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This week’s Parsha describes the structure of the 
Mishkan and its utensils.  Despite all the 
exhaustive detail that the Torah invests in 
chronicling the particulars of each utensil, 
including the repetition in Parshat Vayakhel and 
elsewhere, there is still very little known about the 
exact appearance of the Klei HaMishkan.  This is 
corroborated by the numerous different sketches 
of the shape and design of the Menora found in 
archeological carvings and in the drawings of the 
Rishonim.  It is also compelling evidence of the 
necessity for an Oral Torah to explicate upon 
much of the missing information, details and 
definitions assumed to be common knowledge in 
the Written Torah.1  While many of these details 
may seem to be technical minutiae, engineering 
jargon or artistic in nature, nevertheless they can 
have significant Halachik and metaphorical 
ramifications. 
 
The Aron is the centerpiece of the Mishkan.  It can 
easily be considered the raison d’etre for the 
construction of the Mishkan; the Mishkan was built 
in order to house the Aron.2   The Aron contained 
within it the Luchot HaBrit which represent the 
covenant between God and Bnei Yisrael.3  It is the 
place upon which the divine presence rests and 
the location from which God communicates with 
Moshe.4  Despite its centrality to the Mishkan, 
there seems to be major controversy among the 
commentators regarding the exact construct of the 
Aron.  This week’s Shiur will focus on a seemingly 
insignificant detail of the Aron’s fabrication – the 
golden rings that housed the poles by which the 
Aron was carried. 
 
After describing the main housing of the Aron, the 
Pasuk states, “You shall cast four gold rings for it, 
to be attached to its four Pa’amotav (ַּפֲעמָֹתיו); and 
two rings on one of its sides and two on the 
other.”5  The Torah then continues that “you shall 
make poles of Shitim wood that shall be plated in 
                                                 

כמו המילה (והמצוה) ציצית שמופיע בתורה בהנחה שיודעים איך נראית ציציות   1
  ששמים על כנפי בגד

...ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר   2
עם משה ויצוה את בני ישראל. והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה 
שהוא הארון, כמו שאמר (להלן כה כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת, 

עלה, וסמך לארון השלחן על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במ
והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על ענין המשכן שבעבורם נעשה... (רמב"ן שמות 

...והמשכן כלו לא נעשה אלא בשביל הארון בלבד שהשכינה שרויה  \\ב) -כה,א
בתוכו, וכל הנסים שנעשו לישראל היו נעשים בארון שהשכינה שרויה בתוכו, וכתיב: 

  ברית ה' נוסע לפניהם"... (רבינו בחיי שמות כה,י) (במדבר י, לג) "וארון
 וְנַָתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך: (שמות כה,טז)  3
וְנֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם וְִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת   4

  ֲאַצּוֶה אֹוְתָך ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל: (שמות כה,כב) ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר
וְיַָצְקָּת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב וְנַָתָּתה ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתיו ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹו ָהֶאָחת   5

 ּוְׁשֵּתי ַטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹו ַהֵּׁשנִית: (שמות כה,יב)
ִׁשִּטים וְִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב: וְֵהֵבאָת ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבעֹת ַעל ַצְלעֹת ָהָארֹן וְָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי   6

 טו)-ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן ָּבֶהם: ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן יְִהיּו ַהַּבִּדים ֹלא יָֻסרּו ִמֶּמּנּו: (שמות כה,יג

gold; and you will insert those poles into the rings 
on the side of the Aron in order to transport the 
Aron with them.  The poles shall remain in the 
rings of the Aron; they shall not be removed from 
it.”6  A similar rendition is given in Parshat 
Vayakhel when Betzalel constructs the Aron7 and 
in Parshat Pekudei when Moshe assembles the 
Mishkan, the Torah relates that Moshe “took and 
placed the Covenant ( תָהֵעדֻ  ) in the Aron; and he 
inserted the poles on (alongside) the Aron, and he 
placed the cover on top of the Aron.”8  Lastly, in 
Parshat Bamidbar, when God is describing the 
Levitical work of the family of Kehat, it describes 
the preparation by the Kohanim of the Aron for 
transport by Levites.  After covering the Aron with 
the Parochet (curtain veil), God instructs them to 
“lay a covering of Tachash skin over it and spread 
a cloth of pure Techelet on top; and they shall put 
its poles in place.”9 
 
There are several discernable anomalies in the 
verses stated above that can easily be perceived 
through comparing the Aron with  a number of the 
other Klei HaMishkan that also have rings and 
poles as part of their design in order to facilitate 
their transport.  Similar to the Aron, the Mizbeach 
HaNechoshet (מזבח הנחושת)10 and the Shulchan 
 contain four rings and two poles.  The 11(שלחן)
much smaller Mizbeach HaZahav (מזבח הזהב) has 
two rings and two poles.12 
 
In Parshat Pekudei, when Moshe assembles the 
Mishkan, the Aron is the only utensil which has its 
poles put in place while it is simply serving its 
function in the Mishkan rather than being 
transported.  This is highlighted by the Midrash 
Chazal based on the self-contradictory Pasuk in 
Sefer Melachim13 that states that the poles of the 
Aron extended beyond their allocated space in the 
Kodesh HaKodashim (Holy of Holies) into the 
Kodesh (Holy), yet they were not visible outside 
the Kodesh HaKodashim.  In order to explain this 
enigmatic verse, Chazal suggest that the poles 
were noticeable from the Kodesh since they made 
a visible impression on the Parochet (veil) that sat 
between the Kodesh and the Kodesh 

ע  7 ל ַאְרַּב֣ ב ַע֖ ת ָזָה֔ ֹ֣ ק ֗לֹו ַאְרַּב֙ע ַטְּבע ֹ֣ ת ּוְׁשֵּת֙י  וַּיִצ ת ַעל־ַצְלעֹ֙ו ָהֶֽאָח֔ ֹ֗ י ַטָּבע יו ּוְׁשֵּת֣ ַּפֲעמָֹת֑
א ֶאת־ַהַּבִּדי֙ם  ם ָזָהֽב: וַּיֵָב֤ ף אָֹת֖ ים וַיְַצ֥ י ִׁשִּט֑ י ֲעֵצ֣ ַטָּב֔עֹות ַעל־ַצְל֖עֹו ַהֵּׁשִנֽית: וַַּיַ֥עׂש ַּבֵּד֖

ן: (שמ ֹֽ את ֶאת־ָהָאר ן ָלֵׂש֖ ֹ֑ ת ָהָאר ֹ֣ ל ַצְלע ת ַע֖ ֹ֔  ה)-ות לז,גַּבַּטָּבע
ֶרת ַעל־הָ   8 ֹ֛ ן ֶאת־ַהַּכּפ ן וַּיִֵּת֧ ֹ֑ ים ַעל־ָהָאר ן וַָּיֶׂ֥שם ֶאת־ַהַּבִּד֖ ֹ֔ ָאר ן ֶאת־ָהֵעֻד֙ת ֶאל־ָה֣ ח וַּיִֵּת֤ ן וַּיִַּק֞ ֹ֖ ָאר

 )ִמְלָמְֽעָלה: (שמות מ,כ
ֶלת מִ   9 יל ְּתֵכ֖ ַחׁש ּוָפְרׂ֧שּו ֶבֶֽגד־ְּכִל֛ יו ְּכסּו֙י ֣עֹור ַּת֔ יו: (במדבר ד,ו)וְנְָת֣נּו ָעָל֗ ְעָלה וְָׂש֖מּו ַּבָּדֽ  ְלָמ֑

וְָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת נְחֶֹׁשת וְָעִׂשיָת ַעל ָהֶרֶׁשת ַאְרַּבע ַטְּבעֹת נְחֶֹׁשת ַעל ַאְרַּבע  10
ִצי ַהִּמְזֵּבַח: ְקצֹוָתיו: וְנַָתָּתה אָֹתּה ַּתַחת ַּכְרּכֹב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלָמָּטה וְָהיְָתה ָהֶרֶׁשת ַעד חֲ 

וְָעִׂשיָת ַבִּדים ַלִּמְזֵּבַח ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים וְִצִּפיָת אָֹתם נְחֶֹׁשת: וְהּוָבא ֶאת ַּבָּדיו ַּבַּטָּבעֹת וְָהיּו 
 ז)-ַהַּבִּדים ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעֹת ַהִּמְזֵּבַח ִּבְׂשֵאת אֹתֹו: (שמות כז,ד

ָהב וְנַָתָּת ֶאת ַהַּטָּבעֹת ַעל ַאְרַּבע ַהֵּפאֹת ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו: וְָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת זָ  11
ָ ַהַּטָּבעֹת ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן: וְָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים  ְלֻעַּמת ַהִּמְסֶּגֶרת ִּתְהיֶין

  כח)-ְלָחן: (שמות כה,כוֲעֵצי ִׁשִּטים וְִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב וְנִָּׂשא ָבם ֶאת ַהּׁשֻ 
ּוְׁשֵּתי ַטְּבעֹת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעָֹתיו ַּתֲעֶׂשה ַעל ְׁשנֵי ִצָּדיו וְָהיָה  12

ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת אֹתֹו ָּבֵהָּמה: וְָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים וְִצִּפיָת אָֹתם ָזָהב: 
 ה)-שמות ל,ד(

יר וְֹ֥לא יֵָר֖אּו ַה֑חּוָצה  13 י ַהְּדִב֔ ֶדׁ֙ש ַעל־ְּפֵנ֣ ֹ֙ ים ִמן־ַהּק י ַהַּבִּד֤ ְהיּו ַוּֽיֲַאִרכּ֘ו ַהַּבִּדי֒ם וַּיֵָראּ֩ו ָראֵׁש֨ וִַּי֣
ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: (מלכים א ח,ח) ם ַע֖   ָׁש֔

Parshat Terumah 
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HaKodashim as they pressed up against it, though 
they were not physically visible from the Kodesh.14  
This indicates that the poles of the Aron were still 
in place when the Aron was situated in its 
permanent location in the Kodesh HaKodashim.  
This phenomenon could be explained by the 
Torah’s injunction against removing the poles of 
the Aron once they were situated in place ( ְּבַטְּבעֹת
 The problem with that  .(ָהָארֹן יְִהיּו ַהַּבִּדים ֹלא יָֻסרּו ִמֶּמּנּו
suggestion is that when God is instructing the 
Kohanim in the preparations for transporting the 
Aron, He enjoins them to “put the poles in place 
יו)  If the Badim (poles) were already in  ”.(וְָׂש֖מּו ַּבָּדֽ
place from the assembling of the Mishkan, then 
why did the Kohanim need to once again set the 
poles in place?  Chazal recognized this issue and 
in the Gemara Yoma seem to reconcile the 
apparent contradiction with the submission that 
the poles did not fit snugly into the rings, but rather 
had “play” or “give” in them so that they moved 
around within the rings.15  Despite the loose fit, 
they were unable to be removed from the rings; 
Rashi suggests that this was accomplished by 
having the poles narrow in the center and widen 
on the ends that extended beyond the rings.16  In 
this way, the poles could not be removed, yet 
given their ability to slide around because of the 
slack, when the Aron was raised and transported 
and the poles’ position was firmed, it was as if they 
were being inserted into the rings. 
 
Lastly, the verse that describes the rings to house 
the poles on the Aron states that “you should forge 
four rings of gold to be placed on the four 
Pa’amotav (ַּפֲעמָֹתיו),” but then continues by 
relating that “two rings (shall be placed) on one of 
its sides and two on the other” which seems to 
imply that there were actually eight golden rings.  
Why would one need eight golden rings to house 

                                                 
נראין  -הא כיצד?  -רב יהודה רמי: כתיב ויראו ראשי הבדים וכתיב ולא יראו החוצה  14

תלמוד לומר  -ואין נראין. תניא נמי הכי: ויראו ראשי הבדים יכול לא יהו זזין ממקומן 
תלמוד לומר ולא יראו החוצה. הא  -ויארכו הבדים. יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין 

ויוצאין בפרוכת, ונראין כשני דדי אשה, שנאמר צרור המר דוחקין ובולטין  -כיצד 
  דודי לי בין שדי ילין. (גמ' יומא נד.)

רבי יוסי ברבי חנינא רמי: כתיב בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו וכתיב והובא  15
את בדיו בטבעת. הא כיצד? מתפרקין ואין נשמטין. תניא נמי הכי: בטבעת הארן 

תלמוד לומר והובא את בדיו בטבעת, אי  -א יהיו זזין ממקומן יהיו הבדים. יכול ל
תלמוד לומר בטבעת הארן יהיו הבדים, הא  -והובא את בדיו יכול יהיו נכנסין ויוצאין 

אלמא אין זזין מהן וכתיב  -כתב לא יסורו  \\כיצד? מתפרקין ואין נשמטין. (יומא עב.) 
עיין שם בתחילת  \\רש"י יומא עב.) (שמות כה) והבאת אלמא הולכים ובאים בתוכן. (

תוד"ה כתיב בטבעות הארון וכו' וכתיב והובא את בדיו בטבעות: קשיא לי טובא 
אמאי מייתי האי קרא דוהובא דכתיב גבי מזבח הנחשת ושביק קרא דוהבאת דכתיב 
גבי הארון ועוד שמעתי מקשים דבשעת סילוק מסעות כתיב ובא אהרן ובניו בנסוע 

ו את פרוכת המסך וכסו בה את ארון העדות וגו' (במדבר ד) עד המחנה והוריד
ופרשו עליו בגד כליל וגו' עד ושמו בדיו משמע דבנסוע המסעות היו משימין אותן 

ובריטב"א שם: ה"ג וכתיב והבאת את  \\בדים וקשה והא כתיב לא יסורו ממנו... 
הב /הנחושת/ הבדים בטבעות. ולא גרסינן והובא את בדיו דההוא גבי מזבח הז

כתיב, וק"ל אמאי לא נקטינן ושמו את בדיו דכתיב בפרשת נשא /במדבר/ גבי מסעות 
ומחנות דההוא משמע טפי שהיה נשמט בכל מסע ומחנה, דאילו והבאת איכא 
למימר דלא מיירי אלא בהכנסה ראשונה שהכניסום שם, וי"ל דודאי על ושמו את 

ות מפני שהוא מיותר לדרשא דהא בדיו סמכינן ונקטי' והבאת את הבדים בטבע
 וכתיב (והובא שם \\כתיב בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו ובדידיה סגי. 

הבדים בטבעות: (הגהות הב"ח  את והבאת גי׳ רש״י וג״כ את בדיו בטבעות) תא״מ
 יומא עב.)

בראשיהם היו עבים והכניס ראשן אחד בדוחק בטבעת  -מתפרקין ואינן נשמטים  16
ובאמצען היו דקין הלכך לא היו נדחקין בטבעות אלא מתפרקין והולכין לכאן ולכאן 

מתפרקין  \\אבל אינן נשמטין לצאת מהן לפי שהן עבים בראשיהן. (רש"י יומא עב.) 

two poles when similar to the other vessels four 
would suffice? 
 
Rashi solves this problem by pointing to the 
Aramaic translation of the word Pa’amotav.  
Onkelus renders the word Pa’amotav as Zivyateh 
 which means “corner.”17  Rashi suggests (זויתה)
that the word Pa’amotav (corner) is describing 
where on the side of the Aron the rings were 
placed – the upper corners.  He is reading the 
verse as if it has a colon inserted in it.  It is 
instructing Bnei Yisrael to forge four rings that will 
be placed in the corners of the Aron: two on this 
side and two on that side.  The latter half of the 
Pasuk is explicating upon the placement of the 
four rings mentioned earlier in the verse; they are 
the same four rings.18  The Ibn Ezra in his shorter 
commentary rejects those that conjecture that 
there were eight rings on the Aron and he makes 
a similar suggestion to Rashi as to how to read the 
Pasuk.19 
 
In his longer commentary, the Ibn Ezra rejects 
Rashi’s suggestion because he submits that the 
word Pa’amotav never means “corner.”  He 
marshals numerous proof texts from Tanach to 
substantiate his position that the root Pa’am 
means foot and not corner.  Therefore, he says he 
is compelled to explain that the first four golden 
rings mentioned in the verse are actually “feet” for 
the Aron.20  To bolster that suggestion, he argues 
that it is only logical that the Aron should sport 
“feet” since it would be undignified for the Aron to 
sit directly on the ground.  In addition, there is a 
Vav ( ְׁשֵּתיּו ) that separates between the first and 
second half of the Pasuk which would be 
extraneous if the latter half was just and 
explanation of the first half.21  The Ibn Ezra 
believes that there are four rings in the upper 

ואינן נשמטין. פירש רש"י ז"ל מתפרקין ממקומן למעלה או למטה אבל לא היו 
ר"י ז"ל פי' דאין נשמטין לגמרי אבל נשמטין לחוץ לגמרי לפי שהיו עבין בראשם, ו

יכולין היו לישמט על ידי פירוק הקשרים והחוליות שהיו שם בטבעות. (ריטב"א יומא 
 עב.)

כתרגומו זויתיה. ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו נתונות שתים מכאן  -פעמתיו  17
ין ושתים מכאן לרחבו של ארון, והבדים נתונים בהם, וארכו של ארון מפסיק ב

הבדים, אמתים וחצי בין בד לבד, שיהיו שני בני אדם, הנושאים את הארון, מהלכין 
  ביניהם, וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם (צח ב): (רש"י שמות כה,יב)

הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא, ופירש לך  -ושתי טבעות על צלעו האחת  18
טבעות, ויש לך לישבה כן ושתיים  היכן היו, והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי

  מן הטבעות האלו על צלעו האחת: (רש"י שמות כה,יב)
כמו וגם יצק בו מים (יחזקאל כד, ג). בעבור שיוצק הזהב החם והוא  -ויצקת טעמו  19

כמים על הצורה, ורבים אמרו כי שמונה טבעות הן. ולפי דעתי שהן ארבע, כי ושתי 
תי טבעות הנזכרות על צלעו האחת: (אבן עזרא טבעות הוסיף לבאר, כאלו אמר הש

 פי' הקצר שמות כה,יב)
פעמותיו חפשתי בכל המקרא ולא מצאתי פעם שהוא זויות, רק מלשון רגל, רגלי עני  20

פעמי דלים (ישעי' כו, ו), וישם לדרך פעמיו (תהלים פה, יד), מה יפו פעמיך (שה"ש 
ים היו לארון, כי דרך בזיון הוא שישב ז, ב), ורבים ככה. על כן הוצרכתי לפרש כי רגל

הארון בארץ. ועוד, מה טעם לומר ושתי טבעות זהב בתוספת הו"ו, ואלו היו 
הראשונות היה כתוב שתי טבעות, להודיע שהם ארבע טבעות זהב שהזכיר 

ולפי דעתי, שהבדים, אחר שהושמו בטבעות העליונות, לא הוסרו כמשפט הלשון...
סורו ממנו (שמות כה טו). ופירוש ושמו בדיו על הכהנים שהיו משם, כי כן כתוב: לא י

משימים בדי הארון בכתפות הקהתים, וכאשר הושם הארון בדביר, הוצרך להיותו 
סמוך אל הקיר, שיסוכו הכרובים על הארון ועל בדיו, על כן האריכו קצה כל אחד 

ים היו ליופי מהבדים. וזהו ויאריכו הבדים (מ"א ח, ח). והנה הד' הטבעות השפל
 (אבן עזרא פי' הארוך שמות כה,יב) ותפארת כמשפט הארונים:

עיין רש"י שמות כה,יב ...והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי טבעות, ויש לך  21
  לישבה כן ושתיים מן הטבעות האלו על צלעו האחת:
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corners of the Aron into which the poles were 
inserted and never removed.  In addition, there 
were four more rings on the base of the Aron that 
functioned as feet or as decorative rings.  The only 
catch in the Ibn Ezra’s explanation is the verse in 
Bamidbar that implies that the Kohanim put the 
poles in place before the Aron was transported by 
the Levites.  To solve that problem, he suggests 
that the placing of the poles (יו  was not into (וְָׂש֖מּו ַּבָּדֽ
the rings (which are not mentioned there), but 
rather on to the shoulders of the Levi’im who were 
to carry the Aron.22 
 
The Ramban rejects the Ibn Ezra’s assertion that 
Pa’amotav means feet since the Torah always 
utilizes the work Raglayim (רגלים) as an 
anthropomorphism to describe feet.  He, similar to 
Rashi, believes that there were only four rings on 
the Aron, but, as opposed to Rashi, he is of the 
opinion that they were situated on the bottom 
corners of the Aron rather than the upper corners.  
This is for two reasons: firstly, it would only be 
appropriate and respectful to transport the Aron 
when it is raised above the shoulders of those 
carrying it and secondly, as somewhat of a 
concession to the Ibn Ezra, he suggests the word 
Pa’amotav means steps (of the Kohanim) rather 
than feet which is an indication that the rings (and 
the poles) were located on the bottom corners of 
the Aron.  Those that reject the Ramban’s 
contention23 point to Chazal’s explanation of the 
verse in Melachim which suggests that the poles 
pressed against the Parochet14 which would only 
be true if the poles were not situated at the base 
of the Aron as well the Gemara in Shabbat that 
claims that the poles (and rings) were situated a 
third of the way down from the top of the Aron.24 
 
The Ibn Ezra also brings a commentary put forth 
by the “wise men of our generation” which he 
rejects.25  They suggest that there were actually 

                                                 
כן  ולפי דעתי, שהבדים, אחר שהושמו בטבעות העליונות, לא הוסרו משם, כי... 22

כתוב: לא יסורו ממנו (שמות כה טו). ופירוש ושמו בדיו על הכהנים שהיו משימים 
בדי הארון בכתפות הקהתים, וכאשר הושם הארון בדביר, הוצרך להיותו סמוך אל 
הקיר, שיסוכו הכרובים על הארון ועל בדיו, על כן האריכו קצה כל אחד מהבדים. 

ד' הטבעות השפלים היו ליופי ותפארת וזהו ויאריכו הבדים (מ"א ח, ח). והנה ה
ורבינו יעקב מאורליינ"ש ... \\(אבן עזרא פי' הארוך שמות כה,יב)  כמשפט הארונים:

מתרץ זה דושמו בדיו על כתפי הנושאים קאמר להוליכן ולבי מהסס שהרי בני קהת 
לא היו שם עדיין עד לאחר שהיו מכניסין כל הכלים לנרתק שלהם כדכתי' ולא יבואו 

  ראות כבלע את הקדש וגו'... (תוד"ה כתיב בטבעות יומא עב.)ל
פירש רש"י זויות העליונות. והרמב"ן הקשה דא"כ היה הארון  –על ארבע פעמותיו  23

בשעת משאו למטה מכתפי הנושאין, וזה אינו נוח למשא וגם אינו לכבוד. להכי 
. והפלא על פירש הרמב"ן שהיו הטבעות בזויות למטה ממש סמוכים למושב הארון

קדוש ה' הרמב"ן ז"ל, דבפירוש איתא בשבת (צב,א) על הארון דהוי במשאו תילתא 
מלעיל ותרי תילתי מלתחת, הרי שהיו הבדים והטבעות בשליש מלמעלה. ותו, הא 
ביומא (נד,א) איתא דהבדים היו דוחקין ויוצאין בפרוכת ונראין כשני דדי אשה, 

ילין", ואי היו מונחין על המושב של הארון שנאמר (שיר השירים א,יג) "בין שדי 
היאך נראין כשני דדי אשה. אלא כפירוש רש"י, והוו כשני דדי אשה בשליש הגוף 

 מלמעלה... (העמק דבר שמות כב,יב וגם בגור אריה שם)
חייב, שכן משא בני קהת.  -אמר רבי אלעזר: המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים  24

דכתיב: על המשכן ועל המזבח סביב, מקיש מזבח למשכן;  -ומשא בני קהת מנלן 
דכתיב עשר  -אף מזבח עשר אמות. ומשכן גופיה מנלן?  -מה משכן עשר אמות 

אמות ארך הקרש וכתיב ויפרש את האהל על המשכן. ואמר רב: משה רבינו פרשו, 
 -מכאן אתה למד: גובהן של לויים עשר אמות. וגמירי, דכל טונא דמידלי במוטות 

 -אישתכח דהוה מידלי טובא. ואיבעית אימא  -תילתא מלעיל, ותרי תילתי מלתחת 
הרי כאן עשרה. וגמירי, דכל טונא  -מארון. דאמר מר: ארון תשעה, וכפורת טפח 

eight rings on the Aron, four located at the corners 
of the base and four placed on the top corners.  
When the Aron was at rest, the Badim were 
situated in the rings found near the base and when 
they would travel, they would move the poles to 
the upper rings.  That is their solution to explain 
the verse in Bamidbar that indicates that the 
placement of the poles was initiated when they 
traveled.  The Ibn Ezra soundly rejects this opinion 
because of the Torah’s demand that the poles not 
leave the rings (  ֹ ן יְִהיּו ַהַּבִּדים ֹלא יָֻסרּו ִמֶּמּנּוְּבַטְּבעֹת ָהָאר ). 
 
While this view is rejected, the Ba’alei Tosafot’s 
commentary on the Torah contains an opinion that 
there were four smaller rings attached to the upper 
corners of the Aron and four additional larger rings 
each of which was looped inside of one of those 
smaller rings (chain link) and hung from the 
smaller ring.26  The poles were situated within the 
larger rings, but when one released the poles, the 
larger rings would slip downward in the smaller 
rings and hang on the side of the Aron.  When they 
would travel, they would raise the poles which 
would then cause the larger rings to rise within the 
smaller rings and then lift the Aron.  That is how 
they explain the Torah’s demand to place the 
poles in the rings to travel while balancing the 
restriction to remove the poles from the rings.  
Tosafot in Yoma has an even more radical 
approach where he suggests that there were eight 
rings attached to the Aron and four poles.  Four of 
the rings and two of the poles were permanently 
affixed to the Aron in order to fulfill the Torah’s 
demand that the poles not be removed from the 
rings.  The second set of four rings contained two 
poles that were removable and they were 
reinserted when it was time to travel in order to 
transport the Aron.27  There were decorative poles 
that were permanent and functional poles that 
were removable.  The position of the Tosafot is 
amazing in that it sees the poles as being a part of 

תילתא מלעיל ותרי תילתי מלרע, אישתכח דלמעלה מעשרה הוה  -דמידלי במוטות 
ר: אין השכינה שורה אלא על דילמא משה שאני, דאמר מ -וליגמר ממשה?  -קאי. 

  חכם גבור ועשיר ובעל קומה. (גמ' שבת צב.)
ויש מחכמי דורינו שהבין זה, ואמר כי הבדים היו מושמים בארון בטבעות שהיו ... 25

על הפעמונים. וכאשר יצטרכו לשאת את הארון, יוסרו מהטבעות השפליות ויושמו 
ו). ולפי דעתי, שהבדים, אחר  בטבעות העליונות, וכן כתוב: ושמו בדיו (במד' ד,

שהושמו בטבעות העליונות, לא הוסרו משם, כי כן כתוב: לא יסורו ממנו (שמות כה 
  )אבן עזרא פי' הארוך שמות כה,יבטו)... (

ויצקת לו ארבע טבעות זהב ושתי טבעות. לפי הפשט מדקאמר ושתי טבעות היו  26
ולים ורחבים שהבדים קבועים לארון ד' קטנים קבועים בארון ובאותן ד' קבע ד' גד

בהם וכשמניחין את הארון נופלים הטבעות גדולות ונשפלים הבדים ונתלים בהם: 
ומופיע לפני זה בר"י בכור שור: יצקת לו  \\(הדר זקנים על התורה שמות כה,יב) 

לפי הפשט: מדקאמר "ושתי" נראה ששמונה  –ארבע טבעות {וגו'} ושתי טבעות 
ק ארבע טבעות קטנים קבועים בארון, ובאותן קבע ארבע טבעות היו. בתחילה יצ

טבעות גדולים ורחבים, שהבדים קבועים בהם. וכשהיו מניחין הארון, הנושאין אותו 
כופלים הטבעות שהם נתונים בתוך הטבעות הקבועים, ונשפלים הבדים, והיו כמו 

כור שור נתלים שם, ולא היו כנגד גובה הארון אלא כשנושאים אותם. (ר' יוסף ב
 שמות כה,יב) 

הנצי"ב בהעמק דבר שמות כה,יב נוטה להסבר של הבעלי תוספות (והאבן עזרא)  27
...אלא שני מיני בדים ושמונה טבעות, היינו, ד' טבעות בשליש העליון למשא, 
וכדאיתא בשבת, ואותם הבדים הביא בצלאל כמבואר בקרא "לשאת את הארון". 

היו הבדים בולטין כשני דדי אשה שהן גבוהין  ועוד היו טבעות למעלה ממש ובהם
עשרה טפחים מיהת, ובאותן הטבעות שם משה הבדים אחר נתינת העדות. זה 

  היה נראה לפי הפשט. 



 פרשת תרומה    בס"ד

www.swdaf.com 4 

the aesthetic of the Aron; this implies that they had 
symbolic meaning independent of their function 
given that there was an alternative set of carrying 
poles.  This concept is reinforced by the fact that 
when the Aron is brought to its permanent location 
in the Kodesh HaKodashim in the Beit 
HaMikdash, the poles remained a part of the Aron 
even though there clearly was no necessity to 
transport it any longer.28  The poles are not just 
there to functionally carry the Aron, but rather they 
are an inherent part of the Aron.  If that is the case, 
then in all likelihood they must “carry” a 
meaningful message with them as well. 
 
Rav Hirsch proposes that the necessity for the 
poles to remain in the Aron versus the other 
utensils symbolically highlights the different nature 
of the aspects that each utensil represents.29  The 
complete attainment of physical and spiritual 
heights represented by the Shulchan and Menora, 
respectively, can only be fully realized in the Land 
of Israel.  Therefore, these utensils are 
“stationary” and that is why they do not have 
means of transport permanently attached to them.  
The blessings of the Shulchan and Menora are 
meant to flourish and be successfully attained 
solely in Eretz Yisrael.  On the other hand, the 
Aron, which represents the Torah, has poles 
permanently inserted in it.  That is because Torat 
Yisrael is relevant no matter where Bnei Yisrael 
dwells or are dispersed.  The Torah is mobile and 
accompanies Bnei Yisrael into exile and therefore 
to symbolically indicate this the Aron structurally 
has its means of transport permanently attached 
to it. 
 
The Meshech Chochma suggests, based on 
Chazal, that the Aron symbolizes the crown of 
Torah (כתר תורה), achievement in the realm of 
Torah study, spirituality and connection with 
God.30  He notes that those that dedicate their 
lives to Torah study and spiritual pursuits require 
financial assistance, business opportunities or 

                                                 
יר וְֹ֥לא יֵָר֖אּו ַה֑חּוָצה  28 י ַהְּדִב֔ ֶדׁ֙ש ַעל־ְּפֵנ֣ ֹ֙ ים ִמן־ַהּק י ַהַּבִּד֤ ְהיּו וַּיִ֣ ַוּֽיֲַאִרכּ֘ו ַהַּבִּדי֒ם וַּיֵָראּ֩ו ָראֵׁש֨

ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: (מלכים א ח,ח) ם ַע֖   ָׁש֔
...בדי הארון מסמלים את הייעוד ואת התפקיד: לשאת את הארון ואת תוכנו, בשעת  29

הצורך, גם מעבר לגבולות מקום עמידתם הנוכחית, והמצוה שלעולם לא יסורו 
הבדים מן הארון קבעה מראש לכל הדורות את דבר האמת, שהתורה הזאת 

עודתה אינן תקועות באדמה, שעליה עמדו בשעתם הקודש והמקדש. נוכחותם ות
התמידית של הבדים מעידה על כך, שתורת ה' אינה קשורה וזקוקה לשום מקום 
מיוחד, ודבר זה בולט בחריפות יתירה בניגוד שבין הארון לבין שאר כלי המקדש, 

לה כאן הרעיון: שולחן ובייחוד השולחן והמנורה שאין להם בדים קבועים. מאליו עו
קשורים  -מלוא חייו הגשמיים ופריחת חייו הרוחניים  -ישראל ומנורת ישראל 

 טו)-שאני... (רש"ר הירש שמות כה,יב –באדמת ארץ הקודש; תורת ישראל 
א"ר שמעון בן יוחאי ג' כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה, כתר מלכות  30

ביב, כתר כהונה, זה המזבח דכתיב בו זר זהב סביב, זה השלחן דכתיב בו זר זהב ס
וכתר תורה זה הארון דכתיב בו זר זהב, למה נכתבים זר ונקראים זר אלא לומר לך 
אם אדם זוכה נעשים לו זר ואם לאו זר, ומפני מה בכולן כתיב ועשית לו ובארון 

לו זכה כתיב ועשו עליו ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן זכה אדם לתורה כא
אמר רבי יוחנן: שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארון  \\לכולן. (שמות רבה לד,ב) 

עדיין  -זכה דוד ונטלו, של ארון  -זכה אהרן ונטלו, של שלחן  -ושל שלחן. של מזבח 
תלמוד לומר בי  -יבא ויקח, שמא תאמר פחות הוא  -מונח הוא, כל הרוצה ליקח 

 מלכים ימלכו. (יומא עב:)
עות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. ואמרו ז"ל (יומא עב, א): המסיר בדי בטב 31

ארון לוקה. והנה במזבח כתיב (להלן כז, ז) "והיו הבדים... בשאת אותו", וכן בשלחן 

investment partnerships in order to maintain their 
commitment to these lofty goals.31  In addition, he 
points out that Chazal suggest that from the Aron 
one learns that there is a communal obligation to 
support and aid a Talmid Chacham.32  Putting 
these ideas together, he suggests that the Badim 
(poles) represent the supporters of Torah, those 
that sustain the Torah.  The poles are the means 
by which the Aron is raised similar to the way that 
the financial supporters sustain the Talmid 
Chacham.  On the other hand, the Torah enjoins 
that the poles shall not be removed from the rings 
of the Aron.33  Allegorically, he suggests that this 
is a charge to the supporters of Torah that they 
grasp tightly to the Aron and not let go since the 
Talmid Chacham is their lifeline to stay connected 
to the Torah and God.  The need for the poles to 
be permanently attached to the Aron symbolizes 
the inextricable mutualism that exists between the 
supporters and learners of Torah. 
 
Interestingly, the Aron is unique in that it is the only 
original utensil from the Mishkan that is also 
utilized in the temple built by Shlomo HaMelech.  
This makes sense according to the Ramban’s 
famous formulation that the “the secret of the 
Mishkan is that the glory of God that rested upon 
Har Sinai, rests in a concealed manner upon it (the 
Mishkan)”34 and is particularly relevant to the Aron 
where the presence of God was manifest.35  The 
Aron provided and represented the unbroken link 
between the revelation at Sinai and the presence 
of God found in the Temple.  Aside from the fact 
that it represented the presence of God, the Aron 
has an additional distinct feature that would render 
it irreplaceable.  The Midrash queries as to why 
the command to create the Aron is presented in 
the plural (ועשו ארון) whereas by all the other 
utensils the Torah utilizes the singular (ועשית).36  
Rabbi Yehuda bar Shalom suggests that God 
wanted every member of Klal Yisrael to participate 
in the construction of the Aron so that each 
individual should merit their portion in the Torah.  

הלא דבר הוא! ונראה  -(כה, ח), מה שאין כן בארון, הבדים הם קבועים בו תמיד 
מונח לכל הרוצה ליקח. והנה התלמיד  על פי מדרש שהארון רומז לכתר תורה שהוא

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 

י עירו מצווין לעשות לו מלאכתו. ולזה באו הבדים, שלעולם הבדים הם חכם שבנ
המחזיקים בה, הם הסומכים ידי התלמיד חכם, שהוא הארון לעדות ה' ותורותיו, 
ומהראוי שיהיו תמיד אוחזים בארון הברית "לא יסורו ממנו". וכמו שהפליגו חז"ל 

לא שמר ולא עשה ולא בירושלמי פרק ז' דסוטה (הלכה ד'): לא למד, ולא לימד 
היתה בידו להחזיק (והחזיק, הרי זה בכלל "ברוך") לכן באו הבדים קבועים בו 

  תמיד... (משך חכמה שמות כה,טו)
זרה הימנו. רבי  -נעשית לו זיר, לא זכה  -רבי יוחנן רמי: כתיב זר וקרינן זיר, זכה  32

מכאן לתלמיד  -שטים יוחנן רמי: כתיב ועשית לך ארון עץ, וכתיב ועשו ארון עצי 
  חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו. (יומא עב:)

 ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן יְִהיּו ַהַּבִּדים ֹלא יָֻסרּו ִמֶּמּנּו: (שמות כה,יטו) 33
...וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר... (רמב"ן   34

  הקדמה לפרשת תרומה)
י ְלָך ָׁשם וְִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת וְנֹוַעְדּתִ   35

  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצּוֶה אֹוְתָך ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל: (שמות כה,כב)
ד"א ועשו ארון, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית ובארון כתיב ועשו ארון,  36

יהודה ב"ר שלום א"ל הקדוש ברוך הוא יבאו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם א"ר 
 לתורה (שמות רבה לד,ב)



 פרשת תרומה    בס"ד
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One could also add and enhance that it would also 
engender a feeling that each member of Klal 
Yisrael is a personal party to the covenant housed 
in the Aron and has a connection to the presence 
of the eternal God that resides therein. 
 
Whether there were separate poles to transport 
the Aron or whether there was only one set of 
poles, once placed in the Kodesh HaKodashim of 
the Temple, the Aron was now in its permanent 
place and the remaining poles were not necessary 
for mobility.  The situating in perpetuity of the 
original Aron forged for the Mishkan on its feet (Ibn 
Ezra) or on its base in the Temple symbolically 
conveys the timeless permanence of the Torah, 
the enduring and immutable covenantal 
relationship between God and Bnei Yisrael and 
the eternal presence of God.  Moreover, the fact 
that the Aron, and all that it represents, is placed 
directly on the ground or simply raised on small 
rings demonstrates the necessity for the true 
servant of God to have their feet firmly planted in 
reality and to possess a keen sense of humility. 
 
Chazal also point out that despite the necessity to 
have transport poles on the Aron, the Aron, 
notwithstanding its tremendous weight, unlike the 
other utensils, did not actually need to be hauled.  
That is because the Godly presence levitated the 
Aron and carried with it those who were 
supposedly transporting it (נשא ארון את נושאיו).37  In 
that sense, the poles were more akin to arms of 
the Aron, which allowed it to carry others along 
with it.  Similar to the way the Midrash indicates 
that the Menora is not there to illuminate that 
which is inside, but rather to project light outwards; 
it is for man not God (See Parshat Teruma - The 
Mishkan – A Living Memory).38  So too, the poles 
of the Aron are not for man to transport God, but 
rather for God to uplift man.39  If that is the case, 
then it makes sense that the “arms” of the Aron 
remain a part of the Aron even after it no longer is 
a mobile ark since the poles are actually an 

extension of the Aron rather than simply handles 
by which to transport it. 
 
The fact that in Sefer Melachim it describes that 
the poles or arms of the Aron extend beyond their 
place in the Kodesh HaKodashim28 symbolizes 
the fact that Torah, the Covenant and God’s 
presence are not limited to the Temple or places 
of holiness (the Synagogue or Beit Midrash), but 
rather their influence reaches much farther and 
permeates every aspect of the world and our 
existence.  In addition, the requirement that the 
poles or arms be permanently affixed to the Aron 
represents that any activity or pursuit that one 
engages in must be anchored, directed and 
governed by everything that the Aron denotes and 
stands for.40  There can unequivocally be no 
engagement that is detached from the Torah, the 
Covenant and God. 
 
As mentioned previously, since the Aron was the 
joint effort of all of Bnei Yisrael then all of these 
messages are relevant to each member of Klal 
Yisrael.  With one’s arms, that are the means for 
man’s involvement in the world, properly tethered 
and one’s feet firmly grounded, one could 
mistakenly think that they are somehow limited or 
“boxed in” and that there is no room for them to 
personally flourish.  That is why on the top to the 
Aron (Kaporet) in the Mishkan and also above the 
Aron in the Temple are found the winged Cherubs.  
If the Aron represents the body, the base or the 
rings its feet and the poles its arms, then whatever 
is on top of the Aron represents the head.  That is 
to say, if one’s feet are firmly rooted and one’s 
arms are properly affixed, then their “head” or 
spiritual and creative side can soar.  That is the 
place where the individual can exert their 
uniqueness, demonstrate their greatness and 
emulate God and that, the Torah tells us, is the 
location where God’s presence is manifest.35 
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית ה' מתוך הירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל  37

החרבה וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. נמצא ארון 
מצד אחד וישראל מצד אחד, נשא ארון את נושאיו ועבר, שנאמר: ונושאיו וכהנים 

ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם. ועל דבר זה נענש 
עוזא, שנאמר: ויבאו עד גורן כידון וישלח עוזא את ידו לאחוז את הארון, אמר לו 

 סוטה לה.)הקדוש ברוך הוא: עוזא, נושאיו נשא, עצמו לא כל שכן! (
באהל מועד מחוץ לפרוכת, שלא יטעה אותך יצרך לומר שהוא צריך לאורה לא היתה  38

המנורה צריכה אלא להנתן לפנים מן הפרוכת אצל הארון והיא נתונה מבחוץ מן 
הפרוכת להודיעך שאינו צריך לאורה של בשר ודם, בנוהג שבעולם מלך ב"ו עושה 

אבל בה"מ המנורה נתונה מימינו של  לו מטה ושלחן נותן את המנורה משמאלו
שלחן שנאמר (שמות כו) ושמת את השלחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נכח השלחן 
להודיעך שאינו צריך לאורה שלך אלא לזכותך להאיר לך לעולם הבא כשיבא חשכה 

לאומות העולם שנאמר (ישעיה ס) כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך 
  תנחומא תצוה סימן ז' ועוד)ליך יראה. (יזרח ה' וכבודו ע

ועל דרך המושכל, הנה נודע שיטת הרמב"ם דצריך להדליק הנרות גם ביום שזהו ... 39
בכלל הטבת הנרות לדידיה. ושיטתו מושכלת, דכמו שאמרו ז"ל (שבת כב, ב) 'וכי 
לאורה הוא צריך (אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל'). ולהראות 

וא אין צריך להאור, רק שזה חוק דתי הוצרך להדליק גם ביום, כמו שההדלקה כי ה
ביום אינו להאיר כן ההדלקה בלילה, שלשניהם ענין אחד. כן הארון שהוא נושא את 

שהוא נושא את עצמו, כי הוא משכן  -נושאיו [סוטה לה, א], ואין הבדים לשאת אותו 
יסורו ממנו, להורות כמו שאין ענין כבוד הנושא העולמים. לכן צוה כי הבדים בל 

להבדים בעת היותו מונח באוהל מועד, ככה בשעה שנושאים אותו על הכתף אין 
זה ענין הנצרך להכבוד הנשוא כביכול, לכן לא יסורו הבדים ממנו תמיד, כמו 

 שהנרות דולקים תמיד. ודו"ק. (משך חכמה שמות כה,טו)
  של ראשזה מאד דומה לתפילין של יד ותפילין  40


