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ׂשת  ׂשה ּפְנִינִים - וּיקְהֵלּפָ  לַּפָ

  

 ׁשְלוֹׁשִים וֵָתׁשַע ְמלָאכוֹת 
 לֹא : "ֶנֱאַמר ַהִּדְּברֹות ַּבֲעֶׂשֶרת ? ְּבַׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ָאסּור ּוַמה ֻמָּתר ַמה יֹוְדִעים  ֵאי

 זֹו  ִּכֵּסא  ּוְלָהִזיז ַעְגָבִנָּיה ַלְחֹּת ַּגם  אּוַלי? ְמָלאָכה זֹו ַמה ֲאָבל", ְמָלאָכה  ָּכל ַּתֲעֶׂשה
  "? ְמָלאָכה"
  ְמַלֶּמֶדת  ִהיא. ְּכתּוָבה ַהּתֹוָרה ִּפיֶהם  ֶׁשַעל ַהְּכָלִלים  ֶאת ֶׁשַּמְמִחיָׁשה, ֶנְהֶּדֶרת ֻּדְגָמה זֹו

 ֶאת ִלְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִצָּוה ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ַּכֲאֶׁשר. ְׁשִני ָּדָבר ְּבתֹו ֶאָחד ָּדָבר אֹוָתנּו
 ֻמָּתר ַמה יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו ִמָּכאן. ְּבַׁשָּבת אֹותֹו ִלְבנֹות ֶׁשָאסּור אֹוָתם  ִהְזִהיר, ַהִּמְׁשָּכן

. ְּבַׁשָּבת ֲאסּוָרה, ַהִּמְׁשָּכן ְּבִנַּית ְלֹצֶר ְנחּוָצה  ֶׁשָהְיָתה ְמָלאָכה ָּכל - ְּבַׁשָּבת ָאסּור ּוַמה
    .ְּבַׁשָּבת ָהֲאסּורֹות ְּמָלאכֹותהַ ) 39( ט" ל  ְרִׁשיַמת ֻחְּבָרה ָּכ

  

  

ָרוֹן ֵּל ֶאת הַכִּׁשּ   לְנַצ
 ַּכֲאֶׁשר ֲאָבל. חּוִטים ִמֶּמּנּו ְוטֹוִוים ַהֶּצֶמר ֶאת ּגֹוְזִזים - ? ִמֶּצֶמר חּוִטים עֹוִׂשים ֵאי

 ְמיֶֻחֶדת ֳאָמנּות ַלֲעׂשֹות ֶׁשָּיְדעּו ָנִׁשים ָׁשם ָהיּו ַלִּמְׁשָּכן ְּתרּומֹות ְלָהִביא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִנְתַּבְּקׁשּו
 ָהֵאֶּלה  ַהחּוִטים. ָהִעִּזים ַעל ֲעַדִין ְּכֶׁשהּוא, ְלחּוִטים ָהִעִּזים ֶׁשל ַהֶּצֶמר ֶאת ִלְטוֹות -  ְּבִמיָנּה

  .יֹוֵתר ַהְרֵּבה ְוֵאיכּוִתִּיים ְמֻׁשָּבִחים
 ֵיׁש ִאם: ְּבִלָּבן ָחְׁשבּו ָהֵאֶּלה ַהָּנִׁשים ֶאָּלא? ֶׁשִּנְתַּבְּקׁשּו ְּבִלי ֶזה ֶאת ָעׂשּו ַהָּנִׁשים ָלָּמה ֲאָבל

  .ַהִּמְׁשָּכן ִלְמֶלאֶכת אֹותֹו ְלַנֵּצל ָצִרי, ָּכֶזה ְמיָֻחד ִּכָּׁשרֹון ָלנּו
     .ַהּבֹוֵרא ַלֲעבֹוַדת ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ִּכָּׁשרֹון ְוָכל ְיֹכֶלת ָּכל ְלַנֵּצל ָחׁשּוב ַּכָּמה ַעד ִלְלֹמד ֶאְפָׁשר ִמָּכאן

  

  

ְֵׂמחִים לְִתרוֹם    ש
 ְּתַבֵּקׁש ְוִהיא ּפֹוֵרחַ  ַּגן ְלָהִקים אֹו ָיֶפה ִּבְנָין ִלְבנֹות ִּתְרֶצה ָהִעיִרָּיה ִאם ִיְקֶרה ַמה

 ַהְּׁשָאר  ְוָכל, ֶׁשִּיְּתנּו ְמַעִּטים ִיְהיּו אּוַלי? ֶזה ְלֹצֶר ִמַּכְסָּפם ִלְתרֹום ֵמַהּתֹוָׁשִבים

  . ֵמַהַּצד ַיַעְמדּו

 ְּבֵני  ָּכל ִהְזָּדְרזּו, ַהִּמְׁשָּכן ֲעִשַּית ַּבֲעבּור ִלְתרֹום ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת' ה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֲאָבל

, ְיָקִרים ְוֹחָמִרים ַּתְכִׁשיִטים ְוֵהִביאּו ְּבִׂשְמָחה ָּבאּו ְוָנִׁשים ֲאָנִׁשים. ִלְתרֹום ִיְׂשָרֵאל

     !".ְלָהִביא ַהְפִסיקּו! ְּתרּומֹות ֵּדי ֵיׁש! ַּדי : "ְלַהְכִריז ָצִרי ָהָיה ֶׁשֹּמֶׁשה ַעד
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ֶֶמן ֶהחָבוּי    הַׁשּ
 ֶהְחִּביא. ָהִראׁשֹון ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֵמיֵמי אֹוָצרֹות ֻמְסָּתִרים ֶׁשּבֹו ִּבירּוָׁשַלִים סֹוִדי ָמקֹום ֵיׁש

 ָהֵאֶּלה ַהְּיָקִרים ֶׁשַהְּדָבִרים ְּכֵדי, ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא הֹוָרַאת ִּפי ַעל, יֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶל ָׁשם אֹוָתם
  .ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאת ְוַיְחִריבּו ְירּוָׁשַלִים ֶאת ֶׁשִּיְכְּבׁשּו, ָהאֹוְיִבים ִליֵדי ִיְּפלּו לֹא
 ָהיּו ַהֶּזה ַּבֶּׁשֶמן. ַּבִּמְדָּבר ֹמֶׁשה ֶּׁשֵהִכין ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ָהָיה יֹאִׁשָּיהּו ֶּׁשָּגַנז ָבִריםַהְּד  ֵּבין

 ַעל  ַאף: ֻמְפָלא ֶׁשֶמן ָהָיה ֶזה. אֹוָתם ְלַקֵּדׁש ְּכֵדי, ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵלי ְוֶאת ַהֹּכֲהִנים ֶאת מֹוְׁשִחים
 ַקָּים ָהָיה ַהֶּזה ַהֶּׁשֶמן. ֹמֶׁשה אֹותֹו ֶּׁשֵהִכין ְּכִפי, ַּכּמּות ְּבאֹוָתּה ִנְׁשַאר הּוא, ּבֹו ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ִּפי
   .ִמְסּתֹור  ִּבְמקֹום  ֶׁשֻהְסְּתרּו  ַהְּדָבִרים  ְׁשָאר  ִעם,  אֹותֹו ְנַגֶּלה  ַהָּמִׁשיחַ   ּוְכֶׁשָּיבֹוא,  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד

  

  

ִּבּוּר    הַסְכַָּמת הַצ
 ֶאת ַלֲעׂשֹות יּוַכל ִמי: "ֹמֶׁשה ָחַׁשב, ְוֵכָליו ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ִלְבנֹות ֹמֶׁשה ֶאת ַהּבֹוֵרא ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר

 ַמְסִּכים ַאָּתה: "ַהּבֹוֵרא לֹו ָאַמר?". ְמיֶֻחֶדת ֻמְמִחּיּות ַהּדֹוֶרֶׁשת, ַהּזֹאת ַהְּגדֹוָלה ָהֲעבֹוָדה
 ַוַּדאי ֲאִני, ַמְסִּכים ַאָּתה ִאם: ֹמֶׁשה ֵהִׁשיב?". ָהֲעבֹוָדה ַעל ַאֲחַראי ִיְהֶיה ֶׁשְּבַצְלֵאל

  ".ַמְסִּכים
 ְוָאַמר  ֹמֶׁשה ָהַל". ַמְסִּכיִמים ֵהם ַּגם ִאם אֹוָתם ּוְׁשָאל ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ֵל: "ַהּבֹוֵרא לֹו ָאַמר
 ַאֶּתם; ַהִּמְׁשָּכן ֲעִׂשַּית ַעל ְלַאֲחַראי ְּבַצְלֵאל ֶאת ֲאַמֶּנהׁשֶ  ִלי ָאַמר ַהּבֹוֵרא: "ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני

  ".ַמְסִּכיִמים ַוַּדאי ֲאַנְחנּו -  ַמְסִּכים ְוַאָּתה ַמְסִּכים' ה ִאם: "לֹו ָאְמרּו?". ַמְסִּכיִמים
 ַהִּצּבּור ִעם ֶׁשִּמְתַיֲעִצים ִלְפֵני ּבּורַהּצִ  ַעל ְמֻמִּנים ְמַמִּנים ֶׁשּלֹא ֲחָכִמים ָלְמדּו ִמָּכאן

     .ַהְסָּכָמתֹו ֶאת ּוְמַקְּבִלים

  

  

רוָּמה יְקָָרה    ּתְ
 ֶזה. ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ָחַׁשב ָּכ", ַהָּקדֹוׁש ַהִּמְׁשָּכן ֲעבּור ָהֵאּלּו ַּבַּמְראֹות ֶׁשֶאְׁשַּתֵּמׁש ַמְתִאים לֹא"

 ְּכֵדי , ִמְתַקְּׁשטֹות ָהיּו ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ַהְּנֹחֶׁשת ַמְראֹות ֶאת ֵאָליו ֵהִביאּו ַהָּנִׁשים ַּכֲאֶׁשר ָהָיה

  .ָּבֶהן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָרָצה לֹא ֹמֶׁשה  .ַהִּמְׁשָּכן ַלֲעִׂשַּיית ָּבֶהן ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש

 ֶׁשל ַהָּקׁשֹות ַהְּגֵזרֹות ָּכל ַלְמרֹות. ְּבֵעיָני ְמאֹוד ְיָקרֹות ָהֵאֶּלה ַהַּמְראֹות: "לֹו ָאַמר' ה ֲאָבל

 ֵמֵהן ַוֲעֵׂשה ַהַּמְראֹות ֶאת ַקח. ְיָלִדים ְויֹוְלדֹות ּוִמְתַחְּתנֹות ִמְתַקְּׁשטֹות ַהָּנִׁשים ָהיּו ַּפְרֹעה

 ַלֲעבֹוַדת ְוִיְתַקְּדׁשּו םַרְגֵליהֶ  ְוֶאת ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ַהֹּכֲהִנים ֶׁשִּמֶּמּנּו, ַהְּנֹחֶׁשת ִּכּיֹור ֶאת

      ".ַהִּמְׁשָּכן


