ב" ה
נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום *
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִאים ֵאת ֲחנ ַ
בפרשת ָנשֹׂאָ ,ק ְר ָבּנָם של הנשיאים מתואר בלשון זהַ " .ויּ ְ
יאם ֶאתָ -ק ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח .":כנראה הנשיאים היו
ַק ִריבוּ ַהנְּ ִשׂ ִ
ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ַויּ ְ
מאוחדים ורצו להקריב קרבן אחד ביחד כי " ָק ְר ָבּנָם" פרושו ,הקרבן שלהם ולא הקרבנות
ַק ִריבוּ ֶאת-
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם י ְ
ָשׂיא ֶא ָחד ַליּוֹם נ ִ
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹשׁה נ ִ
שלהם .וגם בפסוק הבאַ " ,ויּ ֶ
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ,":יש חזרה על המלה " ָק ְר ָבּנָם".
ָק ְר ָבּנָם ַל ֲחנ ַ
אבל כיצד להקריב קרבן אחד ע"י שנים עשר נשיאים במשך שנים עשר ימים ולמנוע את
ההרגשה שהנשיא האחרון פחות חשוב מהראשון?
ָדב
ַחשׁוֹן ֶבּןַ -ע ִמּינ ָ
והתורה ממשיכה בסגנון זה" .וַיְ ִהי ַה ַמּ ְק ִריב ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֶאתָ -ק ְר ָבּנוֹ נ ְ
צוּער נְ ִשׂיא
הוּדה :וְ ָק ְר ָבּנוֹ  .":...ועוד ממשיכה " ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ִה ְק ִריב נְ ַתנְ ֵאל ֶבּןָ -
ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן ֱא ִליאָב ֶבּןֵ -חלֹןָ :ק ְר ָבּנוֹ
ישׁי נ ִ
שכר .":ועוד ממשיכה התורה " ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יִ ָשּׂ ָ
":...
הלשון "וַיְ ִהי  :...וְ ָק ְר ָבּנו ":...לא מתאים למי שמקריב ראשון ,ובהמשך ,הלשון " ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י
ישׁי ָ :...ק ְר ָבּנוֹ  ":...וכו' אינם מתאימים למי שאינו
ִה ְק ִריב  ,":...והלשון " ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ראשון .דבר נוסף" ,וַיְ ִהי" לשון צער ,ואם כן מי הצטער ועל מה הצטער .עוד דבר ,בקרבן
של יום הראשון לא כתוב נשיא ובשאר הימים כן כתוב נשיא.
כנראה הנשיא הראשון הצטער שהוא היה ראשון ,הקטין את עצמו ,ורק עליו לא כתוב
נשיא .וכל זה כדי שהוא לא ירגיש יותר מכובד משאר הנשיאים וכדי ששאר הנשיאים לא
ירגישו נחותים ממנו .היה כבוד הדדי ומחלוקת לשם שמים בין הנשיאים ואף נשיא לא
רצה להיות ראשון.
ובסוף ,סדר ההקרבה היתה לפי סדר המסעות שאמר ה' בפרשה הקודמת פרשת במדבר
)הערה של רש"י( .יהי רצון שכל מחלוקת בינינו תהיה לשם שמים ושתתיישב בכבוד הדדי.
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