
	

 יד דף
 ה מדות הארון ו. סדר הנ"ך-ד-ג שוים א. כתיבת תנ"ך ב. ארכו והיקפו

מדיני כתיבת ספר תורה: א. הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים כאחד מדבק. ב. ומניח קלף חלק   א.
בראשו לגלול ע"ג עמוד של עץ ובסופו מניח חלק כדי לגלול על כל ההיקף. ג. נזדמן לו סיום הספר בסוף  

גנאי הוא  חלק ביניהם (שאם בא לחתוך חותך ו ריוח להניח ואי"צ הדף מתחיל את הספר הבא בראש הדף
יניח בתחילתו   ועושה לו עמוד מכאן ומכאן לאמצעיתו מחבירו). ד. ובס"ת שנגלל שיהיה דף זה משונה

 עוד). עי"ש רעג, או (יו"ד לגלול על העמוד ובסופו כדי
ששה  בגויל ארכו ס"ת לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו וכמה הוא עושין ב. אין

 טפחים (יו"ד ערב, א).
וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו כמו שכתוב בתורה ונחלקו התנאים בשיעור אמה   אמתים מדות ארון הברית ג.

של כלי הקודש, ר"מ אומר באמה בת ששה טפחים ורבי יהודה אומר באמה בת חמשה טפחים. ונמצא לפי  
טפחים הרי  ששה ר"מ (שאמר ששה טפחים) שאורך הארון חמשה עשר טפחים ובו לוחות שארכן ששה

י"ב טפחים נשתיירו ג' טפחים, צא מהן טפח חציו לכותל זה וחציו לכותל זה נשתיירו שם שני טפחים  
 שנים). שבהם ס"ת מונח (שארכו והיקפו ששה ורחבו

ורוחב הארון (לר"מ) תשעה טפחים (אמה וחצי), כמה לוחות תופסות ששה טפחים נשתיירו שם ג'   ד.
ל זה וחציו לכותל זה נשתיירו שם ב' טפחים כדי שלא יהא ס"ת נכנס ויוצא  טפחים צא מהן טפח חציו לכות

כשהוא דחוק (ושברי לוחות וכן השם וכל כינויו מונחים בארון), אבל עמודים שעשה שלמה מחוץ לארון  
 היו.

אבל לפי רבי יהודה אורך הארון י"ב וחצי טפחים, הלוחות תופסות שנים עשר נשתייר חצי טפח אצבע   ה.
תל זה ואצבע לכותל זה, וס"ת מבחוץ. ורחבו שבעה וחצי טפחים, הלוחות תופסות ששה נשתייר חצי  לכו

טפח לכתלים ועוד טפח לעמודים שעשה שלמה שהיו שני עמודי כסף (כמין עמודי ס"ת)  
השם וכל כינויו ושברי לוחות מונחים בארון, שלא נחלקו אלא   הכל והלוחות ביניהן ולדברי לארכו שוכבים

 עמודים בפנים). ולר"י (שלר"מ ס"ת בפנים "ת ועמודי שלמהבס
סדרן של נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר וסדר הכתובים   ו.

רות תילים (פי' תהלים) איוב משלי קהלת שיר השירים קינות (פי' איכה) דניאל מגילת אסתר עזרא  
 (יו"ד רפ"ג, ה). דבריהימים
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