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  ע'                 אב התש                        ד"בס

  ועשית לך ארון עץ
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(לפרשת עקב 

  
   התאור בשמות מול התאור בדברים–הלוחות השניים . 1

 התיאור בספר שמות התיאור בספר דברים
'  ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ה)א(

ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת 
ִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה ֲאָבִנים ּכָ 

ְוָעִׂשיָת ְּלָך  ֵאַלי ָהָהָרה
  .ֲארֹון ֵעץ

ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ) ב(
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל 
ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר 

  .ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון ִׁשַּבְרָּת 
 ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים) ג(

ָוֶאְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים 
ָּכִראׁשִֹנים ָוַאַעל ָהָהָרה 

  .ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת ְּבָיִדי
ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ) ד(

ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת 
ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ' ה
ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם 

  .ֵאָלי' ה
ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ) ה(
ָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ָּבָארֹון וָ 

ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַוִּיְהיּו ָׁשם 
 .'ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה

ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ' ַוּיֹאֶמר ה) א(
ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים 
ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים 

  .ְרָּת ֲאֶׁשר ִׁשּבַ 
ְוָעִליָת ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר ) ב(

ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם  ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני
  .ַעל רֹאׁש ָהָהר

ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש ) ג(
ַאל ֵיָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן 
ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר 

  .ַההּוא
 ֻלחֹת ֲאָבִנים ַוִּיְפסֹל ְׁשֵני) ד(

ָּכִראׁשִֹנים ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר 
' ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

אֹתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלחֹת 
  .ֲאָבִנים

ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ' ַוֵּיֶרד ה) ה(
  .'ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה

' ה' ִּיְקָרא הַעל ָּפָניו וַ ' ַוַּיֲעבֹר ה) ו(
ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב -ֵא 

  .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ) ז(

ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה 
ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני 

  .ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
ֶׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ַוְיַמֵהר מֹ) ח(

  .ַוִּיְׁשָּתחּו
ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ) ט(

ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו ' ְּבֵעיֶניָך ה
ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת 

  .ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ) י(

ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר ֶנֶגד 
לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל 
ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה 

ִּכי נֹוָרא ' ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ה
  .הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך 

ְׁשָמר ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) יא(
ׁש ִמָּפֶניָך ֶאת ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני גֹרֵ 

ָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי 
 : ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

  
  
  

  ד"שמות פרק ל. 2
ֶאל מֶֹׁשה ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ' ַוּיֹאֶמר ה) כז(

ַוְיִהי ָׁשם ) כח. (לַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵא 
ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ' ִעם ה

) כט. (ָׁשָתה ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים
ְדּתֹו ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶֹׁשה ְּבִר 

ַוַּיְרא ) ל. ( ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹוִמן ָהָהר
ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ַוִּייְראּו 

ל ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוכָ ) לא. (ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו
  .ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם

  
  לד, לבשמות פרק. 3
הנה מלאכי ילך , ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך"

  ". לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם
מפניך אל ....ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני :ג-ב:לג

 קשה עורף כי לא אעלה בקרבך כי עםארץ זבת חלב ודבש 
  .  פן אכלך בדרךאתה

  ...וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו)  'ד(
ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה) יב(

ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת 
ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ) יג. ( ֵחן ְּבֵעיָניְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת 

ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
.          ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ָּפַני ֵיֵלכּוַוּיֹאַמר ) יד. (ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה

) טז. (ין ָּפֶניָך הְֹלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזהַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ֵא ) טו(
ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך 

  .ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ֶאל מֶֹׁשה ַּגם ֶא ' ַוּיֹאֶמר ה) יז(

  . ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם
ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל ) יט. (ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדךָ ) יח(

ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ' טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה
  .ַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחםְוִר 

. ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָּפָני ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי) כ(
ְוָהָיה ) כב. ( ַהּצּורִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

. ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי
  .ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו) כג(
ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ' ַוּיֹאֶמר ה )א:לד(

  ....אׁשִֹניםָּכִר 
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  'דברים פרק ט. 4
לֹוֶהיָך ַּבִּמְדָּבר -אֱ ' ְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת ה) ז(

ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
  :'ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה

ִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ּכָ ' ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה) יח(
ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי ַעל ָּכל ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר 

ִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ) יט: (ְלַהְכִעיסֹו' ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה
'  ֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע הֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד' ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף ה

  :ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא
ֵאת ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה ' ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה) כה(

' ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ה) כו: (ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם' ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ִּכי ָאַמר ה
ָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶלָך לוהים ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמ - א' ָואַֹמר ה

ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ) כז: (ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה
ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל 

נּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ) כח: (ַחָּטאתֹו
ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ּוִמִּׂשְנָאתֹו אֹוָתם ' ְיכֶֹלת ה

ְוֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ) כט: (הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר
  : ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה

  
   'דברים פרק י. 5
י ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ְוָאנִֹכ ) י(

. ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא לֹא ָאָבה ְיקָֹוק ַהְׁשִחיֶתךָ ' ָלְיָלה ַוִּיְׁשַמע ה
ֵאַלי קּום ֵלְך ְלַמַּסע ִלְפֵני ָהָעם ְוָיבֹאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת ' ַוּיֹאֶמר ה) יא(

  .ְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נִ 
  
  י על דברים פרק י פסוק י "רש. 6
 לקבל הלוחות האחרונות ולפי שלא -ואנכי עמדתי בהר ) י(

פירש למעלה כמה עמד בהר בעליה אחרונה זו חזר והתחיל 
  :בה

 של לוחות הראשונות מה הם ברצון אף - כימים הראשונים 
שם להתפלל עליכם היו אלו ברצון אבל האמצעיים שעמדתי 

  :בכעס
  
   'א',דברים יי על "רש. 7
שהרי משכן לא נתעסקו , ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל"

כי ברדתו מן ההר צוה להם על , בו עד לאחר יום הכפורים
ובצלאל עשה משכן תחלה ואחר כך ארון , מלאכת המשכן

וזהו שהיה יוצא עמהם . נמצא זה ארון אחר היה, וכלים
ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי . למלחמה

  "ונענשו עליו ונשבה, עלי
  
  לג ',במדבר יי על "רש. 8

 זה הארון - נסע לפניהם דרך שלשת ימים ' וארון ברית ה
היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים ומקדים 

  . לפניהם דרך שלשת ימים לתקן להם מקום חנייה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'א',ל דברים ין ע"הרמב. 9
 שתשים הלוחות בתוכו בעת -' ועשית לך ארון עץ'וטעם . א

והיה הארון הזה כולו עץ הוא והמכסה אשר עליו . שתרד
והיו הלוחות שם עד שנעשה , מלמעלה כמנהג בכל הארונות

ואז עשו הארון המצופה זהב והכפורת אשר עליו זהב , המשכן
  . טהור

 ירמוז לארון -  לך ארון עץ כי על דרך הפשט יתכן כי ועשית. ב
, כי מתחלה נצטווה משה על המשכן וכליו, וזה. שעשה בצלאל

, )שמות כה י(והיתה המצוה הראשונה ועשו ארון עצי שטים 
. כי היא עיקר הכוונה בכל המשכן להיות השם יושב הכרובים

וכאשר נתרצה השם למשה ואמר לו , ואחרי כן עשו את העגל
 כמכתב הראשון צוהו בקצרה שיכתוב על הלוחות האלו

היא המצוה לו ללוחות , שיעשה ללוחות האלה ארון עץ
והנה הזכיר לו המצוה הראשונה שבענין המשכן . הראשונות

ומזה למד משה לעשות המשכן וכליו כאשר , ושהכל תלוי בה
 שהיו -' ויהיה פירוש ויהיו שם כאשר צוני ה. נצטווה מתחלה
ואל )  כב-שם שם כא (מתחלה ' כאשר צוהו ה, שם לעד לעולם

הארון תתן את העדות אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודברתי 
  .'אתך וגו

  
  א" דברים פרק ל10

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות ְקָרא ֶאת ) יד(
ַע ַוִּיְתַיְּצבּו ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּו ַוֵּיֶלְך מֶׁשה ִויהֹוׁשֻ 

ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ָּבאֶֹהל ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ַעּמּוד ) טו:(ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
  :ֶהָעָנן ַעל ֶּפַתח ָהאֶֹהל

  
  ח"דברים פרק כ. 11

 ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ְיִקיְמָך ְיהָֹוה לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלְך ) ט(
  :יָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיוִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאלֶֹה 

  
  בספר דברים" התורה והמצווה. "12
  , )ה:ד" (ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים"
  , )יג:יא" (והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי"
) ו:ה" (והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך"
לשמור ...'אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' ומה ה"

  ).  יב:י..." (יואת כל מצוות
  

  טו , כודברים. 13
  ". מן השמיםהשקיפה ממעון קדשך "
  

  יב, דברים יא. 14
 לוהיך-א' עיני התמיד , אלוקיך דורש אותה' ארץ אשר ה"

  ."בה


