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ְשָחט ...ֵאת ֵאיל ָהֹעָלה ַוַיְקֵרב" ים-ַוַיְקֵרב ֶאת ...ַויִּ לֻּאִּ י ֵאיל ַהמִּ ל ַהֵשנִּ ט.. .ָהַאיִּ ָח ְש יִּ ֵתן ַעל ַו ָדמֹו ַויִּ ַקח ֹמֶשה מִּ -ַויִּ
ית ְוַעל-ְתנּוְך ֹאֶזן ית ְוַעל-ַאֲהֹרן ַהְיָמנִּ יתֹבֶהן ַרְגלֹו -ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ  . כג(-יח" )ח:ַהְיָמנִּ

ן ובניו ומשה להכין את אהרנצטווה  "תצוה"המילואים. בפרשת  ענייןהחלק האחרון של הפרשה הוא 
ן ובניו בבגדי ומשה מקיים את הציווי. הוא הלביש את אהר תנו, ובפרשכח(-)שמ' כט:א הכהונהלקבלת 

ימי במשך שבעת את המשכן ואת כליו. משח משה אחר כך  .ן בשמן המשחהוכהונה ומשח את אהר
הקריב את קרבנות התמיד, הקטיר  :תויומימעשה את כל עבודות הכהונה היווהן ומשה כככיהן המילואים 

חטאת, עולה  – הקריב את קרבנות המילואיםוהקטורת, הדליק את המנורה, ערך את לחם הפנים את 
 טעם "שלשלת".ב" מופיעה וישחטהמילה " עיל,שהובא להאחרון של הקטע ושלמים. בפסוק 

 בפונולוגיה ,חלקי פסוקיםלהם מחלקים את המקרא לפסוקים ו תחבירב 1לטעמי המקרא כמה מטרות:
הטעם  2הם משמשים תווים לקריאת המקרא.לי המוזיקובצד  מלעילבמלרע או בילה המ תא מסמניםהם 

ברוב  .מופיע בתורה ארבע פעמים בלבד, פעמיים בנביאים ופעם אחת בכתוביםהוא נדיר ו "שלשלת"
. יש הקוראים אותו במנגינה של אדם ממנו העדֹות הוא נקרא כמו טעם ה"פזר", שהוא טעם עולה, אך ארוך

 ?בתורה טעם השלשלת עוד מופיעכן הי שנבהל.
ְתַמְהָמּה" ים ְבָידֹו ּוְבַיד)שלשלת(  ַויִּ יקּו ָהֲאָנשִּ ְשתֹו ּוְבַיד ְשֵתי ְבֹנָתיו-ַוַיֲחזִּ היה לוט צריך  .טז(:)בר' יט "אִּ

והתלבטות זו באה  ,רכושואת להציל  הניסיוןבין ולבחור בין היציאה עם המלאכים מסדום ללא רכושו הרב 
 די ביטוי בטעם השלשלת.לי

י ַאְבָרָהם ַהְקֵרה-ה' א   ַוֹיאַמר" תפלל שה' יצליח העבד אברהם  .יב(ד:)שם, כ "ָנא ְלָפַני ַהיֹום-ֹלֵהי ֲאֹדנִּ
 סתכל סביבהמתפלל  שבעודו עד ענה מידיבטוח שתפילתו ת הכ יהוה ,שה ליצחקיאת דרכו במציאת א

 .מתאימהנערה לראות אם יש 
י ֹלא-אֶמר ֶאלַויֹ  ַוְיָמֵאן" י ַמה-ֵאֶשת ֲאֹדָניו ֵהן ֲאֹדנִּ תִּ ת-ָיַדע אִּ יוסף נאבק עם עצמו אם  .ח(:)שם, לט "ַבָביִּ

 להיענות לאשת פוטיפר או לא. על כן בא טעם השלשלת. 
בקרבן ורק  ,קרבנות מילואים המשה שחט שלושומה משמעות טעם השלשלת על המילה "וישחט"?        

מסיים את תהליך המילואים ההקרבן והוא  ,הקרבן השלישי הוא שלמים .שלשלתב מוטעמת אהשלישי הי
 האריך אולילכן ו ,הןותפקידו של משה ככאפוא בניו לכהונה. כאן מסתיים את ן ווומכשיר את אהר

 ., והשהה את סיום תפקידובשחיטה, כמו שמאריכים בטעם השלשלת
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