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  :טו ד� שקלי�
  ?ומני�, היכ� היה הארו� בחורב� הבית

  
  ?ומני�  ?היכ� היה הארו�  

  כ' היתה מסורת ביד� מאבות�  נגנז תחת לשכת דיר העצי�  לתנא דמתניתי�
  1"לא יותר דבר"דכתיב   גלה עמה� לבבל  אליעזר' תני בש� ר

  2'וגו" ויאריכו הבדי�"דכתיב   נגנז בקדש הקדשי�  שמעו� ב� לקיש' לר
  

  ?כמה ארונות היו ומה היה מונח בה�
  

  ?היכ� היו מונחי�  ?מה היה מונח בה�  ?כמה ארונות  
' לר

  יהודה 
  ב� לקיש

 שני 
 ארונות 

  3היו
ת שכתב " ס+שהתורה נתונה בו ) א

  והלחות השלמות, משה
  שבו מונחות שברי לוחות) ב

  היה מונח באהל מועד) א
, היה נוסע לפניה� במדבר) ב

  לחמהויוצא עמה� למ
  5היה מונח באהל מועד  לוחות ראשונות ושניות, התורה   4ארו, אחד  לרבנ�

  

                                                           
ָיִמי� ָ<ִאי� ְוִנָ@א ָ?ל ֲאֶ=ר ְ<ֵביֶתָ' ַוֲאֶ=ר >ְצר: ֲאבֶֹתיָ' ַעד ַה�56 ַה3ֶה ִה0ֵה ) "יז: כ',מלכי� ב(כתיב  1

. בתוכו) דבר+(ר שו� כלי ג� לא הארו, שהדברות שלא יות, ופירושו, "' הָ<ֶבָלה לֹא ִיָ:ֵתר Aָָבר >ַמר 
ְוִלְת=:ַבת ַהDָָנה ָ=ַלח ַהCֶֶלְ' ְנב:ַכְדֶנאBַר ַוְיִבֵאה: ָבֶבָלה ִע� ְ?ֵלי ) "י:לו', דברי הימי� ב(וכ, כתוב 

 . בו כלי חמדה שהיא התורהוזה הארו, שמונח, " ' הֶחְמAַת ֵ<ית 
ַו6ֲַאִרכ: ַהַ<Aִי� ַו6ֵָרא: ָראֵ=י ַהַ<Aִי� ִמ, ַהFֶֹד= ַעל Eְֵני ַהAְִביר ְולֹא ֵיָרא: " ) ח: ח',מלכי� א(כתיב  2

משמע שג� אחר החורב, הארו, עוד " עד היו� הזה"מדכתיב , "ַהח:ָצה ַו6ְִהי: ָ=� ַעד ַה�56 ַה3ֶה
 . בקודש הקדשי�+גנוז במקומו 

ָוֵאֶפ, ָוֵאֵרד ִמ, ָהָהר ָו>�Jִ ֶאת ַהHIחֹת ָ<>ר5, ") ה:דברי� י( משה ארו, אחד הוא הארו, עG שעשה 3
ולפי דעת . והארו, השני היה הארו, שעשה בצלאל מזהב בעשיית המשכ,". ֲאֶ=ר ָעJִיִתי ַו6ְִהי: ָ=�

הארו, העG של משה בו היו שברי לוחות והוא זה שהיה יוצא ובא לפניה� , י ארונותנזו שהיו ש
  .ת"ובו היו הלוחות שלמות והס, והארו, הזהב היה באהל מועד במשכ,. במדבר ובמלחמה

ז הארו, עG שעשה משה היה לזמ, עד שנעשה הארו, של משכ, "ולפ, והיינו הארו, שעשה בצלאל 4
  .ושוב לא השתמשו בארו, העG של משה, מזהב

 .ונשבה על ידי הפלשתי� ,ופע� אחת יצא למלחמה בימי עלי 5


