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 מדרש ספרא   - ויהי ביום השמיני  

. בראשון ויהי ביום השמיני   וכן   היום השמיני במקרא"היום השמיני" הקדשנו כבר שני גיליונות:    לנושא  מים ראשונים: 

אם הוא שמחה או צער. הפעם    ,בעקבות מדרש ויקרא רבה  ,בלשון "ויהי"התמקדנו בימי שמיני נוספים במקרא; ובאחרון,  

של  ולהתמקד "ביום השמיני"  , מדרש התנאים המלווה את ספר ויקרא,ספרא –נרצה ללכת בעקבות מדרש תורת כהנים 

 של חנוכת המשכן שבו ירדה שכינה לישראל.הפרשה,  

ה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְשָרֵאל  (ט א)ויקרא   :ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִמיִני ָקָרא ֹמשֶׁ

  1א  רשהפ שמיני ספרא

  ונאמר   " השמיני  ביום  ויהי"   :כאן  נאמר  2. לדרוש  שצריך  הכתובים  מן  אחד  זה  קרא  -"  השמיני  ביום  ויהי ")א(  

  ביום   כי: "אומר  כשהוא  3? למנין  שלישי  אם  לשבת  שלישי   אם  יודעים  אנו  אין  -  "השלישי  ביום  ויהי"   :להלן

  שהוא   למנין  שלישי  :אומר הוי -  "הבוקר  בהיות  השלישי  ביום  ויהי" ,  "סיני  הר  על  העם   כל  לעיני'  ה  ירד השלישי

  כשהוא   ?לחודש  שמיני  אם  למנין  שמיני  אם  יודעים  אנו  אין  -  "השמיני  ביום  ויהי: " נאמר  וכאן  4. בחודש  ששה

  עשר   נטל  היום  אותו  5.לחודש  שמיני  ולא  למנין  שמיני  :אומר  הוי  -"  ידכם  את  ימלא  ימים  שבעת  כי: "אומר

  ראשון ,  האש  לירידת  ראשון,  לעבודה  ראשון,  לכהונה  ראשון,  לנשיאים  ראשון,  תבראשי  למעשה  ראשון  :עטרות

  את   לברך  ראשון,  בישראל  שכינה  לשכון  ראשון,  חדשים  לראשי  ראשון,  הבמות  לאיסור  ראשון,  קדשים  לאכילת

  6. ישראל

 
מויקרא ועד בחוקותי; ועל כל עשרים    -שני מדרשי יסוד יש לנו על ספר ויקרא המכסים את הספר במלואו, על כל עשר פרשיותיו    1

תורת כהנים ומדרש  המכונה גם  ספרא    –רא ועד איש כי יפליא נדר. שני מדרשים אלה הם: מדרש תנאים  קמוי  -וחמישה סדריו  
ממנחתו של  התבשמנו  ,  לה'  קרבן מנחה, בדברינו  בפרשת ויקרא ויקרא רבה. שניהם מדרשי ארץ ישראל מובהקים.    –אמוראים  

מעט בהערות משלנו, על מנת שלא  לשתדל  נם כן כאן,  ש  כ  מדרש ספרא תורת כהנים.  נבקש להתרשם מ פעם  המדרש ויקרא רבה ו
)שוב  .  ראו כאן. לסקירה על מדרש תורת כהנים ספרא  ראו כאןלסקירה על מדרש ויקרא רבה    ובשמיו.לפגום בניחוחות המדרש  

   בפרשת צו(. הספר והמדרש –תורת כהנים ם להשלים את הדף כינו גז
קרא רבה כו ח ומדרשי תנחומא  אן נלקח למדרשים מאוחרים יותר, כמו ויר הביטוי: "צריך לדרוש" ומכעד כמה שבדקנו, כאן הוא מקו  2

יותר,   )בנוסחאות אחרות: "צריך להידרש"(. מאוחר  לדרוש".  יוחנן: כל מקום שנאמר אמור ואמרת צריך  ר'  פרשת אמור: "אמר 
"י  סימן   וישב   פרשת(  רבוב)  תנחומא   מדרשהתווסף גם הביטוי הקרוב: "אומר דרשני". ראה     לך  אומר   המקרא  : יצחק'  ר  אמר ג: 

  מטבע לשון שרש"י משתמש בה במספר מקומות )ראה פירושו -  "דרשני  אלא אומר  המקרא  אין: "י  פרשה  רבתייקתא  ובפס  ",דרשני
 לפסוק הראשון בתורה(. 

ותו  או שמא שלישי לספירה של א  -משך  או ימי החודש כפי שהוא אומר בה  –האם זה שלישי לזמן קבוע כמו ימי השבוע )שבת(    3
 בו עוסקים )למנין(, מתן תורה או חנוכת המשכן?ענין, למנין הימים של האירוע 

פתרון היום השמיני יבוא מפתרון היום השלישי של מתן תורה )שמות פרק יט(, מציע הדרשן. מה ההוכחה? מאין אנו יודעים שיום   4
של שלושת   קים שהמדרש מצטט, צריך לקרוא בהקשר הרחבה? נראה לנו שאת שני הפסוהוא לאירוע ולא ללוח השנ םש  השלישי 

אֶמרטז: "-ימי ההגבלה. ראה שמות פרק יט פס' יא ֶשה ֶאל' ה ַויֹּ ם ֶאל ֵלְך מֹּ ע  ם ה  ת  ִקַדש  ם ו  ר ַהיוֹּ ח  סּו   ּומ  ִכב  ם ו  ֹלת  יּו  :ִשמ  ה  ִנים ו  כֹּ ם נ    ַליוֹּ
ִליִשי ִלִשי םַביוֹּ  ִכי ַהש  ֵעיֵני' ה ֵיֵרד ַהש  ל ל  ם כ  ע  י ַהר ַעל ה  ֶשה  ֶרדַויֵ  :ִסינ  ר ִמן מֹּ ה  ם ֶאל ה  ע  ַקֵדש ה  ם ֶאת ַוי  ע  סּו ה  ַכב  ם ַוי  ֹלת  אֶמר :ִשמ    ֶאל  ַויֹּ

ם ע  ִנים  ֱהיּו  ה  כֹּ ֹלֶשת  נ  ִמים   ִלש  שּו  ַאל  י  ה  ֶאל   ִתג  ִהי  :ִאש  ִליִשי   ַביוֹּם   ַוי  ת ה  בִ   ַהש  ֶקר  יֹּ וכו' ". מפשט הפסוקים ברור ש"היום השלישי"    ַהבֹּ
אירוע ולא למועד קבוע בלוח. ועוד יש כאן חידוש לשוני מעניין. הדרשן עומד בספר ויקרא ואומר "להלן" על ספר שמות? הוא ל

למעלה ואילו בלשון    –  הלאה וכניגוד של "לעיל"  -הכיצד?! התשובה היא שאנו מורגלים לומר "להלן" במשמעות של "בהמשך"  
ועוד יש  ך מ"לעיל" הוא "לקמן" ושניהם לשון ארמית. ראה הערך "להלן" במילונים.  ם" וההפך מ"כאן". ההפתנאים "להלן" הוא "ש  

לדקדק שנכון לומר ב"שישה באדר", "בשבעה באפריל" וכו' ולא ב"שישי באדר" או "בשביעי באפריל" וכו', אבל הרי הבטחנו לקצר  
 ...  בהערות 

ַעת  ִכיית משכנעת יותר. הפסוק "פה ההוכחה שביום השמיני הוא למנין האירוע בו מדובר, נרא  5 ַמֵלא  י ִמים  ִשב  ֶכם  ֶאת  י  , שנאמר " ֶיד 
ֶהל  ּוֶפַתחהפסוק: "וכן    -ארבעה פסוקים קודם בסוף פרק ח )פסוק לג(   ֵעד   אֹּ בּו  מוֹּ ם   ֵתש  מ  ה  יוֹּ ל  ַלי  ַעת  ו    מה הדרשן " שמשום  י ִמים  ִשב 

חנוכת המשכן. אי לכך, אין זה אלא הגיוני שהיום השמיני    \המילואים    מתווים מסגרת זמן ברורה לאירוע: שבעת ימי   -לא הביא  
 הוא שמיני לאותם שבעה ימים ולא שמיני לחודש או לכל מסגרת זמן קבועה אחרת. 

אירוע של עצמו )חנוכת המשכן(,  -ונתנו במסגרת זמן  לאחר שהצליח להפקיע את היום השמיני ממסגרת זמן קבועה בלוח השנה  6
עד נוסף ומחליף את המספר שמונה במספר אחד. לא יום שמיני לאירוע, אלא ראש וראשון, מספר ראשוני, לכמעט  הולך המדרש צ

... ללוח השנה ממנו זה עתה הצלחנו   להשתחרר:  כל אירוע ומוסד חשוב: לבריאת העולם, לעבודת ה' לצורותיה ודורותיה ואף 
פו של יום, יום זה? ראשון? שמיני? זמן לעצמו? בכל מקרה הוא "יום  ראשון לחדשים )בא' בניסן נחנך המשכן(. אז מה הוא בסו

 השמיני".

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%991
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%94%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%991
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%a8%d7%91%d7%94
https://www.mayim.org.il/?midrashim=%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%90-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9
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  תחילה   שכיבדו  ומנין  .בסוף  כיבדו  משה   אף ,  לאהרן  תחילה  המקום  שכיבדו  לפי   -"  ולבניו   לאהרן   משה  קרא"(  ב)

  לאהרן   למשה  קרא: "שנאמר  ,בסוף  כיבדו  משה  אף  " )שמות יט כד(,עמך  ואהרן  אתה  ועלית: " שנאמר  ?לאהרן

  7. "ישראל  לזקניו: "כך ואחר  "ולבניו

  שנתרצה   פ"אע   ,אחי  אהרן  :לאהרן  משה  לו  שאמר  מלמד  - "  לחטאת  בקר  בן   עגל  לך  קח  אהרן  אל  ויאמר"(  ג)

  שמא  ,למקדש  תיכנס  שלא  עד  לפניך  דורון  חל  ש    8.שטן  של  פיו  לתוך  ליתן  אתה  יךצר  ,עונותיך  על  לכפר  המקום

  ואל "  :שנאמר  ,כפרה  צריכים  ישראל  אף  והלא  !אני  אלא  כפרה  צריך  אין  :תאמר  ושמא  .למקדש  בביאתך  ישנאך

  : להם  אמר  אלא  9? מאהרן  יותר  להביא  ישראל  ראו  מה  וכי  ."לחטאת  עזים  שעיר  קחו   לאמר  תדבר  ישראל  בני

  עשו : "בסוף  בידכם  ויש,  " עזים  שעיר  וישחטו: " בתחילה  בידכם  יש  .בסוף  בידכם  ויש   בתחילה  בידכם  יש  אתם

 10.עגל מעשה על  ויכפר עגל אויב, עזים  מעשה  על ויכפר עזים שעיר אויב  -" מסכה עגל  להם

:  אומר  הוא להלןו  ;"מסכה  עגל  להם  עשו"  :שנאמר  ,מינים  לשני  עבירה  שנדמית  לפי  -"  לשלמים  ואיל  ושור"(  ד)

  על  ויכפר  עגל   יבוא, שור מעשה על  ויכפר  שור  יבוא   - )תהלים קו כ( " עשב  אוכל שור  בתבנית כבודם  את  ימירו ו"

  , המקום לפני נזבחה כבר ממנה מיראים שאתם עבירה ,עונותיכם על לכפר המקום שנתרצה תדעו 11. עגל מעשה

  ? המלך   פני  רואה  ואינה  המלך  את  מדינה  מקלסת  היאך  וכי  :משה  לפני  ישראל  אמרו".    'ה   לפני  לזבוח"  :שנאמר

  12. "אליכם נראה' ה  היום  כי" – כן מנת  על :להם אמר

 
  ועלית   כתוב  כן  כי,  סיני  הר  מעמד   ביום  ההר  צד  אל  אהרן  שעלה: "ג  לד  שמות  עזרא  אבןתחילה" הכוונה למעמד מתן תורה )ראה  "  7

; ואילו "בסוף" הכוונה לחנוכת המשכן. במעמד הר סיני הקב"ה קורא לאהרון )לצד משה( ומכבדו  ("(כד,  יט  שמות )  מךואהרון ע  אתה
  – כאן    וזה היה לפני חטא העגל ואיל  –"בתחילה"    –ומכאן למד משה לכבד את אהרון ולקרוא לו בחנוכת המשכן. אלא ששם  

ש זה עצמו כפי שנראה להלן. ודאי שקריאת משה  הוא לאחר חטא העגל בו מואשם אהרון קשות הן במקרא והן במדר  –"בסוף"  
לאהרון לעמוד בראש הכהונה נעשית על דעת הקב"ה. אך השאלה היא זו: האם הקריאה של משה )התלמיד( מחזירה את אהרון  

ומציינת כפרה ומחילה גמורה? ואם כך, מדוע לא יקרא לו הרב?  בקריאה הראשונה של הקב"ה )הרב(   היהלמצב של טרום החטא ש
מחשבתו  דרשים האמוראים )ויקרא רבה, שיר השירים רבה( הולכים בכיוון שהקריאה של משה לאהרון באה בשל היחסים ביניהם ומ

  שהיא   סבור  גדולה  ונהבכה  משמש   היה  המלואים   ימי  שבעת   כלסימן ג: "  א פרשה  רבה  השירים  שירשל משה להיות כהן גדול. ראה  
". אבל נראה לי שהספרא  לאהרן  משה  קרא  השמיני  ביום  ויהי( ט  קראוי)  שנאמר  הוא  חיךא  אהרן של  שלך  אינה  לו  נאמר  ובסוף  שלו

 הולך בדרך אחרת כפי שנראה בהמשך. הכל קשור בחטא העגל.   –מדרש תנאים   –בו אנו עוסקים 
ראה ויקרא רבה כא  פה לשטן" ולא לביטוי זה של הספרא "ליתן לתוך פיו של שטן".  אנחנו רגילים אולי יותר לביטוי "שלא לפתוח    8

  אתמול   ולומר   לקטרג  לשטן  פה   פתחון  ליתן  שלא  כדי  ,סניגור  נעשה  קטיגור  אין  אלא   ?זהב  בבגדי  נכנס  גדול  כהן  אין   מה  מפניי: "
  , עונותיך   על  לכפר  המקום   שנתרצה   פ "אער: "ספרא אוממדרש  ". ואילו  זהב  בבגדי  לשמש   מבקשים  הם  והיום   זהב   אלהי   להם  עשו
". האם לפנינו עוד הבדל גישה בין המדרש התנאי )הקדום יותר( ובין המדרש האמוראי )המאוחר  שטן של ופי לתוך ליתן אתה צריך

 קטיגור נעשה סניגור. ראו גם דברינו  בפרשה זו.  פיו של שטןוכבר זכינו להשלים דף בנושא  יותר(?
ָך  ַקחיק או המלבה"ד( מקצר ומביא רק חלק מהפסוק ואנחנו נשלים. אצל אהרון כתוב: " ן )או המעתהדרש  9 ר  ֶבן  ֵעֶגל  ל  ק  את   ב  ַחט    ל 

ַאִיל ה  ו  ל  עֹּ ִמיִמם  ל    –קרבנם ביום השמיני לחנוכת הבית, יום חינוך הכהנים    –שני קרבנות: עגל ואיל. ואילו אצל בני ישראל    –"  ת 
חּוכתוב: " את  ים ִעזִ   ִעירש    ק  ַחט  ֵעֶגל  ל  ֶכֶבש   ו  ֵני  ו  ה   ב  נ  ִמיִמם   ש  ה  ת  ל  עֹּ שלושה: עגל, כבש ושעיר עזים לחטאת. ההבדל הוא לא רק    -"  ל 

כמותי, שניים מול שלושה אלא גם מהותי. השלישי שנוסף )כבש מקביל לאיל( הוא "שעיר עזים לחטאת" שהוא קרבן החטאת  
חטאו ישראל בחטא העגל יותר מאהרון? טרם שנראה את התשובה, שים לב שאין ספק  ם כך, במה הקלאסי )ראה פרשת פנחס(. א 

  ;את העגל, הציע שיביאו את נזמי הזהב והכריז: "חג לה' מחר"בלב הדרשן שחטאו של אהרון חמור יותר. אם משום שהוא אשר יצר  
ה  ֶמה  ראה דבריו הקשים של משה לאהרון:  ואם פשוט מתוקף אחריותו כמנהיג. ש  ָך  ע  ם  ל  ע  יו  ֵהֵבאת    ִכי  ַהֶזה  ה  ל  ָאה  ע  ה  ֲחט  ל  דֹּ " )שמות  ג 

אלב כא( וכן: " ֶשה ַוַיר  ם ֶאת מֹּ ע  ֻרעַ  ִכי ה  ה  ִכי הּוא פ  עֹּ ר  ן פ  ה ַאֲהרֹּ צ  ִשמ  ֵמיֶהם  ל  ק     ." )שם שם כה(ב 
יימחו לעולם. כמה וכמה פעמים   10 יוסף וחטא העגל על הדורות    כבר ראינו את צילם של חטא מכירת  יש חטאים וכתמים שלא 

שאינו נוטל מחטא  "אין לך דור    הבאנו פעמים רבות:  בפרשת וישב ומאמר חז"ל שכבר  על מכרם בכסף צדיקים. ראה דברינו  באה
נבוכים  הבאנו גם את דברי הרמב"ם במורה ה  על מכרם בכסף צדיקבדברינו    ם יחדיו.חטאיה  (. וכאן שניאיכה רבה א כח)  העגל"

חלק שלישי פרק מו שלומד מספרא זה ששעיר החטאת שבכל החגים והמועדים מקורו בשעיר חטאת זה של בני ישראל של היום 
, מעוגנים בספרא בכלל,  נראה שיסודות רבים משיטתו והשקפתו של הרמב"ם לגבי הקורבנות  השמיני שהוא כנגד מכירת יוסף.

 דף מיוחד בפרשה זו.  , כבר הקדשנוכפרת אהרון מול כפרת העם לנושא ו  ה שלפנינו בפרט.ספרא ז
ת ושמחה נצטרך כנראה לעבור את כל הזכרת העוונות האפשרית. כבר  עד שנגיע ליום השמיני ולרגע של נחו   המדרש איננו מרפה  11

,  "עשב שאוכל בשעה כשור  ומשוקץ מנוול לך אין לא בן בקר אחד, אלא שניים: עגל ושור. ולא סתם שור, אלא שור "אוכל עשב" )|"
זרה שהיא רבת דימויים ותבניות:  זו טבעה של עבודה    שיר השירים רבה א ג(.  ,מסכתא דויהי פרשה ו  -אל בשלח  מכילתא דרבי ישמע

כתובים( על מנת להעצים את החטא והכל בשל שינוי מהעגל, שור, שעיר עזים וכו'. שים לב איך הדרשן מגייס את ספר תהלים )
ת נוספת יש כאן או שמא גם פתח לתיקון? האם ריבוי עבודה זרה וגווניה הלשון מעגל לשור. האמנם רק העצמת חטא וטפילת עוונו

שת  בפר  על השיתוףדברינו  שמעט ממנו הבאנו ב קת אותה או שמא מחלישה אותה? קצרה היריעה מלדון בנושא מורכב זה כאן  מחז
בוחר  בה  דרך  בנמשיך  . כאן  )בראשית רבה לח יג(  הם באל אחדסיפור על הפסלים שבבית תרח שהביאו לאמונת אברוב,  כי תשא
ו, שהמדרש הכניס כאן לתמונה. קללכת. אבל טרם שניפרד מקטע זה של המדרש, כדאי מאד לפתוח את ספר תהלים, פרק המדרש 

עוונות והוא במבנה הבא: חמישה פסוקי שבח ו"הללויה" כפתיח  שרובו תוכחהבמלואו  ראה פרק זה   ה, שלושים  קשה והזכרת 
ושמונה פסוקי תוכחה של חטאות עם ישראל לאורך הדורות, וסיומו שוב בחמישה פסוקי שבח ו"הללויה" בדומה לפתיחה. נראה 

 י מוכנס פרק זה לכאן ואולי הוא מפתח להבנת המדרש.  שלא בכדִ 
)ראה תנחומא ראה סימן א(.  ר משה, האיש שכה כעס על חטא העגל עד ששבר את הלוחות והשבית את התורה  יש פתרון, אומ  12

אפשר להכניס את היצר הרע לתוך בית המדרש, לתוך קודש  כך הרי אירע ביציאת מצרים.  אפשר לזבוח את העבודה זרה לפני ה'.  
יומא סט ע"ב(. אב )קידושין לב ע"ב,  ל לשם כך, אומרים בני ישראל, צריך לבנות את בית המקדש  הקדשים ולשחוט אותו שם 

"? וראה זה פלא, רק אמרו ומיד זכו  המלך פני  רואה ואינה המלך את מדינה  מקלסת היאך וכיהשכין בהם שכינה: "והמדרש וצריך ל

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%98%d7%9f1
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A71
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A71
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
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  ועמדו   בשמחה  כולם  קרבו  -"    'ה   לפני  ויעמדו  העדה  כל   ויקרבו"  .בזריזות  –"  משה  צוה  אשר  את  יקחו"ו(  ה)

  והיתה   כתיפיה  קשרה  מתניה  חגרה  מיד  .לה  נתרצה  ימים   לאחר  .והוציאה  אשתו  על  שכעס  למלך  ומשל   .לפניו

  בשמחה   כולם   קרבו   ,עונותיהם  על  לכפר  המקום  שנתרצה  שראו   כיון   ,ישראל  כך  אף  .מדאי  יותר  אותו  משמשת

  13. " 'ה  לפני  ויעמדו  העדה כל ויקרבו: "נאמר לכך  .לפניו  ועמדו

  ותהיו ,  מלבכם  והעביר  הרע  יצר אותו  :לישראל  משה  להם  אמר  -"  תעשו'  ה  צוה  אשר  הדבר זה  משה  ויאמר"(  ו)

  , לפניו  מיוחדת  עבודתכם  תהא  כך  ,בעולם  יחידי  שהוא  כשם  .המקום  לפני  לשרת  אחת  ובעצה  אחת  ביראה  כולכם

  עשיתם   ".האדונים  ואדוני האלהים אלהי הוא אלהיכם' ה כי"  ? מה מפני". לבבכם  ערלת את ומלתם: "שנאמר

 14."  'ה כבוד  אליכם וירא" –? כן

..... 

  בראשית   במעשה .  וארץ  שמים   בו  שנבראו  כיום  במרום  לפניו  שמחה  שהיתה  מלמד  "? ויהי "  לומר  תלמוד  מה )טו(  

  משה   בא  ,המשכן  מלאכת  את  ישראל  שכילו  וכיון  ".ויהי "  אומר  הוא  וכאן  "בוקר  ויהי   ערב  ויהי "  אומר  הוא

  עשה במ  השכינה  תשרה  :להם   אמר  ?ברכן  ברכה  מה  ".משה   אותם  ויברך  המלאכה  כל  את  וירא: "שנאמר,  וברכם

  ויהי : "לו  אמרו  והם  ".פעמים  אלף  ככם  עליכם  יוסף  אבותיכם  אלהי'  ה: "ברכן  כך  :אומר  מאיר  רבי  .ידיכם

  וראינה   צאינה: "אומר  הוא  שעה  אותה  ועל".  כוננהו   ידינו  ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלהינו'  ה  נועם

  מועד   אהל   זה  -"  אמו  לו  שעטרה  בעטרה"  ,שלו  שהשלום  במלך   - "  שלמה   במלך "  ,המצויינים  בנים   -"  ציון  בנות 

"  האזינו  אלי  ולאומי"  שנאמר  ,ישראל  אלא   אמו   אין   - "  אמו"  .ובשש  השני  ובתולעת   ובארגמן  בתכלת   שמצוייר 

  15. )ישעיהו נא ד(

  המזבח   על  וליחכה  ממרום  חדשה  אש  שירדה  ביום  לבו  שמחת   וביום  בבית  שכינה  ששרתה  ביום  חתונתו  ביום(  טז)

  וזכה   כהונה  במתנות  זכה  שעה  באותה   -  ויברכם   העם  אל   ידיו  את  אהרן   וישא(  יז . )החלבים  את ו  העולה   את

  מקרבנותיו   משנפנה   והשלמים  והעולה   החטאת  מעשות  וירד(  יח. ) המתים  שיחיו  עד  ולדורותיו  לו   כפים   בנשיאות 

  16. בשמחה המזבח מן  לו ירד

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

 

 
כבודך". השכילו בני ישראל  לראיית פני השכינה: "כי היום נראה ה' אליכם". מה שאולי אפילו משה לא זכה כשאמר: "הראיני נא את  

  כל את הגישה של איך לאלף את העבודה הזרה שבה חטאו )ובה עתידים לחטוא(. "לתפוס את הרגע", את שעת הרצון ואולי מעל ל
   מדרש זה מצטרף בכל לב לשיטה שהמשכן הוא כפרה על חטא העגל.בין כך ובין כך,  

נראה שקטע זה של המדרש חוזר ביתר תוקף על הקטע הקודם. פה נאמר באופן יותר ברור שהמלך נתרצה לאשתו, אבל גם מודגש    13
ה "צעד הבמאד  מיידית:  ". שוב,  מדאי  יותר  אותו  משמשת  יתהיוה  כתפיה  קשרה  מתניה  חגרה  מידוטח שהאשה עושה בתגובה 

לשבחם של בני ישראל. ראה בהמשך המדרש שם שאת אהרון היה צריך "לדחוף" קצת. הוא לא חגר מתניו מיד, אלא עדיין היסס:  
  לדבר   נכנסת  מה  על  :לה  אמר    .אצלה  אחותה  ונכנסה  לפניומ  בישת מת  והיתה  אשה  שנשא  ודם  בשר   למלך  דומה  הדבר  למה  משל"

  כהן   להיות  נתבחרת  מה  על  ,אחי   אהרן  :לאהרן  משה  אמר  כך  . המלך  את  ושמשי  ובואי  דעתיך  הגיסי  . המלך  את  שתשמשי  אלא  ,זה
  שור  כתבנית בח המז את רואה אהרן היה אומרים  ויש  .עבודתך  ועבוד ובוא  דעתך הגיס  .הוא  ברוך הקדוש  לפני שתשרת אלא  ,גדול
נראה    ."המזבח  אל  קרב  נאמר  לכך  אליו  וקרב  דעתך  הגיס,  ממנו   מתיירא  שאתה  ממה  לא  ,אחי  :משה  ל"וא  .ממנו  מתיירא  והיה

מדרש עם העוונות ועם יצר הרע שרק לעתיד לבוא יישחט    \משה ובני ישראל מקדימים את אהרון בקפיצה אל בית המקדש  ש
יש למושכו לבית המדרש )שוב קידושין לב ע"ב( ולשיר איתו הללויה )תהלים פרק קו(.    ,ובינתיים  .שחיטה גמורה )סוכה נב ע"א(

לעיל( ומי שמושך וקורא לו הוא משה ואולי גם בני ישראל כולם    9אהרון מהסס ובצדק כי חטאו כאמור גדול יותר )ראה הערה  
   אה של משה לאהרון. י שמכירים בחטא קדום וחמור עוד יותר. הרי לנו שוב התייחסות לקר

  לפני   לשרת  אחת  ובעצה  אחת  ביראהיחד    כולםולהיות    הרע  יצר  את  עכשיו שהכל נכנס לבית, בית ה', אולי אפשר כן לנסות להסיר  14
ת  רשבפ  אלוהי האלהיםרינו  ראו דב. לשם כך נדרשת מילת הלב וההכרה שהקב"ה הוא "אלהי האלהים ואדוני האדונים".  המקום

 האם בכך נסגר מעגל או שמא נפתח חדש?  . עקב
למת מלאכה  , כי רצינו לסיים בדבר טוב. יש רגע של שמחה ונחת. יש הש)עדיין בפרשה א(  דלגנו קצת קדימה לחלק אחר של הספרא  15

"ככם אלף פעמים" ואילו הם עונים    :של איכות אותו הרגעכמותיים  וברכה הדדית בין משה ובין העם. הוא מברכם בריבוי ותוספת  
, שאנו אומרים בתחילת כל שבוע  "כוננהו  ידינו  ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלהינו'  ה  ועםנ  ויהילו בברכת העשייה: "

. וכל המדרשים המאוחרים, מדרשי האמוראים, שמות ובמדבר רבה, תנחומא ועוד  ומלאכהעשייה    ים שליש בו ששה ימחדש ש
איפה, אגב    ורת כהנים.המתארים את הקמת המשכן )בפרשות פקודי ונשא(, חוזרים על מדרש זה שיסודו במדרש תנאים ספרא ת

 בפרשת פקודי.  והינו עלינו ויהי נעם ה' אלראה דברינו  ברכת ה' )הרב( כאן? הכל מפי משה )התלמיד(?
דא עקא, ששמחת  אף  דם, לא יכולנו לעצור שם ונתגלגלנו הלאה.  הנה אהרון מצטרף לשמחה ולברכה וכיוון שהבאנו את המדרש הקו  16

ר  בֵ דבר ודַ ולא נוסיף    לפרשת אחרי מותאהרון נפגמה באסון מות בניו ורגע התרוממות הרוח וההתעלות חלף מהר. ובכך גלשנו  
 כאן. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%aa
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 .  מבוא למדרשים בהוצאת תבונותבספר    תורת כהנים  –  אספרמבוא למדרש  ראה  מים אחרונים:  

 

http://www.herzog.ac.il/2014-04-07-11-08-31/69?view=book

