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VaYakhel	  5719	  
פ' כי תשא  

	 ל פרק שמות  
:ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵּבר) יז( 	  
:ָמיִם ָׁשָּמה וְנַָתּתָ  ַהִּמְזֵּבחַ  ּוֵבין מֹוֵעד אֶֹהל ֵּבין אֹתֹו וְנַָתּתָ  ְלָרְחָצה נְחֶֹׁשת וְַכּנֹו נְחֶֹׁשת ִּכּיֹור וְָעִׂשיתָ ) יח( 	  
:ַרְגֵליֶהם וְֶאת יְֵדיֶהם ֶאת ֶּמּנּומִ  ּוָבנָיו ַאֲהרֹן וְָרֲחצּו) יט( 	  
:ַליקֹוָק ִאֶּׁשה ְלַהְקִטיר ְלָׁשֵרת ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְבִגְׁשָּתם אֹו יָֻמתּו וְֹלא ַמיִם יְִרֲחצּו מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְּבבָֹאם) כ( 	  
פ: ְלדֹרָֹתם ַזְרעֹוּולְ  לֹו עֹוָלם ָחק ָלֶהם וְָהיְָתה יָֻמתּו וְֹלא וְַרְגֵליֶהם יְֵדיֶהם וְָרֲחצּו) כא( 	  
:ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵּבר) כב( 	  
:ּוָמאָתיִם ֲחִמִּׁשים בֶֹׂשם ּוְקנֵה ּוָמאָתיִם ֲחִמִּׁשים ַמֲחִציתֹו ֶּבֶׂשם וְִקּנְָמן ֵמאֹות ֲחֵמׁש ְּדרֹור ָמר רֹאׁש ְּבָׂשִמים ְלָך ַקח וְַאָּתה) כג( 	  
:ִהין ַזיִת וְֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש לְּבֶׁשקֶ  ֵמאֹות ֲחֵמׁש וְִקָּדה) כד( 	  
:יְִהיֶה קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן רֵֹקחַ  ַמֲעֵׂשה ִמְרַקַחת רַֹקח קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן אֹתֹו וְָעִׂשיתָ ) כה( 	  
:ָהֵעֻדת ֲארֹון וְֵאת מֹוֵעד אֶֹהל ֶאת בֹו ּוָמַׁשְחּתָ ) כו( 	  
:ַהְּקטֶֹרת ִמְזַּבח וְֵאת ֵּכֶליהָ  וְֶאת נָֹרהַהּמְ  וְֶאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ַהֻּׁשְלָחן וְֶאת) כז( 	  
:ַּכּנֹו וְֶאת ַהִּכּיֹר וְֶאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ָהעָֹלה ִמְזַּבח וְֶאת) כח( 	  
:יְִקָּדׁש ָּבֶהם ַהּנֵֹגעַ  ָּכל ָקָדִׁשים קֶֹדׁש וְָהיּו אָֹתם וְִקַּדְׁשּתָ ) כט( 	  
:ִלי ְלַכֵהן אָֹתם ַּדְׁשּתָ וְקִ  ִּתְמָׁשח ָּבנָיו וְֶאת ַאֲהרֹן וְֶאת) ל( 	  
:ְלדֹרֵֹתיֶכם ִלי ֶזה יְִהיֶה קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵלאמֹר ְּתַדֵּבר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי וְֶאל) לא( 	  
:ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ָּכמֹהּו ַתֲעׂשּו ֹלא ּוְבַמְתֻּכנְּתֹו יִיָסְך ֹלא ָאָדם ְּבַׂשר ַעל) לב( 	  
ִ  ֲאֶׁשר ִאיׁש) לג( ס: ֵמַעָּמיו וְנְִכַרת ָזר ַעל ִמֶּמּנּו יִֵּתן וֲַאֶׁשר ָּכמֹהּו ְרַקחי 	  
:יְִהיֶה ְּבַבד ַּבד ַזָּכה ּוְלבֹנָה ַסִּמים וְֶחְלְּבנָה ּוְׁשֵחֶלת נָָטף ַסִּמים ְלָך ַקח מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וַּיֹאֶמר) לד( 	  
:קֶֹדׁש ָטהֹור ֻמָּלחמְ  רֹוֵקחַ  ַמֲעֵׂשה רַֹקח ְקטֶֹרת אָֹתּה וְָעִׂשיתָ ) לה( 	  
:ָלֶכם ִּתְהיֶה ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ָׁשָּמה ְלָך ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר מֹוֵעד ְּבאֶֹהל ָהֵעֻדת ִלְפנֵי ִמֶּמּנָה וְנַָתָּתה ָהֵדק ִמֶּמּנָה וְָׁשַחְקּתָ ) לו( 	  
ֶ  קֶֹדׁש ָלֶכם ַתֲעׂשּו ֹלא ְּבַמְתֻּכנְָּתּה ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר וְַהְּקטֶֹרת) לז( :ַליקֹוָק ְלָך הִּתְהי 	  
ס: ֵמַעָּמיו וְנְִכַרת ָּבּה ְלָהִריחַ  ָכמֹוהָ  יֲַעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאיׁש) לח( 	  

	 לא פרק שמות  
:ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵּבר) א( 	  
:יְהּוָדה ְלַמֵּטה חּור ֶבן אּוִרי ֶּבן ְּבַצְלֵאל ְבֵׁשם ָקָראִתי ְרֵאה) ב( 	  
:ְמָלאָכה ּוְבָכל ּוְבַדַעת ּוִבְתבּונָה ְּבָחְכָמה ִהיםֱאֹל רּוחַ  אֹתֹו וֲָאַמֵּלא) ג( 	  
:ּוַבּנְחֶֹׁשת ּוַבֶּכֶסף ַּבָּזָהב ַלֲעׂשֹות ַמֲחָׁשבֹת ַלְחׁשֹב) ד( 	  
:ְמָלאָכה ְּבָכל ַלֲעׂשֹות ֵעץ ּוַבֲחרֶֹׁשת ְלַמֹּלאת ֶאֶבן ּוַבֲחרֶֹׁשת) ה( 	  
:ִצּוִיִתָך ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת וְָעׂשּו ָחְכָמה נַָתִּתי ֵלב ֲחַכם ָּכל ּוְבֵלב ָדן ְלַמֵּטה ֲאִחיָסָמְך ןּבֶ  ָאֳהִליָאב ֵאת ִאּתֹו נַָתִּתי ִהּנֵה וֲַאנִי) ו( 	  
:ָהאֶֹהל ְּכֵלי ָּכל וְֵאת ָעָליו ֲאֶׁשר ַהַּכּפֶֹרת וְֶאת ָלֵעֻדת ָהָארֹן וְֶאת מֹוֵעד אֶֹהל ֵאת) ז( 	  
ֹ  וְֶאת ֵּכָליו וְֶאת ַהֻּׁשְלָחן וְֶאת) ח( :ַהְּקטֶֹרת ִמְזַּבח וְֵאת ֵּכֶליהָ  ָּכל וְֶאת ַהְּטהָֹרה ָרהַהְּמנ 	  
:ַּכּנֹו וְֶאת ַהִּכּיֹור וְֶאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ָהעָֹלה ִמְזַּבח וְֶאת) ט( 	  
:ְלַכֵהן ָבנָיו ִּבְגֵדי וְֶאת ַהּכֵֹהן ְלַאֲהרֹן ַהּקֶֹדׁש ִּבְגֵדי וְֶאת ַהְּׂשָרד ִּבְגֵדי וְֵאת) י( 	  
פ: יֲַעׂשּו ִצּוִיִתָך ֲאֶׁשר ְּככֹל ַלּקֶֹדׁש ַהַּסִּמים ְקטֶֹרת וְֶאת ַהִּמְׁשָחה ֶמןׁשֶ  וְֵאת) יא( 	  
:ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל יְקֹוָק וַּיֹאֶמר) יב( 	  
ֹ  ּוֵבינֵיֶכם ֵּבינִי ִהוא אֹות ִּכי ִּתְׁשמֹרּו ַׁשְּבתַֹתי ֶאת ַאְך ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ַּדֵּבר וְַאָּתה) יג(  ִּכי ָלַדַעת רֵֹתיֶכםְלד

:ְמַקִּדְׁשֶכם יְקֹוָק ֲאנִי 	  
 ַהּנֶֶפׁש וְנְִכְרָתה ְמָלאָכה ָבּה ָהעֶֹׂשה ָּכל ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא קֶֹדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם) יד(

:ַעֶּמיהָ  ִמֶּקֶרב ַהִהוא 	  
 מֹות ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ְמָלאָכה ָהעֶֹׂשה ָּכל ַליקֹוָק קֶֹדׁש ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי ֹוםּוַבּי ְמָלאָכה יֵָעֶׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת) טו(

:יּוָמת 	  
:עֹוָלם ְּבִרית ְלדֹרָֹתם ַהַּׁשָּבת ֶאת ַלֲעׂשֹות ַהַּׁשָּבת ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי וְָׁשְמרּו) טז( 	  
 ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ וְֶאת ַהָּׁשַמיִם ֶאת יְקֹוָק ָעָׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת ִּכי עָֹלםלְ  ִהוא אֹות יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ּוֵבין ֵּבינִי) יז(

ס: וַּיִּנַָפׁש ָׁשַבת  
 

פ' ויקהל  
	 לה פרק שמות  

:אָֹתם ֲעׂשֹתלַ  יְקֹוָק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ֲאֵלֶהם וַּיֹאֶמר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל ֶאת מֶֹׁשה וַּיְַקֵהל) א( 	  

 ְמָלאָכה בֹו ָהעֶֹׂשה ָּכל ַליקֹוָק ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָלֶכם יְִהיֶה ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת) ב(
:יּוָמת 	  
פ: ַהַּׁשָּבת ְּביֹום מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל ֵאׁש ְתַבֲערּו ֹלא) ג( 	  
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:ֵלאמֹר יְקֹוָק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר) ד( 	  
:ּונְחֶֹׁשת וֶָכֶסף ָזָהב יְקֹוָק ְּתרּוַמת ֵאת יְִביֶאהָ  ִלּבֹו נְִדיב ּכֹל ַליקֹוָק ְּתרּוָמה ֵמִאְּתֶכם ְקחּו) ה( 	  
:וְִעִּזים וְֵׁשׁש ָׁשנִי וְתֹוַלַעת וְַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת) ו( 	  
:ִׁשִּטים וֲַעֵצי ְּתָחִׁשים וְעֹרֹת ְמָאָּדִמים ֵאיִלם וְעֹרֹת) ז( 	  
:ַהַּסִּמים וְִלְקטֶֹרת ַהִּמְׁשָחה ְלֶׁשֶמן ּוְבָׂשִמים ַלָּמאֹור וְֶׁשֶמן) ח( 	  
:וְַלחֶֹׁשן ָלֵאפֹוד ִמֻּלִאים וְַאְבנֵי ׁשַֹהם וְַאְבנֵי) ט( 	  
:יְקֹוָק ִצָּוה ֲאֶׁשר ָּכל תאֵ  וְיֲַעׂשּו יָבֹאּו ָּבֶכם ֵלב ֲחַכם וְָכל) י( 	  
:ֲאָדנָיו וְֶאת ַעֻּמָדיו ֶאת ְּבִריָחו ֶאת ְקָרָׁשיו וְֶאת ְקָרָסיו ֶאת ִמְכֵסהּו וְֶאת ָאֳהלֹו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת) יא( 	  
:ַהָּמָסְך ָּפרֶֹכת וְֵאת ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ַּבָּדיו וְֶאת ָהָארֹן ֶאת) יב( 	  
:ַהָּפנִים ֶלֶחם וְֵאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ָּדיוּבַ  וְֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת) יג( 	  
:ַהָּמאֹור ֶׁשֶמן וְֵאת נֵרֶֹתיהָ  וְֶאת ֵּכֶליהָ  וְֶאת ַהָּמאֹור ְמנַֹרת וְֶאת) יד( 	  
:ַהִּמְׁשָּכן ַתחְלפֶ  ַהֶּפַתח ָמַסְך וְֶאת ַהַּסִּמים ְקטֶֹרת וְֵאת ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן וְֵאת ַּבָּדיו וְֶאת ַהְּקטֶֹרת ִמְזַּבח וְֶאת) טו( 	  
:ַּכּנֹו וְֶאת ַהִּכּיֹר ֶאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ַּבָּדיו ֶאת לֹו ֲאֶׁשר ַהּנְחֶֹׁשת ִמְכַּבר וְֶאת ָהעָֹלה ִמְזַּבח ֵאת) טז( 	  
:ֶהָחֵצר ַׁשַער ָמַסְך וְֵאת ֲאָדנֶיהָ  וְֶאת ַעֻּמָדיו ֶאת ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ֵאת) יז( 	  
...:ֵמיְתֵריֶהם וְֶאת ֶהָחֵצר יְִתדֹת וְֶאת ַהִּמְׁשָּכן יְִתדֹת ֶאת) יח( 	  

Alef.	  	  
Although	  the	  verse	  stresses	  the	  absence	  of	  “Melacha”,	  this	  is	  not	  an	  end	  in	  itself,	  but	  
rather	  a	  means	  to	  the	  end	  of	  creating	  a	  particular	  Shabbas’dic	  atmosphere.	  MaLBIM’s	  
comment	  is	  reminiscent	  of	  RaShI	  on	  Beraishit	  2:2	  

:ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום וַּיְִׁשּבֹת ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתֹו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ֱאֹלקים וַיְַכל) ב(  
רש"י  
...	:המלאכה ונגמרה כלתה מנוחה. באת שבת, באת מנוחה. חסר? העולם היה מה א"ד    

or	  the	  Tora’s	  conception	  of	  “Shabbaton”	  according	  to	  RaMBaN:	  
	 ויקרא כג  

 ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ָלֶכם יְִהיֶה ַלחֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבחֶֹדׁש ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ַּדֵּבר) כד(
:קֶֹדׁש ִמְקָרא  

רמב"ן  	  
 הוא עשה שבתון:) כד שבת( רבותינו ואמרו בו לנוח שביתה יום שיהיה שבתון לכם יהיה) כד(

עשה... מקיים בו והשובת, ועשה בלאו עובר ט"בי מלאכה העושה והנה  
Beit.	  	  

1.	  	  The	  apparent	  contradiction	  between	  RaShI	  on	  Shemot	  35:2	  and	  VaYikra	  19:3	  is	  based	  
upon	  the	  structure	  of	  the	  verses.	  In	  35:2,	  RaShI	  states	  that	  the	  first	  of	  the	  two	  
elements	  that	  are	  brought	  into	  linkage	  with	  one	  another	  trumps	  the	  other,	  while	  in	  
VaYikra	  he	  says	  that	  it	  is	  the	  second	  of	  the	  two	  elements	  that	  trumps	  the	  first. 

	   Here	  is	  another	  example	  of	  a	  Hekesh	  combining	  two	  Mitzvot	  with	  one	  trumping	  the	  
other:	  

יקרא יט:לו  
:יְקֹוָק ֲאנִי ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתְׁשמֹרּו ַׁשְּבתַֹתי ֶאת 	  
	   י"רש  
- תיראו ומקדשי) ל(  .רגליו שעל ובאבק ובאפונדתו במנעלו ולא במקלו לא יכנס לא) ה יבמות( 

:שבת דוחה המקדש בית בנין אין תשמורו, שבתותי את המקדש, על מזהירכם שאני פ"ואע 	  
2.	  	  To	  resolve	  the	  contradiction	  one	  could	  distinguish	  between	  the	  two	  instances.	  In	  the	  

latter,	  we	  are	  dealing	  with	  a	  Hekesh,	  i.e.,	  where	  both	  elements	  appear	  in	  the	  same	  
verse.	  The	  former	  instance	  is	  where	  complete	  sections	  of	  the	  Tora	  are	  juxtaposed	  
next	  to	  one	  another,	  but	  without	  a	  single	  verse	  sharing	  both	  elements.	  When	  that	  
principle	  is	  combined	  with	  the	  assumption	  of		,אין מוקדם ומאוחר בתורה    the	  ability	  to	  
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draw	  consistent	  conclusions	  regarding	  which	  of	  the	  two	  is	  the	  more	  important	  is	  
compromised.	  	  

Gimel.	  
1.	  	  Abrabanel	  is	  explaining	  why	  in	  the	  middle	  of	  all	  of	  the	  discussion	  of	  the	  Mishkan,	  a	  

reminder	  to	  observe	  Shabbat	  appears.	  	  
2.	  	  Heschel	  does	  provide	  an	  answer	  to	  the	  question	  raised	  by	  Abrabanel,	  i.e.,	  despite	  the	  

fact	  that	  holiness	  of	  place	  is	  significant,	  it	  should	  not	  be	  forgotten	  that	  by	  virtue	  of	  
God’s	  Sanctifying	  Shabbat	  before	  even	  Giving	  man	  the	  Tora,	  He	  Demonstrates	  that	  
God	  is	  “more	  Interested”	  in	  holiness	  of	  time	  than	  holiness	  of	  place.	  	  

3.	  	  When	  Moshe	  finally	  comes	  down	  with	  the	  second	  Luchot,	  he	  seems	  to	  repeat	  what	  
has	  already	  been	  stated	  at	  the	  beginning	  of	  Parashat	  Teruma:	  

שמות לה 	  
 ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל ֶאל מֶׁשה וַּיֹאֶמר) ד(
:ֵלאמֹר יְדֹוָד ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה 	  
 ִלּבֹו נְִדיב ּכֹל ַלידֹוָד ְּתרּוָמה ֵמִאְּתֶכם ְקחּו) ה(

:ּונְחֶׁשת וֶָכֶסף ָזָהב יְדֹוָד ְּתרּוַמת ֵאת יְִביֶאהָ  	  
ְ  וְַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת) ו( :וְִעִּזים וְֵׁשׁש ָׁשנִי תֹוַלַעתו 	  
 וֲַעֵצי ְּתָחִׁשים וְעֹרֹת ְמָאָּדִמים ֵאיִלם וְעֹרֹת) ז(

:ִׁשִּטים 	  
 ַהִּמְׁשָחה ְלֶׁשֶמן ּוְבָׂשִמים ַלָּמאֹור וְֶׁשֶמן) ח(

:ַהַּסִּמים וְִלְקטֶֹרת 	  
:וְַלחֶׁשן ָלֵאפֹוד ִמֻּלִאים וְַאְבנֵי ׁשַֹהם וְַאְבנֵי) ט( 	  
 ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת וְיֲַעׂשּו יָבֹאּו ָּבֶכם ֵלב ַכםחֲ  וְָכל) י(

:יְדֹוָד ִצָּוה 	  
 ֶאת ִמְכֵסהּו וְֶאת ָאֳהלֹו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאת) יא(

 וְֶאת ַעֻּמָדיו ֶאת ְּבִריָחו ֶאת ְקָרָׁשיו וְֶאת ְקָרָסיו
:ֲאָדנָיו 	  

 וְֵאת ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ַּבָּדיו וְֶאת ָהָארֹן ֶאת) יב(
:ָסְךַהּמָ  ָּפרֶֹכת 	  

 וְֵאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ַּבָּדיו וְֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת) יג(
:ַהָּפנִים ֶלֶחם 	  
 נֵרֶֹתיהָ  וְֶאת ֵּכֶליהָ  וְֶאת ַהָּמאֹור ְמנַֹרת וְֶאת) יד(

:ַהָּמאֹור ֶׁשֶמן וְֵאת 	  
 ֶׁשֶמן וְֵאת ַּבָּדיו וְֶאת ַהְּקטֶֹרת ִמְזַּבח וְֶאת) טו(

 ַהֶּפַתח ָמַסְך וְֶאת ַּסִּמיםהַ  ְקטֶֹרת וְֵאת ַהִּמְׁשָחה
:ַהִּמְׁשָּכן ְלֶפַתח 	  

 ַהּנְחֶׁשת ִמְכַּבר וְֶאת ָהעָֹלה ִמְזַּבח ֵאת) טז(
 וְֶאת ַהִּכּיֹר ֶאת ֵּכָליו ָּכל וְֶאת ַּבָּדיו ֶאת לֹו ֲאֶׁשר
:ַּכּנֹו 	  
 ֲאָדנֶיהָ  וְֶאת ַעֻּמָדיו ֶאת ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ֵאת) יז(

:ֵצרֶהחָ  ַׁשַער ָמַסְך וְֵאת 	  
 וְֶאת ֶהָחֵצר יְִתדֹת וְֶאת ַהִּמְׁשָּכן יְִתדֹת ֶאת) יח(

:ֵמיְתֵריֶהם 	  

שמות כה 	  
:ֵּלאמֹר מֶׁשה ֶאל יְדֹוָד וַיְַדֵּבר) א( 	  
 ֵמֵאת ְּתרּוָמה ִלי וְיְִקחּו יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ַּדֵּבר) ב(
:ְּתרּוָמִתי ֶאת ִּתְקחּו ִלּבֹו יְִּדֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל 	  
 ָזָהב ֵמִאָּתם ִּתְקחּו ֲאֶׁשר ַהְּתרּוָמה וְזֹאת) ג(

:ּונְחֶׁשת וֶָכֶסף 	  
:וְִעִּזים וְֵׁשׁש ָׁשנִי וְתֹוַלַעת וְַאְרָּגָמן ּוְתֵכֶלת )ד( 	  
 וֲַעֵצי ְּתָחִׁשים וְעֹרֹת ְמָאָּדִמים ֵאיִלם וְעֹרֹת) ה(

:ִׁשִּטים 	  
 ַהִּמְׁשָחה ְלֶׁשֶמן ְּבָׂשִמים ַלָּמאֹר ֶׁשֶמן) ו(

:ַהַּסִּמים וְִלְקטֶֹרת 	  
:חֶׁשןוְלַ  ָלֵאפֹד ִמֻּלִאים וְַאְבנֵי ׁשַֹהם ַאְבנֵי) ז( 	  
:ְּבתֹוָכם וְָׁשַכנְִּתי ִמְקָּדׁש ִלי וְָעׂשּו) ח( 	  
 ַּתְבנִית ֵאת אֹוְתָך ַמְרֶאה ֲאנִי ֲאֶׁשר ְּככֹל) ט(

	:ַּתֲעׂשּו וְֵכן ֵּכָליו ָּכל ַּתְבנִית וְֵאת ַהִּמְׁשָּכן  
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 ִּבְגֵדי ֶאת ַּבּקֶֹדׁש ְלָׁשֵרת ַהְּׂשָרד ִּבְגֵדי ֶאת) יט(
:ְלַכֵהן ָבנָיו ִּבְגֵדי וְֶאת ַהּכֵֹהן ְלַאֲהרֹן ַהּקֶֹדׁש 	  

 :המׁשֶ  ִמִּלְפנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל וַּיְֵצאּו) כ(
	  

The	  repetition	  allows	  for	  the	  interpretation	  that	  what	  was	  stated	  earlier	  was	  merely	  a	  
foreshadowing	  of	  what	  will	  be	  commanded	  later,	  i.e.,	  a	  manifestation	  of	  the	  
principle:		תרופה קודמת למכה    (the	  antidote	  for	  the	  problem	  precedes	  the	  problem	  
itself.)	  

Daled.	  	  
שמות להא)   	  
 ַלֲעׂשת יְדֹוָד ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ֲאֵלֶהם וַּיֹאֶמר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל ֶאת מֶׁשה וַּיְַקֵהל) א(

:אָֹתם 	  
 ָהעֶֹׂשה ָּכל ַלידֹוָד ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָלֶכם יְִהיֶה ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת) ב(
:יּוָמת ְמָלאָכה בֹו 	  
:ַהַּׁשָּבת ֹוםְּבי מְׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל ֵאׁש ְתַבֲערּו ֹלא) ג(  

“Melacha	  will	  be	  done”	  
The	  Melacha	  associated	  with	  constructing	  the	  Mishkan	  and	  fabricating	  the	  clothing	  
of	  the	  Kohanim	  will	  be	  accomplished	  during	  the	  six	  days	  of	  the	  week	  that	  are	  not	  
Shabbat.	  	  	  

שמות כב)   	  
:ַקְּדׁשֹולְ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ָזכֹור) ח( 	  
:ְמַלאְכֶּתָך ָּכל וְָעִׂשיתָ  ַּתֲעבֹד יִָמים ֵׁשֶׁשת) ט( 	  
 וֲַאָמְתָך ַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבנְָך ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה ֹלא ֱאֹלקיָך ַלידֹוָד ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי וְיֹום) י(

:ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר וְֵגְרָך ּוְבֶהְמֶּתָך 	  
 ַּבּיֹום וַּיָנַח ָּבם ֲאֶׁשר ָּכל וְֶאת ַהּיָם ֶאת ָהָאֶרץ וְֶאת ַהָּׁשַמיִם ֶאת יְדֹוָד ָעָׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת ִּכי) יא(

:וַיְַקְּדֵׁשהּו ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת יְדֹוָד ֵּבַרְך ֵּכן ַעל ַהְּׁשִביִעי 	  
“You	  will	  work	  and	  do	  all	  of	  your	  Melacha”	  
Some	  interpret	  this	  statement	  that	  just	  as	  it	  is	  a	  Mitzva	  to	  refrain	  from	  creative	  physical	  
activity	  on	  Shabbat,	  it	  is	  a	  Mitzva	  to	  engage	  in	  it	  (as	  opposed	  to	  simply	  sleeping,	  or	  
having	  others	  perform	  work	  on	  your	  behalf)	  during	  the	  part	  of	  the	  week	  that	  it	  is	  
permitted	  to	  do	  so.	  In	  this	  way	  a	  person	  can	  pursue	  having	  a	  “productive”	  life.	  	  
 

שמות כגג)   	  
 ֲאָמְתָך ֶּבן וְיִּנֵָפׁש וֲַחמֶֹרָך ׁשֹוְרָך יָנּוחַ  ְלַמַען ִּתְׁשּבֹת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמֲעֶׂשיָך ַּתֲעֶׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת) יב(

:וְַהֵּגר 	  
“You	  will	  do	  your	  activities”	  
We	  are	  not	  concerned	  with	  the	  quality	  of	  what	  you	  will	  be	  doing	  during	  the	  six	  days	  of	  
non-‐Shabbat	  each	  week.	  Rather	  in	  this	  verse,	  the	  emphasis	  is	  placed	  upon	  what	  you	  will	  
not	  be	  doing	  on	  Shabbat,	  i.e.,	  your	  own	  pursuits	  whatever	  they	  may	  be,	  and,	  by	  
implication,	  in	  order	  that	  you	  can	  engage	  in	  God’s	  Activities	  for	  at	  least	  one	  day	  each	  
week.	   

שמות לאד)   	  
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 ּוֵבינֵיֶכם ֵּבינִי ִהוא אֹות ִּכי ִּתְׁשמֹרּו ַׁשְּבתַֹתי ֶאת ַאְך ֵלאמֹר יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ַּדֵּבר וְַאָּתה) יג(
:ְׁשֶכםְמַקּדִ  יְדֹוָד ֲאנִי ִּכי ָלַדַעת ְלדֹרֵֹתיֶכם 	  

 ְמָלאָכה ָבּה ָהעֶֹׂשה ָּכל ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחֲלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא קֶֹדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם) יד(
:ַעֶּמיהָ  ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהּנֶֶפׁש וְנְִכְרָתה 	  

 ְמָלאָכה ָהעֶֹׂשה ָּכל ַלידֹוָד קֶֹדׁש ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה יֵָעֶׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת) טו(
:יּוָמת מֹות ַהַּׁשָּבת ְּביֹום 	  
:עֹוָלם ְּבִרית ְלדֹרָֹתם ַהַּׁשָּבת ֶאת ַלֲעׂשֹות ַהַּׁשָּבת ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי וְָׁשְמרּו) טז( 	  
 ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ וְֶאת ַהָּׁשַמיִם תאֶ  יְדֹוָד ָעָׂשה יִָמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ְלעָֹלם ִהוא אֹות יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ּוֵבין ֵּבינִי) יז(

:וַּיִּנַָפׁש ָׁשַבת ַהְּׁשִביִעי  
 “Melacha	  will	  be	  done.”	  
The	  verse	  emphasizes	  that	  Melacha	  will	  be	  done,	  not	  so	  much	  for	  its	  own	  sake	  or	  in	  the	  
interests	  of	  assuring	  that	  man	  will	  use	  that	  time	  productively,	  but	  rather	  in	  order	  that	  
one	  day	  per	  week	  it	  will	  not	  be	  done	  as	  an	  indication	  of	  the	  Covenant	  between	  HaShem	  
and	  the	  Jewish	  people.	   

Heh.	  	  
	יב פרק שמות   	  

 ָבֶהם יֵָעֶׂשה ֹלא ְמָלאָכה ָּכל ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדׁש ִמְקָרא ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום קֶֹדׁש ִמְקָרא ָהִראׁשֹון ּוַבּיֹום) טז)
:ָלֶכם יֵָעֶׂשה ְלַבּדֹו הּוא נֶֶפׁש ְלָכל יֵָאֵכל ֲאֶׁשר ַאְך 	  

1.	  	  The	  difficulty	  that	  the	  commentators	  are	  addressing	  is	  the	  reason	  why	  specifically	  the	  
Melacha	  of	  Havara	  is	  singled	  out	  from	  among	  the	  39	  possible	  Melachot	  listed	  in	  
Shabbat	  7:2.	  

2.	  	  RaShBaM:	  the	  prohibition	  against	  Havara	  on	  Shabbat	  is	  to	  contrast	  the	  rules	  of	  
Shabbat	  with	  those	  of	  Yom	  Tov,	  during	  which	  “Havara”	  (technically	  on	  Yom	  Tov	  only	  
the	  transfer	  of	  a	  flame	  from	  one	  wick	  to	  another	  is	  permitted,	  not	  creating	  a	  fire,	  
which	  the	  term	  “Havara”	  in	  fact	  includes)	  is	  permitted	  under	  the	  rubric	  of	  “Ochel	  
Nefesh”,	  i.e.,	  since	  warm	  food	  is	  preferable	  to	  cold	  food,	  it	  is	  considered	  to	  fall	  under	  
the	  Heter	  of	  doing	  things	  for	  the	  consumption	  of	  the	  “soul”.	  Contrast	  of	  Shabbat	  and	  
Yom	  Tov	  rules.	  

	   Chizkuni:	  Since	  “Havara”	  is	  essentially	  destructive	  rather	  than	  constructive,	  in	  the	  
sense	  that	  burning	  things	  involves	  their	  physical	  obliteration	  or	  at	  least	  a	  change	  
from	  a	  more	  organized	  material	  structure	  to	  one	  that	  is	  significantly	  reduced	  and	  
much	  more	  non-‐corporeal,	  e.g.,	  a	  wick	  to	  ashes	  or	  something	  singed,	  one	  might	  have	  
thought	  that	  it	  does	  not	  qualify	  as	  “Melacha”	  which	  is	  defined	  as	  “creative	  physical	  
activity.”	  The	  Rabbis	  defined	  the	  type	  of	  “Havara”	  that	  makes	  one	  culpable	  for	  a	  Tora	  
atonement	  like	  a	  sin	  offering	  is	  “Mekalkel	  Al	  Menat	  LeTakein”,	  lit.	  a	  destructive	  
process	  for	  the	  sake	  of	  construction.	  Consequently	  if	  having	  a	  singed	  wick,	  one	  can	  
get	  more	  use	  out	  of	  it	  than	  one	  that	  is	  unsigned,	  in	  fact	  singing	  the	  wick	  in	  the	  end	  is	  
a	  constructive	  act.	  Defining	  something	  destructive	  as	  also	  Melacha.	  
Seforno:	  This	  commentator	  does	  not	  make	  use	  of	  the	  principle	  “Mekalkel	  Al	  Menat	  
LeTakein”,	  but	  rather	  states	  that	  in	  recognition	  of	  the	  ubiquitousness	  of	  “Havara”	  in	  
human	  creative	  activities,	  despite	  its	  essential	  destructive	  quality,	  the	  Tora	  deemed	  
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to	  define	  it	  prohibited	  on	  Shabbat.	  Recognizing	  how	  basic	  this	  action	  is	  to	  human	  
creative	  activity.	  	  

	 יב פרק שבת מסכת משנה  
א משנה 	  

 חייב שהוא כל הקודח ובמעצד בפטיש כהוהמ והמסתת שהוא כל הבונה חייב ויהא יבנה כמה הבונה] א[
 המכה אף אומר גמליאל בן שמעון רבן חייב בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל הכלל זה

: מלאכה כמתקן שהוא מפני חייב מלאכה בשעת הסדן על בקורנס 	  
ב משנה 	  

 להיסק אם שהן כל לתקן אם עצים המלקט חייב שהוא כל והמזרד והמקרסם המנכש שהוא כל החורש] ב[
: הגדי פי כמלא לבהמה אם שהוא כל לתקן אם עשבים המלקט קלה ביצה לבשל כדי 	  

 
	 יג פרק שבת מסכת משנה  
ג משנה 	  

:כמתקן שיעורו לתקן מנת על והמקלקל פטורין המקלקלין וכל מתו ועל בחמתו הקורע] ג[  
 

	 כ פרק שמות  
 וְֵגְרָך ּוְבֶהְמֶּתָך וֲַאָמְתָך ַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבנְָך ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ֲעֶׂשהתַ  ֹלא ֱאֹלקיָך ַליקֹוָק ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי וְיֹום) י(

:ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר  
	   הירש ר"רש  
 כאלו שבות אלא, ימים בששת מלאכתו כל לעשות לאדם לו אפשר וכי' וגו תעבוד ימים ששת"... ) י(

 מטרה בהשגת מותנה אינו עבודתך ערך). כילתאמ" (עבודה ממחשבת שבות אחר דבר, עשויה מלאכתך
 במשק נאמן פועל'. ה בעיני הרצויה מטרה להשיג נאמנה בהשתדלות אם כי, לעצמך שקבעת מסוימת
 תהא ולוא, למרומים נשמתו את מחזיר שהוא ברגע בו מלאכתו את משלים הוא ברוך הקדוש של עולמו

- גדולה מטרה לקראת צנועה ההתחל רק תהא ולוא, לכל ביחס דקיק שמץ רק מלאכתו  היתה, מקום מכל 
- הגדולה המטרה, האובייקטיבית השלמות. שלו שלמה מלאכה זו  עשה הנאמן הפועל ואילו, היא' ה ביד 
: השבת לגבי וכן. לו שקצבו הזמן שיעור ולפי לו שמדדו והאמצעים הכוחות מידת לפי, בשלמות שלו את
, עשית אשר במלאכה לו די ואם! די: לך האומר הוא אדוניך ישהר, עשויה מלאכתך כאילו שבתך את עשה
-! לך גם די - אומר הווה", עבודה ממחשבת שבות: "כאן נאמר האחרת הדעה ולפי  !בעסקיך תהרהר אל  	  
- לא" - כל תעשה   מושג כל את ועיוותו השבת חוקת כל תחת חתרו ומתעים תועים אנשים". מלאכה 

 ובמקום, בסיני אבותינו שנשבעו השבועה בהכחשת פתחו הם. לועמ כעבודה" מלאכה" בפרשם, השבת
- לשבועה נאמנים להיות -" לתורה החיים את להתאים"   להתאים: "לתקופתם חדשה סיסמה על הכריזו 
 וביקשו, עליו עומדים ישראל חיי שכל הגדול היסוד, השבת בחוקת גם ידם שלחו אז". לחיים התורה את

 כזה לפירוש כלשהו יסוד יש אמנם אם להם איכפת היה לא. החיים לצורכי בהתאם, כדרכם לפרשה
 לעבודת פנויה יותר תהיה שהרוח כדי לנו שניתן, הגוף מנוחת של יום כעל השבת על הכריזו הם. בתורה

 בה שיש עבודה דהיינו", עמל עבודת" של כאיסור" מלאכה" איסור את פירשו לכך ובהתאם, כביכול', ה
 שיש עבודה רק: אמרו. הרוח שבעבודת עמל גם יש שהרי, שיטתם לפי אף דקדקו אול, גופני מאמץ משום
 פעילות במסגרת הנעשית עבודה או קלה עבודה נאסרה ולא, בשבת אסורה גופני מאמץ משום בה

".לחיים התורה התאמת" הושלמה והנה. רוחנית 	  
 המלאכה שביתת כביכול", מלאכה" מכל השביתה מן יותר הוא השבת מצות שעיקר בתורה רמז אין, ברם
 ובכל, השבת עיקר היא היא" ממלאכה שביתה" כי נאמר מקום בכל. אחרת למטרה אמצעי אלא אינה
- על מתחללת השבת אין. שבת חילול היא מלאכה עשיית כי נאמר מקום  הכנסת לבית הולך שאינו מי ידי 
- על אלא, באלה וכיוצא הרב דרשת את לשמוע כדי או הציבור עם להתפלל כדי זה ביום  בו שעושה מי ידי 

- כל: "מלאכה - מקושש). טו, לא להלן" (יומת מות השבת ביום מלאכה העשה   לדין הובא המסכן העצים 
 את קיים ובכך הדרשה את ושמע הכנסת בבית התפלל כבר אולי אם, חקירה תחילה שנעשתה מבלי
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, עצים קושש הוא. השבת סעודת הכנת לצורך בעצים להשתמש רצה שמא או, צורכו כל השבת מצות
 או, האדם בעלות תחום אל הטבעית גדילתם מאדמת אותם וכינס הטבע מוצרי את אסף הוא, כלומר
- אמות ארבע של במרחק והעבירם הרבים ברשות אותם שנטל  ודי", מלאכה" עשה הוא: דבר של קיצורו 
 הגופני המאמץ את אף כולל אינו" כהמלא"ה מושג). לב, טו במדבר' פי' עי( למות דינו לגזור בזה היה

 רמז אין מקום ובשום, מקומות למאתיים בקרוב במקרא נזכרת" מלאכה. "העיקריות מתכונותיו כאחת
 בכל כי נראה אלא. מקום בשום" מלאכה" נקראה לא במצרים הפרך עבודת גם והרי, מאומצת לעבודה
-" מחשבת מלאכת" אם כי, גדול או קטן בשיעור גופני עמל אינה" מלאכה" של העיקרית תכונתה מקום  
-" מלאך" מלשון" מלאכה(" מסוימת כוונה של ונבון מחושב ביצוע  בלא גם, לפיכך). ט פסוק לעיל' פי' עי 
 של ועדותם, הזאת המלה של הפשוט משמעה כי, לומר אנחנו צריכים פה שבעל התורה פירוש שנדע
- לא: "םואומרי מכריזים, בהם נזכרת שהיא המקראות מאות - כל תעשה  -" מלאכה   פעולה שום תפעל לא 
 לנושא חפץ שום תעשה לא, כלשהו חפץ לגבי כוונתך את הפועל אל תוציא לא! כלשהי יצירה עמה שיש

 אלמלא, מזו יתירה"! מחשבת מלאכת" תעשה לא, דבר תייצר לא: דבר של כללו; ותכליתך מחשבתך
 כללי המלאכה שמושג סברה לכלל באים אולי היינו, פה שבעל התורה של והמצמצם המבהיר פירושה
 דוקא. ודבר דבר כל לגבי מחשבתנו ביצוע משום בו שיש מעשה כל על אותו מחילים והיינו יותר עוד ומקיף
 עשיית" דהיינו", מלאכה" של והמילולי המדויק המושג את אותנו מלמדת אשר היא פה שבעל התורה
.למעשה מחשבתנו את נהפוך מצעותושבא" שליח"ל חומר כל הפיכת", מלאכה 	  

. ההלכה פי על בשבת מלאכה איסור של העיקרית כתכונתו המלאכה עשיית מושג מתגלה וכך...
 לתקן מנת על והמקלקל, פטורין המקלקלין כל: "הרסנית פעולה ולא בשבת אסורה יוצרת פעולה
- לתקן הבא קלקול", כמתקן שיעורו  בכוונה להיעשות צריכה המלאכה). ב"ע קה שבת( הוא מלאכה 
 העיקרי התוצר אל להיות צריכה הכוונה אלא עוד ולא), ב"ע מא שם" (מתכוין שאין דבר" ולא תחילה
 אלא צריך ואינו בשבת גומא החופר" כגון" לגופה צריכה שאינה מלאכה" ולא, היוצרת המלאכה של

), ב"ע קנג שבת(" יד כלאחר" ולא כדרכה להיעשות צריכה המלאכה). ב"ע עג שם" (לעפרה
 מלאכה של העיקרי היסוד מתגלה אלה בכל. תבונתו במלוא להשתמש האדם אפוא צריך ובעשייתה
 עבודה גם, כן אמנם. גדולה או קטנה במידה הגוף מאמץ ולא, המחשבה מימוש: בשבת האסורה
:מלאכה איסור של המושג בכלל אינו זה דבר אך, בשבת אסורה', וכו" דחול עובדא, "מאומצת 	  

    


