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  ז"אלול התשס                                    ד"בס
  

  ? רגל רביעי–חג הביכורים 
  פרשת כי תבא

  
                                                                                       

  מקרא ביכורים
וללכת לבית , ")ינו על כתפינוסל("לשים בטנא , "ראשית פרי האדמה"י לקחת מ"לקראת הכניסה לארץ מצטווים בנ

  ".מקרא ביכורים"ויאמרו את , שם יתנו את הביכורים לכהן. המקדש
  
  ו"דברים פרק כ. 1
  :ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה) א(
ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ָ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ֵמַאְרְצך ֲאֶׁשר ָּתִביא י ָהֲאָדָמהְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִר ) ב(

  :ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם
 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץְדִּתי ַהּיֹום ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִּכי ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהּגַ ) ג(

  :ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו
  :ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ) ד(
  :י אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרבְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמ ) ה(
  :ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה) ו(
  :ה ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּוַוִּנְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיהֹוָ ) ז(
  :ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים) ח(
  :ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשאת ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹ) ט(
  : ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְיהָֹוה ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ְִּרי ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית פִהֵּנהְוַעָּתה ) י(
  :הָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבךָ ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך יְ ) יא(
  
  "כיצד מפרישים הביכורים"

  .   חג הביכוריםהתקייםמתי בשעור היום ננסה לבדוק 
  .  כמו שאנו חוגגים אותו בימינו–סיוון '  בובחג השבועותהאם 
  . נת זמן הבכרת הפירות מהם מביאים ביכורים שכפי שנראה מתאים הרבה יותר מבחי– בחג הסוכותהאם 
  . במהלך השנה לבית המקדשפעם רביעיתי מגיעים " בו היו בנרביעי" רגל"או ב

  
  : ביכורים"מעלין"ביכורים וכיצד " מפרישין"נתחיל עם המשנה במסכת ביכורים המספרת כיצד 

  'משנה מסכת בכורים פרק ג. 2
, ְואֹוֵמר, קֹוְׁשרֹו ְבֶגִמי, ֶׁשִּבֵּכרִרּמֹון ,  ֶׁשִּבֵּכרֶאְׁשּכֹול,  ֶׁשִּבֵּכָרהְֵּאָנהיֹוֵרד ָאָדם ְּבתֹוְך ָשֵדהּו ְורֹוֶאה ת, יםֵּכיַצד ַמְפִריִׁשין ַהִּבּכּוִר ) א(

  :ָּתְלׁשּו ִמן ַהַּקְרַקעַאף ַעל ִּפי ֵכן חֹוֵזר ְוקֹוֵרא אֹוָתם ִּבּכּוִרים ֵמַאַחר ֶׁשּיִ , ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ֲהֵרי ֵאּלּו ִבּכּוִרים
. ְולֹא ָהיּו ִנְכָנִסין ַלָּבִּתים, ְוָלִנין ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ָלִעיר ֶׁשל ַמֲעָמד ִמְתַּכְּנסֹות ַּבַּמֲעָמדָּכל ַהֲעָירֹות ֶׁש , ֵּכיַצד ַמֲעִלין ֶאת ַהִּבּכּוִרים) ב(

  :ֱאלֵֹהינּו' ה) ֵּבית(ה ִצּיֹון ֶאל קּומּו ְוַנֲעלֶ , ְוַלַּמְׁשִּכים ָהָיה ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמר
, ְוַקְרִניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ְוַהּׁשֹור הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם. ְוָהְרחֹוִקים ְמִביִאים ְּגרֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקים, ַהְּקרֹוִבים ְמִביִאים ַהְּתֵאִנים ְוָהֲעָנִבים) ג(

ְוִעְּטרּו ֶאת , ָׁשְלחּו ִלְפֵניֶהם, ִהִּגיעּו ָקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים. ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ָקרֹוב ְלירּוָׁשַלִים, ֵניֶהםֶהָחִליל ַמֶּכה ִלפְ . ַוֲעָטָרה ֶׁשל ַּזִּית ְּברֹאׁשֹו
ָּמִנּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְוָכל ַּבֲעֵלי אֻ . ְלִפי ְכבֹוד ַהִּנְכָנִסים ָהיּו יֹוְצִאים. ַהְּסָגִנים ְוַהִּגְזָּבִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם, ַהַּפחֹות. ִּבּכּוֵריֶהם

  :ָּבאֶתם ְלָׁשלֹום, ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְּפלֹוִניַאֵחינּו , עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמם
  

  .הפרשת הבכורים: המשנה מתארת את הפעולה הראשונה שעושה מביא הבכורים
שהמשנה תציין את שבעת , דומה שראוי היה . ן ותאנהרימו, גפן: במשנה מובאות שלוש דוגמאות של פירות הבכורים

  . להביא ביכורים מכל שבעת המינים–זו המצווה שכן , המינים כולם
  
  
  'משנה מסכת בכורים פרק א. 3
ְולֹא ִמֵּזיֵתי ֶׁשֶמן ֶׁשֵאיָנם ִמן , ְולֹא ִמֵּפרֹות ֶׁשָּבֲעָמִקים, לֹא ִמְּתָמִרים ֶׁשֶּבָהִרים. ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים חּוץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים) ג(

  .ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים קֶֹדם ָלֲעֶצֶרת. ַהֻּמְבִָחר
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, ראוי היה איפה, הרי טרם הגיע זמנם של פירות האילן להבשיל, בחג השבועותהבאת הבכורים נעשית אם , יתרה מזאת

  : כמו שאומרת התורה. ם ושעוריםכלומר חיטי, שהמשנה תציין דוגמאות השייכות לעונה זו של השנה
  
  ד"שמות פרק ל. 4
  .ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ַּתֲעֶׂשה ְלָך ְוַחג ָׁשֻבעֹת) כב(
  

לרגל בשבועות היו מביאים  וכנראה אלו שעלובבית המקדש מחיטים בחג השבועות מביא עם ישראל את קרבן שתי הלחם 
  .  הראשונה שצמחה בשדםמהחיטה והשעורהבכורים 

, ורואה שעורה שבכרה,  יורד אדם לתוך שדהו–? כיצד מפרישים בכורים: "ור האמור היתה משנה צריכה לומר בערך כךלא
  ".'וכו, קושרן בגמי, חיטים שבכרו

  
  ?בסוף הקיץשזמן ביכורם הוא ,  דווקאהגפן התאנה והרימוןאם כן למה מדגישה המשנה את 

  
  מצוות ביכורים וחטא המרגלים

  
   סימן נ1,ד"מנחם זעמבא הי' ון רחידושי הגא. 5

, דהרי המרגלים הוציאו דיבה על הארץ .ל דמצוות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים"י ז"איתא בשם האר
יורד אדם לתוך שדהו ': דאיתא שם, א"ג מ"דיש רמז לזה במשנה ביכורים פ. ומצוות ביכורים ניתנה משום חיבת הארץ

הנה מוזכרים כאן השלושה  .'הרי אלו ביכורים:  קושרו בגמי ואומר-רימון שביכר , שביכראשכול , ורואה תאנה שביכרה
 ומן רמונים ומן ה… ענבים אחדאשכולויכרתו משם זמורה ו, 'כג, ג"במדבר י(מינים המוזכרים גם אצל המרגלים 

  .ל"עכ . לקשר שביניהם-והרמז  .י"שאותם הם הביאו מא) 'תאניםה
  

   : אומר הרב סמט

  הרב סמט. 6

גם הציווי שנצטוו המרגלים ודבריהם ). כ, ג"במדבר י" (ענביםבכורי והימים ימי " :זמן שליחת המרגלים הרי מפורש
מקבילים הם לציווי שנצטווינו בפרשתנו על הבאת הביכורים ולמקרא הביכורים שעלינו לומר עם , בשובם מתור את הארץ

  :הבאתם

 אתבו- כי-ו "דברים כ  שלח-ג "במדבר י
 מארצךהאדמה אשר תביא פרי כל ולקחת מראשית ) ב( הציווי ענביםבכורי והימים ימי ולקחתם מפרי הארץ ) כ( הציווי

 לאבֹתינו לתת לנו' אשר נשבע הבאתי אל הארץ …) ג( אשר שלחתנובאנו אל הארץ ) כז(
 ארץ זבת חלב ודבשזאת ויתן לנו את הארץ ה) ט( זבת חלב ודבש ִהואוגם 

נאום 

 המרגלים
 וזה פריה

מקרא 

 ביכורים
 …האדמהפרי הבאתי את ראשית הנה ועתה ) י(

  

                                                 
 .ונהרג על קידוש השם בגטו ורשה, מנחם זעמבא היה מגדולי התורה בפולין בדור השואה'  הגאון ר1



 3

י "המפגש הראשון של עם ישראל עם ביכורי פרותיה של א
מחוץ אלא שאז הפרות הוצאו אל  .היה במעשה המרגלים

להוציא ,  הייתהשלילית בהוצאתם ומגמת המרגלים, לארץ
נתנה  "-אחורה דיבת הארץ ולהחזיר את הגלגל ההיסטורי 

 ובכך לבטל את כניסתם של -" ראש ונשובה מצרימה
 .ישראל לארץ

  
  י על במדבר פרק יג "רש .7 
 כשם שפריה שכל עצמם להוציא דבה נתכוונולפי ) ... כג(

  .משונה כך עמה משונה
 
מקצות ואילו במצוות הביכורים מובאים פרות הארץ  

תם ובהבא, י"לבה של א, לבית המקדש, הארץ פנימה
במקרא  .מתרבה חיבת הארץ אצל כל הקשור במצווה זו

הביכורים משחזר מביא הביכורים את התהליך ההיסטורי 
שבו התבדו הן דברי המרגלים על טיבה , של הבאתנו לארץ

בהודאה  .של הארץ והן דבריהם על אפשרות כניסתנו אליה
על תהליך היסטורי זה ובראיית מביא הביכורים את עצמו 

  .תיקון לחטא המרגליםישנו , בכל דור ודורכשותף לו 
  
   ומתי-" כיצד מעלין את הביכורים"
  

 ,"כיצד מעלין את הביכורים: "המשנה פותחת בשאלה
ולעלות , )המחוז" (מעמד"ועונה שצריך להתאסף בעיר ה

    .  בשירה ושמחה,"ממונה"עם , כקבוצה
שלוש הרי היתה עליה לרגל  :השאלה המתבקשת היא

  .ולא ידוע לנו שיש חיוב לעלות לרגל בקבוצה , בשנהפעמים
  ? פעם רביעיתהאם המשנה מתכוונת שהיתה עליה לרגל 

  
ולהטריח את צריך האדם להשבית עצמו ממלאכה , אם כן

ואילו התורה , עצמו ארבע פעמים בשנה לעלות ןלרגל
 את פני האדון שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך: "אמרה

  ".אלוקי ישראל' ה
  

שזמן הבאת , המשנה במסכת ביכורים אומרת לנוואכן 
  ...בשבועותמתחיל הביכורים 

  'ו',  משנה מסכת בכורים א.8
 ֵמִביא, )חג הסוכות (ְוַעד ֶהָחג) חג השבועות( ֵמֲעֶצֶרת

ִמן ֶהָחג ְוַעד . ")מקרא ביכורים"את  ( ְוקֹוֵרא)ביכורים(
  .ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא, ֲחֻנָּכה

  
של החקלאי היהודי הממוצע שגר נניח " ונכנס לנעלי"בואו 

בחג השבועות הוא עלה לרגל לירושלים והביא . בכפר בגליל
  . ביכורי החיטין והשעוריןאת 

, )ובעיקר בחודשי אלול ותשרי(לאורך הקיץ ובעיקר בסופו 
  . מתחילים להבכיר פירותיו

כשהעבודה בשדה רבה ואין האדם , זהו גם זמן האסיף
  . כתו ולעלות לירושליםנוטה לעזוב את מלא

  . קרוב– חג הסוכות –שהרגל הקרוב מה עוד 
  

יש להניח שרוב הציבור חיכה בהבאת הביכורים עד לעליה 
מירב עד שיהיו בידיהם , בחג הסוכות, הקרובה לרגל

  .הפירות שהבשילו
  

  :כך גם מוכח מדברי המשנה האומרת
  'משנה מסכת בכורים פרק ג. 9

ְוָהְרחֹוִקים , ַהְּתֵאִנים ְוָהֲעָנִביםים ַהְּקרֹוִבים ְמִביִא ) ג(
  .ְּגרֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקיםְמִביִאים ) מירושלים(
  

  .חג הסוכותשהיא מדברת על תקופת , ברור לפי המשנה
שמי שלא הביא ביכורים עד לחג הסוכות יכול , יש לזכור

מקרא "אבל ללא , היה אמנם להבים עד חג החנוכה
  ".בכורים
היה מביא ,  לקיים את המצווה בשלמותהמי שרצה, כלומר

  .את בכוריו בעליה לרגל שהיה עולה בסוכות
  

 לקבל את מאות אך האם היה לכהנים זמן  בחג הסוכות
 להביא את בכוריהם רץאלפי החקלאים שהגיעו מכל הא

לקרא מקרא בכורים בפני , וכל אחד צריך להניף, לעזרה
  .להשתחוות ולצאת, הכהן

  
יהושע בן חנניה שהיה מספר על ' ל רנראה את סיפורו ש

  :העומס שהיה מוטל על הכהנים בימי חג הסוכות
  

  'ג א"מסכת סוכה נ. 10
אמר רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית 
השואבה לא ראינו שינה בעינינו כיצד שעה ראשונה תמיד 
של שחר משם לתפלה משם לקרבן מוסף משם לתפלת 

ש משם לאכילה ושתיה משם המוספין משם לבית המדר
לתפלת המנחה משם לתמיד של בין הערבים מכאן ואילך 

  ..לשמחת בית השואבה
  

בולטת בהעדרה , ברשימת המטלות של הכהנים במהלך החג
  ...מצוות הבכורים

  
היו מקדימין את , נראה שהעולים לירושלים לחג הסוכות

, הגעתם בארבעה ימים כדי לא להיות בדרך ביום הכפורים
, כלכלה, בכדי להספיק למצוא סידור מבחינת מגוריםו

הכנת קורבנות החג , קניית לולב ואתרוג, הקמת סוכה
  . ובדיקתם ועוד

  
, נראה איפה שהימים שבין יום הכפורים לחג הסוכות

  .נוצלו על ידי רב העם כדי להביא בכורים
  

, "כיצד מעלין בכורים: "מלשון המשנה, אבל בכל זאת
עיר המעמד והעליה המיוחדת עם על ומהתאור המיוחד 

לא נראה שמדובר על אחת העליות הרגילות באחד , בכורים
  .רגל רביעי על ...משהו שונהאלה על , משלושת הרגלים

  
   רביעי" רגל"
  

  הרב אלחנן סמט. 11
המקום המרכזי שתופס תיאור עלייתם לרגל של מביאי 

בתוספתא ובתלמוד , במשנה(הביכורים במסכת ביכורים 
מעלה על הדעת שבמעשה ציבורי זה הפכה ) הירושלמי

הנוסף לשלושת , רביעי" רגל"הבאת הביכורים למעין 
אין לעלייה , שלא כמותם .הרגלים הקבועים בלוח השנה

אלא היא , לרגל הרביעית הזו תאריך קבוע בלוח השנה
 -  המחוז-" המעמד"נקבעת בכל שנה מחדש על ידי זקני 

לעלות לירושלים ולהביא את שאיכריו נאספים יחדיו 
אין זמנו של מחוז אחד כזמנו , וכאמור. ביכוריהם למקדש

  .של האחר
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מובאת ברייתא ) ב"ג ה"ביכורים פ(בתלמוד הירושלמי 
  : המשלימה את תיאור העלייה לרגל שבמשנה

  
  ב"ג ה"מסכת ביכורים פ. 21
 באֹמרים לישמחתי ') א, ב"תהילים קכ(בדרך היו אומרים "

עֹמדות ') שם פסוק ב(בירושלים היו אומרים . 'נלך' בית ה
  ".  'היו רגלינו בשעריך ירושלם

  
. ב הוא אכן מזמורם של עולי רגל לירושלים"מזמור קכ

אולם רק אלו העולים לשם הבאת ביכורים יכולים לומר 
  ". נלך' בית הבאמרים לי שמחתי "
  

לאמירה , כמובן, העולים בשלושת הרגלים לא היו זקוקים
 .ידעו מעצמם מתי עליהם לצאת לדרךשכן הם , זו
  

  .רגל רביעי אותו מתארת המשנהכלומר לפנינו 
  

 אותו ייסד" רגל הרביעי"הרב סמט מתייחס כנראה ל
  :ל מעלים את מעשיו על נס"וחז, )אבי שמואל(אלקנה 

  
  'תנא דבי אליהו רבה ח. 31

ים אתה אומר ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפר
אלקנה היה עולה לשילה ) שמואל א א(' ושמו אלקנה וגו

 שלשה מן התורה ואחת שקיבל עליו ארבעה פעמים בשנה
 שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה בנדבההוא 

 עלה אלקנה .'צבאות בשילה וגו' להשתחות ולזבוח לה
ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין 

 אמר להם שיעלו כולם עמו וכשעולים עמו בדרך היו ... עמו
לנין ברחובה של עיר והיו מתקבצין האנשים לבד והנשים 
לבד שכן האיש היה מדבר עם האיש והאשה עם האשה 

 והיו שואלים להן והיתה המדינה מרגשתוגדול עם הקטן 
להיכן תלכו ואומרים להם לבית האלהים שבשילה שמשם 

טובים ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך תצא תורה ומעשים 
מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם נעלה , ביחד

עמכם וכן אמר להם עוד הפעם עד שעלו עמו לשנה הבאה 
חמשה בתים ולשנה האחרת עלו עמו עשרה בתים ולשנה 
האחרת הרגישו כולם לעלות והיו עולין עמו כמו ששים 

עולה לשנה האחרת בתים ובדרך שהיה עולה שנה זו אינו 
עד שהיו כל ישראל עולין והיה אלקנה מכריע את כל ישראל 

ה "הקב. לכף זכות וחינך אותם במצות וזכו רבים על ידו
ל לאלקנה אתה הכרעת את "שהוא בוחן לבות וכליות א

ישראל לכף זכות וחנכת אותם במצות וזכו רבים על ידך 
ת ויחנך אני אוציא ממך בן שיכריע את כל ישראל לכף זכו

אותם במצות ויזכו רבים על ידו הא למדת בשכר מעשה 
  .אלקנה שמואל

  
  .כל אחד בזמנו, בנדבה" רגל רביעי"למדנו שיש מקום ל

עולים כיצד : "שכן לא נאמר, כך גם נראה מפשט המשנה
  ".מעלין את הביכוריםכיצד "אלא , " לירושליםלרגל

  
ר כמו כאש, אבל מה הטעם לקיים עליה מיוחדת לירושלים

רוב הפירות משבעת המינים מבשילים לקראת , שציינו לעיל
  ?למה להטריח, ואז ממילא עולים לרגל, חג הסוכות

  
 המוזכרת במשנה כחלק מהתהליך "עיר של מעמד"המושג 

  :המפתח להבנת הנושא הוא ,"רגל הרביעי"של ה
  

  עיר של מעמד
  :דוד קובע את משמרות הכהונה

  ג"פרק כ' דברי הימים א. 41
  :ְוָדִויד ָזֵקן ְוָׂשַבע ָיִמים ַוַּיְמֵלְך ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל) א(
  :ַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים) ב(
ַוִּיָּסְפרּו ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַוְיִהי ִמְסָּפָרם ) ג(

  :ִרים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָאֶלףְלֻגְלְּגלָֹתם ִלְגבָ 
 ְלַנֵּצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵּבית ְיהָֹוה ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלףֵמֵאֶּלה ) ד(

  :ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפִטים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים
ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ׁשֲֹעִרים ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְמַהְּלִלים ַליהָֹוה ) ה(

  :ִׂשיִתי ְלַהֵּללַּבֵּכִלים ֲאֶׁשר עָ 
ַהֲחֵצרֹות  ְלַיד ְּבֵני ַאֲהרֹן ַלֲעבַֹדת ֵּבית ְיהָֹוה ַעל ַמֲעָמָדםִּכי ) כח(

 ּוַמֲעֵׂשה ֲעבַֹדת ֵּבית ְוַעל ַהְּלָׁשכֹות ְוַעל ָטֳהַרת ְלָכל קֶֹדׁש
  :ָהֱאלִֹהים

ּוְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוְלסֶֹלת ְלִמְנָחה ְוִלְרִקיֵקי ַהַּמּצֹות ) כט(
  : ּוְלָכל ְמׂשּוָרה ּוִמָּדהַּמֲחַבת ְוַלֻּמְרָּבֶכתְולַ 

  : ְוֵכן ָלָעֶרבְוַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְלהֹדֹות ּוְלַהֵּלל ַליהָֹוה) ל(
 ַלַּׁשָּבתֹות ֶלֳחָדִׁשים ְוַלּמֲֹעִדים ּוְלכֹל ַהֲעלֹות עֹלֹות ַליהָֹוה) לא(

  :ֵני ְיהָֹוהְּבִמְסָּפר ְּכִמְׁשָּפט ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ִלפְ 
  
  ד"סדר עולם רבה פרק י. 51

ובשנה האחרונה התקין דוד המלך משמרות כהונה ולויה 
 וכתב בשנת הארבעים למלכות דוד והסדיר את כל הבית

  'נדרשו וגו
  

  :סדר זה שהתקין דוד היה סדר קבוע לדורות
  
  'הלכה ג' ם הלכות כלי המקדש פרק ד"רמב. 61
 ארבעה מאלעזר משמרות' לח הכהניםמשה רבינו חלק ) ג(

ובימי שמואל וארבעה מאיתמר וכן היו עד שמואל הנביא 
 ועל כל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר

משמר ומשמר ראש אחד ממונה ועולין לירושלים לעבודה 
משמר לכל שבת ומיום השבת ליום השבת הן מתחלפין 
 משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס עד שיגמרו וחוזרין

  :חלילה
  

כי לא , ועם שינויים בבית שני, סדר זה התמיד בבית ראשון
  .כל משמרות הכהונה עלו מבבל

  
  'ב' משנה מסכת תענית ד. 71
ַצו ֶאת ְּבֵני , )במדבר כח( ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַמֲעָמדֹותֵאּלּו ֵהן ) ב(

 ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ְוִכי ֵהיַאְך , ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי
ִהְתִקינּו ְנִביִאים , ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו, ָאָדם ָקֵרב

ַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר . ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְׁשָמרֹותָהִראׁשֹוִנים 
. ִיְׂשְרֵאִליםְוֶׁשל , ֶׁשל ְלִוִּים, ַמֲעָמד ִּבירּוָׁשַלִים ֶשל ּכֲֹהִניםָהָיה 

, ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים, ַמן ַהִּמְׁשָמר ַלֲעלֹותִהִּגיַע זְ 
ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר ִמְתַּכְּנִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ְּבַמֲעֵׂשה 

  :ְבֵראִׁשית
  
  'ם הלכות כלי המקדש פרק ו"רמב. 81
אי אפשר שיהיה קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד ) א(

ביו וקרבנות הציבור הן קרבן של כל ישראל ואי אפשר על ג
שיהיו ישראל כולן עומדין בעזרה בשעת קרבן לפיכך תקנו 

 ויהיו כשרים ויראי חטאשיבררו מישראל ' נביאים הראשוני
אנשי שלוחי כל ישראל לעמוד על הקרבנות והם הנקראים 

ד מעמדות כמנין משמרות כהונה " וחלקו אותם כמעמד
כל מעמד ומעמד אחד מהן ממונה על כולם והוא ולויה ועל 

  :ראש המעמדנקרא 
בכל שבת ושבת מתקבצין אנשי מעמד של אותה שבת מי ) ב(

שהיה מהן בירושלים או קרוב לה נכנסין למקדש עם משמר 
כהונה ולויה של אותה שבת והרחוקים שבאותו מעמד כיון 

  :שהגיע מעמד שלהן הן מתקבצין לבית הכנסת שבמקומן
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  'תוספתא תענית פרק ג. 91
וישראל הגיע זמן המשמר כהנים ולוים עולים לירושלים ) ג(

 מתכנסים שבאותו משמר שאין יכולים לעלות לירושלים
  בראשית] מעשה[לעריהן וקורין 

  
כדי להיות , היו עולים, כלומר אלו שיכלו לעלות לירושלים

  .נוכחים במקדש בעת הקרבת הקרבנות
  

של שיירות שמידי שבוע בשבוע עולות לעינו מתגלה תמונה 
והלויה לירושלים לקראת כניסת משמרת הכהונה 

  .לתפקידה כפי שנקבע לה במקדש
 - הארץ חולקה לשכן , שיירות אלו הגיעו ממחוזות שונים

 שמהם עלו משמרות הכהונה והלוויה  איזורים24
  .לירושלים

  .היו המשמרות חוזרות לאזורם, "מילואים"לאחר שבוע 
  
שכל ,  ערי הלוויים48 –ל נראה שהחלוקה קשורה כ(

  :שתיים מהן היוו אזור
  ה"במדבר ל

 ֲאֶׁשר ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלטְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ) ו(
  :ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעירִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרֵֹצַח 

 ֶאְתֶהן ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ִעיר ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ָּכל ֶהָעִרים) ז(
  ).:ְוֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהן

  
מאותו " אנשי המעמד"לשיירות אלו הצטרפו הישראלים 

להיות איתם ,  הכהנים והלווייםלאשר הצטרפו א, מחוז
  .במקדש בעת הקרבת הקרבנות

ו נשארו בעריהם והתכנס, אלו שלא יכלו לעלות, לעומתם
  .לתפילה ולתענית, באותו שבוע לבתי כנסיות שבעריהם

  
   עיר מחוז להכנה לעליה לרגל–עיר המעמד 

  
, אך למעשה, אמנם תהליך העליה לירושלים נראה פשוט

  :היה הדבר מורכב מאוד
  'ז א"תענית כ. 20

הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ 
יריחו כדי ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מ

  ..שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים
  

שהגיע " משמר"שבעצם ה, ידיעה קצרה זו מלמדת אותנו
" אוגדת מילואים"היה מעין , באותו שבוע לירושלים

  .עם כל המשתמע מכך" תופסת קו"ש
ליריחו עם כל יחידות האפסנאות יורדת " אוגדה"חצי מה
בבית , "קו"ב" לוחמים"ומספקת אוכל ומים ל, והמטבח
  :המקדש

  .הלוויים בדוכנם וישראל במעמדם, הכהנים בעבודתם
  

שיחליט מי עולה ) הממונה" (אוגדונר"לכן היה צריך 
  .ומי לאפסנאות ביריחו, לירושלים

 ואת אמצעי להכין מראש את את האספקההדבר חייב 
  ).בהמות ועגלות(התובלה 

, "מתגייסים"לדעת מראש את מספר ההממונה היה חייב 
  .בכדי לודא שלא חסרים לו אנשים בתפקידים רגישים

  
, לרענן את הנוהליםכנראה שהיה צריך , יתרה מזאת

כי לאחר חצי שנה בה , ההלכות וסדרי העבודה בכל גיוס
  .....צריך להזכר בפרטים, "לא עשו מילואים"
  

של " מילואים"כל כהן עבד במהלך , לפי התוספות במנחות
  .יום אחד בלבד, שבוע

   
  'ה ב"תוספות מנחות ע. 12

ונראה לפרש דלפי שהיו משמרות מתחדשות ומתחלפות 
נמצא שלא היו , פעמיים בשנה ולכל משמרת היו בתי אבות

וזמן קבוע להם להקריב מקריבין אלא שני ימים בשנה 
   .לחצי שנה יום אחד

  
ברור שהוא לא יכול ככה לצבור נסיון בעבודות המסובכות 

  .רענון ותרגולולכן נדרש , של המקדש
  

עיר של "נראה שהאמור לעיל פותח לנו צוהר להבנת המושג 
אולי אחת משתי ערי ,  ערים כאלה24 כנראה שהיו(".מעמד

  ).הלווים שבמחוז
  

שבה רוכזו ההכנות , עיר מרכזית במחוזנראה שזו היתה 
להכנת משמרות הדברים אמורים באשר . לעליה לירושלים
להסדרת מעמדות וכן , נה במהלך כל השהכהונה והלוויה

  . שעלו איתם לירושליםישראל
  

בעליות לרגל תפקיד גם נראה שלערי המעמד היה גם 
בריכוז ההכנות להקלת העליה לעולי , בשלושת הרגלים

סימון ופתיחת , סימון קברים, סלילת הדרכים(הרגלים 
  ).'בארות וכד

  
, של הסנהדרין" בסיסי הקבע"ערי המעמד היו כנראה 

 ברחבי הארץ שמילאו משימות שהטילו עליהם הפזורים
  .שנתית" תוכנית עבודה"בהתאם ל, הסנהדרין

  
, אבל מה הטעם לקיים עליה מיוחדת לירושלים :שאלנו

רוב הפירות משבעת המינים , כאשר כמו שציינו לעיל
, ואז ממילא עולים לרגל, מבשילים לקראת חג הסוכות

  ?למה להטריח
  

היה " רגל הרביעי"מר שהנראה לו, לאור האמור לעיל
לוויים וישראלים שעלו במסגרת המשמרות , מיועד לכהנים

  .לשרת בשבוע הקבוע להם במקדש
  

 24ל כך שכ, בין שבועות לחנוכה יש בדיוק חצי שנה
  . שנהכלהיו מצליחים להגיע ב,  מכל הארץ,המשמרות

  
לעליה זו הצטרפו בני העיירות שמצאו לנכון להביא 

אזור , לדוגמא. שמרות הכהונהביכורים יחד עם מ
היה ,  והענבים הבכירו בתקופה מסויימת,שמאופיין בכרמיו

עם ביכורי הענבים למשמר שיצא מאזורו באותה מצטרף 
  .תקופה

לו שבוע שיתאים לגידולי " מסדרים"ואולי מראש היו (
  ). האזור

  
עם . כאמור,  הביא את ביכוריו בחג הסוכותאכןב הציבור ור

שמר והמעמד שממילא עלו לירושלים הביאו אנשי המ, זאת
  .באותה הזדמנות את ביכוריהם

  
של אנשי ירושלים " התרגשותם"עכשיו אנו מבינים את 
  :  ומברכים אותם"מקום פלוני"שעומדים מול נציגים של 

  
. ְוִעְּטרּו ֶאת ִּבּכּוֵריֶהם, ָׁשְלחּו ִלְפֵניֶהם, ִהִּגיעּו ָקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים"

ְלִפי ְכבֹוד . ַהְּסָגִנים ְוַהִּגְזָּבִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם, תַהַּפחֹו
ְוָכל ַּבֲעֵלי ֻאָּמִנּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים . ַהִּנְכָנִסים ָהיּו יֹוְצִאים
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ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַאֵחינּו , עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמם
  ".ָּבאֶתם ְלָׁשלֹום, ְּפלֹוִני

  
  :  תועלות היו בדברשתי

  
  חיזוק העם :האחת

הם הפכו במהלך חצי . של אלקנהאימצו את מנהגו בכך 
השנה שבין שבועות לחנוכה את העליות הטכניות של 
המשמרות לחוויה שמתוארת במשנה בה רוקדים ושרים 

  ".כל המדינה מתרגשת"ו
עוברת בין , כל שבוע היתה יוצאת שיירה מעיר מעמד אחרת

חוז בשירה ובזימרה ומחזקת את אלו העיירות שבמ
  .שהתרופפה אצלם הדרך

  
   ה"חיזוק הקשר בין עם ישראל לקב :השניה

, י" בתקופה זו יוצאת משמרת  מפינה אחרת באכל שבוע
  . במקדש' ומביאה ביכורים מפרי הארץ לפני ה

, נמצא שבתקופת הבאת הביכורים שעליה הורתה התורה
  .יאים ממנו ביכוריםי שלא מב"אין לך פינה או שבט בא

  
את קדושת הארץ ,  מביא עם ישראל לידי ביטוי מוחשיכך

  .במקדשו' לפני ה
  


