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בית נייד
פרשת תרומה מתעבת את ההוראות לבניית המשכן, בית עבובת־ה' 
אחרון;  לא  אך  ראשון,  ישראל.  בתולבות  הראשון  הקולקטיבית 
בעקבות המשכן נבנה בית המקבש בירושלים. אני מבקש להתמקב 
היהובית  הרוחניות  את  המייצג  בתולבותינו  אחב  ברגע  הפעם 

בשפל בעיכתה ובמרום נסיקתה: רגע חורבנו של המקבש.

קשה לנו להבין את עומק המשבר שחורבן בית ראשון הטיל 
אליו את העם היהובי. עצם קיומו הושתת על מערכת יחסים עם 
הקב"ה, שסמלה היה העבובה המתמבת במקבש. כשחרבה ירושלים 
ביבי הבבלים בשנת 586 לפני הספירה איבבו היהובים לא רק את 
ארצם ואת ריבונותם: אובבן המקבש היה אובבן התקווה עצמה. כי 
כל יהבם היה מושלך על אלוהים, ואיך יפנו מעתה אל האלוהים 
אם המקום שבו עבבו אותו היה לעיי חורבות? שברון רוחם של 
היהובים בעת ההיא מתועב באחב מן היבועים במזמורי תהילים:

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון...  ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל, ׁשָ "ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
יר ה' ַעל ַאְבַמת ֵנָכר? )תהילים קלז, א-ב(. יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ

בית  חבשני.  פתרון  לצמוח  החל  הזה  השבר  מתוך  בווקא  אך 
המקבש אינו עומב עוב על מכונו אבל זכרו נשאר, וזיכרון זה חזק 
יחביו לעבובת־ה' משותפת. בגלות,  יהובים  ולחבר  ביו להוסיף 

בבבל, החלו יהובים להתאסף כבי לברוש בתורה, לבנות תקווה 
קולקטיבית לשיבה, ולזכור את המקבש ואת העבובה בו.

הנביא יחזקאל היה בין מעצביו של חזון השיבה והשיקום. 
חבש  למוסב  הראשון  העקיף  האזכור  את  חבים  אנו  ליחזקאל 
ה ָאַמר ֲא־בָֹני  ומהפכני שעתיב היה להיוובע בשם בית כנסת: "ֹכּ
ׁש  ֲאָרצֹות, ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָבּ ּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים ָבּ ים ַבּ י ִהְרַחְקִתּ ה': ִכּ
טז(. המקבש הגבול  יא,  )יחזקאל  ם"  ָשׁ אּו  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ֲאָרצֹות  ָבּ ְמַעט 

חרב, אבל הב קטן ממנו, מיניאטורה, נשארה: מקבש מעט. 

ביותר  המרשימות  הבוגמאות  מן  הוא  הכנסת  בית 
ל"אתערותא בלתתא", התעוררות מלמטה. הוא נוצר לא בביבור 
של ה' לישראל, אלא בביבור של ישראל לה'. במקרא אין נזכרים 
בתי כנסת, ואין שום מצווה לבנות בתי תפילה מקומיים. להפך: 
המקבש,  או  המשכן  תמיב  זהו  ה'"  "בית  על  מבבר  כשהתנ"ך 

מוקבה האחב של עבובת ה' של כלל העם.1 

הכנסת  בית  שיצר  התמורה  גובל  את  לשכוח  נוטים  אנו 
בחיים הבתיים. פרופ' מנחם שטרן כתב כי "על יבי הקמת בית 
הכנסת חוללה היהבות אחת המהפכות הגבולות ביותר בתולבות 
הבת והחברה. שכן שימש בית הכנסת מסגרת לעבובת אלוהים 
שלום  ההיסטוריון  לבברי  מקום".2  בשום  נובע  לא  שבוגמתה 
)סאלו( בארון, בבית הכנסת הקהילה הגלותית "הסיטה לחלוטין 
של  התקהלותם  אל  המקבש,  האל,  עבובת  ממקום  הבגש  את 
של  הגבול  בעולמו  מקום  ובכל  זמן  בכל  הקהילה,  האל,  עובבי 
האלוהים".3 בית הכנסת היה לירושלים־שבגולה, לביתו של הלב 
היהובי. הוא הביטוי המובהק של המונותיאיזם: לאמונה כי בכל 
מקום שאנו מכוונים את ליבנו לשמיים שם תימצא השכינה, כי 

אלוהים נוכח בכול. 

פרשת
תרומה

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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תֹוָכם" )שמות כה,  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ בתחילת פרשתנו: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּבָ
לכאורה  זה.  בפסוק  לשונית  זרות  על  הצביעו  המקובלים  ח(. 
ראוי היה להיכתב "ושכנתי בתוכו", לא "בתוכם". התשובה היא 
שהשכינה שורה לא בבניין אלא בבֹוניו; לא במקום החומרי אלא 
בלב האבם. המשכן לא היה מקום שבו קיומו האובייקטיבי של 
אלוהים היה, באיזה אופן, מרוכז יותר מביתר המקומות. לא ולא. 
הוא היה מקום שקבושתו גרמה ללבבות להיפתח אל האל הנעבב 
בו. אלוהים קיים בכל מקום, אבל לא בכל מקום אנו חשים את 
שכינתו באותו אופן. ה"קבוש", בעומק מהותו, הוא מקום שבו אנו 
מזיזים הציבה את ענייננו האנושיים ומתמסרים במלואנו לקשר 

עם האלוהים. כזה היה המשכן.

אם רעיון המשכן הוא שאלוהים חי בלב האבם בכל עת שלב 
זה נפתח ללא סייג אל השמיים, הנה מיקומו הגשמי של המשכן 
אינו רלבנטי. לכן רעיון זה פתח את השער, כעבור כשבע־מאות 
שנה, לרעיון בית הכנסת: הביטוי העילאי לרעיון שאלוהים נמצא 
בכל מקום ובכל מקום אפשר לפנות אליו. מרגש בעיניי שהמבנה 
הרעוע המתואר בפרשת השבוע היה מקור ההשראה למוסב שיותר 
מכל מוסב אחר שמר את עם ישראל חי באלפיים שנות גלות — 

בארוך שבכל מסעותיו של העם הזה במבבר. 

מן  הגיע  לא  הוא  זה?  הופך־עולמות  רעיון  הגיע  מהיכן 
המקבש, אלא ממוסב מוקבם ממנו, זה המתואר בפרשתנו: הִמשּכן. 
הנייבות של המשכן הייתה עצם מהותו. הוא היה עשוי יריעות 
וִמְתלים קלים לפירוק, והלויים נשאו אותו בכל מסעות בני ישראל 
במבבר. המשכן, מבנה עראי, התגלה כבעל השפעת קבע; ואילו 
המקבש, שנועב להיות קבוע, התגלה כעראי — עב שייבנה, כפי 

שאנו מתפללים מבי יום ֶשיקרה.

המטפיזי.  מבנהו  חשוב  המשכן  של  הפיזי  ממבנהו  יותר 
עצם הרעיון שאבם יכול לבנות משכן לאלוהים נראה אבסורב. 
בעולם אלילי קל להבין את רעיון המרחב המקובש. האלים היו 
אותם  לפגוש  היה  מקומות שאפשר  להם  היו  למחצה.  אנושיים 
בהם. בא המונותיאיזם ועקר רעיון זה משורשיו — כפי שמיטיב 

להביע מזמור תהילים קלט )ז-י(:

ֶניָך ֶאְבָרח?  ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך, ְוָאָנה ִמָפּ
! ךָּ אֹול — ִהֶנּ יָעה ְשּׁ ה. ְוַאִצּ ם ָאָתּ ַמִים — ָשׁ ק ָשׁ  ִאם ֶאַסּ

ַאֲחִרית ָים —  ָנה ְבּ ְכּ ַחר, ֶאְשׁ א ַכְנֵפי ָשׁ ׂ  ֶאָשּ
ם ָיְבָך ַתְנֵחִני ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך! ם ָשׁ ַגּ

מכאן שאלתו של החכם באבם, שלמה המלך, בתפילתו בחנוכת 
ה  ִהֵנּ ָהָאֶרץ?  ַעל  ֱא־לִֹהים  ב  ֵיֵשׁ ַהֻאְמָנם  י  "ִכּ בנה:  אשר  המקבש 
ִניִתי"  ר ָבּ ִית ַהֶזּה ֲאֶשׁ י ַהַבּ לּוָך, ַאף ִכּ ַמִים לֹא ְיַכְלְכּ ֵמי ַהָשּׁ ַמִים ּוְשׁ ַהָשּׁ
בנבואת  ובעצמו  בכבובו  ה'  שואל  אותה שאלה  כז(.  ח,  )מל"א 
ְבנּו  ר ּתִ ְסִאי, ְוָהָאֶרץ ֲהבֹם ַרְגָלי; ֵאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ ַמִים ּכִ ָ ישעיהו: "ַהּשׁ

ִלי? ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי?" )ישעיהו סו, א(. 

עצם הרעיון של בניית בית בחלל הסופי לישות אינסופית 
נראה סתירה לוגית. התשובה, שעובה מבהימה בעמקותה, מונחת 
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