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  דברים פרק ט 
  ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ְיקָֹוק ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם: (כד)
  ִּכי ָאַמר ְיקָֹוק ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם:ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאת ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה  (כה)
  אָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ְיקָֹוק ָואַֹמר ֲאדָֹני ְיקִֹוק ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶלָך ֲאֶׁשר הֹוצֵ  (כו)
  קֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיעֲ  (כז)
  ְנָאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר:ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְיקָֹוק ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ּוִמִּׂש  (כח)
  ְוֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה: פ (כט)

  
  דברים פרק י 

  :ֹון ֵעץָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ְיקָֹוק ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת ְּלָך ֲאר (א)
  :ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון ְוֶאְכּתֹב (ב)
  :ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ָוֶאְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ָוַאַעל ָהָהָרה ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת ְּבָיִדי (ג)
  ָהל ַוִּיְּתֵנם ְיקָֹוק ֵאָלי:ַהֻּלחֹת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהּקָ ַוִּיְכּתֹב ַעל  (ד)
 :ֶׁשר ִצַּוִני ְיקָֹוקָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ָוָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַוִּיְהיּו ָׁשם ַּכאֲ  (ה)
 

  דברים פרק לא 
ְוַאָּתה  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל (ז)

  ַויקָֹוק הּוא ַההֵֹלְך ְלָפֶניָך הּוא ִיְהֶיה ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת: (ח) ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם:
  :ֵני ִיְׂשָרֵאלֶאל ָּכל ִזְק ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ַהּנְֹׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק וְ  (ט)

  
  ֵלאמֹר: נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוקַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים  (כה)
  :ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד (כו)
  ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ְיקָֹוק ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי: ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ֶמְרְיךָ  (כז)

  
  שמות פרק מ 

  ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהַּבִּדים ַעל ָהָארֹן ַוִּיֵּתן ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה: ַוִּיַּקח ַוִּיֵּתן ֶאת ָהֵעֻדת ֶאל ָהָארֹן (כ)
  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה: ס ֲארֹון ָהֵעדּותַוָּיֵבא ֶאת ָהָארֹן ֶאל ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַוָּיֶסְך ַעל  (כא)

  
  במדבר פרק י 

  :ַוֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק נֵֹסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחהְסעּו ֵמַהר ְיקָֹוק ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ַוּיִ  (לג)
  ַוֲעַנן ְיקָֹוק ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחֶנה: ס (לד)
  :ה ְיקָֹוק ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניךָ ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמ  (לה)
  : פּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיקָֹוק ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל (לו)

  
  במדבר פרק יד 

  ּו:ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיקָֹוק ִּכי ָחָטאנ (מ)
  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ִּפי ְיקָֹוק ְוִהוא לֹא ִתְצָלח: (מא)
  ִקְרְּבֶכם ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם:ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ְיקָֹוק ְּב  (מב)
  ְיקָֹוק ִעָּמֶכם: ִּכי ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ָׁשם ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִּכי ַעל ֵּכן ַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחֵרי ְיקָֹוק ְולֹא ִיְהֶיה (מג)
  :ית ְיקָֹוק ּומֶֹׁשה לֹא ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנהַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוֲארֹון ְּבִר  (מד)
  ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה: פ (מה)

  
  שמואל א פרק ד 

  ר ּוְפִלְׁשִּתים ָחנּו ַבֲאֵפק:ַוְיִהי ְדַבר ְׁשמּוֵאל ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים ַלִּמְלָחָמה ַוַּיֲחנּו ַעל ָהֶאֶבן ָהֵעזֶ  (א)
  :ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ַוַּיּכּו ַבַּמֲעָרָכה ַּבָּׂשֶדה ְּכַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִאיׁשַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעְרכּו ְפִלְׁשִּתים ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַוִּתּטֹׁש ַהִּמְלָחָמה  (ב)
ק ְוָיבֹא ְבִקְרֵּבנּו ְויִֹׁשֵענּו ֵלינּו ִמִּׁשלֹה ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיקֹוָ ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָּמה ְנָגָפנּו ְיקָֹוק ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ִנְקָחה ֵא  (ג)

  ִמַּכף אְֹיֵבינּו:
  :ִעם ֲארֹון ְּבִרית ָהֱאלִֹהים ָחְפִני ּוִפיְנָחס ַוִּיְׁשַלח ָהָעם ִׁשלֹה ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ְצָבאֹות יֵֹׁשב ַהְּכֻרִבים ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי (ד)
  :ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוָּיִרעּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוֵּתהֹם ָהָאֶרץַוְיִהי ְּכבֹוא  (ה)
  :ק ָּבא ֶאל ַהַּמֲחֶנהֵּיְדעּו ִּכי ֲארֹון ְיקֹוָ ַוִּיְׁשְמעּו ְפִלְׁשִּתים ֶאת קֹול ַהְּתרּוָעה ַוּיֹאְמרּו ֶמה קֹול ַהְּתרּוָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ְּבַמֲחֵנה ָהִעְבִרים וַ  (ו)
  ִׁשְלׁשֹם: ַוִּיְראּו ַהְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָאְמרּו ָּבא ֱאלִֹהים ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאְמרּו אֹוי ָלנּו ִּכי לֹא ָהְיָתה ָּכזֹאת ֶאְתמֹול (ז)
  :ם ַהַּמִּכים ֶאת ִמְצַרִים ְּבָכל ַמָּכה ַּבִּמְדָּבראֹוי ָלנּו ִמי ַיִּציֵלנּו ִמַּיד ָהֱאלִֹהים ָהַאִּדיִרים ָהֵאֶּלה ֵאֶּלה ֵהם ָהֱאלִֹהי (ח)
  ְלַחְמֶּתם:ִהְתַחְּזקּו ִוְהיּו ַלֲאָנִׁשים ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבדּו ָלִעְבִרים ַּכַאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִׁשים ְונִ  (ט)
  :סּו ִאיׁש ְלאָֹהָליו ַוְּתִהי ַהַּמָּכה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַוִּיּפֹל ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ַרְגִליַוִּיָּלֲחמּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ַוָּינֻ  (י)

  :ַוֲארֹון ֱאלִֹהים ִנְלָקח ּוְׁשֵני ְבֵני ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס (יא)

 
  שמואל ב פרק ו 

  ּה:ת ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלּבָ ּוִמיַכל ּבַ  ְוָהָיה ֲארֹון ְיקָֹוק ָּבא ִעיר ָּדִוד (טז)
  :לֹות ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוְׁשָלִמיםַוָּיִבאּו ֶאת ֲארֹון ְיקָֹוק ַוַּיִּצגּו אֹתֹו ִּבְמקֹומֹו ְּבתֹוְך ָהאֶֹהל ֲאֶׁשר ָנָטה לֹו ָּדִוד ַוַּיַעל ָּדִוד עֹ (יז)
  ַוְיַכל ָּדִוד ֵמַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהְּׁשָלִמים ַוְיָבֶרְך ֶאת ָהָעם ְּבֵׁשם ְיקָֹוק ְצָבאֹות: (יח)
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  שמואל ב פרק יא 
  ַוִּיְׁשַּכב אּוִרָּיה ֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֵאת ָּכל ַעְבֵדי ֲאדָֹניו ְולֹא ָיַרד ֶאל ֵּביתֹו: (ט)
   לֹא ָיַרְדָּת ֶאל ֵּביֶתָך:ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד ֵלאמֹר לֹא ָיַרד אּוִרָּיה ֶאל ֵּביתֹו ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל אּוִרָּיה ֲהלֹוא ִמֶּדֶרְך ַאָּתה ָבא ַמּדּועַ  (י)

ִלְׁשּתֹות י יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה חִֹנים ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ֵּביִתי ֶלֱאכֹל וְ ַוּיֹאֶמר אּוִרָּיה ֶאל ָּדִוד ָהָארֹון ְוִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה יְֹׁשִבים ַּבֻּסּכֹות ַואדֹנִ  (יא)
  :ְוִלְׁשַּכב ִעם ִאְׁשִּתי ַחֶּיָך ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

  
  מלכים א פרק ח 

רֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ְנִׂשיֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְירּוָׁשָלִם ְלַהֲעלֹות ֶאת אֲ ָאז ַיְקֵהל ְׁשלֹמֹה ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ּכָ  (א)
  :ֵמִעיר ָּדִוד ִהיא ִצּיֹון

  א ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי:ַוִּיָּקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיַרח ָהֵאָתִנים ֶּבָחג הּו (ב)
  :ַוָּיבֹאּו ּכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִיְׂשאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָארֹון (ג)
  :ְלִוִּיםַוַּיֲעלּו ֶאת ֲארֹון ְיקָֹוק ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָּבאֶֹהל ַוַּיֲעלּו אָֹתם ַהּכֲֹהִנים ְוַה  (ד)
  לֹא ִיָּמנּו ֵמרֹב:ְׁשלֹמֹה ְוָכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוָעִדים ָעָליו ִאּתֹו ִלְפֵני ָהָארֹון ְמַזְּבִחים צֹאן ּוָבָקר ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסְפרּו וְ  ְוַהֶּמֶלְך  (ה)
  :ם ֶאל ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִביםַוָּיִבאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ֶאל ְמקֹומֹו ֶאל ְּדִביר ַהַּבִית ֶאל קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשי (ו)
  ִּכי ַהְּכרּוִבים ּפְֹרִׂשים ְּכָנַפִים ֶאל ְמקֹום ָהָארֹון ַוָּיסֹּכּו ַהְּכֻרִבים ַעל ָהָארֹון ְוַעל ַּבָּדיו ִמְלָמְעָלה: (ז)
  ם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:ַוַּיֲאִרכּו ַהַּבִּדים ַוֵּיָראּו ָראֵׁשי ַהַּבִּדים ִמן ַהּקֶֹדׁש ַעל ְּפֵני ַהְּדִביר ְולֹא ֵיָראּו ַהחּוָצה ַוִּיְהיּו ָׁש  (ח)
  :ם ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֵאין ָּבָארֹון ַרק ְׁשֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ִהִּנַח ָׁשם מֶֹׁשה ְּבחֵֹרב ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיקָֹוק ִע  (ט)
  :ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהּכֲֹהִנים ִמן ַהּקֶֹדׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת ֵּבית ְיקָֹוק (י)

  ְולֹא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ִּכי ָמֵלא ְכבֹוד ְיקָֹוק ֶאת ֵּבית ְיקָֹוק: פ (יא)
  ָּבנֹה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָלְך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך עֹוָלִמים: (יג) ְׁשלֹמֹה ְיקָֹוק ָאַמר ִלְׁשּכֹן ָּבֲעָרֶפל: ָאז ָאַמר (יב)
  ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל עֵֹמד: (יד)
  י ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹו ִמֵּלא ֵלאמֹר:ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ְיקָֹוק ֱאלֹהֵ  (טו)
ִלְהיֹות ַעל  ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם ָוֶאְבַחר ְּבָדִוד ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלְבנֹות (טז)

  ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָּדִוד ָאִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל: (יז) ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל:
  :ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ָּדִוד ָאִבי ַיַען ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיבָֹת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶבךָ  (יח)
  ַרק ַאָּתה לֹא ִתְבֶנה ַהָּבִית ִּכי ִאם ִּבְנָך ַהּיֵֹצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי: (יט)
  :ְלֵׁשם ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל קָֹוק ָוֶאְבֶנה ַהַּבִיתַוָּיֶקם ְיקָֹוק ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָוָאֻקם ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ָוֵאֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ  (כ)

  : סָוָאִׂשם ָׁשם ָמקֹום ָלָארֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבִרית ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעם ֲאבֵֹתינּו ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים (כא)

  
  ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ו 

 שבריר' יהוד' בן לקיש אומ' שני ארונות היו שם אחד שהיה עמהם במחנה ואחד שהיה יוצא עמהם למלחמה והיו בו 
שנ'  היה בו ספר תורה] במחנה(למלחמה) [ עמהם(יוצא)  וזה שהיהשנ' וארון ברית יי נוסע לפניהם (במדבר י לג)  לוחות

בשאול ויאמר שאול לאחיה הגישה את ארון האלהים (שמואל א יד יח) וארון ברית יי ומשה לא משו (שם יד מד) וכן הוא או' 
אבל ארון הברית לא יצא עמהם למלחמה אלא פעם אחת וכן הוא או' באוריה הארון וישר' יושבים בסוכה (שמואל ב יא יא) 

' אין בארון רק שני שנ ר' יהוד' או' לא היה בארון אלא שני לוחות בלבדשנ' וישלח העם שילה וגו' (שמואל א ד ד) בלבד 
  לוחות וגו' (מלכים א ח ט). 

 
  מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת ויקהל פרק לה 

  סימן ל
, שהוא יושב בצל אל. ותחלה עשה הארון ואחר כך כל הכלים. בצלאל. ולמה נקרא שמו ראו קרא ה' בשם בצלאל [ל]

, שהיה עמהם במחנה והיה בו ספר תורה , ואחדלוחות שבריועשה שני ארונות, אחד שהיה יוצא למלחמה והיו בו 
, אלא בימי חפני ופנחס, וארון הברית לא יצא לעולם למלחמה(במדבר י' ל"ג),  שנאמר וארון ברית ה' נוסע לפניהם

, והיה בו לוחות שנים, וספר תורה מצדושנאמר וישלח העם שילה (ויקחו) [וישאו] משם [את] ארון ברית ה' (ש"א ד' ד'), 
רון רק שני לוחות (אבנים) [האבנים] (מ"א ח' ט'), ארון שעשה בצלאל כמין שלש תיבות, שתים של זהב, ואמצעי שנא' אין בא

של עץ, נתן של עץ לתוך של זהב, ושל זהב לתוך של עץ, וחיפה שפתו זהב, וכפורת של זהב היה עליו מלמעלה, ושתי 
א היו זזים משם לעולם, שנאמר לא יסורו ממנו (שמות כ"ה טבעות בצפונו ושתים בדרומו, שהיו נותנים בהם את הבדים, ול

ט"ו): ובעונותינו היום הכל נגנז, והשם ברחמיו יזכנו בביאת גואלינו ובבנין בית מקדשינו, ונראה כל ענייני בית המקדש בעינינו 
  אמן נצח: 

 
  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד א 

כו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו, באמה בת ששה טפחים; והלוחות, ארכן מיתיבי: ארון שעשה משה, אמתים וחצי אר
? שנים עשר טפחים, נשתיירו שם כמה לוחות אוכלות בארוןששה ורחבן ששה ועביין שלשה, מונחות כנגד ארכו של ארון; 
, שנאמ': תורה מונח טפחים שבהן ספרנשתיירו שם שני  -שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה 

מאי אין בארון רק? מיעוט אחר מיעוט, ואין +מלכים א' ח'+ אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה [וגו']; 
; פירנסת ארון לארכו, צא ופרנס ארון לרחבו: כמה לוחות אוכלות בארון? מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ס"ת שמונח בארון

שלא נשתיירו שם שני טפחים,  -שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה ששה טפחים, נשתיירו שם 
, ארכן ששה והלוחות: באמה בת חמשה טפחים; ר' יהודה אומר. יהא ספר תורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק, דברי ר"מ

ורחבן ששה ועביין שלשה, מונחות באורכו של ארון; כמה לוחות אוכלות בארון? שנים עשר טפחים, נשתייר שם חצי טפח, 
אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה; פירנסת ארון לארכו, צא ופרנס ארון לרחבו: כמה לוחות אוגדות בארון? ששה טפחים, 

נשתייר שם טפח שבו  -, אצבע ומחצה לכותל זה ואצבע ומחצה לכותל זה נשתייר שם טפח ומחצה, צא מהן חצי טפח
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, שנאמר: +שיר השירים ג'+ אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו עמודין עומדין
את כלי הזהב אשר , שנאמר: +שמואל א' ו'+ ווארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח מצדוארגמן וגו'; 

, שנאמר: +דברים ל"א+ לקוח את ספר התורה ועליו ס"ת מונחהשבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך; 
 לוחות שבריומה אני מקיים אין בארון רק? לרבות , מצד הוא מונח ולא בתוכוהזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה', 

טפחים, מכדי כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח, וכיון דלאמצעיתו נגלל, ; ואי ס"ד ס"ת הקיפו ו' שמונחים בארון
נפיש ליה מתרי טפחא רווחא דביני ביני, בתרי פושכי היכי יתיב? אמר רב אחא בר יעקב: ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל. 

, מקמי דליתי ארגז, ספר תורה היכי הוה ואכתי תרי בתרי היכי יתיב? אמר רב אשי: דכריך ביה פורתא וכרכיה לעיל. ור' יהודה
ור"מ האי מצד ארון מאי עביד ליה? ההוא מיבעי ליה, דמתנח ליה יתיב? דפא הוה נפיק מיניה ויתיב עילוה ספר תורה. 
, עמודי' היכא הוו קיימי? מבראי. ור"מ, שברי לוחות דמונחין ור"ממצד ולא מתנח ביני לוחי, ולעולם בגויה מן הצד. 

"ל? נפקא ליה מדרב הונא; דאמר רב הונא, מאי דכתיב: +שמואל ב' ו'+ אשר נקרא שם שם ה' צבאות יושב בארון מנ
ואידך? ההוא מבעי ליה לכדרבי יוחנן, דא"ר יוחנן א"ר . מלמד, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארוןהכרובים עליו? 

מיבעי ליה להכי! אין הכי נמי. אלא שברי לוחות  שמעון בן יוחאי: מלמד, שהשם וכל כינויו מונחין בארון. ואידך נמי
מלמד, שהלוחות  -דתני רב יוסף: +דברים י'+ אשר שברת ושמתם דמונחין בארון מנא ליה? נפקא ליה מדתני רב יוסף, 

אמר לו הקדוש ברוך הוא  -. ואידך? ההוא מיבעי ליה לכדריש לקיש, דאמר ר"ל: אשר שברת ושברי לוחות מונחין בארון
  . : יישר כחך ששברתלמשה

 
  רש"י דברים פרק י 

ואני עשיתי ארון תחלה, לסוף ארבעים יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך, ואחר כך ועשית לך ארון,  -בעת ההוא  )(א
שכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם. ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום 

נמצא זה ארון , כי ברדתו מן ההר צוה להם על מלאכת המשכן, ובצלאל עשה משכן תחלה ואחר כך ארון וכלים, הכפורים
  :אחר היה. וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה. ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי עלי, ונענשו עליו ונשבה

  
  רמב"ן דברים פרק י 

תנפלתי לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה נתרצה אלי שיכתוב אחר שה -) בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך (א
לוחות שניות, אבל היו הראשונות מעשה אלהים והמכתב מכתב אלהים, ובאלו צוה אותי שיהיו מחצב ידי והמכתב יהיה 

  כמכתב הראשון באצבע אלהים:
הזה כולו עץ הוא והמכסה אשר עליו מלמעלה שתשים הלוחות בתוכו בעת שתרד. והיה הארון  -וטעם ועשית לך ארון עץ 

כמנהג בכל הארונות, והיו הלוחות שם עד שנעשה המשכן, ואז עשו הארון המצופה זהב והכפורת אשר עליו זהב טהור. 
שהיו שם עד . וטעם ויהיו שם כאשר צוני ה' (פסוק ה), ולא אמר לו כן בלוחות הראשונות, לפי שהיה גלוי לפניו שישברם

, שצוני (שמות כה כא) ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך. וזהו שכןשנעשה המ
  הטוב והישר בפסוקים האלה:

, שהרי לא נתעסקו במשכן אלא לאחר יום הכפורים, כי ברדתו מן ההר צוה להם על וכתב רש"י ולא זהו ארון שעשה בצלאל
ואח"כ ארון וכלים, נמצא זה אחר היה. וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה  מלאכת המשכן, ובצלאל עשה המשכן

ויש . ודברי אגדה הם שמצא כתוב בתנחומאבצלאל לא יצא במלחמה אלא בימי עלי, ונענשו עליו ונשבה. זה לשון הרב. 
עמהם למלחמה. ואומרים לשאול ואחר שהוציא משם הלוחות ונתנם בארון שעשה בצלאל מה היה בזה, ולמה הוא יוצא 

, שכך שנינו במסכת שקלים (ירושלמי פ"ו ה"א) תניא רבי יהודה ששברי הלוחות היו שם, וכן באגדה. אבל דברי יחיד הם
ברבי אלעאי אומר שני ארונות היו עם ישראל במדבר, אחד שהיו שברי הלוחות מונחין בו וכו', ורבנן אמרי אחד היה ופעם 

אינו כן, אלא לוחות (ברכות ח ב, ב"ב יד ב, מנחות צט א)  ודעת רבותינו בכל מקום בתלמוד. אחת יצא בימי עלי ונשבה
ועוד אנה יעמוד הארון הזה עם הלוחות הראשונות כל ימי המדבר, כי במשכן בבית קדשי . ושברי לוחות מונחים בארון

  ט): -(מ"א ח ו  שים אלא ארון אחדהקדשים לאחר הפרוכת אין שם שני ארונות. וכן שלמה לא הכניס לבית קדשי הקד
אבל הארון הזה של משה, כשנעשה ארונו של בצלאל גנזוהו כדין תשמישי קדושה. וזהו הנכון על דעת רבותינו, כי על 

, ירמוז לארון שעשה בצלאל. וזה, כי מתחלה נצטווה משה על המשכן וכליו -דרך הפשט יתכן כי ועשית לך ארון עץ 
. כי היא עיקר הכוונה בכל המשכן להיות השם יושב הכרובים(שמות כה י),  ועשו ארון עצי שטיםוהיתה המצוה הראשונה 

ואחרי כן עשו את העגל, וכאשר נתרצה השם למשה ואמר לו שיכתוב על הלוחות האלו כמכתב הראשון צוהו בקצרה 
וה הראשונה שבענין המשכן ושהכל . והנה הזכיר לו המצשיעשה ללוחות האלה ארון עץ, היא המצוה לו ללוחות הראשונות

שהיו שם לעד  -ויהיה פירוש ויהיו שם כאשר צוני ה' תלוי בה, ומזה למד משה לעשות המשכן וכליו כאשר נצטווה מתחלה. 
כב) ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודברתי אתך  -(שם שם כא  לעולם, כאשר צוהו ה' מתחלה

הניח הלוחות באהל מועד עד שיעשה הארון והמשכן, כי אלו לא שבר הלוחות הראשונות באהל מועד  והנה ברדתווגו'. 
. וראיה לזה, שלא הזכיר משה יהיו עד עשות בצלאל הארון. וכן שברי הלוחות על כרחנו שם היו, כי לא החזירם עמו להר

יר המשכן וכליו כי הם הרואים אותו, ולפיכך הזכיר זו הצואה בסדר כי תשא, כי שם הזכיר ארון בצלאל בפירוש, וכאן לא הזכ
  זה בקצרה:

כי השלים ענין הארון כאחד, כי הנה צוהו השם  -ואל יקשה בעיניך שאמר ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לוחות אבנים 
ך לומר ואכתב , אבל האריפסל לך וגו' ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ, שיעלה תחלה בלוחות ואחרי כן יעשה ארון עץ

לומר שיהיו כראשונות במכתב וראוי  -על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת ושמתם בארון 
להשלים המצוה והמעשה  -שיהיו בארון המצוה כראשונות שאועד שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, ולכך השלים ואעש ארון 

שעשיתיו ברדתי,  -עם ואפן וארד מן ההר ואשם את הלוחות בארון אשר עשיתי וטבקצרה, ואחרי כן שב להאריך במוקדם. 
  :להיות כבודו שוכן בתוך בני ישראל -לעד כאשר צוני ה'  -ויהיו שם 



  שקלים טו כמה ארונות היו    בס"ד
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  רד"ק שמואל א פרק ד 

טעם הספור הזה לומר כי הוא אדון החילו' להגביר אוהביו ולהחליש  -את ארון ברית ה' צבאות יושב הכרובים  )(ד
אויביו ויושב הכרובים אמר להודיע כי הוא קרו' לבני אדם לכל אשר יקראוהו באמת ולולי העונו' לכל זה היה נמצא והעונות 

מכשלה וכדי שיבואו למלחמה גרמו ומפני זה אמר ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלהים חפני ופנחס להודיע כי הם גרמו ה
היתה סבה מאת האלהים ששאלו זקני ישראל את הארון והם גרמו את המכשלה עם עונות ישראל הבאים למלחמה כי היו 

וארון זה הוא הארון שבו מונחין שברי לוחות והוא היה יוצא עמהם למלחמה והוא שנאמר עליו וארון בהם עובדי ע"א 
מחלוקת בדברי רז"ל בזה מהם אמרו כי לוחות ושברי לחות מונחין בארון א' וספר תורה ברית ה' נוסע לפניהם, ומצאנו 

ומ"ש ושמת אותו מצד ארון ברית ה' פירושו ושמתם אותו בארון מצד לוחות ברית השם ומהם אמר כי כמין  עמהם בארון
אמרו כי בארון אחד לבדו היה  ומהםגלוסקא עשו לארון מבחוץ ושם היה ספר תורה מונח וזהו שאמר מצד ארון ברית ה' 

ספר תורה מונח ומהם אמרו כי לשברי לוחות היה ארון לבדו והוא היה יוצא למלחמה והפוסקים /והפסוקים/ מוכיחין כי 
הלוחות השלימו' היו בזה הארון שהביאו במחנה שהרי אמר יושב הכרובי' מראה כי הכרובים היו עליו ועוד כי זה הארון 

א הארון שהיה בבית השמש בשובו משדה פלשתים והוא שהיה בקרית יערים ובבית עובד אדום שיצא למלחמה זה הו
 :ובעיר דוד ומעיר דוד העלוהו והכניסוהו לבית קדש הקדשים

 
 

  תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סג עמוד ב 
  . אסורין בתשמיש המטה -וגמירי: דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן 

 
  תוספות מסכת עירובין דף סג עמוד ב 

תימה לר"י דגבי עובדא של אוריה החתי  - כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן ישראל אסורין בתשמיש המטה
בסוכות ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני ] יושבים] (חונים) [ויהודה[ הארון וישראל(הנה)  היה ארון שלא במקומו דכתיב

דמשמע שהיו אחרים מותרים בתשה"מ אלא שאוריה החתי היה  עם אשתי] ולשכב] (אשכב) ['וגו[ השדה חונים ואני
דהא קאמר ליה דוד (לך) רד לביתך ועוד קאמרינן בפרק חלק (סנהדרין דף קז.)  מחמיר על עצמו לפי שהיו ישראל בצרה

ואומר ר"י דשני ה היה מותר גבי דוד שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום ונתעלמה ממנו הלכה זו כו' משמע בליל
וארון ברית ה' נוסע לפניהם יומם  כדתניא בספרי ארונות היו אחד שבו שברי הלוחות מונחים ואותו היו מוליכין במלחמות

כדכתיב בלוחות אחרונות במשנה תורה ועשית לך ארון  והוא ארון עץ שעשה משה בעלותו לסיניזה שיוצא עמהם במחנה 
עד שנעשה ארון של זהב שעשה כדכתיב ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי  חות אחרונותותחלה שם בו גם לועץ 

ובההוא כדכתיב ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך וכן עשה כדכתיב בויקהל  בצלאל ואז נתנו בו לוחות אחרונות
כדכתיב בשילה מי  ך במלחמהאיירי הכא שהיו נאסרין בתשמיש המטה כשלא היה במקומו ואותו לא היו רגילין להולי

יצילנו מיד האלהים האדירים האלה כי לא היתה כזאת מתמול שלשום שלא היו רגילין להוליכו ואז כשהוליכוהו לקו וגלה 
והא דדרשינן בפ"ק דב"ב (דף יד.)  ומה שהיה עמהן במלחמת יהושע ע"פ הדיבור היה עושה הכלכדמפרש רש"י התם 

ות ושברי לוחות מונחים בארון היינו ארון שעשה בצלאל כדמשמע התם זה היה בבית אין בארון רק כו' מלמד שהלוח
ואפילו למאן דדריש מאשר שברת ושמתם בארון היינו בבנין הבית שהיתה מונחת עדי  עולמים דבשלמה כתיב האי קרא

מסייע ליה לרבי  וקאמר התם קרא[דיש מי שאומרים ארון אחד היה בפרק משוח מלחמה  ובירושלמי איכא פלוגתא עד
הארון וישראל יושבים בסוכות והלא ארון בציון היה מאי עבדין ליה רבנן שאומרים  יהודה פירוש שאומר ששני ארונות היו

ארון אחד היה] אלא שהיה בקירוי עד שלא נבנה בית הבחירה פירוש דבסוכות דקאמרינן לא שהיה עמהם במלחמה אלא 
ית המקדש אף על פי שבכך לא היו נאסרין בתשמיש המטה וגם אוריה עצמו היה נשוי כלומר שהיה בקירוי של חול שאינו ב

בת שבע אם כן לא היה מחמיר על עצמו לפרוש מן האשה בשביל שאינו במקדש מ"מ כיון דאיכא תרתי לריעותא דישראל היו 
בירושלמי שהיה שלא בקירוי פירוש במלחמה יושבין בסוכות וגם ארון אינו במקדש היה רוצה להחמיר על עצמו ואי הוה גריס 

  אלא בתוך היריעה ניחא טפי דלישנא דקירוי לא משמע שיהא חול.
 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד ב 
  . מונחות בארון לוחות ושבריוהזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, דאמרינן: לוחות 

 
  תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד א 

מכאן, לתלמיד חכם ; מונחין בארון לוחות ושבריתני רב יוסף: מלמד, שהלוחות  -+דברים י'+ אשר שברת ושמתם בארון 
. (סימ"ן: ביט"ל סר"ח ושכ"ח) אמר ריש לקיש: פעמים שביטולה של ששכח תלמודו מחמת אונסו, שאין נוהגין בו מנהג בזיון

  אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: יישר כחך ששברת.  -תורה זהו יסודה, דכתיב: +שמות ל"ד+ אשר שברת 


