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Estimer les ressources, prendre conscience de ce qui nous est offert. 

  (Ex. 38 :21)  רש"י

 :כליו לכל עבודתובפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, לכסף ולזהב ולנחשת, ונמנו כל  -אלה פקודי 
 

Le temple, sa signification identitaire à l’époque du temple et aujourd’hui, les conséquences sociales de la 

destruction du temple. 

Le rassemblement du peuple par le passé et aujourd’hui. 

Les fautes d’Israël et leurs conséquences/ être acteur des solutions. 

 :שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל -המשכן משכן 
 

La signification spirituelle du  michkan, l’alliance. 

 :עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם -משכן העדת 
 

Appliquer ce qui n’est pas dit ? D’où vient la sagesse ? L’humilité du sage… 

אשר צוה משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה ה'  -כב( ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה 

את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה לבצלאל לעשות 

לה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו תח

כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא. אמר לו משה בצל אל היית, כי בוודאי כך צוה לי הקדוש ברוך הוא, וכן עשה 

 :המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים
 

 :ואת־אדניו את־עמדיו את־בריחו ואת־קרשיו את־קרסיו ואת־מכסהו את־אהלו את־המשכן( יא)  : לה פרק שמות

  (Ex. 35 :11 ):המסך פרכת ואת את־הכפרת ואת־בדיו את־הארן( יב)

  (Ex.31 :7 ):האהל כל־כלי ואת עליו אשר ואת־הכפרת לעדת ואת־הארן מועד אהל את( ז)  - לא פרק שמות - 
 

  א עמוד נה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 : יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר

 לו שאמר בשעה. נקרא חכמתו שם על בצלאל

 עשה לבצלאל לו אמור לך: למשה הוא ברוך הקדוש

: לו ואמר, והפך משה הלך, וכלים ארון משכן לי

, רבינו משה: לו אמר. ומשכן וכלים ארון עשה

 מכניס כך ואחר בית בונה אדם - עולם של מנהגו

 וכלים ארון לי עשה: אומר ואתה, כלים לתוכו

 שמא? אכניסם להיכן - עושה שאני כלים! ומשכן

 ארון משכן עשה: הוא ברוך הקדוש לך אמר כך

 ! וידעת היית אל בצל שמא: לו אמר. וכלים

 לצרף בצלאל היה יודע: רב אמר יהודה רב אמר

 וימלא הכא כתיב. וארץ שמים בהן שנבראו אותיות

 וכתיב, ובדעת ובתבונה בחכמה אלהים רוח אתו

 וכתיב בתבונה שמים כונן ארץ יסד בחכמה' ה התם

 . נבקעו תהומות בדעתו

 חכמה נותן הוא ברוך הקדוש אין: יוחנן רבי אמר

 חכמתא יהב שנאמר, חכמה בו שיש למי אלא

 . בינה לידעי ומנדעא לחכימין

 דרבי קמיה ואמרה מערבא בר תחליפא רב שמע

 מהכא אנן, לה מתניתו מהתם אתון: ליה אמר, אבהו

 .חכמה נתתי לב חכם כל ובלב דכתיב - לה מתנינן

 

Rabi Chemouel fils de NéHémia (AEI2) a dit au nom de 

Rabbi Yonatan (T4) :  

« Bétsalel a été nommé en raison de sa sagesse. Lorsque 

le Saint qui est béni a dit à Moïse : Va et dit à Bétsalel 

‘fais-moi un aron et des ustensiles et un sanctuaire’, il lui 

a dit ‘Moïse notre maître, la coutume dans le monde est 

qu’un homme construise une maison et qu’ensuite il y 

fasse entrer des ustensiles, et tu me dis ‘fais-moi un aron 

et des ustensiles et un sanctuaire’ ! Il lui a dit : ‘C’est que 

tu es dans l’ombre de dieu et que toi, tu sais !’  

Rabbi Yéhouda(AB2) a dit au nom de Rav(AB1) : 

« Bétsalel savait réunir les lettres par lesquelles les cieux 

et la terre ont été créés. Il est écrit ici ‘et le souffle de d. 

l’a rempli de sagesse et de discernement et de savoir’ et il 

est écrit là-bas ‘ H’ a fondé la terre par la sagesse et a 

préparé les cieux par le discernement’ comme il est écrit 

‘par son savoir les abîmes ont été fixés’.  

Rabbi YoHanan(AEI2) a dit : 

« Le saint, béni soit-il, ne donne la sagesse qu’à celui qui 

possède déjà de la sagesse, comme il est dit ‘il amène la 

sagesse aux sages et fait savoir le savoir à ceux qui 

savent discerner’ 

Rav TaHlifa (AEI3) fils de Maarava a entendu cela et a 

dit devant Rabbi Abahou(AEI3) :  

« Vous l’enseignez de là-bas et nous l’enseignons d’ici, 

ainsi qu’il est écrit ‘et dans le cœur de ceux qui sont 

sages de cœur j’ai donné la sagesse’. 

 


