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ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור  

  המשכן ומחנה ישראל
  )על פי שיעורים של הרב יונתן גרוסמן והרב אמנון בזק(לפרשת נשא

  

  :לד', שמות מ .1
  "מלא את המשכן' ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה"

  : כד', ויקרא ט .2
ותאכל על המזבח את העולה ואת ' ותצא אש מלפני ה"

  " וירנו ויפלו על פניהם, וירא כל העם, החלבים

  : ב', במדבר ז .3
הם נשיאי , ראשי בית אבתם, ויקרבו נשיאי ישראל"

  "הם העמדים על הפקדים, המטת

  : כג-טו', במדבר ט .4
וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל "

כן . העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר
ולפי העלת הענן . יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה

מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן 
יסעו בני ישראל ' על פי ה. שם הענן שם יחנו בני ישראל

.  ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנויחנו כל' ועל פי ה
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל 

ויש אשר יהיה הענן ימים . ולא יסעו' את משמרת ה
  ..." יסעו' יחנו ועל פי ה' מספר על המשכן על פי ה

  :במדבר ז .5
י  ֵהם ְנִׂשיאֵ   ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאבָֹתםב

ָקְרָּבָנם - ַוָּיִביאּו ֶאתג  .ַהְּפֻקִדים-ַהַּמּטֹת ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל
ְׁשֵני -ֶעְגלֹת ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ֲעָגָלה ַעל-ִלְפֵני ְיהָוה ֵׁשׁש

 ד  .ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור ְלֶאָחד ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן

 ַקח ֵמִאָּתם ְוָהיּו ַלֲעבֹד ה  .ֵּלאמֹרמֶֹׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
ַהְלִוִּים ִאיׁש ְּכִפי -ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָנַתָּתה אֹוָתם ֶאל-ֶאת

ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם -ָהֲעָגלֹת ְוֶאת-  ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאתו  .ֲעבָֹדתֹו

ָּבָקר ָנַתן  ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות ְוֵאת ַאְרַּבַעת הַ ז  .ַהְלִוִּים- ֶאל

 ְוֵאת ַאְרַּבע ָהֲעָגלֹת ְוֵאת ח  . ְּכִפי ֲעבָֹדָתם ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון
- ְּכִפי ֲעבָֹדָתם ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ְׁשמַֹנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי

ֲעבַֹדת ַהּקֶֹדׁש - ִּכי  ְוִלְבֵני ְקָהת לֹא ָנָתןט  .ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

  .ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו

  : ברכת כהנים–במדבר ו  .6
כה תברכו את בני : דבר אל אהרן ואל בניו לאמר"

פניו אליך ' יאר ה. וישמרך' יברכך ה: ישראל אמור להם
ושמו את שמי . פניו אליך וישם לך שלום' ישא ה. ויחנך

  ".על בני ישראל ואני אברכם

  : כג-בכ', ויקרא ט .7
וירד מעשת , וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם"

ויבא משה ואהרן אל אהל . החטאת והעלה והשלמים
  " אל כל העם' וירא כבוד ה, מועד ויצאו ויברכו את העם

  : כב', י בפירושו לויקרא ט"רש .8
  ".ישא, יאר, יברכך: ברכת כהנים-ויברכם "
  :המצוות בפרשת נשא. 9
  .שילוח טמאים מן המחנה. א
  .אשם גזילות.  ב
  .אשה סוטה.  ג
  .נזיר.  ד

  : ד-א',  במדבר ה-שילוח טמאים מהמחנה . 10

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -  ַצו ֶאתב  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאלא

 ג  .ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש-ָצרּוַע ְוָכל-ַהַּמֲחֶנה ָּכל-ִויַׁשְּלחּו ִמן
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא -ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל-ָכר ַעדִמּזָ 

ֵכן - ַוַּיֲעׂשּוד  .ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכם-ְיַטְּמאּו ֶאת
 ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל

  .ּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלמֶֹׁשה ֵּכן ָעׂש-ְיהָוה ֶאל
  : י-ה',   במדבר ה- אשם גזלות וגזל הגר . 11

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -  ַּדֵּבר ֶאלו  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאלה
ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל -ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל-ִאיׁש אֹו

ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר -ּו ֶאת ְוִהְתַוּדז  .ַּביהָוה ְוָאְׁשָמה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא
ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמיִׁשתֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן -ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת



ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם - ְוִאםח  .ַלֲאֶׁשר ָאַׁשם לֹו
 ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים  ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַליהָוה ַלּכֵֹהן

ִיְׂשָרֵאל -ָקְדֵׁשי ְבֵני-ְּתרּוָמה ְלָכל- ְוָכלט  .ּבֹו ָעָליו-רֲאֶׁשר ְיַכּפֶ 

ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו - ְוִאיׁש ֶאתי  .ַיְקִריבּו ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה-ֲאֶׁשר

    .ִיֵּתן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה-ִאיׁש ֲאֶׁשר

  :מסביר הרב גרוסמן. 12
, ןאם נבוא וננסה להבין מדוע חוקים אלו הובאו כא

נצטרך לתת את הדעת כי הכתוב תוקף את מעגלי החיים 
/ חברה באספקט מוסרי / חברה באספקט דתי (השונים 

ובכולם מודגש מקומו של המשכן , )יחיד/ משפחה 
על פי זה . בתהליכים שצריכים לעבור האנשים הנידונים

כי קובץ חוקים אלו פותח למעשה את היחידה , נראה
  . ע על פיו חנוכת המשכן והמס-הבאה 

  :סידור המצוות במבנה כיאסטי פנימי. 13
  הרחקת הטמאים מן המחנה. א  
  "'למעל מעל בה "-אשם גזילות . ב  
  "ומעלה בו מעל "-אשה סוטה . 1ב  
  נזיר. 1א  

  : הרב יונתן גרוסמן–הסבר למיקום המצוות . 14
. הזיקה לעולם המשכן, כאמור, ההקשר הראשוני הוא

כשעיקר תפקיד ,  וריחוקאולם לא זיקה של קדושה
כפי שחומש ויקרא , המשכן מתמקד בעבודת המזבח

הפעם הזיקה למשכן מתבטאת . הציג אותו לפנינו
, ביכולת המשכן לשמור על חיים תקינים מחוץ למשכן

המשכן מאפשר כפרה בחטאים שאדם מעל . במחנה כולו
ומאפשר גם שמירה על שלמות התא , כלפי חבירו

  ).1ב-ב(המשפחתי 
המשכן דורש שמירה מסוימת של טהרה בכל , קבילבמ

כפי (ולא רק לאלו הרוצים להתקרב למשכן , המחנה כולו
, ומאפשר לאדם ישראלי פשוט, )שעלה בספר ויקרא

כי נזר אלוהיו : "הביטוי המופיע לגבי נזיר. להתנהג ככהן
מזכיר עד מאד את הביטוי שנאמר לגבי , )ז', ו" (על ראשו

ויקרא " (זר שמן משחת אלהיו עליוכי נ: "הכהן הגדול
צריך , ברמה הכללית, המחנה כולו, כלומר). יב, א"כ

וכן ישנה אפשרות לאדם , לשמור על טהרה מסוימת
אשר , לקבל על עצמו ציוויים מסוימים, פרטי מישראל

  .  יקרבוהו למעמדו של הכהן הגדול
  : הדמיון בין הנזיר לבין הכוהנים. 15

" לוהיהם-קדושים יהיו לא"על הכוהנים נאמר  •
  ; )ח', ו" ('קדוש הוא לה "- ועל הנזיר , )ו, א"ויקרא כ(

" יין ושכר אל תשת: "בזמן עבודתו צווה הכוהן •
" מיין ושכר יזיר "-כפי שצווה הנזיר , )ט', ויקרא י(
  ; )ג', ו(

  . גם הכוהן וגם הנזיר נאסרו להיטמא למתים •
  : ח-ו, א"כ יקראו - הכוהנים קדושת. 16

 את כי אלהיהם שם יחללו ולא לאלהיהם יהיו קדושים"
... קודש והיו מקריבים הם לוהיהם- א לחם' ה אשי

 יהיה קדוש מקריב הוא לוהיך- א לחם את כי וקדשתו
  ...". לך
  : יב-י, א"כ ויקרא - הגדול הכהן קדושת. 17

 המשחה שמן ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול והכהן"
 לא מת נפשות כל ועל... הבגדים את ללבוש ידו את ומלא
-א מקדש את יחלל ולא... יטמא לא ולאמו לאביו יבוא

  " ' ה אני, עליו לוהיו- א משחת שמן נזר כי לוהיו
  : ז-ו, ט"כ שמות -  הגדול הכוהן של הנזר סוגי שני. 18
 על הקודש נזר את ונתת ראשו על המצנפת ושמת"

 ראשו על ויצקת המשחה שמן את ולקחת: המצנפת
  " אותו ומשחת

  : ז- ה', ו נזיר. 19
 מלאת עד, ראשו על יעבור לא תער נזרו נדר ימי כל"

  ".ראשו שער פרע גדל, יהיה קדוש' לה יזיר אשר הימים
 כי, במותם להם יטמא לא ולאחותו לאחיו ולאמו לאביו"

  ". ' לה הוא קדוש נזרו ימי כל: ראשו על לוהיו-א נזר
  :וסוטה נזיר פרשיות פתיחת. 20

דבר אל : אל משה לאמר' וידבר ה) : "יב-יא', ה(סוטה 
איש כי תשטה  איש -בני ישראל ואמרת אלהם 

    ...". אשתו
דבר אל בני : אל משה לאמר' וידבר ה"): ב-א', ו(נזיר 

 או אשה כי יפליא לנדֹר נדר  איש- ישראל ואמרת אלהם 
     ...". נזיר

  : : וסוטה נזיר פרשיות סיום. 21
 תשטה אשר הקנאות תורת זאת): "כט', ה (סוטה
  ..."אשה
  ...". ידור אשר הנזיר תורת זאת): "כא', ו (נזיר

  : הכהן תפקיד. 22
  " 'ה לפני המנחה את והניף): "כה', ה(סוטה

  ".'ה לפני תנופה הכהן אותם והניף): "כ', ו (נזיר
  : ו', כ ויקרא. 23

  ". לוהיכם- א' ה אני כי קדשים והייתם והתקִדשתם"
  : ח', כ ויקרא. 24

 אשת את ינאף אשר איש אשת את ינאף אשר ואיש"
  ". והנואפת הנואף יומת מות, רעהו

  : כו', כ ויקרא. 25
 מן אתכם ואבדיל', ה אני קדוש כי קדושים לי והייתם"

  ".לי להיות העמים
  :בזק אמנון הרב. 26

 של שמעמדם למדנו לנזיר סוטה בין הפרשיות מסמיכות
 להגיע יוכלו - ירצו אם: מעשיהם פי על נקבע ישראל בני

 י"ע חיצוני באופן גם יבטאו שאותה, קדושה לשיאי
 בקדושה פגימה, זאת וכנגד; ראשם שער פרע שיגדלו

 .אחרים י"ע הראש לפריעת תביא


