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 העמק דבר לפרשת ויקהל
 

 פרק לה

 פרק לה, א 

ת א ה אֶׁ ל-ַוַיְקֵהל משֶׁ ֵאל-כָּ ר ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ִרים ֲאשֶׁ ם ֵאלֶׁה ַהְדבָּ ר ֲאֵלהֶׁ ה -ַויֹּאמֶׁ ַלֲעשת  'הִצוָּ

ם תָּ  :אֹּ

ולא שהודיעם עתה אזהרה שאמר  ויקהל משה את כל עדת בני כמו שכתב הרמב"ן.

ה' אך את שבתותי תשמורו וגו'. דזה ודאי אמר בכלל כל  ישראל. היינו האנשים והנשים

אשר דבר ה' אליו. וכן פרשה הסמוכה זה הדבר אשר צוה ה' לאמר קחו מאתכם וגו' א"א 

לומר שזהו ידיעה ראשונה מכל מעשה המשכן. דאם כן היאך שייך לומר את המשכן את 

ד אחר שירד מהר סיני דבר אהלו וכל הענין. בעוד לא ידעו דבר מהו כל ז ה. אלא ודאי מי

להם כל הפרשיות של משפטים תרומה תצוה תשא עד מעשה העגל. אכן לא היו נאמרים 

בהקהל אלא מי שהוא ראוי לשמוע ולהבין. אבל ודאי היו כמה עמי הארצות אפילו בדור 

דעה הלז. וכל שכן נשים. והמה שמעו מהלומדים בדרך כלל ענין הפרשיות. עתה הקהיל 

ה האנשים והנשים. והזהירם על השבת נוסף על פרשת אך את שבתותי את כל העד

תשמורו. והיינו שנכלל בלשון ה' שאמר למשה ואתה דבר אל בני ישראל וגו' וביארנו שם 

שדייק ה' בלשון ואתה. שהוא בעצמו ישגיח ויזהיר לכל אדם על זה ע"כ הקהיל ביחוד 

עמי הארץ שאינן כהלכה, ולא הניאן ם בני אדזו. ע"כ נפל בזו הפרשה דעות  פרשהלענין 

משה רבינו ממחשבתם והבנתם כאשר יבוא ומכל מקום אחר שהיא כתובה בתורה ידענו 

 שהיא מגוף התורה וראוי לדורשה על כל קוץ וקוץ.

מה שכבר פירשתי לכם הדברים שצוה לעשות אותם. תדעו אשר  אלה הדברים וגו'.

 ששת ימים וגו'. 

 

 פרק לה, ב 

ה וַביוֹּם ַהְשִביִעיֵששֶׁ  ב אכָּ ה ְמלָּ שֶׁ ל ת יִָּמים ֵתעָּ ה כָּ ן ַליהוָֹּּ תוֹּ ש ַשַבת ַשבָּ דֶׁ כֶׁם קֹּ -ִיְהיֶׁה לָּ

ה אכָּ ה בוֹּ ְמלָּ עֹּשֶׁ ת הָּ  :יומָּ

תשא )לא,טו( כתיב יעשה מלאכה וא"כ משמעו  פרשתלעיל ב ששת ימים תעשה מלאכה.

וקאי על המלאכה  על עושי המלאכה שמהם תעשה המלאכה, אבל כאן כתיב תעשה

בלשון נקבה וא"כ ניתן להבין שאפילו להתחיל במלאכה ויגמר מעצמו בשבת  קודש 
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דמותר ע"פ דין תורה מכל מקום במעשה המשכן אסור שאין כבוד המשכן שיתחלל 

קדושת שבת על ידה אפילו בלי עבירה וכיוצא בזה כתבו התוס' ב"ק )פא,א( דלהכי אסור 

וכבים משום שמגונה למת שנעשה איסור שבת בקבורתו לקבור מת בשבת ע"י עובד כ

 אפילו ע"י עובד כוכבים.

ינהגו בו קדושה כל אחד לפי ערכו. ומכאן הנהיגו עמי הארץ בו קדושה  יהיה לכם קדש.

שלא לדבר בו שקר, כדאיתא בדמאי פ"ד, מ"א הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על 

יו. ופירשו בירושלמי מפני שאימת שבת המעשרות, ושכח לעשרן שואלו בשבת ואוכל על פ

עליו. ופירוש הרע"ב שמתיראים לעבור עבירה ולשקר בשבת יותר מבחול. ]ולא כהר"ש 

שם שהשבת קובעת למעשר[ והיינו מפני שהיא קודש וכמו דאיתא בסנהדרין )כ ,א( 

דישראל נזהרים בקדושת שביעית דשם קודש חמירי על עמי הארץ וכמ"כ מבינים 

בירה בו הרי זה חילול קדושתה. עוד הבינו שכל מעשה שנעשה בה אפילו דלעשות ע

במדבר פי"ד ופכ"ג דמשום הכי החרים במדרש רבה בהיתר אסור בהנאה וכמבואר 

יהושע את יריחו לפי שכבשה בשבת וכתיב כי קודש היא לכם. והרי קיי"ל דמעשה שבת 

בימי יהושע ולא הניאן אפילו בעבירה מותר מהתורה אלא עמי הארץ הבינו כך עוד 

 מלחשוב כך. 

 

 פרק לה, ג 

ם ְביוֹּם-ֹלא ג ֵתיכֶׁ ת ְתַבֲערו ֵאש ְבכֹּל מְשבֹּ  :ַהַשבָּ

שייך ביחוד למעשה המשכן  פסוקלפי הפשט יש להבין דגם זה הלא תבערו אש וגו'. 

שלא רק שאסור להתחיל במלאכת המשכן שתהא נגמרת מאליו בשבת כמו שכתבתי 

ילו אש הבוער למלאכת מיני מתכות יהי נכבה בשבת. כ"ז יש להבין לפי לעיל. אלא אפ

זו גם לדורות. וכפי עומק הדין.  פרשההענין. אבל אחר שכתבתת בתורה יש לדרוש מ

 וכבר נדרש אזהרה זו ללאו או לחלק. 

 

 פרק לה, ד 

ל ד ה אֶׁ ר משֶׁ אמֶׁ ל-ַויֹּ ר-ֲעַדת ְבֵני-כָּ ֵאל ֵלאמֹּ ר ֲאשֶׁ  ִיְשרָּ בָּ ה -רזֶׁה ַהדָּ ר 'הִצוָּ  :ֵלאמֹּ

זו איזה חדשות ללמוד  פרשהא ומכל מקום יש בפסוק כבר נתבאר  אל כל עדת וגו'.

 כאשר יבואר. 

 

 פרק לה, ה 

ל ְנִדיב ִלבוֹּ  ה ה כֹּ וָּ ה ַליהֹּ הָּ ֵאת ְתרוַמת  ְקחו ֵמִאְתכֶׁם ְתרומָּ ת 'הְיִביאֶׁ ף וְנחשֶׁ סֶׁ כֶׁ ב וָּ הָּ  :זָּ
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תרומה )לעיל כה,ב( דזה הלשון ראש פרשת אר כבר נתב קחו מאתכם תרומה לה'.

נדבות. וביאר כאן שהגבאים  היהמשמעו יעשרו גבאי צדקה לגבות בעל כורחם אם לא 

 יהיו רק מאתכם דוקא כדאיתא בקידושין )עו,ב( דגבאי צדקה אין ממנין אלא מישראל.

אה הוסיף כאן לבאר שלא ישלח איש נדבתו ע"י שליח אלא יבי כל נדיב לב יביאה.

בעצמו. וזה כדי שיראו המקבלים אם נותן בנדיבות או אולי רק מפני הבושה מחבריו 

 המנדבים. וזה לא נתקבל ברצון.

הראב"ע כתב בשם הגאון כי היתה נדבר כסף. ובא אח"כ לשולחנות כסף  זהב וכסף.

וכדומה והראב"ע מיאן בזה וכתב שכן דרך הכתובים לכלול פרט א' בהרבה שבאו בנדבה. 

לא שהרי מפורש כתיב להלן כ"ד כל מרים תרומת כסף ונחשת. ושם אינו אלא אחד והפ

באחד. אלא ודאי היה הרבה כסף בנדבה. ובאמת לא נודע מתחלה אם יספיקו מחצית 

השקלים לאדנים ושאר צרכים. אלא אחר שעשהו נשאר כסף הנדבה לשארי כלים שלא 

או על הכלים המפורש. והא דכתיב הרבה זהב יותר ממה שהוצי היהנצטוו בפירוש. וכך 

פקודי )לח,כד( ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר וגו' לא מנה הכתוב אלא ראש פרשת 

העשוי למלאכה, ועל זה נעשה חשבון. והמותר היה מונח לפני ישראל בשלימות וכן היה 

 בכל כסף הנדבה. ועשו מהם אח"כ לי שרת. ולכתחלה התנדבו על זה האופן. 

 

 י  פרק לה,

ל י או ְוַיֲעשו ֵאת-ֲחַכם-ְוכָּ ם יָּבֹּ כֶׁ ל ֵלב בָּ ה -כָּ ר ִצוָּ  :'הֲאשֶׁ

דאפילו מי שאינו לומד תורה אלא  בני ישראל גם זה אמר לכל עדת  וכל חכם לב בכם.

שהוא חכם לב, היינו חכמת יראת ה', כמו שכתבתי לעיל כח,ג' ולא,ו'. ומי שנגע יראת ה' 

 היו עמו בס"ד אף על  פי שלא למד אומנות זו במצרים. בלבבו יבא ויעשה ויהי ה' אל

 

 פרק לה, יא 

ת יא ת-אֶׁ ן אֶׁ ת-ַהִמְשכָּ ת ִמְכֵסהו-ָאֳהלוֹּ ְואֶׁ ת-אֶׁ יו ְואֶׁ סָּ ת-ְקרָּ יו אֶׁ שָּ ת-ְקרָּ ו אֶׁ ת-ְבִריחָּ יו ְואֶׁ דָּ -ַעמֻּ

יו נָּ   :ֲאדָּ

 אפשר לפרש בשני פנים ויבואר להלן ל"ט ל"ג.  את המשכן את אהלו.

 

  פרק לה, יג

ת יג ת-אֶׁ ן ְואֶׁ ְלחָּ ת-ַהשֻּ יו ְואֶׁ ל-ַבדָּ יו ְוֵאת-כָּ ִנים ֵכלָּ ם ַהפָּ  :לֶׁחֶׁ

 עיין מה שכתבתי להלן שם ל"ו.  ואת לחם הפנים.
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 פרק לה, יט 

ת יט ת-אֶׁ ש אֶׁ דֶׁ ֵרת ַבקֹּ ד ְלשָּ ת ִבְגֵדי-ִבְגֵדי ַהְשרָּ ֵהן ְואֶׁ ש ְלַאֲהרֹּן ַהכֹּ דֶׁ יו ְלַכֵהן-ַהקֹּ נָּ  :ִבְגֵדי בָּ

בא )עב,א( לו שפירשו סוף פרשת ידוע דעת חז"ל ביומא בגדי השרד לשרת בקדש.  את

על בגדי כהונה. והכי איתא בתם אר' חמא בר חנינא מאי דכתיב את בגדי השרד לשרת 

בקדש אלמלי בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהם ש"י שיד ופליט. וכבר עמד הרמב"ן לעיל 

בגדי אהרון. דהוי"ו יתירא וכ' שבאין ווי"ן יתירין ל"א י' דכתיב שם ואת בגדי השרד ואת 

 בכתוב וזה פלא. 

ל"ט א' ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד  פסוקעוד עמד רש"י על ה

לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרן כאשר צוה ה' את משה. ולפי דעת 

רמב"ן )לעיל לא,י( מפני שאינו חז"ל דקאי על בגדי כהונה למה לא הזכיר השש. ויישב ה

חשוב. וגם זה פלא. וכל שכן לפי ביאורינו לעיל כ"ח ה' והם יקחו את הזהב וגו' ואת השש. 

שהם יבחרו המובחר מכל מינים אלו ואין לך דבר שנדרש לבחירה כשש שיש בו מין 

 המובחר ביותר. 

הלביש את כלי הקודש ועוד יש להבין מנא להו לחז"ל להוציאו מן הפשט שהיו בגדי שרד ל

במסע כמו שפירשו הראשונים ז"ל. אלא נראה דגם חז"ל מפרשים הכי אלא שהבינו עוד 

דפרשת פקודי הנ"ל )לט,א( דכתיב ויעשו את בגדי הקודש אשר  פסוקפירוש אחר מ

לאהרן כאשר צוה ה' את משה. והוא מיותר לגמרי שהרי מפרש והולך כל הבגדים בפרט 

ני עצמו כאשר צוה ה' את משה. ותו קשה, למה לא כתיב כאן ואת ומסיים על כל בגד בפ

בגדי בניו כמו בכל מקום. אלא ודאי נכללו בגדי כהונה בכלל בגדי השרד. בגדי יוה"כ אשר 

לאהרן. ובשביל שלא נתפרש עדיין ענין יוה"כ ע"כ לא באו הבגדים כאן בפירוש אלא 

שני הדברים בכלל.  -י השרד בקבלה וברמז. משום הכי בכל מקום דכתיב ואת בגד

דשניהם נקראו לפי הפשט בגדי השרד. משום שנשתיירו אחר תשמישם לגניזה, כידוע 

דבגדי יוה"כ נגנזים. וכן בגדים שהלבישו בהם את כלי הקודש, אחר שבאו לא"י נגנזו, ולא 

 כמו כל כלי הקודש. 

ותולעת השני עשו פקודי )לט,א( שנצרך לפרש שמן התכלת והארגמן  פרשתומשום הכי ב

בגדי שרד וזה לא קאי על לבגדי יוה"כ לכה"ג. משום הכי חזר ופירש הכתוב ויעשו את 

בגדי הקודש אשר לאהרן היינו בגדי בד של יוה"כ כאשר צוה ה' בקבלה כאשר יבואר שם 

בכל הפרשיות. אבל בשארי פרשיות דכתיב בגדי השרד נכלל בהם ג"כ בגדי יוה"כ. 

ל ואת בגדי הקודש אשר לאהרן )לעיל לא,י( מיותרת. דהיינו שמונה ומעתה אין הוי"ו ש

בגדים המפורשים. אחר כ"ז מתפרש יפה לשרת בקודש שהוא לשרת בקודש הקדשים. 

וכן על בגדי המסע הוא כמו שכתב הרמב"ן ז"ל שלא נתבאר מפי ה' למשה שיעשו כך וכך 
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כים הקב"ה על ידו וצו אלא בדרך כלל. ובצלאל בחכמתו עשה כמה בגדים. ואח"כ הס

שיקחו זה בגד על כלי זה וזה על זה. ובאשר שהיה צריך בכל בגד לעשות לשמה. והוא 

לא ידע האיך יסכים הקב"ה ע"כ עשה בצלאל כולם לשם ארון הקודש. ואח"כ הורד לכל 

 כלי כמו שכתבתי לעיל כ"ו ל"ז. ויבואר עוד להלן בס"ד. 

 

 פרק לה, כ 

ל כ ֵאל ִמִלְפֵני-ת ְבֵניֲעדַ -ַוֵיְצאו כָּ ה ִיְשרָּ  :משֶׁ

לשון זה מלפני משמעו שהלכו כולם לאחוריהם. ופירש הכתוב כאן יותר  מלפני משה.

מבכל מקום משום דבכל מקום דבר לפני תלמידים מקבלים תורה ממשה. ופשיטא שעשו 

נצרך להודיע שכולם נהגו בזה הכבוד  בני ישראל כן, אבל כאן שדבר עם כל עדת 

 מעלה. וה

 

 פרק לה, כא 

ל כא או כָּ ר-ַויָּבֹּ ל-ִאיש ֲאשֶׁ אוֹּ ִלבוֹּ ְוכֹּ ת ְנשָּ תוֹּ ֵהִביאו אֶׁ ה רוחוֹּ אֹּ ְדבָּ ר נָּ  'הְתרוַמת -ֲאשֶׁ

ל הֶׁ אכֶׁת אֹּ ל ִלְמלֶׁ ֵעד וְלכָּ ש-מוֹּ דֶׁ תוֹּ וְלִבְגֵדי ַהקֹּ דָּ  :ֲעבֹּ

ומת ה' לאהלו באו בחזרה למשה. ותכלית בואם היה שהביאו את תרויבאו כל איש וגו'. 

ואף על  פי שאמר משה קחו מאתכם תרומה דמשמע לעשות גזברים. אבל היינו אם היה 

נגבה בעל כורחם כדין ע"ז האופן צוה לעשות גזברים. אבל כאשר הביאו בנדבה באו כולם 

 למשה.

דבשני אופנים נותן אדם נדבה. יש מנדב  כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו.

ו מכהו אם לא יתן כאחד מחביריו יהיה לחרפה או ישא עונשו על העלמת מחמת כי לבב

עין. וזה נקרא נשאו לבו. ויש מנדב משום ששכלו ורוחו הטובה מיעצהו ליתן על זה. ועל 

כ"ט פירש הכתוב דאפילו מי שנשאו לבו מתחלה. בא  פסוקזה כתיב אשר נדבה רוחו. וב

 אח"כ בנדבה לה' יעיי"ש.

שנקרא תרומת ה'. ובאשר ששני דברים נקראים תרומת ה'. היינו מה  את תרומת ה'.

תשא. ע"כ פירוש הכתוב למלאכת אהל מועד ראש פרשת לקרבנות ולמשכן. כמבואר ב

 ולכל עבודתו. היינו במה לעשות המלאכה כי נצרך לזה כמה כלים.

היה  אף על  פי שהיו לכבוד אהרן ובניו שהורמו בזה מעל לעם מכל מקוםולבגדי הקדש. 

 עינם יפה בזה. 

 

 פרק לה, כב 
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ִשים ַעל כב ֲאנָּ או הָּ ל ְנִדיב ֵלב-ַויָּבֹּ ִשים כֹּ ל ַהנָּ ז כָּ נֶׁזֶׁם ְוַטַבַעת ְוכומָּ ח וָּ ב -ֵהִביאו חָּ הָּ ְכִלי זָּ

ל ר-ְוכָּ ה ִאיש ֲאשֶׁ ב ַליהוָֹּּ הָּ   :ֵהִניף ְתנוַפת זָּ

ם מצד שהביאו חח ונזם אם נשים הביאו באו האנשים עמם. א ויבאו האנשים על הנשים.

וגו' שהוא תכשיטי נשים מתנת האנשים לקישוטין ואין להם רשות ליתן בלי דעת בעלים. 

 או אם הביאו כל כלי זהב. וזהו מתנה מרובה שאסור לקבל מנשים בלי דעת בעליהם.

עד כה דיבר הכתוב בנדבת הנשים שאין להן כי אם  וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'.

ט זהב או כלי זהב שנתן להן הבעל להתקשט באהלם על השלחן וכדומה. אבל איזה תכשי

חתיכה זהב אין להם. ועתה מדבר בנדבת האיש שאפשר שהניף כלי זהב או גולם זהב. 

 ועוד עיין להלן כ"ד. 

 

 פרק לה, כג 

ל כג ר-ְוכָּ ן-ִאיש ֲאשֶׁ מָּ א ִאתוֹּ ְתֵכלֶׁת ְוַאְרגָּ ִני ְוֵשש ִנְמצָּ ַלַעת שָּ רֹּת ֵאיִלם  ְותוֹּ ְוִעִזים ְועֹּ

רֹּת ִמים ְועֹּ דָּ ִשים ֵהִביאו ְמאָּ  :ְתחָּ

לא בני אדם זהב נמצא הרבה בד המון רבה. וכמה  וכל איש אשר נמצא אתו וגו' הביאו.

נתנו כל מה שבידו אלא איזה חלק. מה שאין כן מינים אלו לא נמצא הרבה ע"כ מי שהיה 

כל מה שבידו לצורך המשכן ע"כ הביאו כל  בידו מינים אלו. והלא הבין שמוכרח לתת

שבידם. ועיין מה שכתבתי להלן ל"ט א' דמזה הטעם לא ניתן חשבון מכל הדברים הללו 

 כמו מכסף זהב ונחושת. 

 

 פרק לה, כד 

ל כד ת ֵהִביאו ֵאת-כָּ ף וְנחשֶׁ סֶׁ א ִאתוֹּ ֲעֵצי ִשטִ  'הְתרוַמת  ֵמִרים ְתרוַמת כֶׁ ר ִנְמצָּ ים ְוכֹּל ֲאשֶׁ

ל ת-ְלכָּ ה ֵהִביאו ְמלֶׁאכֶׁ דָּ ֲעבֹּ   :הָּ

אין הלשון מדויקתת וגם משונה  כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת ה'.

מבכל הדברים במה שכתבתי בכסף ונחשת כל מרים. דמשמעו חלק מהכל כמו בתרומה 

וחלה דכתיב בהו תרומה ומשום הכי דרשינן עוד ראשית )במד' טו,כ( ששריה ניכרין 

יתא בחולין )קלו,ב(. ]ומזה הטעם יש לפרש הא דכתיב חזה התנופה ושוק התרומה. כדא

משום דהחזה אחד הוא בבע"ח והמובחר שבו. לא שייך לומר בו תרומה מה שאין כן שוק 

הוא חלק בשר שוה לכל בשר הבע"ח. והוא המורם מהם[ והטעם שמעולם היה מנהג 

ראה  פרשתח העסק. כמבואר בתנחומא ישראל ליתן תרומה מעסקיהם לצדקה כדי שיצלי

)פיסקא יח( עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר מכאן נהגו פרגמטוטין להפריש א' 

מעשרה מעמליהן לעמלי תורה וידוע שעיקר מסחור הוא בכסף ונחשת כי רוב המטבעות 
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הזהב )ב"מ מד,א(, משום הכי כתיב כל מרים שהנהיג עד כה ראש פרק  מהם.. כידוע 

ת כסף ונחשת כדי להצליח עסקיו והיה מנהגו ליתן לעניים וכדומה. ועתה להרים תרומ

 היההביאו את תרומת ה' נתנו זו התרומה לתרומת ה'. אבל בזהב כתיב תנופה שלא 

 מורם משארי זהב שש לו שיצליח בהם, אלא זה בפני עצמו הניף לה'.

שטים, גם כלי  נכלל בזה גם הקרשים והכלים שבאו מעצי לכל מלאכת העבודה הביאו.

 להיות בלי עצים הרבה. והוא כמו שכתוב עוד הפעם לכל העבודה. אי אפשר  העבודה ש

 

 פרק לה, כה 

ל כה ה ַחְכַמת-ְוכָּ וו ַויִָּביאו-ִאשָּ יהָּ טָּ ת ֵלב ְביָּדֶׁ ה אֶׁ ת-ַמְטוֶׁ ת-ַהְתֵכלֶׁת ְואֶׁ ן אֶׁ מָּ ַאְרגָּ ַלַעת -הָּ תוֹּ

ִני ת ַהשָּ  :ַהֵשש-ְואֶׁ

 וטח שיעשה ויצליח.הלב בחכמת לב. 

אבל האריגה היתה ע"י חכמי לב וחושבי מחשבות ורק חוטים טווין נעשה  ויביאו מטוה.

 ביד נשים. 

 

 פרק לה, כו 

ל כו נָּה-ְוכָּ תָּ ן אֹּ א ִלבָּ ר נָּשָּ ִשים ֲאשֶׁ ת ַהנָּ וו אֶׁ ה טָּ ְכמָּ ִעִזים-ְבחָּ  :הָּ

שחו גבעות עולם  לבטוח אשרכי אם  למעלה מדרך הבטחון הרגיל אשר נשא לבן וגו'.

 לפני עבודת הקודש. עשו והצליחו. 

 

 פרק לה, כז 

ַהם ְוֵאת כז ן ְוַהְנִשִאם ֵהִביאו ֵאת ַאְבֵני ַהשֹּ ד ְוַלחשֶׁ ֵאפוֹּ   :ַאְבֵני ַהִמלִֻּאים לָּ

חסר, עיין פרש"י. ונראה משום שבאמת עדיין לא נתמנו להיות נשיאים מפי ה' והנשאם. 

הסכמת השבטים היתה שיהיו נשיאים כמו שכתבתי להלן עד אחר הקמת המשכן אלא 

 במדבר א' ד'. 

 

 פרק לה, כח 

ת כח ת-ְואֶׁ ם ְואֶׁ שֶׁ ן-ַהבֹּ מֶׁ ר וְלשֶׁ אוֹּ ן ְלמָּ מֶׁ ת ַהַסִמים ַהשָּ רֶׁ ה ְוִלְקטֹּ  :ַהִמְשחָּ

תרומה ולעיל  פרשתלפי סדר הכתוב ב ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה.

ואת השמן למאור ואת הבושם לשמן המשחה. ובא ללמדנו שלא ל"ה ח' היה ראוי לכתוב 

 הניחו הנשיאים לאחר ליתן אפילו ההין שמן לשמן המשחה אף על  פי שהיה מצוי. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 פרק לה, כט 

ל כט ִביא-כָּ ם ְלהָּ תָּ ם אֹּ ַדב ִלבָּ ר נָּ ה ֲאשֶׁ ל ִאיש ְוִאשָּ ה -ְלכָּ ר ִצוָּ ה ֲאשֶׁ אכָּ -ַלֲעשוֹּת ְבַיד 'הַהְמלָּ

ה הֵ  ה-ְבֵני ִביאומשֶׁ ה ַליהוָֹּּ בָּ ֵאל ְנדָּ   :ִיְשרָּ

האי אותם מיותר אלא פירוש אשר נשאו לבו לנדב כמו שכתבתי אשר נדב לבם אותם. 

לעיל כ"א והוי כמו פעל יוצא דלבם הביא אשר יהיו מנדבים. ומכל מקום בעת הבאתם היה 

ו שבא שמשמע אשר צוה ה' לעשות ביד משההכל בשמחה וברצון נדבה לה'. וכתיב 

ח' ל"ו ובכמה מקומות. ומכל  בספר ויקראבקבלה וגם הוסיף משה בדעתו כמו שכתבתי 

 מקום הכל הביאו ברצון. 

 

 פרק לה, ל 

ל ל ה אֶׁ ר משֶׁ אמֶׁ א-ַויֹּ רָּ ֵאל ְראו קָּ ן 'ה ְבֵני ִיְשרָּ ן-ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶׁ ה-אוִרי בֶׁ  :חור ְלַמֵטה ְיהודָּ

 א ב'. עיין מה שכתבתי לעיל ל"ראו. 

 

 פרק לה, לא 

ה ִבְתבונָּה לא ְכמָּ תוֹּ רוַח ֱאֹלִהים ְבחָּ ל ַוְיַמֵלא אֹּ ה-וְבַדַעת וְבכָּ אכָּ  :ְמלָּ

 תשא ל"א ג'.  פרשתנתבאר לעיל ב וימלא אותו רוח אלהים וגו'.

 

 פרק לה, לג 

ת ֵעץ ַלֲעשוֹּת לג ן ְלַמֹּלאת וַבֲחרשֶׁ בֶׁ ת אֶׁ ל וַבֲחרשֶׁ ת ַמֲחשָּ -ְבכָּ תְמלֶׁאכֶׁ  :בֶׁ

שהוא בעצמו עשה מקצת מלאכה, וכתיב בכל הינו מקצת  לעשות בכל מלאכת מחשבת.

ולא כולו. אלא מסר אח"כ לאחרים. ולא שייך בזה המתחיל במצוה אומרים לו גמור, אחר 

תשא.  פרשתשמתחלה היה בדעתו למסור לאחרים. והנה כאן כתיב מחשבת. ולא כמו ב

הסמוך שנשתוו  פסוקאלא ב פסוקרקימה בזה ההיינו משום שלא נזכר מלאכת אריגה ו

בהני בצלאל ואהליאב. וא"כ יקשה לנו אמאי נזכר מלאכת חרש כאן הרי כתיב גם 

באהליאב מלאכת חרש. ונתיישב בזה דכתיב כאן מחשבת. שגם בקרא הסמוך מרומז 

שאהליאב נשתוה בחרושת במעשה אבל לא במחשבה בהמצאה היאך לעשות משום הכי 

 מחשבת נצטיין בצלאל. כתיב כאן ב

 

 פרק לה, לד 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

ַתן ְבִלבוֹּ הוא ְוָאֳהִליָאב לד רֹּת נָּ ן וְלהוֹּ ְך ְלַמֵטה-בֶׁ מָּ ן-ֲאִחיסָּ  :דָּ

שירצה לקבל הטורח והטפול להורות לאחרים אופני המעשה. וגם  ולהורת נתן בלבו וגו'.

 ן. וכדומה, היה בצלאל מורה הוראה בזה העני פסוקאם נפל איזה שאלה בהבנת ה

 

 פרק לה, לה 

ְכַמת לה ם חָּ תָּ ל-ִמֵלא אֹּ ת כָּ ש-ֵלב ַלֲעשוֹּ רָּ ת חָּ ַלַעת  ְמלֶׁאכֶׁ ן ְבתוֹּ מָּ ַאְרגָּ ת ובָּ ְוחֵשב ְורֵֹּקם ַבְתֵכלֶׁ

ִני וַבֵשש ל ַהשָּ ֵשי כָּ ֵרג עֹּ ת-ְואֹּ בֹּ ה ְוחְשֵבי ַמֲחשָּ אכָּ   :ְמלָּ

 באלו הפרטים נשתוו שניהם. מלא אתם.

 ליחו במעשיהם.לבטוח שיצ חכמת לב.

כאן יש הפסק בין חרש לחושב בהפסק פסיק. ללמד  לעשות כל מלאכת חרש וחשב.

דאהליאב נשתוה לבצלאל במעשה של חרש אבל לא במחשבה בהמצאה איך לעשות. 

הקודם ולחשב מחשבת וגו' ובחרשת וגו' וכך  פסוקדלזה היה מיוחד בצלאל כמבואר ב

ב גם על מלאכת חרש היינו מה שבצלאל חשב כתב הראב"ע ל"א ו'. ומכל מקום קאי וש

עשה אהליאב ג"כ. אבל עיקר וחשב קאי על ורקם בתכלת וגו' שברקימה נשתוו שניהם גם 

 במחשבה גם במעשה. ועיין להלן ל"ח כ"ג.

 וכן באריגה היו שניהם שוים במחשבה ובמעשה. ואורג.

 בידיהם. עשי כל מלאכה.

 שיעשו אחרים.  וחשבי מחשבת.

 

והנה במדרש רבה תרומה פל"ד,ב איתא ועשו ארון מפני מה בכל הכלים : בר)הרחב ד

האלה כתיב ועשית ובארון כתיבב ועשו... אמר הקב"ה יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו 

כולם בתורה למדנו דמעשה הארון גרם לזכות בתורה. ובצלאל שבא מיהודה זכה לזה 

הארון. שעשייתו עם חביריו עלה על כולן  ביותר. ומשום הכי כתיב להלן ויעש בצלאל את

וכל מעשה המשכן הועיל לעושיו בענין ידיעה בדברים עליונים שנגד זה הכלי ותכליתו. 

שבט דן  היהוכמו דאהליאב שבא משבט דן עשה כמה פרטים מיוחדים במשכן. ככה 

יהודה מכריע להלכה בדיני ממונות וכמו שנאמר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. היינו כ

דן מצליח בדיני ממונות וכדאיתא בפסחים )ד,א( ההוא דאמר דונו  היהבכל התורה כך 

 דיני אמר ש"מ מדן קאתי.(.

 

 פרק לו
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 פרק לו, א 

ל ִאיש ֲחַכם א ה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכֹּ שָּ ַתן  ֵלב-ְועָּ ר נָּ ַדַעת  'הֲאשֶׁ ה לָּ ֵהמָּ ה וְתבונָּה בָּ ְכמָּ חָּ

ת ַלֲעשת ל-אֶׁ א-כָּ רְמלֶׁ ל ֲאשֶׁ ש ְלכֹּ דֶׁ ַדת ַהקֹּ ת ֲעבֹּ ה -כֶׁ  :'הִצוָּ

כבר נתבאר לעיל ל"א ו' דמשמעות חכם לב. הוא חכמת יראת ה'. והיה הרבה  חכם לב.

 חכמי לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת. עומק הכונה של כל מלאכה.

ה וגם לעשות באומנות היד את כל מלאכת עבודת הקדש לכל אשר צוה ה'. בקבלה למש

מה שלא בא בכתוב מפורש. ולא היה העת מספיק שילמדו כל הקבלות שבע"פ מפי משה. 

 אבל המה כוונו בחכמתם שנעשה הכל מכווין כאשר צוה ה'. ועיין להלן ל"ט מ"ג. 

 

 פרק לו, ב 

ל ב ה אֶׁ א משֶׁ ל-ַוִיְקרָּ ל-ְבַצְלֵאל ְואֶׁ ל ָאֳהִליָאב ְואֶׁ ַתן -ִאיש ֲחַכם-כָּ ר נָּ כְ  'הֵלב ֲאשֶׁ ה ְבִלבוֹּ חָּ מָּ

אוֹּ  ר ְנשָּ ל ֲאשֶׁ ל כֹּ ה אֶׁ ְרבָּ ּה-ִלבוֹּ ְלקָּ תָּ ה ַלֲעשת אֹּ אכָּ  :ַהְמלָּ

היאך שייך נתינת חכמה בלב. הרי הכל בידי  פסוקומפרש ה אשר נתן ה' חכמה בלבו.

שמים חוץ מיראת שמים ע"כ מפרש כל אשר נשאו לבו וגו' זהו ג"כ חכמת הלב לבטח 

לקבל עוד עיין להתקרב אל המלאכה. אף על  פי שלא למד שיצליח בזו הפעולה, ושירצה 

מעולם אמנות זו. ובאמת כן במלאכת חול שייך נשאת לב לאיזה מלאכה. בדרך משל אם 

בא אדם לעשות בית אומנות ללמד לתינוקות אומנות. והיה מביא הרבה ילדים לבחור 

זה. והבחירה מועלת במה חפץ לשלוח ידם. זה אומר אני רוצה בזה וזה אומר אני רוצה ב

להם לענין לימודו כמה שנים שיעמוד על תכלית המלאכה שבחרו בה. כך היה במעשה 

המשכן הבחירה לכל אחד באיזו אומנות היתה מועלת לעשות בלי לימוד כלל. רק 

 בהצלחת ה' לדבר אשר נשאו לבו.

לא בידיו, אף על  פי שמעולם  לעשות אתה.להתבונן בה. וגם  לקרבה אל המלאכה.

 אמנו אצבעותיו למלאכה זו. וכ"ז נשיאת לב היתה מתנה מה' והיא נקראת חכמת הלב. 

 

 פרק לו, ג 

ל ג ה ֵאת כָּ ר-ַוִיְקחו ִמִלְפֵני משֶׁ ה ֲאשֶׁ ש  ַהְתרומָּ דֶׁ ַדת ַהקֹּ ת ֲעבֹּ ֵאל ִלְמלֶׁאכֶׁ ֵהִביאו ְבֵני ִיְשרָּ

ּה ְוֵהם תָּ ה בַ  ַלֲעשת אֹּ בָּ ד ְנדָּ יו עוֹּ רֵהִביאו ֵאלָּ קֶׁ ר ַבבֹּ קֶׁ  :בֹּ

בימים הראשונים של הבאת הנדבות. והם בני  ויקחו מלפני משה וגו' אשר הביאו.

ישראל הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר. כמה בקרים אחרי שכבר לקחו האומנים מה 

שכבר הובא. והוא שהביאו רק בבוקר לפי פשוטו הוא משום שדרך האומנים לקבל צרכי 

היום. ויש להוסיף, לפי שהיה נודע לכל ישראל בבוקר איך הוא המלאכה בבוקר על כל 
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נחשב לפני ה' ע"פ ירידת המן כמו שכתבתי לעיל ט"ו ו'. ע"כ היתה ירידת המן בבוקר 

 גורם להרבות נדבות. 

 

 פרק לו, ד 

ל ד או כָּ ל-ַויָּבֹּ ִשים ֵאת כָּ עֹּ ִמים הָּ ת-ַהֲחכָּ ש ִאיש ִאיש ִמְמַלאְכתוֹּ  ְמלֶׁאכֶׁ דֶׁ ר ַהקֹּ ה -ֲאשֶׁ ֵהמָּ

ִשים  :עֹּ

לא נחשוב שראובן בא לומר שביד שמעון העושה ג"כ מלאכה זו הוא  איש איש ממלאכתו.

ביותר לפי הצורך וכאלו קובל שישאר ביד שמעון יתור ח"ו. אלא בא כל אחד לומר שבידו 

 הוא יותר מהצורך. 

 

 פרק לו, ו 

ל ַבַמֲחנֶׁה לֵ  ו ה ַוַיֲעִבירו קוֹּ רַוְיַצו משֶׁ ה ַאל אמֹּ ש -ַיֲעשו-ִאיש ְוִאשָּ דֶׁ ה ִלְתרוַמת ַהקֹּ אכָּ ד ְמלָּ עוֹּ

ֵלא ִביא ַוִיכָּ ם ֵמהָּ עָּ  :הָּ

לשון מקרא פלא. או היה ראוי  אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא.

הזורק )שבת צו,ב( איתא ראש פרק  לכתוב אל יביאו עוד. או ויכלא העם מלעשות. והנה ב

הוצאה מלאכה מדכתיב ויעבירו וגו' אל יעשו עוד מלאכה. ומקשה מנלן דבשבת מנלן ד

קאי דילמה בחול ומשום דשלימא ליה עבידתא ומשני גמר העברה העברה מיוה"כ. וכתבו 

התוס' דר"ח מחק כ"ז הקושיא והישוב. דאפילו מיירי בחול נ"ל שפיר דהוצאה נקרא 

 פלא למחוק סוגיא שלימה. מלאכה. והכי דריש בהדיא בירושלמי. וגם זה 

ונראה דבאמת לא הזהיר משה על שבת  קודש ביחוד אלא על חול, כפשטא דקרא, 

ומשום דשלימא מלאכה. והא שהזהיר משה ע"ז ומאי איכפת לן אם יהי מותר. היינו משום 

דכל צרכי המשכן היה הכרח לעשות הכל לשם קדושה גם בעוד שלא הקדישו, כדאיתא 

השואל בונין בחול ואח"כ מקדישין כדי שלא יבוא ליד מעילה. ומכל  פרקבב"מ )נז,ב( 

מקום ההכרח לעשות לשם קדושה כדין מעשה המקדש. והנה, מי שעשה לשם המשכן 

וניתותר, היה רשאי באמת לעכבן לעצמו, לפי דקי"ל הזמנה לאו מילתא היא. והזהיר 

לכתחלה אסור לעבוד לשם משה דמכאן ואילך לא יעשו לשם קדושה שהרי אין צריך עוד, ו

קדושה ולהשתמש בהם חול. אבל מה שכבר נעשה לשם קדושה לא הזהיר כלל. ומה 

איכפת לן אם יביאו ויתותר לבדק הבית או לצרכי כל שהם כמו שנעשה מתרומת כסף, 

כמו שכתבתי לעיל. אבל העם כלו מהביא גם מה שכבר נעשה לשם קדושה. שהרי ע"פ 

לצורך המשכן ולא לבדק הבית. כי אם  ל. ומתחלה לא עשודין מותר להשתמש בהם חו

 זהו עומק הפשט, וא"כ אין בזה שום הוכחה דהוצאה היא מלאכה, ושפיר מקשה ומשני. 
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אבל כ"ז למאן דאמר הזמנה לאו מילתא היא, מה שאין כן למאן דאמר הזמנה מילתא היא 

בהם עוד לחול וע"כ אי אפשר לומר כן, שהרי מה שנעשה לשם קודש אי אפשר להשתמש 

מסרו לבדק הבית, וא"כ צריך לפרש אל יעשו עוד מלאכה היינו שלא יביאו עוד, והבאה 

נקראת מלאכה. ונקיט משה רבינו לשון מלאכה, באשר אפילו למאן דאמר הזמנה מילתא 

מכל מקום בעינן איזה מלאכה כל שהיא, כמו שכתבו התוס' סנהדרין )מח,א( ד"ה נתנו. 

אה לשם קודש דנקרא מלאכה בשבת מהני גם לזה שיהיה אסור אח"כ ואמר משה דהב

להשתמש בו חול, אף על  פי שלא הקדישו עדיין. ומשום הכי כלו העם מהביא ולפי זה 

שפיר למדנו מכאן דהבאה היא מלאכה בשבת. וכבר הראינו לדעת בירושלמי יומא פ"ג 

 מקרא דהוצאה היא מלאכה. ה"ו דהזמנה מילתא משום הכי שפיר יליף בירושלמי מגוף ה

 

 פרק לו, ז 

ל ז ה ַדיָּם ְלכָּ ְיתָּ ה הָּ אכָּ ה ַלֲעשוֹּת-ְוַהְמלָּ אכָּ ֵתר ַהְמלָּ ּה ְוהוֹּ תָּ  :אֹּ

דדרך אומנים כשחסר להם איזו חתיכה קטנה כסף וזהב לכלי, עושים מהפתיתים  והותר.

ת ששפור בעשה עוד חתיכה קטנה ולצרף אותה חתיכה לגוף הכלי אבל אין בזה תפאר

 הכלי אלא שהיה די והותר שהפתיתים ניתותרו. 

 

 פרק לו, ח 

ל ח ה-ֲחַכם-ַוַיֲעשו כָּ אכָּ ֵשי ַהְמלָּ ת ֵלב ְבעֹּ ן-אֶׁ מָּ ר וְתֵכלֶׁת ְוַאְרגָּ ְשזָּ ר ְיִריעֹּת ֵשש מָּ שֶׁ ן עֶׁ  ַהִמְשכָּ

ם תָּ ה אֹּ שָּ ִבים ַמֲעֵשה חֵשב עָּ ִני ְכרֻּ ַלַעת שָּ   :ְותוֹּ

משמעו שהחשובים שבהם עשו היריעות. וכך כתב  המלאכה. ויעשו כל חכם לב בעושי

הספורנו. אבל טעמו חלש. וגם כבר ביארנו לעיל משמעות חכם לב אינו בחכמת המלאכה 

אלא ביראת ה' וא"כ יש להבין הענין באופן אחר. והוא דאחר שהסכים בצלאל להקדים 

גדי כהונה היו מעשי המשכן לכלים ומשום זה החל היריעות. וזה ברור דהפרכת וב

מקודשים מיריעות וא"כ נפל ספק לאיזה דבר ימציאו נפשם תחלה אם להיריעות 

המוקדמים ומשום זריזין מקדימין למצות. או להתאחר שלא לעשות עד שיגיעו 

 להמקודשים יותר. והסכימו חכמי לב יותר להקדים ולהזדרז ליריעות. 

 

שהה מלעשותה יהיה בה הכשר ובאמת כבר נפלה החקירה במצוה שאם י: )הרחב דבר

ויתרון, אם יש בזה כלל מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. והבאתי בחיבורי העמק שאלה 

סימן קנ"ד אות א' חבל הפוסקים בשו"ת ובאחרונים ז"ל בזה. ולמאן דאמר דמצוה 

להקדים יותר ודאי ניחא שהיו חכמי לב הזריזין ומקדימין ואפילו למאן דאמר דיותר טוב 
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ולעשות מן המובחר אינו אלא במצוה אחת, שבשהוי יעשנה מן המובחר. אבל להשהות 

כאן שיש לפנינו שתי מצות ודאי יש להזדרז להקודמת. ומכל שכן לפי סברת הגמרא יומא 

)לג,א( דמכשיר עדיף להקדים, וכן במעשה המשכן ותכליתו לה היו הכלים משמשין בלא 

מר ר' יהושע שמעתי שמקריבין אע"פ הכשר מחיצות של המשכן. ולא דמי לבהמ"ק שא

שאין בית. דהתם קדושה הראשונה של בית המקדש ראשון קדשה לדורות אבל במשכן 

שלא היה המקום מקודש אלא לשעה והמחיצות של היריעות הוא דקדשי לאותו מקום. 

 פשיטא דהיריעות קדמי גם למלאכה.(.

שה המשכן כתיב בלשון חזר לבצלאל ראש העושים כמו בכל מע מעשה חשב עשה אתם.

תרומה )כו,א(  פרשתיחיד. וכאן יש להסביר יותר דיוק לשון יחיד. שהרי כבר ביארנו ב

בצרוף השניה והשלישית כי אם  דמעשה חושב של הכרובים לא נגמר על יריעה אחת

וא"כ לכאורה היו כל האומנים נצרכים לעשות הציור באופן שיבינו איך שיצטרפו אשה אל 

אמת לא היה כן אלא מעשה חושב עשה בצלאל לבדו. והוא מסר לכל א' אחותה אבל ב

הציור של יריעה שלו. ואף על  פי שלא ידע מהשניה, רק בצלאל לבדו ידע איך יצורפו 

בטוב. והנה אריכות הפרשיות במעשה הכל מיותר. וכבר עמד ע"ז הרמב"ן ולא אמר בזה 

חידושים שיש ללמוד בהם  דברים שיתפסו את האזן. אבל האמת נמצא במעשה מעט

לשעה ולדורות כאשר יבואר לפנינו ועיין ל"ט ט"ו. וכלל גדול הוא הא דאיתא בב"ק )סד,א( 

ובכל מקום כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. מלבד 

רמזי התורה שבא בשינויים קלים כמו בחוברת במחברת. נגבה תימנה. נגב תימנה. 

 עשרים הקרשים. ועוד הרבה וסוד ה' ליריאיו. ואין דבר ריק בתורה.  עשרים הקשר

 

 פרק לו, יא 

ה יא ת ְתֵכלֶׁת ַעל ְשַפת ַהְיִריעָּ ה  ַוַיַעש לְֻּלאֹּ ה ִבְשַפת ַהְיִריעָּ שָּ ת ֵכן עָּ רֶׁ ה ַבַמְחבָּ צָּ ת ִמקָּ חָּ אֶׁ הָּ

נָּה ת ַהֵשִנית ַהִקיצוֹּ רֶׁ  :ַבַמְחבֶׁ

 תרומה.  פרשתיעה. דיוק הלשון נתבאר בעל שפת היריעה. בשפת היר

 

 פרק לו, יג 

ב ַוְיַחֵבר יג הָּ ת ַוַיַעש ֲחִמִשים ַקְרֵסי זָּ ל-אֶׁ ן -ַהְיִריעֹּת ַאַחת אֶׁ ִסים ַוְיִהי ַהִמְשכָּ ַאַחת ַבְקרָּ

ד חָּ  :אֶׁ

משמע שבצלאל חיברם. וביריעות עזים להלן י"ח כתיב לחבר ויחבר את היריעות וגו'. 

מע שלא עשה בצלאל אלא הכנה לזה שבהקמת המשכן יחברו המקימים. את האהל. מש

והא דכתיב בפ' הצווי )כו, ו,יא( וחברת את היריעות וחברת את האהל. קאי על משה 
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רבינו, כמו והקמת את המשכן דכתיב בקרשים. וידוע שמשה לבדו הקים את המשכן. וא"כ 

מדנו על מדרש חז"ל ברכות )נה,א( יש להבין למאי כתיב ויחבר ביריעות הללו. אבל מזה ע

דלהכי היפך בצלאל את הסדר ועשה תחלה את המשכן ואח"כ את הכלים משום הטעם 

שאמר בצלאל כלים שאני עושה להיכן אכניסם. והוא פלא. הלא גם לאחר שעשה הכל לא 

העמיד משה את המשכן עד ר"ח ניסן. והכל נגמר בחנוכה כדאיתא בפסיקתא )פ"ו ר"ח א( 

 תבתי להלן ל"ט ל"ז. וא"כ היכן עמדו הכלים כ"ז המשך. כמו שכ

ובלא סוגית הגמרא הייתי אומר טעמו של בצלאל משום שהמחיצות מכשירי כלים דבלא 

מחיצות אינם משמשים כלום. כמו שכתבתי לעיל ח'. אבל עלינו להבין דברי חז"ל שדייקו 

המשכן והעמיד היריעות  קרא שלפנינו שבצלאל עצמו חיבר היריעות הללו לפני הקמת כל

על כלונסאות וכדומה שיעמדו לשעה. כדי להכניס לתוכם את הכלים ולא יעמדו לעין כל 

אדם בחוץ שאין זה כבוד כלי קודש. מה שאין כן יריעות עזים באמת לא חיבר בעצמו עד 

 שהקדים משה. 

 

 פרק לו, טז 

ת טז ת-ַוְיַחֵבר אֶׁ ד ְואֶׁ דהַ  ֵשש-ֲחֵמש ַהְיִריעֹּת ְלבָּ  :ְיִריעֹּת ְלבָּ

 ולא נזכר כאן ענין כפילת היריעה שזה לא נדרש למעשה. אלא להקמה. ויחבר וגו'. 

 

 פרק לו, כט 

ו ִיְהיו ַתִמים כט ה ְוַיְחדָּ ֲאִמם ִמְלַמטָּ יו תוֹּ ל ְוהָּ ל-אֶׁ ה -רֹּאשוֹּ אֶׁ שָּ ת ֵכן עָּ חָּ אֶׁ ַהַטַבַעת הָּ

ם ִלְשֵני עֹּת ִלְשֵניהֶׁ  :ַהִמְקצֹּ

בשבת )צח,ב( כלין והולכין עד כאצבע דברי ר' יהודה ר' נחמיה אומר, תמים.  ויחדו יהיו

כשם שמלמטן עוביין אמה כך מלמעלן עובין אמה, שנאמר יחדו והכתיב תמים? ההוא 

דליתי שלמין ולא ליתי דניסרא. היינו קרש אחד משתי חתיכות מדובקין בדבק וכדומה. ור' 

ודה ות"ק בנגעים פי"א מ"ח אי קשירה מחברת יהודה ור' נחמיה אזלי במחלוקת ר' יה

להקרא אחד. ור' יהודה לטעמיה שאינו נקרא אחד. וא"כ לא בעינן קרא דתמים להא. והנה 

תרומה )כו,כד( פירוש תמים כמו תואמים. ויפה פירש לפי הפשט  פרשתרש"י לעיל 

תמים שהרי  זה דכתיב יהיו תמים. ולפירוש הני תנאי היה ראוי לכתוב היו פסוקשמוכח מ

כבר נעשו אלא משמעות הכתוב של תמים דלא לשלחופינהו מהדדי בשעת הקמה. 

ובצלאל הכין החריצים והטבעות באופן שיהיו תמים. אלא משום דכתיב באמת תמים ולא 

 תואמים. הוציאו חז"ל כונה אחרת ג"כ לבד הפשט, למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. 
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 פרק לו, לג 

ת לג ְך-ַוַיַעש אֶׁ ַח ְבתוֹּ ן ִלְברֹּ ִשים ִמן ַהְבִריַח ַהִתיכֹּ ל-ַהְקרָּ ה אֶׁ צֶׁ ה-ַהקָּ צֶׁ  :ַהקָּ

ייחד הכתוב עשיה בפני עצמה גבי אותו בריח, באשר היתה בו  ויעש את הבריח התיכן.

 אומנות יתירה לכוין בריח של שלשים אמה שיהא שוה להבריח מן הקצה אל הקצה. 

 

 פרק לו, לח 

ת לח תַעמודָּ -ְואֶׁ ה ְואֶׁ ה-יו ֲחִמשָּ ם ְוִצפָּ ֵויהֶׁ ה  וָּ ם ֲחִמשָּ ב ְוַאְדֵניהֶׁ הָּ ם זָּ ֵקיהֶׁ ם ַוֲחשֻּ אֵשיהֶׁ רָּ

ת   :ְנחשֶׁ

משמע שלא היו מצופים בשלימות בזהב. והוא פלא.  וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב.

שהרי בצווי כתיב )כו,לז( וצפית אותם זהב משמע בשלימות. וכן הוא בפירוש בברייתא 

 היהכן. אלא על כורחך הפירוש של וצפה ראשיהם. שמלבד הצפוי הכללי דמלאכת המש

גם צפוי בראש. והאיך אפשר לעשות צפוי בראש אחר שמצופה בכלל. אלא ע"כ הכי 

פירושו שעשו חשוק יוצא ובולט בראש העמוד וצפה את הראש והחשוק ג"כ בזהב, לבד 

 צפוי הכללי. 

שות כן, והרי לא נזכר בצווי אלא שיהא אכן הדבר תמוה עדיין, מאין למד בצלאל לע

מצופים זהב. אבל כבר ביארנו דמשום דכתיב בצווי גבי מסך ועשית למסך פירוש לשם 

מסך. מה שלא נזכר הכי במעשה הפרכת דקדוש ממנו, אלא על כורחך היה מעשה 

בעמודי המסך מה שאינו בעמודי הפרכת. ועל כורחך יש כונה שניה במה שאמר משה 

מסך וצפית אותם זהב היינו צפוי בראש העמוד ביחוד לבד הצפוי של כל העמוד. בעמודי ה

 והזה אי אפשר אלא בחשוק ג"כ.

 

 פרק לז

 פרק לז, א 

ת א ָארֹּן ֲעֵצי ִשִטים-ַוַיַעש ְבַצְלֵאל אֶׁ ֵחִצי  הָּ ה וָּ ְחבוֹּ ְוַאמָּ ֵחִצי רָּ ה וָּ ֵחִצי ָאְרכוֹּ ְוַאמָּ ַתִים וָּ ַאמָּ

תוֹּ  מָּ  :קֹּ

תרומה )לד,ב( דעשיית הארון גרם לזכות בתורה.  פרשתמבואר במדרש  ל.ויעש בצלא

וכך שבט יהודה זכו להיות מחוקקים היינו לעשות הלכות מחודשות עפ"י י"ג מדות והויות 

י"ח ה'. וע"י מעשה הארון זכו  בספר ויקראהתלמוד שזה נקרא מעשה כמו שכתבתי 

ח"כ נמסר ללוים המה ינשאוהו למעשה התורה. וכשם שבצלאל עשה הארון בפועל וא

והעמידוהו על מכונו להגיעו לתכליתו הנרצה בו. ככה לדורות שבט יהודה היו מחוקקים, 
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ושבט לוי באים אחרי הכרעתם ומורים למעשה הבא לפניהם, ומתקנים לפי השנוים 

 במזדמן למעשה, ולהורות כתכלית הנרצה לעשות כתורה. 

 

 פרק לז, ה 

ת ה ָארֹּןַהבַ -ַויֵָּבא אֶׁ ת ַעל ַצְלעֹּת הָּ עֹּ ת ִדים ַבַטבָּ ֵשאת אֶׁ ָארֹּן-לָּ   :הָּ

בצלאל הביא בטבעות על צלעות יוצא משני הצדדים שיהא  ויבא את הבדים בטבעות.

באופן לשאת את הארון היינו מעט מן הבד יצא מזה הצד ומעט מזה הצד. והא דכתיב 

דדי אשה. והוציא כל הבד  פקודי )מ,כ( דמשה שם בדיו היינו תיקן שיהא כשני פרשתב

 תרומה )כה,יב( בס"ד.  פרשתמצד אחד כדי שיהא בולט בפרכת. וכ"ז נתבאר יפה ב

 

 פרק לז, ח 

ה ִמזֶׁה וְכרוב-ְכרוב ח צָּ ד ִמקָּ חָּ ה-אֶׁ צָּ ד ִמקָּ חָּ ת-ִמזֶׁה ִמן אֶׁ ה אֶׁ שָּ ת עָּ רֶׁ ִבים ִמְשֵני -ַהַכפֹּ ַהְכרֻּ

יו ותָּ יו] ()ְקצוֹּ תָּ  :[ְקצוֹּ

יין מה שכתבתי לעיל כ"ה י"ט שהיה הצווי תעשו בשני אנשים, משום שמן ע עשה וגו'.

הנמנע היה לעשות שניהם ביחד באדם אחד. אבל בדרך נס נעשה ע"י בצלאל שניהם 

 ביחד וכיוצא בזה איתא לעיל כ"ט כ"א עיי"ש. 

 

 פרק לז, יד 

ִתים יד עֹּת בָּ יו ַהַטבָּ ת הָּ ַמת ַהִמְסגֶׁרֶׁ שֵ  ְלעֻּ תַלַבִדים לָּ ן-את אֶׁ ְלחָּ  :ַהשֻּ

אבל לא הביא הבדים עתה בטבעות. וגם לא היה אפשר להביא שלא לשאת את השלחן. 

בעת משא באופן שיהא מונח יפה שהרי לא היה אלא טבעת אחת מכל צד באמצע הפאה 

מארבע הפאות, היינו שנים בארכו ושנים ברחבו כמו שכתבתי לעיל )כה, כו(. ועיין מה 

 ,ז(. שכתבתי לעיל )כז

 

 פרק לז, טז 

ת טז ר ַעל-ַוַיַעש אֶׁ ן-ַהֵכִלים ֲאשֶׁ ְלחָּ ת ַהשֻּ ת-אֶׁ יו ְואֶׁ רֹּתָּ ת-ְקעָּ יו ְואֶׁ תָּ יו ְוֵאת ְמַנִקיֹּ תָּ וֹּת -ַכפֹּ ַהְקשָּ

ר הוֹּר ֲאשֶׁ ב טָּ הָּ ֵהן זָּ  :יַֻּסְך בָּ

בצווי כתיב )כה,כט( תחלה הקשות ואח"כ  ואת מנקיותיו ואת הקשות אשר יסך בהן.

וכבר ביארנו דהקשות הם המעמידים. והמנקיות המה המזלגות. והמעשה היה  המנקיות.

כפי הראוי. תחלה עשו המזלגות ואח"כ המעמידים משום דלא אפשר לעשות המעמידים 
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עד שנדע אופני המזלגות ועובין אבל שם סדר הכתוב כפי תשמישן של הכלים, מתחלה 

עת הסדור, ואח"כ מעמידין הקשוות משתמשין בדפוסין לאפיה ואח"כ הבזיכין ללבונה בש

מצדדי השלחן, ואח"כ מניחין הקנים בין הקשוות. אכן מצד הסברא היו תחלה מעמידין 

הקשוות והמנקיות להעמיד הלחם על מתכונתו ואח"כ הבזיכין ללבונה. וא"כ מהראוי 

לכתוב תחלה קשוות ומנקיות ואח"כ הכפות אלא מזה מבואר כדתנן במנחות פי"א )צו,א( 

א סדור קנים ולא נטילתן דוחה את השבת. שהוא משום איסור מוקצה וטורח בכדי, ל

כל הכלים )קכג,ב(. ולכאורה הוא פלא לדחות משום זה ענין הכתוב  פרקכדאיתא בשבת 

)כד,ו( רמז לזה. ומעתה גם כאן מרומז הכי.  בספר ויקראבתורה. ועיין מה שכתבתי 

דבזיכין סדרו בשבת והקשוות והמנקיות  דהתשמשות הבזיכין קדמה לקשוות ומנקיות

 במוצאי שבת. 

 

 פרק לז, יט 

ד יט חָּ אֶׁ נֶׁה הָּ ִדים ַבקָּ קָּ ה ְגִבִעים ְמשֻּ ד  ְשלשָּ חָּ נֶׁה אֶׁ ִדים ְבקָּ קָּ ה ְגִבִעים ְמשֻּ ַרח וְשלשָּ פֶׁ ר וָּ ַכְפתֹּ

ר ְצִאים ִמן ַכְפתֹּ ִנים ַהיֹּ ת ַהקָּ ַרח ֵכן ְלֵששֶׁ פָּ ה-וָּ רָּ  :ַהְמנֹּ

תיבה זו הכתובה בשנוי מהכתוב בכל המקומות בקנה האחד. ממשיך את אחד. בקנה 

הדעת להשכיל על ענין הגביעים המשוקדים כפתור ופרח. והנה ראינו במדרש רבה 

מקץ )צא,ט( דרבי טרפון בשעה שהיה אחד אומר לפניו דבר הגון בתורה היה  פרשת

שר בכפתורים ופרחים של אומר כפתור ופרח. ושיחת רבן של ישראל מלמדנו שהבין א

המנורה רמוז חידושי תורה שיש בהם שכל טוב לעושיהם. ומשום הכי אמר למי שחידש 

תצוה )כז,כ( ראש פרשת דבר טוב שהוא כפתור ופרח שעל המנורה. וכבר נתבאר 

שהמנורה בכלל מרומז להאיר על חכמת התורה בפלפולה של תורה והחקירה והעיון. 

הנר האמצעי הן המה שבע חכמות חיצוניות הטפלות לתורה, והנה ששה קני מנורה עם 

ושהתורה צריכה להם להתפרש בכל פרטי שיעורין וכדומה המגיע לבאור התורה. וע"ז 

מצויר. גביעים המורים על השקאה. שהתורה משקה בחכמות. כדאיתא בכורות )ח,א( 

משקים הדעת  שר' יהושע עמד על דבר נפלא בחכמת הטבע ע"י דקדוקי תורה. והחכמות

לדעת ולהבין דקדוקי דבר ה'. והגביעים משוקדים ללמדנו שכ"ז אינו בא אלא ע"י שקידה. 

והלא ע"ז הציור אמר ה' לירמיה שראה מקל שקד לאמר כי שוקד אני וגו'. ובאו שלשה 

גביעים שההשקאה מועלת גם לידיעת התורה ודקדוקיה גם הנוגע למעשה המצות גם 

 ות עולם. חכמת אדם בעמל תורה תאיר דרכו על הארץ. לכשרון דרך ארץ והליכ

ואחר כ"ז יש לדעת כי יש איזה תועליות שבאה ע"י שקידה בחכמה מיוחדת דוקא לאותה 

חכמה משבע חכמות ולא זולתה, וע"ז מרומז הלשון בקנה האחד המיוחד. ויש תועליות 
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כמה, וע"ז שבאים משקידה בחכמה לשם ידיעת התורה אשר אינם מיוחדות לאיזה ח

מרומז הלשון בקנה אחד. איזה דבר חכמה שהוא, היא באה מכח המנורה שהיא מורה על 

כח התורה ולהאיר על ידיעתה, כאמור. וענין ארבעה גביעים אלו שבאו בגוף המנורה 

כ( לרמז לארבעה תועליות שבאו בשקידת התורה. להבין כפתור ופרח בגוף פסוק )

 להשכיל בעבודה. ולהשכיל בדרך ארץ. התורה ולהשכיל בשארי חכמות. ו

 

 פרק לז, כט 

ת כט ת-ַוַיַעש אֶׁ ש ְואֶׁ דֶׁ ה קֹּ ן ַהִמְשחָּ מֶׁ ת-שֶׁ רֶׁ ר ַמֲעֵשה רֵֹּקחַ  ְקטֹּ הוֹּ  :ַהַסִמים טָּ

לא כתיב כאן קודש. וכבר כתבתי לעיל ל' ל"ה. שלא נתקדשו  ואת קטרת הסמים טהור.

האומנים. שהרי אין בזה אומנות  אלא במכתשת שהיה ממולח. וזה לא היה בעצם מעשה

ויותר טוב שלא יכתשו עד סמוך למעשה הקטרה. ולא עשה בצלאל אלא העירוב שיהא 

נצרך לכתוש עם המעלה עשן שהיה בזה אומנות יתירה. ומשום הכי כתיב לעיל ל"א י"א 

ואת קטרת הסמים לקודש. פירוש שיהא מוכן לקדש. אבל לא שיהא בצלאל מקדש 

הכי כתיב כאן ואת קטרת הסמים טהור היינו בלי שום עירוב דבר אחר  במכתשת. ומשום

שהוא חוץ לצורך הקטרה. דבזה לא יהיה הקטרה טהור. אבל בשמן המשחה היה גמר 

האומנות הריקוח על האש ואז נצטוו לעשות קודש כמו שכתבתי ועשית אותו שמן משחת 

 קודש רוקח וגו'.

 

 פרק לח

 פרק לח, ד 

תַוַיַעש ַלמִ  ד ת ְנחשֶׁ שֶׁ ר ַמֲעֵשה רֶׁ ה ַעד ְזֵבַח ִמְכבָּ ְציוֹּ -ַתַחת ַכְרכֻּבוֹּ ִמְלַמטָּ  :חֶׁ

משמע שלא עשאו בפני עצמו ואח"כ הלביש  ויעש למזבח מכבר וגו' תחת כרכבו וגו'.

את המזבח בו. אלא מתחלה עשה המזבח בזה האופן. שעשה לו בליטת נחשת תחת 

יטה עשה מכבר ומעשה רשת. והבין בצלאל בחכמתו הכרכב עד חצי המזבח ובאותה בל

שלאו דוקא אמר משה )כז,ה( ונתת אותה תחת כרכב המזבח מלמטה. דמשמע שיעשו 

בפני עצמו ואחר כך ליתן על המזבח. אלא שהוא לאו דוקא ולא בא אלא ללמד שלאו דוקא 

 ממנו כמו קרנותיו. 

הצד אלא מלמעלה, כדי  ומזה יש להביא ראיה שפירוש מכבר ומעשה רשת אינו מן

שיקבל בנקבים הגדולים, כמו שכתבתי לעיל )כז,ד( בשם תרגום יונתן דאי נימא שהיה מן 

הצד א"כ לא שייך לומר שהוא כמו מכבר ומעשה רשת אלא כשהיה בתלוש ואח"כ חיברו 
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אבל אי מחובר מעיקרו איך הוא מעשה רשת והרי מעולם לא היו בו נקבים מפולשים אלא 

תי שם שהנקבים היו מלמעלה למטה כמו כברה והיה למעלה הנקבים גדולים כמו שכתב

כמו רשת כדי שיפלו הניצוצות של אש לארץ. וכ"ז לא היה צורך למזבח שעשה שלמה 

 שהיה גדול ורחב ידים. מה שאין כן של משה. 

 

 פרק לח, ז 

ת ז עֹּת ַעל ַצְלעֹּת-ַויֵָּבא אֶׁ שֵ  ַהַבִדים ַבַטבָּ תוֹּ ַהִמְזֵבַח לָּ ה אֹּ שָּ ת עָּ ם ְנבוב לֻּחֹּ הֶׁ תוֹּ בָּ  :את אֹּ

הצווי )כז,ז( והובא את בדיו. ונתבאר שם שהיה  פרשתכמבואר ב ויבא את הבדים וגו'.

המצוה במזבח החיצון שיהא בצלאל מביא את הבדים בטבעות כמו בארון הקודש וביאר 

ופן שיהא ראוי הכתוב שהביא על צלעות המזבח היינו שהבדים יצאו משני צדי המזבח בא

 תרומה )כה,יד כז,ז( נתבאר הענין בטעם.  ובפרשתלמשא. 

 

 פרק לח, ח 

ת ח ת ְוֵאת ַכנוֹּ ְנחשֶׁ ר ְנחשֶׁ ֵעד ַוַיַעש ֵאת ַהִכיוֹּ ל מוֹּ הֶׁ ַתח אֹּ ְבאו פֶׁ ר צָּ ת ֲאשֶׁ ְבאֹּ ת ַהצֹּ  :ְבַמְראֹּ

סיף עיין פרש"י ורמב"ן. והרמב"ן הו במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד.

להסביר מדוע בחרו לעשות במראותיהן כיור וכנו משום מי סוטה. וצריך לומר שכבר 

סוטה. ועדיין קשה כפל לשון אשר צבאו. ומה מקרא חסר הצובאת  פרשתנאמרה וידעו 

פתח אהל מועד. ונראה ע"פ מאמרם בברכות )יז,א( הני נשי במאי זכיין באתנויי גברייהו 

על הפסוק כנחלים נטיו נתבאר יותר זכות הנשים להביא בלק )כד,ו(  פרשתבי מדרשא. ב

התלמידים ללימודן ע"י שהן מספיקות אותם. וע"כ בזכות מרים ירד הבאר. שהוא מקוה 

טהרה המביא לידי קדושה כמו נשים שמביאין את אחרים לידי קדושת תורה ועבודה 

מה פרה  ומשום זה אמרו במו"ק דכ"ח דלמה נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה לומר

מכפרת כך מיתת מרים מכפרת. ופרה אין בה קדושה אלא טהרה שמביאה לידי קדושה 

כך מרים הצדקת היתה צדקתה להביא אחרים לתלמוד תורה. ולמדה את אחרות לידי כך. 

ועיין ספ' ויקרא ז' י"ט מה שכתבתי שם. ע"כ בחרו את הכיור וכנו שמביאין לידי קדושת 

 עבודה. 

יור וכנו שהביאו גם לידי קדושת התורה, שהרי משה רבינו שהיה נכנס ועוד יש הוספה בכ

באהל מועד לא לבש בגדי כהונה כידוע בתענית )יא,ב(. ומכל מקום היה מחויב ברחיצה 

כמבואר להלן מ' ל"א ורחצו משה ואהרן ממנו. וכמו שכתבתי לעיל ל' כ"א שהבא לאהל 

רגלים כדתנן בכלים פ"א. ומשה רבינו מועד אפילו בלי צורך עבודה טעון קידוש ידים ו

כשנכנס לאהל מועד תדיר הוא רק לתלמוד תורה שהיה אור המנורה מועיל שם כמו 
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שכתבתי לעיל בכמה מקומות. משום הכי אותן הנשים שזכו במצוה זו לאתנויי אינשי בי 

 מדרשא זכו לעצמן לעשות במראותיהן כיור וכנו. 

הללו שכנו עצמן במעשיהן להקרא בשם  הנשים -ונמצא פירוש במראות הצבאת 

אשר צבאו פתח אהל מועד. התלמידים  -הצובאות. ומפרש המקרא את מי הצביאו 

שצבאו תמיד פתח אהל מועד. שהרי היתה ישיבה לפני אהל משה עד שלא הוקם המשכן 

שנקרא אהל מועד. או לפני המשכן אח"כ. והמה הנשים סייעו שיצבאו ע"י שהכינו כל 

 משום הכי נקראו הנשים צובאות. צרכיהם. 

 

 פרק לח, טו 

ֵצר טו חָּ ֵתף ַהֵשִנית ִמזֶׁה וִמזֶׁה ְלַשַער הֶׁ ה  ְוַלכָּ ם ְשלשָּ ֵדיהֶׁ ה ַעמֻּ ְשֵרה ַאמָּ ִעים ֲחֵמש עֶׁ ְקלָּ

ה ם ְשלשָּ  :ְוַאְדֵניהֶׁ

 תרומה )כז,יד(. סוף פרשת כבר נתבאר לעיל  ולכתף השניות מזה ומזה.

 

 פרק לח, יז 

ַעמוִדים יז ֵוי הָּ ת וָּ ִדים ְנחשֶׁ ַעמֻּ ִנים לָּ ֲאדָּ ף ְוֵהם  ְוהָּ סֶׁ ם כָּ אֵשיהֶׁ ף ְוִצפוי רָּ סֶׁ ם כֶׁ ַוֲחשוֵקיהֶׁ

ל ף כֹּ סֶׁ ִקים כֶׁ שָּ ֵצר ְמחֻּ חָּ ֵדי הֶׁ  :ַעמֻּ

היינו באמצע. ועוד היה וצפוי ראשיהם כסף והם מחושקים כסף כל וחשוקיהם כסף. 

אופני חשוקיהם. באמצע וצפוי ראשיהם. ולמד עמודי החצר. ביארנו לעיל שהיה שני 

בצלאל מדכתיב כל עמודי החצר לעיל והוא מיותר. אלא שנכלל בזה עוד אופן חשוק מה 

שלא למדנו מדכתיב וחשוקיהם כסף. והיינו דמפרש המקרא דצפוי ראשיהם היה בכלל 

 מצות מחושקים כסף כל עמודי החצר דנאמר בצווי. 

 

 פרק לח, יח 

ַסְך יח ֵצר ַמֲעֵשה רֵֹּקם ְתֵכלֶׁת ומָּ חָּ ה  ַשַער הֶׁ ְשִרים ַאמָּ ר ְועֶׁ ְשזָּ ִני ְוֵשש מָּ ַלַעת שָּ ן ְותוֹּ מָּ ְוַאְרגָּ

ְך רֶׁ ֵצר אֹּ חָּ ַמת ַקְלֵעי הֶׁ ת ְלעֻּ ֵמש ַאמוֹּ ה ְברַֹּחב חָּ  :ְוקוֹּמָּ

בכל מקום כתיב המינים במה נעשה. ואח"כ אופן המעשה, וכן מעשה רקם תכלת וגו'. 

שער החצר. וכאן במעשה כתיב להיפך. )וכן להלן ל"ט כ"ב. ויבואר שם( נראה כתיב בצווי 

שבא ללמד שהחכים בצלאל לעשות אופן הרקימה בתפארת יותר ממעשה ההיכל אף על  

פי שקדוש יותר. וכן היה בבהמ"ק שהיה שער נקנור מופלא מאד יותר משער ההיכל. והוא 

 שכתבתי לעיל כ"ז ט"ז. משום דבתחילת הכניסה יש לעשות כן ועיין מה

 


