
 3

 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                הפקולטה למדעי היהדות 
 

 ד ף  ש ב ו ע י
 ה"תשס , ויקהלרשת            פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

  590 מספר                                            ש הלנה ופאול שולמן               "ע        

 

 
 בוני המשכן בצלאל ואהליאב
 

 .)ל:  לה'שמ" (בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה' ויאמר משה לבני ישראל ראו קרא ה"
בבצלאל שיהא ' בחר ה בכל זאת, פי שכולם חכמים ונבונים-על-משה אומר לבני ישראל שאף

 .כת המשכןממונה על מלא
הסיבה לכך  פי עדות ביהוסף-לע? מדוע היה צורך לפרט את ייחוסו של בצלאל עד אבי סבו

הסבר זה  . ולא ייקח בצלאל אחר במקומוהצורך שמשה יידע לזהות לאיזה בצלאל הכוונה יאה
הוא שר משה אכלשם מה הפירוט אבל  .משהלה  "הקבכשמדובר בהנחיה שנותן יכול להתקבל 

מסתבר  , אלא. לפרט את ייחוסובליהוא יכול להציג את בצלאל בפניהם והרי  ,םמדבר אל העה
 . זה שנצטווה לקחתכי משה עשה כך כדי שלא יחשדו בו בני ישראל שלקח בצלאל אחר במקום 

 ?בני ישראל מעלים על דעתם לחשוד במשההיו מדוע ו
נכדה של  תוהיומשום שהוא בחר בבצלאל העם בו יחשוד פן י מסביר שמשה חשש "רש

כדי  .מבני משפחתואנשים הוא ממנה לתפקידים בכירים רק שיחשדו בו  כלומר ,מרים אחותו
 ולכן ,ה" הקבהיא בחירתו של מדגיש משה שהבחירה ,להוכיח שהבחירה לא נעשתה על ידו

 ".'ראו קרא ה"משתמש בביטוי הוא 
 ?  מדוע נבחר בצלאל למשימה זו

נו חור  שמסר צה לפרוע לו שכר זֵקה ר"שהקב מסביר )פרשת ויקהל סימן ד (מדרש תנחומא
התכונה של מסירות נפש לא הייתה .  העגלהשתתף במעשהובלבד שלא ל' נפשו על קידוש ה

עשה יצא נחשון בן עמינדב ש , יהודהשבט, ו של בצלאלשבטשכן מ, ייחודית לחור ולצאצאיו
בבלי סוטה  (ים ביציאת מצרים כאשר קפץ ראשון ל,'מעשה של מסירות נפש וקידוש ההוא גם 
 .)א"ע, לז

 שמי שאבותיו עשו מעשים של מסירות נפש מכניע את ,'משך חכמה'הבהקשר זה אומר 
 .'פי ה-לעוכל מעשיו  , בתמימותיתברך' לבו לעבודת ה

זקנו חור .  היא כעין סגירת מעגל בממד האישיעשות במלאכת המשכןבחירתו של בצלאל ל
ואצל הנכד בצלאל נרתמת הסגולה , סכים לקחת חלק במעשה העגלמסר את נפשו משום שלא ה

, שכן .שבא לכפר על חטא העגל, התורשתית הזו של מסירות הנפש לניצוח על מעשה המשכן
 : וקטגור נעשה סניגור, בני ישראל למשכן בא לכפר על הזהב שנתנו בעבור העגלוהזהב שנידב

בניית  לנידבו נזמי הזהביפרו על עוונם בכך שוכאן כ , העגל הביאו בני ישראל נזמי זהבחטאב
  .המשכן

לעבודת המשכן  -שני משבט דן ההאחד משבט יהודה ו -מדוע נבחרו בצלאל ואהליאב 
כיצד . מבני השפחותמאחר שהיה  ,נחותלאהליאב היה משבט דן שנחשב ? כאומנים מובילים

י "רש? שבטיםם שבמיוחסיהמ ,משבט יהודהשהוא בצלאל  יחד עםה "הקב בחר בו אם כן
 ,)יט:לד( " לפני דלַער שֹוַּכולא נ"מסביר שהשניים נבחרו כדי לקיים את מה שנאמר באיוב 
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שלעניין בניית  בחירתם של שני אישים משבטים כה שונים במעלתם ובייחוסם מוכיחה: כלומר
 .ל שווים בעניין זהו הכ; בין נקלה למכובד,אין הבדל בין עני לעשיר' המשכן ועבודת ה

שני  .לבחירתם של השנייםהסבר נוסף  ג"בשם רס מביא) א:בפירושו לפרק לא(ע "ראב
' דב(ודן בברכת משה ) ט:מט' בר(יהודה בברכת יעקב לשבטים : השבטים נמשלו לאריות

ע דוחה פירוש זה כי "ראב". צר מאחוריו"דומה בצורתו לאריה כי היה  וגם המקדש ,)כב:לג
ע "לדעת ראב. אלא המשכן בלבד שהיה רבוע, ם בבניית המקדשבצלאל ואהליאב לא היו שותפי

 . מוכשרים לאותה מלאכה" בעבור שלא היה בישראל כמוהם"נבחרו השניים 
טז בעיקר -טו:מג (יחזקאלו) ב ועוד-א:כט(  ישעיהותובנבוא" אריאל"נקרא בשם המקדש 

 כך גם בצלאל. ל-האעומד בצל אך , עם כוח ועצמהכלומר ארי , "אריאל" .)בהתייחסות למזבח
מי כ ,שמו של אהליאבאת גם  לפרש יתןנבדרך דומה  . נאמן לקול האלוקי שבו,ל-עומד בצל א

שני אומנים  .ועל כן הוא פועל מכוחו וסר למשמעתו ,אבי העולם, ה"הקבנמצא באוהלו של ש
 .בכפוף להנחיה האלוקית בונים את המשכן ,המשולים לאריהמשבטים אלה 

 שנתגלמוכפי  ,בפרשתנו באה לידי ביטוי גישה חיובית לכשרון אומנותי ויכולת מקצועית
 .ם של בצלאל ואהליאביהתיובדמו

 מקובלים חוקים קבועים ופי- הפועלים עלכאלהם האומנות ניתן לחלק את האומנים לבעול
א חופשית אחרים שיצירתם היו .ב"פרופורציות וכיו ,צבעיםהתאמת  כגון ,של אסתטיקה ויופי

 .וספונטנית ונובעת מעולמם הפנימי
ע מדגיש את הרציונלי "ג מבליט את הספונטניות באישיותו של בצלאל ואילו הראב"הרס

 .שבו
נאמנות יחד עם מוחלטת לציווי האלוקי הנאמנות ה ,שלבת את הציותאומנותו של בצלאל מ

 ידע, ן של העבודהגם כאשר משה לא מסר לו את הסדר הנכו .לקול הבוקע מעמקי נשמתו
תכונות הקיימות באומנים היו לבצלאל  .'הכוונת על פי בעצמו בצלאל לעשות את הדברים 

 .ייחודיות משלו גם תכונות אך, יםראח
 ,דעת כל מלאכה ,תבונה ,חכמה ,רוח אלוקים: בצלאל בתכונות הבאותניחן פי הכתוב -לע

 ובחרושת עץ לעשות למלאותן אבובחרושת  ,בכסף ובנחושת ,לחשוב מחשבות לעשות בזהב
 .בכל מלאכת מחשבת ולהורות נתן בלבו

: )לג-לא:לה (י מפרש את הדברים כך" רש.פירוט זה של תכונותיו זכה לפירושים רבים
מבין דבר מלבו מתוך דברים  - "תבונה. "מדומה שאדם שומע דברים מאחרים ול - "חכמה"

לשון  - "שתובחרֹ" .יגת מעשה חושבאר - "תלחשֹב מחשבֹ. "ודשרוח הק - "דעת" .שלמד
 לעשות המשבצת למידת מושב האבן , להושיבה במשבצת שלה במלואה- "תלמלֹא" .אומנות

 ).לשבץ אבנים מתאימות בגודל התושבת(
ם נברא  הן שלוש מידות שהעול,דעת שחכמה תבונה ו,'העמק דבר'רושו יבפמסביר ב "הנצי

" בדעתו תהומות נקבעו ,כונן שמים בתבונה ,רץבחכמה יסד א' ה" : כפי שנאמר במשלי,בהן
 לזה התכוונו .גם בית המקדשכן  ו,מידות ןאותב נבנה ,' שהוא בית ה,המשכןגם כך  ).יט:ג(
 .ל באמרם שבצלאל ידע לצרף אותיות שבהן נבראו שמים וארץ"חז

 כלומר שבצלאל ידע למה התכוון כל ."לחשוב מחשבות"בחסידות מדגישים את התכונה 
שניתנה ללא כוונה תרומה  ,לארוןתרומה במחשבה טהורה הוקצבה  .בעת נתינת התרומה אחד

 .ים וכן הלאהלאדנמיוחדת הוקצבה 
אור החיים מפרש שההוראה היא  ".להורות" -תכונה מיוחדת במינה גם בבצלאל ניחן 

 מי שחכמתו רבה ואולם הוא שומר אותה לעצמו ישמשום ש, תכונה נעלה המבטאת נדיבות
מוכנים ללמד היו בצלאל ואהליאב  .להעבירה לאחרים, או שאינו מסוגל, ינו רוצהוא

אותה נדיבות שהייתה גם  .שהם ניחנו בנדיבות ועל כן ניתן לומר ,מכישוריהם גם לאחרים
 .)ב:כה' שמ" (בו תקחו את תרומתי לנּוֶבְדמאת כל איש אשר ִי ":בבסיס התרומות למשכן

 

  הסיפורעל פי .  בית המקדש קשור לנדיבות בנייתו שלםומקגם האגדה העממית מספרת ש
שני . האח האחד היה חשוך ילדים ואילו השני התברך בהם. גרו שני אחים בסמוך האחד לשני

אך בכל לילה צעד כל אחד מהם בחשאי לכיוון  , האחים דאגו לחלק את יבולם שווה בשווה
יבול רב להילדים סבור היה שאחיו זקוק האח חשוך . כדי להוסיף עליה,  של אחיוהיבולערימת 
ואילו זה שהתברך בילדים ריחם על אחיו הערירי שלא יהיה מי שיפרנסו ,  לפרנסת משפחתויותר

למרות בכל בוקר התפלאו האחים לראות ש. ועל כן דאג להוסיף על מה שחילקו ביניהם, בעתיד
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 מידי לילה , למרות זאת . שלימהערימת התבואה של כל אחד מהםנשארה , שהחסירו מיבולם
,  עד שלילה אחד נפגשו האחים בדרכם,שלהםהחשאיים  במעשי החסד המשיכו שני האחים

  .מקום המפגש נבחר כמקום בניית בית המקדש. קי התבואה בידיהםשכש
 

 אילנה נח
 המכינה הקדם אקדמית
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