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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

 לסעודה ראשונה -  דגלני הביכורים

אמנם חג השבועות, חג הביכורים, חל ביום ראשון החולף, 

אבל הבאת הביכורים אל המקדש רק מתחילה בו וממשיכה 

עד סוכות )עם מקרא ביכורים( ועד חנוכה )ללא מקרא 

 ביכורים(. 

 'נשא'?-ביכורים ב

קריאת שלישי של פרשתנו, פרשת נשא, גם היא עוסקת, 

 -כמה מפתיע, בביכורים 

ה ְלָכל ְוָכל רּוָמָ֞ י ּתְ ֵֽ ֵׁ֧י ְבנ  ר ָקְדש   ל ֲאש ֶׁ ֵ֛ ָרא  וֹּ  ִיש ְ ֵ֖ן לִ֥ יבּו ַלּכֹּה  ַיְקִרִ֥

ה ֵֽ ְהיֶׁ ֵֽ  1.יִ

הפסוק נשמע יבש, משהו, אבל מיד נראה את ההקשר שלו. 

 -בעצם מה שהפסוק אומר שכל תרומה שמביאים לכהן 

הות של תהיה שייכת לו. זה נשמע מוזר, לא? הרי זו המ

להיות של הכהן, אז בשביל מה התורה מדגישה  -התרומה 

 -את זה? רש"י שם לב לכך ואומר כאן 

והלא הוא המחזר אחריה  ?וכי תרומה מקריבין לכהן...

אלו  '?אשר יקריבו לכהן'לבית הגרנות, ומה תלמוד לומר 

 (שמות כג, יט)' תביא בית ה' אלהיך'הבכורים שנאמר בהם 

, 'לכהן לו יהיה'ואיני יודע מה יעשה בהם, תלמוד לומר 

 2.תנין לכהןיבא הכתוב ולמד על הבכורים שיהיו נ

כלומר הפסוק מדבר במכוון על הביכורים, ועליהם נאמר 

שצריך להביא אותם אל בית המקדש, אל הכהנים, ולא שהם 

 יצטרכו לחזר אחריהם ברחבי ישראל. 

 חגיגה חקלאית מרהיבה

הוא שמיד עם סיום חג השבועות, מדי שנה בשנה, כמה יפה 

אנו קוראים את פרשת נשא ובה מתוארת מצוות הביכורים, 

אותם כאמור מתחילים להביא אל בית המקדש, שיבנה 

במהרה בימינו, מיד לאחר החג. נדמיין לעצמנו את המתואר 

                                                           
1
 במדבר, ה', ט'. 
2
 רש"י, שם. 

במשנה במסכת ביכורים, על החגיגות העצומות שהיו ובעז"ה 

  -דש יהיו בקרוב במק

ּכּוִרים? ת ַהּבִ יַצד ַמֲעִלין אֶׁ ת  ּכ  סוֹּ ּנְ ֲעָמד ִמְתּכַ ּמַ ּבַ ת ש ֶׁ ל ָהֲעָירוֹּ ּכָ

ל ַמֲעָמד, ל ִעיר, ָלִעיר ש ֶׁ ָבּה ש ֶׁ ְרחוֹּ ְולא ָהיּו ִנְכָנִסין  ְוָלִנין ּבִ

ים. ּתִ ר  ַלּבָ מ  ים אוֹּ ּכִ ש ְ ל )ירמיה לא, ה(ְוַלּמַ ן אֶׁ ה ִצּיוֹּ  "קּומּו ְוַנֲעלֶׁ

ינּו".ה'  ִבים ְמִביִאים ֱאלה  רוֹּ ִנים ַוֲעָנִבים, ַהּקְ א  ִקים  ּתְ ְוָהְרחוֹּ

ת ְוִצּמּוִקים. ְמִביִאים ְגרוֹּ רוֹּ ם, ּגְ ְך ִלְפנ יהֶׁ ל  ר הוֹּ וֹּ ְוַקְרָניו  ְוַהש ּ

. וֹּ רֹּאש  ל ַזִית ּבְ ת ָזָהב, ַוֲעָטָרה ש ֶׁ ם,  ְמֻצּפוֹּ יהֶׁ ה ִלְפנ  ָחִליל ַמּכֶׁ הֶׁ

ב לִ  יִעים ָקרוֹּ ּגִ ּמַ ַלִים.ַעד ש ֶׁ ַלִים, ירּוש ָ ב ִלירּוש ָ יעּו ָקרוֹּ  ִהּגִ

ם, ְלחּו ִלְפנ יהֶׁ ם. ש ָ יהֶׁ ּכּור  ת ּבִ רּו אֶׁ ָגִנים  ְוִעּטְ ת, ַהּסְ חוֹּ ַהּפַ

ְצִאים ִלְקָראָתם; ִרים יוֹּ ְזּבָ ְצִאים. ְוַהּגִ ְכָנִסים ָהיּו יוֹּ ד ַהּנִ בוֹּ  ְלִפי ּכְ

ַלִים ירּוש ָ ּבִ ת ש ֶׁ ִנּיוֹּ י ֻאּמָ ֲעל  מְ  ְוָכל ּבַ ֲאִלין עוֹּ וֹּ ם ְוש  יהֶׁ ִדים ִלְפנ 

ָמם: לוֹּ ש ְ ם. ּבִ לוֹּ ם ְלש ָ אתֶׁ ִני, ּבָ לוֹּ ם ּפְ י ָמקוֹּ ינּו ַאְנש    3ַאח 

כתוב  -איזו חגיגה נפלאה! על זה באה התורה ואומרת 

שאמנם שצריך להביא את הביכורים לירושלים, והבנתי 

שהכהן צריך להניף את זה ושצריך לומר את נוסח מקרא 

נותנים את הביכורים? ולמי הבעלות על  למי , אבל4ביכורים

מקריבים  -הביכורים אחרי שנתתי אותם? מה עושים עם זה 

זה לא נאמר לפני כן ולכן עכשיו התורה באה  -על המזבח? 

 ומדגישה שהביכורים בעצם שייכים לכהן.

 מצווה 'מובלעת'

מה זה  -זה הסבר יפה אבל אני רוצה לשאול על כך שאלה 

שא?! הרי אנחנו נמצאים אחרי המפקד קשור לפרשת נ

הגדול של עם ישראל, לאחר תיאור מבנה המחנות והדגלים 

גרשון, קהת  -בפרשת במדבר, אחרי פירוט משאם של בני לוי 

במסעות הללו, ואיך נכנסת לכאן מצוות ביכורים?  -ומררי 

לגבי המצוות המופיעות בהמשך  -והשאלה אף מתעצמת 

ר אולי להבין שהם מתחדשות פה הפרשה, נזיר וסוטה, אפש

                                                           
3
 ד'.-משנה ביכורים ג', ב' 
4
 ארמי אומר אבי וכו' 

 חתשע"נשא פרשת  
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כי הן לא הופיעו בשום מקום קודם, אלו מצוות חדשות, אבל 

  -על ביכורים התורה כבר דיברה 

ֵ֖ית הָ֣  יא ּב  ִבִ֕ ְתָךָ֔ ּתָ ֙י ַאְדָמָ֣ ּכּור  ית ּבִ אש ִִׁ֗ ֶ֑יךָ  'ר   5...ֱאלֹּהֶׁ

יבוא כל  6ומדוע זה לא פורט שם? גם בהמשך, בספר דברים,

אז למה צריך להבליע כאן, בלי  -אבי' הפירוט של 'ארמי אובד 

 קשר לכלום לכאורה?

 ג'ירו דירושלים

רעי ואהובי יש כאן דבר פלא שכשחושבים עליו לעומק הוא 

כל הסיפור של הפרשה שלנו. התורה מתארת לנו את מסעם 

  -של בני ישראל 

ל יש  ַעֵֽ הּו ְוִאִ֥יש  ַעל ִאֵׁ֧ ֵ֛ וֹּ ְלִצְבאֹּתֵָֽם ַמֲחנ  ְגלֵ֖  7.ּדִ

נוסע המשכן ושם נמצאים הלווים שעוטפים  באמצע המחנה

את הכהנים השומרים על משכן ה'. הרעיון שכל היהודים 

הולכים סביב כמו דגלנים סביב לקב"ה הוא רעיון מדהים וקל 

 -לנו הזדהות איתו. הוא מזכיר לנו גם מסע אחר, דומה 

מסעות היהודים בהבאת הביכורים אל בית המקדש. עשרים 

  -ו בישראל וארבעה מעמדות הי

כנגד ארבעה ועשרים משמרות כהונה, ואנשי המעמד ...

ישראלים היו שלוחים מכל ישראל לעמוד על הקרבן עם 

הכהנים והלוים שבאותו משמר, כל אחד בשבת הקבוע 

 8.לו, והן נקראים אנשי מעמד

מכל קצווי הארץ עולות עשרות שיירות, לכל אורך הקיץ ואף 

'פסטיבלים' שבאים לירושלים ממזרח לאחר מכן, עשרות 

וממערב, מצפון ומדרום, עם ביכורים על כתפיהם, ובדרך 

שרים 'קומו ונעלה ציון אל ה' אלקינו', ואנשי ירושלים יוצאים 

איזה מחזה מרהיב! איזה עומק יש לרעיון הזה  -לקראתם 

שלפיו את ראשית ביכוריו מביא העם אל אלוקיו. כנגד 

'אני הצמחתי, אני עשיתי,  -חקלאי  התפיסה הטבעית של ה

ַעם חקלאי שלם מביא בארצו את ראשית הפירות  -אני בניתי' 

 אל הקודש. זה ממש 'מסע דגלים' מתארך מדי שנה בשנה.

 הכוחות של אדון כהן

ללכת סביב  -באמצע הסיפור על דגלים באה התורה ואומרת 

בן למשכן ה', להביא את הביכורים אל בית ה', זה ברור ומו

ומתקבל על הדעת. מה שקשה יותר לתפוס ולהזדהות איתו 

הוא שאת כל הביכורים הללו צריך להביא לאדם מסוים, לאדון 

ושהוא האדם אותה מינה הקב"ה  -כהן מהמשמרת של היום 

כשליח הקב"ה ושליח של עם ישראל. החכמה היא לתפוס 

שהקשר הוא לא רק בין ישראל לבין הרעיון האלוקי, כי 

סופיות כולנו חזקים )...(, אלא שהקשר הוא בין ישראל בפילו

ובין הכהן. זה לא כהן גדול שבא עם אורים ותומים וכוחות 

                                                           
5
 שמות ל"ד, כ"ו. 
6
 פרשת מקרא ביכורים. –דברים כ"ו, ה'  
7
 במדבר א', נ"ב. 
8
 פירוש ר' עובדיה מברטנורא, ביכורים, שם. 

זה 'בסך הכל' אדון כהן, השכן שלך, שהיום זו  -עילאיים 

המשמרת שלו. וכשאתה מגיע להר הבית, ואפילו אתה מלך 

אתה לוקח את הסל על כתפך ומביא אותו לא אל ה'  -ישראל 

אלא אתה מביא  -זה קל  -הוירטואלי, לא אל המשכן הרעיוני 

וכך אתה  -אותו לאדון כהן הירקן. כן, גם אתה המלך אגריפס 

מבין שזהו גילוי החיבור של אור ה' בכל ארבעת הדגלים 

והכנפות. הידיעה הזו שאין זה רעיון ערטילאי אלא הוא 

 זו ההליכה של הדגלים. -מלובש באדם 

לכולנו קל להאמין במשיח וירטואלי, בגאולה כרעיון עתידני 

אבל לתרגם את זה למלך משיח שיגלה במשיח,  -ערטילאי 

מלך בשר ודם שקוראים לו כך וכך, ולדעת שהביכורים צריכים 

זו החכמה הגדולה, זה הרעיון  -לבוא לכהן כי אחרת אתה גזלן 

ן הספציפי כולו. את הביכורים לא מביאים סתם לה' אלא לכה

 שיהיה בימיך. 

איזו עבודה מופלאה היא זו, שנראית כל כך פשוטה והיא כל 

כך נפלאה. לכל כהן כזה יהיו כל כך הרבה כוחות והוא יצטרך 

ואתה תהיה צריך  -לתת מכוחותיו לזב ולצרוע, לסוטה ולנזיר 

לתת לכהן הזה את האמון שהוא יקבל את ראשית פרי 

 האדמה שאתה הבאת בית ה'.
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 לסעודה שניה - 'ששבר ימינה' נזירה

 מי אתה, הנזיר?

ראשית זו  -קריאת רביעי של הפרשה מזמנת לנו אתגר מרתק 

קריאה ארוכה בת ארבעים ואחד פסוקים, כאשר עשרים 

ואחד הפסוקים הראשונים עוסקים בפרשת סוטה, סיפור 

מורכב כשלעצמו. ששת הפסוקים האחרונים עוסקים בברכת 

  -הכהנים המפורסמת, ובאמצע מופיעה פרשת הנזיר 

וֹּ ... יש  אֵֽ יר ַלֵֽ אִ  ִאָ֣ ֵ֖ יר ְלַהזִּ ר ָנִזָ֔ דֶׁ ָ֣ י ַיְפִל֙א ִלְנּדֹּ֙ר נֶׁ ִּ֤ ה ּכִ ִָׁ֗  9'.ה-ש ּ
  -היא  , מסביר לנו רש"י,ההבדלה הזו מן היין

 10.לשם שמים ...

הוא מבקש להזיר את עצמו מהנאות מסוימות, הנזיר, וכך יש 

לו הלכות מסוימות ההולכות ומתפרטות בפרשה והחלק 

השני עוסק במה קורה אם נזירותו עומדת להיפסק מסיבות 

 כאלו ואחרות. 

זה טוב  -מיהו הנזיר? למה אדם מקבל על עצמו איסורים כאלו 

 או לא טוב? מה הרעיון בנזירות הזו?

האדם, או שהוא נולד  -כלל העולם מתחלק לשניים  בדרך

כהן, לוי, מלך,  -לתוך מציאות, לסטאטוס, שמחייב אותו 

זב, מצורע, חטא, נפל,  -ישראל וכיו"ב, או שקורה לו משהו 

סוטה וכו'. בכל המצבים הללו או שנולדתי לתוך מצב מסוים 

 רו?או שנקלעתי לתוכו. אבל הנזיר אינו זה ואינו זה. מה סיפו

מדוע הפרשה הזו מסתתרת  -לאחר מכן נשאל שאלה נוספת 

לה באמצע פרשת נשא, בין הנשיאים שהביאו את עגלות 

הצב לשאת בהם את המשכן לבין פרשת הלווים וישראל 

 החונים על דגליהם, 'איש על מחנהו ואיש על דגלו'?

 האדם מחפש אלוקות

הנזיר אחד מהתיאורים הנפלאים ביותר על תפקידיו של 

 - 11נמצא בספר החינוך

כבר כתבתי בפתיחת הספר בהקדמה כי בהיות בעולמו 

מר ושכל, וזהו ושל הקדוש ברוך הוא בריה משתפת מח

לוסו ברוך הוא ייב כדי להיות קוהאדם היה דבר ראוי ומח

עולה יפה מבריותיו, שעם בריה זו לא יחסר מעולמו כל 

 ...'האפשרות שיש בדעתנו להשיג וכו

בעצם האדם רוצה להשיג את האלוקות, כי הרי הוא נברא 

כמו מגנט הוא רוצה להגיע למקורו. זה מביא  -'בצלם אלוקים' 

הוא שואף לעלות למעלה ולא להיות  -אותו למצב של 'רצוא' 

פה. מה מעניין אותו היצרים? המשכורת? מה לו ולזה? הוא 

  -כל כך רוצה לעלות למעלה. מה עושים עם הכח הזה? 

                                                           
9
 במדבר ו', ב'. 
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 רש"י, שם. 
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 ספר החינוך, מצווה שע"ד. 

ואין ספק, כי לולא מן הטעם הזה שנתחייב שכלנו ... 

ראוי היה  ,מר בעל התאוות והחטאיםון בתוך החולשכ

שכלנו לעמוד לשרת לפני בוראו ולהכיר כבודו כאחד 

מבני אלהים הנצבים עליו, ואמנם מפני החיוב הזה 

 ...מרון בתי חונשתעבד לשכ

 פרשת הנזיר היא הפרשה של אותו אדם שהחליט לקחת

 - 'החינוך''קצת יותר ימינה' מאחרים. זה דבר חיובי, אומר 

הרי הבית עצמו  -הוא לא בא להחריב את החומר, את הבית 

צריך יסודות, עצים ואבנים, ואף הקב"ה עצמו רצה אותנו 

ולכן הוא לא מונע את עצמו ממים ולחם אלא  -בתוך החומר 

את ראשך תגֵדל לכך, 'אז בנוסף  -רק מיין. ואז אומרים לו 

פרע, כי אין זמן לסלסל בשיער ולהסתרק יותר מדי. אתה 

 משוחרר מכל המחויבויות הללו'. 

 מסכת נזיר

איך יוכל הנזיר הזה לשבת בבית הספר? האם יקבלו אותו עם 

'רצוא' -התספורת המשונה הזו? מה קורה עם מי ששואף ל

הזה, ללמעלה, ומחליט להתרומם אל מעל היין כי הוא יודע 

ן אמנם משמח לבב אנוש אך הוא יכול גם לעשות את שהיי

 ההיפך?

הרצון הזה הוא דבר טוב מאד. בעיקר כי הנזיר  -אומר החינוך 

הזה מקבל פתח מילוט ברגע שהדבר חורג מהמינון ואז הוא 

צריך לגלח את שער ראשו חזרה. ואם הוא נטמא למת משמע 

 .'עליך לחזור עכשיו אל המציאות' -שכך נקבע מלמעלה 

הפרשה הזו מתארת שיש בתורה שלנו התייחסות מופלאה 

לא רק למה שנולדת איתו וגם לא רק למה שנקלעת אליו בעל 

'רצוא', לרצון לנסוק לשמיים. -אלא יש מקום בחיים ל -כרחך 

גם למי שרוצה לברוח מהעולם הזה יש דרך, יש מסכת שלמה 

 שנקראת 'נזיר'. 

 להכיל את הנזיר

פרשת נשא  -קום של הפרשה יובן לפי הבנה זו גם המי

שבאה לאחר פרשת במדבר, באה ומתארת איך כל אחד על 

מחנהו ועל דגלו יודע בדיוק את מקומו, כשבאמצע נמצא 

המשכן. בעיניים המודרניות שלנו המבנה הזה נראה 

 -הכל מסודר, הכל מובנה, דגלים ושבטים  -כקולקטיב ענק 

 השואפים למעלה? האם זה לא עלול לדכא את הנזירים, את

  -איך אומר עמוס הנביא 

ת ּו אֶׁ קִ֥ ש ְ ִין ְוַעל ַוּתַ ֶ֑ ים יָ ִזִרֵ֖ א  ַהּנְ ר לֵֹּ֖ אמָֹּ֔ יתֶָׁ֣ם ל  ִביִאי֙ם ִצּוִ ַהּנְ

וּ  ְבאֵֽ ּנָ  12.ּתִ

אם המערכת 'תחנוק' את שאיפת הנזיר להתרומם אל מעל ה

לו הייתה  -המציאות החומרית? תשובת התורה היא מדהימה 
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שבאמת סובב איזה דגל, מוניומנט של המערכת הזו קולקטיב 

זו באמת  -דיקטטור או שמסובב את המדינה כקולקטיב 

הייתה מערכת שעלולה לחנוק את הנזירים, את המבקשים 

להתרומם. הנזיר לא היה משתלב לא במרוץ החברתי ולא 

בכלכלי. אך כיון שהמערכת הזו כולה נושאת עין סביב למשכן 

כח אדיר שיכול לא רק  ישהרי ששם, באינסוף ב"ה  -ה' 

טה מקילקולה אלא אף לאפשר מלכתחילה וסלהרים את ה

 לנזירים להתרומם, להינזר, לפרוש.

אלא יש לנו ביטחון שהנזיר  -לא רק שאין לנו פחד מהנזיר 

ת המציאות ולא להחריב הזה שבא מהקדושה ֵידע לרומם א

 אותה, ח"ו.

 לברך מתוך איזון

ה מיד לאחר הנזיר, אף הוא והכהן, זה שיופיע בסוף הפרש

'יברכך...'. ואם הוא יראה שאותו נזיר  -ידע לברך אותו כברכתו 

הוא ידע להוסיף ולשמור אותו מהברכה  -צריך גם קצת איזון 

 'וישמרך'. -שבה הוא התברך 

'בריה אחת משותפת מחומר ושכל' שמהווה לכולנו מצפן, 

מיד נדע קריאת כיוון, שאף פעם לא נסתפק במה שיש אלא ת

ונראה שאפשר להתרומם למעלה, ודגלי ישראל הסובבים את 

 המשכן לא חוסמים נזירים.

 

 

 : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
  20:17|  19:01 -ירושלים 

  20:20|  19:16 -תל אביב 

 20:21|  19:09 -חיפה 

 20:19|  19:15  -טבריה ומגדל 

 20:17|  19:16 -באר שבע 
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