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פרק ל"ה
 א .ציווי כל העדה על שמירת

השבת )פסוקי אג( 

ִש ָראֵ ל וַ יּ ֶ
משה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי י ְׂ
"וַ י ּ ְַקהֵ ל ׁ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם) "...פסוק א(
 "ויקהל"  אסף.

משה הקהיל את כל העדה בי"א בתשרי ,למחרת יו הכיפורי,
כאשר ירד מ ההר ע הלוחות השניי.
לפני שהתחיל משה לצוות על מלאכת המשכ הוא ציווה על שמירת
השבת.
שה ְמלָ אכָ ה
שת י ִָמים ּ ֵת ָע ׂ ֶ
ש ֶׁ
" ֵׁ
ש" )פסוק ב(
יעי י ְִהיֶה לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁ
ּובַ ּ ֹיום הַ ּ ְׁש ִב ִ

משה הודיע לע שמלאכת המשכ ,על א! חשיבותה הגדולה ,איננה
דוחה את השבת.
ש ָּבת" )פסוק ג(
רו אֵ ׁשּ ְ ...ב ֹיום הַ ּ ׁ ַ
"לֹא ְתבַ עֲ ּ
 "תבערו"  תדליקו.

התורה מדגישה את איסור הבערת האש ללמדנו שאפילו מלאכה
שהיא לצור" אוכל אסור לעשותה בשבת.
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ב .דברי משה לעם על התרומה

למשכן )פסוקי דכ( 

ִש ָראֵ ל לֵ אמֹר
ֹשה אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי י ְׂ
ֹאמר מ ׁ ֶ
"וַ י ּ ֶ
שר ִצוָ ּ ה ה' לֵ אמֹר) "...פסוק ד(
זֶה הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶ

דברי משה לע נאמרו בשמחה רבה ,אחר שה' קיבל את בקשתו
לסלוח לבני ישראל על חטא העגל ולשכו בתוכ .בכ" גילה משה
לבני ישראל את רצונו של ה' לדור בתוכ ,למרות שחטאו.
חו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּת ּ ָ
רומה לַ ה' ּכֹל נְ ִדיב ִל ּב ֹו) "...פסוק ה(
" ְק ּ
בדברי אלו  "כל נדיב לב"  השמיע משה לבני ישראל את ציווי ה'
שיביאו תרומה ברצו ובשמחה ,מבלי להכריח לעשות כ.
בפסוקי ה'ט' נזכרי הדברי היקרי והמשובחי שנתבקשו בני
ישראל לתרו :זהב וכס! ,תכלת וארגמ ,עורות תחשי ,בשמי
נדירי ,אבני שה ודברי חשובי נוספי .לאחר מכ נאמר:
ש ּו" )פסוק י(
ֹאו וְ יַעֲ ׂ
"וְ כָ ל חֲכַ ם לֵ ב ָּבכֶ ם ָיב ּ

כל מי שמבי בלבו שיכול לעשות דברי אלו יבוא ,א! על פי שלא
למד אומנות זו במצרי.
יש מפרשי שחכ לב הכוונה למי שיש בלבו יראת ה' ורוצה להיות
שות! במלאכה יקרה זו.
"אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ִצוָ ּה ה"
מפסוק זה ועד פסוק י"ט משה מפרט לפני בני ישראל לראשונה את
כל הדברי שציוה ה' לעשות .הוא מתחיל ממבנה המשכ  היריעות
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והקרשי ,ממשי" בכלי המשכ ,עובר לחצר המשכ ומסיי בבגדי
אהר ובניו.
שמחה גדולה היתה בקרב בני ישראל בשעה שהבינו שה' סלח לה על
חטא העגל ושהוא רוצה להשרות שכינתו בתוכ ,כפי שרצה בתחילה
 לפני החטא.
ִש ָראֵ ל ִמ ִּל ְפנֵי ׁ ֶ
או ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי י ְׂ
משה" )פסוק כ(
"וַ י ּ ְֵצ ּ
בני ישראל יצאו מלאי ברצו וחשק לתרו לבניית המשכ.
ביציאת נתנו בני ישראל כבוד למשה ויצאו כשה הולכי אחורנית
ופניה כלפי משה ,שלא להפנות אליו את גב.
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 ג .נדבת לבם הגדולה של בני ישראל

למשכן )פסוקי כאכט( 

או ִל ּב ֹו" )פסוק כא(
שר נְ ׂ ָש ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
ֹאו ָּכל ִא ׁ
"וַ ָי ּב ּ

"נשיאת לב" פירושה רצו חזק מאד הדוח! את האד לעשות מעשה,
ובמקרה זה  להביא תרומה.
שים" )פסוק כב(
ָשים ַעל הַ ָּנ ִׁ
ֹאו הָ אֲ נ ִׁ
"וַ ָי ּב ּ

פירוש המילה "על" שבפסוק הוא ע ,כלומר ההתלהבות היתה רבה
עד שג אנשי וג נשי באו בזריזות אל משה .ע זאת ,התורה
מרמזת שהנשי היו זריזות יותר מהאנשי ,והיו הראשונות לתרו.
כומז ָּכל ְּכ ִלי זָהָ ב"...
יאו חָ ח וָ ֶנזֶם וְ טַ ַּב ַעת וְ ּ ָ
" ּכֹל נְ ִדיב לֵ ב הֵ ִב ּ
 "חח"" ,כומז" – תכשיטי זהב.

מפסוק זה אנו למדי על הרצו העז של הע לתרו ,שהרי הביאו
כלי זהב יקרי ,ובמיוחד הנשי  ה ויתרו על תכשיטיה כדי לפאר
את המשכ.
ילם ְמאָ ָ ּד ִמים
תו ...וְ עֹרֹת אֵ ִ
שר נִ ְמצָ א ִא ּ ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
"וְ כָ ל ִא ׁ
יאו" )פסוק כג(
וְ עֹרֹת ְּתחָ ִׁשים הֵ ִב ּ

על א! שעורות התחשי היו נדירי מאד ויקרי ,לא נמנעו בעליה
מלהביא.
וו" )פסוק כה(
"וְ כָ ל ִא ּ ׁ ָשה חַ ְכ ַמת לֵ ב ְ ּבי ֶָדיהָ טָ ּ

בהתנדבות הנשי לטוויית החוטי היתה מסירות גדולה יותר
מהתרומה .מדוע?
6

מלאכת טוויית החוטי דרשה הקדשת זמ ממוש" .הנשי ,חכמות
הלב ,עזבו את עיסוקיה והתמסרו לטוויית החוטי ,וא! נשי
עשירות שהיו לה משרתות רבות ,התנדבו לעסוק במלאכת הטווייה
בעצמ.
חכמינו מוסיפי שאומנות זו היתה קשה במיוחד ,משו שהטווייה
נעשתה בעוד הצמר מחובר לגו! העזי ,כדי לשמור על איכות הצמר.
יאו אֵ ת אַ ְבנֵי הַ ּ ׁשֹהַ ם
"וְ הַ ְ ּנ ִׂש ִאם הֵ ִב ּ
חשן" )פסוק כז(
פוד וְ לַ ׁ ֶ
וְ אֵ ת אַ ְבנֵי הַ ִּמ ּ ֻל ִאים לָ אֵ ֹ

זכות מיוחדת היתה לנשיאי להביא אבני יקרות אלו אות ישא
אהר על לבו בבואו אל הקודש לזכרו לפני ה'.
מדוע הביאו נשיאי ישראל את תרומת אחרי הע?
אמרו חכמינו ז"ל" :כ" אמרו הנשיאי :יתנדבו ציבור מה
שמתנדבי ,ומה שמחסרי אנו משלימי".
אמנ היו הנשיאי מוכני להביא כל מה שחסר ,א" אנשי
מכובדי כמות היו צריכי להביא ראשוני תרומה למלאכת
הקודש ולא להתמהמה.
הנשיאי עשו תשובה על כ" שלא הזדרזו להיות הראשוני,
וכשהוק המזבח התנדבו ראשוני לחנוכת המשכ.
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 ד .הודעת משה לישראל על בחירת ה' בבצלאל

ואהליאב 

)פסוקי ללה(

בני ישראל עדיי לא ידעו מי הוא האיש שידאג לבניית המשכ וכליו,
ולא ידעו שה' בחר בבצלאל לעשות מלאכה זו.
משה רצה שבחירת ה' בבצלאל תתקבל ברצו אצל בני ישראל ועל כ
הודיע לה על בחירת ה' בו ,על יחוסו הנכבד  שבטו ומשפחתו ,וכ
על החכמה הרבה שמילא ה' אותו.
או ָק ָרא ה'
משה אֶ ל ְ ּבנֵי י ְׂ
ֹאמר ׁ ֶ
"וַ י ּ ֶ
ִש ָראֵ ל ְר ּ
חור ְל ַמ ּטֵ ה י ּ ָ
שם ְ ּבצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
ְ ּב ׁ ֵ
ְהודה" )פסוק ל(
אורי בֶ ן ּ
בצלאל היה נכדו של חור ,שהיה אמי .לב ועמד בחטא העגל מול
הערב רב ,ובא ממשפחתה של מרי הנביאה ,אחות משה רבנו.
רוחַ אֱ לֹ ִקים
"וַ י ְַמ ּ ֵלא א ֹ
ֹתו ּ
ובכָ ל ְמלָ אכָ ה" )פסוק לא(
וב ַד ַעת ּ ְ
בונָה ּ ְ
ְ ּבחָ ְכ ָמה ִ ּב ְת ּ

ה' מילא את בצלאל ברוח של חכמה ותבונה ,וכ" ידע כיצד יש לבנות
את המשכ וכליו ,על א! הקושי הגדול שבעשיית.
ָתן ְ ּב ִל ּב ֹו) "...פסוק לד(
הורֹת נ ַ
ול ֹ
"ְּ

משה א! הודיע לע שבצלאל לא קיבל מה' רק חכמה לש עשיית
הדברי הקשי ביותר ,אלא א! קבל תבונה להורות וללמד את
חכמי הלב האחרי ואת עושי המלאכה.

8

מקורות לפרק ל"ה
פסוק א' :ירידתו של משה בי"א בתשרי  רש"י.
פסוק ב' :הקדמת השבת למלאכת המשכ ,ללמד שאינה דוחה שבת  רש"י.
פסוק ד' :דברי משה בשמחה מפני שה' סלח לה ורוצה לשכו בתוכ  על פי רמב"" :ואמר
לכול עני המשכ ...כיוו שנתרצה לה הקדוש ברו" הוא ונת לו הלוחות שניות,
וכרת עמו ברית חדשה שיל" ה' בקרב ,הנה חזר לקדמות ולאהבת כללות,
ובידוע שתהיה שכינתו בתוכ כעני שציוהו תחילה".
פסוק ה' :רצו ה' שהתרומה תיעשה בנדבה  רש"י )כה ,ב(" :ידבנו לבו  לשו נדבה ,והוא
לשו רצו טוב".
פסוק י' :חכמת לב כוללת יראת ה'  על פי בעל הטורי )כח ,ג('" :חכמי לב אשר'  בגימטריא
'יראת' ,מי שמלא יראת הש".
פסוק י"א :השמחה של בני ישראל בדברי משה  אברבנאל" :והנה ישראל בשומע דברי משה
שמחו כשמחת הקציר".
הזריזות בהבאת התרומה  אברבנאל" :והלכו אל אהליה מבלי איחור ועיכוב
הביאו את תרומת ה' למלאכת המשכ" .אור החיי הק'" :שיצאו כול בזריזות
להביא ,ולא היה בה אחד שנתעכב מחברו".
פסוק כ' :הכבוד שנתנו בני ישראל למשה  העמק דבר" :מלפני משה  לשו זה 'מלפני',
משמעו שהלכו כול לאחוריה ...אבל כא שדבר ע כל עדת בני ישראל נצר"
להודיע שכול נהגו בזה הכבוד והמעלה".
פסוק כ"ב :זריזות של הנשי לפני האנשי  רמב"..." :ופרקו נזמיה )הנשי( וטבעותיה
מיד ובאו תחילה ,והאנשי אשר נמצאו לה הביאו עמה ,כי טע 'על הנשי' 
שה היו ש בראשונה והאנשי נטפלו לה".
שבח של בני ישראל שהביאו דברי יקרי  אור החיי הק'" :וסידר הכתוב
התכשיטי שהביאו להראות חיבת הקודש מכל יקר ראתה עינ".
פסוק כ"ג :שבח של בני ישראל שהביאו דברי נדירי  אור החיי הק' ש" :דברי
שאינ בנמצאי זולת אצלו ,יגדל בעיניו יותר משיעור שווי ...כי היו במדבר ואי
ש בנמצא תכלת וארגמ."...
פסוק כ"ה :הנשי העשירות טוו בעצמ  העמק דבר" :שג נשי עשירות אשר לה משרתות
לטויה ,טוו בידיה לזכות במצוה ויביאו מטוה".
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החכמה המיוחדת שבטוויית חוטי העזי  רש"י..." :היא היתה אומנות יתירה,
שמעל גבי העזי טווי אות".
פסוק כ"ז :התעצלות של הנשיאי ותשובת  רש"י.
פסוק כ"ט :הבאת התרומה לש ה'  אברבנאל" :להגיד שכול עשו נדבה ההיא לשמה 
לעבוד הש ולקיי מצוותיו ,לא לתכלית הוראה וגסות הרוח ...כול בלי ספק
הביאו בני ישראל נדבה לה' ...לש ה' ולא לתכלית אחר".
פסוק ל' :בני ישראל לא ידעו מי יעשה את המשכ  מדרש תנחומא )ויקהל ג(" :כשירד משה,
אמר לה לישראל :כ" אמר לי הקב"ה לעשות לו משכ ...אמרו לו :ומי יעשה כל
זאת".
ההודעה לישראל על בחירתו של בצלאל כדי שיקבלוהו ברצו  ברכות נה ע"א" :אי
מעמידי פרנס על הצבור אלא מדעת".
פסוק ל"ד :הכשרו המיוחד של בצלאל להורות  אב עזרא" :כי יש חכמי רבי שה קשי
להורות אחרי".
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פרק ל"ו
 א .איסוף

התרומות )פסוקי אז( 

רומה...
משה אֵ ת ָּכל הַ ְּת ּ ָ
חו ִמ ִּל ְפנֵי ׁ ֶ
"וַ י ּ ְִק ּ
עוד נְ ָדבָ ה ַּב ּב ֶֹקר ַּב ּב ֶֹקר" )פסוק ג(
יאו אֵ לָ יו ֹ
וְ הֵ ם הֵ ִב ּ

מדוע כפלה התורה את המילה "בבקר" ואמרה "בבקר בבקר"?
התורה מלמדתנו שבני ישראל התלהבו מאד להביא תרומה ומיד
משהאיר היו מיהרו להביא את נדבת.
משה ּ ֵלאמֹר
רו אֶ ל ׁ ֶ
ֹאו ָּכל הַ חֲכָ ִמים ...וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
"וַ ָי ּב ּ
ַמ ְר ִ ּבים הָ ָעם ְלהָ ִביא) "...פסוקי דה(

נשיאת הלב ונדבת הרוח של בני ישראל היתה כה גדולה עד שה
הביאו הרבה יותר ממה שהיה צרי" ,ומשה נצר" להעביר קול במחנה
שבני ישראל לא יביאו עוד תורמה.
בשעה זו ראו כול את גודל נדבת ליב של בני ישראל ורצונ לעשות
את דבר ה'.
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 ב .פתיחה לעשיית

המשכן 

חכמי הלב עשו את המשכ כולו  את המבנה ,את הכלי ואת כל
חלקיה  בדיוק כפי שציוה ה' את משה ,כפי שנאמר בפרשה הבאה:
"ככל אשר צוה ה' את משה כ עשו בני ישראל את כל העבודה" )לט,
מב(.
חכמי הלב ידעו שבמשכ ה' עתידה השכינה לשרות ,ועל כ היו מלאי
חרדת קודש בשעה שעסקו בהכנת כל חלק וחלק במבנה המשכ.
יראת ה' זו שמלאה את לב ,הביאה אות לעשות את המלאכה
מתו" אחריות רבה ,וה נהגו בזהירות רבה כדי שהכל יצא מתוק,
מדוייק ויפה.
חכמי הלב א! התפללו לה' במש" כל עבודת שית לה שכל טוב
לדעת לעשות את כל המלאכה בצורה הנכונה ביותר.
לצד היראה של חכמי הלב היתה לה כמוב ג שמחה גדולה בבניית
בית ה'.
כאשר היו בעלי המלאכה משמיעי קול בעבודה ,למשל כאשר דפקו
בפטישי ,הדבר גר לבני ישראל התלהבות גדולה ורצו לתרו עוד
לבניית המשכ.
חכמי הלב עשו קוד את המשכ עצמו  מבנהו ,יריעותיו וקרשיו 
ורק אחר כ" את הכלי שהיו בתו" המשכ.
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 ג .עשיית יריעות

המשכן )פסוקי ידיט( 

ֹשי הַ ְּמלָ אכָ ה אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ָּכן
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו כָ ל חֲכַ ם לֵ ב ְ ּבע ׂ ֵ
שה א ָֹתם" )פסוק ח(
חשב ָע ׂ ָ
שה ׁ ֵ
שר י ְִריעֹת ַמעֲ ׂ ֵ
ֶע ׂ ֶ

אריגת היריעות מעשה חושב היתה מורכבת במיוחד ,מפני שהיו בה
ציורי שוני משני הצדדי ,ולכ דרשה דיוק וריכוז גדול.
ש ִרים ָּבאַ ּ ָמה) "...פסוק ט(
מנֶה וְ ֶע ְׂ
יעה הָ אַ חַ ת ְׁש ֹ
"א ֶֹר ְך הַ י ְִר ָ

ג לדברי היותר פשוטי ,כמו אריגת יריעות של עשרי ושמונה
אמה ,נדרש מאמ .ודיוק רב.
למרות המאמ ,.עושי המלאכה עשו הכל בשמחה וברצו.
ש ּ ָכן) "...פסוק יד(
"וַ י ּ ַַע ׂש י ְִריעֹת ִעזִ ּים ְלאֹהֶ ל ַעל הַ ִּמ ְׁ

יריעות העזי היו קשות יותר לאריגה ,מפני ששערות העזי קשות
יותר ואינ נוחות לעבודה.
לכיסוי המשכ נדרשו אחת עשרה יריעות עזי וה היו ארוכות יותר
בשתי אמות מיריעות התכלת .יריעות אלו היו פחות מהודרות
מיריעות התכלת.
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 ד .עשיית הקרשים ,האדנים

והבריחים )פסוקי כלד( 

ש ּ ָכן) "...פסוק כ(
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁשים לַ ִּמ ְׁ

חכמינו ז"ל לימדונו במדרש שקרשי אלו הוכנו מעצי שיטי שנטע
יעקב כשירד למצרי .עצי אלו נטע יעקב במיוחד עבור קרשי
המשכ וציוה את בניו לקחת בשעה שיצאו ממצרי.
ש) "...פסוק כא(
שר אַ ּמֹת א ֶֹר ְך הַ ָּק ֶר ׁ
" ֶע ׂ ֶ

חכמי הלב היו צריכי לדייק בעשיית כל קרש ,שאור" כל הקרשי
יהיה שווה ,כדי שהקרשי יהיו מחוברי מלמטה בלי שו רווח ,כפי
שנאמר בהמש" )פסוק כט(" :והיו תואמ מלמטה".
בנוס! ,מלאכת עשיית הקרשי לא היתה קלה ,מפני שהקרשי היו
ארוכי ורחבי.
למרות הקושי ,חכמי הלב עשו  48קרשי )כמפורט בפסוקי כאל(:
 20בצד תימנה )דרו( 20 ,בצד צפו ו 8בירכתיי בצד י )מערב(.
שים" )פסוק כז(
ולי ְַר ְּכ ֵתי הַ ִּמ ְׁש ָּכן י ּ ָָמה ָע ׂ ָשה ִׁש ּ ׁ ָשה ְק ָר ִׁ
"ְּ

בהכנת קרשי אלו כיוונו חכמי הלב לעשיית בשביל המקו
המקודש ביותר במשכ ,הוא קודש הקדשי ,בו היה ארו העדות.
ֹאש ֹו
יו ַת ִּמים אֶ ל ר ׁ
יו ֹ
תואֲ ִמם ִמ ְּל ַמ ּטָ ה וְ י ְַח ָ ּדו י ְִה ּ
"וְ הָ ּ
אֶ ל הַ ּטַ ַּב ַעת הָ אֶ חָ ת) "...פסוק כט(
 "תואמם"" ,תמים"  מכוונים ,מתאימים ומחוברים.

פסוק זה מלמד על כל הקרשי  שבראש כול עשו טבעות .בעזרת
טבעות אלו חיברו כל שני קרשי אחד לשני.
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הקרשי במשכ היו מחוברי היטב מלמטה ומלמעלה ,כדי שהמשכ
יעמוד יציב ואית.
שה) "...פסוק לא(
"וַ י ּ ַַע ׂש ְ ּב ִריחֵ י עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ח ֲִמ ּ ׁ ָ

למרות כל החיבורי בי הקרשי שעשו חכמי הלב ,כפי שנאמר
בפסוקי הקודמי ,עשו חכמי הלב ג בריחי ,להעמיד את משכ
ה' בצורה היציבה ביותר ,כיאה למקו בו ישרה ה' את שכינתו.
תו ְך הַ ְ ּק ָר ִׁשים
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ְ ּב ִריחַ הַ ִּתיכֹן ִל ְברֹחַ ְ ּב ֹ
ִמן הַ ָּקצֶ ה אֶ ל הַ ָּקצֶ ה" )פסוק לג(

כאשר סיימו עושי המלאכה להכניס את הבריח לדופ הראשונה ראו
נס ופלא  הבריח התכופ! מעצמו ונכנס בחורי שהיו מוכני עבורו
בשאר הדפנות ,מבלי שישבר.
שים ִצ ּפָ ה זָהָ ב) "...פסוק לד(
"וְ אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁ

כדי לצפות את הקרשי בזהב היו צריכי חכמי הלב לרדד )למעו"(
את הזהב ולהכי ממנו פסי דקי באור" עשר אמות .במלאכה זו
כיוונו החכמי להדר ולפאר את משכ ה'.
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ה .עשיית הפרוכת ,המסך

ועמודיהם )פסוקי להלח( 

תולַ ַעת ׁ ָשנִ י
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ּפָ רֹכֶ ת ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגָּ ָמן וְ ֹ
חשב) "...פסוק לה(
שה ׁ ֵ
ש ׁש ָמ ְׁשזָר ַמעֲ ׂ ֵ
וְ ׁ ֵ

מי שעשה את הפרוכת ידע את חשיבותה ,שנועדה להבדיל בי הקודש
לקודש הקדשי.
ש ָמ ָס ְך ְלפֶ ַתח הָ אֹהֶ ל) "...פסוק לז(
"וַ י ּ ַַע ׂ

עשיית המס" היתה סיו שלב מרכזי במלאכת המשכ  גמר עשיית
מבנה המשכ.
אשיהֶ ם וַ ח ׁ ֻ
מודיו ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ...וְ ִצ ּפָ ה ָר ׁ ֵ
"וְ אֶ ת ַע ּ ּ ָ
ֲש ֵקיהֶ ם זָהָ ב) "...פסוק לח(
עמודי המס" היו שוני מכל עמודי המשכ והחצר ,בכ" שהיו לה
חישוקי מזהב לנוי ויופי ,וכ ראשיה היו מצופי זהב.
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מקורות פרק ל"ו
פסוק א' :השתתפות של בצלאל ואהליאב במלאכה  אב עזרא.
פסוק ב' :ה' נת חכמה לחכמי – מדרש תנחומא )ויקהל ב(" :שאי הקב"ה ממלא חכמה אלא
למי שיש בו כבר".
הרצו העז של החכמי  אלשי" הק'" :כי אשר היתה חכמה בלבו ...היה מתעורר
שלבו היה נושאו את גופו קל כנשר להתקרב אל המלאכה".
פסוק ג' :בני ישראל רצו להביא תרומה ג בשאר הימי  על פי אור החיי הק'.
פסוק ח' :יראת השמי של חכמי הלב  על פי בעל הטורי שהזכרנו בפסוק י'.
כוונת חכמי הלב בעשיית היריעות וכלי המשכ  על פי המלבי" )כח ,גד(" :כי ה
יבינו על מה ירמזו הבגדי האלה ויעשו בכוונה שתחול עליה הקדושה המיוחסת
אליה".
פתיחה לעשיית המשכן:

עשיית כל פרטי המשכ כפי שציוה ה'  כ" עולה מהפסוקי ,וכ" ביטא זאת רבי
אברה סבע ,בעל צרור המור" :להורות ולהודיע שעשו כל הכלי כל אחד כתבניתו
וכשלימותו ,כפי מה שאמר למשה בסיני בלי תוספת ומגרעת".
תפילת של חכמי הלב  מאור ושמש )סו! פרשת ויקהל(" :ומפני זה היתה כל
עבודת וכל עשיית בעבודת ה' לבקש מלפניו ית' שהוא ית לה מדע והשכל לדעת
לעשות את כל אשר ציוה ה'".
השפעת עבודת החכמי על בני ישראל  מאור ושמש" :שכשאלו היו עסוקי
בעבודה והיו מקישי במקבות ובכלי מלאכת ,היה נכנס תבערת יקוד אהבה ונדבה
בלב ע בני ישראל להביא עוד יותר ויותר."...
פסוק כ' :קרשי המשכ היו מהעצי שנטע יעקב  רש"י )כה ,טו(.
פסוקים כ"טל"א :בניית המשכ בצורה יציבה ואיתנה  על פי רלב"ג בפרשת תרומה:
"שמצוה מ המובחר לחזק את הבני ולרומ אותו ...ולזה נחוייב לכבדו מהוננו
ושהוא יהיה בתכלית הגדולה והכבוד ,ולזה נעשה זה המקדש ביופי ונוי וטוב
התיקו".
פסוק ל"ג :הנס בבריח התיכו  ילקוט שמעוני )רמז כו(" :והבריח התיכו בתו" הקרשי 
בנס היה עומד".
פסוק ל"ה :עשיית הפרוכת תו ידיעת חשיבותה  על פי המלבי" הנזכר לעיל )פסוק ח(.
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פרק ל"ז
 א .עשיית ארון העדות ,הכפורת

והכרובים )פסוקי אט( 

"וַ י ּ ַַע ׂש ְ ּבצַ ְלאֵ ל אֶ ת הָ אָ רֹן עֲ צֵ י ִׁ
ש ִּטים) "...פסוק א(
מדוע נזכר שמו של בצלאל דווקא בעשיית הארו?
הארו היה הכלי הקדוש ביותר במשכ ובו היו לוחות הברית ,ומפני
חשיבותו המיוחדת של הארו ,בצלאל עצמו עשהו .ודווקא בצלאל
בנה את ארו העדות ,מפני גדולתו ויראת ה' המיוחדת שבו.
בצלאל דאג לכ" שמידות הארו ,הזר ,הטבעות והבדי  הכל יעשה
בדיוק כפי שציווהו משה.
שנֵי ְכ ֻר ִבים זָהָ ב) "...פסוקי וז(
הור ...וַ י ּ ַַע ׂש ְׁ
"וַ י ּ ַַע ׂש ַּכ ּפ ֶֹרת זָהָ ב טָ ֹ

בעשיית הכפורת והכרובי כיוו בצלאל להכי מקו מיוחד ממנו
ידבר ה' אל משה ויצווה אותו את אשר יאמר לבני ישראל.
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 ב .עשיית

השולחן )פסוקי יטז( 

ש ִּטים) "...פסוק י(
ש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִׁ
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ּ ׁ ֻ

עשיית השולח היתה מורכבת בגלל החלקי הרבי שהיו בו ,חלקי
גדולי וקטני :רגלי ,מסגרת ,זר ,קערות ,מנקיות )עמודי(
וקשוות )קני שעליה הניחו את הקערות(.
למרות מבנהו המורכב ,עשו חכמי הלב את השולח בצורה מדוייקת,
ובזמ בנייתו כיוונו שעל שולח זה יערכו הכהני לח לפני ה'.
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 ג .עשיית

המנורה )פסוקי יזכד( 

שה אֶ ת הַ ְּמנ ָֹרה) "...פסוק יז(
הור ִמ ְק ׁ ָשה ָע ׂ ָ
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ְּמנ ָֹרה זָהָ ב ָט ֹ
 "מקשה"  מלשון הקשה בפטיש.

עשיית המנורה היתה מהדברי הקשי והמסובכי ביותר במשכ,
ומספר סיבות גרמו לכ":
א( המנורה היתה עשויה מזהב בלבד בלי שו ע ,.ועבודה בזהב
קשה הרבה יותר מעבודה בע..
ב( המנורה היתה עשויה מגוש אחד של זהב ,ולא הורכבה מחלקי
שוני .האומני הקישו על הזהב וממנו בנו ופיתחו את כל
המנורה.
ג( את המנורה עיטרו גביעי ,כפתורי ופרחי ,שהכנת דרשה
עדינות ,סבלנות וחכמה רבה.
על א! הקשיי הצליחו חכמי הלב לעשות את המנורה בדיוק כפי
שציוה ה' ,מכח החכמה ,הדעת והתבונה שה' מילא אות.
חכמי הלב השקיעו מאמ .רב בבניית המנורה שתאיר לפני ה' לכבוד
ולתפארת ,והקדוש ברו" הוא סייע ביד להצליח להשלימה כראוי,
לכל חלקיה.
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 ד .עשיית מזבח הקטורת ,שמן המשחה

והקטורת )פס' כהכט( 

יו
נּו הָ ּ
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת ִמזְ ַּבח הַ ְ ּקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִׁש ִּטיםִ ...מ ּ ֶמ ּ

ֹתיו" )פסוק כה(
ַק ְרנ ָ

עושי מזבח הקטורת תכננו את עשיית לוחות הע .באופ שיספיקו ג
לקרנות המזבח ,שג ה היו חלק בלתי נפרד מהמזבח.
ש ֶמן הַ ִּמ ְׁשחָ ה ק ֶֹד ׁש
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת ׁ ֶ
הור) "...פסוק כט(
וְ אֶ ת ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ִּמים טָ ֹ

חכמי הלב שהכינו את הקטרת כוונו שיקטירו אותה על מזבח הזהב
והיא תנעי בריחה המעולה את המשכ.

מקורות לפרק ל"ז
פסוק א' :עשיית הארו בידי בצלאל מחמת קדושת הארו  מדרש תנחומא" :אי אתה מוצא
באחד מכל כלי המשכ שעשה ש בצלאל כלו אלא בארו ...ולמה פירש בארו
מלאכתו בלבד ועשאו בידו? בשביל שש צילו של הקב"ה."...
עשיית הארו בידי בצלאל מחמת גדולת בצלאל ויראת ה' שבו  ספורנו )וראה ג
בבעל הטורי(.
פסוק ו' :עשיית הכפורת והכרובי בכוונה  על פי מדרש תנחומא על פסוק א' .וראה מלבי"
)כח ,גד(.
פסוק י"ז :חכמי הלב השקיעו מאמ רב בבניית המנורה וה' סייע לה להצליח להשלימה
כראוי  על פי המהר"ל בגור אריה על התורה )תחילת פרשת בהעלות"(.
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פרק ל"ח
 א .עשיית מזבח

העולה )פסוקי אז( 

"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה עֲ צֵ י ִׁש ִּטים חָ ֵמ ׁש אַ ּ ֹ
מות ָא ְר ּכ ֹו) "...פסוק א(
עשיית מזבח העולה היתה מורכבת ,משו מידותיו הגדולות :אורכו
היה חמש אמות )פי חמשה ממזבח הקטורת( ,רוחבו חמש אמות
וקומתו שלוש אמות )פי שלושה ממזבח הקטורת(.
מזבח זה היה הרבה יותר כבד ממזבח הזהב ,ובגלל מידותיו ג
עבודת הציפוי שלו היתה מורכבת יותר.
יתרה מזאת  למזבח זה נוספו חלקי רבי שלא היו במזבח הזהב:
כרכוב ,רשת ,סירות ,יעי ,מזרקות ,מזלגות ומחתות.
חכמי הלב עשו את מזבח הנחושת בחריצות ובמסירות ,שכ ה ידעו
שמזבח זה עתיד לכפר על ישראל ,ושבני ישראל עתידי להקריב עליו
קרבנות ולשוב בתשובה שלמה על חטאיה.
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 ב .עשיית הכיור

)פסוק ח( 

חשת" )פסוק ח(
"וַ י ּ ַַע ׂש אֵ ת הַ ִּכ ּ ֹיור נְ ׁ ֶ

תפקיד הכיור היה להכשיר את הכהני לעבודה .עושי הכיור ידעו
שבלא התקדשות במי הכיור לא יוכלו הכהני לעשות שו עבודה 
לא להדליק נרות במנורה ,לא לערו" לח על השולח ,לא להקטיר
קטורת על מזבח הקטורת ולא להקריב קרבנות על מזבח העולה,
וכיוונו בעשייתו לש הכשרת הכהני לעבודת.
מו ֵעד"
או ּפֶ ַתח אֹהֶ ל ֹ
" ְ ּב ַמ ְראֹת הַ ּצ ְֹבאֹת אֲ ׁ ֶשר צָ ְב ּ
 "צבאות"" ,צבאו"  התאספו.

הנשי ה שצבאו על פתח אוהל מועד ,כדי להביא את תכשיטיה
לעשיית הכיור.
חכמינו ראו בפסוק זה שבח גדול של הנשי .מהו?
השבח הוא שהנשי הביאו דבר היקר לה מאד  מראות מנחושת
משובחת ויפה ,שבה היו רגילות להתקשט.
הנשי בנדבת לב ויתרו על מראות אלו והביאו מרצונ למשכ.
הנשי כל כ" שמחו בנתינה זו עד שנאספו בקבוצות גדולות ובאו אל
עושי המלאכה לתת את מראותיה ,כדי שבה יעשה הכיור
ובאמצעות יתקדשו הכהני ויוכלו לעבוד במשכ.
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 ג .עשיית החצר

והקלעים )פסוקי טכ( 

ש ׁש ָמ ְׁשזָר ֵמאָ ה ָּבאַ ּ ָמה...
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הֶ חָ צֵ רַ ...ק ְל ֵעי הֶ חָ צֵ ר ׁ ֵ
פון ֵמאָ ה בָ אַ ּ ָמה ...וְ ִל ְפ ַאת יָם ְקלָ ִעים ֲח ִמ ּ ִׁשים ָּבאַ ּ ָמה...
וְ ִל ְפ ַאת צָ ֹ
שים אַ ּ ָמה" )פסוקי טיג(
וְ ִל ְפ ַאת ֵק ְד ָמה ִמזְ ָרחָ ה ח ֲִמ ּ ִׁ

את הקלעי הכינו מחוטי שש )פשת( שטוו וששזרו.
למלאכה זו היתה דרושה סבלנות רבה .מדובר היה בטווייה של
החוטי וקליעת לרשתות גדולות מאד  מאה אמה אור" וחמשי
אמה רוחב.
עושי מלאכה זו ידעו שקלעי אלו יהיו לכבוד ולמחיצה בי המשכ
למחנה ,וג יגנו על המשכ מרוחות המדבר ובזכות יעמוד המשכ
יציב ואית וג יהיה נקי מאבק וחול.

מקורות לפרק ל"ח
פסוק ח' :שבח של הנשי שהביאו דבר יקר וחביב עליה  רש"י" :בנות ישראל היו ביד
מראות שרואות בה כשה מתקשטת וא! אות לא עכבו מלהביא לנדבת המשכ".
רמב"" :והיה נחושת המראות נחשת קלל וממורט )חלק( ויפה מאד".
שמחת הנשי בנדבת המראות  רמב"" :וה קבלו כ עליה בשמחה".
התאספות בקבוצות  רמב"" :והנשי בראות כ נאספות ובאות צבאות צבאות
לתת כול מראותיה להעשות בה כל הכיור וכנו".
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המשך פרק ל"ח
 סיכום נדבות בני

ישראל )פסוקי כאלא( 

קודי הַ ִּמ ְׁש ָּכן ִמ ְׁש ַּכן הָ ֵע ֻדת
""אֵ ּ ֶלה ְפ ּ ֵ
ֹשה) "...פסוק כא(
שר ּפֻ ַּקד ַעל ּ ִפי מ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
 "פקודי"  מנין ,מספר.

מדוע נקרא המשכ "משכ העדות"?
על לוחות העדות שהיו בארו היו כתובי עשרת הדברות ,וה היו
הדבר החשוב ביותר במשכ .משו כ" נקרא המשכ על שמ.
חכמינו הוסיפו ואמרו שהמשכ נקרא "משכ העדות" מפני שהוא
עדות לבני ישראל שהקדוש ברו" הוא סלח לה על חטא העגל,
ולמרות שחטאו ה' שוכ בתוכ.
בפסוקי כ"דכ"ט התורה עושה חשבו של כמות הזהב ,הכס!
והנחושת שהתנדבו בני ישראל למשכ.
בפסוקי מופיע מני ככרות הזהב ,הכס! והנחושת שהתנדבו בני
ישראל .סכו ככרות הזהב היה עשרי ותשע ,ושבע מאות ושלושי
שקלי ,סכו ככרות הכס היה מאה ,ושבע מאות חמישי ושבעה
שקלי וסכו ככרות הנחושת היה שבעי ,ואלפיי וארבע מאות
שקלי .בכל ככר יש שלושת אלפי שקלי ,ויוצא שבני ישראל
התנדבו מאות אלפי שקלי זהב ,כס! ונחושת.
כמות גדולה זו מלמדת על צדקות הגדולה של בני ישראל ,שנידבו
למשכ ברוחב לב ,בשמחה גדולה וברצו טוב.
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מקורות לסוף פרק ל"ח
פסוק כ"א :המשכ נקרא "משכ העדות" בגלל שש היו לוחות העדות  אב עזרא" :ופירש
למה נקרא 'משכ' )העדות( ,בעבור הארו שש לוחות העדות".
המשכ נקרא משכ העדות לעדות שה' סלח לבניו על חטא העגל  רש"י" :עדות
לישראל שויתר לה הקב"ה על מעשה העגל שהרי השרה שכינתו ביניה".
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פרק ל"ט
 פתיחה לעשיית בגדי

הכהונה 

כמו שחכמי הלב עשו את המשכ וכליו בדיוק כפי שציוה ה' ,כפי
שמדגישה התורה פעמי רבות ,כ" עשו חכמי הלב ג את בגדי אהר
בדיוק לפי ציווי ה'.
חכמי הלב ידעו שבגדי אלו ה בגדי קודש ,שנועדו לאהר ולבניו
לשרת לפני ה' ,ולכ עשו אות באחריות רבה וברצינות ,ומצד שני א!
היו מלאי שמחה על זכות להכי בגדי קודש אלו.
חכמי הלב נזהרו שכל עשיית תצא מתוקנת ומדויקת וברוב פאר
והדר .ה א! התפללו בעבודת שה' ית לה שכל טוב לדעת לעשות
את הכל בצורה הטובה ביותר.
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 א .עשיית בגדי

אהרן )פסוקי אלא( 

עשיית האפוד )פסוקי אז(:
"וַ ַי ּ ַע ׂש אֶ ת הָ אֵ פֹד זָהָ ב ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגָּ ָמן
ש ׁש ָמ ְׁשזָר" )פסוק ב(
תולַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
וְ ֹ
האפוד נעשה מחוטי בצבעי שוני ליופי ולתפארת ,משו שבבגד
זה עתיד אהר הכה לשרת לפני ה'.
עו אֶ ת ּפַ חֵ י הַ זָּהָ ב וְ ִקצֵ ּ ץ ּ ְפ ִת ִ
ילם) "...פסוק ג(
"וַ י ְַר ְ ּק ּ
 "וירקעו"  מעכו.

התורה סיפרה כיצד הכינו את חוטי הזהב ,מפני שבהכנת היה פלא
גדול  עשיית חוטי דקי מזהב שהוא גס ועבה ,דבר שלא נשמע
כמותו מעול.
הו) "...פסוק ה(
הוא ְּכ ַמעֲ ׂ ֵ
תו אֲ ׁ ֶ
שב אֲ פֻ ָ ּד ֹ
"וְ חֵ ׁ ֶ
ש ּ
שר ָעלָ יוִ ,מ ּ ֶמנ ּּו ּ
החשב היה החגורה של האפוד .הוא נארג יחד ע האפוד ולא בנפרד.
ֹשה"
שר ִצוָ ּה ה' אֶ ת מ ׁ ֶ
" ַּכאֲ ׁ ֶ
משפט זה חוזר בסו! עשיית כל בגד ובגד ,ללמדנו עד כמה גדולה
היתה יראת ה' של חכמי הלב ,שעשו הכל כאשר ציוה ה' את משה.
חכמי הלב ג התכוונו בשעת עשיית הבגדי שייעשו אות לש
המצוה ,וא! אמרו בפיה" :הרי אנו עושי דבר זה כאשר ציוה ה'
את משה".
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"וַ י ַּעֲ ׂש ּו אֶ ת אַ ְבנֵי הַ ּ ׁשֹהַ ם מֻ ַס ּבֹת ִמ ְׁש ְ ּבצֹת זָהָ ב
ִש ָראֵ ל" )פסוק ו(
מות ְ ּבנֵי י ְׂ
חו ָתם ַעל ְׁש ֹ
תוחֵ י ֹ
ְמפֻ ּ ָתחֹת ּ ִפ ּ ּ
 "פתוחי חותם"  חקוקים.

מלאכה זו היתה קשה בגלל הדיוק שנדרש בעשיית המשבצות לפי
גודל האבני ובגלל שאבני שה ה חזקות מאד וחקיקה בה קשה.
בעת החקיקה של שמות בני ישראל על שתי אבני השה היקרות
למדו חכמי הלב עד כמה גדולה החיבה של ה' לבני ישראל.
ָשם א ָֹתם ַעל ִּכ ְתפֹת הָ אֵ פֹד
"וַ י ּ ׂ ֶ
ִש ָראֵ ל) "...פסוק ז(
רון ִל ְבנֵי י ְׂ
אַ ְבנֵי זִ ָּכ ֹ
כאשר שמו חכמי הלב את אבני השה על כתפות האפוד ,ה
התכוונו שעל יד יזכיר הכה הגדול את שמות בני ישראל לפני ה'
לטובה.
עשיית החושן )פסוקי חכא(:
ֹשב) "...פסוק ח(
שה ח ׁ ֵ
ֹשן ַמעֲ ׂ ֵ
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת הַ ח ׁ ֶ
כמו בפרוכת וביריעות בה השקיעו חכמי הלב מחשבה ומאמ.
בעשיית ציורי שוני משני הצדדי ,כ" ג בחוש השקיעו חכמי
הלב בעשייתו מעשה חושב  ציורי שוני משני צידי החוש.
טורי אָ בֶ ן) "...פסוק י(
בו ַא ְר ָּב ָעה ּ ֵ
או ֹ
"וַ י ְַמ ְל ּ
בכל טור שמו האומני שלוש אבני יקרות ,ובס" הכל שתיי עשרה
אבני.
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ִש ָראֵ ל הֵ ּנָה ְׁש ּ ֵתים ֶע ְׂש ֵרה ַעל ְׁשמ ָֹתם
"וְ הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ְׁשמֹת ְ ּבנֵי י ְׂ
מו) "...פסוק יד(
יש ַעל ְׁש ֹ
תוחֵ י ח ָֹתם ִא ׁ
ּ ִפ ּ ּ
בעת חקיקת שמות השבטי על כל אב בנפרד למדו חכמי הלב עד
כמה גדולה אהבתו של הקדוש ברו" הוא לכל שבט ושבט.
שה עֲ בֹת) "...פסוק טו(
ֹשן ׁ ַש ְר ְׁשרֹת גַּ ְבלֻ ת ַמעֲ ׂ ֵ
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו ַעל הַ ח ׁ ֶ
ֹשן ִמ ּטַ ְ ּבע ָֹתיו אֶ ל טַ ְ ּבעֹת הָ אֵ פֹד ִ ּב ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת
סו אֶ ת הַ ח ׁ ֶ
"וַ י ּ ְִר ְּכ ּ
ֹשן ֵמ ַעל הָ אֵ פֹד
שב הָ אֵ פֹד וְ לֹא ִיזַּח הַ ח ׁ ֶ
ִל ְהיֹת ַעל חֵ ׁ ֶ
ֹשה" )פסוק כא(
שר ִצוָ ּה ה' אֶ ת מ ׁ ֶ
ַּכאֲ ׁ ֶ
 "יזח"  יזוז.

כפי שלמדנו בפרשת תרומה ,האומני חיברו את החוש אל האפוד
בשני חיבורי:
האחד  מלמעלה :משני צדי החוש למעלה היו שתי טבעות זהב,
שהושחלו בה שתי שרשראות זהב .הקצוות של השרשראות חוזקו
על ידי טבעת אל כתפות האפוד.
השני  מלמטה :משני צדי החוש למטה ,היו שתי טבעות .בטבעות
אלו הושחל פתיל תכלת ,שחיבר אות ע טבעות האפוד שמאחור.
חכמי הלב היו יראי ה' וחיברו את החוש היטב אל האפוד ,מלמעלה
ומלמטה ,בדיוק כפי שציוה ה' ,כדי שהחוש לא יזוז או יתנדנד.
במש" עבודת כיוונו החכמי ,שהחוש ושמות בני ישראל יהיו
קבועי על לבו של אהר ולא יזוזו מש ,כדי שיזכיר תמיד לפני ה'
לטובה.
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האורי והתומי  קל! עליו נכתב ש ה' המפורש שדרכו היה הכה
הגדול שואל את שאלותיו לפני ה'  שהונחו בתו" כפלי החוש היו
סוד שנת ה' למשה והוא לבדו עשא בקדושה ,ושו אומ לא
השתת! בכתיבת .לכ ה אינ נזכרי בפסוקי אלו.
עשיית המעיל )פסוקי כבכו(:
שה א ֵֹרג ְּכ ִליל ְּתכֵ לֶ ת" )פסוק כב(
"וַ י ּ ַַע ׂש אֶ ת ְמ ִעיל הָ אֵ פֹד ַמעֲ ׂ ֵ
האומני ארגו את המעיל מחוטי תכלת בלבד .צבע התכלת היה
דומה לשמי ולי.
כו ְּכ ִפי ַת ְח ָרא
תו ֹ
ופי הַ ְּמ ִעיל ְ ּב ֹ
"ִּ
ׂ ָשפָ ה ְל ִפיו ָס ִביב לֹא י ִָּק ֵר ַע" )פסוק כג(
כיו שהכה הגדול מוזהר ללבוש את המעיל בלי לקרוע את פתח
הצוואר שלו ,נזהרו האומני לארוג את פתח הצוואר כראוי באופ
שיהיה מספיק חזק ולא יקרע.
הורּ ...פַ עֲ מֹן וְ ִר ּמֹן ּפַ עֲ מֹן וְ ִר ּמֹן
מנֵי זָהָ ב טָ ֹ
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו פַ עֲ ֹ
ַעל ׁש ּולֵ י הַ ְּמ ִעיל ָס ִביב ְל ׁ ָש ֵרת) "...פסוקי כהכו(
הפעמוני שימשו מעי בקשת רשות לפני כניסת הכה הגדול אל
הקודש.
שאר הבגדים )פסוקי כזכט(:
)כתונת ,מצנפת ,מכנסיי ואבנט  בגדי כה הדיוט(
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ש ׁש וְ אֶ ת ּפַ אֲ ֵרי
ש ׁש ...וְ אֵ ת הַ ִּמ ְצנֶפֶ ת ׁ ֵ
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו אֶ ת הַ ָּכ ְתנֹת ׁ ֵ
ש ׁש ָמ ְׁשזָר" )פסוקי כזכח(
ש ׁש וְ אֶ ת ִמ ְכנְ ֵסי הַ ָּבד ׁ ֵ
הַ ִּמגְ ָּבעֹת ׁ ֵ
בפסוק זה מוזכרי שלושה בגדי  כתונת ,מצנפת )מגבעת(
ומכנסיי .את שלושת הבגדי הללו טוו מחוטי שש )פשת( לב.
למרות שלא היו בבגדי אלו חוטי זהב ,תכלת וארגמ ,הקפידו עושי
המלאכה לעשות נאי.
ש ׁש ָמ ְׁשזָר
"וְ אֶ ת הָ אַ ְבנֵט ׁ ֵ
תולַ ַעת ׁ ָשנִ י) "...פסוק כט(
ותכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגָּ ָמן וְ ֹ
ְּ
חכמינו נחלקו בהסבר פסוק זה :יש אומרי שרק האבנט של הכה
הגדול היה עשוי מחוטי שש ,תכלת וארגמ ותולעת שני ,אבל אבנט
של בני אהר היה עשוי מחוטי שש בלבד .ויש אומרי שג האבנט
של בני אהר היה עשוי מחוטי שש ,תכלת וארגמ ותולעת שני.
עשיית הציץ )פסוקי ללא(:
הור" )פסוק ל(
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו אֶ ת ִציץ ֵנזֶר הַ ּק ֶֹד ׁש זָהָ ב טָ ֹ
 "נזר"  כתר.

הצי .נקרא נזר מפני שהיה על ראשו של הכה הגדול כמו כתר למל",
והוא סימ לגדולת הכה הגדול ,שהיה עבד ה' ומשרתו.
בעשיית הצי .השתתפו כל חכמי הלב מפני חשיבותו וקדושתו ,זאת
בשונה משאר הבגדי ,בה היה מספיק אומ אחראי אחד.
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בעשיית הצי .כיוונו חכמי הלב שעל ידו יכפר ה' לבני ישראל על
חטאיה.
חו ָתם ק ֶֹד ׁש לה'"
תוחֵ י ֹ
בו ָעלָ יו ִמ ְכ ּ ַתב ּ ִפ ּ ּ
"וַ י ּ ְִכ ְּת ּ
 "פתוחי"  חקיקה.

כתיבת המילי "קדש לה'" לא נכתבה בכתב רגיל ,אלא נעשתה על
ידי חקיקה בזהב ,באופ שלא ימחק לעול.

  35

 ב .הבשורה על סיום מלאכת

המשכן )פסוק לב( 

מו ֵעד" )פסוק לב(
"וַ ּ ֵתכֶ ל ָּכל עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ַּכן אֹהֶ ל ֹ
 "ותכל"  נגמרה.

חכמינו ז"ל למדונו שמלאכת המשכ כולה הסתיימה ביו כ"ה
בכסלו .לפי זה בניית המשכ בידי האומני ארכה כחודשיי וחצי
)חצי תשרי ,חשו וכסלו(.
ֹשה ּ ֵכן ָע ׂש ּו"
שר ִצוָ ּה ה' אֶ ת מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
"וַ י ַּעֲ ׂש ּו ְ ּבנֵי י ְׂ
מדוע נאמר שבני ישראל היו שותפי במלאכה ,הרי רק חכמי הלב
עסקו במלאכה?
באמת כול היו שותפי במלאכה  חלק נידבו את החומרי וחלק
היו שותפי בבניה מהחומרי שהביא הע.
בני ישראל עשו את כל המלאכה בשלמות ובדיוק רב ,כפי שציוה ה'.
ה עשו את העבודה בחשק ובשמחה רבה ,הכל לש ה'.
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 ג .הבאת המשכן על כל חלקיו

למשה )פסוקי לגמג( 

ֹשה) "...פסוק לג(
יאו אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ָּכן אֶ ל מ ׁ ֶ
"וַ י ּ ִָב ּ
התורה מפרטת  מפסוק זה עד פסוק מ"א  את כל חלקי המשכ
וכליו שהביאו האומני.
כל אומ הביא את הדבר שבנה אל אוהלו של משה.
ומדוע הביאו אל משה?
כדי שמשה יבדוק כל אחד מהדברי שבנו ויראה א עשו אות
כראוי ,כפי שציוה ה'.
האומני שמחו להביא אל משה את מעשה ידיה ולהראות לו את
אשר הכינו לכבוד ה'.
ֹשה אֶ ת ָּכל הַ ְּמלָ אכָ ה וְ ִה ּנֵה ָע ׂש ּו א ָֹת ּה
"וַ יּ ְַרא מ ׁ ֶ
שר ִצוָ ּה ה' ּ ֵכן ָע ׂש ּו" )פסוק מג(
ַּכאֲ ׁ ֶ
משה התבונ בכל חלקי המשכ וכליו והתפעל מאד מהעבודה של
חכמי הלב.
הוא ראה שה עשו כל דבר בצורה מדויקת להפליא ,כל פרט ופרט
כפי שציוה ה' ,ולא שכחו דבר ,ג מהדברי שעשיית היתה קשה
ומורכבת.
ֹשה"
"וַ יְבָ ֶר ְך א ָֹתם מ ׁ ֶ
משה בר" את בני ישראל בשמחה ובאהבה ,וכ" אמר" :יהי רצו
שתשרה שכינה במעשה ידיכ".
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מקורות לפרק ל"ט
פסוק ג' :הפלא בעשיית חוטי הזהב  רמב"" :ויתכ שספר בכא המחשבה שחדשו בחוטי
הזהב ,כי היה תמוה בעיניה להיות זהב טווי ושזור כאשר יעשו בצמר ובפשתי ,כי
לא נשמע עד היו ההוא לעשות כ".
פסוק ה' :יראת ה' של האומני  בעל הטורי'" :חכמי לב אשר'  בגימטריא 'יראת' ,מי
שמלא יראת ה'".
הכוונה בעשייה לש המצוה  על פי המלבי" )כח ,גד(..." :וחכמי לב אלה יעשו
את בגדי אהר לקדשו ,כי ה יבינו על מה ירמזו הבגדי האלה ויעשו בכוונה
שתחול עליה הקדושה המיוחסת אליה".
האמירה בפה לש המצוה  אור החיי הק'" :שהיו אומרי )חכמי הלב( בשעת
המלאכה' :הרי אנו עושי דבר זה )בגד זה( כאשר צוה ה' את משה'".
פסוק כ"א :משה לבדו התעסק באורי ותומי  רמב" )כח ,ל(" :כי לא היו מעשה אומ ,ולא
היה לאומני ולא לקהל ישראל בה מעשה ולא נדבה כלל ,אבל ה סוד מסור
למשה מפי הגבורה והוא כתב בקדושה".
פסוק כ"ח :המגבעות היו עשויות בפאר  פשט הפסוק וכפירוש רש"י" :תפארת המגבעות 
המגבעות המפוארי".
פסוק כ"ט :המחלוקת בחוטי של האבנט  מובאת ברשב".
פסוק ל'" :נזר" פירושו כתר  אונקלוס" :כלילא" )כתר(.
השתתפות כל חכמי הלב בעשיית הצי  העמק דבר..." :ומשו הכי כתיב מהחל עד
כלה בלשו רבי )"ויעשו"" ,ויכתבו"( ,שהשתדלו כל האומני לשלוח בו אצבע
)ליטול חלק בהכנתו  מפני חביבותו(".
פסוק ל"ב :סיו בניית המשכ בכ"ה בכסלו  במדבר רבה )יג ,ב(.
כל בני ישראל היו שותפי בבניה  ספורנו" :הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על
ידי כל ישראל ,כי קצת התנדבו ממו וקצת עשו המלאכה בנדבת לב לעשות רצו
קונ".
עשיית המלאכה בשלמות  "כ עשו"  לא פחות ולא יותר.
עשיית המלאכה בחשק  אור החיי הק'" :על דר" אומרו 'נכספה וג כלתה נפשי
לחצרות ה' ,כי עשו כל העבודה חשוקה וכלילת יופי".
פסוק ל"ג :כל אומ הביא את מלאכתו למשה  שמות רבה )נב ,ד(" :נטלו כל אחד ואחד
מלאכתו ובאו לה אצל משה ,ואומרי :הרי קרשי ,הרי בריחי".
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השמחה של האומני במעשה ידיה  על פי אברבנאל" :ומפני זה זכר הכתוב כא
כל הכלי שהביאו לפניו אחד לאחד בסדר כפי הנחת ,כדי שיראה חכמת
במלאכה ההיא ושלא שגו בה כלל".
פסוק מ"ג :התפעלותו של משה מ המלאכה  אברבנאל" :אבל ראה אותה אחרי הגמרה
)סיו( ,ותמה מאד אי" ה ולא אחד מה לא שגג בדברי ההמה שעשו ולא שכחו
מה שציוה לה בו ,דבר המורה על רוב חכמת וזריזות לעבודת ה'".
נוסח ברכת משה לישראל  רש"י.
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פרק מ'
 א .ציווי ה' למשה להקים את המשכן

ולקדשו )פסוקי אטו( 

אש ֹון ְ ּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש
" ְ ּב ֹיום הַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
מו ֵעד" )פסוק ב(
ּ ָת ִקים אֶ ת ִמ ְׁש ַּכן אֹהֶ ל ֹ
ה' ציוה את משה להקי את המשכ בראש חודש ניס.
בני ישראל רצו מאד שהמשכ יוק מיד כשנסתיימה בנייתו ,בכ"ה
בכסלו ,וה התפלאו שהקמתו התעכבה מספר חודשי.
אול ה' אמר למשה שימתי לחודש מיוחד המתאי להשראת
השכינה ,חודש ניס  בו יצאו בני ישראל ממצרי ,וליו מיוחד
המתאי להשראת השכינה



היו הראשו של ניס )ראש חודש(,

שבו נולד יצחק.
מדוע ציוה ה' דווקא את משה להקי את המשכ ולא אד אחר?
ה' ציוה דווקא את משה להקי את המשכ מפני שמלאכה זו היתה
החשובה והקשה ביותר  היא היתה הסיו וההשלמה של הכל.
עיקר המלאכה היתה קידוש המשכ על ידי משיחת כל חלקיו וכליו
ומשיחת אהר ובניו.
בנוס! ,היתה דרושה גבורה מיוחדת להקי את המשכ מפני כובד
הגדול של הקרשי ,ורק משה היה מסוגל להקימ.
ֹתו ּ ֵכן ָע ׂ ָשה" )פסוק טז(
שר ִצוָ ּה ה' א ֹ
ֹשה ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
"וַ י ּ ַַע ׂש מ ׁ ֶ
התורה מדגישה שמשה עשה הכל כפי שציווהו ה' .הוא הזדרז לעשות
את המלאכה ועשה אותה באהבה ובשמחה וג ביראה ובכובד ראש.
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 ב .משה מקים את

המשכן )פסוקי טזלח( 

המ ְׁש ָּכן
ֹשה אֶ ת ִּ
"וַ י ּ ֶָקם מ ׁ ֶ
ָשם אֶ ת ְק ָר ׁ ָשיו) "...פסוק יח(
וַ י ּ ּ ִֵתן אֶ ת אֲ ָדנָיו וַ י ּ ׂ ֶ
"וַ יּ ְִפר ֹׂש אֶ ת הָ אֹהֶ ל ַעל הַ ִּמ ְׁש ָּכן) "...פסוק יט(
משה התאמ .בנתינת האדני והעמדת הקרשי שהיו כבדי מאד.
ג מלאכת פריסת היריעות היתה קשה ,כיו שהיו כבדות וג
ארוכות מאד )ארבעי אמה אורכ ועשרי ושמונה אמה רוחב(.
בעבודתו זו הכי משה את המקו שבו תשרה השכינה.
"וַ י ּ ִַּקח וַ יּ ּ ִֵתן אֶ ת הָ ֵע ֻדת אֶ ל הָ אָ רֹן) "...פסוק כ(
"וַ י ָּבֵ א אֶ ת הָ אָ רֹן אֶ ל הַ ִּמ ְׁש ָּכן
ָשם אֵ ת ּפָ רֹכֶ ת הַ ּ ָמ ָס ְך) "...פסוק כא(
וַ י ּ ׂ ֶ
בבניית קודש הקדשי הכי משה את המקו הקדוש ביותר במשכ
כולו ,שממנו יצווה ה' לבני ישראל את המצוות והחוקי.
כאשר ש משה את הפרוכת הוא קידש את מקו הארו והבדילו
מכל שאר המשכ.
מו ֵעד) "...פסוק כב(
ש ְלחָ ן ְ ּבאֹהֶ ל ֹ
"וַ יּ ּ ִֵתן אֶ ת הַ ּ ׁ ֻ
"וַ י ַּעֲ ר ְֹך ָעלָ יו ֵע ֶר ְך לֶ חֶ ם ִל ְפנֵי ה') "...פסוק כג(
מו ֵעד) "...פסוק כד(
ָשם אֶ ת הַ ְּמנ ָֹרה ְ ּבאֹהֶ ל ֹ
"וַ י ּ ׂ ֶ
"וַ י ּ ַַעל הַ ּ ֵנרֹת ִל ְפנֵי ה') "...פסוק כה(
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מו ֵעד) "...פסוק כו(
ָשם אֶ ת ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ ב ְ ּבאֹהֶ ל ֹ
"וַ י ּ ׂ ֶ
"וַ י ּ ְַקטֵ ר ָעלָ יו ְקט ֶֹרת ַס ִּמים) "...פסוק כז(
משה לא עשה פעולות אלו כאשר הכניס את הכלי ,שהרי עדיי לא
נגמרה הקמת המשכ ועדיי לא התקדשו המשכ והכלי במשיחה,
אלא משה ש את הכלי והכינ כדי שישרתו בה לאחר הקמת
המשכ ומשיחתו :השולח  כדי שיערכו עליו את לח הפני,
המנורה  להאיר את בית ה' ,הקטורת  לעשות ריח טוב לכבוד המל"
ה' השוכ במשכ וכדו' ,הכל לאחר הקמת המשכ ומשיחתו.
ָשם אֶ ת ָמ ַס ְך הַ ּפֶ ַתח לַ ִּמ ְׁש ָּכן" )פסוק כח(
"וַ י ּ ׂ ֶ
בנתינת המס" על פתח המשכ קידש משה והבדיל את אהל מועד
מחצר המשכ.
מו ֵעד) "...פסוק כט(
"וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה ׂ ָשם ּפֶ ַתח ִמ ְׁש ַּכן אֹהֶ ל ֹ
בנתינת מזבח העולה בפתח המשכ ,הכי משה מזבח זה לכפרה על
בני ישראל בהבאת קרבנותיה.
מו ֵעד ּובֵ ין הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ
ָשם אֶ ת הַ ִּכי ֹּר ּ ֵבין אֹהֶ ל ֹ
"וַ י ּ ׂ ֶ
וַ י ּ ּ ִֵתן ׁ ָש ּ ָמה ַמיִם ְל ָר ְחצָ ה" )פסוק ל(
בנתינת הכיור בי אהל מועד ובי מזבח הנחושת הכי משה את
הכיור ששימש לטהרת אהר ובניו הכהני לקראת עבודת.
ֹשה וְ אַ ֲהרֹן ּובָ נָיו) "...פסוק לא(
נּו מ ׁ ֶ
ֲצו ִמ ּ ֶמ ּ
"וְ ָרח ּ
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למרות שמשה לא היה כה ,ביו הקמת המשכ א! הוא קידש ידיו
ורגליו מ הכיור ביחד ע אהר ובניו.
"וַ י ּ ֶָקם אֶ ת הֶ חָ צֵ ר ָס ִביב לַ ִּמ ְׁש ָּכן וְ לַ ִּמזְ ּ ֵבחַ
וַ י ּ ּ ִֵתן אֶ ת ָמ ַס ְך ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר" )פסוק לג(
קלעי החצר והעמודי היו הדברי החיצוניי והפחות חשובי .א!
על פי כ לא השרה ה' את שכינתו במשכ עד שסיי משה להקי את
החצר והמס".
ֹשה אֶ ת הַ ְּמלָ אכָ ה"
"וַ יְכַ ל מ ׁ ֶ
במש" הזמ בו הוק המשכ עמדו בני ישראל וצפו במעשיו של משה.
ה זכרו את התהלי" הארו" שעברו מיציאת מצרי ועד רגע זה :על
הי ה עמדו ושרו" :מקדש ה' כוננו יד"" ,לאחר שירד משה מ ההר
ביו הכיפורי ה שמעו על התרומה למשכ והזדרזו להביא
בשמחה כל דבר יקר וחביב שביד ,חודשיי וחצי ה המתינו
לבנייתו ולאחר שגמרו האומני את מלאכת חיכו כשלושה חודשי
נוספי עד היו הגדול  יו א' בניס.
מו ֵעד
"וַ יְכַ ס הֶ ָענָן אֶ ת אֹהֶ ל ֹ
בוד ה' ָמלֵ א אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ָּכן" )פסוק לד(
וכ ֹ
ְּ
ביו זה קיי ה' את אשר אמר למשה בפרשת תצוה )כט ,מה(:
"ושכנתי בתו" בני ישראל והייתי לה לאלקי".
ביו זה הראה ה' את אהבתו הגדולה לעמו ישראל ,ובא לשכו
בתוכ כאב הבא לדור ע בניו .בכ" קיי ה' את הבטחתו שישרה
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שכינתו רק בקרב בני ישראל ולא בקרב אומה אחרת ,כפי שביקש
משה בפרשת כי תשא )לג ,טז(" :ונפלינו אני ועמ" מכל הע אשר על
פני האדמה".
ביו זה היתה שמחה לפני ה' כיו שנבראו בו השמי והאר..
ביו זה הבינו בני ישראל שה' הוציא ממצרי כדי לשכו בתוכ,
כפי שנאמר )כט ,מו(" :וידעו כי אני ה' אלקיה אשר הוצאתי את
מאר .מצרי לשכני בתוכ."...
ה' בא לשכו בישראל ביו א' בניס ומאז ועד עול הוא משגיח
ושומר עלינו מ האויבי ,מלמד אותנו את תורתו ,שולח ברכה בכל
מעשי ידינו ואינו עוזב אותנו.
כאשר מילא כבוד ה' את המשכ ואש ירדה מ השמי ,שמחו ישראל
שמחה רבה ושרו לפני ה' כמו היו בו עמדו על הי ואמרו שירה.
מו ֵעד ִּכי ׁ ָשכַ ן ָעלָ יו הֶ ָענָן
בוא אֶ ל אֹהֶ ל ֹ
ֹשה לָ ֹ
"וְ לֹא ָיכֹל מ ׁ ֶ
בוד ה' ָמלֵ א אֶ ת הַ ִּמ ְׁש ָּכן" )פסוק לה(
וכ ֹ
ְּ
אפילו משה שבא בתו" הענ בהר סיני ,כא לא יכול היה להיכנס,
מפני שכבוד ה' מילא את המשכ.
לות הֶ ָענָן ֵמ ַעל הַ ִּמ ְׁש ָּכן
ובהֵ ָע ֹ
"ְּ
ִש ָראֵ ל ְ ּבכֹל ַמ ְס ֵעיהֶ ם" )פסוק לו(
עו ְ ּבנֵי י ְׂ
י ְִס ּ
מאותו היו היו כל מסעי בני ישראל על פי ה'  כאשר עלה הענ מעל
המשכ הבינו בני ישראל שעליה לנסוע ,ובמקו שחנה ,חנו א! ה.
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" ִּכי עֲ נַן ה' ַעל הַ ִּמ ְׁש ָּכן ֹיו ָמם וְ אֵ ׁש ִּת ְהיֶה לַ יְלָ ה ּב ֹו
ִש ָראֵ ל ְ ּבכָ ל ַמ ְס ֵעיהֶ ם" )פסוק לח(
ְל ֵעינֵי כָ ל ּ ֵבית י ְׂ
התורה מדגישה שהענ והאש שהיו על המשכ ,היו לעיני כל בית
ישראל ,ללמדנו שדבר זה עשה רוש גדול על הע  אנשי ונשי
כאחד.
מראה מופלא זה חיזק את רוח של בני ישראל במש" כל מסעיה
במדבר.
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מקורות לפרק מ'
פסוק א' :רצונ של בני ישראל שהמשכ יוק מיד בסיו בנייתו  ליקוטי )חומש רב
פניני(.
רצו ה' להקי את המשכ בא' בניס ,יו שנולד יצחק  פסיקתא רבתי ו.
ציווי ה' למשה להקי את המשכ כדי לכבדו  רש"י..." :ולפי שלא עשה )משה(
שו מלאכה במשכ הניח לו הקב"ה הקמתו".
הגבורה שהיתה למשה  מדרש לקח טוב'" :ויק משה את המשכ' ,בא וראה כמה
גבורתו של משה רבנו שהקי לבדו את המשכ ,מכא אמרו' :אי הקב"ה משרה
שכינתו אלא על גיבור וחכ'".
פסוקים כ"בכ"ט :העבודות שנאמרו בפסוקי נעשו לאחר הקמת המשכ  רמב"" :והנה
המשכ וכליו לא נתקדשו לעבודה אלא במשיחה ...על כ" פירש 'ויערו" עליו ער"
לח' 'ויעל הנרות' ,כי עשה כ בזמנה אחרי המשיחה ,והנה ה כטע לעשות כ".
פסוק ל"ג :צפיית בני ישראל בהקמת המשכ  מובא ב"ספר הפרשיות" לרב אליהו כי טוב.
פסוק ל"ד :השמחה שהיתה לקב"ה ביו הקמת המשכ  ילקוט שמעוני )שמיני ט(" :מלמד
שהיתה שמחה לפניו במרו כיו שנברא בו העול ,במעשה בראשית הוא אומר:
'ויהי ערב ויהי בקר' ,וכא הוא אומר 'ויהי )ביו השמיני('".
ההבטחה של ה' שלא יעזוב את עמו  מלכי א' )ו ,יג(" :ושכנתי בתו" בני ישראל
ולא אעזוב את עמי ישראל".
פסוק ל"ח" :בית ישראל"  הכוונה ג לנשי  אלשי" הק'" :הזכיר 'בית' שכולל הנשי,
כמה דאת אמר' :כה תאמר לבית יעקב'  אלו הנשי".
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