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 פרק ג

 סדר תהלוכת ארון הברית

י" טִּ ַהשִּ עּו מֵּ סְׁ ַע ַבֹבֶקר ַויִּ הֹושֻׁ כֵּם יְׁ ל ַוַישְׁ כָּ ן הּוא וְׁ דֵּ ם ַויָֹּבאּו ַעד ַהַירְׁ

ים  ֹלֶשת יָּמִּ ה שְׁ צֵּ קְׁ י מִּ הִּ ם ֶטֶרם ַיֲעֹברּו: ַויְׁ נּו שָּ לִּ ל ַויָּ אֵּ רָּ שְׁ נֵּי יִּ בְׁ

אֹותְׁ  רְׁ ם לֵּאֹמר כִּ עָּ ַצּוּו ֶאת הָּ ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה: ַויְׁ ים בְׁ רִּ רּו ַהֹשטְׁ ֶכם ַוַיַעבְׁ

ית ה' ֱאֹל רִּ ת ֲארֹון בְׁ ַהֹכֲהנִּ קֵּ אֵּ ַאֶתם יֶכם וְׁ ים ֹאתֹו וְׁ אִּ ם ֹנשְׁ יִּ וִּ ים ַהלְׁ

ינֵּיֶכם ובינו  ֶיה בֵּ הְׁ חֹוק יִּ יו: ַאְך רָּ ֶתם ַאֲחרָּ ֶכם ַוֲהַלכְׁ קֹומְׁ מְׁ עּו מִּ סְׁ תִּ

עּו ֶאת  דְׁ ַמַען ֲאֶשר תֵּ יו לְׁ לָּ בּו אֵּ רְׁ קְׁ ה ַאל תִּ דָּ ה ַבמִּ ם ַאמָּ ַפיִּ ַאלְׁ יו כְׁ ינָּ ּובֵּ

י ֹלא עֲ  ּה כִּ כּו בָּ לְׁ שֹוםַהֶדֶרְך ֲאֶשר תֵּ לְׁ מֹול שִּ תְׁ ֶתם ַבֶדֶרְך מִּ  ".ַברְׁ

 

 ציווי לכהנים לשאת את הארון

ֶכם " בְׁ רְׁ קִּ ר ַיֲעֶשה ה' בְׁ חָּ י מָּ שּו כִּ ַקדָּ תְׁ ם הִּ עָּ ַע ֶאל הָּ הֹושֻׁ ַוֹיאֶמר יְׁ

ית  רִּ אּו ֶאת ֲארֹון ַהבְׁ ים לֵּאֹמר שְׁ ַע ֶאל ַהֹכֲהנִּ הֹושֻׁ אֹות: ַוֹיאֶמר יְׁ לָּ פְׁ נִּ

נֵּי  פְׁ רּו לִּ בְׁ עִּ יתוְׁ רִּ אּו ֶאת ֲארֹון ַהבְׁ שְׁ ם ַויִּ עָּ ם: הָּ עָּ נֵּי הָּ פְׁ כּו לִּ   ַויֵּלְׁ

ל ֲאֶשר  אֵּ רָּ שְׁ ל יִּ ינֵּי כָּ עֵּ ָך בְׁ ל ַגֶדלְׁ ַע ַהיֹום ַהֶזה ָאחֵּ הֹושֻׁ ַוֹיאֶמר ה' ֶאל יְׁ

ַצֶּוה ֶאת  ה תְׁ ַאתָּ ְך: וְׁ מָּ ֶיה עִּ ם ֹמֶשה ֶאהְׁ י עִּ יתִּ יִּ י ַכֲאֶשר הָּ עּון כִּ יֵּדְׁ

ים נֹ  י ַהַירְׁ ַהֹכֲהנִּ ה מֵּ צֵּ ֹבֲאֶכם ַעד קְׁ ית לֵּאֹמר כְׁ רִּ י ֲארֹון ַהבְׁ אֵּ ן שְׁ דֵּ

ן ַתֲעֹמדּו דֵּ   ".ַבַירְׁ

 

 הכנת ישראל לקראת הנס

נָּה " ל ֹגשּו הֵּ אֵּ רָּ שְׁ נֵּי יִּ ַע ֶאל בְׁ הֹושֻׁ י ה' ַוֹיאֶמר יְׁ רֵּ בְׁ עּו ֶאת דִּ מְׁ שִּ וְׁ

עּון כִּ קֵּ ֱאֹל דְׁ ֹזאת תֵּ ַע בְׁ הֹושֻׁ ש יֶכם: ַוֹיאֶמר יְׁ הֹורֵּ ֶכם וְׁ בְׁ רְׁ קִּ ל ַחי בְׁ י אֵּ

ֶאת  י וְׁ זִּ רִּ ֶאת ַהפְׁ י וְׁ ּוִּ ֶאת ַהחִּ י וְׁ תִּ ֶאת ַהחִּ י וְׁ ַנֲענִּ נֵּיֶכם ֶאת ַהכְׁ פְׁ יש מִּ יֹורִּ

ר  ָאֶרץ ֹעבֵּ ל הָּ ית ֲאדֹון כָּ רִּ נֵּה ֲארֹון ַהבְׁ י: הִּ בּוסִּ ַהיְׁ י וְׁ ֱאֹמרִּ הָּ י וְׁ שִּ גָּ רְׁ ַהגִּ

חּו ה קְׁ ַעתָּ ן: וְׁ דֵּ נֵּיֶכם ַבַירְׁ פְׁ ל  לִּ אֵּ רָּ שְׁ י יִּ טֵּ בְׁ שִּ יש מִּ ר אִּ שָּ נֵּי עָּ ֶכם שְׁ לָּ

י  אֵּ ים ֹנשְׁ י ַהֹכֲהנִּ לֵּ נֹוַח ַכפֹות ַרגְׁ יָּה כְׁ הָּ ֶבט: וְׁ ד ַלשָּ יש ֶאחָּ ד אִּ יש ֶאחָּ אִּ

ם  תּון ַהַמיִּ רֵּ כָּ ן יִּ דֵּ י ַהַירְׁ ן מֵּ דֵּ י ַהַירְׁ מֵּ ָאֶרץ בְׁ ל הָּ ֲארֹון ה' ֲאדֹון כָּ

ַיעַ  ה וְׁ לָּ עְׁ מָּ לְׁ ים מִּ דִּ יֶהם ַהֹירְׁ ָאֳהלֵּ ם מֵּ עָּ ֹסַע הָּ נְׁ י בִּ הִּ ד: ַויְׁ דּו נֵּד ֶאחָּ מְׁ

י הָּ  אֵּ ים ֹנשְׁ ַהֹכֲהנִּ ן וְׁ דֵּ םַלֲעֹבר ֶאת ַהַירְׁ עָּ נֵּי הָּ פְׁ ית לִּ רִּ  ".ָארֹון ַהבְׁ

 ןמי הירדקריעת 

לּו " בְׁ טְׁ ָארֹון נִּ י הָּ אֵּ ים ֹנשְׁ י ַהֹכֲהנִּ לֵּ ַרגְׁ ן וְׁ דֵּ ָארֹון ַעד ַהַירְׁ י הָּ אֵּ בֹוא ֹנשְׁ ּוכְׁ

ה  צֵּ קְׁ דּו בִּ יר: ַוַיַעמְׁ צִּ י קָּ מֵּ יו ֹכל יְׁ דֹותָּ ל גְׁ לֵּא ַעל כָּ ן מָּ דֵּ ַהַירְׁ ם וְׁ יִּ ַהמָּ

ם  ָאדָּ ֹאד באדם מֵּ ק מְׁ חֵּ ד ַהרְׁ מּו נֵּד ֶאחָּ ה קָּ לָּ ַמעְׁ לְׁ ים מִּ דִּ ם ַהֹירְׁ ַהַמיִּ

ה יָּם ַהֶמַלח ַתמּו  בָּ ֲערָּ ים ַעל יָּם הָּ דִּ ַהֹירְׁ ן וְׁ תָּ רְׁ ַצד צָּ יר ֲאֶשר מִּ עִּ הָּ

ם עָּ הָּ תּו וְׁ רָּ כְׁ ית  נִּ רִּ ָארֹון בְׁ י הָּ אֵּ ים ֹנשְׁ דּו ַהֹכֲהנִּ יחֹו: ַוַיַעמְׁ רִּ רּו ֶנֶגד יְׁ בְׁ עָּ

ה ַעד ֲאֶשר  בָּ רָּ ים ֶבחָּ רִּ ל ֹעבְׁ אֵּ רָּ שְׁ ל יִּ כָּ ן וְׁ כֵּ ן הָּ דֵּ תֹוְך ַהַירְׁ ה בְׁ בָּ רָּ ה' ֶבחָּ

ל הַ  ןַתמּו כָּ דֵּ  ".גֹוי ַלֲעֹבר ֶאת ַהַירְׁ

 

 שערי הקדושהפתיחת  -הירדן עבר מ

הכהנים  -ונושאיו  ארון ברית ה' זה עומדיםפרק מרכז ב

ר מן העבר השני בני ישראל חונים מעבר לירדן כאש והלויים.

נמצאת העיר יריחו, ובמצוות ה' חוצה העם את הירדן באורח 

פלא. ה' משדד את מערכות הטבע בעבור ישראל, כאשר מי 

 הירדן עוצרים מלכת ובני ישראל עוברים ביבשה. 

ת ניסן, כחודש לאחר פטירמעשה שליחת המרגלים היה בו' ב

עשה העם  ימים בשלושה. 1משה, ובעשרה בו עברו את הירדן

את כל ההכנות הדרושות למעבר הירדן, ולאחר שחזרו המרגלים 

האחרונות לקראת המעבר ההכנות נעשו בתשעה בניסן, 

 .שהתרחש למחרת, ארבעה ימים לפני הפסח

 2אברבנאלהכתב  ולא בלילה, על נס מעבר הירדן דווקא ביום

 בשם הרלב"ג:

בחר שלא יעברו בלילה כי אם  שהאל יתברך ,והרלב"ג כתב"

קר, לפי שיתפרסם הנס לעיני בני ישראל ולעיני האומות ובב

פול עליהם אימתה ופחד, וגם כדי שבאותו זמן שעברו מעת יות

יתקדשו מפני הנפלאות אשר  ,בואם לשפת הירדן עד הבקר שעברו

 ".יעשה הקדוש ברוך הוא בקרבם

                                                           
1

 ראה יהושע ד, יט. 
2

 אברבנאל יהושע ג, ב. 



 
 2  ספר יהושע  

 

ולעולם כולו, כי אל חי בקרב  נס מעבר הירדן הוא אות לישראל

ישראל והורש יוריש מפניהם את כל עמי כנען. ומלבד זאת, 

המובילים אל ארץ מעבר הירדן הוא פתיחת שערי הקדושה 

הקודש. טרם בואם אל הארץ המובטחת, עוברים בני ישראל 

תהליך של הכנה והתקדשות. בני ישראל הולכים ביבשה 

 למענם.ומתקדשים בנפלאות ה' המתחוללים 

 

 מקדימים למצוותזריזים 

ַע ַבֹבֶקרפרקנו פותח במילים " הֹושֻׁ כֵּם יְׁ ". מילים אלו מזכירות ַוַישְׁ

לנו את השכמתו של אברהם אבינו לקיים את מצוות המילה, 

כל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים : "3חז"לודרשו 

כשם שאברהם אבינו  .'"וישכם אברהם בבקר' :שנאמר ,תולמצו

מצוות ה' ולמול את עצמו, כך יהושע הזדרז  הזדרז לקיים את

להיכנס לארץ ישראל, לכבשה וליישבה.   -לקיים את מצוות ה' 

יהושע משכים בבוקר  כןלו ,בשמחהובזריזות מצוות מקיימים 

מן  יםחוששיחד עם העם כולו וכולם נכונים ומזומנים ואינם 

 ות שעומדות לפתחם.המלחמ

 

 הצדיקים נשמעים בבוקרתפילות 

ויחד עם זאת השכם בבוקר ההשכמה מעידה על זריזות במצוה, 

 :4חז"לדורשים זהו זמן תפילה, וכך 

לות הצדיקים נשמעים י, אתה מוצא שתפ'ויהי באשמרת הבקר"'

וגו'  'וישכם אברהם בבקר' , שנאמר:מנין אברהםקר. בקרו של ובב

וילכו שניהם ' , שנאמר:מניןיצחק ג(. בקרו של  ,)בראשית כב

וישכם יעקב ' , שנאמר:מנין יעקבו(. בקרו של  )בראשית כב, 'יחדו

וישכם ' , שנאמר:מנין משהיח(. בקרו של  ,כח ' )בראשיתבבקר

 , שנאמר:מנין יהושעבקרו של  ,ד( ,וגו' )שמות לד 'משה בבקר

 ..".א(. ,)יהושע ג 'וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים'

, ותפילת הצדיקים אורמפציע  ,לאחר חשכת הלילה ,בבוקר

מל תקופות של גאולה וישועה, "אור נשמעת. אור הזריחה מס

 .5חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"

את הירדן, האירה גאולת  בני ישראל עברו וֹ בזה, שְׁ בבוקר 

 .כל לעין השגחת ה' על בניו באותות ובמופתיםה תונגל ישראל

אלא בני ישראל לארצם אינה נעשית בהסתר ובהחבא, כניסת 

 באותות ובמופתים, בקול גדול.

  :א"החידתב מרן כ 6"חומת אנך"בספר 

שתמיד של שחר היה מכפר חטאות של  - וישכם יהושע בבקר"

לכן כשרצה יהושע לזרזם ולקדשם השכים בבקר זמן עולת  ,לילה

כדי שתהיו מוכנים  ,שלא תחטאו ,התקדשו :הבקר ואמר להם

  .להשפעת הקדושה בלי עיכוב

וישכם ' :דכתיב ,ן להזכיר זכות אברהם ועקידת יצחקועוד כיו

 ,בזכות אברהם היםשנקרע  ,ז"לבותינו ואמרו ר '.קראברהם בב

                                                           
3

 פסחים ד ע"א. 

4
 .מסכתא דויהי פרשה ה -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  

5
 תפילה, ברכת יוצר אור. 

6
 פרק ג. רישיהושע אנך חומת  

תי א הזי ולפ ...'ויבקע עצי עולה' :וכתיב ,'ויבקעו המים' :דכתיב

דע דבזכותו די ,לעורר זכות אברהם ,קרודלכך השכים בב פירש

 ."יהיה נקרע הירדן

לעבודת יהושע לקראת מעבר הירדן מחברת אותנו השכמת 

 קריעת ים סוף. לפרשת העקדה ולהמקדש, 

 כתב: 7וב"ילקוט מעם לועז"

"יש ללמוד מכאן מעלת התפילה, שכן יהושע השכים כדי 

ימים להתפלל, וכן מצינו באבות העולם ובנביאים שהיו משכ

לתפילה. שבבוקר מידת הרחמים שולטת ונפתחים שערי הרחמים 

לקבל התפילות. וגם הקדים תפילה למעשה, ואמרו חז"ל כל 

המתפלל ויוצא לעסקיו הקב"ה מצליח דרכיו, שנאמר: 'צדק לפניו 

 יהלך', ראשי תיבות 'צלי', היינו תפילה בלשון ארמית".

ֶרֶכב " ,עם ומתפללעומד ה קרבה לאהיציאה לקראת  ֶלה בָּ אֵּ

לֶ  אֵּ ם ה' ֱאֹלה ַבּסּוסִּ וְׁ שֵּ נּו בְׁ לּו קֵּ ים ַוֲאַנחְׁ פָּ נָּ עּו וְׁ רְׁ ה כָּ מָּ יר: הֵּ כִּ ינּו ַנזְׁ

ה ַהמֶ  יעָּ ד: ה' הֹושִּ עֹודָּ תְׁ נּו ַונִּ נּו ַקמְׁ נּולֶ ַוֲאַנחְׁ אֵּ רְׁ יֹום קָּ  .8"ְך ַיֲענֵּנּו בְׁ

 

 האחרוןהמסע 

עּו " :השכמת יהושע ובני ישראל בבוקר, נאמרלאחר  סְׁ ַויִּ

נֵּ  ל בְׁ כָּ ן הּוא וְׁ דֵּ ֹבאּו ַעד ַהַירְׁ ים ַויָּ טִּ ַהשִּ ל מֵּ אֵּ רָּ שְׁ ם ֶטֶרם י יִּ נּו שָּ לִּ ַויָּ

ה תהיהשיטים  מן, שהנסיעה מבאר 10נאליהגאון מו .9"ַיֲעֹברּו

אחד . במדבר של עם ישראלהמסעות "ב מהאחרון מבין המסע 

הכניסה עם ב אותיות'. "מן השמות הקדושים הוא 'שם בן מ

, 'מפורששם 'ב מסעות כנגד "מל אלארץ ישראל השלימו בני ישר

 .עריות שנפלו בו בשיטיםמעוון  –והתנתקו מן ה'שיטים' 

 

 אי אפשר להיכנס לארץ ישראל בלי קדושה וטהרה

 אומרים חז"ל: 11"ואליהתנא דבי ב"

יני, אמר לו על הר סיני לקבל עליהם תורה מסכשעמדו אבותינו "

 ,טוגו' )שמות י 'לך אל העם וקדשתם' :הקדוש ברוך הוא למשה

 ,וגו' )שמות יט 'היו נכונים לשלשת ימים' :בא משה ואמר להם .י(

וכי מאשה בלבד אמר להם, אלא כך אמר להם, בדלו עצמכם  .טו(

מעבירה ומגזל ומדבר מכוער, כדי שתהו כולכם טהורים בשעה 

 שתעמדו על הר סיני. 

כי מחר יעשה ה' בקרבכם  התקדשו' :בא יהושע ואמר להן

 .יא( ,)יהושע א 'הכינו לכם צידה' :(, ואומרה ,)יהושע ג 'נפלאות

מלקטין  אינן אלא אוכלי המן, שהיו לאהיתה שם, וה וכי צידה

תו עד הערב ולערב היה כלה מידן, ותו בבקר בבקר ומניחין אוא

 :, אלא אם כן כך אמר להם'והכינו לכם צידה'תלמוד לומר  מה

 :ותאכלו מתבואת הארץ, שנאמרעשו תשובה כדי שתיכנסו לארץ 

 .'"וישבות המן ממחרת'
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 מעם לועז יהושע ג, א.ילקוט  

8
 י.-כ, חתהלים  

9
 ג, א.יהושע  

10
 א יהושע טו, א."ביאור הגרראה  

11
 תנא דבי אליהו רבה )איש שלום( פרשה יח 



 
 3  ספר יהושע  

 

הכנה בדברים  נדרשה עבודה פנימית של לפני קבלת התורה

התקדשות  שבין אדם למקום ובדברים שבין אדם לחברו,

, ובאותה מידה כדי להיכנס לארץ והתרחקות מכל דבר מכוער

ישראל דרושה הכנה ראויה, ואי אפשר להיכנס לארץ ישראל 

 .בלי קדושה וטהרה

ישראל  תגאולבבני ישראל לארצם היא שלב משמעותי ניסת כ

של תנועה רוחנית  רשתולארץ ישראל דכניסה ה .תםישועו

 ., במעשה ובמחשבהגדולה תנועה של תשובה ,חיים

 

 ה'חפצא' וה'גברא'

מחנה נצטוו בני ישראל להעמיד את ארון ברית ה', הבראש 

ים " , בני שבט לוי,נושאי הארון הם הכהניםכאשר  רִּ רּו ַהֹשטְׁ ַוַיַעבְׁ

אֹותְׁ  רְׁ ם לֵּאֹמר כִּ עָּ ַצּוּו ֶאת הָּ ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה: ַויְׁ ית ה' בְׁ רִּ ת ֲארֹון בְׁ ֶכם אֵּ

מְׁ קֵּ ֱאֹל עּו מִּ סְׁ ַאֶתם תִּ ים ֹאתֹו וְׁ אִּ ם ֹנשְׁ יִּ וִּ ים ַהלְׁ ַהֹכֲהנִּ ֶכם יֶכם וְׁ קֹומְׁ

יו ֶתם ַאֲחרָּ   .12"ַוֲהַלכְׁ

 הלכו לפניהיו אלה עמוד האש ועמוד הענן שהמדבר ת תקופב

בקודש  ,המחנה, כאשר ארון ברית ה' עמד במרכז המחנה

  :13י"שבר, כמצוין חל שינויעת כו ,הקודשים שבמשכן

שכל זמן  ,נשתנה המסע הזה משאר מסעות -והלכתם אחריו "

 ,לה ומראה להם הדרךישמשה היה קיים היה עמוד הענן נוסע תח

 ."להיעכשיו הארון נוסע תח ,והארון נוסע אחר ב' דגלים

 פטירת משה והסתלקות ענני הכבוד, הועמדו בראשלאחר 

ברית ה' ארון  -המחנה ה'חפצא' וה'גברא' הקדושים ביותר 

 הכהנים. וונושאי

 :נהו, וזו לש14בסוטהמרא י בג"של דברי רשמקורם 

תנו רבנן: כיצד עברו ישראל את הירדן? בכל יום ארון נוסע אחר "

הנה ארון הברית אדון כל 'והיום נסע תחילה, שנאמר:  ,שני דגלים

והיום  ,ים נושאין את הארוןי; בכל יום ויום לו'הארץ עובר לפניכם

והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי 'נשאוהו כהנים, שנאמר: 

 ."וגו' 'ן ה'ארו

מבאר, שלפני שעברו את הירדן היו הכהנים מועטים  15הרמב"ם

המצוה ללויים, אך בכניסת בני ישראל לארץ נתרבו  הולכן נתנ

והכהנים ועברה המצוה אליהם, אך  כתב,  16הרמב"ן בהשגותי

ה מצוה בתורה, אלא על כורחנו שחלילה לנו לאמר שנשתנת

לשאת את הארון בין  רשאיםחייבים אנו לומר, שכל שבט לוי 

 כהנים בין לויים.

 

 שה מקומות נשאו כהנים את הארוןובשל

 :הגמראממשיכה 
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 ג.-ג, ביהושע  

13
 י יהושע ג, ג."רש 

14
 ב."לג עסוטה  

15
 .עשה לדם "לרמבספר המצוות  

16
 .השגות הרמב"ן לספר המצוות השורש השלישי 

שה מקומות נשאו כהנים את הארון: ותניא: רבי יוסי אומר, בשל"

 ."למקומוכשעברו את הירדן, וכשהסיבו את יריחו, וכשהחזירוהו 

אנו מוצאים שכהנים נשאו את הארון אף מקומות  הבשלוש

 שמלאכה זו הוטלה על הלויים, ואלו הם: 

 א. כשעברו ישראל את הירדן בימי יהושע בן נון. 

ב. כאשר סיבבו אנשי המלחמה את העיר יריחו עם ארון הברית 

 על פי ציווי ה' ליהושע כדי לכבשה. 

ו בבית ג. כאשר החזירו את הארון בימי שלמה המלך למקומ

 קודש הקדשים לאחר שגלה ממקומו במשכן שילה.

 

 ככניסה לקודש הקדשים לארץ ישראלהכניסה 

אירה הארון למקומו בקודש הקדשים בימי שלמה מהחזרת 

שדרושה כשם באור מיוחד את שני המקומות הראשונים. 

שנושאי הארון יהיו כהנים בזמן החזרת הארון למקומו הקפדה 

הארון יהיו בקודש הקדשים, כך דרושה הקפדה על כך שנושאי 

הדבר משמעות ל וכיבושה. כהנים בזמן הכניסה לארץ ישרא

 ככניסה לקודש הקדשים. היא לארץ ישראלהכניסה היא, ש

דורש יחס  ארץ ישראלקדושת למטומאת ארץ העמים  המעבר

 :17ק"הרדכתב וכך כמו הכניסה לבית קדשי הקדשים. , מיוחד

ועתה  ,עד עתה הלוים היו נושאים הארון -והכהנים הלוים "

 ."לפניו עתה הלהקדישו יותר מפני הנס שנעש ,נשאוהו הכהנים

 :כתב 18א"והמהרש

ץ דכל זמן שהיו בחו - לה כו'יבכל יום ארון כו' והיום נסע תח"

לא היתה השכינה שורה אלא בתוך בני  ,שהיא ארץ טמאה ארץל

אבל משבאו לארץ  ,ותכמפורש במסע ,ישראל באמצע הדגלים

שמורה  ,לה כאלפים אמה לפניהםינסעה השכינה תח ,הקדושה

ששם  ,'...הנה ארון הברית' אמרשהו וז ...י אותה הארץקשהוא אל

הקדים עצמו ועבר  ,אחר שהוא אדון אותה הארץ ,השכינה

ויבדל אהרן ' :כתובשו כמ ,נשאוהו אז כהנים ןכל וע ,לפניהם

ולכך נמי קאמר כשהחזירוהו למקומו  ',להקדישו קודש קדשים

וכן הסבת  ,בני אהרן הכהנים דייל היה ע ,שהוא קדש קדשים

שופרות בז' ימים ובפעם ז'  ז' -שכל ענינו היה בקדושה  ,יריחו

 ."ז' כהנים הקדושים דייל ע ןכם היה ג

המדבר השראת השכינה היתה במרכז המחנה וכך בתקופת 

נסעה "ישראל אבל משבאו לארץ הקיפה את כל המחנה, 

 ישנהארץ ישראל בעוברת לפנינו. קדימה, והחלה  "השכינה

שיָך דֹ קֶ ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹל" ,קיתהנהגה אל חדשה, הנהגה ּה  רֵּ ֹאתָּ

ינֵּי ה' ֱאֹל יד עֵּ מִּ נָּהקֶ תָּ ית שָּ ַעד ַאֲחרִּ ה וְׁ נָּ ית ַהשָּ שִּ רֵּ ּה מֵּ ארץ  .19"יָך בָּ

א ל ,שרלא  -שמנהיג את בניה כוח חיצוני שום בתלויה  ינהא

 ולא שרף, אלא ה' לבדו. מלאך
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 ג. ק יהושע ג,"רד 

18
 .ה בכל יום"ד ב"לג ע סוטהמהרש"א חידושי אגדות  

19
 יא, יב.דברים  



 
 4  ספר יהושע  

 

 נהיג האמיתי הוא ריבונו של עולםהמ

ה מובא נוסף להקדמת ארון ברית ה' והולכתו לפני המחנטעם 

 :, וכה דבריו20הקדוש "אלשיך"ב

תכם את ויצוו את העם לאמר כרא ויהי מקצה שלשת ימים וכו''"

אז בראות יהושע כן, חלק כבוד לה'  - וכו' 'ארון ברית ה' אלקיכם

ם אחרי ארון ה' אשר שם ולא רצה ישימו מגמת פניהם אחריו, כי א

 האלקים ואחרי ה' ילכו ואחריו ימשכו. 

באופן תהיה מגמתכם  - 'ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו'

אחרי, כי אני ואתם נגררים  ריו תמשכו ולאאל ארון ה' ואח

 ."אחריו

הארון בראש מחנה ישראל נועדה להפנות את תשומת העמדת 

יכות להיות נשואות אל ארון ה' צרליבו של העם לכך שהעיניים 

ישימו מגמת שכולם  רצה הושע י השראת השכינה.באה  ממנוש

 :מבקש יהושע לומרכך ב ארון ברית ה' ולא אחריו. פניהם אחרי

אמנם נתמניתי למנהיג, אך המנהיג האמיתי הוא ריבונו של 

 עולם.

 

 נןרצה הקב"ה שישימו מבטחם בו ולא בע

 , וכך כתב: 21ב"ילקוט מעם לועז"מעין זה מובא 

כי  -"בשביל ב' סיבות נסתלקו ענני הכבוד מישראל: הראשונה 

 ענני הכבוד היו להם בזכותו של משה רבינו, וכשמת נסתלקו. 

ועוד, שעד עכשיו היו הולכים במדבר והענן היה מראה להם הדרך 

תקן להם הדרכים, אבל עכשיו כשנכנסו לתחום ארץ ישראל ומ

נן, שכל השם מבטחו רצה הקב"ה שישימו מבטחם בו ולא בע

 ".בהקב"ה מצליח

ית לארץ ישראל מולידה באופן טבעי עיסוק נרחב בבניהכניסה 

רבה ניתן לטעות ולחשוב בקלות הלאומית. המעשית והקומה 

 לכןאלו מנותקות מתורה ומנותקות משם שמים, ומות קש

בשעה זו מוצב הארון בקדמת מחנה ישראל, ומורה לנו מהם 

ישראל עם . היסודות שעליהם בנוי כל הבנין המעשי והלאומי

לתקן "ת, עם ישראל הוא עם ה', ותפקידו הוא איננו ככל האומו

 ארץ ישראלכי  ,ישראל ץרו גרים באאנ. "די-עולם במלכות ש

בארץ לגור  .ישנה השראת שכינהורק בה  ניתנה לנו בירושה,

 אדרבא, יותר. משתלםאו יותר  כלכליבהכרח  לאזה ישראל, 
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 ג.-יהושע ג, באלשיך  

21
 ג.-מעם לועז יהושע ג, בילקוט  

בארץ ישראל מחירי  ה"במבחינה מסוימת אנו שמחים בכך ש

זה משהו  הב גורלו ,ארץ ישראל שווה ה"ב .ת יקריםורהדי

 יוקרתי. 

 

 צדיקתורה וארונו של נה של ארו

ינֵּיֶכם ַאְך" :לגבי סדר נשיאת הארוןנאמר  ֶיה בֵּ הְׁ חֹוק יִּ יו  רָּ ינָּ ּובֵּ

ַפיִּ  ַאלְׁ ה ַאל תִּ כְׁ דָּ ה ַבמִּ ַמַען ֲאֶשרם ַאמָּ יו לְׁ לָּ בּו אֵּ רְׁ עּו ֶאת ַהֶדֶרְך  קְׁ דְׁ תֵּ

ֶתם בַ  י ֹלא ֲעַברְׁ ּה כִּ כּו בָּ לְׁ שֹוםֲאֶשר תֵּ לְׁ מֹול שִּ תְׁ  .22"ֶדֶרְך מִּ

, בלשון רביםשנאמרה 'ביניו' מילה עומד על משמעות ה י"רש

 :ומבאר

 ."מהלכין יחד ,ושל יוסףשל שכינה  - ב' ארונות היו... -וביניו "

ארון ברית ה'  - זה לצד זה ולכהשי ארונות נשל רומזהנביא 

 צדיק.תורה וארונו של נה של , ארוארונו של יוסףו

 : 23"מעם לועזילקוט "ה על כךאומר 

יוסף, כמו  "בשעה שיצאו ישראל ממצרים הוציאו משם את ארונו

שיו היה הולך עמהם לפניהם בצד כשהתבאר בפרשת בשלח. ע

ארון הברית, והיו מרוחקים מן הארון הזה ב' אלפים אמה, כמו 

שהיו מרוחקים מארון הברית, כדי לחלוק כבוד לב' הארונות. 

מקראות שהושווה כבוד הצדיק לכבוד ה' שבכמה מקומות מצינו ב

יתברך. ועוד, שהיתה בזה מעלה גדולה ליוסף, שהיו אומרים: 

'קיים זה מה שכתוב בזה'. וכן היה מנהג קדמון, שבשעה שהיה 

נפטר צדיק, היו מניחים ספר תורה על יד ארונו, והיו אומרים: 

יד 'קיים זה מה שכתוב בזה'... וזכה יוסף שארונו היה נישא על 

 ארון הברית, מפני ששמר ברית קודש בטהרה מופלגת".

הוא  ארוןה. מחבר את התורה למציאות החייםארון ברית ה' 

וכל אחד  ,בין עם ישראל לריבונו של עולם הקשרוהברית 

יוסף . , בברית מילהקודשברית מישראל חתום בחותם אות 

ואף על  ,מצריםטומאת ברוב שנותיו  חי כי ,'יוסף הצדיק'נקרא 

עמדה בכל דמות דיוקנו של אביו פי כן שמר על עצמו בקדושה ו

 לנגד עיניו.  עת

התורה  ה לארץ ישראל עומדים לנגד עינינוהכניסבמסלול 

 24משיח בן יוסףב בנין המעשי הקשורמבטא את היוסף  .והברית

נכנסים  שניהם .את כוח התורה אהמבטולצדו ארון ברית ה' 

 ין הארץ.תורה ובנ - יחדיו לארץ ישראל
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 ג, ד.יהושע  
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 ג.-מעם לועז יהושע ג, בילקוט  

24
על בעקבתא דמשיחא, ועניינו הוא קירוב הגאולה בדרך משיח בן יוסף פו 

טבעית שמעוררת הנהגה אלקית ניסית נסתרת, ולעומתו, משיח בן דוד, 

 עתיד לפעול בימות המשיח, ועניינו הוא הגאולה עצמה על ידי ניסים גלויים

 .(ראה קול התור א, ט)


