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This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of  

Dr. Chuck Feldman ל"ז  
an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education, 

as we mark his Second Yahretzeit on the 26
th

 of Kislev. 
 יהי זכרו ברוך

 

  ז פרק במדבר
 ַהִ�ְ�ָ�� ֶאת ְלָהִקי� מֶֹ�ה ַ���ת ְי�� ַוְיִהי) א(

 ְוֶאת ֵ�ָליו ָ�ל ְוֶאת אֹת� ַוְיַקֵ�� אֹת� ַוִ�ְמַ�ח
  :אָֹת� ַוְיַקֵ�� ַוִ�ְמָ�ֵח� ֵ�ָליו ָ�ל ְוֶאת ַהִ�ְזֵַח

 ֵה� ֲאבָֹת� ֵית ָראֵ�י ִיְ#ָרֵאל ְנִ#יֵאי ִריב!ַוַ�ְק) ב(
ִדי� ַעל ָהעְֹמִדי� ֵה� ַהַ�&ֹת ְנִ#יֵאי   :ַהְ*ק(

 ָצב ֶעְגלֹת ֵ�� ְיקָֹוק ִלְפֵני ָקְרָָנ� ֶאת ַוָ�ִביא!) ג(
 ְו��ר ַהְ.ִ#ִאי� ְ�ֵני ַעל ֲעָגָלה ָָקר ָעָ#ר !ְ�ֵני

 ַו�ֹאֶמר) ד( :ַהִ�ְ�ָ�� ִלְפֵני א�ָת� ַוַ�ְקִריב! ְלֶאָחד
 ְוָהי! ֵמִאָ/� ַקח) ה( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק
 ֶאל א�ָת� ְוָנַתָ/ה מ�ֵעד אֶֹהל ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד
 ֶאת מֶֹ�ה ַו0ַ�ִח) ו( :ֲעבָֹדת� ְ�ִפי ִאי� ַהְלִוִ��
  :ַהְלִוִ�� לֶא א�ָת� ַוִ�ֵ/� ַהָָקר ְוֶאת ָהֲעָגלֹת

 ִלְבֵני ָנַת� ַהָָקר 1ְרַַעת ְוֵאת ָהֲעָגלֹת ְ�ֵ/י ֵאת) ז(
 ְוֵאת ָהֲעָגלֹת 1ְרַע ְוֵאת) ח( :ֲעבָֹדָת� ְ�ִפי ֵגְר���
ַיד ֲעבָֹדָת� ְ�ִפי ְמָרִרי ִלְבֵני ָנַת� ַהָָקר ְ�מַֹנתְ 
 ָנָת� לֹא ָהתְק ְוִלְבֵני) ט( :ַה�ֵֹה� 1ֲהרֹ� ֶ� ִאיָתָמר

 ַוַ�ְקִריב!) י( :ִי4ָא! ַָ�ֵת3 ֲעֵלֶה� ַה0ֶֹד� ֲעבַֹדת ִ�י
 אֹת� ִהָ�ַ�ח ְי�� ַהִ�ְזֵַח ֲחנ(ַ�ת ֵאת ַהְ.ִ#ִאי�
  :ַהִ�ְזֵַח ִלְפֵני ָקְרָָנ� ֶאת ַהְ.ִ#יִא� ַוַ�ְקִריב!

 ַל��� ָחדֶא ָנִ#יא מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יא(
 ַלֲחנ(ַ�ת ָקְרָָנ� ֶאת ַיְקִריב! ַל��� ֶאָחד ָנִ#יא

 : ַהִ�ְזֵַח

  י"רש
 יו�, כתיב כלת 5 משה כלות ביו� ויהי) א(

 הנכנסת ככלה ישראל היו המשכ� הקמת
 חכ� וכל ואהליאב בצלאל 5 משה כלות :לחופה

 לפי, במשה הכתוב ותלאו, המשכ� את עשו לב
 ודבר דבר כל תבנית לראות יועל נפשו שמסר
 ולא, המלאכה לעושי להורות בהר שהראהו כמו
 שמסר לפי בדוד מצינו וכ� אחת בתבנית טעה
 לדוד' ה זכור שנאמר, המקדש בית בני� על נפשו
, קלב תהלי�(' וגו' לה נשבע אשר ענותו כל את
 בית; ראה שנאמר, שמו על נקרא לפיכ;, )ב 5 א

 משה כלות ביו� ):טז, יב' א מלכי� (דוד
 שכל מלמד הקי� ביו� נאמר ולא 5 להקי�
 ומפרקו מעמידו משה היה המלואי� ימי שבעת
 נאמר לכ;, פרקו ולא העמידו היו� ובאותו
 כלו היו� אותו, להקי� משה כלות ביו�

 נשרפה בשני, היה ניס� חדש וראש הקמותיו
 ובשביעי, ראשונה הזיה הזו בשלישי, הפרה
 שוטרי� שהיו 5 המטת נשיאי ה�) ב( :גלחו

 שנאמר, עליה� מוכי� והיו במצרי� עליה�
 ה� :'וגו ישראל בני שוטרי ויכו) יד, ה שמות(

 משה ע� שעמדו 5 הפקודי� על העומדי�
 )ד, א במדבר (שנאמר, ישראל את כשמנו ואהר�
  צב אי� 5 צב עגלת שש) ג( :'וגו יהיו ואתכ�

 אות� ויקריבו :צבי� קרויות מכוסות עגלות, רדי�ובפ בצבי�) כ, סו ישעיה (וכ� מחופי� אלא
 הנשיאי� ראו מה נת� רבי אמר. המקו� מפי לו שנאמר עד מיד� משה קבל שלא 5 המשכ� לפני

 צבור יתנדבו הנשיאי� אמרו כ; אלא, תחלה התנדבו לא המשכ� ובמלאכת, בתחלה כא� להתנדב
, לו שמות (שנאמר, הכל את צבור ימושהשל שראו כיו�, משלימי� אנו שמחסרי� ומה, שיתנדבו מה
 לאפוד והמלואי� השוה� אבני את הביאו, לעשות לנו מה מעתה אמרו, די� היתה והמלאכה) ז

 שהיו, מררי משל קל גרשו� בני משא שהיה 5 עבודת� כפי) ז( :תחלה כא� התנדבו לכ;, ולחש�
 הארו� הקדושה דבר משא 5 עליה� הקדש עבדת כי) ט( :והאדני� והעמודי� הקרשי� נושאי�
 העגלות שהתנדבו לאחר 5 המזבח חנכת את הנשאי� ויקריבו) י( :ישאו בכת3 לפיכ;', וגו והשלח�
 קרבנ� את הנשיאי� ויקריבו :לחנכו המזבח קרבנות להתנדב לב� נשא�, המשכ� לשאת והבקר
 לחנכת �קרבנ את יקריבו) יא( :הגבורה מפי לו שנאמר עד מיד� משה קבל לא כי 5 המזבח לפני

 עד, המסעות כסדר א�, תולדות� כסדר א�, יקריבו האי; משה יודע היה לא ועדיי� 5 המזבח
 :יומו איש, למסעות יקריבו ה"הקב מפי לו שנאמר

 

 ן "רמב
 הביאו כ� על, עליו הקרבי� המיני� בכל המזבח את הנשיאי� חנכו 5 למנחה בשמ� בלולה סלת) יג(

 אבל, בנדבה באי� שאינ�, שעה הוראת והחטאת והקטורת. �ושלמי וחטאת ועולה וקטורת מנחה
 כי, בלבד הקרבנות אלו זולתי מקריבי� ישראל אי� כי, כ� נעשה הקרבנות כל בחנוכה להשלי�
 דעת על הסכי� הנכבד הש� והנה:לה� אחת ותורה הוא אחד וש� אחד דבר והאש� החטאת
 שיחנכו לדורות מצוה שהיא יתכ� יכ;ולפ, יקריבו ליו� אחד נשיא) יא בפסוק (וצוה הנשיאי�

 בית את ויחנכו) ה ז ב"דהי (דכתיב, הבית חנכת שלמה עשה ולכ;. והמזבח המקדש בית לעול�
 ישראל בני ועבדו) טז ו עזרא (דכתיב, חנוכה עשו הגדולה כנסת אנשי וכ�. הע� וכל המל; האלהי�
 כו מג (ביחזקאל שנאמר, המשיח ותלימ וכ�. 'וגו אלהא בית חנכת גלותא בני ושאר וליואי כהניא

 השמיני ביו� והיה הימי� את ויכלו ידיו ומלאו אותו וטהרו המזבח את יכפרו ימי� שבעת) כז
 והנה. במלואי� למזבח חנכה והיא, שלמיכ� ואת עולותיכ� את המזבח על הכהני� יעשו והלאה
 שהסכימה, )לו להל� (יוס3 בני ופרשת) ט להל� (בפסח טמאי� פרשת כעני�, המצוה זו עני� תהיה
 :לדורות בה� ונצטוינו העליונה לדעת דעת�
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  מהדורא בתרא סימן ז -ן "ספר ליקוטי מוהר
 

ִ�י ִעְנָי� ֲחנ(ָ�ה ַ�ע ִ�י ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְ�ִפי ַמה ֶ�<�ֶכה ִלְפעֹל ַ0ָָ�ת� ְי�� .  ְוֶזה ְִחיַנת ֲחנ(ָ�ה]יא[
ִ�י מֶ�ה ַרֵנ! ִ�0ֵ .  ֲחנ(ָ�הֲעֶ#הִ�י ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא ַנ, ֵ�� ֵי� ל� ֲחנ(ָ�ה, ְ�ַהְינ! ַ0ַָ�ת ְסַלח ָנא, ַהִ�*!ִרי�

ְרַ, ַעל ֵחְטא ַהְ�ַרְ?ִלי�" ְסַלח ָנא ַלֲע�� ָהָע� ַהֶ<ה): "ד"ְִמְדַר י( ית  ְוַעל ְיֵדי ֵחְטא ַהְ�ַרְ?ִלי� ָ?ְרמ! ח(ֵ �
��ִכיֶת� ': ֶ�ַהAֵ� ִיְתַָרְ; @ַמר ָלֶה�, ) כטֲעִניתַ/(ְ�מ� ֶ�@ְמר! ַר�ֵתינ! ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה , ַהִ�ְקְָ �/ֶ1

ֶ�� ֶנֱחַרב ַהֵית  ,  ָהָיהִ�י א�ת� ַהַ�ְיָלה ֵליל ִ/ְ�ָעה ְ@ב. 'ֲאִני ֶאְקַע ָלֶכ� ְִכָ�ה ְלד�ר�ת, ְִכָ�ה ֶ�ל ִחָ.� 5 

��ִ�י ַעל ְיֵדי ֶזה , ִ�י ְֶזה ַהֵחְטא ְוַהְ*ָג� ְ/ל!ִיי� ָ�ל ָהֲעו�נ�ת,  ֶזה ְסַלח ָנאל!מCֶֹֹה ַרֵנ! ִ�0ֵ ַע, ַהִ�ְקָ
�� :ַהְ*ָג� ֶנֱחַרב ַהֵית ַהִ�ְקָ

!ֵפֵר� , "ֶצֶדק ָיִלי� ָD): "ְיַ�ְעָיה א(ְ�מ� ֶ�ָ�ת!ב , ָהִיינ! ְנִקִ�י� ֵמֲעו�נ�ת,  ֶ�ֵית ַהִ�ְקָ�� ָהָיה ַקָ��!ִבְזַמ�
 ָהַעְרִַי� ָהָיה ְמַכֵ*ר ַעל ֲעֵבר�ת ֵי�ְוָתִמיד ֶ�ל , י ִ�י ָ/ִמיד ֶ�ל ַ�ַחר ָהָיה ְמַכֵ*ר ַעל ֲעֵבר�ת ֶ�ל ַלְיָלה"ַרִ�

ְלִפי ?ֶֹדל ר!ָחִנ�!ָת� ְוַד0!ָת� ֵאי� ְיכ�ִלי� ִלCָֹֹא ֲעֵליֶה� ַהCָ�ַֹא ֶ�ל ָעו�� ; ָרֵאל ַע� ָקד��ִ�י ִיְ#. ֶ�ל י�� 10 

!ֵמֵעת ֲאֶ�ר ָחַרב ֵית . ֶ�ְ�ַכֵ*ר ָעֵלינ! ְָכל י��, �ַעל ֵ�� @נ! ְצִריִכי� ֶאת ַהֵית ַהִ�ְקָ�, ֲאִפ�! י�� ֶאָחד
�ָעָליו , !מֶ�ה ַרֵנ!. ִ�י ֵאי� ִמי ֶ�ְ�ַכֵ*ר ֲַעֵדנ!, ֵאי� @נ! ְיכ�ִלי� ְלַנ0�ת ַעְצֵמנ! ִמ� ָהֲעו�נ�ת, ֵ�נ!ִמְקָ

י ָיַדע ִ�', ְסַלח ָנא ַלֲע�� ָהָע� ַהֶ<ה ְוכ!: !ִב�0ֵ,  ַנְפ�� ַעל ִיְ�ָרֵאלרַעל ֵ�� ָמַס, ֶ�ָ�ַדע ָ�ל זֹאת, ַהAָל��
ְרַ� ַהִַית ִמֶ<ה ַנֲעֶ#ה , !ְכֶ�ָ<ָכה ִלְפעֹל ַ0ָָ�ת�. ל"ֶ�ה!א ��ֵלל ָ�ל ַהֲחָטִאי� ַ�ַ., ֶ�ְֶזה ַהֵחְטא ָ/ל!י ח(

ְרַ� ַהִַית, ְִחיַנת ֲחנ(ָ�ה, ְִחיַנת ֲחנ(ַ�ת ַהִַית  15 :ֶהֶפְ; ח(

ְרַ� , �ֶכה ִלְפעֹל ַ0ַָ�ת ְסַלח ָנא ְי�� ַהִ�*!ִרי� ָ�ל ֶאָחד ְ�ִפי ַמה Aֶ<ְוֵכ� ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַ/�0ֵ ְ*ַג� ח(
ְוַעל  , ל" ַנֲעֶ#ה ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא ַ�ַ.ֲחנ(ָ�הִנְמָצא ֶ�. ְִחיַנת ֲחנ(ָ�ה, ְ�מ� ֵכ� ַנֲעֶ#ה ְִחיַנת ֲחנ(ַ�ת ַהִַית, ַהִַית

ִ�י ְסַלח ָנא ַלֲע�� ָהָע� ַהֶ<ה ְ�גֶֹדל , ֵצר!3 ֲחנ!ָ�ה ַָ*ס!ק ְסַלח ָנא, ָעָליו ַהAָל��, ֵ�� ָרַמז מֶ�ה ַרֵנ!
 :ל"ַ�ַ.' ה ַנֲעֶ#ה ַעל ְיֵדי ְסַלח ָנא ְוכ!ִ�י ֲחנ(ָ�, הה!א ָראֵ�י ֵתב�ת ֲחנ!ָ�' ַחְסֶ�ָ; ְוַכֲאֶ�ר ָנָ#אָתה ְוכ!

ִ�י ֵית ַהִ�ְקָ�� ָ�ל!ל ִמְִחינ�ת ֵ� ְוַתְלִמיד ִ�י , ל �(ָ�� ְ�ל!ִלי� ְֵבית ַהִ�ְקָ��" ָ�ל ַהְִחינ�ת ַהַ.ְוֵכ� 20 

ֶזה ' ֶ�ִ�ֶ�.! ה�ָר@ה י�ְצ@ה ְלִיְ#ָרֵאל, ָ�ה ַה��ִרָלָ�ה ִנְקָרא ְ�מ� ַהר'): ֲעִנית טזַ/(ל "ז@ְמר! ַר�ֵתינ! 
"): ַעְרֵ#נ! ַרֲעָנָנה" :ִמְדָר� ִ�יר ַהAִיִרי� ַעל ָ*ס!ק(ַ?� @ְמר! ַר�ֵתינ! ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה . ְִחיַנת ַ/ְלִמיד

 :ֶזה ְִחיַנת ֵ�' י� ְוָרִבי� ִיְ#ָרֵאלָלָ�ה ִנְקָרא ְ�מ� ֲחַדר ַהִ�&�ת ֶ�ַעל ָיד� ָ*ִר'
ְמק�� ַה?ֶֹר� ְוַעלִ ��ֶ�ִ.ְמָ�ְ; ַעל ְיֵדי ְ�ָלִל�!ת ֵ� , ֶזה ְִחיַנת ַ*ְרָנָסה) ד"ְ�מ!ֵאל ב כ( ֵ�� ֵית ַהִ�ְקָ

��ְוֶזה ְִחיַנת ֶלֶח� ַהָ*ִני� ֶ�ָהָיה ְֵבית ַהִ�ְק. ל"ְוַתְלִמיד ַ�ַ.ָ ,ֶ�ִ.ְמָ�ְ; ,  ָהֲאִכיָלה ְוַהַ*ְרָנָסהִחיַנתֶזה ְ 25 

ִ�י א�ר , ל"ֶ�ֵה� ְִחיַנת א�ר ַהָ*ִני� ַ�ַ., ֶ�� ִנְתַ?ֶ�ה א�ר�ת ַה0ִ�ַיִפי�, ַעל ְיֵדי ְ�ָלִל�!ת ֵ� ְוַתְלִמיד
ְ/ִהִ�י� (ְוֶזה ְִחיַנת . ַ��!ָבא,  ֶה30ְֵ*ָעִמי�ה!א ְ�ֵ/י ע "ְוש, ַ�ָ�ד!ַע, ע ְנה�ִרי�"ַהָ*ִני� ֶזה ְִחיַנת ש

ַהְינ! ֶ�ְת�ְ; ָהֲאִכיָלה ִמְתַ?ֶ�ה ֶה@ַרת , "ְוֶלֶח� ְלַבב ֱאנ�� ִיְסָעד, ְלַהְצִהיל ָ*ִני� ִמAֶָמ�): "ד"ק
ְוַעל ֵ�� ִמְצַות ֲחנ(ָ�ה . ' ְוֶלֶח� ְוכ!ִמAֶָמ�ִהיל ָ*ִני� ְלַהְצ: ְִחיַנת, ַה0ִ�ַיִפי� ֶ�ה!א ְִחיַנת א�ר ַהָ*ִני�

ֶ�ֶ<ה ְִחינ�ת , ְוִנְתַ?ֶ�ה א�ר ַהָ*ִני�, ֶ�ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָ�ְ; ַ*ְרָנָסה, ִ�י ֲחנ(ָ�ה ה!א ְִחיַנת ֲחנ(ַ�ת ַהִַית. ְֶ�ֶמ� 30 

ָ*ָניו ' ָיֵאר ה): "ְִמְדַר ו(ְוֶזה ְִחינ�ת . ל"ַ�ַ.' ְוכ!" ִני� ִמAֶָמ� ְוֶלֶח�ְלַהְצִהיל ָ*" :ֶלֶח� ַהָ*ִני� ְִחינ�ת
Fָ.ֶ ֶ.Fָ'". ֵאֶליָ; ִויח( ' ְוכ!" ָניוָ*' ָיֵאר ה: "ְִחיַנת, ֶ�ַעל ָיד� ִנְתַ?ֶ�ה א�ר ַהָ*ִני�, ֶזה ְִחינ�ת ֲחנ(ָ�ה' ִויח(

 :ל"ַ�ַ.
נ! ָזָכה ְלס�ד ֲחנ(ָ�ה ַעל ְיֵדי ֶ�ָ�ַסר ַנְפ�� ְִ�ִביל ִיְ#ָרֵאל ְוָנַת� ִל� ֲעֵליֶה� ְלִהְסַ/ֵ�ל ְָצָרָת� ִ�י  ַרֵ!מֶ�ה

ְוַעל  , ל"ַ�ַ., ַחס ְוָ�ל��,  ֶ�ל ֲעו�נ�תאְוִע0ָר ָצַרת ִיְ#ָרֵאל ה!א ַהCָ�ַ. ל"ה!א ָהָיה ַרֲחָמ� !ַמְנִהיג ֲאִמִ/י ַ�ַ. 35 

ֶזה ָ/ל!י ִ/0!� , ְִחיַנת ֲחנ(ַ�ת ַהִַית, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶ#ה ְִחיַנת ֲחנ(ָ�ה, ל"ֵ�� ִ�0ֵ ֲעֵליֶה� ְסַלח ָנא ַ�ַ.ְ�ֶ
 :ל"ַ�ַ., ל"ָ�ל ַהְִחינ�ת ַהַ.

ִ�י ) ְ�מ�ת ג" (ַוַ�ְרא ְיָי ִ�י ָסר ִלְרא�ת: "יו ה!א א�ִת��תִ�ְסֵל. ה ְִכְסֵלו"ַהְינ! כ, ה" כ5 ֲחנ!ָ�ה ָחנ! ְוֶזה!
) א"ְמָלִכי� א כ('  ְל��� ָסר ְוָזֵע3�תִ�י ָסר ִלְרא': ְוֶזה!. מֶ�ה ַרֵנ! ָנַת� ִל� ְלִהְסַ/ֵ�ל ְָצָרָת� ֶ�ל ִיְ#ָרֵאל

ְוַהAֵ� ִיְתַָרְ; ְ�ֶ�ָר@ה ֶ�ה!א נ�ֵת� ִל� ַעל ֶזה . ל"ַ�ַ., ס ְוָ�ל��ַח, ְוִע0ָר ָצָרָת� ה!א ַהC�ַא ֶ�ל ֲעו�נ�ת 40 

ָ.הִניִהְנ'" ַו�ֹאֶמר ִהֵ.ִני, מֶ�ה מֶ�ה: "ְקָרא� ֵאָליו ַו�ֹאֶמר  ל"זְ�מ� ֶ�ָ�ְר�! ַר�ֵתינ! . 'ִהְנִני ְלַמְלכ!ת,  ִלְכה(
ָ.ה'). ָ�ה בָ*ָר, ִמְדָר� ַרָה ְ�מ�ת( ִ�י מֶ�ה ִ�ֵ�� ְִ�ְבַעת ְיֵמי , ֶזה ְִחיַנת ֲחנ(ַ�ת ַהִַית' ִהְנִני ִלְכה(

ַ?� �ֵֹה� ה!א ְִחיַנת ). ב"ְזָבִחי� ק" (מֶ�ה ְו1ֲהרֹ� ְכֲֹהָניו): "ט"ְ/ִהִ�י� צ (ת!בְ�מ� ֶ�ָ�, ַהִ��!ִאי�
ְל��� ה�ָר@ה ֶזה ' ְלה�ר�ת'" ְלה�רֹת ֶאת ְֵני ִיְ#ָרֵאל): "ַוִ�ְקָרא י(י ְכֵֹה� ֶנֱאַמר ְ�ָלִל�!ת ֵ� ְוַתְלִמיד ִ�

ֶ�ַעל ָיד� , ל"ֶזה ְִחיַנת ַמְלכ!ת ַהַ.' ִהְנִני ְלַמְלכ!ת'. ְִחיַנת ֵ�,  ְלה�רֹת ְל��� ֵהָרי���ַ?. ְִחיַנת ַ/ְלִמיד 45 

!ַמְלִ�י ֶצֶדק ֶמֶלְ; ָ�ֵל� " ):ד"ְֵראִ�ית י(ְוֶזה ְִחיַנת . ל"ֶ�� ִנְתַ?ֶ�ה א�ר ַהָ*ִני� ַ�ַ., ָסהִנְמָ�ְ; ַהַ*ְרָנ
' ה�ִציא ֶלֶח� ָוָיִי�'. ֶזה ְִחיַנת ַמְלכ!ת' ַמְלִ�י ֶצֶדק ֶמֶלְ; ָ�ֵל�'". ְוה!א כֵֹה� ְלֵאל ֶעְלי��, ה�ִציא ֶלֶח� ָוָיִי�

ָ.ה ַ�ַ.' ְוה!א כֵֹה�'. ל"ֶ�ִ.ְמָ�ְ; ַעל ְיֵדי ַהַ�ְלכ!ת ַהַ.,  ְִחיַנת ַ*ְרָנָסהַהְינ! ֶ�ה!א ְִחיַנת , ל"ֶזה ְִחיַנת ְ�ה(
 :ל"ַ�ַ., Aָ�ִ�ֶ� ִנְמָ�ְ; ַהַ*ְרָנָסה ַעל ְיֵדי ַהַ�ְלכ!ת, ְ�ָלִל�!ת ֵ� ְוַתְלִמיד



 

 

 
 
 
 

  ספר חשמונאים
ותהי העצה . ויוועצו לב יחדיו כדת מה לעשות, ויראו את מזבח העולה כי חולל :מו מסופר5מב,  דא

, ויתצו אותו. היעוצה לנתוG את המזבח עד רדתו לבלתי היות לה� למכשולו יע� כי חיללוהו זרי�
ת עד אשר יקו� נביא בישראל להורות� א, ויניחו את האבני� על הר הבית אל מקו� פלוני אלמוני

ויבנו מזבח חדש ', ככתוב בתורת ה, ויקחו אבני� שלמות אשר לא עלה עליה� ברזל. אשר יעשו�
 .כתבנית הראשו�

בשנת שמונה , הוא כסלו, בעשרי� לחודש התשיעי, ויהי ביו� החמישי :נד מסופר עוד5וש� נא
בח בעצ� ויחנכו את המז. ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט, וישכימו בבוקר, וארבעי� ומאה

, ויפלו על פניה�. בשירי� ובכינורות בחלילי� ובמצלצלי�' ויהללו לה, היו� אשר טימאו אותו הגוי�
ויעלו עולות ותודות , ויחוגו את חנוכת המזבח שמונה ימי�. על אשר נת� לה� עוז וישועה' וישתחוו לה
 .בשמחת לב�

זבח ביו� החמישי ועשרי� לחודש כסלו ויצו יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המ :וש� נז
 .'בהלל ובתודה לה, מדי שנה בשנה, שמונת ימי�

כ; מסביר ג� . היא בשל חנוכת המזבח" חנוכה"קריאת ש� החג , לפי המסופר בספר חשמונאי�
ולא חנכוהו , ה בכסלו"שמלאכת המשכ� במדבר הסתיימה בכ 2 , פי המדרשומוסי3 עוד על ,א"המהרש

ה את חודש כסלו בימי "הקב" פיצה", בתמורה לדחיה. שבו נולדו האבות, עד ראש החודש ניס�
  .בחנוכת המזבח על יד�, מתתיהו

, זו ג� הסיבה שקריאת התורה בימי החנוכה היא בפרשיות קרבנות הנשיאי� בחנוכת המשכ� במדבר
את , ו, משנה במגילה גבפירושו ל, וכ; מסביר ג� התוספות יו� טוב. ב"מגילה ל עכאמור בגמרא ב

, ואני מצאתי בספר מכבי... זבחמשו� דהוי נמי חנוכת המ: "סיבת הקריאה בקרבנות הנשיאי�
Gמצאו המזבח משוק �ליווני �ה "כ5וחנכו אותו ב, וסתרו אותו ובנאוהו מחדש, שכשכבשו החשמונאי

 ".כסלו
 שלא זו בלבד שאז חלה חנוכת –ל " לפי המדרש הנ–על דברי בעל התוספות יו� טוב יש להוסי3 

אמורי� להיות ימי חנוכת המזבח במשכ� היו , ה בכסלו ואיל;"כ5מ, אלא ששמונת ימי� אלה, המזבח
  .ולא בחודש ניס�, והנשיאי� היו צריכי� להקריב אז את קרבנותיה�, במדבר
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