
 נחתיבת

 בתררה בניה ללשוןדוגמד

מאת

 אורי בן מ.אדריכל

 מ. תבת את לבמת שבתורה התאו עוד על ובקשו אמרם באו רבעפעמם
 ואומנים אמרם אצל המקובלים המחשבתיים בשלבים נעשו הכתוב משמעותלהבנת
 למיני הקשורים הפרטים את מאוחרים בשלבים הוסיפו ולהמחשה וחברותציורים
 רק ודור. דור ובכל מדינה בכל מלאכה בעלי של ומסורות שיטות ומעיהחמרים
 סיבת את להבהיר מסוגלות והאדריכלות האמנות ותולדות הציורית הפרשנותתולדות
 נח. תבת של בתיאורים והמשונההשונה

 נשארה הציירים, ציירו ולפיה המתרגמים תרגמו ממנה הלשון, כיצד : השאלהנשאלת
 האם ולשאול להמשיך מקום יש להמחשה? כאמצעי לקבל שבקשו האחרוןהדבר
 מכעיר להיות יכול העין, על ולא האוזן, על המשפיע ומוסיקאלי רוחה כהדבר
 -אם לתת נשתדל החיובית התשובה את מבנה? של תבנית - ציור - תמונהלכגת
 מחקר עניני כמה עד - חלקי באופןכי

 אנישיל ו ,' , , 1 נת. תבת של בענין בסיסיםתתהים hk 1 ן י " ן ז 1 בהנחיות מותנים במחקר המצאותודרכי
 1/"ק% ,',: //ן המלה הבלשמם של דעתםלפי
 ;4//////', , / ן %, )מנדלקרן( במצרית מקורה"תבה"

 4,///,/'//ק 1 /עע.ן גדול "ארון מם קופסא ארגז,והוראתה

 *//'ול/7/* ./%ע14ם אבן במלון %ר(. ויהודה ספינה"כעין
 /4ג/ק*י.,4,////////; לו שבנה קימות שלש בן ארםבתבמת .לי/יי,ך4ע//'///,י גדול מבנה - הוא לתבה הפירוששהק
 הנדסיות, קוביות של כמבנה תבהאותה %=_f"i$ לתאר היינם אן מבן.י"יוגויט;:ת

- - ן כ : ! 4  ננ=4גש151מ םגגנצ"בייית.מ)ציייב 
 :ימ ~1עש44ךי לבקש אותנו מחיבות ההםבימים
 קונס- אלמנטים כספינה התבהלציור

 =ני-4-ני4-=

 א.ציור
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 ספינות בנץ על המתבססיםטרוקטיביים
 ב'(. )ציורואניות.
 עצם תמוה המחקר אנשיבעיני
 300 שאורכה התבה, מידות עלהכתוב

 אמה; 30 וגובהה אמה, 50 ורוחבהאמה
 לבמת מסוגלים בניו עם נח היהכיצד
 בעיני שתמוה מה אבל כזהו עצוםמבנה

 תמוה איש המדע ואנשיההיסטוריונים
 הם. ואדריכלים ציירים אמנים,בעיף
 של צורה לתבה לתת היום עדבקשים
 כאחת. אמה-ספינה ושל רב-קומתיבנין

 המשמעות את כל ראשית לנונבהיר
 פעם מופיע שהוא כפי תבהלמונח
 השניה ובפעם בראשית בספרראשניה
 גמא תבת לו "ותקח שמות:בספר

 ב(. ב', ושמות ובזפת" בחמרותחמרה
 והנהרות בבל : תבל אזורי שני עלנשקיף
 מזה. והנילוס ומצרים מזה וחידקלפרת

 ידעה כבר קדם ימי שלהטכנולוגיה
 נהר, מי של ההצפה בעיות אתלפתור
 כדי הקרקע, והצפת גשמים שלתופעות
 מקום ומחסה, מגן ולבהמה לאדםלתת
 מגורים. לצרכי ובטוחיבש

 של מבנה לעצמנו נתאר ג'בציור
 אסדה, - כרפסודה בנוי גדולמשטח
 "עצים", של יחידות מקשירתהנוצרת
 עץ או במבוס, או סוף קניחבילות
 0.2 כ- הוא הסגולי שמשקלו"בלזה",
 של הסגלי משקלו)לעומת

 בעולם. ביותר הקלים העצים מןוהוא הברזל-8,"
 כי אם אניה, או ספינה איננההדוברה
 כקונ" גם בה משתמשים רבותבארצות

 או נהר פני על להובלהסטרוקציה
 הדוברה ביסודה שקטים. במיםאגמים
 ולא המים, פני על לצוף הבנוי כליהיא
 או גמל לקראת מסוים כיוון לרעכדי

 ובין תבה בין מהותי הבדל ישחופים.
 והספורים האגדות בעולםספינה;
 כל ואת חובל כרב נח את לתאררגילים
ל מ  ומספוא חיות של המטען כל עלא

 ד.ציור

 בציור

 ג.ציור
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 למרחקים, אחד ממקום הפילא שלכענין
 לראות יש כך. הדבר שני.ואיןלמקום
 ההצפה אזורי של ההוי על-פיזאת
 עמודים על בנויה הרצפה שםכיום:
 לעתים יורד הבית ובעל במים,תקועים
 כדי העמודים לאחד הקשורהלסירה
 עבודה למקום לעבור או מזוןלצוד
 ה.ציור כעין קליעה מחומרי עשוי הביתשני.
 הילד עריסת את עשרם כאלה ובבתים ד'(. )ציר הרצפה. מעל הפוכה גמאתבת
 מקומרת או ישרה דופן עשויה העריסה סוף. קף של דופנים  משני קליעהמעשי

 היא זו כמן עריסה שנה 30 לפני ראיתי משולש. ידי על הקצוות משני ומוחזקתעקומה,
 ה'(. )ציור שאן בית בעמק בדוים של באוהליםעשויה
 משה" ל"תבת מהפירחיים כתוצאה כאן המתוארים האלמנטים את נצרףאם

 - כלומר אחידה, מורפולוגית סטרוקטורה בעל למבנה בבבל, נח" ו"תבתבמצרים
 תבה של לצורה נרע ריאליות מידות לפי ובתומרים טכני, בידע דומים, בחלקיםבנוי
 בספר עליהם לומדים שאת המידות מכרים ציור באותו ו'(. )ציור המסכם הציורלפי

 מ', 150 שארכה קונסטרוקציה לפיהן לתכק רשאים אנו אמה; 30 50: 300:בראשית
 מ'. 15 שבהה מ' 25רהבה
 ענינית, בהחלט זו שאלה ? המים פני על לצוף ~סוגל כאלה בממדים מבנההאם
 נעשה המטען חלוקת תבה .אותה של ההלל '~שבתוך ;כן, בהחלט היא:והתשובה
 יש התיבה. של והפוכה האיזון איבוד שימנע בך יפוזר שהמטען כלומר,כהלכה,
 היציבות את לתבה שיקנה כבד, מטעז ~היה התבה של התחתון שבחלקלהבטיח
 המים. על צףכמבנה

 טכנית הוראה היא טז( ו', )בראשית ושלשים שמם לסאתיים התבה שלהחלוקה
ה קים של הקונסטרו~ציה מאשר פחות לאמפורשת ל  סבה כל לזה אין יד(; ו', 

 הנדסית-טכנולוגית. הוראה זוהיאסטטית-אמנותית,
 לפרש מתן כיצד מבחוץ. הוא המבנה על המבס נח תבת של האמנותייםבציורים

 לצייר אפשר אי המקובלות שבשיטות ומכיון ? הפנים תיאור מבלי העשיה צו שלפרטים
 אלה בציורים מתגלים מבפנים, המראה את והן מבחוץ המראה את הן אחדבציור
 הציור בלשון המתוארים לדברים שייכים ושלישיים שנים תחתיים חסרונות.הרבה

 ו.ציור
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 אנו לרחב בחתך ז'(. )ציור התבה מבנה של לרוהב או לאורך חתך בעזרתהטכני
 לו שהולם משטח הוא לשנים, התבה של שבהה את המהלק המרכזי, שהמשטח.רואים
 שהמונח וכמובן "תחתיים". לקרוא ניתן שמתחתיו המשטח את "שמים".הכנוי

 התבה. של גובהה של העליון במשולש למשטח מתאים"שלשיים"
 שהיתה כפי כבש - משופעים" "לוחות או "מדרגות" ע"" או מחוברים אלהמפלסים

 בלע"ז. "ראמפה" החיצוני, למזבח העליהלצורך
 כשם התבה. של לאורכה החתך ניתן כאן ה'. בציור התבה". את תעשה"קנים
 את לשאת שתפקידם המשולש( )קורות האגדים מוצבים משופע מ שלשבבנין

 בתבה: כך הבמן, לאורך קצובים במרחקים הם, קליפת כיסוי שלהקונסטרוקציה
 לשמש שתפקידם קונסטרוקטיביות ליחידות אורך 300מ' של החלוקה פירושוקנים

 בעל דבר ועוד. התבה. של היציבות מובטחת זו .בדרך למעלה. ועד מלמטהמחיצות
 אנו התבה" את תעשה "קנים של העקרון ידי על טכנולוגית: מבחינה רבהחשיבות
 בצוע של זהות, מידות של סטנדרטיות ביחידות בשלבים, הבניה שיטת עללומדים
 בעקרון פוגשים אנו כאן העבודה. חלוקת ועל זמן דורשת והכנתם שאספקתםבחומרים

 הנדסי תכנון פי על ממושך בבצוע זהות יחידות תכנון - הקדומההארכיטקטורה
 . - ומונומנטאלי.ראציונאלי

( 

 הנקראים ארכיטקטומם מונחים שם בצדה". התבה ו"פתח לתבה" תעשה"צהר
 בכמויות ולהובלות אדם לבני וליציאה לכניסה ודלת ולאיוורור לאור חלתבפינו:
 ) ח(. - ז ציורים)ר'

~י
ד* "לוס.

a"3w
1

e~poj
* 4

 ארובה כעין הוא ה"צהר"; עשוי כיצד לומדים אנו התבה, בחתך ז',בציור
 המצטברת לפסולת קליטה מקום המשמש והוא התבה מתחתית העולהורטיקאלית
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]5[ אורי בןמ.

 אמה "ואל הם לפסגת מתחת נפסק הצהר פתחיה. על סמרה שהתבה הזמןבמשך
 החתך מן להבין שניתן כפי הע, אורך לכל נמשך והוא טז( )פס' מלמעלה"תכלנה
 ח'. בציורלאורך

 האמצעי משטח מעל ז' ציור לפי התכה, של בצדה נמצא בלבד, אחד שהואהפתח,
 לאורך. והחתך הציור בימין הקצה מן סוים כשאש התבה, באורך השביעיתוביחידה
 בצורה הכניסה פתה שולט כן התבה, אורך לכל והאוויר האור את מווסת שהצוהרכשם

  שנכנס החי כל ועל התבה של והמפלסים המשטחים לכל המרחקים עלמושלמת
 של "השיכון" בצוע ושל הבמה, של הזממם לוה מבחינת גם דרוש זה הסדרלתיבה.
 מכל למינה; הבהמה ומן . . למינהו. מהעוף . . ונקבה. זכר . . שנים. בשר מכלה"חי
 משמשים ושלישיים תחתיים השטחים מן וירידות העלזת .. . למינהו. האדמהרמש

 במכלאות. חיים בעלי להחזקת הנדרש וכדומה, ומים מאכללהובלת
 לקונסטרוקציה, הדברים תוכן את הקושרת הסברה וקבלנו בציורים עיינו כאןעד

 לתת נשתדל עתה הטכפל~ים. והאלמנטים המידות מבחינת הנדרש אתהכוללת
 ולפי המקרא, בלשון רק כיצד בפתיחה: הנאמר מן המתבקשת השאלה עלתשובה
 בכל תרגום ומדוע המתוארת, במתכונת הברה את לנמק מתן והאותיות המליםעצם
 זאת. נשיג לא אחרת בלשון פירוטים ובעזרת אחרתלשון

 : ומקומן האותיות מספר פי על הערוכה הבאה ברשימהנעיין

76-ש7 התבה י3-1.21*עשה1.

80-א 'חמשים5-4.22ילך2.

87-85 אמה י23. 8 -6 תבתג3.

91-88 :רחבה14-9.24 עצי-גפר:4.

97-92 קושלשים18-15.25יקנים5.

98-ש10 אמה י22-19.28 תעשהע8.

101-י10 קומתה '28-23.27"את-התבה7.

33-29 וכפרת'8.

108-106 נצהר36-34.28'אתה9.
112-1% תעשה נ37.29-ש4 מביתן10.
116-113 לתבה י45-41.30 ומחוץי11.
122-117 ואל-אמה י46.31-ש4 בכפר '12.

127-123 תכלנה ג32.
133-128 :מלמעלה33.%-52 "וזה13.
137-134 "ופתת55-53.34 "אשר14.
141-138 התבה י59-56.35 תעשה י15.
145-142 בצדה ג62-60.36 אתה "16.
149-146 תשים "65-83.37 שלש 171.
154-150 תחתים '66.38-ש6 מאות נ18.
155-ש15 שרם ן%.70-ש7 אמה '19.
159-א1 ושלשים י75-73.40 ארך י20.

165-1% תעשה '41.
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1 *!נ1214 9 * 3ן-י--"---6 "- 9 1 4 יא 3אצ  .:.
 -רן"(דומתן)

- ח.ציור

 מחייבת כזה לרישוםהנאמנות
 מינות אותן בזכות שהרי הפינה טעמי הוספ"

 שאלות לשאול יכולת הטכנולוגיה. בתולדות נח תיבת של התאור נשמרמוסיקאליות
 כתיב - ."ארף" מלא, כתיב "קומתה" במלים; החסר והכתיב המלא הכתיבבדבר
 "את דבר ואותו אחדן מינה טעם תחת מחוברת מוקפת, מלה - גפר" "עציחסר;
 התבה של העשיה צו של ה"מסחה" את לקצר היה ניתן לא האם אמה". "ואל ;התבה"
 ועוד. 41 )29, )15(,' "תעשה" המלה על פעמים שלש להזור ולא מספר ידיעל

 168. - 24 כפול 7 הוא האותיות כל שמספר היאהעובדה
 מחושב: סדר פי על היא המשפטיםחלוקת

 )717( אותיות 49 ובהן מלים 12 יד:פסוק

 )817( אותיות 58 ובהן מלים 15 סו:פסוק
 אותיות 168 הכל בסך = )7~9(. אותיות 63 ובהן מלים 14 ' טז:ופסוק
 אותיות.188
 -הנ"ל שבחשבת האותיות 168 אמה. 30 - אותיות 7 הוא: התיבה לבנין המדהקנה
 אמה. 720הן

) י. לפי.הציור יד-טו-טז הפסוקים מן מתקבל זהחשוב

 הצורה: פרטי את ונתאר נמדוד -כעת
 אמה, % הוא התבה כשתבה המלבנית הצורה של למדידה משמשים 12 - 1התבות
 את ונעביר " בציור שבהרת "אפס" מנקודת נמדוד אם אמה. 300 - התבה שלואורכה
 התחתון הדופן את המסמנים המלבנים של במידות זהות נקבל ט' או ח' בציורהמדידה
 התבה : 12 במספר המדידה את נסיים )תמיד התבה. תחתית של השני לצד או אחדלצד

 תבות 15 של האורך עם עורכים אנו המדידה המשך את יד(. פסוק שלהאחרונה
 של שיטה לפי תמיד שהיא המדידה, של הכיוון את לנו מראה 13 מספר טו.שבפסוק

 לתאר וממשיכים 02 )מספר התבה אורך את מודדים אנו ט'( )ציור בציור ן הקפי""קו
 לחתך דוגמא למעשה זו צורה והרי בקצה. התבה את הסוגר המעויין הקיר צורתאת

 מלמדים 27 - 23 המספרים התבה. שבאורך היחידות 10 מ- ופרק פרק בכלולמחיצה
 ללמוד חייב שהבנאי-האמן הדבר וזהו קומתה" אמה ושלשים רחבה אמה "חמשיםעל

 של קונסטרוקציה כיצד מראה הנדסי חשבון התבה. בצורת השלישי המימדבענין
 תבה של אמה 25 כפול של המידה את מתנת אמה( 30 צלע )כל צלעות שווימשולשים
 כאנשי שהבנאים לו מובטח הרי הדיוק, על מערער מתמאסי קפדן ואיןהמשולש,
 - הפיסי הדיוק ובין התיאורטי הדיוק בין הקיים הקטן ההפרש מן התעלמו לאמעשה
 .ש~מעשי

 אמה=

 2ת3(-302י
= ) 
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ציורם.

 ט( )ציור בנקודה מתחיל הוא יחידות: 14 בעל ט"ז בפסוק נעשה המדידההמשך

 30 של היחידות 10 את מודדים אנו התבה. לאורך העליון נקו כלומר "צהר"בתבה

 את אנכי בחתך להקיף נוכל כעת ל"תשים", ומגיעים תיבה תיבה מספר, מספראמה,
 )39( "שנים" )38( "תחתים" התיבות 4 יתר בעזרת התיבה של השני .בקצההקיר

 )41(. "תעשה" )40('"שלישם"
 בעזרת קטן מדה בקנה מוחשית תבנית או ציור על ללמוד ניתן ההמחשה שיטתאת
 30 של מידה שקנה לזכור יש זו שיטה של המלאה להבנתה והאותיות. התיבותרצועת

 י תיבה.בנוסחה. כל כעד במקרא הפסוקים פי על שנדרש הואאמה

 חשוב: גורם להוסיף עלינו כאן אחר? מידה קנה לפי אפשר אי האם השאלהנשאלת
 כלווי שהשתמשתי הציוהים כל י' וציור ט' וציור ח' לציור פרט לתיאור. הציורצורת

 בימי האמן-הבונה של מעולמו ומרוחק זר לעולם "אסכולה.( מבחינת שייכיםלמאמר
 לאחרים. וציור תמונה מושגי הפכה הראיה" "תולדות רבנו.משה
 של ממספרים אותיות, 168 או תבות 41 אותן להפוך הקורא על דברי את לאשרכדי

 כשמד עיר, רצועת על המקראית הכתבה את רושמים אורך. למידות"אינדקס"
 "אמות" "סנטימטרים", או "מטרים" 41 כביכול בידינו אחת. יחידה מידת אחדמספר

 לפנינו האותיות.' 168 לענין במקביל הדבר אותו וכדומה. "טפחים" זרת","חלקי
 ההם שבימים ספק כל ואין המהנדס-המודד בידי מדידה למכשיר סרט.דומה -קנה
 איטלקי, או רומאי יווני, היכל של המשוחזרת ההזית לשרטוט כמודול מדידה. כליהיו

 אינו הכותרת יד על העמוד )קוטר על-יד..בסיסו. עמוד של הקוטר מידתמשמשת
 היכל של אורכו העמוד; בין הרווח העמוד, של גובהו אבל הבסיס(. שע"י לקוטרדומה
 של ה"אסכולה" היתה זו של,ה"מודול" כפל אר כשיעור מתיחס הכל היכל שלרוחבו
 קדם. בימיהאמנים

 ארכיאולוגים לנו שמספקים הממצאים מן במודול. לשמוש ראשונים היו לא היותים.
 הבניה היתה רבנו משה בימי ובמצרים שבבבל יודעים אנו-אדריכלים-היסטוריונים

 ומפותחת. מקובלתהמודולורית
 מעונים דברים נמצא י; ט, ח, הציורים לפי נח תבת של המדידה בסרטנמדד
 אותיות. 7 - אמה 30 כשלכל י, ציור של ההיקף קו את נקיף אותיות 168 כל עםביותר:

 מבנה המזמין המלך בפני להעמיד מקובל היה לא ההם הימים שלב"אסכולה"
 לדפים היצירה שלימות של המושג את ולפצל יותר, או ציורים, שני שלאלטרנטיבות

 וכו'. מדרום והזית מצפון הזית ושה, אחד מפלס אופקי, חתך שלנפרדים
 אורך, אמה 300 קבועות: מידות בעל למבנה הניתן העשיה וצו היצירהשלימות

 חונכו וקדמותנו בלבד אחד בציוד גם וברורים פשוטים 1בה, אמה 30 רוחב; אמה50
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 י.ציור

 מבקשים ארכיטקטוניים ממצאים לפענח נוהתם שאנו דברים הרבה זו מהנחהלכך.
 : . עקבית. והסברההשלמה

 במבחן ועומד הגיור אבל נועז אולי הנדסי, מעויין של חתך בעלת תבה שלהצורה
 צף והוא קטן מידה בקנה הבנר הדגם את שראו המבקרים בפר להצע שידעתיכפי
 את הפכו לא דאז,- גשמים במקום - מים קילוחי אפילו מים. מלאת מיכלית שלבמים
 התאור חטטת ההמחשה שיטת מתכת. מחלקי כבד די מטען בקרבה שהיההתבה
 כביכול ,לגלות. מסייעים רק והאמנות האדריכלות תולדות של היסטוריתבראיה

 מקורות של יסודות אלא חידשתם אינם שלנו במקרה לי שנדמה בלשון"חידושים"
 בכלי ,העמים לתרבות שאמרו פיסיים, מובמנטאלים לשרידים דומיםריאליים
 ' בתורהי בניה לשון והנקרא ישראל לעם והקדושהנפלא

 ט( ~זעו אורי בן מ. מאת הציורים - הושלם. שטרם בתורה" בניה "לשון מחקר מתוךפרק
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