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Weekly Parasha & Hasidut
Parashat VaYakhel
תומש  Exodus 35:1-38:20
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ֵנְּב ֛תֲַדע־לׇּכ־ֽתֶא ֗הֶׁשֹמ לֵ֣הְַקַּיו ֥תֲֹׂשַעל ֖הָוְֹהי ֥הִָּוצ־רֶׁשֲא םיִ֔רָבְּדַה ֶהּ֚לֵא םֵֶ֑הלֲא רֶמאַֹּ֣יו לֵ֖אָרְִׂשי י֥  
׃םָֽתֹא  

35:1 Moses then convoked the whole Israelite community and said to them:These are the 
things that הוהי  has commanded you to do: 

ֶיְִהי ֗יִעיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו ָ֒הכָאלְמ ֣הֶָׂשעֵּת֮ םיִָמי תֶׁ֣שֵׁש ֶָכל ה֨ הֶׂ֥שֹעָה־לׇּכ ֑הָוֹהַיל ןֹו֖תָּבַׁש תַּ֥בַׁש ׁשֶ֛דֹק ם֥  
׃ֽתָמּוי ֖הָכָאלְמ ֹו֛ב  

35: 2 On six days work may be done, but on the seventh day you shall have a sabbath of 
complete rest, holy to הוהי ; whoever does any work on it shall be put to death.

׃ֽהָדּוְהי הֵּ֥טְַמל רּ֖וח־ןֶב יִ֥רּוא־ןֶּב ֛לְֵאַלצְּב םֵׁ֑שְּב ֖הָוְֹהי ֥אָרָק ּ֛ואְר לֵ֔אָרְִׂשי ֣יֵנְּב־ֶלא֙ הֶׁשֹמ רֶמאַֹּ֤יו  
35: 30 And Moses said to the Israelites: See, הוהי  has singled out by name Bezalel, son 
of Uri son of Hur, of the tribe of Judah,
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 לא השמ רמאיו ,'וגו הכאלמ השעת םימי תשש 'וגו לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו
 ביתכ ןכשמה תכאלמב יכ וללה תוישרפה רדס ןינע .לאלצב םשב 'ה ארק ואר לארשי ינב
 םישועה דצמו ,םלכשמ הלעמל תישענ הכאלמהש ונייה ,המהב הנובתו המכח 'ה ןתנ רשא
 ונוכ ללכ םתעדמ הלעמל ת"ישה דצמ קר הכאלמה תרמגנש ףוק השעמכ קר השענ הכאלמב
 היה םהידיב תאצמנה הנובתהש ,םחני ויפכ תנובתבו )ב"ע,ח"ע םילהת( ביתכש ומכ ,םהידי
 םהל המדנ םתסיפתב םה ןכא ,ללכ ןובשחו תעד ילב ת"ישה ןוצר יפכ ושעש ת"ישה דצמ קר
 וברה רשאכ ןכא ,ובבל תמכחו ותולדתשהמ תושעל אילפה יכ הכאלמה ישועמ דחא לכל
 ול ןיאש דחא לכ וגישה זא ,ת"ישה ןוצרכ תושעל ןויכ םישועהמ דחא לכו תובדנ איבהל לארשי
 ןינמוא והלכד אתעשב ):ב"כר ידוקפ( ק"הזב אתיאדכו ,ותמכחבו ותישעב תואשנתה םוש
 יהיאו ןארש ןוניא המרגמ תמילתשא יהיא ןארשד שממ אדבוע אוהה אתונמוא דבעמל וראש
 הדעו להק ןאכב זמרנו לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו ביתכ ןכלו ,אתדיבע תמילשא
 תוארהל ,אוה םש לודגו ןטק תחא הליהק ולהקנש לודג שערב הלהק השעש ונייה ,לארשיו
 םתעדמ הלעמל השענ לכה יכ ,ןכשמה תכאלמב םישועה ןיב תואשנתה לגד םוש ןיאש וריכיש
 ת"ישהמ לכהש םלוכ וניבה יכ לעפתה ןושל הכאלמ השעת םימי תשש ביתכ ןכלו ,םנובשחו

file:///topics/the-tetragrammaton
file:///Psalms.78.72


Page 2 

 הארי ת"ישהש לאלצב םשב 'ה ארק ואר ןכ רחא רמאנ ןכלו ,םמצעל הבוט קיזחהל םהל ןיאו
 ויאיריל 'ה דוס ןכא ,תואשנתה םוש ןיאש םיניעל הארי םדאהש ףאו ,שארל לכל אשנתמו בבלל
 הזמ תואשנתה ול שיש ת"ישה הארה ,שרושב תוראפתה ול ןיא ומצע דצמש ריכהש רחא
 רחא ביתכ ןכלו ,םיהלא חור ותוא אלמיו ביתכש תאז רריב ודצמ ת"ישהו ,הכאלמב עגי אוהש
.ומש לע הכאלמה תארקנש ןוראה תא לאלצב שעיו ןכ


