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 בס"ד

 מקורות -פרשת צו

 פרשת ויקרא . 1

ר: ֶהל מוֵעד ֵלאֹמֹֽ יו ֵמֹאֹ֥ ר ְיקָוק ֵאָלָ֔ ה ַוְיַדֵבֵּ֤ ְקָרא ֶאל־ֹמֶשֶׁ֑  )א( ַויִּ

ן־ַהְבֵהמָ  יקָוֶׁ֑ק מִּ ֶכם ָקְרָבן ַלֹֽ יב מִּ ֹ֥ י־ַיְקרִּ ֹֽ ם ָאָדם כִּ ְשָרֵאל ְוָאַמְרָתָּ֣ ֲאֵלֶהָ֔ ר ֶאל־ְבֵנֵּ֤י יִּ ן־ה )ב( ַדֵבֵּ֞ ן־ַהָבָקר ּומִּ מִּ

ם: יבּו ֶאת־ָקְרַבְנֶכֹֽ אן ַתְקרִּ ָֹ֔  ַהצ

ְרֹצנו ו לִּ יב ֹאתָ֔ ָּ֣ ֶהל מוֵעד ַיְקרִּ ּנּו ֶאל־ֶפַתח ֹאֵּ֤ יֶבֶׁ֑ ים ַיְקרִּ ר ָתמִּ ר ָזָכֹ֥ ן־ַהָבָקָ֔ ה ָקְרָבנו מִּ ם־ֹעָלֵּ֤ ק:)ג( אִּ ְפֵנֹ֥י ְיקָוֹֽ   לִּ

ְרָצֹ֥  ה ְונִּ אש ָהֹעָלֶׁ֑ ָֹּ֣ ו ַעל ר ְך ָידָ֔ יו:)ד( ְוָסַמָּ֣ ר ָעָלֹֽ  ה לו ְלַכֵפֹ֥

ּו ֶאת־ ם ְוָזְרקֵ֨ ים ֶאת־ַהָדָ֔ ֲהנִּ ֹכֹֽ ן ַהֹֽ י ַאֲהֹרֵּ֤ יבּו ְבֵנֵ֨ ְקרִּ הִּ ְפֵנָּ֣י ְיקָוֶׁ֑ק ְוְ֠ ן ַהָבָקר לִּ ְזֵבַח )ה( ְוָשַחט ֶאת־ֶבֹ֥ ם ַעל־ ַהמִּ ַהָדֵּ֤

ד: ֶהל מוֵעֹֽ יב ֲאֶשר־ֶפַתח ֹאֹ֥  ָסבִָּ֔

ַתֹ֥  ה ְונִּ יט ֶאת־ָהֹעָלֶׁ֑ ְפשִּ יָה:)ו( ְוהִּ ְנָתֶחֹֽ  ח ֹאָתּה לִּ

ש: ים ַעל־ָהֵאֹֽ ּו ֵעצִּ ַח ְוָעְרכֹ֥ ְזֵבֶׁ֑ ן ַהֹכֵהן ֵאש ַעל־ַהמִּ י ַאֲהֹרֹ֧ ָנְתנּו ְבֵנֵ֨  )ז( ְוְ֠

 ויקרא פרק ו . 2

ר: ה ֵלאֹמֹֽ ר ְיקָוק ֶאל־ֹמֶשֹ֥  )א( ַוְיַדֵבֹ֥

ה את תוַרת ָהֹעָלֶׁ֑ ֹֹ֥ ר ז ת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָבָנָּ֣יו ֵלאֹמָ֔ ו ֶאֹֽ ְיָלה ַעד־ )ב( ַצֵּ֤ ַח ָכל־ַהַלֵ֨ ְזֵבֵּ֤ ה ַעל־ַהמִּ ה ַעל֩ מוְקָדֵ֨ וא ָהֹעָלָ֡ ָּ֣ הִּ

ו: ּוַקד בֹֽ ְזֵבַח תֹ֥ ש ַהמִּ ֶקר ְוֵאֹ֥  ַהֹבָ֔

ל הָ  ר תֹאַכֹ֥ ים ֶאת־ַהֶדֶשן ֲאֶשֵ֨ ָּ֣ ש ַעל־ְבָשרוֹ֒ ְוֵהרִּ ְלַבָּ֣ ְכְנֵסי־ַבד יִּ ֹֽ ו ַבד ּומִּ דָּ֣ ש ַהֹכֵהן מִּ ֹעָלה ַעל־ֵאש ֶאת־ הָ )ג( ְוָלַבֵ֨

ַח: ְזֵבֹֽ ַח ְוָש֕מו ֵאֶצל ַהמִּ ְזֵבֶׁ֑  ַהמִּ

ה ֶאל־ָמקום טָ  ַמֲחֶנָ֔ ּוץ ַלֹֽ חָּ֣ יא ֶאת־ַהֶדֶשן ֶאל־מִּ ֵּ֤ ים ְוהוצִּ ֶׁ֑ ים ֲאֵחרִּ ָּ֣ יו ְוָלַבש ְבָגדִּ ור:)ד( ּוָפַשט ֶאת־ְבָגָדָ֔  הֹֽ

ה ּובִּ  ְכֶבָ֔ א תִּ ָֹּ֣ ּוַקד־בו ל ַח תֹֽ ְזֵבֵּ֤ ש ַעל־ַהמִּ ה )ה( ְוָהֵאֵ֨ ֹעָלָ֔ יָה ָהֹֽ ְך ָעֶלֵ֨ ֶקר ְוָעַרֵּ֤ ֶקר ַבֹבֶׁ֑ ים ַבֹבָּ֣ יָה ַהֹכֵהן ֵעצִּ ר ָעֶלֹ֧ ֵעֵ֨

ים: ֹֽ י ַהְשָלמִּ יר ָעֶליָה ֶחְלֵבֹ֥ ֹ֥ ְקטִּ  ְוהִּ

ה: ס ְכֶבֹֽ א תִּ ֹֹ֥ ְזֵבַח ל ד ַעל־ַהמִּ יד תּוַקֹ֥  )ו( ֵאש ָתמִּ

 

התהוות העם במצרים, עבדותו תיאור  -שלושה נושאים עיקריים נוכחים בספר שמות. בראשון . 3 

להיו במעמד הר סיני. המפגש לווה -מפגש בין העם ובין א -רבת השנים ועד ליציאתו ממנה. בשני 

בעשותם עגל זהב, והיה בו ביטוי לפער הגדול הקיים בין העמדה הרוחנית בה היו  -בשבר גדול 

במתן 'לוחות שניים' ובתהליך  להים. חלק זה מסתיים-נתונים, לבין הרף הגבוה אליו מזמין אותם א

להים לבין -בנייתו של המשכן, המאפשר מפגש בין א -מורכב של תיקון ופיוס. צלע שלישית לספר 

 בקרב המחנה. -בני עמו על בסיס קבוע. תחת היראות האש והענן בראש ההר, ישכנו אלה מעתה 

ויקרא ובמדבר.  -העוקבים שני פתרונות קונספטואליים שונים מוצעים בכתוב, בשני החומשים . 4

 בספר במדבר.  -בספר ויקרא, 'העצמה של העם'  -'הנכחה של השמים' 
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 הקרבנות בפרשת ויקרא. 4

ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאלֵ  ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מוֵעד ֵלאֹמר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ ֶהם וביתר פירוט: "ַויִּ

י ַיְקרִּ  יבּו ֶאת ָקְרַבְנֶכם" )ָאָדם כִּ ן ַהצֹאן ַתְקרִּ ן ַהָבָקר ּומִּ ן ַהְבֵהָמה מִּ ֶכם ָקְרָבן ַלה' מִּ ( ויקרא א', א'יב מִּ

כותרות  -ותיה זוהי הכותרת לקרבן העולה, והיא משמשת כותרת כללית לפרשיית הקרבנות. בעקב -

ן  ם מִּ יֶבּנּו" )שם, ג'(; "ְואִּ ים ַיְקרִּ ן ַהָבָקר ָזָכר ָתמִּ ם ֹעָלה ָקְרָבנו מִּ משנה ובהן תיאורי מצב שונים: "אִּ

ן ָהעוף ֹעָלה  ם מִּ יֶבּנּו" )שם, י'(; "ְואִּ ים ַיְקרִּ ים ְלֹעָלה ָזָכר ָתמִּ זִּ ן ָהעִּ ים או מִּ ן ַהְכָשבִּ ָבנו ָקְר ַהצֹאן ָקְרָבנו מִּ

ְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּור" )שם ב',  ב ָקְרַבן מִּ י ַתְקרִּ ן ְבֵני ַהיוָנה" )שם, י"ד(; "ְוכִּ ים או מִּ ן ַהֹתרִּ יב מִּ ְקרִּ ַלה' הִּ

יב  ם ַתְקרִּ ְנַחת ַמְרֶחֶשת ָקְרָבֶנָך" )שם, ז'(; "ְואִּ ם מִּ ְנָחה ַעל ַהַמֲחַבת ָקְרָבֶנָך" )שם, ה'(; "ְואִּ ם מִּ ד'(; "ְואִּ

נְ  יב" )שם ג', א'(; מִּ ן ַהָבָקר הּוא ַמְקרִּ ם מִּ ים ָקְרָבנו אִּ ם ֶזַבח ְשָלמִּ ים ַלה'" )שם, י"ד(; "ְואִּ כּורִּ ַחת בִּ

ְפֵני ה'" )שם, י"ב(. עד  יבו לִּ ְקרִּ ם ֵעז ָקְרָבנו ְוהִּ ים ַלה'" )שם, ו'(; "ְואִּ ן ַהצֹאן ָקְרָבנו ְלֶזַבח ְשָלמִּ ם מִּ "ְואִּ

 כאן יחידה ראשונה.

ְשָרֵאל ֵלאֹמר  ושוב מוצבת כותרת, והפעם לקרבן חטאת: "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ

ְשָגָגה" )שם ד', א' י ֶתֱחָטא בִּ יַח -ֶנֶפש כִּ ם ַהֹכֵהן ַהָמשִּ ב'(, ומיד לאחריה מעגלים שונים של חוטאים: "אִּ

יא ֶיֱחָטא" )שם, ֶיֱחָטא ְלַאְשַמת ָהָעם" )שם, ב'(; "וְ  ְשּגּו" )שם, י"ג(; "ֲאֶשר ָנשִּ ְשָרֵאל יִּ ם ָכל ֲעַדת יִּ אִּ

י ֶתֱחָטא ְוָשְמָעה קול ָאָלה ְוהּוא  ְשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ" )שם, כ"ז(; "ְוֶנֶפש כִּ ם ֶנֶפש ַאַחת ֶתֱחָטא בִּ כ"ב(; "ְואִּ

ם לֹא ַתּגִּ   יַע ָידו ֵדי ֶשה" )שם, ז'(.ֵעד או ָרָאה או ָיָדע" )שם ה', א'(; "ְואִּ

שתי כותרות נוספות פותחות את קרבן אשם: הראשונה מתייחסת לאשם מעילות: "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל 

ָקְדֵשי ה'" )שם, י"דֹמֶשה ֵלאֹמר ְשָגָגה מִּ ְמֹעל ַמַעל ְוָחְטָאה בִּ י תִּ ט"ו(; לאחריה מובא אשם -: ֶנֶפש כִּ

ְצות ה' ֲאֶשר לֹא ֵתָעֶשיָנה ְולֹא ָיַדע  -תלוי  ָכל מִּ י ֶתֱחָטא ְוָעְשָתה ַאַחת מִּ ם ֶנֶפש כִּ ללא כותרת: "ְואִּ

י ֶתֱחָטא  ְוָאֵשם" )שם, י"ז(; ולבסוף כותרת נוספת לאשם גזלות: "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: ֶנֶפש כִּ

 כ"א(.-ּוָמֲעָלה ַמַעל ַבה'" )שם, כ'

 הקרבנות בפרשת צו. 5

לאהרון ולבניו )שם ו', ב'(; בניגוד  -בניגוד לפרשת ויקרא הפונה אל 'בני ישראל', פרשת צו פונה 

העולה, וסיום בחובת נתינה בקרבנות  בו פתיחה בהקרבה מרצון בקרבן -למבנה פרשת ויקרא 

החטאת והאשם, בפרשת צו מושתת המדרג על דרגת הקדושה של הקרבן: פתיחה בעולה הנשרפת 

מנחה, חטאת ואשם, ולבסוף קודשים קלים בקרבן השלמים;  -כליל לה', לאחריה קודשי קודשים 

 שלאחר ההקרבה.בניגוד לתהליך ההקרבה המתואר בפרשת ויקרא, פרשת צו עוסקת בהלכות 

בפסוק זה הוראה למשה לצוות את אהרון ואת בניו. לא לדבר אליהם, כי אם לצוות. דומה שזוהי 

כותרת לפרשה של כללים וחוקים. גם הביטוי "זֹאת תוַרת ָהֹעָלה" מצביע על תורה, ועל מערכת 

וא ָהֹעָלה ַעל מו ְזֵבַח ָכל החוקים המקיימת אותה. הכתוב ממשיך ומגדיר את העולה: "הִּ ְקָדה ַעל ַהמִּ

זהו זיהוי חדש לקרבן העולה. בניגוד להתמקדות באדם וברצון המלווה את  -ַהַלְיָלה ַעד ַהֹבֶקר" 

 -מעשה ההקרבה, כעת הנושא הוא 'תורת העולה', והוא אוצר בתוכו סדר שלם של עבודה במקדש 

ר', בו מוצגת מערכת זמן המיוחדת 'כל הלילה עד הבק -צורך בהימצאות העולה על מוקדה; עיתוי 

ְזֵבַח תּוַקד בו";  -עד בקר; אש היוקדת במזבח  -למקדש, שראשיתה ביום וסופה בלילה  "ְוֵאש ַהמִּ

ְכֶבה" )שם ו', ו'(. גם כאשר  -תרומת הדשן, ועד ההוראה החותמת  ְזֵבַח לֹא תִּ יד תּוַקד ַעל ַהמִּ "ֵאש ָתמִּ

 .[16]ותר על אש המזבח, הנתפשת כמו חוקי הבריאה שבעבודת המקדשלא ניתן לו -אין קרבנות 
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