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 שמות פרק כה 
ים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשּו) י( ּטִ  ָאְרּכֹו ָוֵחִצי ַּאָמַתִים ׁשִ

) יא( :ֹקָמתֹו ָוֵחִצי ְּוַאָמה ָּרְחבֹו ָוֵחִצי ְּוַאָמה
יָת נּו ּוִמחּוץ ִּמַבִית ָטהֹור ָהבָז ֹאתֹו ְוִצּפִ ַצּפֶ  ּּתְ
יָת  ּלֹו ְוָיַצְקּתָ) יב( :ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעׂשִ
ה ָזָהב ַּטְבֹעת ַּאְרַבע ֲעֹמָתיו ַּאְרַבע ַעל ְוָנַתּתָ  ּפַ
י ּתֵ י ָהֶאָחת ַצְלעֹו ַעל ַּטָבֹעת ּוׁשְ ּתֵ  ַעל ַּטָבֹעת ּוׁשְ
ִנית ַצְלעֹו יָת) יג( :ַּהׁשֵ ים ֲעֵצי ַּבֵדי ְוָעׂשִ ּטִ יָת ׁשִ  ְוִצּפִ
ַּהַבִדים ֶאת ְוֵהֵבאָת) יד( :ָזָהב ֹאָתם ָבֹעת ּ ַּבּטַ  ַעל ּ
את ָהָאֹרן ַצְלֹעת ) טו( :ָּבֶהם ָהָאֹרן ֶאת ָלׂשֵ

ְּבַטְבֹעת ַּהַבִדים ִיְהיּו ָהָאֹרן ּ ִּמֶמנּו ָיֻסרּו לֹא ּ ּ: 
ר ָהֵעֻדת ֵאת ָהָאֹרן ֶאל ְוָנַתּתָ) טז(  ןֶאּתֵ ֲאׁשֶ

יָת) יז( :ֵָאֶליך ֶרת ְוָעׂשִ  ַּאָמַתִים ָטהֹור ָזָהב ַכּפֹ
ּה ָוֵחִצי יָת) יח( :ָּרְחָבּה ָוֵחִצי ְּוַאָמה ָאְרּכָ  ְוָעׂשִ
ַנִים ֻרִבים ׁשְ ה ָזָהב ּכְ ה ִמְקׁשָ ֲעׂשֶ ֵני ֹאָתם ּתַ  ִּמׁשְ
ֶרת ְקצֹות ּפֹ ה) יט( :ַהּכַ רּוב ַוֲעׂשֵ  ִּמָקָצה ֶאָחד ּכְ
ֶרת ִמן ִּמֶזה ִּמָקָצה ֶאָחד ּוְכרּוב ִּמֶזה ּפֹ ֲעׂשּו ַהּכַ  ּתַ
ֻרִבים ֶאת ֵני ַעל ַהּכְ ֻרִבים ְוָהיּו) כ( :ְקצֹוָתיו ׁשְ  ַהּכְ

י ְרׂשֵ  ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם ֹסְכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ּפֹ
ֶרת ּפֹ ֶרת ֶאל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ּוְפֵניֶהם ַהּכַ ּפֹ  ִיְהיּו ַהּכַ

ֵני ֻרִבים ּפְ ֶרת ֶאת ְוָנַתּתָ) כא( :ַהּכְ ּפֹ  ָהָאֹרן ַעל ַהּכַ
ן ָהָאֹרן ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ּתֵ ר ָהֵעֻדת ֶאת ּתִ ן ֲאׁשֶ  ֶאּתֵ

י) כב( :ֵָאֶליך ם ְָלך ְונֹוַעְדּתִ י ׁשָ ך ְּוִדַבְרּתִ  ֵמַעל ִָאּתְ
ֶרת ּפֹ ֵני ִּמֵבין ַהּכַ ֻרִבים ׁשְ ר ַהּכְ  ָהֵעֻדת ֲאֹרן ַעל ֲאׁשֶ

ל ֵאת ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְָתךאֹו ֲאַצּוֶ  : ִיׂשְ

 י"רש
 עשויי�, רגלי� בלא שעושי� ארונות כמי� � ארו� ועשו) י(

 :שוליו על יושב] ארגז [בלעז �"אישקרי שקורי� ארגז כמי�
, בצלאל עשה ארונות שלשה � תצפנו ומבחו� מבית) יא(

 לכל ושולי� כתלי� וארבע, ע� של ואחד זהב של שתי�
 ושל זהב של בתו! ע� של ת�נ, מלמעלה ופתוחי� אחד
 נמצא, בזהב העליונה שפתו וחפה, ע� של בתו! זהב

 סביב לו מקי" כתר כמי� � זהב זר :ומחו� מבית מצופה
 עד הפנימי מ� גבוה החיצו� הארו� שעשה, משפתו למעלה
, משהו הימנו ולמעלה הכפורת עובי למול שעלה

 למעלה הזר עולה, הכתלי� עובי על שוכב וכשהכפורת
) יב( :תורה לכתר סימ� והוא, שהוא כל הכפורת עובי כלמ

 כתרגומו � פעמתיו :כתרגומו התכה לשו� � ויצקת
 שתי� נתונות היו לכפרת סמו! העליונות ובזויות. זויתיה
 נתוני� והבדי�, ארו� של לרחבו מכא� ושתי� מכא�
 וחצי אמתי�, הבדי� בי� מפסיק ארו� של וארכו, בה�
, הארו� את הנושאי�, אד� בני שני שיהיו, לבד בד בי�

 הלח� שתי בפרק במנחות מפורש וכ�, ביניה� מהלכי�
 הארבע ה� ה� � האחת צלעו על טבעות ושתי ):ב צח(

 זו ו"והוי, היו היכ� ל! ופירש, המקרא שבתחלת טבעות
 כ� לישבה ל! ויש, טבעות שתי כמו ופתרונו היא יתירה

 :צדו � צלעו :האחת צלעו על האלו הטבעות מ� ושתיי�
 ונתת) טז( :לעול� � ממנו יסרו לא) טו( :מוטות � בדי) יג(

 ביני לעדות שהיא התורה � העדות :בארו� כמו � האר� אל
 � כפרת) יז( :בה הכתובות מצות אתכ� שצויתי, וביניכ�

 כמי� עליו ומניחו מלמעלה פתוח שהיה הארו� על כסוי
 כרחבו חבהור, ארו� של כארכו � ארכה וחצי אמתי� :ד"
 פי על וא", ארבעת� הכתלי� עובי על ומונחת, ארו� של

 עוביה שהיה רבותינו פירשו, לעוביה שיעור נת� שלא
 מקשה :לה� תינוק פרצו" דמות � כרבי�) יח( :טפח

 בראשי ותחבר� עצמ� בפני תעש� שלא � אות� תעשה
 �"שולדי שקורי�, צורפי� כמעשה עשיית� לאחר הכפרת

  הכפרת עשיית בתחלת הרבה זהב הטל אלא] מולחמי�[
 בלעז �"בטידי � מקשה :קצותיו בבליטת הכרובי� וצייר למעלה בולטי� וראשי�, באמצע ובקורנס בפטיש והכה

 � מקצה אחד כרוב ועשה) יט(: הכפרת ראשי � הכפורת קצות :נקש� לדא דא) ו ה דניאל (כמו]. בהכאה עשוי[
 תעשו עצמה � הכפרת מ� :מזה מקצה אחד כרוב לפרש הוצר! לכ!, וקצה קצה לכל כרובי� שני� תאמר שלא
 � כנפי� פרשי) כ( :לכפרת ותחבר� עצמ� בפני תעש� שלא, אות� תעשה מקשה של פירושו זהו. הכרובי� את

 בי� בחלל טפחי� עשרה שיהא, ראשיה� אצל למעלה וגבוהי� פרושי� אלא, שוכבי� כנפיה� תעשה שלא
 כבר שהרי, נכפל למה ידעתי לא � העדות את תת� האר� ואל) כא( ):ב ה ד" (בסוכה כדאיתא, לכפרת הכנפי�
 תחלה ית�, כפרת בלא לבדו ארו� שבעודו, ללמד שבא לומר ויש. העדות את הארו� אל ונתת) טז פסוק (נאמר
 העדות את וית�) כ מ שמות (נאמר המשכ� את כשהקי� מצינו וכ�. עליו הכפרת את ית� כ! ואחר, לתוכו העדות

 אותו, עמ! לדבר ל! מועד כשאקבע � ונועדתי) כב( :מלמעלה הארו� על הכפורת את וית� כ! ואחר, הארו� אל
) א א ויקרא (אומר הוא אחר ובמקו� � הכפורת מעל את! ודברתי :אלי! לדבר ש� שאבא למועד אקבע מקו�
 הכתוב בא, זה את זה מכחישי� ובי�כת שני נמצאו, לפרכת מחו� המשכ� זה, לאמר מועד מאהל אליו' ה וידבר

', וגו הכפרת מעל אליו מדבר הקול את וישמע מועד אהל אל משה ובבא) פט ז במדבר (ביניה� והכריע השלישי
 למשה ונשמע יוצא ומש�, הכרובי� לבי� השמי� מ� יורד קול, הפתח בתו! שבא וכיו� למשכ� נכנס היה משה
 וכה, במקרא הרבה וכמוהו, וטפלה יתירה זו ו"וי הרי � ישראל ניב אל אות! אצוה אשר כל ואת :מועד באהל
 :הוא ישראל בני אל אות! אצוה אשר כל את, ש� עמ! אדבר אשר ואת תפתר
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 אבן עזרא שמות פרק כה 
 וית� ויקח הנאמ� והעד. הברית לוחות וה�, כתובה שטר כמו ה� כאילו, העדות ה� הלוחות ונתת) טז(

 הכהני� שמוהו התורה וספר, תורה ספר משה כתב לא כי, ועוד). כ, מ שמות (ו�האר אל העדות את
 יש. היא ומחלוקת, )ט, ח א"מ (אבני� לוחות שני רק בארו� אי� כתוב ועוד, מחו�' ה ברית ארו� מצד

 ככלותו משה אל וית� וכתוב, אלי את� אשר הלוחות הארו� אל ונתת ,למשה אמר הכתוב הנה. לשאול
 אמרו זה בעבור אולי, להשיב ויש. הש� מצות מלא ולא שבר� והנה, )יח, לא שמות( אתו לדבר

 והאחרוני� הראשוני� כי, דבריה� מכחיש הכתוב ואי�. בארו� מונחי� ה� הלוחות שברי כי, חכמינו
 אשר ממלת טענה ואי�. השניות הלוחות על רק דבר לא הכתוב כי, להשיב נוכל ועוד. ה� הברית לוחות
 מצאנו לא הנה, ועוד). ד, י' דבר (אלי' ה ויתנ� עליה� ג� כתוב הנה כי, )כא כה שמות (!אלי את�

 רק. משה ישבר� כי, יודע הש� כי, הראשונות הלוחות ש� ויש� הארו� שיעשה למשה הש� שיאמר
 הארו� זה אי� כי, אמרו וקדמונינו). א, ש� ש� (ע� ארו� ל! ועשית משה שפסל� הלוחות על אמר

 וכ�, ידבר בצלאל שעשה הארו� על כי, בעיני רחוק אינו הפשט דר! ועל. הוא ונכו�, לאלבצ שעשה
 שהוק� עד הלוחות אלה מושמי� היו אנה, לשאול טע� ואי�). י כה שמות (שטי� עצי ארו� ועשו: כתוב

 בארו� הלוחות את ואשי� שהזכיר בעבור, הזה לפירוש והוצרכתי. זה להזכיר צור! אי� כי, המשכ�
 למה טע� נדע שלא י"אעפ, היה כאשר המעשה יספר כי אמרנו א�, והנה). ה, י' דבר (עשיתי אשר
 הלוחות על ידבר כי, לאות וזה? )ש� (צוני כאשר ש� ויהיו כ"אח בכתוב נעשה מה והנה. זה יזכיר
 ג�). ח, ח א"מ (הזה היו� עד ש� ויהיו טע� וזה. הזה היו� עד ש� וה�, הברית בארו� משה שש�
 ע� הכפורת כ"ואח, בארו� הלוחות ש� בתחלה כי, בארו� היה לא התורה ספר כי, ולעד לאות

 ספר משה ישי� אי!, כ� א�). ב, פ' תה (הכרובי� יושב וכתוב, הכרובי� על הכבוד שכ� והנה, הכרובי�
 לכל צור! ואי�? הארו� מעל הכרובי� ע� הכפורת יסיר לא א�, הארו� בתו! הארבעי� בשנת התורה

 :זה
 

 מלכים א פרק ח פסוק ט 
ֵני ַרק ָּבָארֹון ֵאין ר ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ׁשְ ם ִּהִנַח ֲאׁשֶ ה ׁשָ ר ְּבֹחֵרב ֹמׁשֶ ַרת ֲאׁשֶ ָרֵאל ְבֵני ִעם ְיֹקָוק ּכָ  ְּבֵצאָתם ִיׂשְ

 : ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
 

 ק "רד
 נתנוהו כי נראה ת"ס שבו וארו� ת"ס ולא לוחות שברי לא בארו� היו לא כי ראייה זה – בארו� אי�

 נראה' ה בבית מצאתי ת"ס הכה� חלקיהו מדברי נראה וכ� הכלי� וע� מועד אהל ע�' ה בית באוצרות
 :הדור באותו ש� אותו יודעי� היו ולא בו רגילי� שהיו במקו� היה לא כי

 :ישראל בני ע�' ה דגזר קיימא פתגמי עשרה כתיבי� עילויהו� די י"שת כמו –' ה כרת אשר
 :בענ�' ה כבוד נראה הקדש מ� בצאת� הארו� ש� שהכניסו � הכהני� בצאת

 

 דברים פרק י 
ָסל ֵאַלי ְיֹקָוק ָאַמר ַהִהוא ָּבֵעת) א( ֵני ְָלך ּפְ ִראׁשִֹנים ֲאָבִנים לּוֹחת ׁשְ יָת ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ּכָ ְָלך ְוָעׂשִ  ֲארֹון ּ

ר ַּהְדָבִרים ֶאת ַּהֻלֹחת ַעל ְוֶאְכּתֹב) ב( :ֵעץ ר ָהִראׁשִֹנים ַּהֻלֹחת ַעל ָהיּו ֲאׁשֶ ַבְרּתָ ֲאׁשֶ ם ּׁשִ ְמּתָ ) ג( :ָּבָארֹון ְוׂשַ
ים ֲעֵצי ֲארֹון ָוַאַעׂש ּטִ ֵני ָוֶאְפֹסל ׁשִ ִראׁשִֹנים ֲאָבִנים ֻלֹחת ׁשְ ֵני ָהָהָרה ָוַאַעל ּכָ  ַעל ַּוִיְכּתֹב) ד( :ְּבָיִדי ַּהֻלֹחת ּוׁשְ
ב ַּהֻלֹחת ִמְכּתָ ֶרת ֵאת ןָהִראׁשֹו ּּכַ ר ַּהְדָבִרים ֲעׂשֶ ִּדֶבר ֲאׁשֶ  ַּהָקָהל ְּביֹום ָהֵאׁש ְִמּתֹוך ָּבָהר ֲאֵליֶכם ְיֹקָוק ּ
ֵנם ם ָהָהר ִמן ָוֵאֵרד ָוֵאֶפן) ה( :ֵאָלי ְיֹקָוק ַּוִיּתְ ר ָּבָארֹון ַּהֻלֹחת ֶאת ָוָאׂשִ יִתי ֲאׁשֶ ם ַּוִיְהיּו ָעׂשִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ִני ּכַ  ִצּוַ
 :ְיֹקָוק
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 ן דברים פרק י "רמב

 אחר - ל פסל אלי' ה אמר ההיא בעת )א(
 ואת היו� ארבעי� את' ה לפני שהתנפלתי
 לוחות שיכתוב אלי נתרצה הלילה ארבעי�
 אלהי� מעשה הראשונות היו אבל, שניות

 5 שיהיו אותי צוה ובאלו, אלהי� מכתב והמכתב

 הראשו� כמכתב יהיה והמכתב ידי מחצב
 :אלהי� צבעבא

 הלוחות שתשי� � ע� ארו� ל! ועשית וטע�
 ע� כולו הזה הארו� והיה. שתרד בעת בתוכו
 10 בכל כמנהג מלמעלה עליו אשר והמכסה הוא

, המשכ� שנעשה עד ש� הלוחות והיו, הארונות
 אשר והכפורת זהב המצופה הארו� עשו ואז
 בלוחות כ� לו אמר ולא. טהור זהב עליו

. שישבר� לפניו גלוי שהיה לפי, הראשונות
 15 שהיו, )ה פסוק(' ה צוני כאשר ש� ויהיו וטע�

) כא כה שמות (שצוני, המשכ� שנעשה עד ש�
 ואל מלמעלה הארו� על הכפורת את ונתת
 וזהו. אלי! את� אשר העדות את תת� הארו�
 :האלה בפסוקי� והישר הטוב
 20 שהרי, בצלאל שעשה ארו� זהו ולא י"רש וכתב

, הכפורי� יו� לאחר אלא במשכ� נתעסקו לא
 מלאכת על לה� צוה ההר מ� ברדתו כי

 ארו� כ"ואח המשכ� עשה ובצלאל, המשכ�
 יוצא שהיה וזהו. היה אחר זה נמצא, וכלי�
 25 יצא לא בצלאל שעשה ואותו, למלחמה עמה�

. ונשבה עליו ונענשו, עלי בימי אלא במלחמה
 כתוב שמצא ה� אגדה ודברי. הרב לשו� זה

 מש� שהוציא ואחר וללשא ויש. בתנחומא
 היה מה בצלאל שעשה בארו� ונתנ� הלוחות

. למלחמה עמה� יוצא הוא ולמה, בזה 30 

. באגדה וכ�, ש� היו הלוחות ששברי ואומרי�
 שקלי� במסכת שנינו שכ!, ה� יחיד דברי אבל

 ברבי יהודה רבי תניא) א"ה ו"פ ירושלמי(
 ישראל ע� היו ארונות שני אומר אלעאי
 35 בו מונחי� הלוחות שברי שהיו אחד, במדבר

 יצא אחת ופע� היה אחד אמרי ורבנ�', וכו
 מקו� בכל רבותינו ודעת. ונשבה עלי בימי

) א צט מנחות, ב יד ב"ב, ב ח ברכות (בתלמוד
 מונחי� לוחות ושברי לוחות אלא, כ� אינו

 40 הלוחות ע� הזה הארו� יעמוד אנה ועוד. בארו�

 בבית במשכ� כי, המדבר ימי כל הראשונות
 שני ש� אי� הפרוכת לאחר הקדשי� קדשי

 קדשי לבית הכניס לא שלמה וכ�. ארונות
 ):ט � ו ח א"מ (אחד ארו� אלא הקדשי�

 45 של ארונו כשנעשה, משה של הזה הארו� אבל

 וזהו. קדושה תשמישי כדי� גנזוהו בצלאל
 יתכ� הפשט דר! על כי, רבותינו דעת על הנכו�

 שעשה �לארו ירמוז � ע� ארו� ל! ועשית כי
 על משה נצטווה מתחלה כי, וזה. בצלאל
 50 ועשו הראשונה המצוה והיתה, וכליו המשכ�

 עיקר היא כי, )י כה שמות (שטי� עצי ארו�
 יושב הש� להיות המשכ� בכל הכוונה

 וכאשר, העגל את עשו כ� ואחרי. הכרובי�
 על שיכתוב לו ואמר למשה הש� נתרצה
 55 בקצרה צוהו הראשו� כמכתב האלו הלוחות

 לו המצוה היא, ע� ארו� האלה ללוחות שיעשה
 המצוה לו הזכיר והנה. הראשונות ללוחות

, בה תלוי ושהכל המשכ� שבעני� הראשונה
 כאשר וכליו המשכ� לעשות משה למד ומזה

 60 כאשר ש� ויהיו פירוש ויהיה. מתחלה נצטווה

' ה צוהו כאשר, לעול� לעד ש� שהיו �' ה צוני
 את תת� הארו� לוא) כב � כא ש� ש� (מתחלה
 ודברתי ש� ל! ונועדתי אלי! את� אשר העדות
 באהל הלוחות הניח ברדתו והנה. 'וגו את!
 65 לא אלו כי, והמשכ� הארו� שיעשה עד מועד

 עד יהיו מועד באהל הראשונות הלוחות שבר
 על הלוחות שברי וכ�. הארו� בצלאל עשות
 וראיה. להר עמו החזיר� לא כי, היו ש� כרחנו
 כי בסדר הצואה זו משה הזכיר שלא, לזה
 70 וכא�, בפירוש בצלאל ארו� הזכיר ש� כי, תשא

, אותו הרואי� ה� כי וכליו המשכ� הזכיר לא
 :בקצרה זה הזכיר ולפיכ!

 שטי� עצי ארו� ואעש שאמר בעיני! יקשה ואל
 עני� השלי� כי � אבני� לוחות שני ואפסל
' וגו ל! פסל הש� צוהו הנה כי, כאחד הארו� 75 

 שיעלה, ע� ארו� ל! ועשית ההרה ליא ועלה
 אבל, ע� ארו� יעשה כ� ואחרי בלוחות תחלה
 הדברי� את הלוחות על ואכתב לומר הארי!
 שברת אשר הראשוני� הלוחות על היו אשר

 80 כראשונות שיהיו לומר � בארו� ושמת�

 כראשונות המצוה בארו� שיהיו וראוי במכתב
 ולכ!, בכבודי ונקדש ישראל לבני שמה שאועד
 והמעשה המצוה להשלי� � ארו� ואעש השלי�
 וטע�. במוקד� להארי! שב כ� ואחרי, בקצרה

 85 בארו� הלוחות את ואש� ההר מ� וארד ואפ�

 לעד � ש� ויהיו, ברדתי שעשיתיו � עשיתי אשר
 בני בתו! שוכ� כבודו להיות �' ה צוני כאשר
:ישראל

 
 

 


