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  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

  
הרב יעביר את החל מהשבוע הקרוב כי שמחים להודיע כי בעזרת ה' ובשעה טובה ומוצלחת, 

 59של הרב ברח' המלך ג'ורג'  בבית המדרש המתחדשבבית המדרש המתחדשבבית המדרש המתחדשבבית המדרש המתחדששיעורו השבועי בימי ראשון בירושלים 
   (מול היכל שלמה, בצמוד למלון לאונרדו פלאז'ה).

  סדר לימוד מיוחד 'ליל שישי' לקראת שבת.במקום כמו כן בימי חמישי בערב יתקיים 

  

  !נא עקבו בהודעות הוואטסאפ אחר השעות המדויקות ועל סדרי הלימוד

  

 קדושת לומדי התורה

גרשון, קהת ומררי. גרשון הבכור, קהת  - שלשה בנים לו ללוי 

מנו בפרשת נִ אחריו ומררי הוא הצעיר ביניהם. משפחותיהם 

במדבר, אכן על פי סדר הולדתם. כעת באה התורה ומתארת 

ת על נשיאהקהתים אחראים  -לנו את סדר עבודתם במשכן 

ים אחראים על נשיאת הארון והכלים הפנימיים, הגרשונ

יריעות המשכן והאהל והמרריים אחראיים על נשיאת קרשי 

פרשתנו, פרשת  -המשכן. אבל הסדר כאן הוא כבר שונה 

   -נשא, פותחת במילים 

א ֶאת ֹון  ָנׂשֹ֗ ְרׁש֖ י ֵגֽ ֵנ֥ אׁש ּבְ םֹר֛ םּגַ םּגַ םּגַ ֹחתָֽ ֵה֑םֵה֑םֵה֑םֵה֑ם    ּגַ ּפְ 1.םְלֵב֥ית ֲאֹבתָ֖ם ְלִמׁשְ
  

  שוב הבכור נדחה

'שביעי' של -המילים 'גם הם' מדויקות ומחזירות אותנו ל

חלקם של בני  פירטה התורה אתשם כבר  ,פרשת 'במדבר'

  -ת המשכן וקהת בעבוד

א ֶאת ֹחתָ֖ם ְלֵב֥ית  ָנׂשֹ֗ ּפְ י ְלִמׁשְ י ֵלִו֑ ֵנ֣ ֹוְך ּבְ ת ִמּת֖ י ְקָה֔ ֵנ֣ ֹראׁש֨ ּבְ
2.ֲאֹבתָֽם

  

נעשה דבר דומה למה שעשה יעקב אבינו עם  הללוובמילים 

יוסף אל מול בניו, דבר החוזר פעמים רבות בספר בראשית, 

דחיית הבכור למשפחת לוי מפני הקטן ממנו. לא תמיד  - והוא 

 -מדבר והמשכן ה אנו שמים לב לכך בגלל רוב עיוננו בפרטי

שגרשון הבכור, שאכן נמנה ראשון, נדחה לגבי העבודות 

                                                           
1
 במדבר, ד', כ"ב. 
2
 ב'. שם, 

קודם.  קהת שסדר עבודתםנשיאת ראש בני  במשכן מפני

, לכך הוא שזה 3ההסבר הפשוט וההגיוני, שאף מופיע בחז"ל

לא קשור לכבודם של בני קהת אלא דווקא לכבודו של הארון. 

בני קהת הרי נצטוו לשאת את הארון ולכן, בגלל קדושתו 

היתרה של הארון אל מול קדושת יריעות המשכן, סדר 

  ן. עבודתם מפורט  ראשו

מדוע בני  גופא קשיא!הא  -אבל עדיין קשה לפי הסבר זה 

קהת נצטוו לשאת את הארון ולא בני גרשון? למה לא לכבד 

 האת הבכור כשאפשר? הרי לא מצאנו סיבה מיוחדת שבגלל 

אצל עשו ויעקב, שם נאמר שהיה הוא נדחה מפני אחיו, כמו 

יר' -במפורש לרבקה  ד ָצִעֽ ֲעֹב֥ או כמו אצל קין והבל, או  ,4'ְוַר֖ב ַיֽ

ָאִחיו ַהָּקֹטן '  -להבדיל כמו אצל אפרים ומנשה, שם נאמר 

. מה הסיבה שבני קהת 5'ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהיֶה ְמלֹא ַהּגֹוִים

  'גם הם'? -ים נבחרו לשאת את הארון ובני גרשון רק שניִ 

  חשיבות לומדי התורה

   -ך נפלא בעל הכלי יקר אומר פה פירוש כל כ

בב' תיבות אלו חתם הענין לומר שעל כל פנים גם הם. 
וימנה את בני    יספור תחילה את בני קהת ואח"כ יספור

גרשון גם הם, ואלמלא מקרא זה כתוב היה אפשר לומר 

                                                           
3
 '.ארבה ו' במדבר  
4
  בראשית כ"ה, כ"ג. 
5
  שם מ"ח, י"ט. 

  תשע"ז נשאפרשת  
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שרצונו ית' למנות בני גרשון תחילה כי הוא הבכור ומה 
שצוה תחילה שימנה את בני קהת לא כדי להקדימו 

בעבור חשיבת הארון הזכירו תחילה, שכן  במספר אלא
מצינו במשכן וכליו שבראש כל אמר ועשו ארון עצי 

ואחר כך הזכיר המשכן, ובעשייתם ') י, ה"שמות כ( שיטים
עשה בצלאל תחילה משכן ואח"כ כלים, א"כ ודאי מה 
שהזכיר הארון תחילה לא כדי להקדימו בעשייה אלא 

יתי אומר שלכבוד לכבוד הארון וחשיבתו הקדימו, כך הי
הארון שהיה משא בני קהת הקדים תחילה מינוי של בני 
קהת אבל לעולם כשיבא משה לישא את ראשם ימנה 
הבכור כבכורתו תחילה, ת"ל נשא את ראש בני גרשון 
גם הם. משמע שמתחילה תשא את ראש בני קהת ואחר 

6.כך ראש בני גרשון כי כל גם מוסיף על ענין ראשון בא
  

לא רק נשאו את הארון אלא היו אף נושאי התורה, בני קהת 

היו לומדי ומלמדי התורה עצמה. מהם יצאו משה ואהרן, נדב 

ואביהוא, אלעזר ואיתמר, ומהם קיבלו שבעים הזקנים את 

התורה. לו היו נותנים את הארון לגרשון היינו אומרים 

אבל מכובד הוא הארון  -שמכבדים את הבכורה ואת הארון 

  וזה דבר מסוכן מאד. -דיו, יותר ממה שיש בתוכו יותר מלומ

לא בא להפחית מגדולתם  'נשא את ראש בני גרשון גם הם'

של בני גרשון אלא להיפך. הארון ניתן לבני קהת לא בגלל 

חשיבות הארון בלבד אלא בגלל חשיבותם של בני קהת, 

  לומדי התורה.

  לקום בפני הגדול

   -חז"ל במסכת אבות אומרים 

7.ורה יותר מן הכהונה ומן המלכותגדולה ת
  

התורה שלא כמו הכהונה והמלכות איננה עוברת בירושה 

אלא כל הרוצה ליטול הרי היא מונחת בקרן זוית. וכאן 

אנו לומדים  ,בפרשת נשא שנקראת מיד לאחר חג השבועות

   -דבר מופלא 

תמיד הפליא אותי מדוע סיומה של פרשת 'במדבר', נשיאת 

ודת המשכן, לא נכנסה בסדר חלוקת ראש בני קהת לעב

פרשת נשא? הרי המפקד הגדול תחילת התורה לפרשיות, ל 

של פרשת במדבר הסתיים וסדר עבודת הכהנים במשכן הוא 

  כבר נושא חדש שרובו ממילא נמצא בפרשת נשא!

בהשגחה פרטית הכניסו את חג השבועות ניתן לומר כי אולי 

י המעיין באמת כ -בין פרשת במדבר לפרשת נשא בתווך, 

ישאל את השאלה ששאלנו ולא תהיה לו ברירה אלא להבין 

שבשבת שלפני שבועות אנו לומדים את מה שהאנשים 

   -פשים עליהם דיבר רבא בגמרא לא הבינו יהט

אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר 
כמה טפשים  -תרגום ( תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה
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  פירוש כלי יקר עה"ת, במדבר, ד', כ"ב. 
7
 אבות, ו', ו'. 

לפני ספר תורה ולא קמים לפני האדם הם האנשים הקמים 
8הגדול). -הרב  -

  

לא הארון חשוב כמו אלו העוסקים בתוכנו ולומדים את 

  התורה. 

  לומד התורה הוא הקדוש

יימה בסדר עבודת בני קהת, הראשונים תסהפרשת במדבר 

לא בגלל שהם נושאים את  -מבין שלש משפחות הלווים 

הם נושאים את הארון כי הם לומדי  -הארון, אלא להיפך 

התורה, והשיעור הזה בא ללמדנו כמה אנו צריכים לקבל את 

  הכח הזה מבני קהת. 

 -הרי עצם הכהונה והלוויה אינן עוברות לאף אחד אחר 

אבל את לימוד התורה שאותו מעביר  -היא ירושה ה הכהונ

בזה הם מלמדים את  -שבט לוי לעם ישראל, ובייחוד בני קהת 

כולנו שכל מי שנבדל ומבקש לעסוק בתורה הרי הוא קדוש 

9'קודש קודשים'
  והרי הוא כמו כהן גדול ולכן הוא קודם. 

  

                                                           
8
 מכות כ"ב: 
9
 הלכות שמיטה י"ג:י"א  רמב"ם  
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לא מוותרים על אף יהודי!

  פרשיות בלי קשר

פרשת 'רביעי' של -המכנה המשותף בין קריאות 'שלישי' ו

  נשא הוא שלכאורה אין להם שום קשר משותף. נסביר;

פרשת נשא ממשיכה את פרשת במדבר שעסקה במנין בני 

ישראל, הפקודים, סדר הדגלים ומפקד הלווים ותפקידיהם 

ביחס למשכן. בפרק ז', 'חמישי' של נשא, תחזור התורה 

ותתאר איך כל נשיא של כל שבט הביא את קרבנותיו לחנוכת 

אך פתאום באמצע, מגיעות שש פרשיות, שלכאורה המשכן, 

אין להם שום דבר משותף ביניהן ואף לא קשר לפסוקים 

א. טמא צרוע וזב המשולחים אל מחוץ  -שלפניהן ולאחריהן 

, ב. מועל שצריך להתוודות ומצוות הוידוי, ג. נתינת 10למחנה

, ד. אישה סוטה, ה'. נזיר, 11הקדשים ובכללם הביכורים לכהן

ברכת כהנים. רק לאחר כל הפרשיות הללו התורה חוזרת  ו'.-ו

כאילו כלום, כאילו  -אל הקרבנות שהנשיאים הביאו למשכן 

לא היה הפסק וכאילו ההקשר ברור. מה שברור הוא שאנחנו 

  ולהבינו לעומק. עניןצריכים לעמוד על 

  חברת מופת

מהפכת עולם. פעם הבנה שיוצרת אחי ורעי, נדמה שיש כאן 

אבל כעת נראה כיצד הוא רנו את העיקרון הכללי כבר הזכ

עשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר, להוציא  -מתפרט 

את שני הפרקים 'הבעייתיים' הנ"ל, באים בעצם כדי להדריך 

אותנו כיצד צריכה להיראות חברה מופתית. על הפסוק בשיר 

השירים שאומרות אומות העולם אל בני ישראל ההולכים 

  -במדבר 

ּוִבי ְוֶנֱחֶזהשׁ֤  ּוִבי ׁש֖ ית ׁש֥ ּוַלּמִ֔ ֣ ֑ךְ  ּוִבי ׁשּ֙וִב֙י ַהׁשּ   12...ּבָ

'בואו אלינו, נבולל אתכם, נמנה אתכם לכל מיני תפקידים 

חשובים ועל ידם תתבוללו ותהיו כמונו'. על זה עונה להם 

   - בהמשך הפסוק כנסת ישראל 

ה ת  ַמֽ ְמֹחַל֖ ית ּכִ ּוַלּמִ֔ ֣ ׁשּ ֱחזּו֙ ּבַ ִיםּתֶ ֲחָנֽ ּמַ   .ַהֽ

הולכים מחנות  ,מה אתם יכולים ללמד אותנו? תראו אותנו'

 –מחנות, וכל מחנה מכוון כנגד המחנה העליון המקביל לו 

, כל אחד יודע את הסדר שלו, את המקור 'המחנייםכמחולת '

אלא שזה בגלות,  -שלו, מהיכן בא ומיהם אבותיו, ולא עוד 

ום הטבעי של עם מקפרוץ ולא ב  במקום ,במדבר, בדרך

  ישראל'. 

לעמוד  -אין לזה אח ורע באומות אלא רק בישראל שבאמת 

בדרך  - יש פה הרבה יותר מזהגם כשיוצאים למדבר. אבל בכך 

כלל כדי לשרוד בתנאים קשים צריך קשיחות, צריך משמעת 

ודאי שלא לסוטים. בהם צריך לטפל - וסדר. אין זמן לחריגים ו
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  אנשים  -את הקשר בין פרשיה זו לקודמתה אולי עוד ניתן להבין  

  אך לא ברור  -אנו עוסקים שנאסר עליהם להיכנס את המשכן שבעניינו      
 הקשר ליתר שש הפרשיות שלאחריו.     
11
 עי' רש"י, במדבר, ה', ט'. 
12
 שיר השירים ז', א'. 

, אולם חברת מופת נבחנת בזה הבעיהביד קשה ולפתור את 

סדר שהחברה רף המצליחים לעמוד ב ינםאש אלולגבי ש

 -כדי שהם יוכלו לחזור אל הסדר הציבה, היא תיתן להם כלים 

איך הם עושים תשובה ומתעצמים חזרה אל החברה, איך 

  החריג אף פעם איננו מופקע עולמית ממנה. 

אחרי  זה דבר מופלא שהתורה באה ומפרטת לנו אותו רק

שסיימנו לתאר את תפקידם של בני ישראל, בני לוי ובתוכם 

אלו שתפקידם אשר התבאר בחומש ויקרא הוא  -הכהנים 

להקריב את הקרבנות, לזרוק את הדם ולקבל את מתנות 

מקבלים כעת תפקיד חדש ועיקרי והוא שלא  -הכהונה 

הם אלו שצריכים  -בכל זאת ואם יש  ,תהיינה חריגות בחברה

  ר את החריגים הללו חזרה אל המחנה, אל התלם.להחזי 

  הדאגה לחריג

  -בואו נראה את זה אחד לאחד 

היא שילוח טמאים אל מחוץ אותה הזכרנו הפרשה הראשונה 

א להמתין שבעה ימים עד למחנה. תפקידו של עם ישראל הו

ולכהן  -ל צרוע כמו למרים אחות משה ואהרן לכ  -שהם יטהרו 

ללכת ולרפא את הנגע. זה לא כמו  -יש פה תפקיד מיוחד 

את החריג בחברה המודרנית אך הפרימיטיבית שכולאים 

מאחורי סורג ובריח במתקן מיוחד, מחייכים אליו מבחוץ 

לפי התורה, כל המחנה  -וממשיכים כל אחד בענייניו ובעסקיו 

  כולו מחכה לאותו צרוע או זב. כולם אחראים לו.

הגזלן, המועל שתואר בפרשיה השניה שמנינו, זה גם 

שכיחש ושיקר וכעת כשהוא רוצה להחזיר אין לו איך. הוא גזל 

הוא יחזיר  -. כאן באה התורה ואומרת 13מֵגר שאין לו יורשים

את הגזלה לכהן, שהופך להיות האדם הנאמן ביותר בישראל, 

  יקבל ממנו את הגזלה וילמד אותו איך מתרוממים חזרה.

הביכורים שצריך להביא את  –לב הבא הוא מתנות כהונה הש

למקדש, אומרת לנו התורה שנביא אל הכהן. איזה חינוך 

באופן טבעי קשה לאדם לתת למישהו אחר  -מופלא יש כאן 

לו. הוא עמל  הפירות הראשונים שצמחואת הביכורים, את 

אתה אינך  -עליהם רבות! התורה מלמדת אותנו ואומרת 

 בעולם ולכן את הראשית תיתן למקדש, לגבוה,הבעלים פה 

ודווקא לכהן שמשמש כעובד הסוציאלי ותפקידו הוא לדאוג 

כדי שכולם יוכלו להתעצם מהמקום בו כל אחד לעם הזה 

  .מהם נמצא

  קיצוניים משני הצדדים

 -רק טבעי הוא שכעת תגיע התורה לעסוק באשה שסטתה 

ודרנית' שלנו 'חברה המ-האם ל 14תשטה אשתו'.כי 'איש איש 

 כיצדיש באמת פתרונות למצב כזה? רק התורה דואגת 

   -משיבים את האישה הזו חזרה אל בעלה 
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 ע"פ רש"י, במדבר, ה', ו'. 
14
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ַרע ֽ ה זָ תָ֖ה ְוִנְזְרָע֥ 15.ְוִנּקְ
  

בין איש 'איך הבעיה הזו, בבית הפרטי התורה מלמדת אותנו 

, , משפיעה על כל קדושת המחנה, על 'איש על דגלו''לאשתו

-ואיך הסברנו כבר פעם בשם חז"ל , על הסדר הכללי במחנה

 -כלומר, גם כאשר אנו חוטאים ומדלגים ח"ו  - 'איש על דילוגו'

  16תמיד 'דילוגו עלי אהבה'.

וכמו שיש בעייתיות בסטייה לצד הזה, כך יתכן ויהיו אנשים 

שילכו ויחרגו מן המערכת אל הצד האחר, אך בקיצוניות לא 

דרך כלל לא הנזיר. אנחנו יודעים שהמערכת ב -פחותה 

, 'תהיה נורמלי' -אוהבת את החריגים האלו לכל כיוון שהוא 

לא! אסור לדכא את  -. באה התורה כאן ואומרת אומרים לו

הכוחות של האדם ולכן גם כאן הכהן ממשיך ומצווה להרים 

את כולנו ולגלות איך הסדר האלוקי, המערכת, לא באה לדכא 

ולהכווין אותם  את הכוחות האישיים אלא רק להעצים אותם

  באופן היותר נכון.

  ברכנו... כולנו יחד כאחד

היש דרך אדירה יותר מלהשלים את  -ועכשיו תגידו אתם 

הפרשיות הללו מאשר בברכת כהנים? בכח של הכהנים 

   -לאהוב ולברך? 

נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו  ל ַאֲהֹרן ְוִצּוָ תֹו ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ַאֲהָבהִיׂשְ 17.ּבְ

  

ֲר֖כּו ֶאת' -לברך אותנו באהבה שלמה יחד  ה ְתָבֽ ל  ֹּכ֥ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑

ם , ויחד עם זאת לתת לכל אחד ואחד את ברכתו 18'ָא֖מֹור ָלֶהֽ

   -שלו 

ֶרְכָך֥ ה֖  ךָ  'ְיָבֽ ְמֶרֽ ר ה֧  ס ְוִיׁשְ ךָּ  'ָיֵא֨ ֽ יֻחּנֶ יָך ִוֽ יו ֵאֶל֖ ָנ֛ א ה֤  ס ּפָ ָ֨  'ִיׂשּ
ֽלֹום ֥ם ְלָך֖ ׁשָ יָך ְוָיׂשֵ ָני֙ו ֵאֶל֔ 19.ּפָ

  

  רק עכשיו לאחר שהבנו את כל זאת יכולה התורה לחזור אל

  .המשך סדר העבודה במשכן

  

                                                           
15
 במדבר, ה', כ"ח. 
16
  עי' שיה"ש רבה, ב', ד'. 
17
  נוסח הברכה שמברכים הכהנים בעת נשיאת ידים. 
18
 כ"ג.במדבר, ו',  
19
 כ"ו.-שם, כ"ד 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 

http://eepurl.com/bC0OHn  

  

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:
www.hithabrut.org  

  

לקבלת שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע 
  050-4340772-בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד 

  : השבתזמני כניסת וצאת 

   20:22|  19:05 -ירושלים 

   20:25|  19:22 -תל אביב 

  20:26|  19:20 -חיפה 

 20:25|  19:16  -טבריה ומגדל 

 20:22|  19:21 -באר שבע 

 


