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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 / הרב עידו פכטר תפילה בציבור
עיון במקורות ההלכה מלמד שכנראה תפילה בציבור היא מעלה ולא חובה. השלכה חשובה 

 לכך יש בעיקר לזוגות צעירים  
, כך פותחת המעשייה החסידית על מה שהתרחש בחצרו של השרף מקוצק "באותה השבת שחלה רבנו זצ"ל".

ר' מנחם מנדל, לאחר פרישתם של רבים מתלמידיו, ובראשם ר' מרדכי יוסף ליינר, הידוע כאדמו"ר מאיז'ביצא. 

 על פי הסיפור החסידי, מאותה עת הסתגר הרב מקוצק בחדרו ולא יצא משם משך עשרים שנה. 
ך כאן הבן שואל שאלת אמעשים מעין אלו ידועים על עוד רבנים ואדמו"רים, שנהגו להתבודד בינם לבין עצמם. 

 ?בטל ממצוות שנדרשות להיעשות בציבור, כמו תפילה במנייןהתכיצד הורו אותם גדולים היתר לעצמם לתם: 
האם באמת היה לכל אחד פתח מחדרו לבית הכנסת או המדרש, שדרכו היה יכול להשתתף בתפילה או 

קיימת בכלל : האם היסודית הרבה יותר בקריאת התורה? סבורני כי התשובה מורכבת מכך, והיא תלויה בשאלה

 ?חובה להתפלל במניין
 המלצה ולא חובה

להים, כאשר יש צרה -ממבט ראשוני, קשה להבין את הצורך להתפלל במניין. בתורה, מוזכרת פנייה ציבורית לא
(. אך כשמדובר בתפילה אישית, מה ערך יש לאמירתה לכלל הציבור, כמו מלחמה )במדבר י, ט המשותפת

יבור? הרי לכל אדם צרכים שונים ודגשים אחרים בתפילתו שלו? לא זו בלבד, אלא שלעתים דווקא בצ

ההשתתפות בכלל הציבור פוגעת בכוונה האישית ובמבע האינטימי של התפילה. אין מי שלא מכיר או שמע על 
וכיצד . ניהםהפוקדים את שערי בית הכנסת ואינם מפסיקים לדבר ביאותם חזנים שרצים בתפילתם או על 

 תפילתו של היחיד תהיה שלימה בתנאים שכאלו? 
המקור המחייב להתפלל בציבור מופיע בבבלי במסכת ברכות )ז, ב(. הגמרא מביאה את דרשתו של רבי נתן 

שגרס ש"אין הקב"ה מואס בתפילתם של רבים". משמע, שבניגוד לתפילת היחיד, תפילת הציבור תמיד 
זה כשהוא קובע שם שגם אדם שאינו יכול להתפלל במניין צריך להתפלל לכל  רשב"י ממשיך עקרוןמתקבלת. 

הפחות באותו זמן שמתקיימת תפילת הציבור, שכן שעה זו היא עת רצון מלפני הקב"ה. לפנינו אפוא מניע 

יט( מוסיף עוד יתרונות לתפילת -. ריה"ל )כוזרי, מאמר ג, אות יחתועלתני המלמד על כדאיות התפילה בציבור
היחיד. אין זה רק שהתפילה יותר מתקבלת בשמים אלא שבציבור, כל אחד בבקשותיו משלים את הבקשות 

יתרון נוסף  שהחסיר החבר )ואין מי שאינו מחסיר כוונה באחת הברכות( וכך נמצא שכולם מתפללים על הכל.
 שית אינו זכאי לכך.הוא שכאשר אדם מצרף עצמו אל הכלל הוא זוכה בברכה שמגיעה אל הכלל גם אם הוא אי

 סיכם את הדברים הרמב"ם )הלכות תפילה ח, א(:

 אדם צריך לפיכך, רבים של בתפלתן מואס ה"הקב אין חוטאים בהן היו ואפילו תמיד נשמעת הציבור תפלת
 .הציבור עם להתפלל שיכול זמן כל ביחיד יתפלל ולא, הציבור עם עצמו לשתף

העולה מכאן היא האם לפנינו חובה הלכתית או רק המלצה. כלומר, האם העיקרון המעדיף המרכזית השאלה 
תפילה ציבורית על פני תפילת יחיד גורר אחריו חיוב או שמא הוא נאמר רק כהמלצה, כך שיחיד הסומך על 

עם תפילתו האישית יכול להימנע ממנה. יש להודות שלשונו של הרמב"ם, הגורס "צריך אדם לשתף עצמו 
הציבור", איננה חד משמעית, ואולי לא במקרה התנסח הרמב"ם כך. אך דומה כי הספק נפתר בהלכה המקבילה 

 לכך בשולחן ערוך )אורח חיים צ, ט(: 

 יכוין, לבית הכנסת לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם, הציבור עם בבית הכנסת להתפלל אדם ישתדל
 .מתפללים שהציבור בשעה להתפלל

  דל' לכאורה אינה מותירה מקום לספק: מדובר בהמלצה בלבד ולא בחיוב.המילה 'ישת
 ראיה לסתור
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ואולם, הספק לא נפתר בכך. שכן, ראשית, המשך ההלכה בשולחן ערוך מזכירה שאם האדם אנוס ובשל כך 

אינו יכול להתפלל בבית הכנסת, יתפלל בשעה שהציבור מתפללים. משמע, שאלמלא הוא אנוס, כן קיימת 
 חובה להתפלל בציבור.

לא זו בלבד, גם מהלכה אחרת בהמשך עולה שמדובר בחובה. בעקבות דברי רבי אבהו בגמרא במסכת פסחים 
 )מו, א(, פוסק השולחן ערוך )שם, סעיף טז(:

; שם לילך צריך, עשרהב שמתפללים מקום מילין' ד עד לפניו אם, בה ללון ורוצה לעיר והגיע בדרך ההולך

 '.בי להתפלל כדי, מיל עד לחזור ךצרי, ולאחריו
. גם קביעת שיעור ההליכה לצורך תפילה מדובר בחובהדווקא שוב אנו נפגשים עם המילה 'צריך', וכאן נראה ש

מעידה שלפנינו חובה; שכן ממתי להמלצה יש שיעור? כל זאת שימש  –ד' מילין קדימה ואחד אחורה  –במניין 
( כראיות לכך שאכן תפילה במניין היא חובה הלכתית לכל כז ב, חיים אורחאת הרב פיינשטיין )אגרות משה, 

 דבר.
ואולם, יש לדעת שפסקו של הרב פיינשטיין אינו מוסכם על הכל. ראשית, הקביעה כי יש ללכת ד' מילין לצורך 

, אך לדעת תפילה במניין איננה מוסכמת על הכל. השולחן ערוך פסק את הדברים בעקבות פירוש רש"י לסוגייה

. מעבר לכך, הלשון 'ישתדל' ליכת ד' מילין לצורך נטילת ידייםמדובר על הב( -)הלכות תפילה ד, אהרמב"ם 
שהבאנו לעיל מלמדת בפשוטה שמדובר בהמלצה בלבד, ואפשר להטעים שגם לדעת השולחן ערוך יש מקום 

 ליש(. עד ש –לקבוע גבול להשתדלות זו )כמו שקבעו חכמים גבול להידור מצווה 
 גדול היותר והמצוה מקובלת היותר התפלהכך כמדומה שעולה מדברי בעל 'ערוך השולחן' )אורח חיים צ, יג(: "

גם תפילה בציבור היא יותר מקובלת, כך עושים מדבריו משמע שאמנם ". הצבור עם נ"בבהכ להתפלל הוא

השתתפות עם מצווה יותר גדולה, אך אין כאן חובה גמורה. אדם מקיים את תקנת ומצוות התפילה גם ללא 
 הציבור.

 תפילה בבית המדרש
הבבלי במסכת  ראיה להבנה אחרונה זו ניתן להבין מההלכה הדורשת מאדם להתפלל במקום שבו הוא לומד.

  כה ומביא דרך אגב את עדותו של אביי )בתרגום(:ברכות )ח, א( מדבר במעלת הבית שבו דורשים בענייני הל
בבית ומתפלל בבית הכנסת. כיוון ששמעתי את מה שאמר רבי חייא בר אמי משמו של  בתחילה הייתי לומד

, לא הייתי בלבד הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש לו איןעולא: מיום שחרב בית המקדש 

 לומד.מתפלל אלא במקום שבו הייתי 
כיצד התפלל אביי בביתו, מקום לימודו, והרי לא היה לו שם מניין? הרמב"ם מתרץ זו באופן פשוט: כנראה שהיה 

לאביי מניין בביתו )ראה הלכות תפילה ח, ג(. אך פשט הגמרא אינו כן, ואף רבני צרפת פירשו שאביי אכן 
 ולילה יומם התורה קביעות ששם קוםבמ יחידי להתפלל נכון שיותר התפלל בביתו לבדו. ומדוע? "מפני

 הציבור" )רבנו יונה על אתר(. עם הכנסת בבית מלהתפלל

 ית"ב מחלוקת זו בין הראשונים הגיעה עד להלכה. השולחן ערוך פוסק כשיטת הרמב"ם )אורח חיים צ, יח(:
אך . עשרה"ב שיתפלל והוא, ית הכנסתמב יותר בו להתפלל ומצוה, סתהכנית מב יותר קדוש קבוע המדרש

". לו הקבוע דרשהמית בב להתפלל עדיף עשרה בלא לודאפי ומריםאש ויהרמ"א מזכיר את דברי רבני צרפת: "
 ילמדו שלאבהמשך, הרמ"א מסייג הלכה זו דווקא למי שתורתו אומנתו וגם אז מזכיר שלא ירגיל עצמו בכך כדי "

לשיטתו, ייתכן שעדיף יהיה לאדם להתפלל  –ר , אבל העיקרון נותר ברוכנסת"הית מב ויתבטלו ממנו הארץ עמי

 .יחיד בבית לימודו מאשר ברבים בבית הכנסת
קל לראות, שלפחות לשיטת הצרפתים והרמ"א, לא ייתכן שתפילה בציבור תיחשב כחובה; שאם כן קשה היה 

 ככל הנראה מדובר רקלפיכך יש לומר שלהעלות על הדעת שמעלת התפילה במקום הלימוד תדחה אותה. 
 במעלה או המלצה, ולכן זו נדחית מפני מעלה גדולה ממנה והיא התפילה במקום הלימוד.

 שלום הבית
אם כנים דברנו, סרה הקושיה שהעלנו על אותם רבנים ואדמו"רים שנהגו להתבודד בחדריהם. אכן אין כל קושי 

ה במניין, ואולי שווה דינם בכך שהתבטלו מתפילה במניין. במקרים מסוימים ומיוחדים אכן ניתן להתבטל מתפיל

 לדין המתפלל במקום לימודו.
מהרגע אבל לא על הצדקת דרכי האדמו"רים באנו לדבר, אלא על כל אדם וההשלכה שיש לעיקרון זה על חייו. 

שאנו מכירים בכך שמדובר במעלה והמלצה, כל אדם צריך לעשות באופן בוגר ואחראי את החשבון לעצמו מתי 
חיד ומתי ראוי הוא שיתאמץ להתפלל בציבור. בעל ה'משנה ברורה' )סימן צ, ס"ק כט( מזכיר הוא יכול להתפלל י

 לדוגמה שמניעת הפסד כספי מצדיקה תפילה ביחיד אך מניעת רווח לא.

אני מבקש להוסיף קריטריון נוסף לדברי ה'משנה ברורה'. פעמים רבות, נשים צעירות, במיוחד אחרי לידה, 
פשי רב, וקשה עליהן הטיפול לבד בילדים. הדבר פוגש אותן באופן מיוחד בשני זמנים: מצויות בקושי פיזי ונ

בשבת בבוקר, כשהבעל יוצא אל תפילת השבת הארוכה, ומדי יום בשעות הערב, כשהבעל הולך לתפילת 
ערבית בדיוק בזמן המקלחות והשכבת הילדים במיטות. כמדומני, שבמקרים הללו, כשאין לבעל אפשרות 

ל שחרית מוקדם )כמו שניתן לעשות ביום חול( או ערבית מאוחר, עדיף שיתפלל בביתו תפילת יחיד להתפל
במקום שיהדר להתפלל בציבור בעוד אשתו קורסת בבית תחת עול הטיפול בילדים. אין זה רק מפני שאסור 

ייענו ומבוקשו  לאדם להחמיר או להדר במצוות על חשבון אשתו או חברו. זה בעיקר מפני שגם אם תפילותיו

יתמלא בתפילת הציבור, בית שבו האישה נשארת לבד מאחור, עצבה וללא תמיכה, אין הברכה שורה. ואת 

הרב עידו פכטר עורך                                         המציאות הזו אף תפילה בעולם לא תוכל לתקן.
 העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני צוהר ועורך העלון.



 / ד"ר ניצה דורי  פקודי-הפטרת ויקהל
ההפטרות לפרשות ויקהל פקודי הן מספר מלכים ועוסקות בבניין בית המקדש הראשון בימי שלמה. קיימים 

נדחות בגלל שבתות מיוחדות. כאשר הפרשות מנהגי הפטרות שונים עם חפיפה ביניהם. פעמים רבות ההפטרות 
 ברות קוראים רק את הפטרת פקודי.מחו

 הפרטת פרשת ויקהל לפי מנהג ספרד
ִַּקח אֶּת ֹלמֹה וַי לְֶּך שְׁ לַח ַהמֶּ ִּשְׁ צֹר:יד בֶּן-יג וַי יָרם מִּ ָשה-חִּ יש -אִּ יו אִּ ָתלִּי וְָׁאבִּ ה נַפְׁ ַמטֵּ ש -ַאלְָׁמנָה הּוא מִּ י חֹרֵּ צֹרִּ

ת  תנְׁחֹשֶּ ִָּמלֵּא אֶּ ת-וַי ת-ַהָחכְָׁמה וְׁאֶּ בּונָה וְׁאֶּ ל-ַהַדַעת לֲַעׂשֹות ָכל-ַהתְׁ ת וַיָבֹוא אֶּ לָאָכה ַבנְׁחֹשֶּ ֹלמֹה -מְׁ לְֶּך שְׁ ַהמֶּ

ת לַאכְׁתֹו:-ָכל-וַיַַעׂש אֶּ   מְׁ
חירם היה כנראה שם נפוץ. גם מלך צור נקררא חירם, אבל גם בעם ישראל השם קיים. מדוע חשוב לספר 

הוא בן אשה אלמנה? לא ברור. חירום הוא אומן הנחושת. הבניין כבר עומד, כלי המקדש הם כמובן כלי  שחירם
 המשכן, אולם המלך שלמה רוצה ליצור עוד יצירות פאר ולשם כך הוא צריך אמן מתכת ברמה הגבוהה ביותר.

ה ַאָמה ק-טו וַיַָצר אֶּת רֵּ ׂשְׁ מֹנֶּה עֶּ ת שְׁ ים נְׁחֹשֶּ נֵּי ָהַעמּודִּ יםשְׁ תֵּ ָחד וְׁחּוט שְׁ ה ַאָמה יָסֹב -ֹוַמת ָהַעמּוד ָהאֶּ רֵּ ׂשְׁ עֶּ

ת נִּי-אֶּ  ָהַעמּוד ַהשֵּ
מהם שני עמודים אלו? הם אינם מתוארים בתורה כלל, הם אינם כלי קודש, מטרתם ליופי ולנוי בלבד והם 

מות אלו? יש עומדים מחוץ לדלתות האולם. במה זכו עמודים אלו שקיבלו שמות משל עצמם ומה משמעות ש
הרבה הסברים, מה שכמובן מרמז שאין תשובה ברורה. אולי שמות אנשים )בועז הוא סבא רבא של שלמה, ויכין 

הוא מצאצאי שמעון אבל אולי היה מישהו חשוב אחר בשם זה ואחד מאחרוני מלכי ישראל קונה יהוכניה(. אולי 

 סימבוליים. הם שמות של מקומות בהם נכרתה הנחושת, אולי שמות מיסטיים
ָפתֹו ַעד-כג וַיַַעׂש אֶּת שְׁ ר ָבַאָמה מִּ ׂשֶּ ים ָבַאָמה -ַהיָם מּוָצק עֶּ ֹלשִּ ש ָבַאָמה קֹוָמתֹו וְָׁקו שְׁ יב וְָׁחמֵּ ָפתֹו ָעגֹל ָסבִּ ׂשְׁ

  יָסֹב אֹתֹו ָסבִּיב:
נפח שלא מוכרת  הים של שלמה. כלי קיבול גדול עומד על שנים עשר פסלי שור. נפחו מכיל אלפיים בת )מידת

ממקומות אחרים(. שימו לב שניתן למצוא בפסוקים קירוב ליחס פאי. קוטר הים עשר אמות והיקפו שלושים 
, אבל ייתכן שננקטו מידות עגולות או התחשבות בעובי הים עצמו. אם מניחים שהים הוא 3..4אמות. פאי הוא 

של מידת בת, אולם אין סיבה להניח שהים הוא  בצורת חצי כדור ניתן כמובן לחשב את נפחו ולהסיק על נפחה

חצי כדור ויכולות להיות לו צורות אחרות. יש הרבה דעות בנושא ומאמרים שלמים והצעות שחזור שונות על בסיס 
 ההשוואה בין מידות האורכים לבין הגעה לנפח הרצוי.

ת הים מהשוורים )מלכים ב' ט"ז סופם של העמודים והים עגום )כמו סופו של המקדש(. כבר המלך אחז פירק א
לְֶּך ָאָחז אֶּת -יז(: " וַיְַקצֵּץ ֲעלֵּיהֶּם אֶּת-ַהמֶּ ְסגְרֹות ַהְמכֹנֹות וַיַָסר מֵּ ר ַהיָם -ַהכִּיֹר וְאֶּת-ַהמִּ ת ֲאשֶּ ַעל ַהָבָקר ַהנְחֹשֶּ ד מֵּ הֹורִּ

ן אֹתֹו ַעל ַמְרצֶּפֶּת ֲאָבנִּים ". הבבלים שיברו את הכל ִּתֵּ יָה וַי ים הענקיים האלו, לקחום לבבל וכנראה התיכו ַתְחתֶּ

-ו מתאר זאת כך )נ"ב יז,כ(: "יז וְאֶּתהסחורה למזרח היו כבר אז( . הנביא ירמי אותם שם )גנבי מתכת שמעבירים
ר לְבֵּית ת ֲאשֶּ י ַהנְחֹשֶּ ר ְבבֵּית-ַהְמכֹנֹות וְאֶּת-ה' וְאֶּת-ַעמּודֵּ ת ֲאשֶּ ְברּו ַכְשדִּ -יָם ַהנְחֹשֶּ ְִּשאּו אֶּתה' שִּ נְֻחְשָתם -ָכל-ים וַי

ָחד וְַהָבָקר ְשנֵּים ִּם ַהיָם אֶּ ים ְשנַי ר-ָבבֶּלָה: ...כ ָהַעמּודִּ ת ֲאשֶּ לְֶּך ְשֹלמֹה לְבֵּית -ָעָשר נְחֹשֶּ ר ָעָשה ַהמֶּ ַתַחת ַהְמכֹנֹות ֲאשֶּ
ְשָקל לִּנְֻחְשָתם ָכל-ה' ֹלא  ַהכֵּלִּים ָהאֵּלֶּה:"-ָהיָה מִּ

 

 1.-תחריט מהמאה ה -הנחושת של שלמה ים 
 עד כאן לפי מנהג ספרד. 

 הפטרת פרשת ויקהל לפי מנהג אשכנז והפטרת פרשת פקודי לפי מנהג ספרד.

 תחילת הפרשייה מסכמת את מעשיו של חירם אותם קראנו קודם.
ת-מה וְׁאֶּת ירֹות וְׁאֶּ ת-ַהסִּ ים וְׁאֶּ ת ָכל-ַהיָעִּ ְָׁרקֹות וְׁאֵּ ז ֹלמֹה בֵּית ַהכֵּלִּים -ַהמִּ לְֶּך שְׁ יָרם לַמֶּ ר ָעָׂשה חִּ לֶּה ֲאשֶּ ָהאֵּ

מָֹרט: ת מְׁ   ה' נְׁחֹשֶּ
בתנ"ך מוזכרים כמה סוגי נחושת. יש נחושת סתם, יש נחושת ממרט ויש נחושת קלל ונחושת צהובה. אין לי 

ערובות הוכחות לכך אולם נראה שמדובר בסגסוגות נחושת שאינן טהורות ואלו הן כמובן הברונזה והפליז ת

נפוצות של נחושות עם מתכות אחרות )אבץ ניקל ובדיל( שיוצרות חומרים חדשים. נראה שנחושת קלל, שהיא 
 מבריקה היא סוג של פליז ושנחושת ממרט היא ברונזה.

ָתן: ין ָצרְׁ ין ֻסכֹות ּובֵּ ַמֲעבֵּה ָהֲאָדָמה בֵּ לְֶּך בְׁ ְָׁצָקם ַהמֶּ ן י דֵּ ַכר ַהיַרְׁ   מו בְׁכִּ
נחושת בתוך  5%-חושבים על מכרת תמנע בערב ליד איילת. מרבצי נחושת גדולים )יחס של כאנו כמובן 
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העופרה(. באתר מכרות נחושת עתיקים וכן מכרות מתקופת קום המדינה עד שנסגרו בגלל חוסר כדאיות 

ע. בכל זור שונה מתמנלפי זכור המקומות כנראה מדובר באכלכלית. גם בעבר הירדן המזרחי יש מכרות נחושת ו
אופן כאשר אתם מבקרים בתמנע במכרה העתיק דמיינו לרגע את הפועלים המסכנים )עבדים כנראה( שהיו 

צריכים בחום הנורא לכרות טונות על טונות של עפרות נחושת ולהתיכם בכבשנים בטמפרטורה של מעל אלף 
 מעלות..

ֹלמֹה אֶּת אֹד ֹל-ָכל-מז וַיַנַח שְׁ אֹד מְׁ רֹב מְׁ לִּים מֵּ ת ָכלַהכֵּ ֹלמֹה אֵּ ת: מח וַיַַעׂש שְׁ ַקל ַהנְׁחֹשֶּ שְׁ ַקר מִּ ַהכֵּלִּים -א נֶּחְׁ

ת ְַׁבח ַהזָָהב וְׁאֶּ ז ת מִּ ית ה' אֵּ ר בֵּ ם ַהָפנִּים זָָהב:-ֲאשֶּ ר ָעלָיו לֶּחֶּ   ַהֻשלְָׁחן ֲאשֶּ
 ם. מזבח הקטורת ושולחן לחם הפני -לאחר הקמת כלי הנחושת החדשים, מגיע הזמן להכניס את כלי המשכן 

ִּם זָָהב:-מט וְׁאֶּת לְָׁקַחי יר זָָהב ָסגּור וְַׁהפֶַּרח וְַׁהנֵּרֹת וְַׁהמֶּ בִּ נֵּי ַהדְׁ מֹאל לִּפְׁ שְׁ ש מִּ ין וְָׁחמֵּ יָמִּ ש מִּ נֹרֹות ָחמֵּ   ַהמְׁ
במשכן הייתה מנורה אחת ובמקדש עשר. שלמה שינה כמה דברים. מי מהם המנורה המקורית והאם  -הפתעה 

נים הדליקו בטקס המיוחד בוקר וערב את כל הנרות בכל המנורות? הון? האם הכפשר בכלל להבדיל ביניההיה א
 האם היו עשר מנורות נוספות על מנורת משה או רק תשע נוספות? בכל הנושאים האלו עומדות דעות שונות.

 ֹ תֹות זָָהב ָסגּור וְַׁהפ זְָׁרקֹות וְַׁהַכפֹות וְַׁהַמחְׁ רֹות וְַׁהמִּ זַמְׁ פֹות וְַׁהמְׁ ש  -תֹות לְַׁדלְׁתֹותנ וְַׁהסִּ י לְׁקֹדֶּ נִּימִּ ִּת ַהפְׁ ַהַבי

יָכל זָָהב: ִּת לַהֵּ י ַהַבי ים לְַׁדלְׁתֵּ ָדשִּ  ַהקֳּ
ונות בכלי גם כלים אלו שהינם כלי קודש הם מקוריים מתקופת משה והם נדרשים לביצוע עבודות הקודש הש

 המקדש/משכן המרכזיים.
 פטרת פרשת פקודי לפי מנהג אשכנזפרד. מכאן העד כאן הפטרת ויקהל למנהג אשכנז ופקודי למנהג ס 

לַם ָכל שְׁ ת-נא וַתִּ ֹלמֹה אֶּ ֹלמֹה בֵּית ה' וַיָבֵּא שְׁ לְֶּך שְׁ ר ָעָׂשה ַהמֶּ לָאָכה ֲאשֶּ ת-ַהמְׁ יו אֶּ י ָדוִּד ָאבִּ שֵּ ף -ָקדְׁ ַהכֶּסֶּ

ת ת-וְׁאֶּ  ַהכֵּלִּים נַָתן בְׁאֹצְׁרֹות בֵּית ה':-ַהזָָהב וְׁאֶּ
דים והים שהיו מחוץ למקדש, הוכנסו כלי הזהב לתוך ההיכל אל הקודש, והחשוב מעלים בקודש. לאחר העמו

ארון הברית, מוכנס אחרון לקודש הקודשים. הכנסת הארון והנחתו בקודש הקודשים ממנו לא יצא יותר  -מכלום 
 ה'. )עד שנגנז בימי יאשיהו ואבד לנצח( לעולם היא סיומו של בניית המקדש והאות להתחלת העבודה בבית 

ֹלמֹה אֶּת ל שְׁ הֵּ ת-א ָאז יַקְׁ ל אֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ נֵּי י י ַהַמטֹות-ָכל-זִּקְׁ ל -ָראשֵּ ל אֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ נֵּי י י ָהָאבֹות לִּבְׁ יאֵּ ֹלמֹה -נְׁׂשִּ לְֶּך שְׁ ַהמֶּ
ת ְׁרּוָשלָם לְַׁהֲעלֹות אֶּ ית-י ל-ֲארֹון בְׁרִּ ִָּקֲהלּו אֶּ יֹון:ב וַי יא צִּ יר ָדוִּד הִּ עִּ ֹלמֹה כָ -ה' מֵּ לְֶּך שְׁ ל -לַהמֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ יש י אִּ

י: יעִּ בִּ ש ַהשְׁ ָחג הּוא ַהחֹדֶּ ָתנִּים בֶּ ֶַּרח ָהאֵּ י   בְׁ

המקדש נחנך ברוב פאר והדר בחג הסוכות. כמו שקראנו על תחילת ההקמה בחודש זיו, כך שמו העברי של 
 חודש תשרי הוא ירח האיתנים, על שם גדולי האומה: אברהם יצחק ויעקב.

 ִּ נֵּי י תג וַיָבֹאּו כֹל זִּקְׁ אּו ַהכֲֹהנִּים אֶּ ִּׂשְׁ ל וַי ָראֵּ ת-ׂשְׁ ת-ָהָארֹון:ד וַיֲַעלּו אֶּ ת-ֲארֹון ה' וְׁאֶּ ד וְׁאֶּ ל מֹועֵּ לֵּי -ָכל-אֹהֶּ כְׁ
ִּם: ל וַיֲַעלּו אָֹתם ַהכֲֹהנִּים וְַׁהלְׁוִּי ר ָבאֹהֶּ ש ֲאשֶּ   ַהקֹדֶּ

ה נשארו והם הונחו משכן שילה נחרב עשרות שנים קודם לכן, אולם שרידים של אוהל מועד מתקופת משה כנרא

 למשמרת בתוך המקדש. 
ֹלמֹה וְָׁכל לְֶּך שְׁ ר ֹלא-ה וְַׁהמֶּ ים צֹאן ּוָבָקר ֲאשֶּ זַבְׁחִּ נֵּי ָהָארֹון מְׁ תֹו לִּפְׁ ים ָעלָיו אִּ ל ַהנֹוָעדִּ ָראֵּ ִּׂשְׁ ִָּספְׁרּו -ֲעַדת י י

ת רֹב:ו וַיָבִּאּו ַהכֲֹהנִּים אֶּ ִָּמנּו מֵּ ית-וְֹׁלא י ל-ֲארֹון בְׁרִּ קֹומֹו -ה' אֶּ למְׁ ל-אֶּ ִּת אֶּ יר ַהַבי בִּ ל-דְׁ ים אֶּ ָדשִּ ש ַהקֳּ ַתַחת -קֹדֶּ
י ַהכְׁרּובִּים:   ַכנְׁפֵּ

הנה הפתעה נוספת. הכרובים המקוריים היו על הכפורת )מכסה( של הארון. שלמה בנה כרובים נוספים. ענקיים 

 שיכסו את כל הארון מלמעלה. 
ל ִּם אֶּ נַָפי ים כְׁ ׂשִּ ים פֹרְׁ י ַהכְׁרּובִּ קֹום -ז כִּ ֻרבִּים ַעלמְׁ כּו -ָהָארֹון וְַׁעל-ָהָארֹון וַיָסֹכּו ַהכְׁ לָה:ח וַיֲַארִּ לְָׁמעְׁ ַבָדיו מִּ

ֵָּראּו ים וַי ן -ַהַבדִּ ים מִּ י ַהַבדִּ ש ַעל-ָראשֵּ ין -ַהקֹדֶּ יּו ָשם ַעד ַהיֹום ַהזֶּה:ט אֵּ ִּהְׁ ֵָּראּו ַהחּוָצה וַי יר וְֹׁלא י בִּ נֵּי ַהדְׁ פְׁ
נֵּי לֻחֹו םָבָארֹון ַרק שְׁ ר ָכַרת ה' עִּ ב ֲאשֶּ ה בְׁחֹרֵּ נִַּח ָשם מֹשֶּ ר הִּ ץ -ת ָהֲאָבנִּים ֲאשֶּ רֶּ אֶּ ל בְׁצֵּאָתם מֵּ ָראֵּ ִּׂשְׁ נֵּי י בְׁ

ִּם: ָרי צְׁ   מִּ
נהוג להניח שחוץ מלוחות הברית נמצאים בארון גם שברי הלוחות הראשונים וכן צנצנת המן אשר משה הצטווה 

 לשמור לעדות.

 

 בוסטון - 161. -פאול רובנס  -נושאים את הארון  הכהנים
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ן י בְׁצֵּאת ַהכֲֹהנִּים מִּ ְׁהִּ ת-י וַי ָענָן ָמלֵּא אֶּ ש וְׁהֶּ ָענָן -בֵּית ה':יא וְֹׁלא-ַהקֹדֶּ נֵּי הֶּ פְׁ ת מִּ יָכְׁלּו ַהכֲֹהנִּים לֲַעמֹד לְָׁשרֵּ

י ת-ָמלֵּא כְׁבֹוד-כִּ ית ה':-ה' אֶּ   בֵּ
וכת המשכן. כמובן ששכינת ה' בענן בתוך המקדש היא אות חיובי הקבלה מושלמת בין חנוכת המקדש לבין חנ

המראה שהמלאכה רצויה, אולם הענן מונע את אפשרות העבודה במקדש. שימו לב לסיום פרשת פקודי בו אירע 
ָענָן אֶּת-בדיוק אותו דבר )שמות מ' לד ל מֹועֵּד ּוְכבֹוד ה' ָמלֵּא אֶּת-לה(: "לד וַיְַכס הֶּ ְ -אֹהֶּ ְשָכן: ו ה -ֹלאַהמִּ יָכֹל משֶּ

ל מֹועֵּד כִּי-לָבֹוא אֶּל ָענָן ּוְכבֹוד ה' ָמלֵּא אֶּת-אֹהֶּ ְשָכן".-ָשַכן ָעלָיו הֶּ  ַהמִּ

   מכאן מתחיל נאומו הגדול של שלמה הכולל גם תפילה ארוכה ויפה
 המשפט הראשון נאמר לקב"ה.

כֹן ָבֲעָרפֶּל:יג ָבנֹה ָבנִּ  ֹלמֹה ה' ָאַמר לִּשְׁ ים:יב ָאז ָאַמר שְׁ ָך עֹולָמִּ בְׁתְׁ ְֻׁבל לְָך ָמכֹון לְׁשִּ י בֵּית ז   יתִּ
 ואחריו נאום קצר לבני ישראל

לְֶּך אֶּת ב ַהמֶּ ת ָכל-יד וַיַסֵּ ְך אֵּ ְָׁברֶּ ל וְָׁכל-ָפנָיו וַי ָראֵּ ִּׂשְׁ ַהל י ר ָברּוְך ה' ֱאֹלקי -קְׁ ד:טו וַיֹאמֶּ ל עֹמֵּ ָראֵּ ִּׂשְׁ ַהל י קְׁ
ת ָדוִּ  יו אֵּ בֶּר בְׁפִּ ר דִּ ל ֲאשֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ ןי לֵּא לֵּאמֹר:טז מִּ יָדֹו מִּ י ּובְׁ ת-ד ָאבִּ י אֶּ ר הֹוצֵּאתִּ ת-ַהיֹום ֲאשֶּ י אֶּ ל -ַעמִּ ָראֵּ ִּׂשְׁ י

ִּם ֹלא ַרי צְׁ מִּ יֹות ַעל-מִּ ָדוִּד לִּהְׁ בְַׁחר בְׁ י ָשם וָאֶּ מִּ יֹות שְׁ ִּת לִּהְׁ ל לִּבְׁנֹות ַבי ָראֵּ ִּׂשְׁ י י טֵּ בְׁ כֹל שִּ יר מִּ י בְׁעִּ תִּ י -ָבַחרְׁ ַעמִּ

ם י עִּ ְׁהִּ ל:יז וַי ָראֵּ ִּׂשְׁ ללְׁ -י ר ה' אֶּ ל:יח וַיֹאמֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ ם ה' ֱאֹלקי י ִּת לְׁשֵּ י לִּבְׁנֹות ַבי ר -ַבב ָדוִּד ָאבִּ י יַַען ֲאשֶּ ָדוִּד ָאבִּ
ם ם-ָהיָה עִּ י ָהיָה עִּ יבָֹת כִּ י ֱהטִּ מִּ ִּת לִּשְׁ ם-לְָׁבבְָׁך לִּבְׁנֹות ַבי י אִּ ִּת כִּ נֶּה ַהָבי בְׁ נְָׁך -לְָׁבבֶָּך:יט ַרק ַאָתה ֹלא תִּ בִּ

י ֲחלָצֶּ י:-ָך הּואַהיֹצֵּא מֵּ מִּ ִּת לִּשְׁ נֶּה ַהַבי ִּבְׁ  י
ת ם ה' אֶּ בֵּר וָָאֻקם ַתַחת-כ וַיָקֶּ ר דִּ ָברֹו ֲאשֶּ ב ַעל -דְׁ שֵּ י וָאֵּ ִּת -ָדוִּד ָאבִּ נֶּה ַהַבי בְׁ בֶּר ה' וָאֶּ ר דִּ ל ַכֲאשֶּ ָראֵּ ִּׂשְׁ א י כִּסֵּ

ר ם ָשם ָמקֹום לָָארֹון ֲאשֶּ ל:כא וָָאׂשִּ ָראֵּ ִּׂשְׁ ם ה' ֱאֹלקי י י-לְׁשֵּ םָשם בְׁרִּ ר ָכַרת עִּ ינּו בְׁהֹוצִּיאֹו -ת ה' ֲאשֶּ ֲאבֹתֵּ

ִּם: ָרי צְׁ ץ מִּ רֶּ אֶּ    אָֹתם מֵּ
שימו לב כמה פעמים מזכיר שלמה את אביו דוד. דוד שרצה לבנות את בית המקדש ואפילו זכה לברכתו של נתן 

ן כנת ההוראה אולם עסק רבות במקדש. תהנביא, הצטווה במפתיע לא לבנות את הבית. דוד המלך קיבל א
תוכניות )ביחד עם שמואל הנביא(, אסף חומרים, ובעיקר רכש בכסף מלא את השטח עליו קם במקדש. שלמה 

המלך יודע שרק בזכות דוד אביו שסלל לו את הדרך והשאיר לו ממלכה רחבה וללא אויבים הוא יכול להקים את 
 הבית.

חנוכת בית המקדש. מומלץ מאד ההפטרה מסתיימת אולם בנביא מתוארת תפילה ארוכה של שלמה, תפילת 

 '.בהמשך פרק חלקרוא גם אותה 
 lpekudey.htm-veyakhel-.com/2015/03/haftaraשבוע-פרשת.www מתוך:

 

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת אבמכללה ה ראש החוג לגיל הרך -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.
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 רונן לוביץד"ר / הרב הרצוןכוח 
 כישרון או השקעה?

האם יכול כל  האם זהו כישרון מולד או שהעיקר תלוי בהשקעה ובמאמץ של האדם? –מה הופך אדם לאמן גדול 

או שיש מי שנולדו עם כישרונות מתאימים ויש מי וישתדל בכל מאודו,  אחד להיות צייר או סופר אם רק ינסה

ומה לגבי חכמה והישגים אינטלקטואליים: האם אנשי מדע דגולים  ?שום דבר לא יעזור –שלא, ולאלה שלא 
נולדו, או שהיו אלה ההתמדה והלימוד  האת מנת המשכלוחכמים בתחומים שונים הגיעו להישגיהם בזכות 

לב בעניין זה השנטיית  האינטנסיביים שהקנו להם את חכמתם. הוויכוח בשאלות אלה עולה מפעם לפעם, ודומני
לעיתים קרובות אנו נוטים לאמץ את התפיסה שהכול תלוי בכישרון, שכן תפיסה זו פוטרת משתנה מעת לעת. 

-אפשר להאשים אותנו באזלת הצליח במשימות קשות. היא מאפשרת לנו לטעון שאיהשקיע ולאותנו מהחובה ל

נו נתקלים במקרים בהם אנשים חסרי כישרונות הגיעו פשוט אין לנו את הכישרון והיכולת. ברם, לא פעם א יד,
 להישגים כבירים תודות למאמץ אדיר שהשקיעו. 

 תמיהות על הפרשה
ה'  .יש ככל הנראה עמדה בנושא זהבחרו למשימה של בניית המשכן, , שמדברות על האנשים שנלפרשות שלנו

ם ְבַצלְאֵּלאומר על האדריכל הראשי: " י ְבשֵּ ים ְבָחְכָמה ּובְִּתבּונָה ּוְבַדַעת ּוְבָכל  ...ְראֵּה ָקָראתִּ וֲָאַמלֵּא אֹתֹו רּוַח ֱאֹלהִּ

ָך. בהמשך נאמר על שאר עושי המלאכה: ""ְמלָאָכה ִּיתִּ ר צִּּו י ָחְכָמה וְָעשּו אֵּת ָכל ֲאשֶּ )שמות  "ּוְבלֵּב ָכל ֲחַכם לֵּב נַָתתִּ
האמירות הללו נשמעות מוזרות במקצת: אם ה' ממלא את בצלאל בחכמה, תבונה ודעת רק אחרי  (.ו-, אפרק לא

שהוא נבחר, הרי שאפשר היה לבחור בחירה אקראית בכל אדם, ואחרי הבחירה הוא היה מקבל את היכולות 
פי לשון , שלה', מה מיוחד אפוא בבצלאל? שאלה בכיוון ההפוך יש לשאול על שאר עושי המלאכה-הדרושות מ

ה' מבטיח שהוא ייתן חכמה בלבם. אם הם כבר חכמים, למה צריך בכל זאת ו ,היו כבר מראש חכמי לב הפסוק
 לתת בהם חכמה?

 מהי בעצם חכמת הלב?
אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה ": , לפיהרבי יוחנן בגמראהתשובה לשאלות אלה מצויה באמירה מעניינת של 

אמירה זו מחייבת  .א( ,ברכות נה) "... )שמות ל"א( ובלב כל חכם לב נתתי חכמהאלא למי שיש בו חכמה, שנאמר

חכמים הבינו אותו כמתאר את הרצון הפנימי של האדם חכם לב", ונראה כי אותנו להבין את פירוש הביטוי "
 לחכמה. חכמת הלב היא המוכנות להיפתח ולקלוט ידע, וההשתוקקות להגיע לחכמה.

מזכיר לנו שיוצאי מצרים לא זכו ללמוד באקדמיות לאומנות בהיותם עבדים במצרים, וכדבריו: הרמב"ן בפירושו 

שהיה בהם רצון עז  אותם", אולם לא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל"
רמב"ן את ללמוד ולעשות, הם שנבחרו לקבל את החכמה הדרושה, ולבצע את מלאכת המשכן. בכך מסביר ה

ר נְָדָבה רּוחֹולעבודת המשכן היו לדברי התורה: " יםנבחרההעובדה ש ר נְָשאֹו לִּבֹו וְכֹל ֲאשֶּ ". נשיאות ָכל אִּיש ֲאשֶּ
הם המרכיבים הקובעים את  ,ונדיבות הרוח, שעניינה הנכונות להשקיע זמן ומאמץ ,שמשמעה כוח הרצון ,הלב

  (.כא ,שמות להיכולות האדם והתאמתו למשימה )

 אין דבר העומד בפניו
לא נולד עם מנת , שלמה המלך. שלמה מכל אדםעל חשיבות הרצון והמוטיבציה ניתן ללמוד מהחכם 

התנ"ך מספר כיצד התגלה ה'  . הוא זכה לחכמה משום שהשתוקק אליה.באנושות נטליגנציה הגבוהה ביותריאה
ן לְָךלשלמה בחלום הלילה ואמר לו: " ַע לְִּשפֹט אֶּת ". שלמה לא היסס וביקש: "ְשַאל ָמה אֶּתֶּ וְנַָתָת לְַעְבְדָך לֵּב שֹמֵּ

ים ַרבִּים וְֹלא ָשַאלְָת ", ועל כך ענה לו ה': "ַעְמָך לְָהבִּין בֵּין טֹוב לְָרע ֶּה וְֹלא ָשַאלְָת לְָך יָמִּ ר ָשַאלְָת אֶּת ַהָדָבר ַהז יַַען ֲאשֶּ

ר וְֹלא ָשַאלְָת  יָך ...נֶּפֶּש אֹיְבֶּיָךלְָך עֹשֶּ י כְִּדָברֶּ יתִּ נֵּה ָעשִּ ר ָכמֹוָך ֹלא ָהיָה לְָפנֶּיָך  ,הִּ י לְָך לֵּב ָחָכם וְנָבֹון ֲאשֶּ נֵּה נַָתתִּ הִּ
יָך ֹלא יָקּום ָכמֹוָך  . (יא-, הפרק ג ,)מלכים א" וְַאֲחרֶּ

 התשוקה לדעת
"ן, או אילו מוקד ההתעניינות שלו היה אילו שלמה הצעיר היה שקוע ראשו ורובו בעשיית כסף וברכישת נדל

אויביו, הוא לא היה זוכה לחכמה. שלמה זכה לחכמה רק משום שהבקשה לחכמה ניסרה  וןצחיו ונעוצמת נתהפגב

והחכמה "סוק: בחלל עולמו משחר הווייתו. כך הבינו גם חכמי המדרש שקישרו לבקשת החכמה של שלמה את הפ
שלמה, שהדוגמה המוחשית ביותר לדברי הפסוק היא  המדרש מסביר .)איוב כח יב( "מאין תמצא ואי זה מקום בינה

 :א"ל הקב"ה ...שישב בתענית ארבעים יום, כדי שיתן לו המקום רוח חכמה ובינה, והיה משוטט ומבקש אחריה"
 ראש (.מדרש משלי )בובר( פרשה א) "הואיל ולא שאלת לא כסף ולא זהב, החכמה והמדע נתונה לך במתנה

שלמה זכה לחכמה מכוח תשוקתו הגדולה אליה, וזוהי : בערך כך סיכם זאת רבי חיים שמואלביץ,ישיבת מיר, 
 .חכמת לב המזכה את בעליה בחכמה )שיחות מוסר, תשל"א(

 התשוקה לשרת
לא היתה נעוצה בכישרונותיו, אלא בכך שהוא  הגדולהמעלתו , שגם אצל יהושע בן נון אנו מוצאים תופעה דומה

חז"ל המחישו את ההתמדה המופלאה של יהושע ותיארו . )שמות לג, יא( "לא ימיש מתוך האוהל"משרת משה, יה ה

הוא  ,יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלךכיצד אמר ה' למשה: "
" כדאי הוא שישמש את ישראל, היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות הואיל והוא שרתך בכל כוחו

  (.יד ,כארבה, במדבר )

יום, וכל כך למה?  ארבעיםכאשר עלה משה להר סיני, יהושע נטה את אוהלו למרגלות הר סיני והמתין למשה 
כדי שבבוא משה בחזרה לא יחמיץ ולא יפספס אף לא רגע אחד של לימוד מרבו. לא במקרה הכינוי לו זכה יהושע 



יכול היה  ם, באמצעותשמשמעותה כוח רצון ומוטיבציה גדולה כי אם רוחהיה בו לא שכל  .היה "איש אשר רוח בו"

 להשיג את כל תכונות ההנהגה.
אל תאמן, לא יגעתי  -אם יאמר לך אדם: יגעתי ולא מצאתי ": ונו חכמים בדבריהם המפורסמיםלכך התכוסביר ש

זו כנראה גם כוונת האמרה של חז"ל: "איזהו  .)מגילה דף ו עמוד ב(" תאמן –אל תאמן, יגעתי ומצאתי  -ומצאתי 
החכמה, ומי שניחן  ד א(. הרצון ללמוד מכל אחד משקף את הכמיהה להשגת הלומד מכל אדם" )אבות, –חכם 

 בכמיהה זו, אכן מגיע למעלה של חכם.

 והתשוקה לדעת
כדי לבחור בחתן למדן תו. אייזל חריף שביקש חתן לבסיפור חביב ואף מרגש שמשקף רעיון זה מסופר על הרב 

, סוגיה הנלמדתקושיה חזקה במסר שיעור מפולפל שהסתיים בשם פעמיו לישיבת וולוז'ין המעטירה, כדבעי, הוא 
והכריז שמי שיצליח לענות על קושייתו יהיה המועמד הראשון לשאת את בתו. כל למדני הישיבה ניסו את כוחם, 

. , ואיש מהם לא הרשים אותו בחריפותוהדף בקלילות את כל המשיבים והמתרציםזה בכה וזה בכה, אך ר' אייזל 

רך מהישיבה, שמע אחריו קול רעש גדול יצא ר' אייזל בפחי נפש לדרכו, ואחרי שהתרחק כברת דלמחרת בבוקר 
עק במלוא ריאותיו: "התירוץ, התירוץ". שמח רבי אייזל שהנה בחור ורץ כל עוד נפשו בו אחרי העגלה וצשבחור של  

המתין ור' אייזל עצר בחריקת בלמים,  לבלום, והלה הורה לעגלוןהוא כנראה מצא את התירוץ האמיתי. ר שא
, התירוץ, כל הלילה : "התירוץנושם ונושף במאמץ רב, ומלמל בקושיבשארית כוחותיו, לבחור שהגיע אליו בדריכות 

אמנם לא הגעת לשום , אמר לו רבי אייזל, "אתה תהיה חתני"אני חייב לדעת מה התירוץ לקושיה". לא ישנתי, 
תבוא עם  הידיעה כבר. ללמוד ולדעת, יותר חשוב מהידיעה עצמהעצומה תשוקה לך כזו יש זה ש תירוץ, אבל

 ]אני מניח שאפשר להוסיף: ומאז, ר' אייזל וחתנו חיים באושר עד עצם היום...[. היגיעה.

ואכן יכולים משרד אך אי אפשר להכריח אותו לשתות.  ,שוקתה לאי ניתן להוביל את הסוס כפתגם ידוע מציין 
המצוידים במיטב הציוד, לדירה נאה וכלים נאים, לאמצעים בתי ספר החינוך והמועצות המקומיות יכולים לדאוג ל

טובים, אך כל אלה אינם אלא בגדר אמצעים לעידוד הלמידה. אם לא יהיה מורים אף לוטכנולוגיים מתקדמים, 
לתלמידים רצון פנימי ללמוד, הם ילכו לאיבוד בכל הטוב השופע אליהם. גם המקלות והגזרים למיניהם: ציונים 

יועילו למי שחסרים כל לחלוחית של מוטיבציה. חשיבותם של כל אלה בעידוד הרצון לא נשים והערות, ותעודות, עו

 וחיזוק ההשתוקקות ללמידה.
זמן ומאמץ, נזכה לראות אם נצליח לעורר בלב בנינו ותלמידנו את כוחות הרצון ולחזק בהם את הנכונות להשקעת 

 נו והצלחה בעמלם.ברכה בעמל
 

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 
 

 / משה אוסי פקודי-על קצה הלשון לפרשיות ויקהל
 א. הסמלים שבעשיית המשכן 

לבד מתפישת המשכן כמקום השכינה והקרבת הקורבנות, רואים חז"ל וכמה מפרשים במלאכת המשכן מערכות 

והשנייה מזהה את המשכן וכליו כסמלים במשכן הן סמל לאדם והן את דמות העולם,  של סמלים: האחת רואה

הכוכבים. ראב"ע רואה במשכן "עולם אמצעי" הדומה לעולם העליון, והוא עומד בתווך  של גלגל המזלות ומערכת
בין העולם העליון לבין אדם שהוא "עולם קטן", וכן מתווך הוא בין האמונה ברוחניות לבין התפישה הגשמית של 

הלב המסמלים את מקור החיים, המנורה מסמלת את המוח כמקור המאיר את  המדרש רואה בארון את האדם.
הדעת והחכמה; השולחן ולחם הפנים מהווים תזכורת לאדם שיהא גופו טהור ונקי, וישים לב למה שהוא מכניס 

לפה; הקרשים הקשיחים דומים לעצמות השלד; היריעות כעטיפת המשכן מקבילות לעור האדם, וה"פרוכת" 

לסגור ולכסות",  דומה לקליפה האישית העוטפת את נפש האדם שאינה מאפשרת לו להתחבר שמשמעה "
מקום הקרבנות, מהווה אתר לחזרה בתשובה -לוקי שבו;  המזבח-לנשמתו, באשר היא מסתירה ממנו את  הניצוץ הא

בח; וחצר המשכן ולכפרת עוונות, שהרי הבהמה מוקרבת תמורתו, וצריך שיחשוב כאילו דמו נזרק על קרנות המז
היא ד' אמותיו. חז"ל מדגישים שהמשכן נעשה בדבר השם כדי שיה דומה למבנה  העולם שנברא בחסד הקב"ה, 

 ולכן ציווה ה' שהמשכן ייעשה מנדבת לב העם: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו". 
 ב. מנין יוצאת נבואה? 

מצם כמו המשכן או בית המקדש. משה חז"ל והפרשנים העלו את השאלה כיצד זה  שהאל נמצא במקום מצו

ל לצמצם עצמו בעולם הפיזי, ועל כך משיב לו הקב"ה שבעצם אין משה יודע את סוד -בעצמו תוהה כיצד יוכל הא
הצמצום; שכן ה' כביכול מצמצם עצמו במקום מיוחד, והוא  בין שני הכרובים שבקודש הקודשים; לומר לו שאין 

ל. וכפי שכותב ראב"ע: "וככה השם הנכבד -הוא סמל להימצאותו של הא ל אלא-המשכן מהווה מקום פיזי לא
ידענו כי כבודו מלא כל העולם; רק יש מקומות שיראה כוח השם בו יותר ממקומות אחרים". ועומד ראב"ע על 

ההבדל בין המציאות החומרית והמציאות הרוחנית: החומר תופס מקום, והוא תחום בתוך גבולות פיזיים, לעומתו, 

-הגוף הרוחני אינו מוגבל במקום, ואי אפשר לתארו כגוף התופס מקום. וכך המשכן הוא סמל להימצאותו של הא
ל בקרב ישראל. ראב"ע מדגיש שאחת ממטרות המשכן הוא החלת הנבואה בישראל, והיא אפשרית רק כאשר 

ו מקום להעלאת התפילות, כבוד ה' שוכן בישראל "ושכנתי בתוכם".  רס"ג מוסיף למטרה זו מטרות נוספות כמ
וכשהם רואים את הענן המכסה את המשכן הם נזהרים מהעברות ומגיעים לדרגת יראה, וכן המקום מהווה מקום 

ִּגְלֶּה העם מארצו; או בלשון  לעלייה לרגל גם לנוכרי, ובכך מתקדש שם שמים; ואם ח"ו יסור כבוד השם מעליו י
רב לא תעבור בארצם". וכמובן זהו המקום המיוחד להקרבת ראב"ע: "כל זמן שהם שומרים עבודת המקדש חֶּ 

הקורבנות, וכאשר  "יביא כופר נפש שהוא הקורבן יעביר ה' מעליו הרעות העתידות לבוא עליו". כמו כן הקרבנות 



הם המזון לא רק של האדם הבודד אלא הוא סמל לנשמת האומה, שהרי הקרבת הקרבנות מחברת את העולם 

ה" האוכלת את הקרבנותאל עם ישראל ואל ה  .מקדש, וכך מתעלה העולם על ידי "האִּשֶּ
ה'כלי יקר' מרחיב בדבר זכותו של משה להקים את המשכן עפ"י המדרש האומר "שהעולם נברא בזכות משה 

( "ויְַרא ראשית לו".        ואם דברים ל"ג כ"אלהים, בזכות משה שנקרא ראשית שנאמר )-שנאמר בראשית ברא א
כן דומה כאילו משה הקים את העולם, וכך המשכן שהיה בנוי בתבנית העולם הוקם על ידי משה, וכמו שבראשית 

 ברא העולם כך "ביום החדש הראשון הוקם המשכן"."

ְבתה בארון כן הוא הר סיני מהלךהמש כל אלה הפכו  –, ולכך הקמתו של המשכן והנחתה של התורה במקום שִּ
את עמ"י לעם ה', כפי שהובטח עוד במצרים: "ולקחתי אתכם לי לעם". הבריאה שהחלה בספר בראשית הגיעה 

להים -מ' ל"ג; "ויברך א –להים את כל מלאכתו" לעומת "ויכל משה את המלאכה" -להשלמתה ולתכליתה )"ויכל א
ל"ט מ"ג(; הבריאה החלה בעשרה מאמרות, והמצרים שלא האמינו  –את יום השביעי" לעומת "ויברך אותם משה" 

בבורא קיבלו כעונש את עשר המכות, וכנגדם קיבל עמ"י את עשרת הדברות כשכר על אומרם "נעשה ונשמע"; 
הכול עפ"י השלֵּמּות  –מה, ואז  יתרחשו בו עשרה נסים ואל השיא תגיע הבריאה, כשייבנה בית המקדש בימי של

של המספר עשר, סימן העושר )נזכור תמיד שאנחנו 'עשר'!(. ואותם עננים ו'האש האוכלת', אשר סימלו את 'חופת 

מקום ההתוועדות של ה'חתן' וה'כלה',  –הכלולות' שהיתה על הר סיני, יתמקמו כעת באופן קבע מעל משכן העדות 
ְשָכן  –התורה  –תובה' כאשר ה'כ מונחת למשמרת בארון העדות; כפי הפס' המסיים את הספר: " כִּי ֲענַן ה' ַעל ַהמִּ

יהֶּם". ובבניין בית שלישי, במהרה בימינו, תחזור  ְִּשָראֵּל ְבָכל ַמְסעֵּ ינֵּי ָכל בֵּית י ֶּה לַיְלָה בֹו לְעֵּ ְהי שוב 'חופת יֹוָמם וְאֵּש תִּ
ֶּה ְבתֹוָכּה". האש', כדברי הנביא זכר ְהי ֶּה לָּה נְֻאם ה' חֹוַמת אֵּש ָסבִּיב ּולְָכבֹוד אֶּ ְהי  יה  )ב' ט'(: "וֲַאנִּי אֶּ

 ג. מדוע נדחה מועד חנוכת המשכן?

ל מֹועֵּד" )מ' ב'(  ְשַכן אֹהֶּ ים אֶּת מִּ ש ָתקִּ אשֹון ְבאֶָּחד לַחֹדֶּ ש ָהרִּ  "ְביֹום ַהחֹדֶּ
כאן נתקבע התאריך המיוחד הזה להיות גם מועד לחנוכת בית שני,  נסתיימה הקמתו בכ"ה בכסלו )כבר –המשכן 

ֶּש" )ב' י'(, וחנכו אותו למחרת בכ ִּם  לְָדְריָו י בְִּשנַת ְשַתי יעִּ ים וְַאְרָבָעה לְַתשִּ ְשרִּ "ה בכסלו; כפי שמציין הנביא חגי: "ְבעֶּ
נאים(, ומועד חנוכתו נדחה; אך מדוע החנוכייה בכ"ה בכסלו בימי החשמו-וכן לחנוכת המזבח ולהדלקת המנורה

נדחה מועד חנוכת המשכן דווקא לא' בניסן? כי כל מטרת יציאת מצרים הייתה להשרות את השכינה בקרב העם; 
ֶּה לָכֶּם רֹאש  ש ַהז ובמעמד רם זה משחזרים את אותו ראש החודש שעליו נאמר טרם היציאה ממצרים: "ַהחֹדֶּ

ים אשֹון הּוא לָכֶּ   ֳחָדשִּ י ַהָשנָה". וכפי שמציין הרש"ר הירש: ''ההתחברות של ישראל עם הארתו של ה' רִּ ם לְָחְדשֵּ

תחל באותו יום ר"ח, שהוא תחילת השנה היהודית; והרי היה זה אותו ר"ח שהביא לראשונה את הבשורה על 
הלאומית היה גם 'ההתחדשות' התמידית והמיידית בישראל, ובאמצעות ישראל לכל באי עולם. רה"ח של התקומה 

ראש החודש של השראת השכינה, של קיום הבטחת "ושכנתי בתוכם", שרק בו הגיעה הגאולה הלאומית לכלל 
 נבחר יום זה להקמת המשכן''. –השלמתה... ומפני שבעקבות ר"ח זה מונים בנ"י את יום החודש שלהם 

 

 ונסיים בשירו של הרב יצחק הוטנר זצ"ל:
תמיד אקח לי מאש העקידה בודו / ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו /    ולנר "בלבבי משכן אבנה להדר כ 

 ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה"./ 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיחה על  – "והגדת לבנך"
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 שיחה על פסח: –שח -פה

 
מהו 'אביב' בתורה, ומה לפסח ול"חודש  .1

 האביב"?

 חודש ניסן וה"נצנים נראו בארץ".  .2

ים .3 אׁשֹון הּוא ָלֶכם   "ַהחֶֹדׁש ַהזֶה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִׁ רִׁ

י ַהָשנָה"  כמצווה מדוע קידוש החודש ניתן  –ְלָחְדׁשֵׁ

 ראשונה, ועוד בהיותם במצרים?

 -"מעשה ברבי אליעזר"  -על הארמית שבהגדה  .4

בבני ברק תוכנן מרד בר כוכבא; כיצד הייתה 

 ההסבה בימי קדם, ומה ל'צומת מסובים' ולהגדה?

כיצד  -אות את עצמו'רהרמב"ם: 'חייב אדם לה .5

אפשר לקיים מצווה זו בימינו? )אציע הצגה 

 שכתבתי לכבוד הסדר(
 ארמית או יוונית? –ה'אפיקומן' לאורך הדורות  .6

סיפורים: ר' אריה לוין ורבי לוי יצחק  3 .7

מברדיטשב, וכן סיפורו של שגריר ישראל 

 במצרים.

 על שום מה? -מימונה  .8
 משה אוסי  
10-8332111 
mosheossi@gmail.com 
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