
שמאעאברהם

הקרבנותבתורתוהשתקפותןהמשכןבחנוכתמגמותשתי

שבטהבדלת,(יט,ז"כ-ה"כ)וכליוהמשכןבנייןציוויגמרלאחר,ט"כבשמות

לכהונתםובניואהרןבהקדשתמשהמצטווה,(ח"כ)הכהונהבגדיוהכנתהכהונה

לכהןאתםלקדשלהםתעשהאשרהדברוזה":מילואיםימישבעתבמערכתבמשכן

ביצוע.(לה,שם)"ידםתמלאימיםשבעת.,.ככהולבניולאהרןועשית";(א,ט"כ)"לי
,ויקרא)השמיניהיוםמגיעהמילואיםימישבעתסיוםלאחר.'חבויקראמפורטהצו

נראה'ההיוםכי":השכינההתגלות-שמוקדו,הכוהניםבהקדשתהשיאיום,('ט

...המזבחעלותאכל'המלפניאשותצא.העםכלאל'הכבודוירא";(ד,'ט)"אליכם
.(כד-כג,שם)"פניהםעלויפלווירנוהעםכלוירא

אתה"הקבמצווה,(מג-לב,ט"ל)וכליוהמשכןבנייןגמרעם,('מ)שמותספרבסוף

באחדהראשוןהחדשביום"השוניםכליועלמועדאוהלמשכןאתלהקיםמשה

המלאכהאתומכלהכליואתבומניח,המשכןאתמקים,כןעושהמשה.(ב,'מ)"לחדש

,'מ)"המשכןאתמלא'הוכבודמועדאהלאתהענןויכס"-'הותגובת.(לג-טז,'מ)

.(לד
.בניסןבאחד,כאמור,הייתה,משהשלזופעולה

כלותביוםויהי":הנשיאיםבקרבנותהמזבחחנוכתאתמוצאיםאנו'זובבמדבר
שניםאורכה-זוחנוכה.(ב-א,שם)"ישראלנשיאיויקריבו...המשכןאתלהקיםמשה

לחנכתקרבנםאתיקריבוליוםאחדנשיאליוםאחדנשיא":למשה'הכציווי,יוםעשר

...השלישי..,השניביום".הראשוןביוםהמקריבויהי":נתבצעגםוכן,(יא,שם)"המזבח
,(פג-יב,שם)"יוםעשרשניםביום

המשכןשלפעילותולתחילתהקשוריםבתורהמקומותמספרשישנם,כןאםעלה

אחד,השמיניוהיוםהמילואיםימישבעת:ותאריכיםזמניםמהםשנגזרים,ועובדיו

אלהזמניםמתייחסיםכיצד,היאעתיקהושאלה.המזבחחנוכתימיעשרשנים,בניסן

.לזהזה

עקיבא1'רעלהמבוססתעזראאבןשיטת

:קובע(ב,'מ,לשמותבביאורו)עזראהאבן

63'עמ,ח"ספסקה,בהעלתך)לבמדברבספריעקיבא'רשיטתעלדבריוביססעצמועזראאבן1
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...המשכןהקמתתחילתהייתההראשוןהחודשביום,הפשטדרךעלוהנה"
פתחאלהעדהונקהלה...כליוכלואתהמשכןאתמשהמשחהזהוביום

בניוהלבישגם...אהרןאתוהלביש,במיםובניואהרןורחצו,מועדאוהל

להקריבהנשיאיםהחלואז...המילואיםימישבעתעשהככה.,.ונמשחו,י
לחודשיוםעשרתשעהאחריהמזבחחנוכתנשלמהוהנה...המזבחלחנוכת

."הראשון
ימישבעתהחלוביוםובו,בניסןבאחדהוקםהמשכן:עזראאבןמדבריהעולה
וכן)בניסןבשמונהחל('ט,ויקרא)השמיניהיום.בניסןשבעהעדונמשכו,המילואים

המזבחחנוכתימיעשרשניםהחלוביוםובו,(א,'ט,לויקראבביאורוגםמפורש2

במספרנתקלתזודרך,ואולם.בניסן3עשרבתשעהונסתיימו,'זבבמדברהמסופרים

:קשיים

חנוכתפתיחתליום'מבשמותהכתובביןזיקהשקיימת,משמעהכתוכיםמן(ו

לחדשבאחדהראשוןהחדשביום":כתוב,ב,'מ,בשמות.הנשיאיםידיעלהמזבח

הוקםלחדשבאחד,..הראשוןבחדש":הצוובביצוע,"מועדאהלמשכןאתתקים

משהכלותביוםויהי":ב-א,'ז,ובבמדבר.(יח-יז)"המשכןאתמשהויקם.המשכן

הנשיאיםשחנוכת,כןאםעולה."...ישראלנשיאיויקריבו.,.המשכןאתלהקים

.עזראאבןכדעתבובשמונהולא,בניסןבאחדנפתחה
,בניסןהאחדביום-האחד:המשכןבחנוכתשיאמוקדישניהיועזראאבןלדעת(2

הענןויכס.המלאכהאתמשהויכל":(לד-לג,'מ)שמותספרמחתימתהעולהפ"ע

ואלצפןמישאלכיבספרימצאנווהנה":ב,'מ,לשמותבביאורוכותבוכך,(הורוויץבמהדורת

מבססעזראאבן."...לחודששמיניהואלמילואיםשמינייוםוהנה,אדםלנפשהטמאיםהיו

מישאלהיו,ו,'ט,שבבמדבראדםלנפשהטמאים,שלפיה,בספריעקיבא'רשיטתעלדבריו

ליטהריכלושלא,מביןעזראאבן.(ד,'י,ויקרא)השמיניביוםואביהואבנדבשנטמאוואלצפן

,נטמאובניסן'חשביום,ומכאן,(ו-ה,'ט,במדבר)הפסחהקרבתיום,בניסןעשרארבעהיוםעד

מופיעים,ב"ע,כה,בסוכההתוספותשהביאוהספרישלבגרסה,אכן.השמיניהיוםשהוא

נוסחתלאוראבל."הפסחבערבלהיותשלהןשביעישחל,היוואלצפןמישאל":בפירושהדברים

אין,(ב"ע,כה,סוכה;ב"ע,צ,פסחים)ברייתאלאותהשלפנינוהתלמודונוסחתשלפנינוהספרי
טמאיםהיואשראנשיםויהי'":עזראאבןכדעתעצמועקיבא'רסברשבאמתלכךראיהכל

עוסקיןשהיוהיוואלצפןמישאל:אומרעקיבא'ר...?היומיאנשיםאותם-'וגו'אדםלנפש
במתעוסקיןאלא.ליטהרהיויכוליו,היוואלצפןמישאלאם..:אומריצחק'ר.ואביהואבנדב

."...פסחבערבלהיותשלהןשביעישחלהיומצווה
אבןשכתבשבזמן,ייתכן.(הקודמתבהערהעיין)בספריעקיבא'רשיטתעלדבריוביססלאשם2

הארוךבפירושושהביאה,בספריהברייתאאתעדייןהכירלא,לויקראביאורואתעזרא
הארוךהפירושמאוחרשלפיה,פליישרל"ישלדעתועםאחדבקנהעולהזהדבר.לשמות

אבןלספרבמבואוראה.(לשמותהקצרהפירושובכללם)החומשיםלחמשתלביאורולשמות

,ובזמנוהארוךהפירוששלבייחוסועסקשםXXXll'מעמבעיקר,ו"תרפ,בווינהשהוציאעזרא

.שלפניוהחכמיםשלדעותיהםוסקר
אלא,(220-2010)י-ד,'ח,שלישי'ס,היהודיםקדמוניות,יוספוסזהבביאורקדםעזראלאבן3

.עזראאבןכדעתבובשמונהולא,בניסןבתשעהנפתחההנשיאיםשחנוכת,נראהשמדבריו
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העולהפ"ע,בניסןשמונהביום-והשני;"המשכואתמלא'הוכבודמועדאהלאת
עלותאכל'המלפניאשותצא.העםכלאל'הכבודוירא":(כד-כג,'ט)מויקרא

שיהיוככהעלהתורהראתהומה."פניהםעלויפלווירנוהעםכלוירא...המזבח

?שכינהגילויישני

,בשמותכאמור-באששמראהו)'השכבוד,להסבירהיהניתןמציאותית,אמנם

"כ
חופההענןוהיה,המשכןאתמלאהיה4("אכלתכאש'הכבודומראה":יז,י

שהיא)האשיצאההשמיניוביום.בוהשבעהעדבניסןהאחדמיוםומכסהועליו

כןועל,המשכןשבחצרהעולהמזבחאל'המלפני(לעילכאמור,'הכבודמראה

ביוםדווקא:כלומר,(ד,'ט,ויקרא)"אליכםנראה'ההיוםכי":להיאמראפשר

עלהאוכלתכאש,העםכלאל,אוכלתבאששמראהו,'הכבודייראההשמיני
,עליוחופההיההענןשהרי,'הכבודנראהלאהשמיניהיוםעדואילו.המזבח

על'הענןכי":נאמרשמותספרבסיוםשהרי,הכתוביםמןכןמשמעשאיןאלא

,כןאםנראה.(לח,'מ)",..ישראלביתכללעיני,בולילהתהיהואש,יומםהמשכן

שעלהעיןהיהביוםורק,העםלעיניבלילהונראיתנגליתהייתהבמשכןשהאש

.מסתירה5המשכן
כןאםוחזרה,ושיא6סיום,סוףעלמורהשמותבסוףהכתובסגנון,ובכלל

,למקומהקושייתנו

.שונהבדרךהדבריםאתל"חזביארו,אלהקושיותשמחמת,נראה

ל"בחזהרווחתהשיטה

:התנאדעתמושמעת(הורוויץבמהדורת49'עמ,ד"מפסקה,נשא)לבמדברבספרי

ימישבעתשכל,הכתובמגיד-'המשכןאתלהקיםמשהכלותביוםויהי'"
,ומפרקומושחוובוקרבוקרובכלהמשכןאתמעמידמשההיההמילואים

בשנההראשוןבחדשויהי':שנאמר...פירקוולאמשחו,העמידוהיוםואותו

,(יז,'מ,שמות)'המשכןהוקםלחדשבאחדהשנית

,למדיםנמצינו

.כח-כז,'א,ביחזקאלגםעיין4
ביוםרקכמתרחש,(לה-לד,'מ)שמותספרסיוםאתשנפרשאלא,ע"אבכדברינאמרואילו5

וביום":טו,'ט,בבמדברהפסוקיקשה-השמיניביום-לפנינואחדשיארקכןואם,השמיני
,(ברורהשמותספרלסוףשזיקתם,הפסוקיםבהמשךשםוראה)"...הענןכסההמשכןאתהקים

חודשבראשהוקםיכול":יד,דמילואיםממכילתא'א'פרש,לשמיניהספראלשוןהיאוכן

הוקםשביוםמלמד.'הענןכסההמשכןאתהקיםוביום':ל"ת?בחודשבשמינישכינהושרתה

."...שכינהשרתהביוםבוהמשכן
באותולהתרחשצריכיםהאשוגילויהענןשכיסוישםשהבין,ב,'מ,לשמותביאורו,ן"רמבראה6

.אחדשכינהגילויבמסגרת,יום
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;לימשחהכליםוכלהמשכן,ובניואהרןהתחילובאדרושלושהשבעשרים

;..המשכןהוקםחודשבראש

'מועדאהלאללבואמשהיכלולא':שנאמר,בביתשכינה(ה)שרתביוםבו

;(לד,'מ,שם)'וגו

;'..,הראשוןביוםהמקריבויהי':שנאמר,קרבנםאתנשיאיםהקריבוביוםבו

אשותצא':שנאמר,הקרבנותאתואכלההשמייםמןאשירדהביוםבו

.7".,.(כד,'ט,ויקרא)',..המזבחעלותאכל'המלפני
המילואיםימישבעתונפתחו,המשכןהוקםבאדרג"בכ:ל"חזמשיטתהעולה
הנשיאיםהחלוביוםובו,בניסןבאחדחלהשמיניהיום.בובשלושיםשנסתיימו

ומכיוון.בניסןעשרבשניםשנסתיימה,המזבחלחנוכתקרבנותיהםאתלהקריב

,באדרג"בכולאבניסןבאחדהוקםשהמשכן,בבירורעולה,(יז,ב,'מ)שמותשמסוף

יוםהמשכןאתמעמידמשההיה(באדר'ל-ג"כ)המילואיםימישבשבעת,ל"חזפירשו
,היאשקבועה,זוולהעמדה.פירקוולאהעמידו,בניסןאחד,השמיניוביום,ומפרקויום

.שמות8בסוףהכתובמתייחס
:עזראאבןשיטתעלשעלוהקושיותאתפותרתל"חזשלדרכם

למתואר,בניסןבאחדהמשכןהקמתיום,'מבשמותהמתוארביןהזיקהנשמרת

.בניסןבאחדהואשאף,הנשיאיםי"עהמזבחחנוכתפתיחתיום,'זבבמדבר
,'מ,בשמותהמתוארגם,שכן,בלבדאחדאלאשיאמוקדישניהיולא,ל"חזפ"ע

באותוקורה,('"המלפניאשותצא")כד,'ט,בויקראהמתוארוגם,("...הענןויכס")לד

.בניסןאחד-יום
:להקשות9ישל"חזשיטתעלאך

,א,דמילואיםממכילתא'א'פרש,לשמיני:לו,דמילואיםממכילתא'א'פרש,לצובספראגםעיין7

.'בפרקובראש,ג,'אפרק,א'פרש,לשמיניספרא;יד
.במדבר:יז,טז,'י;א.'ט;ב,'ח,לויקראי"רשראה.הראשוניםהפרשניםרובהלכול"חזבשיטת8

תרגום"בדפוסיםהמכונה)י"האבתרגוםוכן;א,'ז,במדבר;יז,ב,'מ,לשמותן"רמב;יב,א,'ז

.ל"ואכמ,ועוד;ד,'ח,לויקרא("יונתן
'ז,לבמדברהגניזהידמכתבימדרשיבקטעמופיעה,מוזרההנראית,שיטה

-א,

,Sonnc.1-Mann.0,5טע0עבח",נthe Oldמן

iB

bic as Read and Prcached11ל]"

היוםאותו.(טו,'ט,במדבר)'המשכןאתהקיםוביום':(1בתת1טח1[.,0,1,1966,01110[11,עגעמוד

'המשכןהוקםלחדשבאחדהראשוןובחדש''שנ,היהבניסןאחדהמשכןאתמשהשהקים

השמיניביוםויהי"-בודכתיבהיך,הנשיאיםלשבעת'חשהואשמינייוםנקרא.(יז,'מ,שמות)

."(א,'ט,ויקרא)'משהקרא
אלא,ביוםבונפתחוהנשיאיםחנוכתימיואף,באדרג"בכהמילואיםימינפתחו-זולשיטה

ביוםהמקריבויהי'בודכתיבראשוןיום":לסתורראיהמהווהמדרשיקטעאותושלשהמשכו
,אשלירידתראשון,לחודשיםראשון,שבתלימותראשוןונקרא,(יב,'ז,במדבר)'וגוהראשון

."'וגו'המקריבויהי'דכתיב,נשיאיםלקרבןראשון,לתלמידיםראשון,המזבחלחנוכתראשון
.ל"ואכמ,"הנשיאיםלשבעת"במקום"המילואיםלשבעת"-להגיהשישוייתכן

.נוספותבקושיותאףשהאריך,ש"עי-ב,'מ,לשמותעזראאבןי"עהוקשוכברהקושיות9
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"...משכןאתתקיםלחדשבאחדהראשוןהחדשביום":ב,'מ,בשמותהכתובמן(ו

,ל"חזוביאור.לכןקודםלאאךהמשכןהוקםזהביוםשדווקא,הפשטפ"עעולה

לסירוגיןופורקהוקם(באדרג"מכ)לכןוקודם,קבעהקמתהמשכןהוקםזהשביום

.הפשטפ"עמאודרחוקנראה-
דבראך.בוהשלושיםועדבאדרג"מכ-יוםיוםופורקהמשכןהוקם,ל"חזלדעת(2

אהלופתח":נאמר,לה,'ח,בויקרא,אדרבהבכתובים10ברמזולונמצאלאזה

.11"תמותוולא'המשמרתאתושמרתם,ימיםשבעתולילהיומםתשבומועד
,השיטותמשתיאחתלכלקשהובכלל.קשייםישנםהשיטותשתישעל,כןאםעלה

הקמתוביןהשמיניוהיוםהמילואיםימישבעתביןהיחסבשאלתהתורהסתמהמדוע

אלווזיקתןשיחסןשונותלפרשותהדבריםאתהפרידהאףהתורה,'מבשמותהמשכן

.סתומים-לאלו

המשכןבחנוכתבחינותשתי

מגמותשתיליצוררצוןמתוךבדווקא2ווהפרידהחילקהשהתורה,לומרנראה

אחתלכלהנוגעותהפרשותמהןלהגדיריש,ראשית.לקמןנעמודשעליהן,נפרדות

:המגמותמשתיואחת

זה13צוביצוע.המילואיםימישבעתעלהמצווה,ט"כשמותאתכברהזכרנו(1

לאחרהבא,השמיניהיוםבפרשת,'טבויקרא-הברורהמשכו.'חבויקראמפורט

מזכירהלאשבה,אחתמגמהזוהי.(א,'ט-לג,'חראה)המילואיםימישבעת
שיאה.שמיניויוםימיםשבעת-בלבדימיםמספריאלא,תאריכיםכללהתורה

עלויפלו...המזבחעלותאכל'המלפניאשותצא":נד,'ט,בויקרא-זומגמהשל

."פניהם
באחדהמשכןהקמתאתמתארת(לג-טז:והביצוע,טו-א:הצו)'מבשמותהפרשה(2

עבודתםעלשמינייוםולאימיםשבעתלאכללמזכירהאינהזופרשה.בניסן

,טז,'ט,במדברפ"ע-יוםבאותו)שמותבסוףהינוזומגמהשלשיאה,המיוחדת

מועדאהלאתהענןויכס":שכינהובהשראתהענןבכיסוי,(בפשטותוכמשתמע

הנשיאיםחנוכת-זומגמהשלהמשכה.(לד,'מ)"המשכןאתמלא'הוכבוד

הראשונההקושיהבמסגרתלעילעמדנוכברהפרשותביןהקשרעל.'זבבמדבר

-והמשכה,בניסןבאחדפותחתזומגמה.לקמןיוכחועוד,עזראהאבןשיטתעל

.'זשבבמדבריוםעשרבשנים

.שםן"ורמב,א,'ז,לבמדברי"רשראהאמנם10
,שםן"רמבראה11

פרקי"בספרועיין-השיטהעל.ברויארמרדכי'רשלבתפיסתו-זושיטהשליסודותיה12
:זהבגיליוןהמתפרסםבמאמרווכן,ובמבואהספרבשער,ו"תשמירושלים,"חורב","מועדות

.ח"תשל,ניסן."המעיין"במאמרוראהכ"כמו
.16בהערהועייןלקמןנדוןהחריגיםבדבר13
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:האחרתלביןבינהובמבדילמגמהכלבמייחדלהעמיקיש

אשרהדברוזה":המזבחלעבודתהכוהניםבהקדשתמצויהראשונההמגמהמוקד
תמלאימיםשבעת...תקריבבניוואתאהרןואת...לילכהןאתםלקדשלהםתעשה

בנייתבהמפורטתאין.(ט"כ,שמות)"אתווקדשתהמזבחעלתכפרימיםשבעת...ידם
,שם)ומשיחתםהלבשתם,הכוהניםרחיצתסדרנפרטזאתלעומתאך,כללהמשכן

שנותניםמילואיםאיללרבות,ומזבחקרבנותבעבודתכולוכל-ההקדשהסדר.(ט-ד

.(כח-כז)עולםלחוקלכוהניםהקרבנותמןמנהמקדישים,(כא)הכוהניםעלמדמו
-המשכןמכלי.(ל-כט)בקודשלשרתאהרןאחרישיבואכוהןהקדשתסדרמבואר

.(לז-לו)וקידושוכפרתו-בלבדהמזבחאלאמוזכראין
,ט"כשמות)עולםלכהונתובניואהרןאתומקדישעובדמשה-הימיםבשבעת

-בעבודתוהואמתחילזהביום.ובניולאהרןהעבודהעוברתהשמיניביום('חויקרא
מלפניהיוצאתבאש-זהביוםהשכינהגילוישיא.(והלאהז,'ט,ויקרא)כהונהעבודת

.(כד,'ט)ובניואהרןקרבנותאתהמזבחעלואוכלת'ה
המשכןהקמתאתלמשהמפרט'ה.הכוהניםעומדיםאיןהשנייההמגמהבמוקד

ובסמוך,הכליםמשיחתמוזכרת.(ח-א,'מ)ומכונומקומועל,שבווכליכליכלופורט

פ"ע,תפקידםעל)הכוללתהמשכןממערכתכחלקהםאף-ובניואהרןמשיחתלהם

ויכל":הבנייהמלאכתסיוםלאחרמידמתרחשהשכינהגילוי.(לקמןנעמוד,זומגמה

שכינהגילויכאןאין.(לד-לג,שם)"...מועדאהלאתהענןויכס.המלאכהאתמשה
השראתבעצם,גילויובעצםעיקרו-זהשכינהגילוי.ולקרבנותלמזבחהקשור

.השכינה
וכחלקהמשכןמבנייןבחלקמצטיירהמשכןהקמתביוםמשה14שמקריבמהגם

הראשונהשהמגמה,כןאםנאמר.גורמהשהזמן,מחויבתתמידיתכעבודהולאמכליו

אתמבטאתהשנייההמגמהבעוד,והקרבהעבודהכמקוםהמשכןבחינתאתמבטאת

.ישראלעםבתוךשכינה5והשראתכמקוםהמשכןבחינת
העםמסעאתכמנחההעםבקרבהשכינהמציאותאתמדגיש(לח-לו)הספרסיום

בכלישראלביתכללעיני,בולילהתהיהואש,יומםהמשכןעל'הענןכי":במדבר

,('ז,במדבר)המזבחלחנוכתלהקריבישראלנשיאינתעוררוכךומתוך."מסעיהם

שביןהאמיץהקשרעלבבירורמורה(ט-ג,'ז)הראשוניםההקרבהמושאישלאופיים

ויקח...בקרעשרושני."עגלתשש...קרבנםאתויביאו":העםלמסעהנשיאיםחנוכת

ולבני...עבדתםבפיגרשוןלבנינתן...העגלותשתיאת.הלויםאלאותםויתן".משה

.למסעסתמייםעזרכליאלהואין."ישאובכתףעלהםהקדשעבדתכינתןלאקהת
.השכינההשראתגורמי-וכליוהמשכןלנשיאתלמסעעזרבליאלו

נשיא"-מקריביםהנשיאיםעשרשנים:בבירורכךעלמורהההקרבהסדרגם

.('ב,לבמדברהשווה)ישראלמטותמסעסדרפ"ע-"ליוםאחדנשיאליוםאחד
.הפשטפ"ענראיםדבריוואין,כט,'מ,לשמותם"רשבעיין14
ביתהלכות)החזקהבידם"הרמבלדבריוהשווה,תרומהלפרשתן"הרמבבהקדמתראה15

.ה"פמ,ג"ח,נבוכיםבמורהולדבריו,(א,'א,הבחירה
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מציאות-שמשמעותה,בישראלשכינההשראת-זומגמהשלשעיקרהוכיוון

הסיוםפסוקשלמקומומבואר,(לח-לה,'מ,שמות)המסעוהנחייתמשהעםהדיבור

הקולאתוישמעאתולדברמועדאהלאלמשהובבא":(פט,'ז)הנשיאיםחנוכתשל

וכבוד..":שמותספרשבסוףלפסוקברורהזיקתו-זהכתוב."אליווידבר...אליומדבר

שחנוכתוכיוון.(לה-לד,'מ)"מועדאהלאללבואמשהיכלולא.המשכןאתמלא'ה

כלליתיאורלמסורלנכוןהתורהמוצאת,שכינההשראתשלתוצאההייתההנשיאים

.משהעםקשרהאופןעל
לשבץהצורךמתוך,זאת?'מלשמותבסמוך'זבבמדברהפרשהנכתבהלאומדוע

שסמיכות,נראהאףלקמן.במדברספרהוא-המסעותספרבתוךהנשיאיםחנוכתאת

.הכרחיתהינה,שמותלסוף,פתיחתועםויקראספר

המגמותשתישלהמציאותיתההשתקפות

ישואמנם.שונותמגמותשתישלהשתקפותןעללעילעמדנו,פרשניתמבחינה
אנובתורהכבר,ואכן.בזוזואלהמגמותשתיהשתלבו,עובדתית,כיצד,להביןעדיין

:ביצועולבין,האידיאיתהמגמהאתהמייצגהציוויביןהפערעקבותאתמוצאים

,ובניואהרןאתלהקריב,וכליוהמשכןאתלמשוחציווינמצא,טו-ט,'מבשמות

,"עשהכןאתו'הצוהאשרככל,משהויעש":(טז)ההדגשהאףעל.ולמושחםלרוחצם

,(לב,כט,כז,כה,כג,כא,יט)"משהאת'הצוהכאשר"-ונשנותהחוזרותוההדגשות

מצטווהט"כבשמות,זאתלעומת.כללבפרשתנוזהצושלביצועואתמוצאיםאנואין

,ואולם.כליוויתרהמשכןמשיחתעלולאוהמזבחובניואהרןמשיחתעלרקמשה

הפרשהבמסגרת,יב-י,'ח,בויקראמרוכז('מובשמות,ט"כשבשמות)אלהצוויםביצוע

,מורהזהדבר,המילואיםימיפתיחתעם,ט"כשבשמותהצוביצועאתהמוסרת

,זהביום,המשכןהקמתיוםהוא,בניסןבאחדנפתחוהמילואיםימיששבעת,לכאורה

מבחינתרק-המשכןמשיחת:ובניוואהרןוכליוהמשכןנמשחו,משהשנצטווהכפי
מצדוהן,ט"כשבשמותהצומצדהן-והמזבחובניואהרןומשיחת,'משבשמותהצו

התורההבדילה,האידיאיתהמגמהאתהמשקף,הצובמסגרת.'משבשמותהצו

שוניםצדדיםשני,כאמור,לבטאבדימקומותבשניובניואהרןמשיחתעלוציוותה

.(לקמן16בהערהועיין)אחתפעםהדברנתרחש-מציאותיתאך,שבצו
שלשיאהאתוהיוותה,(לד,'מ,שמות)בניסןבאחדשכינהשרתהמיד,זולדרך

שיצאהבאש,בניסןבשמונהנתרחשהראשונההמגמהשלשיאה.השנייההמגמה

הקושיהבמסגרתהיצגנושכברלדרךובדומה).(כד,'ט,ויקרא)המזבחעלואכלה

שלמוקדיםשניישנםמדועקשהלאשלשיטתנואלא,עזראאבןשיטתעלהשנייה

.(לפנינואידיאיותמגמותשתישלשיאיהןשכן,השכינהבגילוישיא
,לשלבבבואנו.בניסןבאחדהםאףנפתחוהנשיאיםחנוכתשימי,פירשנולעיל

ימיעשרושניםהמילואיםימיששמונת,כןאםעולה,המגמותשתיאת,מציאותית
,הדבריםפשטפ"שעמשום,מציאותית,רחוקנראהזהוציור,במקבילנערכוהחנוכה
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הוקדשורקלאאלהוקרבנות,יוםבכלנשיא-בהמהקרבנותונשיאנשיאכלהקריב

בימיאבל.(פח-פז,יז-טו,'ז,במדבר)יוםבאותוהמזבחעלקרבוגםאלא,יוםבאותו
משהי"עהכוהניםהקדשתשלעבודהאלאבמשכןנערכהלא,מסתברכך,המילואים

,שלפיה,עזראאבןבשיטת,מציאותית,ללכתייראהזאתרקעעל.מיוחדיםבקרבנות

ימיבדברשהצו,לומריוכרחזולדרך.המילואיםימילגמרהנשיאיםחנוכתימינדחו
הצורךבגללנפגע(לעילשהוצגההשנייהמהמגמהחלקשהוא)הנשיאיםחנוכת

.הראשונהבמגמההמציאותיבשילובו
ימיהחלו-זולשיטה.ל"בחזהרווחתהשיטהאתלהביןישזאתשלאורייתכן

.האידיאליתהצוממגמתהעולהכפיבדיוק,מציאותית,בניסןבאחדהנשיאיםחנוכת
בניסןבאחדהמשכןהקמתבדברהצוהואבמציאותבקיומוהצורךבגלל,שנפגעהצו

,שם,לשםהכוהניםומשיחת(יא-ט,שם,שם)כליוומשיחתמשיחתו,(ב,'מ,שמות)

אלהכלהוזכרולאולכן)באדרג"בכל"חזלפינתרחשו,אלה,יוםבאותו(טו-יג

,המילואיםימישבעתבפתיחת(לג-טז,'מ,שמות-בניסןבאחדמשהביצועבמסגרת

.בניסןהאחד-יוםבאותונתרחשוהמגמותשתישלושיאיהן
,המגמותשלהעובדתיהשילובבשאלתעסקזהשפרק,הדבריםבשולי,שוביודגש

שתישלהיותןבדבר,(שלפניובפרק)שהעלינוהפרשניותבמסקנותפוגעאינווהוא
גישותעזראואבןל"חזשלבגישותיהםלראותיש,זהמפרקהעולהפ"ע.שונותמגמות

.הכתוביםשלפרשנותםבשאלתולאהדבריםהתרחשותבשאלתהעוסקות
,הדבריםנתרחשוכיצדמדויקבאופןיודעיםאנושאיןלהודותאףשעלינוייתכן

למסורהתורהכוונתועיקר,ביצועולביןהאידיאיהתורהציוויביןפערשקייםמשום
הצושלהפנימיביצועומתוךגםעוליםאלהפערים,האידיאיתבצורתםהדבריםאת

16'חבויקרא-ט"כשבשמות

'ה-'אוויקרא'משמות

בתורהאחרותבפרשותהמשךישנוהאם,בירורמצריכות,שהצגנוהמגמותשתי
.מגמותלאותן

דבר,שמותספרלסוףישירהמשךמהווהפתיחתועםויקראספרכי,נטעןראשית

,ד"כ,שמות)סיניהרעלהשכינהגילוישלתוכנית-לשוניתהקבלהמתוךהעולה
:ויקרא7וותחילתשמותספרלסוף(יח-טו

;יג,ז.'ח,לויקרא,ט.ט"כ,שמות:השווה16

;כד-כג,'ח,לויקרא,כ,ט"כ.שמות

;ל,כה,'ח,לויקרא,כב-כא,ט"כ,שמות

,אחדחטאתפר.טו,'ח,לויקרא.לו,י,ט"כ,שמותביןההשוואההיאביותרמאלפתודוגמה

!שוניםפריסכשניבציווימתואר,לומטרותששתי
-לה-ל,'ח,ליהושע,ח-א,ז"כ,דבריםביןההשוואהמתורשעולהייתכןלזאתדומהדוגמה

.ש"עי
.לד.'מ,לשמותבביאורוגםוראה,מהותיתזהקשרעלעמדלתרומהבהקדמתו.ן"הרמב17
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ד"כשמות

(טו)"ההראתהענןויכס"

(טז)".,.סיניהרעל'הכבודוישכן"

השביעיביוםמשהאלויקרא"
(נטז"הענןמתוך

ההרבראשאכלתכאש'הכבודומראה"

(יז)"ישראלבנילעיני

(יח)"...הענןבתוךמשהויבא"

'משמות

מועדאהלאתהענןויכס"
(לד)"המשכןאתמלא'הוכבוד

"מועדמאהל...משהאלויקרא"
(ויקראתחילת)

ואש,יומםהמשכןעל'הענןכי"
(לח)"...ישראלביתכללעיניבולילהתהיה

(לה)"מועדאהלאללבואמשהיכלולא"

הפסוקמובןגםוכן,ד"כמשמותמבוארכך.אליו'הקריאתלאחררקלבואיכולמשה

עוד."...אליו'הוידבר(מועדאוהלאלמשהבאואז)משהאלויקרא":א,'א,בויקרא

היכןעד,לשאולישראשיתאך.לויקראשמותשמסוףזההמשךמהותעללקמןנעמוד

.שמותלסוףהמקושרהספרבראששראשיתה,זומגמהנמשכתבויקרא

'ז-'ווה-'אויקרא

אליו'הוידבר.,,":מועדמאוהלהואמשהאלשהדיבור,מבוארויקראבפתיחת

התורהזאת":נאמר(לח-לז)'זבויקראהקרבנותתורותבחיתום."לאמרמועדמאהל

אתלהקריבישראלבניאתצותוביום,סיניבהרמשהאת'הצוהאשר...לעלה

ולאסיניבהרלמשהנמסרלכןקודםשהנאמר,מתבאר."סיניבמדבר'להקרבניהם

בהר"המליםאתמבאר(האחרוןבביאורו,לח,'ז,לויקרא)ן9ו"הרמב.מועד18באוהל

"סיניבמדבר"בסופוהכתובהזכירלכן,ולדעתו,ידוועלסיניהרלפניבמובן"סיני
,להורות,('"לה"במלהמפסיקשטרחא,המקראטעמיפ"ע-הציווימקוםכתיאור)

הרבראשלא)ההרלמרגלותשנבנהמועדבאוהל:כלומר,סיניבמדברסיניבהרשהוא

נאמרהכול,לדעתו,כןואם.(מההרשנסעולאחרמועדבאוהלסיניבמדברולא,סיני
מדועשכן,הדעתאתמניחזהביאורשאיןאלא.ויקראבתחילהכאמור,מועדמאוהל

ייתכן?משמפרשיםיותרהסותמיםביטוייםשניתחת'מועדאוהל'הכתוביאמרלא
חלקמתייחסשלפיו,שונהביאורזהלפירושקודםוהביא,בזהחשעצמון"הרמבשאף

החלקבעוד,בלבדמסוימותלפרשות"סיניבהרמשהאת'הצוהאשר"-החתימה

במדבר'להקרבניהםאתלהקריבישראלבניאתצותוביום"-החתימהשלהשני

:לזהאבובניין)מועדבאוהלסיניבמדברנמסרושאכןאחרותלפרשותמתייחס,"סיני

:כךהחתימהמתבארת,ולדעתו.(א,'א,במדבר

ואשר':או)וביוםסיניבהרמשהאת'הציווהאשר...לעולההתורהזאת'

.א,ה"ל;נ,ג"ל:א,'א,במדבר;א,ה"כ,ויקרא;א,ב"י,שמות-לזהבהקשרוראה,חשובזהדקדוק18

.א,'א,לבמדברביאורו,ם"ברשבועיין
.שםבביאוריהםאברבנאלי"ורבחיירבנובזהאחריוונמשכו19
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ישראלבניאתצוותו(עמוואחרעצמומושך"צוהאשר"ו,'ביוםציווה

.''להקרבניהםלהקריבמועדבאוהלסיניבמדבר
שכן,קשהזהביאורשאףאלא.ציווייםמערכותלשתימתייחסת,ז"עפ,החתימה

משניאחדכלעלשנמסרהתיאור,ועוד.קיימתשאינהחיבורו"ולהוסיףניאלץ

("סיניבהר")האחתהמערכתשלהמקוםתיאורנמסרשהרי,מחברושונההציוויים

אלו,בדבריומשמעיתחדמבוארלאגם20("צותוביום")השנייהשלהזמןותיאור

נמסרושםמהכתובותואלו,סיניבהרנמסרו,'ז-'אבויקראמהכתובות,בדיוקפרשות

,מועדבאוהל

שאליהןמאלהשונותלפרשותמתייחסתאכןלויקראשהפתיחה,לבארנראה

דינימערכתאתכשבוחנים.(לח-לז,'ז)הקרבנותתורותבסוףהחתימהמתייחסת

-'ה-'אבויקראהובאוכימוצאיםהקרבנות

;(יז-ג,'א)עולהדיני

;('ב)מנחה

;('ג)שלמים

;(יג,'ה-'ד)חטאת

;(בו-יד,'ה)אשם

-'ז-'וובויקרא

;(ו-א,'ו)עולה

;(טז-ז)מנחה

;(בג-יז)חטאת

;(ז-א,'ז)אשם

.(כא-יא)שלמים
בויקראעלושכברבנושאיםודנההתורהחוזרת'ז-'ושבויקרא,כןאםברור

.'ז-'ווויקרא'ה-'אויקרא:לפנינוחטיבותששתי,הסברהאתמעוררזהדבר.'ה-'א
לפרקיםמתייחסתלח-לז,'בזוהחתימה,'ה-'אלפרקיםמתייחסתהספרפתיחת

בחטיבההפרשותבפתיחת.התורהשנוקטתמהלשוןחיזוקמקבלתזוסברה

;(ז)"המנחהתורתוזאת";(ב,'ו)"העלהתורתזאת":'תורה'לשוןהכתובנוקט,השנייה

.(יא)"השלמיםזבחתורתוזאת";(א,'ז)"האשםתורתוזאת";(יח)"החטאתתורתזאת"
ולאשםולחטאתלמנחהלעלההתורהזאת":זולשוןהתורהנוקטתבחתימהוגם

.(לז)"השלמיםולזבחולמלואים
את'הצוהאשר"-סיניבהרזותורהנמסרה(לח)שבחתימההשניהפסוקפ"ע

,קוקהרבמוסד)לויקראבביאורוראה.עצמההחתימהאתאחרותבפניםביארהופמןצ"רד20

לכךנתייחסועוד,בענייננורבותהוסיףאמנם.(קפג'וכעמוהלאהנא'עמ;והלאהיח'עמ

.ל"ואכמ,רחוקנראהעצמההחתימהאתביאורואך,בהמשך
,(הקודמתבהערהשהובאובמקורותעיין)כןפירשןכברהופמצ"רד21
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'להקרבניהםאתלהקריבישראלבניאתצותוביום"-המסירהוזמן."סיניבהרמשה

באוהל=)סיניבמדברקרבנותיהםלהקריבישראלנצטוושבוזהיוםמהו."סיניבמדבר

ולא,ההקרבהמקוםתיאורזהופירושנופ"וע;א,'א,במדברראה,סינישבמדברמועד

?(המקראמטעמיהעולהנגדופירושנו,הציווימקוםתיאור

וזה":התמידקרבןעלישראלנצטוו,המילואיםבדברהצולאחרמיד,ט"כבשמות

שזהו,דומה.(לח,ט"כ)"...תמידליוםשניםשנהבניכבשים,המזבחעלתעשהאשר

ההכרחיהחובהקרבןזהו.קרבנותיהםאתלהקריבישראלבניאת'הציווהשבוהיום

.בןלהיאמראפשרציוויויוםשעל,והמתמיד
-חלקיושניעל)ט"כלשמותכהמשך,'ז-'וויקראאתלראותשיש,עולה

בהערהבמקורותעיין)הופמןצ"רדכןוביארהבחיןכבר,ואמנם.(והתמידהמילואים
20)22

שכן"...ולמלואים...לעלההתורהזאת":לז,'בזבחתימההמילואיםאיזכוריובןכך

אףלהברורהזיקהאלא,'ז-'ושבויקראהקרבנותלתורותרקלאמתייחסתזוחתימה

עלמוקדהעלהעלההיא,העלהתורתזאת":'וויקראפתיחתתובןאףכך.ט"כלשמות

ולבירור"היא"המלהשלהמדויקלביאורלחדורמבלי."הבקרעדהלילהכלהמזבח

שקרבהכאןמדוברעולהאיזועל-השאלהמתעוררת,זהבפסוקנוספיםקשיים

הכתובחובהבעולתאלא!היוםאותועולהאישיקריבלאושמא?הלילהכלוהולכת

.התמידבעולת-מדבר
מקומהברור,ט"כשמותשלישירהכממשיכה'ז-'וויקראחטיבתאתנראהאם

התמידלפרשת:כלומר,שלפניהלפרשההמתייחסתתורהזוהי.העולהתורתשל

.ט"כשבשמות
:הקרבנותלהלכותאףנמשכותהמשכןשבחנוכתהמגמותששתי,בידינועלה

שכן,יב,'וד,טז,'מאמתאשרזהדבר.'ה-'אלויקראקודמים'ז-'ושויקרא,עולהדברינופ"ע22

כתוביםעלהנשענות,'ז-'בופרשיותשישנן,ברורזאתעם.ג,'מואלאידועאינוהדשןמקום

מבליהחטאתתורתעללדברניתןלאשכן.האשםותורתהחטאתתורתכגון.'ה-'אבויקרא

לשמותהחטאתתורתשלזיקתהוכל.אשםקרבןלגביוכןחטאתקרבןקרבולמהמהעלשידוע

אחדבקנהעולהואינה,נשרפתחיצונהחטאתהיאט"כשבשמותהחטאתשכן,מאודקשהט"כ

ספקללאמוסב,ב,'ובז,יח,'בוהמוזכרהעולהשחיטתמקוםאף,החטאתבתורתהאמורעם

כלהנקשרתחטיבה'ז-'ובויקראהרואה,הופמןשלשיטתועלקשהאףבזה)יא,'באלאמור

ויקראשבמסגרת,כןעלנראה.(רחוקיםנראים-נד'בעמבעיקר-וביאוריו;ט"כלשמותכולה

.זוטיבהלחהנספחותפרשיותקיימות'ז-'ו
אףזולפסקה)לו-כח,'ז;כז-כב,'ז-כגון,הואברורדבר-'ז-'ובויקראנספחיםשישנם

מסגרת,כןאם,(לח-לז)דיברנושעליההחתימהבאהאחריהםשמיד,(לו-לה-נפרדתחתימה
ואלותשתיתמהוותפרשיותאלו,'ז-'ושבויקראהפנימיתלבעיהלהקדישישנפרדתדיון

דברינועיקראת,מקוםמכל.(לח-לז,'ז)החתימהעלהנספחיםהשפעתגבולותומה,נספחות

העולהלפרשתהשוואתהועל,ט'"כלשמותזיקתהמתוך,העולהתורתפרשתעלסמכנו

,'אשבויקרא
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האם,לחקורישעתה.'ה-'אבויקראנמשך,'מושמות;'ז-'ובויקראנמשך,ט"כשמות

שהוצגומהמגמותהנובעיםהבדליםשהם,הקרבנותחטיבותשתיביןהבדליםמצויים

.המשכןבחנוכתלעיל

הקרבנותלהלכותהמשכןמגמותהקשר

-משכן.הקרבנותעבודתבמקוםהמשכןבדברהמגמהאתמייצגט"כשמות

מקום-המשכןאם.שםהתמידבפרשתבבירורנמשכתזומגמה.וכהונהמזבחשעיקרו

ואינו,תנאיבכלהמחויבקרבןללא.זומטרהמייצגהתמידקרבןהרי,הואעבודה

.עבודהמקוםעללדברשייךלא,שלאוייתכןשיתקיימושייתכןשוניםבתנאיםתלוי
.(ב,'ו)ובניולאהרןהנאמרתפרשהזוהי.העולהתורתבפרשת'ובויקראנמשךזהקו

הגיוניואך,וכהונהמזבחמקום,הקרבנותעבודתמקוםהוא,שצויןכפי,המשכן

.(!ב,'א-ויקראלפתיחתבניגוד)ובניולאהרןתיאמרנה,כךעלהמצוותשהפרשיות
...תכבהלאבותוקדהמזבחעלוהאש":יתרהבהדגשההכוהניםמצוויםאףזובפרשה

-כבהואינהתמידהבוערת,כאשאין.(ו-ה,'ו)"תכבהלאהמזבחעלתוקדתמידאש

.קרבנותעבודתמקוםבמשבןהרואההאידיאהאתכמשקפת
השראתכמקוםהמשכןבדברהאידיאהאתמבטא'משמותהרי,זומגמהלעומת

לאאך,שורהשכינהמהיותהמתאפשרתתופעההינם-זולאידיאה,הקרבנות.שכינה

לאהרןולא)ישראלבניאלבדיבורבויקראהתורהפותחתכןעל.המחויבתתופעה

הם-ישראלשכן,(ב,'א)"אלהםואמרתישראלבניאלדבר"-('וכבויקראולבניו-

ונפש";(ב,'א)"מכםיקריבכיאדם":נדבה23בקרבנותהתורהועוסקת.הקרבןיוזמי

הינם('ה-'ד)שבפרשההחובהקרבנותאף.(א,'ג)"שלמיםזבחואם";(א,'כ)"תקריבכי
שאינםודאיוהם,(!להקריבםשיחויבלמצביבואשלאאףמוטב)שחטאיחידקרבנות

מאלהאחדקרבןלאשאףייתכן-תיאורטיתשהרי,עבודהכמקוםהמשכןאתמציגים

,'ה-'אבויקראשמוצגת,זולמגמה.המזבחעלויעלהיוקרב'ה-'אבויקראהמפורטים

אשהנותניםאהרןבניאת'אבויקראמתארהכתוב!אדרבה.תכבהשלאבאשצורךאין

שישוהאפשרות,המקריברצון.הנדבהעולתאתהיחידהביאעם(ז,'א)המזבחעל

המזבח24עלאשלהעלותלכוהניםגורמת,שכינהבמקוםלהקריבבידו

,ביאורטעוןבויקרא'בפרקשלמקומו,ובבלל;שםעזראאבןראה,טז-יד,'ב,ויקראבדבר23

.ל"ואכמ
בויקראהמשתקפתהמגמהמצדרק,זאתאך-תכבהשלאהמזבחעלאשלהיותשצריכה,מובן24

'ו
-
.'ז
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סיכום

והכוהניםהמשכןהיכנסעםביטויןמוצאות,נבדלותמגמותששתי,כןאםעלה

:לפעילות

זולמגמה.וכהונהמזבחמקום,קרבנותעבודתכמקוםהמשכןאתרואה-האחת

;('ט-'חויקרא,ט"כשמות)השמיניוהיוםהמילואיםימישבעתשייכים

ומוקדמשהעםהדיבורמקום,שכינההשראתכמקוםהמשכןאתרואה-השנייה

במדבר)הנשיאיםוחנוכת('משמות)המשכןהקמתשייכתזולמגמה.המסעהנחיית

.('ז

:הקרבנותבדיני,ויקראבספראותותיהןלתתממשיכותאלהמגמותשתי

העולהבתורתובמיוחדהקרבנותתורותבפרשות,'ז-'ובויקרא-האחת

;ט"כבשמותהתמידפרשתאתהממשיכה

מועדמאוהללמשההנאמרותהקרבנותבפרשות'ה-'אבויקרא-השנייה

.ישראללבניומיועדות
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