
 פרשת פקודי: ענן שעוטף וכבוד שממלא

 הרב אלישע וולפין

 

 חברים יקרים,

 

השבוע זה קורה. לראשונה בחוויה העברית המתועדת, מופיע תיאור מקסים ויוצא דופן של נוכחות 

פרקים ואין  15אלוהית הממלאת ומקיפה אובייקט שנבנה על ידי בשר ודם. בתום חמש פרשות, 

מדויק להפליא ספור פרטים, המשכן מוכן, והוא כשיר למלא את ייעודו, כפי שהוגדר פעמיים באופן 

 "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". בתחילת הדרך ולקראת סופה: 

 

 הנה פסוקי הסיום של כל חמשת פרשיות המשכן, ובעצם, של ספר שמות כלו: 

ת ל"ד(  -)שמות פרק מ', ל"ג  ל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא אֶׁ ת אֹהֶׁ ָענָן אֶׁ ת ַהְמָלאָכה. וַיְַכס הֶׁ ה אֶׁ וַיְַכל מֹשֶׁ

ְשכָ  ְשָכן. ַהמִּ ת ַהמִּ ָענָן ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא אֶׁ ל מֹוֵעד כִּי ָשַכן ָעָליו הֶׁ ל אֹהֶׁ ה ָלבֹוא אֶׁ  ן. וְֹלא יָכֹל מֹשֶׁ

 

הענן כיסה את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן! כמה הייתי מוכן לתת, כדי לחזות בחיזיון הזה!!! 

כן ואת המהות הזאת, שנקראת ולרגע נדמה לי, שאם אצליח להבין עוד קצת את אומנות המש

את מעטפת הענן ואת כבוד ה'  -ממש לחוש)!(  -לחוש  -ולו לרגע  -"ושכנתי בתוכם", אולי אזכה 

 במלאותו. 

 

 מבפנים.  -עוטף מבחוץ, וממלא  -מכסה …  הענן, אם כן, מכסה, וכבוד ה' מלא

 

 פעמיים כתוב שהענן מכסה וכבוד ה' מלא! משמע שהדבר משמעותי.

 

 הענן וכבוד ה' חד הם, או שמא שניים? ואם שניים, מה היחס ביניהם? האם 

  

( עושה אבחנה בין שניהם. הוא מזכיר בהקשר זה את אחד  13 -הרמב"ן )הפרשן הגדול, בן המאה ה 

ל הפסוקים האהובים עלי ביותר: )שמות כ, כ"א(: " ל ָהֲעָרפֶׁ ה נִַּגש אֶׁ ר ָשם  ]מילה נרדפת לענן[ּומֹשֶׁ ֲאשֶׁ

ים הָ  הענן. במקום אחר אנחנו  בתוך]מילה נרדפת לכבוד ה'[". האלוהי, מחדד הרמב"ן, נמצא ֱאֹלהִּ

ה ט"ז( -פוגשים את הרעיון הזה בשנית, ובצורה עוד יותר ברורה: )שמות כ"ד, פסוקים ט"ו וַיַַעל מֹשֶׁ

ל ת-אֶׁ ָענָן אֶׁ ינַי-ָהָהר. וַיְִּשכֹן ְכבֹוד ה' ַעל-ָהָהר וַיְַכס הֶׁ ל ַהר סִּ ים. וַיְִּקָרא אֶׁ ת יָמִּ ָענָן ֵששֶׁ ה ַביֹום -וַיְַכֵסהּו הֶׁ מֹשֶׁ

ָענָן" ּתֹוְך הֶׁ י מִּ יעִּ . כבוד ה' נמצא על ההר, וההר כלו עטוף בענן. ואז, ברגע מסוים, ברגע הנכון ַהְשבִּ

 הענן.  מתוךכנראה, ה' קורא אל משה 

 

ם יֹוָמם ְבַעמּוד , פסוק כ"א( יש עוד מקום שנוכח בו הענן ובתוכו האלוהי:  )שמות י"ג ְפנֵיהֶׁ וַה' הֵֹלְך לִּ

ְך רֶׁ  ה' הולך לפניהם בתוך עמוד הענן.… ָענָן, ַלנְחָֹתם ַהדֶׁ

 

נראה, אם כן, שלא נוכחות אחת שכנה במשכן, אלא שתיים. האחת, הנוכחות האלוהית במלוא כבודה 

השנייה היא הנוכחות העוטפת,  ועצמתה, והיא הנוכחות הפנימית, הממלאת, החיה, הנעה. והנוכחות

 המקיפה, והיא ערפילית.

 

 יש דרכים רבות גם לפרש וגם לחוות את הנוכחויות הללו. אני רוצה להציע אחת.

 



המשקל הסגולי של נוכחותו של הבורא.  -הוא תודעת ה"אנכי", ה"הנני". כבוד, מלשון כבד כבוד ה', 

כשזה קורה …???(, המשקל הסגולי של הבורא"למרות שהמילים לא ברורות )שהרי, בינינו, מהו "

ומרגיש מיד   -גם בו וגם בזולתו  -אין ברור מזה: או שהוא ישנו או שלא! אדם יודע כשהוא ישנו 

 כשהוא איננו.

 

משותף לכל התאים והאיברים  -, לעומת זאת, הוא התחום הבלתי נראה של המרחב המשותף הענן

משותף לשני אנשים )או יותר(, או לזוג אוהבים, או  המרכיבים הישות הזאת, הנקראת "אדם",

למשפחה, או לחברה, או לקהילה, או לאדם ובעל חיים, או אדם והכרם שלו. המרחב המשותף הוא 

רקמת חיבור פלאית, המחברת את כל הפרודות שבמרחב הזה לישות הגדולה מסך כל חלקיה. 

אף פעם לא ברור! הוא ערפילי, הוא  המרחב המשותף אמנם עוטף, אבל הוא ממש לא ברור. הוא

כאוטי, הוא מפחיד ומאיים. במרחב המשותף הרבה מאוד יכול לקרות. אין לנו שליטה עליו ואנחנו אף 

 פעם לא לגמרי בטוחים כיצד נצא ממנו.

 

בדיוק כמו שהיה במרחב המשותף והערפילי שעל הר סיני, כך גם עם המשכן, אלוהים הוא זה 

ה, ולא ההפך. משה איננו יכול לבוא מתי שבא לו, לא אל האלוהים אשר על שמזמן את האדם לשיח

ההר ולא אל האלוהים אשר במשכן. כל שאנו יכולים לעשות )וזה לא מעט בכלל(, זה כמו משה, 

לעלות בענווה גדולה אל ההר, להעז להגיע אל סף הערפל, אל חוסר הידיעה, אל העמימות, אל סיפו 

ותר! מי שהגיע עד לשם, יש מצב שהאלוהות תזמן אותו. אבל, כאמור, רק של המרחב המשותף. לא י

 כשהיא מוכנה. 

 

זהו מפגש הדורש ענווה גדולה, ומשה, הרי, הוא ארכיטיפ הענווה. הענווה מכירה בכך שאי אפשר 

לכפות על אלוהים דבר, כשם שאי אפשר לכפות על החיים דבר. אפשר רק לעמוד בפתחו של 

 ושם לא צריך לבקש דבר, רק להמתין.המרחב המשותף. 

 

הדמיון בין הר סיני והמשכן איננו מקרי. בעוד מספר חודשים בני ישראל יעזבו את הר סיני וימשיכו 

במסעם. המשכן יהפוך את הר סיני ממקום גיאוגרפי מוגבל וקונקרטי לחוויה אוניברסלית ניידת. 

ְשָכן יְִּסעּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל ּוהמשכן יאפשר את המשך המסע: )שמות פרק מ', ל"ה(  ָענָן ֵמַעל ַהמִּ ְבֵהָעלֹות הֶׁ

ם.  המרחב המשותף,  -ולפגוש את  -ומכאן ואילך, בכל מקום שהאדם יסכים לגשת אל ְבכֹל ַמְסֵעיהֶׁ

כל עשויה לקרוא לו, ולזמן אותו להתגלות -הערפילי, של הלא נודע, הנוכחות האלוהית הממלאת

 המשכן הוא הר סיני נייד.  אינטימית, משנה חיים.

 

דין רומי, כתב שיר מופלא על מקדש שלמה )שעבורו הוא מסגד אל אקצא(. -המשורר הסופי, ג'לאל א

 אני מתרגם ממנו כמה שורות, מאנגלית לעברית: 

 

 כל חלק ממנו )מהמקדש/המשכן( הנו תבונה והוא משוחח

 עם כל החלקים האחרים. השטיח משתחווה אל המטאטא

 מקיש על הדלת והדלת עצמה, נפתחים ביחדהמקש ש

 כמו נגנים בתזמורת...

  

חידוש גדול אם כן יש בפרשת פקודי: בשביל שתהיה נוכחות אלוהית מקודשת אשר תמלא את 

המשכן, את האדם, וכל כלי, למעשה, חייב גם להיווצר מרחב משותף, שיהפוך את כל הפרודות 

ב המשותף הזה הוא ערפילי, לא ברור, מעונן. אם לא לישות אחת, הגדולה מסך כל חלקיו. והמרח

יהיה כזה, הרי שהוא לא יהיה מרחב משותף, הוא יהיה מקשה קשה ודוגמטית, ששום נוכחות 

 אלוהית לא תוכל למלאה. 



 

הגרעיניות והרחבות, את קהילותיכם, את עסקיכם,  -שימו לב לענן העוטף אתכם, את משפחותיכם 

נעים. מה איכותה? ערפילית? קשיחה? קשה? רכה? מסקרנת?  ואת כל המערכות בהם אתם

אומנות המשכן … מתישה? ואם התשובה איננה תשובה מיטיבה, "כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן"

מבקשת מאיתנו לבדוק: האם החלקים הובאו כ"תרומת הלב"? כלומר, האם הם שם מרצונם 

בות? אם נראה שלא, שווה לברר החופשי? האם אתם שם מרצונכם החופשי? האם יש שם נדי

האם ניתן כעת לבחור להיות שם? והאם ניתן לבחור זאת ממקום של נדיבות, ולא של  -מחדש 

כפייה? ואם ניתן, אפשר לבדוק את איכות החיבור בין החלקים: האם הוא נעשה בחכמת הלב? או 

האם אפשר  -ב, כמובן והפעם עם חכמת ל -שמא כוח כזה או אחר חיבר ביניהם. ושוב אפשר לבדוק 

 לחבר את החלקים אחרת? 

 

אבל יחד עם זאת מסקרן, מושך ומזמין,  -שאמנם יישאר שברירי, חמקמק וערפילי  -ואם בסוף, הענן 

הרי שיש סיכוי שכבוד ה' כבר ממלא את המרחב המשותף הזה. ואולי, אולי תהיה התגלות בין שני 

 הכרובים.

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


