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  ע'                 אב התש                        ד"בס

  

  ועשית לך ארון עץ
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(לפרשת עקב 

  
חוזר משה רבנו באריכות על מעשה ) יא:ט-ח:ט( בפרשתנו

  . העגל
  

בפרטים רבים תיאורו של משה דומה לסיפור של התורה 
ן אך לא מעט פרטים שונים בי, )לה:לד-א:לב(בספר שמות 
  . וחלקם אף סותרים, שני הסיפורים

  
נתרכז בהשוואה בין הציווי על עשיית הלוחות , בעיוננו

לבין הגרסה הראשונה של הסיפור , השניים בתיאורו של משה
  .השוואה בה עסקו כבר קדמונינו, שבספר בשמות

  
נראה כי בהבדלים בין התיאור בספר דברים לבין , ד"לענ

, בדלים עקרונייםהתיאור בספר שמות מתבטאים ה
כפי שיתברר בהמשך , המלמדים על מהותם של שני הספרים

  . הדברים
  
ניתוח ההבדלים שבין ספר שמות לבין ספר . א

  דברים בפרשת הלוחות השניים
  השמטת הארון בספר שמות

לשם השוואה בין התיאור בספר שמות לבין התיאור בספר 
  :זו מול זו, נציג את שתי הפרשיות בטבלה, דברים

   התאור בשמות מול התאור בדברים–הלוחות השניים . 1
 התיאור בספר שמות התיאור בספר דברים

'  ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ה)א(
ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת 
ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה 

ְוָעִׂשיָת ְּלָך  ֵאַלי ָהָהָרה
  .ֲארֹון ֵעץ

ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ) ב(
ִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהְּדבָ 

ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר 
  .ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון ִׁשַּבְרָּת 

 ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים) ג(
ָוֶאְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים 
ָּכִראׁשִֹנים ָוַאַעל ָהָהָרה 

  .ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת ְּבָיִדי
ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ) ד(

ִראׁשֹון ֵאת ַּכִּמְכָּתב הָ 
ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ' ה
ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם 

  .ֵאָלי' ה
ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ) ה(

ָוָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ָּבָארֹון 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַוִּיְהיּו ָׁשם 

 .'ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה

ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ' ַוּיֹאֶמר ה) א(
ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים 
ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים 

  .ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת 
ְוָעִליָת ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר ) ב(

ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם  ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני
  .ָהָהרַעל רֹאׁש 

ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש ) ג(
ַאל ֵיָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן 
ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר 

  .ַההּוא
ַוִּיְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ) ד(

ָּכִראׁשִֹנים ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר 
 'ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה

אֹתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלחֹת 
  .ֲאָבִנים

ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ' ַוֵּיֶרד ה) ה(
  .'ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה

' ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ה' ַוַּיֲעבֹר ה) ו(
ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב -ֵא 

  .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
ֵׂשא ָעֹון נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֹ) ז(

ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה 
ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני 

  .ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
ַוְיַמֵהר מֶֹׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ) ח(

  .ַוִּיְׁשָּתחּו
ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ) ט(

דָֹני ְּבִקְרֵּבנּו ֵיֶלְך ָנא אֲ ' ְּבֵעיֶניָך ה
ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת 

  .ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ) י(

ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר 
לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל 

 ֲאֶׁשר ַאָּתה ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם
ִּכי נֹוָרא ' ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ה

  .הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך 
ְׁשָמר ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) יא(

ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני גֵֹרׁש ִמָּפֶניָך ֶאת 
ָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי 

 : 1ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
  

 בין שני התיאורים הקטעים הזהים סומנו ות מודגשותבאותי
', כתיבתם על ידי ה,  הציווי על פסילת הלוחות בידי משה-

  .אל בני ישראל) כפי שנראה מיד(קבלתם על ההר והורדתם 
   

הבדל  כלל הם קטעים בהם קיים הקטעים שאינם מסומנים
  . התוספת או החסרון אינם בעיתיים אך ,בין שני הסיפורים

  
) 'ב(שצווה משה בספר שמות " והיה נכון לבקר"הציווי , משלל

אך פרט זה איננו מהותי לגבי , איננו מופיע בספר דברים
ולכן נראה כי משה רבנו אינו רואה צורך , עיקרו של הסיפור

  . לחזור עליו בספר דברים
  

 -שנשמט בספר דברים , א שבספר שמות"כך גם לגבי פסוק י
ומכוון שמטרת משה בספר , ציוויםפסוק זה פותח שורה של 

הוא , דברים בשלב זה בנאומו היא תוכחה ולא ציווי על מצוות
  . איננו מזכיר זאת

  
 הבדל ניכר הם קטעים בהם קיים הקטעים המסומנים בקו

פרטים שהיינו , בין שני התיאורים בפרטים מהותיים בסיפור
  .מצפים שיהיו זהים בין שני התיאורים

  
הציווי על הוא , מאוד בהיעדרו בספר שמותנושא אחד הבולט 

אשר תופש מקום מרכזי בספר , בניין ארון העץ וסיפור מעשהו

                                                 
הרחקות מעמי ,  לאחר פסוקים אלו מופיעה פרשיית מצוות הכוללת איסורי עבודה זרה  1

  .בעיקר סביב מועדי השנה', הארץ וחובות של עבודת ה
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אך איננו מוזכר כלל בספר , )'ה' ג', ב', פסוקים א(דברים 
  . שמות

  
עת ירד משה , חסרון זה בולט גם בהמשך הסיפור בספר שמות

  : מן ההר
  ד"שמות פרק ל. 2
ה ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל ִּפי ֶאל מֶֹׁש ' ַוּיֹאֶמר ה) כז(

ַוְיִהי ָׁשם ) כח. (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל
ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ' ִעם ה

) כט. ( ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִריםָׁשָתה ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶֹׁשה ְּבִרְדּתֹו 

ַוַּיְרא ) ל. ( ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹוִמן ָהָהר
ֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ַוִּייְראּו ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת מֶֹׁשה ְוִה 

ַוִּיְקָרא ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ַוָּיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ) לא. (ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו
  .ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם

  
אך , בקטע זה מתוארת ירידת משה מן ההר עם הלוחות

 לאחר התורה איננה מתייחסת כלל למיקומם של הלוחות
ואשים את "לעומת המסופר בספר דברים , הירידה מן ההר

  ). 'פסוק ה" (הלוחות בארון אשר עשיתי
  

, אמנם גם בספר שמות מופיע כי הלוחות מונחים בארון
, אך זאת כקביעת מיקומם הקבוע של הלוחות) כ:מ, טז:כה(

ולא בהקשר של חטא העגל או , במסגרת ענייני המשכן וכליו
  . מאן דכר שמיה,  ארון עץ בספר שמות;מעמד הר סיני

  
  מטרת העלייה השנייה בספר שמות ובספר דברים

סוגיית ארון העץ בתיאור בספר דברים נידונה במפרשים 
אולם הבדל אחר בין שני , )סקור להלןנשאת דבריהם (

או , כמעט ולא נידון, ד חשוב לא פחות"הבדל שלענ, הספרים

 היא נוכוונת; 2ת הזמןשנידון רק בעקיפין במסגרת סוגיו
לתיאור ההתגלות הארוך על ההר  התופש את המקום 

  . המרכזי בפרשה בספר שמות
  

) 'פסוק ב(וגם בספר שמות ) 'פסוק ג(אמנם גם בספר דברים 
ממשיך ' ה) 'ג(אך בספר שמות , משה עלה על ההרמוזכר כי 

  , ."..ונצבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך"לצוות 
כתיבת לצורך " פונקציונלית"ין זו רק עליה אכלומר 

  . עליה לצורך התגלותאלא זוהי , 3הלוחות
  

של משה ולאיסור לעליית ' התייצבות'ההתגלות היא הסיבה ל
  . אחרים

  
משעלה משה , )והלאה' פסוקים ה (בספר שמותבתיאור , ואכן

כתיבת ועניין , רק על ההתגלותרבנו אל ההר אנו קוראים 
  : גמריהלוחות נשכח ל

על ' ויעבר ה. 'ויקרא בשם ה,  שם4ויתייצב עימו, בענן' וירד ה
  .... פניו ויקרא

  
כתיבת הלוחות מופיע בשמות רק בסוף הפרשה נושא , כזכור

  , שהיא מטרת העלייה העיקרית, ולאחר ההתגלות
  . בספר דברים הוא הנושא העיקרי ובעצם היחידו

                                                 
ובעיקר השאלה האם , כלומר השאלה כמה זמן שהה משה על ההר לצורך בקשת הסליחה  2

עלייתו לשם קבלת מעבר ל, משה היה על ההר ארבעים יום פעם אחת או פעמיים
  ..הלוחות הראשונים

ולא , בשולי הדברים נעיר כי מן הפסוקים המצוטטים לעיל משתמע כי משה הוא הכותב  3
לא ברור , בנוסף לכך). 'פסוק כז" (אל משה כתוב לך את הדברים האלה' ויאמר ה "-' ה

 מתייחסים לכאורה לפרשייה" הדברים האלה"כיוון ש, לגמרי מהם הדברים שנכתבו
ולא לעשרת , )כו-יא(ז "פרשיית מצוות הכוללת את מצוות הרגלים ואיסורי ע, שלפניה
  ..ל"ואכמ, שאלה קשה זו נידונה אצל מקצת המפרשים. הדברות

  .שהרי גם משה ניצב שם  4

ת שלוש מסיר בספר שמות היא מטרת ההתגלות השנייה
  ? עשה זאת דווקא אז' מדוע האך , עשרה מידות הרחמים

  
עבר על פניו ' התשובה מפורשת בדברי משה מיד לאחר שה

' ילך נא ה' אם נא מצאתי חן בעיניך ה, ויאמר) : "'פסוק ט(
וסלחת לעווננו ולחטאתנו , כי עם קשה עורף הוא, בקרבנו
יחה גמורה סלח סל'  על ידי שלוש עשרה המידות ה-" ונחלתנו

ואף התאפשרה חזרת השכינה לתוך המחנה , לעם ישראל
  "). בקרבנו' ילך נא ה("
  

נזכר לרגע בהתפתחות העניינים לאחר מעשה העגל בספר 

  ). 5אפשר להתבונן בחומש(שמות 
  

אך משה חילה פניו , לכלות את ישראל' לאחר החטא רצה ה
 שבר את', הזכיר את ברית אבות ואת חילול ה, בתפילתו

 ובכך הסיר -הלוחות והרג את החוטאים באמצעות הלויים 
  :'לאחר כל אלה אמר לו ה, ואמנם. 'את קצף ה

  לד, לבשמות פרק. 3
הנה מלאכי ילך , ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך"

  ". לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם
  

ואכן כך , כבר בדברים האלה משתמעת מחילה שאינה גמורה
   :מייד'  לו הפירש

מפניך אל ....ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני :ג-ב:לג
כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף ארץ זבת חלב ודבש 

  .  פן אכלך בדרךאתה
  

  :שהבין את אופייה המוגבל של הסליחה הגיב בהתאם, העם
  ...וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו)  'ד(
  

ואף , הרעה אשר דיבר לעשות לעמואמנם ניחם על ' ה, כלומר
אולם , הודיע שיקיים את הבטחתו להביא את העם אל הארץ

, ולשכון בו, הוא נסוג מתוכניתו הראשונה לעלות בקרב העם
אכלך "ואם יחטא העם אז חלילה , שהרי מידת הדין מתוחה

  ". בדרך
, שמידת הדין כרוכה עימה, משה רבנו לא הסתפק במחילה זו

  ) : פרק לג(' לל אל הוהוא חזר להתפ
ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה) יב(

ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת 
ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ) יג. (ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני

ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
.          ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ָּפַני ֵיֵלכּוַוּיֹאַמר ) יד. (ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה

) טז. (ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה) טו(
ַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ּו

  .ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
  

תכלית הדברים , גם ללא ביאור מפורט על כל שלבי השיחה
  : ברורה

 הבטחתו או ישלח את שלא רק יקיים את' משה מבקש מה
  . שילך עם ישראל בעצמואלא , מלאכו

  ". פני ילכו:  "'זו כוונת דברי ה
  

אך משה מבקש לחדש , בקשת משה כבר התקבלה, לכאורה
את הברית שהוא עצמו ביטל קודם לכן על ידי מעשה שבירת 

  . הלוחות

                                                 
ייתכן . ה לבאר את רוב השתלשלות העניינים בספר שמות"בדברים להלן ננסה בעז  5

, עותם קשה יימצאו את ביאורם בתוך התיאורשהרבה פסוקים מפורסמים שהבנת משמ
שכן בשל אריכות הדברים לא נוכל , וכדאי לעקוב אחר העיון תוך כדי עיון צמוד בחומש

  . לפרט את ביאור כל הפרשה
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, )'וכד' ראה שמות פרקים כ(הברית קשורה תמיד בהתגלות 
יתגלה אליו ויאשר לפניו את כריתת ' שהולכן משה מבקש 
  ) : שם(הברית המחודשת 

ֶאל מֶֹׁשה ַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ' ַוּיֹאֶמר ה) יז(
  . ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם

ִביר ָּכל ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאעֲ ) יט. (ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכבֶֹדךָ ) יח(
ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ' טּוִבי ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה

  .ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם
. ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָּפָני ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי) כ(
ְוָהָיה ) כב. ( ַהּצּורִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל' ַוּיֹאֶמר ה) כא(

. ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ָעְבִרי
  .ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו) כג(
  

חדש עימי את 'היא , "הראני נא את כבודך"משמעות הבקשה 

  . 6''תהברית על ידי התגלו
  
אף שהוא מסביר לו כי את פניו לא , נענה לבקשת משה' ה

  . 7יוכל לראות אלא רק את כבודו
   

אפשר להבין כבר בשלב הזה כי גילוי כבודו קשור ' מדברי ה
וחנותי את : "גם במסירת המפתח לסליחה ומחילה גמורה 

  ). יט" (אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם
  

לפנינו לא נאמר דבר על שיח ש-בכל הדויש לשים לב כי 
  : מסירת הלוחות

משה מבקש התגלות שתהיה עבורו אישור וברית על מחילת 
' וה, הגמורה והסכמתו ללכת עם ישראל ולשכון בתוכו' ה

  . נענה לבקשתו ומוסיף את גילוי כבודו על ידי הרחמים
  

את משה הלכה למעשה מה עליו לעשות ' מצווה ה, לאחר מכן
  : וסכםכדי לקיים את מה שה

ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ' ַוּיֹאֶמר ה )א:לד(
  ....ָּכִראׁשִֹנים

  
  ; הציווי על הלוחות אינו עיקרמכך עולה בברור כי 

  
ולחדש ' לזכות בגילוי כבוד המשה הוזמן לעלות אל ההר כדי 

כביטוי וכתוצאה של ההתגלות וחידוש , וממילא, את הברית
  . על עשיית הלוחות השניים' ו הציווה, הברית

  
תיאורו של משה רבנו בספר דברים ברור ש, לאור דברים אלו

  : לעיקר" טפל"הופך את ה
על התגלות , ילך עם העם' אין הוא מדבר כלל על הבקשה שה

  ; ועל חידוש הברית
  

מטרת העלייה הייתה קבלת הלוחות , לפי תיאורו של משה
  . השניים

  
  .  לפי שני התיאורים שונה לגמריתכלית העלייה , אם כן

  
  תפילות משה  

, שבפרשתנו' אם נשחזר את התיאור בספר דברים בפרק ט
  . נמצא את ההקשר הרחב של ההבדל בין שני התיאורים

  

                                                 
המעיין בשמות כד יראה שהברית מושלמת על . הרבה דרכים למפרשים בפירוש בקשה זו  6

להשלמת הסליחה וחידוש '  התגלות הולכן אך מתבקש שמשה ידרוש את, ידי ההתגלות
  . הברית

ומשך , )כב" (והיה בעבור כבודי"ובהמשך , )יח" (אני אעביר כל טובי"אומר לו כי ' ה  7
  .'כבודו'הוא ' של ה' טובו'משמע ש

תחילת תיאורו של משה בקביעה הכללית על עם ישראל 
  : במדבר' שהרבה להמרות את פי ה

  'דברים פרק ט. 4
לֹוֶהיָך ַּבִּמְדָּבר -אֱ ' ח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת הְזכֹר ַאל ִּתְׁשּכַ ) ז(

ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
  :'ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה

  
  . משה נכנס לתיאור מעשה העגל כהדגמה מרכזית לטענתו

  
 חטא העם ,כתיבת הלוחות, הוא מתאר את עלייתו הראשונה

  : 'ואז את תפילתו לה, שבירת הלוחות, בהר' עליו מספר לו ה
ָּכִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ' ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה) יח(

ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי ַעל ָּכל ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר 
ִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ) יט: (ַהְכִעיסֹוְל ' ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה

' ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע ה' ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף ה
  :ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא

  
כמו , תפילתו הועילה לבטל את גזרת ההשמדה, לפי דבריו

על ' וינחם ה... ויחל משה): "יד-יא:לב(שמסופר בספר שמות 
  ".  אשר דבר לעשות לעמוהרעה

  
חוזר משה לתאר את , בספר דברים' בהמשך דבריו בפרק ט

לאחר שהוא מזכיר רשימה של חטאים נוספים , תפילתו
על פי מטרתו העיקרית ) בתבערה ובמסה ובקברות התאווה(

  : בנאום 
ָלה ֵאת ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּליְ ' ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה) כה(

' ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ה) כו: (ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם' ֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ִּכי ָאַמר ה
לוהים ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶלָך - א' ָואַֹמר ה

ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ) כז: (ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה
ָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ְלִיְצ 

ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ) כח: (ַחָּטאתֹו
ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ּוִמִּׂשְנָאתֹו אֹוָתם ' ְיכֶֹלת ה

ְוֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ) כט: (הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר
  : ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה

  
חוזר לתיאור מפורט של תוכן תפילתו נראה שכאן משה 

  . הראשונה
  

ובעיקר , )כה" (אשר התנפלתי"הלשון זאת ניתן להסיק על פי 
  ). שם" (להשמיד אתכם' כי אמר ה"התוכן לפי 

  
כטענות עיקריות ' חילול ה ואת זכות האבותזכיר את משה מ

) יג:שמות לב" (ויחל"בדומה לתפילה בפרשיית , ע"לפני רבש
למה יאמרו "וכן  " זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך"

ומכאן שאנחנו עדיין עסוקים , )שם יב" (מצרים לאמור
  . לביטול גזרת ההשמדה, בתפילתו הראשונה של משה

  
מצפים ועתה אנו , שמע לתפילתו'  לעיל שהמשה כבר אמר

ועימה , ילך בתוך ישראל' הבקשה שהדהיינו , לשלב השני
  . לחידוש הברית על ידי התגלותהבקשה 

  
בעת  "כי) 1מקור (מיד ממשיך לספר ) א:דברים י(משה , אולם

  , "אליי פסול לך שני לוחות אבנים' ההיא אמר ה
' הקביעה של ה, עםאכזבת ה, המחילה המוגבלתשלב , כלומר

לסליחה גמורה תפילת משה הארוכה ו, "כי לא אעלה בקרבך"
 מסיפורו של משה בספר חסרים לגמרי -ולהשראת השכינה 

  .דברים
  

נעיין לרגע בפסוקים החותמים את הפרשה לפני שנסכם את 
  . דברינו עד כה
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והתחיל , לאחר שמשה סיים כבר את תיאור מעשה העגל
הוא חוזר , יני ואת בחירת הלוייםלתאר את הנסיעה מהר ס
  :שוב לסכם את מעשה העגל

   'דברים פרק י. 5
ְוָאנִֹכי ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ) י(

. ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא לֹא ָאָבה ְיקָֹוק ַהְׁשִחיֶתךָ ' ָלְיָלה ַוִּיְׁשַמע ה
ֵאַלי קּום ֵלְך ְלַמַּסע ִלְפֵני ָהָעם ְוָיבֹאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת ' ַוּיֹאֶמר ה) יא(

  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם
  

 על תפילת ארבעים היום של -  השלישית לכאורה-החזרה הזו 
  . ורבים דשו בה, משה מעוררת קושי גדול

  
  י על דברים פרק י פסוק י "רש. 6
 לקבל הלוחות האחרונות ולפי שלא -י בהר ואנכי עמדת) י(

פירש למעלה כמה עמד בהר בעליה אחרונה זו חזר והתחיל 
  :בה

 של לוחות הראשונות מה הם ברצון אף - כימים הראשונים 
אלו ברצון אבל האמצעיים שעמדתי שם להתפלל עליכם היו 

  :בכעס
, לפעם השלישית שעלה משה שהכוונה היא טועןי "רש

כימי התפילה היא " כימים הראשונים"ים ומשמעות המיל
ולכן זו , "כימי קבלת הלוחות הראשונים"ולא , הראשונים

  . תוספת חשובה
  

קשה , נוספת על זו הקודמתאם מדובר על תפילה , אמנם
מדוע היא לא נזכרה בסמוך לתפילה השנייה ובתוך להבין 

  . תיאור מהלך העניינים
  

חוזר לאותה שה נראית יותר דעת המפרשים הסוברים שמ
  . לסכם את תוצאת הסיפור כולוכדי , תפילה עליה דיבר קודם

  
ואת ) 'י" (השחיתך' לא אבה ה"הסיכום כולל את הקביעה 

, )'יא" (לך למסע לפני העם ויבואו ויירשו את הארץ"הציווי 
להחזיר את הנאום למסלולו ועיקר מטרתו של משה היא 

שאחרי תפילת משה  ולומר -  ההכנה לכניסה לארץ-העיקרי 
  : המשימה העיקריתחזרה אל מקומה הראשון 

  . הכניסה לארץ ישראל
  

ניחם על ' גם בפסוקים אלה לא נאמר יותר מאשר שה: ודוק
ושציווה שימשיכו , הרעה שאמר לעשות ולהשמיד את ישראל

  ; בדרכם
  

שהוא התגלה למשה או שהוא , השרה שכינתו' לא נאמר שה
  . חידש את בריתו

  
נמצא את , אם ננסה למקם פסוקים אלה בסיפור בשמות

ועתה לך  "-לאחר המחילה החלקית ', מקומם בסוף פרק לב
קום לך "כמו שמצטט כאן משה , )'פסוק לד" (...נחה את העם

  ). 'פסוק יא" (למסע לפני העם
  

של ספר שמות חסר מן הספר ומן הסיפור של ' כל פרק לד
כפי שאמרנו , לוחות השנייםהציווי על ה, כמובן, למעט, משה

  . 8לעיל
  
  
  
  

                                                 
, המפרש שכאן מדובר בתיאור העלייה השלישית לשם קבלת הלוחות, י"גם לפי רש  8

שאין כאן יותר ממחילה על ההשמדה וציווי למסע כיוון , טענתנו העיקרית בעינה עומדת
  . על העם

  סיכום ביניים 
בספר שמות עומדת במרכז הפרשה והסיפור בקשת משה 

ישכון בתוך ' שעיקרה ותכליתה הבקשה שה, לסליחה גמורה
  . אל הארץ") פניך("העם ויוליכם בעצמו 

  
הלוחות השניים ניתנים כחלק מן הסליחה הגמורה וכביטוי 

  . לברית המחודשת
  

על הכוונה ,  דברים יש רק מהלך אחד של סליחהבספר
  . להשמיד את ישראל

  
ונוסף , במרכז העלייה השנייה להר עומדים הלוחות השניים

ציווי שלא , עליהם הציווי לבנות ארון עץ לשם קבלת הלוחות
  . מצאנוהו כלל בספר שמות

  
  'ארון העץ'שיטות המפרשים בסוגיית . ב

  י"שיטת רש
מידו במרכז דיונם את סוגיית ארון רבים מן המפרשים הע

  . העץ
  :י "נפתח בשיטת רש

   'א',דברים יי על "רש. 7
שהרי משכן לא נתעסקו , ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל"

כי ברדתו מן ההר צוה להם על , בו עד לאחר יום הכפורים
ובצלאל עשה משכן תחלה ואחר כך ארון , מלאכת המשכן

 וזהו שהיה יוצא עמהם .נמצא זה ארון אחר היה, וכלים
ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי . למלחמה

  "ונענשו עליו ונשבה, עלי
  

איננו ארון העדות הידוע , כמשמעו, שארון העץי מבאר "רש
ועל כן אין , שהיה מצופה בלוחות זהב מבית ומחוץ, מהמשכן

  . 'ארון עץ'מתאים לו הכינוי 
  

כדי לשים בו את הלוחות מדבריו משתמע שארון העץ נבנה 
משעה שהורידם משה ועד לבניית המשכן וארון השניים 

  . העדות
  

אשר ) המצופה זהב(הועברו הלוחות לארון העדות אחר כך 
  . והארון הראשון שימש במקביל לארון העדות, במשכן

  
  ? מה היה בו

, שברי לוחותל למדנו ש"אבל מדברי חז, י כאן אינו מבאר"רש

  . 9היו מונחים בארון זה, לפי שיטה אחת
  

  :י במקום אחר"כך פירש רש, ואמנם
  לג ',במדבר יי על "רש. 8

 זה הארון - נסע לפניהם דרך שלשת ימים ' וארון ברית ה
היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים ומקדים 

  . לפניהם דרך שלשת ימים לתקן להם מקום חנייה
  

מפני , הזמני שבנהסיפר משה רבנו על ארון העץ , י"לפי רש
  ; שארון זה שימש גם לדורות

  
שהרי בני , בהקשר של ספר דברים יש לכך חשיבות מיוחדת

  . ישראל עומדים בפני מסעות מלחמה
  

הציווי ש, )יח:לא(על פי שיטתו בספר שמות , י מפרש כאן"רש
פרשיות (על המשכן מאוחר למעשה העגל והוא תוצאה שלו 

אין מוקדם 'על פי הכלל , תרומה ותצווה אינן במקומן

                                                 
יהודה בר עילאי היא ' שיטת ר. י מבוסס על דברי מדרש תנחומא כאן"פירושו של רש  9

  .א:ו, עיינו ירושלמי שקלים; ונחלקו עליו חכמים, ששברי הלוחות היו מונחים בארון
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בשעה שעלה משה ההרה לקבל , משום כך). 'ומאוחר בתורה
עוד לא באה לעולם האפשרות שיונחו הלוחות , את הלוחות

ההכרח לצוות על ארון זמני שיונחו בו , ואם כך, בתוך המשכן
  .  מובן-הלוחות 

  
  ? י לא נזכר ארון העץ בסיפור שבשמות"מדוע לפי רש
הסיפור בשמות מדגיש את בניין כי י יפרש "נראה שרש

ולפיכך המסר העיקרי שלו הוא , המשכן וארון העדות שבתוכו
  . הלוחות הונחו בסופו של תהליך במשכןש
  

ולכן הוא , בדברים מכוון כלפי מסע העם לארץהתיאור 
  . הארון היוצא למלחמהמדגיש את 

  
  ן הראשונה"שיטת הרמב

עתו העקרונית וד, י"אף שאין פרכה ישירה על שיטת רש
שמדובר בארון אחר מתקבלת מאוד על הדעת בהקשר של 

  : הרי שהעיקר חסר מן הספר, ספר דברים
ודאי שלא ו, מעולם לא נאמר בתורה ששברי הלוחות נשמרו

  . נאמר שהם הונחו בארון העץ המדובר
  

ל "י מבוססת על מדרש חז"הקונסטרוקציה הפרשנית של רש
  .והקושי שבכך מובן,  בפשטללא בסיס, אודות שברי הלוחות

  
י כשיטת יחיד "דוחה את שיטת רש) א:דברים י(ן "הרמב

אותו (הראשון . 10והציע שני פירושים אחרים, ל"בדברי חז
") הנכון על דעת רבותינו"וגם " הטוב והישר"הוא מכנה 

  : י ומשמיט חלק אחר"מקבל חלק מדעתו של רש
  'א',ן על דברים י"הרמב. 9
 שתשים הלוחות בתוכו בעת -' ך ארון עץועשית ל'וטעם . א

והיה הארון הזה כולו עץ הוא והמכסה אשר עליו . שתרד
והיו הלוחות שם עד שנעשה , מלמעלה כמנהג בכל הארונות

ואז עשו הארון המצופה זהב והכפורת אשר עליו זהב , המשכן
  . טהור

  
כפתרון זמני לאחסון ן מבאר שהארון הזה שימש "הרמב

  . נה ארון העדותהלוחות עד שנב
  

במיוחד מפני שזה סיפור שאין בו , ן קשים"גם דברי הרמב
 פתרון אחסון זמני -שכן אם מדובר על עניין טכני בלבד , צורך

וודאי שלא כחלק מנאום המוסר ,  אין צורך להזכירו-
  . והתוכחה של משה

  
) ה:דברים י" ('ויהיו שם כאשר ציווני ה"גם דברי הפסוק 

הונחו שם שכן מכך משמע שהלוחות , רושואינם נוחים לפי
  . לעולם

  
  ן השנייה"שיטת הרמב

  : ן כיוון שונה לחלוטין"בפירושו השני  מציע הרמב
 ירמוז לארון - כי על דרך הפשט יתכן כי ועשית לך ארון עץ . ב

, כי מתחלה נצטווה משה על המשכן וכליו, וזה. שעשה בצלאל
, )שמות כה י(טים והיתה המצוה הראשונה ועשו ארון עצי ש

. כי היא עיקר הכוונה בכל המשכן להיות השם יושב הכרובים
וכאשר נתרצה השם למשה ואמר לו , ואחרי כן עשו את העגל

שיכתוב על הלוחות האלו כמכתב הראשון צוהו בקצרה 
היא המצוה לו ללוחות , שיעשה ללוחות האלה ארון עץ

ין המשכן והנה הזכיר לו המצוה הראשונה שבענ. הראשונות
ומזה למד משה לעשות המשכן וכליו כאשר , ושהכל תלוי בה
 שהיו -' ויהיה פירוש ויהיו שם כאשר צוני ה. נצטווה מתחלה
ואל )  כב-שם שם כא (מתחלה ' כאשר צוהו ה, שם לעד לעולם

                                                 
  ). 'פסוק א(ע כאן "בקיצור הציע אותם גם ראב  10 

הארון תתן את העדות אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודברתי 
  .'אתך וגו

  
זהות את האמור בספר שמות עם לן "בפירושו זה מציע הרמב

  . האמור בספר דברים
  

הוא , ן"מסביר הרמב, היעדר הציווי על הארון בספר שמות
  ; והוא תוצאה של קריאה מקומית מידי, מדומה

  
ומשה רבנו , ארון הברית שבמשכןהארון עליו מדובר כאן הוא 

  . בדבריו כאן על הארון רומז למשכן
  

ואינו , ריכות בספר שמותהציווי על המשכן מפורט הרי בא
  . עניינו המרכזי של משה רבנו כשהוא מספר על חטא העגל

  
משה בחר להזכיר בקיצור את ארון העדות ולרמוז על בניין 

  . מפני שאלה נתקיימו, המשכן לפני הלוחות השניים דווקא
  

, א:שמות לה(ן כאן הוא בהתאם לשיטתו "פירוש הרמב
ולכן יכול , ם חטא העגלשהציווי על המשכן קד) א:ויקרא ח

שהציווי על בנין ארון עץ הוא קיצור של הציווי ן לפרש "הרמב
  . על המשכן

  
שכן , מדוע משה רבנו מספר על ארון העץ, לפי פירוש זה, ברור

הרי תכלית עשיית , אם מדובר על ארון העדות שבמשכן
ישרה את שכינתו בין הכרובים שמעל ' המשכן היא שה

  .  הלוחותשבו נמצאים, הארון
  

 לאחסון אינו פתרון טכני או זמניהציווי על הארון , אם כן
 -ציווי על מה שהוא תכלית כל ההתגלות בסיני אלא , הלוחות

  . בין בני ישראל' שכינת כבוד ה
  

ן ניתן לתרץ גם את הבעיה השנייה לגבי "לפי פירושו של הרמב
  . היחס שבין הפרשייה בשמות לבין הפרשייה בדברים

  
' ו לעיל כי במרכז העלייה השנייה להר עומדות התגלות הראינ

  . ישכון בין בני ישראל' והבטחתו שה
  

ן מקופלת בציווי על הארון הבטחה זו "לפי הצעת הרמב, ואכן
על , שהרי השראת השכינה עתידה להיות במשכן', של ה
  . הארון

  
קשה לנו מאוד , ן"למרות מעלה זו של פירוש הרמב, אולם

  : ה סיבות מכמ, לקבלו
 קשה להבין מדוע הציווי נזכר רק לפני הלוחות ,ראשית
  . והסברו בכך דחוק, השניים

  
ואעש ארון עצי שיטים "נאמר ) ג:י(בהמשך הפרשה , שנית

הארון נעשה על ידי כלומר , ..".ואפסול שני לוחות אבנים
ארון העדות נעשה על ידי והרי , משה לפני שהוא עלה אל ההר

  . ירד משה מן ההראחרי ש, בצלאל
  . ן דחוקה"גם כאן הצעתו של הרמב

  
מפני שקשה , ן קשה ביותר"גרעין פירושו של הרמב, שלישית

היא לארון , מאוד לקבל שכוונת משה רבנו בדברו על ארון עץ
, לכל המשכן ולרעיון השראת השכינה, העדות המצופה זהב

  . לא מוזכרים כלל בדברי משהכשכל אלה 
  

 שלושת -את הפירושים שראינו עד כה אם נסכם בקצרה 
הפירושים שהוצעו מנסים ליישב את שתי הפרשיות או על ידי 

והתעלמות מן הסתירות ) ן השני"פירוש הרמב(זיהויין 
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או על ידי השלמה פרשנית המניחה שהתקיימו , בתיאורים
  . שני ארונות ולארון העץ תפקיד שונה

  
וכעת ננסה , וכפי שהסברנ, כל הפירושים נראו לנו קשים

להציע גישה חדשה להתמודד עם הסתירה בין התיאורים 
  . בספרים השונים

  
  סוגיית ארון העץ כמייצגת את ספר דברים. ג

  הנקודה המרכזית של ספר שמות
  . סיטרי- ההבדל בין הפרשיות הוא דו, כזכור

הפרשה בדברים מעמידה במרכז עליית משה את לוחות 
הברית , ות את ההתגלותוהפרשה בשמ, הברית וארון העץ

  . ישכון בעם וילך עמו' המחודשת וההבטחה שה
  

כדי להבין את משמעותו של התיאור של משה , ד"לענ
בתוך ההקשר יש לראותו , בפרשתנו מול התיאור בשמות

  . הכולל של הסיפור ושל שני הספרים
  

בין הציווי על המשכן  11מעשה העגל בספר שמות ממוקם
  .מצע החלק השני של ספר שמותבא, לבין בניין המשכן

  
האידאה המרכזית של החלק השני של הספר היא השראת 

ועשו לי מקדש ושכנתי : "תכלית בניין המשכןוהיא , השכינה
  , )ח:שמות כה" (בתוכם

" לשכני בתוכם "-כפי שנאמר גם על תכלית יציאת מצרים 
  , )מו:שמות כט(

יכס ו: "וספר שמות אף מסתיים בתיאור השראת השכינה
  ).לד:שמות מ" (מלא את המשכן' הענן את אהל מועד וכבוד ה

   
ספר ויקרא כולו ממשיך לטפל באידיאה היסודית הזו של 

  . במשכן בתוך מחנה ישראל' נוכחות כבוד ה
  

' חלקו הראשון עוסק בקרבנות אותם מקריבים לפני ה
ואוסר להקריב במקום , כחלק מעבודת מי ששוכן בו, במשכן

  . קום בו הוא שוכןאחר חוץ מהמ
  

מושגים שתפקודם , אחר כך הוא מטפל בטומאה וטהרה
' העיקרי הוא בהקשר של מחנה השכינה והאיסור לבוא לפני ה

  . בטומאה
  

ספר ויקרא מסתיים בברית שההבטחה העיקרית בה , ולבסוף
, )יא:כו" (ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם"היא 

אשכון  "-ע "אומר רבש, )ג, םש" (אם בחוקותי תלכו"כלומר 
  ". בתוככם

  
על מחשבתו להשמיד את ' שגם כאשר ניחם ה, נקל להבין

אך נסוג מכוונתו להשרות שכינתו , ישראל בעקבות חטא העגל
  : היה המצב בעיני משה והעם בלתי נסבל, ביניהם

תכלית יציאת מצרים אלא , או סתם בונוס , אין זה עניין שולי
  .'שראל להועיקר הברית בין י

  
 שליחת מלאך או השגחה בלא נוכחות שכינה כמוהם כהורים 

  . שמוסרים את הילד לאפוטרופסות ומשלמים עליה
  

ואולם אלו יחסים הם , במובן הפורמאלי הם דואגים לילד
  ? אלה

  ? איזו זיקה היא זו
  

                                                 
ולא לרצף אירועים ,  כאן היא למיקום מבחינת סדר כתיבת הדברים בתורההכוונה  11

  ).הערת העורך(ן "י והרמב"נחלקו רש) כפי שציינו לעיל(שלגביו , מבחינה כרונולוגית

  הנקודה המרכזית של ספר דברים
חסרה , האידיאה המרכזית של השראת השכינה במשכן

  : לוטין בספר דבריםלח
אין משה אומר דבר וחצי , בספר כולואלא , לא רק בפרשתנו

  . דבר על בניין המשכן ועל האידיאה של השראת השכינה
  

כפי , הציווי על ארון העץ אינו יכול להתקבל כקיצור, אם כן
, מפני שבספר כולו לא נאמר דבר על המשכן, ן"שהציע הרמב

  . בתוך העם' ינת כבוד העל הכלים או על האידיאה של שכ
  

והוא בפרשת וילך , במקרה היחיד בספר בו נזכר אהל מועד
מדובר על , אחרי נאום משה, )טו-יד:לא(בעת מינוי יהושע 

ולא על המשכן ששכן בתוך , אהל מועד הפרטי של משה

  . 12המחנה
  א" דברים פרק ל10

ת ְקָרא ֶאת ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵהן ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּו) יד(
ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּו ַוֵּיֶלְך מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ַוִּיְתַיְּצבּו 

ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ָּבאֶֹהל ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעמֹד ַעּמּוד ) טו:(ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
  :ֶהָעָנן ַעל ֶּפַתח ָהאֶֹהל

  
שהם ,  חובה וציבורבספר דברים אין גם עיסוק בקרבנות

ואין גם כלל , מוקד הדיון של התורה בספרים ויקרא ובמדבר
  . דיון בטומאות

  
לא נאמר ) בפרשת כי תבוא(בברית שבערבות מואב , ולבסוף

  : ישרה שכינתו בתוכנו אלא רק' שום דבר על כך שה
  ח"דברים פרק כ. 11

 ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ַּבע ָלְך ְיִקיְמָך ְיהָֹוה לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁש ) ט(
  :ִמְצֹות ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו

  
מקום אשר "הרי ספר דברים מדבר רבות על ה, ואם תאמר

  ? שיבחר בו כדי לשכון בווהאם אין הכוונה , "'יבחר ה
  

אינה לשם השראת ' יש לומר שתכלית המקום אשר יבחר ה
  .שכינתו

  
הרי שגם אין מה לדבר , ראת שכינהאם אין משכן ואין הש

  . 'על ארון שיש בו לוחות שעליהן שוכן ה
  

בספר דברים אין מקום לכך שמשה ידבר על כך שהוא ביקש 
מפני שמעולם לא נאמר ,, התגלות והשראת שכינה וכדומה

  . מתכוון להשכין שכינתו או לבנות משכן לשם כך' שה
  

   : התורה והמצווהבמרכז ספר דברים נמצאת 
  בספר דברים" התורה והמצווה. "12
  , )ה:ד" (ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים"
  , )יג:יא" (והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי"
) ו:ה" (והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך"
לשמור ...'אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' ומה ה"

  ).  יב:י." (..את כל מצוותיו
  

מכון  תפקיד הארון הוא בעיקר להיות פר שמותסבעוד שלפי 
  , 'להתגלות ה

להיות מקום הלוחות תפקיד הארון הוא בספר דברים הרי ש
  . שהן תמצית התורה כולה ,עליהן כתובות המצוות החשובות

  
חלק אלא הוא , הארון אינו קיים לבדו ספר שמותלפי 

  ; שוכן' מהבניין בו ה

                                                 
  .  אליו שםהתגלהאלא רק ,  באהל מועד של משהלא שכן'  ברור שה  12



 7

ועבורם די ,  הם הלוחותהעיקר, לעומת זאת, ספר דבריםלפי 
  . בארון

  
ישכון ' שהעיקר בקשת משה השנייה היא , ספר שמותלפי 

  .הלוחות הן ביטוי משני לחידוש הבריתו, בתוך מחנה ישראל
  

וש הברית על ידי נתינה חיד העיקר הוא ספר דבריםלפי 
  .  הלוחות-קרי , מחודשת של המצוות

  
  ההבדל התיאולוגי בין שני הספרים

שהסתירה בין שני התיאורים של , ל האמור הואהעולה מכ
שתי עליית משה השנייה להר לקבלת הלוחות היא ביטוי של 

 המבוטאות על ידי הספרים שמות מכאן שיטות תיאולוגיות
  . ודברים מכאן

  
בתוך , נוכחות אלוקית בתוך המציאות מתאר ספר שמות

  ; באופן מתמידו, בין בני ישראל, מקום
  . ץשוכן בתוך האר' ה

זוהי תפיסה שרגילים לכנותה במינוח התיאולוגי 
  ".אימננטית"
  

  .  אין כלל אזכור לתפיסה כזובספר דברים
נמצא ' הולפיה , נראה שספר דברים מייצג תיאולוגיה שונה

 - מעבר למציאות ולעולםאו ,  בלשון הדימויבשמים
  . לפי המינוח התיאולוגי" יטרנסצנדנט"
  

  :כך למשל הביטוי בדברים
  טו , כודברים. 31
  . "מן השמיםהשקיפה ממעון קדשך "
  

  : וכך הביטוי בסוף פרשתנו 
  יב, דברים יא. 14
 לוהיך-א' עיני התמיד , אלוקיך דורש אותה' ארץ אשר ה"

  ."בה
  . ולא הוא בה,  בהעיניו

  
כלומר במקום שהוא מעל ומעבר , הוא בשמים' מעונו של ה

  . למקום
  

  דיםשורש מחלוקת החסידים והמתנג
שורש למחלוקת , שניתן לראות בשתי התפישות הללו, דומנו

  . היסודית בין החסידים למתנגדים
  

,  לחסידיו בליטא, ר הזקן"אדמו, ז מלאדי"במכתב ששלח רש
א על החסידים היא מפני שהוא "הוא הסביר שמחלוקת הגר

והחסידים , ל כפשוטו"הבין את רעיון הצמצום מתורת האריז
  .כפשוטומבינים אותו שלא 

  
י שלפיו אלוהות "א הבין שתיאור הבריאה בקבלת האר"הגר

, האינסופית צמצמה עצמה כדי להוות חלל שבו יהיה עולם
  :אלא להיפך, לוהי-משמעותו שהחלל הזה אינו א

לכן אין לדבר על כל שהעולם או דבר מה , לוהות-הוא ריק מא
  . להי-בעולם הוא בעל תוכן א

  
בספר , א מוילנה"תלמיד הגר, ין'זחיים מוולו' כפי שביאר ר

: כלומר, לוהות מגלה עצמה רק דרך הדיבור-הא', נפש החיים'
  . דרך התורה והמצווה

  
י לימוד התורה "ע' לכן לפי האידיאל המתנגדי ניתן לידבק בה

  . וקיום מצוות בלבד

החסידות הבינה שהאינסוף אינו נעלם או מסתלק מכל 
ולכן , או ספירות, מידותדרך , אלא מגלה עצמו בהקטנה,וכל

והחסד בעולם ,  מצד התפארת–לוהי -היופי בעולם הוא א
  . וכן הלאה, לוהי-הוא  גילוי של החסד הא

  
ספר דברים הוא לפי דברינו שורש האידיאל המתנגדי לפיו 

  . אלא דרך התורה והמצווה, בעולם לא באופן ממשי' נוכח ה
  

-בא, המאפשר את הדבקות כפשוט, האידיאל של המשכן
  . 'וגם בכל שיח ובכל עץ וכו, לוהות המתגלה כאן לפני

  ". לנגדי תמיד' שויתי ה"של , זוהי הדבקות החסידית
  
  

  נספח קצר
  ?ארון העץ שעשה משה, לפי ספר דברים, היכן הונח

  
שכיוון שספר דברים מזכיר רק את אהל מועד  ,ים מנחשואנ

  .שהארון עם הלוחות אכן הונח שם, של משה
  

שהרי הארון ',מתאים שהארון יהיה במשכן ה, פר שמותלפי ס
  . 'והוא צריך להיות במרכז בית ה', הוא מכון לשכינת ה

  
, באהל בו גר, משה יהיה הארון במשכנו של, לפי ספר דברים

וראוי , מוסר התורה, מפני שהוא גדול תלמידי החכמים
יונח , שהארון בו הונצחה ההתגלות של התורה והמצווה

  .ל משהבמקומו ש
 


