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אחרי שירד משה מן ההר עם לוחות הברית (לד כח), הקהיל את כל עדת בני ישראל, ומסר להם את אשר 
ציוה ה' בעשיית המשכן וכליו (לה י). מיד אחר כך מסופר, שבני ישראל הביאו את התרומות בזריזות 
רבה ובכמויות גדולות, עד שהאומנים ביקשו להכריז שיפסיקו את הבאת התרומות (לו ה-ו), והאומנים 
ובראשם בצלאל התחילו מיד בעבודתם. הכנת המשכן נגמרה בחודש אדר, ובאחד לחודש הראשון (ראש 
חודש ניסן) הוקם המשכן (מ יז). עבודה זו של האומנים מבני ישראל1 נעשתה בזריזות, בחוכמה 
ובתבונה. התורה מתארת בפרוטרוט את כל הכלים שעליהם לעשות, מבלי להזכיר את המפקד עצמו. 
אבל מהמשך הכתובים (לח כה-כח) אנו שומעים שהמפקד נעשה, ומניינו שש מאות אלף, שלושת אלפים 

וחמש מאות וחמישים, וכן שמהשקלים יצקו בעיקר את אדני הקודש.  
הכתובים אינם מתארים את המפקד עצמו, כיצד נעשה וע"י מי נעשה, מתי התחיל ומתי הסתיים, אלא הם 
מספרים על התוצאה בלבד. ניתן לשער, שהמפקד נעשה ביחד עם הבאת התרומות למשכן, מיד אחרי 
שהקהיל משה את כל עדת ישראל ומסר להם על מצוות בניית המשכן ועל התרומות שעליהם לתרום, 
שהרי כך נאמר שם: "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבאו כל איש…" (שמ' לה כ-כט). אם נניח 
כך, הסתיים המפקד אחרי ימים מספר, שהרי מיד אח"כ ביקשו האומנים להפסיק את הבאת התרומות, 
ומשה העביר קול במחנה לא להביא עוד מלאכה לתרומת הקודש. אם כן, ניתן לשער שגם המפקד, 
שהתחיל למחרת יום הכיפורים, הסתיים עד סוכות, ואמנם כך סובר הרמב"ן (ראה בראש פרשתנו). אלא 
שקשה להניח שכך אכן היה, מה גם שהנחה זו נוגדת את הכתובים, שהרי המפקד היה אישי (לח כו) 
ועמד תחת פיקוח (שם כא). הפוקדים  צריכים היו לוודא שכל אחד נתן כופר נפשו חצי שקל, לא פחות 
ולא יותר. ואולי אף קיבלו המתפקדים איזו שהיא קבלה או סימן כלשהו שאמנם השתתפו במפקד. מפקד 
אישי כזה, היינו של שש מאות אלף איש ועוד שלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, לא ניתן לסיימו 
בתוך ימים ספורים. זהב התנופה ונחושת התנופה ואף כסף התנופה שהובא בנדבה, ניתן לאסוף בתוך 
ימים ספורים, במיוחד כאשר רוח ההתנדבות היא עצומה כפי שמסופר במקרא, לא כן מפקד אישי 

שנעשה בתנאים  המתוארים לעיל. 
המפקד התחיל אם כן ביחד עם הבאת התרומות, ובאשר למועד סיומו ניתן להסיק מהכתובים המתארים 
את יציקת האדנים למשכן מחצאי השקלים, שהמפקד הסתיים לפני סיום מלאכת המשכן שארכה חודשים 

אחדים.  
לא מצאתי, שהתייחס מי מן המפרשים הגדולים לשאלת היחס בין מועד המפקד למלאכת המשכן, אך יש 
בבירור עניין זה כדי להסביר בדרך פשוטה את הסתירה הקיימת כביכול בעשיית המשכן וכליו – מה קדם 

למה - בעיה  שהמפרשים דנים בה בהרחבה. 

                                                           
1  ראה ספורנו על שמ' לח כא, שם הוא מונה בין מעלות המשכן שנבנה במדבר, לעומת בית המקדש שנבנה ע"י שלמה, 

   את העובדה שהאומנים היו מבני ישראל.  
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פירוש רש"י בראש פרשת פקודי מעורר קשיים רבים. על הכתוב: "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 
עשה את כל אשר צוה ה' את משה" (לח כב ) אומר רש"י:  

          'אשר ציוה אותו משה' אין כתיב כאן, אלא 'כל אשר צוה ה' את משה' – אפילו דברים שלא אמר 
לו רבו, הסכימה דעתו (של בצלאל) למה שנאמר למשה בסיני.2  

מכאן ואילך נוספו בפירוש רש"י שתי תוספות: האחת מ"כי משה ציווה לבצלאל" עד "ואחר כך עשה את 
הכלים" - תוספת זו איננה בכ"י ובדפוס ראשון.3 אבל במשך הדורות הוסיפו תוספת שנייה בתוך 
הראשונה, וזו מוקפת בסוגריים מרובעים גם בחומשים שלנו. התוספת הראשונה נוספה על פי הדרשה 

של ר' יונתן, אמורא ארץ-ישראלי בן הדור השני, שהובאה במסכת ברכות (נה, ע"א): 
אמר ר' שמואל בר נחמני, א"ר יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקב"ה 
למשה לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו: עשה ארון 
וכלים ומשכן. אמר לו: משה  רבנו, 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 

הקב"ה: עשה משכן ארון וכלים? אמר לו: שמא בֵצל ֵאל היית וידעת?  
ברש"י שלפנינו כמה שינויים ניכרים לעין מהנוסח המצוטט כאן. עיקרה של הדרשה לא באה אלא לדרוש 
את השם בצלאל בנוטריקון, וזו דרשה פשוטה וברורה. אבל כל השאר, שכאילו הפך משה את הסדר, אין 
לו כל אסמכתה במקראות. במסכת ברכות (שם) מאיר על כך רש"י (בסוף ד"ה "לך אמור לו"): "דסבירא 
ליה לרבי יונתן, שכסדר שהם סדורים ב'ויקחו לי תרומה' אמר לו". כלומר, דרשה זו אינה באה מן 

הכתובים עצמם, כדי לתרץ איזו סתירה במקראות, אלא הדרשן הוא שסבר כן.  
אבל הקורא את המקראות בפרשת תרומה ימצא גם שם תחילה את הכתוב הכללי: "ועשו לי מקדש" (כה 
ח), אחר כך את תיאור עשיית הכלים, והמשכן בסוף, ובאותה פרשה לא נזכר שמו של בצלאל כלל. 
התוספות שם (ברכות נה, ע"א) תירצו את קושייתם: "היכא אשכחן שציוה הקב"ה לעשות משכן תחילה, 
הרי בפרשת תרומה כתיב ארון תחילה"? ומצאו שאומנם כך נאמר לקמן: "ראה קראתי בשם בצלאל בן 
אורי… ועשו את כל אשר צויתך. את אהל מועד ואת הארׂן … ואת כל כלי האהל" (לא א-ז). כול זה נכון, 
אבל היכן מצאנו שמשה הפך את הסדר כשמסר את דברי ה' לבצלאל? בעל התוספת השנייה ברש"י 
שלפנינו שאל כן, אבל התירוץ תמוה ואינו מתקבל על הדעת כלל. אם ניתן לדרוש את הכתוב כאן (לח 

כב), הרי יש מקום לדרשה זו כפי שנשתמרה בדברי רש"י המקוריים בלבד. 
אשר לדו-שיח ההיפותטי בין בצלאל למשה, לפי דרשת ר' יונתן, שלפיה מבקש בצלאל לשכנע את משה 
לבנות תחילה את המשכן, הרי לפי הלך מחשבה זו היה צריך לעשות את אדני המשכן תחילה, שהרי 
מנהגו של עולם, שכאשר אדם בונה בית, הוא מניח את היסודות תחילה ורק אחר כך בונה את הקירות. 
ואילו חכמי-לב תחת פיקוחו של בצלאל, עשו את היריעות תחילה, ואחר כך את הקרשים (שמ' לו ח-כ). 
ובכן גם בצלאל לא נהג לפי מנהגו של עולם, ובמקרים מֵעין אלה ניתן לומר: הדרשה תידרש, ואין מקרא 

יוצא מידי פשוטו.  
מתוך המקראות בפרשה זו מתברר, שבסופו של דבר, היינו אחרי כל העשיות במלאכת המשכן, לא 
נגמרה המלאכה, ולא הוקם המשכן עד ר"ח ניסן, ככתוב: "ביום הׂחדש הראשון באחד לׂחדש". ממילא 
יש להבין, שהכלים שנעשו נשמרו בינתיים מחוץ למשכן. אם כן, המשכן לא נבנה לפי התוכנית שאדם 
בונה בית תחילה, ואחר כך מכניס את הכלים בתוכו. ואף אם התחילו לעשות את המשכן תחילה, הרי 
גמרו למעשה את עשיית כל הכלים לפני שהכניסו אותם למשכן, כפי שנאמר בפרשת תרומה. זאת למרות 
העובדה, שהאומנים ועושי המלאכה השתדלו מאוד במלאכתם והתחילו מיד בעשיית היריעות, ולידם 

עזרו הנשים חכמות הלב שטוו בידיהן את המטווה לצורך היריעות והמסך. 
השאלה הנשאלת היא, מדוע לא התחילו לבנות את המשכן לפי תוכניתו של בצלאל, על פי דרשתו של 
רבי יונתן? התשובה לכך היא, שבין פרשת 'תרומה', שנאמרה מיד אחרי קבלת התורה בחודש השלישי, 
לבין פרשת 'ויקהל' שנאמרה בחודש השביעי, אחרי שירד משה מן ההר עם הלוחות השניים, נצטוו בני 
ישראל להתפקד על ידי מחצית השקל לכפר על נפשותיהם, ומכסף פקודי העדה נצטוו, כאמור, לעשות 
את האדנים למשכן. המפקד ארך, כנראה, עד קרוב לחודש הראשון בשנה השניה, ולכן בניגוד לתכנית 
ההגיונית של בני אדם, גם אם הם חכמים גדולים, נעשו הכלים תחילה, לפי הסדר שנאמר למשה בפרשת 

תרומה .      
 

                                                           
2   כך גם בירושלמי פאה פ"א ה"א,  בשינוי לשון קצת, בשם ר' תנחומא בשם רב הונא . 

  ראה רש"י מהדורת ר"א ברלינר. שם מוקפת תוספת זו בסוגרים עגולים, ובמהדורת ר' ח"ד שעוועל היא מוקפת   
3
 

בסוגריים מרובעים.   
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פרופ' יעקב א. אפרתי 
המחלקה לתלמוד 
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