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 בריתארון המעלת   –  תרומהפרשת 

דברים י, א ד"ה  'רבינו בחיי')נעשה הראשון מבין כל הכלים הוא לכן  .דש יותר מכולםומקּו ד, יג( 'במדבר רבה') חשוב יותר מכל כלי המשכןהיה ארון הברית 

 'מדרש תנחומא') בשביל ארון הברית שבתוכונעשה כולו המשכן וכך  .)'כלי יקר' שמות כה, כב ד"ה ונועדתי( ועל ידו חל השפע האלקי על כל הכלים, וכבר כתבתי(

לר' יהונתן  )'אהבת יהונתן' קליפה ביחס לפרי כמוהיה  ביחס לארון המשכןש עד, עצמו יותר מהמשכן אף היה קדושש (ט שמות כה פסוק 'רבינו בחיי' ,ויקהל אות ז

 .הפטרת שבת חנוכה בפרשת מקץ ד"ה ואין לך דבר בעולם( אייבשיץ

 ?המשכןבניית תכלית ועיקר לנחשב היה עד ש משכן,שהיו ב כלי הקודשיותר מכל ונעלה חשוב היה ויש להבין, מדוע ארון הברית 

 א בקדּושה על ידי שבט לויהיה ניׂששארון הברית השכינה שרתה בתוך 

ִרית צמצם את שכינתו בתוך ארון הברית שנאמר "ה' יתברך  ֶרץִהנֵּה ֲארֹון ַהבְּ אָּ ל הָּ ן ֲאדֹון כָּ דֵּ יֶכם ַבַירְּ נֵּ ר ִלפְּ ֶרץ"כאשר  )יהושע ג, יא( "ֹעבֵּ אָּ ל הָּ  "ֲאדֹון כָּ
אותה השראת ת על עדּו היה לפי שהוא ת'גם 'ארון העדּונקרא ארון הברית  ולכן .פרשת ויקהל ד"ה ויעש בצלאל( 'מדרש תנחומא') זה הקב"ה שהיה שרוי בתוכו

קול ה' מעל שני בדי הארון  היה יוצא ר היה ה' יתברך מדבר עם משה רבנוכאשכך ו .(, 'חומת אנ"ך' להחיד"א פרשת פקודי אות השמות כה, י 'רבינו בחיי')שכינה ה
ר ִאּתֹו  כפי שנאמר ומבין שני הכרובים שעל ארון העדות ַדבֵּ ד לְּ בֹא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל מֹועֵּ יו"ּובְּ לָּ ר אֵּ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדבֵּ ַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן  ַוִישְּ מֵּ

ֻדת  עֵּ ֻרִביםהָּ י ַהכְּ נֵּ ין שְּ יו ִמבֵּ לָּ ר אֵּ ַדבֵּ קול הנשמעת לאוזניהם -בתומשם גם היתה יוצאת , ()עפ"י 'מגלה עמוקות' פרשת תרומה ד"ה במדרש משל לבת מלך )במדבר ז, פט( "ַויְּ
 .)'פירושי רבינו אליעזר מגרמיזא על התורה' פרשת יתרו ד"ה וכל העם רואים את הקולות( של שאר הנביאים

ׁשמים על הארון "עֹור ׂשהיו  בשעה שהיה מחנה ישראל נוסע חַּ ֵכֶלת"ים בגד ׂשפור" ומעליו תַּ ִליל תְּ ֹסַע ַהַמֲחֶנה שנאמר "" כְּ יו ִבנְּ נָּ א ַאֲהֹרן ּובָּ ּובָּ
סּוי עֹור ַּתַחש  יו כְּ לָּ נּו עָּ תְּ נָּ ֻדת: וְּ עֵּ ת ֲאֹרן הָּ ּה אֵּ ִכּסּו בָּ ְך וְּ סָּ ֹרֶכת ַהמָּ ת פָּ הֹוִרדּו אֵּ ׂשּו ֶבֶגד וְּ רְּ ֶלתּופָּ כֵּ ִליל ּתְּ ה כְּ לָּ עְּ מָּ יו ִמלְּ מּו ַבדָּ ׂשָּ זה  יכיסו. ו( –)במדבר ד, ה  "וְּ

רמ"ע מפאנו סימן טז ד"ה ודע ה)'מאמר צבאות ה'' ל לכבוד ולתפארת היה רמב"ן במדבר ד, ו(ה) 'השמים לטוהרכעצם 'הוא שצבע התכלת ב בגדבמלמעלה הארון של 

מלהזיק  'המזיקים'רחיק את גם היה מ צבע התכלת .(ע"א יז דף סוטהגמ' ) צבע התכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודש ,כי גוון(
לשבת  על המועדים לר' שלמה מראמדסק ')'תפארת שלמה הסתיר את האורות הרוחניים שיצאו מהארוןו רמ"ע מפאנו סימן טז ד"ה ודע כי גוון(ה)'מאמר צבאות ה'' ל באותו מקום

התכלת ראה מאמרינו לפרשת שלח צבע )להרחבה על עניין  לשבועות ד"ה והגבלת את העם( )'תפארת שלמה' על המועדים 'החיצונים'בכדי להגן על השפע מפני  חוהמ"ס סוף ד"ה ושבת קדשך(

 .(ת הציצית''מצו –לך 

 נׂשאוהם אלו ש ,'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה קסח ד"ה טעם המצוה הוא()מכל שבטי ישראל  ומובחרשה יתירה קדּו המקודששהיו משבט לוי  בני קהת
ָעִמים  .(רש"י במדבר ז, ט) את ארון הקודש במדבר )עפ"י 'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה קסח ד"ה טעם המצוה  היו שוגגים ולא נושאים אותו בקדושה וטהרהשּופְּ

לכן ה' . )רש"י בראשית כט, לד ד"ה 'על כן' עפ"י שפתי חכמים( צם קדושת הארוןמעֹו היו מתים בשם ר' יוסי בן זמרא( , א'במדבר רבה' פרשה ה) כךו, מכלה בהםהיתה אש ו (הוא
ִריתּו ֶאת שנאמר " כפי הזהירם ֶבטַאל ַּתכְּ ִוִים שֵּ ִתי ִמּתֹוְך ַהלְּ הָּ ֹחת ַהּקְּ פְּ ֶהם ִמשְּ זֹאת ֲעׂשּו לָּ לֹא יָּמֻ : וְּ יּו וְּ חָּ ִשיםוְּ דָּ ם ֶאת ֹקֶדש ַהּקֳּ ּתָּ ִגשְּ יו  תּו בְּ נָּ ַאֲהֹרן ּובָּ

תּו" מֵּ ַבַלע ֶאת ַהֹּקֶדש וָּ אֹות כְּ לֹא יָֹּבאּו ִלרְּ אֹו: וְּ ֶאל ַמשָּ תֹו וְּ ם ִאיש ִאיש ַעל ֲעֹבדָּ מּו אֹותָּ ׂשָּ ִריתּו ֶאת ". (כ - )במדבר ד, יח יָֹּבאּו וְּ ֶבטַאל ַּתכְּ ִתי"  שֵּ הָּ ֹחת ַהּקְּ פְּ ִמשְּ
ֶבטקהתי קרא ל – בכדי להבטיח להם שעל אף שמשפחתם נפגעת מחמת וזה דובר רק במשפחה אחת מתוך שבט לוי, אף על פי שהיה מ ""שֵּ

הם לא יתכלו לגמרי  עם זאת)'אהבת יהונתן' הפטרת כי תצא ד"ה וכמו שהי' שבט קהת(  המעט מכולםהיו עד שהם רמ"ע מפאנו תחילת סימן עו( ה)'מאה קשיטה' ל שת הארוןקדּו
 .רמ"ע מפאנו תחילת סימן עו(היטה' ל)'מאה קׂש לא מתכלה מישראל ששבטכפי 

 ארון הברית בארץ היה מכוון כנגד 'כסא הכבוד' שלמעלה

 וחביב כמותו )'סודי רזייא' לר' אליעזר מגרמייזא הלכות האמנה ד"ה דע כי הבורא, 'בעל הטורים' שמות לז, א ועיי"ש( ארון הברית בארץ היה מכוון כנגד 'כסא הכבוד' שלמעלה
ָך  תְּ ַהר ַנֲחלָּ מֹו בְּ עֵּ ִתטָּ מֹו וְּ ִבאֵּ כֹוןשנאמר "ּתְּ ָך מָּ ּתְּ ִשבְּ ּתָּ ה'  לְּ ַעלְּ שפָּ דָּ נּו יֶָּדיָך" ִמּקְּ י כֹונְּ כֹון" )שמות טו, יז( ֲאֹדנָּ מלשון 'מכּוון', משום שהארון במקדש  –" מָּ

רּו עֹוד "קשר בין ארון הברית לכסא ה' שנאמר  . וראה)'מדרש תנחומא' פרשת ויקהל ז, 'במדבר רבה' ד אות יגכּוון' כנגד כסא הכבוד היה 'מ ֻאם ה' לֹא יֹאמְּ ה נְּ מָּ הֵּ ִמים הָּ ֶרץ ַביָּ אָּ ִריֶתם בָּ בּו ּופְּ יָּה ִכי ִתרְּ הָּ וְּ

ִרית ה' ֶׂשה עֹוד: ֲארֹון בְּ עָּ לֹא יֵּ ֹקדּו וְּ לֹא ִיפְּ רּו בֹו וְּ כְּ לֹא ִיזְּ ב וְּ לֹא ַיֲעֶלה ַעל לֵּ ַלִם  וְּ אּו ִלירּושָּ רְּ ת ַהִהיא ִיקְּ עֵּ א ה'בָּ כסא הכבוד' הצח והנורא 'בלכן כשם ש .(שם 'מצודת דוד'וב יז( –)ירמיה ג, פסוקים טז  "ִכּסֵּ
. וכשם 'ניצוצות של אש'כך מבין שני בדי הארון למטה היו יוצאים יֹות הקודש, למעלה יש מציאות רוחנית של 'חשמל' אשר ממנו שפע ח

 .על טעמי המצוות מצוה שיב(להרדב"ז )'מצודת דוד'  שהחשמל והחיֹות מקיפים את כסא הכבוד למעלה, כך הכהנים והלוים היו מקיפים את הארון למטה

המסע היו בני שבט לוי  ובעת .)'חזקוני' במדבר י, לג( בין הדגלים של השבטים ישראל הברית היה נמצא במרכז מחנהארון  ,בזמן שהיו ישראל במדבר
. )'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה קסח ד"ה טעם המצוה הוא( קדושה וטהרה ,כבודועל ידי מוטות על כתפיהם בדרך חיבה  )סוטה דף לג ע"ב( נוׂשאים את הארון

)'במדבר רבה'  בקולם הלוים היו משורריםאז  'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצווה קמז, 'עיר מקלט' על טעמי המצוות סעיף שעה()ומשום שהשכינה ׁשורה מתוך שמחה 

הכהנים את פו החלי. ובשלשה מקומות פרשת קרח תרעג ד"ה 'ובמדרש רבה הקב"ה צווח'(לר' שמואל בורשטיין מסוכטשוב )'שם משמואל'  ורה עליהםורוח הקודש היתה ׁש ו, י(
גמ' ) בעת חציית הירדן, בעת סיבוב חומת יריחו, ובעת החזרת הארון על ידי שלמה המלך לקודש הקודשים –הארון  את יםִא ׂשְּ ֹונשהיו הלוים 

 .'עבודת ה' בשמחה'( –סוטה דף לג ע"ב( )להרחבה על מעלת השמחה ראה מאמרינו לפרשת כי תבוא 

, והיא זו שגרמה שלא היה ויקהל אות ז(פרשת )'מדרש תנחומא'  ששרתה בתוכו 'השכינה'היו בזכות  ארון הבריתכל הנסים שנעשו לעם ישראל על ידי 
. שהרי פרשת פקודי אות ה(להחיד"א גמ' בבא בתרא דף צט ע"א ד"ה מקום ארון אינו מן המדה, 'חומת אנ"ך' על )מהרש"א  דשיםדש הקֹו'מידה' ו'מקום' בדרך הטבע בתוך קֹו לארון

בעוד  ,, וארון הברית היה עומד באמצעו)ראה משנה מסכת מדות פרק ד, ז( דשים' בבית המקדש מקצה לקצה היה עשרים אמהדש הקֹול אורכו של 'קֹוכ
ובזה נמצא שלא היה מקום לארון בקודש הקודשים והוא היה עומד שם בדרך  המרווח משני צידי הארון עד לקיר היה עשר אמות לכל צד.ש

 .מגילה דף י ע"ב עפ"י רש"י שם()גמ'  נס

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 דשֹות הקֹוארון הברית נׂשא את נושאיו כפי שכסא הכבוד נׂשא את חי

ת הקודש נראות וכשם שחיֹו. או את הארון במדברלוים שנׂש ארבעה למטה היו למעלה אות את כסא הכבודנוׂשחיות הקודש ש ארבעכנגד 
א את אים אותו אך למעשה היה נוׂש, כך גם ארון הברית, היה נראה כאילו נוׂשאותניׂשאך למעשה הם את כסא הכבוד כאילו הם נֹושאות 

 לצורךרק  היה )ראה במדבר ז, ט( בכתף ואת אותלׂש ה' ומה שציווה .. ראה 'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק שני ד"ה כי אמנם(שמות כה, י ד"ה ויש לך 'רבינו בחיי') איונוׂש
והן בעת חניית הארון  יאת הארון, הן בעת נסיעהה' אסר לפרק את בדי הארון ששימשו לנׂש .פרשת תרומה ד"ה ואמר לשאת( 'על התורה כהן פתיש') מראית העין
ֶהם: כפי שנאמר " באוהל מועד ֹרן בָּ אָּ את ֶאת הָּ ׂשֵּ ֹרן לָּ אָּ ֹעת הָּ ֹעת ַעל ַצלְּ אתָּ ֶאת ַהַבִדים ַבַטבָּ בֵּ הֵּ ֹרןוְּ אָּ ֹעת הָּ ַטבְּ יּו ַהַבִדים  בְּ )שמות כה,  "ִמֶמנּו לֹא יָֻּסרּוִיהְּ

בדי גם בתוך אוהל מועד אף שוודאי אין צורך בכך, כך  הארוןששכשם שבדי הארון מחוברים כ והסיבה לכך, משום שה' רצה להורות. טו( –יד 
 .פרשת תרומה ד"ה וע"ד(על התורה )'משך חכמה'  הארון מחוברים כאשר 'נוׂשאים' את הארון מחוץ לאוהל מועד, אף שאין צורך בכך כי הארון נוׂשא את עצמו

ַבע " נאמר או את הארוןעל הטבעות שבאמצעותן נׂש ומטעם זה ה ַעל ַארְּ ַתּתָּ נָּ ב וְּ הָּ ֹעת זָּ ַבע ַטבְּ ּתָּ לֹו ַארְּ יַָּצקְּ יווְּ ת  ַפֲעֹמתָּ ֶאחָּ עֹו הָּ ֹעת ַעל ַצלְּ י ַטבָּ ּתֵּ ּושְּ
ִנית עֹו ַהשֵּ ֹעת ַעל ַצלְּ י ַטבָּ ּתֵּ יו" שנקרא ,)שמות כה, יב( "ּושְּ כי לא ארבע קצוות כמו במזבח, אלא ארבע פעמותיו גם בשולחן ו כמו 'תפאֹו'לא ו "ַפֲעֹמתָּ

ַמִיְךשנאמר "ַמה יָּפּו כפי  )ראה גמ' חגיגה דף ג ע"א( פסיעותלשון מהוא  עָּ לִ  פְּ עָּ ִדיבַבנְּ ללמד שהארון היה פוסע  )ראה גמ' חגיגה דף ג ע"א( )שיר השירים ז, ב( "ים ַבת נָּ
ֹרן" נאמרשמה וזה  .פרשת תרומה ד"ה ויצקת לו( 'על התורה פתי כהןש')הוליכוהו אים והולך ולא הנוׂש אָּ ֹסַע הָּ ִהי ִבנְּ ה ה ַויְּ יָּנֻסּו  'ַויֹאֶמר ֹמֶשה קּומָּ ֶביָך וְּ יָֻּפצּו ֹאיְּ וְּ

ה ה נֹֻחה יֹאַמר שּובָּ ֶניָך: ּובְּ ֶאיָך ִמפָּ ַׂשנְּ ל 'מְּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ פֵּ בֹות ַאלְּ ֹסעַּ ָהָאֹרן" כלומר ,לו( –)במדבר י, לה  "ִרבְּ ִהי ִבנְּ יְּ ֹסעַּ ולא " "וַּ ִהי ִבנְּ יְּ ֵאיוַּ שהארון  לפי "ָהָאֹרן נֹוׂשְּ
על התורה פרשת נשא  'רבי אליעזר מגרמיזא יפירוש') עיןהדבר זה היה רק למראית  לארון, אים'נוׂש'בכמה מקומות כי יש  שנכתב. ומה היה מסיע את עצמו

 .הוספות ד"ה ויהי בנסע הארון(

על  'רבינו בחיי') שא וגבוה למעלהיאותו הוא יהיה רם ונ 'ואייׂש'וך לתחתית הארון, בכדי שכאשר ֹות התחתונות סמיוִ זָּ בַ נמצאות טבעות הארון היו 

להרדב"ז מצוה שיב, 'צרור המור' על טעמי המצוות )'מצודת דוד'  כלפי הארון ואחוריהם לחוץ שאים היההנֹו ראשי באופן בותה ינשיאת הארון ה .(שמות כה, יבהתורה 

כך בני האדם הנושאים את הארון היו מסיטים את פניהם  ,פניהםאת אות את כסא הכבוד מכסות וכשם שהחיות הנוׂש ,פרשת נשא ד"ה וכן היו הולכים(
ֹסַע ַהַמֲחֶנה שנאמר " כדי שלא יכשלו בראייתו היו מכסים את הארוןשאף וזה על  מצוה שיב(להרדב"ז  'מצודת דוד') עליו להסתכללחוץ בכדי שלא  ִבנְּ

ֻדת: עֵּ ת ֲאֹרן הָּ ּה אֵּ ִכּסּו בָּ ְך וְּ סָּ ֹרֶכת ַהמָּ ת פָּ הֹוִרדּו אֵּ יווְּ  וְּ מּו ַבדָּ ׂשָּ ה וְּ לָּ עְּ מָּ ֶלת ִמלְּ כֵּ ִליל ּתְּ ׂשּו ֶבֶגד כְּ רְּ סּוי עֹור ַּתַחש ּופָּ יו כְּ לָּ נּו עָּ תְּ )'ברית שלום'  ו( –)במדבר ד, ה  "נָּ

הולכים יחפים, כעניין שנאמר במשה רבינו נושאי הארון בני קהת ובשביל כבוד הארון היו  .פרשת במדבר דף פז ע"א טור א ד"ה וידבר ה' אל משה(לר' פינחס בן פילטא 
ַרב ֲהֹלם  ֶליָך"ַויֹאֶמר ַאל ִּתקְּ עָּ ל נְּ ֶליָך ַשַֽׁ ַעל ַרגְּ ה מֵּ קֹום ֲאֶשר ַאּתָּ ד  ִכי ַהמָּ ַמת ֹקֶדש העֹומֵּ יו ַאדְּ לָּ  לר' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו )שמות ג, ה( )'צרור המור' ּוא"עָּ

 .פרשת נשא ד"ה ובני קהת(

 ,של ירידת הנהר ונעצר בצד העליון ו את רגליהם למים ואז נבקע הנהראי ארון הברית הורידכאשר הגיעו עם ישראל לנהר הירדן, הכהנים נוׂש
לאחר שהרימו הכהנים את רגליהם חזרו המים והציפו את הנהר, והכהנים נושאי הארון וכל עם ישראל חצו את הנהר ונכנסו לארץ ישראל. ו

ֶבר נשארו  עֵּ  נסהיה  האלה' בהגה( א דף צא ע"א טור ב ד"ה 'ע"פ הדבריםש)'ברית שלום' פרשת נ ואז כפי דרכו של הארון לפרוח באויר .(סוטה דף לה ע"א)גמ'  הירדן המזרחיבְּ
ד"ה נשא הארון את סוטה דף לה ע"א על גמ' 'בן יהוידע' ) א את נושאיועברו הכהנים עם ארון ברית ה' מעל המים, והתפרסם לעיני כל סגולת הארון שהוא נוׂשו

ם ַלֲעבֹור  שנאמרמה וזה  .(נושאיו עָּ ל הָּ ִהי ַכֲאֶשר ַּתם כָּ םֲארֹון ה'  ַוַיֲעֹברבפסוק "ַויְּ עָּ י הָּ נֵּ ַהֹכֲהִנים ִלפְּ לשון יחיד כנגד הארון,  –" ַוַיֲעֹבר, ")יהושע ד, יא(" וְּ
  .(מלבי"ם יהושע ד, יאראה וכן  ראה רש"י יהושע ד, יא) היו נאחזים בובר והם ע הארוןאלא  הכהנים ברגלם את הירדןלפי שלא עברו 

 שהיו בואת הלוחות  השיבהמלך פלשתים ושאול ברית נשבה על ידי הארון 

יוים ִק יָּקּום ֱאֹלארון הברית היה מכלה באויבים כפי שנאמר עליו " בָּ יו יָּפּוצּו אֹויְּ נָּ יו ִמפָּ אָּ ַׂשנְּ יָּנּוסּו מְּ על לר' אברהם חיים הכהן )תהלים סח, ב( )'ארץ החיים'  "וְּ

להביא את ארון  ישראל החליטו איש, ארבעת אלפים ולהפיל בהם ףוגנהצליחו לו פלשתים בעם ישראלהכאשר נלחמו . לכן התהלים מזמור סח, ב(
בניו של  כך הם עשו והביאו את חפני ופנחס הכהניםאכן ו בכדי שיגן עליהם ויושיעם מכף אויביהם. לשדה המלחמה ילהׁשהעיר מ ברית ה'

ל עחילול ה' באותה העת  מחמתלפי שלא היו ראויים  ,לשדה המלחמה על הוצאת הארון את ישראל ה' הענישאך . ביחד עם הארון הכהן עלי
 .)ראה שמואל א' פרק ד( ברית נשבה בידי הפלשתיםהארון ועל כן  – חפני ופנחס מעשיהם הלא טובים שלפסל מיכה ו ידי

ָית לידי הפלשתים, ארון הבריתכאשר הגיע  תוך רץ ל ראה זאתש שאול. והוציא ממנו את הלוחות השלמים שהיו בו הארוןאת פתח  הרשע ָגלְּ
ָיתמידי מערכה וחטף ה לכן לפני . )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ו פרק ה( ילהלׁש כמֹועל ׁשהביאם ו וצנועהת נקיה סה אותם בכסּויכואז  ,את הלוחות ָגלְּ

ִרית נקרא "היה הוא  מלחמהל ירידת הארון ֱאֹלֲארֹון בְּ ֱאֹל" כי היו בו את הלוחות הנקראות "יםִק הָּ ִרית הָּ ם ִשֹלה שנאמר "כפי " יםִק בְּ עָּ ַלח הָּ ַוִישְּ
ִלי ִעם  י עֵּ נֵּ י בְּ נֵּ ם שְּ שָּ ֻרִבים וְּ ב ַהכְּ אֹות ֹישֵּ בָּ ִרית ה' צְּ ת ֲארֹון בְּ ם אֵּ אּו ִמשָּ ִר ַוִיׂשְּ ֱאֹלִהיםֲארֹון בְּ ס ית הָּ חָּ ִני ּוִפינְּ פְּ אך לאחר המלחמה  .)שמואל א' ד, ד(" חָּ

י  יםִק ַוֲארֹון ֱאֹלשנאמר " וכפי לא היו בו את הלוחות כבר כי "יםִק ֲארֹון ֱאֹלבידי הפלשתים, הוא נקרא רק בשם "היה  הארוןכאשר  נֵּ י בְּ נֵּ ח ּושְּ קָּ ִנלְּ
ס חָּ ִני ּוִפינְּ פְּ תּו חָּ ִלי מֵּ  .)'כלי יקר' שמואל א' ד, יא ד"ה וארון אלקים נלקח( יא()שמואל א' ד,  "עֵּ

)'מאמר הנפש' להרמ"ע  לשאּוא את והוא אף נׂשהכתב שבלוחות הציל את עצמו  מעשהל כיילה היתה רק למראית עין, לשל אּועל ידי שיאת הלוחות נׂש

ץ שנאמר "מה וזה  מפאנו חלק ו פרק ה( ִמןַויָּרָּ יָּ ה ַעל רֹאשֹו ִאיש ִבנְּ מָּ ֻרִעים ַוֲאדָּ יו קְּ ה ַויָּבֹא ִשֹלה ַביֹום ַההּוא ּוַמדָּ כָּ ַהַמֲערָּ יִָּמן" )שמואל א' ד, יב(" מֵּ  –" ִאיש ִבנְּ
ֹנִכי" לעלי שאמר רש"י שמואל א' ג פסוק יב, 'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ו פרק ה()ל זהו שאּו ה  אָּ כָּ א ִמן ַהַמֲערָּ יָּה  ַוֲאִניַהבָּ ִּתי ַהיֹום ַויֹאֶמר ֶמה הָּ ה ַנסְּ כָּ ִמן ַהַמֲערָּ

ִני: ר בְּ בָּ ֶניָך ַהדָּ י בָּ נֵּ ַגם שְּ ם וְּ עָּ ה בָּ תָּ יְּ ה הָּ דֹולָּ ה גְּ פָּ ַגם ַמגֵּ ִּתים וְּ ִלשְּ י פְּ נֵּ ל ִלפְּ אֵּ רָּ ר ַויֹאֶמר נָּס ִיׂשְּ ַבשֵּ פְּ  ַוַיַען ַהמְּ תּו חָּ ֱאֹלמֵּ ס ַוֲארֹון הָּ חָּ הִק ִני ּוִפינְּ חָּ קָּ  "ים ִנלְּ
ה, "יז( –מואל א' ד, יב )ש כָּ א ִמן ַהַמֲערָּ ֹנִכי ַהבָּ ֹנִכי ה' ֱאֹל" הכתבכי  לכוונת שאּו –" אָּ א" הוא ,ת על הלוחותחרּואשר )דברים ה, ו( " יָךקֶ אָּ ה בָּ כָּ לפי  "ִמן ַהַמֲערָּ
ִּתי ַהיֹום" " שאּולֲאִני"וגם  איו.א את נוׂשעצמו ונׂשאת הציל ש ה ַנסְּ כָּ  .)'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ו פרק ה( וזכיתי להינצל "ִמן ַהַמֲערָּ

העיר ונס משם אל  הוא היה במערכת המלחמה שהרי. אחד יוםיל במאה ושמונים ִמ שאול הלך אמרו רבותינו כי הנס שיותר ולפי זה מובן 
בּו ילה, וכששמע ש בסך כך ש ,'ילששים ִמ 'המרחק לכל כיון היה ו ה.יֹלאל ִש  ושוב הלךהלוחות מידי גלית את ף ת חזר אל המערכה חטחֹוהלּוֶשִנשְּ

 ,למלוכה על כל ישראלל שאּוזכה הצלת הלוחות בשכר ו. יב ד"ה 'וירץ איש בנימן' בשיטת חכמים( )ראה 'כלי יקר' שמואל א' ד, יל ביום אחדהכל הלך מאה ושמונים ִמ 
רלכינוי "כן זכה ו ַבשֵּ רַוַיַען שנאמר " "ַהמְּ ַבשֵּ הצלת הלוחות מידי  טובה על בשורהבא לבשר על ש (ה'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ו פרק ) )שמואל א' ד, יז( "ַהמְּ

 .'מעשה עשיית לוחות הברית'( –)להרחבה על מעלת הכתב בלוחות שנשא את נושאיו ראה מאמריו לפרשת יתרו  )'כלי יקר' שמואל א' ד, יב ד"ה וירץ איש בנימן( הפלשתים
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 ~3 ~ 
 

 בדרך ניסית  שהלכוארון הברית חזר לישראל על גבי פרות 

)עפ"י 'תורת חיים'  ישראל לאחר שחטפם שאול אצלשנשארו  לוחות הברית את כללולא  )שמואל א' ו, א(במשך שבעה חודשים הארון היה בידי הפלשתים 

ם על גבי עגלה המחוברת לשתי הוחזר הארון על ידי הפלשתי . לאחר מכןפרשת שמיני דף רמה ע"ב טור א ד"ה אמנם הענין יובן( מארם צובא תלמיד מהרח"ו לר' חיים הכהן
, אף על ןנשארו מאחוריה ןהוגם בני ,תאֹורגילות בנשיאת מׂש היו כך שלא ל מעולםאו עֹוות לא נׂשרי הפתוהיה שם נס, שאף על פי שש פרות.

ִיתשנאמר " ישירות אל בני ישראלפי כן הן הלכו  לּו ַבבָּ יֶהם כָּ נֵּ ֶאת בְּ ה וְּ לָּ ֲעגָּ רּום בָּ לֹות ַוַיַאסְּ רֹות עָּ י פָּ ּתֵּ חּו שְּ ן ַוִיקְּ ִשים כֵּ ֲאנָּ  (י)שמואל א' ו, " ַוַיֲעׂשּו הָּ
עֹו "וכן שנאמר  )'מצודת דוד' שמואל א' ו, יב, 'מצודת ציון' שמואל א' ו, יב( גָּ ֹלְך וְּ כּו הָּ לְּ ה ַאַחת הָּ ִסלָּ ית ֶשֶמש ִבמְּ רֹות ַבֶדֶרְך ַעל ֶדֶרְך בֵּ נָּה ַהפָּ מֹאולַוִיַשרְּ רּו יִָּמין ּוׂשְּ לֹא סָּ  וְּ

ֶמש ית שָּ בּול בֵּ יֶהם ַעד גְּ ִכים ַאֲחרֵּ ִּתים ֹהלְּ ִלשְּ י פְּ נֵּ ַסרְּ  .)שמואל א' ו, יב( "וְּ

ניצוץ  התעוררארון ה'  או אתגם הפרות על ידי שנׂש כך ,דשוקיבלו רוח הקמשוררים לה' יתברך והיו או את הארון נׂשר שא שהלויםוכשם 
 השאומרים שירדש שיר כדוגמת האופנים וחיות הקֹול בהן דעת עורר וזה (תחילת ד"ה דע כי הבהמות פרשת כי תישא ' להאר"י ז"לליקוטי תורה' עפ"י) ןשבהשה קדּוה

ִשירּו לה' ִשיר "מזמור האת  אמרוש כד ע"ב( עבודה זרה דףמסכת על ריטב"א ה) דשבלשון הקֹו ןוהיתה שירת .(קכג תחילת ע"א ד"ה ורזא עילאהדף )'כתם פז' על זוהר חיי שרה 
ש ִכי  דָּ ה חָּ ה הֹוִשיעָּ ׂשָּ אֹות עָּ לָּ שֹוִנפְּ דְּ רֹוַע קָּ ִמינֹו ּוזְּ ה, ")תהלים צח, א( "לֹו יְּ ׂשָּ אֹות עָּ לָּ או נׂששלא הורגלו במלאכה ת פרֹוש פלאנס ו זה היהלפי ש –" ִכי ִנפְּ

 )'ארץ החיים'נׂשא את נושאיו  שגם כעת הארוןעל כך  פלאהיה  עודו, קכג תחילת ע"א(דף חיי שרה פרשת )'כתם פז' על זוהר  ןבניה לאלא שבו מאחריהן והעגלה את 

 .(ועיי"ש על התהלים מזמור קלא, א לר' אברהם חיים הכהן

נָּה"בפסוק  שנרמז כפיועוד פסוקי הודאה ושבח לה'  ,ובני ישראל רבינו משה ' שנאמרה בזמןהיםשירת 'גם את אמרו הפרות יש אומרים ש  ַוִיַשרְּ
מֹאול רּו יִָּמין ּוׂשְּ לֹא סָּ עֹו וְּ גָּ ֹלְך וְּ כּו הָּ לְּ ה ַאַחת הָּ ִסלָּ ית ֶשֶמש ִבמְּ רֹות ַבֶדֶרְך ַעל ֶדֶרְך בֵּ נָּה"נאמר לשון ש ,ו, יב( ')שמואל א" ַהפָּ שירה  תרֹוששהיו על  "ַוִיַשרְּ

)זוהר  שירהת שבעולם ולא אמרו יותר ת כשאר פרֹועֹווהיו גֹו ןחזרו לטבע ברית מהפרות הןהארון לקחו את ישראל גע שברו .כד ע"ב(עבודה זרה דף  גמ')

ואף , בישראל הארון את םאינוׂשהאנשים שהיו ארון הברית כשם שנהגו  אל ןפניה בעודה תנסיעת הפרות הי .(הכא איתד"ה  ע"ב קכגדף חיי שרה פרשת 
 .(ע"ב כדדף עבודה זרה  גמ', ז אות ויקהל ' פרשתתנחומא'מדרש ) את הארון בדרך ישרה לבית שמשהפרות  ותהיו מנהיגעל פי כן 

 גלגול נשמתם של 'אצילי בני ישראל' היואנשים שנפלו בבית שמש השבעים 

)רש"י  סתכלו בו באימה ודרך כבוד כפי שהיה ראוי ונהוגולא ה אך נהגו בו קלות ראששמחו מאוד, הם כאשר תושבי בית שמש ראו את הארון 

ם ַוַיְך" שנאמר אלף איש חמישיםחשובים כמו שהיו  אנשים שבעים בהם הכהה' לכן  .שמואל א ו, יג(ב עָּ אּו ַבֲארֹון ה' ַוַיְך בָּ ית ֶשֶמש ִכי רָּ י בֵּ שֵּ ַאנְּ  בְּ
ִעים ִאיש ֲחִמִשים ֶאֶלף ִאיש ה ִשבְּ דֹולָּ ה גְּ ם ַמכָּ עָּ ה ה' בָּ ם ִכי ִהכָּ עָּ לּו הָּ ַאבְּ כאשר ראו אנשי בית שמש מה שקרה עם  .)רש"י שמואל א' ו, יט( )שמואל א' ו, יט(" ַוִיתְּ

ית ֶשֶמש ִמי יּושנאמר " יקחו אותו מהםינשי קרית יערים שהארון הם ביקשו מא י בֵּ שֵּ רּו ַאנְּ ֱאֹלַויֹאמְּ י ה' הָּ נֵּ ֶאל ִמי ִק ַכל ַלֲעֹמד ִלפְּ דֹוש ַהֶזה וְּ ים ַהּקָּ
ינּו: לֵּ עָּ ִּתים ֶאת ֲארֹון ַיֲעֶלה מֵּ ִלשְּ ִשבּו פְּ אֹמר הֵּ ִרים לֵּ עָּ ַית יְּ י ִקרְּ בֵּ ִכים ֶאל יֹושְּ אָּ חּו ַמלְּ לְּ יֶכם ַוִישְּ דּו ַהֲעלּו ֹאתֹו ֲאלֵּ ִרים ַוַיֲעלּו : ה' רְּ עָּ ַית יְּ י ִקרְּ שֵּ ַויָֹּבאּו ַאנְּ

בֶאת ֲארֹון ה'  דָּ ית ֲאִבינָּ ה ַויִָּבאּו ֹאתֹו ֶאל בֵּ עָּ ֹמר ֶאת ֲארֹון ה' ַבִגבְּ שּו ִלשְּ נֹו ִקדְּ ר בְּ זָּ עָּ ֶאת ֶאלְּ  .פרק ז, א( –כ  ,)שמואל א' פרק ו "וְּ

ָרֵאלאיש שנפלו בבית שמש הם אותם " שבעיםאותם  ֵני ִיׂשְּ "ַוַיַעל אז שנאמר כפי  ,בזמן משה רבינו ואכלו ושתו שחזו את האלוקים "ֲאִציֵלי בְּ
ב ַוֲאִביהּוא  דָּ ַאֲהֹרן נָּ לֹמֶשה וְּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ ִעים ִמִזקְּ ִשבְּ ת ֱאֹלקֵּ וְּ אּו אֵּ ל : ַוִירְּ אֵּ רָּ ה י ִיׂשְּ ַמֲעׂשֵּ יו כְּ לָּ ַתַחת ַרגְּ ַנת ַהַּסִפירוְּ י  ִלבְּ ֶאל ֲאִצילֵּ ֹטַהר: וְּ ַמִים לָּ ֶעֶצם ַהשָּ ּוכְּ

ַלח יָּדֹו ַוֶיֱחז ל לֹא שָּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ ּתּו"בְּ לּו ַוִישְּ ֱאֹלִהים ַויֹאכְּ ל לֹא כפי שנאמר " העת הם לא נענשו הבאותש. יא( -)שמות כד, ט  ּו ֶאת הָּ אֵּ רָּ י ִיׂשְּ נֵּ י בְּ ֶאל ֲאִצילֵּ וְּ
ַלח יָּדֹו ונענשו על  ונתגלגל עליהם הכל ,הזכירה את הישנהבארון הברית עכשיו ההסתכלות החדשה אילו ו ,כדי לא לערבב את שמחת התורה" שָּ

ִפיר"את  בזמן משה רבינוזקנים הוכשם שראו שבעים . ו ד"ה ויך באנשי בית שמש(פרק )'הרמ"ד וואלי' על שמואל א'  ל זהעזה ו סַּ נַּת הַּ  )ראה כסא הכבוד שהוא "ִלבְּ

 ובר שא 'הבריתארון 'הוא  –הכבוד בעולם הזה  דוגמא של כסאאת הבחינה שהיא  אנשים אותם שבעים ראושוב עתה כן  ,סוף ע"א( יז דף סוטה גמ'
 .נענשו גם הפעם, אך שכינההשראת  היתה

אֹותב"הרגישו ישראל  דוד המלך הוליך את ארון האלוקים מבית אבינדבש בשעה לָּ ועל כך אמר דוד המלך  .הארון שהיה נושא את נושאיו "ִנפְּ
ֹדלֹות " ִּתי ִבגְּ לֹא ִהַלכְּ יַני וְּ מּו עֵּ לֹא רָּ ַבּה ִלִבי וְּ ִוד ה' לֹא גָּ דָּ אֹותִשיר ַהַמֲעלֹות לְּ לָּ ִנפְּ אֹות"גם בשעה שהיו  כלומר שלא התגאתי ))תהלים קלא, א "ִמֶמִני ּובְּ לָּ " ִנפְּ

חשב  בני אבינדבמשהיה  אזָ עּוו מעליו את הארון שמטהבקר  ,שהוליכו את הארון באותה העתו .)'ארץ החיים' על התהלים מזמור קלא, א( ארון הבריתעם 
ֱאֹלַוִישְּ שנאמר "ומיד הכהו ה'  ,להחזיקו על מנת בוונגע  נופל הארוןכי  א ֶאל ֲארֹון הָּ ר:ִק ַלח ֻעזָּ קָּ טּו ַהבָּ מְּ הּו ַוִיַחר ַאף ה' בְּ  ים ַויֹאֶחז בֹו ִכי שָּ ה ַוַיכֵּ ֻעזָּ

ם  ֱאֹלשָּ ֱאֹלִק הָּ ם ִעם ֲארֹון הָּ ת שָּ אותו  "אּונׂש"איו כפי שהיה לאותם אלו שא את נוׂשעוזא שכח שהארון נוׂש .(ז - ו ו, ')שמואל ב "יםִק ים ַעל ַהַשל ַויָּמָּ
 'תנחומא'מדרש ) הפרותיר בזמן הליכת והיה תלוי באוהוא  עם זאת א בכתףכעת שלא ניׂש ואף .נהר הירדןחציית עת בבמדבר ובזמן ההליכה בכתף 

 .פנחס ד"ה ויקרב משה( פרשת

ֱאֹלארון האלקים מבית אבינדב על גבי עגלה שנאמר " העלו אתהזקנים ו דוד המלך ִכבּו ֶאת ֲארֹון הָּ הִק ַוַירְּ שָּ ה ֲחדָּ לָּ על וזה  )שמואל ב' ו, ג(" ים ֶאל ֲעגָּ
אּוהארון על הכתף שנאמר "את את לׂש הצטוּוישראל שאף  ף ִישָּ תֵּ ֶהם ַבכָּ ן ִכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדש ֲעלֵּ תָּ ת לֹא נָּ הָּ י קְּ נֵּ ִלבְּ )'תורת  )במדבר ז, ט( )רש"י שמואל ב' ו, ג( "וְּ

שהארון ככעת  הציווי הוא רק כאשר הלוחות בתוך הארון, ואך לאכי  חשב המלך שדוד משום, (עי"ל כאשרדף רמה ע"ב טור א ד"ה לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו חכם' 
כתף שנאמר על ההוליכו את הארון מבית אבינדב אכן בתחילה לכן . )'תורת חכם' דף רמה ע"ב טור א ד"ה וירכיבהו( כבר חטפם שאולהרי היה בלי הלוחות ש

ֻאהּו" ה ַוִישָּ עָּ ב ֲאֶשר ַבִגבְּ דָּ ית ֲאִבינָּ עגלה על  אותוהניחו  אך לאחר מכן ,היו בתוכולנהוג בו כבוד כפי שהיה בשעה שהלוחות כי רצו  )שמואל ב' ו, ג(" ִמבֵּ
הנאמר "לכן כאשר עוזא נפל ומת  .)'תורת חכם' דף רמה ע"ב טור ב ד"ה וירכיבהו את( חדשה ֻעזָּ ַרץ ה' ֶפֶרץ בְּ ִוד ַעל ֲאֶשר פָּ דָּ חשב שהותר  דוד כי )שמואל ב' ו, ח(" ַוִיַחר לְּ

 .)רש"י שמואל ב' ו, ג( כי ארון הברית היה צריך להינשא בכתףטעה אך . (ויחר לדודטור א ד"ה  אע" ו)'תורת חכם' דף רמאת את הארון על עגלה להם לׂש

 ארון ברית ה' נכנס דרך דלתות בית המקדש בזכותו של דוד המלך

יָּה ֲארֹון ה'  הָּ אבשעה שהוכנס הארון אל האהל שהכין לו דוד המלך ראו כל ישראל שהוא בא מאליו ונושא את נושאיו שנאמר "וְּ ִוד בָּ " ִעיר דָּ
את בר יחלכן . ודוד ידע כי בימי שלמה יבנה בית המקדש ויכנס הארון למקומו הקבוע, )'גבול בנימין' חלק א' דרוש כז הפטרת שמיני דף נב טור ב( )שמואל ב' ו, טז(

מֹור לה' " שנאמר קודש הקודשיםלהארון  הכנסתביום  הוושיאמר כדי מזמור כ"ד בתהלים ִוד ִמזְּ דָּ ּהלְּ י בָּ בֵּ ֹישְּ ל וְּ בֵּ ּה ּתֵּ לֹואָּ ֶרץ ּומְּ אָּ ִכי הּוא ַעל : הָּ
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: ֶנהָּ כֹונְּ רֹות יְּ הָּ ַעל נְּ ּה וְּ דָּ סָּ שֹו ַיִמים יְּ דְּ קֹום קָּ ַהר ה' ּוִמי יָּקּום ִבמְּ ה:: ִמי ַיֲעֶלה בְּ מָּ ִמרְּ ַבע לְּ לֹא ִנשְּ ִשי וְּ א ַנפְּ וְּ א ַלשָּ ׂשָּ ב ֲאֶשר לֹא נָּ בָּ ִקי ַכַפִים ּוַבר לֵּ א  נְּ ִישָּ
עֹו: י ִישְּ ֱאֹלהֵּ ה מֵּ קָּ דָּ ת ה' ּוצְּ אֵּ ה מֵּ כָּ רָּ ה: בְּ ֶניָך ַיֲעֹקב ֶסלָּ י פָּ שֵּ ַבקְּ יו מְּ שָּ בֹוד: ֶזה דֹור ֹדרְּ יָּבֹוא ֶמֶלְך ַהכָּ ם וְּ י עֹולָּ חֵּ אּו ִפתְּ ִהנָּׂשְּ יֶכם וְּ אשֵּ ִרים רָּ עָּ אּו שְּ ִמי ֶזה  ׂשְּ

ה: מָּ חָּ ִגבֹור ה' ִגבֹור ִמלְּ בֹוד ה' ִעזּוז וְּ בֹוד: ֶמֶלְך ַהכָּ יָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּ ם וְּ י עֹולָּ חֵּ אּו ִפתְּ יֶכם ּוׂשְּ אשֵּ ִרים רָּ עָּ אּו שְּ אֹות הּוא ֶמֶלְך  ׂשְּ בָּ בֹוד ה' צְּ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ
ה בֹוד ֶסלָּ  .ע"א( קיזדף פסחים גמ' )עפ"י  על ידי רוח הקודש ששרתה עליו דוד המלך חיבר ומזמור זה תהלים כד, א( בביאור הענין ')'מלבי"ם (י - )תהלים כד, א "ַהכָּ

במדבר ') להיכנסהארון  היה יכולנדבקו שערי בית המקדש זה לזה ולא  ,דשיםוהק לקודש הברית ארוןשלמה המלך להכניס את  בעת שרצהו

ֲעבּור " שלמה המלך אמראז ו .דוד אביו את הארון שנקבר בולשם החליט להביא ו שלמה המלך התביישו ,יד, ג( 'רבה ֶדָךבַּ בְּ ֵני  ָדִוד עַּ ל ָתֵׁשב פְּ אַּ
ִׁשיֶחָך ה שלמה המלך אומר והי ח, א( 'שמות רבה'ד, א אות ג,  'קהלת רבה') לתחייהמיד קם דוד המלך ו (, אח 'שמות רבה'ז,  אות וארא פרשת 'מדרש תנחומא') ב, י()תהלים קל "מְּ

ִשיֶחיָךים אַ ה' ֱאֹלִק " שנאמר שקם זה לה' שיעשה בזכות י מְּ נֵּ ב פְּ שֵּ ֶדָך ל ּתָּ ִויד ַעבְּ י דָּ דֵּ ַחסְּ ה לְּ רָּ כְּ כי דוד היה שם עם  ח, א( 'שמות רבה') )דברי הימים ב, ו, מב( "זָּ
ומיד אחרי שסיים שלמה  .יד, ג( 'במדבר רבה') להיכנס בשער ההיכל הברית ארון היה יכולואז  .דברי הימים ב' פרק ו, מב( )'חומת אנך' להחיד"א עלארונו וחי שם 
 .(ח, א 'שמות רבה'יד, ג,  'במדבר רבה') דוד אביו בזכות הדבר לסימן שהתרצה, לה והזבחיםואכלה את העֹו םיהשמן מירדה אש  המלך להתפלל

כֹור ה' ִשיר ַהַמֲעלֹות שנאמר "יוכל הארון להיכנס להיכל כך כי ה' יזכור את כל הטרחה אשר טרח ו עוד בחייו הקודשדוד המלך ביקש ברוח  זְּ
ל ֻענֹותֹו ת כָּ ִוד אֵּ דָּ ַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: :לְּ ַבע לה' נָּ ן שְּ  ֲאֶשר ִנשְּ י: ִאם ֶאּתֵּ צּועָּ יִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש יְּ ֹאֶהל בֵּ בֹא בְּ ה:ִאם אָּ נּומָּ ַעַפי ּתְּ ַעפְּ י לְּ ינָּ עֵּ ַעד  ַנת לְּ
קֹום לה'  א מָּ צָּ נֹותֶאמְּ כָּ ה ה'  הוסיף להתפלל על כך ואמרדוד המלך ו .ה( )'חומת אנך' להחיד"א על הכתובים בתהלים קלב, א( –)תהלים קלב א  "ַלֲאִביר ַיֲעֹקב ִמשְּ "קּומָּ

ה  ֶתָך ַאּתָּ נּוחָּ ֶתָך" , )תהלים קלב, ח( "ַוֲארֹון ֻעֶזָךִלמְּ נּוחָּ ה ה' ִלמְּ ה" הוא בית המקדש הנקרא –"קּומָּ נּוחָּ ֹ "שנאמר  "מְּ ה ֶאל ִכי ל ּתָּ אֶתם ַעד עָּ הא בָּ נּוחָּ  ַהמְּ
ֶאל ַהנַ  הוְּ ה . ")דברים יב, ט(" ֲחלָּ דוד ואכן  .במבוא לשער ד"ה במס' שבת דף ל( ' על המועדים)'תפארת שלמההארון אל בית המקדש  יכנסשביקש כי  –" ַוֲארֹון ֻעֶזָךַאּתָּ
 .)'חומת אנך' להחיד"א על הכתובים בתהלים קלב, א( בחיי בנו שלמה ובזכותו נכנס הארון נענההמלך 

קודש לראה ברוח הקודש כי עתידים שערי המקדש להידבק זה בזה ורק אחרי שיזכיר שלמה את זכותו יפתחו השערים ויכנס הארון דוד המלך 
מֹור ִשיר" בנה את המקדש שנאמרבעצמו כאילו הוא  שירהאמר מחמת כן ו .הקודשים ִוד ִמזְּ דָּ ִני" ֲחנַֻכת ַהַבִית לְּ ָך ה' ִכי ִדִליתָּ  –)תהלים ל, א : ֲארֹוִממְּ

ִני" ב( אחרי שהכניס שלמה המלך את הארון לתוך קודש הקודשים, ו .)'ארץ החיים' על התהלים ל, א(ות להיפתח עתידהן על ש דלתותהוא מלשון  –, "ִדִליתָּ
עמ' לז,  'רמ"ע מפאנו סימן עה'מאה קשיטה' ל) הקדושים עם האבות 'לשכינה מרכבה'העליונה ולהיות  במחיצתה להיכנס דוד המלךשמת גם נ היתה יכולה

 .(ח ד"ה על כל הטובה 'מלכים אהרמ"ד וואלי ) ונתגלה כבודו וחשיבותו לעיני כל המלךבזה הושלם עניינו של דוד ו (ח ד"ה על כל הטובה אשר עשה' הרמ"ד וואלי מלכים א

 שבנה שלמה המלך תחת המקדש אובחבמיאשיהו גנז את ארון הברית 

)עפ"י  הוא חפר שלא ייפול ארון הברית בידי זרים ובשביל, וישראל ייגלו ידע כי עתיד בית המקדש להיחרבוקדושתו שלמה המלך ברוב חכמתו 

בעת  מחבוא עמוק ונסתר ד"ה יגדל המספד( טור ב 'זכותיא דאברהם' לר' אברהם פאלאג'י תחילת דרוש ז' להספד דף סא ע"אעפ"י ) בדרך מפותלת הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכה א(
כאשר אכן ו .(אד הלכה רק הלכות בית הבחירה פ רמב"םעפ"י ה) בית המקדשיחרב יגיע העת שיכש את הארון שם שיטמינועל מנת  ,שבנה את בית המקדש

החליט  הוא –לבבל  ייגלו של המקדש עתיד להיחרב הבית על ידי נבוכדנצר וממילא כל הכליםכי קיבל מהנביאים בימיו  יאשיהו מלך יהודה
דוגמא שהוא דש ומעולה יותר מכל הכלים, וא מקּוושה מעלת הארון יותר משאר כלי הקודש גדולהידע כי שלפי , ֹס על כבוד הארון ולגנזולחּו

 .דברים י, א( 'רבינו בחיי') ן לשכינהלכסא הכבוד ומעֹו

את ארון האלוקים לתוך  ובעת שהכניס שבימי שלמה המלך משום וי לגנוז את הארון לפי בדי הארון.יאשיהו המלך הבין מתי הגיע העת הרא
הקודש לקודש בצדי ארון הברית, והיו נראים כמין שני דדים מבעד לפרוכת שהבדילה בין דשים התארכו 'הבדים' שהם המקלות קודש הקו
א ַוַיֲאִרכּו ַהַבִדיםשנאמר " הקודשים אּו רָּ י ַהַבִדים ַויֵּרָּ ה"שֵּ אּו ַהחּוצָּ לֹא יֵּרָּ ִביר וְּ י ַהדְּ נֵּ , וכפי שכינה אותם שלמה המלך )מלכים א' ח, ח( ִמן ַהֹּקֶדש ַעל פְּ

ִרישְּ בשיר השירים " י עֳּפָּ נֵּ ַדִיְך ִכשְּ י שָּ ִביָּהם נֵּ י צְּ מֵּ אֳּ י שהיו בזמן המסעות ועתה בזמן יאשיהו חזרו הבדים לגודלם המקורי כפ, השירים ז, ד()שיר " ּתָּ
, והחליט שהגיע העת לטמון את הארון במקום גניזתו המיועד כלומר לגלּות 'מסע נוסף'הבין שהארון מתכונן שוב ליאשיהו לכן של משה רבינו. 

 .ד"ה יגדל המספד( טור ב תחילת דרוש ז' להספד דף סא ע"א 'זכותיא דאברהם' לר' אברהם פאלאג'י) בשבי ויוליכו אותועל מנת שלא ישלטו בו האויבים , )'רבינו בחיי' דברים י, א( לו

)'תוספות הרא"ש' הוריות  המלך עבר מֶפה לֶפה בין חסידי כהונה ולויה דור אחר דור, עד ימיו של יאשיהולטמון את הארון היה בו צריך מקום הסוד 

אמר להם שמה  . וזהיב ע"א(דף הוריות  'תוספות הרא"ש'לה, ג, פרק מלכים ב' על )רש"י ומצודת דוד לוים לגנוז את הארון באותו המקום ה את ציוה הוא, שאז יב ע"א(דף 
ִוִים " המלך יאשיהו ִביִניםַויֹאֶמר ַללְּ נּו ֶאת ֲארֹון ַהֹּקֶדש  ַהמְּ דֹוִשים לה' ּתְּ ל ַהּקְּ אֵּ רָּ ל ִיׂשְּ כָּ ִויד ֶמֶלְך לְּ ֹלֹמה ֶבן דָּ ה שְּ נָּ לַבַבִית ֲאֶשר בָּ אֵּ רָּ א  ִיׂשְּ ֶכם ַמשָּ ין לָּ אֵּ

ף תֵּ דּו ֶאת ה' ֱאֹל ַבכָּ ה ִעבְּ לקֵּ ַעּתָּ אֵּ רָּ ת ַעמֹו ִיׂשְּ אֵּ את מקום הטמנתו של הארון, לטמון  ידעור שאלוים הציוה את שכלומר  )דברי הימים ב' לה, ג( "יֶכם וְּ
ף" אמרכפי שאותו יותר בכתף  אתלׂשלא וממילא  א( בית הבחירה פרק ד הלכה יב ע"א, רמב"ם הלכותדף )'תוספות הרא"ש' הוריות  אותו שם תֵּ א ַבכָּ ֶכם ַמשָּ ין לָּ )דברי "  אֵּ

 .)'גבול בנימין' חלק ב דרוש לא דף קפז ע"ב ד"ה והכל( בית המקדש השלישיב ותתגלעתיד להו כל ימי בית המקדש השני, ושם נשאר הארון טמון .הימים ב' לה, ג(

ומאז  .(ע"א טז דף שקלים 'תלמוד ירושלמי')יא(  –)ראה שמואל א' ו, ח הכין שלמה המלך ר שאבאותן המערות שתחת בית המקדש  את הארוןטמן יאשיהו המלך 
ד"ה ואשר פרק כה  ' שמותאברבנאלה') מכוח הימצאות הארון והכרובים שעליו אבהיה ח הנבואה ו, לפי שכעוד נביא בישראל לא היהונחתמה הנבואה 

אחר  נבנהש ואף .'הכרובים שבמקדש'( –)להרחבה על הנבואה שהיתה בכוח הכרובים ראה מאמרינו לפרשת ויקהל פקודי  חלק ד פרק כד ד"ה ולזה כשחרב( גבאימאיר בן  'עבודת הקודש' לר' ,אאמינהו
דוגמא המשום שהארון היה  א ע"ב(כדף יומא  גמ' ראה)גם השראת השכינה חסרה  ועמו ,שנגנז הברית ארוןאת  בו יה חסרה ,שניה המקדש בית כך

בית ב מעשה בכהן אחד שראה כי מקום רצפת דיר העציםוכעבור כמה שנים היה  .דברים י, א ד"ה וכבר כתבתי( 'רבינו בחיי')ן לשכינה ומעֹו 'כסא הכבוד'ל
ומזה ידעו חכמים בבירור . ומתלפני שהספיק לספר על המקום הוא נפל  אךמשּונה ורצה לספר לחבריו על המקום שגילה,  מקדש היתהה

ֶקֶדם".יומא דף נד ע"א לפי שיטת חכמים(גמ' )הארון  נגנזששם  ינּו כְּ ש יָּמֵּ ה ַחדֵּ נָּשּובָּ ֶליָך וְּ נּו ה' אֵּ  אמן. ,)איכה ה, כא(" ֲהִשיבֵּ

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

ט   ז"לאליהו בן ג'נֵּ
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

מּון  הי"ו בֵּ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    אסתרעמירם בן 
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 :5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

הי"ו בת טליה ימ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 
יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 לעילוי נשמת:

 רהָ בְּ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 לבריאות איתנה לאורך שנים!
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