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 הקודש עבודת מלאכת

הרשקוביץ צחי

חודי, שמופיע פעמיים בלבד במקרא, יביטוי י
, הוא "מלאכת עבודת "ויקהל"שניהם בפרשת 

 ספר שמות:בו "הקודש". כך מתחיל פרק ל

ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיׁש ֲחַכם 
 ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה

ָלַדַעת ַלֲעֹׂשת ֶאת ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת 
ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ֶאל  .ַהֹּקֶדׁש ְלֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'

ְּבַצְלֵאל ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ָּכל ִאיׁש ֲחַכם 
ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ָחְכָמה ְּבִלּבֹו ֹּכל ֲאֶׁשר 
ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה ַלֲעֹׂשת 

ֶׁשה ֵאת ָּכל ַהְּתרּוָמה ַוִּיְקחּו ִמִּלְפֵני מֹ  .ֹאָתּה
ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת 
ַהֹּקֶדׁש ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד 

ַוָּיֹבאּו ָּכל ַהֲחָכִמים  .ְנָדָבה ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר
ָהֹעִׂשים ֵאת ָּכל ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ִאיׁש ִאיׁש 

 ד(.-אפס' )ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֹעִׂשים 

י שניתן לראות, בפס' ד מובא גם הביטוי כפ
ְוֹכל ֲאֶׁשר נכתב: " קודם לכן"מלאכת הקודש", ו

ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה 
 תייברור שהכוונה היא בנו )לה:כד(, "ֵהִביאּו

הביטוי "מלאכת עבודת  1המשכן וכליו.
הקודש" דורש עיון מצד עצמו, שכן ניכרת בו 

עבודה וגם מלאכה. עם זאת, כמעט  –כפילות 
לא מצאנו התייחסות למהותו וטיבו של ש

 ביטוי זה. כמה חריגים ניתן למנות.

                                                      
נצח "רב קהילת , הרשקוביץ( צחי)ר יצחק "הרב ד *

מחשבת מרצה במחלקה ל, בפתח תקווה" שלמה
 .אילן-באוניברסיטת ברישראל 

 ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל" :מובא( ט-:דז)בספר במדבר , מנגד 1
ֲעֹבַדת ֹאֶהל  ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַקח ֵמִאָּתם

 .ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו מֹוֵעד ְוָנַתָּתה אֹוָתם ֶאל
 ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל ָהֲעָגֹלת ְוֶאת ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת

ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות ְוֵאת ַאְרַּבַעת ַהָּבָקר ָנַתן  .ַהְלִוִּים
ע ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ְוֵאת ַאְרּבַ  .ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ְּכִפי ֲעֹבָדָתם

ְׁשֹמַנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי ֲעֹבָדָתם ְּבַיד 
 ְוִלְבֵני ֳקָהת ֹלא ָנָתן ִּכי .ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ִאיָתָמר ֶּבן

כאן הכתוב  ".ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו
כלי  משאעצמו מבהיר שעבודת הקודש היא 

 .כמלאכה היא איננה מוגדרת גם אבל ,המשכן

מים ר' חיים טירר, בחיבורו באר באר כך מ
 )מהד' טשרנוביץ תר"ט, קיח, א(: חיים

חוץ מחכמת המלאכה שהיה בהם נתן ה' 
בהם עוד חכמה ותבונה שידעו שלא 

ר נתן בהם לעשות בחכמת מלאכתן אש
דש לא וה' כי אם מלאכת עבודת הק

זולת. ולאשר שידעו כי קודם לא היו 
יודעין מחכמת מלאכת האומנות הללו 
רק עתה שנתן ה' חכמה בהמה בשביל 
מלאכת הקודש, לא חפצו ליהנות כלל 
ממלאכה זו בחוץ לעשות כזאת בביתם 

 ']ה[או להתפרנס מזה, רק קדשו מעש
דש במשכן ידיהם לה' לבד למלאכת הקו

לא זולת. ואפשר שדנו בה דין מועל 
בהקדש כי את זה ניתן להם בקודש 
ואסורין להוציאה לחולין. ואפשר עליהם 

 "כי לא לחכמים לחם"רומז הכתוב 
שלא נשתמשו בחכמתם לצורך  [רוש']פי

לחמם כי לחמם לא יחסר מה' רק 
למלאכת הקודש ואז והחכמה תחיה את 

 ית.בעליה בחיות הרוחנית והגופנ

הווה אומר, מלאכתם הרגילה קיבלה כאן 
חיזוק מיוחד, בשל היותה מסונפת לעבודת 

בה היו שהיא האומנות  "מלאכה"הקודש. 
כעת היא ו ,רגילים אנשי מקצוע אלה קודם לכן

כלומר , "עבודת הקודש"תה מלאכה של יהי
במדרגה גבוהה יותר גם במישור המקצועי. 

שאסור  עד כדי כך,משמעותי שינוי זה היה 
היה להם להשתמש בתובנות וביכולות 
המקצועיות החדשות שזכו בהן לשימושים 

 אחרים מלבד עבודת הקודש.

הרב ד"ר פינחס וולף, בספרו המונומנטלי 
תקווה תשכ"א( -)פתח "דיוקים על התורה"

מבאר את הדברים אחרת. לדעתו: "מלאכה 
כאן פירושו לא הפעולה, כי אם ההישג, הרכוש 

יד )לפי דומה לפירושו בבראשית לג:הקיום, בו
גם פירושו רש"י שם(, והשוו להלן פסוק ז. כך 

לא העבודה כי  –יד( של 'עבדה' )בראשית כו:
 אם העובדים". 

הוא מתייחס לדברי רש"י על תשובת יעקב 
ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני אבינו לעשו: "

ה ֲאֶׁשר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאכָ 
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". רש"י ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה
לפי צורך הליכת  -לרגל המלאכה מבאר שם: "

 ". רגלי המלאכה המוטלת עלי להוליך

איננה שם נרדף  "מלאכה"אם כן, לדעתו, 
למטלה, משימה, עבודה, כי אם מה שמוטל על 

מלאכת "האדם והוא באחריותו. ממילא, 
הטיל האחריות ש – " משמעהעבודת הקודש

 הקב"ה על ישראל, בדמות עבודת הקודש. 

ר' שלמה קלוגר, שאסופת פירושיו 
חכמת "המרובים לתורה מובאת בחיבור בשם 

)ירושלים  "ויקהל", כותב על פרשת "התורה
 תשע"א, כרך כב(:

דהנה במשכן היו שני דברים שצוה 
אחד המלאכה הגשמית ואחד  .הקב"ה

להיות ראוי למשכן  ,המלאכה הרוחנית
והכוונה  .ה' לקדשם בכוונה מיוחדת

אך בעלי המלאכות  ,נמסרה למשה
בעצמן הרגישו בסודות ועשו אף השייך 

שהם ידעו לכל מלאכת עבודת ...  למשה
רק  ,לא עבודת המלאכה ממש ,הקודש

אך להרוחניות היה  ',לכל אשר צוה ה
 ב..הפועליםג"כ הם 

לאמור, ההדגשה על הפעולה הכפולה נובעת 
מכך שאכן נעשתה עבודה כפולה. חלקה 

יה עבודה רוחנית יעבודה מעשית, מלאכה, ושנ
להי בכל -של העמקה והתכוונות לרצון הא

 עבודת הקודש. ;מעשה ומעשה מפרטי המשכן

יתכן שיש מקום להציע כיוון נוסף. י
המשכן, והמקדש לאחריו, אינם אתרים 

בהם עתידה שסטאטיים, כי אם מבנים 
להתבצע פעילות יומיומית ענפה. הקמת 
המשכן ואף המקדש, איננה פעולה שעומדת 
ברשות עצמה בשום שלב, אלא היא רק 
מאפשרת )"הכשר" בלשון חכמים( המשך 

רבנות, ובאת קעבודה עתידית מתוקנת של ה
 קטורת, לחם פנים וכיוצא בזה.

שפעמיים  ,אם נדייק בלשון הכתוב נראה
את "מלאכת עבודת הקודש". מתאר הכתוב 

בעלי להפעם האחת מתייחסת לפועלים ו
למשימה, והפעם  והמלאכה המיוחדים שנדרש

בם של ישראל, יה מתייחסת לנדיבות ליהשני
שהקדישו את כל סך התרומות הנחוצות 

המשכן. פעולות אלה, חשובות  תיילטובת בנ
עבודה אף לא וטובות ככל שיהיו, אינן מהוות 

הן  , אךשל יום אחד בבית או במשכן
מאפשרות יצירת תשתית, שבה תתקיים 

 עבודה.

– ממילא, כוונת הכתוב צריכה להיות 
המלאכה שמכוחה תתבצע בעתיד עבודת 

היא  "ויקהל"לכן ברור מדוע פרשת  2הקודש.
חודי ינוכל למצוא צירוף י ובשומת היחיד הצ
המשכן. בניית התיאור של הכשרת הכלים ו ;זה
ווי עדיין לא ירדו לרזולוציה מעשית של מי יבצ

עושה מה ואיך, אלא ניתנו הוראות כלליות, 
ומכאן ואילך המשכן כבר מתפקד, ואין צורך 

  3בעשיית מלאכה נוספת.

במשכן  העובדיםיים הם והנים והלווהכ
לפיכך ניתן ו ,ובמקדש במתכונת יומיומית

של  עבודתםלמצוא במקרא עשרות פעמים ש
ם מוזכרת. לעומת זאת, יהנים והלוויוהכ

במקדש או  מלאכהלעולם אינם עושים 
במשכן. המלאכה המוזכרת ביחס למקדש 
תהיה תמיד מלאכת תיקון ושיפוץ התשתיות 

 לאורך ם כי,א ,יד:א יכב; חג:"ב יב)ראו מל
גם  " משמשתמלאכה"עזרא ונחמיה ה יספר

 .כעבודה סדירה במקדש, כך על פניו(

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

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

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

  בדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

                                                      
בספר כתוב חיזוק לפירוש זה ניתן למצוא מההו2

הלא שם מדובר . שהובא בהערה הקודמת, במדבר
עבודת המשא , על ההתנהלות התדירה של המשכן

המלאכה . "עבודת הקודש"המכונה , של בני קהת
, כי התשתית כבר קיימת, איננה רלוונטית שם

אך , אותם יש לשאת כבר נבנו והוכנושהכלים 
פעם צריך למקם אותם מחדש או לנייד מדי 
 .בני קהת ם שלוזו היא עבודת, אותם

חיזוק לדבריי ניתן למצוא בכך שהתלמוד לומד את   3
מהמלאכות "( מלאכת מחשבת)"מלאכות שבת 

ולא מהעבודות היומיומיות , המשכן תיישהיו בבנ
( בע" שבת מט)דיוק התלמוד . שהתקיימו בו

 'שמ" )ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים"מהפסוק בפרשתנו 
' ראו מכילתא דר. ממחיש את הדבר היטב( ז:לו

מכילתא ; ישמעאל מסכתא דשבתא פרשה א
מהמקור האחרון אף מוכח . ועוד, טו, י לא"דרשב

כי עבודות המשכן , יההיטב שמלאכה היא בני
מה שאין כן , והמקדש התדירות בהחלט דחו שבת

 .יג:לא 'שמלי "ם רשראו ג. המשכן והמקדש תייבנ
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