לפרשת תרומה ()3
א .חוקי המוסר והמשפט האזרחי נמסרו למשה בקיצור נמרץ .את עיקר זמנו על ההר הוא מעביר
בלמידה מדוקדקת של תכניות בניית המשכן.

ב( .א) ַויְדַ בֵּ ר ה’ אֶ ל מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר( :ב) דַ בֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִשְ רָ אֵּ ל וְ י ְִקחּו לִ י תְ רּומָ ה מֵּ אֵּ ת כָל אִ יש אֲשֶ ר י ְִדבֶ ּנּו לִ ב ֹו תִ ְקחּו אֶ ת
ַארגָמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת שָ נִי וְ שֵּ ש וְ עִ זִ ים:
תְ רּומָ תִ י( :ג) וְ זֹאת הַ תְ רּומָ ה אֲשֶ ר תִ ְקחּו מֵּ אִ תָ ם זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּונְחֹ שֶ ת( :ד) ּותְ ֵּכלֶת וְ ְ
(ה) וְ עֹ רֹת אֵּ ילִ ם מְ אָ דָ מִ ים וְ עֹ רֹת תְ חָ שִ ים ַועֲצֵּ י שִ טִ ים ( :ו) שֶ מֶ ן לַמָ אֹ ר בְ שָ ִמים לְ שֶ מֶ ן הַ ִמ ְשחָ ה וְ לִ ְק ֹט ֶרת הַ סַ ִמים:
(ז) ַאבְ נֵּי שֹהַ ם וְ ַאבְ נֵּי מִ לֻּאִ ים לָאֵּ פֹ ד וְ לַחֹ שֶ ן( :ח) וְ עָ שּו לִ י מִ ְקדָ ש וְ שָ ַכנְתִ י בְ ת ֹוכָם( :ט) כְ כֹל אֲשֶ ר ֲאנִי מַ ְראֶ ה אוֹתְ ָך
ָארכ ֹו וְ אַ מָ ה וָחֵּ צִ י
אֵּ ת תַ בְ נִית הַ מִ שְ כָן וְ אֵּ ת תַ בְ נִית כָל ֵּכלָיו וְ כֵּן תַ עֲשּו( :י) וְ עָ שּו אֲרוֹן עֲצֵּ י ִש ִטים אַ מָ תַ יִם וָחֵּ צִ י ְ
רָ חְ ב ֹו וְ אַ מָ ה וָחֵּ צִ י קֹ מָ תוֹ( :יא) וְ צִ פִ יתָ אֹ ת ֹו זָהָ ב טָ הוֹר מִ בַ יִת ּומִ חּוץ תְ צַ ֶפּנּו וְ עָ ִשיתָ עָ לָיו זֵּר ָזהָ ב סָ בִ יב( :יב) וְ יָצַ ְקתָ
ּושתֵּ י טַ בָ עֹ ת עַ ל צַ לְ ע ֹו הַ שֵּ נִית( :יג)
ַארבַ ע ַפעֲמֹ תָ יו ּושְ תֵּ י טַ בָ עֹ ת עַ ל צַ לְ ע ֹו הָ אֶ חָ ת ְ
ַארבַ ע טַ בְ עֹ ת זָהָ ב וְ נָתַ תָ ה עַ ל ְ
ל ֹו ְ
וְ עָ שִ יתָ בַ דֵּ י עֲצֵּ י שִ טִ ים וְ צִ פִ יתָ אֹ תָ ם זָהָ ב( :יד) וְ הֵּ בֵּ אתָ אֶ ת הַ בַ ִדים בַ טַ בָ עֹ ת עַ ל צַ לְ עֹ ת הָ ָארֹן לָשֵּ את אֶ ת הָ ָארֹן בָ הֶ ם:
(טו) בְ טַ בְ עֹ ת הָ ָארֹן יִהְ יּו הַ בַ ִדים ֹלא ָיסֻּרּו מִ מֶ ּנּו( :טז) וְ נָתַ תָ אֶ ל הָ ָארֹן אֵּ ת הָ עֵּ דֻּ ת אֲשֶ ר אֶ תֵּ ן אֵּ לֶיָך( :יז) וְ עָ ִשיתָ
כַפֹ רֶ ת זָהָ ב טָ הוֹר אַ מָ תַ יִם וָחֵּ צִ י ָא ְרכָּה וְ אַ מָ ה וָחֵּ צִ י רָ חְ בָ ּה( :יח) וְ עָ ִשיתָ ְש ַניִם כְ רֻּ בִ ים זָהָ ב ִמ ְקשָ ה תַ עֲשֶ ה אֹ תָ ם
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