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 ירושלים של מעלה

 

רעיון מעניין מסתתר בפרשתנו. משה לא רק שומע את הציוויים על בנין המשכן, אלא גם 

)כה, בפרשה מעין מראות של מה שעליו לעשות. בצורה כוללנית נאמר אותו בחזונו, ב רואה

ר ֲאִני ט( כל ֲאשֶׁ ָך "כְּ ה אותְּ אֶׁ ִנית ַהִמ  ֵאת ,ַמרְּ יוַתבְּ ל ֵכלָּ ִנית כָּ ֵאת ַתבְּ ן וְּ כָּ ֵכן ַתֲעשּו". הכתוב  שְּ וְּ

על המעטפת החיצונית  , בדברה)כה, מ( המנורה וכליהור איבת חוזר ומתייחס למראות אלו

 .)המזבח )כז, ח ובצוותה על בנייןשל המשכן )כו, ל(, 

כמעין וחזונות שתפקדו שאלו היו מראות  אותנולמד בא לפשט הכתוב נראה כאילו 

מודלים של צורת המשכן, חלקיו וכליו. אלא שיש בכך ממד נוסף שעתיד להיחשף על ידי 

ניתן לראות בדבר זה את הביטוי הראשון לרעיון בדבר קיומו של ייתכן וחז"ל והמקובלים. 

קראו חז"ל את הפסוק )תהילים  זהשל ירושלים של מעלה. על פי רעיון ובית מקדש שמימי 

רּושָּ  נּויָּה קכב, ג(: "יְּ ו" - -ַלִם ַהבְּ דָּ ּה ַיחְּ ה לָּ רָּ ֻחבְּ ִעיר שֶׁ המוכר לנו בימינו במשמעות , מושג כְּ

, ירושלים של מעלה "תאומים" משני חלקיםהיא חוברה מאז ומתמיד, האחרת. לפי חז"ל 

 וירושלים של מטה. 

 בירושלים להתנחםמאשר יותר דורות. מה נפלא הבמשך  ליווה אותנורעיון זה 

מאוחר יותר, חכמים שונים, ו הרס.הישאף פעם לא נהרסה, שלא יכולה ל יתשמימ

, נשמות מובאות הנשמות בו, דברו על בית המקדש השמימי, יהםבעקבותהמקובלים 

להקב"ה.  שיכול להיות מוקדשהקורבן העילאי ביותר ומוסריותן מהוות את שצדקותן 

 כפי –והנה בחזונותיהם.  עיר לאותהאפילו לבוא המיסטיקנים יכלו  רעיונות נפלאים!

. הפטריוט הארצישראלי המפתיע אמרה עלינו להתעכב על, מורי, פרופ' א"א אורבך שלימד

בֹוא  'הושע'קשה ב פסוקלמפנה אותנו רבי יוחנן, הגדול,  לֹא אָּ דֹוש וְּ ָך קָּ בְּ ִקרְּ )יא, ט(: "בְּ

ִעיר לא יבוא  והקב"ה הקדושה, תשכוןעם ישראל שבקרב  מובטח כאןלפי קריאתו, ". בְּ

אמר הקב"ה לא אבוא : "האמורא הקדוש באיזו עיר אחרת מדובר? פירשלעיר אחרת. 

ירושלים של מעלה,  קיימתאמנם כן, ". בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה

כנס בה, כל זמן יריקה. הקב"ה לא  עיר זאתעיר נפלאה ובמרכזה בית מקדש שמימי. אבל 

תה לגם המיסטיקה חייבת לצפות לגאולירושלים של מטה.  זרויחשבני ישראל לא 

 ישראל של בשר ודם כרת ברית עם ירושלים של עפר ואבן. הגאוגרפית.

נגד  יתפולמוסקרא דברים אלה כאמרה , (1942-1871) חוקר אחר, אביגדור אפטוביצר

להאמין . אין ספק ש, עצם הניגוד נכוןרבי יוחנןהתכוון לכך כנראה לא כי הנצרות. אם 

של  מוחלטת ספיריטואליזציהבירושלים של מעלה יכול היה להביא אותנו ל "להתיישב"ו

הנוצרים ראו את עצמם כבני ישראל ברוח.  ראתה את . , כיוון אליו חתרה הנצרותהיהדות

ירושלים של מעלה . שבה שניותאופייה נעוץ בכיחידה שרואה את האדם היהדות עצמה 

גוף  במושגיםהמקרא לא השתמש אמנם כן, . נפש וגוףמטה מצויים באדם, וירושלים של 



בין שני פנים אלה  השניותונפש, אך הוא ביטא שניות זאת בצמד מלים אחר: בשר ורוח. 

ם "( ג בדברי הקב"ה על דור המבול )בראשית ו, השל האדם בוטא ֹעלָּ ם לְּ דָּ אָּ לֹא יָּדֹון רּוִחי בָּ

ר שָּ ַשַגם הּוא בָּ  . "בְּ

 באידיאל לדעתי המתבטאתהרמוניזציה, לידי רוח הבשר והנו חייבים להביא את א

הנוצרי  "שליח"פאולוס, הדיבר עליה מושג שונה של קדושה. הקלאסית נצרות ל. קדושהה

'האות' "האות תמית והרוח יַחיֶׁה".  :(6 ,3)אגרת אל הקורינתיים  שלימדכבה"א הידיעה, 

ביטול המצוות, המנצח את האות פירושה רוח מצוות. הההכתוב בתורה,  הלוא היא

האומנם בסיר? אצלנו האומנם מתעניין הקב"ה במה שמתבשל . מדיכגשמיות  נראותה

ש"?  פֶׁ ם הּוא ַהנָּ ם", האומנם "ַהדָּ ִתי ֲאֹכל ַהדָּ ִבלְּ  אידיאל אציל,הרוחניות היא מצווים אנו "לְּ

 .גם יחד הגברית והנשית ,ותבמאבק נגד המיניות, בנזיר ההתבטא היאנצרות ב? יאך מה

 במלחמה, וזאת הבשרדווקא ניצח , בהיסטוריה הנוצרית שבמקרים רבים מדיכמובן 

הגוף של : של הרוח שונההגדרה הציע רבי ישראל סלנטר של הצביעות והשקר.  םבתמיכת

התבטא עמנואל לוינס  מקבילה בדרך. , ולרוח זה אני חייב לדאוגהזולת הוא הרוח שלי

לצרכיו  ,לחומר קודם כל לדאוגאנו חייבים , כמטריאליזםהיהודית ת שיטתו ציג אהכש

 לרוחו ונפשו.ואולי יש להוסיף עליהם, אחר כך של הזולת.  , החומרייםהמטריאליים

, חשובה. אך אסור שדגש זה יבוא של הדת ממדיה הרוחנייםאל שימת הדגש אמנם כן, 

איננו ו. היהדות לימדה אותנו שהבשר על חשבון הממד הגשמי, החומרי, הבשרי שבחיינ

ייב להגיע לדרגה של חמסוגל והבשר  ללימוד וריסון.אויב, אם כי הוא לפעמים זקוק 

"קידושין", המהווים את גרעינה הראשוני של להמיניות מתוך כך הופכת קדושה. 

המלחמה . ובמוסריותו האמין בגאולתו של הבשר יתירה מכך, המקרא .והחברה המשפחה

יחזקאל )יא, יט(:  הנביא בין הבשר והרוח, אלא בין הבשר והאבן, כדבריתית אינה האמי

ר".  שָּ ם ֵלב בָּ הֶׁ נַתִתי לָּ ם וְּ רָּ שָּ ן ִמבְּ בֶׁ אֶׁ  להיכנס לבית המקדשאו אז, נוכל גם אנו "ַוֲהִסֹרִתי ֵלב הָּ

 של מעלה. 


