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  א' התשע' א                                        אדר                     ד"בס

  
  נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן

  )פ שעור מאת שרון רימון"ע( לפרשת ויקהל
  

נדיבות הלב בתרומה למשכן. א   
של הבאת התרומה למלאכת תיאור חגיגי פרשת ויקהל פותחת ב

  :המשכן
  ת ויקהל פרש– ה"פרק ל, שמות. 1
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ) ד(

ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ' ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה) ה:(ֵלאמֹר' ִצָּוה ה
 רּוחֹו ָנְדָבהְוכֹל ֲאֶׁשר ) ... כא (: ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת'ֵאת ְּתרּוַמת ה

  .ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מֹוֵעד'  ֵהִביאּו ֶאת ְּתרּוַמת האֹתֹו
  

המקביל , זהו הציווי של משה לבני ישראל על הבאת התרומה
בו נאמר למשה לצוות על בני ישראל על , לציווי בפרשת תרומה

  . הבאת התרומה
   פרשת תרומה– ה"שמות כ. 2
ִיְּדֶבּנּו  ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה) ב(

  ...ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ) ג:( ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתיִלּבֹו
  

בהמשך לציווי זה מתארת התורה את הבאת התרומה למלאכת 
המשתרע על פני פסוקים רבים , המשכן באופן מפורט ביותר

  ). 'ו פסוק ח"מכאן ועד פרק ל(
  

 שבני ישראל הביאו את כל ר ולתאר במשפט אחדלקצניתן היה 
אולם התורה בוחרת , התרומה שהייתה נצרכת למלאכת המשכן

  . ולחזור ולהדגיש את הבאת התרומהלתאר בהרחבה
  

מילים החוזרות על מבחינים בכמה , כאשר מעיינים בפסוקים
  : ומהוות מוקד של התיאור, עצמן

 7חוזרת " רומהת"והמילה ,  פעמים14חוזר " להביא"הפועל 
   .פעמים

  
  ,  פעמים6חוזר " נדב"השורש , בנוסף לכך

  , 1"נדיב לב" פעמים מתוכן מופיע הביטוי המיוחד 3כאשר 

  .  ומושך תשומת לב2ביטוי שבולט בייחודו
  

ומעבירות את , המילים החוזרות מהדהדות באזני הקורא
   :הבאת התרומה הייתה מתוך נדיבות לבהמסר כי 

, התרומה לא הייתה רק מתוך היענות לצווי הבאת -כלומר 
  . בהתלהבותו, רצון פנימימתוך , "נדיבות לב"אלא מתוך 

                                                 
ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי : גם בצווי בפרשת תרומה מופיע ביטוי זה   1

  ).'פסוק ב, ה"פרק כ(

ניתן למצאו במקרא פעם אחת נוספת בלבד בדברי ביטוי זה איננו מופיע עוד בתורה ו. א   2
  ".ַוָּיִביאּו ַהָּקָהל ְזָבִחים ְותֹודֹות ְוָכל ְנִדיב ֵלב עֹלֹות: "א"ל' ט פס"פרק כ' הימים ב

מופיעה ) בתיאור ההכנות של דוד לקראת בניית המקדש(ט "בפרק כ' בדברי הימים א. ב
ֲאִני ("ז "ובפסוק י") 'ב ָׁשֵלם ִהְתַנְּדבּו ַלהְּבלֵ ("'  בפסוק ט-" הלב"פעמיים הנדבה בהקשר של 
  ").ְּביֶֹׁשר ְלָבִבי ִהְתַנַּדְבִּתי ָכל ֵאֶּלה

  . קשורה להבאת דברים למקדש' נדבת הלב'    מעניין לשים לב שגם במקורות אלה 

יותר מן ההתלהבות הגיעה עד כדי כך שבני ישראל הביאו 
  .ומשה נאלץ לעצור את העם , הנחוץ

  ו"שמות ל. 3
 ִאיׁש ַוָּיבֹאּו ָּכל ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשים ֵאת ָּכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִאיׁש) ד(

ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר ַמְרִּבים ) ה:(ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה עִֹׂשים
  :ָהָעם ְלָהִביא ִמֵּדי ָהֲעבָֹדה ַלְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַלֲעׂשת אָֹתּה

עֹוד ַוְיַצו מֶׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו ) ו(
  :ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא

  
  :ן"וכך אומר הרמב

  'ו פסוק ג"ן בפרושו לפרק ל"הרמב. 4
...  הנה ביום אחד הביאו כל הנדבה הזאת -ויקחו מלפני משה 

וכן בשני הביאו אליו עוד אל אהלו נדבה והוא צוה להביא אותה 
רבים להביא והיתה דים עד שאמרו לו שהם מ, אל האומנים

לשבח , מרבים העם להביא) 'פסוק ה(והזכיר הכתוב ... והותר
   ...ולפאר החכמים בנאמנותם, את העם המביאים בנדבתם

  
  :ר הירש כך"על נדיבות הלב אומר הרש

  ר הירש"הרש. 5
נדיב הוא אדם ... היא נביעה ממקור פנימי" נדב"משמעות ...

בא ...  רק מכח ציווי פנימיותושמעשיו באים, חופשי ובלתי תלוי
הכתוב ומטעים את תכונת ההתנדבות על ידי צירוף המילה 

בכך . לבו שלו, "נדיב לבו: "ובהבלטה יתירה. נדיב לב": לב"
מרחיק הכתוב כל דרך של כפייה ואף כל השפעה חיצונית 

  ...העשויה לכוון את מעשה המתנדב
  
  חכמת הלב בעשיית המשכן. ב

החוזר על , בולט ביטוי נוסף, ינים בפסוקיםכאשר חוזרים ומעי

  .3"חכם לב: "ביטוי מיוחדוגם הוא ,  פעמים7עצמו 
  

, )'ו פסוק ח"עד פרק ל' ה פסוק ד"פרק ל(בקטע בו אנו עוסקים 
    פעמים11" חכם"חוזר השורש 

  , ")חכם לב" הביטוי  פעמים7מתוכן מופיע (
  

   –" חכמה"מילים הקשורות לובנוסף לכך מופיעות 
 בתיאור בחירת בצלאל ואהליאב  פעמים6חוזר " חשב"השורש 

  , )ה"ל- א"פסוקים ל, ה"פרק ל(
  

  " חכמה תבונה ודעת" הצרוף פעמייםוכן חוזר 

  .4)'ו פסוק א"ְופרק ל, א"ה פסוק ל"פרק ל(

                                                 
הוא מופיע בתורה (איננו מופיע עוד בתורה " חכם לב"גם הביטוי , "נדיב לב"בדומה לביטוי    3

, אולם. ועיינו בהערה הבאה, )א בצווי על בחירת בצלאל"וכן בפרק ל, בפסוקים שלנורק 
ז "פרק ט; ט"א פסוק כ"פרק י'; פסוק ח' פרק י(ביטוי זה מופיע עוד שלוש פעמים במשלי 

  ). ד"ז פסוק כ"פרק ל'; פסוק ד' פרק ט(ופעמיים באיוב ) א"פסוק כ
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  מינוי אנשים לעשות את המלאכה. 6
רּוַח ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו ...ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל : א"שמות ל
 ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת:  ּוְבָכל ְמָלאָכהְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעתאלוקים 

ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת : ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת
  ... ְוָעׂשּוָחְכָמה ָנַתִּתי ֲחַכם ֵלבּוְבֵלב ָּכל ...ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה 

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ְיהָֹוה ְּבֵׁשם ) ל(: ה"שמות ל
ַוְיַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ) לא:(ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה

  ... ּוְבָכל ְמָלאָכהְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעתֱאלִֹהים 
  ... ָחָרׁש ְוחֵֹׁשבׂשֹות ָּכל ְמֶלאֶכתָחְכַמת ֵלב ַלעֲ ִמֵּלא אָֹתם ) לה(

 ֲאֶׁשר ֲחַכם ֵלבְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכֹל ִאיׁש ) א(: ו"שמות ל
 ָּבֵהָּמה ָלַדַעת ַלֲעׂשת ֶאת ָּכל ְמֶלאֶכת ָחְכָמה ּוְתבּוָנהָנַתן ְיהָֹוה 

ה ֶאל ְּבַצְלֵאל ַוִּיְקָרא מֶׁש ) ב:(ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה
 ְּבִלּבֹו ָחְכָמה ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָֹוה ֲחַכם ֵלבְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ָּכל ִאיׁש 

  :ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשת אָֹתּה
  ...  ֶאת ַהִּמְׁשָּכןֲחַכם ֵלב ְּבעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ָכל ַוַּיֲעׂשּו) ח(
  

  .אופן עשיית המלאכהמתארת את , ים אלהבפסוק, החכמה
  

 16חוזר " עשה"עיון בפסוקים מראה כי השורש , כמו כן
  .  פעמים17חוזרת " מלאכה"והמילה , פעמים

  
" מלאכה"ו" עשה", "חכם"החזרה המרובה על המילים 

 לצורך עשיית חכמת לב מיוחדתמעבירה את המסר שנדרשה 
   .מלאכת המשכן

  
 המיוחדות הנדרשות הדעת והמחשבה, הבינה, חכמת הלבמהן 

  ? למלאכת המשכן
  

  : ר הירש מפרש זאת כך"הרש
  'פסוק ג, א"ר הירש על שמות פרק ל"הרש. 7
 לא נתמנה בצלאל אלא משום שהיו - " בחכמה בתבונה ובדעת"

שעשיית המשכן לא הייתה , אמור מעתה. בו כחות הרוח האלה
א מפעל הקמת אל, רק עשייה חיצונית של מעשה אמנותי חיצוני

 הרעיונות .משמעות סימבוליתשכל חלקיו הייתה להם , בניין
המתבטאים במשכן ובכל חלקיו יהיו על לב העושים במלאכה 

רעיונות אלה ידריכו אותם ואליהם יכוונו את . בשעת העשייה
  .ליבם

  
 של בניית איננה רק מעשה חיצונימלאכת המשכן : כלומר

ש כאן בנייה של חפצים בעלי אלא י, חפצים לפי תכנית מדוייקת
  . משמעות סמלית

  
המשמעות הפנימית העומדת מאחרי כלי המשכן אמורה לבוא 

שתי ולשם כך צריך כשרון מיוחד המורכב מ, לידי ביטוי בכלים
  :יכולות

 הרוחנית לקלוט את המשמעות הפנימיתיכולת ,  ראשית
  , העמוקה

  .5רייםלבטא את הרעיון הרוחני בכלים חומ יכולת - ושנית 

                                                                                            
) 'ו-'פסוקים א, א"שמות פרק ל(י תשא המופיע בפרשת כ,  גם בצווי על בחירת בצלאל4

  .מופיעים ביטויים אלה

  :מתוך השוואה בין משה לבצלאל, המדרש מתאר את יכולתו המיוחדת של בצלאל   5
ה למשה "שאמר לו הקב. לוי בר רבי אומר מנורה טהורה ירדה מן השמים' ר
?  אותהאמר לו כיצד נעשה; "ועשית מנורת זהב טהור) "א"פסוק ל, ה"שמות פרק כ(

עלה .  נתקשה משה וירד ושכח מעשיה-כ "ואעפ". מקשה תעשה המנורה"אמר לו 
 -ואף על פי כן ". מקשה תעשה המנורה"אמר לו ? ואמר ריבוני כיצד נעשה אותה

הראה לו למשה ועוד . נתקשה משה וירד ושכח עלה ואמר ריבוני שכחתי אותה
ואף ; והראה לו עשייתהנתקשה בה אמר לו וראה ועשה עד שנטל מנורה של אש 

ה לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה "אמר לו הקב.  על משה-על פי כן נתקשה 
ה "ואמר לבצלאל מיד עשאה התחיל תמה ואמר אני כמה פעמים הראה לי הקב

 בצל אל היית עומד -" בצלאל"? ונתקשיתי לעשותה ואת שלא ראית עשית מדעתך
  .ה עשייתה"כשהראה לי הקב

ן ניתן למצוא הבנה נוספת למהות החכמה "בפירוש הרמב
  :המיוחדת של בצלאל

  ן"הרמב. 8
לצרף אותיות שנבראו בהן שמים ועוד אמרו יודע היה בצלאל ...

  . והעניין כי המשכן ירמוז באלו והוא היודע ומבין סודווארץ
  

אלא היא , מלאכת המשכן לא הייתה כשרון אמנותי, כלומר

  .6ממש כבריאת העולם,  רוחנימעשההייתה 
  

האופי מדגיש את " חכמה"בצירוף ל" לב"השימוש במילה 
  : של החכמה הנדרשת הפנימי

, אין מדובר בחכמה חיצונית שניתן ללמוד אותה באופן שכלי
חכמת לב אלא מדובר ב, ואין מדובר בכשרון אמנותי רגיל

  : ה"התקשרות מיוחדת עם הקבשנובעת מ, פנימית
דם משתדל להבין את המשמעות הפנימית מצד אחד הא

ה משפיע עליו רוח "ומצד שני הקב, הרוחנית של הדברים
  . מיוחדת המאפשרת לו את ההבנה הזו

  
  )6מקור  (:כך נאמר בפסוקים

  ַוְיַמֵּלא אֹתֹו רּוַח אלוקים ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת 
  ).א"פסוק ל, ה"פרק ל(
  

  :המדרש ביטא זאת כך
  ו"פרשה ט, וילנא,  רבהבמדבר. 9

  ... ה עשייתה" בצל אל היית עומד כשהראה לי הקב- בצלאל ...
  

  .  הן שלוש ספירות בקבלהחכמה בינה ודעת
  

ונראה שהאמן , נביא כאן חלק מדבריו של הרב שטיינזלץ בנושא
  :העוסק במלאכה נזקק לשלושת הכוחות המיוחדים האלה

  62' עמ, "השושנהשלושה עשר עלי "הרב שטיינזלץ בספר . 10
נקודת ,  היא הניצוץ הראשון של ההכרהספירת החכמה...

המגיעה כהבזק אור המאיר ומגלה תמונה , המוקד של התפיסה
  . בתהליך ההכרה הוא כעין הופעת יש מאין. שלמה

 היא כח הנפש הקולט את הברק הראשון של ספירת הבינה
, וגיבניתוח ל, בהבנה: ומפתח אותו בדרך מושכלת, התפיסה

  .בהרחבת הדבר ובפיתוחו
מן הדעת באה ההתקשרות של כחות ... היא הכח המקשרהדעת 

כי בעוד שהחכמה והבינה . השכל אל כחות הרגש ואל המציאות
הרי בדעת מגיעים הדברים לידי , הן שכל מופשט ומנותק

, ומצד שני הדעת היא גם ההתקשרות כלפי מעלה... מסקנה
  .ה היא התגלות של רצון ורצייהמשום שכמו, כלפי ספירת הכתר

  

                                                                                            
  ). ו"פרשה ט, ילנאו, במדבר רבה(

מדרש זה הובא במאמרו של תמיר גרנות בבית המדרש הוירטואלי 

)rtf.teruma19/parsha-12/archive/vbm/il.org.etzion.www://http( ,
  :והוא מוסבר שם כך

השכחה אינה כנראה . אבל אינו מסוגל לחקותו, מימשה רבנו רואה את הדגם השמי
. אלא חוסר יכולת להעתיק את המודל האלוקי לספירה האנושית, שכחה סתם

, הידיעה של בצלאל שחסרה למשה. ואף על פי כן יודע, בצלאל מעולם לא ראה
שהרי אין ספק שיכולתו של משה כנביא וכרואה . היא ודאי זו של האומן האידיאלי

משה רבנו אינו יכול , אלא שלפי מדרש זה. קים עולה על זו של בצלאלמראות אלו
, שקרוב כל כך לעולם האלוקי, והוא, הפער הוא גדול מדי. לקשר בין שמים לארץ

. פלאסטית שתתאים לדגם האלוקי-אינו מסוגל להעלות בדעתו יצירה אנושית
בל יצירתו א, הוא מתכוון כלפי מעלה. בצלאל מייצג כאן את האומן האידיאלי

הוא יוצר יצירה , בלי לראות, והנה, בחומרים ובייצוגים אנושיים, מושלמת למטה
  ...מושלמת

  ": חכמה תבונה ודעת"גם בריאת העולם מתוארת במקרא מילים , ואכן   6
  :ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה' ה) יט(
  ...ְּבַדְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו ) כ(
  ). 'פרק ג, משלי(
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לבטא את הרעיון הרוחני האמן צריך להיות מסוגל , בנוסף לכך
  .בחומר, במציאות

  
  :שני נושאים מודגשים בראשית עשיית המשכן, אם כן

  .בהבאת התרומה למשכן, של כל ישראל,  הרבהנדיבות הלב .א
   . המיוחדת הדרושה לעשיית מלאכת המשכןחכמת הלב .ב
  
   החיבור הפנימי- הלב. ג

בניית  והתרומה למשכן(למרות שאנו עוסקים בשני נושאים 
התורה מקשרת בין שני , ואכן, ברור שיש קשר ביניהם, )המשכן

  . 7הנושאים על ידי שזירתם זה בזה
  

ישנה מילה אחת המופיעה בשני הנושאים ומקשרת , בנוסף לכך
י חיבור בין שנובכך נוצרת תחושה של , "לב "-ביניהם 
  : העניינים

שני הביטויים המיוחדים המאפיינים את שני הנושאים הם 
) כא([ "נשא לב"מופיע גם הביטוי , "חכם לב"ו, "נדיב לב"

  , 8] ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר
  . בפני עצמה" לב"וכמו כן מופיעה המילה 

  :ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדןּוְלהֹורֹת ָנַתן ְּבִלּבֹו הּוא ְוָאֳהִליָאב ּבֶ ) לד(
  

   ).7פעמיים (.  פעמים14" לב"בסך הכול מופיעה המילה 
  

  .הלב: המחבר בין שני הנושאים, נושא אחד מרכזייש , אם כן
  

 אל החיבור הפנימימביעה את " לב"המילה , כפי שראינו
  : המעשה

  , בהתלהבות, רצון פנימימביא את התרומה מתוך נדיב הלב 
התקשרות פנימית אל רצון שה את המלאכה מתוך עוחכם הלב ו

  . 'ה
  

מעידה על ,  בפסוקים אלה פעמים14החוזרת , "לב"המילה 
על , החיבור הפנימי העמוק שחשו בני ישראל אל בניית המשכן

  .כל היבטיו
  
  בניית מקדש שלמה. ד

  החכמה בבניית המקדש
  .ונעבור אל ההפטרה, נעזוב לרגע את העיון בפרשה

  
ויקהל ופקודי עוסקות בבניין בית , פרשות תרומהההפטרות ל

  . המקדש הראשון על ידי שלמה
  

, בהשוואה בין בניין המשכן לבניין המקדש ניתן לעסוק בהרחבה
  .השייכת לענייננו, אך אנו נעמוד רק על נקודה אחת

  
והאמן העושה את כלי , חכמהגם במלאכת המקדש מודגשת ה

אור של בצלאל בפרשת המקדש מתואר בתיאור דומה מאד לתי
  :ויקהל

  'פרק ז' מלכים א. 11
  :ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִּיַּקח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר) יג(
ֶּבן ִאָּׁשה ַאְלָמָנה הּוא ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו ִאיׁש צִֹרי חֵֹרׁש ) יד(

ַעת ַלֲעׂשֹות ָּכל ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהְּתבּוָנה ְוֶאת ַהּדַ ְנחֶֹׁשת ַוִּיָּמֵלא 
  :ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְמַלאְכּתֹו ַּבְּנחֶֹׁשת ַוָּיבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְמָלאָכה

                                                 
אין כאן שני נושאים המתוארים כל אחד , בהדגשות הצבעוניות,  כפי שניתן לראות בנספח7

העשייה , יש גם אזכור של החכמה, העוסק בעיקר בהבאת התרומה, בקטע הראשון: בנפרד
  .יש אזכור של הבאת התרומה, העוסק בעיקר בעשיית המלאכה, ובקטע השני; והמלאכה

  .'ו פסוק ב"ו ְופרק ל"ה פסוק כ"פרק ל, א"ה פסוק כ"פרק ל:  פעמים3חוזר " נשא לב"הביטוי    8

חכמתו הרבה מודגשת , חכמתו של האמן חירםעוד לפני תיאור 
  :בהקשר של בניין המקדשוגם , באופן כללי גם -של שלמה 

  'פרק ה' מלכים א. 12
ָמה ִלְׁשלֹמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְורַֹחב ֵלב ַוִּיֵּתן אלוקים ָחְכ ) ט(

  :ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים
ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמּכֹל ָחְכַמת ) י(

  :ִמְצָרִים
  ... ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם) יא(
  

קרה שעי, כריתת הברית עם חירם מלך צורמתוארת , בהמשך
וגם בברית , הבאת חומרי גלם לבניין המקדשעסקה המאפשרת 

  :זו מודגשת החכמה של שלמה
ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ִחיָרם ֶאת ִּדְבֵרי ְׁשלֹמֹה ַוִּיְׂשַמח ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ) כא(

  :...ַעל ָהָעם ָהָרב ַהֶּזה ָחָכםַהּיֹום ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָדִוד ֵּבן ' ָּברּוְך ה
ִלְׁשלֹמֹה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו ַוְיִהי ָׁשלֹם ֵּבין ִחיָרם  ָחְכָמהן ָנַת ' ַוה) כו (

  :ּוֵבין ְׁשלֹמֹה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם
  

גם בבניין המקדש מודגשת החכמה , כמו במלאכת המשכן
  . הדרושה למלאכה

  
  מקומו של העם בבניין המקדש 

חכמת "ולא , "חכמה"במקדש שלמה מתוארת רק ה, אולם
  . "הלב

  
חכמה "מתוארת כ, האמן, החכמה של חירםאמנם , בנוסף לכך

  ,כמו חכמת בצלאל" תבונה ודעת
הוא שמילא אותו בחכמה ' לא מוזכר שה אך בשונה מבצלאל 

  . זו
  

מסביר שבזמן בניית המשכן אכן היה צורך בהתערבות ן "הרמב
  :כדי שיהיה אמן כל כך מוכשר' מיוחדת של ה

  'א פסוק ב" לשמות פרק לבפירושו, ן"הרמב. 13
לא למדו , ישראל במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבנים...

. מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות ולא ראו אותם כלל
והנה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב 

כי אף בלומדים לפני , ובחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם ואורג
והיודעים ורגילים , ת כלםחכמים לא ימצא בקי בכל האומניו

בהם בבא ידיהם תמיד בטיט ורפש לא יוכלו לעשות בהן אומנות 
שהוא חכם גדול בחכמה בתבונה ובדעת להבין , ועוד. דקה ויפה

ולכן אמר השם . סוד המשכן וכל כליו למה צוו ואל מה ירמוזו
וידע כי הוא מלא אותו רוח אלוקים , למשה שיראה הפלא הזה

  .בור שיעשה המשכןלדעת כל אלה בע
  

בזמן בניין המקדש לא היה צורך בהתערבות אלוקית , לפי זה
  .כי היו אמנים מוכשרים באופן טבעי, מיוחדת

  
בחירה של אלא , הבחירה בחירם איננה בחירה אלוקיתגם 

  )11מקור (: שלמה
  : ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִּיַּקח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר

  
עותי יותר בין מלאכת המשכן למלאכת ההבדל המשמ, אולם

  ". נדיבות הלב", המקדש הוא דווקא בנושא השני
  

, הובאו חומרי הגלם לעשיית המלאכה על ידי כל העם, במשכן
  . מתוך התלהבות ונדיבות לב

  
  : המצב שונה לחלוטין, לעומת זאת, במקדש
והוא המספק , )חירם מלך צור (ברית עם מלך זרישנה , ראשית

  ; י הגלם לבניין המקדשאת חומר
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אמנם גם במקדש שלמה העם שותף בכריתת העצים , שנית
נדיבות "הדבר לא נעשה מתוך אך , ובחציבת האבנים וכדומה

  : אלא כמס שהוטל על ידי שלמה, "לב
  'פרק ה' מלכים א . 14

ֶאֶלף  ַוְיִהי ַהַּמס ְׁשלִֹׁשים ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַמס ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל) כז(
ַוִּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַּבחֶֹדׁש ֲחִליפֹות חֶֹדׁש ) כח:(ִאיׁש

ַוְיִהי ) כט: (ִיְהיּו ַבְּלָבנֹון ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתֹו ַוֲאדִֹניָרם ַעל ַהַּמס
ְלַבד ) ל:(ִלְׁשלֹמֹה ִׁשְבִעים ֶאֶלף נֵֹׂשא ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ָּבָהר

ִמָּׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ִלְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ַעל ַהְּמָלאָכה ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשלֹׁש 
ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּסעּו ) לא:(ֵמאֹות ָהרִֹדים ָּבָעם ָהעִֹׂשים ַּבְּמָלאָכה

ַוִּיְפְסלּו ) לב:(ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֵּסד ַהָּבִית ַאְבֵני ָגִזית
ֵני ְׁשלֹמֹה ּובֵֹני ִחירֹום ְוַהִּגְבִלים ַוָּיִכינּו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ִלְבנֹות ּבֹ

  : ַהָּבִית
  

כולה אך ,  לקראת בניית המקדשעשייה רבההפסוקים מתארים 
  ; כפייה ומתוך נעשית על פי צו של המלך שלמה

  
ובוודאי לא , אין כל זכר לשותפות של העם מרצונם החפשי

  . בהתלהבות
  

חלקו הרב של הפסוקים בספר מלכים מדגישים את , בנוסף לכך
העם אינו מוזכר כלל ולעומת זאת , שלמה בבניין המקדש

, למרות שבפועל בוודאי שלמה לא בנה בעצמו(כשותף במלאכה 
  ): אלא העם הוא שעשה את המלאכה

  ' ז-' פסוקים מתוך פרקים ו', מלכים א. 15
ַמס ִמָּכל ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ... ' ְלֵׁשם הִהְנִני אֵֹמר ִלְבנֹות ַּבִית

 ִׁשְבִעים ֶאֶלף נֵֹׂשא ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ...ִיְׂשָרֵאל
ְוַהַּבִית .. .ּבֵֹני ְׁשלֹמֹהַוִּיְפְסלּו ... ַוַּיִּסעּו ֲאָבִניםַהֶּמֶלְך ַוְיַצו ... ָּבָהר

ַוְיַצף ...:  ֶאת ַהַּבִית ַוְיַכֵּלהּוַוִּיֶבן ְׁשלֹמֹה... ָּבָנה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹהֲאֶׁשר 
 ַוִּיַּקח ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה... ֶאת ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ָזָהב ָסגּור ְׁשלֹמֹה 

... ּתֹו ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְמַלאְכ ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹהַוָּיבֹוא ... ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר
ַוִּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה ...'  ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית הַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה

  9...ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה
  

את נדיבות במלאכת המשכן המקרא חוזר ומדגיש , לעומת זאת
שותפותם במלאכה וגם את , בהבאת התרומההלב של העם 

כל מי שהיה אלא , עשו במלאכה לא רק בצלאל ומשה - עצמה
   - 6 מקור - :השתתף בעשייה, "נשאו לבו"או ש, "חכם לב"

ָחְכָמה ' ֲאֶׁשר ָנַתן ה ְוכֹל ִאיׁש ֲחַכם ֵלבְוָאֳהִליָאב ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל 
 ַלֲעׂשֹת ֶאת ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת

  :'ֲאֶׁשר ִצָּוה ה
ְוֶאל ָּכל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ֲאֶׁשר ִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל ְוֶאל ָאֳהִליָאב וַ 

 ָחְכָמה ְּבִלּבֹו ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל ַהְּמָלאָכה' ָנַתן ה
  :ַלֲעׂשֹת אָֹתּה

  ).10'ב-'פסוקים א, ו"פרק ל, שמות(
  

 ההדגשה על רקע הסיפור של בניין המקדש מתבהרת, אם כן
והיא כי התורה חוזרת ומדגישה את חלקו של העם , שבפרשתנו

  : 11במעשה המשכן
, דרך שותפות בעשיית המלאכה, החל מהבאת חומרי הגלם

  . המודגשת פעמים רבות כל כך,  שותפות הלב-והעיקר 
  

                                                 
מופיעים עוד פסוקים רבים המייחסים את כל ) בתפילת שלמה(' וכן בפרק ח,  בפרקים אלה9

  .הבנייה לשלמה בלבד

  .אך הפסוקים חוזרים על כך פעמים רבות,  הבאנו כאן רק שני פסוקים10

 כלכלכלכל", " אישכלכלכלכל"בהקשר של " ,כלכלכלכל "-בעוד מילה שחוזרת בפסוקים אלה כעת ניתן להבחין   11
  .וכדומה" כל חכם, " נדיבכלכלכלכל", "אשה

 -   היה שותף בבניית המשכןכל בני ישראללבם של , כלומר
" מקודשים"ו" חכמים"המשכן איננו מלאכת קודש הנתונה ל

המרגישים שותפים בכל , אלא הוא מעשה ידי כל העם, בלבד
  . לבם

  
  : בבניין המקדש האווירה שונה לגמרי, לעומת זאת

 את והוא העושה,  לבנות את הביתהמלך שלמה מחליט
  . המלאכה

  
לא נראה כשותף אך ,  אמנם מבצע בפועל את המלאכותהעם

  .לבנייה בכל לבו
  
  קדשי דוד.ה

נזכר בקצרה פרט , י שלמה"בתוך כל המלאכה הנעשית ע, םאול
  :נוסף

  א"פסוק נ', פרק ז', מלכים א. 16
 ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ָקְדֵׁשי ָּדִוד ָאִביוַוָּיֵבא ְׁשלֹמֹה ֶאת 

  : 'ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבאְֹצרֹות ֵּבית ה
  

א אל, י שלמה"לא כל המלאכה נעשתה עפסוק זה מזכיר לנו ש
וספר דברי הימים מתאר את , י דוד"יש גם דברים שנעשו ע

  ":קדשי דוד"ההכנה של 
  ט"פרק כ', דברי הימים א. 17

ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְלָכל ַהָּקָהל ְׁשלֹמֹה ְבִני ֶאָחד ָּבַחר ּבֹו ) א(
' ַלהאלוקים ַנַער ָוָרְך ְוַהְּמָלאָכה ְגדֹוָלה ִּכי לֹא ְלָאָדם ַהִּביָרה ִּכי 

ִמְתַנֵּדב ּוִמי .... ּוְכָכל ּכִֹחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית אלוקי ) ב:(אלוקים
ָׂשֵרי ָהָאבֹות ְוָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ַוִּיְתַנְּדבּו ) ו:...('ְלַמּלֹאות ָידֹו ַהּיֹום ַלה

ַוִּיְּתנּו ) ז:(ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ּוְלָׂשֵרי ְמֶלאֶכת ַהֶּמֶלְך 
ְוַהִּנְמָצא ִאּתֹו ֲאָבִנים ָנְתנּו ) ח...(ֲעבֹוַדת ֵּבית ָהאלוקים ָזָהב לַ 

ַוִּיְׂשְמחּו ָהָעם ַעל ) ט:(ַעל ַיד ְיִחיֵאל ַהֵּגְרֻׁשִּני' ְלאֹוַצר ֵּבית ה
ְוַגם ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ָׂשַמח ִׂשְמָחה ' ּ ַלהִהְתַנְּדבו ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלם ִהְתַנְּדָבם

  :...ְגדֹוָלה
 ָּכזֹאת ִּכי ִמְּמָך ְלִהְתַנֵּדבְוִכי ִמי ֲאִני ּוִמי ַעִּמי ִּכי ַנְעצֹר ּכַֹח ) יד(

אלוקינּו ּכֹל ֶהָהמֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ' ה) טז:...(הכול ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך 
) יז:(ֲהִכינֹנּו ִלְבנֹות ְלָך ַבִית ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ִמָּיְדָך היא הּוא ּוְלָך הכול

ָכל ֵאֶּלה ְוַעָּתה ַעְּמָך ַהִּנְמְצאּו פֹה ִהְתַנַּדְבִּתי י ְּביֶֹׁשר ְלָבִבי ֲאנִ ... 
  : ָלְך ְלִהְתַנֶּדבָרִאיִתי ְבִׂשְמָחה 

  
   ,(!) פעמים7 "נדב"בפסוקים אלה חוזר השורש 

  . בקשר לנדבה" הלב"מוזכר ופעמיים 
  

כל העם כך שהתחושה היא ש, בלשון רביםהפסוקים נאמרו 
  . הכול נעשה מתוך שמחהו כן נזכר שוכמ, שותף

  
שמחה ,  בזמן דוד הייתה תחושה של שותפות-כלומר 

  ; והתנדבות
  

  . העם התנדב בשמחה לעזור במלאכת המקדש
  

ושונה , אווירה זו מזכירה את האווירה בזמן בניית המשכן
כמתואר (י שלמה "לחלוטין מן האווירה בזמן בניין המקדש ע

  ).'במלכים א
  
  
  רבעםמרד י. ו

  ?מה גרם להבדל הגדול בין ימי משה ודוד לבין ימי שלמה
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אך יתכן גם שההבדל , אישיותו של שלמה הייתה שונהיתכן ש
 ארגון כללי מסודרומלוכה דורשת , מלךשלמה היה נובע מכך ש

  . 12כפי שאכן נעשה בימי שלמה, יותר
  

, י שלמה היה גדול כל כך" שנעשתה עההיקף של הבנייהגם 
  .ך בארגון מסוג שונהשהיה צור

  
מסתבר שלעם לא היה פשוט לקבל את השינויים , בכל מקרה

  .ובסוף מלכותו הם התחילו למרוד בו, הרבים ששלמה הנהיג
   

  : 'תחילת המרד מתוארת במלכים א
  ז" כ-ו "פסוקים כ, א"פרק י' מלכים א. 18

ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר : ְך ֶעֶבד ִלְׁשלֹמֹה ַוָּיֶרם ָיד ַּבֶּמלֶ ...ְוָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט
ֵהִרים ָיד ַּבֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת ֶּפֶרץ ִעיר ָּדִוד 

  .ָאִביו
  

כאשר התלונה העיקרית של העם , רחבעם, המרד גבר בימי בנו
  :היא

  'פסוק ד, ב"פרק י', מלכים א. 19
ל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהָּקָׁשה ָאִביָך ִהְקָׁשה ֶאת ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵק 

  .ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּך
  

 שהטיל שלמה על העם והעבודה המס הכבדהסיבה למרד היא 
  . הקשה שנכפתה עליהם

  
יתכן שהעם היה מוכן לעבוד קשה מאד ולתרום הרבה לצורך 

 ונדיבות שותפותאלא מתוך , לא מתוך כפייהאך , בניין המקדש
  . לב

  
המערכת המאורגנת ומשומנת היטב של שלמה הייתה מאד 

לא נתנה מקום לעם להביע את ליבו ואת רצונו אך היא , יעילה
 -וכאשר העם איננו שותף עם כל הלב ,  בבניין המקדשהפנימי

  .חסר החיבור הפנימי אל המקדש
  

יתכן ששבטי ישראל אינם מרגישים מספיק שותפים במעשה 
ולכן כאשר בא ירבעם ומציע להם להתנתק מן המרכז , המקדש

בדמות העגלים אשר בדן (בירושלים ולהקים אלטרנטיבה 

  . הם אינם מזדעזעים אלא הולכים אחרי ירבעם, )13ובבאר שבע
  

, המרכז הרוחני של העם, הם מסוגלים להתנתק מן המקדש
  .רק משום שמעולם לא הרגישו מספיק מחוברים אליו

  
  ימי אל המשכןהחיבור הפנ. ז

מובלט עוד יותר החיבור , על רקע הנתק בין העם לבין המקדש
חיבור אשר נבע משותפותם של כל , הפנימי של העם אל המשכן

, נדיבות הלבהן בהבאת תרומה מתוך , ישראל במעשה המשכן
י כל איש ואישה שנשאם "ע, חכמת לבוהן בעשיית המלאכה ב

  .לבם לעזור במלאכת המשכן
  
  
 נספח. ח

  .14המרכזיות, תוך הדגשת המילים החוזרות, נעיין בפסוקים

                                                 
  .'י-'ט', ה-'פרקים ד' ראו מלכים א  12

  .ג" ל-ה"פסוקים כ, ב"פרק י', עיינו מלכים א  13

והחלק , החלק הראשון של הפסוקים עוסק בעיקר בהבאת התרומה, כפי שניכר מן ההדגשות  14
על חלוקת הפסוקים ומבנה הפרק עיינו בשיעור של . י עוסק בעיקר בעשיית המלאכההשנ

הרב סמט בבית המדרש הוירטואלי בכתובת 

rtf.vayakhel22/parsha-5/archive/vbm/il.org.etzion.www.  

הצבע ו,  יוקדש לנושא נדיבות הלב בהבאת התרומההצבע אדום
  . יוקדש לנושא חכמת הלב בעשיית המלאכההכחול

  
  ה "פרק ל, שמות

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ) ד(
  :אמֹרלֵ ' ִצָּוה ה

 'ְּתרּוַמת ה ֵאת ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה  ּכֹל 'ְּתרּוָמה ַלהְקחּו ֵמִאְּתֶכם ) ה(
  :...ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת

  : ...'ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה ְוַיֲעׂשּוָּבֶכם ָיבֹאּו ֲחַכם ֵלב ְוָכל ) י(
 רּוחֹו אֹתֹו ָנְדָבה ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר) כא(

 אֶֹהל מֹוֵעד ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ְִמֶלאֶכתל' ְּתרּוַמת הֶאת  ֵהִביאּו
  :ַהּקֶֹדׁש

ָחח ָוֶנֶזם ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ) כב(
  :' ְּתנּוַפת ָזָהב ַלהְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִניף

ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ) כג(
  :ֵהִביאּוְוִעִּזים ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים 

ְוכֹל ' ְּתרּוַמת הֵאת  ֵהִביאּו ֶּכֶסף ּוְנחֶֹׁשת ְּתרּוַמתָּכל ֵמִרים ) כד(
  :ֵהִביאּו ָהֲעבָֹדה ְמֶלאֶכתר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים ְלָכל ֲאֶׁש 

ַמְטֶוה ֶאת ַהְּתֵכֶלת ַוָּיִביאּו ְּבָיֶדיָה ָטוּו ַחְכַמת ֵלב ְוָכל ִאָּׁשה ) כה(
  :ְוֶאת ָהַאְרָּגָמן ֶאת ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש

  :ָטוּו ֶאת ָהִעִּזיםְָּחְכָמה ָתָנה בְוָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן אֹ) כו(
ֵאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ֵהִביאּו ְוַהְּנִׂשִאם ) כז(

  :ְוַלחֶֹׁשן
ְוֶאת ַהּבֶֹׂשם ְוֶאת ַהָּׁשֶמן ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקטֶֹרת ) כח(

  :ַהַּסִּמים
 ַהְּמָלאָכהְלָכל  ְלָהִביא אָֹתםָנַדב ִלָּבם ֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה אֲ ) כט(

  : ' ַלהְנָדָבהְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֵהִביאּוְּבַיד מֶֹׁשה  ַלֲעׂשֹות' ֲאֶׁשר ִצָּוה ה
ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ה) ל(

  :אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְּבָחְכָמה ַוְיַמֵּלא אֹתֹו רּוַח אלוקים ) לא(

  :ְמָלאָכה
  :ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת ַלֲעׂשֹת ְוַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת) לב(
 ְמֶלאֶכתְּבָכל ַלֲעׂשֹות ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ ) לג(

  :ַמֲחָׁשֶבת
  :ת ָנַתן ְּבִלּבֹו הּוא ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדןּוְלהֹורֹ) לד(
 ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב ְורֵֹקם ְמֶלאֶכת ָּכל ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹותִמֵּלא אָֹתם ) לה(

 ְמָלאָכה ָּכל עֵֹׂשיַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש ְואֵֹרג 
  :ְוחְֹׁשֵבי ַמֲחָׁשבֹת

  
  ו "פרק ל, שמות

  ָחְכָמה' ֲאֶׁשר ָנַתן הֲחַכם ֵלבְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוכֹל ִאיׁש   ְוָעָׂשה)א(
ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל  ְמֶלאֶכת ֶאת ָּכל ַלֲעׂשֹתּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת 

  :'ֲאֶׁשר ִצָּוה ה
 ֲחַכם ֵלב ָּכל ִאיׁש ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל) ב(

ַהְּמָלאָכה ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְלָקְרָבה ֶאל ָחְכָמה ְּבִלּבֹו ' ֲאֶׁשר ָנַתן ה
  :אָֹתּה ַלֲעׂשֹת

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֵהִביאּוֲאֶׁשר  ַהְּתרּוָמהַוִּיְקחּו ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ) ג(
 ְנָדָבהֵאָליו עֹוד   ֵהִביאּוּה ְוֵהם אָֹת ַלֲעׂשֹתֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש  ִלְמֶלאֶכת

  :ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר
 ִאיׁש ִאיׁש ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ֵאת ָּכל ָּכל ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשיםַוָּיבֹאּו ) ד(

  :עִֹׂשים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ִמְּמַלאְכּתֹו
ִמֵּדי ָהֲעבָֹדה  ְלָהִביאַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמְרִּבים ָהָעם ) ה(

  : אָֹתּהַלֲעׂשֹת'  ֲאֶׁשר ִצָּוה הַלְּמָלאָכה
עֹוד ַוְיַצו מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו ) ו(

  :ֵמָהִביא ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ְמָלאָכה
  :אָֹתּה ְוהֹוֵתר ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹותָהְיָתה ַדָּים ְלָכל  ְוַהְּמָלאָכה )ז(
  ... ֶאת ַהִּמְׁשָּכןֲחַכם ֵלב ְּבעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכהָכל ּ ַוַּיֲעׂשו) ח(
 


