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המשכן והשבת 
 

במהלך תיאור בניית המשכן, משובצים שני כתובים ובהם הוראות בקשר לשבת. הכתוב האחד 
נאמר אחרי פירוט הבנייה של כיור הנחושת והכנת הקטורת והבשמים: "ואתה דבר אל בני 
ישראל אך את שבׂתתי תשׂמרו" (שמ' לא יג). והכתוב השני הוא בפרשתנו, לפני שמשה מיישם 
למעשה את בניית המשכן: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אֵלהם, אלה הדברים 
אשר צוה ה' לעׂשת ׂאתם. ששת ימים ֵתעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קׂדש שבת שבתון 

לה'" (שמ' לה א-ג). 
רש"י בעקבות חז"ל מסביר את ההקשר, כאזהרה לאנשים שעוסקים במלאכת בניין המשכן,  
שאעפ"י שעוסקים במלאכה כל כך קדושה, אין היא דוחה איסור מלאכה בשבת: "הקדים להם 

אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת". 
יש עוד מקור שבו מוזכרים השבת והמקדש ביחד, אבל לא בהקשר של מלאכת המשכן: "את 
שבׂתתי תשׂמרו ומקדִשי תיראו אני ה'" (ויק' יט ל). גם כאן רש"י מפרש בעקבות חז"ל, שהקשר 
שבין השבת והמשכן הוא, "שאין בנין המקדש דוחה שבת". הרמב"ן מקבל פירוש זה, אלא 
שהוא מרגיש צורך להוסיף משפט כללי: "האזהרות שבשבת רבות כמו בעבודה זרה, מפני שגם 

היא שקולה כנגד כל המצוות". 
ברצוני להציע הסבר שונה לקשר החוזר ונשנה בין משכן /מקדש לשבת. הסיבה לכך היא לא רק 
החשש שמלאכת המשכן תגרום לחילול שבת, או שנטעה לומר שבניין בית המקדש דוחה שבת, 
אלא משתקפת כאן מגמה, הבאה לידי ביטוי במקומות שונים בתורה, לשמור על איזון נכון 
בהבנת סוגי המצוות המגוונות ובשמירתן. אנו רואים זאת במיוחד בפרשיות התורה שמפרטות 
מצוות, בצורה שנראית כערבוב מכּו ון בין משפטים וחוקים, בין מצוות שבין אדם לחברו ובין 
מצוות שבין אדם למקום, בין מצוות מוסריות  ובין מצוות פולחניות. כל זה על מנת להדגיש 
שכולם שווים בחשיבותם; כולם יונקים מאותו מקור, ולכן צריכים להתנגד לכל העדפה 
שתיווצר - מסיבות אישיות או מעובדות היסטוריות - שתגרום להפרזה בחשיבותה של מצווה 

אחת ולמיעוט בערכה של מצווה אחרת. 
לדעתי, ההוראות בקשר לשמירת השבת (בשמות לא ובשמות לה) נאמרו מחמת ההתלהבות 
העצומה שליוותה את השתתפות עם ישראל במלאכת בניין המשכן. התלהבות זו מוכחת 
מהעובדה, שהיענות העם לתרום למשכן הייתה מעל ומעבר לנדרש. הדאגה הייתה שיווצר 
רושם, שהמשכן, ואחר כך המקדש, הוא מקור הקדושה המרכזי, ורק שם עשוי אדם להגיע  
קרוב לשכינה. על מנת שלא תיווצר תחושה כזו – הפרזה בערכן של מצוות המשכן לעומת 
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מצוות אחרות, ובכך ייווצר חוסר איזון בין המצוות - הדגישה התורה את חשיבות השבת דווקא 
בפרשת המשכן. 

 
מה היו הנקודות המיוחדות, שההוראות הנוספות הקשורות לשבת נועדו להדגיש? 

1. ברור שהמקדש מייצג את קדושת המקום, לעומת השבת המייצגת את קדושת הזמן. קדושת 
המקום הינה מושג שהיה מאז ומתמיד ידוע לדתות פגניות, ונשמע הגיוני לשכל הפשוט. 
לעומת זאת קדושת הזמן, שעיקרה קדושה שאינה קבועה ואינה חלה על דבר גשמי מסוים, 
קשה יותר לתפיסה. לזה יש להוסיף, שישנן הגבלות פרקטיות למוסד שמבוסס על קדושת 
המקום; היחיד צריך לטרוח ולהגיע למקום הקדוש המיוחד, ולא כולם יכולים להיכנס בו 
ביחד, בעוד שקדושת הזמן עשויה לחול לגבי כל אחד בכל מקום שהוא בבחינת "בכל 
מושׂבתיכם" (ויק' כג ג). על מנת ליצור אפשרות לכל אחד לחוות קדושה ולהפנים אצלו את 
מציאות ה', אין דבר יותר אפקטיבי מהשבת, המאפשרת לכל יחיד בכל מקום שהוא, לחוש 
זאת במחזוריות של כל יום שביעי: "ששת ימים ֵיעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון 

קֹׂדש לה'" (שמ' לא טו).  
2. הסיבה להתלהבות העם סביב מלאכת המשכן הייתה ההזדמנות הבלתי רגילה שניתנה       

לכל אחד להיות שותף בעבודת ה', לא רק באמצעות התרומה של חפצים אישיים למשכן, 
אלא גם  באמצעות תרומת מאמצים וכשרונות ביצירת כלים אמנותיים לשימוש המשכן - 
מקום  שכינתו של אלוקי ישראל. לפי הדעה שהציווי על הקמת המשכן ניתן לאחר חטא 
העגל, הוא נועד לספק את הצורך שעבודת ה' תהיה כרוכה באמצעים יותר גשמיים, ולאפשר 

ניתוב של יצר האמנות לאפיקים  חיובים.  
 כדי לסתור את הרושם שהמשכן הוא המקום האידיאלי לעבודת ה', רושם הנוצר בעקבות       

העובדה שלנושא המשכן מוקדשות כמה פרשיות, ישנה הוראה בקשר לשבת: "ושמרו בני 
ישראל את השבת לעשות את השבת לדׂרׂתם ברית עולם" (שמ' לא טז). השבת צריכה להיות 
האתגר השבועי של כל משפחה Â˘ÚÏ˙ ‡˙ ‰˘·˙ למשהו מיוחד: להבליט בה את העונג, 
להעמיק את המנוחה, לעסוק בנשמה היתירה. כל זה נעשה על ידי מאמצים וכשרונות 
ביצירת כלי שבת מהודרים, כגון פמוטים וגביע לקידוש, בגדי שבת מיוחדים, הלחנת 

זמירות של שבת, ובישול מטעמים  מיוחדים לשבת קודש. 
אם כן, לא רק המשכן מספק את ההזדמנות להבעה אמנותית. אנו רואים שהתורה מאפשרת לכל 
אחד ליצור אמנות ולחוות חוויה של קדושה ומציאות רוחנית עילאית, בכל מה שקשור לשבת. 

3.  לבסוף, מה שהרשים את ישראל בקשר למשכן, ואחר כך בקשר למקדש היה, שמציאותו    
הפיזית והדרו העצום השפיעו לא רק על עובדי ה', אלא גם על כל העולם, כך ש"ממזרח 
שמש עד מבואו מֻהלל ֵשם ה'" (תה' קיג ג). כך הכריז גם שלמה המלך בחנוכת המקדש 
בירושלים: "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך הגדול 
וידך החזקה… ובאו והתפללו אל הבית הזה. ואתה תשמע מן השמים… למען ידעו כל עמי 
הארץ את שמך … ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה" (דה"ב ו לב-לג). לכן התורה 
מדגישה כי יותר מהמשכן, ובפרט בדורות שאין כבר בית מקדש, שמירת השבת ע"י העם 
היהודי בכל אתר ובכל תנאי, לא רק שתשמור על העם ותכניס קדושה ממשית לביתו של 
היהודי, אלא שתעמוד כעדות לעולם כולו על הימצאותו של "עושה שמים וארץ", ועל 
הברית שבינו לבין ישראל. מעבר לכל שמירת מצווה מעשית אחרת, דווקא קיום השבת 
בתקופה הקלאסית ואילך, הייתה עשויה לעורר את תשומת לבו של העולם ליהודי 
ולאלוקיו. לכן התורה מודיעה: "אך את שבתתי תשׂמרו כי אות ִהוא ביני וביניכם לדׂרׂתיכם 
לדעת כי אני ה' ְמַקִדשכם (שמ' לא יג). רש"י מפרש את המילה "לדעת": "‰‡ÂÓÂ˙ בה", 
והמילה "לעׂלם" בפסוק: "ביני ובין בני ישראל אות הִוא לעׂלם" (שם יז), ניתנת לתרגום - 

"לכל אנשי תבל". 
לסיכומו של הנושא ניתן אולי לומר, שבספר ויקרא התורה מחברת את שתי המצוות בפסוק 
אחד: "אך את שבׂתתי (לשון רבים) תשׂמרו ומקדִשי (לשון יחיד) תראו" (יט ל), כדי להציג אותן 
כשוות בחשיבותן; היהודי צריך להתנסות גם בקדושת הזמן וגם בקדושת המקום. אבל מבט 
קרוב יותר מגלה שיש אולי יתרון לשבת, משום שהשבת חוזרת במחזוריות קבועה, ולכן גם 

נכתב 'שבׂתתי' בלשון רבים, בעוד שהמקדש הוא רק אחד, וגם זה אין לנו. 
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