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פרשת ויקהל תשע"ד
בצלאל
שמות פרק לא

רש"י

אתי )ב( קראתי בש = לעשות מלאכתי ,את בצלאל:
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר) :ב( ְר ֵאה ָק ָר ִ
)ג( בחכמה = מה שאד שומע מאחרי ולמד:
הדה:
ארי ֶב חר ְל ַמ ֵה יְ ָ
ְב ֵ ְ ַצ ְל ֵאל ֶ ִ
ובתבונה = מבי דבר מלבו ,מתו 1דברי שלמד:
ב ְתבנָה
רח ֱאל ִֹהי ְ ָח ְכ ָמה ִ
ָא ַמ ֵא אֹת" ַ
)ג( ו ֲ
ובדעת = רוח הקדש) :ד( לחשוב מחשבת = אריגת
אכה) :ד( ַל ְחֹב ַמ ֲח ָבֹת ַלעֲ'"ת
ב ָכל ְמ ָל ָ
ב ַד ַעת ְ
ְ
מעשה חושב) :ה( ובחרשת = לשו אומנות ,כמו
ב ֲחר ֶֹת ֶא ֶב ְל ַמֹאת
ב ְ,ח ֶֹת) :ה( ַ
ב ֶֶ +ס) ַ
ָהב ַ
ַ( ָ
)ישעיה מ כ( חרש חכ ,ואונקלוס פירש ושנה
ַאנִ י ִהֵ,ה
אכה) :ו( ו ֲ
ב ֲחר ֶֹת ֵעַ -לעֲ'"ת ְ ָכל ְמ ָל ָ
ַ
בפירוש ,שחרש אבני קרוי אומ ,וחרש ע -קרוי
יס ָמ ְְ 1ל ַמ ֵה ָד
/ה ִלי/ב ֶ ֲא ִח ָ
ָת ִ.י ִאֵ ".את ֳ
נַ
נגר :למלאת = להושיבה במשבצת שלה במלואה,
ָת ִ.י ָח ְכ ָמה וְ ָע' ֵאת ָ+ל ֲא ֶר
ב ֵלב ָ+ל ֲח ַכ ֵלב נ ַ
ְ
לעשות המשבצת למדת מושב האב ועוביה:
מ"עד וְ ֶאת ָה/רֹ ָל ֵעד3ת וְ ֶאת
ית ָ) :1ז( ֵאת א ֶֹהל ֵ
ִצִ ִ
)ו( ובלב כל חכ לב וגו' = ועוד שאר חכמי לב יש
ַה ֶַֹ 4+רת ֲא ֶר ָע ָליו וְ ֵאת ָ+ל ְֵ +לי ָהא ֶֹהל) :ח( וְ ֶאת
בכ ,וכל אשר נתתי בו חכמה ועשו את כל אשר
ַה ְ 53ל ָח וְ ֶאת ֵָ +ליו וְ ֶאת ַה ְ6נ ָֹרה ַה ְה ָֹרה וְ ֶאת ָ+ל
צויתי) :1ז( ואת האר לעדת = לצור 1לוחות
יה וְ ֵאת ִמ ְז ַח ַה ְ8ט ֶֹרת) :ט( וְ ֶאת ִמ ְז ַח ָהע ָֹלה
ֵֶ +ל ָ
העדות) :ח( הטהרה = על ש זהב טהור) :י( ואת
וְ ֶאת ָ+ל ֵָ +ליו וְ ֶאת ַה ִ"9+ר וְ ֶאת ַ) :",+י( וְ ֵאת ִ ְג ֵדי
בגדי השרד = אומר אני לפי פשוטו של מקרא אי
;הרֹ ַהֵֹ +ה וְ ֶאת ִגְ ֵדי
ַה ְָ :רד וְ ֶאת ִ ְג ֵדי ַהֶֹ 8ד ְל ֲ
אפשר לומר שבבגדי כהונה מדבר ,לפי שנאמר
ָבנָיו ְל ַכ ֵה) :יא( וְ ֵאת ֶ ֶמ ַה ִָ ְ 6חה וְ ֶאת ְקט ֶֹרת
אצל ואת בגדי הקדש לאהר הכה ואת בגדי
ית ַָ 1יעֲ':
ַה ַ< ִ6י ַלֶֹ 8ד ְ+כֹל ֲא ֶר ִצִ ִ
בניו לכה ,אלא אלו בגדי השרד ,ה בגדי התכלת
והארגמ ותולעת שני ,האמורי בפרשת מסעות )במדבר ד יב( ונתנו אל בגד תכלת) ,ש יג( ופרשו עליו
בגד ארגמ) ,ש ח( ופרשו עליה בגד תולעת שני .ונראי דברי ,שנאמר )שמות לט א( ומ התכלת
והארגמ ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ,ולא הוזכר שש עמה ,וא בבגדי כהונה מדבר,
לא מצינו באחד מה ארגמ או תולעת שני בלא שש :בגדי השרד = יש מפרשי לשו עבודה ושירות,
כתרגומו לבושי שמושא ,ואי לו דמיו במקרא .ואני אומר ,שהוא לשו ארמי ,כתרגו של קלעי,
ותרגו של מכבר ,שהיו ארוגי במחט עשויי נקבי נקבי לצידי" -בלעז ]רשת[) :יא( ואת קטרת
הסמי לקדש = לצור 1הקטרת ההיכל שהוא קדש:
שמות פרקים לה-לו

רש"י

)ל( חור = בנה של מרי היה) :לד( ואהליאב =
משבט ד ,מ הירודי שבשבטי מבני השפחות,
והשוהו המקו לבצלאל למלאכת המשכ ,והוא
מגדולי השבטי ,לקיי מה שנאמר )איוב לד יט(
ולא נכר שוע לפני דל:

ֹאמר מ ֶֹה ֶאל ְנֵי יִ ְ' ָר ֵאל ְרא ָק ָרא יְ קֹוָק
)ל( ַוֶ 9
הדה) :לא(
ארי ֶב חר ְל ַמ ֵה יְ ָ
ְ ֵ ְ ַצ ְל ֵאל ֶ ִ
ב ַד ַעת
רח ֱאל ִֹהי ְ ָח ְכ ָמה ִ ְתבנָה ְ
וַיְ ַמ ֵא אֹת" ַ
ָהב
אכה) :לב( וְ ַל ְחֹב ַמ ֲח ָבֹת ַל ֲע'ֹת ַ( ָ
ב ָכל ְמ ָל ָ
ְ
ב ֲחר ֶֹת ֶא ֶב ְל ַמֹאת
ב ְ,ח ֶֹת) :לג( ַ
ב ֶֶ +ס) ַ
ַ
אכת ַמ ֲח ָ ֶבת:
ב ֲחר ֶֹת ֵעַ -לעֲ'"ת ְ ָכל ְמ ֶל ֶ
ַ
יס ָמ ְְ 1ל ַמ ֵה ָד) :לה( ִמ ֵא א ָֹת ָח ְכ ַמת ֵלב ַלעֲ'"ת ָ+ל
/ה ִלי/ב ֶ ֲא ִח ָ
ָת ְ ִל" הא וְ ֳ
לה"רֹת נ ַ
)לד( ְ
אכה וְ ח ְֹ ֵבי ַמ ֲח ָבֹת:
ב ֵ 5וְ א ֵֹרג ע ֵֹ'י ָ+ל ְמ ָל ָ
ת"ל ַעת ַה ָ5נִ י ַ
ָמ ְ ַ
;רָ E
ב ְ
אכת ָח ָר וְ ח ֵֹב וְ ר ֵֹק ַ ְֵ .כ ֶלת ָ
ְמ ֶל ֶ
תבנָה ָ ֵה ָ6ה ָל ַד ַעת ַל ֲע'ֹת ֶאת ָ+ל
ָת יְ קֹוָק ָח ְכ ָמה ְ
/ה ִלי/ב וְ כֹל ִאי ֲח ַכ ֵלב ֲא ֶר נ ַ
)א( וְ ָע ָ'ה ְב ַצ ְל ֵאל וְ ֳ
/ה ִלי/ב וְ ֶאל ָ+ל ִאי ֲח ַכ
אכת ֲעב ַֹדת ַהֶֹ 8ד ְלכֹל ֲא ֶר ִצָה יְ קֹוָק) :ב( וְַ ִ9ק ָרא מ ֶֹה ֶאל ְ ַצ ְל ֵאל וְ ֶאל ֳ
ְמ ֶל ֶ
אכה ַל ֲע'ֹת א ָֹת:F
ָת יְ קֹוָק ָח ְכ ָמה ְ ִל" ֹ+ל ֲא ֶר נְ ָ'א" ִל" ְל ָק ְר ָבה ֶאל ַה ְָ 6ל ָ
ֵלב ֲא ֶר נ ַ
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ספר שפת אמת  -פרשת ויקהל ]שנת תרמ"ג[

במדרש ראו קרא ה' בש בצלאל כו' ואל מי תדמיוני ואשוה א"כ יאמר קדוש שאו מרו
עיניכ כו' מ"ב אלה בזכות אלה שמות בנ"י אלה החקי כו' לפעמי בש יקרא ולפעמי
שמות כו' ע"ש כל העני .כי הנה השגת השי"ת מצד העצ אינו באפשרות רק ע"י הנהגתו
ית' את העול להביט פועל ה' כמ"ש שאו מרו עיניכ כו' מי ברא אלה שהוא אחר
הצמצו של ההסתר ואחדות הנעל בהתפשטות הנגלה ונקרא אלה .וע"ז נבראו בנ"י .ע
זו יצרתי לי .לברר מלכותו ית' ולקשר עול בעול .הפרטי בהכלל .שהבריאה ע"י עבודת
בני ישראל יש לה דביקות והתקשרות .כול בבנ"י .ובנ"י בהתורה .והתורה בהקב"ה.
ונשמות בנ"י נקראו קודש כמ"ש קדש ישראל לה' כו' .אבל נשתלחו בעוה"ז להעלות כל
הברואי .וזהו הרמז שכ' מה טע פתח בבראשית בשביל כח מעשיו הגיד לעמו כו' .וכבר
כתבתי בזה פעמי רבות .ובעת קבלת התורה נתקדשו בנ"י ועלו למקומ האמיתי .קדש
לה' .אכ אחר החטא שנאמר אכ כאד תמותו הוצר 1לחזור להיות התיקו בבחי' מעשה
בראשית .וזה עני המשכ שמכוו נגד מעשה בראשית כמ"ש במדרשי .וז"ש ויקהל משה
כלפי מ"ש מקוד כי פרוע הוא שניטל מה האחדות שהי' לה מקוד .וכתבנו במ"א שיש
אחדות הבא מקיבו -הפרטי ע"ש בעני ע אחד מפוזר ומפורד שזה כח של בנ"י בגלות.
אבל מקוד הי' ממש אחדות גמור כמו למעלה .ובעולמות תחתוני נמצא אחדות לעתי
כמ"ש פעמי שמות ופעמי' בש .דהיינו כשיש התגלות שמו ית' .ומעי זה נמצא בלבות
בנ"י שאי ל 1אד שאי לו שעה שמתעורר בו רצו ופתיחת הלב להשי"ת .אבל קוד
החטא היו דבוקי תמיד בהאחדות .ואח"כ הי' האחדות ע"י הי"ג פרטי שהתנדבו.
שקיבו -הי"ג עולה ג"כ אח"ד .לכ כתיב לפעמי ויעשו ולפעמי ויעש .וז"ש מרע"ה ראו
קרא בש שהראה לה כי ג עתה נמצא בה האחדות כשמעוררי את לב להשי"ת:
חכ לב בכ .מכ הול"ל .רק כמו שהמתנדבי צרי 1למסור לציבור יפה יפה .כ החכמי
מסרו חכמת לצבור כדמצינו שלא באו מעצמ עד שקרא לה מרע"ה .כי לא תלאו
חכמת בעצמות .ויתכ לומר עפ"י רמז המשנה איזהו חכ הלומד מכל אד .וכא כתיב
ואמלא אותו כו' .פי' שקיבו -כל החכמות שבלבות בנ"י נמסרו לבצלאל וחביריו .ונק' ממש
חכ לב בכ .ולכ כתיב ראו קרא בש שהי' כלל ואחדות של כל לבות בנ"י:

