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על מה חשב משה?


מנשה אלישיב

"וַ י ְַק ֵרב אֵ ת אֵ יל הָ עֹ לָה ...וַיִּ שְ חָ ט ...וַ י ְַק ֵרב אֶ ת-הָ ַאיִּל הַ שֵ נִּי אֵ יל הַ מִּ לֻּאִּ יםַ ...ו ִּי שְ ָח ט וַיִּ קַ ח מֹ שֶ ה ִּמ ָדמ ֹו וַיִּ תֵ ן עַ ל-
תְ נּוְך אֹ זֶןַ-א ֲהרֹן הַ יְמָ נִּית וְ עַ ל-בֹהֶ ן יָד ֹו הַ יְמָ נִּית וְ עַ ל-בֹהֶ ן ַרגְ ל ֹו הַ יְמָ נִּית" (ח:יח-כג).
החלק האחרון של הפרשה הוא עניין המילואים .בפרשת "תצוה" נצטווה משה להכין את אהרון ובניו
לקבלת הכהונה (שמ' כט:א-כח) ,ובפרשתנו משה מקיים את הציווי .הוא הלביש את אהרון ובניו בבגדי
כהונה ומשח את אהרון בשמן המשחה .אחר כך משח משה את המשכן ואת כליו .במשך שבעת ימי
המילואים כיהן משה ככוהן ועשה את כל עבודות הכהונה היומיומיות :הקריב את קרבנות התמיד ,הקטיר
את הקטורת ,הדליק את המנורה ,ערך את לחם הפנים והקריב את קרבנות המילואים – חטאת ,עולה
ושלמים .בפסוק האחרון של הקטע שהובא לעיל ,המילה "וישחט" מופיעה בטעם "שלשלת".
לטעמי המקרא כמה מטרות 1:בתחביר הם מחלקים את המקרא לפסוקים ולחלקי פסוקים ,בפונולוגיה
הם מסמנים את המילה במלרע או במלעיל ובצד המוזיקלי הם משמשים תווים לקריאת המקרא 2.הטעם
"שלשלת" נדיר והוא מופיע בתורה ארבע פעמים בלבד ,פעמיים בנביאים ופעם אחת בכתובים .ברוב
העדוֹת הוא נקרא כמו טעם ה"פזר" ,שהוא טעם עולה ,אך ארוך ממנו .יש הקוראים אותו במנגינה של אדם
שנבהל .היכן עוד מופיע טעם השלשלת בתורה?
"וַיִּ תְ מַ הְ מָ ּה (שלשלת) וַ ַיחֲזִּ יקּו הָ ֲאנ ִָּשים בְ יָד ֹו ּובְ יַד-אִּ ְשת ֹו ּובְ יַד ְשתֵ י בְ נֹ תָ יו" (בר' יט:טז) .לוט צריך היה
לבחור בין היציאה עם המלאכים מסדום ללא רכושו הרב ובין הניסיון להציל את רכושו ,והתלבטות זו באה
לידי ביטוי בטעם השלשלת.
"וַ יֹאמַ ר ה' אֹ-להֵ י ֲא ֹדנִּי ַאבְ ָרהָ ם הַ ְק ֵרה-נָא לְ פָ נַי הַ יוֹם" (שם ,כד:יב) .עבד אברהם התפלל שה' יצליח
את דרכו במציאת אישה ליצחק ,והיה כה בטוח שתפילתו תיענה מיד עד שבעודו מתפלל הסתכל סביב
לראות אם יש נערה מתאימה.
"וַ יְמָ אֵ ן וַ ֹיאמֶ ר אֶ ל-אֵ שֶ ת ֲא ֹדנָיו הֵ ן ֲא ֹדנִּי ֹלא-י ַָדע אִּ תִּ י מַ ה-בַ בָ יִּת" (שם ,לט:ח) .יוסף נאבק עם עצמו אם
להיענות לאשת פוטיפר או לא .על כן בא טעם השלשלת.
ומה משמעות טעם השלשלת על המילה "וישחט"? משה שחט שלושה קרבנות מילואים ,ורק בקרבן
השלישי היא מוטעמת בשלשלת .הקרבן השלישי הוא שלמים ,והוא הקרבן המסיים את תהליך המילואים
ומכשיר את אהרון ואת בניו לכהונה .כאן מסתיים אפוא תפקידו של משה ככוהן ,ולכן אולי האריך
בשחיטה ,כמו שמאריכים בטעם השלשלת ,והשהה את סיום תפקידו.
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