
  תשע"ג –לפרשת צו 

  הנים?ומי נכח בהקדשת הכ

  שע שוורץופרופ' יה

החלק הראשון של ויקרא פרק ח בפרשתנו, הפרק האחרון בפרשת צו, כולל את תיאור טקס 
שנתנו למשה לפני בניין המשכן והקמתו בשמות פרק כ"ט הקדשת הכוהנים לפי ההוראות 

והוא למעשה המשכו של פרק זה בספר שמות. בשמות כ"ט כללו הוראות בדבר טקס 
הקדשת הכוהנים ובדבר הקרבנות שיש להקריב במשך שבעת הימים הנקראים ימי 

בין פי ההוראות שם. ולמה המרחק הרב -המילואים. פרשתנו, מתארת את ביצוע הטקס על
שני הפרקים? ראשית כל היה צורך להקים את המשכן והמזבחות, לעשות את כל כלי המשכן 
ולהכין בגדי הכוהנים. רק לאחר שהוקם המשכן על כליו, ורק לאחר שנלמדו הלכות הקרבנות 
בפרקים הראשונים של ספר ויקרא ניתן היה להקדיש את הכוהנים וזה אכן נושא הפרק שלנו 

  בפרשת צו.

   

הבדלים מסוימים בין הנאמר בשמות כ"ט, פרק ההוראות, לנאמר בויקרא פרק ח, פרק  ישנם
מכילתא דמילואים פרשה א:ח) עמדה על חלק מההבדלים  -הביצוע, וכבר הספרא (צו 

והשינויים: " 'וישם את המצנפת על ראשו' (ויקרא ח:ט) ולא כסדר האמור להלן האמורים כאן 
, וכאן הוא מסדר את הבגדים, להלן הסדיר את הקרבנות להלן הסדיר את הקרבנות כסידרן

תחילה ואחר כך הסדיר את הבגדים, וכאן הסדיר את הבגדים תחילה ואחר כך הסדיר את 
הקרבנות". אנו לא נעסוק בכל ההבדלים בין שני הפרקים אלא רק בפרט אחד, ודווקא בפרט 

  שלא נזכר בספרא שציטטנו כרגע.

ן ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו וראים: ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: "ַקח ֶאת ַאֲהרֹ ד) אנו ק-בראשית פרק ח (א
ם ְוֵאת ַסל ַהַּמּצֹות: ְוֵאת ָּכל ְוֵאת ַהְּבָגִדים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׁשֵני ָהֵאיִלי

תֹו ַוִּתָּקֵהל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק אֹ ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: ַוַּיַעׂש מֹ 
ֹאֶהל מֹוֵעד". משה נצטווה לקחת את הכוהנים ואת כל מה שנדרש לסידור טקס המילואים, 

ולכנס את כל העדה לפני פתח אהל מועד ואכן כך עשה משה והעדה התכנסה כפי שנדרשה 
פי -רק ח ולא בתיאור ההוראות בשמות כ"ט. עללעשות. העדה  נזכרת רק בספר ויקרא פ

הכתוב כאן, אין זה ברור איך שעלינו לפרש את העדה וכאמור, אין אפשרות להיעזר מהתיאור 
  המקביל בשמות כ"ט.  

. העם כולו, כולל נשים וילדים (שמות ט"ז:א; במדבר 1שלוש משמעויות יש למונח עדה: 
 . גברים, ובמיוחד בגיל יוצא צבא (למשל במדבר2מאד) ח; כ"ז:י"ז ועוד הרבה -י"ז:י"א; כ:א, ז

. ראשי העדה או זקני העם, מעין מועצת העם (שמות י"ב: ג, 3ד; שופטים כ:א) -י; י"ד:א-ח:ט
כ"א; יהושע כ"ב: י"ג, ט"ז, שופטים כ: י"ב, כ"ז; כ"א: י, י"ג, כ"ב). מי היה אמור, אם כן, 

  לא במיוחד גדול?להתייצב "ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד", שטח 

אבן עזרא, כנראה בהתייחס למגבלות של מקום פירש: "ראשי השבטים והזקנים". אבן עזרא, 
אם כן, בחר באפשרות המצמצמת את גודל העדה שתעמד בפני פתח אוהל מועד אך אם 

ן נפרש כך, היינו מצפים למצוא "נשיאי העדה" (למשל במדבר ד:ל"ד: "ַוִּיְפֹקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹ 
העדה" (ויקרא ד:ט"ו:  ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶאת ְּבֵני ַהְּקָהִתי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם") או "זקניּו

ַהָּפר ִלְפֵני ְיֹקָוק") או "זקני  "ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוָׁשַחט ֶאת
ְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל") ולא רק ֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוישראל" (ויקרא ט:א: "ַוְיִהי ַּבּי
  "העדה" כפי שמופיעה אצלנו.



גם רש"י היה רגיש למגבלות של מקום אבל פירש בצורה אחרת: "זה אחד מן המקומות 
היה אף שהמקום מצומצם, ניתן -שהחזיק מועט את המרובה" (ויקרא ח:ג), זאת אומרת על

להכניס את העם כולו, כנראה בדרך נס. רש"י כנראה מתבסס על דברי רבי אלעזר בויקרא 
רבה י:ט (מהדורת מרגליות): " 'את כל העדה הקהיל אל פתח אהל מועד' (ויקרא ח: ג). אמ' 

ר' לעזר כל ישראל ששים ריבוא ואת אמ' אל פתח אהל מועד? אלא זה אחד מן המקומות 
. לפי המדרש, אם כן, כל העם הצטמצם במקום המצומצם. כך שהחזיק מועט במרובה"

כנראה גם יש להבין ממה שנאמר בספרא (מכילתא דמילואים פרשה א:ד): "ואת כל העדה 
  עשה במעמד כל העדה שיהו נוהגים קדושה בכהונה". -הקהל

רמז נוסף לכך שיש לפרש את העדה ככל העם נמצא בתיאור סוף הטקס בפרשת שמיני. 
ְׂשָרֵאל" (ויקרא ט:א), זאת אומרת יִ "(ַוְיִהי) ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני אומנם 

שזקני ישראל יהיו נוכח בהתחלת עבודת הקודש באופן חגיגי של אהרן ובניו, אבל בתיאור 
ֹרן "ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאהֲ התיאופניה או התגלות כבוד ד' בסוף הטקס מוצאים במפורש את כל העם: 

ָעם (ט:כ"ג)". אם בסוף הטקס ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיֹקָוק ֶאל ָּכל הָ 
  נכחו כולם, כך כנראה יש גם לפרש לגבי התחלת הטקס בפרשתנו.

  

   


