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 שני מסעות, מנורה וארון
 רפי נוסבוים

 

על" היו בדרך ממצרים לארץ ישראל )עד חטא המרגלים(: המסע ממצרים להר -שני "מסעות

ניתן  הללו,שני המסעות אירועי כאשר בוחנים את  סיני, והמסע מהר סיני לארץ ישראל.

 הקנה המרכזי, שמנורהחזותית בצורת להציג שאותה ניתן להצביע על הקבלה כיאסטית, 

 הוא המשכן ועבודתו: –ה, הציר המרכזי של

 

 ".ושבו מצרימה מלחמה פן ינחם העם בראותםפרעה...  שלח"ויהי ב

 מריםשירת 

 + ירידת המן. תלונות על אוכל

 מלחמה באויבים )עמלק(.

 הגעת יתרו.

 הקמת המשכן – סוף ספר שמות

 ובניית המשכןמעמד הר סיני  עבודת המשכן – כל ספר ויקרא

 מסע המשכן – תחילת ספר במדבר

 עזיבת יתרו.

 ]אין[

 + ירידת השלו. תלונות על אוכל

 מריםצרעת 

 ".נשובה מצרימהו נתנה ראשכי חזק הוא ממנו...  לך אנשים...  שלח"

 

השראת השכינה המשכן ושעניינו הציר המרכזי של הסיפור כולו, הוא ספר ויקרא, כאמור, 

 :מן המכרז אל הקצוותלפי סדר, נבחן שסביב הציר הזה ההקבלות בעם ישראל, ואת 

 :הקמת המשכן ופירוקו 

בספר ויקרא, אך כמובן מבחינת סדר הפסוקים, המשכו של ספר שמות הוא 

כינינו אותה תחילת ספר במדבר, : יש לספר שמות המשך נוסףמבחינת התוכן 
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מקבילה  – המשכן פירוקדבר הכרוך גם ב – 1 "מסע המשכן" בתרשים לעיל:

  .בהקמת המשכןלסוף ספר שמות, העוסק 

המצוטטים ) (2)נרמזים כבר בפסוקי הסיום של ספר שמות המשכים אלושני 

 (3) לענן הכבוד: ייעודים(, בהם אנו רואים שני להלן ברצף

 

ת" ...  ה אֶׁ  ַהְמָלאָכה. ַוְיַכל ֹמשֶׁ

  תה' ּוְכבֹוד  ,ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאת ַוְיַכס ֶהָעָנן ְשָכן-ָמֵלא אֶׁ  :ַהמִּ

י, ֹאֶהל מֹוֵעד ָלבֹוא ֶאל ָיֹכל ֹמֶשה ְולֹא תָמלֵ ה'  דּוְכבֹו ,ֶהָעָנן ָשַכן ָעָליו כִּ ְשָכן-א אֶׁ   :ַהמִּ

   ְָשָכןּוְבֵהע ם – לֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ַהמִּ ְשָרֵאל ְבֹכל ַמְסֵעיהֶׁ ְסעּו ְבֵני יִּ  :יִּ

ם ְסעּו ַעד – ֶהָעָנן לֹא ֵיָעֶלה ְואִּ  :יֹום ֵהָעֹלתֹו-ְולֹא יִּ

י ֲעַנן ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ַעלה' -כִּ ְשָכן יֹוָמם, ְוֵאש תִּ ְשָרֵאל ְבָכל-ֵבית ְלֵעיֵני ָכל, ַהמִּ -יִּ

ם  :ַמְסֵעיהֶׁ

- - - - - - - - - - - - 

ְקָרא ֶאל ל מֹוֵעד ֵאָליוה'  ַוְיַדֵּבר ,ֹמֶשה ַויִּ י ... :ֵלאֹמר ֵמֹאהֶׁ יב יַ  ָאָדם כִּ  ה'..."לַ  ָּבןֶכם ָקְר מִּ ְקרִּ

 

  4השראת השכינההראשון )החץ הראשון לעיל( הוא לאפשר את הייעוד .

: משה לא יכול להיכנס אל האוהל כי ספר ויקראהוא בתחילת  הישירהמשכו 

אוהל משוכן עליו הענן ושורה בו השכינה, ולכן ה' קורא אליו ומדבר אליו 

והל מועד, וכך ניתנות לו המצוות הפותחות אבוץ(, ולא מועד )בעוד משה בח

 5 את ספר ויקרא.

                                                      

כותרת זו מתאימה לנידון דידן, ומובן שבעשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר ישנם גם נושאים  1
המשכן(, ובהקשרים אחרים ניתן לתת כותרות אחרות נוספים )אמנם גם הם בחלקם קשורים במסע 

 לפרקים אלו.
 לח, ויקרא א/א.-לגשמות מ/ 2
 של המכללה האקדמית הרצוג.אתר התנ"ך צרי רחל, "החתימה הכפולה של ספר שמות",  3
 טז(; "וירא ה' באהל, בעמוד ענן" )דברים-וישכן כבוד ה' על הר סיני" )שמות כד/טו –"ויכס הענן את ההר  4

לא/טו(; "ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד ה' את בית ה'. אז אמר שלמה: ה' אמר 
גם את מקומה של העקידה זיהה אברהם, לדברי המדרש )מובא יב(; ועוד. ו-לשכן בערפל" )מלכים א', ח/יא

 ברש"י(, ע"פ הענן שהיה קשור עליו. וכן הלאה.
בעודו  ,ביום הקמת המשכן ,הפרקים הראשונים של ויקרא ברצף אחד משה קיבל את כל שבעתנראה, ש 5

. בפסוק )ראה רשב"ם ויקרא א/א, ופרשנים אחרים שם חולקים, וראה גם רמב"ן ויקרא ח/ב, ועוד( עומד בחוץ
ָּוה, נאמר: "בחומש ויקרא רק ז'פהאחרון של  יָניֹמֶשה  ֶאתה'  ֲאֶשר צִּ ְשָראֵ ּבְ  ֶאת ְביֹום ַצֹּותֹו ,ְבַהר סִּ ל ֵני יִּ
יב ֶאת יָניה' ָקְרְּבֵניֶהם לַ  ְלַהְקרִּ ְדַּבר סִּ ם ם, בפסוקי". לא נאמר 'באוהל מועד', ובתחילתו של אותו היוְּבמִּ

המצוטטים בגוף הטקסט, משה עומד מחוץ לאוהל, מפני שאינו יכול להיכנס לתוכו. ועוד, בשמות פרק מ', 
ן, ומשה מקיים באופן מיידי את כולם, עד נתינת מסך שער מופיעה סדרה של ציוויים בנוגע להקמת המשכ

החצר האמורה בפסוק ח' שם. אל הציווי למשוח את אהרן ובניו, המופיע אח"כ, הוא מגיע רק בויקרא פרק 
 ח', כנראה מפני שעד אז לא יכל להיכנס.
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מתי  – לתזמן את מסעי בני ישראלהשני )החץ השני לעיל( הוא הייעוד 

ממות וההוד ועליהם לנסוע ומתי עליהם לעצור, כמעט כמו רמזור. עם כל הר

שת הפסוקים הללו מתארים זאת בצורה טכנית, ושוודאי היו למחזה הזה, של

כך חגיגי של ספר שמות, המתאר -והם נראים לא שייכים בתוך הסיום הכל

סיני, עד כדי שאפילו משה אינו -קדושה והשראת שכינה יתירה על מעמד הר

פסוקים אלו מפנים אותנו להמשך האחר של ספר שמות,  מסוגל לעמוד בכך.

 :(6)בספר במדבר

י " ְסעּו ֵכן ְוַאֲחֵרי – ֵמַעל ָהֹאֶהל ֶהָעָנן-ֵהָעלֹותּוְלפִּ ְש  ּבְ יִּ  ָרֵאל; ֵני יִּ

ְמקֹום  ְשָכן ּובִּ ְשָרֵאל ם ַיֲחנּושָ  – ָשם ֶהָעָנן-ֲאֶשר יִּ  ...".ְּבֵני יִּ

הציר המרכזי הוא ספר ויקרא, העוסק בעבודת המשכן, ומשני עבריו, אם כן, 

 7 .פירוקווהמשכן,  הקמת –, בהקבלה מנוגדת כאמור

  8עוזביתרו המסע השני , ואילו בתחילת יתרו מגיעבסופו של המסע הראשון. 

סיני, אך בפסוקים ישנם מספר -מעמד הר לפניהגעת יתרו מתוארת אמנם 

געתו של יתרו שנוי . כתוצאה מכך, זמן הלאחריורמזים לכך שהיא אירעה 

 לפירוט ראה רמב"ן שמות יח/א(.) .פרשניםתנאים ו תובמחלוק

הגעתו נכתבה לפני טעם לכך שדרוש , מתן תורה לאחרלדעה שיתרו הגיע 

מסביר, שמאחר שצאצאי יתרו ישבו בחלקם בצמוד  (9)הראב"ע !מתן תורה

הזכיר את חסדי יתרו בסמוך לרעת  –לעמלק, ואינם ראויים להימחות כעמלק 

ל כך יש לשאול: האם לא פשוט שנדע להיזהר מלהשמידם יחד. עכדי עמלק, 

תצא, בה הצטווינו למחות את זכר -בפרשת כי במפורשיותר היה להזהיר על כך 

                                                      

 במדבר ט/יז. 6
חומש שמות ותחילת חומש במדבר: פרשת הקמת המשכן ופירוקו אינם הקישורים היחידים, כמובן, בין סוף  7

ופן בו עושים מפקד, והמפקד עצמו מבוצע בתחילת חומש במדבר; חטא העגל והטיפול תשא פותחת בא-כי
ָשה ֶאת ּוָפַרע: "בו מקבילים לפרשיית אשה סוטה י -ַוַיְרא ֹמֶשה ֶאת" –" )במדבר ה/יח( רֹאש ָהאִּ  עַ ר  פָ ָהָעם, כִּ

ים ּוָמָחה ֶאל"..." )שמות לב/כה(, הּוא ְשָקה ֶאת ,ֵמי ַהָמרִּ ָשה ְוהִּ ַקח אֶ " –ד( כ-" )במדבר ה/כגָהאִּ  ..ָהֵעֶגל תַויִּ
ְטַחן ַעד ֲאֶשר ֶזר ַעל ,ָדק ַויִּ ם, ַוַיְשְק ֶאת ַויִּ ְשָרֵאל ְפֵני ַהַמיִּ  .ב/כ(ל" )שמות ְּבֵני יִּ

( נראה לי בפשטות שבסוף השיחה הוא אכן עזב, לב-מאופן התנהלות השיחה בין משה וחותנו )במדבר י/כט 8
 שה נזכרת. אמנם יש להעיר על כך שתי הערות חשובות:מ-וכבר בפרשת יתרו עזיבת חותן

-וספורנו, אך לעומתם רש"י ורמב"ן סוברים שהפצרות משה הועילו, וחותן כך אמנם סוברים ראב"ע .א

 משה המשיך עם בני ישראל במסעם, וקיבל כנחלה את "דושנה של יריחו" )ע"פ ספרי פ"א(.

ַויֹאֶמר ֹמֶשה ְלֹחָבב בפרשת בהעלותך יש מקום לפקפק האם מדובר בכלל ביתרו, שהרי שם נאמר: " .ב

ְדיָ  ֶּבן י ֹחֵתןְרעּוֵאל ַהמִּ וסב על יתרו לא נזכר בשמו, ויש מקום לספק האם "חתן משה" מ –" ֹמֶשה-נִּ

חבב או על רעואל. )וכשעוקבים אחרי שמותיו של יתרו לאורך התנ"ך העניין עוד מסתבך, עי' 

 בפרשנים על אתר(.

 ב"ראב"ע הארוך", שמות יח/א, לקראת סוף ד"ה וישמע יתרו. 9
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י  לֹאבאותה הפרשה: " ,, כפי שהוזהרנו למשל על אדום10עמלק י, כִּ ְתַתֵעב ֲאֹדמִּ

יָך הּוא  "?ָאחִּ

: ספרותי-תירוץ, נראה טבעי יותר לחפש קושי ספרותיבמקום תירוץ שיוצר 

סיני, פרשת משפטים ופרשות המשכן מהווים רצף ענייני אחד. -מעמד הר

דיו להעתקת סיפור יתרו -ההימנעות מקטיעתו, יכולה להוות שיקול חשוב

יכולה להוות לעיל, שהצבענו עליה הכיאסטית ההקבלה ; הכרונולוגיממקומו 

גד, )ומנ 11.אליו סיפור יתרו הועתק הספרותישיקול משמעותי בבחירת המקום 

אולי יש לראות בהקבלה הכיאסטית חיזוק לדעה, שיתרו אכן הגיע לפני מעמד 

 הר סיני?(

  במסע השני. בעניין זה עוד נרחיב את הדיון בהמשך אין הקבלהלמלחמת עמלק! 

  ירידת המן"תלונות על אוכל +      " " ירידת השלותלונות על אוכל +" 

, התורה מתעכבת בתיאור ארוך באמצע שרשרת של בשני האירועים

ל"ה  -השלו  ל"ו פסוקים, -תיאורים תמציתיים; גם אורך התיאור דומה: המן 

פסוקים; בשתי הפעמים מדובר באירוע שנמשך תקופה ארוכה; בשתיהן מדובר 

בתלונות על מזון; ואם נרשה לעצמנו לצרף את התלונות על המים ברפידים אל 

נוכל להוסיף, שבשתי הפעמים תלונות העם  –זון במדבר סין התלונות על המ

כבדות על משה עד כדי כך שהוא טוען לפני ה' שהדבר מעל ליכולותיו; בשתי 

הפעמים הוא מצווה לצרף עימו מזקני העם; ובשתי הפעמים משה מצווה לקחת 

 אותם למקום השראת שכינה )הצור בחורב, אוהל מועד(.

שבפרשת בהעלתך היה גם מן וגם שלו, אלא  המקומותבשני למעשה,  ועוד:

)עם  של המן בצלובפרשת בשלח השלו נבלע אילו של השלו, ו בצלוהמן נבלע 

( עד כדי כך, שבקריאת סיפור ירידת השלו בקברות התאווה, 12אזכור אחד ויחיד

. כאן 13רובנו שוכחים בכלל שהשלו כבר ירד בעבר, כחודש לאחר יציאת מצרים

 שבין שני המקומות: ניגודלעים אנחנו מגי

                                                      

על מחיית עמלק, אלא בסמיכות להצהרה של הקב"ה  לציוויפיע בסמיכות כאן לעומת זאת, הדבר לא מו 10
 ימחה את זכרם. שהוא עצמו

אי אפשר לספר שיתרו שמע עליו, אך אפשר  –סיני -ומאחר שבשמות פרק י"ח עוד לא סופר על מעמד הר 11
 להשתיל רמזים עבים לכך שהדבר אירע לאחר המעמד, כפי שאכן נעשה. וראה רמב"ן על אתר.

י ָבֶעֶרב ַוַתַעל ַהְשָלו ַוְתַכס ֶאת ַהַמֲחֶנהשמות טז/יג: " 12 ומיד עוברים לתיאור המן, ובו בלבד עוסק כל ", ַוְיהִּ
 ההמשך.

י ֵששאחרת, על תמיהתו של משה: " 13 ְרּבֹו ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגלִּ י ְּבקִּ ָּבָשר ֶאֵתן ָלֶהם  :ְוַאָתה ָאַמְרתָ  ,ָהָעם ֲאֶשר ָאֹנכִּ
ים ָשֵחט ָלֶהםהֲ  – ְוָאְכלּו ֹחֶדש ָימִּ ם ֶאת ?!ּוָמָצא ָלֶהם צֹאן ּוָבָקר יִּ היינו  –?!" א ָלֶהםּוָמצָ  ֶהםלָ ם ֵיָאֵסף ְדֵגי ַהיָ  ָכל אִּ

 מקשים כולנו: על מה משה תמה, והרי כבר במסע הראשון ראה בעיניו כיצד הדבר מתבצע! )ואכן צ"ע(
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: (14)כאשר החשש כל,-על צורך אמיתי, מחוסרהם התלוננו  בפעם הראשונה

ל ַהָקָהל ַהֶזה ָּבָרָעב" ית ֶאת כׇּ ְדָּבר ַהֶזה ְלָהמִּ י הֹוֵצאֶתם ֹאָתנּו ֶאל ַהמִּ " היה ריאלי, כִּ

. בפעם השניה לעומת זאת, הם 15ולהבנתי, דרישותיהם היו צנועות בהתאם

בפעם הראשונה לכן,  ומתוך מאיסה במן. ,מתוך שובע ,המותרותעל התלוננו 

ְבַער ָּבם ה: בפעם השניואילו  ,שחיללו שבתכנענו בנחת, אפילו  ַחר ַאפֹו, ַותִּ "ַויִּ

 .לג(א,/ְוַאף ה' ָחָרה ָבָעם, ַוַיְך ה' ָּבָעם ַמָכה ַרָּבה ְמֹאד" )במדבר יא ...ה'-ֵאש

 :שירת מרים וצרעת מרים 

בשירת מילותיו כלומר: חוזרת על  משה, אחריעונה במסע הראשון מרים 

כלומר: מדברת בגנותו,  משה,במדברת הים, ומחזקת אותם. במסע השני מרים 

במסע הראשון מרים מנהיגה את הנשים, והן כולן יוצאות אחריה.  ;לשון הרע

במסע השני היא מדברת על אודות "האישה הכושית"; במסע השני מרים 

ֶּבר ֲהַרק ַאְך: "(16)הנביאה טוענת כלפי משה ֵּבר ַגם ֲהלֹאה'?  ְּבֹמֶשה דִּ  –!" ָּבנּו דִּ

נביאה במקרא כולו? ומתי הפעם היחידה שבה מרים נקראת  17גם אני נביאה...

 במקבילה שבמסע הראשון, כאשר היא עונה אחרי משה ומחזקת את דבריו... –

 "י  ..."ןֶאֶרץ ְכַנעַ  ים, ְוָיֻתרּו ֶאתֲאָנשִּ  ְלָך ְשַלח"       ..."ָהָעם ֶאת ְבַשַלח ַפְרֹעה ַוְיהִּ

 נציגות נכבדתשולח משה )בצו ה'( , ואילו מארצו ישראלאת  משלחפרעה 

. המרגלים לא משולחים, אלא שלוחים. ישראל שוב אינם אל ארצם של העם

 .המסוגל לשלוח משלחת נשיאים עםחבורת עבדים מגורשים, אלא 

שראינו, מצטברת תחושה שהקו החורז את הקודמים מכל ההקבלות/ניגודים 

. נקודה חגיגית מאד במסע זה היא וההדרדרות הוא ההחמצהאירועי המסע השני 

המרגלים, בה הניגוד הוא "לטובת" המסע השני, אך דווקא פתיחה חגיגית שליחת 

ים.ָאַמר א  ... ָהָעם ְּבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת" זו הסתיימה באסון חטא המרגלים. ן: ֹלהִּ  פֶׁ

                                                      

 טז/ג.שמות  14
ְבֵתנּו ַעל  15 ם ְּבשִּ ְצַריִּ ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ְּבֶאֶרץ מִּ י יִּ יר ַהָבָשרלהבנתי, את הביטוי: "מִּ ", שבתחילת הפסוק הנ"ל, סִּ

ה אמיתית לקבל יאמרו רק כדי להדגיש את השוני הקיצוני שבין תנאי המדבר ותנאי מצרים, ולא מתוך ציפי
יר ָלֶכם תדע, שהרי בתגובה לתלונתם עונה ה': " בשר במדבר. י ַמְמטִּ ְננִּ םהִּ חֶׁ ם ְוָיצָ  לֶׁ ן ַהָשָמיִּ ְוָלְקטּו  א ָהָעםמִּ
ברור  " )ואף שבתנ"ך גם בשר יכול להיקרא לחם )"את קרבני לחמי" ועוד( מן הפסוקים הבאיםְדַבר יֹום ְּביֹומֹו

שר )פסוקים ח, יב(; הכתוב מפרט לנו את תגובתם שכאן הכוונה למן(; השביעה נאמרה על הלחם ולא על הב
של ישראל למראה ירידת המן, ואין שום התייחסות שלהם אל השלו; אחרי אזכור בודד של השלו הפסוקים 

שנה, ישראל אף  40מתעלמים ממנו לגמרי ומאריכים מאד בתיאור מה שאירע עם המן; לא די שהמן התמיד 
 באים, מה שאין כן בשלו.מצווים לשמר ממנו בצנצנת לדורות ה

י )שהרי במסע השני בכו " כמו המן "ארבעים שנה עד בואם אל קצה ארץ נושבת"שהשלו לא התמיד ודאי  מִּ
ֵלנּו ָּבָשר בשבת? האם היה ממנו כפול בשישי? האם גם אותו אם כן, עד מתי נמשך? האם היה גם  ."(ַיֲאכִּ

עמי, כיון שישראל הזכירו בשר דרך אגב בתלונתם, פ-נראה שהשלו ירד באופן חדאספו בשבת בלי היתר? 
 להראות שיד ה' לא תקצר אף מזאת.

 במדבר יב/ב. 16
הפרשנים, כידוע, קושרים בין שני העניינים )האישה הכושית ושאלת יחודה של נבואת משה(. ראה רש"י  17

 ועוד. 
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ָנֵחם ָהָעם  ְלָחָמהיִּ ְרֹאָתם מִּ ְצָרְיָמה ,ּבִּ לא נוכל ", ובדיוק זה מה שהיה: "ְוָשבּו מִּ

 ".נתנה ראש ונשובה מצרימה זק הוא ממנו..., כי חלעלות אל העם

 

משכי  נשוב מבחוץ פנימה על פני "קני המנורה" של ההקבלה הכיאסטית, ונבחן את

 התקופות:

ל"ויהי  –, קריעת ים סוף היתה ביום השביעי של פסח, שביעי (18( ע"פ מסורת חז"ל -

 שירת מרים. , היתהימיםבסופם של שבעה אם כן, לאחר "ויהי בשלח",  בשלח".

, ומיד אחריהם בתחילתם של שבעה ימים: צרעת מרים היתה לכך ובתמונת ראי

 "שלח לך": –

 "שלח לך".  ימים  7שירת מרים   ...   צרעת מרים   ימים  7"ויהי בשלח" 

חותם (, והוא (19)סיפור ירידת המן התחיל בט"ו אייר )כפי שמפורש בפסוקים -

שבה כילו ישראל את המזון שהוציאו איתם ממצרים )רש"י  יום, 30תקופה של 

שבה ניזונו מן השלו, בעקבות  יום, 30פותח תקופה של  ירידת השלושם(. סיפור 

 –געגועים למזון שבמצרים. אורך התיאור של שני הסיפורים, כאמור, כמעט זהה 

 ל"ו פסוקים בתיאור המן, ל"ה פסוקים בתיאור השלו.

האירוע האחרון לפני ימים.  3האירוע הראשון לאחר עזיבת יתרו הוא הליכה של  -

 . כמה זמן נמשך אירוע זה?הגעת יתרו הוא מלחמת עמלק

ְרָךֲאֶשר " (20)ובכן, על הביטוי אשר קרך ", מביא רש"י שלושה פירושים: "ַּבֶדֶרְך ָקָֽ

ה ןשֹולְ  :בדרך ְקרֶׁ ְמָאה ןשֹולְ  –ַאֵחר  ָברדָ  .מִּ י ְוט  רִּ . רּוָזכ בְשכַ מִּ ּבְ  ָאןמְ ְמטַ  ָהָיהשֶ  קֶׁ

 ָפְ  ְנָךּנֶ , צִּ םֹוָוח רֹוק ןשֹולְ  –ַאֵחר  ָברד יָחֶתָך,  יְרָךשִּ ְוהִּ ים  ּוָהישֶ ֵמְרתִּ ָכל ָהֻאמֹות ְיֵראִּ

...". הפירוש הראשון הוא ודאי פשט: עמלק נתקל בהם בדרך, ֶכםּבָ  ֵחםלָ ְלהִּ 

רחוק מלהיות -פירושים נוספים: לשון קירור )במקרה. ובכל זאת מביא רש"י שני 

רחוק עוד יותר מלהיות פשט...(. מה רע ומה חסר בפירוש -פשט(, ולשון קרי )

ם ,ֲעָמֵלק ַוָיבֹאנאמר: " (21)הראשון? התשובה פשוטה: בשמות ָלֶחם עִּ ְשָרֵאל  ַויִּ יִּ

ם ידִּ ְרפִּ את הביטוי להילחם, ומכאן הפירושים העוקרים  בכוונהמשמע שבאו  –" ּבִּ

 'קרך' מפשוטו.

                                                      

 .סדר עולם רבא, פרק ה' 18
 א./שמות טז 19
 .דברים כה/יח 20
 .יז/חשמות  21
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אך ההבדל בין 'קרך' ובין 'ויבא' אינו ההבדל היחיד בין שני המקומות: בשמות 

, ואם כך בדרך, ואילו בדברים נאמר שהדבר קרה ברפידיםנאמר שהדבר קרה 

בדרכם  במקרהאפשר לדבוק בפשט בשני המקומות: עמלק נתקל בישראל 

לרפידים, וזינב בנחשלים בסוף המחנה. לאחר שראו את הצלחתם, התארגנו ובאו 

להתקיף את עיקר המחנה בחנייתו ברפידים. ביום הקרבות  במכווןלמחרת 

 ים, ְוֵצאָלנּו ֲאָנשִּ  ְּבַחרהראשון הצליחו כנראה לא רע, ומשה מצווה את יהושע: "

ָלֵחם ַּבֲעָמֵלק -ות השני יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי", וביום הקרבָמָחר הִּ

 חרב.

ת בדרך, ושני ימי קרבות היתקלות מקרי-) שלושה ימיםבסה"כ מדובר על 

יזומים(, ושוב אנחנו מוצאים בשני צידי ההקבלה הכיאסטית התאמה במשכי 

 התקופות שבין האירועים...

 

 נו בדרך:ציג את התרשים שוב, הפעם עם כמה מן הפרטים הנוספים שאספנכעת 

 

 ".ושבו מצרימהבראתם מלחמה  פן ינחם העםלהים: ·פרעה... כי אמר א שלח"ויהי ב

 (.22בשירת הים משה )חוזרת על דבריו-אחרי  עונהרים מ – מריםשירת 

 .לשבע" לחם, באכלנו הבשר, בשבתנו על סיר בארץ מצריםמותנו ביד ה'  מי יתןתלונות על אוכל: "

 מלחמה באויבים )עמלק(.

 הגעת יתרו.

 הקמת המשכן – סוף ספר שמות

 מעמד הר סיני ובניית המשכן עבודת המשכן – כל ספר ויקרא

 מסע המשכן – תחילת ספר במדבר

 עזיבת יתרו.

 [מקבילה ]אין

 ינו".עינ המן... אין כל בלתי אל במצרים. זכרנו את... אשר נאכל בשר מי יאכלנותלונות על אוכל: "

 משה )מספרת עליו לשון הרע(.ב מדברתמרים  –   מריםצרעת 

                                                      

, בין "ויהי בשלח" ובין שירת מרים, ומשבשת את הסדר לכאורה שירת הים "תקועה" בתוך הכיאסטיקה הזו 22
ישירת הים מתחלקת לשני חצאים )סביב הפסוק: ": משתלבת במבנהגם היא באמת אבל  םכָ -מִּ  ֹמָכה ָּבֵאלִּ

א המצרי בים, וחציה השני מתאר את כניסת ישראל לארץ: חציה הראשון מתאר את השמדת הצב –ה'..."( 
יתָ " ְד  ..ֹמגּונָ , יֹאֲחֵזמֹו ָרַעדז, "א-". וכאשר זה יקרה, אוָקְדֶשָך ְנֵוה ֶאל.. ָגָאְלתָ -זּו ַעם ,ְבַחְסְדָך ָנחִּ ןיִּ  ַעד מּו ָכָאבֶׁ

ָפֶניְנֶאיָךְיֶביָך, ְוָינֻסּו ְמשַ קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אֹ ...". תיאור זה מזכיר את הפסוק: "ה' ַיֲעֹבר ַעְמָך ", והוא אמור היה ָך מִּ
בין צרעת מרים לבין "שלח לך", רגע לפני כניסת  –להתממש בדיוק במקבילה הכיאסטית של שירת הים 

 ישראל לארץ... אלמלי חטאו בדרך...

7 

30 

 ל"ו
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 , כי חזק הוא ממנו...לא נוכל לעלות אל העםלך אנשים...  שלח"וידבר ה' אל משה לאמר: 

 ".ונשובה מצרימהנתנה ראש 

 

לשורה  כמעט. –ראינו הקבלות וניגודים לכל השורות בהקבלה הכיאסטית שלעיל 

הוא  הוא – העדר המקבילה ,למעשהאלא ש .המלחמה בעמלק( אין מקבילה-הרביעית )

: היה ניתן לכתוב בתוך סוגריים, [מקבילה ]אין: כתבנו בסוגרייםבשורה בה שהרי  !ההקבלה

 :זה בדיוק מה שהתורה כתבה שם, בתוך סוגרייםואכן,  .נאין מלחמה באויביםנ

 ." נ  ...מפניך ויֻנסו משנאיך  ,ויֻפצו איביךקומה ה' ...  נ  "

הפסוקים לא באים  –מכאן הסבר ל"סוגריים" שבספרי התורה, בדמות אותיות נ' הפוכות 

בולט ש, מה לא היהשלתאר לנו את מה שהיה בשלב זה בסיפור, אלא דווקא את מה 

למה אין ו אין אויבים.לאור ההקבלה שלעיל, ועל כך מעירה התורה בסוגריים:  בהיעדרו

י" –? , כפי שהיו במסע הראשוןרץ ישראללאאויבים במסע השני  י כִּ ָמדִּ בגלל , (23) "ַאָתה עִּ

כעת יש שכינה בישראל, והארון הולך לפניהם,  המשכן. –הזו  "מנורה"המרכזי של ההקנה 

 ויפוצו אויביך". –"בנסוע הארון  האוייבים נפוצים מאליהם: –שהארון הולך לפניהם  ןוכיו

 

 

 תפילה קצרההמהלך במקום סכנה מתפלל  .ב

ְסעּו ֵמַהר ה'  ְךַויִּ רֶׁ ים דֶׁ יתַוֲארֹון  ,ְשֹלֶשת ָימִּ ְפֵניֶהםה-ְּברִּ ְך ְש  ' ֹנֵסַע לִּ רֶׁ תדֶׁ ים ֹלשֶׁ  ר ָלֶהםָלתּו ,ָימִּ

ןְמנּוָחה.  ְנֹסַע ָהאָ  נ  ַמֲחֶנה.הַ -ַוֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמם, ְּבָנְסָעם מִּ י ּבִּ ה ה' ֶמר ֹמֶשה:  קּומָ ֹרן, ַויֹאַוְיהִּ

ָפֶניָך.ְוָיֻפצּו אֹ  ְשָרֵאל  ת ַאְלֵפיְבבֹורִּ שּוָבה ה'  ּוְבנֹֻחה יֹאַמר: ְיֶביָך, ְוָיֻנסּו ְמַשְנֶאיָך מִּ לו(-במדבר י/לג) ניִּ
 

-דרך'היתה  הדרךהמילים המודגשות מיותרות, ולכן מפרש רש"י על אתר: לכאורה, 

, אבל הם הלכו אותה ביום אחד, וארון הברית נסע מרחק של שלושה ימי 'ימים-שלושת

שהארון נסע מתואר  (24)סדר המסעותב, רחוק מהם. כיון שאפשר להקשות, שלפניהםהליכה 

ובו  ,באמצע המחנה, מקדים רש"י ואומר, שאין זה ארון הברית של המשכן, אלא ארון אחר

 –כך נראה מפירוש רש"י  –שיצא עם ישראל למלחמות. ארון זה  מונחים שברי הלוחות, והוא

 .הלך לפניהם בכל מסעיהם במדבר, בשלושים ותשע השנים הבאות

ְשָרֵאל שּוָבה ּוְבנֹֻחה יֹאַמר:: "הפסוקעל  ְבבֹות ַאְלֵפי יִּ רש"י: "מנחם תרגמו לשון כותב ", ה' רִּ

ישראל, אלא  אלשב  לאהארון עצמו ' )ישעיה(". כלומר: תושעון בשובה ונחת, וכן: 'מרגוע

                                                      

 .תהילים כג/ד 23
 כח.-במדבר י/יא 24
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נראה, ש'הארון היוצא עמהם למלחמה', והיה מרוחק מהם דרך  ישראל. אתהניח( -השיב )

שוב מן  יצאממילא, הארון גם לא שנים!  39שלשת ימים, לא חזר לתוך המחנה כל אותן 

ְנֹסַע ָהָאֹרן, ַויֹאֶמר ֹמֶשה: בפסוק: " ,המחנה כל אותן שנים, ולכן י ּבִּ רש"י אינו  –..." ה' קּוָמהַוְיהִּ

, בזמן שאנחנו והמתן לנו, ואל תתרחק יותר" דֹעמוקומה = צא לדרכך, אלא להיפך: " :מסביר

 25עוצרים וחונים.

 

כאשר משה ואהרון למשל,  ?ייתור המילה "דרך" מחייב שהיתה קפיצת הדרךהאם אך 

ְךֵנְלָכה ָּנא  : "(26)מבקשים מפרעה רֶׁ ְדָּבר דֶׁ ים ַּבמִּ מדברים על קפיצת האם הם  –" ְשֹלֶשת ָימִּ

ְך: "סוף למרה-, שישראל הלכו מים(27)בפרשת מסעי נאמר?! ועוד, הדרך רֶׁ ים-ְשֹלֶשת דֶׁ  ",ָימִּ

ים-ְשֹלֶשת ַוֵיְלכּו": (28)נאמר ,בפרשת בשלחבתיאור אותו המסע עצמו ואילו  בנוסף,  ."ָימִּ

, וש"קומה" ו"שובה" 29העדות המוכר מן הפסוקים-בקריאה פשוטה נראה, שהארון הוא ארון

 '.(אלינו)', ו'חזור (לפנינו)פירושם 'צא 

, בשונה מרש"י, שישראל אכן הלכו במשך שלושה (30)כמה וכמה פרשניםמסבירים , ואכן

וזוהי משמעות  ,31כר( נסע לפניהםארון הברית )המּוימים, ימים, ואך רק באותם שלושה 

יתַוֲארֹון המילים: " ְפֵניֶהם-ְּברִּ ים ה' ֹנֵסַע לִּ ת ָימִּ ְך ְשֹלשֶׁ רֶׁ דרך שלושת ימים  באותה, כלומר, "דֶׁ

 אלחזור( ה' -משורש ש.ו.ב, כלומר, שובה )( 32)תתפרש "שּוָבהבהתאם לכך, המילה " דווקא.

 בסוף אותם שלושה ימים. – ישראל

 

                                                      

", אך יתכן שלפי אותו קו פרשני, יסביר: בנוח ישראל, או לחילופין: בהנחות ּוְבנֹֻחהלמילה "רש"י אינו מתייחס  25
 הארון את ישראל.

 שמות ה/ג, ועוד. 26
 במדבר לג/ח. 27
 שמות טו/כב. 28
, ורבנן שם דעתו היא דעת יחיד. ו/אשקלים  'בירור' יהודה בן לקיש הדעה שהיו שני ארונות היא דעת  29

ש"לוחות ושברי לוחות  נאמר )ברכות ח:, ב"ב יד:, מנחות צט., ועוד(,בנוסף, בכמה מקומות בחז"ל  חולקים.
בשני , וזוהי דעת רבנן בירושלמי, שהרי לדעת ר"י בן לקיש הלוחות ושברי הלוחות היו מונחים מונחים בארון"
 .ארונות שונים

ים ָוַאַעשנאמר: "בלוחות השניים ש ,ר"י בן לקיש יש חיזוק מן הפסוקים דבריל טִּ ןֶפן ָואֵ ָואֵ ... ֲארֹון ֲעֵצי שִּ  ֵרד מִּ
ם ֶאת יַהֻלֹחת ָּבָארֹון  ָהָהר, ָוָאשִּ יתִּ ר ָעשִּ ם ,ֲאשֶׁ ְהיּו שָׁ י ַויִּ ַּונִּ לי המשכן כבג,ה(, ואילו דברים י/)ה' "  ַכֲאֶשר צִּ

ים ֶאת ְבַצְלֵאלַוַיַעש "נאמר:  טִּ  .(שמות לז/א)" ָהָאֹרן ֲעֵצי שִּ
רבנן ככל הנראה יענו, שהארון של משה שימש באופן זמני, עד בניית הארון של המשכן ע"י בצלאל, ומה 

ם" שכתוב בפסוק הנ"ל: ְהיּו שָׁ ַקח ַויִּ  הכוונה היא: בינתיים, שהרי בפרשת פקודי )שמות מ/כ( נאמר: " "ַויִּ
ת, מתוך הארון הזמני[ :]כנראה ֵתן אֶׁ ל ַויִּ ת אֶׁ ֵתן ֶאת ..ָהָאֹרן ָהֵעד  לְ הָ  ַהַכֹפֶרת ַעל ַויִּ ָהָאֹרן  ָיֵבא ֶאתוַ  ,ָמְעָלהָאֹרן מִּ

ְשָכן ֶאל  . ושם, לפי ההקשר, ודאי שמדובר בארון שעשה בצלאל."ַהמִּ
ְהיּו"לדעת ר"י בן לקיש, מן המילים: ש ,מעניין לציין , אךשברי הלוחותמה נעשה עם לא פורש בפסוקים   ַויִּ

ם אולי עולה, שדווקא שברי הלוחות היו בארון הברית, ואילו הלוחות השניים היו בארון שיצא למלחמות,  "שָׁ
 בתוספתא סוטה ז/ט. ואכן יש גרסה כזו בדבריו

 )וראה עוד אברבנאל כאן: "והרב רמב"ן כתב...", וכו'(  מלבי"ם. ספורנו,רמב"ן, ראב"ע, רשב"ם,  30
שהיה בין הארון וישראל מרחק הליכה של שלושה ימים, ויש האומרים בין פרשנים אלה, יש האומרים  31

 שהארון הלך ממש לפניהם. לעניינינו כאן, אין משעות לדבר.
 אונקלוס, רס"ג, ספורנו. 32
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נשבר דווקא בשלושת ימי  ,במרכזהברית -עם ארון של מסע המחנה ,אם הדפוס הקבוע

המסע הראשון )לדעת החולקים על רש"י(, עלינו לשאול מדוע? למה דווקא במסע זה 

התעורר צורך בהליכת הארון לפני העם, ולא בתוך המחנות? למה דווקא בשלושה ימים אלו 

נסו  האויבים"? הפסוקים מספקים רמז ברור מאד: בימים אלו ְמנּוָחה ָלתּור ָלֶהםהיה צורך "

סיני לכיוון -ונפוצו מלפני הארון והשכינה. מסתמן, שדווקא בטווח של שלושה ימי הליכה מהר

 ארץ ישראל, היה סיכון גבוה במיוחד מצד אויבי ישראל.

י? סינ-מיהם אותם אויבים העשויים לפגוע בישראל במדבר, בסביבתו הקרובה של הר

אמנם לא מצאנו שעמלק תקף את ישראל כל זמן  סביר מאד להניח שאלו הם העמלקים.

סיני, אך אפשרי וסביר שהם עדיין מסתובבים באיזור, ויש לכך גם רמז, שהרי -שהותם בהר

י לַ ַהַמֲחֶנהְבַשַער ַוַיֲעֹמד ֹמֶשה ": (33)בחטא העגל נאמר ְברּו ָושּו.. ֵאָליה' , ַויֹאֶמר, מִּ ַשַער בּו עִּ מִּ

יש חשש מאויבים.  –חומה, ואם יש חומה לו יש  –יש שערים למחנה ". אם ַּבַמֲחֶנה ָלַשַער

העמלקים כבר בדקו )ברפידים( ומצאו, שקל יותר לתקוף מחנה בתנועה מאשר מחנה מיושב 

החשש  – כעת, כשהמחנה שוב בתנועה. מוקף חומהכאשר הוא , על אחת כמה וכמה וערוך

 מפניהם גובר.

 ,סיני-הר אחריובטווח של שלושה ימי הליכה לפני דווקא  ,אם אכן עמלק מאיים על ישראלו

סיני הוא לב הטריטוריה של -הרכעת מתבקשת:  אך ,עולה מסקנה שהיא אולי מפתיעה

טריטוריית עמלק, הוא המקום שבחר הקב"ה לתת בו  לבדווקא ואין זה מקרה, ש !34עמלק

, כדי דווקאאל מעוזו של "העולם התחתון" הקב"ה לוקח את ישראל את התורה לישראל. 

ולא רק את  לא תרצח!ב"מערב הפרוע" של המזרח התיכון, להכריז:  ושם, שםלהתגלות 

ן לא תגרום לאיבוד ! ולא רק בידיים, אלא אפילו בעקיפילא תגנובנפשו לא תיקח, אלא גם 

דבר מכל אשר לא תחמוד ולא רק בפועל, אלא אפילו בליבך  שקר! עדשתהיה  ממונו, ע"י

 עם המתקיים מרצח ושוד.במגרשו הביתי של  ,וכל זאת לרעך!

ניתן להמשיל את הדבר כאילו היה הקב"ה מוסר את התורה בימינו, בקולות וברקים, 

 ..משמיע לנו מפי הגבורה: "לא תרצח!".בתוך מחנה ההשמדה אושוויץ, ושם היה 

 

 (35)"... שהוא שפל מכולכם ,אין רצוני אלא בסיני – להים לשבתו."ההר חמד א

 

 

                                                      

 כז.-שמות לב/כו 33
או ליתר דיוק, של אחד משבטי עמלק, שהרי עוד באותו פרק זמן מדווחים המרגלים ש"עמלק יושב בארץ  34

 הנגב" )במדבר יג/כט(.
 .מדרש תהלים )בובר( מזמור סח ד"ה ]ט[ בפרש שדי 35
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