
ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ֶמֶל� ִמְצַרִים

הֹוְפִכים ְלַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה ִלְהיֹות ֲעָבִדים ְלַהֵּׁשם.

ִּכְמִׂשיָמה ִראׁשֹוָנה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֲעֵליֶהם ְלָהִקים ִמְׁשָּכן ֶׁשּבֹו ִּתְׁשֶרה ַהְּׁשִכיָנה.

ְלֵׁשם ָּכ� ֵהם ִמְתַאְּסִפים ִלְפֵני ֹמֶׁשה ִלְׁשֹמַע ֶאת הֹוָראֹוָתיו,

ִעם זֹאת ָאִצים ָרִצים ְלָהִביא ְּתרּומֹות ַלִּמְׁשָּכן – ָזָהב ְוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת וכו'.

ְלַמּנֹות ָאָּמִנים: ַנָּגִרים ַּבָּנִאים צֹוְרִפים רֹוְקִחים אֹוְרִגים ְוטֹוִוים,

ֶׁשַּיַעְסקּו ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו ְוָיִכינּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּכֻהָּנה.

ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְללֹא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל – ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף – ֻׁשָּתִפים ְּבִבְנַין ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו,

ַוֲעֵליֶהם ְמֻמִּנים ֶּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶּבן חּור ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמ�.

 

ֶּבַצְלֵאל ַנַער ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶׁשַעָּתה ִהִּגיַע ְלֹעל ִמְצוֹות,

זֹוֶכה ְלִהָּבֵחר ִלְמָלאָכה ְקדֹוָׁשה ְוִנְכָּבָדה זֹו ִּבְהיֹותֹו ִנין ְלִמְרָים ַהְּנִביָאה,

ְוֶנֶכד ְלחּור ֶׁשָהָיה ֻׁשָּתף ְלַאֲהֹרן ִּבְפֻעּלֹות ֲחׁשּובֹות –

ֶׁשָּתַמ� (ִעם ַאֲהֹרן) ִּביֵדי ֹמֶׁשה ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק!

ְוַגם ִלָּוה ֶאת ֹמֶׁשה (ִעם ַאֲהֹרן ְוִׁשְבִעים ַהְּזֵקִנים) ְלַהר ִסיַני ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה,

ְוהּוא הּוא ֶׁשהֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל, ּוֵמת ְּבֶׁשל ָּכ� ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם.

 

ְוָאֵכן ְּבַצְלֵאל ִמְּגדֹוֵלי ַהְּׁשָבִטים ּוִמְּגדֹוֵלי ַהַּיַחס,

ֵנַחן ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש, ּוְבָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת,

אּוָלם ְּבַצְלֵאל ָהָאָּמן ַהָּגדֹול ֵאינֹו ָהָאָּמן ַהִּבְלָעִדי ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן.

ְלִצּדֹו ֶהֱעִמיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמ�.

ְוַאף ֶׁשָחְכַמת ְּבַצְלֵאל ְּגדֹוָלה ִמֶּׁשל ָאֳהִליָאב, ְּבהֹוָרַאת ַהְּמָלאָכה ֵהם ָׁשִוים.

ְּבַצְלֵאל ָמֵלא רּוַח ֱא�ִקים ְּבָחְכָמה ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת ְמיֶֻחֶדת,

אּוָלם ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ָחָרׁש ְוחֹוֵׁשב ְורֹוֵקם…

ְוִהֵּנה ְלָפֵנינּו ְׁשֵני ָאָּמִנים ִמְּׁשֵני ְקצֹות ָהָעם,

ְּבַצְלֵאל ִמֵּׁשֶבט ְמיָֻחס ּוִמִּמְׁשָּפָחה ְמיֶֻחֶסת

ְוָאֳהִליָאב ִמֵּׁשֶבט ָּדן ִמְבֵני ַהְּׁשָפחֹות ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּׁשָבִטים,

ּוִבְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד ָּבַחר ַהֵּׁשם ַלֲעֹסק ַּבָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר – ֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן,

ּוִמָּכאן ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשָּגדֹול ְוָקָטן ָׁשִוים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

 

ּוְכמֹו ֶׁשִהְׁשָוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲעִנִּיים ַוֲעִׁשיִרים ְּבִעְנַין ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל.

ֶהָעִׁשיר לֹא הֹוִסיף ַעל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוַהַּדל לֹא ִהְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל.

ּוְבָכל זֹאת, ִנְּתָנה ֶאְפָׁשרּות  ְלָכל ֶאָחד ְלָהִביא ֶאת ְּתרּוָמתֹו ַלִּמְׁשָּכן,

ְלִפי ְיָכְלּתֹו ּוְלִפי ִנְדַבת ִלּבֹו.

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָזָהב ָנַתן ָזָהב, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנֹחֶׁשת ֵהִביא ְנֹחֶׁשת

ַאף ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ִהְתַקְּבלּו ַוֲאִפּלּו ֲעֵצי ִׁשִּטים.



 

ְוִאם ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ַהַּׁשֶּיֶכת ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל,

ָּכל ֶאָחד ָלַקח ֵחֶלק ָּבֲעבֹוָדה,

ֲהֵרי ָּכ� הּוא ְּבָכל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.

ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ְלֻכָּלנּו.

ִאם ִּכי ְּבַכָּוַנת ַהִּמְצוֹות (ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ְוִיְרָאתֹו)

ָּכל ֶאָחד עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְלִפי ָרָמתֹו ִויָכְלּתֹו.

ֶׁשֲהֵרי ְלָכל ְיהּוִדי ַּתְפִקיד ְמיָֻחד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְלִפי ִּכְׁשרֹונֹוָתיו ִויכֹולֹוָתיו.

 

ִאם ֵּכן, ְּבסֹופֹו ֶׁשל ְּדַבר ֻּכָּלנּו ְמֻאָחִדים ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּכי ֻּכָּלנּו ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה.

ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם "ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ�" ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי

ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ְּכֶׁשָהַרִּבי ֶמֶל� ַהָּמִׁשיַח ְּברֹאֵׁשנּו.

 


