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  [ט]

טז, ג) ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל (

  ְלֹעָלה:

                                                 
ָקר ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּבַפר ֶּבן ּבָ "טז, ג) ויקרא ([ט] על הפסוק  1

", יש לדקדק, דהנה לא קבעה התורה זמן מתי יבוא ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה

אהרן, אלא באיזה אופן יבוא, וגם בראש הפרשה לא כתוב הזמן, אלא שלא 

ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת " ) כתובכטיבוא בכל עת (פסוק ב), ורק להלן (פסוק 

א עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיכֶ  ם ְוָכל ְמָלאָכה 

  ", וכולל גם מצות היום, והוא פלא. ָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכםַתֲעׂשּו ָהֶאזְ 

ועוד יש לדקדק על מה שאמרו במדרש רבה שעמדו חז"ל על לשון זה, שלא 

יבוא בכל עת, ואמרו שמשה רבינו הסתפק אם עת זה, הוא לא בכל שעה, 

כו', שלשון עת יכול להיות שעה, יום, שנה, או לא בכל יום, או לא בכל שנה 

ויקרא רבה (אחרי מות פרשה י"ב שנה, שבעים שנה כו', ועל זה אמרו, וז"ל 

לא עת  ,לא כשם שאתה סבור ,אמר הקדוש ברוך הוא למשה" )כא סימן ז

ולא עת לשבעים  ,ולא עת לי"ב שנה ,ולא עת לשנה ,ולא עת ליום ,לשעה

ל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק שיכנס אלא בכ ,ולא עת לעולם ,שנה

" ע"כ. והנה דברי חז"ל צריכים ביאור מדוע הסתפק משה על מה בסדר הזה

שמפורש להן שיכנס אחת בשנה בעשירי לחודש השביעי, ועוד קשה מה 

אמר לו הקדוש ברוך שיכנס בסדר הזה, היה לו להשיב לו על שאלתו, ולומר 

ודש השביעי, שהרי בסדר הזה, אין לו שיכנס פעם אחת בשנה בעשירי לח

  זה העת, אלא איך יכנס, ומשה שאל מתי יכנס.

ובספר גביעי הכסף [לא מצאתיו] מביא בשם הגר"א, דביאור המדרש הוא 

ממש כפשוטו, דבאמת אהרן הכהן היה יכול להכנס לקודש הקדשים בכל 

 עת שירצה, אלא שיכנס בסדר הזה הכתוב בפרשה. ועל פי זה מבואר היטב

המדרש, דמשה רבינו ידע שאהרן הכהן יכול להכנס מתי שירצה בסדר הזה, 

אבל כיון שאמרה תורה "ואל יבוא בכל עת", שאל משה רבינו מהו העת 

שלא יבוא בו, האם לא יבוא פעמיים בשעה אחת, או פעמיים ביום אחד כו', 

ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא דאין העת זמן, אלא שלא יבוא בכל עת 

לא הסדר הזה, אבל בסדר הזה יבוא מתי שירצה, שכשבא בסדר הזה הוא ב

  עת אחר, ואל יבוא בכל עת אלא בסדר הזה.

וכתב בגביע הכסף, דלפי זה דין זה היה רק באהרן הכהן בלבד לא בבניו, 

שבניו אחריו לא היו יכולים להכנס בסדר הזה רק פעם אחת בשנה. ועל פי 

קדוקים על הכתוב, דבכונה לא כתבה תורה דברי הגר"א מיושב היטב כל הד

זמן לביאת אהרן, כי באמת יכול לבוא בכל עת בסדר הזה, והזמן שקבעה 

שיבוא לקודש הקדשים, רק להלן, ומדוע כתוב בסוף "פעת מדוע לא כתוב הזמן 

  אחת בשנה"

 לו אמר ,)ז, כא רבה ויקרא( 1במדרש. כו' אהרן יבא בזאת) גטז, (

תורה הוא לדורות הבאים אחריו, וכן לחייב את אהרן ביום הזה, שאז הוא 

  חייב לבוא אל הקודש, אבל בשאר ימות השנה הוא רשאי ואינו חייב.

ְוָהְיָתה ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת "טז, לד) תוב (אבל עוד יש לדקדק, דבסוף הפרשה כ

", ויש לדקדק כיון עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחֹּטאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה

דכתיב לעיל שיעשה זאת בעשירי לחודש השביעי, הדבר ידוע שהוא פעם 

ה אחת בשנה, ומדוע צריך לכתוב שזהו פעת אחת בשנה. ואין לומר דהכונ

היא דחוק עולם היא פעם בשנה, אבל עכשיו אצל אהרן רשאי ליכנס מתי 

שירצה, דאם כן היה לכתוב דלבניו הוא אחת בשנה, ובלשון חוקת עולם 

  משמע שיש הבדל בין השנים הללו שהם במדבר לחוקת עולם.

לפיכך מפרש החכמה, בהקדים, דצריך ביאור מהו טעמו של דבר שאהרן 

שירצה ולא בניו. לכן נראה למשך חכמה דלא כגביע היה יכול להכנס מתי 

הכסף בשיטת הגר"א, אלא דבאמת אין דין זה רק באהרן, אלא הוא הדין 

בבניו, ולא היה זה בגלל קדושת אהרן הכהן אלא בגלל קדושת הענן. דהנה 

שמות ל, ז) בסופרנו בסוף פרשת אמור הקשה, מדוע כתוב בקטורת (

 ",יבֹו ֶאת ַהֵּנֹרת ַיְקִטיֶרָּנהְקֹטֶרת ַסִּמים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְּבֵהיִט  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן"

והרי קטורת שבכל יום כשרה בכהן הדיוט כמבואר ביומא (כו, א), וכן מדוע 

ִמחּוץ ְלָפֹרֶכת ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲעֹר "ויקרא כד, ג) כתוב בהטבת הנרות (

", והרי הטבה יד ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכםֶקר ִלְפֵני ה' ָּתִמ ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֹ 

וז"ל ג) ויקרא כד (ספורנו זו בכל כהן היא כמבואר ביומא כה, א. וכתב 

יערוך אותו אהרן. אף על פי שהיתה הדלקת הנרות וכן קטרת התמיד כשרה "

 ,מכל מקום נאמר בשניהם אהרן ,כפי מה שקבלו ז"ל ,בכהן הדיוט לדורות

היה ענין המשכן בכל יום כענינו לדורות ביום  ,כי אמנם כל ימי המדבר

כי בכל  ,וזה ,כי בענן אראה על הכפרת (ויקרא טז, ב) שנאמר בו ,הכפורים

ימי המדבר נאמר כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו (שמות מ, 

שים ולכן היה מן הראוי שיהיו מעשה הקטרת והדלקת הנרות בו הנע ,לח)

  " עכ"ל.כמו שנעשים לדורות ביום הכפורים ,בפנים נעשים על ידי כהן גדול

הנה מבואר, שכל ימי היותם במדבר היה למשכן קדושת יום הכיפורים 

מחמת הענן, לכן עבודת הפנים היתה רק באהרן הכהן. ועל פי זה מדוקדק 

 היטב מדוע כתבה תורה דחוקת עולם הוא פעם אחת בשנה, דבימי המדבר,

אפילו לאחר מיתת אהרן הכהן, היה אלעזר בנו יכול להכנס בכל השנה בגלל 

הענן השוכן על המשכן, אבל לחוקת עולם, היינו כשאין הענן שורה על 
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 בכל אלא, כו' סבור שאתה כשםש לא ,למשה הוא ברוך הקדוש

 בספר נה. ההזה בסדר שיכנס רק, יכנס כנסל רוצה שהוא שעה

 יכול היה דאהרן, פשוט דפירושו א"הגר בשם הובא הכסף יגביע

 ביום רק רשאים היו לא שבניו רק, הזה בסדר תמיד כנסל

 בסוף הספורנו שכתב מה פי על טעמו לנו ונתגלה ,הכיפורים

 (ויקרא כד, ג) ובהטבה (שמות ל, ז) בקטורת שכתוב הא, אמור

 המשכן על שורה הענן היה שנה ארבעים שבאותן ,משום, אהרן

 המשכן עלה'  ענן כי) לח, מ שמות( שכתוב וכמו, ולילה יומם

 דינו היה, 'ה ענן היה ששם ,שבהיכל בעבודות ולכן כו', יומם

 (ויקרא טז, ב) בו שכתוב, הכיפורים ביום כמו שנה ארבעים אותן

 אותן כל ולכן. חן חכם פי ודברי, הכפורת על אראה בענן כי

 ביום גדול כהן כמו הזה בסדר כנסל רשות לו היה שנה ארבעים

 לכם זאת והיתה) לד פסוק( הפרשה בסוף כתוב ולכן. הכיפורים

 רק הוא שלדורות 'כו בשנה אחתבחודש השביעי כו'  עולם לחוקת

 זו לכפרה יםוראו ,השרת כמלאכי ישראל שאז, הכיפורים ביום

, מותו אחרי, עזראל אף כן ואם ,בענן הכפרת על הכבוד ולשכינת

  .2ודו"ק ,כן רשות לו היה

                                                 

המשכן או על המקדש, רק פעת אחת בשנה יכנס לקודש הקדשים ביום 

הכיפורים, שאז ישראל כמלכי השרת וראויים לכפרה זו, ולשכינת הכבוד 

ורת בענן, וכן מבואר על דרך זה גם מדוע לא כתבה תורה בתחילת על הכפ

הפרשה הזמן שיכנס, כיון שבכל הארבעים שנה היה רשאי להכנס מתי 

 שירצה כדלעיל, ומיושב הכל בסייעתא דשמיא.
אהרן הכהן היה  ,תמצית דבריו: לפי ביאור הגר"א במדרש 2

 ,הוא חובהאבל ביום הכיפורים  ,רשאי להכנס בכל יום בסדר הזה

 ,ובספר גביע הכסף מבאר .ולכן לא כתבה תורה הזמן רק להלן

אבל המשך חכמה מבאר על פי  ,דבני אהרן לא היו רשאים

דאין זה תלוי בקדושת אהרן אלא בקדושת הענן החופה  ,הספורנו

שמחמתו היה למשכן כל השנה קדושת יום  ,על המשכן

היה כהן גדול ולכן בכל הארבעים שנה שהיו במדבר  ,הכיפורים

אבל פעם אחת בשנה  ,אף אלעזר בן אהרן ,יכול להכנס בסדר הזה

  חייב להכנס.

  

  ]י[

ְוִכֶּפר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו "שמות ל, י) [י] על פי המבואר יתבאר היטב הכתוב ( 3

יֶכם ֹקֶדׁש ְיַכֵּפר ָעָליו ְלֹדֹרתֵ ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה 

", דהנה יש לדקדק, מהו כפל הלשון פעמיים "וכפר כו' ָקָדִׁשים הּוא ַלה'

  המשך] -[י 

שמות ל, י) ְוִכֶּפר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת (

  ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלֹדֹרֵתיֶכם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה':

 מדוע כפל הכתוב פעמיים וכפר כו' אחת בשנה

 קרנותיו על אהרן וכפר) י, ל שמות( בתצוה הפסוק פירוש 3וזה

 רשאי אבל ,אהרן גם בשנה אחת לכפר יבמחו שזה ,בשנה אחת

, לזה מוכן עצמו ומוצא רוצה שהוא שעה בכל ,בשנה מאחת יותר

 חטאת מדם ,לדורות אכן ,בשנה אחת לכפר מוכרח שזה רק

 אחת שרק כו', לדורותיכם עליו יכפר בשנה אחת הכיפורים

 הענן שאין, שלדורות ,לכפר רשאי בשנה םפעמי לא ,בשנה

 בשנה אחת כתוב ולכן ,בשנה אחת רק כנסל רשאי אין ,שורה

 מה ועיין. יםפעמ לא, מכפר אחת שרק ,הדיוק שעיקר, יכפר

(ח, ב),  דשבועות קמא פרק ברכהלכרונם זבותינו ר שדרשו

  .4ודו"ק

  המשך] -[יא 
 מה הטעם שהיה ראוי לכפר במדבר בכל עת

 את וכפר) לג פסוק( בכתי היום עבודות דבכל ,לי נראה 5והטעם

אחת בשנה כו', אחת בשנה יכפר כו'". אבל לאור המבואר בפסקא ט יתבאר 

היטב, דבא הכתוב לומר, שאפילו אהרן, שיכול להכנס בכל זמן שירצה 

ס לכפר, אפילו אם היה כבר באותה שנה בסדר הזה, חייב פעם אחת להכנ

הרבה פעמים, פעם אחת הוא חייב, ולא רק רשאי. אבל לדורות, לא תהיה 

כפרה כלל אלא פעת אחת בשנה, לכן כופל הכתוב פעמיים, האחד על הזמן 

שהענן שורה, שרשאי להכנס מתי שירצה, והשני על הזמן שאין הענן, 

ק לומר פעם אחת בשנה יכפר. שהכפרה היא רק פעם אחת בשנה, לכן דקד

ובשבועות (ח, ב) מבואר, דדרשו חז"ל, דכפרה זו של פנימי אינו אלא פעם 

אחת בשנה לכפר על טומאה שיש בה ידיעה בתחלה ולא בסוף, דכל הפסוק 

מיותר. אבל לא דרשו מדוע כתוב כפול לכפר, ולפי המבואר הכל מיושב 

  בס"ד.

פעם אחת  ,כפר אחת בשנהתמצית דבריו: הכתוב כופל פעמיים ו 4

פעם  ,שאף על פי שרשאי להכנס תמיד ,ללמד על אהרן הכהן

שלדורות אין כפרה אלא פעם  ,והשנית .אחת חייב להכנס לכפר

  אחת בשנה.

  

 ]יא[

[יא] ואף על פי שנתבאר, שיש טעם מדוע בארבעים שנה שהיו במדבר  5

היה הכהן יכול לכפר בכל זמן שירצה כסדר הזה, מכל מקום, אפשר לתת 

טעם גדול בזה, מדוע באמת נתנה תורה רשות לעשות כן בכל עת. דהנה, 
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 בני מטומאת וכפר כו' הקהל כל ועל הכהנים ועל הקודש מקדש

 פנימיה ושעיר ,וקדש מקדש טומאת וזה, כו' (פסוק טז) ישראל

 ועל ,בסוף ידיעה הב ואין בתחילה ידיעה לה יש על מכפר היה

 שעיר וקדשיו מקדש טומאת זדון ועל, מכפר פר כהנים מזיד

 שמעון ביר ואמר ,)ב-א, ב שבועות( שם יעויין, מכפר המשתלח

 טומאה על ,באין למה עצרת שעירי שני) ב, ו( דזבחים קמא פרק

 הרי, במדבר ישראל שהיו זמן כל, זה ולפי. 'כו לזה זה בין שאירע

 בשר אוכלים והיו, (חולין טז, ב) תאוה בבשר אסורים היו הם

 צריכים והיו ביותר וקדשיו מקדש טומאת מצוי והיה, תדיר קדש

 טומאת לכפר ,היום בעבודת עת בכל נכנס היה לכן ,לכפרה

  .6ודו"ק .וקדשיו מקדש

  [יב]

 מדוע רק אהרן והמזבח נמשח בשמן המשחה לבד

 עם דמשמן[ לבדו המשחה דבשמן מה יתכן, הספורנו דברי 7ולפי

                                                 

עבודת יום הכיפורים באה לכפר על טומאות מקדש וקדשיו, כדכתיב בכתוב 

ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל " לג)(פסוק 

ְוִכֶּפר "טז) ", וכתיב על השעיר הפנימי (פסוק ַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפרַהֹּכֲהִנים וְ 

ן ַיֲעֶׂשה ְלֹאֶהל ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחֹּטאָתם ְוכֵ 

-", ומבואר באריכות בסוגיא דשבועות ב, אֵכן ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמֹאָתםמֹוֵעד ַהּׁשֹ 

 בסוף, ידיעה בה ואין בתחילה ידיעה לה יש על מכפר היה הפנימי שעירב ד

 מקדש טומאת זדון ועל, מכפר פר היה כהניםה של מזידב טומאה ועל

  .מכפר המשתלח שעיר וקדשיו

 קמא פרק שמעון רבי אמרחסה תורה שיהיה כפרה על טומאה זו, ד וכל כך

שעיר  בין שאירע טומאה על באין, למה עצרת שעירי שני) ב, ו( דזבחים

 בבשר אסורים היו הם הרי, במדבר ישראל שהיו זמן כל, זה ולפי. לשעיר

להם מאוד  מצוי היהלכן ו, תדיר קדש בשר אוכלים והיו, (חולין טז, ב) תאוה

 עת בכל נכנס היה לכן לכפרה, צריכים והיו ביותר וקדשיו מקדש טומאת

 .וקדשי מקדש טומאת לכפר היום, בעבודת
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 ,כיון שהיו אסורים בבשר תאוה ,ולא רק פעם אחת בשנה ,הזה

לכן  ,לכן היה מצוי להם טומאת מקדש וקדשיו ,ואכלו רק קדשים

מה שאין כשהותר  ,היה ראוי לכפר להם על זה הרבה פעמים

  אין צריך אלא פעם אחת בשנה. ,להם בשר תאוה

  

  ]יב[

[יב] ועל פי דברי הספורנו יתבאר עדו דבר נפלא, דהנה רק אהרן הכהן  7

ַהִּמְׁשָחה ַעל  ַוִּיֹצק ִמֶּׁשֶמן"ויקרא ח, יב) נמשח בשמן המשחה לבדו כדכתיב (

 משח לא] לבד מהמשמן אבל, )שמות כט, כא( לבניו גם משח הדם

, בניו בלא (ויקרא ח, יב) לבד אהרן עם (ויקרא ח, יא) המזבח רק

 המשיחה שעיקר, כליו וכל המשכן קדושת עליהם שהיה מפני

 החיצון ממזבח ניטלים קטורת של דהגחלים מטעם, עליו היה

 ואהרן ,בחיצון ונקטרים מפנימי טליםנ ובזיכין (תמיד לג, א),

ויקרא ( ונרות שמות ל, ז)( קטורת היינו ,המשכן עבודת עובד היה

  .8ודו"ק .כד, ג)

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

אבל בניו נמשחו בדם ובשמן גם כן  ",ן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְלַקְּדׁשוֹ ֹראׁש ַאֲהרֹ 

ְוָלַקְחָּת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ") שמות כט, כאכדכתיב (

ָניו ִאּתֹו ְוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו ְוִהֵּזיָת ַעל ַאֲהֹרן ְוַעל ְּבָגָדיו ְוַעל ָּבָניו ְוַעל ִּבְגֵדי בָ 

ויקרא " וכן המזבח נמשח רק בשמן המשחה כדכתיב (ָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתוֹ ּו

ַוַּיז ִמֶּמּנּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְמַׁשח ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו "ח, יא) 

וצריך טעם בזה. אבל לאור המבואר בספורנו  ",ְלַקְּדָׁשםֹּיר ְוֶאת ַּכּנֹו ְוֶאת ַהּכִ 

יתבאר היטב, דהנה כבר נתבאר דאהרן היה לו קדושת המשכן, ולכן כשהיה 

הענן על המשכן לא נעשה שום עבודת פנים רק על ידי אהרן שהיה קדוש 

בקדושת המשכן, לכן נמשח אהרן לבדו בשמן המשחה לבד, כמו שהמזבח 

  שח רק בשמן המשחה.שקדושתו שוה לו נמ

והטעם שרק מזבח החיצון נמשח בשמן המשחה כמשכן, והרי היה בחוץ 

ולא במשכן, כיון שנעשו בו עבודות של משכן, שהרי הגחלים של קטורת 

היו נטלין ממזבח החיצון (תמיד לג, א), והקטרת היא עבודת פנים, וכן 

יצון (מנחות הבזיכין שהיו עם הלחם שהם במשכן, היו נקטרין על מזבח הח

צט, ב מדכתיב הקטירו סתם), לכן היה בהכרח לקדש את המזבח גם כן 

בקדושת המשכן, שהוא כלי לעבודת המשכן לקטורת ושעליו מקטירין 

הבזיכין, וכן כהן גדול שעבודתו היתה קטורת ונרות במשכן לכן הם, הכהן 

 יו.גדול והמזבח החיצון, היו קדושים בקדושת המזבח ונמשחו כמשכן וכל
תמצית דבריו: דוקא אהרן והמזבח החיצון נמשכו בשמן  8

שעל  .כיון שהיו קדושים ככלי המשכן ,כמשכן וכליו ,המשחה

ומעל  ,המזבח החיצון היו מקריבין את הבזיכין שהן עבודת פנים

 .המזבח החיצון היו נוטלים גחלים לקטורת שהיא עבודת פנים

לכן  ,רת והטבת נרותוכן הכהן גדול היה עובד עבודת פנים בקטו

 נמשכו ככלי המשכן.


