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 דומות –תורה בפרשות מכל הכמחצית  –פרשות רבות . תורהבפרשות התופעה מעניינת מצויה בשמות 
 / "שרה-חיי" ;"ראה" / "וארא" / "וירא" ;"וילך" / "לך-לך": "פרשות אחיות"מעין , יהןשמותב
 "משפטים" ;"אותב-כי" / "בא"  ;"לך-שלח" / "בשלח" /  "וישלח"  ;"תצא-כי" / "ויצא"   ;"ויחי"
פרשה יש , "צו"פרשת , גם לפרשתנו !ועוד "חוקת"/"קותיובח" ;"נשא"/"תשא-כי" ;"שופטים"/
 . "תצוה"פרשת : "אחות"

צמד : שתי דוגמאותלהלן . יש נושאים משותפים "פרשות אחיות"מההרבה לש הואמעניין ממצא 
הן שתיבו, בהרחבה רבה באישה שנואה דניםבהן שהן היחידות בתורה  "תצא-כי"/"ויצא"ות הפרש

הפרשות ש ושלאלה  – "לך-שלח"/"בשלח"/"וישלח": עוד דוגמה. פעמים רבות "אבנים"נזכרות 
פותחת במלחמה  כל אחת מהן אלא, לא זו בלבדו, ת ישראלמלחמוזכירות את הראשונות בתורה המ

הפרשות ש ושלב. במלחמה אחרת שמתרחשת הוממשיכ ,אינה מתממשתאך היא שחוששים מפניה 
 .עמלק האיש או העם נזכרבתורה  אלהה

 ות אלופרשכל אחת מבחצי השני של . "תצוה"פרשת  ,"אחותה"על כולנה פרשתנו ו ותעול
ימים  הבמשך שבעהמזבח לעבודה המשכן וושל ן ובניו לכהונה ואהר של הקדשההליך ה ים פרטימתואר

1F".ימי המילואים"הקרויים 

1  
 37-ו ,ביצועה תיאורבבפרשתנו  פסוקים 36 –ד וומפורט מאארוך  והכוהנים כןהמש קדשתהתיאור 

התיאור  ועדיין. בניו ואת המזבחאת  ,ןואמר למשה כיצד לקדש את אהרנ בהש ,"תצוה"ה פסוקים בפרש
  .כמפורט בפרשה הבאה, להתקיים גם ביום השמיני מוסיףכי ההליך  ,חלקיהוא 

 :שאלות כמהתיאור זה מעורר 
עד סוף כל ", עבור הקוראים והלומדים בדורות הבאים ךכל מפורט כור איתהמשמעות שיש ל ימה#.א

ביצועה ש ,פעמית בהיסטוריה של עם ישראל-חדיש לזכור שמדובר בביצוע של הוראה ? "הדורות
 .מצווה לדורותב מדובר יןוא ,לסוף השנה הראשונה ליציאת מצרים סמוך ,שמונה ימים ךנמש

הצמצום  על רקעחד וימב, מה התכלית או הסיבה לאריכות ולפירוט :שאלה הקודמתבהמשך ל#.ב
, "כהררים התלויים בשערה"שהם אומרים ל "עליהם חזש, בתורה יםאחר ענייניםב חיונייםבפרטים 

 ?)'משנה ח' חגיגה פרק א( הלכות שבתכגון 

                                           
∗

בעיקר (מחקריו המקצועיים  מלבד. בפקולטה להנדסה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון' עמיצור ברק הוא פרופ  
 .הוא כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדיניים בבמות שונות) בנושא התפלת מים

: י"רש; )לג:ח 'קוי( "ֶיְדֶכם ֶאת ְיַמֵּלא ָיִמים ִׁשְבַעת ִּכי ִמֻּלֵאיֶכם ְיֵמי אתְמלֹ יֹום ַעד ָיִמים ִׁשְבַעת"מלשון , מינוי –מילואים   1
 פקודתבו במילוי בניו ויד אהרן יד :האלה הדברים ידי על – אתָ ּלֵ ִמ ּו ;עולם לכהונת זה יםייד מלוי – להם והיתה"

 .)ט:כט 'שמ(הכהונה 
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 ,"תצוה"באריכות ובפירוט בפרשת  לכן קודם שכבר תוארמה משמעות החזרה על מה  :יתרה מזו#.ג

שבעת ' והו הן ובניו ויעש להם כאשר ִצ וויקח משה את אהר' :פשר לכתוב בפרשתנוהיה אוהרי 
 !?'ימים

 .ב ;"פקודי"בפרשת  .א – תורהשה מקומות נפרדים בובשלמופיע  מדוע תיאור חנוכת המשכן#.ד
 ?"נשא"בפרשת  .ג; בפרשתנו

נצטרך לשוב ולקדש ה בגאולה העתידשתכן יי .א: אפשריותשתי תשובות יש לשתי השאלות הראשונות 
מדרשי הלכה עשויים להסתייע  .ב. )ג"מפרק (יחזקאל  כפי שמנבא, הנים והמקדש בהליך דומהואת הכ

 .תנובביטויים ועניינים המופיעים בפרש
Uיסוד הכפרה: 

שהוא ביטוי של , "ְלַכֵּפר"מוש בביטוי ימתקבל מהשהראשונות  השאלות שולשלחלקי אך הסבר אפשרי 
 ָיַצק ַהָּדם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאת ַוְיַחֵּטא" :התהליך המתוארשל  יעדתיאור הכ פרשתנוב פעמייםהמופיע  ,תכלית

 :"ֲעֵליֶכם ְלַכֵּפר ַלֲעׂשֹת 'ה ִצָּוה ַהֶּזה ַּבּיֹום ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר"; )טו:ח( "ָעָליו ֵּפרְלכַ  ַוְיַקְּדֵׁשהּו ַהִּמְזֵּבחַ  ְיסֹוד ֶאל
 .הנים והמזבחוהכלהכיר בחשיבות המרובה של קידוש  גורמים לנוהפירוט והחזרה , האריכות .)לד:ח(

שהוא מושג  ,עניין הכפרהאת  במידה רבה תכולל הקדשההמשמע כי המשמעות של  ְלַכֵּפרמהביטוי 
 :בפרט ובתורהבכלל מרכזי וחשוב מאד ביהדות 

העם , דונים האדםיללא קיום תנאי זה נ. ה"שיקום הקשר עם הקבלהכפרה היא תנאי להתחדשות ו#.א
שהרי בפועל אי אפשר לנהל חיי פרט וציבור ללא  .חידלוןכדי והאנושות להידרדרות רוחנית עד 

סטרית מצד -סליחה חד דייל ן לשקם את הקשר הטוב עואם סבור מישהו שנית .לאורך ימים ,תקלות
 דייל ע אלאבאה התורה ומורה לנו שאין תחליף לכפרה , מצד העםי מעשים טובים "או ע, ל-הא

 .לכך שהיא תנאי בסיסי ,כוונה להתכפר דייל וע, כגון אלה המתוארים בפרשתנו, מעשים
גם הארץ אלא העם הם מושא לכפרה לא רק האדם וש קביעהמעידה ה על המשקל הסגולי של הכפרה#.ב

 ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ ֶאת ַיֲחִניף הּוא ַהָּדם ִּכי ָּבּה ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו ְולֹא": במעשיםצריכה להתכפר 
פר לכ ותאפשרמ ינןהנסיבות אאם  .)לג:לה 'במ( "ׁשְֹפכֹו ְּבַדם ִאם ִּכי ָּבּה ֻׁשַּפךְ  ֲאֶׁשר ַלָּדם ְיֻכַּפר לֹא

 ַּכֵּפר" :ואז מתפללים, חלופי של עריפת עגלה במעשהיש לכפר  הרי, עם בהריגת הרוצחלארץ ול
  .)ח:כא 'דב( "ַהָּדם ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךָ  ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִּתֵּתן ְוַאל 'ה ָּפִדיתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמךָ 

תיאור  .התוכן העיקרי שלו היאו, קדוש ביותר בשנהלנחשב של היום ההכפרה היא עצם המשמעות #.ג
 – מכולםהאדם הקדוש  - הן הגדולוהכ דייל ע משכן/במקדש המיוחד ליום הכפורים העבודהסדר 

 .מועדים אחריםהעבודות המיוחדות ל יתיאור מכלהוא הארוך 
כל והנה . םדשים קליודשים וקוק-דשיוק: חלקים לשני סוגיםנעליהם הצטווינו שהקרבנות , כידוע#.ד

אשמות ואף , חטאות פנימיות וחיצוניות, פר ושעיר של יום הכיפורים: דשים באים לכפרוהק-דשיוק
  .)ד:א 'ויק( "ָעָליו ְלַכֵּפר לֹו ְוִנְרָצה ָהעָֹלה רֹאׁש ַעל ָידֹו ְוָסַמךְ " –עולות 

  :מיםפע ארבע ן הכפרהיענימופיע  "תצוה"בפרשת שהנים ושל קידוש הכבתיאור המקביל גם 
 ַלּיֹום ַּתֲעֶׂשה ַחָּטאת ּוַפר... .)לג:כט 'שמ( ...אָֹתם ְלַקֵּדׁש ָיָדם ֶאת ְלַמֵּלא ָּבֶהם ֻּכַּפר ֲאֶׁשר אָֹתם ְוָאְכלּו

 ַעל רְּתַכּפֵ  ָיִמים ִׁשְבַעת .)לו( ְלַקְּדׁשֹו אֹתֹו ּוָמַׁשְחּתָ  ָעָליו ְּבַכֶּפְרךָ  ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ְוִחֵּטאתָ  ַהִּכֻּפִרים ַעל
 .)לז( ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ַהִּמְזֵּבחַ  ְוָהָיה אֹתֹו ְוִקַּדְׁשּתָ  ַהִּמְזֵּבחַ 

מעשה  Uבתורהלראשונה Uהנים והמזבח מופיע והכ תדשהקב :תיש לכפרה ראשוניּו בפסוקים אלהשין ויצ
הן והכאינו אלא המתכפר הראשון בתורה ובהיסטוריה : המשמעות מרחיקת לכתו 2F2,'הכפרה לפני ה

 .בכפרה כל האחרים לפנידם וקיות צריך לה אף הוא אלא, זו בלבדלא ו !מכולהאדם הקדוש , להגדו
שנה  בכלאלא גם  ,הניםופעמי של ראשוני הכ-קרון זה מיושם לא רק באותו קידוש היסטורי חדיע

מקריב את פר ו מכפר על עצמותחילה הוא . על כל העם הן הגדולובה מכפר הכש, פוריםיבעבודת יום הכ
קדימות הסדר . שמכפרים בעד העם –הנשחט והמשתלח  –את השעירים  ךכר ורק אח, חטאת השייך לוה

 ִמְקַּדׁש ֶאת ְוִכֶּפר" ;)יז:טז 'ויק( "ִיְׂשָרֵאל ְקַהל ָּכל ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ַּבֲעדֹו ְוִכֶּפר" :בפסוקיםנכפל הכפרה של 
לקח מכאן . )לגשם ( "ְיַכֵּפר ַהָּקָהל ַעם ָּכל ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ְיַכֵּפר חַ ַהִּמְזּבֵ  ְוֶאת מֹוֵעד אֶֹהל ְוֶאת ַהּקֶֹדׁש
 .הלכפרזקוק למדים שאין אדם מושלם שאינו גם ומכאן , המכפרים הם הצריכים כפרה תחילה :חשוב

 ראשונהל :הנים אל היום הקדושומזבח והכפעמי של ה-חדקידוש ההולסיום עוד קשר שמחבר את 
 זיקהב ,"תצוה"הנים בפרשת וקידוש הכ המפורט של הליךבצמוד לציווי  ,הכיפורים יום נזכר

                                           
 ֲאַכְּפָרההפועל  ."תצוה"הנים בפרשת ולפני תיאור קידוש הכ ר-פ-רק פעם אחת מופיע בתורה השרש כ, למען הדיוק  2

 .יוכפרת פני עָׂש , להבדיל, אלא 'לפני האך זו אינה כפרה  ,)אכ:לב(נזכר בבראשית 



6 

 
 ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרנָֹתיו ַעל ַאֲהרֹן ְוִכֶּפר" 3F3:לעשיית מזבח הקטורת

 .)י:ל 'שמ( "'הלַ  הּוא ָקָדִׁשים קֶֹדׁש ְלדֹרֵֹתיֶכם
תשובה . המשכן-חנוכת ם הנפרדים שלתיאוריהשת ושל דברהשאלה הרביעית ב אפואנותרה 

, "פקודי"בפרשת  ,הראשונה. חיוניות ה אנושיותימדובר בשלוש נקודות ראישאפשרית לשאלה זו היא 
היא של מפעילי ו, יה בפרשתנויהשנ ;אהליאב וכל חכמי הלב, בצלאל, משה –היא של בוני המשכן 

, ישראל ונציגיהם-בני –היא של בעלי המשכן  ,"נשא"בפרשת  ,השלישיתו ;הניםוהכ –צחיים הנהמשכן 
 .יבנה בשלישית במהרהיש, המקדש/קהל היעד עבורו הוקם ופועל המשכן –נשיאי השבטים 

של  -לשנייה  ,ת מרוממתויצירתישל  -לקבוצה הראשונה : ייחודיתיש חוויה לכל אחת מהקבוצות 
שותף בו ומתעלה , של העם הזוכה למשכן נינהחוויה מר -שלישית לו, ודשבעבודת הק התעלות

 .באמצעותו
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 .בהן היא אחת המידות שהתורה נדרשת" פרשיותסמיכות "  
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