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בפתח דבריי אני מבקש להקדיש את שיחתנו לעילוי 

נשמת יהודי יקר, אברהם דיאמנט ז"ל, שמובא למנוחות 

בשעות אלו. אברהם דיאמנט ז"ל בהיותו בחור צעיר היה 

מפקד הקרב בכפר דרום במלחמת השחרור. כפר דרום 

ישוב יהודי בנגב הצפוני, אשר היה חלק מאחד בזמן היה י

עשר נקודות התיישבות של תנועת הפועל המזרחי 

שיישבה את הנגב ערב ההכרזה על תכנית החלוקה 

ומלחמת העצמאות. כבר בחלקה הראשון של המלחמה 

כפר דרום הותקף על ידי פורעים ערבים, והתנהל שם 

 קרב גבורה אדיר שהתנהל על ידי קבוצה קטנה של

לוחמים שבראשם עמד מר דיאמנט ז"ל. הקרב נמשך עד 

שמגני המקום קיבלו את הפקודה ונטשו את המקום. 

הקרב על כפר דרום זכה להימנות ביחד עם הקרב על 

כפר עציון, כשתי הקרבות ההרואיים ביותר שהיו 

במלחמה זו, על פי דבריו ראש הממשלה דאז, דוד בן 

את תרומתו לעם  גוריון. לימים מר דיאמנט ז"ל הסב

ישראל מלחימה על הארץ ליישובה ופיתוחה על ידי 

וגבעת שמואל, ובקשר  עקיבא הקמת מרכז ישיבות בני

לישיבה שלנו, הוא נמנה ממקימי ישיבת הגולן וגם שימש 

כחבר בהנהלת הישיבה. אני מבקש להקדיש את דברנו 

    הערב לעילוי נשמתו.

  
בשבת הקרובה אנחנו בעז"ה נברך את ראש חודש ניסן 

ובנוסף אנחנו גם נקרא בעז"ה אודותיו בפרשת השבוע, 

ובנושא  ,שהרי א' ניסן הוא היום שבו הקימו את המשכן

פיקודי. חז"ל במסכת - ויקהל :זה עוסקות פרשיות השבוע

שבת (פז, ב) דיברו אודות היום המיוחד הזה ואמרו שהוא 

ון לעשרה דברים: "... ראשון למעשה זכה להיות ראש

בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה..וכו' ". נקודה 

שבגללה יום זה הוא יום מיוחד משום שכפי  נוספת

שאמרנו לעיל, זה היום שבו הקימו את המשכן. על יום 

הקמת המשכן אמרו חז"ל שהוא נמשל כיום בריאת 

דנו שכביכול השמיים והארץ. באמירה זו ביקשו חז"ל ללמ

בריאת השמיים והארץ לא הושלמה עד רגע הקמת 

המשכן, עד הזמן שבו הקב"ה מצא מקום להשרות בו את 

שכינתו. יוצא אם כן שראש חודש ניסן הוא גם היום שבו 

     הושלמה בריאת העולם.

  

שיאו של הקמת המשכן והשראת שכינתו של הקב"ה 

רית בארון העדות. ניתן בתוכו היה ברגע נתינת לוחות הב

לומר שרגע זה הוא לא רק השלמה של בריאת שמיים 

השלמה למעמד  גם וארץ כפי שאמרנו לעיל, אלא ישנה

הר סיני, למתן תורה, להורדת השכינה בארץ. כבר 

הזכרנו בעבר, שאילו היינו נדרשים לענות על השאלה 

מה היה הרגע שבו התרחש השינוי העולמי הכי גדול 

מרים: חטא האדם הראשון. בעקבות חטא זה היינו או

העולם השתנה לחלוטין ממה שהוא היה אמור להיות. 

עברנו מעולם שהוא 'גן עדן' לעולם שבו יש יגיעה וצער 

ומוות. וכפי שאמרנו לעיל, חז"ל אומרים שמעמד הר סיני 

הוא כביכול איזה שהוא השלמה לדבר הזה. אבל מעמד 

ההשלמה הגמורה  הר סיני הוא לא השלמה גמורה.

קורית ביום הקמת המשכן. פעמים רבות הזכרתי את 

האדם הראשון מגן עדן,  הפסוק המופיע לאחר גירוש

אשר מקשר לנו באופן אסוציאטיבי בין הקמת המשכן 

לבין חטא האדם הראשון וגירושו מגן עדן. בפרשת 

ן בראשית נאמר (בראשית ג, כד): "וַיְגֶָרׁש ֶאת ָהָאָדם וַּיְַׁשּכֵ

וְֵאת לַַהט ַהֶחֶרב  ַהְּכֻרִביםִמֶּקֶדם לְגַן ֵעֶדן ֶאת 

התורה מספרת  ."ֵעץ ַהַחּיִיםַהִּמְתַהֶּפכֶת לְִׁשמֹר ֶאת ֶּדֶר 
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לנו שהאדם הראשון, וממילא כל האנושות, מגורש 

מהמציאות הזאת שהייתה קודם החטא. אין יותר חיים 

על דרך ללא עמל, אין יותר חיים נצחיים. ובכדי לשמור 

'עץ החיים' שמים את הכרובים ואת 'להב החרב 

: המתהפכת' לשמור את דרך עץ החיים. המילים

"ֵעץ ַהַחּיִים" זורקים אותנו אסוציאטיבית  - "ַהּכְֻרִבים" ו

למשכן. לוחות הברית שעל גביה כתובה התורה, שעליה 

 נאמר:" ֵעץ ַחּיִים ִהיא לַַּמֲחזִיִקים ָּבּה" (משלי ג, יח). ואת

לוחות אלו מכניסים לארון העדות שמעליו יש את 

הכרובים. נראה לי לומר שהקשר אסוציאטיבי זה בא 

ללמדנו דבר חשוב. מצד אחד מצינו בספר בראשית יש 

לנו את הכרובים שתפקידם לשמור על דרך עץ החיים 

ומאידך יש את הכרובים מעל הארון, שמסמלים שיש 

בחיי נצח, וזה על  דרך אחרת להגיע לדרך החיים, לזכות

- ידי החיבור אל מה שנמצא מתחת לכרובים במשכן

  לתורה.

     

הרמב"ן בפירושו על התורה, בתחילת דבריו על פרשת 

תרומה, מסביר שעיקר עניינו של המשכן הוא השראת 

  : שבו השכינה ולכן הכלי המרכזי הוא ארון העדות

דיברות, כאשר דיבר ה' אל ישראל פנים בפנים עשרת ה

וציווה אותם להודיע משה מקצת מצוות שהם כמו אבות 

למצוותיה של תורה..... מעתה הנה הם לא לעם והוא להם 

לאלוקים כאשר התנה עמהם מתחילה, ואמר ואתם תהיו לי 

ממלכת כוהנים וגוי קדוש..... והנה הם קדושים ראויים 

שיהיה להם מקדש להשרות שכינתו בניהם לכן ציווה 

ל דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו תחילה ע

ושם מדבר עם משה ויצווה את בני ישראל, והנה עיקר החפץ 

במשכן הוא מקום השכינה שהוא הארון כמו שנאמר ונועדתי 

לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת...שהיה הקול בא בן 

  השמיים אל משה מעל הכפורת ומשם מדבר עימו.. 

המשך לבריאת העולם, והמקום המשכן בכללותו מהווה 

העיקרי בתוכו הוא ארון העדות שדרכו משה רבנו שומע 

את קולו של ה' המדבר אליו. בפרשת ויקהל (שמות לז, 

ָהָארֹן". רש"י  א) כתוב על הארון כך: "וַּיַַעׂש ְּבַצלְֵאל ֶאת

ורבים מהפרשנים שואלים על פסוק זה מדוע דווקא על 

עשה אותו? על כך עונה הארון אומרת התורה שבצלאל 

רש"י (ד"ה ויעש בצלאל): "לפי שנתן נפשו על המלאכה 

יותר משאר החכמים נקראת על שמו". מסביר 'שפתי 

  חכמים' את פירוש רש"י כך:

לפי שאין בהם קדושה כ"כ כמו הארון לא רוצה בצלאל 

להטריח כ"כ בעשיתן. אלא אהליאב ושאר התלמידים שהיו 

ושין, אבל הארון שהיה בו קדושה לו והוא מראה להם והם ע

גדולה משום הכי בצלאל עצמו היה מטריח בו ונתן נפשו על 

    המלא יותר וכו'

השפתי חכמים מסביר שהסיבה שבגללה בצלאל נתן 

נפשו יותר על הארון משאר כלי המשכן זה משום קדושה 

מיוחדת שהייתה בארון. בניית דבר קדוש כזה מצריך 

ות מיוחדת מצדו של בצלאל. כוונות מיוחדות, השתדל

בכדי להעמיק בעניין אני מבקש להביא את דבריו של 

המשך חכמה המסביר שהסיבה שבגללה כתוב 'ויעש 

בצלאל' על הארון זה משום שרק הוא יכול לעשות את 

הארון. התורה מספרת לנו בצלאל הוא נכדו של חור, 

בנה של מרים, אשר מסר את נפשו כנגד חטא העגל. 

מה מסביר שדווקא צאצא של אדם כמו חור המשך חכ

אשר מסר נפשו כנגד עשיית צלם הוא זה שראוי לעשות 

את הארון. ועוד הוא אומר שזה בא ללמדנו שאת ארון 

הברית עושים פעם אחת. הארון שבצלאל בנה הוא אותו 

הארון שהיה בבית המקדש עד חורבנו. ארון עושים פעם 

חדות על ידי אנשים אחת כי בנייתו מצריכה כוונות מיו

מיוחדים. לכן מסביר המשך חכמה שבפרשת ויקהל יש 

בשונה  אזכור נרחב למחשבה שיש במלאכת המשכן

מפרשת תרומה שבה מתעסקת התורה רק בעשייה. זה 

מפני שאחרי חטא העגל יש צורך בתיקון מחשבתם של 

ישראל שהייתה לא ישרה ולכן חטאו בעגל. וכיוון שתיקון 

לכן רק אדם גדול  ,ין עליון וגדול כל כךמחשבה הוא עני

        כבצלאל יכול לעשותו.

  

מצד שני אנחנו מוצאים עניין ייחודי המופיע דווקא בציווי 

הכלי היחיד שכתוב  בפרשת תרומה על הארון, שהוא

עליו "וְָעׂשּו" (שמות כה, י) בלשון רבים. על שינוי זה עמד 

ועשו ארון עצי שטים), וכך הוא הרמב"ן על אתר (ד"ה 

   מסביר את עניינו של שינוי זה:

יחזור אל בני ישראל הנזכרים למעלה, ואחרי כן וציפית 

אותו, ויצקת לו, וכולן בלשון יחיד... ויתכן שירמוז שיהיו כל 

ישראל משתתפין בעשיית הארון בעבור שהוא קדוש משכני 

  עליון, ושיזכו לכולן לתורה. 

שהמילה 'ועשו' מכוונת לבני ישראל  הרמב"ן מסביר

הנזכרים לפני כן בפסוקים, והוא רואה בכך רמיזה לכך 

שכל ישראל צריכים להיות שותפים בעשיית הארון מפני 

שלכולם יש חלק בתורה. יוצא לנו אם כן דבר מעניין. 

מצד אחד אנחנו אומרים שהתורה שנמצאת בתוך ארון 

"ה מדבר עם העדות הוא מרכזו של עולם וממנו הקב

משה, על כן יש צורך בכוונות מיוחדות בעשייתו, כוונת 
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שרק בצלאל יכול לעשות. מצד שני, על פי דברי 

הרמב"ן, אין אדם בעולם שלא שייך לזה. כל ישראל 

שייכים לתורה. מצד אחד הארון מסמל דבר נעלה ועליון 

שרק אנשים ייחודיים כבצלאל מסוגלים לבנות אותו 

אליו, אל התורה שבתוכו. ומאידך, הארון, ולהיות שייכים 

    התורה שייכים לכולם.

  

בפרשתנו אנחנו מוצאים ערך גדול לתודעה, למחשבה, 

בעשיית המשכן. כאשר אנחנו מדברים על תחום 

המחשבה יש להדגיש שזהו תחום העוסק מעבר 

תו לפרקטיקה, שוודאי נצרכת. אדם שקשור במחשב

ודבוק בתודעתו בתורה, זה לא יסייע בידו לדעת תורה, 

בשביל זה צריך ללמוד אותה. אבל וודאי שגם יש 

חשיבות לכוונה, לתשומת הלב, לשייכות בדבר. יש עניין 

המשלב בין הצד המעשי לבין הצד התודעתי וזה עניין 

הרציפות. ישנו 'וורט' ידוע שאומרים בשמו של רבי חיים 

ופר על רבי עקיבא שלאחר שחזר לביתו שמואליבץ'. מס

אחרי שתים עשרה שנות לימוד תורה אז הוא שמע את 

אשתו אומרת: הלוואי וילך ללמוד עוד שתיים עשרה 

שנים, אז רבי עקיבא קם והלך ללמוד עוד שתיים עשרה 

שנים. שואלים בשם רבי חיים: מדוע רבי עקיבא לא נכנס 

ולך לעוד שנים להגיד לפחות שלום לאשתו לפני שהוא ה

רבות של לימוד? היה נשאר קצת בבית עם אשתו ואז 

ללמוד. על כך עונה רבי חיים שבלימוד תורה יש  שובי

ערך וחשיבות בשאלה היכן הראש שלך, במה אתה 

עוסק באופן רציף, היכן אתה שקוע. רבי עקיבא לא רצה 

לקטוע לעצמו את הרצף המחשבתי שהוא היה שרוי בו 

שנה. רבי עקיבא בעצם מלמד אותנו  במשך שתים עשרה

שבלימוד תורה מעבר לפרקטיקה, מעבר ללימוד המעשי, 

יש חשיבות לרצף בלימוד, כי הרציפות מלמדת על 

המקום שבו האדם נמצא. השקיעה בתורה, לא להסיח 

את המחשבה ואת הדעת מתורה הן חלק מהיכולת לזכות 

  בכתר של תורה. 

מבאר את החשיבות הרמח"ל במסילת ישרים (פרק כה) 

בלא להסיח את הדעת מהדבר בהקשר של קניית 

גם נכונים וודאי שהדברים  נראה לומר היראה, אך

    לתורה:

כיון שהדבר רחוק מחושינו לא יציירהו השכל אלא אחר רוב 

העיון וההשקפה, וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו בנקל 

ההתבונן שכמו שרוב אם לא יתמיד עליו הרבה. ונמצא 

הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כן היסח הדעת 

, יהיה מחמת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה

    טרדות או ברצון, כל הסח דעת בטול הוא ליראה התמידית.

בהקדמתו למסילת ישרים מדבר על החשיבות  הרמח"ל

של חזרה על הדברים בכדי להטמעתם בתוכנו, אז כאן, 

בקניית היראה הוא מדבר על הצד ההפוך של הדברים. 

כאשר אדם מסיח את דעתו מיראתו ותורתו, עלול לגרום 

   לביטול היראה והחיבור לתורה.

  

כת רק בארון והיא ישנה מצווה מיוחדת מאוד השיי

שאסור להסיר את הבדים, את המוטות שבהם נושאים 

את הארון, מתוך הטבעות שבהם הם יושבות. ועוד עניין 

מוזר בהקשר זה, שככל הנראה לא היה אפשר להזיז את 

הארון מפאת כובד משקלו. הרבי מלובביץ' זצ"ל שהיה 

גאון עצום באחד משיחותיו הוא מוכיח שעובי טפח זהב 

להחזיק מעמד רק בעובי טפח, מבחינה פיזית זה  יכול

חייב להיות כך. בכל מקרה, רק הכפורת עצמה משקלה 

טון, וזה מבלי שנדע את משקלם של  2-3יכול היה להגיע 

לוחות הברית שהיו בתוכו. בכל אופן, יוצא שאין מצב 

שארבעה כהנים היו יכולים לסחוב את הארון במסעות, 

סור להוציא את בדי הארון ועדיין יש לאו מיוחד שא

מטבעות הארון. יש כאן שתי שאלות שעולות. האחת, 

מדוע הבדים חייבים להיות בתוך הטבעות? והשנייה, 

בשביל מה צריך את הבדים אם אף אחד לא יכול לסחוב 

. הארון מסמל שאולי יש כאן סמליות בעזרתם? אני חושב

את התורה. ובזה שהארון נמצא תמיד עם הבדים 

ות יש בכך להראות שהתורה כאילו מוכנה תמיד בטבע

 ,לנשיאה. ללמדך שהתורה הייתה אתנו בכל הגלויות

והיא תמיד מוכנה ללכת אתנו. אבל מצד שני, אנחנו לא 

יכולים לשאת את הארון, ללמדך שלא אנחנו שמרנו על 

התורה, אלא ההפך הוא הנכון, היא שמרה עלינו. היא 

 וד את כל שנות הגלות.נתנה לנו את כוחות החיים לשר

הבדים לא יצאו מהטבעות כדי לבטא שהתורה אתנו בכל 

מקום, ושאין אפשרות להיסח הדעת ממנה או חס 

וחלילה להתנתק ממנה. לעניין זה יש גם ביטוי הלכה 

בברכות התורה פסק  למעשה. בעניין היסח הדעת

השו"ע כך (שו"ע או"ח מז, י): "אם הפסיק מללמוד 

כיון שדעתו לחזור ללמוד לא הוי הפסק ונתעסק בעסקיו 

והוא הדין לשינה ומרחץ ובית הכסא דלא הוי הפסק:" 

בשונה משאר הברכות, שכאשר אדם משנה מקומו אז 

צריך לחזור ולברך כיוון שהסיח דעתו מהברכה, בברכת 

. מכיוון שהחיוב הוא תמידי יומם וליל התורה אין הדין כך

לך מונח. יכול בלימוד התורה השאלה היכן הראש ש
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להיות אדם שמתפנה לעסקיו במהלך היום, אבל כיוון 

שבמחשבתו הוא שקוע ושייך בלימוד התורה, אז אין 

ההתעסקות בדברים אחרים מהווה היסח הדעת 

מהתורה. חלק משמעותי מאוד בלימוד התורה הוא 

    השייכות המחשבתית בה. לא להסיח דעתנו ממנה.

  

ת דברנו הבאנו את הגמרא במסכת שבת שאומרת בתחיל

שא' ניסן נטל עשר עטרות, אני ברשותכם מבקש להוסיף 

עוד עטרה, שכנראה הייתה ברורה לגמרא ולכן היא לא 

א היציאה לבין הזמנים שמתחיל בא' בניסן. יהוזכרה, וה

חשוב לומר שבחור ישיבה נחשב בחור ישיבה בין אם הוא 

א נמצא בבין הזמנים. כשם נמצא בישיבה ובין אם הו

שאמרנו שאדם היוצא לעבודתו לאחר שברך את ברכת 

התורה, אז למרות שבמהלך יומו הוא לא יילמד אין הדבר 

נחשב הפסק מפני שהחיבור לתורה הוא תמידי ואין 

אנחנו מסיחים דעתנו ממנה. ולכן ברכת התורה עדיין 

 מועילה לו כשהוא שב מהעבודה. כך הם גם פני הדברים

ביחס אלינו כבחורי ישיבה היוצאים לחופשה. חשוב 

לראות כיצד לראות למרות כל העיסוקים החשובים 

שה לא יסיחו את דעתנו ופשבהם נעסוק במהלך הח

מהתורה. מלהיות בחורי ישיבה. בחור ישיבה שגם 

בחופשה הוא לא הסיח את דעתו מהתורה אז החופשה 

זמן חורף  בין המפריד, ,לא תהיה מבחינתו דבר החוצץ

אלא היא תהיה חלק מהתהליך. אדם שהסיח  לזמן קיץ,

דעתו מהתורה במהלך החופשה, אז החזרה לזמן קיץ 

עלולה להיות קשה יותר. כי זה כאילו להתחיל מחדש. 

הנקודה החשובה שאני חושב שאנחנו צריכים לקחת 

אתנו לחופשת 'בין הזמנים' היא אנחנו לא בהיסח הדעת 

הזמן נשארים בחורי ישיבה. אם את מהתורה, אנחנו כל 

זה אנחנו לא עושים אז משהו בכל העבודה שלנו 

התפספס. כמובן, כמו במשכן אפשר לפרוט את הדברים 

שלא  שלנו לפרוטות, אבל אם צריך לומר משהו כולל זה

היסח הדעת. באחד מהשיעורים הזכרתי את ב להיות

רר דבריו של השו"ע בתחילת אורח חיים: "שיהא הוא מעו

השחר". חשוב לזכור במהלך החופשה שלא יקרה לנו 

מצב שבו אדם הולך לישון מבלי לדעת מתי הוא קם. אין 

בעיה לקום מאוחר יותר מהישיבה, אך חשוב שאדם יידע 

באיזה שעה הוא עתיד לקום, וזאת כדי למנוע מצב 

. אדם הולך לישון וקם רק כשהוא כבר לא יכול לישוןש

. נקודה נוספת החשובה זהו מצב של היסח הדעת

לחופשה בריאה זה שיהיה לנו זמן קבוע בלימוד, אין 

, אך בדווקא צורך לקבוע לימוד עיון בסוגיית 'תקפו כהן'

חשוב שתהיה קביעות לימודית במשהו. קביעות הלימוד 

גם חשובה להגעה לחג הפסח מוכנים רוחנית. אי אפשר 

בלי  לרוממות רוחנית לבא לליל הסדר ולצפות

תכוננת לזה. ליל הסדר זה מלאכים ברור, אבל צריך שה

להתכונן בלימוד עצמי או עם החברותא. נקודה נוספת 

חשובה מאוד בחופשה זה לנצל את הזמן של החופשה 

להיות עם ההורים. אני לא מתכוון להיות נוכחים פיזית 

בבית או להיות אחראי על הניקיון בחדר שלי, אלא 

לשוחח איתם, לשאול ולספר. כוונתי להיות עם ההורים, 

בין הזמנים זהו זמן שבו אפשר לזכות לקיים את מצוות 

ניתן להאריך ולהביא כיבוד הורים בצורה מעולה. 

אני חושב שהפירוט הוא דוגמאות מעשיות רבות אך 

שולי. הנקודה המרכזית היא שאנחנו לא מסיחים דעתנו 

ה א' אלול של שנ- מהתורה. אנחנו ברכנו ברכת התורה ב

ובעז"ה עד גיל מאה ועשרים של כולנו. אנחנו שייכים  'א

לעניין הזה, שאנחנו בני תורה, בני ישיבה. ויש זמנים 

שאני פחות שקוד ופחות לומד, אבל לא מסיח דעתי 

  מהדבר בעזרת ה'.
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