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 נתן אביעזר
 

כשביקש הקב"ה מהם נראה לכאורה מיותר. כך למשל במקומות רבים בתורה באים זה אחר זה כפלי לשון שאחד 
מאברהם אבינו לעזוב את ביתו וללכת לארץ כנען, אמר לו "ֶלְך ְלָך" )בר' יב:א(, במקום "ֵלְך", ובפסוקים העוסקים 
בהפרשת המעשרות, נאמר "ַעֵשר ְתַעֵשר" )דב' יד:כב(, במקום "ַעֵשר" בלבד. כידוע, נחלקו התנאים בשאלת 

 מהותם של כפלי הלשון הללו.
לדעת רבי עקיבא, יש משמעות לכל מילה ומילה הבאה בתורה, ולפיכך יש משמעות עמוקה לכפלי הלשון 
הרבים שיש בתורה. ורש"י כותב על אתר על פי התלמוד )ראש השנה טז ע"ב(, שכוונת הצירוף "ֶלְך ְלָך" ָ היא "ֵלך 

מדרש תנחומא )ראה יח( שכוונת להנאתך ולטובתך". ולעניין הפרשת המעשרות, הרמב"ן אומר על אתר על פי 
בשביל שתתעשר". באופן זה, מסביר רבי עקיבא את כפלי הלשון   -כפל הלשון "ַעֵשר ְתַעֵשר" היא: "תעשר 

 שבתורה, ועל כן נאמר עליו בתלמוד שהוא "דורש על כל קוץ וקוץ תילין של הלכות" )מנחות כט ע"ב(.
ת לכפלי הלשון שבתורה, אלא "דיברה תורה בלשון בני אדם" אולם לדעת רבי ישמעאל,  אין משמעות נסתר

 )מכות יב ע"ב(. דהיינו, בני אדם נוהגים לחזור על דבר מה פעמיים לשם הדגשה, והתורה כתובה בסגנון זה.
במבט שטחי ניתן לחשוב שגישתו של רבי עקיבא עמוקה יותר ומורכבת יותר מגישתו של רבי ישמעאל. אולם 

אין כוונת רבי ישמעאל לומר שהתורה כוללת מילים חסרות משמעות, רק משום שכך מדברים בני אין הדבר כך. 
אדם שאינם מקפידים בדיבורם. ואף על פי שרבי ישמעאל גורס שאין מידע חדש בכפלי הלשון, הכפילות באה 

כפילת לשון, גם להדגיש את חשיבותו של העניין הנדון. וכמו שבני אדם רגילים להדגיש עניין חשוב על ידי 
בתורה כתוב כן. לפיכך, לדעת רבי ישמעאל, האתגר הוא להבין מדוע דווקא במקומות מסוימים בחרה התורה 

 לכפול את הלשון.
ננסה להציע כמה הסברים לכפלי הלשון שבתורה לפי שיטת רבי ישמעאל. במקרה של "ֶלְך ְלָך" ָ, עזיבתו של 

ר כשדים וקביעת ישיבתו בארץ ישראל מציינות את תחילת יצירתו של אברהם אבינו את עובדי האלילים שחיו באו
עם ישראל. חשיבותה הרבה של ישיבתם של האבות בארץ ישראל מודגשת בסיפור רבקה. אברהם מבקש מעבדו 
ץ ללכת לאור כשדים למצוא אישה לבנו יצחק. וכשהעבד אומר: "אּוַלי ֹלא ֹתאֶבה ָהִאָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶר 

ָתִשיב  ַהֹזאת, ֶהָהֵשב ָאִשיב ֶאת ִבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיָצאָת ִמָשם?" )בר' כד:ה(, מזהיר אותו אברהם: "ִהָשֶמר ְלָך ֶפן
ֶאת ְבִני ָשָמה" )בר' כד:ו(. דהיינו, אברהם מבהיר לעבדו שעדיף לוותר על רבקה כאשתו של בנו מלגרום ליצחק 

 שראל.לעזוב את ארץ י
נעיין בדוגמה אחרת. חשיבותה של מצוות הפרשת המעשרות נובעת מעיקרון תורני חשוב: תוצרת חקלאית 
אינה תוצאה של כישרונותיו של החקלאי בלבד, אלא גם תוצאה של ברכת הקב"ה על אדמת ארץ ישראל. כדי 

אחוז( למטרות קדושות,  20להדגיש עקרון זה, החקלאי חייב לוותר על חלק לא מבוטל של יבול שדהו )כמעט 
כולל: מעשר ראשון ללוי, מעשר עני לנזקקים, ומעשר שני לאכילה בירושלים עיר הקודש. הפרשת המעשרות 
מביאה את האדם לתובנה שהוא שותף להקב"ה. זה הלימוד החשוב במצוות הפרשת מעשרות המודגשת בתורה 

 באמצעות כפל לשון.

                                                           
  אמונה בעידן המדע".-פרופ' נתן אביעזר הוא פרופסור לפיזיקה, ומחבר הספרים: "בראשית ברא" ו" 



ל רבי ישמעאל. נוסף על כפלי מילים, יש בתורה כפלי פסוקים, בפרשתנו ניתן למצוא תמיכה בשיטתו ש
פסוקים המופיעים פעמיים בלא לחדש דבר. דוגמה בולטת ביותר לתופעה זו באה בסוף פרשת נשא, בפירוט 
המתנות שהביאו הנשיאים לקראת חנוכת המשכן. אף על  פי שכל המתנות היו זהות, התורה מפרטת כל מתנה של 

 יז(:-פסוקים, כגון )במ' ז:יב 72פירוט המשתרע על פני  כל נשיא ונשיא,
ְוָקְרָבנֹו ַקֲעַרת ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים  ַוְיִהי ַהַמְקִריב ַביֹום ָהִראשֹון ֶאת ָקְרָבנֹו, ַנְחשֹון ֶבן ַעִמיָנָדב ְלַמֵטה ְיהּוָדה.

ַכף  .ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש, ְשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה ּוֵמָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶכֶסף ִשְבִעים ֶשֶקל
ְשִעיר ִעִזים ֶאָחד  .ַפר ֶאָחד ֶבן ָבָקר ַאִיל ֶאָחד, ֶכֶבש ֶאָחד ֶבן ְשָנתֹו ְלֹעָלה ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת.

ְשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָשה ַעתּוִדים ֲחִמָשה ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ֲחִמָשה, ֶזה ָקְרַבן ַנְחשֹון ֶבן  ּוְלֶזַבח ַהְשָלִמים ָבָקר. ְלַחָטאת
 .ַעִמיָנָדב

 עשרה פעמים זה אחר זה בלי הבדל מלבד היום ושם הנשיא ושבטו.-שישה פסוקים אלה כתובים שתים
שאינו מחדש דבר, מפני שכל נשיא תרם את אותם יתרה מזה. אחרי פירוט ארוך זה, בא סיכום המתנות 

 עשר כלים מכל מין. אף על פי כן נאמר )במ' ז:פד(:-הכלים, וניתן להבין שנתרמו שנים
ָעָשר ף ְשֵנים ֹזאת ֲחנַֻכת ַהִמְזֵבַח ְביֹום ִהָמַשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִשיֵאי ִיְשָרֵאל, ַקֲעֹרת ֶכֶסף ְשֵתים ֶעְשֵרה ִמְזְרֵקי ֶכסֶ 

 ַכפֹות ָזָהב ְשֵתים ֶעְשֵרה.
זאת ועוד. כיוון שהיה משקל זהה לכל הכלים מאותו המין, ניתן לחשב בקלות את המשקל הכולל של הזהב 

ֹכל ֶכֶסף ַהֵכִלים ַאְלַפִים ְוַאְרַבע ֵמאֹות ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש פו(: -ושל הכסף שנתרמו, ואף על פי כן נאמר )במ' ז:פה
 .ָכל ְזַהב ַהַכפֹות ֶעְשִרים ּוֵמָאה [.]..

ויש עוד כפלי פסוקים הקשורים למשכן. בפרשת "תרומה" מופיעים כל פרטי המשכן, כולל כלי המשכן, המשכן 
 כז(:-עצמו והחצר שלו בתיאור המשתרע על פני שמונים ושמונה פסוקים )שמ' פרקים כה

]...[ ְוָעִשיָת  ְוָעשּו ֲארֹון ]...[ ְוָעִשיָת ֻשְלָחן ]...[ ְוָעִשיָת ְמנֹוַרת ָזָהב ]...[ ְוֶאת ַהִמְשָכן ַתֲעֶשה ֶעֶשר ְיִריעֹות
...[ ְוָעִשיָת ֶאת ַהִמְזֵבַח ]...[ ְיִריעֹות ִעִזים ]...[ ְוָעִשיָת ִמְכֶסה ָלֹאֶהל ]...[ ְוָעִשיָת ֶאת ַהְקָרִשים ]...[ ְוָעִשיָת ַכֹפֶרת ]

 ְוָעִשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִמְשָכן. 
אף על פי כן, בפרשת "ויקהל" מפורטים שנית כל כלי המשכן והחצר על פני שמונים פסוקים בשינוי קל )שמ' 

 לח(:-פרקים לו
יעֹות ִעִזים ]...[ ַוַיַעש ֶאת ַהְקָרִשים ]...[ ַוַיַעש ְבַצְלֵאל ֶאת ַוַיֲעשּו ]...[ ֶאת ַהִמְשכ   ָן ֶעֶשר ְיִריעֹות ]...[ ַוַיַעש ְיִר 

ש ֶאת ִמְזַבח ָהעֹוָלה ָהָארֹון ]...[ ַוַיַעש ֵאת ַהֻשְלָחן ]...[ ַוַיַעש ֶאת ַהְמנֹוָרה ]...[ ַוַיַעש ֶאת ִמְזַבח ַהְקֹטֶרת ]...[ ַוַיעַ 
 ר.]...[ ַוַיַעש ֶאת ֶהָחצֵ 

דבר דומה יש גם בבגדי הכוהן הגדול. בגדיו מתוארים בפרטי פרטים בפרשת "תצווה" על פני  שלושים ושמונה 
פסוקים )שמ'  מג(, והם מתוארים שנית בפירוט דומה בפרשת "פקודי" על פני שלושים ואחד-פסוקים )שמ' כח:ו

 לא(.-לט:א
שון והפסוקים הללו, אך לשיטתו של רבי ישמעאל, רבי עקיבא, "דורש כתרי אותיות", אינו דורש את כפלי הל

 משמעות הכפילויות הללו במשכן טמונה בחשיבותו של המשכן לבני ישראל, דבר שניתן להסבירו באופן הבא.
זה עתה עזבו בני ישראל את מצרים אחרי תקופה ממושכת של עבדות, ולכן לא היו מסוגלים מבחינה נפשית 

חדש עבורם, קיומו של אל מופשט "שאין לו דמות הגוף ואינו גוף". בני ישראל או רוחנית להבין את הרעיון ה
חשבו שמשה רבנו, הוציא אותם מעבדות מצרים, ולכן אמרו: "ִכי ֶזה ֹמֶשה ָהִאיש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" )שמ' 

 א(:לב:א(. לכן, כשלא חזר משה מהר סיני, ביקשו בני ישראל תחליף לו )שמ' לב:
ִהים ֲאֶשר ֵיְלכּו ַוַיְרא ָהָעם ִכי ֹבֵשש ֹמֶשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר, ַוִיָקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹל 

 .ְלָפֵנינּו ִכי ֶזה ֹמֶשה ָהִאיש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לוֹ 
 הנוראה הייתה עשיית עגל הזהב.התוצאה 

גם מפגש ישיר עם הקב"ה היה מעבר ליכולתם של בני ישראל, כפי שנאמר במעמד מתן תורה בהר סיני )שמ' 
 טז(: -כ:טו

 ִעָמנּו ֱאֹלִהים ֶפן ָנמּות.ַוֹיאְמרּו ֶאל ֹמֶשה ַדֵבר ַאָתה ִעָמנּו ְוִנְשָמָעה, ְוַאל ְיַדֵבר  .ַוַיְרא ָהָעם ַוָינֻעּו ַוַיַעְמדּו ֵמָרֹחק
כשהיו בני ישראל במדבר, היו זקוקים למקום מפגש ביניהם לבין הקב"ה, מפגש שאינו כה ישיר, עד שיפחיד 
וירתיע את העם, אבל ישיר מספיק כדי של ימשיך העם לחשוב שמשה העלה אותם ממצרים. המשכן שימש 

ּו ִלי ִמְקָדש, ְוָשַכְנִתי ְבתֹוָכם" )שמ' כה:ח(. הרמב"ם מאריך כמקום המפגש הזה, כמו שהורה הקב"ה לעם: "ְוָעש
 בזה ומדגיש את התפקיד החשוב שמילא המשכן עבור בני ישראל )מורה הנבוכים ג,לב(.

 לח(: -נוכחות הקב"ה במשכן הורגשה היטב על ידי בני ישראל, ככתוב )שמ' מ:לד
 

ִכי ֲעַנן ְיהָוה ַעל ַהִמְשָכן יֹוָמם ְוֵאש ִתְהֶיה ַלְיָלה בֹו, ]...[ .ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד, ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִמְשָכן ַוְיַכס
 . ְלֵעיֵני ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ְבָכל ַמְסֵעיֶהם

הדגשה הזו בתורה חיונית כדי נוכחותו של הקב"ה התגלתה באופן שהעם היה מסוגל לעמוד בו מבלי לפחד. ה
 י עם ישראל.ללמד על חשיבות נוכחות המשכן בחי
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