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 ד'שע' תבאדר                                 בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                      הקורבנות ביחזקאל כחידוש הברית בין עם ישראל לקב"ה – החודשהפטרת פרשת ל
  (יהודה שביבב משה ליכטנשטיין והרשל הרב  ים)על פי שיעור החודש-תזריעפרשת ל

 
היא  ,הרביעית לארבע פרשיותבשבת הקרובה נקרא את 

קוראים על ענייני קרבן פסח . בפרשה אנו פרשת החודש
כ( ומפטירין מנבואת -מתוך פרשת בא )שמות יב, א

 לדף מגילה על פי הגמרא במ"ו י"ח,  –ט"ז מ"ה יחזקאל 
 ע"א. 

 (מ"ו י"ח –ט"ז מ"ה יחזקאל הפטרת פרשת החודש ).1 
ֹּאת ַלָנִשיא ַהְתרּומָ -כֹּל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל טז ה ַהז

ַהָנִשיא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהִמְנָחה ְוַהֵנֶסְך -ְוַעל יז  .ְבִיְשָרֵאל
  מֹוֲעֵדי ֵבית ִיְשָרֵאל-ַבַחִגים ּוֶבֳחָדִשים ּוַבַשָבתֹות ְבָכל

-ָהעֹוָלה ְוֶאת-ַהִמְנָחה ְוֶאת-ַהַחָטאת ְוֶאת-ַיֲעֶשה ֶאת-הּוא
ָני -ָאַמר אֲ -כֹּה יח  ִיְשָרֵאל.-ַכֵפר ְבַעד ֵביתַהְשָלִמים לְ   ה'דֹּ

ָבָקר ָתִמים ְוִחֵטאָת -ֶבן-ָבִראשֹון ְבֶאָחד ַלחֶֹּדש ִתַקח ַפר

-ְוָלַקח ַהכֵֹּהן ִמַדם ַהַחָטאת ְוָנַתן ֶאל יט  .ַהִמְקָדש-ֶאת
ְמזּוַזת -ִמְזֵבַח ְוַעלַאְרַבע ִפנֹות ָהֲעָזָרה לַ -ְמזּוַזת ַהַבִית ְוֶאל

ְוֵכן ַתֲעֶשה ְבִשְבָעה ַבחֶֹּדש  כ  .ַשַער ֶהָחֵצר ַהְפִניִמית

ָבִראשֹון  כא  .ַהָבִית-ֵמִאיש שֶֹּגה ּוִמֶפִתי ְוִכַפְרֶתם ֶאת
ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֶֹּדש ִיְהֶיה ָלֶכם ַהָפַסח ָחג ְשֻבעֹות 

ְוָעָשה ַהָנִשיא ַבּיֹום ַההּוא ַבֲעדֹו  כב  .ֵכלָיִמים ַמּצֹות ֵיָא 

ֶהָחג -ְוִשְבַעת ְיֵמי כג  .ַעם ָהָאֶרץ ַפר ַחָטאת-ּוְבַעד ָכל
ִשְבַעת ָפִרים ְוִשְבַעת ֵאיִלים ְתִמיִמם  ה'ַיֲעֶשה עֹוָלה לַ 

ְנָחה ּוִמ  כד  .ַלּיֹום ִשְבַעת ַהָּיִמים ְוַחָטאת ְשִעיר ִעִזים ַלּיֹום

 כה  .ֵאיָפה ַלָפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ַיֲעֶשה ְוֶשֶמן ִהין ָלֵאיָפה
ַבְשִביִעי ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלחֶֹּדש ֶבָחג ַיֲעֶשה ָכֵאֶלה 

  .ַכַחָטאת ָכעָֹּלה ְוַכִמְנָחה ְוַכָשֶמן  ִשְבַעת ַהָּיִמים

ָני -ָאַמר אֲ -כֹּה א ְפִניִמית ַהפֶֹּנה ָקִדים ַשַער ֶהָחֵצר הַ  ה'דֹּ
ִיְהֶיה ָסגּור ֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה ּוְביֹום ַהַשָבת ִיָפֵתַח ּוְביֹום 

ּוָבא ַהָנִשיא ֶדֶרְך אּוָלם ַהַשַער ִמחּוץ  ב  .ַהחֶֹּדש ִיָפֵתחַ 
-עֹוָלתֹו ְוֶאת-ְמזּוַזת ַהַשַער ְוָעשּו ַהכֲֹּהִנים ֶאת-ְוָעַמד ַעל

ֹּא-ָמיו ְוִהְשַתֲחָוה ַעלְשלָ  ִיָסֵגר -ִמְפַתן ַהַשַער ְוָיָצא ְוַהַשַער ל

ָהָאֶרץ ֶפַתח ַהַשַער ַההּוא -ְוִהְשַתֲחוּו ַעם ג  .ָהָעֶרב-ַעד

ַיְקִרב -ְוָהעָֹּלה ֲאֶשר ד  .ה'ַבַשָבתֹות ּוֶבֳחָדִשים ִלְפֵני 
ה ְכָבִשים ְתִמיִמם ְוַאִיל ְביֹום ַהַשָבת ִששָ   ה'ַהָנִשיא לַ 

ּוִמְנָחה ֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְכָבִשים ִמְנָחה ַמַתת ָידֹו  ה  .ָתִמים
ָבָקר ְתִמיִמם -ּוְביֹום ַהחֶֹּדש ַפר ֶבן ו ְוֶשֶמן ִהין ָלֵאיָפה.

ְוֵאיָפה ַלָפר ְוֵאיָפה  ז  .ְוֵשֶשת ְכָבִשים ָוַאִיל ְתִמיִמם ִיְהיּו
ל ַיֲעֶשה ִמְנָחה ְוַלְכָבִשים ַכֲאֶשר ַתִשיג ָידֹו ְוֶשֶמן ִהין ָלַאיִ 

ּוְבבֹוא ַהָנִשיא ֶדֶרְך אּוָלם ַהַשַער ָיבֹוא ּוְבַדְרכֹו  ח  .ָלֵאיָפה

-ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָוה ַבמֹוֲעִדים ַהָבא ֶדֶרְך-ּוְבבֹוא ַעם ט  .ֵיֵצא

ַשַער -ְוַהָבא ֶדֶרְך ַשַער ֶנֶגב-ֹּת ֵיֵצא ֶדֶרְךַשַער ָצפֹון ְלִהְשַתֲחו
ֹּא ָישּוב ֶדֶרְך ַהַשַער ֲאֶשר  ַשַער ָצפֹוָנה-ֶנֶגב ֵיֵצא ֶדֶרְך ָבא -ל

ְוַהָנִשיא ְבתֹוָכם ְבבֹוָאם ָיבֹוא  י( בֹו ִכי ִנְכחֹו יצאו )ֵיֵצא

ִתְהֶיה ַהִמְנָחה ּוַבַחִגים ּוַבמֹוֲעִדים  יא  .ּוְבֵצאָתם ֵיֵצאּו
ֵאיָפה ַלָפר ְוֵאיָפה ָלַאִיל ְוַלְכָבִשים ַמַתת ָידֹו ְוֶשֶמן ִהין 

   ָלֵאיָפה.
 ה'ְשָלִמים ְנָדָבה לַ -ַיֲעֶשה ַהָנִשיא ְנָדָבה עֹוָלה אֹו-ְוִכי יב

-עָֹּלתֹו ְוֶאת-ַהַשַער ַהפֶֹּנה ָקִדים ְוָעָשה ֶאת-ּוָפַתח לֹו ֶאת
ַהַשַער -ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְביֹום ַהַשָבת ְוָיָצא ְוָסַגר ֶאתְשָלָמיו כַ 

ְשָנתֹו ָתִמים ַתֲעֶשה עֹוָלה ַלּיֹום -ְוֶכֶבש ֶבן יג  .ַאֲחֵרי ֵצאתֹו

ּוִמְנָחה ַתֲעֶשה ָעָליו  יד  .ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר ַתֲעֶשה אֹּתֹו  ה'לַ 
ֶשֶמן ְשִליִשית ַהִהין ָלרֹּס ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר ִשִשית ָהֵאיָפה וְ 

ועשו  טו  .ִמְנָחה ַליהָוה ֻחקֹות עֹוָלם ָתִמיד  ַהסֶֹּלת-ֶאת
  ַהֶשֶמן ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר-ַהִמְנָחה ְוֶאת-ַהֶכֶבש ְוֶאת-)ַיֲעשּו( ֶאת

ָני -ָאַמר אֲ -כֹּה טז  עֹוַלת ָתִמיד. ִיֵתן ַהָנִשיא ַמָתָנה -ִכי ה'דֹּ
ֲאֻחָזָתם ִהיא   ִמָבָניו ַנֲחָלתֹו ִהיא ְלָבָניו ִתְהֶיה ְלִאיש

ִיֵתן ַמָתָנה ִמַנֲחָלתֹו ְלַאַחד ֵמֲעָבָדיו ְוָהְיָתה -ְוִכי יז .ְבַנֲחָלה
ְשַנת ַהְדרֹור ְוָשַבת ַלָנִשיא ַאְך ַנֲחָלתֹו ָבָניו ָלֶהם -לֹו ַעד

ֹּא יח  .ִתְהֶיה ַנֲחַלת ָהָעם ְלהֹונָֹּתם ִיַקח ַהָנִשיא ִמ -ְול
ֹּא  ָבָניו-ֵמֲאֻחָזָתם ֵמֲאֻחָזתֹו ַיְנִחל ֶאת ָיֻפצּו -ְלַמַען ֲאֶשר ל

  .ַעִמי ִאיש ֵמֲאֻחָזתֹו
פתיחתה של הפטרת פרשת החדש כהרבה הערה: גם 

הפטרות אחרות, תלויה בחילוקי מנהג שבין אשכנזים 
ו( פותח ו,ט"מ –ה,יח "לספרדים. מנהג ספרד )יחזקאל מ

באופן ישיר בפסוק המדבר על הקרבת קרבן בראש חדש 
ניסן ומסיים בקרבנות החגים והמועדים, ואילו מנהג 
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ו,יז( מקדים לכך שני "מ –ה,טז "אשכנז )יחזקאל מ
פסוקים המתייחסים לתפקידיו של הנשיא ומסיים בעוד 
כמה פסוקים הדנים בחובותיו וזכויותיו של הנשיא 

 בענייני נחלה. 
שווים לגבי ליבה של ההפטרה ם שני המנהגים אמנ

הזכרנו בדומה למה שאבל  המדברת על קרבנות החג.
מסביר הרב ליכטנשטיין, הפטרת פרשת זכור, בשיעור ל

שישנו מקום לטעון שהבדלי הפתיחה והסיום משקפים 
אף הבדלי דגש מסוימים בין שני הנושאים מרכזיים 

, הקרבנותנמצאים בהפטרת פרשת החדש והם הנשיא ו
 כפי שנראה בהמשך השיעור.

 
 פסח מצרים, דורות, ולעתיד לבא:

נובע כמובן העיסוק בקרבן הפסח והלכותיו קודם לחג, 
הקרב ובא. ואם בפרשה הפסח הצורך להתכונן לחג מ

ונשמעו לראשונה ) ,בתורה באו הלכות אלו לראשונה
, באה הקריאה השנתית ומזכירה (באזני בני ישראל

א הפסוקים לא, שלאהללו בכל שנה ושנה. הלכות מחדש 
שאותו  בתורה ולא פסוקי ההפטרה מתייחסים אל הפסח

. פסוקי התורה מדברים בפסח מצרים, ואף אנו חוגגים
 גם  יששפסח מצרים ופסח דורות, הרי משותף בין כי יש 

פסוקי ההפטרה . כמו כן נהםהבדלים לא מעטים בי
 לבא.  עתידלמדברים על פסח 

נמצא, שיותר משיש מסביר הרב שביב,  לאור זאת
בפסוקי התורה והנבואה הכנה עניינית וטכנית להלכות 
החג, יש עימם הכנה נפשית לקראת החג. ושמא 

עתיד לפסח , ולפסח דורות, לפסח מצריםבין השינויים 
מלמדים, כי יש מקום לבקש איזה שהוא חידוש   -לחוד  

 .וייחוד בכל שנה ושנה
 

ת החודש בשל תחילתה "החודש הזה הפרשה קרויה פרש
בפסוק ראשון זה מצויה המצוה הראשונה , ולכם"

מצות קידוש חודשים, , היא שנצטוו בה ישראל כאומה
ראשון  -ניסן  -חודש זה הקב"ה לעם ישראל ש ובה הודיע

יציאת ישראל מעבדות כידוע, מטרת הוא לחודשי השנה. 
"ה להכניס את ישראל לעבודתו של הקבהיא מצרים 

ראשיתה של אותה כניסה עוד בהיותם וולקיום מצוותיו, 
 במצרים בראש חודש ניסן, עת נצטוו על מצוה ראשונה.

גאולתם עניינה היא שובם 'אל מעלת אבותם' כידוע, ו
נתממשה והיא כדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות, 

ש"עשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם" כ
כן והשראת השכינה במשכן חנוכת המש)רמב"ן שם(. 

                         :)מ, א( סוף ספר שמותהיתה כפי שנאמר ב
  :א 'מ שמות.2

 "ביום החדש הראשון באחד לחדש"
נמצא, ראשית גאולה בראש חודש ניסן במצרים, 

חר יותר בראש חודש ניסן והתממשותה שנה מאו

 האף בגאוללמדת אותנו שבאה ההפטרה ומבמדבר. 
 רנקודת ההתחלה היא בראש חודש ניסן כאמו העתידה

 )מה, יח(: 
"בראשון באחד לחדש תקח פר בן בקר וחטאת את 

  המקדש"
ומעמד מיוחד יש לראש חודש, שבו ובשבת יהיה שער 

 :החצר הפנימית פתוח )מו, ג(
"והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות 

 ובחדשים לפני ה'".
 

הוא עיקרה של שקרבן הפסח אבל, ראוי לשים לב לכך, ש
עוסקת בחנוכת בהפטרה ה הפרשה בתורה, תופס

לבוא, רק פסוק אחד, ברצף הקובנות,  עתידלהמקדש 
קרבה בראשון לניסן, עבור למוקרב בשביעי מתחיל בהה

בו, קרבן הפסח בי"ד בניסן, קרבנות שבעת ימי החג, 
  וקרבנות השבת והחודש.

אפשר שקביעת הפטרה זו לפרשת ומסביר הרב שביב, ש
תחילת הגאולה   החודש, באה להעמיד זה בצד זה:

 -קרבן הפסח במצרים;  תכליתה  -ותכליתה.  תחילתה 
מעלות הגאולה זו מוכרת לנו ממקדש ועבודתו. ותמונה 

 : בהגדה של פסחתוארות המ
 :. הגדה של פסח3

 :  "כמה מעלות טובות למקום עלינו"
 "הוציאנו ממצרים" -מעלה ראשונה 
"בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל  -מעלה עליונה 

 .עוונותינו"
 

 מערכת הקרבנות של יחזקאל
 הבהפטרה הינת הקרבנות המפורטמערכת כידוע, 

את הנאמר ת תואממכיוון שהיא אינה מאד, ת בעייתי
ההבדלים שבין הקורבנות בדיני הקרבנות שבתורה. 

מ"ו בספר יחזקאל, ואלו שבספר -המנויים בפרקים מ"ה
 כ"ט רבים: -במדבר פרקים כ"ח

 טאת בי"ד בניסן לפי ספר יחזקאל מוקרב פר ח
 קורבן שאין לו זכר בספר במדבר –כב( -)מ"ה, כא

 בחג המצות מוקרבים לפי ספר יחזקאל )מ"ה, כב-
כה( שבעה פרים, שבעה אילים ומנחה הכוללת איפה 

ואילו בספר במדבר )כ"ח,  -והין שמן, ושעיר חטאת 
כב( מוזכרת הקרבת שני פרים ואיל אחד, ומנחה -טז

לפרים ושני  שרונים סלתנלוות הכוללת שלושה ע
נוסף לשבעה כבשים ולשעיר עשרונים סולת לאיל, ב

 חטאת. 

  )בחג הסוכות מוקרבים לפי ספר יחזקאל )מ"ה, כה
שבעה פרים ושבעה אילים ומנחה הכוללת איפה והין 
שמן )בדומה לחג המצות( וכן שעיר חטאת, ואילו לפי 

לד( מוקרבים מספר יורד של -ספר במדבר )כ"ט, יב
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עשר ומסתיים בשבעה, -ם המתחיל בשלושהפרי
שמנחת כל פר היא של שלושה עשרונים;שני אילים 

-שמנחתם כל איל בשיעור ארבעה עשרונים; ארבעה
עשר כבשים שמנחת כל כבש כוללת עישרון אחד; 

 . וכן מובא שעיר חטאת המוקרב ללא מנחה

  בספר במדבר מנויים קורבנות עבור שבועות, ראש
וכל אלו  –רים, ואף שמיני עצרת השנה, יום הכיפו

-אינם מוזכרים בנבואת יחזקאל כלל. את אי
אזכרתם של מועדים אלו בספר יחזקאל )שלמעשה, 
משותף לכולם שהם בני יום אחד(, ניתן לפרש בכך 
שיחזקאל אינו משנה בהם דבר ולכן אינו מזכירם 
בנבואתו; אך לחלופין ייתכן שהיעדרות זו מכוונת, 

נו מועדים אלו לא יצוינו במקדש כך שעל פי חזו
 בעתיד. 

 שישה  -ה( בשבת מוקרבים -על פי יחזקאל )מ"ו, ד
כבשים ומנחה הכוללת 'מתת ידו' ושמן, וכן איל 

-אחד שמנחתו איפה; ואילו לפי ספר במדבר )כ"ח, ט
י( מוקרבים בשבת שני כבשים שמנחתם שני 

 עשרונים ונסך

 ,ז( פר -ו על פי יחזקאל בראש חודש מוקרבים )מ"ו
אחד, ואיל אחד שמנחתם איפה ושמן וכן שישה 
כבשים שמנחתם 'מתת ידו'; ואילו בספר במדבר 

טו( מצוינת הקרבת  שני פרים שמנחתם -)כ"ח, יא
שישה עשרונים ושמן, איל אחד שמנחתו שני 
עשרונים ושמן, שבעה כבשים שמנחתם שבעה 

 עשרונים וכן נסכי יין. 

  הבדלים נוספים לגבי המנחות כמו כן, קיימים
י; -הנוספות לקורבנות הנדבה )במדבר ט"ו, ד

 יחזקאל מ"ו, יא(. 
סתירות אלו ואחרות בין מצוות התורה ובין הנאמר 

 ביחזקאל יצרו קושי שניכר בדברי האמוראים 
 : מנחות מה, ע"א.4

אמר רב יהודה אמר רב: זכור אותו האיש לטוב וחנינא 
א נגנז ספר יחזקאל שהיו בן חזקיה שמו שאלמלא הו

דבריו סותרין דברי תורה. מה עשה? העלה שלש מאות 
 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו... 

פרשנים רבים עמדו על ההבדלים שבין הקורבנות בתורה 
 והקורבנות ביחזקאל, כך למשל 

 רד"ק בפירושו ליחזקאל מ"ו, ד כתב: . 5
, "ואין זה קרבן הכתוב בתורה, לא לשבת ולא ליום טוב

 אלא חידוש יהיה בקרבנות"
  רש"י )מ"ו, ד(.6

פרש את ההבדלים ביחס למספר הכבשים המוקרבים 
 באופן הבא: בשבת

לא ידעתי למה שהרי אמרה  -ביום השבת ששה כבשים 
תורה שני כבשים )במדבר כח( וביום השבת משמע שבת 

בראשית ומשמע יום טוב ואומר אני שבת זו אינה שבת 
שבעה כבשים ושני אילים  בראשית אלא י"ט שטעון

ובא ולימדך שאין מעכבין זה את זה ואם לא מצא שבעה 
יביא ששה ואם לא מצא שני אילים יביא אחד כמו 

 שדרשו חכמים לענין ראש חדש
ואת מספר הפרים המוקרבים בראש חודש הסביר רש"י 

 מ"ו, וי "רש. 7

מקרא זה דרשו  -ביום החדש פר בן בקר תמימים 
למדנו לפי שנאמר בתורה )שם(  רבותינו במנחות פר מה

ובראשי חדשיכם פרים בני בקר שנים מנין שאם לא 
מצא שנים יביא אחד לכך נאמר פר. וששת כבשים. מה 
למדנו לפי שנאמר בתורה שבעה מנין שאם לא מצא 
שבעה יביא ששה לכך נאמר וששת כבשים ומנין אפילו 

 אחד תלמוד לומר ולכבשים כאשר תשיג ידו, מצאתי
 )מנחות מה ע"א( הציעו שתי גישות לענין:חז"ל .8

"בראשון באחד לחודש תקח פר בן בקר תמים וחטאת 
 את המקדש". חטאת, עולה היא?! 

 א"ר יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. 
רב אשי אמר מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך 

 שהקריבו בימי משה. 
 תניא נמי הכי: רבי יהודה אומר פרשה זו אליהו עתיד
לדורשה. אמר לו ר' יוסי, מילואים הקריבו בימי עזרא 
כדרך שהקריבו בימי משה. אמר לו: תנוח דעתך 

 שהנחת דעתי".
סימטריה בין שתי הגישות. -כפי שניתן לראות, יש כאן א

אחת מציעה פתרון עניני ואילו השנייה מניחה שיש 
פתרון אפשרי אך אין הוא ידוע לנו ואין היא באה אלא 

  .דעתנו שאין צריך לגנוז את ספר יחזקאל להניח את
 

מערכת שיחזקאל פורש בפנינו בעיקרי הקרבנות 
מסביב לשלשה מועדים: א' ניסן, ז'  תסובבבהפטרה, 

ניסן וי"ד בו שהוא מועד הקרבת הפסח. כמובן, שהזיקה 
הישירה שבין ההפטרה ופרשת החדש היא הקרבן הקרב 

 . בראש חדש ניסן, המפורט בתחילת ההפטרה
מודל הקרבן הנזכר פה, מסביר הרב ליכטנשטיין, שו

ר המילואים המוכר לנו מספר במדבקרבנות מודל דומה ל
, אין מדובר במילואים, שהם הקרבנות המנויים )כלומר

בפרשיות צו ושמיני שהקריב משה קודם חנוכת המשכן 
נו אלא בקרבנות חנוכת המשכן של פרשת נשא, אך כיני

הדיון הנוכחי בעקבות הגמרא אותם מילואים לצורך 
. כמו בקרבן המוזכר כאן, מדובר (במנחות שצוטטה לעיל

שם על קרבנות המובאים ע"י הנשיאים החל מראש חדש 
בשני המקומות מדובר על קרבנות  כמו כן,ניסן. 

מחודשים שאינם תואמים את המוכר לנו מפרשיות 
הקרבנות אלא חורגים מסוגי הקרבנות הללו. לאור זאת, 

וכל להבין שקביעת ר' יוחנן ש"מילואים הקריבו בימי נ
עזרא כשם שהקריבו בימי משה" איננו תירוץ שבא 
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לעולם רק כהצעה לפתרון בעיית הסתירה שבין יחזקאל 
בפשט גן לספר במדבר אלא היא טיעון פרשני המעו

 הכתובים. 
כפי שהדגשנו לעיל, המודל הניתן כאן הוא קרבנות 

כן, ולא קרבנות המילואים הנשיאים של חנוכת המש
שבספר ויקרא, ועל כן הנשיא עומד במוקד. ברם, אף 
קרבנות המילואים של ספר ויקרא מופיעים ביחזקאל 

כז(, תוך כדי שמוש בביטוי -בפרק הקודם )מג,יח
 מילואים: 

                                                                                                                  : כז-יח ג"מיחזקאל .9 
"אלה חוקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה 

מים ולזרוק עליו דם... פר בן בקר לחטאת...שבעת י
 ידו( ידיו".  -יכפרו את המזבח וטהרו אתו ומלאו )כתיב 

גם היא מערכת המילואים של ספר ויקרא קיימת כלומר, 
ביחזקאל, ועל כן סביר למדי להניח שגם מערך חנוכת 

 המזבח של הנשיאים ימצא אף הוא בספר.
 
הפטרה מצרפת את קרבן המילואים של ראש חדש וז' ה

אף לומר על פי ההפטרה, כניסן יחד עם קרבן הפסח. 
קרבן הפסח שותף למערכת המילואים וזה ייעודו. 
קביעה זו מתחזקת ביותר לנוכח האמור בקרבן ראש 

 החדש: 
"ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל 
ארבע פנות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר 

 הפנימית".
זריקת הדם על המזוזות היא סימן ההיכר כידוע, 

השימוש הנעשה בו בקרבן , ויחודי של קרבן הפסחהי
ראש חדש מהווה הוכחה לקשר שבין קרבן המילואים 

 של ראש חדש לבין קרבן הפסח.   
העקרון של המילואים הוא ומסביר הרב ליכטנשטיין, 

או מקום \החלת קדושה ותחילת פעולתה של מערכת ו
קדוש. חנוכת המשכן קידשה את המשכן והתחילה את 

ה בה, ואילו קרבן הפסח הוא תחילת קדושתו של העבוד
עם ישראל. התובנה המסתתרת מאחרי זה היא שקרבן 
פסח איננו רק זכר לנס ההצלה אלא שגלום בתוכו ביטוי 
לתחילת קדושת ישראל. ראשית, עיקר החג כולל בתוכו 
הן את עניין בחירת ישראל )"ולקחתי אתכם לי לעם"( 

ד )"והוצאתי אתכם והן את עניין ההצלה מן השעבו
מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם"(, ועל כן 
הקרבן כולל בתוכו את כריתת הברית שבין ישראל 
לקב"ה, ובכך דומה לקרבנות המשכן. יתר מכן, היותו 
הקרבן הראשון שישראל מצווים בו נותן לו משמעות של 
מילואים עבור מוסד הקרבנות. זהו תחילת סדר 

 יש בו משום מילואים.הקרבנות ועל כן 

 מעמדו של הנשיא

. שלא 1נושא השני בהפטרה והוא מעמדו של הנשיאה
כבספר במדבר, בהם הנשיאים רק מייצגים את העם 
ומביאים את הקרבנות מטעמו, הרי שכאן מוטלת על 

 : )מ"ה יז( הנשיא האחריות להבאתם. משמעות הפסוק
"ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים 

חדשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל הוא יעשה וב
את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים 

 לכפר בעד בית ישראל". 
איננה שהנשיא אמור להקריב בעצמו אלא שהדאגה 
להבאת הקרבנות מוטלת עליו. בהמשך, בחציה השני של 
ההפטרה, הנשיא מקבל יחס מיוחד במקדש והופך להיות 

 פני עצמה בעולם המקדש.דמות משמעותית ב
להסביר את מעמדו של הנשיא הרב ליכטנשטיין, מציע 

 במקדש משתי זוויות: 
מוטלת על הנשיא, מכוח  האחריות להבאת הקרבנותא. 

תפקידו כמנהיג. על המנהיג לדאוג לצרכי העם, וזה כולל 
אף את צרכיהם הרוחניים. הקרבן מובא מסיבות של 

היותו עבודה הנעשית בגוף עבודת ד' ועמידה לפניו, אך ב
ובידיים ולא רק בלב, אזי קיימת מחויבות של הנשיא 
לסייע בכל, וליטול על עצמו את האחריות לכך. מנהיגות 
פירושה הדאגה לצרכי העם, ואף הצרכים של הבאת 

 קרבנות כלולים בכך.
בהקשר זה, ראוי לציין שיחזקאל, כנביאים האחרים, 

הרוחני הקשה  הטיל הרבה מאד מן האשמה למצב
שהוביל לחורבן, על הנהגת העם והנשיא בתוכם. אם 
בחורבן, ההנהגה כשלה ואף הובילה את תהליכי הניצול 
והרשע, אזי חלק מן התיקון המצופה בעת גאולה הוא 
היפוך העניין וייסוד הנהגה שתוביל את העם מבחינה 
רוחנית. נשיאת הנשיא בעול הקרבנות מתחייבת 

 אחראי לטובת העם.מתפקידו כמנהיג ה
מעמדו ב. ישנה נקודה שניה העומדת בבסיס העניין והיא 

. הלכות שונות נאמרו המיוחד של המלך במקדש
המעידות שהמלך איננו רק מנהיג פוליטי אלא שבנוסף 
על תפקידו כמנהיג הדואג לצרכי העם, יש לו קדושה 

 -מפאת היותו משיח ד'. כשם שנציגו של הקב"ה במקדש 
 -המלך  -וא שלוחא דרחמנא, כן נציגו בארץ ה -הכהן 

הוא גם שלוחא דרחמנא ולא רק שלוחא דידן. מלבד עצם 
משיחתו בשמן המשחה, שהיא תופעה מיוחדת לכהן 
ולמלך, כדאי להזכיר ש"אין ישיבה בעזרה אלא למלכי 
בית דוד בלבד" והעובדה שמלך וכהן הנמשחים בשמן 

ר בתורה המשחה ללא צורך פטורים מן הכרת האמו
 היות ואינם נחשבים כזר. 

                                                 
מנהיג הפוליטי, וכמשמעות הביטוי בכל כדבר פשוט שהנשיא כאן הוא ההנחנו  1 

התנ"ך. רש"י אמנם פקפק בכך והביא מחלוקת בינו לבין רבי מנחם )בן סרוק?(, 
"אומר אני שהנשיא הזה בכהן גדול מדבר וכן כל הנשיא שבעניין ושמעתי משמו 

 של רבי מנחם שבמלך מדבר" אך בפשטות נראה שהצדק עם רבי מנחם.
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, מלכות בית דוד איננה רק הנהגה פוליטית אלא כלומר
אנו כוללים את הצפייה ולכן יש לה גם מעמד מטאפיזי. 

 רמב"םהו)להשבתה בתפילותינו שלש פעמים ביום 
את כתר כהונה וכתר מלכות  בהלכות תלמוד תורה כרך

 . (יחדיו
בית דוד כמלווה  את השבת מלכותכבר הזכיר יחזקאל 

קראנו בהפטרת כפי שאת השראת השכינה לעתיד לבא, 
  פרשת ויגש

 :כח-יחזקאל לז, כג.11
"והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלקים. ועבדי דוד מלך 
עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקתי 
ישמרו ועשו אותם. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי 

כם וישבו עליה המה ליעקב אשר ישבו בה אבותי
ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם 
לעולם. וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם, 
ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם 
לעולם. והיה משכני עליהם והייתי להם לאלקים והמה 
יהיו לי לעם. וידעו הגויים כי אני ד' מקדש את ישראל 

 קדשי בתוכם לעולם".בהיות מ
לאור זאת, יש לראות את המעמד המיוחד הניתן לנשיא 
במקדש כמשקף את שייכותו לעולם של קדושה והיותו 
נציג הקב"ה, בדומה לכהן. כשם שהמילואים הם התחלה 
חדשה ותחילת השראת השכינה בעקבות בנין המקדש 
מחדש, כן חידוש המלוכה מלווה בהקרבת קרבנות 

ת הקרבנות המיוחדים של הנשיא בשבת מיוחדים. הקרב
וראש חדש ועמידתו כנגד העם הם מפאת היות הנשיא 
עומד לפני ד' בדומה לכהן ובשונה מן העם. לעומת זאת, 
בחגים ובמועדים כשאף העם מגיעים לדרגת עמידה לפני 
ד', אזי אין הנשיא עומד כנגדם אלא "בתוכם בבואם 

 יבוא ובצאתם יצאו". 
 

הנשיא המקריב את קרבנותיו )מו,טו( בנקודה זו של 
מסתיימת ההפטרה הספרדית. מוקדה היא הקרבת 
קרבנות המילואים לסוגיהם, כשהקרבנות הללו מקיפים 

המקדש עצמו, חידוש , את כלל הקדושות המתחדשות
הברית שבין ישראל לקב"ה הבא לידי ביטוי בקרבן פסח 
וקרבנות הנשיא. כל ההתחלות הללו מתאימות מאד 

רשת החדש, שהרי העיקרון של ראש חדש ניסן הוא לפ
התחלה חדשה לחלוטין ויצירת הקשר שבין העם לקב"ה 

 ע"י התחלה זו.
 

ההפטרה האשכנזית, לעומתה, ממשיכה עוד שלשה 
פסוקים הדנים בחובותיו וזכויותיו של הנשיא כלפי העם, 
תוך כדי אזהרה חמורה שלא ינצל את מעמדו להונות את 

ציין, שאין אזהרה כזו נאמרת בחלל ריק העם. למותר ל
אלא היא תגובה למציאות המוכרת לנו היטב, הן 

מתולדות העמים והן מתאורי הנביאים. יחזקאל עצמו 
 נזקק לכך וניבא על כך בהרחבה בפרק כב. 

סיום ההפטרה  כךומסביר הרב ליכטנשטיין, שב
)האשכנזית( מתקשרת עם פתיחתה, המרחיבה אף היא 

כלומר יא וחובתו להקריב את קרבנות העם. בעניין הנש
ויש מקום לומר שההפטרה פועלת על שני צירים, כשציר 

ואילו האחר הוא עקרון  נותאחד הוא ציר הקרב
ואחריות הנשיא מקביל לתפקידו של )ובפרט המנהיגות 

  . ושניהם מטופלים על ידה( משה רבינו בפרשת החדש


