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ִרית  ֲארֹון ַהב ְּ
ים: ּטִׁ י, ֹקָמתוֹ   ְוָעׂשּו ֲארֹון, ֲעֵצי ש ִׁ ה ָוֵחצִׁ י ָרְחּבֹו, ְוַאּמָ ה ָוֵחצִׁ י ָאְרּכֹו, ְוַאּמָ ם ָוֵחצִׁ ַתיִׁ יָת  .  ַאּמָ ּפִׁ ְוצִׁ

יב יָת ָעָליו ֵזר ָזָהב, ָסבִׁ ּנּו; ְוָעׂשִׁ ַצּפֶּ חּוץ ּתְ ת ּומִׁ יִׁ ּבַ ֹעת ְוָיַצְקּתָ ּלֹו,  . ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור, מִׁ ע ַטּבְ ַאְרּבַ

ֹעת, ַעל י ַטּבָ ּתֵ ֲעֹמָתיו; ּוש ְ ע ּפַ ה, ַעל ַאְרּבַ ֹעת, ַעל-ָזָהב, ְוָנַתּתָ י ַטּבָ ּתֵ ָחת, ּוש ְ ַצְלעֹו -ַצְלעֹו ָהאֶּ

ית נִׁ ֵ יָת ֹאָתם, ָזָהב.  ַהש ּ ּפִׁ ים; ְוצִׁ ּטִׁ י, ֲעֵצי ש ִׁ יָת ַבּדֵ ת.  ְוָעׂשִׁ ֹעת, ַעל ַצלְ -ְוֵהֵבאָת אֶּ ּבָ ּטַ ים ּבַ ּדִׁ ֹעת ַהּבַ

ת את אֶּ ם-ָהָאֹרן, ָלׂשֵ הֶּ ים:.  ָהָאֹרן, ּבָ ּדִׁ ְהיּו, ַהּבַ ֹעת, ָהָאֹרן, יִׁ ַטּבְ ּנוּ   ּבְ ּמֶּ ל. לֹא ָיֻסרּו, מִׁ , אֶּ -ְוָנַתּתָ

יךָ --ָהָאֹרן ן, ֵאלֶּ ּתֵ ר אֶּ ֶּ ת, ָזָהב ָטהֹור:.  ֵאת, ָהֵעֻדת, ֲאש  רֶּ יָת ַכּפֹ ה   ְוָעׂשִׁ ּה, ְוַאּמָ י ָאְרּכָ ם ָוֵחצִׁ ַתיִׁ ַאּמָ

הּ ָוֵחצִׁ  ת . י ָרְחּבָ ּפֹרֶּ ֵני ְקצֹות ַהּכַ ְ ש ּ ה ֹאָתם, מִׁ ֲעׂשֶּ ה ּתַ ְקש ָ ים, ָזָהב; מִׁ ֻרבִׁ ם ּכְ ַניִׁ יָת ש ְ ה  . ְוָעׂשִׁ ַוֲעׂשֵ

ה, ּוְכרּוב זֶּּ ָצה, מִׁ ּקָ ָחד מִׁ רּוב אֶּ ן-ּכְ ה; מִׁ זֶּּ ָצה, מִׁ ּקָ ָחד מִׁ ת-אֶּ ֲעׂשּו אֶּ ת ּתַ ּפֹרֶּ ים, ַעלהַ -ַהּכַ ֻרבִׁ ֵני -ּכְ ש ְ

ם ַעלְוָהיּו הַ  ְקצֹוָתי ַכְנֵפיהֶּ ים ּבְ ם ְלַמְעָלה, ֹסְככִׁ י ְכָנַפיִׁ ְרׂשֵ ים ּפֹ ֻרבִׁ ל-ּכְ יש  אֶּ ם, אִׁ ת, ּוְפֵניהֶּ רֶּ ּפֹ -ַהּכַ

ל יו; אֶּ ת-ָאחִׁ ּפֹרֶּ ים--ַהּכַ ֻרבִׁ ֵני ַהּכְ ְהיּו, ּפְ ת . יִׁ ת ַעל-ְוָנַתּתָ אֶּ ּפֹרֶּ ל-ַהּכַ ְלָמְעָלה; ְואֶּ -ָהָאֹרן-ָהָאֹרן, מִׁ

ת- ן אֶּ ּתֵ תֵּ -ּתִׁ ר אֶּ ֶּ יךָ ָהֵעֻדת, ֲאש   .כ"א-שמות פרק כ"ה, י'  ן ֵאלֶּ
 

  היה בתוך קודש הקדשים. ֲארֹון ָהֵעדוּת -ארון הברית
 בו נשמרו לוחות הברית. 

 הארון היה עשוי מעצי שיטה, ומצופה זהב מצידו החיצוני והפנימי.
 אמתים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו-גודלו 

צד אחד ושתי טבעות מהצד בכל פינה טבעת זהב. שתי טבעות מ
מצופים הזהב איתם נשאו את  -בתוכם הכניסו את מוטות העץ השני.
 הארון.

 כפורת זהב טהור. אמתיים וחצי אורכה ואמה וחצי רוחבה. -ומעל היה זר זהב. מסביבלמעלה 
 משני צידי הכפורת ובכנפיהם סוככים על הכפורת. -על הכפורת שני כרובים מקשה אחת

 
, הארון היה מורכב משלושה ארגזים פתוחים מלמעלה אחד בתוך השני. הארגז על פי הגמרא

הפנימי עשוי זהב, האמצעי עשוי עצי שיטים והחיצוני גם הוא מזהב. השפה העליונה מחופה 
בזהב וכך מתקיים הציווי "מבית )מבפנים( ומחוץ תצפנו )זהב(".

 המנורה
ה תֵּ  ְקש ָ יָת ְמֹנַרת, ָזָהב ָטהֹור; מִׁ ּנָה ְוָעׂשִׁ ּמֶּ יָה, מִׁ יָה ּוְפָרחֶּ ְפּתֹרֶּ יָה ּכַ יעֶּ בִׁ נֹוָרה, ְיֵרָכּה ְוָקָנּה, ּגְ ה ַהּמְ ָעׂשֶּ

ְהיוּ  ּדֶּ . יִׁ ּצִׁ ים מִׁ ים, ֹיְצאִׁ ה ָקנִׁ ָ ש ּ ה ְקֵני ְמֹנָרה,   יָה:שְוש ִׁ לֹש ָ ָחד, ּוש ְ ּה ָהאֶּ ּדָ ּצִׁ ה ְקֵני ְמֹנָרה, מִׁ לֹש ָ ש ְ

י נִׁ ֵ ּה ַהש ּ ּדָ ּצִׁ ים מְ  .מִׁ עִׁ ה ְגבִׁ לֹש ָ ים ש ְ דִׁ ּקָ ֻ ים ְמש  עִׁ ה ְגבִׁ לֹש ָ ַרח, ּוש ְ ְפּתֹר ָופֶּ ָחד, ּכַ נֶּה ָהאֶּ ּקָ ים ּבַ דִׁ ּקָ ֻ ש 

ן ים מִׁ ים, ַהּיְֹצאִׁ נִׁ ת ַהּקָ ֶּ ש  ֵ ן ְלש  ְפּתֹר ָוָפַרח; ּכֵ ָחד, ּכַ נֶּה ָהאֶּ ּקָ ֹנָרה-ּבַ ים: .ַהּמְ עִׁ ָעה ְגבִׁ ֹנָרה, ַאְרּבָ   ּוַבּמְ

ים דִׁ ּקָ ֻ יהָ --ְמש  יָה, ּוְפָרחֶּ ְפּתֹרֶּ ּנָה, וְ  :ּכַ ּמֶּ ים מִׁ נִׁ ֵני ַהּקָ ַחת ש ְ ּנָה, ְוַכְפּתֹר ּתַ ּמֶּ ים מִׁ נִׁ ֵני ַהּקָ ַחת ש ְ ַכְפּתֹר ּתַ

ַחת ּנָה-ְוַכְפּתֹר, ּתַ ּמֶּ ים מִׁ נִׁ ֵני ַהּקָ ן--ש ְ ים, מִׁ ים, ַהּיְֹצאִׁ נִׁ ת, ַהּקָ ֶּ ש  ֵ ֹנָרה-ְלש  ם ּוְקֹנָתם,  :ַהּמְ ְפּתֵֹריהֶּ ּכַ

ה ַאַחת ְקש ָ ּה מִׁ ּלָ ְהיּו; ּכֻ ּנָה יִׁ ּמֶּ  לו -שמות כה לא  :, ָזָהב ָטהֹורמִׁ
 
 

 בקודש. ה המנורה הימיקום 
 ר.המנורה היתה עשויה מקשה אחת זהב טהו

 שלושה קנים מצד אחד ושלושה קנים מצדה השני. 
 

 ככר. -משקלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(לפי שיטת הרמב"םמראה המנורה )
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 שולחן לחם הפנים

יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטה ּפִׁ י קָֹמתֹו. ְוצִׁ ה ָוֵחצִׁ ה ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ם ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ַתיִׁ ים ַאּמָ ּטִׁ ְלָחן ֲעֵצי ש ִׁ ֻ יָת ש  ֹור ְוָעׂשִׁ
יב. ְוָעׂשִׁ  ְרּתֹו ָסבִׁ ְסּגַ יָת ֵזר ָזָהב ְלמִׁ יב ְוָעׂשִׁ ת ֹטַפח ָסבִׁ רֶּ ְסּגֶּ יָת ּלֹו מִׁ יב. ְוָעׂשִׁ יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסבִׁ ָת יְוָעׂשִׁ
רֶּ  ְסּגֶּ ת ַהּמִׁ ע ַרְגָליו. ְלֻעּמַ ר ְלַאְרּבַ ֶּ ֹאת ֲאש  ע ַהּפֵ ֹעת ַעל ַאְרּבַ ּבָ ת ַהּטַ ֹעת ָזָהב ְוָנַתּתָ אֶּ ע ַטּבְ ת ּלֹו ַאְרּבַ
יָת ֹאָתם ּפִׁ ים ְוצִׁ ּטִׁ ים ֲעֵצי ש ִׁ ּדִׁ ת ַהּבַ יָת אֶּ ְלָחן. ְוָעׂשִׁ ֻ ת ַהש ּ את אֶּ ים ָלׂשֵ ים ְלַבּדִׁ ֹעת ְלָבּתִׁ ּבָ יןָ  ַהּטַ ְהיֶּ  ּתִׁ

ֵהן זָ  ְך ּבָ ר ֻיּסַ ֶּ ּיָֹתיו ֲאש  ָעֹרָתיו ְוַכּפָֹתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנּקִׁ יָת ּקְ ְלָחן. ְוָעׂשִׁ ֻ ת ַהש ּ א ָבם אֶּ ָ ׂשּ ָהב ָזָהב ְונִׁ

יד מִׁ ים ְלָפַני ּתָ נִׁ ם ּפָ חֶּ ְלָחן לֶּ ֻ ה ֹאָתם. ְוָנַתּתָ ַעל ַהש ּ ֲעׂשֶּ  ל'-"ג, כשמות פרק כ"ה .ָטהֹור ּתַ

 שולחן לחם הפנים היה בקודש.

 מצופה היה הוא. וחצי אמה היה וגובהו, אחת אמה היה רחבו, אמות 2 היה השולחן אורך
 מעל היה הוא מסוימות דעות לפי, השולחן את שהקיף עיטור היה ומסביבו, טהור זהב

 .מתחתיה היה הוא בראשונים אחרות דעות ולפי, השולחן לוחית

 ממקום השולחן לנשיאת ששימשו, זהב מצופים עץ מוטות - בדים היו השולחן בצידי
 .עצמו בשולחן לאחוז מבלי, מכובד באופן, למקום

 בגובה נתונות שהיו קנים על מונחות שהיו הפנים לחמי עשר שנים היו, השולחן על
 לחם את אכלו והכוהנים, הוחלף שבת ומידי, הצדדים משני ארוכין סניפין בתוך השולחן
 .הפנים

 לבונה בזיכי שני מונחים היו הפנים לחם שולחן על
 .מוסף קורבן לאחר הוקטרו ובשבת, השבוע כל במשך

  מזבח הזהב

ה ֹאתוֹ  ֲעׂשֶּ ים ּתַ ּטִׁ ת ֲעֵצי ש ִׁ ְקַטר ְקֹטרֶּ ַח מִׁ ְזּבֵ יָת מִׁ ה  :ְוָעׂשִׁ ְהיֶּ ה ָרְחּבֹו ָרבּוַע יִׁ ה ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ַאּמָ
ּנּו ַקְרֹנָתיו ּמֶּ ם קָֹמתֹו מִׁ ַתיִׁ ת ַקְרֹנָתיו  :ְוַאּמָ יב ְואֶּ יֹרָתיו ָסבִׁ ת קִׁ ּגֹו ְואֶּ ת ּגַ יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור אֶּ ּפִׁ ְוצִׁ

יב יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסבִׁ ה ַעל  :ְוָעׂשִׁ ֲעׂשֶּ י ַצְלֹעָתיו ּתַ ּתֵ ַחת ְלֵזרֹו ַעל ש ְ ּתַ ה ּלֹו מִׁ ֲעׂשֶּ ֹעת ָזָהב ּתַ י ַטּבְ ּתֵ ּוש ְ
ים ְלַבּדִׁ  יו ְוָהָיה ְלָבּתִׁ ּדָ ֵני צִׁ הש ְ ֵהּמָ את ֹאתֹו ּבָ יָת ֹאָתם  :ים ָלׂשֵ ּפִׁ ים ְוצִׁ ּטִׁ ים ֲעֵצי ש ִׁ ּדִׁ ת ַהּבַ יָת אֶּ ְוָעׂשִׁ

ֵעד  :ָזָהב ּוָ ר אִׁ ֶּ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאש  ֶּ ת ֲאש  ּפֹרֶּ ְפֵני ַהּכַ ר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת לִׁ ֶּ ת ֲאש  ֹרכֶּ ְפֵני ַהּפָ ה ֹאתֹו לִׁ ְוָנַתּתָ

ה ּמָ  ו-שמות ל', א  :ְלָך ש ָ

ח   ָהב ִמְזּבֵ זָּ  שהיה מהמזבח להבדילו) הפנימי המזבח וגם הקטורת מזבח גם הנקרא, ה 
 היה מיקומו(. הקודשים קודש בתוך לא אבל) ההיכל בתוך מוצב היה (,להיכל מחוץ

 היו הזהב מזבח על. הפתח כלפי מעט ומשוך הפנים לחם שולחן לבין המנורה בין במרכז
  .הערביים ובין בבוקר - פעמיים יום בכל הקטורת את מקטירים הכהנים

 על אמה ושטחו אמות שתי היה גובהו. טהור בזהב וצופה שטים מעצי נעשה המזבח
(, נייד היה המשכן כאשר) לנשיאתו שנועדו מוטות היו שבהן בצדדיו טבעות לו היו. אמה

  .פינותיו מארבע אחד בכל - קוביות מעין - קרנות לו היו כן כמו. זהב עשוי זר היה ובראשו
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 העולה מזבח

יתָ  ת ְוָעׂשִׁ חַ -אֶּ ְזּבֵ ים ֲעֵצי, ַהּמִׁ ּטִׁ ךְ  ַאּמֹות ָחֵמש  :  ש ִׁ ה בּועַ ָר , ֹרַחב ַאּמֹות ְוָחֵמש   ֹארֶּ ְהיֶּ חַ  יִׁ ְזּבֵ , ַהּמִׁ
לֹש   יתָ . קָֹמתוֹ , ַאּמֹות ְוש ָ ע ַעל, ַקְרֹנָתיו ְוָעׂשִׁ ּנָֹתיו ַאְרּבַ ּנוּ --ּפִׁ ּמֶּ ין ָ , מִׁ ְהיֶּ יתָ ; ַקְרֹנָתיו ּתִׁ ּפִׁ , ֹאתוֹ  ְוצִׁ
ת ֶּ יתָ .  ְנֹחש  יֹרָתיו ְוָעׂשִׁ נוֹ , ּסִׁ ְ ְזְרֹקָתיו ְוָיָעיו, ְלַדש ּ ְזְלֹגָתיו, ּומִׁ ָליו-ְלָכל; ּוַמְחּתָֹתיו ּומִׁ ה, ּכֵ ֲעׂשֶּ ת ּתַ ֶּ .  ְנחֹש 
יתָ  ר ּלוֹ  ְוָעׂשִׁ ְכּבָ ה, מִׁ ת ַמֲעׂשֵ ש ֶּ ת רֶּ יתָ ; ְנֹחש ֶּ ת-ַעל ְוָעׂשִׁ ש ֶּ ע, ָהרֶּ ֹעת ַאְרּבַ ת ַטּבְ ֶּ ע, ַעל, ְנֹחש   ַאְרּבַ
ה.  ְקצֹוָתיו ַחת, ֹאָתהּ  ְוָנַתּתָ ְרּכֹב ּתַ חַ  ּכַ ְזּבֵ ה--ַהּמִׁ ָמּטָ ּלְ ת הְוָהְיתָ ; מִׁ ש ֶּ י ַעד, ָהרֶּ חַ  ֲחצִׁ ְזּבֵ .  ַהּמִׁ
יתָ  ים ְוָעׂשִׁ חַ  ַבּדִׁ ְזּבֵ י, ַלּמִׁ ּדֵ ים ֲעֵצי ּבַ ּטִׁ יתָ ; ש ִׁ ּפִׁ ת, ֹאָתם ְוצִׁ ֶּ ת ְוהּוָבא.  ְנחֹש  יו-אֶּ ּדָ ֹעת, ּבַ ּבָ ּטַ  ְוָהיוּ ; ּבַ
ים ּדִׁ י-ַעל, ַהּבַ ּתֵ חַ  ַצְלֹעת ש ְ ְזּבֵ ֵאת--ַהּמִׁ ׂשְ ה, ֻלֹחת ְנבּוב .ֹאתוֹ  ּבִׁ ֲעׂשֶּ ר:  ֹאתוֹ  ּתַ ֶּ ֲאש  ְרָאה ּכַ  ֹאְתךָ  הֶּ

ָהר ן, ּבָ  ח-, אכ"זשמות  .ַיֲעׂשוּ  ּכֵ

 בבית להיכל מחוץ בעזרה עמד שהוא כיון החיצון מזבח גם מכונה העולה מזבח
 מקריבים ועליו, בעזרה העומד המזבח בין להבדיל בא העולה מזבח השם. המקדש
 .קטורת להקטרת ושימש, בהיכל שעמד, יותר הקטן, הקטורת מזבח ובין, קרבנות

 
 .נחושת מצופהו שיטים עציוהיה עשוי מ  המזבח היה ממוקם בעזרה.

 אמות שלש וגובהו( מטרים וחצי כשניים) אמות חמש היו ורוחבו אורכו, רבועהיה  המזבח
 (.וחצי כמטר)

 אותו, חלל היה המזבח את שהרכיבו הלוחות בין. קרנות בלטו המזבח פינות בארבע
 .המשכן את הציבו שבו מקום בכל מהבאד מילאו

 

 

 

 

 (המדרשה לידע המקדשהתמונה מתוך סרטון של )

 הכיור

ַח, ְוָנַתּתָ ש ָ  ְזּבֵ ל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִׁ ין ֹאהֶּ ת ְלָרְחָצה, ְוָנַתּתָ ֹאתֹו ּבֵ ֶּ ת ְוַכּנֹו ְנֹחש  ֶּ ּיֹור ְנֹחש  יָת ּכִׁ ה ְוָעׂשִׁ ּמָ

ם ת ַרְגֵליהֶּ ם ְואֶּ ת ְיֵדיהֶּ ּנּו אֶּ ּמֶּ ם. ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו מִׁ  י"ט -ל', י"חשמות . ָמיִׁ

 את יוצקים הכהנים שדרכם ברזים בו ומותקנים, מים המכיל מנחושת מכל הוא הכיור
 (. וי ימינשל למיחם בדומה) גופם על המים

 בחצר נמצא הכיור. נחושת יעשו הוא וגם, ממנו המופרד( כן) בסיס על עמד הכיור
 למי להזכיר כדי נועד שהדבר מסבירים והמפרשים, העולה למזבח ההיכל בין, המשכן
 .כן לפני לרחוץ במזבח או בהיכל לעבוד שבא

 ארון כדוגמת, אחרים לכלים בניגוד, קבועה צורה או קבוע גודל לכיור נקבע לא בתורה
 וגובהם רוחבם שאורכם מרובעים שהם, הקטורת ומזבח הפנים לחם שולחן, הברית
 על הגבלה ללא כיור ליצור ניתן ההלכה שמבחינת, הדבר משמעות. בתורה מפורש
 ממנו ורחצו: "התורה מפסוקי דייקו ל"חז, זאת עם. מנחושת שיהיה ובלבד, וצורתו גודלו
. לפחות כהנים לארבעה המספיקה בכמות מים להכיל צריך שהכיור" ובניו ואהרן משה
 ורגלים ידיים לקידוש המספיקה המים כמות, המקדש במכון שנערכו ניסויים פי על

 .ליטרים ארבעה לפחות להכיל הכיור שעל ומכאן, בערך בליטר נאמדת
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