
 

 

     7.1.3333   בס''ד 

 לתושבי אלון שבות היקרים

 לפרשת צו

פרשת צו שבה וסוקרת את כל הקרבנות שנזכרו ופורטו בפרשת ויקרא. נזכרים בה העולה, המנחה החטאת, האשם, 

 והשלמים, ועל כולם כבר קראנו בשבת שעברה.

מבטו של היהודי המקריב. הוא עיון פשוט מעמיד אותנו על ההבדל: פרשת ויקרא עוסקת בכל הקרבנות מנקודת 

המביא את הקרבן, הוא הסומך עליו את ידיו והוא גם השוחט אותו. הכוהנים נכנסים רק ממעשה קבלת הדם, 

הקשורה במזבח, שאילו אין גישה לישראל. בפרשת צו הדיון הוא רק על מעשי הכוהנים, על דרך הקרבתם, על הבשר 

 ת צו היא 'תורת כוהנים'.  שהם אוכלים ועל העור שהם זוכים בו. פרש

 מה טיב שינוי זה בהתייחסות לקרבן? נתבונן בסיכום הקרבנות בפרשתנו בסוף פרק ז':  

ָּוה ה' ֶאת ֹמֶשה  ים: ֲאֶשר צִּ ים ּוְלֶזַבח ַהְשָלמִּ ּלּואִּ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאָשם ְוַלמִּ יָניזֹאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלמִּ  לז(. -)ז', לו ְבַהר סִּ

 

ביטוי 'זאת התורה' מדבר על סיכום הקרבנות בפרשת צו בלבד, שבה נאמר 'זאת תורת העולה', 'זאת תורת ה

העולה מן הדברים, שפרשת צו היא פרשה מוקדמת, שכבר נאמר בהר סיני, בעוד   המנחה' 'זאת תורת החטאת' וכו'.

 ר שהוקם המשכן.פרשת ויקרא היא פרשה מאוחרת, שהרי על פי כותרתה נאמרה מאוהל מועד לאח

דבר זה יכול להסביר את ההבדל בתוכן בין שתי הפרשות: התורה שניתנה בהר סיני הייתה לכוהנים, והם הקריבו  

 לפני ה'. ההבדל בין הכוהנים לבין העם נאמר במעמד הר סיני:

ֶמּנ ְראֹות ְוָנַפל מִּ ְתַקָדשּו ֶפן ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵרד ָהֵעד ָבָעם ֶפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה' לִּ ים ֶאל ה' יִּ ָגשִּ ים ַהּנִּ ּו ָרב: ְוַגם ַהֹכֲהנִּ

ְפֹרץ ָבֶהם ה'  :כב(-)שמות י"ט, כא יִּ

 

אך המשכן ביטא את הימצאות השכינה בקרב כלל ישראל, ולכן הקרבן הוא של היהודי המקריב אותו והוא עומד  

 במרכז ההקרבה:

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָּת אֲ  יבּו ֶאת ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ ן ַהצֹאן ַּתְקרִּ ן ַהָבָקר ּומִּ ן ַהְבֵהָמה מִּ ֶכם ָקְרָבן ַלה' מִּ יב מִּ י ַיְקרִּ ֵלֶהם ָאָדם כִּ

ְרֹצנֹו  יב ֹאתֹו לִּ יֶבּנּו ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַיְקרִּ ים ַיְקרִּ ן ַהָבָקר ָזָכר ָּתמִּ ם ֹעָלה ָקְרָבנֹו מִּ ְפֵני ה': ְוָסַמְך ָידֹוָקְרַבְנֶכם: אִּ  ַעל  לִּ

ים אֶ  יבּו ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ ְקרִּ ְפֵני ה' ְוהִּ ְרָצה לֹו ְלַכֵפר ָעָליו: ְוָשַחט ֶאת ֶבן ַהָבָקר לִּ ת ַהָדם ְוָזְרקּו ֶאת ַהָדם רֹאש ָהֹעָלה ְונִּ

יב ֲאֶשר ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְזֵבַח ָסבִּ  :ה(-)ויקרא א', ב ַעל  ַהמִּ

 

* 

בשורת שייכות כל עם ישראל בקרבנות? מסברה פשוטה נראה לי שנאמרה ביום   מתי נאמרה פרשת ויקרא עם

השביעי לימי המילואים. בחז"ל נחלקו התנאים מתי זה היה. נלמד כאן על פי שיטתו של רבי עקיבא, הנראית לי 

, שהרי התפרש קרובה יותר לפשוטו של מקרא, שהיום השביעי למילואים היה ז' בניסן )יום כתיבת שורות אלו(

בפרשת פקודי )שמות מ'(, שהמשכן הוקם בא' בניסן של השנה השנייה, כשנה לאחר יציאת מצרים. מכוח מה כתבנו 

שהפרשה נאמרה ביום השביעי למילואים? הבה נשווה את מה שקרה בסוף מעמד הר סיני לבין מה שקרה כשהוקם 

 המשכן:



 

 

יַני ַוְיכַ  ְשֹכן ְכבֹוד ה' ַעל ַהר סִּ ּתֹוְך ֶהָעָנן: ּוַמְרֵאה ְכבֹוד ה'  ַויִּ י מִּ יעִּ ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַביֹום ַהְשבִּ ים ַויִּ ֵסהּו ֶהָעָנן ֵשֶשת ָימִּ

ְשָרֵאל  :יז(-)שמות כ"ד, טו ְכֵאש ֹאֶכֶלת ְברֹאש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ

 

ְשכָ  י ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה' ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהמִּ ן: ְולֹא ָיֹכל ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד כִּ

ְשָכן ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר...  ָמֵלא ֶאת ַהמִּ  :לה ויקרא א', א(-)שמות מ', לד ַויִּ

 

כנס למקום השכינה בגלל הענן עד היום השביעי שה' קרא לו. ההשוואה מורה לנו על כך שמשה לא יכל בהר סיני להי

 דבר דומה קרה במשכן, ולכן מסתבר שגם במשכן ה' קרא לו וביבר אליו ביום השביעי.

* 

וש הפרשיות הראשונות בספר ויקרא )על פי ההשערה זוהי הזדמנות לערוך מחדש סדר כרונולוגי והיסטורי בשל

 ששיערנו כאן(:

 ז', תורת הכוהנים שבקרבנות.-רקים ו'בהר סיני נאמרו פ .א

בתחילת בשבעת ימי המילואים, בא' בניסן, החל להיאמר פרק ח' העוסק בשבעת ימי המילואים, ויש בו תיאור כל  .ב

 ז' בניסן.-שבעת הימים, א'

  כאן עלינו להבהיר: בשבעת הימים כיסה הענן את אוהל מועד וכבוד ה' היה בתוכו. משה לא יכל להיכנס אליו עד

היום השביעי, וגם אהרון ובניו הכוהנים לא יכלו להיכנס לתוכו. הם הקריבו את הקרבנות על המזבח, שעמד 

בעזרה, בחצר המשכן שבחלק הפתוח, והוא לא כוסה בענן. הם ישבו כל שבעת הימים פתח אוהל מועד, וכנאמר 

 במפורש בסוף הפרשה, ולא נכנסו אל תוך אוהל מועד. 

ה'(, ובהם העברת מרכז הכובד מהכוהנים אל -השערתנו, נאמרה פרשת ויקרא )פרקים א' , על פיביום השביעי .ג

 עם ישראל.

ביום השמיני נאמרה פרשת שמיני, פרק ט' על התגלות ה' באש האוכלת אתהקרבן במשכן. פסוק זה מקביל   .ד

  לנאמר לעיל בהר סיני )'ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל'(.

בפרשה וכתבנו די. לא נותר מקום ביריעה לעסוק במשמעות 'שבת הגדול'. נאחל לכולנו שה' ישמע בקולנו  עסקנו

ויראנו נפלאות כימי צאתנו ממצרים, יוציאנו מאפלה לאורה הן בענייני בריאות, הן בענייני כלכלה ופרנסה והן בענייני  

 האחדות הלאומית. 

 שבת שלום ופסח כשר ושמח. יעקב מדן 

 


