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 "דבס

 

 
  

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

 הקדשים שבחצר המשכןקדש 
 קדש קדשים? אומזבח 

עיקר עבודתו של משה בימי המילואים הייתה במזבח. שם הוא 

את הפר, את שני האילים. רוב הפסוקים  -הקריב את הקרבנות 

עוסקים בקרבנות ושם ליד המזבח הוא גם מקדש את אהרן 

 ואת בניו הכהנים.

 -סופה של קריאת 'חמישי' בפסוק תמוה מאד 

ר֙ ַעל ֵּ ַכפ  ים ת ְ ת ָימִִׁ֗ ְבַעַ֣ ֶדש   ש ִׁ ַח֙ ֹקַ֣ ֵֵּּ֨ ְזב  ִׁ ה ַהמ  ָ֤ ָּ֖ ֹא֑תֹו ְוָהיָ ָ ת  ש ְ ד ַ ַח ְוקִׁ ֵֵּּ֔ ְזב  ִׁ ַהמ 

ל ָ ים כ  ָדש ִֵּׁ֔ ש   ָקָֽ ָֽ ְקד ָ ַָּ֖ח יִׁ ְזב ֵּ ִׁ מ  ַע ב ַ ֵ֥ ֹגֵּ  1.ַהנ 
אנו תמיד ידענו שֹקדש הקדשים הוא החדר הפנימי שנמצא 

ילו בתוך המקדש, בו נמצא ארון העדות עם לוחות הברית, וא

המזבח החיצון נמצא מחוץ להיכל בחצר. והיאך זה נקרא כאן 

 המזבח בשם 'קדש קדשים'?!

הפרשנים הראשונים דנים בכך. האבן עזרא למשל נדחק 

  -לפרש 

 2.דש כאחד הקדשיםקֹ . קדש קדשים

היינו שהמזבח יהיה קדוש כאחד הכלים המקודשים האחרים 

'קדש קדשים'. אבל עדיין קשה על פירושו שכן מפורש כאן  -

שלא רק  -ואולי זה מה שנעשה בעומק בשבעת ימי המילואים 

 -שם בפנים, במקום שבו נמצא הארון והעדות, אלא גם בחוץ 

הוא הופך גם את  -במזבח החיצון, על ידי הקרבתו של משה 

 המזבח לקדש קדשים. ננסה להסביר את הדברים;

 התוועדות משה והקב"ה

קדשים', נשים לב כי גם קריאת  לפני שנענה ונבין מהו 'קדש

לפני סיום 'שישי' הסמוכה לפסוק שלנו, נראית קשה ותמוהה. 

סיפור המשכן ותפקיד הכהן בו במילים הגדולות הפרשה, סיום 

 -של 

ים ָֽ אֹלהִׁ ָֽ י ָלֶהָּ֖ם לֵּ יתִׁ ֵ֥ ֑ל ְוָהיִׁ ָראֵּ ש ְ י יִׁ ַ֣ נֵּ ֹוְך ב ְ תָּ֖ י ב ְ ַַ֣כְנת ִֵּׁ֔  3.ְוש ָ
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מספרת לנו התורה כי על המזבח החיצון יוקרבו קרבנות 

  -התמיד מדי יום, והיא אף מפרטת אותם 

ָּ֖ה ַעל ֲַָֽעש ֶ ֵ֥ר ת  י ְוֶזֶ֕ה ֲאש ֶ ָֽ נֵּ ִׂ֧ים ב ְ ָבש ִׁ ַ֑ח כ ְ ְזב ֵּ ִׁ ֹום  ַהמ  ם ַלי ָּ֖ יִׁ ַנֵ֥ ה ש ְ ָנָ֛ ש ָ

יד ָֽ מִׁ ָ ֵּ  ֶאת. ת  ֶבש  ַהש   ַ֣ ת֙ ַהכ ֶ ֶקר ְואֵּ ֹ֑ ַ֣ה ַבב  ֲַָֽעש ֶ ד ת  ֶאָחָּ֖ ֵֶ֥בש  ָהָֽ י ַהכ ֶ נִֵּׁ֔

ם יִׁ ָֽ ַעְרב ָ ֵ֥ין ָהָֽ ָּ֖ה ב ֵּ ֲַָֽעש ֶ ַבע . ת  ית֙ ֶרַ֣ תִׁ ָ ֶָ֤מן כ  ש ֶ ו ל ב ְ לֵּ֨ ֶלת ב ָ ן סֹֹ֜ ֹרֵּ֨ ָ ש   ְועִׁ

ד ֶאָחָֽ ֶָּ֖בש  ָהָֽ ן ַלכ ֶ יִׁ ֑ ָּ֖ין יָ ת ַההִׁ ֵ֥ יעִׁ ֶסְך ְרבִׁ ין ְונֵֶּ֕ י . ַההִֵּׁ֔ נִֵּׁ֔ ֵּ ֶבש  ַהש   ַ֣ ת֙ ַהכ ֶ ְואֵּ

סְ  ְכנִׁ ֶקר ו  ָֹ֤ ת ַהב  ְנַחֵּ֨ מִׁ ם כ ְ ֑יִׁ ַעְרב ָ ין ָהָֽ ַ֣ ָּ֖ה ב ֵּ ֲַָֽעש ֶ הת  ֲַָֽעש ֶ ֙ ת  ה  ָ יַח  כ  ַ֣ ה  ְלרֵּ ֵָּ֔ ל 

ה ַלָֽ  ֶָּ֖ ש   ַח אִׁ יֹחֵּ֔ ֶהל'. ה-נִׁ ַתח ֹאָֽ ֵ֥ ם פ ֶ יֶכֵּ֔ תֵּ י֙ד ְלֹדֹרַ֣ מִׁ ָ ת ת  י  ֹעַלָ֤ ַ֣ ְפנֵּ ד לִׁ ָּ֖ מֹועֵּ

ָֽם 'ה֑  יָך ש ָ ֶלָּ֖ ֵ֥ר אֵּ ה ְלַדב ֵּ ָ מ  ד ָלֶכ֙ם ש ֵָּ֔ ָ֤ עֵּ ו ָ ר אִׁ  4.ֲאש ֵֶּ֨
לפי הפסוקים הללו יוצא כי הקב"ה יוועד עם משה בפתח 

עים שהוא אמור להיוועד איתו בפנים, מעל האהל, אולם אנו יוד

 בין הכרובים! -הארון 

ובכלל מדוע בכלל מופיעה כאן פרשת התמיד? היא לא שייכת 

, יחד עם כל קרבנות 5אנו נקרא אותה שוב בספר במדבר -לכאן 

 הציבור והחגים!

 ?קודש פלוס

הדברים הם גיוואלד. נתחיל במשפט מדהים של מרן הרב קוק 

שואל מהו ההבדל בין קדש לקדש הקדשים? האם זצ"ל. הוא 

 'קדש הקדשים' הוא 'קדש פלוס'? הוא יותר קדוש?

פירוש  ולפיודבר עמוק מאוד  6הרב מסביר באורות הקדש

המילה ֹקדש הוא דבר נבדל, כמו שאדם מקדש אישה ואומר 

  -לה 

 7..הרי את מקודשת לי.

ומותרת  'שאת נבדלת מכל העולם ואסורה עליו -והכוונה היא 

רק לי'. קדש הוא נבדלות. 'קדש' הכוונה היא שיש עולם של 

חול ועולם נפרד של קודש והם נבדלים זה מזה. לעומת זאת 

קדש הקדשים הוא המקום בו מתגלה שגם החול בתוך 

, כי הדבר היחיד שמחזיק את כל הקיום תוכיותו גם הוא קודש

וחלילה הוא הקודש. לשם מאד מסוכן להיכנס כי אם אדם חס 

 ח'.-עי' במדבר, כ"ח, א' 5
 אורות הקדש חלק א', עמ' ס"ד. 6
 נוסח קידושי אשה. 7

 תשע"ח התצו -שיעור יומי בפרשת השבוע 

 

 'מה למעלה'
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ישכח להבדיל בין הקדש לבין החול הוא יכול להגיע למקומות 

קשים מאד ר"ל. כבר היו לנו בהיסטוריה מעין אלו שטעו וטענו 

 8שהם חיים כל כולם רק בקודש הקדשים.

רק פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים, נכנס הכהן הגדול לפני 

'רבש"ע, אל  -ולפנים, אל קדש הקדשים, ומבקש מהקב"ה 

נה אל החטאות, פנה לתלאות', ואז מתגלה שגם הזדונות תפ

יכולים להתהפך לא רק לשגגות אלא אף לזכויות, ושם 

 בין החול לבין הקודש. קדש הקודשים. 'מתיישבות הסתירות'

 לגלות בכל יהודי את קדש הקדשים

תפקידו של משה, שאיננו כהן, בשבעת  -עכשיו נחזור למזבח 

ת הכל ולגלות שבשבעת ימי ימי המילואים הוא למשות א

המילואים הופך המזבח החיצון, אליו אנו מביאים את כל 

לקדש הקדשים. ורק  -החטאים שלנו, את החטאת ואת האשם 

לאחר שבעת ימים אלו יכול הקב"ה לדבר עם משה פתח אהל 

, שמגלה -חיצון מועד, לאחר שמשה עובר את המזבח ה

שכל יהודי הוא קדש קדשים. אז יוכל משה להיכנס  המזבח,

ולשמוע מבין הכרובים איך קדש הקדשים מופיע באופן הכי 

 עליון שלו.

ז' באדר נולדה בכל יהודי ויהודי בחינת -ז' באדר מת משה וב-ב

אנו לא יכולים להיכנס מבעד לפרוכת אל הארון פנימה  9משה.

אנחנו כן יכולים  אבל -והקב"ה לא נועד אתנו מבין הכרובים 

 להגיע ולראות את המזבח ולגלות שזהו קדש הקדשים.

מעתה נבין כי פרשת קרבן התמיד הוצמדה לכאן כדי לגלות 

אנו, את  –שאת מה שמגלה הכהן הגדול רק פעם אחת בשנה 

כיפורי המזבח הזה, עושים יום יום עם מחצית שקל תרומה. 

את האבנים מתרוממים ומרוממים את עצמנו ואת הגשמיות, 

כל יהודי הוא כי  -ואת העצים, והמזבח נהיה קדש קדשים 

 קדש קדשים.
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