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בדי הארון
ֹלהים ֶאל ֲע ָגלָה חֲ דָ שָ ה -
וַ י ְַרכִּ בּו ֶאת אֲ רֹון הָ אֱ ִּ

ַויִּשָ אֻ הּו ִּמבֵּ ית אֲ בִּ ינָדָ ב אֲ שֶ ר בַ גִּ בְ עָ ה
וְ עֻזָא וְ ַא ְחיֹו בְ נֵּי אֲ בִּ ינָדָ ב נֹהֲ גִּ ים ֶאת הָ ֲע ָגלָה חֲ ָדשָ ה -

 .1שמות כה:יג-טז
זָהב( :יד)
ית א ָֹתם ָ
ית בַ ֵּדי עֲצֵּ י ִּש ִּטים וְ ִּצפִּ ָ
(יג) וְ עָ ִּש ָ
את ֶאת ַהבַ ִּדים בַ ַטבָ עֹת עַ ל צַ ְלעֹת ָה ָארֹן לָ ֵּשאת ֶאת
וְ הֵּ בֵּ ָ
הָ ָארֹן בָ ֶהם( :טו) ְב ַט ְבעֹת ָה ָארֹן ִּי ְהיּו ַהבַ ִּדים ל ֹא יָסֻ רּו
ִממֶּ ּנּו:

ַויִּשָ אֻ הּו ִּמבֵּ ית אֲ בִּ ינָדָ ב אֲ שֶ ר בַ גִּ בְ עָ ה
ה ֵּלְך לִּפְ נֵּי הָ ָארֹון:
ֹלהים וְ ַא ְחיֹו ֹ
עִּ ם אֲ רֹון הָ אֱ ִּ

 .3רמב"ם הל' כלי המקדש ב:יב-יג
(יב) בְ עֵּ ת שֶ ּמֹולִּ יכִּ ין ֶאת הָ ָארֹון ִּמ ָּמקֹום לְ מָ קֹום ֵּאין
מֹולִּיכִּ ין אֹותֹו ל ֹא עַ ל הַ ְבהֵּ ָמה וְ ל ֹא עַ ל הָ ֲעגָלֹות ֶּא ָלא
ִמצְ וָה ְלנ ְָטלֹו עַ ל הַ כ ֵָתףּ .ו ְלפִ י שֶּ שָ כַח דָ וִ ד ּו ְנ ָשאֹו עַ ל
הָ ֲע ָגלָה ִנפְ ַרץ פ ֶֶּּרץ בְ ֻעזָא ֶ .אלָ א ִּמצְ ָוה ְלנ ְָשאֹו עַ ל הַ כ ֵָּתף
שֶ נֶאֱ מַ ר (במדבר ז ט) "כִּ י ֲעבֹדַ ת הַ קֹדֶ ש ֲע ֵּליהֶ ם בַ כ ֵָּתף
יִּ שָ אּו"
נֹוש ִּאין ָפנִּים כְ ֶנגֶד ָפנִּ ים
נֹוש ִּאים אֹותֹו עַ ל ַה ָכ ֵּתף ְ
(יג) כְ שֶ ְ
חֹוריהֶ ם ַלחּוץ ּופְ נֵּיהֶ ם ְלפָ ִּנים .וְ נִּזְ הָ ִּרים שֶ ל ֹא יִּשָ ְמטּו
וַאֲ ֵּ
הַ בַ ִּדים ִּמן הַ טַ בָ עֹות .שֶּ הַ ֵמ ִסיר ֶּאחָ ד ִמן הַ בַ ִדים ִמן
לֹוקה .שֶ נֶאֱ מַ ר (שמות כה טו) "בְ טַ בְ עֹת הָ ָארֹן
הַ טַ בָ עֹות ֶּ
יִּהיּו הַ בַ ִּדים ל ֹא יָסֻ רּו ִּמ ֶּמנּו".
ְ
 .4משך חכמה שם
...והנה במזבח כתיב (להלן כז ,ז) "והיו הבדים...
בשאת אותו" ,וכן בשלחן (כה ,ח) ,מה שאין כן
בארון ,הבדים הם קבועים בו תמיד  -הלא דבר הוא!
ונראה על פי מדרש שהארון רומז לכתר תורה שהוא
מונח לכל הרוצה ליקח.
והנה התלמיד חכם צריך סעד לתומכו שיהא עשיר
מטיל מלאי לכיסו וכתודוס איש רומי ,ובזה תורתו
מתקיימת .וכן אמרו ז"ל גם על הארון ביומא דף עב,
ב :כתוב (דברים י ,א) "ועשית לך ארון עץ" וכתוב
(שמות כה ,י) "ועשו ארון עצי שטים" ,מכאן לתלמיד
חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו .ולזה באו
הבדים ,שלעולם הבדים הם המחזיקים בה ,הם
הסומכים ידי התלמיד חכם ,שהוא הארון לעדות ה'
ותורותיו ,ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים בארון
הברית "לא יסורו ממנו".
 .5ספר החינוך ,מצוה צ"ו:
משורשי המצוה ,לפי שהארון משנן התורה ,והוא כל
עיקרנו וכבודנו ,ונתחייבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר
בכל יכולתנו ,על כן נצטוונו לבל נסיר בדי הארון

 .2גמ' יומא עב.
והמסיר בדי ארון  -לוקה ,שנאמר  ...ל ֹא יָסֻ רּו.
Rambam Klei Hamikdash 2:12-13
12. When the ark is transported from place to place, it should
not be transported on an animal or on a wagon. Instead, it is a
mitzvah for it to be carried on one's shoulders. Since David
forgot and had it transported on a wagon, there was an
outbreak [of Divine anger] at Uzzah. Instead, it is a mitzvah
to carry it on one's shoulders, as [Numbers 7:9] states: "For the
holy task is their obligation. They shall carry it on their
"shoulders.
13. When [the Levites] carry the ark on their shoulders, they
should carry it face to face, with their backs pointed outward
and their faces inward. They must be careful that the staves of
the ark are not removed from the rings. Anyone who removes
one of the staves from the rings is liable for lashes, as [Exodus
25:15] states: "The staves shall be in the rings of the ark. They
"shall not be removed from it.

ממנו ,פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום
במהירות ,ואולי מתוך הטרדה והחפזון לא נבדוק
יפה להיות בדיו חזקים כל הצריך .ושמא חס ושלום
יפול מידם – ואין זה כבודו; אבל בהיותם בו מוכנים
לעולם ,ולא יסורו ממנו ,ולא יארע תקלה בהם.
 .6רש"ר הירש שם
בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד לשאת
את הארון ומה שבתוכו אל מחוץ לתחומו ,כשהשעה
צריכה לכך .מצוות "לא יסורו הבדים" מבשרת
לדורות את האמת ,שזאת התורה ותפקידה אינם
מותנים דוקא באדמת הארץ שבית המקדש עומד
עליה .הלאו של "לא יסורו" כסמל לאי תלות התורה
האלוקית בתנאים מקומיים מתבלט עוד יותר על ידי
הניגוד אל כלי הקודש האחרים ,ביחוד אל השולחן
והמנורה ,שלא נאמר בבדיהם "לא יסורו" .מובע בזה
הרעיון :אמנם שולחן ישראל ומנורת ישראל – חייו
הגשמיים בכל היקפם וחייו הרוחניים בעצם
שגשוגם – קשורים לאדמת ישראל (=אינם
אפשריים אלא בישיבת העם על אדמת ארץ
הקודש) ,אבל לא כן תורת ישראל.

עמוד 120

ספר שמואל ב'

 .7שמות כה (טז-כב)
ית
וְ נ ַָת ָת ֶאל הָ ָארֹן ֵּאת הָ עֵּ דֻת אֲ ֶשר ֶא ֵּתן ֵּאלֶיָך( :יז) וְ עָ ִּש ָ
כַ פ ֶֹּרת זָהָ ב טָ הֹור ַאּמָ ַתיִּם וָ חֵּ צִּ י ָא ְרכָּה וְ ַאּמָ ה וָ חֵּ צִּ י
ית ְש ַניִם כְ רֻ בִ ים זָהָ ב ִמ ְקשָ ה ַתעֲשֶ ה
ָר ְחבָ ּה( :יח) וְ עָ ִּש ָ
א ָֹתם ִמ ְשנֵי ְקצֹות הַ ַכפ ֶֹּרת( :יט) ַועֲשֵּ ה כְ רּוב ֶאחָ ד
ִּמ ָקצָ ה ִּמזֶה ּוכְ רּוב ֶאחָ ד ִּמ ָקצָ ה ִּמזֶה ִמן הַ ַכפ ֶֹּרת ַתעֲשּו
צֹותיו( :כ) וְ הָ יּו הַ כְ רֻ ִּבים פ ְֹרשֵ י
ֶאת הַ כְ רֻ בִּ ים עַ ל ְשנֵּי ְק ָ
כְ נָפַיִ ם לְמַ עְ לָה סֹכְ כִּ ים בְ ַכנְ ֵּפיהֶ ם עַ ל הַ ַכפ ֶֹּרת ּופְ נֵיהֶּ ם
ִאיש ֶּאל ָא ִחיו ֶּאל הַ ַכפ ֶֹּרת יִ ְהיּו פְ נֵי הַ כְ רֻ בִ ים( :כא)
וְ נ ַָת ָת ֶאת הַ ַכפ ֶֹרת עַ ל הָ ָארֹן ִּמלְ מָ עְ לָה וְ ֶּאל הָ ָארֹן ִת ֵתן ֶּאת
הָ עֵ דֻת אֲ שֶּ ר ֶּא ֵתן ֵאלֶּיָך( :כב) וְ נֹועַ ְד ִתי לְָך שָ ם וְ ִּדבַ ְר ִּתי
ִּא ְתָך מֵ עַ ל הַ ַכפ ֶֹּרת ִמבֵ ין ְשנֵי הַ כְ רֻ בִ ים אֲ שֶ ר עַ ל אֲ רֹן
אֹותָך ֶאל בְ נֵּי י ְִּש ָר ֵּאל:
הָ עֵ דֻת ֵּאת כָל אֲ שֶ ר אֲ צַ ּוֶה ְ
 .9מלכים א ח
(מו) כִּ י יֶחֶ ְטאּו ָלְך כִּ י ֵּאין ָאדָ ם אֲ שֶ ר
ל ֹא יֶחֱ טָ א וְ ָאנַפְ ָת בָ ם ּונ ְַת ָתם לִּ פְ נֵּי אֹויֵּב
וְ שָ בּום שֹבֵ יהֶּ ם ֶּאל ֶּא ֶּרץ הָ אֹויֵב
חֹוקה אֹו ְקרֹובָ ה( :מז) וְ ֵּה ִּשיבּו ֶאל
ְר ָ
לִּבָ ם בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִּשבּו ָשם וְ שָ בּו
יהם לֵּאמֹר
וְ ִּה ְת ַחנְנּו ֵּאלֶ יָך בְ ֶא ֶרץ שֹבֵּ ֶ
חָ טָ אנּו וְ ֶהעֱוִּ ינּו ָרשָ עְ נּו( :מח) וְ שָ בּו
ֵּאלֶיָך בְ כָל לְבָ בָ ם ּובְ כָל נַפְ ָשם בְ ֶא ֶרץ
אֹיְבֵּ יהֶ ם אֲ שֶ ר שָ בּו א ָֹתם וְ ִּה ְת ַפ ְללּו
בֹותם
ֵּאלֶיָך דֶ ֶרְך ַא ְרצָ ם אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה לַאֲ ָ
ִיתי
הָ עִּ יר אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת וְ הַ בַ ִית אֲ ֶּשר בָ נ ִ
לִשמֶּ ָך( :מט) וְ שָ מַ עְ ָת הַ שָ ַמיִּם ְמכֹון
ְ
ִּשבְ ְתָך ֶאת ְתפִּ ל ָָתם וְ ֶאת ְת ִּחנ ָָתם
ית ִּמ ְשפָטָ ם( :נ) וְ סָ ַל ְח ָת לְעַ ְּמָך
וְ עָ ִּש ָ
אֲ שֶ ר חָ ְטאּו לְָך ּו ְלכָל פִּ ְשעֵּ יהֶ ם אֲ שֶ ר
פָ ְשעּו בָ ְך ּונ ְַת ָתם ל ְַרחֲ ִּמים לִּפְ נֵּי
שֹבֵּ יהֶ ם וְ ִּרחֲ מּום:

 .8מלכים א ו
ימה ֵּהכִּ ין ל ְִּת ֵּתן ָשם ֶאת
ּוד ִּביר ְבתֹוְך ַהבַ יִּת ִּמפְ נִּ ָ
(יט) ְ
רּובים עֲצֵ י
אֲ רֹון בְ ִּרית ה'( ... :כג) ַויַעַ ש בַ ְד ִּביר ְשנֵי כְ ִ
קֹומתֹו( :כד) וְ ָח ֵמש ַאמֹות כְ נַף ַהכְ רּוב
שָ מֶּ ן עֶּ שֶּ ר ַאמֹות ָ
הָ ֶּאחָ ת וְ חָ ֵמש ַאמֹות כְ נַף ַהכְ רּוב ַה ֵשנִית עֶּ ֶּשר ַאמֹות
ִמ ְקצֹות כְ ָנפָיו וְ עַ ד ְקצֹות כְ ָנפָיו( :כה) וְ עֶ ֶשר בָ ַא ָּמה
הַ כְ רּוב הַ שֵּ ִּני ִּמ ָדה ַא ַחת וְ ֶקצֶ ב ֶא ָחד ל ְִּשנֵּי ַהכְ רֻ ִּבים( :כו)
קֹומַ ת ַהכְ רּוב ָה ֶא ָחד עֶ ֶשר בָ ַא ָּמה וְ כֵּ ן ַהכְ רּוב ַה ֵּשנִּי( :כז)
ִימי וַיִ פְ ְרשּו ֶּאת
ַוי ִֵתן ֶּאת ַהכְ רּובִ ים בְ תֹוְך הַ בַ יִת ַהפְ נ ִ
ַכ ְנפֵי הַ כְ רֻ ִבים ו ִַתגַע כְ נַף ָה ֶּא ָחד בַ ִקיר ּוכְ נַף ַהכְ רּוב
יהם ֶּאל תֹוְך ַהבַ יִת נֹגְ עֹת
הַ שֵ נִי ֹנגַעַ ת בַ ִקיר ַה ֵשנִי וְ ַכ ְנפֵ ֶּ
רּובים זָ ָהב:
ָכנָף ֶּאל ָכנָף( :כח) ַו ְיצַ ף ֶאת ַהכְ ִּ

 .10מלכים א ט
ֹאמר ה'
(ב) ַוי ֵָּרא ה' ֶאל ְשֹלמֹה שֵּ נִּ ית כַאֲ ֶשר נ ְִּר ָאה ֵּאלָ יו ְבגִּ ְבעֹון( :ג) וַ י ֶ
ֵּאלָיו שָ מַ עְ ִּתי ֶאת ְתפִּ ל ְָתָך וְ ֶאת ְת ִּחנ ְָתָך אֲ ֶשר ִּה ְת ַחנַנְ ָתה לְ פָ נַי ִּה ְק ַד ְש ִּתי
לִּבי ָשם
ֶאת הַ בַ ִּית הַ ֶזה אֲ שֶ ר בָ נ ִָּתה לָ שּום ְש ִּמי ָשם עַ ד עֹולָם וְ ָהיּו עֵּ ינַי וְ ִּ
כָל הַ י ִָּמים:
ּובי ֶֹשר לַ עֲשֹות
(ד) וְ ַא ָתה ִאם ֵתלְֵך ְל ָפנַי כַאֲ ֶשר ָהלְַך ָדוִּ ד ָא ִּביָך ְב ָתם לֵּבָ ב ְ
ּומ ְש ָפ ַטי ִּת ְשמֹר( :ה) וַהֲ ִקמ ִֹתי ֶּאת כִ סֵ א ַמ ְמלַכְ ְתָך
יתיָך חֻ ַקי ִּ
כְ כֹל אֲ שֶ ר צִּ ּוִּ ִּ
כָרת לְָך ִּאיש
ִש ָר ֵאל ְל ֹעלָם כַאֲ שֶ ר ִּדבַ ְר ִּתי עַ ל ָדוִּ ד ָא ִּביָך לֵּאמֹר ל ֹא יִּ ֵּ
עַ ל י ְ
מֵּ עַ ל כִּ סֵּ א י ְִּש ָר ֵּאל:
ֹותי חֻ ק ַֹתי אֲ ֶשר
ּובנֵּיכֶ ם ֵּמ ַאחֲ ַרי וְ ל ֹא ִּת ְש ְמרּו ִּמ ְצ ַ
(ו) ִּאם שֹוב ְתשֻ בּון ַא ֶתם ְ
לָהם( :ז)
יתם ֶ
ֹלהים אֲ ֵּח ִּרים וְ ִּה ְש ַתחֲ וִּ ֶ
נ ַָת ִּתי לִּפְ נֵּיכֶם וַ הֲ לַכְ ֶתם ַועֲבַ ְד ֶתם אֱ ִּ
וְ ִּהכְ ַר ִּתי ֶאת י ְִּש ָר ֵּאל מֵּ עַ ל פְ נֵּי ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשר נ ַָת ִּתי ל ֶָהם וְ ֶּאת ַהבַ יִת אֲ ֶּשר
ִה ְקדַ ְש ִתי לִ ְש ִמי אֲ שַ ַלח מֵ עַ ל ָפנָי וְ ָהיָה י ְִּש ָר ֵּאל ל ְָמ ָשל וְ לִּ ְשנִּינָה ְבכָ ל
הָ עַ ִּּמים( :ח) וְ הַ בַ ִית הַ ֶּזה י ְִהיֶּה עֶּ לְיֹון ָכל עֹבֵּ ר עָ ָליו ִּישֹם וְ ָש ָרק וְ ָא ְמרּו עַ ל
מֶ ה עָ שָ ה ה' ָכ ָכה ל ָָא ֶרץ הַ ז ֹאת וְ לַבַ יִּת ַהזֶ ה( :ט) וְ ָא ְמרּו עַ ל אֲ ֶשר עָ זְ בּו ֶאת
אֹלהים
_ֹלהיהֶ ם אֲ שֶ ר הֹוצִּ יא ֶאת אֲ ב ָֹתם ֵּמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם ַויַחֲ זִּ קּו בֵּ ִּ
ה' אֱ ֵּ
יהם ֵּאת כָל ָה ָרעָ ה
אֲ חֵּ ִּרים וַ ִּי ְש ַתחֲ וּו לָ הֶ ם ַויַעַ ְבדֻ ם עַ ל כֵּן ֵּה ִּביא ה' עֲלֵּ ֶ
הַ ז ֹאת :פ

