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 שתי הפרשיות שבתחילת חומשנו יכולות להיקרא ברציפות כפרשה ארוכה אחת:
פרק ד', המפרט את עבודת הלוויים ומנין העובדים בשלושת בתי האב )גרשון, קהת  .א

 לנשא. בין פרשת במדבר  –לא ברור מדוע  –ומררי( הוא חטיבה מוצקה אחת המתפצלת 
, ופרשת נשא מסיימת בתיאור כל נשיא שבטשל  האישיפרשת במדבר פותחת במינוי  .ב

שבפרשתנו, שהיא כידוע הפרשה הארוכה  671-פסוקים! מחצית מ 88מפורט מאוד )
 כנציג שבטו בחנוכת המשכן והמזבח. אישיתברמה  כל נשיא שבטבתורה( של תרומות 

מפגש אישי ראשון עם כל אחד מנשיאי השבטים לקורא בתורה כסדרה לראשונה בחייו מזומן 
 בתחילת חומשנו:

ר ִני ַלֹחֶדש ְבֶאָחד ...ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ִנית ַבָשָנה ַהשֵּ ל ְבנֵּי ֲעַדת ָכל ֹראש ֶאת ְשאּו... ַהשֵּ ... ִיְשָראֵּ
ית ֹראש ִאיש ַלַמֶטה ִאיש ִאיש ִיְהיּו ְוִאְתֶכם ֶלה. אהּו ֲאֹבָתיו ְלבֵּ  ַיַעְמדּו ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ְשמֹות ְואֵּ
ן ִאְתֶכם יאּור ֶבן ֱאִליצּור ִלְראּובֵּ יָנן ֶבן ֲאִחיַרע ְלַנְפָתִלי... ְשדֵּ ֶלה. עֵּ י אֵּ ָדה ְקרּואֵּ י ָהעֵּ  ַמטֹות ְנִשיאֵּ

י ֲאבֹוָתם י ָראשֵּ ל ַאְלפֵּ ם ִיְשָראֵּ ת ְוַאֲהֹרן ֹמֶשה ַוִיַקח :הֵּ ֶלה יםָהֲאָנשִ  אֵּ מֹות ִנְקבּו ֲאֶשר ָהאֵּ  ְבשֵּ
 .(יז-א:א 'דבמ)

 של הקורא עם נשיאי השבטים, גם כי שמותם, תפקידם 1כאמור, זהו המפגש האישי הראשון

כי בקטע האמור נזכרים בהרחבה גם וייחוסם לא נזכרו בשלושת החומשים הראשונים, ו המדויק
 –הקורא נוצר הרושם שבזכות מינוי זה מפי ה'  ובפירוט אישיותם, מעמדם ותפקידם, עד כי בעיני

ית ֹראש ִאיש ,ַלַמֶטה ִאיש ִאיש ,ִיְהיּו ְוִאְתֶכם" ֶלה ,הּוא ֲאֹבָתיו ְלבֵּ  ַיַעְמדּו ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ְשמֹות ְואֵּ
, בראש חודש איירעכשיו,  עולים לראשונה על במת ההיסטוריה הם – (ה-דבמד' א:)" ִאְתֶכם

 ר היציאה ממצרים. כשנה אח

                                           
   אריאל בשומרון. מלבד מחקריו המקצועיים )בעיקר  באוניברסיטתעמיצור ברק הוא פרופסור בפקולטה להנדסה

  בהתפלת מים( הוא כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדיניים בבמות שונות.
 ַביֹום ַוְיִהי" – בנושא המן ,מפרשת בשלח :בלי לדעת את שמותם –קיומם של הנשיאים יודע על אמנם הקורא   1

י ָכל ַוָיֹבאּו ...ִמְשֶנה ֶלֶחם ָלְקטּו ַהִשִשי ָדה ְנִשיאֵּ  ברדתו מההר ,תשא-, מפרשת כי(כב:טז 'שמ) "ְלֹמֶשה ַוַיִגידּו ָהעֵּ
ֶהם ַוִיְקָרא" – בּו ֹמֶשה ֲאלֵּ ָליו ַוָישֻׁ ָדה ַהְנִשִאים ְוָכל ַאֲהֹרן אֵּ  – בהקמת המשכן ,יקהלומפרשת ו, (לא:לד 'שמ) "ָבעֵּ
ִביאּו ְוַהְנִשִאם" ת הֵּ ת ַהֹשַהם ַאְבנֵּי אֵּ פֹוד ַהִמלִֻׁאים ַאְבנֵּי ְואֵּ יתכן שהנשיאים י , אולם(כז:לה 'שמ)" ְוַלֹחֶשן ָלאֵּ

 זכרים בפרשתנו וקודמתה.נה הנשיאיםבחומש שמות אינם 
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בפעם השנייה הם נזכרים בשמם, תפקידם וייחוסם בהמשך פרשת במדבר, בזיקה לחנייתם 
 וסדר מסעיהם, ובסוף פרשתנו, נשא, פוגש בהם הקורא שלנו פעם שלישית בחנוכת המזבח:

ש... ַהִמְשָכן ֶאת ְלָהִקים ֹמֶשה ַכלֹות ְביֹום ַוְיִהי י ְקִריבּוַויַ ... ֹאתוֹ  ַוְיַקדֵּ ל ְנִשיאֵּ י ִיְשָראֵּ ית ָראשֵּ  בֵּ
ם ֲאֹבָתם י הֵּ ם ַהַמֹטת ְנִשיאֵּ ִדים ַעל ָהֹעְמִדים הֵּ ש ה' ִלְפנֵּי ָקְרָבָנם ֶאת ַוָיִביאּו". ַהְפקֻׁ  ָצב ֶעְגֹלת שֵּ

ת ְנִשִאיםהַ  ַוַיְקִריבּו... ְלֶאָחד ְושֹור ַהְנִשִאים ְשנֵּי ַעל ֲעָגָלה ָבָקר ָעָשר ּוְשנֵּי חַ  ֲחנַֻׁכת אֵּ  ְביֹום ַהִמְזבֵּ
חַ  ִלְפנֵּי ָקְרָבָנם ֶאת ַהְנִשיִאם ַוַיְקִריבּו ֹאתוֹ  ִהָמַשח  ַליֹום ֶאָחד ָנִשיא ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר, ַהִמְזבֵּ

חַ  ַלֲחנַֻׁכת ָקְרָבָנם ֶאת ַיְקִריבּו ַליֹום ֶאָחד ָנִשיא  .(יא-:אז) ַהִמְזבֵּ
לפני פירוט קרבנותיו ושוב בסיום  –שך מפורטים קרבנות כל אחד מהם, ושמו נזכר פעמיים בהמ

")ז:א( הוא ראש ַהִמְשָכן-ְביֹום ַכלֹות ֹמֶשה ְלָהִקים ֶאת ַוְיִהיהפירוט. וכאן מתבקשת שאלה: הרי "
ִנית ַבָשָנה ָהִראשֹון ַבֹחֶדש ַוְיִהי: "ניסןחודש  ! כלומר (יז:מ 'שמ) "ַהִמְשָכן הּוַקם ֹחֶדשלַ  ְבֶאָחד ַהשֵּ

המינוי המודגש לעיל של אותם נשיאים  הנשיאים עלו על במת ההיסטוריה חודש לפחות לפני
לפקוד את העם. מדוע אפוא מפורט ומודגש הציווי על מינוי הנשיאים רק בראש חודש אייר? 

ֶלה ָהֲאָנִשיםהלוא כל העם כבר מכיר את " מֹות ִנְקבּו רֲאשֶ  ָהאֵּ  בתפקידם כנשיאים? "ְבשֵּ
. עם ישראל מצוי בתהליך שוניםנסתפק בתשובה אפשרית אחת: מדובר במינויים לתפקידים 

 התארגנות לקראת כניסתו לארץ בארבעה מישורים: 
 על ידי הרשות המבצעת: משה, אהרן, הנשיאים והזקנים.  –החברתי  .6

 משה ושרי האלפים, שרי המאות וכו'. על ידי מערך הרשות השופטת:  –המשפטי  .2

על ידי משה, אהרן ובניו בסיוע הלוויים, ובפרשתנו גם נשיאי השבטים  –הפולחני  .3
הצב והשוורים לצורכי המשכן ומקריבים את קרבנות חנוכת המזבח -את עגלותהתורמים 

  כנציגי שבטיהם.
 עכשיו על ידיופעמית במלחמת עמלק שנה קודם לכן, -חד –על ידי יהושע  – הצבאי .4

 . נשיאי השבטים
מוטלת ההכנה למלחמת כיבוש הארץ  בדרכם לארץעשרים יום לפני צאת העם ממתחם הר סיני 

כל אחת בת מאה אלף  –מעין ראשי עיר  –על הנשיאים. עד כה הם שימשו ראשי קהילות גדולות 
ש להוסיף נפש לפחות, שהרי בשבט ממוצע יש חמישים אלף גברים מעל גיל עשרים, ולכך י

לקראת לחימה  –מעין מפקדי גייסות  –צעירים ונשים. בראש חודש אייר הם מתמנים למצביאים 
העתידה להיפתח ככל הנראה בתוך חודשים אחדים לולי כשל המרגלים והעם. הצעד הבסיסי לפני 

-ְבַחר, כפי שראינו במלחמת עמלק. משה מצווה את יהושע, תחילה "הלוחמיםמלחמה הוא הכנת 
א" ואחר כך "נּו ֲאָנִשיםלָ  ק ְוצֵּ ם ַבֲעָמלֵּ " )שמ' יז:ט(. גם הִמפקד בחומשנו אינו דמוגרפי אלא ִהָלחֵּ

א ָכל ָוַמְעָלה ָשָנה ֶעְשִרים ִמֶבןצבאי, וחמש ראיות לכך. שלוש מהן בפסוק " ל ָצָבא ֹיצֵּ  ִתְפְקדּו ְבִיְשָראֵּ
 :(גבמד' א:)" ְלִצְבֹאָתם ֹאָתם

 גיל הנפקדים. .א

 פעם, כולם רק בהקשר למפקד. 64הביטוי "כל יוצא צבא", המופיע בפרשת במד'  .ב

 פעמים בחומשנו, כולן בהקשר למיפקד ולמסעי העם. 61התוספת "לצבאותם", המופיעה  .ג

 באותו הקשר. , בהעלותך,הביטוי "ועל צבאו" המופיע ארבע פעמים בפרשה הבאה .ד

 , ומגיל חודש ומעלה.שבט לוי אינו נפקד בתוכם אלא בנפרד, דמוגרפית .ה
"לצבאותם", אינם מופיעים במפקד -צבא", "ועל צבאו" ו-"יוצא –גם שלשת הביטויים דלעיל 

הלוויים. יצוין ששלושת הביטויים הנ"ל מופיעים במקרא רק בחומשנו ובהקשרים האמורים. אבל 
ים בפרשה הקודמת " מופיעים בפרשתנו חמש פעמים, ועוד פעמיָצָבא ִלְצֹבא" ו"ַלָצָבאהביטויים "

. גם במשכן עבודתםכל אלה לראשונה בתורה, רק בזיקה למפקד הלוויים לשם  –ובפרשה הבאה 
 ַעד ...ָשָנה ְשֹלִשים ִמֶבן: "03עד  33מפקד זה אינו דמוגרפי אלא תעסוקתי, שכן הוא עוסק בגילאי 

ד-ֹאֶהלבְ  ֲעֹבָדה ַלֲעֹבד ָצָבא ִלְצֹבא ַהָבא ָכל ...ֲחִמִשים ֶבן . בכל שאר הפעמים שמופיעה (כג:ד) "מֹועֵּ
 " בתנ"ך ההקשר הוא מלחמתי.ַלָצָבא"המילה 

המינוי של הנשיאים למפקדי גייסות כתוספת אחריות והרחבת מעמדם אינו מובן מאליו, כי 
מצד העיקרון לא לכל מנהיג קהילה יש כישורים של מצביא, אך במקרה שלנו ככל הנראה נמצאו 
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 לשיא חדש. הנשיאים עלו 2 בטים ראויים, ולכן המינוי מודגש בפתיחת חומש במדברנשיאי הש
 נפלו!במעמדם, ואז כנראה 

מסתבר שלפחות באחד משני משברי המנהיגות שאירעו מיד לאחר השיא האמור נכשלו 
יתכן שמפסגת המעמד הכפול של . י(יח:טז משלי)" ָגאֹון ֶשֶבר ִלְפנֵּי" הנשיאים במבחן, מעין

לא עמדו להם כוחם והשפעתם לתמוך במשה במשברים הבאים. פקדי גייסות ומנהיגי שבטים מ
 בקברות התאווה מרגיש משה עצמו בודד וללא גיבוי כשהוא פונה אל ה' בשברון לב: 

את ְלַבִדי ָאֹנִכי אּוַכל ֹלא" ד ִכי ַהֶזה ָהָעם ָכל ֶאת ָלשֵּ ִני ִלי הֹעשֶ  ַאתְ  ָכָכה ְוִאם :ִמֶמִני ָכבֵּ  ָנא ָהְרגֵּ
טו(. לבדי?? והיכן הנשיאים? משה, ככל הנראה לא רק מרגיש -:ידיא 'במד) "ָהֹרג

 ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמרוה' נענה לו מיד: ", הוא אכן בודד, אובייקטיבית –סובייקטיבית בודד 
ל ִמִזְקנֵּי ִאיש ִשְבִעים ִלי ֶאְסָפה  ְוָאַצְלִתי ...ְוָיַרְדִתי ...ְוֹשְטָריו ָהָעם ִזְקנֵּי םהֵּ  ִכי ָיַדְעתָ  ֲאֶשר ִיְשָראֵּ

יֶהם ְוַשְמִתי ָעֶליָך ֲאֶשר ָהרּוחַ  ִמן שם, שם ) "ְלַבֶדָך ַאָתה ִתָשא ְוֹלא ָהָעם ְבַמָשא ִאְתָך ְוָנְשאּו ֲעלֵּ
 .(יז-טז

ות המרגלים. מיד אחר ראיה לא מובהקת שהשערה זו על כישלון מנהיגות הנשיאים נכונה היא זה
ה ֶאָחד ִאישהמשבר בקברות התאווה נשלחים תריסר נציגי השבטים: "  ֹכל ִתְשָלחּו ֲאֹבָתיו ְלַמטֵּ

י ֲאָנִשים כָֻׁלם ה' ִפי ַעל ...ֹמֶשה ֹאָתם ַוִיְשַלח, ָבֶהם ָנִשיא ל ְבנֵּי ָראשֵּ ָמה ִיְשָראֵּ  .(ג -:ביג 'במד" )הֵּ
י ֲאָנִשים כָֻׁלם" בצירוף התיאור "ָבֶהם ִשיאנָ  ֹכלאם המובן של " ל ְבנֵּי ָראשֵּ ָמה ִיְשָראֵּ " הוא הֵּ

נשיא שבט, הרי נשיאי השבטים שבפרשתנו הוחלפו, כנראה בגלל משבר קברות התאווה. ואם 
האב -אב ]כמצוין על בתי-הנשיאים לא הוחלפו והמרגלים אינם נשיאי השבטים אלא נשיאי בתי

מ' ג[, הרי נכשלו נשיאי השבטים, שמתו אחר כך עם כל העדה בחטא המרגלים של שבט לוי, ב
ץ ִאםכשלא הצטרפו לכלב ויהושע באמירה " ִביא ה' ָבנּו ָחפֵּ  ,ָלנּו ּוְנָתָנּה ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאל ֹאָתנּו ְוהֵּ

ם ַאל ,ִאָתנּו ה'וַ  ...ִתיְראּו ַאל ְוַאֶתם ִתְמֹרדּו ַאל ה'בַ  ַאְך, ּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ...ֶאֶרץ  ט(.-:חיד 'במ) "ִתיָראֻׁ
 שּוב ָלנּו טֹוב ֲהלֹואאינו בנקיטת עמדת עשרת המרגלים והעם, " אוליהכישלון האמור 

הימנעות משימוש במעמדם  –" )שם, שם ג(, היינו אינו פעיל וערכי, אלא מחדל סביל ִמְצָרְיָמה
מנהיגותי של רפיון ידיים ורוח, לאו דווקא של היינו כישלון  –לתמיכה במשה ואהרן, כלב ויהושע 

 כפירה בכוחו של ה'. אבל עבורם כמנהיגים זהו כישלון.
ראיה לא מובהקת נוספת להשערה זו על כישלון מנהיגות הנשיאים היא היעדר אזכורם של 
הנשיאים בתורה אחרי סיפור קברות התאווה. לעתים זאת היא דרך התורה בהסתרת זהות נכשלים 

 ארת רמזים. דרך זו עשויה להסביר גם כיצד אין התורה מציינת את כישלונם.הש –
ומתבקשת השאלה: אם נכשלו, כיצד נבחרו זמן קצר לפני כן על ידי ה'? תשובה חלקית 
מתקבלת ממקרה נדב ואביהוא, שנבחרו שניהם על ידי ה' ונכשלו והומתו על ידו זמן קצר אחר 

ה ָאַמר ֹמֶשה ְוֶאל"כך:  )דווקא הם, בלי אלעזר ואיתמר(  ַוֲאִביהּוא ָנָדב ְוַאֲהֹרן ַאָתה ה' לאֶ  ֲעלֵּ
ל ִמִזְקנֵּי ְוִשְבִעים ָרֹחק ְוִהְשַתֲחִויֶתם ִיְשָראֵּ . חיזוק נוסף הוא המלך שאול, שנבחר על (א:כד 'שמ) "מֵּ

 מאידך.ידי ה' ונכשל. ללמדנו שגם הטובים והנבחרים עלולים להיכשל, מחד, ושיש להם תחליף, 
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. בקפדנותאינה נשמרת  –הפולחנית המחוקקת, המבצעת, השופטת ו –מציאות המקראית הפרדת הרשויות ב  

רובם עלו על בימת ההיסטוריה כלוחמים מצליחים  :מעניין כי לרוב גיבורי ספר שופטים היו שני תפקידים
 כמנהיגים וכשופטים. –משו בכמה תפקידים יוהמשיכו כשופטים. גם דוד ושלמה ואחרים שעמדו בראש העם ש

 


