
 
 

 
 

 בס"ד

1261 מספר, חתשע" ,פקודי-ויקהל פרשת   
 

 כמה פעמים נחנך המשכן?
 חיים בורגנסקי

 הציוויים על הקמת המשכן .א
שתי פרשיות בספר שמות עוסקות בציוויי 

. "תצוה"ו "תרומה" :ההקמה של המשכן
מתואר משכן שהדמות  "תרומה"בפרשת 

הפועלת בו היא משה. הוא המצווה לעשות את 
בלבו של  1כלי המשכן, והוא המשרת בו.

המשכן יתקיים מקום ההיוועדות בין הקב"ה 
ְתָך ֵמַעל  י אִּ ַבְרתִּ ם ְודִּ י ְלָך שָׁ לבין משה: "ְונֹוַעְדתִּ
ֵעֻדת  ים ֲאֶשר ַעל ֲארֹון הָׁ ֵבין ְשֵני ַהְכֻרבִּ ַהַכֹפֶרת מִּ
ֵאל" )שמ ְשרָׁ ל ֲאֶשר ֲאַצֶוה אֹוְתָך ֶאל ְבֵני יִּ  'ֵאת כָׁ

יעזבו ישראל את הר כה:כב(. נראה שלפני ש
ביקש הקב"ה להקים  ,סיני בדרכם לארץ כנען

משכן שישמש מקום לדיבור עם משה פנים אל 
פנים כפי שדיבר איתו בהר סיני. מרכזו של 

שבתוכו  ,הוא הארון "תרומה"המשכן בפרשת 
לוחות העדות שירדו מסיני, והכפורת שמעליה 

משכן כזה אינו  2יוסיף הקב"ה ויצווה את משה.
וק לכוהנים, ממש כפי שבמקום ההיוועדות זק

של משה והקב"ה בהר סיני לא נמצאו כוהנים 
 . )לד:ג( "ואיש לא יעלה עמך" –

, "תצוה"תמונה זו משתנה בפרשת 
המתעלמת ממשה ומציבה את הכוהנים 

ן ובמרכז. אכן, מן החזרה המרובה על כך שאהר
מו את שמות בני ישראל בבואו לעבוד ינושא ע
נראה שעבודת הכוהנים אינה עומדת  3,במשכן

בפני עצמה, והיא אחוזה וקשורה בבני ישראל, 
אף שאלו אינם עובדים במשכן. כפועל יוצא 
של המשמעות ה"כוהנית" של המשכן בפרשת 

, מציעה הפרשה מקום היוועדות נוסף "תצוה"
 : "תרומה"על זה של פרשת 

ְזֵבחַ          ים ְבֵני  ְוֶזה ֲאֶשר ַתֲעֶשה ַעל ַהמִּ שִּ ְכבָׁ
יד  מִּ יד... ֹעַלת תָׁ מִּ ם ַלּיֹום תָׁ ה ְשַניִּ נָׁ שָׁ

                                                      
המחלקה לתלמוד , ר חיים בורגנסקי"הרב ד* 

 .רב היישוב הושעיה, באוניברסיטת בר אילן
ן ֲעֵצי : "ל-כה:כה שמ', למשל, ראו  1 יתָׁ ֻשְלחָׁ שִּ ְועָׁ

ם ַתיִּ ים ַאמָׁ טִּ י  שִּ ֵחצִּ ה וָׁ ְחבֹו ְוַאמָׁ ה רָׁ ָאְרכֹו ְוַאמָׁ
תוֹ  יד... ֹקמָׁ מִּ ַני תָׁ ים ְלפָׁ נִּ ן ֶלֶחם פָׁ ַתתָׁ ַעל ַהֻשְלחָׁ ". ְונָׁ

הציווי מופנה למשה  "תרומה"ברובה של פרשת 
 .הן להקמה והן לשירות

 .ה"ב בפרק כ' ן לפס"בעניין זה ראו את דברי הרמב  2
, לכתפות האפודבקשר  ,יב:כח, שם, למשל, ראו  3

ראו גם . וראו בפסוקים הקודמים באותו עניין
, שם ל, לאורים ולתומים, שם כט, בקשר לחושן
 .שם לח, ובקשר לציץ

ְפֵני ה' ֲאֶשר  ְלֹדֹרֵתיֶכם ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לִּ
י  ם. ְוֹנַעְדתִּ ה ְלַדֵבר ֵאֶליָך שָׁ מָׁ ֶכם שָׁ ֵעד לָׁ וָׁ אִּ
י  ַדְשתִּ י. ְוקִּ ְכֹבדִּ ְקַדש בִּ ֵאל ְונִּ ְשרָׁ ְבֵני יִּ ה לִּ מָׁ שָׁ

ְזֵבַח ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ֹאֶהל מ ֹוֵעד ְוֶאת ַהמִּ
י ְבתֹוְך  ַכְנתִּ י. ְושָׁ יו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן לִּ נָׁ ְוֶאת בָׁ

ֶהם ֵלא י לָׁ יתִּ יִּ ֵאל ְוהָׁ ְשרָׁ ים )שמ-ְבֵני יִּ  'ֹלהִּ
 מה(. -מב כט:לח,

ְפֵני ה'המזבח, המצוי ב" ", ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לִּ
יהיה מקום ההיוועדות של הקב"ה ובני ישראל, 

כך תתקיים מטרת המשכן כמקום שבו ישכון וב
 הקב"ה בתוך בני ישראל.

כך ניתן להסביר גם את הקדשת המזבח 
והכוהנים בימי המילואים, המצויה בחלקו 

ט. הקדשה זו קשורה "הראשון של פרק כ
, שהרי "תצוה"למשמעות המשכן לפי פרשת 

משה מופיע כמי שמקדש את הכוהנים ואת 
המזבח, והוא עצמו אינו זקוק להקדשה ואף 

, "תרומה"לא לבגדי כהונה. גם המשכן בפרשת 
המשכן שמשה במרכזו, אינו זקוק להקדשה. 
כפי שבהר סיני נכנס משה לפנים מן הענן ללא 
הכנה או משיחה, אף פעולתו במשכן וכניסתו 

 כנה מיוחדת. אליו אינם זקוקים לה
מובן שמעולם לא העלתה התורה על 
דעתה שיתקיימו שני משכנות, זה בצד זה, 
אלא כוונתה שאותו משכן ישמש הן את 

והן את מטרתה  "תרומה"מטרתה של פרשת 
. במשכן המשותף יכנס משה "תצוה"של פרשת 

לקודש כדי לשמוע את ציווי ה', ואהרון יכנס 
שה ישמע להיכל לשרת כשליחם של ישראל. מ

את דבר ה' מעל הכפורת, ואהרון ייענה על ידי 
 הקב"ה באש מעל המזבח.

 "פקודי"תיאור הקמת המשכן בפרשת  .ב
חוזרות במידה  "פקודי"ו "ויקהל"כידוע, פרשות 

, בהתאמה. "תצוה"ו "תרומה"רבה על פרשות 
הקדשת של פרק ההחזרה אינה שלמה, שכן כל 

המשכן והכוהנים בשבעת ימי המילואים 
, "פקודי"אינו מופיע בפרשת  "תצוה"שבפרשת 

ובמקומו יש ציווי אחר למשה למשוח את 
 4טו(.-מ:ט 'המשכן ואת כליו ואת הכוהנים )שמ

                                                      
עובדה שעוררה מחלוקת רבתי בין חכמי ישראל   4

מתי התקיימו ימי המילואים והיום  :לדורותיהם
, במ: 'ע לשמ"דברי ראב, למשל, ראו. השמיני

 .לאותו פסוקן "ודברי הרמב
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בכלל, תפקידו הבלעדי של משה בהקמת 
)פרק  " בולט לעיןפקודי"המשכן בסוף פרשת 

ם את מ(; הקב"ה מצווה את משה להקי
המשכן, ובעקבות זאת ישנה חזרה מרובה 
ומודגשת על עשייתו של משה. אהרון ובניו 

מנם, אבל מוצגים כאילו הם חלק ומוזכרים, א
טו(, בעוד תפקידים -מכלי המשכן )שם, יב

"כוהניים" מובהקים, כעריכת הנרות והלחם 
רבנות על המזבח, נעשים על ידי ווהקרבת הק

רונם של ימי משה. הבלעדיות של משה, חס
המילואים ושוליותם של הכוהנים יוצרים 
רושם שהתורה מבקשת להדגיש כי מדובר 
בהקמתו של המשכן כפי שהוא מוצג בפרשת 

 "תצוה". המשכן כפי שתואר בפרשת "תרומה"
 אינו תופס כאן מקום.

גם תיאור התוצאה של הקמת המשכן 
עולה בקנה אחד עם מגמה זו. פסוקי הסיום 

ירים אותנו לששת הימים של הפרשה מחז
הראשונים של עלייתו של משה להר סיני: 
הקמת המשכן הביאה לירידת כבוד ה' בענן על 
המשכן, כשמשה עומד מחוץ לענן, וכל ישראל 
רואים מרחוק את הענן ואת האש. בדומה 
לעליית משה על הר סיני, שם קרא לו ה' מתוך 
הענן, גם בפסוקי התורה הפותחים את ספר 

ומדבר אליו מאהל  ,קורא אל משהה'  "ויקרא"
  5מועד העטוף בענן.

  "שמיני" חנוכת המזבח בפרשת .ג
רבנות )פרקים ופותח בתורת הק "ויקרא"ספר 

ז(, ומיד אחר כך, בפרק ח, התקיימו שבעת -א
שבמהלכם הקדיש משה את  ,ימי המילואים

כפי שנצטווה בפרשת  ,הכוהנים ואת המזבח
אלה הופיע הימים ה. לאחר תום שבעת "תצוה"

רבנות ביום וציווי מיוחד על סדר הקרבת הק
השמיני לימי המילואים, תוך הבטחה שביום זה 

 : ד(-)וי' ט:א לבני ישראל ה' ייראה
א ֹמֶשה ְלַאֲהֹרן          רָׁ י קָׁ ינִּ י ַבּיֹום ַהְשמִּ ַוְיהִּ

ֵאל ְשרָׁ ְקֵני יִּ יו וְלזִּ נָׁ ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן  .וְלבָׁ
ה  ַקח ְלָך ל ְלֹעלָׁ את ְוַאיִּ ר ְלַחטָׁ קָׁ ֵעֶגל ֶבן בָׁ

ְפֵני ה' ם ְוַהְקֵרב לִּ ימִּ ֵאל  .ְתמִּ ְשרָׁ ְוֶאל ְבֵני יִּ
את  ים ְלַחטָׁ זִּ יר עִּ ְתַדֵבר ֵלאֹמר ְקחו ְשעִּ

ה ם ְלֹעלָׁ ימִּ ה ְתמִּ נָׁ ֶכֶבש ְבֵני שָׁ ְושֹור  .ְוֵעֶגל וָׁ
ְפֵני ה ְזֹבַח לִּ ים לִּ מִּ ְשלָׁ ל לִּ ַאיִּ ְנחָׁ ’ וָׁ ה ומִּ

ְרָאה ֲאֵליֶכם. י ַהּיֹום ה' נִּ ֶמן כִּ ה ַבשָׁ  ְבלולָׁ
ואכן, אחרי שהכוהנים סיימו לערוך את איברי 

רבנות נראה ה' לבני ישראל באש האוכלת והק

                                                      
לד את הדמיון :מ 'ן בפירושו לשמ"כבר ציין הרמב  5

השוכן בענן על אוהל ' הרב בין תיאור כבוד ה
להשלמת . על הר סיני' מועד לבין הופעת כבוד ה

 'העניין כולו השוו את פסוקי הסיום של פרק מ
כי כוונת  ,ראוי להעיר עם זאת. יח-טו:כד 'לשמ

נותר בחוץ  שהרי משה, המשכן לא נשלמה כאן
דבר . ה מדבר מעל הכפורת"ואינו שומע את הקב

 ,(פט:ז 'במ) זה יקרה רק בסיום חנוכת הנשיאים
 .ל"ואכמ

רבן, וכך השלים את ההבטחה מפרשת ואת הק
, להיוועד לבני ישראל מעל המזבח: "תצוה"

ְפֵני ה' ַוֹתאַכל ַעל הַ  לִּ ְזֵבַח ֶאת "ַוֵתֵצא ֵאש מִּ מִּ
ְפלו  ֹרּנו ַוּיִּ ם ַוּיָׁ עָׁ ל הָׁ ים ַוַּיְרא כָׁ בִּ ה ְוֶאת ַהֲחלָׁ ֹעלָׁ הָׁ

 "תצוה"ַעל ְפֵניֶהם" )שם:כד(. הקשר לפרשת 
בולט עוד יותר אחרי מותם של נדב ואביהוא 
באש שיצאה מלפני ה', שאז אמר משה: "הוא 

ֶבר ה ְקֹרַבי ’ ֲאֶשר דִּ ֵדשֵלאֹמר בִּ ל  ְוַעל ֶאקָׁ ְפֵני כָׁ
ם  עָׁ ֵבדהָׁ ג(. הקדושה והכבוד :" )שם, יֶאכָׁ

 "תצוה"מופיעים גם כאן וגם בהבטחה מפרשת 
ֵאל " - ְשרָׁ ְבֵני יִּ ה לִּ מָׁ י שָׁ יְוֹנַעְדתִּ ְכֹבדִּ ְקַדש בִּ " ְונִּ

 "שמיני"ו "צו"כט:מג(. אם כן, פרשיות  ')שמ
שבספר ויקרא משלימות את החסר בפרשת 

, ומתארות את הקמתו של המשכן של "פקודי"
 ."תצוה"פרשת 

דומה שהסיבה להפרדת חנוכת המשכן 
לשני תיאורים שונים בחומשים שונים קשורה 

 "שמות"למגמתם של שני החומשים: בספר 
נמצא מעמד הר סיני במרכז הספר, וגם 

מקום בו היחסים בין משה לקב"ה תופסים 
משמעותי. לכן משבצת התורה בסופו את 

ור הקמת המשכן על ידי משה, ואת כבוד תיא
ה' השוכן על אהל מועד בענן ומדבר עם משה 

הוא  "ויקרא"מאהל מועד. לעומת זאת, ספר 
"תורת כוהנים", והמשכן בתורתם של הכוהנים 
הוא מקום עבודת ה', מקום המפגש של האדם 

רבן עם הקב"ה. לכן נכון לתאר את ומביא הק
וחנוכת המזבח הקדשת המשכן והכוהנים, 

ולא  "ויקרא"רבנות דווקא בספר ובהקרבת הק
, אף שהציווי על המשמעות הזו "שמות"בספר 

 ."שמות"של המשכן נמצא בספר 

 "נשא"חנוכת המזבח בפרשת  .ד
אולם בכך לא נסתיימה פרשת חנוכתו של 

)בפרק ז( מופיעה  "במדבר"המשכן. בספר 
חנוכה נוספת, חנוכת הנשיאים, שהתחילה 

דש ניסן, יום הקמת המשכן בראש חו
שאף  ,בפרשתנו, ונמשכה שנים עשר יום. יודגש

רבנות, הכוהנים אינם ושמדובר שם בהקרבת ק
מוזכרים שם, ודומה שנשיאי ישראל הם 

 רבנות החנוכה.ושהקריבו את ק
נראה שחנוכה שלישית זו קשורה לתפקידו 

 "שמות". אם ספר "במדבר"של המשכן בספר 
ור למשה ולהר סיני, מדגיש את המשכן כקש

מדגיש את תפקידו הכוהני,  "ויקרא"וספר 
, "במדבר"רבנות, הרי ספר וכמקום הקרבת הק

ספר הפקודים והמסעות, קושר את המשכן 
למחנה ישראל. כפי שמתואר בפרקים 

המחנה בנוי  " היהבמדבר"הראשונים של ספר 
כמין ריבוע כפול: בריבוע החיצוני חנו שנים 

משפחות  -עשר השבטים, ובריבוע הפנימי 
הלויים והכוהנים. בליבו של הריבוע הכפול 
שכן המשכן. המבנה הזה יצר זיקה עמוקה בין 
מחנה ישראל ובין המשכן, ושבטי ישראל הם 
צבאות ה' החונים סביב לו. המחנה הנודד 
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נה "רגיל" אלא מחנהו של במדבר אינו מח
הקב"ה, ששכינתו במרכז ועל דגלו חונים כל 
יוצאי צבא בישראל. בבחינה הזו קשור המשכן 
לשבטי ישראל דווקא, ולא למשה או לכוהנים, 
שאינם אלא פרטים במחנה ישראל הגדול, ולכן 
רק נשיאי ישראל, מפקדיו של המחנה, יכולים 

 לבצע חנוכה זו. היו 
ם שונות למשכן, ומתוך פניו הנה כי כן, פני

השונות עלו שלושת התיאורים של השלמתו, 
 בשלושה חומשים שונים.
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 לתורה ולמדע קרן הנשיאבסיוע 
 יש לשמור על קדושת העלון

 


