵי ִּמ ְשפַ ְח ָתםִּ / .היא ְמנ ְַצנֶצֶ ת בְ עֵ ינֵיהֶ ם ְ /
ַארתו  /וְ ֹלא זו ֶשל הָ ְרחוב הָ אֱ נו ִּשי  /וְ ֹלא זו ֶשל
כִּ י ָאמַ ְר ִּתי בְ חָ פְ זִּ י  /אַ מַ ת-הַ ִּמ ָדה לַמעֲ ֵשיהֶ ם ִּ /היא אַ מַ ת-הַ ִּמ ָדה ֶשל הַ יָם וְ ִּתפְ ְ
ֹלהים  /וְ חָ ִּשים
שקיעות / .כִּ י ָאמַ ְר ִּתי בְ חָ פְ זִּ י  /רו ִּאים הֵ ם עַ יִּן בְ עַ יִּן  /אֶ ת מַ עֲ ֵשי אֱ ִּ
הַ ִּס ְמטָ ה  /הָ אֱ נו ִּשית / .עַ ל ְשפַ ת הַ זְ ִּריחות וְ הַ ִּ
יתי ָת ִּמיד ֶ /שכְ לּוָאה ִּהנְ נִּ י  /בֵ ין הַ כְ ָתלִּ ים ֶשל הַ בַ יִּת / ,בֵ ין ָכ ְתלִּ י
בִּ ְמ ִּציאּותו  /בְ לִּ י הַ ְמ ִּחּצות ֶשלָנּו / ,בְ לִּ י הֶ סַ ח-הַ ַדעַ ת ֶשלָנּו / .בָ כִּ ִּ
הָ ְרחוב  /בֵ ין הַ כְ ָתלִּ ים ֶשל הָ ִּעיר / ,בֵ ין הַ כְ ָתלִּ ים ֶ /של הֶ הָ ִּרים.
יתי בָ נּוי עַ ל הַ חוףֶ / ,שחַ ָיה אֲ נִּ י עַ ל ְשפַ ת הַ י ֵָרחַ /
יתי פִּ ְתאם ָ /שַאף בֵ ִּ
כשי ַָשבְ ִּתי לְ בַ ִּדי  /בֶ חָ צֵ ר הַ דומֶ מֶ ת  /גִּלִּ ִּ
בַ ַל ְילָה הַ הּוא ֶ
שקיעות.
וְ הַ מַ זָלות / ,עַ ל ְשפַ ת הַ זְ ִּריחות וְ הַ ִּ

הרב דוד ביגמן ,ראש ישיבת מעלה גלבוע – הקיבוץ הדתי .למד אצל ראשי ישיבה
ששרדו את השואה :הרב אריה ליב באקסט בדטרויט והרב ישראל זאב גוסטמן
ירושלים .היה שותף בהקמת הישיבה הראשונה לנשים לימים  -מדרשת הבנות של
קבוץ הדתי בעין הנצי"ב והיה מורה מרכזי בתחילתה ,כיהן כראש ישיבה בישיבת
הקבוץ הדתי בעין צורים .חידש דרך ייחודית בלימוד גמרא ,עוסק בפסיקת הלכה ופעיל
בחיפוש פתרונות למסורבות גט בעיקר במסגרת "מבוי סתום".
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