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  שבמשכן' לפשר הענן וכבוד ה
  

בתחילת פרשת  .נוכפי שמתואר בסוף פרשת, לאחר שכלתה מלאכת המשכן זכו בני ישראל לגילוי שכינה
 ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ְונֹוַעְדִּתי" :ואף מפורט, )ח:כה" (ְּבתֹוָכם ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְוָעׂשּו" :המשכן נאמר

  .ביצוע התכניתכעת מתואר ). כב:כה( "ַהַּכּפֶֹרת
, ברם. )לח-לד:מ( על המשכן הספר מתארים את גילוי השכינהפרשתנו ושל חמשת הפסוקים האחרונים של       

  :םואלו ה, ים בקטע זהשה נושאושלש ניווכחבהם לכשנתבונן 
 ).לה-לד (הל מועדו לאהאפשרות כניסשגם מונעת ממשה , ' הענן וכבוד הדייל גילוי שכינה ע  .א
 ).לז-לו( בני ישראל  שלמסעתחילת האות לכ הענן הסתלקות  .ב
 .)לח (ווה תמיד בענן ובאשאור המשכן כמלֻ ית  .ג

  :מקצתןנעסוק בו,  עולות בקשר לכךכמה שאלות
 אחד הם' האם הענן וכבוד ה .)לד:מ ("ַהִּמְׁשָּכן-ָמֵלא ֶאת' אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה- ֶהָעָנן ֶאתסַוְיכַ " :הפסוק אומר )1

 ?דברים נפרדיםשני או 
- ָמֵלא ֶאת' ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה-אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי-ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל-ְולֹא" :כתוב שלאחר מכןפסוק ב )2

,  שמשה נכנסהרי יודעים אנו,  יתר על כן1?כיצד הוא מתפקד,  הענןדייל ע" נעול" המשכן אם. )לה:מ ("ַהִּמְׁשָּכן
במקום  והנה . פתרון לשאלה איך נכנסוצג יוזהאור ילאחר תשאם כן והיינו מצפים ,  בעבודתםהכוהניםוכן 

ו השונים של  היש קשר בין תפקידי.ענואיתות לבני ישראל ל :פתרון מתארת התורה פונקציה אחרת של הענן
 ?הענן

פסוק  (" ִּתְהֶיה ַלְיָלהְוֵאׁש ":המקביל לתפקיד הענן ביום, ת האש שיש לה תפקיד בלילהבפסוק האחרון נזכר )3
 ?עד כהשלא נזכרה , מנין אש זו. )לח

  :שתי גישות קיימות בפשר הענן.  הענןבענייןנתמקד       
2  השכינה לבין "הצטמצמה" ךכר  אח.חוצה לומהתגלה תחילה ברחבי המשכן ו' ה. מופיע בענן ' הכבוד .א

  ):לה:מ(שם כותב ם "הרשב. יכנסכול משה להיוכך , הכרובים
 של חיבתו להראות, מיד הענן עליו שכן כי הקמתו בשעת – "אֶֹהל מֹוֵעד-ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל- ְולֹא"

 ְלָך ָׁשם ְונֹוַעְדִּתי" :יבכדכת הארון על ושכן האהל מתוך הענן מסתלק היה כן אחרי. ישראל על ה"הקב
אֶֹהל -  מֶֹׁשה ֶאלּוְבבֹא" :יבכדכת מועד אהל אל משה בא ואז, )כב:כה( " ְׁשֵני ַהְּכֻרִביםִמֵּבין ...ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתךָ 

 בבית מוצא את וכן. )טפ:ז' במ( "ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ַוְיַדֵּבר ֵאָליו"' וגו "ַהּקֹול-מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע ֶאת

                                                             
 .הל ולא נכנסופתח האבאבל משה עמד , הל מועדובר עם משה מאיד'  דרך הפשט הן אומר שעל" רמב,אכן   1
הל ושהענן היה מחפה על הא, )ד"בשם ברייתא דמלאכת המשכן פי,  אות סז,שם( "תורה שלמה"שמובא ב, ל" מדרש חזורא   2

  . בהערות הרב כשר שםנו ועיי.מבחוץ וממלא את המשכן מבפנים



 היה הבית השלמת בשעת, 'ה בית את 'ה כבוד מלא כי הענן מפני לשרת לעמוד הכהנים יכלו ולא עולמים
  3.הבדים בין הארון על שכינתו מצמצם היה כך ואחר בענן דשוקַ מֵ  ה"הקב

מכסה את ווני חיצהוא הענן .  הם דברים נפרדים"'כבוד ה" ו"ענן"השסבורים  4יםאחר פרשניםון "הרמב .ב
   6:לה האיותונכנס אלא באחת האפשרלא היה  משה 5.בפניםשוכן ' וכבוד ה, הלוהא

 מנקודת מבט זו חומש ויקרא .)"ויקרא"' תחילת פר( מצווה עליו בפסוק הסמוך' השוכפי , קורא לו' כשה . 1
 הכרובים וקורא שכינתו ביןמצמצם ' שאז ה, ל"ם הנ"י הרשביש לומר כדברו .ממשיך את סוף חומש שמות

 ָּיבֹאוַ  "":משפטים"כפי שנאמר בסוף פרשת , כנס בתוך הענןילמשה לה' הקרא  בנסיבות מיוחדות .למשה
  .)יח:כד' שמ ("ָהָהר-מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל

 זו לפי דרךש )לעיל(ם "אר רשביכפי שב יש לומר  ושוב7. לאחר היום השמיני)ו(ענן הסתלקהו' שכבוד הכ . 2
 את ואפשר שז8.יש אומרים שהוא מופיע כאש ואורו. וסתומים הדברים כיצד הוא מופיע, אינו הענן' כבוד ה

  מצינואור כזהית.  הענןדייל ם כאור פנימי מוסתר עוובי, שבלילה האיר כאש,  בפסוק האחרוןתהאש הנזכר
  ):יז-טו, כד סוף פרשת משפטים(שם נאמר , בהר סיני
ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ' ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה...  ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן,ַהר ִסיַני- ַעל' ה- ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד.ָהָהר-ת ֶהָעָנן אֶ ַוְיַכס

   .ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
כלומר אותו גילוי שכינה שהיה בסיני , "סיני מהלך"המשכן הוא בבחינת ש )א: כה'שמ (ן"וכבר אמר לנו הרמב

   . באופן דומה במשכןממשיך
ת  לפי זה אפשר לתת משמעו9. יש שהוא מופיע כערפל,ואכן,  לענן תפקיד עיקרי של הסתרה,פירוש זהלפי       

" ַהַּכּפֶֹרת- ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעלִּכי": שם נאמר. פוריםיביום הכ, אחת בשנהדשים ודש הקוהן הגדול לקולכניסת הכ
  אפשראך, ויש לו משמעות נשגבת, רתוהקט דייל ע צר את הענןויהוא שול הן הגדוהכ אמנם כאן). ב:טז' ויק(
ִּכי "בחינת ב, דשיםודש הקולא יראה את גילוי השכינה בקהכוהן הגדול  ש10, תפקיד של הסתרה גםלענן זהש
  .)כ:לג ("ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי- לֹא

  
ר איתמר ורהפטיג"ד  

 הפקולטה למשפטים
 
 

  

                                                            
  . אתרעלעזרא - אבןרושוראו בפי   3
  ".היה נראה מתוך הענן' דהיינו כבוד ה, אלא שהאש והאור, אינו הענן' נראה מזה שכבוד ה: "ראו כלי יקר שם   4
 כי, הכבוד מלא תוכו כי – המשכן את מלא' ה וכבוד. בו וטמון מכוסה והוא צד מכל האהל את יכסה הענן): "לד' פס(ן "רמב   5

 יכול לא כי ואמר. 'לִֹהים-ָׁשם ָהאֱ - ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר-ֶאל') יז:כ לעיל (סיני בהר שנאמר ןכעניי, המשכן תוך הענן בתוך שוכן הכבוד
 מלא המשכן כי, ועוד. הענן בתוך לבא רשאי היה ולא אותו מכסה הענן שהיה מפני, הפתח אל אפילו מועד אהל אל לבא משה
 משה אל ויקרא סיני בהר עשה כאשר הענן בתוך ויבא אותו יקרא אבל, רשות בלא שם יבא שלא, והטעם. בו יכנס ואיך' ה כבוד
 אחד כתוב) ח פתיחתא כ"ת (אמרו ורבותינו ..).יח שם (הענן בתוך משה ויבא ואמר, )טז:כד לעיל (הענן מתוך השביעי ביום
ָׁשַכן ָעָליו -ִּכי' הכריע, )פט:ז 'במ( 'אֶֹהל מֹוֵעד- מֶֹׁשה ֶאלּוְבבֹא' אומר אחר וכתוב, 'אֶֹהל מֹוֵעד- ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל- ְולֹא' אומר
ַהּקֹול - ַוִּיְׁשַמע ֶאת"  שם שאמר מפני או, מדעתו ,קריאה בלא שם שיבוא, 'אֶֹהל מֹוֵעד- מֶֹׁשה ֶאלּוְבבֹא' לדעתם כי. )לה:מ(' ֶהָעָנן

 את מלא השם כבוד היות עת וכל ,הכפורת לפני האהל בתוך עומד משה שהיה להם נראה )פט:ז" (ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת
 מלא הכבוד ואין האהל כל מלכסות שנסתלק כלומר, הענן שנסתלק לאחר זה שהיה יאמרו ולכך. בתוכו משה נכנס לא המשכן

' דֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹועֵ ' ַוְיַדֵּבר ה מֶֹׁשה-  ֶאלַוִּיְקָרא' שאמר והקריאה. הכבוד שם ברדת השמיני ביום רק זה היה לא כי, המשכן את
- ָמֵלא ֶאת' ּוְכבֹוד ה' אחרת פעם שיאמר שהכתוב ויתכן). ב 'בפס (למעלה פירשתי כאשר, היתה לכן קודם דעתם על, )טז:כד(

 ".בקרבו השוכן הכבוד אל ירמוז 'ַהִּמְׁשָּכן
  . בהערה הקודמתהמצוטטן "שתי האפשרויות מובאות ברמב   6
 מסמיכה משום כךואולי . נוע אלא עולה ומאותת לבני ישראל לנעלם אינו שאז, בין העלות הענןויש להבחין בין סילוק זה    7

ויש  ,ויש שהיא קוראת למשה, כאשר הענן מסתלק השכינה בפנים. ןהתורה את שתי הפונקציות של הענן כדי להבחין ביניה
  .ע כשאין השכינה בקרבםובני ישראל צריכים לנסו,  גם השכינה עולה,כאשר הענן עולהאבל . בין הכרובים" מצטמצמת"והיא 

 ...'כבוד ה ":ובדעת מקרא". והוא אשר מלא את המשכן, בכל מקום' האור הנברא הנקרא כבוד ה" :יט אומר, נ א"ם במו"הרמב   8
וכן , ותוכו היה מלא ענן אור, מכסה של ענן חשך' ונמצא שמעל המשכן הי, ומסתבר שהוא כמראה ענן זוהר ומבריק, מראה אש

  ".ניהיה גם בהר סי
ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן '  ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הְוַהר: "ובסמוך, על ענן כבד שירד על ההר במעמד הר סיני מסופר   9

: י על הפסוק"ראו רש?  ערפלואולי עשן זה הוא בגדר? האם עשן זה עשה את הענן). יח:יט' שמ" (דָהָהר ְמאֹ-ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל
ֵלב ַהָּשַמִים חֶֹׁשְך - ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ַעד': 'שנא, ענן וערפל, חשך, לפנים משלש מחיצות", )יח: כםש" (ָהֲעָרֶפל- ִנַּגׁש ֶאלּומֶֹׁשה"

  ).ט:יט םש ("'ָנןִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהעָ 'ערפל הוא עב הענן שאמר לו ). יא:ד' דב(' ָעָנן ַוֲעָרֶפל
  .י שם"י ורש:כד' ו שמ רא.ללא מחיצת הענן' ובפשטות נראה שבזה חטאו זקני ישראל שראו את כבוד ה  10
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