
  ויקח יעקב אבן

 מנורהארון ו

 

כליו, ואילו עשיית ציוויים לבניית המשכן ו שומעיםתרומה אנחנו בפרשת 
הוא  הביצוע. הבדל אחד בין שתי הפרשיות עלבפרשת ויקהל אנחנו קוראים 

הסדר. בפרשת תרומה קודם הציווי על הארון והכפורת, השולחן, והמנורה 
ויקהל בצלאל בונה קודם את אוהל לאוהל המשכן, ואילו בביצוע בפרשת 

 בגמרא: נדרשהמשכן ולאחר מכן כלי המשכן. הבדל זה 

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. 
לך אמור לו לבצלאל  :בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה

"עשה לי משכן ארון וכלים" הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון 
מנהגו של עולם אדם בונה בית  ,משה רבינו :וכלים ומשכן! אמר לו

ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים 
ומשכן! כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך 

ן וכלים? אמר לו שמא בצל אל היית עשה משכן ארו :הקב"ה
 ברכות נ"ה.                 וידעת?

 : יפוך הציוויוהרמב"ן מסביר את סיבת ה

קר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, יע והנה
על כן הקדים  .כמו שאמר ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת

כי הוא מוקדם במעלה, וסמך לארון השלחן  הארון והכפרת בכאן
והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על ענין המשכן שבעבורם נעשה. 

, שכן את אהלו ואת מכסהואבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המ
 שמות כ"ה י' ןרמב"   .וכן עשה בצלאל, לפי שהוא הראוי לקדם במעשה

  



 סמיכות פרשיות

 בפרשת ויקהל. והמעשה בפרשת תרומה בין הציווי  הבדל שניצאנו מוהנה 
 :הארון מתחיל עשייתציווי 

ים ,ְוָעׂשּו ֲארֹון טִׁ י ָרְחּבֹו, ְוַאָמה  ,ֲעֵצי שִׁ י ָאְרּכֹו, ְוַאָמה ָוֵחצִׁ ם ָוֵחצִׁ ַאָמַתיִׁ
י ֹקָמתוֹ   שמות כ"ה י'      .ָוֵחצִׁ

לב שהמילה  מיד שמיםקוראים בהברה אשכנזית או תימנית ש אלה מבינינו
 בסמיכות.הינה כלומר, המילה "ארון"  רון" מנוקד בחטף פתח ולא בקמץ."א  

או "ארון "ארון העדות" הינו קיצור של  "ארון"שהמילה  מסביר אבן עזרא
 :הברית" 

ְתָך ֵמַעל ַהַּכֹפֶרת י אִׁ ַּבְרתִׁ ים ֲאֶשר ַעל  ְודִׁ ֵּבין ְשֵני ַהְּכֻרבִׁ  ֲארוֹן ָהֵעֻדתמִׁ
 שמות כ"ה כ"ב       

יל ְבדִׁ וא הִׁ י, ָלֵׂשאת ֶאת ה' ָּבֵעת ַההִׁ ִרית ֶאת ֵשֶבט ַהֵלוִׁ  ה' ֲארוֹן בְּ
 דברים י' ח'       

 נפרד ונסמך : -בשתי צורות  הולכן המילה ארון אינה מופיע

לעולם סמוך, כי לא יתכן כל מי שהוא על משקלו כמו  ועשו ארון
 ראב"ע שמות כ"ה י'      ... דון, שימצא על שני משקליםָא

בפסוק המקביל מדוע המילה אינה בסמיכות ו מסביר נאינראב"ע אבל 
 בפרשת ויקהל:

ים ַוַיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת טִׁ ם, ָהָאֹרן, ֲעֵצי שִׁ י  ַאָמַתיִׁ י ָאְרּכֹו, ְוַאָמה ָוֵחצִׁ ָוֵחצִׁ
י ֹקָמתוֹ   שמות ל"ז א'     .ָרְחּבֹו, ְוַאָמה ָוֵחצִׁ

"ארון" נסמך כלומר , עצי שיטים -ארון  ההסמיכות טעמפשרות אחרת היא שא
לא כך קובעים טעמי המקרא המפסקים מרכא אבל  .ו"עצי שיטים" סומך

ם". ארון עצי שיטי -טפחא: "ועשו ארון, עצי שיטים" ולא טפחא מרכא "ועשו 
 : מתרגם אונקלוס לא כךכן ו

ין טִׁ ין ּוַפְלָגא ֻאְרֵּכּה ְוַאְמָתא ּוַפְלָגא  ,ְוַיְעְּבדּון ֲארֹוָנא ְדָאֵעי שִׁ ַתְרֵתין ַאמִׁ
 שמות כ"ה י' תרגום אונקלוס  .  ְפָתֵיּה ְוַאְמָתא ּוַפְלָגא רּוֵמה

 "ארונא דאעי שטין" כאילו היה כתוב "הארון של עצי שיטים".

 

 

 



 המנורה:גם לגבי מופיעה , אלא רוןאלה אינה מוגבלת תופעהו

יָת ְמֹנַרת יֶעיָה , ָזָהב ָטהֹור ,ְוָעׂשִׁ ְקָשה ֵתָעֶׂשה ַהְמנֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה, ְגבִׁ מִׁ
ְהיּו ֶמָנה יִׁ  שמות כ"ה ל"א    .ַּכְפֹתֶריָה ּוְפָרֶחיָה מִׁ

  .לגמרי וכאן צורת הסמיכות ברורה

 : ביידועושוב אונקלוס מתרגם 

יָדָהא  ַדּה ּוְקַנּה ַּכלִׁ ְתֲעֵבד ְמַנְרָתא שִׁ יד תִׁ ְדַהב ְדֵכי ְנגִׁ ְוַתְעֵּבד ְמַנְרָתא דִׁ
ַנּה ְיהֹון  ל"אמות כ"ה של סתרגום אונקלו   .  ֵחזּוָרָהא ְושֹוַשָנָהא מִׁ

 : סמיכותלשון  איןפסוק המקביל בושוב 

ְקָשה ָעָׂשה ֶאת ,ַהְמֹנָרה, ָזָהב ָטהֹור ַוַיַעׂש ֶאת , ַהְמֹנָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה מִׁ
ֶמָנה ָהיּו יֶעיָה ַּכְפֹתֶריָה ּוְפָרֶחיָה מִׁ  שמות ל"ז י"ז     ְגבִׁ

 :. לגבי הכפורת, הכפורת והשולחןבין הארון לבין המנורהעוד שני ציווים ם ישנ

יָת ַכֹפֶרת, ָזָהב ָטהֹור  שמות כ"ה י"ז  ְוָעׂשִׁ

מילים כגון כפורת, לוכאן לא ניתן לדעת אם המילה כפורת בסמיכות או לא, כי 
 פרוכת, משכורת, ועשתורת, אין הבדל צורני בין הנפרד לנסמך :

 שמות כ"ו ל"ה       חּוץ ַלָפֹרֶכתמִׁ 
 ל"ה י"ב שמות     .ְוֵאת, ָפֹרֶכת ַהָמָסְך

 :( עם קמץללא סמיכות ) הינוהציווי לגבי השולחן 

ים טִׁ יָת ֻשְלָחן, ֲעֵצי שִׁ  שמות כ"ה כ"ג     ְוָעׂשִׁ

 :המופיעה במקום אחר  (עם פתח)צורת הסמיכות  לעומת

ְפְרׂשּו ֶּבֶגד ְתֵכֶלת ים, יִׁ  במדבר ד' ז'   ְוַעל ֻשְלַחן ַהָפנִׁ
 : וכן בהמשך הפרשה כל הציווים הינם בלשון נפרד וביידוע

יֹעת ְוֶאת ְשָּכן ַתֲעֶׂשה, ֶעֶׂשר ְירִׁ  כ"ו א'שמות    ַהמִׁ
יָת ֶאת ים ְוָעׂשִׁ ים ֹעְמדִׁ טִׁ ְשָּכן, ֲעֵצי שִׁ ים ַלמִׁ  שמות כ"ו ט"ו .ַהְקָרשִׁ
יָת ֶאת ים  ְוָעׂשִׁ טִׁ ְזֵּבַח, ֲעֵצי שִׁ  שמות כ"ז א'   ַהמִׁ

ְשָּכן  יָת, ֵאת ֲחַצר ַהמִׁ  שמות כ"ז ט'    ְוָעׂשִׁ

ם בלשון סמיכות שציווי   גבי הארון והמנורהלישנה תופעה מיוחדת לסכם, 
ם וגם למעשה בלשון נפרד, ואילו לגבי כל שאר הכלים גם ציווי  עשייתם ו

  בנייתם מתאפיינים בלשון נפרד.



 תבנית המשכן

כפי שאמרנו,  לצורת הסמיכות לארון ולמנורה. ברצוני להציע הסבר חדש
לחן, והשהכפורת, הארון,  עשייתבפרשת תרומה מופיעים הציווים על 

ה פותחת עם הפרשוהמנורה לפני הציווי על בניית המשכן. ליתר דיוק 
 ההתרמה לטובת הבנייה:

ְקחּו ַדֵּבר ֶאל ְׂשָרֵאל, ְויִׁ י ְתרּוָמה ְּבֵני יִׁ   שמות כ"ה א'   לִׁ

. ללא ספק לחן ומנורהוש, כפורת, ארוןבניית בני ישראל על  יםמעושואז מיד 
אנחנו שמה המשמעות של כלים אלה  – ואת עצמ ישאלאדם מישראל 

מדוע יש צורך ? הלא יש ארון ומנורה בכל אוהל? יצירתםמתבקשים לתרום ל
  מנורה חדשה?ויצירת ארון חדש ב

 :עדות לשכן את השכינההעל בניית משכן אוהל בני ישראל רק לאחר שישמעו 

ְקָדש י מִׁ י ְּבתֹוָכם ,ְוָעׂשּו לִׁ  שמות כ"ה ח'     ְוָשַכְנתִׁ

 :ולהיות המקום שבו משה ידבר פנים אל פנים עם הקב"ה 

י ְלָך ָשם, ים ֲאֶשר  ְונֹוַעְדתִׁ ֵּבין ְשֵני ַהְּכֻרבִׁ ְתָך ֵמַעל ַהַּכֹפֶרת מִׁ י אִׁ ַּבְרתִׁ ְודִׁ
 שמות כ"ה כ"ב     ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת

ומנורה, אלא ארון המשכן,  שאינם סתם ארון יבינו את ייחודם של כלים אלה,
ומנורת המשכן. ולכן לפני הציווי על בניית המשכן כלים אלה לעולם בסמיכות 

ארון ההמשכן אפשר לכנותם  בנייתלאחר . ואילו להורות על ייחודם למשכן
 :מנורה הו

ים  ַוַיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת טִׁ  שמות ל"ז א'  ָהָאֹרן, ֲעֵצי שִׁ
 שמות ל"ז י"ז   ַהְמֹנָרה, ָזָהב ָטהֹור  ֶאתַוַיַעׂש 

 למשכן.של הארון והמנורה את ייחודם כבר הבינו בני ישראל כי 

תצוה אנחנו שומעים את הציווי  גם פעם נוספת. בפרשת האותה תבנית מופיע
 משבצות ושרשרות :עשיית להכנת האפוד, ואז על 

ְשְּבֹצת, ָזָהב   יָת מִׁ  י"ד-שמות כ"ח י"ג ּוְשֵתי ַשְרְשֹרת ָזָהב ָטהֹור. ְוָעׂשִׁ

 ות הינן בסמיכות. רושוב משבצות ושרש

חושן המשפט שעדיין לא  משרתות אתהמשבצות והשרשרות יש לשים לב ש
, לולי הסמיכות ניתן היה לחשוב שאלו מוסבר לעילתואר. ובאופן דומה ל

על היותן  ותורלהסמיכות באות המילים במשבצות ושרשרות סתם. לכן 
 החושן. ושרשותמשבצות החושן 



 שולחן המלך

אינו צורך לציין שהשולחן רה לא ראתה התולמה  –שולחן ת השאלנשארת 
נראית לנו שולחן מיוחד למשכן אוהל מועד? התשובה שולחן אלא  םסת

. עבורנו שולחן הינו רהיט , אבל היתה ברורה לבני ישראל במדברמסובכת
אכלו על אז פשוטי העם . םקד פשוט הנמצא בכל בית, אבל לא כך היה בימי

ה מופיעה נאינ "שולחן". המילה ישבו ליד שולחןובני מלכים ורק מלכים , הארץ
 :התנ"ך יתרב על פי רוב שמור לשולחן מלכיםפרשת תרומה, ו בתורה לפני

 שמואל א' כ' כ"ט     .ֻשְלַחן ַהֶמֶלְך ֶאל ָבא ֵּכן ֹלא ַעל

י ַעל יד הּוא ֹאֵכל   ּכִׁ  שמואל ב, ט' י"ג  ֻשְלַחן ַהֶמֶלְך ָתמִׁ
 ז' 'ה 'מלכים א     ְשֹלֹמה ֻשְלַחן ַהֶמֶלְך ַהָקֵרב ֶאל ְוֵאת ָּכל

יָזֶבל  י"ט מלכים א' י"ח      ֹאְכֵלי ֻשְלַחן אִׁ
ְבֶזה הּוא   ה'ֶּבֱאָמְרֶכם ֻשְלַחן   מלאכי א' ז'   נִׁ

לא  ,מתאים למלךנחשב היה שולחן כל בעיני בני ישראל במדבר משום ש
חשיבות בציווי על בניית שולחן ללא ציון ששולחן זה הינו בהיתה פחיתות 
 שולחן גבוה. 

הינה בצורת נפרד  נובפרשת "כפורת"שהמילה  אפשר להבין  לפי אותו הגיון
 .אינה כלי הנמצא אצל כל אחד כפורתהשמשום  ,ולא נסמך

 

להבין  יםעלול וישראל הי בניש םשני כליהיו  לפני בניית המשכןלסיכום, 
תייחסו ה םיוויצהכדי להרחיק את הרעיון ש .מנורההארון וה –בצורה לא נכונה 

סמיכות לציין את ייחודם לשון בות המילים מופיע, לארון ומנורה פשוטים
לאחר שבני ישראל ראו בעיניהם את  .ארון המשכן ומנורת המשכן - למשכן

 .וביידוע סמיכותהללא האלה הכלים  המשכן אפשר היה לנקוב בשמות

 


