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 מילואים צו

 סיכום תורת הקרבנות

פרשת צו נחלקת לשני חלקים מדויקים. החלק הראשון, 

'שלישי' של הפרשה, -'שני, ו המשתרע על קריאות 'ראשון',

עוסק בהשלמת דיני הקרבנות. תורת המנחה, תורת החטאת, 

תורת האשם ותורת השלמים, כולל קרבנות חדשים כקרבן 

 תודה.

בחלק השני, מרביעי ועד לסוף הפרשה, עוסקת התורה 

בשבעת ימי המילואים שקדמו לראש חודש ניסן. בפסוק 

כמעבר אל החלק  שכמעט חותם את החלק הראשון ומהווה

  -השני כתוב כך 

ַבח  ָּ֖ ים ּוְלז  ָ֔ ּלּואִּ ָׁ֑ם ְוַלּמִּ ָאש ָ את ְוָלָֽ ָּ֖ ַחּטָ ה ְוַלָֽ ְנָחָ֔ ֹעָל֙ה ַלּמִּ ה ָלָֽ ֹזֹ֣את ַהּתֹוָרָ֗

ים ָֽ ָלמִּ ְ  )ויקרא ז', ל"ז(. ַהש ּ
זה מאד מעניין. הפסוק מסכם את כל סוגי הקרבנות שפורטו 

עולה, מנחה, חטאת, אשם ושלמים אבל התורה  -קודם לכן 

'ולמילואים' שעדיין לא פורטו! הרי זהו כל החלק  -גם כותבת 

השני של הפרשה מכאן ואילך. לאיזה מילואים נתכוון הפסוק, 

  -אם כן? רש"י מבאר 

 ונה.ולמלואים. ליום חינוך הכה

כלומר חוץ משבעת ימי המילואים יש עוד סוג של יום מילואים 

יום חינוך כהונתו של כל כהן שנכנס לעבודתו נקרא יום  -

המילואים שלו, והכהן הגדול מביא את המנחה הזו בכל יום 

 אז מהו פירוש המילה 'מילואים'?  -ויום. וכאן נשאל 

 מהם מילואים?

נות שפורטו בפסוק אנחנו מכירים כל אחד מסוגי הקרב

שציטטנו. יותר מזה, אנחנו מבינים את משמעות שמו של כל 

עושים  -שעולה כליל, מנחה היא מתנה, שלמים  -קרבן. עולה 

שלום בין הבעלים, הכהנים והשמיים וכן הלאה, אבל מה 

 משמעות המילה 'מילואים'?

במשכן אגב יש עוד פריטים שמכונים בשם הזה, מילואים, 

אבנים  -המילואים', ושם ההבנה ברורה  למשל 'אבני

שממלאים בהם משהו, אבל מה משמעות 'ימי מילואים', הן 

לפי ההבנה הרגילה שלנו והן לפי מה שהתחדש כעת לפי 

 רש"י שכל יום חינוך כהן נקרא בשם זה? 

 -כמו כן, מופיע בסוף הפרשה 

ת ָימִָּ֔  ְבַעֹ֣ א ת ְָֽצאּו֙ ש ִּ ד לֹֹ֤ ל מֹוע ֵ֜ ה  ַתחֶּ֩ ֹאֹ֨ ּפ ֶּ֩ ָּ֖י ּומִּ את ְימ  ֹום ְמֹלָ֔ ד יֹ֣ ים ַעַ֚

ת א א  ָּ֖ ים ְיַמּל  ת ָימִָּ֔ ְבַעֹ֣ י ש ִּ ָׁ֑ם ּכִַּ֚ יכ  א  ָֽ ּל  ם מִּ ָֽ ְדכ   )שם, ח', ל"ג( .י 

במה הוא ימלא את ידיהם? מה פירוש  -וגם כאן השאלה חוזרת 

 'למלא את הידיים'?

 מילוי תמידי

רעי ואהובי, יש כאן יסוד גדול ועצום וכל כך פשוט. כל עונג, כל 

שאנחנו מכירים בעולם הוא בסופו של דבר תמיד חסר, תענוג, 

מלבד להתענג על ה', ואת זה אנחנו עדיין לא מכירים מספיק. 

 נסביר;

עונג הוא בעצם תיאור של חיסרון שמתמלא ובהשלמתו יופיע 

'האוכל היה מעולה אבל בעוד זמן לא רב  -חיסרון חדש. למשל 

יותר בעולם  אני אהיה רעב שוב'. ככל שאני מתמלא ומתענג

הגשמי אני בעצם חסר יותר, כי 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים' 

. מי שכבר טעם את הארטיק הזה פעמים (קהלת רבה א', ל"ד)

 רוצה עכשיו ארטיק בטעם חדש... -רבות 

ן של הכיור. הכהן הוא בעצם כמו הכ   -מהו חינוך הכהונה? 

כו הקב"ה שוכן דר -דרכו פועלת פעולה אינסופית בעולם 

בארץ. הכהנים הם כמו כלי המקדש, וביום חנוכתו של הכהן 

הוא לא אבן שמילאו  -הוא ממלא את ידיו. הוא נכנס למילואים 

אותה במילוי כלשהוא אלא הוא מלא במשהו שלעולם אין בו 

 סוף.-חיסרון כי הוא משמש כצינור של אין

 

 "פתש הגדול -צו  שבת פר' 

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  שעון קיץ –שימו לב 

  19:38|  18:25 -ירושלים 

  19:40|  18:40 -תל אביב 

 19:40|  18:32 -חיפה 

 19:38|  18:39  - מגדלטבריה ו

 19:39|  18:41 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב 
נכתב ונערך ע"י תלמידים   
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 מבחן ימי המילואים

כל הקרבנות שמנה הכתוב בתחילת הפסוק מתארים מציאות 

שיש בה חיסרון שאני בא להשלים. העולה מכפרת על עשה, 

החטאת על לאו שזדונו כך ושגגתו כך, האשם מתאר את 

האשמה והשלמים את חוסר השלום שהולך ומושלם בהם. 

ומה מתאר קרבן המילואים? את היות האדם כהן, שכאשר הוא 

הוא ממלא. כל אחד  -למלאכה ואין לו משלו כלום בטל כל כולו 

מאיתנו הרי שייך לממלכת הכהנים, וביום החינוך שלנו אנחנו 

 נעשים 'ימי מילואים'. 

מילה כל כך פשוטה, 'מילואים', אבל בימים שבהם אי אפשר 

מאוויים, את העגלות במרכולים, את השולחן בבית,  -למלא 

וי )אפילו להסב כל הרבה שאיפות שלא ניתנות כעת למיל

המשפחה יחד לשולחן הסדר(, אולי זהו מבחן המילואים שלנו. 

 ממלא את ידיו לאל אמונה. -מי שיודע שהוא כהן לאל עליון 

 

 


