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כתר התורה - למי הוא מתאים?

שח בעל המכולת: בכל פעם שהחנות שלי ריקה מקונים, יש לי פתרון קסם. אני מתחיל 
ללמוד, והיצר הרע שלא סובל זאת, מזמן לי קונים שיפריעו בלימוד..

בשבועות הקודמים דיברנו רבות על מעלת התורה ודרך פעולתה בעולם. אין ספק שזהו מהלך מזמין ללימוד והתעמקות בתורה. 
אבל איך עושים זאת? מהן הדרכים הנכונות ללימוד התורה כך שתשאר בתוכנו גם לאחר מכן? איך מתחברים לא רק עם שכל 

התורה, אלא גם עם קדושתה?

התבוננות בכלי מיוחד מכלי המקדש עליו מדובר בפרשתנו, תתן לנו מפתח להבנת הדברים. אבל קודם לכן נפתח בתיאור מיוחד 
הקשור לכך המתאר את מצב בני ישראל בימות המשיח:

ה ְולֹא 1 ִתּיָ א ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ א. ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ָהעֹוָלם ַהּבָ ָהעֹוָלם ַהּזֶ ִפי ַרב: "לֹא ּכְ גּור ָהָיה ּבְ ברכות י"ז, א: ׁשָ  
יֶהם  ָראׁשֵ ִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים יֹוׁשְ א ַצּדִ ְנָאה ְולֹא ַתֲחרּות. ֶאּלָ ן ְולֹא ִקְנָאה ְולֹא ׂשִ א ּוַמּתָ ה, ְולֹא ַמּשָׂ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ּפְ

ּתּו..." ְשׁ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹקים ַויֹּאְכלּו ַוִיּ ֱאַמר "ַוֶיּ ּנֶ ִכיָנה. ׁשֶ ְ יו ַהּשׁ ְוֶנֱהִנים ִמּזִ

הגמרא מתארת את מצב בני ישראל בימות המשיח1 בהם לא יצטרכו להתעסק בצרכי הגוף כדי להתקיים, ולא תהיה שום הפרעה 
מהנהגות עולם הזה, ואזי בני ישראל יושבים "ועטרותיהן בראשיהם" ופנויים ליהנות מזיו השכינה. מהי אותה "עטרת" - כתר 

שיהיה על ראש בני ישראל?

1(  כ"ק אד"ש מלך המשיח מסביר זאת כדעת הרמב"ן על פי הכרעת החסידות שמדובר בעולם התחיה 'נשמה בגוף', ולא יהיה צורך באכילה ושתיה לקיום הגוף, אלא 
לצורך אחר. עיין באג"ק ח"ב אגרת ר'.
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א. ארון הבריה – משכנה של ההורה
לאחר ההתגלות האלוקית הגדולה לבני ישראל במתן תורה, ציווה הקב"ה שיבנו מקום בעולם בו ישכון בקביעות בין בני ישראל: 
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". במשכן זה מקבל משה רבינו מאז ואילך את הוראותיו של הקב"ה; ולשם ניגש כל יהודי הרוצה 

להתפלל, להודות לה' על חסדיו או לכפר על חטאיו.

יהודי הרים תרומה לבניית  ידבנו ליבו תקחו את תרומתי": כל  "ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר  פרשתנו פותחת במצווה 
אופן  על  לצוות את משה  מכן החל הקב"ה  ולאחר  לבנין המשכן.  והתחבר  לו חלק  הרגיש שיש  וכך  וחפצו,  רצונו  כפי  המשכן, 

עשיית כלי המשכן. 

בקודש  שכן  הוא  תכליתו.  את  ומבטא  המשכן  של  מרכזו  זהו  הארון  בכדי,  ולא  הארון.  הוא  התורה  מדברת  עליו  הראשון  הכלי 
הקודשים ובתוכו היו לוחות הברית השניות, שברי לוחות הברית הראשונות, וגם ספר התורה שכתב משה טרם פטירתו2.

יָת אֹתֹו 2 ה ָוֵחִצי קָֹמתֹו: ְוִצּפִ ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאּמָ ים, ַאּמָ ּטִ שמות כ"ה: י'-כ"ב: ְוָעׂשּו ֲארֹון, ֲעֵצי ׁשִ  
ְוֶאל- ִמְלָמְעָלה;  ּפֶֹרת ַעל-ָהָארֹן  . ְוָנַתּתָ ֶאת-ַהּכַ  . ָסִביב  ָזָהב  ֵזר  ָעָליו  יָת  ְוָעׂשִ ּנּו;  ַצּפֶ ּתְ ּוִמחּוץ  ִית  ִמּבַ ָזָהב ָטהֹור, 
ר ַעל  ֻרִבים, ֲאׁשֶ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ּפֶֹרת ִמּבֵ ָך ֵמַעל ַהּכַ י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ י ְלָך ׁשָ ן ֵאֶליָך.  ְונֹוַעְדּתִ ר ֶאּתֵ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּתֵ ָהָארֹן ּתִ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ ה אֹוְתָך ֶאל ּבְ ר ֲאַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ּכָ

בנייתו על הדרך הנכונה ללימוד התורה3. ראשית, אנו מוצאים במדרש שלימוד  ואופן  ז"ל לומדים רבות מצורת הארון  חכמינו 
התורה שייך לכל אחד ואחד4: מפני מה בכל הכלים האלה כתיב "ועשית" )בלשון יחיד( ובארון כתיב "ְוָעׂשּו ֲארֹון" )בלשון רבים( 

אמר רבי יהודה בן רבי שלום אמר לו הקב"ה יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה.

כתר התורה, אותו ננסה לחבוש לראשינו, נראה בו משמעויות ופנים עמוקים ונתרומם  בשיעור זה -  נרחיב ונלמד במיוחד על 
טפח מעל הקרקע.

את הארון עיטר זר זהב. זהו כתר התורה הראשון שאנו מכירים, כמנהג היהודי העתיק לעטר את ספרי התורה בכתרים ולוחות 
מכסף, כמו שאף מובא בזוהר הק' על ריקודים עם התורה וכתריה בחג 'שמחת התורה'.

ֶתר ַמְלכּות 3 ה ְוֶכֶתר ּתֹוָרה. ּכֶ ֻהּנָ ֶתר ַמְלכּות ְוֶכֶתר ּכְ ָתִרים ֵהם: ּכֶ ן יֹוָחאי: ג' ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ שמות רבה פרשה ל"א: ָאַמר ַרּבִ  
ְכִתיב ּבֹו "ֵזר ָזָהב ָסִביב".  ַח ּדִ ְזּבֵ ה - ֶזה ַהּמִ ֻהּנָ ֶתר ּכְ מֹות כה, כד(: "ֵזר ָזָהב ָסִביב". ּכֶ ְכִתיב ּבֹו )ׁשְ ְלָחן ּדִ ֻ - ֶזה ַהּשׁ
יָת ָעָליו",  ִתיב "ְוָעׂשִ יָת לֹו", ּוָבָארֹון ּכְ ִתיב "ְוָעׂשִ ן ּכְ ֻכּלָ ֵני ַמה ּבְ ְכִתיב ּבֹו "ֵזר ָזָהב". . ּוִמּפְ ְוֶכֶתר ּתֹוָרה - ֶזה ָהָארֹון ּדִ

ם. ִאּלּו ָזָכה ְלֻכּלָ ן ָזָכה ָאָדם ְלתֹוָרה ּכְ ּלָ ה יֹוֵתר ִמּכֻ ֶתר ּתֹוָרה ְמֻעּלֶ ּכֶ ְדָך ׁשֶ ְלַלּמֶ

ב. מהו "כהר הורה" )או: מי נעשה כהר למי(?
כתר התורה אותו אנחנו מכירים, הוא הכתר איתו אנו מעטרים את ספרי התורה. אולם כתר התורה הוא גם כתר שבתורה עצמה, 

ובעיקר כתר שהתורה מלבישה אותנו. 

ֹוֶנה ֲהָלכֹות 4 ּשׁ ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ֵני ֵריׁש ָלִקיׁש: ֶזה ַהּמִ א ָחָלף'. ּתָ ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ָנן ָהָתם: 'ּוְדִאׁשְ תלמוד בבלי, מגילה כ"ח, ב: ּתְ  
ְתֵפיּה  ֵביּה ַאּכַ ְבָרא ַאְרּכְ א, ָאָתא ַההּוא ּגַ ַמּיָ אֹוְרָחא. ָמָטא עּוְרְקָמא ּדְ ל ּתֹוָרה . .  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ְתָרּה ׁשֶ ּכִ
ַסְלּתְ  ּפְ ָנה. ָאַמר ֵליּה:  ָעה ִסיְדֵרי ִמׁשְ ִניָנא ַאְרּבָ ּתָ ִניָת?  ּתָ ְוָקא ַמֲעַבר ֵליּה. ָאַמר ֵליּה: ָקִריָת? ָאַמר ֵליּה: ָקִריָנא! 
ְלַמר. ְמִעיָנן  ַאׁשְ ּדְ ִלי  ִניָחא  ֵליּה:  ָאַמר  א!  ַמּיָ ּבְ א  ָלִקיׁשָ ר  ּבַ ִדי  ׁשְ ְתָפְך?  ַאּכַ ָלִקיׁש  ר  ּבַ ְוָטַעְנּתְ  טּוֵרי,  ָעה  ַאְרּבָ  ָלְך 

]שנינו במסכת אבות: המשתמש בכתרה של תורה, חולף מן העולם. שנה ריש לקיש: זה המשתמש במי 
ששונה הלכות כתרה של תורה. ריש לקיש היה הולך בדרך, ונקרתה לפניו שלולית מים. בא אותו אדם 
והרכיבו על כתיפו להעבירו. אמר לו ריש לקיש: האם קראת בתורה? קראתי! שנית במשנה? שניתי ארבעה 

2(  לידו או בתוכו לפי הדעות בגמרא - בבא בתרא יד, א

3(  לשון הכלי יקר: במעשה המשכן וכל כליו ודיני עשייתם כבר נמצאו פרטי דיניהם בתלמוד עליהם אין להוסיף וממנו אין לגרוע ולא נשאר לנו לחדש בהם דבר, כ"א במה 
שהסכימו עליו כל המפרשים לעשות בהם רמזים על ענינים נסתרים או נגלים כי לא יתכן לומר שכל פרטים אלו היו בלא כוונה ועל דרך זה הלכו רוב המחברים לעשות 

בהם רמזים איש לפי שכלו זה אומר בכה וזה בכה.

4(  שמות רבה פרשה ל"א
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סדרי משנה. אמר לו: פסלת לך ארבע הרים ואתה מרים את ריש לקיש על כתפיך?! זרוק את בן לקיש 
במים!!! אמר לו: נח לי לשמש את כבודו.[

ראשית, בתורה עצמה יש כמה חלקים, והחלק ההלכתי נקרא "כתרא של תורה" - הכתר של התורה עצמה. ההסבר לכך בקצרה:

כמבואר בתורת הקבלה והחסידות – ספירת הכתר מורה על רצונו של הקב"ה. רצונו של האדם הוא "כח על" המניע את האדם: כל 
מעשיו, כמו גם מחשבותיו רגשותיו ומעשיו, מונעים על פי רצונו, כנאמר "אין לך דבר העומד בפני הרצון". רצונו הספונטני של 
האדם מבטא גם את מהותו ואופיו שלו, יותר מאשר תודעתו הגלויה )השכל והרגשות שהוא מפעיל(, המושפעת הרבה מנתונים 
חיצוניים. לפיכך, אם לבו של האדם הוא - מקום משכן הרגשות, והראש והמוח – מקום משכן השכל, הרי הרצון - נמשל לכתר 
המצוי מעל ראשו של האדם.הלכות התורה, הם רצונו של הקב"ה, הנעלה מכפי שהוא בא ומצטמצם בשכל של התורה, רצון זה 

של ה' הוא המורה על המעשה בפועל הנדרש מהיהודי.

שנית, כשאדם לומד תורה, התורה מעטרת אותו ונעשית כתר לראשו – וכך אומר הרמב"ם:

ְוֶכֶתר 5  ה,  ֻהּנָ ּכְ ְוֶכֶתר  ּתֹוָרה,  ֶתר  ּכֶ ָרֵאל:  ִיׂשְ רּו  ִנְכּתְ ָתִרים  ּכְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ א:  ג',  תורה:  תלמוד  הלכות  להרמב"ם,  תורה  משנה 

ח ְועֹוֵמד ּומּוָכן ְלּכֹל  ֶתר ּתֹוָרה, ֲהֵרי הּוא ֻמּנָ ִויד. . ּכֶ ֶתר ַמְלכּות ָזָכה ּבֹו ּדָ ה, ָזָכה ּבֹו ַאֲהרֹון. . ּכֶ ֻהּנָ ֶתר ּכְ ַמְלכּות. ּכֶ
ְרֶצה, ָיבֹוא ְוִיּטֹל.  ּיִ ל ִמי ׁשֶ ת ַיֲעקֹב" )דברים ל"ג ד(, ּכָ ה, ְקִהּלַ ֱאָמר "מֹוָרׁשָ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

וכל  רוחנית  ביחס לכל חכמה  נכון  יותר. הדבר  וחשוב  נעלים, הוא נעשה מרומם  משמעות הדברים: כאשר אדם עוסק בדברים 
שכן – ולהבדיל - ביחס לחכמת התורה הקדושה והנעלית. כשאדם לומד תורה, הוא מקבל "כנפיים רוחניות" המרוממות אותו, 
ומעניקות לו נקודת תצפית גבוהה על העולם - הסתכלות רחבה הנותנת משמעות עמוקה ויחס נכון בין עיקר לטפל בכל מרכיבי 

החיים, ובעיקר הוא מתקדש בקדושה רוחנית עליונה. כתר התורה מסמל איפוא את הרוממות הנפעלת ביהודי הלומד תורה.

ולהתרומם, כפי  יכולת ללמוד את התורה  יש  ויהודי  יהודי  ליחידי סגולה. לכל  רוממות הכתר הזה של התורה אינה שייכת רק 
שראינו בסוף דברי הרמב"ם וכפי שלומד זאת ה'כלי יקר' מפסוקי פרשתנו:

ֶתר ּתֹוָרה ֶהְפֵקר 6  ים ְמֻיָחִדים . . ְלָכְך ֶנֱאַמר לֹו. ֲאָבל ּכֶ ה ּוַמְלכּות ַלֲאָנׁשִ ֻהּנָ ֶתר ּכְ ּכֶ יָת ָעָליו: ְלִפי ׁשֶ כלי יקר ל"א, י"א: ְוָעׂשִ

ַלּכֹל, ְלָכְך לֹא ֶנֱאַמר לֹו.

השולחן והמזבח עוטרו גם הם בֵזרים, ובציווי הקב"ה למשה השתמש בלשון 'ועשית לו', אולם בעשיית הזר של הארון לא אמר 
'עשית לו' – כי אכן כתר התורה אינו רק לו, כל הרוצה ליטול יבוא וייטול.

ג. פה במלח האכל או חיי רווחה החיה?
גם  נלמדים  וכמה מהם  ללימוד התורה,  רבים  תנאים  מוצאים  אנו  חז"ל  בדברי  תורה.  ללמוד  הנכונה  הדרך  פתחנו בשאלה מהי 
ּנּו"5, הארון  ַצּפֶ ִית ּוִמחּוץ ּתְ מצורתו של ארון הברית; "אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין "תוכו כברו", אינו תלמיד חכם, שנאמר: "ִמּבַ
היה מצופה זהב גם מבפנים דבר המרמז על הדרישה מהיהודי שרוצה שתשכון בו אמת התורה, להיות אמיתי בעצמו וכחיצוניותו 

כן פנימיותו. 

ידיעותיו  ובהרחבת  עצמו  בתיקון  להתקדם  לאן  תמיד  לו  ויש  השלם'  'האדם  שאיננו  ובהבנה  בענווה  לתורה  האדם  של  גישתו 
בתורה, גם היא מרומזת במבנה הארון שהיה בנוי רק מאמות חצויות )אמתיים וחצי ארכו, אמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו( 
בשונה מהכלים הנוספים שהיו בנויים מאמות שלימות )ללא חצאי אמות כלל - לדוגמא: המזבח - 5 אמות אורך, 3 אמות רוחב ו3 

אמות גובהו( או חלקם שלמות וחלקם חצויות )השולחן - אמתיים ארכו ואמה רחבו, ואמה וחצי גובהו(.

פתגם יהודי אומר: "בגדול החל ובקטן כילה"- אדם גדול יודע שהוא בהתחלה ויש לו תמיד ממי ומה ללמוד, ואילו אדם קטן כבר 
גמר - 'הוא כבר יודע הכל'...

אולם, כשמדברים על התנאים, רוב הנוכחים יודעים לצטט את המשנה המפורסמת המדברת על תנאי המחיה של לומדי התורה:

י ַצַער 7 ן, ְוַחֵיּ יָשׁ ה, ְוַעל ָהָאֶרץ ִתּ ֶתּ ְשׁ ׂשּוָרה ִתּ ְמּ אֵכל, ּוַמִים ַבּ ַלח ֹתּ ֶמּ ת ַבּ ל ּתֹוָרה, ַפּ ּה ֶשׁ ְרָכּ ְך ִהיא ַדּ משנה מס' אבות ו, ד: ַכּ  
א: עֹוָלם ַהֶזּה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָבּ ֶריָך ָבּ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך ַאְשׁ ן ַאְשׁ ה ֵכּ ה עֶֹשׂ ה ָעֵמל. ִאם ַאָתּ ְחֶיה, ּוַבּתֹוָרה ַאָתּ ִתּ

5(  יומא ע"ב, א
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תלמיד חכם גדול היה ר' אליעזר בן הורקנוס, עליו נאמר במשנה 'בור סוד שאינו מאבד 
טיפה'. ראשית ימיו היו באחוזת אביו שהיה עשיר אך בור ועם הארץ בכל הקשור לתורה 
דווקא בתורה. כשניסה  נפשו חשקה  ככל אחיו עסק בעבודת האדמה, אולם  ומצוותיה. 
להציע זאת בפני אביו נתקל בסירוב מוחלט. בצר לו, החליט לנטוש את ביתו. ארז מקצת 
מטלטליו ועלה לירושלים אל בית מדרשו של ר' יוחנן בן זכאי, שם השקיע עצמו בלימוד 

התורה והתעלה מעלה מעלה. 

אוכל לא היה לו, הוא ניזון מרגבי עפר אותם היה מוצץ וזורק, כך נהג משך זמן רב, אך הדבר 
לא גרע מהשקעתו בלימוד התורה. חבריו שהריחו ריח רע מפיו, כתוצאה מאוכל מוזר זה, 

ופנו לרבם שחקר אחריו וגילה את סודו. ר' יוחנן הזדעזע ממצב תלמידו ודאג להאכילו.

כששמע הורקנוס על בנו, עלה לירושלים על מנת להדירו מנכסיו. ר' יוחנן זיהה את הורקנוס, 
הושיבו בכינוס בין נכבדי ירושלים, ואז ביקש מר' אליעזר לדרוש בפניהם. הורקנוס רכש 
כבוד רב לתלמיד החכם הצעיר ויחד עם כל היושבים ראה את היחס המיוחד אותו קיבל 
יוחנן מי הדורש קם ואמר:  ר'  יוחנן, אולם עדיין לא הבין שמדובר בבנו. כשאמר לו  מר' 
באתי לכאן על מנת להדיר את בני מנכסיי, כעת אני מעוניין להוריש לו את כל רכושי! 
ר' אליעזר שמח לקראת אביו, אולם ביקש לבטל נדר זה ולחלק את כל הרכוש שווה בין 

האחים כולם. הורקנוס לא רצה ליהנות מתורתו.

הסיפור על ר' אליעזר בן הורקנוס מלמד אותנו שאכן בכל מצב התורה משכחת צערו של האדם, וגם העני ביותר יכול להתאמץ 
וללמוד. אבל האם זו הדרישה לכתחילה? 

מבחינה  גם  מחפיר?  ועוני  צער  חיי  דורשים  בהכרח  התורה  חיי  נכסינו?  כל  את  להפקיר  עלינו  האם  המשנה,  של  פירושה  מה 
נפשית, אדם שטרוד במינוס בבנק, ולא אכל ארוחת בוקר משביעה, קשה לו הרבה יותר להתאמץ וללמוד.

ר' עובדיה מברטנורא אכן מפרש זאת על העני שגם הוא לא יבטל מלימוד, אולם העשיר וודאי שאינו צריך להפקיר את כספו כדי 
לעמול בתורה. אבל פרשנים אחרים מפרשים משנה זו כפשוטה, וכך הובאה הלכה זו ברמב"ם, ואנו נשאל האם זו אכן הדרך?

ללימוד  גשמית מפריעה  רווחה  אכן  במצוות. אם  ועוסק  תורה  למי שלומד  רב  גשמי  נחזק את שאלתנו: התורה מבטיחה שכר 
התורה, מדוע התורה מבטיחה זאת? ואדרבה, לפי דברי הרמב"ם שלפנינו זו הדרך הנכונה לעסוק בתורה:

ה' 8 ֶאת  ם  ֲעַבְדּתֶ ִאם  לֹוַמר  ּכְ זֹו:   ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָללֹות,  ְוַהּקְ ָרכֹות  ַהּבְ אֹוָתן  ל  ּכָ רּוׁש  ּפֵ ִנְמָצא  א:  ט' הלכה  הלכות תשובה פרק   
ּתֹוָרה  ם ּבַ נּוִיים ְלִהְתַחּכַ ְהיּו ּפְ ּתִ ָללֹות, ַעד ׁשֶ ָרכֹות ָהֵאּלּו ּוַמְרִחיק ַהּקְ יַע ָלֶכם ַהּבְ ּפִ ְרּכֹו ַמׁשְ ם ּדַ ַמְרּתֶ ְמָחה, ּוׁשְ ׂשִ ּבְ
ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ְודֹוֶמה ָלֶהם--ֵמִביא ֲעֵליֶכם  ּוְזנּות  ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ ִגיֶתם  ּוׁשְ ם ֶאת ה'  ֲעַזְבּתֶ ְוִאם    .  . ּה   ּבָ ְוַלְעסֹק 
חִֹלי ּוְבִמְלָחָמה  ה ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ָאָדם ָטרּוד ּבָ ְזָמן ׁשֶ ּבִ ֵני עֹוָלמֹות:  ׁשֶ ם ׁשְ ְדּתֶ ִאּבַ ָרכֹות . .  ְוִנְמָצא ׁשֶ ל ַהּבְ ָהֵאּלּו ּוֵמִסיר ּכָ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶהן זֹוִכין ְלַחּיֵ ּבָ ִמְצָוה ׁשֶ ָחְכָמה ְולֹא ּבְ ק לֹא ּבְ ּוְרָעבֹון, ֵאינּו ִמְתַעּסֵ

מבט מעמיק על המקורות יגלה לנו  שאין כאן שום סתירה: אדם שרוצה ללמוד תורה ולהתחבר עימה, צריך לעמול בה, ובאהבתו 
ישגה בה תמיד. כשהתורה היא מושא חייו של האדם, אין לו צורך וחפץ ברווחה כלכלית והוא מסתפק במועט. אין הכוונה שעליו 
העסק שלו:  להסתגף ולהרעיב את עצמו תוך סבל רב. אדרבה סבל ורעב מונעים את האדם להעמיק בתורה. השאלה היא מה 
רווחה כלכלית ומותרות )ובגדר מותרות נכנס גם מה שהיום כבר הפך לחובה, ואתמול היו אלו מותרות.( או השגה חדשה בתורה. 
אדם שמעוניין להשיג השגות חדשות בתורה, לא מעניין אותו מה יאכל בארוחת הערב )המידע הנצרך לו הוא רק על מה לומר 

תודה לאשתו שטרחה והכינה(. אדם שעסוק בסידור רווחת חייו, אין מוחו פנוי לעסוק בתורה בצורה מלאה. 

במקום שבו כל הורה מרגיש שחובתו לספק לילדו מחשב אישי בחדר נפרד, ובחניה צריכה לעמוד המכונית בדגם הנכון והמתקדם 
ופניות מחשבתית להעמיק בתורה, אולם הקב"ה מבשר ליהודי: אם מגמתך תהיה בתורה  יכולת  ואולי אפילו שתיים, אכן אין 
עצמה ותסיר מעצמך את החפץ והתענוג ושימת הלב המרבית לחיי העולם הזה, גם אני אדאג לסביבתך, ואסיר ממך חולי ושאר 
דברים המונעים ממך להגות בתורה, כשדאגותיו של האדם בפתירת קושיה והבנה בתורה, הקב"ה מבטיח להסיר ממנו דאגות 

העולם הזה6.

6(  עיין למשל אגרות קודש ד' עמוד רל"ד, ובריבוי מקומות.
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ד. הרוממוה הנעליה של כהר ההורה
הכתר הוא הדבר החשוב ביותר מכל בגדי המלך. אדם פשוט תולה את כובעו על מתלה. האם יעלה על הדעת, שבגלל חשיבותו 
כל  וחסר  פשוט  בהיותו  המסמר  שדווקא  בר-דעת,  לכל  ברור  עליו?  שמירה  בתור  השרים,,  אחד  ראש  על  יניחוהו  הכתר,  של 
מציאות הוא המתאים לשאת גם את כתר המלך. ומדוע? כי השר הגדול, כשהכתר יושם על ראשו, הדבר יכניס בו גאווה ותחושת 

חשיבות ואולי אפילו נצנוץ קטן של מחשבה אולי יכול הנני להחליף את המלך?

דבר זה מלמדנו, כי הכתר למרות שנמצא פיזית מעל הראש, הוא בעצם זה שמגביה את כל האדם והופך אותו למציאות אחרת – 
מציאות של מלך. 

וכאן אנו מגיעים למשמעות עמוקה יותר הקיימת במושג כתר תורה: הרמב"ם מונה כמה דברים שצריכים להיות באדם הלומד 
תורה: שלא יחפש את תענוגות העולם, שיתמסר ללימוד, וכן כשהוא לומד תורה, צריך שהוא ישמיע לעצמו ועוד, אולם תנאים 

מסויימים הוא משייך דווקא לכתר התורה.

ל ּתֹוָרה, 9 ִכְתָרּה ׁשֶ ר ּבְ ָראּוי ָלּה, ְוִלְהיֹות ֻמְכּתָ ם ִמְצָוה זֹו ּכָ אֹו ִלּבֹו ְלַקּיַ ׂשָ ּנְ משנה תורה להרמב"ם, הלכות תלמוד תורה ג': ִמי ׁשֶ  
א ּתֹאַמר ַעד  ּמֶ ֶאָחד. . ׁשֶ בֹוד ּכְ ר ְוַהּכָ ְקֶנה ּתֹוָרה ִעם ָהעֹׁשֶ ּיִ ים ַעל ִלּבֹו ׁשֶ ְעּתֹו ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים, ְולֹא ָיׂשִ יַח ּדַ לֹא ַיּסִ
ָבה  ֲעֶלה ַמְחׁשָ ֲאִני ָצִריְך ְוֶאְפֶנה ֵמֲעָסַקי ְוֶאְחזֹר ְוֶאְקָרא, ִאם ּתַ ֶאְקֶנה ַמה ׁשֶ ץ ָממֹון ְוֶאְחזֹר ְוֶאְקָרא, ַעד ׁשֶ ֲאַקּבַ ׁשֶ
י  ְך ֲעַראי . .  ַאף ַעל ּפִ ה ּתֹוָרָתְך ְקָבע, ּוְמַלאְכּתָ ל ּתֹוָרה ְלעֹוָלם, ֵאָלא ֲעׂשֵ ה זֹוֶכה ְלִכְתָרּה ׁשֶ ְך, ֵאין ַאּתָ זֹו ַעל ִלּבָ
ֶכֶתר ַהּתֹוָרה,  ּבְ ָרָצה ִלְזּכֹות  ְך ִמי ׁשֶ ְיָלה; ְלִפיּכָ ּלַ ּבַ ְיָלה, ֵאין ָאָדם ָלֵמד רֹב ָחְכָמתֹו ֵאָלא  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ ְצָוה ִלְלמֹד  ּמִ ׁשֶ
ַתְלמּוד ּתֹוָרה  ֶהן, ֵאָלא ּבְ יָחה ְוַכּיֹוֶצא ּבָ ה ְוׂשִ ִתּיָ יָנה ַוֲאִכיָלה ּוׁשְ ׁשִ ד ַאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן ּבְ ָכל ֵלילֹוָתיו, ְולֹא ְיַאּבַ ֵהר ּבְ ִיּזָ

ְוִדְבֵרי ָחְכָמה. 

שימו לב להגדרה של הרמב"ם – לזכות בכתר תורה. כמו כתר המלך שמרומם את האדם לדרגה אחרת, כמו כתר המלכות והכהונה 
שביטאו מלכות מיוחדת שישנה רק בזרע דוד ואהרון הכהן )למרות שהמלכות עצמה הייתה קודם לכן אצל שאול(, הזכיה בכתר 
תורה מבטאת את רוממות אחרת וגבוהה באדם. יהודי שבאמת מתאמץ בלימוד התורה, עד שהוא והתורה הופכים להיות דבר 

אחד ומאוחד. התורה היא לא רק דבר נוסף שיש לו כאדם ש'קנה חכמה', אלא זהו כל מציאותו ולכן:

1. אינו יכול להסיח דעתו אפילו לרגע מהתורה. 2. גם אדם שמחשבתו בתורה, יכול לחשוב שלמען הלימוד יתעסק עם מלאכתו 
באופן מלא, ישיג הנצרך לו ואחר כך יחזור ללמוד, אולם אדם שכל כולו בתורה לא יכול להעלות זאת בדעתו כלל, אלא תמיד הוא 
מונח בלימוד התורה, ומקדיש מעט ממחשבתו ומזמנו עבור העסק רק כדי מחייתו. 3. אינו מאבד אפילו לילה אחד בלא לימוד 

תורה, כי הלילה הוא זמן להשיג בלימודו הרבה יותר. 

אדם שאלה כל חייו, אין לו אפשרות להתנתק מהם אפילו רגע אחד7.

ידי  על  בטרוניא  פעם  נשאל  שמיר(,  ממשלת  בזמן  הכנסת  יו"ר  )היה  ע"ה  שילנסקי  דב 
ח"כ שהיה בעל תואר פרופסור: מדוע כשהנך קורא לחבר כנסת בעל הסמכה לרבנות הנך 
מקפיד לקרוא לו בתואר חבר הכנסת הרב, ואילו לי אינך קורא בתואר פרופסור?! ענה לו 
דב שילנסקי: 'פרופסור' הינו שם תואר בלבד, אין זה אתה בעצמך. לעומת זאת כשיהודי 
נהיה רב, אשתו מיד נקראת רבנית, מה שמורה על כך שזה חלק מעצמיותו ובמילא משפיע 

גם גל רוממות הסובבים אותו...

ה. ובכן, מהי ההכהרה?
וואו... באמת דרגא גבוהה. במירוץ החיים של כל אחד מאיתנו היא גם נראית קצת אוטופית... ביומיום שמורכב מאינספור פרטים 

קטנים ומסיחי הדעת, לחץ בעבודה ובבנק, הדבר נראה ממש מופרך, ואכן לא כל אחד זוכה ומצליח להגיע לדרגא הגבוהה הזו.

אולם התורה מבטיח לנו שאכן בסופו של דבר, אנו נהיה שם! למדנו בעבר את התיאור של הרמב"ם על זמן ביאת המשיח ובאופן 
רחב יותר במדרשי חז"ל, שהטוב יהיה בשפע, ללא מלחמות וללא קנאה ושנאה, על העבדים הרבים שיהיו לכל יהודי וידאגו לכל 
צרכיו, אפס מחלות ומוות, ועוד. כשאנו מדברים על המצב בעתיד מתוך הצרות של הגלות, אכן אין צורך להסביר מהי המעלה 

שתהיה בעולם כל-כך טוב ונעים. 

7(  חשוב להבהיר שאין זה אומר שהאדם לא עמל ונהנה מיגיע כפיו, ומטיל עצמו על הציבור, כמבואר ברמב"ם שם ובשו"ע, אלא השאלה במה הוא מונח בעצם נפשו.
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אולם מצב העולם המיוחד הזה הוא לא סתם נופש וחופש מצרות ולא רק עבור זה עלינו כל כך להתאמץ להביא את משיח. הוא 
הרבה יותר מזה. זהו המצב האמיתי בו יכול כל יהודי להתמסר ללימוד התורה באופן כזה שזה תהיה כל מציאותו ואין לו שום דבר 

שמפריע לו. כל רגע בחייו פנוי ללימוד התורה, ואין לו צורך כלל להתעסק עם צרכי גופו כי הכל יהיה מוכן לו:

ֵדי 10   יַח--לֹא ּכְ ׁשִ ִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְימֹות ַהּמָ משנה תורה להרמב"ם, הלכות מלכים ומלך המשיח, י"ב הלכה ד': לֹא ִנְתַאּוּו ַהּנְ

ּתֹות  ֵדי ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ים, ְולֹא ּכְ אּו אֹוָתם ָהַעּמִ ַנּשְׂ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּגֹוִיים, ְולֹא ּכְ ְרדּו ּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ָהעֹוָלם, ְולֹא ּכְ ְלטּו ַעל ּכָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ְלַחּיֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל, ּכְ ּתֹוָרה ְוָחְכָמָתּה, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבּטֵ נּוִיין ּבַ ְהיּו ּפְ ּיִ ֵדי ׁשֶ מַֹח:  ֵאָלא ּכְ ְוִלׂשְ

ו. רגעי זכיה קטנים
בהיותנו ערב הגאולה, ביכולתנו לטעום קצת ממטעמי הגאולה, ולחיות באופן כזה גם היום. הרבי מחדש לנו שכל אחד יכול להיות 

בדרגת 'תורתו אומנתו' ולהתעטר בכתר התורה, גם יהודי שביומיום עסוק בעסקו ובפרנסת ביתו. 

גם אדם שבמשך רוב שעות היממה הוא 'זבולון', והקשר שלו לתורה הוא בעיקר התמיכה בלומדי התורה ובצדקה למוסדות תורה 
וחסד - גם הוא חייב לקבוע זמן ללמוד תורה.

או  אליו,  קישור  שקיבלנו  באתר  מזדמנת  לדרשה  להאזין  לערבית.  מנחה  בין  שיעור  ולשמוע  הכנסת  בבית  רגע  לחטוף  אפשר 
לקרוא פרק בספר שבדיוק מונח על השולחן. אכן, זה דבר חשוב למלאות כל רגע פנוי בלימוד תורה, ובוודאי מרומם את הנפש 

להתעסק בזה ולא בשטויות חולפות המסיחות את הדעת.

אולם אפשר לזכות בכתר תורה, על ידי שנפנה ללימוד התורה 'זמן איכות'. עלינו לקבוע זמן ללימוד יומי או שבועי. ובזמן הזה 
זה באמת קשה..(  )וואו...  לכבות את הסלולרי  להתנתק מהסביבה,  חוץ מהספר שמולנו.  דבר  לנו שום  למצב שאין  להתרומם 

ולצלול לשעה של לימוד איכותי ומרומם. באותו רגע אנו שייכים לדרגת 'תורתו אומנתו' וזוכים לכתר התורה.

)כנויו  בתורה.  עצום  וגאון  חריף  אדם  היה  האמצעי,  האדמו"ר  מחסידי  ביאמר  משה  ר' 
היה א שארפע יארמולקע )כיפה חריפה( כי כשהיו שואלים אותו מאין החידוש המיוחד, 
היה עונה מהכיפה שעל ראשי…(. כיון שהיה זקוק גם לפרנסה, התמודד במרכז ממשלתי 
על בית חרושת ליצור בירה. ה' עזר והוא זכה במכרז. בין הסעיפים בחוזה החכירה נכתב 
שנציגי הממשלה יכולים לבוא בכל עת לביקורת ועל ר' משה לפתוח להם את כל המפעל 

ללא שהיות, ובמידה ולא יתבצע הדבר צפוי לקנסות גדולים ומאסר.

למרות עסקיו, שמר ר' משה על קביעות בלימוד - בכל יום היה מסתגר בחדרו 3 שעות 
ללימוד, ואז כאילו כל העולם לא קיים. כולם ידעו שבשעות אלו אין עם מי לדבר.

הממשלה  נציגי  במפעל  הופיעו  שלו,  הלימוד  לזמן  חדרו  את  שנעל  אחר  מיד  אחד,  יום 
דלת  על  לדפוק  ניסו  וחייו,  לפרנסתו  שחששו  והפועלים  המשפחה  בני  ביקורת.  לערוך 
החדר, להגיע דרך החלון, אך שום דבר לא הועיל. ר' משה לא הפסיק מלימודו. הפקידים 
כבר העלו בדעתם שכנראה הוא עסוק בטיוח מעשים לא כשרים ומרגע לרגע העלו את רף 

הענישה בו יתבעו את ר' משה.

לאחר שעות הלימוד, הזמין ר' משה את הפקידים הכועסים אל תוך משרדו, נתן בידם את 
כל המסמכים ופתח בפניהם את כל שערי המפעל, מבואתיו וחדריו, גם אלו שלא חשבו 
בכלל שקיימים. הפקידים שראו שהכל כשר ולפניהם אדם מהימן ביותר, שאלהו מדוע 
ויותר מזה. ענה  ויכולת להפסיד את המפעל  התמהמת, והרי חתמת על היענות מיידית 
להם ר' משה - על חוזה המפעל, חתמתי. על חיי - לימוד התורה שלי, לא חתמתי ולא 

נתתי לאף אחד בעלות עליו!

הפקידים ששמעו זאת, אישרו את המשך החוזה ואף אמרו לו שיותר לא יבואו לביקורת 
נוספת...
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ּתֹוָרה, ָיכֹל ִלְהיֹות ֶאְצלֹו אֶֹפן ַנֲעֶלה 11  ׁש לֹו ְקִביעּות ּבַ ּיֵ י ׁשֶ שיחת חג השבועות תשל"א – בלתי מוגה: ַאף-ַעל-ּפִ

ד  ּצַ ּמִ ַעל ֵעֶסק(, זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ַעל ֵעֶסק )אֹויס ּבַ ּלֹוֵמד הּוא ֵאיֶנּנּו ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ׁשֶ יֹוֵתר ּבְ
מֹו  יָבה'! לֹא ּכְ חּור ְיׁשִ מֹו 'ּבָ ב אֶֹהל' . . הּוא לֹוֵמד ּכְ מֹו ֵאֶצל 'יֹוׁשֵ ם, ּכְ ֵעת ַהִהיא, ָהעֹוָלם ֵאינֹו ַקּיָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבָ
ַעל  ָהָיה ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִרית . . ׁשֶ יא ַאְרצֹות ַהּבְ מֹו ְנׂשִ ָלר, ַוֲאִפּלּו לֹא ּכְ מֹו ַסְנּדְ ה ֲאֻרּבֹות, לֹא ּכְ מֹו ְמַנּקֶ ְנק, לֹא ּכְ ְמַנֵהל ּבַ
ל ָהִעְנָיִנים, ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ַוֲאִפּלּו לֹא ׁשֹוֵמַע  הּוא ׁשֹוֵכַח ִמּכָ ּתֹו[ רֹוָאה ׁשֶ ו ִהיא ]ִאׁשְ ְך ְלָכל ֶזה . . ַעְכׁשָ ּיָ ֵעֶסק, ָהָיה ׁשַ

ּלֹוֵמד. . ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶלפֹון ְמַצְלֵצל ּבְ ַהּטֶ ׁשֶ
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