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                כלי הקודשפרק כהפרשת תרומה 

-ֵמֵאת ָּכל: ִלי ְּתרּוָמה-ְוִיְקחּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאלַּדֵּבר ב .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ' הַוְיַדֵּבר א

 :ֵמִאָּתם, ֲאֶׁשר ִּתְקחּו, ַהְּתרּוָמה, ְוזֹאת ג .ְּתרּוָמִתי-ִּתְקחּו ֶאת,  ִלּבֹוִיְּדֶבּנּוִאיׁש ֲאֶׁשר 

 ֵאיִלם ְועֹרֹת ה .ְוִעִּזיםְוֵׁשׁש ,  ָׁשִניְותֹוַלַעת ְוַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת ד .ּוְנחֶֹׁשת, ב ָוֶכֶסףָזָה

,  ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחהְּבָׂשִמים; ַלָּמאֹר, ֶׁשֶמן ו .ַוֲעֵצי ִׁשִּטים, ְּתָחִׁשיםְמָאָּדִמים ְועֹרֹת 

; ִמְקָּדׁש,  ִליְוָעׂשּו ח.ְוַלחֶֹׁשן, ָלֵאפֹד, י ִמֻּלִאיםְוַאְבֵנ, ׁשַֹהם-ַאְבֵני ז .ְוִלְקטֶֹרת ַהַּסִּמים

ְוֵאת ַּתְבִנית , ַהִּמְׁשָּכןֵאת ַּתְבִנית , ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך, ְּככֹל ט .ְּבתֹוָכם, ְוָׁשַכְנִּתי

   .ַּתֲעׂשּו ,ְוֵכן; ֵּכָליו-ָּכל

, ְוַאָּמה ָוֵחִצי,  ָוֵחִצי ָרְחּבֹוְוַאָּמה,  ָוֵחִצי ָאְרּכֹוַאָּמַתִים :ֲעֵצי ִׁשִּטים,  ֲארֹוןְוָעׂשּו י

,  ָזָהבֵזר ָעָליו ְוָעִׂשיָת; ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו,  אֹתֹו ָזָהב ָטהֹורְוִצִּפיָת  יא .קָֹמתֹו

, ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת; ָתיוַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמֹ, ְוָנַתָּתה, ָזָהבַאְרַּבע ַטְּבעֹת ,  ּלֹוְוָיַצְקָּת   יב .ָסִביב

ְוִצִּפיָת ; ֲעֵצי ִׁשִּטים,  ַבֵּדיְוָעִׂשיָת   יג .ַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית-ַעל, ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת, ָהֶאָחתַצְלעֹו -ַעל

, ָהָארֹן-ָלֵׂשאת ֶאת ,ָהָארֹןַעל ַצְלעֹת , ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבעֹת- ֶאתְוֵהֵבאָת יד .ָזָהב, אָֹתם

-ָהָארֹן-ֶאל ,ְוָנַתָּת   טז  .ִמֶּמּנּו  ,ָיֻסרּו  לֹא :ַהַּבִּדים  ,ִיְהיּו, ָהָארֹן, עֹתְּבַטְּב טו .ָּבֶהם

, ָאְרָּכּהַאָּמַתִים ָוֵחִצי  :ָזָהב ָטהֹור,  ַכּפֶֹרתְוָעִׂשיָת יז .ֵאֶליָך  ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר ,ָהֵעֻדת  ,ֵאת

ִמְּׁשֵני ְקצֹות , ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם; ָהבָז,  ְּכֻרִביםְׁשַנִים ְוָעִׂשיָת יח .ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה

ַהַּכּפֶֹרת -ִמן; ִמֶּזה, ֶאָחד ִמָּקָצה-ּוְכרּוב, ִמֶּזה,  ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצהַוֲעֵׂשה יט .ַהַּכּפֶֹרת

 , ְלַמְעָלהְכָנַפִים ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְוָהיּו כ .ְׁשֵני ְקצֹוָתיו-ַעל, ַהְּכֻרִבים-ַּתֲעׂשּו ֶאת

 ְּפֵני, ִיְהיּו-ַהַּכּפֶֹרת-ֶאל; ָאִחיו-ֶאלִאיׁש , ּוְפֵניֶהם, ַהַּכּפֶֹרת-סְֹכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל

 ,ָהֵעֻדת-ֶאת ִּתֵּתן-ָהָארֹן-ְוֶאל ; ִמְלָמְעָלה, ָהָארֹן- ַעלַהַּכּפֶֹרת- ֶאתְוָנַתָּת כא .ַהְּכֻרִבים

 ִמֵּבין ְׁשֵני ַהַּכּפֶֹרתְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל , םָׁש,  ְלָךְונֹוַעְדִּתי כב .ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר

   .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך-ָּכלֵאת -ֲארֹון ָהֵעֻדת-ֲאֶׁשר ַעל, ַהְּכֻרִבים

               .ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו, ָרְחּבֹוַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה  :ֲעֵצי ִׁשִּטים,  ֻׁשְלָחןְוָעִׂשיָת כג

,  ּלֹו ִמְסֶּגֶרת טַֹפחְוָעִׂשיָת כה .ָסִביב, ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב;  ָטהֹורָזָהב,  אֹתֹוְוִצִּפיָת  כד

, ָּתְוָנַת; ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב,  ּלֹוְוָעִׂשיָת   כו .ָסִביב, ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו-ְוָעִׂשיָת ֵזר; ָסִביב

, ִּתְהֶייָן, ַהִּמְסֶּגֶרת, ְלֻעַּמת כז .ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו, ַעל ַאְרַּבע ַהֵּפאֹת, ַהַּטָּבעֹת-ֶאת

, ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים- ֶאתְוָעִׂשיָת   כח .ַהֻּׁשְלָחן-ָלֵׂשאת ֶאת, ְלָבִּתים ְלַבִּדים-ַהַּטָּבעֹת

ּוְקׂשֹוָתיו ,  ְוַכּפָֹתיוְּקָערָֹתיו ְוָעִׂשיָת כט .ַהֻּׁשְלָחן- ֶאת,ָבם-ְוִנָּׂשא; ָזָהבְוִצִּפיָת אָֹתם   

 ֶלֶחם ַהֻּׁשְלָחן-ַעל ְוָנַתָּת  ל.  אָֹתםַּתֲעֶׂשה,  ָטהֹורָזָהב; ָּבֵהן, ֲאֶׁשר ֻיַּסְך, ּוְמַנִּקּיָֹתיו

   .ָּתִמיד ְלָפַני ,ָּפִנים

ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ,  ְוָקָנּהְיֵרָכּה, ֶׂשה ַהְּמנֹוָרהִמְקָׁשה ֵּתָע; ָזָהב ָטהֹור, ְמנַֹרת ְוָעִׂשיָת לא

ִמִּצָּדּה , ְמנָֹרהְׁשלָֹׁשה ְקֵני : יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה,  ָקִניםְוִׁשָּׁשה לב .ִמֶּמָּנה ִיְהיּו, ּוְפָרֶחיָה

, ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ְגִבִעים ְׁשלָֹׁשה לג .ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני, ּוְׁשלָֹׁשה ְקֵני ְמנָֹרה, ָהֶאָחד

ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ;  ָוָפַרחַּכְפּתֹר, ּוְׁשלָֹׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד,  ָוֶפַרחַּכְפּתֹר

, ַּכְפּתֶֹריָה-ְמֻׁשָּקִדים :ַאְרָּבָעה ְגִבִעים, ּוַבְּמנָֹרה לד .ַהְּמנָֹרה-ַהּיְֹצִאים ִמן, ַהָּקִנים

, ְוַכְפּתֹר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה,  ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנהַּתַחת ְוַכְפּתֹר לה .ּוְפָרֶחיָה

                           .ַהְּמנָֹרה-ִמן, ַהּיְֹצִאים, ַהָּקִנים, ְלֵׁשֶׁשת-ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה-ַּתַחת, ְוַכְפּתֹר

- ֶאתְוָעִׂשיָת לז .ָזָהב ָטהֹור, ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת;  ִיְהיּוִמֶּמָּנה,  ּוְקנָֹתםַּכְפּתֵֹריֶהם לו

 ּוַמְלָקֶחיָה לח .ֵעֶבר ָּפֶניָה-ַעל, ְוֵהִאיר, ֵנרֶֹתיָה-ֶאת, ְוֶהֱעָלה; ִׁשְבָעה, ֵנרֶֹתיָה

      .ֶּלהָהֵא, ַהֵּכִלים-ֵאת ָּכל-ַיֲעֶׂשה אָֹתּה,  ָטהֹורָזָהב ִּכָּכר לט .ָזָהב ָטהֹור, ּוַמְחּתֶֹתיָה

 .ָּבָהר, ַאָּתה ָמְרֶאה-ֲאֶׁשר-ְּבַתְבִניָתם :ַוֲעֵׂשה, ּוְרֵאה מ
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Parashat Terumah 
 
Pararshat Terumah introduces us to the commandment to build the Mishkan 
(Tabernacle) and prepare the kelim (utensils) that will be used for the Temple 
service. We will focus on the commandment to make the four kelim that are central 
to the Mishkan - 

1. The aron (ark) - see pesukim 10-16 - whose purpose is to store the luhot ha-
berit (tablets of the law) 
2. The kaporet (ark cover) - see pesukim 17-22 - which rests on the aron 
3. The shulhan (table) together with its associated utensils - see pesukim 23-

30 - on which the lehem ha-panim (the shewbread) was placed 
4. The menorah (candlestick) - see pesukim 31-39. 

 
The aron and the shulhan are unique in that they both have to be built with similar 
material, like wood and gold, according to specific dimensions, which are very 
similar. The obvious difference between them is that all of the dimensions given for 
the aron are half cubits in length, while the shulhan has full cubits, aside from its 
height, which is one-and-a-half cubits.  
 
These parallels and contrasts point to the similarities and differences between these 
two kelim. While the aron contains the Torah, the spiritual element of the Jewish 
people, the shulhan contains the bread eaten by the kohanim, which represents the 
mundane, physical needs of the people.  
 
Perhaps we can suggest that the aron which contains the Torah - and similarly the 
individual who studies Torah - must be "broken" - modest and humble with no 
hubris or arrogance. Symbolically, in spiritual matters, the pride and conceit of the 
individual must be removed, thus the "complete" receptacle for Torah is the 
"broken" one. The shulhan, on the other hand, is "complete" much as a king must 
strive for honor and respect. The only element of modesty that a king must show is 
towards God, the King of kings, in heaven. Thus the height of the shulhan is 
appropriately "broken." 
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