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Teruma	  5728	  “The	  Mishkan”	  http://www.nechama.org.il/cgi-‐bin/pagePrintMode.pl?Id=26	  	  
	כה פרק שמות   	  

ר) א( ק וַיְַדֵּב֥ ה יְקָֹו֖ ר ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ :ֵּלאמ 	  
י ַּדֵּבר֙ ) ב( ל ֶאל־ְּבֵנ֣ י יְִׂשָרֵא֔ ה וְיְִקחּו־ִל֖ ת ְּתרּוָמ֑ ר ָּכל־ִאיׁש֙  ֵמֵא֤ ּנּו ֲאֶׁש֣ י ִּתְק֖חּו ִלּ֔בֹו יְִּדֶב֣ :ֶאת־ְּתרּוָמִתֽ 	  
ה וְזֹאת֙ ) ג( ר ַהְּתרּוָמ֔ ם ִּתְק֖חּו ֲאֶׁש֥ ב ֵמִאָּת֑ ֶסף ָזָה֥ ֶׁשת וֶָכ֖ ֹֽ :ּונְח 	  
ֶלת) ד( ן ּוְתֵכ֧ ַעת וְַאְרָּגָמ֛ י וְתֹוַל֥ ׁש ָׁשִנ֖ :וְִעִּזֽים וְֵׁש֥ 	  
ת) ה( ֹ֨ ם וְעֹר ים ֵאיִל֧ ת ְמָאָּדִמ֛ ֹ֥ ים וְעֹר י ְּתָחִׁש֖ :ִׁשִּטֽים וֲַעֵצ֥ 	  
ֶמן) ו( ר ֶׁש֖ ֹ֑ ֶמן ְּבָׂשִמים֙  ַלָּמא ה ְלֶׁש֣ ֶרת ַהִּמְׁשָח֔ ֹ֖ :ַהַּסִּמֽים וְִלְקט 	  
ַהם) ז( ֹ֕ י ַאְבנֵי־ׁש ים וְַאְבֵנ֖ ד ִמֻּלִא֑ ֹ֖ ֶׁשן ָלֵאפ ֹֽ :וְַלח 	  
ׂשּו) ח( י וְָע֥ ׁש ִל֖ יוְָׁשכַ  ִמְקָּד֑ :ְּבתֹוָכֽם נְִּת֖ 	  
ל) ט( ֹ֗ ר ְּככ ה ֲאנִי֙  ֲאֶׁש֤ ת אֹוְתָך֔  ַמְרֶא֣ ן ַּתְבִנ֣ית ֵא֚ ת ַהִּמְׁשָּכ֔ יו ַּתְבִנ֣ית וְֵא֖ ן ָּכל־ֵּכָל֑ ס: ַּתֲעֽׂשּו וְֵכ֖ 	  
י ֲא֖רֹון וְָעׂ֥שּו) י( ים ֲעֵצ֣ יִם ִׁשִּט֑ ִצי ַאָּמַת֨ ה ָאְרּ֗כֹו וֵָח֜ ִצי֙  וְַאָּמ֤ ה ָרְחּ֔בֹו וֵָח֙ ִצי וְַאָּמ֥ :קָֹמֽתֹו וֵָח֖ 	  
ב אֹתֹו֙  וְִצִּפיָת֤ ) יא( יִת ָט֔הֹור ָזָה֣ ּנּו ּוִמ֖חּוץ ִמַּב֥ יתָ  ְּתַצֶּפ֑ יו וְָעִׂש֧ ב ֵז֥ר ָעָל֛ :ָסִבֽיב ָזָה֖ 	  
ְקּתָ ) יב( ת ַאְרַּבע֙  ּ֗לֹו וְיַָצ֣ ֹ֣ ב ַטְּבע ה ָזָה֔ ַתָּת֔ ל וְָנ֣ ע ַע֖ יו ַאְרַּב֣ י ַּפֲעמָֹת֑ ת ּוְׁשֵּת֣ ֹ֗ ת ַעל־ַצְלעֹו֙  ַטָּבע ת ּוְׁשֵּתי֙  ָהֶֽאָח֔ ֹ֔  ַעל־ַצְל֖עֹו ַטָּבע

:ַהֵּׁשִנֽית 	  
יתָ ) יג( י וְָעִׂש֥ י ַבֵּד֖ ים ֲעֵצ֣ ם וְִצִּפיָת֥  ִׁשִּט֑ :ָזָהֽב אָֹת֖ 	  
ת ֶאת־ַהַּבִּדים֙  וְֵהֵבאָת֤ ) יד( ֹ֔ ל ַּבַּטָּבע ת ַע֖ ֹ֣ ן ַצְלע ֹ֑ את ָהָאר ן ָלֵׂש֥ ֹ֖ :ָּבֶהֽם ֶאת־ָהָאר 	  
ן ְּבַטְּבעֹת֙ ) טו( ֹ֔ ים יְִה֖יּו ָהָאר רּו ֹ֥לא ַהַּבִּד֑ ּנּו יָֻס֖ :ִמֶּמֽ 	  
ן וְנַָתָּת֖ ) טז( ֹ֑ ת ֶאל־ָהָאר ת ֵא֚ ר ָהֵעֻד֔ ן ֲאֶׁש֥ :ֵאֶלֽיָך ֶאֵּת֖ 	  
יתָ ) יז( ֶרת וְָעִׂש֥ ֹ֖ ב ַכּפ יִם ָט֑הֹור ָזָה֣ ִצי֙  ַאָּמַת֤ ּה וֵָח֙ ה ָאְרָּכ֔ ִצי וְַאָּמ֥ :ָרְחָּבּֽה וֵָח֖ 	  
יתָ ) יח( ים ְׁשַנ֥יִם וְָעִׂש֛ ב ְּכֻרִב֖ ה ִמְקָׁשה֙  ָזָה֑ ם ַּתֲעֶׂש֣ י אָֹת֔ ֶרת ְק֥צֹות ִמְּׁשֵנ֖ ֹֽ :ַהַּכּפ 	  
ֲעֵׂשה) יט( ד ְּכ֨רּוב וַ֠ ה ִמָּקָצה֙  ֶאָח֤ ד ִמֶּז֔ ה ּוְכרּוב־ֶאָח֥ ֶרת ִמֶּז֑ה ִמָּקָצ֖ ֹ֛ ים ַּתֲעׂ֥שּו ִמן־ַהַּכּפ י ַעל־ ֶאת־ַהְּכֻרִב֖ יו ְׁשֵנ֥ :ְקצֹוָתֽ 	  
י ַהְּכֻרִבים֩  וְָה֣יּו) כ( יִם ּפְֹרֵׂש֨ ְעָלה ְכנַָפ֜ ים ְלַמ֗ ֶרת ְּבַכנְֵפיֶהם֙  סְֹכִכ֤ ֹ֔ ם ַעל־ַהַּכּפ יׁש ּוְפנֵיֶה֖ יו ִא֣ ֶרת ֶאל־ ֶאל־ָאִח֑ ֹ֔ י יְִה֖יּו ַהַּכּפ  ְּפֵנ֥

:ַהְּכֻרִבֽים 	  
ֶרת וְנַָתָּת֧ ) כא( ֹ֛ ן ֶאת־ַהַּכּפ ֹ֖ ְעָלה ַעל־ָהָאר ן ִמְלָמ֑ ֹ֔ ָאר תֶאת־ ִּתֵּתן֙  וְֶאל־ָה֣ ֵעֻד֔ ר ָה֣ ן ֲאֶׁש֥ :ֵאֶלֽיָך ֶאֵּת֖ 	  
י) כב( י ָׁש֒ם  ְלָך֘  וְנֹוַעְדִּת֣ ל ִאְּתָך֜  וְִדַּבְרִּת֨ ֶרת ֵמַע֣ ֹ֗ י ִמֵּבין֙  ַהַּכּפ ים ְׁשֵנ֣ ר ַהְּכֻרִב֔ ת ַעל־ֲא֣רֹון ֲאֶׁש֖ ת ָהֵעֻד֑ ר ֵא֣  אֹוְתָך֖  ֲאַצֶּו֛ה ָּכל־ֲאֶׁש֧

י פ: יְִׂשָרֵאֽל ֶאל־ְּבֵנ֥ 	  
יתָ ) כג( ן וְָעִׂש֥ י ֻׁשְלָח֖ ים ֲעֵצ֣ יִם ִׁשִּט֑ ה ָאְרּכֹו֙  ַאָּמַת֤ ה ָרְחּ֔בֹו וְַאָּמ֣ ִצי וְַאָּמ֥ :קָֹמֽתֹו וֵָח֖ 	  
ב אֹ֖תֹו וְִצִּפיָת֥ ) כד( יתָ  ָט֑הֹור ָזָה֣ ב ֵז֥ר ּ֛לֹו וְָעִׂש֥ :ָסִבֽיב ָזָה֖ 	  
יתָ ) כה( ֶרת ּ֥לֹו וְָעִׂש֨ ַפח ִמְסֶּג֛ ֹ֖ יב ט יתָ  ָסִב֑ ב וְָעִׂש֧ :ָסִבֽיב ְרּ֖תֹוְלִמְסּגַ  ֵזר־ָזָה֛ 	  
יתָ ) כו( ע ּ֔לֹו וְָעִׂש֣ ת ַאְרַּב֖ ֹ֣ ב ַטְּבע ת וְנַָתּתָ֙  ָזָה֑ ֹ֔ ל ֶאת־ַהַּטָּבע ע ַע֚ ת ַאְרַּב֣ ֹ֔ ר ַהֵּפא ע ֲאֶׁש֖ יו ְלַאְרַּב֥ :ַרְגָלֽ 	  
ֶרת ְלֻעַּמת֙ ) כז( ָ  ַהִּמְסֶּג֔ ין ת ִּתְהֶי֖ ֹ֑ ים ַהַּטָּבע ים ְלָבִּת֣ את ְלַבִּד֔ :ֶאת־ַהֻּׁשְלָחֽן ָלֵׂש֖ 	  
יתָ ) כח( י ֶאת־ַהַּבִּדים֙  וְָעִׂש֤ ים ֲעֵצ֣ ם וְִצִּפיָת֥  ִׁשִּט֔ ב אָֹת֖ ם ָזָה֑ :ֶאת־ַהֻּׁשְלָחֽן וְנִָּׂשא־ָב֖ 	  
יתָ ) כט( יו וְָעִׂש֨ יו ְּקָערָֹת֜ יו ּוְקׂשֹוָתיו֙  וְַכּפָֹת֗ ר ּוְמנִַּקּיָֹת֔ ְך ֲאֶׁש֥ ן יַֻּס֖ ב ָּבֵה֑ ה ָט֖הֹור ָזָה֥ :אָֹתֽם ַּתֲעֶׂש֥ 	  
ן וְנַָתָּת֧ ) ל( ֶחם ַעֽל־ַהֻּׁשְלָח֛ ים ֶל֥ י ָּפִנ֖ פ: ָּתִמֽיד ְלָפַנ֥ 	  
יתָ ) לא( ת וְָעִׂש֥ ב ְמנַֹר֖ ה ָט֑הֹור ָזָה֣ ה ִמְקָׁש֞ ּה ַהְּמנֹוָרה֙  ֵּתָעֶׂש֤ ּה יְֵרָכ֣ יהָ  וְָקנָ֔ יהָ  ְּגִביֶע֛ יהָ  ַּכְפּתֶֹר֥ ּנָה ּוְפָרֶח֖ :יְִהיּֽו ִמֶּמ֥ 	  
ה) לב( ים וְִׁשָּׁש֣ י ָקנִ֔ יהָ  םיְֹצִא֖ ה׀ ִמִּצֶּד֑ י ְׁשֹלָׁש֣ ה ְקֵנ֣ ד ִמִּצָּדּה֙  ְמנָֹר֗ י ּוְׁשֹלָׁשה֙  ָהֶאָח֔ ה ְקֵנ֣ ּה ְמנָֹר֔ :ַהֵּׁשִנֽי ִמִּצָּד֖ 	  
ה) לג( ִבִעים ְׁשֹלָׁש֣ ים ְג֠ ֻׁשָּקִד֞ ר ָהֶאָחד֘  ַּבָּקֶנ֣ה ְמֽ ֹ֣ ה וֶָפַר֒ח  ַּכְפּת ים ּוְׁשֹלָׁש֣ ים ְגִבִע֗ ד ַּבָּקֶנ֥ה ְמֻׁשָּקִד֛ ר ָהֶאָח֖ ֹ֣ ַרח ַּכְפּת ן וָָפ֑ ֶׁשת ֵּכ֚  ְלֵׁש֣

ים ים ַהָּקנִ֔ ה ַהּיְֹצִא֖ :ִמן־ַהְּמנָֹרֽ 	  
ה) לד( ה ּוַבְּמנָֹר֖ ים ַאְרָּבָע֣ ים ְגִבִע֑ יהָ  ְמֻׁשָּקִד֔ :ּוְפָרֶחֽיהָ  ַּכְפּתֶֹר֖ 	  
ר) לה( ֹ֡ י ַּתַחת֩  וְַכְפּת ים ְׁשנֵ֨ ּנָה ַהָּקנִ֜ ַחת וְַכְפּתֹר֙  ִמֶּמ֗ י ַּת֣ ּנָה ַהָּקנִים֙  ְׁשֵנ֤ ר ִמֶּמ֔ ֹ֕ י וְַכְפּת ים ַּתַחת־ְׁשֵנ֥ ּנָה ַהָּקִנ֖ ֶׁשת֙  ִמֶּמ֑ ים ְלֵׁש֙  ַהָּקנִ֔

ים ה ַהּיְֹצִא֖ :ִמן־ַהְּמנָֹרֽ 	  
ם) לו( ם ַּכְפּתֵֹריֶה֥ ּנָה ּוְקנָֹת֖ ּה יְִה֑יּו ִמֶּמ֣ ה ֻּכָּל֛ ת ִמְקָׁש֥ ב ַאַח֖ :ָטֽהֹור ָזָה֥ 	  
יתָ ) לז( יהָ  וְָעִׂש֥ ה ֶאת־נֵרֶֹת֖ יהָ  וְֶהֱֽעָלה֙  ִׁשְבָע֑ רֶֹת֔ יר ֶאת־ֵנ֣ ֶבר וְֵהִא֖ :ָּפֶנֽיהָ  ַעל־ֵע֥ 	  
יהָ ) לח( יהָ  ּוַמְלָקֶח֥ ב ּוַמְחּתֶֹת֖ :ָטֽהֹור ָזָה֥ 	  
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ר) לט( ב ִּכָּכ֛ ה ָט֖הֹור ָזָה֥ ּה יֲַעֶׂש֣ ת אָֹת֑ ים ֵא֥ :ָהֵאֶּֽלה ָּכל־ַהֵּכִל֖ 	  
ה) מ( ה ּוְרֵא֖ ם וֲַעֵׂש֑ ְבנִיָת֔ ה ְּבַת֨ ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ס: ָהֽרּבָ  ָמְרֶא֖ 	  

Alef.	  	  
1. 	  The	  Midrashim	  can	  be	  divided	  into	  the	  following	  two	  groups:	  

a. Mishkan	  is	  commanded	  after	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf:	  
Shemot	  Rabba	  33:3	  
Tanchuma	  Teruma	  5	  

b. Mishkan	  is	  commanded	  before	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf	  
Shemot	  Rabba	  33:1	  
Seder	  Eliyahu	  Rabba	  17	  

2. If	  it	  is	  claimed	  that	  the	  Mishkan	  was	  first	  commanded	  after	  the	  sin,	  then	  it	  constitutes	  a	  sign	  
of	  rapprochement	  between	  God	  and	  the	  Jewish	  people	  who	  had	  become	  alienated	  from	  
one	  another	  as	  a	  result	  of	  the	  transgression	  of	  idolatry.	  
If,	  on	  the	  other	  hand,	  it	  is	  claimed	  that	  the	  Mishkan	  was	  commanded	  prior	  to	  the	  sin,	  then	  it	  
is	  a	  symbol	  of	  God’s	  Presence	  among	  the	  Jewish	  people	  once	  He	  has	  Given	  them	  the	  Tora.	  	  

	The—ישנתי לי מן הקץ .3  Jewish	  people	  became	  resigned	  to	  the	  fact	  that	  they	  would	  not	  be	  
redeemed.	  It	  was	  a	  “dead	  issue”	  in	  their	  eyes.	  

4. 	  
עג פרק תהלים .5 	  	  

ה תהילים עג:כו י ָּכָל֥ י ְׁשֵאִר֗ ִב֥ י ּוְלָב֫ י צּור־ְלָבִב֥ :ְלעֹוָלֽם ֱאֹלקם וְֶחְלִק֗  
My	  flesh	  and	  my	  heart	  faileth;	  but	  God	  is	  the	  Rock	  of	  my	  heart	  and	  my	  Portion	  forever.	  
The	  verse	  is	  cited	  in	  Shemot	  Rabba	  33:3	  to	  demonstrate	  that	  however	  hopeless	  an	  individual	  
may	  think	  his	  situation,	  as	  long	  as	  HaShem	  is	  part	  of	  his	  life,	  nothing	  is	  impossible,	  dead,	  
beyond	  reach.	  	  

	  6.	  	  
	א פרק א מלכים   	  

ּיְִזַּבח) יט( י וַּיְִקָרא֙  ָלרֹב֒  ּֽוְמִריא־וְצֹאן֘  ׁ֥שֹור וַ֠ ֶלְך ְלָכל־ְּבֵנ֣ ן ּוְלֶאְביָָתר֙  ַהֶּמ֔ ב ַהּכֵֹה֔ ר ּוְליָֹא֖ א ַׂש֣ ה ַהָּצָב֑ ֹ֥  וְִלְׁשֹלמ
א ֹ֥לא ַעְבְּדָך֖  :ָקָרֽ  

Whether	  or	  not	  Shlomo	  was	  “called,”	  i.e.,	  invited,	  to	  Adoniyahu’s	  coronation	  is	  an	  indication	  
of	  the	  latter’s	  intention	  to	  try	  to	  surpass	  Shlomo	  inappropriately.	  	  So	  too	  when	  HaShem	  Calls	  
on	  Bnai	  Yisrael	  to	  donated	  to	  the	  Mishkan,	  He	  is	  Inviting	  them	  to	  participate	  in	  the	  building,	  
which	  represents	  HaShem’s	  Redemption	  of	  the	  Jewish	  people	  by	  His	  Desire	  to	  be	  in	  the	  midst	  
of	  the	  encampment.	  	  

7.	  	  The	  phrase	  “VaYikchu	  Li	  Teruma”	  implies	  that	  the	  Jewish	  people	  have	  to	  first	  acquire	  the	  raw	  
materials	  before	  donating	  them.	  However	  they	  never	  actually	  earned	  the	  materials	  (unless	  
you	  assume	  that	  the	  spoils	  that	  were	  taken	  from	  the	  Egyptians	  constituted	  payment	  for	  all	  of	  
their	  years	  of	  work),	  only	  following	  orders	  to	  take	  them	  from	  the	  Egyptians.	  The	  same	  could	  
be	  said	  re	  the	  spoils	  from	  the	  cavalry	  and	  chariots	  of	  the	  Egyptians	  that	  died	  at	  the	  Reed	  Sea.	  
Therefore	  the	  Midrash	  takes	  the	  phrase	  and	  interprets	  it	  as	  HaShem	  Who	  has	  Been	  acquired	  
along	  with	  the	  spoils	  that	  the	  Jews	  took	  from	  the	  Egyptians.	  	  

Beit.	  	  
1. The	  Mishkan	  chronologically	  was	  Commanded	  prior	  to	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf.	  By	  saying	  

this,	  the	  means	  for	  atonement	  was	  already	  in	  place	  prior	  to	  the	  sin.	  	  
2. The	  overall	  problem	  is	  that	  Teruma	  and	  Tzeveh	  on	  the	  one	  hand,	  and	  VaYakhel	  Pekudei	  on	  

the	  other	  serve	  as	  bookends	  for	  the	  Parasha	  of	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf.	  It	  would	  have	  been	  
more	  logical	  if	  they	  either	  all	  appeared	  before	  or	  after.	  Why	  should	  two	  of	  the	  Parashiot	  be	  
before	  and	  the	  other	  two	  after?	  Consequently,	  R.	  Bachaye	  cites	  his	  rule.	  	  

Gimel.	  
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1. In	  Maskil	  Le’David’s	  question	  on	  RaShI,	  he	  is	  essentially	  posing	  the	  position	  assumed	  by	  
RaMBaN,	  i.e.,	  perhaps	  Moshe	  was	  Commanded	  concerning	  the	  Mishkan	  prior	  to	  the	  sin,	  but	  
when	  confronted	  with	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf,	  he	  held	  off	  conveying	  to	  the	  people	  this	  
Commandment,	  paralleling	  the	  view	  that	  Moshe	  smashed	  the	  Tablets	  on	  purpose	  since	  he	  
thought	  that	  given	  what	  the	  people	  were	  doing,	  they	  weren’t	  worthy	  of	  receiving	  the	  Ten	  
Commandments.	  	  
RaShI	  could	  respond:	  It’s	  one	  thing	  for	  Moshe	  to	  have	  smashed	  the	  Luchot,	  quite	  another	  for	  
him	  to	  make	  the	  decision	  on	  his	  own	  that	  the	  people	  were	  not	  entitled	  to	  be	  made	  aware	  of	  
a	  Commandment	  that	  HaShem	  had	  Given	  them.	  It	  would	  appear	  to	  fall	  into	  the	  terrible	  
category	  of:	   

	יא פרק סנהדרין מסכת משנה   	  
:מעמו אדרוש אנכי) ח"י דברים( שנאמר שמים בידי מיתתו ... נבואתו את הכובש... 	  

Therefore,	  RaShI	  prefers	  to	  understand	  the	  sequence	  as	  a	  case	  of	  a	  rejection	  of	  chronological	  
order,	  and	  despite	  this	  Parasha	  being	  written	  before	  the	  sin	  of	  the	  Calf,	  it	  actually	  was	  
Commanded	  afterwards,	  once	  the	  Jewish	  people	  has	  attained	  atonement	  and	  forgiveness.	  	  

2. As	  was	  stated	  in	  Gimel	  1,	  RaMBaN	  feels	  that	  Moshe	  made	  an	  executive	  decision	  and	  on	  his	  
own,	  based	  upon	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf,	  he	  did	  not	  inform	  the	  people	  of	  the	  
Commandment	  to	  build	  the	  Mishkan.	  	  

	כד פרק שמות   	  
ר הוְֶאל־מֶֹׁש֨ ) (א ה ָאַמ֜ ק ֲעֵל֣ ָ֗ ב וְַאֲהרֹן֙  ַאָּתה֙  ֶאל־יְקֹו ים וֲַאִבי֔הּוא נָָד֣ י וְִׁשְבִע֖ ל ִמִּזְקֵנ֣ ם יְִׂשָרֵא֑ ק וְִהְׁשַּתֲחוִיֶת֖ ֹֽ :ֵמָרח  

	 א פסוק כד פרק שמות ן"רמב  
-' וגו אמר משה ואל) א( . י"רש לשון, לו נאמרה בסיון בארבעה הדברות עשרת קודם זו פרשה 

. ל"ז דבריו אלו גם. כן לו נאמר תורה מתן לאחר, שם והיה ההרה אלי עלה משה אל' ה ויאמר
 לעם ויספר משה ויבא) ג בפסוק להלן( כתיב ועוד .כלל כמשמען ולא כסדרן באות הפרשיות ואין
 לעיל( בהם שאמר, למעלה הכתובים האלה המשפטים שהם, המשפטים כל ואת' ה דברי כל את
 נח בני שנצטוו המשפטים על שיהיה נכון איננו כי, לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה) א כא

:יגיד אשר בחדשות אלא" ויספר" יאמר ולא. אותם וידעו שמעו שכבר במרה להם ושנאמרו 	  
 ספר) לג כג עד כב כ מלעיל( הנה עד כי ואמר, כסדרו הענין שפירש א"ר לראות היטיב וכבר

 כה משה אל השם אמר ביום בו מיד תורה מתן אחר כי, כהוגן באות כלן הפרשיות והנה. הברית
 לחזור והתחיל), יט כ לעיל( עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר

 וכל, לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה אותו וצוה), כ כ שם( אתי תעשון לא ז"ע על ולהזהיר
 ואמר) לג לב כג לעיל( ובעובדיה בארץ שימצאו ז"הע באזהרת והשלים, כן אחרי הבאות המצות

 ובא', ה כמצות עשה משה כי הפרשה והזכירה. ואהרן אתה' ה אל עלה, להם זה צוותך אחרי לו
' וגו ישראל בני אל תאמר כה אותו צוה כאשר) ג פסוק' (ה דברי כל את לעם ויספר המחנה אל
), א כא לעיל( לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה צוהו כאשר המשפטים כל ואת), יט כ לעיל(

 לך דבר אשר האלה הדברים כל, והטעם. נעשה' ה דבר אשר כל ואמרו בשמחה הכל וקבלו
 תדבר ואת) כד ה דברים( תורה במשנה שספר כמו, בדבריך אנחנו מאמינים כי, נעשה השם
):ד פסוק( משה כתבם ואז. ועשינו ושמענו אליך אלהינו' ה ידבר אשר כל את אלינו 	  
 בבקר והשכים, ותורות ומשפטים חקים, שנצטווה מה כל בספר ההוא ביום כתב משה והנה

), ה פסוק( הזבחים וזבח), ד פסוק( המזבח ובנה, הכל על ברית להם לכרות ההוא היום ממחרת
 וקראו מאמש שכתב הספר ולקח), ו פסוק( באגנות שם הדם וחצי' ה מזבח על הדם חצי ונתן

 ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל) ז פסוק( ואמרו, עמו בברית לבא עוד עליהם וקבלו, באזניהם
 לבא הברית אות זאת כי), ח פסוק( הדם חצי עליהם זרק ואז'. ית מאתו תצוה אשר מכל, אליך
 עלה' ה לו שאמר', ה דבר למלאת הוצרך עמהם מעשיו שהשלים ואחרי. שוים בחלקים השנים
 שצווה מה עוד ועשה'. וגו ואביהוא נדב ואהרן משה ויעל) ט בפסוק( שאמר וזהו'. וגו ואהרן אתה

 מעשה והנה. וגומר הענן בתוך משה ויבא) יח בפסוק( שאמר והוא', ה אל לבדו ונגש) ב בפסוק(
 וממנה), יג פסוק( ההר אל משה שעלה העליה היתה ובו, תורה למתן המחרת ביום הברית
', וגו השביעי ביום משה אל ויקרא) טז פסוק( הכתוב שפירש והוא. יום ארבעים שם נתעכב
:ומבואר מתוקן זה וכל. הענן בתוך משה ויבא) יח פסוק( ונאמר 	  
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 להם ואמר, בחמישי תורה מתן קודם שהיה שאמרו יש, בדבר שנחלקו) י יט לעיל( במכילתא וראיתי
 בו אמר יהודה' בר יוסי ורבי. המצות כל את עליכם וקבלו באו מחר וענובים תפוסים קשורים אתם הרי
 ספר וכתיבת העם סיפור של המעשים נעשו תורה מתן לאחר ביום בו כלומר, המעשים כל נעשו ביום

שפירשנו כמו הכל, הברית 	  

	 טז פרק במדבר  
ח) (א ַרח וַּיִַּק֣ ֹ֔ ר ק ת ֶּבן־יְִצָה֥ י ֶּבן־ְקָה֖ ן ֶּבן־ֵלִו֑ ם וְָדָת֨ י וֲַאִביָר֜ ב ְּבֵנ֧ ֶלת וְ֥אֹון ֱאִליָא֛ י ֶּבן־ֶּפ֖ :ְראּוֵבֽן ְּבֵנ֥  

	 א פסוק טז פרק במדבר ן"רמב  
 חשבו כי, הלוים ונבדלו הבכורים נחלפו כאשר סיני במדבר היה הדבר זה כי אברהם רבי ואמר
 ולכל אליו קרובים שהם קהת לבני גם, לאחיו גדולה לתת מדעתו זה עשה משה שאדונינו ישראל
 ואבירם דתן וקשר, ולבניו לאהרן נתונים היותם בעבור עליו קשרו והלוים, ממשפחתו שהם לוי בני

 שהוא אברהם רבי של מדעתו וזה. היה בכור קרח גם, אביהם מראובן הבכורה שהסיר בעבור
 כל דעתי על כי) א ט לעיל( כתבתי וכבר .לרצונו בתורה ומאוחר מוקדם אין רבים במקומות אומר
, נכון ולטעם ענין לצורך שם וגם, והאחור ההקדמה הכתוב יפרש אשר במקום זולתי כסדר התורה
:המרגלים מעשה אחר ברנע בקדש פארן במדבר הזה הדבר היה אבל 	  

3. Just	  as	  RaMBaN	  in	  these	  instances	  in	  Shemot	  and	  BaMidbar	  is	  prepared	  to	  understand	  the	  
Parashiot	  as	  in	  chronological	  order,	  he	  says	  the	  same	  thing	  about	  Parashat	  Teruma,	  namely	  
that	  it	  was	  Commanded	  prior	  to	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf.	  	  

	 א פרק ויקרא  
ְ ) ט( יו ִקְרּ֥בֹוו ץ ּוְכָרָע֖ יִם יְִרַח֣ יר ַּבָּמ֑ ן וְִהְקִט֨ ָחה ֶאת־ַהּכֹל֙ ַהּכֵֹה֤ ה ַהִּמְזֵּב֔ ה עָֹל֛ יַח־נִי֖חֹוחַ  ִאֵּׁש֥ יקָֹוֽק ֵרֽ :ַלֽ 	  

	 ט פסוק א פרק ויקרא ן"רמב  
 להם הידועים במזלות בעלותה ולשמש, חדשיהם ראשי בכל ללבנה מקריבים שהיו מזכיר והרב 

 ולא בעיניהם ומגונה להם אסור שהוא לשובע מהם באכלינו המחלה תתרפא ויותר. בספריהם
:לעולם כן יעשו 	  
' ה בעיני וייטב קרבן הקריב מצרי או כשדי בעולם אין בניו שלשת עם התיבה מן בצאתו נח והנה
 את לקלל עוד אוסיף לא לבו אל אמר וממנו. הניחוח ריח את' ה וירח) כא ח בראשית( בו ואמר

 ואל הבל אל' ה וישע, ומחלביהן צאנו מבכורות הוא גם הביא והבל). שם( האדם בעבור האדמה
 ערכתי המזבחות שבעת את אמר ובלעם. כלל ז"ע שמץ בעולם עדיין היה ולא), ד ד שם( מנחתו
 נצטוה ולא, רעות אמונות ממנו לשלול עתה דעתו ואין), ד כג במדבר( במזבח ואיל פר ואעל
 לחמי קרבני את הקרבנות ולשון. הדבור עליו שיחול כדי יםקהאל אל לקרבה כן עשה אבל, בכך
 מדעת ז"ע שוללות רק ורצון תועלת שום בהם יהא שלא וחלילה), ב כח שם( ניחוחי ריח לאשי

:השוטים 	  
 ובדבור במחשבה נגמרים אדם בני שמעשי בעבור כי, בהם שאומרים הטעם לשמוע ראוי ויותר

 כנגד בפיו ויתודה, המעשה כנגד עליו ידיו יסמוך, קרבן יביא יחטא כאשר כי השם צוה, ובמעשה
 של ורגליו ידיו כנגד והכרעים, והתאוה המחשבה כלי שהם והכליות הקרב באש וישרוף, הדבור
 בעשותו אדם שיחשוב כדי, בנפשו דמו כנגד המזבח על הדם ויזרוק, מלאכתו כל העושים אדם
 שלקח הבורא חסד לולא גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי, ובנפשו בגופו יוקלאל חטא כי אלה כל

 כנגד הקרבן אברי וראשי, נפש תחת נפש, דמו תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכפר תמורה ממנו
 ינצלו שלא בעבור, התמיד וקרבן. עליו שיתפללו התורה מורי בהן להחיות והמנות, אבריו ראשי
:אגדה כדברי הלב את מושכים מתקבלים דברים ואלה. תמיד מחטוא הרבים  

According	  to	  RaMBaM,	  the	  Tora’s	  requirement	  to	  offer	  sacrifices	  was	  in	  response	  to	  
idolatrous	  practices	  engaged	  in	  by	  other	  nations.	  RaMBaN’s	  argument	  is	  that	  the	  Tora	  
records	  very	  early	  sacrifices	  that	  HaShem	  was	  Pleased	  with,	  indicating	  that	  the	  sacrificial	  cult	  
was	  independent	  of	  what	  others	  were	  doing.	  If	  one	  would	  posit	  that	  the	  verses	  of	  the	  Tora	  
were	  not	  chronological,	  then	  it	  could	  be	  claimed	  that	  HaShem’s	  Preference	  for	  sacrifices	  of	  
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Hevel	  and	  Noach	  was	  anachronistic.	  But	  RaMBaN	  is	  consistent	  and	  insists	  that	  the	  order	  of	  
the	  Parashiot	  of	  the	  Tora	  does	  follow	  a	  chronological	  pattern.	  	  

4. Sephorno	  makes	  his	  insistence	  on	  the	  lack	  of	  chronological	  order	  in	  the	  Parashiot,	  i.e.,	  that	  
Parashat	  Teruma	  comes	  after	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf,	  dependent	  upon	  the	  Divine	  
Instruction	  to	  put	  the	  second	  Tablets	  in	  the	  Aron:	  	  

5. 	  	  
כה פרק שמות 	  

ן וְנַָתָּת֖ ) טז( ֹ֑ ת ֶאל־ָהָאר ת ֵא֚ ר ָהֵעֻד֔ ן ֲאֶׁש֥ :ֵאֶלֽיָך ֶאֵּת֖ 	  
We	  know	  that	  the	  First	  Tablets	  were	  shattered	  by	  Moshe,	  so	  there	  would	  have	  not	  been	  
anything	  to	  put	  into	  the	  Aron,	  unless	  we	  were	  referring	  to	  the	  Second	  Tablets	  which	  were	  
first	  fabricated	  only	  following	  Moshe’s	  achieving	  forgiveness	  on	  behalf	  of	  the	  people	  
following	  the	  sin	  of	  the	  Golden	  Calf.	  	  

	  
	  


