Artistes et artisans

Cœurs généreux et cœurs intelligents
Les descriptions de la construction du Tabernacle
fatiguent souvent le lecteur de par leur extrême
redondance et technicité. A y regarder de plus près les
termes choisis indiquent néanmoins une participation
de toutes les composantes du peuple à la
sanctification de l’espace.

La construction de l’espace nécessite à la fois
sensibilité, intelligence et habileté

Exode chapitre 35 v 4-29

ד וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה ,אֶ ל-כָּל-עֲ ַדת בְּ נֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר :זֶה הַ ָדּבָ ר ,אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה ה' לֵאמֹ ר .ה ְקחוּ
וּת ֵכלֶת
ֹשׁת .ו ְ
מֵ ִא ְתּכֶם ְתּרוּמָ הַ ,לה' ,כֹּל נְ ִדיב לִ בּ ֹו יְבִ יאֶ הָ אֵ ת ְתּרוּמַ ת ה’ :זָהָ ב וָ כֶסֶ ף ,וּנְ ח ֶ
אַרגָּמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ָשׁנִ י ,וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים .ז וְ ֹערֹת אֵ ילִ ם ְמאָ ָדּ ִמים וְ ֹערֹת ְתּחָ ִשׁים ,וַ עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים .
וְ ְ
ט
ח וְ ֶשׁמֶ ן ,לַמָּ אוֹר; וּבְ ָשׂ ִמים לְ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ,וְ לִ ְקט ֶֹרת הַ סַּ ִמּים  .וְ אַבְ נֵי-שֹׁהַ ם--וְ אַבְ נֵי,
ֹשׁן .י וְ כָל-חֲ כַם-לֵב בָּ כֶםָ ,יבֹאוּ וְ יַעֲ שׂוּ ,אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' .יא אֶ ת-
ִמלּ ִֻאים :לָאֵ פוֹד ,וְ ַלח ֶ
הַ ִמּ ְשׁכָּן--אֶ ת-אָהֳ ל ֹו ,וְ אֶ תִ -מכְ סֵ הוּ; אֶ תְ -ק ָרסָ יו ,וְ אֶ תְ -ק ָר ָשׁיו ,אֶ ת-בְּ ִריחָ ו ,אֶ ת-עַ מֻּ ָדיו וְ אֶ ת-
אֲ ָדנָיו .יב אֶ ת-הָ אָרֹן וְ אֶ ת-בַּ ָדּיו ,אֶ ת-הַ כַּפֹּ ֶרת; וְ אֵ ת ,פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָ .יג אֶ ת-הַ שֻּׁ לְ חָ ן וְ אֶ ת-
בַּ ָדּיו ,וְ אֶ ת-כָּלֵ -כּלָיו; וְ אֵ ת ,לֶחֶ ם הַ פָּ נִ ים .יד וְ אֶ תְ -מנֹ ַרת הַ מָּ אוֹר וְ אֶ תֵ -כּלֶיהָ  ,וְ אֶ תֵ -נר ֶֹתיהָ ;
וְ אֵ תֶ ,שׁמֶ ן הַ מָּ אוֹר .טו וְ אֶ תִ -מזְ בַּ ח הַ ְקּט ֶֹרת ,וְ אֶ ת-בַּ ָדּיו ,וְ אֵ ת ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ,וְ אֵ ת ְקט ֶֹרת
ֹשׁת
הַ סַּ ִמּים; וְ אֶ ת-מָ סַ הַ פֶּ ַתח ,לְ פֶ ַתח הַ ִמּ ְשׁכָּן .טז אֵ ת ִמזְ בַּ ח הָ ֹעלָה ,וְ אֶ תִ -מכְ בַּ ר הַ נְּ ח ֶ
אֲ ֶשׁר-ל ֹו ,אֶ ת-בַּ ָדּיו ,וְ אֶ תָ -כּלֵ -כּלָיו; אֶ ת-הַ כִּ יֹּר ,וְ אֶ ת-כַּנּ ֹו .יז אֵ ת ַקלְ עֵ י הֶ חָ צֵ ר ,אֶ ת-עַ מֻּ ָדיו
וְ אֶ ת-אֲ ָדנֶיהָ ; וְ אֵ ת ,מָ סַ ַשׁעַ ר הֶ חָ צֵ ר .יח אֶ ת-י ְִתדֹת הַ ִמּ ְשׁכָּן וְ אֶ ת-י ְִתדֹת הֶ חָ צֵ ר ,וְ אֶ ת-
ית ֵריהֶ ם .יט אֶ ת-בִּ גְ דֵ י הַ ְשּׂ ָרד ,לְ ָשׁ ֵרת בַּ קֹּדֶ שׁ :אֶ ת-בִּ גְ דֵ י הַ קֹּדֶ שׁ לְ אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,וְ אֶ ת-בִּ גְ דֵ י
מֵ ְ
בָ נָיו לְ כַהֵ ן .כ וַ יּ ְֵצאוּ כָּל-עֲ ַדת בְּ נֵי-י ְִשׂ ָראֵ לִ ,מלִּ פְ נֵי מֹ ֶשׁה .כא וַ ָיּבֹאוּ  ,כָּלִ -אישׁ אֲ ֶשׁר-נְ ָשׂא ֹו
לִ בּ ֹו; וְ כֹל אֲ ֶשׁר נ ְָדבָ ה רוּח ֹו אֹ ת ֹו ,הֵ בִ יאוּ אֶ תְ -תּרוּמַ ת ה' לִ ְמלֶאכֶת אֹהֶ ל מ ֹועֵ ד וּלְ כָל-
עֲ ב ָֹדת ֹו ,וּלְ בִ גְ דֵ י ,הַ קֹּדֶ שׁ .כב וַ ָיּבֹאוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ,עַ ל-הַ נּ ִָשׁים ; כֹּל נְ ִדיב ֵלב ,הֵ בִ יאוּ חָ ח וָ ֶנזֶם
וְ טַ בַּ עַ ת וְ כוּמָ ז כָּל-כְּ לִ י זָהָ ב ,וְ כָלִ -אישׁ ,אֲ ֶשׁר הֵ נִ יף ְתּנוּפַ ת זָהָ ב ַלה' .כג וְ כָלִ -אישׁ אֲ ֶשׁר-
אַרגָּמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ָשׁנִ י--וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים; וְ ֹערֹת אֵ ילִ ם ְמאָ ָדּ ִמים וְ ֹערֹת
נִ ְמצָ א ִאתּ ֹוְ ,תּ ֵכלֶת וְ ְ
ֹשׁת ,הֵ בִ יאוּ ,אֵ ת ְתּרוּמַ ת ה'; וְ כֹל אֲ ֶשׁר
ְתּחָ ִשׁים ,הֵ בִ יאוּ .כד כָּל-מֵ ִרים ְ ,תּרוּמַ ת כֶּסֶ ף וּנְ ח ֶ
נִ ְמצָ א ִאתּ ֹו עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ,לְ כָלְ -מלֶאכֶת הָ עֲ ב ָֹדה--הֵ בִ יאוּ .כה וְ כָלִ -א ָשּׁה חַ כְ מַ ת-לֵב ,בְּ יָדֶ יהָ
אַרגָּמָ ן ,אֶ ת-תּ ֹולַעַ ת הַ ָשּׁנִ י ,וְ אֶ ת-הַ ֵשּׁשׁ .כו וְ כָל-
טָ ווּ; וַ יָּבִ יאוּ מַ ְטוֶה ,אֶ ת-הַ ְתּ ֵכלֶת וְ אֶ ת-הָ ְ
הַ נּ ִָשׁים--אֲ ֶשׁר נ ָָשׂא לִ בָּ ן א ָֹתנָה ,בְּ חָ כְ מָ ה :טָ ווּ ,אֶ ת-הָ ִעזִּ ים .כז וְ הַ נְּ ִשׂ ִאם הֵ בִ יאוּ--אֵ ת אַבְ נֵי
ֹשׂם ,וְ אֶ ת-הַ ָשּׁמֶ ן :לְ מָ אוֹר--
ֹשׁן .כח וְ אֶ ת-הַ בּ ֶ
הַ שֹּׁהַ ם ,וְ אֵ ת אַבְ נֵי הַ ִמּלּ ִֻאים :לָאֵ פוֹד ,וְ ַלח ֶ
וּלְ ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ,וְ לִ ְקט ֶֹרת הַ סַּ ִמּים .כט כָּלִ -אישׁ וְ ִא ָשּׁה ,אֲ ֶשׁר נ ַָדב לִ בָּ ם א ָֹתם ,לְ הָ בִ יא
לְ ָכל-הַ ְמּלָאכָה ,אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' לַעֲ שׂוֹת בְּ יַד-מֹ ֶשׁה--הֵ בִ יאוּ בְ נֵי-י ְִשׂ ָראֵ ל נְ ָדבָ הַ ,לה'.

Exode chap. 35 v. 30-35 et chap.36 v. 1-8

אוּרי בֶ ן-חוּר ,לְ מַ טֵּ ה
ל וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל-בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ לְ ,ראוּ ָק ָרא ה' בְּ ֵשׁם ,בְּ צַ לְ אֵ ל בֶּ ןִ -
ְהוּדה .לא וַ יְמַ לֵּא אֹת ֹו ,רוּחַ אֱ ִהים ,בְּ חָ כְ מָ ה בִּ ְתבוּנָה וּבְ ַדעַ ת ,וּבְ כָלְ -מלָאכָה .
י ָ
לג
ֹשׁת  .וּבַ חֲ ר ֶֹשׁת אֶ בֶ ן לְ מַ את ,וּבַ חֲ ר ֶֹשׁת
לב וְ ל ְַחשֹׁב ,מַ חֲ ָשׁבֹת--לַעֲ שֹׂת בַּ זָּהָ ב וּבַ כֶּסֶ ף ,וּבַ נְּ ח ֶ
עֵ ץ; לַעֲ שׂוֹת ,בְּ כָלְ -מלֶאכֶת מַ חֲ ָשׁבֶ ת .לד וּלְ ה ֹורֹת ,נ ַָתן בְּ לִ בּ ֹו :הוּא ,וְ אָהֳ לִ יאָב בֶּ ן-אֲ ִחיסָ מָ
ֹשׁב ,וְ ר ֵֹקם בַּ ְתּ ֵכלֶת
לְ מַ טֵּ הָ -דן .לה ִמלֵּא א ָֹתם חָ כְ מַ ת-לֵב ,לַעֲ שׂוֹת כָּלְ -מלֶאכֶת חָ ָרשׁ וְ ח ֵ
אַרגָּמָ ן בְּ ת ֹולַעַ ת הַ ָשּׁנִ י וּבַ ֵשּׁשׁ ,וְ אֹ ֵרג ;ע ֵֹשׂי ,כָּלְ -מלָאכָה ,וְ ח ְֹשׁבֵ י ,מַ חֲ ָשׁבֹת
וּבָ ְ
וּתבוּנָה בָּ הֵ מָּ ה,
א וְ עָ ָשׂה בְ צַ לְ אֵ ל וְ אָהֳ לִ יאָב וְ כֹל ִאישׁ חֲ כַם-לֵב ,אֲ ֶשׁר נ ַָתן ה’ חָ כְ מָ ה ְ
ל ַָדעַ ת לַעֲ שֹׂת ,אֶ ת-כָּלְ -מלֶאכֶת עֲ ב ַֹדת הַ קֹּדֶ שׁ--לְ כֹל אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה ה' .ב וַ יּ ְִק ָרא מֹ ֶשׁה ,אֶ ל-
בְּ צַ לְ אֵ ל וְ אֶ ל-אָהֳ לִ יאָב ,וְ אֶ ל כָּלִ -אישׁ חֲ כַם-לֵב אֲ ֶשׁר נ ַָתן ה' חָ כְ מָ ה בְּ לִ בּ ֹו --כֹּל אֲ ֶשׁר נְ ָשׂא ֹו
לִ בּ ֹו ,לְ ָק ְרבָ ה אֶ ל-הַ ְמּלָאכָה לַעֲ שֹׂת אֹ ָתהּ .ג וַ יּ ְִקחוּ ִמלִּ פְ נֵי מֹ ֶשׁה ,אֵ ת כָּל-הַ ְתּרוּמָ ה אֲ ֶשׁר
אֹתהּ; וְ הֵ ם הֵ בִ יאוּ אֵ לָיו עוֹד ,נְ ָדבָ ה--
הֵ בִ יאוּ בְּ נֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל לִ ְמלֶאכֶת עֲ ב ַֹדת הַ קֹּדֶ שׁ--לַעֲ שֹׂת ָ
בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר .ד וַ ָיּבֹאוּ ,כָּל-הַ חֲ כ ִָמים ,הָ ע ִֹשׂים ,אֵ ת כָּלְ -מלֶאכֶת הַ קֹּדֶ שִׁ --אישִׁ -אישׁ
ֹאמרוּ אֶ ל-מֹ ֶשׁה לֵּאמֹ ר ,מַ ְרבִּ ים הָ עָ ם לְ הָ בִ יאִ ,מדֵּ י
ִמ ְמּלַאכְ תּ ֹו ,אֲ ֶשׁר-הֵ מָּ ה ע ִֹשׂים .ה וַ יּ ְ
הָ עֲ ב ָֹדה ל ְַמּלָאכָה ,אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה ה' לַעֲ שֹׂת אֹ ָתהּ .ו וַ יְצַ ו מֹ ֶשׁה ,וַ יַּעֲ בִ ירוּ קוֹל בַּ מַּ חֲ נֶה לֵאמֹ ר,
ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה אַל-יַעֲ שׂוּ-עוֹד ְמלָאכָה ,לִ ְתרוּמַ ת הַ קֹּדֶ שׁ; וַ ִיּ ָכּלֵא הָ עָ ם מֵ הָ בִ יא .ז וְ הַ ְמּלָאכָה,
אֹתהּ; וְ הו ֵֹתר .ח וַ יַּעֲ שׂוּ כָל-חֲ כַם-לֵב בְּ ע ֵֹשׂי הַ ְמּלָאכָה,
הָ י ְָתה ַדיָּם לְ כָל-הַ ְמּלָאכָה--לַעֲ שׂוֹת ָ
אַרגָּמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת ָשׁנִ י--כְּ רֻ בִ ים מַ עֲ ֵשׂה
וּת ֵכלֶת וְ ְ
אֶ ת-הַ ִמּ ְשׁכָּן--עֶ ֶשׂר י ְִריעֹת ֵ :שׁשׁ מָ ְשׁזָרְ ,
אֹתם
ֹשׁב ,עָ ָשׂה ָ
ח ֵ
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