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  א עמוד נה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
: למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה. נקרא חכמתו שם על בצלאל: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר

( 1ו כלים( 3ו ארון( 2 עשה: לו ואמר, והפך משה הלך, כלים( 3ו ארון( 2 משכן( 1 לי עשה לבצלאל לו אמור לך

( 2 לי עשה: אומר ואתה, םכלי לתוכו מכניס כך ואחר בית בונה אדם - עולם של מנהגו, רבינו משה: לו אמר. משכן

( 2 משכן( 1 עשה: הוא ברוך הקדוש לך אמר כך שמא? אכניסם להיכן - עושה שאני כלים! משכן( 1ו כלים( 3ו ארון

 !וידעת היית אל בצל שמא: לו אמר. כלים( 3ו ארון

 

  י"רש
' וגו בשם קראתי ראה: תשא כי בפרשת סדורים הם שכן - וכלים ארון משכן עשה: לבצלאל לו אמור לך

 ואחר ומנורה שלחן כגון, וכלים ארון עשה: לו אמר ומשה, הפרשה וכל לעדות הארון ואת מועד אהל את

 .לו אמר תרומה לי בויקחו סדורים שהם שכסדר יונתן לרבי ליה דסבירא, משכן כך

 

 מה שמשה אמר לבצלאל <--
  כה פרק שמות

ׂשּו( ח) ָ֥ י ְוע  ִ֖ ׁש ל  ָּ֑ ְקד  י מ  ִ֖ ַכְנת  םבְ  ְוׁש  ָֽ  :תֹוכ 
ל( ט) ר ְככ ֹ֗ ֶׁ֤ י   ֲאׁש  ה ֲאנ  ֶ֣ ת אֹוְתך   ַמְרא  ית א ֵ֚ ֶ֣ ן ַתְבנ  ְׁשכ   ת ַהמ  ִ֖ ית ְוא  ֶ֣ יו ַתְבנ  ָּ֑ ל  ל־כ  ן כ  ִ֖ ּו ְוכ   ס: ַתֲעׂשָֽ

ּו( י  ׂשָ֥ ֹון( 2 ְוע  י ֲארִ֖ ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ם ׁש  י  ַתַ֨ י ַאמ  צ  ֹו ו ח ֵ֜ ְרכֹ֗ ה א  ֶׁ֤ י   ְוַאמ  צ  ֹו ו ח   ְחב  ה ר  ָ֥ ִ֖  ְוַאמ  יו ח  ֹו צ  תָֽ מ   (רשב"ם שהובא בגליון)  ...:ק 

י( כב) ֶ֣ ם   ְלך   ְונֹוַעְדת  י ׁש  ַבְרת ַ֨ ְתךֵ֜  ְוד  ל א  ַעֶ֣ ת מ  ר  ין   ַהַכפ ֹ֗ ב  ֶ֣י מ  ים ְׁשנ  ר ַהְכֻרב   ִ֖ ֹון ֲאׁש  ת ַעל־ֲארֶ֣ ֻדָּ֑ ע  ת ה  ֶ֣ ל־ א  ר כ  ֶׁ֧ ֶּ֛ה ֲאׁש   אֹוְתךִ֖  ֲאַצּו 

ָ֥י ל־ְבנ  ל א  ָֽ א  ְׂשר   (ןאב"ע שהובא בגליו)  :י 

ית  ( כג) ָ֥ ׂש  ן (3 ְוע  ִ֖ י ֻׁשְלח  ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ם ׁש  י  ַתֶׁ֤ ְרכֹו   ַאמ  ה א  ֶ֣ ֹו ְוַאמ  ְחב  ה ר  ָ֥ י ְוַאמ  צ  ִ֖ ֹו ו ח  תָֽ מ   ...:ק 
ית  ( לא) ָ֥ ׂש  ת ְוע  ַרִ֖ ב ְמנ  ֶ֣ ה  ֹור ז  הָּ֑ ה ט  ְקׁש ָׁ֞ ה מ  ֶׁ֤ ׂש  ע  ה   ת  ֶּ֣ה ַהְמנֹור  כ  ּה ְיר  נ   יה   ְוק  ֶּ֛ יע  יה   ְגב  ָ֥ ר  ִ֖  ַכְפת  ח  נ ה יה  ּוְפר  ָ֥ מ  ּו מ  ְהיָֽ  ...:י 

  כו פרק שמות

ת־(1( א)  ןְוא  ָ֥ ְׁשכ  ה ַהמ  ִ֖ ר ַתֲעׂש  ׂש  ֶ֣ ת ע  יע ָּ֑ ׁש ְיר  ֶ֣ ר ׁש  ְׁשז ֹ֗ ת מ  ל  ֶׁ֤ ן   ּוְתכ  מ  ַעת ְוַאְרג  ַלֶ֣ י ְות  נ   ים ׁש  ֶּ֛ ה ְכֻרב  ָ֥ ב ַמֲעׂש  ִ֖ ׁש  ה ח  ָ֥ ם ַתֲעׂש  ָֽ ת   ...:א 

ת ְונ ַתת   ( לד)  ר  ת־ַהַכפ   ל א  ֹו( 2 ַעִ֖ ת ןֲארֶ֣ ֻדָּ֑ ע  ׁש ה  ד  ים ְבק ִ֖ ָֽ ׁש  ד   :ַהקֳּ

ֶׁ֤ ( לה) ת־ ְוַׂשְמת  ן  ( 3א  ּוץ ַהֻשְלח  חֶ֣ כ ת מ  ר   ת־ ַלפ  ה  ְוא  ר  ַכח ַהְמנ  ן נ ֶ֣ ל ַהֻשְלח   ַלע ַעֶּ֛ ָ֥ ן צ  ִ֖ ְׁשכ  נ ה ַהמ  ָּ֑ ימ  ן ת  ֻשְלח   ן ְוַהַ֨ ִ֖ ת  ַלע ת  ָ֥  ַעל־צ 

ֹון פָֽ  צ 
ית  ( לו) ֶׁ֤ ׂש  ך  ( 1 ְוע  ס  ַתח מ  ֶ֣ א    ְלפ  לה  ת ה  ל  ֶׁ֧ ן ְתכ  ֶּ֛ מ  ַעת ְוַאְרג  י ְותֹוַלָ֥ ִ֖ נ  ׁש ׁש  ֶ֣ ָּ֑ר ְוׁש  ְׁשז  ה מ  ִ֖ ם ַמֲעׂש  ָֽ ק   ...:ר 

  כז פרק שמות

ית  ( א) ָ֥ ׂש  ת־ ְוע  חַ  (3א  ִ֖ ְזב  י ַהמ  ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ׁש   ׁש  מ  ֹות ח  ך ַאמַ֨ ר  ׁש א ֵ֜ ֶׁ֧ מ  ֹות ְוח  ַחב ַאמֶ֣ ּועַ  ר ֹ֗ בֶׁ֤ ְהי ה   ר  חַ  י  ְזב   ׁש ַהמ  לָ֥ ֹו ְוׁש  ֹו תַאמִ֖ תָֽ מ   :ק 
ית  ( ט) ׂש ִׂ֕ ת ְוע  ִ֖ ר( 1 א  ן ֲחַצֶ֣ ָּ֑ ְׁשכ  ת ַהמ  ְפַאֶ֣ נ ה ל  ימ  ב־ת ֵּ֠ ֶֽג  ָֽ ים נ  ע ַ֨ ר ְקל  צ ֵ֜ ח  ׁש ל  ֶ֣ ר ׁש  ְׁשז ֹ֗ ה מ  ֶׁ֤ א  ה   מ  ַאמ  ָֽ ך ב  ר  ה א   ִ֖ א  ת ַלפ  ָֽ ח  א   ...:ה 

  כח פרק שמות
ּו( ו) ׂשִ֖ ת־ ְוע  ד (3א  פ ָּ֑ א  ב ה  ה  ת ז ֵּ֠ ל  ן ְתכ ַ֨ מ ֵ֜ ַעת ְוַאְרג  יׁש   תֹוַלֶׁ֧ ֶּ֛ ׁש נ  ָ֥ ִ֖ר ְוׁש  ְׁשז  ה מ  ָ֥ ב ַמֲעׂש  ָֽ ׁש   ...:ח 

ית  ( טו) ׂש ֵ֜ ן ְוע  ׁש  ט   ח ֶׁ֤ ְׁשפ  ה מ  ֶ֣ ב ַמֲעׂש  ׁש   ה ח  ָ֥ ד ְכַמֲעׂש  פ ִ֖ נּו א  ָּ֑ ב ַתֲעׂש  ה  ת ז ֵּ֠ ל  ן ְתכ ַ֨ מ ֵ֜ ַעת ְוַאְרג  י ְותֹוַלֶׁ֧ ֶּ֛ נ  ׁש ׁש  ָ֥ ִ֖ר ְוׁש  ְׁשז  ה מ  ָ֥  ַתֲעׂש 

ֹו תָֽ  ...:א 
ית  ( לא) ֶּ֛ ׂש  ת־ ְוע  ילא  ָ֥ ֹוד ְמע  פִ֖ א  יל ה  ָ֥ ת ְכל  ל  ָֽ  ...:ְתכ 
ית  ( לו) ָ֥ ׂש  יץ ְוע  ִ֖ ב צ  ֶ֣ ה  ֹור ז  הָּ֑ ֶׁ֤  ט  ַתְחת  יו   ּופ  ל  י ע  ֶ֣ תּוח  ם פ  ת   ׁש ח  ד  ָֽק ק ִ֖ ו  יק   ...:ַלָֽ

  ל פרק שמות

ית  ( א) ָ֥ ׂש  חַ ( 3 ְוע  ִ֖ ְזב  ר מ  ְקַטֶ֣ ת מ  ר  י ְקט ָּ֑ ָ֥ ים ֲעצ  ִ֖ ט  ה ׁש  ָ֥ ֹו ַתֲעׂש  תָֽ  ...:א 
ית  ( יח) ׂש ֵ֜ ֹור( 1או ( 3 ְוע  יָ֥ ת כ  ׁש  ֹו ְנח ֶּ֛ ת ְוַכנָ֥ ׁש  ה ְנח ִ֖ ָּ֑ ְחצ  ֶ֣  ְלר  ֹו ְונ ַתת  תֹ֗ ל א  ה  ין־א ֶׁ֤ ָֽ ד   ב  ין מֹוע  ֶ֣ חַ  ּוב  ְזב   ָ֥  ַהמ  ה ְונ ַתת  מ  ִ֖ ם ׁש  י  ָֽ  ...:מ 

   לא פרק שמות
ר( א) ָ֥ ִ֖ק ַוְיַדב  ו  ה ְיק  ָ֥ ׁש  ל־מ  ר א  אמ ָֽ  :ל 
ה( ב) ִ֖ י ְרא  ָֽ את  ֶ֣ ר  ם ק  ָּ֑ ל ְבׁש  ֶּ֛ יב   ְבַצְלא  ָ֥ ּור ן־אּור  ן־חִ֖ ה ב  ָ֥ ה ְלַמט  ָֽ  :ְיהּוד 
א( ג) ָ֥ ֹו ו ֲאַמל  תִ֖ ּוחַ  א  ים רֶ֣ ָּ֑ ה ֱאלה  ֶּ֛ ְכמ  ָ֥ה ְבח  ְתבּונ  ַעת ּוב  ה ּוְבַדִ֖ ָֽ אכ   :ּוְבכ ל־ְמל 
ב( ד) ת ַלְחׁש ִ֖ ב ָּ֑ ֹות ַמֲחׁש  ב ַלֲעׂשֶּ֛ ָ֥ ה  ף ַבז  ִ֖ס  ת ּוַבכ  ׁש   :ּוַבְנח ָֽ
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ת( ה) ׁש  ן ּוַבֲחר ָ֥ ב  ֶּ֛ את א  תּובַ  ְלַמל ִ֖ ׁש  ץ ֲחר ֶ֣ ָּ֑ ֹות ע  ה ַלֲעׂשִ֖ ָֽ אכ  ל־ְמל   :ְבכ 
י( ו) ֶׁ֧ה ַוֲאנ ָׁ֞ נ  י ה  ת  ַתֶ֣ ֹו נ  תֹ֗ ת א  ֶ֣ ב א  יא ָׁ֞ ל  הֳּ ך   א  מ  יס  ָֽ ן־ֲאח  ן ב  ה־ד   ב ְלַמט  ָ֥ ב ּוְבל  ִ֖ י כ ל־ֲחַכם־ל  ת  ַתֶ֣ ה נ  ָּ֑ ְכמ  ּו ח  ׂשִׂ֕ ת ְוע  ִ֖ ר א  ָ֥ ך כ ל־ֲאׁש  ָֽ ית  ּו   :צ 

 מה שנאמר למשה על בנין המשכן<  --
ֶ֣ ( ז) ל (1 ת׀א  ה  ד א ֶ֣ ת־ מֹוע ֹ֗ ן  ( 2ְוא  ר  א  ָֽ ת ה  ֻד  ע  ָֽ ת ל  ר  ת־ַהַכפ ִ֖ ר ְוא  ֶ֣ יו ֲאׁש  ָּ֑ ל  ת ע  ִ֖ ל־ ְוא  י( 3כ  ָ֥ ל ְכל  ה  א ָֽ  :ה 
ת־( ח) ן  ְוא  יו ַהֻשְלח  ל   ת־כ  ת־הַ  ְוא  הְוא  ָ֥ ר  ה ְמנ  ִ֖ ר  יה   ַהְטה  ָּ֑ ל  ל־כ  ת־כ  ת ְוא  ִ֖ ח ְוא  ְזַבָ֥ ת מ  ר   :ַהְקט ָֽ
ת־וְ ( ט) ְזַבָ֥ א  ִ֖ה חמ  ל  ע  יו ה  ָּ֑ ל  ת־כ ל־כ  ת־ ְוא  ֹורְוא  יִ֖ ֹו ַהכ  ת־ַכנָֽ  :ְוא 
ת( י) ִ֖ י( 1 ְוא  ֶ֣ ְגד  ד ב  ָּ֑ ת־ ַהְשר  יְוא  ֶׁ֤ ְגד  ׁש   ב  ד  ן ַהק ַ֨ ן ְלַאֲהר ֶ֣ ה   ת־ ַהכ  יְוא  ָ֥ ְגד  ִ֖יו ב  נ  ן ב  ָֽ  ...:ְלַכה 

 

  לה פרק שמות

 מה שנעשה על ידי בצלאל ושאר חכמי לב <--
בְוכ ל־חֲ ( י) ִ֖ ָּ֑ם ַכם־ל  כ  אּו ב  ּו י ב ֶ֣ ת ְוַיֲעׂש  ֶּ֛ ר א  ָ֥ ל־ֲאׁש  ִ֖ה כ  ּו  ָֽק צ  ו   :ְיק 
ת־( 1( יא) ןא  ְׁשכ   מ  ֹו ַהַ֨ לִ֖ הֳּ ת־א  ָֽ הּו א  ָּ֑ ְכס  ת־מ  יו   ְוא  ס  ת־ְקר  יו א  ׁש   ת־ְקר  ו ְוא  יח ִׂ֕ ת־ְבר  יו א  ִ֖ ת־ַעֻמד  יו א  ָֽ נ  ת־ֲאד   :ְוא 
ת־( יב) ןה   (2א  ר ָ֥ יו א  ִ֖ ת־ַבד  ת־ַהכַ  ְוא  תא  ר  ת פ ָּ֑ ִ֖ כ ת ְוא  ר ָ֥ ך פ  ָֽ ס   :ַהמ 
ת־( יג) ן( 3א  ָ֥ יו ַהֻשְלח  ִ֖ ת־ַבד  יו ְוא  ָּ֑ ל  ל־כ  ת־כ  ת ְוא  ִ֖ ם ְוא  ח  ָ֥ ים ל  ָֽ נ   :ַהפ 
ת־( יד) תְוא  ַרֶׁ֧ ֹור ְמנ  אֶּ֛ יה   ַהמ  ִ֖ ל  ת־כ  יה   ְוא  ָּ֑ ת־נ ר ת  ת ְוא  ִ֖ ן ְוא  מ  ָ֥ ֹור ׁש  אָֽ  :ַהמ 
ת־מ  ( טו) חְוא  ת   ְזַבֶׁ֤ ר  ת־בַ  ַהְקט ַ֨ יוְוא  ת   ד   ן ְוא  מ  ֶ֣ ה ׁש  ְׁשח   ת ַהמ  ִ֖ ת ְוא  ר  ים ְקט ֶ֣ ָּ֑ ך ַהַסמ  ַסָ֥ ת־מ  ַתח ְוא  ִ֖ ַתח ַהפ  ָ֥ ן ְלפ  ָֽ ְׁשכ   :ַהמ 
ת׀( טז) ֶ֣ ח א  ְזַבֶ֣ ה מ  ל ֹ֗ ע  ר ה  ְכַבֶׁ֤ ת־מ  ת   ְוא  ׁש  ֹו ַהְנח ַ֨ ר־ל  יו ֲאׁש  ִ֖ ת־ַבד  יו א  ָּ֑ ל  ל־כ  ת־כ  ר ְוא  י ִ֖ ת־ַהכ  ֹו א  ת־ַכנָֽ  :ְוא 
י (1 תא ֵ֚ ( יז) ֶ֣ ר ַקְלע  צ   ח  יו ה  ִ֖ ת־ַעֻמד  ָּ֑יה   א  נ  ת־ֲאד  ת ְוא  ך ְוא ִׂ֕ ַסִ֖ ַער מ  ר ַׁשָ֥ ָֽ צ  ח   :ה 

ת־י  ( יח) תא  ן ְתד ֶׁ֧ ֶּ֛ ְׁשכ  ת ַהמ  ְתד ָ֥ ת־י  ר ְוא  ִ֖ צ  ח  ם ה  ָֽ יה  יְתר  ת־מ   :ְוא 
ת־ב  ( יט) יא  ָ֥ ד ְגד  ִ֖ ת ַהְשר  ֶ֣ ר  ׁש ְלׁש  ד  ת־ ַבק ָּ֑ יא  ֶׁ֤ ְגד  ׁש   ב  ד  ן ַהק ַ֨ ן ְלַאֲהר ֶ֣ ה   י ַהכ  ָ֥ ְגד  ת־ב  ִ֖יו ְוא  נ  ן ב  ָֽ  ...:ְלַכה 

  לו פרק שמות
ּו( ח) ב ַוַיֲעׂשַ֨ י כ ל־ֲחַכם־ל ֵ֜ ֶׁ֧ ׂש  ֶּ֛ה ְבע  אכ  ת־ ַהְמל  ִ֖ןהַ ( 1א  ְׁשכ  ר מ  ׂש  ֶ֣ ת ע  יע ָּ֑ ׁש ְיר  ֶ֣ ר ׁש  ְׁשז ֹ֗ ת מ  ל  ֶׁ֤ ן ּוְתכ  מ  ַאְרג  ַעת ְו  י ְותֹוַלֶ֣ נ   ים ׁש  ֶּ֛  ְכֻרב 

ה ָ֥ ב ַמֲעׂש  ִ֖ ׁש  ה ח  ָ֥ ׂש  םא   ע  ָֽ  ...:ת 
  לז פרק שמות

ל ַוַיֶַׁ֧עׂש( א) ֶּ֛ ת־ ְבַצְלא  ןה  ( 2א  ר ִ֖ י א  ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ם ׁש  י  ַתַ֨ י ַאמ  צ  ֹו ו ח ֵ֜ ְרכֹ֗ ה א  ֶׁ֤ י   ְוַאמ  צ  ֹו ו ח   ְחב  ה ר  ָ֥ י ְוַאמ  צ  ִ֖ ֹו ו ח  תָֽ מ   ...:ק 
ת־ ַוַיַָ֥עׂש( י) ן( 3א  ִ֖ י ַהֻשְלח  ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ם ׁש  י  ַתֶׁ֤ ְרכֹו   ַאמ  ֶ֣  א  ֹו הְוַאמ  ְחב  ה ר  ָ֥ י ְוַאמ  צ  ִ֖ ֹו ו ח  תָֽ מ   ...:ק 

ת־ ַוַיַָ֥עׂש( יז) הא  ִ֖ ר  ב ְַמנ  ֶ֣ ה  ֹור ז  הָּ֑ ה ט  ְקׁש ָׁ֞ ה מ  ֶׁ֤ ׂש  ה   ע  ר  ת־ַהְמנ  ֶּ֣ה א  כ  ּה ְיר  נ   יה   ְוק  ֶּ֛ יע  יה   ְגב  ָ֥ ר  יה   ַכְפת  ִ֖ ח  נ ה ּוְפר  ָ֥ מ  ּו מ  יָֽ  ...:ה 
ת־ ַוַיֶַּ֛עׂש( כה) חא  ְזַבָ֥ ת מ  ר  י ַהְקט ִ֖ ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ה ׁש  ֶ֣ ְרכֹו  ַאמ  ה א  ֹו ְוַאמ ַ֨ ְחבֵ֜ ּועַ  ר  בֹ֗ ם   ר  י  ַת  ֹו ְוַאמ  ת  מ  נּו ק ָֽ ִ֖ מ  ּו מ  יָ֥ יו ה  ָֽ ת   ...:ַקְרנ 

  לח פרק שמות
ת־ ַוַיֶַּ֛עׂש( א) חמ  ( 3א  ִ֖ה ְזַבָ֥ ל  ע  י ה  ֶ֣ ים ֲעצ  ָּ֑ ט  ׁש   ׁש  מ  ֹות ח  ֹו ַאמַ֨ ְרכֵ֜ ֹות א  ׁש־ַאמֶׁ֤ מ  ָֽ ְחבֹו   ְוח  ּועַ  ר  ב  ׁשְוׁש   ר  ֹות לָ֥ ֹו ַאמִ֖ תָֽ מ   ...:ק 

ַעׂש( ח) ת ַוַיֹ֗ ֹור( 1( או 3 א ֵ֚ יֶ֣ ת ַהכ  ׁש  ת ְנח   ִ֖ ֹו ְוא  ת ַכנֶ֣ ׁש  ת   ְנח ָּ֑ ת ְבַמְרא  ְבא   ר ַהצ ֶ֣ ֶ֣ ּו ֲאׁש  ְבא  ָֽ ַתח צ  ִ֖ ל פ  ה  ד א ָ֥ ָֽ  ס: מֹוע 
ת־ ַוַיִַ֖עׂש( ט) ר( 1א  ָּ֑ צ  ח  ת׀ ה  ְפַאֶ֣ ב ל  ֶֽג  ֶ֣ נ ה נ  ימ ֹ֗ י ת  ֶׁ֤ ר   ַקְלע  צ  ח  ָֽ ֶ֣  ה  ר ׁשׁש  ְׁשז   ה מ  ִ֖ א  ה מ  ָֽ ַאמ   ...:ב 
ּה ַוַיֶַ֣עׂש( ל) ת־ ב ֹ֗ י  (א  ַתח ַאְדנ  ל פ ֵ֚ ה  ד א ֶ֣ ת   מֹוע   ח( 3 ְוא  ְזַבֶ֣ ת מ  ׁש  ר ַהְנח   ְכַבָ֥ ת־מ  ת ְוא  ׁש  ֹו ַהְנח ִ֖ ר־לָּ֑ ת ֲאׁש  ִ֖ י ְוא  ָ֥ ל־ְכל  חַ  כ  ָֽ ְזב   :ַהמ 

י( 1( לא) ֶׁ֤ ת־ַאְדנ  ר   ְוא  צ  ח  ָֽ יב ה  ב   ת־ ס  ִ֖יַאְד ְוא  ַער נ  ר ַׁשֶ֣ ָּ֑ צ  ח  ת ה  ת ְוא ַ֨ ְתד ֶׁ֧ ל־י  ן כ  ֶּ֛ ְׁשכ  ת־ ַהמ  תְוא  ְתד ָ֥ ר כ ל־י  ִ֖ צ  ח  יב ה  ָֽ ב   :ס 

  לט פרק שמות

ת( א) ל  ֶׁ֤ ן־ַהְתכ  ן   ּומ  מ  ַאְרג  ָֽ ַעת ְוה  י ְותֹוַלֶ֣ נ   ּו ַהש  ׂשָ֥ ד( 1 ע  ִ֖ י־ְׂשר  ְגד  ת ב  ֶ֣ ר  ׁש ְלׁש  ד  ּו ַבק ָּ֑ ֶַֽיֲעׂשָׁ֞ ת־ ַוָֽ י( 3א  ֵ֤ ְגד  ׁש  ַהק ַ֨  בִּ ר ד  ֶ֣ ן ֲאׁש   ְלַאֲהר  

ר ֶּ֛ ָ֥ה ַכֲאׁש  ּו  ִ֖ק צ  ו  ה ְיק  ָֽ ׁש  ת־מ   פ: א 
ת־ ַוַיִַ֖עׂש( ב) דא  פ ָּ֑ א  ב ה  ה ֹ֗ ת ז  ל  ֶׁ֧ ן ְתכ  ֶּ֛ מ  ַעת ְוַאְרג  י ְותֹוַלָ֥ ִ֖ נ  ׁש ׁש  ָ֥ ר ְוׁש  ָֽ ְׁשז   ...:מ 
ת־הַ  ַוַיֶַׁ֧עׂש( ח) ןא  ׁש  ה ח ֶּ֛ ָ֥ ב ַמֲעׂש  ִ֖ ׁש  ה ח  ֶ֣ ד ְכַמֲעׂש  פ ָּ֑ ב א  ה ֹ֗ ת ז  ל  ֶׁ֧ ןוְ  ְתכ  ֶּ֛ מ  ַעת ַאְרג  י ְותֹוַלָ֥ ִ֖ נ  ׁש ׁש  ָ֥ ר ְוׁש  ָֽ ְׁשז   ...:מ 
ת־ ַוַיֶַּ֛עׂש( כב) ילא  ָ֥ ד ְמע  פ ִ֖ א  ה ה  ֶ֣ ג ַמֲעׂש  ָּ֑ ר  יל א  ִ֖ ת ְכל  ל  ָֽ  ...:ְתכ 
ּו( כז) ֶַֽיֲעׂשֶּ֛ ת־ ַוָֽ תא  ְתנ ָ֥ ׁש ַהכ  ִ֖ ה ׁש  ֶ֣ ג ַמֲעׂש  ָּ֑ ר  ן א  יו ְלַאֲהר ִ֖ ָֽ נ   :ּוְלב 
ת  ( כח) ת ְוא  ֶ֣פ  ְצנ  ׁש ַהמ  ת־פַ  ׁש   יְוא  ָ֥ ת ֲאר  ע ִ֖ ְגב  ׁש ַהמ  ָּ֑ ת־ ׁש  יְוא  ָ֥ ְכְנס  ד מ  ִ֖ ׁש ַהב  ָ֥ ר ׁש  ָֽ ְׁשז   :מ 
ת־( כט) א  טְוָֽ ַאְבנ ָׁ֞ ׁש ה  ֶ֣ ר ׁש  ְׁשז ֹ֗ ת מ  ל  ֶׁ֧ ן ּוְתכ  ֶּ֛ מ  ַעת ְוַאְרג  י ְותֹוַלָ֥ ִ֖ נ  ה ׁש  ֶ֣ ם ַמֲעׂש  ָּ֑ ק  ר ר  ֶּ֛ ָ֥ה ַכֲאׁש  ּו  ִ֖ק צ  ו  ת־ ְיק  ה א  ָֽ ׁש   ס: מ 
ּו( ל) ֶַֽיֲעׂשֶּ֛ ת־ ַוָֽ יץא  ָ֥ ֶֽז ר־הַ  צ  ָֽ ׁשנ  ד  ב ק ִ֖ ֶ֣ ה  ֹור ז  הָּ֑ ּו ט  ְכְתבֶ֣ יו ַוי  ל ֹ֗ ְכַתב   ע  י מ  ֶ֣ תּוח  ם פ  ׁש חֹות   ד  ָֽק ק ִ֖ ו   ...:ַליק 
 איך סדרו הכל אחרי שנגמר עשייתם <--

יאּו( לג) ֶׁ֤ ב  ן   ַוי  ְׁשכ  ת־ַהמ  ה א  ׁש   ל־מ  ל( 1ֶאת־ א  ה  א ִ֖ יו ה  ָּ֑ ל  ל־כ  ת־כ  יו ְוא  ֶ֣ ס  יו ְקר  ׁש   ִ֖  בריחו ְקר  יח  יו יוְבר  ָ֥ יו ְוַעֻמד  ָֽ נ   ...:ַוֲאד 
ת־( לה) ֹון( 2א  ת ֲארָ֥ ֻדִ֖ ע  יו ה  ָּ֑ ת־ַבד  ת ְוא  ִ֖ ת ְוא  ר   :ַהַכפ ָֽ
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ת־( לו) ן  ( 3א  יו ַהֻשְלח  ל   ל־כ  ת־כ  ת א  ִ֖ ם ְוא  ח  ָ֥ ים ל  ָֽ נ   :ַהפ 

ת־הַ ( לז) הא  ַ֨ ר  ה ְמנ  ָ֥ ר  יה   ַהְטה  ת ֹ֗ ת־נ ר  ת א  ִ֖ה נ ר ֶּ֛ כ  ֲער  י ַהַמָֽ ָּ֑ ל  ת־כ ל־כ  ת ה  ְוא  ִ֖ ן ְוא  מ  ָ֥ ֹור ׁש  אָֽ  :ַהמ 
ת  ( לח) ח ְוא  ְזַבֶ֣ ב מ  ה   ת   ַהז  ן ְוא  מ  ֶ֣ ה ׁש  ְׁשח   ת ַהמ  ִ֖ ת ְוא  ר  ים ְקט ֶ֣ ָּ֑ ת ַהַסמ  ך ְוא ִׂ֕ ַסִ֖ ַתח מ  ָ֥ ל פ  ה  א ָֽ  :ה 
ת׀( לט) ֶ֣ ח א  ְזַבֶ֣ ת מ  ׁש  ר ַהְנח ֹ֗ ְכַבֶׁ֤ ת־מ  ת   ְוא  ׁש  ֹו ַהְנח ַ֨ ר־ל  יו ֲאׁש  ִ֖ ת־ַבד  ָּ֑  א  ל  ל־כ  ת־כ  ר יוְוא  י ִ֖ ת־ַהכ  ֹו א  ת־ַכנָֽ  :ְוא 
ת  ( מ) י( 1 א  ר ַקְלע ַ֨ צ ֵ֜ ח  יה   ה  ֶ֣ ת־ַעֻמד  יה   א  נ ֹ֗ ת־ֲאד  ך   ְוא  ס  ת־ַהמ  ַער ְוא  ר ְלַׁשֶ֣ צ   ח  ָֽ יו ה  ִ֖ ר  ית  ת־מ  יה   א  ָּ֑ ד ת  ית  ת ו  י ְוא ֹ֗ ֶּ֛ ת כ ל־ְכל  ַדָ֥  ֲעב 

ן ִ֖ ְׁשכ  ל ַהמ  ה  ד ְלא ָ֥ ָֽ  ...:מֹוע 
  מ פרק שמות

ֶ֣ ( ג) ם ְוַׂשְמת  ת ׁש   ִ֖ ֹון( 2 א  ּות ֲארֶ֣ דָּ֑ ע  ָ֥  ה  ת  ן ְוַסכ  ר ִ֖ א  כ ת ַעל־ה  ר ָֽ ת־ַהפ   :א 
את   ( ד) ב  ת־ ְוה  ןהַ ( 3א  ִ֖  ֻשְלח   ַרְכת  ֹו ְוע  ְרכָּ֑ ת־ע  את    א  ב  ה ְוה  ר   ת־ַהְמנ  ִ֖  א  ית  יה   ְוַהֲעל  ָֽ ת־נ ר ת   :א 
ה( ה) ת־מ   ְונ ַתת ָׁ֞ חא  ב   ְזַבֶׁ֤ ה  ת ַהז  ר  ְקט   ִ֖י ל  ְפנ  ת ֹוןֲארֶ֣  ל  ֻדָּ֑ ע  ֶּ֛  ה  ך ְוַׂשְמת  ַסָ֥ ת־מ  ַתח א  ִ֖ ן ַהפ  ָֽ ְׁשכ   :ַלמ 
ה( ו) ֶַ֣תת   ת ְונ  ִ֖ ח א  ְזַבֶ֣ ה מ  ָּ֑ ל  ע  י ה  ְפנ ִׂ֕ ַתח ל  ִ֖ ן פ  ְׁשַכָ֥ ד מ  ָֽ ל־מֹוע  ה   :א ָֽ
ַתת   ( ז) ָֽ ת־ ְונ  ר( 1( או 3א  י ֹּ֔ ל ַהכִּ ה  ין־א ָ֥ ָֽ ד ב  ִ֖ ין מֹוע  ֶ֣ חַ  ּוב  ָּ֑ ְזב  ָ֥  ַהמ  ם ְונ ַתת  ִ֖ ם ׁש  י  ָֽ  :מ 
ָ֥ ( ח) ת־ ְוַׂשְמת  ר( 1א  ִ֖ צ  ח  יב ה  ָּ֑ ב  ֶַ֣תת    ס  ך ְונ  ַסִ֖ ת־מ  ַער א  ר ַׁשָ֥ ָֽ צ  ח   ...:ה 
ח( כ) ַקָׁ֞ ן ַוי  ֶׁ֤ ת  ֻדת   ַוי  ע  ת־ה  ל־ א  ן( 3א  ר   א  ֶ֣ ם ה  ָׂ֥ש  ים ַוי  ִ֖ ת־ַהַבד  ן א  ר ָּ֑ א  ן ַעל־ה  ֶׁ֧ ת  ת ַוי  ר  ת־ַהַכפ ֶּ֛ ן א  ר ִ֖ א  ה ַעל־ה  ְעל  ָֽ ְלמ   :מ 

Alef.  

1. The presumption regarding Moshe is that he was the theoretician, who was concerned 

about the relative importance of the various components of the Mishkan. Since the purpose 

of the construction was so that HaShem would Have a Presence in the midst of the 

encampment, and Moshe was to receive instruction from HaShem from the Kaporet atop 

the Aron, which also contained the Luchot, with all of this located at the epicenter of the 

Mishkan, the Aron was clearly the most important element.  

Betzalel, on the other hand, is the practical artisan who is charged with executing the 

project. For him, having a place where the Aron could be housed was of importance, and 

even if the enclosure would only be of secondary importance vis-à-vis the Aron, it took 

precedence in terms of the order of construction. 

2. See the verses that introduce these answers. RaShI on Berachot 55a states that the actual 

Instruction Given by God to Moshe is in Parashat Ki Tisa, which are the verses from Chapt. 

31. 

 Ibn Ezra challenges the Gemora (and therefore the RaShI that is based upon the Gemora) .א3

from the verse immediately preceding the source for attributing to Moshe the idea that he 

began to describe the Aron before turning to the Mishkan itself. In that verse (25:9), 

Mishkan is mentioned before the Aron: “According to all that I show thee, the pattern of the 

tabernacle, and the pattern of all the furniture thereof, even so shall ye make it.” 

 According to the Gemora, Betzalel “schooled” Moshe in the proper order of fabrication that .ב   

HaShem Must have originally Revealed to him. Ibn Ezra cannot countenance that the “Av 

HaNevi’im,” who experienced God’s Revelations more clearly than any other Navi, would 

have required someone else to explain to him what God had Meant. (It could be countered 

on behalf of the Gemora, that when it came to visual, spatial matters, Betzalel had greater 

“intelligence” (in the spirit of Howard Gardner’s concept of “multiple intelligences”) than did 

Moshe, and despite the fact that HaShem had Been clear in the Revelation, Moshe lacked 

the orientation and sensibility to properly understand it, which was not the case when it 

came to Halacha, theology or instructions as to how to proceed with dealing the the 

members of the encampment or the kings of the nations with whom the Jews interacted.) 

Beit. 

1. Mizrachi deepens the question rather than providing an answer: 
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 טז פסוק כה פרק תרומה פרשת שמות מזרחי אליהו רבי
 הספרים בכל מצאתיו כן. בה הכתובות מצות אתכם שצויתי וביניכם ביני לעדות שהיא התורה העדות

 את ויתן ויקח" המשכן הקמת בספור הכתוב הוא פה הכתוב הנה כי, פירושו שמעתי ולא. שלפנינו

 איך, ועוד. פה שכתב כמו התורה לא", הלוחות - עדותה את: "פירש ושם(, כ, מ" )הארון אל העדות

(: כב, לא דברים) כתוב כי, הארבעים סוף עד נכתב לא התורה ספר והלא, התורה על זה שיהיה יתכן

(: כו - כד, לא דברים) בתריה וכתיב, מותו ביום שהוא", ההוא ביום הזאת השירה את משה ויכתוב"

 את לקוח' כו הלוים את משה ויצו תומם עד ספר על הזאת ההתור דברי את לכתוב משה ככלות ויהי"

 הלוחות שמצד דאמר כמאן כאן פסק איך, ועוד'".ה ברית ארון מצד אותו ושמתם הזה התורה ספר

 בפרשת והלא", בארון כמו - הארון אל" לפרש הוצרך זה שבעבור עד, ממש הארון בתוך מונח היה

 יש(: ב יד בתרא בבא) בתרא בבבא ישראל חכמי בו נחלקו"ש( כו, לא דברים) כתב[ וילך( ]האזינו)

 בתוך מונח היה הלוחות מצד אומרים ויש, מונח היה ושם מבחוץ הארון מן בולט היה דף אומרים

 .כמסופק שהוא ונראה", הארון
MaHaRaL, after citing Mizrachi’s questions, proceeds to resolve them, at least in his opinion:  

 טז פסוק כה פרק תרומה פרשת שמות אריה גור
 שייך ולא", אליך אתן אשר העדות את תתן הארון ואל( "כא פסוק) דכתיב דמפני, בדבר דקדק ולא...

(. א, לד להלן י"רש) אותם פסל משה אלא, למשה הוא ברוך הקדוש נתן לא הלוחות דהא, בלוחות זה

 ולא הלוחות בשברי הדבר יתלה דלמה:(, יד ב"ב) ןבארו מונחים שהיו הלוחות שברי על לומר ואין

 יהיה ואיך, בשלמות שיהיה צריך דעדות, עדות אינם שלמות שאינם דלוחות, ועוד. שלימות בלוחות

 דבפרשת גב על ואף. בארון אותה נותן דהיה, קמיירי התורה על אלא. נשבר שכבר דבר עדות

 נתונה היא שהתורה דאמר למאן דאיכא, יש מחלוקת כי( י"רש) פירש( כו, לא דברים[ )וילך( ]האזינו)

, מונחת היתה ועליה הארון מן בולט היה דדף, הארון בצד נתונה שהתורה דאמר מאן ואיכא, בארון

 .הארון בצד" העדות את תתן הארון ואל" לפרש יש מונחת היתה בצד דאמר דלמאן, בכך דמה
 התורה ליה סבירא( ד) מאיר דרבי, פלוגתא התם דמייתי( א"סה ו"פ שקלים) בירושלמי מוכיח וכן

 ונתת, "מאיר דרבי טעמא מאי. מונחת היתה הארון בצד ליה סבירא יהודה ורבי, מונחת היתה בארון

' ר) בתורה ומאוחר מוקדם אין מאיר דרבי דעתיה(, כא פסוק" )מלמעלה הארון על הכפורת את

". וגומר הכפורת את ונתת" כך ואחר" יךאל אתן אשר העדות את תתן הארון ואל" אלא:(, ו פסחים

 אתן אשר העדות את תתן הארון ואל( "כא פסוק) הזה מכתוב ראיה מביא מאיר דרבי בהדיא מוכח

 מוקדם שאין לומר והוצרך", אליך אתן אשר( "שם) דכתיב משום והיינו. בתורה מדבר דהוא" אליך

 הוי, בתורה קרא דהוי והשתא .כפורת עליו נתן כך ואחר, בארון התורה נתן ומתחלה, בתורה ומאוחר

 הדברים דהא", אליך אתן אשר" לומר שייך, התורה כתב דמשה גב על אף", אליך אתן אשר" שפיר

 נתנו כבר שבלוחות שהדברים, בלוחות שהם הדברים על לומר יתכן לא בלוחות אבל. אליו נתן שבה

 ולא, ישראל לכל אלא, נתנו בלבד למשה אל הלוחות על הכתובים שהדברים, ועוד. סיני בהר לישראל

 אבל'". וגו משה שם אשר התורה וזאת( "מד, ד דברים) כתיב התורה לאפוקי", אליך אתן אשר" שייך

 ופשוט, הלוחות על" העדות" לפרש הוצרך, לישראל התורה נתנה לא שעדיין(, כ, מ להלן) במעשה

 :הוא

2. Whereas RaShI on 40:20, and RaShBaM on 25:16 interpret “Eidut” as referring to the 

Tablets Given to Moshe on Sinai, R. Yosef Albo insists that the term refers to the Sefer 

Tora that Moshe eventually writes and places either within or alongside (see Gur Aryeh 

above) the Aron. If Eidut means “testimony” regarding the Covenant between HaShem 

and the Jewish people, then RaShI and RaShBaM’s interpretations are credible. But R. 

Yosef Albo feels that “testimony” refers to the eternity as well as the literal 

interpretation of the Mitzvot, which are dealt with in far greater detail and multiplicity in 

the Tora than in the Luchot (despite the view that all of the 613 Mitzvot are contained in 

one form or another in the Ten Commandments.) 
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3. It appears to me that R. Albo’s comments are polemical, directed specifically at Christian 

authorities who devalued the Mitzvot of the Tora by interpreting them as allegories, or 

temporal, i.e., applying only to a specific time that has since lapsed.  

(…Albo's birthplace is generally assumed to be Monreal del Campo, a town in Aragon. This is 

based on Astruc ha-Levi's report of the religious debate held at Tortosa in 1413-14, which 

mentions Albo as one of the Jewish participants and notes he was the delegate of the 

congregation of Monreal. However, the Latin account of this debate makes no reference to 

this locality. Heinrich Graetz believes that Albo could not have been less than thirty years of 

age when he was sent to take part in the disputation, and he accordingly places the date of 

Albo's birth not later than 1380…  

In the formulation of other articles of faith, the controversies to which the compilers had 
been exposed influenced both the selection of the specific principles to be accentuated, and 
the way that they were presented. Similarly in the case of Joseph Albo, his selection was 
made with a view to correct the scheme of Maimonides in those points where it seemed to 
support the contentions of the Christian dogmatists and controversialists. 
Maimonides himself had been influenced by a desire to obviate certain Christian and 
Muslim claims. His emphasis upon the absolute incorporeality of God only finds its true light 
when the Christian doctrine of the incarnation is borne in mind. His Messianic expectation, 
with the stress upon the constancy with which its future fulfillment is to be looked for, had 
also an anti-Christian bearing. But this very point, the Messianic dogma, had in turn soon 
become a source of anxiety to the Jews, forced to meet in public disputations the 
champions of the Church. Among the spokesmen of the Church were some converts from 
Judaism. These were not slow to urge this Messianic dogma of Maimonides as far as they 
might, to embarrass the defenders of Judaism. Before the time of Maimonides the question 
of the corporeality of the Messiah appears not to have been among the problems discussed 
in the polemics between the Church and the Jewish community. But half a century after 
him, when his Messianic doctrine had been accepted as one of the essential articles of the 
faith, it was this point that was pushed into the foreground of the discussions. 
Having participated in one of these public disputations, Albo must have become conscious 
of the embarrassment which the Maimonidean position could not but occasion to the 
defenders of Judaism. In his scheme, therefore, the Messiah is eliminated as an integral part 
of Jewish faith. In its stead he lays stress upon the doctrine of divine justice… 
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Albo ) 

4. The references to “Peirush” (interpretation) or “Tzura” (form; independent of substance, 

referencing Aristotle’s distinction) implies that one does not have to take the Mitzvot of 

the Tora literally, but can interpret them at will to make them mean all sorts of things 

which do not appear to reflect their original intent.  

5. Tehillim 119:85-8 

85 The proud have digged pits for me, which is not according to Thy Law. 

86 All Thy Commandments are faithful; they persecute me for nought; Help Thou me. 

87 They had almost consumed me upon earth; but as for me, I forsook not Thy Precepts. 

88 Quicken me after Thy Lovingkindness, and I will observe the Testimony of Thy Mouth. {P} 

The simple meaning of the verses refer to an oft-repeated theme in Tehillim of the 

persecution experienced by David at the hands of his detractors. Despite his harsh 

treatment at their hands, he insists that he never attributed his treatment to HaShem, and 

therefore he has always been faithful to comply with God’s Mitzvot. R. Albo interprets these 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monreal_del_Campo
https://en.wikipedia.org/wiki/Aragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Astruc_ha-Levi
https://en.wikipedia.org/wiki/Disputation_of_Tortosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Graetz
https://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://en.wikipedia.org/wiki/Incorporeal
https://en.wikipedia.org/wiki/Incarnation_%28Christianity%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Albo
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verses within the context of those who wish to reinterpret the Tora, and were a person to 

follow their approach, he would be in violation of the original intent of the Tora.  

6.   

 
 פרשת תרומה

 שנת תש"ח

 המנורה

 מ -שמות פרק כה, פסוקים לא 

 !שעסק אף הוא במנורה ,תרומה תש"דעיין גם גיליון 

 

 בטעם המנורה   .א

 

 :ןדעות שונות לחכמינו בטעם המנורה וצורתה, והרי לפניך אחדות מה

  :ג' מ"ה ,מורה נבוכים

ואחר כך הושמה מנורה לפניו לכבוד ולתפארת לבית, כי הבית שדולק בו נר תמיד הנסתר בפרוכת …

  .יש לו בנפש מעלה גדולה

 : אברבנאל√

שולחן ומנורה ומזבח הקטורת, לרמז ששומר התורה  :ואחר הפרוכת היה ההיכל והיו בו ג' כלים...

ף על פי שהוא לא יעבוד מפני השכר, הקב"ה לא יקפח שכר פעולותיו, והמצוות )הנרמזים בארון(, א

ולזה  ...עושר וכבוד –ושני מיני שכר יושפעו עליו מאת בעל החסד והרחמים. האחד: השכר הגופני 

יחכם ויבין  –רומז השולחן ועליו לחם הפנים... והשכר השני: החכמה והמדע, כי אם בתורת ה' חפצו 

  ...ויתגלו לו תעלומות

  .והמנורה הייתה רומזת לזה המין השני מן השכר שהוא שכר נפשי. לפי שנר ה' נשמת אדם

  .והיו שבעת הנרות רומזים אל שבע החכמות שכולם ימצאו בתורת האלוקים

והיו הנרות כולם פונים אל הנר האמצעי והוא היה פונה אל קודש הקודשים, לרמוז שהחכמה האמיתית 

  .שר לארוןתסכים עם שרשי התורה א

והייתה המנורה זהב כולה, להורות על מעלות החכמה וקיומה לעד ושלא ימצאו בה דעות זרות, בלתי 

  .מסכימות אל הדת, כי היא כולה זהב טהור

והיו בה גביעים, כפתורים ופרחים, לרמז אל הסתעפות החכמות והידיעות כולם אלו מאלו והיות זאת 

  .החכמה הכנה לזאת

... הנושאיםולה וככר זהב יעשה אותה, לפי שנחלקה לשבעה חלקים למספר חילופי והייתה מקשה כ

שנקראו "שבע חכמות", וזה עניין המנורה בעצמה שהייתה כולה מקשה אחת ונחלקה לשבעה קנים 

 ...היוצאים ממנה

 

  :האלשיך√

שים טובים. הוא האדם, שהוא כמנורה מוכן לקבל להאיר בעזרת ה' על ידי תורה ומע –ועשית מנורה" 

ועל כן היא י"ח טפחים כמידת אדם בינוני, ואמר שעם היותו חומר עכור, יעשה עצמו יקר וחשוב 
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  .כזהב ושיהיה טהור מכל סיג חלאת לכלוך ועוון אשר חטא

לקבל יסורין להתיך ולמרק כל חלאה, וזה "מקשה  –והתנאי האחד להעשות האדם מנורה טהורה הוא 

תעשה המנורה. ובכלל  –שהוא משל אל היסורין  –כאות כמקיש בקורנוס על ידי ה – "תעשה המנורה

הדבר שתהיה כולה מעשת זהב אחד ולא מחתיכות הרבה שלא יהיה כל אבר מחתיכה אחת ויחברם, 

רק בלי פירוד מתחילתם, משל לאחדות כל אבריו, שלא יטמא אחד מהם ויפרד איכותו מיתר האברים, 

  .כי אם יהיה לכולם אחדות

נה שלושה דברים הם שצריך האדם להכניע תאוות יצרו בהם, הלא המה: )א( התשמיש )ב( וה

 – הדיבור, כי כל המרבה דברים מרבה חטא )ג( אכילה ושתייה. על אחד אמר: "ירכה" הוא התשמיש

ואמר שגם הוא יהיה מרוסן ונכנס בל ירבה תאוותו; ועל  –כי על כן נקראו הבנים יוצאי ירך אביהם 

הוא הקנה שהדיבור יוצא ממנו, גם הוא יהיה זהב טהור, ומקשה, שלא ידבר  –אמר: "וקנה"  הדיבור

נעלב ואינו עולב; ועל  –ויהיה נכנע מלהשיב כרמז "מקשה"  ,רק דברים טהורים ומעטים, כזהב טהור

 כי רמז שניהם בתפוח –שהוא גביעי יינה, ו"כפתורים" הוא מאכל ומלבוש  –גביעיה" " :השלישי אמר

כולם  –הקליפה( וגם פרחיה הם יתר ההוצאות שיפריח ויתפשט בהם  –)אשר בו אוכל וגם מלבוש 

  ."ממנה יהיו", שלא יהנה מהזולת. רק יסתפק בשלו, כי העושה כן לא ירום לבבו להתגאות

 

 ' :ד-זכריה פרק ד' פסוקים א'השוה לדעותיהם 

י  יֵרנִּ י ַוְיעִּ ֵבר בִּ ְך ַהדֹּ ב ַהַמְלאָּ י ַויָּשָּ יתִּ אִּ ַמר( רָּ אֹּ ה ויאמר )וָּ אֶׁ ה רֹּ ה ַאתָּ ר ֵאַלי מָּ ֹּאמֶׁ ְשנָּתֹו. ַוי ר ֵיעֹור מִּ יש ֲאשֶׁ ְכאִּ

קֹות ַלֵנרֹות ה מּוצָּ ְבעָּ ה ְושִּ ְבעָּ יהָּ שִּ לֶׁ יהָּ עָּ תֶׁ ה ֵנרֹּ ְבעָּ ּה. ְושִּ ּה ַעל רֹּאשָּ ּה ְוגֻּלָּ ב כֻּלָּ ֵנה ְמנֹוַרת זָּהָּ ר ַעל  ְוהִּ ֲאשֶׁ

ם ֵזיתִּ  ּה ּוְשַניִּ יהָּ רֹּאשָּ לֶׁ ר   ים עָּ י ֵלאמֹּ ֵבר בִּ ְך ַהדֹּ ל ַהַמְלאָּ ַמר אֶׁ אֹּ ַאַען וָּ ּה. וָּ ד ַעל ְשמֹּאלָּ חָּ ה ְואֶׁ ין ַהגֻּלָּ ימִּ ד מִּ חָּ אֶׁ

י נִּ ה ֲאדֹּ ה ֵאלֶׁ  "מָּ
 

 
 פרשת תרומה

 שנת תש"ז

 הארון

 כב -שמות פרק כה, פסוקים י 

 .שעסק אף הוא בארון ובכפורת ,עיין גם בגיליון תרומה תש"ו

 :רים ולמדריכי נוער ולמלמדי פרשת השבוע בחוגיםלמו עצה טובה

 .השתמשו בלימוד הפרשה הזאת והבאות בחוברת: תמונות תבנית המשכן וכליו ליעקב יהודה

 

 "בביאור הלאו "לא יסורו   .ג

 

 פסוק ט"ו

נּו " מֶׁ רּו מִּ ֹּא יָּסֻּ ים ל ְהיּו ַהַבדִּ ן יִּ רֹּ אָּ ת הָּ  "ְבַטְבעֹּ

 

  :י"ג-ב' הלכות י"בהלכות כלי המקדש, פרק  ,רמב"ם

בעת שמוליכין את הארון ממקום למקום... מצוה לנוטלו על הכתף... ונזהרים שלא יישמטו הבדים מן הטבעות, שהמסיר 

 ."אחד מן הבדים מן הטבעות לוקה, שנאמר "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו

 :מצוה צ"ו ,ספר החינוך
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והוא כל עיקרנו וכבודנו, ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר בכל  משורשי המצוה, לפי שהארון משנן התורה,

יכולתנו, על כן נצטוונו לבל נסיר בדי הארון ממנו, פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות, ואולי מתוך 

זה כבודו; אבל ואין  –הטרדה והחפזון לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל הצריך. ושמא חס ושלום יפול מידם 

  .בהיותם בו מוכנים לעולם, ולא יסורו ממנו, ולא יארע תקלה בהם

ועוד טעם אחר: כל כלי המקדש, צורתם מחויבת לרמז עניינים עליונים, כדי שיהא אדם נפעל לטובה מתוך מחשבתו 

 .בהם, ורצה האל לטובתנו, שלא תיפסד אותה צורה אפילו לפי שעה

 

 :כלי יקר

ולא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' " (ישעיה נ"ט כ"א) ', כי ברית כרותה אמר הולא יסורו הבדים

 ."לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" ('יהושע א' ח) מעתה ועד עולם" וכמו שאמר

 

  :רש"ר הירש√

יכה לכך. בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד לשאת את הארון ומה שבתוכו אל מחוץ לתחומו, כשהשעה צר

מצוות "לא יסורו הבדים" מבשרת לדורות את האמת, שזאת התורה ותפקידה אינם מותנים דוקא באדמת הארץ שבית 

המקדש עומד עליה. הלאו של "לא יסורו" כסמל לאי תלות התורה האלוקית בתנאים מקומיים מתבלט עוד יותר על ידי 

אמנם  :רה, שלא נאמר בבדיהם "לא יסורו". מובע בזה הרעיוןביחוד אל השולחן והמנו ,הניגוד אל כלי הקודש האחרים

קשורים לאדמת ישראל  –חייו הגשמיים בכל היקפם וחייו הרוחניים בעצם שגשוגם  –שולחן ישראל ומנורת ישראל 

 .)=אינם אפשריים אלא בישיבת העם על אדמת ארץ הקודש(, אבל לא כן תורת ישראל

נשמטין, היינו שאפשר להסירם בכוח, אבל אינם נשמטים מאליהם. הלאו של "לא איתא ביומא ע"ב א': מתפרקין ואין 

יסורו" יוצא מתוך ההנחה של אפשרות הסרתם. אסור לנו להשמיט את הבדים, אבל יכולים המה להישמט. אפשר 

 !לפרקם בכוח, אולם גם אז יהיה הארון קיים ועומד בשלמותו ומחכה לנושאיו החדשים
 

 

 פרשת תצוה
 ש"גשנת ת

 המזבח

 פרק ל, י -שמות פרק כט, לח 

  
 

 

 'י-פרק ל' פסוקים א'

  :מורה נבוכים ג' מ"ה ,רמב"ם

וכאשר היו שוחטין במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו בשר ורוחצין בו הקרב והכרעים אין ספק ...

ריח מקומות הבשר. מפני זה ציוה בו להקטיר הקטורת ב' פעמים ביום שאילו היו מניחין אותו על זה העניין היה ריחו כ

להיטיב ריחו וריח העובד בו... וזה גם כן ממה שמעמיד יראת המקדש. אבל אם לא היה לו ריח טוב, כל שכן אם היה לו 

הרע  שכנגדה, היה מביא בלב האדם הפך ההגדלה, כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ותטה אליו ותתרחק מן הריח

 .ותברח ממנו

 

 בטעם מזבח הקטורת   .ד
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  :אברבנאל√

יהיו בהיכל ג' כלים: השולחן המנורה ומזבח הקטורת לרמז ששומר התורה והמצוות )הארון( ג' מיני שכר יושפעו ...

 :עליו מאת בעל החסד והרחמים

  ...השכר הגופני העשר והכבוד ולזה היה רומז השולחן האחד

  ...זת לזההוא החכמה והמדע... והמנורה היתה רומ' הבוהשכר 

הנמשך משמירת התורה הוא ההשארות הנפש הבא לאדם אחר המות לאור באור החיים... ולרמז זה היה ' הגוהשכר 

מזבח הקטורת בהיכל שהיה עניינו העלות העשן למעלה רמז לנפש הצדיק העולה למעלה... והיות השכר הזה יותר יקר 

דש הקדשים מוליך שם הקטרת ומניח לפני הארון והכרובים ועליון היה הכהן הגדול ביום הצום הנבחר בהכנסו לקו

 ."כאומר: "שובי נפשי למנוחיכי

 

 
 פרשת תצוה

 שנת תשי"א

 בגדי כהונה
 שמות פרק כח

 

 טעם בגדי הכהנים   .א

 

 :רמב"ן

ישעיה ) ד"ה לכבוד ולתפארת: שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר

כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכתונת ועשה לו כתנת  ,('ס"א י

והלבישו  ,שפירושו מרוקמת כדמות פסים, והיא כתונת תשבץ כמו שפירשתי )לעיל כ"ה ז'( ,('בראשית ל"ז ג) פסים

 תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים כתנת פסים כי כן כבן מלכי קדם. וכן הדרך במעיל וכתונת, וכתוב ועליה

הבתולות מעילים  ופירושו כי עליה כתונת פסים נראית ונגלית, כי המנהג ללבוש בנות המלך ,(שמואל ב' י"ג י"ח)

  .אמר וכתנת הפסים אשר עליה קרעה שתתעלפנה בהן, ונמצא שכתונת הפסים עליה מלבוש עליון, ולכן

 יום למלכים ולשרים הגדולים, ולכן אמר הכתוב בנפול המלכות הסר המצנפת והרם העטרהוהמצנפת ידועה גם ה

וכך יקראם הכתוב פארי המגבעות )להלן ל"ט כ"ח(,  ,('ישעיה ס"ב ג) וכן כתוב וצניף מלוכה ,(יחזקאל כ"א ל"א)

וד והחשן לבוש מלכות, שהם פאר ושבח למכתירים בהם. והאפ ,(יחזקאל מ"ד י"ח) וכתיב פארי פשתים יהיו על ראשם

יציץ  (תהלים קל"ב י"ח) והציץ נזר המלכים הוא, וכתיב .(דניאל ה' ט"ז) כענין שכתוב והמניכא די דהבא על צוארך

דניאל ה' ) נזרו. והם זהב וארגמן ותכלת, וכתיב )שם מ"ה י"ד( כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, וכתיב

דהבא על צוארך. והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גוים,  ארגוונא תלבש והמניכא די (ט"ז

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן,  (אסתר ח' ט"ו) וכתיב

  .והתכריך הוא המעיל שיעטף בו

השוכן בתוכם ולתפארת ’ שרת בהם לכבוד הועל דרך האמת, לכבוד ולתפארת, יאמר שיעשו בגדי קודש לאהרן ל

בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך  ('ישעיה ס"ד י) כי תפארת עזמו אתה. וכתיב (תהלים פ"ט י"ח) עוזם, כדכתיב

עוז ותפארת במקדשו, וכן לפאר  ('תהלים צ"ו ו) אבותינו, וקודשנו הוא הכבוד ותפארתנו תפארת ישראל, ועוד נאמר

שיהיה מקום המקדש מפואר בתפארת, ומקום רגליו, שהוא מקום בית  ,(ישעיה ס' י"ג) לי אכבדמקום מקדשי ומקום רג

וכן אמר למטה גם  ,וכן ובישראל יתפאר )שם מ"ד כ"ג(, שיהיה מראה ומיחד בהם תפארתו’. בכבוד ה המקדש, מכובד

ישעיה ) זבחי ובית תפארתי אפארבקרבנות יעלו על רצון מ בבגדי הבנים כולם לכבוד ולתפארת )להלן פסוק מ'(, ואמר

ויתכן שיהיו צריכין כוונה, ולכן  ,והנה המזבח רצונו, והכבוד בית תפארתו. והיו הבגדים צריכין עשייה לשמן .('ס' ז
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רוח חכמה, שיבינו מה שיעשו. וכבר אמרו )יומא ס"ט א'( דמות דיוקנו  אמר ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו

 .בבית מלחמתי מנצח לפני

 

  :המלבי"ם√

היו כפי הגלוי בגדים חיצוניים, שיספר עניינם, איך עשו אותם  ד"ה ועשית בגדי קדש: הנה הבגדים שציוה לעשות

בדעות ובמידות  אבל באמת היו מורים על בגדים פנימיים שיעשו כהני ה' להלביש בם את נפשותיהם ,האומנים במלאכה

האומנים, וציוה ה' אל משה שהוא יעשה בגדי קודש  ומלבושים אלה לא עשו ובתכונות טובות שהם מלבושי הנפש,

ועשית בגדי  "נפשותיהם ומידותיהם באופן שילבישו הוד והדר את נפשם הפנימית. ופירוש אלה, היינו ללמדם תיקון

לים ל' שנאמר תה כי התבאר אצלנו בכל מקום שנפש האדם נקראת בשם "כבוד" בכתבי הקודש )כמו "– קדש לכבוד

  .שהיא הנפש תעשה בגדי קודש שבם יתלבש הכבוד –י"ג "למען יזמרך כבוד"( 

בגדים הפנימיים, זה תעשה ע"י האומנים הבקיאים במלאכה,  ד"ה ואתה תדבר: אולם הבגדים החיצונים, שהם ירמזו על

גבוהה מאד,  הוא מדרגה צריך שיהיו חכמי לב, שכבר ביארתי בפירוש ספר משלי, כי "חכם לב" אולם גם אומנים אלה

עדיין מלחמה פנימית עם היצר, אבל "חכם לב" הוא  חוקי החכמה ובכל זאת יש לו הוא המתנהג על פי "החכם "כי

 וממלאה את כל בתי נפשו. ועל זה אמר: "אשר מלאתיו רוח חכמה" הוא פירוש שהחכמה שבה להיות קנין בנפשו

וליצר ולמחשבות מתנגדות אל  לא נמצא בלבו מקום ריק לתאוהלחכמי לב, מי שרוח חכמה ממלאה את כל לבו, ו

 .כי הם יבינו על מה ירמזו הבגדים האלה ,החכמה. וחכמי לב אלה יעשו את בגדי אהרן לקדשו
In my view, R. Albo would not object to the approaches adopted by the various 
commentators in the various Gilyanot cited above. R. Albo was railing against those who 
wished to change the meaning of the Mitzva directives in the Tora. The artifacts of the 
Mishkan when interpreted symbolically have no bearing upon the day-to-day practices of 
Jewish life.  

Gimel.  
In Google Translate, “Vergegenwartigung” means “Visualization”, as opposed to “Zeugnis” 
which is translated as the more prosaic “testimony.” It seems to me that Buber 
Rosenzweig’s point is that the Tablets constituted not only a record of the content of the 
Ten Commandments, but also an artifact that directly resulted from the Revelation at 
Sinai—although the first set of Tablets were smashed, the replacements contained the same 
message Written by God on Sinai that was inscribed in the original ones.  

 
 

 

 

 


