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 בתיאור ימי המילואים" חזרה"על ה
 

 המעבר מהפרשיות הסוערות שבספרי בראשית ושמות לפרקי המשכן והקרבנות יוצר תחושת 
דרמות וסערות בספר בראשית , מעולם מלא וגדוש אירועים אישיים ולאומיים. נחת מסוימת-אי

 לרצף של 1,החל מפרשת תרומה ועד לפרשת צו, אנו עוברים, ובחציו הראשון של ספר שמות
מה שנראה במבט ראשון , בגדי כהונה וסוגי קרבנות, תיאורים חוזרים ונשנים של כלי המשכן

 .כאריכות לא מובנת או כחזרה מיותרת
הסבר לשיטתה של התורה בהקצאת , פה-לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל,       אין בידינו

לצורך ההדגמה . דבר שנתן לפרשנים ודורשי רשומות מרחב נאה להתגדר בו, נושאהמקום לכל 
 וגם זאת אגב 2,מקדישה התורה ארבעה פסוקים , שהיא מצווה יומיומית, התפיליןמצוותל: נאמר

 מקדישה 3,ד"שה לבן אדונו בבראשית כילסיפור על העבד המוצא א, לעומת זאת. נושאים אחרים
חוסר פרופורציה זה בולט במיוחד בנושא המשכן  . פסוקים(!) ושבעה התורה לא פחות משישים 

 עיון בכתובים אמנם מגלה לנו שאין מדובר בחזרה 4.שמוקדשות לו כחמש פרשות בספר שמות
 אבל עדיין יש לדון מדוע לא הסתפקה התורה 5,אלא בתחומים שונים של העיסוק במשכן, סתמית

תה מבטאת בכך את יוהי, "את משה' כאשר צוה ה"המוכר בשלב הביצוע של בניית המשכן בביטוי 
מה בצע בתיאור המפורט של הביצוע לאחר . כל תיאור תהליך הבנייה של המשכן במשפט אחד

 ?שכבר ניתן לנו תיאור מפורט כל כך בציווי
לתיאור ) כט' שמ(בפרקי הציווי הקדישה התורה פרק : שאלה זו מקבלת משנה תוקף בפרשתנו

ובפרשתנו חוזרת התורה באותה אריכות על ,  של שבעת ימי המילואים וקרבנותיהםאופן הניהול
 ?מדוע).  פסוקים בפרק ח30(ביצוע הדברים 

בפרשתנו כוללת את הלבשת הכהן ובניו בבגדי " חזרה"בטרם נעסוק בשאלה זו נציין שה
יש , אכן. ילואיםאיל העולה ואיל המ,  וכן את הקרבת הפר, המשכן וכליו,משיחת הכוהנים, הכהונה

  6:ואתייחס לשניים מהבדלים אלה, מספר הבדלים בין פסוקי הציווי לפסוקי הביצוע
). ד, שם" (ואת אהרן ואת בניו תקריב"וממשיך ) א ,ט" כ'שמ" (לקח פר אחד"      הציווי פותח ב

והג וכך אכן הוא נ, )ב ,ח(בפרשתנו מצטווה משה לקחת את אהרן ואת בניו תחילה  ,לעומת זאת
ורק בסוף הפרשיה נרמז ציווי , )ז ,כט(בספר שמות נצטווה משה למשוח את אהרן , ועוד. ו' בפס

                                                           
יתכן שעל פי ). א ,בפרשתנו ח(ן "י ורמב"שיש לדון במיקומו כפי שנהגו רש, כד בשמות- מלבד חטא העגל בפרקים כב1

, שחטא העגל קדם לציווי המשכן ואין סדר כרונולוגי בחלקו השני של ספר שמות, )יא, ג" ל'שמ(י "דרכו של רש
 .   תה מטרת התורהיאם כי אין רצוננו לטעון שזו הי, עמעמת מעט תחושה זוהצבתו של הסיפור באמצע פרקי המשכן מ

 .יח ,א"י; ח , ו'דב; ז"ט;  ט,ג" י' שמ 2
,   כמובן שאפשר להסביר את הדברים בחשיבות הרבה שרצתה התורה להקדיש לנושא החסד הבולט כל כך בסיפור זה 3

 .קים של התורה לנושאים השונים שבהאך אין זה מאפשר עדיין לאתר שיטתיות בדרך הקצאת הפסו
 .חלק מפרשת כי תשא חורג מן המהלך הכולל ועוסק בחטא העגל, כפי שהוזכר    4
ציווי : ד שמדובר על שמונה נושאים שונים"אך נלע, א מדבר על חמישה מרכיבים ,ה"רבנו בחיי בפירושו לשמות ל    5

ציווי , מינוי בצלאל ואהליאב לעשיית הכלים, ם לכשייבנוציווי למשיחת הכלי, למשה לאסוף תרומות ולבנות משכן
 .הציווי להקים וההקמה, הבאת המוכן למשה, בנית המשכן בפועל, תהליך איסוף התרומה, על עם לתרום ולבנות

' עמ, ו"ם תשל-י, ספר ויקרא(צ הופמן "וסקירה רחבה קיימת אצל רד, ן על חלקם"עומד הרמב, מבין הפרשנים   6
 .) קצח-קצא
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ורק אחר כך את ) י ,ח(אך בביצוע הדברים מושח משה קודם את המשכן , )לו, שם(למשיחת המשכן 
 . שהסיבה לשינויים אלה תסביר גם את מטרת החזרה כולהטעון ברצוני ל7).יב' פס(אהרן 

 בראשית תיאור ימי המילואים מצטווה משה להקהיל את כל העדה כדי לחזות במה שעתיד      
למעשה זה יש משמעות רחבה ". ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד: "ד נאמר' ובפרק ח פס, לקרות

. מאוד  
      כשמעיינים בסדרת האירועים המלווה את העם היוצא ממצרים מתגלה כי בפועל המשיך העם 

כך מוסברת ; ציבור של עבדים התלוי ביזמת אדונו עוד כחצי שנה לאחר יציאתו ממצריםלהתנהג כ
בסיפורי מרה ורפידים כאשר נתקל , היטב התנהגותו חסרת האונים של העם בעמדו על שפת ים סוף

הפעם הראשונה שבה מוכיח העם יזמה ונטילת אחריות היא . בתופעה של חוסר מים וכן בחטא העגל
 ארך תהליך האיסוף 8)ג ,ו" ל'שמ" (קרקר בבֹבבֹ" לפי המדרש הדורש את המילים .בהקמת המשכן

 הישג - למרות שמדובר בתנאי מדבר וללא התארגנות מוקדמת -של התרומות למשכן יומיים בלבד 
 .המבטא יזמה  ושינוי אופי

.  כעםעומד ומצפה למימוש הפרוייקט הראשון שלו, דרו כדי להוכיח שהוא התבגרהעם שיצא מִג
ואלה נעשו בקצב , השלב הראשון שבו משתנה התנהגות העם הוא איסוף התרומות והקמת המשכן

סביר .  השלב  המשמעותי יותר הוא האירוע של חנוכת המשכן בשבעת ימי המילואים9.מהיר מאוד
 הטוען שבכל 10ויש להנחה זו חיזוק בדברי המדרש, להניח שגאות רגשית עצומה ליוותה ימים אלה

, המשכן היה אמנם סגור בפני העם.  משבעת ימי המילואים היה משה בונה ומפרק את המשכןיום
אך מבחוץ ציפו וכמהו מיליוני עיניים , וחניכת הכהנים ועבודת הקרבנות של משה נעשו בפנים

יתה להודיע לכל יחשיפה זו אמורה ה. חשף המשכןיישראליות לרגע הגדול בו יסתיימו ימי ההכנה וי
הם כבר עם יוצר בעל זהות ומעמד שווה בין העמים , ם שהעבדים שזה מקרוב היו לעםבאי עול

לכן חשוב היה לתורה לספר .  עם שגם לו מקדש משלו שבנה בזיעת אפו,המתגאים במקדשיהם
, אותו יום שבו מתו שני בני אהרן, "היום השמיני"על פי דרך זו מקבל גם . בפרטים על רגעים אלה
 .ומכאן גודל השבר שקרה עם מותם, המשמעות דתית עמוק

' אולם בויקרא ח, הציווי בספר שמות היה אמנם לקחת את הפר לקרבן ואחר כך לקחת את אהרן
ייתכן שהסיבה לכך היא שלקיחת הפר היא . שינתה התורה את הסדר וציוותה לקחת קודם את אהרן

ד בנה משה "ית בשמות כבטקס הבר(פעולה השייכת לעולם פולחני שהיה מוכר כבר לעם ישראל 
יחודית יאך מינוי כהן גדול בעל זהות דתית , ])ה-ד, שם[הקריבו קרבנות " נערי בני ישראל"מזבח ו

והתורה ברגישותה הפכה את סדר הדברים כדי לבטא את , היה בבחינת מימוש חלום של העם
 11,ודם את אהרןהציווי בפרשיית המילואים בשמות היה למשוח ק, בנוסף. התחושה של העם הנקהל

 משח ,ם מבחוץ בהתגשמות חלומצופיםהעם ההמוני  לראות גם ושאת משיחת המשכן יכלאך מאחר 
 .  משה את המשכן תחילה ורק אחר כך את הכוהנים

המצב הרגשי על משמעותו הדתית וההיסטורית שליווה אירוע המוני ומרגש : סיכומם של דברים
וגם לאריכות התורה בפרשיות , יווי לפרשיית הביצועגרם כנראה לשינויים בין פרשיית הצ, זה

 . המשכן ובפרשיות ימי המילואים
אל -הם קנאוני בלא ":בשירת האזינו ינבא משה: ייתכן שיש לאריכות זו גם מטרה ארוכת טווח

שאול -אש קדחה באפי ותיקד עד-כי. עם בגוי נבל אכעיסם-כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא
על פי הפרשנות המפורסמת של ). כב-כא ,ב" ל'דב" (לה ותלהט מוסדי הריםויֻבתחתית ותאכל ארץ 

                                                           
) טו-ט, שם מ(ובפרשיית ציווי הקמת המשכן באחד לחודש ) ל-כה, ל' שמ( חשוב להעיר שבפרשיית שמן המשחה  7

. ט לא כך"אך בפרשיית הציווי של ימי המילואים בשמות כ, אכן הקדימו את ציווי משיחת המשכן למשיחת אהרן
החוזר לשבעת ימי ' השמיני לבין ויקרא חהעוסק ביום ' גם בין שמות מ, שלשיטתו סדר הפרשיות כסדרו, ן"הרמב

  .י  לחבר את הדברים ולומר ששניהם נמשחו כאחד,ח' מנסה בפירושו לויק, המילואים
 .ו ,ו"ל' בשמ" בעל הטורים"יעקב ' וראה החשבון שעושה ר, פקודי סימן יא,  ראה תנחומא 8
: ר בשלשה חדשים נגמרה מלאכת המשכןרבי שמואל בר נחמן אמ: " בתנחומא שם יש מחלוקת מתי הסתיים המשכן9

ביום החדש הראשון 'והיה מונח ומפורק טבת ושבט ואדר והעמידוהו באחד בניסן שנאמר , כסלו, מרחשון, תשרי
?  למה-באחד באדר היה נגמרה מלאכת המשכן : רבי חנינא אומר. 'באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד

חנינא בילקוט ' יש להזכיר גם את דעתו של ר". רף בשני ימיםשהמלאכה שנעשית בקיץ ביום אחד נעשית בחו
 . ראה בהמשך דבריו שם- ה בכסלו וכמובן שהתאריך אינו מקרי"המדבר על סיום המשכן בכ', א ו"מל, שמעוני

 .מ על פי דרך זו מדובר בפרק זמן של כחודשיים וחצי בלבד"מ
בתנחומא שהוזכר לעיל מובאות שתי . פרשה א) ויםמנדלב(ב המצטט מפסיקתא דרב כהנא ,מ' ן לשמ" ראה רמב 10

, ומעמידו שתי פעמים בכל יום כל שבעת ימי המלואים היה משה מפרקו: אמר רבי חייא בר יוסף: "דעות נוספות
 ".ויקם", "הוקם" ,"תקים"שנאמר , רבי חנינא אומר שלש פעמים". הוקם", "תקים"שנאמר 

 . לעיל7 ראה שוב הערה  11 
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כבר , כמו דורות רבים לפנינו, אנו.  השירה מנבאת את החורבנות העתידיים12,ן וספורנו"הרמב
למען דורות אלה חשבה . אלפיים שנה שאיננו יודעים מהו משכן ומהו מקדש העומד על מכונו

המקנה אולי תחושה שמדובר באירוע , ווי על תהליך החניכה של המשכןהתורה שאין די בתיאור הצי
דבר שאולי ישאיר לחלוחית של , אלא נדרש תיאור נוסף ומפורט של הביצוע, השייך לזמנו בלבד

ה גם "ואי, התרגשות ותחושה של געגוע לאותו אירוע גדול שראוי היה לבוא בשנית  ובשלישית
 . ברביעית לעתיד לבוא

 ליוסף פריא
  מכללת מורשת יעקב 

 
 .ז' וספורנו שם פס. מ ,ב" ל'דבן ל"  רמב12  
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