
 מלבי"ם שמות רמזי המשכן (1

...וכמו שנקרא העולם בכללו בשם אדם גדול כן נקרא האדם בשם עולם קטן, כי כל העולמות שברא ה' וכל 
ד סוף כולם נקבצו באו ביצירת האדם והושתלו בו, כמ"ש )תהלים קלט( המציאות כולו שנוסד בששת ימי המעשה וע

גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו כמש"פ בפירושי שם, עד שהאדם הוא צלם כל מעשה בראשית והנשמה אשר 
נפח בו מרוחו שהיא אלהית וחלק אלוה ממעל היא מתפשטת בעולם הקטן הזה ומניעה ומחיה ומנהיגה אותו 

 האלהות בעולם הגדול... כהתפשטות

...לפ"ז בהכרח שיבואו בבהמ"ק המקבץ אותם כאיש פרטי כל הפרטים אשר יבואו באיש פרטי, שכמו שבגוף האדם 
אשר הוא לבוש אל כחותיו הנפשיים נמצאו בו אברים וכלים אשר בם ישתמשו הכחות הנפשיות ויוציאו פעולותיהם 

לבוש וגוף אל האיש הכללי שהוא האומה בכללה אשר ידומה עתה  לחוץ, כן בהכרח שימצא בבית המקדש אשר הוא
בצרופו בתואר צלם איש פרטי, ג"כ כל הכלים והחלוקות שימצא בגוף איש פרטי , וכן היה באמת, שבגוף אדם פרטי 

נמצא שלשה חלוקות, א( הראש והגלגלת שהוא מעון ומשכן לנפש המשכלת, ב( מן הצואר עד החזה שם תשכון 
ונית שמשכנה בלב, ג( חלק התחתון של הגויה מן החזה ולמטה שם משכן נפש הטבעיית והצומחת אשר הנפש החי

תעשה מלאכה ע"י הכלים שהם האצטומכא והכבד והקרבים ובית המבשלות אשר יבשלו שם המאכל ויחלקו לכל 
היה בגוף הכללי  האברים מנות איש לפי אכלו ע"י הכחות הידועים שהם המושך והמחזיק והמעכל והדוחה, וכן

 שהוא המקדש...

 משנה מסכת כלים פרק א( 2

מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי  ארץ ישראל[ עשר קדושות הן ו] 
מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את עיירות המוקפות חומה [ ז] הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות: 

מקודש מהם שאוכלים שם  לפנים מן החומה[ ח] לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין אותו: המצורעים ומסבבין 
מקודש ממנו  החילמקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם  הר הביתקדשים קלים ומעשר שני 

מקודשת ממנו שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה  עזרת נשיםשאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם 
מקודשת  עזרת הכהניםמקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה חטאת  עזרת ישראלחטאת 

מקודש  בין האולם ולמזבח[ ט] ממנה שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה לשחיטה לתנופה: 
קדש מקודש ממנו שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים  ההיכלין ופרועי ראש נכנסים לשם ממנה שאין בעלי מומ

 ...מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה  הקדשים

 רבינו בחיי שמות פרק לח( 3

לא ללמד שהיכל של מטה וע"ד המדרש: )תנחומא פקודי ב( "אלה פקודי המשכן משכן", למה שני פעמים "משכן", א
מכוון כנגד היכל של מעלה, שנאמר: )לעיל טו, יז( "מכון לשבתך פעלת ה'" וגו', אל תקרי "מכון" אלא מכוון, שקול 

היה המשכן כנגד בריאת העולם, בבריאת העולם כתיב: )ישעיה מ, כב( "הנוטה כדוק שמים וימתחם", ובמשכן כתיב: 
לאהל", וכתיב: )תהלים קד, ב( "נוטה שמים כיריעה". בבריאת העולם כתיב:  )לעיל כו, ז( "ועשית יריעות עזים

)בראשית א, ט( "יקוו המים", ובמשכן כתיב: )לעיל ל, יח( "ועשית כיור נחשת". בבריאת העולם כתיב: )בראשית א, 
( "ועוף יעופף", יד( "יהי מאורות", ובמשכן: )לעיל כה, לא( "ועשית מנורת". בבריאת העולם כתיב: )בראשית א, כ

בבריאת העולם כתיב: )בראשית א, כז( "ויברא אלהים את ובמשכן: )לעיל כה, כ( "והיו הכרובים פורשי כנפים". 
בבריאת העולם כתיב: )בראשית ב, א( "ויכלו השמים",  האדם", ובמשכן כתיב: )לעיל כח, א( "ואתה הקרב אליך".

. בבריאת העולם כתיב: )בראשית ב, ג( "ויברך אלהים את יום ובמשכן כתיב: )להלן לט, לב( "ותכל כל עבודת"
השביעי ויקדש אותו", ובמשכן: )להלן לט, מג( "ויברך אותם משה", וכתיב: )במדבר ז, א( "ויקדש אותו ואת כל כליו". 

ואח"כ בבריאת העולם כתיב: )בראשית ב, ג( "כי בו שבת", ובמשכן כתיב: )לעיל לה, ב( "ששת ימים תעשה מלאכה", 
 .אמר: )שם, ה( "קחו מאתכם תרומה", להודיעך ששקולה מלאכת המשכן כנגד שמים וארץ, עד כאן במדרש

 תלמוד ירושלמי מסכת יומא פרק ה הלכה ב( 4

ארבעים שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה גדולה ובשנה האחרונה אמר להן בשנה הזאת אני מת אמרו  
לו מאיכן אתה יודע אמר להן כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקדשים היה זקן אחד לבוש לבנים ועטוף 

י ר' אבהו והא כתיב ]ויקרא טז יז[ וכל אדם לבנים נכנס עמי ויוצא עמי ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא עמי. בעון קומ
לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו אפי' אותן שכתוב בהן ]יחזקאל א י[ ודמות פניהם פני אדם לא 

 יהיו באהל מועד אמר לון מה אמר לי דהוה בר נש אני אומר הקדוש ברוך הוא היה:.



 ויקרא רבה פרשת אחרי מות פרשה כא( 5

א יהיה באהל מועד בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת אמרו לו מנין אתה יודע וכל אדם ל
אמר להם בכל שנה ושנה היה זקן אחד לבוש לבנים ומעוטף לבנים נכנס עמי ויצא עמי שנה זו נכנס עמי ולא יצא 

מו ויוצא עמו אמר ר' אבהו וכהן עמי אמר ר' אבהו ומי יאמר שאדם היה והלא הקדוש ברוך הוא בכבודו היה נכנס ע
גדול לא אדם היה אלא כההוא דאמר ר' פנחס בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו היו פניו בוערות כלפידים עליו 

 הה"ד )מלאכי ב( כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו'.

 

 

 

 


