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	 כז פרק שמות  
ה) כ( ה׀ וְַאָּת֞ י ְּתַצֶּו֣ ל ֶאת־ְּבֵנ֣ יָך וְיְִק֨חּו יְִׂשָרֵא֗ ֶמן ֵאֶל֜ יִת ֶׁש֣ ית ָזְ֛ך ַז֥ ר ְלַהֲעֹ֥לת ַלָּמ֑אֹור ָּכִת֖ :ָּתִמֽיד ֵנ֖ 	  
ֶהל) כא( ֹ֣ ֶכת ִמ֨חּוץ מֹוֵעד֩  ְּבא ֹ֜ ר ַלָּפר ת ֲאֶׁש֣ ן אֹ֨תֹו יֲַערְֹך֩  ַעל־ָהֵעֻד֗ ֹ֧ יו ַאֲהר ֶרב ּוָבָנ֛ ֶקר ֵמֶע֥ ֹ֖ י ַעד־ּב ק ִלְפֵנ֣ ת יְקָֹו֑ ם עֹוָלם֙  ֻחַּק֤ רָֹת֔ ֹ֣  ְלד

ת י ֵמֵא֖ ס: יְִׂשָרֵאֽל ְּבֵנ֥ 	  
Alef.	  	  

	 כז פרק שמות  
יתָ ) א( חַ  וְָעִׂש֥ י ֶאת־ַהִּמְזֵּב֖ ים ֲעֵצ֣ ֶרְך ַאּ֨מֹות ָחֵמׁש֩  ִׁשִּט֑ ֹ֜ ׁש א ַחב ַאּ֣מֹות וְָחֵמ֧ ֹ֗ חַ  יְִהיֶה֙  ָר֤בּועַ  ר :קָֹמֽתֹו ַאּ֖מֹות וְָׁשֹ֥לׁש ַהִּמְזֵּב֔ 	  
ְ ) ב( יתָ ו יו ָעִׂש֣ ל ַקְרנָֹת֗ ע ַע֚ ֹ  ַאְרַּב֣ יוִּפּנ ּנּו ָת֔ ָ  ִמֶּמ֖ ין יו ִּתְהֶי֣ ֶׁשת אֹ֖תֹו וְִצִּפיָת֥  ַקְרנָֹת֑ ֹֽ :נְח 	  
יתָ ) ג( ירָֹתיו֙  וְָעִׂש֤ יו וְיָָעיו֙  ְלַדְּׁש֔נֹו ִּסֽ יו ּוִמְזְרקָֹת֔ יו ּוִמְזְלגָֹת֖ יו ּוַמְחּתָֹת֑ ה ְלָכל־ֵּכָל֖ ֶׁשת ַּתֲעֶׂש֥ ֹֽ :נְח 	  
יתָ ) ד( ר ּלֹו֙  וְָעִׂש֤ ה ִמְכָּב֔ ֶׁשת ַמֲעֵׂש֖ ֶׁשת ֶר֣ ֹ֑ יתָ  נְח ֶׁשת וְָעִׂש֣ ת ַאְרַּבע֙  ַעל־ָהֶר֗ ֹ֣ ֶׁשת ַטְּבע ֹ֔ ל נְח ע ַע֖ יו ַאְרַּב֥ :ְקצֹוָתֽ 	  
ה) ה( ּה וְנַָתָּת֣ ַחת אָֹת֗ ב ַּת֛ ֹ֥ חַ  ַּכְרּכ ָּטה ַהִּמְזֵּב֖ ה ִמְּלָמ֑ ֶׁשת וְָהיְָת֣ ד ָהֶר֔ י ַע֖ :ַהִּמְזֵּבֽחַ  ֲחִצ֥ 	  
ְ ) ו( יתָ ו חַ  ַבִּדים֙  ָעִׂש֤ י ַלִּמְזֵּב֔ י ַּבֵּד֖ ים ֲעֵצ֣ ם וְִצִּפיָת֥  ִׁשִּט֑ ֶׁשת אָֹת֖ ֹֽ :נְח 	  
א) ז( יו וְהּוָב֥ ת ֶאת־ַּבָּד֖ ֹ֑ ים וְָה֣יּו ַּבַּטָּבע י ַהַּבִּד֗ ת ַעל־ְׁשֵּת֛ ֹ֥ חַ  ַצְלע ת ַהִּמְזֵּב֖ :אֹֽתֹו ִּבְׂשֵא֥ 	  
ת נְ֥בּוב) ח( ֹ֖ ה ֻלח ר אֹ֑תֹו ַּתֲעֶׂש֣ ה ַּכֲאֶׁש֨ ר אְֹתָך֛  ֶהְרָא֥ ן ָּבָה֖ ס: ֽׂשּויַעֲ  ֵּכ֥ 	  
יתָ ) ט( ת וְָעִׂש֕ ר ֵא֖ ן ֲחַצ֣ ת ַהִּמְׁשָּכ֑ יָמנָה ִלְפַא֣ ים ֶנֶֽגב־ֵּת֠ ר ְקָלִע֨ ׁש ֶלָחֵצ֜ ר ֵׁש֣ ה ָמְׁשָז֗ ֶרְך ָבַֽאָּמה֙  ֵמָא֤ ֹ֔ ה א :ָהֶאָחֽת ַלֵּפָא֖ 	  
יו) י( ים וְַעֻּמָד֣ ם ֶעְׂשִר֔ ים וְַאְדנֵיֶה֥ ֶׁשת ֶעְׂשִר֖ ֹ֑ י נְח ים וֵָו֧ ם ָהַעֻּמִד֛ :ָּכֶֽסף וֲַחֻׁשֵקיֶה֖ 	  
ן) יא( ת וְֵכ֨ ֶרְך ָצפֹון֙  ִלְפַא֤ ֹ֔ ים ָּבא ָאה ְקָלִע֖ ֶרְך ֵמ֣ ֹ֑ יו ועמדו א ים וְַעּמּוָד֣ ם ֶעְׂשִר֗ ֶׁשת ֶעְׂשִרים֙  וְַאְדנֵיֶה֤ ֹ֔ י נְח ים וֵָו֧ ם ָהַֽעֻּמִד֛  וֲַחֻׁשֵקיֶה֖

:ָּכֶֽסף 	  
ַחב) יב( ֹ֤ ם ֶהָֽחֵצר֙  וְר ים ִלְפַאת־יָ֔ ים ְקָלִע֖ ה ֲחִמִּׁש֣ ם ַאָּמ֑ ה ַעֻּמֵדיֶה֣ ם ֲעָׂשָר֔ ה וְַאְדנֵיֶה֖ :ֲעָׂשָרֽ 	  
ַחב) יג( ֹ֣ ר וְר ת ֶהָֽחֵצ֗ ְדָמה ִלְפַא֛ ָחה ֵק֥ ים ִמְזָר֖ :ַאָּמֽה ֲחִמִּׁש֥ 	  
ׁש) יד( ה וֲַחֵמ֨ ה ֶעְׂשֵר֥ ים ַאָּמ֛ ף ְקָלִע֖ ם ַלָּכֵת֑ ה ַעֻּמֵדיֶה֣ ם ְׁשֹלָׁש֔ ה וְַאְדנֵיֶה֖ :ְׁשֹלָׁשֽ 	  
ית ֵתף֙ וְַלּכָ ) טו( ׁש ַהֵּׁשנִ֔ ה ֲחֵמ֥ ים ֶעְׂשֵר֖ ם ְקָלִע֑ ה ַעֻּמֵדיֶה֣ ם ְׁשֹלָׁש֔ ה וְַאְדנֵיֶה֖ :ְׁשֹלָׁשֽ 	  
ַער) טז( ר ּוְלַׁש֨ ְך׀ ֶהָֽחֵצ֜ ים ָמָס֣ ה ֶעְׂשִר֣ ֶלת ַאָּמ֗ ן ְּתֵכ֨ ַעת וְַאְרָּגָמ֜ י וְתֹוַל֧ ׁש ָׁשִנ֛ ר וְֵׁש֥ ה ָמְׁשָז֖ ם ַמֲעֵׂש֣ ֵדיֶהם֙  רֵֹק֑ ה ַעֻּמֽ  ַאְרָּבָע֔

ם :ַאְרָּבָעֽה וְַאְדנֵיֶה֖ 	  
י) יז( ר ָּכל־ַעּמּוֵד֨ ים ָסִביב֙  ֶהָֽחֵצ֤ ֶסף ְמֻחָּׁשִק֣ ם ֶּכ֔ ֶסף וָוֵיֶה֖ ם ָּכ֑ ֶׁשת וְַאְדנֵיֶה֖ ֹֽ :נְח 	  
ֶרְך) יח( ֹ֣ ה ֶהָֽחֵצר֩  א ה ֵמָא֨ ַחב׀ ָבַֽאָּמ֜ ֹ֣ ים וְר ים ֲחִמִּׁש֣ ה ַּבֲחִמִּׁש֗ ׁש וְקָֹמ֛ ׁש ַאּ֖מֹות ָחֵמ֥ ר ֵׁש֣ םוְַא ָמְׁשָז֑ ֶׁשת ְדנֵיֶה֖ ֹֽ :נְח 	  
י ְלכֹל֙) יט( ן ְּכֵל֣ ל ַהִּמְׁשָּכ֔ ֹ֖ יו ֲעבָֹד֑תֹו ְּבכ ת וְָכל־יְֵתדָֹת֛ ֹ֥ ר וְָכל־יְִתד ֶׁשת ֶהָחֵצ֖ ֹֽ ס: נְח 	  

	 תצוה פרשת  
ה) כ( ה׀ וְַאָּת֞ י ְּתַצֶּו֣ ל ֶאת־ְּבֵנ֣ יָך וְיְִק֨חּו יְִׂשָרֵא֗ ֶמן ֵאֶל֜ יִת ֶׁש֣ ית ָזְ֛ך ַז֥ ר ְלַהֲעֹ֥לת ַלָּמ֑אֹור ָּכִת֖ :ָּתִמֽיד ֵנ֖ 	  
ֶהל) כא( ֹ֣ ֶכת ִמ֨חּוץ מֹוֵעד֩  ְּבא ֹ֜ ר ַלָּפר ת ֲאֶׁש֣ ן אֹ֨תֹו יֲַערְֹך֩  ַעל־ָהֵעֻד֗ ֹ֧ יו ַאֲהר ֶרב ּוָבָנ֛ ֶקר ֵמֶע֥ ֹ֖ י ַעד־ּב ק ִלְפֵנ֣ ת יְקָֹו֑ ם עֹוָלם֙  ֻחַּק֤ רָֹת֔ ֹ֣  ְלד

ת י ֵמֵא֖ ס: יְִׂשָרֵאֽל ְּבֵנ֥ 	  
	 כח פרק שמות  

ה) א( ב וְַאָּת֡ ן ֵאֶליָך֩  ַהְקֵר֣ ֹ֨ יָך ֶאת־ַאֲהר יו ָאִח֜ י ִמּ֛תֹוְך ִאּ֔תֹו וְֶאת־ָּבָנ֣ ל ְּבֵנ֥ י יְִׂשָרֵא֖ ן ְלַכֲהנֹו־ִל֑ ֹ֕ ב ַאֲהר ר ֶאְלָעָז֥ר וֲַאִבי֛הּוא נָָד֧  וְִאיָתָמ֖
י ן ְּבֵנ֥ ֹֽ :ַאֲהר 	  
ְ ) ב( יתָ ו ֶדׁש ָעִׂש֥ ֹ֖ ן ִבְגֵדי־ק ֹ֣ יָך ְלַאֲהר :ּוְלִתְפָאֶֽרת ְלָכ֖בֹוד ָאִח֑ 	  
ה) ג( ב ְּתַדֵּבר֙  וְַאָּת֗ ר ֶאל־ָּכל־ַחְכֵמי־ֵל֔ יו ֲאֶׁש֥ ה ֣רּוחַ  ִמֵּלאִת֖ י וְָעׂ֞שּו ָחְכָמ֑ ן ֶאת־ִּבְגֵד֧ ֹ֛ י ְלַקְּדׁ֖שֹו ַאֲהר :ְלַכֲהנֹו־ִלֽ 	  
ֶּלה) ד( ים וְֵא֨ ר ַהְּבָגִד֜ ֶׁשן יֲַעׂ֗שּו ֲאֶׁש֣ ֹ֤ יל וְֵאפֹוד֙  ח נֶת ּוְמִע֔ ֹ֥ ץ ּוְכת ֶדׁש וְָעׂ֨שּו וְַאְבֵנ֑ט ִמְצֶנֶ֣פת ַּתְׁשֵּב֖ ֹ֜ ן ִבְגֵדי־ק ֹ֥ יָך ְלַאֲהר יו ָאִח֛  ּוְלָבָנ֖

י :ְלַכֲהנֹו־ִלֽ 	  
ב יְִק֣חּו וְֵהם֙ ) ה( ֶלת ֶאת־ַהָּזָה֔ ן וְֶאת־ַהְּתֵכ֖ ַעת וְֶאת־ָהַֽאְרָּגָמ֑ י וְֶאת־ּתֹוַל֥ פ: וְֶאת־ַהֵּׁשֽׁש ַהָּׁשִנ֖ 	  
ד וְָעׂ֖שּו) ו( ֹ֑ ָהב ֶאת־ָהֵאפ ֶלת ָז֠ ןוְַאְרּגָ  ְּתֵכ֨ ַעת ָמ֜ י ּתֹוַל֧ ׁש ָׁשִנ֛ ר וְֵׁש֥ ה ָמְׁשָז֖ ב ַמֲעֵׂש֥ :חֵֹׁשֽ 	  
י) ז( ת ְׁשֵּת֧ ֹ֣ ת ְכֵתפ ֹ֗ ְבר ֹֽ י ִיְֽהיֶה־ּ֛לֹו ח יו ֶאל־ְׁשֵנ֥ :וְֻחָּבֽר ְקצֹוָת֖ 	  
ֶׁשב) ח( ר ֲאֻפָּדתֹו֙  וְֵח֤ יו ֲאֶׁש֣ הּו ָעָל֔ ּנּו ְּכַמֲעֵׂש֖ ב יְִהֶי֑ה ִמֶּמ֣ ֶלת ָזָה֗ ן ְּתֵכ֧ ַעת וְַאְרָּגָמ֛ י וְתֹוַל֥ ׁש ָׁשִנ֖ :ָמְׁשָזֽר וְֵׁש֥ 	  
ַקְחָּת֔ ) ט( י וְָל֣ ַהם ֶאת־ְׁשֵּת֖ ֹ֑ ם ּוִפַּתְחָּת֣  ַאְבנֵי־ׁש י ְׁש֖מֹות ֲעֵליֶה֔ :יְִׂשָרֵאֽל ְּבֵנ֥ 	  
ם ִׁשָּׁשה֙ ) י( ל ִמְּׁשמָֹת֔ ֶבן ַע֖ ת ָהֶא֣ ה וְֶאת־ְׁש֞מֹות ָהֶאָח֑ ים ַהִּׁשָּׁש֧ ֶבן ַהּנֹוָתִר֛ י ַעל־ָהֶא֥ :ְּכתֹוְלדָֹתֽם תַהֵּׁשִנ֖ 	  
ה) יא( י ֶאֶבן֒  ָחַרׁ֘ש  ַמֲעֵׂש֣ ם ִּפּתּוֵח֣ י ְּתַפַּתח֙  חָֹת֗ ים ֶאת־ְׁשֵּת֣ ת ָהֲאָבנִ֔ ֹ֖ י ַעל־ְׁשמ ל ְּבֵנ֣ ת יְִׂשָרֵא֑ ֹ֛ ב ִמְׁשְּב֥צֹות ֻמַסּב ה ָזָה֖  ַּתֲעֶׂש֥

:אָֹתֽם 	  
י וְַׂשְמָּת֞ ) יב( ים ֶאת־ְׁשֵּת֣ ל ָהֲאָבנִ֗ ת ַע֚ ֹ֣ ד ִּכְתפ ֹ֔ י ָהֵֽאפ ן ַאְבֵנ֥ ֹ֖ י ִזָּכר ל ִלְבֵנ֣ ן וְנָָׂשא֩  יְִׂשָרֵא֑ ֹ֨ ם ַאֲהר י ֶאת־ְׁשמֹוָת֜ י יְקָֹו֛ק ִלְפֵנ֧  ַעל־ְׁשֵּת֥

יו ן ְכֵתָפ֖ ֹֽ ס: ְלִזָּכר 	  
יתָ ) יג( ת וְָעִׂש֥ ֹ֖ :ָזָהֽב ִמְׁשְּבצ 	  
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י) יד( ב ַׁשְרְׁשרֹת֙  ּוְׁשֵּת֤ ה ִמְגָּבֹ֛לת ָט֔הֹור ָזָה֣ ם ַּתֲעֶׂש֥ ה אָֹת֖ ת ַמֲעֵׂש֣ ֹ֑ ה ֲעב ת וְנַָתָּת֛ ֹ֥ ת ֶאת־ַׁשְרְׁשר ֹ֖ ֹֽת ָהֲעבֹת ס: ַעל־ַהִּֽמְׁשְּבצ 	  
יתָ ) טו( ֶׁשן וְָעִׂש֜ ֹ֤ ה ִמְׁשָּפט֙  ח ב ַמֲעֵׂש֣ ה חֵֹׁש֔ ד ְּכַמֲעֵׂש֥ ֹ֖ ּנּו ֵאפ ָהב ַּתֲעֶׂש֑ ֶלת ָז֠ ן ְּתֵכ֨ ַעת וְַאְרָּגָמ֜ י וְתֹוַל֧ ׁש ָׁשִנ֛ ר וְֵׁש֥ ה ָמְׁשָז֖ :אֹֽתֹו ַּתֲעֶׂש֥ 	  
ה ּועַ ָרב֥ ) טז( ֶרת ָּכ֑פּול ִיְֽהֶי֖ ֶרת ָאְרּ֖כֹו ֶז֥ :ָרְחּֽבֹו וְֶז֥ 	  
ַאת בֹו֙  ּוִמֵּלאָת֥ ) יז( ֶבן ִמֻּל֣ ה ֶא֔ ים ַאְרָּבָע֖ ֶבן טּוִר֣ ֶדם ֗טּור ָא֑ ֹ֤ ֶקת ִּפְטָדה֙  א :ָהֶאָחֽד ַהּ֖טּור ּוָבֶר֔ 	  
י וְַהּ֖טּור) יח( ֶפְך ַהֵּׁשִנ֑ ֹ֥ יר נ :וְיֲָהֹֽלם ַסִּפ֖ 	  
י וְַהּ֖טּור) יט( ֶׁשם ַהְּׁשִליִׁש֑ :וְַאְחָלָֽמה ְׁש֖בֹו ֶל֥ 	  
י וְַהּטּור֙ ) כ( יׁש ָהְרִביִע֔ ַהם ַּתְרִׁש֥ ֹ֖ ה וְׁש ים וְיְָׁשֵפ֑ ב ְמֻׁשָּבִצ֥ :ְּבִמּלּואָֹתֽם יְִה֖יּו ָזָה֛ 	  
ָהֲאָבנִים) כא( ָ  וְ֠ ין ְהיֶ֜ ת ִּתֽ ֹ֧ ל ַעל־ְׁשמ ים ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛ ה ְׁשֵּת֥ ם ֶעְׂשֵר֖ י ַעל־ְׁשמָֹת֑ יׁש חֹוָתם֙  ִּפּתּוֵח֤ ָ  ַעל־ְׁש֔מֹו ִא֣ ין ְהיֶ֕ י ִּתֽ ר ִלְׁשֵנ֥  ָעָׂש֖

ֶבט :ָׁשֽ 	  
יתָ ) כב( ֶׁשן וְָעִׂש֧ ֹ֛ ת ַעל־ַהח ֹ֥ ְרׁש ת ַׁשֽ ה ַּגְבֻל֖ ת ַמֲעֵׂש֣ ֹ֑ ב ֲעב :ָטֽהֹור ָזָה֖ 	  
ְ ) כג( ֶׁשן ָעִׂש֙יתָ֙ ו ֹ֔ י ַעל־ַהח ב ַטְּב֣עֹות ְׁשֵּת֖ י ַהַּטָּב֔עֹות ֶאת־ְׁשֵּתי֙  וְנַָתָּת֗  ָזָה֑ ֶׁשן ְק֥צֹות ַעל־ְׁשֵנ֖ ֹֽ :ַהח 	  
ה) כד( ת ֶאת־ְׁשֵּתי֙  וְנַָתָּת֗ ֹ֣ ב ֲעבֹת י ַהָּזָה֔ ת ַעל־ְׁשֵּת֖ ֹ֑ ֶׁשן ֶאל־ְק֖צֹות ַהַּטָּבע ֹֽ :ַהח 	  
ת) כה( י וְֵא֨ י ְקצֹות֙  ְׁשֵּת֤ ת ְׁשֵּת֣ ֹ֔ ן ָהֲעבֹת י ִּתֵּת֖ ה ַהִּֽמְׁשְּב֑צֹות ַעל־ְׁשֵּת֣ ד ַעל־ִּכְת֥פֹות וְנַָתָּת֛ ֹ֖ :ָּפָנֽיו ֶאל־֥מּול ָהֵאפ 	  
ְ ) כו( יתָ ו ב ַטְּב֣עֹות ְׁשֵּתי֙  ָעִׂש֗ ם וְַׂשְמָּת֣  ָזָה֔ י אָֹת֔ ֶׁשן ְק֣צֹות ַעל־ְׁשֵנ֖ ֹ֑ ר ַעל־ְׂשָפ֕תֹו ַהח ֶבר ֲאֶׁש֛ ד ֶאל־ֵע֥ ֹ֖ :ָּבֽיְָתה ָהֵאפ 	  
ְ ) כז( י ָעִׂשיָת֘ ו ה ָזָהב֒  ַטְּב֣עֹות ְׁשֵּת֣ ם וְנַָתָּת֣ ָּטה֙  ָהֵא֤פֹוד ִכְת֨פֹות ַעל־ְׁשֵּתי֩  אָֹת֡ יו ִמּ֣מּול ִמְּלַמ֙ ת ָּפנָ֔ ַעל ַמְחַּבְרּ֑תֹו ְלֻעַּמ֖ ֶׁשב ִמַּמ֕  ְלֵח֖

:ָהֵאֽפֹוד 	  
חֶֹׁשן וְיְִרְּכ֣סּו) כח( יו מטבעתו ֶאת־ַה֠ ַּטְּבעָֹת֞ ת ִמֽ ֹ֤ יל ָהֵאפֹוד֙  ֶאל־ַטְּבע ֶלת ִּבְפִת֣ ְה֖יֹות ְּתֵכ֔ ֶׁשב ִלֽ ֶׁשן וְֹֽלא־יִַּז֣ח ָהֵא֑פֹוד ַעל־ֵח֣ ֹ֔  ַהח

ל :ָהֵאֽפֹוד ֵמַע֖ 	  
א) כט( ֲהרֹן וְנָָׂש֣ ל ֶאת־ְׁש֨מֹות ַא֠ ֶׁשן ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֜ ֹ֧ ט ְּבח ֶדׁש ְּבבֹ֣אֹו ַעל־ִלּ֖בֹו ַהִּמְׁשָּפ֛ ֹ֑ ן ֶאל־ַהּק ֹ֥ ק ִלְפֵנֽי־ ְלִזָּכר :ָּתִמֽיד יְקָֹו֖ 	  
ֶׁשן וְנַָתָּת֞ ) ל( ֹ֣ ט ֶאל־ח ים ֶאת־ָהאּוִרים֙  ַהִּמְׁשָּפ֗ ב וְָהיּו֙  וְֶאת־ַהֻּתִּמ֔ ן ַעל־ֵל֣ ֹ֔ י ְּבבֹ֖אֹו ַאֲהר ק ִלְפֵנ֣ א יְקָֹו֑ ֲהרֹן וְנָָׂש֣ ט ַא֠ ְּבנֵי־ ֶאת־ִמְׁשַּפ֨

ל י ַעל־ִלּ֛בֹו יְִׂשָרֵא֧ ק ִלְפֵנ֥ ס: ָּתִמֽיד יְקָֹו֖ 	  
יתָ ) לא( יל וְָעִׂש֛ יל ָהֵא֖פֹוד ֶאת־ְמִע֥ :ְּתֵכֶֽלת ְּכִל֥ 	  
ה ְּבתֹו֑כֹו ִפֽי־רֹאׁ֖שֹו וְָהָי֥ה) לב( יו ִיְֽהיֶה֩  ָׂשָפ֡ יב ְלִפ֨ ה ָסִב֜ ג ַמֲעֵׂש֣ י אֵֹר֗ א ְּכִפ֥ עַ  ֹ֥לא ִיְֽהיֶה־ּ֖לֹו ַתְחָר֛ :יִָּקֵרֽ 	  
ְ ) לג( יתָ ו יו ָעִׂש֣ ֶלת ִרּמֹנֵי֙  ַעל־ׁשּוָל֗ ַעת וְַאְרָּגָמן֙  ְּתֵכ֤ י וְתֹוַל֣ יו ָׁשנִ֔ יב ַעל־ׁשּוָל֖ י ָסִב֑ ב ּוַפֲעמֵֹנ֥ םְּבת ָזָה֛ :ָסִבֽיב ֹוָכ֖ 	  
ן) לד( ֹ֤ ן וְִרּ֔מֹון ָזָהב֙  ַּפֲעמ ֹ֥ ב ַּפֲֽעמ י וְִרּ֑מֹון ָזָה֖ יל ַעל־ׁשּוֵל֥ :ָסִבֽיב ַהְּמִע֖ 	  
ן וְָהָי֥ה) לה( ֹ֖ ת ַעֽל־ַאֲהר ע ְלָׁשֵר֑ ֶדׁש ְּבבֹ֨אֹו ֠קֹולֹו וְנְִׁשַמ֣ ֹ֜ י ֶאל־ַהּק ס: יָֽמּות וְֹ֥לא ּוְבֵצא֖תֹו יְקָֹו֛ק ִלְפֵנ֧ 	  
ְ ) לו( יתָ ו יץ ָעִׂש֥ ב ִּצ֖ י ָעָליו֙  ּוִפַּתְחָּת֤  ָט֑הֹור ָזָה֣ ם ִּפּתּוֵח֣ ֶדׁש חָֹת֔ ֹ֖ יקָֹוֽק ק :ַלֽ 	  
יל אֹתֹו֙  וְַׂשְמָּת֤ ) לז( ֶלת ַעל־ְּפִת֣ ה ְּתֵכ֔ ֶפת ֶאל־֥מּול ַעל־ַהִּמְצָנֶ֑פת וְָהָי֖ :יְִהֶיֽה ְּפֵנֽי־ַהִּמְצֶנ֖ 	  
ַצח וְָהיָ֘ה ) לח( א ַאֲהרֹן֒  ַעל־ֵמ֣ ן וְנָָׂש֨ ֹ֜ ים ֶאת־ֲעֹ֣ון ַאֲהר ר ַהֳּקָדִׁש֗ יׁשּו֙  ֲאֶׁש֤ י יְַקִּד֙ ל ְּבֵנ֣ ת יְִׂשָרֵא֔ ֹ֖ ם ְלָכֽל־ַמְּתנ ה ָקְדֵׁשיֶה֑  ַעל־ִמְצחֹו֙  וְָהָי֤

יד ם ְלָר֥צֹון ָּתִמ֔ י ָלֶה֖ :יְקָֹוֽק ִלְפֵנ֥ 	  
נֶת וְִׁשַּבְצּתָ֙ ) לט( ֹ֣ ׁש ַהְּכת ְ  ֵׁש֔ יתָ ו ׁש ִמְצֶנֶ֣פת ָעִׂש֖ הּתַ  וְַאְבֵנ֥ט ֵׁש֑ ה ֲעֶׂש֖ ם ַמֲעֵׂש֥ :רֵֹקֽ 	  
י) מ( ה ַאֲהרֹן֙  וְִלְבֵנ֤ ת ַּתֲעֶׂש֣ ֹ֔ יתָ  ֻכֳּתנ ם וְָעִׂש֥ ים ָלֶה֖ הַּתעֲ  ּוִמְגָּבעֹות֙  ַאְבנִֵט֑ ם ֶׂש֣ :ּוְלִתְפָאֶֽרת ְלָכ֖בֹוד ָלֶה֔ 	  
ן אָֹתם֙  וְִהְלַּבְׁשָּת֤ ) מא( ֹ֣ יָך ֶאת־ַאֲהר יו ָאִח֔ ם ָמַׁשְחָּת֨ ּו ִאּ֑תֹו וְֶאת־ָּבָנ֖ ם ִמֵּלאָת֧ ּו אָֹת֜ ְ  ֶאת־יָָד֛ ם ִקַּדְׁשָּת֥ ו י וְִכֲה֥נּו אָֹת֖ :ִלֽ 	  
ה) מב( ד ָלֶהם֙  וֲַעֵׂש֤ ר ְלַכּ֖סֹות ִמְכנְֵסי־ָב֔ יִם ִמָּמְתַנ֥יִם ֶעְרָו֑ה ְּבַׂש֣ :יְִהיּֽו וְַעד־יְֵרַכ֖ 	  
ן וְָהיּו֩ ) מג( ֹ֨ יו ַעל־ַאֲהר ם׀ וְַעל־ָּבנָ֜ ֶהל ְּבבָֹא֣ ֹ֣ ד ֶאל־א ם ֣אֹו מֹוֵע֗ חַ֙  ְבִגְׁשָּת֤ ת ֶאל־ַהִּמְזֵּב֙ ֶדׁש ְלָׁשֵר֣ ֹ֔ תּו ָעֹ֖ון יְִׂש֥אּו וְֹלא־ ַּבּק ת וֵָמ֑  ֻחַּק֥

ם יו ּוְלַזְר֥עֹו ֖לֹו עֹוָל֛ 	ס: ַאֲחָרֽ   	  
	  

	 יז פרק משלי  
ַחת) י( ה ֵּת֣ ין ְּגָעָר֣ יל ֵמַהּ֖כֹות ְבֵמִב֑ :ֵמָאֽה ְּכִס֣ 	  

	 צב פרק תהלים  
ַער) ז( ע ֹ֣לא ִאֽיׁש־ַּב֭ יל יֵָד֑ ין ּ֝וְכִס֗ ֹֽאת ֹלא־יִָב֥ :ֶאת־ז 	  

	 יט פרק א מלכים  
ר) יב( ַעׁש֙  וְַאַח֤ ׁש ָהַר֙ ׁש ֹ֥לא ֵא֔ ק ָבֵא֖ ר יְקָֹו֑ ׁש וְַאַח֣ ה ֖קֹול ָהֵא֔ ה ְּדָמָמ֥ :ַדָּקֽ 	  

	 ד פרק דברים  
ר) יב( ם יְקָֹו֛ק וַיְַדֵּב֧ ׁש ִמּ֣תֹוְך ֲאֵליֶכ֖ ם ְּדָבִרים֙  ֤קֹול ָהֵא֑ ים ַאֶּת֣ ם ּוְתמּוָנ֛ה ׁשְֹמִע֔ ים ֵאינְֶכ֥ י רִֹא֖ :ֽקֹול זּוָלִת֥ 	  

	 לב פרק שמות  
אֶמר) יח( ֹ֗ ין וַּי ה ֲע֣נֹות קֹול֙ ֵא֥ ין ְּגבּוָר֔ ה ֲע֣נֹות ֖קֹול וְֵא֥ י ַעּ֔נֹות ֣קֹול ֲחלּוָׁש֑ :ׁשֵֹמֽעַ  ָאנִֹכ֖ 	  

	 יז פרק משלי  
ַחת) י( ה ֵּת֣ ין ְּגָעָר֣ יל ֵמַהּ֖כֹות ְבֵמִב֑ :ֵמָאֽה ְּכִס֣ 	  

	 ז פרק ב שמואל  
ב ֶאְהיֶה־ּ֣לֹו ֲאנִי֙ ) יד( י וְ֖הּוא ְלָא֔ ן יְִהיֶה־ִּל֣ ֲעֹו֔תֹו ֲאֶׁשר֙  ְלֵב֑ ַכְחִּתיו֙  ְּבַה֣ ֹֽ ֶבט וְה ים ְּבֵׁש֣ י ֲאנִָׁש֔ י ּוְבנְִגֵע֖ :ָאָדֽם ְּבֵנ֥ 	  
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Perhaps	  what	  R.	  Moshe	  Chefetz	  noted	  was	  the	  difference	  in	  approach	  assumed	  by	  Moshe	  
when	  talking	  on	  the	  one	  hand	  to	  Bnai	  Yisrael	  (a	  language	  of	  “Tzivui”)	  as	  opposed	  to	  when	  he	  
approaches	  the	  Kohanim	  (a	  language	  of	  “Hakereiv”)	  and	  the	  Chachmei	  Lev	  (a	  language	  of	  
“Dibur”.	  Each	  group	  must	  be	  spoken	  to	  in	  accordance	  with	  who	  they	  are	  and	  what	  they	  
understand.	  Furthermore,	  “Hakereiv”	  and	  “Dibur”	  are	  less	  threatening	  and	  severe	  than	  
“Tzivui”.	  Since	  the	  Kohanim	  and	  the	  Chachmei	  Lev	  are	  sensitive	  to	  Godly	  matters,	  they	  don’t	  
have	  to	  be	  addressed	  in	  as	  severe	  a	  form	  as	  those	  who	  lack	  such	  sensitivities.	  

Beit.	  	  
1. The	  syntactical	  difficulty	  that	  the	  two	  commentaries	  are	  addressing	  is	  the	  inconsistency	  with	  

regard	  to	  the	  instructions	  surrounding	  the	  construction	  of	  the	  Mishkan.	  Most	  verses	  include	  
the	  verb	  “VeAsita”	  (and	  you	  will	  make);1	  however	  in	  a	  few	  instances	  other	  verbs	  are	  used,	  
e.g.,	  “Tetzaveh”;	  “Hakereiv”;	  “Tedaber”	  The	  commentaries	  wish	  to	  account	  for	  the	  changes.	  	  

2. RaMBaN:	  Digressions	  from	  the	  normal	  forms,	  i.e.,	  “VeAsita”	  et	  al	  connoting	  the	  process	  
whereby	  Moshe	  instructs	  the	  people	  as	  to	  what	  to	  do	  when	  fabricating	  the	  Mishkan,	  each	  
have	  a	  special	  explanation—a)	  “Tetzaveh”	  re	  the	  olive	  oil.	  Since	  they	  were	  in	  the	  desert,	  the	  
only	  way	  that	  olive	  oil	  could	  be	  provided	  is	  if	  people	  had	  taken	  it	  with	  them	  from	  Egypt.	  
Therefore	  Moshe	  had	  to	  approach	  people	  with	  saved	  olive	  oil	  individually.	  b)	  With	  respect	  to	  
the	  appointing	  of	  the	  Kohanim,	  it	  was	  up	  to	  Moshe	  personally	  to	  approach	  them	  and	  
convince	  them	  to	  undertake	  this	  serious	  communal	  responsibility.	  c)	  Communicating	  with	  the	  
Chachmei	  Lev—just	  as	  Betzalel	  was	  especially	  designated	  by	  HaShem	  and	  publicly	  introduced	  
by	  Moshe,	  the	  same	  process	  must	  be	  undergone	  vis-‐à-‐vis	  those	  artisans	  that	  will	  take	  the	  raw	  
materials	  provided	  by	  the	  people	  and	  render	  them	  into	  the	  various	  components	  of	  the	  
Mishkan.	  	  
Alshich:	  The	  digressions	  have	  to	  do	  with	  addressing	  Moshe’s	  personal	  sensitivities,	  which	  
have	  taken	  a	  hit	  due	  to	  his	  feeling	  left	  out	  of	  all	  that	  is	  going	  on—a)	  With	  respect	  to	  the	  olive	  
oil,	  by	  his	  personally	  Commanding	  that	  it	  be	  brought,	  this	  symbolizes	  how	  Moshe	  earns	  the	  
Jewish	  people	  the	  merit	  to	  reach	  the	  World	  to	  Come.	  b)	  Although	  Aharon	  and	  his	  sons	  will	  be	  
Kohanim	  and	  not	  Moshe,	  nevertheless	  Moshe	  will	  approach	  them	  and	  personally	  bring	  them	  
to	  this	  higher	  spiritual	  level.	  c)	  The	  priestly	  garments	  will	  only	  be	  able	  to	  sanctify	  their	  
wearers	  if	  their	  construction	  is	  commanded	  and	  overseen	  by	  Moshe	  personally.	  	  

Gimel.	  
1.	  	  The	  textual	  difficulty	  being	  addressed	  is	  once	  Moshe	  gives	  the	  order	  that	  the	  olive	  oil	  be	  

brought	  by	  the	  people,	  what	  is	  the	  necessity	  of	  bringing	  it	  specifically	  to	  Moshe	  himself?	  Why	  
not	  simply	  bring	  it	  to	  whomever	  will	  be	  taking	  care	  of	  the	  Menora,	  i.e.,	  Aharon	  and	  the	  
Kohanim?	  

2.	  	  	  
	 ד פרק איוב  
ֵאַלי) יב( ר וְ֭ ח יְֻגָּנ֑ב ָּדָב֣ י וִַּתַּק֥ ְזנִ֗ ֶמץ ָא֝ נְֽהּו ֵׁש֣ :ֶמֽ 	  
ְׂשִעִּפים) יג( יְָלה ֵמֶחְזיֹ֣נֹות ִּב֭ ל ָל֑ ֹ֥ ה ִּבנְפ ְרֵּדָמ֗ ים ַּת֝ :ַעל־ֲאנִָׁשֽ 	  
ַחד) יד( ָרַאנִי ַּפ֣ ה ְק֭ ב ּוְרָעָד֑ ֹ֖ י וְר :ִהְפִחֽיד ַעְצמֹוַת֣ 	  
רּוחַ ) טו( י וְ֭ ר יֲַחֹ֑לף ַעל־ָּפַנ֣ ַסֵּמ֗ ת ְּת֝ ֲעַר֥ י ַׂשֽ :ְּבָׂשִרֽ 	  
ד׀) טז( ֹ֤ יר יֲַעמ הּו ְוֹֽלא־ַאִּכ֬ מּונָה ַמְרֵא֗ י ְלֶנֶ֣גד ְּת֭ ה ֵעיָנ֑ :ֶאְׁשָמֽע וָ֣קֹול ְּדָמָמ֖ 	  

12	  Now	  a	  word	  was	  secretly	  brought	  to	  me,	  and	  mine	  ear	  received	  a	  whisper	  thereof.	  
13	  In	  thoughts	  from	  the	  visions	  of	  the	  night,	  when	  deep	  sleep	  falleth	  on	  men,	  
14	  Fear	  came	  upon	  me,	  and	  trembling,	  and	  all	  my	  bones	  were	  made	  to	  shake.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Other	  verbs	  that	  are	  essentially	  on	  the	  same	  order	  as	  “VeAsita”	  are:	  “VeLakachta”,	  “VeSamta”,	  “U’Mileita”,	  
“VeNatata”,	  “VeShibatzta”,	  “U’Milaita”,	  “VeHilbashta”,	  and	  “U’Mashachta”.	  
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15	  Then	  a	  spirit	  passed	  before	  my	  face,	  which	  made	  the	  hair	  of	  my	  flesh	  to	  stand	  up.	  
16	  It	  stood	  still,	  but	  I	  could	  not	  discern	  the	  appearance	  thereof;	  a	  form	  was	  before	  mine	  eyes;	  
{N}	  I	  heard	  a	  still	  voice:	  
According	  to	  Meshech	  Chachma,	  unless	  there	  was	  light,	  as	  that	  which	  emanated	  from	  the	  
Menora,	  prophecy	  would	  not	  be	  possible	  at	  any	  time	  other	  than	  during	  the	  day.	  Therefore,	  
“Eilecha”	  with	  regard	  to	  the	  olive	  oil	  was	  for	  Moshe’s	  sake	  in	  order	  for	  him	  to	  receive	  
prophecy.	  	  
However,	  Eliphaz	  describes	  the	  experience	  of	  prophecy	  as	  taking	  place	  while	  one	  is	  asleep,	  
which	  typically	  occurs	  at	  night,	  and	  therefore	  light	  would	  not	  be	  a	  prerequisite	  for	  prophecy.	  	  

Daled.	  	  
1.	  	  1)	  Shemot	  Rabba	  36:	  Tora	  study	  enlightens	  one’s	  life	  and	  enables	  him	  to	  “see”	  where	  he	  is	  

going	  and	  thereby	  avoid	  all	  sorts	  of	  obstacles	  and	  stumbling	  blocks.	  
	   2)	  VaYikra	  Rabba	  33:	  There	  is	  a	  symbiotic	  relationship	  between	  man	  and	  HaShem.	  Each	  one	  

“lights”	  the	  other’s	  “lamp”—provides	  existence	  and	  a	  platform	  for	  the	  other.	  	  
	   3)	  Shemot	  Rabba	  36:	  The	  performance	  of	  a	  Mitzva	  is	  equivalent	  to	  lighting	  a	  light	  before	  

HaShem	  and	  thereby	  the	  individual	  provides	  life	  for	  his	  soul.	  
	   4)	  Shemot	  Rabba	  36:	  A	  metaphor	  for	  not	  negatively	  impacting	  one’s	  resources	  when	  he	  

spends	  money	  on	  Mitzva	  performance.	  Just	  like	  in	  the	  case	  of	  a	  flame,	  an	  infinite	  number	  of	  
other	  candles,	  etc.	  can	  be	  lit	  without	  diminishing	  the	  original	  source,	  so	  too	  in	  the	  case	  of	  
spending	  in	  order	  to	  do	  Mitzvot,	  there	  will	  be	  no	  diminution	  of	  resources.	  	  

	   )	  Tanchuma,	  Tetzeveh	  8:	  In	  this	  world,	  the	  Jews	  have	  to	  provide	  light	  by	  means	  of	  lighting	  the	  
Menora.	  However,	  in	  the	  World	  to	  Come,	  the	  Messiah,	  who	  is	  compared	  to	  light,	  will	  give	  off	  
enough	  enlightenment	  that	  it	  will	  no	  longer	  be	  necessary	  for	  you	  to	  generate	  your	  own	  light.	  	  

2.	  	  	  
ה ה׀ וְַאָּת֞ י ְּתַצֶּו֣ ל ֶאת־ְּבֵנ֣ יָך וְיְִק֨חּו יְִׂשָרֵא֗ ֶמן ֵאֶל֜ יִת ֶׁש֣ ית ָזְ֛ך ַז֥ ר ְלַהֲעֹ֥לת ַלָּמ֑אֹור ָּכִת֖ ָּתִמֽיד ֵנ֖ 	  
	 יב פרק ובאי  
ר) י( יָדֹו ֲאֶׁש֣ י ֶנֶ֣פׁש ְּב֭ ֗רּוחַ  ָּכל־ָח֑ :ָּכל־ְּבַׂשר־ִאֽיׁש וְ֝  

While	  the	  relationship	  between	  HaShem	  and	  man	  may	  be	  symbiotic,	  it	  is	  expected	  that	  man	  
will	  make	  the	  first	  move	  with	  HaShem	  then	  responding,	  i.e.,	  when	  man	  lights	  his	  light	  in	  
fulfillment	  of	  God’s	  Mitzva,	  then	  HaShem	  will	  Light	  man’s	  light.	  HaShem	  Is	  in	  a	  position	  to	  do	  
this	  since	  all	  life	  is	  under	  HaShem’s	  control,	  as	  stated	  in	  Iyov.	  	  

	.א3  	  	  
	 ג פרק ירמיהו  

י) טו( ים םָלכֶ֛  וְנַָתִּת֥ י רִֹע֖ ם וְָר֥עּו ְּכִלִּב֑ ה ֶאְתֶכ֖ :וְַהְׂשֵּכֽיל ֵּדָע֥ 	  
ה) טז( י וְָהיָ֡ ם ִתְרּבּו֩  ִּכ֣ ֶרץ ּוְפִריֶת֨ ים ָּבָא֜ ָּמה֙  ַּבּיִָמ֤ ק ָהֵה֙ ָ֔ אְמרּו נְֻאם־יְקֹו ֹ֣ ק ֲארֹון֙  ֗עֹוד ֹלא־י ָ֔ ה וְֹ֥לא ְּבִרית־יְקֹו  יֲַעֶל֖

ב דּויִפְ  וְֹ֣לא יְִזְּכרּו־בֹו֙  וְֹ֤לא ַעל־ֵל֑ ֹ֔ ה וְֹ֥לא ק :ֽעֹוד יֵָעֶׂש֖ 	  
ת) יז( יא ָּבֵע֣ ֙ם֙  יְִקְר֤אּו ַהִה֗ א ִלירּוָׁשַלִ ק ִּכֵּס֣ ָ֔ יהָ  וְנְִק֨וּו יְקֹו ם ָכֽל־ַהּגֹוִי֛ם ֵאֶל֧ ק ְלֵׁש֥ ֑ם יְקָֹו֖ י ֔עֹוד וְֹלא־יְֵל֣כּו ִלירּוָׁשָלִ  ַאֲחֵר֕

ם ְׁשִר֖רּות ע ִלָּב֥ ס: ָהָרֽ 	  
As	  long	  as	  we	  are	  in	  the	  period	  of	  Olam	  HaZeh,	  we	  will	  have	  to	  do	  the	  “heavy	  lifting”	  with	  
respect	  to	  belief	  and	  theological	  understanding.	  However	  a	  time	  will	  come	  when	  these	  ideas	  
will	  come	  more	  naturally	  from	  without	  rather	  than	  within,	  when	  knowledge	  of	  God	  will	  be	  
ubiquitous.	  

		.ב     
	 תצוה פרשת) ורשא( תנחומא מדרש  
 בית לאור זקוקים הייתם הזה בעולם בני לישראל להם אמור למשה הוא ברוך הקדוש ליה אמר

 שהוא המשיח מלך לכם מביא אני הנר אותו בזכות הבא לעולם אבל, בתוכו נרות ומדליקים המקדש
 דרך ושם יכבדנני תודה זובח, למשיחי נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם) קלב תהלים( שנאמר כנר משול
 במבואות לרבים נרות שמדליקים אלו אומר יוסי בר מנחם רבי), נ/ תהלים/ שם( יםקאל בישע אראנו
, האפלין במבואות לרבים נרות מדליק זקנו שהיה מפני למלכות שאול זכה מה מפני ל"ארשב, האפלין
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 ונר שאול אבי וקיש אומר אחד וכתוב) ח א= הימים דברי= ה"ד( קיש את הוליד ונר אומר אחד כתוב
 האפלים במבואות לרבים נרות שהדליק ועל שמו אביאל כיצד הא), יד א שמואל( אביאל בן אבנר אבי
 לאורך גוים והלכו לעתיד אבל לנר צריכין אתם הזה בעולם הוא ברוך הקדוש אמר, נר שמו נקרא
).ס ישעיה( זרחך לנגה ומלכים  

In	  the	  first	  part	  of	  the	  Midrash,	  the	  light	  that	  the	  Jews	  will	  have	  to	  light	  via	  the	  Menora	  and	  
other	  sources	  will	  be	  replaced	  in	  the	  World	  to	  Come	  by	  the	  light	  given	  off	  by	  the	  Moshiach.	  
In	  the	  second	  part	  of	  the	  Midrash,	  as	  opposed	  to	  the	  Jews	  walking	  by	  their	  own	  light,	  the	  
light	  that	  the	  Jews	  will	  “give	  off”	  will	  light	  the	  way	  for	  the	  nations	  of	  the	  world.	  	  


