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 נחסיפרשת פ

 הקדמה לפרשת פינחס

 . על מפתן הכניסה לארץ ישראל, עם ישראל חונה בערבות מואב אשר על ירדן ירחו

במדבר . בארץ ישראל יוכל העם להוציא אל הפועל את כוחות חייו ולמלא את תפקידו בשלמות

אותם ביום ובליל מן ירד להם מן השמים ועמוד אש וענן ליוו  -ִעם ישראל היתה ניסית ' הנהגת ה

שדות ולבנות בתים  לזרוע, ואילו בארץ ישראל תהיה הנהגה טבעית ועם ישראל יידרש להילחם

 .הנותן כוח לעשות חיל יתברך' ובעזרת ה במו ידיו

. החלו הצעדים המעשיים לקראת הכניסה לארץ, בה החלה שנת הארבעים, כבר בפרשת חקת

ב נוסף והוא מצטווה ִלמנות את יוצאי הצבא בפרשתנו מתקדמות הכנותיו של עם ישראל של

ויהושע מתמנה להנהיג את ישראל לאחר , מצטווה על חלוקת הארץ לנחלות, כהכנה לכניסה לארץ

 . פטירת משה רבנו ולהכניסם לארץ

יחסו של העם לארצו ובאה לידי ביטוי  מתעמק, ההכנות העומדות במרכז פרשתנובמהלך 

מדריכם בדרך התורה ודואג , כלוחם מלחמתם ו הרבה לעמומנהיגותו של משה רבנו ומסירות

 .שישראל לא ישארו לאחר פטירתו כצאן אשר אין להם רועה

קרבנות התמיד הקרבים מדי יום  -בסופה של הפרשה יצטווה עם ישראל על קרבנות הציבור 

כנה כה גם ציווי זה נאמר. ובמועדים בראשי חודשים, וקרבנות המוספים הקרבים בשבתות

בשם כל , הציבורית לידי שלמותה' בוא עבודת השם ת, לקראת הקרבת קרבנות אלה בארץ ישראל

 .ישראל
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 (יח-פסוקים י) פרק כה

 :פרקנו שני נושאים עיקרייםחלקו השני של ב

 ושכרו פינחס מעשה .1
 מדיניםה תיעוב מצוות .2

 

 (טו-פסוקים י) מעשה פינחס ושכרו

 ומאהבת עם ישראל הסתכן' שמאהבת ה ,ינחסלמדנו על מעשהו של פ בסופה של הפרשה הקודמת

ללו ישח מפני, שאיתוואת המדינית  ,נשיא שבטם, ון והרג את זמריעונכנס לתוך עם רב משבט שמ

ָעַצר" - קשהעם ישראל ממגפה  ציל פינחס אתהבמעשהו . ופגעו בכבוד האומה' את כבוד ה ֵּ  ַות 

ָפה ג ֵּ ַ ַעל ַהמ  י מֵּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ  .לו ולזרעו ,במעלת הכהונה כהזבעבורו ו -( פסוק ח) "ִיש ְּ

 

ָחס": יא בפסוקנאמר  ינְּ ִ ן פ  ֶּ ָעָזר ב  לְּ ן אֶּ ֶּ ן ַאֲהרֹן ב  ֹהֵּ יב ַהכ  ש ִ ת הֵּ ַעל ֲחָמִתי אֶּ נֵּי מֵּ  ב ְּ

ל ָראֵּ אוֹ  ִיש ְּ ַקנְּ ת ב ְּ ָאִתי אֶּ תֹוָכם ִקנְּ לֹא ב ְּ יִתי וְּ ת ִכל ִ י אֶּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ָאִתי ִיש ְּ ִקנְּ  "ב ְּ

אוֹ "מבאר את ההדגשה  אור החיים הקדוש ַקנְּ ת ב ְּ ָאִתי אֶּ היתה הקנאה בשביל כבודי ": "ִקנְּ

של פינחס לא נבעה פעולתו . "וזו היא מצוה שלימה, לא לאמצעות שום דבר זולתו ,לבד

תוך רצון טהור לקדש שם שמים ולתקן את חילול באה מ אלא ,תנקמנות אישישל רגש מכעס או מ

  :ר הירש"הרש וכדברי ,השם הנורא שנעשה

 נבע הוא אלא ,גרידא חיצונית התבלטות משום בו היה לא פינחס של מעשהו"

 ."הוא בעניינו כבגידה בעיניו היתה' ה בדבר הבגידה כי, ליבו מעומק

תחושת הכאב האמתית וב', שלו עם רצון הנחס היתה בהזדהות האמתית ימעשה פ מעלת

 .בריש גליוברגל גסה  שהתרחש לנגד עיניושחש נוכח חילול שם שמים והטהורה 

 

לֹא" יִתי וְּ ת ִכל ִ נֵּי אֶּ ל ב ְּ ָראֵּ ָאִתי ִיש ְּ ִקנְּ  "ב ְּ

וכמו אב . כאב החפץ בטובת בנו, נהגים שלא כשורהחוטאים ומתישראל גם כשהם  אוהב את' ה

כדי  מעניש את ישראל על חטאיהם' כך ה ,המעניש את בנו בעת הצורך כדי לחנכו וליישר דרכיו

 ונמנעה תכפר חטאם של ישראלה' לכבוד ה נחסישל פ על ידי קנאותו. םר להם ולהיטיב דרככפל

בהעמק  ב"הנצי ך אומרוכ .שלא צריך להעניש את ישראללפני המקום והיתה שמחה רבה  ,המגפה

 מה, [בעבורו]טוב  וגמול לשכר ראוי אשר [כביכול', נחס עם היפ]עמדי  פעל עוד": דבר

  ."ישראל בני את כליתי שלא
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ן": בפסוק יבנאמר  ִני ֱאֹמר ָלכֵּ ן ִהנְּ ת לוֹ  ֹנתֵּ ִריִתי אֶּ לֹום ב ְּ ָ  "ש 

כדי להדגיש בעיניהם , נחסילבני ישראל על השכר שיהיה מנת חלקו של פ לספרמצווה את משה ' ה

כפי שכותב , חילול השם עומנל כדימי שמוכן למסור את נפשו ולהסתכן מה רבה חשיבותו של 

 : הקדוש אלשיךה

 החשיב שלא על כי להם ואמור, ישראל כל לעיני זה שורש והכריז אמור לכן"

. באמונה גדול עיקר שהוא ...שלום בריתי את לו נותן הנני, נפשו בשביל גופו

 גופו את החשיבו בלתי שעל, שמים שם המקדש כח גדול כמה ישראל שידעו

 . "שניהם גם קונה

 

ת" ִריִתי אֶּ לֹום ב ְּ ָ  "ש 

דבר שעשוי לעורר  - כמעשה שלילי ולא ראוי יראותלהבעיני רבים עשוי ש ,מעשה חריגנחס עשה יפ

 ,שהשלום יהיה מנת חלקו ולא יארע לו דבר' בטיחו הלכן ה. ואף לסכן את חייו, מדנים ומריבות

 : הספורנותב כפי שכ

 . "השלום לו ויהיה התנגדות כל מריב אצילהו ,ריבי את רב שהוא מאחר"

 : שורהבכור וסיף וה

 בת שהיתה כזבי מקרובי ולא נשיא שהיה זמרי מקרובי לא ,כלום לירא לו אין"

 ."מלך

 מכיוון שנטל .אלא גם מצד עצמו', שלום'לא רק כדי להינצל מאחרים זקוק היה פינחס למידת ה

יהיה דבק  ,אדרבאאלא  ,רשו בו תכונות שליליותתמעשה זה שישלו שלא יגרום ' ברכו ה ,נפש אדם

  ."בו דבק ,השלום עם ברית לו שיתן": ן"הרמבכלשונו של  ',שלום'ב

 :דבר העמקפירושו ב ב"הנצי תבכך כו

 להשאיר נותן היה, בידו נפש להרוג נחסיפ שעשה המעשה טבע כי ובשביל"

 באה הכי משום ,שמים לשם היה באשר אבל, כך אחר גם עז הרגש בלב

 ."השלום ובמידת בנחת תמיד שיהא הברכה

 

ָתה": בפסוק יגנאמר  ָהיְּ וֹ  וְּ עוֹ  ל  ַזרְּ ִרית ַאֲחָריו ו לְּ ת ב ְּ ֻהנ ַ ַחת עֹוָלם כ ְּ ַ ר ת  ֶּ ֵּא ֲאש   ִקנ 

אלָֹקיו ר לֵּ ֵּ ַכפ  י ַעל ַויְּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ  "ִיש ְּ

 ,נחס היה מזרעו של אהרן הכהןיאף שפעל  .ברית כהונת עולם - כה לברכה חשובה וגדולהנחס זיפ

הם ולצאצאים שנולדו ל שהכהונה ניתנה לאהרן ובניומפני  ,לשמש בכהונה ראמוהיה לא הוא 

 :י"רשבכמבואר , לכהונה וחשנמשלאחר 

 ולבניו לאהרן אלא נתנה לא, אהרן של לזרעו כהונה נתנה שכבר שאף על פי"

 קודם שנולד פינחס אבל, המשחתן אחר שיולידו ולתולדותיהם עמו שנמשחו

 ."כהונה לכלל בא לא, נמשח ולא לכן
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 לישראל שעשה הטוב כנגד": התולדות יצחקכפי שמסביר , מתאימה כשכר על מעשהוברכה זו 

 . "ישראל על הכהן מכפר שבכהונה ,לעולם כהן שיהיה ראוי אותם כליתי שלא

ֻהנ ַת"ב גם זרעו אחריו זכה, נחסיפ מלבד תב כפי שכ, לכהונה גדולה זכהאף  זרעוו ,"עֹוָלם כ ְּ

 ."נחסימפ היו ,שני בית לתיבתח אפילו ,במקדש שהיו גדולים כהנים כל" :החזקוני

 

ה": טו-בפסוקים ידנאמר  ֶּ כ  ֻ ל ַהמ  ָראֵּ ם ִאיש  ִיש ְּ ֵּ ש  ָיִנית וְּ דְּ ת ַהמ ִ ה אֶּ ר ֻהכ ָ ֶּ ן  ֲאש  ֶּ ִרי ב  ִזמְּ

עִֹני מְּ ִ ית ָאב ַלש   יא בֵּ ש ִ ם .ָסלו א נְּ ֵּ ש  ה וְּ ָ ה ָהִאש   כ ָ ֻ ָיִנית ַהמ  דְּ י ַהמ ִ ב ִ זְּ ָ  רֹאש   ,צו ר ַבת כ 

ֹות ית ֻאמ  ֵּ ָין ָאב ב  ִמדְּ  "הו א ב ְּ

שעל אף הסיכון הגדול שהיה  ,ינחסת מעשהו של פעל גדול ללמדנו מאריכה במילותיההתורה 

', ה יה מוכן למסור נפשו למעןה, מחשובי מדין דובת של אחבישראל להרוג נשיא שבט  ,במעשהו

 :יצחק התולדותכפי שכותב בעל 

 לידי [פינחס] שיבא אפשר והיה גדולה וממשפחה גדולים המוכים שהיו לפי"

 . "...סכנה

 

 

 (יח-טזפסוקים ) מדיניםמצוות תיעוב ה

ת ָצרֹור": יז בפסוקנאמר  ָיִנים אֶּ דְּ ם ַהמ ִ יתֶּ ִהכ ִ  "אֹוָתם וְּ

יהָ "(: יז, ג) במשליכמו שנאמר , אף שדרכה של תורה מבוססת על השלום ָרכֶּ י ד ְּ כֵּ ָכל ֹנַעם ַדרְּ  וְּ

יהָ  ִתיבֹתֶּ לֹום נְּ ָ  במדרשל "כפי שאומרים חז, םולהכות המדיניםאת את משה לצרור ' מצווה ה ,"ש 

 (: ג צו תנחומא)

 אף על פי, נכתב הוא שלום לשום, בתורה שכתוב מה כל ...'דרכי נעם דרכיה'"

 . "נכתבו שלום לשם, מלחמות בתורה שכתוב

את להשלים על ידי כך ו לבער את הרע - שלום היא להביא 'עליהן מצווה ההמלחמות שתכלית 

הם התאמצו , היתה גדולה מדיניםרשעותם של ה. מקולקלהאת המצב ולתקן  המציאות החסרה

הם היו  .לל לא היו בסכנה מפני בני ישראלעל אף שכ להחטיא את ישראל ולפגום בקדושתם

ן בדרך כלל אי. ובלבד שיחטיאו את ישראל, ואף את בת מלך מדין, מוכנים להפקיר את בנותיהם

ולכן , אך המדינים הרשיעו יתר על המידה, ה חפץ במותם של רשעים אלא בתשובתם"הקב

, והסרת הרשעה והטומאה מן העולם. מיתתם של המדינים היא תקנתם ותיקון העולם כולו

 .מכשירה את השטח לתוספת אורה וטובה לכלל האנושות

 

 מבט לתלמיד

נתנה באדם  ,זאת עם .י להשתמש בהאין ראובדרך כלל שמידת השנאה היא מידה ש נדגיש

בין הבורא יתברך לבריאתו ש קשרלפגוע ב השמנס מי לשנוא אתשיוכל כדי  ,היכולת לשנוא
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יךָ  ֲהלֹוא" :(כא ,קלט) ליםדוד המלך בתה מאמרכ ,ולעמו אֶּ נְּ ַ ש  ָנא 'ה מְּ ש ְּ יךָ  אֶּ מֶּ קֹומְּ  ו ִבתְּ

קֹוָטט תְּ   :(שער השנאה) הארחות צדיקיםבעל תב כוכך  ."אֶּ

 והמונעו אותו המרחיק דבר כל ישנא - דבר סוף.. .מצוה שהיא שנאה יש"

, לתורה אהבה יוסיף, השקר לדרכי שנאה שיוסיף מה וכל. הכל יוצר מאהבת

 ."(קסג ,קיט תהלים) 'אהבתי תורתך ואתעבה שנאתי שקר': כדכתיב

 

י": בפסוק יחנאמר  ִרים כ ִ ם ֹצרְּ ם הֵּ ם ָלכֶּ יהֶּ לֵּ ִנכְּ ר ב ְּ ֶּ לו   ֲאש  ם ִנכ ְּ ַבר ַעל ָלכֶּ עֹור ד ְּ ְּ ַעל פ   וְּ

ַבר י ד ְּ ב ִ זְּ ָ יא ַבת כ  ש ִ ָין נְּ ה ֲאחָֹתם ִמדְּ כ ָ ֻ יֹום ַהמ  ָפה בְּ ג ֵּ ַ ַבר ַעל ַהמ  עֹור ד ְּ ְּ  "פ 

היו  לא שלחו רק את פשוטי העם אלא המדינים ,שראללהחטיא את י רצונםו ברוב רשעותם

 להודיעך"(: טו פסוק) י"רשב כמבואר, דיןאת בתו של נשיא מאפילו  ולבזות מוכנים לסכן

נצטוו  משום כך ."ישראל את להחטיא כדי, לזנות מלך בת שהפקירו מדינים של שנאתם

 .א את המדינים ולכלותםונלש -זה  חריגווי יישראל בצ
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 רעיונות מרכזיים בפרק כה

 

 אמתית לב מטהרת באהו' ה לשם כשהיא רק, לקנאה מקום יש - 'ה שםל קנאה 
 .מהושל

 ואינם חוטאים כשהם גם בטובתם וחפץ ישראל את אוהב 'ה - לישראל' ה אהבת 
 .רצונו את עושים

 על ולכפר לתקנם כדי אלא לישראל להכאיב כדי בא לא העונש - 'ה עונשי 
 .םתחטא

 עלול והמעשה, יתברך שמו למען חיובי מעשה עושה כשאדם - המידות שמירת 
 .יפגע שלא מיוחדת שמירה עליו שומר' ה, במידותיו לפגוע

 השלום על מושתתות התורה מצוות - שלוםה מידת. 

 וטובה ברכה, שלום להביא כדי נועדה' ה בשונאי המלחמה - 'ה בשונאי מלחמה 
 .הרע ביעור ידי על לעולם
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 פרק כו

 

 : קרייםיבפרקנו שלושה נושאים ע

 ישראל בני מנין. 1

 לנחלות הארץ חלוקת על הציווי. 2

 הלויים מנין .3

 

 . לקראת כיבוש הארץ וחלוקתה מנות את ישראללִ את משה ' בפרקנו מצווה ה

כפי , ביציאתם ממצרים בפעם הראשונה נמנו ישראל .הרביעי במספר אהוישראל  מנין זה של בני

לִ " :(לז, שמות יב) בפרשת באשנאמר  ף ַרגְּ לֶּ אֹות אֶּ ש  מֵּ ֵּ ש  ָֹתה כ ְּ ס ֻסכ  סֵּ מְּ ַרעְּ ל מֵּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ עו  בְּ סְּ י ַוי ִ

ף ָ ַבד ִמט  ָבִרים לְּ בפרשת כמוזכר , נמנו ישראל שנית, לאחר חטא העגל, כחצי שנה לאחר מכן ."ַהג ְּ

ָדה"(: כו-כה ,שמות לח) פקודי י ָהעֵּ קו דֵּ ְּ ף פ  סֶּ כֶּ ש  ... וְּ ֹדֶּ ל ַהק  קֶּ ֶּ ש  ל ב ְּ קֶּ ֶּ ת ַמֲחִצית ַהש   ג ֹלֶּ לְּ ַקע ַלג ֻ ֶּ ב 

ֻקִדים ְּ ר ַעל ַהפ  כֹל ָהעֹבֵּ כהכנה  לאחר הקמת המשכןנפקדו במדבר סיני  בפעם השלישית ...."לְּ

בהיות בני ישראל  ,בשנת הארבעים ,וכעת ,במדבר כפי שלמדנו בפרשת, לקראת מסעם במדבר

 . נמנו בפעם הרביעית ,לקראת הכניסה לארץ ישראל בערבות מואב

כמו אב  ,ה לעם ישראל"את אהבתו המיוחדת של הקב אתמבט מנייתם של ישראל שוב ושוב

מתוך "... (:א, במדבר א)חומש בפתח ה י"רש וכדברי, שמתעניין בבנו שוב ושוב ודורש בשלומו

 ."חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה

מצווה ' ה, כפי שנלמד .גפו ישראל לאחר חטא בעל פעורינה בה המגפ בפרשתנו בא לאחר מניןה

. על אף חטאם החמור בעינהותרה נשחיבתו הגדולה אליהם  להם ומרלבכך ולמנות את בני ישראל 

צבא נמנו בו רק יוצאי ה כןול ,כניסה לארץקראת הכהכנה ל נעשה מניןה ,כאמור, מלבד זאת

 . הארץ כיבוש וח צבאי לקראתכלהוות המסוגלים 

 

 מבט לתלמיד

בתחילת השנה נעשה הוא . כהכנה לכניסה לארץגם הוא המנין בתחילת החומש נעשה 

, אמורה להתרחש בקרוב ההיתכניסה לארץ באותה שעה ה .לפני חטא המרגלים ,השנית

 . ובעוון המרגלים נגזרו על ישראל שנות הנדודים במדבר

לאחר שעם , לארץ הכניסהערב , שלושים ושמונה שניםכעבור  תקייםבפרשתנו הש מניןה

מתכוננים בניהם  כעתו ,ממצרים נפטר יםצאודור הי. תקופת המדברב נבנה מחדשישראל 

 . וירושתה רץאה יבושלכ
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 (נא-אפסוקים ) מנין בני ישראל

 הציווי על המנין וסיבותיו

ִהי": בפסוק א נאמר י ַויְּ ָפה ַאֲחרֵּ ג ֵּ ַ ר ,ַהמ  ל' ה ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ן  מֹש  ֹהֵּ ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ָעָזר ב  לְּ ל אֶּ אֶּ וְּ

אֹמר  "לֵּ

 : י"רש מבאר. לאחר המגפה התבצעהתורה מדגישה שהמנין 

 והוא, לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהןמשל  - רי המגפההי אחוי"

 ."...מונה אותן לידע מנין הנותרות [ה"הקב ,הרועה]

ואת חשיבותו של כל אחד , ה לעם ישראל"מנין בני ישראל מבטא את האהבה והחיבה של הקב

 ולהדגיש את אהבתכדי למנות את ישראל ' מצווה ה, לאחר המגפה, בעת הזאת. מעם ישראל לפניו

 אהבתו וחיבתו אליהם אך, חטאו בבעל פעוראמנם הם . ללא קשר למעשיהם, ישראל תמידל

 . כמקודם נשארה

 

או  ": בפסוק ב נאמר ת ש ְּ ל רֹאש   אֶּ י ֲעַדת כ ָ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ן ִיש ְּ ֶּ ִרים ִמב  ש ְּ ָנה עֶּ ָ ָלה ש  ית ָוַמעְּ בֵּ  לְּ

ל ,ֲאֹבָתם א כ ָ ל ָצָבא יֹצֵּ ָראֵּ ִיש ְּ  "ב ְּ

 ?צבאיוצאי ההיו דווקא במנין זה  מדוע הנמנים

קראת להכשיר ולהכין את בני ישראל ל מניןהנועד , חיבתו לישראלאת להראות ' מלבד רצון ה

 : האברבנאלכפי שכותב , הכניסה לארץ

 ,כנס לארץ ולכובשהיכדי להכין אותם לה ,למנות את ישראל שמה' וה הישצ"

 ."כדרך המלכים שימנו חייליהם לבא למלחמה

אחר להנשארים  מניןלדעת את יש צורך  ,הצבאית הנדרשת בכניסה לארץ מלבד ההתארגנות

  :האבן עזראכפי שכותב , לצורך חלוקת הנחלות בארץ לשבטים ולמשפחות המגפה

  ."'הארץ תחלק לאלה': [נג בפסוק] 'ה שאמר בעבור - 'המגפה אחרי' וטעם"

עם האת  מדריך ומכין הוא שלמרות החטא כךגם ב לעם ישראל תוודאג תואהב ביע אתמ' ה

 .לארץ תוכניסקראת ל

 :שלושה טעמיםמ נעשהבערבות מואב  מניןהשנמצא 

 .מראה את אהבתו לישראל לאחר חטאם בבעל פעור' ה .א

 .הכנה לקראת כיבוש הארץלבנות כוח צבאי כ העם יוכלעל ידי מנין יוצאי הצבא  .ב

 .הכנה לקראת חלוקת הארץ לנחלות .ג

 

 מבט למורה

האוירה וההרגשה ששררו בקרב מחנה ישראל לאור שלושת הטעמים של ננסה לחוש את 

 :המנין

אחרי חטא בעל פעור  - מראה את אהבתו לישראל לאחר חטאם בבעל פעור' ה. א

עד שבא הציווי על המנין ', היתה לישראל תחושה שהם נזופים ומרוחקים מלפני ה, והמגפה
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כן שמחה גדולה מלאה את ליבם של ועל ', והראה לישראל שהם אהובים ורצויים לפני ה

 .ישראל

כשבני  - על ידי מנין יוצאי הצבא יוכלו לבנות כוח צבאי כהכנה לקראת כיבוש הארץ. ב

הם מתמלאים ברוח של גבורה , ישראל מבינים שהמנין הוא הכנה למלחמת כיבוש הארץ

ישראל ומסירות נפש כאשר הם מבינים את מלוא המשמעות של הזכות להיות חייל בצבא 

 .לקראת כיבוש הארץ ומימוש ההבטחה האלקית

כששמעו ישראל שהמנין מהווה הכנה לחלוקת  - הכנה לקראת חלוקת הארץ לנחלות. ג

ושים לאבות הקד' בהם הבטחת ה הנה מתקיימת. שמחו שמחה גדולהבודאי , הארץ לנחלה

יזכו להקים את הם ותתגלה סגולתם לעיני העמים  בארץ זו. להנחיל לזרעם את הארץ הטובה

 .מלכות ישראל ולראות בבנין הבית הגדול והקדוש

 

 

ר": ד-בפסוקים גנאמר  ֵּ ַדב  ה ַויְּ ֶּ ָעָזר ֹמש  לְּ אֶּ ן וְּ ֹהֵּ בֹת ֹאָתם ַהכ  ַערְּ ן ַעל מֹוָאב ב ְּ ד ֵּ חוֹ  ַירְּ רֵּ  יְּ

אֹמר ן .לֵּ ֶּ ִרים ִמב  ש ְּ ָנה עֶּ ָ ָלה ש   ..."ָוָמעְּ

 מבאר( א, במדבר כו) האברבנאל. לעם הכהןמשה ואלעזר הודיעו על כך  ,על המנין שנצטוולאחר 

 :עריכת המפקד לעם לפני נאמר' שציווי המדגישה התורה מדוע 

בשורה  כי זה היה להם... דברו אל כל יוצא צבאואלעזר  להגיד שמשה..."

 ."ולכך היה מזמין אותם לצבא ,לארץ שהיתה קרובה לבוא ההכנסה, טובה

 ,שרוי באבל על מתיו הרביםכאשר עם ישראל , את המצב בעם ישראל לאחר המגפהניתן לתאר 

. לארץ וכניסתכב תעתשוב  שמא ששוחאף  אוליו ,'ההרוחני מ וריחוק עלו על המצב שנוצר מצטער

כהכנה  תולמנועל הציווי שנצטוו  בהודיעם ,באים משה ואלעזר ומפיחים רוח חדשה בעםהנה ו

 .המיוחלת לארץ המובטחת הכניסהלקראת 

 

 מבט למורה

התנאים להשראת מאחד . שהשכינה שורה עליהם באופן תמידי ,היא מעלה גדולה בישראל

 (. שש מאות אלף)שישים ריבוא יהיה לפחות מניינם ש ,אוישראל הבשכינה 

עזב את ' שה ו עמי האזורחשבפה שלאחר המג, ראבמ "(רב פנינים"בחומש ) םקוטיילהבעל 

והאומות כשראו המגפה " – והחלו לשמוח, שכינהויים יותר להשראת אינם ראהם ו ישראל

מחמת שלהשראת , נתנו שמחה בליבם דחשבו דודאי נסתלקה השכינה מישראל

להודיע  ,למנות את ישראל 'ה ציוהלכן ...". השכינה בתוכם צריכים להיות ששים רבוא

 .הראוי להשראת שכינה מנין בישראל שארונ ותרה בעינהנ לעם שחיבתו

' מדגיש את החיבה המיוחדת של ההוא על אף ש ,הסבר זה צעירים לא נביא לילדים

 .הדורש הרחבה והעמקה יתירהיסוד רוחני מפני שהוא מבוסס על , לישראל
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 מנין לפי משפחות

ן": ז-בפסוקים הנאמר  או בֵּ כֹור רְּ ל ב ְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ן ב ְּ או בֵּ ַחת ֲחנֹוךְּ  רְּ ַ פ  ו א ַהֲחֹנִכי ִמש ְּ ַפל   לְּ

ַחת ַ פ  ִאי ִמש ְּ ֻ ל  ַ ה... ַהפ  ֶּ ל  חֹת אֵּ ְּ פ  ִני ִמש ְּ  "ָהראו בֵּ

דו  " :נאמר בפרשת במדברבמנין  ַילְּ תְּ חָֹתם ַעל ַוי ִ ְּ פ  ית ִמש ְּ בֵּ ר ֲאבָֹתם לְּ ַ פ  ִמסְּ מֹות ב ְּ ֵּ ן ש  ֶּ ִרים ִמב  ש ְּ  עֶּ

ָנה ָ ָלה ש  לָֹתם ָוַמעְּ ג ְּ ֻגלְּ  כלכך ש, "ְלגְֻלְגֹלָתם"למנות את ישראל וה את משה צי' ה(. יח, במדבר א)" לְּ

 . אבות לבתיו למשפחות נמנובמנין שבפרקנו  ,לעומת זאתו, אחד מישראל נמנה בנפרד

שבטים פי הל הסתדרוישראל יחד ועדיין לא  שבתחילת החומש חנו במניןסיבת הדבר היא ש

בירור זהותו בלעמוד על המנין היה צורך בספירה פרטנית של כל אחד ואחד ו כדיבו ,דגליםהו

  :(יח ,א במדבר) ן"רמבה שםמתאר  ךכ. המשפחתית והשבטית

אני פלוני , ואמרו לפני משה והנשיאים, והנה הביאו כל העדה איש שקלו"

ומשה נותן שקלי כל , נולדתי לפלוני ממשפחת פלוני שהוא לשבט ראובן וזולתו

 ."וידע מספר הפרט והכלל, שבט ושבט במקום מיוחד

ידוע  ,כךמכתוצאה  .לפי דגלים וכל שבט עומד לעצמובר נה כחועם ישראל  ,שבפרשתנו מניןב

ולשאול לשיוכו  מישראלאחד  מנות כללאין צורך  לכןו לאיזה שבט משתייכת כל משפחה

אלא כל ראש משפחה ימנה את בני משפחתו ויודיע למשה את מספר הנפשות , המשפחתי והשבטי

 .האנשים שבכל שבט סךאת  וידעהמשפחות  נימנייצרף את  והוא שבמשפחתו

 :בהמשך דבריו ן"הרמבכך כותב שם 

דו  'לא אמר שם  ,במנין השני שהזכיר המשפחות" ַילְּ תְּ רב ְּ 'ולא הזכיר  'ַוי ִ ַ פ   ִמסְּ

מֹות ֵּ ג ְּ  ש  ֻגלְּ כי מעת שחנו לדגליהם נבדלו השבטים זה מזה ונודעו , 'לָֹתםלְּ

המשפחות לאיזה שבט המה ולא הוצרכו שם רק לדעת כמה משפחות בשבט 

ולכן לא הוצרך להיות  ,לא במספר שמותם ,והמשפחה תמנה אנשיה לגלגלותם

 ."נשיאים במנין ההוא

פני לה אבי המשפח עמדכאשר , בכל משפחהששררה רבה השמחה ההתרגשות וניתן לתאר את ה

, אליהם' י לאהבת השכן מנין זה הוא ביטו, משפחתובני  מנין עללהם  דיווחוואלעזר  משה

 .וזכאותם להימנות עם יורשי הנחלה בארץ לצבא ישראל מוכנותם להצטרף

 

 

 טהרת המשפחות בעם ישראל

 לבפסוקים מודגשת הקדושה שיש בכל משפחה ומשפחה מישרא. זה נמנה העם למשפחותיו מניןב

וספו אותיות משמו של ובסופם נ ותמשפחה מותש בתחילתבכך ש ,ה"והחיבור שיש לה להקב

לפי שהיו האומות " :רמבא י"רש. ("יחנכהמשפחת  לחנוך" :לדוגמא) א"הד ו"וי - ה"הקב

סבורים הם שלא שלטו ? מה אלו מתייחסים על שבטיהם: מבזים אותם ואומרים

file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-א%5e%5e1843!
file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-א%5e%5e1855!
file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-א%5e%5e1855!
file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_6_0.htm%23E79,0,במדבר%20פרק-א%5e%5e1863!
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 ד"וימצד זה ו א"ה, הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהםלפיכך ... ?המצריים באימותיהם

 . "מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם ,לומר, מצד זה

משמשות בסיס להשראת הן והקדושה הן יסודות התא המשפחתי בישראל והטהרה , הצניעות

. לאורך כל הדורות מסרו נשות ישראל את נפשן על שמירת הצניעות והטהרה. השכינה בישראל

בתוך טומאת . מסירות נפש זו באה לידי ביטוי בעוצמה רבה במצרים שהיתה שטופה בזימה

. תא המשפחתי וזכו להשראת שכינה בבתיהןמסרו נשות ישראל את נפשן על טהרת המצרים 

לעם ישראל שבמהותו הוא טהור היה צורך להזכיר  ,שלון עם בנות מואבילאחר הכ, כעתדווקא 

 .והנפילה בחטא בעל פעור לא פגמה בטהרת האומה וקדושתה, וקדוש

 

 מבט למורה

ם אלה יבלימוד פסוק. השמירה על גדרי הצניעות נוגעת למהות הפנימית של עם ישראל

ונחזק  ,לדורות ההצניעות ומשמעות מעלת השמירה על גדרינפגיש את התלמידים עם 

 .התא המשפחתיהבנת החשיבות העליונה של שמירת את בליבם 

  

השותפות  .שתתף במניןלהעל הזכות משפחה  אבשל  השמחה הגדולה להבין את לאור זאת נוכל

 .ישראלבית וראויה להיכלל ב תווטהר ת הביתעל קדוש שומרתמשפחתו  במנין מעידה כי גם

 

 

 במנין השתתפות הנשיאים

במנין . ינם מוזכרים בפרשתנוא, פים פעילים במנין שבפרשת במדברזכרים כשותהנשיאים המו

. משפחתו ושבטו ,שמוהזדהות בוללעבור לפני משה אל כל אחד ואחד מישרנדרש  שבפרשת במדבר

רק לדעת  ועל משה היה במנין הפרטני עסקושאלה ראשי המשפחות הם  ,במנין שבפרשתנו ואילו

משה  נצרך לאבמנין שבפרשתנו לכן . איזו משפחה שייכת לכל שבט ולחבר את תוצאות המנין

 .הנשיאים במנין לסיוע

 

 מבט למורה

ר "הרש. שהנשיאים לא השתתפו במנין זה של בני ישראלהסובר  ,ן"הרמבהזכרנו את דעת 

ן "רמבנסביר כאנו . זה היו הנשיאים שותפים פעילים מניןכותב שגם ב( ד, כובר במד) הירש

 . המקראות יותר עם פשטי מסתדרמפני שהסברו 

 

 

 נושאים שונים בפסוקי המנין

י ָדָתן הו א": בפסוק ט נאמר ִריאֵּ ָדה ַוֲאִביָרם קְּ ר ָהעֵּ ֶּ ו   ֲאש  ה ַעל ִהצ  ֶּ ַעל ֹמש   ַאֲהרֹן וְּ

ֲעַדת ָֹתם קַֹרח ב ַ ַהצ   "'ה ַעל ב ְּ

  ?את חטא דתן ואבירם בתוך מנין בני ישראלמזכירה מדוע התורה 
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 :ן"הרמב משיב

אף על פי שהיו מיוצאי , לרמוז שִאּבדו חלקם מן הארץ ,כדברי רבותינואו "...

 ."מצרים וראויים לנחלה

 הבסיסחיי העם במדבר הם  .קיתאלה הנחיהוה ההדרכההיא על פי  עם ישראלחיי התנהלות 

המקום הטבעי להתפתחות האומה והוצאת  כאשר ארץ ישראל היא, לחיי העם בארץ וההכנה

קי האלמי שיוצא נגד הסדר דתן ואבירם מוזכרים בפסוקים אלה לרמז ש .כוחותיה אל הפועל

 .אין לו מקום ונחלה בארץ, ישראל ומתוך כך נגד קדושת הכהונה וההנהגה המנהיג את

 

חַות ִ ": בפסוק י נאמר ַ ת  ץ פְּ ת ָהָארֶּ יהָ  אֶּ ִ ַלע פ  בְּ ת ֹאָתם ַות ִ אֶּ מֹות קַֹרח וְּ ָדה ב ְּ ֲאכֹל ָהעֵּ  ב ַ

ש   ת ָהאֵּ ים אֵּ ִ יו   ִאיש   ו ָמאַתִים ֲחִמש   הְּ נֵּס ַוי ִ  "לְּ

 זהרהאוהיא אות מיתת קרח ועדתו . זיכרוןו של סימן שבפסוקנו היא במשמעות' נס'המילה 

שבה ומודגשת  יסת ישראל לארצםכנלקראת . ועל הכהונה נהגת התורההבל יחלקו על ללדורות 

 :י"רש וכדברי. בכהונה וחומרת הערעור עליה 'בחירת ה

 [ה ,יז במדברעל פי ] 'זר איש יקרב לא אשר למען' ולזכרון לאות - לנס ויהיו"

 ."הכהונה על עוד לחלוק

 

י": בפסוק יאנאמר  נֵּ תו   לֹא קַֹרח ו בְּ  "מֵּ

 : י"רשכפי שכותב  ,להיענשהיו אמורים ו אביהם שותפים לחטאיו הבני קרח בתחילה 

 נתבצר לפיכך ,בםיבל תשובה הרהרו המחלוקת ובשעת ,להיתח בעצה היו הם"

 ."שם וישבו בגיהנם גבוה מקום להם

שמתריס ויוצא  אביהםל אשר מעזים להימנע מלהצטרף ,בני קרח גבורתם של נתאר לילדים את

כפי  ',על פי ה הוא שכל מה שעשה וידעושל משה לתו ושהכירו את גדמשום , כנגד משה רבנו

 (:יא פסוק)ש "הראשכותב 

 הם כי ,במחלוקת אביהם עם להיות רצו ה ולא"משה רבנו ע של תלמידיו שהיו"

 ."'ה פי על כי אם דבר עושה היה לא ה"עבנו רשה מ כי ידעו

אלא גם זכו לכך , צלו בני קרח מעונשו של אביהםיבזכות אותו הרהור תשובה לא רק שנ

 : האבן עזראכפי שכותב , שצאצאיהם יהיו משוררים בבית המקדש

 [ז, י במדבר טז"רש ,שהיה מבני בניו של קרח]שמואל  - [הראיה לכך שלא מתו]והעד "

 'מזמור קרח לבני' הקרחים הנקראים והם המשוררים שהם בניו ובני ובניו

 .("א, תהלים מט)

 

י": בפסוק יטנאמר  נֵּ הו ָדה ב ְּ ר יְּ אֹוָנן עֵּ ר ַוי ָָמת וְּ אֹוָנן עֵּ ץ וְּ רֶּ אֶּ ָנַען ב ְּ  "כ ְּ

 :וכך כתב ,מיתת בני יהודה הוזכרה בתוך המניןמבואר מדוע  (ב סימן קיד"ח) תרומת הדשןבספר 
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אלה 'כמו כן ! לשתוק לגמרי מער ואונן -' בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן'"

 ?מה נפקותא יש בהם? למה הוזכרו' וימת נדב ואביהוא' שמות בני אהרן וכו

כתוב  ...שיצא משם כתר מלכות, הואיהודה לפני המקום ברוך זרע  חיבתמשום ...

 ."אפילו שלא לצורך, בתורה לידתו ומיתתו של אותו זרע

של שבט יהודה ועל גודל אהבתו יתברך אליו בהיותו נושא מכאן אנו למדים על מעלתו המיוחדת 

 .בעול המלכות

 

ָחד": בפסוק לגנאמר  ָלפְּ ן ו צְּ ֶּ ר ב  פֶּ ִנים לוֹ  ָהיו   לֹא חֵּ י ב ָ נֹות ִאם כ ִ ם ב ָ ֵּ ש  נֹות וְּ ָחד ב ְּ ָלפְּ  צְּ

ָלה ֹנָעה ַמחְּ ָלה וְּ ה ָחגְּ כ ָ ָצה ִמלְּ ִתרְּ  "וְּ

 .זכו בנות צלפחד לאזכור ,למרות זאת. בו נשים רק גברים בני עשרים ומעלה ולא נמנו במנין נמנו

 :ניתן להסביר את הדבר בשני אופנים

דבר המתבטא , ורצונן העז לנחול בה נחלהאהבתן הגדולה לארץ  לשבבנות צלפחד הוזכרו  ,ראשית

את אהבתן לארץ מדגישה  התורה( א, במדבר כז)ובהמשך הפרשה . לבקש נחלה בעצם תעוזתן

ָנה " :שם וכך נאמר, שחיבב את הארץ וביקש להיקבר בה ,ליוסף חדפצלאת בנות  ביחסה ַרבְּ קְּ ַות ִ

ָחד ָלפְּ נֹות צְּ ה  ב ְּ ֶּ ַנש   ן מְּ ֶּ ן ָמִכיר ב  ֶּ ָעד ב  לְּ ן ג ִ ֶּ ר ב  פֶּ ן חֵּ ֶּ ףב  ן יֹוסֵּ ה בֶּ ֶּ ַנש   חֹת מְּ ְּ פ  ִמש ְּ ספרי ) ל"חז ."לְּ

  :הדגשה זו מסבירים( קלג פינחס

שיעלו את  וביקש, שלא רצה להיקבר במצרים] ישראל ארץ את יוסף שחיבב כשם"

 ."ישראל ארץ את חיבבו חלציו יוצאי כך ,[(כה, בראשית נ)עצמותיו 

ה" :שכן מיד לאחר המנין נאמר ,לנחלה חלוקת הארץקראת הכנה ל מהווה המנין, בנוסף ֶּ ל   ָלאֵּ

ק ָחלֵּ ֵּ ץ ת  ַנֲחָלה ָהָארֶּ ובתוכם , הזוכים בנחלה בארץכל  הוזכרו בפסוקי המנין ולכן, (נג פסוק)" ב ְּ

 .בנות צלפחד

ם" ,נוספת במנין זה שהיאאזכורה של  ן"הרמבמסביר  באותה דרך ֵּ ש  ת וְּ ר ב ַ ֵּ ַרח ָאש  ָ  פסוק) "ש 

 (: מו

, נחלה יורשת אשתו בת היתה אבל, לו היו זכרים בנים כי יורשת בת היתה כי"

 לאלה' בכלל ותכנס, צלפחד בנות הזכיר כאשר בכאן הכתוב הזכירה ולכך

 ."'הארץ תחלק

 

 

 (נו-נבפסוקים ) לנחלות חלוקת הארץ הציווי על
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ר": נה-בפסוקים נב נאמר ֵּ ַדב  ל 'ה ַויְּ ה אֶּ ֶּ אֹמר ֹמש  ֵּ ה ל  ֶּ ל  ק ָלאֵּ ָחלֵּ ֵּ ץ ת  ַנֲחָלה ָהָארֶּ  ...ב ְּ

ה ָלַרב ֶּ ב  רְּ ַ ַעט ַנֲחָלתוֹ  ת  ַלמְּ ִעיט וְּ מְּ ַ ִפי ִאיש   ַנֲחָלתוֹ  ת  ֻקָדיו לְּ ן פְּ ַ גֹוָרל ַאךְּ ... ַנֲחָלתוֹ  יֻת   ב ְּ

ק ת יֵָּחלֵּ ץ אֶּ מֹות ָהָארֶּ ֹות ִלש ְּ ָחלו   ֲאֹבָתם ַמט   "ִינְּ

 כמצוין, צרכיולכל שבט קיבל את חלקו בארץ בהתאם לגודלו וו ,ים בגודלםוהיו שולא השבטים 

ה ָלַרב" - בפסוק ֶּ ב  רְּ ַ  . "ַנֲחָלתוֹ  ת 

גֹוָרל ַאךְּ " - ותומיםאורים מיקום הנחלה של כל שבט ושבט נקבע על פי הגורל על ידי ה ק ב ְּ  יֵָּחלֵּ

ת ץ אֶּ  ."ָהָארֶּ

 : הספורנותב וכך כ

 השבטים צורך כפי וקטנים גדולים חלקים שעשו פי על אף - בגורל אך"

 כל קיבל האופן ובזה, הגורל פי על אלא חלקו שבט לכל נתנו לא, וכמותם

 ."'ה פי על חלקו שבט

 : כתב( 593' במדבר עמ) בשיחותיו ה"הרציו

 את בונים כולם. מיוחד מקום יש ושבט שבט לכל. קימדוי התנחלות סדר יש"

 שבט לכל כאשר, 'כאחד כולנו אבינו ברכנו', ובבריאותו בשלמותו ישראל בית

 זו חלוקה. לבלבל ואין, שלו ומקום שלו תפקיד, משלו ערך, משלו חשיבות יש

 ."וטופוגרפי רוחני, גשמי: המובנים בכל נעשית

 :מתארת את מעמד חלוקת הארץ לשבטים( א"ע בבא בתרא קכב) הגמרא

 של וקלפי ,לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים אורים מלובש אלעזר"

 זבולון' :ואומר דשוהק ברוח מכוין והיה .לפניו מונחין תחומין של וקלפי שבטים

 טרף ,זבולון בידו ועלה שבטים של בקלפי טרף .'עמו עולה עכו תחום ,עולה

 :ואומר הקדש ברוח ומכוון וחוזר .עכו תחום בידו ועלה תחומין של בקלפי

 בידו ועלה שבטים של בקלפי טרף .'עמו עולה גינוסר ותחום עולה נפתלי'

 ."שבט כל וכן .גינוסר תחום בידו ועלה תחומין של בקלפי טרף ,נפתלי

על ידי אלעזר  וכרזה נחלתווה שהוקרא שמו בשעה אחד מהשבטיםכל  בניב אחזהגדולה התרגשות 

 .במעמד יהושע וכל ישראלו הכהן הלבוש בבגדי הכהונה

 

 מבט למורה

 הספריעל  הסברם מבוסס. י"רש וכך מסביר גם, הספורנוהסברנו את הפסוקים על פי 

מגיד שלא נתחלקה הארץ אלא לכל שבט ושבט לפי מה  - לפי פקודיו"(: קלב פינחס)

 . "שהוא
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וים וכל שבט ונחלקה לשנים עשר חלקים ש הארץ( א"ע בתרא קכב בבא) הגמרא לפיאולם 

ה ַנֲחָלתוֹ " מיליםה לפי זהו ,ן"הרמב הסביר גם ךכ. הושונטל חלק  ֶּ ב  רְּ ַ על  מדברות "ָלַרב ת 

 . הנחלה למשפחות בתוך השבט חלוקת

 . בפשט הפסוקים יותר נוחמפני שפירושם  ,י"ספורנו ורשכאנו נסביר 

 

 

 (סב-נזפסוקים ) מנין הלויים

לוי אינם  בני בהשראשונה פעם אין זו . נמנו בני לוי בנפרד, יהםשבטי ישראל למשפחות מניןלאחר 

כפי שנאמר , לא נמנו הלויים בתוך בני ישראל שבפרשת במדבר במנייניםגם  .נכללים במנין הכללי

דו  ב ְּ " (:מז, במדבר א)שם  קְּ ָ פ  ה ֲאֹבָתם לֹא ָהתְּ ֵּ ַמט  ם לְּ ִוי ִ ַהלְּ תפקידם הסיבה לכך היא  ."תֹוָכםוְּ

מלך  של לגיון הוא [ראוי] כדאי" (:מט, במדבר א) י"רשבכמבואר  ,המיוחד ומעלתם הנבדלת

  ."לבדו נמנה להיות [החיל של המלך]

לשם , הכנה לכיבוש הארץ ולירושתהמנין בני ישראל בערבות מואב מהווה אם , נשאלת השאלה

שהם מפני , חלק בארץ םהרי בני לוי אינם משתתפים במלחמה ואינם נוחלי ?בני לוי מה נמנו

ת"ו ',משרתי ה ֻהנ ָ נחלתם היא רק ', מאחר שהם משרתי הכלומר , (ז, יהושע יח) "ַנֲחָלתוֹ ' ה כְּ

עם נלמד על כך ש, ח-א, במדבר לה ,בפרשת מסעי) מעבר לכך ולא, קדשהשכר הראוי לעבודתם במ

ארבעים  סתו לארץ להעניק ללויים ולכהנים לאחר שינחלו את הארץישראל נצטווה לפני כני

 (.ושמונה ערים למגוריהם

 :עליה ומשיב זו שאלהמביא  ן"הרמב

 נתנו לאלה אולי ?במנינם עתה תועלת ומה, לוי בני ימנה למה ידעתי לא"

ולכן היה צורך למנותם ]כן  אחרי לנולדים לא, לבהמתם ומגרשיהן לשבת הערים

 שלא, 'ה לפני לכבוד להם שנעשה או. [כל משפחה לשתנחלדעת מה גודלו של החלק 

 ."העם כשאר למנותו עליו ישגיחו שלא ,פחות מלך של לגיון יהיה

לדעת מה גודלו כדי : משתי סיבות ,פעם נוספת על אף שלא היה צורך מעשי במניינםנמנו בני לוי 

שלא יהיו פחותים משאר ) 'מפני חשיבותם ומעלתם כמשרתי ה וכן , כל משפחה שתנחלשל החלק 

 .(השבטים הנמנים בדרך כבוד וחשיבות

יו  " :בפסוק סבנאמר  הְּ ם ַוי ִ יהֶּ ֻקדֵּ ה פְּ ָ לֹש  ִרים ש ְּ ש ְּ עֶּ ף וְּ לֶּ ל ,אֶּ ן ָזָכר כ ָ ֶּ ש   ִמב  ָלה חֹדֶּ י ,ָוָמעְּ  כ ִ

דו   לֹא קְּ ָ פ  תֹוךְּ  ָהתְּ י ב ְּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ י ,ִיש ְּ ן לֹא כ ִ ַ ם ִנת  תֹוךְּ  ַנֲחָלה ָלהֶּ י ב ְּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ  "ִיש ְּ

, במנין בני ישראל נמנו צעירים מתחת לגיל עשרים שהסיבה שלא ,מסביר דבר בהעמק ב"הנצי

לאור זאת . ויוצאי הצבא היו בני עשרים ומעלה ,לעמוד על מנין היוצאים לצבא שרצומפני היא 

מפני , ולא מגיל עשרים כשאר העם כבר מגיל חודשבני השבט  הלויים נכללו מניןבמובן מדוע 

 : שהלויים אינם יוצאים בצבא
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 לא כי, ומעלה חודש מבן שנמנו טעם הוא - ישראל בני בתוך התפקדו לא כי"

 בן או חודש בן בין מינה נפקא אין כן ואם, בישראל צבא יוצאי בכלל התפקדו

 ."עשרים

 

ה לֹא": בפסוק סדנאמר  ֶּ ל  אֵּ ת  ו בְּ דו  אֶּ קְּ ָ ר פ  ֶּ ן ֲאש  ֹהֵּ ַאֲהרֹן ַהכ  ה וְּ ֶּ י מש  קו דֵּ ְּ ָהיָה ִאיש  ִמפ 

ר ִסיָני ב ַ ִמדְּ ל ב ְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ  "ב ְּ

  :י"רשמדייק  "לֹא ָהָיה ִאיש  " הפסוק מלשון

. לפי שהן היו מחבבות את הארץ ,אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים"

והנשים אומרות  ,(ד, ידבמדבר ) 'נתנה ראש ונשובה מצרימה'האנשים אומרים 

 ."לכך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן. (ד, כזבמדבר ) 'תנה לנו אחוזה'

לא נגזרה עליהם  לכן, ליהא כנסילהוהשתוקקו  לאת ארץ ישראהצדיקות חיבבו  נשות ישראל

 .מיתה בעקבות חטא המרגלים
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 רעיונות מרכזיים בפרק כו

 

 בבנו מתענייןה כאב, רבות פעמים אותם ומונה ישראל את אוהב' ה - לישראל' ה אהבת 
 .שעה בכל

 וטאיםשחכ אףו, במעשיהם תלויה אינה לישראל' ה חיבת - בדבר תלויה יננהא' ה אהבת 
 .הם בניו עדיין

 יכולה שם ורק, ישראל לעם הטבעי המקום היא ישראל ארץ - הטבעי המקום ישראל ארץ 
 .בשלמות הפועל אל כוחותיה את יאלהוצ האומה

 נגד שיוצא מי כןול, 'ה פי על קודש לחיי מתאימה ישראל ארץ - 'ה פי על בארץ החיים 
 .בארץ לנחלה זכאי נואינ ,יםקיהאל יםהסדר

 בני בתוך הלויים נמנו לא הנבדלת ומעלתם המיוחד תפקידם בגלל - הלויים מעלת 
 .ישראל

 אליה כנסילה והשתוקקו הארץ את חיבבו ישראל ותשנ - לארץ ישראל ותשנ חיבת . 
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 פרק כז

 :נושאים עיקריים שניבפרקנו 

 קשת בנות צלפחד וסדרי הירושהב. 1

 סמיכת יהושע להנהגה. 2

 

ואופן חלוקת  מנין יוצאי הצבא ומשפחות ישראל - עסק בהכנות לכניסה לארץהפרק הקודם 

 .ההנהגה לקראת הכניסה אליה חילופיעל ארץ וב הירושה סדרי על נלמד בפרק זה .הארץ לנחלות

הארץ הקדושה ולזכות לקבל שתוקק להיכנס אל יכה והחשנים רבות במדבר וסתובב עם ישראל ה

לפי בית אב כל כל שבט ו ,ישראל לבשורה המשמחת שקיבלו חלק בארץ וכיםז בפרקנו. בה נחלה

 .ומתאים למה ש

בנות  .במדבר לא קיבלו נחלה שאביהן מת בנות צלפחדולכן , אב-חלוקת הארץ נעשתה לפי בתי

ולאלעזר  פנו למשההן  .משלהן בארץ הקדושהבחלק  לזכותאהבו את הארץ והשתוקקו  צלפחד

 .ליטול חלק בירושת הארץ הכהן בבקשה שיסייעו להן

ישראל בנות צלפחד  ותשנבין מ .ישראל ותשנמצויה בקרב היתה אהבת הארץ הזכרנו קודם לכן ש

את הארץ  מזרעו של יוסף הצדיק שאהב ,צלפחד אביהן היה בן שבט מנשה. הצטיינו בכך במיוחד

נֹות" ,כפי שהדגישה התורה בפסוקי ייחוסן, וביקש להיקבר בה ָחד ב ְּ ָלפְּ חֹת ...צְּ ְּ פ  ִמש ְּ ה לְּ ֶּ ַנש   ן מְּ  בֶּ

ף  עצמותי את והעליתם' :שנאמר, הארץ את חבב יוסף ,לך לומר" :י"רשומסביר , "יֹוסֵּ

 ."הארץ את חבבו ובנותיו, (כה ,נ בראשית) 'מזה

 ו הלכותחדשהת בנות צלפחד שבזכותן זכו, בזכות הרצון הגדול שלהן להיות חלק מנוחלי הארץ

, משה ידי על להיכתב זו פרשה היתה ראויה"(: פסוק ה) י"רשכדברי , סדרי ירושת הבת

 ."ידן על ונכתבה צלפחד בנות שזכו אלא

 

 

 (יא-אפסוקים ) בקשת בנות צלפחד וסדרי הירושה

 שאלתן של בנות צלפחד

ָנה" :ב-א יםבפסוקנאמר  ַרבְּ קְּ נֹות ַות ִ ָחד ב ְּ ָלפְּ ן צְּ ֶּ ר ב  פֶּ ן חֵּ ֶּ ָעד ב  לְּ ן ג ִ ֶּ ן ָמִכיר ב  ֶּ ה ב  ֶּ ַנש    מְּ

חֹת ְּ פ  ִמש ְּ ה לְּ ֶּ ַנש   ן מְּ ף בֶּ ה יֹוסֵּ ֶּ ל  אֵּ מֹות וְּ ֹנָתיו ש ְּ ָלה ב ְּ ָלה ֹנָעה ַמחְּ ָחגְּ ה וְּ כ ָ ָצה ו ִמלְּ ִתרְּ  .וְּ

ָנה ֲעֹמדְּ ַ נֵּי ַות  ה ִלפְּ ֶּ י ֹמש  נֵּ ִלפְּ ָעָזר וְּ לְּ ן אֶּ ֹהֵּ ד  ַהכ  ל מֹועֵּ ַתח ֹאהֶּ ֶּ ָדה פ  ָכל ָהעֵּ יִאם וְּ ש ִ נֵּי ַהנ ְּ ִלפְּ וְּ

אֹמר  "לֵּ

 .חיבתן לארץ וחכמתן ,צניעותן: אנו למדים על מידותיהן המיוחדות שאלתן של בנות צלפחדמתוך 
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 דרך ארץ וצניעות. א

 לעיני כל העדה אלאמיד גשו אל משה ילא נ הן משום כך. היו צנועות ובעלות דרך ארץ צלפחד בנות

ָנה" ,ושאלום את השאלה שבטן בניבתחילה חלקו כבוד ל ַרבְּ קְּ ף ...ַות ִ ן יֹוסֵּ ה בֶּ ֶּ ַנש   חֹת מְּ ְּ פ  ִמש ְּ  – "לְּ

באו  רק כאשר בני שבטם לא ידעו להשיב .את שאלתן לשאולבאו לפני משפחות מנשה בן יוסף הן 

ָנה" ,לפני משה ֲעֹמדְּ ַ י ַות  נֵּ ה ִלפְּ ֶּ  החיים אור כפי שמסביר, ה ובצניעותוהציגו את שאלתן בענו ,"ֹמש 

  :הקדוש

 ...עמהם משום דרך ארץ מלךיולהעדו לקחת עצה מגדולי השבט ושנתו ,פירוש"

, וקודם שעמדו לפני משה נתקרבו לפני גדולי השבטים, להגיד שביישניות היו

והם לא ידעו ] ואחר שנתקרבו לבני משפחתם ,והוא אומרו למשפחות מנשה

 ."הסירו מסוה הבושה לעמוד לפני משה [שאלתןלהשיב על 

 

 חיבת הארץ. ב

כדברי , חיבת ארץ ישראל מלבד צניעותן ומידותיהן הטובות היתה בבנות צלפחד מעלה גדולה של

יוסף  –אלא לומר לך ... למה נאמר –למשפחת מנשה בן יוסף ": הנזכרים לעיל י"רש

 ."ובנותיו חבבו את הארץ... חבב את הארץ

 

 החכמ. ג

ת ָאִבינו  " :ד-ג יםבפסוקנאמר  ר מֵּ ב ָ דְּ מ ִ הו א ב ַ תֹוךְּ  ָהָיה לֹא וְּ ָדה ב ְּ ֹוָעִדים ָהעֵּ  'ה ַעל ַהנ 

ֲעַדת י קַֹרח ב ַ אוֹ  כ ִ טְּ חֶּ ת בְּ ָנה ...לוֹ  ָהיו   לֹא ו ָבִנים מֵּ נו   ת ְּ ָ תֹוךְּ  ֲאֻחז ָה ל  י ב ְּ  "ָאִבינו   ֲאחֵּ

צלפחד ביססו היטב בנות . "הן חכמניות"אומרים על בנות צלפחד ש( ב"ע בבא בתרא קיט) ל"חז

 .לקבל חלק בארץזכותן את 

ת ָאִבינו  " .א ר מֵּ ב ָ דְּ מ ִ לא רק בדור הנכנסים לארץ  האב היתה תלויה חלוקת הנחלות בין בתי - "ב ַ

כדי לקיים . ב"ע קיז) בבא בתראמסכת ל ב"כפי שמסבירים חז, גם בדור היוצאים ממצרים אלא

אם היה מיוצאי מצרים  ?הא כיצד ."לשמות מטות אבותם"ו, "לאלה תחלק" -שני מקראות הללו 

והותיר אחריו בנים קטנים פחות מגיל , ראובן שיצא ממצרים ומת במדבר, כגון, ולא מבאי הארץ

ובניו  ,נוטל חלקו עם יוצאי מצרים, שאינם יכולים ליטול בכניסתם לארץ מחמת עצמם, עשרים

 היצא ממצרים כשהיאדם שכגון , ואם היה מבאי הארץ ולא מיוצאי מצרים .יורשים חלק זה

הדגישו בנות  לכן, (רץנוטל חלקו עם באי הא, עשרים ןב הפחות מגיל עשרים וכשנכנס לארץ הי

 .להיכלל בחשבון הנחלה הוא זכאיכן צלפחד שאביהן מת לאחר היציאה ממצרים ול

הו א" .ב תֹוךְּ  ָהָיה לֹא וְּ ָדה ב ְּ ֹוָעִדים ָהעֵּ ֲעַדת 'ה ַעל ַהנ  שהיו  שאלה ,אומרים ל"חז - "קַֹרח ב ַ

 ,לחלק ונחלה בארץלא זכו , ה במנהיגותו של משהדירממאיסה בארץ חמדה ובשותפים מרכזיים ב

 וכלב יהושע - מרגלים" :'להביא לדבקות בהשל ארץ ישראל הוא שכל עניינה ותכליתה מפני 

 קרח ועדת מתלוננים ,[יהושע וכלב נטלו את חלקם של המרגלים בארץ ישראל -] חלקם נטלו
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יבה זו מדגישות בנות צלפחד שלאביהן לא מס (.בבא בתרא שם)" בארץ חלק להם היה לא -

 . ארץ הקדושהזכאי לנחלה בהוא כן ול, וצות אלוקבחלק ב היה

אוֹ " .ג טְּ חֶּ ת בְּ  ,"עמו אחרים את החטיא ולא, מת לבדו בחטאו אלא": י"רשמפרש  - "מֵּ

 .אם היה חוטא ומחטיא את האחרים בוודאי לא היה יורש נחלה בארץ ישראלשהרי 

  :ר הירש"הרשמסביר  - "ו ָבִנים לֹא ָהיו  לוֹ " .ד

 של צאצאיהם היו, [בזמן כל שהוא]בנים  לו היו אילו. בנים לו היו לא מעולם"

 ואנחנו, בנים לו היו לא מעולם אך. נדחית היתה ותביעתנו לנו קודמים אלה

 ."היחידים צאצאיו

 

ב" :דבפסוק  נאמר רֵּ ה ַוי ַקְּ ֶּ ת ֹמש  ָטן אֶּ ָ פ  י ה ִמש ְּ נֵּ  "'ִלפְּ

רצה להדגיש לבני ישראל  אך, הדיןמלמדים אותנו שמשה ידע את ( יב, במדבר רבה כא) ל"חז

 : ה"תנה לנו מפי הקביקית ונהיא אלהתורה , שמקור התורה איננו אצלו

 עשרות שרי לפני [בנות צלפחד]באו  אלא ,הזה הדין את נורב משה היה יודע"

 גדולים של אלא שלנו זה ואין הוא נחלות של דין :[שרי העשרות] אמרו .להיתח

 ,עשרות שרי אותן שכבדו[ שרי החמישים] ראו .חמשים שרי אצל באו .ממנו

 לשרי וכן מאות לשרי וכן .ממנו גדולים שם יש ,אנו אף :חמשים שרי אמרו

 מי לפני בה לפתוח רצו שלא ,הזה כענין כולם להם השיבו .לנשיאים וכן אלפים

 לפני ואלו אלו באו !נורב משה הרי :להם אמר .אלעזר לפני הלכו .מהם שגדול

 אומר אם :אמר .ממנו שגדול מי את בדיכ ואחד אחד שכל משה ראה .משה

 ,[ה"הקב] ממני גדול יש אני אף :להם אמר .הגדולה את אטול ,הדין את להם

 ."''ה לפני משפטן את משה ויקרב' לפיכך

 לחלוקרצון מתוך ענוה ומתוך  עליהנמנעו מלהשיב  ,שאלהעל אף שידעו השרים את התשובה ל

כשהגיעה . זו להם את ההכרעה בשאלה חדשה והשאירכן לו ,כבוד לתלמידי חכמים הגדולים מהם

', קים חייםדברי אל'היא  שהתורה לחדד ולהדגיש לעם ישראלמשה רצה , משה רבנוהשאלה לפני 

השיב מיד אלא כן גם הוא לא ול, גדול ככל שיהיה, ואינה פרי מחשבתו של אדם' המפי היא באה 

 .'את פי ה שאל

 

 מבט לתלמיד

ם מתוך ענוה וכבוד דייניוה, ןטשבחילו בנות צלפחד לשאול את דייני ניתן לתאר כיצד הת

נמנעו מלהשיב וכן הם וגם  ,תורה נמנעו מלהשיב והלכו יחד לשרים בעלי מעלה גבוהה יותר

ולברר עוד תלמידי חכמים ובאים יחד לחלוק כבוד לתורה וכשבכל שלב מצטרפים עוד  ,הלאה

 . 'האת ל ואשל ביקשואף הוא  ,עד שהגיעו לפני משה', את דבר ה
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 מבט למורה

את פי  שאלאלא לשאלת בנות צלפחד משה לא השיב מיד בשני אופנים מדוע מסביר  י"רש

והדבר אשר 'וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר  ,נתעלמה הלכה ממנו": וזו לשונו, 'ה

כתב על יראויה היתה פרשה זו לה :דבר אחר. (יז, דברים א)' יקשה מכם תקריבון אלי

משה כבר שמע , בר הראשוןלפי ההס. "אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן, ידי משה

אלא שכעת נתעלמה ממנו הלכה כעונש על שנקט לשון , את פרשת הנחלות שלהלן 'מפי ה

וזכו בנות , פרשת נחלות עדיין לא נאמרה למשה, ההסבר השני ולפי. של כבוד על עצמו

 .שבאו לפני משה ושאלו בכךזו על ידן  פרשה תחדשההשצלפחד 

כאן נמנע מלהביא את הסברו הראשון של , תחילהי "רש את פירושעל אף שדרכנו ללמוד 

, בר הדורש העמקה והסברד – עלמה ממנו הלכהתכן נמשה נהג שלא כשורה וללפיו  ,י"רש

 ,נוסף להסבר זה .בהקדמה לפרק כפי שהסברנו ,י"רש שלהשני  ופירוש לפי סבירלה ונעדיף

ומפגיש אותנו עם גדולתם המדרש המדגיש את היחס הנכון לחכמי התורה כדאי לציין לדברי 

 .וענוותנותם

 

 צלפחד לבנות' ה תשובת

ם ֲאֻחז ַת ַנֲחָלה" :יא-ז יםבפסוק נאמר ן ָלהֶּ ֵּ ת  רֹת ָנֹתן ת ִ ֹבְּ ָחד ד  ָלפְּ נֹות צְּ ן ב ְּ ֵּ ל  ...כ  אֶּ וְּ

וֹ  ִבת  ת ַנֲחָלתֹו לְּ ם אֶּ ֶּ ת  ַהֲעַברְּ ין לֹו וְּ ן אֵּ י ָימו ת ו בֵּ אֹמר ִאיש  כ ִ ר לֵּ ֵּ ַדב  ל ת ְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ  ...ב ְּ

ָחיו אֶּ ת ַנֲחָלתֹו לְּ ם אֶּ ֶּ ַתת  ת ו נְּ ין לֹו ב ַ ִאם אֵּ י ָאִביו ...וְּ ת ַנֲחָלתֹו ַלֲאחֵּ ם אֶּ ֶּ ַתת  ם  ...ו נְּ ֶּ ַתת  ו נְּ

רֹב אֵּ  רֹו ַהק ָ אֵּ ת ַנֲחָלתֹו ִלש ְּ ָיַרש  ֹאָתה  אֶּ ֹו וְּ ת  חְּ ַ פ  ש ְּ  "ָליו ִממ ִ

 אור החיים הקדוש .זה נאמר לכל ישראל יחדדין על אף ש, מיוחד לבנות צלפחד ייחד דיבור' ה

 :מבאר

 במצוה יחד כללן ולא עצמן בפני למשפטן תשובה להם לייחד' ה נתכוון עוד"

 תדבר ישראל בני ואל' :דכתיב ,בסמוך כשצוה ישראל עם[ צווי אחד] אחת

 ."רצונו ועושי מכבדיו יכבד אשר את להראות, 'לאמר

' להתקרב ולעבוד את ה כדי שתוכלנה ,של בנות צלפחד לזכות לנחלה בארץ תשוקתן הרבה

 .הציוויתייחד להן זכו שההן ו', אות של חיבה ואהבה מאת הב זיכתה אותן, בדבקות ובשלמות

 :שני כללים עיקריים ישנם בתורת הנחלות

קרובו ": הקרוב קרוב קודם"וסדר הנחלה הוא על פי , שלושה יורשים בלבד יש לו לאדם .א

 -במקום שאין בן  ,כלומר. אביו -ואחרי שניהם , בתו -אחריו , הראשון של האדם הוא בנו

 .האב יורש את בנו -ובמקום שאין בן ואין בת , הבת יורשת

והירושה , אים אותו כאילו הוא יורשאלא רו, בטל אינוכוח ירושתו  - יורש שאיננו בחיים .ב

 .עוברת ממנו ליורשים שלו
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אם יש לו בן הרי : רבהיהקאת היורש הראשון בסדר ' מחפשת'הנחלה , אדם שמת והניח נכסים

הרי שהירושה , (נכדי המת)אך הבן הזה הניח צאצאים אחריו , אינו בחיים בנו כברואם . הוא יורש

ומוריש את הנחלה הלאה , לפיו הבן המת יורש את אביו ,מכוח הכלל השני, עוברת לנכדי המת

 .ליורשיו

יורש את בנו רק כאשר  אבה, ועל זו הדרך. הבת יורשת רק כאשר אין למת בנים ולא צאצאי בנים

 .לא מבנו ולא מבתו, אין למת צאצאים כלל

שאם  .ח אביהם בלבדואלא מכ, האחים לעולם אינם יורשים זה את זה באופן ישיר בזכות עצמם

הרי הוא מוריש את , אולם אם האב אינו בחיים, עוברת הירושה לאביו, מת אדם בלא בנים

  .שהם אחי המת, ירושתו זו לבניו

 

 מבט לתלמיד

 .הירושהבדין שימחיש את סדר הקדימויות  ,עם הילדים תרשים זרימה שרטטלניתן 

 

 

 (כג-יבפסוקים ) להנהגהיהושע  סמיכת

דואג משה רבנו ההכנות ובמסגרת , כניסה לארץקראת הההכנות ל עם ישראל הולך ומשלים את

למדנו על  חוקתבפרשת . בכיבושה ובירושתה -עם בכניסתו לארץ חדשה שתוביל את הלהנהגה 

הוא  לאהרן ומתבשר אף משה מצטרףכעת . מינוי אלעזר לכהן גדולמרים ועל אהרן ושל  פטירתם

כדברי  ,מבקש למנות תחתיו מנהיג חדש לכן הואו, יזכה להיכנס לארץ ולהנהיג את העם שלא

 : (533' במדבר עמ) בשיחותיוה "הרצי

לאט אנחנו הולכים ומתקרבים לאט . אנחנו חוזרים לסדרי הפרידה מן המדבר"

ותמת שם ' -נפרדנו ממרים ואהרן  'חוקת'בפרשת ... אל מקום הקבע שלנו

, ההליכה במדברמרים ואהרן שייכים לסדר  - 'וימת שם אהרן', 'מרים

אנחנו ממשיכים לנוע מהמדבר מתקדמים . וכשמתקרבים לסיומה הם מסתלקים

על כן  ...'ונאספת אל עמך.. .אל משה' ה ויאמר'לכן , לעבר הכניסה לארץ

 ."'אל משה קח לך את יהושע בן נון' ה ויאמר'

 

 תלמידמבט ל

ענקי הרוח שהם  ,משה רבנו ואהרן הכהןכ ,ם של גדולי האומהזכר חטאומזו ה יפרשב

היחס עלינו לבנות תחילה את בלימוד פרשיה זו  .שהנהיגו את עם ישראל בראשית בניינו

רק  .ישראל למען נפשםובמסירות המיוחדת מעלתם ב ,בצדקותם להכיר, גדולי האומההנכון ל

 . סוקיםלגשת ללימוד הפנוכל  כךמתוך 
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 ודורשכחוט השערה תם מדקדק א' של משה ואהרן הדווקא מפני מעלתם הגדולה נדגיש ש

עם הקרובים ] ה מדקדק עם סביביו"הקב" – אדם רגילמ מה שנדרשמהם הרבה יותר מ

דברים באפילו להישמר צריכים הצדיקים  .(ב"ע יבמות קכא)" אפילו כחוט השערה[ אליו

 .שיעמוד בהםרגיל אדם איננו מצפים מקטנים ש

 

 מבט למורה

 ועל ,למדנו בפרשת חקת ,לארץלא להיכנס משה  על בעקבותיו נגזר, חטא מי מריבהעל 

בלימוד פסוקים לכן  .סוף חומש דבריםבבהרחבה  נלמדיתו של משה אל הר העברים עלי

 .נתמקד בהעברת ההנהגה במסגרת ההכנות לכניסה לארץ אלה

 

 הציווי למשה להתכונן לפטירתו

ר": יג-בפסוקים יבנאמר  ל 'ה ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ה ֹמש  ל ֲעלֵּ ה ַהז ֶּה ָהֲעָבִרים ַהר אֶּ אֵּ ת ו רְּ  אֶּ

ץ ר ָהָארֶּ ֶּ י ֲאש  י ָנַתת ִ נֵּ ל ִלבְּ ָראֵּ ָרִאיָתה .ִיש ְּ ָ  ֹאָתה   וְּ ת  ֱאַספְּ נֶּ ל וְּ יךָ  אֶּ ֶּ ם ַעמ  ה ג ַ ָ  ."..ָאת 

 חלוקת הארץ צטווה עלשנשעל אף  ,למשה' חלוקת הארץ לשבטים מודיע ההציווי על לאחר 

 :י"רשכפי שכותב , הוא עצמו לא יזכה להיכנס אליה, לנחלות

 והיצ אותי [משה -] אמר, 'להם תתן נתן': ה"הקב שאמר כיון, לכאן נסמכה למה"

 גזרתי :ה"הקב לו אמר. לארץ ואכנס הגזירה הותרה שמא, להנחיל המקום

 ."עומדת במקומה

לראות את הארץ אך לא  אלא רק מיידעו שיזכה, ה עתה ויראהלא מצווה את משה שיעל' ה

 :ן"הרמבכך כותב  .להיכנס אליה

 מתחייב יהיה כן שאם, עתה כן לעשות הוא ברוך הקדוש נוושיצו מצוה ואיננה"

 בעבור כי, 'הארץ את וראית העברים הר אל תעלה' טעמו אבל, מיד שם לעלות

 כי, תחלק ידך על לא כי הודיעו ,(נג ,כובמדבר ) 'הארץ תחלק לאלה' הויושצ

 ולא בו ותמות מואב מארץ ישראל שיסעו טרם העברים הר לראש תעלה אתה

 ."הראיה לבד הארץ מן יגיעך

הארץ הביטו על וב', כמצוות ה, אל הר העברים להנלמד שמשה ע, בפרשת האזינו, דברים בחומש

ולכן עמד  ,כיבוש הארץ ובניינהישראל במהלך  לעשעתידות לבוא ות ויההתמודדכל את  ראה

 .ישראל ם שללהצלחת תפללהו

 

 'בקשת משה מאת ה

ר": טז-בפסוקים טונאמר  ֵּ ַדב  ה ַויְּ ֶּ ל ֹמש  אֹמר 'ה אֶּ קֹד .לֵּ י 'ה ִיפְּ ָכל ָהרו חֹת ֱאלֹקֵּ ר לְּ ָ ש   ב ָ

ָדה ַעל ִאיש    "ָהעֵּ
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ושזמן פטירתו  כנס לארץ ישראליזכה להישלא  ,בשורה קשהב מתבשרמשה רבנו בפסוקים אלה 

 ,וותרו ללא מנהיגיישלא  ה לעם ישראלגהדא ,היאמשה  שלהראשונה  תגובתו ואף על פי כן, קרב

 :י"רשב כמבואר

 בצרכי ועוסקין צרכן מניחין העולם מן שכשנפטרין ,צדיקים של שבחן להודיע"

 ."בוריצ

  :י"רש ועוד כתב

גלוי וידוע לפניך , של עולם ריבונו: אמר לפניו, למה נאמר - תוי הרוחקאל"

מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל , דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה

 ."אחד ואחד לפי דעתו

להנהיג שיודע אדם  שהמנהיג יהיה' אלא מבקש מה, דואג רק למינוי מנהיג לעם אינומשה רבנו 

לפנינו תפיסה עמוקה ופנימית של עם  .כל אחד לפי אופיו ואישיותו, בעםמגוון האנשים את 

כל גוון הוא ייחודי ונצרך . עם ישראל מורכב משישים ריבוא גוונים המהווים שלמות אחת. ישראל

תפקידו של מנהיג הוא לכלול את הגוונים השונים ולגלות . ובלעדיו האומה חסרה, לקיום האומה

מישראל יוכל להביא בדרכו שלו את מתוך כך כל אחד . מה ייחודו וחשיבותו של כל גוון וגוון

 .הברכה והאורה לעם ישראל

  

ר": בפסוק יזנאמר  ֶּ א ֲאש  ם יֵּצֵּ יהֶּ נֵּ ר ִלפְּ ֶּ ם יָֹבא ַוֲאש  יהֶּ נֵּ ר ִלפְּ ֶּ ם ַוֲאש  ר יֹוִציאֵּ ֶּ ם ַוֲאש  ִביאֵּ  "יְּ

  .תפקיד עם אחריות כבדהאלא , כבוד ושררהתפקיד של  נהאינישראל  מנהיגות

ר" ֶּ א ֲאש  ם יֵּצֵּ יהֶּ נֵּ  : י"רשכדברי , יוצא בראש העם למלחמהמוסר את נפשו והמנהיג  - "ִלפְּ

, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה"

 ."יוצא בראש ונכנס בראש ...אלא

ר" ֶּ ם ָיֹבא ַוֲאש  יהֶּ נֵּ לעשות צדקה ומשפט בין אדם , החברההמדינה ומנהיג אחראי על ניהול ה - "ִלפְּ

 יושבים במקומם גם כשכולם ,המשפט הוא עיקר העמדת המדינה ביושר ובצדקכי , לחברו

 :ם"המלביתב כפי שכ, בהשקט ובבטחה

 ההנהגה להנהיג צריך שאז בתיהם אל שישובו בעת... הזאת וההנהגה"

 ."לפניהם יבא ואשר ועל זה אמר... לחברו אדם בין משפט לעשות הפנימית

 

ר ה": בפסוק יח נאמר ל 'ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ךָ  ַקח ֹמש  ת לְּ עַ  אֶּ ֻ ן יְּהֹוש  ר ִאיש   נו ן ב ִ ֶּ וֹ  רו חַ  ֲאש   ב 

ָך ָעָליו ת יָדְּ ָ אֶּ ת  ָסַמכְּ  "וְּ

ךָ  ַקח" מבאר בעל . (י"רש) "מקום של בניו להנהיג שזכית אשריך :בדברים קחנו" - "לְּ

כלפי ' לקיחה'שכל מקום שנאמרה , (שנה 533-נתחבר לפני כ. לרבי שבתאי בס) שפתי חכמים

על ? מדוע היה צורך לעודד את יהושע להנהיג את ישראל. בו בדבריםיהכוונה למשוך את ל, אדם

משכתים ": ווזו לשונ, (טו-יב, דברים א)שראל בפרשיית מינוי דייני י י"רששאלה זו משיב 
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על בני אדם , על בני אברהם יצחק ויעקב, באתם להתמנותעל מי , אשריכם -בדברים 

האחריות הכבדה לאור זאת ניתן לומר ש. "חלק ונחלה וכל לשון חיבה, שנקראו אחים ורעים

 ולכן היה צורך לעודדו ולציין בפניו את ,הרתיעו את יהושע והדרישות הגבוהות הנדרשות ממנהיג

 בדרך הישר ולהביא לגילוי שם 'להוביל את עם ה זוכה ישראל מנהיג .הזכות הגדולה שיש בתפקיד

  .בעולם שמים

 

 . האומההנהגת ב יהיה מחליפויהושע שמשה ל מבשר' ה

, כבוד לך חלק והרבה שרתך הרבהיהושע "...(: יד ,כא במדבר רבה) רבה במדרשכך נאמר 

 פורס והוא, הספסלים את מסדר היה הוא, שלך הועד בבית ומעריב משכים היה והוא

 שאינו, ישראל את שישמש הוא כדאי, כחו בכל שרתך והוא הואיל. המחצלאות את

 ...."שכרו מאבד

 

 :ידוע לנו על יהושע עד כהמה שזכר יחד עם התלמידים בינ

נאמנות לאורך בבמסירות ו ושרתוהוא שהה במחיצתו  ,של משההמובהק תלמידו היה  יהושע

תוֹ ": כפי שהעידה עליו התורה, שנות המדבר רְּ ָ ש  עַ  ו מְּ ֻ הֹוש  ן יְּ ֹוךְּ  ָיִמיש   לֹא ַנַער נו ן ב ִ ל ִמת   "ָהֹאהֶּ

 ,ויראת שמים תורהולמד ממנו  העםת גנהההנהגותיו של משה בעקב אחרי יהושע  (.יא ,שמות לג)

  .הוא הראוי להנהיג את עם ישראל לאחר מותו של משהו

ר ִאיש  " ֶּ וֹ  רו חַ  ֲאש   "ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל ,שאלת כאשר" - "ב 

. המתאים לו כל אחד ואחד באופן ולרומם רחשי ליבו של העםעל המנהיג להיות קשוב ל .(י"רש)

 . תכונות אלו נמצאו ביהושעהתורה מעידה ש

ר", קעמלעם  המלחמבהוא יצא לפני העם  ,בעל אומץ לב ורוח גבורה יהיהושע ה, מלבד זאת  ַוי ֹאמֶּ

ה ֶּ ל ֹמש  עַ  אֶּ ֻ הֹוש  ַחר יְּ ים ָלנו   ב ְּ א ֲאָנש ִ צֵּ ם וְּ חֵּ ָ ק ִהל  ֲעָמלֵּ ביטחון אמונה ו קריןהו ,(ט, שמות יז) "ב ַ

 .חטא המרגלים מהלךאל העם ב יברד כאשר ,שלח בפרשת שלמדנוכפי , למרות הלך הרוח של העם

 

ת ָ ": בפסוק יטנאמר  ַהֲעַמדְּ י ֹאתוֹ  וְּ נֵּ ָעָזר ִלפְּ לְּ ן אֶּ ֹהֵּ י ַהכ  נֵּ ִלפְּ ל וְּ ָדה כ ָ יָתה ָהעֵּ ִצו ִ  ֹאתוֹ  וְּ

ם יהֶּ ינֵּ עֵּ  "לְּ

כפי , כמנהיגלבסס את מעמדו של יהושע שנועדו  על מעשיםמשה  את' מצווה ה אלהבפסוקים 

 :ן"הרמבשמסביר 

 ולהיות בעניינם מאד להשתדל ויזהירנו בידו יפקידם לראש היותו בעבור כי"

. המשפט בדבר ולהיזהר אותם והמביא המוציא הוא ויהיה' ה מלחמות נלחם

 ילך כי ידעו כי, אליו וישמעו בו שיבטחו כדי, לעיניהם להיות ראוי [הציווי] וזה

 ."רבו אותו והיצ כן כי ,האמת בדרכי בענינם
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ה" :בפסוק כנאמר  ָ ָנַתת  ךָ  וְּ הֹודְּ ַמַען ָעָליו מֵּ עו   לְּ מְּ ל ִיש ְּ י ֲעַדת כ ָ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ  "ִיש ְּ

היא העברת חלק  ,של יהושע בשביל לחזק את מעמדו את משה לעשות' פעולה נוספת שמצווה ה

 :הספורנוכפי שמסביר , כדי שיכבדוהו ליהושע של משה מהתפקידים

 בו לנהוג שיתחילו בחייך שררה איזה לו תן ,מלכות הוד - ונתת מהודך עליו"

 ."כבוד

 

 מבט לתלמיד

ךָ "התורה משתמשת בלשון מיוחדת  ונתתה " - מסביר שפניו של יהושע זרחו י"רש. "הֹודְּ

מוסר את עצמו עבור מוותר על נוחותו האישית ושאדם כ. "זה קירון עור פנים -מהודך עליו 

יהושע התעלה והגיע למעלה גבוהה כל  .מגיע לדרגה רוחנית גבוהה ביותרהוא  ,כלל ישראל

 . ןעד שעור פניו קרכך 

 

י": בפסוק כאנאמר  נֵּ ִלפְּ ָעָזר וְּ לְּ ן אֶּ ֹהֵּ ַאל יֲַעֹמד ַהכ  ָ ש  ט לוֹ  וְּ ַ פ  ִמש ְּ י ָהאו ִרים ב ְּ נֵּ  ַעל 'ה ִלפְּ

יו ִ או   פ  ַעל יֵּצְּ יו וְּ ִ ָכל הו א יָֹבאו   פ  י וְּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ וֹ  ִיש ְּ ָכל ִאת  ָדה וְּ  "ָהעֵּ

 בורית עליויצ ובכל שאלה' לדבר ה כפוף הוא, וח רבוכ רבותשבידיו סמכויות על אף  ,ישראל מנהיג

 :ר הירש"הרש כדברי ,לשאול באורים ותומים

 ענייני אותם בכל לנהוג עליו כך אלא; עריץ כשליט אותו ממנים אין אולם"

 ידי על לו יימסר' ה ודבר, פיו על ולנהוג' ה דבר את לבקש עליו ...הציבור

 ."התורה מקדש של הלאומי הנציג שהוא, הגדול הכהן לב על המונחים האורים

 

: מתאר את הדרך בה מתבצעת השאלה באורים ובתומים( יא ,יהלכות כלי המקדש ב) ם"הרמב

. הכהן ריולאח פניו ,מאחריו והשואל הארון לפני ופניו הכהן עומד ,שואלין וכיצד"

 הכהן את לובש הקדש רוח ומיד ...נמוך בקול ...האעל לא או אעלה השואל ואומר

 החשן מן שבולטות באותיות תעלה לא או עלה הנבואה במראה בו ורואה בחשן ומביט

 ."תעלה לא או עלה לו ואומר משיבו והכהן ,פניו כנגד

 

ה ַוי ַַעש  ": כג-בפסוקים כבנאמר  ֶּ ר ֹמש  ֶּ ֲאש  ה כ ַ ח ֹאתוֹ  'ה ִצו ָ ק ַ ת ַוי ִ עַ  אֶּ ֻ הֹוש  הו   יְּ  ַוי ֲַעִמדֵּ

י נֵּ ָעָזר ִלפְּ לְּ ן אֶּ ֹהֵּ נֵּי ַהכ  ִלפְּ ל וְּ ָדה כ ָ ֹמךְּ  ,ָהעֵּ סְּ ת ַוי ִ הו   ָעָליו ָיָדיו אֶּ ַצו ֵּ  ..."ַויְּ

שמחה שמח משה רבנו  ,להיפך, לתפקידצרה בכניסתו של יהושע תלמידו  ינהאמשה עינו של 

ָ " - ציוהו' הובעוד  ,ת יהושעבחירעל  גדולה ת  ָסַמכְּ ת וְּ ךָ  אֶּ על ראשו של  לסמוך יד אחת - "ָידְּ

ֹמךְּ " - עניק לו ברכה רבה וגדולההו את שתי ידיומשה סמך , יהושע סְּ ת ַוי ִ  וכדברי, "ָעָליו ָיָדיו אֶּ

 : י"רש
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 לו אמר ה"שהקב ,שנצטווה ממה ויותר יותר יפה בעין - ידיו את ויסמך"

 חכמתו ומלאו וגדוש מלא ככלי ועשאו, ידיו בשתי עשה והוא, 'ידך את וסמכת'

 ."יפה בעין

מתגלה שוב אהבת אך כאן , שכשלוקחים ממנהיג את ההנהגה הוא מתמרמרדרכו של עולם היא 

משה רבנו מגדל בחייו את המנהיג שיתפוס את מקומו וישפיע על . משה לישראל ומידת ענוותנותו

 .ישראל שפע של ברכה והצלחה
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 רעיונות מרכזיים בפרק כז

 

 בה להתיישב ,ישראל לארץ להיכנס משתוקק ישראל עם - לארץ ישראל השתוקקות 
 .מצוותיה ולקיים

 תחילה אליהם ונגשו השבט למנהיגי כבוד חלקו פחדלצ בנות - ארץ דרך. 

 זאת עשו אז וגם, למשה צלפחד בנות ניגשו ,לשאלתן פתרון מצאו כשלא רק - צניעות 
 .ענוהבו בצניעות

 נחלה בה ליטול וביקשו הארץ את חיבבו צלפחד בנות - הארץ חיבת. 

 חכמות היו צלפחד בנות - חכמה. 

 מדרגתם בגלל ודווקא, מאוד גדולים צדיקים היו ומרים אהרן משה - האומה גדולי מעלת 
 .כחטא נחשבים אינם אחר אדם אצלש בדברים, השערה כחוט 'ה איתם דקדק הגדולה

 שהתבשר בשעה גםש עד, גדולה כה היתה לישראל משה אהבת - לישראל משה אהבת 
 .ישראלב ההנהגה להמשכיות ודאג התמסר אלא הפרטי בכאבו עסק לא, לארץ יכנס שלא

 שדורש תפקיד אלא, וכבוד שררה של תפקיד הנאינ ישראל עם הנהגת - ישראל עם הנהגת 
 .וגבורה אומץ, והקרבה התמסרות, גדולה אחריות

 באופן ולקדמו וממוולר, אחד כל של לנפשו להבין צריך מנהיג - מנהיג של מעלתו 
 . לאישיותו המתאים

 את שימלא באופן' ה בדרך העם את להוביל צריך ישראל גמנהי - 'ה לדבר כפופה ההנהגה 
 .בעולם ייעודו

 גדולה זכות וגם כבד עול היא היא ההנהגה - ישראל הנהגת. 

 אלא, תחתיו ההנהגה תפקידל שנכנס ביהושע צרה היתה לא משה של עינו - טובה עין 
 . ידיו בשתי ווברכ עמו שמח משה ,פךילה

 



29 

 

 

 

 פרק כח

 :קרייםיע נושאים הארבע בפרקנו

 התמיד קרבן. 1

 שבת של מוסף קרבן. 2

 חודש ראש של מוסף קרבן. 3

 השבועות וחג המצות חג מוספי. 4

 

חלוקת , מפקד בני ישראל - למדנו על ההכנות לכניסה לארץ פינחסבחלקה הראשון של פרשת 

לנושא אחר  מכאן ועד סוף הפרשה עוברת התורה. יהושע למנהיג על העדה והסמכתהארץ 

ות הציבור הבאים כחובה קרבנ בה מפרטת התורה את', והמוספים התמידים פרשת' -לחלוטין 

 .ג. מוספי יום השבת .ב. קרבנות התמיד שבכל יום .א: זמנים מנויים כאן ותשעה, שוניםזמנים ב

. מוספי ראש השנה .ו. מוספי חג השבועות .ה. קרבן פסח ומוספי חג המצות .ד. מוספי ראש חודש

 .מוספי שמיני עצרת .ט. מוספי חג הסוכות .ח. מוספי יום הכיפורים .ז

 

 סדרם של הקרבנות

כל התדיר מחברו קודם "(: ו"מ, ג"פ) המשנה בהוריותסדר הקרבנות בפרשתנו הוא על פי דברי 

, אחר כך מוסף של שבת הקרב בכל שבוע, מתחילים בקרבן התמיד הקרב בכל יום, "את חברו

 .חודש ובסוף מוספי המועדים הקרבים פעם בשנהאחר כך מוסף של ראש חודש הקרב מידי 

 

 הקדמה לציווי על קרבנות הציבור

קרבנות הציבור מקרבים את האומה לאלקיה בדומה לקרבנות היחיד המקרבים את היחיד 

 : (פסוק א) ר הירש"הרשכדברי , לבוראו

, לעולם מליבם יסור לא מנהיגיו ושל העם של זה שייעוד לכך לדאוג צורך היה"

 ייחוד פי על' ה אל יחסיו ואת ישראל של הנצחי תפקידו את תמיד יזכרו אלא

. והמוספים התמידים הציבור קרבנות על כאן נצטוו כך ולשם. וחובתו גורלו

 ."[ה"החיבור המיוחד של עם ישראל עם הקב] האלה היחסים את יבטאו הללו

  

 ?מדוע קרבנות התמיד והמוספים מופיעים בסמוך לכניסה לארץ

כניסה קראת הההכנות לפסוקי בתוך  ,התמידים והמוספים דווקא כאן על מלמדתהתורה מדוע 

 ?מדוע לא הובאו דיני קרבנות הציבור יחד עם כל דיני הקרבנות בחומש ויקראו, לארץ

  :ן"הרמב מסביר

 כן שיעשו הקרבנות תורת להשלים ציוה, 'הארץ תחלק לאלה' שאמר אחרי כי"

... במדבר בנסכים נתחייבו לא וכן... המוספים הקריבו לא במדבר כי. בארץ
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 ומנחתם והמוספין התמידין, הכל שם לעשות הארץ באי חייב ועכשיו

 ."ונסכיהם

הציווי על התמידים והמוספים שבפרשתנו אף הוא חלק מההכנה לקראת הכניסה  ן"לפי הרמב

נעשית רק  בשלמותהועבודת הקרבנות  ,בתקופת המדבר לא הקריבו מוספיםלשיטתו שכן , לארץ

בפרשת )ויקרא  שבספרמדוע התורה קיצרה בציווי על המוספים מובן לפי זה . בארץ ישראל

 .משום שבתקופת המדבר ממילא לא הקריבו מוספים, (אמור

 

 : מבאר כך (533' במדבר עמ) בשיחותיו ה"יהרצ

השכינה בגלל הקירבה לארץ אנחנו מתחילים להיפגש בשלמות השראת "

: ועכשיו בסיום המדבר חוזרת העטרה ליושנה... שהיא דווקא בארץ ישראל

הולכים ונאחזים במקום ' אנחנו יחד עם ארון ד... בנין בית ישראל בכל תוקף

כל '. אנחנו נמצאים במציאות החיים השלמים שלנו, ברוך השם... הקבוע שלנו

לה נפגשים שוב בפרשת לכן מובן שבסיום כל הטיפולים הא. 'מעשינו פעלת לנו

 ...המועדות

... ישראל מקדשים את הזמנים: ל מוסרים לנו הגדרה יסודית של ישראל"חז

בספר במדבר השתכלל ... את האדם בעולם, ישראל מקדשים את הזמן

לכן , ישראלי על ידי כל הדברים האלוקיים הנפלאים שבדרך-האורגניזם הכלל

בפרשתנו מופיעים ... ''אשר יבחר ה' -עכשיו ענין קידוש הזמן מתבצע במקום 

 ."של הקרבנות' בעבודת ה, וקדשיו' ים אלה במקדש דמועד

כוחו ושלמותו של העם . וקרבו אותו לשלמותו העםניסיונות עם ישראל במדבר רוממו וזיככו את 

מופיעה , לקראת הכניסה לארץ, ולכן דווקא כעת, מתגלים ביכולתו לקדש את הזמן ואת החיים

בארץ ישראל תופיע . 'ישראל המקדשים את הזמנים, 'ועדות המגלה את קדושת ישראלפרשת המ

 .השראת השכינה בשלמותה על ידי הקרבת קרבנות המועדים בבית המקדש

 

 מבט למורה

אור ל .מוספיםה את קרבנותישראל בתקופת המדבר לא הקריבו היא שן "הרמבדעת  ,כאמור

הכנות מסגרת הב ,הקרבנות אלעל בו נצטוו ישראל שאת העיתוי ן "הרמבהסביר  זאת

 .לכניסה לארץ

כפי שנראה , במדבר גם הם קרבוהו ן וסוברים שקרבנות המוסף"על הרמב חולקיםהיש 

קרב  [חומש במדבר -]שכל האמור בחומש הפקודים "(: ג"מ, ד"פ) המשנה במנחותלשון מ

רבנות המוספין האמורים בפרשת כגון ק": שם רבי עובדיה מברטנורא כהסברו ,"במדבר

 ב צבי יהודההרדברי  אך לאור ,מלהיכנס למחלוקת זו מנעינבלימוד פסוקים אלה . "פינחס
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עבודת  ישראל עלאת  הוא הזמן המתאים לצוות שערב הכניסה לארץ ישראל נוכל להבין

 . ברמדה גם בתקופתהוקרבו קרבנות אלו גם אם , קרבנות הציבור

 

 

 (ח-פסוקים א)קרבן התמיד 

הן , בכל יום ויום קרבן התמיד הוא הקרבן הפותח והחותם את עבודת הקרבנות בבית המקדש

 . 'תמיד'קרב  - כשמו כן הוא .בחול והן בשבת

 

 מבט למורה

לא  ,חשיבות רבה לקרבן התמיד מייחסה מדרשמובא  עין יעקב לספר "ת הכותבהקדמ"ב

מצינו פסוק כולל  :בן זומא אומר": מצוות התורה ביחס לכלאלא  רק ביחס לשאר הקרבנות

מצינו  :בן ננס אומר. 'אחד' ה אלקינו' ה שמע ישראל' :והוא, [מביע מגמה מרכזית בתורה]

מצינו פסוק  :שמעון בן פזי אומר ביר .'ואהבת לרעך כמוך': והוא, פסוק כולל יותר

 :עמד רבי פלוני על רגליו ואמר .'את הכבש האחד תעשה בבוקר': והוא, כולל יותר

הפסוק המלמד אותנו על , שכדבריו נפסק במדרש, ון בן פזירבי שמע לפי ."...הלכה כבן פזי

 "שמע ישראל"מיותר  ,יותרבמרכזי השורשי והן יעניהפסוק המלמד על הקרבן התמיד הוא 

 ."ואהבת לרעך כמוך"יותר מו

 

 קרבן ציבור - התמיד קרבן

לפתוח  ציוה באהבתו הגדולה לישראל' ה. ל ישראלקרבן של כל ,קרבן ציבורתמיד הוא קרבן 

המרוממת אותנו כאומה ומקרבת , בעבודת קרבנות הציבור את עבודות המקדש מידי יוםולחתום 

שקרבן תמיד קרב , אומרים( ו"ה, ד"ירושלמי יומא פ; ב"ע פסחים סו) ל"חז. יתברך' אותנו אל ה

 אף - תמיד" - כולים להקריבנמצא במצב של טומאה ואין כהנים טהורים שי העםכאשר  גם

, חפץ בנו' ה, מההשלאיננו בדרגה ואף כש, אינה תלויה במעשים לעמו' אהבת ה ."בטומאה

 .אותנו ומקרב מרומם אותנו

 

ישראל ם שותף כל אחד מהב, מחצית השקל מכספי קנונ ,קרבנות התמידובהם  ,ציבורקרבנות 

יר" - הובשו ָעש ִ ה לֹא הֶּ ֶּ ב  ל ַירְּ ַהד ַ ִעיט לֹא וְּ ֲחִצית יַמְּ ַ ל ִממ  קֶּ ָ משנה הוכדברי , (טו ,שמות ל) "ַהש  

 תמידין בה לוקחין? בה עושין היו מה [שקלה מחצית] התרומה" :(א"מ, ד"פ) שקליםב

 ."ונסכיהם ומוספין

 : לקרבן התמיד האומה כולהאת השייכות של ל "חזמדגישים ( ב"מ, ד"פ) תעניתבמסכת 
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 היאך וכי ,'לחמי קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני את צו' שנאמר לפי"

 הראשונים נביאים התקינו? גביו על עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו

 של בירושלים מעמד היה ומשמר משמר כל על. משמרות וארבע עשרים

 לעריהן מתכנסין משמר שבאותו וישראל, ישראלים ושל םילוי של ,כהנים

  ."בראשית במעשה וקוראין

 : בביאור ענין המעמדות ר הירש"הרשוכן כתב 

יש לדאוג לכך שקרבן התמיד של המקדש : אמרו חכמי לב בישראל"...

כי אין די במעשה האחד של ההקרבה ; בירושלים יהיה קרבן האומה כולה

היושב בכל אלא יש צורך שהעם , הנעשה יום יום במרומי המרכז של האומה

לפיכך התקינו נביאים ... ההיקף הלאומי יכוון את דעתו אל ההקרבה הזאת

ומעמדות אלה היו ... הראשונים לחלק את האומה לעשרים וארבעה משמרות

מעוררים בירושלים ובערי הארץ את תודעת ההשתתפות של האומה כולה 

 ...."בהקרבת התמיד שבירושלים

 

ישראל מ מעשית שכל אחדשאין אפשרות  ומכיוון, רבן התמידקלכל אחד מישראל ישנה שייכות ל

בשעת בתורנות חכמים שנציגים של כל העם יהיו נוכחים  תיקנו, יהיה נוכח במעמד הקרבתו

 .הקרבת הקרבן

 

 מהות קרבן התמיד

תפקידו הרוחני של קרבן  מהמסביר  (קכז' א עמ"ח עולת ראיה) בפירושו לסידור הרב קוקמרן 

את יסוד חיי ... להכניס בקרב נפשנו, התמיד שזוהי סגולתו המיוחדתקרבן ": התמיד

 ."בנשמת האומה בכללותה בכל חייה ורגשותיה' של קרבת ה... הקודש

מרן ומוסיף . בכל מערכי חייה' קרבן התמיד מעורר את האומה לחיות חיים של קדושה וקרבת ה

זהו ענין מיוחד , יריסוד מעלת התד, הקדושה התמידית"(: קכד שם' בעמ) הרב קוק

בשבילה ובשביל , ולשם קביעות אור קדוש זה בתוכיות האומה כולה... במעלות הקדש

 ...."ת התמידוובאה מצ, היקום כולו

שאינה , התדירית' קרבן התמיד בונה בעם ישראל את המדרגה היציבה והקבועה של עבודת ה

באופן תמידי  עםה תומחבר א' ת הקרבן התמיד שומר על הרעננות בעבוד. מותנית בשום דבר אחר

 . וחי אל הקודש

 

ת ַצו": בפסוק ב נאמר י אֶּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ת ָ  ִיש ְּ ָאַמרְּ ם וְּ הֶּ ת ֲאלֵּ ִני אֶּ ָ ב  ִמי ָקרְּ י ַלחְּ ַ ִאש   יחַ  לְּ  רֵּ

רו   ִניחִֹחי מְּ ש ְּ ִריב ת ִ ַהקְּ מֹוֲעדוֹ  ִלי לְּ  "ב ְּ
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ִמי"מכונה  תמידהקרבן מדוע    ?"ַלחְּ

, "[האיברים הפנימיים של הקרבן] ֵאּמּוִריםאלו  - 'ַלְחִמי'": נאמר( פינחס סימן כה) ספריבמדרש 

בשר המיוחד  -' לחמי'... 'לחם'כי גם הבשר יקרא ": הוסיף וביאר הכתב והקבלהובפירוש 

 ."להתקדש אלי

להורות על מעלת קרבן התמיד ', ה"לחמו של הקב'האימורים הקרבים על גבי המזבח נקראים 

ולכן כולו מוקטר על גבי המזבח ולא רק , קרבן התמיד הוא קרבן עולה, עם זאת. 'וחשיבותו לפני ה

 . האימורים

 םדברי שני חיבור ,'הלחמה' מהמילה באה' לחם' שהמילה, מסביר דבר העמק פירושוב ב"הנצי

 :מזה זה להפרידם אפשר שאי עד חזק באופן

 ה"הקב את יום כל מחבר שהוא לחמי בכלל קרבנות ה"הקב קרא והנה"

  ."קרבנות כמו שבשמים לאביהם ישראל את מקרב לך ואין. ..לישראל

 .ובכך מדגישה שיש בכוחו לחבר את האומה לאביה שבשמים' לחמי'התורה קוראת לקרבן התמיד 

 

ִריב" ַהקְּ ולכן ציוה על  ,תמידנו קרבתחפץ ב' ה .לישראל' אהבת ה על מעידה "ִלי" המילה - "ִלי לְּ

 : (ד פרשה אליעזר רבי משנת) ל"חזוכך אמרו , הקרבת התמיד מידי יום ביומו בערב ובבוקר

... 'לי' וקראן הוא ברוך הקדוש חיבבן דברים עשרה שושל :אומר ישמעאל ביר"

 ."'לי להקריב תשמרו' :שנאמר, מנין הקרבנות ...והקרבנות

מֹוֲעדוֹ "  (כפי שלמדנו קודם לכן) בטומאה אפילו ,בשבת אפילו התמיד קרבן את מקריבים - "ב ְּ

 : חזקוניה כדברי ,במלחמה שטרודים בזמן ואפילו

 יניח לא טהור ימצא לא אם בטומאה אף ,בשבת אף - במועדו לי להקריב"

 על המלאך שהוכיח ביהושע מצינו וכן. מלחמה בשעת ואפילו, הקרבתו

 ."יריחו על כשצרו התמיד[ את קרבן] טלוישב

 .בכל יום ובכל מצב, בגלל חשיבותו של קרבן התמיד הוא מוקרב תמיד

 

ָ ": ג בפסוק נאמר ת  ָאַמרְּ ם וְּ ה זֶּה ָלהֶּ ֶּ ר ָהִאש   ֶּ ִריבו   ֲאש  קְּ ַ ים 'הלַ  ת  ָבש ִ י כ ְּ נֵּ ָנה ב ְּ ָ ִמיִמם ש   תְּ

ַנִים  "ָתִמיד עָֹלה ַלי ֹום ש ְּ

על הציווי ' ובפסוקנו שב ה, את משה לצוות את ישראל על הקרבת התמיד' ה יוהצבפסוק הקודם 

  ."דין לבית אזהרה - להם ואמרת" :עומד על הכפילות ומבאר י"רש .פעם נוספת

צורך בשמירה מיוחדת  יש, בגלל חשיבותו של הקרבן ומרכזיותו בעבודה הציבורית של עם ישראל

 . שיזהירו את הכהנים על כל דיני הקרבן ופרטי הלכותיו ,של בית הדין
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ת" :ד בפסוקנאמר  ש   אֶּ בֶּ ֶּ ָחד ַהכ  ה אֶּ ֶּ ֲעש  ַ ר ת  ֹקֶּ ת ַבב  אֵּ ש   וְּ בֶּ ֶּ ִני ַהכ  ֵּ ה ַהש   ֶּ ֲעש  ַ ין ת  ֵּ  ב 

ִים ב ָ  "ָהַערְּ

ת" ש   אֶּ בֶּ ֶּ ָחד ַהכ  להביא  כהניםהשעל  ,הפסוקמלשון ל "חזלומדים  (א"ע כח) מגילהבמסכת  - "אֶּ

 : ביותר את הקרבן מהכבשים המובחרים

 '?אחד' נאמר למה 'כבש' נאמר אם... הגדול נחוניא רבי את עקיבא רבי שאל"

  ."שבעדרו מיוחד - 'אחד': ליה אמר...

 אתו' כבוד להאת הובכך לבטא , להביא מן המובחר שבעדרראוי לכן ', לה הקרבן מקרב אותנו

 .להתרומם ולהתקדשעל הזכות שנפלה בחלקנו בנו יהשמחה הגדולה שבל

 

יִרית": בפסוק הנאמר  יָפה ַוֲעש ִ ת ָהאֵּ ָחה סֹלֶּ ִמנְּ לו ָלה לְּ ן ב ְּ מֶּ ֶּ ש  ִתית ב ְּ ִביִעת כ ָ  "ַהִהין רְּ

שיעור . שמןעם  (קמח חיטה טוב ומובחר) הכוללת סולת, גם מנחה יש להביאעם קרבן התמיד יחד 

 . ושיעור השמן הוא רביעית ההין ,האיפהמן עשירית הסולת הוא 

במידות זמננו עשירית  .היא מידת נפח שבה מודדים דברים יבשים' איפה'ה - עשירית האיפה

 .קילו גרם 6.1-ולפי רבי חיים נאה כ, קילו גרם לפי החזון איש 2.2-כהיא  האיפה

ליטר לפי  6.3-כ - שהיא שלושה לוגין ,את הסולת יש לבלול ברביעית ההין שמן - רביעית ההין

  .במידות זמננו ,ולפי רבי חיים נאה קצת יותר מליטר, החזון איש

שקבעו חכמים לברכה אחרונה ולכוס של ברכה כגון קידוש  'רביעית'שונה משיעור ' רביעית ההין']

 .[ק"סמ 31-כ - רביעית הלוג היאש, 'ווכד

 

 מבט לתלמיד

כלי זה ישרת . השיעורים בעל פהאת  רוכלזשמסייעת  נוסחהניתן ללמד את התלמידים 

 : אותם במשך השנים בכל פעם שילמדו דברים הנוגעים לשיעורים ומידות בתורה

 יצהב וגל בק אהס יפהא ורכ

 ו    ד              ו     ג            י       

' האות כ. 'ומתחתיה האות י' האות הראשונה בשורה הראשונה היא כ: דרך השימוש בנוסחה

וכן , איפות' ד שמתחתיה מלמדת שבכור אחד יש י"והיו', כור'האות הראשונה של המילה היא 

  .הלאה

 . ביצים 6=  לוג, לוגים 4=  קב, קבים 6=  סאה, סאים 3=  איפה, איפות 11=  כור

 

 

ִמיד עַֹלת" :בפסוק ו נאמר ָ ָיה ת  ֻ ַהר ָהֲעש  יחַ  ִסיַני ב ְּ רֵּ ה ִניחֹחַ  לְּ ֶּ  "'ַלה ִאש  
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הקריבו הם , הר סיני בזמן שעמדו ישראל ליד, מתן תורה קראתההכנות של עם ישראל לבמסגרת 

ַלח" - עולה קרבנות ש ְּ ת ַוי ִ י אֶּ נֵּי ַנֲערֵּ ל ב ְּ ָראֵּ חו   עֹלֹת ַוי ֲַעלו   ִיש ְּ ב ְּ זְּ ָבִחים ַוי ִ ָלִמים זְּ ִרים 'ַלה ש ְּ ָ  "פ 

היא כאותה עולה שהוקרבה על המזבח שבנה משה  ,עולת התמיד הנוהגת לדורות (.ה, שמות כד)

 : זקוניבחכמבואר , בהר סיני

 נערי את וישלח' :כדכתיב ,יבסינ אותה שהקרבתם מאחר - סיני בהר העשויה"

  ."לעולם שתבטל רוצה אינני ...'ישראל בני

באופן משיך כדי שנ, ב בכל יום ויום עולת תמידלהקרי' אותנו ה ציוה לישראל באהבתו הגדולה

 . בשעת מתן תורה 'העם נו מיוחדת שהיתה ל ואהבה את אותה דבקותתמידי וקבוע 

 

וֹ ": בפסוק ז נאמר כ  ִנסְּ ִביִעת וְּ ש   ַהִהין רְּ בֶּ ֶּ ָחד ַלכ  ש   ָהאֶּ ֹדֶּ ק  ךְּ  ב ַ ֵּ ךְּ  ַהס  סֶּ ָכר נֶּ ֵּ  "'ַלה ש 

. שבמזבח ספללתוך הכהן  מוזגאת היין . המזבח על יין לנסך יש להביאעם הקרבת התמיד יחד 

הספל המזרחי נועד לניסוך היין : היו שני ספלים מכסף, בקרן דרומית מערבית, בגג המזבח

הנסכים היו שותתים מגג המזבח לקרקע . והמערבי נועד לניסוך המים הנעשה בחג הסוכות

 .יטת הנסכים ודרכו הם ירדו לתהוםשם היה בור לקל, העזרה

קרבנות  הבא עםוכן בעת ניסוך היין  ,של קרבן התמיד בעת ניסוך היין ,בוקר ובין הערביים מדי

כפי , 'שיר של יום' –היו הלויים עומדים על הדוכן ושרים ומנגנים את המזמור היומי , המוספים

 (: ג"מ, ז"פ תמיד) המשנהשמתארת 

 ארזא בן והקיש בסודרין הסגן והניף [התכופף לנסך] שחה... לנסך יין לו נתנו"

  ."...בשיר םיהלוי ברויוד, בצלצל

 .יריחו עד נשמעת יתהההמרוממת של הלויים  ששירתם( ח"מ, ג"פ) תמידמסכת ב אומרים ל"חז

 

ת" :ח בפסוקנאמר   אֵּ ש   וְּ בֶּ ֶּ ִני ַהכ  ֵּ ה ַהש   ֶּ ֲעש  ַ ין ת  ֵּ ִים ב  ב ָ ַחת ָהַערְּ ִמנְּ ר כ ְּ ֹקֶּ וֹ  ַהב  כ  ִנסְּ  ו כְּ

ה ֶּ ֲעש  ַ ה ת  ֵּ יחַ  ִאש    "'ַלה ִניחֹחַ  רֵּ

, כח) זוטא ספרינאמר במדרש שכפי , של שחר תמידהשל בין הערביים זהה לעבודת  תמידהעבודת 

 ."הערבים בין בשל לימד שחר בשל שלימד כל": (ח

תמיד של בין "(: קלג' א עמ"עולת ראיה ח)בפירושו לסידור  מרן הרב קוקוכתב על כך 

אל מקורו מעלה את כל ההויה עמו ... שהוא, הוא כעין דוגמא לראשון... הערביים

 ."העליון

קרבן התמיד מרומם את ישראל לאביהם . התורה מדגישה שפעולת קרבן התמיד היא תמידית

כבש אחד , ולכן התמיד קרב ביום ובלילה, שבשמים ואת הבריאה כולה ליוצרה ללא הפסקה

 .בשחר וכבש אחד בין הערביים

  

ה" ֵּ יחַ  ִאש     ."רצוני ונעשה שאמרתי ,לפני רוח נחת" :י"רש כתב - "'ַלה ִניחֹחַ  רֵּ
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באופן הראוי ובכוונה  ,כאשר קרבנות התמיד קרבים כסדרם -זו היא תכליתה של הקרבת הקרבן 

 . מכך שנעשה רצונו, בעבודתם' ונעשית נחת רוח לה ישראל לאביהם שבשמים מתקרבים ,הראויה

 

 

 פתיחה לפרשת המוספים

, רגליםה תשלוש, ראש חודש, שבת: כמו, בזמנים מיוחדים הוא קרבן ציבור המוקרבמוסף קרבן 

 . הכיפורים יוםו ראש השנה

 

 מבט כללי על המועדים 

 ר הירש"הרשכפי שכתב , בונו של עולםיכל אחד מהמועדים מהווה מפגש של עם ישראל עם ר

', מועד'... 'כדי שניוועד בהם אנחנו עם ה, זמנים שנקבעו"שהמועדים הם ( ב ,שמות יב)

 ."פגישה: מילולית

המועדים קשורים במאורעות שאירעו לעם ישראל ועמם מופיע אור קדוש . כל זמן מאיר בתכונתו

כל מועד , עדיםאנו מוארים באור המובכל שנה ושנה . ועליון המשפיע ברכה וטובה על כל הבריאה

סדרה החכמה העליונה "...(: 613' עמ) 'דרך הל בספרו "וכך כתב הרמח. והאור המיוחד שלו

יאיר , בשוב תקופת הזמן ההוא, שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים שכל תיקון

 ...."ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, שהאיר אז... עלינו אור מעין האור הראשון

 

 השפעת הזמנים המקודשים על כל אחד ואחד מישראל

 של ישראל השנה בלוחהמשובצים  קודשה שימי ,מבואר (ה ,מאמר שלישי) כוזריה בספר

  :וזו לשונו, מעשה ומסייעים לאדם להתעלות מעל שגרת חיי החומרה ימי רצף את מפסיקים

 ומחשיכים הפוגעים מיותרים חומריים דברים -] מקדירים מותרים נקבצו וכבר..."

 אלא ולנקותם לטהרם יתכן לא ,השבוע אורך עם [האדם של הזכה נפשו את

 לו חסר אשר את בשבת הגוף ירצה ואז, הגוף מנוחת עם יום עבודת בהתמדת

 יהיה כן ואחר ...הגוף טרדת עם שחסרה מה תזכור הנפש וכן... הימים מששת

 תולדות :לומר וצהר, תולדותם לכל כפרה זמן שהיא החדשית לרפואה עתיד

 אל כן ואחרי. רגלים לשלוש עתיד יהיה ואחר כך... הימים וחידושי החודשים

 שחסר מה בו וישיג, שקדם עוון מכל ינקה בו אשר[ הכיפורים יום -] הנכבד הצום

 והכעסיים המחשביים מהבלבולים הנפש ותנקה, ובחדשים ובשבועים בימים לו

  ."...והתאויים

האדם נועדו לחדש ולטהר את חייו המוסריים והרוחניים של  םמועדיהו ראשי החודשים, השבתות

 . תכונתו המיוחדתב כל זמן ומועד מאיר, מישראל

 

 בין המועדים השוניםהמשותף 
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: כמו ,שישנם דברים משותפים הראויים לתשומת לב מיוחדת, התבוננות בפסוקי המוספים מגלה

וכן הדמיון , (מלבד ראש חודש)ם ואיסור המלאכה בה' מקראי קדש'בשם המועדים  כינוי

 .נרחיב מעט בנקודות אלו ומתוך כך נלמד על המועדים. בקרבנותיהם

 

 עולה איסור מלאכה מקרא קודש המועד

, איל 6, פרים 2

 כבשים 3

 מנחת נסכים

 , עשרונים לפר 5

 , עשרונים לאיל 2

 עשרון לכבש

 לניסוך ייןו, שמן
 , חצי הין לפר

 , שליש הין לאיל

 רביעית הין לכבש

 חטאת

הבשר )שעיר 

 (נאכל לכהנים

 שבת
 

 בפרשות אחרות

 

 בפרשות אחרות
   כבשים 2

      ראש חודש

      פסח

שביעי של 
 פסח

     

     שבועות
 ( לא נקראת

 (חטאת

   פר    6 ראש השנה

 (נשרפת)   פר    6 יום הכפורים

   משתנה   סוכות

   פר    6 שמיני עצרת

 

 

 קודש  ימקרא. א

בפסוקי המוספים גם שבת אינה אמנם )' מקראי קודש'נקראים , מלבד ראש חודש, המועדים

מה משמעות (. ג, ראה ויקרא כג. נקראת כך היאאך במקומות אחרים ', מקרא קודש'נקראת 

 '?מקרא קדש'הכינוי 

ההבדלה שיבדיל יום ": וזו לשונו, שימים אלה קדושים ונבדלים מימי החול, מבאר ם"המלבי

 ...."זה משאר הימים

ממצרים באותות ' בפסח הוציאנו ה. הגדולה לעמואת אהבתו ' בשבתות ובמועדים גילה ה

, אלו ימים קדושים ומובדלים משאר ימי החול. וכן הלאה, בשבועות נתן לנו את תורתו, ובמופתים

אנו מוצאים בזה ? במה נקדש ונייחד את השבתות והמועדים. ולכן אנו מצווים לקדשם ולייחדם

 :דעות שונות

קרא אותו קודש לאכילה "(: טז, שמות יב) י"רשוכדברי , בשתיה ובכסות, באכילה .6

 ."ושתיה וכסות

כולל ' מקרא קודש'"(: בפירושו הארוך שם) ג"הרסוכדברי , איסור מלאכה וקידוש על היין .2

הוא קידוש  -והדיבור , איסור מלאכה -המעשה . מעשה ודיבור -שני עניינים 

 ."קידוש על היין... היום בדברים
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שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש ": ן"הרמבוכדברי , תפילה והלל בציבור .5

כי מצוה היא על ישראל להיקבץ בבית האלקים ביום מועד לקדש היום , אותו

 . ..."ל-בפרהסיא בתפילה והלל לא

 

 איסור מלאכה. ב

אמנם בפרשתנו לא מוזכר איסור מלאכה . כהנאסרו במלא, מלבד ראש חודש, השבתות והמועדים

 ?מדוע נאסרו המועדים במלאכה. זכר במקומות רבים אחריםאך הוא נ, בשבת

 :נציין שני טעמים עיקריים

 שיזכרו כדי" (:מצוה רחצ)ספר החינוך  כדברי, פניות האדם להתבונן בעניינו של יום .6

 לבניהם ויודיעום בם וידברו, ולאבותיהם להם השם שעשה הגדולים הנסים ישראל

 היו שאילו, בזה לעסוק פנויים יהיו העולם מעסקי השביתה מתוך כי, בניהם ולבני

 וכבוד, לעסקו פונה ואחד אחד כל היה קלה במלאכה ואפילו במלאכה מותרין

 ."הגדולים מפי גם עוללים מפי ישכח הרגל

בניסים  להתבונן -השביתה ממלאכה מאפשרת לעם ישראל להתרכז בעניינו של היום 

אלינו ' את אהבת ה ומתוך כך להתעורר לזכורלספר אודותם לבנינו , 'הגדולים שעשה לנו ה

 .'עמו וצאן מרעיתו' להיותואת הזכות שנפלה בחלקנו 

כמבואר בהמשך , להתאסף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללימוד תורה ולהתעלות רוחנית .2

שמתקבצין כל העם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות "...(: שם)ספר החינוך דברי בעל 

 ...."עם ידריכום וילמדום דעתוראשי ה ,לשמוע דברי ספר

בשבת וביום  - וביום הכיפורים לאיסור מלאכה ביום טובההבדל שבין איסור מלאכה בשבת 

ל כ": החזקוניוכדברי , נאסרה' מלאכת עבודה'ואילו ביום טוב רק , הכיפורים נאסרה כל מלאכה

שות מלאכות הנע]אבל מלאכת אוכל נפש , של עבודה אסורה מלאכה -ה עבוד תמלאכ

אבל בשבת ויום הכפורים שאסורים ... מותרת [לצורך אכילה ונחשבות הנאה ולא מלאכה

 .("ז ,כטבמדבר ; ג ,כג ויקרא) 'כל מלאכה לא תעשו': בכל מלאכה כתיב

 : מבאר( ב, ויקרא כג) והספורנו

שתשבות ממלאכתך ויהיה ... בשבת ויום הכפורים... לשבות ממעשה הדיוט"

תהיה השביתה ממלאכת  [טוביםהימים השאר  -]ובקצתם , אלקיך' עסקך כולו לה

יהיה , והכוונה בהם שעם שמחת היום שישמח ישראל בעושיו... עבודה בלבד

ובזה ', וחציו לכם' יום טוב חציו לה': ל"כאמרם ז, העסק בקצתו בעסקי קודש

 ...."תשרה שכינה על ישראל בלי ספק



39 

 

 

ָ ": שנאמר, שמחת הנפש ושמחת הגוף ,בימים טובים אנו מצווים לשמוח שמחה יתירה ת  ַמחְּ ָ ש   וְּ

ךָ  ַחג ֶּ במועד היו מביאים (. א"ראה פסחים קט ע)ואין שמחה אלא בבשר ויין , (יד, דברים טז) "ב ְּ

לאור זאת מובן מדוע . קרבן חגיגה הנאכל כקרבן שלמים ועל ידי כך שורה השכינה בישראל

 .ביום טוב מותרת, אכילה או שאר הנאות הגוף ',אוכל נפש'מלאכה הנעשית לצורך 

 

 קרבנות העולה. ג

מביאים ( ראה טבלה בהמשך)נגלה שכמעט בכולם , כשנתבונן בקרבנות העולה המובאים במועדים

 ?מה עניינם של קרבנות אלה. איל אחד ושבעה כבשים, שני פרים -לעולה 

כדברי , ודעת אלקים' ת הבפרשת ויקרא הסברנו שקרבן עולה מביא את המקריב לידי קרב

היינו העולה שתכליתה להשיג דעת , הקרבנות מסייעין להתקדש" (:ב, שמות כט) ב"הנצי

(: קכז' א עמ"עולת ראיה ח) מרן הרב קוקוהוסיף על כך  ."וזהו דבקות וקדושה יתרה, אלקים

בנשמת האומה ' המגמה של קרבת ה... כולל בתוכו את... התוכן המקודש של הקרבן"

 ...."בכל חייה ורגשותיה, לותהבכל

הכהנים בעבודתם ובתפילתם והלויים בשירתם היו מכוונים לקרב את ישראל לאביהם שבשמים 

 (: רעמצוה ) ספר החינוךל וכך כתב בע, בהתאם להארה הרוחנית השייכת לאותו המועד

 מוסף קרבן הקרבת -]ל ברוך הוא לעשות פעולה מיוחדת לשם היום -ציוונו הא"

למען נתפעל מתוך כך לתת אל ליבנו גודל היום וקדושתו והטובות , [המועד של

 ."ל ברוך הוא באותו הזמן-שגמלנו הא

 

 קרבן החטאת. ד

 ?מה עניינו של שעיר זה. במסגרת מוספי המועדים מביאים גם שעיר לחטאת

 (:פסוק טו) י"רשכתב על כך 

'', לה'שנאמר בו . ..כל שעירי המוספים באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיו"

שאין מכיר בחטא , ללמדך שמכפר על שאין בו ידיעה לא בתחילה ולא בסוף

 ."ה בלבד"אלא הקב

מכפרים על אדם שנכנס למקדש או  מוסף ראש חודש ובמוספי הרגליםשעירי החטאת המובאים ב

שמטהרם , עם בניו' זהו חסד ה. לא קודם מעשה ולא אחר כך, אכל קודש כשהוא טמא ולא נודע לו

 .ואפילו מחטאים שאינם יודעים על קיומם, מכל חטא ועוון

העובדה שמכל החטאים שעיר החטאת מכפר דווקא על טומאת מקדש וקדשיו מלמדת על 

הלכות בית ) ם"הרמבוכך כתב . כים ישראל לנהוג כלפי קדושת המשכןהזהירות הגדולה שצרי

 (: א, הבחירה ז

ולא מן המקדש , 'ומקדשי תיראו' :שנאמר ,ת עשה ליראה מן המקדשומצו"

 . "וה על יראתויאתה ירא אלא ממי שצ
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 :כתב( הלכה ה)ובהמשך שם 

והיו עיני ולבי ' :כמו שנאמר ',השהוא עומד לפני [ הנכנס לעזרה]ויראה עצמו "...

ים נהלך קבבית אל' :שנאמר ,ומהלך באימה וביראה ורעדה, 'שם כל הימים

 ."'ברגש

. בזמן הקרבת שעיר החטאת קבעו ישראל בליבם את היחס הנכון אל מקום השראת השכינה

 .שלמה' היחס אל הקודש והמקדש הוא היסוד והשורש לעבודת ה

 

בא לכפר גם על חטאים  שברגליםששעיר חטאת , מוסיף( טו בפסוק) דבר העמקבפירושו  ב"הנצי

  :שעלולים להיגרם כתוצאה מהשמחה הגדולה שברגל

 יום שמחת משום ברגלים שמצויים הציבור עוונות שארי על מכפר מקום מכל"

  ."...טוב

. טומנת בחובה גם סכנה ,שמחה מתוך' לה שהמעלה הגדולה שיש בהתקרבות מכאן אנו למדים

בזמן , של הרגל בעיצומו לכן. ו"מתוך הוללות ח ולא החג צריכה להיות בקדושה ובטהרהשמחת 

 מחשש ,שעיר לחטאת להביא אנו מצווים ,מיוחדת' ה וקרבת גדולה רוח להתרוממות המיוחד

 .כשורה שלא להתנהג לנו גרמה הרגל ששמחת

. עולה וחטאת :ףסמורבנות קשני סוגים של בדרך כלל שבמועדי ישראל ישנם , לסיכום יוצא

והעולה מביאה אותנו , החטאת מכפרת ומעוררת אותנו לקבוע יחס נכון אל הקודש והמקדש

 . לדבקות וקדושה ועוזרת לנו להיות מוארים באור המיוחד לאותו המועד

 

 הנסכים. ה

 :כדלהלן, (ראה פרשת שלח פרק טו)היו מצרפים מנחה ויין  לקרבנות העולה והשלמים

 .הכהן מקטירה על גבי המזבח. סולת בלולה בשמן –מנחה 

הכהן שופך את היין לתוך ספל מיוחד שנמצא בגג . יין לפי הכמות המתאימה לקרבן המוקרב –יין 

 .והיין יורד אל התהום, במזבח

 :(פרק כח) האברבנאל בטעם מצוה זו כתב

, דםציוה להביא מנחת סולת והשמן והיין שהם עיקר המזונות שיזון מהם הא"

 ."וכאילו יתנו בכל יום שבח והודאה על האור ועל התבואות שהכל ממנו

ועל ידי כך פינו מתמלא בשבח ' הנסכים מזכירים לנו שכל השפע והברכה שבשדותינו הוא מאת ה

 .גומל אתנו' ובהודיה על כל הטובה שה

 (:טו, במדבר טו) ר הירש"הרשוהוסיף 

ובכך הוא , ל עולה ולכל שלמיםהמקדש דורש שמנחה ונסך יהיו נלווים לכ"

' מוסרים לה [העולה והשלמים -]הנה הם : פונה אל כל הבאים בשערי המקדש

הדגן 'ולתורתו אלא גם כל ' לבדה היא להאולם לא הנפש  ...את הנפש

גם  -ושר הרווחה והא, כל יסודות הקיום, (יין ושמן, סולת) 'והתירוש והיצהר

ואין אדם יכול לזכות בהם אלא על ידי שיעשה את ... ולתורתו' אלה הם רק לה
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, ניסוך זה מבטא שעצם אושרנו הארצי העליון איננו שיא שאיפותינו ...'רצון ה

 ."'כן הוא עצמו בסיס לבנין החיים המוליך אותנו לה' אלא כדרך שמקורו בה

באים על מרוממת אותנו להכרה שכל השפע והברכה שבהם אנו זוכים  הבאת הנסכים במועדים

אליו יתברך בלב שלם , רווחתנו ואושרנו, מתוך נכונות למסור את כוחותינו' ידי עשיית רצון ה

 .ובנפש חפצה

 

', שיר של יום'בזמן ניסוך היין על גג המזבח היו הלויים שרים  –שירת הלויים בזמן ניסוך היין 

תוקעים בחצוצרות והעם כאשר כהנים  בליווי כלי זמר רבים, מזמור תהלים המתאים לאותו היום

 (:ה-ב, הלכות כלי המקדש ג) ם"הרמבוכך כתב , העומדים בעזרה כורעים ומשתחווים

על כל עולות הציבור החובה ועל שלמי עצרת בעת ניסוך ? ומתי אומר שירה"

 ... היין

ואין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן בכל יום לומר שירה על 

 ...ומוסיפין עד לעולם ,הקרבן

 ...מהן לוים ומהן ישראלים מיוחסין, ואחרים היו עומדים שם מנגנין בכלי שיר

 ...בנבלים וחלילים וכנורות וחצוצרות והצלצל, ובמה הם מנגנין

בימי המועדות כולם ובראשי חדשים היו הכהנים תוקעים בחצוצרות בשעת 

חתכם ובמועדיכם ובראשי וביום שמ' :שנאמר ,הקרבן והלוים אומרין שירה

 ."'חדשיכם ותקעתם בחצוצרות

 :ם"הרמבכתב ( ז, ו)ובהלכות תמידין ומוספין 

הגיעו  .ברו הלוים בשיריבחצוצרות וד( הכהנים)הקיש זה בצלצל ותקעו אלו "...

על כל פרק תקיעה ועל כל , תקעו והשתחוו כל העם שבעזרה, [השירה]לפרק 

 ...."תקיעה השתחויה

פני הילדים את ההתרגשות הגדולה ורוממות הרוח שאחזו בעם ישראל בימי נוכל לתאר ב

שמעו את שירת , וחוו מקרוב את עבודת הקודש של הכהנים' כאשר עלו אל בית ה, המועדים

ומתוך רוממות ודבקות היו כורעים ומשתחווים ומקרבים את ליבם לאביהם , הלויים ונגינתם

 . שבשמים

 

 ם ישראלהשפעת מוספי המועדים על ע

במועדי ישראל בכלל ובשלושת הרגלים בפרט היו ישראל עולים לרגל לירושלים לראות ולהיראות 

. תכונה רבה היתה סביב הקרבת קרבנות החגים ובכללם קרבנות המוספים. בבית המקדש' לפני ה

הרושם . וכן שירת הלויים על הדוכן היו מכוונות כנגד קדושת המועדעבודת הכהנים ותפילתם 

והשפעת המעמד ליוותה את , שהותירה עבודת מוספי המועדים על כל אחד ואחד מישראל היה רב

 . הנוכחים גם לתוך ימי החול
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ל לעמוד על ומורכבת ולא נוכל קרבן והתאמתו למועד הקרבתו היא עמוקה הבנת המשמעות של כ

 .אולם נעסוק בתוכנו הכללי של כל מועד ומתוך כך נלמד על קרבנותיו, גרת לימודנובמס כך

 

את פסוקי קרבן פרשתנו  תוךמאנו קוראים  החגיםראשי החדשים ובקריאת התורה של ש נציין

  .לאותו מועד השייכים מוסףה

 

 מבט למורה

בפירושו לתורה ש "הרא? מדוע בשבת לא קוראים את פסוקי קרבנות המוסף של השבת

: דכתיב ,שיש אסמכתא במועדות אחרים בקריאתם ,ומרל שוי": וכותב שאלה זול נדרש

לשון  ,פירוש - (ד, ויקרא כג) 'מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם' אלה מועדי ה'

תקנת הקריאה  כלומר. "ראש חודש קרוי מועד לוואפי ,קריאת התורה ,קריאה ממש

 לאבלבד ומכיוון שהפסוק מדבר על המועדים , בתורה של המועדים נסמכת על פסוק בתורה

 .שבתב גםמוסף התיקנו לקרוא את פסוקי 

 

 

 

 (י-ט פסוקים) שבת של מוסף קרבן

  .מוסף של שבתב המוספים פסוקי את פותחת התורה

 :אומרים בתפילת ליל שבתשאנו  כפי, המועדים שארמיותר גדולה במעלתה השבת קדושת 

 השבת, בשונה מהמועדים שזמנם תלוי בקביעת החודש בידי בית דין ."הזמנים מכל וקדשתו"

שננוח בו מעמל ימי המעשה  ,יום מנוחה' בכל שבוע נתן לנו ה. מששת ימי בראשיתועומדת  קבועה

 (: ג ,בראשית ב) ק"הרד כדברי, פנאי להתרומם ולהתקדש ויהיה לנו

 הזה העולם מעסקי זה ביום מנוחה לה שיש ,הנפש בטובת נוסף השבת ויום"

 ."אלקים ובדברי בחכמה להתעסק ותוכל

החול לפרקים היחיד מתנער מחיי ": שבת הארץ ובהקדמה לספר קוק מרן הרבוכך כותב 

הנפש להשתחרר מכבליה  ַמְתֶחֶלת', בא שבת באה מנוחה'. בכל שבת -קרובים 

 ...."מקורהכפי טבע , חפצים רוחניים, עליונותומבקשת היא לה אז נתיבות ... הקשים

יֹום": בפסוק ט נאמר ת ו בְּ ב ָ ַ י ַהש   נֵּ ים ש ְּ ָבש ִ י כְּ נֵּ ָנה ב ְּ ָ ִמיִמם ש  י ת ְּ נֵּ רִֹנים ו ש ְּ ש ְּ ת עֶּ  סֹלֶּ

ָחה לו ָלה ִמנְּ ן ב ְּ מֶּ ֶּ וֹ  ַבש   כ  ִנסְּ  "וְּ

 :נקודות ייחודיות מספר אנו מוצאיםת בקרבן מוסף של שב

 :החזקוני וכך כתב. 'הקרבה'או ' עשיה'לא נאמרה בו לשון , בשונה משאר הקרבנות. א
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 בקרבנותיה נאמר לא כבודה מפני, מלאכה בה ונאסרה הואיל בשבת..."

  ."בהם נעשית מלאכה אין כאילו [להקריב צריך מה צוין רק אלא] ,ועשיה הקרבה

 - תמידים ומוספים -ציבור ועם זאת נצטווינו להקריב בה קרבנות , מלאכהושים עאין שבת ב

השבת כדי להדגיש את חשיבותה של . הבערה ועוד, כשחיטה, פעולה הכוללת כמה וכמה מלאכות

 .את עשיית המלאכה שבקרבן במפורשלא ציינה התורה , ומעלת שמירתה

 ביותר המועט הוא - שני כבשים בלבד - בתש של מוסף שקרבן, עיון בהמשך הפרשה יגלה לנו .ב

 : החזקוני וכך כתב. המוספים מבין כל

 הושו המוסף אלא מדאי יותר שבת של במוסף הוא ברוך הקדוש הטריח לא"

  ."לתמיד

  .את בניו וציוה להקריב שני מוספים בלבד' לא הטריח ה, משום קדושת השבת ומנוחתה

ואילו בשבת מובאים רק שני  ,קרבנות עולה והן קרבנות חטאתבכל מוספי המועדים מובאים הן . ג

  :חזקוניה וכך כתב. עולה ואין קרבן חטאתכבשים ל

 כל אלא, אדם לשום הנאכל דבר בשבת לשחוט שאין, שבת כבודמפני "

 ."לגבוה הקרבתו

מפני כבוד השבת . קרבנות עולה עולים כליל על המזבח ואילו קרבן חטאת נאכל גם לכהנים

על כולו להקריב בה קרבן הנאכל לאדם אלא רק קרבן העולה ' לא ציוה ה, שנאסרה בה מלאכה

 .המזבח

 

ת עַֹלת": בפסוק י נאמר ב ַ ַ וֹ  ש  ת  ב ַ ַ ש  ִמיד עַֹלת ַעל ב ְּ ָ ה   ַהת  כ ָ ִנסְּ  "וְּ

  :י"רשמפרש 

 הקריב שלא הרי, אחרת בשבת זו שבת עולת ולא - עלת שבת בשבתו"

 מגיד -' בשבתו' :לומר תלמוד? הבאה לשבת שתים יקריב אני שומע זו בשבת

  ."קרבנו בטל יומו עבר שאם

 בשבת 'להשלים'לא ניתן  ,קרבנות המוספים את שבתב הקריבו לאאם מסיבה כל שהיא 

ת של שבת מסוימת שייכת אליה ועבודת הקרבנו ,מיוחדה ואורב מאיר זמן כלמשום ש, שלאחריה

 .בלבד

 ."מלבד אותן שני כבשים של עולת התמיד... -יד התמ תעל לע": י"רשעוד כתב 

 .אינו קרב במקום קרבן התמיד אלא בנוסף אליו קרבן המוסף

 (: מצוה תב) ספר החינוךנסיים בדבריו של בעל 

מוסף על קרבן התמיד  ,יום שבת נצטוו ישראל להקריב שני כבשים קרבן בכל"

והענין כדי שנקבע במחשבתנו עם מעשה הקרבן גודל היום ורוב  ...של כל יום

 ."'וגו 'את השמים' ששת ימים עשה ה'קדושתו וכי 
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 (טו-פסוקים יא)חודש  ראש של מוסף קרבן

 ראש חודש הוא זמן כפרה ותשובה על ימי החודש שעבר -הקדמה 

. השני בתדירותו, ודשחאש רשל  מוסףקרבן להתורה  עוברת ,שבתשל  מוסף ןרבבק שעסקנו לאחר

: ראש חודש מוסף שלממטבע הלשון שטבעו חכמים בתפילת  ניתן ללמודראש חודש על עניינו של 

ָך ָנַתּתָ " ים ְלַעּמְ י ֳחָדש ִ ֵ ָרה ְלָכל ּתֹוְלדֹוָתם, ָראש  ּפָ  ."...ְזַמן ּכַ

זמן '": באבודרהםשמתבארת לשון התפילה כפי , ישראלוקרבנותיו באים לכפר על ראש חודש 

ויש ... ששעיר ראש חודש מכפר על טומאת מקדש וקדשיו -' כפרה לכל תולדותם

 – כלומר ...."כי עולת ראש חודש היתה באה לכפר על תולדות ימי החודש... מפרשים

קהילות שנוהגות לצום ישנן )ראש חודש הוא זמן של חשבון נפש על ימי השגרה של החודש שעבר 

קרבן ראש חודש היה מכפר על מעשיהם של ישראל בימי (. ערב ראש חודשכל ולומר סליחות ב

 .החודש שעבר

 

 זמן של התחדשות מוסרית ורוחנית

ים"על הפסוק  ם רֹאש  ֳחָדש ִ ש  ַהז ֶּה ָלכֶּ התחדשות "...: ר הירש"הרשכתב ( ב ,יבשמות ) "ַהחֹדֶּ

, מוסדקידוש החודש היהודי הוא אפוא ... התחדשויות ירח זו תהיה לכם התחלה של

ועדיו , חתור תמיד לבקריםאליו י, נעורים רוחני ומוסריחידוש : שתכליתו עבור ישראל

 ...."ידי שובו להתוועד עם אלקיויגיע על 

, 'התחדשות רוחנית ומוסרית של קרבה ודבקות בה ,מדי חודש חלה התחדשות בעם ישראל

 .לקרבן ראש החודש המכפר יש חלק מהותי בהתחדשות זו. "אלקיולהתוועד עם "

 

 כוחם של ישראל לקדש את הזמנים

שהרי על פי קידוש )כלומר קידוש הזמן , המצוה הראשונה שנצטוו ישראל כעם היא קידוש החודש

ריבונו של . במצוה זו מתגלה עיקר כוחם וקדושתם של ישראל(. החודש נקבעים תאריכי המועדים

. ומתוך כך לקדש את המציאות כולה ,מו בחירו את היכולת לקדש את הזמןמסר בידי ע עולם

כוחם של ישראל לקדש את הזמנים מלמד " :(653' שמות עמ)בשיחותיו  ה"הרצי וכדברי

 ."'החדש הזה לכם': לכן מצוותה הראשונה של התורה היא, ומגלה מה זה ישראל

ריבונו של עולם . 'ישראל דקדשינהו לזמנים' יש בגמרא הגדרה"(: 666' שם עמ)ועוד כתב 

לקדש את , ומתוך כך נמשך לישראל הכח הזה לקדש את הזמנים, מקדש את ישראל

 ."המציאות שלנו בזמן

 

י": בפסוק יא נאמר ֵּ ָראש  ם ו בְּ יכֶּ ֵּ ש  ִריבו   ָחדְּ קְּ ַ ִרים 'ַלה עָֹלה ת  ָ י פ  נֵּ ַנִים ָבָקר ב ְּ ַאִיל ש ְּ  וְּ

ָחד ים אֶּ ָבש ִ י כ ְּ נֵּ ָנה ב ְּ ָ ָעה ש  בְּ ִמיִמם ש ִ  "ת ְּ
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קרבנות עולה וקרבנות : שאר המועדים מורכבים משני חלקיםקרבנות קרבנות ראש חודש ו

 .חטאת

 .איל ושבעה כבשים, ם שני פריםקרבנות העולה במוסף ראש חודש ה

שנתו תוך כלומר ב, בן שנהצריך להיות ' כבש'ה ,(שנים שלושעד )ה ומעלה בקר בן שנ הוא' פר'ה

 .(עד שנתיים)נה ומעלה בן ש צריך להיות' איל'הו, ונההראש

 

רִֹנים " :יג-בפסוקים יבנאמר  ש ְּ י עֶּ נֵּ ָחד ו ש ְּ ר ָהאֶּ ָ ן ַלפ  מֶּ ֶּ לו ָלה ַבש   ָחה ב ְּ ת ִמנְּ רִֹנים סֹלֶּ ש ְּ ה עֶּ ָ לֹש  ו ש ְּ

ָחד ן ָלַאִיל ָהאֶּ מֶּ ֶּ לו ָלה ַבש   ָחה ב ְּ ת ִמנְּ ָחה . סֹלֶּ ת ִמנְּ רֹון סֹלֶּ ָ רֹן ִעש   ָ ִעש   ש  וְּ בֶּ ֶּ ן ַלכ  מֶּ ֶּ לו ָלה ַבש   ב ְּ

ה ַלה ֶּ יַח ִניחַֹח ִאש   ָחד עָֹלה רֵּ  "'ָהאֶּ

. ותנשל המנחות המובאות עם הקרב בכל אחד מקרבנות המוספים מפרטת התורה את שיעורן

וביום העצרת שתים שני , מצינו מנחה כפולה לכבש העומר": ן"הרמבתב על כך כ

ל המועדות שלא תשתנה בהם המנחה ולכך הוצרך הכתוב לפרש בכ... עשרונים חמץ

מכיון שישנם קרבנות אשר שיעור המנחה המובאת עימם חורגת  – "כאשר נשתנית באלו

כאן שללמדנו , י המנחותפירטה התורה בכל מועד את שיעור, לאיל ולכבש, מהשיעור הקבוע לפר

 .אין בה שינוי

 ,טו במדבר) שבפרשת שלח' פרשת הנסכים'כמות השמן בה בוללים כל אחת מהמנחות מפורטת ב

 (.י-ד

 

ם": בפסוק יד נאמר יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ יֶּה ַהִהין ֲחִצי וְּ ר ִיהְּ ָ ִביִעת ַהִהין  ַלפ  ת ַהִהין ָלַאִיל ו רְּ ִליש ִ ו ש ְּ

ש  ָיִין בֶּ ֶּ ש   עַֹלת זֹאת ,ַלכ  וֹ  חֹדֶּ ש  ָחדְּ י ב ְּ ֵּ ש  ָחדְּ ָנה לְּ ָ  "ַהש  

כמות היין המנוסכת על המזבח יחד עם כל אחד מהקרבנות מפורטת בקרבן מוסף של ראש חודש 

 :ן"הרמבעל כך כתב . ואינה מופיעה שוב במועדים האחרים

הזכירם בראש חודש להזכיר גם נסכי הפר ... לפיכך, אבל הנסכים לא נשתנו לעולם"...

 ...."כ לא הוצרך להזכיר כלל"ואח, והאילים

קבועה בכל המועדים ולכן לא נצרך הכתוב לחזור  היא -לאיל או לכבש , לשור - היין סכינכמות 

 .עליה שוב ושוב בכל אחד מקרבנות המוספים

ג לשיטת "ק 6.1; ג לשיטת החזון איש"ק 2.2: במשקל) נפח לדברים יבשים שנהגה בימי קדםמידת  -עשרון 

 (.רבי חיים נאה

 .(ליטר לשיטת רבי חיים נאה 1.6; ליטר לשיטת החזון איש 3.2) קדםמידת נפח לנוזלים שנהגה בימי  - הין

 

 :המנחות והנסכים הבאים עם כל קרבן ת מידתבטבלה שלפנינו מפורט

 פר איל כבש 
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 שלושה עשרונים שני עשרונים עשרון סולת

 היןחצי  היןשלישית  היןרביעית  שמן

 היןחצי  היןשלישית  היןרביעית  יין

 

 

ש   זֹאת עַֹלת" וֹ  חֹדֶּ ש  ָחדְּ  לו אין ושוב קרבנו בטל יומו עבר שאם" :י"רשכתב  – "ב ְּ

אחד מימי קרבן ראש החודש בקרבת שניתן להשלים את ה יכולים לחשובהיינו  ."תשלומין

 .שאין הדבר כן ימדונולל "אך חז ,החודש או בראש חודש אחר

ולכוון אותה אל קרבן המועד בא להעלות את התודעה שלנו "...: ר הירש"הרשוכתב 

אין לו , ואם דבר זה לא נעשה ביום המועד. שורת הרעיונות המתאימים למועד

שכן כל יום מביא את הדרישה המיוחדת לו ויש לצאת ידי חובתה , תשלומין ביום אחר

 ."בכל מסירות הנפש

בין , והאור המיוחד לאותו מועד בא לידי ביטוי, כפי שהזכרנו בהקדמה, כל מועד מאיר בתכונתו

, אם מסיבה כלשהיא לא הקריבו מוסף של ראש חודש. בהקרבת המוסף של אותו מועד, השאר

וההתחדשות הרוחנית הראויה לאותו , סגולת היום המכפר על ימי החודש לא מתגלה במלואה

לבל ' לצאת ידי חובות היום בכל מסירות נפש'אנו נדרשים להתאמץ בכל כוחנו . חודש נפגמת

 .היוםנפסיד את סגולות 

 

ִמיד עַֹלת ַעל..." :בפסוק טונאמר  ָ ה ַהת  ֶּ וֹ  יֵָּעש  כ  ִנסְּ  "וְּ

 ."שאין נסכים לחטאת, על השעיר מוסב' ְוִנְסּכוֹ 'אין  - ְוִנְסּכוֹ ": י"רשכתב 

וֹ ' המילה כ  ִנסְּ אין שכן , החטאת ולא לקרבן הבא עם קרבן התמיד שהוזכר בפסוק מכוונת לנסך' וְּ

 .מונסך בא ע

 

 

 (כה-פסוקים טז) חג המצות מוסף

שאר לעסוק במוספי התורה עוברת וכעת  ,השבתות וראשי החדשים מוספיאת  הקדימההתורה 

 .הימים הטובים השונים במהלך השנה -המועדים 

ד "רק יו, "חג המצות"שבעת ימי החג נקראים בלשון התורה ) חג המצות אוההמועדים ראשון 

חודש החודש הראשון הוא , בתורהדשים והח סדר לפי ,("פסח"נקרא , ו קרב קרבן פסחב, בניסן

ש  " (:ב ,יב שמות)כפי שנאמר , ניסן ם ַהז ֶּה ַהחֹדֶּ ים רֹאש   ָלכֶּ ֹון ֳחָדש ִ ם הו א ִראש  י ָלכֶּ ֵּ ש  ָחדְּ  לְּ

ָנה ָ   ."ַהש  
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ש  " :טז בפסוקנאמר  ֹון ו ַבחֹדֶּ ָעה ָהִראש  ב ָ ַארְּ ר ב ְּ ָ ש   יֹום ָעש  ַסח ַלחֹדֶּ ֶּ  "'ַלה פ 

ד בניסן בין "ביהפסח  הקרבתמצוות מזכירה את  התורה, מצותמוספי חג ההציווי על  בפתח

 :ם"המלבי וכך כתב .באפרשת באריכות ב על כך למדנוכבר שעל אף  ,הערביים

 שבאו עד בפסח בונתחיי שלא אומרים ויש אחד פסח רק עשו לא במדבר כי"

 הפסח יהיה שמעתה הזהיר לארץ לכנס קרובים שהיו זה בצווי כן ועל לארץ

 . "חובה

לא הקריבו ישראל את , מהשנה השניה לצאתם ממצרים ועד כניסתם לארץ, שנות המדבר לאורך

בתקופת המדבר לא נשבה רוח צפונית ועל . (תחילת פרק ט)כפי שלמדנו בפרשת בהעלותך , הפסח

את הפסח בכל  ומכיון שלא מלו את בניהם לא יכלו להקריב ,ת ברית מילהוכן היה מסוכן לעש

יש צורך לשוב ולצוות , כניסה לארץערב ה, כעת .הפסח תבהקרבכי ערל אסור , נותיהם במדברש

 .על הקרבת הפסח

מביא סיבה נוספת לכך שהתורה מזכירה בתחילת פרשת ( 29' שיחות על המועדים עמ) ה"הרצי

 :וכך כתב, המוספים את קרבן הפסח

... 'הנה עם בני ישראל'ביציאת מצרים הופיע עם . פסח הוא יום ההולדת שלנו"

ומזה נמשכים חידוש אור התורה בישראל וחידוש , מאז ועד הנה אנחנו עם

הוא הראשון לפי . 'תחילה לרגלים'לכן בגמרא פסח נקרא . 'מלכות ישראל וכדו

אלא יותר , ראשוןלא רק במובן כרונולוגי הוא . סדר ההיסטוריה, סדר הזמנים

 ."במובן הערכי והענייני -מזה 

 'חבורה'כל אחד מישראל נמנה עם  - הוא קרבן מיוחד במינו ד בניסן"ביהקרב פסח הקרבן 

בזמן הקרבת הפסח עמדו הלויים בסמוך למזבח ושרו וניגנו את . ומצווה לאכול כזית מן הפסח

בשר הקרבן עם מצות ומרורים  אנשי החבורה היו אוכלים את. ההלל עד שנסתיימה ההקרבה

 ספר החינוךוכך כתב בעל . ומספרים ביציאת מצרים עד אור הבוקר באוירה של קדושה ורוממות

שיזכרו היהודים לעולם הניסים הגדולים שעשה להם השם יתברך ביציאת "... (:מצוה ה)

להיות ואנו שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחירות " :כתב( מצוה ז) ובהמשך ."מצרים

ועוד . "ממלכת כהנים ועם קדוש ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו דרך חירות ושרות

, לת בואנו להיות סגולת כל העמים ממלכת כהנים ועם קדושיבתח" (:מצוה טז) כתב

ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה , ובכל שנה ושנה באותו הזמן

הדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר ומתוך המעשה ו. שעלינו לה באותה שעה

 ."לעולם

 :כתבוכך , טעם נוסף הנוגע לחיזוק יסודות האמונההחינוך הזכיר ( מצוה כא)בהמשך 

לפי , 'זכר ליציאת מצרים'לותינו יועל כן אנו אומרים לעולם בברכותינו ובתפ"

 ועשה לנו אותות מחודשים ...שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם
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ומקיים האמונה , הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, גדולים ועצומים

 ."וכי השגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים כולם, בידיעת השם יתברך

 

 

נֵּי " :כא-בפסוקים כנאמר  ר ו ש ְּ ָ רִֹנים ַלפ  ש ְּ ה עֶּ ָ לֹש  ן ש ְּ מֶּ ָ לו ָלה ַבש   ת ב ְּ ָחָתם סֹלֶּ ו ִמנְּ

ו   ֲעש  ַ רִֹנים ָלַאִיל ת  ש ְּ ים .עֶּ ָבש ִ ַעת ַהכ ְּ בְּ ש ִ ָחד לְּ ש  ָהאֶּ בֶּ ֶּ ה ַלכ  ֶּ ֲעש  ַ רֹון ת  ָ רֹון ִעש   ָ  "ִעש  

 ...."לכל פר מהם -' רשרנים לפעשלשה ' וטעם" :ן"הרמבומבאר 

ולא כפי שהיה ניתן , כבשיםהאילים וה, המנחות וכן הנסכים מובאים עבור כל אחד מהפרים

 .ותו לאשמובאת רק מנחה אחת עבור פר אחד  -להבין בטעות 

 

יַח ִניחַֹח ": בפסוק כד נאמר ה רֵּ ֵּ ם ִאש   חֶּ ַעת יִָמים לֶּ בְּ ו  ַלי ֹום ש ִ ֲעש  ַ ה ת  ֶּ ל  אֵּ ַעל ' להכ ָ

וֹ  כ  ִנסְּ ה וְּ ֶּ ִמיד יֵָּעש  ָ  "עֹוַלת ַהת 

 : הירש ר"הרשר מבא. בהרכבם שינוי כל ללא רצופים ימים שבעה במשך קרבים הפסח מוספי

' ה אל קרבה[ ממצרים ביציאת עם ישראל יצירת] ייסודה חג את החוגגת האומה"

 ייעודה את מבטאת היא האלה הימים משבעת אחד ובכל, ימים שבעה במשך

בחג הסוכות שקבוצת הקרבנות משתנה בו  לאמור בניגוד) עצמו קרבן באותו

 של הרעיון את בלב להחדיר יש[ פסח - האומה של] הייסוד בחג שכן ;(מיום ליום

  ."...האומה ייעוד

זמן ", תוכנו של חג המצותמשרישה בלב האומה את יום אחר יום  קרבנות המוספים עבודת

 .משמעותה של יציאת מצריםואת  ,"חירותנו

 

 שביעי של פסח

ִביִעי ו ַבי ֹום" :בפסוק כה נאמר ְּ ָרא ַהש   ש   ִמקְּ יֶּה קֹדֶּ ם ִיהְּ ל ָלכֶּ ת כ ָ אכֶּ לֶּ  לֹא ֲעֹבָדה מְּ

ו    "ַתֲעש 

אלא כפי שראינו , שכן לא הוזכר בו מהם קרבנותיו, המועדיםמשונה שביעי של פסח משאר 

מדוע בכל זאת אנו . קרבנות היום השביעי הם חלק מקרבנות שבעת ימי הפסח, בפסוק הקודם

 ?מציינים את יום שביעי של פסח בנפרד

בשחרית אמרו , וליל שביעי ירדו לים"...(: ה, שמות יד)בפרשת בשלח  י"רשכתב על כך 

 ."לכן אנו קורין השירה ביום השביעי, יום שביעי של פסחוהוא , שירה

, מצד אחד שביעי של פסח הוא חלק מההודיה הגדולה על יציאתנו ממצרים באותות ובמופתים

ומצד שני נס קריעת הים הוא שלב , ג הראשוניםך הוא מהווה המשך ישיר של ימי החובכ
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עבוד הארוכות והמפרכות השפיעו שנות הש. משמעותי בגאולתם של ישראל ועומד בפני עצמו

 .השפעה עמוקה על נפשם של ישראל שהתרגלה לחיי עבדות והשפלה ופחד מתמיד מפרעה ובני עמו

נסכו בבני ישראל ביטחון וסילקו את , הנס המופלא של קריעת ים סוף ומותם של פרעה וחילו בים

על ידי נס קריעת הים  .רגשי השפלות וההכנעה שהיו נחלתם בהיותם עבדים לפרעה ולנוגשיו

הגיעו למדרגת נבואה ואמרו שירה מופלאה מתוך שבח והודיה על הנס שאירע , התעלו ישראל

לֹךְּ ' ה"והכריזו בביטחון גדול , בנין בית המקדש, בשירתם זו ניבאו על כיבוש הארץ. להם ִימְּ

ד עָֹלם ָועֶּ  ."לְּ

תייחד עם הנס המופלא שעשה כדי שנוכל לה, ואסור במלאכה' מקרא קודש'שביעי של פסח הוא 

ביום זה שוחררנו שחרור מלא מעבדותנו ומתוך כך זכינו להגיע למדרגת נבואה . לנו ולאבותינו' ה

 . ביום זה אנו נקהלים ואומרים בלב מלא הודיה והלל את שירת הים. עליונה

 

 (לא-פסוקים כו) השבועות חג מוספי

יֹום" :בפסוק כו נאמר ו ִרים ו בְּ כ  ם ַהב ִ כֶּ ִריבְּ ַהקְּ ָחה ב ְּ ה ִמנְּ ָ ם 'ַלה ֲחָדש  יכֶּ ֻבעֹתֵּ ָ ש  ָרא ,ב ְּ  ִמקְּ

ש   יֶּה קֹדֶּ ם ִיהְּ ל ָלכֶּ ת כ ָ אכֶּ לֶּ ו   לֹא ֲעֹבָדה מְּ  "ַתֲעש 

ו ִרים יֹום"בשם  כאןנקרא  השבועות חג כ    ."ַהב ִ

 ."'הבכורים יום' קורהו אדמה בכורי מביאין והלאה שמשם שם על": החזקוני רמבא

דש חובה להביאם לבית המקו, שהבשילוהראשונים המינים  שבעתמות פירההם  ביכוריםה

חג השבועות מכונה . עד חנוכה ונמשך זמן הבאת הביכורים מתחיל בחג השבועות. וליתנם לכהנים

ו ִרים יֹום'בלשון התורה  כ  במסכת  במשנה כמובא, מתחיל זמן הבאת הביכורים ומפני שב 'ַהב ִ

 (: י"מ ,א"פ) ביכורים

 הביאו צבועים הר אנשי [.חג השבועות] לעצרת קודם כוריםיב מביאים אין"

 הקציר וחג' :שבתורה הכתוב מפני, מהם בלויק ולא לעצרת קודם ביכוריהם

 . "(טז ,כג שמות)' בשדה תזרע אשר מעשיך בכורי

 

ים' קרוי השבועות חג": פירש י"רש ּכּוֵרי ְקִציר ִחּטִ , הלחם שתי שם על( כב ,לדשמות ) 'ּבִ

 ."החדש מן הבאים חטים למנחת ראשונים שהם

ו ִרים יֹום"החג נקרא , י"לדברי רש כ  כפי שממשיך , על שם הקרבן המיוחד הקרב ביום זה "ַהב ִ

 : הפסוק ומלמדנו

ם" כֶּ ִריבְּ ַהקְּ ָחה ב ְּ ה ִמנְּ ָ מהתבואה החדשה שגדלה מנחה  מקריביםבחג השבועות  - "'ַלה ֲחָדש 

  .'שתי הלחם'ונקראת  ,סולתלות העשויות משתי ח מורכבתמנחה זו . בשנה זו

שגדלה  ,התבואה הישנהן מאך ורק  שהוקרבו בבית המקדש הובאו המנחות ,השבועות חגלעד 

 ולכן היא נקראת מהתבואה החדשה הינה המנחה הראשונה המובאת' שתי הלחם'. בשנה שעברה
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ָחה" ה ִמנְּ ָ  ,את שאר המנחות מהתבואה החדשהניתן להביא גם הקרבת שתי הלחם  לאחר ."ֲחָדש 

 (: ב"ע פד) מנחותהגמרא בוכדברי 

 בהקריבכם': אומר הוא וכן, המנחות לכל ראשית שתהא - ראשית קרבן"

 ."'בשבועותיכם' לה חדשה מנחה

 

את רגשי הכרת אנו מבטאים ' שתי הלחם' שבהקרבת ,מבאר( בחומש ויקרא פרק כג) האברבנאל

 : 'ה נועמו על החסדים הגדולים שעושה שלנהטוב 

 ההיא החדשה המנחה, חיטים קציר שהיא ,הלחם שמחת בעבור שיקריבו..."

  ."החטהתבואת  נפסדה לא אשר על לשמו ולהודות לשבח ,'לה

 :(טז, ויקרא כג) הכלי יקר וכך כתב', חג מתן תורה'בתורה לא מוזכר כלל שחג השבועות הוא 

 מתן זה יום כי בפירוש בתורה נזכר שלא ומה... - 'לה חדשה מנחה והקרבתם"
 האדם שצריך לפי ,ידוע יום להגביל' ה רצה לא תורה מתן שעל -... תורה
 מהר קיבלה יום באותו כאילו השנה ימות מכל ויום יום בכל לו דומה שיהיה

 מנחה בהבאת שנרמז ממה יותר בתורה מבואר נתינתה יום אין כן ועל ...סיני
 ."ויום יום בכל חדשה מנחה שהתורה להורות ,חדשה

מעמד נצחי שמפעם בליבה של האומה לאורך הדורות  אהו ;מעמד הר סיני איננו מאורע חד פעמי

אדם מישראל צריך לחוש כאילו בכל יום הוא מקבל את התורה מחדש ומוצא בה טעם . כולם

 .חדש

ִציר" נקרא החג( טז פרק כג פסוק) שמות בחומש  .הקציר החיט תחילמ זושבתקופה מפני , "ַחג ַהק ָ

 .על הברכה השורה ביבול הגדל בשדותיו 'תו להמביע עם ישראל את תוד' שתי הלחם'בקרבן 

: הלחם שתי עם יחדלמדנו על הקרבנות המובאים ( יט-פסוקים יח ,ויקרא כג) בפרשת אמור

ם" ֶּ ת  ַרבְּ ִהקְּ ם ַעל וְּ חֶּ ֶּ ַעת ַהל  בְּ ים ש ִ ָבש ִ ִמיִמם כ ְּ נֵּי ת ְּ ָנה ב ְּ ָ ן ו ַפר ש  ֶּ ָקר ב  ָחד ב ָ יִלם אֶּ אֵּ ָנִים וְּ יו   ש ְּ  ִיהְּ

ָחָתם ,'ַלה עָֹלה ם ו ִמנְּ יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ ה וְּ ֵּ יחַ  ִאש   נֵּי . 'ַלה ִניחֹחַ  רֵּ את ו ש ְּ ָ ַחט  ָחד לְּ ים אֶּ ִעיר ִעז ִ ם ש ְּ יתֶּ ַוֲעש ִ

ָלִמים זֶַּבח ש ְּ ָנה לְּ ָ י ש  נֵּ ים ב ְּ ָבש ִ   ."כְּ

חטאת ושני לשעיר , פר ושני אילים כקרבנות עולה, עה כבשיםעם שתי הלחם מובאים שב, אם כן

, נו הינם קרבנות אחריםקרבנות המוסף הנאמרים בפרשתיש לשים לב לכך ש. כבשים לשלמים

 .מוזכרים בפרשת אמורמלבד אלה ה

 

ם" יכֶּ ֻבעֹתֵּ ָ ש   "ב ְּ

 ."אחרי שבועותיכם"...: ג"רסכתב 

 .נחוג את חג השבועות מהקרבת העומרשנצטווינו לספור  השבועות בעתש ימלאו כאשר

אלא מצווה לספור שבעה שבועות , העובדה שהתורה אינה מציינת את התאריך של חג השבועות

היתה להביא את  מטרת היציאה ממצריםיש קשר בין פסח לשבועות וכל רומזת לכך ש, מפסח

 (:מצוה שו) ספר החינוךוכך כתב בעל . ישראל אל הר סיני ולתת להם את התורה
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ומפני התורה נבראו שמים וארץ , לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה"

והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה  ...וישראל

וענין גדול הוא להם יותר מן  ,והיא תכלית הטובה שלהם ...בסיני ויקיימוה

ממחרת יום טוב של פסח עד יום נצטוינו למנות  ...ומפני כן ...החירות מעבדות

 ...להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו, נתינת התורה

 ."כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא

 

ִעיר" :בפסוק לנאמר  ים ש ְּ ָחד ִעז ִ ר אֶּ ֵּ ַכפ  ם לְּ יכֶּ  "ֲעלֵּ

חג המוסף של בשעיר  ואילו, לקרבן חטאתמפורש שהשעיר בא  ושאר המועדיםבמוספי ראש חודש 

 :מבואר (ח"ה, ד"פ) השנה ראשבמסכת  בירושלמי .'חטאת'מוזכר הביטוי השבועות לא 

 אין [שבועות] ובעצרת, 'חטא' כתיב הקרבנות בכל :אידי בר בשם משרשיא בר"

 אני מעלה תורה עול עליכם שקיבלתם מכיון :ה"בהק להם אמר. 'חטא' כתיב

 ."מימיכם חטאתם לא כאילו עליכם

גבוהה עד שנטהרו והתנקו מכל  כהלמדרגה ישראל  במעמד הר סיני רומם את' המפגש עם דבר ה

 . חטאיהם

 עםו אותה הארה גדולה מופיעה מחדש ,מתן תורתנו זמן, תבכל שנה ושנה כשמגיע חג השבועו

 כפי שכתב בעל, בעולם' שם ההגדולה לשאת את את האחריות ואת התורה  ישראל שב ומקבל

  (:שם על הירושלמי) העדה קרבן

 התורה ומקבלים סיני הר לפני עמדנו אשר כיום הוא בעצרת שנה בכל"

  ."מחדש

 

של חג השבועות באה לידי ביטוי בקרבן ייחודי שלא מצאנו כמותו בכל מעלה מיוחדת זו 

קרבן  כבשים אלה הם .כקרבן שלמיםשני כבשים  יאיםבמ' שתי הלחם'עם  יחד ,כאמור .הקרבנות

 ! הציבור היחיד שבא כשלמים

חלק שני ) העולה תורת בספרו מסביר( בעל ההגהות על השולחן ערוך, רבי משה איסרליש) א"רמה

במצב של יכול לבוא  אינו ,(א ,גויקרא  י"רש) "בעולםשלום  שמטילים", שקרבן שלמים (פרק יב

... מן הציבוראחד  יחטאאפשר שלא  כי אי, שלמים ולזה אין הציבור מביאין", חטא

ֵלִמיםאמנם בעצרת שבו היה מתן תורה והיו אז  ָלִמיםהרי ראויים להקריב ... ש ְ בו  ש ְ

 ...."ביום

 

ַבד" :לא בפסוק נאמר ִמיד עַֹלת ִמל ְּ ָ ָחתוֹ  ַהת  ו   ו ִמנְּ ֲעש  ַ ִמיִמם ,ת  יו   ת ְּ ם ִיהְּ ם ָלכֶּ יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ  ."וְּ
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ללא , להקרבה ראוייםלהיות  צריכים מההבה קרבנותשכשם ש, מלשון הפסוקל לומדים "חז

 למדו. תמימים יהיו הנסכים אף": י"רשתב כפי שכ, נסכיםהכך גם , ות ומומיםסרונח

 ."לנסכים פסול קמחין שהעלה שהיין מכאן רבותינו

 

 מבט לתלמיד

 :קרבנות עשרים וארבעה עודבחג השבועות  ובירקמלבד קרבנות התמיד ה ,לסיכום

 .חטאתל עיזים אחד שעיר; העולל שבעה כבשיםו איל אחד, שני פרים :המוסף נותקרב

שני כבשים ; העולל שני אילים ושבעה כבשים, פר אחד :עם שתי הלחם הבאים קרבנות

 . אחד לחטאת שעיר; שלמיםל
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 רעיונות מרכזיים בפרק כח

 הקדמה לציווי על קרבנות הציבור

 קרבנות הציבור מקרבים את האומה לאלקיה - 'קרבת ה. 

 את תפקידו, באופן תמידי, קרבנות הציבור מזכירים לעם ישראל. 

 

 ?מדוע קרבנות התמיד והמוספים מופיעים בסמוך לכניסה לארץ

  לקראת ולכן , משלימים את קומתם הרוחנית של ישראל תקופת המדברניסיונות

בעוצמה רבה יותר על ידי כינה כניסת בני ישראל לארצם מתגלה השראת הש

 .קרבנות הציבור

 

 קרבן התמיד

 קרבנות הציבור באים גם כשעם ישראל במצב  - לישראל אינה תלויה במעשים' אהבת ה
 .של טומאה

  לעורר בכל ערי ישראל את תודעת ההשתתפות של כלל האומה  -תפקיד המעמדות
 .בהקרבת התמיד בירושלים

  להחדיר בלב העם את ההשתוקקות המתמדת לחיי קדושה וקרבת  -מהות קרבן התמיד
 .'ה

  את ישראל לאביהם שבשמים מחברמלחים וכי הוא  -' לחמי'קרבן התמיד מכונה. 

 ה מחבב את הקרבנות"מקרבן תמיד למדים שהקב -ה מחבב את הקרבנות "הקב. 

  לו בטומאהאפי, קרבן תמיד מוקרב תמיד, בגלל חשיבותו -קרבן תמיד מוקרב בכל מצב ,
 .בשבת ובזמן מלחמה

  כדי לבטא את הכבוד והשמחה שבליבנו על כך  -כבש מובחר לקרבן תמיד מביאים
 .'שבזכות הקרבתו אנו מתקדשים ומתרוממים אל ה

 שהיתה לרגלי הר סיני' קרבן תמיד הוא המשך לדבקות ואהבת ה -לישראל ' אהבת ה 
 .. קודם מתן תורה

  באופן תמידי' כדי לבטא בכך שעם ישראל דבק בה -קרבן תמיד קרב ביום ובלילה. 

 ונעשה רצונו' בכך שאמר ה -' קרבן תמיד מביא נחת רוח לה. 

 

 פתיחה לפרשת המוספים

  ו האור ואותה בכל מועד אנו חוזרים ונפגשים עם אות -כל זמן מאיר בתכונתו

 .ועל ידי כך אנו מתחדשים ומטהרים את חיינו, הקדושה המיוחדים למועד זה

  ומתוך כך , המועדים מובדלים ומקודשים -' מקראי קודש'המועדים נקראים

 .קידוש על היין ותפילה והלל, כסות נקיה ואיסור מלאכה, נתייחדו לאכילה ושתיה

  לספר , על מנת שיוכלו ישראל להתבונן במהות היום -המועדים נאסרו במלאכה

 .ולהתאסף וללמוד תורה, לישראל' על הניסים והנפלאות שעשה ה
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  על מנת שנוכל בעזרתם להתעלות ולהתקדש  -במועדים מביאים קרבנות עולה

 .בקדושת המועד

 קרבן זה מכפר על טומאת מקדש וקדשיו וקובע  -מועדים מביאים קרבן חטאת ב

 .ת היחס הנכון כלפי הקודש והמקדשבליבנו א

 שבליבנו על  בכך אנו מבטאים את הכרת הטוב - במועדים מקריבים מנחת נסכים

 .'השפע שניתן לנו ומפרישים מן הסולת השמן והיין שברשותנו לעבודת ה

 הלויים שרים וישראל משתחווים , בזמן הקרבת הנסכים היו הכהנים מריעים- 

הרוממות והדבקות שאחזו בעם בזמן הקרבת  מעשים אלה מבטאים את תחושת

 .מנחות הנסכים

  מעמד הקרבת המוספים הותיר רושם עז  -השפעת מוספי המועדים על עם ישראל

  .בליבם של באי המקדש וליווה אותם גם בימי החול שלאחר החג

 

 של שבת מוסףקרבן 

  אדם לעסוק בדברי אלקים ולהתקרב להל מאפשרתבשבת שביתת המלאכה'. 

 משום קדושת השבת ומנוחתה - בשבת מביאים שני כבשים בלבד. 

  השבת מעידה על  -קרבן מוסף של שבת קובע במחשבותינו את גודל היום וקדושתו

 .ומכאן מעלתה וקדושתה, בריאת העולם

 

 קרבן מוסף של ראש חודש

  ראש חודש הוא זמן של חשבון  -מוסף ראש חודש מכפר על מעשי האדם בחודש שעבר

 .נפש ותשובה על כישלונותינו בחודש שעבר

 כוח זה מתעורר בעם ישראל בזכות  - ראש חודש הוא זמן של התחדשות רוחנית ומוסרית

 .מוסף ראש חודש

  ה מקדש את ישראל ומתוך כך יש בכוחנו לקדש את "הקב -ישראל מקדשים את הזמנים

 .הזמן על ידי קידוש ראשי החודשים

  על מנת לא להפסיד את אורו המיוחד של  -ההקפדה להביא את קרבן ראש חודש בזמנו

 .הקרבן

 

 מוסף חג המצות

  נו נמשך אורם וממ, של עם ישראל' יום ההולדת'פסח הוא  -פסח הוא ראשון המועדים

 .ל בעולםשל ישרא

 עד ' שמחה באכילתו וסיפור נפלאות ה, הלל בהקרבתו -" עסק גדול"קרבן פסח נעשה ב

 .אור הבוקר

  להשריש בלב ישראל את אורו  -קרבים בשבעת ימי החג ללא כל שינוי  חג המצותמוספי

 .המיוחד של החג ומשמעותו הרוחנית לדורות
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 שביעי של פסח

  בשביעי של פסח אנו מציינים את השחרור הגמור מעבדות לחירות -נס קריעת ים סוף ,

תוך הזכרת ', אית המופלאה ששרו ישראל על הים מתוך הודיה גדולה להות השירה הנבא

 ".ימלוך לעולם ועד' ה"בנין בית המקדש והכרזת , כיבוש הארץ

 

 מוספי חג השבועות

  יה על הצלחת התבואה על שם השבח וההוד -' יום הביכורים'חג השבועות נקרא

   .בשדותינו

  על מנת שנקבע בליבנו שמתן  -' חג מתן תורה'לא מוזכר בתורה שחג השבועות הוא

וכאילו ניתן לנו מהר , אלא מתחדש בקרבנו בכל יום ויום, תורה איננו מצומצם ליום אחד

 .סיני בכל יום מחדש

  מפסח ועד מתן תורה שמו של החג נקרא על שם השבועות שאנו מונים  -חג השבועות

 .מתוך השתוקקות וציפיה לקבלת התורה שהיא התכלית שלשמה יצאנו ממצרים

  קבלת עול התורה מכפרת על  - 'חטאת' נקרא בתורה אלהשעיר המובא בשבועות

 .כאילו לא חטאנו מעולם, נפשותינו

  להורות שבמתן , קרבן זה ייחודי לחג השבועות -בחג השבועות מביאים שלמי ציבור

   .ורה התעלו ישראל למדרגה עליונה והיו שלמים במעלתםת
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 כט פרק

 :בפרקנו ארבעה נושאים עיקריים

 קרבן מוסף של ראש השנה. 1

 קרבן מוסף של יום הכיפורים  .2

 קרבנות מוסף של חג סוכות. 3

 קרבן מוסף של שמיני עצרת .4

 

 קרבנות המוסף של החודש השביעי

 מוספי ראש חודש הבאים מידי חודש ,שבוע מידי הבאים שבתה מוספי על למדנו הקודם בפרק

 ,בפרק זה נלמד על מוספי חגי תשרי .הבאים במועדיהם שבועותה חגו ואחריהם מוספי חג המצות

ש  " ִביִעיַהחֹדֶּ ְּ  .עצרת שמיני עדומראש השנה  - "ַהש  

הגם , המועדיםמהותם של אינם עוסקים ב, בדומה לפרשת המועדות, פסוקי מוספי המועדים

לכן . ללא ספק פועל יוצא של הימים המקודשים וביטוי למהותםשהקרבת המוספים היא 

 .כהקדמה לפסוקים אלה נפגיש את התלמידים עם התכנים המרוממים של ימי המועדים

 (:א, טבמדבר כ) ר הירש"הרשכתב 

 בחודש; שעברו חיינו את ולסקור בעצמנו להתבונן לנו קורא השביעיהחודש "...

התורה וברכת , החירות ידי על בנו שהבשילו ירותהפ הם אלו, נבחן זה

מה שנעשה כל . החגים וקדשי ישראל, ראשי חודשים, על ידי השבתות, הנכסים

במציאות , יתגשם עתה בחיים -השנה דרך סמל במעשי הקרבנות שבמקדש 

בעקבות ניוולד מחדש ', כי בחודש זה נשוב לקירבת ה. ממשית בחיי כל יחיד

 ."בשמחה' הכפרה ועל ידי כך נזכה לעבוד את ה

ימי החגים הם הזדמנות . תקופת מועדי תשרי היא תקופה של התבוננות עמוקה על תוכן חיינו

בכל שנה אנו נולדים מחדש ועוברים תהליך של תשובה . 'להתחדשות והתקדמות בעבודת ה

 .והתקרבות

 

 

 (ו-א פסוקים) השנה ראש של מוסף קרבן

 הקדמה

ויקרא פרשה ) במדרש רבהנאמר . מלא וגדוש בשפע של מועדי קודש, החודש השביעי, חודש תשרי

חֶֹדש  ' :שנאמר, חביב שביעי בחדשים... לעולם חביבין השביעין כל"(: כט סימן יא ּבַ

ֶאָחד ַלחֶֹדש   ִביִעי ּבְ  ."(כד ,כג ויקרא) 'ַהש ְּ
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כהקדמה לקרבנות . וכלולים בו עניינים עמוקים ונשגבים, בעולם' בראש השנה מתגלה מלכות ה

ְלָמה ָפִרים "שהיא בבחינת , תפילת מוסף של ראש השנההמוסף של ראש השנה נדבר מעט על  ּוְנשַׁ

 ".ְשָפֵתינּו

 ''מלכות ה'ך שמוזכר בהם ענין "עשרה פסוקים מן התנאנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה 

וכך . 'שופר'ועשרה פסוקים שמוזכר בהם ', ה 'כרוןיז'עשרה פסוקים שמוזכר בהם ענין , בעולם

 .זכרונות ושופרות ,אמרו לפני בראש השנה מלכיות"(: א"ראש השנה טז ע) בגמראאמרו 

 ,ובמה ,זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ,מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

 ."בשופר

ולכן תוקעים בשופר לא רק בסיום ', זכרונות'וגם את ה' מלכויות'ר מזכיר ומעורר גם את ההשופ

 . 'זכרונות'וה' מלכויות'אלא גם בסיום פסוקי ה' שופרות'פסוקי ה

 

 :'בראש השנה מתגלה מלכות ה -מלכויות . א

ל "המהר יוכדבר. בעולם 'מלכות הוהופיעה , בריאת העולם ויצירת האדם בראש השנה הסתיימו

פורים הוא במה שהוא יתברך מלך יראש השנה ויום הכ"...(: פרק מו' גבורות ה) מפראג

וכך אנו אומרים בתפילת . "ולפיכך מזכירים באלו הימים מלכותו יותר... ואדון העולם

ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ... מלוך על כל העולם כולו בכבודך": מוסף של ראש השנה

' ברוך אתה ה... אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה' באפו הויאמר כל אשר נשמה 

מידי ראש השנה אנו ממליכים את ריבונו של עולם עלינו ומתפללים . ..."מלך על כל הארץ

 !".אלקי ישראל מלך' ה" :שהעולם כולו יכיר במלכותו ויכריז בקול גדול

 

 :פוקד ודן את כל באי העולם ומתגלה רצונו למחול לבניו, זוכר' בראש השנה ה -זיכרונות . ב

(: ב"מ, א"פ) במסכת ראש השנהל "וכך אמרו חז, ראש השנה הוא יום דין לכל באי עולם

ַהּיֹוֵצר ' :שנאמר, [אחד אחד -] מרון כבני לפניו עוברין העולם באי כל השנה בראש"...

ם יֶהם, [כל ברואיו ברא את לב' ה -] ַיַחד ִלּבָ ל ַמֲעש ֵ ִבין ֶאל ּכָ מבין  ואה, בראם' מכיון שה -] ַהּמֵ

 . "...(טו, לג תהלים) '[ויודע מה יהיו מעשיהם

 (: א, ויקרא רבה כט) במדרשל "על בריאת האדם בראש השנה אמרו חז 

לא ] בתשיעי נצטווה... בשביעי נפח בו נשמה... בשעה ראשונה עלה במחשבה"

בשנים עשר יצא , באחד עשר נידון ,[על ציוויו] בעשירי עבר, [לאכול מעץ הדעת

לפני כשם שעמדת , זה סימן לבניך: ה לאדם"אמר הקב... [ניצל מעונש -] בדימוס

כך עתידין בניך לעמוד לפני בדין ביום זה , בדין היום הזה ויצאת בדימוס

 ."ויוצאין לפני בדימוס

ובפרט לבניו בחיריו המוסרים  ,ודן את כל ברואיו וחפץ למחול לכולם ה זוכר"בראש השנה הקב

 :אנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה. את נפשם למען שמו לאחר שכרת אתם ברית עולם
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כי זכר כל המעשים לפניך בא ... אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם"

אלקינו את ' וזכור לנו ה... לפניךזכרנו בזיכרון טוב ... ואתה דורש מעשה כולם

... ועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר המוריהרית ואת החסד ואת השבהב

 ."זוכר הברית' ברוך אתה ה. ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור

 

בראש השנה תקיעת השופר מזכירה ומעוררת את קול השופר של מתן תורה ואת  -שופרות . ג

 :השופר הגדול שישמע לעתיד לבוא

 (:52' עמ)בשיחותיו על המועדים  ה"הרציאמר 

את הקול המקורי והיסודי ... קולות אלקיים נמשכים אלינו ממעמד הר סיני"

... 'י העם יודעי תרועהאשר'אנחנו עם יודעי תרועה ... הזה אנו מחדירים לתוכנו

 ."שיש מלך עולם לכל העולם, ואנו מודיעים והודענו לכל

 (:21' בעמ)ועוד כתוב שם 

ודרך השופר  השופר השלישי בהיסטוריה אחרי הראשית של קרן עקדת יצחק"

. ..של מתן תורה הוא האחרית של תקיעת השופר הגדול לעתיד לבוא

כהונה , במלוכה ומקדש, בארצומסודר  ,תמימותו-כשישראל מתגלה בשלמותו

 ."אז מופיע שופר של משיח, ונבואה

 :בתפילת מוסף של ראש השנהוכך אנו אומרים 

ובקול שופר ... על הר סיני... אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם"

והביאנו לציון ... 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול': ונאמר... עליהם הופעת

שומע קול ' ברוך אתה ה... ושלים בית מקדשך בשמחת עולםעירך ברינה וליר

 ."תרועת עמו ישראל ברחמים

 

 מוספי ראש השנה

ש  ב ַ ": בפסוק א נאמר ִביִעי חֹדֶּ ְּ ָחד ַהש   אֶּ ש   ב ְּ ָרא ַלחֹדֶּ ש   ִמקְּ יֶּה קֹדֶּ ם ִיהְּ ל ,ָלכֶּ ת כ ָ אכֶּ לֶּ  ֲעֹבָדה מְּ

ו   לֹא רו ָעה יֹום ,ַתֲעש  יֶּה ת ְּ ם ִיהְּ  "ָלכֶּ

 . וכסות נקיה השתי, מובנו קידוש היום באכילה' מקרא קודש, 'לעילכפי שהבאנו 

  :(תתכה רמז ואתחנן שמעוני ילקוט) במדרשל "חז אומרים

איזו אומה כאומה זו  - (ז ,כדברים ) 'יואלים ים קרבקי גוי גדול אשר לו אלמ'"

 ,דין לו שיש יודע אדם ,שבעולם בנוהג. של אלוהיה [הנהגתו -]שיודעת אופיה 

 שאינו לפי ,פורניויצ חותך ואינו שערו ומגדל שחורים ומתעטף שחורים לובש

 ומתעטפין לבנים לובשים אלא ,כן אינן ישראל אבל. יוצא דינו היאך יודע

 ,השנה בראש ושמחין ושותין ואוכלין פרניהןיצ ומחתכין שערן ומגלחין לבנים
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 גזר להם וקורע זכות לכף דינם ומוציא נסים להם עושה ה"שהקב שיודעין לפי

 ."דינם

, אליהם וממליכים אותו עליהם ועל העולם כולו בראש השנה' אשר יודעים את אהבת ה, ישראל

משום כך הם אינם מתענים ודואגים . ה דן אותם לטובה"ומאמינים שהקב' שמחים במלכות ה

ָרא": 'כציווי ה, מתוך תשובה ורוממות רוח גדולה" אוכלין ושותין ושמחין"בראש השנה אלא   ִמקְּ

ש   יֶּה קֹדֶּ ם ִיהְּ  ."ָלכֶּ

 

רו ָעהיֹום " יֶּה ת ְּ ם ִיהְּ  "ָלכֶּ

כפי , השופר ת שמיעת קולומצ - ראש השנה של מצות היום המיוחדתל את "חז למדוזה  מפסוק

 (:מצוה תה) החינוך ספרשכותב 

. ..השנה ראש שהוא תשרי של ראשון ביום שופר קול לשמוע שנצטוינו"

 לתרועה זכר[ בלשון הפסוק] כאן שאין פי על ואף .'לכם יהיה תרועה יום': שנאמר

 ,ל"ז למדו השמועה מפי, ניגון כלי שאר בכל או במצלתים או בשופר אם ,זו

 ."בשופר שהיא

 היאשכוונת הפסוק  ל קיבלו במסורת"אך חז, צריך להריע בומוזכר האופן  איןהפסוק  בלשון

  .בשופר שנתקע

 

 .נביא כאן שניים מהעיקריים שבהם .טעמים שונים נאמרו בביאור עניינה של תקיעת השופר

גזירת השנה  בראש שופרשתקיעת  ף על פיא"(: ד ,ג בהלכות תשובה)כתב  ם"הרמב

וחפשו  ,ו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכםעור -כלומר  ,רמז יש בו ,הכתוב

 ...."במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם

 .באה היא גם לעורר את האדם לתשובה, אף שהיא גזירת הכתוב, תקיעת השופר

אש בשופר בר לתקוע מה שצונו הבורא יתברך, כתב רבנו סעדיה": כתב אבודרהםהו

, ה את העולם ומלך עליו"שבו ברא הקב, מפני שהיום היתה תחילת הבריאה ...השנה

וכן אנו ... שתוקעים לפניהם בחצוצרות ובקרנות, כן עושין המלכים בתחילת מלכותםו

 ...."ממליכין עלינו את הבורא ליום זה

 .'שאנו מקבלים עלינו את מלכות ה, במיוחד ביום בריאת העולם, תקיעת השופר מבטאת ומכריזה

 

 מבט לתלמיד

תקיעת . רוממות ושמחה יום של -ומאידך , ראש השנה הוא יום של יראה עמוקה מחד

 .והתעוררות התשובה' הכרזת מלכות ה -השופר כוללת בתוכה את שני הצדדים 

אך לאמתו של דבר הם , נפגיש את התלמידים עם הצדדים השונים הנראים כסותרים

 .משלימים ומעמיקים זה את זה

file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_12_0.htm%23E964,0,הלכות%20תשובה%20-%20פרק%20שלישי%5e%5e167202!
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מאד לפני  מתבאר שתקיעת השופר של ישראל בראש השנה חביבה עד( ד ,כט) רבהויקרא במדרש 

 :'ה

 מותוא אין וכי, (טז ,פט תהלים) 'הערואשרי העם יודעי ת' :כתיב, יאשיה רבי אמר"

 את לפתות מכירין [ישראל] שהן אלא ...כמה קרנות יש להן? להריע יודעים העולם

 והופך רחמים עליהם ומתמלא רחמים לכסא הדין מכסא עומד והוא, בתרועה בוראן

 . "רחמים למדת הדין מדת להם

' מתמלא ה, בתקיעת השופר ומתעוררים מתוך כך לתשובה' כאשר ישראל ממליכים את ה

 .ברחמים עליהם ודן אותם לזכות

 

באר מדוע לא פירשה התורה במה מ (ב מאמר רכב"ח) עוללות אפרים ובספר הכלי יקרבעל 

  :תוקעים

בתפילה  ,הוא כדי שיריעו גם בפה, [שהיא בשופר]וטעם העלם התרועה "

 ."ותחנונים

 ראש להקללשים מבטחנו בתקיעה ו עלולים היינו, בתורה ורשמפ היה השופר על הציווי אילו

חשיבות  את ביטאה ובכך שופרה מצוות את התורה הסתירה לכן .תחנוניםעבודת התפילה והב

 .'לפני ה ישראל של תפילתם

 

 מבט לתלמיד

 כראוי להבין אפשר אי שבלעדיה ,שבעל פה תורההנדגיש לתלמידים את חשיבות מסורת 

מה  הסבירהלא  ךא, 'יום תרועה'ראש השנה ל קראההתורה . המתגלה בתורה' רצון ה את

ולהבין את ' שבעל פה יודעים אנו לעמוד על רצון ה תורהה מסורתרק על ידי . משמעות הדבר

 .בפסוקווי שיהצ

 

 

יַח " :בפסוק בנאמר  רֵּ ם עָֹלה לְּ יתֶּ ים ' ִניחַֹח להַוֲעש ִ ָבש ִ ָחד כ ְּ ָחד ַאִיל אֶּ ָקר אֶּ ן ב ָ ֶּ ר ב  ַ פ 

ִמיִמם ָעה ת ְּ בְּ ָנה ש ִ ָ י ש  נֵּ  "ב ְּ

. בפרק הקודם שונה קרבן המוסף של ראש השנה ממוספי חג המצות ויום הבכורים עליהם למדנו

 .בים פר אחדיבחג המצות וביום הבכורים הובאו שני פרים לעולה ואילו בראש השנה מקר

 

ַבד ": ו בפסוק נאמר ש   עַֹלתִמל ְּ ָחָתה   ַהחֹדֶּ עַֹלת ו ִמנְּ ִמיד וְּ ָ ָחָתה   ַהת  ם ו ִמנְּ יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ  וְּ

ָטם ָ פ  ִמש ְּ יחַ  כ ְּ רֵּ ה ִניחֹחַ  לְּ ֶּ  "'ַלה ִאש  

 ."מוספי ראש חודש שהוא ביום ראש השנה": י"רשכתב 
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בו גם  ביםיקרמ ,השנה לראש המיוחדים המוסף קרבנות מלבד כןל, חודש בראש חל השנה ראש

 . ראש חודש של המוסף קרבנות את

 

 

 (יא-ז פסוקים) הכיפורים יום של מוסף קרבן

 יום הכיפורים יום סליחה ומחילה לדורות עולם -הקדמה 

 (: יח ,ט דברים) י"רש כדברי, לישראל לאחר חטא העגל לסלוח' ה התרצההכיפורים  ביום

. פוריםיהכ ביום [נגמרים -] כלים נמצאו, יום ארבעים עוד [בהר רבנו משה] עשה..."

 סלחתי' :למשה לו ואמר ,בשמחה לישראל הוא ברוך הקדוש נתרצה ביום בו

 . "ולסליחה למחילה הוקבע לכך. (כ ,יד במדבר) 'כדברך

 

 :חטא העגלשל ישראל לכפר על  יהםמאמצמתארים את ( זוטא פרק ד יהותנא דבי אל) ל"חז

היו ישראל מתאבלין ונוהגין אבלות ... וארבעים יום האמצעיים של משה..."

 האחרון ויום. גזרו יום צום ותענית... ובארבעים יום האחרונים... בעצמן

כדי שלא ישלוט , גזרו תענית ולנו בתעניתם ,שהוא סוף ארבעים יום ,שבכולם

לקראת  כיםישראל היו בו, השכימו ועלו לפני הר סיני חרתולמ. בהם יצר הרע

 שעהבאותה . למרום בכייתםעד שעלתה , לקראתם בוכה והוא היה, משה

רוח  בישרה אותם. על ישראל וקיבל את תשובתםה "רחמיו של הקב נתגלגלו

 נשבע, בני: הקדוש ברוך הוא לישראלואמר , בשורות טובות ונחמות הקודש

לששון ולשמחה זו  בכיהשתהא לכם , ובכסא הכבוד שלי שלי הגדול בשמי אני

לכם ולבניכם ולבני בניכם  ומחילה וכפרה סליחה יום זה יום םלכ ויהיה, גדולה

 ."עד סוף כל הדורות

 קודם הםל שהיתה דבקותללתקן את חטאם ולשוב  ורצונםשל ישראל  נקייההו זכהה תשובתם

הכיפורים כיום  וםי קביעתלו, תשובתם קבלתל ,לישראל' ה אהבת לגילוי הביאה, העגל חטא

 . דורות דוריל וכפרה סליחה

 

ֹור ": בפסוק ז נאמר ָעש  ש  ו בֶּ ִביִעי ַלחֹדֶּ ְּ ָרא ַהז ֶּה ַהש   ש   ִמקְּ יֶּה קֹדֶּ ם ִיהְּ ם ָלכֶּ יתֶּ ִענ ִ ת וְּ  אֶּ

ם יכֶּ ֹתֵּ ש  ל ,ַנפְּ ָלאָכה כ ָ ו   לֹא מְּ  "ַתֲעש 

ם": הגדרתו של יום הכפורים הינה יתֶּ ִענ ִ ת וְּ ם אֶּ יכֶּ ֹתֵּ ש  ל ,ַנפְּ ָלאָכה כ ָ ו   לֹא מְּ  . "ַתֲעש 

עבודת "(: יום הכפורים שיחה א, ה למועדים"שיחות הרצי)בשיחותיו  הרב צבי יהודהמבאר 

שבתון  ...'יום שביתת העשור': ם בהלכותיו"כפי שמגדיר הרמב, ההיום הזה היא שליל

לא שייכות למציאות חיי ! לא: עניינו של יום הכפורים זה. שבתון מאכילה, ממלאכה
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כולנו ... של מציאות אופן החיים של העולם הזהשלילה מוחלטת , ף בעולם הזההגו

אלא , אינו שלילה בעלמא... יש להבין שמצב זה... עולים לדרגת מלאכי השרת

 ."חיוביות גדולה של התרוממות מעל כל הצמצומים והסיבוכים שבעולם הזה

להתרומם ולהתדמות  ,אחת בשנה, הצום ואיסור המלאכה ביום הכפורים מאפשרים לנו

, ביום זה מופיע בחיינו הגודל הפנימי שלנו. אשר אינם משועבדים למגבלות העולם הזה, למלאכים

 .אשר אינו נחשף במהלך ימי השנה הרגילים

[ בישראל] ראה השטן שלא נמצא בהם"...(: פרק ארבעים וששה) בפרקי דרבי אליעזרכך נאמר 

יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת , של עולם רבונו: אמר לפניו, חטא ביום הכפורים

כך ישראל אין להם אכילה , מה מלאכי השרת אין להם אכילה ושתיה... בשמים

 ."...ושתיה ביום הכפורים

 :מרן הרב קוקכתב ( קלט' א עמ"ח) ובעולת ראיה

', אחת בשנה'ונקרא בשביל כך , יום הכפורים עצמו הוא התוכן הפנימי של השנה"...

ערך : ויש לו בשביל כך שלושה ערכים, ומיוחדת המאירה בתוך השנה מידה אחת

וערך העלאתו את כל השנה , בתור יום קדוש מיוחד פנימי בתכונת אורו, היום לעצמו

 ."וערך השפעתו להכשיר להעלאה גם את השנה הבאה, שעברה

 

 מבט לתלמיד

זהו יום של , לאמיתו של דבראך . ומרירותכיום של צער , בטעות, פורים נתפס לעיתיםייום הכ

המתבטאת , לעמו' של ה יום של קרבת אלקים מיוחדת ואהבה מופלאה -שמחה גדולה 

 .במחילת חטאיהם של ישראל

 

ם עָֹלה לַ " :בפסוק חנאמר  ֶּ ת  ַרבְּ ִהקְּ יַח ִניחֹחַ ' הוְּ ָנה  ,רֵּ ָ נֵּי ש  ים ב ְּ ָבש ִ ָחד כ ְּ ָחד ַאִיל אֶּ ָקר אֶּ ן ב ָ ֶּ ר ב  ַ פ 

ָעה בְּ ם ,ש ִ יו  ָלכֶּ ִמיִמם ִיהְּ  "ת ְּ

 .גם ביום הכפורים מקריבים פר אחד לעולה ולא שניים, כמו בראש השנה

 

ִעיר ": יא בפסוק נאמר יםש ְּ ָחד ִעז ִ את אֶּ ַבד ַחט ָ את ִמל ְּ ִרים ַחט ַ ֻ פ  עַֹלת ַהכ ִ ִמיד וְּ ָ  ַהת 

ָחָתה   ם ו ִמנְּ יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ  "וְּ

ר " בא חטאת ששעיר נכתב בהםש ,הקודמיםהמועדים  שלהמוסף  מקרבנות בשונה ֵּ ַכפ  םלְּ יכֶּ  "ֲעלֵּ

 .לכפרה שבא התורה ציינהביום הכיפורים לא  המוקרב לשעיר ביחס, (ה, כט ;ל, כב, כח במדבר)

 :דבר בהעמק ב"הנצימסביר 

 קרבנות ידי על מתכפרין העבירות דכל משום, ברגלים כמו 'עליכם לכפר' כתיב ולא"

 . "וקדשיו מקדש טומאת בשביל אלא מוסף חטאת באה ולא, היום
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, וקדשיו מקדש טומאת הוא הכיפורים יום מוספי של החטאת שעירי מכפרים שעליו היחיד החטא

 .מכפרים היום קרבנות האחרים החטאים שעל מפני

והוא נקבע כיום סליחה , ביום זה ניתנו לוחות שניים. יום הכיפורים הוא היום הקדוש בשנה

צופים בעבודות היום ומחכים לשמוע את , ביום זה עומדים ישראל בעזרה. נותוכפרה ומחילת עוו

 (:ב"מ, ו"פ) המשנה ביומאוכך אומרת , השם המפורש יוצא מפי הכהן הגדול בקדושה ובטהרה

והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי "

ברוך שם כבוד  :הם ואומריםכהן גדול היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פני

 ."מלכותו לעולם ועד

, לאור האמור נתאר את הרוממות והטהרה שליוו את העם בזמן הקרבת מוספי היום הקדוש

 . כאשר שירת הלויים נשמעת ברקע בשעת ניסוך היין

 

  

 (לד-פסוקים יב)חג הסוכות של  קרבנות מוסף

 שמחת חג הסוכות

הנקרא בתורה גם , מגיע חג הסוכות, לאחר ראש השנה ויום הכיפורים, בהמשך החודש השביעי

 (. כב ,לד; טז, שמות כג) "ָהָאִסיף ַחג"

ת ָ ": בחג הסוכות נאמר ציווי מיוחד על שמחת החג ַמחְּ ָ ש  ךָ  וְּ ַחג ֶּ ָהִייתָ ... ב ְּ חַ  ַאךְּ  וְּ מֵּ ָ  ,דברים טז) "ש 

שכל אף על פי ": ם"הרמבוכתב . "זמן שמחתנו" ואף בנוסח התפילה נקרא הוא, (טו-יד

 :שנאמר ,במקדש שמחה יתירהשם בחג הסוכות היתה  ,המועדות מצוה לשמוח בהן

 ."(מ, ויקרא כג) 'יםיכם שבעת ימקאל' ושמחתם לפני ה'

 ?מה טעמה של שמחה מיוחדת זו

, ויש לשאול": מבואר (דרשה ליום ראשון של סוכות) י אבן שועיב"ר, א"תלמיד הרשב בדרשות

בזה החג יותר משאר החגים שאנחנו מצווים ' זמן שמחתנו'ם אנו אומרים מה טע

התשובה בזה כי בעבור שישראל יצאו נקיים מהעוונות  .לשמוח בהן כמו בזה החג

וה השם שנזכור יולכן צ, ועוד שהוא זמן האסיף ואדם שמח מתבואותיו... והפשעים

 ...."לעבודתוונודה למי שהכל שלו ואנו מניחין הכל ... נפלאותיו

 : שני עניינים עיקריים גורמים לשמחה המיוחדת שבחג הסוכות

', ה החטאים והעוונות ותחושת הריחוק מרצון - הכפרה והטהרה להם זכינו ביום הכיפורים. א

לאחר מחילת העוונות ביום , בחלוף ימי התשובה. מעיקים ומכבידים על אדם מישראל יותר מכל

התשובה "(: ו, זהלכות תשובה ) ם"הרמב וכדברי', י הנלפים ורצוי םיאהוב יםחשאנו  ,הכיפורים

והיום  ,משוקץ ומרוחק ותועבה ,אמש היה זה שנאוי לפני המקום. מקרבת את הרחוקים

זמן , 'השחרור ממועקת החטא מגיע חג הסוכותלאחר . "קרוב וידיד ,ונחמד אהובהוא 

 .'לה גדולה מתוך הודיהשמחה בו מתפרצת ', שמחתנו

file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_11_0.htm%23bm:0000762-%23ויקרא%20פרק-כג-%7bמ%7d!
file:///C:/Users/Harel/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_16_0.htm%23E964,0,הלכות%20תשובה%20-%20פרק%20שביעי%5e%5e185579!
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התבואה שנקצרה והתייבשה . לקראת הסתיו והחורף מסתיימת השנה החקלאית - האסיף. ב

עמל ודאג במשך השנה , החקלאי שטרח. בשדות במהלך הקיץ נאספה זה עתה והוכנסה לאסמים

מתבונן הוא על השנה שחלפה . לשעה של קורת רוח, לאחר תלאות השנה, כולה לפרנסתו מגיע כעת

התורה מדריכה אותנו להעלות את השמחה . ושרויה ביבולושליוותה אותו ' וחש את ברכת ה

, על חסדו הגדול המיטיב עמנו תמיד' הטבעית של האדם על הצלחתו הכלכלית לשמחת הודאה לה

ָהִייתָ " -ללא כל צער או מועקה , עד כדי כך שליבו של אדם מישראל יהיה מלא שמחה חַ  ַאךְּ  וְּ מֵּ ָ  ."ש 

 

 ריבוי קרבנות המוסף בחג הסוכות

מנין הכבשים : וספי חג הסוכות מתייחדים במספר קרבנות רב יחסית לשאר מוספי המועדיםמ

 -מספר הפרים ; (שאר המועדיםבארבעה עשר בכל יום ולא שבעה כ)כפול משאר המועדים 

 -ומספר האילים ; בשונה משאר המועדים שבהם מקריבים פר או שניים, משלושה עשר ועד שבעה

 .דים בהם מקריבים איל אחדבשונה משאר המוע, שניים

 (: פסוק יג) חזקוניהמסביר 

ת וותוספת מצו, פירותיהםיש בסוכות תוספת שמחה לפי שכבר אספו כל "

 ."לפיכך יש בהן תוספת מוסף ,סוכה וארבעה מינין שבלולב

על ', השמחה והתרוממות הרוח שאנו חשים בחג הסוכות מנותבות לתוספת קדושה והתקרבות לה

 .קרבנות המוספיםידי ריבוי 

 

 כנגד שבעים אומות העולם -שבעים פרים 

ם": בפסוק יג נאמר ֶּ ת  ַרבְּ ִהקְּ ה עָֹלה וְּ ֵּ יחַ  ִאש   ִרים 'הלַ  ִניֹחחַ  רֵּ ָ י פ  נֵּ ה ָבָקר ב ְּ ָ לֹש  ר ש ְּ ָ , ָעש 

ָנִים יִלם ש ְּ ר ,אֵּ ָ ָעה ָעש  ב ָ ָנה ַארְּ ָ י ש  נֵּ ים ב ְּ ָבש ִ יו   ,כ ְּ ִמיִמם ִיהְּ  "ת ְּ

 . מנין הפרים הקרבים בכל ימי חג הסוכות במסגרת מוספי החג הוא שבעים

 ,אומות שבעים כנגד ,הם שבעים החג פרי" :י"רש כותב( ה שבעים"ב ד"נה ע) במסכת סוכה

  ."המים על בחג שנידונין לפי ,העולם בכל גשמים שירדו עליהם לכפר

 . עולם כולואת התפקידו הוא לתקן  ,עם ישראל איננו מסתפק בתיקון עצמו

כו  "(: א ,יב בראשית) פרשת לך לךלאברהם אבינו בתחילת ' ה יר לתלמידים את הבטחתנזכ רְּ ִנבְּ וְּ

חֹת ָהֲאָדָמה ְּ פ  ֹל ִמש ְּ ָך כ  ובהצלחתן של אומות בטובתן  ציםחפ, אברהם אבינו בני, ישראל. "בְּ

ה "(: ו-ה ,יט שמות)בני ישראל ערב מתן תורה משה לומר לאת ' כך ציוה ה. העולם ָ ֻגל  ם ִלי סְּ ִייתֶּ ִוהְּ

ים ל ָהַעמ ִ ם ...ִמכ ָ ֶּ ַאת  יו   וְּ הְּ ת ִלי ת ִ כֶּ לֶּ ֲֹהִנים ַממְּ בזה תהיו סגולה ו": הספורנוופירש שם , "כ 

לקרוא כולם בשם , ן האנושילהבין ולהורות לכל המי, כי תהיו ממלכת כהנים ,מכולם

  ."בדו שכם אחדולע' ה

ולכן בחג הסוכות אנו מביאים קרבנות לכפרה כנגד , האומות תיקונן ובטובתן שלב עם ישראל חפץ

 .כל אומה ואומה מאומות העולם
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ואין  ,בדויאוי להם לעובדי כוכבים שא :יוחנן מר רביא": אומרת (ב"נה ע) סוכהבגמרא ה

ועכשיו מי מכפר  ,קיים מזבח מכפר עליהן ית המקדשבזמן שב .בדוייודעין מה שא

 ."עליהן

 המקדש היה מה יודעים העולם מותוא היו לויא": נאמר( ג, ר רבה אבמדב) במדרש רבהו

 ."לשמרו כדי אותו מקיפים היו [אהלי צבא -] קסטריות, להם יפה

הנעשים מתוך אהבה כלפי האנושות , בזכות קרבנותיהם ותפילותיהם של ישראל בבית המקדש

המקדש היו מגינים עליהם ובימי "...: י"רשוכדברי , נשמרים ומתברכיםהעמים כולם , כולה

 ."מן הייסורים

 

 מבט לתלמיד

עלולה להיווצר , בשל מאבקים שונים של אומות העולם כלפינו ובשל רשעות הגוים, לעיתים

זו להפגיש את  ננצל הזדמנות. ותחושת ריחוק כלפי האומותתרעומת  התלמידיםבלב 

יחס של  -התלמידים עם היחס הבסיסי והישר של עם ישראל כלפי האומות הישרות 

אהבת " (:ה ,אהבה - מידות הראיה) קוק מרן הרבכפי שכותב . סימפטיה ורצון להיטיב

ואהבת כל העמים , אהבת כל האדם ביחוד, הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה

והשנאה צריכה להיות רק על , וחנית והחומריתחפץ עילוים ותקומתם הר, כולם

 (:24' מידות עמ, צבי יהודהב שיחות הר) ה"הרציוביאר זאת . ..."הרשעה והזוהמא שבעולם

שיהיה עניין , באמת מחייבת שתהיה התעניינות גדולה באדם הנאהב-אהבה באמת"

שיתקדש , ברוחבריא בגוף וגם בריא , יהיה בריא, ואינטרס שהנאהב ירגיש טוב בחיים

, אהבת האדם בכלל ואהבת כל הגויים כולם, אהבת הבריות. באופן מוסרי ורוחני

שלא יהיו בשפלות מוסרית ' חפץ עילויים'עד , צריכה להגיע להתרוממות גדולה

לרצות שהם יצליחו , יש לאהוב את כל הגויים הישרים. 'ותקומתם הרוחנית והחומרית'

 . "לחפוץ שיהיו מעולים, מוסרבתרבות וב, בגופניות וברוחניות

 

 פוחת והולך -מנין הפרים 

ביום הראשון קרבים  -מניינם של הפרים הקרבים בכל יום מימי החג הולך ופוחת במהלך החג 

ביום השני שנים עשר וכך בכל יום פוחת פר אחד עד שביום השביעי קרבים , שלושה עשר פרים

 .שבעה פרים בלבד

ולא , הרי הכלל הוא שבדברים שבקדושה מוסיפים והולכים, יםמספר הפר מדוע הולך ומתמעט

 ?(ד"מ, ו"פ שקלים) "מעלין בקודש ואין מורידין" -פוחתים 

 כליה סימן, והולכים שמתמעטים אומות שבעים כנגד"שפרי החג הם מפרש  י"רש ,כאמור

  ."להם
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את הפרים  ,להיפך ,האומות ליונן שלבכ נו חפץנשהרי עם ישראל אי ,דורשים ביאורי "דברי רש

תיקונן השלם של האומות באמנם  עם ישראל חפץ. אנו מקריבים כדי לכפר עליהן ולהיטיב להן

שנאה , היחסים ההדדיים בין עמי העולם רוויים במתחאך  ,הפניית כוחן לתיקון ועילוי העולםוב

לאחד את השפעת רוחם של ישראל באה . וקנאה ומגיעים לא אחת לידי מלחמות ושפיכות דמים

וכך מבאר . ממילא למעט את הפירוד בין האומותהרצון להיטיב וסביב ו' העולם סביב עבודת ה

הורות ל ,מתמעטים והולכים... פרי החג"(: ז א פרק שני אות"שבת ח עין איה) קוק מרן הרב

עד שרק , ח ההבדל הלאומיכ כי כל מה שיופיע יותר מאורן של ישראל בעולם יקטן

אבל המון ההבדלות , שארויעולם טובה בהבדלם יל טבעיים ומביאיםההבדלים היותר 

כל אלה , צר לב האדם בזדון ורשע ואהבת עצמו היתירהי שמקורן הוא

 ...."יבטלוו יעברו

, לעתיד לבואאבל , מתנהלות מלחמות קשות, כל עוד הופעתם של ישראל איננה שלמה

בין העמים ויתבטלו הניגודים הנובעים יתעדנו היחסים , השפעתם של ישראל תופיע במלואהכש

ם יישארו ויביאו העמים השוני. קיומן של האומות לא יתבטל. מלאומנות צרה וממידות רעות

אולם היחסים העכורים שביניהם יתבטלו  ,כל עם לפי תכונתו המיוחדת, לעולם את ברכתם

 .'כרצון ה ,ן ומוסרימשותפת ליצור עולם מתוקמתוך שאיפה , רעות ואהבה, ויהפכו ליחסי כבוד

דברים אלו נוכל להסביר  אך לאור, תלמידים צעיריםעמוק ומורכב עבור מעט  הסבר זה הוא

בעקבות , הפרים מבטאת את תום המאבקים ההדדיים ומלחמות העמים לעתיד לבוא שהתמעטות

 .ליונם הפיזי של העמיםיולא את כ, השפעתם של ישראל

 

ים" ָבש ִ י כ ְּ נֵּ ָנה ב ְּ ָ ב ָ  ש  ר ָעהַארְּ ָ ִמיִמם יִ  ,ָעש  יו  ת ְּ  "הְּ

 .יחד עם הפרים המכפרים על כל האומות מובאים גם ארבעה עשר כבשים

ה' שנקראו ישראל כנגד -ים ולכבש" (:פסוק יח) י"רשמפרש     ."(יז, נ ירמיה)' ְפזּוָרה ש ֶ

קדושתם הטהורה והאיתנה של בהתאם לוזאת , ים קבוע ואינו משתנה מיום ליוםמנין הכבש

 .לי להשתנותבטבעם מבהמושרשת , ישראל

לאור האמור נוכל לתאר בפני הילדים את הרוממות המיוחדת שחשו ישראל בשעת הקרבת פרי 

' ממלכת כהנים וגוי קדוש'החג המבטאים את האחריות הגדולה המוטלת על עם ישראל להיות 

וכשהאור מופיע ', אורו של עולם'בית המקדש הוא . ולהאיר את הדרך לכל אומות העולם

אלקי ישראל מלך ' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה", שפיע גם על האומותלא מהו, בשלמותו

  ."ומלכותו בכל משלה

 

 ניסוך המים

. בחג הסוכות מצוה לנסך גם מים על גבי המזבח. עם קרבנות המוספים מביאים גם מנחות ונסכים

  .ורמוזה בפסוקי הקרבנות של החג, (א"סוכה לד ע)מצוה זו היא הלכה למשה מסיני 

ת "(: טו-בפסוקים יד) בהרחבהמפורטים נסכי כל קרבן של חג הסוכות ביום הראשון  ָחָתם סֹלֶּ ו ִמנְּ

ן מֶּ ָ לו ָלה ַבש   ִרים ,ב ְּ ָ ר פ  ָ ה ָעש  ָ לֹש  ָחד ִלש ְּ ר ָהאֶּ ָ רִֹנים ַלפ  ש ְּ ה עֶּ ָ לֹש  ָחד  ,ש ְּ רִֹנים ָלַאִיל ָהאֶּ ש ְּ י עֶּ נֵּ ש ְּ
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יִלם י ָהאֵּ נֵּ ֶּ . ִלש ְּ רֹון ַלכ  ָ רֹון ִעש   ָ ִעש   יםוְּ ָבש ִ ר כ ְּ ָ ָעה ָעש  ב ָ ַארְּ ָחד לְּ ש  ָהאֶּ התורה בנוסף לכך . "בֶּ

(: בפסוק טז)את קרבנות התמיד כן מזכירה גם את שעיר החטאת המובא כחלק מקרבן המוסף ו

ה  " כ ָ ִנסְּ ָחָתה  וְּ ִמיד ִמנְּ ָ ַבד עַֹלת ַהת  את ִמל ְּ ָחד ַחט ָ ים אֶּ ִעיר ִעז ִ  ."ו ש ְּ

בפסוק )נאמר  למשל לגבי היום השני של החג. בקיצורכים בשאר הימים מוזכרים המנחות והנס

ִרים לָ "(: יח ָ ם ַלפ  יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ ָחָתם וְּ ים ו ִמנְּ ָבש ִ ַלכ ְּ יִלם וְּ ָרםאֵּ ָ פ  ִמסְּ ט ב ְּ ָ פ  ש ְּ מ ִ ושעיר החטאת וקרבנות  ,"כ ַ

 .ביום הראשוןאמור ל דומההתמיד מוזכרים בלשון 

ביום השני : מופיעים שלושה שינויי לשון בולטים, החוזרים ונשנים בכל ימי החג, בפסוקים אלה

ם"נאמר ( בפסוק יט) יהֶּ ֵּ כ  ִנסְּ ה  "במקום ) "וְּ כ ָ ִנסְּ יהָ "נאמר ( בפסוק לא)ביום השישי , ("וְּ ָסכֶּ  "ו נְּ

ה  "במקום ) כ ָ ִנסְּ ָטם"נאמר ( בפסוק לג)וביום השביעי ( "וְּ ָ פ  ִמש ְּ ט"במקום ) "כ ְּ ָ פ  ש ְּ מ ִ  (."כ ַ

יֶהם' נאמר בשני"(: בפסוק יח) י"רשאומר על כך   שינה ולא היום תמידי שני על 'ְוִנְסּכֵ

יֶהם' בשני נאמר - ל"זבותינו ר שאמרו כמו, שידרל אלא הלשון  - בשישי, 'ְוִנְסּכֵ

ָטם' - בשביעי, 'ּוְנָסֶכיה' ּפָ ִמש ְ  . "בחג המים לנסוך רמז, 'מים' כאן הרי, ם"מ ד"יו ם"מ, 'ּכְ

במקביל לניסוך , רבשעת הקרבת תמיד של שח על גבי המזבחמים  מנסכים חגה ימי שבעת בכל

מעלים את . זהב של( כלי) צלוחיתעזרת ב השחר עלותבהשילוח מעין מ שואבים המים את. היין

 גבי על עולה המים בניסוך שזכה הכהן מכן לאחרו ',המים שער' ם דרךהמים למקדש ברוב עַׁ 

 דרומית בקרן ,המזבח על גג נמצאש ספל לתוך את המים השאובים שבצלוחית ויוצק המזבח

 (:ט"מ, ד"פ) במסכת סוכהכך מתארת המשנה . מערבית

 .השילוח מן ממלא היה לוגים שתושל מחזקת זהב של צלוחית ?כיצד המים ניסוך"

 של ספלים שני ,לשמאלו ופנה בכבש עלה .ותקעו והריעו תקעו ,המים לשער הגיעו

  .."..שם היו כסף

 

ראש ) בגמראונאמר על כך . "בחג נידונים על המים": נאמר( ב"מ, א"פ) במסכת ראש השנה

 שנה גשמי זמן שהחג מפני? בחג מים נסכו תורה אמרה מה מפני"(: השנה דף טז עמוד א

 ."שנה גשמי לכם שיתברכו כדי, בחג מים לפני נסכו: ה"בהק אמר; הוא

על הברכה שהוא ' מודים להובכך אנו , את המים אנו מנסכים' חג האסיף'הנקרא גם חג הסוכות ב

 .משפיע בעולמנו ומתפללים שישפיע עלינו עוד ועוד מברכתו

המצוה מתחילה כבר מהלילה כאשר כולם . נעשית בשמחה גדולה ומיוחדתת ניסוך המים ומצו

 (: ד-משניות א ,ה"פ) הבמסכת סוכ כמתואר ,מתקבצים לשמוח במצוה שתתקיים עם שחר

 .לא ראה שמחה מימיו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, אמרו"...

, ומנורות של זהב היו שם. ..לעזרת נשים ירדו, במוצאי יום טוב הראשון של חג

ולא היתה חצר בירושלים שאינה מאירה  ...וארבעה ספלים של זהב בראשיהן

מרקדים לפניהם באבוקות של  חסידים ואנשי מעשה היו. מאור בית השואבה

נורות ים בכיוהלוי. ואומרים לפניהן דברי שירות ותשבחות, אור שבידיהן
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מש עשרה חעל , חצוצרות ובכלי שיר בלא מספרם וביובנבלים ובמצלתי

התרנגול בעלות  -]קרא הגבר  ...מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים

והולכין עד שמגיעין לשער היוצא היו תוקעין  ...תקעו והריעו ותקעו, [השחר

 ."[משם הלכו למעיין השילוח לשאוב מיםו]מזרח 

 :מוסיפה( א"סוכה נג ע) והגמרא

כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא : אמר רבי יהושע בן חנניה, תניא"

, להילתפ -משם , תמיד של שחר -שעה ראשונה ? כיצד. ראינו שינה בעינינו

 -משם , לבית המדרש -משם , לת המוספיןילתפ -משם , לקרבן מוסף -משם 

מכאן , משם לתמיד של בין הערבים, לת המנחהילתפ -משם , לאכילה ושתיה

 ."לשמחת בית השואבה -ואילך 

נתאר בפני התלמידים את השמחה והרוממות שהרגיש כל אחד מישראל בימי חג הסוכות לקראת 

 .תברכו גשמי השנהמתוך תפילה שי, שאיבת המים וניסוכם על גבי המזבח

 

 

 (לח-פסוקים לה) מוסף של שמיני עצרתקרבן 

ל" :בפסוק להנאמר  ם כ ָ יֶּה ָלכֶּ הְּ ת ת ִ רֶּ ִמיִני ֲעצֶּ ְּ י ֹום ַהש   ַ ו   ב  ת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעש  אכֶּ לֶּ  "מְּ

ּיֹום'אבל ביום שמיני הזכיר  ,'ּוַבּיֹום' רבשאר הימים הזכי"...: רבנו בחיי כתב , ו"בלא וא, 'ּבַ

 ."רגל בפני עצמו לומר שהוא

, בפני עצמו לגבי כמה הלכותהוא נחשב גם כרגל  אך, המשך של חג הסוכות אוהיום השמיני ה

בשונה משביעי של פסח שאין מברכים בו )שמברכים בקידוש ליל החג ' שהחיינו'לענין ברכת  למשל

 (.מפני שהוא המשך של חג הפסח', שהחיינו'

ֲעֶצֶרת ": מביא מספר משמעויות לשם זה י"רש ."ֲעֶצֶרת" היום השמיני של חג הסוכות מכונה בשם

ְהֶיה ָלֶכם  בשונה מימי חול המועד שהיו מותרים בצורה חלקית ] מלאכה בעשיית עצורים -ּתִ

יש להישאר בלילה ] לינה שטעון מלמד, מלצאת עצרו - 'עצרת' :אחר דבר .[במלאכה

 ."...[שלאחריו בירושלים

 

יַח ִניחַֹח לה" :ובפסוק לנאמר  ה רֵּ ֵּ ם עָֹלה ִאש   ֶּ ת  ַרבְּ ִהקְּ ָנה ' וְּ ָ י ש  נֵּ ים ב ְּ ָבש ִ ָחד כ ְּ ָחד ַאִיל אֶּ ר אֶּ ַ פ 

ִמיִמם ָעה ת ְּ בְּ  "ש ִ

בולט מספרם המועט של הקרבנות הקרבים , לעומת הקרבנות המרובים שהוקרבו בחג הסוכות

היינו מצפים (. מלבד שעיר החטאת)לבד איל אחד ושבעה כבשים ב, פר אחד -בשמיני עצרת 

ם נקריב קרבנות מרובי, לאחר שבעת ימי חג הסוכות, בשיאה של השמחה, שדווקא ביום השמיני
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 ל"ים חזמרואוכך  .התורהלא כך לימדה  אך, לקראת הפרידה מן החג והחזרה לשגרת ימי החולין

 (: ב"נה ע) במסכת סוכה

פר יחידי  .כנגד שבעים אומות ,מי הני שבעים פרים כנגד :אלעזר מר רביא"

משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה  .כנגד אומה יחידה ,למה

 ."כדי שאהנה ממך ,ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה .גדולה

 : כתב י"ורש

התעכבו לי מעט עוד ולשון חיבה הוא , אלו כנגד ישראל - דפר אחד איל אח"

עכבו עוד , קשה עלי פרידתכם, כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר להם. זה

 ...."יום אחד

עבודתם של ישראל בהקרבת שבעים הפרים היתה עבור האנושות כולה , בשבעת ימי חג הסוכות

שמיני עצרת ב, לעומת זאת. עולם כולווהביאה לידי ביטוי את אחריותם של ישראל על תיקון ה

, לישראל' אהבתו הגדולה של ה ומאידך, מחד' ישראל ודבקותם בה מודגשת מעלתם הייחודית של

די במספר  לכן, וקה ושורשיתמכי היא ע, שאינה זקוקה לפעולות חיצוניות מרובות בכדי לבטאה

 .מועט של קרבנות בכדי להוציאה אל הפועל

שנשאר אתו בירושלים גם בשמיני עצרת ולא נמהר ' מבקש ה, הסוכותמשנסתיימו שבעת ימי 

מסביר שבימי חול המועד ישראל עסוקים בהקרבת קרבנות ( לו, ויקרא כג) ב"הנצי. להיפרד ממנו

להוסיף יום כדי שיוכלו ' לכן ציוה ה, מי שנדר או נדב קרבן לעיתים מביאו ברגל, ובנוסף לכך, החג

 :וזו לשונו, ישראל לנצלו לשמיעת דברי תורה מהכהנים גדולי החכמים

יתאספו ישראל לירושלים תכלית המועדים מה שרצה הקדוש ברוך הוא ש"

שהרי בירושלים , הוא כדי ללמוד חכמה ומוסר מן הכהנים, וליראות בעזרה

. ומשם למדו איך להתנהג בשובם אחר החג לביתם' הוא מקור לכל דבר ה

והנה בימים הראשונים של החג היו כל ישראל טרודים בראיה ובחגיגה ובשלמי 

ביום אחרון של חג שוב לא היה ורק , נדר ונדבה הבא בחול המועד מכל השנה

והיו כל ישראל  ...יגה אלא מי שעבר ולא הביא בראשוןקרבנות ראיה וחג

 ."'עצרת'נקרא יום השמיני  כיהום ומש, פנוים אז לקבל מוסר ותוכחה

 

 מבט למורה

שמיני 'ולסיים את קריאת התורה ב, נוהגים כל ישראל לקרוא בכל שבת פרשה אחת בתורה

 .'חג שמחת תורה'ך נקרא יום זה גם ועל שם כ', עצרת

שיר השירים רבה ) במדרשהשמחה לכבוד סיומה של קריאת או לימוד התורה מקורה כבר 

 (:ט, א



71 

 

 

ויעל עולות ' ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה'"

מכאן שעושין סעודה : אמר רבי אלעזר', ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו

 ."לגמרה של תורה

 : א"הרמכתב ( סימן תרסט)ובהלכות לולב 

נוהגין במדינות אלו להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית כל ספרי התורה "

ועוד נהגו להקיף עם . וכל מקום לפי מנהגו, שבהיכל ואומרים זמירות ותשבחות

והכל משום , ספרי התורה הבימה שבבית הכנסת כמו שמקיפים עם הלולב

 ."שמחה

, כדי שיוכלו ישראל לנצלו לשמיעת דברי תורה מהכהנים גדולי החכמים 'ההוסיף שאותו יום 

מתוך שבח והודיה על , התעלה ונקבע כיום שבו כולם ששים ושמחים ונותנים כבוד לתורה

 .הזכות לגמרה

 

 

 (פסוק א ,פרק ל-פסוק לט ,פרק כט) סיכום פרשת מוספי המועדים

ה" :בפסוק לט נאמר ֶּ ל  ו   אֵּ ֲעש  ַ ם 'ַלה ת  יכֶּ מֹוֲעדֵּ ַבד ,ב ְּ ם לְּ יכֶּ רֵּ דְּ ם ִמנ ִ יכֶּ ֹבתֵּ ִנדְּ ם וְּ יכֶּ עֹלֹתֵּ  לְּ

ם יכֶּ חֹתֵּ ִמנְּ ם ו לְּ יכֶּ ֵּ כ  ִנסְּ ם ו לְּ יכֶּ מֵּ לְּ ַ ש   "ו לְּ

 : י"רש כתב

ה" וּ  ֵאּלֶ ֲעש  מֹוֲעֵדיֶכם  'ַלה ּתַ ְדֵריֶכם ְלַבד .דבר הקצוב לחובה -ּבְ אם באתם  - ִמּנִ

או נדרים או נדבות שנדרתם כל השנה  ,מצוה היא בידכם, קרבנות ברגל ִליּדֹור

ונמצא , שמא יקשה לו לחזור ולעלות לירושלים ולהקריב נדריו, תקריבום ברגל

 ."עובר בבל תאחר

קרבים בו גם נדרים ונדבות שנדרו ישראל ברגל או במהלך , מלבד קרבנות החובה הקרבים ברגל

 .השנה כולה

יש לו , בהיותו בירושלים, ברגל .קרבנות שנדרהאדם להזדרז ולהקריב למדת את התורה מ

הוא , את נדרו יעברו שלושה רגלים מאז שנדר אם. הזדמנות לשלם את נדרו כראוי בלא איחור

ר לה"(: כב ,כג דברים)שנאמר , תורהאיסור יעבור על  דֶּ ֹר נֶּ י ִתד  מֹו כ ִ קֶּ ֱאלֹ ' כ ִ ל ְּ ַ ש  ר לְּ ַאחֵּ י יָך לֹא תְּ

ו  הָדרֹש   נ  ֶּ ש  רְּ אקֶּ ֱאלֹ ' ִידְּ טְּ ָך חֵּ ָהָיה בְּ ךְּ וְּ ָ ִעמ   . "יָך מֵּ

 

ועל ידם , שהם קרבנות ציבור, קרבנות המוספיםאת אים יבבראשי חדשים ובמועדים מ, בשבתות

 . כפי שלמדנו, באה האומה כולה לידי קרבת אלקים

, רבנותיוקדושת המועד וההתרוממות הכללית הצפונה בעבודת ק: יתר על כך נאמר בפסוק זה

בסיום פרשת , ולכן. ולהביא את קרבנותיהם' מעוררות את היחידים להתרומם גם הם לעבודת ה
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ַבד" -גם את קרבנות היחיד מזכירה התמידים והמוספים המוקרבים על ידי הציבור התורה   לְּ

ם יכֶּ רֵּ דְּ ם ִמנ ִ יכֶּ ֹבתֵּ ִנדְּ ם וְּ יכֶּ עֹלֹתֵּ  :ר הירש"הרשמסביר וכך , "...לְּ

 ושלמי ראייה עולות רק לא; במועדים קרבים היחידים קרבנות גם אולם..."

 בנדר הבאים קרבנות גם אלא, המועד חובת שהם( טו, כג שמות ראה) חגיגה

 ההחייאה ...היחיד של חובה קרבנות וכן, (ואילך ב, א ויקרא ראה) בנדבה או

 הפרט לחיי גם תועלת תביא ומקדשו' ה עם הלאומיים היחסים של המחודשת

קא בכך שהם וכוחם המעורר של הרגלים יתגלה דו, יתר על כן. 'ה עם וליחסיו

 . "מעירים את מצפונו של כל יחיד לקיים את החובות שעדיין לא מילא אחריהן

חוזר לביתו גדוש הוא , נפגש האדם בירושלים ובבית המקדש בעלותו לרגל איתהמכח הרוממות ש

 . 'ברשמי קודש וברצון כביר לעמול ולעלות עוד ועוד בעבודת ה

 

 מבט לתלמיד

אנו רחוקים מלהבין ולחיות את הגובה הרוחני שאיתו נפגש , כאשר בית המקדש חרב, כיום

אולם ראוי שננסה לתאר לעצמנו ולתלמידינו את המפגש . ישראל בעלייתו לרגלמ כל אדם

 .ודתם והלויים בשירם ובזמרםעם הכהנים בעב, השכינה החי עם מקום השראת

 

ר" :פסוק א ,בפרק ל נאמר ה ַוי ֹאמֶּ ֶּ ל ֹמש  י אֶּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ כֹל ִיש ְּ ר כ ְּ ֶּ ה ֲאש  ת 'ה ִצו ָ ה אֶּ ֶּ  "ֹמש 

 '?מדוע דווקא בפרשה זו מדגישה התורה שמשה אמר לבני ישראל את דברי ה

לת יופרשת נדרים מתח ,לפי שעד כאן דבריו של מקום ...להפסיק הענין": י"רשכתב 

, לה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראליצרך להפסיק תחוה, בורו של משהיבד

 ."שאם לא כן יש במשמע שלא אמר להם זו אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו

מדגישה שמשה התורה , בדברי משה לנשיאי העדה פותחת, פרשת מטות, מכיוון שהפרשה הבאה

ם"בפתח פרשת הקרבנות  הנזכר' קיים את ציווי ה הֶּ ָ ֲאלֵּ ת  ָאַמרְּ ל וְּ ָראֵּ י ִיש ְּ נֵּ ת ב ְּ , כח במדבר) "ַצו אֶּ

 .'בכדי שלא ישתמע שמשה דיבר אל ראשי המטות ולא מסר לבני ישראל את דברי ה, (ב

 

 אחריות הציבור -עבודת המועדים 

ל"צריכה להיאמר , דת הקרבנותהעוסקת בעבו, עדיין יש לבאר מדוע פרשה זו נֵּי אֶּ ל ב ְּ ָראֵּ , "ִיש ְּ

 ?ולא די בכך שישמעוה הכהנים העוסקים בעבודת המקדש

 : ן"הרמבתב כ

 כאשר ובניו אהרן בה ייחד לא ,הקרבנות בתורת הזו שהפרשה פי על אף..."

 אשר ככל יחדיו ישראל בני כל אל אמר אבל, כהנים שבתורת בפרשיות הוא

 ובנדרים ומוספין בתמידין בין ,המלאכה שביתת בדין בין - משה את' ה והיצ
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 לישראל אזהרה והיא, לארץ ביאתם לאחר שהמצוה מפני והטעם ...ונדבות

 כי עודו. והנדבות הנדרים ויקריבו והמוספין התמידין במועדם שישמרו לםוכ

 . "העבודה מלאכת מכל בהם לשבות ונעשים נזכרים הימים להיות המצוה עיקר

 ,ורלאחר העיסוק הנרחב בקרבנות הציב לכן, קובעת את מהותם הציבוריתכניסת ישראל לארץ 

האחריות על עבודת קרבת אלקים זו אינה נחלתם של , הכניסה לארץמדגישה התורה שלאחר 

אלא על האומה כולה מוטל לדאוג הן לכך שעבודת הקרבנות , בלבד, כנציגי האומה, הכהנים

, כג ויקרא)בפרשת אמור  ן"הרמבכדברי , כך שימי המועדים אכן יתקדשוהציבורית תיעשה והן ל

 (: ב

 ישראל על היא מצוה כי, אותו לקדש ונאספים קרואים כולם הזה ביום שיהיו..."

 ל-לא והלל להיבתפ בפרהסיא היום לקדש ,מועד ביום האלקים בבית קבץילה

  ."...משתה יום אותו ולעשות, נקיה בכסות

מתוך ... ישראל מקדשים את הזמנים"(: פסח שיחה א, מועדיםעל ה)בשיחותיו  ה"יהרצ מבאר

, מקדש את הזמנים' לא ד... ניתן להם כוח לקדש את הזמנים, הערך של קדושת ישראל

 -( כא ,מג ישעיה) 'יעם זו יצרתי ל' -יוצר הזמנים ויוצר ישראל , יוצר האדם' אלא ד

אתם , (ב ,כג ויקרא) 'םאשר תקראו את 'מועדי ה'. נתן לנו כוח לקדש את הזמנים

אנחנו מקדשים את הזמן . אנחנו מגלים את ערך העולם מתוך ערך הזמן. תקראו אותם

 ...."מכוח השראת השכינה בתוכנו, שנקרא עלינו' מכוח שם ה, התורה מכוח

ם ישראל לרומם ולקדש גם מכח התורה יכולי. בעם ישראל' יכולת שטבע הא וקידוש הזמנים ה

מוטלת עליהם , מקומם הטבעי של ישראל, דווקא בארץ ישראל. שהוא מציאות חולפת ,הזמן את

 .ולהאיר את הקדושה בתוך חיי החולין בעולם הזהלממש את יכולתם האחריות 

 

 בין מוספי המועדיםשההבדלים  ובעזרתה להדגיש את ,טבלהב סדר את קרבנות המוספיםניתן ל

 .השונים

  

 מועד מקור
פרים 

 לעולה

אילים 

 לעולה

כבשים 

 לעולה

שעיר עיזים 

 לחטאת

-  2- -  שבת י-ט, כח

 1 7 1 2 ראש חודש טו-יא, כח

 1 7 1 2 פסח כה-טז, כח

 1 7 1 2 שבועות לד-כו, כח
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ראש השנה  ו-א, כט

מלבד קרבנות )

 (ראש חודש

1 1 7 1 

 1 7 1 1 יום הכפורים יא-ז, כט

 1 14 2 13 סוכות' א טז-יב, כט

 1 14 2 12 סוכות' ב יט-יז, כט

 1 14 2 11 סוכות' ג כב-כ, כט

 1 14 2 11 סוכות' ד כה-כג, כט

 1 14 2 9 סוכות' ה כח-כו, כט

 1 14 2 8 סוכות' ו לא-כט, כט

 1 14 2 7 סוכות' ז לד-לב, כט

 1 7 1 1 שמיני עצרת לח-לה, כט

 

 

 סיכום פרשיית הקרבנות והמועדות

 . התמידים והמוספים -בשני הפרקים האחרונים עסקה פרשתנו באריכות בקרבנות הציבור 

עם  התלמידיםנשתדל במהלך לימודנו להפגיש את , מלבד העיסוק בפרטי דיני הקרבנות השונים

 .של עם ישראל בזמן שבית המקדש קיים' מקומם המרכזי של הקרבנות בעבודת ה

 נו מצבאינמצב זה  .איננו חשים את החיסרון שבהקרבת הקרבנות, בזמן שבית המקדש חרב, כיום

 בפירושו לסידור מרן הרב קוקתב וכך כ. חולי וחסרון בעם ישראלאלא מצב זמני שנובע מ, בריא

 (: קיז' א עמ"עולת ראיה ח)

וכל , קדש והמקדשה ,אז... ושב בנוהוי וישראל, בהיות המקדש על מכונו"

', דוכנם וישראל במעמדםב כהנים בעבודתם ולויים', ודתו הקדושה והנהדרהבע

, את דבקות נפשה באלהיה, ת הוד חייה הפנימיים של האומהא ...הם מבליטים

 המנחות, העולות והזבחים... וקשר קדשה לעבודתו, נערצהה ואת אהבתה

את  מחיים הם... שנעשים במכון הקדש, הקטורת והשירה הקדושה, הנסכיםו

כל האומה  תא... ומקרבים אל רוח הקדושה, פשעו טאמכפרים כל ח, האומה

חרי החרבן הגדול א אבל... וכל הנלוה אליה עמה, אותה ואת כל יחידיה, כולה

אי ... יינוח אחרי אשר נשרף בית מאויינו ונוטל כבוד מבית, אשר נחרבנו
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של תפקידי , את פארם ואת טהרתם, ת גדלם ואת עזםא אפשר לנו גם לצייר

של עבודת , הנאזרים בגבורת קדש, הקדושיםו הטהורים, יםהחיים האדיר

 ...."והמקדש הקדש

איננו . עד מאוד חסרה, מאז חורבן הבית, מזה דורות רבים מייחליםאשר לה אנו ' עבודת ה

עומד על ' וררים באומה כשבית השה' הקדושה והדבקות בה, ת הטהרהאת עוצמ מסוגלים לתאר

 .רבנותעבודת הקוהכהנים עסוקים ב תלו

מאחדים הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בקרבנות הציבור ובקרבנות המועדים ה

 .שמח באלקיו ומודה לו על חסדיו הרבים, ה לרגל שלוש פעמים בשנההעול, סביבם את העם כולו

שלושת הרגלים  -המועדים השזורים לאורך השנה , בזמן שעבודת הקרבנות בטילה, גם כיום

ימי שמחה , קיםהתעלות לפסגות חדשות של קרבת אל מהווים ימים של -הנוראים והימים 

 . יוצק באומה כולה וביחידיה מדרגה חדשה, לפי תוכנו ואופיו, כל מועד ומועד. ורוממות

להיראות ולהשתחוות , לעלות בניה זוכיםהנבנה באומה כאשר העז הרושם הרוחני  קשה לשער את

 .תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם - םאת קרבנות חובותיה הקריבלשלוש פעמים בשנה ו' לפני ה

עולת " )שיר האמונה"ב קוק מרן הרבקדם אלה ביטא -את תפילת וציפיית האומה כולה לשוב לימי

/ שמה נעלה לרגלינו/ בחדוה בגילה וברננה/ קינושמה נעבוד אל"(: שפט' ב עמ"ראיה ח

 ."שלוש פעמים בשנה

 .קדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתךיהי רצון שיבנה בית המ"

 ."כימי עולם וכשנים קדמוניות, ושם נעבדך ביראה
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 רעיונות מרכזיים בפרק כט

 קרבנות המוסף של החודש השביעי

  התחדשות והתקרבות לה, תקופה של התבוננות על העבר -החודש השביעי'. 
 

 קרבן מוסף של ראש השנה

  בעולם' בראש השנה מתגלה מלכות ה -מלכויות. 

  זוכר ודן את כל באי עולם ומתגלה רצונו למחול לבניו' בראש השנה ה -זכרונות. 

  השופר מעורר את הקולות של מתן תורה ואת שופרו של משיח -שופרות. 

  אלינו ומתוך שמחה ' מתוך ביטחון באהבת ה -בראש השנה אוכלים ושותים ושמחים
 .במלכותו

  השופר מעורר את האדם לתשובה ומבטא את קבלת מלכות ה -תקיעת השופר '
 .עלינו

 דן אותנו לזכות' על ידי קיום מצוות שופר ה -' תקיעת שופר חביבה לפני ה. 

  כדי להדגיש את חשיבות תפילתם של ישראל  -התורה הסתירה את מצוות השופר
 .בפה

 

 קרבן מוסף של יום הכיפורים

  בכל ליבם' שבו ישראל אל הביום זה  -יום הכיפורים הוא יום סליחה לדורות. 

  מאפשרים לישראל להתרומם ולגלות את הרצון הפנימי  -התענית ואיסור המלאכה
 .העליון המעיד על גדולתם

  בייחודו וקדושתו מרומם יום הכיפורים גם את ימי  -' אחת בשנה'יום הכיפורים נקרא
 .השנה שעברה וגם את ימי השנה הבאה

  מראה כהן גדול  -ביום הכיפורים עומדים ישראל בעזרה וצופים בעבודת הכהן הגדול
 . בעבודת היום הקדוש מרומם ומטהר את הצופים בעבודת הקודש

 

  קרבנות המוסף של חג הסוכות

 אנו שמחים על הכפרה והטהרה שזכינו להן ביום  -חדת בסוכות ישנה שמחה מיו
 .  ושמחים בזמן האסיף על הברכה שהתברכה התבואה שבשדות, הכיפורים

  לאחר איסוף התבואה מהשדות אנו מבקשים לנתב את  -ריבוי הקרבנות בחג הסוכות
 .על ידי ריבוי קרבנות המוספים', לתוספת קדושה והתקרבות לה תחושת הריק

 
 פרים כנגד שבעים אומות העולםשבעים 

  לכן בחג הסוכות אנו מביאים קרבנות  -עם ישראל חפץ בטובתם של אומות העולם
 .ולהביא לעולם כולו ברכת גשמים, שתפקידם לכפר על אומות העולם

  כסימן ותפילה לכך שהניגודים בין העמים יתמעטו בעקבות  -מנין הפרים פוחת והולך
 .השפעתם של ישראל

  הכבשים מבטאים את מעלתם וקדושתם של ישראל שאינה  -הכבשים קבוע מנין
 .תלויה בתנאי

 

 ניסוך המים
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  משפיע עלינו' כאות תודה על השפע שה -בחג הסוכות מנסכים מים על גבי המזבח .
 .מתוך שמחה מיוחדתולכן הניסוך נעשה בחגיגיות רבה 

 
 קרבן מוסף של שמיני עצרת

 לישראל ' חג זה מבטא את ההתייחדות בין ה -בנות בשמיני עצרת מקריבים מעט קר- 
 .לישראל' ואת אהבת ה' את דבקות ישראל בה

  בשמיני עצרת יכולים ישראל לשמוע דברי  -שמיני עצרת הוא יום נוסף לחג הסוכות
 .חכמה ומוסר מפי הכהנים ומפי תלמידי החכמים שבירושלים

 

 סיכום פרשת מוספי המועדים

  מכוח הרוממות שבימי  -הציווי על הבאת קרבנות היחיד בסיום מוספי המועדים
מתעלה היחיד בישראל ולוקח אתו את כל רשמי המועדים אל תוך ימי החול , הרגל

 .לקדשם ולרוממם
 

 אחריות הציבור -עבודת המועדים 

  האחריות על קדושת המועדים מוטלת כל  -פרשת המועדות נאמרה לכל ישראל
 .ולכן עבודת קרבנות הציבור בימי המועדים מוטלת על כל ישראל ,ישראל
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 סיכום פרשת פינחס

, נמשכות הכנותיהם של ישראל לקראת הכניסה לארץ, על מפתנה של ארץ ישראל, בערבות מואב

 :נדבך על גבי נדבך

בכך ו, ולכבודם של ישראללכבודו של מקום הפרשה נפתחת בשכרו של פינחס על מסירות נפשו 

פינחס זכה בכהונה . מסירות הנפש שלה יידרש כל אדם מישראל בצאתו למלחמה על הארץת רמזנ

 .והוא עתיד להחליף את אביו אלעזר בדור השני בארץ ישראל, גדולה

וחלוקת , התארגנות למלחמה: לשתי מטרות ,כניסתם לארץ נמנו ישראל לקראת, לאחר מכן

את פגשנו את האהבה הגדולה לארץ ישראל הבאה לידי ביטוי בהשתוקקותן בעקבות ז. הנחלות

 .לבקשתן' ובתשובת ה, של בנות צלפחד לקבל חלק בארץ

רתו אג לכך שישראל לא ישארו לאחר פטיד, בגודל מסירותו לישראל, בהמשך ראינו שמשה רבנו

מצוה אותו ' ה, כןא. את התכונות הדרושות למנהיג בישראל וסרטט, כצאן אשר אין להם רועה

 .למנות את יהושע שיוביל את ישראל במהלך הכניסה לארץ וההתנחלות בה

סדרי הנחלה , ההתארגנות הצבאית -הדרושים לכל עם , לאחר השלמת הצדדים הפשוטים יותר

התמידים  -רבנות הציבור ק -למדנו על קומת הקודש המיוחדת לארץ ישראל , ומינוי ההנהגה

הציבורית ' מרכזה של עבודת ה, לאחר הכניסה לארץ, אשר יהוו, נסכיםבתוספת ה, והמוספים

כך תתקיים הנבואה שהתנבאו כל ישראל . ויקרבו את ישראל לאביהם שבשמים, במשכן ובמקדש

מוֹ "(: יח-יז, שמות טו)ביציאתם ממצרים  ִבאֵּ ךָ  ת ְּ ַהר ַנֲחָלתְּ מֹו ב ְּ עֵּ ָ ִתט  ָדש  "... -ואחר כך , "וְּ  'הִמק ְּ

יךָ  נו  ָידֶּ ֹונְּ ד' ה" -ומתוך כך יזכו לשלמות הופעת השכינה , "כ  עָֹלם ָועֶּ לֹךְּ לְּ  ."ִימְּ

 


