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שמות פרק לו

ה ִליב וְ כֹל ִאי ֲח ַכ
)א( וְ ָע ָה ְב ַצ ְל ֵאל וְ ֳ
!תב!נָה ֵָ #ה ָ"ה
ָת יְ קֹוָק ָח ְכ ָמה ְ
ֵלב ֲא ֶר נ ַ
אכת ֲעב ַֹדת ַה& ֶֹד
ָל ַד ַעת ַל ֲעֹת ֶאת ָ%ל ְמ ֶל ֶ
ְלכֹל ֲא ֶר ִצ!ָה יְ קֹוָק) :ב( וַ(ִ ְק ָרא מ ֶֹה ֶאל
ה ִליב וְ ֶאל ָ%ל ִאי ֲח ַכ ֵלב
ְַ #צ ְל ֵאל וְ ֶאל ֳ
ָת יְ קֹוָק ָח ְכ ָמה ְִ #לֹ% )#ל ֲא ֶר נְ ָא)
ֲא ֶר נ ַ
ֹת*) :ג(
אכה ַל ֲעֹת א ָ
ִלְ )#ל ָק ְר ָבה ֶאל ַה ְ" ָל ָ
ר!מה ֲא ֶר
וַ(ִ ְקח! ִמ ְִ -פנֵי מ ֶֹה ֵאת ָ%ל ַה ְָ .
אכת ֲעב ַֹדת ַה& ֶֹד ַל ֲעֹת א ָֹת* וְ ֵה ֵה ִביא! ֵא ָליו ע)ד נְ ָד ָבה ֶַֹ ##קר
ֵה ִביא! ְ#נֵי יִ ְ ָר ֵאל ִל ְמ ֶל ֶ
אכת ַה& ֶֹד ִאי ִאי ִמ ְ" ַלא ְכֲ ).א ֶר
ֶַֹ ##קר) :ד( ַו ָ(בֹא! ָ%ל ַה ֲח ָכ ִמי ָהע ִֹי ֵאת ָ%ל ְמ ֶל ֶ
אכה ֲא ֶר
ֹאמר! ֶאל מ ֶֹה ֵ-אמֹר ַמ ְר ִ#י ָה ָע ְל ָה ִביא ִמ ֵ6י ָה ֲעב ָֹדה ַל ְ" ָל ָ
ֵה ָ"ה ע ִֹי) :ה( ַו( ְ
ֲביר! ק)ל ֲַ "ַ #חנֶה ֵלאמֹר ִאי וְ ִא ָ7ה 8ל ַיעֲ! ע)ד
ִצ!ָה יְ קֹוָק ַל ֲעֹת א ָֹת*) :ו( וַיְ ַצו מ ֶֹה ַו ַ(ע ִ
אכה
אכה ָהיְ ָתה ַד(ָ ְל ָכל ַה ְ" ָל ָ
ר!מת ַה& ֶֹד וַ(ִ ֵָ %לא ָה ָע ֵמ ָה ִביא) :ז( וְ ַה ְ" ָל ָ
אכה ִל ְת ַ
ְמ ָל ָ
ה)תר:
ַלעֲ)ת א ָֹת* וְ ֵ
)ה( מדי העבדה  /יותר מכדי צור 0העבודה:
)ו( ויכלא  /לשו מניעה:
)ז( והמלאכה היתה דים לכל המלאכה  /ומלאכת
ההבאה היתה די של עושי המשכ .לכל
המלאכה של משכ לעשות אותה ולהותיר:
והותר  /כמו )שמות ח יא( והכבד את לבו) ,מלכי
ב' ג כד( והכות את מואב:

רמב"ן

)ג( ויקחו מלפני משה  /הנה ביו אחד הביאו כל הנדבה הזאת אל אהל מועד שהוא של משה,
והחכמי לקחו בו ביו מלפניו ובמחרת בהשכמה ,וכ בשני הביאו אליו עוד אל אהלו נדבה והוא
צוה להביא אותה אל האומני ,עד שאמרו לו שה מרבי להביא והיתה די והותר .ולא היה
היתרו דבר חשוב שיספר בפרשת אלה פקודי מה עשו בו ,אולי היה מונח באהל לחזק בה את בדק
המשכ ,או לעשות בה כלי שרת כאשר יעשו במקדש במותרות )שקלי פ"ד ה"ד( .והזכיר הכתוב
)פסוק ה( מרבי הע להביא ,לשבח את הע המביאי בנדבת ,ולפאר החכמי בנאמנות ,וג
הנגיד עליה משובח בזה שהעביר קול במחנה למנע ,כי אי לו חפ; בכספ וזהב כשאר
המושלי בעמ ,כעני שאמר לא חמור אחד מה נשאתי )במדבר טז טו(:
)ו( איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה  /הממו יקרא מלאכה ,וכ א לא שלח ידו במלאכת רעהו
)לעיל כב ז( ,לרגל המלאכה אשר לפני )בראשית לג יד( ,וכל המלאכה נמבזה ונמס )ש"א טו ט(.
והעני ,שלא יביאו עוד שו דבר למלאכת הקדש .אבל אמר אל יעשו עוד מלאכה ,להכניס הנשי
שלא יהיו עוד טוות את העזי .והנה ג ההבאה יקרא מעשה ,ומנע מה הכל:
משנה מסכת שקלים פרק ד משנה ד

מותר תרומה מה היו עושי בה רקועי זהב צפוי לבית קדשי הקדשי רבי ישמעאל אומר מותר
הפירות לקי; המזבח ומותר התרומה לכלי שרת רבי עקיבא אומר מותר התרומה לקי; המזבח
ומותר נסכי לכלי שרת רבי חנניה סג הכהני אומר מותר נסכי לקי; המזבח ומותר התרומה
לכלי שרת זה וזה לא היו מודי בפירות:
שמות פרק לה פסוק יא

רש"י

הל) וְ ֶאת ִמ ְכ ֵסה! ֶאת
ֶאת ַה ִ" ְ ֶָ %את ֳ
יחו ֶאת ַע =" ָדיו
ְק ָר ָסיו וְ ֶאת ְק ָר ָיו ֶאת ְִ #ר ָ
וְ ֶאת ֲא ָדנָיו:

)יא( את המשכן  /יריעות התחתונות הנראות בתוכו
קרויי משכ :את אהלו  /הוא אהל יריעות עזי העשוי
לגג :ואת מכסהו  /מכסה עורות האילי והתחשי:
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במדבר פרק ג פסוק כה

רש"י

מ)עד ַה ִ" ְ ָ%
ֵר) ְ#א ֶֹהל ֵ
!מ ְ ֶמ ֶרת ְ#נֵי ג ְ
ִ
מ)עד:
!מ ַס ְַ >ֶ 0תח א ֶֹהל ֵ
וְ ָהא ֶֹהל ִמ ְכ ֵסה! ָ

המשכן  /יריעות התחתונות :והאהל  /יריעות עזי
העשויות לגג :מכסהו  /עורות אילי ותחשי:
ומסך פתח  /הוא הוילו:

במדבר פרק כד פסוק ה

אונקלוס

י 0יִ ְ ָר ֵאל:
יַ 0י ֲעקֹב ִמ ְ ְ%נ ֶֹת ָ
ַמה ?ֹב! א ָֹה ֶל ָ

מא טבא ארע 0יעקב בית משר 0ישראל:

רש"י

מה טובו אהליך  /על שראה פתחיה שאינ מכווני זה מול זה :משכנותיך  /חניותי ,0כתרגומו .דבר אחר
מה טובו אהלי .0מה טובו אהל שילה ובית עולמי בישוב שמקריבי בה קרבנות לכפר עליה:
משכנותיך  /א@ כשה חרבי ,לפי שה משכו עליכ ,וחורבנ כפרה על הנפשות ,שנאמר כלה ה' את
חמתו )איכה ד יא( ,ובמה כלה ,ויצת אש בציו:
מלכים ב פרק יב
כו :פ
הו ָא ׁש ְּב ַמלְ ֹ
)א( ּבֶ ן ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים יְ ֹ
מו ִצ ְביָה ִמ ְ ּב ֵאר ָׁש ָבע) :ג(
הו ָא ׁש וְ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָמל ְַך ִּבירו ָּׁשל ִָ◌ם וְ ֵׁשם ִא ּ ֹ
)ב( ִּב ְ ׁשנַת ֶׁשבַ ע לְ יֵהוּא ָמל ְַך יְ ֹ
עוד ָה ָעם
מות לֹא ָסר ּו ֹ
הוי ָָדע ַה ּכ ֵֹהן) :ד( ַרק ַה ָּב ֹ
הו ָרה ּו יְ ֹ
הו ָא ׁש ַה ּי ָָׁשר ְּב ֵעינֵי יְ קֹוָ ק ָּכל י ָָמיו אֲ ֶׁשר ֹ
וַ ּי ַַע ׂש יְ ֹ
הו ָא ׁש ֶאל ַה ּכֹהֲ נִ ים ּכֹל ּ ֶכ ֶסף ַה ּקֳ ָד ִ ׁשים אֲ ֶׁשר יו ָּבא בֵ ית יְ קֹוָ ק
ֹאמר יְ ֹ
מות) :ה( וַ ּי ֶ
ְמז ְ ַּב ִחים ו ְּמ ַק ְּט ִרים בַּ ָּב ֹ
יש לְ ָה ִביא ּבֵ ית יְ קֹוָ ק) :ו( יִ ְקח ּו ל ֶָהם
יש ּ ֶכ ֶסף נ ְַפ ׁש ֹות ֶע ְר ּכ ּו ָּכל ּ ֶכ ֶסף אֲ ֶׁשר יַעֲ לֶה ַעל לֶב ִא ׁ
עובֵ ר ִא ׁ
ּ ֶכ ֶסף ֹ
רו וְ ֵהם יְ ַחזְ ּק ּו ֶאת ּבֶ ֶדק ַהבַּ יִ ת לְ כֹל אֲ ֶׁשר יִ ּ ָמצֵ א ָׁשם ָּב ֶדק :פ
יש ֵמ ֵאת ַמ ָּכ ֹ
ַה ּכֹהֲ נִ ים ִא ׁ
הו ָא ׁש לֹא ִחזְ ּק ּו ַה ּכֹהֲ נִ ים ֶאת ּבֶ ֶדק ַה ָּביִ ת) :ח( וַ יִ ּ ְק ָרא ַה ּ ֶמל ְֶך
)ז( וַ יְ ִהי ִּב ְ ׁשנַת ֶע ְ ׂש ִרים וְ ָׁשל ֹׁש ָׁשנָ ה ל ּ ֶַמל ְֶך יְ ֹ
ֹאמר אֲ ל ֵֶהם ַמ ּדו ַּע ֵאינְ כֶ ם ְמ ַחזְ ּ ִקים ֶאת ּבֶ ֶדק ַה ָּביִ ת וְ ַע ּ ָתה ַאל ִּת ְקח ּו
יהוי ָָדע ַה ּכ ֵֹהן וְ ל ַּכֹהֲ נִ ים וַ ּי ֶ
הו ָא ׁש לִ ֹ
יְ ֹ
כֶ ֶסף ֵמ ֵאת ַמ ָּכ ֵריכֶ ם ִ ּכי לְ בֶ ֶדק ַהבַּ יִ ת ִּת ְּתנֻה ּו) :ט( וַ ֵ ּיאֹת ּו ַהכּ ֹהֲ נִ ים לְ ִבלְ ִּתי ְק ַחת ּ ֶכ ֶסף ֵמ ֵאת ָה ָעם וּלְ ִבלְ ִּתי
ֹתו ֵאצֶ ל ַה ּ ִמזְ ּבֵ ַח >בימין<
רון ֶא ָחד וַ יִ ּ ּקֹב חֹר ְּב ַדלְ ּת ֹו וַ יִ ּ ּ ֵתן א ֹ
הוי ָָדע ַה ּכ ֵֹהן אֲ ֹ
ַחז ֵּק ֶאת ּבֶ ֶדק ַה ָּביִ ת) :י( וַ יִ ּ ַּקח יְ ֹ
יש ּבֵ ית יְ קֹוָ ק וְ נָ ְתנ ּו ָׁש ּ ָמה ַה ּכֹהֲ נִ ים ׁש ְֹמ ֵרי ַה ּ ַסף ֶאת ָּכל ַה ּ ֶכ ֶסף ַה ּמו ָּבא בֵ ית יְ קֹוָ ק) :יא(
בוא ִא ׁ
ִמ ּי ִָמין ְּב ֹ
ְ
דול וַ ּיָצֻ ר ּו וַ יִ ּ ְמנ ּו ֶאת ַה ּ ֶכ ֶסף ַהנִ ּ ְמ ָצא בֵ ית
רון וַ ּי ַַעל סֹפֵ ר ַה ּ ֶמלֶך וְ ַה ּכ ֵֹהן ַהגָ ּ ֹ
או ָתם ִ ּכי ַרב ַה ּ ֶכ ֶסף בָּ ָא ֹ
וַ יְ ִהי ִ ּכ ְר ֹ
ֹשי ַה ּ ְמלָאכָ ה >הפקדים< ַה ּ ֻמ ְפ ָק ִדים ּבֵ ית יְ קֹוָ ק
יְ קֹוָ ק) :יב( וְ נָ ְתנ ּו ֶאת ַה ּ ֶכ ֶסף ַה ְמ ֻת ָּכן ַעל >יד< יְ ֵדי ע ֵ ׂ
ֹשים ּבֵ ית יְ קֹוָ ק) :יג( וְ ַל ּג ְֹד ִרים וּלְ ח ְֹצבֵ י ָה ֶאבֶ ן וְ לִ ְק ֹנות ֵע ִצים וְ ַא ְבנֵי
יאה ּו לְ ָח ָר ֵׁשי ָה ֵעץ וְ ַל ּבֹנִ ים ָהע ִ ׂ
וַ ּ ֹיו ִצ ֻ
ְ
ַמ ְחצֵ ב לְ ַחז ֵּק ֶאת ּבֶ ֶדק ּבֵ ית יְ קֹוָ ק וּלְ כֹל אֲ ֶׁשר יֵצֵ א ַעל ַהבַּ יִ ת לְ ַחזְ ָקה) :יד( ַאך לֹא י ֵָע ֶ ׂשה ּבֵ ית יְ קֹוָ ק ִס ּפ ֹות
ֹשי
רות ָּכל ְ ּכלִ י ז ָָהב ו ְּכלִ י כָ ֶסף ִמן ַה ּ ֶכ ֶסף ַה ּמו ָּבא בֵ ית יְ קֹוָ ק) :טו( ִ ּכי לְ ע ֵ ׂ
קות חֲ צ ְֹצ ֹ
רות ִמזְ ָר ֹ
ּ ֶכ ֶסף ְמז ּ ְַמ ֹ
בו ֶאת ּבֵ ית יְ קֹוָ ק) :טז( וְ לֹא יְ ַח ּ ְ ׁשב ּו ֶאת ָהאֲ נָ ִ ׁשים אֲ ֶׁשר יִ ְּתנ ּו ֶאת ַה ּ ֶכ ֶסף ַעל י ָָדם
ַה ּ ְמלָאכָ ה יִ ְּתנֻה ּו וְ ִחזְ ּק ּו ֹ
אות לֹא יו ָּבא ּבֵ ית יְ קֹוָ ק ל ַּכֹהֲ נִ ים
ֹשים) :יז( ּ ֶכ ֶסף ָא ָׁשם וְ כֶ ֶסף ַח ּ ָט ֹ
ָאכה ִ ּכי בֶ אֱ ֻמנָ ה ֵהם ע ִ ׂ
ֹשי ַה ּ ְמל ָ
ל ֵָתת לְ ע ֵ ׂ
יִ ְהי ּו :פ
ְ
לות ַעל יְ רו ָּׁשל ִָ◌ם:
ָשם חֲ ז ֵָאל ּ ָפנָ יו לַעֲ ֹ
ָאל ֶמלֶך אֲ ָרם וַ יִ ּ ּל ֶָחם ַעל ּגַת וַ יִ ּלְ ְ ּכ ָד ּה וַ ּי ֶ ׂ
)יח( ָאז יַעֲ לֶה חֲ ז ֵ
דברי הימים ב פרק כד פסוק יד
לות
יהוי ָָדע ֶאת ְ ׁש ָאר ַה ּ ֶכ ֶסף וַ ּיַעֲ ֵ ׂשה ּו כֵ לִ ים לְ בֵ ית יְ קֹוָ ק ְ ּכלֵי ָׁש ֵרת וְ ַהעֲ ֹ
לו ָתם ֵה ִביא ּו לִ ְפנֵי ַה ּ ֶמל ְֶך וִ ֹ
ו ְּככַ ּ ֹ
הוי ָָדע:
ֹלות ְּבבֵ ית יְ קֹוָ ק ּ ָת ִמיד ּכֹל יְ ֵמי יְ ֹ
וְ כַ ּפ ֹות ו ְּכלֵי ז ָָהב וָ כָ ֶסף וַ יִ ּ ְהי ּו ַמעֲ לִ ים ע ֹ
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