טז ע"א-ע"ב .מידות הארון והמונח בתוכו
התורה מצווה "וְ ָע ׂש ּו אֲ רוֹ ן עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים ַא ּ ָמ ַתיִם וָחֵ ִצי ָא ְרכּ וֹ וְ ַא ּ ָמה וָחֵ ִצי ָר ְח ּבוֹ וְ ַא ּ ָמה וָחֵ ִצי ק ָֹמתוֹ  ...וְ נ ַָת ּ ָת ֶאל הָ ָארֹן ֵאת
שר ֶא ּ ֵתן ֵאלֶ ָ
יך" )שמות כה,י.ז( .מכאן עולה שעל הארון להיות  2.5אמות אורך  1.5 Xאמות רוחב 1.5 X
הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶ
אמות גובה .נחלקו חכמים באיזה "אמה" בנו את

הארון )התיבה האמצעית מעץ ,שלאחר מכן ציפוה זהב מבית ומחוץ.

שם,יא( ,וממילא מהו גודלו של הארון והאם בנוסף ללוחות הברית השלמים והשבורים שהיו נתונים שם ,היה
מקום גם בתוך הארון לספר תורה שכתב משה.
ואלו הן סוגי האמות:
א" .אמה קטנה" שהינה חמש טפחים )שוות ערך לעשרים אגודלים 40 .ס"מ לר' חיים נאה(.
ב" .אמה בינונית" שהינה שש טפחים )שוות ערך לעשרים וארבע אגודלים 48 .ס"מ לר' חיים נאה(.
ג" .אמה גדולה" שהינה שש טפחים ואצבע )שוות ערך לעשרים וחמש אגודלים 50 .ס"מ לר' חיים נאה(.
סך הכל 15 :טפחים באורך )(2.5 X 6
חצי טפח עובי הארון
טפח מרווח

סך הכל 9 :טפחים ברוחב

 6טפחים
רוחב
הלוחות
והספר תורה

טפח מרווח
חצי טפח עובי הארון

חצי טפח
עובי הארון

 6טפחים אורך הלוחות

לדעת רבי מאיר )ורבי יוחנן( כל המידות היו ב"אמה

 6טפחים אורך הלוחות

 2טפחים
אורך ספר חצי טפח
תורה עובי הארון

בינונית" )וישנו מריווח שיוכלו להוציא את הספר תורה(

סך הכל 12.5 :טפחים באורך )(2.5 X 5
אצבע עובי הארון ) 1/4טפח(
חצי טפח מרווח

סך הכל 7.5 :טפחים ברוחב

 6טפחים
רוחב
הלוחות

חצי טפח מרווח
אצבע עובי הארון ) 1/4טפח(

 2טפחים אורך אצבע עובי
ספר תורה

 6טפחים אורך הלוחות

 6טפחים אורך הלוחות

הארון ) 1/4טפח(

לדעת רבי יהודה )ורבי שמעון בן לקיש( כל המידות היו ב"אמה

אצבע עובי
הארון ) 1/4טפח(

קטנה" )וישנו מריווח שיוכלו להכניס את הלוחות(
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