לפרשות ויקהל פיקודי ()1
א .ספר שמות הוא ספר של בניה :העבדים העבריים במצרים בונים את ערי המסכנות של
פרעה ,ומבססים את מסכנותם שלהם; יציאת מצרים ומתן תורה בונים תודעה לאומית
ודתית; משה ,אהרון ובצלאל בן אורי בונים לאלהים את ביתו-משכנו .עכשיו ,כשהבניין קיים
ועומד ,מתחיל המסע אל הבית.

בַ .ויָּקֶ ם אֶ ת-הֶ חָּ צֵ ר ,סָּ בִ יב לַמִ שְׁ כָּן וְׁ לַמִ זְׁ בֵ חַ  ,וַיִ תֵ ן ,אֶ ת-מָּ סַ ְך שַ עַ ר הֶ חָּ צֵ ר; ַו ְׁיכַל מֹ שֶ ה ,אֶ ת-הַ ְׁמלָּאכָּהַ .ו ְׁיכַס
הֶ עָּ נָּן ,אֶ ת-אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד; ּוכְׁ בוֹד ה' ,מָּ לֵא אֶ ת-הַ מִ שְׁ כָּן .וְׁ ֹלאָּ -יכֹל מֹ שֶ ה ,לָּבוֹא אֶ ל-אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד--כִ י-שָּ כַן
עָּ לָּיו ,הֶ עָּ נָּן; ּוכְׁ בוֹד ה' ,מָּ לֵא אֶ ת-הַ מִ שְׁ כָּןּ .ובְׁ הֵ עָּ לוֹת הֶ עָּ נָּן מֵ עַ ל הַ ִמ ְׁשכָּן ,יִסְׁ עּו בְׁ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל ,בְׁ כֹ ל,
מַ סְׁ עֵ יהֶ ם .וְׁ אִ םֹ-לא יֵעָּ לֶה ,הֶ עָּ נָּן--וְׁ ֹלא יִסְׁ עּו ,עַ ד-יוֹם הֵ עָּ ֹלתוֹ .כִ י ֲענַן ה' עַ ל-הַ ִמ ְׁשכָּן ,יוֹמָּ ם ,וְׁ אֵ ש ,תִ הְׁ יֶה
ַל ְׁילָּה ב ֹו--לְׁ עֵ ינֵי כָּל-בֵ ית-יִשְׁ רָּ אֵ ל ,בְׁ כָּל-מַ סְׁ עֵ יהֶ ם[ .שמות מ']38 - 33 ,
ג .בניינו של המשכן היא עיצוב המסגרת לתמונה האלהית .הזהב והכסף ,העורות והבדים ,הם
הקוים התוחמים של האש והעשן ,של כבוד האלהים .ובתוך הגוף הבנוי לתפארה ,שוכנת
נפש הדברים :מצפן האש המכוון ,מפת העשן הברורה ,של המסע המפרך במדבר החיים.

הּורי לַ יְלָ ה  /אורי ניסן גנסין
דִ .ה ְר ֵ

ֶאת הַ צְּ ָללִים הַ ִמ ְּש ָת ְּרעִ ים
עַ ל הַ ֵּתבֵּ ל הַ נ ְִּרדָ מָ ה
ַא ְּת – שַ לְּהֶ בֶ ת ְּקטַ נָה ,כֵּהָ ה
ּובֹודֵּ דָ ה – ַא ְּת ִנלְּחָ מָ ה.
בַ חּוץ – שָ ם הָ ֲעלָטָ ה ...
ִהיא רֹובֶ צֶ ת כָעֹופ ֶֶרת,
ּומ ְּסבִ יבָ ּה שֵּ דֵּ יַ -ליִל
ִ
יַעַ ְּטרּוהָ ל ְִּמ ְּשמֶ ֶרת.
י ִָמים ַרבִ ים ִהיא רֹובֶ צֶ ת,
נֵּרֹות ַרבִ ים בָ ּה ִנלְּחָ מּו –
ּומי יַגִ יד כַמָ ה ִת ְּרבַ ץ,
ִ
כַמָ ה נֵּרֹות עֹוד י ִָתמּו ?..
ִיקי ,הַ שַ לְּהֶ בֶ ת,
הֹוי הַ ְּדל ִ
ֶאת הַ ִת ְּקוָה תֹוְך לִבָ ִתי –
בֹותי,
אּולַי ָתפִ יץ מַ ְּח ְּש ַ
אּולַי ָת ִשיב אֱ מּונ ִָתי ...

