פרשת בא
שנָה"(שמותׁי"בׁ,א'ׁ)
שיׁהַ ָ
"הַ ח ֶֹדשׁׁהַ זֶהׁלָ כֶ םׁרֹאשׁׁח ֳָד ִׁשיםׁ ִׁראשוֹ ןׁהואׁלָ כֶ םׁ ְלחָ ְד ֵׁ

ספר שמות מלווה את תהליך יצירת עם ישראל ,כפי שיעיד משה בסוף ימי המדבר" :הַּיֹום הַזֶּה נִ ְהיֵית לְעם לַה'
אֱלֹהֶּיך" .המטרה לשמה קיים עם ישראל יועדה עוד בטרם נוצר" ,עַם זּו י ַצ ְרתִי לִי ְתהִלתִי יְ ַספֵרּו" ,ומעשי האבות
בספר בראשית אף התוו את הדרך .הן בייעוד ,הן בהבטחה על הארץ ומעל הכל ביכולת ליצור מציאות של השראת
שכינה וגילוי כבוד ה' בעולם .כפי שמבאר הרמב"ן בהקדמה לספר שמות:
"השליםׁהכתובׁספרׁבראשיתׁשהואׁספרׁהיצירהׁבחידושׁהעולםׁויצירתׁכלׁנוצרׁ,ובמקריׁהאבותׁכולםׁשהםׁכעיןׁיצירהׁ
לזרעםׁ,מפניׁשכלׁמקריהםׁציוריׁדבריםׁלרמוזׁלהודיעׁכלׁהעתידׁלבאׁלהםׁ.ואחריׁשהשליםׁהיצירהׁהתחילׁספרׁאחרׁ
בעניןׁהמעשהׁהבאׁמןׁהרמזיםׁההםׁ,ונתיחדׁספרׁואלהׁשמותׁבעניןׁהגלותׁהראשוןׁׁ..ובגאולהׁממנוׁ .
והנהׁהגלותׁאיננוׁנשלםׁעדׁיוםׁשובםׁאלׁמקומםׁואלׁמעלתׁאבותםׁישובוׁׁ-וכשיצאוׁממצריםׁאףׁעלׁפיׁשיצאוׁמביתׁ
עבדיםׁעדייןׁיחשבוׁגוליםׁ,כיׁהיוׁבארץׁלאׁלהםׁנבוכיםׁבמדברׁ,וכשבאוׁאלׁהרׁסיניׁועשוׁהמשכןׁושבׁהקדושׁברוךׁהואׁ
והשרהׁשכינתוׁביניהםׁאזׁשבוׁאלׁמעלתׁאבותםׁ,שהיהׁסודׁאלוהׁעליׁאהליהםׁ,והםׁהםׁהמרכבהׁ(ב"רׁמזׁח)ׁ,ואזׁנחשבוׁ
גאוליםׁולכןׁנשלםׁהספרׁהזהׁבהשלימוׁעניןׁהמשכןׁובהיותׁכבודׁה'ׁמלאׁאותוׁתמיד"ׁ(רמב"ןׁעלׁשמותׁא'ׁ,א') ׁ

פסוקי הפתיחה שלנו ,מתארים מציאות חדשה בעולם בזכות עם ישראל .החודש הזה לכם .לכם יהיה את הכח להחיל
את הקדושה על הזמנים ,ולהחליט מתי תתחיל קדושת ראש חודש ובעקבות כך ,קדושת שאר המועדים .המדרש
שלנו אינו דן בקדושת ה'זמן' ,אלא בכך שהקב"ה נתן לאברהם ובהמשך לזרעו -לנו ,את השליטה והשלטון על
המקום המקודש ביותר הר הבית ומקום המקדש.

שמות רבה פרשה ט"ו ,ח'
"החודשׁהזהׁלכם ׁ-משלׁלמלךׁשהיהׁלוׁבןׁוהשליטוׁעלׁכלׁנכסיוׁואמרׁהבןׁלאביוׁאםׁאיןׁאתהׁנותןׁליׁהכסאׁשלךׁהיאךׁ
הכלׁיודעיםׁשאתהׁמחבבני?ׁאלאׁכשתתןׁליׁמקוםׁהכסאׁשלךׁ,הכלׁנותניןׁליׁקילוסׁ .
ׁכךׁנתןׁהאלהיםׁלאברהםׁהעולםׁשנאמרׁ(בראשיתׁיח)ׁוה'ׁאמרׁהמכסהׁאניׁמאברהםׁ.כיוןׁשנתןׁלוׁהכלׁ,אמרׁלוׁ:אםׁאיןׁאתהׁ
נותןׁליׁביתׁהמקדשׁת"קׁאמהׁעלׁת"קׁ(=חמשׁמאות)ׁאמהׁלאׁנתתׁליׁכלוםׁ.ונתןׁלוׁהקב"הׁכלׁמהׁשבקשׁשנאמרׁ(שםׁמח)ׁ
ואניׁנתתיׁלךׁשכםׁאחדׁעלׁאחיךׁוכיוןׁששמעׁאברהםׁכןׁמהׁאמרׁ(תהליםׁס)ׁאלהיםׁדברׁבקדשוׁאעלוזה" ׁ

מה לשים לב בקריאת המדרש
א .המדרש פותח במשל לבן מלך שקיבל את כל המלוכה ,אך הבן מבקש סימן שהכל שלו .ומקבל את 'כסא המלך'.
ב .בנמשל ,המלך והבן הם הקב"ה ואברהם (או עם ישראל) ,ו'הכסא' הוא מקום המקדש.
ג .מכאן נלמד שמקום המקדש ניתן לנו כעדות לירושת כל הארץ ,וכן שבית המקדש הוא הוא מקום מלכותו ,כסאו,
של הקב"ה.
ד .בנוסף ,ננסה להבין מעט מושגים הנלמדים מתוך המדרש – ת"ק על ת"ק ,כסא ה' ועוד.

המדרשה לידע המקדש
hamikdash.org.il | yeda.mikdash@gmail.com | 20-7666699

חלק א' במדרש' -תיתן לי מקום כסא שלך'
אם לא נתת לי מקום הכסא -לא נתת כלום' :המדרש שלנו שם בפי אברהם בקשה גדולה' .תתן לי מקום כסא
שלך'( .אף שבתחילת המדרש כתוב 'תתן לי כסא שלך' ,בהמשך המדרש נאמר רק 'מקום כסא שלך') .אם נעיין במשל נראה שבן
המלך אינו רוצה למלוך במקום המלך ,אלא מבקש סימן .בן המלך רוצה שכולם ידעו שאכן המלך 'השליטו על כל
נכסיו' וסמך ידו על בנו .כך גם כולם ידעו 'שאתה מחבבני'' ו'יתנו לי קילוס'  ,כיוון שכשם שהם מכבדים אותך ,כך
יכבדו אותי.
נוכל להדגיש דבר נוסף .בן המלך אומר 'אם לא נתת לי הכסא – לא נתת לי כלום' .הבן כביכול מוותר על כל
הנכסים שנתן לו המלך בעבור זה שייתן לו את הכסא ,כדי שכולם יראו שהמלך מחבב אותו .זה מה שחשוב לבן
המלך.
כך גם בנמשל .הקב"ה נותן לאברהם את הכל .זאת לומד המדרש מכך שכאשר הקב"ה בא להחריב את סדום
ועמורה הוא מספר זאת לאברהם ,מתוך מחויבות ,כיוון שהקב"ה נתן לו הכל .אך אברהם מוכן לוותר על הכל' .אם
לא נתת לי בית המקדש -לא נתת לי כלום'( .ואם נשווה בין המשפט כאן במדרש לפסוק דומה :וַּיֹאמֶּר ַאבְרם ה' אלוקים מַה תִתֶּן
ֶּשק ֱאלִיעֶּזֶּר ,נוכל ללמוד שאברהם אינו מבקש את כל מה שה' נותן לו בשביל עצמו ,אלא
ֶּשק בֵיתִי הּוא דַמ ֶּ
לִי וְָאנֹכִי הֹו ֵל ְך ֲערִירִי ּובֶּן מ ֶּ
בשביל בניו ,עבור עם ישראל).

אברהם רוצה את בית המקדש ,מאותה סיבה שבן המלך רצה את הכסא .כדי 'שהכל ידעו שאתה מחבבני' .כִי ִשמְך
נִקְרא עַל עִירְך וְעַל עַמֶּך' (דניאל ט') .ואברהם מצהיר שאם הוא וזרעו לא מקבלים את בית המקדש ,זה כאילו לא
קיבלו כלום.
הכסא והמקדש :אנחנו דנו כבר מספר פעמים בקשר בין כסא הכבוד ובית המקדש ,ובמיוחד בצמד המילים 'מכון
לשבתך' המופיע לראשונה בשירת בים ברשימת היעדים של עם ישראל ,וכן בהגשמת הייעוד בבניית בית המקדש
ְש ְבתְך עֹולמִים' (מלכים א' ,ח') .המילה 'מכון' נדרשת הן מלשון 'כן',
על ידי שלמה' :בנֹה בנִיתִי בֵית זְבֻל ל ְך מכֹון ל ִ
הבסיס עליו עומד כסא הכבוד ,והן מלשון 'מכוון' שבית המקדש עומד בדיוק תחת כסא הכבוד.
המדרש שלנו אף אומר יותר מזה .שני אלו אחד הם' .כעיר שחוברה לה יחדיו' -ירושלים של מעלה עם ירושלים של
מטה .אברהם אבינו מבין שכאן השורש לקדושת העולם כולו ,ממש כפי שבן המלך מבין שברגע שאתה יושב על
הכסא ממילא כל נכסי המלך ברשותך .אך ככל הנראה הוא גם הכיר את הגמרא במסכת פסחים:
"שבעהׁדבריםׁנבראוׁקודםׁשנבראׁהעולםׁואלוׁהןׁתורהׁותשובהׁוגןׁעדןׁוגיהנםׁוכסאׁהכבודׁוביתׁהמקדשׁושמוׁשלׁ
משיחׁ.תורהׁדכתיבׁׁ:ה'ׁקנניׁראשיתׁדרכוׁׁ.תשובהׁדכתיבׁ:בטרםׁהריםׁילדוׁוכתיבׁתשבׁאנושׁעדׁדכאׁותאמרׁשובוׁבניׁאדםׁׁ.גןׁעדןׁדכתיבׁׁ:ויטעׁ

ה'ׁאלהיםׁגןׁבעדןׁמקדםׁ.גיהנםׁדכתיבׁׁ:כיׁערוךׁמאתמולׁתפתהׁ.כסאׁהכבודׁוביתׁהמקדשׁדכתיבׁ:כסאׁכבודׁמרוםׁמראשוןׁמקוםׁ
מקדשנוׁׁ.שמוׁשלׁמשיחׁדכתיבׁ:יהיׁשמוׁלעולםׁלפניׁשמש"ׁ(פסחיםׁנד).
אברהם ידע שכסא הכבוד ובית המקדש הם מתוך הדברים שקדמו לעולם' ,ואי אפשר לעולם בלעדיהם' (עפ"י הר"ן על
הגמרא) .עיון בגמרא מעלה דבר נוסף .הצמד שיחיד שנלמד מאותו הפסוק הם המקדש וכסא הכבוד( .לעומת שאר
הדברים שקדמו לעולם שכל דבר נלמד מפסוק נפרד) .כאן ישנו קשר נוסף לפסוק עליו נדרש המדרש שלנו .הפסוק 'חודש

הזה לכם' מלמד על החודש הראשון ,שעל פי שיטה אחת בגמרא הוא לא רק 'ראשון הוא לכם' ,אלא הוא גם החודש
בו נברא העולם .אם כך ,כשם שזהו החודש הראשון ,ראוי לדרוש על ' ִכסֵא כבֹוד מרֹום ֵמרִאשֹון מְקֹום ִמקְד ֵשנּו'.
מי מקלס את מי?
עד עכשיו אמרנו ש'הכסא' -המקדש הם העדות שהקב"ה מחבב אותנו .אם נרצה ללכת שלב אחד קדימה ,נוכל
לאמר גם ההפך .בלעדי המקדש ובלעדי עם ישראל גם הכסא אינו שלם :נכֹון ִכ ְסאֲך מֵָאז מֵעֹולם ָאתה – אתה קיים
מעולם .אך 'נכון כסאך' רק מ'אז' ,אז ישיר משה ובני ישראל .שבשירת הים המליכו אותך לראשונה .ו'עדותיך' –
ְאֹר ְך ימִים'.
ֶּאמְנּו מְאֹד ְלבֵיתְך נַאֲוה קֹדֶּש ה' ל ֶּ
העדות השלמה היא ב'ביתך' :עֵדֹתֶּיך נ ֶּ
"נכוןׁכסאךׁמאזׁמאזׁישירׁ.והואׁעלׁפיׁמהׁשכתובׁבזוהרׁהקדושׁשאזׁנעשהׁכביכולׁהקדושׁברוךׁהואׁיושבׁעלׁהכסאׁ.
'הןׁשהמליכוניׁתחלהׁעלׁהיםׁוכו'ׁואזׁנעשהׁבחינתׁמלךׁיושבׁעלׁהכסא'ׁ.וכתיבׁמכוןׁלשבתךׁפעלתׁה'ׁמקדשׁא-דניׁ
כוננוׁידיךׁובמכילתאׁאיתאׁשמקדשׁשלׁמטהׁמכווןׁנגדׁכסאׁהכבודׁ.ואףׁשלאׁהיהׁעודׁאזׁמשכןׁומקדשׁרקׁכיוןׁשקבלוׁ
עולׁמלכותוׁוהמליכוהוׁעליהםׁנעשהׁלבׁישראלׁמשכןׁלשכינהׁונקראׁמקדשׁאדניׁכוננוׁידיךׁ.ובגמראׁ(כתובותׁה'ׁ).שעלׁ
ידיׁמעשיהןׁשלׁצדיקיםׁנעשהׁמקדשׁואזׁנעשהׁהקדושׁברוךׁהואׁמלךׁיושבׁעלׁכסאׁכמוׁשנאמרׁמכוןׁלשבתךׁפעלתׁה'ׁ
(פריׁצדיקׁעקבׁ,ז') ׁ
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חלק ב' במדרש -ת"ק על ת"ק אמה
ׁ

כשאברהם אבינו מבקש את הכסא הוא מבקש שטח בגודל של חמש מאות על חמש מאות אמה -ת"ק על ת"ק .מידות
אלו אינן מידות המקדש ,אלא מידות הר הבית .כפי שמתואר במשנה:
ׁמןׁ
ןׁ,מעוטוֹ ִׁ
פו ִׁ
ׁמןׁהַ ָצ ֹ
ישיׁלוֹ ִׁ
חׁ,ש ִׁל ִׁ
ְ
ׁמןׁהַ ִׁמז ְָר
םׁ,שנִׁ יׁלוֹ ִׁ
ֵׁ
ׁמןׁהַ ָדרוֹ
הׁ,רבוֹ ִׁ
תׁא ָמ ֻ
ַ
הׁעלׁחֲמֵׁ שׁמֵׁ אוֹ
תׁא ָמ ַ
או ַ
" הַׁרׁהַ ַביִׁתׁהָ יָהׁחֲמֵׁ שׁמֵׁ ֹ
ש ִׁמישוֹ (ׁ:מידות ב' ,א')
ֹבׁת ְ
ׁ,שםׁהָ יָהׁר ַ
ֹבׁמ ָדתוֹ ָ
םׁשהָ יָהׁר ִׁ
ֶ
בׁ.מקוֹ
הַ ַמעֲ ָר ָ

מידות אלו נלמדו במסורת מצד אחד ועל חשבון מתמטי מצד שני ,כפי שמביא רש"י בדברי הימים:
"הכלׁבכתבׁ..עליׁהשכילׁ..כלׁמלאכותׁהתבנית"ׁׁ-תבניתׁהביתׁחכמניׁוהשכילניׁכמוׁתבניתׁאורךׁורוחבׁוגובהׁוהכלׁ
דרשׁשמואלׁמןׁהתורהׁברוחׁהקודשׁ.כמוׁששנינוׁהרׁהביתׁהיהׁחמשׁמאותׁאמהׁעלׁחמשׁמאותׁאמהׁ.דרשׁ'אורךׁהחצרׁ
מאהׁבאמהׁורוחבׁחמשיםׁבחמשים'ׁ(שמותׁכ"ז)ׁ.חמשיםׁפעמיםׁחמשיםׁהםׁכ"הׁמאותׁ.חתכםׁלחמשׁרצועותׁלהיותׁ
חמשׁמאותׁעלׁחמשׁמאות ׁ.והכלׁדרשׁשמואלׁברוחׁהקודשׁולמדׁלדודׁכן"ׁ(רש"יׁבדבריׁהימיםׁאׁ,כח) ׁ

רש"י מבאר את הפסוקים המתארים שדוד המלך נתן לשלמה את 'תבנית המקדש' הקרויה גם 'מגילת המקדש'.
בתיאור מסירת המגילה נאמר – 'הכל בכתב' וגם עלי 'השכיל' .כלומר שצריך גם להשכיל ולהבין את הכתוב
במגילה כדי לדעת איך לבנות את המקדש .כאן מביא רש"י דוגמא:
ִשים .המילים
ִשים ַב ֲחמ ִ
אֹר ְך הֶּחצֵר מֵָאה בַאמה וְרֹחַב ֲחמ ִ
בפסוקים בתורה ,המתארים את חצר המשכן ,נאמרֶּ :
'חמישים' השניות הן מיותרות .מכאן למד שלמה שהר הבית גדול פי חמישים משטח החצר .בחישוב הבא:
אורך החצר במשכן 05 -על  055אמה .הכפל את הכל ב( .05 -כיוון שכתוב 'בחמישים' מיותר) וכך נגיע למידות
הר הבית –  05על  055על  055 = 05על .055
בעל הטורים מביא אף הוא רמז נוסף הנלמד מן המשכן:
" ורמזׁלכך"ׁ:ויקחוׁליׁתרומהׁועשוׁליׁמקדש"ׁ.כלומרׁהרימוׁליׁתרומהׁ,ומהיׁ"התרומה"ׁ–ׁהמשכןׁ.והריׁידועׁשתרומהׁ
היאׁאחדׁמחמישיםׁמהכלׁ.כךׁהמשכןׁאחדׁמחמישיםׁמןׁהמקדש"ׁ(בעלׁהטוריםׁפרשתׁתרומה) ׁ

ובגישה אחרת לגמרי מביא ה'חסד לאברהם' שדווקא בגלל שבית המקדש מכוון כנגד כסא הכבוד ישנה חשיבות
למידה מיוחדת זו.
"דעׁמהׁשאמרנוׁשא"יׁנתונהׁתחתׁשערׁהשמיםׁ,רצוננוׁלומרׁ:תחתׁחלוןׁשבאמצעותׁכיפתׁהשמיםׁ,וחלוןׁזהׁהואׁמרובעׁ
והואׁצרׁמלמעלהׁורחבׁמלמטהׁ,ושיעורוׁמלמעלהׁת"קׁאמהׁעלׁת"קׁאמהׁכשיעורׁכמותׁביתׁהמקדשׁכיׁביתׁהמקדשׁ
כולוׁניתןׁתחתׁהחלוןׁ,ובאמצעותׁעוביוׁשלׁחלוןׁהכיפהׁכשיעורׁעירׁהקודשׁירושליםׁ,ושיעורׁכמותׁהחלוןׁמלמטהׁד'ׁ
מאותׁפרסהׁעלׁד'ׁמאותׁפרסהׁכשיעורׁארץׁישראלׁוכלׁארץׁישראלׁתחתיוׁ,ושהיהׁיורדׁהשפעׁמלמעלהׁ...היהׁיורדׁ
דרךׁישרהׁעדׁ חלוןׁהכיפהׁהנזכרׁ,ויורדׁעלׁביתׁהמקדשׁומביתׁהמקדשׁמתפשטׁעלׁכלׁארץׁישראלׁ,וכשרבוׁהפריציםׁ
בביתׁהמקדשׁראשוןׁמהבלׁמדבריׁלשוןׁהרעׁורכילותׁוניבלותׁהפהׁגרםׁהעוןׁונתגשםׁאותוׁהבלׁונתעבהׁונעשהׁדמותׁ
ענןׁעבהׁ,והתחילׁלהסגירׁמעטׁמעטׁסביבותׁשפתיׁהחלוןׁעדׁשביוםׁט'ׁבאבׁנסגרׁכולוׁונפסקׁהשפעׁונחרבׁהבית"ׁׁׁׁ
(חסדׁלאברהםׁ,מעייןׁג-נהרׁג') ׁ

החסד לאברהם מביא כאן דברים עמוקים .אם ננסה לפשט את הדברים נאמר כך .השפע היורד מלמעלה יורד דרך
חלון בגודלו בשמים חמש מאות אמה .הר הבית מצוי בדיוק תחתיו ומוכן לקבל את השפע .מהר הבית מתפשט
השפע לכל ארץ ישראל שגודלה ארבע מאות על ארבע מאות פרסות.
כאשר חטאנו נסתתם לאט לאט אותו 'חלון' דרכו ירד השפע לעולם ,עד שאם חורבן המקדש ננעלו שערי שמים.

חשוב להדגיש שמידות אלו חשובות לנו גם כיום .כיוון שלפי מה שראינו קדושת הר הבית הינה דווקא בת"ק על
ת"ק המקוריים .לעומת זאת הר הבית כיום גדול כמעט פי שתיים( .גודלו כחמש אמה על אלף אמה) .אך ישנם
חלקים בהר הבית המורחב שקדושתם תהיה כקדושת ירושלים ולא כקדושת הר הבית.
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חלק ג' במדרש' -שכם אחד'.
המדרש מלמד אותנו שהקב"ה נתן לאברהם את מקום בית המקדש כאשר ביקש ,כפי שנאמר' :וַ ֲאנִי נ ַתתִי לְך ְשכֶּם
ַאחַד עַל ַאחֶּיך' (בראשית מ"ח) .פסוק זה דורש הבנה ,כיוון שהפסוק נאמר ליוסף על ידי יעקב אבינו בערוב ימיו.
על פי המדרש ,ודאי שאין הכוונה לפירוש המקובל על הפסוק אותו מביא רש"י.
"שכםׁאחדׁעלׁאחיךׁׁ-שכםׁממשׁהיאׁתהיהׁלךׁחלקׁאחדׁיתירהׁעלׁאחיך"ׁ(רש,יׁעלׁבראשיתׁמ"ח)

רש"י מבין שמדובר בשכם ממש ,העיר שכם .אותה ייעד יעקב לקבורת בנו יוסף בזכות התעסקותו בקבורתו .אך על
פי המדרש של 'שכם' בפסוק היא ירושלים .אולי על פי הפסוקּ" :ובֵין ְכתֵפיו שכֵן" .פסוק המלמד על מקום המקדש
בין שני הרים גדלוים' ,בין כתפיו' על השכמות'( .ואולי שכם היא 'שלם' היא ירושלים? כפי שמשמע מפשט הפסוקים בתורה :וְיַעֲקֹב
ֲשר בְאֶּרֶּץ ְכנַעַן)
נסַע סֻכֹתה וַּיִבֶּן לֹו ביִת ּו ְל ִמ ְקנֵהּו עשה סֻכֹת עַל כֵן קרא ֵשם הַמקֹום סֻכֹות :וַּיבֹא יַעֲקֹב שלֵם עִיר ְשכֶּם ֲאוַּיבֹא יַעֲקֹב שלֵם עִיר ְשכֶּם א ֶּ

המדרש שלנו מתבסס בעיקר על פסוק בספר תהילים ,המופיע פעמיים בפרק ס' ובפרק ק"ח:
"אֱ ל ִֹׁהיםׁ ִׁד ֶברׁ ְב ָק ְדשוֹׁׁ ֶאעֱ לֹזָהׁאֲ חַ ְל ָקהׁ ְשכֶ םׁוְ ֵׁעמֶ קׁסֻ כוֹ תׁאֲ ַמ ֵׁדד" ׁ

כאן מופיעה תשובת הקב"ה כפי שמבין אותה המדרש .אלוקים דיבר ,הסכים לבקשת אברהם בקשר ל'קדשו'' .מי
יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו .אברהם מביע את שמחתו 'אעלוזה' ומתחיל למדוד את 'שכם'= מקום קדשו
ִשראֵל גדֹול ְשמֹו :וַיְהִי בְשלֵם סּוכֹו
ואת 'עמק סוכות' .שאף זה רומז למקדש ,כפי שנאמר :נֹודע בִיהּודה אֱלֹהִים ְבי ְ
ּומְעֹונתֹו ְבצִּיון (תהילים ע"ו) (וגם כאן אי אפשר להתעלם מן ההקבלה לפסוקים המתארים את יעקב בשכם ,גם שם מוזכרים 'שלם'
וסוכות').

מבלי לפתור את החידה והקשר בין הבטחת יעקב לבנו יוסף לבין המדרש שלנו ,נסיים במקור המבאר בדרך אחרת
לגמרי את ה'שכם' שקיבל יוסף .אף כאן ה'שכם' הוא מלשון שכמות -כתפיים ,אך בניגוד להבנה הראשונה שיעקב
נתן שכם אחד ליוסף יתר על שאר בנו ,כאן הכיוון הוא בדיוק הפוך .בזכות יוסף הצדיק זוכים כל עם ישראל לגילוי
שכינה:
" בפסוקׁונשאׁאהרןׁכו'ׁמשפטׁבניׁישראלׁעלׁלבוׁכו'ׁ.כיׁעיקרׁהנהגתׁבנ"יׁבכחׁהשבטיםׁ.כמ"שׁשבטיׁיהׁעדותׁ
לישראלׁ.ולכןׁהאבניםׁתהייןׁעלׁשמותׁבניׁישראלׁ.כיׁאבןׁנק'ׁיסודׁ.כמוׁשאבןׁיסודׁהבניןׁשכלׁהביתׁעומדׁעליוׁ.כמוׁ
כןׁהשבטיםׁהםׁיסודותׁכלׁהבריאהׁ.וכפיׁזכותׁבנ"יׁכךׁמאיריןׁאותיותׁהשבטיםׁ.ולכןׁמשפטׁבנ"יׁתולהׁבהארתׁהשבטיםׁ
שבחושןׁ.ובזמןׁהמקדשׁהכהןׁראהׁוהביןׁעמ ידתׁבנ"יׁכפיׁהארתׁהאבניםׁשבחשןׁ.ולכןׁנק'ׁחשןׁמשפטׁ.ובאפודׁהיוׁב'ׁ
אבניׁשוהםׁשהםׁבחי'ׁיוסףׁשמעלהׁהשבטיםׁלמדריגהׁעליונהׁכמ"שׁקמהׁאלומתיׁכו'ׁתסובינהׁאלומותיכםׁכו'ׁ.וכתיבׁ
נתתיׁלךׁשכםׁאחדׁעלׁאחיךׁ.כמוׁמשכמוׁומעלהׁגבוהׁ.ולכןׁבזכותׁאבנוׁהעלהׁכלׁהשבטיםׁעלׁכתפותׁהאפודׁ.וכמ"שׁ
בזוה"קׁשישׁב'ׁבחי'ׁ.שבטיםׁדלמטהׁושבטיׁיהׁכו'"ׁ(שפתׁאמתׁתצוהׁתרנ"ז) ׁ

השפת אמת מלמד אותנו דבר נפלא .בית המקדש הוא המקום שהוא 'עדות לישראל' כפי שראינו במדרש ,וכפי
ִשראֵל .עדות זאת מתבטאת בעיקר באבני חושן ,חושן משפט.
שמופיע בפסוקֶּ :ששם עלּו ְשבטִים ִש ְבטֵי יּ-ה עֵדּות ְלי ְ
זאת כיוון שאבנים מלמדים על היסוד שעליו עומד כל הבניין( .כמו 'אבן השתיה' -התשתית) .לכל שבט היתה אבן
אחת שייצגה את 'ההארה' שלו ,את מעלתו ואת זכותו על הארץ .יוסף זכה ל'שכם אחד על אחיו' .שכן האבן של
יוסף היא אבן השוהם .בנוסף לאבן השוהם שנמצאת בחושן ,נמצאות על כתפות האפוד ('על השכמות') עוד שתי
אבני שוהם .אך עליהן לא כתוב רק שמו של יוסף ,אלא כל השבטים רשומים על אבנו של יוסף .אדם ראוי להקרא
'משכמו ומעלה' רק כשהוא מרומם יחד איתו את שאר אחיו .ה'שפת אמת' מבסס את דבריו על דברי הזוהר אותם
הוא מביא בקיצור .עיון בזוהר מגלה שלב נוסף שקושר את הכל יחד.
בזוהר נאמר שאבני החושן הם כנגד 'ויקח מאבני המקום' שלקח יעקב .במקום הזה ראה יעקב את 'שער השמים'
שגודלו כפי שראינו ת"ק על ת"ק .כאן גם למד יעקב שה'מקום' הזה,האבנים במקום הזה לעולם יהיו 'עדות לישראל'
ומתוך כך 'להודות לשם ה' .לעתיד לבוא לא רק עם ישראל יקרא בשם ה' אלא כולם יעבדו את ה' שכם אחד:
שםׁ ְיהֹוָהׁ ְל ָע ְבדוֹׁׁ ְשכֶ םׁ ֶאחָ ד"ׁ(צפניהׁג') ׁ
ֹךׁ ֶאלׁ ַע ִׁמיםׁ ָשפָ הׁ ְברו ָרהׁ ִׁל ְקרֹאׁכֻ ָלםׁ ְב ֵׁ
ִׁכיׁ ָאזׁ ֶא ְהפ ְׁ

שבת שלום
מרדכי פרסוף
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