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פרשת פקודי מביאה לסיומו את התיאור הארוך והמפורט של עשיית המשכן והקמתו, שהשתרע על פני 
חמש פרשות. תפקיד המשכן נאמר כבר בתחילת פרשת תרומה, ככתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם" (שמ' כה  ח).   
פירוש הפסוק הזה שנוי במחלוקת. מצד אחד, אונקלוס תרגם: "ויעבדון קדמי מקדשא ואשרי שכינתי 
ביניהון" (ויעשו לפניי מקדש ואשֶרה שכינתי ביניהם), ורס"ג פירש בצורה דומה "ויעשו לי… מקדש, 
אשֶרה כבודי ביניהם". וכן אברבנאל, שהסביר באריכות מה: "יעשו לי מקדש מקום קדוש באופן שתחול 
שכינתי בתוכם כאשר הייתה בהר סיני לעיניהם, כבוד ה' כאש אוכלת והענן סביבו". אך מצד שני פירש 
רש"י: "ועשו לשמי בית קדושה", וראב"ע דייק יותר: "נקרא מקדש, בעבור היותו משכן השם הקדוש". 
והנה מחלוקת זו נעוצה בתורה עצמה ובספרי נביאים וכתובים. אנו עדים לניסיונות ליישב בין העמדות, 

ויש למחלוקת ולפשרות ליישבה השלכות עד ימינו בתפישת בית הכנסת.  
איך ישכון ה' בתוך בני ישראל נאמר בפרשתנו, שם מסופר: "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את 
המשכן. ולא יכׂל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן" (מ, לד-לה). 
דבר זהה נאמר על בית המקדש שבנה שלמה בירושלים, כפי שקראנו בהפטרה (כמנהג האשכנזים): 
"ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית ה'. ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא 
כבוד ה' את בית ה'" (מל"א ח, י-יא). הסתלקות כבוד ה' מבית המקדש ערב חורבנו נצפתה ומתוארת על 
ידי יחזקאל בפרק יא בספרו, ושובו לבית המקדש העתיד להיבנות, מתואר בחזון הגדול בסוף הספר (יח' 
מג ב, ט), ושם ה' מבטיח כמו שהבטיח בפרשתנו: "ושכנתי בתוכם לעולם" (פס' י). גם זכריה שותף 
לדעתו של יחזקאל ואומר, שבירושלים העתידה להיבנות, יהיה ה' "חומת אש סביב ולכבוד… בתוכה" 

(ב ט). 
עד שלא נכנס כבוד ה' למשכן החדש הוא שכן על הר סיני (שמ' כד טז), ולפני שהגיעו בני ישראל לסיני, 
היה מופיע לעתים בענן במדבר (שמ' טו י). גם כאשר היה המשכן בשילה, הכבוד נמצא בו, וכאשר נלקח 
הארון, גלה הכבוד אתו, כפי שאמרה אשת פינחס, כלת עלי: "גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון 

האלקים" (שמ"א ד, כא-כב [כך פירש נכון יהודה קיל, ספר שמואל א, דעת מקרא על אתר]). 
אם כן, כבוד ה' נמצא בכל בית מקדש, ובהימצאות כבוד ה' במקדש, ה' שוכן בו. אך מהו כבוד ה'? מכל 
הכתובים שהזכרנו, כבוד ה' הוא דבר נראה לעין, זוהר ומאיר, ואי אפשר לעמוד מולו ולראותו, ומשום 
כך הוא עטוף ענן. במעמד הר סיני נאמר: "ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל" 
(שמ' כד יז).  במקום אחר, משה מבקש לראות את כבוד ה', אך ה' מזהירו: "כי לא יראני האדם וחי"; עם 
כל זאת, בהיות משה בנקרת הצור ובהיותו מוסתר על ידי כף ה' הסוכך עליו, ה' מראה למשה את אחורי 
כבודו, ואת פניו איננו מראה לו (שמ' לג, יח-כג). מה שלא נתן ה' למשה לראות, מעז יחזקאל לתאר, ואין 
זה אלא דמות מראה אדם יושב על כיסא עטוף אור ונוגה, ולמראה המראה הזה נופל יחזקאל על פניו 

(יח' א, כו-כח).  
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כתובים אלה מלמדים, כי "כבוד" איננו מונח מופשט כמו בלשון ימינו, אלא הוא מציין דבר מוחשי 
למדיי. ה"כבוד" הוא ההילה הזוהרת שעטפה כביכול את ה' ושקרנה ממנו. ההילה האלוקית הזאת, 
שהייתה מדהימה ואף מפילה מעל רגליו את כל הרואה אותה, והנקראת לעתים הוד, הדר, ואף גאות ועוז, 

הייתה עטופה אף היא בענן.  
בניגוד בולט לכל הכתובים האלה, כשמתאר משה בספר דברים את מתן תורה בחורב, הוא מזכיר את 
כבוד ה' רק פעם אחת, אגב הבאת דברי העם, ככתוב: "ותאמרו הן הראנו ה' אלקינו את כבׂדו ואת גדלו 
ואת קלו שמענו מתוך האש" (ה כא). במקום אחר הוא ממקם את ה' במעון קדשו בשמים (דב' כו טו), 
ונוכחות ה' במקדש מוגבלת לשמו שישכון במקום אשר יבחר, כאשר יבואו בני ישראל אל המנוחה ואל 
הנחלה (דב' יב ה, יא; יד כג; טז ב). במקום אחד שלמה אומר: "בנה בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך 
עולמים" (מל"א ח יג), ומשתמע מכאן, כי ה' יושב בבית המקדש. אך באותו מעמד, לאחר שהביא את 
ארון ה' לבית המקדש ונכנס כבוד ה' כפי שראינו, אומר שלמה: "כי האמנם ישב אלקים על הארץ? הנה 
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי" (מל"א ח  כז).  לאחר מכן הוא נושא את 
תפילתו ומזכיר את עיני ה', שתהיינה פתוחות ממקום שבתו בשמים למקדש, בלי שה' יימצא בו בעצמו. 
כאשר משה בספר דברים ושלמה במעמד חנוכת בית המקדש מעלים את ה' לשמים, הם הופכים את 
המקדש הארצי במקום הנבחר בירושלים למעין מרכזייה גדולה שַתפנה למרומים כל תפילה שהופנתה 
בכיוון המקדש. ה' רואה את המתפלל במקדש ושומע את תפילתו, אך איננו יושב שם. ה' בעצמו מאשר 
את תפקידו זה ואומר: "הקדשתי את הבית הזה אשר בִנתה לשום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם 

כל הימים" (מל"א ט ג). 
שתי התפישות – הכבוד הממשי והמוחשי מחד, והשם המופשט מאידך, או הכבוד האימננטי והשם 
הטרנסנדנטלי- מנוגדות, ולכאורה אין לגשר על הפער ביניהן, אך במקום המחלוקת תימצאנה גם 
הפשרות, וכבר אצל ישעיהו בן אמוץ מצאנו שהנביא ראה את ה' יושב על כיסא רם ונישא, בתוך בית 
המקדש, אך לפי דברי השרפים שם, כבוד ה' ממלא את כל הארץ. ומצאנו פעמים רבות צירופים של שם 

וכבוד או כבוד ושם, ואין כאן מקום להאריך אלא להביא דוגמאות מעטות אך מאלפות לפשרות. 
בסוף ספר ישעיה, בנבואות הנחמה על העתיד אחרי שיבת ציון אומר ה': "השמים כסאי והארץ הדׂם 
רגלי, אי-זה בית אשר תבנו לי, ואי-זה מקום מנוחתי?" (יש' סו א). במקום אחר הוא אומר: "והביאותים 
אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפלה ּי ָּקרא לכל 
העמים" (נו ז), ובזה ה' מאשר את תפישתה של תפילת שלמה, שבית המקדש יהיה מקום תפילה. אך גם 
לכבוד יש מקום. נראה ש"כבוד" בדברי הנביא מציין את אור ה' שיזרח על עמו (ס א-ב) ואת חומרי 
הבנייה המפוארים שיביאו העמים לבית המקדש, ככתוב: "כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור 
יחדו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד" (ס  יג). "אכבד"  ּׂפה פירושה "אפאר" (הש' פס' ז "ובית 

תפארתי אפאר"), אך השורש כ-ב-ד רומז לכבוד ה', שאמור להיות במקדש. 
גם הנביא חגי היה בעל פשרה. בדברי העידוד לעם לעלות ההרה ולהביא עצים ולבנות לה' בית, ה' 
אומר: "וארצה בו ואכבָד" על ידו, כלומר הבית המפואר יהיה לכבוד ולתפארת לה'. אף על פי שיונתן 
תרגם "ואתרעי לאשראה שכינתי ביה ביקר" (ואתרצה להשרות את שכינתי בו בכבוד). כבר רב שמואל 

בר איניא הרגיש שהכבוד המוזכר כאן איננו כבוד השכינה ופירש את הכתיב החסר, ש"אלה חמישה  
דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש 
ואורים ותומים" (יומא כא, ע"ב). בהמשך נבואתו חגי מנבא, שה' ימלא את המקדש כבוד, ואף מזכיר 
שה' ירעיש את השמים ואת הארץ את הים ואת החרבה (חגי ב, ו-ז), ובדברים האלה הוא מזכיר לנו 
תיאורים של הופעת ה' בהר סיני ובמקומות אחרים. ואולם הוא מרוקן מתוכנו התיאולוגי את המושג 
החשוב "כבוד", כי הכבוד שימלא את המקדש לא יהיה כבוד ה' הנראה לעין והמהמם את המסתכל עליו, 
אלא עושר רב (הש' בר' לא  א; מל"א ג יג; קה' ו ב; דה"ב א יב). יוצא מכאן, שנבואות הנחמה והשיקום 
בספר ישעיה ואצל חגי ניצלו משחק מילים כדי לגשר על תהום תיאולוגית, המפרידה בין שתי התפישות 

של בית המקדש.  אצל שניהם הבית מכובד ומלא כבוד, אך לא הכבוד שהיה במשכן. 
והנה שתי התפישות קיימות עדיין. כאשר הבית השני נחנך בימי שיבת ציון, אין מוזכר ואין נרמז שכבוד 
ה' נכנס למקדש כצפוי, וטכס החנוכה הצטמצם בהקרבת קרבנות (עז' ו טז-יח). יוצא אפוא, שבית 
המקדש ריק מכבוד ה', כפי שציינו חז"ל, ואיננו אלא בית זבח. והנה, התפישה הזאת שה' איננו יושב 
במקדש, אחות היא לתפישה שה' נמצא בכל מקום, ואפשר למצאו ולָעבדו בכל מקום, וזו התפישה 

המאפשרת את קיומו של בית הכנסת, המוסד היהודי שירש והחליף את בית המקדש.  
בו בזמן מושג הכבוד השתנה והתפתח, והפך לחלק במושג הרבני של השכינה, שהיא נוכחות אלוקית 
מצומצמת וממוקדת במקום מסוים. לפי חז"ל נר מערבי בנרות המנורה במשכן היה עדות לכל באי עולם, 
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כי בארבעים שנות הנדודים במדבר שרתה שכינה בישראל (מנחות פ"ו, ע"ב; והש' מגילה כא, ע"ב; 
וראה גם זכ' ד ב, י). נר מערבי זה בבית שני, אם כבה, הוצת מחדש רק מאש המזבח שהוצתה לראשונה 
על ידי ה' בגילוי שכינה (ויק' ט כד), כך שגם זכר לזוהרו של הכבוד, שהוא תכונתו המובהקת, עדיין קיים 
בצורה מעומעמת או ב"אש נמוכה". ייתכן כי תפישה זו מתבטאת בשלטי ה"ִשִויִתי" הנמצאים בסידורים 
ובבתי כנסת של עדות המזרח עד ימינו. שלטים אלה מציירים את תה' ס"ז בצורת מנורת שבעת הקנים, 
ומעליה שם הוויה. על ידי הכוונה הנכונה ושיווי ה' כנגד המתפלל תמיד, הוא משרה בתפילתו בבית 

הכנסת ובמקום תפילתו את כבוד ה', שבסוף פרשתנו מילא את המשכן. 
 

פרופ' אביגדור הורוויץ 
המחלקה למקרא ולמזרח הקדום,  
אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע 
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	ëúåáéí àìä îìîãéí, ëé "ëáåã" àéððå îåðç îåôùè ëîå áìùåï éîéðå, àìà äåà îöééï ãáø îåçùé ìîãéé. ä"ëáåã" äåà ääéìä äæåäøú ùòèôä ëáéëåì àú ä' åù÷øðä îîðå. ääéìä äàìå÷éú äæàú, ùäééúä îãäéîä åàó îôéìä îòì øâìéå àú ëì äøåàä àåúä, åäð÷øàú ìòúéí äåã, äãø, åàó âàå
	áðéâåã áåìè ìëì äëúåáéí äàìä, ëùîúàø îùä áñôø ãáøéí àú îúï úåøä áçåøá, äåà îæëéø àú ëáåã ä' ø÷ ôòí àçú, àâá äáàú ãáøé äòí, ëëúåá: "åúàîøå äï äøàðå ä' àì÷éðå àú ëáÉãå åàú âãìå åàú ÷ìå ùîòðå îúåê äàù" (ä ëà). áî÷åí àçø äåà îî÷í àú ä' áîòåï ÷ãùå áùîéí (ãá'
	ùúé äúôéùåú – äëáåã äîîùé åäîåçùé îçã, åäùí äîåôùè îàéãê, àå äëáåã äàéîððèé åäùí äèøðñðãðèìé- îðåâãåú, åìëàåøä àéï ìâùø òì äôòø áéðéäï, àê áî÷åí äîçìå÷ú úéîöàðä âí äôùøåú, åëáø àöì éùòéäå áï àîåõ îöàðå ùäðáéà øàä àú ä' éåùá òì ëéñà øí åðéùà, áúåê áéú äî÷
	áñåó ñôø éùòéä, áðáåàåú äðçîä òì äòúéã àçøé ùéáú öéåï àåîø ä': "äùîéí ëñàé åäàøõ äãÉí øâìé, àé-æä áéú àùø úáðå ìé, åàé-æä î÷åí îðåçúé?" (éù' ñå à). áî÷åí àçø äåà àåîø: "åäáéàåúéí àì äø ÷ãùé åùîçúéí ááéú úôìúé òåìúéäí åæáçéäí ìøöåï òì îæáçé, ëé áéúé áéú ú
	áå áæîï îåùâ äëáåã äùúðä åäúôúç, åäôê ìçì÷ áîåùâ äøáðé ùì äùëéðä, ùäéà ðåëçåú àìå÷éú îöåîöîú åîîå÷ãú áî÷åí îñåéí. ìôé çæ"ì ðø îòøáé áðøåú äîðåøä áîùëï äéä òãåú ìëì áàé òåìí, ëé áàøáòéí ùðåú äðãåãéí áîãáø ùøúä ùëéðä áéùøàì (îðçåú ô"å, ò"á; åäù' îâéìä ëà,
	ôøåô' àáéâãåø äåøååéõ
	äîçì÷ä ìî÷øà åìîæøç ä÷ãåí,
	àåðéáøñéèú áï-âåøéåï, áàø-ùáò

