
 

 

 בס"ד

 השבת והמשכן 
 :בסוף הציווי על המשכן –שמות לא 

ֹּאֶמר  אמֹּר: ד')יב( ַוי אמֹּר   ֶאל מֶשה לֵּ ל לֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ר ֶאל ְבנֵּ ה ַדבֵּ ֹתַתי)יג( ְוַאתָּ ִתְשמֹּרּו ִכי אֹות   ַאְך ֶאת ַשבְּ

יֶכם יֶכם ְלדֹּרֹּתֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ ַדַעת ִכי ֲאִני    ִהוא בֵּ ֶכם   ְמַקִדְשֶכם: ד'לָּ ת ִכי קֶֹּדש ִהוא לָּ )יד( ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַשבָּ

: ה ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמֶקֶרב ַעֶמיהָּ ה ְוִנְכְרתָּ אכָּ ּה ְמלָּ עֶֹּשה בָּ ל הָּ ת ִכי כָּ ֶשת יִָּמים   ְמַחֲלֶליהָּ מֹות יּומָּ )טו( שֵּ

ה ּוַביֹום ַהְשבִ  אכָּ ֶשה ְמלָּ תֹון קֶֹּדש לַ יֵּעָּ ת: ד'יִעי ַשַבת ַשבָּ ת מֹות יּומָּ ה ְביֹום ַהַשבָּ אכָּ עֶֹּשה ְמלָּ ל הָּ )טז(   כָּ

י ִיְש  ין ְבנֵּ יִני ּובֵּ ם: )יז( בֵּ ם ְבִרית עֹולָּ ת ְלדֹּרֹּתָּ ת ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשבָּ ל ֶאת ַהַשבָּ אֵּ י ִיְשרָּ ְמרּו ְבנֵּ ל אֹות  ְושָּ אֵּ רָּ

שֶ  ם ִכי שֵּ ה ִהוא ְלעֹּלָּ שָּ ַפש:  ד'ת יִָּמים עָּ ַבת ַוִינָּ ֶרץ ּוַביֹום ַהְשִביִעי שָּ אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ  ֶאת ַהשָּ

 

 )שבת מט ע"ב(  אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן. 1

אּו ֲאִני ה'. 2 ִשי ִתירָּ  )ויקרא יט,ל( ֶאת ַשְבתַֹּתי ִתְשמֹּרּו ּוִמְקדָּ

ירכם על המקדש, ֶאת ַשְבתַֹּתי ִתְשמֹּרּו, אין בניין בית המקדש דוחה  אף על פי שאני מזה  י:"רש

 .שבת

 

 שבת של ה' )בריאת העולם( שבת של ישראל )קדושת ישראל( 

אמֹּר  ל לֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ר ֶאל ְבנֵּ ה ַדבֵּ אמֹּר: )יג( ְוַאתָּ ֹּאֶמר ד' ֶאל מֶשה לֵּ  )יב( ַוי

ה ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשַבת  ִתְשמֹּרּוַאְך ֶאת ַשְבתַֹּתי  אכָּ ֶשה ְמלָּ ֶשת יִָּמים יֵּעָּ )טו( שֵּ

תֹון   ד' קֶֹּדש לַ ַשבָּ

יֶכם יֶכם ְלדֹּרֹּתֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ ת ִכי אֹות ִהוא בֵּ ת מֹות יּומָּ ה ְביֹום ַהַשבָּ אכָּ עֶֹּשה ְמלָּ ל הָּ  : כָּ

ַדַעת  ת)טז(  :ְמַקִדְשֶכם ד'ִכי ֲאִני לָּ ל ֶאת ַהַשבָּ אֵּ י ִיְשרָּ ְמרּו ְבנֵּ ַלֲעשֹות ֶאת   ְושָּ

ם:  ם ְבִרית עֹולָּ ת ְלדֹּרֹּתָּ  ַהַשבָּ

ת )יד(  ם )יז(  ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַשבָּ ל אֹות ִהוא ְלעֹּלָּ אֵּ י ִיְשרָּ ין ְבנֵּ יִני ּובֵּ  בֵּ

ֶכם ה  ִכי קֶֹּדש ִהוא לָּ שָּ ֶשת יִָּמים עָּ ֶרץ   ד'ִכי שֵּ אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ֶאת ַהשָּ

ַפש  ַבת ַוִינָּ  : ּוַביֹום ַהְשִביִעי שָּ

ַחֲלֶליה   ה   מְּ אכָּ ּה ְמלָּ עֶֹּשה בָּ ל הָּ ת ִכי כָּ מֹות יּומָּ

 : ה ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמֶקֶרב ַעֶמיהָּ  ְוִנְכְרתָּ

 

 לדעת כי אני ה' מקדשכם 

 קדש היא לכם

 מות יומת מחלליה

 ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה

 )פניה לישראל בגוף שני( 

 ששת ימים יעשה מלאכה; כי ששת ימים עשה.. 

 קדש לה'

 כל העשה מלאכה מות יומת

 

 )פניה לישראל בגוף נסתר(.

 

 



 

 

 ( לברית מילה קדושת ישראל השוואת שבת המשכן )

 יד -בראשית יז,ט –מילה  יד - שמות לא,יב –שבת 

 ויאמר ה' אל משה לאמר 

 ואתה 

 ויאמר אלהים אל אברהם 

 ואתה 

  דבר אל בני ישראל לאמר 

 המול לכם כל זכר…את בריתי תשמר את שבתתי תשמרו אך 

 לאות ברית ביני וביניכםוהיה  לדרתיכםאות היא ביני וביניכם  כי 

ונכרתה הנפשה ההיא  כי כל העשה בה מלאכה  

 מקרב עמיה     

 ונכרתה הנפש ההיא מעמיה 

 

   

 

 השוואת שבת המשכן )חלק שני( לשבת עשרת הדיברות 

 עשרת הדברות  –שבת  יז( -)שמות לא,טו  המשכן  –שבת 

ת ְלַקְדשֹו:  כֹור ֶאת יֹום ַהַשבָּ  )ח( זָּ

ה)טו(  אכָּ ֶשה ְמלָּ ֶשת יִָּמים יֵּעָּ ַהְשִביִעי ַשַבת ּוַביֹום  שֵּ

תֹון קֶֹּדש ַלד'    ַשבָּ

ל ְמַלאְכֶתָך)ט(  ִשיתָּ כָּ ֶשת יִָּמים ַתֲעבֹּד ְועָּ ְויֹום : )י( שֵּ

ת ַלד' ֱאֹלֶהיָך  ַהְשִביִעי ַשבָּ

ת ת מֹות יּומָּ ה ְביֹום ַהַשבָּ אכָּ עֶֹּשה ְמלָּ ל הָּ  :  כָּ

 

ה אכָּ ל ְמלָּ ֹּא ַתֲעֶשה כָּ   ל

ה ּוִבְנָך ּוִבתֶ  ְרָך ֲאֶשר  ַאתָּ ְוגֵּ ְתָך ּוְבֶהְמֶתָך  ָך ַעְבְדָך ַוֲאמָּ

ֶריָך:   ִבְשעָּ

ת   ת ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשבָּ ל ֶאת ַהַשבָּ אֵּ י ִיְשרָּ ְמרּו ְבנֵּ )טז( ְושָּ

ם:  ם ְבִרית עֹולָּ ל אֹות ִהוא   ְלדֹּרֹּתָּ אֵּ י ִיְשרָּ ין ְבנֵּ יִני ּובֵּ )יז( בֵּ

ם   ְלעֹּלָּ

 

ֶרץ ּוַביֹום   אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ה ד' ֶאת ַהשָּ שָּ ֶשת יִָּמים עָּ ִכי שֵּ

ַפש  ַבת ַוִינָּ  : ַהְשִביִעי שָּ

ֶרץ  יא אָּ ַמִים ְוֶאת הָּ ה ד' ֶאת ַהשָּ שָּ ֶשת יִָּמים עָּ ( ִכי שֵּ

ַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ם ַויָּ ל ֲאֶשר בָּ    ֶאת ַהיָּם ְוֶאת כָּ

ַרְך ד'   ן בֵּ הּו: ַעל כֵּ ת ַוְיַקְדשֵּ  ֶאת יֹום ַהַשבָּ

 

 ספר שמות פרק לה  

ם: ה ד' ַלֲעשת אֹּתָּ ִרים ֲאֶשר ִצּוָּ ֶלה ַהְדבָּ ֶהם אֵּ ֹּאֶמר ֲאלֵּ ל ַוי אֵּ י ִיְשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵּ ל מֶשה ֶאת כָּ  )א( ַוַיְקהֵּ

ה)ב(  אכָּ ֶשה ְמלָּ עָּ ֶשת יִָּמים תֵּ ֶכם קֶֹּדשּוַביֹום ַהְשִביִעי  שֵּ תֹון ִיְהֶיה לָּ ת: ַלד' ַשַבת ַשבָּ ה יּומָּ אכָּ עֶֹּשה בֹו ְמלָּ ל הָּ  כָּ

ת:  יֶכם ְביֹום ַהַשבָּ ש ְבכֹּל מְשבֹּתֵּ ֹּא ְתַבֲערּו אֵּ  )ג( ל

 

 

 

 

 

 



 

 

 השוואת הבריאה לבניית המשכן 

   :מ-שמות פרק לט

ֶכל שּו: )לג(   )לב( ַותֵּ ן עָּ ה ד' ֶאת מֶשה כֵּ ל ְככֹּל ֲאֶשר ִצּוָּ אֵּ י ִיְשרָּ ד ַוַיֲעשּו ְבנֵּ ל ֲעבַֹּדת ִמְשַכן אֶֹּהל מֹועֵּ כָּ

יו נָּ יו ַוֲאדָּ דָּ ו ְוַעמֻּ יו ְבִריחָּ שָּ יו ְקרָּ סָּ יו ְקרָּ לָּ ל כֵּ אֶֹּהל ְוֶאת כָּ ן ֶאל מֶשה ֶאת הָּ )לה(  ]...[ ַויִָּביאּו ֶאת ַהִמְשכָּ

ת ַהַכפֶֹּרתֶאת אֲ  יו ְואֵּ ת ְוֶאת ַבדָּ דֻּ עֵּ י ַהקֶֹּדש ]...[  רֹון הָּ ת ַבקֶֹּדש ֶאת ִבְגדֵּ רֵּ ד ְלשָּ י ַהְשרָּ )מא( ֶאת ִבְגדֵּ

ן: יו ְלַכהֵּ נָּ י בָּ ן ְוֶאת ִבְגדֵּ ל   ְלַאֲהרֹּן ַהכֹּהֵּ ת כָּ ל אֵּ אֵּ י ִיְשרָּ שּו ְבנֵּ ן עָּ ה ד' ֶאת מֶשה כֵּ )מב( ְככֹּל ֲאֶשר ִצּוָּ

עֲ  ה:הָּ ם מֶשה:  בֹּדָּ ֶרְך אֹּתָּ שּו ַוְיבָּ ן עָּ ה ד' כֵּ ּה ַכֲאֶשר ִצּוָּ שּו אֹּתָּ ה עָּ ה ְוִהנֵּ אכָּ ל ַהְמלָּ )מג( ַוַיְרא מֶשה ֶאת כָּ

ה ]...[  ה: ד')טז( ַוַיַעש מֶשה ְככֹּל ֲאֶשר ִצּוָּ שָּ ן עָּ ן   )לג( ַויֶָּקם אֹּתֹו כֵּ ַח ַוִיתֵּ ן ְוַלִמְזבֵּ ִביב ַלִמְשכָּ ר סָּ צֵּ ֶאת ֶהחָּ

ה:  אכָּ ר ַוְיַכל מֶשה ֶאת ַהְמלָּ צֵּ ַסְך ַשַער ֶהחָּ  ֶאת מָּ

 

 המשכן  הבריאה

 ועשית שלחן. …ועשו ארון…ועשו לי מקדש ( …ויעש' )א,ז,טז,כה

ביום  ויכלו השמים והארץ וכל צבאם; ויכל אלהים

 …השביעי מלאכתו

)מ,לג(; המלאכה  את  משה  עבדת  ויכל  כל  ותכל 

 משכן אהל מועד )לט,לב( 

 )לט,מג(  …'וירא משה את כל המלאכה והנה וירא א' את כל אשר עשה והנה טוב מאד 

 

 'ויברך אתם משה' )לט,מג(. ויברך א' את יום השביעי

 

 פקודי ופרה שנת תר"פ  -פרשת פקודי  -ספר שם משמואל 

ולפי האמור יש ליתן טעם שאין מלאכת המשכן דוחה שבת, אחרי שהגדנו כי שלשה אלה, שבת בשנה, 

ומשכן בעולם, דם ונפש שבאדם, בחד מתקלא סלקי, ותכלית הבריאה בשלשה אלה הוא האדם תכלית  

ת האדם להיות דומה לו שהמקיף יטפל להתכלית, וע"כ הבריאה, וע"כ כמו שהמשכן שבעולם מיישר א

נקרא משכן העדות, ומשה צוה לעשות את הכלים תחילה כנ"ל, כן יהי' האדם דומה לו שכל עניני המקיפים 

והלבושים שבו יטפלו לנקודה הפנימית שבו, וכל רעיונותיו וכל דמיון וציור שבו ישקע בו, זה עצמו עושה  

 צורך למלאכת המשכן, ע"כ אין דוחה את השבת:השבת שבשנה, ובשבת אין 

 


