
ַוַּיְקֵהל
ב"ה

השיעור מוקדש לעילוי נשמת ר' משה ב"ר יעקב ז"ל

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת

ְּתרּומֹות ַלֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן

ָהַאְחָרִאים ַעל ַהְּבִנָּיה

ִרּבּוי ַהְּתרּוָמה

ְלָמֳחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ָיַרד ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ִעם ַהּלּוחֹות ַהְּׁשִנִּיים.

ֹמֶׁשה אֹוֵסף ֶאת ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמֲעִביר ָלֶהם ֶאת ִצּוּוי ה' ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו.

ֹמֶׁשה ּפֹוֵתַח ְּבִצּוּוי ִלְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת, ְּכֵדי ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשֵאין ַלֲעֹסק ַּבֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ְּביֹום ַהַּׁשָּבת.

ֹמֶׁשה ַמְסִּביר ֶׁשַהַּׁשָּבת ִנְּתָנה ְּכֵדי ָלנּוַח ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהְּמָלאָכה ּוַמְזִהיר ִמְּפֵני ַהְדָלַקת ֵאׁש ְּבַׁשָּבת.

ֹמֶׁשה ְמַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְתֹרם ִלְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן, ַהֵּכִלים ְוַהְּבָגִדים ַלֹּכֲהִנים. 

ֹמֶׁשה קֹוֵרא ְלָכל ַהֲחָכִמים ֶׁשָּבַעם ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹואּו ַלֲעֹזר ִלְבנֹות ּוְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּיד ַנֲעִנים ְלַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְותֹוְרִמים ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּצִריְך ַלִּמְׁשָּכן: 

ָזָהב, ֶּכֶסף, ְנֹחֶׁשת, ְוָכל סּוֵגי ַהֶּצֶמר ְוַהַּבִּדים. 

ַהָּנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ִּכָּׁשרֹון ְמִכינֹות ֶאת ַהחּוִטים ְוַהִּכּסּוי ַלִּמְׁשָּכן. 

ְלָכל ֶאָחד ִמ-12 ַהְּׁשָבִטים ָהָיה ָנִׂשיא, ַמְנִהיג ַהֵּׁשֶבט. ַהְּנִׂשיִאים ָּתְרמּו ֶאת ָהֲאָבִנים ַהְּיָקרֹות 

ַלֹחֶׁשן ְוָלֵאפֹוד, ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְלַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה, ְוֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה.

ֹמֶׁשה ּבֹוֵחר ִּבְבַצְלֵאל ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ֶׁשִּיְהֶיה ָהַאְחַראי ַעל ָּכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו, 

ִמּׁשּום ֶׁשה' ָנַתן לֹו ִּכְׁשרֹונֹות ְמֻיָחִדים ַלְּמָלאכֹות ַהִּנְדָרׁשֹות. ַיַחד ִאּתֹו ָהָיה ָאֳהִליָאב ִמֵּׁשֶבט ָּדן.

ַעם ִיְׂשָרֵאל ּתֹוֵרם ְּדָבִרים ַרִּבים ַלִּמְׁשָּכן, ַעד ֶׁשַהֲחָכִמים ָהַאְחָרִאים ַעל ַהְּבִנָּיה אֹוְמִרים ְלֹמֶׁשה ֶׁשַעם 

ִיְׂשָרֵאל ֵהִביא ְּכָבר יֹוֵתר ִמַּדי, ְוֵאין ֹצֶרְך ְּבעֹוד. ֹמֶׁשה מֹוִדיַע ָלָעם ְלַהְפִסיק ְלָהִביא ֶאת ַהְּתרּומֹות.

E D U @ A B I TA . C O . I L    /    0 5 8 -7 7 0 8 9 8 8 לקבלת השיעור בכל שבוע, ולהקדשת שיעור - 

הפרשה 
לצעירים

ִמְבֵנה ַהִּמְׁשָּכן
ִקירֹות ַהִּמְׁשָּכן ִנְבנּו ֵמ-48 ְקָרִׁשים ָהֲעׂשּוִיים ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים ְמֻצִּפים ָזָהב.

ָּכל ֶקֶרׁש ְּבֹגַבּה ְּכ-5 ֶמֶטר. ִמַּתַחת ְלָכל ֶקֶרׁש ָהיּו 2 ַאְדֵני ֶּכֶסף )ַהָּבִסיס(.

ַהְּקָרִׁשים ְמֻחָּבִרים ִעם ַטְּבעֹות ָזָהב, ּומֹוטֹות ֲאֻרִּכים ִמָּזָהב.
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ְיִריעֹות ַהִּמְׁשָּכן

ַהָּפֹרֶכת ּוָמַסְך ַהֶּפַתח

ֲארֹון ַהְּבִרית

ַהֻּׁשְלָחן

ַהִּמְׁשָּכן ְיֻכֶּסה ְּבֶאְמָצעּות 4 ִּכּסּוִיים:

1. ִּכּסּוי ֶהָעׂשּוי ֵמחּוִטים: ִּפְׁשָּתן, ֶצֶמר ְּבֶצַבע ְּתֵכֶלת, ֶצֶמר ְּבֶצַבע ַאְרָּגָמן, ֶצֶמר ְּבֶצַבע ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני.

2. ִּכּסּוי ִמֶּצֶמר ִעִּזים.

3. ִּכּסּוי ֵמעֹורֹות ֵאיִלים ַהְּצבּוִעים ְּבָאֹדם.

4. ִּכּסּוי עֹורֹות ְּתָחִׁשים )סּוג ֶׁשל ַחָּיה(

ַהָּפֹרֶכת )ִוילֹון( ִהְפִריָדה ֵּבין 'ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים' ַלֵחֶלק ַהִּקְדִמי ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן.

ְּכמֹו ֵכן ַּבְּכִניָסה ַלִּמְׁשָּכן ָהְיָתה ָּפֹרֶכת נֹוֶסֶפת ַהִּנְקֵראת 'ָמָסְך ַהֶּפַתח'.

ָהָארֹון ָהָיה ָעׂשּוי ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים )סּוג ֶׁשל ֵעץ( ְמֻצֶּפה ָזָהב ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ. ְּבתֹוְך ָהָארֹון ָהיּו ֻמָּנִחים 

ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית. ָלָארֹון ָהָיה ִּכּסּוי ִמָּזָהב, ּוֵמַעל ַהִּכּסּוי ָהיּו 2 ְּכרּוִבים )ְּדמּויֹות( ִמָּזָהב ִעם ְּכָנַפִים 

ְּפרּוׂשֹות ַאַחת ַלְּׁשִנָּיה. ָהָארֹון ָהָיה ֻמָּנח ַּבָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ַּבִּמְׁשָּכן ַהִּנְקָרא 'ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים'. 

ְּבַצְלֵאל ָעָׂשה ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָעָליו ֻיַּנח "ֶלֶחם ַהָּפִנים" – 

ֵאּלּו 12 ְלָחִמים ְמֻיָחִדים ֶׁשֻּמָּנִחים ָׁשם ְּבָכל ַמֲהַלְך ַהָּׁשבּוַע. 

ַהֻּׁשְלָחן ָהָיה ָעׂשּוי ֵמֵעץ ִׁשִּטים ְמֻצֶּפה ָזָהב, 

ִמְסֶּגֶרת ֶׁשְּתַעֵּטר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוַאְרַּבע ַטָּבעֹות ָלֵׂשאת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן. 
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ַהְּמנֹוָרה
ַהְּמנֹוָרה ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמָּזָהב ָטהֹור. ַלְּמנֹוָרה 7 ָקִנים,

ְוָכל ָקֶנה ְמֻעָּטר ְּבצּורֹות ֶׁשל ְּגִביִעים, ַּכְפּתֹוִרים ּוְפָרִחים. 

ַלְּמנֹוָרה ֵּכִלים ֲעׂשּוִיים ִמָּזָהב ָטהֹור: ְצָבתֹות ְּכֵדי ְלַסֵּדר ֶאת ַהְּפִתילֹות, 

ַמְחּתֹות ֶׁשְּבֶעְזָרָתם מֹוִציִאים ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ַהִּלְכלּוְך

ְוַכד ָזָהב ּבֹו ָהיּו ָׂשִמים ֶאת ַהֶּׁשֶמן.
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ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת

ַהְּקֹטֶרת ְוֶׁשֶּמן ַהִּמְׁשָחה

ִמְזֵּבַח ָהעֹוָלה

ִּכּיֹור ַהְּנֹחֶׁשת

ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן

ְּבַצְלֵאל ֵמִכין ֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים )סּוג ֶׁשל ֵעץ( ְמֻצֶּפה ָזָהב.

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַיְקִטירּו ְקֹטֶרת ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, ַּבֹּבֶקר ּוָבֶעֶרב. 

ְּבַצְלֵאל עֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשְּבֶעְזָרתֹו ָמְׁשחּו ֶאת ַהֹּכֲהִנים, ַהִּמְׁשָּכן ְוַהֵּכִלים ִלְפֵני ָהֲעבֹוָדה 

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְּכֵדי ַלֲהֹפְך אֹוָתם ִלְקדֹוִׁשים. ְּבנֹוָסף הּוא ֵמִכין ֶאת ַהְּקֹטֶרת 

ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמ-11 סּוֵגי ְצָמִחים ֶׁשָּטֲחנּו אֹוָתם ֵהיֵטב.

ְּבַצְלֵאל עֹוֶׂשה ִמְזֵּבַח ָּגדֹול ְמֻצֶּפה ְנֹחֶׁשת, ָעָליו ַיְקִריבּו ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות. 

ַלִּמְזֵּבַח ִיְהיּו ַּכָּמה ֵּכִלים ִאָּתם ַיֲעׂשּו ֶאת ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות.

ְּבַאַחד ַהְּצָדִדים ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח ַיֲעֹמד ֶּכֶבׁש ֲאֹרְך )ַרְמָּפה ְמֻׁשַּפַעת ְלֹלא ַמְדֵרגֹות( ְּכֵדי ַלֲעלֹות ַלִּמְזֵּבַח.

ְּבַצְלֵאל ֵמִכין ִּכּיֹור ִמְּנֹחֶׁשת ַלִּמְׁשָּכן, ְּכֵדי ֶׁשַהֹּכֲהִנים ִיְרֲחצּו ִויַקְדׁשּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ִלְפֵני ָהֲעבֹוָדה 

ַּבִּמְׁשָּכן. ְּפִנים ַהִּכּיֹור ָהָיה ָעׂשּוי ִמַּמְראֹות ֶׁשֵהִביאּו ִאָּתם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים.

ַהִּמְׁשָּכן ִנְבָנה ַעל ֶׁשַטח ֶׁשָאְרּכֹו ְּכ-50 ֶמְטִרים, ְוָרְחּבֹו ְּכ-25 ֶמְטִרים.

ִמָּסִביב ְלִמְבֵנה ַהִּמְׁשָּכן ַעְצמֹו ָהְיָתה ָחֵצר ְּגדֹוָלה. ה

ֶָחֵצר ֻמֶּקֶפת ְּבַעּמּוִדים ּוְקָלִעים )ֵמֵעין ְרָׁשתֹות ְקלּועֹות(. 

ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהַעּמּוד ָעׂשּוי ִמֶּכֶסף ּוְלָכל ַעּמּוד ָּבִסיס ִמְּנֹחֶׁשת.
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