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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  – עשו לי מקדש!' לבנות משכן בלב'
 

 ושכנתי בתוכם

פרשתנו פותחת רצף של חמש פרשיות שבהן תעסוק התורה, 

ונעסוק אנחנו כולנו, במעשה המשכן. נעסוק בציווים המפורטים, 

בתרומת העם, בבניה ובביצוע על ידי כל חכמי לב שיעשו 

'פקודי' נפרדות, -רשיות 'ויקהל' ובמלאכת הקודש. השנה כשפ

זאת אפילו הזדמנות טובה יותר ללכת עם המשכן לאט לאט, יום 

 ועוד יום, ולגלות את סוד ו'שכנתי בתוכם' ובתוכנו.

המצווה הגדולה, שמהווה כותרת לכל החטיבה הארוכה הזאת 

 :הפרשהנמצאת בקריאת 'ראשון' של 

י  ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ תֹוָכםְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ ּבְ
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 :המפורסם וכמאמר הקדמונים

בתוך כל אחד ואחד, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בתוכם ושכנתי
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לפני שניכנס לפני ולפנים, אל החצר ואל הקודש פנימה, נבקש 

 –לעסוק בשאלה היסודית שמונחת בבסיס הפרשות האלה כולן 

 הבנת מהות המשכן.

 למה לצמצם?

הקב"ה לקחת נדבה מעם ישראל, פרשתנו מתחילה בציווי של 

 מכל סוגי החומרים:

ֶבּנּו ִלּבֹו  ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ת ּכָ אֵּ רּוָמה מֵּ ל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ָראֵּ י ִיׂשְ נֵּ ר ֶאל ּבְ ּבֵּ ּדַ

רּוָמִתי ְקחּו ֶאת ּתְ ם ָזָהב ָוֶכֶסף  .ּתִ ִאּתָ ְקחּו מֵּ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַהּתְ

ת ֶלת ְוַאְרגָּ  .ּוְנחֹׁשֶ יםּוְתכֵּ ׁש ְוִעזִּ ִני ְוׁשֵּ יִלם  .ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ְועֹרֹת אֵּ

ים ּטִ י ׁשִ ים ַוֲעצֵּ ָחׁשִ ִמים ְועֹרֹת ּתְ ֶמן  .ְמָאּדָ ִמים ְלׁשֶ ׂשָ ֹאר ּבְ ֶמן ַלּמָ ׁשֶ

ים ּמִ ָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהּסַ ׁשְ ן .ַהּמִ ֹפד ְוַלחֹׁשֶ י ִמּלִֻּאים ָלאֵּ י ׁשַֹהם ְוַאְבנֵּ ַאְבנֵּ
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מצווה הקב"ה את משה ועם ישראל מהדברים הגשמיים ביותר, 

מחייבת הבנה עמוקה: ההשאלה נשאלת לבנות לו משכן. וכאן 

מדוע בכלל צריך משכן? האם אין בבניית מקום לה' משום 
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 מובא בשל"ה, באלשיך  ועוד. 2
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סתירה למושג האלוקות בכלל? הרי לא מזמן, בסוף מתן תורה, 

 הבטיח לנו הקב"ה:

יךָ  ַרְכּתִ ֶליָך ּובֵּ ִמי ָאבֹוא אֵּ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ּבְ
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 זו כל מהות הכינוי 'מקום' לה' יתברך:

הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו
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 למה ומדוע שהקב"ה, כביכול, יגביל את עבודתו למקום? 

 להתפלל דרך ה'מקום'

כדי להבין טוב יותר את השאלה לעומקה, נשתמש באחת 

אם לא העיקרית  - במשכן ובמקדשהעבודות העיקריות שהיו 

ודאי תלויים במקום. אפילו ועבודת הקרבנות. הקרבנות ב -ן שבה

'מחשבת חוץ למקומו', כשבעלי הקרבן רק העלה על דעתו 

 הוקרבהוא להקריב קרבן מחוץ למקדש, גם אם בסופו של דבר 

'פיגול'. כ נחשבאפילו מחשבה כזאת פוסלת והקרבן  –כהלכה 

היה כאשר יכול היה מדוע המקום כל כך חשוב ומגביל? מה רע 

כל יהודי להקריב את קרבנותיו ולהתקרב לה' בבמת יחיד אצלו 

 בחצר?   

ה עוד יותר לאחר חורבן בית המקדש. היום, כשאין להשאלה גד

'ונשלמה  - תשלומין' לקרבנות'מעין לנו מקדש, מהוות התפילות 

פרים שפתינו'
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ודאי ו. לכאורה, התפילה, שהיא עבודה שבלב, ב

צריכה להיות 'משוחררת' מכל מגבלה של מקום כזה או אחר. 

והנה אנחנו רואים, שלא רק שהאריכו חז"ל  והדגישו כמה 

חשובה תפילה בבית הכנסת, ב'מקדש מעט', אלא גם אדם שמכל 

ום שלא מתאפשר לו להתפלל בבית כנסת, סיבה שהיא נמצא במק

  –גם עליו מוטלת 'מגבלת המקום' 

 .היה רוכב על החמור, ירד
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תשע"ו  תרומהלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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ואם אינו יכול לירד, יחזיר את פניו )כנגד ירושלים(, ואם אינו יכול 

.להחזיר את פניו, יכון את לבו כנגד )בית( קדש הקדשים
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 האם מגבלת המקום הזו אין בה כדי לצמצם את עבודת הלב

זאת לוקחת ? זאת לא שאלה פילוסופית גרידא. שאלה הגדולה

רבים מאיתנו לא פעם למקומות רחוקים וזרים. תורות המזרח, 

למשל, מציעות עבודה רוחנית נטולת מגבלת מקום לחלוטין. אולי 

בגלל העובדה הזו היא כל כך 'קוסמת' לרבים. אין קשר לארץ, 

שאלות שהעלינו אין קשר למקום. נדמה לי שהתשובה לכלל ה

טומנת בחובה מענה לשאלות עקרוניות גדולות מאד בחיים וננסה 

 בעז"ה להבינה היטב.

 אין סוף

הקיים בעולם ההלכה והקדושה, ומאידך נכון גם  כלל חשובישנו 

בעולם הפיזיקלי הפשוט. הכלל הוא קצר: 'כל הגבוה ביותר, יורד 

ככל שאבן תיזרק ממקום יותר  –למטה ביותר'. בפיזיקה זה מובן 

גבוה, בכוחה להגיע לתנופה גדולה יותר ולמקום נמוך הרבה 

 יותר. 

הבלי גבול. גם  יותאמיתהוא ה'בלי גבול'. כלומר, הוא  הקב"ה

אני יכול לומר ש'אני אוהב אותך בלי גבול', אבל זאת תהיה 

בדיחה כיון שגם אם אני מנסה באמת לומר שהאהבה היא ממש 

חיי ובגבול של אהבתי  ותממש גדולה, היא עדיין מוגבלת בגבול

ה'בלי  -ית' מעצם היותי בשר ודם. הקב"ה, אם כן, הוא ורק הוא 

 גבול' היחיד שקיים.

'לקב"ה אין גבול' מסתיים במילים 'ולכן  המשפטפעמים רבות 

הוא יכול גם להיות למעלה מן המקום ולמעלה מן הזמן'. זה נכון, 

הקב"ה גם לא מוגבל ל'למעלה מן המקום',  –אבל עכשיו העיקר 

וכמו שאי אפשר, חלילה, להגדיר את הקב"ה במגבלות של 

במגבלות של 'למעלה 'מקום', כך חלילה לנו מלהגביל את הקב"ה 

מן המקום'. אם אני הופך אותו רק 'למעלה מן המקום' אני מורה 

בעצמי על מגבלתו ואומר שהוא לא יכול לחדור אל 'מקום', או 

בונו של עולם נמצא רק היכן שבלי גבול, אך יבמילים אחרות: ר

בגבול הוא לא יכול, חלילה. אתם יודעים איפה אנחנו יכולים 

א באמת באמת ה'בלי גבול' האמיתי? כאשר לראות שהקב"ה הו

מתחברים שני הפכים והוא מופיע בלי שום גבול ב'הכי גבול' 

שיכול להיות, כאשר ה'למעלה מן המקום' ו'המקום' מופיעים 

יש כאן עומק אדיר. כל כך הרבה פעמים לגמרי לגמרי ביחד. 

אנחנו 'בועטים' מישהו למעלה. מכירים את התופעה? מפטרים 

 אל 'למעלה מן המקום', כש'אין לנו כוח' אליו ואל דעותיו.אותו 

 הגבלות ללא גבולות

עכשיו ננסה להבין את מהות הציווי 'ועשו לי מקדש'. מצד אחד, 

שהפירוט  בל יותר ומדויק יותר ממעשה המשכןאין דבר מוג

 –מספר שמות  תחצימפרוס על פני כמעט ושל כליו העצום שלו 

ומילימטרים. מצד שני, ככל שהוא מספרים, מידות, חומרים 

מוגבל יותר ומוגדר יותר דווקא בו מתרחשות התופעות שהן 
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למעלה מן הגבול. המשנה
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רה ניסים שנעשו מספרת על 'עש 

ומדים צפופים ומשתחווים 'ע -אחד מהם היה  .לאבותינו במקדש'

'מעולם לא הסריח בשר . נס אחר המתואר במשנה הוא שרווחים'

 במקום המוגבל ביותר: ניסים שעניינם הוא אחד . אלו הםהקודש'

 ה'בלי גבול' יופיע. -

לית אתר פנוי מיניה' '-ו 'מדוע, אם 'מלא כל הארץ כבודו ,שאלנו

בכל  'הידבק ולגלות את השכינה שלו יתואם בכוחי ובעבודתי ל

זהו עומק ההסבר: ככל  ?יש צורך במגבלה של מקוםמדוע מקום, 

מתגלה ה'למעלה מן  ושםיותר שהוא מופיע במקום מוגבל 

בונו של עולם עם עולמו ירהעצמותו והתחברותו של  יהמקום', אז

' ותאוותו, כביכול, 'להיות לו דירה בתחתוניים ,מתעצמת וגדלה
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  ,

 הולכת ומתגלית.

 בלבבי מקדש אבנה

זו הסיבה העמוקה שקדושתו של המקדש גבוהה הרבה מזו של 

, 'מגבלת המקום' עוד וקדושתוהמשכן. במשכן, עם כל תפארתו 

הוא עוד נסע ממקום למקום במשך ארבעים  - לא הייתה שלמה

 –ילא עוד יותר 'מוגבל', וממלכאורה שנה ויותר. המקדש הוא 

וישנה סיבה נוספת לכך שהמקדש מקודש  ה!הרבה יותר גבו

מכל מדרגות אמנם היו  המשכןיותר: החומרים מהם היה עשוי 

חי  -אך המדרגות הגבוהות יותר  ,וחי דומם, צומח –הבריאה 

דומיננטיות בו: עורות אילים, עורות תחשים, מכסה ההיו  - וצומח

המקדש עשוי רובו ככולו לעומת זאת, עיזים, קרשים לרוב ועוד. 

והנה לנו סיבה  ,מאבנים, ממדרגת הדומם הפחותה של הבריאה

 ווקא מפאת 'מוגבלותו', כביכול..נוספת לקדושתו, ד

'ועשו לי  -' ות )או להוריד...( אותנו ה' יתקומה מבקש להעלועוד 

בונו של עולם, הרי אני מגיע למקומות ימקדש ושכנתי בתוכם'. ר

גם בלבבי העוד יותר נמוכים אפילו מאבני שיש וברזל. גם בי?! 

מקדש אבנה?? 'בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם'. זוהי המדרגה 

כי הקב"ה נותן לנו  השלישית ממתן תורה. במתן תורה נתגלה

מלמעלה, וב'משפטים' התחדש שבמצוות הגשמיות שנעשה תורה 

בפרשת אילו כאן, ו ,מלמטה 'נקבל תורה ונמליך אותו ית -

נחשפת קומה אדירה נוספת: לא רק במצוות הגשמיות,  ,'תרומה'

הגשמיות, בכסף ובזהב, בעורות ובבשמים, בכל אלה  בעצםאלא 

מנה בעולם. מגבלה על גבי מגבלה, תיכנס קדושה שאין גבוהה מ

  עד שבכל בורג, בכל קרס ובכל קרש תיכנס אלוקות.

הפתיחה לכל מעשה המשכן היא בתרומה. אך אין זו תרומה רק 

במובן של 'דוניישן', נתינת כסף, אלא תרומה במובן של 

התרוממות, של התעלות והעלאת העולם כולו למציאות הגבוהה 

, ובתוך מוגבליםחפצים  בלי גבולם ביותר שלו. עם ישראל תור

רק דרכו , שמוגבלשל מספרים ומידות, בונים מקום  מגבלות

במלוא עוזה  'אי גבוליותה'להופיע את  'יכולה הופעתו של ה' ית

 ותפארתה.
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שניהלסעודה  –'עשו לי מקדש!' לבנות משכן בלב   

 
 

 'עיקר החפץ במשכן' –הארון 

 ,לאחר 'קריאת הכיוון' בציווי 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'

מתחיל הקב"ה לצוות על פרטי הבניה של המשכן והכלים. הכלי 

הראשון, באופן טבעי, הוא הכלי היחיד הנמצא בקודש הקודשים 

 ארון העדות: –

ה  ִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ה ָוחֵּ ִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ַתִים ָוחֵּ ים ַאּמָ ּטִ י ׁשִ ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעצֵּ

ִצי קָֹמתוֹ   ָוחֵּ
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המשכן בנית מרות שעוד לא צוותה על התורה מתחילה בארון ל

עצמו, אליו יוכנסו הכלים, לא מפני שכך גם יהיה סדר הבניה, 

כפי שיעשה בצלאל בהמשך
11

, אלא מפני שבתוך הארון נמצאת 

העדות, התורה, ובכך מחדדת התורה את היות בניית המשכן 

המשך ישיר למעמד הר סיני. הרמב"ן מנסח את הרעיון הזה 

 בצורה נפלאה:

דבר ה' עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות, וצוה אותם  כאשר
על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה... 
וכרת עמהם ברית על כל זה, מעתה הנה הם לו לעם והוא להם 

להים... ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם... -לא
ינה, שהוא הארון, עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכ והנה

כמו שאמר: "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת"... 
המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו  וסוד

 בנסתר
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מפאת חשיבות  המצווה להיבנותהארון הוא, אם כן, הראשון 

עניינו. אך לא רק הארון נמצא בקודש הקודשים. מעליו מונחת 

הכרובים. מסדרי העליות, קבעו את סופה של הכפורת ועליה שני 

עליית 'ראשון' ותחילת עליית 'שני' בדיוק במעשה הכפורת. כך 

 :הפרשהמתחילה קריאת 'שני' של 

הּ  ִצי ָרְחּבָ ה ָוחֵּ ּה ְוַאּמָ ִצי ָאְרּכָ ַתִים ָוחֵּ יָת ַכּפֶֹרת ָזָהב ָטהֹור ַאּמָ  ְוָעׂשִ
13

 

הכפורת והכרובים, ישנם מפרשים שרואים בשילוב של הארון, 

ציור הממשיך את הר סיני: הארון והכפורת הם כמו ההר 

ומעליהם הכרובים כמו האש הבוערת על הר סיני בעת מתן 

הארון עוזר לנו להמשיך את  -ו נפלא, ולפי ו תיאורתורה. זה

ה'התוועדות' הגדולה של הר סיני אל תוך אהל מועד, אוהל 

 בריות חיינו.תנו בכל מדועדות הגדול ההולך אההתו

כרובים, ובמה שאנו לומדים ממנו ביחס שבין הארון לכפורת ול

 בקריאה זו, יעסוק עיוננו זה. מקבלים ממנו 'חיות'ו

 

 

                                                           
 שמות כ"ה י' 10
 שמות ל"ו ול"ז 11
 הקדמת הרמב"ן לפרשת תרומה 12
 שמות כ"ה י"ז 13

 על שום מה? –כפורת 

בפני עצמו, הכרובים  כליבקריאה מהירה נראה שהארון הוא 

לא כל כך ברור מה  באמצע אשרוהכפורת  ,בפני עצמםעומדים 

, הכפורת משמשת בתור כיסוי לארון. הארון, תפקידה. לפני הכל

, כלשון 'מין ארגז'אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו, עשוי כ

רש"י. אל תוך הארון, העשוי שלושה 'ארגזים' זה בתוך זה 

מוכנסת התורה ומעליו מונחת הכפורת ככיסוי. ראינו כבר את 

ַפְרּתָ ְוכָ ' –השורש כ.פ.ר במובן של כיסוי, למשל בבניית תיבת נח 

ִית ּוִמחּוץ ּכֶֹפר ֹאָתּה ִמּבַ 'ּבַ
14

, ובכיוון הזה הולכים מפרשים רבים. 

 כך למשל מסביר באופן נפלא ה'כלי יקר':

כסוי מלמעלה. רמז שצריך לכסות סודות התורה שלא לגלותם 

 ברבים, כי דברים שכיסה עתיק יומין אל תגלה אותם
15

   

ם חטיבה אחת, ארגז וכיסויו, ינלפי דרך זו הארון והכפורת ה

ומעליהם הכרובים, שעניינם שונה. אך אם נלך בעקבות הפסוקים 

נגלה הבנה שונה ביחס  -ונראה כיצד מדגיש רש"י את הדברים 

 שבין שלושת הלקים הללו.

ּפֶֹרת י ְקצֹות ַהּכַ נֵּ ְ ה ֹאָתם ִמׁשּ ֲעׂשֶ ה ּתַ ִבים ָזָהב ִמְקׁשָ רֻּ ַנִים ּכְ יָת ׁשְ  ְוָעׂשִ
16

 

 יר רש"י שם:ומסב

שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפרת לאחר עשייתם 

כמעשה צורפים שקורין שולדירי"ן אלא הטיל זהב הרבה בתחלת 

עשיית הכפרת והכה בפטיש ובקורנס באמצע וראשין בולטין 

 למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו

 כרוביםבמילים פשוטות: הארון הוא ארון גם ללא הכפורת, אך ה

הכפורת מהווה את הבסיס לכרובים  .הם מקשה אחת איתה

הנוצרים ממנה ומתוכה. מתוך הבנה זו מתארים חז"ל את הכפורת 

 לא רק ככיסוי, אלא מלשון גבוהה הרבה יותר:

 ולמה נקרא כפורת? שהיה מכפר לישראל
17
  

מאשר כיסוי  רתינה של הכפורת והכרובים שעליה יואז מהו עני

 לארון?

 הכרובים הופיעה''יושב 

מהם הכרובים? כשאנחנו מחפשים כרובים נוספים בתורה, אנחנו 

נזכרים מיד בכרובים שהוצבו בכניסה לגן עדן לאחר גירוש אדם 

 וחוה ממנו:

ִבים  רֻּ ֶדן ֶאת ַהּכְ ֶדם ְלַגן עֵּ ן ִמּקֶ ּכֵּ ׁשְ  ַוּיַ
18
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 גם בנביאים ובכתובים
19

'יושב -, יתואר הקב"ה פעמים רבות כ

ם, הווים הכרובים מין שומרים, מלאכיבכל מקום מכרובים'. 

נושאי השכינה. לכן פירוש רש"י אצלנו כל כך מפתיע בהסברו 

 על כרובי המשכן:

 דמות פרצוף תינוק להם
20
  

מרתק. בהמשך הפרשה, כשיוזכרו הכרובים במעשה הפרוכת, 

למשל, לא יתעקש רש"י על פרצוף התינוק שלהם, אלא יסביר 

 - משום מה -. בכרובי הארון, חשוב לרש"י שדמותם כדמות אדם

להיצמד לדברי חז"ל הללו. הכפורת והכרובים גם יחד יוצרים את 

 יק לשיאה של ה'התוועדות' באוהל מועד:המדו .הנ.צ

ר  ִבים ֲאׁשֶ רֻּ י ַהּכְ נֵּ ין ׁשְ ּפֶֹרת ִמּבֵּ ַעל ַהּכַ ָך מֵּ י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ י ְלָך ׁשָ ְונֹוַעְדּתִ

דֻּ   תַעל ֲארֹן ָהעֵּ
21

 

מהו העניין הגדול של היחידה המופלאה הזו, הכפורת והכרובים, 

 המכסים על ארון העדות?

 החיבור הגבוה מהארון –הכפורת והכרובים 

ני. במעמד הר כפי שפתחנו, ארון העדות הוא ההמשך להר סי

נתינת התורה. אך הדבר אכן הראשון הוא  - סיני קרו שני דברים

נתגלה שלמעלה למעלה, שם  –השני, והוא גדול מן הראשון 

גבוה מעל גבוה, נמצא החיבור בין הקב"ה וישראל. 'נועדתי לך 

שם'. החיבור בין הקב"ה וישראל הוא לא רק כיסוי על התורה, 

כי אם משהו גבוה אפילו ממנה. כי גם יהודי, ישראל, שנמצא 

רה, ח"ו, והיא כאילו רחוקה ממנו, גם לא בתושעכשיו טכנית 

 איתו 'אועד מבין שני הכרובים'.

פרצוף תינוק יש לכרובים. מדוע? כי הם מבטאים את החיבה של 

הקב"ה לישראל כאב לבנו קטן. את החיבור הגדול והגבוה 

 ביותר.

ישנם מדרשים המחדדים עוד את מראה הכרובים: לא רק פרצוף, 

ס ימ"ש ודומיו, כשנכנסו בטומאתם כי אם תינוק ותינוקת. טיטו

לקודש הקודשים חשבו שזה נראה כמו זנות. בטומאתם, הם 

צדקו. זה חיבור שאי אפשר להבין אותו בכלל ומיוצג לא 

באמצעות ארון העדות כי אם באמצעות הכפרות והכרובים 

 שמעליו.

ריך צ, זה ה לאחר חטא העגל ויגיד לו שזהוכשיבוא הקב"ה למש

ה רבנו יגיד לו שהוא מוכן להימחות מהתורה, מש ,להחליף עם

, אבל על החיבור הזה של הקב"ה עליה לוותראפילו הוא מוכן 

 וישראל, עליו הוא לא מוכן לוותר בשום אופן
22

. כי למעלה 

 ,עם הכרובים שעליהיחד  הכפרות,מהארון נמצאת הכפורת. 

ייחוד קב"ה וישראל שומרים על  –על התורה, כלומר  המכס

התורה לבל תהפוך יום אחד לאיזשהו מדע גדול, חלילה. ייחוד 

                                                                                               
 בראשית ג' כ"ד 18
 תהילים צ"ט א', תהילים פ' א' ועוד 19
 שמות כ"ה י"חרש"י  20
 שמות שם כ"ב 21
 429-434' עמ  טז שיחות ליקוטיעיין  22

זהו החיבור האחד והמיוחד, הנמצא בתוך קודש הקודשים ובו 

  נפתחים ציוויי המשכן.

 ארון, כפורת וכרובים. 

 חד הם' –וישראל ואורייתא  ודשא בריך הוא'ק
23
. 
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 לסעודה שלישית –'המנורה וסעודת המלך' 

 
 

 הסדר של הכלים

אך התורה במעשה המנורה,  עוסקתב'שלישי' של פרשת תרומה 

עסקה בארון ובשולחן. לפני שניכנס למנורה, לאחר שכבר רק 

 נראה לרגע את המבנה ואת הסדר בו מופיעים ציוויי המשכן.

מתחילים  –התורה פתחה בארון העדות וזה מובן ביותר 

יוצאים החוצה. מיד לאט לאט ומבפנים, מקודש הקודשים, 

אל ה'קודש', בו נמצאים שלושה כלים:  עוברתלאחר מכן היא 

חן ומזבח הזהב. מבחינת המיקום, המנורה המנורה, השול

נמצאת בדרום, סמוך יותר לקודש הקודשים והשולחן בצפון, 

מרוחק ממנו. מתוך המיקום הזה לימדונו חז"ל את ההדרכה 

 המפורסמת:

 להעשיר יצפין והרוצה, הרוצה להחכים ידרים
24

 

המנורה ובה שמן הזית מסמלת את החכמה ונמצאת בדרום, 

ערך לחם הפנים מדי שבוע, מסמל את הפרנסה עליו נ ,והשולחן

, וממוקם בצפון. אז עוד לפני שניכנס לעומק עניין המנורה

פתחה התורה בשולחן,  נשאל שאלה על סדר הדברים: מדוע

מעשה  לאעברה  יוהמרוחק יותר מקודש הקודשים ורק לאחר

 המנורה?

אליה לאחר עיון קצר  ונשובנזכור את השאלה הפשוטה הזו 

 מעשה המנורה.עצם ב

 כפתורים, פרחים ומקשה אחת

, הוא מפורט מאודתיאור מעשה המנורה הינו ייחודי: מצד אחד, 

 –עד לרמת פרטים קטנטנים כפי שלא מופיעים בשום כלי אחר 

כפתורים ופרחים, גביעים ונרות. מאידך, כגודל הפרטים, כך 

המנורה צריכה להיעשות מקשה אחת מכיכר  –אחדות הביצוע 

 מורכבת ומסובכתטהור. אין ספק, מדובר במלאכה זהב 

המצריכה אומנות רבה. אבל חז"ל לוקחים את ה'סיבוך' הזה 

 לקומה נוספת:

מאליה לפי שהיה משה מתקשה בה אמר לו  -"תיעשה המנורה" 

 והיא נעשית מאליה ה השלך את הככר לאור"הקב
25

 

לכך לא נכתב 'תעשה' אלא 'תיעשה'. המדרש ידוע, אך צריך 

אשר להבין אותו טוב. מדוע נתקשה משה במנורת הזהב יותר מ

צריכים להיות מקשה כזכור למשל, שגם הם  ,בעשיית הכרובים

 !ל, כל מעשה המשכן הוא קשה ומורכבאחת עם הכפורת? ובכל

                                                           
 ע"פ בבא בתרא כ"ה: 24
 רש"י שמות כ"ה ל"א 25

נקודה נוספת שצריכה בירור: אם בסופו של דבר משה רק ו

ה לאור ואת שאר העבודה יעשה הקב" ישליך את כיכר הזהב

מדוע יש צורך בכל פרטי הפרטים והעיטורים  - כביכול

 באריכות רבה כל כך?? מה ה'נפקא מינה' היוצאת מכך?? 

הבנת מעשה המנורה תשפוך אור על הבנה מחודשת במהות 

 המנורה כולה ותפקידה במשכן העדות.

 'וכי לאורה הוא צריך?'

הפעם הבאה שבה תוזכר המנורה באופן מיוחד תהיה בספר 

ר, בפרשת בהעלותך. שם יופיע הציווי לאהרון 'להאיר במדב

 את הנרות':

רֹות ְבַעת ַהּנֵּ נֹוָרה ָיִאירּו ׁשִ י ַהּמְ נֵּ רֹת ֶאל מּול ּפְ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהּנֵּ  ּבְ
26

 

 הגמרא במסכת מנחות מביאה מדרש ידוע:

ואם תאמר: 'לאורה אני צריך'? והלא כל ארבעים שנה שהלכו 
אלא: עדות הוא לכל באי  !?לאורוישראל במדבר לא הלכו אלא 

27 !שהשכינה שורה בישראל -עולם 
 

 

על פי המדרש הזה, המוכר יותר, באמת אין צורך במנורה 

בשבילנו, ואורה הוא רק עדות בשביל באי העולם שהשכינה 

לעומקו.  אותונפלא מאד וצריך להבין  מדרששורה בתוכנו. זה 

נותן על גבי הפחות מוכר אני מבקש לראות מדרש אולם הפעם 

המדרש הקודם הסתכלות מחודשת על כל מהות המנורה. 

 המדרש מובא במדרש רבה על ספר במדבר
28
 וזה לשונו: 

ַהֲעלְֹתךָ  ד"א 'גם חשך  ))תהלים קלט, יב כתובהאמר שה ז  -" "ּבְ

 ולנו אומר, 'לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה

ַהֲעלְֹתָך"??  אמר לו  .למלך שהיה לו אוהב ה הדבר דומה?למ"ּבְ

הלך אוהבו והתקין  .לי ע שאצלך אני סועד אלא לך ותקןהמלך תד

כיון שבא  .מטה של הדיוט מנורה של הדיוט ושלחן של הדיוט

 .באו עמו שמשין סיבבו מיכן ומיכן מנורה של זהב לפניו המלך

התבייש והטמין את כל מה  כיון שראה אוהבו את כל הכבוד

שאצלך  לךל המלך לא אמרתי "א .שהתקין לו שהיה הכל הדיוטות

ראיתי את  :אמר לו אוהבו ?למה לא התקנת לי כלום ??אני סועד

ונתביישתי והטמנתי כל מה שהתקנתי  כל הכבוד הזה שבא עמך

את כל  חייך שאני פוסל :אמר לו המלך .לך שהיו כלי הדיוטות

 י שהבאתי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלךיכל

                                                           
 במדבר ח' ב' 26
 מנחות פ"ו: 27
 פרשה ט"ו 28
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בו שיורד מלך מן ו? כתוב כתוב בבעצם זהו מדרש מופלא. מה 

מכל המלאכים שיש לו ומכל ו ,הוא רוצה לאכולהשמים ו

הוא רוצה לאכול דווקא אצל  -הבריאה הגדולה השייכת לו 

מישהו שנקרא במדרש 'אוהבו'. התואר 'אוהבו' הוא תואר 

זה דבר  'לו למלאכים, כי לאהוב את ה' יתמיוחד שלא שייך אפי

ר ליפול ואפשר ששייך אלינו ורק אלינו, כי באהבה אפש

לעלות, אפשר להידלק ואפשר כמעט להיכבות. המלך רוצה 

'לפתוח שולחן' )זוכרים את השולחן המופיע לפני המנורה...?( 

ה יש דברים אדירים עם המלאכים למעלאמנם כאן אצלנו. 

'נתאווה הקב"ה להיות לו דירה -ו וגדולים, אבל מה לעשות

בתחתוניים'
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לי בית', 'לנגב 'ללכת בנע כאן המלך רוצה? 

 . שאנו מגישים לורק את האוכל  - חומוס'

 'נתקשה משה במעשה המנורה'

', בתוך תוכם, בתחתוניים. בתוכםכל עניין המשכן הוא 'ושכנתי 

המשכן כולו נועד להשרות שכינה, והמטרה הזו באה לידי ביטוי 

בכל כלי וכלי. אבל לכל הכלים של המשכן ישנן עוד מגמות 

בשולחן זהו לחם הפנים, ובארון מונחת התורה,  –פרטיות 

הכיור משמש לנטילת ידיים ורגליים, והמנורה? איזה מגמות 

'רק בשלך אני משתמש'... -להעיד ש –שונות יש לה? רק אחת 

 להודיע לכל באי עולם שהשכינה שורה כאן, בישראל. 

לא בקושי טכני התקשה משה, אלא בדיוק במה שהסברנו 

יש גבול גם ליכולת ' – שה במעשה המנורהמשה מתק :עכשיו

עד כדי כך? האם  ', כאילו אומר משה.שלי להשרות שכינה!

 בשר ודם יכול ליצור עדות כזו??

האוהב מתקין הכל לקראת  !משל המלך ואוהבו הוא לא ייאמן

המלך וכשהמלך מתקרב קורה לו תהליך שנראה לא טוב, אך 

. הוא פתאום רואה רק הוא מביא אותו למדרגה הגבוהה ביותר

אלוקות ממש, ושמשים מסתובבים מסביבה ומנורות שמימיות 

והוא כל כך מתבייש בכל מה שהוא הכין, גדול ומפואר ככל 

שיהיה. הוא זורק את הכל ומחביא שהמלך לא יראה. זהו שלב 

לראות, אפילו לרגע אחד, את האמת  –מוכרח בדרך לאלוקות 

י הם כאין וכאפס הגדולה ולהרגיש שכל הדברים שיצרת

לעומתה, לראות תורה אלוקית ולהכניס את כל התורות 

והקונספציות שלי למגירה נעולה מפני הבושה. זהו לא 

 ובריאה. , נכונה'פרפקציוניזם', זוהי תגובה אמיתית

לא יכול לקבל שבכלים של  הואמשה מתקשה במעשה המנורה, 

 !ליצור כפתורים ופרחים של אלוקות בשר ודם ניתן

 רק בשלך אני משתמש!''

ואז יבוא המלך ויגיד לך 'אהוב, את זה בדיוק אני אוהב'. ירדתי 

משמי רום ומחברת המלאכים כי רק בשלך אני רוצה להשתמש. 

את המקום הנמוך שלך, שרק ממנו נוכל להאיר את הדיוטות 
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התחתונות ביותר, את כל הכפתורים והפרחים שבסדקי 

מה שהבאתי', יש לי מספיק המציאות. 'חייך, אני פוסל כל 

 מנורות למעלה, 'כי בשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך'.

הקב"ה מבקש ממשה ללמוד היטב על כל כפתור ופרח, בפירוט 

ואריכות גדולה, לדעת בדיוק לפרטי פרטים איך האוהב יכין 

מנורה למלך, ואז לזרוק את הכיכר לאור ומשם הקב"ה כבר 

 גלה שכינה בעולם. יסייע שאתה, בכלים שלך, ת

המנורה היא העדות, כמו עדי הקידושין שרק הם מעידים על 

 קידושי החתן והכלה.

 'עדות היא, ששכינה שורה בישראל'.
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