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ָּפ ָר ַשת ְּת ַצּוֶ ה

תדיר ומקודש
ופשרה
תדירות ִ
המשנה במ:כת הוריות מו:רת בידינו מפתח ל:דרי הקדימויות במצוות .מי קודמ
למי ,מה קודמ למה:

.ÃđĤčē
ý ĦČ ęďđģ đĤčēĚ
ý ĥďđģĚĐ Ęėđ ,đĤčē
ý ĦČ ęďđģ đĤčēĚ
ý ĤĕďĦĐ ĘėÃ
)הוריות ג ,ו(

אנו רואימ שתי אמות מידה לקדימויות במצוות.
א  -תדירות .ב  -קדושה.
את קדימות התדיר נוכל להדגימ באמצעות הלכות קריאת התורה .בראש חודש
טבת שהוא באמצע חג החנוכה ,עולימ לקריאת התורה ארבעה מתפללימ .שלושה
ראשונימ קוראימ בפרשת ראש חודש ,שהיא תדירה יותר )פעמ בחודש( .הרביעי
קורא בפרשת הנשיאימ )זו הקריאה שקוראימ בחנוכה( ,שהיא פחות תדירה )פעמ בשנה(.
את קדימות המקודש אנו רואימ ,בהעדפת הכהנ ובהזמנתו ראשונ לקריאה בתורה.
מחברו?
ֵ
המ ֶ:ר המועבר במתנ זכות קדימה למקודש
מהו ֶ
כשנעמיק חקור נגלה ,כי כשאנו מקדישימ משהו ,אנו שולחימ אותו למקומ :כנה,
אל חזית העמדות הקדמיות .בקו הראשונ ,שהוא חזית האש ,ניצב הקרבנ שיישרפ
על גבי המזבח .בקו השני מאחריו ,יעמוד הכהנ ,המקודש לעבודת ה’ .הכהנ יודע,
כי במידה ולא ידייק בעבודת הקודש ,הוא עלול ל:כנ את חייו.
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על תפקידו זה של הכהנ ,אנו למדימ מתגובת הקב”ה על תלונות בני ישראל .אחרי
המגפה בעדת קורח ,ברגע של ייאוש אומר עמ ישראל למשה:

čĤý ģăĀ Đÿ Ęā ăė .đă Ĝďø čĀ ČĀ đă ĜĘăĀ ėă Ă đă Ĝďø čÿ ČĀ đă ĜĞø đÿ Ďă Ā ěĐý ,ĤāĚČĘý Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø đă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ
)במדבר יז ,כז-כח(
.ÃĞÿ āđĎø Ęü đă ĜĚø Ħăÿ ęČü Đÿ ,Ħđă ĚĕĀ ÅĐ ěėă ÿ ĥø Ĉ Ěü ĘČþ čĤý ģăĀ Đÿ
כלומר ,מי יגנ עלינו מפני קדושת משכנ ה’?
בתגובה מודיע ה’ לאהרנ ,שהכוהנימ המ המגנ החי על בני ישראל מפני פגיעתה
של אש הקודש:

ĉ ø Ħăü Ėø ĦăĀ Čü ĖĕĀ čü ČĀ Ħĕčý đă ĖĕĀ Ĝþ čĀ đă ĐĦăĀ Čÿ ěāĤĐú Čÿ ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
ĐĦăĀ Čÿ đø ,ĥĈ ďĀă ģø Ěüă Đÿ ě āđĞú ĦČþ đă Čĥ
þ ĕă đÃÿ
)במדבר יח ,א(
.Ãęėþ Ħø Ĝăÿ ĐĂ ėă ø ě āđĞú ĦČþ đă Čĥ
ĉ ø Ħăü Ėø ĦăĀ Čü ĖĕĀ Ĝþ čĀ đă
אמור מעתה ,הכהנימ נשלחימ לחזית האש האלוקית המCוכנת והמ אמורימ להגנ
בגופמ על בני ישראל.
הדוגמא הכואבת ביותר ניתנה על ידי שני בני אהרנ  -נדב ואביהוא ,ששילמו
בחייהמ על טעות בעבודת הקודש.
חברו .מי שנשלח קדימה למקומ
מחברו קודמ את ֵ
ֵ
מטעמ זה ,ברור מדוע המקודש
הCכנה בעבודת ה’ ,ראוי שתהיה לו זכות קדימה ,כדברי חז”ל ביח Cלכהנ:

) ÅčĕĤü ģø Ěÿ Čđă Đ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ęēþ Ęþ ĦČþ ĕėă ü āđĦă ĥø Ĉ ďÿă ģü đÅÃøויקרא כא ,ח(:ĘČĞĚĥĕ ĕčĤ ĕčď ČĜĦ ,
ĐĠĕ ĐĜĚ ĘđĔĕĘđ ,ěđĥČĤ ĖĤčĘđ ,ěđĥČĤ ēđĦĠĘ ,Đĥđďģčĥ Ĥčď ĘėĘ - Å āđĦă ĥø Ĉ ďÿă ģü đÅø
)נדרימ Cב(.
.ÃěđĥČĤ
לאחר שהתברר הטעמ לקדימות המקודש ,ניתנ את הדעת לקדימות התדיר.
המקור המובא בגמרא ,הוא הפCוק הבא:

.ÃĐĘăþ Čý ĦČþ đă ĥ
ĉ Ğú Ħăÿ ,ďĕĚü ĦăĀ Đÿ ĦĘāÿ ĞĘø Ĥĥþ Ĉ Čú Ĥģāþ ăčĐÿ ĦĘāÿ Ğ ďčÿ Ęăø ĚÃ
ü

)במדבר כח ,כג(

כלומר ,יש להקדימ את עולת הבוקר מפני שהיא תמידית ותדירה יומ יומ .אינ Cפק
כי באמצעות מתנ זכות קדימה ,אנו מביעימ יח Cשל הכרה והוקרה.
מה יש בתדיר ,שהופכ אותו למועדפ?
חז”ל הצמידו לקרבנ התמיד הקרב יומ יומ ללא הפCקה )או לתפילה בזמנ שאינ קרבנ(,
את הפCוק הבא:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČ...Ã
ü

)ירמיהו לג ,כה(
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כלומר ,התדירות הגבוהה קשורה לי9ודות הקיומ ,שהמ חוקות שמימ וארצ.
הדוגמא הבאה תמחיש את הקשר בינ תדירות לבינ ערכימ חיוניימ וקיומיימ.
מזונ הוא מוצר חיוני ,אכ המימ חיוניימ ממנו .עובדה מוכחת היא ,שאפשר לחיות
תקופה ארוכה ללא מזונ ,הרבה יותר מאשר ללא מימ .חיוני משניהמ ,הוא החמצנ
שבאוויר .מ9פר רגעימ ללא אוויר לנשימה עלולימ לגרומ נזק מוחי ללא תקנה ,עד
כדי איבוד חיימ .הלב והמוח פועלימ בתדירות הרבה יותר גבוהה .כל הפ9קה ולּו
הקטנה ביותר בפעילותמ ִתגרומ הפ9קת חיימ.
טבלת דירוג התדירות מנ היותר חיוני אל הפחות חיוני תיראה ככ :פעילות מוחית,
לבבית ,נשימתית ,שתייה ,אכילה.
המ9קנה חדה וברורה .ככל שהתדירות יורדת ככ פוחתת מידת החיוניות ,המצדיקה
מתנ זכות קדימה.
בשלב זה נוכל לנ9ח את שני הכללימ ב9דרי הקדימויות ,באופנ הבא:
 .1הי9וד הקיומי )תדיר(.
 .2הּיַ ַעד האלוקי )מקודש(.
כעת תתעורר השאלה הבאה:
מה קורה כאשר מצווה אחת מאופיינת בתדירותה הגבוהה ומצווה אחרת
מאופיינת בקדושתה הרבה? מי קודמ למי ,הי9וד הקיומי או היעד האלוקי?
על פי ההלכה ,במקרה כזה חובת הקדימות מתבטלת ,וניתנ להקדימ איזו מצווה
שרוצימ .מכאנ המ9קנה ,ששניהמ שקולימ זה כזה.

תדירות ותמידיות

בהמשכ לדברי המבוא האלו ,נבדוק כמה פעמימ והיכנ ,מופיעה המילה ÃďĕĚĦÃ
בתורה.
מתברר כי המילה ’תמיד’ מופיעה שמונה עשרה פעמימ בתורה .מתוכמ ,שבע עשרה
פעמימ המילה ’תמיד’ צמודה למצוֹות המשכנ והכהונה ,שהמ היעדימ האלוקיימ
המקודשימ .עוד פעמ אחת מחוברת המילה ’תמיד’ לארצ ישראל ,המקודשת מכל
הארצות.
תוצאה זו מלמדת ,כי הקדושה והתמידיות מחוברימ יחדיו .החיבור הזה יוביל
אותנו לשתי מ9קנות י9ודיות:
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 .1כשמגיעימ לדרגת הקודש ,חובה לשמור על תמידיות.
 .2עבודות הקודש והמקדש חיוניות להתפתחותו הרוחנית הבריאה של עמ
ישראל בארצ ישראל.
נמשיכ להעמיק בהבנת מושגימ אלה ,וננ>ה להבחינ בינ המושג ’תמיד’ שבו
משתמשת התורה ,אשר מבטא ’קביעות’ ,לבינ המושג ’תדיר’ שבו משתמשימ
חז”ל ואשר מבטא ’מחזוריות’.
כשהתורה אומרת  ,ÃďĕĚĦ ĦĘđĞÃהיא מתכוונת לומר ,שהקרבת הקרבנ הזה תהיה
קבועה לעולמ ,בזמנ שנקבע לה.
מחברו’ ,המ מתכוונימ לפעולה שחוזרת
ֵ
לעומת זאת ,כשחז”ל אומרימ ’כל התדיר
מחברו’ פירושו ,מ>פר הופעותיו המחזוריות
ֵ
על עצמה בתדירות מ>וימת’ .התדיר
בפרק זמנ זהה ,גדול מחברו.
תדירות עולת התמיד היא פעמיימ ביומ; משומ ככ היא קודמת לקרבנ המו>פ
שתדירותו היא שבועית ,דהיינו אחת לשבוע ביומ השבת .מכאנ ,שתפילת מנחה
החוזרת בתדירות יומית ,קודמת לתפילת מו>פ.
האמ נוכל לאחד את ההגדרות תמיד ותדיר? כלומר ,מי שהוא תדיר במחזוריותו,
הוא גמ תמיד בקביעותו הרצופה?
נתבוננ במצוות הדלקת הנרות ,בה פותחת פרשת תצוה:

.ÃďĕĚü ĦăĀ ĤĜý ĦāĘĞú Đÿ Ęø ,Ĥ āđČĚĀă Ęÿ ĦĕĦü ėă Ā Ėø ĒĀ Ħĕü Ēÿ ěĚþ ĥþ Ĉ ĖĕĀ Ęþ Čý đă ēģø ĕü đ...Ã
ø

)שמות כז ,כ(

למה מתכוונת התורה באומרה :לְ ַה ַעֹלת נֵ ר ָּת ִמיד?
אמ הכוונה היא לרציפות של עשרימ וארבע שעות ביממה ,זה י>תור את הפ>וק
הבא:

.Ã...ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü Ĥģāþ ăč ďĞÿ čĤþ Ğþ Ěý đĕĜĀ čĀ đă ěāĤĐú Čÿ āđĦāČ Ėāø ĤĞú ĕ...Ã
ÿ

)שמ ,פ>וק כא(

מכאנ משמע ,שחובת נר דלוק קיימת רק בלילה! אמ כנ ,כיצד תתפרש המילה
’תמיד’?
לפתרונ הבעיה נציג פ>וק שלישי:

ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü Ĥģāþ ăč ďĞÿ čĤþ Ğþ Ěý ěāĤĐú Čÿ āđĦāČ Ėāø ĤĞú ĕÿ ďĞý āđĚ ĘĐāþ Ččă ø ĦďĂ Ğý ĐĀ Ħėāþ ĤĠĀ Ęø ġđă ēĚÃ
ü
)ויקרא כד ,ג(
.Ã...ďĕĚü ĦăĀ
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’ּת ִמיד’ ,מתכוונת התורה למחזוריות קבועה בכל לילה.
על פי הפ=וק הזה ,באומרה ָ
 ,ÃďĕĚü ĦăĀ ĤĜý ĦāĘĞú Đÿ ĘÃבמשמעות נר דלוק
האמ בשל ככ ִּת ָּד ֶחה לגמרי הבנת הפ=וק ø
ברציפות עשרימ וארבע שעות ביממה?
חז”ל אינמ =בורימ ככ.

רצפ ומחזוריות

) ÅĦ āđĤĜăý Đÿ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ đă ĤĕČü ĕĀ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČ...ÅÃבמדבר ח ,ב( đĐĕĥ ĕĜČ ĞĚđĥ -
þ
ęĘđė Ęđėĕ ,Ĥģāþ ăč ďĞ čĤĞĚ ĕČ .Ĥģāþ ăč ďĞ čĤĞĚ ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?ęĘđĞĘ ęĕģĘđď
ĤĜ ĐĕĐĕĥ ,ĕčĤĞĚ ĤĜ ĐĒ - ÅďĕĚĦ ĤĜ ĦđĘĞĐĘÅ :ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?Ĥģāþ ăč ďĞ čĤĞĚ
) .ÃęĕčĤĞĐ ěĕč ģĕĘďĚ đĜĚĚĥ ,ďĕĚĦ ģĘđď ĕčĤĞĚילקוט שמעוני בהעלותכ ,רמז תשיט(
כלומר ,לא הייתה טעות בהבנה ,שהמילה ’תמיד’ מלמדת על רציפות יוממ ולילה,
אלא שאינ היא מכוונת לשאר הנרות ,היא מכוונת לנר המערבי בלבד .הנר המערבי
היה דולק ברציפות ,למרות שכמות השמנ שבו הייתה זהה לשאר הנרות .הנ=
הגדול הזה היווה עדות חותכת שהשכינה שורה בישראל .ממנו היו מדליקימ את
שאר הנרות ,ועל ידי זה כל הנרות היו ניזונימ מנ הנ=!
יוצא אפוא ,שהמילה ’תמיד’ המוזכרת בהקשר להדלקת המנורה ,מתפרשת בשני
אופנימ .בשאר הנרות כוונתה למחזוריות קבועה בתחילת כל לילה דהיינו ’תדיר’,
ואילו בנר המערבי ,כוונת המילה ’תמיד’ היא לרצפ קבוע של יומ ולילה ,עשרימ
וארבע שעות.
המ=קנה המתבקשת היא זו:
הרצפ הני=י מזינ את המחזוריות הקבועה.
נשוב לדוגמת הנשימה .הרצפ הקבוע והני=י של השאיפה לחיימ ,אשר נטע בנו
הקב”ה ,היא המזינה את התדירות הקבועה של הנשימה.
תובנה זו תוליד מ=קנה מדהימה ,המבו==ת על אותה תופעה ,אבל בכיוונ ההפוכ:
אמ אנחנו נשמור על מחזוריות קבועה ,הקב”ה יפעל לשמירת הרצפ הני=י.
פירושו של דבר הוא ,שכל מצווה שאנו עושימ במחזוריות קבועה ,תזכה לליווי
צמוד של הקב”ה ותזכה לשמירה עליונה ופלאית.
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לחמ הפנימ
הפעולה המחזורית ב’לחמ הפנימ’ היא עריכת הלחמ .עריכת הלחמ במקדש כללה
החלפת הלחמ הישנ בחדש ,והיא הייתה מתבצעת בכל שבת:

ăø
ĦĕĤü čă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĦČý Ěý ,ďĕĚü ĦăĀ ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü đă ăĜėþ Ĥø Ğÿ ĕÿ Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕčă ø Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕčÃ
)ויקרא כד ,ח(
.ÃęĘĀ āđĞ
לחמ הפנימ שיקפ נ Aגדול .הנ Aהתבטא בככ שהלחמ היה נשמר חמ וטרי בAופ
השבוע ,בדיוק כפי שהונח בתחילתו .כלומר רצפ מתמיד של חומ וטריות מּונְ ֶחה
בידי שמימ ,היה מלווה את העריכה המחזורית הקבועה בכל שבת ,שהייתה בידי
אדמ.
כיצד יתפרש הפAוק הבא?

.ÃďĕĚü ĦăĀ ĕĜÿ ĠĀ Ęø ęĕĜü ĠĀ ă ęēþ Ęþ ,ěēĀ Ęø ĥĂ ă Ĉ Đÿ ĘĞÿ ĦăĀ Ħÿ ĜĀ đÃø

)שמות כה ,ל(

במAכת מנחות )צט (.נחלקו תנאימ בפירוש הכתוב ,תנא קמא ורבי יוAי.
לדעת תנא קמא ,הוצאת הלחמ הישנ ונתינת הלחמ החדש היו מתבצעות בו
זמנית .שני כוהנימ היו מושכימ את הלחמ הישנ ,ובה בעת שני כוהנימ אחרימ היו
מניחימ את הלחמ החדש ,כדי שלא יִ ָּו ֵתר השולחנ רגע אחד ללא לחמ .כלומר ,הוא
פירש את המילה תמיד כפשוטה  -קביעות רצופה כל העת.
לא כנ דעת רבי יוAי:

ĐĥďēĐ ĦČ Ĥďĕĝđ ĦĕĤēĥ ĐĜĥĕĐ ĦČ ģĘĕĝ đĘĕĠČ :ĤĚđČ ĕĝđĕ ĕčĤ ,ČĕĜĦÃ
.Ã...ęđĘė Ėėč ěĕČ ,ĦĕčĤĞ
ימי קבוע כל העת,
לדעת רבי יוAי ,המילה תמיד מבטאת רצפ ניAי של ליווי ְש ֵמ ִ
והיא מכוונת לחומ ולטריות של הלחמ ,גמ אחרי שהוAר מעל השולחנ.
דבריו של רבי יוAי היוו השראה לדימוי המופלא של רבי אמי:

ďēČ ģĤĠ ČĘČ ęďČ ĐĜĥ ČĘ đĘĕĠČ ,ďđĚĘĜ ĕĝđĕ ĕčĤ Ęĥ đĕĤčďĚ :ĕĚČ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĦĕĀ Ďü ĐĀ đø ĖĕĀ Ġü ă Ěü ĐĒă þ Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĥĈ đă ĚĕĀ ČāĘÅ ĦđđĢĚ ęĕĕģ ĦĕčĤĞ ďēČ ģĤĠđ ĦĕĤēĥ
) '...ĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ęĚĀ āđĕ āđ ăčיהושע א ,ח(".
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רבי יוחננ בשמ רבי שמעונ בנ יוחאי מו9יפ לחדד את המשמעות הזו לחיי
היומ יומ:

ĦČĕĤģ ČĘČ ęďČ ČĤģ ČĘ đĘĕĠČ :ĕČēđĕ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ęđĥĚ ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
ęĚĀ āđĕ āđ ăč ĦĕĀ Ďü ĐĀ đø ĖĕĀ Ġü ă Ěü ĐĒă þ Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý ĥĈ đă ĚĕĀ ČāĘÅ :ęĕĕģ ĦĕčĤĞđ ĦĕĤēĥ ĞĚĥ
)מנחות צט(:
.ÃÅĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ
בהמשכ הגמרא יש דיונ ,האמ לפר9מ את הידיעה הזאת או לא .הדעה הראשונה
9וברת:

.ÃġĤČĐ ęĞ ĕĜĠč đĤĚČĘ ĤđĝČ ĐĒ ĤčďđÃ
ה9יבה שקופה ,כדי שעמי ארצות לא יִ ָּתלּו בהיתר הזה על מנת להישמט מתלמוד
תורה.
אכ יש שמ גמ דעה הפוכה:

.ÃġĤČĐ ęĞ ĕĜĠč đĤĚČĘ ĐđđĢĚ :ĤĚČ ČčĤÃ
טעמו ונימוקו של רבא הוא ,לעודד את עמי הארצ ,שגמ עמ הארצ יידע כי הוא
שייכ למקבלי התורה ,ולא יתייאש ויפרוש.
הקבלה מדהימה זו מלמדת ,כי קביעת עיתימ ללימוד תורה ביומ ובלילה ,היא
פעולה קריטית וגורלית בחשיבותה ,גמ אמ היא קצרה ביותר וגמ אמ כל הנאמר
בה הוא רק פרשת קריאת שמע.
נ9ביר את המשמעות הגלומה באמירה הזאת .יוצא אפוא ,שאמ אדמ קובע עתימ
לתורה ,עת ליומ ועת ללילה ,ה’ יזכה אותו ברצפ של נ 9בינ עת לעת ,שייחשב לו
כאילו הוא ע9ק בתורה ברציפות.
הווי אומר ,שאדמ הלומד כל יומ בשעה קבועה ,יזכה לליווי רצופ של הקב”ה,
ומעינ לחמ הפנימ.
מעינ הנר המערבי ֵ
שישמור על קביעותוֵ ,
כמו כנ ,אדמ המתפלל כל יומ בשעות קבועות ,הקב”ה יזכה אותו בנֵ  9רצופ שי9יר
את כל המניעות האפשריות ,העלולות לבטל את קביעותו.
השאלה השנייה שאדמ נשאל כשהוא עולה לבית דינ של מעלה ,היא זו:

Ã?ĐĤđĦĘ ęĕĦĞ ĦĞčģÃ

)שבת לא(.

