
 
 

 
 

 בס"ד

1266 מספר, חתשע" ,אֹמר פרשת   
 

 ?הקטורת מזבח ולא – והשולחן המנורה בפרשתנו נזכרים מדוע
אסטר זליג-שון

 לחן לכאן?ושהמנורה והן ימה עני      

 קצרות סקאותשתי פיש  נולקראת סוף פרשת
ובלחם  (ד-א:בשמן הנחוץ למנורה )כדהעוסקות 

. כידוע, המנורה ט(-)כד:ה הפנים הנחוץ לשולחן
שת כלי המשכן ום מבין שלילחן הם שניושהו

בעניינם המצוות  ופירוט ,הנמצאים בקודש
 . לפיכך,בסוף ספר שמות צאמנין המשכן יבענו
תמוה, כדברי בפרשתנו ה זו ייקומה של פרשימ

גם שכבר  ומהאור החיים: "מה ענינו לכאן, 
נאמרו הדברים ככתבן במקומן?". אמנם חנוכת 
המשכן מתוארת בשני מקומות נוספים בתורה: 

בתחילת ספר ויקרא, ש "שמיני"ו "צו"בפרשות 
)ובפסוקים הראשונים של  "נֹשא"ובפרשת 

מקומות הבכל אחד מ .( בספר במדבר"בהעֹלתך"
אך לא ברור מדוע  ,זכרים חלק מן הכליםנאלה ה
מזבח  אילו, ונולחן בפרשתוזכרים המנורה והשנ

 .ידםהזהב אינו מופיע לצ

תנו לשאלה זו: רש''י יתשובות שונות נ
צווה לנאמר בפרשת מקשר את המ)בפרשתנו( 

ְוַאָּתה "הפסוק שם לשון , ומסביר את "תצוה"
אתה סופך לצוות את בני וכח(: ":כז ')שמ" ְּתַצֶּוה

שאזכור המנורה  ,בכך הוא מציין ך".ישראל על כ
סגירת מעגל. רמב''ן  מעיןא וה נולחן בפרשתושהו

שתרמו נשיאי ישראל מבין שכאן כלה השמן 
יקחו "הגיע הזמן ש חנוכת המשכן, ולכןשעת ב

בני ישראל משל ציבור לדורותם שמן זית זך 
לים אחרות, הפרשה י". במכשמן הראשון –כתית 

חנוכת המשכן של שלב האמורה להעביר אותנו מ
הראשוני לאחזקת המשכן לדורות. אם כן, 

מעין  ןד ה"ת השמן ולחם הפנים בפרק כיופרש
 *השלמה לחנוכת המשכן. 

 ה לקדושהמבנה ספר ויקרא: מקרב

קשר למצוות המשכן, תשובות אלה רומזות על ה
קום הפרשה על בסיס יעוד לבאר את מ אפשראך 

 : למעשה,מבנה ספר ויקרא

הנים" בספר ו"תורת כ של תמצווֹ השל  פןסו
מצוי בפרשתנו, לפני המעבר למצַוות  ויקרא

 .  השמיטה, הקשורה לכלל ישראל, ולסיום הספר

                                                      
זליג אסטר מלמד במחלקה ללימודי ארץ -ר שון"ד *

 ך''ובמחלקה לתנ ,ישראל וארכיאולוגיה
ועוסק בקשרים שבין , אילן-באוניברסיטת בר

  .ך למזרח הקדום''התנ

בהן שפותח בשתי פרשות ספר ויקרא 
רבנות והק ענייניד המושג "קדושה": המהד

. לאחר מכן (ז-פרקים א) "צו"בב"ויקרא" ו
מגיעה ה, ט(-)פרקים חמתוארת חנוכת המשכן 

 ן.ולסופה הטרגי במות שני בני אהר

 אנדב ואביהואחד ההסברים למותם של 
אהרון דמות לימפני שהתגאו וניסו לההוא, 

ארתי יד''ל, וכפי שבאביהם, כפי שהציע ש
דף השבועי )לפרשת שמיני ברשימה אחרת ב

 'כפי שראינו, בתחילת פרק ח (.1216תשע"ז, מס' 
ן ובניו, ואהרהמעמדות של ( הושוו "צו")בפרשת 

 ;(:ב)ח "כפי שנאמר "ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו
ו(, וכן בסוף :"ַוַּיְקֵרב ֹמֶׁשה ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו" )ח

 :הניםומצווה את כל חמשת הכ ' משהק חפר
"ּוֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמים" 

לה(. אך לאחר מחנה הכשרה זה, ביום השמיני :)ח
מקריב את כל בלבד הוא הן ואהר ,)פרק ט(

"ממציאים" ועוזרים לו, אמנם רבנות. בניו והק
אינם הם יח(, אך , יג:רבנות )טואליו את הק

בלו יבמרכז העשייה. את הדחיקה הזו לצדדים ק
 ואילואיתמר(, ון )אלעזר ום מבני אהריעליהם שני

 גם הם דרשו להקריבוהתמרדו,  אנדב ואביהו
והביאו קטורת. הסוף ידוע.  ,א(:)כלשון פרק י

בצורך המבורך של התורה ולכן, אחרי שעסקה 
ממות שני בני )עוסקת היא האדם להתקרב לה', 

יני קדושה והגבלה, יבענ נו(פרשת עדון ואהר
מתוך הבנת הצורך של האדם להגביל את עצמו, 

 ולא לתת ביטוי לכל שאיפותיו. 

 :ןולאהרמשה אומר סיפור מותם,  ימיד אחר
ְּפֵני  ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ִּדֶּבר "הּוא ֲאֶׁשר

ומכאן עובר ספר  ,ג(:ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן" )י ָכל
ות הקשורות וא, כפי שהפסוק מרמז, ממצויקר

ת הקשורות לקדושה ורבנות" למצוול"קרבה" ו"ק
אחר, התורה עוברת ממצוות לשון ולהבדלה. 

אמצעות המתארות את התעלות האדם ב
למצוות הקשורות להגבלת יצריו של  ,רבנותוק

האדם, הגבלה הנקראת קדושה. כל המצוות 
קשורות ג "לבין פרק כ 'המוזכרות בין פרק י

ות "ַיִין למושגי הקדושה וההבדלה. בין אלה: מצוַ 
מיד אחרי מות שני בני )הנים וֵּתְׁשְּת" לכ ְוֵׁשָכר ַאל

 ,ט(, החיות הטהורות והטמאות )פרק יא(:י ,ןואהר
עליהן נאמר "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים" ש

פרשת ו(, , כמד(, פרשות העריות )פרקים יח:)יא
תיה וּו" )פרק יט( שרבות ממצו"ְקֹדִׁשים ִּתְהי

התורה )פרק כא(  נומגבילות את האדם. בפרשת
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בנישואין  םהנים, ומגבילה אותויני הכיחוזרת לענ
גם  1.'בשתיית יין בפרק י םכפי שהגבילה אות

בצורה  ותג חוזר"פרק כהמצוות הנזכרות ב
מעגלית לסוג המצוות המצוי בתחילת הספר, 

על החגים. אך  דגש מיוחדברבנות, ולענייני הק
יני יהנים לענוני הכימעני תברולפני שהתורה ע

קדושת הארץ בפרשת  כמוקדושה אחרים )
ם מכלי המקדש: ימתמקדת בשניהיא (, "בהר"

 ט(. -א: לחן )כדוהמנורה והש

לחן במסגרת הבדל המעמדות והמנורה והש
 הנים האחריםוהן הגדול לכובין הכ

הנים הן וכד עוסקים הן בענייני "ט בפרק כ-פס' א
אותו מאורע לאך הם רומזים  ,בענייני המשכיות

מותם של שני  - גדול וטראגי שבמרכז ספר ויקרא
 ידגש על הבדלמתן באמצעות  - ןובני אהר

 הן הגדול לֶאָחיו. והמעמד בין הכ

יה לבני ישראל: "ַצו יבפנפרשה זו פותחת 
ָּכִתית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך  ֶאת

והיא מייחדת את הדלקת המנורה , ב(:ַלָּמאֹור" )כד
ֹּבֶקר ִלְפֵני ה'  ן: "ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעדולאהר

"הדלקת  :ג(. ספורנו מעיר על פסוק זה:ָּתִמיד" )כד
הנרות וכן קטורת התמיד כשר בכהן הדיוט 

אך התורה כאן מייחדת את מעמדו של  ,לדורות"
 ,לחם הפנים התורה מציינתין ין. גם בענואהר

זכר )כלומר נהן הוכהשאת עריכת הלחם יעשה 
 "ן(: "ַיַעְרֶכּנּו )בלשון יחיד( ִלְפֵני  ה' ָּתִמידואהר
ן לחם יפס' ט, בעניהפרשה, בח(. רק בסוף :)כד

"ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו  :הפנים, התורה מזכירה
את העבודות כלומר, ַוֲאָכֻלהּו ְּבָמקֹום ָקֹדׁש." 

)הדלקה ועריכה( כרוכות במנורה ובשולחן ה
לו את האכילה היא ין, ואומייעדת לאהרהתורה 

יוצרת הבדל היא בכך  .ןומייעדת לכלל בני אהר
בין בניו. הבדל זה בא ון ומעמדות ברור בין אהר

שת וים מבין שלילשנ קשרלידי ביטוי בכאן 
 לחן. ודש: המנורה והשוהכלים שבק

 הן הגדול לביןוכהו של את ההבדל בין מעמד
דש, ולכלי השלישי שבק קשרהן הדיוט בושל כזה 

הבהירה התורה, בצורה חדה כבר מזבח הקטורת, 
, בסיפור מותם של שני "שמיני"ביותר, בפרשת 

, רגע לפני שהתורה נון. כאן, בפרשתובני אהר
סוגרת את היא הנים, ות הכעוזבת את מצווֹ 

שגם , ומציינת "שמיני"המעגל שנפתח בפרשת 
שני הכלים האחרים שבקודש, הבדל ל באשר

 המעמדות תקף.

 בשלושה מספרי התורה חנוכת המשכן

על מצוות המנורה  נוהתורה חוזרת בפרשת
בין שכדי להבהיר את הבדל המעמדות  ,לחןווהש

. היא עורכת אבחנה זו כדי להשלים הכוהנים
למזבח  אשרב "שמיני"נקודה שהודגשה בפרשת 

                                                      
 לשאר הכוהנים הן הגדול מאחיווההבדל בין הכ  1

פריעת הראש . "אבפרק כנזכר בפרק י' וחוזר גם 
ונזכרים שוב , ופרימת הבגדים נזכרים בפרק י:ו

 .י:פרק כאב

הקטורת. אבחנה זו עומדת במרכז סיפור חנוכת 
 המשכן בספר ויקרא, וגם במרכז הספר כולו. 

ויקרא הוא אחד ספר התיאור בכאמור, 
שה תיאורים שונים של חנוכת המשכן. ומשל

במרכז התיאור בספר שמות עומדת ההקבלה בין 
בפסוקים , ועל כן המשכן לבין מעמד הר סיני

אין זכר לסיפור  את חנוכת המשכןשם המתארים 
. נאמר בסוף ספר שמות "ַוְיַכס ֶהָעָנן אנדב ואביהו

" )מ:לד(; ַהִּמְׁשָּכן ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ֶאת
ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו  ִּכי ֲעַנן ה' ַעל"

" )מ:לח(, ַמְסֵעיֶהם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵּבית ְלֵעיֵני ָכל
מד הר סיני )פרק שנאמר בסוף מעבדומה למה 

ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן  כד(: "ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד ה' ַעל
ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה' ְּכֵאׁש ֹאֶכֶלת ְּבֹראׁש .. ֵׁשֶׁשת ָיִמים.

התיאור בספר יז(. -" )פס' טזָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
במדבר מתמקד בהקמת המשכן ופירוקו, 
 ובהשתתפות השבטים בחנוכת המשכן והסעתו

 ממקום למקום במסגרת סידור המחנה. 

יאור בספר ויקרא מתמקד בעניין לעומת זאת, הת
הפסוקים לקח הנלמד ממעשיהם. בו אנדב ואביהו

של מצוות המנורה והשולחן הם ההד האחרון של 
אותו סיפור ואותו לקח. לפני שספר ויקרא סוגר 

את הדיון ב"תורת כוהנים" ובחוקי הקדושה 
והנים, הוא מפנה לאותו הקשורים במיוחד לכ

סיפור. הוא מזכיר את ההבדל במעמדות בין 
הכוהנים, ואת הצורך של הכוהנים הרגילים 

להגביל את עצמם ולכבד את ההבדל הזה, ובכך 
 ללמוד לקח ממעשה נדב ואביהוא.

 

 
 

 עורך: פרופ' יוסף עופר

 רחל הכהן שיף: לשון עורכת

יוצא לאור על ידי הפקולטה למדעי  הדף השבועי
 היהדות ולשכת רב הקמפוס

 לתורה ולמדע בסיוע קרן הנשיא
 יש לשמור על קדושת העלון          

 

 


