
 
 

 

 

 

 

 
 יח מו,פרק  -טז  מה,פרק יחזקאל, ספר                    

 

 החודש פרשת

בשבת זו קוראים את פרשת 'החודש הזה לכם ראש חדשים', העוסקת בחודש ניסן, ומפטירים בנבואת יחזקאל על חנוכת בית המקדש השלישי 

 לו 'בראשון באחד לחודש', וזהו ראש חדש ניסן.לעתיד לבא, וימים אלו יתחי

 כֹּלבפסוקים הקודמים התבאר שיביאו ישראל 'תרומה' מהתבואה, מהשמן ומהבהמות לצורך הקרבנת הקרבנות, ו )טז(פרק מה 

ֹּאת ַהְתרּוָמה ֶאל ִיְהיּו ,ָהָאֶרץ ָהָעם שהוא מלך  ,ִיְשָרֵאלבְ  ַלָנִשיאישתתפו בנתינת חלק בקניית הקרבנות לבית המקדש,  - ַהז

 ,ְוַהֵנֶסְך ,ְוַהִמְנָחה ,ָהעֹולֹותמוטל להביא את  ִיְהֶיה ַהָנִשיא ְוַעל )יז(המשיח, שאצלו יהיה כל הממון הנצרך לבית המקדש. 

שמוסיפים קרבנות שונים,  ,ֵאלִיְשָר  ֵבית מֹוֲעֵדי ְבָכל ,ּוַבַשָבתֹות ּוֶבֳחָדִשים ַבַחִגיםהמובאים בכל יום לקרבנות התמיד, וכן 

וכיון שכולם השתתפו בנתינת התרומה לנשיא,  ,ַהְשָלִמים ְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהִמְנָחה ְוֶאת ַהַחָטאת ֶאת ַיֲעֶשההנשיא[ -] הּוא

על פי שמצוות התורה לא ישתנו ]אף  )יח( כאן מתחילים הספרדים ִיְשָרֵאל. ֵבית ְבַעד ְלַכֵפרהרי זה נחשב שבאו הקרבנות מכל ישראל, 

ולא יתחלפו לעולם, וגם לאחר ביאת המשיח, הפסוקים הבאים מתארים קרבנות במספרים ובזמנים שאינם מוזכרים 

בתורה, כיון שאין אלו קרבנות קבועים, אלא סדר הקרבת קרבנות שתהיה בזמן חנוכת בית המקדש השלישי, וכמו 

ת מסוימים שהוקרבו כהוראת שעה, כך בזמן חנוכת הבית השלישי יהיה סדר שבחנוכת המשכן ובתי המקדש היו קרבנו

מסוים של הקרבת קרבנות, המתואר בפסוקים הבאים. וכיון שהגאולה השלימה עתידה להתחיל בניסן ולהסתיים בתשרי, 

ניסן, ולאחריהם ולעיל )מג, יח( אמר ה' ליחזקאל כיצד יטהרו את המזבח שמונה ימים, וימים אלו יהיו קודם ראש חדש 

 ָאַמר כֹּהיטהרו את הבית עצמו עד י"ד בניסן, ואחר כך תתחיל חנוכת המקדש, מיום הקרבת קרבן הפסח ועד שמיני עצרת[, 

, ַהִמְקָדש ֶאתוטיהרת  - ְוִחֵטאָת  ,ָתִמים ָבָקר ֶבן ַפר ִתַקח ,ַלחֶֹּדש ְבֶאָחדבחודש הראשון, הוא חודש ניסן,  - ָבִראשֹון ,ֱאֹלִהיםה' 

 ְוֶאלההיכל,  - ַהַבִית ְמזּוַזת ֶאל ְוָנַתן ,ַהַחָטאת ִמַדם ַהכֵֹּהן ְוָלַקח )יט(וטהרה זו תהיה לכפר על טומאת מקדש שנעשתה במזיד. 

והיא עזרת ישראל, ותהיה נתינת  ,ַהְפִניִמית ֶהָחֵצר ַשַער ְמזּוַזת ְוַעלכי העזרה מקיפה את המזבח,  ,ַלִמְזֵבחַ  ָהֲעָזָרה ִפנֹות ַאְרַבע

מטומאת  - ּוִמֶפִתי שֶֹּגה ֵמִאישוטהרה זו של המקדש תהיה  .ַבחֶֹּדש ְבִשְבָעה ַתֲעֶשה ְוֵכן ()כהדם על שלשת השערים שבעזרה זו. 

הבית, תתחיל חנוכת  לאחר שהסתיים סדר טיהור המזבח וטיהור )כא( ַהָבִית. ֶאת ְוִכַפְרֶתםהמקדש שנעשתה בשגגה ופתיות, 

כלומר, על אף שיש  ,ַהָפַסח ָלֶכם ִיְהֶיה ,ַלחֶֹּדש יֹום ָעָשר ְבַאְרָבָעהביום הראשון לחנוכת בית המקדש,  - ָבִראשֹוןבית המקדש, 

באותם ימים תוספת של קרבנות שונים, לא יהיה ביטול או שינוי של קרבנות החג בעצמם, אלא יובאו כסדרם וכמצוותם, 

ובאותו יום של ערב פסח, מלבד  )כב( ֵיָאֵכל. ַמּצֹות ,ָיִמיםשבעה[ -] ְשֻבעֹות ָחגינהגו כל מצוות חג הפסח הכתובים בתורה, ו

 ּוְבַעד ַבֲעדֹובהוראת שעה, לחנוכת המקדש, לכפר  ַההּוא ַבּיֹום ַהָנִשיא ְוָעָשהקרבנות הפסח שיביאו כל ישראל ככתוב בתורה, 

 ִשְבַעת 'ַלה עֹוָלההנשיא  ַיֲעֶשהמלבד הקרבנות הכתובים בתורה לחג הפסח,  ,ֶהָחג ְיֵמי ְוִשְבַעת )כג( ַחָטאת. ַפר ,ֶרץָהָא  ַעם ָכל

 ְשִעיר ,ְוַחָטאתבכל יום משבעת הימים יביא שבעה פרים ושבעה אילים,  - ַהָּיִמים ִשְבַעת ,ַלּיֹום ְתִמיִמם ֵאיִלים ְוִשְבַעת ָפִרים

 ,ּוִמְנָחהוגם שיעור המנחות שיביא עם קרבנות מיוחדים אלו יהיו שונים מהמנחה הרגילה של הקרבנות,  )כד( ַלּיֹום. ִזיםעִ 

וענין זה של חנוכת הבית השלישי תימשך עד חג הסוכות ]ולהלן יבואר  )כה( ָלֵאיָפה. ִהין ְוֶשֶמן ,ַיֲעֶשה ָלַאִיל ְוֵאיָפה ַלָפר ֵאיָפה

 ָעָשר ַבֲחִמָשהבחודש השביעי, הוא תשרי,  - ַבְשִביִעית בכל אותם ששה חודשים[, עד שתסתיים חנוכת הבית סדר הקרבנו

 ,ָכעָֹּלה ,ַכַחָטאת ,ַהָּיִמים ִשְבַעתכקרבנות הללו שהקריב בחג הפסח  - ָכֵאֶלה ַיֲעֶשהובאותם ימים של החג  ,ֶבָחג ,ַלחֶֹּדש יֹום

 ובאותו זמן תהיה מלחמת גוג ומגוג, וסוף התשועה של ישראל. ,ָשֶמןְוכַ  ְוַכִמְנָחה

עתה באה הנבואה לומר כיצד יהיה סדר חנוכת הבית בכל אותם ששה חודשים שבין חג הפסח לחג הסוכות, ומקדים  ()אפרק מו 

לצד מזרח, וזהו שער עזרת  - ָקִדים ַהפֶֹּנה ַהְפִניִמית ֶהָחֵצר ַשַער ,ֱאֹלִהיםה'  ָאַמר כֹּהלומר כיצד יבוא הנשיא לבית המקדש: 

כמו השער המזרחי של החצר, אלא שהשער המזרחי של החצר יהיה  ,ַהַמֲעֶשה ְיֵמי ֵשֶשת ָסגּור ִיְהֶיהישראל הפונה למזרח, 

 ()ב ִיָפֵתַח.ראש חדש[ -] ַהחֶֹּדש םּוְביֹו ,ִיָפֵתחַ  ַהַשָבת ּוְביֹוםסגור תמיד, ואילו שער החצר הפנימית יהיה סגור רק בימות החול, 

 ַהכֲֹּהִנים ְוָעשּו ,ַהַשַער ְמזּוַזת ַעל ְוָעַמד ,ִמחּוץ ַהַשַער אּוָלם ֶדֶרְךלצורך הקרבת קרבנות החינוך אל השער הפנימי  ַהָנִשיא ּוָבא

ֹּא ְוַהַשַער ,אְוָיצָ  ,ַהַשַער ִמְפַתן ַעל ְוִהְשַתֲחָוה ,ְשָלָמיו ְוֶאת עֹוָלתֹו ֶאת והטעם שלא יסגרו את השער עד  ()ג ָהָעֶרב. ַעד ִיָסֵגר ל

 ֶפַתח ָהָאֶרץ ַעם ְוִהְשַתֲחוּוהערב, כיון שקרבנות אלו יהיו בשבתות וראשי חודשים, שאז מתאספים האנשים לבית המקדש, 



 
 
 
 
 
 

 

 

לחנוכת הבית ]מלבד הקרבנות  ַהַשָבת ְביֹום 'ַלה ַהָנִשיא ַיְקִרב ֲאֶשר עָֹּלהְוהָ  ()ד .'ה ִלְפֵני ,ּוֶבֳחָדִשים ַבַשָבתֹות ,ַההּוא ַהַשַער

תהיה  ְוַלְכָבִשים ,ָלַאִיל ֵאיָפההבאה עם הקרבנות,  ּוִמְנָחה ()ה ָתִמים. ְוַאִיל ,ְתִמיִמם ְכָבִשים ִשָשההקבועים הקרבים בשבת[, 

כלומר שישית האיפה לכל כבש, שזהו השיעור שנותנים העם לנשיא מהתבואה, ושיעור זה הוא שיעור  ,ָידֹו ַמַתת ִמְנָחהה

 ,ְכָבִשים ְוֵשֶשת ,ְתִמיִמם ָבָקר ֶבן ַפריביא הנשיא לחנוכת המקדש  ַהחֶֹּדש ּוְביֹום ()ו ָלֵאיָפה. ִהיןבשיעור  ְוֶשֶמןמנחת הכבש, 

והיינו שישית האיפה, וכמו  ,ָידֹו ַתִשיג ַכֲאֶשר ְוַלְכָבִשים ,ִמְנָחה ַיֲעֶשה ,ָלַאִיל ְוֵאיָפה ,ַלָפר ְוֵאיָפה ()ז ִיְהיּו. ְתִמיִמם ,ָוַאִיל

 ּוְבבֹואעתה מוסיף ומבאר את דרך יציאת הנשיא מהעזרה, שלא תהיה כדרך כל העם,  ()ח ָלֵאיָפה. ִהיןבשיעור  ְוֶשֶמןשהתבאר, 

 ַעםאבל כשיבואו[ -] ּוְבבֹואאמנם רק הנשיא רשאי לעשות כן,  ()ט ֵיֵצא.של אותו שער  ּוְבַדְרכֹו ,ָיבֹוא ַהַשַער אּוָלם ֶדֶרְך ,ַהָנִשיא

 ֶדֶרְך ְוַהָבא ,ֶגבנֶ  ַשַער ֶדֶרְך ֵיֵצא ,תְלִהְשַתֲחֹו ָצפֹון ַשַער ֶדֶרְך ַהָבאלא יצאו באותו שער שנכנסו בו, אלא  ,ַבמֹוֲעִדים 'ה ִלְפֵני ָהָאֶרץ

ֹּא ,ָצפֹוָנה ַשַער ֶדֶרְך ֵיֵצא ֶנֶגב ַשַער ]והוזכרו רק שער צפון ושער  ֵיֵצאבשער שכנגדו  - ִנְכחֹו ִכי ,בֹו ָבא ֲאֶשר ַהַשַער ֶדֶרְך ָישּוב ל

שער זה, אלא רק דרום, הגם ששער מזרח ישאר פתוח כל אותו היום, מכל מקום אין רשות לעם הארץ להכנס ולצאת ב

אמנם, גם מה שהוזכר שהנשיא נכנס ויוצא באותו שער, זהו רק כשבא הנשיא לבדו לצורך הקרבת  ()ילהשתחוות כנגדו[. 

 ּוְבֵצאָתם ָיבֹוא ְבבֹוָאםאבל כאשר יבוא הנשיא עם שאר העם, יכבד את העם וינהג כמותם,  - ְבתֹוָכם ְוַהָנִשיאקרבנות החינוך, 

אחרי שהתבארו הקרבנות שיקריב  )יא(ינו שיכנס בשער צפון או דרום, ויצא בשער שכנגדו, כפי שעושים כל העם. והי ,ֵיֵצאּו

הנשיא לחנוכת בית המקדש בפסח ובסוכות, מבאר את סדר הקרבנות שיביא בשאר החגים שיחולו באותם ימים של חנוכת 

ראש השנה ויום הכפורים של אותה שנה, יביא את שיעור הקרבנות כמו ב - ּוַבמֹוֲעִדיםבחג השבועות,  - ּוַבַחִגים בית המקדש,

בראשי חודשים, פר אחד, איל אחד, וששה כבשים ]כי הרי ראש השנה הוא גם ראש חדש, ובודאי לא יגרע מנין הקרבנות 

 ְוֵאיָפה ,ַלָפר יָפהֵא שונה מהמנחה הקבועה, וכשיעור שהתבאר לעיל,  ַהִמְנָחה ִתְהֶיהמבכל ראש חודש של אותם ימים[, ו

עתה מבאר את סדר הנהגת  )יב( ָלֵאיָפה. ִהיןבשיעור  ְוֶשֶמןוהיינו שישית האיפה, וכמו שהתבאר,  ,ָידֹו ַמַתת ְוַלְכָבִשים ,ָלַאִיל

אף שבדרך כלל  ',ַלה ָדָבהנְ  ְשָלִמים אֹו עֹוָלה ,ְנָדָבה ַהָנִשיא ַיֲעֶשה ְוִכיהנשיא בימות החול של אותה תקופה של חנוכת הבית, 

 ָקִדים ַהפֶֹּנה ַהַשַער ֶאת לֹו ּוָפַתחבימות החול יהיה השער המזרחי סגור, כמוזכר לעיל, אם יבוא הנשיא להקריב קרבן משלו, 

לא יהיה זה כמו בימות  אך ,ַהַשָבת ְביֹום ַיֲעֶשה ַכֲאֶשר ,ְשָלָמיו ְוֶאת עָֹּלתֹו ֶאת ְוָעָשהיפתחו לכבודו את השער המזרחי,  -

כי בימות החול לא יבואו העם  ,ֵצאתֹו ַאֲחֵרי ַהַשַער ֶאת ְוָסַגרהנשיא,  ְוָיָצאהשבת שנשאר השער פתוח כל היום, אלא 

וסדר הקרבנות לשם חנוכת הבית יהיה גם בימות החול של אותם  )יג(להשתחוות כמו שיבואו בשבתות ובראשי חודשים. 

 )יד(]מלבד קרבן התמיד שיוקרב כרגיל[.  אֹּתֹו ַתֲעֶשה ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר', ַלה ַלּיֹום עֹוָלה ַתֲעֶשה ָתִמים ְשָנתֹו ֶבן שְוֶכבֶ ששה חודשים, 

שים ]כפי שהתבאר לעיל שזהו שיעור 'מתת ידו' האמור בכל המנחות של הכב ָהֵאיָפה ִשִשית ,ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר ָעָליו ַתֲעֶשה ּוִמְנָחה

הין איפה מנחה היה ראוי להביא שישית ]ואף שלפי החשבון של הין שמן ל ַהִהין ְשִליִשיתבשיעור  ְוֶשֶמןבימי החינוך[, 

לרככה בשמן מרובה. וכל מה שהתבאר עד עתה היה  ,ַהסֶֹּלת ֶאת ָלרֹּסלשישית האיפה, כאן יביא שלישית ההין שמן, כדי[ 

, שהיא מנחת קרבנות התמיד המוקרבים 'ַלה ִמְנָחהבית, ומלבד זאת יביא הלחנוכת סדר הקרבנות שיוקרבו כהוראת שעה 

 ַיֲעשּוקרבת התמיד, אלא ל את הכי הבאת הקרבן המיוחד בכל בוקר לחנוכת הבית לא יבט )טו( ָתִמיד. עֹוָלם ֻחקֹותבכל בוקר, 

כשיעורים הכתובים בתורה ]שהם שונים מקרבנות החינוך[, ויובא  ,ַהֶשֶמן ְוֶאת ,ַהִמְנָחה ְוֶאתשל קרבן התמיד,  ַהֶכֶבש ֶאת

לא יהיה  ,ִמָבָניו ְלִאיש ַמָתָנה ַהָנִשיא ִיֵתן ִכי ,ֱאֹלִהיםה'  ָאַמר כֹּה )טז( כאן מסיימים הספרדים .ָתִמיד עֹוַלת ,ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקרקרבן התמיד 

ולא תחזור להתחלק בין  ,ִתְהֶיהשל המקבל  ְלָבָניו ,ִהיאשל המקבל לעולם  תֹוַנֲחלָ דינה ככל מתנת קרקע החוזרת ביובל, אלא 

כיון שבין כך עתיד היה לרשת את אביו, וכיון שקיבל חלק זה במתנה, נשאר לו  - ְבַנֲחָלה ִהיא ֲאֻחָזָתםהאחים, והטעם לכך, 

-] ְוָשַבתשהיא שנת היובל,  ,ַהְדרֹור ְשַנת ַעדרק  לֹו ְוָהְיָתה ,ֵמֲעָבָדיו דְלַאחַ  ִמַנֲחָלתֹו ַמָתָנההנשיא  ִיֵתן ְוִכי )יז(חלק זה לעולם. 

ועל ידי שהמתנות  )יח( ִתְהֶיה. ָלֶהם ,ָבָניושל הנשיא ל ַנֲחָלתֹו ַאְךכדי שלא תוסב נחלת הנשיא לזרים, אלא  ,ַלָנִשיאותשוב[ 

ֹּאשיתן הנשיא יחזרו אליו ביובל ויוכל להורישם לבניו,   ,ֵמֲאֻחָזָתם ְלהֹונָֹּתם ,ָהָעם ִמַנֲחַלת ַהָנִשיאלא יצטרך לקחת  - ִיַקח ְול

ֹּא ֲאֶשר ְלַמַען ,ָבָניו ֶאת ַיְנִחל ֵמֲאֻחָזתֹוכדי שיהיה לו מה להנחיל לבניו, אלא כיון שכל מתנותיו יחזרו אליו ביובל, הרי ש  ָיֻפצּו ל

ן המלכים הקודמים, שהיו נוטלים מהמון העם את שדותיהם, אבל כשתהיה לנשיא נחלתו כפי שהיה בזמ ֵמֲאֻחָזתֹו ִאיש ַעִמי

 :לעולם לא יצטרך ליטול דבר מהעם, אלא ינחיל לבניו את אחוזתו

 


