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פתיחה
אנו  והשבוע  תורה,  ומתן  סוף  ים  קריעת  מצרים,  יציאת  על  למדנו  האחרונים  בשבועות 

ממשיכים הלאה – להקמת המשכן.

באם עד עכשיו, כל התאריכים היו ברורים, עכשיו העסק מתחיל להסתבך. יש לא פחות משלוש 

דעות שונות, מתי ואיך בדיוק התרחשו האירועים שקשורים למשכן.

במפורש  שכתובים  אירועים  על  להתווכח  אפשר  איך  דעות?  חילוקי  יש  עכשיו  פתאום  מה 

בתורה? ומהי המשמעות מאחורי הדעות השונות?

הסיבה  את  מסביר  והזוהר,  הרמב"ן  רש"י,  של  הדעות,  שלוש  את  מסכם  הרבי  זו,  בשיחה 

שעומדת מאחורי כל אחת מהדעות, ומביא ראייה מפתיעה מהתניא על דעתו של האדמו"ר 

הזקן בענין.

שיחה על פשוטו של מקרא, קבלה, וחסידות, ושוב, עם הוראה שעלינו ללמוד מכך.

משיחת ש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשכ"ח. 

רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם כרך נ"ג עמוד 86.

השיעור לפרשת תרומה
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א. לוח הזמנים
שיעורינו יתמקד בסדר כמה מהאירועים שהתרחשו עם בני ישראל במדבר. לפני שאנו נפתח 

בשיעור עצמו, עלינו להקדים סיכום קצר על מהלך האירועים שמתוארים בחומש שמות.

כפי שאתם רואים על המפה, יש כמה אירועים ללא תאריך, משום שלא ברור מתי הם אירעו... 
הציווי של הקב"ה למשה על בניית המשכן, העברת המסר על המשכן ממשה לעם ישראל, ואירוע 

גיוס ההמונים הנרחב עבור בניית המשכן.  

הבה נתחיל:

03

01

02

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף

ט״ו ניסן - כ״א ניסן

חטא העגל
י״ז תמוז

מעמד הר סיני
ו׳ סיון

 Sivan 6

??

??

 ציווי משה לישראל על תרומת
המשכן, וגיוס ההמונים

????

 ציווי ה׳ על
תרומת המשכן

???

ו‘ סיון

04

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים
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ב. אין מוקדם ומאוחר בתורה 
פרשתנו, פרשת תרומה, פותחת בציווי על בניית המשכן.

מקור 1  חומש שמות, פרק כ"ה, פסוקים א-ג, ט-י
רּוָמה ֵמֵאת ּכל־ִאיׁש  ֵני ִישְָׂרֵאל ְוִיְקחּו־ִלי תְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ אמֹר. דַּ ה לֵּ ר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ָזָהב  ם  ֵמִאתָּ ְקחּו  ר תִּ רּוָמה ֲאשֶׁ ַהתְּ ְוזֹאת  רּוָמִתי.  ְקחּו ֶאת־תְּ תִּ ִלּבוֹ  ֶבּנּו  ִידְּ ר  ֲאשֶׁ

ת...  ָוֶכֶסף ּוְנחֹשֶׁ

ן  כָּ שְׁ ְבִנית ַהמִּ ר ֲאִני ַמְרֶאה אוְֹתָך ֵאת תַּ כֹל ֲאשֶׁ תוָֹכם. כְּ י בְּ ַכְנתִּ ׁש ְושָׁ ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ
ֲעשּׂו. ָליו ְוֵכן תַּ ְבִנית ּכל־כֵּ ְוֵאת תַּ

מתי בדיוק ציווה הקב"ה על הקמת המשכן? 

כשפרשני המקרא עקבו אחרי הסיפור התנכ"י, הם נוכחו לראות שלפעמים סיפור מסוים כתוב לפני 
סיפור אחר, שעל-פי הסדר הכרונולוגי היה אמור להיות כתוב לאחריו. הם תירצו זאת בעובדה ש"אין 
אירעו.  הן  בו  בסדר  תמיד  נכתבו  לא  התורה  פרשיות  ז"ל,  חכמינו  לדעת  בתורה".  ומאוחר  מוקדם 
נכתבה  יותר  מאוחר  שאירעה  ופרשה  יותר,  מאוחר  במקום  מובאת  קודם  שאירעה  פרשה  לעיתים 

קודם.

מזו  זו  ורחוקות  )במיקום(,  לזו  זו  סמוכות  פרשיות  "הרבה  אמר:  המשנה,  עורך  הנשיא,  יהודה  רבי 
)בתוכן( כרחוק מזרח ממערב" )כמו כן להיפך, הרבה פרשיות רחוקות זו מזו במיקומן – אך סמוכות 

זו לזו בעניינן(. )ספֵרי במדבר, פיסקא קלא(

רש"י, בפירושו לתלמוד )מסכת פסחים, דף ו' ע"ב( אומר: "לא הקפידה תורה על סדר מוקדם ומאוחר, 
ופרשיות שנאמרו תחילה – הקדימו המאוחרות להן )במקראות שסדורות בפרשה אחת(".

אחת הדוגמאות למקרה כזה היא פרשתנו, פרשת תרומה, בה הובא הציווי על נדבת המשכן. בקרב 
פרשני המקרא, יש שלוש דעות מתי זה בדיוק אירע.

והאם  בפועל  נבנה  הוא  מתי  המשכן,  לבניית  הציווי  ניתן  מתי  בשאלה  מתחבטים  המקרא  פרשני 

הסדר הכרונולוגי מתאים לסדר הפרשיות. 
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<< הרבי 
שלוש דעות

בנוגע למעשה המשכן )שאז שייך הענין ד"בבוא משה אל אוהל מועד וגו'"( מצינו שלש 
דעות1:

דעת רש"י: המשכן נבנה במטרה לכפר על חטא העגל

א( שיטת פירוש רש"י2 – שגם ציווי הקב"ה למשה )לא רק אמירת משה לבני ישראל( על 
דבר עשיית המשכן היה למחרת יום הכיפורים, לאחרי שנתרצה הקב"ה על חטא העגל 
ואמר "סלחתי כדברך"3 )ואף שפרשת תרומה שבה מדובר אודות עשיית המשכן קודמת 

לפרשת תשא שבה מדובר אודות חטא העגל – הרי "אין מוקדם ומאוחר בתורה"4(.

מקור 2  רש״י, שמות פרק ל״א, פסוק י״ח
ְלִצּוּוי  קֶֹדם  ָהֵעֶגל  ַמֲעשֵׂה   – ּתוָֹרה  בַּ ּוְמֻאָחר  ם  ֻמְקדָּ ֵאין  וגו'.  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ן  תֵּ ַויִּ
רּו ַהּלּוחוֹת, ּוְביוֹם  בְּ תַּ ַתּמּוז ִנשְׁ ֲהֵרי ְבי״ז בְּ ים ָהָיה – שֶׁ ן ָיִמים ַרבִּ כָּ שְׁ ְמֶלאֶכת ַהמִּ
ְוהּוַקם  ן  כָּ שְׁ ְבִנְדַבת ַהמִּ ּוְלָמֳחָרת ִהְתִחילּו  ״ה ְלִישְָׂרֵאל,  בָּ ה ַהקָּ ִנְתַרצָּ ּפּוִרים  ַהכִּ

ִניָסן )תנחומא(: ֶאָחד בְּ בְּ

לפי רש"י, ציווי הקב"ה למשה על המשכן, ציווי משה לעם ישראל על נדבת המשכן, גיוס התרומות 

מהעם ובניית המשכן – היו כולם לאחר יום הכיפורים. 

1( ראה גם תו״מ חל״ג ס״ע 253 ואילך. וש״נ.
2( תשא לא, יח. לג, יא )וראה תנחומא תרומה י(.

3( שלח יד, כ.
4( פרש״י תשא לא, יח.

ציווי ה׳ למשה על תרומת 03
המשכן �???
ציווי ה׳ למשה על תרומת המשכן

01

02

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ט״ו ניסן– כ״ב ניסן�

ציווי משה את ישראל על תרומת המשכן 05
וגיוס ההמונים הגדול  �???

06

סדר האירועים כפי שמסופר בחומש שמות
 לפי סדר הפרשיות:

הסדר הכרונולוגי לפי שיטת רש“י

חטא העגל04 י“ז תמוז�

מעמד הר סיני  ו‘ סיון�

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים �

ציווי ה׳ למשה על תרומת 
המשכן לאחר יום הכיפורים�
ציווי ה׳ למשה על תרומת המשכן

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ט״ו ניסן– כ״ב ניסן�

ציווי משה את ישראל על תרומת המשכן 
וגיוס ההמונים הגדול  לאחר יום הכיפורים�

חטא העגל י“ז תמוז�

מעמד הר סיני  ו‘ סיון�

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים �

04

01

02

05

06

03
חטא העגל י“ז תמוז�
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מקור 3  מדרש תנחומא על פרשתנו, אות ח
מהו המניע לומר שהאירועים אירעו שלא כסדר אמירתם?

ה  ְלמֹשֶׁ ֶנֶאְמָרה  ֵאיָמַתי  כח(.  כה,  )שמות  תוָֹכם  בְּ י  ַכְנתִּ ְושָׁ ׁש  ִמְקדָּ ִלי  ְוָעשּׂו 
ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ת  ָרשַׁ פָּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ַעְצמוֹ,  ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  בְּ ן,  כָּ ִמשְׁ ל  שֶׁ ַהּזוֹ  ה  ָרשָׁ ַהפָּ
ּוְמֻאָחר  ם  ֻמְקדָּ ֵאין  ּלּום:  שַׁ י  ַרבִּ בְּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָאַמר  ָהֵעֶגל.  ְלַמֲעשֵׂה  קוֶֹדֶמת 
ִביֶליָה  לֶֹתיָה לֹא ֵתָדע )משלי ה, ו(, ְמֻטְלָטלוֹת ֵהן שְׁ ֱאַמר: ָנעּו ַמְעגְּ נֶּ ּתוָֹרה, שֶׁ בַּ

ׁש. ה ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ ּפּוִרים ֶנֱאַמר ְלמֹשֶׁ יוֹם ַהכִּ ּיוֶֹתיָה. ֱהֵוי, בְּ ל ּתוָֹרה ּוָפָרשִׁ שֶׁ

ן  כַּ ִמשְׁ ִנְקָרא  ּוְלָכְך  ָהֵעֶגל.  ַמֲעשֵׂה  ַעל  ָלֶהם  ר  פֵּ ְתכַּ נִּ שֶׁ ָהֻאּמוֹת  ל  כָּ ְדעּו  יֵּ שֶׁ ֵדי  כְּ
רּוְך הּוא  דוֹׁש בָּ ַהקָּ ֵאי ָהעוָֹלם, שֶׁ הּוא ֵעדּות ְלָכל בָּ ָהֵעדּות )שמות לח, כט(, שֶׁ

ֶכם. שְׁ ִמְקדַּ ׁשוֵֹכן בְּ

 

מקור 4  משכיל לדוד על רש"י 
המשכיל לדוד מרחיב )מעובד ע"פ "שי למורא"(.

ר  ְגַלל ָהֵעֶגל ּוְלַכפֵּ הּוא בִּ "י שֶׁ ַתב ַרשִׁ ָבר כָּ ן כְּ כָּ שְׁ ל ְמֶלאֶכת ַהמִּ ה ִעְנָיִנים שֶׁ ַכמָּ בְּ
ה ָהֵעֶגל.  ַעל ַמֲעשֵׂ

ַאַחר  ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ִנְדַבת  ת  ְתִחלַּ בִּ ִלְמנוָֹתם  ְצַטּוּו  נִּ שֶׁ א,  ִתשָּׂ י  כִּ ת  ָרשַׁ פָּ ת  ְתִחלַּ בִּ  .1
ָפה. ֶהם ַמגֵּ ְכַנס בָּ נִּ ֵני שֶׁ ה ָהֵעֶגל, ִמפְּ ַמֲעשֵׂ

ַרת  יַחת ְוַהְכתָּ ֲהִליְך ְמשִׁ ֵחֶלק ִמתַּ ן כְּ ר ֶאָחד" )ְלָקְרבָּ ַצוֶּה – "ְלַקח פַּ ת תְּ ָפָרשַׁ 2. בְּ
ר.  הּוא פַּ ה ָהֵעֶגל שֶׁ ר ַעל ַמֲעשֵׂ זֶּה ְלַכפֵּ "י שֶׁ ֵרׁש ַרשִׁ תוֹר ּכֲֹהִנים(, פֵּ ַאֲהרֹן ּוָבָניו בְּ

ל  ּפֶֹרת ֶזה ָטהוֹר" ָיבֹא ְזָהבוֹ שֶׁ יָת כַּ ְלִמי אוֵֹמר "ְוָעשִׂ ְלמּוד ְירּושַׁ ֵכן, ַהתַּ מוֹ  3. כְּ
ה ָהֵעֶגל.  ר ַעל ַמֲעשֵׂ ּפֶֹרת ִויַכפֵּ כַּ

נֶֶּאְמרּו ִלְפֵני ֵכן.  ר שֶׁ ה ָהֵעֶגל, ְוִאי ֶאְפשָׁ א ְלַאַחר ַמֲעשֶׂ יְָּך ֶאלָּ ל ֶזה לֹא שַׁ כָּ

ָהֵעֶגל.  ֵחְטא  ְלַאַחר  ַרק  ֶנֱאַמר  ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ה  ַמֲעשֵׂ ַעל  ּוּוי  ַהצִּ שֶׁ אוֵֹמר,  "י  ַרשִׁ ָלֵכן, 
ּפּור ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל  ָבה ִלְפֵני ַהסִּ ן, ִנְכתְּ כָּ שְׁ ִניַּת ַהמִּ ל ִצּוּוי בְּ ה שֶׁ ָרשָׁ ַהפָּ ה שֶׁ ְוָהֻעְבדָּ

ּתוָֹרה". ם ּוְמֻאָחר בַּ "ֵאין ֻמְקדָּ ּום שֶׁ ָעָיה, ִמשּׁ ֵאיֶננָּה בְּ

מסוימים  בפרטים  זאת  רואים  אנו  העגל.  חטא  על  לכפר  כדי  בא  המשכן  זו,  שיטה  לפי  לסיכום: 
בעשיית המשכן שמטרתם לכפר על חטא העגל. לפיכך, משמע שהציווי על המשכן ניתן רק לאחר 
יום הכיפורים. העובדה שהציווי על תרומת המשכן כתוב בתורה לפני הסיפור של חטא העגל, היא 

משום שאין מוקדם ומאוחר בתורה.
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<< הרבי 
השיטה הממוצעת 

ב( שיטה ממוצעת - שציווי הקב"ה למשה היה מיד לאחרי מתן תורה, אבל אמירת 
משה לישראל היתה לאחרי חטא העגל )כסדר הכתובים: בפרשת תרומה - ציווי 

הקב"ה למשה על דבר המשכן, בפרשת תשא - חטא העגל, ובפרשת ויקהל - אמירת 
משה לבני ישראל על דבר המשכן(5. 

מקור 5  רמב"ן, חומש שמות, פרק ל"ה פסוק א'
ר  ל ֲאשֶׁ ים, כָּ ָרֵאל ָהֲאָנשִׁ ֵני ִישְׂ יִאים ְוָכל בְּ שִׂ וָּה ְלַאֲהרֹן ְוַהנְּ צִּ ה ַאַחר שֶׁ ְוִהנֵּה, מֹשֶׁ
ָניו  ְוָנַתן ַעל פָּ מוֹת ל"ד:ל"ב(,  ּבּור ַהּלּוחוֹת )שְׁ ַהר ִסיָני ַאֲחֵרי שִׁ ר ה' ִאּתוֹ בְּ בֶּ דִּ

ים.  ים ְוָנשִׁ ל ָהֵעָדה ֲאָנשִׁ סּוק לג(, ָחַזר ְוִצוָּה ְוִהְקִהילּו ֵאָליו כָּ ם פָּ ְסֶוה )שָׁ ַהמַּ

ר ִנְצַטוָּה ּבוֹ  ן ֲאשֶׁ כָּ שְׁ ם ִעְנַין ַהמִּ יוֹם ָמֳחַרת ִרְדּתוֹ. ְוָאַמר ְלֻכלָּ ָהָיה ֶזה בְּ ֵכן שֶׁ ְוִיתָּ
ה ָלֶהם הקב''ה ְוָנַתן לוֹ ַהּלּוחוֹת  ְתַרצָּ נִּ יָון שֶׁ י כֵּ ּבּור ַהּלּוחוֹת, כִּ ה קֶֹדם שִׁ ִחלָּ ִמתְּ
ְלַקְדמּוָתם  ָחְזרּו  ִהנֵּה  ם,  ִקְרבָּ בְּ ם  ַהשֵּׁ יֵֵּלְך  שֶׁ ה  ֲחָדשָׁ ִרית  בְּ ִעּמוֹ  ְוָכַרת  ִנּיוֹת,  שְׁ
מוֹ  ה, כְּ ִחלָּ וָּהּו תְּ צִּ ִעְנָין שֶׁ תוָֹכם כְּ ִכיָנתוֹ בְּ ְהֶיה שְׁ תִּ ם, ּוְבָידּוַע שֶׁ לּולוֹתָּ ּוְלַאֲהַבת כְּ
ה  תוָֹכם, ְוָלֵכן ִצוָּה אוָֹתם מֹשֶׁ י בְּ ַכְנתִּ ׁש ְושָׁ מוֹת כ"ה:ח( ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ ָאַמר )שְׁ שֶׁ

ה: ִחלָּ ְצַטוָּה ִמתְּ נִּ ָכל ָמה שֶׁ ה בְּ ַעתָּ

CaCa

ציווי ה׳ למשה על תרומת 03
המשכן ז׳ סיון�
ציווי ה׳ למשה על תרומת המשכן

01

02

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ט״ו ניסן– כ״ב ניסן�

ציווי משה את ישראל על תרומת המשכן 05
וגיוס ההמונים הגדול  לאחר יום הכיפורים�

06

סדר האירועים הכרונולוגי לפי השיטה הממוצעת, 
נשאר בדיוק כפי שהוא מסופר בחומש שמות

חטא העגל04 י“ז תמוז�

מעמד הר סיני  ו‘ סיון�

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים �

5( ראה זח״ב קצה, א. ראב״ע ר״פ תרומה. רמב״ן ר״פ ויקרא )וראה 
בחצע״ג שבפרש״י תשא שם(.
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כפי  תורה,  מתן  לאחר  מיד  היה  למשה  הקב"ה  ציווי  הפרשיות.  סדר  עם  היטב  מסתדרת  זו  שיטה 
שמשמע מסדר הכתובים – פרשיות תרומה ותצווה כתובות מיד לאחר מתן תורה ולפני חטא העגל 
– ואילו הציווי של משה לישראל וגיוס התרומות ובניית המשכן היו לאחר חטא העגל, כפי שמובא 

בתורה בפרשיות ויקהל ופקודי.

<< הרבי 
שיטת הזוהר: תרומת המשכן הייתה התרופה לפני המכה של חטא העגל

ג( שיטת הזהר6 – שמוכחת גם מפשוטו של מקרא – שהן ציווי הקב"ה למשה והן אמירת 
משה לבני ישראל היו מיד לאחרי מתן תורה )קודם חטא העגל(, וראיה לדבר, שהרי 
במעשה העגל נאמר "למי זהב"7, "ויתפרקו גו' את נזמי הזהב אשר באזניהם"8, ולכאורה, 
למה הוצרכו בני ישראל להתפרק מתכשיטיהם, בה בשעה שהיה להם ריבוי זהב מביזת 
מצרים )כמו שכתוב9 "וישאלו . . כלי זהב . . וינצלו את מצרים"(, ועוד יותר מביזת הים 
)כפי שמצינו במדרשי חכמינו ז"ל10 אודות מספר החמורים שהוצרך כל אחד מישראל 
על  כבר  נצטוו  העגל  מוכח, שקודם מעשה  ומזה   – גדול"(?!  ה"רכוש  את  כדי לשאת 
עשיית המשכן, והביאו את כל הזהב לנדבת המשכן, ונשארו להם רק התכשיטים שעל 
גופם )וכמבואר בתורה אור דיבור המתחיל פתח אליהו11 בענין "תיקון התכשיט שהוא 
המיפה את האדם שמתקשט בו ומתנאה", ש"מתאחד עם תכשיט זה כאילו הוא מגופו 

ממש"(, ולכן, במעשה העגל לא היתה להם ברירה אלא ליתן את תכשיטיהם. 

מקור 6  ספר הזהר חלק ב', דף רכ"ד עמוד א' )מתורגם( 

ל  כֵּ ִהְסתַּ אן  כָּ "ֶהָעשּׂוי"?  רּוׁש  ַהפֵּ ָמה  ָלאָכה".  ַלמְּ ֶהָעשּׂוי  ַהזָָּהב  ל  "כָּ ֶזה  ֵעין  כְּ
ים ָלֶהם ַהזָָּהב ַהזֶּה ִלְרפּוָאה,  ָרֵאל ַהזָָּהב ָלֵעֶגל, והקב"ה ִהְקדִּ נְָּתנּו ִישְׂ שֶׁ הקב"ה, כְּ
ל ַהזָָּהב  י כָּ נְָּתנּו ָלֵעֶגל, כִּ ים ָלֶהם ְלאוֹתוֹ ָזָהב שֶׁ ן ִהְקדִּ כָּ שְׁ ל ַהמִּ ֶאת ַהזָָּהב ַהזֶּה שֶׁ שֶׁ

ן.  כָּ שְׁ ֶהם ָנְתנּו ִלְתרּוַמת ַהמִּ ֶהם ְוִנְמָצא ִעמָּ ָהָיה ִעמָּ שֶׁ

ֶהם ָזָהב, ְוֵהם ִיְפְרקּו ֶאת  ר ָעשּׂו ֶאת ָהֵעֶגל ִנְמָצא ִעמָּ ֲאשֶׁ כַּ ָך, שֶׁ ְעתְּ ַיֲעֶלה ַעל דַּ
ִנְזֵמי ַהזָָּהב  ל ָהָעם ֶאת  ְרקּו כָּ ְתפָּ ְכִתיב: "ַויִּ ָאְזֵניֶהם ָלַקַחת ֶאת ַהזָָּהב ַההּוא? דִּ

ה ֶזה.  ר ַעל ַמֲעשֶׂ רּוָמה ְלַכפֵּ ים ֶאת ְזַהב ַהתְּ ָאְזֵניֶהם", ְוַעל ֶזה ִהְקדִּ ר בְּ ֲאשֶׁ

6( ח״ב רכד, א.
7( תשא לב, כד.

8( שם, ג.

9( בא יב, לה-לו.
10( בכורות ה, ב. תנחומא בשלח כה. הובא בפרש״י עה״ת בא יג, יג.

11( וירא יג, ג-ד.
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על פי שיטה זו, גם הציווי וגם ההתרמה היו מיד לאחר מתן תורה – בארבעים הימים שבהם משה 
היה על ההר. כאשר אירע חטא העגל – לאחר ארבעים הימים – היה זה לאחר שתרמו את רוב זהבם 

למשכן, ולכן הוצרכו להוריד את תכשיטיהם מגופם בשביל העגל.

ציווי ה׳ למשה על תרומת 03
המשכן �???
ציווי ה׳ למשה על תרומת המשכן

01

02

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ט״ו ניסן– כ״ב ניסן�

ציווי משה את ישראל על תרומת המשכן 05
וגיוס ההמונים הגדול  �???

06

סדר האירועים כפי שמסופר בחומש שמות
 לפי סדר הפרשיות:

הסדר הכרונולוגי לפי שיטת הזוהר

חטא העגל04 י“ז תמוז�

מעמד הר סיני  ו‘ סיון�

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים �

ציווי ה׳ למשה על תרומת 
המשכן �

ז׳ סיון

ציווי משה את ישראל על תרומת 
המשכן וגיוס ההמונים הגדול 

יציאת מצרים 
וקריעת ים סוף ט״ו ניסן– כ״ב ניסן�

חטא העגל
י״ז תמוז�

חטא העגל י“ז תמוז�

מעמד הר סיני  ו‘ סיון�

בניית המשכן
לאחר יום הכיפורים �

03

01

02

 04

06

05
ציווי ה׳ למשה על תרומת המשכן ז׳ סיון�
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ג. לא כפרה. השראה!
רש"י  שיטת  העגל.  לחטא  המשכן  של  הקשר  הוא  השונות,  השיטות  מאחורי  שעומד  עיקרי  רעיון 
היא שמצוות בניית המשכן ניתנה לאחר חטא העגל, וזאת על מנת לכפר עליו. שיטת הזהר סבורה, 
שמצוות בניית המשכן הייתה לפני חטא העגל וכהקדמה אליו. השיטה השנייה ממוצעת בין השניים. 

אך כל השיטות מסכימות שבניית המשכן הייתה במטרה להתכונן או לכפר על חטא העגל. 

בחלק הבא של השיחה מצטט הרבי את ספר התניא, ומסביר שמשתמע ממנו, שאדמו"ר הזקן סובר 
כלל  קשורה  לא  הסיבה  אך  תורה,  מתן  לאחר  מיד  היו  למשכן  וההתרמה  שהציווי   – הזהר  כשיטת 

לחטא העגל, אלא להשראת השכינה בבני ישראל.

<< הרבי 
ובענין זה יש בירור והכרעה בדברי רבינו הזקן בתניא פרק ל"ד: 

מישראל,  אחד  כל  לעבודת  גם  ששייך  המרכבה"12  הן  הן  ד"האבות  להענין  בנוגע 
יכלו לסבול,  זכו ישראל במעמד הר סיני, רק שלא  זה  מבאר רבינו הזקן, ש"מעין 
כמאמר רבותינו ז"ל13 שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו', שהוא ענין ביטול במציאות 
להשראת  הקדשים  קדשי  ובו  משכן  לו  לעשות  להם  אמר  מיד14  לכן  לעיל,  הנזכר 

שכינתו, שהוא גילוי יחודו יתברך כו'"...

מקור 7  ספר התניא, פרק ל"ד

ל ְיֵמיֶהם ְלעוָֹלם לֹא ִהְפִסיקּו  כָּ ָבה, שֶׁ ְרכָּ ָהָאבוֹת ֵהן ֵהן ַהמֶּ ה מּוַדַעת זֹאת שֶׁ ְוִהנֵּ
ר ְלֵעיל  ְזכָּ ּטּול ַהנִּ בִּ ָמָתם ְלִרּבוֹן ָהעוָֹלִמים בַּ ם ְוִנשְׁ ְעתָּ ר דַּ ַקשֵּׁ ָעה ֶאָחת ִמלְּ ֲאִפּלּו שָׁ
ָׂגתוֹ.  ָמתוֹ ְוַהשָּ ל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרַגת ִנשְׁ ִביִאים, כָּ ל ַהנְּ ַרְך. ְוַאֲחֵריֶהם כָּ ְלִיחּודוֹ ִיְתבָּ
ִכיָנה  ָאְמרּו ָעָליו: שְׁ ָנה, שֶׁ לָּ לוֹם ִהיא ָהעוָֹלה ַעל כֻּ נּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ּוַמְדֵרַגת מֹשֶׁ

ה.  ל מֹשֶׁ רוֹנוֹ שֶׁ ֶרת ִמּתוְֹך גְּ ְמַדבֶּ

ַרַז"ל  ַמֲאַמר  כְּ ל,  ִלְסבֹּ ָיְכלּו  א  לֹּ ַרק שֶׁ ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד  בְּ ִישְָׂרֵאל  ָזכּו  ֶזה  ּוֵמֵעין 
ְלֵעיל.  ר  ְזכָּ ַהנִּ ְמִציאּות  בִּ ּטּול  בִּ ִעְנַין  הּוא  כו', שֶׁ ָמָתן  ִנשְׁ ְרָחה  פָּ ּבּור  דִּ ל  כָּ ַעל  שֶׁ
ִכיָנתוֹ,  ָרַאת שְׁ ים, ְלַהשְׁ ָדשִׁ י ַהקֳּ ן ּובוֹ ָקְדשֵׁ כָּ ד ָאַמר ָלֶהם ַלֲעשֹוֹת לוֹ ִמשְׁ ָלֵכן ִמיָּ

ַרְך.  ּלּוי ִיחּודוֹ ִיְתבָּ הּוא גִּ שֶׁ

12( ב״ר פמ״ז, ו. פפ״ב, ו.
13( שבת פח, ב.

14( ראה גם ״מ״מ, הגהות והערות קצרות״ לתניא כאן )ע' רז ואילך(. וש״נ
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<< הרבי 
ומזה מוכח שסבירא ליה לאדמו"ר הזקן כשיטת הזהר, שמיד לאחרי מתן תורה היה 
לא רק ציווי הקב"ה למשה, אלא גם אמירת משה לבני ישראל על דבר עשיית המשכן 
– "מיד אמר להם כו'". משום שנשמתם של בני ישראל פרחה, לכן משה היה חייב 
מיד לעשות משהו בשבילם, ולכן הוא תיכף מסר להם את הציווי לבניית המשכן. וגם 

בני ישראל מצדם לא יכלו להמתין, והביאו מיד את הנדבות למשכן.

שהיו  הקב"ה,  עם  הקדושים  האבות  של  והתאחדותם  ביטולם  גודל  את  מסביר  הזקן  אדמו"ר 
מרכבה לרצון העליון. הוא ממשיך ואומר, שכל בני ישראל זכו למדרגה זו במעמד הר סיני, כאשר 
הקב"ה התגלה עליהם בצורה כזאת – אלא שפרחה נשמתם מעוצם הגילוי. ולכן, מיד לאחר מתן 
לתורה, הורה להם הקב"ה לבנות משכן כדי שיוכלו לבטא בו את ה'רצוא' שהם חוו במתן תורה. 

בניית המשכן תהיה ה'שוב' - השראת השכינה בצורה קבועה ותמידית. 

הרבי מסיק מכך, שמכיוון שהציווי על הקמת המשכן,  בא לענות על צורך כל כך חזק, שהרי פרחה 
על  הציווי  את  ישראל  לבני  מסר  ומיד  אחד,  רגע  אפילו  משה  חיכה  לא  הגילוי,  מגודל  נשמתם 
בניית המשכן שיהיה ה'שוב' שאחרי ה'רצוא׳. ובני ישראל מצדם, הזדרזו לתרום לבנייתו, כי רצו 

לממש את הרגש הלוהט שבער בקרבם.

בשביל  לא   – העגל  לחטא  קשורה  לא  המשכן  לבניית  הסיבה  הזקן,  אדמו"ר  של  הסברו  פי  על 
לכפר עליו, ולא כהכנה אליו. המשכן בא במענה לצורך של כל יהודי לאחר מתן תורה להרגיש את 

השראת השכינה.

ולהעיר, שמכאן רואים שגם מחלק הסוד שבתורה יכולים למצוא בירור בנוגע לחלק 
הפשט, כשם שבפירוש רש"י, פשוטו של מקרא, יכולים למצוא גם ענינים השייכים 

ל"יינה של תורה".

וענין זה נוגע לעבודת כל אחד מישראל – ש"אחר שיעמיק האדם מחשבתו בענין 
ביטול הנזכר לעיל כפי יכלתו, זאת ישיב אל לבו, כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי 
מהכיל להיות מרכבה ומשכן ליחודו יתברך כו'", כמו האבות )שמזכירם בהתחלת 
התפלה באמרו "אלקי אברהם כו'"(, "אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא 
בעולמו  להקב"ה  לו  אין  המקדש  בית  ש"משחרב  )כיון  כו'"  תורה  בתלמוד  העסק 
מיד  ולכן,  הלכה"(,  של  אמות  ארבע  אלא  יתברך  יחודו  הוא  לשבתו  ומכון  משכן 
הכנסת  "מבית   – התורה  לימוד  ידי  על  השוֹב  להיות  צריך  בתפלה,  הרצוֹא  לאחרי 

לבית המדרש"15.

ענין גם נוגע גם לימינו. כשם שאבותינו במדבר – לאחר שחוו את ההתגלות האלוקית 
במתן תורה ביטאו את המשכיותו של קשר אלוקי זה בבניית המשכן, כך גם אנו יכולים 
לבטא את הקשר הנשמתי שלנו עם הקב"ה על ידי לימוד התורה. כפי שלמדנו בעבר, 
התורה היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, וכאשר אנו מבינים את התורה – אנו מתאחדים 

עם נותן התורה – הקב"ה. 

15( ברכות בסופה. וש״נ.


