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 שמות פרק לא
אֹמר:)א(  ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ ה ְיהּוָדה: ַוְיַדבֵּ ל ֶבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמטֵּ ם ְבַצְלאֵּ ה ָקָראִתי ְבשֵּ א ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים  )ב( ְראֵּ )ג( ָוֲאַמלֵּ

)ה( ּוַבֲחֹרֶשת ֶאֶבן ְלַמלֹאת ּוַבֲחֹרֶשת  )ד( ַלְחֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעׂשֹות ַבָזָהב ּוַבֶכֶסף ּוַבְנֹחֶשת: ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה:ְבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה 
ץ ַלֲעׂשֹות ְבָכל ְמָלאָכה: ה ָדן ּו עֵּ ת ָאֳהִליָאב ֶבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמטֵּ ה ָנַתִתי ִאתֹו אֵּ ת ָכל )ו( ַוֲאִני ִהנֵּ ב ָנַתִתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו אֵּ ב ָכל ֲחַכם לֵּ ְבלֵּ

י ָהֹאֶהל: ֲאֶשר ִצִּויִתָך: ת ָכל ְכלֵּ ֻדת ְוֶאת ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ָעָליו ְואֵּ ד ְוֶאת ָהָאֹרן ָלעֵּ ת ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו ְוֶאת  )ז( אֵּ )ח( ְוֶאת ַהֻשְלָחן ְוֶאת כֵּ
ת ִמְזַבח ַהְקֹטֶרת:ַהְמֹנָרה ַהְטֹהָרה ְוֶאת ָכל כֵּ  ָליו ְוֶאת ַהִכּיֹור ְוֶאת ַכנֹו: ֶליָה ְואֵּ י  )ט( ְוֶאת ִמְזַבח ָהֹעָלה ְוֶאת ָכל כֵּ ת ִבְגדֵּ )י( ְואֵּ

ן: י ָבָניו ְלַכהֵּ ן ְוֶאת ִבְגדֵּ י ַהֹקֶדש ְלַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ת ֶשֶמן ַהִמְשָחה ְוֶאת ְקֹטֶר  ַהְשָרד ְוֶאת ִבְגדֵּ ל ֲאֶשר ִצִּויִתָך ת ַהַסִמים ַלֹקֶדש ְככֹ )יא( ְואֵּ
 ַיֲעׂשּו: 

 

 רש"י 
 - בחכמה)ג(  לעשות מלאכתי, את בצלאל: - קראתי בשם)ב( 

מבין דבר מלבו,  - ובתבונה מה שאדם שומע מאחרים ולמד:
לחשוב )ד(  רוח הקדש: - ובדעת מתוך דברים שלמד:

לשון אומנות,  - ובחרשת)ה(  אריגת מעשה חושב: - מחשבת
כמו )ישעיה מ כ( חרש חכם, ואונקלוס פירש ושנה בפירושן, 

 - למלאת שחרש אבנים קרוי אומן, וחרש עץ קרוי נגר:
להושיבה במשבצת שלה במלואה, לעשות המשבצת למדת 

ועוד שאר  - ובלב כל חכם לב וגו')ו(  מושב האבן ועוביה:
את כל אשר  חכמי לב יש בכם, וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו

  לצורך לוחות העדות: - ואת הארן לעדת)ז(  צויתיך:
אומר  - ואת בגדי השרד)י(  על שם זהב טהור: - הטהרה)ח( 

אני לפי פשוטו של מקרא אי אפשר לומר שבבגדי כהונה 
מדבר, לפי שנאמר אצלם ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת 

ת בגדי בניו לכהן, אלא אלו בגדי השרד, הם בגדי התכל
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 

 העמק דבר
. לפי הפשט משמעות ראה. התבונן על ראה קראתי בשם)ב( 

הטובה שאני עושה בזה שלא תהא צריך לחפש אחר הרבה 
אומנים מכל המלאכה משונים זמ"ז. ועתה הנה קראתי בשם 

יות. אומן א' שבו יכלול הכל והוא ישגיח על כל מיני אומנ
ומשה אמר לישראל ראו. ובמכילתא פ' בשלח עה"פ ראו כי 

ה' נתן לכם השבת הזהרו. ונראה דזהו כוונת ראו כאן. 
תתבוננו על מעשה המשכן שאינו כמו פלטין של מלך שהוא 

חול ומי שרוצה לעשות אותו ע"י הכשר ידיעה במלאכה 
קודם שבא לעשות הרי הוא עושה. אבל לא כן המשכן שהוא 

ויש בו דבר סגולה. וכמו התורה שלא ניתנה אלא ע"י קודש 
משה. וכהונה ע"י אהרן. כך המשכן לא הי' אפשר להעשות 

ע"י שום בע"מ היותר גדול בעולם אלא ע"י בצלאל. ולא 
משום שהי' תחלה אומן גדול אלא שהקב"ה מלא אותו עתה 

ידיעה הנצרכת לזה ומזה ראוי להתבונן גדולת וקדושת 
אוי להזהר בו. וזהו כוונת ראו שאמר משה הבנין. וא"כ ר

 לישראל להלן בפרשה ויקהל:

ה )שמות לט א( ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש, ולא הוזכר שש עמהם, ואם בבגדי כהונ
יש מפרשים לשון עבודה ושירות, כתרגומו לבושי  - בגדי השרד מדבר, לא מצינו באחד מהם ארגמן או תולעת שני בלא שש:

שמושא, ואין לו דמיון במקרא. ואני אומר, שהוא לשון ארמי, כתרגום של קלעים, ותרגום של מכבר, שהיו ארוגים במחט 
 לצורך הקטרת ההיכל שהוא קדש: - ואת קטרת הסמים לקדש )יא( עשויים נקבים נקבים לצידי"ץ בלעז ]רשת[:

 
 שמות פרק לו

ָמה ָלַדַעת ַלֲעֹׂשת ֶאת כָ  ב ֲאֶשר ָנַתן ה' ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָבהֵּ ל ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל ִאיש ֲחַכם לֵּ ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹקֶדש ְלֹכל )א( ְוָעָׂשה ְבַצְלאֵּ
ב ֲאֶשר ָנַתן ה' ָחְכָמה ְבִלבֹו ֹכל ֲאשֶ  ֲאֶשר ִצָּוה ה': ל ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ָכל ִאיש ֲחַכם לֵּ ר ְנָׂשאֹו ִלבֹו )ב( ַוִּיְקָרא ֹמֶשה ֶאל ְבַצְלאֵּ

ִביאּו  ְלָקְרָבה ֶאל ַהְמָלאָכה ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה: ת ָכל ַהְתרּוָמה ֲאֶשר הֵּ י ֹמֶשה אֵּ ל ִלְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹקֶדש )ג( ַוִּיְקחּו ִמִלְפנֵּ י ִיְׂשָראֵּ ְבנֵּ
ָליו עֹוד ְנָדָבה ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר: ִביאּו אֵּ ם הֵּ ת ָכל ְמֶלאֶכת ַהֹקֶדש ִאיש ִאיש  ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה ְוהֵּ )ד( ַוָּיֹבאּו ָכל ַהֲחָכִמים ָהֹעִׂשים אֵּ

ָמה ֹעִׂשים: י ָהֲעֹבָדה ַלְמָלאָכה ֲאֶשר ִצָּוה ה' ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה:)ה( ַוּיֹאְמרּו ֶא  ִמְמַלאְכתֹו ֲאֶשר הֵּ אֹמר ַמְרִבים ָהָעם ְלָהִביא ִמדֵּ  ל ֹמֶשה לֵּ
אֹמר ִאיש ְוִאָשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהֹקֶדש ַוּיִ  ָהִביא:)ו( ַוְיַצו ֹמֶשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַבַמֲחֶנה לֵּ א ָהָעם מֵּ ( ְוַהְמָלאָכה )ז ָכלֵּ

ר:ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל ַהְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה   ְוהֹותֵּ
 

 שמות פרק לח
ת ָכל ֲאֶשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶשה: ה ְיהּוָדה ָעָׂשה אֵּ ל ֶבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמטֵּ ה ָדן ָחָרש  )כב( ּוְבַצְלאֵּ )כג( ְוִאתֹו ָאֳהִליָאב ֶבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמטֵּ

ֶלת ּוָבַאְרָגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָשִני ּוְוחֹ  ם ַבְתכֵּ ב ְוֹרקֵּ ש: שֵּ  ַבשֵּ
 

 רשת בהעלותך פרשה טופבמדבר רבה 
ר' לוי בר רבי אומר מנורה טהורה ירדה מן השמים שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה )שמות כה( ועשית מנורת זהב  ]י[

טהור אמר לו כיצד נעשה אותה אמר לו מקשה תיעשה המנורה ואעפ"כ נתקשה משה וירד ושכח מעשיה עלה ואמר רבוני 
וירד ושכח עלה ואמר רבוני שכחתי אותה הראה לו  כיצד נעשה אותה אמר לו מקשה תיעשה המנורה ואעפ"כ נתקשה משה

למשה ועוד נתקשה בה אמר לו וראה ועשה עד שנטל מנורה של אש והראה לו עשייתה ואף על פי כן נתקשה על משה אמר לו 
הקדוש ברוך הוא לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה ואמר לבצלאל מיד עשאה התחיל תמה ואמר אני כמה פעמים הראה לי 

ברוך הוא ונתקשיתי לעשותה ואת שלא ראית עשית מדעתך בצלאל בצל אל היית עומד כשהראה לי הקדוש ברוך  הקדוש
הוא עשייתה ולפיכך כשחרב ביהמ"ק נגנזה המנורה וזה אחד מחמשה דברים שנגנז הארון והמנורה והאש ורוח הקדש 

 זירן למקומן לשמח את ירושלים שנא' )ישעיה לה(והכרובים וכשישוב הקדוש ברוך הוא ברחמיו ויבנה ביתו והיכלו הוא מח
 ישעיהו ל"ה( פרוח תפרח ותגל.יששום מדבר וציה ותגל ערבה )

 


