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Creation, Mishkan and Shabbat – A Moral Message for the Modern World 
Presented by Rabbi Shlomo Stochel based on the Analysis of Rabbi Michael Hattin 

 1. ברא שית  ב:א-ג  (פרשת בראשית) 
ִים ַוְיֻכּ֛לּו ֶרץ ַהָּׁשַמ֥ ם׃ ְוָהָא֖ ְוׇכל־ְצָבָאֽ   
ל י ַּבּ֣יֹום ֱא�ִהי֙ם  ַוְיַכ֤ ר ְמַלאְכּ֖תֹו ַהְּׁשִביִע֔ ה ֲאֶׁש֣ יַהְּׁש  ַּבּ֣יֹום ַוִּיְׁשֹּבת֙  ָעָׂש֑ ר ְמַלאְכּ֖תֹו ִמׇּכל־  ִביִע֔ ה ֲאֶׁש֥ ׃ָעָׂשֽ   

ֶר� י ֶאת־֣יֹום ֱא�ִהי֙ם  ַוְיָב֤ י ֹא֑תֹו ַוְיַקֵּדׁ֖ש ַהְּׁשִביִע֔ א ְמַלאְכּ֔תֹו־ִמׇּכל ָׁשַבת֙  ֤בֹו ִּכ֣ ים ֲאֶׁשר־ָּבָר֥ ׃ ֲעֽׂשֹותלַ  ֱא�ִה֖  
 

 (פרשת בשלח)  ל-כב:זט ות שמ .  2
י יַהִּׁש  ַּבּ֣יֹום ׀ ַוְיִה֣ ְק֥טּו ִּׁש֗ ֶח֙ם  ָלֽ ה ֶל֨ ֶמר ְׁשֵנ֥י ִמְׁשֶנ֔ ד ָהֹע֖ אּו֙  ָלֶאָח֑ י ַוָּיֹב֨ ה ׇּכל־ְנִׂשיֵא֣ ֵעָד֔ ידּו ָהֽ ה׃ ַוַּיִּג֖ ְלֹמֶׁשֽ   

אֶמר ֹ֣ ם ַוּי ר ֚הּוא ֲאֵלֶה֗ ר ֲאֶׁש֣ ה ִּדֶּב֣ ֶדׁשַׁשַּבת ַׁשָּב֧תֹון ְיֹהָו֔ יֹהָו֖ה ־ֹק֛ ר ַלֽ ת ָמָח֑ תוְ  ֵא֗פּו ֲאֶׁשר־ּתֹא֞פּו ֵא֣ ר־ְּתַבְּׁשלּ֙ו  ֵא֤ לּו ֲאֶׁשֽ ַּבֵּׁש֔  
ף ְוֵאת֙  ֹעֵד֔ יחּו ׇּכל־ָה֣ ֶרת ָלֶכ֛ם ַהִּנ֧ ֶקר׃ ְלִמְׁשֶמ֖ ַעד־ַהֹּבֽ   

יחּו ֶקר ֹאתֹו֙  ַוַּיִּנ֤ ר ַעד־ַהֹּב֔ ה ִצָּו֣ה ַּכֲאֶׁש֖ א ֹמֶׁש֑ ֹ֣ יׁש ְול ה ִהְבִא֔ ְיָתה ְוִרָּמ֖ ּֽבֹו׃ לֹא־ָה֥   
אֶמר ֹ֤ י־ ֹום ַהּי֔  ִאְכֻל֣הּו ֹמֶׁש֙ה  ַוּי תִּכֽ א ַהּ֕יֹום ַליֹהָו֑ה ַהּ֖יֹום ַׁשָּב֥ ֹ֥ הּו ל ה׃ ִתְמָצֻא֖ ַּבָּׂשֶדֽ   
ֶׁשת ים ֵׁש֥ הּו ָיִמ֖ י ּוַבּ֧יֹום ִּתְלְקֻט֑ ת ַהְּׁשִביִע֛ א ַׁשָּב֖ ֹ֥ ְהֶיה־ּֽבֹו׃ ל ִיֽ   

 ְיִהי֙  י ַּבּ֣יֹום ַוֽ ם ָיְצ֥אּו ַהְּׁשִביִע֔ ט ִמן־ָהָע֖ א ִלְלֹק֑ ֹ֖ אּו׃  ְול ָמָצֽ  
אמֶ   ֹ֥ ה ְיֹהָו֖ה רַוּי ָנ֙ה  ֶאל־ֹמֶׁש֑ ם ַעד־ָא֙ ַאְנֶּת֔ ר ֵמֽ י ִלְׁשֹמ֥ י׃ ִמְצֹוַת֖ ְותֹוֹרָתֽ   

י־ְיֹהָוה֮  ְר֗אּו ן ִּכֽ ן ַהַּׁשָּבת֒  ָלֶכ֣ם ָנַת֣ ן ֣הּוא ַעל־ֵּכ֠ י ַּבּ֥יֹום ָלֶכ֛ם ֹנֵת֥ ֶחם  ַהִּׁשִּׁש֖ ִים  ֶל֣ יׁש ׀ ְׁש֣בּו יֹוָמ֑ יו ִא֣ יׁש ַאל־ֵיֵ֥צא ַּתְחָּת֗ ֹוִמְּמֹק֖מ  ִא֛  
י׃ ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִביִעֽ   

ם ַוִּיְׁשְּב֥תּו י׃ ַּבּ֥יֹום ָהָע֖ ַהְּׁשִבִעֽ  
 

 (פרשת יתרו)  יא -:חשמות כ.  3
ֹום ָז֛כֹור֩  תהַ  ֶאת־֥י֨ ֹו׃ ַּׁשָּב֖֜ ְלַקְּדֽׁש֗   

ֶׁ֣שת י֙ם  ֵׁש֤ ד֮  ָיִמ֣ ֲעֹב֔ יתָ וְ  ַּתֽ ֣ ל־ ָעִׂש֖ �֒ ּֿכׇ ׃ ְמַלאְכֶּתֽ   
י ְו֨יֹו֙ם  ֜ ֣ ת ַהְּׁשִביִע֔ י� ַליֹהָו֣ה ׀ ַׁשָּב֖ א־  ֱא�ֶה֑֗ ֣ ֹֽ הל ה ׇכל־  ַתֲעֶׂש֣֨ ֡ ה ְמָלאָכ֜ � ׀ ַאָּת֣ ְת�֙֜  ַעְבְּד�֤֨  ּוִבְנ֣�ֽ־ּ֠וִבֶּת֗ � ַוֲאָמֽ ֗ ֣ר ְוֵגְר�֖֙  ּוְבֶהְמֶּת֔ ֲאֶׁש֥  

י�׃   ִּבְׁשָעֶרֽ֔
י ֶׁשת־ָיִמים֩  ִּכ֣ ה ֵׁשֽ ה  ָעָׂש֨ ִים ְיֹהָו֜ ֶרץ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ם ַהָּי֙ם ֶאת־  ְוֶאת־ָהָא֗ ַנח  ְוֶאת־ׇּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֔ י ַּבּ֣יֹום ַוָּי֖ ן ַהְּׁשִביִע֑ � ַעל־ֵּכ֗ ְיֹהָו֛ה ֵּבַר֧  

ת ֶאת־֥יֹום הּו׃  ַהַּׁשָּב֖  ְיַקְּדֵׁשֽ ַוֽ  
 

 ) משפטים פרשת( בי:גכ מות ש.  4
ֶׁשת ה ָיִמי֙ם  ֵׁש֤ י� ַּתֲעֶׂש֣ י ּוַבּ֥יֹום ַמֲעֶׂש֔ ת ַהְּׁשִביִע֖ ַען ִּתְׁשֹּב֑ � ֽׁשֹוְר�֙  ָי֗נּוחַ  ְלַמ֣ ׁש ַוֲחֹמֶר֔ ר׃  ֶּבן־ֲאָמְת�֖  ְוִיָּנֵפ֥  ְוַהֵּגֽ

       
 (פרשת כי תשא)  יז -יב:אל שמות .  5

אֶמר  ֹ֥ ה ְיֹהָו֖ה ַוּי ר׃ ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֵּלאֹמֽ   
ה ר ְוַאָּת֞ י ַּדֵּב֨ ר ִיְׂשָרֵאל֙  ֶאל־ְּבֵנ֤ � ֵלאֹמ֔ יֶאת־  ַא֥ רּו ַׁשְּבֹתַת֖ וא ֨אֹות ִּכי֩  ִּתְׁשֹמ֑ יֵניֶכ֙ם  יֵּביִנ֤  ִה֜ ם ּוֵבֽ ֵתיֶכ֔ ַעת ְלֹדֹר֣ י ָלַד֕ י ִּכ֛ ְיֹהָו֖ה ֲאִנ֥  

ם׃   ְמַקִּדְׁשֶכֽ
תֶאת־הַ  ּוְׁשַמְרֶּת֙ם  י ַּׁשָּב֔ ֶדׁש ִּכ֛ וא ֹק֥ יָה֙  ָלֶכ֑ם ִה֖ ְלֶל֨ ת ֣מֹות ְמַחֽ י יּוָמ֔ הׇּכל־הָ  ִּכ֗ ה  ָבּ֙ה  ֹעֶׂש֥ ה ְמָלאָכ֔ וא ַהֶּנֶ֥פׁש ְוִנְכְרָת֛ ֶרב ַהִה֖ ִמֶּק֥  

יהָ  ׃ַעֶּמֽ   
ֶׁשת היֵ  ָיִמים֮  ֵׁש֣ י ּוַבּ֣יֹום ְמָלאָכה֒  ָעֶׂש֣ ת ַהְּׁשִביִע֗ ֶדׁש ַׁשָּב֛תֹון ַׁשַּב֧ הׇּכל־הָ  ַליֹהָו֑ה ֹק֖ תהַ  ְּב֥יֹום  ְמָלאָכ֛ה ֹעֶׂש֧ ת ֥מֹות ַּׁשָּב֖ ׃יּוָמֽ   

ל ְוָׁשְמ֥רּו י־ִיְׂשָרֵא֖ תֶאת־הַ  ְבֵנֽ ת ֶאת־הַ  ֲעׂ֧שֹותלַ  ַּׁשָּב֑ ם ַּׁשָּב֛ ית ְלֹדֹרָת֖ ם׃ ְּבִר֥ עֹוָלֽ   
י ל ְּבֵנ֣י ּוֵבין֙  ֵּביִנ֗ וא ֥אֹות ִיְׂשָרֵא֔ ֶׁשת ְלֹעָל֑ם ִה֖ ים ִּכי־ֵׁש֣ ה ָיִמ֗ ִים ְיֹהָו֙ה  ָעָׂש֤ ֶרץ ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ י ּוַבּיֹו֙ם  ְוֶאת־ָהָא֔ ת ַהְּׁשִביִע֔ ׁש׃  ָׁשַב֖ ַוִּיָּנַפֽ  
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 (פרשת כי תשא)  ו -א:לא שמות .  6
ר  ה ְיֹהָו֖ה ַוְיַדֵּב֥  ר׃ֵּלאֹמֽ  ֶאל־ֹמֶׁש֥

ה י ְרֵא֖ אִתֽ ם ָקָר֣ ל ְבֵׁש֑ י ְּבַצְלֵא֛ ה ֶבן־֖חּור ֶּבן־אּוִר֥ ה׃ ְלַמֵּט֥ ְיהּוָדֽ   
ים ֣רּוחַ  ֹא֖תֹו ָוֲאַמֵּל֥א ה ֱא�ִה֑ ַעת  ּוִבְתבּוָנ֥ה ְּבׇחְכָמ֛ ה ּוְבׇכל־  ּוְבַד֖ ׃ְמָלאָכֽ   
ב ת ַלְחֹׁש֖ בּבַ  ַלֲעׂ֛שֹות ַמֲחָׁשֹב֑ ֶסףּובַ  ָּזָה֥ ֶׁשתּובַ  ֶּכ֖ ׃ְּנֹחֽ   

ֶׁשתּו ֶבן ַבֲחֹר֥ את ֶא֛ ֹ֖ ֶׁשת ְלַמּל ץ ּוַבֲחֹר֣ ה ְּבׇכל־ְמ  ַלֲעׂ֖שֹות ֵע֑ ׃ָלאָכֽ   
י ִּתי ִהֵּנ֧ה ַוֲאִנ֞ ת ִאּ֗תֹו ָנַת֣ ב ֵא֣ יָסָמ�֙  ׇאֳהִליָא֞ ן ֶּבן־ֲאִחֽ ִּתי ׇּכל־ֲחַכם־ֵל֖ב ּוְבֵל֥ב ְלַמֵּטה־ָד֔ ה ָנַת֣ ת ְוָעׂ֕שּו ׇחְכָמ֑ ר ֵא֖ �׃ ׇּכל־ֲאֶׁש֥ ִצִּויִתֽ   

 
 7. ר מב"ן 

 ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי  בן חור 
 ) בשם (שמות  לה:ל  'אמר השם למשה ראה קראתי בשם ,ומשה אמר לישראל ראו קרא ה

 ,לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות,והטעם כי ישראל במצרים פרוכים בעבודת חומר ולבנים
 . ולא ראו אותם כלל 

 ,נה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם ואורגוה
 . כי אף בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כלם

 .והיודעים ורגילים בהם בבא ידיהם תמיד בטיט ורפש לא יוכלו לעשות בהן אומנות דקה ויפה 
  ועוד ,שהוא חכם גדול בחכמה בתבונה ובדעת להבין סוד המשכן וכל כליו  למה צוו ואל מה ירמוזו .

 ולכן אמר השם למשה שיראה הפלא הזה ,וידע כי הוא מלא אותו רוח אלהים לדעת כל אלה בעבור שיעשה
 . המשכן ,כי היה רצון מלפניו לעשות המשכן במדבר ,ולכבודו בראו 

  
 8. תלמוד בבלי ברכות נה.  

רּוחַ  ֹאתֹו ״ַוְיַמֵּלא :ָהָכא ְּכִתיב .ָוָאֶרץ ָׁשַמִים  ָּבֶהן ֶׁשִּנְבְראּו אֹוִתּיֹות ָצֵרףלְ  ְּבַצְלֵאל ָהָיה יֹוֵדעַ  :ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר 
 :ּוְכִתיב )ג:יט (משלי״ה׳ ְּבׇחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה״ :ּוְכִתיב ָהָתם ֱא�ִהים ְּבׇחְכָמה ּוִבְתבּוָנה  ּוְבַדַעת״ 

 )כג: (משלי ״ְּבדַ ְעּתֹו ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו״ 
 

 9. שמות לה:א-כ 
ל ה ַוַּיְקֵה֣ ת  ֹמֶׁש֗ ת־ׇּכל־ֲעַד֛ ל ְּבֵנ֥י ֶאֽ אֶמר ִיְׂשָרֵא֖ ֹ֣ ם ַוּי ֶּלה ֲאֵלֶה֑ ים ֵא֚ ת ְיֹהָו֖ה ר־ִצָּו֥הֲאׁשֶ  ַהְּדָבִר֔ ם׃ ַלֲעׂשֹ֥ ֹאָתֽ   
ֶׁשת הּתֵ  ָיִמים֮  ֵׁש֣ י ּוַבּ֣יֹום  ְמָלאָכה֒  ָעֶׂש֣ ה ַהְּׁשִביִע֗ ֶדׁש ָלֶכ֥ם ִיְהֶי֨ ת ֹק֛ הׇּכל־הָ  ַליֹהָו֑ה ַׁשָּב֖תֹון ַׁשַּב֥ ת׃ ְמָלאָכ֖ה ֛בֹו ֹעֶׂש֥ יּוָמֽ   

ׁש לֹא־ְתַבֲע֣רּו ל ֵא֔ ֵתיֶכ֑ם ְּבֹכ֖ תּׁשַ הַ  ְּב֖יֹום ֹמְׁשֹבֽ ׃ָּבֽ   
אֶמר ֹ֣ ה ַוּי ל ֶאל־ׇּכל־ֲעַד֥ת ֹמֶׁש֔ י־ִיְׂשָרֵא֖ ר ְּבֵנֽ ר ֶז֣ה ֵלאֹמ֑ ר׃ ְיֹהָו֖ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ַהָּדָב֔ ֵלאֹמֽ   

ם ְק֨חּו ִאְּתֶכ֤ ה ְּתרּוָמ֙ה  ֵמֽ יֹהָו֔ ל ַלֽ יב ֹּכ֚ הָ  ִלּ֔בֹו ְנִד֣ ת  ְיִביֶא֕ ת ֵא֖ ב ְיֹהָו֑ה ְּתרּוַמ֣ ֶסף ָזָה֥ ֶׁשת ָוֶכ֖ ׃ּוְנֹחֽ   
ן ֶלתּוְתכֵ֧  ַעת ְוַאְרָּגָמ֛ י ְותֹוַל֥ ׁש ָׁשִנ֖ ים ְוֵׁש֥ ׃ְוִעִּזֽ   

  
אּו ָּבֶכ֑ם ְוׇכל־ֲחַכם־ֵל֖ב ת ְויֲַעׂ֔שּו ָיֹב֣ ר ֵא֛ ְיֹהָוֽה׃ ִצָּו֖ה ׇּכל־ֲאֶׁש֥   
ן ת־ַהִּמְׁשָּכ֔ ת־ׇאֳה֖לֹו ֶא֨ הּו ֶאֽ יו ֶאת־ְקָרָסיו֙  ְוֶאת־ִמְכֵס֑ ו ְוֶאת־ְקָרָׁש֔ יו ֶאת־ְּבִריָח֕ יו׃ ֶאת־ַעֻּמָד֖ ְוֶאת־ֲאָדָנֽ  

 
 10. מכילתא דרבי ישמעאל לה:א 

. אומר: להביא שלשים ותשע מלאכות שאמר להם משה על פה ביר -וגו'  אלה הדבריםויאמר אליהם   
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 11.  תלמוד בבלי שבת מט: 

ְּכֶנֶגד ֲעבֹודֹות  ָהא ִּדְתַנן ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחת, ְּכֶנֶגד ִמי? זָאַמר ְלהּו ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ָחָמא: 
״ ְמָלאָכהַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָּכ� ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ָלקֹוְנָיא: ְּכֶנֶגד ״. ֲאַמר ְלהּו ַרִּבי יֹוָנָתן ּבְ ַהִּמְׁשָּכן 

.  ..״ ֶׁשַּבּתֹוָרה ַאְרָּבִעים ָחֵסר ַאַחתְמֶלאֶכתֹ״ ּו״ְמַלאְכּתו״  
ֶׁשַּכּיֹוֵצא ָּבּה ָהְיָתה ַּבִּמְׁשָּכן.   ְמָלאָכהַּתְנָיא ְּכַמאן ְּדָאַמר ְּכֶנֶגד ֲעבֹודֹות ַהִּמְׁשָּכן. ְּדַתְנָיא: ֵאין ַחָּייִבין ֶאָּלא ַעל   

... ֵהם ָזְרעּו, ְוַאֶּתם לֹא ִּתְזְרעּו. ֵהם ָקְצרּו, ְוַאֶּתם לֹא ִּתְקְצרּו.  
 
 

AGRICULTURE 
1.  Plowing 
2.  Sowing       
3.  Harvesting    
4.  Sheaf making  
5.  Threshing 
6.  Winnowing     
7.  Selecting      
8.  Sifting    
9.  Grinding      
10. Kneading 
11. Baking   
 
 

TEXTILES 
12. Sheep shearing   
13. Bleaching      
14. Combing raw materials      
15. Dyeing                 
16. Spinning              
17. Weaving operations         
18. Weaving operations         
19. Weaving operations         
20. Separating into threads    
21. Tying a knot 
22. Untying a knot             
23. Sewing                     
24. Tearing      

ANIMALS 
25. Trapping/hunting   
26. Slaughtering  
27. Skinning 
28. Tanning 
29. Scraping pelts 
30. Marking out 
31. Cutting to shape 
 
WRITING 
32.   Writing 
33.   Erasing 
 
 

BUILDING 
34.   Building 
35.   Demolishing 
 
FIRE 
36.   Kindling fire 
37.   Extinguishing fire   
 
COMPLETION & CARRYING 
38.   Finishing touches of a 
 product  
39.   Carrying from public 
 to private domain 
  

 
 12.  פסוקים מקבילים בבריאת העולם  (פרשת בראשית) ובניית המשכן (פרשיות תרומה-פקודי) 

 
    (בראשית א:ז)  אלקים את הרקיע  ויעש     (שמות כה:ח)  לי מקדש ועשו 

 ) טזא:(בראשית  אלוקים את שני המאורות ויעש      (שמות כה:י)  ארון ועשו 
 (בראשית א:כה)   ית הארץאלוקים את חי ויעש    כה:לא)   ת(שמו מנורת זהב עשו ו
 

 (בראשית ב:א)   מים והארץשה ויכלו (שמות לט:לב)   מועד כל עבודת משכן אהל  ותכל
 ב:ב)  '(בר  עשהאשר  מלאכתויום השביעי אלוקים ב ויכל  לג) מ: (שמות  מלאכהמשה את ה כלוי
 

 אלוקים את כל אשר עשה  וירא    המשה את כל המלאכ וירא
 (בראשית א:לא)  טוב מאד   והנה  עשו אותה כאשר צוה ה' כן עשו   והנה
 ת ב:ג) (בראשי אלוקים את יום השביעי ויברך   (שמות לט:מג)  תם משה וא  ויברך

 
 


