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 (6109 ,פברואר 91 ,אדר א 'ד ,ו"שנת תשע 91 גליון) "תרומה"פרשת גליון 

 

 ה"ב

י"  - "תרומה"לפרשת  "נקודה טובה" ְלָבבִּ ְשָכן בִּ  "ֶאְבֶנה מִּ

 :כותבת, (מילים ולחן" )שירו של אבא: "בשירה, נעמי שמר

ם ר אִּ הַּ ְבָת  בַּ ים ֶאֶבן ָחצַּ ְנָין ְלָהקִּ   ָחָדש בִּ

ָשְוא ֹלא י לַּ ְבָת  ָאחִּ ְנָין ָחצַּ   ָחָדש ְלבִּ

י ן כִּ ים מִּ ְבֶנה ָהֵאֶלה ָהֲאָבנִּ ְקָדש יִּ   ....מִּ

 

ָבֶנה ָבֶנה, יִּ ָבֶנה, יִּ ְקָדשהַּ  יִּ  ...מִּ

 

ם ר אִּ הַּ ְעָת  בַּ ָמקוֹםֶאֶרז , ֶאֶרז ָנטַּ ר בַּ ְרדַּ   דַּ

י ְלָשְוא ֹלא ְעָת  ָאחִּ ר ְבָמקוֹם ָנטַּ ְרדַּ  דַּ

י ן כִּ ים מִּ זִּ ָבֶנה ֶלהָהאֵ  ָהֲארַּ  ...ָהָהר יִּ

 

רים לבסוף לכלל מצטב, פשוטים וקטניםלכאורה נראים ה, כי מעשי החולין, וכך בעצם אומר המשוררת
ִנָיהכל . מעשה יצירה גדול מבניינה הגשמי  ,הם חלק קטן אך חשוב, של בנין חדש ונטיעה של עץ חדש בְּ

 .והרוחני של האומה והם חלק מתהליך בניינו של המקדש

 !?תהליך בניינו של המקדש ולשם מה הוא נועד מהו

רטי ועוברת לתאר את פבאיסוף החומרים למלאכת המשכן ועוסקת בגיוס , פרשת תרומה -פרשתנו 
 .המבנה של המשכן

ה משרה את שכינתו "מקום בו הקב .הינו השגרירות האלוקית עלי אדמות, ולימים בית המקדשהמשכן 
, עדות היא לכל באי עולם: בבחינת, מידי יום ניסים גלויים רבים מקום בו קרו. באופן בולט ומופגן

  .ששכינה שורה בישראל

ֵתר ֵאל"בדרך כלל הוא בבחינת אך , (ג, ו פרק ישעיהו)" ְכבוֹדוֹ  ָהָאֶרץ ָכל ְמֹלא" -ה "הקב, אמנם ְסתַּ  "מִּ
ה באמצעות "ל הקבלראות את שכינתו הגלויה שהיה בבית המקדש ניתן  ,אולם(. טו, מה פרק ישעיהו)

, נר המערבי שבמנורה שהיה דולק שעות רבות יותר מחבריו, כגון. הניסים הקבועים שהיו שם יום יום
 .למרות שהייתה בהם אותה כמות שמן ועוד

וככל שבני . היא תלויה במעשיהם של בני ישראל. איננה מובטחת, הנוכחות האלוקית הגלויה במקדש
 בעיםאר, כך למשל. התעמעמה הנוכחות האלוקית הגלויה שבמקדש ,ה"התרחקו מן הקבהלכו וישראל 

 ולא( בעבודת יום הכיפורים) נו של הכהן הגדולבימי עולה גורל היה לא( בית ראשון) הבית חורבן קודם שנה
 דלתות היולא ו יותר מחבריו דולק מערבי נר היה ולא( סמל לכפרה וטהרה) מלבין זהורית של לשון היה

 (.ב עמוד לט דף יומא) מאליהן נפתחות ההיכל

 .בימי בית שני לא חזר ארון הברית למקומו בקודש הקודשים והיה חסר, ובהמשך
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 לכל גלויה וברורה לבין עדות, (ע"ל) בין הסתר פניםוהיא נעה . שהנוכחות האלוקית קיימת בעולם, ללמדך
 .בישראל שורה ששכינה, עולם באי

ְלָך"ה הוא בבחינת "הקב ל צִּ יֶנָך יַּד עַּ ומחקה את התנהגות " מגיב"כשם שהצל (. ה, קכא פרק תהלים) "ְימִּ
 .ע כנגד ריחוק"ל, רבה וריחוקירבה כנגד קיק. ה מגיב אלינו ומחזיר לנו מידה כנגד מידה"הקב ךכ, האדם

 תורת) ברכה לו להשפיע, כביכול ידו לאדם את יפתח ה"הקב גם אזי, אם האדם פותח את ידו לצדקה, וכך
 (.'בשם המגיד ממזריץ. תהלים ך"נ המגיד

בניית , באופן שלוב, אלא גם ובעיקר, כי בניית המשכן והמקדש איננה רק מעשה חיצוני, מתברר אם כן
 .בליבו של כל אחד ואחד...( ועוד)ה ולאידיאלים האלוקיים של צדק ושל חסד "משכן פנימי לקב

אנחנו יכולים וצריכים להמשיך , את העבודה הרוחנית הזאת, אם כיום אין לנו משכן או מקדשוגם 
 .ולעשות

נזכה לבניינו של בית המקדש , כאשר נהיה ראויים לכך, מכוחה של העבודה הרוחנית הזאת. זאת ועוד
 ...השלישי

ְלָבבִּ " כתב והלחין הרב יצחק הוטנר את שירו הידוע, על עבודת הלב הזאת ְשָכן יבִּ , "ְכבוֹדוֹ  ְלָהָדר ,ֶאְבֶנה מִּ
 :"לכה דודי"מחבר הפיוט , י"תלמיד האר, שנכתב לאור אחד משיריו של המקובל רבי אלעזר האזכרישיר 

י ְלָבבִּ ְשָכן בִּ  , ְכבוֹדוֹ  ְלָהָדר ֶאְבֶנה מִּ

ְשָכן ְזֵבחַּ  ּוְבמִּ ים מִּ ְרֵני ָאקִּ  ,הוֹדוֹ  ְלקַּ

יד ּוְלֵנר ח ָתמִּ י ֶאקַּ  , ָהֲעֵקָדה ֵאש ֶאת לִּ

יב ּוְלָקְרָבן י ֶאת לוֹ  ַאְקרִּ ְפשִּ יָדה נַּ ְיחִּ  .הַּ

 

נשמעו התשובות מכל , בכל מקום, בארץ, בשמים. שאל הרבי מקוצק את תלמידיו? ה"היכן נמצא הקב
 ...בכל מקום שנותנים לו להיכנס, ה נמצא"הקב. אמר הרבי מקוצק, לא ולא. עבר

 
ְרֵנימכניס לליבו את , בעולמו האישי" וםמק"ה "נותן לקבכאשר האדם  הרעיונות האלוקיים את -הוֹדוֹ  קַּ

 "אני"השל בניית חברה הגונה וצודקת ושל ההבנה כי לא , של עזרה לזולת. חסד ושל רחמיםשל  ,צדקשל 
אזי כך הוא מרחיב את קדושת המקדש החוצה והופך את כל העולם להיות , זה שנמצא במרכז העולם הוא

 ...כינהמשכן לש

ותרומתו " קורבן חייו"הם הם , מסירות נפשו של האדם לאידיאלים של צדק חברתי וסדר עולמי ראוי
 .לחברה

, אלא מפעל חיים רוחני, שאבד עליו הכלח" פעם"ו בנין של כי המשכן איננ, נו הואיהמסר העולה מדבר
 .יותר מתמיד, והיום. בכל עת ובכל שעה, רלבנטי לכל אחד מאתנוה

ָבֶנהותחת הכותרת . חותמת נעמי שמר בבית הבא" שירו של אבא" -רה את שי ְקָדשהַּ  יִּ   :היא אומרת, מִּ

ם ְרָת  ֹלא אִּ י שַּ יר לִּ ן שִּ יִּ  ,ֲעדַּ

יָרּה י שִּ ְזמוֹר לִּ  ָחָדש מִּ

יר ֶשהּוא יק שִּ תִּ ן עַּ יִּ יַּ ש ּוָמתוֹק מִּ ְדבַּ  מִּ

יר ם ְכֵבן ֶשהּוא שִּ יִּ  ...ָחָדש יוֹם ּוְבָכל ַאְלפַּ
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מערכת היחסים המיוחדת של תחילתו ב. הוא הרבה יותר ותיק מאלפיים שנה, של המקדש" שירו"
 העד שנעשית בעולם אומה שהיו יודעת ומודיע, ביצחק וביעקב ממשיכי דרכו ֲעֹבר, אברהם אבינו עם בוראו

 ַעם: "ה לעמו"הוא השיא של מערכת יחסים זו של אהבה בין הקב, מקדש/והמשכן .את בוראה לעולם כולו
ִתי זּו ִהָלִתי ,ִלי ָיַצרְּ רּו תְּ ַספֵּ  (.כא, מג פרק ישעיהו" )יְּ

יקהזה הינו " שיר"ולמרות שה תִּ ן עַּ יִּ יַּ  .ואישי בשיר הזה ָחָדש פרק, יוֹם ְבָכלאנו מוזמנים לכתוב , מִּ

 .יום שלנו-אל חיינו ואל היום, של הכנסת הרעיונות האלוקיים אל ליבנופרק 

יו של מכוח, וכך ְלָבבִּ ְשָכן בִּ ָבֶנה -יבוא יום ו, ֶאְבֶנה מִּ ְקָדשהַּ  יִּ  .מִּ

 .בישראל שורה ששכינה ,עולם באי ואז ידעו שוב כל

 

 

 בברכת שבת שלום

 משה רוט 

 

 


