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  [ח]

ְוָעׂשּו ֲארוֹן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכוֹ ְוַאָּמה ָוֵחִצי ) חי-כה, י(

ִמַּבִית ּוִמחּוץ  ְוִצִּפיָת ֹאתוֹ ָזָהב ָטהוֹרָרְחּבוֹ ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתוֹ:  

 ַטְּבֹעת ָזָהבַאְרַּבע  ָסִביב:  ְוָיַצְקָּת ּלוֹ  ֵזר ָזָהבְּתַצֶּפּנּו ְוָעִׂשיָת ָעָליו 

ְוָנַתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעֹמָתיו ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת ַעל ַצְלעוֹ ָהֶאָחת ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת 

:  ָזָהבֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם  ַבֵּדיַעל ַצְלעוֹ ַהֵּׁשִנית:  ְוָעִׂשיָת 

ֹרן ָלֵׂשאת ֶאת ָהָאֹרן ָּבֶהם:  ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָא

                                                 
דברי המשך חכמה לכאורה צריכים ביאור. דהנה בא ליישב מדוע  [ח] 1

שלא יסורו פי אף על ובזר והבדים  ,בארון וכפרת כתוב שיהיו זהב טהור

שלא  ,ועל שאלה זו היה יכול לתרץ בפשטות .ב זהב טהורולא כת ,מהארון

רק בארון עצמו  ,דהיינו זהב נקי מכל סיג ,חייבה תורה שיהיה זהב טהור

והכרובים שהם מקשה אחת על [ ,כפרת שהיא הצד העליון של הארוןבו

ינו ארון אבל מה שא ],כורחך גם מזהב טהור לכן בכרובים לא כתוב טהור

 . שאף על פילא חייבה תורה שיהיה זהב טהור ,דהיינו הזר והבדים ,ממש

   .ותו לא מידי ,אינם חלק ממש מהארון , מכל מקוםשלא יסורו מהארון

הוכרח המשך חכמה להביא ממרחק לחמה את ענין עיבוד עור אם כן מדוע 

 ארון לשם להתיכן צריך היה לא לכן"ומדוע כתב  ,ובתים של תפילין לשמה

 ,דהוא ניקוי הזהב מכל סיג ,מה ענין התכה לשמה לדין זהב טהור ,"העדות

והרי בירושלמי שמביא המשך חכמה מבואר שזהב טהור אין הכונה התכה 

תני ) "שקלים פרק ו הלכה גדז"ל הירושלמי ( ,אלא ניקוי מסיגין ,לשם מצוה

ומוציאן  ,ררב יהודה בשם אסי היה שלמה נוטל אלף ככרי זהב ומכניסן לכו

לקיים מה שנאמר [שמות לז כד] ככר זהב טהור  ,עד שהוא מעמידן על אחד

תניא אמר רבי יוסי בי רבי יהודה מעשה במנורת זהב  ,עשה אותה וגו'

והכניסוה לכור שמונים פעם  ,והיתה יתירה דינר זהב ,שעשה משה במדבר

מן דו  ,ןהוה חסר סגיו ,עד דלא יקום על ברריה ,ויאות ,ולא חסרה כלום

ולא חסרה " ע"כ ופירש הפני משה וז"ל ": לא חסר כלום ,קיים על ברריה

כלום. והיאך אמרת שהיה מכניסן לכור (עד) ומוציאן עד שהוא מעמידן על 

שעדיין לא  ,דעד דלא יקום על ברריה שיא,קא ויאות. שפיר היא ול אחד:

יון כשמכניסו אז הוה חסר סג ,נזדכך הרבה להיות עומד על זהב ברור וטהור

והכי  ,אבל של משה שהיה כבר קם על ברריה לא חסר כלום ,לכור ומוציאו

  ." עכ"לאמר נמי לעיל ביומא פ"ד בהלכה ד'

זיקוק הזהב להיות זהב נקי הנה מבואר שהירושלמי רק מדבר מענין של 

מסיגין, ועל אמר, שאם הזהב כבר נקי, הוא אינו פוחת כי הוא זה מכמותו, 

יכין אותו. ולא מוזכר בירושלמי דין התכה של זהב לשמה, אפילו אם מת

  לפיכך דברי המשך חכמה לכאורה לא מובנים.

א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו:  ְוָנַתָּת ֶאל ָהָאֹרן ֵאת  ְּבַטְּבֹעת ָהָאֹרן ִיְהיּו ַהַּבִּדים 

:  ְוָעִׂשיָת  ַאָּמַתִים ָוֵחִצי  ַכֹּפֶרת ָזָהב ָטהוֹרָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

ִמְקָׁשה ְּכֻרִבים ָזָהב ַנִים ְוָעִׂשיָת ְׁש  ָאְרָּכּה ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה:

  ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ִמְּׁשֵני ְקצוֹת ַהַּכֹּפֶרת:

  הרי הכל היה זהב טהור ,ולא בזר ובבדים ,מדוע כתוב זהב טהור רק בארון וכפרת

 וכפרת) יא פסוק( ארון רק טהור זהב על נצטוו לא ,בארון 1הנה) י(

 לא כי אם ,)יג פסוק( והבדים) איפסוק ( הזר אבל), יזפסוק (

מבואר על פי מה  עומק כוונת המשך חכמה ,ומצאתי בסייעתא דשמיא

 .שביאר המשך חכמה להלן בפרשת פקודי (לט, כה ד"ה ויעשו פעמוני זהב)

ְוָעִׂשיָת ני המעיל כתיב ") בציוי על פעמולג, כחדהנה בפרשת תצוה (שמות 

ָזָהב ַעל ׁשּוָליו ִרֹּמֵני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַעל ׁשּוָליו ָסִביב ּוַפֲעֹמֵני 

עשיית הפעמונים וב .ולא כתוב שצריך להיות זהב טהור ,"ְּבתֹוָכם ָסִביב

נּו ֶאת ַהַּפֲעֹמִנים ְּבתֹו ַוִּיּתְ  ָזָהב ָטהוֹרַוַּיֲעׂשּו ַפֲעֹמֵני ) "כה ,שמות לטכתוב (

שאף על פי  ,מבואר ," ע"כָהִרֹּמִנים ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְּבתֹו ָהִרֹּמִנים

המשך כתב שם ו ,עשו הפעמונים זהב טהור ,שלא נצטוו לעשות זהב טהור

היו מותרים לעשות  ,חכמה (שם) שאפילו שלא נצטוו לעשות זהב טהור

לפיכך הוקשה  .ו הכל זהב טהור משום זה אלי ואונהוובאמת עש .זהב טהור

ועשו באמת זהב  ,ים לעשות הכל זהב טהוררכיון שהיו מות ,למשך חכמה

הכל עשו , והרי מדוע כתבה תורה זהב טהור רק על הארון והכפרת ,טהור

דהרי  ,ואין לומר דכונת התורה לומר שאין חיוב לעשות טהור .זהב טהור

מדוע אומרת התורה  ,וכיון שעשוהו טהור ,במשכןארון עשו רק פעם אחת 

, הרי בלאו ומאי נפקא מינא בזה ,ת הבדים והזר טהורין צריך לעשות אשא

   הכי עשו הכל זהב טהור.

שאם יש הא דלא כתיב בזר ובבדים זהב טהור, כיון ד, חכמה המשך ומבאר

ם מה שאין כן א ,להיות גם ההתכה לשמה צריך אז ,מצוה להיות זהב טהור

לכן לא  ,אפשר לקחת זהב טהור שלא הותך לשמה להיות טהור, אין צריך

ועל זה הביא ראיה  ,שאין צריך לשמה ,ללמד ,דיםבכתבה תורה טהור בזר וב

גם אם מעבד כגון עור הבתים,  ,שבמקום שאין צריך עיבוד ,מדברי הרמב"ם

  ומיושב כל הדקדוקים. ,והוא הדין כאן ,שלא לשמה כשר

כיון שלא  ,ה לומר שהכרוכים לא היו צריכים התכה לשמהוכדי שלא תטע

ובודאי היו זהב  ,הכרובים היו מקשה אחתעל זה כתב ש ,הם טהורבכתוב 

כי פשיטא  ,לא צריך לכתוב בהם טהורכי  ,לכן לא כתוב בהם טהור ,טהור

שכתב  ,ועל זה הביא את דברי הרמב"ם ,שהם טהור שהם יחד עם הכפרת

כי הם קבועים במנורה והם בכלל  ,נורה טהורשלא נאמר על נרות המ

המלקחים ) "הלכות בית הבחירה פרק ג הלכה ו(רמב"ם דז"ל ה ,המנורה
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 ,הטהרה כי ,והוא. טהור לא, זהב רק אינן ,)טו פסוק( ממנו יסורו

 ו פרק דשקלים בירושלמי וכמפורש, לצורפן לכור ההכנסה הוא

 הארון ,לכן .בעור עבוד כמו הוא לכור דההכנסה ,ונמצא, ג הלכה

 עיבוד שצריך ,תפילין עליו שכותבין הקלף עור כמו הוא ,עצמו

 ,). רמב"ם תפילין א, יא. אור"ח לב, חב(סנהדרין מח,  לשמה

 אין ם"רמב שלשיטת, הבתים כעור המה ,והבדים זהב הזר אבל

 משום, ) . אור"ח לב, לז(תפילין ג, טו לשמה לעבדם צריך

 ,(אור"ח לג, ג) א"הגר אוריבב דמפורש כמו ,מוכרח אינו בודשהע

 היה לא ,והכרובים .העדות ארון לשם להתיכן צריך היה לא לכן

, הכפורת מגוף מקשה שהם כיון, טהור זהב של שהם לכתוב צריך

 כמו ,טהור זהב הם הכרובים גם כן אם, טהור זהב היה והכפורת

 נרות גבי הבחירה בית מהלכות ו הלכה ג בפרק רבינו שכתב

  .2שם יעויין. המנורה

                                                 

והמחתות וכלי השמן אינן מכלל הככר שהרי נאמר במנורה זהב טהור וחזר 

ואמר ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, ולא נאמר נרותיה זהב טהור מפני 

וכשתדקדק היטב בלשון  " עכ"ל.הככר רות קבועין במנורה והם מכללשהנ

ת היא כוונת דבריו, אף על פי שבאמת קצת דוחק תראה שזא ,המשך חכמה

הארון והכפרת, לפיכך לא כתיב טהור רק זהב דכיון שמצוה לעשות  ,יש כאן

 זהב טהור בבדים וזר. וה' יאיר עיני.
אם  ,מכל מקום ,תמצית דבריו: אף על פי שעשו הכל זהב טהור 2

אז  ,דהיינו לזקק את הזהב שיהיה טהור ,מצוה לעשות טהור יש

אבל אם אם אין מצוה לעשותו  ,מצוה לעשות זיקוק זה לשמה

אין חייבים לעשות  ,ועושים זאת זה מחמת זה אלי ואנהו ,טהור

ואפשר ליטול זהב טהור שלא הותך לשם מצות  ,הזיקוק לשמה

עיקר שהם  ,פרתטהור רק בארון וכזהב לכן לא כתבה תורה  ,ארון

אבל  ,כשם שקלף של תפילין צריך עיבוד לשמה ,מקום הלוחות

  .שאין צריכין עיבוד לשמה ,הזר והבדים הם כעור של בתי תפילין

 

המזבח  יובד ,[ט] תוכן דבריו, לבאר מדוע בדי הארון לא סרו מהארון 3

זה אמר שארון רומז לכתר על  ,והיו רק בשעת משאם ,והשולחן סרו מהם

ומחזיקי התורה צריכים להחזיק  ,ובדי הארון הם מחזיקי התורה ,תורה

מראה  ביאור בתלמיד בתמידות, זה תוכן דבריו. ונציין בהערות להלן

  .שמביא המשך חכמה המקומות

ועשו ארון, מפני ) "שמות רבה תרומה פרשה לד סימן בז"ל המדרש רבה ( 4

יב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון, א"ר יהודה מה בכל הכלים האלה כת

  

 [ט]

א ָיֻסרּו ִמּמֶ ) כה, טו(   ּנּו:ְּבַטְּבֹעת ָהָאֹרן ִיְהיּו ַהַּבִּדים 

  ובדי המזבח והשולחן היו רק במשא ,מדוע בדי הארון לא סרו מהארון

 ל"ז 3ואמרו. ממנו יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות) טוכה, (

. לוקה ארון בדי המסיר) . רמב"ם כלי המקדש ב, יגא, עב יומא(

 לחןובש וכן, אותו בשאת הבדים והיו) ז, כז( כתיב במזבח והנה

 הלא ,תמיד בו קבועים הם הבדים, בארון כן ןשאי מה), ח, כה(

 ,)וביומא עב, ב : (שמות רבה לד, ב 4מדרש פי על ונראה .הוא דבר

יומא ( 5ליקח הרוצה לכל מונח שהוא ,תורה לכתר רומז שהארון

 מטיל עשיר שיהא ,לתומכו סעד צריך חכם התלמיד והנה. )עב, ב

ירושלמי ( רומי איש וכתודוס ,6(פסחים נג, ב) לכיסו מלאי

 הארון על גם ל"ז אמרו וכן מתקיים, תורתו ובזה, )ז, א ,פסחים

 חכם לתלמיד מכאן 7כו' (דברים י, א) ועשית בכתי ב, עב דף ביומא

 שלעולם, הבדים באו ולזה ,מלאכתו לעשות מצווין הצבורש

ב"ר שלום א"ל הקדוש ברוך הוא יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם 

לתורה, א"ר שמעון בן יוחאי ג' כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר 

תורה, כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו זר זהב סביב, כתר כהונה, זה 

ביב, וכתר תורה זה הארון דכתיב בו זר זהב, למה המזבח דכתיב בו זר זהב ס

נכתבים זר ונקראים זר אלא לומר לך אם אדם זוכה נעשים לו זר ואם לאו 

זר, ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון כתיב ועשו עליו ללמדך שכתר 

 " ע"כ.תורה מעולה יותר מכולן זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן
אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן; של מזבח ) "ב ,עב(יומא ז"ל הגמרא ב 5

זכה דוד  -זכה אהרן ונטלו, של שלחן  -ושל ארון ושל שלחן. של מזבח 

יבא ויקח, שמא תאמר  -עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח  -ונטלו, של ארון 

 " ע"כ.תלמוד לומר בי מלכים ימלכו -פחות הוא 
אבין אמר: מטיל מלאי לכיס של רבי יוסי בר ) "ב ,נג(פסחים ז"ל הגמרא ב 6

תלמידי חכמים היה, דאמר רבי יוחנן: כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים 

כי בצל החכמה בצל (קהלת ז, יב) זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר  -

ידי חכמים נותן סחורה לתלמ -מטיל מלאי וז"ל "רש"י ופירש  הכסף.

" כנס זה שהנההו מנכסיויצת החכמה יבמח -בצל החכמה : להשתכר בה

 עכ"ל.
ועשית לך  (דברים י, א) רבי יוחנן רמי: כתיב) "ב ,עב(יומא ז"ל הגמרא ב 7

מכאן לתלמיד חכם  -ועשו ארון עצי שטים  (שמות כה, י) ארון עץ, וכתיב

מצווין לעשות וז"ל "רש"י " ופירש שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו

תוב המלאכה על משה ואחר כך הטילו שהארון בתחילה הטיל הכ -מלאכתו 

על הציבור, ואף על גב דקראי לאו בהאי סידרא כתיבי אסמכתא בעלמא 

  " עכ"ל.הוא דקאמר



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

, חכם התלמיד ידי הסומכים הם, בה המחזיקים הם הבדים

 אוחזים תמיד שיהיו ומהראוי ,ותורותיוה'  לעדות הארון שהוא

 פרק בירושלמי ל"זר שהפליגו וכמו ,ממנו יסורו לא הברית בארון

 ולא עשה ולא שמר לא לימד ולא למד לא 8)ד הלכה( דסוטה ז

 תמיד בו קבועים הבדים באו לכן ,להספיק וכו' בידו היתה

  ].באלשיך ומצאתי[

 [י] 

ומוספין ג,  תמידין( ם"רמב שיטת נודע הנה, 9המושכל דרך ועל

 הנרות הטבת בכלל שזהו ,ביום גם הנרות להדליק דצריך יב)-י

 וכי) ב, כב שבת( ל"ז שאמרו דכמו, מושכלת ושיטתו ,לדידיה

 שזה רק, רלהאי צריך אין הוא כי ולהראותכו'  צריך הוא לאורה

 אינו ביום שההדלקה כמו, ביום גם להדליק הוצרך יידת חוק

 שהוא הארון כן. אחד ענין לשניהםש, בלילה ההדלקה כן ,להאיר

 שהוא ,אותו לשאת הבדים ואין], א, לה סוטה[ נושאיו את נושא

                                                 
ר' אחא בשם רבי תנחום ברבי חייה למד ) "ד ,ירושלמי (סוטה זז"ל ה 8

ולא החזיק הרי זה בכלל  ,ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקה בידו להחזיק

בי חייה בר בא לא למד ולא לימד ולא שמר ולא עשה ארור. ר' ירמיה בשם ר

  " עכ"ל.הרי זה בכלל ברוך ,ולא היתה ספיקה בידו להחזיק והחזיק

 ,לבאר עוד טעם מדוע אסור להסיר הבדים מהארון לעולם ,[י] תוכן דבריו 9

נושא את נושאיו (סוטה הוא כי  ,כדי להראות שאין הארון צריך שישאו אותו

דהנה לפי שיטת הרמב"ם מצוה להדליק  .ה לדבר כזהומביא ראי ,לה, א)

הלכות תמידין ומוספין ברמב"ם שכתב ה ,נרות המנורה בהיכל אף בבוקר

דישון המנורה והטבת הנרות בבוקר ובין הערבים מצות , י) וז"ל "ג(פרק 

  ."והדלקת הנרות היא הטבתםובהלכה יב כתב " ,כו'" עכ"ל עשה

כדי  ,תורה להדליק נרות המנורה ביוםמדוע ציוותה  ,ומבאר המשך חכמה

כשם שהדלקה ביום בודאי אינה לאור  ,ולכן ,להראות שה' אינו צריך לאור

מזה נדע שגם ההדלקה בלילה מצוה היא ולא כדי שצריך  ,אלא מצוה היא

(ויקרא כד,  מחוץ לפרוכת העדת יערך) "ב ,כב(וכמו דתניא בשבת  ,לאורה

ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר  , וכי לאורה הוא צריך והלא כלג)

ם שהשכינה שורה בישראל. לא הלכו אלא לאורו; אלא עדות היא לבאי עול

, וממנה אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמדת חברותיה מאי עדות

  " ע"כהיה מדליק ובה היה מסיים

כדי להוכיח  ,ומזה הטעם ציוותה תורה שלא יסורו את הבדים מהארון

, ואף על פי כן ציותה ארון נח בודאי אינו צריך את הבדיםהאשר כששכשם 

אינו נישא על  , הואכך גם כאשר נושאים אותו ,ר את הבדיםתורה שלא יסי

   .אלא הארון נושא את עצמו ,ידי הבדים

רה שלא להסיר מדוע ציותה תו ,שני טעמים ישתמצית דבריו:  10

 ,יקי התורההבדים הם סימן למחזא. ש הבדים מהארון לעולם:

 כי צוה לכן ,העולמים הנושא כבוד משכן הוא כי, עצמו את נושא

 בעת להבדים ענין שאין כמו ,להורות, ממנו יסורו בל הבדים

 הכתף על אותו שנושאים בשעה ככה, מועד באוהל מונח היותו

 הבדים יסורו לא לכן, כביכול הנשוא להכבוד הנצרך ענין הז אין

  .10. ודו"קתמיד דולקים בהיכל שהנרות כמו, תמיד ממנו

  

 [יא]

:(כה, טז)    ְוָנַתָּת ֶאל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

ן ֶאת ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּת (כה, כא) 

:   ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

  מדוע כתוב פעמיים שיתן אל הארון את לוחות הברית

 כל 11הנה. אליך אתן אשר העדות את תתן הארון ואל) כאכה, (

, (רמב"ם בית הבחירה ד, א) הארון לבד שני במקדש עשו הכלים

לכן בדי הארון לא סרו ממנו  ,ויש להחזיק בתלמיד חכם תמיד

הוא כי  ,כדי להראות שאין הארון צריך שישאו אותו. ב. לעולם

רון נח בודאי אינו צריך את שכשהאשכשם  .נושא את נושאיו

כך גם  ,ואף על פי כן ציותה תורה שלא יסור את הבדים ,הבדים

אלא הארון  ,נישא על ידי הבדיםאינו  , הואכאשר נושאים אותו

  .נושא את עצמו

 

כתוב פעמיים בפרשת ציווי עשיית הארון מדוע  ,[יא] תוכן דבריו ליישב 11

ְוָנַתָּת ֶאל ָהָאֹרן ) "שמות כה, טזדכתיב ( ,לתת את לוחות הברית בתוך הארון

ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ) "כא(שם,  וחזר וכתב ,"ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

שאם לא  ,כדי ללמד ,"ת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּתן אֶ 

כי הנחת הלוחות בארון מעכב עשית  ,לא יעשה הארון ,יהיו לוחות הברית

 ,יט, ב)שכל דבר בקדשים שכתוב בתורה פעמיים בא לעכב (מנחות  ,הארון

 נגנזו הלוחות כי, ולכן בבית שני לא היה ארון (רמב"ם בית הבחירה ד, א)

  .הארון מעכבים והלוחות), ב : ורמב"ם, שם, נב יומא(

לספר המצוות (בהשגות מדוע מנה הרמב"ן  ,יש לדקדקזה אלא דלפי 

והרי אינה  ,מצות עשיית הארון מהתרי"ג מצוות) לרמב"ם מצות עשה לג

והרי ארון  ,ולא מונים בתרי"ג מצוות אלא מצווה לדורות ,מצוה לדורות

 אבל .שמשנגנז הארון עם הלוחות בטלה מצוות עשיית הארון ,אינו לדורות

אלא שחסר לנו  ,שהמצוה היא לדורות (שם), רמב"ןהטעם מבואר ב באמת

ואף על פי  .היא מצוה לדורות ,אבל אם נדע היכן הם ,הידיעה היכן הלוחות

כי הלוחות נגנזו עם  ,גם כן לא נצטרך לעשות ארון ,ן הלוחותשאם נדע היכ

דיפה כתב  ,לזה כתב המשך חכמה ,וכשימצאו הלוחות ימצאו הארון ,הארון



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 מעכבים והלוחות), ורמב"ם, שם : ב, בנ יומא( נגנזו הלוחות כי

. )מנחות יט, ב( לעכב הכתוב ששנה מקום כל, ובקדשים, הארון

 וכיון, העדות בו שיותן עד ארון דאינו, קרא ביה תנא לכן

 כתב ויפה, ודו"ק. ארון היה לא, לוחות בו היו לא שני שבמקדש

 שאם )מצות עשה לג ,לספר המצוות לרמב"םהשגות ( הרמב"ן

 היא ,תלוחו שיש זמן שכל, מחדש לעשותו צריך הארון נשבר

  .12לדורות עשה מצות

  

 [יב]

                                                 

אם ימצאו הלוחות  שני טעמים מדוע היא מצוה לדורות, א. (שם) הרמב"ן

לכן יש למנות  ,לעשות ארון תרויש לנו מצוה לדו ,וישבר חלילה הארון

שכל זמן שיש לוחות היא ב. כיון  .הארון בכלל תרי"ג מצוות מצות עשיית

מצוה קיימת, אפילו שאין צריך לעשותה, אבל במציאות היא מצוה קיימת. 

  [כך ביאור הרמב"ן דלהלן, עיין שם].

ולכן " (שם) וז"ל, ולחיבת הקודש הנני מעתיק לשון קדשו של הרמב"ן

נה מצוה בפני עצמה. תמ ,אצלי עשיית הארון והכפורת לשום שם העדות

ולא נעשה אלא  ,שלא נצטוינו לדורות ,ואל תחשוב לומר שלא תמנה

ובבית שני שלא היה ארון שנגנז מהם (יומא נג ב, וש"נ,  ,ללוחות הברית

או כדברי האומר (יומא שם) שגלה לבבל לא עשו ארון אחר.  ,ביה"ב רפ"ד)

לפי שהמצוה  ,לד) משאו על הכתף מצוה שהעצות שהרי כבר מנה הרב (מ

ומצות  ,והארון עם לוחות הברית קיים לנו לעולם ,ההיא קיימת לנו לדורות

אלא כל זמן שימצא אנו מצווין  ,נשיאותו בלויים או בכהנים אינו נגדר בזמן

 .אמן במהרה בימינו יהיה במהרה ,ועוד הוא עתיד ליגלות .לנשאו בכתף

שמנה הרב משא  והנה היא מצוה מכלל המצות הקיימות לדורות. וכמו

מצוה  ,לפי שהיותו ,כן באמת תמנה עשייתו מצוה מכלל מצות עשה ,הארון

 ,שיאבד או שישברשאם נעלה על דעתינו חס ושלום  ,ועוד קיימת לנו.

  כי בכך נצטוינו.  ,כמדה הראשונה לשום שם לוחות העדות מצוה לעשותו
וי עשיית והטעם שכתוב פעמיים בפרשת צי: דבריותמצית  12

שאם לא  ,כדי ללמד ,לתת את לוחות הברית בתוך הארון ,רוןהא

כי הנחת הלוחות בארון  ,לא יעשה הארון ,יהיו לוחות הברית

שכל דבר בקדשים שכתוב בתורה פעמיים  ,מעכב עשית הארון

ולכן בבית שני לא היה ארון (רמב"ם  ,ב)בא לעכב (מנחות יט, 

), ב : ורמב"ם, שם, נב יומא( נגנזו הלוחות כי, בית הבחירה ד, א)

  .הארון מעכבים והלוחות

  

:(כה, טז)    ְוָנַתָּת ֶאל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּתן ) כב-כה, כא(

:  ְונוַֹעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּת  י ִאְּת ֵמַעל ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארוֹן ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה 

  אוְֹת ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

 ,א. מה בא הפסוק "את כל אשר אצוה אותך" ללמד. ב. עוד דרך ליישב התמיה

    .מדוע כתוב פעמיים שיתן אל הארון את לוחות הברית

 הוא 'וכו שם לך ונודעתי) כב פסוק( זה שאחר הכתוב כי 13תכןוי

 ואל .המאמר סיום הוא ,אותך אצוה אשר כל ואת .המוסגר מאמר

 אותך אצוה אשר כל את, אליך אתן אשר העדות את תתן הארון

ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ) "כבלבאר הכתוב (כה, [יב] תוכן דבריו,  13

 ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹותְ 

 ",ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְת ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"והנה המילים  ."ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

משמע שהם המשך למה שאמר שידבר עם משה את כל הדברים שיצוה אל 

בתחלת המקרא שה' כיון דכבר כתיב  ,אבל באמת צריך ביאור .בני ישראל

  .ר שידבר מה שיצוה כו'מה צורך לומ ,ידבר עם משה מעל הכפרת כו'

 ,"ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְת ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלדהמילים " ,ומחדש המשך חכמה

שיתן בארון את  ,אלא חוזר לפסוק הקודם ,אינם המשך לתחלת הכתוב

הוא במאמר  כו', ומה שכתוב ונועדתי .ואת אשר אצוה אותך כו' ,העדת

 ,הן את הלוחות ,שיתן בארון שני דברים ,הוכונת התור .ר בתוך ענין זהגמוס

יש לקרוא את הכתוב וכך  .והוא אשר אצוה אותך ,והן את ספר התורה

ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת "

 : ַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת מֵ  -ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אוְֹת ֶאל ְּבֵני  - ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת

  "ִיְׂשָרֵאל

התורה גם היה מונח בתוך הארון  דספר ,מבואר בגמרא בבא בתרא (יד, א)ד

תתן (כא) ואל הארון  ,כך הוא פירוש הכתובו ,או בצד הארון [מבואר להלן]

 ,[ספר התורה]את העדות אשר אתן אליך, היינו לוחות הברית, וגם תתן את 

ומה שכתוב "כל" אשר אצוך, דהיינו כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל. 

ולא  ,את כל הספר תורה [בארון או בצד הארון] שיתן שם ,בא הכתוב לומר

ד, כשכתב משה מבראשית עד מתן תורה (עיין פירוש רש"י שמות  רק מה

  ד. ז.).

  ובין לפי רבי יהודה. ,בין לפי רבי מאיר ,ופירוש זה

לפי שיטת רבי יהודה יש ליישב את  ,דבאמת ,וחוזר המשך חכמה ואומר

בפרשת ציווי מדוע כתוב פעמיים  ,שביאר בפיסקא הקודמת [יא]הקושיא 

) שמות כה, טזדכתיב ( ,עשיית הארון לתת את לוחות הברית בתוך הארון

ְוָנַתָּת ֶאת ) "כא", וחזר וכתב (שם, ֶאל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי ְוָנַתּתָ "

  ".ַהַּכֹּפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִּתֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 כמו, הארון מצד או בארון יתן תורה הספר שכל .ישראל בני אל

ודו"ק.  א, יד בתרא בבא ועיין ,)וכ, לא דברים( וילך בסוף שאמר

 יאברא מונח תורה וספר, טפחים חמש באמה דארון יודא 'ולר

 (פסוק טז) אמר דמתחילה, שפיר אתי, מיניה נפיק דהוי בדפא

רי ואח, בארון העדות לוחות המה 'וכו העדות את הארון אל ונתת

 ואמר, (פסוק יט) כו' הארון על הכפרת ונתת בכפורת יכסהו ןכ

, אליך אתן אשר העדות את תתן ,מבחוץ ,הארון ואל )פסוק כא(

) וכ, לא דברים( בוילך שאמר כמו, עדות שנקרא תורה הספר זה

 ',כו לעד בך והיה כו' מצד אותו ושמתם הזה תורה ספר את לקוח

  .14שם יעוין ,ו פרק שקלים בירושלמי מבואר וזה

 

                                                 

שארון היה באמה בת חמשה  ,סובר )שם ,(בבא בתרארבי יהודה הנה ד

לא היה מקום  ,רון קטן יותר משיטת רבי מאירוכיון שהיה הא ,טפחים

יו כל אחת אורך ששה טפחים ורוח לוחות השה ,להכניס בו גם את הלוחות

שספר התורה היה מונח במדף בצד  ,לפיכך מפרש רבי יהודה ,ששה טפחים

דאת  ,אפשר לפרש פסוק כב כפשוטו ,והשתא לפי שיטת רבי יהודה[ .הארון

שבא לומר שידבר איתו בין  ,הכתוב באמת הוא המשך ,כל אשר אצוך

 רוש,את כל אשר אצוה פי"וז"ל חזקוני כמו שפירש ה ,הכרוכים שני דברים

וגם אדבר עמך שם את כל אשר אצוה אותך  ,ודברתי אתך מעל הכפרת

דבפסוק  ,מדוע כתוב פעמיים אשר אתן אליך ,יש ליישב בדרך אחרת ."]וגו'

פסוק כא בא לומר שיתן גם את ו ,טז מדבר לתת לארון את לוחות הברית

דברים פרק ככתוב ( ,והיה בארון ,שספר התורה גם נקרא עדות ,ספר התורה

ְּבִרית ה'  ְוַׂשְמֶּתם ֹאתוֹ ִמַּצד ֲארוֹןָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ) "לא, כו

ֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּב    ".ְלֵעדֱא

והפסיקה  ,הדברים יחדלא כתבה תורה את שני מדוע  ,אלא שצריך טעם

דכיון  ,אבל באמת הוא מדוקדק להפליא .תורה בפסוקים של עשיית הכפרת

לפיכך כתבה תורה  ,שלפי רבי יהודה ספר התורה היה חוץ לארון העדות

ולאחר מכן יכסה את הארון  ,להניח בארון את לוחות הברית (פסוק טז)

) לתת בצד הארון ולאחר מכן כתבה תורה (פסוק כא ,כ)-בכפרת (פסוקים יז

 ,לומר ,לכן הוא כתוב רק לאחר שכיסה את הארון בכפרת ,את ספר התורה

 ,לאחר שסגר את הארון בכפרת ,אינו בתוך הארון אלא בצדוהספר תורה ש

אבל לרבי מאיר שספר התורה גם היה בפנים  ,וכל זה דוקא לרבי יהודה

  על כורחך נפרש כפי שפירש לעיל. ,הארון

בי על דעתיה דרדאמרו " ,ו, א)שלמי שקלים (וש זה מהירוראיה לפירומביא 

ואל הארון תתן את העדות  ,אלא ,אין מוקדם ומאוחר בתורה ,דו אמרמאיר, 

 ,פירוש ."ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה רי כןואח ,אשר אתן אליך

ואל הארון תתן את על כורחך מה שכתוב בפסוק כא  ,לדעתו של רבי מאיר

משך חכמה "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".עם ביאור בינת החכמה

עד סוף שנת  ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה במדבר דברים. –

בינת "מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות עם ,תשע"ה

   ."החכמה

  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

y.b.daskal@gmail.com  

 בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

  "דבס

דלפי  ,הוא מוקדם לפסוק הקודם שנתן את הכפרת ,אליך העדות אשר אתן

רבי מאיר קודם נותן את ספר התורה בתוך הארון ואחרי כן מכסה בכפרת 

 ,שקודם מכסה בכפרת ,אבל לפי רבי יהודה הפסוקים כסדר ,את הארון

  .והיינו ממש כדברי המשך חכמה ,את ספר התורהארון ואחרי כן נותן בצד ה

 ,בי מאירדר עמיהטאי מ" ,דהכי איתא שם לפני כן ,ומה שכתב לעיין שם

דכתיב [שמות כה כא] ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן 

לכן יש  ,מה ראיה היא זו ,ויש לדקדק ע"כ. "את העדות אשר אתן אליך

דרבי יהודה מוכיח מדכתיב  ,והיינו כדברי המשך חכמה ,גורסין רבי יהודה

מוכח  ,לאחר כיסוי הארון בכפרת ,ו הספר תורהוהיינ ,לתת את העדות

אבל באמת יש לקיים גירסת הירושלמי  ,שספר תורה מונח בחוץ הארון

וזה כונת רבי  ,שגם ספר התורה נותן בפנים ,שפשטות לשון הכתוב ,דידן

  .אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה ,מאיר

ְת ֶאל ְּבֵני ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אוֹ תמצית דבריו: א. דהמילים " 14

", אינם המשך לתחלת הכתוב, אלא חוזר לפסוק הקודם, ִיְׂשָרֵאל

שיתן בארון את העדת, ואת אשר אצוה אותך כו'. ומה שכתוב 

ונועדתי כו', הוא במאמר מוסגר בתוך ענין זה. וכונת התורה, 

שיתן בארון שני דברים, הן את הלוחות, והן את ספר התורה, 

 ב. לר' יהודה שספר התורה היה מונח והוא אשר אצוה אותך.

ליישב בדרך אחרת, מדוע כתוב פעמיים אשר אתן אליך, דבפסוק 

טז מדבר לתת לארון את לוחות הברית, ופסוק כא בא לומר שיתן 

גם את ספר התורה, שספר התורה גם נקרא עדות, והיה בארון, 

ה ְוַׂשְמֶּתם ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה ַהּזֶ ) "דברים פרק לא, כוככתוב (

ֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּב ְלֵעד   ".ֹאתוֹ ִמַּצד ֲארוֹן ְּבִרית ה' ֱא

 


