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 שכינת הר סיני ושכינת עם ישראל –תרומה  פרשת
 

 יוצרהמשכן בניין , פי פשוטו של מקרא על. סיניהר ב' מיד לאחר התגלות ה כןמסופר על בניין המשבפרשתנו 

 מבחינה לשוניתגם עולה כך . שבתוך מחנה ישראל במשכן - הר סיניבהשראת השכינה של המשך כביכול 

כֹּן: "נאמר ת משפטיםבסוף פרש: מסמיכות שתי הפרשיות שְׁ יִּ בוֹּד וַּ ל 'ה כְׁ ר עַּ ינַּי הַּ הּו סִּ סֵּ כַּ יְׁ נָּן וַּ עָּ ת הֶּ שֶּ ים שֵּ  יָּמִּ

א רָּ קְׁ יִּ ה לאֶּ  וַּ יוֹּם מֹּשֶּ י בַּ יעִּ בִּ שְׁ ּתוְֹּך הַּ נָּן מִּ עָּ ׂשּו"בפרשתנו נאמר ו; (טז, ד"כ שמות" )הֶּ עָּ י וְׁ ש לִּ דָּ קְׁ י מִּ נְּׁתִּ כַּ שָּ ם וְׁ תוֹּכָּ  "בְׁ

גם לוחות  .תוך מחנה ישראל במשכןבמעתה לשרות  הממשיכשהתגלתה בהר סיני כי השכינה , (ח, ה"שמות כ)

 1.משכןהמרכז בארון הברית שב יםושמור יםמונחלת פרשת תרומה והם נזכרים בתחי –שניתנו בהר סיני הברית 

כפי שהאלשיך : במשכן' בהר סיני לשכינת ה' של המעבר משכינת ה הרעיוניתאת המשמעות ולהעמיק ניתן לחדד 

י": חייבים לקלוט את השכינה בתוכםהיו עם ישראל  –לאחר מתן תורה בהר סיני , אומר נְּׁתִּ כַּ שָּ תוֹּכָּם וְׁ כי  - בְׁ

יכַּל ה' ה הֵּ םָּ י וזהו, משכנם אטש - לא ואם, שם להם אוועד - יהיו כשרים ואם, (ד', ז ירמיה) הֵּ נְּׁתִּ כַּ שָּ ם וְׁ תוֹּכָּ ...  בְׁ

יכַּל כי ,הנזכר ישראל של וקרבם בתוכם הוא 'תוכו'ב נאמר שלא ממה כי ה' ה הֵּ םָּ המעמד בהר סיני מזמין  2."הֵּ

 –כי מי שזכה לעמוד בהר סיני , "בתוכם וקרבם"פנים את השכינה את עם ישראל להתקדש ולה ,אם כן, ומחייב

כשהמשכן , עם ישראלתוך ל –בהר סיני ' כביכול ממקום התגלות ה תהשכינה עוברלכן  .להמשיך בדרך זומחויב 

 .עם ארון הקודש במרכזם

 

התייחס כאן להלכות ברצוני ל. את הדברים לרעיון מעולם התפילהננסה לקשר " אוצר התפילה"כדרכנו בפינה זו 

. "הלכה למעשה"בא כאן לידי ביטוי  -שהזכרנו קודם פלא רעיון הנהוכמדומה לי ש, הוכבוד ספר תור בית הכנסת

 : כותב( א"הי י"פ) תורה וספר ומזוזה תפיליןם בסוף הלכות "הרמב

 

 עולם באי לכל הנאמן העד שהוא, ופחד באימה ראש בכובד ישב תורה ספר לפני שיושב מי כל

יָּה" שנאמר הָּ ם וְׁ ָך שָּ ד בְׁ עֵּ  כל :הראשונים חכמים אמרו. כחו כפי ויכבדהו, (כו, א"לדברים ) "לְׁ

 3 .הבריות על מכובד גופו - התורה את המכבד וכל ,הבריות על מחולל גופו - התורה את המחלל

 

ד ע  היא תורה ם ה"הרמבמשנתו של שעל פי , יש לשים לב. תורההם מדגיש כאן את חשיבות כבוד ספר "הרמב

, ט"מ; ו, ב"ישעיה מ) םיכיון שיהודים מצווים להיות אור לגוי! לא רק לעם ישראל, "באי עולם לכל"אוניברסאלי 

(: ז, ו"נ)בישעיה גם וברוח זו נאמר , "העד הנאמן לכל באי עולם"היא בתוך בית הכנסת הנמצאת התורה שהרי , (ו

י ..." י כִּ יתִּ ית בֵּ לָּה בֵּ פִּ א ּתְׁ רֵּ קָּ ל יִּ כָּ ים לְׁ םִּ עַּ  4".הָּ
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 וצוהו תורה ממתן שהיה יום ארבעים בתוך נאמרה זו פרשה  - ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו: "ב, ה"כ שמותעל  התוספות מבעלי זקנים דעתראה    
 סביב וישראל שכינה תשרה ושם לוחות הארון ובתוך ארון ובתוכו הקדשים קדשי ובית משכן שיעשו' מניח להיכן הוא ברוך הקדוש

י כתוב וכן ביניהם ושכינה הכבוד כסא סביב המלאכים כמו ּתִּ נְׁ כַּ שָּ ם וְׁ ֹּכָּ תו  ֱאֹלִהים ָאַמְרִתי ֲאִני' נאמר זה ועל המלאכים בתוך מוכ בְׁ
ם י ַאתֶּ ְליוֹן ּוְבנ  ם עֶּ  ". ביניהם שכינתי להיות( ו, ב"תהלים פ) ' ֺכְלכֶּ

2
 .ו, ג"משולב עם פירושו לבראשית כ, ח, ה"פירוש האלשיך שמות כ  
3

   .ם של הרב אליעזר נחום רבינוביץ שם"על הרמב" יד פשוטה"ראה בפירוש    
4

' הל, ג"ב ה"סנהדרין פי' הל, ג"הי ג"פי ויובל השמיט' הל, ג"ו ה"פ, ג"ג ה"תשובה פ' ראה הל" באי עולם"במושג ם "הרמבשימוש על    
  –. י"ח ה"מלכים פ

שמשה , ם"וזה על פי הגותו של הרמב, "באי עולם"כמתנה לכל ( כו, א"דברים ל)ם מציג כאן את מתן תורה לפני בני ישראל "הרמב
 שהבטיח כמו בו והאמונה אמתותו בלבינו' ה ונתן במופתיו העולם באי כל את שהפליא שהנביא לפי: "א נביא לכל באי עולםבנו הור
(. ם למשנה"הקדמת הרמב)..."  זו זולת תורה שום' ה מאת תבוא שלא' ה פי על הודיענו כבר, לעולם יאמינו בך וגם באמרו בכך' ה לו

א , פי השכל האנושיעל  אומות העולם יבינוכיון ש: ל"הנ ם"בדברי הרמב( מקבילו)נוסף במקביל ניתן להציע כיוון  שעם ישראל הו
ם על "הרמב (. א"ג פל"ראה גם מורה נבוכים ח) "עולם באי לכל הנאמן העד"הרי התורה היא ממילא , (ו,' דברים ד" )ְוָנבוֹן ָחָכם ַעם"

: ם"ראה בחידוש זה קושי וגרס בדברי הרמב" מנורת המאור"אך מפרשו בעל , "העד הנאמן לכל באי עולם"פי שיטתו הדגיש כאן 
 שם והיה' שנא, ישראל כל על הנאמן העד שהוא לפי, ובפחד וביראה ובאימה ראש בכובד לישב צריך, תורה ספר לפני שישב מי כל"

את מורה אשר , (אלון שבות) אלי חדד' רב דרהידידי אני מודה ל -(. 623 עמוד תורה תלמוד', ה פרק ',המאור מנורת'..." ).לעד בך
 .ם"הרמבמשנת בומאיר את עיני מבוכתי 
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בו מונחים ספרי  ,לפנות את הגב לארון הקודשהלכה למעשה  אוסר" באימה ופחד, בכובד ראש"כבוד ספר תורה 

 כל": (א"ג ע"נ) אעל פי הגמרא ביומ( ד"ז ה"פ)בית הבחירה ' הלבהקשר דומה בפוסק ם "כפי שהרמב, התורה

 מן שיצא עד צדו על בנחת ומהלך, מעט מעט אחרונית לךמה אלא, להיכל כשאחוריו יוצא אינו - עבודה שהשלים

 תפלה אחר שפוסע כמי ,המקדש מן יוצאים הם כך, מדוכנם ולוים, מעמד ואנשי משמר אנשי וכן. העזרה

 . אין לפנות את הגב לארון הקודש, מדרכי כבוד לספר תורה ."לאחוריו

הרי מדין , תם לעמוד עם הגב לארון הקודשלרבנים בדרשמותר מדוע , כאן שאלה מעניינת הלכה למעשה עולה

ובתשובתו של מרן הרב , פוסקים רבים עסקו בשאלה זו הלכה למעשה5 ?כבוד ספר תורה לכאורה יש לאסור זאת

שעומד , והסמליברצוני להתייחס כאן למסר הרעיוני  6.ניתן למצוא בנידון מקורות רבים ומעניינים עובדיה יוסף

  ?חשוב יותרמי  –כבוד הציבור לעומת וארון הקודש וד ספרי התורה כב: ההלכתית שאלהמאחורי ה

 כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם הכהנים שהרי, עליך צבור אימת תהא לעולם": אומרת (א"ע' מ) בסוטה גמראה

פניהם כלפי העם "שהכוהנים בברכתם עומדים עם מהווה הצדקה לכך " אימת הציבור", לפי גמרא זו. "שכינה

דומה בעניין סדר הישיבה  הלכה( ד"ג הי"פ)מצינו בתוספתא מגילה , בדומה לכוהנים". הם כלפי השכינהירואחו

, הקודש כלפי ואחוריהם ,העם כלפי פניהם ?הכנסת בבית יושבים הזקנים היו כיצד: "של הזקנים בבית הכנסת

קדושת ספרי תורה וארון למרות ". הקודש כלפי ואחוריהם ,העם כלפי פניהם - כפיהם נושאים הניםווכשהכ

 . לשבת עם פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי הקודשצריכים הזקנים והכוהנים , הקודש

' שהזקנים והכוהנים הם מעין שלוחי ה, המתבקש הוא ההסבר !בוד ספרי תורהכגוברת על " אימת הציבור"מדוע 

ינֶּיָך ְוָהיּו"בבחינת  ,בשביל העם ת רֹאֹות ע  יָך אֶּ הזקנים והכוהנים מהווים דוגמא אישית לעם  7 .(כ', ל ישעיה)" מֹורֶּ

ברוח זו  .כדי שיוכלו לעמוד עם פניהם כלפי העם, לארון הקודשולכן מוצדק שהם יעמדו עם אחוריהם , כולו

 שבשעת לתמוה ואין: "ההלכההמשמעות הרעיונית של את  (ב"סק ב"רפ 'סי, דעה יורה) "השלחן ערוך"בעל  מסביר

 בהתורה שדורש ,התורה כבוד עצמו דזהו...  הקודש ארון אל ואחוריו העם אל פניו רשהדו עומד הדרשה

כשתלמידי חכמים עומדים עם אחוריהם כלפי ארון , וכלל כללנפגעת ינה אספרי התורה קדושת  ".ובמצותיה

הקודש  עם גביהם לארוןיעמדו מותר ורצוי שהם ולפיכך  –התורה מייצגים ומסבירים את אלו שהם כי , הקודש

 8!"כלפי העם"פניהם כש

משתלבת כאן עם הדוגמא האישית של תלמידי חכמים לטובת עם ישראל : נפלאפרט הלכתי זה מלמד מסר 

לעם ממחישים  ,ציבורבפני הדורשים בעת שהם  ,תלמידי חכמים, יתרה מזאת .התורהוספרי קדושת ארון הקודש 

מסר זה עולה גם , כפי שראינוו .כולוורה לתוך הציבור כיון שהם מפיצים את הת, ממש את כבוד התורהישראל 

 -ממש בתוכנו תמשיך לשרות , שנתגלתה לנו בהר סיני, בהר סיני' עלינו לדאוג ששכינת ה: מתחילת פרשת השבוע

ׂשּו" עָּ י וְׁ שמִּ  לִּ דָּ י קְׁ נְּׁתִּ כַּ שָּ ם וְׁ תוֹּכָּ  . "בְׁ
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לציבור כולו להסתובב בקבלת שבת עם הגב  מדוע מותר, כמו כן ?לעמוד עם הגב לארון הקודש למה מותר לכוהנים בדוכנם: ובדומה  

 .8ערה ראה ה ?כדי לקבל כביכול את שבת המלכה, "לכה דודי"לארון הקודש בסוף 
6

 .ל"ואכמ, ד"קל סימן דעה יורה יעקב חלקת ת"שוראה גם ; ט"ג סימן י"ת יחוה דעת ח"שו   

7
 . א"ע' כריתות ו, א"ב ע"הוריות י, א"ט ע"סוטה מ ,ב"ע ג"י עירוביןראה    

8
קבלת השבת מצדיקה , כמו כן. הקודש ועם פניהם לציבורל מובן גם למה הכוהנים עומדים בדוכנם עם הגב לארון "פי הגמרא הנ על  

 ".תוך אמוני עם סגולה"ל על פי אותו רעיון לפנות עם הגב לארון הקודש כדי לקבל את השבת


