
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ארבעת הטעמים לייחוס הארון לבצלאל
עשיית המשכן והאוהל, הקרשים,  מתוארים פרשת ויקהלב

הפרוכת והמס, הארון והכפורת, השולחן והמנורה, מזבח 
 הקטורת, מזבח העולה, הכיור וכנו וחצר המשכן.

. לכך למה דווקא ארון הקדש מיוחס לבצלאל? יש כמה טעמים
לפי רש"י זה בגלל שמסר את נפשו ביותר, נתן את לבו ביותר, 

כבדת אותו להזכיר את לכן התורה מ –על מלאכת המשכן 
שמו על הכלי המכובד ביותר. האבן עזרא אומר ממש הפוך, 

שהיות שהארון הוא הכלי הכי מכובד, אז רוצים  –אם מדייקים 
לכבד אותו ולהזכיר את שם עושהו עליו. יוצא כאן שזה על 

ישראל או התורה. הארון זה  –דרך השאלה מי קדם למי 
ורה ולפי האבן עזרא התורה. לפי רש"י ישראל מתכבד בת

דווקא התורה מתכבדת בישראל, בבצלאל. יש עוד כמה 
פירושים: פירוש אחד שאומר שהיות שזה הדבר הכי קשה 

 –הכל מקשה אחת  –ומסובך, לעשות את הארון עם הכרובים 
אז כמה שהוא מלמד את כולם, אף אחד לא יכול לעשות את 

נורה? במנורה זה חוץ ממנו. רק הוא יכול לעשות. מה לגבי המ
משה רבינו התקשה, אבל לא כתוב שהתקשה בכרובים, אף 
ששניהם "מקשה אחת". במנורה הוא התקשה וה' אמר לו 

"תיעשה המנורה". המנורה  –להשליך לאש ויצא מעצמו 
לכאורה היא פחות מהכרובים, בקדושה, ואף על פי כן נעשית 

יותר אותו דבר, ואולי עשויים ש –מעצמה, ודווקא הכרובים 
רק בצלאל יכול לעשות. רואים שמה שהקב"ה עושה  –קשה 

באופן נסי לגבי המנורה, בצלאל עושה בחכמה שה' חנן אותו 
שלכן  –לגבי הכרובים. זה עוד פירוש, טוב, שמתקרב לדעת 

כתוב דווקא על הארון שרק בצלאל יכול לעשות. ה' לכתחילה 
ובים, הכר –הכי קדוש מה שרוצה שהכל יהיה טבעי, וכאן 

דווקא בצלאל עושה, ורק הוא יכול לעשות.  –נשיאת הפכים 
ההמשך של זה, שעוד יותר, שהיות שהכרובים זה תינוק 

 –נוקת ובזמן שעושים רצונו של מקום מעורים זה בזה יות
לכן יש חשש שכל אחד אחר בעם  –סמל של אהבה וחבה וזווג 

התורה ישראל לא יכול לעשות זאת בלי הרהורים בישין. מה ש
, רק כעת 13בן  –משבחת את בצלאל שרק הוא, הילד הזה 

קבל דעת של עולם התיקון כדי להמשיך את האורות דתהו של 
שלשה דורות שילדו בתהו בכלים דתיקון, והכלי העיקרי של 

 'מדרגות של תהו )שהן כמו ג 'התיקון שצריך להמשיך בו ג
יד את רישין שבכתר, כלב מוליד את חור באמונה וחור מול

אורי בתענוג ואורי מוריד את בצלאל זה ברצון, יש לו חשק, 
ובצלאל כבר עושה במוחין, בחכמה אלקית(, ועשה פרצופים 
של ילדים, כמעט הפרצוף שלו שגם הוא ילד )שלמה המלך, 

(. לפי סברא זו רק בצלאל יכול לשמור 12הגלגול שלו, מלך בן 
יש את על טהרת המחשבה. לפי הסברא הקודמת רק לו 

מזה האמנות, ולפי סברא זו רק לו יש את טהרת המשפחה. 
רואים שה' לא רוצה שעשיית הכרובים, סמל האהבה,  תהיה 
באופן נסי, כי תכלית הכוונה שהכל יהיה בטהרת המחשבה כדי 
שאחר כך זה יתממש אצל כל בני ישראל. ולכן זה חייב להיות 

למה דווקא  אלה ארבעת הטעמים העיקרייםשעושה במו ידיו. 
, שגם מסמל אהבה אהרןאותיות  האֹרןהארון מיוחס לבצלאל )

 (ע"א )ט"ז אד"ר                           ומשים שלום בין איש לאישתו(.

  )חלק ב'(גבור-צדיק-משפיע-ביר

אז  ,לפי מאמר חז"ל שיש ארבע דמויות שקיימות בכל דור ודור
-צדיק-משפיע-אולי אפשר להקביל אותן לרביעיה הזו של רבי

גיבור. עצם הדבר שחז"ל מציינים שיש ארבעה צדיקים שחוזרים 
בשמם כפול, "אברהם  מתוך חבת ה' אליהם, שקורא –כל דור ב

מזמין  –אברהם", "יעקב יעקב", "משה משה", "שמואל שמואל" 
 איך אפשר להקביל?  הקבלה.

. יש משהו מיוחד ב"משה משה", שדווקא רביה ודאי הואב משה
אצלו "לא פסיק טעמא בגוויהו". אצל כולם יש קו מפסיק בין 

אברהם" עם קו מפסיק. יש | השם הראשון והשם השני, "אברהם 
קצת  –אברהם בכל דור, אבל אולי יותר קשה לזהות אותו 

אבל אם נתבונן ונבין זהו  –משתנה, מופיע בכל דור קצת אחרת 
רהם אבינו בדור הזה, וכך ביעקב ושמואל. אבל "'משה משה' אב

לא פסיק טעמא בגוויהו", ממש אותו עצם בלי שינוי, על דרך "אני 
 במשה. רק משהו מיוחד  –הוי' לא שניתי" 

הם כנגד  –הרבי, המשפיע, הצדיק והגבור  –ארבע הדמויות הללו 
ה. הרבי והמשפיע הם אבא ואמא, "תרין ריעין דלא -ו-ה-י

הם צמד, עיקר תפקיד המשפיע להטעים לך  –מתפרשין לעלמין" 
את דברי הרבי. אחר כך, הצדיק והגבור הם כל אחד ענין בפני 
עצמו. כמובן, ראוי שיהיה חוט מחבר של כל הדמויות. הצדיק הוא 

של שם הוי', והגבור הוא דווקא המלכות, מי שמתמסר  ו-ז"א, ה
על עם ישראל הוא מקור המלכות בעם ישראל. לעניננו, משה 

הוא  –בו כתוב "'משה משה' לא פסיק טעמא בגוויהו"  –רבינו 
 ה גם כנגד אבי"ע(, שקובע ברכה לעצמו. -ו-ה-האצילות )י

הרבי  ? כל אחד בדורו הואמשפיעמי מבין הבאים ראוי להיות ה
של הדור, אבל כאשר חוזרים בכל דור ודור הם יחד. מי ראוי 

אבינו, כי כתוב "משה  יעקבלהיות המשפיע של משה רבינו? 
משה בפנימיות ויעקב מלביש אותו. משה  –מלגאו ויעקב מלבר" 

הגוף של יעקב, התפארת. כתוב  –הוא כמו נשמה בתוך גוף 
 –ש את משה רבינו "תפארת גופא", אבל לעניננו, אם הוא מלבי

משפיע את האור שלו לכללות נשמות עם ישראל שיוצאות ממנו 
 כאן הוא בחינת אמא, ש"יסוד אמא מסתיים בתפארת ז"א".  –

 –? אמרנו שצדיק הוא 'יהודי טוב' צדיקמי ראוי להיות דמות ה
היהודי הכי טוב שאתה מכיר, שצריכים  –"אמרו צדיק כי טוב" 

אבינו, שמכניס אורחים, אברהם זה ללמוד ממנו להיות טוב. 
הכי טוב שיכול להיות. הוא טוב גם לגוים,  –שאוהב את כולם 

הוא מקרב את כולם, מגייר את כולם, מתמסר  –"אב המון גוים" 
"כל הנחלים הולכים אל הים",  –לכולם. יש לו גם מסירות נפש 

 לכל אחד מהארבעה יש מסירות נפש, זיקה למלכות. 
. קודם כל, היחוד שמואל? רק הגבוראת מקום  מי נשאר לתפוס

'קרני' ולא 'פכי'". הוא זכה  –של שמואל הוא "'רמה קרני בהוי'' 
למשוח את המלך הראשון, שהוא יחסית מלך של תהו, שאול 

"דוד מלך  –המלך, ואחר כך הוא זכה למשוח את דוד המלך 
ה שה' הבטיח לו בית נאמן לנצח. כתוב שהסב –ישראל חי וקים" 

יותר גבוהה מהמסובב, וסבת המלכות של עם ישראל הוא שמואל 
אפילו קצת בעל כרחו, התלונן שהם מבקשים מלך ככל הגוים,  –

ואף על פי כן ה' אמר למלא את המבוקש של עם ישראל ולמשוח 
 את המלך. 

 –בפרשת זכור מסופר על פעולת גבורה פיזית של שמואל 
ות מיוחדת שקשורה "וישסף שמואל את אגג". אגג הוא דמ

חתך אותו שתי וערב. שאול טעה  –לפורים, ושמואל שסף אותו 

 274 גליון מס' ותשע" ויקהל ב"ה שבת פרשת   



כך יצא וא השאיר את אגג חי הוא הזדווג ווחטא, ובאותו לילה שה
בזכות זה יש לנו  –המן הרשע. גם קצת "קלקלתנו היא תקנתנו" 

 את חג פורים. 
מלכות שאפילו לא  –בכל אופן, שמואל הוא סבה של מלכות 

נתפסת לגמרי בכלים דתיקון, כי נדמה שהעם מבקש "מלך ככל 
 ,הגוים", שלכאורה לא רצוי. ה' אומר לו שלא רק בו מאס העם

אלא "בי מאסו", ואף על פי כן ולמרות הכל חלק מתכנית העל 
 של הקב"ה, שצריך להיות מלך לעם ישראל. 

 –הרבי  –ה רבינו חשוב לדעת שכמו שיש בכל דור משבכל אופן, 
שנמצא את  ב אבינו ושמואל הרמתי,יש גם את אברהם אבינו, יעק

כדי להביא את המשיח צריכים  –כולם. גאולה היא רק עבודת צות 
לחשוב יחד, כמו שמצוה לשון צוותא. כדי להביא את המשיח 

 צריכים הרבה כחות שפועלים יחד. 
ה הוא כולם יודעים שמש –כאן כל אחד מכבד את כל אחד 

הרבי, אבל למשה יש גם הכנעה בפני אברהם אבינו, היהודי 
משה רבינו או  –הראשון. אצל הרמב"ם לא ברור מי יותר גדול 

אברהם אבינו. בין האבות, כמה שאברהם אבינו הוא גדול, אף על 
יש מעלה ביעקב  –פי כן אמרו חז"ל שיעקב "בחיר שבאבות" 

יותר מאברהם שיותר ממשה. בשמואל כתוב ששקול כנגד משה 
 יש לו גם מעלה ביחס לכולם.  –ואהרן 

אז גם בארבעת אלה בהחלט "כל אחד מתוקן מחברו" ויש 
רביעית מיתרים שמנגנים כולם יחד. מיתרים  –הרגשה של צות 
ד את וכולם מנגנים יח –' נשמת אדם" הוי נר" –כולם סוגי כנור 

                           הסימפוניה של מלך המשיח. 
 ()ליל פורים ע"ה                   

 
 סיפורי התקרבות לבעש"טלושה ש

יש הרבה סיפורים ונוסחאות על התקרבות תלמידו המובהק 
ר' יעקב יוסף של הבעל שם טוב, לפני התקרבות המגיד, 

, בעל התולדות יעקב יוסף. המשפיע הראשון בתומכי מפולנאה
 תמימים, שהעביר את עיקר המסורת בחב"ד. 

הבעל שם טוב, כידוע, היה  ר' שמואל גרונם אסתרמן סיפר כך:
נוסע ממקום למקום, ופעם אחת עבר בעירה שם היה התולדות 
משמש כרב. הוא עצר בבוקר במרכז העיירה וכל יהודי שעבר שם עצר 
אותו וסיפר לו סיפורים. התולדות, שעבר מדרך אחרת, הגיע לבית 
הכנסת ומצא אותו ריק ממנין הקבועים בו. השמש, שכבר שמע על 

המספר סיפורים, סיפר לו, וכששמע את זה כעס ]היה כהן, היהודי 
עס יכוגם היה נוטה לכעס. יש איגרת מהבעל שם טוב אליו שאם 

דברים ישנים[ ושלח את השמש על שלא יחדש באותו יום, רק יחזור 
להודיע לכולם שאסור לאחר זמן תפילה. הוא התקרב ונמשך גם הוא 

קרב וגם נמשך אחר ונשאר להקשיב. התולדות עצמו יצא, הת
, שעבד הסיפור. אז שמע את הסיפור הבא: פעם היה יהודי פשוט

צא זמן להתפלל שלש תפילות ביום קשה לפרנסתו, ובקושי רב מ
בחטף ולהשתתף בשיעור עין יעקב. לאותו יהודי יש שכן, אברך 
תלמיד חכם, שנהג להתפלל במתינות וללמוד גמרא בעיון אחר 

חוזרים יחד אחר תפילת ערבית, והיהודי התפילות וכו'. יום אחד 
הפשוט נאנח על מצבו הרוחני תוך דברי הערצה לחבירו. האברך 
בליבו צוחק עליו, ששכנו אפילו לא מבין איזה ערך ויחס ביניהם. 
לאחר מאה ועשרים מגיעים שניהם לפני בית דין של מעלה, והאברך 

. פתאום בא ממלא את כף המאזניים במצוות והזכויות ומכריע לטובה
המקטרג ומניח על הכף השניה את הצחוק ההוא ומכריע לרעה, ואילו 

הסיפור  אצל היהודי הפשוט אותה האנחה הכריעה את הכף לטובה.
 הזה גרם לבעל התולדות להתקרב לבעל שם טוב.

 
התוועדו בחנוכת הבית של אחד בנים של הצמח צדק פעם ה

מהם, והתחילו לפני שהגיע אביהם. כשנכנס ראה שהם 
צוחקים. כששאל ענו שספרו מופת גדול על הבעל שם טוב ויש 
ביניהם ויכוח עד כמה לקבל את אמיתות הסיפור. ענה הצמח 
צדק שעל הבעל שם טוב אפשר להאמין כל סיפור. שום דבר 

'היו שלושה סיפורים  –אמר  – לא מן הנמנע עליו. 'אני עצמי'
על הבעל שם טוב שגרמו לי התפעלות ואספר לכם אחד מהם 

פעם בא יהודי חשוך ילדים עשר שנים לבעל שם טוב וביקש  כעת'.
לקיים דין תורה ולגרש את אשתו. הבעל שם טוב ענה לו שישאר 
עמה עוד עשר שנים. אותו יהודי, שהיה תלמיד חכם ירא שמים, 

חר עשר אבל סתם להשאיר? לא ,מילא היה מברך התקשה לקבל.
מר לו שעשר שנים שנים עדין לא נפקד ושוב חזר לבעל שם טוב וא

את דברי הצדיק, אז עכשיו קיים קיים דין תורה ועוד עשר שנים 
"עוד עשר שנים...". אותו יהודי  –שיתן ברכה. הבעל שם טוב עונה לו 

ונשא  יד בן. התגרשנשבר. דברי הרב ודברי התלמיד, צריך להול
חזר לבעל שם הוא הוא ואשתו השניה.  אחרת. מיד ירד מנכסיו ונחלו

טוב וטוען, האם עד כדי כך מגיע לי? הבעל שם טוב קם, הוציא ספר 
תורה מן הארון, ואומר לו פתח וקרא. הוא פותח וקורא "פלוני בן 

 לא יגרש". הבעל שם טוב אומר לו 'וכי אפשר לעשות כנגד –פלונית 
 מה שכתוב בתורה'?

הסיפור הזה גרם התפעלות לצמח צדק. התפעלות של חב"ד, 
שיהודי  שם טוב יכול לגלות מתוך התורה מהמזה שהבעל 

 פרטי צריך לנהוג.

 
בבית שבחצרו היתה גם  .פעם נסע הבעל שם טוב לגרמניה והתאכסן

שם טוב לחצר ואחד מן אוניברסיטה. פעם אחת יצא הבעל 
'תראה את היהודי הזה, הזקן שלו  :לעברו ואמר לונה הסטודנטים פ

שמו של געצ'קע )עבודה זרה שלהם('. שמע הבעל שם טוב, ניגש אליו, 
'תהיה יהודי'. אחר כמה דקות  :טפח לו על השכם ואמר לו בשפתו

 התפרץ אותו סטודנט אל חדר הבעל שם טוב, וביקש ממנו להתגייר.
יה שהזקן של כשסיפר הרש"ג את הסיפור אמר שמכאן רא

 ולפי המסורת גם גי'נג'י(.הבעל שם טוב היה 'חתיכות חתיכות' )

 
 

כדי לזכות באש קדש האמתית, האש של משיח, האש של המקדש, 
צריך לקיים את ה"לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת". 
כלומר, יש אש שצריך לשלול ויש אש שצריך לחייב. יש לשלול את 

ה, ועל ידי כך גופא זוכים לירידת האש מן האש הזרה, האש הלא טוב
השמים. כמו שכתוב שלעתיד לבוא כל בית המקדש ירד באש מן 

יש את האש ששורפת את בית המקדש, חורבן הבית, ויש  –השמים 
את האש של בית המקדש בעצמו, של מלאכת המשכן. "כי אתה הוי' 
, באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", )כיתרון האש, אש הבנין

"לא תבערו אש בכל  –מהאש, אש החרבן, דווקא(. לכן הפסוק הזה 
הוא התפר בין הפרשיה הראשונה, של  –משבתיכם ביום השבת" 

    שבת, לבין מלאכת המשכן, בפרשת ויקהל.
 )אור לח"י אד"ר ע"ד(      

 
עבודת ה' תלויה בבטול. כשאדם משתוקק מצד עצמו להשיג אלקות 

 ,אין בכך בטול. רק כאשר עושים את מה שה' צוה, אז יש בכך בטול –
ורק אז אפשר באמת להשיג אלקות. וכמו שכתוב בחסידות שחיפוש 
חויות רוחניות בקדושה, אם העבודה אינה עם בטול, הוא סוג של 

 עבודה זרה בדקות, בתוך הנפש של האדם. –פולחן עצמי 
 ( ו"שבט ע ')ו               

 
"אז תשמח בתולה  –בין בני זוג, יש סוד המחול של הבעל שם טוב 

במחול", "רצוא ושוב", "מטי ולא מטי", רגל בפנים ורגל בחוץ, 
ספירלה של עליות אין סופיות של החתן והכלה. יש זמני קירוב וזמני 

צריך  –חלק מהספירלה, העליה עד אין סוף  –ריחוק, ובזמני הריחוק 
ידוע הווארט של באחור. גם זה על ידי ניגון. לחזור יחסית לאחור 

הרוגאטשובר שצריך כל יום לומר מזל טוב, כי החתונה היא פעולה 
כל יום צריכים "אשה חדשה", ריחוק לשם קירוב כדי  –נמשכת 

 (ז' אד"ר ע"ו-)אור ל         שתהיה עליה עד אין סוף )"רזא דאין סוף"(.
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