בס"ד
המשכן העגל והאסתטיקה
הרב מואיז נבון
”R. Joseph Soloveitchik, “Worship of the Heart
• “What caused man’s fall is his giving preference to the sensuous, delightful, and pleasing
”over the true, at both the intellectual and ethical levels.

•

"מה שהביא לנפילת האדם הוא ההעדפה שנתן לחושני ,למענג ולמשביע הרצון ,על פני האמת,
הן במישור האינטלקטואלי והן במישור האתי) ".עבודה שבלב ,עמ' (61
“Only through coming in contact with the beautiful and exalted may one apprehend God
”…instead of comprehend Him

•

•

"רק באמצעות יצירת קשר עם היפה והמרומם יכול האדם לתפוש את ה-לוהים במקום
להשיגו בשכלו) "...עבודה שבלב ,עמ' .(71
~ אין מוקדם ומאוחר ~

] [1מעמד הר סיני,
לוחות ראשונות
)יתרו ,משפטים(

][3

] [2ציווי בניית המשכן
)תרומה ,תצוה ,כי תישא(

חטא העגל,
לוחות שניות
)כי תישא(

] [4מעשה בניית המכן
)ויקהל ,פקודי(

רש"י שמות פרק לא פסוק יח ויתן אל משה וגו'  -אין מוקדם ומאוחר בתורה .מעשה העגל קודם
לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה ,שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ,וביום הכפורים
נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ,ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן:
] [1מעמד הר סיני,
לוחות ראשונות
)יתרו ,משפטים(

][3

] [2ציווי בניית המשכן

חטא העגל,
לוחות שניות
)כי תישא(

)תרומה ,תצוה ,כי תישא(

] [4מעשה בניית המכן
)ויקהל ,פקודי(

רמב"ן ויקרא פרק ח )ב( קח את אהרן ... -ועל דרך הישר ,נצטוה משה במלאכת המשכן קודם
למעשה העגל ,וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא והבטיחו שישרה שכינתו בתוכם ידע מעצמו שמצות
המשכן במקומה עומדת ,וצוה לישראל עליה כמו שפירשתי בפרשת ויקהל )שם לה א(... .
R. Leibtag
The principle of ein mukdam u-me'uchar implies that when Moshe wrote down the Torah in its
final form in the fortieth year (see Deut. 31:25-26), its parshiot were organized based on
thematic considerations, and hence not necessarily according to the chronological order of
when they were first given. By doing so, the Torah conveys its message not only by the content
of each parshia, but also by intentionally juxtaposing certain parshiot next to one another.

~ הזבהב של מטייל צעיר ~
שמות רבה )וילנא( פרשת פקודי פרשה נא ח
 ...והיה משה בסיני מקבל את התורה הלכו אצל אהרן ואמרו לו )שמות לב( עשה לנו אלהים אשר
ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו ,אמר להם אהרן
אתמול אמרתם כל אשר דבר ה' נעשה ועתה אתם אומרים קום עשה לנו אלהים ,ראה שהרגו לחור
ונתיירא אמר להם פרקו נזמי הזהב מיד ויתפרקו והיו כל העם נותנין לו עד שאמר להם דייכם ,וכן
משה הוכיחן )דברים א( ולבן וחצרות ודי זהב ,משל לבחור שנכנס למדינה ראה אותם גובין צדקה
ואמרו לו תן והיה נותן עד שאמרו לו דייך ,הלך מעט וראה אותם גובין לתיטרון אמרו לו תן והיה
נותן עד שאמרו לו דייך ,כך ישראל נתנו זהב לעגל עד שאמר להם די ,ונדבו זהב למשכן עד שאמר
להם די שנאמר )שמות לו( והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר ,אמר הקדוש
ברוך הוא יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל .אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בשעה שעשיתם
את העגל הכעסתם אותי באלה אלהיך ,עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני מתרצה לכם הוי אלה
פקודי המשכן ,אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בעוה"ז באלה נתרציתי לכם וכן לעתיד לבא
שנאמר )ישעיה מט( הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים ,ואומר )שם
/ישעיהו /ס( מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבותיהם.
משנה מסכת אבות פרק ה משנה ז
שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם .חכם (1) :אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ) (2ואינו
נכנס לתוך דברי חבירו ) (3ואינו נבהל להשיב ) (4שואל כענין ומשיב כהלכה ) (5ואומר על ראשון ראשון
ועל אחרון אחרון ) (6ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ) (7ומודה על האמת; וחלופיהן בגולם:
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~ צדקה ~
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ט עמוד א
ואמר רב אסי :שקולה צדקה כנגד כל המצות ,שנאמר :והעמדנו עלינו מצות וגו' ,מצוה אין כתיב
כאן אלא מצות... .
המהר"ל בפירושיו לאגדות הש"ס )ב"ב נט(:
"שקולה צדקה כנגד כל המצות  -ביאור זה כי כאשר הוא נותן צדקה ,דבר זה נקרא שעושה צדק
ויושר ,שהרי מצוה זאת בפרט נקרא צדקה ,שתראה כי המצוה הזאת הצדק ,וכל המצות הם
הצדק והיושר ,וכדכתיב" :וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל )המצוה הזאת( החוקים
האלה" ) -דברים ו,כה( .ומאחר כי מצוה זאת בפרט נקראת צדקה ,מפני שהוא עצם הצדקה כמו
שמורה על זה השם שנקראת צדקה ולא תמצא זה במצוה אחרת ,לכך שקולה כנגד כל המצות,
אע"ג שכל אחת יש בה הצדק".
זוהר פרשת בחוקותי )קיב] (.תרגום מתוק מדבש[
)משלי י( וצדקה תציל ממות ,כמו שהאדם עושה למטה ,ומחיה העני הנקרא מת ,כך הוא עושה
למעלה ,ולכן אשרי חלקו מי שזוכה לעשות ולתקן השם הקדוש למעלה .בשביל זה מצות צדקה
עולה על כל המצות .והני מלי צדקה לשמא ...
R. Soloveitchik, Worship, p.46
“Whenever acts of charity and cognitive occupation become an aesthetic performance,
stripped of teleological aspiration – self-centered, self-indulgent and self-pleasing, then
”sin is born.
~ תיאטרון ~
תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה פרק א הלכה ז
 ...העולה לתיאטרון אסור משום ע"ז דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בשעה שהן מזבנין אסור
משום ע"ז ואם לאו אסור משום " וּבְ מוֹשַׁ ב ל ִֵצים ]א י ָָשׁב[" בלבד... .
MN - The Tabernacle is the place of ultimate aesthetic experience, for one does not go to the
Tabernacle to comprehend God but to apprehend God.

~ כפרה ~
שמות רבה )וילנא( פרשת פקודי פרשה נא ח
 ...אמר הקדוש ברוך הוא יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל... .
הים ִמן הָ אֲ ָדמָ ה כָּל עֵ ץ נ ְֶחמָ ד לְ מַ ְראֶ ה וְ טוֹב לְ מַ אֲ כָל...
בראשית פרק ב פסוק ט וַ יּ ְַצמַ ח יְ קֹוָ ק אֱ ִ
בראשית פרק ג )ו( ו ֵַתּ ֶרא הָ ִאשָּׁ ה כִּ י טוֹב הָ עֵ ץ לְ מַ אֲ ָכל וְ כִ י תַ אֲ וָה הוּא לָעֵ ינַיִ ם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְשׂכִּ יל
וַ ִתּ ַקּח ִמפִּ ְרי ֹו וַ תֹּא ַכל וַ ִתּ ֵתּן גַּם לְ ִאישָׁ הּ עִ מָּ הּ וַ יֹּאכַל:
זוהר כרך ב )שמות( פרשת תרומה ]דף קכו עמוד א[
 ...בר חובא דאדם דלא אתבסם ]נתקן[ עד דקיימו ישראל בטורא דסיני ...
הוּדה עָ שָׂ ה אֵ ת כָּל אֲ שֶׁ ר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק אֶ ת מֹשֶׁ ה:
אוּרי בֶ ן חוּר לְ מַ טֵּ ה יְ ָ
שמות פרק לח )כב( וּבְ צַ לְ אֵ ל בֶּ ן ִ
MN - The need to redeem the aesthetic is, of course, not limited to the travelling young nation
but applies to every “young traveler” seeking to contribute to the causes of creation. Today,
without Tabernacle or Temple, man must seek to apprehend God in the beautiful and sublime
in creation.

שמות פרק מ )לד( וַ יְ כַס הֶ עָ נָן אֶ ת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וּכְ בוֹד יְ קֹוָ ק מָ לֵא אֶ ת הַ ִמּ ְשׁ ָכּן... :
אָרץ כְּ בוֹד ֹו:
ישעיהו פרק ו )ג( וְ ָק ָרא זֶ ה אֶ ל זֶ ה וְ אָמַ ר ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ קֹוָ ק ְצבָ אוֹת ְמא כָ ל הָ ֶ
~ אין מוקדם ומאוחר ~
 ...סיני >> משכן >> עגל
גאולה >> צייתנות >> חטא
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