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פרשת פקודי תשע"ט
בצלאל
שמות פרק לא

רש"י

(ב) קראתי בשם  -לעשות מלאכתי ,את בצלאל( :ג) בחכמה -
אתי בְ שֵּ ם
(א) וַיְדַ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) ְר ֵּאה ָֹק ָר ִ
מה שאדם שומע מאחרים ולמד :ובתבונה  -מבין דבר מלבו,
אּורי בֶ ן חּור לְמַ ֵּטה ְיהּודָ ה( :ג) ָואֲ מַ לֵּא אֹתו רּוחַ
לְאל בֶ ן ִ
בְ צַ ֵּ
מתוך דברים שלמד :ובדעת  -רוח הֹקדש( :ד) לחשוב
ֹלהים ְבחָ כְ מָ ה ּובִ ְתבּונָה ּובְ ַדעַ ת ּובְ כָל ְמלָאכָה( :ד) לַ ְחשֹב
אֱ ִ
מחשבת  -אריגת מעשה חושב( :ה) ובחרשת  -לשון אומנות,
מַ חֲ שָ בֹת לַ עֲׂשות בַ זָהָ ב ּובַ כֶסֶ ף ּובַ ְנחֹשֶ ת( :ה) ּובַ חֲ רֹשֶ ת ֶאבֶ ן
לְמַ ל ֹאת ּובַ חֲ רֹשֶ ת עֵּ ץ ַלעֲׂשות בְ כָל ְמלָאכָה( :ו) וַאֲ נִ י ִהנֵּה נ ַָת ִתי כמו (ישעיה מ כ) חרש חכם ,ואונֹקלוס פירש ושנה בפירושן,
שחרש אבנים ֹקרוי אומן ,וחרש עץ ֹקרוי נגר :למלאת -
ִיאב בֶ ן אֲ ִחיסָ ָמְך לְמַ טֵּ ה ָדן ּובְ ֵּלב כָל חֲ כַם לֵּב
ִאתו ֵּאת ָאהֳ ל ָ
יתָך( :ז) ֵּאת א ֶֹהל מועֵּ ד וְ ֶאת להושיבה במשבצת שלה במלואה ,לעשות המשבצת למדת
נ ַָת ִתי חָ כְ מָ ה וְ עָ ׂשּו ֵּאת כָל אֲ ֶשר צִ ּוִ ִ
מושב האבן ועוביה( :ו) ובלב כל חכם לב וגו'  -ועוד שאר
הָ ָארֹן לָ עֵּ דֻת וְ ֶאת הַ ַכפ ֶֹרת אֲ ֶשר עָ ָליו וְ ֵּאת כָ ל כְ לֵּ י הָ אֹהֶ ל:
(ח) וְ ֶאת הַ שֻ לְחָ ן וְ ֶאת ֵּכלָ יו וְ ֶאת הַ ְמנ ָֹרה הַ ְטה ָֹרה וְ ֶאת כָל ֵּכלֶ יהָ חכמי לב יש בכם ,וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו את כל אשר
צויתיך( :ז) ואת הארן לעדת  -לצורך לוחות העדות:
ט ֶרת( :ט) וְ ֶאת ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה וְ ֶאת כָל כֵּ לָיו וְ ֶאת
וְ ֵּאת ִמזְ בַ ח הַ ְק ֹ
הַ כִ ּיור וְ ֶאת כַ נו( :י) וְ ֵּאת בִ גְ ֵּדי הַ ְש ָרד וְ ֶאת בִ גְ ֵּדי הַ קֹדֶ ש ל ְַאהֲ רֹן (ח) הטהרה  -על שם זהב טהור( :י) ואת בגדי השרד  -אומר
אני לפי פשוטו של מֹקרא אי אפשר לומר שבבגדי כהונה
הַ כֹהֵּ ן וְ ֶאת בִ גְ ֵּדי בָ נָיו לְ כַהֵּ ן( :יא) וְ ֵּאת שֶ מֶ ן הַ ִמ ְשחָ ה וְ ֶאת
מדבר ,לפי שנאמר אצלם ואת בגדי הֹקדש לאהרן הכהן ואת
יתָך ַיעֲׂשּו:
ְֹקט ֶֹרת הַ סַ ִמים ַלקֹדֶ ש כְ ֹכל אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
בגדי בניו לכהן ,אלא אלו בגדי השרד ,הם בגדי התכלת
והארגמן ותולעת שני ,האמורין בפרשת מסעות (במדבר ד יב) ונתנו אל בגד תכלת( ,שם יג) ופרשו עליו בגד ארגמן( ,שם ח)
ופרשו עליהם בגד תולעת שני .ונראין דברי ,שנאמר (שמות לט א) ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת
בֹקדש ,ולא הוזכר שש עמהם ,ואם בבגדי כהונה מדבר ,לא מצינו באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא שש :בגדי השרד -
יש מפרשים לשון עבודה ושירות ,כתרגומו לבושי שמושא ,ואין לו דמיון במֹקרא .ואני אומר ,שהוא לשון ארמי ,כתרגום של
ֹקלעים ,ותרגום של מכבר ,שהיו ארוגים במחט עשויים נֹקבים נֹקבים לצידי"ץ בלעז [רשת]( :יא) ואת קטרת הסמים לקדש -
לצורך הֹקטרת ההיכל שהוא ֹקדש:
שמות פרק לה

רש"י

(ל) חור  -בנה של מרים היה( :לד) ואהליאב  -משבט דן ,מן
הירודין שבשבטים מבני השפחות ,והשוהו המֹקום לבצלאל
למלאכת המשכן ,והוא מגדולי השבטים ,לֹקיים מה שנאמר
(איוב לד יט) ולא נכר שוע לפני דל:

(ל) וַּי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל ְבנֵּי י ְִׂש ָר ֵּאל ְראּו ָֹק ָרא יְֹקוָ ֹק בְ שֵּ ם בְ צַ ְל ֵּאל
ֹלהים
ְהּודה( :לא) ַויְמַ לֵּ א אֹתו רּוחַ אֱ ִ
אּורי בֶ ן חּור לְ מַ טֵּ ה י ָ
בֶ ן ִ
בְ חָ כְ מָ ה בִ ְתבּונָה ּובְ דַ עַ ת ּובְ כָל ְמלָאכָה( :לב) וְ ל ְַחשֹב מַ חֲ שָ בֹת
לַ ֲעׂשֹת בַ זָהָ ב ּובַ כֶסֶ ף ּובַ ְנחֹשֶ ת( :לג) ּובַ חֲ רֹשֶ ת ֶאבֶ ן לְ מַ ל ֹאת
ּובַ חֲ רֹשֶ ת עֵּ ץ ַלעֲׂשות בְ כָל ְמ ֶלאכֶת מַ חֲ שָ בֶ ת( :לד) ּולְהורֹת נ ַָתן
יסמָ ְך לְמַ טֵּ ה ָדן( :לה) ִמלֵּ א א ָֹתם חָ כְ מַ ת לֵּב לַ עֲׂשות כָ ל ְמלֶאכֶ ת ָח ָרש וְ ח ֵֹּשב וְ ר ֵֹֹּקם בַ ְתכֵּ לֶ ת ּובָ ַא ְרגָמָ ן
יאב בֶ ן אֲ ִח ָ
בְ לִבו הּוא וְ ָאהֳ ִל ָ
בְ תולַעַ ת הַ שָ ִני ּובַ שֵּ ש וְ א ֵֹּרג ע ֵֹּׂשי כָל ְמ ָלאכָה וְ ח ְֹשבֵּ י ַמחֲ שָ בֹת:
שמות פרק לד

רש"י

(א) וַּי ֹאמֶ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה פְ ָסל לְָך ְשנֵּי ֻלחֹת אֲ בָ נִ ים כ ִָראשֹנִ ים (א) פסל לך  -הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו ,ואמר לו
כָתבְ ִתי עַ ל ַה ֻלחֹת ֶאת הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר הָ יּו עַ ל ַה ֻלחֹת הָ ִראשֹנִ ים הפסולת יהיה שלך ,ומשם נתעשר משה הרבה :פסל לך -
וְ ַ
אתה שברת הראשונות ,אתה פסל לך אחרות .משל למלך
ית בַ ב ֶֹֹקר ֶאל הַ ר ִסינַי
אֲ שֶ ר ִשבַ ְר ָת( :ב) ו ְֶהיֵּה נָכון לַ ב ֶֹֹקר וְ עָ לִ ָ
וְ נִ צַ בְ ָת לִ י שָ ם עַ ל ר ֹאש הָ הָ ר( :ג) וְ ִאיש ל ֹא ַי ֲעלֶה עִ מָ ְך וְ גַם ִאיש שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות ,מתוך
ֹקלֹקול השפחות יצא עליה שם רע ,עמד שושבינה וֹקרע
ַאל י ֵָּרא בְ כָ ל הָ הָ ר גַם הַ צ ֹאן וְ הַ בָ ָֹקר ַאל י ְִרעּו ֶאל מּול ָההָ ר
כתובתה ,אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה
הַ הּוא( :ד) וַ ּיִפְ סֹל ְשנֵּי ֻלחֹת אֲ בָ נִים כ ִָראשֹנִ ים וַ ּי ְַשכֵּ ם מֹשֶ ה
אשתך .בדֹק המלך ומצא ,שלא היה הֹקלֹקול אלא מן
ּיִקח ְביָדו ְשנֵּי
בַ ב ֶֹֹקר וַ ּיַעַ ל ֶאל הַ ר ִסינַי כַאֲ ֶשר ִצּוָה ְיֹקוָֹק אֹתו וַ ַ
ֻלחֹת אֲ בָ נִ ים( :ה) וַ ּי ֵֶּרד ְיֹקוָֹק בֶ עָ נָן ַו ִּי ְתיַצֵּ ב עִ מו ָשם וַ ּי ְִֹק ָרא ְב ֵּשם השפחות ,נתרצה לה .אמר לו שושבינה כתוב לה כתובה
אחרת ,שנֹקרעה הראשונה .אמר לו המלך אתה ֹקרעת אותה,
יְֹקוָ ֹק( :ו) ַו ַּי ֲעבֹר יְ ֹקוָֹק עַ ל פָ נָיו וַ ּי ְִֹק ָרא יְֹק ָוֹק יְֹקוָ ֹק ֵּאל ַרחּום
וְ חַ נּון ֶא ֶרְך ַא ַפיִם וְ ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱ מֶ ת( :ז) נֹצֵּ ר חֶ סֶ ד ָלאֲ לָפִ ים נ ֵֹּׂשא אתה ֹקנה לך נייר אחר ,ואני אכתוב לה בכתב ידי ,כן המלך
זה הֹקדוש ברוך הוא ,השפחות אלו ערב רב ,והשושבין זה
עָ ון וָפֶ שַ ע וְ חַ טָ ָאה וְ נ ֵַּקה ל ֹא ְינ ֶַקה פ ֵֹֹּקד עֲון ָאבות עַ ל בָ נִ ים וְ עַ ל
משה ,ארוסתו של הֹקדוש ברוך הוא אלו ישראל ,לכך נאמר
בְ נֵּי בָ נִ ים עַ ל ִשל ִֵּשים וְ עַ ל ִרבֵּ עִ ים:
פסל לך( :ב) נכון  -מזומן( :ג) ואיש לא יעלה עמך -
הראשונות על ידי שהיו בתשואות וֹקולות וֹקהלה ,שלטה בהן עין רעה ,אין לך מדה יפה מן הצניעות( :ה) ויקרא בשם ה' -
מתרגמינן וֹקרא בשמא דה'( :ו) ה' ה'  -מדת הרחמים היא ,אחת ֹקודם שיחטא ,ואחת אחר שיחטא וישוב :אל  -אף זו מדת
רחמים ,וכן הוא אומר (תהלים כב ב) אלי אלי למה עזבתני ,ואין לומר למדת הדין למה עזבתני כך מצאתי במכילתא :ארך
אפים  -מאריך אפו ואינו ממהר ליפרע ,שמא יעשה תשובה :ורב חסד  -לצריכים חסד ,שאין להם זכיות כל כך :ואמת -
לשלם שכר טוב לעושי רצונו( :ז) נצר חסד  -שהאדם עושה לפניו :לאלפים  -לשני אלפים דורות :עון ופשע  -עונות אלו
הזדונות .פשעים אלו המרדים ,שאדם עושה להכעיס :ונקה לא ינקה  -לפי פשוטו משמע ,שאינו מוותר על העון לגמרי ,אלא
נפרע ממנו מעט מעט .ורבותינו דרשו מנֹקה הוא לשבים ולא ינֹקה לשאינן שבים :פקד עון אבות על בנים  -כשאוחזים מעשה
אבותיהם בידיהם ,שכבר פירש במֹקרא אחר (שמות כ ה) לשונאי :ועל רבעים  -דור רביעי ,נמצאת מדה טובה מרובה על
מדת פורענות אחת לחמש מאות ,שבמדה טובה הוא אומר נוצר חסד לאלפים:
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רש"י

לך אמור לו לבצלאל :עשה משכן ארון וכלים  -שכן הם
סדורים בפרשת כי תשא :ראה ֹקראתי בשם וגו' את אהל
מועד ואת הארון לעדות וכל הפרשה ,ומשה אמר לו :עשה
ארון וכלים ,כגון שלחן ומנורה ואחר כך משכן ,דסבירא ליה
לרבי יונתן שכסדר שהם סדורים בויֹקחו לי תרומה אמר לו.
אותיות שנבראו בהן שמים וארץ  -על ידי צירופן ,ובספר
יצירה תני להו.

פרנס טוב  -דכתיב (ויאמר) [מסורת הש"ס :וידבר] ה' אל
משה לאמר ראה ֹקראתי בשם בצלאל וגו' .אמר רבי יצחֹק:
אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור,
שנאמר ראו ֹקרא ה' בשם בצלאל .אמר לו הֹקדוש ברוך הוא
למשה :משה ,הגון עליך בצלאל? אמר לו :רבונו של עולם,
אם לפניך הגון  -לפני לא כל שכן? אמר לו :אף על פי כן ,לך
אמור להם .הלך ואמר להם לישראל :הגון עליכם בצלאל?
אמרו לו :אם לפני הֹקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון -
לפנינו לא כל שכן? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :בצלאל על שם חכמתו נֹקרא .בשעה שאמר לו הֹקדוש ברוך
הוא למשה :לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים ,הלך משה והפך ,ואמר לו :עשה ארון וכלים ומשכן .אמר לו:
משה רבינו ,מנהגו של עולם  -אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ,ואתה אומר :עשה לי ארון וכלים ומשכן! כלים
שאני עושה  -להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הֹקדוש ברוך הוא :עשה משכן ארון וכלים .אמר לו :שמא בצל אל היית
וידעת! אמר רב יהודה אמר רב :יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ .כתיב הכא וימלא אתו רוח אלהים
בחכמה ובתבונה ובדעת ,וכתיב התם ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה וכתיב בדעתו תהומות נבֹקעו .אמר רבי יוחנן:
אין הֹקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,שנאמר יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה .שמע רב
תחליפא בר מערבא ואמרה ֹקמיה דרבי אבהו ,אמר ליה :אתון מהתם מתניתו לה ,אנן מהכא מתנינן לה  -דכתיב ובלב כל
חכם לב נתתי חכמה.
פרי צדיק – בהעלותך אות ט

וכן ענין הארון שמרמז על התלמיד חכם הכלי המֹקבל דברי תורה וכמו שלמדו (יומא ע"ב ע"ב) מבית ומחוץ תצפנו כל
תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם .ומצינו במדרש רבה (משפטים פ' ל') אדם שונה מדרש הלכות ואגדות ואם
אין בו יראת חטא אין בידו כלום משל לאדם שאמר לו לחבירו יש לי אלף מדות וכו' אמר לו חבירו יש לך אפותיֹקאות ליתן
אותם בהן אם יש לך כן הכל שלך ואם לאו אין בידך כלום .כך אדם שונה הכל א"ל אם יש לך יראת חטא הכל שלך שנאמר
והיה אמונת וגו' יראת ה' היא אוצרו .תפס המשל רֹק על מי ששונה מדרש הלכות ואגדות שהוא תורה שבעל פה שהוא צריך
אוצר של יראת שמים .אבל תורה שבכתב לא זכר .וכן בגמרא (שבת ל"א) .שנדרש ואפילו הכי יראת ה' הוא אוצרו נדרש גם
כן רֹק על שיתא סדרי משנה .וזה הענין שמשה רבינו לפי מדריגתו שהתורה שבעל פה שלו שחידש מפלפולו היה גם כן מפורש
לנגד עיניו שהוא מסיני לא הוצרך משכן ואוצר להעמיד הארון שהארון שהוא בחינת תורה שבעל פה היה גם כן אצלו כמו
תורה שבכתב מפורש הלכה מסיני .ולכך אמר לו לעשות ארון ואחר כך משכן מה שאין כן בצלאל שהיה משורש תורה שבעל
פה של החכמים שסבורים שמחדשים מדעתם כנ"ל לזה נצרך מֹקודם אפותיֹקאות ואוצר של יראת שמים .והמשכן הוא
מֹקום היראה אני ה' השוכן בתוך בני ישראל והוא יראה וכמו שכתב בזוהר הֹקדוש (הֹקדמה ה ע"ב) וכמו שנאמר ואם
אדונים אני איה מוראי ונצרך זה מֹקודם להשים הארון בתוכו שהארון מורה על הכלי המחזיֹק דברי תורה שהוא תורה
שבעל פה כמו שנלמד תלמיד חכם מארון בגמרא כנ"ל וזה ששאלו להיכן אכניסם ועל זה אמר לו שמא בצל אל היית וידעת
צל אל ,היינו בחינת תורה שבעל פה מדת לילה כאמור .דתורה שבכתב הוא שמו של הֹקדוש ברוך הוא דֹקודשא בריך הוא
תורה איֹקרי (כמו שאמר זח"ב ס' א') וכן נלמד (ברכות כ"א ).לברכת התורה לפניה מדכתיב כי שם ה' אֹקרא הבו גדול וגו'
דשם ה' ,היינו התורה והוא תורה שבכתב מדת יום .ותורה שבעל פה שמֹקבלת מתורה שבכתב הוא מדת לילה .וכן תורה
שבכתב נֹקרא שמש ותורה שבעל פה בחינת סיהרא דמֹקבלת משמשא וזהו צל אל מה שאין כן במשה רבינו שהיה מפורש
לנגד עיניו שאף הלכות שחידש הוא מסיני היה הכל בבחינת תורה שבכתב ושמו של הֹקדוש ברוך הוא ולכן לא היה הבדל
אצלו בין הלוחות להארון והכלים שהוא התלמיד חכם המחזיֹק בתוכו דברי תורה .ולכן לא הבין שיהיה נצרך מֹקודם משכן
להכניס בו ארון וכלים כאמור .וכן לא הבין גם כן ענין המנורה שיהיה בא והאיר לי שהוא בחינת תורה שבעל פה וכמו שלא
הבין תורה שבעל פה של ר' עֹקיבא מה שהבינו תלמידיו וכמו שאמרו בגמרא (מנחות שם) שהיה יושב בסוף ח' שורות ולא
היה יודע מה הוא אומר שזה היה חלֹקו של ר' עֹקיבא שהיה שורש תורה שבעל פה שהיה בן גרים .גם בר' עֹקיבא עצמו מצינו
(פסחים מ"ט ע"ב) שאמר כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם וכו' ואיתא (אדר"נ פ' ו') בן מ' שנה היה ולא
למד כלום פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חֹקֹק אבן זה וכו' אבנים שחֹקו מים מיד היה דן ֹקל וחומר בעצמו וכו',
והיינו שעל ידי דברי תורה יוכל לשחוֹק את הלב אבן .ולכן היה חלֹקו תורה שבעל פה שהוא הרוב חכמה לתֹקן הרב כעס
לשחֹק את הלב אבן .והוא שער הנ' שנמסר לבעל תשובה .מה שאין כן משה רבינו ע"ה שנולד טוב ונתמלא הבית אורה לא
היה לו תפיסה כלל בענין תורה שבעל פה של החכמים והכל ענין אחד ושבת שהוא כנגד מדת מלכות הנרות דשבת הם גם כן
בבחינת מנורה דבית המֹקדש שיהיה בא והאיר לי ויש השפעה מתורה שבעל פה דמלכות פה תורה שבעל פה ֹקרינן לה וביום
השביעי דא תורה שבעל פה דעם יום השביעי דא אשתכלל עלמא (זח"א מ"ז ב') ולכן נר שבת כענין מנורת המֹקדש .ובפרט
בשבת זה שֹקורין בו פרשת הדלֹקת המנורה והוא ֹקדושת שבת זה כמו שנאמר שבת בשבתו יש בו ביחוד השפעה מתורה
שבעל פה:
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