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  לשעה ולדורות – הנשיאים דייל שכן ע
  

  זמה והתנדבות של הנשיאיםיָ 
   :)ו- ג: ז(הכתוב בפרשתנו מספר 

ָתם ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור ְלֶאָחד ַוַּיְקִריבּו אֹו-ֶעְגלֹת ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ֲעָגָלה ַעל-ֵׁשׁש' ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ה-ַוָּיִביאּו ֶאת
ַהְלִוִּים - ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָנַתָּתה אֹוָתם ֶאל- ַקח ֵמִאָּתם ְוָהיּו ַלֲעבֹד ֶאת: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה. י ַהִּמְׁשָּכןִלְפנֵ 

  .ַהְלִוִּים-ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל- ָהֲעָגלֹת ְוֶאת-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת. ִאיׁש ְּכִפי ֲעבָֹדתֹו
   :)פרשה יב ]וילנא[במדבר רבה ( העגלות והבקריאים הם שיזמו את הבאת ל שהנש"מסורת בחז

עד  .ולא קבל מהם ,באו ועמדו לפני המשכן .מלמד שהביאום ומסרום לצבור "ויקריבו אותם לפני המשכן"
משה צא ואמור להם  :אמר לו הקדוש ברוך הוא :תני רב הושעיא ."קח מאתם" :שנאמרה לו מפי הגבורה

ח תאמר שמא נסתלקה ממני רו :באותה שעה היה משה מתיירא ואומר .ודברי נחמות קח מאתםדברי כבושים 
לך הייתי אומר שתאמר  ,משה אילו להם הייתי אומר שיביאו :ה"הקב מר לוא ?ושרתה על הנשיאים הקדש
  . הא הסכימה דעתם לדעת העליונה ,מאתם היה הדבר ;מאתם קחאלא  .להם

לאות אחוה ביניהם אשר בה יהיו ראויים שתשרה שכינה "ים נשאו עגלה אחת וכל שני נשיא, היו שש עגלות
העגלות והבקר ). ג:ז 'ספורנו במ" ('ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי'כאמרו  ,ביניהם
הנשיאים שלא יתכן שישאו הלוים חשבו : ")ב:שם(ן "כפי שמפרש רמב, לשאת את קרשי המשכן והאדנים נועדו

והביאו מעצמן עגלות שכן דרך כל נושאי בתי המלכים והיכלי  .על כתף קרשי המשכן והאדנים שהם כבדות מאד
ה את משה לקחת וה מצו"הקב. בקר הם הביאו קרבנותהעגלות וה מלבדאחר כך  ".אהליהם לשאת אותם בעגלות
ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת - מֶֹׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו ֶאת- לאֶ ' ַוּיֹאֶמר ה": מהם וקובע את סדר ההקרבה

תורה חוזרת ומפרטת את קרבנות הנשיאים ה. גם קטורתוחטאת ושלמים , כל נשיא הביא עולה). יא:שם( "ַהִּמְזֵּבחַ 
עם הקריב כל נשיא כי  ףא, קרבן והם עצמם הקריבו את אותו', ים לפני היוים ורצווללמד שכל הנשיאים ש

   .בשמו הקריבשכוונתיו המיוחדות ועם ההיבטים הייחודים לשבטו 
ופעות תהיו בהקרבת הקרבנות הללו  .כאחד של כל הנשיאיםשל כל נשיא וזמה אישית התנדבות ויָ במדובר       

  :)ספרי במדבר פיסקא נא( חריגות שלא מקובלות בעת הקרבת קרבן יחיד או יחידים
זה מביא קטורת  – "זה קרבן" .משלו הביא ולא שגבה משבטו והביא -) יז:שם" (ַעִּמיָנָדב-ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן"

ואין היחיד מביא  ,זה מביא חטאת שלא על חטא – "זה קרבן נחשון" .ואין היחיד מביא קטורת נדבה ,נדבה
ואין קרבן יחיד דוחה את השבת  ,ת הטומאהזה דוחה את השבת וא, "זה קרבן נחשון". חטאת שלא על חטא

  .ואת הטומאה
והוראת שעה " ,מזבח הזהב ,שבדרך כלל היא מוקטרת על המזבח הפנימי אף, הקטורת הוקטרה על מזבח חיצון

קרבן חטאת אינו מובא על ידי יחיד על חטא שלא חטא ו ,מובאת על ידי יחיד ינהקטורת א). א"מנחות נ ע" (היתה
  : )פרשה יד] וילנא[במדבר רבה ( נאמר במדרשכ, בנות דחו את השבתהקרכמו כן . בו

 :שנאמר .מדבר בנשיא אפרים שהקריב קרבנו לחנוכת המזבח ביום השבת .)ט:ס 'תה" (ָמעֹוז רֹאִׁשי ְוֶאְפַרִים"
לפי שכבר אמרנו אותו יום שהתחילו  ?מנין שיום השבת היה .)מח:ז 'במ( "ביום השביעי נשיא לבני אפרים"
לל את השבת ישלא תאמר היאך ח .שבת היה -להקרבה שביעי נשיאים יום ראשון היה מכאן את למד שיום ה

שאני אמרתי למשה  ,לא על פיו עשה :ה"אמר הקב ?והלא אין קרבן יחיד דוחה את השבת וזה הקריב בשבת
   .בלא הפסק יקריבו זה אחר זה "יקריב את קרבנו לחנוכת המזבח ...נשיא אחד ליום"
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ממילא ו ,ללא הפסקה נמשכוובשבוע בהם הקריבו הנשיאים החלו ביום ראשון שימים  12נחה היא שאותם הה
קרבנו ואילו כאן , קרבן יחיד אינו דוחה שבת ללכך בדר, כאמור. )א"מועד קטן ט ע( במהלכם גם בשבתהקריבו 

  1.דחה את השבת ,שהיה ביום השביעי ,אפריםשבט של נשיא 
הנשיאים הקריבו את הקרבנות . קרבן ציבורבקרבנות כב נהגולכל החריגות הללו הוא שהמכנה המשותף       

ם ייוללו יםשותפלהיות אחריות ו נכונותם ליטול גם .ה של אחווה ביניהםרבגילו מידה והללו בשם שבטיהם 
   2.ם כאחדועל כן ימי ההקרבה היו רצופים גם ה ,את קרבנות היחיד הללו לקרבנות ציבור ושדרגנושאי המשכן 

  זמה שנקבעת לדורותיָ 
   :)יג:ז( זמה הברוכה של הנשיאים נקבעה כהנחיה לדורותהיָ  ,ן"לדברי הרמב

ולפיכך יתכן שהיא , )יא:ז" (ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו: "והנה השם הנכבד הסכים על דעת הנשיאים וצוה
ֵּבית -ַוַּיְחְנכּו ֶאת" :דכתיב, עשה שלמה חנכת הביתולכך  .מצוה לדורות שיחנכו לעולם בית המקדש והמזבח

ִיְׂשָרֵאל -ְבֵני ַוֲעַבדּו" :דכתיב, וכן אנשי כנסת הגדולה עשו חנוכה ,)ה:ב ז"היבד(" ָהָעם-לִֹהים ַהֶּמֶלְך ְוָכל- ָהאֱ 
ִׁשְבַעת " :שנאמר, וכן לימות המשיח .)טז:ו 'עז( "ֱאָלָהא ְדָנה ְּבֶחְדָוה-ָגלּוָתא ֲחֻנַּכת ֵּבית-ָּכֲהַנָּיא ְוֵלָוֵיא ּוְׁשָאר ְּבֵני

ֲהִנים ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּשִמיִני ָוָהְלָאה ַיֲעׂשּו ַהּכֹ .ַהָּיִמים- ֶאת יַכּלּווִ  .ַהִּמְזֵּבַח ְוִטֲהרּו אֹתֹו ּוִמְלאּו ָיָדו ָיָדיו- ָיִמים ְיַכְּפרּו ֶאת
והנה תהיה ענין זו . והיא חנכה למזבח במלואים, )כז-כו:מג 'יח( "ַׁשְלֵמיֶכם- עֹולֹוֵתיֶכם ְוֶאת- ַהִּמְזֵּבַח ֶאת-ַעל

שהסכימה דעתם לדעת העליונה , )ו"ל 'במ(ופרשת בני יוסף  ,)'ט 'במ(כענין פרשת טמאים בפסח , המצוה
   3.ונצטוינו בהם לדורות

ה ומצו מוקיי אלאהנשיאים שעשו כמו  לא התנדבו לחנוך את המקדש בתקופת בתי המקדשהשונים המנהיגים 
  . כל בית מקדשעם זאת מספר הקרבנות היה שונה בעת חנוכת  .לדורות לחנוך את המקדששנקבעה 

בית ה בחנוכתגם בעת חנוכת המשכן משמש מקור למה שיהיה  ו הנשיאיםהמודל שקבע, ם"לדברי הרמב
  :)טו, הלכות מעשה הקרבנות ב( שלישי

כך הנשיא מקריב  ,והקריבו בשבת ,כמותן לדורותוכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין 
   .חנוכתו בשבת לעתיד כאשר מפורש שם
ממעשה הנשיאים אלא גם האופי של חנוכת המשכן הוא שיהיה  תלא רק החובה לחנוך את בית המקדש נלמד

  . וידחה שבת היחיד יהיה במעמד של קרבן ציבור קרבנו של הנשיא. שלישיהבית הבעת חנוכת 
צו עליון שהיה מורה להקריב קרבנות  מכלגדולה , התגבשו ליישות אחת נשיאיםכשה, תנדבותיתההזמה יָ ה
ואילו כאן אותה התנהלות רוחנית , ארעית ומצוממת, פעמית- יש מצבים שמעלה רוחנית גבוהה היא חד. ציבור

צגים ישהם אינם מי הראתהזמת הנשיאים יָ . חותם לדורות הייחודית של הנשיאים בעת חנוכת המשכן הטביע
יכולה לשמש דגם למנהיגים  אתאמירה כז .את עצמם אלא את השבט שלהם ויחד את כל שבטי ישראלבתפקידם 

יצג את לילו למנהיג לנצל את מעלתו ומעמדו להישגים אישיים רוחניים וגשמיים אלא  לא: לאורך כל הדורות
  . את שבטו ואת כל שבטי ישראל – שולחיו

כעם ' את ה הםהמקדש הוא לעבוד בבתי והמשכן שעיקר לדורות אף היא מלמדת  ,שכןהעובדה שמדובר במ
הוא ציבור האלא  ,מילוי רצון אישי של מנהיגים או כל איש בכיר אחרב אאחוזה פרטית ולבאין מדובר . וכציבור

   4.בעת העבודה בו יצגי העםימנהיגים אחרים הם מוהנים והככש ,'שעובד במקדש את ה
  זולדןהרב יהודה 
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