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  רציפות ותמורה במשכן: תורת העולה
  

האשם וזבח , החטאת, המנחה, ושוב הקורא מתוודע לתורת העולה,  חוזרת ומבארת את דיני הקרבנות'צו'פרשת 
   :'צו' בפירושו לתחילת פרשת ן"רמבלבאר הב יהיטהזו  את החזרה . קרא עליהם'ויקרא'לאחר שרק בפרשת , השלמים

וכאן . כי שם יצוה בהבאת הקרבנות וישראל מביאים אותם', דבר אל בני ישראל': אמר הכתוב בפרשת ויקרא
   .כי ידבר במעשה הקרבנות והכהנים יעשו אותם', צו את אהרן': אמר

 פונה לכל אדם 'ויקרא'כשפרשת ,  הכוהנים–הנמענים החדשים יא החזרת התורה על רשימת הקרבנות ל הסיבה, כלומר
   1.מישראל המבקש להקריב קרבן

זאת תורת ): "'ויקרא'וכך ברשימת הקרבנות שבפרשת ( הוא קרבן העולה תנוהקרבן הראשון שדיניו מבוארים בפרש
באים דיני המנחה תחת משך בהכשם ש, על פי כותרת זו הקורא מצפה לפגוש בדיני העולה, כמובן). א:ו" (העולה

וזאת תורת "דיני האשם לאחר  ;)יח:ו" (זאת תורת החטאת "דיני החטאת תחת ;)ז:ו" (זאת תורת המנחה"הכותרת 
הכתוב ש דומהתורת העולה והנה ב). יא:ז" (וזאת תורת זבח השלמים "אף דיני זבח השלמים מיד לאחר ו;)2א:ז" (האשם

דיני פינוי המזבח בכל בוקר : ולשם דיוק, הקורא מתוודע לדיני מזבחובמקום זאת , מתעלם לחלוטין מדיני הקרבת עולה
, ודיני האש נזכרים כאן דווקא) תרומת הדשן(=מדוע דין פינוי המזבח . ודיני האש שצריכה לדלוק על המזבח תמיד

      ?"תורת העולה: "מטעההנראית תחת כותרת מדוע ו
יש שדומני . משמעותםבדינים המופיעים בה וב תחילה יש לעייןרה זו ה קצי ייחודה של פרשיעמוד עלעל מנת ל
ַח ּתּוַקד ּבֹו /ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר : " כפולה כותרתהפותחלראות בפסוק  ֵ " ְוֵאׁש ַהִּמז

ומוקד אחר הוא , במשך כל הלילה עד הבוקר) ן הערבייםככל הנראה תמיד של בי(מוקד ראשון הוא הקרבת העולה ). ב:ו(
  .האש היוקדת בלב המזבח

ּב ְ

תחילה התורה מבארת כיצד יש לפנות את המזבח משאריות קרבן העולה : שני המוקדים האלה מקבלים פירוט מיד
פינוי המזבח  דין –נעיין תחילה במוקד הראשון ). ו-ה( ולאחר מכן את דין האש שעל גבי המזבח 3,)ד-ג(בכל בוקר 

  :זה מול זהלהעמידם   שאפשרלשני חלקים ברוריםבכתוב נחלק ה") תרומת הדשן("
       

  דו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו ולבש הכהן ִמ  ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים
  על המזבח ... והרים את הדשן אשר תאכל האש   והוציא את הדשן 

.טהוראל מחוץ למחנה אל מקום .ושמו אצל המזבח
  

ואילו בתיאור השני , "ִמדו בד ומכנסי בד"בתיאור הראשון על הכוהן ללבוש : זה פותחים בלבישת בגדיםהצו השני חלקי 
4."בגדים אחרים"עליו ללבוש 

                                                           
רשימת הקרבנות , לדעתו). כד-יז' עמ, כרך א, ג"ירושלים תשי(צ הופמן לויקרא "על יחס שתי הרשימות ראו בפירושו של רד   1

.שבפרשת צו ניתנה למשה עוד לפני הציווי על הקרבנות שבפרשת ויקרא
אך אין זו , אמנם יש פן מיוחד באשם של פרשת צו. מבלבלת ומטעה) ן האשםפרק חדש בקרב(חלוקת הפרקים בפרשה זו    

 שהם ,קודמיוכ שלא, דשים קליםושהוא ק, קרבן זבח השלמיםבראוי להתחיל את הפרק החדש היה .  שבפרשההמקוריתהחלוקה 
  .דשיםודשי קוק

٢

ן "אולם רמב,  העולה אלא על כל הקרבנות כולםרק על קרבןלא דיני הקרבה אלו באו ללמד ש) א:ופרק פירושו לב(הדגיש י "רש   ٣
  .על אתר חולק עליו

יומא כג (בבבלי . ויתודיהן צריך ללבוש בגדים המתאימים למושהכ" דו בדִמ"למדו מהלשון המיוחדת )  על אתרספראב(ל "חז   ٤
  .ראו להלן. יש דיון באלו בגדים יש להוציא את הדשן) ב"ע
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 את והרים" בפינוי הראשון הוא המשמש פועלה:  על פינוי הדשןתצוועובר ללאחר דין לבישת הבגדים הכתוב 
בו יש לשים שמתאר את המקום הכתוב לאחר דין הפינוי  ". את הדשןוהוציא "הפועלשני משמש ואילו בפינוי ה, "הדשן

 – ובשני 5,)כלומר בצד המזבח" (ושמו אצל המזבח "–בראשון : ושוב יש הבדל בין שני הפינויים, את הדשן שפונה
   6.כלומר הדשן יוצא לגמרי מתחומי המשכן ומחנה ישראל, "אל מחוץ למחנה"

: )ד ואילך"מ, א"תמיד פ(ל "בעקבות חז'  ד' פירש בפסי"רש?  של פינוי המזבחאלותיאורים  בין שני מהו היחס
אבל התרומה חובה בכל , ואין זו חובה בכל יום... ,  הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה– 'הוציא את הדשןו'"

יש חובה לתרום בכל יום .  בשום סוג של קשר או זיקהשני פינויים שאינם קשורים זה בזהעולה שלפנינו  מפירוש זה ."יום
אלא מדובר בתרומה , מאתמול לסילוק כל שאריות ההקרבה מביאפינוי זה אינו ). הפינוי הראשון(מן הדשן שעל המזבח 

אל מוציאים אותו , וכשמקום זה מתמלא, )תפוח(=את שאריות ההקרבה שלא הורמו מכנסים במרכז המזבח . סמלית
הפינוי (ואילו הוצאת הדשן ,  חובהיאה) הפינוי הראשון(תרומת הדשן . בו עוסק הכתובשזהו הפינוי השני ו, המחוץ למחנ

  .מידת הצורךב הויש לעשות,  רשותיאה) השני
פינוי הדשן הכתוב מתאר את , לדעתו. ה שהפירוש הפשוט ליחס בין שני הפינויים הוא פירושו של אברבנאלדומ

שלב ו 7,ללבוש בגדי כהונהעליו  ועל כן ,")מרים("הן מפנה את הדשן מהמזבח עצמו ון הכראשוהשלב ב :בשני שלבים
מאחר . הורם ונמצא בצד המזבח אל מחוץ למחנהכבר  הדשן ש הכוהן מפנה אתשלב השניב". אצל המזבח"זה מסתיים 

כדי שלא ילכלך את בגדי , ל בגדי חו שילבשראויף ואולי א,  הוא יכול ללבוש בגדים אחרים,בא במגע עם המזבח נואיש
 בעקבותשנלך י בין "רשפרש כנש בין 9.הוא עומד לצאת אל מחוץ לתחומי המשכן והמחנהש או משום 8,הכהונה שלו
   .קרוי בדיש לעשות משאותו , עוסק בתהליך פינוי הדשן מעל המזבחשעיקרו של הצו המובא כאן ברור , אברבנאל

בשל . )ב:ו ("ואש המזבח תוקד בו" "– תורת העולה בכותרתנזכר החלק השני שאת עובר לפרט מכאן הכתוב 
" והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה "– זהביטוי לשוני התורה שבה על , שןההפסקה שנוצרה עם תיאור פינוי הד

 אש תמיד תוקד על המזבח: " ואמנם מסגרת הציווי כאן ברורה בשל חזרה שלישית על ביטוי זה בסיומו של הצו10).ה:ו(
, כך עצים לשם דייש להוסיף ,  האש על המזבח צריכה לבעור ללא הפסק–זהו עיקרו של הצו , אם כן 11).ו:ו" (לא תכבה

 גם את העולה יש להקריב על גבי .")קרקר בּבֹ הכהן עצים בּבֹעליהער וִב("ויש לדאוג שהוספת העצים לא תכבה את האש 
כל בנושא המשפט ").  חלבי השלמיםעליהוהקטיר ("השלמים  בזבחיוכך ")  העולהעליהוערך ("האש בלי לכבותה 

על שירדה ' ה אש , אם כן!ומסגרת הציווי מדגישה את תמידיות האש שוב, ) על האש–" עליה("זה הוא האש הציווי ה
12.עולםמלא פסקה  וקרולובתה בעצים חדשים מדי ב) כד: ט'ויק(ביום השמיני למילואים המזבח 

 מדגיש את רציפות האחרו,  מדגיש את פינוי המזבח בתחילת כל יוםהאחד :"תורת העולה"שני חלקים לאפוא יש 
האש . תמורהל מתח שבין רציפות – עבודת המשכןבשני חלקים אלו של יחידה קטנה זו מגלמים בתוכם מתח . האש

ביום השמיני , כאמור, התילחתש, מבטאת רציפות של השראת שכינהוהקבועה והיוקדת על המזבח אינה כבה לעולם 
, עבודה בעולם המשכןה מתחדשת בכל יום ,כלומר,  בכל יום יש לפנות את המזבח משאריות היום הקודםאבל .למילואים

  . התחלה חדשה, וקרבנות היום החדש דורשים מזבח נקי
ח האוכלת את הקרבנות שהרי האש על המזב, המתח הנזכר מתפצל בין השראת השכינה מזה ובין עבודת האדם מזה      

 אבל בשר הקרבנות שעל גבי המזבח מייצג 13.ובאלוקות אין שינוי, רעיון זה נצחי וקבוע. מייצגת את השראת השכינה
בעמידת . נות בזמניותו של האדםיש תמורות המוְב, ומתוך פרספקטיבה זו יש שינוי תמידי, את עמידת האדם מול קונו

. ואותה הפרשייה עצמה תלמד על פינוי המזבח ועל רציפות האש, בטים אלהי ההאדם מול קונו במשכן מצטלבים שני
בבלי יומא כח " (מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור שני גזירי עצים: "ייתכן שמפגש זה מתממש בהוראת הברייתא

  ).  א"ע
נראה הלוא ". רת העולהזאת תו: " מדוע דינים אלו מופיעים תחת הכותרת– בה פתחנוש לשאלה אפשר לשובעתה       
שתורת העולה יוצאת נפסדת נראה לכאורה הרי , וגם אם ראוי לפתוח בדינים אלו את פרשת צו, "תורת המזבח "אתזש

 הקרבן לפיכך היא מתמקדת בעיקר בדיני אכילת, פרשת צו פונה אל הכוהנים,  אלא שכאמור.כשדינים אלו באים במקומה
או שמא גם בנותיו של הכוהן ואשתו , )כך קודשי קודשים(נה יכולים לאכול מהקרבן האם רק זכרי הכהו: ידי הכוהנים על

                                                           
  ).טז:א(אליו משליכים את מוראת עולת העוף שמקום כ,  נזכר כבר בפרשת ויקראקום זהימ   ٥
  ).יב:ד(פת החטאות הפנימיות בציווי שֵרנזכר בפרשת ויקרא מקום זה    ٦
  .)ג:פירוש החזקוני על ו" (שאין לעלות על המזבח בבגדי חול"   ٧
אך , "פחותין מהם"רומז לבגדים הכתוב ששסבור , )ב" ע יומא כג,בבליבעקבות ה(י "פירוש רשכ שלא, ן על אתר"כך מציע רמב   8

 P.J. Budd, Leviticus, NCBC, Grand Rapid :למשל(ן "בפרשנות החדשה מקובלת עמדת רמב. עדיין מדובר בבגדי כהונה
1996, p. 109; J.E. Hartley, Leviticus, WBC, Dallas 1998, p. 96.  

9 J. Milgrom, Leviticus 1-16, AB, New York 1991, p. 385  
.שיש ערך בחזרה כדי להדגיש שבעת פינוי הדשן על הכוהן להיזהר מאוד לבל תכבה האש) 387' עמ(צודק גם מילגרום  10
  . תוקד על המזבח לא תכבהתמידאש . ג  .לא תכבהוהאש על המזבח תוקד בו  .ב .ואש המזבח תוקד בו. א: יושם לב להתפתחות שבציווי זה  11
מה . אף במסעות -לא תכבה : "ל למדו"אולם חז, )יג:ד' במ( המסע היו מכבים את האש מתוך פשטי המקראות נדמה שבזמן  12

  ).'ב' פר, צו, ספרא" ( כופים עליה פסכתר,עושים לה
, מאחר שחסדי אלוקים זורמים בלא הרף כנחל איתן ולא אכזב: "שאינו פוסק' פילון ראה זאת כמייצג את תודת האדם על חסד ה  13

).285', א, על החוקים" (יבער ולא יכבה לעולם, הלהבה הקדושה, אף הסמל לתודתם, יומם ולילהובני אדם זוכים בהם 
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14 
בתורת המנחה : בעניין זהומפורטים בה ציוויים הנוגעים לכוהנים , "ת הקרבנותפרשת אכיל"היא פרשת צו , אם כן      

 ה הנוגעיםאכילהובתורת זבח השלמים נמסרים דיני ; והחטאת נמסרים דיני אכילת בשר הקרבן שלא הוקטר על המזבח
  קרבן העולה–אותו אין הכוהנים אוכלים כלל ש קרבן אחד אולם ישו. הניםובעלים ודיני החזה והשוק הניתנים לכל

בדיני עוסקת " תורת העולה"פרשיית שבזה טמונה התשובה לתהייתנו על ש הדומ .יוקדת בוהאש המזבח הנאכל כולו ב
זמן האכילה (ותמורה ) אש התמיד(רציפות : ולאכילה זו שני פנים, שהרי המזבח הוא האוכל ולא הכוהנים, המזבח
15).ל ליממה אחתהמוגב

  ר יונתן גרוסמן"ד
  ך"המחלקה לתנ

                                                           
ובין ) שחיטתו בצפון המזבח(דשים ודש קוהכתוב מבדיל בין קרבן הקרוי קלגביו שגם , ממקום השחיטהכאן אני מתעלם   ١٤

  .ה"פ,  ראו במשנת זבחים).שניתן לשחטם בכל מקום בעזרה(דשים קלים וק
 אכילת בו זמנית עםאכילת הכוהנים נעשית , וזמיתרה . ואין להקריב לאחר אותה יממה, גם בשאר הקרבנות הסתייגות זו קיימת  ١٥

  .שלמי נדר או נדבה חריגים בעניין זה וזוקקים דיון נפרד.  ועל כן גם על הכוהנים לאכול את חלקם בקרבן באותה יממה,המזבח
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