בס"ד

ויקהל פקודי גדולתו של ובצלאל בן אורי-בנין משכן ע"פ הליכות החיים
ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ד' את משה" (שמות-פקודי לח,כב)
וברש"י שם הביא ד' הגמ' בברכות נה"-.אשר צוה משה אין כתיב כאן ,אלא כל אשר צוה ה' את משה ,אפילו דברים
שלא אמר לו רבו ,הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני ,כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך
משכן ,אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו .אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה.
אמר לו משה בצל אל היית ,כי בוודאי כך צוה לי הקב"ה ,וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים" עכ"ל.
כל המתבונן בדברי חז"ל אלו שואל שאלה מתבקשת ,מה ההבנה בויכוח בין משה רבינו לבצלאל שהורה לו לבצע את
הפעולות הנזכרות מפי הגבורה?
ומה ההתפעלות מדבריו של בצלאל הרי דברי טעם הגיוניים אמר שכל אדם היה מעלה בדעתו שמא כך אמר לך
הקב"ה ,עשה משכן ארון וכלים " כלשון הילק"ש כי תשא שפט)?
אלא ידוע כי ענין השראת השכינה במשכן ובמקדש היא הנהגה ניסית כפי שתיאור חז"ל באבות פרק ה משנה ה-
"עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם ולא
נראה זבוב בבית המטבחים ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה
הרוח את עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ולא
הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים"עכ"ל.
הרי שהמציאות בבית במקדש ובמשכן היא שונה מכל הגיון ועיניני העוה"ז ולכן ניתן להבין את משה רבינו שלא
חשב בהכרח כי עניני המשכן חייבים להיות תלויים ע"פ מערכת הגיונית של עניני העוה"ז.
אלא שבצלאל זכה לכוון בדבריו שאף אומנם כי הקדושה וענינים הרוחניים שונים מכל כללי הגיון אך כיון שהקב"ה
בא להשרות שכינתו בתוכינו לכן בודאי שמערכת נפלאה זו נערכת לצורכו ולחיניותו של האדם ומחויב המציאות
היא איפוא שהכל יהיה תואם דוקא את ההגיון עולמו של האדם בעוה"ז ולכן שאל בצלאל את משה כי כנראה סדר
הדברים ששמע משה מפי הגבורה היה לבנות המשכן ואח"כ את הכלים ,כי תורת חיים היא לנו לא רק כמושג
שהתורה נותנת לנו חיים אלא שכל הליכות החיים ניבנו בהסתמך ובתאם למערכת התורה כי אסתכל באוריתא
וברא עלמא ואין צריכים לחפש כיצד תנהג מדינה יהודית ע"פ התורה כי זו מציאות בנויה כבר מששת ימי בראשית.
וסוד גדול ונפלא זה שגילה בצלאל קיבל ממשה רבינו את השבח "בצל אל היית" יתן ד' שנוכל לזכות בחיזוק היהדות
בארצנו הקדושה בדרכה של תורתינו כי תורת חיים היא ולא בשמים היא שהרי אין לך דבר שהתורה הקדושה לא
נתנה דעתו עליו.
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הרב אליהו אלחרר
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