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  'א, ה"ברכות נ .1

רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בצלאל על שם  אמר
חכמתו נקרא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך 
אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך 

ה רבינו מנהגו של ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן אמר לו מש
כלים ואתה אומר  וכועולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לת

עשה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה להיכן אכניסם 
שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא עשה משכן ארון וכלים אמר 

  .לו שמא בצל אל היית וידעת
  
  ויקהלתורת משה  ס"חת .2

וזהו  ,]א"ח ע"ברכות כ[ בקודש ולא מורידיןידוע דמעלין 
עד  ,בעולם התחתון כדי שנלך מדרגא לדרגא מעלה מעלה

אבל  .שנדבק עצמנו בקדושה עליונה למעלה עד אינסוף
בהיפוך הוא מלמעלה למטה השתלשלות הקדושה מדרגא 

ה הזה שיהיה יולם העשיעלדרגא וממשיכין הקדושה עד 
הנה עיקר  .השכינה שורה בישראל בעולם המעשה הזה

המשכן היה על ידי הכלים הנתונים בתוכו ובפרט  קדושת
ה באמת הקדים כלים "והקב ',הארון שבו הלוחות מעשי ה

והוא  ,כ משכן"ואח אשר המה במעלתם הגדולה יותר קדושים
ומשה אמר  ,השתלשלות מקדושה חמורה לקדושה קלה בדמיון

אבל בצלאל הבין כל זאת  ,יתברך' לבצלאל כאשר אמר ה
כ הכלים "עשיית המשכן תחילה ואחשמלמטה למעלה צריך 

כי  ,ועל זה אמר ליה בצל אל היית וידעת .בקודשלהעלות 
אדם  כגון .היפך מהדבר עצמולידוע צלו של דבר הוא מהיפך 

ובדמות הצל הוא  ,שעומד על הארץ למעלה ורגליו על הארץ
והוה ראש הצל וראש האדם המציל  ,מרחוק בקצה האחרון

   אל היית וידעת' בצל' ה ברמזלו משוזהו שאמר  ,בשני הקצוות

  .והבנת הדבר )הבנה' פי(
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, הרגש הטבעי של הנפש המצטיינת במלאכת המחשבת של הציור

רגשו הפנימי שהוא . ציורו חזק מאד וטבעי' עיקר כשרונו הוא שיהי

לא תתנהו בשום , הכשרון המיוחד לחכמה הזאת של מלאכת הציור

. פ תכונתו"כמנהגו וארחו הראוי לו עאופן לצייר איזה דבר שלא 

פ חוקי "כחכם הזימרה האמיתי אשר בשמעו קול של נגינה שאינו ע

לא תוכל נפשו לשאתה ויכיר , ההרמוניא הטבעיים החקוקים בנפש

שנפשו הטבעית כבר מרגשת את הראוי ואת , שכאן יש חסרון סדר

ר גם הציי. שאינו ראוי לפי מצב הנפש הטבעית בסדרי ההרמוניא

פ טבעו "האמיתי רושם של הרגשו חזק מאד לצייר כל דבר ע

ואותו הצביון שיש במציאות מוכרח הוא שיצא מתחת , המיוחד לו

והשינוי שבין המציאות אל הציור לא תוכל נפשו העדינה , יד ציורו

והנה ודאי יש הבדל בין הסדר המצטייר אצל  ... לקבל במנוחה

צטייר אצל המצייר מצד לסדר המ, המשיג החכם מצד חוקי החכמה

שאצל החכם המשיג . כשרון של חכמת הציור והרגשו העמוק

, יפול הסדר בכל דבר כפי הראוי מצד החכמה והמוסר, בחכמתו

ואצל המצייר הטבעי האמיתי יפול הציור אצלו כפי מה שהוא 

היא במה שהוא שוה בהתפעלות , וכל חכמתו הוא, בעולם המציאות

אין ' והנה לגבי אדון כל המעשים ית. לציוריו אל המציאות בפוע

כי החכמה העליונה , הבדל כלל בין סדר של חכמה לסדר של ציור

וכח הציור עצמו ושויונו עם , משפלת לראותמגביהה לשבת ו

שיצרם יוצר כל בחכמה , המציאות הלא הוא חק מחקי המציאות

מי שנפשו , אמנם המשיגים יתחלפו באיכות קבולם. ובצדק נשגב

תתקרב הרגשתו לסדר , מיוחדת ביותר אל החכמה והצדק הנשגב

 ומי שכשרון הציור חזק בו יתקרב יותר, המפיק מוסר ורוח צדקה

ה למשה עשה לי "ל הקב"כ כשא"ע. בציוריו אל המציאות וההוה

ולא פורש אם סדרם צריך להיות כך כמאמרם , משכן ארון וכלים

הנה לפי משפט המוסר . או אין הסדר מעכב וטעם אחר יש בהקדמה

רק ' כ המשכן שהי"ע .המקודש מחבירו הוא קודם לחבירו כל

שבהם תעשה עצם והכלים , הסבה והמקום להכיל בתוכו הארון

כ ציור השכלי להקדים בלימודו הארון וכלים "נוטה ע, העבודה

ולתלות הקדמת המשכן רק באשר ראוי לבאר תחלה את , למשכן

כ התבאר תחילה לו במראה "ע. כ את פרטיו"משפט הכלל ואח

אבל . כ הדברים הפרטיים שבו"הנבואה המקום הכללי המשכן ואח

ק שכלי של צדק ויושר הוא המקודש מחבירו ח, בענין המלאכה

בצלאל אמנם בתור צייר הקרוב מאד אל . שיהיה קודם מחבירו

. לא היה יכול לצייר סדר שאינו כמנהגו של עולם, הטבע והמציאות

רת ובאשר מנהגו של עולם זה הוא מקור הברכה להנפש המציי

ובאשר כח מנהגו של עולם  ... שתדע לצייר את החיים כמו שהם

ציורית של בצלאל אמר שהסדר הנכון הוא אמנם היה חזק בנפש ה

כ מכנים "ית ואחבונה בשאדם , כל דבר כפי מנהגו של עולםב

שאמנם אורו , צל אל היית וידעתב: ל משה"ז א"וע ... לתוכו כלים

אבל גם , ה הוא החכמה העליונה והצדק המוחלט"של מקום ב

המבורכה בחכמה של חושב , הרגש הטבעי של הנפש הזכה

שעם , וכל מלאכת חרש וחושב הוא בערך הצל אל האורמחשבות 

  . שניהם יחד יושלם כח הראות וכללות מראות הנמצאים

 

  'הקודש והחול ב, נאדר בקודש; 402' ה עמ"אמרי הראימ .4

כ מוכרח "בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחלה ואח

לעדנו ולהצילו . להשלים את תחית החול, הקודש להתעורר

השתמש בכח מכעור ומטמיון אוי לו לחול אם יחשוב ל

. בכח מה שיצא הוא תחלה לאור העולם והמפעל. בכורתו

ולא יחפץ לדעת מן , "אני ואפסי עוד: "לאמר על ידי זה

: הקודש מזיו יקרו והופעת אורו ואוי לו לקודש אם יאמר

הרי השיג את גבולי על . מאחר שיצא החול בתחלה לעולם"

קור לע, להרוס את אשר יבנה, כן אני רק ללחום נגדו אדע

תוכן החיים והשקפת ההויה בברורה ילמדונו " את אשר יטע

החול ידרוך בתחלה ; הגורל ככה הוא. לגמרי אחרת. אחרת

. מן הקודש העליון. על במת החיים אמת הדבר שבתוכיותו

אבל בבהירות . הוא יונק גם בראשית מצעדיו. קודש הקדשים

 והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של

ואחרי הצעדים הראשונים של החול מוכרח הקודש , החול

  .להאיר באורו ולהופיע בכבודו. לבוא

  
   'א, ב"יחגיגה  .5

רבנן בית שמאי אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך  תנו
נבראת הארץ שנאמר בראשית ברא אלהים את השמים ואת 
הארץ ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים 

  .אלהים ארץ ושמים' יום עשות השנאמר ב

 ניתן לצפות בשיעורים נוספים באתר של

  www.meirtv.co.il :מכון מאיר בכתובת


