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 ויקריבו הנשיאים – תֹוּלוהיה ביום כ  

ִמזְ  ת־ה  ָליו ְואֶׁ ת־ָכל־כֵּ ש ֹאתֹו ְואֶׁ דֵּ ְיק  ח ֹאתֹו ו  ִיְמש  ִמְשָכן ו  ת־ה  ה ְלָהִקים אֶׁ ּלֹות ֹמשֶׁ ְיִהי ְביֹום כ  ָליו ו  ת־ָכל־כֵּ ח  ְואֶׁ בֵּ

ש ֹאָתם: דֵּ ְיק  ם ו  ִיְמָשחֵּ ל  ו  י ִיְשָראֵּ ְקִריבּו ְנִשיאֵּ י  ְפֻקִדים:ו  ל־ה  ם ָהֹעְמִדים ע  ֹטת הֵּ מ  י ה  ם ְנִשיאֵּ ית ֲאֹבָתם הֵּ י בֵּ  ָראשֵּ

י  ת־ָקְרָבָנם ִלְפנֵּ ָיִביאּו אֶׁ י  ה'ו  ְקִריבּו אֹוָתם ִלְפנֵּ י  ָחד ו  ְנִשִאים ְושֹור ְלאֶׁ י ה  ל־ְשנֵּ י ָעָשר ָבָקר ֲעָגָלה ע  ְגֹלת ָצב ּוְשנֵּ ש־עֶׁ שֵּ

ִמְשָכן: יֹאמֶׁ  ה  אֹמר: ה'ר ו  ה ּלֵּ ל־ֹמשֶׁ ְלִוִים ִאיש  אֶׁ ל־ה  ָתה אֹוָתם אֶׁ ד ְוָנת  ל מֹועֵּ ת ֹאהֶׁ ת־ֲעֹבד  ֲעֹבד אֶׁ ִאָתם ְוָהיּו ל  ח מֵּ ק 

 1.(ה-פסוקים א )במדבר פרק ז ְכִפי ֲעֹבָדתֹו:

ְקִריבּו ה   י  ח ֹאתֹו ו  ח  ְביֹום ִהָמש  ִמְזבֵּ ת ה  ת ֲחנֻכ  ְנִשִאים אֵּ ְקִריבּו ה  י  :ו  ח  ִמְזבֵּ י ה  ת ָקְרָבָנם ִלְפנֵּ ר  ְנִשיִאם אֶׁ יֹאמֶׁ ל  ה'ו  אֶׁ

ח   ִמְזבֵּ ת ה  ֲחנֻכ  ת ָקְרָבָנם ל  ְקִריבּו אֶׁ יֹום י  ָחד ל  יֹום ָנִשיא אֶׁ ָחד ל  ה ָנִשיא אֶׁ  2.ֹמשֶׁ

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מד 

מי המילואים היה משה מעמיד את , מגיד הכתוב שכל שבעת י"ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן"

אף  :רבי יוסי בר' יהודה .משחו ולא פרקו ,ואותו היום העמידו .ובכל בוקר ובוקר מושחו ומפרקו ,המשכן

 3.)שמות מ יז( "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן" :שנאמר ,בשמיני העמידו ופרקו

 סימן אפרשה יב  ,במדבר רבה פרשת נשא

 )תהלים פה " וגו' , כי ידבר שלום אל עמואשמעה מה ידבר האל ה'" ", זהו שכתוב: ביום כלות משה וגו' ויהי"

ויאמר ה' אל משה ראיתי את " :שנאמר ,הקב"הבשעה שעשו ישראל אותו מעשה וכעס עליהם  ,מוצא האת .(ט

מר: שנא וכמ ,שיתרצה להםמיד עמד משה ובקש רחמים מלפניו דברים ט(, ) ואשמידם"הרף ממני ... העם הזה 

אשר ביקש לעשות וינחם ה' על הרעה " :שנאמר ,הקב"הונתרצה להם את פני ה' אלוהיו וכו' ". ויחל משה "

  4.(לד )שמות לב" וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם" :שנאמר ,היה בלבו עליהםלעמו". אפעלפי כן, 

תאמר שיש בלבו  :אמר משה .והרכין אזנו במשכןהלך משה  :אמר ר' יהודה ברבי סימון ,כיון שנעשה המשכן

שעד תאמר  :אמר משה "? האל ה'"מהו ".  אשמעה מה ידבר האל ה'" זהו שכתוב: ? על ישראל הקב"השל 

או הוא מתרצה להם  -... אלא לשון חוזק  "האל"ואין  -? עכשיו הוא עומד בכעסו כנגדם והוא בקושי עמהם

מיד פייסו  "?ה' ה' אל רחום וחנון" :נאמרידת הרחמים, שה' אלא מין וא - דת רחמים עמהםיוהוא נוהג במ

שהעביר זעמו מהם ועבר על  -" ויעבור ה' על פניו, כמו שאתה אומר: "שאין בלבו על ישראל כלום הקב"ה

מה לשעבר הייתי  :ואמר לו למשה הקב"האלא שפייסו  "? "ה' ה'' פעמים ב בולמה כת :א"ר סימון .פשעיהם

  5.דת רחמים אנהיג עמהםיכך עכשיו במ ,עד שלא עשו אותו המעשה ,דת רחמיםים במנוהג עמה

לשעבר היה משה עומד  .וקול משובחוקול הדר באותה שעה שמע משה קול נאה  :אמר רב יהודה בר רב סימון

ודעים היו י ,אבל כשהיו פניו מאדימות .ולא היה אחד מישראל שומע ,והיה הדיבור בא לתוך אזנו כמין סילון

                                                      
בראש פרק ז בספר במדבר אנחנו חוזרים לסוף ספר שמות, לסוף פרשת פקודי )סוף פרק מ( בה משה מקים המשכן והענן וכבוד  1

ת )וגם לא ה' מכסים וממלאים את המשכן הוא אהל מועד. אך מיד ממשיכה התורה כאן, בפרשתנו, בחידוש שלא נזכר בספר שמו
בספר ויקרא בפרשות צו ושמיני העוסקות בחניכת הכהנים ו"ביום השמיני" הוא א' בניסן בו הוקדם המשכן(, הוא מעורבות 

, רש"י במדבר ז על כתףו נישאהכלים שבתוך המשכן המשכן )חלקי הנשיאים וקרבנם הכפול. הראשון, תרומת העגלות לנשיאת 
 (. ט

ף ַאַחת לקרבן למזבח ותרומת כלים כפי שהתורה חוזרת ומפרטת לכל נשיא ונשיא: " והקרבן השני הוא בעלי חיים 2 סֶּ ... ַקֲעַרת־כֶּ
ף סֶּ ָחד כֶּ  ... פר אחד, כבש אחד וכו'. ", סולת בלולה בשמן, כף זהב מלאה קטורת ִמְזָרק אֶּ

יני": עשיית פרה אדומה הראשונה, והמדרש ממשיך לתאר את כל המאורעות שקרו באותו יום, הוא כאמור א' בניסן, "היום השמ 3
וכמאמר הקדשת הלוויים, השלמת חניכת אהרון ובניו, מות נדב ואביהו, הקרבת קרבן הנשיא הראשון נחשון בן עמינדב ועוד. 

נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, : "אותו היום שמיני פרשה אבספרא 
ירושלמי יומא והרכבת המשכן נזכר במקומות רבים אחרים, ראה  קעניין פירו וכו' ". רידת האש, ראשון לאכילת קדשיםראשון לי

שבע עמידות הלכה א שנחלקו חכמים כמה העמדות וכמה פירוקים היו עד שהמשכן הוקם סופית. הממעיט מונה שם "פרק א 
". הקמת המשכן ופירוקו מזכיר את המדרשים על בריאת העולם ירוקיןעשרים ואחת עמידות ועשרים פ" והמרבה: "וששה פירוקין

 .שהקב"ה "היה בורא עולמות ומחריבם", עד שנברא העולם הנוכחי "ואמר: זה הנאה לי" )בראשית רבה ט ב(
מקום סליחה מוגבלת עם כעס ברור, כפי שעולה מהפסוקים בסוף פרק לב ותחילת פרק לג שם. וכפי שמשתמע משליחת המלאך ב 4

יָך ַמְלָאְך נוכחות הקב"ה: " ְך... ְוָשַלְחִתי ְלָפנֶּ ְלָך ַבָדרֶּ ן־ֲאכֶּ ף ַאָתה פֶּ ה־ֹערֶּ ה ְבִקְרְבָך ִכי ַעם־ְקשֵׁ ֱעלֶּ ". משה אמנם מתפלל גם על ִכי ֹלא אֶּ
 עניין זה בהמשך שם וזוכה למעמד נקרת הצור, אבל הסליחה לעם ישראל לא הייתה שלימה.

דרשה נסחפה לכיוון של פרשת כי תשא וי"ג מידות שנאמרו למשה בנקרת הצור, ששם הייתה המחילה הגמורה. לרגע נראה שה 5
 אבל דרשת ר' יהודה ברבי סימון חוזרת בקטע הבא למשכן ולפרשה שלנו, בהם הייתה הסליחה המלאה.
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א"ר  6".כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו? "שמע קול נאה מה שמע ,וכיון שנעשה המשכן .שהדיבור בא אצלו

שנאה ביני ובין  ,ינ  לשעבר היתה איבה ביני לבין ב   :למשה הקב"האמר  :ברכיה הכהן בשם ר' יהודה ב"ר סימון

כי ידבר " :הוי .שלום ביני ובין בני ,יני ובין בניאהבה ב ,אבל עכשיו שנעשה המשכן .תחרות ביני ובין בני ,בני

 7.אלו ישראל על שעשו המשכן - "שלום אל עמו

 !במקומה אינה חסרה כלום לואפי ,אודבר תורה ה ?יםל  ד דבר זה מספר ת  ומה לי ללמ' שמעון בן לקיש: אמר ר

 8.להקים את המשכן" ביום כלות משה" ?אימתי –" וישם לך שלום" :ראה מה כתיב

 א"ר ברכיה הכהן -( יז )איוב ד ?"האנוש מאלוה יצדק", זהו שכתוב: "ויהי ביום כלות"דבר אחר:  סימן ב:

 ויצא מלפני פרעה" ויברך יעקב את פרעה" :שנאמר ,לא יצא מאצלו עד שברכו ,כשהלך יעקב אצל פרעה ברבי:

והיכן  .אני בא טעון ברכות ,צלכםאף אני כשאבוא א 9.יעלה נילוס לרגלו :אמר לו ?מה ברכו .(י )בראשית מז

שהוא נותן להם  ,שיעשו את המשכן ,לישראל הקב"הברמז אמר ' יהושע בן לוי: אמר ר .בסיני ?רמזה להם

" מזבח אדמה תעשה לי וגו' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" :שנאמר ,ברכות בביאתו

הא  ".ויהי ביום כלות" ?אימתי – "יברכך ה' וישמרך" :שנאמר ם,כ  ר  ב   ,וכן עשה כשבא למשכן )שמות כ כא(.

ברך ישראל  הקב"האלא גם  !לאו– ?"האנוש מאלוה יצדק" :הוי .למדנו שאין אדם צדיק יותר מן האלהים

  10משה להקים את המשכן".ויהי ביום כלות " :וסמך לו "יברכך ה' וישמרך" :לכך נאמר ,בביאתו אצלם

 טז סימן ה יב במדבר רבה פרשת נשא פרש

לה ובמלאכת המשכן נתעצלו ולא הביאו יא ולהקריב תחולמה נזדרזו הנשיאים לב - 11"ויקריבו נשיאי ישראל"

כל נדיב לב יביאו תרומת ה' למלאכת " :לפי שבשעה שאמר משה ?לואים באחרונהיאלא אבני שוהם ואבני מ

ומה  ,יביאו העם מה שיביאו :אמרו 12.יאלהבמר להם היה רע בעיניהם על שלא א ,ולא אמר לנשיאים "המשכן

ים ר  ק  ולשני ב  ... שמחו כל ישראל במלאכת המשכן והביאו בשמחה כל נדבה ובזריזות  .שיחסרו נמלא אנחנו

והמלאכה היתה " :, וכתיב" )שמות לו ג(והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" :שנאמר ,הביאו כל הנדבה

... ויעבירו קול במחנה " :שכבר צוה משה ,שיאים להביא נדבתם ולא יכלובקשו הנ ,לאחר שני הימים". דים

 :אמרו .ים על שלא זכו בנדבת המשכןר  צ  והיו הנשיאים מ  איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש", 

                                                      
הפרשה שלנו: "ובבוא משה אל ואר בסוף הדיבור הנינוח של הקב"ה עם משה כמתבין השיטין, נראה שהדרשן מתכוון להשוות את  6

סוף פרשת כי תשא, באוהל מועד "הפרטי" בהמתואר אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול מדבר אליו וכו' ", עם הדיבור למשה 
 של משה, שהיה עם המסווה וקרינת עור הפנים )"פניו מאדימות"(. וזה נושא מעניין שיש לחקור בהזדמנות נפרדת.

א סמל הפיוס הסופי, שם שומע משה את הקול הנאה, המהודר והמשובח, ויש לומר המפויס, ופניו הוא כבר אינן המשכן הו 7
מאדימות, רק נוחות ונינוחות. אמנם, גם אחרי המשכן, דרשו חז"ל שאין לך דור שאינו נוטל מקצת מחטא העגל כפי שהארכנו 

 "למה נקרא שמו משכן? שאם יחטאו ישראל יהיה מתמשכן עליהם"בפרשת כי תשא. וגם דרשו:  חטא העגל לדורותלדון בדברינו 
ל בתהלים פב ט עד סופו: " )תנחומא בפרשתנו על הפסוק "ויהי ביום כלות"!(. זאת ועוד, קרא את הפסוק ר ָהאֵׁ ְשְמָעה ַמה־ְיַדבֵׁ  ה'אֶּ

ל־ֲחִסיָדיו ְוַאל־ָישּובּו ְלִכְסָלה ל־ַעּמֹו ְואֶּ ר ָשלֹום אֶּ  ויקרא רבה". הדיבור לשלום, אזהרה בצדו: "ואל ישובו לכסלה!". ראה גם ִכי ְיַדבֵׁ
אף היא אינה שמחה שבו ביום שנבנה ... ויהי ביום כלות משה " :ויי יהי, לשון צער, וגם כאן -בפרשת שמיני שדורש כל "ויהי" כ

". אבל כאן, לשעתו לפחות, יש פיוס והשלמה. יש רגע של מחילה ופתיחת דף חדש. ואנו רוצים להוסיף דרשה נגנז ,בנינו של בית
היום שאליו כילו וקיוו בני ישראל וכפסוק ת", לוֹ " הוא אולי גם "יום כְ ְביֹום ַכּלֹותלא לפי כל כללי הדקדוק, ש"אולי משלנו, גם אם 

ל־ָחיה' ִנְכְסָפה ְוַגם־ָכְלָתה ַנְפִשי ְלַחְצרֹות : "תהלים פד גב ל אֵׁ ". וכבר רבו הדרשות על פסוק זה המשקף את געגועי ִלִבי ּוְבָשִרי ְיַרְננּו אֶּ
 דוד לחצרות ה'.

תהלים )תילים( הכל כבר בתורה ובסמיכות של ברכת כהנים ריש לקיש מקנא בכבודה של התורה ואומר שבכל הכבוד לספר  8
ת־ַהִּמְשָכןהמסתיימת במלים: "וישם לך שלום" עם התחלת פרק ז: " ה ְלָהִקים אֶּ  ". ועל כך מיד בדרשה הבאה.ַוְיִהי ְביֹום ַכּלֹות ֹמשֶּ

 הר לצאת?האם נזכר יעקב בברכה אחרת של מישהו שהתברך במשמני הארץ ורוב דגן ותירוש ומי 9
, הנזכרים ואהרון בעת חנוכת המשכן בפרשת פקודי בה הבאנו את ברכותיהם של משה עלינואלוהינו ויהי נעם ה' ראה דברינו  10

ר ִצָּוה : "מג שמות לטבתורה: ב ת־ָכל־ַהְּמָלאָכה ְוִהנֵׁה ָעשּו ֹאָתּה ַכֲאשֶּ ה אֶּ ה ה'ַוַיְרא ֹמשֶּ ְך ֹאָתם ֹמשֶּ ן ָעשּו ַוְיָברֶּ : כג ויקרא טוכן ב", כֵׁ
ד ַויְֵׁצאּו ַוְיָבֲרכּו " ל מֹועֵׁ ל־ֹאהֶּ ה ְוַאֲהֹרן אֶּ ת־ָהָעם ַויֵָׁרא ְכבֹוד־ַוָיֹבא ֹמשֶּ ל־ָכל־ָהָעם ה'אֶּ התלמיד יברך מכח הרב ". ואיפה ברכת הקב"ה? אֶּ

בא מדרש זה "ודורש סמוכים" ומצמיד את ברכת כהנים ליום כלות המשכן והקמתו. ואין והרב לא יברך? "האנוש מאלוה יצדק"? 
קשה מאיוב: "האנוש מאלוה יצדק?". לא ייתכן שבני מוקדם ומאוחר בתורה. ראה איך המדרש מגייס לטובת הדרשה את הפסוק ה

אדם יברכו והקב"ה ימנע את ברכתו! וכבר בפרשת יתרו, מיד לאחר עשרת הדברות, הדברים רמוזים. ואנו נוסיף דרשה משלנו, 
כן ומקדש, רק שבסמיכות זו, לא בכדי נאמרה ברכת כהנים לפני "ויהי ביום כלות", שהרי זו נוהגת גם בימינו, גם כשאין לנו מש

 מקדש מעט ומשכנותיך ישראל לתורה ולתפילה, ובפרט בארץ ישראל בה הכהנים עולים לדוכן בכל יום.
כבר בספרים שמות וויקרא, הנזכרת הארכנו לדרוש בפסוק הראשון של פרק ז, שכאמור חוזר על הקמת המשכן עברנו לפסוק ב.  11

פתיח לנושא העיקרי שספר במדבר מוסיף והוא: קרבנות הנשיאים. כאן,  אך בסדר הפסוקים במקרא, אפשר שפסוק א איננו אלא
 .ומייצר מתח ניגודי בין שני הפסוקים כפי שנראה להלן בא המדרש בחשבון קטן עם נשיאי ישראל

אם משה אמר לכל העם, למה הנשיאים לא כלולים בזה? מה פירוש "לא אמר להם להביא"? האם המדרש מתכוון לכך שמשה  12
 של העם? תההנהגה הפנימיאת משה עקף בתרומת המשכן, שישירות אל העם ולא באמצעות ראשי השבטים והמנהיגים? פנה 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A2%D7%9D-%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
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י . זהו שכתוב: "ניתן בבגדי כהן גדול ,הואיל ולא זכינו בנדבת המשכן נ  ב  ת א  יאּו א  ב  ם ה  א  ש  נ  ה  י ו  נ  ב  ת א  א  ם ו  שֹּׁה  ה 

ן חֹּׁשֶׁ ל  פֹוד ו  א  ים ל  לֻּא  מ  והנשיאים  ",רת  והֹו"כתב שהביאו יי -בני שנזדרזו  :הקב"האמר " )שמות לה כז(. ה 

ם" :שכן כתיב ,חיסר אות אחת משמם ,שנתעצלו א  ש  נ  ה   13.חסר יו"ד "ו 

הרי השעה  :אמרו". ריבו נשיאי ישראלויק" :זהו שכתוב ,הקדימו והביאו קרבן בזריזות ,כיון שנגמר המשכן

מה  :אמרו ,כיון שנעשה המשכן ולא היה חסר כלום .ששרתה שכינה במעשה ידינו ,שנקריב קרבנות בשמחה

ומי נתן להם העצה הזאת שבטו של  .הלכו והביאו עגלות שיהיו נושאים עליהם את המשכן ?יש לנו להביא

 14.אלא התנדבו עגלות שתהיו נושאים אותו בהם ?!וירובא פורח הוא ,משכן שעשיתם :יששכר שכך אמרו להם

 15.להישנתנחמו על מה שעשו בתח -" ויקריבו נשיאי ישראל" :לכך כתיב

ולא ראשי בית  ";"ראשי בית אבותםלמוד לומר: ת ?שומע אני שהיו הדיוטות ונתמנו ."ויקריבו נשיאי ישראל"

הם שהיו ממונים  ... נשיאים בני נשיאים -" טותהם נשיאי המ: "זהו שכתוב .אלא אף נשיאי שבט ,אבות

. כמו על מנין הדגלים - "הם העומדים על הפקודים. "(יד )שמות ה" כו שטרי בני ישראלווי" :עליהם במצרים

 16, איש ראש לבית אבותיו הוא" )במדבר א ד(.ואתכם יהיו איש איש למטהשאתה אומר: "

  17יחסימן במדבר רבה פרשה יב 

משה, באו ועמדו לפני המשכן ולא קבל מהם  .מלמד שהביאום ומסרום לצבור  18"ם לפני המשכןויקריבו אות"

והיו לעבוד את  ר קח מאתםוויאמר ה' אל משה לאמ" :זהו שכתוב ",קח מאתם" :עד שנאמרה לו מפי הגבורה

אמור להם צא ו ,משה :אמר לו הקב"ה :תני רב הושעיא "?רולאמ"מהו ד(. -עבודת אוהל מועד" )במדבר ז ד

  19.דברי כבושים ודברי נחמות

ושרתה על  ח הקודשתאמר שמא נסתלקה ממני רו :באותה שעה היה משה מתיירא ואומר  -" קח מאתם"

 "קחאלא  .לך הייתי אומר שתאמר להם ,אילו להם הייתי אומר שיביאו ,משה :א"ל הקב"ה ?הנשיאים

תאמר שמא  :והיה משה מתיירא ואומר 20.ההא הסכימה דעתם לדעת העליונ .מאתם היה הדבר -" מאתם

והיו לעבוד " :אמר לו הקב"ה !מן השוורים מת ונמצא קרבן של נשיאים פסול חדאחת מן העגלות נשברה או א

 21.ניתן להם הוויה שיהיו קיימים לעולם -" את עבודת אוהל מועד

                                                      
 עד כאן "הסיבוב הראשון" עם הנשיאים, בספר שמות. מכאן ואילך התוספת של ספר במדבר. 13
ל, אין חשיבה על "המשאיות" שיש ובאמת, בכל מלאכת המשכן בספר שמות, כאשר היה ברור שהמשכן הוא זמני וצריך להיטלט 14

ומציאות המדבר י המשכן ועל נושא התובלה. אולי גם זה תוספת של ספר במדבר בו מודגש עניין המחנות והמסעות חלקלצוות ל
"נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום" הוא  קרבנותיהםלא בכדי סדר הנשיאים בהקרבת )עוד לפני שנגזרה גזרת ארבעים השנה(, ו

חנות, במסעות ובדגלים ולא כתולדותם )ראה בהמשך במדבר רבה, פרשה יב סימן כא(. ובעניין חכמתו של שבט יששכר כסדרם במ
מה  :אמרו ,כיון שראו שנעשה המשכן ולא היה חסר בו כלום: "סימן ידבפרשתנו תנחומא ראה השלמת במדרש ב ,והעצה שנתן

שהיו חכמים  ,שבטו של יששכר ?ומי נתן את העצה הזו .את המשכן הלכו והביאו עגלות שיהו נושאין עליהן ?יש לנו להביא
ביום השני  :שנאמר ,לפיכך זכו להקריב ביום השני .)דברי הימים א יב( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים :שנאמר ,וגבורים בתורה

 ". ולפיכך הסדר הוא כמסעותם ולא כתולדותם.הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר
 לעיל שגם "ויהי ביום כלות", יש בו ויי שהוא צער. 7ויי הקריבו". ראה בהערה  –הדרשה היא "ויקריבו שהתעצלו. ו 15
המסעות והמחנות. , אזכור הנשיאים, תפקידם וחשיבותם, גם הוא מחידוש ספר במדבר כפי שנזכר מיד בראש פרק א במפקד העם 16

ות טז כב(, בתרומת אבני השוהם שראינו ועוד פעם אחת בפרשת בספר שמות גם נזכרים הנשיאים שלוש פעמים, בפרשת המן )שמ
, אבל בספר במדבר העיקר. חיבור הנשיאים לאותם שהיו ממונים על בני ישראל בעבדותם במצרים, תוך שמות לד א()כי תשא 

שכן, או שמא זה בנדבת המשל הנשיאים ציון שלא היו "הדיוטות", אומר דרשני. האם זה כנגד בני ישראל ומסביר את עצלותם 
  כנגד משה והמתח בינו ובינם שנראה להלן ואולי התחיל עוד במצרים. עכ"פ לדרשן כאן, נראה חשוב לציין זאת.

עיקר עיסוקנו הפעם הוא במדרש במדבר רבה, החלק הראשון והמפורט )פרשות במדבר ונשא(, שהוא מדרש מלקט ומאוחר  17
מי מתלמידי ר' משה הדרשן ונחשב למאוחרים שבמדרשי רבה על התורה. ראה , כנראה בידי 12 -שהתחבר בפרובאנס במאה ה

 הספר ע. רייזל, מבוא למדרשים, הוצאת תבונות תשע"א.
 עברנו לפסוק השליש מראש הפרק. אל תוך היום השמיני העמוס באירועים 18
שנרתע מיוזמתם כלמים מפני משה " ונקטו הפעם יוזמה, עומדים כעת מבוישים ונלהישנתנחמו על מה שעשו בתח"הנשיאים  19

צא ואמור להם דברי כבושים ואינו מוכן לקבל את קרבנם/תרומתם הנחשונית למשכן. עד שהקב"ה צריך להתערב ולומר לו: "
". מדוע מסרב משה לקבל את קרבנם? האם ראה בזה יוזמה ספונטאנית שלא באה מגבוה והזכירה לו את יוזמת נדב ודברי נחמות

א יום מתו? האם נזכר בהם שהיו שוטרי בני ישראל שהתריסו כנגדו בצאתו מפרעה ואמרו לו ולאהרון: "ואביהו שבו ב ם  ה'יֵׁרֶּ יכֶּ ֲעלֵׁ
ב ְבָיָדם ְלָהְרגֵׁנּו רֶּ ת־חֶּ ינֵׁי ֲעָבָדיו ָלתֶּ ינֵׁי ַפְרֹעה ּוְבעֵׁ נּו ְבעֵׁ יחֵׁ ת־רֵׁ ם אֶּ ר ִהְבַאְשתֶּ נאסר האם הקטורת שהביאו ש " )שמות ה כא(?ְוִיְשֹפט ֲאשֶּ

 על שחשבו על צורך שאף אחד אחר לא חשב )"המשאיות"(? אלעשות כמותה )שמות סוף פרק ל( הכעיסה אותו? האם קינ
, שהקב"ה צריך לומר למשה פעמיים! אחרי הפעם הראשונה, עדיין משה מסרב: ספרי זוטא פרק ז פסוק הראה במקור במדרש  20

לו אני אמרתי יא :אמר לו המקום !ממנו רוח הקדש ושרת על הנשיאים דומה שמא עברה :קח מאתם, היה משה מתירא ואומר"
 ".קח מאתם :א"ל המקום .והיה משה מסרב לקחת מידם .אלא הן התנדבו בעצמן ?לא לך הייתי אומר שתאמר להן ,להן להקריב

ומהן יש ללמוד לבני האדם  והמדרש ממשיך ודן עד כמה נשארו הבקר בהוויתם: "לא הוממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו" 21
כשאת רוצה, וזה  –על הפסוק: "יפה את כתרצה"  שיר השירים רבה פרשה ו"שהם דבוקים בקב"ה". ראה מקבילה למדרש זה ב
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 סימן יגפרשה יד  במדבר רבה

ש  " מ  יֹום ה  ח  ב  ב  ז  מ  ת ה  ֹּׁאת ֲחנֻּכ  לז א  ר  ש  י י  יא  ש  ת נ  א  לם ומגיד הכתוב שכשם ששוו כ 22פד(. במדבר ז" )ח אֹּׁתֹו מ 

 ם,מלמד שנתנדבו מעצמ ?"מאת נשיאי ישראל" תלמוד לומרמה  :ר' שמעון אומר 23.כך שוו בזכות ,בעצה אחת

ילו הקריב שא .ולא הקריב אחד מהן יותר על חבירו 24ם.משקלוחבם, כן כך ר. כאורכם והוש םוהיה קרבן כול

אתם חלקתם כבוד  :הקב"האמר להם  .לא היה קרבן אחד מהן דוחה את השבת ,אחד מהן יותר על חבירו

 .כדי שלא יהא הפסק בקרבנכם ,ואני חולק לכם כבוד שתקריבו ביום שבת שלי ,אחד לחבירו

 25שנים עשר הם שנתנדבו, ולא ארע בהם פסול. –"קערות כסף שתים עשרה" 

 תלמוד לומר:מה  26!"ביום המשח אותו"לא קערה אחת ומזרק אחד וכף אחת הקריבו וה :אמר רבי יודן

לו יאלא העלה עליהם הכתוב כא "?קערות כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה"

 27לו כולם הקריבו ביום אחרון.יכולם הקריבו ביום ראשון וכא

 סימן אבמדבר רבה פרשה יד 

 ,מדבר בנשיא אפרים שהקריב קרבנו לחנוכת המזבח ביום השבת -" )תהלים ס ט( אפרים מעוז ראשי"ו

 :לפי שכבר אמרנו ?מנין שיום השבת היהו 28".אלישמע בן עמיהוד ביום השביעי נשיא לבני אפרים" :שנאמר

שלא  .שבת היה ,להקרבה השביעילמד שיום  המכאן אתאחד בשבת היה. יום  ,אותו יום שהתחילו הנשיאים

 ו!לא :הקב"האמר  !וזה הקריב בשבת ,והלא אין קרבן יחיד דוחה את השבת ?היאך חלל את השבת :רתאמ

בלא  - "נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריב את קרבנו לחנוכת המזבח" :שאני אמרתי למשה ,על פי עשה

                                                      
 :א"ר הושעיא אמר הקב"ה .צא ואמור להם דברי שבח ונחמות :אמר לו הקב"ה ?מהו לאמר .ויאמר ה' אל משה לאמרלשונו: "

תאמר רוח  :אמר בלבו ,באותה שעה נתיירא משה .כבר הייתי צריך לסבול בו את עולמי והבאתם לי מעלה אני עליכם כאילו
אילו להם הייתי  ,משה :אמר לו הקב"ה ?הקדש נסתלקה ממני ושרת על הנשיאים, או שמא נביא אחד עמד וחידש את ההלכה

 :א"ר סימון ?ומי נתן להם את העצה .ו הדבריםמאתם הי...  אלא קח מאתם והיו .אומר שיביאו, הייתי אומר לך שתאמר להם
הוא שהכתוב  .עשו לו עגלות כדי שיהא נטען בהם .המשכן הזה שאתם עושים פורח הוא באויר :אמר להם .שבטו של יששכר

אז מדוע סירב משה לקבל את קרבן הנשיאים? לא משום שחשב ". ומבני יששכר יודעי בינה לעתים: משבח שבט יששכר שנאמר
הם כמו מעשה נדב ואביהו. אדרבא, תרומתם למשכן הייתה כה ברורה ומתבקשת, עד שמשה רואה בה סימן לרוח הקודש! שמעשי

ן ואיפה רוח הקודש שלו? האם עברה תקופתו? ראה איך משה לא מקנא באלדד ומידד ואומר ליהושע: " ַהְמַקנֵׁא ַאָתה ִלי ּוִמי ִיתֵׁ
ן  ה'ָכל־ַעם  ם 'הְנִביִאים ִכי־ִיתֵׁ יהֶּ ת־רּוחֹו ֲעלֵׁ כט(. ראה גם איך, עפ"י המדרש, הוא מפרגן לבצלאל כשזה מתקן אותו במדבר יא " )אֶּ

בסדר עשיית המשכן וכליו )הארון בפרט( ואומר לו: "שמא בצל אל היית וידעת!" )ברכות נה ע"א, במדבר רבה טו י ועוד(. וכאן, 
שרתה עליהם! וגם כשהוא מצטווה לקבל את קרבנם, פתאם הוא משה נרתע מהנשיאים ומתיירא שרוח הקודש עזבה אותו ו

חושש מה יקרה עם עגלה מסוימת תישבר או שור אחד ישבור את רגלו! דבר שעד לפני רגע לא היה קיים בכלל. ממה חושש 
 משה?

יל לקפיצה במקרא, קפצנו לסוף הפרשה ל"חנוכת המזבח" ביום יב בניסן, לפסוקים המסכמים את פירוט קרבנות הנשיאים. במקב 22
דלגנו גם במדרש במדבר רבה בו עיקר עיונינו, אשר מקדיש דפים רבים ומדרשים מפורטים לכל נשיא ולכל שבט. על נחשון נשיא 

 עוד נשיאים. שבט יהודה כבר זכינו לדון ובעזרת הנותן ליעף כח נזכה להשלים
 ששכר כולם היה שווה. 23
סף, המזרקים וכפות הזהב של כל הנשיאים היו מדויקים במשקלם ובמידתם. ואולי ות הכקערהכוונה, מן הסתם לכלים, היינו, ש 24

הכוונה גם לקרבנות בעלי החיים ובדומה לשני השעירים של יום הכיפורים )וציפורי המצורע( שהיו שווים במראה ובקומה )יומא 
 פרק ו משנה א, נגעים פרק יד משנה ה(.

מלמד שכשם ששוו כלם בעצה כך שוו כלם בזכות. קערות כסף. מלמד שלא שאומר: " טוב( פסיקתא זוטרתא )לקחומלשון מדרש  25
", יש שרוצים לדקדק שמדובר בנשיאים עצמם שלא אירע בהם פסול, אירע בהן פסול אלא הם הם שהקדישו והם הם שהקריבו

 כגון שנטמאו ולא יכלו להביא את קרבנם לאחר שהקדישו אותו.
הוקם המשכן סופית )ונמשח סופית( ובו הקריב נחשון בן עמינדב נשיא יהודה קערה אחת, מזרק אחד וכו', בא' בניסן, ביום בו  26

אז איך הפסוק המסכם את קרבנות הנשיאים מונה את סך כל הכלים והקרבנות "ביום המשח אותו"? ויש עוד קושי גדול בפסוקי 
 אחרי המשחאותו" ובסוף פסוק פח: "זאת חנוכת המזבח  שחביום המסיכום הקרבנות, שבפסוק פד כתוב "זאת חנוכת המזבח 

אותו". ראה רש"י על פסוק פד שמביא את ספרי שלומד מפסוק זה את הדין שקודם מושחים ואח"כ מקריבים, וראה פירוש רשב"ם 
דרך דרשנית על שני פסוקים אלה שאומר שהראשון )פד( מתאר את התחלת העניין ןאילו פסוק פח מסכם. והמדרש שלנו הולך ב

 כדלהלן.
אזכור סך כל הכלים והקרבנות בסיכום פרשת קרבנות הנשיאים, לא בא ללמדנו שהתורה יודעת לעשות חשבון מתמטי נכון, אלא  27

לומר שמצד אחד "נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום" כל אחד הקריב בדיוק מה שהקריב חברו "והיה קרבן כולם שווה". אך מצד 
 ."לו כולם הקריבו ביום אחרוןילו כולם הקריבו ביום ראשון וכאיכאהקריבו את כל שנים עשר הקרבנות: " שני, כאילו כל יום

 יתגאה שלאעל הפסוק כולך יפה רעייתי ששוויון הקרבנות היה במטרה " ד פרשה בהר השירים)השווה אגב עם המקבילה בשיר 
 וביום ראשון ביום לםוכ הקריבו כאלו עליהם ה"הקב העלה אלא, לםושבכ גדול הוא אני להיתח הקרבתי ואני הואיל ויאמר יהודה
מה שחשוב היא האחדות והעצה האחת המשותפת לכולם. בחנוכת המשכן היה מקום אישי לכל שבט ושבט ומקום  "(.אחרון

 משותף בו כולם שוו בעצה אחת ובזכות אחת. ובגלל זה נדחתה קדושת השבת!
סוק: "אפרים מעוז ראשי", שיהושע, גם הוא מצאצאי שבט אפרים, כבש את יריחו בשבת. ראה פסקה קודם, בדרשה על אותו פ 28

 בשבת.ההקרבה שלשם הנשיא "אלי שמע" יש משמעות בהקשר עם גם נראה ו
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אלישמע  י אפריםביום השביעי נשיא לבנ" :לכך נאמר ".אפרים מעוז ראשי" :הוי .הפסק יקריבו זה אחר זה

 29בן עמיהוד".

 שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
שמחת חנוכת המשכן דחתה שבת, בדומה לשמחת חנוכת מקדש שלמה שדחתה את השבת ואת יום הכיפורים )בראשית רבה לה  29

וא שזכה להקריב את קרבנו "ביום השביעי" שיצא אז גם ביום השביעי של השבוע, הוא שבת. למה דווקא ג( ושבט אפרים ה
אפרים? יש אומרים שזה בזכות ברכתו של יעקב ששיכל את ידיו ונתן לאפרים את הבכורה. ומדרש במדבר רבה נותן בעצמו 

אתה שמרת את השבת עד  ,יוסף הקב"ה:אמר פוטיפר: "תשובה, בהמשך דבריו שם, בסימן ב, בזכות יוסף ששמר את השבת בבית 
מי  :הוי .מה שאין יחיד מקריב ועלי לקבל קרבנו ברצון ,חייך שאני משלם לבן בנך שיהא מקריב קרבנו בשבת ,שלא ניתנה התורה

את השבת, ורק ". ומכאן משמע שלהלכה לא היה נכון לעשות כן, שקרבן הנשיאים הוא "קרבן יחיד" שאינו דוחה הקדימני ואשלם
בפרשתנו מדרש תנחומא בהוראת שעה ובשל השמחה הגדולה של חנוכת המשכן, ועל מנת שלא להפסיק בקרבנות, עשו כן. ראה 

אלו שלשה דברים שעשו הנשיאים שלא כהוגן וקבל  ,אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי עם חלבי: "סימן כ
ושאין היחיד מביא חטאת אלא א"כ הודע לו והביא כל נשיא שלא ... רת והביאו כל אחד קטרת וושאין יחיד מתנדב קטב"ה ... הק

. ושאין קרבן יחיד דוחה שבת וקרבן של נשיא שבט אפרים דחה את השבת שנאמר ביום השביעי נשיא לבני אפרים... הודע לו 
". ויש שרצו לומר שכן זה קרבן רה נא שלום בךלמען אחי ורעי אדב -אלו ישראל שנקראו רעים  -אכלו רעים שתו ושכרו דודים 

. האחדות והשמחה הפכו את קרבנו של כל נשיא ציבור וזו כוונת המדרש הקודם שמציין את האחדות והעצה ששוו בה כולם
ופר, . ובעלי תריסין הכניסו עניין אגדי זה לפלפוליהם ההלכתיים )חתם סלקרבן הציבור וכאילו כולם הקריבן כל יום, כולל בשבת

 שבת מט ע"ב( ואנו אין לנו אלא מדרש אגדה.


