
Answer pages 1 
 

VaYakhel 5718 “Melechet HaMishkan” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=525  

Continuation of Alon HaDeracha:  

לה הפקודים בבגדי כהונה יזכיר כן בכל דבר ודבר והנה לא הזכיר במשכן וכל כליו כאשר צוה ה' את משה, אבל בא

)להלן לט א ה ז כא כו כט לא(. והטעם, כי כלל מלאכת המשכן בפסוק שאמר בסוף )להלן לח כב( ובצלאל בן אורי בן 

חור עשה את כל אשר צוה ה' את משה. ואולי היה זה מפני שנוי הסדר, כמו שהזכירו רבותינו )ברכות נה.(. ועל הכלל 

דרך חבה ודרך מעלה, לומר כי חפץ השם במלאכה ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות להרבות שכר לעוסקים  כל זה

בה, כענין מה שאמרו במדרש יפה שיחת עבדי אבות לפני הקב"ה מתורתם של בנים, שהרי פרשתו של אליעזר שנים 

   .ושלשה דפין היא

רובות האלה, ויושם לב ביחוד לסוף דבריו "והטעם כי כלל המורה ייטיב לעיין בדברי הרמב"ן העומד על החזרות המ

מלאכת המשכן..." השנויים שבין המקומות המקבילים אינם גדולים אך יש לעמוד עליהם. לבדיקת הסיבה להבדלים 

 .יושם לב לכך שהצד הטכני מובלט יותר בדברי משה אל ישראל מאשר בדברי ה' אל משה' .אמוקדשת שאלה 

יש להתעכב על שינויים. לא פעם עמדנו בגליונותינו על תופעה זו: יש ורש"י מפרש אותה מילה או  רש"יגם בפרוש 

 .3בראשית תשי"ח ב' אותו צירוף מלים בשני מקומות בפרושים שונים. עיין 

א' ומפרש רק במקומו השני. וכן הוא במקומנו  –כפי דרכו בעיקר  –לם יש ואין הוא מפרש בטוי במקומו הראשון ואו 

4. 

 :למעוניינים בדרכו זו של רש"י עיינו)

 2נח תש"ד ב' בגליון 

 מקץ תש"ט ד"ה תסחרווכן בגליון 

 2דברים תש"ה ה' וכן בגליון 

 .5מסעי תש"ד ב' -מטותכן בגליון 

שיות האמנים המופלאים האלה אשר מדובר עליהם בפרשתנו, וביחוד חשובים בענין זה יש לעמוד בלימוד הגליון על אי

 .דברי הרמב"ן המבליט את הפלא של אמנות גבוהה בלי מסורת אמנותית ובלי אסכולה

 .ואולם החשובה בשאלות הגליון היא השאלה האחרונה והיא שצריכה לתפוש את עיקר השעור

שתפקיד המשכן היה להקים בידי בני אדם דוגמת עולמו של הקדוש ברוך הוא שבראו  ,פ. רוזנצוויגבפרוטרוט הסביר 

 :משכן עלי אדמות לשכינה; לכן גם ההקבלה בין הפסוקים –בששת ימי המעשה 

 '    ב' פסוק א  שית פרקברא

ם" אָּׁ ל ְצבָּׁ ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ַמִים ְוהָּׁ  "ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ

    שמות פרק ל"ט פסוק ל"ב

ד" ל ֲעֹבַדת ִמְשַכן ֹאֶהל מֹועֵּ ֶכל כָּׁ  "ַותֵּ
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 'בראשית פרק ב' פסוק ב

ה-ַוְיַכל א  " שָּׁ  "ֹלִהים ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר עָּׁ

      שמות פרק מ' פסוק ל"ג

ה" אכָּׁ  "ַוְיַכל ֹמֶשה ֶאת ַהְמלָּׁ

   בראשית פרק א' פסוק ל"א

ה ְוִהנֵּה טֹוב ְמֹאד-ַוַּיְרא א  " שָּׁ ל ֲאֶשר עָּׁ  "ֹלִהים ֶאת כָּׁ

 שמות פרק ל"ט פסוק מ"ג

ּה ַכֲאֶשר ִצּוָּׁה" שּו ֹאתָּׁ ה ְוִהנֵּה עָּׁ אכָּׁ ל ַהְמלָּׁ ם ֹמֶשה ַוַּיְרא ֹמֶשה ֶאת כָּׁ ֶרְך ֹאתָּׁ שּו ַוְיבָּׁ ן עָּׁ  "ה' כֵּ

קבלה לפועל המיוחס לאלוקים במעשה בראשית החוזר שם שבע פעמים )זה המספר המקביל לשבעת ולכן בא בה

 .הימים(

ולכן בא בהקבלה לפועל המיוחס לאלוקים במעשה בראשית החוזר שם שבע פעמים )זה המספר המקביל לשבעת 

פרשת תרומה, "ויעש"  עשה" )"ועשתיה" בציוויים של"הימים(, לפועל "עשה", גם כאן פעמים אין ספור הפועל 

ישראל העושה משכן לבורא אשר  –במעשה של פרשת ויקהל( כדי להקביל: עשייתה אנושית כנגד עשייה אלוקית 

 .עשה את העולם לכבודו

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ' :בראשית רבה ס (*)

 .יחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בניםאמר ר' אחא יפה ש

שנים ושלשה דפים הוא אומרה ושונה. והשרץ מגופי ואין דמו מטמא כבשר אל מריבוי המקרא  –פרשתו של אליעזר 

 .(כ"ט י"אשל "וזה לכם הטמא בשרץ" )ויקרא  יתירה מה"א)כלומר: לומדים שדמו מטמא 

 שמות פרק לה

נ    אֶמר ֹמֶש֙ה ֶאל־בְּ ֹֹּ֤ ה:)ל( ַוי הּוָדָֽ ה יְּ ָ֥ ַמט  ּור לְּ י ֶבן־חָ֖ ל ֶבן־אּוִרָ֥ ֛ א  ַצלְּ ם בְּ ֵׁ֑ ש  ֹקָוָ֖ק בְּ א יְּ ֛אּו ָקָרָ֥ ל רְּ ָרא ֵ֔  י ִישְּ

ּוַח ֱאֹל ֹו ר  א ֹאתָ֖ ָ֥ ַמל  ה:ק)לא( ַויְּ ָלאָכָֽ ָכל־מְּ ַעת ּובְּ ַדָ֖ בּוָנָ֥ה ּובְּ ה ִבתְּ ָמ֛ ָחכְּ  ים בְּ

ב ּוַבֶכָ֖  ת ַבָזָהָ֥ ת ַלֲעשֹ֛ ֲחָשֹבֵׁ֑ ב ַמָֽ ֹשָ֖ ַלחְּ ֶשת:)לב( וְּ ֹחָֽ  ֶסף ּוַבנְּ

ֶבת: ֶלָ֥אֶכת ַמֲחָשָֽ ָכל־מְּ ֹות בְּ ץ ַלֲעשָ֖ ֵׁ֑ ֶשת ע  את ּוַבֲחֹר  ָֹ֖ ַמל ֶבן לְּ ֶשת ֶא֛  )לג( ּוַבֲחֹרָ֥

ן: ה־ָדָֽ ַמט  ְך לְּ ב ֶבן־ֲאִחיָסָמָ֖ ֳהִליָאָ֥ ָאָֽ ֹו ֕הּוא וְּ ִלבֵׁ֑ ן בְּ ת ָנַת  הֹוֹרָ֖  )לד( ּולְּ

Alef.  

1.  In Parashat Ki Tisa, HaShem was outlining to Moshe who the active participants would be in 

the creation of the Mishkan, i.e., Betzalel, Ohaliav and the Chachmei Lev.  

 In VaYakhel, more detail is given regarding the actual process of fabrication, so B. and O. are 

designated as instructors for the Chachmei Lev to direct them in what to do.  

2.  If B. and O. were the only ones to construct the Mishkan, there would be no need for them to 

also be skilled in instruction. As soon as the text mentions “U’Lehorot BeLibo,” it becomes 

clear that B. will not only be making the Mishkan, but instructing others, i.e., the Chachmei 
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Lev in doing so. Since in VaYakhel, Moshe is speaking to the people, they are informed of the 

leaders of the project, but not the ones whom they will be directing.  

3.  Since in Ki Tisa, there was no indication that B. and O. would be instructing others, the actual 

disciplines in which they were to engage were not mentioned.  

 However, in VaYakhel, when the people are told that B. and O. will be instructing others, the 

disciplines which they will be teaching are mentioned.  

4.  In Ki Tisa, O. is mentioned very peripherally, i.e., “Natati Ito” (I have placed with him).  

 In VaYakhel, O. is mentioned as an equal, i.e., “Huh VeOhaliav” (he and O.) Therefore, it is 

more appropriate to discuss the synergy created by combining a very important individual 

together with one of much less significance specifically in the second instance.  

Beit.  

1.  The term “Re’eh” when connected with “Natati” or “Limadeti” would seem to be a Command 

to reflect upon what has transpired, as opposed to simply observe it visually. (In general, 

“Re’iya” and “Shmi’ya” in TaNaCh connote intellectual reflection rather than simply the use of 

one’s senses.) 

2.  Berachot 55a interprets “Re’eh” as a requirement for the community to approve of an 

appointment, even if, in this case, it is Divine.  

 RaMBaN on Shemot 31:2 understands “Re’eh” as a requirement for the community to 

consider the miraculous nature of having an individual who was brought up in essentially a 

stone-mason culture, who is talented in this wide array of fine arts and artisanship.  

Gimel.  

1.   

 רבי אליהו מזרחי שמות פרשת כי תשא פרק לא פסוק ב

)ב( קראתי בשם לעשות מלאכתי, את בצלאל. הוסיף מלת "את" על "בצלאל", גם הוסיף "לעשות מלאכתי", 

 ו שקרא בשמו של בצלאל, דומיא ד"ויקרא בשם ה'" )לד, ה( בקריאה קולית.מפני שבזולת זה יהיה המובן ממנ

2.  

 גור אריה שמות פרשת כי תשא פרק לא פסוק ב

)ב( קראתי בשם לעשות מלאכתי את בצלאל. כלומר, שאין פירוש הכתוב שקרא בשם בצלאל, כמו "ויקרא 

וי למכתב 'ראה קראתי את בצלאל', אלא בשם ה'" )להלן לד, ה( שקרא את שמו, דלמה צריך לקריאה זאת, וה

 פירושו "ראה קראתי בשם" 'לעשות מלאכתי', רוצה לומר בשם וביחוד קראתי לעשות מלאכתי את בצלאל:

 

 שנת תשכ"ו פרשת כי תשא        

 הלוחות השניים

 שמות פרק לד

  .ו
הקריאה " 

 "בשם
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            שמות ל"ג י"ט

ם" אִתי ְבשֵּ רָּׁ ֶניָך ְוקָּׁ ל טּוִבי ַעל פָּׁ ֶניָך ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר כָּׁ  "...ה' ְלפָּׁ

 '            שמות ל"ד ה

ם ה ּיֵֶּרדוַ " א ְבשֵּ ם ַוִּיְקרָּׁ ב ִעמֹו שָּׁ נָּׁן ַוִּיְתַיצֵּ  "'ה' ֶבעָּׁ

  :תרגום אונקלוס

  ,וקראתי...: ואקרי בשמא דה' קדמך

 ':י"ב חבראשית ל ,תרגום אונקלוס

 .'וצלי בשמא דה 

 

  :רש"י

 'ד"ה ויקרא: מתרגמינן וקרא בשמא דה

 

 :ל"ג י"ט ,ראב"ע

ויקרא בשם ה'" ובני אדם נקראים לעבוד ה' על כן מילת '" (בראשית י"ב ח )ד"ה וקראתי: באברהם כתוב

"בשם" דבקה עם השם הנכבד ואין ככה "ויקרא בשם ה'" )שמות ל"ד ו'(, כי השם הוא הקורא וככה )ל"ג( 

 ."וקראתי בשם ה' לפניך"

חא ודבק עם מילת בשם" בטעם טפ"ד"ה ויקרא: הנה השם הוא הקורא )פירוש על ראב"ע: כי מילת 

השם קרא בשם להורות איך יקרא  "ויקרא"( והנה למדנו איך יקרא משה )פירוש על ראב"ע: רצונו לומר:

 .(משה

 :רכסים לבקעה

ויקרא בשם" מחוברים, וכל האחרים מחובר מילת "ד"ה וקראתי בשם: מחוברים במירכא טפחא וכן למטה 

ם" לשם הקודש, לפי שהם לשון תפילה, ותרגום "וצלי". ואלה תרגומם "וקרא בשמא דה'". ואין "בש

לעמוד על דעת אונקלוס בזה. וגם רש"י ז"ל כתב סתם "כתרגומו". ולא נתברר, מה זה שהוא יתברך קרא 

 .בשם ה'. ועוד שהוא לא כטעמי המקרא

 :שד"ל

וקראתי בשם ה': אודיעך תיאורי, מידת רחמים ומידת הדין לפיכך לא אחון כל חוטא אלא קצתם ד"ה 

שאין כן בעלי הטעמים. קריאה בשם  סמוך, וכן למטה ל"ד ה', אף על פי וקצתם אענוש. "בשם" נראה לי

ם ה' כאן אין עניינה נבדל מכל שאר קריאה בשם. וראב"ע חשב, כי באברהם הכוונה, שקרא בני אד

לעבודת ה', וזה אינו, שאם כן היה לו לומר "לשם", לא "בשם": אך האמת, כי כל "קריאה בשם" אין 

ל"א  שמותולפעמים להודיע ולפרסם, שאנו בוחרים בפלוני כמו  ...עניינה אלא הרמת קול... וזה לתת כבוד

 '.ישעיהו מ"ג א' ,ב

 .ד"ה ויקרא בשם ה': והנה גם למעלה וגם כאן נראה לי, כי "בשם" ראוי להיות בטעם משרת
 ?מהו הקושי בשני הפסוקים האלה .1 

 ?ואיך אצל אברהם איך מפרש ראב"ע את "קריאה בשם" כאן, .2 

 ?במה מסתמך ראב"ע על תרגום אונקלוס .3 

 ?מה מעיר רכסים לבקעה לענין ההסתמכות על תרגום אונקלוס )רש"י( .4 

 ?כיצד מתייחס שד"ל כאן לטעמי המקרא, ומהו שהמריצו לפרש כן .5 

 

It would seem that in Parashat Ki Tisa, RaShI interprets “Kriya BeShem” as simply invoking the 

name rather than designating the holder of the name with a specific task.  

3.   

 בראשית פרק ד

ל  ז הּוחֵַּּ֔ ָ֣ א ֶאת־ְש֖מֹו ֱא֑נֹוש א  ָ֥ ְקר  ן וַּיִּ ד־ב ֵּ֔ ם־הּו֙א יֻלַּ ת גַּ ֵׁ֤ ָֽק)כו( ּוְלש  ם ְיֹקו  ָ֥ א ְבש  ֹ֖ ְקר  :לִּ

As opposed to a simple declaration of faith, traditional commentators interpret the final 

phrase as either indicating that people adopted a pantheistic religious outlook by calling 
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everything manifestations of “God”, or some of the righteous proclaimed the proper religious 

orientation in the face of others who did not. The fact that there was opposition to the 

proclaiming of God’s Name, or that it was done improperly suggests that this instance is 

more political than theological.  

Daled.  

1.  “BeTzel” (in the Shadow)  “Keil” (of God) 

(Berachot 55a 

R. Shmuel b. Nachmani said in the name of R. Yochanan: Betzalel was so called 

on account of his wisdom. At the time when the Holy One, Blessed Be He, Said to 

Moshe: Go and tell Betzalel to make Me a Tabernacle, an Ark and vessels, 

Moshe went and reversed the order, saying: Make an Ark and vessels and a 

Tabernacle. Betzalel said to him: Moshe, our Teacher, as a rule a man first builds 

a house and then brings vessels into it; but you say, Make me an Ark and vessels 

and a Tabernacle. Where shall I put the vessels that I am to make? Can it be that 

the Holy One, Blessed Be He, said to you:Make a Tabernacle, an Ark and vessels? 

Moshe replied: Perhaps you were in the Shadow of God  and knew!) 

“Ohali” (my tent) “Av” (father) 

(Shemot 25:8 

And let them make Me a Sanctuary, that I may Dwell among them.) 

2. Betzalael: 

1. God will Fill him with God’s Spirit: wisdom, understanding, knowledge. 

2. Knowledge of how to carry out all creative physical activity. 

3. How to think thoughts.  

4. To create artifacts of gold, silver, and copper. 

5. To engrave stones and make them settings.  

6. To form wooden objects. 

7. To teach. 

8.  To weave blue, and purple, and crimson, and fine linen. 

 

 Ohaliav: 

1. To teach. 

2. God will fill him with wisdom of heart.  

3. To engrave (stones) 

4.  To think.  

5.  To weave blue, and purple, and crimson, and fine linen. 

Heh. 

The three elements that are mentioned respectively re the construction of the Mishkan, the 

Mikdash, and the universe can be divided as follows:  

 Chachma—the artisanal ability and awareness of the methodology required to fabricate  

something using particular material(s). 

Tevuna—comprehending the symbolism and ideas contained in the object being 

constructed.  

Da’at—the cumulative wisdom that stems from understanding how and why it is 

necessary to make something.  
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If each of these levels is considered deeper and more sophisticated than what comes before, 

then there was symbolism and depth of understanding on different levels for all those who 

interacted with the Mishkan. In this sense, the Mishkan was similar to Mt. Sinai, where 

depending upon the spiritual level of the particular person involved, different areas of the 

mountain were assigned to him. (Gilayon Pekudei 5714 section Alef.) 

If these three elements were utilized in creating the physical world, by combining them when 

building the Mishkan, one could say that the Mishkan was a microcosm of the world. (Gilayon 

BeMidbar 5715 Section Alef.)  

 

 פרשת ויקהל תשי"ד 

 הקמת המשכן
 מ -שמות פרקים לט 

 טעמו ומובנו הסמלי של המשכן   .א

 

 פסוק י"ז

ן" ד ַלֹחֶדש הּוַקם ַהִמְשכָּׁ ִנית ְבֶאחָּׁ נָּׁה ַהשֵּ ִראשֹון ַבשָּׁ  "ַוְיִהי ַבֹחֶדש הָּׁ

 פסוק י"ח

ן"  "ַוּיֶָּׁקם ֹמֶשה ֶאת ַהִמְשכָּׁ

 פסוק ל"ג

ד  ..." נָּׁן ֶאת ֹאֶהל מֹועֵּ ה ַוְיַכס ֶהעָּׁ אכָּׁ  "ַוְיַכל ֹמֶשה ֶאת ַהְמלָּׁ

 (תרגום מגרמנית) רש"ר הירש

ויכל משה... ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן". והיה לאות כי כל המלאכה כולה היתה לרצון, כי "...

  ."כאשר צוה ה' את משה", ושהושגה התכלית "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"כולה היתה 

לאחר שמצאה התורה משכן לה  – סיני בפרק כ"ד ט"ז: "וישכן כבוד ה' על הר סיני..." כן היה עתהוכשם שנאמר בהר 

ה' בם סיני  :משכן זה למקום גילוי כבודו בארץ, וכן התקיים בם מה שנאמר במזמור ס"ח –בין בני אדם עלי אדמות 

  .בקדש

כן  –ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן"  וכשם שנאמר שם )בפרק כ"ד ט"ז( בהר סיני: "ויכסהו הענן ששת ימים

ונאמר רק אחר כך  –בתחילה: "ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד, כי שכן עליו הענן"  –נאמר גם כאן )פסוק ל"ה( 

 ."ויקרא אל משה וידבר ה' אליו" :'ויקרא א' א

  :ום מגרמנית()תרג 154התורה, עמוד  ,בנו יעקב

בנהלו אותם ממצרים אל הר סיני. ונאמר שם )פרק י"ט( "ועתה אם שמע  אליוהקב"ה הביא את עם ישראל 

תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 

תי" אלו הם עשרת הדברות והמשפטים אלה עשרת הדברות. "ושמרתם את ברי "– בקוליוגוי קדש". "תשמעו 

  .כ"ג(, הקמת "גוי קדוש" היא ע"י בנין המקדש ומינוי הכהנים-)פרק כ"א

לתכלית זו על משה לעלות ההרה )כ"ד ט"ו(: "ויעל משה אל ההר ויכס הענין את ההר, וישכן כבוד ה' על הר 

  ."...סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן

כאן עמד המזבח, גם העם. לאחר  ."תחת ההריוצא מכאן שיש בהר סיני הבדלי דרגות: )כ"ד ד'( "ויבן מזבח 

מכן )ה' ט'( "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" לדרגה גבוהה יותר. משם ומעלה מלווהו 

עלה  - אל שיא ההר –ולמעלה  ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים"."רק יהושע: )י"ג( 

 ."משה לבדו: )י"ח( "ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר

 .ל"ה-בפרשתנו מ', ל"דלתיאור זה השווה את אהל מועד למחרת הקמתו 

 

 .פרק כ"דגם הירש גם יעקב משווים את מקומנו לסוף 

 ?הסבר, מה מלמדת אותנו השוואה זו על טעמו ומובנו הסמלי של המשכן בכללו

 

 תשט"ו א  פרשת במדבר 
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 סידור המחנה לארבעה דגלים
 ב -במדבר פרקים א 

 למבנה ספר במדבר   .א

 

 :בהקדמתו לספר במדבר ,הרמב"ן

בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אהל מועד... עתה אחר שביאר תורת הקרבנות 

והזר הקרב יומת" " (במדבר א', נא )יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם, ציוה

והגבלת את העם סביב לאמור: השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנגע בהר " (שמות י"ט, י"ב )ר אמר שםכאש

 (שמות י"ט, כ"א )ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו" כאשר הזהיר שם" ('במדבר ד', כ )מות יומת". וציוה כאן

ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח " ('במדבר י"ז, ה )פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב", וציוה כאן"

ה' יתקדשו פן יפרוץ  וגם הכהנים הנגשים אל" (שמות י"ט, כ"ב )ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל" כאשר אמר שם

  "...'בהם ה'... והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה

והכהנים הניגשים אל ה' איך יתנהגו  ,הנה ציוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו, ואיך יחנו מסביב ויעמוד העם מרחוק

דומה פלטרין של מלך  מעלה למשכן וכבוד לו, כמו שאמרו: "אינו –והכל  ,בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו

  ."שיש לו שומרין, לפלטרין של מלך שאין לו שומרין

שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובניסים הנעשים להם לספר כל מעשה ה' אשר עשה  ,והספר הזה כולו במצוות שעה

  .עמהם להפליא, וסיפר, כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה איך תחלק הארץ להם

וות נוהגות לדורות זולתי קצת מצוות, ובענייני הקרבנות, שהתחיל בהם בספר הכהנים ולא נשלם ואין בספר הזה מצ

  .ביאורן שם והשלימן בספר הזה

 

 :155עמוד   Der Pentateuchבספרו ,בנו יעקבהשווה לתחילת דברי הרמב"ן את דברי החוקר       

מאהל מועד ידבר ה' מעתה  .ישראללמקדש אשר עשו  ידיומן הסיני למשכן, ממקדש ה' כוננו העביר ה' שכינתו 

המשכן הוא סיני מהלך בתוכם, הוא שמים ושמי השמים  .אל משה וע"י ענן יראה לישראל אם יסעו או יחנו

 .)קודש וקודש הקודשים( שהועתקו והורדו עלי אדמות

 

 :בהקדמתו לספר במדבר ,אברבנאל

מתורת האלוהים והוא ספר בראשית בא ליחס ייחוס בני ישראל ומשפחתם מהתחלת בריאת עולם  הספר הראשוןהנה 

משיבושי  –משעבוד מצרים, והנפשיית  –בא לספר גלותם וגאולתם: הגופניית  והספר השני ;עד שנכבשו בגלות מצרים

במעמד הר סיני, ואיך נצטוו על מלאכת המשכן להשרות ביניהם השכינה  אמונתם שהיו לישראל ונגמלו מהם

 –בא ללמדם הקדושה והטהרה והעבודה שיתנהגו במקדש ה' להתמיד השכינה ביניהם, וזה  והספר השלישי .האלוהית

הספר אם בכוהנים משרתי ה' ואם בעמו בכלל באזהרת כל הדברים המתועבים והרעים. ואחר שהשלים כל זה, בא 

לספר סדר הנהגת העם, איך היה במדבר במסעיהם וחנייתם ואת כל התלאה אשר מצאתם בדרך; והסיבה אשר  הרביעי

בעבורה נתעכבו במדבר ארבעים שנה עד תום כל הדור היוצאים ממצרים; ואשר אירע לקרח ועדתו אשר הצו על משה 

מצוות מיוחדות לדורות כמצוות ציצית  – לסיבות שיתבארו במקומם –ואהרן; ואגב גררא באו בתוך הדברים האלה 

ופרה אדומה וסדר נחלות וברכת כהנים וסוטה ונזיר ומנחת העולם ונסכיה והתמידין ומוספי המועדות ונדרים וערי 

  .והכול בחכמה ובהנהגה אלוקית-המקלט ומתנות כהונה ולוויה וסדר מסעם 

וכל מעשה תוקפם  ,ה רבנו את העם בהיותם במדברוהספר הזה יש בו עשרה סדרים, להגיד איך הייתה הנהגת מש

וגבורתם וסדר מסעם ומחניהם ומלחמותיהם, ומה שקרה להם עם מואב ומדין, בלק ובלעם ומלחמת סיחון ועוג מלכי 

האמורי ונתינת ארצם לראובן וגד וחצי שבט המנשה ושאר העניינים עד בואם אל המנוחה ואל הנחלה. האמנם עשרה 

ת"( האלה יתחלקו לב' חלקים: והיה החלק הראשון בחמשת הסדרים הראשונים והם פרשיות: הסדרים )="הסדרו

 .במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח. והחלק השני בחמשת הסדרים הנשארים: חקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי

 

 ?מהו ההבדל העיקרי בין חומש ויקרא לבין חומש במדבר לפי דעת הרמב"ן .1

 ?לאילו שני חלקים הוא מתחלק לדעת הרמב"ן, ומה הקשר בין שני חלקיו -ר במדבר מהו מבנה ספ .2 
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מהו הרעיון המשותף בין דברי הרמב"ן הראשונים לבין דברי בנו יעקב, ומהי חשיבות הרעיון הזה להבנת  .3

 ?פרשתנו ומקומה כפותחת ספר דברים

 ?ר מן הרמב"ןהסבר, במה שונה אברבנאל בהבנתו את מבנה ספר במדב .4 

 

 ?מה ההבדל העקרוני בין הרמב"ן לבין אברבנאל בתפישתו את מובנה של פרשתנו ואת חשיבותה .5

 


