לפרשת ויקהל ()2
א .ההוראות לבנית המשכן ניתנו ,ועכשיו זמן הביצוע .כל אחד ואחת תורמים ומנדבים כפי יכולתם,
למען כינונו של בית האלהים.

ב( .כא) ַו ָּיבֹאּו כָּל אִ יׁש אֲׁשֶׁ ר נְשָּ א ֹו לִ ּב ֹו וְ ֹכל אֲׁשֶׁ ר נ ְָּדבָּ ה רּוח ֹו אֹ ת ֹו הֵ בִ יאּו אֶׁ ת תְ רּומַ ת ה' לִ ְמלֶׁאכֶׁת אֹהֶׁ ל מוֹעֵ ד ּולְ כָּל
ֲעבֹדָּ ת ֹו ּולְ בִ גְ דֵ י הַ קֹ דֶׁ ׁש( :כב) ַו ָּיבֹאּו הָּ ֲאנָּׁשִ ים עַ ל הַ נָּׁשִ ים ֹכל נ ְִדיב לֵב הֵ בִ יאּו חָּ ח ָּו ֶׁנזֶׁם וְ טַ ּבַ עַ ת וְ כּומָּ ז כָּל כְ לִ י זָּהָּ ב
ַארגָּמָּ ן וְ ת ֹולַעַ ת ׁשָּ נִי וְ ׁשֵ ׁש וְ עִ זִ ים
וְ כָּל אִ יׁש אֲׁשֶׁ ר הֵ נִיף תְ נּופַ ת זָּהָּ ב ַלה'( :כג) וְ כָּל אִ יׁש אֲׁשֶׁ ר נִמְ צָּ א אִ ת ֹו תְ ֵכלֶׁת וְ ְ
וְ עֹ רֹת אֵ ילִ ם מְ אָּ דָּ מִ ים וְ עֹ רֹת תְ חָּ ׁשִ ים הֵ בִ יאּו( :כד) כָּל מֵ ִרים תְ רּומַ ת כֶׁסֶׁ ף ּונְחֹ ׁשֶׁ ת הֵ בִ יאּו אֵ ת תְ רּומַ ת ה' וְ כֹ ל אֲׁשֶׁ ר
נִמְ צָּ א אִ ת ֹו עֲצֵ י ׁשִ טִ ים לְ כָּל מְ לֶׁאכֶׁת הָּ ֲע ֹבדָּ ה הֵ בִ יאּו( :כה) וְ כָּל אִ שָּ ה חַ כְ מַ ת לֵב ּבְ י ֶָּׁדיהָּ טָּ וּו ַויָּבִ יאּו מַ ְטוֶׁה אֶׁ ת
ַארגָּמָּ ן אֶׁ ת ת ֹולַעַ ת הַ שָּ נִי וְ אֶׁ ת הַ שֵ ׁש( :כו) וְ כָּל הַ נ ִָּׁשים אֲׁשֶׁ ר נָּשָּ א לִ ּבָּ ן אֹ תָּ נָּה ּבְ חָּ כְ מָּ ה טָּ וּו אֶׁ ת
הַ תְ ֵכלֶׁת וְ אֶׁ ת הָּ ְ
הָּ עִ זִ ים( :כז) וְ הַ נְשִ אִ ם הֵ בִ יאּו אֵ ת ַאבְ נֵי הַ שֹהַ ם וְ אֵ ת ַאבְ נֵי הַ מִ לֻּאִ ים לָּאֵ פוֹד וְ לַחֹ ׁשֶׁ ן( :כח) וְ אֶׁ ת הַ ּבֹשֶׁ ם וְ אֶׁ ת הַ שָּ מֶׁ ן
לְ מָּ אוֹר ּולְ ׁשֶׁ מֶׁ ן הַ מִ ׁשְ חָּ ה וְ לִ ְקטֹרֶׁ ת הַ סַ מִ ים( :כט) כָּל אִ יׁש וְ אִ שָּ ה אֲׁשֶׁ ר נ ַָּדב לִ ּבָּ ם אֹ תָּ ם לְ הָּ בִ יא לְ כָּל הַ ְמלָּאכָּה אֲׁשֶׁ ר
צִ ּוָּה ה' ַלעֲשוֹת ּבְ יַד מֹ ׁשֶׁ ה הֵ בִ יאּו בְ נֵי יִשְ רָּ אֵ ל נְדָּ בָּ ה ַלה'( :ל) ַויֹאמֶׁ ר מֹ ׁשֶׁ ה אֶׁ ל ּבְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל ְראּו קָּ ָּרא ה' ּבְ ׁשֵ ם
אּורי בֶׁ ן חּור לְ מַ טֵ ה יְהּודָּ ה( :לא) ַויְמַ לֵא אֹ ת ֹו רּוחַ אֱֹלהִ ים ּבְ חָּ כְ מָּ ה ּבִ תְ בּונָּה ּובְ ַדעַ ת ּובְ כָּל ְמלָּאכָּה:
ּבְ צַ לְ אֵ ל ּבֶׁ ן ִ
(לב) וְ לַחְ ׁשֹב מַ חֲׁשָּ בֹת ַל ֲעשֹת ּבַ זָּהָּ ב ּובַ כֶׁסֶׁ ף ּובַ נְחֹ ׁשֶׁ ת[ :שמות לה]32 - 21 ,
ג .כל איש ואישה אשר נדב ליבם תורמים מעצמם לבניה המשותפת .כל אחד מוסיף מילה ,כל אחת
מחדשת משפט .יחד נקים לנו גשר בין התורה למציאות ויחד נכתוב את שירת חיינו.
ד .היום אני מוכן  /אריה סיון.

