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   ע' התשניסן                             ד"בס

  

  ַהּיֹום ַהְּׁשִמיִני
  לפרשת שמיני

  
  : בחנוכת המשכן אנו מוצאים שני טקסים נפרדים

והקרבנות המיוחדים של ) לו- א; ויקרא ח (שבעת ימי המילואים
  ). כד-א; ט (היום השמיני

  ? מדוע יש צורך בשני הטקסים
ביר את משמעותם בשיעור זה נעיין בטקסים אלו וננסה להס

  .בספר ויקרא
  

  חזרה/ רקע 
 ,המשכןבבניית המתמקד , לעומת חציו השני של ספר שמות

  .  היומיומיתפקודוספר ויקרא בפרטי פותח 
  

 ואת הקרבנות שהיחיד רשאי להביאפרשת ויקרא מפרטת את 
פרשת צו מסבירה ואילו , )קרבן יחיד (שחייב הוא להביאאלו 

  .יב קרבנות אלהלכוהנים כיצד עליהם להקר
  
 ה כסליו" כ– סיום בניית המשכן – ט"שמות ל. 1
ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ) לב(

ַוָּיִביאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ֶאל ) לג:(ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו
 ֵּכָליו ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו מֶׁשה ֶאת ָהאֶֹהל ְוֶאת ָּכל

 ...:ַוֲאָדָניו
ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ) מב(

ַוַּיְרא מֶׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ) מג:(ָהֲעבָֹדה
 :ּו ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶׁשהִצָּוה ְיהָֹוה ֵּכן ָעׂש

 ניסן'  א– הקמת המשכן – 'שמות מ. 2
ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

ְוַׂשְמָּת ָׁשם ֵאת ֲארֹון ) ג:(ַלחֶֹדׁש ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד
  ...:רֶֹכתָהֵעדּות ְוַסּכָֹת ַעל ָהָארֹן ֶאת ַהּפָ 

ַוְיִהי ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש הּוַקם ) יז(
  ַוָּיֶקם מֶׁשה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ) יח:(ַהִּמְׁשָּכן

ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו ַוָּיֶקם ֶאת 
ם ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ֶאת ַוָּיֶק ) לג(...:ַעּמּוָדיו

  ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר 
ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ) לד:(ַוְיַכל מֶׁשה ֶאת ַהְּמָלאָכה

  :ְיהָֹוה ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן
והציווי על טקסי ,  שבעת ימי המילואיםביצוע: בלטו בהעדרם

  .מיניהיום הש
השראת השכינה היא תוצאה ישירה של בניית המשכן , כלומר

 ללא שבעת ימי המילואים –י משה "י והקמתו ע"י בנ"ע
  !וטקסי היום השמיני

תיאור בניית המשך  עובר הכתוב בפתאומיות לבסוף פרשת צו
  ). לו-א; ח (שבעת ימי המילואיםביצוע לתיאור : כלומר, המשכן

כתב שת היה ראוישהרי , הקומ ממה זה הועברפרשהנראה ש
ראה (ביחד עם תיאור שאר פרטי בניית המשכן , בפרשת פקודי

יש לציין שמצוות שבעת ימי ) [יד-ובייחוד יב, טז- א; שמות מ
תצוה - המילואים היא המצווה היחידה בפרשות תרומה

  ]. פקודי-שביצועה איננו בפרשות ויקהל
  

נוכת המשכן בתיאור טקס ח,  בפרשת שמיניכהממשי פרשה זו
 בסיפור מותם הטרגי של נדב מתומסיי, )כד-א; ט(ביום השמיני 

  ).כ-א; י(ואביהוא 
הכתוב , הציווי על טקסי היום השמיני אינו מופיע במפורש(

  ).עובר ישירות לביצוע
  

לאחר העיסוק בשבעת ימי המילואים וביום השמיני חוזר 
ריע בפרשות תז, בהמשך פרשת שמיניו, הכתוב לדיני המשכן

פרטי מות נידונים -ומצורע ובחלקה הראשון של פרשת אחרי
האיסור על אדם שנטמא להיכנס למקדש קודם שיבצע את 

  . תהליכי הטהרה הנדרשים
בתחילה דן הכתוב בטומאת אוכלין ובהמשך בדיני טומאת 

  .'זב וכד, מצורע, יולדת
  

שבעת ימי המילואים ואת היום  את פרשה המתארת, לסיכום
להבין ויש , לספר שמות, לכאורה, כתשיי) י-פרקים ח (השמיני
  .א מהווה חלק אינטגרלי של ספר ויקראיכיצד ה

  
יש לבחון את תוכנם של שני על מנת לענות על השאלה שהצגנו 

  .הטקסים האלה
  

  טקס שבעת ימי המילואים
בכל אחד משבעת ימי המילואים כדי לקדש את המשכן נערך 

  ):כד- יד'חויקרא  (התהליך הזה
על הכוהנים , על הכלים, משה מזה משמן המשחה על המשכן  ....אאאא

 :ועל בגדי הכהונה
  ביצוע שבעת ימי המילואים– ' חויקרא .3
-ָּכל- ְוֶאתַהִּמְׁשָּכן-ַוִּיְמַׁשח ֶאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת י

 ַח ֶׁשַבע ְּפָעִמיםַהִּמְזּבֵ -ַעל  ִמֶּמּנּוַוַּיז יא  . אָֹתםַוְיַקֵּדׁשּבֹו -ֲאֶׁשר
  . ְלַקְּדָׁשםַּכּנֹו-ַהִּכּיֹר ְוֶאת- ֵּכָליו ְוֶאת- ָּכל-ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ -ַוִּיְמַׁשח ֶאת

  .ְלַקְּדׁשֹו ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו רֹאׁש ַאֲהרֹןַהִּמְׁשָחה ַעל   ִמֶּׁשֶמןִּיצֹקוַ  יב
-ַעלַוַּיז ַהִּמְזֵּבַח - ַעלַהָּדם ֲאֶׁשר -ּוִמן ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ל

ַאֲהרֹן - ֶאת ַוְיַקֵּדׁשָבָניו ִאּתֹוִּבְגֵדי -ָּבָניו ְוַעל-ְוַעל ְּבָגָדיו- ַעלַאֲהרֹן
  .ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו- ָּבָניו ְוֶאת-ְוֶאת ְּבָגָדיו-ֶאת
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  :מקריבים שלושה קרבנות  .ב

  ). למעלה(מזים מן הדם על המזבח ;  חטאת- פר  )1
  ).למטה( מן הדם על המזבח מזים;  עולה-איל  )2
  .מזים מן הדם על הכוהנים;  מילואים-איל  )3
רֹאׁש -ְיֵדיֶהם ַעל- ַוִּיְסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ַּפר ַהַחָּטאתַוַּיֵּגׁש ֵאת  יד

ַקְרנֹות -ַהָּדם ַוִּיֵּתן ַעל- ֶאת ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה טו  .ַּפר ַהַחָּטאת
-ַהָּדם ָיַצק ֶאל- ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאת ְצָּבעֹו ַוְיַחֵּטאַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְּבאֶ 

ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר -ָּכל-ַוִּיַּקח ֶאת טז  .ְלַכֵּפר ָעָליו ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַוְיַקְּדֵׁשהּו
ֶחְלְּבֶהן ַוַּיְקֵטר -ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת-ְוֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד-ַעל

ִּפְרׁשֹו -ְּבָׂשרֹו ְוֶאת- ְוֶאת עֹרֹו- ַהָּפר ְוֶאת-ְוֶאת יז  .ָחהמֶֹׁשה ַהִּמְזּבֵ 
    .מֶֹׁשה- ִצָּוה ְיהָוה ֶאת  ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

רֹאׁש -ְיֵדיֶהם ַעל-ֶאת ַוַּיְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהעָֹלה ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו יח
 כ  .ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ -ַהָּדם ַעל- רֹק מֶֹׁשה ֶאתַוִּיְׁשָחט ַוִּיזְ  יט  .ָהָאִיל

 ַהְּנָתִחים-ָהרֹאׁש ְוֶאת-ִנַּתח ִלְנָתָחיו ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ָהַאִיל-ְוֶאת

ַהְּכָרַעִים ָרַחץ ַּבָּמִים ַוַּיְקֵטר -ַהֶּקֶרב ְוֶאת-ְוֶאת כא  .ַהָּפֶדר-ְוֶאת
ִניחַֹח ִאֶּׁשה הּוא - ּוא ְלֵריחַ ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה ה-ָּכל-ֶאת מֶֹׁשה

    .מֶֹׁשה- ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַליהָוה

-ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ֵאיל ַהִּמֻּלִאים-ַוַּיְקֵרב ֶאת כב
-ִמָּדמֹו ַוִּיֵּתן ַעל ַוִּיַּקח מֶֹׁשהַוִּיְׁשָחט  כג  .רֹאׁש ָהָאִיל-ְיֵדיֶהם ַעל

ּבֶֹהן ַרְגלֹו -ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו-ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית ְוַעל-ְך אֶֹזןְּתנּו
ְּתנּוְך -ַעל ַהָּדם-ְּבֵני ַאֲהרֹן ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ִמן- ַוַּיְקֵרב ֶאת כד  .ַהְיָמִנית

 ַרְגָלם ַהְיָמִנית ּבֶֹהן-ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל-ָאְזָנם ַהְיָמִנית ְוַעל
   .ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב-ַהָּדם ַעל-ק מֶֹׁשה ֶאתַוִּיְזרֹ

  
שלקידוש המשכן וכליו די במשיחה בעוד וראוי לשים לב ש

תהליך לקידוש המזבח והכוהנים דרוש , )א( חהמשבשמן ה
   ).ב(  הקרבנות והזאת הדם– נוסף

  
 צריך להזות על המזבח משמן , שלא כשאר הכלים: יתר על כן

   ).יא; ח (המשחה שבע פעמים
  ?מדוע יש צורך בתהליך נוסף

  
-א; ט"כ(ניתוח מהיר של הפרשה ושל מקבילתה בפרשת תצוה 

  .  את המשכןלקדששמטרת שבעת ימי המילואים היא מגלה ) לז
-לד, ל, טו, יב-י; בויקרא חמופיע פעמים רבות  ש"קדהשורש (

   )!לז-לד, א; ט"לה ובשמות כ
  

   ".יןלצי" או "להפריד" היא "לקדש"משמעות המילה 
, מובדל, "מופרד" על שום שהוא קדושה נקרא "הקב: למשל

  . מעל הכול
 או - המפריד אותועל ידי תהליך מסוים קדוש יכול להיות חפץ 

  . למטרה מיוחדת ובכך יוצק לתוכו קדושה- מציין אותו 
  

  : הבה ניזכר בשני מוקדי המשכן
נוכחות המסמלים את , )ובמיוחד הארון (המשכן וכליו. א

  ; ה"הקב
  . ה"המייצג את רצון האדם לשרת את הקב, המזבח. ב
  

כמו , כדי לקדש את המשכן די למשוח אותו בשמן המשחה
  :שראינו למשל אצל יעקב

  ח"בראשית כ .4
ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו -ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר- ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאתיח

   .רֹאָׁשּה-ן ַעלַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשמֶ 
  

שכן האדם , תהליך נוסף דרוש לקידוש המזבח והכוהניםאולם 
  : ה"שטבעו איננו מאפשר לו להיפגש עם הקבצריך לזכור 

  .  ארצי-ואילו האדם ,  שמימי-ה "הקב
  

 )י" שיקריב את הקרבן מטעם בנהכהן (האדםלהתעלות 
לל הכו,  שעליו יקריב קרבנות דרוש תהליך מורכב יותרוהמזבח

  . ידיהם ורגליהם, הזאת דם על המזבח ועל אוזני הכוהנים
  

ידיו ורגליו של , אוזניווכמוהו , ")כי הדם הוא הנפש(" הדם
בריאת לוהית של - משמשים סימנים ברורים למטרה הא,האדם

  . ה"האדם וליכולתו לעבוד את הקב
  
  

  ?מדוע שבעה ימים
משך מדוע צריך לחזור על קידוש זה באבל נשאלת השאלה 

  ?שבעה ימים רצופים
  

 של ספר 'הזכרת המספר שבע מקשרת במקרא תמיד לפרק א
  . לשבעת ימי הבריאה: דהיינו, בראשית

  
הבדלת היום ה הייתה "הראשונה של הקבהקידוש פעולת 
ולכן , )ד-א; בראשית ב( לציון סיום תהליך הבריאה השביעי

לוהית - מזכירה לאדם את המטרה האהמנוחה ביום השביעי 
  . לבריאתו

  
 - "קדושה"סיפור הבריאה בשבעה ימים הוא דוגמה למושג 

כל תהליך הכולל את  ולכן .לוהית של הבריאה-התכלית הא
שבעה , שבע פעמים, ויהיו אלה שבעה חפצים(המספר שבע 

חובת האדם מדגיש את ) 'שבע שנים וכו, שבעה שבועות, ימים
  . להכיר בתכלית בריאתו

  
 המזבח והכוהנים במשך שבעה ימים בחזרה על תהליך קידוש

 להוות מכשיר להתקרבות האדם -מודגשת תכלית המזבח 
   .ה"לקב

גם כאן ניתן למצוא קשר בין פעולת המשכן ובין תכלית : הערה(
לבניית המשכן כאל מדרשים רבים מתייחסים : הבריאה

  .)השלמת הבריאה
  

  :תכלית כפולה, אם כן, לטקס שבעת ימי המילואים יש
הקדושה את ומשרתיו הכהנים וצק למשכן כליו הוא י  .א

 . הדרושה
  ומשום,  המשכןבנייתחלק אינטגרלי של פעולה זו היא         

  יחד עם , תצוה-בפרשות תרומה כך מופיע הציווי עליה        
  .שאר דיני בניית המשכן        

 העיקרית העבודה -  במזבחהשימושפותח את הוא   .ב
 . שבמשכן

  
אהרון ובניו טרם עברו את ההכשרה זה מכיוון שבשלב 

  .מבצע את הטקסים משה, וההקדשה
  

הקרבנות המוקרבים בימי המילואים מייצגים את 
 : הקטגוריות הבסיסיות של הקרבנות

 ,  קרבן חובה- החטאת 
 ,  קרבן נדבה- העולה

 . יםטיפוס של שלמ-  אב– איל המילואים
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ת בטקס זה כלול הדיבור המתאר את הקרבת הקרבנומשום כך 

שימו לב ) [צו- פרשות ויקרא (לאחר דיני הקרבנות, בספר ויקרא
  :בפסוק המסכם את פרשת צו" תורת המילואים"לכלילת 

  ' זויקרא פרק. 5
ִּכי ֶאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני ) לד(

ם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם ָוֶאֵּתן אֹתָ 
זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו ) לה:(עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ) לו:(ֵמִאֵּׁשי ְיהָֹוה ְּביֹום ִהְקִריב אָֹתם ְלַכֵהן ַליהָֹוה
ל ֻחַּקת עֹוָלם ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום ָמְׁשחֹו אָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָראֵ 

 :ְלדֹרָֹתם
 ְוַלִּמּלּוִאיםָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ַהּתֹוָרה זֹאת ) לז(

  :ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים
  

יכול , למחרת שבעת ימי המילואים, ביום השמינילכאורה 
יש צורך  מדוע לכן נשאלת השאלה ו,המשכן לתפקד במלואו

   ?יני ביום השמבטקס חנוכה מיוחד
  
  
ה בבנית המשכן "דגש על קיום מדויק של ציווי הקבה

  :ובשבעת ימי המילואים
קידוש אהרון ובניו ט המתאר את " בפרק כבפרשת תצוה

  :אנו קוראים ,לכוהנים
   הציוי על שבעת ימי המילואים– ט"שמות כ. 6

ִׁשְבַעת ; ָכהאָֹת , ִצִּויִתי-ְּככֹל ֲאֶׁשר, ָּכָכה,  ְוָעִׂשיָת ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניולה
, ַהִּכֻּפִרים-ַעל,  ּוַפר ַחָּטאת ַּתֲעֶׂשה ַלּיֹוםלו  .ְּתַמֵּלא ָיָדם, ָיִמים

 לז  .ְלַקְּדׁשֹו, ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו ;ְּבַכֶּפְרָך ָעָליו, ַהִּמְזֵּבחַ - ְוִחֵּטאָת ַעל
 ַהִּמְזֵּבַח ְוָהָיה; אֹתֹו, ְוִקַּדְׁשָּת , ַהִּמְזֵּבחַ -ְּתַכֵּפר ַעל, ִׁשְבַעת ָיִמים
  }ס { .ַהּנֵֹגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש-ָּכל, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

  .הוא רק על שבעה ימיםבפרשת תצוה הציווי כלומר 
   

מילוי הצו  מתאר את בפרשת צו'  פרק ח,ואכן כפי שראינו לעיל
  . האלוקי על שבעת ימי המילואים

  
דגשים אחד ה, כמו כן כפי שניתן לראות מתוך לשון הכתוב

הוא ) ובעיקר בפרשת פקודי (ויקהל פקודיהמרכזיים בפרשות 
ממלאים במדויק את הציוויים הקשורים בבנית שבני ישראל 

 חוזר בפרשות ויקהל "את משה' כאשר צוה ה"הביטוי ( המשכן
מתוכם פעם אחת בפרשת ויקהל ותשעה , עשרים פעםפקודי 

  ). עשר פעמים בפרשת פקודי
  

 המתאר את שבעת ימי בויקרא'  חבפרקבאופן דומה גם 
שמשה ואהרון ובניו אחד מהדגשים המרכזיים הוא , המילואים

   .ממלאים בדייקנות את הציווי האלוקי לגבי הקדשתם לכהונה
  

  :בה נאמר ' ניתן לראות זאת מבפתיחתו של פרק ח
  'חפרק ויקרא . 7
   .ה ְיהָוה ַלֲעׂשֹותִצּוָ - ֲאֶׁשר,  ֶזה ַהָּדָבר :ָהֵעָדה-ֶאל,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהה

  נאמר' מכך שבסיומו של פרק ח
 לה  .ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ִצָּוה ְיהָוה ַלֲעׂשֹת--ַּבּיֹום ַהֶּזה,  ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשהלד

-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת, ִׁשְבַעת ָיִמים, ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה
,  ַוַּיַעׂש ַאֲהרֹןלו  .ֻצֵּויִתי, ֵכן-יִּכ   :ְולֹא ָתמּותּו, ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה

  }ס { .מֶֹׁשה- ְּבַיד, ִצָּוה ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים-ָּכל, ֵאת--ּוָבָניו
 חוזר בפסוקים "את משה' כאשר צוה ה"ביטוי הומתוך כך ש

' ואם נצרף את ההופעות של ציווי ה, ט"כ, א"כ, ז"י, ג"י', ח

 שודאי עשר הופעותקבל ו נ"ה ול"ל, ד"ל, א"ל', בפסוקים ה
  .'למרכזיות המילוי אחר ציווי הרומזות 

  
אל ' פונה ה, שלאחר שבעת ימי המילואים העובדה הלכן תמוה

שבו עם ישראל והכוהנים , יום נוסףמשה ולפתע מצווה אותו על 
 לכאורה בציווי ושלא נכלל, קרבנות מיוחדיםצריכים להקריב 
  . ה"המקורי של הקב

ד בבבנית המשכן ובהקמתו למלא אחרי הרי יש ענין מיוח
  .במדויקהציווי האלוקי 

  
  : או אם ננסח את השאלה באופן שונה

לא נזכר ולו ברמז  - היום השמיני למילואיםציווי על המדוע 
  :נו פוגשים בו לראשונה שמיני אורק בפרשת, בספר שמות

   'ויקרא ט. 8
, ּוְלִזְקֵני--ַאֲהרֹן ּוְלָבָניולְ , ָקָרא מֶֹׁשה, ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ַוְיִהי א

ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל - ֶּבןֵעֶגל ְלָך -ַקח, ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר ֶאלב  .ִיְׂשָרֵאל
ְּתַדֵּבר , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְוֶאלג  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְוַהְקֵרב; ְּתִמיִמם-- ְלעָֹלה
ָׁשָנה ְּתִמיִמם -ֶבׂש ְּבֵניְוֵעֶגל ָוכֶ , ִעִּזים ְלַחָּטאת- ְקחּו ְׂשִעיר :ֵלאמֹר
ְּבלּוָלה , ּוִמְנָחה, ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהָוה,  ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמיםד  .ְלעָֹלה
ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ,  ַוִּיְקחּוה  .ְיהָוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם,  ִּכי ַהּיֹום :ַבָּׁשֶמן
ִלְפֵני , ַוַּיַעְמדּו, ֵעָדההָ -ָּכל, ַוִּיְקְרבּו; אֶֹהל מֹוֵעד, ְּפֵני-ֶאל, מֶֹׁשה
ְוֵיָרא -- ִצָּוה ְיהָוה ַּתֲעׂשּו-ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר,  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשהו  .ְיהָוה

ַהִּמְזֵּבַח -ְקַרב ֶאל, ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלז  .ְּכבֹוד ְיהָוה, ֲאֵליֶכם
ַוֲעֵׂשה ; ַעד ָהָעםּוְב , ְוַכֵּפר ַּבַעְדךָ , עָֹלֶתךָ -ַחָּטאְתָך ְוֶאת-ַוֲעֵׂשה ֶאת

   .ִצָּוה ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר, ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם, ָקְרַּבן ָהָעם-ֶאת
; ָהָעם-ַוְיָבְרכּו ֶאת, ַוֵּיְצאּו, אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל,  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןכג

, ִמִּלְפֵני ְיהָוה,  ַוֵּתֵצא ֵאׁשכד  .ָהָעם-ָּכל-ֶאל, ְיהָוה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד
ָהָעם -ַוַּיְרא ָּכל; ַהֲחָלִבים-ָהעָֹלה ְוֶאת-ֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ -ל ַעלַוּתֹאכַ 
  .ְּפֵניֶהם- ַוִּיְּפלּו ַעל, ַוָּירֹּנּו

  
  

  :היום השמיני כהמשך לשבעת ימי המילואים
ועל כן , נסמך כמובן על העבודה בימים שקדמו לויום שמיני זה 

היום  - "ביום השמיניויהי "הכתוב פותח את תיאורו במילים 
  .  שבעת הימים הראשוניםשבא לאחר

  
 תכניו של היום, גם מעבר לפתיחה הספרותית לתיאור יום זה

   .הקשר ההדוק בינו לבין שבעת ימי המילואים שלפניומורים על 
  

 כמו בשבעת הימים - ציין שביום השמיני למילואים נ ,כדוגמא
 למרות ,נשרף קרבן החטאת מחוץ למחנה -הראשונים 

של כהן גדול שמביא את ( הייתה חטאת פנימית שהחטאת לא
ודמה ניתן על המזבח ) דמה להזות על הפרוכת שלפני הארון

  . החיצון
  

כלל הכוהנים אוכלים שכן בדרך , תופעה חריגהתופעה זו היא 
ראה בפרק  (את בשר החטאות שדמן שנזרק על המזבח החיצון

  ). 'ד
  

נים שהתרחשה בשבעת הימים הראשו, תופעה נדירה זו
, רצף של ימים מיוחדיםיוצרת , והתרחשה גם ביום השמיני

  .המתאפיינים ביחס מיוחד למזבח החיצון
בשבעת ימי המילואים ישנו תהליך מיוחד שכפי שראינו לעיל (

  . )שמטרתו לקדש את המזבח החיצון
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לא נרחיב כאן לבאר את עצם התופעה של שריפת : הערה(

 עובדה זו כסימן לקשר ונסתפק באיזכור, החטאת מחוץ למחנה
האמיץ שבין שבעת ימי המילואים לבין היום השמיני 

  ).שאחריהם
  

שהיום השמיני לא נזכר העובדה , דוקה זוהדווקא משום זיקה 
, דורשת הסבר ,ציווה את משה על המשכן והכנתו' כלל בעת שה

ובפרט לאור ההקפדה היתרה בכל התהליך על המילוי הדקדקני 
  . אחר הציווי האלוקי

  
  ן"פירושו של הרמב

ומביא שני , ן בפירושו לתחילת הפרשה מתייחס לבעיה זו"הרמב
  פתרונות אפשריים

  'ג', ן ט"רמב. 9
וזה הדבר אשר 'והנה הקרבנות האלו לא הוזכרו בפרשת "

  - )בפרשת תצווה ('תעשה להם לקדש אותם לכהן לי
ובשבעת הימים ,  כי שם לא ִצוה רק על הִמלואים))))אאאא((((

כי עתה ביום השמיני הם , הם מלאו ימי ִמלואיהםוקרבנותי
  ... עצמם יקריבו הקרבנות

 ויתכן כי לכפר על מעשה העגל הוסיף להם עתה הקרבנות ))))בבבב((((
 -' וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם'כי כאשר צוה , הללו

והעגל הזה ביום השמיני לכפר על ... עדיין לא נעשה העגל
    ".מעשה העגל

הציווי שבספר שמות , ן" הראשון של הרמבלפי הסברו, כלומר
 כיצד יש לקדש אותם - מתמקד בהכנת הכוהנים לעבודתם

  . ולהכשיר אותם לעבודת המשכן
והכוהנים כבר , ביום השמיני תהליך ההכשרה כבר הסתיים

  . ככוהנים רגיליםעובדים במשכן 
ולכן הוא לא , אינו נוטל חלק בהכנת הכוהנים לתפקידםיום זה 
  .ספר שמותהוזכר ב

  
כיום  על פניו היום השמיני אינו נראהאלא שכפי שראינו לעיל 

כהמשך וכסיום לשבעת אלא , עבודה רגיל של הכהנים במקדש
  . ימי המילואים שקדמו לו

  
  

היום השמיני בחנוכת המשכן כתוצאה של חטא 
  :העגל

שבשעה שנאמר הציווי למשה ן מניח "הסברו השני של הרמב
היום השמיני כלל לא  -אחר מתן תורה  מיד ל- בספר שמות

  . אמור היה להתקיים
  

כל כולה של העבודה המיוחדת ביום זה לא באה אלא בשל חטא 
ומטרת עבודת היום השמיני היא , שאירע אחרי הציווי, העגל

 לכפר על -והעגל הזה ביום השמיני ": לכפר על חטא חמור זה
  . "מעשה העגל

  
, ן"ו הפרשנית של הרמבשיטתהסבר זה ממשיך את , למעשה

סדר הכתובים מתאים לסדר לפיה , המוכרת לנו מספר שמות
וחטא העגל אירע אחרי הציווי על הקמת המשכן המאורעות 

  ). הכולל את הציווי על ימי המילואים(
  

עיון קצר בקרבנות שמביא אהרן ביום השמיני עשוי לחזק את 
  . ן"הסברו של הרמב

 קרבן החטאת ,"בן בקר פר"א שהו, בניגוד לקרבן חטאת רגיל
  ). ב', ט ("בן בקר עגל"של היום השמיני הוא 

 אך ,אותה חיה עצמההם " פר" ו"עגל"סביר ש, הלכה למעשה
 הרגיל רומז לכך שקרבן זה מובא שהשינוי מהמינוחייתכן 

" עגל בן בקר"ולכן יש להביא לו , כתיקון וככפרה על חטא העגל
  .דווקא

   
ב נראה שמטרת הבאת הקרבנות ביום מפשט הכתו, יתר על כן

בדבריו לעם משה כפי שמדגיש  ,התגלות השכינההשמיני היא 
  :בשעה שהוא מציג את עבודת היום לאהרן ולעם

  ו- ב', ט  ויקרא .10
...  קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה-ויאמר אל אהרן "

כי כי כי כי ...  קחו שעיר עזים לחטאת-ואל בני ישראל תדבר לאמֹר 
'  זה הדבר אשר צוה ה-ויאמר משה ... נראה אליכםנראה אליכםנראה אליכםנראה אליכם' ' ' ' היום ההיום ההיום ההיום ה
  ".''''וירא אליכם כבוד הוירא אליכם כבוד הוירא אליכם כבוד הוירא אליכם כבוד התעשו 

    
שאלמלא חטא העגל לא ניתן להסביר , לאור דברינו לעיל

היתה מסתלקת השכינה ממחנה ישראל ועוברת 
יום מיוחד שמטרתו בולא היה צורך  ,לאוהלו של משה

  .חזרת התגלות השכינה במחנה ישראל
לחזור להשרות את העגל ישנו צורך אלא שבעקבות חטא 

  .השכינה במשכן
  

שאותה ראו , ה את שכינתו"לאחר חטא העגל הסיר הקב, כזכור
  :מבני ישראל, במעמד הר סיני

  'ז; ג"שמות ל . 11
ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה "

יצא אל אהל מועד אשר ' והיה כל מבקש ה, וקרא לו אהל מועד
    "חנהמחוץ למ

      
כשעלה משה להר סיני לקבל את הלוחות השניים הבטיח לו 

   :ה שהשכינה תשוב למחנה"הקב
  ד"לשמות . 12

ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ) ט(
) י:(ְנַחְלָּתנּוִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּו

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר לֹא 
ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל 

  : ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָֹוה ִּכי נֹוָרא הּוא
  

המהווה מעין תיקון לחטא יש צורך לבנות את המשכן  אולם 
  . על מנת שהשכינה תשוב למחנה ישראלהעגל 

  
מציינים קרבנות היום , לאחר שהושלמה בניית המשכן, לכן

נראה ' כי היום ה" :)ד; ט( שיבת השכינה את -השמיני את שיאו 
  . "אליכם

  
,  תכלית כפולה,אם כן, לקרבנות המיוחדים של היום השמיני יש

  : המשקפת רקע זה
  ;לכפר על חטא העגל. א
  )חדשה" ברית(" .ליצור מחדש את חוויית מעמד הר סיני. ב
  

  :8מקור 
  :)ב; ט( חטאת ועולה צריך להביא אהרן .א

קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעֹלה : ויאמר אל אהרן"
  " 'והקרב לפני ה, תמיִמם

  :)ג; ט( להחטאת ועו צריכים להביא ובני ישראל
קחו שעיר עזים לחטאת ועגל : ואל בני ישראל תדבר לאמר"

  ."וכבש בני שנה תמיִמם לעֹלה
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  .  

   :)ד; ט( שלמים צריכים בני ישראל להקריב ביחד עם העולות .ב
כי , ומנחה בלולה בשמן', ושור ואיל לשלמים לזּבַֹח לפני ה"...

  "נראה אליכם' היום ה
  .  

  :הר סיניבמעמד בדיוק כשם שהקריבו 
  ד" שמות כ.31
עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַוַּיֲעלּו  ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַוִּיְׁשַלח ֶאת ה

ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם  ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם ו  .ַליהָוה ָּפִרים
ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו  ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ז  .ַהִּמְזֵּבחַ - ָזַרק ַעל

ַהָּדם ַוִּיְזרֹק -מֶֹׁשה ֶאת ַוִּיַּקח ח  .ְוִנְׁשָמע ִּדֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה-ּכֹל ֲאֶׁשר
-ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם-ַעל

    .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

תמדת תפקיד המשכן בהספת את  מדגישה פעם נוהקבלה זו
  .חוויית הר סיני

  
  

  יום הכיפורים ושבועות/ היום השמיני 
אף . פעמי-היום השמיני היו אירוע חדקרבנותיו המיוחדים של 

קרבנות דומים המוקרבים מדי שנה אנו מוצאים , על פי כן
  .ומשקפים מטרה דומה

  
  יום הכיפורים

, טא העגלה על ח"היום שבו מחל הקב, ביום הכיפורים
חטאת ועולה מיוחדים של הכוהן הגדול ושל בני מוקרבים 

  : הטבלה הבאה מציגה הקבלה זו.ישראל
  היום השמיני ויום הכיפורים. 41

 
היום 

 יום הכיפורים השמיני

 אהרן פר עגל חטאת
 איל איל עולה

 שעיר שעיר חטאת
איל (כבש 

בני  איל )צעיר
 עולה ישראל

  , רפ: בפרשת פינחס( עגל
 )איל וכבשים

  
ניתן . המבנה הבסיסי של הקרבנות דומהשכלומר ניתן לראות 

יום הכיפורים הוא מעין חנוכה מחדש שלהסביר דמיון זה בכך 
תפקוד המשכן כמקום שבו במיוחד מבחינת , של המשכן

מחטא " קצת"החדשים ו (מכפרים בני ישראל על חטאיהם
  .)העגל

  
  

  שבועות
 קרבן שלמים ציבורים בני ישראל  שבו מקריביהמועד היחיד

  : חג השבועותהוא 
  יט-יח; ג"ויקרא כ. 51
ועשיתם ... 'יהיו עולה לה... והקרבתם על הלחם שבעת כבשים"

"לזבח שלמיםושני כבשים בני שנה , שעיר עזים אחד לחטאת
      

ברית בני ישראל הקריבו לראשונה שלמים במעמד כזכור 
  ). ה; ד"שמות כ (הר סיניהאגנות ב

הקריבו , להתמדת החוויה של מעמד זהמכיוון שהמשכן מסייע 
  . בני ישראל שלמים בחנוכת המשכן ביום השמיני

על מנת לזכור אירוע זה אנו מקריבים בחג השבועות קרבן 
  . המזכיר את מעמד הר סיני, )של ציבור(שלמים מיוחד 

  
   :ישנו המשך בשני ציריםברית האגנות במעמד הר סיני לכלומר 

 ן"רמבעל פי שיטת ה(, ההמשך הישיר במשכן, אשוןהר
גם ביום השראת השכינה במשכן , ועל כן, )המפורסמת

  .  מוקרבים שלמי ציבור
ציר הסטורי ישנו , במקביל להמשך זה הנוגע לדור המדבר בלבד

  .  חג השבועותוזהו , ישגם בו מזכירים את ברית סינ
הבא לחדש , תשלמי ציבור הוא שבועו בו יש החג היחידילכן 
  .כיר את ברית סיניולהז

  
  

הבנת היום השמיני לאור העקרון של אתערותא 
  "חטא העגל"דלתתא לאחר 

הסברנו לעיל שיתכן לאמר שאלמלא חטא העגל לא היתה 
ולא היה צורך בהשראת , מסתלקת שכינה ממחנה ישראל

וירא ("שכינה מחודשת במשכן שהיא מטרתו של היום השמיני 
   ").'עליכם כבוד ה

  
שבעקבות חטא העגל משתנה המיקוד ניתן לעניות דעתנו לאמר 

) "התערותא דלעילא"בבחינת  (מהשראת השכינה בעם ישראל
 ותהליך התקרבות של עם י עם ישראל"עה "לעבודת הקב

  . ")התערותא דלתתא ("ה"ישראל אל הקב
  

 שקדמו שהלוחות הראשוניםאפשר לראות זאת מכך שבעוד 
שהלוחות הרי , ה במלואם"ה ידי הקבמעשלחטא העגל הם 

ורק , מעשה ידי משה שנתנו לאחר חטא העגל הם כבר השניים
  . ה"הכתב שעל הלוחות הוא מעשה ידי הקב

שקודם לה מעשה מצד ישנה השראת שכינה אלא כלומר 
  . י משה"פסילתם ע, במקרה של הלוחות, האדם

  
 כחלק השתדלות אנושית להשראת שכינהשל עקרון זה 

לאחר חטא העגל בא ' נוי שחל בעם ישראל ובעבודת המהשי
  . בהשראת השכינה בחנוכת המשכן גם נולעניות דעתלידי ביטוי 

  
רק י היה " כי בתוכנית המקורית על בנואולי ניתן להוסיף

 בעשיית הארון" ולהשתתף"להביא את החומרים למשכן ו
    . ארון–" לי מקדשועשו ("
  

   !משה היה  את המקדשלבנותמי שהיה אמור 
  

  :פרשת תרומה -ה "שמות פרק כ. 16
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ) ב:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(

) ג:(ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי
ְוָעׂשּו ) ח(...:ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶׁשתְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּת 

  : ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכםִלי ִמְקָּדׁש
ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ) ט(

 ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוָעׂשּו ֲארֹון) י:(ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו
 אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוִצִּפיתָ ) יא:(ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו

 ּלֹו ְוָיַצְקּתָ ) יב:( ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביבְוָעִׂשיתָ ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו 
 ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת אָֹתם ְוָעִׂשיתָ ) יג (...ַאְרַּבע ַטְּבעֹת ָזָהב

  :ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ ְוָנַתָּת ) טז(...:ָזָהב
מקבל משה , "כי תשא"בפרשת , בנספחים לציווי המשכןרק 

כפי שציינו בשעורים  .ציווי להורות לבצלאל לבנות את המשכן
  .כתוצאה של חטא העגלהנספחים ניתנו , הקודמים



 6 
י משה " המשכן עעם סיום הקמת, כפי שראינו בתחילת השעור

ששימש להשראת שכינה מחודשת וכפרה   , ללא היום השמיני –
כדי , עוברת מהר סיני למשכןהיתה השכינה , על חטא העגל

  .י בנדודיהם"להיות עם בנ

  

   השתדלות אנושית לטהרה–היום השמיני 
 הבא בעקבות שבעת שהיום השמיניבסעיף זה נרצה להראות 

 על ,תדלות האנושית לטהרהביטוי להשהוא , ימי המילואים
  . לזכות להשראת שכינהמנת 

  
יום שמיני המודל של נעמוד תחילה על , על מנת להראות זאת

  : שחוזר מספר פעמים בספר ויקרא,שבא לאחר שבעה ימים
  
התורה מתארת את תהליך הטהרה ,  בפרשת מצורע- זב וזבה. א

שבעה ימים שבהם הם : של הזב והזבה כמורכב משני שלבים
 שבו הם - והיום השמיני ,")שבעה נקיים(" סופרים לטהרתם

  :מביאים קרבנות למשכן
  יד- יג, ו"ט ויקרא. 17

 לטהרתו וכבס וספר לו שבעת ימיםוספר לו שבעת ימיםוספר לו שבעת ימיםוספר לו שבעת ימים -וכי יטהר הזב מזובו "
 יקח לו שתי וביום השמיני: ורחץ בשרו במים חיים וטהר, בגדיו

תנם אל פתח אהל מועד ונ' ובא לפני ה, תֹרים או שני בני יונה
  ".אל הכהן

    
שני . משלושה שלבים טהרתו של המצורע מורכבת - מצורע. ב

: החלקים האחרונים מקבילים לתהליך הטהרה של הזב והזבה
וביום השמיני הוא מביא , עליו לשבת מחוץ לאוהלו שבעה ימים

  :קרבנות למשכן
  יא- ח, ד"י ויקרא. 18

ם וטהר וכבס הִּמטהר את בגדיו וִגלח את כל שערו ורחץ במי"
  , ואחר יבוא אל המחנה

 יקח שני כבשים וביום השמיני... שבעת ימיםוישב מחוץ לאהלו 
והעמיד הכהן הְמטהר את האיש הִּמטהר ואֹתם לפני ... תמימים

  ".פתח אהל מועד' ה
    

 בפרשת אמור נאמר שאסור להקריב -  הלכות הקרבנות. ג
  : בהמה שנולדה זה עתה עד היום השמיני ללידתה

  כז, ב"כיקרא ו. 91
,  תחת אמושבעת ימים והיה -שור או כשב או עז כי יַּולד "

  ".' והלאה ֵירצה לקרבן ִאֶשה להומיום השמיני
    

 שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת ייתכן שגם - חג הסוכות. ד
המופיעים בפרשת אמור תוך זיקה הדדית ברורה בינהם 

  .'שבעה ושמונה'קשורים לדגם הבסיסי של 
  

דגם זה של יום שמיני הבא נראה כי ,  הדוגמאות הללומכל
  : הבאאיפיון הוא בעל הלאחד שבעה ימים 

כניסה מחודשת  במשך שבעת הימים היא תמיד מטרת ההכנה
   .' ועמידה חדשה מול האל המשכן

  
  

  : תהליך טהרת הטמאיםבהדבר בולט במיוחד 
ותכלית הספירה היא ,  סופרים שבעה ימי טומאההזב והזבה

אל פתח ' ובא לפני ה" - כניסה המחודשת למשכן ביום השמיניה
   ".אהל מועד

רק אחרי היום השמיני הזב והזבה רשאים להביא את 
  . קרבנותיהם בכל עת שיחפצו

  
העמידה מודגשת המצורע גם בתהליך טהרתו של , בדומה

  : ביום השמיני' החדשה לנוכח ה
את קרבנות ( והעמיד הכהן הְמטהר את האיש הִּמטהר ואֹתם"

   ).יא, ד"י ("פתח אהל מועד' לפני ה) היום השמיני
  

מהיום  רק גם בהמה מותרת להקרבה, באופן שונה אך דומה
   .והלאההשמיני 

 היא מותרת -  זמן בת שבעה ימים- חיה יחידתלאחר שהיא 
   .להכניסה אל המשכן ולהביאה אל המזבחוניתן , בהקרבה

  
 כיום התיחדות של עם שמיני עצרתוכן גם לאור התיאור של 

  .לאחר שבעת ימי חג הסוכות הוא בא ,ה"ישראל עם הקב
  

אם נישם איפיון זה לשבעת ימי המילואים והיום השמיני הבא 
ששבעת ימי המילואים הם תשתית נוכל לאמר , בעקבותיהם

שבו נכנסה השכינה לראשונה למשכן , והכנה ליום השמיני
  .וקידשה אותו בהתגלות לעיני כל העם

   
,  התקדשו והוכשרו לעבודתםהכוהנים במשך שבעה ימים

  קּודש והּוכן במשך שבעה ימיםהמזבח גם -ובמקביל אליהם 
 יכולה - ההכנה וההכשרה הממושך בסופו של תהליךורק , אלו

   .השכינה להיכנס ולשרות במשכןהייתה 
  
  

רק לאחר שבעת ימי על היום השמיני יכול לבוא  הציווישאלא 
   .המילואים

  
 ולפני שבעת לפני שהמשכן נבנהעל היום השמיני  לא ניתן לצוות

ציווי מעין זה היה הופך את השראת כי , ימי המילואים
 של תהליך מאגי לתוצאה כמעט הכרחיתהשכינה במשכן 

  ; שהתרחש בשבעת ימי המילואים
  . ואין הדבר כך

  
ורק אם ימצא ', השכינה תלויה ברצונו החופשי של ההשראת 
 -בעקבות בנית המשכן ושבעת ימי המילואים   ראוי לכךאת עמו

  . הוא ישרה את שכינתו בתוכם
  
  

אמנם מטרת בניית המשכן ומטרתם של שבעת ימי  ,לסיכום
לא ניתן אך , במשכן' המילואים הן היום השמיני והתגלות ה

  . לצוות על יום זה
  

להיכנס ולדור ' יום זה נשאר נעלם עד שיעלה ברצונו של ה
  .  שבנו לו בני האדםבמשכן

בבנית המשכן י עם ישראל " לחטא העגל עהתיקוןבעקבות ואז 
 במילוי מדויק אחר אהרון ובניוי " וע,'במדויק על פי ציווי ה

ה ומצוה על היום "נענה הקב, בשבעת ימי המילואים' ציווי ה
  :שבסיומו, השמיני

  :8מקור 
; ָהָעם-ַוְיָבְרכּו ֶאת,  ַוֵּיְצאּו,אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל,  ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןכג

, ִמִּלְפֵני ְיהָוה,  ַוֵּתֵצא ֵאׁשכד  .ָהָעם-ָּכל-ֶאל, ְיהָוה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד
ָהָעם -ַוַּיְרא ָּכל; ַהֲחָלִבים-ָהעָֹלה ְוֶאת-ֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ -ַוּתֹאַכל ַעל

  .ְּפֵניֶהם- ַוִּיְּפלּו ַעל, ַוָּירֹּנּו
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 ובקשת הקרבה האלוקית ושיתלאחר ההשתדלות האנ, כלומר

אש היא  . ואש יורדת מהשמים ואוכלת את הקרבן,ה"נענה הקב
 שעל המזבח שלא כבתה וסמלה את השראת השכינה התמיד

   . עם ישראלוב, משכןב
  
לא ניתן היה לצוות על היום השמיני  אפילו לאחר : הערה(

כי היה צריך לחכות  , -  פרשת פקודי – שכןהבניה של המ
אם אהרון ובניו יקיימו כראוי את שבעת ימי ולראות 

  ).המילואים
  
  

  :סיכום
  , משה בונה את המשכן בתוכנית המקורית

כלשהיא " השתתפות"י הבאת חומרים ו"י משתתפים ע"בנ
  .בנית הארוןב

אין קטורת ואין , אין מחצית השקל, אין כיור, אין מזבח קטורת
  .יום שמיני

 – להשראה שכינה" צינור"מש שהכהנים הוא לתפקידם של 
  .)?בלבד (קרבנות ציבוררק ולהקריב , אל העם' מה, כמו משה

הבדלת / בסיום שבעת ימי המילואים המשמשים להקדשת 
מקים משה את המשכן והשכינה , המשכן ומשרתיו הכהנים

  .עוברת מהר סיני למשכן
  

 את עם ישראל ועוברת השכינה עוזבת, לאחר חטא העגל
  . לאוהלו של משה

  , בונים את המשכןי " מטעם בנל ואהליאבבצלא
  ולהקריב עבורם את גם את העם לייצג הכהניםתפקידם של 

  )? בתחילת ספר ויקראחודשוש(הקרבנות שיביא היחיד למשכן  
המשמש , היום השמיניורק לאחר שבעת ימי המילואים מצטרף 

  .לחזרה על ברית האגנות וכפרה על חטא העגל
  


