
!ערב שבת שלום, מנהיגי חינוך יקרים

התורה פותחת בציווי על עשיית  . תרומה עוסקת בציווי על עשית המשכן וכליופרשת 

.  והדבר ודאי מלמד על חשיבותו וערכו כתכלית המשכן כולו, הארון בו מונחות הלוחות

עומד על כך שרק בארון  ( 'שמות כה י)הכלי יקר במקום . גם בפרטי הציווי נתייחד הארון

וכן רק בארון כל מידותיו  , "ועשית"שלא כבשאר הכלים שהציווי הוא " ועשו"נאמר 

".אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו:"חצויות 

הכלאמרה התורה , "ועשו"וכאן נאמר " ועשית"מה שנאמר בכולם "הכלי יקר ובאר 

התורה  ". יבואו ויתעסקו בארון כדי שיהיה לכולם חלק בתורה כי כתר תורה הפקר לכל

וגם מי שמנוע  , וכולם שותפים בה אחד המרבה ואחד הממעיט, היא נחלת כלל ישראל

.כשותףולהחשביכול להחזיק בלומדי התורה בודאימללמוד 

כתר מלכות  , כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה, כתרים הם' שמעון בן יוחאי גר"א"

,  בו זר זהב סביבדכתיבזה המזבח , כתר כהונה, בו זר זהב סביבדכתיבהשלחןזה 

(מדרש רבה תרומה"  )בו זר זהבדכתיבוכתר תורה זה הארון 

פ מה שכתב עוד  "לזכות בכתר תורה הרמוז בזר זהב הסובב את הארון היא עהדרך 

:בכלי יקר

ועל כן היו כל אמות הארון שבורות להורות שכל אדם ידמה בנפשו כאילו הוא חסר מן  "

על האדם מוטלת החובה לעמול ולהשתלם לאורך כל חייו על מנת  ". שלימות החכמה

.שיתקדם ויתעלה במעלות התורה

הנחיה מעשית מפורטת במשנה  ? וכיצד יצעד האדם בדרך על מנת לזכות בכתר התורה

(.  'משנה ה' פרק ו)במסכת אבות המונה ארבעים ושמונה דברים בהם התורה נקנית

שישה  = כל אמה )ל מוסיף ומבאר שכשנפרוט את מידות הארון לטפחים "המהר

היקפו הוא ארבעים ושמונה טפחים ורומז לארבעים ושמונה דברים שהתורה  ( טפחים

.נקנית בהם

אכן לימוד התורה בונה את אישיותו של האדם אך מעבר לכך הוא מביא אור לעולם  

מלשון אורה  " ארון"ומה שנקרא " ובהקשר לכך רבינו בחיי הביא הארה מחודשת . כולו

".על שהתורה שבתוכו נקראת אור

מתוך ההבנה שהתורה מרבה אור נעמיק ונבין את הקשר בין פרשת תרומה לימי  

כמו  . הפורים ונלמד  שעיקר השמחה בחודש אדר היא בחיבור המחודש לתורה

אמר , אורה ושמחה וששון ויקרהיתהליהודים ( "ב,טז)שדורשת הגמרא במסכת מגילה 

".וכן הוא אומר כי נר מצוה ותורה אור, זו תורה-אורה : רב יהודה

לימוד התורה כמו שמובא במדרש רבה  מכחל לימדו אותנו שהניצחון בפורים נבע "חז

כשבא המן עם הסוס להרכיב עליו את מרדכי היו התלמידים  :כחלפרשת אמור פרשה 

אמרו  ? במה אתם עוסקים: ומספר המדרש שאמר להם המן. יושבים ולומדים עם מרדכי

עומר  ! קומו: אמר להם. במקדש ביום הזהמקריביןלו במצות העומר שהיו ישראל 

.שלכם ניצח את עשרת אלפים ככר הכסף שלי

.נזכה לשמוח בשמחת התורה ולהאיר את העולם בימי הפורים ולאורך כל השנהה"בעז

חודש שמח לכם ולכל בני ביתכם

.שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


