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  ח"התשס' אדר ב                        ד"בס

  

     בין הציווי על המשכן ובנית המשכןהחזרות
  לפרשת פקודי

  
במבט ראשון נראית פרשת ויקהל כחזרה פשוטה על פרשת 

וגם חלקים של פרשת פקודי נראים כחזרה על פרשת , תרומה
חוזרת התורה בפרוט כה רב על ונשאלת השאלה מדוע , תצוה

אופן , מידותיהםכולל , בגדי הכהונה, ןמרכיבי המשכ, הכלים
  .וכו, עשייתם

  :וכך מנסח האברבנאל את השאלה ביחס לפרשת ויקהל
   בפרשת ויקהל-  האברבנל. 1
והנה תמצא שזכרה התורה חמש פעמים פעם בכלל ופעם "

בפרט מלאכת המשכן וכליו והיקשה הדבר ביותר בסדר הזה 
את ... שו כל חכם לב בכם יבואו ויע"שאמר משה לישראל 
' והלאה זכר שם כל הדברים שציווה ה' המשכן את אהלו וגו

ואחר כך זכר העשייה בפרט כל דבר ודבר בפני , לעשותם
' כאשר צוה ה... ויעשו : עצמו והיה מספיק שיאמר הכתוב

ומה הצורך לפרט הדברים פעם אחר . את משה כן עשו
  "?פעם

ים וכן פרשנ (האברבנאלמתכוון חמשת החזרות אליהם 
  :הם, )אחרים העוסקים בנושא החזרות

 בפרטי פרטים והוא בפרשת תרומההציווי למשה   .א
  )ז"ו וחלק מכ"כ, ה"פרקים כ(

הציווי   - בנספח השישי , "כי תשא"בתחילת פרשת   .ב
 :כלל דרך והואלמשה שיגיד לבצלאל ולאומנים 

   לבצלאל ולאומניםלומרהציווי למשה  - א"שמות ל. 2
ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ) ב:(ה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהֹוָ ) א(

ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ) ג:(ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ַלְחׁשֹב ) ד:(ֱאלִֹהים ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה

ּוַבֲחרֶׁשת ֶאֶבן ) ה:(ַמֲחָׁשבֹת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶׁשת
ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ) ו:(ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶׁשת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה

ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב 
  :ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ 

ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ָעָליו -ְוֶאת רֹן ָלֵעֻדתָהָא-ֵאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ז
ַהְּמנָֹרה -ְוֶאת ֵּכָליו-ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת-ְוֶאת ח  .ְּכֵלי ָהאֶֹהל-ְוֵאת ָּכל

ִמְזַּבח -ְוֶאת ט  .ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת-ָּכל-ַהְּטהָֹרה ְוֶאת
ְוֵאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד  י  .ַּכּנֹו-ַהִּכּיֹור ְוֶאת- ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל- ְוֶאת ָהעָֹלה

ְוֵאת  יא  .ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש-ְוֶאת
ִצִּויִתָך - ְּככֹל ֲאֶׁשר ַלּקֶֹדׁש ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים- ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת

 .ַיֲעׂשּו
תרומה למשכן  שיביאו  בדברי משה לכל ישראל  .ג

 : בתחילת פרשת ויקהל לכלוהוא דרך 
  

  דברי משה לכל ישראל -   פרשת ויקהל– ה"לשמות . 3
 :ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם ָיבֹאּו ְוַיֲעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה) י(

-ְקָרָסיו ְוֶאת- ּו ֶאתִמְכֵסה-ָאֳהלֹו ְוֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ֶאת- ֶאת יא
- ָהָארֹן ְוֶאת-ֶאת יב  .ֲאָדָניו-ַעֻּמָדיו ְוֶאת-ְּבִריָחו ֶאת-ֶאת ְקָרָׁשיו

- ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת-ֶאת יג  .ַהַּכּפֶֹרת ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך -ַּבָּדיו ֶאת
ְמנַֹרת ַהָּמאֹור -ְוֶאת יד  .ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים- ָּכל-ַּבָּדיו ְוֶאת

ִמְזַּבח - ְוֶאת טו  .ֵנרֶֹתיָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור-ֵּכֶליָה ְוֶאת-ְוֶאת
ַהַּסִּמים  ַּבָּדיו ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת-ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת

-ְוֶאת ֵאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה טז  .ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן-ְוֶאת
ַהִּכּיֹר -ֶאת ֵּכָליו-ָּכל-ַּבָּדיו ְוֶאת-תלֹו אֶ - ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר

ֲאָדֶניָה ְוֵאת -ַעֻּמָדיו ְוֶאת- ֶהָחֵצר ֶאת ֵאת ַקְלֵעי יז  .ַּכּנֹו-ְוֶאת
ִיְתדֹת ֶהָחֵצר -ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ִיְתדֹת-ֶאת יח  .ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר

ִּבְגֵדי -  ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש-ֶאת יט  .ֵמיְתֵריֶהם-ְוֶאת
  .ָניו ְלַכֵהןִּבְגֵדי בָ -ַהּכֵֹהן ְוֶאת ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן

 
בפרטי ושם מסופר שוב הכל , בשעת הביצוע  .ד

 :פרטים
   הביצוע- ז" ל–ו " לשמות. 4
ַהִּמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ַוַּיֲעׂשּו ָכל ֲחַכם ֵלב ְּבעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֶאת ) ח(

  ...ְיִריעֹת
  ...ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדיםַהְּקָרִׁשים ַוַּיַעׂש ֶאת ) כ(
 ...ַהָּפרֶֹכתַעׂש ֶאת ַוּיַ ) לה(

  ...ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהלַוַּיַעׂש ) לז (
  ...ֲעֵצי ִׁשִּטים ָֹהָארֹן ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ) א(
  ...ֲעֵצי ִׁשִּטיםֻּׁשְלָחן ַוַּיַעׂש ֶאת הַ ) י(
  ... ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרהְּמנָֹרהַוַּיַעׂש ֶאת הַ ) יז(
  ... ֲעֵצי ִׁשִּטים ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ַוַּיַעׂש ֶאת )כה(
  ... קֶֹדׁש ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמיםֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחהַוַּיַעׂש ֶאת ) כט(
  ... ֲעֵצי ִׁשִּטיםִמְזַּבח ָהעָֹלהַוַּיַעׂש ֶאת ) א(
  ...ְבאֹת ְוֵאת ַּכּנֹו ְנחֶׁשת ְּבַמְראֹת ַהּצַֹהִּכּיֹור ְנחֶׁשתַוַּיַעׂש ֵאת ) ח(
  ...ֶהָחֵצר ַוַּיַעׂש ֶאת ) ט(
 ְלָׁשֵרת ִבְגֵדי ְׂשָרדּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ) א(

  ... ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁשַּבּקֶֹדׁש ַוַּיֲעׂשּו ֶאת 
 
. 5 :כלל ושם הוזכרו הכלים בדרך ההבאה אל משה   .ה

  הבאת המשכן אל משה–שת פקודי פר - ט "שמות ל
ֵּכָליו - ָּכל-ָהאֶֹהל ְוֶאת-ֶאת מֶֹׁשה-ַהִּמְׁשָּכן ֶאל- ַוָּיִביאּו ֶאת לג

ִמְכֵסה עֹורֹת -ְוֶאת לד  .ַוֲאָדָניו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו
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ְוֵאת ָּפרֶֹכת  ִמְכֵסה עֹרֹת ַהְּתָחִׁשים- ָהֵאיִלם ַהְמָאָּדִמים ְוֶאת
- ֶאת לו  .ַּבָּדיו ְוֵאת ַהַּכּפֶֹרת-ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוֶאת-ֶאת לה  .ָסךְ ַהָּמ 

ַהְּמנָֹרה - ֶאת לז  .ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים- ָּכל-ֶאת ַהֻּׁשְלָחן
ֵּכֶליָה ְוֵאת ֶׁשֶמן -ָּכל-ְוֶאת ֵנרֶֹתיָה ֵנרֹת ַהַּמֲעָרָכה- ַהְּטהָֹרה ֶאת

ְקטֶֹרת  ב ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאתְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזהָ  לח  .ַהָּמאֹור
- ֵאת ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאת לט  .ַהַּסִּמים ְוֵאת ָמַסְך ֶּפַתח ָהאֶֹהל

 ַהִּכּיֹר-ֵּכָליו ֶאת-ָּכל-ַּבָּדיו ְוֶאת-לֹו ֶאת-ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ִמְכַּבר

-ָדֶניָה ְוֶאתאֲ -ַעֻּמֶדיָה ְוֶאת-ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת ֵאת מ  .ַּכּנֹו-ְוֶאת
ְּכֵלי ֲעבַֹדת - ֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָה ְוֵאת ָּכל-ֶאת ַהָּמָסְך ְלַׁשַער ֶהָחֵצר

-ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ֶאת ִּבְגֵדי-ֶאת מא  .מֹוֵעד ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל
ְּככֹל  מב  .ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ְוֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

- ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל  ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני מֶֹׁשה-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת-ֶׁשראֲ 
 ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה-ָּכל-ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת מג  .ָהֲעבָֹדה

   .ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶֹׁשה
  
   :שואל האברבנאל לגבי פרשת פקודיבאופן דומה ו
   בפרשת פקודי- ברבנל הא6
ויביאו את המשכן ) "ג"ט ל"שמות ל(במה שזכר הכתוב כאן "

וחזר כל הכלים ..." אל משה את האהל ואת כל כליו 
ה זה כמה פעמים והוא למעלוהדברים נזכרו בפרשיות של 

ויביאו אל "כי הנה די שיאמר ). ברור(כפל ומותר מבואר 
כה והנה משה כל מלאכת המשכן וירא משה את כל המלא

ומה " כן עשו ויברך אותם משה' עשו אותה כאשר ציווה ה
שכבר נזכרו , הצורך בכל שאר הפרשיות מהדברים שנעשו

  "?בסדר של מעלה זה כמה פעמים
  
ישנה חזרה בין הציווי על בנית ' מגם בפרק למעשה : הערה(
' שמות מ(ובין הביצוע , )ו"ט-'א' שמות מ(המשכן ) הרכבת(
 אחד מהם חזרה מפורטת על כל מרכיבי ובכל, ) ג"ל-ז"י

   ).המשכן וכליו
 'שמות מ

ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(
ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ) ג:(ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד

ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוָעַרְכָּת ֶאת ֶעְרּכֹו ְוֵהֵבאָת ֶאת ) ד:(ֶכתָהָארֹן ֶאת ַהָּפרֹ
ְוָנַתָּתה ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִלְקטֶֹרת ִלְפֵני ֲארֹון ) ה:(ַהְּמנָֹרה ְוַהֲעֵליָת ֶאת ֵנרֶֹתיהָ 

ָלה ִלְפֵני ֶּפַתח ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח ָהעֹ) ו:(ָהֵעֻדת ְוַׂשְמָּת ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן
ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ) ז:(ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד

ְוָלַקְחָּת ) ט:(ְוַׂשְמָּת ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ְוָנַתָּת ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר) ח:(ָמִים
ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו ְוֶאת ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת 

ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ) י:(ָּכל ֵּכָליו ְוָהָיה קֶֹדׁש
ּנֹו ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ּכַ ) יא:(ַהִּמְזֵּבַח ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָרַחְצָּת ) יב:(ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו
ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו ְוִקַּדְׁשָּת ) יג:(אָֹתם ַּבָּמִים

ּוָמַׁשְחָּת ) טו:(יב ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֻּכֳּתנֹתְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִר ) יד:(אֹתֹו ְוִכֵהן ִלי
אָֹתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ֶאת ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהיֹת ָלֶהם ָמְׁשָחָתם 

 :ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם
  :ַוַּיַעׂש מֶׁשה ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה אֹתֹו ֵּכן ָעָׂשה) טז(
 
) יח:(חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכןַוְיִהי ּבַ ) יז(

ַוָּיֶקם מֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו 
ן ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְכֵסה ַוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהִּמְׁשּכָ ) יט:(ַוָּיֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו

ַוִּיַּקח ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ) כ:(ָהאֶֹהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה
ֶאל ָהָארֹן ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהַּבִּדים ַעל ָהָארֹן ַוִּיֵּתן ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן 

ְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל ַוָּיֵבא ֶאת ָהָארֹן ֶאל ַהִּמ ) כא:(ִמְלָמְעָלה
ַוִּיֵּתן ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ) כב:(ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה

ַוַּיֲערְֹך ָעָליו ֵעֶרְך ֶלֶחם ִלְפֵני ְיהָֹוה ) כג:(ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ָצפָֹנה ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת
ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּמנָֹרה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד נַֹכח ) כד:(ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה
ַוַּיַעל ַהֵּנרֹת ִלְפֵני ְיהָֹוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ) כה:(ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה

ַוַּיְקֵטר ) כז:(ד ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכתַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבאֶֹהל מֹועֵ ) כו:(ֶאת מֶׁשה
ַוָּיֶׂשם ֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ) כח:(ָעָליו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה

ְוֵאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת ) כט:(ַלִּמְׁשָּכן
ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין ) ל:(ֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשהָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַּכאֲ 

 ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶׁשה) לא:(אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ָׁשָּמה ַמִים ְלָרְחָצה
ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ) לב:(ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם

ַוָּיֶקם ֶאת ) לג: ( ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשהּוְבָקְרָבָתם
ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר ַוְיַכל מֶׁשה ֶאת 

  :ַהְּמָלאָכה
  : ַהִּמְׁשָּכןַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת) לד(
   

, "עיונים לספר שמות"כמו שמעירה נחמה ליבוביץ בספרה 
חזקוני , ם בכור שור"רשב:  מבית מדרשוי והפרשנים"רש

ואילו פרשני ספרד , אינם עוסקים בשאלה זו כלל, ועוד
  .מרבים לעסוק בה

 לשינוי בין חזרה בכללה ובין חזרה יקרן שם לבו בע"הרמב
  :מפורטת ואלה דבריו

   דברי משה לכל ישראל-א"י ה"ן על שמות ל"מבר. 7
והנה משה הוצרך לספר לכל העדה כל המלאכה שצוה אותו 

כי המלאכה , כדי להודיע להם שצריכים להביא נדבה רבה', ה
 - ''''המשכן את אהלו ואת מכסהו וגוהמשכן את אהלו ואת מכסהו וגוהמשכן את אהלו ואת מכסהו וגוהמשכן את אהלו ואת מכסהו וגו -ולכן ספר להם , גדולה

את , את הארון, וטעם את המשכן. כולן הזכירן על דרך הכלל
כאומר את המשכן ואת , א הידיעה"בה, וכל הנזכרים, השלחן
 ,אשר נגיד לחכמים העושים במלאכה בפרטן ובשעורןהכלים 

  כי עתה לכל העדה לא יגידם אלא בשמותם בכלל
ויעשו כל חכם לב בעושי "ה "בד' ו ח"ובהמשך בפרק ל

   :ואומר, ן הסבר מפורט לחזרות"מביא הרמב" המלאכה
  הביצוע - 'ו ח"לן על שמות "רמב. 8

 - ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעות
כי הזכיר , הנה החזיר בתורה מלאכת המשכן חמש פעמים

) כח מג-לעיל כה י (תחלה. את כולה בצואה בפרט ובכלל
הזכיר )  יא-לעיל לא ז(ואחרי כן , אמר ועשית כך ועשית כך

בדרך כלל ועשו את כל אשר צויתיך את אהל מועד  כולם
   :יעשו עד ככל אשר צויתיך, ואת הארון לעדות

שצוה השם למשה שיגיד אל בצלאל ואהליאב , והטעם בזה
בכללה ואחרי כן יקרבו אליה  ולכל החכמים המלאכה

כי לא יכשרו למלאכת הקדש עד שישמעו כל , לעשותה
  . ויבינו אותה ויקבלו עליהם שידעו להשלימה המלאכה

תחלה בדרך  זכיר אותהה) כ-לעיל לה יא(ובשעת המעשה 
יבואו ויעשו את כל אשר ) יא-לעיל לא ו(ואמר , הכלל הנזכר

כי , ויחסר מכאן פרט אחד', את אהלו וגו את המשכן' צוה ה
. המלאכה בודאי הוצרך משה לאמר אל החכמים העושים

וכן בכל , ארך היריעה כך ורחב כך, עשו המשכן עשר יריעות
מיט את הפרוט במקום הש (הכתוב זה ולא הזכיר, המלאכה

אחרי שעשו כן כל , כי בידוע שאמר להם הכל כסדר, )הזה
מן התיאור המפורט של הביצוע אתה למד שאמר  (דבר ודבר

   :)להם משה את הכל בפירוט
כי לא הוצרך משה  ,)הטעם שכאן אין פרוט (והטעם בזה

כה י (לפרוט להם כל המעשה דבר בדבר כאשר הוזכר בצואה 
אבל קצרו להם כאלו אמר , )לו ח לט מב (ובמעשה) כח מג

הבינו כי  והם, שיעשו משכן בעשר יריעות חמש כנגד חמש
וכיוצא בזה בכל , יעשו לולאות מקבילות וקרסי זהב

על כן לא , והם הבינו הכל, הענין המלאכה בקצרה רמז להם
השכל  ירמוז הכתוב חכמתם ובינתם וטוב, האריך בפרט הזה

החזיר המלאכה ) לט מב, ים לו חבפסוק(ואחר כן . שבהם
ויעש כל חכם ) כח מג-לעיל כה י (כולה בדרך הפרט הראשון

 ויעש, ויעשו יריעות עזים, לב בעושי המלאכה את המשכן
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   :'את הקרשים וגו
מציג כאן , ולאחר שהסביר היכן כלל והיכן פרט הכתוב

  :ן את השאלה הכללית ביחס לחזרות"הרמב
שיאמר ויאמר משה ) כ-יל לה ולע(והיה מספיק בכל הענין 

, אותו' בני ישראל כל המלאכה אשר צוה ה אל כל עדת
את משה כן  'ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה) כאן(ויאמר 

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה , עשו
  ). להלן לט מג(אותם משה  כן עשו אותה ויברך' ה

ת בני ישראל אבל רצה לומר כי משה הזכיר אל כל עד
כי נתכוין , כל המלאכה בכלל) כ-לעיל לה יא (והחכמים שם

ובעבור , הגדולה בזה שיתנדבו העם כדי העבודה למלאכה
. שישמעו החכמים וידעו אם יקבלו לעשותם כאשר נצטוה

להגיד שעשו כל החכמים , בפרט המעשה ואחר כן הזכיר
  ... , במשכן

באה אל משה הזכיר הה, ופרט במעשה ואחר שהשלים כלל
 ואמר ויביאו את המשכן אל משה את האהל, בדרך הכלל

להגיד חכמתם שהביאו אליו , )להלן לט לג(' ואת כל כליו וגו
מהם מלאכתו לפניו עד  כי לא הביא אחד, הכל כסדר

ותכל כל ) בפסוק שלפניו(כאשר אמר , שנשלמה כל המלאכה
ו ואחרי שנשלמה נאספו כלם והרא. אהל מועד עבודת משכן

, האוהל והנה כליו רבינו הנה, אמרו תחלה, אותה אליו כסדר
  ... :וכן הכל, ואחרי כן הנה הארון והנה בדיו

  :ן לענות תשובה כללית על הצורך בכל החזרות"וחוזר הרמב
חפץ השם חפץ השם חפץ השם חפץ השם     לומר כילומר כילומר כילומר כי, , , , ועל הכלל כל זה דרך חבה ודרך מעלהועל הכלל כל זה דרך חבה ודרך מעלהועל הכלל כל זה דרך חבה ודרך מעלהועל הכלל כל זה דרך חבה ודרך מעלה

במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר 
שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי     כענין מהכענין מהכענין מהכענין מה, , , ,  בה בה בה בהלעוסקיםלעוסקיםלעוסקיםלעוסקים

שהרי פרשתו של שהרי פרשתו של שהרי פרשתו של שהרי פרשתו של , , , , ה מתורתם של בניםה מתורתם של בניםה מתורתם של בניםה מתורתם של בנים""""אבות לפני הקבאבות לפני הקבאבות לפני הקבאבות לפני הקב
            ::::שנים ושלשה דפין היאשנים ושלשה דפין היאשנים ושלשה דפין היאשנים ושלשה דפין היא    אליעזראליעזראליעזראליעזר

  
  :"אור החיים"ן מסביר גם בעל "ובדומה לרמב

   הביצוע- 'ו ח"על שמות ל" אור החיים"בעל . 9
: החזיר הכתוב כל הפרטים ולא הספיק לאמרטעם אשר "

ל בכפל "על דרך אומרם ז" את משה'  ציווה הויעשו כאשר
כי מתוך שחביבה עליו נכתבה , פרשת אליעזר עבד אברהם

כי , וכמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן, שתי פעמים
  "חביב עליו ולזה נכתב שתי פעמים

  
  :ר הירש"כיוון אחר לחלוטין להבנת החזרות מציג רש

  ר הירש"הרש. 10
וששום , לכל חלקיו אינו אלא סמלנשים אל לבנו שהמשכן "

דבר אין לו קיום סמלי אלא אם כן נעשה בכוונת מכוון לשם 
" כתב והמכתב"שאפילו ה, נשים אל לבנו. תכלית סמלית זו

כ סמליים עד שאין להם שום מובן אחר מאשר "שהם כ
בכל זאת מותנה שימושם בקודש בכוונת , המסומל על ידם

ש קדושת ספר תורה אך עד שלספר תורה י, הסופר בכתבו
, יתר על כן". לשם קדושת ספר תורה"ורק כשנכתב בכוונה 
צריכה כוונת סופר ) שמות הקודש(בכתיבת האזכרות 

 להיות מבוטאת בפיו בשעת "לשם קדושת השם"לכותבם 
נשים . כתיבתם ולכל הפחות עליו לשוותה נגד עיניו תמיד

שכן עוד אל לבנו שתודעת המשמעות הסמלית של כלי המ
מפני שאותם . בשעת עשייתם והתקנתם נדרשת ביותר

קיימים גם , בגדים, פרכת, מנורה, שולחן,  ארון–הכלים 
  .מחוץ למשכן בשימוש רגיל יום יומי

נבין מפני מה חוזרת ונשנית , ואם ניתן דעתנו על כל אלה
אף , ב כל עשיית המשכן לפרטיה"ט ל"עד ל' ח" בפסוקים לו

ולמה , צות העשיה בפרשת תרומהעל פי שכבר ידענוה ממ
ג ומונה את כל חלקי "מ-ג"ט ל"שוב חוזרת התורה בפרט ל

ולמה היא חוזרת ? המשכן אחד לאחד בהבאתם אל משה
ולמה לא אמרה התורה ? בהקמת המשכן' עליהם בפרק מ

והביאום ' שהאומנים עושי המלאכה עשו הכל כאשר ציווה ה
הכלים כאשר אל משה ומשה הקים את המשכן והעמיד את 

  ?אותו' ציווה ה
הרי כוונת כל החזרות והפירוטים האלה היא , ואם לא נטעה

הן , הן בהבאתו אל משה, הן בעשיית המשכן: ללמדנו
היו כל הכוונות וכל המשמעויות המסומלות , בהקמתו

 בכללו –והכל , במשכן ובכליו לנגד עיני העושים במלאכה
  ".ן כוונותתו נעשה והובא והוקם ברוח א–ובפרטיו 

  
תצוה לפרשיות - ההבדלים בין פרשיות תרומה

  :ויקהל פקודי
 .אך עיון נוסף יגלה הבדלים משמעותיים בין שתי הפרשיות

תיאורי פרטי הכלים שבפרשיות תרומה וויקהל לדוגמא 
  . אולם סדר כתיבתם בתורה שונה, אמנם זהים

ה "המשכן על ידי הקבעל ציווי פרשת תרומה פותחת ב
כולל בתוכו גם את מטרת בניית המשכן ואת ווי זה צי. למשה

 פותח בפסוק המגלה את ייעודו של המשכןוהוא , תפקידו
לאחריו . "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" :)'ה ח"כשמות (

  : ממשיכה התורה בתיאור הכלים ותפקידיהם
  ; )טז-י; ה"כ(שבו יאוחסנו הלוחות , הארון �
- יז; ה"כ(ה אל העם "שמעליה ידבר הקב ,הכפורת �

  ;)כב
  ; )ל-כג; ה"כ(שעליו יערכו את לחם הפנים  ,השולחן �
  ).מ-לא; ה"כ(שתאיר את המשכן  ,המנורה �

ה את משה "לאחר הציווי על עשיית כלים אלו מצווה הקבו
, יריעות המשכן: ליצור את המסגרת שבתוכה ישוכנו הכלים

  ). לז-א; ו"ראה כ(' הקרשים וכו
, הקרשים,  האוהלעלציווי ההסבר לסדר זה הוא שה

רק לאחר הציווי לבנות בפרשת תרומה מופיע ' היריעות וכו
היא לאחסן בו את אוהל שמטרת המכיוון , את הכלים

  !הצורך בבניינו מתעורר רק בקיומםלכן , הכלים
  

הסדר , תצוה-סדר הציוויים בפרשות תרומהזאת לעומת 
שהרי כאן מצווה , יותר" מציאותי"שבפרשת ויקהל הוא 

את בני ישראל על הסדר שבו עליהם לבנות את משה 
  : המשכן
  , )כט-ד; ה"ל(איסוף כלי בניין  �
; ו" ל- ל ; ה"ל(מינוי הקבלן הראשי והאנשים שעמו  �

  , )ז
,  היריעות-בניית המסגרת שבתוכה ישוכנו הכלים  �

    -) לח-ח; ו"ל(' הקרשים וכו
, השולחן, הארון(ובסוף בניית הכלים עצמם  �

  ).כט-א; ז" ל-ורת המנורה ומזבח הקט
  

תצוה -רעיון זה להסבר שינוי הסדר בין פרשות תרומה
  :ל"אנו מוצאים בחזפקודי -וויקהל

  א"עין יעקב מסכת ברכות דף נה ע .11
ַעל ֵׁשם , "ְּבַצְלֵאל", ָאַמר ַרִּבי יֹוָנָתן, ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני

ֵלְך ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשהְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו. ָחְכָמתֹו ִנְקָרא
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ָהַלְך מֶֹׁשה , ָארֹון ְוֵכִלים, ֲעֵׂשה ִלי ִמְׁשָּכן, ֱאמֹר לֹו ִלְבַצְלֵאל
ָאַמר . ְוֵכִלים ּוִמְׁשָּכן, ֲעֵׂשה ָארֹון, ְוָהַפְך ְוָאַמר לֹו) ואמר להפך(

ֹוֶנה ַּבִית ָאָדם ּב, ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם! מֶֹׁשה ַרֵּבנּו): בצלאל(לֹו 
ֲעֵׂשה ִלי ָארֹון , ְוַאָּתה אֹוֵמר, ְוַאַחר ָּכְך ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֵּכִלים

ֶׁשָּמא ָּכְך ? ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסם, ֵּכִלים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה? ּוִמְׁשָּכן, ְוֵכִלים
ָאַמר לֹו ! ?ָארֹון ְוֵכִלים, ֲעֵׂשה ִמְׁשָּכן:  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָאַמר ְלךָ 

שכך שמעתי מפי !(?ֶׁשָּמא ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעּתָ , )משה(
  )ה"הקב

  
ֶאת ' ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה...  ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי"י על "ורש

  :מדרש ואומרמביא את דברי ה) ב"כ, ח"לשמות  ("מֶׁשה 
   ב"כ, ח"לי על שמות "רש. 12

' אלא ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה,  אין כתיב כאן- אשר ציווה אותו משהאשר ציווה אותו משהאשר ציווה אותו משהאשר ציווה אותו משה
הסכימה דעתו , אפילו דברים שלא אמר לו רבו, ֶאת מֶׁשה

כי משה ציווה לבצלאל לעשות . ְלמה שנאמר למשה בסיני
מנהג עולם : אמר לו בצלאל, כ משכן"תחילה כלים ואח

כך : אמר לו. כ משים כלים בתוכו"לה בית ואחלעשות תחי
כי בוודאי כך ,  אל היית-בצל : ל משה"א. ה"שמעתי מפי הקב

  .כ עשה כלים"המשכן תחילה ואח, וכן עשה. ה"ציווה לי הקב
  

י "לפיהם משה שנה מסדר שנצטווה בו על אלה "דברי חזועל 
  :י" רשמקשים מפרשיה "הקב

   כב,לחעל שמות  "גור אריה" ה.13
ומשה למה לא , ואם תאמר: אפילו דברים שלא אמר לו רבו

יש לומר דמשה היה מקדים את , ציווה לעשות משכן קודם
כמו שמוכיח , דהרי הכלים הם חשובים מן המשכן, הכלים

והמשכן במשא בני , )טו, במדבר ד(שהכלים משא בני קהת 
, ובני קהת היו חשובים מן בני מררי, )לב-שם שם לא(מררי 
יש להקדים את , אבל בעניין המעשה. התחיל בעיקרויש ל

ולפיכך בצלאל . מפני שהמשכן הוא שמירת הכלים, המשכן
 בא אליו הידיעה לעשות את ,המעשהאשר היה ממונה על 

והיה , בלבדהלימוד אבל משה דהיה ממונה על . המשכן קודם
התחיל בכלים , וזהו הלימוד איך יצווה, יודע ציור המשכן

, עניין העשייה מה יקדים במעשה נשכח הימנואבל , תחילה
על זה אמר לו . הזכיר אותו, המיוחד לעשייה, עד כי בצלאל

כי משה מיוחד לתלמוד ולא , "שמא בצל אל היית"משה 
למשה בא הידיעה , כלל הדבר. ובצלאל לעשייה, למעשה

ויש להתחיל , לפי שהוא מיוחד אל הלימוד, בעניין התלמוד
, ולבצלאל המיוחד על המעשה.  עיקריםבלימוד בדברים שהם

  .ולכך היה יודע בצלאל עשייתם, בא אליו הידיעה איך יעשם
משה שהיה ממונה על הלימוד בה " גור אריה"כלומר על פי ה

 של כלי סדר החשיבותאת בפרשת תרומה ותצוה ללמדנו 
שראינו קרו של המשכן כמו יוכן שהארון הוא ע, המשכן

  :ם "ר הרשבוכמו שאומ, בפרשת תרומה
  'ה י"ם על שמות כ"הרשב. 14

פ שבמעשה בצלאל מצינו שעשה "ואע: : : : ועשו ארון עצי שטיםועשו ארון עצי שטיםועשו ארון עצי שטיםועשו ארון עצי שטים
שהיכן יכניס , ארון ומנורה ושלחן, כ כלים"תחילה משכן ואח

אלא בציווי , את הארון והשולחן כל זמן שאין משכן עשוי
שבשביל הארון , הוצרך תחילה לפרש עשיית הארון והשולחן

  .הוצרך לעשות משכן, "ועשו לי מקדש"שהוא עיקר של 
של " המעשי"ובפרשת ויקהל פקודי מפורט סדר העשיה 

  .המשכן וכליו
  

  מיקומו של מזבח הזהב
אלא שמעבר לשינוי העקרוני במיקום של הכלים ביחס 

  . שינוי במיקומו של מזבח הקטורתלמשכן ישנו גם 
ל מיקומו הבעייתי של הציווי עבשיעור לפרשת תצוה עסקנו ב

לאחר , )י-א', שמות ל( בסוף פרשת תצווה -מזבח הקטורת 
ולא במקום , הקדשתם וקרבנות התמיד, ציוויי בגדי הכהנים

  .  בין הציוויים על כלי המשכן-הראוי לו 
לעומת זאת בפרשת ויקהל פרשת מזבח הקטורת מופיעה 

הכלים (במקומה הטבעי יחד עם פרשות השלחן והמנורה 
  ). שבאוהל מועד

 את הרב שפיגלמןמציע ,  להסברים שהצגנו בשעורמעבר
  :ההסבר הבא

בשיעור לפרשת כי תשא עסקנו בנסיון להבין את מניעיו של 
  . בהשלכות של חטא העגלאך לא עסקנו , חטא העגל

ודוגמא לכך היא , אין ספק שלחטא העגל היו השלכות
ללוחות ה " שהיו מעשי ידי הקבמלוחות ראשוניםהמעבר 

 מבני הסרת העדייםאו למשל , עשי ידי משה שהיו משניים
  . ישראל בעקבות החטא

  
  השפעת חטא העגל על המשכן

 שתיהן דברי אלוקים -שתי שיטות בראשונים כידוע יש 
  . חיים

ן "הרמב (העגלקדם לחטא המשכן שהציווי על האחת 
לאחר חטא והאחרת שהציווי על המשכן היה רק , )וסיעתו

  ). י וסיעתו"רש (העגל
לפיה , שיטה הממזגת בין שתי השיטותשפיגלמן מציע הרב 

שב משה אך , הציווי על המשכן אכן קדם לחטא העגל
ואינו דומה המשכן , לאחר חטא העגלגם על המשכן ונצטווה 

  : שלפניו למשכן שלאחריו
  , אינו דומה בזהות הבונים אותו �
 , אינו דומה בתרומתו �
  

ת המשכן עוד ה ציווה את בני ישראל לבנות א"אם אכן הקב
 את הותירשסביר מאוד להניח שחטא העגל , לפני חטא העגל

את רישומו על  הותיר , מעמדו הרוחני של העםהשפעתו על
  . ה נועד בו עם משה" המקום שהקב-  מעשה המשכן

  
,  על מבנה המשכןהשפעותיו של חטא העגלכדי לעמוד על 

 להשוות בין הציוויים על המשכן לפני החטאצריכים אנו 
 -אם אכן נמצא שינויים . לבין מעשה המשכן בפועל לאחריו

  . האם הם תוצאה של חטא העגל, נוכל לבחון
  מזבח הקטורת

ה "הקבאולי שניתן להציע , אם נחזר כעת למזבח הקטורת
  . ציווה להקים את מזבח הקטורת רק לאחר חטא העגל

בניית מזבח , המשכן בפועלעשית בתיאור למרות ש, לכן
יחד עם כל הכלים (פיעה במיקום הנכון הקטורת מו

מופיע הציווי על עשיית מזבח הזהב , )הנמצאים באהל מועד
  .  כנספח לציוויי המשכן-בסוף פרשת תצווה רק 

כלומר מיקומה של פרשת מזבח הקטורת בסוף פרשת תצוה 
מזבח הקטורת נבדל משאר כלי המשכן שבאה לרמוז לנו 

. חר חטא העגלבכך שהציווי על הקמתו נעשה רק לא
  .)הצעה זולהביא הוכחות לבהמשך ננסה (
  

  : נסביר את ההצעה שהבאנו
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תפקיד הקטורת הוא , כמו שהסברנו בשיעור לפרשת תצוה
  . להוות חוצץ בפני התגלות השכינה

כי בענן אראה ("מעלה הכהן הגדול קטורת ביום כפור , לכן
הקטורת מהווה חוצץ בפני ולכן דווקא , )"על הכפורת

  . קֹרח ועדתו שהחל לפשות בעם לאחר טענות חיתהמש
  

רק אם ,  צריך להקטיר קטורת- '  בבואו לדבר עם ה- משה 
, אל מאחורי הפרוכת, אל תוך קודש הקדשים נכנס הוא

. ועליו להעלות מסך של קטורת שיבדיל בינו לבין הארון
אין צורך להקטיר קטורת כאשר באים רק , מצב האידיאליב

שכן הפרוכת , )ל תוך קודש הקדשיםולא א(אל הקודש 
  .חוצצת בין הקודש לבין הארון

  
  . מצב זה השתנה לאחר חטא העגלש, לאא

 של - החלקית לפחות -אחריותו התורה חוזרת ומעידה על 
  : אהרן לחטא

  :כשמשה יורד מן ההר הוא רואה
 ב"שמות פרק ל. 15

 ְלִׁשְמָצה ָרעֹה ַאֲהרֹןִּכי פְ ַוַּיְרא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ) כה(
  :ְּבָקֵמיֶהם

  :ואף התורה עצמה קובעת
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיּגֹף ְיהָֹוה ֶאת ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ) לה(

  :ַאֲהרֹן
מָׁשנה את מעמדו של אהרן בצורה  אחריותו החלקית לחטא 

   .מהותית
  הרי-ה רצה שאהרן יהיה הכהן הגדול "הקב, אם מלכתחילה

שעתה קיימת בעיה גדולה בכך שמי שגרם לחטא כה גדול 
  . יהפוך לכהן גדול

נזקק אהרן להקטיר קטורת בכל פעם , לאחר חטא העגל, לכן
 בינו לבין תוספת חציצהכדי להוסיף , שהוא בא לאוהל מועד

  . הארון
הוא תוצאה ישירה של חטא , אם כן, הצורך במזבח הזהב

  .העגל
בבואו לפני , הן הגדול לדורותואף הכ -שהרי משה רבנו (

אלא , אינו מעלה את הקטורת על גבי מזבח הזהב, ופנים
  ).ומחתת הקטורת בידונכנס 

  
  הקטורת

שלאחר הירידה , משה' על מעשה הקטורת עצמו אומר ה
עליו להביא ' כשיבא להתוועד עם הגם הוא הרוחנית 

  :קטורת
  'לשמות . 16

ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה  ְלךָ - מֶֹׁשה ַקח-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל לד
אָֹתּה ְקטֶֹרת  ְוָעִׂשיָת  לה  .ִיְהֶיה  ַּבד ְּבַבד ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה

 ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק לו  .רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש

ָׁשָּמה  ר ִאָּוֵעד ְלךָ  ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁש ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה
   .קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם

  
לא , לפני מעשה העגלניתן להסביר זאת בכך ש, הצעתנועל פי 

וממילא לא היו אהרן ובניו , היה צריך להיות מזבח קטורת
  . מקטירים קטורת כלל

  הציווי על מחצית השקל
לאור דברינו לעיל בדבר השינויים במשכן בעקבות חטא 

ניתן להציע הסבר גם לתרומת מחצית השקל המופיעה , העגל
  . בפרשת כי תשא

  
מבקשת התורה , בתחילת פרשת תרומה: נשאלת השאלה

אך ,  וכפי נדבת ליבואיש כפי יכולתומישראל לתרום למשכן 
  :התורה אינה קובעת שכל אחד חייב לתרום מחצית השקל

 ה"שמות כ. 17
ֲאֶׁשר ל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ) ב(

   : ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתיִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו
  

מוזכר , )בנספחים (לאחר ציווי המשכן, תשא- רק בפרשת כי
  .לראשונה הציווי ליטול מכל אחד מחצית השקל

  
 'שמות ל. 18 
ֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר  ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפקֻ ִּכי ִתָּׂשא) יב(

) יג:(ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתםַנְפׁשֹו ַליהָֹוה ִּבְפקֹד אָֹתם 
ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש 

ּכֹל ) יד(:ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַליהָֹוה
ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת 

ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ) טו:(ְיהָֹוה
ְוָלַקְחָּת ֶאת ) טז:(ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל ֶּכֶסף ַהִּכּפֻ 
מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל 

  :ַנְפׁשֵֹתיֶכם
  ?לא הזכירה התורה תרומה זו בפרשת תרומה, אם כן, מדוע

  
שאלה זו מצטרפת לשתי שאלות נוספות המתעוררות 

  :ית השקלציווי מחבעקבות צ
לכפרה  התורה קובעת כי מחצית השקל משמשת -ראשית 

ולא יהיה בהם נגף ", על בני ישראל כאשר מונים אותם
  . "בפקֹד אֹתם

למנות , כפי שנוהגים לחשוב, מחציות השקל אינן משמשות(
  . באמצעותן את בני ישראל

 אף אחד לא מנה את מחציות השקל שנאספו - שהרי לדורות 
אם הם  -וכן גם נשים וקטנים מותרים לתרום , הבכל שנ

 ).רוצים בכך
  

  ? אולם מדוע בכלל נוצר הצורך בכפרה זו
  : יתר על כן

 כדי לבנות הספיק לבצלאלהכסף שנאסף ממחציות השקל 
י כלי המקדש שהיו שנ האדנים ואת עמודי החצראת 

   :היחידים שנעשו מכסף
 ח " לשמות. 19

ֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי הָ ) כה(
ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ) כו:(ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש

ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
 :ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשיםְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶׁשת 

ַאְדֵני  ְוֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁשַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ) כז(
 : ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדןַהָּפרֶֹכת

ָוִוים ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ) כח(
  : ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק אָֹתםָלַעּמּוִדים
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 ?"זהב וכסף ונחושת"נדרשו ישראל לתרום , אם כן, מדוע
  ? מה עשו עם הכסף שנאסף

  
ניתן להציע לשאלות אלו תשובה ברוח ההצעה שהצענו לעיל 

, רשת מחצית השקלשגם פולאמר , ביחס למזבח הקטורת
  . נאמרה לאחר חטא העגל

  
 נדרשת -נדבות בני ישראל למעשה העגל ככפרה על הת

  . התנדבות הפוכה למעשה המשכן
  : יתר על כן

בכל פעם שבני ישראל מתגייסים ומתפקדים לצורך מטרה 
כדי לכפר ,  יש צורך לאסוף מחצית שקל מכל אחד- מסוימת 

  . על התגייסותם לעשיית העגל
  

  :י "רעיון זה מופיע לעניות דעתנו ברש
  טז, 'ל, שמות, י"רש. 20

למדת שנצטווה למנותם .  'ונתת אתו על עבודת אהל מועד'"
מפני שנכנס בהם , בתחילת נדבת המשכן אחר מעשה העגל

    . ...")ה"ב ל"שמות ל" (את העם' ויגף ה"כמו שנאמר , מגפה
של איסוף מחציות שקל כדי לכפר על , אולם דין זה

   .נאמר לדורות, ההתגייסות למעשה העגל
  

למרות דרשו בני ישראל לתרום מחצית השקל נ, באותו הדור
לא שהרי בשום מקום  (שלא היה צורך אמיתי במנייתם
אלא את חשבון מחציות , מצאנו את תוצאותיו של מניין זה

   ).השקל בפרשת פקודי בלבד

, המניין בראשית ספר במדבר נעשה לאחר הקמת המשכן(
תשא נעשה לפני - ואילו איסוף מחציות השקל בפרשת כי

 .)ומחציות השקל אף שימשו לבנייתו, יית המשכןבנ
  

להצהיר כי הם  התורה דרשה מבני אותו הדור שחטא בעגל 
   .ולא לעגל, שייכים למשכן

ככפרה על , לשם כך נדרשו הם לתרום מחצית השקל
  .תרומתם לעגל

לבניית בכסף שנאסף ממחציות השקל השתמש בצלאל 
  . האדנים ועמודי החצר

מכך שבני ישראל יתרמו דווקא חלקים  אין מתאים -ואכן 
ישראל מותרים להיכנס אל החצר שהרי בני , אלו של המשכן

   .בלבד
תזכורת מתמדת על דווקא האדנים והעמודים יכולים להוות 

ולכן דווקא הם יכולים לכפר לדורות ,  לבני ישראלחטא העגל
  .על חטא זה

  
,  בהקמת המשכן"זהב וכסף ונחושת" מה"כסף"ה, לסיכום

  .נועד לכפרה על חטא העגל 
  

  ?מי בנה את המשכן
 המשכן בבניתשיכולים אנו להוסיף עוד שינוי , אפשר

  . בעקבות חטא העגל
לו .  לא נאמר מי יבנה אותו-ה ציווה על המשכן "כאשר הקב

   .ןואהרמן הסתם היינו מצביעים על , לנחשהיינו אנו צריכים 
הדין שהוא  מן -ולפיכך , אחראי על המשכןההוא ן ואהר

  . יהיה הממונה על בנייתו

ן יכול להטיל את הבנייה הטכנית על אנשי ואהר, כמובן
האחראי אך מן הדין היה שהוא יהיה , )כמו בצלאל(מקצוע 

  . על בנייתו
התורה מטילה את האחריות על בניית המשכן על , בפועל

בצלאל : המייצגים את עם ישראל כולו, בצלאל ואהליאב
, ומייצג את שלישיית השבטים הראשונה, יהודההוא משבט 

ומייצג את שלישיית השבטים , דןואילו אהליאב הוא משבט 
  . האחרונה

מאהרן כך מעבירה התורה את האחריות על בניית המשכן 
  . לכל עם ישראל

על פי מדרש , כמו כן הבחירה בנכדו של חור לבנית המשכן
 את יוצרת גם היא, ל שחור נהרג על התנגדותו לעגל"חז

כמו שאומר , י בנית המשכן"תחושת התיקון של חטא העגל ע
  :החזקוני 

  'א ב"החזקוני ל. 21
לפי שנהרג ... נזכר זקנו של בצלאל ', בצלאל בן אורי בן חור'"

במעשה העגל ומלאכת המשכן באה לכפר על אותו עון לכך 
  "נזכר חור עליה

  . חשיבותה של אמירה זו היא כפולה
. יכול לבנות את המשכן בשל חטאו בעגל אהרן אינו -ראשית 
ככפרה על אותו ,  עם ישראל צריך לבנות את המשכן-מאידך 

  . 1החטא
  
 לציווי כל הנספחיםל להציע כי "ניתן בהמשך לכל הנ(

שמן המשחה ,  הכיור–המשכן הינם כתוצאה מחטא העגל 
  ).והקטורת

  
לעבוד במשכן ) ושבט לוי כולו(בחירת אהרן ובניו וכמובן 

, גם היא כידוע תוצאה של חטא העגל, )מקום הבכורותב(
  :כמו שאומרת התורה בדברים

  'י, דברים .22

  ֲארֹון-ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֵׁשֶבט-ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ְיהָוה ֶאת ח
ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום  ְיהָוה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו- ְּבִרית

    .ַהֶּזה
  : י" רשומפרש

  י"רש. 23
 בשנה הראשונה שיצאתם ממצרים וטעיתם -בעת ההיא "

  "  בעגל ובני לוי לא טעו הבדילם המקום
  

  לחטא העגל" תיקון" כהמשכן
  . סוק במרכזיותו של המשכן בספר שמותעברצוני ל, לסיום
משה עולה להר סיני לתקופה של ארבעים יום על מנת , כזכור

  ). יב; ד"כ(ווה התורה והמצ, לקבל את הלוחות
ספר בל בא, שבמשך תקופה זו קיבל משה מצוות רבות ברור

אלא את המצוות אין אנו מוצאים ) א"ל-ה"פרקים כ(שמות 
   .הקשורות למשכן

גם ברדת משה מן ההר אומרת התורה כי הוא ציווה את בני 
אך , )לב; ד"ל ("אתו בהר סיני' את כל אשר ִדבר ה"ישראל 

 אלא את העברת ציוויי המשכן לבני גם כאן אין היא מפרטת

                                                 
נשמעת , ה בחר בבצלאל לבנות את המשכן"כאשר משה אומר לעם ישראל שהקב   1

ייתכן שהתורה רומזת לכך . כאילו העם אינו רוצה בכך, נימה של שכנועמהכתובים 
כמו בבניית . ולא נציגיהם יעשו זאת, שבני ישראל העדיפו שאהרן יבנה את המשכן

 העם סבור -כאשר נגשו בני ישראל לאהרן ובקשו ממנו לעשות להם אלוהים , העגל
 . י הכהנים"ולמשכן צריכות להיעשות ע' באופן בסיסי שכל הפעולות הקשורות לה
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, ישראל ודוחה את תיעוד שאר המצוות לספרים ויקרא
  ).לב; ד"ראה חזקוני ל(במדבר ודברים 

   
מדוע מתמקד חציו השני של : נשאלת השאלה, לאור זאת

  ?ספר שמות אך ורק במשכן
: ן הסבר לתמיהה זו"בהקדמתו לספר שמות מציע רמב
ית המשכן מפני שהיא לדעתו ספר שמות מסתיים בבני

  .משלימה את גאולתם של בני ישראל ממצרים
  ן"הרמב. 24

ה והשרה "וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"
שכינתו בינהם אז שבו אל מעלת אבותם שהיה בסוד אלוה 

ולכן , ואז נחשבו גאולים, והם הם המרכבה, עלי אוהליהם 
מלא ' בוד הנשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כ

  "אותו תמיד
ן יסייע לנו להבין מדוע חוזרת התורה על "הסברו של רמב

  . פקודי-ציווי המשכן בפרשיות ויקהל
המדרגה הרוחנית הגבוהה שהשיגו בני ישראל בהר סיני 

ה סילק את שכינתו מהם "הקב. אבדה להם בחטא העגל
  .כן תהליך הגאולה לא הושלםועל , )ז-א; ג"ל(
   

למנוע  למען העם לאחר החטא הצליחה משההתערבותו של 
; ד"ל, ל; ב"ל (ולהבטיח את כפרתו) יד-יא; ב"ל (את הכחדתו

אך לא היה בכוחה להחזיר את העם לרמתו הרוחנית , )ט
  ).ז; ג"ל (ועל כן לא שרתה שכינה בקרב המחנה, הקודמת

  
העניקו לעם הזדמנות ) ח- ה; ד"ל (ג מידות של רחמים"י

  . לא שרתה השכינה מאליהתיהן אך גם בעקבו, נוספת
  

חייב העם להיות , כדי שהשכינה תוכל לחזור לשרות בקרבו
והשווה להבדל בין יצירת  [עסוק בתהליך בניין המשכן

 "שני ֻלחֹתפסל לך ": הלוחות הראשונים לבין יצירת השניים
  )].טז; ב"ל ("להים המה- והֻלחֹת מעשה א"לעומת ) א; ד"ל(
   

וההשתתפות , שיקום רוחניליך של העם זקוק לתה, כלומר
הכללית בבניית המשכן עשויה לתקן את מה שהתעוות 

  . ה כתוצאה מחטא העגל"בקשר עם הקב
 "תיקון"במונחים קבליים נאמר כי בניית המשכן היא 

   .לחטא העגל
  

  . לתפישה זו יש ראיות רבות בפרשיות ויקהל ופקודי
 ציוויי שבה פותחת התורה את,  עצמה"ויקהל"המילה  .א

מזכירה את הביטוי הפותח את , בניית המשכן הנאמרים לעם
  :)א; ב"ל( פרשיית חטא העגל

    ..." העם על אהרןוִיָּקֵהל"
 לציווי "מעמד ההקהל"באה ללמדנו ש, הקבלה לשונית זו

 דומה שנערך בעת בניית תיקון למעמדבניית המשכן הוא 
בניית מתכנס העם לשם , בניגוד למה שהיה אז, כאן: העגל

  .בתוכו' הסמל האמתי לשכינת ה
לבניית המשכן ) ובעיקר תרומת הזהב(תרומות העם  .ב
יכולות אף הן להוות תיקון לאיסוף הזהב לבניית ) ה; ה"ל(

  ).ג-ב; ב"ל(העגל 
טמונה בביטוי החוזר ונשנה , החזקה מכולםאולם הראיה  .ג
   ".את משה' כאשר ִצָּוה ה"

 - מסגרתה של הפרשה לא זו בלבד שביטוי זה נמצא ב
 הוא חוזר -) מג, לב; ט"ל(ובסיומה ) ד, א; ה"ל(בפתיחתה 

בכל נקודה משמעותית בבניית , עשרים פעםונשנה בה 
, לא, כט, כו, כא, ז, ה, א; ט"ל; ה, א; ו"ל; כט; ה"ל[המשכן 

בתיאור , לב, כט, כז, כה, כג, כא, יט, טז; וכן מ; מג, מב, לב
ללא ספק התורה ]. ראויהצבת חלקי המשכן במקומם ה
וגם חזרה זו ניתן לראות , חוזרת על הביטוי בכוונה תחילה

  ! כתיקון לחטא העגל
- בחטא העגל העם היה מעוניין לבנות סמל לנוכחות א, כזכור
ותהיינה הכוונות מאחרי בנייתו , אלא שסמל מעין זה. לוהים

  ).יט; כ (עלול להביא לעבודה זרה, טהורות ככל שתהיינה
   

והסמל , ה איננו שולל את הרעיון לחלוטין"הקב, זאתעם 
 הוא אף נחשב -לא רק שהוא חיובי , ה בעצמו"שבחר הקב

   !כמצווה
, יז; ג"ראה כ [הוא יסוד המשכן והמקדש' המילוי אחר צו ה

שכן , ]טז; ז"ושם ט; יא, ה; ב"דברים י, כד; ד"וכן ל; יט
להות אין כלל מקום -בעיצוב הסמל המייצג את הא

  . תערבות אנושיתלה
כעת דורשת התורה מן העם להפיק לקחים ולבנות את 

  .ה"בדיוק בתבנית שקבע לו הקבהמשכן 
  

 יש ראיה נוספת מסיומו של ספר "תיקון חטא העגל"למושג 
  . שמות

 מפרשיות ויקהל "השראת שכינה"שג מולכאורה נעדר 
בסוף או ביתר דיוק השראת השכינה מופיעה רק , ופקודי

בשיאו של תיאור סידור המשכן וכליו באחד , דיפרשת פקו
  :נאמרשם , )ג"ל-' א'משמות (בניסן 

  ד"ל' מות מש .52
  "מלא את המשכן' ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה"

בתיאור השראת המופיעים ביטויים והפסוק מזכיר לנו את ה
השכינה על הר סיני כאשר עלה משה לקבל את הלוחות 

  :שם נאמר , הראשונים
  ז"ט-ו"ד ט"כשמות . 62
על ' ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר וישכן כבוד ה"

      ..."הר סיני
התורה מקבילה בבירור בין השראת השכינה על הר נראה ש

שיכולה הייתה , סיני לבין השראתה המחודשת במשכן
 רק לאחר שבני ישראל סיימו את מלאכת המשכןלקרות 

   ".את משה' כאשר צוה ה"
שבסיום ספר מלמדים של ספר שמות ם  הסיווקיפס, כלומר

ן " ועל כן יכול רמב,שמות נשלם גם התיקון לחטא העגל
נושאו העיקרי של ספר (שתהליך הגאולה ממצרים לקבוע 

  .הגיע אף הוא לסיומו) שמות
  

, סיום הספר גם מלמד על תיקון רמתו הרוחנית של העם
  . שנפגעה בחטא העגל

רצוי לראות את הפסוק ; ז; ג"ל( לאחר החטא הנורא נאמר
  :)יא-א; ג" ל-בהקשרו המלא 

  ז"ג י"שמות ל. 72
ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן "

יצא את אהל ' המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש ה
  "מועד אשר מחוץ למחנה

מסמל את סילוק , הנמצא מחוץ למחנה, והל מועד זהא
ה את שכינתו " החזיר הקבשבו, והמשכן. השכינה מישראל

     ).מה; ט"ח וכ; ה"ראה כ(הוא התיקון לעונש זה , למחנה


