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  לב:שיר השירים רבה ב

 .צלאל עלה להר סיני והראה אותו מעשה המשכן כאלו עשוי למעלהב
 

  .מסכת ברכות נה

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בצלאל על שם חכמתו נקרא בשעה שאמר לו 
הקדוש 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 

שה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה להיכן אכניסם מכניס לתוכו כלים ואתה אומר ע
שמא כך אמר לך הקדוש 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 

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ' הוימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת וכתיב התם 
בתבונה וכתיב בדעתו תהומות נבקעו אמר רבי יוחנן אין הקדוש 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 

  : כתיב ובלב כל חכם לב נתתי חכמהד
 

  .תלמוד ירושלמי מסכת פאה ג

' רבי תנחומא בשם רב הונא ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה
דברים שלא שמע מפי ' את משה אפי' את משה אותו משה אין כתיב כאן אלא אשר צוה ה

   .רבו הסכימה דעתו כמה שנאמר למשה מסיני
  

  כו:הגדול במדבר יאמדרש 

עמד משה והלך לו אצל ) טז:יא' במ" (אספה לי שבעים איש"ה למשה "כיון שאמר לו הקב
ועלה בידו ששה מכל , מיד עשה כן, אמר לו עשה פתקים, אמר לו מה אתה ממליכני, בצלאל

אמר משה ברוך המקום שהנהיג שררה , חוץ משבט לוי שעלה ממנו ארבעה, שבט ושבט
  .אשריך יהודה שיצא זה מחלציך, ואמר לו, ונשקו לבצלאל על ראשו וחזר , לשבטו

   
 
 


