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 בדי הארון
 

ים ֶאל  בּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ   - ֲחָדָשה ֲעָגָלהַוַיְרכִּ
ְבָעה  יָנָדב ֲאֶשר ַבגִּ ית ֲאבִּ בֵּ ָשֻאהּו מִּ  ַויִּ

ים  יָנָדב ֹנֲהגִּ י ֲאבִּ   - ֲחָדָשה ָהֲעָגָלהֶאת ְוֻעָזא ְוַאְחיֹו ְבנֵּ
ְבָעה יָנָדב ֲאֶשר ַבגִּ ית ֲאבִּ בֵּ ָשֻאהּו מִּ  ַויִּ

ים ם ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ י ָהָארֹון: עִּ ְפנֵּ ְך לִּ  ְוַאְחיֹו ֹהלֵּ
 

 טז-שמות כה:יג .1
יָת ֹאָתם ָזָהב: פִּ ים ְוצִּ טִּ י שִּ י ֲעצֵּ יָת ַבדֵּ )יד(   )יג( ְוָעשִּ

ים ַבַטָבֹעת אָת ֶאת ַהַבדִּ בֵּ את ֶאת  ְוהֵּ ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן ָלשֵּ
ים   ָהָאֹרן ָבֶהם: ְהיּו ַהַבדִּ לֹא ָיֻסרּו )טו( ְבַטְבֹעת ָהָאֹרן יִּ

ּנּו  :ִממֶּ
 

 גמ' יומא עב. .2
 .לֹא ָיֻסרּו... לוקה, שנאמר  -והמסיר בדי ארון 

 
 יג-רמב"ם הל' כלי המקדש ב:יב .3

ין ֶאת ָהָא )יב(  יכִּ ת ֶשּמֹולִּ ין ְבעֵּ ָּמקֹום ְלָמקֹום אֵּ רֹון מִּ
ָמה ְולֹא ַעל ָהֲעָגלֹות  ין אֹותֹו לֹא ַעל ַהְבהֵּ יכִּ ָלא מֹולִּ אֶּ

ָשַכח ָדִוד ּוְנָשאֹו ַעל  ִמְצָוה ְלָנְטלֹו ַעל ַהָכֵתף. ּוְלִפי שֶּ
ץ ְבֻעָזא רֶּ ף ָהֲעָגָלה ִנְפַרץ פֶּ ְצָוה ְלָנְשאֹו ַעל ַהָכתֵּ . ֶאָלא מִּ

ף ֶשֶנֱאַמר )ב יֶהם ַבָכתֵּ י ֲעֹבַדת ַהֹקֶדש ֲעלֵּ מדבר ז ט( "כִּ
ָשאּו"  יִּ

ים  )יג( ים ְכֶנֶגד ָפנִּ ין ָפנִּ ף נֹוְשאִּ ים אֹותֹו ַעל ַהָכתֵּ ְכֶשנֹוְשאִּ
ָשְמטּו  ים ֶשלֹא יִּ ְזָהרִּ ים. ְונִּ יֶהם ְלָפנִּ יֶהם ַלחּוץ ּוְפנֵּ ַוֲאחֹורֵּ

ן ַהַטָבעֹות.  ים מִּ ָחד ִמן ַהַבִדים ִמן ַהַבדִּ ַהֵמִסיר אֶּ שֶּ
ה . ֶשֶנֱאַמר )שמות כה טו( "ְבַטְבֹעת ָהָאֹרן ַהַטָבעֹות לֹוקֶּ

ֶּמנּו". ים לֹא ָיֻסרּו מִּ ְהיּו ַהַבדִּ  יִּ

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." 

 שםמשך חכמה  .4

והנה במזבח כתיב )להלן כז, ז( "והיו הבדים... ...
בשאת אותו", וכן בשלחן )כה, ח(, מה שאין כן 

הלא דבר הוא!  -בארון, הבדים הם קבועים בו תמיד 
שהארון רומז לכתר תורה שהוא ונראה על פי מדרש 

 . מונח לכל הרוצה ליקח
שיהא עשיר  סעד לתומכווהנה התלמיד חכם צריך 

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 

ולזה באו מלאכתו.  חכם שבני עירו מצווין לעשות לו
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". 
 

 :ספר החינוך, מצוה צ"ו .5
, והוא כל שהארון משנן התורהמשורשי המצוה, לפי 

יבנו לנהוג בו כל כבוד וכל הדר ונתחיעיקרנו וכבודנו, 
, על כן נצטוונו לבל נסיר בדי הארון בכל יכולתנו

פן נהיה צריכים לצאת עם הארון לשום מקום ממנו, 
במהירות, ואולי מתוך הטרדה והחפזון לא נבדוק 
יפה להיות בדיו חזקים כל הצריך. ושמא חס ושלום 

ואין זה כבודו; אבל בהיותם בו מוכנים  – יפול מידם
 לעולם, ולא יסורו ממנו, ולא יארע תקלה בהם.

 

 רש"ר הירש שם .6
בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד לשאת 
את הארון ומה שבתוכו אל מחוץ לתחומו, כשהשעה 
צריכה לכך. מצוות "לא יסורו הבדים" מבשרת 

אינם לדורות את האמת, שזאת התורה ותפקידה 
מותנים דוקא באדמת הארץ שבית המקדש עומד 

הלאו של "לא יסורו" כסמל לאי תלות התורה עליה. 
מתבלט עוד יותר על ידי  האלוקית בתנאים מקומיים

הניגוד אל כלי הקודש האחרים, ביחוד אל השולחן 
והמנורה, שלא נאמר בבדיהם "לא יסורו". מובע בזה 

חייו  –ישראל אמנם שולחן ישראל ומנורת הרעיון: 
הגשמיים בכל היקפם וחייו הרוחניים בעצם 

קשורים לאדמת ישראל )=אינם  –שגשוגם 
אפשריים אלא בישיבת העם על אדמת ארץ 

 .הקודש(, אבל לא כן תורת ישראל
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 כב(-שמות כה )טז .7
יָת  ֶליָך: )יז( ְוָעשִּ ן אֵּ ֻדת ֲאֶשר ֶאתֵּ ת ָהעֵּ ְוָנַתָת ֶאל ָהָאֹרן אֵּ

ת  י ַכֹפרֶּ צִּ י ָאְרָכּה ְוַאָּמה ָוחֵּ צִּ ם ָוחֵּ ָזָהב ָטהֹור ַאָּמַתיִּ
יָת  ַתֲעֶשה  ִמְקָשהָזָהב  ְשַנִים ְכֻרִביםָרְחָבּה: )יח( ְוָעשִּ

תֹאָתם  ה ְכרּוב ֶאָחד :  )יט( וַ ִמְשֵני ְקצֹות ַהַכֹפרֶּ ֲעשֵּ
ֶזה  ָקָצה מִּ ֶזה ּוְכרּוב ֶאָחד מִּ ָקָצה מִּ תמִּ ַתֲעשּו  ִמן ַהַכֹפרֶּ

ים  י ְקצֹוָתיו:  )כ( ְוָהיּו ַהְכֻרבִּ ים ַעל ְשנֵּ ֹפְרֵשי ֶאת ַהְכֻרבִּ
יֶהם  ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ים ְבַכְנפֵּ תֹסְככִּ ם  ַעל ַהַכֹפרֶּ ּוְפֵניהֶּ

ל ָאִחיו אֶּ  ת ִיְהיּו ְפֵני ַהְכֻרִביםִאיש אֶּ :  )כא( ל ַהַכֹפרֶּ
ְלָמְעָלה  ָהָאֹרןְוָנַתָת ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל  ת מִּ ל ָהָאֹרן ִתֵתן אֶּ ְואֶּ

יָך ָהֵעֻדת ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ י  ְונֹוַעְדִתי: )כב( ֲאשֶּ ַבְרתִּ ְלָך ָשם ְודִּ
ְתָך  ת ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִביםאִּ ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן  ֵמַעל ַהַכֹפרֶּ
ל: ָהֵעֻדת ְשָראֵּ י יִּ ת ָכל ֲאֶשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְבנֵּ  אֵּ

 מלכים א ו .8
ן ָשם ֶאת  תֵּ ין ְלתִּ כִּ יָמה הֵּ ְפנִּ ת מִּ יר ְבתֹוְך ַהַביִּ )יט( ּוְדבִּ

יר  ית ה':  ... )כג( ַוַיַעש ַבְדבִּ ְשֵני ְכרּוִבים ֲעֵצי ֲארֹון ְברִּ
ן ר ַאמֹות  ָשמֶּ שֶּ ְוָחֵמש ַאמֹות ְכַנף ַהְכרּוב :  )כד( קֹוָמתֹועֶּ

ר ַאמֹות  שֶּ ָחת ְוָחֵמש ַאמֹות ְכַנף ַהְכרּוב ַהֵשִנית עֶּ ָהאֶּ
:  )כה( ְוֶעֶשר ָבַאָּמה ִמְקצֹות ְכָנָפיו ְוַעד ְקצֹות ְכָנָפיו

ים:   י ַהְכֻרבִּ ְשנֵּ ָדה ַאַחת ְוֶקֶצב ֶאָחד לִּ י מִּ נִּ )כו( ַהְכרּוב ַהשֵּ
י:  )כז(  נִּ ן ַהְכרּוב ַהשֵּ קֹוַמת ַהְכרּוב ָהֶאָחד ֶעֶשר ָבַאָּמה ְוכֵּ
ת  ת ַהְכרּוִבים ְבתֹוְך ַהַבִית ַהְפִניִמי ַוִיְפְרשּו אֶּ ַוִיֵתן אֶּ
ָחד ַבִקיר ּוְכַנף ַהְכרּוב  ַכְנֵפי ַהְכֻרִבים ַוִתַגע ְכַנף ָהאֶּ

ל תֹוְך ַהַבִיתַהֵשִני ֹנַגַעת ַבִקיר הַ  ם אֶּ ֹנְגֹעת  ֵשִני ְוַכְנֵפיהֶּ
ל ָכָנף ים ָזָהב:ָכָנף אֶּ  :  )כח( ַוְיַצף ֶאת ַהְכרּובִּ

 
 מלכים א ח  .9

ין ָאָדם ֲאֶשר  י אֵּ י ֶיֶחְטאּו ָלְך כִּ )מו( כִּ
ב  י אֹויֵּ ְפנֵּ לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָת ָבם ּוְנַתָתם לִּ

ץ ָהאֹו רֶּ ל אֶּ ם אֶּ ֵיב ְוָשבּום ֹשֵביהֶּ
יבּו ֶאל ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה שִּ :  )מז( ְוהֵּ

ְשבּו ָשם ְוָשבּו  ָבם ָבָאֶרץ ֲאֶשר נִּ לִּ
אֹמר  יֶהם לֵּ ֶליָך ְבֶאֶרץ ֹשבֵּ ְתַחְננּו אֵּ ְוהִּ
ינּו ָרָשְענּו:  )מח( ְוָשבּו  ָחָטאנּו ְוֶהֱעוִּ
ֶליָך ְבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָשם ְבֶאֶרץ  אֵּ

יֶהם אֲ  ְתַפְללּו ֹאְיבֵּ ֶשר ָשבּו ֹאָתם ְוהִּ
ֶליָך ֶדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶשר ָנַתָתה ַלֲאבֹוָתם  אֵּ

יר ֲאֶשר ָבַחְרָת  ר ָבִניִתי ָהעִּ ְוַהַבִית ֲאשֶּ
ָך ם ְמכֹון ִלְשמֶּ :  )מט( ְוָשַמְעָת ַהָשַמיִּ

ָנָתם  ָלָתם ְוֶאת ְתחִּ ְבְתָך ֶאת ְתפִּ שִּ
ְשָפָטם:  יָת מִּ )נ( ְוָסַלְחָת ְלַעְּמָך  ְוָעשִּ

יֶהם ֲאֶשר  ְשעֵּ ֲאֶשר ָחְטאּו ָלְך ּוְלָכל פִּ
י  ְפנֵּ ים לִּ ָפְשעּו ָבְך ּוְנַתָתם ְלַרֲחמִּ

ֲחמּום: יֶהם ְורִּ  ֹשבֵּ

 מלכים א ט .10
ְבעֹון:  )ג( ַויֹאֶמר ה'  ָליו ְבגִּ ְרָאה אֵּ ית ַכֲאֶשר נִּ נִּ )ב( ַויֵָּרא ה' ֶאל ְשֹלֹמה שֵּ

ָליו ָשמַ  י אֵּ ְקַדְשתִּ ְתַחַנְנָתה ְלָפַני הִּ ָנְתָך ֲאֶשר הִּ ָלְתָך ְוֶאת ְתחִּ י ֶאת ְתפִּ ְעתִּ
י ָשם  בִּ יַני ְולִּ י ָשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו עֵּ ָתה ָלשּום ְשמִּ ת ַהֶזה ֲאֶשר ָבנִּ ֶאת ַהַביִּ

ים:  ָכל ַהָימִּ
ָבב ּוְבֹיֶשר ַלֲעשֹות ַכֲאֶשר ָהַלְך ָדוִּ  ִאם ֵתֵלְך ְלָפַני)ד( ְוַאָתה  יָך ְבָתם לֵּ ד ָאבִּ

ְשֹמר:  )ה(  ְשָפַטי תִּ יָך ֻחַקי ּומִּ יתִּ ּוִּ ת ִכֵסא ַמְמַלְכְתָך ְכֹכל ֲאֶשר צִּ ַוֲהִקֹמִתי אֶּ
יש  ַעל ִיְשָרֵאל ְלֹעָלם ת ְלָך אִּ ָכרֵּ אֹמר לֹא יִּ יָך לֵּ ד ָאבִּ י ַעל ָדוִּ ַבְרתִּ ַכֲאֶשר דִּ

א  סֵּ ַעל כִּ ל:מֵּ ְשָראֵּ  יִּ
ְצֹוַתי ֻחֹקַתי ֲאֶשר  ְשְמרּו מִּ ַאֲחַרי ְולֹא תִּ יֶכם מֵּ ם שֹוב ְתֻשבּון ַאֶתם ּוְבנֵּ )ו( אִּ
יֶתם ָלֶהם: )ז(  ְשַתֲחוִּ ים ְוהִּ רִּ ים ֲאחֵּ יֶכם ַוֲהַלְכֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלהִּ ְפנֵּ י לִּ ָנַתתִּ

י ָהֲאָדָמה ֲאשֶ  ַעל ְפנֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ י ֶאת יִּ ְכַרתִּ י ָלֶהם ְוהִּ ר ר ָנַתתִּ ת ַהַבִית ֲאשֶּ ְואֶּ
יָנה ְבָכל  ִהְקַדְשִתי ִלְשִמי ֲאַשַלח ֵמַעל ָפָני ְשנִּ ל ְלָמָשל ְולִּ ְשָראֵּ ְוָהָיה יִּ

ים:  )ח(  ְליֹוןָהַעּמִּ ה ִיְהיֶּה עֶּ ֹשם ְוָשָרק ְוָאְמרּו ַעל  ְוַהַבִית ַהזֶּ ר ָעָליו יִּ ָכל ֹעבֵּ
ת ַהֶזה:  )ט( ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶשר ָעְזבּו ֶאת ֶמה ָעָשה ה' ָככָ  ה ָלָאֶרץ ַהזֹאת ְוַלַביִּ

ים  אֹלהִּ קּו בֵּ ם ַוַיֲחזִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ יא ֶאת ֲאֹבָתם מֵּ יֶהם ֲאֶשר הֹוצִּ ה' ֱא_ֹלהֵּ
ת ָכל ָהָרָעה  יֶהם אֵּ יא ה' ֲעלֵּ בִּ ן הֵּ ְשַתֲחוּו ָלֶהם ַוַיַעְבֻדם ַעל כֵּ ים ַויִּ רִּ ֲאחֵּ

 : פַהזֹאת


