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 מעשה המשכן
 שאלות ותשובות, פירוש הפרשה

 ט-א, שמות כה
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א 
  :ְּתרּוָמִתי-ִאיׁש אֲ ֶׁשר ִיְּדֶבּנּו  ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת -ִלי ְּתרּוָמה מֵ ֵאת ָּכל -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו -ֶאל  ַּדֵּבר  ב
  : ַהְּתרּוָמה  ֲאֶׁשר ִּתקְ חּו מֵ ִא ָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשת ְוזֹאת ג
  :ְוַאְרָּגָמן  ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים ֶלתּוְתֵכ ד
  :ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁש ִּט ים ְועֹרֹת ה
  :ַלּמָ אֹר ְּבָׂש ִמים ְלֶׁשֶמן הַ ִּמ ְׁשחָ ה ְוִלְקטֶֹרת  ַהּסַ ִּמים ׁשֶ ֶמן ו
  : ׁשַֹהם ְוַאבְ ֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹד  ְוַלחֶׁשן-ַאְבֵני  ז
  :ִלי ִמְקּדָ ׁש  ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם ְוָעׂשּו  ח 
  :ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו-ֲאֶׁשר ֲאִני  ַמְראֶ ה אֹוְתָך אֵ ת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשּכָ ן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ְּככֹל  ט 

 

כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולהגדיל מעלת משה עבדו בהנהיגו אותם 

 ציוה אותם שיעשו מקדש ויכינו אותו  ,אך שאמר לשלוח לפניהםבעצמו ולא על ידי המל

 ומשם ,על הארון כאשר היה על הר סיני'  ויהיה כבוד ה,באופן שתשרה שכינתו בתוכם

 ולכן ציוה משה  שיאמר אליהם שיעשו .יצא הדיבור והקול האלהי למשה כמו שהיה בהר

ש מהם ירים ויפריש מנכסיו  והפרשה שכל אי,תרומה' גזברים וגבאי צדקה שייקחו לשם ה

 .וממונו כאשר ידבנו לבו

 

 . והנה כלל במאמר הזה כוו נות

 , שלא יחשבו שהנשיאים וראשי העדה בלבד מאשר להם יעשו מלאכת המשכןראשונה

 .  אם ידבנו לבו ייקחו מיד ו נדבה, קטן וגדול שם הוא,אבל מאת כל איש אשר ידבנו לבו

אבל מאת כל איש אשר ידבנו לבו ייקחו . דבה הזאת שלא יכריחו שום אדם לתת בנושנית

 . מה שיתן ברצון נפשו ולא באונס

אבל הם מעצמם יביאו תרומתם .  שגם לא ישאלו לשום אדם שינדב דבר מהוהשלישי

 , לא שישאלוהו,מאת כל איש אשר ידבנו לבו תיקחו את תרומתי ולכן אמר .מבלי שאלה

 . ממנו אבל שייקחו מידו מה שיתן

זור אינו   י לא ייקחוהו מ ידו כי ה פ, שאם אדם יתן את כל אשר לו ויפזר ממונו  בזהיעיהרבו

 . שלמות אבל חסרון

ולזה אמר מאת כל איש . באושה התקינו המבז בז  לא יבזבז י ו תר מחומש :ל”חזואמרו 

 ואולי שעל זה קרא אל .נות לא בפזר,' בחר הבממוצעהיה תבות שי שבנד,אשר ידבנו לבו

 וכפי אלה הכוונות הוצרך .דשו כתרומת הק,תרי ממאה שתהיה ,תרומההנדבה הזאת 

 כי הדברים פעמים  .פרשת לשמימו רוצה לומר התרומה ה,תיקחו את תרומתילחזור לומר 

 ואני תפלתי לך :להינו בתפא כמו שמצ. ופעמים למקבל את פעולתם,ייוחסו לפועל אותה
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והבאותים   כמו שאמר ,'כן לאל יתחסה גם ייתה ו,לה למתפלל אותהיחסה התפיתיה ש,'ה

 להגיד ,וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם ואמר .אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי

 כאלו , אבל אם ינדבו ויתנו דברים אחרים. ייקחו מהם בתרומה,שאלה הדברים שיזכור

 כי לא רצה יתברך שיתנו אי , לא ייקחו מאתם, בגדים ודברים אחרים,תאמר ברזל ועופרת

 אלא אותם הדברים שהיו צריכ ים  . וייקחו  מאתם כמציל מן הדלקה,דבר שיז דמןזה 

 . למלאכת המשכן בעצם ואמת

 

 .והנה זכר אותם הדברים כסדר חשיבותם

  

 ]סדר בניית המשכן וחומרי הבניה[
 ו התח י ל ב מת כו ת  

 ,כי היה הז ה ב למלאכת כלי הקדש. זהב וכסף ונחושת באומרו ,שהם מההוי ה  הראשונה

 . והנחושת למזבח העולה ולכליו. גם כן לכלי השרת וגם לאדניםוהכסף 

 ואינו נכון כי הם לא קנו דבר למלאכת , זהב וכסף ו נחושת לעשות מטבעויש מפרשים

היה , ומחצית השקל שנתנו כל הנמנים. אבל בא הכל בנדבה כי בה  חפץ השם. דשוהק

 ולכן עשו מהמטבע ההו א  ,םוהיו צריכים אליו הרבה לאדני. מפני שבא הכסף מועט בנדבה

 .  לא שיצטרכו בו למטבע, כסף למלאכה,אשר נתנו הנמנים

 

 ] צמ ר צב ו ע ו ע ור ות[
 עוד אמר תכלת וארגמן ותולעת שני 

 . כתב שהיה כל זה צמר צבוע במראות והצבעים ההםג "והרלב

  הם כולם,אבל התכלת וארגמן ותולעת שני. כי הצמר קרא אותו הכתוב  עזים ,ואינו נכון

  .משי

  , הוא המשי הצבוע  בצבע דומה ליםוהתכלת

  , הוא המשי הצבוע  אדוםוהארגמן

  . ואין לו צבע אחר, הוא המשי שהוא נאה כפי תולדתושני והתולעת

 , וכשהוא כפול ומכופל ששה חוטים ביחד,הוא פשתן מצרי שהוא משובח מאוד במינו ושש

 כמו , כי בד מורה על היחידי. בד נקרא, וכשהוא חוט אחד לבדו.נקרא שש או שש משזר

  . ושם הדבר בעצמו הוא פשתים או בוץ.שש שמורה על ששה

 שהוא בתכלית ,הוא צמר העזים הרך ההווה בעזים סביב שורשי השערות הקשות ועזים

 . הרכות

 

 , וגם בשאר ארצות המזרח, לפי שבארץ מצרים,והנה לא זכר צמר הרחלים והכבשים
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 .  וצמר הרחלים הוא פחות ונבזה,אודצמר העזים הוא משובח מ

ולכן יעשו  .   אך לא ארוג ונעשה בגדים,והתנדבו אם כן צמר העזי ם שזור או טו וי או פשוט

 .בארצות המזרח בגדים מצמר הכבשים

 . בצבע אדוםה הם עורות זכרי הצאן שהם מאודמים במלאכועורות אלים מאודמים

  

 חיה שנמצאה בימים הה ם שהיו לה  שתחשים היה מיןל”חז אמרו עורות תחשיםאך 

 . גוונים הרבה

 שעורותיהם יו תר חזקים ויותר קשים ,כתב שתחשים הם תישים גדוליםג "והרלב

 שהוא הנבחר שבעורות לעשות ,כ כתב ואנעלך תחש" וע.ונבחרים מעורות האלים

 . מנעלים

 

 ועצ י  שטי ם  
 אבל .נטעם יעקב ב מצריםובדרש אמרו ש. דו וה ם עבים וקלי ם מא,הוא מין  ממינ י הארזים

  . עמהם והעבי רום ביםורחוק הוא שנאמר שהוציא
 ,  כרתו אותם לחצריהם ולסחורותיהםם ומש, שיער היה סמוך להר סיני, כתבע"והראב

 . הראוים לקרשים -והתנדבו כל מי שנמצא אתו 

 שהיו ב אים עמים מכל הסביב ות אל מחנה ישראל למכור כל מיני ,והיותר נכון הוא

 כי אין לחשוב .ם קנו השמן למאור והבשמים וש מן למשחה ולקטורתה ומ,ותסחור

 . ם גם כן קנו עצי שטיםה ומ.שהוציאו כל זה ממצרים

 

 ] בש מים [
 כאלו אמר ובשמים גם כן לשמן  , הסמים-  ולקטורת;לשמן המשחה -בשמים ואמר 

כרו כאן  ולא נז, רוצה לומר הנהוגים להקטיר, הסמי םוואמנם לקטורת יביא. המשחה

  .בפרט
 

 כי יכנסו בקטורת .לשמן המשחה ולקטורת -ובשמים  : פירש הכתוב כמשמעוע"והראב

 כי בשמים הוא שם כולל למזונות שיש  , ונכון הוא.ל"חזנרד וכרכום קנה וקנמון כ דברי 

 ן "הרמב וכמו שהוכ י חו . יקראו ביחוד סמים, ולתרופות שאינם נאכלים.בהם ריח ובו שם
 . מכח הכתובי ם

 

 ] אב נ ים ט וב ות  ופ ית וחן  ע ל  י די  הש מ יר[
.  היו כולם לחושןואבני מלואים.  ואחד מהם לחושן, היו שתים מהם לאפודואבני שוהם

 ?מלואיםאמנם מה רצה במלת 

 ונותנים האבן שם למלאת הגומא , שעל שם שעושים מושב  ז הב כמ ין גומ אי"שכתב ר
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 .  והגומא נקראת משבצות. נקראו אבני מלואים,ההיא

 שיהיו אבנ ים שלמות  אבני מלואים והוא פירש  . חולק עליו בטענות צודקותן"רמבהו

  . ולא נפסל מהן כלום, ולא נכרתו ממחצב,שנבראו כן

 וכאשר יכרתו , כי האבנים היקרות כולם יכרתו ממחצבים,וגם דעתו זה בלתי נכון אצלי

כדי לתת בהם  , והצ טרכו בהכרח  אל הפיסול והחיתוך וה ה שואה,משם הם מבלי זוהר

 באבני ל שכן כ? ואיך יהיו אם כן בשלמותן כמו שנולדו.התמונה הראויה והז והר הראוי

ואי אפשר שיהיה זה בה יות ם בשלמותם . החושן הי ו מפותחות עליהם שמות בני ישראל

 בהכרח השמיר ,ל" כדבריה ם ז,ת וח על ידי השמירי ואף שיהיה  הפ.תוך דבר מהימבלי ח

 .תוחיים לצורך הפיחתוך ויסיר מהם חלק

 ,תוחי חותם באבנים במלואותםי שידעו לפתח פ,ובחרושת אבן למלאתומה שפירש הרב 

 :אמרו) ח"מ( ובמסכת סוטה .הנה הוא באמת דבר נמנע מעצמו

 ואין מפרישין עליהן   ,תוחי חותםי שנאמר פ,אבנים הללו אין כותבין עליהן בדיו

 .  והן נבקעין מאליה ם,ראה להם ומ,אבל מביא שמיר.  שנאמר במלואותם,באיזמל

 כי לא אמרו , ולא היו אם כן ב שלמותם בלי חסרון דבר.הנה ביארו ש היו  האבנים נבקעות

אבל לא יכחישו שיסירו  מהם חלקים מגופיהם   . זה אלא להגיד שלא יניפו עליהן כלי בר זל

 . תוחיבפ

יו ששה משמות  שה,שבעבור שהיו אבני ה שוהם באפוד  מועטות וגדו לות ,ולכן אומר אני

 ולכן היו מונחות באפוד על , וששה על האבן השנית,השבטים מפו תחים על האבן האחת

שלא היו אבני השוהם ]  כיוון[ ולכן . כל אבן בפני עצמה משוב צת זהב בכתף,שתי כתפיו

ב "  שציוה שיהיו י,אמנם בחושן.  לא נאמר בהם במלואו תם,אשר באפוד מחוברת זו לזו

 והיו בו  , כמו שאמרו זרת ארכו וזרת רחבו, והוא היה קטן,ברות זו לזואבנים סמוכות ומחו

 ומפני שהאבנים ההם הי ו  .לו מלא אבניםו ועשה החו שן כ, טורי ם מהאבניםארבעה

 ,  ולשון הכתוב מורה עליו  בביאור.מלוי נאמר באבני החושן לשון ,ממלאים את החושן

לוי היה מרוב י לך שהמ שפירש. טורים אבןארבעהומלאת בו מלואת אבן שאמר 

  .לווהאבנים שהיו  ממלאים בהנחתם את החושן כ

לוי אשר י רוצה לומר שאותו המ,משובצים זהב יהיו במלואותםכרונם יואמר בסוף ז

קות ולא י מבלי ר, יהיה עם משבצותיהם אחת סמוכה לחבירתה,ימלאו האבנים את החושן

 . הפרש ביניהן 

 גם כן ,ה לפסול את שמות השבטים בא בנים"רע שהשמיר אם היה שה ביאו  מ,ויצא מזה

 .  כי לא הניף ברזל על אחת מהן,נצטרך לאבני האפוד כמו לאבני החושן

 ולא כמו  .שמיר דאיתי משה לאבני האפוד ,ל שאמרו בהגדת איכה"וצדקו דבריהם ז

 כי באמת דבריהם . שקראו שם את החושן בשם אפוד על דרך העברה,ן"הרמבשחשב 

 . לא נאמרו אלא כפי האמת הברורהיו מדויק ים ו 
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 ] סיכ ום  ה דב רי ם שנ יד בו  ל מ שכ ן ו פשר  מ ס פר י הם[
 .  דברים שיבואו ב נדבהחמישה עשרוהנה זכר בנדבה הזאת 

 מהם היו מ המתכות וה דוממים שהם מההרכב ה הראשונה שארבעהואתה תמצא 

 והאבנים היק רות שסיים , שדבר בתחילת הנדבה, והם זהב וכס ף ונחושת,מהיסודות

  .כר ונם הנדבהיבז

 השש שהוא : והם, שהם מההרכבה  השנית מהיסודות, מינים מהצומחיםארבעהוכן זכר 

 .  ו הבשמים שה ם מהצמחים גם כן, והשמן שהוא מהזית, ועצי שטים,הצומח מן הארץ

 שהם מההרכב ה  השלישית , בעל חיים המרגישיםארבעה מינים  מאר בעהוכן זכר 

 ועורות אלים ,ועזים. משי נעשה מתולעים חיים כי ה, והם תולעת שני,תמהיסודו

 .  ועורות תחשים,מאודמים

 .  תכלת וארגמן ושני ומאודמים: והם,ארבעהוכן זכר מהצב עים 

 

ו דברים שמהם ובהם הושתת " כנגד ט,ו" שהיו הדברים הבאים בנדבה ט,ואמרו אנשים

 ותשעת ,ותיהם וארבעה היסודו ת בצור, והצורה הגשמית, החומר הראשון: והם,העולם

 . הגלגלים

 וכנגד , כנגד המרכבה העליונה מארבע חיות הקודש,והי ו הרביעיו ת האלה אשר זכרתי

 .  וארבעת היסודות והאיכיות והליחו ת, וארבע תקופות השנה,ארבע רביעי הגלגל

 

 ]ועשו לי מקדש[
  זה מהם]אלו יאמר לא בקשתיכ[.  אמר ועשו לי מקדש,ואחרי שזכר הדברים שיתנדבו

 באופן , מקום קדוש, אלא כדי שמכל זה אשר יתנדבו יעשו לי מקדש,לאסוף הון ועושר רב

 והענן ,כאש אוכלת'  כבוד ה,שתחול שכינתי בתוכם כאשר הייתה בהר סיני לעיניהם

 . סביבו

מקדש . משכן העדות. 'משכן ה. אהל מועד :והנה נקרא הבית המקודש בשמות מתחלפים

  .'ה

משכן  ונקרא . לפי שהיה ב מדבר בתמונת אהל ביריעות וקרשים,דאהל מועכי הנה נקרא 

 לפי שהתורה והלוחות שהוא  ,משכן העדותונקרא .  מפני שחלה שם שכינת השם,'ה

 , מפני שלא יבאו שם ערל וטמא,מקדש ו.העדות בין ישראל לאביה ם שבשמים היה שם

 . ואת מקדשי תיראווכמו שאמר 

 

 ]יו רמז לעולם וחלק–המשכן וכליו [
 להודיעו שיהיה ה משכן וכלי ו   .ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכןואמר 

 , ולדרך הישר שיבור לו האדם כדי להגיע לתכלית הצלחתו,רומזים לצורת העולם וחלקיו
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 . כמו שאבאר ברמזים

 לכ ן   , ודרכי התורה ותעלומותיה,דרויה הראה למשה בהר סודות המציאות וס" ולפי שהקב

 רוצה לומר מכל אשר ,וכן תעשו וזה הוא .שהכל היה נרמז במלאכת המשכןהודיעו כאן 

 .  כן תעשון דוגמתו במשכני וכלי עבודתי,שו רו וחלקיויאני מראה אותך מטבע המציאות וק

 כן יעש ו   , שבאותו אופן שציוה לעשות המשכן וכליו, שציוהו יתברך בזהוהמפרשים אמרו

  . אלא בתמונת הדברים וציורם,יעורי המ שכן לא שיעשו אותו בש.בית עולמים לדורות

 . וגם נכון הוא
 

 ,ל” נראה לפרש מסכים למה שאמרו חז,ם מבלי פנות אל דרכי הרמזי,וכפי הפשט

שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה בהר בראיה מוחשת נגד עיניו את תבנית המשכן ואת 

 כדי שיצייר תבנית ,לי והי ה הנס הזה  אצ.לו היו  שם במציאות מוחשיםי כא,תבנית כל כליו

 התלויים ם כי היו הדברים ההנדסיי. לצוות אותה כן לאומנים שיעשוה,המלאכה בשלמותה

 יותר בשלמות ם מוכנים ומצויירים עם השגת החוש את מרחקיהם ומצבי ה,בציור הדמיונ י

 כמו , הנשמעיםםל הדבריי כי הנה הרעיון לא יכ.ממה שיציירו  אותם מפאת הדברים

 כמו שיתבאר ,את כל הארץ' וככה הי ה ויר אהו ה. ת אל הדברים הנראיםשיעשה הראו

  .במקומ ו

ה  שומע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת מבין ש ני הכרוב ים  "ומפני ז ה הי ה משה ע

 כדי , כי הנה נתיחדו לאדון הנביאים נבואותיו שמה  באותו קול מוחש,בהשגה מוחשת

  .יה שומע מפי הגבורהלות שהישיכתוב את התורה באותם הדברים והמ

 . ה"והב ן זה מאוד כי הוא עיקר גדול בענייני הנבואה ומעלת מרע

 

 ,למה ציוה יתברך במעשה המשכן :השאלה הראשונה
 מה שהוא בהפך , כאלו היה יתבר ך גשם מוקף ומוגבל ב מקום,ואמר ושכנתי בתוכם

 והוא יתברך אמר  ,חסו לו מקוםי ואיך י,ח בגשםו כי הוא יתברך אינו גשם ואינו כ.האמת

 גם שלמה . אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי,השמים כסאי והארץ הדום רגלי

 . אף כי הבית הז ה אשר בניתי,אמר על בנין הבית הנה ה שמים ושמי  השמים לא יכלכלוך

 .והם מאמרים סותרים זה את זה

 

 תשובה לשאלה הראשונה

 ]  דבק ות  יש ר א ל בש כ ינ ה–כו ו נת  ה מש כן  [
נה התבאר שהייתה כונת ו יתברך במעשה המשכן ו כליו כדי שתדבק באמצעות קדושתו ה

 .  ולא ימנעה רוע ארץ המדבר ופחיתות מחוזו,והכנתו השכי נה האלהית בקרב ישראל

 , שתדבק בהם השגחת השם יתברך ושמירתו,התועלת בשרות השכינה ביניה םה והי 

 שהיו  ,ים בארצותם לגויי הם ולא יהיו כשאר העמ.את הארץ' ושלא יחשבו שעזב ה
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  . לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו,מכחישים ידי עת השם יתברך בפרטים והשגחתו בהם

והגדולים שבחכמיהם גזרו שאי אפשר שיושגו העניינים הפרטיים אלא בחוש ובכח 

 ויאמרו . לא ידע הפרטים ולא ישגיח בם, ובהי ותו יתברך משולל מכל גשמות,הגשמי

 .  והוא מרוחק מבני אדם במעלה ומציאות,סאוישבשמים כ

 

ש ו ציוה שיעשו לו משכן קד,וכדי להסיר מלבות בני י שראל האמונות הכוז בות האלה

 כי אל חי בקרבם , שיאמינו עם זה. כאלו הוא יתברך בעצמו ישכון בתוכם,ומקודש

 ; כםושכנתי בתוך בני יש ראל והתהלכתי בתוכ וזה  עניין .מהםיוהשגחתו העליונה דבקה  ע

בוק השגחתו  ילו משל ומליצה להשראת שכינתו ולדו שהוא כ-ם מאותוהשוכן אתם בתוך ט

  .בהם באמצעות ההכנות והקדושות אשר יהיו שמה

  .םולכך היו שמה הכהנים ה קדושים שעבודתם התמידית הייתה אומנות

ב ח   ומז .  כמזה יר אותם רחצו הזכ ו הסי רו רוע מעלליכם,וציוה לשום  לפניהם הכיו ר וכנו

 ובהיכל  היה השולחן והמנור ה   .העולה לשרוף שמה תאוותיהם הגשמיות ויצרם הרע

 לא שהיה הוא י תברך צריך . כאלו הם כלים לשרת לפני מלכו של עולם,ומזבח הקט ו רת

 .אלהים מתהלך בקרב מחניהם'  אלא להשריש בנפשותם כי ה, חלילה וחס,לדבר מכל זה

 משגיח מן החלונות מציץ מן ,אחר כתלנוהנה הוא עומד  השיר ל דרךוכמו שאמר ע

  .ם ומחשבותיהםכל מעשיההחרכים 

בית  סאי והארץ הדום רגלי אי זהיהשמים כ) 'ו ח"ישעיה ס(נת מאמרו ווזו עצמה היי תה כו

.  כי את כל אלה ידי עשתה, אין בית ומשכן שצריך אני אליהם, רוצה לומר.אשר תבנו לי

ואל זה אביט אל עני  :והוא אומרו. ותיכם השגחתייתי לעשותם כדי להשריש בלבואבל צו

 . וכן שלמה לזה עצמו כיון ב תפלתו' וגוונכה רוח 

 .והותרה בזה השאלה הראשונה
 

 הארון: י,שמות כה

  ]הרמזים שמרמזים המשכן וכליו[
  :ָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹוֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַא ְוָעׂשּו י

 

 ראוי כפי העיון הטו ב לבאר ראשונה , קודם פירוש הפסוקים אשר בפרשיות המשכן וכליו

לכבוד ולתפארת הבית בלבד מבלי  '  או אם ציוה בו  ית,אם יש רמז ונמשל במשכן וכליו

 . שום כוונה אחרת

ל הארון שני   לפי שהיות ע,ורחוק הוא שנאמין שלא היה בזה משל ורמז כלל לדבר אחר

ח מעופפים  "ם בה יות  שאינם בעי והיות להם  כנפי,כרובים בצור ת ילדים קטנים זכר ונקבה 

 . ידמה פועל בטל
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 ובמנורה שלושה ציורים מתחלפים  ,והי ות בהיכל מנורת זהב כולה ושבעה נרותיה עליה

 גביעים  משוקדים ב כל קנה כפתור ופרח ש לושה וכן  היות .גביעים כפתורים ופרחים

 היתכן שציוה יתברך על , מלבד מה שהיו ב מנורה עצמה,תור תחת שני הקנים ממנהוכפ

  ? מהתכל זה מבלי רמז והער

 .  ולבונה זכה שמונה ימים ואין מ י שיאכל ממנו,וכן השולחן ול חם הפנים אשר עליו

 

אין ספק שהשכל מורה ומחייב שיש בזה הערה והוראה לדברים אחרים זולת פשוטי 
 .המאמרים האלה

 

 .  לתת טעמים והערו ת על קצת הדברים האלה בדרכים שוניםל"חזולכן השתדלו 

 ) ה" לבהרמות ש(אמרו 

אף במשכן  - מה למעלה כוכב ים ;אף כאן עצי שטים עומדים - םמה למעלה שרפי

 מלמד שהיו קרסי זהב במשכן  נראים ככוכבים ,חייא בר אבא'  דאמר ר.כוכב ים

 . ברקיע

 :וגם כן אמרו

 כך הארון במעשה המשכן קדם לכל ,קדמה לעולם במעשה בראשיתמה תורה 

  . ואמרו גם כן שהייתה המנורה רמז לנפש האדם לזכך עצמה.הכלים

  .וגם בזמן בית  שני היו החכמים שבישראל עושים רמזים במשכן וכליו

ה   כתב וז ,א ממנו"ג פי" מ,ראה דברי יוסף בן גוריון בספר הקדמוניות שעשה לרומיים

 :שונול

 כי . כי כל אשר נעשה במשכן ה יה  על דמיון הדברים הטבעי י ם,הנה המחפש  ימצא

 יראה כי ה משכן  שהיה  ,אם ישקיף אל זה השקפת  דעת מופשטת מהקנאה והתאוה

  : חלקיםשלושהארכו שלושים אמות היה נחלק ל

והם רומזים  אל .  החיצונים נתנה רשות לכהנים ללכת בושני החלקים הראשונים

 . יב שה שהם מקומות מיוחדים  אל האנשים ללכת בהםהים ואל ה

 רומז אל השמים אשר לא יעבור  , מהמשכן שהיה קודש הקודשיםוהחלק האחר

 ושנים עשר לחמי הפנים הנתונים על השולחן ,' כי השמים שמים לה.שם רגל אדם

 . ב חדשים"רומזים אל התחלק השנה לי

חות שופעות מכל ולות או כ הפעושבע אל ת רומז,והמנורה אשר בה שבעה קנים

.  ומשבעת הכוכבים ה אלה תתבאר תנועת הגלגלים.לכ תה משבעה כוכבי דאח

  :יסודותה תרבעא ירמזו לטבע ,ואמנם היות הקלעים כולם בעלי ארבעה גוונים

  , למה שהפשתן צומח בה,כי שש רומז אל הארץ

  . כי הוא עשוי מדם דג מיוחד, הארגמן דומה ליםהומרא

  ,רהאווימז ליסוד והתכלת רו
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 . ותולעת שני רומז ליסוד האש

 והמלבוש  של תכלת רומז , רומז אל כללות הארץ, שהיה של שש,ומלבוש הכ ה ן

 והקול הנשמע מן ,מונים רומזי ם אל הברקים והלפידים השמימי יםי והר,לשמים

 . ומעיל האפוד רומז לכל הדברים הטבעיים. הפעמונים רו מז אל הרעמים

 רומז לדעתי אל , שתהיה אריגתו מארבעה צבעים מעורבים עם זהבולזה ציוה האל

 לדמיון הארץ אשר היא ,ואמנם הושם החושן באמצע האפוד. האור המפוז ר בעולם

 .  והיא באמצעם מכל הצדדים,םמרכז לשמי

.  אשר הוא סובב ה כל,סאוקיינו או אל ים ,וחשב האפוד היה רומז א ל הים הגדול

 ושתים עשרה ,הם אשר על כתפות האפו דו  באבני השוהנה השמש  והירח נרמזי ם

הנקראים ב המזלות " או אל חגורת י,ב חדש השנה" אם שירמזו לי,אבני החושן
 לפי דעתי , בכללם והמגבעות או הכובע ירמוז אל השמי.אצל היונים עגול זודיאקו

  והיה מחוק ה. כי באופן  אחר לא יצדק היות מונח עליו שמו יתבר ך,על שם התכלית

  .בת האור אשר הוא באמת אצל השם יתברךי  וזה בס,השם על הציץ ובטס זהב

 כי גם בלעדי זה ה רבה דרכים י ש להורות מעלת ,וזה מספ יק ב ביאור אלו הדברים

 . ל"עכ' נותן תורתנו ית

 . הנך רואה שחכמינו הקדו שים האמינו שהיו רמזים ו משל בכלי המשכן ובית ה אלהים
 : תרגום שוור ץ–מה ,י ם גמורה נבו כ, ם" קישור לרמ ב

htm.45_3_chap/chapters/perplexed/il.ac.tau.press://http 
 

 : וכתב,ג השתדל לתת רמז בכלים ההם "ה ח"מרק  בפהרב המורהואמנם 

 לפי שהקדמונים עובדי , מחומרשהיו הכרו בי ם להעיר על מציאות השכלים הנבדלים

 והיו חושבים שהנמצא הקדמון אשר לא , לא היה עובר עיונם מהמור גשבודה זרהע

ל ו בעניין הכר ו בים השריש הקדוש ברוך הוא י וכא.כ ביווישיגהו ה העדר הוא הגלגל וכ

 .  שהוא הדעת האמיתי,את ההמון להאמין במציא ות הנמצאים הנבדלים מחומר

 ידמו ,כי אם היה אחד בלבד. םיבויים להורות על ריים שניוציוה שיה יו הכרוב 

 ושהושמה המנורה לכבוד ולתפארת .הרואים שהוא היה צורת הסיבה הראשונה

ושמזבח .  כי הבי ת בהדלקת המנורה בה י ש לה בנפש הרואה מעלה גדולה,הבית

 עם אותו ,רבנותוילד מהבשר השחוט לקיהקטורת היה  להסיר הרי ח רע המת

ואמנם השולחן ולחם הפנים אמר הרב שלא ידע לו טעם . מו רח שמההקטורת ה

 ומזבח העולה להקריב קרבן  , ושהיה הכ יור לרחוץ בו ה כהנים .וסיבה עד היו ם ההוא

 . ג הקדומים" מפני שהיה זה מנ הג עובדי עו,לגבוה

 אם במה ששם תכלית הכרובי ם להשריש . יש בדבריו אלהואתה רואה כמה מהחולשה

 ,והוא באמת מדע שלא היה להם בו הכרח רב. מציאות המלאכים הרוחנייםהעם באמונת 

 כי ,ואם במה שחשב שלא תרמוז המנורה בדבר כלל. אלהיהם בלבד' אלא שידעו את ה
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 ואם בטעם , ואם במה שלא מצא מענה לשולחן וללחם הפנים.אם לכבוד ולתפארת

 . ן"הרמבו שכתב עליו  כמ,וגם בעניין הקרבנות. הקטורת שזכר כמו שזכרתי בשאלות

 

 :וכתב .  הרחיב ה מאמר בביאו ר רמזי המשכן וכליוג"ואמנם הרלב

 ושלזה היו פ ניהם ,שהיו שני הכרובים מעידי ם על השכל הפועל ועל השכל ההיולני

 לפי שמגמתם לעלות מזה   ,ים למעלהי והיו פורשי כנפ,איש אל אחיו להדבקם יחד

 להעיר שהנבואה תבוא ,ל ארון העדות ושהיו ע.המציאות אל מציאות יותר גבוה

 להורות ה הבדל אשר בין הצור ות האלה ,ושהיה ה פרוכ ת אחרי הארון. באמצעותם

 רק . שרומזים אליהם השולחן והמנורה, ובין שאר הצורות ההיולניו ת,המשכילות

ולהיותה יותר נכבדת .  והמנורה על המרגשת,שהשולחן מעיר על הנפש הזנה

.  והשולחן בצפו ן שהוא השמאל, שהוא הימי ן,רה בדרום היה  מקום המנו,מהזנה

 אם לא שמזבח ,ואמר שמזבח העולה ומזב ח הזהב שני הם היו מור י ם על ההפסד

 .  ומזבח העולה היה מו רה על הפסד שאר המורכבים,הזה ב מורה  על הפסד האדם

וו י מזבח הק טורת סמוך לפרשת התמידין הנקרבים על מזבח העולה  יושלכן בא הצ

 התעצם החכם הזה לתת בו סיבה  ,ב חלות לחם" ואמנם למה היו בשולחן י.תמיד

 והרבה עליו ,כפי התקופות  באמצעות הגלגלים הנוטים והמזלות באופנים רחוקים

ואמר ששבעת הנרות שהיו ב מנורה היו ר ו מזות על שבעת . דברים כי לא יכול לו

 ם וא בגביעיוהשתדל לבאר המשל הה. ח הנפש המרגשתו שומרים כ,כוכב י לכת

  .צו נייםיחות וחושים פנימיים וחו שהם מעירים על הכ,ם ופרחיםכפתורי

 דומם : להורות על ארבעת הצורות,וכן אמר שהיו יריעות המשכן מארבעה מינים

.  להורות על מספר השכלים הנבדלים שהם עשרה,ושהיו עשרה. וצומח חי ומדבר

ח גלגלים עם "י שיש שם מ כתב שהיו כן לפ,ש ים קרשיםיוכאשר מצא במשכן חמ

 ועם השכל הפועל  ,ח מניעים הנבדלים" ולהם מ,גלגלי הקפה ויוצאי מרכז שלהם

  .שיםי היו הנבדלים חמ,והשם יתברך

 .  וגם בפירוש ספר מלכים הוסיף עליו דברים,וכמו שהאריך  בזה בפיר וש התורה אשר לו

 

והנה לא . יש בדרכיו ראה גם ראה כמה מהכפל והדו חק ,המ עיין' ואתה עתה ברוך ה

 אך הדברים עצמם . פן תכבד המלאכה הזאת,ראיתי להשיב פה על חלומותיו ועל דבריו

 אשר ם ושלא כוונה תורה בדבר מהרמזי, יאמרו לך כי הבל המה מעשה תעתועים,יורוך

 . דמה החכם הזה

 

י אני  ראית,ישו בו על פי הכתוביםיצרו בביאורו ו בי והמה ק,ולהיותו כפי  הנראה דרך ישר

ובקצת הדברים .  עמו בכל צד שאפשרםלהרחיב המאמר בו ולהשלימו ולהסכים הפסוקי

'  הם כי את הטוב נקבל מהם ומה שלא ימצא באמתחותיה,אסתייע מדברי המפרשים 
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פו ר הסכמת יראה מהם בזה הסיואזכיר המקומות אשר י.  ואנכי אשלימהו,יגמור בעדי

כ אזכור דעתי ואמונתי "אח. וא חשבון אחד לאחד למצ,המעשה הז ה ליצירת העולם

 . שהוא דרך אחר כפי העיון התור י י,ברמזי המשכ ן וכליו

 

 ]הסברים לסמליות שבמשכן [
 : וכה אומר

 כי בעבור שהיה המשכן  נעשה על תמונת העולם . הוא מנדבת המשכןהמקום הראשון

 את ככל אשר אני מראה אותך ,ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כמו שאמרו ,בכללו
 לכן ציוה יתברך  ,כמו שביארתי בראשונהתבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו 

 לא בחיוב ולא , בתורת חפץ ורצון מוחלט,שיעשו המשכן מהדברים שירימו ויתנו בנדבה

 בתורת חסד ונדבה לא על צד , כי כן נברא העולם על צד הרצון והחפץ האלהי.בהכרח

ן עשה מזה עיקר גדול בשעת המעשה כמו  שיתבאר  ולכ.לוסופים יהחיוב כדברי  הפ

 .עולם חסד יבנה) ט"תלים פ(וכמאמר המ שורר 

 

ו דברים הבאים בנדבה ה היא שבהם נשלמה המלאכה  "ממה שזכ ר טהמקום השני 

 כמו שנמצא במציאות . כמו שכתוב מרבי ם העם להביא מידי העבו דה למלאכה,לגמרי

ראשון והצורה ה גשמית וארבעת היסודות  והחומר הםשנבראו בנדבת השם תשעה גלגלי

 ונעשו כל המורכבי ם שראתה החכמה האלהית לברוא .שמהם ובהם  הושתת העולם

והיו נמתחים  ) ב"י' חגיגה ד (ל"חז כמו שאמרו , ושרצה שלא יתפשטו עוד הנמצאים,אותם

 .  שנאמר ויתמהו מגערתו, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא,והולכים

איש ואשה אל יעשו עוד כן אחרי הנדבה ויעב ירו קו ל במחנה ודוגמת זה נאמר במש

 .  כי היה די במה שהביאו כ פי הרצון העליון,וגומרמלאכה 

 

 והיה לכל פאה מאה באמה  ,הוא מהחצר שציוה שיהיה מ וקף  מקלעיםוהמקום העשירי 

 כי היו מא ה   : לרמוז לחיים, ועמודיהם עשרים ואדניהם עשרים,שים באמהי חב חמוובר

 וכמו שכתוב אם , לרמוז כי רוב  מה שיחיה  האדם בעולם הזה ה וא מאה שנה,אורךאמות 

 לרמוז שעיקר חיי האדם הם ,שים אמהיורוחב חמ. כי הוא רוב שני חייו. יחיה איש מאה

 לפי שימי  , ואמר ועמודיו עשרים ואדניהם עשרים נחושת.שים שנים הראשונים מימי ויחמ

לפי . אמנם היו אדניהם נחושת. רים שנההנערות שהם פרי ימי האדם הם עד עש

שוקיהם יוהיו  ווי העמ ודים ו ח. שהשחתה וה מות גם כן יקרו לנערים ולבחורים פעמי ם רבות

 תשוקתם , לרמוז שבכל אלה השנים האדם עם היות תולדתו שפלה ומחומר פחות,כסף

כה  ושאר הדברים שזכר בחצר היו לשלמות המלא.והכוסף שלה ם היא גדולה ורבה מאוד

 . וצרכה
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והיה  נחלק לשני . שים רוחביעורו הראשון היא מאה אורך וחמיוהתבונן עם זה שהמשכן ש

שים אמה יאך בחמ. והיה מוק ף זה  השיעור בקלעים. שיםישים על חמי כל חלק חמ,חלקים

שים יובחמ. וירו היה החצר ההוא מגולה לא,צוניים שהיה שם מזבח עולה והכיו ר וכנויהח

 והיה זה   . והוא היה מכוסה,הל מועד כמו שנזכר בגמרת עירובי ןויה אאמה הפנימיי ם ה

 מהם  גלוי וידוע לכ ל והשגנו ,לרמוז שהעו לם השפל שהוא עולם הי סודות והמור כבים

ש עולם השכלים הנרמז בקודש  " וכ,הל מועדואך עולם הגלגלים שנרמז בא. ענייניו וטבעו

 ועליהם בגד מכסה האהל עורות ,עזים ועליהם יריעות , היו מכוסים ביר יעות,הקודשים

 . לרמוז שהם נעלמים ממנו ובלתי מושגים לדעת האנושי,אלים מאודמים ועורות תחשים

 

 וה יה שה מציאות ממצי או ומנהיגו   ,ולפי שהי ה ה משכן וכל א שר בו רומז י ם לנמצא וחלקיו

 המשכ ן    לכן זכר הכתוב שהיה, כפי רצונו וחכמתו,ושומר אותו ומעמידו הוא השם יתברך

 . שארותו הוא על פיו ורצונוי  כמו שהנהגת העולם וקיומו וה ,'חונה ונוסע על פי ה

 . ל שהדרך הזה מרמזי החכמ ה הוא דרך ישר ובריא אולם"וכבר יראה מדבריהם ז

  רבה  במדרש) ה"ל' ר פ"ש(כי הם אמרו 

ע יכולי ן   "בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מעשה המשכן אמר לפניו רבש

מישראל יכול לעשותו שנאמר מאת כל איש אשר '  אלואל לעשותו אמר לו אפיישר

 . ידבנו לבו

 : חזי תבמדרשו

ע אלוה אני שאעשה "אמר לפניו רבש. וראה ועשה. אמר הקדוש ברוך הוא למ שה

 למלך שנגלה לבן ביתו בלבוש נאה , רבי ברכיה ב שם רבי.כמותו אמר ליה כתבניתו

 אדוני המלך וכי יכ ול אני לעשות ,אמר ליה. לי כמוה ו  ואמר לו עשה ,של מרגיליטון

 ? אמר לו יכול אני לעשותו. עשה משכן, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה?כמוה ו

 . כך עשה אותו למטה, כשם שאתה רואה למעלה.אמר לו וראה ועשה

 והוא נצב ,ומבואר שהל בוש האלהי  אשר לו למעלה הוא תמונת העולם במדרגותיו כולה 

 ועל אותו הלבוש אמר ושוליו מלאים . וכמו שהראה לנביא ישעיהו.ם ומנהיג אותםעליה

 עוטה אור :והתחיל לזכור היצירות כולם. והמשורר אמר הוד והדר לבשת. את ההיכל

ולפי שהאיש החכם בדעתו ורעיוני לבו יכול לצייר תמונת העולם אף על פי ' כשלמה וגו

זה הוא  .  מישראל יכול לעשותוחד אמרו שכל אלכן. שלא יוכל להוציא בפועל בחומרים

 . כלל הדרך הזה מהרמז וה חכמה

 .וכבר יותרו עם מה שביארתי במקומות האלה כל השאלות אשר העירותי בפרשה הזאת

 .דוק ותשכח
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 :הערת העורך
אברבנאל מביא פירושים סימבולי ים מפורטים ובה ם הוא מסביר את פרטי המשכן וכלי ו   

 .ולם לפי התפיסה ה מדעית של ימיוכסמלים למבנה הע
. וכן ת פיסה נאו אפלטונית, תפיסת העולם שאברבנאל מציג היא התפיסה ה יוונית

מסלולים מורכבים של  , עשרה גלגלים ובהם הכוכ בים,  יסו דות4בתפיסות אלה יש 
 .ועוד, הגלגל העשירי, השראה של השכל הפועל. כאשר הארץ היא במרכזם, הכוכ בים

 
לא היה צריך ית ברך לעשות "והוא כותב ,  אינו מאו שר מהסברי ם אלהאברבנאל עצמו

] במחקר המדעי[ואולי שיש בו ... לדבר שהיה ידוע ומושג לחכמים מתוך חקירתם... רמז 
 ".הרבה שווא ו דברי כזב

 

 :מדעית של אברבנאל-להלן דוגמאות מהפרשנות המדעית הסימבולית 

 .עולם הגרמים השמימי י םההיכל רמ ז ל ,גלגל העליוןלהכפורת לרמוז 

 ,שולחן לרמוז לסכלותנו בגלגל הכוכ בים הקי י מיםהמסגרת 

 .לכתה לשבעת הגלגלים אשר לשבעת כוכבי י םהמנורה רומזשבעת קני 

, גלגל יוצא מרכז; גלגל הקפה: כוכבי הלכת תנועות לגלגלי 3 -ם במנו רה גביעי 3

 .ותנועת משוה המהלך

 .בין הגלגליםות נריקאין  שלרמוז - כפתור תחת שני הקנים ממנה

 .והמנורה על גלגלי כוכבי לכת, השולחן מורה  על גלגלי המזלות

 .תשעת גרמים השמימיים וכדו ר היסודות שבתוכם לרמוז ל–עשר יריעות המשכן  

 .שני אדנים רומזים אל השכל העיוני וה שכל המעשי

 : הבדלים בין השכלים  הנבדלים לגרמים השמימי י ם4 -הפרוכת  עמודי 4

   נצחיות השכלים והגלגלים-  עמודים מצופים זהב

לרמוז על חמישה הבדלים בין הגשמיים העליוני ם  - חמישה עמודיםהמסך על 

 לתחתונים

 . לרמוז לחמש מאות שנה שיש ממרכז ה ארץ עד הגלגל,חמש אמות מזבח העולה 

 . דומם וצומח חי ומדבר: לרמוז אל ארבעת הצורות,ארבע קרנותיו

 

מדעית הושמטו ממהדור ה מקוצרת זו של פירוש -ם הפרשנות הסימב וליתהקטעים ובה 
מוזמן לעשות זאת במהדורות ה מלאות של , הרוצה ללמוד קטעים אלה. אברבנאל
 .ז"ירושלים תשנ, בהוצאת חורב, ובמ י וחד במהדורה המדעית של אבישי שוטלנד, הפירוש

 

 ]המשכן אינו מרמז למושגים עיוניים פילוסופיים[
 שלא היה הרמז והמשל במשכן האלהים וכליו לדבר , הואאשר אאמינהו אני בזהו] 389[

 כ י לא היה צרי ך יתברך לעשות רמז ,החכמות והד ברים המושגי ם מתוך החקירה והע יון

 לדבר שהיה ,והערה המש לית בבית מקדשו בקודש הקודשים ובהיכל המקוד ש ובעזרה
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 הרבה שוא םשיש בו כפי מחשבותיה ואולי ,ידוע ומושג לחכמים מתוך חקירתם ועיונם

בושים נכללו בחקירותיהם  בדברים העליונים האלה מהגלגלים יוכ מה טעיות וש. ודבר כזב

  .והשכלים הנב דלים

  כמי שישען על משענת ,ותטה הרמז  לצווי המשכן  ותורותיו על החקירות וה סכמות ההן

 . קנה רצוץ

וכלי ו לדבר יחויי ב שנאמינהו בחו ק   ולכן יותר ראוי שנאמר שהייתה ה הערה  והרמז ב משכן 

לה  י וכבר ג. באופן שיהיה המש לי והרמז מדריך האדם למה שיעשה,התורה ומצוו תיה

 : באומרו,ה"אמיתת זה הנביא יחזקאל ע

. אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית וי כלמו  מעונותיהם ו מדדו את תכנית

ומובאי ו וכל צורותיו ואת כל ואם יכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו 

חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו 

 . ואת חוקותיו ועשו אותם

 ולכן אמר ויתבודדו ויבינו עניין  ,ואמר זה לפי שבזמנו היו תועים בעבודת השמש והירח

המלוכה והו א המושל ' י לה כ. שהוא המשלי יורה להם טעותם,הבית וימדדו את תכניתו

 בראותם כי לא מעבר , ולו חכמו בזה יכ למו מעונותיהם. ולא אחד מהמשרתים,והמשגיח

 .  להועיל בזה א ם יתבוננו בום ימצאו מה שילמדם אבל בבית מקדש,לים הוא

 ולא  , אותםהודע ר ואמ. אמר הגד את בית ישראל את הבית,ולהיות זו כוו נת הפסוקים

ואמנם .  שאין הדבר תלוי בראות העין כי  אם בהבנת הרמז והנמש ל בו להגיד,הראהאמר 

 הפר שה פרשתי רושהנה שם בפי. למה אמר צורת הבית ותכונתו ושאר השמות אשר זכר

 .כל דבר על מתכונתו

 

 עניין רמזי המשכן וכליו לדעתי כך הוא
 ] מב נ ה  כל ל י  של  ה מש כ ן[

ותולעת שני ושש משזר מעשה  יריעות תכלת וארגמן ראשונההנה המשכן היה בגופ ו 

הל היה   ו ועליהן למכסה  הא. מכסה להם יריעות עזיםשניתוהיה שם . חושב כרובי ם

 ם מעמיד את האהל הקרשירביעיתוהיה  .  עורות אלים מאודמים ועורות תחשיםשלישית

 . שהיו שם מצופים זהב ואדניהם כסף

אדם ארבע כתות  שיש בכל קבוץ וכללות בני לרמוזוהי ו הדברים  האלה ארבעתם 

  :ומדרגות אנשים והם

  .כת החכמים המתבודדים והמעולים

 . וכת הפועלים עובדי אדמה ובעלי אומניות ובעלי סחורה

 . וכת אנשי הצבא הגבורים ו אנשי מלחמה

 . וכת השרים אדוני הארץ המושלים בה  שהעושר והכבוד לפניהם

 םדברים מורים על כת החכמי כי הנה תכלת וארגמן ושאר ה:וכנגדם היו הדברים האלה
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 כי הם כולם  , והיו כרובים ומעשה חושב,ם ולכן היו מצבעים מתחלפי,םוהמתבודדי

 ולכך לא  . ושאר הדברים הדקים,ולרמוז לדקותם היו משש משזר.  במחשבה ועיוןםמשיגי

 . זכר בהם זה ב ולא כסף

 לא היה גם כן  ולכן, לכת עובדי האדמהרמז היו ,ואמנם יריעות העזים שהיו אחריהם

 ואמנם מכסה האהל בגגו למעלה . לגסות הפועלים,בהם כסף ולא זהב כי אם נחושת

 והגב ורים כי הם  ם לכת הלוחמירמז היה ,שהיה מעורו ת אלים מאודמים ועורת תחשים

 ולזה לא היה בהם גם כן לא זהב ולא כסף כי חרב ,מאודמים מהדם שישפכו על הארץ

 , שהמוסר והכבוד אתם, אדוני הארץם לכת השרירמז היו  הקרשיםם ואמנ. בידםתפיפי ו

ואף .  זהבם והיו מצופים זהב וטבעותיה ,ם להורות על גדולתםולכן היו עצי שטים עומדי

 ולכספם ם שהכל הוא רמז לעושרם ולכבוד,הבריחים ה יו  זהב ואדניה ם היו אדני כסף

 . םותשוקתם בממשל

  . ומדרגותיהם בעצמםםתותיהי ולכבוץ בני אדםיהנה אם כן היה המשכן רמז לק
  .אמנם היה במשכן חלקים מתחלפים במעלה וקדושה וכבוד

 

 ובו ה יה   . או לפני לפנים, והוא הנקרא קודש הקודשים,והי ותר מקודש ממנו היה  הדביר

 .  ועליו הכפורת ושני כרובים משני קצותיו, ובתוכו  לוחות העדות,הארון

 , ין השלמות האנושי נקנה בהיות האדם מן החכמים וללמד לבני אדם שאלרמ וזוהי ה זה 

 ולא מן הגבורים אשר בארץ המה  ולא מן השרים זהב להם  הממלאים ,ולא מעובדי אדמה

 אבל תכלית האדם והצלחתו וטובו הוא העסק בתורת האלהים ושמירת .בתיהם כסף

 ירא םיסוף דבר הכל נשמע את האלה) ג"ב י"קהלת י (ם וכמו  שאמר ראש החכמי.מצוותיו

 . ואת מצוותיו שמור כי זה כ ל האדם

 

 ] א רו ן  הב רי ת ו ה כר וב ים[
 , והי ה זר זהב ע ל הכפורת,ולזה הושמ ו  בתוך הארון לוחות הברי ת וספר התורה בצדו

 תשים לראשו ם כי ה יא תכבד את האד, ה אמתית היא בתורההלהגיד שהכתר והעטר

 . עטרת פז בהצלחתו

' ז שהייתה התורה האלהית נתונה מהשם ית לרמו,והונחו על הארון שני הכרובים

 להודיע כי מן הגבוה מעל  , ולכן היו פורשי כנפיים למעלה,באמצעות השכלים הנבדלים

 . גבוה הי ה הש פע התורי מגיע

והי ו פניהם  .  ואתה מרבבות קדש מימינו אש דת למו...מ סיני בא' ה ה"וכמו שאמר מרע

 .ם ברורים כמו שאמרו הקדושים עליהם לרמוז היותם כולם אהובים כול,איש אל אחיו

  

 אשר אין בהם  ם שהיו ה כרובים ה הם על הארץ כדמות שני ילדים קטניואפשר עוד אצלי

 . והשני בצורת נקבה. הראשון בצורת זכר. כל מום ולא טעמו חטא
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 ראוי שמילדותם יתמידו ויכלו  , שכל איש ואשה אשר מבני ישראל המהלרמוז וללמד

 כי בז ה   , אם בקריאתה ואם בקיום מצוותי ה, ויהגו בה  יומם  ולילהםלהיימיהם על תורת הא

  .יקנו שלמותם ואשרם

 

 כי כאשר יהיו במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך) ט"תהלים קי(וכזה אמר המשורר 

 מפני שהמה סוככים   , יהיו פ ורשי כ נפיים למעלה,' דבקים בתורת ה,מילדותם נקיים מעון

 ם  וידבקו בעליוני , דבקים ומעיינים  בתורה אשר תחתיו, רוצה לומר.בכנפיהם על הכפורת

 . היושב ים ראשונה במלכו ת עילאה

 ראוי שיהי ו ראשונה כנפי ו  ,נהו לרמוז שכל אשר בשם ישראל יכ,והיו פניהם איש אל אחיו

וגם כן  .  כלומר לעבו ד את קונהו יתברך בדברים שבינו למקום,ומחשבתו פר ושות למעלה

 .  רוצה לומר באהבת הרעים במה שבינו לחברו,איש אל אחיויהי ו פניהם 

 

 רוצה לומר , האלהם הדברישני להגיד כי ב,םאל הכפורת יהיו פני הכרוביואמר שנית 

 ,לם יתנהג כפי התורה אשר בארוןו בכ,ין אדם לחבירו ובמצוות שבםבמצוות שבינו למקו

  .ובה י היה פנו תו ומגמתו

 

 , שהנה בארון  תגיע ביניה ם הנבואה.תורה תגיע הנבואה שבאמצעות ה,לה עוד בז היוג

ונועדתי לך שם ודברתי  אמרשה  וז. ואין עוד נביא, נתחמה הנבואה,ולכן כשנגנז הארון

 .  כי לזכות ישראל ובאמצעות התורה יזכו לנבואה,אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים

 . אותך את בני ישראל וזה הוא את כל אשר אצוה .ולזה לא חלה נבואה באומה אחרת

 

 ] הפ ר וכ ת[
דש ובי ן קודש ו המבדילה בין הק ,ש הז ה הפרוכתור היה במשכ ן הקדיואחר הדב

 והיה עניין ה פרוכת או .ת מבדיל המחיצה הזא,למה וכותל היה בבנין ש.הקודשים

 ולא לקבל פרס ,  אותם האדם לשמהר ראוי שישמות שהתורה האלהי,המחיצה לרמוז

 כי אם אל עבודת ,חראבר תי  אין ראוי שי ביט אל די שהעובד האמלפי. כדברי אנטיגנוס

ולזה היה הפרו כת והכותל .  ולא יעבוד לתקות שכר שיקוה ממנו,אלהיו ושמירו ת תורתו

 מן ההיכל הרומז אל השכר , ההצלחהת שהוא עצמו,מבדילים את קודש הקודשים

 . והטו בות הנמשכות ממנו כמו שיתבאר

 והם השולחן , כליםשלו שה והי ו בו , שהוא מחיצה אחרת,ואחר הפרוכת היה הה יכ ל

 אף על פי ,ו ומקיי ם אותם לשמ, לרמוז ששומ ר התורה וה מצוות,והמנורה  ומז בח הקטורת

 לושה  וש, פעולותיור הנה הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכ,שהוא לא יעבוד לו מפני השכר

 .םמיני השכר יו שפעו עליו מאת בעל החסד והרחמי
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 ]ושלשה כלים במשכן המסמלים אותם, י שכרשלושה מינ[
   ]הש ל חן[

 וכמו שכתוב  ולא ראיתי . כי לא יעזוב  את חסידיו. עושר והכבוד ,הראשון השכר הגופני

 אורך ימים בימינ ה   ,ואמר שלמה בחכמתו על התורה. צדיק נעזב וזרעו מבקש  לחם

 . בשמאלה עושר וכבוד

 רוצה לומר ,לחם פנים לפני תמידמר בו  ונא. ועליו לחם הפנים,ולזה היה רומז השולחן

 .ר לרמוז אל העוש,והנה היה השולחן זהב טהור. 'שכבודו ועוש רו יהיה עליו בהשגחתו ית

 לרמוז , כולם זהב, מנקיותיו וכפותי ו קערותיו,ם מכלים שונים וכליםוהי ו לשולחן רגלי

 לרמוז אל , זהבוה יה  בשולחן מסגרת וזר . כי  ה שולחן מורה  על הגדולה והכבוד. הכבוד

 פעמים הדבר סגור ומסוגר מדוע דרך רשעים ,כי גם בטובות הזמניות האלה. הכבוד

ב שבטי  " אם לרמוז לי,ב חלות לחם"והיו על השולחן י. צלחה ויש צדיק אובד בצדקו

 או לרמוז , יוסיפו ןרוש שכן יהיה תמיד כפי, או לשנים עשר חדשי השנה,ישראל שיזכו בזה

 להורות , מונחות בין החלות,והיו מנקיות זהב. ב ו כן תמיד ברצות השםב מזלות שיחיי"לי

 .  כפות הלבונה לרמוז על השם הטובשתיוהיו שם . על הכבוד והמעלה

 היה לרמוז המין הראשון  ,הרי לך מבואר שהכלי הראשון מן ההיכל שהוא  השולחן

 . מהשכר

 

 ] ה מ נו ר ה[
חפצו ' כי אם בתורת ה.  והמדעוהשכר השני אשר יתן השם לאוהבי שמו הוא החכמה

 מפיו   ,יתן חכ מה'  שנאמר כי ה. ויתגלו לו תעלומות חכמה, ויבי ן דבר מתוך דבר,יחכם

 .  ובשמירת מצוותיו חכמתו  מתקיימת.דעת ותבונה

 

 שהוא שכר ,והמנורה הי י תה רומזת לזה המין השני מהשכר המתחייב משמירת התורה

 , אל שבע החכמותםת הנרות שבמנורה רומזי והיו שבע,נשמת אדם' לפי שנר ה. נפשי

והיו הנרות כולם פונות אל הנר האמצעי הנקרא נר . שכולם ימצאו בתורת האלהים

תית היא אשר תסכים י לרמוז שהחכמה האמ. והוא היה פונה אל קודש הקודשים,מערבי

 . עם שורשי התורה שהייתה בארון

 

 ושלא ימצאו בה דעות ,ה וקיומה לעד להורות על מעלת החכמ,והי יתה המנורה זהב כולה

ולזה  היה מעריך  אותם אהרן .  כי היא כולה זהב  טהור,זרות ובלתי מסכימות אל הדת

 כי הם אנשי חיל יראי , לרמוז שהם ילמדו את העם להועיל,'ובניו מערב עד בוקר לפני ה

  . מסכימות לדעת התורה, רוצה לומר.' ויערכו וילמדו את החכמות לפני ה,אלהים

 לרמוז אל הסתעפות החכמות והידיעות  כולם אלו ,והי ו במנורה  גביעים כפתו רים ופרחים
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כר  זהב טה ו ר  י וכ,והייתה המ נורה מקשה כולה.  והיות זאת החכמה הכנה לזאת,מאלו

לו ו והנמצא כ. להיותו כפי הנמצא, לפי שהחכמות בצד מה יתאחדו כולם,יעשה אותה

ה תכמות נשים בנתה בי ח,)'משלי ט (חוץ תרונהחכמות ב ולכך אמר שלמה .כאיש אחד

אלא .  כמו שהבית הו א בנין אחד בכללו,כי החכמה כולה  אחת היא. חצבה עמודי ה שבעה

 ,  אשר התחלקה אליהם מצד דרושיהם למספר חלופי הנושאי,שנחלקה לשבעה חלקים

  . שלחה נערותיה תקרא, וכמו שכתוב.עד שלזה נקראו שבע חכמות

 קנים  שבעה היא ונחלקה ל, שהייתה כולה מקשה  אחת,ורה בעצמהוזה עניין ה מנ

 .  וכמה רמזי ם עשו חכמי הדורות בעניין המנורה.היוצאים ממנה

 שהוא , הרי לך רמזי הכלי  השני.ישב אצלי בהיומה שזכרתי פה הוא היותר מת

 .  כנגד המין השני מהשכר המגי ע מהתורה,המנורה

 

 ] ה מזב ח[
 ם הבא לאדשך משמירת התורה הוא השארות הנפשהנמ והשכר השלישי האחרון

והייתה נפש אדוני צרורה בצרור  : וכמאמר האשה החכמה. לאור באור החיים,אחר המות

 רמז ,נו הע לות העשן למעלהיי היה  מזבח הקטור ת בהיכל שהיה ענ,ולרמוז לזה. החיים

 ולא ,יםכח קודש ה קודשו והיה  המז בח הזה מ כוו ן לנ.לנפש הצדקת העולה הי א למעלה

בו י העושר י הנפש אינו נקנה ברת לרמוז שההשארו,מדובק עם השולחן ולא עם המנורה

 והוא  , כי אם באמצעות התורה,ין החכמות המחקריותי ולא בקנ,והכב וד הנרמז בשולחן

 . תי עם הכרוב ים פורשי כנפיים למעלהי האמתההתאחדו

 

 ] ה יש אר ות   הנ פש  אי נ ה  נ למ דת  מא ר יסט ו[
 אשר שמעתי בבחרותי חכמה מפיו  ,ל" זציוסף שם טוב' להי הרוכבר ביאר הרב הא

שאר נצחית י ומפרשיו לא יתחייב שהנפש תאריסטווהוכ יח איך מדברי . בהרבה ממא מריו

ינה כעניין   י ענ, עם היותה לדעתו הצלחת האדם, כי היא.אחר המות בעבור החכ מה

 ת ין לנו ראיה ולא מופ ושא.שאר נצחי אחרי המותיאבל לא שי. הכבוד שהוא נבחר לעצמו

 ומ ה   . ידיעת התורה וקיום מצוותיהת אלא באמצעו, ולא דרך לקנותו, הנפשתעל ההשארו

כבוד   ר ובמאמ, אפשרות הדבקותרושיעוינו דבריו בפי .  דברי פי חכם חן,יפו דבריו  בז ה
 .  ביארו שם בשורשיו, כי הוא דרוש נכבד ומעולה מאוד,םאלהי

  

 ] הק טו רת[
כנסו לקודש י בה,  ה נבחרם הצום היה  הכהן  הגדול ביו, י ותר יק ר ועליון השכר  הזהתולהיו

.  שובי נפשי  למנוחייכימ ר כאו.ם ומניחו לפני הארון ו ה כרובי, מו ליך שם הקטורת,הקודשים

 ויעצור ,בזה המיתה הגופ ניתי ת הנפש הנצחית כי השארו,והי ה הקטור ת עוצר המגפה

קטורת תמיד לפני   נאמר בו .בערב במזבח זה ורקו ולזה היה הכ הן גדול מקטיר בב.צערה
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 לפני תוהיה הה שארו. ת ולמוםקר והערב הם רמז לחייו כי הב,' הוא להםדשיודש קוק' ה

 ו שכר טהור וע ליון כשכלים  , רוחנים להיותו דבר אלהיםדש קדשיו והיה ק ,מפני נצחיו תו' ה

 .  כזה לא בשולחן ולא במנורהר ולכך לא נאמ.הנבדלים

 

 מזבח   הז הב 
 לרמוז ,אמנם היה מצופה על עץ  . ונצחיותו מעלתו   על ת להורו,והנה היה מז בח זה זהב

 יגיע האדם אל , נפסדים כעץם שהם דברי,ם שבאמ צעות המעשים הגשמיי ]ב390[

 .  בזהבת הנרמזת הנצחיתההשארו

 .  אצל הקטורת אזכור בו דעת אחררי מותובסדר אח

 

 וציוה  ,רה על מזבח הקטורת אצל השולחן והמנו תרומהרשת למה לא ציוה כאן בפםואמנ

 . בתו אחר זהי סר יתבא,עליה בסוף סדר תצווה

 

 סיכ ום 
 ,  מהמשכןת המחיצה האמצעי:' שהיו בה יכל הם הכלים הקדושישלושתהנה ביארתי רמז 

 ם הכלישלושהוהכ לל שהיו . דש  מהחצרו כדי להבדיל את היכל הק, המסךםוהי ה אחריה 

 וכנגדם עליהם היה מתפלל הכהן גדול כשהי ה  , מיני שכר אלהישלושהמהם רומזים  על 

 . נושא כפיו לברך את העם

 

 כי הברכה  היא תוספת  ,ון אל השכר הראשון מהעושרוכי[. וישמרך' כי באומרו יב רכך ה

 ובאומרו . כי העושר צריך שמירה פן יהי ה שמור לבעליו לרעתו, ואמר בו וישמרך,טובה

 כי הוא ,ויחונך ולכך אמר .לשכר השני מהחכמה שהוא ה אור השכלי כיון ]פניו אליך' יאר ה

 כיון אל השכר האחרון  ,פניו אליך וישם לך שלום' ובאומרו ישא ה. חונן לאדם דעת' ית

 .א שלום ינוחו על משכבותםויב) ח"נ' ישעי(כמו שאמר . הנפשי שהוא השלם האמתי

 .  ועוד אדבר על זה במקומו

 

 מזבח   הע ו ל ה  
 היו בה שני כלים , הנקראת אצלנו האולם או החצר, מהמשכןתצה השלישיואמנם המחי

 .  הראשון הוא מזב ח העולה והשני הוא כיור וכנו :בלבד

 ואי , היה רמז למות הגופנית שהיא אשר תבוא לאדם באחרית החלדמזבח העולהוהנה 

ראה  לרמוז שמי גבר יחי ה  ולא י, ולכן הי ה בעזר ה  בתחילת הבית.אפשר להמלט ממנה

 ולא יזכה לשמירת התורה ,ולא ישמור תורתו'  לא יירא את ה, לא יזכור את יום מותו,מות

 . ולטובות ולמי ני השכר הנמשכים ממנה

י זכה   . אלהיו'  בהכנסו בצא תו בבואו אל  בית ה,  מיום ה ולדותאבל המעיין  ביום ה מו
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 .  ומצוותיה  אשר בקודש הקודשיםרהלשמירת התו

 בו ם הנפשי לא יזכה האדת בכלי ההיכל גם שהשארוםנרמזי מיני השכר השלושתואל 

 ומזבח הקטורת , ומפני זה היה מזבח העולה בחצר. אליו המות הגופניםאלא בהקדי

 ,והיה מזבח הע ולה רבוע. תת תבוא הדבקות הנפשיולהודיע שאחר המו. אחריו בהיכל

ינו י לפי שענ,הבוהיה נחושת ולא ז. יבות ההפס דס היסודות שהם הרבעאלרמוז להרכבת 

 הוא רשת פרושה על כל החיים ת לפי שהמו, והיה לו מכבר מעשה רשת,ליוןיהשחתה וכ

 יחשוב ,ם והיה נבוב  לחות לפי שענייני העולם הזה הם כוז ב י,כמו שזכרתי כל זה למעלה

 . ם מבפנים ומבולקי ם בו קים והם נבוכי, כפי הנראה מהםם שיש בהם קיוםאד

 על תולא היו עולים ב מ עלו.  לפי שהמות י כבוש בני אדם כולם,סמוך אליו והי ה לו כבש 

 . המזבח לפי  שאין שלטון ולא מעלה ביו ם המות

 

   ו הכ יו ר  וכ נו

ואמנם הכיור היה לרמוז שהנה יזכה האדם למעלת החכמה העושר והכב וד שנרמזו 

 המידות ת ולהשארת הנפש שנרמז במזבח הקט ו רת באמצעו,רהבשולחן ובמ נו

ומפני ששלמות המידות הוא היותה כפי  . הרה והר חיצה מהמידו ת מגונותהמשובחות ו הט

 בכיור מים  לרמוז לתורה להגיד כי ם לכן היו נותני , ולא באופן אחר,התורה ולשם מצוות

 . ו תסיר המגונותתהיא אשר תגביל המידות המשובחו

  

ה  "ע למה ולכך עשה ש. שהם גדרים למידותםומכונות הכי ו ר היו רמז לתכונות נרמזי

 שיעשה האדם להדריך חומרו ולהשוות מזגו באופן  ם לרמוז אל הסייגי,תבמכונות מסגרו

 ועליך להוסיף חכמה ודעת ,הלא כתבתי לך דעתי ומחשבתי ברמזי המשכן וכליו. ראוי

 . כהנה וכהנה

חסים י הבחינה הזאת עם דברים אחרים מתירושואני בפירושי לספר מלכים כתבתי בפי

 .למקום ההוא

 

 . פסוקי הפרשה על דרך הפשטרושחזור עתה לפיונ

 בניית הארון: כב-י, שמות כה
 כפי החומר שהיו , שזכר הכתוב כלי המשכן בקדימה  ואיחור,הנכון אצלי על דרך הפשט

 כי הנה  לפי שהתחילה הנדבה ב זהב  וכסף  . שנזכרו בנדבהם מהדברי, ממנוםנעשי

 הארון :וביאר. מיד מה יעשו  מן הזה ב התחיל לבאר ,' ואחריו תכלת וארגמן וגו,ונחושת

ולפי שבמשכן הי ה גם . ולכן לא התחיל במשכן אלא בארון. והשולחן וה מ נורה שהיו מז הב

 והי ו גם כן  , ונחושת בקרסי ירי עות העזים, וכסף באדנים,כן זה ב בקר סים והטבעו ת

כל  ה, לכן זכר המשכן אחר אלה,ביריעות המ שכן תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
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 שהיו  , ואחרי המשכן זכ ר הפרוכת והמסך.ם המ תנדבים ומעלתו מהדברירכפי ערך החומ

.  לפי שהיה מעצי  שטים ומנחושת בלבד, ואחר כך זכר מזב ח העולה.גם כן מחומר המשכן

 . כ קלעי החצר שהיו משש בלבד"ואח

 . םהרי לך בזה טעם וקשור הפרשיות כפי  הנגלה מפשוטיה

 .  טעם אחר על צד הרמזועוד אזכור בזה אחר כך

 

 .  הטוב והישר בעיניםונבוא לביאור הפסוקים ואקבל מענינו מדברי המפרשי
  :ת מעולים במעשה המשכןוואומר כי בעב ור שהיו שתי תכלי

 .  ותשרה שכינתו ביניהם, לכללות האומה שתדבק בהם השגחת השם יתברךהאחד

 ולא על ידי מלאך ,םני הכרובי שתהיה נבואתו מעל הכפורת מבין ש, רבנוה למשוהשני

 .  כולםםכשאר הנביאי

 יסבבו שתי ,' שהמה בתרומה אשר ירימו לה,אלחסם לישרי ויםלכן זכר הכתוב שניה

 והוא התכלית ,םוכמו שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ. היות האלהוהמעלות האל

עצמו ועשו   כאן באותו לשון ר אמה השניתועל השלמו.  השכינה ביניהםת משרונההראשו

 לכך לא אמר -  'ווי אמ ר ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת וגוי  ובס וף הצ.'ארון וגו

 אל להגיד שישר, ארוןועשו אלא ,ם אמר בשולחן ובמנורה ושאר הכליר כאש, ארוןועשית

 . יסבבו עשייתו  במה שינדבו

 ,עסקו במלאכתו יתאל שכל ישר,אמנם כדי שלא יחשב שהייתה הכוונה באומרו ועשו ארון

כ י כ ל מעשה ' ונתת על ארבע פעמותיו וגו. ' לו וגות אחריו וצפית אותו זהב ויצקרנאמ

 .  מלאכתוהנצטוותהארון למשה בלבד 

 

  :) לד,ר"ש( אמרו במדרשו

 אמר  ,י בר שלום"אמר ר.  ובארון כתיב ועשו ארון, כתיב ועשיתםמפני מה בכל הכלי

 .  כדי שכולם יזכו לתורה,ו בארון יבואו ה כל ויתעסק:הקדוש ברוך הוא

 ר אלא שיתנדבו כל אחד כלי זהב אח,והעסק הזה אין הכוונה ב ו שיתעסקו במלאכתו

 ארמון ת והודיע הקדוש ברוך הוא שכמו שתכלית התרומה הייתה מ את העם לעשו.לארון

 היה לשמירת הארון כי הוא היה כמו  א  המשכן והארמון ההותובית מקדש מלך ככה תכלי

 . בתוכו ו נותן חיים לכל איבריוד שעומם באדהלב

 

   ה אר ו ן ו מ ה ש בתו כ ו
 כדי , קלים מאודם רוצה לומר מעצי שטים להיות,והנה ציוה שיהי ה הארון עצי שטים

 אלא מפי הקבלה שהיה ,תים של הדפנויבו ולא נודע ע.שיהיה הארו ן  נקל לשאת אותו

די שיעמדו שני נושאי הארון בי ן    כ, כפי הפש ט,ם ארכויתייוציוה שי היה  אמ.  ים טפחיבוע

חות ו היה או רך הל, לברכהםכרוני חכמינו זתוכפי קבל.  כי עובי האדם הוא אמה.הבדים
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  .והיו מונחים זו בצד זו לאורך לארון.  טפחיםששהחבם וור

.  ם מזה ומ זה ה ם כתובי,ם משני עבריהם רק ידענו שהיו כתוב י,ועובי  הלוחות לא נתפרש

 .  לוח דקתשמע שהיו כצור מ.ונאמר לוחות אבן

 ורחוק הוא .פוי הזהב דקי ואחשוב שהיה צ.ולפי זה לא חשש שיהיה  מקום פנוי בארון

 על ם כי יהיה המשא כבד ולא יוכלו לשאת אותם ארבעה אנשי,ת ארונוהשושיהיו של

 .  כל שכן עם כובד הכפורת והכ רובים,םכתפיה

 כדי  להקיף עוב י  ,רון זר ז ה ב סביב שיעשה בעליון  הא,ועשית עליו זר זהב סביבואמר 

 ואמר ויצקת לו ארבע .קועי פחים יפו י הי ה  רי והצ.ישמט מעל הארוןיהכפורת באו פן שלא 

 . כי היה מקש ה מעשה פטיש.  להגיד שיתן הזה ב בדפוס, זהבתטבעו

 

 ויע שה ממנו ב שיתיך הזה , כי יצט רך לשאת אותו בהן. כלומר לצורכו,ויצקת לוואמר 

 .  רוצה לומר על ארבע רגליו,שיהיו לארבע פעמותיו ,ארבע טבעות

 וביאר הכתו ב   .ר בע טבעותא ועלי הם היו ה,וזוו יותיוהי ו אם כן בארון ארבע רגלים לארבע 

 על צלעו ת ושתי טבעו, על צלעו הראשוןת באומרו ושתי טבעו, שםתאיך היו מונחו

שתים מהצד האחר  ו, מאותו צדם לצד אחד בשתי הרגליתהרי שהיו שתי טבעו. השנית

 , ם הקלים והחזקים רוצה לומר מעצי השטי, בדים עצי שטיםם וכן ציוה שיעש.לשתי רגליו

 כדי לשאת את הארון , ההם בטבעות אשר זכרם ויכניס הבדי.  זהבםויה יה גם כן מצופי

 והיו בזה האופ ן נושאים את , ההםםהנים מכני סים כתפותיהם תחת הבדיו כי היו הכ.בהם

 , םוהיה לפי  זה הארון ב שאתם אותו עליון למעלה מכתפיה. םשיגעו בו בידי ההארון מבלי  

 ,ם יכנ יסו כתפיהם תחתיהםהניווהכ.  שהיו ברגלי הארון למטהת לפי שהבדים היו בטבעו

  .וישאו את הארון למעלה

 

 : הוצרך להזהיר, והבדים כדי שלא יגעו בעצם הארון,ולפי שהיו הטבעות לצורך הבדים

 בעבור שעל הארון , והייתה כל השמירה הה יא.יהי ו הבדים  לא יסירו ממנובטבעות הארון 

 כי זה נאמר למשה בהר .היות שהיה עתיד לתת לוו שהם הלוחות האל,תן את העדותיי

 כדי שלא , וכל זה כדי שיהיו  לוחות העדות שמה בשמירה מעליא. הלוחותתקודם קבל

  .ישתברו הלוחות

 

 וגם שירת האזינו  ,שיתן אל הארון את ספר התורה , הנזכר כאןתואפשר לפרש העדו

ויהיה לפי  זה אמרו  . והעניין שיתן זה סמוך לארון ולצדו. שציוה יתברך  שתהיה שם לעד

תן את העדות אשר אתן י ו סמוך אליו ת. הארוןועם כאלו אמר ,תתן את העדוי הארון תואל

  .אליך

 ולא היה הכפורת עצי .םבעתי רוצה לומר מזוקק ש,וציוה עוד שיעשה כפורת זהב טהור

 להיטיב ,והיה צרכו כדי לכסות את הארון. לו זהב טהורו אבל היה כ,שטים כמו הארון
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 כי כפרה , לפי שהיה לצורך כסותו בלבד,דת הארוןיוהי ה במ.  הלוחות אשר בותשמיר

 .  אכסה כעסו שלא יתראה נגדי, וכן אכפרה פניו במנחה.הוא לשון מכסה

 

 ניין הכרוביםבע :השאלה השניה
לא תעשה לך פסל  כי  הנה יראה שהיה עו בר בז ה על ,שציוה יתברך  לעשות על הכפורת

ואיך ציוה או תם לעשות מה שהוזהר ו . וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת

 .עליו

 
 :תשובה לשאלה השניה

 ה כר וב ים 
 ת  שהיו כצור,אבישכרוב הוא כר) ה, דהסוכ (ל”חזואמרו  . ם שנים כרוביתוציוה עוד וע שי

 וכאשר הוק שה להם מה  שראה יחזקאל במראה ה שלישי פני אדם פני אריה .םילדים קטני

 ומצד , וזכר במקומ ו פני כרוב, כמו שזכר במראה הראשונה, ולא זכר פני שור,ופני נשר

וכן כתב הרב  .  אפי זוטי אפי רברבא, ואמרוםלו ביניהיהבד. םאחר קראם כולם כרובי

 .  לימים בני אדםרהוא הצעי שכרו ב ,המורה

 

  : םו הנ ה צ י ו ה ב כ רו בים  דב ר י
י חלול ת כי היה זהב הכפ ורת גוף מלא בל. משני קצות הכפורתה שיהיו מקשהראשון

 .  והכרוב יםת רו הכפו בפטיש עד שיציירו ממנו ויכו  אות, אחתה כחתיכםמבפני

 
 .  מזהה מקצחד מזה וכרו ב אה מקצאחד כרוב יתציוה בהם ועשוהשני 

 שלא יהיו שני הכרובים  ע רק להודי,אבל הוא אינו כן. תריראה הפסו ק הזה כפל ומוו

 כרוב אחד ה אלא שיעש, זה כנגד זהם או בלתי מכווני, מהארוןרמונחים מהצד האח

.  ויחברם  בכפורתן אותם בפני עצמה ולא שיעש. האחרהמקצה האחד וכרוב אחד מקצ

 . רכוורוצה לומר לא , אותם על שני קצותםהאלא שמן הכפורת יעש

 
והיה ראוי  שיצווה ראשו נה לעשות . ה למעלםכ נפיי ציוה שיהי ו הכר ובים פורשי והשלישי

 ,אלא שהוא כמו שאמרתי. הה שיה יו פ ורשים אותם למעלוכ יצו" ואח,כנפיים לכרובים

ולא הוצרך .  ולכך נאמר וירכב על כרוב ויעו ף,יםששם כרוב הוא הצעיר מבני אדם עם כנפי

אבל ציוה שיהי ו פורשי   .  כי ב היותם כרוב י ם היה הדבר  נודע מעצמו,יםי להם כנפתלעשו

עשירי     כי גבוה מעל גבוה שומר וג בוה, אל עלתם יתברךם להודיע שמגמתהם למעליכנפי

 וזה . יפנו גם כן להיטיב  למה שלמטה מהם,ה הראשונה למעלם ושעם היות מגמת.םעליה

 ההרי כאן פנים למעל.  איש אל אחיום יהיו פניה וכן.תרו על הכפהםהוא סוככים בכנפי

 .  ופנים באמצעהופנים למט
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 ואם ה אם למעל,ם יהיו פני הכרוב ים להודיע שבכל פניותיהתרו והנה חזר לומר אל הכפ

ואמנם אמרו ואל .  אשר מתחת הכפורתה ישמרו דרך התור, ואם איש אל אחיוהלמט

 על תרותן הכפי יה יה להגי ד שלא יהלבהי ות שכבר אמרו למע. תן  את העדותיהארון ת

 על הארון תרו וכאלו אמר ונתת את הכפ.בתוכו לוחות העדותם  אלא אחרי שישי,הארון

ת רו כי אז תשים הכפ, אשר אתן אליךתתן את העדוי אחרי אשר אל הארון ת,המלמעל

 אז תבוא הנבואה ונועדתי , על הלוחותה  שמה הכפור ת עם הכרובים למעלת ובהיו.עליו

 אל תרוצה לומר ולא תצטרך לעלו. ך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבי ן שני הכרובי םל

 םוה  אותך את כל הדבריו אצת כי שם מבין שני הכרובים בהיותם על העדו,אנביההר לה

 . אל אל בני ישרםהצריכי

 ה וכפי דרך התור, והכרוב ים כפי רמזי דרך החכמהתרווכבר זכרתי על מה היה רמז הכפ

 ולכל אחד מדרכי הרמזים  ההם במצוו ת הארון .  ולפי דרך הפשט הזה,י בואשר בחרת

 שלא ה האזהרהיתי כי שם ה,ה לך פסל וכל תמונה על לא תעשםוהכרו בים לא היו עוברי

 המשכן וכליו היו   תאך מלאכ. ם להם ולא תעבדהוו כמו שאמר לא תשתח,םיבואו לעובד

 םאלא לזכר מעשי. םאלוהי ה לבין  ולא היו הכרו בי ם להיותם אמצעיים בינם,'לשם ה

  .הנוראים

 .והותרה בזה השאלה השניה
 

 עשיית השולחן: ל-כג, שמות כה
 ] הד בי ר[

חד הדביר שהוא קודש י לכן י, המשכן בדמי ון מקדש מלך רב ובית מלכותהלפי שנעש

 אשר לו שם ארגז ממונו וארון   , החדר המיוחד למ לך,הקודשים כדמיון  הב ית ה פנימי

 ההוא המי ו חד למלך ש הקדוש ומקוד ר ואחרי הדבי. נמסרו מפתחותיו לשליח שלא,חפציו

 שם שולחן המלך וכסא ר והוא בית מושבו אש,  היה ההיכל, שלא יכנס בו אדם,לבדו

 כי היה השולחן  כשולחן המלך בעושר . ושם יכנסו משרתיו ועבדיו לעובדו,והמנורה

ולכן היו מקטירים . ם כסא מלכותו ומזבח הקטורת היה במקו.ו ומנורה נגד. רמההובמעל

י פעמים ביום   נ דמיון  מה שיעשו למלכים בעת מאכלם ש,קר ו בערבושם קטורת סמים בב

 .קר ובערב ובב

  

 ] הש ל חן[
 ,רכווים איוהיה אמת.  כדי שיהיה נ קל לשאת אותו,והנה הי ה ה שולחן גם כן מעצי שטים

ונשאר חצי האמה מזה וחצי .  הוא אמהםכי רוחב האד. כאלו יאכל עליו אדם אחד בלבד

והיו  . שאר מקום פנוי לאכול שמהיאחד בקצה האחד וי.  הלחםתהאמה מזה לשתי מערכו
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 , המן י ורד לישראליה כנגד ששת הימים שה,כל אחת משתי המערכות שש חלות לחם

 אך .ב לחם בששת ימים" והי ו י.  ולחם אחד בערב,קר לכל אחד מהםושצריך לחם אחד בב

 .  מפני שלא היה יורד בו לחם מן השמים,'כנו הכהן לפני הביום השבת י ער

 

והיה   .  הנשאר פנוי לפני האוכל אמה על אמהם כדי שיהי ה ה מקו,והי ה השולחן  אמה רחבו

. אמות'  כי קומת כל אדם ג, כדי שיהיה השולחן ב קומת האדם עד טבורו,אמה וחצי קומתו

  .ומן הרגלים אשר בארץ עד הטבור הם אמה וחצי האמה

 כמו ,ומזה תדע שלא בחר הקדוש ברוך הוא שיהיה שולחנו נמוך ועל פני הארץ
 , כמנהג היום באלו הארצות,אלא שיהיה השולחן גבוה מן הארץ.  בני קדרםשאוכלי

כי הוא באמת המנהג .  וכל שכן הגדולים והמלכים מהם. גבוהיםתהאוכלים על שולחנו
 .חס אל הכבודיהמשובח והמתי
לו ב עליון ובתחתו ן כל העץ וו זהב ט הור רוצה לו מר שיהיה  ה שולחן כואמר וצפית אות

 .  שאין סיגים מעורבים בו,מצופה מכל צד מזהב טהו ר מזוקק

 , להגיד שבעליון השו לחן מצד חוץ יעשה זר אחד סביבו'  וגו,ועשית לו מסגרתואמר 

 אחד  ועוד יעשה זר.  ורוחב טפח מכל צד,ולפנים מן ה זר יעשה המ סגרת מעצי שטים

 והי ה החיצון  כדי שהמסגרת אשר עליו . זה בהואין ספק שהיה גם כן מצופ. סביב למסגרת

והיה המסגר ת והזר הפנימי שאחריו כדי שלא יזוז . פולים ב מקומו ולא יזו ז ולא יייהי ה קי

 . פול לכאן ולכאןי ול א יהלחם הפנים מהמערכ

 

 ] ה וב לת  ה שו ל חן  ממק ום  ל מ קום[
 רוצה לומר  ,ועשית לו ציוה ,ולחן והע תקו ממקום למקוםולעניין הה ולכה ונשיאת הש

 והרגלים . ושיתן אותם על ארבעת הפאות אשר לארבע רגליו, ארבע טבעות זהב,לשולחן

 ו כדי שלא יחשוב לתת . השולחן ורגליות ושם היו הט בעו ת בזוי ו,היו  בתחתית השולחן

 המסגרת תהיינה   הוצרך לומר לעומת, שהוא בעליון השולחן,הטבעות במסגרת עצמו

 , ויהיו הט ב עות ההם בתים לבדים. המסגרתתזוו יו ת שיהיו למטה בנכחיומר כלו,הטבעות

 . שיכניסו הבדי ם באותם הטבעות לשאת את השולחן

 ולכך , אותום היה השולחן  עליון על כתפי הנושאי,ונמשך מזה שבעת המסעות והדרך

 . פוים זה ביציוה מיד על מעשי הבדים וצ

 

 שבהם יאפו ם והם הדפוסי, באומרו ועשית קערותיו,על הכלים הצריכים לשולחןוכן ציוה 

ולפי שהיה הלחם עשוי כמו תיבה פרוצ ה   . ת"את לחם הפנים העומדים בשלושה דפנות חי

לכן נקרא .  וכופ ל מכאן ומכאן כלפי מעלה כמין כ ותלים,ה ושולים בו  מלמט,משתי רוחותיה

שי נות נו בדפוס  י וכשמוציאו מן  התנור ביום ש,זלוהי ה נאפה ב דפוס של בר. לחם הפנים

. ואותו דפוס של זהב נקרא קערה. של זהב עד למחר ביום השבת שמסדרו על השולחן
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  .וכפותי ו הם המזרקים לשמש בהם לחם בשולחן

 הם כמין חצאי קנים קשותיו ו, בהם הלבונהם שנותנים הם הבז יכיכפותיו כתב שי"רשו

 כדי שיכנס הרוח בי ניהם ולא , בין לחם ולחםםהיו של זהב מו נחי ו,חלולים נסדקים לאורכו

 ם עומדי, של זהביתדות שהם סניפים כמין י"רש כתב ,סך בהןו אשר ימנקיותיוו. יתעפשו

 םצוליי ששה פם ומפוצלי, מן השולחן כנגד גובה מערכת הלחםהבארץ וגבוהי ם עד למעל

 כדי  שלא יכבד םצוליי על אותם פם שבין לחם ולחם סמוכים וראשי הקני, מז והזו למעל

 .  וישברוםעליהם משא לחם העליונים על התחתוני

 להגיד שעם היותם כלי שרת לא יקלו בעיניהם  , אותםהזהב טהור  תעשואמר אחר זה 

אבל על כל .  כדי שיהיו  יותר חז קים לשמש,אותם הכלים לעשותם מזהב בלתי מז וקק

 . פנים כולם יהיו זה ב טהור

 

  בעניין השולחן ולחם הפנים אשר עליו:שיתהשאלה השלי
 , ולבונה בתוכם,ב חלות לחם על השולחן ההוא"כי מה היה ה וצרך במצווה הזאת לשום י

 והנה , האם היה זה לצורך גבוה.ושלא יאכל אדם מהם כל השבוע עד היום השביעי

  . כי הוא הנותן לחם לכל בשר,ת צריך אליו"  ולא היה הי,הלחם לא היה נאכל שמה

 שלעניין השו לחן ולחם הפנים לא ידע ולא מצא טעם עד היום ה רב המורהובדין כתב 

 .ההוא

 
 :תשובה לשאלה השלישית

 רוצה לומר שיש לו פנים לכאן ולכאן מצדי ,והי ה תכלית השולחן שיתן עליו לחם הפנים

 . ע"ראב כדברי ה,תמיד'  מלשון לפני ה, או שנקרא לחם הפנים.הבית

והוא המוכיח  שלא היה  .  אבל היה נחלק למשמרות,לא היה נאכל שמהוהנה הלחם הזה 

 שהיה השול חן רמז לגלגל המזלות ,כי נורא הוא '  אלא לרמוז על מעשי ה ,זה לצורך גבו ה

או היה הערה ורמז שהטובות הגשמיות העושר והכבוד . כמו שביארתי בדרך רמז לחכמה

 .  לאוהביו ולשומרי מצוותי ו,'הם מלפני ה

 . בזה השאלה השלישיתוהותרה
 

 המנורה והנרות: מ-לא, שמות כה
 ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ֵּתיָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה  ְוָעִׂשיָת לא 

  :ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו
 ה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד ָקִנים יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה ְׁשלָׁשה ְקֵני ְמנָֹר ְוִׁשָּׁשה לב 

  :ּוְׁשלָׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני
 ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוֶפַרח  ְׁשלָׁשה לג

 ּוְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפּתֹר ָוָפַרח 
  :נָֹרהַהְּמ-ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן
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 זכר מעשה המנורה ,אר מעשה השולחן שהי ה לצד ימין מהנכנס להיכליאחרי שכבר ב

 י"רש שפירושו לדעת ,ה וציוה שתהיה המנורה מקש.שהייתה לצד שמאל הנכנס שמה
 איברים איברים ה ולא יעשה קניה ונרותי, ולא יעשנה חוליות,לה  גוף מלאושתהיה כ

  ה  ופרחי ה ו קניה כפתוריהאבל יעשה המנור. יםקם ויחברם כדרך הצורפיכ ידב"ואח

 ומפריד האיברים , וחותך בכלי האומנות,ומקיש בקורנס.  הכל מחתיכת זהב אחתהוגביעי 

 העשוי  ה שהוא הרגל שלה למט, יריכ ה,ה והוא אמרו מקשה תעשה המנור.אילך ואילך

ע הירך  באמצה וקנה והיא הקנה האמצעי שלה העול,הכמין תיבה שעליה נשענת המנור

 מכל קנה ם ויוצאי ם גביעיה ש הם  כמין כ וסות ב ולטי, ועליו נר האמצעי,הזקוף כלפי מעל

 , ובולטי ן סביב ות הקנהםוכפתור יה הם כמ ין ת פוחים עגולי.   שנתן בהם הכתובןבמניי וקנה 

 .  מאותה החתיכה של זהב,כולם ממנה יהי ו -ופרחיה והם  ציורים נעשים בה כמין פר חים 

 

 יוצאים םולזה אמר ירכה וקנה וששה קני. ב שהייתה המנורה חלולה כתע"ראבאבל ה

 .  שאם לא היו כן לא היו קנים. שהיו הקנים כולם חלולים,מצדיה

 בחיצוניהם  , כי אפשר היה לעשותם מלאים, הקניםונראה לי שאין לו טענה בעניין

 , ואלמלא כן.לכי כבר ימצאו הרבה קנים מלאים מבלי רקות ופנוי כל. עגולים בצורת קנים

 .  כי לא יוכלו לעשות חלולים מחתיכה אחת,לא יצדק אומרו מקשה תעשה המנורה

והודיעו יתברך  .  לפי שנתקשה בעיני משה עניין המלאכה הזאת, המנורההואמר תעש

 . המנורה מקשה על ידי האומניםתלהיעשושאפשר 

 . על פשוטו באתי אבל אני לפרש הכתוב , שנעשית מאליה,ואמנם דרך הדרש הוא ידוע

 

 קנים מצד השו ושל, להגיד שיהיה קנה המנורה באמצע,שה קנים יוצאים מצדיהיואמר וש

שלושה  ואמר . כי כולה מקשה היא, וכולן יהיו יוצאים מצדיה, קנים מצד זההשוזה ושל
 יהיו   , שהוא גוף המנורה, להגיד שבקנה האמצעי, גביעיםהשו משוקדים ושלםגביעי

 כי בקנה ההוא הי ה  גביע אחד . הם בשאר הקנים, כאשרהא שלוש גביעים להארבע

  . כמו בשאר הקנים, למעלה סמוכים לכפתו ר ופרח ולנרה והשלוש,בירך

 ומכל אחד מהם יצאו שני קנים , כפתוריםהשועוד ציוה שיהיו בקנה האמצעי ההוא של

אמר וכפתור  וזה ש. כאלו מאותו הכפתור היו יוצ אים הקנים ההם,אחד לכאן ואחד לכאן

 כפתורים שיוצאים השו להגיד שהם של,ש פעמיםווכפל לומר זה של. תחת שני הקנים

 . מהם ששת הקנים כמו שזכרתי

 היוצאים ם הנה הזהיר שעל כל פנים כפתוריהם וקנות, רבה ומשתרגתהועם היות המלאכ

חת  לפי שכולה היה מק שה אחת מחתיכה א, יהי וה מהמנור, רוצה לומר. הכל ממנה,מהם

 להגיד שעם היות שהיו הקנים  ,והוצרך לומר עוד זהב טה ור. של זהב כמו  שפירשתי

 מפני היותם ,ה הדברים האל: לא יעלה בלבבם לומר, וכן הכפתורים ו הפרחים,מלאים

 די שיהי ה זה ב  , ואין אדם רואה אותו, אינו צורך שיהיה זהב מזוקק, לעיןהדבר אינו נרא
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 ולכן יה יה הכ ל   .יר אה ללבב'  והםלעינייכי ה אדם יראה  . לא תעשה כן:לכן אמר. מעורב

 .זהב טה ור

 

 במנורה  :השאלה הרביעית

 שהיה לכבוד  הרב המורה וכתב . וכן בערב,קרו קר בבושציוה שידליקו בה נרות בב

 ואם היית ה  .שךו כי הוא  יותר הדור בהי ות בו נר דולק מבהיו תו בח,ולתפארת הבית

 מה הה וד ו התפארת ,  אבל ההדלקה ביום.רב נכון היה טעם ה,הדלקתה בלילה בלבד

 אף כי . כי הם לא לעזר ולא להועיל? בנרות דולקים בצאת השמש בגבורתו,אשר לבית

 .לא נתן הרב סיבה כלל לששת הקנים ולגביעים ולכפ תור ופרח

 

 :תשובה לשאלה הרביעית

 ] ה נר ות[
 :ֵעֶבר ָּפֶניָה-ֶתיָה ְוֵהִאיר ַעלֵנרֹ-ֵנרֶֹתיָה ִׁשְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת-ֶאת ְוָעִׂשיָת   לז
  :ּוַמְחּתֶֹתיָה ָזָהב ָטהֹור ּוַמְלָקֶחיָה  לח

 

 והעלה את ה שבעה ועשית את נרותי, ציוה גם כן על הנרות,ואחרי שציוה על המנורה

 רוצה לומר שתהיה המנורה כולה  וששת נרותיה שבראשי  ,והאיר אל עבר פניהה נרותי

 כשתדליקם יאירו אל עבר ת באופן שהנרו,בין כנגד האמצעי מסו,הקנים היוצאי ם מצדיה

  .פניה לקנה האמצעי שהוא גוף המנורה

 

 .  שיאיר אל עבר פניו אל גוף המנורה, על כל נר ונר מששת הנרות,והאירוהנכון שאמר 

 היה  מאיר לצד , והא מצעי שהוא העיקר.ויה יה ז ה כשי דליק הפתיל אל מול פני המנורה

 שממנו היה  מתחיל ובו  היה מס יי ם  ,ולכן נקרא נר מערבי. ון ונכ חו אל מול האר,מערב

 . בהטי בו את הנרות

 וכפי דעת בעלי . והנר האמצעי, רוצה לומר ששה בששת קנים,והי ו אם כן הנרות שבעה

 .  היו ה גביעים והכפ תורים והפרחים לנוי וליופי,הפשט

 

ים לגלגלי שבעת כוכבי   שהיו שבעת הקנים רומזואני כבר ביארתי בדרך רמזי החכמה

ואמנם כפי .  והפרחים  לענייני הגלגלים ההם ותנועותיהםם והגבי עים והכפתור י,לכתה

 ולכן היו בה שבעה ק נים ושבעה  , הייתה המ נורה רמז לחכמה העיוני ת,הרמז התורני

 ה והי ות המנור .  לרמז לשבע חכמות ושאר הדברים הרומזים  להסתעפות החכמות,נרות

 כפי מה שיתאחדו הנושאים שהמציאות  ,מז על התאחדות החכמות היה ר,מקשה אחת

 . כלו באיש אחד

 . וכפי כל אחד מהדרכים האלה הותרה השאלה הרביעית
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 ,להגיד שמלקחות שבהם לוקחים הפתילים. ומלקחיה ומחתותי ה זהב טה ו רואמר 

  אף על פי שיהיו. הכל יהיה  עשוי מזהב טהור,והמחתות שבהם מרימים  הדשן מהנרות

 לא שהיו המלקחים  , ויהיה משקל המ נורה עם כל הכלים ההם  ככר זהב ט הו ר,כלי שרת

 כדברי רבי , כי אם שהמנורה בעצמה תהיה ככר זהב אחד,והמחתות מקשה עם המנורה

 וכן כתב . להודיע שיהיו גם הן זהב טהור א אל,כרי אבל הכלים לא היו בכלל הכ.יהודה

 . ן"הרמב

 
 טורת שהיה בהיכלבמזבח הק :השאלה החמישית

  ? מה היה הצורך ב ו.בין השולחן ו המנורה

 כתב שהיה כדי להסיר ולבטל ריח הבשר השחוט והנקרב על המזבח  הרב המורהו

 היה ראו י   ,  כי אם זה ה יה תכלית ההקטרה,אבל זה לא יתכן. החיצון  ובאשו וסרחונו

ש  " וכ,מתדש שלא היה שם בשר ו לא בהיכל הק,להקטיר בעזרה סמוך לבית השחיטה

וידוע שלא היה שם  . פו ריםי  שהיה הכהן גדול מ כניס הקטורת ביום הכ,בקודש הקודשים

 . חלילה וחס,סרחון בשר מת

 

 :תשובה לשאלה החמישית
 

 ] מזב ח  הקט ו רת[
 . כי  האש היה מת וך כל זה,ואמנם מזבח הקטורת לא היה להסיר ר יח רע מבשר השחיטה

 ו אם לרמוז . שאין  בו כו כבים,תשיעי העליוןאלא לרמוז בדרך רמזי החכמה אל הגלגל ה

 .  כמו שביארתי ברמז התורני,להשארות הנפש אחר המות

 . חמישיתהשאלה הוהותרה בזה 
בתשובת  יתבאר בסוף הפרשה הזאת ,ואמנם למה לא נזכר כאן סמוך לשולחן ולמנורה

 .תשיעיתשאלה הה

 אברבנאל שמות פרק כו 
 בניית המשכן: ל-א, שמות כו

 כמו שאמר ועשית שולחן ועשית מנורה ,ועשית משכן היה ראוי שיאמר , שאמרכפי מה

 לפי שכבר אמר למעלה ועשו לי מקדש ,הואת המשכן תעשאמנם אמר כאן . ובשאר

קר מעשה י אם להיותו ע, ושציוה במעשה הארון, והיו יודעים שיעשו משכן,ושכנתי בתוכם

  . הנדבה כאשר פרשתי ואם להודיע מה יעשה מהזהב  שזכר בתחילת,המשכן

 במ לאכתו זהב ס ציוה על המש כן שיכנ,לכן אחרי שזכר השולחן ו המנורה שיע שה מהז הב

 כאלו אמר , ולזה אמר ואת המשכן תעשה. שני וששת וארגמן ותולעת תכל,וכסף ונחושת

 .  תעשה באופן כך וכך ,ואולם את המשכן שכבר צויתיך עליו למעלה
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 ] ה יר י עו ת[
 והם  היריעות הת חתונות הנקראות יריעות ,ם מתחלפים במהותםיוהנה ה יו במ שכן דבר

 רוצה לומר חוטי שש כפולים לחוזק , והן היו ארוגות שש משזר, שהיו עשר יריעות,הלוהא

  . ולרקום מעשה חושב בהם,ותכלת וארגמן ותולעת שני להיות ערב. להיות שתי

כלת וארגמן ותולעת שני  והם זהב ת,דרשו שכל חוט היה כפול ששה) ב"יומא ע (ל"חזו

  .ושש משזר

 איך יראו הכרובים ,םשווי לפי שאם היו כל החוטים ,אבל אין הדעת סובלו כפי הפשט

 שהכתוב לא זכר בזה , ועוד. שוניםם אם לא בחוטי,םמעשה חושב במראה הצבעוני

 . הזה ב

. לה או בסוףי רק בתח,ם שלא נזכר השש באמצע החוטי,םואתה תמצא כשתעיין בכתובי

 ומעשה אורג וחושב . ומראהו לבן, מפני שהוא חזק,להודיע כי השש משזר הוא השתי

 ם וכן השאר שהם משוני, ופע מים תכלת, לפעמים יכנס בו חוט זהב:עשו  בערביורוקם י

  .םבצבעיה

 שהוא פשתן לבן כפול שש , היו אלה היריעות משש משזר השתי, כפי הפשט,הנה אם כן

 והוא המש י   , ובצבע תולעת שני, ובצבע ארגמן,בצבע תכלת והערב היה מ משי  ,חוטים

 היו כרו בים מעשה ,לופי הצבעי ם של אותו משיי ומפני ח.ן" אדום בצבעו הנקרא קארמיזי

 , לפי שהוא מעשה ידי אומן,מעשה חושבונקרא . חושב ארוגים בהם באותה מלאכה

 מה שאין כן .יעהראו הצורות משני צדדי הירי עד שי,ה בחשבון ומחשבםשיסוך החוטי 

 .  עד שיראו מצד אחד בלבד, ובמע שה מחטם שהוא שיתפרו הצורות בחוטי,מעשה רוקם

 

 לפי שכמו שזכרו במ סכת מידות ,וציוה שתהי ה  כל אחת מהיריעות שמונה ועשרים באמה

רכן על רוחב המשכן עשר  ווהיה א. םהיו היריע ות מונחות אחרי הקרשים לצד חוץ לראות

 מבין שליבת ם שהיו נכנסים עד מקום האדנים ומגיעי,ה מכל צד ותולים תשע,אמות

 ונתונים על אורך , אמהםלם יח ד ארבעיו היריעות היו ב כת ורוחב עשר. אמהםהקרשי

 והי ו באי ם  .ע עד הקרקם ומגיעי, ותולים מאחורי המשכן לצד מערב,המשכן שלושים אמה

 . ודש ה קודשיםדש  ובין קוכח הפרוכת המבדיל בין הקוהקרסים והלו לאות נ

 .  כולםםוכן פירשו המפרשי

ת בקרקע אחרי  ו כי היריעות הנוגע, איך יעמדו היריעות במקצוע רוח המערבאבל יקשה

 . לבדב ורוחב המשכן היה ע שר אמות , אמותםרכה לשמונה ועשריו היה  א,המשכן

 . תרים על יתדות המשכן בשתי  קרנות המערבייםי במם שהיו נמתחי,לכן ראוי שנאמר

 חמש  תינה מחוברוי להגיד שתה,ואמר חמש היריעות תהי ינה חוברות אשה אל אחותה

 שהם נקבים בצורת טבעות , ושיעשה לולאות תכלת,היריעות שרו חב כולם עשרים אמה

אחז בהם הקרסים על שפת היריעה האחת מן החמש יריעות  י לה,מוכפלים מחוטי תכלת

 רצה לומר ,תיהי ה השפה מק צה בחובראר שו מב,ו מפני שיש לה שתי שפתות. המחוברות



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת תרומה 

 

33

33

 שיהיה  ,שים לולאות בשמונה ועשרים אמות מרחק שווה בינות םי חמתמן הצד שמתחברו

כנס  י ובה. ואז תהיינה מקבילות הלולאות זו לזו,כל מרחק חצי אמה וחצי שביעית אמה

 .  היה המשכן אחד באותו אהל מהיריעות ההם,הקרסים בלולאות

 

 ציוה עוד שיע שה יריעו ת  ,שש והמשי שה יו  אחרי הקרשים ועל הגגואחרי שזכר יריעות ה

 וכל אחת מהן שלושים  , ויהיו עשר י ריעות מהם. רוצה לומר ארוגות מצמר העזים ,עזים

 , ולא בצורת כרובים,והנה יריעות העזים לא היו מעשה חושב. אמות באורך וארבע ברוחב

וידוע שהדבר שהוא לתכלית שמירת  .כי הם היו  בלבד לשמור את יריעות המשכן היקרות

הל על וולכן אמר שיהיו יריעות העזים לא.  בהכרחה הוא למטה ממנו במעל,רדבר אח

 ולא היו הקרסים   ,ולכן לא היו בהם הלולאות מתכלת.  רוצה לומר לשמירתו,המשכן

 והקרסים ,אבל היו הלולאות מצמר גם כן.  כאשר היו ביריעו ת השש והמשי,מזהב

 . מנחושת

 להגיד שהמשכן י היה עשר ירי עות כנגד עשרה מחנות ,הלומר וסרח העודף ביריעות  האוא

 אשר חציה , היה נוסף יריעה אחת,הל שהוא יריעות העזיםווהא. םשי עליוניושל קד

 כדי להעלים המשכן  , וחציה תסרח על אחורי המשכן,הייתה כפולה  כנגד הכפורת לפנים

 . מ ב חוץטמעיני כל רואה ומבי

 שחצי י"רשירש  פ,שית אל מול פני האהליר למעלה וכפלת את היריעה השומה שאמ

 היה ר האחה וחצי,היריעה ה זאת היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד פתח האהל

.  לכסות שתי אמות מגולות מהקרשים,סרח העודף שתסרח ותתפשט על אחורי המשכן

 שהם עודפות על ,הלו האוהאמה מ זה  והאמה מ זה  לצפון ולדרום בעודף באור ך יריעות

ואחרי המשכן   .  אמות יהיה  סרוח על צדי המשכן לצפו ן ולדרוםשתי ,אהל יריעות המשכן

 וצפון ודר ום קרואים צדדים לימין , לפי שהפתח במזרח היה שהם פ ניו,הוא צד המערב

 . ולשמאל

 

 ] עו ר ות  א לי ם  מ אד מי ם[
 ציוה שיעשה  ,יעו ת היקרותואחרי שזכר יריעות העזים שיהיו לאהל על המשכן לשמור היר

 שיעשה מהם מכסה  , והיא מעורות אלים מאודמים ומעורות תחשים,עוד שמירה אחרת

והיה ה מכ סה הזה לקב ל מלמעלה .  שתחתיהםרלכסות גג המשכן על יריעו ת העזים והש א

 . מטר וגשמים ולכלוכים אחרים

 

 ומכסה ,ם אשר עליו ואהל יריעות עזי, אהל משש ומשי:הנה אם כן שלושה אהלים היו שם

  .ת תחשים שהיה למעלה מהכלוהאהל מעורות אלים מאודמים ועור

 שהיה מכסה את הגג ,שהיה על יריעות העזים מכסה עורות אלים מאודמיםויש אומרים 

ושעל זה נאמר .  ושהיה על הגג בלבד עור מכסה אחד מעורות תחשים,והדפנות כולם
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 ואמר עוד ,לוושהוא היה מכסה כולל לאהל כ ,דמיםוועשית מכסה לאהל עורות אלים מא

 .  שהיה מכסה לגג בלבד,ומכסה עורות  תחשים מלמעלה

 , והקמת המשכן מע ידה עליו.יםנ  אחד היה לא ש, כי המכסה מהעורות.ואינו נכון בעיני

 וישם את מכסה האהל  ,ו יפר וש את האהל על המשכן. 'שנאמר ויקם משה את המשכן וגו

 . את משה' וה ה כאשר צי,עליו מלמעלה

 , הוא היה האהל היותר נכבד ויקר, אשר אחר הקרשיםשיריעות השש והמשי הוא רומבוא

 ולכן היה י ותר חשוב וה יה מ עשה חושב ,כ ח קודש הקודשיםוכי הוא ה יה  הפנימי לנ

 . כרובים

 ועודף עליו מכל , היה למטה ממנו במעלה, אשר אחריוהאהל האמצעי מיריעות העזיםו

 . ולא היה מקבל לכלוך ,צד ומקיפו

 . לםורגה מכד היה למטה במ,ומכסה האהל  שבעורות

 

 אברבנאל שמות פרק כז 
 המזבח: ח-א,שמות כז

אחרי שזכר הדברים האלה הנעשים מהזה ב והכסף  והנעשים מתכלת וארגמן ותולעת שני 

טים ונחושת בלבד מבלי זהב וכס ף   י עוד מעצי השהזכר מה הוא אשר יעש. ושש משזר

 . כלת וארגמן ותולעת שני ושש משזרולא ת

 

 " כ אש ר  ה רא ה  או תך  ב ה ר" מת י  נא מ ר 
 ה לפי שכמו שזכרתי למעלה על דרך הפשט הרא. אותך בהר כן יעשוהואמר כאשר הרא

 כדי ,הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בהר כל ענייני המשכן בצורה מוגשמות לנגד עיניו

 . ן וילמדם אל האומנים לעשות כ,שיקבל ציורם בשלמות

 פעמים ארבעאמנם ראוי שתתבונן שב.  אל הרמז הנרמז בעניינים ההםןשיכוויואפשר 

 :באה האזהר ה הזאת שיעשה כמו שהראהו בהר

 שאחרי זיכרון הדיבור אמר ככל אשר אני מראה אותך את ,מהם היה כוללהראשון 

 . תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

 . חי לת הדברים היה כהוגן  להיותה בתוהפעם הזאת

כי הנה בארון לא אמרו וגם .  בקצתם אמרו ובקצתם לא אמרו,אבל אחרי כן בזיכר ון הכלי ם

 . בשולחן לא אמרו

 . וראה ועשה כתבנית אשר אתה מראה בהראמנם במנורה אמרו שנאמר 

. והקמות את המשכן כמשפטו אשר הראית בהרוכן בז יכרון ה משכן בסופו  אמר גם כן 

 . כ במסך" ולא ג,אמרואמנם בפרוכת לא 

 ובסדר  , ובחצר לא אמרו,הראה אותך בהר כן יעשוכ במזב ח הנחושת אמר כאשר "ואח
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 ולא ,רבנותיהםו וקםהנים ולא באופן קדושתו לא בבגדי הכ,ואתה תצווה לא אמרו כלל

 . במזבח הקט ו רת שנצטווה שם

  .וראוי לחקור הסיבה בזה

 

 הוצרך לומר בהם שיזכ ור  ,קשה על הדמיון הפשט נראה שהדברים שהי ה ציורם ל דרךוע

 ומזה הי ה המנורה . ובאותו ציור ותמונה יעשה זה,הצורה המוג שמת שנראה לו מהם בהר

  העזים ומ כסה העורו ת  : וכן המשכ ן  ביריעותיו,שנתקשה משה בציורה  כמו שזכרתי

וב   מפני רשת וכרכ, וכן המזבח החיצון.והקרשים ושאר הדברים שיצטרכו לציור ותמונה

 אך שאר הכלים שלא היה  . מפני קושי ציורם, הוצרך לומר בהם כן,ושאר הדברים שבו

 ככל , ונסתפק עם מה שכבר אמר בתחילת הפרשה. לא הוצרך לומר בהם כן,ציורם קשה

 . אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

 

 חצר המשכן: יט-ט, שמות כז
 ר בחצ:תהשאלה השמיני

 כי הנה מזבח   .שציוה יתבר ך שיהיו ב ו האדנים נחושת ווי העמו דים וחשוקיה ם כסף

. פוי גופו וקרנותיו נחושתי ובמזבח העולה היה צ,הקטורת היה  המזבח וכל כליו זהב טהו ר

 . אבל היה קצתו כסף וקצתו נחושת,לו נחושתולו כסף ולא כו לא היה כ,אמנם בחצר

 

 :תשובה לשאלה השמינית

 ] ה מ ב נ ה  הכ ל ל י ש ל  ה מש כן הס בר   [
 ושמהם  ,ן אשר בתוכו ה יה חמש ת אלפים אמהלו עם המשכוויצא לנו מכל זה שהחצר כ

ומשלושת הרוחות צפון . שים שהם אלפים וחמש מאותישים על חמיהיו לצד מזרח חמ

וכלל . והיה אם כן נתון המשכן באמצע הרוחב. ודרום ומערב היה רחב החצר עשרים אמה

ואדניהם היו נחושת לא .  שהיה  חצר שש משזר לא משי ולא דבר אחרואמר בסוף ה ספור

 רוצה לומר שאר הכלים שלא נזכרו  ,זהב ולא כסף וכן לכל כלי המשכן ולכל עבודתו

וכן  כל י תדות המשכן שהיו תקועי ם בארץ למתוח היריעות ב מיתריה ם  . כמקבות ודומ יהם

 חמשתשכן שהיו למתו ח ב וכן כל י תדות המ, ולא יגביהם  הרו חםעד שיעמדו נמתחי

 . הקלעים כדי שלא יגביהם הרוח מעל הארץ כולם היו נחושת

ואמר זה למ עט המסך של שער החצר מסך פתח אהל מועד שלא היו צריכים יתדות 

  . אותם לצאת ולבוא תחתיהםםאבל מגביה י. גם שלא היו נמתחים למטה ביתדות. נחושת

 

.  ושאר הדברים כולם נחושת,וויהם כסף , כסףםחישוקיהבחצר שיהי ו ' הנה ציוה ית

 כי יש ,שוקיהם כסףי אך ח,לרמוז שבעולם השפל הזה כל ענייניו נחושת והשחתה והפסד
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 . שוקיהם כסףי  ומפני זה היו ח,באדם חשוקה וחשק לדברים הנצחיים הנפשיים

 היו   ולרמוז לזה גם כן.  שהם נכבדים ונצחיים, בעליו ניםיםגם שהיו העני ינים השפלים תלוי

 .  כי  בווים הי ו תלויים,וויהם כסף

 וכן תמצא שהיו קלעי .בתם היו כסףי ובבחינת ס, בבחינת עצמם היו נחושת,הנה אם כן

אמנם . ותו  לפי שאין שלטון ביום המ, שהוא פשתן לבן בלבד,החצר כולם שש משזר

 שבשער ההו א  , להעיר את האדם,בשער החצר היה המסך תכלת וארגמן ותולעת שני

 .  ויש שם כבוד והדר אם יזכו אליו,או בוויקים יבצד

 . הנה מפני כל הבחינות האלה נצטוו הדברים בזה ה אופן

 . עם זה השאלה השמיניתהוהותר
 

 ]?באיזה סדר הציווי לעשות את המשכן[ תהשאלה התשיעי
למה זה צי וה  הקדוש ברוך  הוא על מעשה המשכן  ו כליו בחילוף    סדר הנחתם וזה כ י הנה  

 ובה נחה היה ה משכן בראשונה נמתח יריעותיו וקר סיו קרשיו עמודיו אדניו  במעשה

.  הארון והכפ ורת עם הכרובים.  אחר כך היה מבפנים מונח בדביר לפני לפנים,ובריחי ו

ואחר זה היו ב היכל  . ואחריהם הי ה מונח הפרו כת להבדיל בין הקדש ובי ן  קודש הקודשים

ואחר זה הי ה  . ואחריהם היה מס ך הפתח. תהשולחן והמנורה ושמן למאור ומזבח הקטור

 . ואחר זה נעשו בגדי הכהנים. ובו מזבח העולה וכי ור וכנו. החצר

 שציוה משה לישראל על עשיית כל הכלים האלה ,וכפי הסדר הזה תמצא בפרשת ויקהל

ובזה הסדר עצמו כתוב בסדר פקודי שהביאו  האומני ם  . ובז ה הסדר עצמו נזכרו בעשייתם

למשה להקים את המשכן וגם בזה  ' ובזה הסדר עצמו ציוה ה.  כל המלאכהלפני משה את

ולכן הוקשה לי מאוד למה כאשר ציוה . הסדר נזכר שם שהוקם המשכן והונח ו הכלים

 כי הנה נפסד הסדר ,יתברך על מעשה המשכן  וכליו לא זכר הדברים בסדר הזה עצמו

 . אתם בשנים עשר דבריםובצו

  והי ה לו להתחיל בצווי המשכן האחד שהתחיל בצווי הארו ן

 .והשני שלא זכר הפרוכת אחרי זיכרון ה ארון כמו שהי יתה הנחתו

   ].הוספ ת דפוס ונציה[ השלישי שזכר השולחן והמנורה מבלי ז יכרון הפסק  הפרוכת

 . והרביע י שזכ ר המשכן אחרי השולחן וה מנורה שלא במקומ ו

 . הנחתווהחמישי שלא זכר מסך הפתח סמוך לשולחן ולמנורה ב

 . והשישי שזכר  הפרוכת ומסך הפתח אחרי זיכרון ה מ שכן שלא כראוי

 . השביעי שלא זכר הכיור וכ נו סמוך למזבח העולה כפי הנחתו

 . השמיני שקודם השלימו זיכ רון כלי המקדש ציוה על השמן למאור בפרשת תצווה  

 . כלי והתשיעי שציוה על בגדי הכהנים ועל קדושתם קודם השלימו צווי  המשכן ו

העשירי שציוה על מזבח הקטורת בסוף סדר תצווה אחרי בגדי הכהני ם וקדושתם 

 . וקדושת המזבח החיצון
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 האחד עשר במה שציוה על השקלים ומנין העם קודם צווי הכ יור וכנ ו 

והשנים עשר במה שציו ה על הכיור וכנו  בסדר כי תשא אחר כל שאר הדברים שלא היו 

 . מכלי המשכן

 .ב הדברים האלה" לבול  בצווים האלהיים ביידור והבימהבלתי סהרי לך מבואר 

 . כי אין להאמין שהיה ז ה ב מקרה,ומי יתן וידעתי הסיבה ב הם 

 

 :תשובה לשאלה התשיעית
ונשאר עתה לבאר למה זה לא ציוה השם יתברך על מעשה המשכן וכלי ו כפי דרך 

השאלה  והי א ,אה באופן  מבולבלוובאה הצו. הנחתם וכפי אופן הרמז הנרמז בהם
 ]397ונציה [. האשר העירותי בפרש תהתשיעי

 מורים עליהם ,למד לעמו רמזים מ דעיים מטבעי  המציאות'  שהבור א ית,ואומר בתשו בתה

ומלבד זה עוד רצה לתת להם רמז . המשכן וכליו כפי סדר הנחתם במשכנו כמו שביארתי

וכדי לרמוז אל .  ואחורוי אשר ציוה עליהם בקדימהיו כפי סדר הצ,אחר והוראה נכבדת

  . ציוה  על הדברים באותו אופן שבאה המצווה ע ליהם,מוד והרמ ז ההואיהל

 

 ]סדר הצווים להקמת המשכן הוא סדר חינוכי[
  –וביאור זה כ י אחרי שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

ונה בכ ל המלאכה רוצה לומר ו להודיעם שזה הי ה תכלית הכ,ציוה ראשונה על הארון

 באשר הוא סוף  הך אחרי התורה האלהית ולהגות בה יומם ולילה ולשמור מצוותילהמש

ולכן לא התחיל בצווי מעש ה המשכן ה מורה על עסק בני אדם . כל האדם והצלחתו

 .  אלא בארון והתורה אשר בו,שרםו כי  אין זה טובם  ואםוכיתותיה

הטובות כולם אשר  להודיע ש, מבלי זי כרון הפסק ה פרוכתוזכר אחריו השולחן והמנורה

 ימשכו מן , אם הגשמיות הנרמזים ב שולחן ואם הנפשיות הנרמזים במנורה ,בעולם הזה

  .התורה מבלי הפסק

 להודיע שאם לא ימשך האדם אחרי ,יריעותיו ו מכסהו וקרשי ווציוה אחר זה מיד במשכן 

   אבל ימשך אחר המשכן להיותו מן , שהי א סיבה לשולחן ולמנורה,התורה שרמז בארון

 , ת או מהמתבודדים ובעלי  החכמו, או מעובדי האדמה ו בעלי המלאכות,השרים זהב  להם

 הנה אז ימשך אחרי - תות הנרמזים במשכן  כמו שביארתייאו מבעלי המלחמה שהם הכ

 יבדילהו  מהתורה , כי העולם הנתון בלבו. אותו מקודש הקודשיםההפרוכת המ בדיל

 . והמצו ות

 . סמוך אליו וולכן נזכר הפרכת אחרי המשכן

לרמוז שגם כן ימ שך אליו מהי ותו נמשך אחרי ענייני ה עולם הזה   ,וזכר המסך אחריו

 גם , חכמה מה להם,]רחוק מן האנשים' דבר ה[שיהיה נבדל מהשולחן וה מנורה כי ב הי ות 

 .  כי לכן היה ה מסך מורה על זה ההבדל,עושר גם כבוד יחדל מהם
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 ]ד יפת  ה בצ ע ה מש כן  ו כל י ו  משקפ ים  א ת  הח כ מ ה מ ו ל  ר[
 יהיו עמו מבלי ,הרי שלמדנו מזה שבהיו ת האדם נמשך אחרי הארון והתורה שבתוכו

 , כי בהי ותו נבהל להונו ורדוף אחרי ענייני העולם הזה. הבדל ולא מונע השולחן והמנורה

 והחכמ ה   , הנרמזת בשולחן,הי א תעשיר'  תעבור ותובדל ממנו ברכת ה,והפורק מ ן ה תורה

 .  לא תתקיים החכמה עם המיות הזמן ותחב ולו תיו כי.הנרמזת במנורה

 

 המורה   , שיבוא למזבח העול ה,אבל יהיה תכ לית האדם אשר כזה הנמ שך אחרי המשכן

 שלכן היה מנחושת והיה בו מכבר מעשה רשת כמו ,חותיוות והשחתת הגוף וכועל המו

ב מחוץ  בדד יש,דשו ויהי ה תכלית עניין להתרחק מקודש הקודשים ומהיכל הק,שזכרתי

 מגולה לשרב , בחצר שהוא היה החלק היותר שפל ונבזה מחלקי המשכן,קדושהלמחנה 

 . דשו לא שמור ומכוסה  כאשר היה בהיכל הק,ולשמש

 ה היה החצר מאה באמה שה ו א הגבול שאפשר שיחי,ולרמוז על גבול חייו ו מספ ר שנותיו

 כי כן הם ,שים אמהיחמ ורוחב החצר ; לרמוז על ימי הבחרות, ועמודיו היו עשרים,האדם

 כי משם ואילך יחסר ,שים שנה הראשונים מימיוי עד חמ,הימים הטוב י ם אשר יחיה האדם

 . חוהכ

 אשר לא יחדל ממנו ה לרמוז אל הכוסף והתשוק,והי ו ווי העמ ודים וחשוקיהם כסף

 , ולפי שראוי לאדם שיפקח על זה עיניו.בבחרותו וב ז קנתו לאסוף הון ולהגב יל תאוותיו

משך אחרי האנשים השלמים שידריכוהו להי ות י לים נפשו באמונות האמיתיות בהויש

ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו   לכן ציוה אחר זה -  ולא בדבר אחר,חפצו' בתורת ה

 או איש , שלא יהיה  בהם אפיקורוס,שיזהי ר את העם בעניין האמונו ת ,אליך שמן זית זך

 כי הידיעות אשר כאלה  .רמז בשמן הטוב הזך כי הוא הנ.פק בדבר משורשי התורהומס

 ,'קר בתמידות לפני הו יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד ב,הל מועד מחוץ לפרוכתובא

 ויה יו הדעות ו האמונות ,כלומר שיהי ו  המלמדים דעת אנשי חיל יראי אלהים כאהרן ובני ו

כמאמר  ו. ואשר ראוי שימצאו בבני  ישראל הישרים בלבותם,'מאותם שהם לפני ה

כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי ) ג"תהלים קל(המשורר 

  .מידותיו

 

 ]  קד וש ה  ו הו רא ת  ישר א ל–תפקי ד  הכ ה נ ים  [
 סמך ,'מלמדים דעת ויראת ה - ובאהרן ובניו  , דעות והאמונות' ז י תשמן'ולפי שכלל רמז ב

הנים שיהיו   ווה על בגדי הכ וצי.ואתה הקרב אליך את אהרן) 'ח א"שמות כ(אליו פרשת 

וציוה איך  יתנהגו בקדו שתם כדי .  להיותם מורים תורת האלהים,תלכבוד ולתפאר

 וזכר מה היית ה העבודה   .וזה אשר תעשה להם לקדשם :שיתקדשו לגבוה ב פרישה 

 -  את הכבש אחד לערב, והיא עולות התמיד,הני ם על המזבחועשו הכיהתמידית שי
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  . וישראל גוי אחד בארץ,ך בעולמולהורות על אחדות השם יתבר

 

 ] קדוש ת י שר א ל ו ה ג עת ו  ל א מו נו ת  ה א מי תי ות[
 ,הל מועדודשתי את אי ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי וק ועל כל זה אמר שם 

 וישכון כבו ד   , יהיה ישראל מקודש,רוצה לומר שבזה האופ ן אשר זכר בכל הצווים שקדמו

שבו באמו נותיהם על ידי המלמדים אותם דרך י י תיהיהם כיו והם ידעו את אל.ביני הם' ה

 . והוא הנרמז במזבח הקטורת.ותולהשארות הנפש הנצחי שיגיעו אליו השלמים אחר המ

 להודיע שעל ידי השמן זית  , אחרי כל הדברים שקדמו,ולכן ציוה עליו בסוף ואתה תצווה

ו דעת ותורה יבקשו  ובאמצעות אהרן ובניו ודומיהם שיש מר,זך הרומז לאמונות האמיתיות

 .  כי אם מזהב טהור, כמזבח העולהת יהי ה  להם מזבח הקטורת לא מנחש,מפיהם

 להודיע שמי שילמדם החכמה והמדע ,ת הנרותא להעלתולכן עשה ההקטרה מצרני

 .  הוא יביאם לחיי העולם הבא,ושורשי התורה

 . זכרו בתורה באו צוויי  המשכן וכלי ו באותו אופן שנ,וכדי לרמוז ה רמז הנכבד הזה

 . תשיעיתהשאלה הוהותרה בזה 
 

  .למה זה באו כל צווי המשכן בדיבור אחד בלבד :השאלה העשירית
 ותחת אותו . דבר אל בני ישראל וייקחו  לי תרומה,אל משה לאמור' והוא אומרו וי דבר ה

 ויוכללו בו כל סדר וייקחו לי ,הדיבור באו כמה מצוות ואזהרות מכל המלאכה והכלים

 עד תחילת אל משה לאמור' וידבר ה כי לא נאמר עוד . וכל סדר ואתה תצווה,מהתרו

 ;אל משה לאמור כי תשא'  וידבר ה: ושם נזכר דיבור על כל מצווה ומצו וה ,פרשת כי תשא

אל משה לאמור ואתה קח לך '  וידבר ה;אל משה לאמור ועשית כיור נחושת' וידבר ה

אל משה לאמור ראה קראתי  '  וידבר ה;יםאל משה קח לך סמ'  ויאמר ה;בשמים ראש

אל משה לאמור ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את '  ויאמר ה;בשם בצלאל

 .שבתותי

 שכל הצווים הרבים והגדו לים ההם שבאו בפרשת ,והוא באמת דבר זר ומתמיה מאוד

 .  כולם נכנסו והוכללו תחת דיבור אחד בלבד,תרומה ובפר שת תצווה

 על כל אחד , באו עליהם ששה דיבורים, שציוה על ששה עניינים,שאאמנם בסדר כי ת

 . דיבור או אמירה אחת

 : סיבותשלושואין ספק שזי כרון הדיב ורי ם והתחלפותם הוא לאחת מ

 .  או האמירה הראשונה ובא דיבור אחר בזמן אחר מחודשאם מפני שנפסק הדיבור

' ן  אחד יזכור ה כתו ב וידבר  השעם היו ת שני הדיבו רים בזמ ,ואם מפני חלוף הנושאים

 . מפני חלוף הנושאים,בכל אחד מהם

 יאמר הכתוב וידבר   , שאף על פי שיהיה  הזמ ן אחד והנושא אחד,ואם מפני מעלת הדבר

 . ומפני מעלתו יוסד בו הדיבור הה וא, להיותו דבר רשום ומעולה,'ה
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נאמר למשה  כי הנה כל מה ש. וכאשר תתבונן לא תמצא אחת מאלה הסיבות בדב ר הזה

יתן אל משה י וכמו  שאמר ו, היה בזמ ן אחד מדובק ומקו שר מבלי הפסק זמן,רבנו בהר

גם לא היו בכאן נושאים מתחלפים בין מה שנאמר בסדר תרומה . ככלתו לדבר אתו

 כי הכל היה מעשה  המשכן וכלי ו  , ובין מה שנ אמר בתחילת סדר כי תשא,ובסדר תצווה

 שציוה עליהם בסדר כי תשא גדולי המעלה מהנזכרים   גם לא היו הדברים.שנאמרו יחד

 כי הארון  והשולחן ו ה מנורה ומז בח  הקטורת היו  הכלים הי ותר קדושים ,בשאר הפרשיות

 . ונכבדים מכל כלי הבית

 ובשמן  ,כמו שנאמר בכיור ו כנו' ולמה אם כן לא נאמרו בהם ובכל אחד מהם וידבר ה

 . שם בסדר כי תשא ושאר הדברים שנזכרו ,המשחה וסמי  הקטורת

 ו לא קדמני אדם לדבר בה דבר קטן או ,וזו באמת הי א חקירה נכבדת והגונה למקום הזה

 . גדול

 

 תשובה לשאלה העשירית
והתבונן שלה יות רמז אחד כפי כל אחד מהדרכים אשר ביארתי במעשה המשכן וכליו לכן  

 אחד לא על נאמרו כל הצווים האלה ב מאמר אחד בתחילת סדר תרומה ולא בא דיבור

תצווה בבגדי הכהנים  ' ולא בפר. 'הארון ולא על השולחן ולא על המנורה עם כל מעלת

ובסדר קדושתם ובמזבח  הקטורת לפי שהיו כל הדב רים מקושרים ומדובקים  ברמז אחד 

אמנם מתחילת סדר כי תשא לפי שציוה הקדוש ברוך הוא . הנרמז בהם כמו שביארתי

 , הרמז והערה אשר קדמהת מלאכת המשכן ולא מפאשם על הדברים הצריכים לשלמות

לכן בא על כל אחד מהם . ולא היו הדב רים ההם דבוקים ומקושרי ם זה בזה לצורך הרמז

כי הנה בע בור שהי ו צריכים במלאכה  אל כסף . אל משה לאמור' וידבר ה. דיבור מי וחד

שימנו ישראל ויתנו כדי ' ובתרומה לא נתנו ממנו מה שיהיה ב ו די ציוה יתברך כי תשא וגו

ה ולפי  שהכהנים "כל אחד מחצית השקל שממנו נעשו האדנים כמו שיתבאר שם בע

כנסם בהי כל בא דיבור ועשית כיור יהעומדים במ זבח היה ראו י שירחצו ידיהם ורגליהם בה

 כי הם בכלל המצוות שכללה תכי לא היה הכי ור וכנו רמז למידות המשובחו' נחושת וגו

הנים  ודוש הכיולפי שלק.  היה צורכו לעניין רחיצת הכהנים ממשאבל. תורת האלהים

והאהל וכליו היה צריך שמן המשחה בא דיבור אחר על עשיותו וכן דיבור אחר על מעשה  

בא . ולפי שלא היו יו דעים מי היה  האיש הראוי  לעשות מלאכת הקדש הזאת. הקטורת

אם מלאכת המשכן תהי ה   ולפי שגם כן היו  מספקים . בשם בצלאל. דיבור ראה קראתי

הנה אם כן כל הצווי ם שבסדר . דוחה את השבת לא בא דיבור אך את שבתותי תשמורו

תצווה נכללו בדיבור אחד לפי שהיו מקושרים ומדובקים בט עם והרמז ' תרומה ובסד

אמנם הדברים שציוה בסדר כי תשא בא על כל אחד מהם דיבור אחד . שעליו נצטוו

עמם ובלתי מקושרים ברמז שלהם ושלא באו לתכלית להיותם נפרדים בעצמם בט
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 . ההמשל והר מז כי אם לצורך המלאכה ושלמותה

 .עשיריתוהותרה עם זה השאלה ה
 

 ]?מה חשיבות בלימוד פרשת המשכן והקורבנות[
פורים האלה ממעשה המשכן וכליו וסדר הקמתו ומשאו יולא יעלה בלבבך שהס

 עתה  ,ם ושאר הדברים שהיו בדורות ההם וענייני הנשיאים ובגדי הכהניתוהקרבנו
וכן המצוות התלויות בארץ או המיוסדות . שאנחנו בגלות אין לנו תועלת בידיעתם

כי הנה התשובה . מה התועלת שיש לנו עתה בידיעתם הנים וטומאתםובטהרת הכ
 הנה עיקר הכוונה בהם , מאי זה מין שיהיו,בזה היא שכל העניינים שבאו בתורה

 עד שישלימו ,חכמה עליונה ולימוד אלהי בה יעיינו כל בעלי דתשיהיו בספר 
 וכמו שאמר ושמרתם את כל דברי הברית הזאת .םנפשותיהם בהשגות והידיעות הה

 .  למען תשכילו את אשר תעשון,ועשיתם אותם
 ובזאת המדרגה מהמעשה .כמשמעו – ועשיתם ,זו משנה - ושמרתם :ל”ואמרו חז
ואין להם הבדל משעת . חדו היחידים והחכמים בשלמותיימוד וחכמה התישיש בו ל

ולכן היה מה שידענו היום בענייני המשכן וכליו עם רמזיהם . המעשה לאחר המעשה
 ועל זה האופן באמת לא בטלה עבודת .מועיל לנו היום הזה כיום המעשה עצמו

 כי השכלתם לא , אף שהמעשה בפועל בהם בטל,רבנות ודיני טומאה וטהרהוהק
וכמו שכתוב זבחי .  לפניו יתברךהכרונם תמיד ההכנעי וכבר יקנה האדם בז,הבטל

 זאת תורת העולה למנחה ולזבח :ל" והוא עצמו מה שאמרו חז.אלהים רוח נשברה
 וזה .הרבנות מעלה עליו הכתוב כאלו הקריבו מלמד שכל העוסק בפרשת ק,השלמים

 ,יך יראת האלהים ורוממותו להעמיד נגד רעיונ,כי כמו שיועיל המעשה ההוא כשנעשה
דבק בו בהשכיל העניין הנכבד י ולה,ככה יכונו מחשבותיך להשכיל גדולתו וחכמתו

 הוא ,תת המצוות ההןי והמקרא והעיון ללמוד ולעיין באמ.שרו מצוותיויאשר אליו התי
 עד שהייתה ,םיני וכן הוא בכל המעשים התור.תיתייביאהו באמת אל ההצלחה האמ

 אשר בידינו כלי אומנות להכין לפנינו את הדרך אשר נלך להיות מפני זה התורה
 .  לחיותנו בכל המקומות ובכל הזמנים,כאלהים יודעי טוב

 .תם
 


