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The Aron Kodesh:
A Continuation of Matan Torah Through the Generations

Thursday Night Parsha shiur @Torah in Motion, Parshat Terumah

I. Relationship between the Mishkan and the Aron Kodesh:
What is the purpose of the Mishkan?

שמות פרשת תרומה כה:ח.1
וְָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש וְָׁשַכנְִּתי ְּבתֹוָכם:

רש"י שמות פרשת כי תשא לא:יח.2
ויתן אל משה וגו' - אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה…

רמב"ן שמות פרשת תרומה כה:א.3
. וכמו שנאמר שם (לעיל כדוסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו, בנסתר

טז) וישכן כבוד ה' על הר סיני, וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו, כן כתוב
במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן מ לד). והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן, כנגד

…שנראה להם בהר סיניוהיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד"את כבודו ואת גודלו".

שמות פרשת תרומה- בנין הכלים והמשכן.4
וְָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים

וְָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים
וְָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור

וְָעִׂשיָת יְִריעֹת ִעִּזים ְלאֶֹהל
וְָעִׂשיָת ָפרֶֹכת ְּתֵכֶלת וְַאְרָּגָמן

וְָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֲעֵצי ִׁשִּטים
וְָעִׂשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן

שמות רבה לד:ב.5
ָּדָבר ַאֵחר, וְָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים, ַמה ְּכִתיב ְלַמְעָלה: וְיְִקחּו ִלי ְּתרּוָמה, ִמּיָד וְָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים, ַמה ַהּתֹוָרה
ָקְדָמה ַלּכֹל, ָּכ� ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְׁשָּכן ִהְקִּדים ֶאת ָהָארֹון ְלָכל ַהֵּכִלים, ָמה ָהאֹור ָקַדם ְלָכל ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ִּדְכִתיב

(בראשית א, ג): וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים יְִהי אֹור, וְַאף ַּבִּמְׁשָּכן ַּבּתֹוָרה ֶׁשּנְִקֵראת אֹור, ִּדְכִתיב (משלי ו, כג): ִּכי נֵר
ִמְצוָה וְתֹוָרה אֹור, ָקְדמּו ַמֲעֶׂשיָה ְלָכל ַהֵּכִלים.

שמות פרק לח פסוק כא.6
ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלוִּיִם ְּביַד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן:ֲאֶׁשרִמְׁשַּכן ָהֵעֻדתֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן

שמות פרק כה פסוק כב.7
ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְת�ֲארֹון ָהֵעֻדתוְנֹוַעְדִּתי ְל� ָׁשם וְִדַּבְרִּתי ִאְּת� ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל

ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל:

שמות פרשת תרומה כו:לד.8
ַהָּפרֶֹכת ָלֶכם ֵּביןִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות וְִהְבִּדיָלהָׁשָּמהוְֵהֵבאָתוְנַָתָּתה ֶאת ַהָּפרֶֹכת ַּתַחת ַהְּקָרִסים

קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים:ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין
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II. In the Days Without the Mishkan:
How does the Aron Kodesh carry us through the generations?

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב.9
. תניא נמי הכי: ארון שעשהאינו מן המדהמקום ארוןואמר רבי לוי: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו:

משה יש לו עשר אמות לכל רוח, וכתיב ולפני הדביר עשרים אמה ארך, וכתיב כנף הכרוב האחד עשר
אמות וכנף הכרוב האחד עשר אמות, ארון גופיה היכא הוה קאי? אלא לאו שמע מינה: בנס היה עומד.

מדרש שמות רבה ח:א.10
ְלֶפַתח ֵּבית ַהִּמְקָדׁש, ֵּכיוָן ֶׁשִהִּגיַעְּבָׁשָעה ֶׁשִהְכִניס ָהָארֹון ְלֵבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ָעָׂשה ָארֹון ֶׁשל ֶעֶׂשר ַאּמֹות

,ְלִהָּכֵנס ְּבתֹו� ֶעֶׂשר ַאּמֹותוְֵאין ֲעָׂשָרה ַאּמֹות יְכֹוִליןָהיָה ַהֶּפַתח ֶׁשל ֶעֶׂשר ַאּמֹות וְָהָארֹון ֶׁשל ֶעֶׂשר ַאּמֹות,
וְעֹוד ֶׁשָהיּו ְטעּונִין ּבֹו, ֵּכיוָן ֶׁשָּבא ְלַהְכנִיסֹו �א ָהיָה יָכֹול, ָעַמד ְׁש�מֹה וְָהיָה ִמְתַּבּיֵׁש וְ�א ָהיָה יֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות,

ִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א.11
ועבר, שנאמר: ויהי כאשרארון את נושאיונשאנמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחד,

תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כט עמוד א.12
אבוה דשמואל ולוי הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אתיא שכינה, שמעו קול ריגשא. קמו ונפקו

רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אתיא שכינה ולא נפק. אתו מלאכי השרת וקא
ואהימבעתו ליה, אמר לפניו: רבונו של עולם! עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מי? - אמר להו: שבקוהו.

להם למקדש מעט, אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל.

הקונה עולמו, סימן א.13
וכתב מורי שליט׳׳א וז׳׳ל, "והיות שבית הכנסת גדר קדושתו בבחינת מקדש מעט, אף בבית הכנסת בעינן

שיהא שמה ארון עם ספר תורה, וכמו שכתב הרמב׳׳ם לאדיא ראש פרק א׳ מהלכות תפילה, ובונין בו היכל
תורה אי אפשר שיהיה לו קדושת ביתובית הכנסת שאין בו ארון עם ספרשמניחין בו ספר תורה,

."הכנסת

במדבר פרשת בהעלותך פרק י.14
וַיְִהי ִּבנְסַֹע ָהָארֹן וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה יְקֹוָק וְיָֻפצּו אֹיְֶבי� וְיָנֻסּו ְמַׂשנְֶאי� ִמָּפנֶי�:

III. A Closer Look at the Aron Kodesh:
What can we learn from its Divine blueprints?

(1) How can we attain the ‘Crown of Torah’?

תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב.15
אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארון ושל שלחן. של מזבח - זכה אהרן ונטלו, של שלחן -

, שמא תאמר פחות הוא - תלמודליקח - יבא ויקחשל ארון - עדיין מונח הוא, כל הרוצהזכה דוד ונטלו,
לומר בי מלכים ימלכו.
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משנה מסכת אבות פרק ו משנה ה.16
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות….

שמות רבה לד:ב.17
ָּדָבר ַאֵחר, וְָעׂשּו ֲארֹון, ִמְּפנֵי ַמה ְּבָכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה ְּכִתיב: וְָעִׂשיָת, ּוָבָארֹון ְּכִתיב: וְָעׂשּו ֲארֹון, ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה

ֶׁשִּיְזּכּו ֻּכָּלם ַלּתֹוָרהיָבֹואּו ַהּכֹל וְיַַעְסקּו ָּבָארֹון ְּכֵדיֶּבן ַרִּבי ָׁשלֹום, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

משנה מסכת אבות פרק ב משנה ב.18
וכל מעשיךללמוד תורה שאינה ירושה לךוהתקן עצמךרבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך

יהיו לשם שמים:

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב.19
א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים
מצות ולא ימוש (את) ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי: אפי' לא קרא אדם אלא

קרית שמע שחרית וערבית - קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורבא אמר: מצוה
לאומרו בפני עמי הארץ

(2) How does Torah transform us as people?

תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב.20
מבית ומחוץ תצפנו, אמר רבא: כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם

דברים פרשת שופטים פרק כ:יט.21
ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר יִָמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה �א ַתְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלנְּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאֵכל

ִמָּפנֶי� ַּבָּמצֹור:ָלבֹאִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדהוְאֹתֹו �א ִתְכרֹת

עמידה, סידור אשכנז.22
ינּו ינּו ֶׁשּיִָּבנֶה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמֽ ָפֶנֽי� ה׳ ֱא�קינּו וֵא�קי ֲאבֹוֵתֽ : וְָׁשםוְֵתן ֶחְלֵקֽנּו ְּבתֹוָרֶתֽ�יְִהי ָרצֹון ִמְּל֒

ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשנִים ָבה ַלה׳ ִמנְַחת יְהּוָדה וִירּוָׁשָלֽ נֲַעָבְד� ְּביְִרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמֹונִּיֹות: וְָעְר֒
ַקְדמֹונִּיֹות:

שבת שלום!!
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