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להיטותו של דוד לבניית המקדש החלה עוד לפני כהונתו כמלך על ישראל.

בעודו בורח מפני שאול מגיע דוד לשמואל אשר נמצא בניות ברמה שם ישבו שניהם ללמוד בחברותא.
"ודוד ברח וימלט ,ויבא אל שמואל (בניות ברמה) .ר' הונא ברבי יוסי אמר אותה הלילה שברח דוד
מלפני שאול למד משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק לומד במאה שנה"( :ילקוט שמעוני שמואל רמז קכט)
ומה למדו? את מגילת המקדש .המגילה טומנת בחובה את כל צפונות המקדש .למרות זאת ואולי בגלל זה  -אין אנו
יודעים הרבה עליה .ננסה לגעת במקורות העיקריים העוסקים בה.
מה בְ נ ֹו אֶּ ת ַתבְ נִית הָּ אּולָּם וְ אֶּ ת בָּ ָּתיו וְ גַנְ ַזכָּיו וַ עֲ לִ י ָֹּתיו וַ חֲ ָּד ָּריו
" ַוי ָָּּקם דָּ וִ יד הַ מֶּ לְֶּך עַ ל ַר ְגלָּיוַ ...ויִתֵּ ן דָּ וִ יד לִ ְשֹל ֹ
ֹלהים
ימים ּובֵּ ית הַ כַפֹ ֶּרת :וְ ַת ְבנִ ית כֹל אֲ ֶּשר הָּ יָּה בָּ רּוחַ ִעמ ֹו לְ חַ ְצרוֹת בֵּ ית ה' ּולְ כָּל הַ לְ ָּשכ ֹות סָּ ִביב לְ אֹ ְצרוֹת בֵּ ית הָּ אֱ ִ
הַ ְפנִ ִ
ּולְ א ְֹצרוֹת הַ ֳּק ָּד ִשיםּ :ולְ מַ ְחלְ קוֹת הַ כֹהֲ נִ ים וְ הַ לְ וִ יִם ּולְ כָּל ְמלֶּאכֶּת עֲ בו ַֹדת בֵּ ית ה' ּולְ כָּל כְ לֵּי עֲ בו ַֹדת בֵּ ית ה'ַ :לזָּהָּ ב בַ ִמ ְש ָּקל
ּומ ְש ָּקל לִ ְמנֹ רוֹת הַ זָּהָּ ב וְ ֵּנר ֵֹּתיהֶּ ם זָּהָּ ב
ַלזָּהָּ ב לְ כָּל כְ לֵּי עֲ בו ָֹּדה וַ עֲ בו ָֹּדה לְ כֹל כְ לֵּי הַ כֶּסֶּ ף ְב ִמ ְש ָּקל לְ כָּל כְ לֵּי עֲ בו ָֹּדה וַ עֲ בו ָֹּדהִ :
ּומנו ָֹּרה :וְ אֶּ ת הַ זָּהָּ ב ִמ ְש ָּקל
ּומנו ָֹּרה וְ ֵּנר ֶֹּתיהָּ וְ לִ ְמנֹ רוֹת הַ כֶּסֶּ ף ְב ִמ ְש ָּקל לִ ְמנו ָֹּרה וְ ֵּנר ֶֹּתיהָּ כַעֲ בו ַֹדת ְמנו ָֹּרה ְ
ְב ִמ ְש ַקל ְמנו ָֹּרה ְ
לְ שֻׁ לְ חֲ נוֹת הַ מַ עֲ ֶּרכֶּת לְ שֻׁ לְ חָּ ן וְ שֻׁ לְ חָּ ן וְ כֶּסֶּ ף לְ שֻׁ לְ חֲ נוֹת הַ כָּסֶּ ף :וְ הַ ִמזְ לָּגוֹת וְ הַ ִמזְ ָּרקוֹת וְ הַ ְק ָּש ֹות זָּהָּ ב טָּ הוֹר וְ לִ כְ פו ֵֹּרי הַ זָּהָּ ב
ְב ִמ ְש ָּקל לִ כְ פוֹר ּוכְ פוֹר וְ לִ כְ פו ֵֹּרי הַ כֶּסֶּ ף ְב ִמ ְש ָּקל לִ כְ פוֹר ּוכְ פוֹרּ :ולְ ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹּרת זָּהָּ ב ְמז ָֻּׁקק בַ ִמ ְש ָּקל ּולְ ַת ְבנִ ית הַ מֶּ ְרכָּבָּ ה
הַ כְ רֻׁ ִבים זָּהָּ ב לְ פֹ ְר ִשים וְ סֹכְ כִ ים עַ ל אֲ רוֹן ְב ִרית ה' :הַ כֹל בִ כְ ָּתב ִמיַד ה' עָּ לַי ִה ְשכִ יל כֹל מַ לְ אֲ כוֹת הַ ַת ְבנִ ית":

(דברי הימים א ,כח)

מה בדיוק כלול בהגדרה "הכל בכתב"?

על פי הפשט ,כל מה שכתוב הפסוקים הקודמים .יש המפרשים שדוד פירט את כל הכסף והזהב שאסף ,ויש
המפרשים את צורת הבית ,כמו שכתוב "כל מלאכות התבנית" (עיינו ברש"י שם) .ללא הפסוק האחרון יכולנו להבין שדוד
רשם הכל ב מסודר ,וכך העביר לשלמה בנו .אך הפסוקים אומרים במפורש "מיד ה'" .מכאן שהמקור קדום מימי דוד.
לדברי כולם דוד למד וקיבל את המגילה משמואל הנביא .אך מניין קיבל זאת שמואל ,בזה יש שיטות שונות.
"והכל דרש שמואל ברוח הקודש ולימד לדוד כן"

(רש"י)

"רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק מגילה שמסר שמואל לדוד אמרה אחיתופל ברוח הקודש".
(ירושלמי סנהדרין נב):

"ועתה התיצבו ואשפטה אתכם וגו' .רבי בשם רבי שמואל בר יצחק ,מגילת בית המקדש שמסר הקב"ה
למשה בעמידה .דכתיב( ,דברים ה) ואתה פה עמד עמדי .עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה( ,שם לא) קרא את
יהושע והתיצבו .עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה( ,יהושע כד) ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה
ויתיצבו לפני האלהים .עמדו זקנים ומסרוה לנביאים בעמידה ,ועתה התיצבו וגו' .עמדו נביאים ומסרו לדוד
בעמידה ,לית לי' קרייה .עמד דוד ומסרה לשלמה בעמידה( ,תהלים מא) ואתה ה' חנני והקימני ואשלמה להם"
(מדרש שמואל פרשה טו)

(דברי הימים א כח ,יט)

יש לברר ,האם יש למגילה תוקף של נבואה ,מה בדיוק היא כללה ,והאם אפשר לשנות מדברי המגילה?
ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק :מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש מה טעמא? "הכל בכתב" -
זו המסורת "מיד ה'"  -זו רוח הקדש" ,עלי השכיל" מיכן שניתנה להידרש (ירושלמי מגילה פרק א הלכה ב)

דוגמא ללימוד מתוך המגילה ,והדרישה:
המשנה במסכת סוכה מתארת את בניית המרפסת המיוחדת שנבנתה בעזרת הנשים להבדיל בין הנשים ובין הגברים,
בשמחת בית השואבה .ועל כך שואלת הגמרא:
ָאמר ַרבְ ,ק ָּרא ַא ְשכְ חּו
"וְ הֵּ יכִ י עָּ בְ דֵּ י הָּ ֵּכי?(=וכיצד עשו כך?) וְ הָּ כְ ִתיב "הַ כֹל בִ כְ ָּתב ִמיַד ה' עָּ לַי ִה ְשכִ יל"? ַ
ָארץ ִמ ְשפָּ חוֹת ִמ ְשפָּ חוֹת ,לְ בָּ ד ִמ ְשפָּ חוֹת בֵּ ית ָּדוִ ד לְ בַ ד ּונְ ֵּשיהֶּ ם לְ בַ ד" וְ גוֹ'ָ .א ְמרּו,
וְ ָּד ְרשּו "וְ סָּ פְ ָּדה הָּ ֶּ
וַ הֲ ֹלא ְדבָּ ִרים ַקל  -וָּ חֹמֶּ רּ ,ומַ ה לֶּעָּ ִתיד ָּלבֹאֶּ ,שהֵּ ם עו ְֹס ִקים ְבהֵּ ְספֵּ ד ,וְ אֵּ ין יֵּצֶּ ר הָּ ַרע ִמ ְתג ֶָּּרה בָּ הֶּ ם,
ַאחת
ָאמ ָּרה תו ָֹּרה ,נ ִָּשים לְ בַ ד וַ אֲ נ ִָּשים לְ בַ ד ,עַ כְ ָּשיו ֶּשעו ְֹס ִקין בִ ִש ְמ ָּחה ,וְ יֵּצֶּ ר הָּ ַרע ִמ ְתג ֶָּּרה בָּ הֶּ ן ,עַ ל ַ
ְ
כַמָּ ה וְ כַמָּ ה( ":סוכה נא).
הסבר הגמרא :הגמרא שואלת כיצד הוסיפו על בניין הבית ,הרי כתוב "הכל בכתב"? ומתרצת שהם דרשו קל וחומר.
אם בזמן הספד הפרידו בין הגברים לנשים ,קל וחומר בזמן השמחה.
כלומר ,למרות הפסוק "הכל בכתב" ,בדברים מסוימים עדיין יש מקום לשכל ולסברא .כך למשל ,בכיור הוסיפו ברזים
וכך גם בבניית הכלים היום.
נכתב ע"י הרב מרדכי פרסוף

