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"התמיד"  –במשכן ובמקדש היו שני סוגים של קרבן. הראשון 

קרבן   –, והשני ד(-)פס' גקרבן הבא בכל יום בבקר ובין הערביים 

על כן נאמר בכל פעם בקרבן  ,בשבתות ובמועדיםהבא  "מוסף"

 , לאכד טו, )פס' ט, /"מלבד עלת התמיד""על עלת התמיד"מוסף 

כחלק  כאן פרשת המוספיםנכתבה  פס' ב(). לדברי רמב"ן וכו'(

להשלים תורת הקרבנות " -מההכנות הרוחניות לכניסה לארץ 

נתחייבו וכן לא  ..שיעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו המוספים

 ." בנסכים

נעשה  שהיהקרבן קבוע מצוות קרבן התמיד,  :י: קרבן התמיד-א

ַהֶכֶבׂש  ֶאת": ופותח וחותם את העבודות ב בכל יום במקדש והוא

 "ְוֵאת ַהֶכֶבׂש ַהֵשִני ַתֲעֶׂשה ֵבין ָהַעְרָבִים ֶאָחד ַתֲעֶׂשה ַבבֶֹּקר

התמיד"  "מוסף" הוא קרבן שבא "על עלתה: מוסף שבתי: -ט

שבת, ראש חודש או חג. בשבת הקריבו מלבד  –בכל מועד מיוחד 

". עבודת ה' ָשָנה ְתִמיִמם-ְכָבִׂשים ְבֵני ְשֵניעלת התמיד עוד "

במקדש מבטאת קרבה לה', ומעלת היום וחשיבותו באה לידי 

 ביטוי בתוספת קרבנות. 

התורה מפרטת את המוספים הנעשים במועדים  :לח כט -יא כח

בראשי חודשים, ובמועדי השנה על פי לוח השנה  –מיוחדים ה

 מפסח ועד סוכות.

אפשר לנצל את ההזדמנות ולבקש מהתלמידים לדפדף כהקדמה,  והתמצאות דפדוף

 .(מב-שמות כט לחלמקור בחומש שמות בו נזכר קרבן התמיד )

ללא . 1למילה "תמיד" במעשה המשכן יש שני מובנים:   " וה"מוסף"תמידהשוואת ה"

 יום. -קרבן התמיד הבא יום –. בקביעות, כגון 2"לפני תמיד"   –הפסק כגון בלחם הפנים 

כי קרבן מוסף איננו בא "על חשבון" עלת התמיד אלא  בכל אחת מהפעמיםהתורה מדגישה 

(. אפשר וכו' , לאכד טו, )פס' ט,"על עלת התמיד"/"מלבד עלת התמיד" נעשה בנוסף אליו: 

 תמידסוגי הקרבן, הלהגדיר את המעלה המיוחדת של כל אחד מ לבקש מן התלמידים

 : הקבוע מול המיוחד, הבסיס מול התוספת.  מוסףוה

בפרקנו מוזכרים כל מועדי השנה )רק בפרשת אמור ובפרשתנו הדבר כן(. זו  מעגל השנה

 הזדמנות לאתר את התאריכים ולחזור על מועדי השנה. 

בראשי חודשים ובחגים, קוראים מתוך ה בבית הכנסת קריאת התורכמו כן צריך לציין כי ב

פרשת פנחס, ואם חל בשבת מוציאים ספר שני וקוראים בו את קרבנות היום מתוך הפרקים 

  שלנו. 

בכל יום שבו היו מקריבים קרבנות נוספים בבית המקדש ישנה תפילה  תפילת מוסף

שה את ה"מוסף" הנזכר תפילת מוסף, בו מתפללים לה' שיבנה המקדש ושם נע –מיוחדת 

 בפרשתנו באותו היום.

לקרוא את כל הקרבנות בכל המועדים, אך ניתן להראות  אין צורך מרובה בקרבנות –סוכות 

 פרי החג". 70כי חג הסוכות "מרובה בקרבנות" ואף לעשות את חשבון" 



 


