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  ביום השמינילאהרון  י משהציוו. ב"ה ע

י" מהפסוק רב אשי למד  יִתי ֵכן ּכִ יוחנן ללימוד שכל האמור בפרשת ימי שיטתו של רב ל )לה,ח ויקרא( "ֻצּוֵ
בימי " ציווי"שלושת הפעמים שבהם נאמר מתוך כך הגמרא מביאה דרשה נוספת העוסקת ב. בהמילואים מעכ

  .)י"רש. אלא כוונתו ליום השמיני בלבד, ואין קשר לימי המילואים שעסקנו בהם עד כה( מה כוונת כל ציוויול, המילואים

  :תשעירי חטאהוקרבו שלושה  ,ניסן' שהתרחש בא, מילואיםהשמיני לביום 
י" -  אש חודשקורבן ר. א יֶכם ּוְבָראׁשֵ ְקִריבוּ  ָחְדׁשֵ ִעיר... ּתַ ים ּוׂשְ את ֶאָחד ִעזִּ שמובא , )טו.יא,כח,במדבר(" 'ַלה ְלַחּטָ

את ָלֶכם ָנַתן ְוֹאָתהּ " שנאמר( דשיוווק מקדש טומאת לטהר את  ט שבועות .)יז,י ויקרא( חדש ראש של זהו -  "ָהֵעָדה ֲעֹון ֶאת ָלׂשֵ

  .)ב"ע
ן ֵאת ַויְַּקֵרב"ימי המילואים מ כחלק קורבן ציבור .ב ח ָהָעם ָקְרּבַ ּקַ ִעיר ֶאת ַויִּ את ׂשְ ר ַהַחּטָ ָחֵטהוּ  ָלָעם ֲאׁשֶ ׁשְ  ַויִּ

ֵאהוּ  ִראׁשֹון ַוְיַחּטְ   .)טו,יקרא טו( "ּכָ
 והראשון שהקריב היה, מערכת של קורבנותניסן הביא כל נשיא  ב"ניסן עד י' בכל יום מא - קורבן הנשיאים . ג

יֹום ַוְיִהי" נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה ּלֹות ּבְ ה ּכַ ן ֶאת ְלָהִקים ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ יֵאי ַויְַּקִריבוּ ... ַהּמִ ָרֵאל ְנׂשִ י ִיׂשְ  ָראׁשֵ
ית ְקִריב ַוְיִהי ...ֲאֹבָתם ּבֵ יֹּום ַהּמַ נוֹ  ֶאת ָהִראׁשֹון ּבַ ן ַנְחׁשֹון ָקְרּבָ יָנָדב ּבֶ ה ַעּמִ ִעיר... ְיהּוָדה ְלַמּטֵ ים ׂשְ את ֶאָחד ִעזִּ " ְלַחּטָ

  .)טז. יב. ב- א,במדבר ז(

ש זרה לפני האלוקים ויצאה אש נדב ואביהוא איש מחתתו והקריבו א, באותו יום השמיני לקחו בני אהרון
שני שהוא  ממעשר וחומר קל, שהם קדשים חמורים( שאסור באכילת קדשים" אונן"ן במות בניו דינו כאהרו. ושרפתם

י לֹא"שאסור באנינות מהכתוב  קדשים קלים ּנוּ  ְבֹאִני ָאַכְלּתִ , על פי האלוקים ,אך למרות זאת משה ציווהו, ))יד,כו דברים(" ִמּמֶ
  .לאכול את הקורבנות

  לפי הברייתאהציווי פירושו   )'פרק י( לשון הפסוקים
 ְקחּו ַהּנֹוָתִרים ָּבָניו ִאיָתָמר ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר) יב(

 ֹקֶדׁש ִּכי ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל תַמּצוֹ  ְוִאְכלּוהָ  'ה ֵמִאֵּׁשי ַהּנֹוֶתֶרת ַהִּמְנָחהַהִּמְנָחהַהִּמְנָחהַהִּמְנָחה ֶאת
  : ִהוא ָקָדִׁשים

    ֵכןֵכןֵכןֵכן    ִּכיִּכיִּכיִּכי 'ה ֵמִאֵּׁשי ִהוא ָּבֶני ְוָחק ָחְק ִּכי ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ֹאָתּה ַוֲאַכְלֶּתם )יג(
  : ֻצֵּויִתיֻצֵּויִתיֻצֵּויִתיֻצֵּויִתי

משה מצווה את אהרון ובניו האוננים לאכול את המנחות 
 .יום המילואיםבנות ורקמו ,קורבן ראש חודשמכחלק שהובאו 

הוא הצטווה לומר , שלמרות שהם אוננים, והדגיש להם משה
  .להם לאכול

 ַאָּתה ָטהֹור ְּבָמקֹום ֹּתאְכלּו ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק ְוֵאת ַהְּתנּוָפה ֲחֵזה ְוֵאת )יד(
ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי ִּכי ִאָּת ְוָחק ָחְק ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַׁשְלֵמיַׁשְלֵמיַׁשְלֵמיַׁשְלֵמי ִמִּזְבֵחי ִנְּתנּו ָּבֶני :  

 ְלָהִניף ָיִביאּו ַהֲחָלִבים ִאֵּׁשי ַעל ַהְּתנּוָפה ַוֲחֵזה ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק )טו(
  :''''הההה    ִצָּוהִצָּוהִצָּוהִצָּוה    ַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשר עֹוָלם ְלָחק ִאְּת ּוְלָבֶני ְל ְוָהָיה 'ה ִלְפֵני ְּתנּוָפה

 השלמיםמשה מצווה את אהרון ובניו האוננים לאכול את 
  .יום המילואיםבנות ורקמכחלק שהובאו 

 ֶאְלָעָזר ַעל ַוִּיְקֹצף ֹׂשָרף ְוִהֵּנה ֹמֶׁשה ָּדַרׁש ָּדֹרׁש ַהַחָּטאת ְׂשִעיר ְוֵאת  )טז(
  : ֵלאֹמר ַהּנֹוָתִרם ַאֲהֹרן ְּבֵני ִאיָתָמר ְוַעל

 יםָקָדׁשִ  ֹקֶדׁש ִּכי ַהֹּקֶדׁש ִּבְמקֹום ַהַחָּטאתַהַחָּטאתַהַחָּטאתַהַחָּטאת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאַכְלֶּתםֲאַכְלֶּתםֲאַכְלֶּתםֲאַכְלֶּתם    אאאא    ַמּדּועַ ַמּדּועַ ַמּדּועַ ַמּדּועַ  )יז(
  : 'ה ִלְפֵני ֲעֵליֶהם ְלַכֵּפר ָהֵעָדה ֲעֹון ֶאת ָלֵׂשאת ָלֶכם ָנַתן ְוֹאָתּה ִהוא

 ַּבֹּקֶדׁש ֹאָתּה ֹּתאְכלּו ָאכֹול ְּפִניָמה ַהֹּקֶדׁש ֶאל ָּדָמּה ֶאת הּוָבא א ֵהן )יח(
  : ִצֵּויִתיִצֵּויִתיִצֵּויִתיִצֵּויִתי    ַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשרַּכֲאֶׁשר

 יוםאת קורבנות  דווקא באנינותלאכול שהצטווה  ון הסיקאהר
 משום שייחודם שהם) ל"כנ( של הציבור והנשיאיםהמילואים 

ראש  חטאת אבל, )קורבנות המיוחדים לימים אלו( "קדשי השעה"
אין  )קורבנות הנעשים בכל הדורות(" קדשי דורות" החודש שהינ

  . ולכן יש לשורפה, לאוכלה
אהרון  שיאכלוה "הקבל שבכלל הציווי שמשה רבינו חשב 

ויש  ,גם את חטאת ראש חודשיש לכלול  -באנינות  ובניו
 היא לא נפסלההרי ו( וקצף על אהרון מדוע שרפה ,לאוכלה בקודש

  ?)מחמת עצמה
 ֹעָלָתם ְוֶאת ַחָּטאָתם ֶאת ִהְקִריבּו ַהּיֹום ֵהן ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַדֵּבר )יט(

  : 'ה ְּבֵעיֵני ַהִּייַטב ַהּיֹום ַחָּטאת ְוָאַכְלִּתי ָּכֵאֶּלה ֹאִתי ַוִּתְקֶראָנה 'ה ִלְפֵני
  :ְּבֵעיָניו ַוִּייַטב ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע )כ(

שצדק בשריפתו את חטאת ראש , מודה משה לאהרון ,לבסוף
ואהרון הבין היטב את  "קדשי דורות"ל" קדשי שעה"ויש להבדיל בין ( חודש

  .)באנינות ולהסיק מתוך זה מה אין לאכול, באנינות ה מה לאכול"ציווי הקב
  

  


