
 345mail@gmail.comאשמח לקבל הערות ותיקונים לדף  - " טֹוב ִמְּבָעָליו ַאל ִּתְמַנע"בבחינת 

  הארון לאחר חורבן הבית. ב"טו ע

כנגד השערים ( שולחנות והשתחוויות, קופות: המשנה מונה מספר דברים שהיו בבית המקדש שמניינן שלוש עשרה

אנשים מבית רבן גמליאל ורבי  .)א"יז ע. ק מידי היוונים"שהיו בבית המקדש או להודות על הנס שכבשו החשמונאים את ביהמ

שכך היה מקובל להם מאבותיהם במסורת , העיזים חנינה סגן הכוהנים היו משתחווים פעם נוספת כנגד דיר

  .עקב כך הגמרא עוסקת היכן היה הארון לאחר חורבן הבית. 'שנגנז שם ארון ברית ה

  הוכחה  מיקום הארון  דיעה
רבי 

  אליעזר
הארון גלה 
יחד עם בני 
  יהודה לבבל

 ָאְצרּו ַוֲאֶׁשר ְּבֵביֶתְּבֵביֶתְּבֵביֶתְּבֵביֶת    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ָּכלָּכלָּכלָּכל ְוִנָּׂשא ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה: 'ה ְּדַבר ְׁשַמע ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ַוֹּיאֶמר"מהכתוב . 1
א ָּבֶבָלה ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֲאֹבֶתי דת שכל בית המקדש יוגלההכפילות מלמ, )יז- טז,ב כ"מ( "'ה ָאַמר ָּדָברָּדָברָּדָברָּדָבר ִיָּוֵתר ,

  .מונחים בתוכו רותעשרת הדיבבא לרבות שאף הארון ש" דבר"ו
, )י,ב לו"דהי( "'ה ֵּבית ֶחְמַּדת ְּכֵלי ִעם ָבֶבָלה ַוְיִבֵאהּו ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַהֶּמֶל ָׁשַלח הַהָּׁשנָ  ְוִלְתׁשּוַבת"מהכתוב . 2

). יא,תהילים יט(" ִמָּזָהב ַהֶּנֱחָמִדים"שמנוח בתוכו התורה שנאמר עליה ' הוא ארון ברית ה" חמדה"הכלי 
ל שאכן הארון "קמ, לרעה מתבטלת בגזירת הצדיק השנבוא, קיימה נבואתו של ישעיהוכי ייתכן שלא נ, הביאו פסוק שני(

  .)תקלין חדתין. הוגלה
רבי 

שמעון בן 
  לקיש

נגנז במקומו 
שי בבית קוד

  הקודשים

א "מ( "ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ָׁשםָׁשםָׁשםָׁשם    ַוִּיְהיּוַוִּיְהיּוַוִּיְהיּוַוִּיְהיּו ַהחּוָצה ֵיָראּו ְוא ַהְּדִביר ְּפֵני ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִּדים ָראֵׁשי ַוֵּיָראּו"מהכתוב . 1
משמע שהארון לא יצא ממקומו בבית קודשי , לעולםוונה הכ" עד היום הזה"וכל דבר שכתוב , )ח,ח

  .הקודשים מעולם
לשכת דיר   חכמים

  העצים
  .הארון נה סגן הכוהנים שתחת לשכת דיר העצים נגנזהיה מסורת ביד משפחות רבן גמליאל ורבי חני. 1
 )ואינם מתולעים( שהיה מתעסק בעצים לבדוק האם הם ראויים למזבחוהן שהיה בלשכת דיר העצים כ. 2

בא וראה את הרצפה הזו שהיא משתנה "רא לחבירו וקבעודו ו, וראה רצפה משונה מחברותיה
ולכך הקיש בפטיש על , רצה הכוהן לתקן את הרצפה המשונה: רבי אושעיא. יצא נשמתו" מחברותיה

  .ויצא אש ושרפתו, הרצפה ליישרה
 ֲאֶׁשר ּגֹוי ֶאל ָעֶלי ָּתִקים ֲאֶׁשר ַמְלְּכ ְוֶאת ֹאְת 'ה יֹוֵל"שבני ישראל יגלו  מפסוקי התורה יאשיהו הבין. 3

ולא יהיה ניתן  ,הגולים עימם את הארון לבבל יורידווחשש שמא  ,)לו,דברים כח( "ַוֲאֹבֶתי ַאָּתה ָיַדְעּתָ  א
הולכת הארון  מצווההשרק בכוהנים נוהגת , שהלווים לא יוכלו להחזיר את הארון. א: להשיבו מפני ש

   .)קרבן העדה( יתחלל הארון בירידתו לבבל. ב. )ט,במדבר ז( "ִיָּׂשאּו ַּבָּכֵתף"
 ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַהְּמִביִנים ַלְלִוִּים ַוֹּיאֶמר"ככתוב . לכן ציווה את הלווים לגנוז את הארון בתוך המקדש

 ֶאת ))היה כבר בתוך קודשי הקודשיםהרי הוא ש, ת הארוןא לשיםבוודאי אין הכוונה ( בתוך גנזו( ְּתנּו :'הלַ  ַהְּקדֹוִׁשים
בכך ( ִעְבדּו ַעָּתה .ַּבָּכֵתף ַמָּׂשא ָלֶכם ֵאין )מפני ש( ,ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ָּדִויד ֶבן ְׁשֹמה ָּבָנה ֲאֶׁשר ַּבַּבִית ַהֹּקֶדׁש ֲארֹון

  .)ג,ב לה"דהי( "ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ  ְוֵאת ֱאֵהיֶכם 'ה ֶאת) שתגנזו
  

  מספר הארונות. א"טז ע- ב"טו ע

, 'מה משה רבינו לאחר שירד מהר סיני וראה את העם מחוללים לעגל שבר את הלוחות הראשונות שקיבל

 היו מצוייםכמה ארונות היו והיכן קו חכמים נחל. לוחות שניים' ולאחר ארבעים ימי כפרה כתב על פי דבר ה

  .שתי הלוחות

  דחיית ההוכחה לתנא החולק  הוכחה  מספר הארונות  דיעה

רבי 
יהודה 

בן 
  שלקי

באוהל ארון . א
 ובתוכו ,מועד

 ,הלוחות השנייםו
 ספר התורהו

  .שכתב משה
ארון שהיה נכנס . ב

 ויוצא עמהן
כו ובתו ,למלחמה

שברי לוחות 
  .ראשונים

 ִמֶּקֶרב ָמׁשּו לא ּומֶׁשה' ה ְּבִרית ַוֲארון ָהָהר ראׁש ֶאל ַלֲעלות ַוַּיְעִּפלּו"
המעפילים בהר יצאו להילחם ולא לקחו עמם את , )מד,במדבר יד(" ַהַּמֲחֶנה

  .א היה יוצא למלחמותמשמע שהיה ארון של, 'ארון ברית ה
 ------  

א "ש( "ָהֱאִהים ֲארֹון ַהִּגיָׁשה :ַלֲאִחָּיה ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר"
שאול מצווה את אחייה להביא עימו למערכה  ,)יח,יד

י הארון שכן בקרית יערים והר. את ארון האלוקים
ארון נוסף משמע שהיה  ?)אחרי שחזר מהשבי הפלשתי(

   .מהם למלחמותייוצא עשהיה 

כוונת שאול הינה לארון שבו 
שכוללים , מאוחסנים בגדי כוהן גדול

 "'קודש לה"את הציץ שרשום עליו 
כדי  את האורים ותומים והיה כולל בתוכו(

ואין כוהן גדול יכול , 'שיוכל לשאול בה
  .)לשאול רק במילוי בגדים

 ָהָארֹון"אוריה מסרב ללכת לישון בביתו בתואנה 
 ֵּביִתי ֶאל ָאבֹוא ַוֲאִני... ּכֹותַּבּסֻ  ֹיְׁשִבים ִויהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל

 ַנְפֶׁש ְוֵחי ַחֶּי !?ִאְׁשִּתי ִעם ְוִלְׁשַּכב ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל
 והרי הארון שכן בציון !"ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ֶאֱעֶׂשה ִאם

יוצא ארון נוסף שהיה משמע שהיה ? )עיר דוד(
  .מהם למלחמותיע

אין כוונת אוריה שגם הארון נמצא 
אף אלא ש, עם הלוחמים בעיר סוכות

, סכךתחת " בגלות"הארון נמצא 
ואינו שוכן בביתו בבית , לאוהב

והחמיר על עצמו לא לשמש עם ( הבחירה
  .)אשתו כשהארון בצער

  חכמים

ארון אחד באוהל 
מועד ובתוכו 

 מונחים הלוחות
, הראשונים

השניים וספר 
  .תורה שכתב משה

 ִנְקָחה" הברית אל המערכה מול הפלשתים את ארון בני ישראל מביאים
 ַוִּיְראּו... ֹאְיֵבינּו ִמַּכף ְוֹיִׁשֵענּו ְבִקְרֵּבנּו ְוָיֹבא ''''הההה    ְּבִריתְּבִריתְּבִריתְּבִרית    ֲארֹוןֲארֹוןֲארֹוןֲארֹון ֶאת ִמִּׁשה ֵאֵלינּו

    ָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתה    אאאא ִּכי ָלנּו אֹוי :ַוֹּיאְמרּו ַהַּמֲחֶנה ֶאל ֱאִהים ָּבא ָאְמרּו ִּכי ַהְּפִלְׁשִּתים
משמע שעד כה לא ראו הפלשתים את , )ז-ג,א ד"ש( "ִׁשְלֹׁשם ְתמֹולאֶ  ָּכֹזאתָּכֹזאתָּכֹזאתָּכֹזאת
מהן למלחמות יולא ייתכן לומר שישנו ארון נפרד שהיה יוצא ע, ןהארו

  .לא הייתה סיבה לפלשתים לפחד דווקא כעת וכן, בכל עת

 ------  


