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 ?האם הארון יוצא למלחמה
 

 .נתמקד כאן בעניינו של הארון. מעוררת שאלות רבות) ה-א ', י(ים       פרשת הלוחות השני
 ? פעמים בפרשה כה קצרהארבעמדוע נזכר הארון . 1
 ?מה הדגש על ארון עץ דווקא. 2
 ?האם זהו הארון של המשכן, ) ג'פס( משה עשה ארון עצי שטים. 3
 

 :כמה שיטות בנידון
וציווי המשכן קדם  , ארון זה הוא הנזכר בציווי המשכן- )בהתייחסו לכתוב(ן "רמב .      א

ומשה נצטווה בו קודם קבלת , עיקר ציווי המשכן הוא בשביל הארון שבו. למעשה העגל
מזה למד משה כי . יםור הלוחות השניושוב נצטווה להכין אותו ארון עב, יםהלוחות הראשונ

 .ציווי המשכן בתוקפו עומד
כי בעצם יש בו חזרה על , הארון תופס מקום מרכזי .      לפי זה מתורצות הקושיות דלעיל

 ).תרומה' פר( והוא אותו ארון עצי שיטים שנזכר בפרשת המשכן, מצוות המשכן
בפסוק ד , ועוד. עשית בצורה כה עקיפה      הדוחק בפירוש זה הוא שהחזרה על פרשת המשכן נ

ושם שכנו עד , אבל למעשה שם אותם תחילה באוהל מועד, נאמר שמשה שם את הלוחות בארון
 )א ,ז"כ(  כאן נזכר משה כבונה הארון ובפרשת ויקהל,ועוד. שנבנה הארון אחרי יום כיפור
 .מסופר שבצלאל בנה את הארון

 

אלא זהו ארון זמני עד שנבנה ארון , משכן שעוד לא נצטוו בו אין לארון זה קשר ל- י"רש .      ב
אלא ארון זה היה יוצא עימהם ? ומדוע צריך לספר עליו אם אין לו תפקיד לדורות. המשכן
) ג ,ח( ן אומר שזו שיטת יחיד של רבי יהודה בן לקיש בירושלמי סוטה"הרמב. למלחמה
 1. ושברי לוחות היו מונחים בו,)א שם גורס אלעאי במקום לקיש"והגר ,א ,ו( ושקלים
ויש מקורות נוספים , מהם למלחמהיפ למדנו כאן חידוש להלכה כי הארון היה יוצא ע"      עכ

 2.ל"שתומכים בגישה זו ואכמ
 

                                                           
ואולי אפשר לומר כי לעולם ? שהרי במשכן ובמקדש היה רק ארון אחד, ן תמה היכן עמד ארון זה"הרמב  1 

ורק בשעת מלחמה הוציאום ובנו ארון עץ לשים אותם בו ויצאו , שברי לוחות היו מונחים בארון שבמשכן
מבואר כי ארונו של משה נגנז ) עקב' פר( רבנו בחיי כאן' ב ובפי" ע,ן סגערובי' ובתוס. עמו למלחמה

 . ומני אז שברי לוחות הונחו בארון בצלאל שבמקדש, משנבנה המקדש
א "שמ; ב ,' ו'ויה; י שם"ד ורש ,'כ' דב; מד, ד" י'דבמ; י שם"לג ורש, ' י'במד:  נזכיר כמה מקורות ללא דיון2 

 . א" מ,ח"משנה סוטה פ; יא, א"י ב"שמ; יח, ד"י שם; )כל הפרק(' ד
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, ן מסביר דעת חכמים בירושלמי סוטה ושקלים שם"הרמב - )ל"בהתייחסו לחז(ן "רמב.       ג
כ לא היה מוצא מן המשכן או מן המקדש "ובד, י לוחותובו לוחות ושבר, כי היה רק ארון אחד

 ).ד ,א"שמ(ופעם אחת הוצא למלחמה בימי עלי ונשבה . למלחמה
ן כי אפשר שיישאו "מוסיף הרמב) א, לז, ו"ד, שורש שלישי (פר המצוות      בהשגותיו לס

כלי ו'במלחמות העתידות לפני המלך המשיח כמו שעשה פנחס במלחמת מדין שנאמר "הארון 
 ". זה הארון... ודרשו בספרי', בידו... הקודש

ולכן . עד שגנזוהו כשנבנו המשכן והארון, בפרשתנו היה ארון זמנישעץ הארון ,       ואם כן
פ לפי זה יוצא שאין "עכ .כי אינו הארון שבנה בצלאל,  שאינו מצופה זהב,מודגש שזהו ארון עץ

 3.ומי לכל מקור סותרויש לתת הסבר מק, הלכה שהארון יוצא למלחמה
ומנצחים בעזרת , כל מלחמות ישראל קודש הן, י"לרש.       אפשר שיש היבט רעיוני למחלוקת

ועיין ". זה מחנה הארון' לך עמכם להלחם לכםכם ההֹהילֹ-א' כי ה': "ד ,' כ'דבלהארון כפירושו 
, תהיץ היבקשת עמי האר, כי בקשת ישראל למלך לצורך מלחמות, ב" ע,י לסנהדרין כ"רש

 .הנה' כי המלחמות לה, וקלקלו בה
ולכן עצם בקשת בני ישראל לשלוח מרגלים , המלחמה מתנהלת בדרך הטבע, ן"      אבל לרמב

          4.ורק במלחמות מיוחדות נזקקו לארון, )ריש פרשת שלח, ן"רמב(אינה חטא 
       

 .מועד לחזוןועוד , ם וראשונים אחרים"      ועדיין יש לברר שיטת הרמב
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להים -אוי לנו מי יצילנו מיד הא, קרא מסייע להן לרבנן: "חלק מן המקורות מבוארים בירושלמי סוטה שם   3

כ הארון לא יצא מן המחנה "שבד, כלומר ,"דלא חמון מן יומיהון) דבר(מילא  )ח', ד א"שמו( האלה
והלא ארון בקרית , 'היםלֹ-ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון הא'" :יח, ד"י, א"מובאשר לראיה מש. למלחמה
חקוק בו או לארון שבו ' הכוונה לציץ עצמו ששם ה ". הגישה אלי הציץ-מאי עבדין לה רבנן , יערים היה
א זה "וי", )ד ,'כ' דב" (להושיע אתכם" :והוא תואם לדעה שנזכרה בסוטה שם לעיל על הפסוק, הונח הציץ

והלא ארון ', כותסהארון וישראל ויהודה יושבים ב'" :יא, א"י ב"באשר לראיה משמ". בארוןהשם שהיה נתון 
ח "באשר למשנה בסוטה פ". שהיה בקירוי שעדיין לא נבנה בית הבחירה, סכך, מה עבדין לה רבנן, בציון היה

 .ע שם"ראה ירושלמי סוטה שם וקה ,או שהכוונה לציץ) יהודה' ר( יתכן שזו משנת יחיד
אם נניח כי  ,אך דוחק לומר כן, הסבר זה מתאים יותר לאפשרות כי לדעת חכמים אין חובה שיצא הארון   4

לוחות ושברי " (תורה" צריך להסביר כי י זהולפ. שנתון בו' פ עם שם ה"לעולם היה יוצא ארון עם ציץ ועכ
כי יציאת הארון , ב" ע,וראה ערובין סג, לא זזה ממקומה) ז"ראה תוספתא סוטה פ, ת"א גם ס"וי, לוחות

היא רמז , ממקומה" תורה"משמע כי יציאת ) עקב' פר( נו בחיי על אתררב' ובפי. ר"ממקומו ממעטת פו
 . לגלות
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