
בוגרים–חברותא 
השבת והמקדש

ל"על פי תורתו של הרב שלמה גורן זצ

ד רִשְחרּורְלַאַחרִמיָּ הָּ ֶשתְבִמְלֶחֶמתהָּ ִמיםשֵׁ ה,ַהיָּ צָּ ַרברָּ ֶרןהָּ ִקיםגֹּ יתְלהָּ שבֵׁ ִמְדרָּ

נּותֶשל ַרבָּ ִאיתהָּ קֹום,ַהַבִיתַהרַעלַהְצבָּ רַבמָּ תָּ הַהמֻּ י,ִבְכִניסָּ בְכדֵׁ רֵׁ רְלִהְתקָּ יֹותֵׁ

ֶדשֶאל אַהקֹּ ִרבֹונּותֶאתּוְלַבטֵׁ לַעםֶשלהָּ אֵׁ םִקיֵׁםהּוא.ַהַבִיתַהרַעלִיְשרָּ שָּ

ִריםאּולָּם.ְוִשיחֹותִשעּוִרים לָּהשָּ ְרשּוַבֶמְמשָּ רְלהֹוִרידֹודָּ הָּ הָּ ֶסֶגתֶנֱאַלץְוהּוא,מֵׁ לָּ

ְכִניתֹו .ִמתָּ

ית ְכֶנֶסת "אח קֹום ְלבֵׁ ל ִלְרשּותֹו מָּ תֹו ְבתֹוְך ַהר , ַהַמְחַכֶמהְבִבְנַיןכ ִקבֵׁ ֶשִמְקצָּ

ב, ַהַבִית ה ְבאָּ ם ְתִפּלֹות ְקבּועֹות ְביֹום ַהִכּפּוִרים ּוְבִתְשעָּ יָּה ְמַקיֵׁ ם הָּ יוָּן  . ְושָּ כֵׁ

ית ַהְכֶנֶסת ְבַהר ַהַבִית ֶדר ְתִפּלָּה , ֶשֶחְלקֹו ֶשל בֵׁ ם סֵׁ דִהְנִהיג שָּ ַכנָּהּוג ִבְזַמן , ְמיֻּחָּ

ם יָּה ַקיָּ ש הָּ ית ַהִמְקדָּ .ֶשבֵׁ

(הרב אליעזר מלמד)

,המקדשביתויהיההיהשבו,הביתלהרגורןהרבשלהקשר,זהסיפורלפי1.

(בעיגולהקף).בלבדרופףקשר/ומשמעותיעמוקקשרהיה

יַפס2. םקֹוְמִמיּות"ְקִהַּלתֶאתֶשִהְרִכיבּוַהְדמּויֹותְּפסֵׁ הָּ יָּה"ַאְברָּ דהָּ .ְבִמינֹוְמיֻּחָּ

נֹותַרבֹותְדמּויֹות ְקדּוּוְמגֻּּוָּ יתֶאתּפָּ ֶֻּחֶדתַאְך,ַהְכֶנֶסתבֵׁ ןַהְמי הִמכֻּּלָּ ְיתָּ הָּ

ם תֶשלְיהּוִדים"הַ ֶשלְדמּותָּ יִני."ַשבָּ עַ אֵׁ ְמרּוִאםיֹודֵׁ הַקּלָּהַעלשָּ ַאְך,ַכֲחמּורָּ

עַ  יִהְרִגישּוִכיֲאִנייֹודֵׁ יתְבתֹוְךַבִיתְבנֵׁ ם.ַהְכֶנֶסתבֵׁ אּוְיהּוִדיםאֹותָּ ַרברָּ ֶרןבָּ גֹּ

תְדמּות ה,מֹופֵׁ ִבית,ַחמָּ ִהיתְלבָּ ֶהםַהִמְתַעְנֶיֶנת,ְוַאבָּ םבָּ פּותֹו.ּוְבעֹולָּמָּ תָּ שֻּ

ַרבֶשל ֶרןהָּ יֶהםגֹּ הְבַחיֵׁ אָּ יבָּ הְבִעתֹותִבטּויִלידֵׁ ִלילָּהִשְמחָּ .ֶעֶצבְבִעתֹותְוחָּ

ַרב ַהבהָּ יֶאתאָּ יתַיְלדֵׁ ל.ֶנֶפשַאֲהַבתַהְכֶנֶסתבֵׁ תְבכָּ ַאגַשבָּ ַרבדָּ ְלַחּלֵׁקהָּ

ל לֹושֶיֶלדְלכָּ ִביֹותשָּ דקֻּ יוְלַהְמִתיק,שֹוקֹולָּ לָּ יתְשהּותֹוֶאתעָּ י.'הְבבֵׁ ִמדֵׁ



היאשבהםפסוקיםשנימביאההתורהלמהלדעתתרצוהאם.4
לא/כן?פעמייםהמיליםבאותןהדבריםאותםאומרת

להורותבאקדושיםבפרשתהראשון[הפסוק]:הסבירגורןרבה5.
שעבודתלהורותבאוהשני,המקדשבנייןמצוותאתדוחהשהשבת

.השבתאתדוחהשבמקדשהקורבנות
:נספר,גורןהרבדבריאתלהביןכדי

ר ַצרַהּׁשֹוטֵׁ ֶרֶגלהֹולְֵׁךֶאתעָּ ַברהָּ דֹּםְבַרְמזֹורֶשעָּ יוְוִהִטיל,אָּ לָּ .ְקנָּסעָּ
ֶרֶגלהֹולְֵׁך רֲאדֹוִני":הָּ !"ִאי־ֶצֶדקֶזה,ַהּׁשֹוטֵׁ

ר "?ַמדּועַ ?ִאי־ֶצֶדק":שֹוטֵׁ
ֶרֶגלהֹולְֵׁך י":הָּ הִלְפנֵׁ ִאיִתייִָּמיםַכמָּ עַ אֹוְתָךרָּ דֹּםְבאֹורנֹוסֵׁ ה.אָּ הלָּמָּ ֹּאַאתָּ ל

"?ְקנָּסִקַבְלתָּ 
ר דֹּםְבאֹורנַָּסְעִתי:ַהּׁשֹוטֵׁ יאָּ רְכדֵׁ םְלַהִצילְלַמהֵׁ דָּ רְוֶזה,אָּ תָּ .ִלימֻּ

ֶרֶגלהֹולְֵׁך ז":הָּ האָּ שּובמָּ רחָּ ר?יֹותֵׁ ַרְמזֹוראֹוַהּׁשֹוטֵׁ דֹּםהָּ אָּ "?הָּ
.1

ל ְתִפּלָּה ְלִשיַרת   ּה ֶשל כָּ ית ַהְכֶנֶסת ְבִסיּומָּ י בֵׁ ַרב ֶאת ַיְלדֵׁ ת ִכנֵׁס הָּ ַשבָּ

חַ " ינּו ְלַשבֵׁ לֵׁ ".עֹולָּםֲאדֹון"ו" עָּ

(דמבינסקיקובי ' ר)

/וחגיגימיוחדקשרהיהלשבתגורןהרבשלהקשר,זהסיפורלפי

(בעיגולהקף).בלבדמקריקשר

:ביחדהמשכןואתהשבתאתמזכיריםבתורהמקומותבחמישה3.

ואתה...(ב,לאשמות)חורבןאוריבןבצלאלבשםקראתיראה-א

(יג,שם)תשמרושבתותיאתאךלאמרישראלבניאלדבר

כלאתויעשויבאובכםלבחכםוכל...'להתרומהמאתכםקחו-ב

יהיההשביעיוביוםמלאכהתעשהימיםששת....'הצוהאשר

(ה–ב,להשמות)'להשבתוןשבתקדשלכם

ַתי-ג רּוֶאת־ַשְבתֹּ ִשיִתְשמֹּ אּוּוִמְקדָּ (ל,יטויקרא)'הֲאִניִתירָּ

ַתיד- רּוֶאת־ַשְבתֹּ ִשיִתְשמֹּ אּוּוִמְקדָּ (ב,כוויקרא)'הֲאִניִתירָּ

(ט,כחבמדבר)תמימיםשנהבניכבשיםשניהשבתוביום-ה

.בדיוקהנוסחאותומופיעשבהםהפסוקיםשניאתבעיגולהקף



:קומתחו

כל:כלומר.המשכןממלאכתנלמדים,ותולדותיהןהמלאכותט"לשהם,השבתאיסוריכל.6

השבתהלכותשכל,מכאן.בשבתאותןלעשותאסור–המשכןבנייתלצורךשנעשוהפעולות
.מהמשכןנלמדות
מהתרמילוןהטבלהאתהשלימו

השבת–קורבנותלהקריבכדי.אדוםבאורלחצותאסור

.נדחית

מהרמזורמתעלמים–אדםלהצילכדי

.(להסתכןבליכמובן)

המקדשביתמתיקובעה"הקב

השבתומתימהשבתיותרחשוב

.המקדשמביתיותרחשובה
באורלעבורמותרמתיקובעהשוטר

.אדום

ביתאתלבנותכדישבתלחללאסור

.המקדש

המשכןבבנייתשהייתההפעולההמלאכה
גוזז

קושר

צבעלהפיקכדיהחומריםבישול

הבדיםלצביעת

הכנת רשת דיג כדי לצוד חילזון, הכנת הפרוכת מצמר, אופה: תרמילון
,אחתבידואלאבראולאעולמואתהואברוךהקדוששכשברא,ה"הקבלפניהמקדשביתחביב7.

כוננו'המקדש"שנאמר,ידיובשתיכביכול,המקדשביתלבנותוכשבא,"ארץיסדהידיאף"שנאמר

."ידיך

[(בשלח]פרשת שירה , מכילתא)

:גורןהרבהסביר

הקדוששלהאחתבידוכביכולנבראהעולםכי,העולםמבריאתבחשיבותהגדולההמשכןעשיית

.ידייםבשתי–והמשכן,הואברוך

כי,בראשיתממעשהמהשביתהוחשובהגדולההשבתביוםהמשכןמעשייתהשביתהגםממילא

הנעשיתממלאכה–בראשיתובמעשה,ידייםבשתישנעשיתממלאכההשביתההייתהבמשכן

.בלבדאחתביד

:בלשונךהדבריםאתהסבר
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