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ויקחו לי תרומה
קפח תוחר( השרפ

 השתפתהומר

כר הקפ

כ רהפ

ר׃ ה ֵֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶֶׁש֥ ֖ ר ְיֹהוָ ַוְיַדֵֵּב֥
ל  ְְׂשָרֵא֔ ַַּדֵֵּב֙ר ֶאל־ְֵּבֵנ֣י יִ

ה  י ְְּתרּוָמ֑ ְקחּו־ִל֖ ְויִ
ּנּו ִלֵּ֔בֹו  ְַּדֶב֣ ר יִ ת ׇׇּכל־ִאיֶׁ֙ש ֲאֶֶׁש֣ ֵמֵא֤

י׃ ְִּתְק֖חּו ֶאת־ְְּתרּוָמִתֽ

ם  ר ְִּתְק֖חּו ֵמִאְָּת֑ ה ֲאֶֶׁש֥ ְוֹזא֙ת ַהְְּתרּוָמ֔
ב  ָזָה֥

ֶסף  ָוֶכ֖
ֶֶׁשת׃ ּוְנֹחֽ

ֶלת  ּוְתֵכ֧
ן  ְוַאְרָָּגָמ֛

י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש  ְוֵֶׁש֥
ים׃ ֽ ְוִעִּזִ

ים  ם ְמׇאַָּדִמ֛ ת ֵאיִל֧ ְוֹעֹר֨
ים  ת ְְּתָחִֶׁש֖ ְוֹעֹר֥

ים׃ י ִֶׁשִִּטֽ ַוֲעֵצ֥
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ֶמן  ֶֶׁש֖
ר  ַלָָּמֹא֑

ְֵּבְָׂשִמי֙ם 
ה  ֶמן ַהִָּמְֶׁשָח֔ ְלֶֶׁש֣

ים׃ ֶרת ַהַַּסִָּמֽ ְוִלְקֹט֖

ַהם  ַאְבֵני־ֶֹׁש֕
ים  ְוַאְבֵנ֖י ִמֵֻּלִא֑

ד  ָלֵאֹפ֖
ֶֶׁשן׃ ְוַלֹחֽ

ֶׁש  י ִמְקַָּד֑ ְׂשּו ִל֖ ְוָע֥
ם׃ י ְֵּבתֹוָכֽ ְוֶָׁשַכְנְִּת֖

ה אֹוְתָ֔ך  ר ֲאִני֙ ַמְרֶא֣ ל ֲאֶֶׁש֤ ְׇּכֹכ֗
ן  ית ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֔ ֣ ת ְַּתְבנִ ֵא֚

יו  ית ׇׇּכל־ֵׇּכָל֑ ֣ ת ְַּתְבנִ ְוֵא֖
ן ְַּתֲעְֽׂשּו׃ ְוֵכ֖

ון
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כלי המשכן

ארון וכפורת

ארון
קאפח תומר( השרפ

ארון עצי שיטים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ְוָעְׂ֥שּו ֲא֖רֹון ֲעֵצ֣

מידות הארון 

ִצי ׇאְרׇּ֗כֹו  ם ָוֵח֜ יִ ַאָָּמַת֨
ִצי֙ ׇרְחֵּ֔בֹו  ה ָוֵח֙ ְוַאָָּמ֤
ִצי ֹקָמֽתֹו׃ ה ָוֵח֖ ְוַאָָּמ֥

ציפוי הארון

ב ָט֔הֹור  ְוִצִִּפיָת֤ ֹאתֹו֙ ָזָה֣
ּנּו  ת ּוִמ֖חּוץ ְְּתַצִֶּפ֑ יִ ִמֵַּב֥

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ יו ֵז֥ יָת ָעָל֛ ְוָעְִׂש֧

טבעות הארון

ב ת ָזָה֔ ְקְָּת ֵּ֗לֹו ַאְרֵַּב֙ע ַטְֵּבֹע֣ ְוָיַצ֣
יו  ע ִַּפֲעֹמָת֑ ל ַאְרֵַּב֣ ה ַע֖ ְוָנַ֣תְָּת֔

ת  ֶאָח֔ ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ָהֽ י ַטֵָּבֹע֗ ּוְֶׁשְֵּת֣
ית׃ ֽ ת ַעל־ַצְל֖עֹו ַהֵֵּׁשנִ ּוְֶׁשְֵּתי֙ ַטֵָּבֹע֔
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בדי הארון

ים  י ִֶׁשִִּט֑ י ֲעֵצ֣ יָת ַבֵַּד֖ ְוָעְִׂש֥
ב׃ ם ָזָהֽ ְוִצִִּפיָת֥ ֹאָת֖

הבאת הבדים בטבעות

ת  י֙ם ֵַּבִַּטֵָּבֹע֔ ֵבאָת֤ ֶאת־ַהֵַּבַּדִ ְוֵהֽ
ן  ת ָהָאֹר֑ ל ַצְלֹע֣ ַע֖

ם׃ ן ֵָּבֶהֽ את ֶאת־ָהָאֹר֖ ָלְֵׂש֥

ים  ֑ ְה֖יּו ַהֵַּבַּדִ ן יִ ְֵּבַטְֵּבֹע֙ת ָהָאֹר֔
ּנּו׃ רּו ִמֶָּמֽ א ָיֻס֖ ֹל֥

תכלית הארון

ן  ְוָנַתְָּת֖ ֶאל־ָהָאֹר֑
יָך׃ ן ֵאֶלֽ ר ֶאְֵּת֖ ת ֲאֶֶׁש֥ ת ָהֵעֻד֔ ֵא֚

ון

כפורת

כפורת זהב טהור

ב ָט֑הֹור  ֶרת ָזָה֣ יָת ַכִֹּפ֖ ְוָעְִׂש֥

מידות הכפורת

ּה  ִצי֙ ׇאְרׇָּכ֔ ם ָוֵח֙ יִ ַאָָּמַת֤
ּה׃ ִצי ׇרְחֵָּבֽ ה ָוֵח֖ ְוַאָָּמ֥
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כרובים

ב  ים ָזָה֑ ם ְׇּכֻרִב֖ ֥יִ יָת ְֶׁשַנ֥ ְוָעְִׂש֛
ם  ה ֹאָת֔ ִמְקֶָׁש֙ה ְַּתֲעְֶׂש֣
ֶרת׃ ִמְֵּׁשֵנ֖י ְק֥צֹות ַהַׇּכִֹּפֽ

ה  ד ִמָָּקָצ֙ה ִמִֶּז֔ ה ְׇּכ֨רּוב ֶאָח֤ ֲעְֵׂש֠ ַו֠
ה  ה ִמִֶּז֑ ד ִמָָּקָצ֖ ּוְכרּוב־ֶאָח֥

ים  ֶרת ְַּתֲעְׂ֥שּו ֶאת־ַהְׇּכֻרִב֖ ִמן־ַהַׇּכִֹּפ֛
יו׃ י ְקצֹוָתֽ ַעל־ְֶׁשֵנ֥

ְוָה֣יּו ַהְׇּכֻרִבי֩ם 
ְעָלה  ם ְלַמ֗ יִ י ְכָנַפ֜ ִֹּפְרְֵׂש֨

ֶרת  ים ְֵּבַכְנֵפיֶה֙ם ַעל־ַהַׇּכִֹּפ֔ ֹסְכִכ֤
יו  יֶׁש ֶאל־ָאִח֑ ם ִא֣ ּוְפֵניֶה֖

ים׃ י ַהְׇּכֻרִבֽ ְה֖יּו ְִּפֵנ֥ ֶרת יִ ל־ַהַׇּכִֹּפ֔ ֶא֨

נתינת הכפורת על הארון

ְעָלה  ן ִמְלָמ֑ ֶרת ַעל־ָהָאֹר֖ ְוָנַתְָּת֧ ֶאת־ַהַׇּכִֹּפ֛
יָך׃ ן ֵאֶלֽ ר ֶאְֵּת֖ ת ֲאֶֶׁש֥ ֵעֻד֔ ן ְִּתְֵּתן֙ ֶאת־ָה֣ ָאֹר֔ ְוֶאל־ָה֣

עבודת הארון והכפורת

י ְלָ֮ך ֶָׁש֒ם  ְונֹוַעְדְִּת֣
ֶרת  ל ַהַׇּכִֹּפ֗ י ִאְְּתָ֜ך ֵמַע֣ ֵַּבְרְִּת֨ ְודִ
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ים  ִמֵֵּבין֙ ְֶׁשֵנ֣י ַהְׇּכֻרִב֔
ת  ר ַעל־ֲא֣רֹון ָהֵעֻד֑ ֲאֶֶׁש֖

ל׃ ְְׂשָרֵאֽ י יִ ר ֲאַצֶּו֛ה אֹוְתָ֖ך ֶאל־ְֵּבֵנ֥ ת ׇׇּכל־ֲאֶֶׁש֧ ֵא֣

ון
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שלחן
קבפח תוחר( השרפ

שלחן עצי שיטים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ן ֲעֵצ֣ יָת ֶֻׁשְלָח֖ ְוָעְִׂש֥

מידות השלחן

ם ׇאְרׇּכֹו֙  יִ ַאָָּמַת֤
ה ׇרְחֵּ֔בֹו ְוַאָָּמ֣

ִצי ֹקָמֽתֹו׃ ה ָוֵח֖ ְוַאָָּמ֥

ציפוי השלחן

ב ָט֑הֹור  ְוִצִִּפיָת֥ ֹא֖תֹו ָזָה֣

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ יָת ֵּ֛לֹו ֵז֥ ְוָעְִׂש֥

מסגרת

יב  ַפח ָסִב֑ ֶ֥רת ֹט֖ יָת ֵּ֥לֹו ִמְסֶָּג֛ ְוָעְִׂש֨

זר למסגרת

יב׃ ב ְלִמְסַָּגְרְּ֖תֹו ָסִבֽ יָת ֵזר־ָזָה֛ ְוָעְִׂש֧

טבעות השלחן

ב  ת ָזָה֑ ע ַטְֵּבֹע֣ יָת ֵּ֔לֹו ַאְרֵַּב֖ ְוָעְִׂש֣
ת  ְוָנַתְָּת֙ ֶאת־ַהִַּטֵָּבֹע֔
ת  ע ַהִֵּפֹא֔ ל ַאְרֵַּב֣ ַע֚
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יו׃ ע ַרְגָלֽ ר ְלַאְרֵַּב֥ ֲאֶֶׁש֖
ת ֶרת ְִּתְהֶי֖יןָ ַהִַּטֵָּבֹע֑ ְלֻעַָּמ֙ת ַהִָּמְסֶָּג֔

ים  ֔ ים ְלַבַּדִ ְלָבְִּת֣
ן׃ את ֶאת־ַהֵֻּׁשְלָחֽ ָלְֵׂש֖

בדי השלחן

ים י ִֶׁשִִּט֔ י֙ם ֲעֵצ֣ יָת ֶאת־ַהֵַּבַּדִ ְוָעְִׂש֤
ב  ם ָזָה֑ ְוִצִִּפיָת֥ ֹאָת֖

ן׃ ם ֶאת־ַהֵֻּׁשְלָחֽ ְוִנָָּׂשא־ָב֖

כלי השלחן

יָת  ְוָעְִׂש֨
יו  ְָּקָעֹרָת֜
יו  ְוַכִֹּפָת֗

ּוְקְׂשֹוָתיו֙ 
יו  ּוְמַנִָּקֹֹּיָת֔

ן  ְך ֵָּבֵה֑ ר ֻיַַּס֖ ֲאֶֶׁש֥
ם׃ ה ֹאָתֽ ב ָט֖הֹור ְַּתֲעְֶׂש֥ ָזָה֥

עבודת השלחן

ן  ל־ַהֵֻּׁשְלָח֛ ְוָנַתְָּת֧ ַעֽ
יד׃ י ְָּתִמֽ ים ְלָפַנ֥ ֖ ֶחם ִָּפנִ ֶל֥

ון



17פרשת תרומה • פרק כה • פרשה קג חפתוחהק • סדר כ

מנורה
קגפח תוחר( השרפ

מנורת זהב טהור

ב ָט֑הֹור  ת ָזָה֣ יָת ְמֹנַר֖ ְוָעְִׂש֥

מקשה

ה ַהְָּמנֹוָר֙ה  ה ְֵּתָעְֶׂש֤ ִמְקֶָׁש֞
ּה  ְיֵרָכ֣
ּה  ְוָקָנ֔

יָה  ְָּגִביֶע֛
יָה  ַׇּכְפְֹּתֶר֥
יָה  ּוְפָרֶח֖

ְהֽיּו׃ ָּנה יִ ִמֶָּמ֥

קני המנורה

יָה  ים ִמִִּצֶַּד֑ ים ֹיְצִא֖ ה ָקִנ֔ ְוִֶׁשֵָּׁש֣
ד  ה ִמִִּצַָּדּ֙ה ָהֶאָח֔ ה׀ ְקֵנ֣י ְמֹנָר֗ ְֶׁשֹלֶָׁש֣
י׃ ֽ ּה ַהֵֵּׁשנִ ה ִמִִּצַָּד֖ ּוְֶׁשֹלֶָׁש֙ה ְקֵנ֣י ְמֹנָר֔

גביעים

ַר֒ח  ר ָוֶפ֒ ים ֵַּבָָּקֶנ֣ה ָהֶאָח֮ד ַׇּכְפְֹּת֣ ֞ ֶֻׁשָָּקדִ ים ְמֽ ִבִע֠ ה ְג֠ ְֶׁשֹלֶָׁש֣
ַרח  ר ָוָפ֑ ד ַׇּכְפְֹּת֣ ים ֵַּבָָּקֶנ֥ה ָהֶאָח֖ ֛ ים ְמֶֻׁשָָּקדִ ה ְגִבִע֗ ּוְֶׁשֹלֶָׁש֣

ה׃ ים ִמן־ַהְָּמֹנָרֽ ים ַהֹֹּיְצִא֖ ֶֶׁשת ַהָָּקִנ֔ ן ְלֵֶׁש֣ ֵׇּכ֚

כפתורים

ים  ה ְגִבִע֑ ה ַאְרֵָּבָע֣ ּוַבְָּמֹנָר֖
יָה׃ יָה ּוְפָרֶחֽ ים ַׇּכְפְֹּתֶר֖ ֔ ָָּקדִ ְמֶֻׁש֨
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ָּנה  ים ִמֶָּמ֗ י ַהָָּקִנ֜ ַח֩ת ְֶׁשֵנ֨ ר ְַּת֩ ְוַכְפְֹּת֡
ָּנה  ַחת ְֶׁשֵנ֤י ַהָָּקִני֙ם ִמֶָּמ֔ ְוַכְפְֹּת֙ר ְַּת֣
ָּנה  ים ִמֶָּמ֑ ֖ י ַהָָּקנִ ר ְַּתַחת־ְֶׁשֵנ֥ ְוַכְפְֹּת֕

ה׃ ים ִמן־ַהְָּמֹנָרֽ ים ַהֹֹּיְצִא֖ ֶֶׁש֙ת ַהָָּקִנ֔ ְלֵֶׁש֙

כלה מקשה

ְה֑יּו  ָּנה יִ ם ִמֶָּמ֣ ם ּוְקֹנָת֖ ַׇּכְפְֹּתֵריֶה֥
ב ָטֽהֹור׃ ת ָזָה֥ ה ַאַח֖ ּה ִמְקֶָׁש֥ ׇֻּכֵָּל֛

נרות המנורה

ה  יָה ִֶׁשְבָע֑ יָת ֶאת־ֵנֹרֶת֖ ְוָעְִׂש֥

העלאת הנרות

יָה  ֱעָל֙ה ֶאת־ֵנֹ֣רֶת֔ ְוֶהֽ
יָה׃ ֶבר ִָּפֶנֽ יר ַעל־ֵע֥ ְוֵהִא֖

כלי המנורה

יָה  ּוַמְלָקֶח֥
יָה  ּוַמְחְֹּתֶת֖

ב ָטֽהֹור׃ ָזָה֥

ככר זהב

ּה  ה ֹאָת֑ ב ָט֖הֹור ַיֲעְֶׂש֣ ר ָזָה֥ ִׇּכׇָּכ֛
ֵֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ת ׇׇּכל־ַהֵׇּכִל֖ ֵא֥

ועשה בתבניתם

ה  ה ַוֲעְֵׂש֑ ּוְרֵא֖
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ר׃ ה ֵָּבָהֽ ה ׇמְרֶא֖ ם ֲאֶֶׁשר־ַאְָּת֥ ְבִניָת֔ ְֵּבַת֨

ון 
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המשכן

יריעות המשכן
קרפח תומר( השרפ
כו הקפ

כא רהפ

מספר וחומר יריעות המשכן

ה  ן ְַּתֲעְֶׂש֖ ְוֶאת־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֥
ת  יֹע֑ ְֶׂשר ְירִ ֶע֣
ר  ֶׁש ׇמְֶׁשָז֗ ֵֶׁש֣

ֶלת  ּוְתֵכ֤
ְוַאְרָָּגָמן֙ 

י  ַעת ֶָׁשִנ֔ ְוֹתַל֣
ם׃ ה ֹאָתֽ ב ְַּתֲעְֶׂש֥ ה ֹחֵֶׁש֖ ים ַמֲעְֵׂש֥ ְׇּכֻרִב֛

מידות היריעות

ת  ַאַח֗ ה ָהֽ יָע֣ ֶרְך׀ ַהְירִ ֹא֣
ה  ַאָָּמ֔ י֙ם ֵָּבֽ ְֶׁשֹמֶנ֤ה ְוֶעְְׂשרִ

ַח֙ב  ְוֹר֙
ה  ע ֵָּבַאָָּמ֔ ַאְרֵַּב֣

ת  ה ָהֶאָח֑ יָע֖ ַהְירִ
ת׃ יֹעֽ ת ְלׇכל־ַהְירִ ה ַאַח֖ ִמַָּד֥

חיבור היריעות

ּה  ה ֶאל־ֲאֹחָת֑ ת ִאֵָּׁש֖ ְבֹר֔ יןָ֙ ֹחֽ ְהֶי֙ ת ְִּתֽ יֹע֗ ֶׁש ַהְירִ ֲחֵמ֣
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ּה׃ ה ֶאל־ֲאֹחָתֽ ת ִאֵָּׁש֖ ְבֹר֔ יֹע֙ת ֹחֽ ֶׁש ְירִ ְוָחֵמ֤

לולאות

ֶלת  ת ְְּתֵכ֗ ְלֹא֣ יָת ֻלֽ ְוָעְִׂש֜
ֶרת  ה ֵַּבֹחָב֑ ת ִמָָּקָצ֖ יָע֙ה ָהֶאָח֔ ת ַהְירִ ל ְְׂשַפ֤ ַע֣

ית׃ ֽ ֶרת ַהֵֵּׁשנִ ה ֵַּבַָּמְחֵֶּב֖ יצֹוָנ֔ ֣ ה ַהָּקִ יָע֔ ת ַהְירִ ן ְַּתֲעְֶׂש֙ה ִֵּבְְׂשַפ֣ ְוֵכ֤

מספר היריעות

ה ָהֶאָח֒ת  יָע֣ ת ְַּתֲעְֶׂש֮ה ֵַּבְירִ ָלֹא֗ ים ֻלֽ ֲחִמִֵּׁש֣
ית  ֑ ֶרת ַהֵֵּׁשנִ ר ֵַּבַָּמְחֵֶּב֣ ה ֲאֶֶׁש֖ יָע֔ ה ַהְירִ ת ְַּתֲעְֶׂש֙ה ִֵּבְקֵצ֣ ָלֹא֗ ים ֻלֽ ַוֲחִמִֵּׁש֣

ּה׃ ה ֶאל־ֲאֹחָתֽ ת ִאֵָּׁש֖ ָלֹא֔ ַמְקִֵּביֹל֙ת ַהֵֻּל֣

קרסים

ב  י ָזָה֑ ים ַקְרֵס֣ יָת ֲחִמִֵּׁש֖ ְוָעְִׂש֕
ים  ה ֶאל־ֲאֹחָתּ֙ה ֵַּבְָּקָרִס֔ ת ִאֵָּׁש֤ יֹע֜ ְוִחֵַּבְרְָּת֨ ֶאת־ַהְירִ

ד׃ ן ֶאָחֽ ְוָהָי֥ה ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֖

ון
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יריעות עזים לאהל על המשכן

יריעות

חומר ומספר יריעות אהל על המשכן

ים  ֔ ת ִעִּזִ יֹע֣ יָת֙ ְירִ ְוָעְִׂש֙
ן  ֶהל ַעל־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֑ ְלֹא֖

ם׃ ה ֹאָתֽ ת ְַּתֲעְֶׂש֥ יֹע֖ ה ְירִ ַעְֶׁשְֵּתי־ֶעְְׂשֵר֥

מידות היריעות

ת  ַאַח֗ ה ָהֽ יָע֣ ֶרְך׀ ַהְירִ ֹא֣
ה  ַאָָּמ֔ ְֶׁשֹלִֶׁשי֙ם ֵָּבֽ

ַח֙ב  ְוֹר֙
ה  ע ֵָּבַאָָּמ֔ ַאְרֵַּב֣

ת  ה ָהֶאָח֑ יָע֖ ַהְירִ
ת׃ יֹעֽ ה ְירִ י ֶעְְׂשֵר֖ ת ְלַעְֶׁשְֵּת֥ ה ַאַח֔ ִמַָּד֣

חיבור היריעות

ד  יֹע֙ת ְלָב֔ ֶׁש ַהְירִ ְוִחֵַּבְרְָּת֞ ֶאת־ֲחֵמ֤
ד  ת ְלָב֑ יֹע֖ ֶׁש ַהְירִ ְוֶאת־ֵֶׁש֥

ֶהל׃ י ָהֹאֽ ית ֶאל־֖מּול ְִּפֵנ֥ ה ַהִֵּׁשִֵּׁש֔ יָע֣ ְוָכַפְלְָּת֙ ֶאת־ַהְירִ

לולאות

ת  ָלֹא֗ ים ֻלֽ יָת ֲחִמִֵּׁש֣ ְוָעְִׂש֜
ֶרת  ת ַהִָּקיֹצָנ֖ה ֵַּבֹחָב֑ ֶאָח֔ יָע֙ה ָהֽ ת ַהְירִ ל ְְׂשַפ֤ ַע֣

ת  ָלֹא֗ ים ֻלֽ ַוֲחִמִֵּׁש֣
ית׃ ֽ ֶרת ַהֵֵּׁשנִ ה ַהֹחֶב֖ יָע֔ ת ַהְירִ ל ְְׂשַפ֣ ַע֚
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קרסים

ים  ֶֶׁשת ֲחִמִֵּׁש֑ י ְנֹח֖ יָת ַקְרֵס֥ ְוָעְִׂש֛

ת  ָלֹא֔ ְוֵהֵבאָת֤ ֶאת־ַהְָּקָרִסי֙ם ֵַּבֵֻּל֣
ד׃ ה ֶאָחֽ ֶהל ְוָהָי֥ ְוִחֵַּבְרְָּת֥ ֶאת־ָהֹא֖

סרח העודף ביריעות האהל

ֶהל  ת ָהֹא֑ יֹע֖ ף ִֵּבירִ ַר֙ח ָהֹעֵד֔ ְוֶס֙
ֶפת  יָע֙ה ָהֹעֶד֔ י ַהְירִ ֲחִצ֤

ן׃ י ַהִָּמְֶׁשׇָּכֽ ל ֲאֹחֵר֥ ח ַע֖ ְִּתְסַר֕

ה ִמִֶּז֙ה  ה ְוָהַאָָּמ֤ ה ִמִֶּז֜ ְוָהַאָָּמ֨
ֶהל  ת ָהֹא֑ יֹע֣ ֶרְך ְירִ ף ְֵּבֹא֖ ֵָּבֹעֵד֔

ה ְלַכַֹּסֽתֹו׃ ה ּוִמִֶּז֖ ן ִמִֶּז֥ י ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֛ ה ָס֜רּוַח ַעל־ִצֵַּד֧ ְהֶי֨ יִ

ון

מכסה לאהל

עורת אלים

ֶהל  יָת ִמְכֶס֙ה ָלֹא֔ ְוָעְִׂש֤
ים  ם ְמׇאַָּדִמ֑ ת ֵאיִל֖ ֹעֹר֥
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עורות תחשים

ְעָלה׃ ים ִמְלָמֽ ת ְְּתָחִֶׁש֖ ה ֹעֹר֥ ּוִמְכֵס֛

ון
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קרשי המשכן
קרפח תוחר( השרפ

ן  ים ַלִָּמְֶׁשׇָּכ֑ יָת ֶאת־ַהְָּקָרִֶׁש֖ ְוָעְִׂש֥

חומר הקרשים

ים׃ ֽ ים ֹעְמדִ י ִֶׁשִִּט֖ ֲעֵצ֥

מידות הקרש

ֶרֶׁש  ֶרְך ַהָָּק֑ ְֶׂשר ַאָּ֖מֹות ֹא֣ ֶע֥
ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחב ַהֶָּק֥ ה ֹר֖ ַאָָּמ֔ י ָהֽ ְוַאָָּמ֙ה ַוֲחִצ֣

ידות הקרש

ד  ֶרֶׁ֙ש ָהֶאָח֔ י ָי֗דֹות ַלֶָּק֙ ְֶׁשְֵּת֣
ּה  ה ֶאל־ֲאֹחָת֑ ת ִאֵָּׁש֖ ֵָּלֹב֔ ְמֶֻׁש֨

ן׃ י ַהִָּמְֶׁשׇָּכֽ ל ַקְרֵֶׁש֥ ה ְלֹכ֖ ן ְַּתֲעְֶׂש֔ ֵׇּכ֣

לפאת נגבה תימנה

ן  ים ַלִָּמְֶׁשׇָּכ֑ יָת ֶאת־ַהְָּקָרִֶׁש֖ ְוָעְִׂש֥
ָנה׃ ְ֥גֵָּבה ֵתיָמֽ ת ֶנ֥ ֶרֶׁש ִלְפַא֖ ים ֶק֔ ֣ ֶעְְׂשרִ

אדנים

ֶרֶׁש  ים ַהָָּק֑ ֣ ַחת ֶעְְׂשרִ ה ְַּת֖ ֶסף ְַּתֲעְֶׂש֕ ְוַאְרֵָּבִעי֙ם ַאְדֵני־ֶכ֔
יו  י ְיֹדָת֔ ֶרֶׁש ָהֶאָח֙ד ִלְֶׁשְֵּת֣ ַחת־ַהֶָּק֤ ים ְַּתֽ י ֲאָדִנ֜ ְֶׁשֵנ֨
יו׃ י ְיֹדָתֽ ד ִלְֶׁשְֵּת֥ ֶרֶׁש ָהֶאָח֖ ַחת־ַהֶָּק֥ ים ְַּתֽ ֛ ּוְֶׁשֵנ֧י ֲאָדנִ
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לפאת צפון

ת ָצ֑פֹון  ית ִלְפַא֣ ֖ ן ַהֵֵּׁשנִ ַלע ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֛ ּוְלֶצ֧
ֶרֶׁש׃ ים ָקֽ ֖ ֶעְְׂשרִ

אדנים

ֶסף  ם ׇָּכ֑ ים ַאְדֵניֶה֖ ְוַאְרֵָּבִע֥
ד  ֶאָח֔ ֶרֶׁש ָהֽ ַחת ַהֶָּק֣ ים ְַּת֚ ְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֗
ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחת ַהֶָּק֥ ים ְַּת֖ ּוְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֔

לירכתי המשכן ימה

ן ָיָָּ֑מה  י ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֖ ּֽוְלַיְרְׇּכֵת֥
ים׃ ה ְקָרִֶׁשֽ ה ִֶׁשֵָּׁש֥ ְַּתֲעְֶׂש֖

למקצעות המשכן

ם׃ יִ ן ֵַּבַֹּיְרָכָתֽ ת ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֑ ה ִלְמֻקְצֹע֖ ּוְֶׁשֵנ֤י ְקָרִֶׁשי֙ם ְַּתֲעְֶׂש֔
ִָּט֒ה  ֲאִמ֮ם ִמְֵּלַמ֒ ְה֣יּו ֹתֽ ֽ ְויִ

ת  ַעת ָהֶאָח֑ ְה֤יּו ַתִָּמי֙ם ַעל־ֹראֶׁ֔שֹו ֶאל־ַהִַּטֵַּב֖ ו יִ ְוַיְחַָּד֗
ם  ְהֶי֣ה ִלְֶׁשֵניֶה֔ ן יִ ֵׇּכ֚

ְהֽיּו׃ ת יִ י ַהִָּמְקֹצֹע֖ ִלְֶׁשֵנ֥

ים  ְוָהיּו֙ ְֶׁשֹמָנ֣ה ְקָרִֶׁש֔

אדנים

ים  ֑ ר ֲאָדנִ ה ָעְָׂש֖ ֶסף ִֶׁשֵָּׁש֥ ם ֶׇּכ֔ ְוַאְדֵניֶה֣
ד ֶרֶׁש ָהֶאָח֔ ַחת ַהֶָּק֣ ים ְַּת֚ ְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֗

ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחת ַהֶָּק֥ ים ְַּת֖ ּוְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֔
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בריחים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ם ֲעֵצ֣ יִח֖ יָת ְברִ ְוָעְִׂש֥
ה  ֲחִמֵָּׁש֕

ד׃ ן ָהֶאָחֽ ַלע־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֖ י ֶצֽ ְלַקְרֵֶׁש֥
ם  יִח֔ ה ְברִ ַוֲחִמֵָּׁש֣

ית  ֑ ן ַהֵֵּׁשנִ ַלע־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֖ י ֶצֽ ְלַקְרֵֶׁש֥
ם  יִח֗ ה ְברִ ַוֲחִמֵָּׁש֣

ָָּמה׃ ם ָיֽ יִ ן ַלַֹּיְרָכַת֖ ַלע ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֔ ְלַקְרֵֶׁשי֙ ֶצ֣

ים ן ְֵּב֣תֹוְך ַהְָּקָרִֶׁש֑ יַח ַהְִּתיֹכ֖ ֥ ְוַהְֵּברִ
ה׃ ה ֶאל־ַהָָּקֶצֽ ַח ִמן־ַהָָּקֶצ֖ ֕ ַמְברִ

ציפוי הקרשים זהב

ב  ה ָזָה֗ ים ְְּתַצִֶּפ֣ ֶאת־ַהְָּקָרִֶׁש֞ ֽ וְ
ב  ה ָזָה֔ ֵתיֶה֙ם ְַּתֲעְֶׂש֣ ְוֶאת־ַטְֵּבֹעֽ

ם יִח֑ ים ַלְֵּברִ ֵָּבְִּת֖
ב׃ ם ָזָהֽ יִח֖ ְוִצִִּפיָת֥ ֶאת־ַהְֵּברִ

הקמת המשכן

ן  ַוֲהֵקֹמָת֖ ֶאת־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֑
ר׃ יָת ֵָּבָהֽ ר ׇהְרֵא֖ ְֶׁשִָּפ֔טֹו ֲאֶֶׁש֥ ְׇּכִמ֨

ון
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פרוכת
קופח תומר( השרפ
כב רהפ

פרוכת

ֶכת  יָת ָפֹר֗ ְוָעְִׂש֣
ֶלת  ְְּתֵכ֧

ן  ְוַאְרָָּגָמ֛
י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ְוֵֶׁש֣

ּה  ה ֹאָת֖ ב ַיֲעְֶׂש֥ ה ֹחֵֶׁש֛ ַמֲעְֵׂש֥
ים׃ ְׇּכֻרִבֽ

עמודי הפרוכת

ּה ה ֹאָת֗ ְוָנַתְָּת֣
ים  י ִֶׁשִִּט֔ ַעל־ַאְרֵָּבָע֙ה ַעָּמּוֵד֣

ב  ים ָזָה֔ ְמֻצִִּפ֣
ב  ם ָזָה֑ ָוֵויֶה֖

אדני עמודי הפרוכת

ֶסף׃ ה ַאְדֵני־ָכֽ ַעל־ַאְרֵָּבָע֖

מקום הפרוכת והארון

ַחת ַהְָּקָרִסי֒ם  ֶכ֮ת ְַּת֣ ה ֶאת־ַהִָּפֹר֘ ְוָנַתְָּת֣
ֶכת  ית ַלִָּפֹר֔ ָָּמ֙ה ִמֵֵּב֣ ְוֵהֵבאָת֥ ֶָׁש֙

ת ֲא֣רֹון ָהֵע֑דּות  ֵא֖
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ם  ֶכ֙ת ָלֶכ֔ ה ַהִָּפֹר֙ יָל֤ ְוִהְבַּדִ
ים׃ ֶדֶׁש ַהֳָּקָדִֶׁשֽ ין ֹק֥ ֶדֶׁש ּוֵב֖ ין ַהָֹּק֔ ֵֵּב֣

סדר הכלים

כפורת על הארון בקדש הקדשים

ת  ל ֲא֣רֹון ָהֵעֻד֑ ֶרת ַע֖ ְוָנַתְָּת֙ ֶאת־ַהַׇּכִֹּפ֔
ים׃ ֶדֶׁש ַהֳָּקָדִֶׁשֽ ְֵּבֹק֖

שלחן מחוץ לפרוכת

ֶכת  ְוְַׂשְמְָּת֤ ֶאת־ַהֵֻּׁשְלָחן֙ ִמ֣חּוץ ַלִָּפֹר֔

מנורה נוכח השלחן על צלע תימן

ן  ַכח ַהֵֻּׁשְלָח֔ ְוֶאת־ַהְָּמֹנָר֙ה ֹנ֣
ָנה  ן ְֵּתיָמ֑ ַלע ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֖ ל ֶצ֥ ַע֛

שלחן על צלע צפון

ן  ן ְִּתְֵּת֖ ֵֻּׁשְלָח֔ ְוַה֨
ַלע ָצֽפֹון׃ ַעל־ֶצ֥

ון
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מסך לפתח האהל

ֶהל  ַתח ָהֹא֔ יָת ָמָסְ֙ך ְלֶפ֣ ְוָעְִׂש֤
ֶלת  ְְּתֵכ֧

ן  ְוַאְרָָּגָמ֛
י ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ְוֵֶׁש֣
ם׃ ה ֹרֵקֽ ַמֲעְֵׂש֖

עמודי המסך

ים  י ִֶׁשִִּט֔ ְך ֲחִמֵָּׁש֙ה ַעָּמּוֵד֣ יָת ַלָָּמָס֗ ְוָעְִׂש֣
ב  ְוִצִִּפיָת֤ ֹאָת֙ם ָזָה֔

ב  ם ָזָה֑ ָוֵויֶה֖

אדני עמודי המסך

ֶֶׁשת׃ י ְנֹחֽ ה ַאְדֵנ֥ ם ֲחִמֵָּׁש֖ ְוָיַצְקְָּת֣ ָלֶה֔

ון
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מזבח
קזפח תומר( השרפ
כז הקפ

מידות המזבח

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ַח ֲעֵצ֣ יָת ֶאת־ַהִָּמְזֵֵּב֖ ְוָעְִׂש֥
ֶרְך ָחֵמֶׁ֩ש ַאָּ֨מֹות ֹא֜

ַחב ֶׁש ַאָּ֣מֹות ֹר֗ ְוָחֵמ֧
ַח  ְהֶי֙ה ַהִָּמְזֵֵּב֔ ָר֤בּוַע יִ

ְוֶָׁשֹ֥לֶׁש ַאָּ֖מֹות ֹקָמֽתֹו׃

קרני המזבח

יו  יָת ַקְרֹנָת֗ ְוָעְִׂש֣
יו  ע ִִּפֹּנָת֔ ל ַאְרֵַּב֣ ַע֚

יו  ּנּו ְִּתְהֶי֣יןָ ַקְרֹנָת֑ ִמֶָּמ֖

ציפוי המזבח

ֶֶׁשת׃ ְוִצִִּפיָת֥ ֹא֖תֹו ְנֹחֽ

כלי המזבח

יֹרָתיו֙ ְלַדְֵּׁש֔נֹו  יָת ִַּסֽ ְוָעְִׂש֤
ְוָיָעיו֙ 

יו  ּוִמְזְרֹקָת֔
יו  ּוִמְזְלֹגָת֖
יו  ּוַמְחְֹּתָת֑
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ֶֶׁשת׃ ה ְנֹחֽ יו ְַּתֲעְֶׂש֥ ְלׇכל־ֵׇּכָל֖

מכבר

ֶֶׁשת  ה ֶר֣ ר ַמֲעְֵׂש֖ יָת ֵּלֹו֙ ִמְכֵָּב֔ ְוָעְִׂש֤
ֶֶׁשת ְנֹח֑

טבעות

ֶֶׁשת  יָת ַעל־ָהֶר֗ ְוָעְִׂש֣
ֶֶׁשת  ת ְנֹח֔ ַאְרֵַּב֙ע ַטְֵּבֹע֣

יו׃ ע ְקצֹוָתֽ ל ַאְרֵַּב֥ ַע֖

ִָּטה ַח ִמְֵּלָמ֑ ב ַהִָּמְזֵֵּב֖ ַחת ַׇּכְרׇֹּכ֥ ּה ְַּת֛ ה ֹאָת֗ ְוָנַתְָּת֣
ַח׃ י ַהִָּמְזֵֵּבֽ ד ֲחִצ֥ ֶֶׁשת ַע֖ ה ָהֶר֔ ְוָהְיָת֣

בדי המזבח

ַח  י֙ם ַלִָּמְזֵֵּב֔ יָת ַבַּדִ ְוָעְִׂש֤
ים  י ִֶׁשִִּט֑ י ֲעֵצ֣ ֵַּבֵַּד֖

ֶֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ ְוִצִִּפיָת֥ ֹאָת֖

הבאת הבדים בטבעותצת

ת  יו ֵַּבִַּטֵָּבֹע֑ א ֶאת־ֵַּבַָּד֖ ְוהּוָב֥
ַח  ת ַהִָּמְזֵֵּב֖ י ַצְלֹע֥ ים ַעל־ְֶׁשְֵּת֛ ֗ ְוָה֣יּו ַהֵַּבַּדִ

ת ֹאֽתֹו׃ ִֵּבְְׂשֵא֥

ה ֹא֑תֹו  ת ְַּתֲעְֶׂש֣ ְנ֥בּוב ֻלֹח֖
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כאשר הראה אתך בהר

ר  ה ֹאְתָ֛ך ֵָּבָה֖ ר ֶהְרָא֥ ַׇּכֲאֶֶׁש֨
ן ַיֲעְֽׂשּו׃ ֵׇּכ֥

ון
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חצר המשכן
קחפח תומר( השרפ

ן  ר ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֑ ת ֲחַצ֣ יָת ֵא֖ ְוָעְִׂש֕

פאת נגב תימנה

ָנה יָמ֠ ֶ֥גב־ְֵּת֠ ת ֶנֽ ִלְפַא֣
ר  ֶׁש ׇמְֶׁשָז֗ ר ֵֶׁש֣ ים ֶלָחֵצ֜ ְקָלִע֨

ת׃ ה ָהֶאָחֽ ֶרְך ַלִֵּפָא֖ ַאָָּמ֙ה ֹא֔ ה ָבֽ ֵמָא֤
ים  ֔ יו ֶעְְׂשרִ ְוַעָֻּמָד֣

ֶֶׁשת  ים ְנֹח֑ ֖ ם ֶעְְׂשרִ ְוַאְדֵניֶה֥
ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ים ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ֛ י ָהַעָֻּמדִ ֧ ָווֵ

פאת צפון

ת ָצפֹון֙  ן ִלְפַא֤ ְוֵכ֨
ֶרְך  ָאה ֹא֑ ים ֵמ֣ ֶרְך ְקָלִע֖ ֵָּבֹא֔

ים ֗ ו ֶעְְׂשרִ ְוַעָֻּמָד֣
ֶֶׁשת  י֙ם ְנֹח֔ ם ֶעְְׂשרִ ְוַאְדֵניֶה֤

ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ים ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ֛ ַעָֻּמדִ י ָהֽ ֧ ָווֵ

פאת ים

ם  ָחֵצ֙ר ִלְפַאת־ָי֔ ַחב ֶהֽ ְוֹר֤
ה  ים ַאָָּמ֑ ים ֲחִמִֵּׁש֣ ְקָלִע֖

ה  ם ֲעְָׂשָר֔ ַעָֻּמֵדיֶה֣
ה׃ ם ֲעְָׂשָרֽ ְוַאְדֵניֶה֖
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פאת קדמה מזרחה

ָחה  ְדָמה ִמְזָר֖ ת ֵק֥ ר ִלְפַא֛ ָחֵצ֗ ַחב ֶהֽ ְוֹר֣
ה׃ ים ַאָָּמֽ ֲחִמִֵּׁש֥

ף  ים ַלׇָּכֵת֑ ה ְקָלִע֖ ה ַאָָּמ֛ ֶׁש ֶעְְׂשֵר֥ ַוֲחֵמ֨
ה  ם ְֶׁשֹלֶָׁש֔ ַעָֻּמֵדיֶה֣
ה׃ ם ְֶׁשֹלֶָׁשֽ ְוַאְדֵניֶה֖

ים  ה ְקָלִע֑ ֶׁש ֶעְְׂשֵר֖ ית ֲחֵמ֥ ְוַלׇָּכֵת֙ף ַהֵֵּׁשִנ֔
ה  ם ְֶׁשֹלֶָׁש֔ ַעָֻּמֵדיֶה֣
ה׃ ם ְֶׁשֹלֶָׁשֽ ְוַאְדֵניֶה֖

שער החצר

ר  ָחֵצ֜ ַער ֶהֽ ּוְלֶַׁש֨
ה  ים ַאָָּמ֗ ֣ ְך׀ ֶעְְׂשרִ ָמָס֣

ֶלת  ְְּתֵכ֨
ן  ְוַאְרָָּגָמ֜

י  ֛ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֧
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֖ר  ְוֵֶׁש֥

ם  ה ֹרֵק֑ ַמֲעְֵׂש֣
ה  ֵדיֶה֙ם ַאְרֵָּבָע֔ ַעָֻּמֽ
ה׃ ם ַאְרֵָּבָעֽ ְוַאְדֵניֶה֖
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עמודי החצר

ר ָסִבי֙ב  ָחֵצ֤ י ֶהֽ ׇׇּכל־ַעָּמּוֵד֨
ֶסף  ים ֶׇּכ֔ ֣ ְמֻחֵָּׁשָקִ

ֶסף  ם ׇָּכ֑ ָוֵויֶה֖
ֶֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ ְוַאְדֵניֶה֖

מידות החצר

ה ַאָָּמ֜ ה ָבֽ ָחֵצ֩ר ֵמָא֨ ֶרְך ֶהֽ ֹא֣
ים  ים ֵַּבֲחִמִֵּׁש֗ ַחב׀ ֲחִמִֵּׁש֣ ְוֹר֣

ֶׁש ַאָּ֖מֹות  ה ָחֵמ֥ ְוֹקָמ֛
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ֵֶׁש֣

ֶֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ ְוַאְדֵניֶה֖

ל ֲעֹבָד֑תֹו  ן ְֵּבֹכ֖ י ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֔ ְלֹכ֙ל ְׇּכֵל֣
יו  ְוׇכל־ְיֵתֹדָת֛

ר  ת ֶהָחֵצ֖ ְתֹד֥ ְוׇכל־יִ
ֶֶׁשת׃ ְנֹחֽ

ון
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פרשיות המסורה

9 פרשה ק חפתוחהק 

11 פרשה קא חסתומהק 

15 פרשה קב חפתוחהק 

18 פרשה קג חפתוחהק 

21 פרשה קד חסתומהק 

26 פרשה קה חפתוחהק 

29 פרשה קו חסתומהק 

32 פרשה קז חסתומהק 

35 פרשה קח חסתומהק 

ון
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סדרים

9 סדר כ 

21 סדר כא 

29 סדר כב 

פרקים

9 פרק כה 

21 פרק כו 

32 פרק כז 

ון

ון
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השוואת החלוקות

ויקחו לי תרומה
9 פרשה ק חפתוחהק 
9 פרק כה 
9 סדר כ 

כלי המשכן

ארון וכפורת

ארון
11 פרשה קא חסתומהק 

כפורת

שלחן
15 פרשה קב חפתוחהק 

מנורה
18 פרשה קג חפתוחהק 

המשכן

יריעות המשכן
21 פרשה קד חסתומהק 
21 פרק כו 
21 סדר כא 

לולאות

קרסים

יריעות עזים לאהל על המשכן

יריעות

לולאות

קרסים

מכסה לאהל

קרשי המשכן
26 פרשה קה חפתוחהק 

לפאת נגבה תימנה

לפאת צפון

לירכתי המשכן ימה

בריחים
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ציפוי הקרשים זהב

הקמת המשכן

פרוכת
29 פרשה קו חסתומהק 
29 סדר כב 

סדר הכלים

מסך לפתח האהל

מזבח
32 פרשה קז חסתומהק 
32 פרק כז 

כאשר הראה אתך בהר

חצר המשכן
35 פרשה קח חסתומהק 

שער החצר


