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 על המשכן ועל מעשה העגל
 

בסוף ". ספר הגלות והגאולה"ן את ספר שמות "בהקדמתו לפירושו על חומש שמות מכנה הרמב
סובר ן "רמבנראה שה? מה פשר שינוי זה. בלבד" ספר הגאולה"הוא מכנה אותו ) לה, מ(פירושו לספר 
.  מכונה הספר על שם סופוהניסיוןומשהצליח , סיון שבסופו נועדה לבוא הגאולהיה נשהגלות היית

 נושא -מדוע כולל הוא גם את הקמת המשכן ? ועדיין צריך עיון למה אין הספר מסתיים בקבלת התורה
כפי , שהקמת המשכן היא ממהותו של תהליך הגאולה נראה?  ספר ויקרא,השייך לכאורה לתורת כוהנים

 . להלןשיבואר
ממשיך ביציאת מצרים ובקבלת התורה ,  ירידת יעקב ובניו למצרים-הספר פותח בתחילת הגלות 

לכתחילה , ן"לפי הרמב, אמנם. ה לישראל"עדות לקשר האמיץ בין הקב, ומסיים בהקמת המשכן
עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם "קרון אין הגלות מסתיימת ואין הגאולה מפציעה יוכע
הרי משהקימו את המשכן שבו למעלתם , אך כיוון שעתידה שכינה לשרות על ישראל במשכן". וישוב

שכן עיקר הגאולה הוא , אף שעדיין נבוכים היו במדבר וטרם שבו לארץ אבותם, ונחשבו גאולים
ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את " :ככתוב, על ידי עבודתו' התקרבות לה

  .)יב, ג 'שמ( "ים על ההר הזהלה-ם ממצרים תעבדון את האהע
מבטיח לו שיצליח , את משה לחזור למצרים ולגאול את עמו' משדל ה, ן"לפי הרמב, באמירה זו

בשליחותו ונותן לו אות ומופת לכך שמיד אחר יציאתם משעבוד וטומאת מצרים יתעלו ישראל ויתקדשו 
 לכן אין ספר שמות .א מהות הגאולהיהובעצם , אי וגם מטרהגם תנהיא ביחס לגאולה ש', בעבודת ה

שכן הגאולה וקבלת התורה לא שלמו , ובהרחבה, אלא ממשיך בהקמת המשכן, מסיים במעמד הר סיני
ה הר " שכפה עליהם הקבישבו קיבלו עליהם בני ישראל עול תורה ומצוות רק אחר, במעמד הר סיני

ועוד , תתפו כל העם בהתלהבות רבה הן בנתינה והן בעשייההש, לעומת זאת, בהקמת המשכן; כגיגית
הנהגתם זו ביררה את מעלתם והוכיחה שנשלם . הרבו להביא את נדבותיהם עד שהיה צורך לומר להם די

 . תהליך הגאולה
 :מרמז עליהן המדרש דלהלןו, אך עדיין יש קושיות בפרשתנו

ה עשה לך "אמר הקב. ויקהל אלא זאת בלבדשנאמר בראשה  מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה   
ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל  קהלות גדולות ודרוש לפניהם

בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי  שבת ושבת ולכנוס
    1.מתקלס בין בני הגדול

 ?ומדוע הקפיד משה להקהיל את העם כולו, "ויקהל"מר מדוע דווקא בהקמת המשכן נא .1
 ואף במלאכת , כמה פעמים לכן קודם כבר נאמרההרי היאו,  מדוע כפל כאן את מצוות השבת .2

 ? המשכן
 קודמת השבת ' ויקהל'נזכרת השבת אחרי מעשה המשכן ואילו בפרשת ' כי תשא'מדוע בפרשת  .3

                                                 
 .אברבנאל ועוד מפרשים דנים בקושיות אלוגם , ילקוט שמעוני פרשת ויקהל רמז תחמובא ב  1



 2

  2?למשכן
 ומה צורך לו לפרט הדברים פעם אחר …ן מלאכת המשכןכפל והיתור שיראה בזכרו"ועוד קשה ה

ן תירץ קושיה זו באמרו "הרמב. לעתים כמעט מילה במילה, אף בספר זה עצמו, )לשון אברבנאל" (פעם
משה שיבר ; ה" וגרם פירוד בין ישראל והקב3שחטא העגל אירע אחרי הציווי הראשון על הקמת המשכן

רק לאחר שמשה שרף את העגל . וה להקימווכן ופקע תוקף המצישראל לא היו ראויים למש, את הלוחות
והם נצטוו שוב על הקמת , "ברית חדשה"לישראל וכרת עמם ' סלח ה, השניים הלוחות  אתוטחנו וקיבל

חפץ ' ם הסובר שלכתחילה אין לה" חולק כאן על הרמב ן"נראה שהרמב). ת ריש ויקהל"פיה(המשכן 
על מנת להרחיק את ישראל , "הכוונה השנייה", בנות בשל תועלתםבזבח ועולה ונצטוו ישראל על הקר

ן "לשיטתו של הרמב. עצמי של הקרבנות-  ערכם המהותי-" הכוונה הראשונה" ולא בשל 4,מעבודה זרה
 ).ט- א'ת ויק"פיה(והמשכן הוא לכתחילה  ,הקרבנות רצויים כשלעצמם

 :ל זכות על ישראתהמלמד, ישנה גישה שונה" לקח טוב"במדרש 
והטיב , אבל ישראל היו ישרים בלבותם,   ערב רב שעלו עם ישראל הדיחום וגרמו להם לעשות אלהי זהב

לכפר על מעשה , וצוה את משה להזהירם על עשיית המשכן וכל כליו, ה והקדים צרי למכתם"להם הקב
 5.העגל

בין שתי בכמה הקבלות לשוניות " לקח טוב"הקשר בין חטא העגל ומעשה המשכן נרמז לפי ה
שהאחד הוא מעין בבואתו ההפוכה של , שבאו ללמדנו שהמשכן נועד לתקן את חטא העגל, הפרשיות
ויקהל משה את כל עדת בני 'תבוא קהלת משה רבינו דכתיב  ":במיוחד כך בהקבלה לגבי ויקהל. האחר
 ". 'ִיָקֵהל העם על אהרןַו'ויכפר על קהלת אהרן שנאמר , 'ישראל

:  לקושיה בילקוט שמעוני מדוע דווקא כאן היה צריך להקהיל את העםבהקבלה זו יש תשובה
 מורה "והקדים צרי למכתם" "לקח טוב"לשון ה. היא עיקר תיקון חטא העגל' ות הופעולה זו לפי מצ

אולי גם משום שבקבלת התורה , חפץ בקרבנות כשלעצמם' שאין לה, ל"ם הנ"נוטה לשיטת הרמבהוא ש
לקח "לדעת ה, לכן. בלא עבודת המזבח' ה גבוהה כזו שיכלו לעבוד את ההתעלו ישראל והגיעו לדרג

-מה שנצטוו לראשונה להקים את המשכן עוד לפני החטא היה רק משום שקמי שמיא גליא שהערב" טוב
קרוב לזה . זרה-ברחמיו חס עליהם והכין מראש תרופה למכת העבודה'  וה,רב יחטיאם ויצטרכו לתיקון

בהקדימו , ל" המרמז לתמיהה הנ)ה ועשית כפרת זהב" תרומה רמז שסח ד'פר (יש גם בילקוט שמעוני
  :הערה על חוסר העקביות של ישראל שלא ראו סתירה בין תרומה למשכן לבין תרומה לעגל

נתבעין למשכן ,  נתבעין לעגל ונותנין:אחא בר אבא אין אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו' אמר ר
 .   חנינא ועשית כפֹרת זהב טהור יבא זהבו של כפרת ויכפר על זהבו של עגלי בר"תני ר. ונותנין

, י בר חנינא בילקוט"דברי ר ל פיע. אינן זהות לחלוטין" לקח טוב"אך נראה ששיטות הילקוט וה
 חטאו אלמלא אפשר לפרש שהיו ישראל מצווים על המשכן גם ,שזהב הכפורת מכפר על זהב העגל

הרי זה משום , משמע שאף שישראל נצטוו על המשכן לפני חטא העגל" טובלקח "לשון המאך . בעגל
 6.ואם לא היו חוטאים בו לא היה צורך כלל במשכן, ה מראש כצרי לכפרת חטא זה"שהכינו הקב

 בסדר הפרשיות של 'ויקהל' לפרשת 'כי תשא'עדיין נותרה השאלה על הסיבה להבדל בין פרשת 
 . השבת והמשכן

ויש שתי דעות באשר , אך מלאכת הקמת המשכן אינה דוחה שבת, ים שבתמעשי הקרבנות דוח
תי תשמרו שבתֹאת : "שנאמר, מכל מקום השוותה התורה שבת למקדש. לפסוק שממנו נלמד חילוק זה

כאן גם מקורו של הרעיון שהמקדש מציין את קדושת המקום ). ל, ט י'ויק" ('אני ה מקדשי תיראוו
שהוא מוחשי ,  הסבורים שמושג הזמן יותר מופשט ונעלה ממושג המקוםיש.  את קדושת הזמן-והשבת 

                                                 
 . כאן'משך חכמה'ח עמד על כך ועיין על זה ב"תקס' גם ספר חסידים סי. כך מקשה אברבנאל  2
 ווי מלאכתימעשה העגל קודם לצ. קדם ומאוחר בתורהאין מו) "יח, לא (י אומר כאן"רש למשל, יש בזה דעות חלוקות  3

 .י אלו"ל על דברי רש"אריה למהר-אך עיין בגור, "המשכן ימים רבים היה
 

ם במעין פשרה "את דעת הרמב) שם(אך הוא מיישב , ן"קרובה קצת לשיטת הרמב) הקדמת ויקרא(שיטת אברבנאל   4
חובת קיומן אינה תלויה , ובה למצוא את טעמי המצוותם פוסק שלמרות הח"הרמב. ן"המשלבת גם את שיטת הרמב

  .ב,  יט'ל במד"אריה למהר-ועיין בגור, )ג"ד הי"תמורה פ' ח והל"ח ה"מעילה פ' הל(כלל בידיעת טעמן 
באבר בתחילת ' מהד, "מדרש אגדה"עניין זה מובא בשינוי לשון גם ב. תחילת פרשת ויקהל, באבר'  מהדלקח טוב  5

ועיין גם בפירוש . הלכו אף הם בדרך זו) ב,  כה'שמ (גור אריהל ב"והמהר) א,  לה'שמ (תורת משההאלשיך ב. ויקהל
  .א,  כט'ל לשמ"המהר

 כלי לגביאפשר אולי למצוא בסתירות בגמרא , בדיעבד או לכתחילהלחטא  אם המשכן הוא תיקון שאלהל הד הלכתי   6  
 ת" בשוייןע". אין עניות במקום עשירות"אך גם " ישראלהתורה חסה על ממונן של "שנאמר כמה פעמים , המקדש

  .שהביא גם דברי רבו על זה, הנודע ביהודה תלמיד, אליעזר פלקלס' ר לד' א סי"ח" תשובה מאהבה"
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 יש אף המחשיבים מצוות 7.וטוענים שלכן גדולה ונשגבה קדושת הזמן מקדושת המקום, וחומרי
, ובאמת אין הדבר כן. כגון מצוות המקדש, יותר ממצוות התלויות במקום, כגון השבת, התלויות בזמן

', ורֹעה זונות יאֶּבד הון') ג, משלי כט(מאי דכתיב " ):א" ע,עירובין סד( ושאם על שמועות אמרו רבותינ
מצוות על אחת כמה וכמה קיום על , " מאבד הונה של תורה-וזו אינה נאה , כל האומר שמועה זו נאה

שכולן מפי , שאין להבדיל ביניהן ולהחשיב סוג אחד כנעלה על אחרים לפי טעמו של בן אנוש בלבד
שהרי הוא יצר את שניהם וקבעם , ה"הזמן ומצוותיו והמקום ומצוותיו שווים לפני הקב. הגבורה יצאו

, אפשר שזו כוונת התורה בהקדימה פעם את המשכן לשבת ופעם את השבת למשכן; כמסגרות לבריאה
תפארת (ג ל מפרא"מהות העניין תבואר לפי דברי המהר. ל של אברבנאל"ובזה תתיישב קושייתו הנ

 ."כי הזמן והמקום הם דבר אחד כאשר ידוע למבינים" ):רק כוישראל ריש פ
 ובאמת כבר הקדמונים סברו שהמקום 8דל שהם דבר אח"כתב המהר) הגשמי(גם לגבי הזמן והחומר 

 ,ותורת היחסיות של איינשטיין מסבירה את אחדות הזמן והמקום, כמושג אינו פחות מופשט מהזמן
כך גם . יאה להכרה שאחד הוא הבורא ואין הפרדת רשויות השגת אחדות הזמן והמקום מב9.כידוע

ה בסיני וקיומן מתוך "באחדות ושוויון נתנן הקב, בין אלה שהזמן גרמן ובין אלה שהמקום גרמן, במצוות
 . אמונה זו הוא מתנאי הגאולה

כי " :והנה מפסוקו האחרון של ספר שמות למדנו שתלויין היו מסעי בני ישראל בענן שעל המשכן
 : י שם"וברש).  לח, מ" (על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם' נן הע

,  יג'בר(מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע וכן . בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם
 .עו לכך נקראו כולן מסעותלפי שממקום החנייה חזרו ונס, 'אלה מסעי') א,  לג'דבמ( וכן 'וילך למסעיו') ג

 הענן לבין המשכן -היינו בין הגורם הדינמי , הענן למשכןשבין מסעי בני ישראל היו תלויים ביחס 
י שטעות היא לחשוב שחנייה היא מנוחה בלבד ורק מסע הוא "בפירושו כאן מלמד רש. הקשור למקום

בותם שהיא השלמת הגאולה לפי דהיינו לשובם למקומם ולמעלת א, שמקרב את ישראל לכניסתם לארץ
. צריכה החניה לשמש מסע במימד הזמן, דה שיש מסע במימד המקוםיי מדגיש שבה במ"רש. ן"הרמב
ועיקר ההכנה וההתקרבות לארץ הוא , גם החניה נחוצה להשתלמות בני ישראל והכנתם לגאולה, כלומר

ועיקר , ך מסגרת להשתלמותהזמן והמקום הם א. המסע הפנימי של כל אחד כפרט ושל האומה ככלל
הכל חייב להיעשות על ידי קיום מצוות . ובתוכן הממלא אותם, חשיבותם בשימוש שנעשה בהם באחדות

ועל כל פנים עליו לקלוט , אף בזמן מנוחה מסוגל האדם וחייב להמשיך ולהתעלות. במקום ובזמן גם יחד
 .את אשר השיג בעת מסעו ולהניח דבר דבור על מקומו

 
 ר יצחק דב פריז "הרב ד       
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 . ל"ז הוצאה הנ"קע' ו ע"מ
דוד גנז :   אנדרה נהר' ע; ל אלו יותר מאשר נצנוץ אינטואיטיבי לתורת היחסות של איינשטיין"ספק אם יש בדברי מהר  9

 Andre Neher: Puits de l’Exil,  p.121: ןוכ, 15'  הע261' ע, ב"ירושלים תשמ, וזמנו


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                 
	
	
	
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          

	הרב ד"ר יצחק דב פריז
	ירושלים




