
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד
1411מספר , פ"אתש, ויקראפרשת 

 

 להי, משכנותיך ידידות-א
 אפרים חזן

הרמב"ם מציג בפני ה'נבוך' טעמים שונים 
לעניין הקורבנות )מורה נבוכים ג, לב(, 
ועיקרם: אין כאן אלא מעין תחנת ביניים 

יש להדגיש בדרך לעבודה רוחנית צרופה )
 ה(.ם במשנה תורה שונ"שגישתו של הרמב

כנגד שיטה זו מתרעם הרמב"ן )וי' 
 א:ט(: 

והנה הם דברי הבאי ירפאו שבר גדול 
וקושיה רבה. על נקלה יעשו שולחן 
ה' מגואל שאיננו רק להוציא מִלבן 
של רשעים וטפשי עולם, והכתוב 

" ֶלֶחם ִאֶּׁשה ְלֵריַח ִניֹחחַ אומר כי הם "
 )וי' ג:טז ועוד אזכורים רבים בתנ"ך(.

בדיקת רמזי המקראות המשובצים בדברי 
' א:ז( מלמדת על הרמב"ן )יר' ו:יד; מלא

החומרה הרבה שבה הרמב"ן שופט את 
דברי הרמב"ם, וכבר עמדה נ' ליבוביץ 
בעיוניה על משמעותו של סגנון מיוחד זה. 
מעבר לוויכוחים תיאורטיים על טעמים 
וכוונות, נתפסת עבודת הקורבנות בפשטות 
כקשר של אהבה ורצון בין ישראל לקב"ה, 

דה: כפי שמשתקף מהנוסח של ברכת העבו
"ואשי ישראל ותפילתם מהרה באהבה 

 תקבל ברצון". 
תפישתו של הרמב"ן באה לידי ביטוי 
בתפילתו הנשגבת על חרבות ירושלים 
הפותחת: "עומדות היו רגלינו בשעריך 

 –ירושלים / בית אלוקים ושער השמים" 
ההתרגשות הגדולה המלווה בכאב קורע לב 
על החורבן הגדול והעזובה הרבה מביאות 

הרמב"ן לשפוך שיחו ברצף פסוקי אהבה  את
לעיר הקודש. געגועיו למקדש משתקפים 
היטב בשיר תהילה לתפארת עברה של עיר 
המקדש בחרוזים מתפרצים, ובשימוש חוזר 

ם'.  ונשנה במילה 'ֶששָּ
ִטים ִשְבֵטי יָּ  לּו ְשבָּ ם עָּ ם -ֶששָּ ּה / ֶששָּ

 ֶאֶבן ְשִתיָּה
 

המחלקה לספרות , אמריטוס אפרים חזן' פרופ *
 אילן.-אוניברסיטת בר, עם ישראל

ע "מ, שנלב"נ אבי מורי יששכר בן עטיה הכ"לע **
והוא בן מ"ח שנה, במלאת מ"ח , ג"ניסן תשל' בז

 .שנה לעלייתו לגנזי מרומים

ה  ְשַתת ֶשִמֶמנָּ ם /הָּ עֹולָּ ה ּומִ  הָּ  ֶמנָּ
ם ְרגּו מֹוְסּדֹות ֵתֵבל ּוְגבּולָּ  ִהְשתָּ

ם ַהר ַהמֹוִריָּה / ֶשִמֶמנֹו ֵתֵצא  ֶששָּ
ה ְותּוִשיָּה  תֹורָּ

ה בֹו  נָּ ַמד ֱאלֹוִקים ְלִשְבתֹו / ּובָּ ַהר חָּ הָּ
תוֹ   ֵבית ְמנּוחָּ

..... 
ָאֶרץ /ּובֹו  ל הָּ ם ֲארֹון ַהְבִרית ֲאדֹון כָּ שָּ

 לּוחֹות ְכתּוִבים ְבֶאְצַבע ֱאלֹוִקים
ם ְנבּוָאה יֹוְצָאה ּוִמְת  ַפֶשֶטת ַעל ֶשִמשַָּ

 ֶנֶפש ְתאֹוֵמי ְצִביָּה
.... 

קֹום ְלַבִית  ם ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש / מָּ ּוִמשָּ
ש ש ְלִמְקּדָּ  ּוִמְקּדָּ

ֲאִריֵאל / ִמְזֵבַח  ה ְוהָּ ֵצר ַהִחיצֹונָּ ְוחָּ
ֵאל ה ְלִיְשרָּ רָּ  ַכפָּ

ִמים / ְלטֹוב  ה תָּ ד ָאִבינּו ְכֹשֶ ם ֶנֱעקָּ ֶששָּ
ל ַהיִָּמים נּו כָּ  לָּ

... 
ה עֹון ַלְשִכינָּ ה /מָּ ה ַהְמכֹונָּ  ְוֶזה ַמֲעֹשֶ

 

המקדש והר הבית הם אפוא מרכז של 
ושם מקור  ,קדושה והשראה לישראל

הנבואה והשפע. ברור אם כן, שגם 
הקורבנות המועלים בו הם חלק מן המכלול 

קשר האהבה מִ הגדול 'מעון השכינה' וחלק 
ל לעמו; -שבין הדוד לרעיה והתגלות הא

יומי.  מעמד הר סיני מתמיד ויוםמעין 
הפסוקים ודברי חז"ל בתוך רצפי מסכת 

דבריו של הרמב"ן באים לתמוך ולחזק 
 השקפה נלהבת זו: "והיה לעד ולאות / כי

בקרב אלוקים  אלוקים יושב בעדתו /
ישפוט". הקורבנות הם אפוא קשר של 

ואופן  ובשום פנים אהבה בין הקב"ה לעמו,
עניין זמני שבא בדיעבד אינם יכולים להיות 

כדי להיענות לתפיסתם הדתית של בני דור 
 המדבר והדורות הקדומים.

כך באשר לכלל ישראל. במה שנוגע 
היחיד, ר' יהודה הלוי מועיד של לעולמו 

מקום מרכזי להפעלה מכוונת של המחשבה 
והדמיון בהעלאת תמונות שיש בהן משום 
 התגלות והתקרבות של ה'חסיד' אל ייעודו.

 כדברי החבר:



  

2 

אחרי כן מטיל החסיד על כוח הדמיון 
להעביר לנגד עיניו, כחיקוי לעניין 

לוהי המבוקש, את המחזות -הא
הנהדרים ביותר השמורים בנפשו על 
ידי הכוח המשמר, כגון: 'מעמד הר 
סיני', ו'מעמד אברהם ויצחק בהר 
המוריה', וכגון: 'משכן משה ע"ה 

'בית', ו'סדר העבודה' ושכון ה'כבוד' ב
ורבים כיוצא באלה. אותה שעה הוא 
מצוה על הכוח המשמר שיאצור את 

 1כל אלה למען לא ישכחם.
מטלה זו, שהטיל בעל הכוזרי על החסיד 
להעלות בעיני רוחו ובכוח הדמיון את 
מראה המקדש ואת עבודותיו, מתממשת 

להי, משכנותיך -באופן מופלא בשיר "א
 ידידות":
ְתָך ֹלַהי, -אֱ  ִמְשְכנֹוֶתיָך ְיִדידֹות / ְוִקְרבָּ

 ְבַמְרֶאה ֹלא ְבִחידֹות.
ֱהִביַאִני ֲחלֹוִמי ִמְקְּדֵשי ֵאל / ְוַשְרִתי 

יו ַהֲחמּודֹות,  ַמְלֲאכֹותָּ
ִביב  ּה / ְוסָּ ּה ְוִנְסכָּ תָּ ה ּוִמְנחָּ עֹולָּ ְוהָּ

ן ְכֵבדֹות, שָּ  ִתיְמרֹות עָּ
ְמִעי ִשיר ְלוִ  ַעְמִתי ְבשָּ ִים / ְבסֹוֵדיֶהם ְונָּ

ֲעֹבדֹות.  ְלֵסֶדר הָּ
 -ל, / ְוהֹוֵדיִתי -ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעְמָך, אֵ  5

ֶאה ְלהֹודֹות! ְך נָּ  ְולָּ
 

על פי תה' פד:ב. משכנותיך ידידות: . 1
וקרבתך... בחידות: מקדשך.  משכנותיך:

ל לא הושגה דרך ראייה -הקרבה לא
 :במראה ולא בחידותמעורפלת או ברמיזות. 

בכתובת  הביאני חלומי:. 2על פי במ' יב:ח. 
הערבית שעל גבי שיר זה בדיואן נכתב: 
"ואמר בתארו חלום שראה", ובכתב יד אחר 
נאמר "והתגברו עליו הגעגועים לארץ 
ישראל עד שראה את עצמו בתוכה בחלום 
וכתב את הבתים האלה בתארו את מה 
שראה". כלומר, שיר זה נכתב בעקבות 

יה"ל מתוך כיסופים וגעגועים חלום שחלם ר
חזיתי, ראיתי, על  ושרתי:לארץ ישראל. 

עֹות ֲאשּוֶרנּו", במ' כג:ט.  דרך: "ּוִמְגבָּ
 .3: עבודות בית המקדש. מלאכותיו

על פי במ' כט:טז ועוד.  והעולה... ונסכה:
 ונעמתי:. 4על פי יואל ג:ג.  תימרות עשן:

בקהליהם, על דרך:  בסודיהם:ונעם לי. 
ם ַאל ֵתַחד "בְ  לָּ ֹבא ַנְפִשי ִבְקהָּ ם ַאל תָּ ֹסדָּ

על פי  הקיצותי... עמך:. 5ְכֹבִדי", בר' מט:ו. 
תה' קלט:יח, כאילו נמשך החלום בהקיץ. 

על פי ברכת 'מודים' בתפילת  ולך... להודות:
 העמידה.

                                                      
אביב -תל, מהדורת אבן שמואל, ה, ג, ספר הכוזרי   1

 .ק' עמ, ג"תשל

כוח הדמיון ש"נצטווה" להציג את 'סדר 
העבודה' 'ושכון הכבוד בבית' הצליח 

מפורט, כדברי  עד כדי חלוםבמשימתו 
הכתובת שרשם המעתיק בראש השיר: 
"ואמר בתארו חלום שראה"; חלום העולה 
מן הגעגועים הגדולים, המתגלים ברמזי 

 'משכנותיך ידידות' המקרא:
)'ְיִדידֹות ִמְשְכנֹוֶתיָך' תה' פד:ב(, והמשכו 
ה ַנְפִשי ְלַחְצרֹות ה' ִלִבי  ְלתָּ ה ְוַגם כָּ 'ִנְכְספָּ

ִרי יְ  י' )שם:ג(. תחושה -ַרְננּו ֶאל אֵ ּוְבׂשָּ ל חָּ
אישית שכזו מביאה גם לניסיון האישי של 
"במראה ולא בחידות", ואף כאן השיבוץ 
המקראי מדבר בעד עצמו, וכולל בתוכו את 
ההתנסות האישית והלאומית שהיא חלק 

 ממשנתו של ריה"ל.
השילוב של הפן הלאומי והצד האישי 

תובת בשירנו מקבל חיזוק מפתיע מן הכ
הערבית שנתגלתה עם 'גנזי לנינגרד' 
והובאה בביאור לשיר. פירוט הדברים 
והתחושה של נוכחות ממשית מלמדים על 
אותה הפעלה מכוונת של כוחות הנפש 
לקראת חלום ההתגלות בשיר שלפנינו. הוא 
שאמר החבר: "החסיד הוא המושל", ומראה 

 עבודת המקדש מקרב אותו לבוראו. 
מרה, מראה המקדש בגלות הארוכה וה

אינו אלא חלום, ותחושת ההתחברות אליו 
עשויה לבוא כמין הד ובת קול רק על ידי 
ביקור על חורבות המקדש, כדרך שחש 
הרמב"ן בביקורו בירושלים וביטא זאת 

 בתפילתו המופלאה והנשגבה.
ייתכן כי רבי יהודה הלוי זכה לראות 
"עפרות דביר נחרב". אם אכן זכה לכך 

ת החודשיים ששהה בארץ, לא בתקופה ב
זכינו שתפילתו על חורבות ירושלים ממש 
תגיע לידינו. מכל מקום, בעת שחלם להגיע 
אליה ביטא היטב רגשותיו אלה, ומשהו 
מתחושתו בהגיעו למקום המקדש תיאר 
בסוף שירו "לך נפשי בטוחה או חרדה", 
לאחר שהוא מספר על כל טוב ספרד שהוא 

ו, בתו היחידה עזב אחריו כולל תלמידי
 ונכדו הקרוי על שמו.

ְך / ֲעֵדי ָאבֹוא  תָּ ֵקל ֹזאת ְלֶנֶגד ַאֲהבָּ ְונָּ
ה ֶריָך ְבתֹודָּ  ְשעָּ

ִבי / ֲעֵלי  ם ְוֶאְחֹשב ֶאת ְלבָּ ְוָאגּור שָּ
ה ה ֲעקּודָּ ֲחָך עֹולָּ  ִמְזבָּ

ְך / ְלַמַען  ִתי ְבַאְרצָּ ְוֶאֵתן ֶאת ְקבּורָּ
ה ם ְלֵעדָּ  ִתְהֶיה ִלי שָּ

מפעמים בו לבוראו גואים רגשות האהבה ה
ועולים. הוא מבקש לעקוד את לבו על 
המזבח לעולה, וקבורתו בארץ ישראל תהיה 
עבורו עדות וסנגוריה בעת בואו לפני בית 
דין שלמעלה. הנה כי כן עצם העלייה לארץ 
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ישראל היא בעיניו סוג של קורבן בעת 
 החורבן.

ואשר לכלל ישראל בגלות, עד אשר 
תתקבל התפילה "שתעלנו לארצנו / ותטענו 
בגבולנו / ושם נעשה לפניך את קרבנות 
חובותינו...", עד אז אין לנו אלא תחליפי 
קורבן, כפי שביטא זאת הרמב"ן בפיוט 

 הסליחה שלו:
ר ִלי מִ  עּוִזי / ַבצָּ ל עּוִזי / צּור מָּ ְגּדָּ

אִתיָך  ְקרָּ
ב נִ  ַבר / ֲאֶשר בֹו ְבֵלבָּ ר / ַעל ֵחְטא גָּ ְשבָּ

 הֹוַגְעִתיָך
ֵעת ָאִביא / ְתשּוַרת ֵלב  ר ָאִבי / הָּ  –ַבֹשֵ

 ְרִציִתיָך
ֵנִני ְרִאי ֲעֵנִני / ה' חָּ  ְבקָּ

 

ה ִש  5 ֵאל / ְלקֹול ַּדל שֹוֵאל / ְסִליחָּ ה הָּ ְמעָּ
 ִמְזדֹוִנים

א ַהֹיום / ְכֶשְיַדֵבר  ֵמֶהם ִפְדֹיום / ִיְמצָּ
 ַתֲחנּוִנים

פּוהּו / ַיַחד ֲעוֹוִנים  פּוהּו /ַגם ֲהדָּ ִכי ֲאפָּ
 ְוֹעוְיִנים

ְרִאי ֲעֵנִני / ה'  ם ַאל ִתְתֵנִני / ְבקָּ ְביָּדָּ
ֵנִני  חָּ

 

ְך ֱאלֹוַקי הִ  ַחי / לָּ ַחי / ִבְמקֹום ְזבָּ ֵנה ְנתָּ
 ֲאַשֵלם

ם  10 קָּ ַמְדִתי / ִלי נָּ ַחְדִתי / יֹום לָּ ִכי פָּ
 ְוִשֵלם

ְוִאם ֶנֱאַלְמִתי / ִכי ִנְכַלְמִתי / ַלִּדין ְפַתח 
 ִפיָך ְלִאֵלם

ֵנִני ְרִאי ֲעֵנִני / ה' חָּ  ְוֹתאַמר ִהֵנִני / ְבקָּ
 

ִמיד / ֶחְטִאי ַאֲעִמיד / ּוֹבְשִתי  ֶנְגִּדי תָּ
ִרים ַני ְלהָּ  פָּ

ֶניָך  ִמי / ְלפָּ ִמי / ֶחְלִבי ְודָּ ֵעת ַעל ֲאשָּ
 ַאְקִטיֵרם

ֶניָך ַגם  15 ִכי ַאְעִתיר / ְלָך, ַאל ַתְסִתיר / פָּ
 ְבֶטֶרם

ֵנִני ְרִאי ֲעֵנִני / ה' חָּ  ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִני / ְבקָּ
 

הסליחה מציינת שלושה דברים הבאים 
במקום הקורבן: המחרוזת הראשונה מציעה 

ן  – תָּ יו נָּ 'לבב נשבר', כדברי דוד "ְבבֹוא ֵאלָּ
ִביא" )תה' נא:ב(: 'ִזְבֵחי  ֹלִהים רּוַח -אֱ ַהנָּ

ר ְוִנְדֶכה אֱ  ה ֵלב ִנְשבָּ רָּ ֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה" -ִנְשבָּ
 )שם:יט(.

המחרוזת השנייה עניינה תפילה הבאה 
במקום קורבן, כדברי הגמרא "תפילות כנגד 
תמידין תקנון" )בבלי ברכות כו ע"א(, וכפי 
ִרים  ה פָּ שהומחש במדרש הפסוק "ּוְנַשְלמָּ

ֵתינּו" )הו' יד:ג(:  ְׂשפָּ
אבל הקדוש ברוך הוא, אדם עובר 

מתפייס ממנו –עבירה בסתר 
ִרים  ֶכם ְּדבָּ בדברים, שנאמר "ְקחּו ִעמָּ
ְושּובּו ֶאל ה'" )שם:שם(, ולא עוד אלא 

שמחזיק לו טובה, שנאמר "ְוַקח טֹוב" 
)שם:שם(. ולא עוד, אלא שמעלה 
עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, 
ֵתינּו"  ִרים ְׂשפָּ ה פָּ שנאמר "ּוְנַשְלמָּ

 –ם:שם(. שמא תאמר פרי חובה )ש
ם ֹאֲהֵבם  תָּ א ְמשּובָּ תלמוד לומר "ֶאְרפָּ

ה" )שם:ה(.  בָּ  ְנדָּ
המחרוזות השלישית והרביעית מציינות את 
התענית הבאה במקום קורבן: "נתחי" 
)במקום 'זבחי'( "חלבי ודמי לפניך אקטירם". 
כלומר, צום הבא מתוך תשובה נחשב 

אחר כקורבן, על דרך בקשתו של רב ששת ל
 תפילתו בימי התענית: 

רבון העולמים, גלוי לפניך, בזמן 
שבית המקדש קיים אדם חוטא 
ומקריב קרבן, ואין מקריבין ממנו 
אלא חלבו ודמו ומתכפר לו; ועכשיו 
ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, 
יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי 
שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על 

 2גבי המזבח ותרצני.
ימינו אלה, כשאין אדם יכול להקריב ב

קורבן לכפרתו, עומדות בפניו דרכים 
אחרות להתקרב לבוראו; באמצעות 
תשובה, תפילה וצדקה. התשובה מודגשת 
בשירנו הן בביטוי "בלבב נשבר" והן בציון 
התענית. התפילה מתוארת במחרוזת 
השנייה, ובאמירה למעשה של פיוט 

זכרת הסליחה שלפנינו. הצדקה אינה נ
במפורש, אך כבר אמרו חכמים במסכת 
ברכות ו ע"ב: "אגרא דתעניתא צדקתא". 
כלומר, שכר התענית הוא הצדקה הנלווית 

 לצום, והעיר המאירי לעניין זה: 
כבר ידעת שהתעניות כולם נתקנו 
מפני התשובה, ושיתעורר האדם 
בסבתם לתשובה ומעשים טובים, כמו 
 שאמרו: "לא שק ולא תענית גורמים

אלא תשובה ומעשים טובים". הוא 
שאמרו "אגרא דתעניתא צדקתא". 
כלומר, שזהו תכלית עניינם והנמשך 

 3מהם.
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון

                                                      
 .א"יז עבבלי ברכות   2
 .שם, בית הבחירה למאירי  3

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf


  

4 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון 

 רחל הכהן שיף: עורכת לשון


