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מבנה היחידה -למורה-
ִש ָראֵּ ל וְ אָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם אֶ ת ָק ְר ָבנִ י
ֹשה ֵּלאמֹר( :ב) צַ ו אֶ ת ְבנֵּי י ְ
(א) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
שה
לַ ְח ִמי ְל ִא ַשי ֵּריחַ נִ יח ִֹחי ִת ְש ְמרו ְלהַ ְק ִריב ִלי ְבמוֹ עֲ דוֹ ( :ג) וְ אָ ַמ ְר ָת לָ הֶ ם זֶה הָ ִא ֶ
ימם ְש ַניִם לַ יוֹ ם עֹלָ ה ָת ִמיד( :ד) אֶ ת הַ ֶכבֶ ש
שר ַת ְק ִריבו לַ ה' ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ְת ִמ ִ
אֲ ֶ

קרבן
תמיד בכל
יום

שה ֵּבין הָ ַע ְר ָביִם( :ה) וַעֲ ִש ִירית הָ אֵּ יפָ ה
ית עֲ ֶ
שנִ ַ
שה בַ ב ֶֹקר וְ אֵּ ת הַ ֶכבֶ ש הַ ֵּ
אֶ חָ ד ַתעֲ ֶ
שיָה ְבהַ ר ִסינַי
יעת הַ ִהין( :ו) עֹלַ ת ָת ִמיד הָ עֲ ֻׂ
ש ֶמן ָכ ִתית ְר ִב ִ
סֹלֶ ת ְל ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה ְב ֶ
שכָ ר
יעת הַ ִהין לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד ַבק ֶֹדש הַ ֵּס ְך נֶסֶ ְך ֵּ
שה לַ ה'( :ז) וְ נִ ְסכוֹ ְר ִב ִ
ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ
שה
שה ִא ֵּ
שה ֵּבין הָ ַע ְר ָביִם ְכ ִמנְ חַ ת הַ ב ֶֹקר ו ְכנִ ְסכוֹ ַתעֲ ֶ
שנִ י ַתעֲ ֶ
לַ ה'( :ח) וְ אֵּ ת הַ ֶכבֶ ש הַ ֵּ
ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה':

קרבן
מוסף
בשבת

ימם ו ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה
(ט) ו ְביוֹ ם הַ ַש ָבת ְשנֵּי ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ְת ִמ ִ
ש ֶמן וְ נִ ְסכוֹ ( :י) עֹלַ ת ַש ַבת ְב ַש ַבתוֹ ַעל עֹלַ ת הַ ָת ִמיד וְ נִ ְס ָכה:
בַ ֶ
שיכֶ ם ַת ְק ִריבו עֹלָ ה לַ ה' ָפ ִרים ְבנֵּי בָ ָקר ְש ַניִם וְ אַ יִל אֶ חָ ד ְכבָ ִשים
אשי חָ ְד ֵּ
(יא) ו ְב ָר ֵּ
ש ֶמן לַ ָפר
ימם( :יב) ו ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה בַ ֶ
ְבנֵּי ָשנָה ִש ְב ָעה ְת ִמ ִ

מוספי
לראש
חודש

ש ֶמן לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד( :יג) וְ ִע ָשרֹן ִע ָשרוֹ ן
הָ אֶ חָ ד ו ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה בַ ֶ
שה לַ ה'( :יד) וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם
ש ֶמן לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה ֵּריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ
סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה בַ ֶ
יעת הַ ִהין לַ ֶכבֶ ש ָייִן זֹאת עֹלַ ת ח ֶֹדש
ישת הַ ִהין לָ אַ יִל ו ְר ִב ִ
ח ֲִצי הַ ִהין י ְִהיֶה לַ ָפר ו ְש ִל ִ
שה
שי הַ ָשנָה( :טו) ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד ְלחַ ָטאת לַ ה' ַעל עֹלַ ת הַ ָת ִמיד י ֵָּע ֶ
ְבחָ ְדשוֹ ְלחָ ְד ֵּ
וְ נִ ְסכוֹ :
(טז) ובַ ח ֶֹדש הָ ִראשוֹ ן ְבאַ ְר ָב ָעה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש ֶפ ַסח לַ ה'( :יז) ובַ ח ֲִמ ָשה ָע ָשר יוֹ ם
לַ ח ֶֹדש הַ זֶה חָ ג ִש ְב ַעת י ִָמים ַמצוֹ ת יֵּאָ כֵּ ל( :יח) ַביוֹ ם הָ ִראשוֹ ן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש ָכל
שה עֹלָ ה לַ ה' ָפ ִרים ְבנֵּי בָ ָקר ְש ַניִם
ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שו( :יט) וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם ִא ֶ

מוספי חג
המצות

ימם י ְִהיו לָ כֶ ם( :כ) ו ִמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת ְבלולָ ה
וְ אַ יִל אֶ חָ ד וְ ִש ְב ָעה ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ְת ִמ ִ
שה
בַ ָש ֶמן ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים לַ ָפר ו ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים לָ אַ יִל ַתעֲ שו( :כא) ִע ָשרוֹ ן ִע ָשרוֹ ן ַתעֲ ֶ
לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד ְל ִש ְב ַעת הַ ְכבָ ִשים( :כב) ו ְש ִעיר חַ ָטאת אֶ חָ ד ְלכַ ֵּפר עֲ לֵּ יכֶ ם( :כג)
שר ְלעֹלַ ת הַ ָת ִמיד ַתעֲ שו אֶ ת אֵּ ֶלה( :כד) ָכאֵּ ֶלה ַתעֲ שו לַ יוֹ ם
ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ב ֶֹקר אֲ ֶ
שה וְ נִ ְסכוֹ ( :כה) ובַ יוֹ ם
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ַעל עוֹ לַ ת הַ ָת ִמיד י ֵָּע ֶ
ִש ְב ַעת י ִָמים לֶ חֶ ם ִא ֵּ
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה לָ כֶ ם ָכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שו:
הַ ְש ִב ִ
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יבכֶ ם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ָשה לַ ה' ְב ָשבֻׂ ע ֵֹּתיכֶ ם ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה
(כו) ו ְביוֹ ם הַ ִבכו ִרים ְבהַ ְק ִר ְ
לָ כֶ ם ָכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שו( :כז) וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם עוֹ לָ ה ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ָפ ִרים

מוספי חג
הביכורים

ְבנֵּי בָ ָקר ְש ַניִם אַ יִל אֶ חָ ד ִש ְב ָעה ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה( :כח) ו ִמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת ְבלולָ ה
בַ ָש ֶמן ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים לַ ָפר הָ אֶ חָ ד ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד( :כט) ִע ָשרוֹ ן ִע ָשרוֹ ן
לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד ְל ִש ְב ַעת הַ ְכבָ ִשים( :ל) ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד ְלכַ ֵּפר עֲ לֵּ יכֶ ם( :לא) ִמ ְלבַ ד
ימם י ְִהיו לָ כֶ ם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם:
עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ תוֹ ַתעֲ שו ְת ִמ ִ

יעי ְבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹדש ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה לָ כֶ ם ָכל
במדבר פרק כט( :א) ובַ ח ֶֹדש הַ ְש ִב ִ
יתם עֹלָ ה ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ
ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שו יוֹ ם ְתרו ָעה י ְִהיֶה לָ כֶ ם( :ב) וַעֲ ִש ֶ

מוספי
ראש
השנה

ימם( :ג) ו ִמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת
לַ ה' ַפר ֶבן ָב ָקר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ִש ְב ָעה ְת ִמ ִ
ְבלולָ ה בַ ָש ֶמן ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים לַ ָפר ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים לָ אָ יִל( :ד) וְ ִע ָשרוֹ ן אֶ חָ ד לַ ֶכבֶ ש
הָ אֶ חָ ד ְל ִש ְב ַעת הַ ְכבָ ִשים( :ה) ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד חַ ָטאת ְלכַ ֵּפר עֲ לֵּ יכֶ ם( :ו) ִמ ְלבַ ד
שה
עֹלַ ת הַ ח ֶֹדש ו ִמנְ חָ ָתה וְ עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם ְכ ִמ ְש ָפטָ ם ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ
לַ ה':
יתם אֶ ת נ ְַפש ֵֹּתיכֶ ם ָכל
יעי הַ זֶה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה לָ כֶ ם וְ ִע ִנ ֶ
(ז) ובֶ ָעשוֹ ר לַ ח ֶֹדש הַ ְש ִב ִ
ְמלָ אכָ ה לֹא ַתעֲ שו( :ח) וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם עֹלָ ה לַ ה' ֵּריחַ נִ יחֹחַ ַפר ֶבן ָב ָקר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד

מוספי יום
הכיפורים

ימם י ְִהיו לָ כֶ ם( :ט) ו ִמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת ְבלולָ ה בַ ָש ֶמן ְשל ָֹשה
ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ִש ְב ָעה ְת ִמ ִ
ןע ָשרוֹ ן לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד ְל ִש ְב ַעת
ֶע ְשרֹנִ ים לַ ָפר ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד( :י) ִע ָשרוֹ ִ
הַ ְכבָ ִשים( :יא) ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד חַ ָטאת ִמ ְלבַ ד חַ ַטאת הַ ִכ ֻׂפ ִרים וְ עֹלַ ת הַ ָת ִמיד
ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם:
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה לָ כֶ ם ָכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה
(יב) ובַ ח ֲִמ ָשה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש הַ ְש ִב ִ
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה'
לֹא ַתעֲ שו וְ חַ ג ֶֹתם חַ ג לַ ה' ִש ְב ַעת י ִָמים( :יג) וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם עֹלָ ה ִא ֵּ
ימם
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
ָפ ִרים ְבנֵּי בָ ָקר ְשל ָֹשה ָע ָשר אֵּ ִ

מוספי חג
הסוכות

י ְִהיו( :יד) ו ִמנְ חָ ָתם סֹלֶ ת ְבלולָ ה בַ ָש ֶמן ְשל ָֹשה ֶע ְשרֹנִ ים לַ ָפר הָ אֶ חָ ד ִל ְשל ָֹשה ָע ָשר
ילם( :טו) וְ ִע ָשרוֹ ן ִע ָשרוֹ ן לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד
ָפ ִרים ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים לָ אַ יִל הָ אֶ חָ ד ִל ְשנֵּי הָ אֵּ ִ
ְלאַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְכבָ ִשים( :טז) ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד חַ ָטאת ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ִמנְ חָ ָתה
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה
שנִ י ָפ ִרים ְבנֵּי בָ ָקר ְשנֵּים ָע ָשר אֵּ ִ
וְ נִ ְס ָכה( :יז) ובַ יוֹ ם הַ ֵּ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם
ימם( :יח) ו ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם לַ ָפ ִרים לָ אֵּ ִ
אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
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ַכ ִמ ְש ָפט( :יט) ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד חַ ָטאת ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם( :כ)
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר
ישי ָפ ִרים ַע ְש ֵּתי ָע ָשר אֵּ ִ
ובַ יוֹ ם הַ ְש ִל ִ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם ַכ ִמ ְש ָפט( :כב)
ימם( :כא) ו ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם לַ ָפ ִרים לָ אֵּ ִ
ְת ִמ ִ
יעי ָפ ִרים
ו ְש ִעיר חַ ָטאת אֶ חָ ד ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ָכה( :כג) ובַ יוֹ ם הָ ְר ִב ִ
ימם( :כד) ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם
ילם ְש ָנ ִים ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
עֲ ָש ָרה אֵּ ִ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם ַכ ִמ ְש ָפט( :כה) ו ְש ִעיר ִע ִזים אֶ חָ ד חַ ָטאת ִמ ְלבַ ד
לַ ָפ ִרים לָ אֵּ ִ
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים
ישי ָפ ִרים ִת ְש ָעה אֵּ ִ
עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ָכה( :כו) ובַ יוֹ ם הַ ח ֲִמ ִ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים
ימם( :כז) ו ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם לַ ָפ ִרים לָ אֵּ ִ
ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
ְב ִמ ְס ָפ ָרם ַכ ִמ ְש ָפט( :כח) ו ְש ִעיר חַ ָטאת אֶ חָ ד ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ָכה:
ימם:
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
מנָה אֵּ ִ
(כט) ובַ יוֹ ם הַ ִש ִשי ָפ ִרים ְש ֹ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם ַכ ִמ ְש ָפט( :לא) ו ְש ִעיר
(ל) ו ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם לַ ָפ ִרים לָ אֵּ ִ
יעי ָפ ִרים ִש ְב ָעה
חַ ָטאת אֶ חָ ד ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ִמנְ חָ ָתה ונְ ָסכֶ יהָ ( :לב) ובַ יוֹ ם הַ ְש ִב ִ
ימם( :לג) ו ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכהֶ ם לַ ָפ ִרים
ילם ְש ָניִם ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְת ִמ ִ
אֵּ ִ
ילם וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם ְכ ִמ ְש ָפטָ ם( :לד) ו ְש ִעיר חַ ָטאת אֶ חָ ד ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת
לָ אֵּ ִ
הַ ָת ִמיד ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ָכה( :לה) ַביוֹ ם הַ ְש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִת ְהיֶה לָ כֶ ם ָכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה
שה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַ ה' ַפר אֶ חָ ד אַ יִל אֶ חָ ד ְכבָ ִשים
לֹא ַתעֲ שו( :לו) וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם עֹלָ ה ִא ֵּ
ימם( :לז) ִמנְ חָ ָתם וְ נִ ְס ֵּכיהֶ ם לַ ָפר לָ אַ יִל וְ לַ ְכבָ ִשים ְב ִמ ְס ָפ ָרם
ְבנֵּי ָשנָה ִש ְב ָעה ְת ִמ ִ
ַכ ִמ ְש ָפט( :לח) ו ְש ִעיר חַ ָטאת אֶ חָ ד ִמ ְלבַ ד עֹלַ ת הַ ָת ִמיד ו ִמנְ חָ ָתה וְ נִ ְס ָכה:

חתימה

(לט) אֵּ ֶלה ַתעֲ שו לַ ה' ְבמוֹ עֲ ֵּדיכֶ ם ְלבַ ד ִמ ִנ ְד ֵּריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹּתיכֶ ם ְלעֹל ֵֹּתיכֶ ם ו ְל ִמנְ ח ֵֹּתיכֶ ם
ו ְלנִ ְס ֵּכיכֶ ם ו ְל ַש ְל ֵּמיכֶ ם:
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קרבנות המוספים

מיקומה של פרשיית קרבנות המוספים
בפרקים כח-כט חוזרת התורה על קרבן תמיד שנזכר כבר בחומש שמות ,ומפרטת רשימה ארוכה
של קרבנות שיש להוסיף על קרבן התמיד במהלך החגים .מה מקומה של פרשה זו בתוך חומש
במדבר?

רמב"ן [ב]:
וטעם צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי  -כי אחרי שאמר "לאלה תחלק הארץ"
(במדבר כו ,נג) ,צוה להשלים תורת הקרבנות שיעשו כן בארץ .כי במדבר לא הקריבו המוספים...
ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל ,התמידין והמוספין ומנחתם ונסכיהם.
לפי רמב"ן התורה מלמדת אותנו על פרשת הקרבנות דווקא כאן ,כי בחלק זה של הספר עם ישראל
כבר על סף הכניסה לארץ ,וכשייכנסו לארץ יהיו חייבים בקרבנות הללו .בימי המדבר הם לא היו
מחויבים להקריבם.
כאן בא לידי אחד הרעיונות המרכזיים של החומש שציינו בהקדמה ,התורה כתורת חיים ,בני ישראל
למדים על המצוות בשעה המתאימה ביותר לכך.

הקשר בין רשימת הקרבנות הללו לבין התפילה שלנו
הקרבנות הרשומים בפרשתנו היו הקרבנות הקבועים בבית המקדש ובטאו את עבודת ה' הקבועה -
בכל יום ויום הקריבו במקדש כבש אחד בבוקר ("תמיד של שחר") וכבש אחד בין הערביים ("תמיד
של בין הערביים") .בראשי חודשים ,וימים טובים ,הוסיפו על קרבן התמיד קרבן נוסף וזהו המקור
לשמו – "קרבן מוסף".
חז"ל קשרו בין עבודת ה' הקבועה במקדש – קרבנות התמידים וקרבנות המוספים לבין התפילה
שלנו:

בבלי ברכות כו ע"ב
רבי יהושע בן לוי אמר :תפלות כנגד תמידין תקנום [רש"י :אנשי הכנסת הגדולה].
לכן נקבע זמן תפילת העמידה בכל יום בבוקר ובמנחה על פי זמן הקרבת התמידים .זו הסיבה שבימי
שבת ,ראש חודש ,ומועד אנו מוסיפים תפילה נוספת ,תפילת מוסף ,ובה אנו אומרים את הקטע
ברשימה שנוגע לאותו יום .לדוגמה בתפילת מוסף לשבת אנו אומרים את הקטע הבא:
ש ֶמן וְ נִ ְסכוֹ :
ימם ו ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה בַ ֶ
פרק כח :ט ו ְביוֹ ם הַ ַש ָבת ְשנֵּי ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ְת ִמ ִ
י עֹלַ ת ַש ַבת ְב ַש ַבתוֹ ַעל עֹלַ ת הַ ָת ִמיד וְ נִ ְס ָכה:

במדבר

בס"ד

6
הערה למורה :כדאי להראות לתלמידים היכן קטע זה משובץ בתפילת מוסף:
ּדורי נְסָּ כֶיהָּ ְמעַּ ְנגֶיהָּ לְעולָּם כָּבוד ִּינְחָּ לו טועֲמֶ יהָּ חַּ יִּים
ית פֵּירושֶ יהָּ עִּ ם ִּס ֵּ
נותיהָּ צִּ וִּ ָּ
ית ָּק ְרבְ ֶ
ִּת ַּכנ ְָּת שַּ בָּ ת ָּרצִּ ָּ
זָּכו וְ גַּם הָּ אוהֲ בֵּ י ְדבָּ ֶריהָּ גְ דולָּה בָּ חָּ רוָּ .אז ִּמ ִּסינַּי נִּצְ טַּ וו צִּ וויֵּי פְ עָּ לֶיהָּ כ ָָּּראוי:
בותינו ,שֶ ַּת ֲעלֵּנו בְ ִּש ְמחָּ ה ל ְַּא ְרצֵּ נו וְ ִּתטָּ עֵּ נו בִּ גְ בולֵּנו וְ שָּ ם ַּנעֲשֶ ה
י ְִּהי ָּרצון ִּמ ְל ָּפנֶיָך ה' אֱ להֵּ ינו וֵּאלהֵּ י אֲ ֵּ
ידים כְ ִּס ְד ָּרם ומוסָּ פִּ ים כְ ִּה ְלכ ָָּּתםֶ .את מוסַּ ף יום הַּ שַּ בָּ ת הַּ זֶה ַּנעֲשֶ ה
חובותינו ְת ִּמ ִּ
ֵּ
ְל ָּפנֶיָך ֶאת ָּק ְרבְ נות
תור ָּתְך עַּ ל יְדֵּ י משֶ ה עַּ בְ ּדָּ ְך כ ָָּּאמור:
וְ נ ְַּק ִּריב ְל ָּפנֶיָך בְ ַּאהֲ בָּ ה כְ ִּמצְ וַּת ְרצונְָּך .כְ מו שֶ כ ַָּּתבְ ָּת עָּ לֵּינו בְ ָּ
ושנֵּי עֶ ְשרנִּים סלֶת ִּמנְחָּ ה בְ לולָּה בַּ שֶ מֶ ן וְ נ ְִּסכו :עלַּת שַּ בָּ ת
ימים ְ
ובְ יום הַּ שַּ בָּ ת ְשנֵּי כְ בָּ ִּשים בְ נֵּי שָּ נָּה ְת ִּמ ִּ
בְ שַּ בַּ תו עַּ ל עלַּת הַּ ָּת ִּמיד וְ נ ְִּסכָּּה:

מבנה הרשימה
שר ַת ְק ִריבו לַ ה' ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָהְ ...ש ַניִם לַ יוֹ ם עֹלָ ה ָת ִמיד :ד אֶ ת הַ ֶכבֶ ש
שה אֲ ֶ
ג ואָ ַמ ְר ָת לָ הֶ ם זֶה הָ ִא ֶ
שה ֵּבין הָ ַע ְר ָביִם ...:ט ו ְביוֹ ם הַ ַש ָבת ְשנֵּי ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה
שנִ י ַתעֲ ֶ
שה בַ ב ֶֹקר וְ אֵּ ת הַ ֶכבֶ ש הַ ֵּ
אֶ חָ ד ַתעֲ ֶ
שיכֶ ם ַת ְק ִריבו עֹלָ ה לַ ה' ...טז
אשי חָ ְד ֵּ
ש ֶמן וְ נִ ְסכוֹ  :יא ו ְב ָר ֵּ
ימם ו ְשנֵּי ֶע ְשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְבלולָ ה בַ ֶ
ְת ִמ ִ
ובַ ח ֶֹדש הָ ִראשוֹ ן ְבאַ ְר ָב ָעה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש ֶפ ַסח לַ ה' :יז ובַ ח ֲִמ ָשה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש הַ זֶה חָ ג ִש ְב ַעת י ִָמים
יבכֶ ם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ָשה לַ ה' ְב ָשבֻׂ ע ֵֹּתיכֶ ם  ...פרק כט א ובַ ח ֶֹדש
ַמצוֹ ת יֵּאָ כֵּ ל ...:כו ו ְביוֹ ם הַ ִבכו ִרים ְבהַ ְק ִר ְ
יתם אֶ ת נ ְַפש ֵֹּתיכֶ ם...
יעי הַ זֶה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה לָ כֶ ם וְ ִע ִנ ֶ
יעי ְבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹדש  ...ז ובֶ ָעשוֹ ר לַ ח ֶֹדש הַ ְש ִב ִ
הַ ְש ִב ִ
יעי ...וְ חַ ג ֶֹתם חַ ג לַ ה' ִש ְב ַעת י ִָמים ...:לה ַביוֹ ם הַ ְש ִמינִ י עֲ צֶ ֶרת ִת ְהיֶה
יב ובַ ח ֲִמ ָשה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש הַ ְש ִב ִ
לָ כֶ ם ָכל ְמלֶ אכֶ ת עֲ ב ָֹדה לֹא ַתעֲ שו ...:לט אֵּ ֶלה ַתעֲ שו לַ ה' ְבמוֹ עֲ ֵּדיכֶ ם ְלבַ ד ִמ ִנ ְד ֵּריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹּתיכֶ ם
ְלעֹל ֵֹּתיכֶ ם ו ְל ִמנְ ח ֵֹּתיכֶ ם ו ְלנִ ְס ֵּכיכֶ ם ו ְל ַש ְל ֵּמיכֶ ם:

הרשימה של הקרבנות הקבועים הללו בנויה על פי תדירותם  -מן התדיר ביותר לתדיר פחות – כל
יום ,שבת ,ראשי חודשים ,מועדים החלים פעם בשנה.
סדר המועדים הוא על פי סדר השנה בתנ"ך :ממועדי חודש ניסן ,הוא החודש הראשון ,עד למועדי
חודש תשרי (בפרק כט) ,הוא החודש השביעי .סדר השנה בימי התנ"ך נקבע בציווי הראשון שנצטוו
ישראל בידי ה':
הערה למורה :זו הזדמנות להזכיר לתלמידים כי השנה בתורה מתחילה מחודש ניסן.
הרֹן ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לֵּ אמֹר :ב הַ ח ֶֹדש הַ זֶה לָ כֶ ם רֹאש ח ֳָד ִשים
ֹשה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
שמות פרק יב :א ַוי ֶ
שי הַ ָשנָה:
ִראשוֹ ן הוא לָ כֶ ם ְלחָ ְד ֵּ
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הקשר רחב [רשות]

עולת התמיד
פרק כח מזכיר בראש הרשימה את קרבן עולת התמיד .החיוב של הקרבן הזה נזכר כבר בחומש
שמות.
שה ַעל הַ ִמזְ ֵּבחַ ְכבָ ִשים ְבנֵּי ָשנָה ְש ַניִם לַ יוֹ ם ָת ִמיד :לט אֶ ת הַ ֶכבֶ ש
שר ַתעֲ ֶ
שמות פרק כט :לח וְ זֶה אֲ ֶ
ש ֶמן ָכ ִתית ֶרבַ ע
שה ֵּבין הָ ַע ְר ָביִם :מ וְ ִע ָשרֹן סֹלֶ ת ָבלול ְב ֶ
שנִ י ַתעֲ ֶ
שה בַ ב ֶֹקר וְ אֵּ ת הַ ֶכבֶ ש הַ ֵּ
הָ אֶ חָ ד ַתעֲ ֶ
שה ֵּבין הָ ַע ְר ָביִם ְכ ִמנְ חַ ת הַ ב ֶֹקר
שנִ י ַתעֲ ֶ
יעת הַ ִהין ָייִן לַ ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ ד :מא וְ אֵּ ת הַ ֶכבֶ ש הַ ֵּ
הַ ִהין וְ נֵּסֶ ְך ְר ִב ִ
שר
שה לַ ה' :מב עֹלַ ת ָת ִמיד ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד ִל ְפנֵּי ה' אֲ ֶ
שה ָלה ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ
ו ְכנִ ְס ָכה ַתעֲ ֶ
ִא ָו ֵּעד לָ כֶ ם ָש ָמה ְל ַד ֵּבר אֵּ לֶ ָ
ִש ָראֵּ ל וְ נִ ְק ַדש ִב ְכב ִֹדי:
יך ָשם :מג וְ נ ַֹע ְד ִתי ָש ָמה ִל ְבנֵּי י ְ

בחומש ויקרא פרק א מלמדת התורה את דיני קרבן העולה ,ובהמשך בפרק ו ,א-ו.
ביחידת ההוראה הצגנו את הסברו של הנצי"ב המבאר מדוע היה צריך לחזור על הציווי הזה בסוף
חומש במדבר.

הקרבת קרבנות במדבר
הפרשנים העלו שאלה מעניינת האם בפועל הקריבו בני ישראל קרבנות במשכן במדבר? השאלה
עולה לאור מספר פסוקים:
שה לַ ה':
שיָה ְבהַ ר ִסינַי ְל ֵּריחַ נִ יחֹחַ ִא ֶ
במדבר פרק כח :ו עֹלַ ת ָת ִמיד הָ עֲ ֻׂ
ִש ָראֵּ ל:
ַש ֶתם ִלי בַ ִמ ְד ָבר אַ ְר ָב ִעים ָשנָה ֵּבית י ְ
עמוס פרק ה :כה הַ ְזבָ ִחים ו ִמנְ חָ ה ִהג ְ
יאי אוֹ ָתם ֵּמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם
יתים ְביוֹ ם הוציא הוֹ ִצ ִ
ירמיהו פרק ז :כב ִכי לֹא ִד ַב ְר ִתי אֶ ת אֲ בוֹ ֵּתיכֶ ם וְ לֹא ִצ ִו ִ
ַעל ִד ְב ֵּרי עוֹ לָ ה וָ זָבַ ח:

חז"ל חלקו במסקנה העולה מכתובים אלו – בפרט מהכתוב בעמוס – האם בני ישראל הקריבו בימי
המדבר קרבנות או לא:

בבלי חגיגה ו ע"ב
רבי אלעזר דתניא" :עלת תמיד העשיה בהר סיני" (במדבר כח ,ו) .רבי אלעזר אומר :מעשיה נאמרו
בסיני ,והיא עצמה לא קרבה .רבי עקיבא אומר קרבה ושוב לא פסקה .אלא מה אני מקיים "הזבחים
ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל" (עמוס ה ,כה) – [רק] שבטו של לוי שלא עבדו
עבודה זרה ,הן הקריבו אותה [ולא כל העם].

במדבר

בס"ד
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לפי רבי אלעזר בני ישראל לא הקריבו את קרבן התמיד בימי המדבר .לפי רבי עקיבא כן הקריבו,
אלא שלא כל העם היה שותף בהקרבה ,רק שבט לוי .דהיינו ,בימי המדבר לא השתמשו בכסף
שנאסף מכל העם לקניית קרבנות התמיד.

במדבר

בס"ד
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הקשר אישי [רשות]

ברשימת הקרבנות בפרקים כח-כט למדנו איך ייסדה התורה את ההתמדה והקביעות שבעבודת ה'
במקדש.
עבודה זו באה לידי ביטוי בחיינו בתפילת העמידה הקבועה.
איך נוכל להפוך תפילה זו לכלי המייצב ומחזק את עבודת ה' בקרבנו?
מה הקושי שאני נתקל בו בעבודת ה' שיש בה מן ההתמדה והחזרה ,ומה הכוח שעבודה זו עצמה
מעניקה?

במדבר

