
 

 

 

 תשועהימי  –אהבת הארץ והמקדש 

ו את התרומה שבדרך נתנ

 הנשיאים באחדות טהורה

 וזכו לכבוד

 מפי נותן התורה

 ד"בס 

 "נשא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 : המקדש בפרשה

 . הנשיאים למשכן 21מספרת על תרומה מיוחדת שהביאו פרשתנו 

 :קראו את הפסוקים

 

 

 

  הביאו הנשיאים( עגלות בעלות כיסוי)כמה עגלות צב ? 

 כמה שוורים הביאו ? 

 איזה שימוש עשו בעגלות?  

 מה מיוחד בתרומת הנשיאים ? 

 האם חסר להם כסף? יא כל נשיא עגלה אחתמדוע לא הב ? 

 

 :תוכלו למצוא בדבריו של הרב שמואל אליהו ותתשובה לשאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".התרומה שבדרך" :הסבירו למה הכוונה

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

ם" ם ה ֵ֚ ית ֲאֹבָתָ֑ ֵ֣ י ב  ֵׁ֖ ל ָראש  ְשָרא ֵ֔ י יִׂ ֵ֣ יא  יבוּ֙ ְנשִׂ ִ֨ ים ַעל ַוַיְקרִׂ ֵׁ֖ ְמדִׂ ם ָהֹעֹֽ ֵ֥ ת ה  י ַהַמֹטֵ֔ ֵ֣ יא   ְנשִׂ

י ֹֽ יאו ֶאת, םַהְפֻקדִׂ ֵ֣י ה ַוָיבִִׂ֨ ְפנ  ם לִׂ ש 'ָקְרָבָנָ֜ ֹֽ ה ַעל ש  ר ֲעָגָלָ֛ ר ָבָקֵ֔ ֵ֣י ָעָשֵ֣ ת ָצבּ֙ וְשנ   ֶעְגלֵ֥

ן ְשָכֹֽ ֵ֥י ַהמִׂ ְפנ  ם לִׂ יבו אֹוָתֵׁ֖ ֵ֥ ד ַוַיְקרִׂ ֹור ְלֶאָחָ֑ ים ְושֵ֣ ֵׁ֖ אִׂ ֵ֥י ַהְנשִׂ  ".ְשנ 

 מחברות הלבבות עגלות ש

 ".יחידה אחת"על ידי בית המקדש הופך כל עם ישראל להיות "

האם ? ומה הם יעשו בדרך, שנה 084 -יעברו למעלה מ עד שעם ישראל יגיע לבית המקדשאך 

שאר איתם אחר כך עד והוא נ, לכן נבנה המשכן בהיותם במדבר ?מפורדים או מאוחדים היוי

 . שיגיעו למקדש

מה יקרה . נדד במדבר ממקום למקום המשכן היה מפורק וארוז על העגלותבזמן שעם ישראל 

 ?    האם יהיו באחדות או חלילה בפירוד ?בזמן זה

בזמן . יםעגלות לנשיאת המשכן בדרכ –לצורך זה באה התרומה של המיוחדת של הנשיאים 

ים את לכן הנשיאים תורמ ,עם ישראל היה זקוק לברכה מיוחדת שהמשכן היה מפורק וארוז

 . זה על זה בתרומתם ולא מתנשאים תרומה אחידההם מצליחים לתרום  .התרומה של הדרך

לאות אשר אחווה " :כלשון הספורנו ,הסיבה שכל שני נשיאים תרמו עגלה אחת מבטאת אחדות

  ."אחד"הם עשו כן שגם בדרך יהיו עם ישראל " אשר יהיו ראויים שתשרה שכינה ביניהם, ביניהם
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. הסבירו כיצד תרומת הנשיאים מסייעת לאיחוד בעם

______________________________________________________ 

 

 כבוד בפרשה 

 : בהמשך מפרטת התורה את קרבנותיהם של הנשיאים

 : קראו את קרבנו של המקריב הראשון

ֹון ֶאתו   ִראשׁ֖ ָֽ ֹום ה  יּ֥ יב ב  ְקִרִ֛ מ  י ה  ֑נֹו נ   ְיִהִ֗ ְרב  ֹון ֶבןק  ה ְחשּ֥ ָֽ ה ְיהּוד  ּ֥ ט  ב ְלמ  ׁ֖ ד  ינ  ִמָֽ  .ע 

֞נֹו ְרב  ה   :ְוק  ל  ֘ה ִמְשק  א  ים ּומ  ת ְשלִשֶּ֣ ח ִ֗ ֶסף א  ת־ֶכֶּ֣ ֲער  ָֽ ֶקל  ,ק  ֶקל ְבֶשֶּ֣ ים ֶשׁ֖ ֶסף ִשְבִעּ֥ ֙ד ֶכֶּ֔ ק ֶאח  ָ֤ ִמְזר 

ֶדש ק ֑ ם ,ה  יֶהֶּ֣ ה ְשנ  ָֽ ֶמן ְלִמְנח  ֶשׁ֖ ה ב  ּ֥ ֶלת ְבלּול  ים ס ִ֛ ִאִ֗  .ְמל 

ּ֥ף ת עֲ  כ  ִ֛ ח  ֶר א  ה ְקט ָֽ ּ֥ א  ב ְמל  ׁ֖ ה  ה ז  ּ֥ ר   ,תש 

ד ֶבן ר ֶאח ֞ ֶּ֣ ר פ  ק ִ֗ ד ,ב  ִ֛ ִיל ֶאח  ַ֧ ֶבש ,א  ד ֶבן ֶכָֽ ּ֥ ה ֶאח  ָֽ ל  ֹו ְלע   ,ְשנ תׁ֖

את ְשִעיר ָֽ ט  ד ְלח  ׁ֖ ים ֶאח   ,ִעִזּ֥

ִים   ר ְשנ   ֶּ֣ ק  ִמי֘ם ב  ְשל  ח ה  ב  ה֙  ,ּוְלֶזֶּ֣ ם ֲחִמש  יִלָ֤ ה ,א  ים ֲחִמש ֶּ֔ ּתּוִדֶּ֣ יְכב   ,ע  ָֽ ים ְבנ  ה ִשּ֥ ֑ ׁ֖ה ֲחִמש  נ  ֶזִ֛ה  ,ש 

ֹון ֶבן ְחשׁ֖ ן נ  ּ֥ ְרב  ָֽ  ק  ד  ינ  ִמָֽ  .בע 

  ובכל  ,אותו דבראם תבדקו בהמשך הפסוקים תמצאו שכל הנשיאים הביאו בדיוק

כותבת בפירוט את שמו של אלא  "וכן הביא פלוני אלמוני"אינה כותבת זאת התורה 

 ? מדוע. קורבנוכל כל נשיא ואת 

  ן"התשובות לשאלה זו נמצאת בדבריו של הרמבאחת : 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________ ן"כתבו את תשובתו של הרמב

 ?ה לחלוק כבוד לנשיאים"מדוע מבקש הקב

___________________________________________ 

 ? ניתן ללמוד מכך לגבינו אנומה 

______________________________________ 

 

 

 

 " כי מכבדי אכבד" ('ל ,'ב' שמואל א) וכמו שאמר, חולק כבוד ליראיו ה"כי הקב

אי אפשר שלא ו, והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקרבן הזה שהסכימו עליו יחד

שמם ובפרט קרבניהם ולהזכיר יומו של אבל רצה להזכירם ב ...יהא אחד קודם לחברו

וכן "ויאמר , "זה קרבן נחשון בן עמינדב"לא שיזכיר ויכבד את הראשון ויאמר , כל אחד

 ...יםכי יהיה זה קיצור בכבוד האחר, "הקריבו הנשיאים איש איש יומו

 
ה נלמד לתת כבוד "מהקב

 למי שמכבדים 

 . ואת תורתו' את ה
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 דבר תורה לפרשת נשא

 .  בשעה שבית המקדש היה קיים הייתה ברכת האחדות שורה בעם

 .המשכן כבית מקדש זמני עד שיגיע עם ישראל אל נחלתובנדודים במדבר היה 

 ? אך מה יהיה על אחדות העם בשעת הנדודים כשהמשכן מפורק ונתון בעגלות

ומתם נעשתה באחדות ובלי תר, על כן תרמו הנשיאים את עגלות הצב באופן מיוחד

ללמד על חיבור  ,שני נשיאים תרמו יחד עגלה אחת ,יתרה מכך. להתנשא זה מעל חברו

מכוחם של הנשיאים זכה העם להיות באחדות גם בשעות שהמשכן נדד והיה . הלבבות

תב לכל נשיא את התורה שכ כל אחד מהם לכבוד גדול מאת נותן על כך ועוד זכה. מפורק

 . שמו וקרבנו למרות שהיה הקרבן זהה לחלוטין לזה שקדם לו

 .  לומדי תורתואת ו' מפרשת הנשיאים נלמד אף אנו לחבר הלבבות ולכבד את אוהבי ה
 

 

 


