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 קרשים למשכן 

ים: ים ֹעְמדִׂ טִׂ ְשָכן ֲעֵצי שִׂ ים ַלמִׂ יָת ֶאת ַהְקָרשִׂ י ָהַאָמה ֹרַחב ַהֶקֶרש ָהֶאָחד:  ְוָעשִׂ   ֶעֶשר ַאמֹות ֹאֶרְך ַהָקֶרש ְוַאָמה ַוֲחצִׂ

ָשה ֶאל ֲאֹחָתּה ֵכן ַתֲעֶשה ְלֹכל ַקְרֵשי  ָלֹבת אִׂ ְשָכן ְשֵתי ָידֹות ַלֶקֶרש ָהֶאָחד ְמשֻׁ  1. (יז- טו  וכ  שמות ) :ַהמִׂ

ֲעֹבָדתֹו: ְוֹכל  ֵכָליו  ְוָכל  ַוֲאָדָניו  ָדיו  ְוַעמֻׁ יָחיו  ּוְברִׂ ְשָכן  ַהמִׂ ַקְרֵשי  י  ְמָררִׂ ְבֵני  ְשֶמֶרת  מִׂ ַדת  יב    ּוְפקֻׁ ָסבִׂ ֶהָחֵצר  ֵדי  ְוַעמֻׁ

יֵתֹדָתם ּוֵמיְתֵריֶהם:  2(.פרשת במדבר לז  - ג לו  במדבר)  ְוַאְדֵניֶהם וִׂ

 , מלאכת הוצאה אבות מלאכה בשבת –דף מט עמוד ב  שבת מסכת

אמר להו רבי חנינא בר חמא:   4: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? 3הדור יתבי וקמיבעיא להו 

אכה  כנגד מל  שמעון ברבי יוסי בן לקוניא:כנגד עבודות המשכן. אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי  

תניא: אין חייבין  תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, ד  5... חסר אחת.  ארבעים    -שבתורה  מלאכתו ומלאכת  

ואתם לא תקצרו, הם העלו    -א תזרעו, הם קצרו  ואתם ל  -צא בה היתה במשכן, הם זרעו  אלא על מלאכה שכיו

ים מעגלה  ת היחיד. הם הורידו את הקרשואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשו -את הקרשים מקרקע לעגלה  

ות  ואתם לא תוציאו מרש  - ו מעגלה לעגלה  וציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, הם הוציאואתם לא ת -לקרקע  

אביי ורבא דאמרי תרוויהו, ואיתימא רב    -לרשות היחיד, מאי קא עביד?  היחיד לרשות היחיד. מרשות היחיד  

 6חיד דרך רשות הרבים. אדא בר אהבה: מרשות היחיד לרשות הי 

 כתיבהמלאכת  – רק יב משנה גשבת פמסכת 

  – בכל לשון    , בין משני סממניות  בין משם אחד בין משני שמות   , בין בימינו בין בשמאלו  , הכותב שתי אותיות

שכך היו כותבין על קרשי המשכן לידע איזו בן    ,אלא משום רושם  ,אותיות  לא חייבו שתי  :אמר רבי יוסי  .חייב

 7. גד מגדיאל .מדניאל דן ,נח מנחור, שם משמעון ושמואל :ם גדולמצינו שם קטן מש :אמר רבי .זוגו

 
  ה לים: ארון, מנורה ושולחן. )בשיטללי על מצוות המשכן ובפרט על הכיווי הכרומה בצרשת תפותח את פמות  פר ששל ספרק כה    1

שכינה דת הרשל הו  רעיוןם ברשיהמדדנו  ם  הל(. כבר ש קבפרשת וי  ארון קודם או משכן קודםדברינו    ושכלים קודמים למשכן, רא 
.  בסדר הפוך   אך  בפרט הארון שמעליו יצא הדיבור למשה. בא פרק כו ומתאר את המבנה עצמו  ,וצמצומה במשכן מעשה ידי אדם 

ו את  לאלה שנשאו את האוהל והכי  ,מם, קירות המשכן היריעות הנתונות ע"ג הקרשים ובפסוק טו ואילך את הקרשים עצ לה  תחי
שיחזיק ויכיל את הדברים שבאמת חשובים. ודווקא  פיסי  מבנה  במלאכת המשכן.    והבסיסי  הפשוט  מרכיב זהו ה  הכלים. לכאורה,

 אל.  לאי של המשכן כמקום שהשכינה יורדת לתוכו ושוכנת בתוך בני ישרמבנה זה חוזר ומעורר במדרש את הדיון ברעיון הפ
לוי. בני מררי הם שהופקדו על משא  שבט    תעבוד במדבר, ב   בספרחוץ מספר שמות, הוא    ד בתורה של קרשי המשכן,האזכור היחי  2

שבט  משפחות ד יב שמדרג את חשיבות  בהבמדבר רו מדרש הקרשים ומן הסתם גם פירוקם והקמתם בכל מסעות בני ישראל. רא 
שעבודתן היתה   ...קהת א חשובים כבני לשמכל בני לוי " :(ד רה בספר במדבר פרקהתו לוי עפ"י חלקם במשכן )בהסתמך על פסוקי

ואחריו מררי שהיה ממונה   . ואחריו גרשון שהיה בכור והיה ממונה על היריעות ועל אהל מועד   ... לה  ינמנו תחדש הקדשים לפיכך  וק
בע  אר  לקבמררי ל  היה כל זה משא כבד, זכו בניפי שלווכו' ".    ועל האדנים ועל היתדות   ם על הקרשים ועל הבריחים ועל העמודי

זיקו את המשכן  נו נשתדל דווקא להראות את חשיבות קרשי המשכן שסוף סוף הם שהחאום.  אי יהנש  ת שתרמו ש העגלו מתוך ש
 חצצו בין החול )תרתי משמע( ובין הקודש. כולו ו

 ישבו חכמים ודנו ביניהם.  3
הקוצר והמעמר  הזורע והחורש ו :אחת אבות מלאכות ארבעים חסר: "בז  שבת  נהשמ, בבשבתהאסורות ראו רשימת אבות מלאכה  4

 וכו' ". וכאן דנה הגמרא מה הסמך בתורה להלכה זו. ת הצמר ופה הגוזז א הזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאוש הד
"  ויבא הביתה לעשות מלאכתו"אם הם כוללים גם את  בתורה  המילה "מלאכה"  אזכורי    39הגמרא במנין  שמטנו דנה  בקטע שה  5

שנזקקו חכמים    לכל המלאכה". ראו שם   ים כה היתה דאלמהו ז: "  ול את הפסוק בשמות    ף בבית פוטיפר אויוס  של (  בראשית לט)
זה הדבר  "  :יוסי בן חנינא  'רראו שם בפרט דרשת    שבת פרק ז הלכה ב.  ראו דיון מקביל בירושלמי להביא ספר תורה ולמנות בפועל.

יש לקיש למדו נושא  י יוחנן ורברו.  "ולתולדותאבות  מיכן ל  ,דברים  ,דברי   ,דבר   –ות לה א[  ]שמאלה הדברים    : אלא  ,כאן   אין כתיב
איסורי מלאכה בשבת )אבל    1681  בסה"כ  אב מלאכה.על כל  ",  חסר אחת תולדות  ם ארבעישלוש וחצי שנים והוציאו "  ךזה במש 

 נקבע(. ךלהלכה לא כ
ות  והשמתם בעגלהמשכן  מקרשי  , שע"א  שבת צב  בגמראן  וראו דיכן.  ת לרשות נלמד מקרשי המשאב מלאכה של הוצאה מרשו  6

)רשות הרבים היא בעיקרון עד גובה    ה מעשר אמותגם בגובה שלמעלאסורה  ד לרשות הרבים  יהיח מרשות  הוצאה  לומדים עוד ש
רשות הרבים באמצע חייב,  יד לרשות היחיד והמושיט מרשות היח: "רמב"ם הלכות שבת פרק יג הלכה יחוכך נפסק ב  .עשר אמות(

בין  שות הרבים  ור  משכן מושיטין את הקרשים מעגלה לעגלההלוים ב   כן היתה עבודתרשות הרבים, שויר  פילו הושיט למעלה מאאו
 . "שות היחיד היאשתי העגלות וכל עגלה ועגלה ר

הסורט ":  שבת )ליברמן( פרק יא הלכה ותוספתא ו גם מלאכה נוספת שנלמדת מהקרשים במשכן היא מלאכת כותב )וגם מוחק(. רא 7
שכן רושמין על קרשי    ,ו שתי אותות אלא משם רושםלא חייב  :קיבאר' ע  ראמ  .הרי זה חייב  י שני נסרים כאחדבסרטה אחת על ג

יוצרת    ת "כתיבה"אם הכתיבה של שתי אותיות חייבת להיו ראו דיון על משנה זו בגמרא שבת קג ע"ב  ".  המשכן לידע אי זהו בן זוגו
ות,  שהן גם בלי משמע ום" של שתי אותיות כלפיק "רישר' יהודה(, או שמסש להם משמעות )שיטת  יה היא שתי אותיות שתצאתוש

חייבים גם אם הכתיבה נעשתה ביד הלא מיומנת )שמאל אצל כל אדם, וימין אצל  ולפיכך  ,בתוספתא(  עקיבא)ר' שזו שיטת ר' יוסי 
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 י כבודענייניו משפט העצים –ג  יבכת שבת ירושלמי מס

להינתן    אלא אי זהו קרש זכה  ?]שמות כו ל[. וכי יש משפט לעצים  "והקמות את המשכן כמשפטו "   :א"ר אימי

  8ינתן בדרום.   -בדרום   ,ינתן בצפון  -בצפון 

 בונהמלאכת  – "בקב עת גמרא שב

שכן בעל הבית שיש לו נקב בבירתו וסותמו, דכוותה גבי משכן  ...    הבונה כל שהוא  -הבונה כמה יבנה ויהא חייב?  

 11. וסותמו 10ר ב  מטיף לתוכה א    - 9שכן קרש שנפלה בו דרנא  -

 הקרשים מבנה  – מסכת שבת דף צח עמוד ב

)שמות    "יהיו תמים על ראשו "  :ולכין עד כאצבע, שנאמרתנו רבנן: קרשים מלמטן עוביין אמה, ומלמעלן כלין וה

דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר: כשם שמלמטן עוביין    12, )יהושע ג טז(  " תמו נכרתו"  :ולהלן הוא אומר  כו כד(

  13. "יחדו" ביין אמה, שנאמר למעלן עואמה, כך מ

 למשכן בסיס  – מסכת שבת דף כח עמוד א

קרוי משכן, ואין קרשים    -למשכן, משכן אמר קרא ועשית קרשים    -קרשים!  ואימא: מה להלן קרשים, אף כאן  

 14ן. קרויין משכ

 שילה משכן  – מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור עח

  -   )שם ס(  "ש משכן שילוו ויט ... "   זה בית המקדש  -הלים עח נד(  " )תויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו "

שנ חנינא  בר  יוסי  ור'  אלעזר  אומריםר'  אומר  :יהם  אחד  שילו"  :כתוב  משכן  אומר"ויטש  אחד  וכתוב   ,  :
 

תי שריטות על נסר של שני נסרין, או  שרט שריטה אחת ע  כך,ילפ, וכלשון הגמרא שם: "כלשהו  ריטה של סימןוגם אם זו ס  איטרים(
 . "אלף אלפא לואפי ,וסי. מהו בכל לשון מאן תנא סימיינית ר' י": בת פרק יב הלכה גשירושלמי  . וראו עוד ב"בחיי – אחד

ל הדרישה לשמור על  שסע בין חניה לחניה במדבר, הייתה גם בות במ העגל  ההקפדה על סימון הקרשים, אולי גם אופן סידורם ע"ג  8
בונה להלן. אך כאן, אפשר לעשות חניית  אכת  , כפי שהיה בהקמה הראשונה. מה שיביא אותנו למליםמבנה המדויק של הקרשה

ן משפחת הושעיה  ריבות ביי ענייני כבוד. ראו שם הרצינות גמורה ב ספק    הומור  ספקשיש בה  שם  דרשה  ולהתבסם מהמשך הביניים  
באו  לאחר שבני משפחת בן פזי  שהתעצמה  מחלוקת    –  נשיאנה לשאול בשלומו של רבי יהודה השובוא ראי   ימ  ומשפחת בן פזי

  כעת?   שאלו את ר' אימי מה לעשות.  שהיא ראשונהורת  למשפחת הושעיה הייתה חזקה ומסך  , א אין עם בית הנשיאבקשרי נישו
י ֵאימִּ  הםָאַמר ל ָכן כְׁ ַוֲהֵקֹמָת ֶאת ַהמִּ " :נאמר : יַרבִּ שְׁ שְׁ י -  טוֹ פָ מִּ כִּ ים  וְׁ ָפט ָלֵעצִּ שְׁ ָנֵתן ַבָצפֹון.  אֶ   ?ֵיש מִּ יָנֵתן ַבָצפֹון יִּ הִּ ָלא ֵאי ֶזהּו ֶקֶרש ָזָכה לְׁ

ָנֵתן בַ  ומה שקשור לסימון הקרשים, נראה שהיה גם צורך    .בפרשה זו   םוראה ועשה בתבנית ". ראו סיפור זה בדברינו  ָדרֹוםַבָדרֹום יִּ
צפון או דרום או  לאיזה צד של המשכן:  גם  לא  א  –מימינו ומי משמאלו    ימהצדדים,  משני    –לסמן לא רק בין קרש אחד למשנהו  

 זאת. סימנו  וכיצד אם  ין זה . ולא מצאנו התייחסות לענירש זה ושכניויך ק, שי מערב
 חור שעשתה תולעת.  9

 עופרת.  10
,  שבת פרק ז הלכה ב ירושלמי  ו אב מלאכה שלישי )רביעי אם נחשיב את המוחק( שנלמד מקרשי המשכן. ראו שוב גם בהרי לנ  11

יבים גם  דיון אם חי". וממשיך שם ביו נותנין קרשים על גבי אדניםשה  ? משכןמה בניין היה ב"הבניה בפשטות:  פעולת  את    ירבשמס
יון שהיו חונים ונוסעים על פי הדיבור  מכ  :א"ר יוסי  ?תהולא לשעה הי":  בין חניה לחניה, שהרי המשכן במדבר היה  על בנייה זמנית

: עדהרבן ה קמפרש שם ". מי שהוא לשעהכ -לארץ שהוא מכניסן ב"ה מכיון שהבטיחן הק :רבי בון  כמי שהיא לעולם. א"ר יוסי בי -
  : הדא אמרהומסקנת הגמרא שם: "". להכניסן לארץ. ידעו שלא יהיה הבניין לעולם והדרא קושיא לדוכתא"ה בהבטיחן הקמכיון ש"

 כל.  "ם בניןיבנין על גבי כל  :על גבי דבר אחר. הדא אמרה  ןאפילו נתו  :אפילו מן הצד. הדא אמרה  :בנין. הדא אמרה  -בנין לשעה  
 , ועדיין היא בנייה ... "לשעה"בנייה זמנית ומתקופת המדבר לחיים בגולה, כל בנייה היא   סוגי הבניה אסורים.

 ץ. לאר בני ישראלבנס עצירת הירדן בעת כניסת  12
ז"ל  מסורת ח עוביו של הקרש.  ןלא מצויאנו בראש הדף, אבל פסוק שהבככתוב בואורכו עשר אמות רוחב כל קרש היה אמה וחצי   13

ר'  עשר אמות )אורך(, אמה וחצי )רוחב( ואמה )עובי(. כך לכל אורכו כשיטת    בן שלל קרש היה מל, היינו כאמה היא שהעובי היה  
יּו תַ "סוק: המילה "יחדיו" שבפשמדגיש את  נחמיה הְׁ ָדו יִּ ַיחְׁ ַמָטה וְׁ לְׁ ם מִּ יּו ֹתֲאמִּ הְׁ יִּ ים ַעל ֹראשֹו ֶאל ַהַטַבַעת ָהֶאָחתוְׁ ֵניֶהם  ֵכן יִּ  מִּ שְׁ ֶיה לִּ הְׁ

ֵני ַהמִּ  שְׁ יּולִּ הְׁ ֹצֹעת יִּ ראה כלפי  וע היה כנ)השיפ  ונראה מהצד כמו משולש ישר זווית   ולך וצרהאבל ר' יהודה סבור שהעובי היה  ".  קְׁ
  ובהקשר לשתי השיטות  דרים ע"ג העגלות  שים מסו. הגמרא שם דנה גם כיצד היו הקרבראש הקרש  וחב של אצבע, עד כדי ר (חוץ

, כולל  ולא נפליג בחישובים אלה. הקורא החרוץ יוכל למצוא מידע רב במרשתתלעיל(,  רשות הרבים )ראו אב מלאכה הוצאה  של דין  
הקרשים  ר את כל  מלמטה ובריח מלמעלה( שחיב  יםן )היו גם בריחהבריח התיכו  את נושא רק    נוסיף.  כאן תרשימים. ראו למשל  
שאחר שהקרשים כולן נתונין באדנים לצפון למערב    -בנס היה עומד  רש רש"י שם: "". ומפה עומדבנס היוכלשון הגמרא שם: "

 גמיש. בריח  ".יוהיה נותנו ומבריח לשלשת הרוחות ואין לך אומן יכול לעשות כן ובנס היה נכפף מאל ,ולדרום 
לשון  )  כןה במשכן והם עצמם אינם המש, לתמיכמשכןצורך ההקרשים נעשים ל שהיינו    משכן",לבדגש על האות למ"ד במילה: "  14

ן  אי  -ן העץ  כל היוצא מפרק ב: "מסכת שבת  ב  דנה שם בדין טומאת אוהל על בסיס המשנה  הגמרא(.  לו כמות  מדרש הגדול שה
צורת  , בשעשוי מקרשים בלבדגם מבנה ", האם נו מטמא טומאת אהלים אלא פשתןעץ איהמדליקין בו, אלא פשתן. וכל היוצא מן 

גם הוא ייחשב לאוהל לדין טומאה? האם    -  "צריףסוכתו כמין    העושה"פרק א משנה א:    ראו מסכת סוכה  -של  ופע למשצריף מ
  ותו, אבל אין הם עצמם "משכן". קים א חזין ומ משכים בתומכהיא שקרשים בלבד אינם יוצרים מבנה היינו משכן. הקרשים    הומסקנת

לעיל על מעמדם    2יעות, מה שאולי מתחבר שוב למדרש במדבר רבה בהערה  הוא האוהל, היינו היראוהל מועד"  כשמו "ן  המשכ
ראינו ועוד נראה בשבח וחשיבות    כבר. אבל  ועמודי החצר   הקרסים,  הבריחים, האדנים,  רי נושאי הקרשיםהנחות יחסית של בני מר

 רשי המשכן.ק

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9d#gsc.tab=0
http://map.sinai.org.il/daf/2/98
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קרשים    :ר' זעירא אמר  .בית אבנים מלמטן, ויריעות עזים מלמעלן  -  15א כד(   שמואל א )"  שילוותביאהו בית ה'  "

 16. "ש משכן שילווויט" :היו, שנאמר

 דרך ארץ לימוד  –פרשת תרומה לה ב  שמות רבה

שאם יבקש    ;דרך ארץ לדורותב"ה  מד הקיל  ?למה עצי שטים  -  "צי שטים עומדיםועשית את הקרשים למשכן ע"

כשאמר לעשות    ,שהכל שלוהקב"ה    לך מלכי המלכיםומה מ   :לו  יםאומר  ,נות ביתו מאילן עושה פירותאדם לב

 17. ל אחת כמה וכמהע -ה את ,עושה פירות לא תביא אלא מאילן שאינו :משכן אמר

   השכינה בין הקרשיםצמצום  – א בסקפ פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים(

:  שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו. בשעה שאמר לו  םשה דבריושלן:  ר' יוחנ  םר' יודה בר סימון בש

הנה השמים ושמי  "  !בונו של עולםיר  :משה לפני הקב"ה  ר )שמות כה ח(, אמ  ושכנתי בתוכם"  ועשו לי מקדש "

  : לו הקב"ה  מרא  ?!ו לי מקדשואתה אמרת ועש  18)מלכים א ח כז(  "וכו'    אף כי הבית הזה   השמים לא יכלכלוך

שמונה במערב ואני יורד ומצמצם שכינתי    ,אלא עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בדרום  .לא כשאתה סבור  ,משה

 19)שמות ל כב(.  "ונועדתי לך שםב: "דכתי .ביניכם למטן

 שיטים עומדיםעצי  -י יך ואני בכבודאתה בסממנ –פרשת תרומה  לה ו שמות רבה

עשה לי כמותה.  אמר ר' אבין: משל למלך שהיה לו איקונין נאה. אמר לבן ביתו:    –למשכן"    "ועשית את הקרשים

כך אמר הקב"ה למשה:    20לעשות כמותה? א"ל: אתה בסממניך ואני בכבודי. ר לו: אדוני המלך, איך יכול אני  אמ

ול לעשות כאלו?  לוה אני שאני יכלפניו: ריבון העולם, א "וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר". אמר  

שה למטה, שנאמר: "עצי  רואה למעלה כך ע  אמר לו: כתבניתם: בתכלת ובארגמן ותולעת שני. וכשם שאתה

כנתונים באיסטרטיא של מעלה. ואם תעשה כאותם של מעלה למטה, אני מניח סנקליטון של    -ם" שטים עומדי

  21. למטה מעלה ומשרה שכינתי ביניכם

אף    - מה למעלה כוכבים    . אף למטה עצי שטים עומדים  - ו" )ישעיהו ו ב(  ל לממעשרפים עומדין  "  : מה למעלן

 22מלמד שהיו קרסי זהב נראין במשכן ככוכבים הנראים ברקיע.  :אמר רבי חייא בר אבא .למטן כן

 
 ?משכן" או "בית""האם בשילה היה ולנושא הדרשה: נדרה.  לקייםלה שית שמואל למשכן  יאה אחנה שמב 15
במסכת זבחים  )דף קיח(  א  והגמרד(  )פרק ימשנה  את ה  זו בשנה האחרת, ושם הבאנו  בפרשה  משכן שילהכבר הרחבנו לדון בנושא    16

מציג  אמנם  מדרש זה  קירות משכן שילה היו מאבנים ולא הוצרכו יותר לקרשים.  מחלוקת את השיטה שלי  ת ובבפשטו  ותשמביא
  לכאורה טת היא לא כמותו, מה ששוב  , אבל הדעה השלשיטה נגדית, של ר' זעירא, שגם במשכן שילה עדיין היו הקרשים בתפקידם

 .(וכמובן כל הכלים  ת נשארו גם במשכן שילה)היריעווממחיש את זמניותם רשים במשכן קם של הקממעיט בחל
,  ת שלום ובנייהבעתו וחומר    קלכך  ו,  בפרשת שופטים  י האדם עץ השדהכדברינו    ורא(  , כי תצור אל עירכך במלחמה )פרשת שופטים   17

  ת. פרשת חוקב  דרך ארץתורה    לימדהה זו גם לדברינו  שאפשר להוסיף דרשונראה    .טבשב  ובט"  י מאכלאילני סרק ואילנדברינו  ראו  
 , את דרך הארץ שקדמה לתורה.שי המשכןרים אותנו ק"דבר קטן" מלמד

 בתפילת שלמה בחנוכת בית ראשון. אם כך בית המקדש המפואר, קל וחומר במשכן הצנוע והזמני.  18
שיש בקורבנות בכדי לרצות את הקב"ה    הרעיון( וכופר נפשדברינו בפרשת שקלים    ומחצית השקל )ראהם    שני הדברים האחרים  19

יב ג זו עוסקת בנושא המורכב של צמצום השכינהלנו:  ולנושא ש(.  בפרשת תצוה  עולת תמידו  דברינ  ראו,  )במדבר רבה    דרשה 
תשובת הקב"ה למשה:  אחרת.  ה זו בשנה הבפרש  האמנם יש אלהים את האדםוכבר הרחבנו לדון בו מעט בדברינו    וירידתה לארץ

)צד מזרח היה    "ושמונה במערב  ן ועשרים קרש בדרום ש בצפו"עשרים קרקרשים:    כל מה שצריך להורדת השכינה לארץ הם מ"ח
  כלי  סוכך עלאת האוהל ו נושא ש סי במלאכת המשכןוט והבסיהפש המרכיב - הקרשים. הנה כי כן, (ח המשכן""מסך לפת פתוח עם 

יורדת  כינה ש, הם שתוחמים את צמצום השלעיל(  14)הערה    "ןין קרשים קרויין משכא"אותם שהגמרא בשבת מסבירה:    –דש  הקו
 ושוכנת בתוך בני ישראל. 

ולים לתאר באמת את האיקונין  שאינם יכבעים, שיש לך, שאכן אינם כסממנים של מעלה,  כפשוטו, אתה תביא את הסממנים, הצ  20
  . אך פירוש א. א. הלוי אומר: ואני בכבודי, כבודי לא ייפגע אם בהר ואני, הקב"ה, אשלים חסר זה בכבודי שירד למטה שראית  

ות שלישית להסבר היא שבעצם הורדת כבוד  דורש ממך יותר ממה שיש בידך לעשות. אפשר שתצייר תהא פגומה, שאיני  תמונה  ה
 .  ההיכל של מעלה. לצמצום זה, מתאים סממנים של מטה עין צמצום ואין זה כבוד ה' המלא אתמטה יש מה' ל

משה שנבהל במדרש  ינו.  בפרשה זו, וכאן נביא בקצרה רק הדרוש לעניינ  וראה ועשה בתבניתםרשה זו בדברינו  נו לדון בדכבר הרחב  21
ה  ונה, נרתע כאן מהרעיון של הבנייה. הקב"ה מראב"עשרים קרש" על שמ  הוצמצומהקודם מעצם הרעיון של הורדת השכינה לארץ  

בניתם"  "כת , אך מיד מרגיע אותו שהדרישה מבן אנוש היא  ת שבשמיםת המוחלט האמאת    –  של המשכן וכליו"בתבניתם"  לו את  
יך ייבנה אותו משכן בו  א  (.יםשל יציאת מצראת "כחצות הלילה" ו"בחצות הלילה"    מזכיר )  בני האדםשהיא האמת היחסית של  

, כי אם  נורה, השולחן וכו' ארון, המרשה זו? לא על הי". ועל איזה פסוק מיוסדת ד"אתה בסממניך ואני בכבוד  -תצומצם השכינה?  
שהם כנגד  ובראשם קרסי המשכן    דוגמת השרפים שממעל ומעמידים אותו. הם    המכילים את המשכן הם    –עשיית הקרשים  על  

 . כוכבי הרקיע
אמר חזקיה אמר רבי רשים ומסיימת באגדה: ""ב שפותחת בעוד הלכה שנלמדת מהקמה עסוכה  ראו גמרא    ,ר ל"עומדים"ובאש  22

מדים. תניא נמי הכי:  וים ע עצי שט   :רבי שמעון בן יוחי: כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, שנאמר  מיה משוםיר
אבד סיברם    שמא תאמר  -מדים  ו פוין. דבר אחר: עמעמידין את ציש  -מדים  ואחר: ע  ן. דברשעומדים דרך גדילת  -דים  מועצי שטים ע

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%A8%D7%A7-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9B%D7%9C-2#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%90%D7%A8%D7%A5#gsc.tab=0
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%A9
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%931
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%91-%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9D#gsc.tab=0
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 היו להיגנז ולא נגנזוראויים  – שמות רבה לה א

אשר שם צפרים יקננו, חסידה   נטע אשר  לבנון  ארזי' ה  עצי  ישבעוזהו שכתוב: ", "למשכן   הקרשים  את ועשית "

  בהן   להשתמש  ראוי  העולם  היה  ולא  בעולמו  ה"בהק  ברא  23בריות   הרבה  -  (יז-טז  קד  תהלים)"  ברושים ביתה 

  א ול  ,בעולם  ה" הקב  ברא  בריות  והרבה ....      24. ראשון  ביום   שנברא   אור   ? זהזה  ואיזה  .העולם  מן  ה"הקב   וגנזן 

 .25. ה"הקב כבוד מפני  נגנזו ולא ,גנזילה םייראו  והיו  בהן להשתמש ראוי העולם  היה

ית המקדש, שנאמר:  ב  ובשביל  המשכן  בשביל  ?נבראוולמה    ,בארזים  להשתמש  ראוי  העולם  היה  לא  :א"ר חנינא

  הזה  הטוב ר הה: "שנאמר  ,ת המקדשבי אלא  לבנון ואין -  (טז קד תהלים ) "נטע אשר  לבנון ארזי ' ה  עצי ישבעו "

:  שנאמר  ,שבעה  אלא  מכולן  משובח  לך  ואין  ,הם  ארזים  מיני  ד"כ   :יונתן'  ר  בשם  מןנח   בר  שמואל  ר"א  ".הלבנון ו

לא    ולמה    .(יט  מא  ישעיה)  . אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדיו"שמן  ועץ  והדס  שטה  ארז  במדבר  אתן"

  אשר : "שנאמר ,לשכון עתידה השהשכינ  םקובמ ,המשכן מלאכת בהן עשותיל  עתידין שהן ה" הקב שצפה ?נגנזו

 26... , חסידה ברושים ביתה" )תהלים שם(יקננו צפרים שם

   שבת שלום 

 27משנכנס אדר מרבים, בשמחה. ו 

 מחלקי המים 

י : "שמצטט את הירושלמי שהזכרנו לעיל  של"ה מסכת חולין פרק נר מצוהראו בספר    : 1  מים אחרונים  כִּ ים  וְׁ ָפט ָלֵעצִּ שְׁ   ? ֵיש מִּ

יָנֵתן בַ ֵאי זֶ   אֶאלָ  הִּ ָנֵתן ַבָצפֹון. ַבָדרֹום יִּ הּו ֶקֶרש ָזָכה לְׁ הקפידו שכל קרש יהיה במקומו הקבוע. ", היינו שָדרֹום ָנֵתן בַ ָצפֹון יִּ

בענין הנחת הטלית, ראוי שאותן ציציות שבאו ראשונה בצד ראש שיהיו לעולם  : האחד, "מנהגים  שני   וממנו הוא לומד

ועל כן נוהגים לעשות עטרת תפארת להיכר שהוא חלק    28עלתן. כו להיות למעלה אין ראוי שירדו ממן שז יוכ  לצד הראש,

לבנות את הסוכה כל שנה בדיוק ,  ומנהג שני   29. "הראש, שלא יחליפנו ולא ימיר אותו עליונים למטה ותחתונים למעלה

ש היה מסמן הדפין למחיצת הסוכה א' ב' "הרמהרי"ל בהלכות סוכה איך שראה שרבו מוכעין זה מצאתי ב: "רבאותו הסד

את הבנייה   ים, מסמלבתום החגופירוקה    בניית הסוכה כל שנה".  ג', כדי לראות סדר עמידתן שלא לשנותן משנה לשנה

ע עם בניין אבנים בשילה, ולאחר  . משכן המדבר זכה לישיבת קבקו בכל מסעופיר  של המשכן מחדש בכל מקום בו חנו

אל    –משכן הראשון  עט ועם הסוכה שמתחברת אל הלמים. אך אלה חרבו ונותרנו עם מקדשי מוע  מכן פעמיים בבית

חג    –  ים וטובים על דימיון זה. חג הסוכות מחבר אותנו לארץ ישראל מחד גיסאומן הסתם כבר עמדו רב"משפט העצים".  

 . מדברבו  ליציאת מצרים ונדודינזכר    –  , ולנדודים במדבר מאידך גיסאהאסיף לתקופת השנה

לעיל( שנתינת    11שבת ז ב )ראו בהערה  למי  שהירול סמך  אורח חיים תשובה עב שער  חתם סופשו"ת  ראו    : 2  מים אחרונים 

, אין שום בעיה )וההשגה על טיעון זה(  ה, ורק בגלל הדיבור מלמעלה הייתה "לעולם"הקרשים באדנים היא בנייה לשע

 ותודה לדוד בן ימין הי"ו על מקור זה.   דע ביהודה.לא כפי שפסק לחומרא הנובנשיאת מטריה בשבת ו

 
עצי השיטים לעולמי עולמים?  היכן עומדים    ."שעומדים לעולם ולעולמי עולמים  -דים  מושטים ע עצי    :ובטל סיכויין, תלמוד לומר

, במים  ? על כךסוכה למשכןבין ה יש קשר  לא בכדי משובצת דרשה זו במסכת סוכה )ברמז גם למצוות ארבעה המינים(? האם  האם  
 האחרונים. 

 י חיים. רק בעלתמיד נו בלשוננו היום. בריות בלשון חז"ל איננבראים או ת ריאוֹ ב 23
 זו. י היו ראויים להיגנז, לא נגנשאולאחרים  . אבל דבריםבפרשת בראשית האור שנגנז שנגנז ויחזור רק לעתיד לבוא. ראו דברינו 24
הב  כבוד הקב"ה, כמו הזשייעשה בהם שימוש להכוונה היא שלא נגנזו על מנת  י כבוד הקב"ה? כפשוטו,  זו מפנ: לא נגנמה פירוש  25

ָרא  ֹכל"  וכפי שאומר הנביא:  ,שיטת ריש לקיש בהמשך המדרש לגבי הזהבשישמש במשכן כ קְׁ י  ַהנִּ מִּ שְׁ בוֹ   בִּ כְׁ לִּ יוְׁ רָ   דִּ יובְׁ יו  אתִּ תִּ ַצרְׁ   ַאף   יְׁ
יו יתִּ ך הרבה דברים שחשב  אין זה לכבודו של הקב"ה שייגנזו כל כפשרי אחר, אולי מודרני יותר, הוא שירוש אפז(.  מג ישעיהו" )ֲעשִּ

ם  וא "א שאכן שואל: "ע  מג  דף  רות   מגילת  ( מגילות)  ב   כרך  חדש  זוהר  ראו   עלתה במחשבה לברוא אותם?   לברוא, שאם כן למה 
הימים   הה היה נחוץ לתהליך הבריאה, בפרט של שלושיוחד זמ שם שאור  ותשובתו    ?"בראו  למה  ,לגונזו  עתיד  והוא  אילהותאמר,  

 הראשונים. 
: ארזים,  החשוב לעניינינו הוא החזרה של העציםזו.  בפרשה    שנגנזו   דבריםקטענו את הדרשה כאן, ראו הדרשה המלאה בדברינו    26

למה נקרא שמו  "ב: "לט עיומא גמרא . ראו ובו היו עצים מלבלבים ופירות  כונה גם "יער הלבנון"ברושים, שיטים בבית המקדש המ
ו כל מיני מגדים  נטע ב  שבית המקדב הושעיא: בשעה שבנה שלמה  דש מלבלב. דאמר ראף בית המקלומר לך: מה יער מלבלב  ...  יער  

נראה שהקרשים   ".ירעש כלבנון פריו  :ין פירות בזמניהן, וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן, שנאמרשל זהב, והיו מוציא 
וציא  ו י בעצי סרק ולא בעצי פרי, זוכה לנס שבית ביתו  את  לבנות  , חוזרים ובגדול בבית המקדש. ומי שמקפיד  שנוטרלו במשכן שילה

 רת. פירות לתפא
,  וכן הוא מאמרם על חודש אב: משנכנס אב ממעטים .הוספת הפסיק היא כמאמר החסידים שכל מה שמרבים באדר יהיה בשמחה 27

 בשמחה. שכל מה שממעטים באב יהיה בשמחה. תמיד בשמחה, בין במעט ובין במרובה. 
   .ופן הנחתם שכן ואלקרשי המר ו ין, קשדשגם דין מעלין בקודש ואין מורי ,לעילצט ות  ח ראו בבלי מנ 28
אתר  ב  לטלית  טרהע ערך  ו סיכום בא. ר, ואם כן, מאיזה חומר והיכןאם לעשות או לא   רבו הדעות  עשיית עטרה לטלית  אבל בעניין  29

   .ויקיפדיה
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