
   
  
  
  

  בס"ד

  בס"ד 
1460מספר , בפ"תש, פקודי תרשפ

  

  על הדרמה של העשייה האנושית 
  דב שוורץ 

פרשות   של  המבנה  על  נכתב   " תרומה"הרבה 
  " פקודי"ו  "ויקהל", מצד אחד, ופרשות  "תצווה"ו

ת. הדיון של השאלות אינן קלו  ,מצד שני. ואכן
בחזרה מתמקד  והחוקרים  הפרשנים  על   רוב 

,  וטווית בגדי הכהונהין המשכן  יהפרטים של בנ
פרשת   תשא"ועל  אבל   "כי  ביניהן.  המבדילה 

האמת היא, שהבעיות המבניות מסובכות יותר.  
מבחינה   "תצווה"ו  "תרומה"פרשות   מחולקות 

  , עוסקת במשכן  "תרומה"  ;עניינית באופן מדויק
זאת  –  "תצווה"ו לעומת  כהונה.    , בבגדי 

זו    "פקודי"ו  "ויקהל"בפרשות   ה  ינאחלוקה 
לפרשת"  "ויקהל"פרשת  ו  ,מוחלטת . נוגולשת" 
הראשונות,  נתבונן   הפרשיות  סגורה בשתי 
  1בפרשתנו:ש ופתוחה,
ִמְׁשַּכן :לח'  שמ( ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  ֵאֶּלה  כא) 

ֲעֹבַדת  מֶׁשה  ִּפי  ַעל  ֻּפַּקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת 
ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן  ֶּבן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  (כב)    .ַהְלִוִּים 

חלְ ּוְבצַ  ֶבן  אּוִרי  ֶּבן  ְיהּוָדהֵאל  ְלַמֵּטה    ּור 
(כג)    .ֶאת מֶׁשה  ' הָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה  

ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמ ְלַמֵּטה ָדן ָחָרׁש  
ּוְבתֹוַלַעת  ּוָבַאְרָּגָמן  ַּבְּתֵכֶלת  ְוֹרֵקם  ְוחֵׁשב 

  .ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש
ֶהָעׂש ַהָּזָהב  ָּכל  לַ ּו(כד)  ְּבֹכל י  ְּמָלאָכה 

זְ מְ  ַוְיִהי  ַהֹּקֶדׁש  ֵּתַׁשע  ֶלאֶכת  ַהְּתנּוָפה  ַהב 
ֶׁשֶקל  ּוְׁשלִׁשים  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ִּכָּכר  ְוֶעְׂשִרים 

ַהֹּקֶדׁש ָהֵעָדה    .ְּבֶׁשֶקל  ְּפקּוֵדי  ְוֶכֶסף  (כה) 
ַוֲחִמָּׁשה   ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ְוֶאֶלף  ִּכָּכר  ְמַאת 

ְּבׁשֶ ְוִׁשְבִעים   ַהֹּקֶדׁשֶׁשֶקל  ּבֶ   .ֶקל  ַקע (כו) 
ְלֹכל  ַלּגֻ ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ְלֹּגֶלת 

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהֹעֵבר 
ֲאָלִפים  ּוְׁשלֶׁשת  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְלֵׁשׁש  ָוַמְעָלה 

(כז) ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר   .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים
ָלצֶ הַ  ַאְדנֵ קֶ ֶּכֶסף  ֵאת  ַהֹּקֶדׁשת  ַאְדֵני  י  ְוֵאת   

 
ישראל,     * למחשבת  המחלקה  שוורץ,  דב  פרופ' 

  .אילן - בר   אוניברסיטת

ֲאדָ  ְמַאת  ִּכָּכר  ַהָּפֹרֶכת  ַהִּכָּכר  ִלְמַאת  ִנים 
ַהֵּמאֹות   .ָלָאֶדן ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ְוֶאת  (כח) 

ָלַעּמּוִדים  ָוִוים  ָעָׂשה  ְוִׁשְבִעים  ַוֲחִמָּׁשה 
ְוִחַּׁשק ֹאָתם (כט) ּוְנחֶׁשת    .ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם 

ִׁש הַ  ִּכּכָ ְּתנּוָפה  ְוַאְלּפַ ְבִעים  ְוַאְרַּבע ר  ִים 
ָׁשֶקל ֶּפַתח    .ֵמאֹות  ַאְדֵני  ֶאת  ָּבּה  ַוַּיַעׂש  (ל) 

ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּנחֶׁשת ְוֶאת ִמְכַּבר  
ַהִּמְזֵּבחַ  ְּכֵלי  ָּכל  ְוֵאת  לֹו  ֲאֶׁשר    .ַהְּנחֶׁשת 

ַא ְוֶאת  ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַאְדֵני  ְוֶאת  ְדֵני  (לא) 
ְוֵאת  ַׁשַער ִיתְ   ֶהָחֵצר  ְוֶאת ָּכל  ַהִּמְׁשָּכן  ֹדת 

א) ּוִמן ַהְּתֵכֶלת  : לט( .ֶהָחֵצר ָסִביבָּכל ִיְתֹדת 
ְׂשָרד  ִבְגֵדי  ָעׂשּו  ַהָּׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוָהַאְרָּגָמן 
ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר  

  .הֶאת מׁשֶ  'הה ְלַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִצּוָ 
  

מופיעו אלה  הופיעבפרשיות  שלא  סוגיות  ו  ת 
בדרך  ,  "תצווה"ו  "תרומה"בפרשות   לא  לפחות 

  : כזו
בן  ציון    (א) ואהליאב  אורי  בן  האמנים, בצלאל 

  . נומופיע רק בפרשתאחיסמך, 
מופיע  מ(ב) איתמר  של  הוא  הפיקוח  רק גם 

  .נובפרשת
 נו,סיכום חומרי המשכן מופיע בראש פרשתב(ג)

שתיאור אף  מופיע    על  בפרשת בנייתו 
המשכן  אל.  "הלויק" חומרי  ספחו    סיכום 

את   גם  הפרשיות  החומרים סיכום  עורכי 
לט (שמ'  הכהונה  סיכום   א).: לבגדי  ושוב, 

  .ונכזה אופייני לפרשת
  

לי ש שהוא טמונה  הבנת המבנה  נדמה  בהסבר 
פשוט מתבקש  לכאורה  ואציג  אך    אותו , 
   בהערות אחדות:

והביצועמ (א)   " תצווה "ו  "ומהרת".  התוכניות 
את  "ויקהל"ו  ,לוהי-הא  כנוןהת  מבטאות 

הביצוע  "פקודי"ו את  האנושי.   משקפות 
זו   שלושבדרך  את  להסביר  הסוגיות.    ניתן 

התוכנית   את  קיבל  רבנו  משה  כאשר 
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הרי  הראשונות,  בפרשות  האידאלית 
והומוגניים.   מוחלטים  היו  אך שהדברים 

תוכנית העבודה    , לרמת הביצוע  ורדכאשר י
אי  :לסמכויות  הלקחנ היה  תמר, המפקח 

המבצע של העבודות היה בצלאל, והאחראי 
אהליאב.   היה  הבדים  מלאכות  לפי על 

ראה   איתמרהמדרש  מאש.  מנורה   ,משה 
כבר  בצלאל   לביצוע  ואהליאב  נצרכו 

חומרים הכולל  מצאי.   המפורט,  ורשימות 
רשימת  , את  כך אנו מבינים את האינוונטר

פרשת  החומרים אונשבתחילת  תוכנית   . -
אידאלי אינלוהית  לת  נזקקת  הדופק  ה  לב 

המופתי בקב"ה  של האמן, שעל אף ביטחונו  
המנהיגו במדבר, הוא חרד שמא לא יספיק  

  הזהב או כל חומר אחר.
העשייה .  הצלחה ב (ב) של  "האפור"  התיאור 

פרשת העובדה   נובראשית  את  משקף 
בני אדם הצליחו לקלוע לדעת  המופלאה, ש

פ לפרטי  פרשני  ים.טרעליון  וראה:  ם  צא 
הדו במשך  מסורות  רבים  הציגו  רות 

רמזים   ורמזי  רמזים  התולות  פרשניות 
הכהונה.  ב ובבגדי  המשכן  לפי  פרטי  אף 

שיש ספק  שאין  לי  נדמה  סמליות   הפשט 
הכהונה.  ובגדי  במבנה המפורט של המשכן 

הביניים,   ימי  ומקובלים, פרשני  פילוסופים 
מיות סומבנה ובמספרים משמעויות קתלו ב

אמנים המנהל    ,והנהעמוקות.   שני  עבודה, 
ו לוויים  נשים בתפקידי הנדסה ואסתטיקה, 

ַחְכַמת  ְוָכל"( ָטוּו  ֵלב  ִאָּׁשה  ַוָּיִביאּו   ְּבָיֶדיָה 
ּתֹוַלַעת   ֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת  ֶאת  ַמְטֶוה

  ן ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלּבָ   ַהָּנִׁשים  ְוָכל  .ַהֵּׁשׁש  ְוֶאתַהָּׁשִני,  
-כה:שמ' לה  ",ָהִעִּזים  ֶאת  ָטוּו  ְּבָחְכָמה  ֹאָתָנה

הא האידאה  את  ליישם  הצליחו  לוהית  -כו) 
   .תנהישנכמות 

"גלשה"  .  מבנהה (ג) מדוע  להסביר  לנו  נותר 
בפרשת   שתוארה  המשכן    " ויקהל"בניית 

פרשת לכאונולראשית  מדוע  לא  .  רה 
את  לתאר  כדי  מלאה  פרשה  הספיקה 

שההבדל  הבנייה.   המלאכה בכמדומני  אופי 
את של  ו  המשכן  של מבהיר  הכהונה  בגדי 

בפרשיות   נטע   "תצווה"ו  "תרומה"המבנה. 
כתובים   רבנו  כדי  משה  שם  זעיר  שם  זעיר 

והחשיבות המשמעות  את  כביכול ,  לציין 
את  ונשכח  בפרטים  נשקע  שלא  במטרה 

  המגמה הכוללת:
ְוָׁשַכְנִּתי ":  ליווכ  משכןה ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו 

  .ח):כה 'שמ( "םְּבתֹוכָ 

ִבְגֵדי"כהונה:  הבגדי   ְלַאֲהֹרן    ְוָעִׂשיָת  ֹקֶדׁש 
  ב).:כח 'שמ" (ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת

  
וכאן  תיאור   הפרטים,  לפרטי  ניתן  המשכן 

ש כפי  בדיוק  לעשותו  צורך  למשה  היה  ניתן 
הן   מילולית  הן  ַוֲעֵׂשה"  :חזותיתרבנו,    ּוְרֵאה 

(ָּבָהר  ֶאהָמְר   הַאּתָ   ֲאֶׁשר  ְּבַתְבִניָתם  .מ):כה  'שמ" 
תובעת הכנה מדויקת. בעולם    השכינההשראת  

ל שכדי  התפיסה,  רווחה  הנות  יהעתיק 
בדיספוזיציה,  צורך  יש  הרוחניים  מהעולמות 

השערה.    בהכנה כחוט  זאתמדוקדקת    ,לעומת 
כאן המטרה  .  תנו באופן כזהיכהונה לא נהבגדי  

אסתטית אדם היא  שבני  באופן  גם  ותלויה   ,
ויופי.  במ כבוד  חינים  שניתנה  מניח  רות יאני 
למ למתכננים  סוימת  הבגדים. באשר  מבנה 

בעניין   המחלוקת  היא  לכך  פעמון הדוגמה 
המעילהו בשולי  צריך    ;רימון  הפעמון  האם 

בצידו.   או  הרימון  בתוך  הכריעה להיות  לפיכך 
  "ויקהל"משכן בפרשת  התורה, שתיאור בניית ה

לפרשת גם  צ.  נויגלוש  היה  בהקפדה  וכאן  רך 
לעומ אנושית.  יוזמה  כל  ללא  זאתיתרה,   , ת 

ניתן לטוות חולצה או מעיל בדרכים רבות, גם  
ה על   פשוט  בדאם  מצוות  וההוראות 

  . ההומוגניות שלו
  

שכאשר   העיקרון,  בפני  עומדים  אנו  ושוב 
מבצעים   אדם  מתח  הרי    ,משימהבני  שקיים 

לדעת בשאלת   לקלוע  מתאמץ  אדם  התוצר. 
ההוצאה מבחינתו היא גדולה.    ההקב"ה, והדרמ

ית במשכן הצליחה  לוה-לפועל של התוכנית הא
והמבנה של הפרשיות מעיד על    בסופו של דבר,

הטוב על הסוף  וכהנה  כהנה  להוסיף  אפשר   .
משקף  שהפשט  נראה  אולם  הפרשני,  העושר 

  עושר לא פחות מאשר הדרש והפירוש.
  
  

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

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2http://www1.biu.ac.il  

   dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
את הדף מדי שבוע   בת זו ולקבלות לכתוניתן לפנ

  בדוא"ל.  
  בר אילן סיטתאוניבר -הדף השבועי   

  יש לשמור על קדושת העלון 
  
  

  עורך: ד"ר צבי שמעון  
  ף הכהן שי רחל  : ורכת לשון ע 


