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הקריאה והקדושה – עיונים בספר ויקרא

שנת עג לחמ"י

'ד' לפ

המנורה הטהורה והשלחן הטהור
Pure Lamp, Pure Table
ט לאחר פרשת המועדות- א,ויקרא כד

)1

 (ג) ִמחוץ:ש ֶמן זַ ֵּ֥ ִית זָ ָ֛ ְך ָכ ִתית ַל ָמ ֑אֹור ְל ַה ֲע ֵּ֥ל ֹת נר ָת ִ ֹֽמיד
ֵ֣ ֶ ָת־בנֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל וְ יִ ְק ֨חו א ֶֶ֜ליך
ְ  (ב) ַ֞ ַצו ֶא:(א) וַ יְ ַדבֵּ֥ר ה' ֶאל־מ ֶֹשֵּ֥ה לא ֹֽמֹר
 (ד) ַ֚עַ ל ַה ְמנ ָ ֵֹ֣רה ַה ְטה ָ ָֹ֔רה:עֹולם ְלדֹ ֹֽרֹת ֶיכֹֽם
ָ ד־ב ֶקר ִלפְ נֵּ֥י ה' ָת ִ ֑מיד ח ַ ֵּ֥קת
ֹ ָ֛ מֹועד יַ ֲערֹךְ א ֹ֨תֹו ַא ֲה ֶ֜ ֹרן מ ֶ ֶ֧ע ֶרב ַע
ֵ֗ ְלפָ ֨רֹכֶ ת ָהע ֶ֜דת ְב ֵ֣אֹ ֶהל
:ת־הנ ֑רֹות ִלפְ נֵּ֥י ה' ָת ִ ֹֽמיד
ַ יַ ֲערֹךְ ֶא
אֹותם ְש ַ ֵּ֥תיִ ם ַ ֹֽמ ֲע ָרכֹות שֵ֣ש
ָ֛ ָ  (ו) וְ ַש ְמ ָ ֵּ֥ת:ית א ָָֹ֔תה ְש ֵּ֥תים ֶע ְשרה ַח ֑לֹות ְשני ֶע ְשר ָ֔ ִֹנים יִ ְהיֶ ה ַה ַֹֽח ָלֵּ֥ה ָה ֶא ָ ֹֽחת
ֵ֣ ָ ִ(ה) וְ ָל ַק ְח ָ ֵ֣ת ָ֔סֹ ֶלת וְ ָאפ
 (ח) ְבי֨ ֹום ַה ַש ֶָ֜בת:'ל־ה ַֹֽמ ֲע ֶרכֶ ת ְלבֹנָ ֵ֣ה זַ ָכ֑ה וְ ָהיְ ָתָ֤ה ַל ֶּ֙ ֶל ֶחם ְל ַאזְ ָכ ָ ָ֔רה ִא ֶשה ַל ֹֹֽֽה
ַ  (ז) וְ נָ ַת ָ ֵּ֥ת ַע:'ַה ַֹֽמ ֲע ָ ֑רכֶ ת ַעָ֛ל ַהש ְל ָחֵּ֥ן ַה ָטהֹר ִלפְ נֵּ֥י ֹֽה
 (ט) וְ ָהֹֽיְ ָתה ְל ַא ֲה ֵ֣רֹן ו ְל ָב ָ֔ ָניו וַ ֲא ָכלהו ְב ָמ ֵ֣קֹום ָק ֑דֹש ִִּ֡כי ק ֶֹדש:עֹולֹֽם
ָ ְביֵ֣ ֹום ַה ַש ֵָ֗בת יַ ַֹֽע ְרכֶ ָ֛נו ִלפְ נֵּ֥י ה' ָת ִ ֑מיד מ ֵּ֥את ְבנֹֽי־יִ ְש ָראל ְב ִ ֵּ֥רית
:ק־עֹולֹֽם
ָ
שי ה' ָח
ֵּ֥ ָֽק ָד ֨ ִשים ֵּ֥הוא ָ֛לֹו מ ִא
1 And Hashem spoke unto Moses, saying: 2 Command the children of Israel, that they bring to you pure
olive oil beaten for the light, to cause a lamp to burn continually. 3 Outside of the curtain of the edut, in the
tent of meeting, Aaron will set it up it in order from evening to morning before Hashem continually; it
shall be an everlasting law throughout your generations. 4 He shall set up the lamps in order on the pure
menorah before Hashem continually.
5 And you shall take fine flour and bake twelve cakes of it: two tenth parts of an ephah shall be in one
cake. 6 And you shall set them in two rows, six in a row, upon the pure table before Hashem. 7 And you
shall put pure frankincense with each row, that it may be a memorial part for the bread, a fire offering to
Hashem. 8 Every Shabbat day he shall set it up in order before Hashem continually; it is from the children
of Israel, an everlasting covenant. 9 And it shall be for Aaron and his sons; and they shall eat it in a holy
place; for it is most holy to him of the offerings of Hashem made by fire, a perpetual due.
) שמות כה2

:ֹֽל־הש ְל ָחָ֛ן ֶל ֵֶּ֥חם ָפנִ ים ְלפָ נַ ֵּ֥י ָת ִ ֹֽמיד
ַ  וְ נָ ַת ָ ֶ֧ת ַע...(כג) וְ ָע ִ ֵּ֥ש ָית ש ְל ָחן ֲעצֵ֣י ִש ִ ֑טים
... יה
ָ וְ ִש ָשֵ֣ה ָק ָ֔ ִנים יֹצְ ִאים ִמ ִצ ֶ ֑ד... (לא) וְ ָע ִ ֵּ֥ש ָית ְמנ ַֹרת זָ ָהֵ֣ב ָט ֑הֹור
 לה,שמות כו
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:ימ֑נָ ה וְ ַ֨הש ְל ָָ֔חן ִתתן ַעל־צֶ ֵַּ֥לע צָ פֹֽ ֹון
ָ ת־ה ְמנ ָֹרה ֵֹ֣נכַ ח ַהש ְל ָָ֔חן ַעָ֛ל צֶ ֵַּ֥לע ַה ִמ ְש ָכן ת
ַ ת־הש ְל ָחן ִמ ֵ֣חוץ ַל ָפ ָ֔רֹ ֶכת וְ ֶא
ַ וְ ַש ְמ ָ ָ֤ת ֶא
Questions:
1) Why are the commands of setting up the lights and the “showbread” presented at this point, right
after the annual calendar of offerings? Why not with the construction of the Mishkan?
2) Why are they both defined by tamid?
3) Why are they both ne’erakhin (“set up” or “ordered”)?
4) Why are the breads to be set up in two parallel frames of 6 loaves each?
5) Why are they to be refreshed - and the “old” ones eaten – every Shabbat?
6) When the Torah commands us to build these vessels, why does it not tell us where they are going
to be situated until later?

7) Why is the bread considered a “memorial” (zikkaron)?
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 )8שמות כח
ת־שתי
נֹו־לי...וְ ָל ֵַ֣ק ְח ָָ֔ת ֶא ְ
תנֶ ת ַת ְשבץ ִמצְ נֶ ֵ֣פֶ ת וְ ַא ְבנ ֑ט וְ ָע ֨שו ִבגְ די־ ֶ֜קֹ ֶדש ְל ַא ֲה ֵּ֥רֹן ָא ִ ָ֛חיךָ ו ְל ָבנָ יו ְל ַכ ֲה ִ ֹֽ
ח ֶשן וְ אפֹוד ו ְמ ָ֔ ִעיל ו ְכ ֵּ֥ ֹ
(ד) וְ ֨א ֶלה ַה ְבגָ ִ ֶ֜דים ֲא ֶשֵ֣ר יַ ֲע ֵ֗שו ָ֤ ֹ
תֹולד ָ ֹֹֽתם( :יא)
ל־ה ֶ ֵּ֥א ֶבן ַהשנִ ית ְכ ְ
ֹות ִ ָ֛רים ַע ָ
ת־ש ַ֞מֹות ַה ִש ָשֶ֧ה ַהנ ָ
יהם ְשמֹות ְבנֵּ֥י יִ ְש ָר ֹֽאל( :י) ִש ָשה ִמ ְשמ ָָֹ֔תם ַעל ָה ֶ ֵ֣א ֶבן ָה ֶא ָח֑ת וְ ֶא ְ
י־ש ַהם ופִ ַת ְח ָ ֵ֣ת ֲעל ֶָ֔
ַא ְבנ ֑ ֹ
ת־ש ֵ֣תי ָה ֲא ָב ֵ֗ ִנים ַ֚עַ ל
ל־שמֹת ְבנֵ֣י יִ ְש ָרא֑ל מ ַס ָ֛ ֹבת ִמ ְש ְבצֵּ֥ ֹות זָ ָהב ַת ֲע ֶשֵּ֥ה א ָ ֹֹֽתם( :יב) וְ ַש ְמ ַָ֞ת ֶא ְ
ת־ש ֵ֣תי ָה ֲא ָב ָ֔ ִנים ַע ְ
שה ָח ַרש ֶא ֶבן ִפתוחֵ֣י ח ֵָֹ֗תם ְתפַ ַתח ֶא ְ
ַמ ֲע ֵ֣
ל־ש ֵּ֥תי ְכתפָ יו ְלזִ ָכ ֹֽרֹן:
מֹותם ִלפְ נ ֶ֧י ָ֛ה' ַע ְ
ִכ ְת ֵֹ֣פת ָהֹֽא ָ֔פֹד ַא ְבנֵּ֥י זִ ָכרֹן ִל ְבנֵ֣י יִ ְש ָרא֑ל וְ נָ ָשא ַא ֲה ֨רֹן ֶאת־ ְש ֶָ֜
 )9שמות כח ,לו-לח
ֹֽי־ה ִמצְ נֶ פֶ ת יִ ְהיֶ ֹֽה:
ל־מול ְפנ ַ
ל־ה ִמצְ נָ ֑פֶ ת ֶא ֵּ֥
ל־פ ִ ֵ֣תיל ְת ָ֔כ ֶלת וְ ָהיָ ה ַע ַ
(לו) וְ ָע ִ ֵּ֥ש ָית ִציץ זָ ָהֵ֣ב ָט ֑הֹור ופִ ַת ְח ָ ָ֤ת ָע ָליו ִפתו ֵ֣חי ח ָָֹ֔תם קֹ ֶדש ַל ֹֹֽֽה'( :לז) וְ ַש ְמ ָ ָ֤ת אֹתֹו ַע ְ
ל־מצְ חֹו ָת ִָ֔מיד ְל ָרצֵּ֥ ֹון ָל ֶהם ִלפְ נֵּ֥י ֹֽה':
יה֑ם וְ ָהיָ ָ֤ה ַע ִ
ֹֽל־מ ְת ֹנת ָק ְדש ֶ
ת־ע ֵֹ֣ון ַה ֳּק ָד ֵ֗ ִשים ֲא ֶשָ֤ר יַ ְק ִ ֶּ֙דישו ְבנֵ֣י יִ ְש ָר ָ֔אל ְל ָכ ַ
ל־מצַ ח ַא ֲהרֹן וְ נָ ֨ ָשא ַא ֲה ֶ֜רֹן ֶא ֲ
(לח) וְ ָהיָ ה ַע ֵ֣
 )10ויקרא כג
מֹוע ָ ֹֽדי:
ר־ת ְק ְר ֵּ֥או א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵ֣אי ֑קֹ ֶדש ֵּ֥א ֶלה הם ֲ
מֹוע ֵ֣די ָ֔ה' ֲא ֶש ִ
ל־בנ ָ֤י יִ ְש ָראל וְ ָא ַמ ְר ָ ֵ֣ת ֲאל ֶָ֔הם ֲ
ֹשה לא ֹֽמֹר( :ב) ַד ַ֞בר ֶא ְ
(א) וַ יְ ַדבֵּ֥ר ה' ֶאל־מ ֶ ֵּ֥
ל־בני יִ ְש ָר ֹֽאל:
(שבת ,מצות ,שבועות ,זכרון ,כפור ,סכות ,עצרת) ( ...מד) וַ יְ ַדבֵ֣ר מ ָ֔ ֶֹשה ֶאת־מ ֲֹעדי ֑ה' ֶא ְ
 )11שמות כט ,מג
וְ נ ַֹע ְד ִ ֵּ֥תי ָש ָמה ִל ְבנֵ֣י יִ ְש ָרא֑ל וְ נִ ְק ַדש ִב ְכב ִ ֹֹֽדי:

עריכת הפרשות
(א) וַ יְ ַדבֵּ֥ר ה' ֶאל־מ ֶֹשֵּ֥ה לא ֹֽמֹר:
ש ֶמן זַ ֵּ֥יִת זָ ָ֛ךְ ָכ ִתית
ת־בנֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל וְ יִ ְק ֨חו א ֶֶ֜ליךָ ֶ ֵ֣
(ב) ַ֞ ַצו ֶא ְ

ית א ָָֹ֔תה ְש ֵּ֥תים ֶע ְשרה ַח ֑לֹות ְשני
(ה) וְ ָל ַק ְח ָת ָ֔סֹ ֶלת וְ ָאפִ ָ ֵ֣

ַל ָמ ֑אֹור ְל ַה ֲע ֵּ֥ל ֹת נר ָת ִ ֹֽמיד( :ג) ִמחוץ ְלפָ ֨רֹכֶ ת ָהע ֶ֜דת ְב ֵ֣אֹ ֶהל

אֹותם ְש ַ ֵּ֥תיִ ם
ֶע ְשר ָ֔ ִֹנים יִ ְהיֶ ה ַה ַֹֽח ָלֵּ֥ה ָה ֶא ָ ֹֽחת( :ו) וְ ַש ְמ ָ ֵּ֥ת ָ ָ֛

ד־ב ֶקר ִלפְ נֵּ֥י ה' ָת ִ ֑מיד
מֹועד יַ ֲערֹךְ א ֹ֨תֹו ַא ֲה ֶ֜רֹן מ ֶ ֶ֧ע ֶרב ַע ָ֛ ֹ
ֵ֗

הר ִלפְ נֵּ֥י ֹֽה':
ַ ֹֽמ ֲע ָרכֹות שֵ֣ש ַה ַֹֽמ ֲע ָ ֑ר ֶכת ַעָ֛ל ַהש ְל ָחֵּ֥ן ַה ָט ֹ

עֹולם ְלדֹ ֹֽרֹתיכֶ ֹֽם( :ד) ַ֚עַ ל ַה ְמנ ָ ֵֹ֣רה ַה ְטה ָ ָֹ֔רה יַ ֲערֹךְ ֶאת־
ח ַ ֵּ֥קת ָ

ל־ה ַֹֽמ ֲע ֶר ֶכת ְלבֹנָ ֵ֣ה זַ ָכ֑ה וְ ָהיְ ָתָ֤ה ַל ֶֶּ֙ל ֶחם ְל ַאזְ ָכ ָ ָ֔רה
(ז) וְ נָ ַת ָ ֵּ֥ת ַע ַ

ַהנ ֑רֹות ִלפְ נֵּ֥י ה' ָת ִ ֹֽמיד:

ִא ֶשה ַל ֹֹֽֽה'( :ח) ְבי֨ ֹום ַה ַש ֶָ֜בת ְביֵֹ֣ום ַה ַש ֵָ֗בת יַ ַֹֽע ְר ֶכָ֛נו ִלפְ נֵּ֥י ה'
עֹולֹֽם( :ט) וְ ָהֹֽיְ ָתה ְל ַא ֲה ֵ֣רֹן
ָת ִ ֑מיד מ ֵּ֥את ְבנֹֽי־יִ ְש ָראל ְב ִ ֵּ֥רית ָ
ו ְל ָב ָ֔ ָניו וַ ֲא ָכלהו ְב ָמ ֵ֣קֹום ָק ֑דֹש ִִּ֡כי ק ֶֹדש ָֽק ָד ֨ ִשים ֵּ֥הוא ָ֛לֹו
ק־עֹולֹֽם:
ָ
שי ה' ָח
מ ִא ֵּ֥
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