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הארכיטקטורה של הקדושה
כקכקנית  בפרלנות  התורה  תתשר  שמות  ספר  סוף  ועכ  מעתה 
המשותף  עבוכת-ה'  בית  המשדן,  בניית  שת  מרובה  ובשרידות 
ויריעות  קרשים  במבנה,  חטק  דט  ישרשט.  עם  שט  הרששון 
טהנחיות  זודה  בתודו,  טהינתן  המיועכ  ודטי  דטי  ודט  ושכנים, 
 מפורלות טגבי צורתו, ממכיו ושופן עשייתו. הנה דמה פסוקים 

טכוגמה: 

ּוְתֵדֶטת  ָזר  ָמְשׁ ׁש  ֵשׁ ְיִריעֹת  ר  ֶעֶשׂ ה  ֲעֶשׂ ַתּ ן  ָדּ ְשׁ ַהִמּ ְוֶשת 
ה שָֹתם.  ֲעֶשׂ ב ַתּ ה חֵֹשׁ ֻרִבים ַמֲעֵשׂ ִני, ְדּ ָמן ְותַֹטַעת ָשׁ ְוַשְרָגּ
ע  ה ְורַֹחב ַשְרַבּ ַשָמּ ִרים ָבּ מֶֹנה ְוֶעְשׂ שֶֹרְך ַהְיִריָעה ָהַשַחת ְשׁ
יָת ְיִריעֹת ִעִזּים ְטשֶֹהט ַעט  ה ַהְיִריָעה ָהֶשָחת... ְוָעִשׂ ַשָמּ ָבּ
ה שָֹתם. שֶֹרְך ַהְיִריָעה  ֲעֶשׂ ֵרה ְיִריעֹת ַתּ י ֶעְשׂ ֵתּ ן, ַעְשׁ ָדּ ְשׁ ַהִמּ
ה ַהְיִריָעה ָהֶשָחת  ַשָמּ ע ָבּ ה ְורַֹחב ַשְרַבּ ַשָמּ ים ָבּ טִֹשׁ ָהַשַחת ְשׁ
ים  ָרִשׁ יָת ֶשת ַהְקּ ֵרה ְיִריעֹת... ְוָעִשׂ י ֶעְשׂ ֵתּ ה ַשַחת ְטַעְשׁ ִמָכּ
ֶרׁש  ַהָקּ שֶֹרְך  ַשּמֹות  ר  ֶעֶשׂ עְֹמִכים,  ים  ִלּ ִשׁ ֲעֵצי  ן  ָדּ ְשׁ ַטִמּ
דו,  )שמות  ָהֶשָחכ...  ֶרׁש  ַהֶקּ רַֹחב  ה  ָהַשָמּ ַוֲחִצי  ה  ְוַשָמּ

ש-לז(

וזו רק ההתחטה. מכוע בעצם שנו צרידים טכעת מה היה גוכטו 
שט המשדן? הרי הוש טש התקיים טנצח. הוש הוקם דמשדן ערשי 
הרבה  ומפושר  גכוט  קבע  מקכש  שייבנה  עכ  הנכוכים,  טשנות 

בתורה שת ממכיו שט מבנה  טהנציח  דן חשוב  שם  יותר. מכוע 
נייכ וצנוע זה? 

שם טחככ עוכ שת הששטה: השם עצם הקביעה די טמשדן ה' 
יש מיכות מוגכרות שינה עטוטה טהלעותנו? הרי השט לרנסצנכנלי 
ושין מרחב שידיט שותו. דמשמר שטמה המטך בחנודת המקכש: 
ַמִים  ֵמי ַהָשּׁ ּוְשׁ ַמִים  ה ַהָשּׁ ב ֱש-טִֹהים ַעט ָהָשֶרץ? ִהֵנּ י ַהֻשְמָנם ֵיֵשׁ "ִדּ
ִניִתי" )מטדים ש' ח, דז(.  ָבּ ר  ֲשֶשׁ ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ י  ִדּ ַשף  טּוָך,  ְיַדְטְדּ טֹש 
ְסִשי ְוָהָשֶרץ ֲהכֹם  ַמִים ּדִ ָ ודמשמר הנביש ישעיהו מפי הגבורה: "ַהּשׁ
ְבנּו ִטי ְוֵשי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי?" )סו, ש(.  ר ּתִ ַרְגָטי. ֵשי ֶזה ַבִית ֲשׁשֶ

דן;  שם  מספיק,  שיננו  שיהיה,  דדט  גכוט  פיזי,  חטט  שום 
ובשותה מיכה, שום חטט פיזי שינו קלן מכי. דמשמרם המופטש 

שט חז"ט: 

בשעה ששמר הקב"ה טמשה "עשה טי משדן" התחיט 
עטיונים  מטש  הקב"ה  שט  "דבוכו  ושומר,  מתמיה 
ותחתונים והוש שומר עשה טי משדן?"... שמר הקב"ה, 
"טש דשם ששתה סבור דך שני סבור. שטש עשרים קרש 
בצפון ועשרים בכרום ושמונה במערב, וטש עוכ שטש 
ששרכ ושצמצם שדינתי בתוך שמה עט שמה". )שמות 

רבה טכ, ש(

מכוע חשוב, שם דן, שהמשדן יהיה בגוכט זה שו שחר? הרי בין 
שם יהיה קלן שמה עט שמה ובין שם יהיה עצום דפירמיכה, הוש 
משדן סמטי בטבכ טשדינה השורה בדט מקום שבני שכם מסוגטים 
טפתוח שת טבם טשטוהים. במפתיע, ובעקיפין, נתקטתי בתשובה 
טפני דמה שנים. נסעתי טשוניברסילת קיימבריכג' דכי טהשתתף 
בשיחה פומבית עט כת ומכע. בתום המושב ניגש שטיי שכם מן 

תרומהפרשת

טעיטוי נשמת: פינחס בן יעקב ששר שייז, עזרישט בן שריה טייב שרלר
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ששטוהים ברש. השרשת השדינה במשדן, שין פירושה ששטוהים 
נמצש בו בטבכ וטש במקומות שחרים. המשדן היה מבנה מעשה 
מעשה  העוטם  שט  הטב,  תשומת  שת  ומושך  המשקף,  שכם  יכי 
יכי שטוהים. המשדן הוש במרחב מה שהשבת היש בזמן: מזדרת 

טברישה. 

והנה,   — מוגכרים  מתמליים  גכטים  עט  מושתת  המשדן 
טגטות  מתחיטים  רק  המכענים  העוטם.  גם  היום,  טנו  מתברר 
וטכורות  טכורנו  נדונים  רבים  גיטויים  ועוכ  הזו,  הכייקנות  שת 
גוכט שטמים  סכרי  שט  זינוק  סף  עט  עומכים  שנחנו  ששחרינו. 
יָת"  ָחְדָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּטָ יָך ה', ּדֻ בהבנת עומק המיטים "ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
בהופעותיה  גם  דמו   — דשן  "חדמה"  המיטה  דכ(.  קכ,  )תהטים 
הרבות בפרשיות המשדן — עניינה מטשדת מחשבת כייקנית )רשו 

ב'מורה נבודים', ג, נכ(. 

שט  מכויקות  מיכות  מפורלות  בתורה  נוסף  שחכ  במקום 
נוח:  שת  מצווה  שטוהים  נוח.  תיבת  בעניין  וגובה:  רוחב  שורך, 
שָֹתּה  ְוָדַפְרָתּ  ָבה,  ַהֵתּ ֶשת  ה  ֲעֶשׂ ַתּ ים  ִקִנּ גֶֹפר.  ֲעֵצי  ַבת  ֵתּ ְטָך  ה  "ֲעֵשׂ
ה שֶֹרְך  טֹׁש ֵמשֹות ַשָמּ ה שָֹתּה: ְשׁ ֲעֶשׂ ר ַתּ ֶפר. ְוֶזה ֲשֶשׁ דֹּ ִית ּוִמחּוץ ַבּ ִמַבּ
ה  ֲעֶשׂ ַתּ צַֹהר  קֹוָמָתּה.  ה  ַשָמּ ים  טִֹשׁ ּוְשׁ ּה  ָרְחָבּ ה  ַשָמּ ים  ֲחִמִשּׁ ָבה,  ַהֵתּ
יכ-לז(. הלעם  ו,  )ברששית  ִמְטַמְעָטה"  ה  ַדֶטָנּ ְתּ ה  ַשָמּ ְוֶשט  ָבה,  ַטֵתּ
כומה טלעם הפירול הכייקני במשדן. תיבת נוח סימטה שת העוטם 
השחיתו.  השכם  שבני  השטוהי  הסכר  שת  שטוהים,  יכי  מעשה 
שטוהים עומכ טהרוס שת העוטם הזה, וטהששיר רק שת נוח, שת 
התיבה ושת מה שבתודה — שריכ וסמט טסכר שהיה, שעט מדונו 

יבנה שטוהים סכר חכש. 

בוככות  שותיות  שט  שיבושן  חשוב.  הסכר  חשוב.  הכיוק 
בטבכ מתוך 3.1 מיטישרכי השותיות שבגנום השנושי עטוט טגרום 

יעניין  ששוטי  ספר  "דתבתי  טי,  ושמר  וצנוע,  שיש שקל  הקהט, 
שותך. ששטח טך שותו". טש יכעתי שז מי השיש. 

שישה  "רק  הייתה  דותרתו  הגיע.  הספר  שבוע  דעבור 
שת  המעצבים  העומק  "דוחות   — המשנה  ודותרת  מספרים", 
היקום". בתכהמה גיטיתי די בן שיחי מטפני שבוע, מחבר הספר, 
הוש סר )ודיום הברון( מרלין ריס, השסלרונום המטדותי, טימים 
נשיש החברה המטדותית, הגוף המכעי הוותיק והמפורסם בעוטם, 
ורשש קוטג' לרינילי בקיימבריכג'. בשנת 2011 הוש זדה בפרס 
למפטלון. כיברתי, הסתבר טי בשיחור, עם המכען הכגוט ביותר 

בברילניה. 

הספר היה שובה-טב. הוש הסביר די שת היקום דוטו מעצבים 
שישה קבועים מתמליים שטּו היה שחכ מהם שונה מעל מדפי 
טדט  שו   — יקום  היה  טש  מיטיון,  חטקי  בשחכ  ושפיטו  שהוש, 
הפחות טש היו חיים. שיטו היה ְקבוע הגרבילציה, טמשט, שונה 
בשופן  קורס  שו  מתרחב  היה  היקום  היכוע,  מערדו  שוני  שמץ 
הייתה  שיטו  טדת.  ודודבי  דודבים  היווצרות  משפשר  היה  שטש 
ממימן  מורדב  היה  היקום  בקורלוב,  נמודה  הגרעינית  היעיטות 
גבוהה  היש  הייתה  ושיטו  בו;  מופיעים  היו  טש  והחיים  בטבכ, 
דודבים  היווצרות  שט  השסלרונומיות  ההתפתחויות  במעל,  וטו 
וכעידתם היו מהירות מדכי שחיים יספיקו טהתפתח. ההסתברות 
שקיבטו  הנוחים  הערדים  שת  כווקש  יקבטו  הקבועים  טדך שדט 

היש דמעל שפסית.

שת  הפנו  ז"ט,  טיבוביץ'  נחמה  ובייחוכ  התורה,  מפרשי 
התורה  שת  המשמשים  המונחים  בין  הכמיון  שט  טבנו  תשומת 
בתישור בניית המשדן טבין שטה שהיש נוקלת בברישת העוטם. 
המשדן היה, טשור זשת, מיקרו-קוסמוס, תזדורת סמטית טעוטם 
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טדשטים תורשתיים מרחיקי טדת. "שפקל הפרפר" המפורסם, שעט 
פיו רפרוף דנפי פרפר בפינה שחת בעוטם עשוי טגרום טצונשמי 
בשזור מרוחק שטפי מיטין, מטמכ שותנו די טמעשים קלנים ידוטות 

טהיות תוצשות דבירות. שת המסר הזה נועכ המשדן טהעביר.

סכר  טיצור  מולט  עטינו  הלבע.  בעוטם  סכר  יצר  שטוהים 
ששנחנו  במה  טכקכק  משתנו  נכרש  דך  טשם  השנושי.  בעוטם 
מעשים  שט  מעשייתם  וטהימנע  עושים,  ובמה ששנחנו  שומרים 
דשטו ושחרים. טחיי המוסר והרוח יש דורישוגרפיה מכויקת, דפי 
שטמשדן יש שרדילקלורה מכויקת. טהיות שכם לוב, קט וחומר 
שכם קכוש, שין פירושו טעשות שת מה שמשישה שותנו הרוח. 
עטינו טהדפיף שת עצמנו טרצון העטיון שברש שת העוטם. חוק, 
הוש  ובטעכיהם  עשוי,  היקום  השטה  הכברים  מן  כיוק:  מבנה, 
יחכט מהיות. דכי טשותת טנו שהכבר נדון גם בששר טהתנהגות 
שט  המכויקות  מיכותיהם  שת  ופירלה  התורה  לרחה  השנושית, 

המשדן ושט תיבת נוח. 


