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ה  ה ְתַצוֶּ  מכאן ואילך* –ְוַאתָּ

 יונה בר מעוז
הוראה זו משאר  לשהתמיהה האחת נוגעת לניסוח החורג פרשת "ואתה תצוה" פותחת בהוראה מתמיהה מכמה בחינות. 

י ישראל", נאמר למשה לשון חיווי במקום לשון ציווי, "צו את בנלמשה בדרך כלל ובפרשת המשכן בפרט: הוראות שניתנו 
ההבנה שמדובר בתחזית לעתיד ולא בציווי מתחזקת מן העובדה שנזכרים בה אהרן  1מתאר את העתיד: "ואתה תצוה".כ

ההבא: "ובניו, אף על פי שההוראה לבחירתם לכהונה עתידה להינתן למשה רק בפרק  ת ְוַאתָּ יָך אֶּ ת ַהְקֵרב ֵאלֶּ  ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְואֶּ
ֵאל ְלַכֲהנוֹ  נָּיו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ ְלעָּ  ,ִלי בָּ ב ַוֲאִביהוא אֶּ רַאֲהֹרן נָּדָּ ר ְבֵני ַאֲהֹרן זָּ מָּ  " )שמ' כח:א(.ְוִאיתָּ

שוב בכל פרטי הדברים, כעולה מן  אם הקב"ה עתיד לצוות את משה ;העתידהתמיהה השנייה היא על הצורך בחיווי 
 הטבלה שלפנינו, מה צורך ב"תחזית מוקדמת"?

 

כא )פרשת "ואתה -שמ' כז:כ
 תצוה"(

 תחזית מוקדמת

 

 ד )פרשת "אֹמר"(-וי' כד:א
 

 ציווי  לעם ישראל ולאהרן

 

 ד )פרשת "בהעלתך"(-במ' ח:א
 

 תזכורת  לאהרן
 

 
ת ה אֶּ ה ְתַצוֶּ ֵאל  ְוַאתָּ ְוִיְקחו ְבֵני ִיְשרָּ

יָך אֹור ֵאלֶּ ִתית ַלמָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ  ,שֶּ
ל מֹוֵעד  ִמיד: ְבֹאהֶּ ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ

ר ַעל וץִמח ת ֲאשֶּ ֹרכֶּ ֵעֻדת ַיֲעֹרְך  ַלפָּ הָּ
נָּיוֹאתֹו  ב ַעד ַאֲהֹרן ובָּ רֶּ ר  ֵמעֶּ ֹבקֶּ

ם ֵמֵאת  ,ִלְפֵני ה' ם ְלֹדֹרתָּ ֻחַקת עֹולָּ
ֵאל  :ְבֵני ִיְשרָּ

 

 
ל ַוְיַדֵבר ת ה' אֶּ ה ֵלאֹמר: ַצו אֶּ ְבֵני  ֹמשֶּ

ְך  ן ַזִית זָּ מֶּ יָך שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ִיְשרָּ
אֹור ִתית ַלמָּ ִמ  ,כָּ : ידְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ

ל מֹוֵעד  ֵעֻדת ְבֹאהֶּ ת הָּ ֹרכֶּ ִמחוץ ְלפָּ
ב ַעד רֶּ ר ִלְפֵני  ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמעֶּ ֹבקֶּ

ִמיד ם ְלֹדֹרֵתיכֶּ  ,ה' תָּ ַעל ם: ֻחַקת עֹולָּ
ה ה ַהְטֹהרָּ ת ַהְמֹנרָּ  ,ַהֵנרֹות ַיֲעֹרְך אֶּ

ִמיד  :ִלְפֵני ה' תָּ
 

 
ל ַוְיַדֵבר ל ה' אֶּ ה ֵלאֹמר: ַדֵבר אֶּ ַאֲהֹרן  ֹמשֶּ

יו ת ,ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ ל ְבַהֲעֹלְתָך אֶּ  ַהֵנֹרת אֶּ
ה יִָּאי ִשְבַעת ַהֵנרֹות:  רומול ְפֵני ַהְמנֹורָּ

ל ה  ַוַיַעש ֵכן ַאֲהֹרן אֶּ מול ְפֵני ַהְמנֹורָּ
יהָּ  ה ֵנֹרתֶּ ֱעלָּ ת ,הֶּ ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה:  ַכֲאשֶּ ֹמשֶּ

ב ַעד הָּ ה זָּ ה ִמְקשָּ ה ַמֲעֵשה ַהְמֹנרָּ ְיֵרכָּּה  ְוזֶּ
ה ִהוא ַעד ּה ִמְקשָּ ר  ,ִפְרחָּ ה ֲאשֶּ ַכַמְראֶּ

ת ְרָאה ה' אֶּ שָּ  הֹמשֶּ  הֶּ תֵכן עָּ ה: ה אֶּ  ַהְמֹנרָּ
 

 
התמיהה השלישית היא בדבר מקומה של התחזית המוקדמת, אלא שהיא נכונה גם לגבי הציווי הישיר והתזכורת המיוחדת 

 שנאמרה לאהרן.
היה צריך לומר, אם בכלל היה מקום לאמרה, עם ההוראה לעשיית המנורה בפרשת "תרומה"  את התחזית המוקדמת

רים שנדרש העם להביא ולאהרן היה צריך לבוא בפרשת "ויקהל" בכלל החומ הציווי לעם ישראל ;מ(-לא)שמ' כה: 
ההוראות המיוחדות לאהרן היו ראויות לבוא יחד עם הוראות שבעת ימי המילואים בפרשת "צו" ו ;להקמת המשכן

 י(.-ובפרשת "שמיני" )וי' ח

                                                           
 
 
 
 

 .לעילוי נשמה -ולאביהם  ,יהיו הדברים להם לנחמה .ל"י עודד כהן זילד מאמר זה מוקדש ליקירי, יעל, גדי ותמר *
  היא שם", הכתר" גדולות מקראות במפעל בכירה עובדת היא. ביהדות יסוד ובלימודי ך"לתנ במחלקה לימדה מעוז בר יונה' גב 

 .     הפרשנים פירושי בהתקנת עוסקת
 ,המשכן מלאכת סדר על אלא נאמרה לא 'תצוה ואתה' ופרשת. הנרות מצות פרשת זו - ישראל בני את צומו שפירש רש"י: "כ  1

 " )וי' כד:ב(.כך על ישראל בני את לצוות סופך ואתה :משמע וכן. המנורה צורך לפרש



ִתיתב להיות המובחר בשמנים, "שנאמרה בשמן המאור, שהוא חיי נוסף על זה, תמוהה הדרישה ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ  2",שֶּ
תמיהה זאת גדולה במיוחד לאור העובדה שהמנורה  3.לכל היגיון מעשי, שיעדיף איכות זאת בשמן שמיועד למאכל בניגוד

גם זמן תפקודה אינו מועיל לאיש,  4עמדה באחד מצדי המשכן, לא באמצעו, ועולה מזה שלא נועדה להאיר את המשכן.
ב ַעדשהרי הייתה דולקת " רֶּ ר ֵמעֶּ שעות שאין בהן עבודת כוהנים במשכן. על כורחנו עלינו לחפש משמעות חבויה  ",ֹבקֶּ

 לכל הפרטים החריגים הללו הקשורים להדלקת המנורה.
 ,בפירושו "כלי יקר", המאיר את עינינו בהשערתו ך בעקבות ר' שלמה אפרים מלונטשיץההסבר שנביא להלן הול

 שאור המנורה קשור לנבואה. וזה לשונו:
 

וכבר ידעת שמשה רבינו ע"ה נאמר בו "וירא ראשית לו" )דב' לג:כא(, כי הוא היה ראשית והתחילה לכל הדברים 
ממנו שפע רוח הקדש על כל  העומדים בנס, והוא היה כנר הזה שמדליקין ממנו כמה נרות והנר אינו חסר, כך הואצל

הואצל עליו מאורו של משה, כי הוא היה  ,כך נר מערבי זה היה אורו מתמיד בדרך נס ,הנביאים שבאו אחריו ]...[
 האמצעי בין אור ה' לכל מיני אורה אשר עמדו בנס.

 

על הנר בלבד אלא גם  לדעתנו, ניתן להרחיב את שיטת "כלי יקר" ולומר כי בהדלקת המנורה נרמזת השפעתו של משה לא
ם ֵנרכי " - 5על הכוהן המעלה את הנר לגובה שלא היה בו קודם. עלייה זאת משרה על הכוהן  -( כז:כ 'מש) "ה' ִנְשַמת ָאדָּ

את רוח הקודש ומאפשרת לו לענות לשאלות העם בעזרת האורים והתומים. כלומר, ההשפעה הנבואית הופכת את הכלי, 
משום כך יש להקפיד על איכותה של נשמת  6רוחני, ומוכיחה שרוח בני האדם אכן עולה למעלה.האדם, למקור של אור 

עשר טפחים, כמידת -העלאת נשמת הכוהן נרמזת גם במידות המנורה, שמונה על איכות השמן. ולכן יש להקפידהכוהן 
 8וגם בהוראה לכוהן לעלות למעלה כדי להדליק את הנרות. 7אדם,

כמקור הנבואה ורוח הקודש מודגש במיוחד במקום שנבחר להזכרת המצוות בפרשת "ואתה תצוה" תפקידו של משה 
מערב עד ערב, אף  בנס ובפרשת "בהעלתך". ביטוי מוחשי גלוי ועדות להשראת השכינה בישראל היה הנר המערבי, שדלק

ם נבואה, ככתוב "ביטוי רוחני גלוי להשראה היא ה 9על פי שניתן בו שמן להדלקה רק מערב עד בוקר. ְונֹוַעְדִתי ְלָך שָּ
ר ַעל ת ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים ֲאשֶּ ֵעֻדת ְוִדַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכֹפרֶּ ל ,ֲארֹון הָּ ר ֲאצַ  ֵאת כָּ הֲאשֶּ ל וֶּ ֵאל אֹוְתָך אֶּ  כב(. " )שמ' כה:ְבֵני ִיְשרָּ

שלאחר הקמת  ,כלומר 10כו(, נאמר למשה "ואתה תצוה",-אחר תיאור תכנית בניין המשכן )שמות פרקים כה ,והנה
המשכן יהיה הוא מקור הסמכות לעם בכלל ולקבוצות מיוחדות בפרט. ואכן נסמכו מיד שתי תחזיות לרום מעלתו של 

המשה: " ת ְוַאתָּ יָך אֶּ ת ַהְקֵרב ֵאלֶּ נָּיו ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְואֶּ ֵאל ְלַכֲהנוֹ  בָּ ל")שמ' כח:א(;  "ִלי ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ ה ְתַדֵבר אֶּ ל ְוַאתָּ  כָּ
ה ֵלב ַחְכֵמי ְכמָּ ר ִמֵלאִתיו רוַח חָּ את הכוהנים  הממלאת ," )שמ' כח:ג(. בזה נרמז לנו שמשה הוא מקור הרוח המיוחדתֲאשֶּ

 מצד אחד ואת חכמי הלב מצד שני. 
נכתבו מיד אחר תיאור  הן בולט הקשר בין הנבואה ובין ההדלקה, שהרי בפרשת "בהעלתך"גם בהוראות לאהרן 

ל וְבֹבאהשראת השכינה במשכן ובמשה רבנו בו זמנית בעקבות חנוכת המשכן, שנאמר: " ה אֶּ ל מֹוֵעד ְלַדֵבר ִאתֹו  ֹמשֶּ ֹאהֶּ
ת ת  ַוִיְשַמע אֶּ יו ֵמַעל ַהַכֹפרֶּ ר ַעלַהקֹול ִמַדֵבר ֵאלָּ ֵעֻדת ִמֵבין ֲאשֶּ יו ,ְשֵני ַהְכֻרִבים ֲאֹרן הָּ ט(. להבלטה נוספת " )במ' ז:פַוְיַדֵבר ֵאלָּ

תהוא " באה תזכורת בסוף ההוראות לאהרן, שמעשה המנורה של נושא הנבואה ְרָאה ה' אֶּ ר הֶּ ה ֲאשֶּ ת הֹמשֶּ  ַכַמְראֶּ ה אֶּ שָּ  ֵכן עָּ
ה  ". ַהְמֹנרָּ

ה ַוְיַדֵברר לנבואה, כשהציווי לעם ישראל ולאהרן בא מיד לאחר הפסוק "גם בפרשת "אֹמר" נרמז הקש ת ֹמשֶּ  ֹמֲעֵדי אֶּ
ל ֵאל" ה' אֶּ ה)וי' כג:מד(. רמז נוסף לעניין הרוחני של העלאת הנר הוא ההדגשה שהיא נעשית " ְבֵני ִיְשרָּ ה ַהְטֹהרָּ " ַעל ַהְמֹנרָּ

 )וי' כד:ד(.
ותפות העם במעשה. בפרשת "ואתה תצוה" ובפרשת "אֹמר" בא ציווי תופעה נוספת מיוחדת להדלקת המנורה היא ש

מפורש לעם ישראל לספק את השמן למנורה. ומאחר שאור המנורה קשור לנבואה, נרמזת כאן הדדיות: העם זקוק לנביא, 
מכאן ניתן להבין מדוע ההוראה על הבאת השמן למשכן נאמרת פעמיים בלשון  11אך הנביא יונק את כוחו מן העם.

יָךכיוונית, שנאמר "-המביעה תנועה דו  וי' כד:ב(, ולא נאמר 'ויביאו אליך'. ;שמ' כז:כ" )ְוִיְקחו ֵאלֶּ

                                                           
 .ראשון זה - הסל סביבות: אומר יהודה רבי .הסל לתוך ונותן וכותש הזית בראש מגרגרו הראשון הזיתבתורה שבעל פה מפורש: "  2

" )משנה מנחות למנחות והשאר למנורה הראשון .שלישי זה - וטען וטחן חזר .שני זה - באבנים אומר יהודה רבי ,בקורה טען
 ח:ד(.

 ב(.-מפרק "במה מדליקין" עולה שגם שמנים שאינם אכילים בעליל שימשו להדלקת נר של שבת  )משנה שבת ב,א  3
ודאי שאלוקים אינו זקוק לאור, ובתלמוד הבבלי נאמר במפורש שהאל אומר "לא לאורה אני צריך", הן במשכן הזמני הן בבית   4

 המקדש בירושלים )מנחות פו ע"ב(.
 ר הדלקת האש, במקום בשורש בע"ר, מכוון לכלול בהדלקה גם התרוממות רוחנית. ואינראה שהשימוש בשורש על"ה לת  5
ה ִמי" על פי  6 ְעלָּ ה ִהיא ְלמָּ ֹעלָּ ם הָּ ָאדָּ ָא ,יֹוֵדַע רוַח ְבֵני הָּ ה לָּ ת ִהיא ְלַמטָּ דֶּ ה ַהֹירֶּ ץְורוַח ַהְבֵהמָּ  )קה' ג:כא(." רֶּ
   (.ב"ע כח מנחות" )טפחים עשר שמנה מנורה של גובהה: דסבא משמיה שמואל אמר: "בבלי  7
 עומד הכהן שעליה ,מעלות שלש ובה המנורה לפני היתה אבן :אמרו מיכן .מעלות לה עשה -' נרותיה העלה: "'(ס במדבר) ספרי  8

  ."הנרות את ומטיב
 ישראל שעשו שנה ארבעים כל והלא ?לנר צריכים וכי .בישראל שהשכינה העולם באי לכל עדות -' העדות"')מחוץ לפרכת(   9

 לכל עדות "?העדות" נאמר למה ,כן אם " )שמ' מ:לח(.בו לילה תהיה ואש המשכן על' ה ענן כי" שנאמר ,לנר צרכו לא ,במדבר
 כמדת שמן בה שנותן, מערבי נר זו: רב אמר? עדות מאיבבלי: " אמור פרשה יג,ט(. ספרא) בישראל שהשכינה העולם באי

  . " )שבת כב ע"ב(מסיים היה ובה מדליק היה וממנה, חברותיה
ל ַוְיַדֵברבלי שתקדם לכך האמירה שמופיעה בשני הקטעים המקבילים: "  10 ה ֵלאֹמר ה' אֶּ  ".ֹמשֶּ
 שהיה שנה ושמונה שלשים שכל .עמי מדבר הוא שבזכותם ,להם ואמור צא -' לאמר: 'אומר עקיבא' רכמו שנדרש במכילתא: "  11

 'דב) "לאמר אלי' ה וידבר המחנה מקרב למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר ויהי" מרשנא ,עמו מדבר היה לא ,ישראל על כועס



לקה העולה מן הקשר בין ההד ,לבסוף, נשים לב לעוד הבדל בין פרשת "ואתה תצוה" לבין שתי הפרשיות האחרות
זמנית המתייחסת לכל צאצאיו -לבין הנבואה. רק בפרשת "ואתה תצוה" נזכרים בני אהרן, מפני שמדובר בראייה על

שכל זמן שיש נבואה בישראל, הכוהנים יכולים לפעול ברוח הקודש. ואכן,  ,העתידים של אהרן. משמעות הדבר היא
נותרה רוח הקודש לחכמי הלב מכוח  ים. למזלנו הטובאילה באורים ותומכשפסקה הנבואה בימי בית שני, פסקה גם הש

 12דבקותם בתורת משה, עד שדבריהם מוצגים לעתים כ"הלכה למשה מסיני".
 

 ופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדעהדף מ
 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה

  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה

 

                                                                                                                                                                                                     
 בזכות מדבר היה בלבד משה עם ולא. דבריו על כמוסיף אלא, רבי דברי על כמשיב איני :עזאי בן שמעון' ר אמר(. יז-טז :ב

 בא, מסכתא דפסחא א, ד"ה לאמר צא(.  מכילתא דר"י,) כולם הנביאים עם אלא ,ישראל
 כעולה מן הבבלי בבא בתרא יב ע"ב. 12


