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  א'התשס' אדר ב                          ד"בס

  
  של ספר ויקרא' לוח הזמנים'- המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני

  )פ שעור מאת הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת שמיני 
  

  'א' ויקרא א. 1
  .ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר' ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַוְיַדֵּבר ה

  
  'משמות . 2
  .ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן' ַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד הַויְ ) לד(
ֶהָעָנן ּוְכבֹוד  ְולֹא ָיכֹל מֶׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו) לה(

  .ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן' ה
  
  ם בראש ספר ויקרא"רשב. 3

 אֶֹהל ְולֹא ָיכֹל מֶׁשה ָלבֹוא ֶאל"לפי שכתוב למעלה בסוף הספר 
וכן פירוש . ה מתוך אהל מועד"לכך קראהו הקב', וגו" מֹוֵעד

  .ויקרא אל משה מאהל מועד וידבר אליו: המקרא
  
   כב, ה"שמות כ. 4

ְונֹוַעְדִּתי ְלָך ָׁשם ְוִדַּבְרִּתי ִאְּתָך ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים 
  .ַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר אֲ 

  
    ב- א, 'שמות מ. 5

ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש  :ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה
ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה    טז    ...ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד

  .ם ַהִּמְׁשָּכןַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַק 
  
   טו', במדבר ט. 6

  ...ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְלאֶֹהל ָהֵעֻדת
  
  ב , ב" שמות י.7

  א ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּו
  
  'א', במדבר א. 8

  ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעדֶאל מֶׁשה ' ַוְיַדֵּבר ה
  . ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹרְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני

  
  'א', י על ויקרא ח"רש. 9
 פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת –" קח את אהרן"

  .שאין מוקדם ומאוחר בתורה, המשכן
  

  'א',  טי על ויקרא"רש. 10
. הוא ראש חודש ניסן,  למילואים–" י ביום השמיניויה"

  .שהוקם המשכן בו ביום ונטל עשר עטרות הְׁשנויות בסדר עולם
  

  ב', ם לשמות מ"אברהם בן הרמב' ר. 11
ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים "ואם היה מאמרו כאן 

מוכרח שביום ראשון של ניסן , מאמר מבואר' וגו" את המשכן
, )ל" חז-(ל "ם כן איך אומרים הראשונים זוא. הוקם המשכן

שימש , ששבעת ימי המילואים שתחילתם שלושה ועשרים באדר
 על שבעת ימי - (וכן יוצא עליהם ? בהם משה עליו השלום במשכן

ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ) "לה', ויקרא ח(מכלל מאמר ) המילואים
פוא שבימים אלו  משמע א-" (ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמים

  ).היה המשכן כבר מוקם
  

  לו, מכילתא דמילואים א,  ספרא.12
כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן כל בוקר 

 העמידו ולא –בשמיני . מקריב קרבנותיו עליו ומפרקו, ובוקר
  .פירקו

  
  ן"רמב. 13

, טעם הכתוב, על דעת רבותינו שהוא יום שמיני למילואים
כי , לא תורידנו ולא תקימו עוד, שכן ויעמוד כןשתקים את המ

 ולא -( הלוויים יורידו אותו ויקימו אותו –בנסוע המחנות 
  ).משה

  
  'ויקרא ט. 14

ִמְּלַבד  ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה) יז(

  :עַֹלת ַהּבֶֹקר

  
  ) נשא מד(ספרי . 15

  .  ולא פרקומשחו, העמידו)  השמיני-(יום אותו ה
  

   ראש פרשת קרבנות הנשיאים -א ',  זבמדבר. 16
  .מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכןַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות 

  )נשא מד( ספרי. 17 
 שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את מגיד הכתוב

 - (ואותו היום, ובכל בוקר ובוקר משחו ומפרקו, המשכן
  . ולא פרקו, משחו, העמידו, )השמיני

  
  י"רש. 18
מלמד . 'ביום הקים' ולא נאמר –" ביום כלות משה להקים"

ובאותו , שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמידו ומפרקו
 –" ביום כלות משה להקים"לכך נאמר , היום העמידו ולא פרקו

  .וראש חודש ניסן היה, אותו היום כלו הקמותיו
  

  'ות פרק משמ. 19
 ַוָּיֶקם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ָמַסְך ַׁשַער 

  . ֶאת ַהְּמָלאָכהמֶׁשה ַוְיַכל ...     ֶהָחֵצר
  

  ספרי לפרשת בהעלותך סח. 20
 מי –) ו', במדבר ט" (ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם"

  ? היו
  .ישמעאל'  דברי ר– ארונו של יוסף היו נושאי

 שנטמאו לנדב –מישאל ואלצפן היו : רבי עקיבא אומר
שנאמר ... שחל שביעי שלהם להיות ערב פסח... ואביהוא
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 לא היו –" ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא) "ו', במדבר ט(
. אבל היו יכולים לעשות ביום שלאחריו, יכולים לעשות בו ביום

  .ם שחל שביעי שלהם להיות ערב פסחנמצאנו למדי
  

  ב', ע בביאורו הארוך לשמות מ"ראב. 21
ויש אומרים כי יום .  מחלוקת הוא–" ביום החדש הראשון"

והנה מצאנו ... השמיני למילואים היה יום ראש חודש ניסן
והנה יום , בספרי כי מישאל ואלצפן היו הטמאים לנפש אדם

  :ויש כדמות ראיה על זה. שמיני למילואים הוא שמיני לחודש
למה לא הזכיר הכתוב שהיה משה מקים את המשכן , האחת) 1(

  ?וסותרו
כי כתוב , ואנה יהיה פתח אהל מועד אחר שיהיה נסתר) 2(
  ? "...ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה) "לה', ויקרא ח(
על פי ,  מוקרב ביום השמיני- (אם היה שעיר ראש חודש ) ... 3(

הדעה שהיום השמיני חל בראש חודש ניסן והוא השעיר הנידון 
למה לא הזכיר שנים , )טז ואילך', בדברי משה ואהרן בויקרא ט

 זהו קרבן המוסף של ראש -(פרים ואיל אחד ושבעה כבשים 
יז ', בויקרא ט -(וכאשר הזכיר , )יא, ח" במדבר כ–חודש 

ִמְּלַבד עַֹלת ) "שאהרן הקריב את עולת היום השמיני ואת המנחה
  !'מלבד עולת החדש'היה ראוי שיאמר , "ַהּבֶֹקר

הייתה תחילת ' ביום החודש הראשון'והנה על דרך הפשט 
 משח משה את המשכן ואת כל וביום הזה... הקמת המשכן

', שמות מ(את כנו ואת הכיור ו, ומזבח העולה ואת כל כליו, כליו
ורחצו , )ג', ויקרא ח(ונקהלה העדה אל פתח אוהל מועד , )יא-ט

וגם הלביש , והלבישו את אהרן בגדי הקודש, אהרן ובניו במים
 -(והגיש פר בן בקר ואילים שנים , בניו ונמשחו בשמן הקודש

  .ככה עשה שבעת ימי המילואים) 'הכול כמתואר בויקרא ח
  

   'ויקרא ח. 22
ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַעד יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ּוִמ  לג

   ...ִמֻּלֵאיֶכם
  . ִׁשְבַעת ָיִמיםיֹוָמם ָוַלְיָלהּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו  לה

  
  ב', ן בביאורו לשמות מ"רמב. 23

ונראה לדעתם כי בשבעת הימים הראשונים היה מקים אותו 
 וכעלות השחר ,כל היום וכל הלילה ועומד כן, בבוקר בבוקר

ופתח "כי הכתוב אומר , היה מוריד אותו וחוזר ומקימו מייד
רק בעת , ואין פתח לאוהל, "אהל מועד תשבו יומם ולילה

ולא ... להודיע עניין הקמתו, וייתכן שכל זה רגילות... הקמתו
  .מפורק כלל)  יניחנו-(יעמידהו 

  
  ' ויקרא ט. 24
ַוַּיֲעֶׂשָה )  עולת העם של היום השמיני-(ָהעָֹלה ַוַּיְקֵרב ֶאת   טז

  .ַּכִּמְׁשָּפט
ִמְּלַבד עַֹלת ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ... ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה  יז

  ). היא עולת התמיד-  (ַהּבֶֹקר
  

  "עקרון ההשלמה "–  ב',  בפירושו לויקרא חן"רמב. 25
ניין אשר התחיל להשלים ע, כי כן דרך הכתובים בכל מקום "
  ".בו
  

  א', בפירושו לבמדבר זן "רמב. 26
מהיום שהיו , בכאן להגיד נדבת הנשיאים בקרבנם... חזר

 או עד שנים עשר יום ,השמיני עד יום תשעה עשר לחודש
  . כדברי רבותינו-לחודש 

  'קדמוניות היהודים'יוסף בן מתתיהו ב. 27
, בראש חודש ,ניסן לפי העברים... בחודש, בראש השנה השנייה

  .שתיארתי, קידש את המשכן וכל הכלים בו
: וכך היה דרך בואו. התארח ושכן במקדש הזה... לוהים-וא

ורק מעל למשכן ירדה קדרות ועטפה אותו , השמים היו טהורים
  ...בענן

הקריב בחצר המשכן ... ולאחר שכיבד משה את האדריכלים
במשך ... ותלוהים שור ואיל ושעיר לשם כפרת העוונ-במצוות א

שבעה ימים טיהר אפוא משה באופן זה אותם ואת הבגדים ואת 
... וביום השמיני הכריז על חג לעם... המשכן ואת הכלים בו

עלתה ממנו פתאום אש , וכשהיו הקרבנות מונחים על המזבח
ואכלה בשלהבת לעיניהם כל , שדמתה לאור של ברק, מאליה

  .מה שהיה עליו
  

  יד, שמיני אספרא . 28
 - ( הוא יום שמיני לקדושת אהרן ובניו –" ויהי ביום השמיני"

כשהוא ? או יכול שמיני בחודש). כלומר יום שמיני למילואים
ְּבֶאָחד [ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ) "יז', שמות מ(אומר 
.  מלמד שבראש חודש הוקם המשכן–" הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן] ַלחֶֹדׁש
תלמוד ? הוקם בראש חודש ושרתה שכינה בשמיני בחודשיכול 

ֶאת [ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ) "טו', במדבר ט(לומר 
בו ביום שרתה שכינה ,  מלמד שביום הוקם המשכן–]" ַהִּמְׁשָּכן

שכל מעשה שבעת ימי המילואים היה משה . על מעשה ידי אהרן
עד שבא אהרן ושימש בבגדי .  ידומשמש ולא שרתה שכינה על

ִּכי ): "ד', ויקרא ט(שנאמר , כהונה גדולה ושרתה שכינה על ידיו
  ".ִנְרָאה ֲאֵליֶכם' ַהּיֹום ה

  
  ב', שמות מ על ן "רמב. 29

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה : "שאמר שם)... ל" לחז-(וכדמות ראיה להם 
' ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה)... "ו', ויקרא ט (]"'ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד  ה[ַּתֲעׂשּו ' ה

שעדיין לא כיסה הענן את , ומשמעות זה, )כג, שם" (ֶאל ָּכל ָהָעם
  ). עד היום השמיני-(את המשכן ' אוהל מועד ולא מלא כבוד ה

  
  ד', ם על שמות מ"רשב. 30

 ויוציא אש מן השמים להקטיר –" ִנְרָאה ֲאֵליֶכם' ִּכי ַהּיֹום ה
  .קרבנות

;  להתפלל שתרד האש–" א מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעדַוָּיבֹ"
  ...". 'ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה"?  כיצד–". ֶאל ָּכל ָהָעם' ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה"
  

 בניסן' א- ְב – מקום גילוי השכינה - לד ', משמות  .32
   ." ַהִּמְׁשָּכןָמֵלא ֶאת '  ּוְכבֹוד הֶהל מֹוֵעדֹאַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת "
  

  כד ', ויקרא ט. 33
 ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ַוּתֹאַכל ' ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה"

  " ַהֲחָלִבים
  

  לה ',  משמות. 34
  ". ְולֹא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן"
  

  כד ',  טויקרא. 35
  ".לּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוָּירֹּנּו ַוִּיּפְ ָּכל ָהָעםַוַּיְרא "

 


