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 ו'התשע טבש                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                           ארון הברית או ארון האלקים

       (נית שרון רימון)על פי שיעור של הרב תרומהפרשת ל

 
 :כ"ב -כ"ה י' שמות  .1
י )י( ְוָעׂשּו ֲארֹון   י ָאְרּכֹו ְוַאָמה ָוֵחצִׁ ם ָוֵחצִׁ ים ַאָמַתיִׁ טִׁ ֲעֵצי שִׁ

י ֹקָמתֹו יָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור  :ָרְחּבֹו ְוַאָמה ָוֵחצִׁ פִׁ )יא( ְוצִׁ
יב יָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסבִׁ ּנּו ְוָעׂשִׁ חּוץ ְתַצפֶּ ת ּומִׁ ַּביִׁ )יב(  :מִׁ

ל ַאְרַּבע ַפֲעֹמָתיו ְוָיַצְקָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ְוָנַתָתה עַ 
ָחת ּוְשֵתי ַטָּבֹעת ַעל ַצְלעֹו  ּוְשֵתי ַטָּבֹעת ַעל ַצְלעֹו ָהאֶּ

ית יָת ֹאָתם ָזָהב :ַהֵשנִׁ פִׁ ים ְוצִׁ טִׁ יָת ַבֵדי ֲעֵצי שִׁ  :)יג( ְוָעׂשִׁ
ים ַּבַטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן ָלֵׂשאת  ת ַהַּבדִׁ )יד( ְוֵהֵבאָת אֶּ

ם ת ָהָאֹרן ָּבהֶּ ים לֹא ָיֻסרּו  :אֶּ ְהיּו ַהַּבדִׁ )טו( ְּבַטְּבֹעת ָהָאֹרן יִׁ
ּנּו מֶּ יָך :מִׁ ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ ל ָהָאֹרן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאשֶּ  :)טז( ְוָנַתָת אֶּ

י ָאְרָּכּה ְוַאָמה  ם ָוֵחצִׁ ת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתיִׁ יָת ַכֹפרֶּ )יז( ְוָעׂשִׁ
י ָרְחָּבּה ם ְּכרֻ  :ָוֵחצִׁ יָת ְשַניִׁ ְקָשה )יח( ְוָעׂשִׁ ים ָזָהב מִׁ בִׁ

ת ְשֵני ְקצֹות ַהַּכֹפרֶּ ה ֹאָתם מִׁ ָחד : ַתֲעׂשֶּ )יט( ַוֲעֵׂשה ְּכרּוב אֶּ
ת  ת ַתֲעׂשּו אֶּ ן ַהַּכֹפרֶּ ה מִׁ זֶּ ָקָצה מִׁ ָחד מִׁ ה ּוְכרּוב אֶּ זֶּ ָקָצה מִׁ מִׁ

ים ַעל ְשֵני ְקצֹוָתיו ם  :ַהְּכֻרבִׁ ים ֹפְרֵׂשי ְכָנַפיִׁ )כ( ְוָהיּו ַהְּכֻרבִׁ
ל ְלַמְעלָ  יש אֶּ ם אִׁ ת ּוְפֵניהֶּ ם ַעל ַהַּכֹפרֶּ ים ְּבַכְנֵפיהֶּ ה ֹסְככִׁ

ים ְהיּו ְפֵני ַהְּכֻרבִׁ ת יִׁ ל ַהַּכֹפרֶּ יו אֶּ ת  :ָאחִׁ )כא( ְוָנַתָת אֶּ
ר  ת ָהֵעֻדת ֲאשֶּ ֵתן אֶּ ל ָהָאֹרן תִׁ ְלָמְעָלה ְואֶּ ת ַעל ָהָאֹרן מִׁ ַהַּכֹפרֶּ

יָך ֵתן ֵאלֶּ י ְלָך ָשם וְ  :אֶּ ְתָך ֵמַעל )כב( ְונֹוַעְדתִׁ י אִׁ ַּבְרתִׁ דִׁ
ר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל  ים ֲאשֶּ ֵּבין ְשֵני ַהְּכֻרבִׁ ת מִׁ ַהַּכֹפרֶּ

ְׂשָרֵאל ל ְּבֵני יִׁ ה אֹוְתָך אֶּ ר ֲאַצּוֶּ  :ֲאשֶּ
 : 'ו-'י"ט השמות  .2

"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי 
והייתם לי סגולה מכל העמים... ואתם תהיו לי ממלכת 

 הנים וגוי קדוש". כ
 : הרמב"ן בהקדמתו לפרשת תרומה .3

כאשר דיבר ה' עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות, 
וצווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהם כמו אבות 
למצוותיה של תורה... וישראל קבלו עליהם לעשות כל 
מה שיצוום... וכרת עמהם ברית על כל זה, מעתה הנה 

והנה הם קדושים  ...םהם לו לעם והוא להם לאלקי
 .ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם

ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם 

מקודש לשמו ושם ידבר עם משה ויצווה את בני 
  ...ישראל

עיקר החפץ הוא במשכן מקום מנוחת השכינה  והנה
כמו שאמר "ונועדתי לך שם ודברתי אתך , שהוא הארון

ל כן הקדים הארון והכפורת בכאן, כי ע", ל הכפורתמע
 ...הוא מוקדם במעלה

 :'כ"ה יעל שמות רשב"ם,  .4
ואף על פי שבמעשה בצלאל מצינו שעשה תחילה ...

משכן ואחר כך כלים, ארון ומנורה ושולחן, שהיכן יכניס 
את הארון והשולחן כל זמן שאין משכן עשוי? אלא בצווי 

שבשביל , השולחן תחילההוצרך לפרש עשיית הארון ו
הארון שהוא עיקר של "ועשו לי מקדש" הוצרך לעשות 

 .משכן
 : ל'(-כ"גשמות כ"ה שולחן )ה .5

"ועשית שולחן... ונתת על השולחן לחם פנים לפני 
 .תמיד"

 : מ'(-ל"אשמות כ"ה מנורה )ה .6
"ועשית מנורת זהב טהור... והעלה את נרותיה והאיר 

 .על עבר פניה"
 : י'(-ל' א'ת שמומזבח הקטורת ) .7

"ועשית מזבח מקטר קטורת... והקטיר עליו אהרון 
 .קטורת סמים..."

 :החזקוני לפסוק י"ח .8
ואף על פי שאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה, כאן ...

התיר צורת הכרובים שהרי לא נעשו להשתחוות אלא 
 לישיבתו, דוגמא כרובים דכסא הכבוד

 :הרמב"ן לפסוק כ"א .9
להיות פורשי כנפים למעלה,  בעבור שיצווה בכרובים

ולא אמר למה יעשה כלל ומה ישמשו במשכן, לכן אמר 
עתה ונתת הכפורת עם כרוביו, שהכל דבר אחד, על 
הארון מלמעלה, כי אל הארון תתן את העדות אשר אתן 
אליך כדי שיהיה לי כסא כבוד, כי אני אוועד לך שם 
 ואשכין שכינתי עליהם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין
שני הכרובים בעבור שהוא על ארון העדות, והנה הוא 
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במרכבה אשר ראה יחזקאל שאמר: "היא החיה אשר 
ראיתי תחת אלוקי ישראל בנהר כבר, ואדע כי כרובים 

 פסוק כ'(, ולכן נקרא יושב הכרובים' ,יחזקאל י" )המה
)שמו"א פרק ד', פסוק ד'(, כי היו פורשי כנפים להורות 

 ...שהם המרכבה נושאי הכבוד
 

 :פרשיית הציווי על הארון .10

 מעשה הכפורת מעשה הארון  

תיאור 
 הבנייה

ועשו ארון.. 
ועשית בדי עצי 

 .ט"ו( -שטים )י' 

ועשית כפורת... 
ועשית שנים כרובים 

 .כ'( -זהב )י"ז 

נתינת 
 העדות

ארון ונתת אל ה
את העדות אשר 

 .אתן אליך )ט"ז(

ואל הארון תתן את 
העדות אשר אתן 

 .אליך )כ"א(

ייעוד 
הכלי 

 השלם

ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל 
הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון 

 .העדות )כ"ב(

 
 :ל"ט ל"השמות  .11

 בדיו; ואת, הכפורת-ארון העדות, ואת-את
 כ"א:-'ג' , כמ' שמות  .12

-הארון, את-ת ארון העדות; וסכות עלושמת שם, א
 הפרוכת

הבדים, -הארון, וישם את-העדות, אל-וייקח וייתן את
 הארון,-הכפורת על-הארון; וייתן את-על

המשכן, וישם את -הארון, אל-ויבא את כא מלמעלה
ה' כאשר ציווה --פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות

 משה-את
 :פ"ט ז' במדבר .13

-לדבר איתו, וישמע את אוהל מועד,-ובבוא משה אל
ארון העדות, -הקול מידבר אליו מעל הכפורת אשר על

 מבין שני הכרובים; וידבר, אליו
 :ל"ג י' במדבר .14

נוסע ה' -, דרך שלושת ימים; וארון בריתה'ויסעו מהר 
 לפניהם, דרך שלושת ימים, לתור להם, מנוחה

 :מ"ד י"דבמדבר  .15
ומשה, ה' -ראש ההר; וארון ברית-ויעפילו, לעלות אל

 משו מקרב המחנה-לא
 :י' ח' דברים .16

-שבט הלוי, לשאת, את-בעת ההיא, הבדיל יהוה את
לעמוד לפני יהוה לשרתו ולברך --יהוה-ארון ברית

 בשמו, עד היום הזה
 

 :ט'ל"א  דברים  .17
הכוהנים -התורה הזאת, וייתנה אל-ויכתוב משה, את

זקני, -כל-ארון ברית יהוה; ואל-בני לוי, הנושאים את
 ישראל

 :ט"ז כ"ה שמותרש"י על  .18
התורה, שהיא לעדות ביני וביניכם שצוויתי  -העדות" "

 . אתכם מצוות הכתובות בה
  :ט"ז כ"ה שמותעל  הרשב"ם .19
בין הקב"ה הלוחות, שהם עדות וברית  -את העדות" "

 .לישראל, ולכך נקראו לוחות הברית
 :ד'-יהושע פרקים ג' .20

ה' -ארון בריתהעם לאמור, כראותכם את -ויצוו, את ג
ואתם, --, והכוהנים הלויים נושאים אותויכםקואל

 תסעו ממקומכם, והלכתם, אחריו
ארון -הכוהנים לאמור, שאו את-ויאמר יהושוע, אל ו

ארון הברית, וילכו -ת, ועברו לפני העם; וישאו אהברית
   לפני העם.

אדון ה' ארון והיה כנוח כפות רגלי הכוהנים נושאי  יג
, במי הירדן, מי הירדן ייכרתון, המים הארץ-כל

 היורדים מלמעלה; ויעמדו, נד אחד
הירדן; -ויהי, בנסוע העם מאוהליהם, לעבור, את יד

 לפני העם-הארון הבריתוהכוהנים, נושאי 
בחרבה,  ה'-הארון בריתנושאי  ויעמדו הכוהנים יז

ישראל, עוברים בחרבה, עד -הכן; וכל-בתוך הירדן
 .הירדן-הגוי, לעבור את-תמו כל-אשר

יכם, קאלוה' ויאמר להם, יהושוע, עברו לפני ארון  ה
 תוך הירדן-אל

ארון ואמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן מפני  ז
 ... בעוברו בירדן, נכרתו מי הירדן' ה ברית

 ... ארון הבריתתחת מצב רגלי הכוהנים, נושאי  ... ט
 ..., עומדים בתוך הירדן, הארוןוהכוהנים נושאי  י

ה' -העם, לעבור; ויעבור ארון-תם כל-ויהי כאשר יא
 והכוהנים, לפני העם

-; ויעלו, מןארון העדותהכוהנים, נושאי, -צווה, את טז
 הירדן

תוך , מה'-ארון בריתויהי כעלות הכוהנים נושאי  יח
הירדן, ניתקו כפות רגלי הכוהנים, אל החרבה; וישובו 

-כל-שלשום על-הירדן למקומם, וילכו כתמול-מי
 .גדותיו

  :יהושע פרק ו' .21
הכוהנים, ויאמר אליהם, -נון, אל-ויקרא יהושוע בן ו

; ושבעה כוהנים, ישאו שבעה ארון הברית-שאו את
 ה' שופרות יובלים, לפני, ארון 

 העיר; והחלוץ-ברו, וסובו אתהעם, ע-ויאמר, אל ז
  ה'ארון יעבור, לפני 

http://www.sefaria.org/Ezekiel.10?lang=he
http://www.sefaria.org/Ezekiel.10?lang=he
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העם, ושבעה הכוהנים -ויהי, כאמור יהושע אל ח
עברו ותקעו  ,ה'לפני נושאים שבעה שופרות היובלים 

 , הולך אחריהםה'ארון ברית בשופרות; ו
 ... העיר, הקף פעם אחת-אתה' -ויסב ארון אי

 ה'רון א-וישכם יהושע, בבוקר; וישאו הכוהנים, את יב
ושבעה הכוהנים נושאים שבעה שופרות היובלים,  יג

, הולכים הלוך, ותקעו בשופרות; והחלוץ, ה'ארון לפני 
, הלוך ותקוע ה'ארון הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי 

 .בשופרות
 :רק ד'פשמואל א'  .22

ְלָחָמה  טש ַהמִׁ ְׂשָרֵאל ַותִׁ ְקַראת יִׁ ים לִׁ ְשתִׁ )ב( ַוַיַעְרכּו ְפלִׁ
ה ַויִׁ  ים ַוַיּכּו ַבַמֲעָרָכה ַּבָשדֶּ ְשתִׁ ְפֵני ְפלִׁ ְׂשָרֵאל לִׁ ף יִׁ ָּנגֶּ

יש ים אִׁ ה ַויֹאְמרּו  :ְּכַאְרַּבַעת ֲאָלפִׁ ל ַהַמֲחנֶּ )ג( ַוָיבֹא ָהָעם אֶּ
ְקָחה  ים נִׁ ְשתִׁ ְפֵני ְפלִׁ ְׂשָרֵאל ָלָמה ְנָגָפנּו ה' ַהיֹום לִׁ ְקֵני יִׁ זִׁ

ת  ֹלה אֶּ שִׁ ית ה'ֲארֹון ּבְ ֵאֵלינּו מִׁ ַּכף  רִׁ ֵענּו מִׁ ְרֵּבנּו ְוישִׁ ְוָיבֹא ְבקִׁ
ָשם ֵאת  ֹאְיֵבינּו ְׂשאּו מִׁ ֹלה ַויִׁ ְשַלח ָהָעם שִׁ ית )ד( ַויִׁ ֲארֹון ְּברִׁ

ים  ם ה' ְצָבאֹות יֵשב ַהְּכֻרבִׁ י עִׁ ית ְוָשם ְשֵני ְבֵני ֵעלִׁ ֲארֹון ְּברִׁ
ים יְנָחס ָהֱאלֹוקִׁ י ּופִׁ  .... :ָחְפנִׁ

ם, ויינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו, ויילחמו פלשתי י
ותהי המכה, גדולה מאוד; וייפול, מישראל, שלושים 

עלי מתו, -ים, נלקח; ושני בניקוארון אלו יא  .אלף, רגלי
 חופני ופינחס

-כי--הכיסא יד דרך מצפה-ויבוא, והנה עלי יושב על יג
; והאיש, בא להגיד יםקארון האלוהיה ליבו חרד, על 

 העיר-כל בעיר, ותזעק,
ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלשתים, וגם  יז

שני בניך מתו, חופני -מגפה גדולה, הייתה בעם; וגם
-ויהי כהזכירו את יח. ים, נלקחהקופינחס, וארון האלו

הכיסא אחורנית בעד יד -, וייפול מעליםקארון האלו
זקן האיש, וכבד; -כי--השער ותישבר מפרקתו וימות

-וכלתו אשת יט  .שראל, ארבעים שנהי-והוא שפט את
הילקח -השמועה אל-ת, ותשמע אתדפינחס, הרה לל

 ..., ומת חמיה ואישה; יםקארון האלו
ותקרא לנער, איכבוד לאמור, גלה כבוד, מישראל;  כא
.  ואישה חמיה-, ואליםקארון האלולקח יה-אל
ארון כי נלקח,   ותאמר, גלה כבוד מישראל: כב

 .יםקהאלו
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; ויביאוהו מאבן יםקארון האלוופלשתים, לקחו, את,  א

, יםקארון האלו-ויקחו פלשתים את ב.  העזר, אשדודה
וישכימו  ג  .ויביאו אותו בית דגון; ויציגו אותו, אצל דגון

אשדודים, ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני 
 למקומו דגון, וישיבו אותו,-; ויקחו, אתה'ארון 

שכימו בבוקר, ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, וי ד
-; וראש דגון ושתי כפות ידיו, כרותות אלה'ארון לפני 

  ...  .רק דגון, נשאר עליו--המפתן

ארון יישב -כן; ואמרו, לא-אשדוד, כי-ויראו אנשי ז
קשתה ידו עלינו, ועל דגון -כי--עימנו י ישראלקאלו

סרני פלשתים -כל-וישלחו ויאספו את ח  .אלוהינו
, ויאמרו, י ישראלקלארון אלונעשה -אליהם, ויאמרו מה
י קארון אלו-י ישראל; ויסבו, אתקגת ייסוב ארון אלו

   .ישראל
ארון , עקרון; ויהי, כבוא יםקארון האלו-וישלחו את י

עקרון, ויזעקו העקרונים לאמור הסבו אליי  יםקהאלו
וישלחו  יא.  עמי-, להמיתני ואתי ישראלקארון אלו-את

ארון -סרני פלשתים, ויאמרו שלחו את-כל-ויאספו את
-ימית אותי, ואת-וישוב למקומו, ולא י ישראלקאלו

העיר, כבדה מאוד -מוות בכל-הייתה מהומת-כי  עמי:
 .ים שםקיד האלו
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ארון ה' צריך" להיות גם, ובעיקר, "ארון הברית". "

רון, מדגיש בעיקר "ארון העדות", שמו המקורי של הא
העדות, אך מרמז גם  -את צד שמירת ברית המצוות 

"ונועדתי לך שם", ובכך הוא מהווה שם  -לייעוד השני 
הכולל את שני ייעודיו של הארון, מחבר ביניהם, 

 .ומדגיש שה"עדות", הברית, היא העיקר
  


