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 ארון הברית ולב האדם

 

הכרובים הארון והכפורת עם  .'בריתארון העל בניית המשכן ובמרכזו 'אנו בפרשתנו קוראים 

על הבלתי נראה, הרואה ו ל-האאת מלכותו של  המייצג, כסא מלכותמעין מסמלים יו שמעל

שני  את לקבלורשת מאתנו הדחובה פרדוכסלית, הקוסמוס כולו. מתוך כך מוטלת עלינו 

כדי המשכן את לבנות מוטל עלינו מצד אחד רים. ותס, צדדים לכאורה של האמתהצדדים 

םלהית: "-הנוכחות האלהרגיש את  י ְבתֹוכָׁ ַכְנתִּ לחזור עם ישעיהו על חייבים אנו . מצד שני "ְושָׁ

ידברי ה' )סו, א(: " ֶרץ ֲהֹדם ַרְגלָׁ אָׁ י ְוהָׁ ְסאִּ ם כִּ ַמיִּ י ְוֵאי ֶזה : "להוסיףו", ַהשָׁ ְבנּו לִּ ת ֲאֶשר תִּ ֵאי ֶזה ַביִּ

י תִּ קֹום ְמנּוחָׁ  בתוכנו. יחדיו לחיות  חייבים, הקרבה והריחוק רגשות ".מָׁ

מהותו של ארון הברית ברורה באופן מיידי, הוא המקום בו מונחים לוחות הברית 

אלא . ק הכהן מלובליןבלשונו של ר' צדווהמקרא, ייצוג התורה שבכתב  המהווים ייצוג התורה

. זהו חכם-התלמיד, אשר כארון מכיל בתוכו תורהלאדם  ,חז"ל ראו בארון גם סמל לאדםש

עיסוק טוי הבולט של ההביליצור, לחדש דברי אמת,  שלא רק למד ויודע, אלא גם מסוגל חכם

(: "כמה בע" מכות כבתורה שבעל פה. האמורא הגדול רבא ביטא זאת באמרה חריפה )ב

 בפני ספר תורה, ואינם עומדים בפני אדם גדול". ]מתוך כבוד[ הם האנשים העומדיםטפשים 

לבו ובאומץ  חכם באה לידי ביטוי בסמכות ובאוטונומיה שבהחלטותיו-תלמידגדולתו של ה

לא שרבא דרש מ"אדם גדול" א. פופולריות בלתילהציג את דעותיו למרות שהן עלולות להיות 

אנו חייבים אלא את דבריו  ןאך כדי להבי .גם מידות מוסריות, אלא תבונה וידעלא רק זה 

 . שבפתיחת פרשתנולחזור ולעיין בפסוקים 

ים"ְ טִּ ׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי שִּ חּוץ ְתַצֶפּנּו... עָׁ ת ּומִּ ַביִּ הֹור מִּ ב טָׁ הָׁ יתָׁ ֹאתֹו זָׁ פִּ זה המבנה האת ". ְוצִּ

ת ּומִּ (: "בע" יומא עב) בצורה אלגורית רבא סבירמ ַביִּ אמר רבא כל תלמיד חכם . חּוץ ְתַצֶפּנּומִּ

ציפויי הזהב מתארים את שני ארון הברית הוא האדם. ". שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם

י האדם מבחוץ יכולים לתפוס, את החיצוני שבנהמימד המימדים של הקיום האנושי. את 

שכאשר תושם הכפורת, המימד השני הוא עולמנו הפנימי, ה'תוך', . החוץ – "ברו", מלשון 'בר'

נגד הצביעות. גם מה שאין האחרים מסמל את מאבקו של האמת נעול בפני החוץ. כך יישאר 

יו -תֹוַרת א  "לא( , תהילים לזנאמר )ההוא  ., בלתי מזויףטהור תופסים, חייב להיות זהב ֹלהָׁ

בֹו  ". ְבלִּ

נבנו , ישראלי ר' חנניה איש ציפורי-האמורא הארץעתו של מובא שלד במדרש תנחומא

 ארונותצופה וחיבר בין שני עובי ארון העץ כשארונות והושמו האחד בתוך השני,  השלוש

ניתן להעלות . "פה שפתותיו זהבישקע של עץ בתוך של זהב ושל זהב לתוך של עץ וצ: "בהזה



אם נרשה לעצמנו להמשיך יה. אולם, נבחרה צורה זאת של עשילמה טעמים תועלתיים שונים 

. כל אדםגבי התקף ל יסוד נוסף זהמבנה , הרי שאנו לומדים מפתח בפנינו רבאהכיוון שאת 

"רשות  כינה בצדק, העולם שישעיהו לייבוביץ' הנסתר ארון הזהב הפנימימצוי מצד אחד, אכן, 

רשות הרבים", בו "בהמתגורר ה'אני'  מצוימהצד השני, מותר האדם מן המחשב. היחיד", 

 נושלהקשר  .אחריםבני האדם ביחד עם  ידי אדם עולם המלאכותי מעשהבטבע, במצוי  הוא

. כנותניםוגם  יםקבלכמחיוני, גם  כמובן הוא " ודרכו עם האחרים,רשות הרביםעם ה'אני' שב"

 ת.פסיכולוגי בין הארונות והרשויוהגבול ה, שבתוכנו עץהארון על חייבים אנו גם לשמור  אך

ֶמּנּו יָׁגֹון פעמים רבות, "רשות היחיד" שלנו מצויה בבדידות, ועל כך עלינו להתפלל " ֵסר מִּ ְוהָׁ

ה חָׁ ה"."ַוֲאנָׁ גָׁ ה -מצוקה, מועקה  - ְדאָׁ יש ַיְשֶחּנָׁ כדברי רש"י, , כה(, ישיחנה, משלי יב) "ְבֶלב אִּ

 ציות מרגשותיו. או אזשלא יעשו מניפולתוך תקווה , ידבר עליה לריע, לבן/בת זוג, לפסיכולוג

ה" ר טֹוב ְיַׂשְמֶחּנָׁ בָׁ , ה"ישמח את הדאג ,דבר טוב שינחמנו חבירווכדברי רש"י המופלאים " ,"ְודָׁ

איננו רוצה, להעביר אולי איננו יכול וחוויות אינטימיות ש באדםיש אלא ש. ובשיאו האהבה

שומע את הקב"ה ו. יחי כל ימי וכסודותיאותן לשמור הוא, חייב  ף, ואומותר ל .מארון לארון

י " :לדבר עליהן האדם סודות אלו, ואתו עלה יֹות ה'ֲאנִּ חייב ובכיוון השני, ". ֹחֵקר ֵלב ֹבֵחן ְכלָׁ

זאת ולמי הפנימי. את ע, יותר מדי ודעות העולם החיצוני לא יחדרו אלילהיזהר שמא האדם 

 נטיות, השמירה על האני הנסתר.המשמעות העמוקה של האות


