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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (כא 'לחשמות ) "משכן העדותאלה פקודי המשכן "

ניסים  םשאנו רואיהיא בחינה אחת , 'ת הדוי בחינות בעבתש נןיש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצלפי 
, כרצונו הועושה בבריאה המושל בכל ה "קבניכר שהניסים אלו מ, םידברים הטבעיאת הונפלאותיו שמשנה 

מן בורא הכל וגדולתו מצד שהוא את  םכשאנו משיגי השנייה היאבחינה ה. רואיו לעובדו ביראהכל ב םומחויבי
ממעשיו הבורא אלא  גדולתם במכיריאנו שכאשר אין , ההבדל בין שתי בחינות אלו הוא. בדוולע הוא יראוה

מכיר הוא כי אין , הם גדולים בעיניואלו ניסים כי , במצרים וביםה "הקבשעשה הרבים כמו הניסים , בלבד ונפלאותיו
אין הנס  ,אם כן, הוא הבורא הכלשיעה אמיתית יד יםויודע יםמכירר שאאבל כ, בלבד על ידיהם הבורא אלא גדולתב

כיון שהוא ברא , לעשות בנבראים שברא כרצונוומסוגל כל יכול הוא כי אין זה חידוש שהבורא , נוגדול כל כך בעיני
והנה בצאת ישראל . שהבורא ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות מחמת אהבת ישראל, רק מזה יקר הנס בעיניו, אותם

ך זדכהישראל עם אך במתן תורה בסיני , והכירו גדולת הבורא רק על ידי ניסים ונפלאות, ממצרים היו בקטנות השכל
וידעו למפרע שגם הניסים והנפלאות , מצד שהוא בורא הכלשנייה בבחינה הגדולת הבורא את  והכיר, וחומריותמ

בדו יבעשיית העגל א אבל .אהבתו לישראלה את "הקבראה ה מזבכי אם ש, שעשה במצרים ובים אין הפלא מצד הנס
, נפלאותהמצד ' ה עבודתשבעשיית המשכן חזרו לבחינה הראשונה לאחר רק ו, בחינות האלוהי תשבני ישראל את 

במסירות נפש ותמיד ה "הקב תשעובד איכול להשיג רק מי , במעמד הר סיניאליה הגיעו ש ,השנייההבחינה את אבל 
נקרא על ידי , מצד נפלאותיו' ה תשעובדים א ,זהעבודה סוג . זו בהטיבו את דרכוהבחינה הגיע לכה מעט מעט לוזו

, שברא כל הברואים מצד 'ה אמיתותאת המכיר אצל מה שאין כן . ה"הקב המעיד על אהושמשום ', עדות'ן "הרמב
אלה "וזהו הרמז בפסוק (. מט, במדבר לא) "ולא נפקד ממנו איש"מלשון , "חסרון"לשון מתפרש מ" פקודי"לשון הו

מכל מקום היה , להם בחינת העבודה מצד נפלאותיו השאף על פי שחזר, חסרון במשכן ופירושש, "פקודי המשכן
סרון הוא יהחש, "משכן העדות"על זה אמר , סרוןיומפרש הפסוק מה הח. שלימות העבודהאת ן שאין בזה בזה חסרו

 . סינימעמד הר הכרה אמיתיות כמו שהיה בבולא עבודה , "עדות"עבודה שהוא נקרא את הויחו רק והר הםמחמתו ש
 

 (כא' לחשמות ) "אלה פקודי המשכן"

למען הקדוש ש "אור החיים"תב הוכ ,בניית המשכןצורך ל תרמונתרומות שדין וחשבון על כל הרבינו מוסר משה 
על דרש זאת מעצמו רבינו הוא זה שמשה על הוצאות בניית המשכן אלא שדין וחשבון משה לא נדרש למסור אמת ה

, "אשר פוקד על פי משה"זה רמוז בפסוק דבר ו" והייתם נקיים מה׳ ומישראל"מנת לצאת ידי חובת הצורך של 
כאשר משה בשבעת ימי המילואים גם ש :(תענית יא)ומובא עוד בגמרא  דרש זאת מעצמו ,משה רבינו, הואכלומר 

ים כספטל ונהוא ו שב כדי שלא יחשדובקצהו וזאת בחלוק לבן ללא שפה עבד במשכן הוא עשה זאת כשהוא לבוש 
  ". שקיפות"היום קוראים לזה , לצורך עצמו קדשהמכספי ה

 

 (כ' שמות מ) "ןרויקח ויתן את העדות אל הא"
כי לקח טוב נתתי "הכתוב על שם הדבר נאמר ש, "חומת אנך"א ב"רבינו החידמתרץ ? "ויקח"מדוע אומר הכתוב 

, עדות שהשכינה שורה עליומסביר רבינו שהארון הוא ? "ן העדותואר"ומדוע נקרא הארון . שנאמר על התורה" לכם
 . דהיארון אינו מן המ כי מקום
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 (כא 'לחשמות ) "משכן העדותאלה פקודי המשכן "
 (מדרש) "י שהיה משה גזבר לעצמו היה קורא לאחרים ומחבב על ידיהם שנאמר ביד איתמר"אעפ"

אין " :(חב "ב)ל "את הצורך של משה למנות את איתמר כעוזר לגזבר בראשי על פי דברי חז" פנים יפות"מתרץ ה
משה לא שכיון ו, (ה 'כחשמות " )והם יקחו את הזהב"מדו זאת מהכתוב לו "שררה על הציבור פחות משנים םעושי

, יםועבודת הלוממונה על הו את איתמר שהיה אליצירף הוא  רצה להיות ממונה על נדבת מלאכת המשכן לבדו
שמות )" את משה' ציוה העשה את כל אשר  בן אורי בן חורובצלאל "דבר נכון גם על מה שנאמר בהמשך הפרשה וה
, בצלאלנעשתה על ידי עיקר המלאכה שידוע ש (גכ 'לחשמות ) "בן אחיסמךואתו אהליאב "ואחר כך נאמר  (בכ 'לח

 .אהליאבאת צירף עמו על ידי שני אנשים הוא היה השררה תאלא כדי ש
 

 ( זכ' חלשמות ) "כיכר ככר לאדןהים למאת נמאת אד" 
 כשם ו, יום מאה ברכות חייב אדם לברך בכלמנגד יש ו, במשכןאדנים  המאהיו ש "מ"חידושי הרי"אומר ה

 שעל , לשון אדנותהוא מ" אדן. "יהודיל הכך הברכות הן יסודות הקדושה ש, שהאדנים היו יסודות למשכן
 משכן הפנימי של באדנים המאה ברכות הן המאה ו, הבריאההוא אדון ה "יהודי שהקבהברכות מעיד הידי 

 . כל אדם מישראל
 

 (כח' לחשמות " )האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים ואת"

אמר על ידי משה כש זכרוההוא משום שסכום זה כבר ידיעה א ה"שמה שמזכיר משה את הסכום בה רבינו בחייאומר 
וחמש שהרי שלשת אלפים , "השקל בשקל הקדש לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים מחצית"

בא במדרש שכאשר ל "זאמרו חו, אלף שבע מאות ושבעים וחמשה שקלים שלמים הםחצאי שקלים מאות וחמישים 
משה ו ,ליםשקוחמשה אלף ושבע מאות ושבעים  המשקלחסרו מן במשכן חשבון על כל דבר ודבר דין ומשה לתת 

 "וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים המאותואת האלף ושבע "יצאה בת קול ואמרה  ,עשה מהםנשכח ולא ידע מה 
 (במדבר יב)" לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא"לקיים מה שנאמר 

 

 (דכ 'לחשמות ) "העשוי למלאכה הזהב כל"
  מכך אנו לומדים והנחשת שנכנסה במלאכת המשכןהכסף , עיד על קצבת הזהבהכתוב כאן מ" ספורנו"לפי ה

 ותר עוד יבספר מלכים ו פי שמתוארראשון כהמקדש השהיה בבית  עושרליחס דבר מועט מאד בזה שהיה 
 יותר משה עשה במשכן ש "'מראה כבוד ה"התמיד בכל זאת ו, הורדוסשבנה שהיה בבנין מועט ביחס לעושר 

 לא שלא קצבת העושר ולומדים מכך , כלל' כבוד הלא נראה  שניה במקדשו ראשוןהממה שהתמיד במקדש 
 מה שגורם להשראת השכינה בעם ישראל הוא גודל , ישראלעם ת השכינה באבה להשריסהם הין יגודל הבנ

 . בעם' האמונה ויראת ה
 

 (א 'לטשמות )" משה את 'ה צוה כאשר לאהרן אשר הקדש בגדי את ויעשו"

 "את משה' כאשר צוה ה"נעשה שהדבר  פרטיאופן זכר במות המשכן לא ומדוע בכל מלאכ" משך חכמה"שואל ה
אחר  "את משה' כאשר צוה ה"שהדבר נעשה זכר אהרן מו בגדיבאילו ו, עבודת המשכן לעל כ כללירק באופן אלא 

ם אות וכשלבש, שש וצמר ,כלאיםויים שעהיו הכוהן אהרן  בגדיקשורה לכך שומתרץ שהסיבה ? עשיית כל בגד ובגד
נביא אחר אינו יכול הרי ש, משה לא' הל שד מיוחציווי  יפל זה הותר רק עדבר ו, כלאים עם האבנט גםהיה הכהן 

ל עתירוץ נוסף הוא  ."את משה 'כאשר צוה ה"שהיו בגדי הכהן נזכר ב ןולכ, ללבוש כלאיםהאוסר ' לעקור את דבר ה
לא "מולמדו זאת מהכתוב תבנית היכל וכנורה מהתבנית ות כעשהאוסר על הדיוט ל( ב 'מנחות כח)ל "דברי חזפי 

 ,המשכן ,לכן. ויכול לעשותן הרבה, הדיוט צורךל דומה להם בעשייתאיסור כהונה אין הבגדי באבל , "תעשון אתי
 ,אבל בגדי כהונה, םלשמאותם שה צריך לומר שהוא ען הכתוב אי, םלשמעשו אותם סתמא שמהשולחן והמנורה 

כאשר "ם לשמוצריך להדגיש במפורש שנעשו  םהרי שמן הסתם לא נעשים לשמעצמם צרוך עשות אף לישיכולים לה
 ."את משה' ציוה ה

 

 ( טי-חי 'משמות ) "את משה' צוה השר כא ...משה את המשכן םקוי"

מדוע אומר , "ויקם משה", על משה הכתוב מדברהרי ש, "אותו 'הכאשר צוה " לומרכתוב ההיה צריך  ,לכאורה 
יש מושג של שמכך מע תמש "אותו"אומר  בכתוהאם היה ש, "חפץ חיים"המתרץ ? "את משה' צוה השר כא"הכתוב 

 "אני"מושג של ינו לא היה באצל משה ראבל . "אני"יש גם מושג של בהכרח שהרי  "הוא"ש מושג של יומש "הוא"
  . זההה ציוה את משה "כל מה שהקבאת שעשה  "משה"נקרא ולפי תפישתו היה מישהו ש כללב
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