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Pekudei 5714 “The Erection of the Mishkan” 

  לט פרק שמות

ֵכֶלת( א) ָגָמן ּוִמן־ַהתְּ ָרד ָעׂשּו ַהָשנִי וְּתֹוַלַעת וְָּהַארְּ ָשֵרת ִבגְֵּדי־ׂשְּ ֶֹּדש לְּ ֶֹּדש ֶאת־ִבגְֵּדי וַיֲַעׂשּו ַבק ֹּן ֲאֶשר ַהק ַאֲהר  ִצּוָה ַכֲאֶשר לְּ

ֹּוָק ֶֹּשה יְּק  פ: ֶאת־מ

ֹּד ׂשוַיַעַ ( ב) ֵכֶלת זָָהב ֶאת־ָהֵאפ ָגָמן תְּ זָר וְֵּשש ָשנִי וְּתֹוַלַעת וְַּארְּ  :ָמשְּ

עּו( ג) ְַּרקְּ ִתיִלם וְִּקֵצץ ַהָזָהב ֶאת־ַפֵחי וַי תֹוְך ַלֲעׂשֹות פְּ ֵכֶלת בְּ תֹוְך ַהתְּ ָגָמן ּובְּ תֹוְך ָהַארְּ  ַמֲעֵׂשה ַהֵשש ּובְּתֹוְך ַהָשנִי תֹוַלַעת ּובְּ

ֵֹּשב  :ח

ֹּת( ד) ֹּת ָעׂשּו־לֹו כְֵּתפ ר ֹּבְּ נֵי ח צֹוָתיו קצוותו ַעל־שְּ  :ֻחָבר קְּ

ֵכֶלת זָָהב כְַּמֲעֵׂשהּו הּוא ִמֶמּנּו ָעָליו ֲאֶשר ֲאֻפָדתֹו וְֵּחֶשב( ה) ָגָמן תְּ זָר וְֵּשש ָשנִי וְּתֹוַלַעת וְַּארְּ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ָמשְּ  יְּק

ֶֹּשה  :ֶאת־מ

נֵיֶאת־ַא וַיֲַעׂשּו( ו) ַֹּהם בְּ ֹּת ַהש ֹּת ֻמַסב צ בְּ ֻפָתחֹּת זָָהב ִמשְּ מֹות חֹוָתם ִפתּוֵחי מְּ נֵי ַעל־שְּ ָרֵאל בְּ  :יִׂשְּ

ָֹּתם וַיֶָׂשם( ז) ֹּת ַעל א פ ֹּד ִכתְּ נֵי ָהֵאפ נֵי זִָכרֹון ַאבְּ ָרֵאל ִלבְּ ֹּוָק ִצָּוה ַכֲאֶשר יִׂשְּ ֶֹּשה יְּק  פ: ֶאת־מ

ֶֹּשן וַיַַעׂש( ח) ֵֹּשב ַמֲעֵׂשה ֶאת־ַהח ֹּד כְַּמֲעֵׂשה ח ֵכֶלת זָָהב ֵאפ ָגָמן תְּ זָר וְֵּשש ָשנִי וְּתֹוַלַעת וְַּארְּ  :ָמשְּ

כֹו ֶזֶרת ֶאת־ַהחֶֹּשן ָעׂשּו ָכפּול ָהיָה ָרבּועַ ( ט) בֹו וְֶּזֶרת ָארְּ  :ָכפּול ָרחְּ

אּו־בֹו( י) ְַּמלְּ ָבָעה וַי ֶֹּדם טּור ָאֶבן טּוֵרי ַארְּ ָדה א  :ָהֶאָחד רַהּטּו ּוָבֶרֶקת ִפטְּ

ֶֹּפְך ַהֵשנִי וְַּהּטּור( יא)  :וְּיֲָהֹלם ַסִפיר נ

ִליִשי וְַּהּטּור( יב) בֹו ֶלֶשם ַהשְּ ָלָמה שְּ  :וְַּאחְּ

ִביִעי וְַּהּטּור( יג) ִשיש ָהרְּ ַֹּהם ַתרְּ ֵפה ש ֹּת וְּיָשְּ ֹּת מּוַסב צ בְּ ָֹּתם זָָהב ִמשְּ ִמֻלא  :בְּ

ֹּת וְָּהֲאָבנִים( יד) מ נֵי־יִׂשְּ  ַעל־שְּ ֵתים ֵהּנָה ָרֵאלבְּ ֵרה שְּ ָֹּתם ֶעׂשְּ מ מֹו ִאיש חָֹּתם ִפתּוֵחי ַעל־שְּ נֵים ַעל־שְּ  :ָשֶבט ָעָׂשר ִלשְּ

ֶֹּשן וַיֲַעׂשּו( טו) ֹּת ַעל־ַהח ר שְּ ֻלת ַשרְּ ֹּת ַמֲעֵׂשה ַגבְּ  :ָטהֹור זָָהב ֲעב

ֵתי וַיֲַעׂשּו( טז) ֹּת שְּ צ בְּ ֵתי זָָהב ִמשְּ ֹּת ּושְּ ע נּווַיִ  זָָהב ַטבְּ ֵתי תְּ ֹּת ֶאת־שְּ נֵי ַהַּטָבע צֹות ַעל־שְּ ֶֹּשן קְּ  :ַהח

נּו( יז) ֵתי וַיִתְּ ֹּת שְּ ֹּת ֵתי ַהָזָהב ָהֲעב ֹּת ַעל־שְּ צֹות ַהַּטָבע ֶֹּשן ַעל־קְּ  :ַהח

ֵתי וְֵּאת( יח) צֹות שְּ ֵתי קְּ ֹּת שְּ ֹּת נּו ָהֲעב ֵתי נָתְּ ֹּת ַעל־שְּ צ בְּ נֻם ַהִמשְּ ֹּת וַיִתְּ פ ֹּדהָ  ַעל־ִכתְּ  :ָפנָיו ֶאל־מּול ֵאפ

ֵתי וַיֲַעׂשּו( יט) ֹּת שְּ ע נֵי וַיִָׂשימּו זָָהב ַטבְּ צֹות ַעל־שְּ ֶֹּשן קְּ ָפתֹו ַהח ֹּד ֶאל־ֵעֶבר ֲאֶשר ַעל־ׂשְּ  :ָביְָּתה ָהֵאפ

ֵתי וַיֲַעׂשּו( כ) ֹּת שְּ ע נֻם זָָהב ַטבְּ ֵתי וַיִתְּ ֹּת ַעל־שְּ פ ֹּד ִכתְּ ַמָּטה ָהֵאפ ֻעַמת יוָפנָ  ִממּול ִמלְּ תֹו לְּ ַברְּ ֵחֶשב ִמַמַעל ַמחְּ ֹּד לְּ  :ָהֵאפ

כְּסּו( כא) ֶֹּשן וַיִרְּ ָֹּתיו ֶאת־ַהח ע ֹּת ִמַּטבְּ ע ֹּד ֶאל־ַטבְּ ִתיל ָהֵאפ ֵכֶלת ִבפְּ ֹּת תְּ י ֹּד ַעל־ֵחֶשב ִלהְּ ֶֹּשן וְֹּלא־יִַזח ָהֵאפ ֹּד ֵמַעל ַהח  ָהֵאפ

ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ֶֹּשה יְּק  :ֶאת־מ

ִעילאֶ  וַיַַעׂש( כב) ֹּד ת־מְּ ֵֹּרג ַמֲעֵׂשה ָהֵאפ ֵכֶלת כְִּליל א  :תְּ

ִעיל( כג) תֹוכֹו ּוִפי־ַהמְּ ָרא כְִּפי בְּ ִפיו ָׂשָפה ַתחְּ  :יִָקֵרעַ  ֹלא ָסִביב לְּ

ִעיל ַעל־שּוֵלי וַיֲַעׂשּו( כד) ֵכֶלת ִרמֹונֵי ַהמְּ ָגָמן תְּ ָזר ָשנִי וְּתֹוַלַעת וְַּארְּ  :ָמשְּ

ֹּנֵ  וַיֲַעׂשּו( כה) נּו ָטהֹור זָָהב יַפֲעמ ֹּנִים וַיִתְּ תֹוְך ֶאת־ַהַפֲעמ ֹּנִים בְּ ִעיל ַעל־שּוֵלי ָהִרמ תֹוְך ָסִביב ַהמְּ ֹּנִים בְּ  :ָהִרמ

ֹּן( כו) ֹּן ַפֲעמ ֹּן וְִּרמ ֹּן ַפֲעמ ִעיל ַעל־שּוֵלי וְִּרמ ָשֵרת ָסִביב ַהמְּ ֹּוָק ִצָּוה ַכֲאֶשר לְּ ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ֹּתֶאת וַיֲַעׂשּו( כז) נ ֵֹּרג ַמֲעֵׂשה ֵשש ־ַהָכתְּ ֹּן א ַאֲהר ָבנָיו לְּ  :ּולְּ

נֶֶפת וְֵּאת( כח) ֹּת וְֶּאת־ַפֲאֵרי ֵשש ַהִמצְּ נְֵּסי ֵשש ַהִמגְָּבע זָר ֵשש ַהָבד וְֶּאת־ִמכְּ  :ָמשְּ

נֵט( כט) זָר ֵשש וְֶּאת־ָהַאבְּ ֵכֶלת ָמשְּ ָגָמן ּותְּ ֵֹּקם ַמֲעֵׂשה ָשנִי וְּתֹוַלַעת וְַּארְּ ֹּוָק ִצּוָה ֶשרַכאֲ  ר ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ֶֹּדש ֶאת־ִציץ וַיֲַעׂשּו( ל) בּו ָטהֹור זָָהב נֵֶזר־ַהק ַתב ָעָליו וַיִכְּתְּ ֶֹּדש חֹוָתם ִפתּוֵחי ִמכְּ ֹּוָק ק  :ַליק

נּו( לא) ִתיל ָעָליו וַיִתְּ ֵכֶלת פְּ נֶֶפת ָלֵתת תְּ ָלה ַעל־ַהִמצְּ ָמעְּ ֹּוָק ִצָּוה ַכֲאֶשר ִמלְּ ֶֹּשהאֶ  יְּק  ס: ת־מ

ַֹּדת וֵַתֶכל( לב) ַכן ָכל־ֲעב ֶֹּהל ִמשְּ נֵי וַיֲַעׂשּו מֹוֵעד א ָרֵאל בְּ ֹּל יִׂשְּ ֹּוָק ִצּוָה ֲאֶשר כְּכ ֶֹּשה יְּק  פ: ָעׂשּו ֵכן ֶאת־מ

ָכן וַיִָביאּו( לג) ֶֹּשה ֶאת־ַהִמשְּ ֶֹּהל ֶאל־מ ָרָסיו וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו ֶאת־ָהא ָרָשיו קְּ ִריחָ  בריחו קְּ  :וֲַאָדנָיו וְַּעֻמָדיו יובְּ

ֹּת וְֶּאת־ִמכְֵּסה( לד) ָאָדִמים ָהֵאיִלם עֹור ֵסה ַהמְּ ֹּת וְֶּאת־ִמכְּ ֹּר ָחִשים ע ֶֹּכת וְֵּאת ַהתְּ  :ַהָמָסְך ָפר

ֶֹּרת וְֵּאת וְֶּאת־ַבָדיו ָהֵעֻדת ֶאת־ֲארֹון( לה)  :ַהַכפ

ָחן( לו)  :ַהָפנִים ֶלֶחם וְֵּאת ֶאת־ָכל־ֵכָליו ֶאת־ַהֻשלְּ

ָֹּרה( זל) נ הָֹּרה ֶאת־ַהמְּ ֶֹּתיהָ  ַהּטְּ ֹּת ֶאת־נֵר  :ַהָמאֹור ֶשֶמן וְֵּאת וְֶּאת־ָכל־ֵכֶליהָ  ַהַמֲעָרָכה נֵר

ָחה ֶשֶמן וְֵּאת ַהָזָהב ִמזְַּבח וְֵּאת( לח) ֶֹּרת וְֵּאת ַהִמשְּ ט ֶֹּהל ֶפַתח ָמַסְך וְֵּאת ַהַסִמים קְּ  :ָהא

ֶֹּשת ִמזְַּבח ֵאת( לט) בַ  ַהּנְּח ֹּר וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו ֶאת־ַבָדיו ֲאֶשר־לֹו ַהּנְּחֶֹּשת רוְֶּאת־ִמכְּ  :וְֶּאת־ַכּנֹו ֶאת־ַהִכי

ֵעי ֵאת( מ) ַשַער וְֶּאת־ַהָמָסְך וְֶּאת־ֲאָדנֶיהָ  ֶאת־ַעֻמֶדיהָ  ֶהָחֵצר ַקלְּ ֶֹּתיהָ  ֶאת־ֵמיָתָריו ֶהָחֵצר לְּ ַֹּדת ָכל־כְֵּלי וְֵּאת וִיֵתד ָכן ֲעב  ַהִמשְּ

ֶֹּהל א  :מֹוֵעד לְּ

ָרד ֶאת־ִבגְֵּדי( מא) ָשֵרת ַהשְּ ֶֹּדש לְּ ֶֹּדש ֶאת־ִבגְֵּדי ַבק ֹּן ַהק ַאֲהר ֵֹּהן לְּ ַכֵהן ָבנָיו וְֶּאת־ִבגְֵּדי ַהכ  :לְּ



2 
 

ֹּל( מב) ֹּוָק ֲאֶשר־ִצּוָה כְּכ ֶֹּשה יְּק נֵי ָעׂשּו ֵכן ֶאת־מ ָרֵאל בְּ ָֹּדה ֵאת יִׂשְּ  :ָכל־ָהֲעב

א( מג) ֶֹּשה וַיַרְּ ָלאכָ  מ ָֹּתּה ָעׂשּו וְִּהּנֵה הֶאת־ָכל־ַהמְּ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר א ְָּבֶרְך ָעׂשּו ֵכן יְּק ָֹּתם וַי ֶֹּשה א  פ: מ

  מ פרק שמות

ְַּדֵבר( א) ֹּוָק וַי ֶֹּשה יְּק ֹּר ֶאל־מ  :ֵלאמ

ֶֹּדש( ב) יֹום־ַהח ֶאָחד ָהִראשֹון בְּ ֶֹּדש בְּ ַכן ָתִקים ַלח ֶֹּהל ֶאת־ִמשְּ  :מֹוֵעד א

תָ ( ג) ֹּתָ  ָהֵעדּות רֹוןאֲ  ֵאת ָשם וְַּׂשמְּ ֹּן וְַּסכ ֶֹּכת ַעל־ָהָאר  :ֶאת־ַהָפר

ָחן וְֵּהֵבאתָ ( ד) כֹו וְָּעַרכְּתָ  ֶאת־ַהֻשלְּ ָֹּרה וְֵּהֵבאתָ  ֶאת־ֶערְּ נ ֶֹּתיהָ  וְַּהֲעֵליתָ  ֶאת־ַהמְּ  :ֶאת־נֵר

ֶֹּרת ַהָזָהב ֶאת־ִמזְַּבח וְּנַָתָתה( ה) ט נֵי ִלקְּ תָ  ָהֵעֻדת ֲארֹון ִלפְּ ָכן ַתחַהפֶ  ֶאת־ָמַסְך וְַּׂשמְּ  :ַלִמשְּ

ָֹּלה ִמזְַּבח ֵאת וְּנַָתָתה( ו) נֵי ָהע ַכן ֶפַתח ִלפְּ ֶֹּהל־מֹוֵעד ִמשְּ  :א

ֹּר וְּנַָתתָ ( ז) ֶֹּהל ֶאת־ַהִכי  :ָמיִם ָשם וְּנַָתתָ  ַהִמזְֵּבחַ  ּוֵבין מֹוֵעד ֵבין־א

תָ ( ח)  :ֶהָחֵצר ַשַער ֶאת־ָמַסְך וְּנַָתתָ  ָסִביב ֶאת־ֶהָחֵצר וְַּׂשמְּ

תָ ( ט) ָחה ֶאת־ֶשֶמן וְָּלַקחְּ תָ  ַהִמשְּ ָכן ּוָמַשחְּ תָ  וְֶּאת־ָכל־ֲאֶשר־בֹו ֶאת־ַהִמשְּ ֹּתֹו וְִּקַדשְּ ֶֹּדש וְָּהיָה וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו א  :ק

תָ ( י) ָֹּלה ֶאת־ִמזְַּבח ּוָמַשחְּ תָ  וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו ָהע ֹּ  ַהִמזְֵּבחַ  וְָּהיָה ֶאת־ַהִמזְֵּבחַ  וְִּקַדשְּ  :ָקָדִשים ֶדשק

תָ ( יא) ֹּר ּוָמַשחְּ תָ  וְֶּאת־ַכּנֹו ֶאת־ַהִכי ֹּתֹו וְִּקַדשְּ  :א

תָ ( יב) ַרבְּ ֹּן וְִּהקְּ ֶֹּהל ֶאל־ֶפַתח וְֶּאת־ָבנָיו ֶאת־ַאֲהר ָֹּתם וְָּרַחצְּתָ  מֹוֵעד א  :ַבָמיִם א

תָ ( יג) ַבשְּ ֹּן וְִּהלְּ ֶֹּדש ִבגְֵּדי ֵאת ֶאת־ַאֲהר תָ  ַהק ֹּתֹו ּוָמַשחְּ תָ  א ֹּתֹו וְִּקַדשְּ  :ִלי וְִּכֵהן א

ִריב וְֶּאת־ָבנָיו( יד) תָ  ַתקְּ ַבשְּ ָֹּתם וְִּהלְּ ֹּת א נ  :ֻכתֳּ

תָ ( טו) ָֹּתם ּוָמַשחְּ תָ  ַכֲאֶשר א ֹּת וְָּהיְָּתה ִלי וְִּכֲהנּו ֶאת־ֲאִביֶהם ָמַשחְּ י ָחָתם ָלֶהם ִלהְּ ֻהּנַת ָמשְּ ָֹּתם עֹוָלם ִלכְּ ֹּר ד  :לְּ

ֶֹּשה וַיַַעׂש( טז) ֹּלכְּ  מ ֹּוָק ִצּוָה ֲאֶשר כ ֹּתֹו יְּק  ס: ָעָׂשה ֵכן א

ְִּהי( יז) ֶֹּדש וַי ֶאָחד ַהֵשנִית ַבָשנָה ָהִראשֹון ַבח ֶֹּדש בְּ ָכן הּוַקם ַלח  :ַהִמשְּ

ֶֹּשה וַיֶָקם( יח) ָכן מ ָרָשיו וַיֶָׂשם ֶאת־ֲאָדנָיו וַיִֵתן ֶאת־ַהִמשְּ ִריָחיו וַיִֵתן ֶאת־קְּ  :ֶאת־ַעמּוָדיו ֶקםוַיָ  ֶאת־בְּ

ֹּׂש( יט) ר ֶֹּהל וַיִפְּ ָכן ֶאת־ָהא ֶֹּהל ֶאת־ִמכְֵּסה וַיֶָׂשם ַעל־ַהִמשְּ ָלה ָעָליו ָהא ָמעְּ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ִמלְּ ֶֹּשה ֶאת־ יְּק  ס: מ

ֹּן ֶאת־ָהֵעֻדת וַיִֵתן וַיִַקח( כ) ֹּן ֶאת־ַהַבִדים וַיֶָׂשם ֶאל־ָהָאר ֶֹּרתֶאת־הַ  וַיִֵתן ַעל־ָהָאר ֹּן ַכפ ָלה ַעל־ָהָאר ָמעְּ  :ִמלְּ

ֹּן וַיֵָבא( כא) ָכן ֶאת־ָהָאר ֶֹּכת ֵאת וַיֶָׂשם ֶאל־ַהִמשְּ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ָהֵעדּות ֲארֹון ַעל וַיֶָסְך ַהָמָסְך ָפר ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ָחן וַיִֵתן( כב) ֶֹּהל ֶאת־ַהֻשלְּ א ָכן יֶֶרְך ַעל מֹוֵעד בְּ ֹּ  ַהִמשְּ ֶֹּכת ִמחּוץ נָהָצפ  :ַלָפר

ְֹּך( כג) נֵי ֶלֶחם ֵעֶרְך ָעָליו וַיֲַער ֹּוָק ִלפְּ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר יְּק ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ָֹּרה וַיֶָׂשם( כד) נ ֶֹּהל ֶאת־ַהמְּ א ַֹּכח מֹוֵעד בְּ ָחן נ ָכן יֶֶרְך ַעל ַהֻשלְּ  :נֶגְָּבה ַהִמשְּ

ֹּת וַיַַעל( כה) נֵי ַהּנֵר ֹּוָק ִלפְּ ֹּוָק ִצּוָה ֶשרַכאֲ  יְּק ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ֶֹּהל ַהָזָהב ֶאת־ִמזְַּבח וַיֶָׂשם( כו) א נֵי מֹוֵעד בְּ ֶֹּכת ִלפְּ  :ַהָפר

ֵטר( כז) ֶֹּרת ָעָליו וַיַקְּ ט ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ַסִמים קְּ ֶֹּשה יְּק  פ: ֶאת־מ

ָכן ַהֶפַתח ֶאת־ָמַסְך וַיֶָׂשם( כח)  :ַלִמשְּ

ָֹּלההָ  ִמזְַּבח וְֵּאת( כט) ַכן ֶפַתח ָׂשם ע ֶֹּהל־מֹוֵעד ִמשְּ ָֹּלה ָעָליו וַיַַעל א ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר וְֶּאת־ַהִמנְָּחה ֶאת־ָהע ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ֹּר וַיֶָׂשם( ל) ֶֹּהל ֶאת־ַהִכי ָצה ַמיִם ָשָמה וַיִֵתן ַהִמזְֵּבחַ  ּוֵבין מֹוֵעד ֵבין־א ָרחְּ  :לְּ

ֹּשֶ  ִמֶמּנּו וְָּרֲחצּו( לא) ֹּן המ  :וְֶּאת־ַרגְֵּליֶהם ֶאת־יְֵּדיֶהם ּוָבנָיו וְַּאֲהר

ָֹּאם( לב) ב ֶֹּהל בְּ ָבָתם מֹוֵעד ֶאל־א ָקרְּ ָחצּו ֶאל־ַהִמזְֵּבחַ  ּובְּ ֹּוָק ִצָּוה ַכֲאֶשר יִרְּ ֶֹּשה יְּק  ס: ֶאת־מ

ָכן ָסִביב ֶאת־ֶהָחֵצר וַיֶָקם( לג) ְַּכל ָחֵצרהֶ  ַשַער ֶאת־ָמַסְך וַיִֵתן וְַּלִמזְֵּבחַ  ַלִמשְּ ֶֹּשה וַי ָלאָכה מ  פ: ֶאת־ַהמְּ

ְשָכן ָמֵלא יְקֹוָק ּוְכבֹוד מֹוֵעד ֶאת־אֶֹהל ֶהָעָנן וַיְַכס( לד)  :ֶאת־ַהמִּ

י־ָשַכן מֹוֵעד ֶאל־אֶֹהל ָלבֹוא מֶֹשה וְֹלא־יָכֹל( לה) ְשָכן ָמֵלא יְקֹוָק ּוְכבֹוד ֶהָעָנן ָעָליו כִּ  :ֶאת־ַהמִּ

ֵהָעלֹות( לו) ָכן ֵמַעל נָןֶהעָ  ּובְּ עּו ַהִמשְּ נֵי יִסְּ ָרֵאל בְּ ֹּל יִׂשְּ כ ֵעיֶהם בְּ  :ַמסְּ

עּו וְֹּלא ֶהָענָן יֵָעֶלה וְִּאם־ֹלא( לז)  :ֵהָעֹלתֹו ַעד־יֹום יִסְּ

ֹּוָק ֲענַן ִכי( לח) ָכן יְּק יֶה וְֵּאש יֹוָמם ַעל־ַהִמשְּ ֵעינֵי בֹו ַליְָּלה ִתהְּ ָרֵאל לְּ ֵעיהֶ  ָכל־ֵבית־יִׂשְּ ָכל־ַמסְּ  :םבְּ

Alef.  

  כד פרק שמות

ֶֹּשה וַיַַעל( ט) ֹּן מ ִעים וֲַאִביהּוא נָָדב וְַּאֲהר נֵי וְִּשבְּ ָרֵאל ִמִזקְּ  :יִׂשְּ

אּו( י) ָרֵאל ֱאֹלקי ֵאת וַיִרְּ נַת כְַּמֲעֵׂשה ַרגְָּליו וְַּתַחת יִׂשְּ ֶעֶצם ַהַסִפיר ִלבְּ ַֹּהר ַהָשַמיִם ּוכְּ  :ָלט

נֵי וְֶּאל־ֲאִציֵלי( יא) רָ  בְּ ֹּאכְּלּו ֶאת־ָהֱאֹלקים וַיֱֶחזּו יָדֹו ָשַלח ֹלא ֵאליִׂשְּ תּו וַי  ס: וַיִשְּ

ֹּאֶמר( יב) ֹּוָק וַי ֶֹּשה יְּק יֵה־ָשם ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ֶאל־מ נָה וֶהְּ ָך וְֶּאתְּ וָה וְַּהתֹוָרה ָהֶאֶבן ֶאת־ֻלחֹּת לְּ  ֲאֶשר וְַּהִמצְּ

ִתי ָֹּתם ָכַתבְּ הֹור  :לְּ
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ֶֹּשה וַיָָקם( יג) תֹו הֹוֻשעַ וִי מ ָשרְּ ֶֹּשה וַיַַעל מְּ  :ָהֱאֹלקים ֶאל־ַהר מ

ֵקנִים( יד) בּו־ָלנּו ָאַמר וְֶּאל־ַהזְּ ֹּן וְִּהּנֵה ֲאֵליֶכם ֲאֶשר־נָשּוב ַעד ָבֶזה שְּ ָבִרים ִמי־ַבַעל ִעָמֶכם וְּחּור ַאֲהר  יִַגש דְּ

 :ֲאֵלֶהם

ֶֹּשה וַיַַעל( טו)  :ֶאת־ָהָהר ֶהָענָן וַיְַּכס ֶאל־ָהָהר מ

ֹּן( טז) כ ֹּוָק וַיִשְּ ְַּכֵסהּו ִסינַי ַעל־ַהר כְּבֹוד־יְּק ָרא יִָמים ֵשֶשת ֶהָענָן וַי ֶֹּשה וַיִקְּ ִביִעי ַביֹום ֶאל־מ  :ֶהָענָן ִמתֹוְך ַהשְּ

ֵאה( יז) ֹּוָק כְּבֹוד ּוַמרְּ ֶֹּכֶלת כְֵּאש יְּק ֹּאש א ר ֵעינֵי ָהָהר בְּ נֵי לְּ ָרֵאל בְּ  :יִׂשְּ

ֹּאוַיָ ( יח) ֶֹּשה ב תֹוְך מ ֶֹּשה וַיְִּהי ֶאל־ָהָהר וַיַַעל ֶהָענָן בְּ ָבִעים ָבָהר מ ָבִעים יֹום ַארְּ  פ: ָליְָּלה וְַּארְּ

It would appear that for both R. Hirsch and Benno Jakob, the Mishkan was a recreation 

and continuation of the Sinai experience.  

(This begs the question of the ChaZaL that explains the first of the two backward 

“Nun”’s in Sefer BaMidbar:  

  לג פסוק י פרק בהעלותך פרשת במדבר יקר כלי

 סרו היום אותו( פורענות ה"ד' תוס. קטז שבת) ל"חז דרשו. ימים שלושת דרך' ה מהר ויסעו( לג)

 להם יוסיף פן מיראה להם ברחו לכך. הספר מבית רחהבו כתינוק' ה מהר וברחו' ה מאחרי

 …מצוות

  א עמוד קטז דף שבת מסכת תוספות

 אלא כן ל"נ דאין י"ר ואומר השם... מאחרי שסרו חנינא ר"וא ויסעו ראשונה פורענות

 ימים שלשת דרך סיני מהר שנסעו ויסעו (ילמדנו) במדרש כדאמר ראשונה פורענות

 שלשת דרך סיני מהר בורחים היו כך לו והולך לו ורחשב הספר מבית היוצא כתינוק

 בסיני... תורה הרבה שלמדו לפי ימים

But if the revelation of Mitzvot was not exclusively connected to the actual Har Sinai, 

but continued beyond it via the Mishkan, what were they in effect running from? Did 

they think that the Mishkan would “work” only when it was in proximity with Har  

Sinai, and once removed, there would no longer be communication between Moshe and 

HaShem? Furthermore, if Moshe had been established as a true Navi of HaShem, then 

even without Sinai and Mishkan, it should have been possible for HaShem to Add 

additional Mitzvot whenever He Pleased. וצ"ע) 

Beit.  

1. Sephorno’s problem with the text is that it implies that all of the Jewish people were 

involved in fabricating the Mishkan when in fact the artisans led by Betzalel and 

Oholiav were only a small percentage of the people. Therefore, the commentator 

asserts that the contributions by all of the people of the raw materials necessary for 

the construction qualified them to be considered as all having participated in the 

Mishkan’s manufacture.  

2.  The concept that underlies Sephorno’s idea is that enablers are entitled to as much 

credit as those who actually carry out a project. 

3.   

 
 פקודי -פרשת ויקהל 

 שנת תש"ט
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 עבודת המשכן
 שמות פרק לט

 פסוק ל"ב
ֹּל ֲאֶשר ִצּוָה" ָרֵאל כְּכ נֵי יִׂשְּ ֶֹּשה ֵכן ָעׂשּו וַיֲַעׂשּו בְּ  "ה' ֶאת מ
 

  :אור החיים
זה לזה,  יְַּזכוראל והראה כי בני יש .כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורהנראה, כי 

זה לזה. )ואולי כי  ויְַּזכווהתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל. כל אחד יעשה היכולת שבידו 
כי בשלומו ייטיב לך,  ,לצד שהוא כמוך – "לזה רמז באומרו )ויקרא י"ט( "ואהבת לרעך כמוך

(. ובזה ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך
מצאנו נחת רוח כי ה' ציוה תרי"ג מצוות, ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם. וזה לך 

יש מצוות בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותם, ויש מצוות  –האות: כהן ולוי וישראל ונשים 
ם תיקון כדי להשלילישראל שאינם בכהנים וכן בלויים וכן בנשים. ומה מציאות יש ליחיד לקיימם 

ודאי רק כך, שתתקיים התורה במחברת הכללות ? לרמ"ח איברין ושס"ה גידין אשר יכונו להם
 .זה לזה ויזכה זה מזה ויזכו

  

Where Sephorno wishes to find a way that every member of the Jewish people could 

be considered an active participant in the fabrication of the Mishkan, Ohr HaChayim 

is satisfied if only those who were able, constructed the Mishkan, and thereby ceded 

credit to everyone else for doing so via the device of “Zechiya”.  

  יז משנה ג פרק מכות מסכת ם"לרמב המשנה פירוש)

  טז משנה ג פרק מכות 

 תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה אומר עקשיא בן החנני רבי]*[ 

 :ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ' ה( ב"מ ישעיה) שנאמר ומצות

 שתף ולא וכהוגן כראוי מצות מאות ושש עשרה משלש מצוה האדם קיים שאם בתורה האמונה מיסודות

 בה זוכה הוא הרי, לך שביארתי כמו מאהבה שמהל עשאה אלא, כלל הזה העולם ממטרות מטרה עמה

 חייו ימי בכל אחת האדם יעשה שלא אפשר אי המצות רבוי מחמת כי חנניה' ר אמר לכן, הבא העולם לחיי

 בן חנניה' ר שאלת הזה היסוד על שהמורה וממה. המעשה באותו הנפש להשארות ויזכה בשלימות

 מצוה עשיית לך נזדמן האם כלומר, מעשה לידך בא כלום העונה וענהו, הבא העולם לחיי אני מה תרדיון

 ופירוש. הבא העולם לחיי בה וזכה, האפשרית השלמות בתכלית צדקה מצות לו שנזדמנה לו ענה, ראוי

 .ויאדיר תורה יגדיל כן למען ישראל את לצדק חפץ' ה הפסוק

 

  ב עמוד כג דף מכות מסכת אגדות חידושי א"מהרש

 מעיקרי והוא ל"וז זה פרק משנה סוף עקשיא בן ח"ר מאמר על ם"הרמב ירששפ מה כפי ...והנראה

 העולם מכוונת כוונה עמה ישתף ולא כראוי בוראו מצות ג"מתרי מצוה אדם יקיים א"כ בתורה האמונה

 שלא אפשר אי הרבה המצות בהיות כי הבא עולם לחיי זכה' וכו מאהבה לשמה שיעשה אלא פנים בשום

  ...ש"ע' וכו ושלמותה מתכונתה על מהם תאח בחייו אדם יעשה

 במעט אלא הבא עולם לחיי בהם שיזכו מצויים אינן המצות ג"מתרי התורה מצות דרוב כיון זו שיטתנו לפי 

 שנוהגין ויש לנשים ויש להפך וכן וישראל ללוי ולא לכהן שהם מצות הרבה יש כי מהזמנים ובמעט אנשים

 במה כ"וא ממנה נזהר והוא לידו עבירה בא לא אם בהן שיזכה א"א בלאוין גם בארץ ותלויות הבית בזמן

 ידיהם ושעל מהזמנים זמן בכל ישראלית אומה לכל כוללים כללים הנביאים נתנו כ"וע הבא עולם לחיי יזכה

 על זה דבר והעמיד דוד שבא ואמר בקיומן הבא עולם לחיי יזכה מישראל א"כ שיהיה איזה בהם באחד או

 :הבא עולם לחיי יזכה שבהם איש ולכל מהזמנים זמן בכל מהתורה גדול חלק כוללים שהם כללים א"י

  כד עמוד א—ב עמוד כג דף מכות מסכת בבלי תלמוד
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 סרי וחד מאה בגימטריא  שית תורה, מורשה משה לנו צוה תורה? קרא מאי: המנונא רב אמר

 (. ק"ס ק"דמשמ: סימן. )שמענום הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי, הוי

, קדשך בהר ישכון מי באהלך יגור מי'[ ה] לדוד מזמור: דכתיב, עשרה אחת על והעמידן דוד בא

 לא וחרפה רעה לרעהו עשה לא לשונו על רגל לא, בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תמים הולך

 בנשך נתן לא כספו, ימיר ולא להרע נשבע יכבד' ה יראי ואת נמאס בעיניו נבזה, קרובו על נשא

  . לעולם ימוט לא אלה עושה לקח לא נקי על דושוח

 הא, ימוט דלא הוא לכולהו להו דעביד מאן: אמר, בוכה היה הזה למקרא מגיע ג"ר כשהיה

 בחדא אפילו, כתיב אלה עושה? אלה כל עושה כתיב מי: ליה אמרו! ימוט מינייהו חדא

 בכל הנוגע נמי התם, אלה בכל תטמאו אל: אחרינא קרא כתיב, הכי תימא לא דאי; מינייהו

 . אלו מכל באחת נמי הכא, אלה מכל באחת לאו אלא? לא מינייהו בחדא, דמטמא הוא אלה

 כפיו נוער מעשקות בבצע מואס מישרים ודובר צדקות הולך: דכתיב, שש על והעמידן ישעיהו בא

    ....ברע מראות עיניו ועוצם דמים משמוע אזנו אוטם בשוחד מתמוך

 . צדקה ועשו משפט שמרו' ה אמר כה: שנאמר, שתים על דןוהעמי ישעיהו חזר

 . וחיו דרשוני ישראל לבית' ה אמר כה: שנאמר אחת על והעמידן עמוס בא

 ! כולה התורה בכל דרשוני: אימא, יצחק בר נחמן רב לה מתקיף

 (.יחיה באמונתו וצדיק: שנאמר, אחת על והעמידן חבקוק בא, אלא

Gimel. 

1.  a) Why does the Tora first list all of the components of the Mishkan generally 

followed by individually, but when they are brought to Moshe, it only mentions 

the components generally?  

b) Why does it say “כאשר צוה ה' את משה” numerous times with regard to the 

clothing of the Kohanim, but not with regard to the tent and the vessels within it? 

c) Why does there appear to be so much repetition regarding the construction of the 

Mishkan? 

2.   

 
 פרשת פקודי
 שנת תשי"א

 בצלאל ונתינת העדות אל הארון
 פרק מ, כ -שמות פרק לח 

 

 סדר ציווי המשכן וכליו  .א

 
 פרק ל"ח פסוק כ"ב

ֵאל ֶבן אּוִרי ֶבן חּור..." ַצלְּ ֶֹּשה ָעָׂשה ֵאת ָכל ֲאֶשר ִצּוָה ּובְּ  "ה' ֶאת מ
 

  :ברכות נ"ה ע"א
על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקב"ה  –בצלאל  :רבי יונתן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר

למשה: לך אמור לו לבצלאל: עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו )לבצלאל(: עשה ארון 
מכניס לתוכו כלים.  אמר לו )בצלאל(: משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, אחר כך .וכלים ומשכן

שמא כך אמר לך הקב"ה: עשה  ?ארון וכלים ומשכן! כלים שאני עושה להיכן אכניסםואתה אומר: עשה לי 
 .(משכן ארון וכלים?! אמר לו )משה(: שמא בצל אל היית וידעת?! )=שבאמת כך שמעתי מפי הקב"ה
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   :רש"י

 את משה: אשר ציוה משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר 'ד"ה ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה
צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה ציוה 

לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל: מנהג עולם לעשות תחילה בית ואחר כך 
ציוה לי  משים כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה. אמר לו משה בצל אל היית, כי בוודאי כך

 .הקב"ה, וכן עשה המשכן תחילה ואחר כך עשה הכלים

 

1.   
 :לדברי חז"ל אלה מקשים המפרשים

  :גור אריה
 ?ואם תאמר: למה לא ציוה משה לבצלאל לעשות המשכן קודם

  :דברי דודוכן 
 ?אם הקב"ה ציווהו למשה לעשות המשכן תחילה, איך לא אמר משה באמת כמאמרו יתברך

 
 !בצלאל משה לבין אישיותו של שיתם זו מתוך ההבדל העקרוני שבין אישיותו שלנסה לענות לקו

 
 :'פרק כ"ה פסוק י ,העזר ברשב"ם

שבמעשה בצלאל מצינו שעשה תחילה משכן ואחר כך כלים,  ... ואף על פי -ד"ה ועשו ארון עצי שטים
וי? אלא בציווי הוצרך ארון ומנורה ושולחן, שהיכן יכניס את הארון והשולחן כל זמן שאין משכן עש

לפרש עשיית הארון והשולחן תחילה, שבשביל הארון שהוא עיקר של ועשו לי מקדש הוצרך לעשות 
 .משכן

 

2.   
הוכח מפסוקי התורה, שציוה לו הקב"ה למשה לעשות משכן תחילה, הרי בפרשת תרומה פרקים 

 ?משכן כ"ו כתובים כלים תחילה ואחר כך-כ"ה

 

3.
  

 
 :פרק כ"ה פסוק כ"ב ,גמרא הנ"ל את דברי ראב"עהשוה לדבר ה

ד"ה ונועדתי: ויש לשאול, למה הזכיר השם הארון בתחילה, כי כתוב: את תבנית המשכן ואת תבנית 
ומנהג הלשון לבאר האחרון שהשלים בו, כמו ואתן ליצחק את יעקב ואת  .('שמות כ"ה ט) כל כליו

החל ופירש כלי המשכן. והחל מהנכבד ואחר כן השולחן על כן  ,('יהושע כ"ד ד) 'עשו, ואתן לעשו וכו
והנה משה, כאשר הקהיל כל העדה החל לומר  .(שמות כ"ו) והמנורה ואחר כן ואת המשכן תעשה

 .ואחר כן הארון. ואין צורך שילמד אדם את משה ,(שמות ל"ה) להם בתחילה המשכן והאוהל

 
 ?מהי ביקורת ראב"ע לדברי הגמרא במסכת ברכותא.    

 
 

.  
 ."הסבר ביטויו: "ואין צורך שילמד אדם את משהב. 

 

 
 :תרומהרשת פ

  כה פרק שמות

ֹּל( ט) ֶאה ֲאנִי ֲאֶשר כְּכ ָך ַמרְּ נִית ֵאת אֹותְּ ָכן ַתבְּ נִית וְֵּאת ַהִמשְּ  ס: ַתֲעׂשּו וְֵּכן ָכל־ֵכָליו ַתבְּ

כֹו וֵָחִצי ַאָמַתיִם ִשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון וְָּעׂשּו( י) בֹו וֵָחִצי וְַּאָמה ָארְּ ָֹּמתֹו וֵָחִצי וְַּאָמה ָרחְּ  ...:ק

  

ָחן וְָּעִׂשיתָ ( כג) כֹו ַאָמַתיִם ִשִּטים ֲעֵצי ֻשלְּ בֹו וְַּאָמה ָארְּ ָֹּמתֹו וֵָחִצי וְַּאָמה ָרחְּ  ...:ק
  

ַֹּרת וְָּעִׂשיתָ ( לא) נ ָשה ָטהֹור ָזָהב מְּ נֹוָרה ֵתָעֶׂשה ִמקְּ ֶֹּריהָ  גְִּביֶעיהָ  וְָּקנָּה יְֵּרָכּה ַהמְּ ת ָרֶחיהָ  ַכפְּ יּו ִמֶמּנָה ּופְּ  ...:יִהְּ
  

  כו פרק שמות

ָכן( א) ֹּת ֶעֶׂשר ַתֲעֶׂשה וְֶּאת־ַהִמשְּ ָזר ֵשש יְִּריע ֵכֶלת ָמשְּ ָגָמן ּותְּ ַֹּלַעת וְַּארְּ ֵֹּשב ַמֲעֵׂשה כְֻּרִבים ָשנִי וְּת  ַתֲעֶׂשה ח

ָֹּתם  ...:א
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ֹּת וְָּעִׂשיתָ ( ז) ֶֹּהל ִעִזים יְִּריע א ָכן לְּ ֵרה ַעל־ַהִמשְּ ֵתי־ֶעׂשְּ ֹּת ַעשְּ ָֹּתם ַתֲעֶׂשה יְִּריע  ...:א
  

ָרִשים וְָּעִׂשיתָ ( טו) ָכן ֶאת־ַהקְּ ִדים ִשִּטים ֲעֵצי ַלִמשְּ ֹּמְּ  ...:ע
  

ֶֹּכת וְָּעִׂשיתָ ( לא) ֵכֶלת ָפר ָגָמן תְּ ָזר וְֵּשש ָשנִי תוְּתֹוַלעַ  וְַּארְּ ֵֹּשב ַמֲעֵׂשה ָמשְּ ָֹּתּה יֲַעֶׂשה ח  ...:כְֻּרִבים א

  

 ויקהלפרשת 

  לה פרק שמות

ָכן( יא) לֹו ֶאת־ַהִמשְּ ֵסהּו ֶאת־ָאהֳּ ָרָסיו וְֶּאת־ִמכְּ ָרָשיו ֶאת־קְּ ִריָחו וְֶּאת־קְּ  :וְֶּאת־ֲאָדנָיו ֶאת־ַעֻמָדיו ֶאת־בְּ

ֹּן( יב) ֶֹּרת וְֶּאת־ַבָדיו ֶאת־ָהָאר ֶֹּכת וְֵּאת ֶאת־ַהַכפ  :ַהָמָסְך ָפר

ָחן( יג)  :ַהָפנִים ֶלֶחם וְֵּאת וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו וְֶּאת־ַבָדיו ֶאת־ַהֻשלְּ

ַֹּרת( יד) נ ֶֹּתיהָ  וְֶּאת־ֵכֶליהָ  ַהָמאֹור וְֶּאת־מְּ  :ַהָמאֹור ֶשֶמן וְֵּאת וְֶּאת־נֵר

ֶֹּרת וְֶּאת־ִמזְַּבח( טו) ט ָחה ֶשֶמן וְֵּאת וְֶּאת־ַבָדיו ַהקְּ ֶֹּרת וְֵּאת ַהִמשְּ ט ֶפַתח ַהֶפַתח וְֶּאת־ָמַסְך ַהַסִמים קְּ ָכן לְּ  :ַהִמשְּ

ָֹּלה ִמזְַּבח ֵאת( טז) ַבר ָהע ֶֹּשת וְֶּאת־ִמכְּ ֹּר וְֶּאת־ָכל־ֵכָליו ֶאת־ַבָדיו ֲאֶשר־לֹו ַהּנְּח  :וְֶּאת־ַכּנֹו ֶאת־ַהִכי

ֵעי ֵאת( יז)  :ֶהָחֵצר ַשַער ָמַסְך וְֵּאת וְֶּאת־ֲאָדנֶיהָ  ֶאת־ַעֻמָדיו ֶהָחֵצר ַקלְּ

The order being discussed is whether the contents of the Mishkan, or the structure of 

the Mishkan should be constructed first. In Parashat Teruma,  the contents are 

mentioned first; in VaYakhel the structure is mentioned first. This gives rise to the 

comment in the Gemora: 

Berachot 55a 

R. Shmuel b. Nachmani said in the name of R. Yochanan: Betzalel was so called on 

account of his wisdom. At the time when the Holy One, blessed be He, said to 

Moshe; Go and tell Betzalel to make me a tabernacle, an ark and vessels,  Moshe 

went and reversed the order, saying, Make an ark and vessels and a tabernacle. 

Betzalel said to him: Moshe, our Teacher, as a rule a man first builds a house and 

then brings vessels into it; but you say, Make me an ark and vessels and a tabernacle. 

Where shall I put the vessels that I am to make? Can it be that the Holy One, Blessed 

Be He, Said to you, Make a tabernacle, an ark and vessels? Moshe replied: Perhaps 

you were in the Shadow of God  (BeTzel Keil) and knew! 

3.  RaMBaN is demonstrating that just as there can be no other reason for the 

superfluity of repeating the story of Eliezer other than HaShem Has a special 

“Affection” for even the conversations of the servants of holy men, so too the 

repetitions regarding the Mishkan can be attributed to HaShem’s special “Affection” 

for the entire concept.  

Daled.  

BaMidbar 16:15 

And Moshe was very wroth, and said unto the Lord: 'Respect not Thou their offering; 

Ihave not taken one ass from them, neither have I hurt one of them.'  


