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 ו'התשע אדר א'                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                            סיומו של ספר שמות השראת השכינה במשכן על פי 

     (וקסמןחנוך  )על פי שיעור של הרבפקודי פרשת ל

   

 :וט-שמות מ', א .1
ביום החדש הראשון  (ב) וידבר ה' אל משה לאמר (א)

ושמת שם  (ג) באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד
והבאת את  (ד) את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת

השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את 
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון  (ה) נרתיה

ונתתה את מזבח  (ו) העדת ושמת את מסך הפתח למשכן
ונתת את הכיר בין  (ז) מועד העלה לפני פתח משכן אהל

ושמת את  (ח) אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים
ולקחת את  (ט) החצר סביב ונתת את מסך שער החצר

שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת 
ומשחת את מזבח העלה  (י) אתו ואת כל כליו והיה קדש

ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש 
ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת  (יא) קדשים

בניו אל פתח אהל מועד והקרבת את אהרן ואת  (יב) אתו
והלבשת את אהרן את בגדי  (יג) ורחצת אתם במים

ואת בניו  (יד) הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
ומשחת אתם כאשר  (טו) תקריב והלבשת אתם כתנת

משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם 
  לכהנת עולם לדרתם

 לג:-טזשמות מ',  .2
    ויעש משה ככל אשר צוה ה' אתו כן עשה (טז)
ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם  (יז)

  המשכן
ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את  (יח)

ויפרש את  (יט) קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו
האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה 

 כאשר צוה ה' את משה
ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על  (כ)

ויבא את  (כא) הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה
הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון 

 העדות כאשר צוה ה' את משה

ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה  (כב)
ויערך עליו ערך לחם לפני ה' כאשר צוה  כג מחוץ לפרכת
 ה' את משה

וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך  (כד)
ויעל הנרת לפני ה' כאשר צוה ה' את  (כה) המשכן נגבה

 משה
וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני  (כו)

ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה ה' את  (כז) הפרכת
  משה

ואת מזבח העלה  (כט) וישם את מסך הפתח למשכן (כח)
שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת 

 המנחה כאשר צוה ה' את משה
וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה  (ל)

ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את  (לא) מים לרחצה
בבאם אל אהל מועד ובקרבתם  (לב) ידיהם ואת רגליהם

 אל המזבח ירחצו כאשר צוה ה' את משה
ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך  (לג)

 שער החצר ויכל משה את המלאכה
 לח:-שמות מ' לד .3
הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. ולא  ויכס"

יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' 
מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני 
ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן, ולא יסעו עד 
יום העלתו. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה 

 ישראל בכל מסעיהם"בו, לעיני כל בית 
 מו:-שמות כ"ט מב .4
ֹעלת תמיד לֹדֹרתיכם פתח ֹאהל מועד לפני ה'... וֹנעדתי "

שמה לבני ישראל ונקדש בכֹבדי. וִקדשתי את ֹאהל מועד 
ואת המזבח, ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי. ושכנתי 

ים. וידעו כי אני ה' קלו-בתוך בני ישראל והייתי להם לא
אתי ֹאתם מארץ מצרים לשכני יהם אשר הוצקלו-א

 בתוכם..."
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9B%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C%D7%91
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E_%D7%9C%D7%92
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 : יז-מדבר ט' טוב .5
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לֹאהל "

העֻדת, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד ֹבקר. כן 
יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה. ולפי העלות 

בני ישראל, ובמקום  הענן מעל הֹאהל, ואחרי כן יסעו
 שם יחנו בני ישראל" -אשר ישֹכן שם הענן 

 ויקרא א' א: .6
 ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מֹאהל מועד לאמר""
 יח-שמות כ"ד יב .7
ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה  (יב)

לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי 
ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל  (יג) םלהורת

ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר  (יד) הר האלקים
נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש 

ויעל משה אל ההר ויכס הענן את  (טו) הםיאל
וישכן כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת  (טז) ההר

 ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך
ומראה כבוד ה' כאש אכלת בראש ההר לעיני  (יז) הענן

ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי  (יח) בני ישראל
 משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה

 הרב חנוך וקסמן .8
התורה ניסחה את פסוקי סוף הספר בדומה לפסוקי 

סיני, כדי ליצור הקבלה בין שניהם. הספר אינו מעמד הר 
מסיים עם סתם אפיזודה ספרותית שאיננה קשורה 
למהלך הדברים, אלא הוא מסיים בתזכורת להר סיני, 
בחזרה מכוונת על עלייתו של משה לקבל את הלוחות, 

 .התורה והמצוות
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%99%D7%92
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%98%D7%95
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%99%D7%96
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