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  שבעים פרים והשלום
  

הפסוקים האחרונים של פרשת פינחס מתארים בפירוט רב את מספר הקרבנות אשר הוקרבו  28
קרבנות  17בכל אחד מימי חג הסוכות הוקרבו . בכל אחד מימי חג בסוכות ובשמיני עצרת

מספר הפרים , קבועים אלו קרבנותכ שלא. ושעיר אחד ליםאי 2, כבשים בני שנה 14 :קבועים
 ,12בשני , פרים 13ביום הראשון הקריבו . השתנה ופחת מיום ליוםבימי החג אשר הוקרבו 

  .70 הואסך כל הפרים אשר הוקרבו . פרים 7עד היום השביעי שבו הקריבו  'וכו 11בשלישי 
  : הפרים ואופן חלוקתם בין ימי חג הסוכות מעלה שתי שאלות 70הקרבת       
   ?יורד )סדרה(פרים ודווקא בטור  70דוע הוקרבו מ .א
מדוע בחרה התורה  ,ואם כן, הפרים בשבעת ימי החג 70אחרת להקרבת  האם אין דרך חלוקה .ב

  ?דווקא בחלוקה זו
הני שבעים פרים ": )ב"ה עמסכת סוכה נ(התשובה לשאלה הראשונה נדונה כבר בגמרא       

אולם מדוע , אומות העולם 70הפרים מוקרבים כנגד  70 כלומר". כנגד שבעים אומות - כנגד מי 
) פרשה ד ,שיר השירים רבה(משיב המדרש  זהעל  ?להקריב פרים כנגד כל אומה ואומהעלינו 

שירדו גשמים לכל באי כדי ו, לטובתן ולכפרתן, אומות העולם הקרבת הקרבנות נעשית במקוםש
 פרים שבעים אותן שכל, האומות על פריןמכ ישראל כך, נותהעו על מכפרת זו יונה מה" :עולם

  ".מהן העולם יצדה שלא אומות שבעים כנגד בחג שמקריבים
 7עד ופרים ביום הראשון  13-מ – אולם מדוע הקרבת הפרים נעשית בסדר פוחת והולךו

 ]בובר[מדרש אגדה (נמצאת רק במקורות מאוחרים  והתשובה לשאלה ז? פרים ביום השביעי
   :)במדבר פרק כח

כדי שיצילנו השם , העולם שהם שבעים אומות והוא כנגד אומות, בעיםמצאו הכל ִש נ
   .והולכיםלפיכך מתמעטים , ויכלו מן העולם מידם

  ):א"במדבר פרשת פינחס דף קלז ע ]לקח טוב([פסיקתא זוטרתא ב בדומה לכך כתוב
צרת ופר אחד איל אחד בע. אומות העולםפרים היו נקרבים בחג כנגד שבעים שבעים 

מתמעטים והולכים כך הכנענים כלים וכשם שהיו פרי החג . וי אחד בארץכנגד ישראל ג
  . וישראל אין כלים

של אומות העולם  ןובמעמד ןהמספר הפוחת והולך של הפרים בא לסמל את הפיחות במספר
  .לעם ישראל ותרהמצֵ 

אומות  70ד כנג פרים 70בשבעת ימי חג הסוכות יש להקריב כ ש"אלמדנו  ותמתוך התשוב
 + 13 :הטור אשר התורה בחרה בו הוא. המספרים פוחתים והולכיםויש עניין בעובדה ש ,העולם

טורים נוספים בני שבעה איברים  שנשאלת השאלה אם י. 70=   7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12



  
 

 + 16 + 19 1:והם ,שני פתרונות נוספים בלבד שיש עיון בנושא מעלה. 70- אשר סכומם שווה ל
נשאלת השאלה מדוע . 70 = 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16; 70 = 1 + 4 + 7 + 10 + 13

את התשובה  ?התורה לא בחרה בסדר הקרבת הקרבנות כמתואר באחד משני הפתרונות הנוספים
  :)ו ,מסכת סוכה ה(נוכל למצוא במשנה 

שתיירו שם נ ,יום טוב הראשון של חג היו שם שלשה עשר פרים ואילים שנים ושעיר אחד
ביום ראשון ששה מקריבין שנים שנים והשאר  ,נה משמרותארבעה עשר כבשים לשמֹ

בשלישי ארבעה מקריבין  .בשני חמשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד .אחד אחד
 .ברביעי שלשה מקריבין שנים שנים והשאר אחד אחד .שנים שנים והשאר אחד אחד

בששי אחד מקריב שנים והשאר  .אר אחד אחדבחמישי שנים מקריבין שנים שנים והש
אמרו מי שהקריב פרים היום  ,גליםבשמיני חזרו לפייס כברְ  .בשביעי כולן שוין .אחד אחד

  .לא יקריב למחר אלא חוזרין חלילה
ה יתובכל שבוע הי ,משמרות 24-ל והכוהנים המשרתים נחלק :נסביר בקצרה את דברי המשנה

ין אכאשר כמות הקרבנות הייתה גדולה ל ,בזמן הרגל .בבית המקדש תאחר תמשמר תעובד
על מנת למנוע תחרות ומריבות בין . רוצה לשרת תה כל משמרתייה, ימים רגיליםלעומת שיעור 

המשמרות תשרת ותקריב לפחות קרבן אחד בכל אחד מימי  24- כל אחת משהמשמרות נקבע 
 :וכך היה, לפחות קרבנות 24ת על מנת למלא תנאי זה יש להקריב בכל יום מימי הסוכו. החג

, )אחד שעיר + אילים 2 + כבשים 14(קרבנות קבועים  17פרים ועוד  13ביום הראשון הקריבו 
פרים  7הקריבו , היום השביעי, ביום האחרון של החג. קרבנות 30 ון שביום הראשון הקריבאומכ

  .לכל משמר בדיוק קרבן אחד, קרבנות 24ומכאן שהקריבו , קרבנות קבועים 17ועוד 
 שבעה בהםים האפשריים שאחרבשני הטורים ה התורה להבין מדוע לא בחרה אפשרמכאן 

פרים או פר  4ביום השביעי של סוכות היו מקריבים  ,לפי טורים אלו. 70איברים אשר סכומם 
אפשר לא היה  בדרך זו. בלבד 18או  21היה סך כל הקרבנות ביום השביעי  וכך ,אחד בלבד

שכל משמר יקריב לפחות קרבן אחד בכל יום , משמרות הכהונה 24ויוניות בין לשמור על שו
למספר הפרים המוקרבים בכל יום מימי  תרון אשר התורה בחרההפש מכאן. מימי הסוכות

     . 70 הוארי החג וסכום ּפָ  ,הסוכות הוא היחיד שבו כל משמר מקריב לפחות קרבן אחד בכל יום
תורה טמונה גם מחשבה על שלום הבית בין כל משמרות טור שבחרה השבנמצאנו למדים 

  . הכהונה המשרתים בחג
  

  עדו קנטר 'פרופ
 יקהזהמחלקה לפי

                                                 
מן האילוץ שבטור שבעה a. -ואת האיבר הראשון ב, d-נסמן את ההפרש בין איברים סמוכים בטור חשבוני ב  1

הפתרון של . הם מספרים שלמים וחיוביים d - וa כאשר כמובן , a + 3d = 10נקבל , 70וסכומם , איברים
  . d = 2 ;a = 4  או   d = 3 ;a = 1: הפתרונות הנוספים הם. a = 7; d = 1התורה הוא 

  
  


