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 פרק כ"ח קרבנות המוספין

  מיקומה של פרשיית קרבנות המוספים

 

כט חוזרת התורה על קרבן עולה שנזכר כבר בחומש שמות, ומפרטת רשימה ארוכה של קרבנות שיש -בפרקים כח

 ?להוסיף על קרבן התמיד במהלך החגים. מה מקומה של פרשה זו בתוך חומש במדבר

 :[ב] רמב"ן

כי אחרי שאמר "לאלה תחלק הארץ" )במדבר כו, נג(, צוה  -וטעם צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי 

ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל,  ...להשלים תורת הקרבנות שיעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו המוספים

 .התמידין והמוספין ומנחתם ונסכיהם

אותנו על פרשת הקרבנות דווקא כאן, כי בחלק זה של הספר עם ישראל כבר על סף לפי רמב"ן התורה מלמדת 

  .הכניסה לארץ, וכשייכנסו לארץ יהיו חייבים בקרבנות הללו. בימי המדבר הם לא היו מחויבים להקריבם

בני ישראל למדים על  ,התורה כתורת חיים – כאן בא לידי אחד הרעיונות המרכזיים של החומש שציינו בהקדמה

 .המצוות בשעה המתאימה ביותר לכך

 הקשר בין רשימת הקרבנות הללו לבין התפילה שלנו

בכל יום ויום  -ובטאו את עבודת ה' הקבועה הקרבנות הרשומים בפרשתנו היו הקרבנות הקבועים בבית המקדש 

הקריבו במקדש כבש אחד בבוקר )"תמיד של שחר"( וכבש אחד בין הערביים )"תמיד של בין הערביים"(. בראשי 

 .""קרבן מוסף –חודשים, וימים טובים, הוסיפו על קרבן התמיד קרבן נוסף וזהו המקור לשמו 

 :קרבנות התמידים וקרבנות המוספים לבין התפילה שלנו –חז"ל קשרו בין עבודת ה' הקבועה במקדש 

 כו ע"ב בבלי ברכות

 .[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 

מוסיפים תפילה נוספת, תפילת מוסף, ובה אנו אומרים את הקטע ברשימה שנוגע לאותו יום. לדוגמה חודש, ומועד אנו 

 :בתפילת מוסף לשבת אנו אומרים את הקטע הבא

 פרק כח

ה ַבֶשֶמן וְ   ט ה ְבלּולָּ נְחָּ ם ּוְשנֵי ֶעְשרֹנִׂים סֶֹלת מִׂ ימִׂ נָּה ְתמִׂ ים ְבנֵי שָּ שִׂ  :נְִׂסּכֹוּוְביֹום ַהַשבָּת ְשנֵי ְכבָּ

יד וְנְִׂסּכָּּה  י מִׂ  :עַֹלת ַשַבת ְבַשַבתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ

 :כדאי להראות לתלמידים היכן קטע זה משובץ בתפילת מוסף :הערה למורה

ֶכיהָּ ְמַענְֶגיהָּ  ּדּוֵרי נְסָּ ם סִׂ ּוִׂיתָּ ֵפירּוֶשיהָּ עִׂ ְרְבנוֶתיהָּ צִׂ יתָּ קָּ צִׂ ת רָּ ַּכנְתָּ ַשבָּ אוֲהֵבי  תִׂ לּו טוֲעֶמיהָּ ַחיִׂים זָּכּו וְַגם הָּ ם ּכָּבוד יִׂנְחָּ ְלעולָּ

אּוי ֶליהָּ ּכָּרָּ ּוּויֵי ְפעָּ ינַי נְִׂצַטּוּו צִׂ סִׂ רּו. ָאז מִׂ חָּ ה בָּ ֶריהָּ ְגדּולָּ   :ְדבָּ

נֶיָך ה' ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ְלפָּ צון מִׂ י רָּ ְרְבנות  יְהִׂ נֶיָך ֶאת קָּ ם נֲַעֶשה ְלפָּ ְגבּוֵלנּו וְשָּ ֵענּו בִׂ טָּ ה ְלַאְרֵצנּו וְתִׂ ְמחָּ ֲאבוֵתינּו, ֶשַתֲעֵלנּו ְבשִׂ

נֶיָך בְ  יב ְלפָּ ם. ֶאת מּוַסף יום ַהַשבָּת ַהֶזה נֲַעֶשה וְנְַקרִׂ ְלכָּתָּ ים ְּכהִׂ פִׂ ם ּומּוסָּ ְדרָּ ים ְּכסִׂ ידִׂ ה ְּכמִׂ חובוֵתינּו ְתמִׂ כְּמו  .ְצוַת ְרצונְָּךַאֲהבָּ
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ְך כָָּאמּור דָּ ה ַעבְּ ְֵּדי משֶׁ ְך ַעל י תָּ ֵלינּו בְּתורָּ תָּ עָּ ַתבְּ כָּ  :שֶׁ

כו ן וְּנִׂסְּ מֶׁ ה ַבשֶׁ לּולָּ ה בְּ נְּחָּ ת מִׂ רנִׂים סלֶׁ שְּ ֵני עֶׁ ים ּושְּ ימִׂ מִׂ נָּה תְּ ֵני שָּ ים בְּ שִׂ ֵני כְּבָּ ת שְּ יום ַהַשבָּ   :ּובְּ

ַשַבתו ַעל עַלת הַ  ת בְּ כָּּהעַלת ַשבָּ יד וְּנִׂסְּ מִׂ  :תָּ

 מבנה הרשימה 

 פרקכח

יד מִׂ ה תָּ נָּה... ְשנַיִׂם ַליֹום עֹלָּ ים ְבנֵי שָּ שִׂ יבּו ַלה' ְּכבָּ ֶשה ֲאֶשר ַתְקרִׂ אִׂ ֶהם ֶזה הָּ  :ג וָאַמְרתָּ לָּ

יִׂם ַעְרבָּ ד ַתֲעֶשה ַבבֶֹקר וְֵאת ַהֶּכֶבש ַהֵשנִׂי ַתֲעֶשה ֵבין הָּ  ...:ד ֶאת ַהֶּכֶבש ֶאחָּ

יֹום ַהַשבָּת ט ה ַבֶשֶמן וְנְִׂסּכֹו ּובְּ ה ְבלּולָּ נְחָּ ם ּוְשנֵי ֶעְשרֹנִׂים סֶֹלת מִׂ ימִׂ נָּה ְתמִׂ ים ְבנֵי שָּ שִׂ  :ְשנֵי ְכבָּ

ֵשיכֶׁם יא דְּ אֵשי חָּ רָּ ה ַלה ּובְּ יבּו עֹלָּ  ...'ַתְקרִׂ

ַסח לַ  טז ש פֶׁ ר יֹום ַלחֹדֶׁ שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ אשֹון בְּ רִׂ ש הָּ  :'הּוַבחֹדֶׁ

ים יז ַעת יָּמִׂ בְּ ג שִׂ ש ַהזֶׁה חָּ ר יֹום ַלחֹדֶׁ שָּ ה עָּ שָּ  ...:ַמּצֹות יֵָאֵכל ּוַבֲחמִׂ

ים כו כּורִׂ יֹום ַהבִׂ ֻבעֵֹתיֶכם ּובְּ ה ַלה' ְבשָּ שָּ ה ֲחדָּ נְחָּ יְבֶכם מִׂ  ... ְבַהְקרִׂ

 פרקכט

ש א ד ַלחֹדֶׁ חָּ אֶׁ י בְּ יעִׂ בִׂ ש ַהשְּ  ... ּוַבחֹדֶׁ

ש  ז שֹור ַלחֹדֶׁ עָּ י ַהזֶׁהּובֶׁ יעִׂ בִׂ נִׂיֶתם ֶאת נְַפשֵֹתיֶכם ַהשְּ ֶכם וְעִׂ א קֶֹדש יְִׂהיֶה לָּ ְקרָּ  ...מִׂ

י יב יעִׂ בִׂ ש ַהשְּ ר יֹום ַלחֹדֶׁ שָּ ה עָּ שָּ ים ...ּוַבֲחמִׂ ְבַעת יָּמִׂ  ...:וְַחגֶֹתם ַחג ַלה' שִׂ

ת לה רֶׁ ינִׂי ֲעצֶׁ מִׂ ְהיֶה ַבּיֹום ַהשְּ ה ֹלא ַתֲעש תִׂ ֶכם ּכָּל ְמֶלאֶכת ֲעבֹדָּ  ...:ּולָּ

נְחֵֹתיֶכם ּוְלנְִׂסֵּכיֶכם נְִׂדֵריֶכם וְנְִׂדבֵֹתיֶכם ְלעֹֹלֵתיֶכם ּוְלמִׂ  :ּוְלַשְלֵמיֶכם לט ֵאֶלה ַתֲעשּו ַלה' ְבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד מִׂ

כל יום, שבת, ראשי  –מן התדיר ביותר לתדיר פחות  -הרשימה של הקרבנות הקבועים הללו בנויה על פי תדירותם 

 .דים החלים פעם בשנהחודשים, מוע

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

 .מתחילה מחודש ניסן זו הזדמנות להזכיר לתלמידים כי השנה בתורה :הערה למורה

  

 שמות פרק יב 

ְצַריִׂם ֵלאמֹר וַיֹאֶמר ה'  א    :ֶאל מֶֹשה וְֶאל ַאֲהרֹן ְבֶאֶרץ מִׂ

נָּה ב  ֵשי ַהשָּ דְּ חָּ כֶׁם לְּ אשֹון הּוא לָּ ים רִׂ שִׂ כֶׁם רֹאש ֳחדָּ ה לָּ ש ַהזֶׁ  ַהחֹדֶׁ

 


