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 המטרה המקדשת את האמצעים
 אריאליעקב 

 
גם בפרשה . על האמור בפרשיות קודמות פעמיים מילה במילהחוזרת בפרשתנו כליו ו פרשת המשכן

כאשר ציוה ה' את "י שם חוזר הביטוש אלאהבאה, פקודי, חוזרת התורה על בגדי כהונה מילה במילה. 
נוי הסדר, ישהיא  )לו:ח( פעמים. סיבת ההבדל לדעת הרמב"ן 6בפרשתנו רק  ואילו ,םמיפע 91 "משה

שינה בצלאל בפרשתנו של עשיית המשכן וכליו  בחזרה , כלומר(אע", ברכות נהכמו שהזכירו רבותינו )
 ךכר על הכלים ואח משה והוטמה נצובפרשת תר , ואילוהכלים ךכר כן ואחנעשה המש תחילהאת הסדר. 

  על המשכן.
. בתוכו הלוחות והתורהו, מכולםשהוא הכלי המקודש  ,את הארוןתחילה רואה וחזון  ישאהוא משה 

 ואילו ,ר הכלים הממלאים את תוכנו של משכן. הם העיקרשאונח במקום הקדוש ביותר, ועמו מ הוא
הקדים את המשכן , יש מעשהשהוא א ,אלבצל המסגרת החיצונית השומרת על הכלים. אך שכן הואמה

ה היחידה מהסדר גזו החרי כלים ולהניחם בחוץ ללא משכן. כי טכנית אין אפשרות לעשות ,לכלים
 זכרת בפרשתנו. נה

כאשר ציוה ה' את "נאמר שם לכן  .בין המעשהושינוי בין החזון  כללא חל י הכוהנים בגדעשיית ב
אם  ., המסתפקת בדרך כלל במלים קצרות, על פרשיות אלואולם לא מובן מדוע חוזרת התורה ."משה

ולא היה כל ר קצר וכזבא   הדי הי , שיש בו מסר גדול לדורות,ילריאל ילאידיאהפער בין ה ללמדנו את
  :משיבהרמב"ן  חזרה מדויקת על כל פרטי הפרטים.ב צורך

רו במדרש יפה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה, כענין מה שאמ
שיחת עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא מתורתם של בנים, שהרי פרשתו של אליעזר שנים 

 ושלשה דפין היא.
 שיו ,ה מילה במילהשם החזרה אינ דומה לפרשתנו. האינרבקה  שהביא הרמב"ן מפרשת נישואי ההדוגמ

בין עבד וובתואל  לבן של בין תפיסת העולם יםיסיההבדלים הבס בליטים אתמה ניכריםמה שינויים כ
 1.אברהם

 וכפל בפרשה זו כל האמור למעלה בצווי בפרשת תרומה,: "(בפס' ח)שכתב  נלך בעקבות הספורנו
 ".להודיע שעשו הכל בכיוון לעשות כרצון מי שצוה ולתכליתו

לא ודבר לא נגרע  ,התורה חוזרת ומדגישה בכל מילה ומילה שהיה תיאום מדויק בין התכנון לביצוע
של המקור. תעתיק  אל. הצל הואה בצלבצלאל נקרא כך משום שהוא עמד גם בכוונה.  ארק במעשה אל

, בין המטרה כלילאום מלא בין התוכן י. היה תשל האור המעשית האור הוא האידיאה, הצל הוא השלכתו
ון. את כוונת התכנ בדיוקלמעשי בצלאל. כל פרט ופרט בביצוע תאם  בין הכוונה של משה ,לאמצעים

 שנאלצוכגם , והרוחמכוונתם של אנשי  סטואנשי המעשה לא . יהיה צמוד במילואו לאידיאל יהריאל

                                                           
 .הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן 
 ד.פס'  ,שם משך חכמה ;לז:בראשית כד מלבי"םר'  1
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השראת השכינה  –כך ממשה רבנו. המטרה , קיבלו אישור למסיבות טכניות להקדים את המשכן לכלים
 .נותרה בעינה – בישראל באמצעות התורה שניתנה בסיני

 כדי לא רק כדי לתאר את מה שהיה אלא בעיקר רעיון זה התורההחזרה הכפולה מדגישה  דייל ע
שלא שלא יישחק ברבות הימים, טהרת הרעיון של המקדש  יש לשמור עלזה לדורת הבאים.  להעביר מסר

 . גם כשיתעוררו קשיים יפזול למטרות אחרותשלא  גם כשיהיו תקלות,הדרך  יסטה מן
ן הראשוני. על כך יצוע לא עקב תמיד את הרעיוהב. לא תמיד נשמרה הכוונה הטהורה , לצערנו,ואכן

אשֹו"יב(: :ירמיהו )ז קובל י ָשם ָבר  י ְשמ  ְנת  כַּ ילֹו ֲאֶשר ש  י ֲאֶשר ְבש  י ְלכּו ָנא ֶאל ְמקֹומ  ת ֲאֶשר כ  ָנה ּוְראּו את
ְשָראת  י י  מ  ת עַּ ְפנתי ָרעַּ י לֹו מ  ית   ".לָעש 

 .הכוונה הראשונית הטהורה לא נשמרה במקדשהראשוני.  ה מהרעיוןיעל מה חרבה שילה? על סטי
הייתה רק כפרה אכילתם לא  ואת האמצעי למטרה. אמצעיהפכו את המטרה להמקדש משרתי  הניםוהכ

  :(יח-:יגב) 'שמואל אאלא למילוי כרסם, כמסופר ב ,כאכילת המזבח ,לחוטאים
ג  ְזלת מַּ ָבָשר ְוהַּ ל הַּ שת ן ְכבַּ כֹּהת ר הַּ חַּ ּוָבא נַּעַּ לַּ קַּ ּדּוד אֹו בַּ ּיֹור אֹו בַּ כ  ָכה בַּ ם ְבָידֹו. ְוה  נַּי  ש  ָפרּור. ְשלש הַּ ת אֹו בַּ

ן וְ  כֹּהת ר הַּ ֶלב ּוָבא נַּעַּ חת רּון ֶאת הַּ ם ְבֶטֶרם יְַּקט  ן בֹו...גַּ כֹּהת ח הַּ קַּ ג י  ְזלת מַּ חַּ כֹּל ֲאֶשר יֲַּעֶלה הַּ ֹֹּּבת יש הַּ ר ָלא   מָאמַּ
ְצלֹות לַּ  ים ְגדֹוָלהְתָנה ָבָשר ל  ְנָער  את הַּ טַּ י חַּ י ְבָחְזָקה. וְַּתה  ְחת  ם לֹּא ָלקַּ ן ְוא  תת ָתה ת  י עַּ ן...כ  ְמאֹּד ֶאת  כֹּהת

ת ה'. ְנחַּ ת מ  ים את ֲאצּו ָהֲאָנש  י נ   ְפנתי ה' כ 
 ואכן הנביא מטיף מוסר לאביהם עלי: 

י ָמע ית  ּו  י ֲאֶשר צ  ְנָחת  י ּוְבמ  ְבח  ְבֲעטּו ְבז  יתָלָמה ת  אש  רת יֲאֶכם מת ְבר  י ְלהַּ ֶמנ  ד ֶאת ָבֶניָך מ  בת ת  ֹון וְַּתכַּ ְנחַּ ָכל מ 
ד ּובֹּזַּי יתָקלּו.  בת י ֲאכַּ ְבדַּ י ְמכַּ י כ  יָלה ל  ָתה ְנֻאם ה' ָחל  י...ְועַּ מ  ל ְלעַּ ְשָראת  י 

 :החזירו את הכהונה לטהרתהואלה  ,בית עלי הוחלף בבני צדוק .התוצאה ידועה
כֲֹּהנ   ם ְב ְוהַּ ּי  ְלו  ְשֶמרֶ  נתי ָצדֹוק ֲאֶשר ָשְמרּו ֶאתים הַּ ְתעֹות ְבנתימ  י ב  ְקָּדש  ְקְרבּו את  ת מ  ָמה י  י הת ָעלַּ ל מת ְשָראת י י  לַּ

ֶלב ָוָדם י חת יב ל  ְקר  י ְוָעְמדּו ְלָפנַּי ְלהַּ נ   .(טו:מד 'יח) ְלָשְרתת
ה' וכך גם יגן על העם מפני האויב.  דייל העם סבר בימי ירמיהו, נביא החורבן, שהיכל ה' יישמר ע

ְבְטחּו ָלֶכם ֶאל : "המקדש נתפס כמסגרת בלבד ללא הזדהות עם תוכנו. ועל כך אומר הנביא י ַאל ת  ְברת ּד 
ָמה.  ל ה' הת יכַּ ל ה' הת יכַּ ל ה' הת יכַּ אמֹּר הת ֶשֶקר לת יבּו ֶאת הַּ יט  יב תת יטת ם הת י א  יֶכם ְוֶאתכ  ְרכת ם  ּדַּ יֶכם א  ְללת עַּ שֹו עָ מַּ

הּו עת ין רת יש ּובת ין א  ְשָפט בת ֲעשּו מ  בלוחות המונחים  יםחקוקברות הידהוא מזכיר להם את ה. ד(:ז ')יר "תַּ
יש לשאוף, בניגוד משווע  ל קיומם בחיי המעשה, ואעיקר תוכנו של המקדשם שה ,בארון שבהיכל ה'

  :בפועל לחיים המעשיים
עַּ לַּ  ָשבת ל ְוָהלְֹּך ַאֲחרת ֲהָגנֹּב ָרצֹּחַּ ְוָנאֹּף ְוה  ָבעַּ ר לַּ טת ים ֲאֶשר לֹּא -י א  ֶשֶקר ְוקַּ ר  ים ֲאחת ְעֶתםלֹּה  ּוָבאֶתם  ְידַּ

ֶֹּה ֲאֶש  ת הַּ י  בַּ ְדֶתם ְלָפנַּי בַּ ְקָרא וֲַּעמַּ צַּ ר נ  ְרֶתם נ  י ָעָליו וֲַּאמַּ ת ָכל ְשמ  ן ֲעשֹות את עַּ בֹות ְלנּו ְלמַּ תֹועת הַּ
ֶלה  (.שם, ט?! )ָהאת

מפני החיצוני שימש מחסה לפושעים  המבנה :אדרבה .יעודוי, כי הוא לא מילא את בית ראשון חרב
ת הַּ " :ללםש הם אוכלים את השבו ,תרים שודדיםרודפיהם, כמערה שבה מסת י  בַּ ים ָהָיה הַּ צ  ת ָפר  ְמָערַּ ֶֹּה הַּ

י ָעָליו ְקָרא ְשמ  ה לחזור בוריאציות שונות . תופעה זו עלולילריאל ינוצר נתק בין האידיאל .)שם, י( "ֲאֶשר נ 
הנים החשמונאים והככוונת סיטואציה דומה. בשל בכל תחומי החיים הציבוריים. גם בית שני חרב 

 השלטון והכוח אולם צאצאיהם הפכו את ,ת המקדש ואת עם ישראללטהר א – הייתה טהורההראשונים 
 ורבן. נו את החעליהמיטו  למטרה שעבורה היו מסוגלים לפגוע איש באחיו וכך

 ,למד זאת מעצמו ובשרו הוא גם שמנבא את חורבן המלוכה. הוא ,שמואל, שניבא את חורבן שילה
לא הלכו בדרכיו. ואמרו חז"ל שמטרתם הייתה להרבות שכר לחזניהם שבניו מ ,ממשפחתו הקרובה

 המטרה לאמצעי.  הם הפכו אתולסופריהם. הם ניצלו את מעמדם לטובת עצמם. 
 יעודה הערכייאת  תממלא אם היארק וה ורעיון דומה. המלוכה יכולה להיות מצ וצקנביסוד המלוכה 

 ינה אלאאהמלוכה  ,חסרת תוכן ערכיהפך למטרה נאולם כאשר השלטון  .לתקן את החברה ולהעלותה
. במקום גשם היורד בעתו להשקות "מפני מלככם ביום ההוא וזעקתם" ,מיותרת ומזיקה עריצות כוחנית

חית את היבול. ללמדנו שתופעה זו של ירידת הרעיון משא יורד בעת הקציר וא יבול הואת הצומח ולהבי
אולם  ,בונים כליםשל הרעיון אורבת לכל רעיון יפה. לשם יישומו היא  עלולה לחזור. מבצעיו דייל ע

 . פך למטרה בעצמהיה, והכלי עלול לההמטרה נעלמת ,ברבות הימים הרעיון נמוג
ה מצמידות זו עלולה להפוך יישה את הצמידות שבין הביצוע לרעיון. כל סטילכן חוזרת התורה ומדג

הוא נעשה ערב  ,"ושכנתי בתוכם" בבניינו יעוד שליהלמשכון. אם המקדש אינו ממלא את  את המשכן
המטרה צריכה  בטהרתו, עד שיוכל לחזור ולהתגשם מחדש. הרעיוןלפחות לכך בחורבנו. כך יישמר 

שהאמצעים ישרתו  :אדרבה אלא ות הפסולה, שלאמצעים יש ערך עצמי,במשמעלא לקדש את האמצעים 
כלים לאורות ולא אורות  ,כך גם האמצעים מוארים באורה של קדושה את המטרה הקדושה ולא להפך.

 לכלים.
 


