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"טוב מבפנים ומבחוץ -טוב מאוד "

ארון העדות נבנה עץ המצופה מבפנים ומבחוץ  
מבית ומחוץ  ': "על כך אומר מדרש הגדול. בזהב

כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד  –'תצפנו
". חכם

דרשה זו הפוכה מצורת הארון  שדוקאאך נראה 
שהרי לכאורה תוכו עץ וברו זהב , הכתובה בפסוק

?)מבפנים ומבחוץ(

לעומת  , שאינו משתנה–הזהב הוא חומר מתכתי 
הזהב אינו מתמודד ולא . העץ שעובר תהליכים רבים

אך הנטיעה היא פרה  , צריך להתגבר על קשיים
העץ עובר  . צומח ומצמיח, העץ גדל ונרקב–ורבה 

תהליכים ומתמודד כל הזמן עם קשיים וניסיונות  
.שהטבע מעמיד בפניו

שנאמר בבריאת " והנה טוב מאוד"על דברי הפסוק 
: ל"דורשים חז, העולם

". זה יצר הרע -טוב מאוד . זה יצר הטוב–טוב "
מה שהופך את האדם מטוב לטוב מאוד זו 

התהליכים וההתמודדויות . ההתגברות על יצר הרע
הם אלו שמקדמים ומרוממים  , שהאדם עובר בחייו

.אותו כעץ שממנו בנוי הארון
ללא נפילות וללא  –"טובים"ללא יצר הרע היינו 

.כזהב המצפה את הארון, עליות
יצר הרע הוא זה שמייצר את הדינמיות שיוצרת את  

עיקר מה שעושה את תוכו וברו של  ". החיים"
בכך שהוא עובד  , התלמיד חכם זו בחינת העץ שבו

עמל  , מתמודד ומתגבר על אתגרי החיים, על מידותיו
ועולה מעלה  ' בקניין תורה ובניית הרצון לעבודת ה

.מעלה עד שתוכו וברו זהב טהור

וכך בזכות העץ הבא לידי ביטוי בהתמודדויות בין  
המופיע בעולם הפנימי  -נעשים תוכו, אדם לעצמו

המופיע בעולם   -וברו, בעניינים שבין אדם למקום
שניהם זהב , הגלוי בעניינים שבין אדם לחברו

".וזהב הארץ ההיא טוב" -" טוב"הנקרא 

באופן זה התלמיד חכם הופך להיות כלי לקבלת  
ונתת אל הארון את העדות  : "כארון העדות, התורה

).י"רש" (התורה שהיא לעדות ביני וביניכם–

.  ב"אדר א תשפ' א-מתוך השיעור שהועבר ב
.השיעור המלא יעלה לאתר הישיבה בקרוב

נקודה מתוך   
 הרב ויצמן  "לחיות עם פרשת השבוע"

תע בגד לכל
:לומדת מפסוק בפרשתנו לימוד מיוחד  שבתבמסכת הגמרא 

מניין לשנוי בגדים מן : יוחנןרבי אחא בר אבא אמר רבי אמר "
ופשט את בגדיו ולבש בגדים “): ’ד, ’ויקרא ו(התורה שנאמר 

בגדים  ; ארץותנא דבי רבי ישמעאל לימדך תורה דרך . ”אחרים
".לרבושבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס 

הגדירה את החלפת הבגדים כחלק מסדר היום התורה 
ולא  , כיון שלכל עבודה ראוי לבוש אחר, הקבוע של הכהן

.בגדאת אותו ניתן לעשות שתי עבודות שונות כשהכהן לובש 
אלא , של טקס חיצוני בלבדעניין ניתן היה לחשוב שיש כאן 

שבפנימיותה של תורה אנו מוצאים שגם בעולמות העליונים 
:)ב”תיקון כ, זוהריקוני ת(כך נוהגים 

  דאיהו ולבושין, שנוייןמשתני בהון לכמה  איהו דלבושין"
לא  חדאיומא  דלביש ולבושין, ברמשאלא לביש  בצפראלביש 

ושתא ושבתא ויומין  וירחאוהכי בכל יומא , תניינאלביש יומא 
".בלבושין אשתניטבין 

, הוא משתנה בהם לכמה שינויים בהלבושיםכי   :תרגום
והלבושים  , אינו לובש בערב, והלבושים שהוא לובש בבוקר

וכן בכל יום וחודש . אינו לובש ביום השני, שלובש יום אחד
.  ושנה ושבת וימים טובים משתנים הלבושים

ומיום , משעה לשעה לבושיואת , כביכול, ה משנה”הקב
.ליום

וכל “, ל לומר שישנה הנהגה שונה בכל זמן”שכוונת חזונראה 
ה  ”המיוחדת בה מנהיג הקבההנהגה  –” זמן מאיר בתכונתו

הלבוש מבטא את הופעת הנהגתו  . היא הלבושהעולם את 
.יתברך בעולם

של הייחודית הלבוש מבטא את אישיותו . כך גם בבני האדם
.ואת הזמן בו הוא נמצא, האדם

:לעיל מובאשהבאנו בגמרא 
אמר רבי אלעזר אלו בגדים ' שמלותיךוסכת ושמת ורחצת '"

) ן”מוהרבליקוטי (נחמן מברסלב ’ על כך רומסביר ". שבתשל 
שכן ” שמלותיך“שעל בגדים רגילים של חול לא שייך לומר 

מה , הפרטיתואינם מבטאים הישות  ערוהאינן אלא לכסות 
.ללובשם יחודייםשאין כן בגדי שבת שהם 

,  המבטא את עניינו כלפי חוץ יחודימכך שיש לאדם בגד 
.שגם לכל זמן יש בגד מיוחד’ הגממבינה 

כי כל תפקידם של הבגדים הוא כיסוי  , פעמים נדמה לנו
ואין כל משמעות לצורתם של הבגדים  , ’חימומו וכדו, הגוף

שראינו מלמדים אותנו שלא כך הם פני המקורות . ולייחודם
.  הדברים

, עבודתו של הכהן בבית המקדש דורש גם שינוי בגדיםשינוי 
של הכהן השתנה ודבר זה צריך לבוא לידי  שתפקידו  ןמכיוו

.ביטוי גם בבגדיו

.תפקידו של האדם בא לידי ביטוי בבגדיוגם 
האדם להקפיד על על . הבגדיםאין מקום לזלזול בעניינם של 

.כך שלבושו יבטא את עניינו
וכשם שהבגדים מבטאים את ייחודו של האדם הם מבטאים  

אלא  , בגדי שבת אינם רק אופנה חברתית. גם את הזמן
הבנה שעם השתנות מהותו של הזמן צריכה להשתנות גם 

.הופעה המתבטאת בלבושו, הופעתו של האדם בעולם

כך ניתן להתייחס גם לתחפושות שאנו נוהגים להתחפש 
התחפושת מבטאת רצון פנימי של האדם לבטא . בפורים

ועל כן יש להתחפש באופן שיוציא , צדדים נוספים באישיותו
.את הצדדים החיוביים שבנפשנו פנימה

.  ב"ניסן תשס' ז-בהשיעור שהועבר פ "ע
.אתר הישיבהבהשיעור המקורי נמצא 



םחיי לשמחת טיפים  

ֹזאת  לֵאֹמרת בָּנָיו צַו אֶת אַהֲֹרן וְאֶ . לֵּאֹמראֶל ֹמשֶׁה ' הוַיְדַבֵּר "
..."ּתֹוַרת הָֹעלָה

. מיד ולדורות זרוזאין צו אלא לשון  -צו את אהרן "י "רשואומר 
אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון  

".כיס

?חסרון כיס יש בהקרבת הקרבנותאיזה 

לא  שהכהניםלומר שבקורבן עולה ישנו חסרון כיס בכך ניתן 
  שהכהניםלעומת קרבנות אחרים , מקבלים מבשר הקורבן

מכיוון שאמנם  , זה לא בדיוק כךאך . זוכים לאכול מבשרם
לא מדובר בהפסד אבל ודאי , מהכהניםמדובר על מניעת רווח 

ובפרט שאנו יודעים שיש לכהן רווח ממוני מקרבן  , ממוני
הֵן : "אף אם רווח קטן יותר מקרבנות אחרים, עולה וְהַכֹּ

הֵן לֹו יִהְיֶה, ִריבעֹור הָֹעלָה אֲשֶׁר הִקְ, אִישׁ ֹעלַתהַּמַקְִריב אֶת  " לַכֹּ
).ח, ויקרא ז(

בקרבנות מכיוון   הכהניםלהבין את חסרון הכיס של אפשר 
שוב  " לאמר"המפרשים שואלים מדוע כתוב את המילה . אחר

צו את "לכאורה נכון היה יותר לכתוב . ובניואהרן על ציווי 
". 'וכוזאת תורת העולה : ואת בניואהרן 

דף (ל במסכת מנחות "דורשים חז" זאת התורה"על המילים וכן 
זאת התורה לעולה  : "דכתיבמאי , אמר ריש לקיש): "א"קי ע

כל העוסק בתורה כאילו הקריב  ? "למנחה ולחטאת ולאשם
? "למנחה, לעולה"האי , אמר רבא. חטאת ואשם, מנחה, עולה

כל העוסק בתורה  : אלא אמר רבא! ליה מיבעי" עולה ומנחה"
. אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם

מנחה  -ל, עולה-ל"רבא לומד מכך שכתוב : הסבר דברי רבא(
יכול לבוא במקום  , לימוד התורה –" זאת התורה"ש" 'וכו

.)הקרבת הקרבנות

שיש בפרשתנו ציווי נוסף  רמסבי מפשיסחא בונים שמחה רבי
וזהו ציווי על , י אהרן ובניו"על ציווי הקרבת הקרבנות ע

כשמגיע יהודי ? כיצד. הקרבנותלומר את תורת  הכהנים
תפקידו של הכהן בנוסף על כך  , להקריב קרבן בבית המקדש

גם לומר ליהודי את , בתחום ההקרבה" נותן שרות"שהוא 
את עם תפקידם של הקרבנות לקרב  – הקרבנותהמהות של 

ואף בתוך הדברים צריך הכהן . ישראל לאבינו שבשמים
אם היית עוסק בתורה ושומע  : "להדגיש ולומר את דברי רבא

מהצורך בהקרבה   להמנעהיית יכול , כמו שצריך' את דבר ה
".  ראויה יותר היתהשל קרבנות מכיוון שהתנהגותך 

, ירמיה ז(בהפטרה כפי שנקרא השבת , מהות הקרבנותזו 
ה אָמַר ה": )כג-כא סְפוּ עַל   יכֶםֹעלֹותֵלֹהֵי יִשְָׂראֵל -צְבָאֹות אֱ ' כֹּ

  צִוִּיתִיםת אֲבֹותֵיכֶם וְלֹא כִּי לֹא דִבְַּרּתִי אֶ . זִבְחֵיכֶם וְאִכְלוּ בָשָׂר
כִּי אִם . י עֹולָה וָזָבַחבְּיֹום הֹוצִיאִי אֹותָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם עַל דִּבְרֵ 

וּ בְקֹולִי וְהָיִיתִי לָכֶם  שִׁמְע לֵאֹמראֹותָם  צִוִּיתִיאֶת הַדָּבָר הַזֶּה 
ֶֶּרךְ אֲשֶׁר לֹהִים וְאַּתֶם ּתִהְיוּ לִי לְעָם וַהֲלַכְּתֶ-לֵא  צַוֶהאֲ ם בְּכָל הַד

".אֶתְכֶם לְמַעַן יִיטַב לָכֶם

שיחנכו את העם  כהניםאך , דברים מרוממים ומחזקיםאלו 
) העסקי(כורתים את הענף "בעצם , על פי הדברים הללו

עם ישראל ילך בדרך הטובה ויביא פחות  –" שעליו הם יושבים
לכן  . חסרון כיס לכהניםקרבנות לבית המקדש וממילא יהיה 

בעבודתם   הכהניםכדי לזרז את , "צו"פרשתנו פותחת בלשון 
'  המהותית והאמתית לחנך את עם ישראל לשמוע את קול ה

על אף חסרון הכיס העלול להיות כרוך  , וללכת בדרך הישר
.בכך

הכהנים העסקי של הענף הרב וינר  

יעבורוהכל ' תודה לה, תצחק 

.  לצחוק. 1
". לכעוס צריך לשחוקכשרוצים ": אומר" אמתאמרי "ה

..  ביידיש וכמובן היה יותר מצחיקנאמר במקור זה 

שיתחיל , שמשהו עומד להכעיס אותומרגיש האדם 
שהצחוק משחרר  מדעיים מראים גם מחקרים . לצחוק

וזה כולל  , לתחושה כללית טובההגורמים  הידרופינים
תנועת הפנים כשלעצמה כבר   -גם צחוק מלאכותי 

.מניעה את התהליך הפנימי

.'להודות לה. 2
אוּ לְפָנָיו  בְּשִׂמְחָ' עִבְדוּ אֶת ה... מִזְמֹור לְתֹודָה" ה בֹּ
 ִ ַ לְעֹולָם ' הכִּי טֹוב ... ְרנָנָהבּ ֹּר חַסְדֹּו וְע ". אֱמוּנָתוֹ , וָֹדרד ד

יוצרת שמחה אצל  ' הנפש של הודאה להתנועת 
ההודאה מרככת , משהו קשהכשקורה אפילו . האדם

גם הודאה שמתחילה  . את התחושה וזה כבר משמח
.באופן מלאכותי יוצרת את תנועת הנפש של השמחה

. בארץ ישראללחיות . 3
את שמחו '): "פרשת במדבר(אומר הקדוש הזהר 

  בזמנאאלא  אשתכחלא  דחדוהבגין  - ''וגוירושלם 

 אתתא אתחברת דתמןקדישא  בארעאקיימי  דישראל
 ותתא דעילא חדוותא דכלא חדוותאבבעלה וכדין הוא 

קדישא אסיר ליה  בארעא אשתכחולא  דישראל בזמנא
את שמחו ' דכתיב חידו ולאחזאה למחדילבני נשא 

".דייקא' וגילו בה''', ירושלם וגילו בה וגו
משום ששמחה לא . ''שמחו את ירושלים וגו': תרגום

,  נמצאת אלא בזמן שישראל נמצאים בארץ הקדושה
  - הכלואז זו שמחת לבעלה ששם מתחברת אישה 

בזמן שישראל לא . השמחה שלמעלה ושלמטה
נמצאים בארץ הקדושה אסור לאדם לשמוח ולהראות 

'', את ירושלם וגילו בה וגושמחו ': שכתוב, שמחה
.דווקא' וגילו בה'

כל עת ורגע שהאדם בארץ  : "כותב בספר חרדיםוכך 
שכר  שעיקר וידוע . זו המצוהישראל הוא מקיים 

אשר לא  תחת ' כדכתיבעל השמחה גדולה בה  המצוה
אם כן צריך היושב  . 'בשמחה להיך-א' עבדת את ה

..."בארץ ישראל להיות שמח תדיר

בארץ ישראל זהו המתכון  ' צחוק והודאה לה: לסיכום
.לשמחת חיים

מעובד מתוך דברי ראש הישיבה
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