
0536220359מאת: ד"ר יצחק הירש,  טל': 

אברהם, בצלאל ואהליאב 
הקשר בין שמותיהם לתכונותיהם 

ברור לכל שהתגלות ה' לאברהם לא היתה אקראית. מובן מאליו שאברהם כבר
"מלכתחילה" מוכרח היה להיות ניחן בתכונות הנדרשות לכך. אז מהן התכונות הללו 

אהנחוצות להבנת מהות האלקות האמיתית?

אהן מפורטות יפה על ידי ישעיהו הנביא:  

אישעיהו פרק מ"ג פסוק י':   

 כי אני הוא לפני לא נוצרתבינו ו  לי  תאמינו ו  תדעו , למען  בחרתי "אתם עדי נאם ה' ועבדי אשר א  
א אל ואחרי לא יהיה"

מי היה הראשון שהגיע בכוחות עצמו למסקנה זו של אלקות יחידה הודות לשלושת תכונות
א הכרחיות אלו שניחן בהן? נספור אם-כן בגימטריא:  

  =  אברהם248דעה  +  אמונה  +  בינה  =   

 ה' באברהם למשימת ייסוד עם ישראלבחראלו אם-כן שלושת התכונות הבסיסיות שבגינם 
א ושנשארו חיוניות לעם ישראל להבנת יחסו לה' לאורך הדורות.  

א______________________

כדוגמה נוספת לבחירת ה' באדם מסויים מפני שהוא ניחן בדיוק בתכונות הנדרשות לביצוע 
המשימה, וגם כדוגמה למאפיינים הנסתרים הגלומים בבחירת שמו, אפשר להביא את

אבצלאל שקיבל מה' את משימת תיכנון וביצוע בניית המשכן, מרכיויו וכליו במדבר סיני. 

בשמות פרק ל"א פסוק ג', ה' מפרט את שלושת התכונות שמילא בם את בצלאל בהקשר
א בנין המשכן:  

  חכמה,   תבונה,   דעת

אהמשכן מתואר בתורה בשלשה שמות שונים: 

משכן,   מקדש,   אהל מועד

אוראה פלא... התכונות תואמות את תכלית המשימה בצורה מושלמת (בגימטריא): 

“  "    =    “חכמה"  +  “תבונה"  +  “דעת1010משכן"  +   “ מקדש"  +  “אהל מועד"     =    



, כפיבשמם  ה' בחר בבצלאל ובעוזרו אהליאב דווקא מדועיפה, אך זה עוד לא מסביר  
אשהכתוב מדגיש בהבלטה ובצורה ייחודית כל כך שאין כמוה בכל התנ”ך: 

א. , בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה"בשם“ראה קראתי שמות פרק ל"א פסוק ב': 
א  נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן... ”הנה “ואני שמות פרק ל"א פסוק ו':  

א הכתוב מפרט את התכונות בהם ה' מילא את שניהם ברוחו: 

אאת בצלאל (שמות, ל"א, ג'): 

75בחכמה  =   
471ובתבונה  =  
482ובדעת  =      

tttt 154ובכל מלאכה  =  

א את אהליאב (שמות, ל"א, ו', ופרק ל”ה, פסוק ל”ה):  
 

100חכם לב  =  
--------               

1282סה"כ:           

כדי שה' יבחר למלא אותם ברוחו בתכונות "מבצעיות" אלו, הכרחי היה שיהיו שניהם כבר 
"מלכתחילה" מבורכים בתכונה "פנימית" ממדרגה ראשונה, כזאת שאי אפשר "לתת”, והיא זו

אשבעצם עשתה אותם מתאימים לקבלת "רוח ה'”  שתעצים את תכונותיהם המובנות. 

א כדי לגלות מהי התכונה הפנימית הזו, עלינו לכתוב את שמותיהם עם ערכם בגימטריא: 

802בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה  =  
378אהליאב בן אחיסמך למטה דן  =  

------   
1180סה"כ:          

אכל מה שעלינו לעשות כעת זה פשוט לפתור את המשוואה הבאה (בגימטריא): 

1180  +  “x”  =  1282

א ערכה בגימטריא של התכונה הפנימית הנסתרת הינה אם-כן: 

“x”  =  1282  -  1180  =  102

והיא מגלה לנו מה היתה אם-כן התכונה הפנימית ההכרחית שלהם, זו שבלעדיה בצלאל
א ואהליאב ככל הנראה לא היו נבחרים למשימה הנעלה הזו: 

102אמונה  =  


