
סבתומרדכי

העגלומעשההלווייםהכוהנים

:כתב,"משהאלויתן"ה"ד,יח,א"ל,לשמותבפירושו,י"רש

המשכןמלאכתלציוויקודם-העגלמעשה;בתורהומאוחרמוקדםאין"

נתרצההבפוריםוביום,הלוחותנשתברובתמוזץ'בישהרי,היהרביםימים

,1"בניסןבאחדוהוקם,המשכןבנדבתהתחילוולמחרתלישראלה"הקב

י"רששכן,להתמיהכדיבהאין,בתורהומאוחרמוקדםשאין,י"רששלקביעתועצם
.(זה2כללמאודהמצמצם,ן"לרמבבניגוד)אחריםרביםבמקומותגםזהבכללמשתמש
.להתמיהכדיבויש-זהבכתובהכללשלליישומוי"רשבדבריהמופיעהנימוקואולם
:במקום"אריהגור"בל"המהרזהקושיניסחוכך

ישעדייןשהרי,בתורהומאוחרמוקדםשאיןמזהמביאראיהדמה,וקשה"
אמרשמשהאלא,העגלמעשהקודםהמשכןמלאכתציווידהיהלומר

מעשהעללהםנתרצהכאשר,כ"יוהאחרהמשכןמלאכתעלהציווילישראל

"?העגל

:ל"וז,קושייתואתבעצמומיישבל"המהר

,לפירושוצריךזהשאין,'בניסןבאחדהמשכןוהוקם'שאמרמה,ליונראה"

שדווקא,פירוש...כ"יוהאחרהמשכןמלאכתציווישהיההראיהשזהונראה

היהלמהכןואם,בהדיאבקראכדכתיבבניסןבאחדלהקימוה"הקברצה
?"בתמוזז"יקודםהמשכןמלאכתעלאותםמצווהה"הקב

:טעמיםמכמההואדחוקזהתירוץ

.בניסןבאחדהמשכןבהקמתמיוחדתכוונההייתהכימהכתוביםראיהכלאין.א
בשעתהמשכןמלאכתעליצטווהשמשהנותןהדין,כזוכוונההייתהחילוגם.ב

אלאנגרמולאעליותיושארשהרי,בתמוזז"יקודםשהייתה,להרעלייתו

.החטאבעקבות
אלאלסתוםלוהיהלאדאבכגוןשכל,הוכחתוהיאשזוי"רשבלשוןנראהאין.ג

.לפרש
:ל"וז,זולקושיהמזרחיאליהו'רהשיבאחרתתשובה

מעשהקודםהיההמשכןמלאכתעללמשה'השציווילומראפשרשאי"

.העגלמעשהעלשנתרצהאחרהיההמשכןעללישראלמשהוציווי,העגל

"'ד,יא,ג"ל,לשמותי"רשעודוראה1
."המחנהאלושב"-

'בוחלק435-434'עמ'אחלק,"ושיטותיהםדרכיהם-המקראמפרשי",מלמדציוןעזראעיין2
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שמא...המשכןדברעללישראלה"הקבנתרצהאםמשהידעאיך,כןשאם

."...לישראלהלוחותנתינתעלרקנתרצהלא
שלמדוכשם,בתורהמפורשלאהמשכןציוויביטולגםשהרי,מחווראינוזהתירוץאף

ההיגיוןהוא-שאסרוההיגיון,החזרתועלללמודהיהיכולכך,הציוויביטולעלמשה

.שיתיר
אלאלשיטתומוחלטתראיהלהביאאלובדבריונתכווןלאי"רשכי,בעינינראה

אתכאןפירטלאגםי"רששהרי,שבןתידע.תפיסתולפיהמאורעותסדריאתלבאר

אלהבדבריונסמךי"רשכי,אומראתהבורחךעל.בדבריושהזכירלזמניםההוכחות

.אחריםבמקומותבדבריוהמבוארתיותרכלליתתפיסהעל
אינההיאאף-משפטיםפרשתכי,הנחתועלבנוייםי"רשדבריכיהטוענים3יש

:א,ד"כ,בשמותי"רשאומרוכך.במקומה

נאמרבסיוון'בד,הדיברותעשרתקודםנאמרהזופרשה-אמרמשהואל"

."עלהלו
:שםגפסוקעלי"רשאומרלכךבהתאם

מצוות'ז-'המשפטיםבלואת'הדבריכלאתלעםויספרמשהויבא'"
להםשניתנוודיניןאדומה-ופרהואםאבוכיבודושבתנוחבנישנצטוו

."במרה
.לפניוהכתובהמשפטיםפרשתעלזהפסוקהמפרשים,ן"ורמבע"לראבבניגודזאת
,לשמותבדבריומפורשזהדבר?"המשפטיםואלה"פרשתי"רשלדעתנאמרהכ"אמתי

:יח,א"ל

."המשפטיםשבואלהוהמשפטיםהחוקים-אתולדברככלתו"
ואלה"פרשתהראשוניםהימיםבארבעיםלמשהנאמרהי"רשלדעתכי,נמצא

ציוויאתגםלייחסי"רשהיהיכוללא-זושיטהבעלילדעת-כךומשום;"המשפטים
זההסבר.(לאחריהאו)השלישיתלעלייהאיחרםולכןהימיםארבעיםלאותםהמשכן

,לבארכדיבודיאיןאולם,השונים4במקומותי"רשדבריביןההתאמהאתיפהמבאר

מדוע,קשהעדייןכןכמו.;זובשיטהלאחוזי"לרששגרמה,הפסוקיםבפשטהסיבהמהי
ציוויוגםמשפטיםפרשתגםלונאמרההראשוניםהימיםבארבעיםכי,יאמרלא

.משכןה
שהכריחתוהיאמשהשלעלייתולמטרתביחסהכתובלשוןכי,בעיניינראה

אתלךואתנהשםוהיהההרהאליעלהמשהאל'הויאמר":הפסוקלשוןוזו.כןלפרש

המשבןענייןואילו,(ב,ד"כ,שמות)"להורתםכתבתיאשרוהמצוהוהתורההאבןלחת

.כלל5נזכרלא

**

.ליבוביץ.נ'ופרופנוןבןיואלמהרבשמעתיכך3
.י"רשמפרשיכךעלעמדווכבר4
.כלץיהודה'לר,לתורהי"רשפירושעל"אילמיםמשיח"בפירושגםראיתיוכך5
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אוהשלכותהמשכןמלאכתלציוויהעגלמעשהלהקדמתישהאם,כעתנבדוק

דברימקורכי,ציינו-שעוועל.חוהרבברלינר.א-י"רשמפרשי.רעיוניותסיבות

:התנחומאלשוןוזה,לא,תשאכי,בתנחומאהואי"רש

יוםכ"ק-שלוםבריהודה'ראמר?ההרמןמשהירדאימתי-'לךפסל'"
למשהלונאמרביוםבו...(לתשרי)בעשורוירד...ה"הקבאצלמשהעשה

."'מקדשליועשו'למשהלוציווהומיד...'כדבריךסלחתי'
,תרומה,לתנחומאלצייןיותרמתאיםכי,נראהואולם,י"רששלמקורוזהוכי,אפשר

:ח6

שלהזוהפרשהלמשהנאמראימתי-'בתוכםושכנתימקדשליועשו'"
ר"א.העגללמעשהקודמתהמשכןשפרשתפ"אע,עצמוכ"ביוה?משכן

לאמעגלתיהנעו'-שנאמר,בתורהומאוחרמוקדםאין-שלוםבריהודה

,הווי;ופרשותיהתורהשלשביליההןמטולטלות-(ו'ה,משלי)'תדע

בסיווןבשישהמשהעלהשכן?מנין.'מקדשליועשו'למשהנאמרכ"ביוה

,ארבעיםעשהועוד,ארבעיםעשהועוד,לילהוארבעיםיוםארבעיםועשה

-ה"הקבל"אביוםובו,להםנתכפרכ"שביוהמוצאואתה.ועשריםמאההרי
להםשנתכפרהאומותכלשיידעוכדי,'בתוכםושכנתימקדשליועשו'

ה"שהקבעולםבאילכלעדותשהיא,העדותמשכןנקראולכן.העגלמעשה

בושנעשהזהבעלויכפר,שבמשכןזהביבוא-ה"הקבאמר;במקדשכםשוכן

בזהבמתכפריןולכן,'וגו'הזהבנזמיאתהעםכלויתפרקו'בושכתוב,העגל
ארכהאעלהכי'-ה"הקב.אמו.'זהב-מאתםתקחואשרהתרומהוזאת'-

."(יז,'ל,ירמיה)'ארפאךוממכותיךלך
מעשהביןהכרונולגיהיחסאתרקלאמתארשהואבכך,הקודםעלזהמדרשיתר

עלעדותהואהמשכןציווי.ביניהםהרעיוניהיחסאתגםאלאהמשכןוציוויהעגל
נעשהשבוהזהבעללכפרבאהמשכןלמלאכתשניתןהזהבואף,העגלמעשהכפרת

'עמ)ב"ל,ג"ח,נבוכיםבמורהם"הרמבשלתפיסתואלהדרךקצרהזומנקודה.העגל

:ל"וז,(קאפחמהדורת,שנ

הזההיסודהשגתבגללאלאהיהלאלביתוהפנייההקרבןעלהזהוהציווי"
זרהעבודהעקבותשיימחוכדי,לשמוהעבודותאותםהועברוובשבילו

.7"ייחודויסודויתבסס
משוםבוויש,שבדיעבדדבראלאשלכתחילהדבראינוועבודתוהמשכןציווי,היינו

בספרעיונים"ליבוביץ.נשלספרהפ"עהם-בהמשךשיצוינוהמקורותשארוכן-זהמקור6
,תרומהפרשת,"שלמהתורה'כשר.מהרבשלבספרוהדבריםומקור',337-347'עמ,"שמות
.עבאות,שם,חולקיםלמדרשיםכשרהרבמצייןכןכמו.עאאות,ה"כפרק,'ככרך

וקרבנותיומשכןמצוותכי,ייתכןשכןם"הרמבלתפיסתבהכרחמוביליםאינםהמדרשדברי7
חטאעלככפרההמשכןשימשהעגלחטאבעקבותשנוצרהבמציאותורק,שלכתחילהדברהיא

.העגל
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דווקאהעגללחטאזותפיסהקושראינום"הרמבאמנם,האנושיהטבעעםהתפשרות

הכרחיתדרךבקרבנותשראה-בכללםוישראל-בעולםהכלליהמצבלעצםאלא

ציוויאתהמקדיםלדעתגםלהיאמריכוליםם"הרמבדבריכי,נמצא.'הלעבודת
בדברינמצאהעגלומעשהם"הרמבתפיסתביןמפורשקשר.העגללמעשההמשכן

ביוםצויתיםולאאבותיכםאתדברתילאכי"-הפסוקעל,כב,'ז,לירמיהוהאברבנאל
:ל"וז,"וזבחעולהדבריעלמצריםמארץאותםהוציא

לפניובאו,ממצריםכשיצאוישראלשהנה,הואהפסוקבפירושליוהנראה"

...הקרבנותמענייןדבר'הציווםלא-והמצוותהתורהושמעו,סיניהר
,ורשעיהםלמחלתםורפואהצרילהםלתקןהוצרך.,.העגלעשוכאשראמנם

."חוטאיםהיואילוליעליהםנצטוושלא...הקרבנותמצוותבאוולכן
,העגל8למעשההמשכןציוויאתלאחרהכרחיש,האברבנאללשיטת,לכאורה

סדראתשינהלאלתורהבפירושוהאברבנאלשהרי,כןהדבראיןבאמתואולם

למעשהקדםהמשכןציוויכי,בבירורעולהמשפטיםבסוףמלשונו,אדרבה;המאורעות

:ל"וז,העגל

ארבעיםבהרמשהויהי'אומרואחרימיד,הזההחסדעמהםלעשותוכדי..."

,..תרומהליויקחוישראלבניאלדבר'-לונאמר,'לילהוארבעיםיום
עגללהםויעשוגדולהחטאההזההעםחטא...בהרהנביאיםאדוןובהיות

היהלאולכן...שכינתומהםלהרחיקראהעמהםבכעסויתברך'וה.מסכה

עלאותםכשציווהלעשותשאמרכמו,לומררוצה,בתוכםשילךראוי
."המשכן

ומעשה,שלכתחילהדברהיאהמשכןעשייתכי,ויקראובתחילתכאןמדבריוונראה
לתפיסתשותףי"רשכי,נניחאם,מקוםמכל.מסוימיםקרבנותלתוספתגרםהעגל

דברכי,שנראהאלא.המאורעות9סדראתשינהמדועלהביןעלינוייקל,האברבנאל

עלמלדברנמנע,התנחומאאתציטטכאשר,י"רשכי,ראינוכבר,לאומרוקשהזה

י"רשפירושבכל-ועודזאת.המשכןומלאכתהעגלמעשהשביןהרעיוניהיחס
כי,נראהכךמשום.מקרהשיהאאפשראי-זהודבר,זולתפיסהרמזנמצאלאלמקרא

המשכן10ענייןאתהרעיוניתלתפיסתוהמאורעותבסדרי"רשמשיטתלהשליךאין

המשכןמלאכתלציוויהעגלמעשההקדמתביןהדוקקשרישכי,נראהמאידך

בענייןנרחיבהבאיםובדברינו,והלוויההכהונהביןהיחסאתתפיסתולביןי"רשי"ע
.זה11

***

,4'הע,340'עמ,6הערהלעילליבוביץ.נשלמדבריהעולהאמנםוכך8

ח,ויקרא)העגללמעשהקדםהמשכןשציוויוסבור,י"רשעלהחולק,ן"הרמבאמנם9

"
גםהוא(א

.(ט,'א,ויקרא)שלכתחילהדברהםשהקרבנות,וסובר,ם"הרמבעלהחולק
הקבלושמכפרלהודיע-'עגללךקח'":ב,'ט,בויקראי"רשלדברי10

מעשהעלזהעגלי"עה"
.ככללוקרבנותיוהמשכןעלולאפרטיקרבןעלמדוברשם.לכאןשייכותאיו-"שעשההעגל

,שבותעלון,"בדיעבדאולכתחילה-ובניואהרןמינוי'במאמרורוזנפלד.שזהבענייןנגע11
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אתלשאתהלוישבטאת'ההבדילההיאבעת":לעםמשהאומר,ח,'י,בדברים

:פירשי"רש."הזההיוםעדבשמוולברךלשרתו'הלפנילעמד'הבריתארון

לויובני,בעגלוטעיתםממצריםלצאתכםהראשונהבשנה-'ההיאבעת'"

'הלפנילעמד'.הלוויים-'ארוןאתלשאת'.מכםהמקוםהבדילם,טעולא

."כפיםנשיאתוהיא,הכוהנים-'בשמוולברךלשרתו
.לוישבטנבחרהעגלמעשהבעקבותרק.א;מסקנותשתיעולותאלהי"רשמדברי

איןכי,משמעמכאן.כהונהלתפקידיוהןלווייהלתפקידיהןהייתהזובחירה.ב
זותפיסהכי,לומרצריךאין.העגלמעשהלפניככוהניםובניואהרןעללדבראפשרות
ציוויעםיחדשכן,רביםימיםהמשכןמלאכתלציוויהעגלמעשהאתלהקדיםמחייבת
שאנואלודברים.(ח"כ,שמות)לכוהניםובניואהרןמשיחתעלהציווימשולבהמשכן

.יח,ד"כ,לשמותהספורנובדבריהםמפורשים-י"רשבשיטתמשערים
עלנצטווהובהם,האחרוניםיוםבארבעיםזהוהושג-'בהרמשהויהי'"

,'בתוכםושכנתימקדשליועשו'-באומרוביארבעצמווזה...המשכןמלאכת

אשרהמקוםבכל'ליתעשהאדמהמזבח'כאומרו,לכןקודםשיעדכמולא

התבארבעצמווזה,לכוהנים12יצטרךעתהאבל.'אליךאבואשמיאתאזכיר

לוישבטנבחרלאוהנה.'אחיךאהרןאתאליךהקרבואתה'-באומרו

את'ההבדילההיאבעת'-באומרושהעידכמו,העגלמעשהאחרעדלשרת

."בשמוולברךלשרתו...הלוישבט
אתלהקדיםלוגרמהוהלווייההכהונהענייןאתי"רשתפיסתאם,לדעתקשה

הכהונהענייןאתתפיסתוכי,ברוראולם.המשכןמלאכתלציוויהעגלמעשה

מן.המשכןמלאכתלציוויקדםהעגלמעשהכינניחאםרק,מתאפשרתוהלווייה

לדבריםמפירושו.והלווייההכהונהבענייןי"רששלשיטתועלקמעהלהתעכבהראוי
עוד.העגלבחטאמעשיהםמזכותנבעהלוישבטבחירתכי,כאמור,עולה,לעילשהובא

מכיוון.כאחדולווייהכהונהבתפקידילוישבטזכהזוהתנהגותבעקבותכי,עולה

לזכותםשיכולההעגלבמעשהובניואהרןשלמיוחדתהתנהגותעלשמענושלא

ניתנהמתחילהכי,כןאםמסתבר-לחטאהגורםהיהאהרן,אדרבה-בכהונה
חייבוהכהונההלווייהביןהפיצול.כולולשבטאחדבמכלולוהלווייההכהונה

מדוע,י"רשבדברינתבארלא.רעיוניתמבחינהלפחות,שניכשלברקאפואלהתבאר

הכוהנים,י"רשלשיטתכי,ברוראולם;הכהונהבתפקידהשבטמכללאהרןדווקאזכה

.לוימשבטהיותומכוחבכהונהזכהאהרן,נמצא.דווקאלוימשבטלבואחייבים
-ן"הרמב.ן"הרמבשיטתאתמולהלכשנעמידיותרתתחדדי"רששלשיטתו

:כסדרןכולןהפרשיותכיסבור-לעילכאמור

המתבארפ"עוהרחבהתיקוןצריכיםשםשדבריואלא,ואילך90'עמ,93גיליון,ג"ישנה

.בהמשךבדברינו
,נפרדדיוןלייחדיש,להקריבראויאדםכלהיההעגלחטאלוליבי,הספורנושיטתלעצם12

.ג,ו"כ,לדבריםדבריווראה
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,העגללמעשהקודםהמשכןבמלאכתמשהנצטווה,הישרדרךועל"

שמצוותמעצמוידע,בתוכםשכינתושישרהוהבטיחוה"הקבלווכשנתרצה

.(א,'ח,ויקרא)"עליהלישראלוציווה,עומדתבמקומההמשכן
,העגלבמעשהלכהונהובניואהרןבחירתאתלתלותאיןן"הרמבלשיטתכי,ברור

ן"הרמבנתקשהכךמשום.העגלוחטאמההררדתוקודםעליהנצטווהמשהשהרי
כהונהתפקידילכלללוישבטבחירתעלמדברפשוטופ"עאשר,בדבריםבפסוק

:זהפסוקן"הרמבמפרשוכך.העגלחטאבעקבותולווייה

רומזשאליוהזמן:ל"ר)כראשון-השני'ההיאבעת'כי,בעינייוהנכון"

"ההיאבעת"הביטוירומזשאליולזמןזההחבפסוק"ההיאבעת"הביטוי
,לישראלנתרצה,'אבניםלחתשנילךפסל'לושאמרבעתכי.(אבפסוק

ענייןהשבטכלהבדלתועשה...לאהרןגםנצטווהואז,המשכןעלונצטווה

עבודתלעבודלונתוניםשבטושיהיולפניוהיהההואהיוםמןכי,אחד

גםכי,מהםהכוהניםלהיותההיאבעתנבדלהלוישבטכי,יאמראו.המשכן

."בשמוויברכולשםשישרתווהם...הארוןנושאיםהם
ענייןכי,פירשכךמשום;כהונהתפקידיעלגםמדברהפסוקכי,ן"הרמבהכיר

העגללמעשהקודםשהייתהאהרןבחירתעלוחזרההתרצותאלאאיננוההבדלה

שהרי,לוישבטלמעשהרומזאינו"ההיאבעת",ן"הרמבלדעת.עשייתועםונתבטלה

לסליחתרומזהביטויכי,פירשכךמשום;בסליחהאהרןאתלזכותיכולאינוזהמעשה

בחירתעלמדברשהפסוקבכךהכרוךהקושיעל.משהתפילתבעקבותלעםה"הקב

העתמן.א:תשובותשתין"הרמבמשיבובניואהרןבחירתעלרקולאכולוהשבט

את(השנייהבשנה)בעתידלצרףה"הקבהחליט('לךפסל'שנאמרמרגע)ההיא

עלרקאלאכלללווייהתפקידיעלכאןמדובראין:ב,לאהרןבמסייעיםהלוויים

"לוישבט"עלוהדיבורלכוהנים13גםמותרתהארוןנשיאתשהרי,בהונהתפקידי
.לויושבטאהרןלמשפחתמכוון

ובניואהרןבחירת.הלווייהלמעמדהכהונהמעמדקדםן"הרמבלפיכי,נמצא

הלווייםבחירתאתגם.כללאליוקשורהואיננה,העגללמעשהקדמהלכוהנים

שבטכי,קצתמשמעמלשונו.העגללמעשהישירותמלקשורן"הרמבנמנעללווייה

עיניולנגדעמדובוודאי,אהרןשלשבטושהואמשוםלאהרןכמסייענבחרלוי
,במדבר)"וישרתוךעליךוילוואתךהקרבאביךשבטלוימטהאחיךאתוגם":הפסוק

הרי,לוימשבטהיותומכוחבכהונהאהרןזכהי"רששלשיטתבעודכי,נמצא.(ב,ח"י

לתארישכןאםוכך.אהרןשלשבטוהיותומכוחבלווייהלוישבטזכהן"הרמבשלפי
:השונותהשיטותלפיוהלווייההכהונהביןהיחסאת

ורק,כהונהגםשכללההלווייהמעשיובזכותלוילשבטניתנה,י"רשלשיטת
קודםניתנה,ן"הרמבלפיואילו;אהרןלמשפחתוניתנההכהונההופרדהשניבשלב

הועברו(השנייהבשנה)שניבשלבורק,הסיבהאתלפרשמבליובניולאהרןהכהונה

.ואות,שלישישורש,המצוותבספרבהרחבהזושיטתועלעיין13
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כי,ייתכן.לכךהסיבהנזכרהלאשםואף,לאהרןכמסייעיםללווייםמהתפקידיםחלק
י"רשגם.עדתווכלקורחמחלוקתבענייןמחלוקתםאתגםזולמחלוקתלקשוריש
היאוכך.הלווייהעלוהןהכהונהעלהןהייתהקורחמחלוקתכימסכימיםן"רמבוגם

:י"רשלשון
לכהונה-'הקדושואת',לווייהלעבודת-'לואשראת'הוידעבקר'

.(ה,ו"ט,במדבר)
:שםן"הרמבכךעלוכתב

'הבחרשלאנודע,הבכורותאלהנשרפוכאשרוהנה...פירשויפה"
."הקדוששהואנודעאהרןקטורתנתקבלוכאשר,בעבודתם

הוכחתכי,הרגישן"הרמבאף.ללווייהנבחרמיהובררכיצדפירשלאי"רשואולם
זאתכי,ופירשחזרולכן.היאכהונהעבודת-הקטורתשהרי,מוחלטתאיננההלווייה

בניעדתכלוילנו":אישוחמישיםמאתייםשריפתלאחרהעםטענתהייתהאמנם

לשון.(ו,ז"י,במדבר)"'העםאתהמתםאתםלאמראהרןועלמשהעלממחרתישראל

:ן"רמב

אשיצאהשכבר,אהרןבכהונתעתהמאמיניםהעםשהיו,בעינייוהנבון"

המקדשמשרתיהבכורותשיהיוחפציםהיואבלקרבנותיוותאכל'המלפני
הזאתהעצהשנתתםאתם'המתםאתם'יתלוננווהנה...הלווייםבמקום

כוהניםשיהיולא,לווייםלעבודתראוייםהיווהםבכוהניםקטורתשיקריבו

.'קטורתמקריבי
בניגוד,לוישבטבחירתעלראיההואהמטהפריחתמופתכי,ן"הרמבסבורכךמשום

:כהבפסוקי"רשלשוןוזה.אהרןבחירתעלאותהיאהמטהפריחתכי,הסבור,י"לרש

עלעודיילונוולאהכוהןבאהרןשבחרתילזיכרון'לאותלמשמרת'
."הכהונה

:ן"רמבולשון

אהרןעללא,השבטיםמשארשנבחרלוימטהעלרקאותהזההמטהואין"
."הכהונהלושתהיה

אהרןנבחרוקודםכיהסבור,ן"רמב:לשיטתםהולכיםן"ורמבי"רשכי,אפשר

במחלוקתכי,לסבוריכול,ללווייםלווייהתפקידייוחדוכ"אחורקלבהונהובניו

ואולם.הלווייהעלספקלהתעוררעדייןיכול,הכהונהענייןשהוכרעלאחר,קורח

לאהרןניתנהלאהכהונהשלעצמהכלשהרי,הואהנמנעמן-זהדבר,י"רשלשיטת

ללווייהנבחרמיהוכרעכיצרי"רשפירשלאכךמשום.לוימשבטהיותומכוחאלא

שהרי,ללווייהלוישבטבחירתעלכברמוכיחהלכהונהאהרןבחירתשכן,לכהונהומי
עלמחודשאישוראלא-י"רשלדעת-כ"אאיננוהמטהמופת.מנהמאתייםבכלליש

.הכהונהבחירת

**
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דברינולסייםנוכללא,ן"ורמבי"רששיטותבבירורהיהעיוננושעיקרלמרות
.'קאיבמאידקראפשטיה'לבררבלא

וננסהמהכתוביםראיותישנןמהשיטותאחתלכלכי,עולהלעילהאמורמתוך

.לסכמן14כעת

:ן"הרמבראיות

אין"שלהעיקרוןאתמקבליםאנואםואף.ומשמעןכסדרןבאותהפרשיות,לשיטתו.א

אתהקדימהשהתורה,העובדהעצם.הראיהתוקףבטללא,"בתורהומאוחרמוקדם

איןרעיוניתמבחינהכי,מוכיחה,העגלמעשהלספורלכהונהובניואהרןבחירת

לוימטהאתהקרב":ו,'ג,במדברבספרהאמורמתוך.ב.זהלמעשהקשורההבחירה

נתונםולבניולאהרןהלוייםאתונתת...אותוושרתוהכהןאהרןלפניאותווהעמדת
מטהאחיךאתוגם":ב,ח"י,בבמדברמהאמורוגם,"ישראלבנימאתלוהמהנתונם

באהרןהיאהבחירהעיקרכי,משמע,"וישרתוךעליוילוואתךהקרבאביךשבטלוי
המקראאין,כןכמו.אותוכמשרתיםהלווייםאתאליומצרפיםשניבשלבורק,ובניו

.לוישבטבחירתסיבתאתאלובמקומותמפרש

:י"לרשהראיות

בבנואישכי'לההיוםידכםמלאו":לוילשבטמשהאומרהעגלמעשהבעקבות.א
:י"רששםופירש.(כט,ב"ל,שמות)"ובאחיו

."למקוםכוהניםלהיותתתחנכוזהבדבר"
;לג,ג"י,א"מלכ;לה,כט,ט,ט"כ,שמותעיין)מקוםבכלידייםמילוימשמעותבאמתוזו

כהונהתפקידיעלבמפורשמדברת(יא-ח,ג"ל,דברים)לוילשבטמשהברכת.ב.(ועוד

,י"רשפירשכך)העגלמעשהבעקבותכנראה,לוילשבטשניתנו('ואוריךתמיך')
,כאמור,היאהעיקריתהראיה.ג,השבטלכללאותםומייחסת(ן"רמבלווהסכים

לאחראירעהלוישבטבחירתכימשמעוממנו,לעילשהובא,ח,'י,בדבריםמהפסוק

איןכי,הדבריםנראיםללווייה5ווהןלכהונההןבחירההייתהוהיא,העגלמעשה
,מסתבר,הללוהמקראותכלאתלקייםאלא,ל"הנמהפסוקיםאחדלאאףלדחוקלנו

בבחירתכי,לומרישולכן,הןחייםאלוהיםדברי-ן"רמבשיטתוהןי"רששיטתהןכי
-ומאידך,מעשיםבזכותבחירהלפנינו-מחד:בחינותשתיישנןוהלווייםהכוהנים

.סגוליתבחירה

,והלווייההכהונהביןהיחסשלהשוניםהתיאוריםביןההבדלמכברזההוכרהחדשבמחקר14

.ל"ואכמ,כהונהערך.מק.באנצהדבריםסיכוםוראה.דרכםפ"עשםנתפרשזהודבר
סגוליתבחירהנבחרוהכוהניםכיולומרהמקראותביןלפשרהאפשרותאתמבטלזהפסוק15

הערהלעיל,רוזנפלד.ששלבמאמרוזהבכיווןפירושוראה.מעשיהםבגללצורפווהלוויים

11.
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שוםבלאלכוהניםובניואהרןבחירתאתהמתארים,תצוהבפרשתהפסוקים

מידבוחריםזובבחינה.לכהונהאהרןשלהסגוליתהבחירהאתמתארים,סיבה

הםאלהלפסוקיםהמשך.כהונה-העיקריבתפקידשתשמשהמשפחהאתבתחילה

אהרוןלפנילוימטההקרבתעלהמדברים,ח"יופרק'גפרק,במדברבספרהפסוקים

או)סגוליתהיאהבחירהשםגםכי,ומסתבר,לבחירההטעםמפורשאיןשםגם.לשרתו

לבחירהקשרכלאיןזובבחינה.(אהרןשלשבטוהואשלוימשום,לעילשרמזנוכפי
כיבפרשתהפסוקים,מאידך.ן"הרמבבדבריהמתוארתהבחינהוהיאהעגלמעשהעם

נבחרכולוהשבטכי,מוכיחים,"ובאחיובבנואישכי'לההיוםידכםמלאו":תשא

הבדילההיאבעת":'יבדבריםהפסוקיםהםלהםהמשך.העגלבחטאמעשיובזכות

המתוארתהבחינההיאזו.ללווייהוביןלכהונהביןהיאזוהבדלהכי,המוכיחים,"...'ה

ולבארלהתעכביששכאןאלא.מעשיםבזכותהבחירהוהיא,י"רשבדבריבעיקרה

מפשט:י"רשבדבריהמבוארלביןהללוהפסוקיםמפשטהעולהביןחשובהבדל

מתאשרזהדבר.כאחדולווייהבכהונהלשמשנבחרכולוהשבטכלכי,עולההפסוקים
אל,..הלוייבאוכי":ח-ופסוקים,ח"יבפרקובעיקר,דבריםבספראחריםמפסוקיםגם

חלק.'הלפנישםהעמדיםהלויםאחיוככלאלהיו'הבשםושרת.'היבחראשרהמקום

."...יאכלובחלק
.ככוהןבירושליםבמקדשולשמשלבוארשאילויבןבלכי,עולההפסוקיםמפשט

,כוהןשהואלויעלזאתמפרש(למקוםתנאיםומדרש,ספרי)ל"חזבעקבותי"רשאמנם

רשאייהאלויבןשכל,נותןהדיןואמנם.סתםלוילבןמתייחסהפסוקפשטואולם

כוחוייגרעבמה,העגלבחטאמעשיהםבזכותהיאבחירתםאםשהרי,בכהונהלשמש

אילו,אדרבה."לויבניכלאליוונאספו":מעדהפסוקוהרי,אהרןמבןסתםלויבןשל

שהיה,מאהרןדווקאזאתלשלוליש-לוימשבטמחלקזוזכותלשלולמקוםהיה

לוימבןעדיףחלקויהאלאמ"מ,נתכווןשמייםלשםכי,תאמרואם.לחטאהגורם

.שמייםלשםהיווכוונתושמעשיו,סתם
הכהונהבבחירתאחתבחינהרקמתאריםאלהפסוקים,לעילשאמרנוכפיואולם

-הסגולית-האחרתהבחירהקיימתועדיין.מעשיםבזכותהבחירהוהיא,והלווייה

רקבכהונהישמשובפועלכי,ברורמעתה.בכהונהלשמשיכוליםובניואהרןרקשבה

שנבחרכולולוימשבטחלקהיותםמכוחוהןהסגוליתבבחינההןשנבחרוובניואהרן

אם,שמייםלשםשנתכווןמשוםאם,אהרןנתמעטלאזובבחינה)בעגלמעשיובעקבות

.(סייעהמשהשתפילתמשוםאם,תשובהשעשהמשום
,יחדהבחינותצירוףפ"עהפסוקיםאתכ"אפירשח"ילדבריםההלכהמדוש

לשרתרשאילויבןכלשלפיההבחינהאתמלתארבדבריםהתורהנמנעהלאכ"אעפ

כולוהשבטהיהראויהמעשיםבזכותהבחירהשמצד,ללמדנוכדיוזאת,בכהונה

ובניובאהרןרקהקיימתהסגוליתהבחירהבגללחלקושנתמעטאלא,בכהונהלשמש

.השבטבכללולא
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