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 שני מיני שיטה שימשו לבניית המשכן וכליו

 מרדכי כסלו
 
 ֲארֹון ְוָעׂשּו" :למשל ,תרומההשבוע שעבר, פרשת  שתים בפרבאמומעצי שיטים  והמשכן וכלי לבנייתים ציוויה

ים ֲעֵצי טִׁ ם שִׁ י ַאָמַתיִׁ י ְוַאָמה ָאְרּכֹו ָוֵחצִׁ י ְוַאָמה ָרְחּבֹו ָוֵחצִׁ יתָ " 1."קָֹמתֹו ָוֵחצִׁ טִׁ  ְוָעׂשִׁ ְשָּכן ֲעֵצי שִׁ ים ַלמִׁ ים ֶאת ַהְקָרשִׁ
ים י ְוַאָמה ַהָקֶרש אֶֹרךְ  ַאמֹות ֶעֶׂשר. עְֹמדִׁ   2."ָהֶאָחד ַהֶקֶרש רַֹחב ָהַאָמה ַוֲחצִׁ

  :מדרשה כדברי ,םהטובים ביותר שעמדו לרשות סרקה עצימבנו את המשכן  ישראל בניש היא יסודה תהנח
 ֶאֵתן' , ומכולם לא נבחרו אלא שבעה, שנאמר:היו 3אמר רבי שמואל בר נחמן: עשרים וארבעה מיני ארזים

ְדָּבר ָטה ֶאֶרז ַּבמִׁ ים ָשֶמן ְוֵעץ ַוֲהַדס שִׁ ְדָהר ְּברֹוש ָּבֲעָרָבה ָאׂשִׁ יט(...ומכולם לא נבחר :מא ')יש 'ּוְתַאּׁשּור ַיְחָדו תִׁ
ים ֲעֵצי' אלא השיטה, שנאמר: טִׁ   4.'שִׁ

 5.והנגב הערבה משיטי לאומיוחדים  שני מיני שיטהמעשו נ וכליוהמשכן ש ניווכח דברינו בהמשך
לפתרונה המלא סוגיה זו הגיעה  טרםשזיהוי עצי המשכן העסיק דורות של מפרשים וחוקרים, אבל נראה 

ים ֲעֵצי, כי 'אחדבוטני  ממין וכליו המשכן תשבנו אההנחה  בגלל טִׁ אפשר  םלוא .לוואי מותש ללא יםכתוב' שִׁ
 הכולל את משמעו עץ קוצנישנדט במצרית עתיקה מינים.  המכ כוללה סוג –במשמע רחב יותר  'שיטה'להבין 

ָטה  המילהמכאן שזהו משמעה המקורי של ובמצרים.  יםגדלהמיני השיטה  בעברית מקראית, שאיבדה את שִׁ
 :ראוייםשני מינים  יש מאלה .בטי"ת הנו"ן ובמקומה בא דגש

להכין קרש  אפשר הענק העשמגז ההיחיד השיטה ,((Faidherbia albida [= Acacia albida]. שיטה מלבינה 1
 .משכןל שלם

ים ֲעֵצי' כך. 'טנְ ובערבית מצרית שמה 'סַ  ,בארץר בגדלה  אינהש, (Acacia nilotica) היאור שיטת. 2  טִׁ  שניהם ' שִׁ
חזקים ומאריכי  לוחות מייצריםהשני מגזע עבה ו עםקומה -גבהאחד ה: ולתפקידאחד  כלהמתאימים מינים 
  ימים.

בעצי מצרים שני טיפוסי  ,"ס(לפנה' ד)מאה  הבוטניקה אבי, אופראסטוסיתהקלאסית הבחין  ןווי תבתקופ עוד
ך הקורות אבל לא על הגזע, ואור ובענפים בעלים קוצים ולו גדול עץ היא השיטה: ושחור לבן –טה קוצניים שי

                                                           
  'מרדכי כסלו, פרופסור אמריטוס, הפקולטה למדעי החיים.פרופ 
 .י:כהשמ'  1
 .טז-טו:כו שמ' 2
רות למאכל( לבניין, ולעתים כמין עץ סרק )שאינו מייצר פֵ  –המילה ארז מופיעה לעתים במקורות חז"ל, כמו כאן, כשם כללי  3

 של הרב קאפח שם. 11ארז הלבנון. השווה למשל את פירושי המשנה לרמב"ם, פרה ג, ז עם ג, ט. והערה  –מסוים 
 .תנחומא, תרומה, סוף ט 4
 .111-79תשע"ד, עמ'  ,21 בדדלזיהוי עצי המשכן,  :ראו בהרחבה במאמרי 5
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 ממנו ומכינים ועמיד חזקר השחוו, בקלותהעץ הלבן חלש ונרקב  6אמות. 12-שכורתים ממנו לקירוי בתים מגיע ל
  7.שיט לכלי קרשים

מאה כ מלפני מדעניםעץ שממנו הכינו את קרשי המשכן מגיעה לשני כשיטה מלבינה ראשונים בזיהוי זכות 
 הדדיתדומה שהזיהוי הבזיק אצלם לאחר הבנה  E. Naville.9והאגיפטולוג  8אהרן אהרונסוןהצמחים  חוקר: שנה

כי חשבו שהעצים הללו  תרומתו של אהרונסון הייתה שהוא גדל בר בארץ,ו בהיסטוריה. ישל העץ ותפקיד
שהמצרים ניצלו את העץ לבנייה וייבאו אותו דרך נמלי השפלה לארצם,  היא Navilleהשערתו של ו ,נטועים כאן

 בדומה לארזי הלבנון.
עד  וקוטרוהגזע כרגיל יחיד,  .מטר 03-ל מגיע ה, גובהביותר ההגדולהאפריקאית  ההשיט ,שיטה מלבינה

באפריקה הטרופית ההתרבות  . נוף העץ הבוגר רחב, מעוגל ובעל ענפים מפושקים.יםמטר שישהואף  שניים
למרחק ניכר  יםתפשטמשורשים אופקיים ש בעזרת כלל בדרך מתרבה היאבארץ  אולםזרעים.  דיי לבעיקר ע

העצה  .גרם לסמ"ק בייבוש באוויר 0..3 – ילמדי. העצה בהירה וקלה המתפתחים לעציםנצרים  יםחיצממו
קשה להגיע נוברי עץ, בהיא נתקפת ש יהאבל חסרונות ,חרושת עץ כי קל לעבד אותהבניין ונגרות בב משמשת

הקרשים נוטים להתפתל לאחר הניסור אפילו אחרי ייבוש זהיר, ודרושה זהירות בחיבור  ,למירוק משביע רצון
 הקרשים זה לזה.

 : מצריםמ הובאו המשכן קרשי 10מדרשה לפי
היו הקרשים? יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים. אמר לבניו: בניי, עתידים אתם להיגאל מהיכן 

מכאן והקב"ה עתיד לומר לכם משאתם נגאלים עשו לי משכן. אלא עמדו ונטעו ארזים, בשעה שיאמר 
  11.הם אביהם, עמדו ונטעו ארזיםלכם לעשות משכן, והארזים מצויין בידכם. מיד עשו כשאמר ל

ההגדה של פסח נתאר  אופרשת בשלח  קריאת זמןב, כן אם. מוכנים קרשים להם היוממצרים  בצאתם כלומר
  .יםמטר חמישה כםאורש שיטה מלבינה קרשישכמם  עלו ,סוף ים את חוציםלעצמנו את בני ישראל 

 :את מקורם של הבריחים מפרט אחר מדרש
ים  יכֹן ְּבתֹוְך ַהְקָרשִׁ יַח ַהתִׁ חַ אמר רבי לוי: כתיב: 'ְוַהְּברִׁ ן ַמְברִׁ . הבריח (כח:כו ')שמ 'ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה מִׁ

מימות יעקב  עימהםשלושים ושתיים אמה היה, ומהיכן הייתה נמצאת בידם לשעה? מלמד שהיו מוצנעים 
ְמָצא ֲאֶשר ְוכֹל': דכתיבהוא  הדאאבינו.  תֹו נִׁ ים ֲעֵצי אִׁ טִׁ יאּו ָהֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ְלָכל שִׁ  ֲאֶשרכד(; :לה ')שמ '.ֵהבִׁ

ים אין כתיב, אלא:  טִׁ ְמָצא ֲעֵצי שִׁ ְמָצא ֲאֶשר'נִׁ תֹו נִׁ   12.מתחילה – 'אִׁ
 המגיעים מלבינה, ישר וצר לכל אורכו בין השורשים האופקיים של שיטה וגמיש ארוך מוט למצוא שאפשר נראה

 13.רבים דעת על התקבל מלבינה שיטה עם'שיטים'  זיהוינצרים.  להצמיחאל מקורות המים בוואדי או המיועדים 
מתמרקת יפה. היא משמשת לבנייה, לחרושת עץ, היא אדום ו נהגוהעצה של שיטת היאור קשה,  ואולם

ר ללא תקלה את לעבו רה ולתעשיית הפחם. זהו העץ המקומי היחיד שמתאים לבניית ספינות שמסוגלותלבעֵ 
ל ענאות מדבר וגדלה ב שיטה זו .טריםמ שלושה עד כםאורשהעץ אפשר לקבל לוחות  גזעמ .אשדות הנילוס

ממנה הכינו את כלי  מתמשיחי קיר עתיקים מתברר שהרבו לנצל בעבר את העץ במצרים ובסודן.ו ,גדות הנילוס
 המשכן.

. תרגום השבעים , ואביא כאן תמצית קצרהארוכה ומפותלתההיסטוריה של זיהוי 'שיטים' עם שיטת היאור 
ים' 'התכוון כנראה לשיטת היאור כשתרגם  ים עְֹמדִׁ טִׁ זיהוי עצי המשכן  עמיד. –עץ שאינו מתקלקל  –ֲעֵצי שִׁ

שכתב ספר מקיף על צמחי מצרים  Alpinoבעבודתו של  ראשיתואירופה  ם במערבחוקרי דייל כשיטת היאור ע

                                                           

 
 אינן זהות לאמות של המשכן. כי ףהיווניות דומות באורכן, אהאמות  6
7  Theophrastus, Enquiry into Plants, Loeb Classical Library, Cambridge, Mass.-London 1961, 4, 2, 

8. 
8 A. Aaronsohn 1913. Notules de phytogéographie palestinienne (I). Une station peu connue de 

I'Acacia albida Del. Bulletin Société Botanique de France 60: 495-503. 
9 E. Naville 1912. Hebraeo-aegyptiaca I. the shittim wood. Proceedings of the Society of Biblical 

Archaeology 34: 180-190. 
 .תנחומא, תרומה, ט 10
ים' רש"י על הפסוק ורא 11 ים עְֹמדִׁ טִׁ ְשָּכן ֲעֵצי שִׁ ים ַלמִׁ יָת ֶאת ַהְקָרשִׁ ים"היה לו לומר:  טו(::כו ')שמ 'ְוָעׂשִׁ יָת ְקָרשִׁ כמה שנאמר  ,ְוָעׂשִׁ

ים' בכל דבר ודבר, ומהו:  '? מאותן העומדין ומיוחדין לכך."ַהְקָרשִׁ
 .ד:צד, בר"ר; ט, תרומה, תנחומא: בשינויים מקבילות; יב:א הש"רשי 12
 
י' פליקס,  ;71-70, תל אביב תשי"ז, עמ' עולם הצומח המקראי; י' פליקס, 921ב' צ'יז'יק, אוצר הצמחים, הרצליה תשי"ב, עמ' 13

 .I. Löw 1924. Die Flora der Juden 2, Wien-Leipzig, pp; 241-200עצי בשמים יער ונוי, ירושלים תשנ"ז, עמ' 

377-379; Z. Zevit 1992. Timber for the tabernacle: text, tradition and realia. Eretz-Israel 23: 136*-

143*.. 
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ראשון  akakia.14-ו sant הט"ז, תיאר את העץ ואת שימושיו, הביא ציור של שיטת היאור וכינה אותובסוף המאה 
, שהביא כמה הצעות ולבסוף הסיק ששיטים זהות Ursinusהיה  Alpinoהחוקרים של צמחי התנ"ך שהסתמך על 

 16ים.אמקובל על חוקרים ומילונ'שיטים' כשיטת היאור זיהוי גם  Acacia.15-ל
ְדָּבר ֶאֵתן" מדרש הביאהש ועל הפסוק. דווקאשיטה תנחומא למה נבחרה  מדרשעל ל ואשל ישלסיכום,   ַּבמִׁ

ָטה ֶאֶרז שיש  עציםברק  עיסוקנושהן  התשובות? כאןמה החידוש ו ים,מדברי ציםע ןה הארץ ישיטרוב הרי  – "שִׁ
שיטה מלבינה מסמלת את היציאה במדבר שלנו. היום נגרות, ואלה אינם גדלים בו בנייהב רבהבהם תועלת 

)במהרה ההכנות לבניית בית המקדש  בזמןהנביא מבשר לנו שועוד, ישעיהו ממנה.  חזרההלגלות מצרים ו
 להכנת השולחן והארון. –שיטת היאור  ביניהםו, עצים הדרושים לבנייתועם יפרח המדבר בימינו( 

 

                                                           

P. Alpino 1592. De plantis Aegypti, Venetia, pp. 6-7, 15. 
14 . 
15 

, pp. 317-318.[1000-100.1
st
 ed. ] J.H. Ursinus 1699. Arboretum biblicum, Norimberga 

 

 16 W. Gesenius 1857. Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures (trans. by S.P. 

Tregelles), London; 17
th

 ed. 1962; I. Löw 1881. Aramäische Pflanzennamen, Leipzig, pp. 196-197; 
  .222-214טשרניחובסקי, צמחים ופרחים, השפה, א )ו( תרע"ב, עמ' ש'  .
  


