
  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

   הרב יצחק בירך דסקל בראשות            ניתן לקבל גליון שבועי במייל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

תשע"ז[פקודי]  טז,-ויקהל ידפרשת  רט גליון בס"ד 

 ][יד

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ה' ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל  א)ל-לה, ל(

ִהים ְּבָחְכָמה  ִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:ֶּבן אּו ַוְיַמֵּלא ֹאתוֹ רּוַח ֱא

  ה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה:ִּבְתבּונָ 

  יהודהמדוע מייחס בכל מקום את בצלאל לזקנו חור, ולשבט ב

. 'כו יהודה למטה חור בןכו'  בצלאל בשםה'  קרא ראו) לא-לה, ל(

                                                 
ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " )שמות לה, ל[יד] תוכן דבריו, על הפסוק ( 1

יש לדקדק: א.   ",ָדהי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוְראּו ָקָרא ה' ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִר 

-מדוע בכל מקום שכתוב בתורה בצלאל (לא, ב. לה, ל. לה, כב. דברי הימים

ב א, ה) מיייחסו לא רק על אביו, אלא גם על זקנו חור, ואת אהליאב בכל 

מקום (שמות, לא, ו. לה, לד. לח, כג). אין מייחס אלא על אביו בלבד. ב. 

שבט יהודה. ומבאר המשך מדוע מדקדק הכתוב בכל מקום לייחסו על 

) [בנדפס כתב המשך דחכמה על פי הא דאיתא בתוספתא דברכות (פרק 

 רזה אומ ,כשבאו שבטים ועמדו על היםוז"ל " חכמה סוטה, ואינו בסוטה]

וקדש שמו  ,קפץ שבטו של יהודה וירד תחלה ,אני ארד רוזה אומ ,אני ארד

. וגם חור מסר ", מבואר ששבט יהודה מסר נפשו לה'של מקום על הים

  עצמו בעגל במסירת נפש, כדאיתא בסנהדרין (ז, א).

והנה החסיד רבי יוסף יעב"ץ [מגולי ספרד, ואינו היעב"ץ בנו של החכם 

צבי, לכן דקדק המשך חכמה לכתוב "החסיד", לאפוקי מבעל השאילת 

יעב"ץ] בספרו אור החיים (סוף פרק ה), כתב, שאלו שהאמינו בה' בתמימות 

ות, מסרו נפשם לה' בגרוש ספרד, ואלו שהתפארו בחכמת בלי חקיר

החקירה כפרו, כיון שהחקירה מונעת מסירת נפש בתמימות, כי היא תעכב 

על הרצון הפנימי. אם כן, כיון ששבט יהודה, וחור שבא משבט יהודה היו 

מצטיינים במסירת נפש לה', מוכח שבודאי לא עסקו בחקירות, אלא 

  מה ופשוטה, ולכן הצטיינו במסירת נפש לה'.אמונתם היתה אמונה תמי

ובזה יתבאר היטב מדוע מייחס הכתוב את בצלאל לחור, כיון שבא הכתוב 

ִהים ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכהלומר, שה' מילא אותו " ", רּוַח ֱא

מרמז הכתוב, שזכה לחכמה זו כיון שלא עסק בחקירות, אלא בתמימות, 

ו חור, וכשבטו יהודה, והיה סברא לומר, שכיון שאינו מייגע עצמו כזקנ

 )דניאל ב, כאלחקור, אלא הולך בתמימות לא יזכה לחכמה, דהא כתיב (

 והתחכמות בחקירה שלא להיות צריך נפש דמסירת ,1הענין

 דאיתא כמו, נפש תבמסיר בים עצמו מסר ויהודא, יתירה

 בעגל עצמו מסר חור וכן, ) [ברכות, ד]דסוטה( בתוספתא

 על נפשו מלמסור ]פנימי ברצון[ תעכב דהחקירה (סנהדרין ז, א),

(אור החיים, סוף פרק  החסיד ץ"יעב כעדות ,יתברך השם קדוש

 לכן, מדי יותר נתחכמו ולא חקרו שלא זה שבעבור ,אמר לכן ה).

  .2והבן ',כו ובדעת בחכמה אותו וימלא

על זה בא הכתוב לומר דדוקא  ",ן ּוַמְנְּדָעא ְלָיְדֵעי ִביָנהָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמי"

ימלא ה' אותו מחמת שלא עסק בחקירות, והאמין בפשטות בה', זכה ש

  חכמה תבונה ודעת.

אמר רבי יוחנן: אין הקדוש  )נה, א(ברכות [ואין זה סותר למה שאמרו ב

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, 

(שמות דכתיב  -מהכא מתנינן לה אמר ליה: אתון מהתם מתניתו לה, אנן 

", דהתם לא איירי בחכמה של חקירה ובלב כל חכם לב נתתי חכמהלא, ו) 

אלוקית, שבזה היה חור ושבט יהודה מאמין בפשטות בקבלה האמיתית, 

  אלא שעסק בחכמת התורה, לזה דקדק וכתב "ולא נתחכמו יותר מדי"]. 

  

בה' באמונה  צריך להאמין ,תמצית דבריו: למסירת נפש לה' 2

כי החקירות מונע מהרצון הפנימי למסור  ,פשוטה בלא חקירות

ומוכח  ,נפש לה'. ושבט יהודה וחור הצטיינו במסירות נפש לה'

והיה  .שלא האמינו בה' בחקירות אלא באמונה פשוטהמזה, 

ואינו מייגע עצמו  ,שהמאמין באמונה פשוטה ,סברא לומר

 ,לזה בא הכתוב לומר .לא יזכה לחכמה בינה ודעת ,בחקירה

, אלא מאמין באמונה ה'בבזכות שאינו חוקר  ,דלהפך הוא

לכן  .את בצלאל בחכמה תבונה ודעת ה' מילא פשוטה, לכן

כי היא שעמדה לו  ,מייחסו לזקנו חור ולשבט יהודה בכל מקום

  לזכות בחכמה תבונה ודעת.
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 [טו]

ן ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא ה' ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ּבֶ  )לה, ל(

                                                 

  ]טז-טו[

, דהנה, בפרשת תרומה מפורש באריכות פרטי ציוי ה' טז] תוכן דבריו-[טו 3

של עשיית כלי המשכן ואהל מועד, וקודם כתוב בתורה ציוי על כלי המשכן, 

ולאחר ציוי עשיית המשכן עצמו. ובפרשת תשא, כתוב קודם אהל מועד 

  ולאחר מכן כלי המשכן.

ר אמר רבי שמואל בר נחמני אמוז"ל " )נה, א(ברכות והטעם בזה מבואר ב

שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ב ,י יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרארב

ון וכלים, הלך משה והפך, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן אר ,למשה

 -משה רבינו, מנהגו של עולם  ,אמר לו ,עשה ארון וכלים ומשכן ,ואמר לו

עשה לי ארון  ,כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר אדם בונה בית ואחר

שמא כך אמר לך הקדוש  ,להיכן אכניסם -כלים שאני עושה  ,כלים ומשכןו

אמר  ,שמא בצל אל היית וידעת ,ון וכלים. אמר לועשה משכן אר ,ברוך הוא

 ,צרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץיודע היה בצלאל ל ,רב יהודה אמר רב

כתיב הכא וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב התם 

תבונה וכתיב בדעתו תהומות ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים במשלי ג, יט) (

  ".נבקעו

הנה מבואר, שה' אמר למשה לעשות קודם את המשכן, לכן בפרשת תשא 

כתוב קודם האהל ולאחר מכן כלי המשכן, אבל כשציוה לבצלאל לעשות, 

ציוה עליו קודם את כלי המשכן ולאחר מכן את המשכן, לכן בפרשת 

, שהוא פירוט ציוי העשיה, כתוב קודם הכלים ולאחר מכן המשכן, תרומה

ועל זה נקרא בצלאל, כי שאל את משה אולי ה' ציוה להפך, ועל זה אמר לו 

  ל היית.-משה בצל א

והקושיא במקומה עומדת, איך יתכן שמשה רבינו ע"ה חלילה הפך הסדר 

בצלאל  בטעות, ואם בכונה הפך הסדר לטעם מסויים, מדוע מפני שאלת

חזר בו. ועוד, שמה שאמר שאין איפה לשים הכלים, הוא טעם לא מובן, וכי 

  חלילה לא היה איפה להניח הכלים, זה בא המשך חכמה לבאר.

וכדי לבאר זאת יש להקדים כמה הקדמות: א. בודאי, הסדר של העשייה 

צריך להיות לפי ערך הקדושה, שכל הקדוש מחבירו, קודם לעשייה. ב. 

לולתו רומז לכלל ישראל יחד. ג. כל ישראל וישראל בפרט קדוש, המשכן בכ

אבל יש קדוש ממנו, אבל כלל ישראל בכללותו, הוא הקדוש ביותר שאין 

  קדוש יותר ממנו.

ועל פי זה יתבאר היטב, דכאשר ה' דיבר עם משה על כלל עשיית המשכן 

  אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

  מדוע שינה משה והקדים ציוי הכלים לפני המשכן

. 'כו היית אל בצל (ברכות נה, א), הרואה פרק 3ובגמרא(לה, ל) 

 שארי אבל, קדוש ,ישראל של דפרטיות ,כך הענין ביאור

בפרשת תשא, אמר קודם משכן ולאחר מכן כלי המשכן, דכללות ישראל 

שהוא המשכן, גדולה יותר מכלי המשכן, ואפילו יותר מארון העדות, אבל 

כשציוה משה לבצלאל לעשות, ציוה לעשות קודם כלי המשכן, דבפרט של 

עשייה, שהמשכן עוד לא קיים, וצריך לחבר את הקרסים וכו', בודאי כלי 

המשכן קדושים יותר, שרק לאחר שיושלם המשכן תהיה קדושתו גדולה 

וא רומז לכלל ישראל רק כאשר הוא בשלמותו, לכן בפרשת יותר, שה

תרומה ציוה לבצלאל לעשות קודם את כלי המשכן, ואין זו חלילה חזרה 

ממה שאמר לו ה', כי ה' דיבר על כללות המשכן, שבשלמותו הוא קדוש 

יותר מכלי המשכן, לכן הקדים ה' את המשכן לכלי המשכן, אבל משה הבין 

כן בציוי העשיה הקדים לבצלאל לעשות כלי שזה דוקא בשלמותו, ל

  המשכן.

אבל בצלאל שאלו, שראוי להקדים את המשכן לכלים, ונתכון בזה לומר 

למשה, שכשם שה' דיבר עמו על כללות המשכן שהוא קודם לכלים 

שקדושתו גדולה יותר, כמו כן בשעת העשייה צריך לצרף ולכון איך 

וכמו שמצאנו על הבריאה כולה מהצירוף יולד ענין חדש שאינו בפרטים, 

ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאדשכתוב (בראשית א, לא) " ", ַוַּיְרא ֱא

שהבריאה בכללותה טובה, כך יש לחשב בעת עשיית המשכן, על מה 

שעתיד להיות בשלמותו, ואז תהיה מעכשיו קדושתו גדולה יותר מכלי 

ל היית, ועל זה סמכו חז"ל שיודע -צל אהמשכן, ועל זה אמר לו משה, שב

היה לצרף האותיות, ולכן הקדים בצלאל בעשייה את המשכן, שכיון שידע 

לצרף האותיות, באמת צריך להקדים את המשכן לכלי המשכן, זה תוכן 

  דבריו, ומיושב הכל בס"ד.

ועל פי זה מבאר [פסקא טז] שינויי לשון הכתוב בפרשת תרומה, דבסוף 

ם ֲאֶׁשר ַאָּתה ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ְּבַתְבִניתָ " )שמות כה, מים, כתוב (ציוי על הכל

", הוא פועל הוה, עכשיו, אבל להלן בציוי ָמְרֶאהולשון  " ",ָמְרֶאה ָּבָהר

ָּפטֹו ַוֲהֵקֹמָת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכִמְׁש " )שמות כו, להמשכן כתוב בפרשת תרומה (

", הוא לשון עבר, וצריך טעם בזה. ועל ֵאיתָ ָהְר ", ולשון "ֲאֶׁשר ָהְרֵאיָת ָּבָהר

פי המבואר אתי שפיר, דמשה נצטוה מה' בנבואה על המשכן לפני הכלים, 

כמבואר בפרשת תשא, ונתבאר לעיל, לכן אצל ציוי המשכן כתוב לשון 

עבר, שהוא קודם לכלים, ועל ציוי הכלים כתוב לשון הוה, לרמז, שעכשיו 

הכלים, לאור הטעם המבואר לעיל,  שינה משה מהנבואה, והקדים את

 ומיושב הכל בס"ד.
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 וכל, להם דומה אין ,ישראל כלל אבל ,יותר קדושות ,קדושות

(ויקרא רבה לו, ד.  ראשית שנקרא ישראל ילבשב כולה הבריאה

 והקרסים הקרשים שבחיבור ,ישראל הוא המשכן ,ולכן ועוד).

, בתרומה ,היהעשי בפרטיות ,ולכן. אחד האוהל נעשה ,והיריעות

 מפרטיות יותר מקודש שהארון, משכן ןכרי ואח כלים נזכר

 שזה, קודם משכן כתוב ,תשא בפרשת ,ותבכלל אבל .מישראל

 מקודש ,בתוכו באים ישראל בני שכלל שהמשכן, ונהכה עיקר

 אין ,קדושה עדה שכללות ,יתברך לשכינתו המיועד מקוםמ יותר

 ,)א, נה ברכות( אותיות לצרף יודע שהיה בצלאל ולכן .שיעור לה

 בפרטים אינו אשר ,וחדש גבוה ענין יולד מהצירוף איך בקי והיה

 שכתוב וכמו ,מאוד טוב הכללית שהבריאה וכמו, בכלל רק

 כן כו', טוב והנה עשה אשר כל את וירא) אל, א בראשית(

  ודו"ק. .המשכן הקדים לכן, בישראל

 המשך] -[טז 

 א, כו( משכן ולסוף) מ-י, כה שמות( כלים בתחילה נצטווה משה

 ,ָמְרֶאה אתה אשר) מ, כה שמות( כלים גבי כתוב לכן), , יטכז –

, עבר לשון ,ָהְרֵאיתָ ) ל, כו תשמו( כתוב ובמשכן ,עומד ,פועל בינוני

 ברכות ועיין. כלים מקודם אצלו מצויר היה מהמשכן שהנבואה

.4ודו"ק ,בזה א, נה

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 הימים של איש החסד.מד
y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:
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 ,שאין קדוש יותר מכלל ישראל ,בשלמותו הוא הקדוש ביותר

, אז כלי כשהוא בפרטיו ,אבל לפני שלמותו ,אפילו לא ארון העדות

ל יש קדוש אב ,כי כל פרט מישראל קדוש ,כן קדושים ממנושמה

 ,כשדבר ה' עם משה באופן כללי על המשכן וכליו ,לפיכך .ממנו

כי כלל ישראל קדוש יותר  ,הקדים המשכן לכליו בפרשת תשא

אבל משה בפרשת תרומה הקדים בציוי העשיה  ,מהכלים

כי לפני שלמותו כלי המשכן  ,בפרטיות את כלי המשכן למשכן

בשעת לעשות יחוד ועל זה אמר לו בצלאל שאפשר  ,קדושים יותר

ואז קדושתו יותר  ,למותושבעשיית פרטי משכן כאילו הוא 

דע יוכי  ,ואפשר להקדים גם בעשייה את המשכן לכליו ,מהכלים

אז יכול  ,שאם אתה בדרגא זו ,זה אמר לו משה ועל ,לצרף אותיות

 –ולכן נקרא בצלאל שהיה בצל  ,אתה להקדים את המשכן לכליו

  אל.

 


