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  א' התשע' א                                        אדר                    ד "בס

  
  נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן

  )פ שעור מאת שרון רימון"ע( לפרשת ויקהל
  

   פרשת ויקהל– ה"פרק ל, שמות. 1
ר ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁש ) 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
  
   פרשת תרומה–ה "שמות כ. 2
ִיְּדֶבּנּו ר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּדּבֵ ) ב(

  ...ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ) ג:( ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתיִלּבֹו
  
  ו"שמות ל. 3
ַוָּיבֹאּו ָּכל ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשים ֵאת ָּכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ִאיׁש ִאיׁש ) ד(

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

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

  
  '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 

עד שאמרו לו שהם מרבים להביא והיתה דים , אל האומנים
לשבח , מרבים העם להביא) 'פסוק ה(והזכיר הכתוב .. .והותר

   ...ולפאר החכמים בנאמנותם, את העם המביאים בנדבתם

  

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

בא ... שמעשיו באים רק מכח ציווי פנימיותו, חופשי ובלתי תלוי
ל ידי צירוף המילה הכתוב ומטעים את תכונת ההתנדבות ע

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
  
  מינוי אנשים לעשות את המלאכה. 6

ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ...ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל : א"שמות ל
 ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת:  ּוְבָכל ְמָלאָכהְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעתוקים אל

ּ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 ְוחֵֹׁשבל ְמֶלאֶכתָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ּכָ ִמֵּלא אָֹתם ) לה(

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

ַצְלֵאל ַוִּיְקָרא מֶׁשה ֶאל ְּב ) 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(
  
  

  'פסוק ג, א"ות פרק לר הירש על שמ"הרש. 7
 לא נתמנה בצלאל אלא משום שהיו - " בחכמה בתבונה ובדעת"

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

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

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

  
  ן"הרמב. 8

לצרף אותיות שנבראו בהן שמים ועוד אמרו יודע היה בצלאל ...
  . והעניין כי המשכן ירמוז באלו והוא היודע ומבין סודווארץ

  
  ו"פרשה ט, וילנא, במדבר רבה. 9

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

  62' עמ, "שלושה עשר עלי השושנה"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

 הנפש הקולט את הברק הראשון של  היא כחספירת הבינה
, בניתוח לוגי, 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
  .משום שכמוה היא התגלות של רצון ורצייה, כלפי ספירת הכתר

  
  'פרק ז' מלכים א. 11

  :ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִּיַּקח ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר) יג(
יׁש צִֹרי חֵֹרׁש ֶּבן ִאָּׁשה ַאְלָמָנה הּוא ִמַּמֵּטה ַנְפָּתִלי ְוָאִביו ִא ) יד(

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

  
  'פרק ה' מלכים א. 12

ַוִּיֵּתן אלוקים ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ּוְתבּוָנה ַהְרֵּבה ְמאֹד ְורַֹחב ֵלב ) ט(
  :ַּכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים

ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשלֹמֹה ֵמָחְכַמת ָּכל ְּבֵני ֶקֶדם ּוִמּכֹל ָחְכַמת ) י(
  :ִמְצָרִים

  ... ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם) יא(
 ִחיָרם ֶאת ִּדְבֵרי ְׁשלֹמֹה ַוִּיְׂשַמח ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ַוְיִהי ִּכְׁשמֹעַ ) כא(

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

  :ית ְׁשֵניֶהםּוֵבין ְׁשלֹמֹה ַוִּיְכְרתּו ְבִר 
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  'א פסוק ב"בפירושו לשמות פרק ל, 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 

ים לפני כי אף בלומד, ובחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם ואורג
והיודעים ורגילים , חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כלם

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
וא מלא אותו רוח אלוקים וידע כי ה, למשה שיראה הפלא הזה

  .לדעת כל אלה בעבור שיעשה המשכן
  

  'פרק ה' מלכים א . 14
 ַוְיִהי ַהַּמס ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַמס ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל) כז(

ַוִּיְׁשָלֵחם ְלָבנֹוָנה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַּבחֶֹדׁש ֲחִליפֹות חֶֹדׁש ) כח:(ִאיׁש
ַוְיִהי ) כט: (ָבנֹון ְׁשַנִים ֳחָדִׁשים ְּבֵביתֹו ַוֲאדִֹניָרם ַעל ַהַּמסִיְהיּו ַבּלְ 

ְלַבד ) ל:(ִלְׁשלֹמֹה ִׁשְבִעים ֶאֶלף נֵֹׂשא ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ָּבָהר
ִמָּׂשֵרי ַהִּנָּצִבים ִלְׁשלֹמֹה ֲאֶׁשר ַעל ַהְּמָלאָכה ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשלֹׁש 

ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ַוַּיִּסעּו ) לא:(ים ָּבָעם ָהעִֹׂשים ַּבְּמָלאָכהֵמאֹות ָהרִֹד 
ַוִּיְפְסלּו ) לב:(ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֵּסד ַהָּבִית ַאְבֵני ָגִזית

ּבֵֹני ְׁשלֹמֹה ּובֵֹני ִחירֹום ְוַהִּגְבִלים ַוָּיִכינּו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ִלְבנֹות 
  : ַהָּבִית

  
  ' ז-' פסוקים מתוך פרקים ו', מלכים א. 15

ַמס ִמָּכל ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ... 'ִהְנִני אֵֹמר ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ה
 ִׁשְבִעים ֶאֶלף נֵֹׂשא ַסָּבל ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף חֵֹצב ַוְיִהי ִלְׁשלֹמֹה ...ִיְׂשָרֵאל

ְוַהַּבִית .. .ּבֵֹני ְׁשלֹמֹהַוִּיְפְסלּו ... יםַוַּיִּסעּו ֲאָבנִ ַהֶּמֶלְך ַוְיַצו ... ָּבָהר
ַוְיַצף ...:  ֶאת ַהַּבִית ַוְיַכֵּלהּוַוִּיֶבן ְׁשלֹמֹה... ָּבָנה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹהֲאֶׁשר 

 ַוִּיַּקח ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה... ֶאת ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ָזָהב ָסגּור ְׁשלֹמֹה 
...  ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְמַלאְכּתֹוֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹהָּיבֹוא וַ ... ֶאת ִחיָרם ִמּצֹר

ַוִּתְׁשַלם ָּכל ַהְּמָלאָכה ...'  ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית הַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה
  ...ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א"פסוק נ', פרק ז', מלכים א. 16
 ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ָקְדֵׁשי ָּדִוד ָאִביולֹמֹה ֶאת ַוָּיֵבא ְׁש 

  : 'ַהֵּכִלים ָנַתן ְּבאְֹצרֹות ֵּבית ה
  

  ט"פרק כ', דברי הימים א. 17
ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְלָכל ַהָּקָהל ְׁשלֹמֹה ְבִני ֶאָחד ָּבַחר ּבֹו ) א(

' ה ִּכי לֹא ְלָאָדם ַהִּביָרה ִּכי ַלהאלוקים ַנַער ָוָרְך ְוַהְּמָלאָכה ְגדֹולָ 
ִמְתַנֵּדב ּוִמי .... ּוְכָכל ּכִֹחי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית אלוקי ) ב:(אלוקים

ָׂשֵרי ָהָאבֹות ְוָׂשֵרי ִׁשְבֵטי ַוִּיְתַנְּדבּו ) ו:...('ְלַמּלֹאות ָידֹו ַהּיֹום ַלה
ַוִּיְּתנּו ) ז:(אֶכת ַהֶּמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוַהֵּמאֹות ּוְלָׂשֵרי ְמלֶ 

ְוַהִּנְמָצא ִאּתֹו ֲאָבִנים ָנְתנּו ) ח...(ַלֲעבֹוַדת ֵּבית ָהאלוקים ָזָהב 
ַוִּיְׂשְמחּו ָהָעם ַעל ) ט:(ַעל ַיד ְיִחיֵאל ַהֵּגְרֻׁשִּני' ְלאֹוַצר ֵּבית ה

ְך ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְוַגם ָּדִויד ַהֶּמלֶ ' ּ ַ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:( היא הּוא ּוְלָך הכולֲהִכינֹנּו ִלְבנֹות ְלָך ַבִית ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ִמָּיְדךָ 
ָכל ֵאֶּלה ְוַעָּתה ַעְּמָך ַהִּנְמְצאּו פֹה ִהְתַנַּדְבִּתי ֲאִני ְּביֶֹׁשר ְלָבִבי ... 

  : ָלְך ְלִהְתַנֶּדבָרִאיִתי ְבִׂשְמָחה 
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ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר : ֶלְך ֶעֶבד ִלְׁשלֹמֹה ַוָּיֶרם ָיד ַּבֶּמ ...ְוָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט

ֵהִרים ָיד ַּבֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּבָנה ֶאת ַהִּמּלֹוא ָסַגר ֶאת ֶּפֶרץ ִעיר ָּדִוד 
  .ָאִביו
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ָאִביָך ִהְקָׁשה ֶאת ֻעֵּלנּו ְוַאָּתה ַעָּתה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהָּקָׁשה 
  . ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד ֲאֶׁשר


