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  אור צפוני-חן בן                                                                              ה"תשס -פרשת ויקהל 

  

" ויקהל"בפרשת , בו המשכ� ועבודת הלויי� והכוהני�תוארו לאחר שבפרשות הקודמות 
ת כל א"מקהיל משה  לצור� כ�. האל תורו של משה להעביר אל הע� כולו את דברימגיע 

בנושאי השבת והתרומה לבני� המשכ�  באוזניה�' וחוזר על מצוות ה" עדת בני ישראל
  :ואכ� הע� תור�. וליצירת כליו

  

	ַמת ְיהָֹוה ַוָ�בֹא	 ָ�ל ִאי� ֲאֶ�ר ְנָ�א� ִל�� ְוכֹל ֲאֶ�ר ָנְדָבה ר	ח� אֹת� ֵהִביא	 ֶאת ְ�ר"
  . )21, ה"ל שמות( "ָדת� 	ְלִבְגֵדי ַה!ֶֹד�ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מ�ֵעד 	ְלָכל ֲעבֹ

  

 יבלפי ההוראות שק"המשכ� על ועוזריו לבניי� חומרי הגל� שהובאו משמשי� את בצלאל
  .אמת ונכונות, נתינה של חסד, וה� מובאי� בנדיבות לב, משה מאלוהי�

  

 מוזג' משה מציג את בצלאל ככלי שה .האד� שנבחר לבנות את בית האל הוא בצלאל
  . א� אנו נלמד בהמש� שהיו בו עוד תכונות. לתוכו וממלא אותו בחכמה תבונה ודעת

  
  : האלוהיתאת מלאכת המשכ� מכוח ההשראה עושה בצלאל 

  

ְוַלְח�ֹב ַמֲחָ�בֹת . לִֹהי& ְ�ָחְכָמה ִ�ְתב	ָנה 	ְבַדַעת 	ְבָכל ְמָלאָכה%ַוְיַמֵ$א אֹת� ר	ַח אֱ "
 ֶ�ל ְמֶלאֶכת 	ַבֲחרֶֹ�ת ֶאֶב- ְלַמ$ֹאת 	ַבֲחרֶֹ�ת ֵע, ַלֲע��ת ְ�כָ . ֶס* 	ַבְ(חֶֹ�תַלֲע�ֹת ַ�ָ)ָהב 	ַב

ִמֵ$א אָֹת& ָחְכַמת ֵלב . 	ְלה�רֹת ָנַת- ְ�ִל�� ה	א ְו0ֳהִלי0ב ֶ�- ֲאִחיָסָמְ/ ְלַמֵ.ה ָד-. ַמֲחָ�ֶבת
ְואֵֹרג עֵֹ�י  ְ�ֵכֶלת 	ָב5ְר4ָָמ- ְ�ת�ַלַעת ַה3ִָני 	ַב�3ֵַלֲע��ת ָ�ל ְמֶלאֶכת ָחָר� ְוחֵֹ�ב ְורֵֹק& �ַ 

  )35"31 ,ה"שמות ל( ."ָ�ל ְמָלאָכה ְוחְֹ�ֵבי ַמֲחָ�בֹת
  
: היחס בי� רוח אלוהי� ובי� חכמת הלבמתאר את , איש מחשבת ישראל, משה מאיר ר"ד
  ".ל מעבר לעצמוהיא הרוח שמכוחה מתעלה האד� א, �"בשפת התנ ,וח אלוהי�ר

או למי שאנחנו חושבי� (מעבר למי שאנחנו , מעל, רוח אלוהי� מאפשרת לנו להיות יותר
  . היא מרחיבה את גבולות יכולתנו). שאנחנו

  :כ� אומר פרעה ליוס&
   

  )38 ,א"בראשית מ( "?ַו�ֹאֶמר 8ְַרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאי� ֲאֶ�ר ר	ַח ֱאלִֹהי& ��"
  

  : ועל דוד נאמר
  

ֶאל ָ;ִוד ֵמַה��& ' ַוִ�ַ!ח ְ�מ	ֵאל ֶאת ֶקֶר- ַה3ֶֶמ- ַוִ�ְמַ�ח אֹת� ְ�ֶקֶרב ֶאָחיו ַוִ�ְצַלח ר	ַח ה"
  )13, ז"ט' שמואל א( "...ַהה	א ָוָמְעָלה

  
  :להתחלק בה, אפשר להאציל אותה, אפשר להעביר מאד� לאד�היא דבר ש רוח האל

  

� ַהְ)ֵקִני& ַוְיִהי ֶ�ָעָנ- ַוְיַדֵ�ר ֵאָליו ַוָ�אֶצל ִמ- ָהר	ַח ֲאֶ�ר ָעָליו ַוִ�ֵ�- ַעל ִ�ְבִעי& ִאי' ַוֵ�ֶרד ה"
  )25, א"במדבר י( ."ְ�נ�ַח ֲעֵליֶה& ָהר	ַח ַוִ�ְתַנְ�א	 ְולֹא ָיָספ	

  
  : מוצג בתורה כ� חכמת הלבמקור ואילו 

  

ָחְכָמה 	ְתב	ָנה ָ�ֵהָ=ה ָלַדַעת ' ב ְוכֹל ִאי� ֲחַכ& ֵלב ֲאֶ�ר ָנַת- הְוָעָ�ה ְבַצְלֵאל ְו0ֳהִלי0"
ַוִ�ְקָרא מֶֹ�ה ֶאל ְ�ַצְלֵאל ְוֶאל . 'ַלֲע�ֹת ֶאת ָ�ל ְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַה!ֶֹד� ְלכֹל ֲאֶ�ר ִצָ	ה ה

ל �ֹל ֲאֶ�ר ְנָ�א� ִל�� ְלָקְרָבה אֶ  ָחְכָמה ְ�ִל��' 0ֳהִלי0ב ְוֶאל ָ�ל ִאי� ֲחַכ& ֵלב ֲאֶ�ר ָנַת- ה
  )2"1 ,ו"שמות ל( ."ַהְ=ָלאָכה ַלֲע�ֹת אָֹת<
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רוח האל , היצירה אינה שונה מרוחו של האל. היא היצירה חכמת הלב של האד�
ובכל זאת היא סוג של . ומקרבת את האד� לאלוהיו, מתממשת ביצירתו של האד�

  .את חכמת ליבו .הצורה שהאד� נוטע בהפרשנות ובחירה ויש בה את הצבע ו
  

  . ל האלצֵ כוח יצירתו של בצלאל הוא היותו ְ* 
  

  : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונת-
  . בצלאל על ש& חכמתו נקרא

ארו- , משכ-ה לי ֵ� עֲ , אמור לו לבצלאל, /לֵ : בשעה שאמר לו הקדוש ברו/ הוא למשה
  .ומשכ- וכלי& ו-ארה הל/ משה והפ/ ואמר לו עֵ� , וכלי&

אד& בונה בית ואחר כ/ מכניס לתוכו  % מנהגו של עול& , משה רבינו: ]בצלאל[אמר לו 
? כלי& שאני עושה להיכ- אכניס&". ה לי ארו- וכלי& ומשכ-ֵ� עֲ "ואתה אומר , כלי&

  ?"ה משכ- ארו- וכלי&ֵ� עֲ : "שמא כ/ אמר ל/ הקדוש ברו/ הוא
  )א"בבלי ברכות  נה ע(?                                      וידעתָ  ל הייתל אֵ צֵ שמא ְ� : ]משה[אמר לו 

  
מצבו הרוחני מאפשר לו ליצור בעול� . את היכולת לחוש את צל השכינה, לבצלאל, יש לו
בצלאל הוא משהו . שהיה לו לפה ולידיי�, עד עתה היה רק משה בצילו של האל. הגשמי
שממנו אולי (היצרי , הלא ידוע, ג� הצד האפל א�, צל כנפי השכינה מסוככות עליו. אחר

המפגש בי� האל לבצלאל מוליד . שבאלוהות" אנושי"זהו אולי הצד ה). צומחת האומנות
  .יכולת מימוש הרוח האלוהית בדרכו שלו "סוג של חופש 

  
א� לא כל אחד מאתנו חש בחכמת ליבו , השכינה נמצאת בכל מקו� ובתו� כל אחד מאתנו

  .לא בכל רגע אנו פנויי� לפתוח את שערינו בפניה. וח שעוברתאת הר, את הצל
  ? מה היה ש�? ת/מתי חשת יוצר, ה מתעלה מעבר לעצמ�/מתי חשת שאת

  
ממלאת את ' הרי רוח ה "ועוד יותר לארו� ,דרשני� שאלו אי� נכנסה השכינה למשכ�

   !העול� כולו
ביצירת הארו� לפני הכלי�  למה התחיל בצלאל "השאלה   תשאלנ )ויקהל ז( תנחומאבמדרש 
  ?האחרי�

  

  שהוא מצמצ& ש& שכינתו, ה"בשביל שָ�& ִצל� של הקב
  ,שעשה צלו של הקדוש ברו/ הוא בי- שני הכרובי&, ולפיכ/ קרא� בצלאל

  )22, שמות כה(' וגו" ְונ�ַעְדִ�י ְלָ/ ָ�& ְוִדַ�ְרִ�י ִאְ�/ָ "שנאמר 

  )24, כגירמיה ( "& ְוֶאת ָה0ֶר, ֲאִני ָמֵלאֲהל�א ֶאת ַה3ַָמיִ "והלא כבר נאמר 
   

  ?אי� היה לו מקו� ?ה בי� שני הכרובי�"כלומר אי� נכנס הקב
  

  :יהושע דסכני- בש& רבי לוי 'מר רא
  , משל למערה שהיא נתונה על שפת הי&

  .והי& לא חסר כלו&, נתמלאת המערה, געש הי&
  , ה יתבר/ זכרו"כ/ הקב

  )45;44', שמות מ( "ָוה ָמֵלא ֶאת ַהִ=ְ�ָ�-	ְכב�ד ְיהֹ"פ שכתוב "אע

  ).13, ח"תהילי� קמ(" ה�ד� ַעל ֶאֶר, ְוָ�ָמִי&"כ "אעפ

  , ה שכינתו בתו/ המשכ-"ולא תאמר שצמצ& הקב
   ,צמצ& שכינתו אלא א* בתו/ הארו- שעשה בצלאל

  .שהיה בתוכו, ה"הקב זה % )11', יהושע ג(" ִהֵ(ה ֲאר�- ַהְ�ִרית ֲאד�- ָ�ל ָה0ֶר,"שנאמר 
  .בצלאל? ומי עשא�
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הוא מצטופ&  .האל מעוניי� לצמצ� את עצמו על מנת לפנות לנו מקו�נית� להסיק כי 

את שאר , בית הקיבול הזה מספיק לו. ונות� לנו מגרש לשחק בו, במשכ� ובתו� הארו�
אותה א מזג הוכי , הוא יודע זאת .כי בתוכנו נמצאת רוחו, המגרש הוא מותיר לבני האד�

  .ובעצמ
  .יש בנו את רוח האלוהי� ואת חכמת הלב. בידינו לבנות את בית הקיבול לאלוהי�

  

  :'בצללי ה' מכוסה ומוסתר ברוח הסיני הוא משה עולה להר כש
  

 ".הִעי& ָלְילָ ַוָ�בֹא מֶ�ה ְ�ת�ְ/ ֶהָעָנ- ַוַ�ַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶ�ה ָ�ָהר 5ְרָ�ִעי& י�& ְו5ְר�ָ "
   )18, ד"שמות כ(

  

  .לא יהיה בונה המשכ�, מביא מש� את דברוהומשה , כל ההר מוק& ברוח אלוהי�
הצל הוא בתוכו  .ע� האנשי� האחרי�, לאור היו� ,לעיני הע�, בצלאל נמצא למטה

בונה את בית הקיבול . הוא עושה, בצלאל לא מדבר. מתממש בחכמת כפיה�, ובתוכ�
  .ירת האד�ומפנה מקו� ליצ, לאלוהות

  :הוא יכול להתלוות אליה� בדרכ�, ברגע שנבנה מקו� לאל בי� בני האד�
  

וזה אחד מענני כבוד ששמשו את ישראל . )34', שמות מ( "ַוְיַכס ֶהָעָנ- ֶאת אֶֹהל מ�ֵעד"
ואחד מאחריה&  אחד מלפניה&, בשמאל& אחד בימינ& ואחד, ארבעי& שנה במדבר

משפיל לפניה& את , ענ- נוסע לפניה& ועמוד, יה&וענ- שכינה בינ, ואחד למעלה מה&
 ומדריכ&, ועקרבי& ושור* קוצי& וברקני& והורג נחשי&, השפל הגבוה ומגביה לה& את

  )מדרש תנחומא( וענ- שכינה שוכ- באהל, בדר/ ישרה

  
לתשובה  העניקו לע� הזדמנות נוספת )7"6, ד"לשמות (ג מידות של רחמי� "י � טוע� כי"הרמב

כדי שהשכינה תוכל . א� ג� בעקבותיה� לא שרתה השכינה מאליה ,העגל לאחר חטא
הע� זקוק לתהלי� של . חייב הע� להיות עסוק בתהלי� בניי� המשכ�, לחזור לשרות בקרבו

וההשתתפות הכללית בבניית המשכ� עשויה לתק� את מה שהתעוות ַ*קשר , שיקו� רוחני
" תיקו�"נאמר כי בניית המשכ� היא  במונחי� קבליי�. ה כתוצאה מחטא העגל"ע� הקב

, אנחנו בני אד�). כמו האלוהות עצמה(תהלי� בניית המשכ� הוא אינסופי  .לחטא העגל
  .וככאלה אנחנו כל הזמ� בוני� והורסי�

  
הא� יש בנו את העוז , תהא� אנחנו מסוגלי� לקחת חלק בתהלי� בניית כלי קיבול לאלוהו

  ?ובקהילותינו ובינינ, להזמי� את האלוהות לשכו� בתוכנו
  


