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   ?ÈÈÒ ¯·„ÓÏ ÌÈÈÂÂÏ ÔÈÈÚ ‰Ó
 

חלקה הראשון של פרשת בהעלותך, העוסק בהקדשתם של הלוויים, מעורר תמיהה מסוימת: מה ראתה 
התורה להמתין עד כאן בסיפור הקדשתם של הלוויים, והרי הם חלק מן המשכן, שהתורה מטפלת בו 
בהרחבה בספר שמות ובספר ויקרא? וכי לא היה ראוי לתאר את הקדשתם במסגרת הקמת המשכן על 
ידי משה בפרשת "פקודי" (שמ' מ), או למצער בסמוך להקדשת הכוהנים בפרשת "צו" (ויק' ח)? 
לאמיתו של דבר, השאלה קשה עוד יותר, שכן לא רק תיאור ההקדשה הוא מאוחר ביחס, אלא כל 
עיקרם של הלוויים כחלק מעבודת המשכן מופיע רק בספר במדבר, ובכל התהליך של הקמת המשכן 

אין אזכור כלשהו של הלוויים!   
חז"ל (גיטין ס, ע"א) היו ערים לבעיית מיקומה של הקדשת הלוויים, ואכן הקדימו אותה הרבה מבחינה 

כרונולוגית:1  
 

דאמר רבי לוי: שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן: פרשת כהנים, ופרשת 
לוים, ופרשת טמאים, ופרשת שילוח טמאים, ופרשת אחרי מות, ופרשת שתויי יין, ופרשת 

נרות, ופרשת פרה אדומה.   
 

שיטה אחרת ממקמת את ראשיתו של תהליך ההקדשה ביום השני לקיומו של המשכן (במ"ר יב, טו):  
 

               א"ר זירא: 'ביום כלות משה' ביום שכלו הקמותיו. בר"ח ניסן הוקם המשכן, בשני נשרפה 
פרה אדומה,  בשלישי היזה ממנה על הלוים כמה דתימא (במד' ח) 'הזה עליהם מי חטאת', 
ותחת הזיה שניה שהיו צריכין הלוים להזות מפני שהיו כולם טמאי מתים במה שהרגו בעובדי 
העגל, כמה דתימא (שמ' לב) 'וִהרגו איש את אחיו' וגו' 'ויעשו בני לוי כדבר משה' וגו', צוה 

המקום לגלחם במקום הזיה של יום שביעי.   

                                                          
 1  לאור דרשה זו יש לדון ביחס הזמנים בין הקדשת הלוויים המתוארת כאן לבין מניינם ופדיון הבכורות,  המתוארים בפרק ג של ספר במדבר. 
שם נראה שהפדיון נעשה אחרי מניינם של בני ישראל, זאת אומרת, אחרי האחד לחודש השני. אם פרשת הקדשת הלוויים נאמרה ביום הקמת 

המשכן, קרי באחד לחודש הראשון, הרי שההקדשה נעשתה קודם שנמנו ונפדו הבכורות, והוא דבר קשה למדיי, ואכמ"ל.  
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בין כך ובין כך מצויה הקדשת הלוויים במסגרת חנוכת המשכן, ואם כן ראוי לשאול, מדוע מוקמה 
הפרשה כאן ולא מוקדם יותר. 

על מנת להבין את הדבר יש לעיין בכל פרקי הקמת המשכן בתורה (שמ' כה-לב, לה-מ; ויק' ח-י; במד' 
ז-ח). כפי שעולה מפרקים אלה, התורה מזכירה את יום הקמת המשכן לפחות פעמיים, בשמות מ 
ובבמדבר ז, ולפי רוב פרשנינו גם בויקרא ט.2 אולם השוואת הפרשיות העוסקות ביום הקמת המשכן 
מעלה, שבכל פרשה מופיע תיאור אחר: הקמת המשכן בשמות מ היא מעשהו של Ó˘‰, המושח את 
כלי המשכן ואת הכוהנים, עורך את הלחם, מעלה את הנרות, מקטיר קטורת ומעלה עולה ומנחה לבדו. 
בבמדבר מתוארת חנוכת המשכן בידי ‰ÌÈ‡È˘ המקריבים קרבנותיהם במשך שנים עשר יום מיום 

 .Ô¯‰‡ משיחתו, ואילו בויקרא נחנך המזבח על ידי
הבדלים אלה נובעים, כפי הנראה, מבחינות שונות של המשכן; בספר שמות,3 תפקידו העיקרי של 
המשכן הוא להיות מקום המוכן לשכינתו של ה' על הארץ. מבחינה זו עבודת ה' במשכן היא רק פועל 
יוצא של העובדה שהקב"ה שוכן בו, וראוי לעובדו במקום שכינתו. מקים המשכן הוא משה, והוא 
בראש ה"נהנים" מהקמתו, שהרי המשכן הנו המקום בו נועד הקב"ה עם משה ובני ישראל.4 הכוהנים 
אינם נמצאים במרכזה של התמונה מבחינה זו, שהרי אין עבודתם עיקרו של המשכן, אלא רק פועל 
יוצא מקיומו. ואכן, כאשר משה מקים את המשכן (שמ' מ), הוא מושח את הכוהנים כחלק מפעולת 
משיחתם של כלי המשכן; לאמור, אין הכוהנים אלא "כלים" מכלי המשכן המאפשרים את קיומה של 
מטרתו הגדולה – שכינת ה' בישראל. ספר שמות, אם כן, מתאר את המשכן שמרכזו אוהל מועד, 

ותכליתו השראת ענן ה' על אותו אוהל, כפי שמתארת התורה בסיומו של הספר. 
 אולם בחינה נוספת יש למשכן - להוות מקום מוכן לעבודת ה' לכל אדם הרוצה בכך. מטרה זו של 
המשכן מתרכזת במזבח, ולכן, אהרן והכוהנים (ולא משה) הם שתופסים את המקום המרכזי בבחינה זו. 
הספר המרכזי שמתאר בחינה זו של המשכן הוא ספר ויקרא – תורת כוהנים, ולא בכדי תופסת עבודת 
הקרבנות מקום כה נרחב בו, לעומת המקום הזעיר שהיא תופסת בספר שמות.5 המשכן של ספר שמות 
נועד להוות מקום לשכינה, ודיי בקרבן התמיד כדי לעבוד את ה' בהיכלו, ואילו המשכן שבויקרא, 
עיקרו מקום עבודת ה' ע"י האדם, ולכן הספר כולל קרבנות רבים וחוקים רבים שכולם פרטים במסגרת 
אותה עבודה. לכן, כשמתוארת בספר ויקרא חנוכת המשכן, התיאור מתמקד בהקדשתם המפורטת של 
הכוהנים, בקרבנותיהם ובשבעת ימי המילואים, ושיאו בהקרבת הקרבנות על ידי אהרון על המזבח 

 .Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ובאש היוצאת מלפני ה', לא אל אוהל מועד אלא
ספר ויקרא מתאר, אם כן, את המשכן שמרכזו המזבח, מקום עבודת ה' ע"י האדם, וחנוכתו של המשכן 

מתבטאת בירידת האש האלוקית על גבי המזבח ואכילת הקרבנות שעליו. 
אולם שני התיאורים אינם ממצים עד תום את משמעותו של המשכן, שהרי אין הוא מתקיים בחלל, 
ואיננו אחוזתם הפרטית של משה או של הכוהנים. המשכן הנו חלק ממחנה ישראל ההולך ונוסע 
במדבר, וגם כשימוקם בסופו של דבר במקומו הקבוע, יימצא המקדש בלבו של מחנה ישראל השוכן 

בארץ ישראל.  
ספר במדבר הינו הספר של מחנה ישראל. הוא פותח במניין השבטים ובסידורם למחנות, ועובר לתיאור 
מסעותיהם במדבר בשנה השנייה ובשנת הארבעים. במסגרת זו עוסק ספר במדבר במשכן, לא כמקום 

השכינה ואף לא כמקום העבודה, אלא כמרכזו ומורה דרכו של המחנה הנע במדבר. 
אחר עריכת המפקד וסידור השבטים למחנות (במד' א-ב) קובעת התורה את סדרי פירוקו של המשכן 
ונשיאתו בשעת המסע (שם ד), מיקומו של המשכן בין המחנות (שם י יז, כא) ואת תפקידו כמובילם של 
ישראל במדבר, שהרי פרשתנו מגלה שמסע המחנה היה תלוי בהעלות הענן מעל המשכן ובשובו לשכון 
עליו (ט טו-כג). מעניין לראות, כי הענן השוכן על המשכן, המלמד על השראת שכינה במשכן, שעל כן 

                                                          
2  מחלוקת מפורסמת היא מהו "היום השמיני" שבויקרא, האם הוא א בניסן או ח בניסן, ואין כאן המקום להאריך בזה. ראה, למשל, תורת 
כהנים שמיני א, יד. תנחומא פקודי, יא  ובמדבר רבה המצוין לעיל. וראה רמב"ן בפירושו לשמות מ ב, ד"ה ביום החדש; ובפירושו לויקרא  ח 

ב, ד"ה קח. 
  3  ראה שמות כה ח: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". וראה שם, כט מב-מו. ראה בעניין זה מאמרי "בין מזבח אדמה לכרובי הזהב", שפורסם 

במסגרת זו בפרשת תצווה השתא. 
4  ראה שמות כט מב-מו. שם ל ו. שם שם לו. במדבר ז פט ועוד. 

5  הקרבנות הנעשים על המזבח בספר שמות הינם קרבנות התמיד בלבד, ראה שמות כט לח-מב. על קורבנות המילואים נצטווה משה בשמות 

כט, אולם ביצועם מתואר רק בויקרא ח! 
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"לא יכל משה לבוא אל אהל מועד" (שמ' מ לה), משמש כאן מעין תמרור דרך, המלמד אם לנסוע או 
לחנות. נדמה כי כאן באה לידי ביטוי חד ההבחנה שערכתי למעלה בין תפקידי המשכן בשני הספרים. 

מבחינה זו, של משכן כחלק ממחנה ישראל, אנו מוצאים את חנוכת המשכן על ידי הנשיאים בפרשת 
נשוא. אין דיי בהקמת המשכן על ידי משה ואף לא בחנוכת המזבח על ידי אהרן,  אלא יש עוד לחנוך 
את המשכן בידי ישראל. הנשיאים פועלים כאן כנציגי העם כולו, וחנוכת המזבח על ידיהם היא 

המצרפת את המשכן למחנה השבטים המתארגן למסע. 
נשוב עתה ללוויים; הלוויים אינם חלק מהשראת השכינה במשכן, ואף אינם חלק מעבודת ה' שבמשכן. 
הלוויים מספקים את עבודות השירות – נשיאת המשכן, פירוקו והקמתו בזמן המסע במדבר, ושמירה 
עליו מפני זרים בזמן חנייתם. תפקידי הלוויים קשורים, אם כן, באופן הדוק למשכן של במדבר, השוכן 
בתוך מחנה ישראל. שהרי בשל מסעותיו כחלק ממחנה ישראל הוא זקוק להרכבה, פירוק ונשיאה, 
ומתוך שהוא שוכן בתוך המחנה, יש לשמור עליו מפני העם, ואף לשמור על העם מפניו.6 משכן השוכן 
מחוץ למחנה, איננו זקוק לשמירה מפני זרים. דווקא הקירבה הגדולה של מחנה השכינה למחנה ישראל 
היא הדורשת את שמירתם של הלוויים. ניתן לומר, כי תפקידיהם של הלוויים הנם פועל יוצא של 
המשכן כחלק ממחנה ישראל, ולכן מקומם של הלוויים דווקא כאן. יתרה מכך, כמה וכמה פעמים 
מדגישה התורה שהלוויים הנם תחליף לבכורי ישראל. בעוד הכוהנים מתמנים ללא קשר לבכורות, על 
הלוויים מוטלים תפקידים שבמקורם יועדו לציבור כולו, שהרי משא המשכן ושמירתו קשורים לכל 
השוכנים במחנה ישראל, ולאו דווקא לשבט מסוים. הלוויים הם "שלוחי דידן" בעבודתם, והתורה 
מדגישה עניין זה, הן בתיאור סמיכת הידיים של בני ישראל על הלוויים, שאינה מצויה בכוהנים, והן 

בהצגת עבודתם כ"עבודת בני ישראל": 
 

והקרבת את הלוים לפני ה' וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים. והניף אהרן את הלוים 
תנופה לפני ה' מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת ה' .. ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני 
ישראל. ואתנה את הלוים נֻתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבׂד את עבׂדת בני ישראל 
באהל מועד, ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש 

(במד' ח י-יא, יח-יט). 

זהו אם כן סוד מיקומה המאוחר של הקדשת הלוויים. הלוויים אינם אלא מחליפיהם של הבכורות, 
והעבודה שהם מבצעים היא "עבודת בני ישראל". מכיוון שהיחס בין ישראל לבין המשכן מטופל על 

ידי התורה בספר במדבר, הרי גם הלוויים מופיעים לראשונה בבמדבר, וכאן הם מתקדשים. 
ניתן לומר, שפריסת תיאורי המשכן על פני שלושה ספרים שונים הינה מלאכת מחשבת של הדגשת 
פנים שונות של המשכן, שכולן מצויות בו זו בצד זו, ודווקא החלוקה לתיאורים שונים מדגישה 

ומחדדת את אופיו המורכב של משכן ה'. 

הרב ד"ר חיים בורגנסקי
המחלקה לתלמוד

                                                          
 6 ראה דברי בני ישראל בהמשך הספר, יז כז-כח, ואת תגובתו של הקב"ה שם. 
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