
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                             הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  ע"תש ,תךפרשת בהעלֹ                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   863מספר                                                                         ש הלנה ופאול שולמן          "ע        

  
  במדברנסיעת הארון   –' קומה ה

  

פרשנות התרגומים  .ביותרקדומים השים וריפהם האלה ש אף ,ולהבנתתרגומי המקרא לא רבים משתמשים ב
ולעתים היא , שונה פעמים רבות מהפרשנות המקובלת) קראות גדולותמב ודפסיםהמבעיקר אלה (לכתובים 

   .קרובה יותר לפשוטו של מקרא
 םסביבתמ יםשני פסוקים המופרד עניין אחד בןב, עזראי ואבן "תבונן בפרשנות התרגומים ובפרשנות רשנ

   :)לו-לה:י( ותהפוכ ןני"י נותעל ידי ש
ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ' ה הּוְבֻנחֹה יֹאַמר ׁשּובָ  .ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניךָ ' ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה  ה

   .ִיְׂשָרֵאל
, ןוע הארובנס –התפילה הראשונה  .הארון חובנ אחתן ווע הארואחת בנס :מתפלל כאן שתי תפילותמשה 
פוצו יָ  ,העם עייף ולא מוגןכש ,בזמן המסעשמשה מתפלל  ,כלומר ,תפלל נגד שונאיהם של ישראלממשה  .מובנת

   .הולא יתקיפווהאויבים 
מי שאמר  כל השונא את ישראל שונא אתש וןוכי, "משנאיך"ו" אויביך"ם ימשה משתמש בביטויבתפילה זו 

ל ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו עַ . ִּכי ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו רֹאׁש": תהליםבשנאמר  כפי, עולםהוהיה 
   ".משנאיך"הם  "ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד"ש אלו .)ד- ג:פג( "ְצפּוֶניךָ 

  : ע"ראב אצלמוסברת " 'ומה הק"הפנייה       
וכן  .מיד יפוצו אויבך, ת לעשות מלחמהכאשר יראו שקמ – "ויפוצו"וטעם  .כדרך בני אדם לעמוד להלחם          

   ."לִֹהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו-ָיקּום אֱ " :)ב:סח(בתהילים 
 תרגום ).'השל  ִהתגלה עתה מאמרו =( "'אתגלי כדון מימרא דה" :יונתןן וכ. "'אתגלי ה": אונקלוס מתרגם

רחיק את לההתרגומים דרכם של שמאחר  ).'ה קומה דבר =( "'קום כען מימרא דה" :ירושלמי המקוטע מתרגם
לכן התרגומים  .'ה קם או יושב וכד"אין לומר שהקב ,תכונות אנושיות ולייחס ללא וה "ההגשמה מהקב

  .''קום מאמרו של ה'או אפילו  ''התגלה מאמרו של ה', ''התגלה ה' –" 'קומה ה"ת מתרגמים א
  ?תפילה זו מתי אמר משה

   :יונתןדו יאופסתרגום . התרגומים הירושלמיים מפרשים שמשה התפלל תפילה זו לפני מסע הארון
י ַרֲחִמין ְוָלא ֲהָוה ָנִטיל ַעד ְדמֶׁשה ֲהָוה ָקֵאי ִּבְצלֹו ַמְצֵלי ּוָבעֵ  ַוֲהָוה ַּכד ֲהָוה ָּבֵעי ְלֵמיַטל ֲארֹוָנא ֲהָוה ֲעָנָנא ְמַקֵּפל ְוָקִאים

יהֹון ֵריַגל ָ ִּבְתקֹוף רּוְגָזְך ְוִיְתַּבְדרּון ַּבֲעֵלי ְדָבֵביהֹון ְדַעָמְך ְוָלא ֶיֱהֵוי ְלַסְנאֵ 'הְוֵכן ָאַמר ִאְתְגֵלי ְּכדֹון ֵמיְמָרא דַ  'הִמן ֳקָדם 
  .ְלֵמיקּום ֳקָדָמךְ 

היה הענן ִמתקפל ועומד ולא היה נוסע עד שמשה היה , ִלנסוע הארון] רצה[ויהי כאשר היה מבקש : תרגום
בחוזק רוגזך ' הִהתגלה עתה מאמרו של  :וכך אמר .'העומד בתפילה ִמתפלל ומבקש רחמים ִמן לפני 

  .וד לפניךשל עמך ולא יהיו לׂשונאיהם רגל לעמ] אויביהם[בעלי ׂשונאיהם ] ויתפזרו[ויפוצו 
   :רגום ירושלמי המקוטעת

בתקוף חילך ויתבדרון בעלי ' קום כען מימרא דהואמר והות כד הוה ארונא נטל הוה משה קאים ידוי בצלו 
  .דבביהון דעמך ויערכון שנאך מן קדמך

ויפוצו אויבי   בעוז כוחך ' קומה דבר ה: ויהי כאשר נסע הארון היה משה מרים ידיו בתפילה ואמר: תרגום
  .וינוסו שונאיך מפניך, עמך

היה , לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלשת ימים –' קומה ה" :רשיופ י הסתמך על מדרש תנחומא"רשאבל 
   :)סימן ז(פרשת ויקהל ) ורשא(מדרש תנחומא וכך נאמר ב ."משה אומר עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר
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נֵֹסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ' ה-ַוֲארֹון ְּבִרית" :שנאמר ,ילהכיון שהיה מקדים שלשה ימים לתור להם מנוחה יומם ול
כלומר עמוד והמתן לנו ולא תניח ' וגו' היה משה אומר באותה שעה קומה ה ,"ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה

  .'גוו "ְוָיֻפצּו אְֹיֶביךָ ' ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה  ה " :שנאמר ,אותנו
  :אומר )יח:ט 'במד(פירושו במקום אחר י בעצמו ב"אך רש

כיון שהיו ישראל נוסעים היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי , שנינו במלאכת המשכן – "ִיְסעּו' ִּפי ה-ַעל"
, ונסע דגל מחנה יהודה', תקעו והריעו ותקעו ולא היה מהלך עד שמשה אומר קומה ה, בני יהודה כמין קורה

  .ספריזו ב
מגיד הכתוב " :שם נאמר). פיסקא פד(פרשת בהעלותך  ,ספרי במדבר –י מסתמך כאן על מקור מדרשי אחר "רש

י "לכאורה רש ."'ולא היה מהלך עד שמשה אמר לו קומה ה מקופל ועומדכשהיו ישראל נוסעים היה עמוד הענן 
חל וילתו של משה ורק אחר כך המסתמך על הספרי ומסביר שהענן חיכה לתפ הוא' בפרק ט: סותר את עצמו

תפילתו  על פיוהמתין להם  ,מסתמך על תנחומא ומסביר שהענן הקדים בשלושה ימים הוא' ואילו בפרק י ,מסעב
  .של משה

כתוב במפורש ' בפרק ט :אין סתירה בדבריוו, י אמנם מחבר את שני המדרשים"לומר שרשו אפשר לתרץ      
לכן . תחילת תזוזת הענן היה וסימן לכך ,ה"אלא הקב יסעויקובע מתי בני ישראל לא משה  –" ִיְסעּו' ִּפי ה-ַעל"
היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי בני " –להתארגן לתזוזה  ישי מביא את הספרי שהענן מתחיל לסמן ש"רש

 גםאלא לארוז את חפציו  לא רקהעם היה  עלאך . הענן חיכה לגמר התארגנות העם לנסיעה". יהודה כמין קורה
  ".''קומה ה'לא היה מהלך עד שמשה אומר "לכן הענן . לארגן את המשכן לנסיעה

לכן תפילתו , העם לא יכול ללכת במהירות הענן. הענן לנוע במהירותהחל , "'קּוָמה  ה"אחרי שמשה אמר       
 ,)שלושה ימיםמהלך  לכל היותר(מהעם  יתר על המידהשהענן לא ירחיק ) לפני תחילת המסע(של משה הייתה 
  .כמובא בתנחומא

 :תפילה זו אינה מובנת .משה בנוח הארון מפינאמרה , "ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל' ׁשּוָבה ה" –יה יהתפילה השנ      
מה הקשר בין החלק הראשון  –" רבבות אלפי ישראל" – והמשכה? שובימהיכן  ?"'ה ׁשּוָבה"מה כוונת הפנייה 

  ?"ישראל רבבות אלפי"רוש ימה פו ,אחרוןה וחלקשל הפסוק ל
שכון בכבודך בתוך ' ה) חזור(שוב (=" רי ביקרך בגו רבוות אלפיא דישראלש 'התוב " :מתרגם אונקלוס      

   .)רבבות אלפי ישראל
   :יונתןדו יאופסתרגום       

ִמין ִמן ה ָּפִריס ַעד ְדַהָוה מֶׁשה ָקִאים ִּבְצלֹו ּוַמְצֵלי ּוָבֵעי ַרחֲ ְוַכד ֲהָוה ָּבֵעי ְלִמְׁשֵרי ֲארֹוָנא ֲהָוה ֲעָנָנא ְמַקֵּפל ְוָקִאים ְוָלא ֲהוָ 
יהֹון ְוַרֵחם ַית ְּבַרֲחָמְך ַטְבָיא ּוְדַבר ַית ַעָמְך ִיְׂשָרֵאל ְוַאְׁשֵרי ִאיַקר ְׁשִכיָנָתְך ֵּבינֵ  'הָ ְוֵכן ָאַמר ּתּוב ְּכדֹון ֵמיְמָרא דַ 'הֳקָדם 

  .ִמְנַין ַאְלַפָיא ְדִיְׂשָרֵאל ִרְבָווָתא ְדֵבית ַיֲעקֹב
עומד בתפילה  ולא היה פורׂש עד שהיה משה  .וכאשר היה מבקש לחנות הארון היה ִמתקפל ועומד: תרגום

ברחמיך הטובים ונהג את עמך  'השוב נא מאמרו של  :וכך אמר .'הוִמתפלל ומבקש רחמים ִמן לפני 
  .בית יעקב ִמנין אלפים של יׂשראלות יׂשראל והשכן כבוד שכינתך ביניהם ואהוב את ִרבב

  :רגום ירושלמי המקוטעת
מן תקוף רוגזך ותוב עלן ברחמך טביא ' דה 1וכד ארונא הוה שרי הוה משה זקיף ידוי בצלו ואמר חזור כען מימרא

  .ובריך רבוותא ואסגי אלפיא דבני ישראל
ון אפך ושוב עלינו ברחמיך הטובים מחר' ה חזור: וכאשר נח הארון נשא משה את ידיו בתפילה ואמר: תרגום

  .וברך הרבבות והרבה האלפים של בני ישראל
  .כל תרגום מוסיף הסבר מהיכן לשוב או לאן לשובו, מלשון חזרה" שובה"התרגומים מפרשים 

כלומר משה  ,"'ָוַנַחת ִּתָּוֵׁשעּון ְּבׁשּוָבה') טו:ל 'שי(מנחם תרגמו לשון מרגוע וכן  –' ה ׁשּוָבה" :מסביר י"רשו      
מלשון מנוחה אך " שובה"לה ימפרש את המ אבן עזראגם  .על רבבות ישראל) תנוח(מבקש שהשכינה תשרה 

ה יגרום שבני ישראל ינוחו "כלומר הקב ,"שיניחם ולא ירגזו מאויב, ישראל רבבות אלפי' שובה ה" :סבירמ
  .וגם מלשון מנוחהלשון חזרה מ" שובה" סביריםתרגום יונתן מ הןאונקלוס  הןיש לשים לב ש .מאויב

  ר אפרים יצחקי "ד
 המחלקה לתלמוד

                                                 
 .גם כאן להרחקת ההגשמה   1


