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חק לישראל – פרשת כי תשא ליל שישי
תורה -
)לז(

שמות פרק ל'

אֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ְּב ַמ ְת ּ ֻכנְ ּ ָת ּה לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם ֹק ֶד ׁש ִּת ְהיֶה ְל ָך לַ יהֹוָ ה:
וְ הַ ְ ּקט ֶֹרת ׁ ֶ

שה ְ ּב ַמ ְת ּ ֻכנְ ּ ָת ּה לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶה ְל ָך לַ יהֹוָ ה:
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)לז( וְ הַ ְ ּקט ֶֹרת א ׁ ֶ
בּ ו ְּס ִמין ִ ּדי ַת ְע ּ ֵבד ִּב ְדמו ָּת ּה לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְלכוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ְּתהֵ י לָ ְך ק ֳָדם יְ ָי:

)לז( ו ְּקט ֶֹרת

שה כָ מוֹ הָ
ֲשר יַעֲ ֶׂ
יש א ׁ ֶ
שה כָ מוֹ הָ ְלהָ ִריחַ ָּב ּה וְ נִ ְכ ַרת ֵמ ַע ּ ָמיו) :לח( ִא ׁ
אֲשר יַעֲ ֶׂ
יש ׁ ֶ
)לח( ִא ׁ
יה:
אֲרחָ א בַ ּה וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י ֵמ ַע ּ ֵמ ּ
מ ַע ּ ָמיו) :לח( גְּ בַ ר ְדי ְַע ּ ֵבד ִ ּד ְכוָ ַת ּה לַ ָ
ְלהָ ִריחַ ָּב ּה וְ נִ ְכ ַרת ֵ
משה ּלֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
לא )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

חור ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ
אתי ְב ׁ ֵשם ְּבצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
)ב( ְראֵ ה קָ ָר ִ
אתי
הודה) :ב( ְראֵ ה קָ ָר ִ
אורי בֶ ן ּ
יתי ְב ׁשוּם ְּבצַ ְלאֵ ל ַּבר או ִּרי בַ ר חוּר
הודה) :ב( ֲחזֵי ְד ַר ּ ֵב ִ
חור ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ
ְב ׁ ֵשם ְ ּבצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
אורי בֶ ן ּ
ְל ִׁש ְב ָטא ִדיהו ָּדה:

ובכָ ל ְמלָ אכָ ה) :ג( וָ אֲ ַמ ּלֵ א
וב ַד ַעת ּ ְ
בונָה ּ ְ
רוחַ ֱאל ִֹהים ְּבחָ ְכ ָמה ּ ִ
)ג( וָ ַ
וב ְת ּ
אֲמ ֵּלא אֹ תוֹ ּ
קֳדם יְ ָי
יה רוּחַ ִמן ָ
ובכָ ל ְמלָ אכָ ה) :ג( וְ אַ ְׁשלֵ ִמית ִע ּ ֵמ ּ
וב ַד ַעת ּ ְ
בונָה ּ ְ
וב ְת ּ
רוחַ ֱאל ִֹהים ְ ּבחָ ְכ ָמה ּ ִ
אֹ תוֹ ּ
ידא:
ְּבחָ ְכ ְמ ָתא ו ְּבסו ְּכ ְל ָתנ ּו ו ְּב ַמ ַ ּדע ו ְּבכָ ל ִע ִב ָ

ֲשבֹת לַ עֲ שׂ וֹ ת
חשת) :ד( לַ ְח ׁשֹב ַמח ׁ ָ
ֲשבֹת לַ עֲ שׂ וֹ ת ַּבזָּהָ ב ּובַ ּ ֶכסֶ ף ּובַ נְּ ׁ ֶ
)ד( לַ ְח ׁשֹב ַמח ׁ ָ
חשת) :ד( ְלאַ ָּלפָ א או ַּמנְ וָ ן ְל ֶמ ְע ַּבד ְּב ַדהֲ בָ א ו ְּבכַ ְס ּ ָפא ו ִּבנְ חָ ׁ ָשא:
ַּב ָזּ ָהב ּובַ ּ ֶכסֶ ף ּובַ נְּ ׁ ֶ
ֲרשת אֶ בֶ ן ְל ַמלּ ֹאת ּובַ ח ׁ ֶ
)ה( ּובַ ח ׁ ֶ
ֲרשת אֶ בֶ ן
ֲרשת ֵעץ לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּבכָ ל ְמלָ אכָ ה) :ה( ּובַ ח ׁ ֶ
ֲרשת ֵעץ לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּבכָ ל ְמלָ אכָ ה) :ה( ו ְּבאָ ָמנוּת אֶ בֶ ן ָטבָ א ְלאַ ְׁשלָ ָמא ו ְּבנ ַּגָ רוּת אָ ָעא ְלמֶ ְע ַּבד
ְל ַמ ּלֹאת ּובַ ח ׁ ֶ
ידא:
ְּבכָ ל ִע ִב ָ

ובלֵ ב ָּכל חֲכַ ם לֵ ב
)ו( וַ אֲ נִ י ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי ִא ּתוֹ אֵ ת אָ הֳ ִליאָ ב ּ ֶבן אֲ ִחיסָ ָמ ְך ְל ַמ ּטֵ ה ָדן ּ ְ
ית ָך) :ו( וַ ֲאנִ י ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי ִא ּתוֹ אֵ ת אָ הֳ ִליאָ ב ּ ֶבן
אֲשר צִ וִ ּ ִ
נ ַָת ִּתי חָ ְכ ָמה וְ ָעשׂ ּו אֵ ת ָּכל ׁ ֶ

ית ָך) :ו( וַ אֲ נָא הָ א
ובלֵ ב ָּכל חֲכַ ם לֵ ב נ ַָת ִּתי חָ ְכ ָמה וְ ָעשׂ ּו אֵ ת ָּכל ֲא ׁ ֶשר צִ וִ ּ ִ
א ֲִחיסָ ָמ ְך ְל ַמ ּטֵ ה ָדן ּ ְ
ְ
ימי ִל ָּבא יְ הָ ִבית חָ ְכ ְמ ָתא וְ י ְַע ְּבדוּן יָת כָ ל
יה יָת אָ הֳ ִליאָ ב ַּבר אֲ ִחיסָ ָמך ְל ִׁש ְב ָטא ְד ָדן ו ְּב ִל ָּבא כָ ל חַ ִּכ ֵ
יְ הָ ִבית ִע ּ ֵמ ּ
ִדי פַ קֵ ִד ּ ָת ְך:

אֲשר ָעלָ יו וְ אֵ ת ָּכל ְּכלֵ י
)ז( אֵ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֶ ת הָ אָ רֹן לָ ֵע ֻדת וְ אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ׁ ֶ
הָ אֹ הֶ ל) :ז( אֵ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֶ ת הָ אָ רֹן לָ ֵע ֻדת וְ אֶ ת ַה ַּכ ּ ֹפ ֶרת ֲא ׁ ֶשר ָעלָ יו וְ אֵ ת ָּכל ְּכלֵ י הָ אֹ הֶ ל:
)ז( יָת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יָת אֲרוֹ נָא ְלסַ הֲדו ָּתא וְ יָת ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ִדי עֲ לוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ָמנֵי ַמ ְׁש ְּכנָא:

)ח( וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֶ ת ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ּ ְמ ֹנ ָרה הַ ְּטה ָֹרה וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח
הַ ְ ּקט ֶֹרת) :ח( וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֶ ת ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ּ ְמ ֹנ ָרה הַ ְּטה ָֹרה וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח
הַ ְ ּקט ֶֹרת:

יתא וְ יָת ָּכל ָמנָהָ א וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א ִד ְקטוֹ ֶרת בּ ו ְּס ַמיָא:
)ח( וְ יָת ּ ָפתוֹ ָרא וְ יָת ָמנוֹ ִהי וְ יָת ְמנ ְַר ּ ָתא ָד ִכ ָ

)ט( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת ּ ָכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ִּכ ּיוֹ ר וְ אֶ ת ּ ַכ ּנוֹ ) :ט( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה
יה:
וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ִּכ ּיוֹ ר וְ אֶ ת ַּכ ּנוֹ ) :ט( וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א ַדעֲ לָ ָתא וְ יָת ָּכל ָמנוֹ ִהי וְ יָת ִּכיוֹ ָרא וְ יָת ְּב ִסיסֵ ּ
) י(

וְ אֵ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּ ְׂש ָרד וְ אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש ְלאַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ אֶ ת ִּבגְ ֵדי בָ נָיו ְלכַ הֵ ן:

וְ אֵ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ּ ְׂש ָרד וְ אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ּק ֶֹד ׁש ְלאַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן וְ אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי בָ נָיו ְלכַ הֵ ן:

)י(

)י( וְ יָת ְלבו ׁ ֵּשי ִׁשמו ׁ ָּשא

וְ יָת ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא ְלאַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא וְ יָת ְלבו ׁ ֵּשי ְבנוֹ ִהי ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא:
)יא(

ית ָך יַעֲ שׂ ּו:
אֲשר צִ וִ ּ ִ
וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ אֶ ת ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ּ ִמים לַ ּק ֶֹד ׁש ְּכ ֹכל ׁ ֶ

)יא(

ית ָך ַיעֲ שׂ ּו) :יא( וְ יָת ִמ ְׁשחָ א ִד ְרבו ָּתא
וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ אֶ ת ְקט ֶֹרת הַ ּסַ ּ ִמים לַ ּק ֶֹד ׁש ְּכ ֹכל אֲ ׁ ֶשר צִ וִ ּ ִ
וְ יָת ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּכ ֹכל ִ ּדי פַ ּקֵ ְד ּ ָת ְך י ְַע ְּבדוּן:

משה ּלֵ אמֹר:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ּ ֵלאמֹר) :יב( וַ יּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ֶ

ֹשה
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)יב( וַ ַ

ימר:
ְל ֵמ ָ
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חק לישראל – פרשת כי תשא ליל שישי
ֹרו ִּכי אוֹ ת ִהוא
)יג( וְ אַ ּ ָתה ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אַ ְך אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
ֹתיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ִ ּד ְׁשכֶ ם) :יג( וְ אַ ּ ָתה ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי
ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם ְל ֹדר ֵ

ֹתיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲ נִ י
ֹרו ִּכי אוֹ ת ִהוא ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם ְל ֹדר ֵ
יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר אַ ְך אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
אֲרי אַ ת ִהיא ּ ֵבין
ימר ְּב ַרם יָת יוֹ ֵמי ׁ ַש ַּב ּיָא ִ ּדי ִלי ִּת ְּטרוּן ֵ
יְ הֹוָ ה ְמקַ ִ ּד ְׁשכֶ ם) :יג( וְ אַ ְּת ַמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ

אֲרי אֲ נָא יְ ָי ְמקַ ִ ּד ְׁשכוֹ ן:
ימ ִרי וּבֵ ינֵיכוֹ ן ְל ָד ֵריכוֹ ן ְל ִמ ַ ּדע ֵ
מֵ ְ

ֹשה
יומת ִּכי ָּכל הָ ע ֶׂ
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ִּכי ק ֶֹד ׁש ִהוא לָ כֶ ם ְמחַ לֲלֶ יהָ מוֹ ת ּ ָ
)יד( ּ ְׁ
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ַה ּ ׁ ַש ָּבת ִּכי ק ֶֹד ׁש
בָ ּה ְמלָ אכָ ה וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ֶמיהָ ) :יד( ּ ְׁ
ֹשה בָ ּה ְמלָ אכָ ה וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּקֶ ֶרב
יומת ִּכי ָּכל הָ ע ֶ ׂ
ִהוא לָ כֶ ם ְמחַ לֲ לֶ יהָ מוֹ ת ּ ָ
ידא
אֲרי ָּכל ְ ּדי ְַע ּ ֶבד ַּב ּה ִע ִב ָ
ַע ּמֶ יהָ ) :יד( וְ ִת ְּטרוּן יָת ׁ ַש ְּב ָתא אֲ ֵרי קו ְּד ׁ ָשא ִהיא ְלכוֹ ן ְמחַ ְ ּל ִל ּנ ַּה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל ֵ
יה:
ָשא הַ הוּא ִמ ּגוֹ ַע ּ ֵמ ּ
וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י אֲ נ ׁ ָ

יעי ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן ֹק ֶד ׁש לַ יהֹוָ ה ָּכל
)טו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים י ֵָע ֶ ׂשה ְמלָ אכָ ה ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֹשה ְמלָ אכָ ה ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת מוֹ ת ּ ָ
הָ ע ֶ ׂ
שה ְמלָ אכָ ה ּובַ ּיוֹ ם
יומת) :טו( ׁ ֵש ׁ ֶשת ָי ִמים י ֵָע ֶ ׂ
יומת) :טו( ִׁש ּ ָתא
ֹשה ְמלָ אכָ ה ְ ּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת מוֹ ת ּ ָ
יעי ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה ָּכל הָ ע ֶ ׂ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה ְׁשבַ ת ׁ ַש ְּב ָתא קו ְּד ׁ ָשא קֳ ָדם יְ ָי ָּכל ְ ּדי ְַע ּ ֵבד ִע ִב ְד ּ ָתא ְּביוֹ ָמא ְד ׁ ַש ְּב ָתא
ידא ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
יוֹ ִמין יִ ְתעֲ בֵ ד ִע ִב ָ
ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
)טז(

רו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ֹדר ָֹתם ְּב ִרית עוֹ לָ ם:
וְ ׁ ָש ְמ ּ

רו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ֹדר ָֹתם ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם:
)טז( וְ ׁ ָש ְמ ּ

)טז( וְ יִ ְּטרוּן ְּבנֵי

יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ׁ ַש ְּב ָתא ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ׁ ַש ְּב ָתא ְל ָד ֵריהוֹ ן ְקיַם ָעלָ ם:

)יז( ּ ֵבינִ י ּובֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אוֹ ת ִהוא ְלעֹלָ ם ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה אֶ ת
יעי ׁ ָ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
שבַ ת וַ יִ ּ ּנָפַ ׁש) :יז( ּ ֵבינִ י ּובֵ ין ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אוֹ ת ִהוא
שבַ ת וַ יִ ּ ּנָפַ ׁש) :יז(
יעי ׁ ָ
שה יְ הֹוָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְלעֹלָ ם ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת ָי ִמים ָע ָ ׂ
יעאָ ה
אֲרי ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין עֲ בַ ד יְ ָי יָת ְׁש ַמ ָ ּיא וְ יָת אַ ְר ָעא ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ימ ִרי וּבֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ת ִהיא ְל ָעלָ ם ֵ
ּ ֵבין ֵמ ְ
ְׁשבַ ת וְ נָח:

משה ְּככַ לּ ֹתוֹ ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ְּבהַ ר ִסינַי ְׁשנֵי לֻ חֹת הָ ֵע ֻדת לֻ חֹת אֶ בֶ ן
ֶׁ
)יח( וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ל
משה ְּככַ ּלֹתוֹ ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ ְ ּבהַ ר ִסינַי ְׁשנֵי לֻ חֹת
ֶׁ
אל ִֹהים) :יח( וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ל
ְּכתֻ ִבים ְּבאֶ צְ ַּבע ֱ
יה ְּבטו ָּרא ְד ִסינַי
ֹשה ַּכד ׁ ֵשיצֵ י ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ
אל ִֹהים) :יח( וִ יהַ ב ְלמ ׁ ֶ
הָ ֵע ֻדת לֻ חֹת אֶ בֶ ן ְּכתֻ ִבים ְ ּבאֶ ְצ ַּבע ֱ
יבין ְּבאֶ צְ ְּב ָעא ַדיְ ָי:
ְּת ֵרין לוּחֵ י סַ הֲדו ָּתא לוּחֵ י אַ ְבנָא ְּכ ִת ִ

רו
משה לָ ֶר ֶדת ִמן הָ הָ ר וַ יִ ּ ּקָ הֵ ל הָ ָעם ַעל אַ הֲ רֹן וַ ּי ְ
בש ׁש ׁ ֶ
לב )א( וַ יּ ְַרא הָ ָעם ִּכי ׁ ֵ
ֹאמ ּ
נו
יש ׁ ֶ
משה הָ ִא ׁ
ֵינו ִּכי זֶה ׁ ֶ
נו ֱאל ִֹהים ׁ ֶ
קום עֲ ֵ ׂ
אֲשר הֶ עֱ לָ ּ
כו ְלפָ נ ּ
אֲשר י ְֵל ּ
שה לָ ּ
אֵ לָ יו ּ
משה לָ ֶר ֶדת ִמן הָ הָ ר
בש ׁש ׁ ֶ
מה הָ יָה לוֹ ) :א( וַ יּ ְַרא הָ ָעם ִּכי ׁ ֵ
נו ֶ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֹא י ַָד ְע ּ
משה
ֵינו ִּכי זֶה ׁ ֶ
קום עֲ ֵׂ
וַ יִ ּ ּקָ הֵ ל הָ ָעם ַעל אַ הֲ רֹן וַ ּי ְ
כו ְלפָ נ ּ
נו ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר י ְֵל ּ
שה לָ ּ
רו אֵ לָ יו ּ
ֹאמ ּ
ֹשה ְל ֵמחַ ת
אֲרי אוֹ חַ ר מ ׁ ֶ
מה הָ ָיה לוֹ ) :א( וַ ֲחזָא ַע ּ ָמא ֵ
נו ֶ
הָ ִא ׁ
נו ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֹא יָ ַד ְע ּ
יש אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ לָ ּ
ֹשה גַ ְב ָרא ִ ּדי
קֳד ָמנָא אֲ ֵרי ֵדין מ ׁ ֶ
יה קוּם עֲ בֵ ד לָ נָא ַד ֲחלָ ן ִ ּדיְ הָ כוּן ָ
אֲמר ּו לֵ ּ
ִמן טו ָּרא וְ ִא ְת ְּכנ ֵׁש ַע ּ ָמא ַעל אַ הֲ רֹן וַ ָ
יה:
אַ ְּסקָ נָא מֵ אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם לָ א יְ ַד ְענָא ָמה הֲ וָ ה לֵ ּ

וב ֹנ ֵתיכֶ ם
ֲשר ְּבאָ זְ נֵי נְ ׁ ֵשיכֶ ם ְּבנֵיכֶ ם ּ ְ
קו נִ זְ ֵמי הַ זָּהָ ב א ׁ ֶ
)ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אַ ֲהרֹן ּ ָפרֲ ּ
קו נִ זְ ֵמי הַ זָּהָ ב אֲ ׁ ֶשר ְ ּבאָ זְ נֵי נְ ׁ ֵשיכֶ ם ְ ּבנֵיכֶ ם
יאו אֵ לָ י) :ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אַ הֲ רֹן ּפָ ֲר ּ
וְ הָ ִב ּ
יאו אֵ לָ י:
ְּ
ובנֹתֵ יכֶ ם וְ הָ ִב ּ

אֲמר ְלהוֹ ן אַ הֲ רֹן ּ ְפ ִריק ּו קָ ָד ׁ ֵשי ְד ַדהֲ בָ א ִ ּדי ְּבאו ְּדנֵי נְ ׁ ֵשיכוֹ ן ְּבנֵיכוֹ ן ו ְּבנ ֵָתיכוֹ ן
)ב( וַ ַ

וְ אַ יְ ִת ּי ּו ְלוָ ִתי:
)ג (

יאו אֶ ל אַ הֲ רֹן:
קו ָּכל הָ ָעם אֶ ת נִ זְ ֵמי הַ ּזָהָ ב אֲ ׁ ֶשר ְּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ ּי ִָב ּ
וַ יִ ּ ְת ּ ָפרֲ ּ

יאו אֶ ל אַ הֲ רֹן:
קו ָּכל הָ ָעם אֶ ת נִ זְ ֵמי הַ זָ ּהָ ב אֲ ׁ ֶשר ְ ּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ יָ ּ ִב ּ
וַ יִ ּ ְת ּפָ ֲר ּ

)ג(

)ג( וְ ִא ְת ּ ְפ ִריק ּו ָּכל ַע ּ ָמא יָת

קָ ָד ׁ ֵשי ְד ַדהֲ בָ א ִ ּדי ְבאו ְּדנֵיהוֹ ן וְ אַ יְ ִתיּ ּו ְלאַ הֲ רֹן:
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רו אֵ ֶּלה ֱאלֹהֶ ָ
יך
הו ֵעגֶ ל ַמ ּ ֵסכָ ה וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
)ד( וַ יִ ּ ּקַ ח ִמיּ ָָדם וַ יָּצַ ר אֹ תוֹ ַּבחֶ ֶרט וַ יַּעֲ ֵ ׂש ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ ּ ָ
הו ֵעגֶל
לוך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ד( וַ יִ ּ ּקַ ח ִמיָ ּ ָדם וַ יָּצַ ר אֹ תוֹ ַּבחֶ ֶרט וַ יַּעֲ ֵ ׂ
ש ּ

יך יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ ּ ָ
רו אֵ ּלֶ ה ֱאלֹהֶ ָ
יה
ָת ּ
ידיהוֹ ן וְ צַ ר י ֵ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ד( וּנְ ִסיב ִמ ֵ
לוך ֵ
ַמ ּסֵ כָ ה וַ ּי ְ
ֹאמ ּ
ְ
ְ
יה ֵעגֶל ַמ ְּתכָ א וַ אֲ ָמר ּו ִא ֵּלין ַ ּדחַ ְל ּ ָתך יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי אַ ְּסקוּך ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:
ְּבזִ יפָ א וְ ָע ְב ֵד ּ

ֹאמר חַ ג לַ יהֹוָ ה ָמחָ ר) :ה( וַ יּ ְַרא
)ה( וַ יּ ְַרא אַ הֲ רֹן וַ יִ ּבֶ ן ִמזְ ּ ֵבחַ ְלפָ נָיו וַ יִ ּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן וַ יּ ַ
ֹאמר חַ ג לַ יהֹוָ ה ָמחָ ר) :ה( וַ ֲחזָא אַ הֲ רֹן ו ְּבנָא ַמ ְד ְּבחָ א
אַ הֲ רֹן וַ יִ ּבֶ ן ִמזְ ּ ֵבחַ ְלפָ נָיו וַ יִ ּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן וַ יּ ַ
קֳדם יְ ָי ְמחָ ר:
קֳדמוֹ ִהי ו ְּק ָרא אַ הֲ רֹן וַ אֲ ַמר חַ ּגָ א ָ
ָ

מו
לו ֹעלֹת וַ יַּגִּ ׁש ּו ְׁשלָ ִמים וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב הָ ָעם לֶ ֱאכֹל וְ ׁ ָשתוֹ וַ ּיָקֻ ּ
ימו ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יַּעֲ ּ
)ו( וַ יּ ְַׁש ִּכ ּ
מו
עלֹת וַ יַ ּגִּ ׁש ּו ְׁשלָ ִמים וַ ּי ׁ ֶ
לו ֹ
ֵשב הָ ָעם לֶ אֱ כֹל וְ ׁ ָשתוֹ וַ ָ ּיקֻ ּ
ימו ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יַּעֲ ּ
ְלצַ חֵ ק) :ו( וַ יַ ּ ְׁש ִּכ ּ
ְלצַ חֵ ק:

)ו( וְ אַ ְק ִ ּדימ ּו ְּביוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי וְ אַ ִּסיק ּו עֲ לָ וָ ן וְ קָ ִריב ּו נִ ְכ ִסין וְ אַ ְסחַ ר ַע ּ ָמא ְל ֵמיכַ ל ו ְּל ִמ ְׁש ּ ֵתי וְ קָ מ ּו ְלחַ ּיָכָ א:

רש"י
)לז( במתכנתה  -במנין סממניה :קדש תהיה
לך לה'  -שלא תעשנה אלא לשמי:
)לח( להריח בה  -אבל עושה אתה
במתכונתה משלך כדי למוכרה לצבור:
)ב( קראתי בשם  -לעשות מלאכתי את
בצלאל:
)ג( בחכמה  -מה שאדם שומע דברים
מאחרים ולמד :ובתבונה  -מבין דבר מלבו
מתוך דברים שלמד :ובדעת  -רוח הקדש:
)ד( לחשוב מחשבת  -אריגת מעשה חושב:
)ה( ובחרשת  -לשון אומנות כמו )ישעיה מ(
חרש חכם ואונקלוס פירש ושנה בפירושן
שאומן אבנים קרוי אומן וחרש עץ קרוי נגר:
למלאת  -להושיבה במשבצת שלה במלואה
לעשות המשבצת למדת מושב האבן ועוביה:
)ו( ובלב כל חכם לב וגו'  -ועוד שאר חכמי
לב שבכם וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו את
כל אשר צויתיך:
)ז( ואת הארן לעדת  -לצורך לוחות העדות:
)ח( הטהרה  -על שם זהב טהור )מנחות
כט(:
)י( ואת בגדי השרד  -אומר אני לפי פשוטו
של מקרא שאי אפשר לו' שבבגדי כהונה
מדבר לפי שנא' אצלם ואת בגדי הקדש לאהרן
הכהן ואת בגדי בניו לכהן אלא אלו בגדי
השרד הם בגדי התכלת והארגמן ותולעת שני
האמורים בפ' מסעות )במדבר ד( ונתנו עליו
בגד תכלת ונתנו עליו בגד ארגמן ונתנו
עליהם בגד תולעת שני ונראין דברי שנא'

)שמות לט( ומן התכלת והארגמן ותולעת
השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ולא הוזכר
שש עמהם ואם בבגדי כהונה מדבר לא מצינו
באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא שש:
בגדי השרד  -י"מ לשון עבודה ושירות
כתרגומו לבושי שמושא ואין לו דמיון במקרא
ואני אומר שהוא לשון ארמי כתרגום של
קלעים ותרגום של מכבר שהיו ארוגים במחט
עשוים נקבים נקבים לצידי"ן בלע"ז
)שלינגווערק(:
)יא( ואת קטרת הסמים לקדש  -לצורך
הקטרת ההיכל שהוא קדש:
)יג( ואתה דבר אל בני ישראל  -ואתה אע"פ
שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן אל
יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה
מלאכה :אך את שבתתי תשמרו  -אע"פ
שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה שבת
אל תדחה מפניה כל אכין ורקין מיעוטין
למעט שבת ממלאכת המשכן :כי אות הוא
ביני וביניכם  -אות גדולה היא בינינו
שבחרתי בכם בהנחילי לכם את יום מנוחתי
למנוחה :לדעת  -האומות בה כי אני ה'
מקדשכם:
)יד( מות יומת  -אם יש עדים והתראה:
ונכרתה  -בלא התראה :מחלליה  -הנוהג
בה חול בקדושתה:
)טו( שבת שבתון  -מנוחת מרגוע ולא מנוחת
עראי :שבת שבתון  -לכך כפלו הכתוב לומר
שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש וכן
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יוה"כ שנאמר בו )ויקרא כג( שבת שבתון היא
לכם אסור בכל מלאכה אבל יום טוב לא
נאמר בו כי אם ביום הראשון שבתון וביום
השמיני שבתון )שם( אסורים בכל מלאכת
עבודה ומותרים במלאכת אוכל נפש :קדש
לה'  -שמירת קדושתה לשמי ובמצותי:
)יז( וינפש  -כתרגומו ונח וכל לשון נופש הוא
לשון נפש שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו
מטורח המלאכה ומי שכתוב בו )ישעיה מ(
לא ייעף ולא ייגע וכל פעלו במאמר הכתיב
מנוחה לעצמו לשבר האוזן מה שהיא יכולה
לשמוע:
)יח( ויתן אל משה וגו'  -אין מוקדם ומאוחר
בתורה מעשה העגל קודם לציווי מלאכת
המשכן ימים רבים היה שהרי בי"ז בתמוז
נשתברו הלוחות וביום הכפורים נתרצה
הקב"ה לישראל ולמחרת התחילו בנדבת
המשכן והוקם באחד בניסן )צ"ע טובא דלמא
הכל כסדר וציווי הקב"ה למשה היה
בארבעים ימים הראשונים טרם עשותם
העגל וקודם רדתו מההר עשו את העגל
ומשה לא הגיד לישראל ציווי המשכן עד
למחרת יום הכפורים שהיו ישראל מרוצים
להקב"ה .וכן הוא בהדיא בזוהר ויקהל אשר
על כן בציווי הקב"ה כתיב מאת כל איש
דהיינו גם ערב רב כמו שדרשו רבותינו ז"ל
איש איש מלמד וכו' .ומשה בציווי אמר
לישראל קחו מאתכם דייקא ולא מערב רב
לפי שהם גרמו בנזקים וק"ל( :ככלתו -
ככלתו כתיב חסר שנמסרה לו תורה במתנה
ככלה לחתן שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן
מועט כזה .דבר אחר מה כלה מתקשטת
בכ"ד קשוטין הן האמורים בספר ישעיה אף
ת"ח צריך להיות בקי בכ"ד ספרים :לדבר
אתו  -החקים והמשפטים שבואלה
המשפטים :לדבר אתו  -מלמד שהיה משה
שומע מפי הגבורה וחוזרין ושונין את ההלכה
שניהם יחד :לחת  -לחת כתיב שהיו שתיהן
שוות:
)א( כי בשש משה  -כתרגומו לשון איחור וכן
בשש רכבו )שופטים ה( ויחילו עד בוש )שם ג(
כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף

ארבעים יום אני בא בתוך ו' שעות כסבורים
הם שאותו יום שעלה מן המנין הוא והוא
אמר להם שלימים מ' יום ולילו עמו ויום
עלייתו אין לילו עמו שהרי בז' בסיון עלה
נמצא יום מ' בי"ז בתמוז בט"ז בא השטן
וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה
וערבוביא לומר ודאי מת משה לכך בא
ערבוביא לעולם אמר להם מת משה שכבר
באו שש שעות ולא בא וכו' כדאית' במס'
שבת )דף פט( וא"א לומר שלא טעו אלא
ביום המעונן בין קודם חצות בין לאחר חצות
שהרי לא ירד משה עד יום המחרת שנאמר
וישכימו ממחרת ויעלו עולות :אשר ילכו
לפנינו  -אלהות הרבה איוו להם :כי זה משה
האיש  -כמין דמות משה הראה להם השטן
שנושאים אותו באויר רקיע השמים :אשר
העלנו מארץ מצרים  -והיה מורה לנו הדרך
אשר נעלה בה עתה צריכין אנו לאלהות אשר
ילכו לפנינו:
)ב( באזני נשיכם  -אמר אהרן בלבו הנשים
והילדים חסים בתכשיטיהן הן שמא יתעכב
הדבר ובתוך כך יבא משה והם לא המתינו
ופרקו מעל עצמן :פרקו  -לשון ציווי מגזרת
פרק ליחיד כמו ברכו מגזרת ברך:
)ג( ויתפרקו  -לשון פריקת משא כשנטלום
מאזניהם נמצאו הם מפורקים מנזמיהם
דישקריי"ר בלע"ז )ענטלאזטעט( :את נזמי -
כמו מנזמי כמו )שמות ט( כצאתי את העיר
מן העיר:
)ד( ויצר אותו בחרט  -יש לתרגמו בשני פנים
האחד ויצר לשון קשירה בחרט לשון סודר
כמו )ישעיה ג( והמטפחות והחריטים )מלכים
ה( ויצר ככרים כסף בשני חריטים .והב' ויצר
לשון צורה .בחרט כלי אומנות הצורפין
שחורצין וחורטין בו צורות בזהב כעט סופר
החורט אותיות בלוחות ופנקסין כמו )ישעיה
ח( וכתוב עליו בחרט אנוש וזהו שת"א וצר
יתיה בזיפא לשון זיוף הוא כלי אומנות
שחורצין בו בזהב אותיות ושקדים שקורין
בלע"ז ניי"ל )גראבשטיכעל( ומזייפין על ידו
חותמות :עגל מסכה  -כיון שהשליכו לאור
בכור באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם
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שיעבדוהו זהו פשוטו .ומדרשו בויקרא רבה
דברים הרבה ראה אהרן ראה חור בן אחותו
שהיה מוכיחם והרגוהו וזהו ויבן )לשון בינה(
מזבח לפניו ויבן מזבח לפניו ועוד ראה ואמר
מוטב שיתלה בי הסרחון ולא בהם ועוד ראה
ואמר אם הם בונים את המזבח זה מביא
צרור וזה מביא אבן ונמצאת מלאכתן עשויה
בבת אחת מתוך שאני בונה אותו ומתעצל
במלאכתי בין כך ובין כך משה בא :חג לה' -
בלבו היה לשמים בטוח היה שיבא משה
ויעבדו את המקום:
)ו( וישכימו  -השטן זרזם כדי שיחטאו :לצחק
 יש במשמע הזה גלוי עריות כמו שנאמר)בראשית לט( לצחק בי ושפיכות דמים כמו
שנאמר )שמואל ב( יקומו נא הנערים וישחקו
לפנינו אף כאן נהרג חור:

ממצרים ועשאוהו בכשפים וי"א מיכה היה
שם שיצא מתוך דמוסי בנין שנתמעך בו
במצרים והיה בידו שם וטס שכתב בו משה
עלה שור עלה שור להעלות ארונו של יוסף
מתוך נילוס והשליכו לתוך הכיור ויצא העגל
)סנהדרין קא( :מסכה  -לשון מתכת .ד"א
קכ"ה קנטרין זהב הי' בו כגימטריא של
מסכה :אלה אלהיך  -ולא נאמר אלה אלהינו
מכאן שערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו
על אהרן והם שעשאוהו ואחר כך הטעו את
ישראל אחריו:
)ה( וירא אהרן  -שהיה בו רוח חיים שנא'
)תהלים קו( בתבנית שור אוכל עשב וראה
שהצליח מעשה שטן ולא היה לו פה לדחותם
לגמרי :ויבן מזבח  -לדחותם :ויאמר חג לה'
מחר  -ולא היום שמא יבא משה קודם

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה סוזן
מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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