
 

  

איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם והנה הגלות 
ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף על 
פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו 
בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני 
ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם 
אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי 

ם המרכבה ואז נחשבו גאולים ולכן אהליהם והם ה
נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות 

 כבוד ה' מלא אותו תמיד:

ֶכם ֵלאֹלִקים )יב( ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי לָ 

 ְוַאֶתם ִתְהיּו ִלי ְלָעם:

 ספורנו

. ענין המתהלך הוא ההולך אנה והתהלכתי בתוככם
ואנה לא אל מקום אחד בלבד. אמר אם כן אתהלך 
בתוככם כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע 

ועשו לי  הכבוד כמו שהיה במשכן ובמקדש כאמרו
מקדש ושכנתי בתוכם כלומר בזה האופן ובאותו 
המקום בלבד אשכון בתוכם ובאר זה באמרו אשר 
אועד לך שמה ונועדתי שמה לבני ישראל אבל 
אתהלך בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו 
שם כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי הדור 
הוא קדוש משכני עליון שבו תשלם כונתו כאמרו 

ם כסאי והארץ הדום רגלי ואל זה אביט אל השמי
 עני ונכה רוח וחרד על דברי:

ּיָה )ב(  חַּ ָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת הַּ ֵני ִיש ְּ רּו ֶאל ּבְּ ּבְּ ּדַּ

לּו ִמכָּ  ר ּתֹאכְּ ֶ ל ָהָאֶרץ:ֲאש  ר עַּ ֶ ֵהָמה ֲאש  ּבְּ  ל הַּ

 ספורנו

. הנה אחד שהתנצלו זאת החיה אשר תאכלו
ישראל את עדים הרוחני שקנו במתן תורה, אשר 
בו היו ראוים לשרות שכינה עליהם בלתי אמצעי, 
כאמרו בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבא 
אליך וברכתיך כמו שיהיה הענין לעתיד לבא, 

ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי  כאמרו
אתכם מאס האל יתברך אחר כך מהשדות עוד 
שכינתו ביניהם כלל, כאמרו כי לא אעלה בקרבך, 
והשיג משה רבינו בתפלתו איזה תיקון, שתשרה 
השכינה בתוכם באמצעות משכן וכליו ומשרתיו 
וזבחיו, עד שהשיגו וזכו אל וירא כבוד ה' אל כל 

ש מן השמים ובכן ראה לתקן העם ואל ירידת א
מזגם שיהיה מוכן לאור באור החיים הנצחיים, וזה 

 בתקון המזונות והתולדה.

 

ַוִיֵתן ֶאל מֶֹשה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ִאתֹו ְבַהר ִסיַני  )יח(
 ֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְכֻתִבים ְבֶאְצַבע ֱאֹלִקים: ְשֵני ֻלחֹת ָהֵע 

 רש"י 

אין מוקדם ומאוחר בתורה.  - ויתן אל משה וגו'

מעשה העגל קודם לצווי מלאכת המשכן ימים 

רבים היה, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו 

הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה לישראל, 

ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד 

)צ"ע טובא דלמא הכל כסדר וציווי הקב"ה  בניסן:

טרם  למשה היה בארבעים ימים הראשונים

עשותם העגל וקודם רדתו מההר עשו את העגל 

ומשה לא הגיד לישראל ציווי המשכן עד למחרת 

יום הכפורים שהיו ישראל מרוצים להקב"ה וכן 

 הוא בהדיא בזוהר ויקהל... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְככֹל ֲאֶשר  )ט(ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדש ְוָשַכְנִתי ְבתֹוָכם: )ח( 
ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְשָכן ְוֵאת ַתְבִנית ָכל 

 ֵכָליו ְוֵכן ַתֲעׂשּו: ס

 רש"י 

כאן את תבנית  - )ט( ככל אשר אני מראה אותך

המשכן. המקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה 

 הימנו ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך:

לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או  -וכן תעשו 

כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות 

וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו 

ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו,  אותם.

לא היה לו לכתוב וכן תעשו אלא כן תעשו, והיה 

 מדבר על עשיית אהל מועד וכליו:

 

 

 

 



 

 יג
ן  פרק כ"ו ְשכָּ ֶלת  ַתֲעֶׂשה)א( ְוֶאת ַהמִּ ר ּוְתכֵׁ ְשזָּ ש מָּ יעֹת שֵׁ ֶעֶשר ְירִּ

ן ְותַֹלַעת מָּ ם: ְוַאְרגָּ ב ַתֲעֶשה ֹאתָּ ה ֹחשֵׁ ים ַמֲעשֵׁ י ְכֻרבִּ נִּ  שָּ

ְרכֹו  ַוַיַעׂש ְבַצְלֵאל)א(  פרק ל"ז י אָּ צִּ חֵׁ ם וָּ ַתיִּ ים ַאמָּ טִּ י שִּ רֹן ֲעצֵׁ אָּ ֶאת הָּ

תֹו: י קֹמָּ צִּ חֵׁ ה וָּ ְחּבֹו ְוַאמָּ י רָּ צִּ חֵׁ ה וָּ  ְוַאמָּ

 יד

ים ְוהֵׁ  פרק כ"ו סִּ רֶֹכת ַתַחת ַהְקרָּ ה ֶאת ַהפָּ ַתתָּ ית )לג( ְונָּ ּבֵׁ ה מִּ מָּ אתָּ שָּ בֵׁ

ין ֹקֶדש  ין ַהֹקֶדש ּובֵׁ ֶכם ּבֵׁ רֶֹכת לָּ ה ַהפָּ ילָּ ְבדִּ דּות ְוהִּ עֵׁ ת ֲארֹון הָּ רֶֹכת אֵׁ ַלפָּ

ים: שִּ דָּ ֻדת ְּבקֶֹדש ַהקֳּ עֵׁ ַתתָּ ֶאת ַהַכפֶֹרת ַעל ֲארֹון הָּ ים: )לד( ְונָּ שִּ דָּ  ַהקֳּ

ד ַלֹחֶד  פרק מ' אשֹון ְּבֶאחָּ רִּ ְשַכן אֶֹהל )ב( ְּביֹום ַהֹחֶדש הָּ ים ֶאת מִּ קִּ ש תָּ

רֶֹכת: ...  רֹן ֶאת ַהפָּ אָּ דּות ְוַסכֹתָּ ַעל הָּ עֵׁ ת ֲארֹון הָּ ם אֵׁ ד: )ג( ְוַשְמתָּ שָּ מֹועֵׁ

ן ֶאת  תֵׁ רֹן ַויִּ אָּ ים ַעל הָּ ֶשם ֶאת ַהַּבדִּ רֹן ַויָּ אָּ ֻדת ֶאל הָּ עֵׁ ן ֶאת הָּ תֵׁ ַקח ַויִּ )כ( ַויִּ

ה ְעלָּ ְלמָּ רֹן מִּ אָּ ת ַהַכפֶֹרת ַעל הָּ ֶשם אֵׁ ן ַויָּ ְשכָּ רֹן ֶאל ַהמִּ אָּ א ֶאת הָּ בֵׁ : )כא( ַויָּ

ה ה' ֶאת מֶֹשה:  ּוָּ דּות ַכֲאֶשר צִּ עֵׁ ֶסְך ַעל ֲארֹון הָּ ְך ַויָּ סָּ רֶֹכת ַהמָּ  פָּ

 טו

ְהֶייןָּ חְֹבֹרת  פרק כ"ו יעֹת תִּ ש ַהְירִּ יעֹת  ִאָשה ֶאל ֲאחָֹתּה)ג( ֲחמֵׁ ש ְירִּ מֵׁ ְוחָּ

ת ֶאל ֲאחָֹתּה ִאָשהחְֹברֹת  ֶאחָּ ה הָּ יעָּ אֹת ַתֲעֶשה ַּבְירִּ ים ֻללָּ שִּ : ... )ה( ֲחמִּ

ית  נִּ ה ֲאֶשר ַּבַמְחֶּבֶרת ַהשֵׁ יעָּ ה ַהְירִּ ְקצֵׁ אֹת ַתֲעֶשה ּבִּ ים ֻללָּ שִּ ַוֲחמִּ

אֹת  יֹלת ַהֻללָּ ב ִאָשה ֶאל ֲאחָֹתּהַמְקּבִּ הָּ י זָּ ים ַקְרסֵׁ שִּ יתָּ ֲחמִּ שִּ : )ו( ְועָּ

ַּבְרתָּ ֶא  יעֹת ְוחִּ ד: ...  ִאָשה ֶאל ֲאחָֹתּהת ַהְירִּ ן ֶאחָּ ְשכָּ ה ַהמִּ יָּ ים ְוהָּ סִּ ַּבְקרָּ

בֹת  ד ְמֻשלָּ ֶאחָּ דֹות ַלֶקֶרש הָּ י יָּ ן ַתֲעֶשה ְלכֹל  ִאָשה ֶאל ֲאחָֹתּה)יז( ְשתֵׁ כֵׁ

ן: ְשכָּ י ַהמִּ  ַקְרשֵׁ

יעֹת  פרק ל"ז ש ַהְירִּ ר ֶאת ֲחמֵׁ ַּבר ְו  ַאַחת ֶאל ֶאָחת)י( ַוְיַחּבֵׁ יעֹת חִּ ש ְירִּ מֵׁ חָּ

ים ַאַחת ֶאל ֶאָחת שִּ ת ַוֲחמִּ ֶאחָּ ה הָּ יעָּ ה ַּבְירִּ שָּ אֹת עָּ ים ֻללָּ שִּ : ... )יב( ֲחמִּ

אֹת  יֹלת ַהֻללָּ ית ַמְקּבִּ נִּ ה ֲאֶשר ַּבַמְחֶּבֶרת ַהשֵׁ יעָּ ה ַהְירִּ ְקצֵׁ ה ּבִּ שָּ אֹת עָּ ֻללָּ

בַאַחת ֶאל ֶאָחת הָּ י זָּ ים ַקְרסֵׁ שִּ עֹת  : )יג( ַוַיַעש ֲחמִּ ר ֶאת ַהְירִּ ַאַחת ַוְיַחּבֵׁ

ד  ֶאל ַאַחת ֶאחָּ ֹדת ַלֶקֶרש הָּ י יָּ ד: ... )כב( ְשתֵׁ ן ֶאחָּ ְשכָּ י ַהמִּ ים ַוְיהִּ סִּ ַּבְקרָּ

ֹבת  ן: ַאַחת ֶאל ֶאָחתְמֻשלָּ ְשכָּ י ַהמִּ ה ְלכֹל ַקְרשֵׁ שָּ ן עָּ  כֵׁ

 טז

יעֹת שֵׁ  פרק כ"ו ן ַתֲעֶשה ֶעֶשר ְירִּ ְשכָּ ֶלת )א( ְוֶאת ַהמִּ ר ּוְתכֵׁ ְשזָּ ש מָּ

יתָּ  שִּ ם: ... )ו( ְועָּ ב ַתֲעֶשה אֹתָּ ה חֹשֵׁ ים ַמֲעשֵׁ י ְכֻרבִּ נִּ ן ְותַֹלַעת שָּ מָּ ְוַאְרגָּ

ה  יָּ ים ְוהָּ סִּ ּה ַּבְקרָּ ה ֶאל ֲאֹחתָּ שָּ יֹעת אִּ ַּבְרתָּ ֶאת ַהְירִּ ב ְוחִּ הָּ י זָּ ים ַקְרסֵׁ שִּ ֲחמִּ

יֹעת עִּ  יתָּ ְירִּ שִּ ד: )ז( ְועָּ ן ֶאחָּ ְשכָּ ה ַהמִּ י ֶעְשרֵׁ ן ַעְשתֵׁ ְשכָּ ים ְלאֶֹהל ַעל ַהמִּ זִּ

ם: יֹעת ַתֲעֶשה ֹאתָּ  ְירִּ

ן ֶעֶשר  פרק ל"ו ְשכָּ ה ֶאת ַהמִּ אכָּ י ַהְמלָּ ב ְּבעֹשֵׁ ל ֲחַכם לֵׁ )ח( ַוַיֲעשּו כָּ

ב  ה חֹשֵׁ ים ַמֲעשֵׁ י ְכֻרבִּ נִּ ן ְותֹוַלַעת שָּ מָּ ֶלת ְוַאְרגָּ ר ּוְתכֵׁ ְשזָּ ש מָּ יעֹת שֵׁ ְירִּ

שָּ  עֹת ַאַחת עָּ ר ֶאת ַהְירִּ ב ַוְיַחּבֵׁ הָּ י זָּ ים ַקְרסֵׁ שִּ ם: ... )יג( ַוַיַעש ֲחמִּ ה אֹתָּ

ים  זִּ יעֹת עִּ ד:      פ       )יד( ַוַיַעש ְירִּ ן ֶאחָּ ְשכָּ י ַהמִּ ים ַוְיהִּ סִּ ֶאל ַאַחת ַּבְקרָּ

ם: ה ֹאתָּ שָּ יֹעת עָּ ה ְירִּ י ֶעְשרֵׁ ן ַעְשתֵׁ ְשכָּ  ְלאֶֹהל ַעל ַהמִּ

 יז

ים  כ"ופרק  ן ֶעְשרִּ ְשכָּ ים ַלמִּ שִּ יתָּ ֶאת ַהְקרָּ שִּ ה  ֶקֶרש)יח( ְועָּ ְפַאת ֶנְגּבָּ לִּ

ים  י ֶכֶסף ַתֲעֶשה ַתַחת ֶעְשרִּ ים ַאְדנֵׁ עִּ ה: )יט( ְוַאְרּבָּ נָּ ימָּ י  ַהָקֶרשתֵׁ ְשנֵׁ

ים ַתַחת ַהֶקֶר  נִּ י ֲאדָּ יו ּוְשנֵׁ י ְידֹתָּ ְשתֵׁ ד לִּ ֶאחָּ ים ַתַחת ַהֶקֶרש הָּ נִּ ש ֲאדָּ

ים  פֹון ֶעְשרִּ ְפַאת צָּ ית לִּ נִּ ן ַהשֵׁ ְשכָּ יו: )כ( ּוְלֶצַלע ַהמִּ י ְיֹדתָּ ְשתֵׁ ד לִּ ֶאחָּ הָּ

 :ָקֶרש

ים  פרק ל"ו ן ֶעְשרִּ ְשכָּ ים ַלמִּ שִּ ְפַאת ֶנֶגב  ְקָרִשים)כג( ַוַיַעש ֶאת ַהְקרָּ לִּ

ים  ה ַתַחת ֶעְשרִּ שָּ י ֶכֶסף עָּ ים ַאְדנֵׁ עִּ ה: )כד( ְוַאְרּבָּ נָּ ימָּ י  ַהְקָרִשיםתֵׁ ְשנֵׁ

ים ַתַחת ַהֶקֶרש  נִּ י ֲאדָּ יו ּוְשנֵׁ י ְידֹתָּ ְשתֵׁ ד לִּ ֶאחָּ ים ַתַחת ַהֶקֶרש הָּ נִּ ֲאדָּ

י נִּ ן ַהשֵׁ ְשכָּ יו: )כה( ּוְלֶצַלע ַהמִּ י ְיֹדתָּ ְשתֵׁ ד לִּ ֶאחָּ ה הָּ שָּ פֹון עָּ ְפַאת צָּ ת לִּ

ים   :ְקָרִשיםֶעְשרִּ

 יח
יתָּ  פרק כ"ה שִּ י  ְשַנִים ְכֻרִבים)יח( ְועָּ ְשנֵׁ ם מִּ ה ַתֲעֶשה אֹתָּ ְקשָּ ב מִּ הָּ זָּ

 ְקצֹות ַהַכפֶֹרת:

י ְקצֹות  ְשֵני ְכֻרִבים)ז( ַוַיַעש  פרק ל"ז ְשנֵׁ ם מִּ ה אֹתָּ שָּ ה עָּ ְקשָּ ב מִּ הָּ זָּ

 ַהַכפֶֹרת:

 יט

ְחּבֹו  כ"ה פרק ה רָּ ְרכֹו ְוַאמָּ ם אָּ ַתיִּ ים ַאמָּ טִּ י שִּ ן ֲעצֵׁ יתָּ ֻשְלחָּ שִּ )כג( ְועָּ

ֶשה  עָּ ה תֵׁ ְקשָּ הֹור מִּ ב טָּ הָּ יתָּ ְמנַֹרת זָּ שִּ תֹו:  ... )לא( ְועָּ י קֹמָּ צִּ חֵׁ ה וָּ ְוַאמָּ

ְהיּו: ה יִּ ֶמנָּ ֶחיהָּ מִּ יֶעיהָּ ַכְפתֶֹריהָּ ּוְפרָּ ּה ְגבִּ נָּ ּה ְוקָּ כָּ ה ְירֵׁ  ַהְמנֹורָּ

ֶלת  פרק כ"ו ר ּוְתכֵׁ ְשזָּ ש מָּ יעֹת שֵׁ ן ַתֲעֶשה ֶעֶשר ְירִּ ְשכָּ )א( ְוֶאת ַהמִּ

ם: ב ַתֲעֶשה ֹאתָּ ה ֹחשֵׁ ים ַמֲעשֵׁ י ְכֻרבִּ נִּ ן ְותַֹלַעת שָּ מָּ  ְוַאְרגָּ

ל  פרק ל"א ם ְּבַצְלאֵׁ י ְבשֵׁ אתִּ רָּ ה קָּ אֹמר: )ב( ְראֵׁ ר ה' ֶאל מֶֹשה לֵׁ )א( ַוְיַדּבֵׁ

י ֶבן ח ב ֶּבן אּורִּ יאָּ לִּ הֳּ ת אָּ תֹו אֵׁ י אִּ ַתתִּ ה נָּ נֵׁ י הִּ ה: ...  )ו( ַוֲאנִּ ה ְיהּודָּ ּור ְלַמטֵׁ

ל  ת כָּ שּו אֵׁ ה ְועָּ ְכמָּ י חָּ ַתתִּ ב נָּ ל ֲחַכם לֵׁ ב כָּ ן ּוְבלֵׁ ה דָּ ְך ְלַמטֵׁ מָּ יסָּ ֶּבן ֲאחִּ

ֻדת ְוֶאת ַהַכפֶֹרת ֲאֶשר  עֵׁ רֹן לָּ אָּ ד ְוֶאת הָּ ת אֶֹהל מֹועֵׁ ָך: )ז( אֵׁ יתִּ ּוִּ ֲאֶשר צִּ

לָּ  אֶֹהל:עָּ י הָּ ל ְכלֵׁ ת כָּ  יו ְואֵׁ

ים ַלקֶֹדש ְככֹל ֲאֶשר  פרק ל"א ה ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַסמִּ ְשחָּ ת ֶשֶמן ַהמִּ )יא( ְואֵׁ

ָך ַיֲעשּו: פ יתִּ ּוִּ  צִּ

ל ֶּבן  פרק ל"ה ם ְּבַצְלאֵׁ א ה' ְּבשֵׁ רָּ ל ְראּו קָּ אֵׁ ְשרָּ י יִּ )ל( ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ְּבנֵׁ

ה: ה ְיהּודָּ י ֶבן חּור ְלַמטֵׁ  אּורִּ

 כ

יתָּ  ָזכֹור)ז(  פרק כ' שִּ ים ַתֲעֹבד ְועָּ מִּ ֶשת יָּ ת ְלַקְדשֹו: )ח( שֵׁ ֶאת יֹום ַהַשּבָּ

ל ְמַלאְכֶתָך:  כָּ

ְנָך  ה ּובִּ ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ ת ַלה' ֱאֹלֶקיָך ֹלא ַתֲעֶשה כָּ י ַשּבָּ יעִּ )ט( ְויֹום ַהְשבִּ

ֶריָך: ְשעָּ ְרָך ֲאֶשר ּבִּ ְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוגֵׁ ֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאמָּ  ּובִּ

ל  ם ְוֶאת כָּ ֶרץ ֶאת ַהיָּ אָּ ם ְוֶאת הָּ ַמיִּ ה ה' ֶאת ַהשָּ שָּ ים עָּ מִּ ֶשת יָּ י שֵׁ )י( כִּ

הּו: סֲאֶש  ת ַוְיַקְדשֵׁ ַרְך ה' ֶאת יֹום ַהַשּבָּ ן ּבֵׁ י ַעל כֵׁ יעִּ ַנח ַּביֹום ַהְשבִּ ם ַויָּ  ר ּבָּ

ְּוָך ה'  ָשמֹור)יא(  דברים, פרק ה' ת ְלַקְדשֹו ַכֲאֶשר צִּ ֶאת יֹום ַהַשּבָּ

ל ְמַלאְכֶתָך: יתָּ כָּ שִּ ים ַתֲעבֹד ְועָּ מִּ ֶשת יָּ  ֱאֹלֶקיָך: )יב( שֵׁ

ְנָך )יג( ְויֹו ה ּובִּ ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ ת ַלה' ֱאֹלֶקיָך ֹלא ַתֲעֶשה כָּ י ַשּבָּ יעִּ ם ַהְשבִּ

ֶריָך  ְשעָּ ְרָך ֲאֶשר ּבִּ ל ְּבֶהְמֶתָך ְוגֵׁ ֶתָך ְושֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוכָּ ֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאמָּ ּובִּ

מֹוָך: ְתָך כָּ נּוַח ַעְבְדָך ַוֲאמָּ  ְלַמַען יָּ

י ֶע  ַכְרתָּ כִּ ד )יד( ְוזָּ ם ְּביָּ שָּ ֲאָך ה' ֱאֹלֶקיָך מִּ ם ַויֹצִּ ְצַריִּ יתָּ ְּבֶאֶרץ מִּ יִּ ֶבד הָּ

ת: ס ְּוָך ה' ֱאֹלֶקיָך ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשּבָּ ן צִּ ה ַעל כֵׁ ְזרַֹע ְנטּויָּ ה ּובִּ קָּ  ֲחזָּ

 כא
יר  מלכים א', פרק ו' ֶמן ֶעֶשר ַאמֹות  ְשֵני ְכרּוִבים)כג( ַוַיַעש ַּבְדבִּ י שָּ ֲעצֵׁ

תֹו:  קֹומָּ

ים דברי הימים ב', פרק ג'  שִּ דָּ ית ֹקֶדש ַהקֳּ  ְכרּוִבים ְשַנִים)י( ַוַיַעש ְּבבֵׁ

ב: הָּ ם זָּ ים ַוְיַצפּו ֹאתָּ ה ַצֲעֻצעִּ  ַמֲעשֵׁ


