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ÔÂÒÈ„ ‰�È�ÂÈ 

 

 Ò˜Ë"˙ÂÏÎ ÌÂÈ " ‰Î≈Ù‰‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÚ˘– 

Ô· ÌÁ�ÓÏ ‰·Â‚˙-¯˘È 

 

י אברבנאל בתפיסה "ישר שהאיר את עיניי שכיוונתי לדעת ר�תודתי למנח� ב�

טענה זו .  בתחילת חודש אייר–כמיקומ� במקראות , שקרבנות הנשיאי� התרחשו

בדבריי אגיב להערותיו של מנח� . Â˙· ¯ÁÂ‡ÓÂ Ì„˜ÂÓ ˘È¯‰את המגמה שמחזקת 

 .תו� ליבו� המחלוקת בי� שיטתי לשיטת אברבנאל, ישר�ב�

הסיבה שהובילה לקיו� טקסי קרבנות הנשיאי� באייר , י אברבנאל"לשיטת ר

לעומת זאת . הייתה עומס העבודה במשיחת הכלי�) כמקובל בפרשנות(ולא בניס� 

שֵרפת מנהיגי הע� בתוככי המשכ� . סיבה היא מות הבני� ביו� השמיניה, לטענתי

וכ� שורה של , גררה סדרה של שינויי הנהגה במוסד הנשיאי� ואצל הלוויי�, פנימה

 הוא טקס הכיפורי� המתואר בפרשת אחרי –טהרה וטקס כפרה , אבלות: טקסי�

 והחידושי� בירור הטקסי�. מות שהתרחש לראשונה ובשעתו כמיקומו במקראות

בי� היו� השמיני לחנוכת Â‡¯˜Ó‰ ¯„Ò˙ בעקבות מות הבני� מאיר ומפרש את 

 1.ומחזק משמעותית את המגמה שיש מוקד� ומאוחר בתורה, הנשיאי�

 הגורסי� – 3)�"אב� עזרא ורמב, י"רש( ולפרשני ימי הביניי� 2ל"בניגוד לחז

 –) בניס�' ניס� או בחב' בא(שחנוכת המזבח וקרבנות הנשיאי� החלו ביו� השמיני 

חנוכת המזבח נכתבה בתחילת ספר ,  לטענתו4.באייר' טוע� אברבנאל שהחלו בא

בפתח דבריו . משו� שבתקופה זו התרחשה, באייר' לאחר מניית הע� בא, במדבר

: הוא מבאר שהסברה שקרבנות הנשיאי� החלו ביו� השמיני מעלה שאלות שונות

מדוע . ב? ולא בסמו� ליו� השמיני,  במדברמדוע נכתבה חנוכת הנשיאי� בספר. א

 
, "'יו� כלות'הקמותיו של משכ� משה עד ", הערות למאמרה של יונינה דיסו�, 'ישר�ב�' מ * '

 .109�111' עמ, בגיליו� זה

' עמ, ה"תשס,  מגÌÈ„‚Ó', " יו� כלות"הקמותיו של משכ� משה עד , 'דיסו�' י(במאמרי הקוד�  .1

המקראות :  התרחשו כסדר�Ì‰È�È·˘ ˙Â‡Â·�‰ ÏÏÂÎ ‰Ó˜‰‰ ÈÚÂ¯È‡ ÏÎ˘אני מציעה ) 39�71

È·ÒÂ· כתובי� כסדר התרחשות� ) 'במדבר ז" (ביו� כלות משה"מסיו� ספר שמות ועד טקס 

‰Ó˜‰‰ ÈÚÂ¯È‡ . 

 .49' הורווי� עמ' מהד, ספרי במדבר פיסקא מד .2

ראה . יז, ב', � לשמות מ"בב ורמ', אב� עזרא לשמות מ; א', א ובמדבר ז', י לוויקרא ט"רש .3

 .39�40' עמ, )1הערה , לעיל(פירוט הדברי� במאמרי 

 .'וראש פרק ט', אברבנאל במדבר ראש פרק ז .4
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מדוע דייקה התורה בחנוכת המזבח . ג?  חנוכת המזבח˜Ì„Âתואר מניי� הע� 

די�: "באמרה �כביכול כבר , )ב', במדבר ז" (ה� נשיאי המטֹת ה� העֹמדי� על הפק

 ? באייר' והרי הנשיאי� נמנו רק בא, נמנו

אול� מחייב הסבר , בעיות האלהבאייר פותר את ה' איחור קרבנות הנשיאי� לא

ההסבר שמציע . נאות להפרש הזמני� הגדול בי� חנוכת המזבח ליו� השמיני

אפשרי �לדבריו בלתי. אברבנאל לפער הזמני� הוא עומס העבודה במשיחת המשכ�

ולכ� המשי� משה למשח� , היה למשוח את המשכ� והמזבח וכל כליה� ביו� אחד

הסיבה שמציע .  עבודתו החלו קרבנות הנשיאי�כשסיי� משה את. בשאר ימי ניס�

, אברבנאל מתחזקת מהמקראות המעידי� שתהלי� הקמת המשכ� היה ממוש�

 המשכ� את להקי� משה כלות ביו�"ובראש� הכתוב שחנוכת הנשיאי� החלה 

" יו� כלות"הכתוב הזה מסמי� באופ� בולט בי� , יתרה מזאת). א, ש�..." (תואֹ וימשח

 כליו כל ואת המזבח ואת כליו כל ואת תואֹ ויקדש תואֹ וימשח"...: למשיחת הכלי�

; פד, ש�" (זאת חנ�כת המזבח ביו� המשח אותו: "וכ� ג� בכתובי� נוספי�". וימשח�

 ).פח, ולשו� דומה ש�

מעלה , ההסבר התולה את איחור קרבנות הנשיאי� בעומס העבודה במשכ�

וע לא יספיקו שבעת ימי מד, ראשית: סדרה של תמיהות על שיטת אברבנאל

, הנראית כמורכבת בהרבה, הרי הקמת המשכ�, המילואי� למשוח את המשכ�

, מהתורה משתמע שנמשחו הכלי� או לפחות המזבח,  שנית5?נעשתה ביו� אחד

.  והדבר אינו מתיישב ע� שיטת אברבנאל6,בכל אחד משבעת ימי המילואי�

את המשכ� ואת כל כליו בשעת התורה מציינת במפורש שעל משה למשוח , שלישית

הלוא יכול היה להיעזר , מדוע יימנע מלבצע זאת כפי שצ�וה, משיחת אהר� ובניו

 נראה א� כ� שעלינו 7?כפי שעשה במלאכת הקמת המשכ�, באחרי� במידת הצור�

 . לחפש סיבה אחרת לאיחור בקרבנות הנשיאי�

 
, ..."ויק� משה"בניס� ככתוב ' במדרש לומדי� מכ� שמשה הקי� בעצמו את המשכ� בא .5

כדעת אב� עזרא בפירושו הארו� ,  בעזרת אחרי�אול� על פי הפשט הקי�. שהוא היה גיבור

בהקמת המשכ� יכול היה משה להיעזר , לכאורה...". כי איננו מעשה יחיד: "ב', לשמות מ

 .בחמשת הכוהני� שנמשחו זה עתה

 שהתקבלה בשעת –המסתמ� על נבואת המילואי� , ב', כ� מוב� מאב� עזרא על שמות מ .6

בנבואה זו מבואר שטקס מילוי ידי הכוהני� יחזור ). לז, ט"שמות כ(הנבואה על המשכ� וכליו 

שבעת ימי� ... ועשית לאהר� ולבניו ככה: "ויישנה כל יו� משבעת ימי המילואי� ככתוב

�רי� וחטאת על : "אחר כ� נאמר). לה, ש�" (תמלא יד��ופר חטאת תעשה ליו� על הכ

) לז�לו, ש�..." (דשת אֹתושבעת ימי� תכפר על המזבח וק. ומשחת אֹתו לקדשו...המזבח 

כש� שטקס , ומשתמע שבשבעת הימי� של קידוש המזבח הוא יחזור ויימשח בכל יו�

 . המשיחה של הכוהני� חזר ונשנה בכל יו�

 ).5הערה , לעיל(ראה דעת אב� עזרא  .7
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ייר היא המקרה הסיבה לאיחור קרבנות הנשיאי� עד תחילת א, לעניות דעתי

שפרצה , טרגדיה זו. הלוא הוא מות בני אהר�, המזעזע והקשה שאירע ביו� השמיני

גדעה את החגיגות באחת וגררה , פר� נורא ביו� הגדול בעיצומה של הרינה

מעבר . ראשו� בטקסי� הוא טקס אבלות. בעקבותיה סדרה של פעולות וטקסי�

השרפה אשר "צ�וה להתאבל על ) י�פרט לכוהנ(הע� כולו , לטקס הכרחי של קבורה

 שהיו –לפיכ� מבחינה הלכתית לא סביר שמשה והנשיאי� ). ו', ויקרא י ("'שר! ה

כאילו לא אירע מאומה ,  יחלו ביו� השמיני בחגיגות חנוכת המזבח–בכלל האבלי� 

 הדורשי� שחנוכת המזבח החלה –ל "לעיני חז. ובניגוד לצו מפורש המנוגד בתכלית

אלא שבכפו! לדר� המדרש המחויב , לדעתי,  בלטה בעייתיות זו–ני ביו� השמי

משו� שמגמת� המרכזית הייתה הדגשת , לא הוטרדו ממנה, לרעיו� ופחות לראליה

פרשני ימי הביניי� תפסו את המדרש ,  מאיד�8.האחדות בי� האירועי� המפוזרי�

 . והתעלמו מהבעיות הטכניות הגלומות בו, כהלכה למעשה

אהר� ובניו הנותרי� יושבי� דוממי� :  בעיני רוחנו את התמונה הבאההבה נדמה

בתוככי המשכ� , ובסמו� אליה� ממש', ונאנקי� מצער� בפתח אוהל מועד כמצוות ה

הרי אפילו ! מקריבי� הנשיאי� קרבנות בשמחה ובטוב לבב, הטמא מטומאת המת

� של חגיגות פר� בעוזה בעיצומ' כשפר� ה, בטרגדיה פחותה בממדיה הלאומיי�

' בהבינו שסימ� הוא מה, הפסיק דוד מיד את החגיגות, העלאת הארו� לירושלי�

לאחר ,  האומנ� ייתכ� שבהקמת המשכ�9.שנעשתה שגגה ויש לעשות חשבו� נפש

, נמשכו החגיגות כאילו כלו� לא אירע, שמתו לעיני כל הקהל מנהיגיו ביו� חג�

ÈÒ˜Ë :  מביאות למסקנה פשוטההתמיהות האלה? ובניגוד לצו מפורש על אבל

È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· ÂÏÁ‰ ‡Ï ÌÈ‡È˘�‰ ˙Â�·¯˜ , ÂÏÁ‰ ‰Ê‰ ‡¯Â�‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ ÂÓÂˆÈÚ· È¯‰˘

‰ Âˆ· 'Ï‡¯˘È ‰�ÁÓ· Ï·‡ ÈÒ˜Ë. 

במקרה , התורה מעידה שהתרחש שיבוש בהמש� היו� השמיני. זאת ועוד

 ובו כעס משה על הבני� הנותרי� שלא אכלו את שעיר, המתואר אחרי מות הבני�

הוא מבאר שהשיבוש קשור , שהתקבלה על דעתו של משה, בתגובת אהר�. החטאת

 התיאור המקראי המאופק משק! 10.כשהכוונה למות בניו, לדברי� שקרו בו ביו�

התורה אמנ� איננה מתארת התלהבות . של מהומה רבתי' קצה קרחו�'ללא ספק 

הנשיאי� ושל אול� מעבירה תחושה של התרוממות רוח של , ביו� חנוכת המזבח

 
 .67�69' עמ, )1הערה , לעיל(ראה פירוט לגבי מגמת המדרש במאמרי  .8

" לא דרשנ�הו כמשפט: "השגגה הייתה שנשאו את הארו� בעגלה ולא במשא כת! כהודאת דוד .9

" בכתפ�... את ארו� האלהי�... וישאו: "שגגה זו תוקנה בהעלאה השנייה). יג, ו"א ט"דה(

 ). טו, ש�(

י ואב� עזרא ש� שמדובר "ת� של רשוראה פרשנו). יט', ויקרא י" (ותקראנה אֹתי כאלה" .10

 . במות בניו
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התרוממות רוח שכזאת לא ייתכ� שהתקיימה ביו� שבו אירעה הטרגדיה . הע�

 .העצומה של מות המנהיגי�

בני אהר� נשרפו בקודש הקודשי� , ל"לשיטת חז. ואלה אינ� המניעות היחידות

 לפיכ� 11.על ידי חכות שננעצו בכותונות המתי�' לפני ולפני�'ובני אליצפ� גררו� מ

 וכיצד נית� להמשי� בטקס 12,את קודש הקודשי� ואת המשכ�במות� טימאו 

ישר �ב�' ומוסי! מ? והלוא נדרש טיהור המשכ� באפר פרה אדומה, קרבנות הנשיאי�

 וכ� 13.'אחרי מות'פרט לטהרה נדרשה כפרה בטקס הכיפורי� בפרשת : דבר חשוב

, לשעתההיא מלכתחילה נבואה ומצווה ' אחרי מות'הכפרה ב: נו��ב�' לדברי הרב י

·ÎÂ�ÁÏ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ‰ ÔÈ˙  לפיכ� 14.ורק בסיו� הפרק משה מצטווה עליה לדורות

 ÔÎ˘Ó· ÌÈÈ˜˙‰ ÌÈ‡È˘�‰שזה מקרוב הוק�,‰¯ÙÎ Ï˘ Ì˘Â¯ ·¯ Ò˜Ë )  פנימי'אמנ� '

˘È¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ Ò˜Ë ‰Ê ‰È‰ , ÍÙ‰ ÌÈÓÈÏ). להבדיל מהיו� השמיני, ולא בקהל

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ò˜ËÏ. 

 16.גרוסמ�'  ובדברי י15ה זו אנו מוצאי� בדבריה� של קנוהל ונאהחיזוק למגמ

נמצאנו למדי� שטקס . לשיטת� יו� הכיפורי� מהווה חנוכת משכ� מחודשת

ייעודו המקורי היה להחזיר את המשכ� למצב הבראשיתי ' אחרי מות'הכיפורי� של 

 .שלפני חטא הבני�

המציע שהכפרה , נו��יזוק נוס! למגמה זו מתקבל ממאמרו של הרב יואל ב�ח

 :כדבריו, בפרשת אחרי מות היא תיקו� והשלמה ליו� השמיני

: ג� סיו� הפרשה. פירושו ממש מיד לאחר מות�', אחרי מות שני בני אהר�'אפשר ש

ורק לדורות נתלתה ,  פירושו מיד בחודש הראשו�–' את משה' ויעש כאשר צוה ה'

ברור שפרשת , בי� כ� ובי� כ�. ראוזה נראה כפשוטו של מק; הפרשה ביו� הכיפורי�

כי עניינה הכניסה , לפרשת היו� השמיני, או השלמה, אחרי מות היא המש� ותיקו�

˙¯˙ÂÓ‰ ‰¯Âˆ·17. אל הקודש הפנימי ועבודת קודש הקודשי�
 

אשר בראשו� כ ,תיקו� זה מתבטא בהקבלה הניגודית בי� היו� השמיני ויו� הכיפורי�

 :כסיכו� דבריו, ולטת מגמה פנימיתבולטת מגמה חיצונית ובאחרו� ב

 
  .)לה ,שמיני פרשה א(לואי� יפרשת מ, הני�ותורת כעל פי , ד', 
 על ויקרא י"רמב .11

 ".מישאל ואליצפ
 היו הטמאי� לנפש אד�: "ב', אב
 עזרא בפירושו הארו� לשמות מ .12

', נו
�ב
' הערות למאמרו של י –עבודת יו� הכיפורי� וזמני מת
 תורה ' ,ישר� ב
' מ:ראה ג� .13

ÌÈ„‚Óתש,  יא"
 .107�109' עמ, 

נו
 הכפרה �לשיטת ב
. 9�34 'עמ, ט" תשמ, חÌÈ„‚Ó', היו� השמיני ויו� הכיפורי�, 'נו
�ב
' י .14

 .בגו� המאמר, וראה להל
. בחודש ניס
, נעשתה לפי הפשט מיד לאחר מות הבני�

 . 17�44' עמ, ג"תשנ,  סב˙¯·ıÈ', מילואי� וכיפורי�, 'נאה' קנוהל וש' י .15

, הנשקה' ד: וכ
 ראה; 55�69' עמ, ד"תשס,  לטÌÈ„‚Ó', בגדי הבד ביו� הכיפורי�, 'גרוסמ
' י .16

 .116' עמ, ד"תשס, לטÌÈ„‚Ó ', וולפיש'  תשובה לא–? כלו� בזאת יבוא אהר
 אל הקודש'

 .11' עמ, )14הערה , לעיל(נו
 �ב
' י .17
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וזאת באמצעות . השלמה ותיקו� ליו� השמיני, לפיכ�, עבודת יו� הכיפורי� היא

„Â‚È�‰עד למזבח ,  בי� הופעת השכינה ביו� השמיני על אוהל מועד כולו עד לעזרה

לבי� הכניסה ביו� הכיפורי� אל , לעיני העדה הנאספת בחצר מול הפתח, החיצו�

18.ר עד חביונוהנעל� והנסת
 

ישר מסתייג מהצעתי שנדרשו תיקוני� במשכ� ושהתקיימה משיחה נוספת �ב�

שכ� אפילו כותונות הבני� לא נשרפו באש , לדבריו המשכ� לא נשר!. בסיו�

אול� סביר שניזוק במידה זו או ,  ואכ� אפשר מאוד שהמשכ� לא נשר! כלל19.הנסית

רק . שהיה אהר� צועק ובוכה, � מתאר את תגובתו של אהר� לשרפה"רמב. אחרת

 הא� רק 20.דמ� האב") בקרֹבי אקדש("' משהסביר לו משה שבניו מתו על קידוש ה

הלוא כל עדת ישראל לרבבותיה עמדה מסביב ? אהר� צווח בשעה שמתו הבני�

שניסו יחידי� , לא מ� הנמנע. וללא ספק רבה המהומה, ובוודאי צעקה וצווחה

מאחר והלוויי� עדיי� לא קיבלו את . לסייע ולהצילמהקהל להיכנס למשכ� על מנת 

 לא היה חי� של 21,)שהרי קיבלו את המינוי רק באייר(משרות השמירה על המשכ� 

ויש לשער , ולכ� התגודדו בוודאי רבי� סביב החצר, שומרי� בי� הע� לחצר המשכ�

יחה בכל מקרה אי� המש. שעמודי החצר לא עמדו בעומס וניזוקו באופ� כזה או אחר

אלא היא מסמלת את השלמת , הנוספת של המשכ� וכליו קשורה בתיקוני� במשכ�

 . ההקמה לפני טקס קרבנות הנשיאי�

חנוכת "לכנות את היו� השמיני למילואי� , בניגוד למקובל, אברבנאל בוחר

חנוכת המזבח על ידי .  על שו� שבו נחנ� המזבח על ידי הכוהני� והע�22"המזבח

שכ� אז נחנ� המזבח מ� הבחינה של , בריו מחנוכתו ביו� השמינינבדלת לד, הנשיאי�

מדוע נדרשה חנוכת המזבח של יחידי� להשלי� :  וחוזרת השאלה23.קרבנות יחידי�

שנית� ' מילואי�'במאמרי הדגשתי שמשמעו המרכזי של הכינוי ? את הקמת המשכ�

, ל ההקמההוא שימי המילואי� היוו השלמה ומילוי ש, לימי� הללו מפי הגבורה

היו� השמיני ,  לפי זהÌ˘‰ 'ÌÈ‡ÂÏÈÓ 'ÂÚÓ˘Ó :˙Ó„Â˜ ‰„Â·Ú Ï˘ ‰ÓÏ˘‰.24 ולפיכ�

מהמקראות עולה . בשבעת ימי המילואי�' השלי� את ההשלמה, 'למילואי�

 
 .26' עמ, )14הערה , לעיל(נו
 �ב
' י .18

 .ה', י ויקרא י"רש .19

 .ג', 
 על ויקרא י"רמב .20

21. "
 .ח�ה', וכ
 ש� ג). נג', במדבר א" (והלוי� יחנו סביב למשכ

 ).למשל בתחילת דבריו ש� ובסיומ�(א ', אברבנאל ראש פרק ויקרא י .22

מבאר את ההבדל בי
 חנוכת המזבח של ) מיד בסיו� השאלות(א ', דבר זאברבנאל במ .23

 .הנשיאי� וחנוכת המזבח של היו� השמיני

ומשמעות המילה , פירושו הכנסה' מילואי�'טוע
 ש, )18הערה , 14הערה , לעיל(נו
 �ב
' י .24

משמעותו , פי המוסבר בדבריי פהל. 'עבודה משנית'מנוגדת למשמעותה בימינו שהיא 

ומשמעות זו דומה למשמעות , היא השלמה של עבודה קודמת' מילואי�'המרכזית של הש� 

 . המילה בימינו
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ל " ומסבירי� חז25.שהנבואה ביחס ליו� השמיני התקבלה בימי המילואי� עצמ�

ואז ניבא משה ,  שכינהשאהר� היה ֵמֵצר כל שבעת ימי המילואי� שלא התגלתה

 חנוכת המזבח ביו� השמיני יכולה 26.שאמורה להיות התגלות קבל ע� ביו� השמיני

 משהפרכנו את הסברה 27. בחנוכת המשכ�ÔÂ¯Á‡‰ ·Ï˘Îא� כ� להיות מוגדרת 

', חנוכת מזבח'מדוע היה צור� בשלב נוס! של , שמשיחת הכלי� ארכה זמ� רב

 ? ל כשלושה שבועותועוד בהפרש זמ� ש, והפע� של יחידי�

הוא התחדשות , ששורשיו בדור המדבר, אלמנט מאפיי� בתולדות ישראל

לוחות שניי� , יציאה מעבדות לחרות: הדוגמאות ידועות. כתוצאה משבר ונפילה

 לאלה מצטרפת דוגמה 28.והמשכ� שהתחדש כתוצאה מחטא העגל, ושברי לוחות

התורה עמעמה את  .Ò˜Ë"˙ÂÏÎ ÌÂÈ "≈Ù‰‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÚ˘‰Î : עלומה א� מובילה

משו� שהבלטת� הייתה פוגמת באחדות אירועי , "יו� כלות"האירועי� שקדמו ל

כמבוטא ,  בשעה שהמגמה הפנימית התורנית תופסת אות� כשלמות29,ההקמה

,  הצפנה זו של ההֵפכה שקדמה לטקס היא לשיטתי סוד מפתח בתורה30.ל"במדרש חז

' ‰È· ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰Â ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ÈÚÂ¯È‡  Ì˙Â�– ˙‡ ÌÈÂÂ‰Ó 'È¯ÂËÒÈ‰‰ ¯ÂÙÈÒשהרי

–˙ÂÓ˘ È¯ÙÒ ˙ÎÈ¯Ú ˘¯Â˘·  , ¯·„Ó·Â ‡¯˜ÈÂיו� שלמות ההקמה 31.וחלוקת� 

הוליד בדיעבד צור� בטקס נוס! שישלי� , שהופסק בשיאו ונפר� בו פר� נוראי וקשה

עוברי� משה ובני , בימי האבל וטקסי טיהור המשכ� וכפרתו. סופית את ההקמה

בנסות� להבי� על מה ולמה סובבה ההשגחה שדווקא , נוקב ומרישראל חשבו� נפש 

 
25. 
שלא התקבלה נבואה קודמת ליו� השמיני כמו , )14הערה , לעיל(נו
 �וכ� ג� מדגיש ב

 .למילואי� ולהקמה

 .כג', רא טי ויק"רש .26

 .חנוכת המזבח, היו� השמיני, ימי המילואי�, הקמת המשכ
: לפיכ� מדובר בארבעה שלבי� .27

ונהפו� "ובא למעי
 שיא ב, דומיננטי בחיי האומה' חורב
 וגאולה'לאור� הדורות היסוד של  .28

. בגאולה אחרונה' משואה לתקומה'או ' ממוות לחיי�'שמהווה יסוד להיפו� , בפורי�" הוא

" התהפכות"תפיסה זו של . מהווה תפיסת יסוד בהגות הע� היהודי" ונהפו� הוא"פיסת ת

כפי שטענתי , ‡Â˜‰ ˙Â¯Â„˘היא אחת מארבעת המוטיבי� הדימויי� בהגות הרב קוק ב

�41' עמ, 
"תש, Ú„ 24˙', כבסיס לעריכה חדשה" הקודש�אורות"ארבעה מוטיבי� ב'במאמרי 

86. 

, ÌÈÚÂ¯È‡‰ ¯„Ò ˙‡ ˙Â�˘Ïבוחרת התורה , קשרו לחטא העגלבנושא המשכ
 ו, לעומת זאת .29

הסיבה . לפני חטא העגל, ומציגה את הנבואה על המשכ
 כאילו התקבלה בארבעי� ראשוני�

באשר , היא הרצו
 להעביר את המסר שבפנימיותו המשכ
 נובע ממעמד הר סיני, לדעתי, לכ�

ות בני אהר
 והאירועי� לגבי מ. יסודותיו טמוני� במזבח שבנה משה בתחתית ההר

ומאיד� , ˘ÌÈÚÂ¯È‡‰ ¯„Ò ˙‡ ˙Â�˘Ï ‡Ï התורה בחרה –והחידושי� שנבעו ממות� 

 .כדי לא לפגו� באחדות האירועי�, להצפינ� במקראות

 .על המדרש ותפיסת אחדות האירועי� במרכזו, 67�69' עמ, )1הערה , לעיל(ראה במאמרי  .30

31.  
, לעיל(ראה פירוט במאמרי , יש מוקד� ומאוחר בתורה במה שנוגע לאירועי ההקמהולכ

 .69�71' עמ, )1הערה 
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והלוא מות השלוחי� מעיד על , בה� פר�' ביו� ההתגלות הגדולה פר� ה

הביא לחידוש מוסד הנשיאי� ובמקביל לחלוקה ,  חשבו� נפש קשה זה32.שולחיה�

 . מסודרת של מקצועות הלוויי� ובתוכ� מקצוע השמירה

הקמת ' כלות' טקס –אחר מות הבני� ובדיעבד  ל–חנוכת הנשיאי� היוותה 

סימלה את השלמת , ולפחות של המזבח, המשיחה הנוספת של המשכ� וכליו. המשכ�

ואי� הרעיו� של משיחה נוספת זר . ההקמה של המשכ� בסיו� טהרתו וכפרתו

 ולפחות –המשכ� וכליו ,  יתרה מזאת33.שהרי אהר� עצמו נמשח פעמיי�, למקראות

 לפיכ� אי� תמה 34.ו לשיטתי שבע פעמי� בכל אחד מימי המילואי� נמשח–המזבח 

נמשחו הכלי� ולפחות , "אחרי מות"הטקסי� והחידושי� , שבסיו� ימי האבל

ההסבר של משיחה נוספת מסתייע מהמקראות המסמיכי� בי� . פע� שמינית, המזבח

הוא מיישב סתירה בנוסח המקראות בי� ,  יתרה מזאת35.למשיחה" יו� כלות"

·ÌÂÈ זאת חנ�כת המזבח : "תחילתו לסופו של הקטע המסכ� את חנוכת הנשיאי�

‡ Á˘Ó‰ֹÂ˙" ,כת המזבח "ו� ).פח, פד', במדבר ז" (˙Á˘Ó‰ È¯Á‡ֹÂ ‡זאת חנ

 

 
 ).ו', ויקרא י" (ועל כל העדה יקצ�"בעל הטורי� על  .32

 .51, 48' עמ, )1הערה , לעיל(וכ� ג� ציינתי במאמרי ; א', אברבנאל ויקרא ח .33

 .6הערה , ראה לעיל. ולה מאב
 עזראוכ� ג� ע .34

בפירוט המקראות התומכי� בתפיסת אברבנאל שחנוכת המזבח התאחרה , ראה למעלה .35

אני מפרשת את הרמיזה במקראות , לעומת אברבנאל. כתוצאה מעומס עבודה במשיחה

 .האלה באופ
 אחר התומ� בשיטתי


