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פרשת תרומה
שיעורו השבועי של מו"ר הרב שמעון כהן שליט"א

בס"ד אדר תשע"ה  גליון 85

משכן ה'  -שכינה בישראל
ראשי פרקים:
ושכנתי בתוכם  ספר הגלות והגאולה  האבות הם המרכבה  סדר הציוויים
בפרשות הציווי מול פרשות הקיום  איך עלה בדעתו של משה לשנות ?  קידושין
ונישואין  -מעמד הר סיני ובנין המשכן  חיים עם ריבונו של עולם  דירה למעלה
ודירה למטה  שבעה צדיקים הורידו שכינה לאחר שנסתלקה  מחוט ועד שרוך
נעל  בא אברהם אבינו ותפר את הקרע  ארון ברית ה'  -כיסא כבוד ומרכבה
מקורות עיקריים:
אלשיך שמות כה ,ח  אור החיים שם  הקדמת הרמב "ן לספר שמות  רמב "ן
בראשית יז ,כב  ברכות נה ע "א  הגר "א ,ביאורי אגדות ברכות נה ע "א אות ז 
רמב"ן שמות כה ,ב  מהרש "א חידושי אגדות כתובות ז ע "ב  מדרש תנחומא
בחוקותי ג  בראשית רבה יט ,ז  סוטה יז ע "א  העמק דבר בראשית יד ,כג 
רמב"ן שמות כה ,כא

ושכנתי בתוכם
פרשת תרומה היא הפרשה הראשונה מבין פרשיות המשכן .הציווי על המשכן הוא בעצם ציווי על המשך
השראת השכינה שהתגלתה על הר סיני .התורה פותחת בציווי על תרומת המשכן ,תרומה שבסופו של דבר
מטרתה "וְ עָ ׂשּו לִ י ִמ ְק ָדׁש וְ ָׁשכנ ְִתי בְ ת ֹו ָכם" .1ישנה דרשה נפלאה שנשמעת כמו דרשת חז"ל' ,ושכנתי בתוכם'
 ולא 'בתוכו' ,ללמדנו שבנין המשכן נועד לשם השראת שכינה באומה .הרעיון מופיע לראשונה אצלהאלשיך הקדוש ,2וזו לשונו:
"שמעתי לומדים מכאן כי עיקר השראת שכינה באדם הוא ולא בבית ,מאומרו 'בתוכם'".
וכך כותב גם "אור החיים" הקדוש שם:
"'ושכנתי בתוכם'  -ולא אמר 'בתוכו' ,לומר שהמקום אשר יקדישו לשכנו יהיה בתוך בני
ישראל".

ספר הגלות והגאולה
הרצון האלקי 'לעשות לו דירה בתחתונים' ולהשכין שכינתו בתוכנו דורש הסבר והעמקה .כיצד באה לידי
ביטוי הנוכחות האלקית בתוכנו ומה משמעותה?
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שמות כה ,ח.
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אלשיך שמות כה ,ח.
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הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות עומד על התהליך הרוחני שעובר על האומה בפרקי הספר ,ובדבריו שופך
מעט אור על סוגיה עמוקה זו של השראת השכינה באומה ,וזו לשונו:
"השלים הכתוב ספר בראשית שהוא 'ספר היצירה' בחידוש העולם ויצירת כל נוצר
ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע
כל עתיד לבא להם".
לפי הרמב"ן התהליך שעברו אבות האומה הוא בעצם סימני דרך היסטוריים וקריאת כיוון עתידית לכל
ההיסטוריוסופיה של האומה הישראלית " -כל מה שאירע לאבות סימן לבנים".3
"ואחרי שהשלים היצירה התחיל ספר אחר בענין המעשה הבא מן הרמזים ההם ונתיחד
'ספר ואלה שמות' בענין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו ,ולכן חזר והתחיל
בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה ,בעבור כי ירידתם שם הוא
ראשית הגלות כי מאז הוחל".
ספר שמות הוא 'ספר הגלות והגאולה' ,יש כן שני תהליכים ,תהליך של גלות ותהליך של גאולה.
"והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו .וכשיצאו
ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים
במדבר ,וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם
 אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוק עלי אהליהם והם הם המרכבה ,ואז נחשבוגאולים ,ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד".
ניתן היה לחשוב שברגע שיצאנו ממצרים באה הגאולה השלמה ,אבל זו טעות חמורה ,זה לא נכון ,כי אמנם
יצאנו מבית עבדים ,אמנם התנתקנו מהמקום הזה שנקרא מצרים ,אבל עדיין שם 'גולים' נקרא עלינו.
תהליך הגאולה מתחיל אמנם עם היציאה ממצרים ,אבל הוא לא נגמר שם ,אחר כך באה קריעת הים ,שגם
היא שלב מופלא ביותר ,אבל גם היא עדיין לא הגאולה בעצמה ,גם היא רק חלק מהתהליך .אחר כך בא
מתן תורה ,שהוא ללא ספק מעמד נורא הוד ששינה את המציאות כולה ,אבל גם הוא עדיין לא הגאולה
בעצמה ,הגאולה בעצמה באה מתי? כשעשו ישראל את המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם.

האבות הם המרכבה
ממשיך הרמב"ן ואומר:
"וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם ,אז
שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוק עלי אהליהם והם הם המרכבה ,ואז נחשבו
גאולים ,ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד".
השראת השכינה שעל ידי המשכן מחזירה אותנו אחורה ומרוממת אותנו אל האבות הקדושים .זו אמירה
שצריך להבין אותה לעומקה ,ולצידה צריך להבין מה משמעות המילים 'הם הם המרכבה'.
ֹלקים אֲ בָ ל ָׂש ָרה ִא ְׁש ְתָך
בפרשת לך לך מבטיח הקב"ה לאברהם שיהיה לו בן שימשיך את דרכו" ,ויֹאמֶ ר אֱ ִ
4
יתי ִאת ֹו לִ בְ ִרית ע ֹולָם לְ ז ְרע ֹו ַאחֲ ָריו"  ,ובחתימת הדיבור
את אֶ ת ְׁשמ ֹו י ְִצחָ ק והֲ ִקמֹ ִתי אֶ ת בְ ִר ִ
ֹילֶדֶ ת לְ ָך בֵּ ן וְ ָק ָר ָ
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ֹלקים מֵּ על ַאבְ ָרהָ ם"  ,ורש"י מבאר:
האלקי נאמר" :ויְכל לְ דבֵּ ר ִאת ֹו ויעל אֱ ִ
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רמב"ן בראשית יב ,ו.
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בראשית יז ,יט.
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"מעל אברהם  -לשון נקיה הוא כלפי שכינה ,ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום".
כלומר הכתוב כאן רומז למדרגה עליונה ביותר ,כשהקב"ה דיבר עם אברהם אבינו הוא היה אתו ביחד ,הוא
היה ממש נוכח אצלו .אברהם אבינו הוא 'מרכבתו של מקום' ,הוא מחבר בין שמים לארץ .עד שירדה
נשמתו הגדולה של אברהם אבינו לעולם ,הקב"ה היה כביכול 'מנותק' ,לא היתה לו דירה בתחתונים.
המציאות היתה כל כך מקולקלת עד שנראה היה כאילו ח"ו אין לריבונו של עולם רלוונטיות בתוך
המציאות .והנה מופיעה נשמתו של אברהם והופכת את הקב"ה להיות רלוונטי .וכך מבאר הרמב"ן 6שם:
"ויעל אלקים מעל אברהם  -לשון כבוד כלפי המקום ,ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של
הקדוש ברוך הוא .לשון רש"י .אבל לשונם בבראשית רבה (מז ,ו) :האבות הן הן המרכבה,
ירמוז למה שכתוב' :תתן אמת ליעקב חסד לאברהם' (מיכה ז ,כ)' ,ופחד יצחק היה לי'
(בראשית לא ,מב) .והמשכיל יבין".
ה'משכיל' בלשונו של הרמב"ן הוא מי שזכה להיכנס בשערי הסוד של פרד"ס התורה ,כלומר מדובר במדרגה
שבה רב הנסתר על הגלוי ,ובזה אין לנו יד ורגל .עם כל זה מחובתנו לנסות להבין מעט מן המעט ,עד היכן
שידנו מגעת.
האבות הקדושים היו בעלי מידות נעלות ,אברהם אבינו היה בעל חסד ,יצחק הביא לידי ביטוי את מידת
הגבורה ויעקב היה איש אמת .כל אחד לקח אחת ממידותיו של הקב"ה ויישם אותה כאן בעולם הזה.
אברהם אבינו לקח את מידת החסד והפך את העולם כולו להיות עולם של חסד ,כל אורח שהיה מתארח
אצל אברהם אבינו היה מקבל שיעור בהכרת הטוב ,אברהם אבינו היה פונה אל אורחיו ואומר להם:
אכלתם ושבעתם וכעת אתם מבקשים להודות לי ,עד שאתם נותנים לי הודאה תנו הודאה למקום ברוך
הוא ,הלוא כל מה שנתתי לכם ,הכל ניתן לי ממנו יתברך.
הקב"ה ,כולו חסד ,כולו גבורה וכולו אמת ,המידות כולן נמצאות בו ,אבל כדי שהמידות האלקיות תהפוכנה
להיות חלק מההויה הציבורית שלנו ,אנו זקוקים לנשמות מופלאות שמסוגלות להיות 'מרכבה לשכינה'.

סדר הציוויים בפרשות הציווי מול פרשות הקיום
הגמרא במסכת ברכות 7אומרת:
"אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :בצלאל ,על שם חכמתו נקרא.
בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :לך אמור לו לבצלאל ,עשה לי משכן ארון
וכלים ,הלך משה והפך ,ואמר לו :עשה ארון וכלים ומשכן.
אמר לו :משה רבינו ,מנהגו של עולם  -אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים,
ואתה אומר :עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה  -להיכן אכניסם? שמא כך
אמר לך הקדוש ברוך הוא :עשה משכן ארון וכלים.
אמר לו :שמא בצל אל היית וידעת!".
מי שמתבונן בפרשות שעוסקות בציווי על מבנה המשכן (תרומה ותצווה) ומעמיד מנגד את פרשות הקיום
(ויקהל ופקודי) ,מהר מאוד שם לב להבדל שקיים בסדר הציוויים ,פרשות הציווי פותחות בציווי על הארון
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בראשית יז ,כב.
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רמב"ן בראשית יז ,כב.

7

ברכות נה ע"א.
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הממוקם בקודש הקדשים ,יוצאות אל הקודש בו השולחן והמנורה ,עוברות לירעות העוטפות את ההיכל
ולאחר מכן לקירות הבית  -הקרשים ומרכיביהם וכו'.
לעומתן פרשות הקיום עוסקות במבנה תחילה  -ביריעות העוטפות את המשכן ,לאחר מכן בקרשים
ומרכיביהם ,בפרוכת ובמסך ורק לאחר מכן בארון שבקודש הקדשים ,בשולחן ,במנורה ובמזבח הקטורת
שבקודש וכו'.

איך עלה בדעתו של משה לשנות?
חז"ל 8לומדים מסדר הכתובים על דו שיח מופלא שמתנהל כאן בין בצלאל למשה רבנו .עומד בצלאל מול
רבם של ישראל ואומר לו :יש לי הרגשה ששינית את הסדר" ,שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא :עשה
משכן ארון וכלים"? משה רבנו מתבונן בבצלאל אחוז התפעלות ושואל אותו :איך אתה יודע ,כיצד נודע לך
מה היה דבר ה' אלי? כנראה כשימך כן אתה 'בצל א-ל' ,אתה יודע לכוון לדבר ה'.
הקושיה הגדולה שקשה על מדרש חז"ל כאן ,היא :איך עלה בדעתו של משה ,רבן של ישראל ,לשנות ממה
שהקב"ה אמר לו?
הגאון מוילנא 9עומד על שאלה זו ומשיב:
"חס ושלום שיהפוך משה רבנו ע"ה דברי אלקים חיים .ועוד ,שהרי ציוה ה' לו בפרשת
תרומה בצוואה ארון וכלים ומשכן ,אלא שהתכלית הוא קודם במחשבה שהוא התורה,
ואחרון במעשה ,וכמו שכתוב בריש התיקונים ,ולכן סידר לו ה' יתברך בלימוד הארון
וכלים קודם ,אבל כוונת ה' שיעשה בצלאל להיפוך ,וכמו שכתוב בפרשת ויקהל במעשה,
ומשה אמר דברי ה' ובצלאל הבין הכוונה".
השאלה שעומדת כאן על הפרק היא :מהי התכלית ומהו האמצעי ,האם התכלית היא התורה או שהתכלית
היא המשכן? משכן ,זה בית שבו תהיה השראת שכינה ,אבל מה שמייצר את השראת השכינה הזו ,זו
התורה ,לכן הארון הוא השורש והנשמה של המשכן ,כי בתוך הארון נמצאים לוחות הברית ,ומשם הכול
מתחיל .אם כן כשהקב"ה מצווה את משה על העשיה ,הארון מופיע בסוף ,וכשמשה רבנו מדבר ,הוא
מקדים את הארון בגלל מעלתו .לאחר מכן ,כשבצלאל שואל את משה אם כך הוא גם סדר העשיה ,אז משה
רבנו מסכים אתו שהסדר המעשי הוא  -משכן ורק אחר ארון ושאר כלים ,אבל לפני שמגיעים לסדר המעשי
יש צורך בסידור רוחני ,שיבהיר לכל שעיקר עניינו של המשכן הוא תורת ה' השוכנת בתוך ארון ברית ה' ,זה
לב ליבו של בית המקדש .ובלשונו של הרמב"ן:10
"והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון ,כמו שאמר' :ונועדתי
לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת' (שמות כה ,כב) ,על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי
הוא מוקדם במעלה ,וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו ,ויורו על ענין
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ברכות נה ע"א.
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הגר"א ,ביאורי אגדות ברכות נה ע"א אות ז.

רבי אליהו קרמר (הגאון מוילנא) (ליטא) ,הת"פ-התקנ"ח  -מגדולי חכמי התורה בישראל .שלט בכל מקצועות התורה
ובשאר חכמות .בקיאותו וידענותו העצומה זיכו אותו בכינוי "הגאון מוילנא" .על אף שלא החזיק במשרה רשמית כלשהי ,קנה
לו מעמד של מנהיג חשוב בדורו ובדורות הבאים אחריו .כתביו לא ראו אור בחייו אך לאחר מותו נדפסו כשבעים ספרים
המיוחסים לו ,וביניהם :פירוש למשנה ,פירושים לזוהר ,תיקונים לספר יצירה ולספרא דצניעותא ,פרשנות לתנ"ך ,הגהות
לש"ס ,לתוספתא ,ל"שולחן ערוך" ועוד.
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רמב"ן שמות כה ,ב.
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המשכן שבעבורם נעשה .אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת
מכסהו (שמות לה ,יא) ,וכן עשה בצלאל (שמות לו ,א) ,לפי שהוא הראוי לקדם במעשה".
המשכן הוא בית של השראת שכינה והקב"ה משרה את שכינתו דרך התורה .אם כן כאמור הארון הוא
המהות ,הוא קודם לכל כי הוא שורש הכול.

קידושין ונישואין  -מעמד הר סיני ובנין המשכן
כשהקב"ה משרה את שכינתו במשכן ,הוא יורד אלינו ונמצא אתנו ,כי הוא רוצה שתהיה לו שייכות לעולם
הזה .כשאדם נושא אישה ,לפני מעשה הקידושין מברך מסדר החופה ברכת בורא פרי הגפן וברכת
האירוסין ,ומורה לחתן לפנות אל הכלה ולומר לה' :הרי את מקודשת .'...לאחר קריאת הכתובה באות שבע
ברכות הנישואין.
בימי קדם טקס הקידושין היה נפרד מטכס הנישואין ,בתום טכס הקידושין היתה האישה חוזרת לבית אביה
ורק לאחר זמן היו מקיימים את טכס הנישואין בו היה החתן מביא אליו הביתה את הכלה וחי אתה חיים
משותפים .כלומר בשלב הקידושין הכלה רק מקודשת לו ומיוחדת לו ,אבל הוא עדיין לא חי אתה חיים
משותפים .קידושין ונישואין הם שני דברים שונים ,אמנם היום אנחנו עושים הכול ביחד ,באותו לילה,
אבל פעם לא נהגו כך ,בין הקידושין לנישואין הפרידו שנים עשר חודשים .בחודשים אלה היה החתן דואג
לצרכי הבית  -מקרר ,מכונת כביסה ,וכדו' ,והכלה היתה דואגת לשמיכות ,כריות ,מגבות ,וכדו' .אחרי שכל
אחד היה דואג לִ ְצב ֹור את חלקו ,היו מביאים הכול למקום אחד ובונים בית.
המהרש"א 11בחידושי אגדות למסכת כתובות עומד על משמעות המילים "מקדש ישראל על ידי חופה
וקידושין" ,החותמות את ברכת האירוסין ,וכותב:
"יש לפרש דמסיים בה הכי על פי מה שכתוב בכמה דוכתין ִד ְמי ֹון ישראל לגבי הקדוש
ברוך הוא כאישה לבעלה ,וזה שאמרו דהוא מקדש לו גם כן עמו ישראל בדוגמא זו
בקידושין שהיא נתינת התורה ,כמו שכתוב :אל תקרי 'מורשה' אלא מאורסה ,ובחופה
הוא יחוד שכינתו במקדש עמנו ,וכמו שדרשו' :ביום חתונתו'  -זה מתן תורה' ,וביום
שמחת לבו'  -זה יום שנתחנך המשכן ,ודו"ק".
כלומר לא רק החתן מקדש את הכלה אלא גם הקב"ה מקדש את עמו ,וכשם שהחתן מקדש את הכלה בשני
שלבים  -חופה וקידושין ,כך הקב"ה מקדש את ישראל בשני שלבים  -מעמד הר סיני ובנין המשכן.

חיים עם ריבונו של עולם
השלב הבא הוא חיי נישואין ,הבעל והאישה גרים יחד בבית אחד  -הם עושים ספונג'ה ביחד ,מוריקים את
הזבל ביחד ,עושים כביסה ביחד ...חיים ביחד! וכשם שהאיש חי עם אשתו כך ישראל חיים עם ריבונו של
עולם ,עם ישראל פועל עם אלקיו  -אנחנו מנקים את העולם ביחד ,מוריקים את הזבל העולמי ביחד
ודואגים לטהרה העולמית יחד - ...זוהי 'השראת שכינה'!
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מהרש"א חידושי אגדות כתובות ז ע"ב.

רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס (פולין) ,השט"ו-השצ"ב  -מפרשני התלמוד ,כיהן כראש ישיבה בלובלין ושימש כאב"ד
בקהילות שונות .כתב חידושי הלכות (בעיקר על דברי בעלי התוספות) וחידושי אגדות על התלמוד וכן תשובות הלכתיות
בנושאים שונים.
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הקב"ה שּותף בכל המטלות האנושיות ,בכל פעולה ממשית שאנחנו עושים הקב"ה אתנו .אין דבר שאנחנו
עושים לבד ,הקב"ה מסדר ומנהיג את העולם ומשתף אותנו במפעל האלקי.

דירה למעלה ודירה למטה
גם כשבעל ואישה הולכים לקניות ביחד או יושבים לאכול ארוחת ערב ביחד ,זו 'השראת שכינה' .זו בדיוק
אותה סוגיה ,אלא שצריך להבין יותר מה המשמעות של זה כלפי שמיא ,איך ניתן להבין שהקב"ה פועל
במציאות ביחד אתנו?
חז"ל אומרים במדרש תנחומא:12
"'אם בחקתי תלכו'  -מה כתיב שם? 'ונתתי משכני בתוככם'  -אם תקיימו מצוותי מניח
אני את העליונים וארד ואשכון ביניכם ,שנאמר 'ושכנתי בתוך בני ישראל' ,שעל מנת כן
יצאו ממצרים ,שיעשו את המשכן ותשרה שכינה ביניהם ,שנאמר' :וידעו כי אני ה'
אלקיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם' ,ואם יעשו רצוני  -אין שכינתי
זזה מביניהון .למה? אמר רבי אמי :נתאווה הקדוש ברוך הוא כשם שיש לו דירה למעלה
שיהא לו כך דירה למטה ,שכך הוא אומר לאדם הראשון ,אם זכית כשם שאני מלך על
העליונים כך אעשה אותך מלך על התחתונים ,שנאמר' :ויקח ה' אלקים את האדם'".
כשישראל הולכים בחוקותיו של הקב"ה אז הקב"ה עוזב כביכול את ממלכתו ,ובא לגור אתם כאן בעולם
הזה ,וכשישראל נוטים ח"ו מן הדרך ,הקב"ה לא יכול לגור אתם.
לאור זאת אנו מבינים שחטאו של אדם הראשון היה בבחינת גט כריתות שהאנושות נתנה לריבונו של
עולם ,וכך כל נפילה ונפילה שמתחוללת כאן בעולם הזה ,גורמת לריחוק שכינה ,ומנגד ,כל מעשה טוב
שנעשה כאן בעולם ,מביא לתוספת השראת שכינה.

שבעה צדיקים הורידו שכינה לאחר שנסתלקה
חז"ל מתארים כיצד בדורות ראשונים היה העולם שרוי בתהליך מתמשך של נסיגה נוראית ,נפילה אחר
נפילה ,עד שבא אברהם והתחיל תהליך של שיבה ,וזו לשונם:13
"'וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן לרוח היום'... ,אמר רבי אבא בר כהנא' :מהלך'
אין כתיב כאן ,אלא 'מתהלך'  -מקפץ ועולה ,עיקר שכינה בתחתונים היתה ,כיון שחטא
אדם הראשון  -נסתלקה שכינה לרקיע הראשון ,חטא קין  -נסתלקה לרקיע השני ,דור
אנוש  -לג' ,דור המבול  -לד' ,דור הפלגה  -לה' ,סדומיים  -לו' ,ומצרים בימי אברהם  -לז'.
וכנגדן עמדו ז' צדיקים ,ואלו הן :אברהם יצחק ויעקב ,לוי קהת עמרם משה ,עמד
אברהם והורידה לו' ,עמד יצחק והורידה מן ו' לה' ,עמד יעקב והורידה מן הה' לד' ,עמד
לוי והורידה מן הד' לג' ,עמד קהת והורידה מן הג' לב' ,עמד עמרם והורידה מן הב' לא',
עמד משה והורידה מלמעלה למטה".

מחוט ועד שרוך נעל
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מדרש תנחומא בחוקותי ג.
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בראשית רבה יט ,ז.
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הראשון שנמנה ברשימת ְמקרבי השכינה הוא אברהם אבינו שהתייחד במידת החסד .לאחר ששב אברהם
ממלחמתו במלחמת המלכים והשבתו את לוט ואת כל הנפש והרכוש של מלכי הכיכר ,התברך על ידי מלכי
צדק מלך שלם .מששמע מלך סדום את הברכות שהתברך אברהם מפיו של מלכי צדק ,החליט להעניק לו
את הרכוש ,אך אברהם סרב בתוקף לקבל טובת הנאה כלשהי ונשבע לפני ה' שלא יקח דבר "ויֹאמֶ ר ַאבְ ָרם
ָארץִ .אם ִמחּוט וְ עד ְׂשרוְֹך נעל וְ ִאם אֶ קח ִמכָל אֲ ֶׁשר
אֶ ל מֶ לְֶך ְסדֹם הֲ ִר ֹמ ִתי י ִָדי אֶ ל ה' אֵּ ל עֶ לְ יוֹן קֹ נֵּה ָׁשמיִם וָ ֶ
לְָך" .14חז"ל 15עומדים על ייחודו של הביטוי 'אם מחוט ועד שרוך נעל' ומבארים שביטוי זה רומז לפתילי
התכלת של הציצית ולרצועות התפילין ,וזו לשונם:
"דרש רבא :בשכר שאמר אברהם אבינו 'אם מחוט ועד שרוך נעל' ,זכו בניו לב' מצות:
חוט של תכלת ,ורצועה של תפלין.
בשלמא רצועה של תפלין ,דכתיב' :וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך' ,ותניא ,רבי
אליעזר הגדול אומר :אלו תפלין שבראש ,אלא חוט של תכלת מאי היא?
דתניא ,היה רבי מאיר אומר :מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה
לים ,וים דומה לרקיע ,ורקיע דומה לכסא הכבוד ,שנאמר' :ויראו את אלקי ישראל ותחת
רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר' ,וכתיב' :כמראה אבן ספיר דמות
כסא'".
בזכות צדקותו והסתפקותו במועט זכה אברהם להגיע עד השורש העליון ,עד כסא הכבוד .אברהם אבינו
מגיע לכך על ידי ויתור על הרכוש ולא על ידי עצימת עיניים והתנענעות ,ללמדנו שמה שמביא להשראת
שכינה ,זו הדאגה לתקינות החיים האנושיים הפשוטים.

בא אברהם אבינו ותפר את הקרע
באופן אחר מבאר הנצי"ב 16את משמעות הביטוי:
"עיקר השכר הוא בשביל זה הלשון 'אם מחוט ועד שרוך נעל' ,שנכלל בחין ערך שפתים
הללו חסידות גדולה .והענין ,דאיתא בבראשית רבה (לט ,ג)' :אחות לנו קטנה' (שיר
השירים ח ,ח)  -זה אברהם אבינו ,שאיחה את כל באי עולם .בר קפרא אומר :כזה שהוא
מאחה את הקרע .עכ"ל .והוא על פי דאיתא עוד שם (יט ,ז) :עיקר שכינה היתה
בתחתונים ,כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה וכו' עד שבא אברם אבינו והחל להורידה,
עיין שם באורך .נמצא תכלית שלימות הבריאה היתה שיהיו מחוברים שמים וארץ
בהשגחה על פי המעשים ,אלא שנקרע על פי החטא ובא אברם אבינו ותפר את הקרע,
וממילא איחה בזה את כל העולם."...
עם החוט הזה אברהם אבינו קושר שמים וארץ ,ואתו זוכים בניו להטיל פתיל תכלת בציציותיהם .אחרי
אברהם בא יצחק והוסיף קומה נוספת של השראת שכינה ,ולבסוף" :עמד משה והורידם מלמעלה למטה,
כדכתיב' :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'" ,משה רבנו מסיים את המלאכה על ידי בניית המשכן ומביא
להשראת השכינה בדרגה הגבוהה ביותר.
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בראשית יד ,כב-כג.
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סוטה יז ע"א.
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העמק דבר בראשית יד ,כג.
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ארון ברית ה'  -כיסא כבוד ומרכבה
מכאן אנחנו מגיעים לכלי המשכן ,הכלי הראשון שאנו מצווים על הכנתו בפרשה ,הוא ארון ברית ה' .על
הפסוק "וְ נָת ָת אֶ ת הכפֹ ֶרת על הָ ָארֹן ִמלְ מָ ְעלָה וְ אֶ ל הָ ָארֹן ִת ֵּתן אֶ ת הָ עֵּ דֻ ת אֲ ֶׁשר אֶ ֵּתן אֵּ לֶיָך" 17אומר הרמב"ן:
"כי בעבור שיצוה בכרובים להיותם פורשי כנפים למעלה ,ולא אמר למה יעשם כלל ,ומה
שישמשו במשכן ,ולמה יהיו בענין הזה ,לכך אמר עתה 'ונתת הכפרת עם כרוביו' ,שהכל
דבר אחד על הארון מלמעלה ,כי 'אל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך' ,כדי שיהיה
לי כסא כבוד ,כי אני אועד לך שם ואשכין שכינתי עליהם' ,ודברתי אתך מעל הכפרת
מבין שני הכרובים' ,בעבור שהוא על ארון העדות".
מכיון שה' ציוה בפסוק הקודם שהכרובים יהיו פורשי כנפיים למעלה ,ולא הודיע למה יש לעשותם בכלל,
ולְ מה ישמשו במשכן ,ולמה יש לעשותם פורשי כנפים ,לכן הודיע ה' בפסוק זה 'ונתת את הכפורת' עם
כרוביו ,כי הכפורת והכרובים הם דבר אחד .וכיוון שבתוך הארון מונחים הלוחות ,הרי שהארון הוא בעצם
כסא כבוד לשכינה.
"והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל שאמר' :היא החיה אשר ראיתי תחת אלקי
ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה' (יחזקאל י ,כ) ,ולכך נקרא 'יושב הכרובים'
(שמואל א' ד ,ד) ,כי היו פורשי כנפים להורות שהם המרכבה נושאי הכבוד ,וכמו
שנאמר' :ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה'' (דברי
הימים א' כח ,יח)".
יש כאן כיסא כבוד ויש כאן מרכבה .זה מחזיר אותנו למושגים שהזכרנו קודם ,עיקר תפקידו של המשכן
הוא לתת מקום להשראת השכינה כאן בעולם הזה .יש כאן מהלך עמוק שמעמיד את תורת ה' במרכז
החיים הישראליים ,לכן אנו מצווים לשים את לוחות הברית ואת ספר התורה בארון ברית ה'.
השראת השכינה יכולה להימצא בחנות המכולת ,בחדר הכביסה ,בתור לקופת חולים ,בשבילים ובכבישים,
בכל מקום שבו אנחנו הולכים כפרט או כציבור .ככל שהתורה משמעותית יותר ,עמוקה יותר ורלוונטית
יותר בחייה של האומה ,כך האומה כולה קרובה יותר לקב"ה .כל אחד ואחד צריך לייצר לעצמו את המקדש
הפנימי שלו" ,בלבבי משכן אבנה להדר כבודו ,"...ומתוך כך להביא למצב בו כל מרחבי החיים שלנו ספוגים
ורוויים בהנהגה של תורה.
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שמות כה ,כא.

