
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו"

בקצרה: רוב מוחלט של הפרשה מדבר על תוכנית המשכן וכליו. הפסוקים לעיל הם פסוקי הפתיחה לתיאור המשכן 
וכליו. 

המדרש מבאר על פסוקים אלו שכשאמר ה' למשה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" נבהל משה – האם ניתן לבנות 
מקום משכן ל-ה'? האם הבורא נכנס לתוך קופסא פיזית? ענה לו ה' ״ככל אשר אני מראה אותך... וכן תעשו״, כלומר 

הדרישה לבניית משכן כוללת מידות פיזיות – קרשים, יריעות, ארון, בדים וכו', ככל אשר אני מראה אותך.

האם מישהו היה בסוד הדברים שבין ה' למשה שיכול המדרש לתאר את מהלך הדברים? כך מקשה אור החיים.

וכן תעשו״, לא מתחבר למהלך הדברים; אם הוא  וכך פירושו: הפסוק השני לעיל, ״ככל אשר אני מראה אותך... 
ממשיך את הפסוק שמעליו, את ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״, אזי היה לו לומר לפי ההקשר - ״ועשו לי מקדש 
ככל אשר אני מראה אותך... וכן תעשו, ושכנתי בתוכם״. אם הוא פותח את המשך הפסוקים, שהם תיאור המשכן 
וכליו, היה לו לסיים ב״כן תעשו״ ולא ב״וכן תעשו״ )״כן תעשו״ פותח נושא לקראת תיאור העשייה, ״וכן תעשו״ סוגר(. 

מחיבור הפסוקים התמוה לומד אור החיים את ההבנה של המדרש: התורה יכלה לסיים את הדברים עם ״ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם״ ולהמשיך בתיאור המשכן וכליו. ומכאן השאלה: וכי ניתן לבנות מקדש ל-ה', שהשמיים לא 

יכלכלוהו? עונה על כך התורה בדברי ה' למשה: ״ככל אשר אני מראה אותך. וכן תעשו, לא יותר מזה״.

"ועשו ארון עצי שטים"

הארון קודם לכל הכלים. בשמות רבה: מה תורה קדמה לכל )שהקב"ה הביט בתורה וברא עולם(, אף הארון קדם 
לכל הכלים, שהוא משכן לתורה.

ברבים.  "ועשו",  הוא  הציווי  בארון  "ועשית",  הוא  הציווי  הכלים  שבכל  הכלים,  ציוויי  משאר  שונה  עשייתו  על  הציווי 
המדרש מעיר על כך: יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם בתורה. הרמב"ן מרחיב את דברי המדרש: יעסקו 
בארון בתרומה, בעבודה בפועל או שיכוונו לדבר )טכנית, לא ברור שיהיה מקום לכולם לתרום או לסייע פיזית. אז 

לפחות שיתכוונו(.

ראב"ע לעומת זאת מפרש על דרך הפשט: נאמר קודם ועשו לי מקדש, המשיך באותו הלשון - ועשו ארון.

אור החיים מציע פירוש אחר לשינוי הלשוני בארון: נאמר "ועשו" מפני שבמהותה, לא יכולה התורה להתקיים אלא 
ע"י הכלל. שאין אדם אחד יכול להגיע לכל עיקרי התורה, אלא חלק כהנים, חלק לויים וחלק כלל ישראל. 

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:16 הדלקת נרות 
17:25 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
18:10 ערבית  
18:10 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת תרומה
בס"ד | שקיעה: 17:36 | צאת הכוכבים: 17:54 | סזק"ש: 09:02 | ד אדר התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות

לרגל  ברק  למשפחת  טוב  מזל 
נישואי הבת מיטב!

משלוח  סבב  נקיים  השנה  גם 
מנות קהילתי. מוזמנים להירשם! 

קישור בקבוצת הווצאפ.
מסיבת פורים למבוגרים תתקיים 
במוצ"ש פרשת תצוה, 4/3 בשעה 
20:30. קישור להרשמה בקבוצת 

הווצאפ


