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  *מוקדם שהוא מאוחר
  

קודם בזמן לאירועים ט -בויקרא חב שהתיאור של הכנת אהרון ובניו לתפקידם :י אומר בפירושו לויקרא ח"רש
  : שנזכרו בסוף ספר שמות

ואת  ...שאין מוקדם ומאוחר בתורה ,הקמת המשכן קודםפרשה זו נאמרה שבעת ימים  – את אהרן קח
ועכשיו  .)מב-א:כט' שמ ורא( "ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה"ואת המלואים בוצ ןבענייאלו הנאמרים  –' וגו חטאתה פר

 .חזר וזרזו בשעת מעשה למלואיםביום ראשון 
המעגל הרחב מתאר את . שאחד מהם חופף חלקית לאחר, י הכתובים מתארים שני מעגלי זמן"לפי פירוש רש

והמעגל המצומצם מתאר את הכנת הכוהנים הראשונים , שבו' בודת ההקמת המשכן על כל מרכיביו ופירוט ע
  .לעבודתם במשכן החדש

  
  
  
  
  
  

  :י"ן על אתר מתנגד נחרצות לפירוש רש"רמב
לשון . "בתורהשאין מוקדם ומאוחר , פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן" – את אהרן קח          

' שמ( "ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון-ְּביֹום"כי צוה בפרשת , ועוד 1?חייםלהים -ולמה נהפוך דברי א  –רבנו שלמה 
משה עניין  שעשהפר שם במעשה יוס, בכל הקמת המשכן ובלבישת אהרן ובניו ומשיחת כולם) ב:מ

ואיחר , פרשיות בשתיואיך הפריש ענין אחד , ולא הזכיר באהרן ובניו דבר עד המקום הזה, ההקמה
וכאשר , והקים אותו באדרנצטוה בהקמת המשכן בעשרים ושלשה  כי, אבל הנכון שנאמר? המוקדם

כל , על מעשה הקרבנות אותווצוה , מיד קרא לו השם שהוא יושב הכרובים, עמד המשכן על מעמדו
הקרבנות ומשפטיהם קודם  כלכי רצה ללמדו מעשה  –הפרשיות האלה שמתחלת ויקרא עד כאן 

רק מן , ולא ידעו כל דיניהם, ושלמיםטאת ועולה כי יש בקרבנות המלואים ח, שיקריב מהם כלל
לזרז אותו בשעת מעשה  ,ואת בניו אתו אהרןאת  קח: ואחרי כן אמר לו  –הפרשיות האלה שהקדים לו 

  .)א:כט' שמ(' וגו" לקדש אותם לכהן לי להםוזה הדבר אשר תעשה : "במה שאמר לו מתחלה
שהוא , נאמר ונעשה מן היום הראשון למילואים "צו"ובפרשת  "ויקרא"ן סבור שכל המסופר בפרשת "רמב
ֶדׁש ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּשָנה ַהֵּשִנית ְּבֶאָחד ַלחֹ ַוְיִהי: "יז:אך מה ייעשה בפסוק המפורש בשמות מ. ג באדר"כ

משמע שהתורה מתארת כבר בספר שמות אירועים מאוחרים מאלה שנזכרו בספר  שממנו, "הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן
  ? ויקרא

ז ועד סוף הפרק מצוינת רק מטרת התהליך "ן לפרש שם שמפסוק י"כדי לפתור בעיה זאת נאלץ רמב, אכן
  :ואין נזכרים שם מעשים שנעשו באותה עת, ג באדר"שתחילתו בכ

                                                 
ומאוחר  ל ופרשני ימי הביניים על מוקדם"חז; יש סדר למקרא, ר יצחק גוטליב"בחודש האחרון יצא ספרו של ד   *

 . 2009רמת גן  ,אוניברסיטת בר אילן, בתורה
תורה  כפי שעולה מעיון בספר, י"ן השתמש בביטוי החריף הזה משום שאין מקור ַּתּנאי או אמוראי לדברי רש"ייתכן שרמב     1

  .קטו ואילך' עמ, כרך כז, כשר' של מ  שלמה

  )כז: ט –א :ח' קוי(

 ייסוד הכהונה
  )לח:מ -א : כה' שמ(

ייסוד המשכן          



שהוקם הכתוב  הזכיר, )פקודי יא' תנח ורא(על דעת רבותינו  – באחד לחדש הראשוןבחדש  ויהי          
" ַהִּמְׁשָּכן-מֶֹׁשה ֶאת ַוָּיֶקם"ואמר  ,)ב:מ' שמ(כאשר צוה , הראשוןלחדש  באחד ןלעמוד כ – המשכן

שהוא עשרים ושלשה באדר , בו שהתחיללספר מה שעשה בהקימו אותו מן היום הראשון  –) יח ,להלן(
 וקרבנותולא משיחת אהרן ובניו , בכאן משיחת המשכן וכליו הזכירולא ). מד מדברברי ספ ורא(

כמו , "קח את אהרן: "בהם פעם שנית ונצטוהכי לא עשה אותם עד שסיים כל ההקמה , םהמלואי
כמו שנאמר , במשיחהוהנה המשכן וכליו לא נתקדשו לעבודה אלא ). ב:ח(' צו'שמפורש בפרשת 

ָעָליו  ַוַּיֲערֹךְ "על כן פירוש ). ט ,שם" (ֵּכָליו-ָּכל-ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹו ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ּוָמַׁשְחָּת ֶאת"
: והנה הם כטעם; אחרי המשיחה, בזמנםכי עשה כן  –) כה להלן" (ויעל הנרות", )כג להלן" (ֵעֶרְך ֶלֶחם
  .)מ"ב' ההדגשה שלי י( לעשות כן

ג באדר נועדה להסתיים "לפי פירושו עלינו להבין שפסוקי סוף ספר שמות אומרים שהקמת המשכן בכ, אם כן
 :במשכן כפי שאכן אירע לאחר מכן' ובירידת הענן על האוהל והשכנת כבוד ה, הפעולות שנזכרות שםבכל 

הענן  ויכס": לד היא עתידית לפי דבריו:שכן ירידת הענן בשמות מ, )כג:ט' ויק(" ָהָעם-ָּכל-ֶאל' ה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד"
  ".והוא מכוסה וטמון בו, ל צדמכ אהלה את )ההדגשה שלי( יכסה הענןכי , יאמר –' וגו את אהל מועד

בתחילה משרטטת התורה מעגל שמקיף את האירוע : כך אפשר לתאר את המבנה של הכתובים לשיטתו      
  :ואחר כך היא מביאה את הפירוט של הנכלל במעגל זה וממלאת אותו 2,ומתחם אותו

   
   3):י: כח' בר(ק "כפי שהראה רד', ויצא' תקדים למבנה זה אפשר למצוא בתחילת פרשת

, ומניח אמצעיתם וסופםכן הוא מנהג הכתוב לקחת תחלת הדברים  – ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה ַוֵּיֵצא          
' הו" (ֶּקַמח-ֶׂשהְּבִלי ַיעֲ  ֶצַמח"וכן ; ולא הלך ביום אחד –) י:כד' בר" (ֲאַרם ַנֲהַרִים-ַוֵּיֶלְך ֶאל ַוָּיָקם"וכן 
  . כי הולך הכתוב בספור אל הכונה, והניח הפעולות האמצעיות). ז:ח

  
  

. י מתאר את היקף ההתרחשות מרגע שיצא יעקב מבאר שבע ועד שהגיע לחרן:כח' כלומר הפסוק בבר
אלא שגם  4.התרחשותא מתואר מה קרה בפרק זמן זה עד לסיום ה:יא ועד כט:מפרק כח, ובהמשך

בתחילת הפרשה מסוכמות שנות  5.פתיחת פרשת ויחיב –י יש תקדים מבני בספר בראשית "לפירוש רש
  :)לא-כח: מז( חייו של יעקב ומה עשה כאשר קרבו ימיו למות

 .ע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנהַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשבַ -ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַוְיִחי
ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים- ִיְׂשָרֵאל ָלמּות ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי

                                                 
: משה ולגבי העם לח הוא הערה שבאה להסביר את משמעות ירידת הענן בעתיד לגבי-לה:גם כל המתואר בשמות מ, לשיטתו   2

 ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְׁשָּכןּוְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל . ַהִּמְׁשָּכן-ָמֵלא ֶאת' ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן ּוְכבֹוד ה-אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי-ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל-ְולֹא
-ֵּבית-ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל-ַעל' ִּכי ֲעַנן ה. ֵהָעלֹתֹויֹום -לֹא ֵיָעֶלה ֶהָעָנן ְולֹא ִיְסעּו ַעד-ְוִאם .ְּבכֹל ַמְסֵעיֶהם
  .ַמְסֵעיֶהם-ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל

  .ואולי יש בדבריו גם הסבר מדוע נקט הכתוב לשון עבר אף שאין כוונתו כלל לעבר   3
בניסוח הזה הסברו . יצא ללכת לחרן –חרנה  וילך: ההליכה י רואה בהליכה חרנה לא הליכה ממשית אלא ציון מטרת"רש   4

ב רואה בהליכה לחרן פעולה שנעשתה "ע-א"ל בסנהדרין צה ע"אבל מדרש חז. יז ואילך:ן לשמות מ"דומה להסבר שנתן רמב
ר אליעז, שלשה קפצה להם הארץ: תנו רבנן: "ומה שמסופר בפסוקים הבאים הוא אירוע שהתרחש לאחר ההליכה, ונשלמה

ויפגע במקום וילן שם "וכתיב , "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה: "יעקב אבינו... עבד אברהם ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה
בעי ! ?אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו: אמר, לחרן )כשהגיע( כי מטא? "כי בא השמש

  ".ויפגע במקום"מיד , ה ארעאקפצה לי, כיון דהרהר בדעתיה למיהדר, למיהדר
כך מתחברים למקשה ". ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף"מן המילים , כח:יש לשים לב שאין כל חלוקה לפרשיות מפרק מו   5

ארגון מגוריהם בארץ גושן , ההתייצבות של הבנים ואחריהם יעקב לפני פרעה, המפגש המרגש עם יוסף, אחת הירידה למצרים
. כל זה מתחבר להשבעת יעקב את בנו לבל יקברנו במצרים. ד לכלכלת מצרים ולערכים החברתיים שבהותוצאות הרעב הכב

שכן אין בתחילתה עניין חדש אלא , יבהיר גם מדוע אין פרשה פתוחה לפני פרשת ויחי' ויחי'הסבר המבנה של תחילת פרשת 
 . סגירת מעגל שתחילתו בעצם הירידה

  ...ם ַהּמִׁשְּכָֽןהּוקַ   
-א ֶאתָמלֵ  'ֹוד הּוְכב 

ן ּכ ׁש הּמ

  ...המֹׁשֶ-ֶאל אַוּיְִקרָ         
-ּכָל-ֶאל 'ה-ְכבֹוד אַוּיֵרָ   

 ָהָעֽם

  כג: ט  - א : א' קוי                        לה–יז: מ' שמ            

  א: כט –יא : כח' בר                                                   י: כח' בר         

    
 ...ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַּגע 
 ַוֵּיֶלךְ ַיֲעקֹב ַרְגָליו  ַוִּיָּשא 

 .ֶקֶדם- ַאְרָצה ְבֵני

         
  ַבער ׁשָאֵ ב ִמּבְא ַיֲעקַֹוּיֵצֵ  

  ָחָרָֽנה ֶלךְ ַוּיֵ   
 



ּוְקַבְרַּתִני  ִּמְצַרִיםֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני ִמ -ָׁשַכְבִּתי ִעםוְ  ,ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים-ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל
   .רֹאׁש ַהִּמָּטה-ַוּיֹאֶמר ִהָּשְבָעה ִלי ַוִּיָּשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל .ִּבְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרךָ 

המפגש . סמוך לבואו למצרים, ת יותר בחיי יעקבחוזר בבירור לתקופה מוקדמ, פרק מח, אבל הפרק שאחריו
אף שיעקב מוצג כחולה תשוש וכבד , לא התרחש סמוך למותו, המתואר בפרק זה, עם נכדיו אפרים ומנשה

שכן הנערים בסיפור הם ילדים צעירים שמונהגים על ידי אביהם ובנקל עומדים בין ברכיו של , רואי מזקנה
היה אפרים הצעיר , כפי שעולה מהזכרתו אחרי האירוע הקודם, ות יעקבאילו התרחש המפגש סמוך למ 6.הסב

  7!ומנשה בוגר ממנו, שנה לפחות 20גבר בן 
שעוסקים בשתי בעיות שונות , נראה אפוא שחיי יעקב במצרים מתוארים בשני מעגלים חופפים חלקית

  . שהעסיקוהו בסוף חייו בו בזמן
                                 

                                     
  

ורק , הוא חשש מתוצאות ירידה זו לגורל האומה. הבעיה הראשונה התעוררה כאשר ירד יעקב למצרים
אבל במצרים לא נח ולא שקט עד שהיה בטוח שאחרי מותו יוחזר למקומו , השלים אותה' בעידודו של ה
לאחר שהוסרה הסכנה של השתקעות . ה סמל לבניו לבל ישתקעו לעד במצריםוחזרתו תהי, בארץ המובטחת

ובמראה פני האומה , יש מקום לדון בייעוד של הבנים, גמורה במצרים ואיבוד הזהות הייחודית לאומה
לכן נתן יעקב ליוסף אחיזה כפולה בתוך אחיו על ידי שאימץ . שתורכב מכלל הכוחות והנטיות החבויים בהם

  . י יוסף כבניו ודאג לברך כל אחד מבניו בראוי לו ובמה שישקף את עתידואת שני בנ
הקדשת עם ישראל על : מ יש שני רעיונות חשובים-בשמות כה. נראה תופעה דומה, אם נחזור לפרשתנו

שני הנושאים טופלו בעת מתן ההנחיות . ידי השראת השכינה בתוכו והקדשת אהרון ובניו לתפקיד הכהונה
שכן רק מתוך שהשכינה , בהגיע רגע הביצוע הושלם בספר שמות הרעיון הראשון שהוא העיקראך , במשולב

לאחר השלמת העניין הזה חוזר הכתוב בספר ויקרא ומפרט את . 'שורה בישראל יש מקום לכוהנים משרתי ה
 ֶלֶכתַמְמ "כדי להדגים לעם מה משמעות הביטוי ' הביצוע המעשי של בחירת אהרון ובניו להיות קודש לה

  8.כפי שנדרש ממנו בעקבות השראת השכינה, )ו: יט' שמ(" ָקדֹוׁש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים
  יונה בר מעוז

 'הכתר'ך ומפעל מקראות גדולות "המחלקה לתנ

                                                 
  .הזה תואמת להפליא את התחושה שעולה מן הכתובים התמונה שצייר רמברנדט למעמד   6

ֶזה -ִּכי"וכשיוסף נפגש עם אחיו הוא מזכיר , )נ:מא' בר( "ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב" הכתוב אומר שבני יוסף נולדו
   .שנים 17ואחרי זה יורד יעקב למצרים וחי שם עוד ). ו:מה' בר" (ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

הכתובים מספרים .  י למבנה הכתובים יש להזכיר שיש תופעה ספרותית דומה שרווחת בספר בראשית"לחיזוק תפיסתו של רש   8
ורק לאחר מכן מדווחים על הולדת הדמות הבאה , את תולדות כמה מהדמויות הראשיות בספר זה בשלמות עד יום מותן

מסכם את יחסי , פרשה א, סדר עולם רבה .ה האחרונות של קודמתהאף ששנות חייה הראשונות חופפות את שנות חיי, אחריה
' ה' התופעה נכונה גם לשאר הדמויות שחייהן נסקרו בקצרה בבר. במות נֹח 58לפי חשבונו היה אברהם בן . הדורות הראשונים

, במות סבו 15יה בן וכך יעקב ה, אצל דמויות אחרות מות הסבים מסופר קודם להולדת נכדיהם אף שזכו לראותם. א"י' ובבר
לפעמים נכללים . ויצחק ידע על היעלמות יוסף נכדו ונפטר רק עשר שנים קודם שירד יעקב למצרים לפגוש את יוסף האובד

: כה, בר(תולדות ישמעאל בחיי אברהם , )ד' בר(כמו תולדות קין בחיי אדם , מעגלי חיים נוספים בתוך חיי הדמויות הראשיות
  ).לו' בר(חיי יצחק ותולדות עשו ב) יט-יב

 

  לג: מט: מח' בר            לא: מז –א : מו' בר
  דאגה לעתיד האומה          חרדת עזיבת הארץ 


