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בצלאל לאחדות ישראל
אתי ְב ֵשמ
ְר ֵאה ָק ָר ִ
עד לגיבושו של עמ ישראל ,מונו המנהיגימ ,כדוגמת משה ואהרונ ,באופנ בלעדי על
ידי הקב”ה .עמ ישראל עוצב ברוח נבואה ובאמצעות הוראות ישירות ,כאשר כל
צעד גדול כקטנ היה מתואמ עמ הקב”ה.
כאשר הגיע הזמנ למנות את בצלאל ,איש אשר רוח א־להימ בו ,לייצר ולבנות את
המשכנ וכליו ,שיהיה ב@י@ להשראת שכינה בישראל ,הותנה מינויו בה@כמת עמ
ישראל .לראשונה בישראל ,מתמנה מנהיג בה@כמת העמ.
וזה לשונ חז”ל בגמרא:
) ęĕėĘĚĜ ěė ęČ ČĘČ ,ĤđčĕĢĐ ĘĞ ĝĜĤĠ ěĕďĕĚĞĚ ěĕČ :ģēĢĕ ĕčĤ ĤĚČÃמתייעצימ(

) ÅĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čă ø ÅĐ ČĤĀ ģĀ đă ČĤÅø :ĤĚČĜĥ ,ĤđčĕĢčשמות לה ,ל(.
?ĘČĘĢč ĖĕĘĞ ěđĎĐ ,ĐĥĚ :ĐĥĚĘ ĐÃčģĐ đĘ ĤĚČ
!?ěėĥ Ęė ČĘ ĕĜĠĘ ,ěđĎĐ ĖĕĜĠĘ ęČ ,ęĘđĞ Ęĥ đĜđčĕĤ :đĘ ĤĚČ
.ęĐĘ ĤđĚČ ĖĘ ,ěė ĕĠ ĘĞ ğČ :đĘ ĤĚČ
?ĘČĘĢč ęėĕĘĞ ěđĎĐ :ĘČĤĥĕĘ ęĐĘ ĤĚČđ ĖĘĐ
.Ã!?ěėĥ Ęė ČĘ đĜĕĜĠĘ ,ěđĎĐ ČđĐ ĖĕĜĠĘđ ĐÃčģĐ ĕĜĠĘ ęČ :đĘ đĤĚČ

)ברכות נה(.

היכנ הרמז בפ@וק  ,ÃĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čă ø ÅĐ ČĤĀ ģĀ đă ČĤÃøשמינוי בצלאל היה תלוי בה@כמתמ
ובחירתמ של עמ ישראל?
התשובה מקופלת במילה אחת.Ãđă ČĤÃø :
בכדי להבינ את משמעותה של מילה זו ,נשוב אל השיחה שהתנהלה בינ אברהמ
אבינו לבנו יצחק.
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יצחק אבינו שואל את אברהמ אביו:

.Ã?ĐĘāĀ ĞĘø Đĥ
ĉ þ ă Đÿ Đĕă ý Čÿ đÃø

)בראשית כב ,ז(

התשובה איננה מאחרת לבוא:

.ÃĕĜü čă ø ,ĐĘāĀ ĞĘø Đĥ
ĉ þ ă Đÿ āđ ăĘ ĐČþ Ĥø ĕü ęĕĐāü ĘąČÃù

)שמ ,פ?וק ח(

 ÃĐČþ Ĥø ĕÃüפירושו  .ÃĤēčĕÃכלומר ,יֵ ָר ֶאה בעיניו.
בתהליכ מינוי בצלאל ,השורש  ÃĐČĤÃמופיע בשתי צורות.
בפרשת תצוה אומר ה’ למשה:

.Ã...ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čø ĕĦČ
) ĐČý ĤÃøלשונ יחיד( ü ĤĀ ģĀ

)שמות לא ,ב(

 ÃĐČý ĤÃøכלומר ’תבחר’ ,או במילימ אחרות ’ -האמ אתה מ?כימ?’
ובפרשת ויקהל אומר משה לישראל:

) đă ČĤÃøלשונ רבימ( .Ã...ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čă ø ÅĐ ČĤĀ ģĀ

)שמות לה ,ל(

 Ãđă ČĤÃøכלומר ’תבחרו’ ,או במילימ אחרות ’ -האמ אתמ מ?כימימ?’
לאחר שזיהינו את מילת המפתח ,נותרה השאלה המרכזית שתנחה אותנו לאורכ
כל המאמר :מדוע דווקא בהקמת המשכנ ובבניינו ,הייתה דרושה ה?כמה כללית
של משה רבנו ושל עמ ישראל ,בבחירת האיש שיעמוד בראש מלאכת קודש זו?

יאב
וא ָהלִ ָ
ְּב ַצלְ ֵאל ָ
הּודה ,לא היה האמנ היחיד שניהל את מלאכת
אּורי ֶבנ חּור לְ ַמ ֵּטה יְ ָ
ְּב ַצלְ ֵאל ֶּבנ ִ
י? ָמְכ משבט ָּדנ.
יאב ֶּבנ ַא ִח ָ
עשיית המשכנ .לצידו ֵש ֵרת ָא ָהלִ ָ
עמ ישראל היה מתקדמ במ?עותיו במדבר בטור ָע ְר ִּפי ,כאשר שבט יהודה ראשונ
ושבט דנ אחרונ.
המיקומ וה?דר מתוארימ ב?פר במדבר:

.Ãđă ĞĝĀă ĕü ĐĜāĀ ĥČ
Ĉ Ĥü ...ęĦāĀ Ččø Ģü Ęø ĐďĀ đă Đĕø ĐĜý ēú Ěÿ ĘĎþ ďÃþă

)פרק ב ,פ?וקימ ג-ט(

.ÃęĐĕþ Ęý Ďø ďü Ęø đă Ğĝø ĕü ĐĜāĀ Ĥēú Čÿ ĘĀ ...ěďĀ ĐĜý ēú Ěÿ ĘĎþ ďÃþă

)שמ ,פ?וקימ כה-לא(
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החיבור בינ שבט יהודה ,שהיה הגדול והראשונ בשבטי ישראל ,ובינ שבט דנ -
אחרונ השבטימ ,מעביר ֶמ ֶ7ר משמעותי .חיבור בצלאל ואהליאב מ7מל את חיבור
כל שבטי ישראל יחד ,מנ הראשונ ועד האחרונ .נזכור כי גמ המימונ לבניינ המשכנ
וכליו ,התאפשר אכ ורק בזכות תרומתמ של כלל ישראל ,מנ הגדול ועד הקטנ.
היות וה’ הודיע שהוא משרה את שכינתו בתוכ בני ישראל באמצעות המשכנ,
הייתה חשיבות מכרעת לדרישה שכולמ יהיו שותפימ לבניינ המשכנ ,הנ בתרומות
והנ בניהול מלאכת הבניינ.
שאלתנו הראשונה :מדוע הייתה דרושה ה)כמת כל עמ
ועדיינ עומדת במקומה ֵ
ישראל למינויו של בצלאל?

אּורי ֶבנ חּור
ֶּבנ ִ
נתבוננ בייחו7ו של בצלאל ,כפי שמופיע בתורה ,לעומת ייחו7ו של אהליאב .בדרכ
כלל ,אנו מוצאימ בתורה וב7פרי הנביאימ ייחו 7אדמ אל אביו בלבד )ללא הזכרת
שמ ה7בא( .דוגמא לככ נוכל לראות ברשימת הנשיאימ:

.ÃĕďĀă ĥĕ
ÿ Ĉ Ĥü đă Ģ ěčă þ ĘČĕý Ěü ĘĂ ĥø Ĉ ,ě āđĞĚø ĥü Ĉ Ęø .Ĥđă Čĕďý ĥø Ĉ ěčă þ Ĥđă ĢĕĘü Čù ,ěčý đă ČĤø ĘÃ
ü

)במדבר א ,ה-ו(

ייחו7ו של אהליאב לא היה שונה מנ התבנית המקובלת Ėø ĚĀ ĝĕĀ ēü Čú ěčă þ čČĕĀ Ęü Đû ČÃĀ -
) ÃěďĀ ĐĔý ă Ěÿ Ęøשמות לה ,לד(.
בצלאל לעומת זאת ,היה יוצא מנ הכלל .בצלאל זכה לייחו 7דור שלישי:

ăø
”.ÃĐďĀ đă Đĕø ĐĔý ă Ěÿ Ęø Ĥđă ē ěčþ ĕĤü đă Č ěčă þ ĘČý Ęø Ģÿ č

)שמ פ7וק ל(

מדוע מזכירה התורה את שמו של ה7בא ?ÃĤđă ēÃ
על מעלתו של חּור אנו למדימ מפרשת מלחמת עמלק .משה רבנו בוחר באהרנ
ובחּור ,שילוו אותו בעלייה לראש הגבעה ומשמ ינהיגו את המלחמה:

Ĉ Ĥ đă ĘĞĀ Ĥđă ēđø ěāĤĐú Čÿ Đĥāþ Ĉ Ěđă Ã
đă Ěĕĥ
ĉ ü ĕă Ā đÿ ěčþ Čþ đă ēģø ĕă ü đÿ ęĕďü čý ėă ø Đĥāþ Ĉ Ě ĕďĕý đü ...ĐĞĀ čø Ďă ü Đÿ ĥČā
ĐĜĀ đă ĚČù đĕďĀ ĕĀ ĕĐü ĕø đÿ ďēĀ Čþ ĐĒă þ Ěü đă ďēĀ Čþ ĐĒă þ Ěü đĕďĀ ĕĀ čø đă ėĚø ĦăĀ Ĥđă ēđø ěāĤĐú Čÿ đø ,ĐĕĀ Ęþ ĞĀ čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ đĕĦăĀ ēø Ħÿ
)שמות יז ,י-יב(
.ÃĥĈ Ěþ ĥĀ Ĉă Đÿ Čā ăč ďĞÿ
חור בנ מרימ ִהּנֹו מנ המנהיגימ הרוחניימ הבולטימ בעמ ישראל ,לצידו של אהרנ
הכהנ.
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כאשר עולה משה רבנו אל הר 9יני לקבל את התורה ,הוא ממנה את אהרנ ואת
חור לממלאי מקומו:

čđă ĥĈ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ďĞÿ ĐĒþ čĀ đă ĜĘĀ đă čĥø Ĉ ĤĚÿ ČĀ ęĕĜü ģý Ēă ø Đÿ ĘČþ đø .ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĤĐÿ ĘČþ ĐĥĚ
ÿ
þ Ĉ ĘĞÿ ĕă ÿ đ...Ã
)שמות כד ,יג-יד(
.ÃęĐþ Ęý Čú ĥĈ Ďă ÿ ĕü ęĕĤü čĀ ďøă ĘĞÿ čÿ ĕĚü ,ęėþ ĚĀă Ğü Ĥđă ēđø ěāĤĐú Čÿ ĐĜăý Đü đø ,ęėĕþ Ęý Čú
לאור כל זאת ,תמוהה מאוד העובדה הבאה .בעקבות מעשה עגל הזהב ,יורד משה
מנ ההר ושובר את לוחות הברית למרגלותיו .הוא ניגש אל אהרנ אחיו ודורש
ה9ברימ לחטא הכבד.
להיכנ נעלמ חור? מדוע אינ הוא ניצב לצידו של אהרנ?
רבותינו ,חכמי המדרש ,משיבימ על שאלה זו:

) ĐĞĥ ĐĦđČÃשביקשו ישראל לעשות את עגל הזהב( ...ęĐĘ ĤĚČđ Ĥđă ē ęĐĕĘĞ ďĚĞ
.ÃđĐđĎĤĐđ đĕĘĞ đďĚĞ ďĕĚ ?ĐÃčģĐ ęėĘ ĐĥĞ ęĕĝĜ ĐĚ ęĕĤėĒĜ ęĦČ ěĕČ
)שמות רבה מא ,ז(

חּור הצדיק הוכיח את העמ על כוונתמ לעשות עבודה זרה ,ובתגובה המ הרגו
אותו .כאשר נתעמק בניתוח העובדות הקשות ,ונשאל איכ חלק מנ העמ רוצח את
אחד ממנהיגיו ,נמצא כי מינויו של חור על ידי משה רבנו נעשה מבלי להתייעצ עמ
העמ ומבלי לשאול את ה9כמתמ או את חוות דעתמ .על כנ ,חלק מנ העמ לא ראה
את עצמו מחויב להישמע לו ובמיוחד כשהוא עומד בדרכו .ב9ופו של דבר ,עבירה
)עגל הזהב( גוררת עבירה )רצח חור(.
יש מחכמי ישראל ה9וברימ ,שעצמ בניית המשכנ הייתה תיקונ לעוונ עגל הזהב.
בני ישראל ביקשו לראות משהו מוחשי שיכוונו אליו ,והמשכנ וכליו 9יפקו את
בקשתמ .ההבדל התהומי בינ המשכנ וכליו לבינ עגל הזהב הוא ,שזה מצוות ה’
וזה משהו זר הנובע מתעתועי דמיונמ של בני אדמ .אמ בניינ המשכנ הוא תיקונ
לעגל הזהב ,חיוני הוא לקבל את ה9כמת העמ למינויו של בצלאל בונה המשכנ,
כדי שמנהיגותו תהיה מקובלת על כולמ ,ובניית המשכנ תהיה מתוכ רצונ לאומי
משותפ.
זה מ9ביר מדוע שמו של בצלאל מיוח 9עד ל9בו המפור9מ  -חּור.
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שיקומ ותיקונ
נתבוננ ברמז הבא:

.Ã...ĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čø ĕĦČ
ü ĤĀ ģĀ ĐČý ĤÃø

)שמות לא ,ב(

אנו יודעימ כי בכל מקומ בו מופיע המושג ’קריאת שמ’ ,הוא מרמז על תיקונ,
שיקומ ובנייה מחדש.
המקור הוא במגילת רות:

āđĚĥø Ĉ ČĤý ģăĀ ĕü đø ę āđĕă Đÿ ĘČāý ăĎ Ėø ĘĀ Ħĕčă ü ĥø Ĉ Đü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ÅĐ Ėø đă Ĥčă Ā ,ĕĚü Ğû ĜĀ ĘČþ ęĕĥü Ĉ ĜăĀ Đÿ ĐĜĀ Ĥø ĚČā
ÿ Ħă đÃÿ
...ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü čă ø
)רות ד ,יד; יז(
.Ã...ĕĚü Ğû ĜĀ Ęø ěčă ý ďĘăÿ ĕĂ ĤāĚČĘý ęĥý Ĉ Ħ āđĜėý ĥø ă Ĉ Đÿ āđĘ ĐĜČ
Ā Ĥþ ģø Ħăü đÿ
לידתו של עובד ,בנה של רות ,הייתה שיקומ משפחתה ההרוAה של נעמי .הוא
בישר תקווה להמשכיות המשפחה ובנייתה מחדש.
במצוות הייבומ מדגישה התורה ,כי הבנ הנולד ייקרא על שמ דודו המת ,ויהווה
 ÃĘČý Ęø Ģÿ čă ø ęĥý Ĉ čø ĕĦČמבטא שיקומ להרA
שיקומ ובנייה מחודשת .גמ כאנ ,הביטוי ü ĤĀ ģ”Ā
הנורא בעקבות רצח Aבו הגדול  -חּור.

שמימ וארצ
על איכויותיו הAגוליות המיוחדות של בצלאל ,אנו למדימ מתוכ הגמרא:

ęĕĚĥ ěĐč đČĤčĜĥ ĦđĕĦđČ ğĤĢĘ ĘČĘĢč ĐĕĐ Ğďđĕ :čĤ ĤĚČ ĐďđĐĕ čĤ ĤĚČÃ
ĘėĀ čø đă ĦĞÿ ďÿ čø đă ĐĜĀ đă čĦø čă ü ĐĚĀ ėø ēĀ čă ø ,ęĕĐāü ĘąČù ēÿ đă Ĥ āđĦāČ ČĘăý Ěÿ ĕø đÅÿ :ĤĚČĜ ěČė .ġĤČđ
) ÅĐėČשמות לה ,לא(.ĐĜĀ đă čĦø čă ü ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ ěĜý āđ ăė ,ġĤþ ČĀ ďĝÿ ĕĀ ĐĚĀ ėø ēĀ čă ø ÅĐÅ :ĤĚČĜ ęĥđ ,
Ā ĘĀ Ěø
)ברכות נה(.
) Å...đă ĞģĀ čø Ĝü Ħ āđĚ āđĐĦăø āđĦă Ğø ďÿ čă øמשלי ג ,יט-כ(.Ã
חכמה בינה ודעת הנ האותיות והכוחות אשר בהמ נבראו שמימ וארצ .בצלאל ניחנ
בתכונות מופלאות אלו ,ובעזרתנ בנה את משכנ ה’ .זוהי חוליה נוAפת בתובנה ,כי
בניית המשכנ מקבילה לבריאת העולמ .משומ ככ ,המנוחה ביומ השביעי ממלאכת
הבריאה ,באה לידי ביטוי במנוחת השבת מעשיית מלאכות הקשורות לבניינ
המשכנ.
זאת ועוד.
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בצלאל ידע לצרפ שמימ וארצ יחד .השמימ מ=מלימ תוכנ רוחני עליונ ,והארצ
מ=מלת כלי המוביל ומוציא לפועל את הרוחניות .אחת מתכונותיו הבולטות
של בצלאל ,הייתה היכולת לצרפ תוכנ רוחני עליונ ,אל האמצעימ החומריימ
להגשמתו .אינ זה פשוט כלל וכלל לבנות דגמ מעשה ידי אדמ ,שּיְ יַ ֵּצג את היקומ
כולו  -מעשה ידי ה’.
משה רבנו היה קשור כל כולו אל הרוחניות שבדבר ה’ .לעומתו ,בצלאל היה מרוכז
ביישומ דבר ה’ הלכה למעשה .למשה היה דרוש איש ,שּיֵ דע להוציא לפועל את
המלאכה המ=ובכת הזו של משכנ אוהל מועד ,בצורה הנעלית ביותר .האיש
המופלא הזה היה בצלאל.
בצלאל היה יודע לחבר את השכינה אל המשכנ .הוא היה יודע לחבר שמימ וארצ,
והוא גמ ידע כיצד לחבר את כל עמ ישראל זה לזה בשותפות אמת ,לבניינ בית
ומשכנ טהור ונשגב לה’.

