
ָרֵאל ביום למחרת יום הכיפורים,[1] משה כינס[2] את כל עם ישראל,[3] ַויֹּאֶמר) ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְַּקֵהל מֹׁשֶ א) ַוי
 אלה הן המצוות שה' ציווה ָּה ְיקָֹוק ַלֲעׂשֹת אָֹתם ר ִצו ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ  ֵאּלֶ  משה אמר לעם ישראל שהתכנס, ֲאֵלֶהם
ִביִעי ביום ְ ה ְמָלאָכה במשך ששת ימי השבוע, מלאכה יכולה להיעשות,[5] וַּביֹּום ַהׁשּ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ לקיים[4]: (ב) ׁשֵ
תֹון ַליקָֹוק ביום השבת ּבָ ת ׁשַ ּבַ השביעי של השבוע, ביום השבת, ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש (יום השבת) יהיה לכם יום קדוש, ׁשַ
ה בֹו ְמָלאָכה יוָּמת כל מי שעושה מלאכה ביום השבת ל ָהעֹׂשֶ יש לנוח מנוחה שלימה ורגועה, ולא מנוחת ארעי,[6] ּכָ
ת בכל מקום בו אתה יושב, אסור לבער אש ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֵֹתיֶכם ּבְ כֹל מֹׁשְ – דינו מוות (סקילה)[7]: (ג) לֹא ְתַבֲערוּ ֵאׁש ּבְ
ָבר ָרֵאל ֵלאמֹר משה אמר לכל בני ישראל שהקהיל,[9] ֶזה ַהּדָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאל ּכָ ביום השבת[8]: (ד) ַויֹּאֶמר מֹׁשֶ
רוָּמה ַליקָֹוק תיקחו מכם ֶכם ּתְ ָּה ְיקָֹוק ֵלאמֹר אלו הם הדברים שה' ציווה אותי לומר לכם[10]: (ה) ְקחוּ ֵמִאּתְ ר ִצו ֲאׁשֶ
רוַּמת ְיקָֹוק (כל מי  כל מי שהלב שלו נדיב להביא את הנדבה,[12] ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ תרומה לשם ה',[11]ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו
 לשם נדבה יש להביא זהב, כסף ונחושת[14]: (ו) ת  ָזָהב ָוֶכֶסף וְּנחֹׁשֶ שנדבו ליבו) יביא את תרומת ה',[13]
ָמן וכן יש להביא צמר צבוע בצבע ארגמן, ְותֹוַלַעת וְּתֵכֶלת כמו כן יש להביא צמר שצבוע בצבע של דם חילזון, ְוַאְרּגָ
ים וכן יש להביא נוצות ושערות של עיזים: ׁש וכן יש להביא פשתן, ְוִעזִּ ִני וכן יש להביא צמר שצבוע בצבע אדום, ְוׁשֵ ׁשָ
 וכן התבקשו בני ישראל לתרום עורות הבאים מחיה שנקראת איל, ולאחר שעיבדו את ִמים (ז) ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ
ים וכן התבקשו בני ישראל לתרום עורות של חיה שנקראת "תחש". ָחׁשִ העור, היו צובעים את העור באדום, ְועֹרֹת ּתְ
ים וכן התבקשו בני ישראל לתרום למשכן סוג של ּטִ התחש היא חיה שלאחר בניית המשכן, אינה קיימת יותר, ַוֲעֵצי ׁשִ
אֹור וכן התבקשו בני ישראל לתרום למשכן שמן זית זך לשם הדלקת ֶמן ַלּמָ עצים שנקראים "עצי שיטים": (ח) ְוׁשֶ
 וכן התבקשו בני ישראל להביא בשמים לצורך הכנת שמן ים ּמִ ָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ  וְּבׂשָ המנורה,
המשחה ולצורך הכנת קטורת הסמים. בשמן המשחה השתמשו על מנת למשוח את הכהנים, את המשכן ואת כליו.
את קטורת הסמים היו מקטירים בכל יום, חצי משיעור הקטורת (בשיעור של מנה) היו מקריבים בבוקר וחצי
 כמו כן התבקשו בני ישראל לתרום אבנים יקרות שנקראות אבני משיעורה היו מקריבים בערב: (ט) ְוַאְבֵני ׁשַֹהם
ִאים וכן התבקשו בני ישראל לתרום לצורך עשיית המשכן גם אבני מילואים. אבני מילואים הן אבנים שהם, ְוַאְבֵני ִמּלֻ
 אבני השהם ואבני המילואים הוצרכו כדי להכין מהן בגדי כהונה שהם ן  ָלֵאפֹוד ְוַלחֹׁשֶ שלמות שלא חתכו אותן,
ָּה ר ִצו ל ֲאׁשֶ ֶכם כל אחד מכם שחכם בלבו, ָיבֹאוּ ְוַיֲעׂשוּ ֵאת ּכָ האפוד והחשן, כפי שיפורט בהמשך: (י) ְוָכל ֲחַכם ֵלב ּבָ
ְיקָֹוק יבואו ויעשו את כל הדברים אותם ציווה ה' (התורה תפרט את אותם דברים בפסוקים הבאים)[15]: (יא) ֶאת
 את יריעות העיזים שהיו מונחות על גבי היריעות  ֶאת ָאֳהלֹו  את היריעות התחתונות של המשכן,[16] ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ
 ְוֶאת ִמְכֵסהוּ את שני המכסים שהיו מכסים את המשכן: מכסה עורות האילים המאדמים, ומכסה התחתונות,[17]
יו את הקרשים עליהם הניחו את  את קרסי הזהב שהיו מחברים את היריעות, ְוֶאת ְקָרׁשָ  ֶאת ְקָרָסיו התחש שעליו,
 את עמודי המשכן, עליהם הייתה ָדיו  את הבריחים שהיו עוברים בתוך קרשי המשכן,ֶאת ַעּמֻ ִריָחו  ֶאת ּבְ היריעות,
 ְוֶאת תלויה הפרוכת שחצצה בין הקודש לקדש הקדשים, וכן את העמודים עליהם עמד המסך שבפתח המשכן,
 את המוטות של יו ּדָ  ְוֶאת ּבַ  את ארון הברית,  את האדנים שהיו מתחת לעמודים ולקרשים: (יב) ֶאת ָהָארֹן ֲאָדָניו
ָסְך את הפרוכת שהייתה רֶֹכת ַהּמָ ּפֶֹרת את הכפורת שהייתה מעל לארון, ְוֵאת ּפָ הארון, בהם נשאו את הארון, ֶאת ַהּכַ
יו את שולחן הזהב ואת המוטות ּדָ ְלָחן ְוֶאת ּבַ ֻ עשויה לשם מחיצה בין הקדש לבין קדש הקדשים[18]: (יג) ֶאת ַהׁשּ
ִנים וכן ָליו את כל כלי השולחן: הקערות, הכפות, המנקיות והקשוות, ְוֵאת ֶלֶחם ַהּפָ ל ּכֵ בהם נשאו את השולחן, ְוֶאת ּכָ
אֹור וכן את המנורה יעשו חכמי הלב את לחם הפנים, שנים עשר הלחמים שהיו על השולחן[19]: (יד) ְוֶאת ְמנַֹרת ַהּמָ
 ואת הנרות  ְוֶאת ֵנרֶֹתיָה  ואת כלי המנורה: המלקחים והמחתות,[20] ֶליָה  ְוֶאת ּכֵ שהאירה על ידי הדלקת נרותיה,
אֹור ואת השמן ששימש להדלקת המנורה. תהליך הכנת השמן ֶמן ַהּמָ שהיו על הקנים, בהם שמו את השמן, ְוֵאת ׁשֶ
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ֹטֶרת ְוֶאת ח ַהּקְ למאור היה גם הוא מסובך ולכן נזקקו לחכמי לב כדי להכין את שמן המאור[21]: (טו) ְוֶאת ִמְזּבַ
ָחה את שמן המשחה, ׁשְ ֶמן ַהּמִ יו את מזבח הקטורת, מזבח הזהב, ואת המוטות בהם נשאו את המזבח, ְוֵאת ׁשֶ ּדָ ּבַ
ים וכן יעשו החכמים את קטורת הסמים ּמִ את השמן בו היו מושחים את הכהנים, המשכן והכלים, ְוֵאת ְקֹטֶרת ַהּסַ
ן ואת הוילון שהיה בצד המזרחי של המשכן[22]: (טז) ּכָ ׁשְ ַתח ְלֶפַתח ַהּמִ שהיו מקטירים פעמיים ביום, ְוֶאת ָמַסְך ַהּפֶ
 וכן יעשו החכמים את המזבח עליו היו מקריבים את קרבנות העולה (וכן את שאר הקרבנות). ח ָהעָֹלה ֵאת ִמְזּבַ
ר לֹו וכן את רשת הנחושת שהייתה על ת ֲאׁשֶ חֹׁשֶ ר ַהּנְ מזבח זה נקרא גם מזבח הנחושת והמזבח החיצוני,ְוֶאת ִמְכּבַ
ָליו את כלי מזבח הנחושת: המחתות, ל ּכֵ יו את המוטות בהם היו נושאים את מזבח הנחושת, ְוֶאת ּכָ ּדָ המזבח, ֶאת ּבַ
 וכן יעשו חכמי הלב את הכיור ואת הבסיס עליו היה מונח הכיור[23]: (יז) ֵאת ּנֹו יֹּר ְוֶאת ּכַ היעים והמזרקות, ֶאת ַהּכִ
ָדיו ְוֶאת ֲאָדֶניָה את העמודים והאדנים עליהם ַקְלֵעי ֶהָחֵצר את היריעות שהיו פרוסות מסביב לחצר המשכן, ֶאת ַעּמֻ
ַער ֶהָחֵצר את הוילון שהיה בצד המזרחי היו מונחים עמודי החצר. על עמודים אלו היו פרוסות היריעות, ְוֵאת ָמַסְך ׁשַ
 את היתדות שהיו תוקעים באדמה, והיו קושרים את קצוות היריעות אל ן ּכָ ׁשְ של החצר[24]: (יח) ֶאת ִיְתדֹת ַהּמִ
היתדות, וכך היריעות לא היו עפות ברוח,[25] ְוֶאת ִיְתדֹת ֶהָחֵצר את היתדות שהיו תוקעים באדמה, והיו קושרים את
קצוות הקלעים ליתדות, כך שהקלעים לא עפו ברוח,[26] ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם וכן יעשו החכמים את המיתרים, החבלים
ּקֶֹדׁש את המכסים שהיו עשויים ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְ ְגֵדי ַהׂשּ בהם היו קושרים את היריעות והקלעים ליתדות[27]: (יט) ֶאת ּבִ
ְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן את שמונת כדי לכסות את כלי המשכן (הארון, השולחן וכו') בשעת המסעות,[28] ֶאת ּבִ
ְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהןואת הבגדים בהם היו עובדים בניו של אהרון, את בגדי הכהן  ְוֶאת ּבִ בגדי הזהב של הכהן הגדול,
 לאחר שמשה סיים לומר את דבריו לבני ישראל, בני ה ְפֵני מֹׁשֶ ָרֵאל ִמּלִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ּ ּכָ ְֵּצאו ההדיוט[29]: (כ) ַוי
אֹו ר ְנׂשָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּכָ ָּבֹאו ישראל התפזרו מאוהל מועד, לשם נאספו כדי לשמוע את דבריו של משה[30]: (כא) ַוי
רוַּמת ְיקָֹוק כל ר ָנְדָבה רוּחֹו אֹתֹו ֵהִביאוּ ֶאת ּתְ ִלּבֹו כל חכמי הלב הגיעו כדי להתחיל במלאכת המשכן,[31] ְוכֹל ֲאׁשֶ
 1) ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מֹוֵעד ליריעות העיזים מי שהיה בו רצון לנדב למלאכת המשכן, תרם לצורך הדברים הבאים:
ּ ָּבֹאו  לבגדי הכהונה: (כב) ַוי  3) וְּלִבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש  לקלעי החצר וכלי הקודש,[33]  2) וְּלָכל ֲעבָֹדתֹו והפרוכת,[32]
ים הגברים הגיעו יחד עם הנשים,[34] ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאוּ כל אחד מהאנשים או הנשים שנדבה ׁשִ ים ַעל ַהּנָ ָהֲאָנׁשִ
 סוגים שונים של ַעת ְוכוָּמז  ָחח ָוֶנֶזם ְוַטּבַ רוחם לתרום למשכן הביאו את הדברים הבאים בתור תרומה,[35]
ִלי ָזָהב וכן נידבו האנשים והנשים כלים שונים שהיו עשויים ל ּכְ תכשיטים שנקראים: חח, נזם, טבעת וכומז,[36] ּכָ
 וכן היו אנשים שבמקום לתרום כלים מזהב, הרימו תנופת זהב, נוַּפת ָזָהב ַליקָֹוק ר ֵהִניף ּתְ  ְוָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ מזהב,
ֵכֶלת ר ִנְמָצא ִאּתֹו ּתְ כאשר הכוונה היא למטבעות או לכלים שבורים שהיו עשויים מזהב[37]: (כג) ְוָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ
 כל האנשים שהיה אצלם אחד ּ ים ֵהִביאו ָחׁשִ ִמים ְועֹרֹת ּתְ ים ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ ׁש ְוִעזִּ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ְוַאְרּגָ
הדברים הבאים: תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש, עזים, עורות אילים מאדמים ועורות תחשים – הביאו את תרומתם
רוַּמת ְיקָֹוק כל מי שנדבה רוחו, הביא ת ֵהִביאוּ ֵאת ּתְ ֶסף וְּנחֹׁשֶ רוַּמת ּכֶ ל ֵמִרים ּתְ לצורך בניית המשכן[38]: (כד) ּכָ
 וכן למי שהיו עצי שיטים ים ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעבָֹדה ּטִ ר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ׁשִ  ְוכֹל ֲאׁשֶ כתרומה כסף או נחושת,[39]
ה ָ  (מי שהיה לו כסף, נחושת או עצי שיטים) הביא את תרומתו: (כה) ְוָכל ִאׁשּ ּ  ֵהִביאו שישמשו למלאכת המשכן,
 (כל אישה חכמה) השתמשה בשתי ידיה כדי לטוות את החוטים. ּ ָיֶדיָה ָטוו  ּבְ  כל אישה חכמה,[40] ַחְכַמת ֵלב
ִָּביאוּ ַמְטֶוה (לאחר שטוו את החוטים) הנשים הביאו [41] הטוויה היא הכנת החוט מהחומר ממנו מכינים את החוט, ַוי
 (הנשים הביאו) את חוטי התכלת, ׁש ֵ ִני ְוֶאת ַהׁשּ ָ ָמן ֶאת ּתֹוַלַעת ַהׁשּ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ  ֶאת ַהּתְ את החוטים שטוו:
ן אָֹתָנה א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ הארגמן, תולעת השני והשש, כאשר כל אחד מסוגי החוטים היה טווי כבר: (כו) ְוָכל ַהּנָ
 (הנשים שהיו חכמות במיוחד) טוו את הצמר מהעיזים, ים ּ ֶאת ָהִעזִּ  ָטוו ָחְכָמההנשים שהיו חכמות במיוחד,[42] ּבְ
ִאים ָלֵאפֹוד ּלֻ ַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהּמִ ּ ֵאת ַאְבֵני ַהׁשּ ִאם ֵהִביאו ׂשִ   הצמר עוד היה על העיזים[43]: (כז) ְוַהּנְ כאשר
ם ן הנשיאים תרמו את אבני השהם ואת אבני המילואים ששימשו לעשיית האפוד והחושן[44]: (כח) ְוֶאת ַהּבֹׂשֶ ְוַלחֹׁשֶ
ים וכן הביאו הנשיאים את הבשם ששימש לקטורת, את השמן ּמִ ָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֶמן ְלָמאֹור וְּלׁשֶ ָ ְוֶאת ַהׁשּ
ם אָֹתם ר ָנַדב ִלּבָ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ששימש להדלקת המנורה, את שמן המשחה ואת קטורת הסמים[45]: (כט) ּכָ
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ה כל איש או אישה שליבם נדב אותם להביא נדבה לצורך ַיד מֹׁשֶ ָּה ְיקָֹוק ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ִצו ָלאָכה ֲאׁשֶ ְלָהִביא ְלָכל ַהּמְ
ָרֵאל ְנָדָבה ַליקָֹוק בני ישראל הביאו לשם המלאכה שה' ציווה את משה לעשות, לצורך בניית המשכן, ֵהִביאוּ ְבֵני ִיׂשְ
 משה אמר לבני ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ה' את הנדבות שנדבה רוחם להביא לצורך המשכן: (ל) ַויֹּאֶמר מֹׁשֶ
ה ְיהוָּדה ה' גידל[46] את בצלאל בנו ן אוִּרי ֶבן חוּר ְלַמּטֵ ַצְלֵאל ּבֶ ם ּבְ ׁשֵ ישראל, ְראוּ התבוננו, שימו לב, ָקָרא ְיקָֹוק ּבְ
א אֹתֹו רוַּח ֱאלִֹהים ה' מילא את בצלאל של אורי בנו של חור (חור היה בנה של מרים)[47]משבט יהודה: (לא) ַוְיַמּלֵ
ְתבוָּנה בכך שבצלאל מבין דבר מתוך דבר, ָחְכָמה מה שאדם לומד מאחרים ויודע,[48] 2) ּבִ בחכמות הבאות: 1) ּבְ
לפי מה שלמד בצלאל, הוא יכול להבין דברים נוספים שלא לימדו אותו,[49] 3) וְּבַדַעת וכן מילא ה' את בצלאל
 4) וְּבָכל ְמָלאָכה וכן היה יכול בצלאל לעסוק בכל מלאכה שהיא[51]: (לב) 5) ְוַלְחׁשֹב בדעת, ברוח הקודש,[50]
ת וכן נתן ה' לבצלאל את היכולת לחשוב מחשבות בכל סוגי המתכות: זהב, חֹׁשֶ ֶסף וַּבּנְ ָהב וַּבּכֶ זָּ בֹת ַלֲעׂשֹת ּבַ ַמֲחׁשָ
כסף ונחושת. בדרך כלל האומן יכול לחשוב מחשבות רק בסוג אחד של מתכת, ואילו לבצלאל נתן ה' את היכולת
ת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת וכן נתן ה' לבצלאל את היכולת לעסוק באומנות להתעסק בכל סוגי המתכות[52]: (לג) 6) וַּבֲחרֹׁשֶ
ת ֵעץ וכן נתן ה' לבצלאל את היכולת לעסוק סיתות האבנים ולהכניס את האבנים לתוך התושבות שלהן, 7) וַּבֲחרֹׁשֶ
 וכן נתן ה' לבצלאל את היכולת לעסוק בכל מלאכת אומנות ֶבת ָכל ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשָ  8) ַלֲעׂשֹות ּבְ באומנות העץ,
 ה' נתן לבצלאל את היכולת ללמד אחרים את מלאכת ִלּבֹו שנצרכה למלאכת המשכן[53]: (לד) 9) וְּלהֹורֹת ָנַתן ּבְ
ה ָדןבצלאל ואהליאב היו עוסקים יחד במלאכת המשכן ובלימוד ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ  הוּא ְוָאֳהִליָאב ּבֶ האומנות,[54]
 (ה' מילא את  ַלֲעׂשֹות  ה' מילא את בצלאל ואהליאב בחכמה, א אָֹתם ָחְכַמת ֵלב המלאכה לאחרים: (לה) ִמּלֵ
ב כל מלאכת ל ְמֶלאֶכת ָחָרׁש ְוחֹׁשֵ  ּכָ בצלאל ואהליאב בחכמה), כך שהם היו יכולים לעשות את הדברים הבאים:
 וכן יכלו בצלאל ואהליאב לעסוק במלאכת ׁש ֵ ִני וַּבׁשּ ָ תֹוַלַעת ַהׁשּ ָמן ּבְ ֵכֶלת וָּבַאְרּגָ ּתְ  ְורֵֹקם ּבַ אומנות ומחשבה,[55]
 וכן יכלו בצלאל ואהליאב לעסוק במלאכת  ְואֵֹרג הרקמה של חוטי התכלת, הארגמן, תולעת השני והשש,
בֹת בצלאל ואהליאב היו יכולים לעסוק בכל אחת מהמלאכות שנצרכו לצורך ֵבי ַמֲחׁשָ ל ְמָלאָכה ְוחֹׁשְ י ּכָ האריגה, עֹׂשֵ
:עבודת המשכן, ולתכנן את המחשבות הללו
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