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                תחילת עשית המשכן לו-לה יםפרק פרשת ויקהל
ה ַוַיְקֵהל א ת,ֹמשֶׁ ל-אֶׁ ֵאל-כָּ ר  :ֲאֵלֶהםַויֹּאֶמר -ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ִרים, ֲאשֶׁ ה-ֵאלֶׁה, ַהְדבָּ , 'ה ִצוָּ

ם. ַלֲעשֹת ת ב  ֹאתָּ היִָּמים,  ֵששֶׁ שֶׁ ה ֵתעָּ תֹון,  הִיְהיֶׁ , וַביֹום ַהְשִביִעי ְמלָּאכָּ ש ַשַבת ַשבָּ ם ֹקדֶׁ כֶׁ לָּ

ל'ַלה ה-; כָּ ֹעשֶׁ הבֹו  הָּ ת, ְמלָּאכָּ ם, -ֹלא ג  .יומָּ ת.ְביֹוםְתַבֲערו ֵאש, ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיכֶׁ    , ַהַשבָּ

ר ד ל ַוֹיאמֶׁ ה, אֶׁ ל-ֹמשֶׁ ֵאל-ְבֵניֲעַדת -כָּ ה  ֵלאֹמר: ִיְשרָּ רזֶׁ בָּ רַהדָּ ה-, ֲאשֶׁ  חוְק  ה ֵלאֹמר. 'ה ִצוָּ

ם  הֵמִאְתכֶׁ הָּ , ִלבוֹ , ֹכל ְנִדיב ', ַלהְתרומָּ ב: 'ה ְתרוַמתֵאת  ְיִביאֶׁ הָּ ף זָּ סֶׁ כֶׁ ת.וָּ  וְתֵכלֶׁת ו , וְנֹחשֶׁ

ן ְותֹוַלַעת  מָּ ִניְוַאְרגָּ ִמים  ְוֹעֹרת ז  , ְוֵשש ְוִעִזים.שָּ דָּ ִשים, ַוֲעֵצי ִשִטים. ְוֹעֹרתֵאיִלם ְמאָּ  ח            ְתחָּ

ןְושֶׁ  אֹור, מֶׁ ת ַהַסִמים.ַלמָּ ה, ְוִלְקֹטרֶׁ ן ַהִמְשחָּ מֶׁ ִמים ְלשֶׁ   ְוַאְבֵני, ִמלִֻּאים:-ֹשַהם-ְוַאְבֵני ט ; וְבשָּ

ֵאפֹוד,  ןלָּ ל י     .ְוַלֹחשֶׁ ם, ֵלב-ֲחַכם-ְוכָּ כֶׁ ֹבאו, בָּ ל ֵאת, ְוַיֲעשו יָּ ר -כָּ הֲאשֶׁ ת יא  .'ה ִצוָּ ן-אֶׁ -ַהִמְשכָּ

ת תוְ ָאֳהלֹו, -אֶׁ תִמְכֵסהו; -אֶׁ יו, -אֶׁ סָּ תוְ ְקרָּ יו, -אֶׁ שָּ תְקרָּ ו, -אֶׁ תְבִריחָּ יו -אֶׁ דָּ תוְ ַעמֻּ נָּיו.-אֶׁ  יב  ֲאדָּ

ת ָאֹרן -אֶׁ תוְ הָּ יו, -אֶׁ תַבדָּ ת; -אֶׁ ְך.ְוֵאתַהַכֹפרֶׁ סָּ ת ַהמָּ ֹרכֶׁ ת יג  , פָּ ן -אֶׁ ְלחָּ תוְ ַהשֻּ יו, -אֶׁ תוְ ַבדָּ ל-אֶׁ -כָּ

יו;  ם, ְוֵאתֵכלָּ ִנים. לֶׁחֶׁ תוְ  יד  ַהפָּ אֹור ְמנֹ -אֶׁ תוְ ַרת ַהמָּ , -אֶׁ יהָּ תוְ ֵכלֶׁ ; -אֶׁ יהָּ ן ְוֵאתֵנֹרתֶׁ מֶׁ , שֶׁ

אֹור. תוְ  טו ַהמָּ ת, -אֶׁ תוְ ִמְזַבח ַהְקֹטרֶׁ יו, -אֶׁ ן  ְוֵאתַבדָּ מֶׁ השֶׁ ת ַהַסִמים;  ְוֵאת, ַהִמְשחָּ תוְ ְקֹטרֶׁ -אֶׁ

ַתח  ַתח, ְלפֶׁ ַסְך ַהפֶׁ ןמָּ ֹעלָּה,  ֵאת טז  .ַהִמְשכָּ תוְ ִמְזַבח הָּ ת ִמְכַבר-אֶׁ ר ַהְנֹחשֶׁ תלֹו, -ֲאשֶׁ יו, -אֶׁ ַבדָּ

תוְ  ל-אֶׁ יו; -כָּ תֵכלָּ תוְ ַהִכֹיר, -אֶׁ ֵצר,  ֵאת יז ַכנֹו.-אֶׁ חָּ תַקְלֵעי הֶׁ יו -אֶׁ דָּ תוְ ַעמֻּ ; -אֶׁ נֶׁיהָּ , ְוֵאתֲאדָּ

ֵצר. חָּ ַסְך ַשַער הֶׁ ת יח מָּ ן -אֶׁ תִיְתֹדת ַהִמְשכָּ ֵצר, -ְואֶׁ חָּ תִיְתֹדת הֶׁ ם.-ְואֶׁ ת יט ֵמיְתֵריהֶׁ ֵדי ִבגְ -אֶׁ

ש: ֵרת ַבֹקדֶׁ ד, ְלשָּ ת  ַהְשרָּ שִבְגֵדי -אֶׁ תְלַאֲהֹרן ַהֹכֵהן,  ַהֹקדֶׁ נָּיו ְלַכֵהן-ְואֶׁ                                   .ִבְגֵדי בָּ

ל ַוֵיְצאו כ ֵאל-ֲעַדת ְבֵני-כָּ ה, ִמִלְפֵני ִיְשרָּ לַויָֹּבאו כא. ֹמשֶׁ ר-, כָּ אֹו -ִאיש ֲאשֶׁ ר  ְוֹכל; ִלבוֹ ְנשָּ ֲאשֶׁ

ה בָּ ת ֵהִביאורוחֹו ֹאתֹו,  נָּדְּ ת 'ה ְתרוַמת-אֶׁ ל ִלְמלֶׁאכֶׁ ל ֹאהֶׁ תֹו, -מֹוֵעד וְלכָּ ש. וְלִבְגֵדיֲעֹבדָּ , ַהֹקדֶׁ

ִשים ַויָֹּבאו כב ֲאנָּ ל ֵהִביאו, ֵלב; ֹכל ְנִדיב ַהנִָּשים-ַעל ,הָּ ז כָּ ם ְוַטַבַעת ְוכומָּ נֶׁזֶׁ ח וָּ ב, -חָּ הָּ ְכִלי זָּ

ל ר ִא -ְוכָּ נּוַפת  ֵהִניףיש, ֲאשֶׁ ב ַלה תְּ הָּ ל כג  .'זָּ רִאיש -ְוכָּ ן -ֲאשֶׁ מָּ ת ְוַאְרגָּ א ִאתֹו, ְתֵכלֶׁ ִנְמצָּ

ִני ִשים, ְוִעִזיםְוֵשש -ְותֹוַלַעת שָּ ִמים ְוֹעֹרת ְתחָּ דָּ ל כד  .ֵהִביאו; ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמאָּ , ֵמִרים-כָּ

ת,  ְתרוַמת ף וְנֹחשֶׁ סֶׁ ל'ה ְתרוַמת ֵאת, ֵהִביאוכֶׁ א ִאתֹו ֲעֵצי ִשִטים, ְלכָּ ר ִנְמצָּ ת-; ְוֹכל ֲאשֶׁ  ְמלֶׁאכֶׁ

ה ֲעֹבדָּ ל כה  .ֵהִביאו-הָּ ה -ְוכָּ יהָּ , ֵלב-ַחְכַמתִאשָּ דֶׁ וו;  ְביָּ ִביאוטָּ ה,  ַויָּ תַמְטוֶׁ תוְ ַהְתֵכלֶׁת -אֶׁ -אֶׁ

ן,  מָּ ַאְרגָּ תהָּ ִני, -אֶׁ תוְ תֹוַלַעת ַהשָּ ל כו ַהֵשש.-אֶׁ א -יםַהנִָּש -ְוכָּ ר נָּשָּ ןֲאשֶׁ נָּה,  ִלבָּ הֹאתָּ ְכמָּ וו,   :ְבחָּ טָּ

ת ִעִזים.-אֶׁ ן. ַאְבֵני ַהִמלִֻּאים: ְוֵאת ַהֹשַהםַאְבֵני  ֵאת-ֵהִביאו ְוַהְנִשִאם כז  הָּ ֵאפֹוד ְוַלֹחשֶׁ  כח לָּ

תוְ  ם -אֶׁ תוְ ַהֹבשֶׁ ן:-אֶׁ מֶׁ אֹור  ַהשָּ ן -ְלמָּ מֶׁ הוְלשֶׁ ת הַ  ַהִמְשחָּ ל כט  ַסִמים.ְוִלְקֹטרֶׁ הִאיש -כָּ  ְוִאשָּ

ר  ם נַָּדבֲאשֶׁ ם  ִלבָּ ִביאֹאתָּ ל ְלהָּ ה-ְלכָּ ר  ַהְמלָּאכָּ הֲאשֶׁ ה-ְבַיד ַלֲעשֹות 'ה ִצוָּ -ְבֵני ֵהִביאו-ֹמשֶׁ

ֵאל ה ִיְשרָּ בָּ דָּ    .'ַלה נְּ

ר ל ל ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ א ה-ֹמשֶׁ רָּ ֵאל, ְראו קָּ ן-ןבֶׁ  ְבַצְלֵאלְבֵשם,  'ְבֵני ִיְשרָּ ה.-אוִרי בֶׁ   חור, ְלַמֵטה ְיהודָּ

ה, ֹלִהים-א  ֹאתֹו, רוַח  ַוְיַמֵלא לא ְכמָּ לִבְתבונָּה וְבַדַעת,  ְבחָּ ה-וְבכָּ ֹבתְוַלְחֹשב לב  .ְמלָּאכָּ -, ַמֲחשָּ

ב ַלֲעשֹת הָּ ת. ַבזָּ ף, וַבְנֹחשֶׁ סֶׁ ת לג  וַבכֶׁ ן וַבֲחֹרשֶׁ בֶׁ ת ֵעץ;  אֶׁ לֲעשֹותלַ ְלַמֹּלאת, וַבֲחֹרשֶׁ ת-, ְבכָּ  ְמלֶׁאכֶׁ

ת. בֶׁ ַתן, וְלהֹוֹרת לד  ַמֲחשָּ ן: הוא, ְוָאֳהִליָאב ְבִלבוֹ  נָּ ְך ְלַמֵטה-בֶׁ מָּ ן.-ֲאִחיסָּ ם  ִמֵלא לה  דָּ ֹאתָּ

ְכַמת ל ַלֲעשֹות, ֵלב-חָּ ת-כָּ ת  ְמלֶׁאכֶׁ ש ְוֹחֵשב, ְוֹרֵקם ַבְתֵכלֶׁ רָּ ןחָּ מָּ ַאְרגָּ ִני וַבשֵ  ובָּ ש, ְבתֹוַלַעת ַהשָּ

לֹעֵשיְוֹאֵרג;  ה-, כָּ ֹבת.ְוֹחְשֵבי, ְמלָּאכָּ ה א , ַמֲחשָּ שָּ , ֵלב-ֲחַכםְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיש  ְועָּ

ר  ה 'ה נַָּתןֲאשֶׁ ְכמָּ ַדַעת  חָּ ה, לָּ ֵהמָּ ת, ַלֲעשֹתוְתבונָּה בָּ ל-אֶׁ ת-כָּ שֲעֹבַדת  ְמלֶׁאכֶׁ ר-ַהֹקדֶׁ -ְלֹכל ֲאשֶׁ

ה א ב  .', הִצוָּ ה ַוִיְקרָּ לֹמשֶׁ ל-, אֶׁ ל-ְבַצְלֵאל ְואֶׁ ל כָּ ר ֵלב-ֲחַכםִאיש -ָאֳהִליָאב, ְואֶׁ  'ה נַָּתן, ֲאשֶׁ

ה ְכמָּ אֹו -ְבִלבוֹ  חָּ ר ְנשָּ ה ִלבוֹ ֹכל ֲאשֶׁ ְרבָּ ל, ְלקָּ ה-אֶׁ ּה. ַלֲעשֹת ַהְמלָּאכָּ הִמִלְפֵני  ַוִיְקחו ג  ֹאתָּ , ֹמשֶׁ

ל ה-ֵאת כָּ ר  ַהְתרומָּ ֵאלְבֵני ִיְש  ֵהִביאוֲאשֶׁ ת רָּ ש ֲעֹבַדת ִלְמלֶׁאכֶׁ ּה; ְוֵהם  ַלֲעשֹת-ַהֹקדֶׁ  ֵהִביאוֹאתָּ

יו עֹוד,  הֵאלָּ בָּ דָּ ל, ַויָֹּבאו ד .ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר -נְּ ִמים-כָּ ֹעִשים, ַהֲחכָּ להָּ ת-, ֵאת כָּ ש ְמלֶׁאכֶׁ -ַהֹקדֶׁ

רִמְמַלאְכתוֹ ִאיש -ִאיש ה -, ֲאשֶׁ ל ַוֹיאְמרו ה .ֹעִשיםֵהמָּ ה-אֶׁ ם  ֹמשֶׁ עָּ ִביאֵלאֹמר, ַמְרִבים הָּ , ְלהָּ

ה  ֲעֹבדָּ הִמֵדי הָּ ר, ַלְמלָּאכָּ ה-ֲאשֶׁ ּה. ַלֲעשֹת 'ה ִצוָּ ה,  ַוְיַצו ו ֹאתָּ קֹול ַבַמֲחנֶׁה ֵלאֹמר,  ַוַיֲעִבירוֹמשֶׁ

ה ַאל העֹוד -ַיֲעשו-ִאיש ְוִאשָּ ם,  ִלְתרוַמת, ְמלָּאכָּ עָּ ֵלא הָּ ש; ַוִיכָּ ִביאַהֹקדֶׁ  ז                        .ֵמהָּ

ה לְוַהְמלָּאכָּ ה ַדיָּם ְלכָּ ְיתָּ ה-, הָּ ּה ַלֲעשֹות-ַהְמלָּאכָּ    ; ְוהֹוֵתר.ֹאתָּ
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ֵהל -תיקון לעגל קָּ  ַויִּ
ם ַעל עָּ , ַאֲהרֹּן-הָּ

לב,א. שם לא 
 ים הכינויים מופיע

 אלא ישראל או עדה
 .עם -לשון גנאי

 מנחות מילים ב: עמוד 


