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    מהר סיני אל אוהל מועדמהר סיני אל אוהל מועדמהר סיני אל אוהל מועדמהר סיני אל אוהל מועד

ז שבו כבר "מפרק י(השני ;  שיעבוד מצרים ויציאת מצרים–) טז-א(הראשון : ספר שמות נחלק לשלושה חלקים
' שמ(סוף הספר ;  מעמד הר סיני –)ד שבו נכרתת ברית סיני"עד סוף פרק כ, הוא סיני, מגיע משה לצור בחורב

ובחשיבותו העקרונית בספר שמות נעסוק , חלק זה כולל כמעט את מחצית הספר. ווי המשכן והקמתו צי–) מ-כה
 ללמדנו -משמעות השיבוץ ו ,)לד-לב' שמ(מפריד מעשה העגל וכפרתו , בין ציווי המשכן לעשייתו, אולם. להלן

: לשון אחר. ל ומסכהבפס, מראה התורה את הדרך הפסולה, במשכן', שבתוך הוראת הדרך הנכונה של עבודת ה
 . כאופנת כל עידן, ולא בדרכים שאנו מדמים מלבנו, בדרך שציוונו' עלינו לעבוד את ה

 ? מה עניינו של מעמד הר סיני
מראש הר סיני ניתנו עשרת הדברות הנכתבות על לוחות . דווקא מתן תורה-עניינו לאו, לפי התורה שבכתב

מתן . והם באים אפוא למען כריתת הברית, )ו; ד, כד' שמ(רית וכן פרשת משפטים הנכתבת על ספר הב, הברית
מצוה 'ל כ"י הראשון לתורה מגדירה בעקבות חז"שרש, )ב, יב' שמ" (דש הזה לכםהחֹ"תורה מתחיל בפרשת 
 שהרי באותה פרשה נצטוו ישראל לא רק .שבה לכאורה ראויה הייתה התורה לפתוח', ראשונה שנצטוו ישראל

שכולם אין , וכן על מצוות בכור,  גם על פסח וחג המצות לדורותאלא , שעהתהואלהוצרך ש, בחוק פסח מצרים
שהרי , בצמוד לירידת המן, ישראל נצטוו עוד לפני מעמד סיני על השבת, כן-כמו. קיומם בשעת יציאת מצרים

 מתן נמשך, ינימשנסעו ישראל מהר ס. א הידיעה"בה', שבתההההזכור את יום 'בלעדי זה לא ניתן היה לומר בסיני 
 . המצוות באהל מועד

בכך זכו כל ישראל למעין ממד . לעיני כל ישראל' עיקר המשמעות והחידוש שבמעמד סיני הוא בגילוי שכינת ה
ומתוך כך לידעם ', שהמצוות הן מפי ה, כדי להודיע ולהראות לעם, באותו מעמד ניתנו גם גופי מצוות. נבואי

. ביד משה'  מפי ה-' גם הן מצוות ה,  ואלה שעתידים לשומען מפי משה,שגם המצוות ששמעו בעבר מפי משה
הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך : "למשה במעמד סיני' והלא כך אומר ה

 ). ט, יט' שמ" (יאמינו לעולם
כי בו ייוועד , "הל מועדהל מועדהל מועדהל מועדאואואואו" הוא נקרא . של מתן מצוות לישראלתחום ב,אוהל מועד הוא אפוא המשך להר סיני

וגם בעניין זה של . השוכנת בו' על שם שכינת ה" משכן"אך אותו אוהל קרוי גם .  להורותו מצוות1אל משה' ה
 .פעמי של הר סיני- את המעמד החד- אוהל מועד -ממשיך המשכן , השכינהגילוי 

ויקחו לי  "–? אומר לו שם'  הומה) כד, כו' שמ(, משה עולה אל תוך ענן הכבוד שבראש הר סיני: צא וראה
בתוך , "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: " דברים חומרים לעשותם קודשירימוירימוירימוירימו' לכבוד ה, כלומר, )כה" (תרומה

  ????)מ,  וראו גם כהל-ח , שם(שעל ההר צריך משה לקבל צו זה ' ולמה בתוך כבוד ה. מחנה ישראל
והוא , המשכן של משה הוא מעין העתק, של מעלההמשכן של משה נבנה במתכונת מקדש : אימשמעות הדבר ה

ומה יהיה על השכינה , הלא ישראל יסעו מהר סיני אל ארץ כנען. למעלה על הר סיני' גם המשך לשכינת ה
וכהגדרת הפרשן ; משכן עשוי בידי אדם-ם באוהלעמ היההשכינה ת, אכן? הם ולמענם על ההרישנתגלתה לעינ

מעמד הר סיני לא בא אלא כדי להכין ולהכשיר את ישראל : לשון אחר. נוסע- נייד המשכן הוא הר סיני–ֶּבנו יעקב 
המרכזי על ידי החפץ , אוהל מועד מתועד כהר סיני נוסע. במרכז מחנהו: דהיינו, לקראת השכנת השכינה בתוכו

ם דברי ועליהם כתובי,  שני לוחות הברית שהם לוחות אבן חצובים מהר סיני-המקודש ביותר שבתוך המשכן ו
 . עדות ברית סיני נישאת עמהם: כלומר. הברית

                                                           
  .ליום כניסתו לחובת מצוות, מוקדש לנתנאל בן גבריאל ואפרת קבליון****
 .מב, כט' ראו שמ  1
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מתועדת ומבוררת יפה בהקבלה הלשונית והעניינית ,  לבין אוהל מועד למטה,ההקבלה בין ראש הר סיני למעלה
 סוף סדרת משפטים ותחילת - פרשת כניסת משה אל ענן הכבוד שבראש הר סיני: בין שתי פרשות קצרות בתורה

ולעומתה הפרשה של כניסת משה אל ענן הכבוד המכסה וממלא את אוהל , )ט,  כה–יב , כד' שמ (-סדרת תרומה 
  ).ב-א, א' ויק; לד, מ' שמ( סוף ספר שמות וראש ספר ויקרא -מועד 

 
 

    משה עולה אל הר סינימשה עולה אל הר סינימשה עולה אל הר סינימשה עולה אל הר סיני    משה נכנס אל אוהל מועדמשה נכנס אל אוהל מועדמשה נכנס אל אוהל מועדמשה נכנס אל אוהל מועד
) לד, מ" (מלא את המשכן' ויכס הענן את אֹהל מועד וכבוד ה"  )טו, כד" ( ויכס הענן את ההרויעל משה אל ההר"
ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד  "
 )לה, מ" (מלא את המשכן' ה

על הר סיני ויכסהו הענן ששת ' וישכֹן כבוד ה"
 )טז, כד" (ימים

 
    

וכן סיכום לכל וכן סיכום לכל וכן סיכום לכל וכן סיכום לכל , , , , כשהמשכן מקופלכשהמשכן מקופלכשהמשכן מקופלכשהמשכן מקופל, , , , ותותותותהתופעה בעת המסעהתופעה בעת המסעהתופעה בעת המסעהתופעה בעת המסע
    ::::שנות מסע המדברשנות מסע המדברשנות מסע המדברשנות מסע המדבר

" ל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהםובהעלות הענן מע"
, מ" (ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלֹתו"; )לו, מ(
על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל ' כי ענן ה"; )לז

 .)לח, מ" (בית ישראל בכל מסעיהם

    

 )א, א' ויק" (ויקרא אל משה"
 )טז, כד" (ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן"
 
 

 
 

    ::::התופעה לעיני ישראל ובעבורםהתופעה לעיני ישראל ובעבורםהתופעה לעיני ישראל ובעבורםהתופעה לעיני ישראל ובעבורם
כאש אֹכלת בראש ההר לעיני כל ' ומראה כבוד ה"

    )יז, כד" (ישראל
 

 )א, כה" (אל משה לאמר' וידבר ה" )א, א' ויק" (אליו מאהל מועד' וידבר ה"
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן "

 )ב, א' ויק" ('לה
 )ב, כה" (תרומהדבר אל בני ישראל ויקחו לי "
 )ח, כה" (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

 

 

 . ֶּבנו יעקב וקאסוטו: ובדורנו, לסוף ספר שמותבפירושו ן "על ההקבלה בין שני הקטעים כבר עמד רמב
. מלא את המשכן/שכן על ההר' וכבוד ה, אוהל המועד/בשני הקטעים מסופר תחילה שענן הכבוד כיסה את ההר

 אלאלאלאלבמקביל נאמר שמשה עלה . כבודה ענן בשל, שמשה אינו יכול להיכנס אליו, אוהל מועדכך נאמר לגבי -אחר
, אל משה ביום השביעי' השלב הבא הוא קריאת ה. עדיין לא אל ראשו', ההר המלא כבוד ה    עלעלעלעלעדיין לא , הר סיני
. משכן וכליומראה לו את תבנית ה' ה,  מתוך ובתוך הענן- שםו, אז עולה משה אל ראש ההר. ענןהמתוך 
בהר סיני בא : אל שתי הקריאות מתלווה דיבור של ציווי אל ישראל. קורא אל משה מאוהל מועד' ה, במקביל

ומאוהל מועד בא הציווי אל , בישראל' יהיה המשך לשכינת ה, כאמור, אשר בו, הציווי שישראל יבנו את המשכן
 .שהיא התוכן התפעולי של המשכן, על עבודת הקרבנות, ישראל

לקראת כניסה אל ענן הכבוד שבהר סיני נצרכו למשה .  שעדיין לא נכנס משה אל תוך אוהל מועד,אולם נראה
אל תוך אוהל , ואולם.  יום שמספרו מורה על שלימות של קדושה- נכנס ביום השביעיהוא ו, ששה ימי היטהרות

האוהל שהוא מעשה בשר , שכן).  כג;א, ח' ויק(יחד עם אהרן משרת המשכן , מועד ייכנס משה רק ביום השמיני
יום המסומן , היא תחול ביום השמיני. כדי להחיל בו את הקדושה, ודם צריך עצמו לחנוכה והכנה של שבעה ימים

 2.במספר המסמל קדושה שמעבר לשלמות
): מו, כט' שמ(כפי שכתוב , היא מטרת יציאת מצרים, באמצעות המשכן, השריית השכינה בתוך מחנה ישראל

שאותה השריית , ן בהקדמתו לספר שמות למדנו"מדברי רמב". תם מארץ מצרים לשכני בתוכםשר הוצאתי אֹא"
הוא ספר , הפותח בשעבוד מצרים וחותם בירידת השכינה אל אוהל מועד, לכן ספר שמות; השכינה היא הגאולה

 : כדבריו, הגלות והגאולה
 

והנה הגלות איננו נשלם עד .. אולה ממנוובג... ונתייחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון
וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים . יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו

סיני ועשו המשכן ושב -וכשבאו אל הר. עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר
לוה עלי -ם שהיה סוד אהקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבות

ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו עניין המשכן . ואז נחשבו גאולים, והם הם המרכבה, אוהליהם
 .מלא אותו תמיד' ובהיות כבוד ה

 
 מנחם בן ישר
 ך" המחלקה לתנ

                                                           
   .לה, ן לשמות מ"ם ורמב"רשב, י"ראו רש 2


