
Sefer Devarim– the most misunderstood book in the Bible 

/Class # 9    For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

Why the Mishkan is 'missing' in Sefer Devarim 

 

I. Intro  The Mishkan was the major topic of the second half of Sefer 

Shmot, the main topic of Sefer Vayikra, and an important topic in 

Bamidbar – so why is totally ‘missing’ in Sefer Devarim! 

 Today’s challenge! 

 

Review Overall structure of the main speech: 

Chapter 5  Moshe Rabeinu retells the story of Maamad Har Sinai, 
and how he received at that time - the laws that he is about to teach 
 
Chapters 6->11 - The “HA’mitzvah” section , the love & fear of God 
/ From “shema” to “v’haya im shmoah” 
  [last week’s topic] 
 
Chapters 12->26 - The “chukim u’mishpatim” section 
/ The Laws that will establish God’s nation 

   [point of departure for this week’s class] 

 

II. Review THE 'CHUKIM U-MISHPATIM' SECTION 

  How they parallel the last 8 Dibrot! 

 

12-14 III Establishing God's Name in the Temple- HAMAKOM 

ASHER YIVCHAR HASHEM l’shaken SHMO sham 

   (parallel to not saying God's Name in vain) 

 

15-16  IV The seven year Shmitta cycle & 3 regalim,  7 days of 

chag ha’matzot, 7 weeks, 7 days succot in 7th month 

    (parallel to Shabbat) 



17-18 V The national leaders (shoftim, kohanim & levi'im,  

melech, and navi) 

    (parallel to honoring parents) 

19-21 VI Laws of going to war, murder, and capital punishment 

    (parallel to 'lo tirtzach') 

21-25 VII-X  Misc. laws 'bein adam le-chavero' 

    (parallel to the final dibrot) 

  

At the conclusion of the main speech in chapter 26 

 In the laws of “mikra bikurim” – a return to the theme of: 

 Ha’MAKOM ASHER YIVCHAR HASHEM l’shaken SHMO sham 

 

Clearly – this is one of the primary topics of this key section 

 But it describes a ‘Temple’ but not a ‘Tabernacle’ 

 

Let’s explain why 

 

III. Recal Shmot 24:12-18,  after Maamad Har Sinai 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  יב מֶֹּשה, ֲעֵלה ֵאַלי -ַוי
- ָשם; ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת-ֶוְהֵיה--ָהָהָרה

ְצָוה ְוַהּתֹוָרה ֻלֹחת ָהֶאֶבן,  , ְוַהמִּ
י, ְלהֹורָֹּתם.   ֲאֶשר ָכַתְבתִּ

12 And the LORD said unto Moses: 
'Come up to Me into the mount and be 
there; and I will give thee the tables of 
stone, and the law and the 
commandment, which I have written, 
that thou mayest teach them.' 

Until 

ֹּא מֶֹּשה ְבתֹוְך ֶהָעָנן, ַוַיַעל ֶאל   יח -ַוָיב
ים יֹום, ָהָהר י ֹמֶשה, ָבָהר, ַאְרָבעִּ ; ַוְיהִּ

ים ָלְיָלה     .ְוַאְרָבעִּ

18 And Moses entered into the 
midst of the cloud, and went up into 
the mount; and Moses was in the 
mount forty days and forty nights.  

 

Followed by the laws of how to build the Mishkan!  

 From chapters 25 thru 31 ! 

But when were those laws given, before or after Sin of Golden Calf? 



IV. Famous Ramban – Shmot 25:1 – why we need the Mishkan 

  ,עשרת הדברותב(: כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים  

 קצת מצוות  משה וציוה אותם על ידי*

 שהם כמו אבות למצוותיה של תורה,  

 , להתייהד  עם הגרים שבאים  כאשר הנהיגו רבותינו 

 לעשות כל מה שיצום על ידו של משה,וישראל קבלו עליהם *

 כל זה, וכרת עימהם ברית על *

 הם לו לעם והוא להם לאלוהים  - מעתה הנה 

 :כאשר התנה עימהם מתחלה  

תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי  ועתה אם שמוע" 

 )לעיל יט ה(, "סגולה

 )שם ו(  "כוהנים וגוי קדוש ואתם תהיו לי ממלכת"ואמר 

 קדושים והנה הם  

 ביניהם.  להשרות שכינתו ראויים שיהיה בהם מקדש 

 

 ולכן ציווה תחלה על דבר המשכן

 ,מקודש לשמו   שיהיה לו בית בתוכם 



 משה ויצווה את בני ישראל. ושם ידבר עם 

 

 והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה *

 כמו שאמר )להלן כה כב(:    ,שהוא הארון 

 ,"ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת"

 

 והכפורת בכאן כי הוא מוקדם במעלה, על כן הקדים הארון 

 שהם כלים כמוהו,- וסמך לארון השולחן והמנורה   

 על עניין המשכן שבעבורם נעשה. ויורו  

 

מכסהו   אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אוהלו ואת[

 )להלן לה יא(, וכן עשה בצלאל )להלן לו ח(, לפי שהוא הראוי לקדם

 ]:במעשה

 

 

 וסוד המשכן הוא  *

 . שוכן עליו בנסתר - על הר סיני  הכבוד אשר שכןשיהיה  



סיני,  וכמו שנאמר שם )לעיל כד טז(: וישכן כבוד ה' על הר 

ברים ה כא(: הן הראנו ה' אלוהינו את כבודו ואת גדלו,  וכתיב )ד

 וכבוד ה' מלא את המשכן )להלן מ לד(.  כן כתוב במשכן

  -והזכיר במשכן שני פעמים 

  ."את כבודו ואת גדלו " כנגד ,וכבוד ה' מלא את המשכן

 

 . סיני  במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהרוהיה  

 אשר נדבר לו בהר סיני.  היה אליו הדבור  -ובבא משה   

 לו(:  וכמו שאמר במתן תורה )דברים ד 

ועל הארץ הראך את   ..."מן השמים השמיעך את קולו לייסרך  

 אשו הגדולה" 

 במדבר ז פט(: ) כך במשכן כתיב 

הכפורת מבין שני הכרובים "וישמע את הקול מדבר אליו מעל  

 "  .וידבר אליו

להגיד מה שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים  "וידבר אליו " ונכפל

הכפורת ומשם מדבר עמו, כי כל דבור עם משה היה מן   אל משה מעל

הכרובים, כדרך ודבריו שמעת מתוך האש   השמים ביום ונשמע מבין שני

 )דברים ד לו(, ועל כן היו שניהם זהב...

 



  Discussion, what should have happened – 

 Had there not been the sin of Golden Calf 

 

 A.  Any reason to stay in the desert? 

 B. Why build a portable temple for 6 months 

  If you can build something permanent in the Land! 

 C.  Yaakov Avinu envisioned a Temple 

 D. shirat ha’Yam appears to envision a Temple 

 E.  Shmot 23:14-19 – assumes a “bet Elokim” = Temple 

 

V.  The laws in Devarim reflect the ideal – 

 Conquering the land and establishing a central place of worship 

 In reality, we needed a ‘temporary Temple’ = Mishkan 

  1. As re-hab to show Hashem we want His shchinah 

  2. to become worthy of His shchinah 

 Yet we need a Temple – 

  To be a constant reminder of Mt. Sinai 

 

Therefore - > Sefer Shmot changes the chronology – 

 To highlight thematic connection between Har Sinai & Mishkan 

 

See – 4 boxes ! 

 


