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 שמות פרק לח

ר ֻפַקד ַעל  ֵעֻדת ֲאשֶּ ְשַכן הָּ ן מִּ ְשכָּ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ )כא( ֵאלֶּ
ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן:  ר בֶּ מָּ יתָּ ם ְבַיד אִּ יִּ ה ֲעֹבַדת ַהְלוִּ י ֹמשֶּ פִּ

ן  ה ֵאת )כב( ּוְבַצְלֵאל בֶּ שָּ ה עָּ ן חּור ְלַמֵטה ְיהּודָּ י בֶּ אּורִּ
ן  ב בֶּ יאָּ ֳהלִּ ּתו אָּ ה: )כג( ְואִּ ת ֹמשֶּ ק אֶּ ה ְיקוָּ ּוָּ ר צִּ ל ֲאשֶּ כָּ

ת  ש ְוֹחֵשב ְוֹרֵקם ַבְּתֵכלֶּ רָּ ן חָּ ְך ְלַמֵטה דָּ מָּ יסָּ ֲאחִּ
ן ּובְ  מָּ ַאְרגָּ י ּוַבֵשש:ּובָּ נִּ  תוַלַעת ַהשָּ

 רש"י 
בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת  - אלה פקודי)כא( 

המשכן, לכסף ולזהב ולנחשת, ונמנו כל כליו לכל 
שני פעמים, רמז למקדש  - המשכן משכן עבודתו:

 שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל:
עדות לישראל שויתר להם הקדוש  - משכן העדת

ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו 
 פקודי המשכן וכליו היא  - יםעבדת הלו ביניהם:

עבודה המסורה ללוים במדבר, לשאת ולהוריד להקים איש איש למשאו המופקד עליו, כמו שאמרו 
)כב(  הוא היה פקיד עליהם למסור לכל בית אב עבודה שעליו: - ביד איתמר בפרשת נשא )במדבר ד(:

ה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה אשר צוה מש -ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה 
ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה 

לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים 
ו משה בצל אל היית, כי בוודאי כך צוה לי כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא. אמר ל

 הקדוש ברוך הוא, וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים:
 

 
 שמות פרק לא

ל  ה ַדֵבר אֶּ ה ֵלאֹמר: )יג( ְוַאּתָּ ל ֹמשֶּ ק אֶּ ר ְיקוָּ )יב( ַויֹאמֶּ
י אות  ְשֹמרּו כִּ ת ַשְבֹתַתי ּתִּ ֵאל ֵלאֹמר ַאְך אֶּ ְשרָּ ְבֵני יִּ

י וא ֵבינִּ ק  הִּ י ְיקוָּ י ֲאנִּ ַדַעת כִּ ם לָּ ם ְלֹדֹרֵתיכֶּ ּוֵביֵניכֶּ
וא  ש הִּ י ֹקדֶּ ת כִּ ת ַהַשבָּ ם אֶּ ם: )יד( ּוְשַמְרּתֶּ ְשכֶּ ְמַקדִּ
ה  אכָּ ּה ְמלָּ ה בָּ ֹעשֶּ ל הָּ י כָּ ת כִּ יהָּ מות יּומָּ ם ְמַחְללֶּ כֶּ לָּ

ים  ת יָּמִּ : )טו( ֵששֶּ יהָּ ב ַעמֶּ רֶּ קֶּ וא מִּ ש ַההִּ פֶּ ה ַהנֶּ ְכְרתָּ ְונִּ
שֶּ  ש ֵיעָּ תון ֹקדֶּ י ַשַבת ַשבָּ יעִּ ה ּוַביום ַהְשבִּ אכָּ ה ְמלָּ

ת:  ת מות יּומָּ ה ְביום ַהַשבָּ אכָּ ה ְמלָּ ֹעשֶּ ל הָּ ק כָּ ַליקוָּ
ת  ת ַהַשבָּ ת ַלֲעשות אֶּ ת ַהַשבָּ ֵאל אֶּ ְשרָּ ְמרּו ְבֵני יִּ )טז( ְושָּ

ְש  י ּוֵבין ְבֵני יִּ ם: )יז( ֵבינִּ ית עולָּ ם ְברִּ ֵאל אות ְלֹדֹרתָּ רָּ
ם  ַמיִּ ת ַהשָּ ק אֶּ ה ְיקוָּ שָּ ים עָּ ת יָּמִּ י ֵששֶּ ם כִּ וא ְלֹעלָּ הִּ

ץ ּוַביום ַהְש  רֶּ אָּ ת הָּ ַפש: ְואֶּ נָּ ַבת ַויִּ י שָּ יעִּ  בִּ

 רש"י 
ואתה, אף על פי  - ואתה דבר אל בני ישראל)יג( 

שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל 
אך  בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה:

אף על פי שתהיו רדופין  - את שבתתי תשמרו
וזריזין בזריזות מלאכה שבת אל תדחה מפניה. כל 
 אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן:

ולה היא בינינו אות גד - כי אות הוא ביני וביניכם
שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי 

 האומות ]בה[ כי אני ה' מקדשכם: - לדעת למנוחה:
 - ונכרתה אם יש עדים והתראה: - מות יומת)יד( 

 הנוהג בה חול בקדושתה: - מחלליה בלא התראה:
 מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי: - שבת שבתון)טו( 

 לכך כפלו הכתוב לומר שאסור בכל  - שבת שבתון
מלאכה, אפילו אוכל נפש, וכן יום הכפורים שנאמר בו )ויקרא כג לב( שבת שבתון הוא לכם, אסור בכל 

מלאכה, אבל יום טוב לא נאמר בו כי אם ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון )שם( אסורים בכל 
 - וינפש)יז(  שמירת קדושתה לשמי ובמצוותי: - 'קדש לה מלאכת עבודה, ומותרים במלאכת אוכל נפש:

כתרגומו ונח, וכל לשון נופש והוא לשון נפש, שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח מהמלאכה. ומי 
שכתוב בו )ישעיה מ כח( לא ייעף ולא יגע, וכל פעלו במאמר, הכתיב מנוחה לעצמו, לשבר האוזן מה שהיא 

 יכולה לשמוע:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


