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  ג'התשעאדר                                           ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  תפקיד הכוהנים במשכן
  )אלחנן סמט הרבשל  על פי שיעור( צוהתלפרשת 

  
  : א"כ-ז כ"שמות כ .1

ַזִית ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן  ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  .ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד

  ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת
  'ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני ה

  .ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  : ו-ב, ה"כשמות . 2
  ..."ֶׁשֶמן ַלָּמאֹר... ְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמהַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני יִ "
  :לה, ו"כשמות . 3
ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ְוֶאת ַהְּמנָֹרה נַֹכח "

  "ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה
   :לז, ה"כשמות . 4
  "יָה ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ָּפנֶ "
  :ח-ז' שמות ל. 5

  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים
  .ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה, ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר

  ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה
  .ְלדֹרֵֹתיֶכם' ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה

  : מאח "שמות כ. 6
ּוָמַׁשְחָּת , ַּבְׁשָּת אָֹתם ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹוְוִהלְ "

  ".ּוִמֵּלאָת ֶאת ָיָדם ְוִקַּדְׁשָּת אָֹתם ְוִכֲהנּו ִלי, אָֹתם
  :ב"י, ח ט"שמות כ. 7
ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני   ט

  .ִיְׂשָרֵאל
ָּת ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ְוַׂשְמ  יב

ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ' ָתם ִלְפֵני הֹון ֶאת ְׁשמְֹוָנָׂשא ַאֲהר ִיְׂשָרֵאל
  .ןְֹלִזָּכר

  ל- ט"כ, א"ח כ"שמות כ. 8
 ַעל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייָן ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל כא

  ...ְׁשמָֹתם
ֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל ֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבחְֹוָנָׂשא ַאֲהר כט
  .ָּתִמיד' ן ִלְפֵני הְֹלִזָּכר, ֶדׁשֹאֹו ֶאל ַהּקְֹּבב ִלּבֹו

  ְוָנַתָּת ֶאל חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ל

ן ֶאת ִמְׁשַּפט ְֹוָנָׂשא ַאֲהר 'ִלְפֵני הְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו 
  .ָּתִמיד' ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ה

  :ח"ל, ו"ח ל"שמות כ. 9
ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש  לו

  .'ַלה
  ָדִׁשיםן ַהּקֳ ֹן ֶאת ֲעוְֹוָנָׂשא ַאֲהרְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן  לח

ְוָהָיה ַעל  ת ָקְדֵׁשיֶהםֲֹאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנ
  .' ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה,ִמְצחֹו ָּתִמיד

  :ט-א, ד"ויקרא כ. 10

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו -  ַצו ֶאתב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר א

 ג  . ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד ית ַלָּמאֹורֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִת 
ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב 

 ַעל ד  . ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָּתִמיד'הּבֶֹקר ִלְפֵני -ַעד
   .ָּתִמיד' הַהֵּנרֹות ִלְפֵני - ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת

 סֶֹלת ְוָאִפיָת אָֹתּה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ְׁשֵני  ְוָלַקְחּתָ ה

 ְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ו  .ֶעְׂשרִֹנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת
 ְוָנַתָּת ז ' הַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ִלְפֵני 

' הם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁשה לַ ַהַּמֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזָּכה ְוָהְיָתה ַלֶּלחֶ - ַעל
 ֵמֵאת  ָּתִמיד' ה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ח

 ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ט  .ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם- ְּבֵני
- ָחק' ה ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי  ְּבָמקֹום ָקדֹׁש

   .עֹוָלם
 בא ציווי על הקדשת בארבעה מקומות בספר שמות. 11

  :ואלו הם, הכהנים לעבודתם
, ח" במסגרתו של פרק כ–ב ופסוק מא שם -א, ח" כ.א

  .המצווה על עשיית בגדי הכהונה
  . הציווי על שבעת ימי המילואים–לז -א, ט"כ. ב
 בתוך הציווי על עשיית שמן המשחה ועל –ל ', ל. ג

  .שיש לעשות בוהשימוש 
 במסגרת הציווי על משה להקים את –טו -יב', מ. ד

  .המשכן
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  :ו"ט-ב" י'שמות מ. 12
ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד -ָּבָניו ֶאל-ַאֲהרֹן ְוֶאת-  ְוִהְקַרְבָּת ֶאתיב

ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי - ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאתיג  .ְוָרַחְצָּת אָֹתם ַּבָּמִים

ָּבָניו - ְוֶאתיד  . ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו ְוִכֵהן ִליַהּקֶֹדׁש ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו

 ּוָמַׁשְחָּת אָֹתם ַּכֲאֶׁשר טו  .ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֻּכֳּתנֹת
ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהיֹת ָלֶהם ָמְׁשָחָתם - ָמַׁשְחָּת ֶאת

  .ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם
  . א" וכט- א, ט"כשמות . 13
  ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי- ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשרא

 ְוֶלֶחם ב  .ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם- ְלַקח ַּפר ֶאָחד ֶּבן
ַמּצֹות ְוַחּלֹת ַמּצֹת ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים 

ַסל - ְוָנַתָּת אֹוָתם ַעלג  .ַּבָּׁשֶמן סֶֹלת ִחִּטים ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

 ד  .ַהָּפר ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלם-ֶאָחד ְוִהְקַרְבָּת אָֹתם ַּבָּסל ְוֶאת
ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָרַחְצָּת - ָּבָניו ַּתְקִריב ֶאל-ַאֲהרֹן ְוֶאת-ְוֶאת

ַאֲהרֹן -ַהְּבָגִדים ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת- ְוָלַקְחָּת ֶאתה  .אָֹתם ַּבָּמִים
ַהחֶֹׁשן -ָהֵאפֹד ְוֶאת-ּתֶֹנת ְוֵאת ְמִעיל ָהֵאפֹד ְוֶאתַהּכֻ - ֶאת

רֹאׁשֹו - ְוַׂשְמָּת ַהִּמְצֶנֶפת ַעלו  .ְוָאַפְדָּת לֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹד

ֶׁשֶמן - ְוָלַקְחָּת ֶאתז  .ַהִּמְצָנֶפת-ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ַעל-ְוָנַתָּת ֶאת

ָּבָניו - ְוֶאתח  .אֹתֹורֹאׁשֹו ּוָמַׁשְחָּת -ַהִּמְׁשָחה ְוָיַצְקָּת ַעל

 ְוָחַגְרָּת אָֹתם ַאְבֵנט ַאֲהרֹן ט  .ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֻּכֳּתנֹת
ּוָבָניו ְוָחַבְׁשָּת ָלֶהם ִמְגָּבעֹת ְוָהְיָתה ָלֶהם ְּכֻהָּנה ְלֻחַּקת עֹוָלם 

ַהָּדם ֲאֶׁשר - ְוָלַקְחָּת ִמןכא ...  .ָּבָניו-ַאֲהרֹן ְוַיד-ּוִמֵּלאָת ַיד
ְּבָגָדיו - ַאֲהרֹן ְוַעל-ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִהֵּזיָת ַעל- ַעל

ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו ְוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבָניו ּוִבְגֵדי -ָּבָניו ְוַעל-ְוַעל

   .ָבָניו ִאּתֹו
 : כא, ז"ויקרא ט 14
ְוִהְתַוָּדה , יר ַהַחיְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְּׁשֵתי ָיָדו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִע "

ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל 
  ..."ַחּטֹאָתם

 ): ה"א מ"פ(במשנה במסכת יומא . 15
ואתה , אנו שלוחי בית דין, אישי כהן גדול: אומרים לו"

שלא תשנה ... משביעין אנו עליך. שלוחנו ושליח בית דין
  "אמרנו לךדבר מכל מה ש

  :ב"במסכת נדרים לה ע. 61
: תרגום(? או שלוחי דשמיא,  שלוחי דידן הוו–הני כהני 

  )?מיםשאו שלוחי ,  שלוחים שלנו הם–כהנים אלו 
  :א"במסכת יומא יט ע. 71

 שלוחי –הני כהני : אמר רב הונא בריה דרב יהושע
מי איכא , דאי אמרת שלוחי דידן נינהו. דרחמנא נינהו

 -! (?לא מצינן למעבד ושלוחי דידן מצו עבדימידי דאנן 
שאם אומר . הם'  שלוחי ה–כהנים אלו : תרגום לעברית

האם יש דבר שאנו איננו , אתה שהם שלוחים שלנו
  !)?ושלוחינו יכולים לעשותו, יכולים לעשותו


