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כלי המשכן ועבודתם
הכלי
שמו

העבודה
מהותה

מיקומו
קודש קדשים

 .1ארון

)כו לג(

מחוץ לפרוכת,
בצפון )כו לה(

 .2שולחן

הערות

זמנה

אין עבודה!
]'העדות' נמצאת בתוכו
כ( ומשם ה' מדבר אל משה.

)כה כא ,מ

כה כב[

עריכת לחם הפנים
]'תמיד' .כה ל[

אחת בשנה ,ביוה"כ  -יש הזאה
כנגד הכפורת ,וניתנת שם קטורת )ויקרא טז(

)מדם הפר והשעיר(

אחת בשבוע  -ביום השבת
]את הלחם משבת שעברה אוכלים הכהנים[
)פר' אמור .ויקרא כד ה(

ברמב"ם )הל' בית הבחירה פ"א ו( הארון לא נמנה בין
שבעה כלים שעושים במקדש )כנ' משום שאין בו עבודה(
צ"ע שעבודת לחם הפנים מפורטת רק בפר' אמור
]ובפרשיות המשכן נזכרת רק בקיצור .כה ל ,לה יג ,לט לו ,מ ד ,כג[

בין הערביים )ל ח( לכל הלילה

קודש

 .3מנורה

)='אוהל מועד'(

 .4מזבח הקטורת

נוכח השולחן,
בדרום )כו לה(

לפני הפרוכת
)ל ו( ,לפני
ארון העדות )מ ה(
)=מול(

העלאת )= הדלקת( הנרות
]'תמיד' .כז כ[

הקטרת קטורת
]'תמיד' .ל ח[

]'מערב עד בוקר' .כז כא[
)היא העבודה האחרונה ביום .יומא טו א ,פסחים נט א(
להטיב את הנרות
]בבוקר צריך ֵ
)=ניקויים והכנת שמן ופתילות( .ל ז[

פעמיים ביום  -בבוקר ובין הערביים

)ל ז-ח(

עבודתה נזכרת בג' מקומות :ריש תצוֶה ,פר' אמור
)ויקרא כד( ,ריש בהעלותך .וצ"ע במיקומם.
יוצא דופן )ג' הראשונים ככיור(:
א .לא נזכר עם הכלים בפר' תרומה )אלא בסוף תצוֶה(.
בפירוט עם הזכרת הכלי לראשונה.
ב .עבודתו נזכרת ֵ
ג .מיקומו נזכר עם הזכרת הכלי לראשונה.
ד .לא נזכרו אצלו כלים.
ה .עבודתו אינה תלויה בו לעיכובא )נעקר המזבח -
מקטירים במקומו .זבחים נט א ,רמב"ם תמידין פ"ג ב(.

לפני פתח המשכן

 .5מזבח העולה

) מ ו(

פעמיים ביום  -כבשׂ בבוקר וכבשׂ בין הערביים

קרבנות
]התמיד ושאר קרבנות[

)כט לט(

]'תמיד' .כט לח ,מב[

]וכל שאר הקרבנות במשך היום[

חצר

 .6כיור

בין המשכן למזבח
)ל יח(

לפני כל עבודה ]באוהל מועד או במזבח[
רחיצת ידים ורגלים

לק ֵדש בבוקר לכל היום(
)בד"כ מספיק ָ

יוצא דופן:
נזכר לראשונה בה"א הידיעה 'המזבח'

)כז א(

)הגר"א נבנצל :מפני שנזכר כבר בסוף יתרו 'מזבח אדמה'(
]כעי"ז נאמר בקרשים 'הקרשים' .כו טו ,ועי"ש רש"י[

 לא נזכר בין כלי הקודש שנושאים בני קהת )במדבר ד(.יוצא דופן )כמזבח הקטורת(:
א .לא נזכר עם הכלים בפר' תרומה )אלא בריש כי תשא(.
בפירוט עם הזכרת הכלי לראשונה.
ב .עבודתו נזכרת ֵ
ג .מיקומו נזכר עם הזכרת הכלי לראשונה.

ככל שהכלי פנימי יותר ]צ"ע ,האם גם קדוש יותר?[  -כך העבודה בו מועטת!

