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 הכאוס וספר שמות
 עלי מרצבך

 
 מה הקשר בין הכאוס לכימאי ון הלמונט ולפרשת פקודי וספר שמות?

בסוף ספר שמות מופיעה פרשה אחת קצרה של חמישה פסוקים, ובה מילה אחת החוזרת בכל פסוק 
י"; "אֶֹהל מֹוֵעד-ֶהָעָנן ֶאת ַוְיַכס" :ענן: ופסוק ְשָכן ּוְבֵהָעלֹות"; "ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן-כִּ ם""; ֶהָעָנן ֵמַעל ַהמִּ -ְואִּ

י"; "לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְשָכן יֹוָמם-ֲעַנן ה' ַעל כִּ  לח(.-" )מ:לדַהמִּ
-ֶאתי במקרא. בספר בראשית היא נזכרת פעם אחת בעניין הקשת: "באופן כללי מילה זו נדירה למד

י ֶבָעָנן י ָנַתתִּ ְבַעמּוד ָעָנן "בספר שמות היא מופיעה תמיד כמושג טרנסצנדנטאלי:  ט:יג(.בר' " )ַקְשתִּ
ְרָאה ֶבָעָנן"" )יג:כא(; ַלְנחָֹתם ַהֶדֶרךְ  " )לד:ה(. הענן מופיע בשכיחות ַוֵיֶרד ה' ֶבָעָנן(; "" )טז:יְכבֹוד ה' נִּ

המשכן. הענן רומז על  גדולה במיוחד כשמשה עלה על הר סיני )סוף פרשת משפטים( ובכל פרשיות
השגחה עליונה ועל דאגתו של הקב"ה לכל הצרכים של עמו. נוכחות ה' בעולם מקשה לכאורה את 

להים במהלך ההיסטוריה. הפסוקים -הבחירה החופשית על האדם, ותפקיד הענן לכסות על התערבות א
המתאר את יצירת  האחרונים של ספר שמות מבליטים את אותה השגחה עליונה וכך מסכמים את הספר

 ישראל.עם 
טז:יג(. נזכיר גם שבמשך ויק' " )ַהְקטֶֹרת ֲעַנןרק בספר ויקרא הענן מתקשר לפעולת האדם בביטוי "

שנות הנדודים במדבר יש תמיד ענן המלווה ומוביל את בני ישראל בכל שעות היום ועמוד אש )עשן(  04
 בלילה.

( Jean-Baptiste van Helmont( )9751– 9400) ז'ן בטיסט ון הלמונטהמדען והרופא ההולנדי 
נחשב בעיני הפילוסופים של המדע האיש המהווה גשר בין האלכימיה ובין הכימיה המודרנית. הוא כתב 
ספרים רבים, ובין חידושיו גם חידוש בלשני: הוא המציא את המילה "גז", הנגזרת מתוך המילה "כאוס" 

במהותו ללא שום צורה גיאומטרית, ללא סדר, ללא אפשרות של ביוונית עתיקה. עבור ון הלמונט הגז 
מדידה מתמטית, בעל צורות אקראיות לחלוטין ובפרט בעל צורה שלא ניתנת לחיזוי. מכאן המילה גז 

 שהתפשטה בכל השפות האירופיות.
הכאוס ביון העתיקה הוא ה"תוהו ובוהו" שלנו )כך בתרגומים מאוחרים של התנ"ך ביוונית על ידי 

הסדר )ההיפך של הקוסמוס המסודר( המתאפיין בחוסר יכולתנו למדוד אותו. -אבות הכנסייה(. זהו אי
להים, לעומת הכאוס היהודי שפירושו הסתרה מכוונת. במדע המודרני -הכאוס היווני משמעותו היעדר א

ות לחיזוי אפשר-ובפילוסופיה הכאוס יכול להיות דטרמיניסטי או אקראי, אבל הוא תמיד מתאפיין באי
(Unpredictable .) 

                                                           
 אילן, מחבר הספר "הגיון הגורל" ועורך כתב-הוא חבר במחלקה למתמטיקה של אוניברסיטת בר פרופ' עלי מרצבך-

 העת האקדמי תורני בד"ד.
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י"גז" בספר תהלים )"ואיך נקרא גז בעברית מקראית? אמנם מצינו  יש ַוָנֻעָפה-כִּ (, אולם שם ", צ:יָגז חִּ
החלו לחקור אותו. אולם  94-רק במאה ה –המשמעות שונה. מושג הגז לא היה קיים ממש, ולראיה 

ְבָשן ַוַיַעל)"ענן בתוך האש המושג הקרוב ביותר בתורה הוא ענן או עשן, שהוא   ", שמ'ֲעָשנֹו ְכֶעֶשן ַהכִּ
, מעין השגחה לא ניתנת לחיזוייט:יח(. הענן והעשן רומזים על השגחת ה', כנזכר לעיל, אבל השגחה 

אותו ממצרים, קשר מכוסה, שתוצאותיו  מוסתרת. הענן רומז על קשר בין עם ישראל לקב"ה שהוציא
יכולות להשתנות, והוא משאיר לאדם ולעם את הבחירה החופשית. ענן הקטורת מסמל את האקראיות 

 המאפשרת את ההשגחה העליונה לצד הבחירה החופשית של האדם.
ך: יש הבדל בין הענן לעשן. הענן בא מלמעלה ויורד אל האדם, ואילו העשן רומז על הכיוון ההפו

בא מלמטה ועולה למעלה. העשן היוצא על ידי האדם מבטא את האימננטיות, המציינת חשיבה וקיום 
לפי המהות הפנימית, הטבועה והכלולה בעולם על פי חוקים ברורים וקבועים, חוקי העולם הפיזי, שלא 

להי -ומרומז מתוך הענן הא טרנסצנדנטיכאופן חשיבה חיצוני לקיום, שהוא גם גמיש ומופשט, שהוא 
 היורד אלינו.

שנה מאפשר לנו להבין טוב יותר את מושגי  044-חידושו הלשוני של הכימאי ון הלמונט מלפני כ
החופשית. הם אינם סותרים זה את זה, כי אותו ענן בלתי ניתן לחיזוי מאפשר לאדם  ההשגחה והבחירה

לפעול, לקדם דברים, לחדש ולהתחדש. אכן, ההשגחה העליונה והבחירה החופשית של האדם יכולות 
 לדור בכפיפה אחת.

 גישה זו מסבירה היטב את פרשיות בניית המשכן בחציו השני של ספר שמות ומאמר סתום בספר
בזיקה לקטורת בביטוי 'מזבח הקטרת'?  'מזבח'הזוהר. הזוהר )ויקהל תע"ב( שואל: מדוע כתובה המילה 

ומתרץ שעשן הקטורת מבטל את הסיטרא אחרא, ולכן הקטורת היא כמו מזבח שברכות שרויות בו. לכן 
א קיום העולם זהו מזבח פנימי, כי הוא צריך להיות מכוסה מן העין. בהמשך מדגיש הזוהר כי הקטורת הי

למטה וקיום העולם למעלה. היא מתקנת וקושרת קשרים, עושה אור ומטהרת את המשכן )לפי תרגום 
הסולם(, כלומר תפקידו של עשן הקטורת לקיים את העולם ולתקנו. טיבו של עשן הקטורת שאין רואים 

האקראיות  היפוכו של עין הרע. עשן הקטורת מסמל את –אותו בבירור ולכן הברכה שרויה בו 
 המאפשרת את ההשגחה העליונה.

הכול נבנה בהתאם לציוויים, לפי הכמויות  9:'בני ישראל בנו את המשכן במדבר מכוח ה'תוהו
והמידות הרצויות. פרשיות בניית המשכן מלאות מספרים הן למשכן עצמו והן לכליו. והרי אין השכינה 

עין! לכן בא עשן הקטורת, שהוא התיקון והברכה שורות על דבר שנמנה אלא על דבר הסמוי מן ה
בניית  לכימות המשכן, תיקון לכל המספרים במעשה בניין המשכן ולכל הסטטיסטיקות של פרשת פקודי.

סדר, שעשן -המשכן, כבריאת העולם, צריכה לכלול בסיס גשמי הניתן לכימות אבל גם אקראיות ואי
 הקטורת שאין בו צורה מסמל אותו.

 3.ובכמה סוגיות בתלמוד הבבלי 2פרים נזכרת כבר בתלמוד הירושלמילחמישה סחלוקת התורה 
  Πεντάτευχος יווניהתורה מכונה במונח ה נוצריחלוקה זו התקבלה בכל מקום, ואפילו בעולם ה

 (Pentateukhos."שפירושו "חמשת הספרים ,) 
א מספר סידורי( מה מהות ספר שמות הנקרא גם "ספר השני" )הספר היחיד מבין החמישה ששמו הו

סביר את חלוקת הגבולות של ספר שמות ניתן לה כאילו אין בו משהו חשוב במיוחד? 0,בפי פרשנים רבים
סוף, אחרי מריבות ומאבקים רבים, יש אחווה אמיתית במשפחה. -כך: ספר בראשית מסתיים כאשר סוף

 רק אז יכול להיפתח תהליך היווצרות של עם ישראל, וזאת תחילת ספר שמות.
צורת  אחרי הפירוט הרב של כל חלקיו, –הפסוק האחרון של ספר שמות, בסוף כל פרשיות המשכן 

ימזכיר ומדגיש את הענן )שהוא העשן בלי האש(: " –בנייתו וספירת המלאי  ְשָכן יֹוָמם -ֲעַנן ה' ַעל כִּ ַהמִּ
ְהֶיה ַלְיָלה בֹו ְלֵעיֵני ָכל ְשָרֵאל ְבָכל-ֵבית-ְוֵאש תִּ פסוק זה סוגר את מעגל מעשה  .(לח:מ )שם "ַמְסֵעיֶהם-יִּ

 .'בית ישראל'כן ומאפשר לישראל להגיע לדרגת האחדות הגבוהה ביותר: דרגת המש
י ֶבָעָנן ֵאָרֶאה ַעלטז:ב(: " ם הכיפורים )ויק'יורעיון זה בולט במיוחד בפרשת הגורלות של עבודת  -כִּ

ָסה ֲעַנן ַהְקטֶֹרת )רש"י: תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני"(, ובהמשך: " "ַהַכפֶֹרת ַהַכפֶֹרת ֲאֶשר -ֶאתְוכִּ

                                                           
 .הסדר-הטיפוס של אי-, אב'הבוהו'שמסמל את הסדר, כפי שמובא במסכת חגיגה י"ב, והוא ההיפך של  1
 .סנהדרין פרק י הלכה א 2
 .כב ע"ב; סנהדרין מד ע"אמגילה טו ע"א; חגיגה יד ע"א; נדרים  3
בסוף ספרו הקדוש יקראהו  הלכות גדולותבהקדמתו לספר שמות: "רבנו בעל הנצי"ב למשל מסכת סוטה ל"ו ע"ב, ו 4

 .ר שני"ספ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
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". במקום הראשון בתורה שבו נזכרת מצוות הטלת הגורל על שעירי יום הכיפורים, ָהֵעדּות ְולֹא ָימּות-ַעל
 דווקא שם עניין הענן חוזר ונשנה. 7,להדגיש את התערבות ה' במעשה זה וכדי

יבטא את השלב  רק אחרי שמתוארת ההשגחה העליונה הישירה, אפשר לפתוח את ספר ויקרא. הוא
העם הנבחר והשגחת ה' עליו  הבא: את פעולות האדם להתקרב לבוראו על ידי הקרבנות ומצוות אחרות.

 על ידי הענן הם המהות היסודית של ספר שמות, הספר השני המשלים את הבריאה.
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: ד"ר יצחק הילמן

 

                                                           
 .2445, תשס"ז, , 701א"ב דף שבועילשם מה?",  ,הגורלות בעבודת יום הכיפורים"עיין  5


