פקודי
 )1שמות פרק לח פסוק כב
ֶן־אּורי בֶן־חּור ְל ַמטֵה י ְהּודָ ה עָשָֹה אֵת כָל־ ֲאשֶר־ ִצּוָה ה' אֶת־מ ֶֹשֶֽׁה:
ִ
ּו ְב ַצ ְל ֵאל ב
 )2שמות פרק כה )משכן  gives instructions for theה'(
ְש ַכנְתִ י בְתֹוכָ ֶֽׁם:
ח ְועָשֹּו לִי ִמ ְקדָ ש ו ָ ֶֽׁ
ֲש ֹּו:
שכָן ְואֵת תַ ְבנִית כָל־ ֵכלָיו ְוכֵן ַתֶֽׁע ֶֽׁ
ט כְכ ֹל ֲאשֶר ֲאנִי מ ְַראֶה אֶֹֽׁותְ ָך אֵת תַ ְבנִית ַה ִם ְ
שטִים ַאםָתַ י ִם ָו ֵחצִי ְרכֹו ְו ַאםָה ָו ֵחצִי ָרחְבֹו ְו ַאםָה ָו ֵחצִי ֶֽׁק ֹמָתֶֽׁ ֹו:
י ְועָשֹּו אֲרֹון ֲעצֵי ִ
 )3שמות פרק לו  -פרק לז )משכן  builds theבצלאל (
שנִי כ ְֺרבִים מַ ֶֽׁעֲשֵֹה
ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת ָ
שז ָר ּותְ ֵכלֶת ו ְ
שכָן עֶשֶֹר י ְִריע ֹת שֵש ָמ ְ
ח ַו ַיֶֽׁעֲשֹּו כָל־ ֲחכַם־לֵב בְע ֵֹש ֹי ַה ְםלָאכָה אֶת־ ַה ִם ְ
שב ָעשָֹה א ָֹתֶֽׁם:
חֹ ֵ
שטִים ַאםָתַ י ִם ָו ֵחצִי ְרכֹו ְו ַאםָה ָו ֵחצִי ָרחְבֹו ְו ַאםָה ָו ֵחצִי ֶֽׁק ֹ ָמתֶֽׁ ֹו:
א ַויַעַש ֹ ְב ַצ ְלאֵל אֶת־הָ ֶֽׁ ר ֹן ֲעצֵי ִ
 )4רשב"ם שמות פרק כה פסוק י
ואע"פ שבמעשה בצלאל מצינו שעשה תחלה משכן ואח"כ כלים ארון ומנורה ושלחן שהיכן יכניס את הארון והשלחן
כ"ז שאין משכן עשוי אלא בצווי הוצרך תחלה לפרש עשיית הארון והשלחן שבשביל הארון שהוא עיקר של ועשו לי
מקדש הוצרך לעשות משכן:
 )5אבן עזרא שמות פרק כה פסוק כב
ויש לשאול למה הזכיר השם הארון בתחלה ,כי כתוב (שמות כה:ט) את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו ,ומנהג
הלשון לבאר האחרון שהשלים בו ,כמו ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו ,על כן החל ופירש כלי המשכן
והחל מהנכבד ואחר כן השולחן והמנורה ואחר כן ואת המשכן תעשה והנה משה כאשר הקהיל כל העדה החל לומר
להם בתחלה המשכן והאהל ואחר כן הארון ,ואין צורך שילמד אדם את משה.
 )6רש"י שמות פרק לח פסוק כב
ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה ,אשר ֺצּוָה אותו משה אין כתיב כאן אלא כל אשר ִצּוָה ה' את
משה אפי' דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים
ואח"כ משכן אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואח"כ משים כלים בתוכו אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה
א"ל משה בצל א-ל היית כי בוודאי כך צוה לי הקב"ה וכן עשה המשכן תחלה ואח"כ עשה כלים
 )7גור אריה שמות עמוד רכא
ואם תאמר ,ומשה למה לא ציווה לעשות השכן קודם ,יש לומר דמשה היה מקדים את הכלים ,דהרי הכלים הם חשובים
מן המשכן ,כמו שמוכיח שהכלים משא בני קהת (במדבר ד ,טו) ,והמשכן במשא בני מררי (שם שם לא -לב) ,ובני
קהת היו חשובים מן בני מררי ,ויש להתחיל בעיקר .אבל בענין המעשה ,יש להקדים את המשכן ,מפני שהמשכן הוא
שמירת הכלים .ולפיכך בצלאל אשר היה ממונה על המעשה ,בא אליו הידיעה לעשות את המשכן קודם .אבל משה
דהיה ממונה על הלימוד בלבד ,והיה יודע ציור המשכן ,וזהו הלימוד איך יצוה ,התחיל בכלים תחלה ,אבל ענין העשיה
מה יקדים במעשה נשכח הימנו ,עד כי בצלאל ,המיוחד לעשיה ,הזכיר אותו .על זה אמר לו משה 'שמא בצל אל היית',
כי משה מיוחד לתלמוד ולא למעשה ,ובצלאל לעשיה .כלל דבר הדבר ,למשה בא הידיעה בענין התלמוד ,לפי שהוא
מיוחד אל הלימוד ,ויש להתחיל בלימוד בדברים שהם עיקרים .ולבצלאל המיוחד על המעשה ,בא אליו [הידיעה] איך
יעשם ,ולכך היה יודע בצלאל עשייתם:
 )8תלמוד בבלי ,מסכת ברכות דף נה/א
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 מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה
להיכן אכניסם שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא עשה משכן ארון וכלים אמר לו שמא בצל אל היית וידעת
 )9רש"י שם
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 ואח"כ משכן דס"ל לר"י שכסדר
שהם סדורים בויקחו לי תרומה אמר לו:

 )10שמות פרק לא )בצלאל  appointsה'(
א ַוי ְדַ בֵר ה' ֶאל־מֹשֶה לֵאמֶֹֽׁר:
ְהּודֶֽׁה:
ֶן־אּורי בֶן־חּור ְל ַמטֵה י ָ
ִ
שם ְב ַצ ְל ֵאל ב
ב ְראֵה ק ָָראתִ י ְב ֵ
ו ְ . . . .ועָשֹּו אֵת כָל־ ֲאשֶר ִצּוִיתִ ֶָֽׁך:
ז אֵת | אֹהֶל מֹועֵד ְואֶת־הָ ֶֽׁ ר ֹן לָ ֶֽׁעֵדֺ ת ְואֶת־ ַהכַפ ֶֹרת ֲאשֶר ָעלָיו ְואֵת כָל־ ְכלֵי ה ֶָֽׁא ֹהֶל:
 )11דברי דוד על רש"י פרק לח פסוק כב
רבו הקושיות בזה :האיך לא אמר משה באמת כמאמרו יתברך? ותו (ועוד) הא באמת נאמר בפרשת תרומה תחילה
כלים אלא שבפרשת כי תשא נאמר משכן תחילה .ותו דבפרשת ויקהל אמר משה לכל עדת ישראל משכן תחילה .ותו
כפל לשון שזכר רש"י "אמר לו".
ונראה לי דמשה לא נכשל ח"ו בזה אלא הבין האמת בדבריו יתברך במה שאמר בפרשת תרומה כלים תחילה ,לא היתה
כוונתו יתברך על סדר עשייתן רק זכר שם התכלית במשכן שיעשה כלים ויניח שם ,ובפרשת כי תשא אמר שם עיקר
הסדר ,ועל כן אמר שם בלשון זהף ראה קראתי בשם בצלאל וגו' ,ועוד אמר שם :ועשו את כל אשר אשר צויתיך את
אהל מועד וכו' ,ר"ל בזה תראה חכמתו של בצלאל במה שידע הוא לעשות המשכן תחילה אע"פ שאתה תאמר לו כסדר
הנזכר בפרשת תרומה כלים תחילה ,ובכוונה מכוונת צוה השי"ת למשה שיאמר הסדר הנזכר בפרשת תרומה כדי
שירגיש בקושיא בזה ויבין הענין כי שם מדבר מן התכלית לא מסדר העשייה ,ועל ידי זה יתפרסם חכמתו .ועל כן אמר
"ראה קראתי בשם" פירוש שתראה שהוא הגון .ועל כן אמר "ועשו את כל אשר צויתיך" ,פירוש שידעו עיקר הציוי
כפי אשר אני מצוה אותך .וכן אמר משה ואמר לו כלים תחילה ,והקשה לו בצלאל "הא מנהג העולם וגו'" ,השיב לו
משה "כך שמעתי" רוצה לומר כל מה שאמרתי לך ומה שאתה מקשה עלי ודעתך לעשות המשכן תחילה הכל שמעתי
מפי הקב"ה  . . .ואחר כך אמר לו משה פעם שנית בפירוש "בצל א-ל היית וכך צוה לי השי"ת בודאי" כמו בדעתך.
 )12מדרש רבה שמות פרשה לד
ועשו ארון עצי שטים מה כתיב למעלה ויקחו לי תרומה מיד ועשו ארון עצי שטים מה התורה קדמה לכל כך במעשה
המשכן הקדים את הארון לכל הכלים מה האור קדם לכל מעשה בראשית דכתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יהי אור
ואף במשכן בתורה שנקראת אור דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור קדמו מעשיה לכל הכלים.

 )13שמות פרק מ
לד ַויְכַס הֶ ֶֽׁ ָענָן אֶת־אֹהֶל מֹועֵד ּוכְבֹוד ה' ָמלֵא אֶת־ ַה ִםשְכָ ֶֽׁן:
שכַן ָעלָיו הֶ ֶֽׁ ָענָן ּוכְבֹוד ה' ָמלֵא ֶאת־ ַה ִםשְכָ ֶֽׁן:
לה ְולֶֽׁא־י ָכ ֹל מֹשֶה לָבֹוא אֶל־אֹהֶל מֹועֵד כִ ֶֽׁי־ ָ
שכָן יִסְעּו ְבנֵי י ִש ֹ ְָר ֵאל בְכ ֹל ַמ ְסעֵיהֶ ֶֽׁם:
לו ּובְהֵ ֶֽׁעָלֹות הֶ ֶֽׁ ָענָן ֵמעַל ַה ִם ְ
לז ְו ִאם־לא ֵי ֶֽׁ ָעלֶה הֶ ֶֽׁ ָענָן וְלא יִסְעּו עַד־יֹום ה ֵָעֶֽׁלתֶֽׁ ֹו:
שכָן יֹו ָמם ְואֵש תִ ְהי ֶה ַליְלָה בֹו ְלעֵינֵי כָל־בֵית־י ִש ֹ ְָר ֵאל ְבכָל־ ַמ ְסעֵיהֶ ֶֽׁם:
לח כִי ֲענַן ה' עַל־ ַה ִם ְ
 )14שמות פרק כד
טו ַויַעַל מֹשֶה ֶאל־ ָההָר ַויְכַס הֶ ֶֽׁ ָענָן אֶת־הָהָ ֶֽׁר:
שבִיעִי מִתֹוְך הֶ ֶֽׁעָנָ ֶֽׁן:
ששֶת י ָ ִמים ַויִק ְָרא ֶאל־מֹשֶה בַיֹום ַה ְ
טז ַויִשְכ ֹן כְבֹוד־ה' עַל־הַר סִינַי ַוי ְ ַכסֵהּו הֶ ֶֽׁ ָענָן ֵ
 )15ויקרא פרק א
א ַויִק ְָרא ֶאל־מֹשֶה ַוי ְדַ ֵבר ה' ֵאלָיו מֵאֹהֶל מֹועֵד לֵאמֶֹֽׁר:
 )16במדבר פרק ט
שם ַיֶֽׁחֲנּו ְבנֵי י ִש ֹ ְָראֵ ֶֽׁל:
שם הֶ ֶֽׁ ָענָן ָ
שכָן־ ָ
יז ּו ְלפִי הֵ ֶֽׁעָלֹות הֶ ֶֽׁ ָענָן ֵמעַל הָאֹהֶל וְַאח ֲֵרי כֵן יִסְעּו ְבנֵי י ִש ֹ ְָראֵל ּו ִב ְמקֹום ֲאשֶר י ִ ְ

