
 

 (1)פיקודי  ללפרשות ויקה

 
ספר שמות הוא ספר של בניה: העבדים העבריים במצרים בונים את ערי המסכנות של   . א

פרעה, ומבססים את מסכנותם שלהם; יציאת מצרים ומתן תורה בונים תודעה לאומית  

משכנו. עכשיו, כשהבניין קיים  -משה, אהרון ובצלאל בן אורי בונים לאלהים את ביתו  ודתית;

 מסע אל הבית. ועומד, מתחיל ה

 

ֶקם ֶאת  . ב ֵבַח, ַוִיֵתן, ֶאת-ַויָּ ַלִמזְׁ ן וְׁ כָּ ִביב ַלִמשְׁ ֵצר, סָּ ַכל ֹמֶשה, ֶאת-ֶהחָּ ֵצר; ַויְׁ ַסְך ַשַער ֶהחָּ אכָּה-מָּ לָּ ַכס . ַהמְׁ ַויְׁ

נָּן, ֶאת בֹוד -ֶהעָּ ֵלא ֶאתה'ֹאֶהל מֹוֵעד; ּוכְׁ ן.-, מָּ כָּ ֹלא  ַהִמשְׁ בֹוא ֶאל-וְׁ ַכן  -ִכי--מֹוֵעד ֹאֶהל-יָֹּכל ֹמֶשה, לָּ שָּ

בֹוד  נָּן; ּוכְׁ יו, ֶהעָּ לָּ ֵלא ֶאתה'עָּ ן.-, מָּ כָּ ֹכל,    ַהִמשְׁ ֵאל, בְׁ רָּ ֵני ִישְׁ עּו בְׁ ן, ִיסְׁ כָּ נָּן ֵמַעל ַהִמשְׁ לֹות ֶהעָּ ֵהעָּ ּובְׁ

ֵעיֶהם. ִאם  ַמסְׁ נָּן-וְׁ ֶלה, ֶהעָּ עּו, ַעד-- ֹלא ֵיעָּ ֹלא ִיסְׁ ֹלתֹו.-וְׁ ֶיה הַ -ַעל ה'ִכי ֲעַנן   יֹום ֵהעָּ ֵאש, ִתהְׁ ם, וְׁ ן, יֹומָּ כָּ ִמשְׁ

ה בוֹ  לָּ ל--ַליְׁ ֵעיֵני כָּ ל-ֵבית-לְׁ כָּ ֵאל, בְׁ רָּ ֵעיֶהם-ִישְׁ  [ 38  - 33.  ]שמות מ', ַמסְׁ

 

בניינו של המשכן היא עיצוב המסגרת לתמונה האלהית. הזהב והכסף, העורות והבדים, הם  . ג

הגוף הבנוי לתפארה, שוכנת  הקוים התוחמים של האש והעשן, של כבוד האלהים. ובתוך 

 נפש הדברים: מצפן האש המכוון, מפת העשן הברורה, של המסע המפרך במדבר החיים. 

 

 אורי ניסן גנסין   /  ִהְרהּוֵרי ַלְיָלה  . ד

 

ִעים ָתרְּ ָלִלים ַהִמשְּ  ֶאת ַהצְּ

ָדָמה ל ַהִנרְּ בֵּ  ַעל ַהתֵּ

ָהה –ַאתְּ  ַטָנה, כֵּ ֶהֶבת קְּ  ַשלְּ

ָדה  ָחָמה.ַאתְּ  –ּובֹודֵּ  ִנלְּ

 ָשם ָהֲעָלָטה ... –חּוץ בַ       

 ִהיא רֹוֶבֶצת ָכעֹוֶפֶרת,

י דֵּ ִביָבּה שֵּ  ַלִיל-ּוִמסְּ

ֶמֶרת. ִמשְּ רּוָה לְּ  ַיַעטְּ

 ָיִמים ַרִבים ִהיא רֹוֶבֶצת,

ָחמּו  רֹות ַרִבים ָבּה ִנלְּ  –נֵּ

ַבץ,  ּוִמי ַיִגיד ַכָמה ִתרְּ

רֹות עֹוד ִיָתמּו ?..  ַכָמה נֵּ

ֶהֶבת, ִליִקי, ַהַשלְּ  הֹוי ַהדְּ

ָוה תֹוְך ִלָבִתי   –ֶאת ַהִתקְּ

בֹוַתי, שְּ  אּוַלי ָתִפיץ ַמחְּ

 אּוַלי ָתִשיב ֱאמּוָנִתי ...

 

 



 

 


