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 ית כנסת כמקדש מעטב –פקודי  פרשת

הספר פתח בתיאור תחילת השעבוד . ולמעשה את ספר שמות כולו, פקודי מסיימת את תיאור בניין המקדש פרשת

 -בהר סיני ' לאחר מתן תורה והתגלות ה -בסיום הספר מתואר כיצד עם ישראל זכה ; של בני ישראל במצרים

 . ראל כאשר השכינה נמצאת בתוכםולנסוע לארץ יש, להשלים את הקמת המשכן

 :וננסה לזהות בהם מקבילות ורמזים לפרשיות קודמות, (לח-לד', מ)נקרא את הפסוקים  בסוף ספר שמות 

  לח-לד, 'מ שמות  יח-טז, ד"כ שמות כב-כ, ג"י שמות
ְסעּו ֺסכֹת ַויִּ ְקֵצה ְבֵאָתם ַוַיֲחנּו מִּ  בִּ

ְדָבר  וָֹמםי לְִּפנֵיֶהם ֹהלְֵך 'הוַ  :ַהםִּ
 ְוַליְָלה ַהֶדֶרְך ַלְנחָֹתם ָעָנן ְבַעםּוד
יר ֵאׁש ְבַעםּוד  לֶָלֶכת לֶָהם ְלָהאִּ

יׁש ֹלא :ָוָלְילָה יוָֹמם  ַעםּוד ָימִּ
 ָלְילָה ָהֵאׁש ְוַעםּוד יוָֹמם ֶהָעָנן
 : ָהָעם לְִּפנֵי

ְׁשכֹן יַני ַהר ַעל 'ה ְכבוֹד ַויִּ  ַוְיַכֵסהּו סִּ
יםיָ  ֵׁשֶׁשת ֶהָעָנן ְקָרא מִּ  מֶֹׁשה ֶאל ַויִּ
י ַביוֹם יעִּ ּתוְֹך ַהְשבִּ  ּוַמְרֵאה :ֶהָעָנן מִּ
 ָהָהר ְברֹאׁש אֶֹכֶלת ְכֵאׁש 'ה ְכבוֹד

 ְבתוְֹך מֶֹׁשה ַוָיבֹא :יְִּשָרֵאל ְבנֵי ְלֵעינֵי
י ָהָהר ֶאל ַוַיַעל ֶהָעָנן  ָבָהר מֶֹׁשה ַוְיהִּ

ים ים יוֹם ַאְרָבעִּ  : לָהָליְ  ְוַאְרָבעִּ

 ֶאת ָמלֵא 'ה ּוְכבוֹד מוֵֹעד אֶֹהל ֶאת ֶהָעָנן ַוְיַכס
ְׁשָכן י מוֵֹעד אֶֹהל ֶאל ָלבוֹא מֶֹׁשה יָכֹל ְוֹלא :ַהםִּ  ָׁשַכן כִּ

ְׁשָכן ֶאת ָמלֵא 'ה ּוְכבוֹד ֶהָעָנן ָעָליו  ּוְבֵהָעלוֹת :ַהםִּ
ְׁשָכן ֵמַעל ֶהָעָנן ְסעּו ַהםִּ  :ְסֵעיֶהםמַ  ְבכֹל יְִּשָרֵאל ְבנֵי יִּ
ם ְסעּו וְֹלא ֶהָעָנן יֵָעֶלה ֹלא ְואִּ י :ֵהָעֹלתוֹ יוֹם ַעד יִּ  ֲעַנן כִּ

ְׁשָכן ַעל 'ה ְהֶיה ְוֵאׁש יוָֹמם ַהםִּ  ָכל ְלֵעינֵי בוֹ ַלְילָה ּתִּ
 :ַמְסֵעיֶהם ְבָכל יְִּשָרֵאל ֵבית

 

כיסוי הענן והשראת . ספר שמותניתוח ספרותי פשוט מלמד אותנו מסרים מעניינים ביותר בתיאור המשכן בסוף 

כסימן למסעות בני  -נוכחות הענן והאש במשכן , כמו כן 1;(טז, ד"כ)בהר סיני ' מזכירים את התגלות ה' כבוד ה

-כ, ג"י)כשעמוד ענן הנחה את ישראל ביום ועמוד האש בלילה , זכורה לנו היטב מיציאת מצרים -ישראל במדבר 

 .  אלא מהווה גם סמל היסטורי ולאומי של עם ישראל', לעבודת ה בכך המשכן משמש לא רק כמבנה(. כב

: יש בכך מסר מהותי ודתי חשוב ביותר, מעבר לאומנות הספרותית היפה שמתבטאת במקבילות הלשוניות

ומצד שני סמל לערכים היסטוריים ודתיים , המשכן הוא מצד אחד מקום המפגש של בני ישראל עם בוראו

 .בהר סיני' ני ישראל ממצרים והתגלות הכמו יציאת ב -חשובים 

 

כדי לסמל את הקשר ההדוק של בני , "ְמַעט ִמְקָדׁש"לאור זה ברור מדוע גם יחזקאל בנבואותיו משתמש במושג 

, להחזירם לארץ ישראל' יחזקאל ניבא לגולי ישראל שעתיד ה, לאחר החורבן. ה"קבהישראל לארץ ישראל ול

למרות היותם בתפוצות לאחר חורבן ". ָׁשם ָבאּו ֲאֶׁשר ָבֲאָרצֹות ְמַעט ְלִמְקָדׁש"הם יהיה ל' ובמשך תקופת גלותם ה

, א"וכך נאמר בנבואה הידועה ביחזקאל י. בירושלים' ה" ִמְקָדׁש"שומר על גולי ישראל בגלות כעין ' ה, בית ראשון

 : יז-יד
 

י  ַרֲחקּו ְירּוָׁשַלִּם יְֹׁשֵבי ָלֶהם ָאְמרּו ֲאֶׁשר ֺכֹּלה יְִּשָרֵאל ֵבית ְוָכל ְגֺאָלֶתָך ַאְנֵׁשי ַאֶחיָך ַאֶחיָך ָאָדם ֶבן :לֵאמֹר ֵאַלי 'ה ְדַבר ַוְיהִּ

יא ָלנּו 'ה ֵמַעל ְּתָנה הִּ י 'ה ֲאדָֹני ָאַמר כֹה ֱאמֹר ָלֵכן: ְלמוָֹרָׁשה ָהָאֶרץ נִּ ים כִּ ְרַחְקּתִּ י ַבּגוֹיִּם הִּ ים ְוכִּ יצוֹתִּ  יָוֱאהִּ  ָבֲאָרצוֹת ֲהפִּ

ְקָדׁש ָלֶהם י 'ה ֲאדָֹני ָאַמר כֹה ֱאמֹר ָלֵכן: ָׁשם ָבאּו ֲאֶׁשר ָבֲאָרצוֹת ְמַעט ְלמִּ ַבְצּתִּ ן ֶאְתֶכם ְוקִּ ים מִּ י ָהַעםִּ ן ֶאְתֶכם ְוָאַסְפּתִּ  מִּ

י ָבֶהם ְנֹפצוֶֹתם ֲאֶׁשר ָהֲאָרצוֹת  :יְִּשָרֵאל ַאְדַמת ֶאת ָלֶכם ְוָנַתּתִּ
 

 -למרות מרחקם מארץ ישראל  -על עם ישראל בגלות בבל ' אך שמירת ה, רושליםמעולם לא היה מקדש מחוץ לי

קטנה של בית המקדש גם שלוחה מעין : דהיינו, "ְמַעט ִמְקָדׁש"מנוסחת ביחזקאל דווקא באמצעות המושג 

 . בתפוצות

 כנסיות בתי"א יה בספר יחזקאל" ְמַעט ִמְקָדׁש"שכוונת המושג , הסבירו – 2ובעקבותיהם מפרשי המקרא -ל "חז

 ִמְקָדׁש"כ .יש הלכות שמשוות את בית הכנסת לבית המקדש, ואכן(. א"ט ע"מגילה כ" )שבבבל מדרשות ובתי

                                                                 
1
ְלַבׁש ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמדוֹ ַהֹכֵהן ְוָלַבׁש: "בהר סיני ממשיך להופיע במשכן' שהופיעה בהתגלות ה" אֶֹכֶלת ְכֵאׁש"המושג גם     ְבָשרוֹ  ַעל ִי

 ַוָיֺמתּו אוָֹתם ַוֹתאַכל' ה ִמִלְפֵני ֵאׁש ַוֵתֵצא"; (ג, ו ויקרא" )ַהִםְזֵבַח  ֵאֶצל ְוָשמוֹ ַהִםְזֵבַח  ַעל ָהעָֹלה ֶאת ָהֵאׁש ֹתאַכל ֲאֶׁשר ַהֶדֶׁשן ֶאת ֵהִריםוְ 
 . ועוד, ג', ט; כד', דברים ד; לה, ז"ראה גם במדבר ט; (ב', ויקרא י) :"'ה ִלְפֵני

2
 הרחקתים כי עם' ה אמר הכ' להם אמור - מעתה בהם אשגיח שלא ואומרים הואיל: "שם" דוד מצודת"למשל בפירוש  אהר  

 אהיה שמה באו אשר בהארצות כי רחקו לא מהשגחתי הנה אבל העמים בארצות פזרתים כי ועם גולים להיות ומארצם ממקדשי
 יהיה - בירושלים אשר הגדול המקדש שהוא מקדשי מן רחקו כי ועם שלהם הכנסיות בבתי שכינתי אשרה ל"ר מעט למקדש להם
 ".מעט מקדש במקומו להם
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בתי הכנסת מסמלים לאורך הדורות תכונות מיוחדות של עם ישראל , של קהילות ישראל בכל מקום" ְמַעט

 היהודים  לחיי  ומספק עדות מרשימה  , הינו תחום מרתק מחקר בניית בתי כנסת בכל תפוצות ישראל  . בתפוצות

 . בכל הגלויות

-בו הוא מנתח בטוב, 9191משנת  ר יוסף קרליבך"הרב דברצוני להתייחס כאן למאמרו הנפלא של 

  3:טעם את המשמעות הסמלית והרעיונית של מבנה בתי הכנסת

 

 כעין שלוחה של קהילות ישראל ללמדנו שהם , כל בתי כנסת בעולם פונים לבית המקדש בירושלים

ובארץ ישראל פונים לירושלים עיר , בארץ ישראל םהמתפללים בתפוצות פונים למולדת. בתפוצות

 .הקודש

 ִמִציֹוןהמשמעות היא שהתורה כביכול מגיעה אלינו . ספרי התורה נמצאים בחלק הקדמי של בית הכנסת ,

ם 'ה ּוְדַבר תֹוָרה ֵתֵצא ִמִציֹון ִכי: "וכפי שאנו אומרים בזמן פתיחת ארון הקודש (. ג', ישעיה ב" )ִמירּוָׁשָלִ

 . באה מציון לכל מקום בעולם' שתורת ה, בבית הכנסת מתגשמים כביכול דברי הנביא

 בכך מתגשמת . והעם עומד סביבו, ספר תורה מונח באמצע בית הכנסת על הבימה, בזמן קריאת התורה

להביא את התורה אלינו ולתוכנו על ידי קריאת  עלינו. "ָלם נַָטע ְבתוֵֹכנּוְוַחיֵי עוֹ "הסמלית של המשמעות 

 ! התורה

 

יש לבית הכנסת גם משמעות היסטורית חשובה בתקופות שונות בתולדות ', מעבר למקום תפילה ועבודת ה

 :דוגמאות 3וגם כאן נציין רק , ישראל
 

  של באומנות של ימי הביניים הנוצרית באירופה ידוע הסמלSynagoga et 

Ecclesia  .ה-Synagoga שבורה , מסמלת את היהדות והיא מופיעה כאישה זקנה

. יפה וחזקה, שמופיעה כאישה צעירה, דהיינו הנצרות, Ecclesia-בניגוד ל, ועיוורת

כעדות לאנטישמיות הדתית באירופה  בכנסיות רבותמופיע עד היום סמל זה 

  .של הכנסייה ותיקהוה

 היה למעשה יריית הפתיחה של , דהיינו שריפת בתי כנסת בגרמניה, ליל הבדולח

 .השואה הנוראה שפקדה את עמנו

  מאז קום  מסמלת את חזרת המלכות לישראל" כנסת"ה: 'ברוך ה –ולסיום

בית "המושג של על מבוסס  עם ישראל בדורנוהמציג את " כנסת"מושג הו, המדינה

 ".הכנסת

 

 

 

כך יש גם לבתי כנסת , בסיני' רים ולהתגלות הכשם שהמשכן בסוף ספר שמות רומז ליציאת מצ, אם נסכם

 .לאורך כל הדורות של תולדות עם ישראלעשירה ת יורעיונת סמלימשמעות 
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