
 הפטרת פרשת פקודי

ספר שמות כאשר בדמיוננו אנחנו יכולים לראות את הענן המכסה את אוהל מועד "וכבוד  לאחר שסיימנו את  

המלך שלמה  בהובלת  המקדש  בניית  מלאכת  סיום  על  ההפטרה  לנו  מספרת  הענן"  את  מלא  מסופר  ה'  עוד   .

ונשיאי האבות למעמד העלאת הארון ברית  על היום בו מקהיל שלמה את זקני ישראל, ראשי המטות  בהפטרה  

ציון. היא  דוד  מעיר  את    ה'  בעבר  דודהזכרתי  מרתק  ,עיר  ארכיאולוגי  בעקבות    ,אתר  לצעוד  לנו  המאפשר 

 המעלים את ארון הברית לבית המקדש שזה עתה נבנה. 

של   בשמה  נמצא  שלמה  השם  אבל  המלך  שלמה  של  שמו  על  יישוב  לנו  אין 

  1889המושבה הוקמה בשנת  רמות מנשה.  שב  בת שלמההמושבה הוותיקה  

 ,שחלק כבוד לאמו בטי דה רוטשילד ולכן המילה בתבמימון הברון רוטשילד  

אביו.   מצד  דודו  וגם  הברון  של  הסבא  רוטשילד  מאיר  סלומון  הוא  ושלמה 

 האם יש קשר גם לשלמה המלך? מתברר שכן: 

   וראים:ספר מלכים כאשר מוזכרים הנציבים של שלמה ברחבי הארץ אנו ק ב

ֹּאר ָטַפת   ן ֲאִביָנָדב ָכל ָנַפת ד ֹלֹמהבֶּ ת שְׁ  .(מלכים א פרק ד) ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָשה בַּ

 

 

 

 

 

בנוסף לפסוק מספר מלכים המזכיר את בת שלמה אני נזכר במדרש על נישואיה הפלאיים של בת שלמה כפי  

 שמסופר באגדת שלושה וארבעה. 

של מייסדי המקום. הרחוב  בתי המגורים  ולראות את  בעיקר בחלק הישן  אני ממליץ לבקר במושבה בת שלמה  

לא לחינם הוכרזה המושבה כאתר מורשת    הראשי נשאר בצורתו כפי שנבנה לפני למעלה ממאה ועשרים שנה.

 עולמי.

זו הזדמנות עבורי להפנות את  זכינו השבת לסיים את חומש שמות ולחגוג עם שלמה המלך את חנוכת המקדש.  

 מאזינינו לביקור במקומות בהם ניתן לראות דגמים של בית המקדש: 

בו נוכל לראות כלים הבנויים בדיוק רב  בראש וראשונה נזכיר את מכון המקדש השוכן בתוככי העיר העתיקה  

בעיר אנו  וכאשר  הבחירה.  בית  בהלכות  הבקיאים  חכמים  תלמידי  ע"י  שנעשו  מחקרים  נסור    לאור  העתיקה 

לדגם המקדש שנמצא במרכז יד בן צבי ונתרשם מהנעשה במנהרות הכותל עם הדגמים המרשימים שנמצאים  

נוכל להיחשף במוזיאון המוסיקה שבנחלת שבעה ואם ברצוננו   ונגינתם  בו וכמובן בעיר דוד. לשירת הלוויים 

 לון.  להכיר כיצד ייראה בית המקדש השלישי נסור למיני ישראל שבעמק איי

 
 . מדליה רשמית תשס"ח -בת שלמה 

 ""סיפורים מספריםסדרת מתוך ה

 
 גלויה עתיקהב בת שלמה כאשר נקראה עדיין אום איל גמל

 



 בהמשך ההפטרה אנו קוראים:

ל ְך ְשֹלמֹּה, ָכל -ַוִיָקֲהלּו אֶּ לֶּ ָחג-ַהמֶּ ש ַהְשִביִעי --ִאיש ִיְשָרֵאל, ְביֶַּרח ָהֵאָתִנים, בֶּ  הּוא, ַהחֹּדֶּ

  , ההר הבולט בהרי ירושלים  ,הר איתןמערבית לירושלים סמוך ל

החולים   בית  נוכ .  איתניםשוכן  הדרך  בצד  רכבנו  את  נחנה  ל  אם 

עבר   אל  צפו  בו  וזאת מהמקום  עציון  גוש  עבר  אל  דרומה  לצפות 

מלחמת   לאחר  ב"ה  שבנו  אליו  הבודד  העץ  את  ראו  וממנו  הגוש 

 ששת הימים. 

מדברי    איתןהמושב   שמו  את  קיבל  גת  לקרית  דרומית  השוכן 

קינך" בסלע  ושים  מושבך  "איתן  בבית הקברות טמונים    .בלעם: 

 שהובאו לקבורה בארץ. כמה מחשובי רבני ג'רבה 

במושב    איתן הגולן  רמת  בדרום  נמצא  איתןנוסף  ענק,  אבני  אבני  דולומנים שהם  נמצא שדה  למושב  . סמוך 

 שנפלו במערכות ישראל או נפטרו.  המייסדים  הוא ראשי התיבות של חברי   לשם המושבומקור נוסף  

הארון והכלים למקדש שבנה  סיימנו השבת לקרוא בחומש שמות וחנוכת המשכן, בהפטרה קראנו על הכנסת  

 . הרה בימינושיבנה בית המקדש במ עתיקה:שלמה וניפרד בתפילה 

 
 מבט מאזור בית החולים איתנים אל עבר גוש עציון


