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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 כא( ' לחשמות )ן" ״אלה פקודי המשכ

את לפסול שהכתוב אומר "אלה" להדגיש ו״ הקדוש אור החייםה״באר מ "״אלה פקודי המשכן פותחת במליםה פרשה
זה עומד לעולם, הן ימניהאבל ן, יינים המדומים, אין מניינו מנייקנהאדם מהנים שבעולם, כי כל מה שימנה ימניהכל 

 . להי עולם-אה' ין המשכן המופלא אשר שכן שם ימנשמדובר במשום הוא לכך והטעם 
 "נויאין ברכה שורה לא בדבר הספור ולא בדבר המ" ז"לעל פי מה שאמרו ח הסבר נוסףמביא  ״ הקדושאור החייםה״

 ביא הברכה, יזה הן ימניואדרבא הן ואין הקפדה, יניללמדך שבמ "אלה פקודי"אמר וכאן בא הכתוב , (.)ב"מ מב
 היותו ום ההבדל הוא מש טעםגם והברכה למרבה, את סובב נהזכות ובכך את גדיל ניין נרבה במנכל פרט שעל כי 

 . משכןשל המניין 
 

 (כא 'לחשמות )ת אשר פקד על פי משה״ דמשכן הע כן״אלה פקודי המש
מדוע אומר הכתוב הקדוש  "אלשיךשואל ה"המשכן, אך לבניית  ושנדרשהחומרים בפרשה משה עורך מניין של כל 

שהוא שהוא נקרא "ארון העדות" משום רי רק על הארון אמרו חז"ל במדרש ה ?העדות"שהוא "משכן  משכןעל ה
לקחת אליו חלק מהתרומות שלמען האמת לו רצה משה ? ומתרץ ון העגלוויתר להם על עהקב"ה עדות לישראל ש

חסר נאשר יעשה מהם כלים כ ,כסףוהזהב דרך ההיה לעשות זאת ולתלות את החיסרון בכך שלמשכן הוא יכול 
 בתכלת ובארגמן בשיורי פתילים וכיוצאך הוא גם , וכוף ואו משאר עבודותשיאו מההתכה אם כתוצאה מהממשקלם 

האמת איך נדע ש ?מה משמעות המנייןבחסרון הנהוג, ואם כן את הדבר יכולים האומנים לשלוח יד הרבה ויתלו ש, בזה
 ? שהאמת אתו בחשבונו ?מי מעיד שכן הוא", ואלה פקודי המשכןהכתוב "אמר עם משה? לכן 

שאין צריך לומר שלא היה חסר כי אם מעט מהנהוג  ,המשכן עצמו נותן עדות בדברש, "משכן העדות"זה אמר  לע
הכסף ושאר דברים הניתנים לעשות מלאכה, הסך והמשקל סך הזהב וכל נימא. כי הלחסר, כי גם לא חסר אפילו כמלא 

, "אשר פוקד על פי משה עבודת הלוים" מה שאמר ההוא היה המשקל והשיעור הנמצא אחר כך שלא חסר כלום. וזה
הלוים לא פחות ולא יותר. עבודת נעשתה נמצא אחרי שו מהתרומות הוא השיעור שהשיעור אשר פקד שקבללומר כ

. מה שאין כן אם היה משקל הכלים חסר כמנהג, היא משההאמת שיכירו וידעו נת שמ לאת עעשה זשהקב"ה ואין ספק 
כי ימצאו פתחון פה לומר לא החסיר כל כך והוא שלח יד. נמצא בזה כי המשכן עצמו הוא כאילו מעיד שחשבונו אמת 

 .משה אשר לא חסרו משכן וכליו מאשר אמרב
 

 (כד 'לח שמות)" לאכה תשע ועשרים ככרמכל הזהב העשוי ל"

שהיה בבית  עושרליחסית ה דבר מועט מאד תהיקצבת הזהב והכסף והנחשת שנכנסה במלאכת המשכן שעיד מהכתוב 
כמבואר במסכת  ,הורדוסית המקדש של יותר ממנו העושר שהיה בבעוד ו ,כמבואר בספר מלכים ,ראשוןהמקדש ה

 במקדשראשון, ולא נראה כלל הבמשכן של משה ממה שהתמיד במקדש יותר התמיד מראה כבוד ה' , ועם כל זה סוטה
ת השכינה בישראל, אבה להשריסה ןהן ישלא קצבת העושר וגודל הבנילנו הכתוב ורה מבזה ", שספורנואומר ה"שני, ה
  . בתוכם וןלשככדי ומעשיהם  איויר אתרוצה ה'  אלא
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 כב( לח' שמות)" עשה את כל אשר צוה ה' את משה... ובצלאל בן אורי בן חור"
, (גי 'תהלים סב" )ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהוסוק שלפנינו על פי הכתוב "את הפ "פנים יפותמבאר ה"

מעשה אדם, אבל באמת זה כאלו היה שכר מצליח ביד העושה אותם, והוא נותן ומשלם הוא הה'  ,מעשה המצותבכי 
משה "כתוב ה שמבן ייענה הז, ו.(שבת קד" )הבא לטהר מסייעין אותוחז"ל "כמו שאמרו הוא מהקב"ה. סיוע העיקר 

להים -אהרוח י ל ידעהוא התגבר  ,קולו של משהזה אף שהיה ש, (יט 'יט" )שמות להים יעננו בקול-ידבר והא
תלבש כח הקול הש (יב 'תהלים סב" )להים שתים זו שמעתי-אחת דיבר א"אמר מה שנ הזבקולו של משה, ו התלבשהש

כי אתה תשלם "וא נתן בו כח להשמיע לכל ישראל, ומסיים ה קב"הה ",להים-כי עוז לא"בקולו של משה,  'מאת ה
  ", כמבואר.לאיש כמעשהו

 

 א( 'לטשמות ) "כאשר צוה ה' את משה... שרד התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי ומן"
אלא  "כאשר צוה ה' את משה"שה נעהדבר שבאופן פרטי נאמר , מדוע בכל מלאכת המשכן לא "משך חכמהשואל ה"

אחר עשיית  "כאשר צוה ה' את משהנעשו "הם שר אמנהבגדים  בעשייתרק , והמלאכות לעל כ כלליהדבר נאמר באופן 
"לא מה שנאמר מ לא יעשה אדם תבנית מנורה תבנית היכלש( :)מנחות כחומתרץ על פי דברי חז"ל  כל בגד ובגד.
, המשכן ,לכןהרבה.  םלהדיוט כיוצא בו, ויכול לעשות םלאו בעשייתכהונה אין ה, אבל בגדי (שמות כ' כ)תעשון אתי" 

צריך לומר שהוא עושה לשמה, אבל בגדי כהונה שיכולים ן אי, שמן הסתם לשמם הם עומדים ,השולחן והמנורה
שעשה  "כאשר צוה ה' את משה"ולכן כתוב בכל בגד , םלשמ םבזמן עשייתכן צריך שיחשוב ל ,לעצמםגם עשות ילה

היה בכך כלאים עם הכהן צמר, וכשלבשם משש ומכלאים היו  הבגדיםשמשום עוד שויתכן . לשם ציווי ה' את משה
 ."כאשר צוה ה'"נזכר בהם שהיו  ןלכציווי ה' את משה,  יפל זה הותר רק עדבר האבנט, ו

 

 מות לט' ב(שאת האפוד" ) ויעש"

. ומסביר הש" אך לא מפורט מי הוא זה שעויעששלאורך כל עשיית המשכן נאמר " ו החיד"א ב"פני דוד"רבינמעיר 
 ן לכ ,משה ו שלשלוחיהיו , והאומנים "ועשית" "ועשית"מספר פעמים שכפי הנראה מדובר על משה שהרי משה צווה 

מלאכה ה כלשז״ל חשאמרו פשרות נוספת היא לפי מה שליחות לאומנים. אהעל ידי עשה , כלומר משה "ויעש"כתב נ
הקב״ה  לעלרמוז  "ויעש", "ויעש"ב וכתן כ, לההמלאכ תא מתחיליםהיו רק והאומנים נעשית מאליה היתה במשכן 

 עשה הכל.כביכול, שהוא 
 

 לט' מג(שמות " )משה את כל המלאכה וירא"
ותכל כל עבודת משכן "ה", ואילו בפסוקים הקודמים נאמר "עבודשבפסוק שלפנינו כתוב "מלאכה" " כלי יקרה"מעיר 

בתחילה למה ונשאלת השאלה  לט' מג(שמות ) "את כל העבודה ישראלכן עשו בני "ו (לבלט' שמות ) "אהל מועד
 מספר פעמים? ת צריך לומר זאמדוע ועוד  ?"מלאכה"נקראה ואחר כך  "עבודה"קראה נ

שבהם היו כיון  על הכליםתירץ שמה שנאמר "מלאכה" היה על המשכן ומה שנאמר "עבודה" היה  הרמב"ןאמנם 
 .העבודה והמלאכהאת שעשו פעמים  שלששמזכירה אך עדיין לא תרץ את עניין הכפילות הקרבנות  עבודתאת עובדים 
 אפשרזה שלפי  ,בראשיתהבריאה בכל מעשה המשכן כנגד מעשה את דורש שמדרש העל פי " כלי יקרה"ומבאר 

 בה עבדו  כי "בודהע"כי על מלאכת המשכן שייך לומר לשון  ."מלאכה"ל "עבודה"בין לשון להבין את הבדל ה 
 כי מה שהפועל  ,נופל במלאכת שמים וארץ "מלאכה"אבל לשון  ,העבד אל האדוןואין עבודה כי אם מ ,לכבוד ה'

 )בראשית  "להים ביום השביעי מלאכתו-ויכל א"במעשה בראשית  כתובשו וכמ "מלאכה"לעצמו נקרא  עושה
 להים את כל אשר -רא אוי"אמר נובסוף  "כי טוב"בראשית שנאמר בכל מלאכה  במעשהנו אוכמו שמצ .ב( 'ב

 אבל כשהם מעורבים יחד  ,שהם טובים כשהם כל אחד בפני עצמו דבריםלא( כי יש  'א בראשית) "עשה והנה טוב
 כשהיו כל אחד מהם  ,בראשית שכולם היו טובים במעשהאמר נעל כן  ,כי אין זיווגם עולה יפה ,טובים םאינהם 

 בורם יתחברו כולם יחד היה חהש יאחר גםגם טוב כללי בהם יה האמר שנואחר כך  ,דהיינו טוב פרטי ,עצמופני ב
  תחילהב ,בעבודת המשכןגם כך  ."להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד-א וירא"ואמר הכתוב חזר  ןלכ ,טוב

  ושמשמע "את משה כן עשו 'ותכל כל עבודת משכן אהל העדות ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה"מר נא
 דרו את כל יסואבל עדיין לא פורש שאחר שנעשה הכל  ,את משה 'ה נעשה כאשר צוה עצמושכל אחד בפני הוא 

 את  'ככל אשר צוה ה"ואמר הכתוב על כן חזר  .טוב כללילא פורש דהיינו  ה,להמיוחד  העבודה ועבודה על מקומ
 כל העבודה ביחד של חיבור  השנעשוטוב כללי גם היה בהם לומר כ "העבודה כלמשה כן עשו בני ישראל את 

  ווארץ זה שמיםציווי מלאכת העולמות פי שכל מה שעשו נעשה על לבאר הכתוב חזר ר כך אח. על הסדר הנכון
 שעשו דוגמת כלומר  "והנה עשו אותה" ,היינו מלאכת מעשה בראשיתד ,"וירא משה את כל המלאכה" אמרש

 ".ויברך אותם משה"לפיכך  ,היתה היא ממש אותה המלאכה כאילואותה מלאכה 
  
 

 :"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן פמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ולבירור פרטים 
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