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  מקדש מעט או משכן מעט: כנסתהבית 
  

ל להיות מעון לשכינה הח מיועדבסוף הפרשה הקודמת נמסר שהמשכן המושלם והמקודש שהיה 
 ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת-אֶֹהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע ֶאת-מֶֹׁשה ֶאל ּוְבבֹא" :כצפוילפעול 
ְלָך ָׁשם  ְונֹוַעְדִּתי: "מראשכמו שהובטח ו. )ט:ז" (ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ֲארֹן ָהֵעֻדת ִמֵּבין- ַעל ֲאֶׁשר

וב תפקיד חש בפרשתנו לומדים שעוד. )כב:ה' שמ" (ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים
  : )יח-יז:ט(במדבר לישראל מורה דרך להיות  -  ותשל המשכן בוצע ביעיל

 ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם-ָּכןּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁש 
-ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ַעל ְיֵמי-ַיֲחנּו ָּכל' ִּפי ה-ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל' ִּפי ה- ַעל .ִיְׂשָרֵאל יַיֲחנּו ְּבנֵ 

  .ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו
' שמ(הוגדר כאחד מתפקידיו אף ו, לאחר הקמתו, תיאור זה נמצא כבר בימי ראשית המשכן

לעבודת , שכן. כןהמטרות העיקריות והחשובות של המשאחת היה שתפקיד זה כנראה  ).לח:מ
משום  ,הכרחי הכלא היה משכן ה, ושלכאורה למענה הוא נועדבמשכן  התקיימההקרבנות ש

" ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ - ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת- ְּבָכל" :קרבנותעניין הקרבת השכבר נאמר ב
אחר ל אך .במסעות ישראל במדבר שעיקר תפקידו היה לשמש מורה דרך, מכאן. )כב:כ' שמ(

' ה-ְדַבר" ימים םכיוון שבאותו .כךבעוד צורך  לא היה ,שנכנסו בני ישראל לארץ והפסיקו לנדוד
 לא 'קול ה, םית יערייוהארון התגלגל לקר שחרבה שילהאחר לבוודאי  ,)א:א ג"שמו" (ָהָיה ָיָקר

את ומהזיכרון הלאומי נשכח , בעבר כל מה שהמשכן ייצגש, נותר אם כן. רוביםנשמע עוד מבין הכ
לשם כוונו ו' עבודת ה נעשתה כל ָׁשם .'בחר ה אשרבמקום המצוי מקדש מרכזי אחד תפס מקומו 
  .)לח:א ח"מל(ות העם כל תפיל
בית שני התפתח המוסד  ימיבשלהי  ,ברם .הידוע המקדשבתי הטרגית של טוריה היסה

בית " –רץ ובגולה הפך להיות המרכז הרוחני והחברתי של כל קהילה יהודית באבמהלך הדורות ש
בית במקום  נותרזה המוסד ש כלומר. )טז:יא' יחלפי " (מעט מקדש" כינול "והוא מה שחז ,"כנסת
 מאפייניםכמה מה נעדרו ממנוש אף, את הראשון "החליף"שהבית השני  שםכו ,מקדש שחרבה

בית ום בהתפתחות של כשאנו מתבוננים הי .את המקדש "החליף"כנסת ה תכך בי 1,שהיו בראשון
כמוסד  וובתפקיד ולזהות היהודית של, בתרומתו להישרדות העם ,כנסת במשך כל הדורותה

כמה בני שמפ, "משכן מעט" ולקרוא ל יהיה ןומתברר שאולי נכ, פעולות הקהילה כלאת המאחד 
  :מקדשבית הלאשר מיותר ד ילמשכן הניהכנסת דומה בית חשובים  תחומים

                                                 
וח הקודש ר, שכינה, )משמים(אש , כפורת וכרובים, ארון – בין הדברים שהיו במקדש הראשון ולא בשני   1

 ).ב"ע יומא כא(ואורים ותומים 



 2

 מחציתכל אחד נתן  .חלקיושל כל משותפים מאמצים בושל כל העם מהתרומות  המשכן נבנה )1
גם המלאכה נעשתה על ידי ". בודבנו לאשר י"ככל הנוספים פריטי המשכן כל לגם תרם השקל ו

בבניית ו, שלל מלחמות דודממון המקדש הראשון נעשה ימ, לעומת זאת .אומנים מבני ישראל
בזה בית . ועוד, האומנים של מקדש שלמה באו מצור .על ידי כורש מלך פרסנעזרו המקדש השני 
ובעבר , מתוך הקהילה, מן העם באומון יהיזמה והמבדרך כלל שמפני  ,ומה למשכןהכנסת יותר ד

  .י חברי הקהילה"ות שונות הכרוכות בהקמת בית הכנסת נעשו עגם מלאכ
ובמשך  ,אחרי מות משהכבר פסק מבין הכרובים  'דבר הם לקבלת התפקיד של המשכן כמקו )2

עומד והנה היום בכל בית כנסת . יהין השתה בתוך קודש הקודשים רק אביתכל ימי בית שני הי
. שני וחמישי, בהם קוראים בכל שבתש התורהובו נמצאים ספרי  ,רון הקודשא פרוכתה מאחורי
  .מדבר אלינו מארון הקודש' שקול הכ ,מתפקד כמשכןכנסת הבית ים מובן מסובשלומר  אפשר

וכל , דש עמד במקום אחדואילו המק ,"ושכנתי בתוכם" – תמיד המשכן היה מלווה את העם )3
קיבל בזה . משימה קלהזו ובהרבה תקופות לא הייתה  ,לירושלים הלואלוקים היה עה את בקשהמ

ֲחנּו ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם יַ -ִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן" :שעליו גם כתוב בית הכנסת את היתרון העיקרי של המשכן
מאמץ להבטיח שהמרחק מביתו לבית הכנסת לא  במשך כל הדורות עשה היהודי כל ."ִיְׂשָרֵאל יְּבנֵ 
מר ושצריך לבחור מקום מגורים א כל יהודי ראוי לשמוו 2,הליכה קצרה ברגלשל על מרחק  עלהי

, בעולםשאם נותנים לי כל כסף " :)בפרפרזה( )יא, אבות ו(לים של רבי יוסי בן קסמא במיכביכול 
  ."ית כנסתבבו איני דר אלא במקום שיש 

  
  הלוי ספירו ) שוברט(אליעזר  ר שמעון"ד

  מרכז ללימודי יסוד ביהדותה
  

                                                 
נבעה בעיקר מן הצורך הרוחני  'יו לצנינים בעיני מלכי יהודה יראי השל הבמות שהשהפופולריות  הדעת נותנת   2

בין חורבן שילה , בזמן היתר הבמות(קרבנות לו אלוקים ולהקריב את שבאמצעותו אפשר לעבוד קרוב למוסד 
 ).כל אחד יכול לבנות במה בחצרו ולהקריב עליה קרבנות, להקמת המקדש בירושלים


