
  

  ב"תשס אדר                                                                                                                                                     ה"ב

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

  המשכן עשיית ולציווי התמיד עולת לפרשת מה

  )ביק עזרא והרב סמט אלחנן הרב של םהשיעורי פי על (תצווה פרשת

  :מו-מד, ט"כ שמות .1
 ואת אהרן ואת המזבח ואת מועד אהל את וקדשתי"

 והייתי ישראל בני בתוך ושכנתי. לי לכהן אקדש בניו
 הוצאתי אשר אלוקיהם' ה אני כי וידעו. לאלוקים להם
  ". אלוקיהם' ה אני בתוכם לשכני מצרים מארץ אתם

  היעוד של כלי המשכן .2
ונתת אל הארן את העדת אשר ) "טז, ה"כ(בארון נאמר 

  " אתן אליך
ונתת אל השלחן לחם פנים ): "ל, ה"כ(בשולחן נאמר 

  "לפני תמיד

והעלה את נרתיה והאיר אל ): "שם לז(במנורה נאמר 
  "עבר פניה

והקטיר עליו אהרן   ):ח-ז', ל(במזבח הקטורת נאמר 
  .לדרתיכם' קטרת תמיד לפני ה... קטרת סמים

ונתת שמה ... ועשית כיור נחשת) "יז', ל(בכיור נאמר 
  "מים

  :ט"כ' ת משמו .3
ויעל עליו ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד "

  "את משה' כאשר צוה ה... את העלה
  

 
  )מב-לח, ט"כ( פרשת תצוה -עולת התמיד 

 
  )ח-ג, ח"כ( פרשת פינחס -עולת התמיד 

  וזה אשר תעשה על המזבח  )לח(
  .כבשים בני שנה שנים ליום תמיד

  'זה האשה אשר תקריבו לה...  )ג(
  .כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עולה תמיד

  את הכבש האחד תעשה בבקר  )לט(
  .ואת הכבש השני תעשה בין הערבים

  את הכבש אחד תעשה בבקר  )ד(
  .ואת הכבש השני תעשה בין הערבים

ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית   )ה(  ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין  )מ(
  .רביעת ההין

  .'עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה לה  )ו(    
  ונסכו רביעת ההין לכבש האחד  )ז(  .ונסך רביעת ההין יין לכבש האחד  

  .'בקדש הסך נסך שכר לה
  ואת הכבש השני תעשה בין הערבים  )ח(  ואת הכבש השני תעשה בין הערבים  )מא(

כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח   
  .'אשה לה

  .'כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח לה  

  'עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני ה  )מב(
  .אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם

    

  

  : א, ח"ע בבמדבר כ"ראב .4
  " שתהיה מערכת הקרבנות סדורה"

ועל דבריו (לח , ט"ע בביאורו הארוך לכ"ראב .5
  ):חזר שם חזקוני

משה יעשה ככה שבעת ימי  ...-וזה אשר תעשה 
  .ואחר כך אהרן ובניו, המילואים

  :ד כתב, ח"י לבמדבר כ"רש .6
 אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה - את הכבש אחד 

וכאן , ואיםאזהרה לימי המילהיא הייתה ... תצוה
  ציווה לדורות] בספר במדבר[

 ,בציווי על עשייתו' מזבח'שש פעמים נזכר  .7
ונתת ) ה(; המזבחרבוע יהיה ... המזבחועשית את ) א, ז"כ(

) ו(; המזבחוהיתה הרשת עד חצי ... המזבחאתה תחת כרכב 
  .המזבחוהיו הבדים על שתי צלעת ) ז(; למזבחועשית בדים 

  )לח, ט"כ(הופעתה השביעית של המלה מזבח  .8
  ... כבשים בני שנההמזבחוזה אשר תעשה על 

  : מו- מב ט"כ שמות .9
 אשר' ה לפני מועד- אהל פתח לדרתיכם תמיד עלת"

 לבני שמה ונעדתי: שם אליך לדבר שמה לכם אועד
-ואת מועד אהל-את וקדשתי: בכבדי ונקדש ישראל
 ושכנתי: לי לכהן אקדש בניו-ואת אהרן- ואת המזבח

' ה אני כי וידעו: לוקים-לא להם והייתי ישראל בני בתוך
 לשכני מצרים מארץ אתם הוצאתי אשר לוקיהם-א

  ".לוקיהם- א' ה אני בתוכם


