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ה  " הֵאלֶּ ֹמשֶּ י  פִּ ַעל  ֻפַקד  ר  ֲאשֶּ ֵעֻדת  הָּ ְשַכן  מִּ ן  ְשכָּ ַהמִּ כל ְפקּוֵדי  נמנו  זו  "בפרשה  רש"י מפרש:  לח:כא(.  )שמ'   "
 זהב וכסף ונחושת". -משקלי נדבת המשכן 

מלשון  שונה  הכסף  של  התיאור  שלשון  יראה  והנחושת  הכסף  הזהב,  משקל  על  הכתוב  בלשון  המעיין 
והנחושת הזהב  של  ואילו  התיאור  )כט(,  התנופה"  "נחושת  בנחושת:  וכן  )כד(,  "זהב התנופה"  נאמר:  בזהב   .

הבאשר לכסף לא נאמר 'כסף התנופה' אלא " ֵעדָּ ף ְפקּוֵדי הָּ סֶּ  )כה(. מהו טעמו של דבר?   "ְוכֶּ
בפרשת   העם  ידי  על  התרומה  הבאת  בתיאור  לזהב  בקשר  זה  פועל  מצאנו  להניף.  מלשון  היא  "תנופה" 

ב ַלה'"ויקהל": " הָּ יף ְתנּוַפת זָּ ר ֵהנִּ יש ֲאשֶּ ל אִּ " )שמ' לה:כב(. ההנפה מציינת את רצונו של האדם לתת נדבה ְוכָּ
בנדבה, ניתנו  והנחושת  ומאחר שהזהב  ּבֹו"  למשכן,  לִּ ּנּו  ְּדבֶּ יִּ ר  ֲאשֶּ יש  ו"נחושת "אִּ "זהב התנופה"  , הם מכונים 

חלה אחד  כל  על  אלא  בנדבה,  ניתן  לא  הכסף  זאת,  לעומת  השקל,   התנופה".  מחצית  מתן  של  אחידה  חובה 
" שלפנינו:  בפסוקים  ל  כמפורש  קֶּ ְּבשֶּ ל  קֶּ שֶּ ים  ְבעִּ ְושִּ ה  שָּ ַוֲחמִּ ֵמאֹות  ּוְשַבע  ף  לֶּ ְואֶּ ר  כָּ כִּ ְמַאת  ה  ֵעדָּ הָּ ְפקּוֵדי  ף  סֶּ ְוכֶּ

ש ֹעֵבר ַעל ַהְפקֻ   .ַהֹקדֶּ ש ְלֹכל הָּ ל ַהֹקדֶּ קֶּ ל ְּבשֶּ קֶּ ית ַהשֶּ ת ַמֲחצִּ ַלֻגְלֹגלֶּ ַקע  ה ְלֵשש ֵמאֹות ּבֶּ ַמְעלָּ נָּה וָּ ים שָּ ְשרִּ ן עֶּ ּבֶּ ים מִּ דִּ
ים שִּ ַוֲחמִּ ַוֲחֵמש ֵמאֹות  ים  פִּ ת ֲאלָּ ף ּוְשֹלשֶּ לֶּ ף כו(. משום כך לא נקרא הכסף 'כסף התנופה' אלא "-" )לח:כהאֶּ סֶּ כֶּ

ה ֵעדָּ  ". ְפקּוֵדי הָּ
ל   ה לאור כל זאת מתעוררת כאן שאלה גדולה. בפרשת "תרומה" נאמר: "ַּדֵּבר אֶּ י ְתרּומָּ ְקחּו לִּ ֵאל ְויִּ ְשרָּ ְּבֵני יִּ

סֶּ  כֶּ ב וָּ הָּ ם זָּ תָּ ְקחּו ֵמאִּ ר תִּ ה ֲאשֶּ י. ְוֹזאת ַהְתרּומָּ תִּ ת ְתרּומָּ ְקחּו אֶּ ּבֹו תִּ ּנּו לִּ ְּדבֶּ ר יִּ יש ֲאשֶּ ל אִּ ת" וגו' )שמ' ֵמֵאת כָּ ף ּוְנֹחשֶּ
שנית-כה:ב  החומרים  ושאר  הנחושת  הזהב,  עם  יחד  כאן  נמנה  הרי שהכסף  בפרשת  ג(.  וכן,  הלב.  בנדיבות  נו 

ף" )שמ' לה:כד(, משמע שאכן היה כסף שניתן בתרומת הלב לפי רצון  סֶּ כֶּ ְתרּוַמת  ים  ֵמרִּ ל  "כָּ "ויקהל" נאמר: 
לפי המפורט  איש ואיש. אלא שלא מצאנו בכלי המשכן פריטים שנעשו מכסף, מלבד האדנים וווי העמודים. 

תמוה שהכתוב ו ,דים היה בדיוק כמשקל מחצית השקל של כל העםבפרשתנו משקלם של האדנים ושל ווי העמו
השאלה היא מה  ו  ,רק את כסף מחצית השקלהכתוב  בפרשתנו מנה    .לא פירט מה נעשה ביתרת הכסף שנתרם

 עשו, אפוא, עם תרומת הכסף שניתנה בנדיבות הלב? 

הכסף   ומזרקי  הכסף  קערות  כגון  מכסף,  נוספים, משניים, שנעשו  כלים  גם  אומרים שהיו  אנו  כורחנו  על 
שהביאו הנשיאים בחנוכת המזבח )במד' ז:פד(, אלא שלא נזכרו כאן בכתוב כיוון שלא היו הכרחיים לעבודת 

  1. המשכן

                                                               * *       * 

" "כי תשא":  עולה מלשונה של תחילת פרשת  בענייננו  אשאלה אחרת  שָּ תִּ י  ם    כִּ ְפֻקֵדיהֶּ לִּ ֵאל  ְשרָּ יִּ ְּבֵני  ֹראש  ת  אֶּ
ם ֹאתָּ ְפֹקד  ּבִּ נֶּגֶּף  ם  הֶּ בָּ ְהיֶּה  יִּ ְוֹלא  ם  ֹאתָּ ְפֹקד  ּבִּ ַלה'  ַנְפשֹו  ר  ֹכפֶּ יש  אִּ )שמ'  ְונְָּתנּו  הבסיס יב(: ל"  שהיא  זו,  פרשה   .

ימנ כאשר  יעשו  מה  עיקרון  כקביעת  אלא  ישראל,  את  למנות  כציווי  מנוסחת  אינה  השקל,  מחצית  ו  לתרומת 
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אותם. לא נאמר כאן 'שאו את ראש כל עדת בני ישראל' כפי שנאמר, למשל, בתחילת "במדבר". שם אכן היה 
העם  את  יפקוד  אלא שכאשר משה  נאמר  לא  כאן  אבל  בפירוט.  וביצועו מתואר שם  ישראל  את  לפקוד  ציווי 

נקודה   על  עמד  וכבר  נגף.  בהם  יהיה  שלא  כדי  השקל  מחצית  לתת  ואחד  אחד  כל  מווילנה יצטרך  הגאון  זו 
שימנה  עת  בכל  לדורות  מצוה  הוא  וכו'.  את'  תשא  "'כי  לשונו:  וזו  אלו,  לפסוקים  אליהו"  "אדרת  בפירושו 

 ןאותם... אבל עכשיו לא נצטווה למנות כלל עד חומש הפקודים". ואף שנאמר בסוף הפרשה שם שהכסף יינת
לצור בו  שישתמשו  הכוונה  אין  )טז(,  מועד  אוהל  עבודת  כגון   בנייתך  לצורך  העבודה,  לצורך  אלא  המשכן, 

 לקניית קרבנות ציבור. זה היה גם השימוש שנעשה במחצית השקל השנתית, במהלך הדורות.
נמצא שמעולם לא נצטווה משה בפרשת "כי תשא" למנות את ישראל, ומסתבר שהמניין נעשה מדעתו. יש  

עדה, שממנו עשו את האדנים וווי העמודים, אפוא לתמוה על כך שפרשתנו מונה מחד גיסא את כסף פקודי ה
השאלה    "תרומה". ביישובאף שלא נצטוו על המניין, ומאידך גיסא מתעלמת מתרומת הכסף שנזכרה בפרשת  

נראה לומר שאכן יש פער בין פרשת "תרומה" לפרשת "פקודי", פער שנוצר כתוצאה מחטא העגל. לפני חטא 
בנד יינתן  הכסף  שגם  הכוונה  הייתה  פריטים העגל  גם  ואולי  העמודים,  ווי  ואת  האדנים  את  יעשו  וממנו  בה, 

להיעשו היה  אמור  כולו  המשכן  "תרומה":    תאחרים.  בפרשת  כמפורש  הלב,  נדיבות  של  י "מתרומות  ְקחּו־לִּ ְויִּ
י תִּ ת־ְתרּומָּ ְקחּו אֶּ ּבֹו תִּ ּנּו לִּ ְּדבֶּ ר יִּ יש ֲאשֶּ ל־אִּ ה ֵמֵאת כָּ י ְּבתֹוכָּ ...  ְתרּומָּ ַכְנתִּ ש ְושָּ ְקּדָּ י מִּ שּו לִּ ח(. אלא -)שמ' כה:ב  "םְועָּ

שהכוונה שבאה לידי ביטוי בפרשת "תרומה" השתנתה בעקבות חטא העגל. יש לשים לב לעובדה שכל המילים 
)שמ'   בפרשת מחצית השקל  "כי תשא"  יב(:להמרכזיות  העגל:  בפרשת  ם"  –  חוזרות  אתָּ ַחּטָּ א  שָּ ם־תִּ )שמ'   "אִּ

י  "  –לב:לב(; "לפקודיהם"  ְקדִּ פָּ יּוְביֹום  ַקְדתִּ ַחַּטאְתכֶּם"  –  " )שם, לד(; "כופר"ּופָּ ְּבַעד  ה  ֲאַכְפרָּ ל(;   "אּוַלי  )שם, 
ם נֶּגֶּף" הֶּ ְהיֶּה בָּ ם"  –"  ְוֹלא־יִּ עָּ ת־הָּ ֹגף ה' אֶּ של   ה)שם, לה(. יש כאן רמז שלמעשה העגל יש השלכה על יישומ  "ַוּיִּ

 פרשת שקלים.  
בעקבות חטא העגל נקבע, שבתוך כל תרומת המשכן, שאמורה לבוא מנדיבות לבם של ישראל, יהיה גם  
יסוד של חיוב שאינו תלוי בנדיבות הלב, אלא שיעורו קבוע; העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. ממנו יעשו את 

נצטווה על כך, כדי    האדנים, שהם הבסיס שעליו נשען המשכן. משום כך עמד משה ומנה את העם, למרות שלא
הכסף,   ובשאר  האדנים,  כאמור,  ייעשו,  זה  בכסף  נפשם.  כופר  השקל  מחצית  לתת  ייאלצו  ישראל   אלףשבני 

ואילך,    יעשו,  שקל  ושבעים  וחמשה  מאות  ושבע מעתה  מלמעלה.  והווים  מלמטה,  האדנים  לעמודים.  ווים 
 וי. המסגרת תהיה מסגרת של חיוב, ורק בתוכה תבוא נדבת הלב לידי ביט

" לח:כד(:  )שמ'  זו  ברוח  כתב  עזרא  אבן  אברהם  כסף רבי  שהוא  בכסף  עשו  מה  שהזכיר  דעתי,  ולפי 
 ."הכפורים. והנה הזכיר כי על כסף החיוב היה עומד המשכן, שהוא הכולל לכל הכלים. וזה זכרון לבני ישראל

לזיכרון לבני ישראל. מהו   כלומר, מעתה ואילך יעמוד המשכן על כסף החיוב ולא על נדיבות הלב, והוא יהיה
שיהיה לזיכרון? הווי אומר היסוד המשותף לעם כולו, היסוד המאחד את העם ליחידה אחת. כלליות האומה 

 היא שתעמוד לה לזיכרון ותהווה תריס בפני הפורענות.
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