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 שמות פרק לו 

 ֲחַכ� ִאי� ְוכֹל ְו�ֳהִלי�ב ְבַצְלֵאל ְוָעָ�ה )א(
 ָ#ֵהָ"ה !ְתב!ָנה ָחְכָמה ְיקָֹוק ָנַת� ֲאֶ�ר ֵלב

 ַה&ֶֹד� ֲעבַֹדת תְמֶלאֶכ ָ%ל ֶאת ַלֲע�ֹת ָלַדַעת
 ֶאל מֶֹ�ה ַוִ)ְקָרא )ב( :ְיקָֹוק ִצָ!ה ֲאֶ�ר ְלכֹל

 ֵלב ֲחַכ� ִאי� ָ%ל ְוֶאל �ֳהִלי�ב ְוֶאל ְ#ַצְלֵאל
 ְנָ�א( ֲאֶ�ר %ֹל ְ#ִל#( ָחְכָמה ְיקָֹוק ָנַת� ֲאֶ�ר
 )ג( :אָֹת* ַלֲע�ֹת ַהְ"ָלאָכה ֶאל ְלָקְרָבה ִל#(

  ֲאֶ�ר ַהְ.ר!ָמה ָ%ל ֵאת מֶֹ�ה ִ-ְפֵניִמ ַוִ)ְקח!

 י"רש

 :העבודה צור0 מכדי יותר / העבדה מדי) ה(

 :מניעה לשו� / ויכלא) ו(

 ומלאכת / והמלאכה היתה דים לכל המלאכה) ז(
 לכל. המשכ� עושי של די� היתה ההבאה
 :ולהותיר אותה לעשות משכ� של המלאכה

 מלכי�(, לבו את והכבד) יא ח שמות (כמו / והותר
 :מואב את והכות) כד ג' ב
 

 ַ##ֶֹקר ְנָדָבה ע(ד ֵאָליו ֵהִביא! ְוֵה� אָֹת* ַלֲע�ֹת ַה&ֶֹד� ֲעבַֹדת ִלְמֶלאֶכת ִיְ�ָרֵאל ְ#ֵני ֵהִביא!
 ֲאֶ�ר ְכ.(ִמְ"ַלא ִאי� ִאי� ַה&ֶֹד� ְמֶלאֶכת ָ%ל ֵאת ָהעִֹ�י� ַהֲחָכִמי� ָ%ל ַוָ)בֹא! )ד( :ַ##ֶֹקר
 ֲאֶ�ר ַלְ"ָלאָכה ָהֲעבָֹדה ִמ6ֵי ְלָהִביא ָהָע� ַמְרִ#י� ֵ-אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ַו)ֹאְמר! )ה( :עִֹ�י� ֵהָ"ה
 ע(ד ַיֲע�! 8ל ְוִא7ָה ִאי� ֵלאמֹר ַ#ַ"ֲחֶנה ק(ל ַוַ)ֲעִביר! מֶֹ�ה ַוְיַצו )ו( :אָֹת* ַלֲע�ֹת ְיקָֹוק ִצָ!ה

 ַהְ"ָלאָכה ְלָכל ַדָ)� ָהְיָתה ְוַהְ"ָלאָכה )ז( :ֵמָהִביא ָהָע� ַוִ)ָ%ֵלא ַה&ֶֹד� ִלְתר!ַמת הְמָלאָכ
 :ְוה(ֵתר אָֹת* ַלֲע�(ת

 

 ן"רמב
, משה של שהוא מועד אהל אל הזאת הנדבה כל הביאו אחד ביו� הנה / משה מלפני ויקחו) ג(

 והוא נדבה אהלו אל עוד אליו הביאו בשני וכ�, הבהשכמ ובמחרת מלפניו ביו� בו לקחו והחכמי�
 היה ולא. והותר די� והיתה להביא מרבי� שה� לו שאמרו עד, האומני� אל אותה להביא צוה

� בדק את בה לחזק באהל מונח היה אולי, בו עשו מה פקודי אלה בפרשת שיספר חשוב דבר היתרו
� הכתוב והזכיר). ד"ה ד"פ שקלי� (ותבמותר במקדש יעשו כאשר שרת כלי בה לעשות או, המשכ

 וג�, בנאמנות� החכמי� ולפאר, בנדבת� המביאי� הע� את לשבח, להביא הע� מרבי�) ה פסוק(
 כשאר וזהב� בכספ� חפ; לו אי� כי, למנע� במחנה קול שהעביר בזה משובח עליה� הנגיד

 ):טו טז במדבר (נשאתי מה� אחד חמור לא שאמר כעני�, בעמ� המושלי�
 רעהו במלאכת ידו שלח לא א� וכ�, מלאכה יקרא הממו� / מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש )ו(
). ט טו א"ש (ונמס נמבזה המלאכה וכל, )יד לג בראשית (לפני אשר המלאכה לרגל, )ז כב לעיל(

� הנשי� להכניס, מלאכה עוד יעשו אל אמר אבל. הקדש למלאכת דבר שו� עוד יביאו שלא, והעני
 :הכל מה� ומנע, מעשה יקרא ההבאה ג� והנה. העזי� את טוות דעו יהיו שלא
 

 משנה מסכת שקלים פרק ד משנה ד 
 מותר אומר ישמעאל רבי הקדשי� קדשי לבית צפוי זהב רקועי בה עושי� היו מה תרומה מותר

 המזבח לקי; התרומה מותר אומר עקיבא רבי שרת לכלי התרומה ומותר המזבח לקי; הפירות
 התרומה ומותר המזבח לקי; נסכי� מותר אומר הכהני� סג� חנניה רבי שרת לכלי נסכי� ומותר
 : בפירות מודי� היו לא וזה זה שרת לכלי

 
 פסוק יאשמות פרק לה 

 ֶאת ִמְכֵסה! ְוֶאת �ֳהל( ֶאת ַהִ"ְ�ָ%� ֶאת
ָדיו ֶאת ְ#ִריָחו ֶאת ְקָרָ�יו ְוֶאת ְקָרָסיו  ַע"=
 :ֲאָדָניו ְוֶאת

 י "רש
 בתוכו הנראות התחתונות יריעות / המשכן את) אי(

 העשוי עזי� יריעות אהל הוא / אהלו את :משכ� קרויי�

 :והתחשי� האילי� עורות מכסה / מכסהו ואת :לגג
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 במדבר פרק ג פסוק כה 

 ַהִ"ְ�ָ%� מ(ֵעד ְ#אֶֹהל ֵגְר�(� ְ#ֵני !ִמְ�ֶמֶרת
 : מ(ֵעד אֶֹהל חֶ<ַת !ָמַס0ְ ִמְכֵסה! ְוָהאֶֹהל

 

 י"רש
 עזי� יריעות / והאהל :התחתונות יריעות / המשכן

 :ותחשי� אילי� עורות / מכסהו :לגג העשויות
 :הוילו� הוא / פתח ומסך

 
 במדבר פרק כד פסוק ה 

 :ִיְ�ָרֵאל ִמְ�ְ%נֶֹתי0ָ ַיֲעקֹב אָֹהֶלי0ָ ?ֹב! ַמה
 אונקלוס

 :ישראל משר0 בית יעקב ארע0 טבא מא
  

 י"רש
 אחר דבר. כתרגומו, חניותי0 / משכנותיך :זה מול זה מכווני� שאינ� פתחיה� שראה על / אהליך טובו מה
 :עליה� לכפר קרבנות בה� שמקריבי� בישוב� עולמי� ובית שילה אהל טובו מה. אהלי0 טובו מה

 את' ה כלה שנאמר, הנפשות על כפרה וחורבנ�, עליכ� משכו� שה� לפי, חרבי� כשה� א@ / משכנותיך
 :בציו� אש ויצת, כלה ובמה, )יא ד איכה (חמתו

 
 מלכים ב פרק יב 

ַבע ֶּבן) א( ִנים ׁשֶ  פ: ְּבַמְלכֹו ְיהֹוָאׁש ׁשָ
ַנת) ב( ַבע ִּבׁשְ ָנה ְּוַאְרָבִעים ְיהֹוָאׁש ְָמַלך ְלֵיהּוא ׁשֶ ָלִ◌ם ְָמַלך ׁשָ ם ִּבירּוׁשָ ָבע ִּמְבֵאר ִצְבָיה ִּאמֹו ְוׁשֵ  )ג( :ׁשָ

ר ְיהֹוָאׁש ַּוַיַעׂש ל ְיֹקָוק ְּבֵעיֵני ַּהָיׁשָ ר ָיָמיו ּכָ ֵהן ְיהֹוָיָדע הֹוָרהּו ֲאׁשֶ  ָהָעם עֹוד ָסרּו לֹא ַּהָבמֹות ַרק) ד( :ַהּכֹ
ִרים ְּמַזְבִחים ַּבָבמֹות ּוְמַקּטְ ֲהִנים ֶאל ְיהֹוָאׁש ַּויֹאֶמר) ה( :ּ ל ַהּכֹ ֶסף ּכֹ ים ּכֶ ר ַּהֳקָדׁשִ  ְיֹקָוק יתֵב יּוָבא ֲאׁשֶ

ֶסף ֶסף ִאיׁש עֹוֵבר ּכֶ ל ֶעְרּכּו ַנְפׁשֹות ּכֶ ֶסף ּכָ ר ּכֶ  ָלֶהם ִיְקחּו) ו( :ְיֹקָוק ֵּבית ְלָהִביא ִאיׁש ֶלב ַעל ַיֲעֶלה ֲאׁשֶ
ֲהִנים רֹו ֵמֵאת ִאיׁש ַהּכֹ ר ְלֹכל ַּהַבִית ֶּבֶדק ֶאת ְּיַחְזקּו ְוֵהם ַמּכָ ם ִּיָמֵצא ֲאׁשֶ  פ: ָּבֶדק ׁשָ

ַנת יַוְיִה) ז( ִרים ִּבׁשְ לֹׁש ֶעׂשְ ָנה ְוׁשָ ְַלֶמֶלך ׁשָ ֲהִנים ִּחְזקּו לֹא ְיהֹוָאׁש ּ ְַהֶמֶלך ַּוִיְקָרא) ח( :ַּהָבִית ֶּבֶדק ֶאת ַהּכֹ ּ 
ֵהן ִליהֹוָיָדע ְיהֹוָאׁש ֲהִנים ַהּכֹ ה ַּהָבִית ֶּבֶדק ֶאת ְּמַחְזִקים ֵאיְנֶכם ַּמדּוַע ֲאֵלֶהם ַּויֹאֶמר ְוַלּכֹ ְקחּו ַאל ְוַעּתָ  ּתִ
ֵריֶכם ֵמֵאת ֶכֶסף י ַמּכָ ֻנהּו ַּהַבִית ְלֶבֶדק ּכִ ּתְ ֲהִנים ַּוֵיֹאתּו) ט( :ּתִ י ַהּכֹ ֶסף ְקַחת ְלִבְלּתִ י ָהָעם ֵמֵאת ּכֶ  ּוְלִבְלּתִ
ַּוִיַקח) י( :ַּהָבִית ֶּבֶדק ֶאת ַּחֵזק ֵהן ְיהֹוָיָדע ּ ַּוִיֹקב ֶאָחד ֲארֹון ַהּכֹ ן ְּבַדְלּתֹו ֹחר ּ ַּהִמְזֵבַח ֵאֶצל ֹאתֹו ַּוִיּתֵ > בימין <ּ

ָמה ְוָנְתנּו ְיֹקָוק ֵּבית ִאיׁש ְּבבֹוא ִּמָיִמין ֲהִנים ּׁשָ ף ׁשְֹמֵרי ַהּכֹ ל ֶאת ַהּסַ ֶסף ּכָ ) יא( :ְיֹקָוק ֵבית ַּהמּוָבא ַהּכֶ
ְראֹוָתם ַוְיִהי י ּכִ ֶסף ַרב ּכִ ְַהֶמֶלך ֹסֵפר ַּוַיַעל ָּבָארֹון ַהּכֶ ֵהן ּ ֶסף ֶאת ַּוִיְמנּו ַּוָיֻצרּו לַּהָגדֹו ְוַהּכֹ  ֵבית ַּהִנְמָצא ַהּכֶ
ֶסף ֶאת ְוָנְתנּו) יב( :ְיֹקָוק ן ַהּכֶ י ְיֵדי> יד <ַעל ַהְמֻתּכָ  ְיֹקָוק ֵּבית ַּהֻמְפָקִדים> הפקדים <ַּהְמָלאָכה ֹעׂשֵ

י ַּויֹוִציֻאהּו ים ְּוַלֹבִנים ָהֵעץ ְלָחָרׁשֵ  ְוַאְבֵני ֵעִצים ְוִלְקנֹות ָהֶאֶבן ּוְלֹחְצֵבי יםְּוַלֹגְדִר) יג( :ְיֹקָוק ֵּבית ָהֹעׂשִ
ר ּוְלֹכל ְיֹקָוק ֵּבית ֶּבֶדק ֶאת ְּלַחֵזק ַמְחֵצב ה לֹא ְַאך) יד( :ְלַחְזָקה ַּהַבִית ַעל ֵיֵצא ֲאׁשֶ  ִסּפֹות ְיֹקָוק ֵּבית ֵיָעׂשֶ
ֶסף ל ֲחֹצְצרֹות ִמְזָרקֹות ְּמַזְמרֹות ּכֶ ִלי ּכָ ֶסף ִמן ָכֶסף ּוְכִלי ָזָהב ּכְ י) טו( :ְיֹקָוק ֵבית ַּהמּוָבא ַהּכֶ י ּכִ  ְלֹעׂשֵ

ֻנהּו ַּהְמָלאָכה בּו ְולֹא) טז( :ְיֹקָוק ֵּבית ֶאת בֹו ְּוִחְזקּו ִיּתְ ים ֶאת ְּיַחׁשְ ר ָהֲאָנׁשִ נּו ֲאׁשֶ ֶסף ֶאת ִיּתְ  ָיָדם ַעל ַהּכֶ
י ָלֵתת י ַּהְמָלאָכה ְלֹעׂשֵ ים ֵהם ֶבֱאֻמָנה ּכִ ֶס) יז( :ֹעׂשִ ם ףּכֶ אֹות ְוֶכֶסף ָאׁשָ ֲהִנים ְיֹקָוק ֵּבית יּוָבא לֹא ַחּטָ  ַלּכֹ
 פ: ִיְהיּו

ַּוִיָלֶחם ֲאָרם ְֶמֶלך ֲחָזֵאל ַיֲעֶלה ָאז) יח( ָדּה ַּגת ַעל ּ ם ַּוִיְלּכְ ָניו ֲחָזֵאל ַּוָיׂשֶ ָלִ◌ם ַעל ַלֲעלֹות ּפָ  :ְירּוׁשָ
 

 דברי הימים ב פרק כד פסוק יד 
ְַהֶמֶלך ִלְפֵני ֵהִביאּו ּּוְכַכלֹוָתם ָאר ֶאת ִויהֹוָיָדע ּ ֶסף ׁשְ הּו ַהּכֶ ֵלי ְיֹקָוק ְלֵבית ֵכִלים ַּוַיֲעׂשֵ ֵרת ּכְ  ְוַהֲעלֹות ׁשָ
ִמיד ְיֹקָוק ְּבֵבית ֹעלֹות ַמֲעִלים ַּוִיְהיּו ָוָכֶסף ָזָהב ּוְכֵלי ְוַכּפֹות ל ּתָ  : ְיהֹוָיָדע ְיֵמי ּכֹ
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