
 

 

 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור פקודיפרשת 

 האם המשכן נבנה בפקודה?

 

 מן התנ"ך: פירוש פ.ק.ד לפחות ארבע אפשרויותשורש הטיות הל

הֵא ֵ֛ - ספירה ומניהא.  קֻוֵד ֵֵֻ֛֛לֶ ָרֵאֵֵ֖֛יֻפְּ יִֽיש ְּ ֵנּ ֵב ֵֵ֛֛לבְּ קֻוֵד ֵֵ֛֛םֲאבֹתָ ֵֵ֛֛יתלְּ לֻֽפְּ ֲחֹנתֵ֛֙יֻכָ ֻמַ אָֹת ֵֵַ֛֛הּ ִצבְּ ׁשֵֽמא ֵֵ֛֛םלְּ לֹ ֵֵֶ֛֛לףֵ֛֙אֵֵֶֹ֛֛֙ותׁשֵ תֻוׁשְּ ֵ֛יםֲאָלִפ ֵֵׁ֛֛שֶ

יםֵֹ֛ותֵמאֵֵֵ֖֛֛שֵַׁ֛וֲחֵמ ֵ֛ ִּ  )במדבר ב, לב(  :ַוֲחִמׁשֻ

ִניֵ֛-הוראה ופקודה ב.  ָרֵאלִֵ֛הנְּ ִֵ֛יש ְּ ָבאֹותֱֵ֛אלֵֹהי הָוהֵ֛צְּ ֵֻ֛כֹהֵָ֛אַמרֵ֛יְּ יֵ֛ פֵֹקד ָלֵכן ֻתִ ַקדְּ רֵֻ֛פָ ֲאׁשֶ ֵֻ֛כַ צֹו, ֶאלֵַ֛ארְּ ֶבלֵ֛וְּ ֵֻ֛בָ ֶאלֵֶ֛מֶלךְּ

ֻור ֵַ֛אׁשֻ  נח(, נ)ירמיהו  :ֶאלֵֶ֛מֶלךְּ

אלִֹה ֵֵ֛֛תֵמ ֵֵ֛֛יָאֹנִכֵֵ֖֛יוֶאלֶֽאָח ֵֵ֛֛יֹוֵסףֵֵ֛֛֙אֶמרַויֹֻ ֵ֛  - לשון גאולהג.  קֹ ֵֵ֛֛יםֵוּ קֹ ֵֵ֛֛דֻפָ ֶכ ֵֵ֛֛דִיפְּ ֶהֱעָל ֵֵ֛֛םֶאתְּ ֶכםֵֵ֛֛֙הוְּ ֵ֛אתַהזֹֻ ֵֵֶ֛֛רץִמןָֽהָא ֵֵֶ֛֛אתְּ
ֻבַ ֵֵ֛֛רֲאׁשֶ ֵֵֶ֛֛רץֶאלָֽהָא ֵ֛ ָרָה ֵ֛עִנׁשְּ ַאבְּ ָחֵֵֵ֖֛֛םלְּ ִיצְּ בֵ֛קלְּ ַיֲעקֹּ לְּ  )בראשית נ,כד( :ֻוּ

תֵָֻ֛ - רבה אל האשהילשון קד.  ָיַדעְּ ּ ל ֵֵ֛֛וְּ יֽׁשָ ֻתָ ֵֵ֛֛ךֵָָ֛אֳהֶל ֵֵֹ֛֛וםֻכִ ָפַקדְּ ךֵָָ֛נ ֵֵֻ֛֛וּ לֹ ֵֵ֛֛וְּ אֵ֛אוְּ  )איוב ה,כד( :ֶתֱחָטּ

הֵא ֵ֛כיצד נבאר על פי זה את הפסוק הפותח בפרשתנו:  קֻוֵד ֵֵֻ֛֛לֶ ןֵֵ֛֛֙יפְּ ֻכָ ׁשְּ ֻכַ ֵֵַ֛֛הֻמִ ֵֵֵ֖֛֛רֲאׁשֶ ֵֵ֛֛תָהֵעֺד ֵֵ֛֛ןִמׁשְּ ֻקַ ֵ֛המֹׁשֶ ֵֵ֛֛יַעלֻֽפִ ֵֵ֛֛דֻפֺ
ִויִֻ ֲֵֵ֛֛עבַֹדת֙ ַידֵֵ֛֛֙םַהלְּ יָתָמ ֵֵֻ֛֛בְּ ןַֽאֲהרֵֵֵֹ֖֛֛רִאּ ןֵ֛ןֻבֶּ ֵ֛:ַהֻכֵֹהּ

בפרשה זו נמנו כל "טבעי, ובהתבסס על הקונטקסט נראה לפרש כאפשרות א, וכדעת רש"י על אתר: באופן 
. רש"ר הירש דוחה אפשרות זו משקלי נדבת המשכן, לכסף ולזהב ולנחושת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו"

 שהם הרי - ובפירוט בחשבון מדובר אם שכן, ליישבם קל שלא קשיים מעלה זה פירוש : "..משני טעמים
 מקום בכל בא הוא. במקרא אח לו אין - חומר של כמות - חשבון במשמעות 'פקד".  וכן: " 'בחסר לוקים

 ." חשב: היסוד - ממושג רחוק אינו ולעולם, אנשים - מיפקד של במשמעות רק

בשל קושי זה, הוא מצע אנאלוגיה פרשנית מביטוי דומה "פקודי העדה". שם המשמעות הינה, כל אלה 
הנחשבים וכלולים במושג ה'עדה'. בדומה לכך, נאמר אצלנו שהם כל הדברים העולים במחשבה לגבי 

 בילג טפל אינו מהם ודבר המשכן בשביל במהותם חשובים שכולם מאשר הוא ובכך .."המושג 'משכן'. 
 ." העדת משכן בתור המשכן של הכוללת התכלית

)אפ' א,ב( הם ביטויים אונטולוגיים  מניה ופקודה? הללוהאם יש מכנה משותף חבוי לארבעת הפרשנויות 
, סופר אותם, והופכם לקבוצה בעלת פוקד עליהם הפוקד,המתארים את הדרכים ליצירת ה'קבוצה'. 

)אפ' ג,ד( הם מונחים יותר רוחניים המבטאים מבחינה אפיסטמולוגית  גאולה וקירבהמאפיינים ייחודיים. 
 את היחס לקבוצה שנוצרה או את התכלית שלשמה נוצרה הקבוצה.

היא אוספת את הפרטים כדי לקבל את של כל התרומות והחלקים של המשכן, עורכת מפקד התורה 
. משהו מעין ם ובעיקר של האנשיםהתמונה השלמה. אין מדובר רק על חיבור החומרים והכמויות אלא ג

 'אז מה היה לנו'. כל הפרטים ומכל הסוגים מתכללים לכללות אחת הומוגנית הנושאת אופי של קדושה. 

הפקידה והגאולה של הפרט ושל 'כנסת ישראל' הם המטרה הנעלה שלשמה נוצר המשכן והתכלל לשלמות 
נועדו כדי לתאר את שתי  ה, תצוה, ויקהל()תרומ אחת. הרשימות הכפולות והמפורטות של  כלי המשכן

 ושניה לחבר אותם.  מרכיבי ה'יש'המטרות. אי אפשר לרשימה זו בלי זו. רשימה אחת נועדה לתאר את 

קֻוֵד ֵ֛המילה  ֵֵֵ֖֛֛רֲאׁשֶ ֵ֛לפי הצעתי זו כוללת את כל הפרשנויות לעיל.  יפְּ ֻקַ , פירושו כי האיש משה המֹׁשֶ ֵֵ֛֛יַעלֻֽפִ ֵֵ֛֛דֻפֺ
באמצעות הלויים ואיתמר הכהן ליצוק לתוך המשכן את כל המשמעויות הנגזרות מארבעת הוא האחראי 

 . ולא בכדי.ההטיות של השורש פ.ק.ד



 

 

לרמתו ושלמותו של אוהל המשכן הפשוט. רק במשכן התגלתה השכינה שני בתי המקדש שחרבו לא הגיעו 
וכל כולו נוצר מן  ,א הושמדלעין כל באמצעות ענני הכבוד, הוא לא נפל בידי אויבים, לא חרב ול

ֵ֛ההתמסרות וההתנדבות המוחלטת של האומה. 

, וככזו, היא צריכה לאומיתמנקודת מבט זו, מצוות הקמת  המשכן הינה גם לדורות. המצווה היא מצווה 
ְשַכן  .בב"אלאפשר לכל אחד ואחת את ההשתתפות בכל דרך בבניית המקדש  ן מִּ ְשכָּ ה ְפקּוֵדי ַהםִּ ֵעֻדתֵאלֶּ  -הָּ

סך התשומות החומריות והאנושיות המשתתפים ביצירה צריכים להוות עדות להיותנו אומה אחת 
 שמטרתה להשכין את שם ד' בעולם.
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