
 17 ח (סיוון תשס"ג)ל מגדים

 

 

 ברוך קהת
 

 הציווי וקיומו -ימי המילואים 
 

פרק ח' בספר ויקרא מתארת התורה את קידוש הכוהנים בשבעת ימי המילואים. ב

ת תחילת עבודתם במשכן והתגלות כבוד ה' לעיני כל וי') מתואר-בפרקים הבאים (ט'

ישראל ביום השמיני. מעשי שבעת ימי המילואים הם קיום מדוקדק של צו ה', 

של של הציווי ו ,השוואת שני פרקים אלהבפרק כ"ט בספר שמות. בלפרטיו  המפורש

תוך הפיכת לשון (התאמה כמעט מילולית של המתואר בשני הפרקים  נגלהקיומו, 

אותנו על הבדלים לא  תעמיד, אך השוואה מדוקדקת )כמובן ,ציווי ללשון עשייה

  1.מעטים בין שני הפרקים

 בהדגשה:נו ההבדלים העיקריים מוצגים לפני

 'ח יקראו "טכ מותש

 ָתםאֹ  ַקֵּדׁשלְ  ֶהםלָ  ֲעֶׂשהּתַ  ֶׁשראֲ  ָּדָברהַ  ֶזהוְ 

 ַנִיםְׁש  ֵאיִלםוְ  ָקרּבָ  ןּבֶ  ָחדאֶ  רּפַ  ַקחלְ  ילִ  ַכֵהןלְ 

 לּו�תּבְ  ֹּצתמַ  ַח�תוְ  ּצֹותמַ  ֶלֶחםוְ ִמיִמם. ְּת 

 ֶלתסֹ  ָּׁשֶמןּבַ  ֻׁשִחיםמְ  ּצֹותמַ  ְרִקיֵקיּו ֶּׁשֶמןּבַ 

 לסַ  לעַ  ֹוָתםא ָנַתּתָ וְ ָתם. אֹ  ֲעֶׂשהּתַ  ִּטיםחִ 

 ֵניְׁש  ֵאתוְ  ָּפרהַ  ֶאתוְ  ָּסלּבַ  ָתםאֹ  ִהְקַרְבּתָ וְ  ָחדאֶ 

 ג).-(א ֵאיִלםהָ 

 ֶאתוְ  ֲהֹרןַא תאֶ  חקַ אֹמר. ּלֵ  ֶׁשהמֹ  לה' אֶ  ְיַדֵּברוַ 

 ֵאתוְ  ְׁשָחהּמִ הַ  ֶמןׁשֶ  ֵאתוְ  ְּבָגִדיםהַ  ֵאתוְ  ּתוֹ אִ  ָניוּבָ 

ַּמּצֹות. הַ  לסַ  ֵאתוְ  ֵאיִליםהָ  ֵניְׁש  ֵאתוְ  ַחָּטאתהַ  רּפַ 

ֵעד. וֹ מ ֶהלאֹ  ַתחּפֶ  לאֶ  ְקֵהלהַ  ֵעָדההָ  לּכָ  ֵאתוְ 

 ֵעָדההָ  ִּתָּקֵהלוַ  תוֹ ה' אֹ  ָּוהצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ֶׁשהמֹ  ַּיַעׂשוַ 

 הזֶ  ֵעָדההָ  לאֶ  ֶׁשהמֹ  ֹּיאֶמרוַ ֹוֵעד. מ ֶהלאֹ  ַתחּפֶ  לאֶ 

 ה).-(א ֲעׂשֹותה' לַ  ָּוהצִ  ֶׁשראֲ  ָּדָברהַ 

 ֶהלאֹ  ַתחּפֶ  לאֶ  ְקִריבּתַ  ָניוּבָ  ֶאתוְ  ֲהֹרןַא תאֶ וְ 

 תאֶ  ָלַקְחּתָ וְ ָּמִים. ּבַ  ָתםאֹ  ָרַחְצּתָ וְ  ֹוֵעדמ

 ֻּכֹּתֶנתהַ  תאֶ  ֲהֹרןַא תאֶ  ִהְלַּבְׁשּתָ וְ  ְּבָגִדיםהַ 

 ֹחֶׁשןהַ  ֶאתוְ  ֵאֹפדהָ  ֶאתוְ  ֵאֹפדהָ  ִעילמְ  ֵאתוְ 

 לעַ  ִּמְצֶנֶפתהַ  ַׂשְמּתָ וְ ֵאֹפד. הָ  ֵחֶׁשבּבְ  וֹ ל ָאַפְדּתָ וְ 

-(דִּמְצָנֶפת  הַ  לעַ  ֹּקֶדׁשהַ  ֶזרנֵ  תאֶ  ָנַתּתָ וְ  אׁשוֹ רֹ 

 ו).

 ָתםאֹ  ִּיְרַחץוַ  ָניוּבָ  ֶאתוְ  ֲהֹרןַא תאֶ  ֶׁשהמֹ  ַּיְקֵרבוַ 

 ַאְבֵנטּבָ  ֹתוֹא רַֹּיְחּגוַ  ֻּכֹּתֶנתהַ  תאֶ  ָליועָ  ִּיֵּתןוַ ָּמִים. ּבַ 

 ֵאֹפדהָ  תאֶ  ָליועָ  ִּיֵּתןוַ  ְּמִעילהַ  תאֶ  תוֹ אֹ  ַּיְלֵּבׁשוַ 

 ָּיֶׂשםוַ ֹו. ּב וֹ ל ֶּיְאֹּפדוַ  ֵאֹפדהָ  ֵחֶׁשבּבְ  תוֹ אֹ  ַּיְחֹּגרוַ 

 אּוִריםהָ  תאֶ  ֶׁשןֹחהַ  לאֶ  ִּיֵּתןוַ  ֹחֶׁשןהַ  תאֶ  ָליועָ 

 אׁשוֹ רֹ  לת עַ ִּמְצֶנפֶ הַ  תאֶ  ָּיֶׂשםוַ . ֻּתִּמיםהַ  ֶאתוְ 

 ָּזָהבהַ  יץצִ  תאֵ  ָניוּפָ  ּולמ לאֶ  ִּמְצֶנֶפתהַ  לעַ  ָּיֶׂשםוַ 

 ט).-(ו ֶׁשה      מֹ  תה' אֶ  ָּוהצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ֹּקֶדׁשהַ  ֶזרנֵ 

 אׁשוֹ רֹ  לעַ  ָיַצְקּתָ וְ  ִּמְׁשָחההַ  ֶמןׁשֶ  תאֶ  ָלַקְחּתָ וְ 

 (ז). תוֹ אֹ  ָמַׁשְחּתָ ּו

 תאֶ  ְמַׁשחּיִ וַ  ִּמְׁשָחההַ  ֶמןׁשֶ  תאֶ  ֶׁשהֹמ ִּיַּקחוַ 

 ֶּמּנּומִ  ַּיזוַ  ָתם.ֹא ְיַקֵּדׁשוַ  ֹוּב ֶׁשראֲ  לּכָ  ֶאתוְ  ִּמְׁשָּכןהַ 

 ִּמְזֵּבחַ הַ  תאֶ  ִּיְמַׁשחוַ  ָעִמיםּפְ  ַבעׁשֶ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ 

 ִּיֹצקוַ  .ַקְּדָׁשםלְ  ֹּנוּכַ  ֶאתוְ  רִֹּכּיהַ  ֶאתוְ  ָליוּכֵ  לּכָ  ֶאתוְ 

 תוֹ אֹ  ִּיְמַׁשחוַ  ֲהֹרןא אׁשרֹ  לעַ  ִּמְׁשָחההַ  ֶּׁשֶמןמִ 
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 יב).-(י ַקְּדׁשוֹ לְ 

 ָחַגְרּתָ וְ ֳּתֹנת. ּכֻ  ִהְלַּבְׁשָּתםוְ  ְקִריבּתַ  ָניוּבָ  ֶאתוְ 

 ֶהםלָ  ָחַבְׁשּתָ וְ  ָבָניוּו ֹןֲהרַא ְבֵנטַא ָתםאֹ 

 ֹוָלםע ֻחַּקתלְ  ֻהָּנהּכְ  ֶהםלָ  ָהְיָתהוְ  ְגָּבֹעתמִ 

 ט).-(ח וָניּבָ  ַידוְ  ֲהֹרןַא דיַ  ִמֵּלאתָ ּו

 ַּיְחֹּגרוַ  ֳּתֹנתּכֻ  ַּיְלִּבֵׁשםוַ  ֲהֹרןַא ֵניּבְ  תאֶ  ֶׁשהמֹ  בַּיְקרֵ וַ 

ה'  ָּוהצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ְגָּבעֹותמִ  ֶהםלָ  ַּיֲחֹבׁשוַ  ְבֵנטַא ָתםאֹ 

  (יג). ֶׁשהמֹ  תאֶ 

 ָסַמ�וְ  ֹוֵעדמ ֶהלאֹ  ְפֵנילִ  ָּפרהַ  תאֶ  ִהְקַרְבּתָ וְ 

 ָּפר.הַ  ׁשארֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ  תאֶ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא

 ֹוֵעד.מ ֶהלאֹ  ַתחה' ּפֶ  ְפֵנילִ  ָּפרהַ  תאֶ  ָׁשַחְטּתָ וְ 

 ִּמְזֵּבחַ הַ  ְרֹנתקַ  לעַ  ָנַתָּתהוְ  ָּפרהַ  ַּדםמִ  ָלַקְחּתָ וְ 

 סֹודיְ  לאֶ  ְׁשֹּפ�ִּת  ָּדםהַ  לּכָ  ֶאתוְ  ֶאְצָּבֶע�ּבְ 

 תאֶ  ְמַכֶּסההַ  ֵחֶלבהַ  לּכָ  תאֶ  ָלַקְחּתָ וְ  ִּמְזֵּבח.הַ 

 ֵּתיְׁש  ֵאתוְ  ָּכֵבדהַ  לעַ  ֹּיֶתֶרתהַ  ֵאתוְ  ֶּקֶרבהַ 

 ִהְקַטְרּתָ וְ  ֵליֶהןעֲ  ֶׁשראֲ  ֵחֶלבהַ  ֶאתוְ  ְּכָלֹיתהַ 

 ֶאתוְ  רוֹ עֹ  ֶאתוְ  ָּפרהַ  ַׂשרּבְ  ֶאתוְ  ִּמְזֵּבָחה.הַ 

ּואה ָּטאתחַ  ַּמֲחֶנהלַ  חּוץמִ  ֵאׁשּבָ  ְׂשֹרףִּת  ְרׁשוֹ ּפִ 

 יד).-(י 

 תאֶ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא ִּיְסֹמ�וַ  ַחָּטאתהַ  רּפַ  תאֵ  ַּיֵּגׁשוַ 

 ֶׁשהמֹ  ִּיַּקחוַ  ִּיְׁשָחטוַ  ַחָּטאת.הַ  רּפַ  אׁשרֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ 

 ֶאְצָּבעוֹ ּבְ  ִביבסָ  ִּמְזֵּבחַ הַ  ְרנֹותקַ  לעַ  ִּיֵּתןוַ  ָּדםהַ  תאֶ 

 סֹודיְ  לאֶ  ַצקיָ  ָּדםהַ  ֶאתוְ  ִּמְזֵּבחַ הַ  תאֶ  ְיַחֵּטאוַ 

 לּכָ  תאֶ  ִּיַּקחוַ  .ָליועָ  ַכֵּפרלְ  ְּדֵׁשהּוְיקַ וַ  ִּמְזֵּבחַ הַ 

 ֶאתוְ  ָּכֵבדהַ  ֶתֶרתיֹ  ֵאתוְ  ֶּקֶרבהַ  לעַ  ֶׁשראֲ  ֵחֶלבהַ 

ִּמְזֵּבָחה. הַ  ֶׁשהמֹ  ַּיְקֵטרוַ  ןְלְּבהֶ חֶ  ֶאתוְ  ְּכָלֹיתהַ  ֵּתיְׁש 

 ַרףׂשָ  ְרׁשוֹ ּפִ  ֶאתוְ  ָׂשרוֹ ּבְ  ֶאתוְ  רוֹ עֹ  ֶאתוְ  ָּפרהַ  ֶאתוְ 

-(ידֶׁשה מֹ  תה' אֶ  ָּוהצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ַּמֲחֶנהלַ  חּוץמִ  ֵאׁשּבָ 

  יז).

 ָבָניוּו ֲהֹרןַא ָסְמכּווְ  ָּקחִּת  ֶאָחדהָ  ַאִילהָ  ֶאתוְ 

 תאֶ  ָׁשַחְטּתָ וְ ָאִיל. הָ  אׁשרֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ  תאֶ 

 ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ָזַרְקּתָ וְ  מוֹ ּדָ  תאֶ  ָלַקְחּתָ וְ  לָאיִ הָ 

 ָרַחְצּתָ וְ  ְנָתָחיולִ  ַנֵּתחַ ְּת  ַאִילהָ  ֶאתוְ  ִביב.סָ 

 אׁשֹו.רֹ  ַעלוְ  ָתָחיונְ  לעַ  ָנַתּתָ וְ  ְכָרָעיוּו ְרּבוֹ ִק 

 ּואה ָלהעֹ  ִּמְזֵּבָחההַ  ַאִילהָ  לּכָ  תאֶ  ִהְקַטְרּתָ וְ 

 יח).-(טו ּוא' ההלַ  ֶּׁשהאִ  יחֹוחַ נִ  יחַ ' רֵ הלַ 

ת אֶ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא כּוִּיְסמְ וַ  ֹעָלההָ  ילאֵ  תאֵ  ַּיְקֵרבוַ 

 תאֶ  ֶׁשהמֹ  ִּיְזֹרקוַ  ִּיְׁשָחטוַ ָאִיל. הָ  אׁשרֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ 

 ְנָתָחיולִ  ַּתחנִ  ַאִילהָ  ֶאתוְ  ִביב.סָ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ָּדםהַ 

 ֶאתוְ  ְּנָתִחיםהַ  ֶאתוְ  ֹראׁשהָ  תאֶ  ֶׁשהמֹ  ַּיְקֵטרוַ 

 ָּמִיםּבַ  ַחץרָ  ְּכָרַעִיםהַ  ֶאתוְ  ֶּקֶרבהַ  ֶאתוְ  ָּפֶדר.הַ 

 ּואה ָלהעֹ  ִּמְזֵּבָחההַ  ַאִילהָ  לּכָ  תאֶ  ֶׁשהמֹ  ַּיְקֵטרוַ 

 תה' אֶ  ָּוהצִ  ֲאֶׁשר' ּכַ הלַ  ּואה ֶּׁשהאִ  יֹחחַ נִ  ֵריחַ לְ 

  כא).-(יח ֶׁשהמֹ 

 ָבָניוּו ֲהֹרןַא ָסַמ�וְ  ֵּׁשִניהַ  ַאִילהָ  תאֵ  ָלַקְחּתָ וְ 

 תאֶ  ָׁשַחְטּתָ וְ  ָאִיל.הָ  אׁשרֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ  תאֶ 

 ֶזןאֹ  נּו�ְּת  לעַ  ָנַתָּתהוְ  ָּדמוֹ מִ  ַקְחּתָ לָ וְ  ַאִילהָ 

 ֶהןּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ  ָניוּבָ  ֶזןאֹ  נּו�ְּת  ַעלוְ  ֲהֹרןַא

 ָזַרְקּתָ וְ  ְיָמִניתהַ  ְגָלםרַ  ֶהןּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ  ָדםיָ 

 ָּדםהַ  ןמִ  ָלַקְחּתָ וְ  ִביב.סָ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ָּדםהַ  תאֶ 

 לעַ  ִהֵּזיתָ וְ  ִּמְׁשָחההַ  ןִמֶּׁשמֶ ּו חַ ִּמְזּבֵ הַ  לעַ  ֶׁשראֲ 

 ָניובָ  ְגֵדיּבִ  ַעלוְ  ָניוּבָ  ַעלוְ  ָגָדיוּבְ  ַעלוְ  ןֲֹהרַא

 ָניובָ  ִבְגֵדיּו ָבָניוּו ְבָגָדיוּו ּואה ָקַדׁשוְ  ֹּתואִ 

 ֶאתוְ  ָהַאְלָיהוְ  ֵחֶלבהַ  ַאִילהָ  ןמִ  ָלַקְחּתָ וְ  ֹ.ּתואִ 

 ֵבדּכָ הַ  ֶתֶרתיֹ  ֵאתוְ  ֶּקֶרבהַ  תאֶ  ְמַכֶּסההַ  ֵחֶלבהַ 

 ֵלֶהןעֲ  ֶׁשראֲ  ֵחֶלבהַ  ֶאתוְ  ְּכָלֹיתהַ  ֵּתיְׁש  ֵאתוְ 

 ִכַּכרוְ  ּוא.ה ֻּלִאיםמִ  ילאֵ  יּכִ  ָּיִמיןהַ  ֹוקׁש ֵאתוְ 

 ָרִקיקוְ  ַחתַא ֶמןׁשֶ  ֶחםלֶ  ַחַּלתוְ  ַחתַא ֶחםלֶ 

 ִּיְסְמכּווַ  ִּמֻּלִאיםהַ  ילאֵ  ֵּׁשִניהַ  ַאִילהָ  תאֶ  ַּיְקֵרבוַ 

 ִּיְׁשָחטוַ  ָאִיל.הָ  אׁשרֹ  לעַ  ֵדיֶהםיְ  תאֶ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא

 ֲהֹרןַא ןזֶ אֹ  נּו�ְּת  לעַ  ִּיֵּתןוַ  ָּדמוֹ מִ  ֶׁשהמֹ  ִּיַּקחוַ 

 ְגלוֹ רַ  ןהֶ ּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ  דוֹ יָ  ֶהןּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ 

 ןמִ  ֶׁשהמֹ  ִּיֵּתןוַ  ֲהֹרןַא ֵניּבְ  תאֶ  ַּיְקֵרבוַ  ְיָמִנית.הַ 

 ָדםיָ  ֶהןּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ  ְזָנםָא נּו�ְּת  לעַ  ָּדםהַ 

 תאֶ  הׁשֶ מֹ  ִּיְזֹרקוַ  ְיָמִניתהַ  ְגָלםרַ  ֶהןּבֹ  ַעלוְ  ְיָמִניתהַ 

 ֶאתוְ  ֵחֶלבהַ  תאֶ  ִּיַּקחוַ  ִביב.סָ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ָּדםהַ 

 ֵאתוְ  ֶּקֶרבהַ  לעַ  ֶׁשראֲ  ֵחֶלבהַ  לּכָ  ֶאתוְ  ַאְלָיההָ 

 ֵאתוְ  ְלְּבֶהןחֶ  ֶאתוְ  ְּכָלֹיתהַ  ֵּתיְׁש  ֶאתוְ  ָּכֵבדהַ  ֶתֶרתיֹ 

 חקַ ה' לָ  ְפֵנילִ  ֶׁשראֲ  ַּמּצֹותהַ  ִמַּסלּו ָּיִמין.הַ  ֹוקׁש

 ָרִקיקוְ  ַחתַא ֶמןׁשֶ  ֶחםלֶ  ַחַּלתוְ  ַחתַא ָּצהמַ  ַּלתחַ 

 ִּיֵּתןוַ  ָּיִמין.הַ  ֹוקׁש ַעלוְ  ֲחָלִביםהַ  לעַ  ָּיֶׂשםוַ  ָחדאֶ 

 ָתםאֹ  ָּיֶנףוַ  ָניובָ  ֵּפיּכַ  ַעלוְ  ֲהֹרןַא ֵּפיּכַ  לעַ  ֹּכלהַ  תאֶ 
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 ֹּכלהַ  ַׂשְמּתָ וְ . ה' ְפֵנילִ  ֶׁשראֲ  ַּמּצֹותהַ  ַּסלמִ  ָחדאֶ 

 ָתםאֹ  ֵהַנְפּתָ וְ  ָניובָ  יּפֵ ּכַ  ַעלוְ  ֲהֹרןַא ֵּפיּכַ  לעַ 

 ָּיָדםמִ  ָתםאֹ  ָלַקְחּתָ וְ  .ה' ְפֵנילִ  נּוָפהְּת 

 יחֹוחַ נִ  ֵריחַ לְ  ֹעָלההָ  לעַ  ִּמְזֵּבָחההַ  ִהְקַטְרּתָ וְ 

 ָחֶזההֶ  תאֶ  ָלַקְחּתָ וְ  .'הלַ  ּואה ֶּׁשהה' אִ  ְפֵנילִ 

 תוֹ אֹ  ֵהַנְפּתָ וְ  ֲהֹרןַאלְ  ֶׁשראֲ  ִּמֻּלִאיםהַ  ֵאילמֵ 

 כו).-ָמָנה  (יטלְ  �לְ  ָהָיהה' וְ  ֵניפְ לִ  נּוָפהְּת 

 

 יֶהםּפֵ ּכַ  ַעלמֵ  ָתםאֹ  ֶׁשהמֹ  ִּיַּקחוַ  .ה' ְפֵנילִ  נּוָפהְּת 

 ֵריחַ לְ  םהֵ  ֻּלִאיםמִ  ֹעָלההָ  לעַ  ִּמְזֵּבָחההַ  ַּיְקֵטרוַ 

 ָחֶזההֶ  תאֶ  ֶׁשהמֹ  ִּיַּקחוַ  .'הלַ  ּואה ֶּׁשהאִ  יֹחחַ נִ 

 ֹמֶׁשהלְ  ִּמֻּלִאיםהַ  ֵאילה' מֵ  ְפֵנילִ  נּוָפהְת  ְיִניֵפהּווַ 

 ֶׁשהֹמ ִּיַּקחוַ  ֶׁשה.מֹ  תה' אֶ  ָּוהצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ָמָנהלְ  ָיההָ 

 ַּיזוַ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ֶׁשראֲ  ָּדםהַ  ִמןּו ִּמְׁשָחההַ  ֶּׁשֶמןמִ 

ֹ ּתואִ  ָניובָ  ְגֵדיּבִ  ַעלוְ  ָניוּבָ  לעַ וְ  ָגָדיוּבְ  לעַ  ֹןֲהרַא לעַ 

 ְגֵדיּבִ  ֶאתוְ  ָניוּבָ  ֶאתוְ  ָגָדיוּבְ  תאֶ  ֹןֲהרַא תאֶ  ְיַקֵּדׁשוַ 

  ל).-(כב ֹּתואִ  ָניובָ 

 קֹוׁש ֵאתוְ  הפָ ְּתנּוהַ  ֵזהחֲ  תאֵ  ִקַּדְׁשּתָ וְ 

 ֵאילמֵ  ּוָרםה ֲאֶׁשרוַ  ּוַנףה ֶׁשראֲ  ְּתרּוָמההַ 

 ָהָיהוְ  ָבָניו.לְ  ֵמֲאֶׁשרּו ֹןַאֲהרלְ  ֲאֶׁשרמֵ  ִּמֻּלִאיםהַ 

 לְׂשָראֵ יִ  ֵניּבְ  ֵאתמֵ  ָלםֹוע ָחקלְ  ְלָבָניוּו ןַֹאֲהרלְ 

 ֵניּבְ  ֵאתמֵ  ְהֶיהיִ  ְתרּוָמהּו ּואה רּוָמהתְ  יּכִ 

 .'הלַ  רּוָמָתםּתְ  ְלֵמיֶהםׁשַ  ֵחיבְ ּזִ מִ  ְׂשָרֵאליִ 

 ֲחָריוַא ָבָניולְ  ְהיּויִ  ֹןַאֲהרלְ  ֶׁשראֲ  ֶדׁשֹּקהַ  ִבְגֵדיּו

 ְבַעתׁשִ  ָדם.יָ  תאֶ  םבָ  ְלַמֵּלאּו ֶהםבָ  ָמְׁשָחהלְ 

 ֹאביָ  ֶׁשראֲ  ָּבָניומִ  יוְחּתָ ּתַ  ֵהןֹּכהַ  ְלָּבָׁשםיִ  ִמיםיָ 

 שדֶ ֹּקּבַ  ָׁשֵרתלְ  ֵעדֹומ ֶהלֹא לאֶ 

 ל).-(כז

 

 ָׂשרוֹ ּבְ  תאֶ  ִבַּׁשְלּתָ ּו ָּקחִּת  ֻּלִאיםּמִ הַ  ילאֵ  ֵאתוְ 

 ַׂשרּבְ  תאֶ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא ָאַכלוְ ֹדׁש. קָ  ָמֹקםּבְ 

 ֶהלאֹ  ַתחּפֶ  ָּסלּבַ  ֶׁשראֲ  ֶּלֶחםהַ  ֶאתוְ  ַאִילהָ 

 ַמֵּלאלְ  ֶהםּבָ  ַּפרּכֻ  ֶׁשראֲ  ָתםאֹ  ָאְכלּווְ ֹוֵעד. מ

 ֶדׁשקֹ  יּכִ  אַכליֹ  א� ָזרוְ  ָתםאֹ  ׁשּדֵ קַ לְ  ָדםיָ  תאֶ 

 ֶּלֶחםהַ  ִמןּו ִּמֻּלִאיםהַ  ְּבַׂשרמִ  ָּוֵתריִ  ִאםוְ ם. הֵ 

 ָאֵכליֵ  א� ֵאׁשּבָ  ּנֹוָתרהַ  תאֶ  ָׂשַרְפּתָ וְ  ֹּבֶקרהַ  דעַ 

 ָכהּכָ  ְלָבָניוּו ַאֲהֹרןלְ  ָעִׂשיתָ וְ ּוא. ה ֶדׁשקֹ  יּכִ 

 ַמֵּלאְּת  ִמיםיָ  ְבַעתה ִׁש ָתכָ אֹ  ִּויִתיצִ  ֶׁשראֲ  ֹכלּכְ 

 לה).-(לא  ָדםיָ 

 תאֶ  ְּׁשלּוּבַ  ָניוּבָ  ֶאלוְ  ֲהֹרןַא לאֶ  ֶׁשהמֹ  ֹּיאֶמרוַ 

 ֶאתוְ  תוֹ אֹ  אְכלּוּתֹ  ָׁשםוְ  ֹוֵעדמ ֶהלאֹ  ַתחּפֶ  ָּבָׂשרהַ 

 אֹמרלֵ  ֵּויִתיצִ  ֲאֶׁשרּכַ  ִּמֻּלִאיםהַ  ַסלּבְ  ֶׁשראֲ  ֶּלֶחםהַ 

 ַבָּלֶחםּו ָּבָׂשרּבַ  ַהּנֹוָתרוְ אְכֻלהּו. יֹ  ָבָניוּו ןֲהרֹ ַא

 ְצאּותֵ  אֹל ֵעדֹומ ֶהלֹא ִמֶּפַתחּו ְׂשֹרפּו.ִּת  ֵאׁשּבָ 

 יּכִ  ֻּלֵאיֶכםמִ  ֵמייְ  אתֹלמְ  ֹםוי דעַ  ִמיםיָ  ְבַעתׁשִ 

 ּיֹוםּבַ  ָׂשהעָ  ֲאֶׁשרּכַ  ְדֶכם.יֶ  תאֶ  ַמֵּלאיְ  ִמיםיָ  ְבַעתִׁש 

 ֶהלֹא ֶפַתחּו יֶכם.לֵ עֲ  ַכֵּפרלְ  תֲעׂשֹ ה' לַ  ָּוהצִ  ֶּזההַ 

 ְׁשַמְרֶּתםּו ִמיםיָ  ְבַעתׁשִ  ַלְיָלהוָ  ָמםֹוי ְׁשבּוּתֵ  ֵעדֹומ

 ַּיַעׂשוַ . ֵּויִתיצֻ  ןכֵ  יּכִ  מּותּותָ  אֹלה' וְ  ְׁשֶמֶרתמִ  תאֶ 

 ַידה' ּבְ  ָּוהצִ  ֶׁשראֲ  ְּדָבִריםהַ  לּכָ  תאֵ  ָבָניוּו ֲהֹרןַא

 לו).-(לא ֶׁשהמֹ 

 ִּכֻּפִריםהַ  לעַ  ֹםּיולַ  הׂשֶ עֲ ּתַ  ָּטאתחַ  ַפרּו

 ָמַׁשְחּתָ ּו ָליועָ  ַכֶּפְר�ּבְ  ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ִחֵּטאתָ וְ 

 ִּמְזֵּבחַ הַ  לעַ  ַכֵּפרּתְ  ִמיםיָ  ְבַעתׁשִ  .ַֹקְּדׁשולְ  ֹתוֹא

 לּכָ  ָדִׁשיםקָ  ֶדׁשֹק ִּמְזֵּבחַ הַ  ָהָיהוְ  ֹתוֹא ִקַּדְׁשּתָ וְ 

 לז).-(לו  ְקָּדׁשיִ  חַ ִּמְזּבֵ ּבַ  ֵגעַ ֹּנהַ 
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ויקרא  ;ההקבלה מתחילה מתיאור הקרבת אהרן ובניו ורחיצתם במים (שמות כ"ט, ד

סדר הפעולות הנדרשות בימים אלה. הפסוקים הקודמים  ם התחלתח', ו), שה

יקרא חוזר ה' על ציווי מקדים זה, הכולל ועוסקים בהכנות הנדרשות לסדר היום. בו

ם לקרבנות המילואים. הוא מוסיף על כך את הציווי את לקיחת הדברים הנדרשי

להקהיל את העדה כדי שיהיו נוכחים במעמד. את הצורך בחזרה על הציווי ניתן 

בין הפרשה שבה מוזכר לבאר כנובע מהמרחק שבין פרשת הציווי בספר שמות ל

דאי מצדיק חזרה, "כאדם האומר לחברו נחזור על הראשונות" ו. פער גדול שוקיומו

"י שמות ו', ל). אך נראה שאין מדובר בתופעה מסוג זה בלבד. בספר שמות אין (רש

הוראה שמעשים אלה יש לעשות רק עצם ה קיום הדבר, אלא זמןבציווי התייחסות ל

מופיע רק בספר  זו שעהכדי לקדש את הכוהנים. הציווי שבו הדרישה לעשות זאת ב

 ויקרא בסמוך לתיאור קיומו של הציווי. 

 אור הקיום מהציוויהפרדת תי

קיום הציווי באופן זה מעורר קושי גדול. מדוע  תיאור מפורט של מכל מקום,

כדרכה  ,הוצרכה התורה לתיאור רחב זה של הקיום המדוקדק, ולא הסתפקה

באמירה כללית שאכן הציווי קוים בשלמותו כאשר ציווה ה' את  ,במקומות אחרים

בה (בראשית ו', כב), קרבן פסח (שמות משה, דוגמת מה שמצינו בעניין בניית התֵ 

י"ב, כח), סדר מחנות ישראל במדבר (במדבר ב', לד) ומקומות נוספים. ואולם פרשה 

זו מעוררת קושי נוסף והוא הריחוק הרב שבין פרשת הציווי לפרשת קיומו. מצינו 

דוגמתו בציווי על נקמת ישראל מאת המדיינים (במדבר כ"ה, טז) שקיומו רק לאחר 

. ונראה שבעיקרו )שם אמנם הפער אינו גדול כבפרשתנוו ,שה פרקים (שם ל"אחמי

ת ומתואר שבושל דבר המקום המתאים להופעת הציווי שם הוא בפרק ל"א, 

להסמיכו למעשה כדי  ,באריכות המלחמה ותוצאותיה. אך התורה הקדימה את הציווי

על משה לעלות אל להצמיד העונש לחטא. וכן מצינו בציווי ובכך  ,חטא בעל פעור

הר העברים לפני מותו (שם כ"ז, יב) שקיומו רק בסוף ספר דברים (ל"ד). גם במקרה 

זה עיקר מקומו של הציווי הוא בחתימת התורה, והוזכר קודם כהקדמה למינוי 

יהושע. ונראה שבאופן דומה יש לבאר בפרשת ימי המילואים, שמקום אחד הוא 

. בשאלה מהו שםחמת הצורך להסמיכו לנאמר ובמקום השני נזכר הדבר מ ,העיקרי

 ומספר ראיות לדבר. היא המקום,נראה שפרשת צו שבספר ויקרא  ,המקום העיקרי

א. תיאור ימי המילואים הוא חלק מתיאור רחב יותר הכולל גם את אירועי היום 

 2',ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. ב. במאמרי שמיניבפרשת  יםהשמיני המופיע

 -שת החומשים ופרשיות חנוכת המשכן בין של חלוקתתופעה של עמדתי על ה

שישנם היבטים שונים של חנוכת המשכן,  ,תי היאשמות, ויקרא ובמדבר. טענָ 

 
 .17-21, תשמ"ח, עמ' ו מגדים', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםב' קץ, ' .2
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שת החומשים לפי ווהתורה חילקה את התיאורים של ההיבטים השונים בין של

ביארתי כיצד כל אחד מהתיאורים מתאים לאופיו שם  .מגמתו של כל חומש

נתבארה התאמתה של פרשת קידוש גם בו הוא מופיע. שם ששל החומש  מגמתולו

לאופיו של ספר ויקרא כספר עבודת ה', דווקא הכוהנים בשבעת ימי המילואים 

שלכוהנים חלק מרכזי בה. ג. בתיאורי הקמת המשכן בספר שמות קיימת תופעה 

ור תיאגם שם  .מצוינת בראש המאמר ביחס לפרשת ימי המילואיםזו הדומה ל

מפורט של הציווי על מלאכת המשכן, שבעקבותיו תיאור מפורט של קיומו של ציווי 

שגם היא תידון לקמן. פרשת ימי  ,הקבלה ברורה בין שני החלקיםיש זה. גם שם 

חפצים  תיציר הציוויים עלכ"ט חורגת מהמסגרת של  קהמילואים המופיעה שם בפר

ניינה של פרשה זו הוא קידוש ותפקודו, שהרי ע שונים הנדרשים להקמת המשכן

ובכך שונה היא באופייה  ם,לקידוש יםהקרבנות הנדרש הכוהנים ופרטי הקרבת

 מאופיים של הציוויים שבמסגרתם היא נכתבה.

לאור זה ברור כאמור שמקומה הראוי של פרשת ציווי זו הוא בצמוד לפרק ח' 

 . של הציווי המתאר את קיומו ,יקראובו

 ת ימי המילואים למצוות עשיית בגדי הכהונההסמכת הציווי על שבע

נאמרה למשה כששהה אמנם מדוע כתבה התורה פרשה זו בספר שמות? פרשה זו 

אך אין בכך כדי להצדיק את כתיבתה סיני יחד עם פרשת הציווי על המשכן,  על הר

ז') נאמר שם יחד עם פרשת -שהרי אף החלק הראשון של פרשת צו (ויקרא ו'שם, 

זאת התורה ָלֹעלה ַלִּמנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ימי המילואים "הציווי על 

נאמרו שם וכן  3.לח)-(ז', לז" בהר סיניולזבח השלמים. אשר צוה ה' את משה 

 כ"ז, לד). ;כ"ו, מו ;כ"ה, בראה ויקרא הפרשיות החותמות את ספר ויקרא (

יית בגדי נראה שטעם כתיבת הפרשה במקום זה הוא הקשר בינה לבין מצוות עש

הכהונה. כבר בתחילת הציווי על עשיית הבגדים נדרשת התורה לחרוג ממסגרת 

שים למשכן, ומקדימה את בחירת אהרן ובניו ככוהני והדברים הדר הכנתהציווי על 

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו ִאּתֹו מתוך בני ישראל לכהנו לי " -ה' 

אהרן. ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני 

שאמנם הצגת המגמה הכללית של הקמת  ,וטעם הדבר הוא 4.ב)-" (כ"ח, אולתפארת

" (כ"ה, ח) דיה כדי לבאר את הצורך בעשיית ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםהמשכן "

נדרשת התורה  ,בגדיםהכל הכלים שיתוארו בהמשך, אך כדי שיובן הצורך בעשיית 

 
 , עמ' יח והלאה.ירושלים תשל"ב ,פירוש על ספר ויקרארד"צ הופמן,  ין:עי .3

, להקדים תפקיד מתפקידי מסיבה זוכא) הובאה -ונראה שאף פרשת הדלקת המנורה (כ"ז, כ .4

במדבר ח', בהופעת מצוות הדלקת הנרות את הכהונה לציווי על בחירתם. ובדומה יש לבאר 

מתפקידי ים והקדשתם לשירות הכוהנים מציגה התורה תפקיד יכהקדמה לטיהור הלוו :ד-א

 הכהונה, ואכמ"ל.
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. האלה שלשם קידושם וכיהונם נדרשים הבגדים ,את בחירת הכוהניםלהקדים 

פרק כ"ח.  ,את הצמדת פרשת ימי המילואים לפרק זהאפוא גם בדומה לזה יש לבאר 

והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו ִאתֹו "מצווה ה' את משה בסיום הפרק 

ומצוות ימי  .מא)פס' " (ּוָמַׁשחָּת ֹאתם וִמֵלאָת את ידם וִקַּדשת ֹאתם וִכהנּו לי

 :המילואים בפרק כ"ט באה לפרט כיצד באמצעות הבגדים יתקיים ציווי זה

ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ... ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְּבָגִדים ָתם ְלַכֵהן ִליְֹלַקֵּדׁש אְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם 

ַעל ֹראׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת ֹאתֹו. ְוֶאת ָּבָניו ַּתְקִריב  ... ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוָיַצְקּתָ ןַֹאֲהר

  ן ְוַיד ָּבָניוֹּוִמֵּלאָת ַיד ַאֲהרֻּכֳּתֹנת... ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם  ְוִהְלַּבְׁשָּתם

 ט).-(פס' א 

 ,בפסוקים המקדימים את התיאור המפורט של פעולות היום בפרשת צו ,כאמור

וכדרכה של התורה ב"חזרה על (רה תמציתית על הנדרש לקידוש הכוהנים מופיעה חז

מצוות נוספת כאן , אך על הציווי שבפרשת צו )בחזרה תמציתיתלה הראשונות" די 

הקהלת העדה אל פתח אוהל מועד. נראה שהבדל זה מתבאר על פי האמור, שהציווי 

 ,נצטוו שם עשייתםשעל  ,וה כדי להראות כיצד משמשים הבגדיםומופיע בפרשת תצ

לצורך תהליך קידוש הכוהנים לא נדרשת נוכחות של עדת והכוהנים.  לשם קידוש

ישראל. הצורך בהקהלתם שייך למערכת של הימים שבהם נחנך המשכן, הכוללת את 

 ,אכןו .יעשו בהשתתפות כל הקהלישבעת ימי המילואים ואת היום השמיני, שראוי ש

כד). לכן רק -לות כבוד ה' אליהם (ויקרא ט', כגזוכים להתגהם בשיאו של התהליך 

 בתיאור מהלך זה מופיע הציווי על הקהלת העדה. 

עניין המופיע  -על פי זה מתבאר הבדל נוסף בין פרשת הציווי לפרשת העשייה 

ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו " -בפרשת הציווי ואינו מוזכר בפרשת קיומו 

בם את ידם. שבעת ימים ילָּבָׁשם הכהן תחתיו מבניו אחריו ְלָמְׁשָחה בהם ולמלא 

כיוון שתכליתה של . מל)-" (שמות כ"ט, כטאשר ָיֹבא אל אהל מועד לשרת בקדש

פרשת הציווי בשמות היא להציג את תפקידם של הבגדים בתהליך קידוש הכוהנים, 

 כולל הציווי התייחסות להיותם משמשים בתפקיד דומה גם לדורות.

 דלים בין פרשת הציווי לפרשת קיומושני סוגי הב

שאר ההבדלים בין פרשת הציווי (שמות כ"ט) לפרשת קיומו (ויקרא ח') נחלקים לשני 

בדרך כלל (באופן שונה מוצגים פרטים המופיעים בפרשת הציווי  -סוגים. האחד 

פרטים המופיעים בפרשה אחת  -והסוג השני  ;בפרשת קיומו )שינוי סדר הדבריםב

שבהם פרטים המופיעים  ,יעים כלל בפרשה השנייה. הבדלים מסוג זהואינם מופ

בפרשת הקיום אינם מופיעים בפרשת הציווי שבשמות כ"ט, מקורם בפרשיות ציווי 

 .)בדרך כלל פרשיות מספר שמות(אחרות 
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 ההבדלים מהסוג הראשון

 :שה הבדלים עיקרייםוהסוג הראשון נמנים של םע

במסגרת הלבשת חגירת אהרן באבנט שלא במקומה בציווי (שמות כ"ט) מופיעה  א.

וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו" יחד עם תיאור חגירת האבנט לבניו "אהרן, אלא 

יחד עם תיאור  ,לעומת זאת בעשייה (ויקרא ח') הוא מופיע במקומו 5.ט)פס' (

 ז).פס' (ויתן עליו את הֻּכֹתנת ויחגר ֹאתֹו באבנט" הלבשתו את שאר הבגדים "

יווי נאמר שלאחר זריקת דמו של איל המילואים על המזבח, מוטל על משה בצ ב.

לקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה ולהזות על הכוהנים ועל בגדיהם 

הנפת  -כא). רק לאחר מכן ימשיך משה בעבודות הקרבן פס' לקדשם ( כדי

מורים והקטרתם. לעומת זאת בתיאור העשייה משלים משה את עבודות האֵ 

קרבן, ורק לאחר הקטרת האמורים הוא לוקח משמן המשחה ומן הדם אשר על ה

 :ל). הבדל נוסף בעניין זהפס' בגדיהם (על המזבח, ומזה אותם על הכוהנים ו

בציווי מופיע תחילה הדם ואחריו שמן המשחה, ובקיומו מוקדם שמן המשחה 

 לדם.

על המזבח לכפר  -וסף ידי הכוהנים מופיע ציווי נ למלא אתלאחר סיום הציווי  ג.

ופר חטאת תעשה ַליֹום על הִּכֻּפרים וִחֵּטאָת על המזבח ְּבַכֶּפְר� עליו... " לקדשו:ו

לז), ומשמע שמדובר בפר נוסף על זה שנועד לכפר על -לופס' " (וקדשת ֹאתו

אהרן ובניו. אך בתיאור העשייה פר החטאת של הכוהנים הוא אשר משמש גם 

פס' " (ַוְיַחֵּטא את המזבח... ַוְיַקְּדֵׁשהּו לכפר עליו: "קדשוכדי לחטא את המזבח ול

 טו).

וכן ( הקיום שבמסגרתהתיאור מובן יותר אלו ההבדלים השת ונראה שביחס לשל

. )מתארת התורה את מה שהתרחש בימים אלה כךנעשה בפועל, שהרי  כךמסתבר ש

שאר בגדיו,  ברור שמקומה של חגירת האבנט של אהרן הוא במסגרת הלבשתו את

גם  6.לאחר לבישת האפוד והחושן קיומהקשה לתאר את  מבחינה מעשיתואף 

זריקת  -בין שני חלקי עבודת הקרבן העיקריים (המתוארת בפרשת הציווי) ההפרדה 

לצורך ההזאה על אהרן ובניו, שאינה חלק  -הדם על המזבח והקטרת האמורים 

שייה. כן ביחס להבדל ממעשה ההקרבה, פחות סבירה מהמתואר בפרשת הע

שלא נצטוו בראש הפרשה להביא שני פרים, משמע שבפר אחד כיפרו  מכך :השלישי

 על הכוהנים ועל המזבח, כפי שמתואר בפרשת העשייה.

 
 שכתב "ולפי הפשט אין לדקדק", ודברי תימה הם.(שמות כ"ט, ט) רשב"ם  יןועי .5

עומדים חכמינו על ההבדל בין התיאור השונה בפרשת העשייה  ששםיומא ה ע"ב,  יןועי .6

אם זה בא ללמד שהלבשת אהרן ובניו נעשתה כאחת  ,ובפרשת הציווי, ונחלקו אמוראים שם

 פשוט הדבר שאהרן הולבש בבגדיו כסדרם.לכולי עלמא , אך או לא
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 ההבדלים מהסוג השני 

פרטים המופיעים בפרשת הציווי ולא נכללים בהבדלים מסוג זה לעיל, כאמור 

ם בפרשת העשייה ולא בפרשת הציווי. כבר המוזכריאחרים בפרשת קיומו, ופרטים 

ישראל בעשייה הציווי להקהיל את  הבדלים כאלה:דוגמות לשתי הוזכרו ונתבארו 

  :תפקיד הבגדים לדורות בציווי ולא בעשייה. ההבדלים הנוספים ציוןולא בציווי, ו

-כזפס' קידוש חזה התנופה ושוק התרומה לדורות מופיע רק בפרשת הציווי ( א.

 כח).

 .ח)פס' נתינת האורים והתומים אל החושן מופיעה בפרשת העשייה בלבד ( ב.

ונתת אל חשן המשפט את מקור הציווי הוא בפרשת מצוות עשיית החושן "

 (שמות כ"ח, ל). האורים ואת הֻּתמים"

בפרשת העשייה מופיעה משיחת המשכן וכל אשר בו בשמן המשחה, וכן משיחת  ג.

בע פעמים משמן המשחה. מקור ציוויים אלה עליו ש ההזא תכוללההמזבח 

 :במצוות הקמת המשכן בפרשה החותמת את פרשיות המשכן של ספר שמות

ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל 

ת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוָהָיה ּוָמַׁשְחָּת אֶ  .ֵּכָליו ְוָהָיה ֹקֶדׁש

 7.י)-(מ', ט ַהִּמְזֵּבַח ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים

הל מועד שבעת ימים מופיע בפרשת והאיסור על הכוהנים לצאת מפתח א ד.

הן הגדול ואת מקורו ניתן למצוא בפרשת מצוות הכ .העשייה ולא בפרשת הציווי

(ויקרא כ"א, יב), ומסתבר  המקדש לא יֵצא ולא יחלל את מקדש אלהיו"ומן "

תו את הכוהנים ווֹ שנאמרה למשה פרשה זו כבר בסיני, ועליה התבסס בצַ 

 8.בפרשת ימי המילואים

 ההבדלים בין פרשיות הציווי על מלאכת המשכן לבין פרשיות קיומו

ה בין פרשת ציווי נראה שיש לבאר הבדלים אלו באמצעות עמידה על הקבלה דומ

פקודי, המתארות את עשיית המשכן ו פרשות ויקהלבין  ההקבל -פרשת עשייה בין ל

ה, שבהן מופיעים הציוויים על עבודות אלו. גם ותצווכליו, לבין פרשות תרומה 

פרט (בפרשות אלו ההקבלה בין תיאורי הציווי לתיאורי העשייה כמעט מלאה 

 
שהתקשה בזה  ,יא ח',ויקרא לורש"י  יןאמנם מצוות ההזאה על המזבח לא מופיעה שם, ועי .7

 ,ת משיחת המזבח מופיעה גם בשמות כ"טווכתב "לא ידעתי היכן נצטוה בהזאות הללו". מצו

 .23 בהערה הלןל יןלו, ועי

וכן בפרשת היום השמיני "ומפתח אהל מועד לא תצאו" (ויקרא י', ז), אך ציווי זה ודאי אינו  .8

המקור למצוות משה בימי המילואים שקדמו לו. ונראה שאף הוא מתבסס על הנאמר 

 אבן עזרא שם, יב. יןיקרא כ"א, ועיובו
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 בולטים ביניהם, מספר הבדלים אך, )כמובן ,הללשונות ציווי לעומת לשונות עשיי

 הנוגעים לסדר הדברים ולתוכנם.הבדלים 

בציווי קודמים כלי המשכן למשכן עצמו, ובעשייה הקדימה התורה  :סדרנוגע לב

בציווי מופיע בצד כל כלי מכלי המשכן או בגד  :תוכןנוגע לב. את המשכן לכליו

רשות תרומה ותצוה מוגדרת המטרה . בציווי שבפמבגדי הכהונה, מטרתו וייעודו

"ואל הארון תתן את  :ביחס לארון נאמרשלשמה נוצרו הכלים ובגדי הכהונה: 

"ונתת על השלחן לחם פנים  :בשולחן; כב)-ה, כא"העדת... ונועדתי לך שם" (שמות כ

וכן  ,לז) ," (שםיהָ נֶ ר ּפָ בֶ ל עֵ תיה והאיר עַ ה את נרֹ לָ עֱ הֶ "וְ  :במנורה; לפני תמיד" (שם, ל)

"ונשא אהרן  :באפוד נאמר . גם ביחס לבגדי הכהונה הדברים דומים:כליםהבשאר 

"ונשא אהרן את  :בחושן; ח, יב)"ן" (שם כרֹ את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזּכָ 

את ונתת אל חשן המשפט את האורים ו שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו...

ונשמע קולו : "במעיל; ל) ,ל לבו" (שםמים... ונשא אהרן את משפט בני ישראל עהתֻ 

 ."ונשא אהרן את עון הקדשים" (שם, לח) :בציץ; או אל הקדש" (שם, לה)בבֹ 

ציוני תכלית אלו אינם מופיעים בצד תיאור עשיית הכלים בידי עושי המלאכה 

 פקודי).ו (בפרשות ויקהל

ת זים קיימעשיית יריעות העִ על הבדל תוכני נוסף בין הפרשיות: בציווי 

"וכפלת את היריעה הששית אל מול פני  :התייחסות לאופן הנחתם על גבי הקרשים

תסרח על אחרי המשכן  ף ביריעת האהל...דֵ ט), וכן "וסרח העֹ  ,האהל" (שמות כ"ו

יג). וכן בציווי -יב ,דף... יהיה סרוח על צדי המשכן" (שםוהאמה מזה והאמה מזה בעֹ 

והבדילה הפרכת לכם בין  טים...מודי ִׁש תה על ארבעה ע"ונתת אֹ  :עשיית הפרוכת

לג). פרטים אלו מושמטים בתיאור עשייתם של -לב ,הקדש ובין קדש הקדשים" (שם

 חלקים אלו של המשכן.

 ות הביצוע?יות הציווי לפרשיכיצד עלינו להבין הבדלים אלו בין פרש

 בראש הציווי על מלאכת המשכן נאמר:

יַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד ה' ַעל ַהר סִ 

ִמּתֹו� ֶהָעָנן... ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה... ְוָעׂשּו ִלי 

ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת� ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם. ְּכֹכל ֲאׁשֶ 

  ט).-אה, "כ; טז ,ד"(שמות כ ֵּכָליו

משה רואה את תבניתו הרוחנית,  .בראש הר סיני עומד כביכול "מקדש של מעלה"

ישכון בתוכם. פרשות  ה'שבתוך בני ישראל, כדי  הקימוה להעתיק משכן זה ולוֶ ומצּו

רוטו של חזון זה שרואה משה בהר, ולפיכך ביחס לכל אחד יה הן פוותצ תרומה

על  .בהר שיש לעשותו לפי התבנית שנראתה למשההכתוב  מצייןממרכיבי המשכן 

ה, מ); על "ה בהר" (שמות כאֶ ְר כלי המשכן נאמר: "וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מָ 

ל);  ,ו"בהר" (שם כ יתָ אֵ ְר את המשכן כמשפטו אשר הָ  תָ מֹ קֵ הֲ המשכן עצמו כתוב: "וַ 

 ז, ח)."בהר כן יעשו" (שם כ �תְ ה אֹ ָאְר "כאשר הֶ : וכן ביחס למזבח
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כל חלק מונח במקומו הראוי לו,  .בחזון רואה משה את המשכן בשלמותו

הקרשים ניצבים, היריעות פרושות עליהם והפרוכת והמסך תלויים במקומם. כלי 

את תפקידם אשר לו יועדו. לצד התיאור המשכן עומדים כל אחד במקומו, וממלאים 

המעשי של בניית הכלים, שמופיע בחזון, מצוינת גם התכלית שלשמה נעשה כל כלי 

 וכלי.

עושי המלאכה אינם רואים בעת עבודתם את התמונה הכללית,  ,לעומת זאת

ואף התכלית של כל מלאכה היוצאת מתחת ידם אינה עומדת לנגד עיניהם. לפניהם 

טכניים והמעשיים הנוגעים לאותה מלאכה אשר בה הם עוסקים. רק הצדדים ה

פקודי, המתארות את עבודתם, התמונה הכללית של המשכן ו לפיכך בפרשות ויקהל

. רק אינן מופיעות והתכלית שלמענה נבנו הכלים )שבה כל חלק מוצא את מקומו(

וכל לאחר סיום המלאכה, כשמגיעה שעת הקמת המשכן, מתבררת התמונה הכללית 

 :כלי וכלי מגיע לייעודו

 ֶאת ֹמֶׁשה ַוָּיֶקם. ַהִּמְׁשָּכן הּוַקם ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהֵּׁשִנית ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש ַוְיִהי

 ָחןַהֻּׁשלְ  ֶאת ַוִּיֵּתן... ָהָאֹרן ֶאל ָהֵעֻדת ֶאת ַוִּיֵּתן... ַהִּמְׁשָּכן ַעל ָהֹאֶהל ֶאת ַוִּיְפֹרׂש... ַהִּמְׁשָּכן

  ...ַהֵּנֹרת ַוַּיַעל... ַהְּמֹנָרה ֶאת ַוָּיֶׂשם... ֶלֶחם ֵעֶר� ָעָליו ַוַּיֲעֹר�... מֹוֵעד ְּבֹאֶהל

 כה). -, יז'(שמות מ 

"ושכנתי בתוכם": "ויכס הענן  שלמעשה המשכן אכן מתגשם החזון  תבעקבות השלמ

 לה).-לד ,את אהל מועד... וכבוד ה' מלא את המשכן" (שם

וי בסדר הדברים מתבאר על פי זה. בפרשת הציווי, העוסקת בחזון ניאף הש

 :ומתייחסת לצד הרעיוני והתכליתי של המשכן, מסודרים הציוויים על פי החשיבות

הארון והכלים בראש ולאחריהם המשכן והמזבח. בתיאור העשייה הסדר הוא על פי 

לשמות (רש"י "לעשות תחילה בית ואחר כך משים כלים בתוכו"  :הנוהג שבעולם

 כב). ל"ח,

 ביאור ההבדלים בין הפרשיות של ימי המילואים

 ,חזון ממשידרכי תיאור של נראה שדרכים אלה של תיאור אינם מאפיינים דווקא 

כל ציווי של ה' אל שבאלא  , לעומת תיאור של הגשמתו.שרואה משה בהרכגון זה 

קיומו של הציווי ור תיאבאף לצד הרעיוני שהוא בא לבטא, ו ותתייחסישנה המשה 

גם את היחסים שבין פרשת ולכן,  9.אלי שלורֵ -לצד המעשיאינה אלא  ההתייחסות

הציווי על ימי המילואים לבין פרשת קיומו יש לראות באור זה. פרשת הציווי 

מתייחסת לפעולות הנדרשות כדי לקדש את הכוהנים ולמלא את ידם, תוך הדגשת 

 
ונשא אהרן את עון הקדשים" " ,ציץתכליתו של ה. דבר זה ניכר כבר בציווי על בגדי הכהונה .9

שבאופיו  ,אינה נראית באופן חזותי, אלא נאמרת למשה במסגרת הציווי ,(שמות כ"ח, לח)

 הוא חזוני.
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לכן לעתים התיאור אינו מורה על הדרך  .ת אלהרי פעולווהצדדים הרעיוניים שמאח

רי המעשים ואחממשה לעשותם בפועל, אלא על המגמות העומדות שבה נדרש 

 שעליו לעשות. ונראה שעל פי עיקרון זה יתבארו ההבדלים בין הפרשיות. 

בעניין הזכרת תכליתם של הבגדים בהיותם  ,שכבר נתבאר לעיל ,גם ההבדל

שבפרשה זו של לעיקרון דורות (שמות כ"ט, כט), מתקשר אמצעי לקידוש הכוהנים ל

ונראה שיש לבאר באופן דומה גם  מגמתי של הפעולות.-הציווי מודגש הצד הרעיוני

מבחינת תיאור  .המופיע בפסוק הקודם 10,את עניין קידוש החזה והשוק לדורות

 מעשים שעלהיש כדי להאיר את תכלית בהזכרתו , אך ציינוהעשייה אין מקום ל

, ולכן יש לו מקום ואת תוצאותיהם חזה ובשוק של קרבן המילואיםבמשה לעשות 

 .בצדדים אלובפרשת הציווי העוסקת גם 

 ואבאר עתה את ההבדלים מן הסוג הראשון שמניתי, כסדרם:

תונת, ולאחר הלבשתו את הכבפועל א. חגירת האבנט של אהרן ודאי נעשתה 

בגדי  התורה רוצה להדגיש את מעמד . אך(כנזכר לעיל)כפי שמתואר בפרשת צו 

לכבוד ולתפארת.  -מקביל לתפקיד בגדי הכהונה של אהרן ההכהונה של בני אהרן, 

 ,שני סוגי בגדים. המכנסייםכוללים הצורך בהדגשה זו נובע מכך שבגדי הכהונה 

שתכליתם "לכסות בשר ערוה" (שמות כ"ח, מב), ושאר הבגדים שתכליתם "לכבוד 

, מ). ומאחר שבפרק כ"ח מתארת התורה בנפרד שתי מערכות של ולתפארת" (שם ב

מ), יש צורך פס' לט) ובגדי בניו בסופה (-בפס' בגדי אהרן בראש הפרשה (: בגדים

לכבוד ולתפארת. את משמשות  שתי המערכותבהיות  ן,ביניה דמיוןלהדגיש את ה

ת אבנטי זאת עושה התורה על ידי הכללת תיאור חגירת האבנט של אהרן עם חגיר

 11.בניו בשעת קידושם באמצעות בגדי הכהונה

ב. בפרשת תצוה מופיע הציווי המדגיש את הצד הרעיוני, ולפיכך מצמידה 

התורה את מצוות ההזאה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח על הכוהנים 

שקידושם על ידי הזאה זו נובע  ,ובגדיהם למצוות זריקת הדם על המזבח. לומר לך

קרבן הנזרק על המזבח, שהרי לעבודה זו, עבודת הקרבנות, הם זה דם מהיות דם 

בתיאור הלקיחה מקדימה התורה את  ונראה שבכך גם ניתן לבאר מדועמתקדשים. 

שהרי כאן מדגישה התורה את כוחו של דם הקודשים לקדש את  ,הדם לשמן המשחה

קת הדם והקטרת זרי -הקרבן  להפסיק בין עבודותאין  ,כאמור ,אך למעשההכוהנים. 

הקרבן, ולפיכך בפועל  תעל ידי מעשים חיצוניים שאינם קשורים להכשר -מורים האֵ 

 
 הבדל א מהסוג השני. .10

תונת, אך החסרת בגד בסיסי וניתן היה לבטא זאת על ידי דחיית תיאור הלבשת אהרן את הכ .11

מתמיהה ביותר. ביאור זה מתאים בעיקר לשיטת  תונת מהתיאור העיקרי הייתהוכמו הכ

מפסוק זה ואכן אבנטו של כהן גדול זהו אבנטו של כהן הדיוט", "הסוברים (יומא ו ע"א) 

(הפירוש אבן עזרא  יןלמדו כן, וכן הוא פשוטו של מקרא כפי שעולה משמות ל"ט, כט, ועי

 כ"ח, לט.על  )הקצר
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מורים והקטרתם להזאות על הכוהנים, כפי שמתואר מקדים משה את הנפת האֵ 

מוקדם שמן המשחה שלקיחתו מהכלי בפועל הלקיחה זה של בפרשת צו. בתיאור 

ולי אף מפני שהוא הדבר המשמש וא(פשוטה יותר מלקיחת הדם אשר על המזבח 

 .)בדרך כלל למשיחת קידוש

ג. מבחינה רעיונית הכפרה על אהרן ובניו בפר החטאת וחיטוי המזבח לצורך 

קידושו שני עניינים הם, שאינם חופפים זה את זה, וראוי כל אחד להיעשות בפני 

 עצמו. ולפיכך בפרשת תצוה מופיע הציווי על עשיית פר חטאת לכפרת המזבח

בנפרד מהציווי על פר החטאת של הכוהנים. אך למעשה אומרת התורה, שניתן 

לפיכך מופיע בפרשת צו פר אחד  .להשתמש בפר אחד להשגת שתי מטרות אלו

 ועל ידו מתקדש המזבח.  ,בו מתכפרים הכוהניםשבלבד, 

יש  -פרטים המופיעים רק באחת מהפרשיות  -גם את ההבדלים מהסוג השני 

 ן זה. לתלות בעיקרו

שיש לקיימן יחדיו במסגרת משותפת, נובעות לעתים מיסודות  ,הלכות שונות

ובכל זאת תנאים מסוימים  מגמותיהן ומטרותיהן,שונים והן נבדלות מבחינת 

. עיקרון זה בא לידי ביטוי בתורה באופן הצגת יחדיומולידים את החובה לקיימן 

יין אחד באופן חלקי, ובמקום הלכותיה. לעתים התורה מפרטת הלכות השייכות לענ

, התמקדות הוא אחר היא מפרטת הלכות אחרות ביחס לאותו עניין. וטעמו של דבר

הלכות מסוימות.  מהםתחייבות הם משמ ובמגמה ייחודיים להכל פרשה בנושא 

לעתים הלכה מסוימת מתחייבת משני הנושאים, ובמקרה זה היא תופיע בשתי 

לאור המגמה השונה שבכל אחת בהופעתה  אם כי ייתכנו הבדליםהפרשיות, 

שהתורה בפרשת הציווי מתייחסת לצד  שנזכרה לעיל,לאור הקביעה  12.מהפרשיות

בפרשת העשייה היא מתארת את העשייה בפועל בלא אילו ו ,הרעיוני של המצווה

הלכות של אותו עניין בפרשיות הזכרת תלות בצד הרעיוני, נמצא שתופעה זו של 

 
 מ' ין:(עי 'שיטת הבחינות'במובן המקובל של שתי בחינות במקרים של אין מדובר כאן  .12

י סיפורי הבריאה או נ, ירושלים תשמ"ו, בהקדמה), דוגמת היחס בין שפרקי מועדותברויאר, 

שילוח עבדים 'הנשקה,  ד' ;16-22עמ'  ,בפרשות הלכתיות דוגמת פרשיות העבד העברי (שם

בדלות הבחינות בסגנונן בהם בדרך כלל נש), 9-22תשמ"ח, עמ'  ד, מגדים', והקדשת בכור

כאן מדובר על פרשיות שסגנונן אחיד, ובהם  ריהם.וובעיקר ב"השקפת העולם" העומדת מאח

 לאו דווקא מדובר על שתי בחינות, אלא על התמקדות של כל פרשה בנושא אחד.

ותלמידיו בהבנת  מבריסקהמחשת דרך זו של התורה, ניתן להביא מדרכם של הגר"ח 

דין על ידי הרמב"ם יש ללמוד לא רק מתוכן ההלכה, אלא גם הרמב"ם. את הבנת ה

, אישים ושיטותזוין, ש' הרב  עיין:דוגמות לדבר לבה היא מופיעה. שמהמסגרת של ההלכות 

 .82, 59-60ירושלים תשי"ז, עמ' 
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 ןכסדר ןקר בפרשיות של ציווי, אך בפרשיות עשייה יתוארו כולהיה בעיתנפרדות 

 המעשי.

דש והאורים והתומים אינם מוזכרים במסגרת קידוש אהרן על ידי בגדי הק

יש ללמוד שהם אינם חלק  ומכך בפרשת הציווי על ימי המילואים (שמות כ"ט),

לבישת בגדי ישנו דין נוסף על חובת  אולםהן. ודש הנדרשים לקידוש הכומבגדי הק

נקרא החושן  שבגללוהן הגדול, והכהונה והוא נשיאת האורים ותומים על לבו של הכ

הן על ידי הבגדים אין הם וקידוש הכ בסדרשן המשפט". לכן בפרשה העוסקת "חֹ 

(שם כ"ח, ל), משום החושן מוזכרים, אך הם כלולים בפרשת הציווי על עשיית 

כפי הן הגדול ומהבגדים המיוחדים של הכשל כל אחד  ושפרשה זו מבארת את ייעוד

נשיאת האורים והתומים, מפורט בה.  -, ולכן גם תפקיד זה של החושן שנזכר לעיל

ששני ייעודים לו המצוינים בצד  ,ונראה שמיוחד החושן לעומת שאר בגדי הכהונה

"ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו" (שם, כט), : מצוות עשייתו

ונשא אהרן את משפט בני ישראל  מים...הּתֻ את אל חשן המשפט את האורים ו "ונתת

 ל).  ,על לבו" (שם

בפרשת העשייה (ויקרא ח') מתואר הקיום של ההלכות הנובעות משתי פרשיות 

 13.הציווי כנ"ל

 
וז"ל: "אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו ה"א,  פ"דרמב"ם הלכות בית הבחירה  ין:עי .13

, ולא היו 'עד עמוד כהן לאורים ותומים'ברוח הקדש, ולא היו נשאלין בהן שנאמר  משיבין

נה בגדים לכהן גדול כדי שלא יהא מחוסר בגדים". ובהשגת עושין אותן אלא להשלים שמֹ 

שאף  כסף משנה"חיסור בגדים שאמר אינו כלום שאינו מחשבון הבגדים". וכתב ה :הראב"ד

מנחת (והסכים עמו ב אורים ותומיםחושן בדרך השאלה הרמב"ם מסכים עמו, וכינה את ה

את הרמב"ם כפשוטו,  שהקשה על דבריו והבין ,שם ,אבן האזלב יןמצווה צט). אך עי חינוך

: "פשטיות הכתובים מכריח כדעת רבינו (הרמב"ם), אור שמחהשם. וז"ל  אור שמחוכן הבין ה

החשן, ולא  ם לקדש אותם...דבחנוך המלואים בצווי בפ' תצוה כתיב וזה אשר תעשה לה

נזכר כלל האורים ותומים, ובפרשת צו בעשייה כתוב ויתן אל החשן את האורים כו', והוי 

בכלל חושן, דבלא אורים ותומים לא מקרי חושן, ולדברי הראב"ד אין מקום לאו"ת בשבעת 

ינו ימי המלואים כמובן". ולפי העיקרון המבואר במאמר, שאת הצד הרעיוני של ההלכה על

דברי הראב"ד, שהרי בפרשת להביא ראיה להמקרא הרי שמללמוד דווקא מפרשת הציווי, 

הציווי על ימי המילואים לא מוזכרת נתינת האורים והתומים, ומשמע שאין היא מדין חיוב 

שבפועל והסיבה לכך לבישת הבגדים, ולכן אינה נדרשת לקידוש הכוהן באמצעות הבגדים. 

א משום שהבין משה שהציווי על נתינתם אל החושן ימילואים הנעשתה נתינה זו בימי ה

(שמות כ"ח) הוא דין בחושן, שבכל עת לבישתו קיימת המצווה לתת בו את האורים 

 והתומים, שהרי "חושן משפט" הוא.

וברש"י שם ד"ה דלא כתיב, שעל פי דרכו נחלקו אמוראים אם נתינת  ,בבלי יומא ה ע"ב יןועי

חושן מעכבת בהלכות ימי המילואים. ונראה שגם למאן דאמר שהיא האורים ותומים אל ה

בניגוד (מתקדש ללא מעשה זה  ינוהן הגדול, שאומעכבת, אין זה אומר שהוא דין בקידוש הכ

כולם  ,, אלא שסדר המעשים של יום זה המפורטים בפרשה זו)לטענתי בגוף המאמר

 הן.וזה דין בקידוש הכלעיכובא, ואם לא עשאם צריך לחזור עליהם, אף אם אין 
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מצוות הקהלת כל העדה מופיעה רק בפרשת העשייה ולא בפרשת העובדה שגם 

ר נתבאר לעיל טעם הדבר, שיסוד מצווה זו בהיות (וכבהציווי על ימי המילואים 

הימים האלה חלק מימי חנוכת המשכן הראויים לנוכחות כל העדה, ואין היא קשורה 

יסוד זה, שפרשת הציווי אינה מזכירה הלכות שאינן נובעת מ לדין קידוש הכוהנים),

 נובעות מתכלית קידוש הכוהנים מצד עצמה.

שמקורה כאמור  14,הל מועד שבעת ימיםוא המצווה על הכוהנים לשהות בחצר

הן הגדול (ויקרא כ"א), גם היא אינה נדרשת כאמצעי לקידוש הכוהנים, ובמצוות הכ

הן גדול בכל והלכות כ ותמאחר שבימים אלה נוהגמהתקדשותם. אלא היא נובעת 

("ויאמר משה  אהכוהנים, כפי שעולה ממצוות ה' לבני אהרן לאחר מיתת נדב ואביהו

ן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפֹרמו ולא תֻמתו אל אהר

ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'. ומֶּפתח 

נצטוו  15,ז)-ויקרא י', ו -אהל מועד לא תצאו פן תֻמתו כי שמן משחת ה' עליכם" 

 16.ולהן הגדוהל מועד כדרך שמצווה הכושלא לצאת מפתח א

אינה חלק מקידוש הכוהנים ומילוי  17משיחת המשכן וכל כליו בשמן המשחה

מקור חיובה הוא בפרק החותם את פרשיות המשכן בספר שמות ואת  ,ידיהם. כאמור

ל הקמת המשכן, עהספר כולו (שמות מ'). גם בפרשה זו אנו מוצאים ציווי מפורט 

כן וכליו ומשיחת הכוהנים משיחת המש ,העמדת כלי המשכן כל אחד במקומו הראוי

לג). ואולם -טזפס' טו), שבצדו תיאור מפורט של קיום צו זה (-אפס' בשמן המשחה (

הקבלת תיאור קיומו של הציווי לציווי עצמו מעוררת קושי גדול. תיאור הקיום כולל 

באמצעות  את חנוכתוהעמדת כל כלי במקומו ואת  ,אמנם את הקמת המשכן

משיחת המשכן וכליו  -את הקיום של המשך הציווי  . אךשלשמה נעשההעבודה 

ידית לתיאור הנשגב של ירידת השכינה יהוא משמיט, ועובר מ -ומשיחת הכוהנים 

תכלית עשיית המשכן "ועשו שהיא לד), פס' "וכבוד ה' מלא את המשכן" (: אל המשכן

  18.לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה, ח)

ימי המילואים (ויקרא ח') מושלם ת שבעת ובתיאור הקיום של מצו ,כאמור

חיסרון זה בשילוב משיחת המשכן וכליו עם משיחת אהרן, שנצטווה עליה משה 

ואולם דבר זה דורש ביאור, מדוע קיום חלקו  19.בפרשת הציווי על ימי המילואים

 
 הבדל ד' מהסוג השני. .14

הן גדול נהג בהם רק בימים אלה, או שמאחר וברמב"ן שם (ו) שהסתפק אם דין כ יןעי .15

 הן משיח.ושאלעזר ואיתמר נמשחו בשמן המשחה, כל ימיהם נהג בהם דין כ

 ויקרא כ"א, יב.לורמב"ן שם, ובאבן עזרא ורמב"ן  יןמשמעות איסור זה עיל .16

 הבדל ג' מהסוג השני. .17

 .38, עמ' )1 הערהא' שמאע (לעיל,  ין:עי .18

"ולא הזכיר בכאן משיחת המשכן  הנ"ל:יח, שכתב ביישוב הקושי -שמות מ', יזלרמב"ן  יןעי .19

וכליו ולא משיחת אהרן ובניו וקרבנות המלואים, כי לא עשה אותם עד שסיים כל ההקמה 

 ווה בהם פעם שנית קח את אהרן, כמו שמפורש בפרשת צו".ונצט
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חלקו השני נדחה לפרשת ימי אילו הראשון של הציווי שבשמות מ' מתואר שם ו

מדוע נצטווה משה על הלבשת הכוהנים ועל  ,וכן קשה המילואים שבספר ויקרא.

על פעמיים נצטווה  כןו ),האחת בשמות כ"ט והשנייה בשמות מ'(משיחתם פעמיים 

 מ', י).  ;משיחת מזבח העולה (שמות כ"ט, לו

נראה שהתורה מתארת שני היבטים בחנוכת המשכן. האחד (בשמות מ') מעמיד 

ם השכינה, ולכן בחנוכתו מוזכרת הקמת במוקד את המשכן על כל מרכיביו כמקו

וכן משיחת המשכן וכל כליו.  ,המשכן בכללותו, העמדת כל כלי על מכונו וחינוכו

בשמות  ,לעומת זאת 20.היבט זה מהווים גם הם חלק מ"כלי המשכן"על פי הכוהנים 

כ"ט עומדים במוקד חנוכת המשכן הכוהנים ומזבח העולה. שני היבטים אלה נובעים 

המשכן כמקום השראת השכינה, והמשכן כמקום עבודת  -של המשכן  טרותממשתי 

ונראה שמאחר שהלבשת בגדי הכהונה ומשיחת הכוהנים וכן משיחת  21.הקרבנות

בפועל  אולםהופיעו בשני ציוויים נפרדים.  ןלשתי הבחינות, ה ותמזבח העולה שייכ

לא נכתבו בתורה  ולכן 22,לא נעשו פעמיים, אלא בפעם אחת נתקיימו שתי הבחינות

אלא פעם אחת. ומאחר שפעולות אלו מרכזיות ביותר בפרשת הקדשת הכוהנים 

ליהם גם אומחמת כן צורפה  23,בשבעת ימי המילואים, נכתבו בתורה בפרשה זו

משיחת המשכן וכליו, שהרי יחדיו נמשחו. ומאחר שכבר נכתבו שם, לא נכתב תיאור 

 משה שם. ןאר הפעולות שנצטווה עליההקיום של מעשים אלו בשמות מ' יחד עם ש

תופעה זו מבוארת היטב לאור האמור, שבפרשיות הציווי מתארת התורה את 

בחינה ההרעיון, ובפרשיות המעשה את אופן הביצוע המעשי. מאת המגמה ו

הן מתוארות בשתי פרשיות לכן י דרכים של חנוכת המשכן, ותשיש הרעיונית 

אחד, ולכן אין הפעולות הבאות לבטא את  ןשלהנפרדות. לעומת זאת הקיום המעשי 

 שתי הבחינות נכתבות אלא פעם אחת.

 
 .פ"ה ופ"ודיני הכוהנים בהלכות כלי המקדש את הרמב"ם כלל  .20

שעמד בהרחבה על שתי בחינות אלה של  ),1(לעיל, הערה שמאע  'במאמרו של א יןעי .21

מאמרי  יןז'). ועי-ו' ;ה'-ספר ויקרא (א'גם לתורת הקרבנות הכפולה בתחילת  ןהמשכן, וקשר

 . 11ובפרט בהערה ), 2(לעיל, הערה 

יתכן שמצוות משיחת בני אהרן (שמות מ', טו) נתקיימה על ידי הזאת שמן המשחה עליהם י .22

ן וכליו מדוע לא נמשחו לפני כן יחד עם אביהם והמשכ צריך עיון(ויקרא ח', ל). אך לפי זה 

 ברמב"ן שם, יא, שכתב שנמשחו יחד עם אביהם. יןלקיום מצווה זו. ועי

אף משיחת המזבח שייכת כאמור לשתי הבחינות. ושמא יש ליישב בזה מה שהתקשה רש"י  .23

א "לא ידעתי היכן נצטוה בהזאות הללו". כדי לבט :ביחס להזאות על המזבח) 7הערה (לעיל, 

אך גם באופן מיוחד כמשיחה המקדשתו לכפר  ,כשאר כלי המשכןנמשח  את העניין שהמזבח

 יןכפרה, ועי הזאה שלנמשח גם על ידי הזאת שבע המזכירה הוא עליו (כמצוות שמות כ"ט), 

 רמב"ן בהערה הקודמת.


