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  ח"התשס' אדר ב                        ד"בס

  

     בין הציווי על המשכן ובנית המשכןהחזרות
  לפרשת פקודי

  
   בפרשת ויקהל- האברבנל. 1
והנה תמצא שזכרה התורה חמש פעמים פעם בכלל ופעם בפרט מלאכת "

כל חכם "המשכן וכליו והיקשה הדבר ביותר בסדר הזה שאמר משה לישראל 
והלאה זכר שם כל הדברים '  את המשכן את אהלו וגו...לב בכם יבואו ויעשו 

ואחר כך זכר העשייה בפרט כל דבר ודבר בפני עצמו והיה , לעשותם' שציווה ה
ומה הצורך . את משה כן עשו' כאשר צוה ה... ויעשו : מספיק שיאמר הכתוב

  "?לפרט הדברים פעם אחר פעם
  
  הציווי למשה לומר לבצלאל ולאומנים - א"שמות ל. 2
ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ) ג:(ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ּוַבֲחרֶׁשת ֶאֶבן ) ה:(ף ּוַבְּנחֶׁשתַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶס ) ד:(ְמָלאָכה

ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ) ו:(ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶׁשת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה
  :ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ 

  .ְּכֵלי ָהאֶֹהל-ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ָעָליו ְוֵאת ָּכל-ָהָארֹן ָלֵעֻדת ְוֶאת-ל מֹוֵעד ְוֶאת ֵאת אֹהֶ ז
ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח -ָּכל-ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ְוֶאת-ֵּכָליו ְוֶאת-ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת- ְוֶאתח

 ְוֵאת ִּבְגֵדי י   .ַּכּנֹו-ּיֹור ְוֶאתַהִּכ -ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל-ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת- ְוֶאתט  .ַהְּקטֶֹרת
 ְוֵאת ֶׁשֶמן יא  .ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת-ַהְּׂשָרד ְוֶאת

  .ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו- ְּככֹל ֲאֶׁשר  ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש-ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת
 
   משה לכל ישראל דברי-  פרשת ויקהל– ה"לשמות . 3
 :ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם ָיבֹאּו ְוַיֲעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה) י(

-ְּבִריָחו ֶאת-ְקָרָׁשיו ֶאת-ְקָרָסיו ְוֶאת-ִמְכֵסהּו ֶאת-ָאֳהלֹו ְוֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ֶאת- ֶאתיא
 יג   .ַהַּכּפֶֹרת ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך -ַּבָּדיו ֶאת-ָהָארֹן ְוֶאת- ֶאתיב   .ֲאָדָניו-ָדיו ְוֶאתַעּמֻ 
ְמנַֹרת ַהָּמאֹור - ְוֶאתיד  .ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים-ָּכל-ו ְוֶאתַּבָּדי-ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת-ֶאת

ַּבָּדיו ְוֵאת -ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת- ְוֶאתוט   .ֵנרֶֹתיָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור-ֵּכֶליָה ְוֶאת-ְוֶאת
 ֵאת ִמְזַּבח טז   .ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן-ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ְוֶאת

  .ּנֹוּכַ -ַהִּכּיֹר ְוֶאת-ֵּכָליו ֶאת-ָּכל-ַּבָּדיו ְוֶאת-לֹו ֶאת-ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר-ָהעָֹלה ְוֶאת
ִיְתדֹת - ֶאתיח   .ֲאָדֶניָה ְוֵאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר-ַעֻּמָדיו ְוֶאת- ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאתיז

  ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש- ֶאתיט  .ֵמיְתֵריֶהם-דֹת ֶהָחֵצר ְוֶאתִיְת -ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת
  .ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת-ֶאת

  
   הביצוע- ז" ל–ו " לשמות. 4
  ...ַהִּמְׁשָּכן ֶעֶׂשר ְיִריעֹתּו ָכל ֲחַכם ֵלב ְּבעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֶאת ַוַּיֲעׂש) ח(
  ...ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדיםַהְּקָרִׁשים ַוַּיַעׂש ֶאת ) כ(
 ...ַהָּפרֶֹכתַוַּיַעׂש ֶאת ) לה(
  ...ָמָסְך ְלֶפַתח ָהאֶֹהלַוַּיַעׂש ) לז (
  ...ֲעֵצי ִׁשִּטים ָֹארֹן הָ ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ) א(
  ...ֲעֵצי ִׁשִּטיםֻּׁשְלָחן ַוַּיַעׂש ֶאת הַ ) י(
  ... ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרהְּמנָֹרהַוַּיַעׂש ֶאת הַ ) יז(
  ... ֲעֵצי ִׁשִּטים ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרתַוַּיַעׂש ֶאת ) כה(
  ... ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים קֶֹדׁשֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחהַוַּיַעׂש ֶאת ) כט(
  ... ֲעֵצי ִׁשִּטיםִמְזַּבח ָהעָֹלהַוַּיַעׂש ֶאת ) א(
  ... ְוֵאת ַּכּנֹו ְנחֶׁשת ְּבַמְראֹת ַהּצְֹבאֹתַהִּכּיֹור ְנחֶׁשתַוַּיַעׂש ֵאת ) ח(
  ...ֶהָחֵצר ַוַּיַעׂש ֶאת ) ט(
 ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִבְגֵדי ְׂשָרדי ָעׂשּו ּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשנִ ) א(

  ... ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש
  
  הבאת המשכן אל משה–פרשת פקודי  -ט "שמות ל. 5

  ֵּכָליו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו -ָּכל-ָהאֶֹהל ְוֶאת-מֶֹׁשה ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ֶאל- ַוָּיִביאּו ֶאתלג
ִמְכֵסה עֹרֹת -ִמְכֵסה עֹורֹת ָהֵאיִלם ַהְמָאָּדִמים ְוֶאת- ְוֶאתלד  .ָדיו ַוֲאָדָניוְּבִריָחו ְוַעּמֻ 

 לו   .ַּבָּדיו ְוֵאת ַהַּכּפֶֹרת-ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוֶאת- ֶאתלה  .ַהְּתָחִׁשים ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך 
ֵנרֶֹתיָה -ָרה ַהְּטהָֹרה ֶאתַהְּמנֹ- ֶאתלז   .ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים-ָּכל-ַהֻּׁשְלָחן ֶאת-ֶאת

 ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְוֵאת ֶׁשֶמן לח  .ֵּכֶליָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור-ָּכל-ֵנרֹת ַהַּמֲעָרָכה ְוֶאת
- ֵאת ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאתלט  .ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ְוֵאת ָמַסְך ֶּפַתח ָהאֶֹהל

 ֵאת ַקְלֵעי מ   .ַּכּנֹו-ַהִּכּיֹר ְוֶאת-ֵּכָליו ֶאת-ָּכל-ַּבָּדיו ְוֶאת-לֹו ֶאת-ֲאֶׁשרִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת 
ֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָה -ַהָּמָסְך ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ֶאת-ֲאָדֶניָה ְוֶאת-ַעֻּמֶדיָה ְוֶאת-ֶהָחֵצר ֶאת

-י ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ֶאתִּבְגדֵ - ֶאתמא   .ְּכֵלי ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל מֹוֵעד-ְוֵאת ָּכל
-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת- ְּככֹל ֲאֶׁשרמב   .ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת

ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה -ָּכל- ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאתמג   .ָהֲעבָֹדה- ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל  מֶֹׁשה
   .אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶֹׁשהָעׂשּו 

  
   בפרשת פקודי-  האברבנל 6
ויביאו את המשכן אל משה את ) "ג"ט ל"שמות ל(במה שזכר הכתוב כאן "

ה זה למעלוחזר כל הכלים והדברים נזכרו בפרשיות של ..." האהל ואת כל כליו 
ויביאו אל משה "כי הנה די שיאמר ). ברור (כמה פעמים והוא כפל ומותר מבואר

' כל מלאכת המשכן וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה ה
, ומה הצורך בכל שאר הפרשיות מהדברים שנעשו" כן עשו ויברך אותם משה

  "?שכבר נזכרו בסדר של מעלה זה כמה פעמים
  
   דברי משה לכל ישראל- א"י ה"ן על שמות ל"רמב. 7

כדי להודיע ', נה משה הוצרך לספר לכל העדה כל המלאכה שצוה אותו הוה
המשכן  -ולכן ספר להם , כי המלאכה גדולה, להם שצריכים להביא נדבה רבה

את , וטעם את המשכן.  כולן הזכירן על דרך הכלל- 'את אהלו ואת מכסהו וגו
ת כאומר את המשכן וא, א הידיעה"בה, וכל הנזכרים, את השלחן, הארון

 כי עתה לכל העדה ,אשר נגיד לחכמים העושים במלאכה בפרטן ובשעורןהכלים 
  לא יגידם אלא בשמותם בכלל

  
   הביצוע-'ו ח"ן על שמות ל"רמב. 8

הנה החזיר בתורה  - ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעות
 תחלה. כי הזכיר את כולה בצואה בפרט ובכלל, מלאכת המשכן חמש פעמים

הזכיר )  יא-לעיל לא ז(ואחרי כן , אמר ועשית כך ועשית כך) כח מג-לעיל כה י(
עד , בדרך כלל ועשו את כל אשר צויתיך את אהל מועד ואת הארון לעדות כולם

   :יעשו ככל אשר צויתיך
שצוה השם למשה שיגיד אל בצלאל ואהליאב ולכל החכמים , והטעם בזה

כי לא יכשרו למלאכת הקדש , עשותהבכללה ואחרי כן יקרבו אליה ל המלאכה
  . ויבינו אותה ויקבלו עליהם שידעו להשלימה עד שישמעו כל המלאכה

ואמר , תחלה בדרך הכלל הנזכר הזכיר אותה) כ-לעיל לה יא(ובשעת המעשה 
', את אהלו וגו את המשכן' יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה) יא-לעיל לא ו(

 רך משה לאמר אל החכמים העושיםכי בודאי הוצ, ויחסר מכאן פרט אחד
וכן בכל , ארך היריעה כך ורחב כך, עשו המשכן עשר יריעות. המלאכה
כי בידוע , )השמיט את הפרוט במקום הזה (הכתוב זה ולא הזכיר, המלאכה

מן התיאור המפורט של  (אחרי שעשו כן כל דבר ודבר, שאמר להם הכל כסדר
   :)ירוטהביצוע אתה למד שאמר להם משה את הכל בפ

כי לא הוצרך משה לפרוט להם כל המעשה  ,)הטעם שכאן אין פרוט (והטעם בזה
אבל קצרו , )לו ח לט מב (ובמעשה) כה י כח מג(דבר בדבר כאשר הוזכר בצואה 

הבינו כי יעשו  והם, להם כאלו אמר שיעשו משכן בעשר יריעות חמש כנגד חמש
 אכה בקצרה רמז להםוכיוצא בזה בכל המל, לולאות מקבילות וקרסי זהב

ירמוז הכתוב חכמתם , על כן לא האריך בפרט הזה, והם הבינו הכל, הענין
החזיר המלאכה ) לט מב, בפסוקים לו ח(ואחר כן . השכל שבהם ובינתם וטוב

ויעש כל חכם לב בעושי המלאכה ) כח מג-לעיל כה י (כולה בדרך הפרט הראשון
  :'רשים וגואת הק ויעש, ויעשו יריעות עזים, את המשכן

בני  שיאמר ויאמר משה אל כל עדת) כ-לעיל לה ו(והיה מספיק בכל הענין 
ויעשו בני ישראל ככל אשר ) כאן(ויאמר , אותו' ישראל כל המלאכה אשר צוה ה

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה , את משה כן עשו 'צוה ה
  ). להלן לט מג(אותם משה  כן עשו אותה ויברך' ה

לעיל לה  (אבל רצה לומר כי משה הזכיר אל כל עדת בני ישראל והחכמים שם
 כי נתכוין בזה שיתנדבו העם כדי העבודה למלאכה, כל המלאכה בכלל) כ-יא

. ובעבור שישמעו החכמים וידעו אם יקבלו לעשותם כאשר נצטוה, הגדולה
  ... , להגיד שעשו כל החכמים במשכן, בפרט המעשה ואחר כן הזכיר
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ואמר , הזכיר ההבאה אל משה בדרך הכלל, ופרט במעשה ואחר שהשלים כלל
להגיד , )להלן לט לג(' ואת כל כליו וגו ויביאו את המשכן אל משה את האהל

מהם מלאכתו לפניו עד  כי לא הביא אחד, חכמתם שהביאו אליו הכל כסדר
הל א ותכל כל עבודת משכן) בפסוק שלפניו(כאשר אמר , שנשלמה כל המלאכה

רבינו , אמרו תחלה, ואחרי שנשלמה נאספו כלם והראו אותה אליו כסדר. מועד
  ... :וכן הכל, ואחרי כן הנה הארון והנה בדיו, האוהל והנה כליו הנה

חפץ השם במלאכה ומזכיר  לומר כי, ועל הכלל כל זה דרך חבה ודרך מעלה
מרו שא כענין מה, אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים בה

שהרי פרשתו , ה מתורתם של בנים"במדרש יפה שיחת עבדי אבות לפני הקב
   :שנים ושלשה דפין היא של אליעזר

  
   הביצוע- 'ו ח"על שמות ל" אור החיים"בעל . 9
' ויעשו כאשר ציווה ה: החזיר הכתוב כל הפרטים ולא הספיק לאמרטעם אשר "

כי מתוך , אברהםל בכפל פרשת אליעזר עבד "על דרך אומרם ז" את משה
כי , וכמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן, שחביבה עליו נכתבה שתי פעמים
  "חביב עליו ולזה נכתב שתי פעמים

  
  ר הירש"הרש. 10
וששום דבר אין לו קיום , נשים אל לבנו שהמשכן לכל חלקיו אינו אלא סמל"

,  אל לבנונשים. סמלי אלא אם כן נעשה בכוונת מכוון לשם תכלית סמלית זו
כ סמליים עד שאין להם שום מובן אחר "שהם כ" כתב והמכתב"שאפילו ה

בכל זאת מותנה שימושם בקודש בכוונת הסופר , מאשר המסומל על ידם
לשם "עד שלספר תורה יש קדושת ספר תורה אך ורק כשנכתב בכוונה , בכתבו

ה כוונת צריכ) שמות הקודש(בכתיבת האזכרות , יתר על כן". קדושת ספר תורה
 להיות מבוטאת בפיו בשעת כתיבתם ולכל "לשם קדושת השם"סופר לכותבם 

נשים עוד אל לבנו שתודעת המשמעות . הפחות עליו לשוותה נגד עיניו תמיד
מפני שאותם . הסמלית של כלי המשכן בשעת עשייתם והתקנתם נדרשת ביותר

 למשכן בשימוש קיימים גם מחוץ, בגדים, פרכת, מנורה, שולחן,  ארון–הכלים 
  .רגיל יום יומי

עד ' ח" נבין מפני מה חוזרת ונשנית בפסוקים לו, ואם ניתן דעתנו על כל אלה
אף על פי שכבר ידענוה ממצות העשיה , ב כל עשיית המשכן לפרטיה"ט ל"ל

ג ומונה את כל "מ-ג"ט ל"ולמה שוב חוזרת התורה בפרט ל, בפרשת תרומה
' ולמה היא חוזרת עליהם בפרק מ? משהחלקי המשכן אחד לאחד בהבאתם אל 

ולמה לא אמרה התורה שהאומנים עושי המלאכה עשו הכל ? בהקמת המשכן
והביאום אל משה ומשה הקים את המשכן והעמיד את הכלים ' כאשר ציווה ה
  ?אותו' כאשר ציווה ה

הן : הרי כוונת כל החזרות והפירוטים האלה היא ללמדנו, ואם לא נטעה
היו כל הכוונות וכל , הן בהקמתו, הן בהבאתו אל משה, בעשיית המשכן

 –והכל , המשמעויות המסומלות במשכן ובכליו לנגד עיני העושים במלאכה
  ."תן כוונותו נעשה והובא והוקם ברוח א–בכללו ובפרטיו 

  
  א"עין יעקב מסכת ברכות דף נה ע .11

. ַעל ֵׁשם ָחְכָמתֹו ִנְקָרא, "ְּבַצְלֵאל", ָתןָאַמר ַרִּבי יֹונָ , ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני
, ֲעֵׂשה ִלי ִמְׁשָּכן, ֵלְך ֱאמֹר לֹו ִלְבַצְלֵאל, ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה

 .ְוֵכִלים ּוִמְׁשָּכן, ֲעֵׂשה ָארֹון, ְוָהַפְך ְוָאַמר לֹו) ואמר להפך(ָהַלְך מֶֹׁשה , ָארֹון ְוֵכִלים
ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ְוַאַחר ָּכְך ַמְכִניס , ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם! מֶֹׁשה ַרֵּבנּו): בצלאל(ָאַמר לֹו 

ְלֵהיָכן , ֵּכִלים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה? ּוִמְׁשָּכן, ֲעֵׂשה ִלי ָארֹון ְוֵכִלים, ְוַאָּתה אֹוֵמר, ְלתֹוכֹו ֵּכִלים
ָאַמר לֹו ! ?ָארֹון ְוֵכִלים, ֲעֵׂשה ִמְׁשָּכן: דֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁשָּמא ָּכְך ָאַמר ְלָך ַהָּק ? ַאְכִניֵסם

  )ה"שכך שמעתי מפי הקב!(?ֶׁשָּמא ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת ְוָיַדְעָּת , )משה(
  

   ב"כ, ח"לי על שמות "רש. 12
אפילו , ֶאת מֶׁשה' אלא ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה,  אין כתיב כאן- אשר ציווה אותו משה

כי משה . הסכימה דעתו ְלמה שנאמר למשה בסיני,  לו רבודברים שלא אמר
מנהג עולם : אמר לו בצלאל, כ משכן"ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואח

. ה"כך שמעתי מפי הקב: אמר לו. כ משים כלים בתוכו"לעשות תחילה בית ואח
המשכן , וכן עשה. ה"כי בוודאי כך ציווה לי הקב,  אל היית-בצל : ל משה"א

  .כ עשה כלים"ה ואחתחיל
  

   כב,לחעל שמות  "גור אריה" ה.13
ומשה למה לא ציווה לעשות משכן , ואם תאמר: אפילו דברים שלא אמר לו רבו

דהרי הכלים הם חשובים מן , יש לומר דמשה היה מקדים את הכלים, קודם
והמשכן במשא , )טו, במדבר ד(כמו שמוכיח שהכלים משא בני קהת , המשכן

ויש להתחיל , ובני קהת היו חשובים מן בני מררי, )לב- שם לאשם(בני מררי 
מפני שהמשכן הוא , יש להקדים את המשכן, אבל בעניין המעשה. בעיקר

 בא אליו הידיעה ,המעשהולפיכך בצלאל אשר היה ממונה על . שמירת הכלים
והיה יודע , בלבדהלימוד אבל משה דהיה ממונה על . לעשות את המשכן קודם

אבל עניין העשייה , התחיל בכלים תחילה, וזהו הלימוד איך יצווה, כןציור המש
על . הזכיר אותו, המיוחד לעשייה, עד כי בצלאל, מה יקדים במעשה נשכח הימנו

, כי משה מיוחד לתלמוד ולא למעשה, "שמא בצל אל היית"זה אמר לו משה 
שהוא לפי , למשה בא הידיעה בעניין התלמוד, כלל הדבר. ובצלאל לעשייה

ולבצלאל . ויש להתחיל בלימוד בדברים שהם עיקרים, מיוחד אל הלימוד
ולכך היה יודע בצלאל , בא אליו הידיעה איך יעשם, המיוחד על המעשה

  .עשייתם
  

  'ה י"ם על שמות כ"הרשב. 14
פ שבמעשה בצלאל מצינו שעשה תחילה משכן "ואע: ועשו ארון עצי שטים

שהיכן יכניס את הארון והשולחן כל זמן , ארון ומנורה ושלחן, כ כלים"ואח
, אלא בציווי הוצרך תחילה לפרש עשיית הארון והשולחן, שאין משכן עשוי

  .הוצרך לעשות משכן, "ועשו לי מקדש"שבשביל הארון שהוא עיקר של 
  

 ב"שמות פרק ל. 15
  :ה ְּבָקֵמיֶהם ְלִׁשְמצָ ִּכי ְפָרעֹה ַאֲהרֹןַוַּיְרא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ) כה(

  :ואף התורה עצמה קובעת
  :ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהרֹןַוִּיּגֹף ְיהָֹוה ֶאת ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ) לה(
  

  'לשמות . 16
  ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה-מֶֹׁשה ַקח- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאללד

 לו   . ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁשלה   .ֶיהַּבד ְּבַבד ִיְה 
 ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנהְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק 

   .קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם
  

 ה"שמות כ. 17
 ִּתְקחּו ֶאת ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ַּדֵּבר) ב(

   :ְּתרּוָמִתי
  

 'שמות ל. 18
 ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליהָֹוה ִּבְפקֹד ִּכי ִתָּׂשא) יב(

ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ) יג:(ה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתםְולֹא ִיְהיֶ אָֹתם 
ּכֹל ) יד:(ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַליהָֹוה

ֶהָעִׁשיר לֹא ) טו:(ְּתרּוַמת ְיהָֹוהָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן 
ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל 

ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת ) טז:(ַנְפׁשֵֹתיֶכם
  :ה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכםאֶֹהל מֹוֵעד ְוָהיָ 

  
 ח " לשמות. 19

ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ) כה(
ל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶק ) כו:(ַהּקֶֹדׁש

 :ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים
ָדִנים  ְמַאת אֲ ַאְדֵני ַהָּפרֶֹכת ְוֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁשַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ) כז(

 :ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדן
 ְוִצָּפה ָוִוים ָלַעּמּוִדיםְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ) כח(

  :ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק אָֹתם
  

  טז', ל, שמות, י"רש. 20
למדת שנצטווה למנותם בתחילת נדבת .  'ונתת אתו על עבודת אהל מועד'"

את ' ויגף ה"כמו שנאמר , מפני שנכנס בהם מגפה, המשכן אחר מעשה העגל
   ..."  )ה"ב ל"שמות ל" (העם

  
  'א ב"החזקוני ל. 21
לפי שנהרג במעשה העגל ... נזכר זקנו של בצלאל ', בצלאל בן אורי בן חור'"

  "ומלאכת המשכן באה לכפר על אותו עון לכך נזכר חור עליה
  

  'י, דברים .22
  ֲארֹון-ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת- ַהִהוא ִהְבִּדיל ְיהָוה ֶאת ָּבֵעתח

     .ְיהָוה ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה- ְּבִרית
  

  י"רש. 23
 בשנה הראשונה שיצאתם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו -בעת ההיא "

  "  הבדילם המקום
  

  ן"רמבה. 24
ה והשרה שכינתו בינהם אז שבו "וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"

ואז , והם הם המרכבה, אל מעלת אבותם שהיה בסוד אלוה עלי אוהליהם 
' ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה, נחשבו גאולים

  "מלא אותו תמיד
  
  ד"ל' מות מש .52
  "מלא את המשכן' וכבוד הויכס הענן את אהל מועד "
  
  ז"ט- ו"ד ט"כשמות . 62
  ..."על הר סיני' ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר וישכן כבוד ה"

    
  ז"ג י"שמות ל. 72
ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל "

  "יצא את אהל מועד אשר מחוץ למחנה' מועד והיה כל מבקש ה
 


