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 ה'התשע אדר                                   בס"ד 

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

                     הפרדת הרשויות בתנ"ך

    (יהודה ראקהרב של  )על פי שיעור צוהתפרשת ל

 

 : כ"א-שמות כ"ז, כ' .1
ֵאל  ת ְבֵני ִיְשרָּ ה אֶּ ה ְתַצוֶּ ְך ְוַאתָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יָך שֶּ ְוִיְקחו ֵאלֶּ
ִמיד: אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ ִתית ַלמָּ ת  כָּ ֹרכֶּ ל מֹוֵעד ִמחוץ ַלפָּ ְבֹאהֶּ

ר ִלְפֵני  ב ַעד ֹבקֶּ רֶּ יו ֵמעֶּ נָּ ֵעֻדת ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ובָּ ר ַעל הָּ ֲאשֶּ
ֵאל ה' ם ֵמֵאת ְבֵני ִיְשרָּ ם ְלֹדֹרתָּ  .  ֻחַקת עֹולָּ

 :ג'-שמות כ"ח, א' .2
יו ִאתֹו ִמתֹוְך  נָּ ת בָּ ִחיָך ְואֶּ ת ַאֲהֹרן אָּ יָך אֶּ ה ַהְקֵרב ֵאלֶּ ְוַאתָּ
ר  מָּ ר ְוִאיתָּ זָּ ְלעָּ ב ַוֲאִביהוא אֶּ דָּ ֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי ַאֲהֹרן נָּ ְבֵני ִיְשרָּ
בֹוד  ִחיָך ְלכָּ ש ְלַאֲהֹרן אָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקדֶּ ְבֵני ַאֲהֹרן: ְועָּ

ת: רֶּ ה ְתדַ  וְלִתְפאָּ ר ִמֵלאִתיו ְוַאתָּ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאשֶּ ל כָּ ֵבר אֶּ
ת ִבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי שו אֶּ ה ְועָּ ְכמָּ  . רוַח חָּ

 מ"ד בדילוגים:-שמות כ"ט, א' .3
ם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח  ם ְלַקֵדש ֹאתָּ הֶּ ה לָּ ר ַתֲעשֶּ ר ֲאשֶּ בָּ ה ַהדָּ ְוזֶּ

ר ְוֵאיִלם ְשַנִים  קָּ ן בָּ ד בֶּ חָּ ת ... ְתִמיִמםַפר אֶּ ת ַאֲהֹרן ְואֶּ ְואֶּ
ִים: ם ַבמָּ ַחְצתָּ ֹאתָּ ל מֹוֵעד ְורָּ ַתח ֹאהֶּ ל פֶּ יו ַתְקִריב אֶּ נָּ  בָּ
ת ְוֵאת  ת ַהֻכֹתנֶּ ת ַאֲהֹרן אֶּ ִדים ְוִהְלַבְשתָּ אֶּ ת ַהְבגָּ ַקְחתָּ אֶּ ְולָּ
ב  ַפְדתָּ לֹו ְבֵחשֶּ ן ְואָּ ת ַהחשֶּ ֵאֹפד ְואֶּ ת הָּ ֵאֹפד ְואֶּ ְמִעיל הָּ

ֵאפֹ  ַמְך ַאֲהֹרן ... דהָּ ל מֹוֵעד ְוסָּ ר ִלְפֵני ֹאהֶּ ת ַהפָּ ְוִהְקַרְבתָּ אֶּ
ר: ם ַעל רֹאש ַהפָּ ת ְיֵדיהֶּ יו אֶּ נָּ ר ִלְפֵני ה'  ובָּ ת ַהפָּ ַחְטתָּ אֶּ ְושָּ

ל מֹוֵעד ַתח ֹאהֶּ ר ... פֶּ ה ְכֹכל ֲאשֶּ כָּ יו כָּ נָּ ִשיתָּ ְלַאֲהֹרן וְלבָּ ְועָּ
ִמים ְת  ה ִשְבַעת יָּ כָּ םִצִויִתי ֹאתָּ ל ... ַמֵלא יָּדָּ ת ֹאהֶּ ְוִקַדְשִתי אֶּ

יו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִלי נָּ ת בָּ ת ַאֲהֹרן ְואֶּ ת ַהִמְזֵבַח ְואֶּ  ".מֹוֵעד ְואֶּ

 שמות כ"ט, כ"ו:  .4
ר ְלַאֲהֹרן ְוֵהַנְפתָּ " ה ֵמֵאיל ַהִמֻלִאים ֲאשֶּ זֶּ חָּ ת הֶּ ַקְחתָּ אֶּ ְולָּ

נָּ  יָּה ְלָך ְלמָּ ה ִלְפֵני ה' ְוהָּ  ". הֹאתֹו ְתנופָּ

 : ד"פרשה יספרא צו,  .5
וישחט ויקח משה מן הדם, כל שבעת ימי המלואים 
היה משה משמש בכהונה גדולה, הוא היה שוחט, הוא 
היה זורק, הוא היה מזה, הוא היה מחטא, הוא היה 
יוצק, הוא היה מכפר, לכך נאמר וישחט ויקח משה... 
היה משה שוחט ואהרן רואה אותו, זורק ואהרן רואה 

מזה ורואה אותו, מחטא ורואה אותו, יוצק ורואה  אותו,
  .אותו, מכפר ורואה אותו

 שמות ג', י':  .6
ת ַעִמי ְבֵני " ל ַפְרֹעה ְוהֹוֵצא אֶּ ֲחָך אֶּ ְשלָּ ה ְואֶּ ה ְלכָּ ְוַעתָּ

ִים ֵאל ִמִמְצרָּ  "ִיְשרָּ

 ': י, ד"דברים ל .7
עֹו ה'" ר ְידָּ ה ֲאשֶּ ֵאל ְכמשֶּ ִביא עֹוד ְבִיְשרָּ ם נָּ ִנים  ְולֹא קָּ פָּ

ִנים ל פָּ  "אֶּ

 : ג"י, ח"שמות י .8
ם " עָּ ם ַוַיֲעֹמד הָּ עָּ ת הָּ ה ִלְשֹפט אֶּ ב משֶּ ת ַוֵישֶּ ֳחרָּ ַוְיִהי ִממָּ

ב רֶּ עָּ ר ַעד הָּ ה ִמן ַהֹבקֶּ  ". ַעל משֶּ

  י"ג:-דברים י"ח, ח' .9
ם ֵבין ִדין ְלִדין וֵבין  ם ְלדָּ ט ֵבין דָּ ר ַלִמְשפָּ בָּ ֵלא ִמְמָך דָּ ִכי ִיפָּ

גַ  קֹום נֶּ ל ַהמָּ ִליתָּ אֶּ יָך ְוַקְמתָּ ְועָּ רֶּ ַגע ִדְבֵרי ִריֹבת ִבְשעָּ נֶּ ע לָּ
ר ִיְבַחר ה' א   יָך בֹו:-ֲאשֶּ ל  ֹלהֶּ ל ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים ְואֶּ אתָּ אֶּ ובָּ

ַרְשתָּ ְוִהִגידו ְלָך ֵאת  ֵהם ְודָּ ִמים הָּ ר ִיְהיֶּה ַביָּ ַהֹשֵפט ֲאשֶּ
ט: ר ַיִגידו ְלָך ִמן  ְדַבר ַהִמְשפָּ ר ֲאשֶּ בָּ ִשיתָּ ַעל ִפי ַהדָּ ְועָּ

ר  ַמְרתָּ ַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאשֶּ ר ִיְבַחר ה' ְושָּ קֹום ַההוא ֲאשֶּ ַהמָּ
ר יֹאְמרו  יֹורוָך: ט ֲאשֶּ ר יֹורוָך ְוַעל ַהִמְשפָּ ה ֲאשֶּ ַעל ִפי ַהתֹורָּ

ר ַיגִ  ר ֲאשֶּ בָּ סור ִמן ַהדָּ ה לֹא תָּ ִמין וְשמֹאלְלָך ַתֲעשֶּ  .ידו ְלָך יָּ

 : כ'-דברים י"ח, י"ד .11
ר ה ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ל הָּ בֹא אֶּ ּה -א  ’ ִכי תָּ ְך ִויִרְשתָּ יָך ֹנֵתן לָּ ֹלהֶּ

ר  ל ַהגֹוִים ֲאשֶּ ְך ְככָּ לֶּ ַלי מֶּ ה עָּ ִשימָּ ַמְרתָּ אָּ ּה ְואָּ ה בָּ ְויַָּשְבתָּ
ר ִיְבַחר ה ְך ֲאשֶּ לֶּ יָך מֶּ לֶּ ִשים עָּ י: שֹום תָּ יָך -א  ’ ְסִביֹבתָּ ֹלהֶּ

יָך ִאיש  לֶּ ֵתת עָּ ְך לֹא תוַכל לָּ לֶּ יָך מֶּ לֶּ ִשים עָּ יָך תָּ ב ַאחֶּ רֶּ בֹו ִמקֶּ
ִחיָך הוא ר לֹא אָּ ְכִרי ֲאשֶּ  .             ...נָּ

  ה':-דברים י"ח, א' .11
ה ִעם  ק ְוַנֲחלָּ ט ֵלִוי ֵחלֶּ ל ֵשבֶּ לֹא ִיְהיֶּה ַלֹכֲהִנים ַהְלִוִים כָּ

ֵאל ִאֵשי ה' ְונַ  תֹו יֹאֵכלון:ִיְשרָּ ב  ֲחלָּ רֶּ ה לֹא ִיְהיֶּה לֹו ְבקֶּ ְוַנֲחלָּ
ר לֹו: ר ִדבֶּ תֹו ַכֲאשֶּ יו ה' הוא ַנֲחלָּ חָּ ה ִיְהיֶּה ִמְשַפט  אֶּ ְוזֶּ

ה  ַבח ִאם שֹור ִאם שֶּ ם ֵמֵאת ֹזְבֵחי ַהזֶּ עָּ ַהֹכֲהִנים ֵמֵאת הָּ
ה: ַיִים ְוַהֵקבָּ ַתן ַלֹכֵהן ַהְזֹרַע ְוַהְלחָּ ְנָך ִתירְשָך  ֵראִשית ְונָּ ְדגָּ
ן לֹו: ָך ְוֵראִשית ֵגז צֹאְנָך ִתתֶּ רֶּ ַחר ה' א   ְוִיְצהָּ יָך -ִכי בֹו בָּ ֹלהֶּ

ל ַהיִָּמים יו כָּ נָּ ֵרת ְבֵשם ה' הוא ובָּ יָך ַלֲעֹמד ְלשָּ טֶּ ל ְשבָּ  .  ִמכָּ
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 כ"ב: -דברים י"ח ט' .12
ֵאש ֹקֵסם  ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבנֹו וִבתֹו בָּ ִמים ְמעֹוֵנן לֹא ִימָּ ְקסָּ

ִמים ִתְהיֶּה ִעם ה' א  ... וְמַנֵחש וְמַכֵשף יָך: ִכי ַהגֹוִים -תָּ ֹלהֶּ
ל ֹקְסִמים  ל ְמֹענֲִנים ְואֶּ ם אֶּ ה יֹוֵרש אֹותָּ ר ַאתָּ ה ֲאשֶּ ֵאלֶּ הָּ

ַתן ְלָך ה' א   ה לֹא ֵכן נָּ עו ְוַאתָּ ִביא ִמִקְרְבָך -ִיְשמָּ יָך: נָּ ֹלהֶּ
ֹמִני  יָך כָּ עון-יִָּקים ְלָך ה' א  ֵמַאחֶּ יו ִתְשמָּ יָך ֵאלָּ  .        ֹלהֶּ

 :ח"י', ד 'שמואל א .13

נָּה" ִעים שָּ ֵאל ַאְרבָּ ת ִיְשרָּ ַפט אֶּ  " ְוהוא שָּ

 שמואל א' ג', א': .14
ץ" זֹון ִנְפרָּ ֵהם ֵאין חָּ ר ַביִָּמים הָּ יָּה יָּקָּ  "וְדַבר ה' הָּ

 : כ"א-שמואל א' ג', כ' .15
ֵאל ִמדָּ " ל ִיְשרָּ ן ְשמוֵאל ַוֵיַדע כָּ מָּ א  ַבע ִכי נֶּ ן ְוַעד ְבֵאר שָּ

ִביא ַלה': ל  ְלנָּ ה ה' אֶּ ֹאה ְבִשֹלה ִכי ִנְגלָּ ף ה' ְלֵהרָּ ַוֹיסֶּ
 "ְשמוֵאל ְבִשלֹו ִבְדַבר ה'

 שמואל ב' ח', ט"ו:  .16
ה " קָּ ט וְצדָּ ה ִמְשפָּ ִוד ֹעשֶּ ֵאל ַוְיִהי דָּ ל ִיְשרָּ ִוד ַעל כָּ ַוִיְמֹלְך דָּ

ל ַעמֹו  " ְלכָּ

 :ו"כ', ב 'מלכים א .17
יָך ִכי ִאיש " דֶּ ֹתת ֵלְך ַעל שָּ ְך ֲענָּ לֶּ ַמר ַהמֶּ ר ַהֹכֵהן אָּ ְביָּתָּ וְלאֶּ

ת ֲארֹון אֲ  אתָּ אֶּ ָך ִכי נָּשָּ ה לֹא ֲאִמיתֶּ ה וַביֹום ַהזֶּ תָּ ת אָּ וֶּ -מָּ
י  ִבי ה'ֹדנָּ ה אָּ ר ִהְתַענָּ ִבי ְוִכי ִהְתַעִניתָּ ְבֹכל ֲאשֶּ ִוד אָּ  "ִלְפֵני דָּ

 , ע"ב: ח"בבלי סנהדרין מ תלמוד .18
רבנן הרוגי מלכות נכסיהן למלך הרוגי בית דין  "תנו

 " נכסיהן ליורשין


