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ן. ד ְוַלחשֶׁ ים ָלֵאפוֹּׁ לֻּאִׂ יאּו ֵאת ַאְבֵני ַהשַֹּׁהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהמִׂ ם ֵהבִׂ אִׂ  ְוַהְנשִׂ

יאּו ֵאת ַאְבֵני ַהשַֹּׁהם וגו': ם ֵהבִׂ אִׂ  ְוַהְנשִׂ

אַןַֹלכַ שַ מַ תַהַ כַ אַ לַ מַ בַ ה,ַּולַ חַ תַ בַ ַחַ בַ זַ מַ תַהַ כַ נּוחַ בַבַ דַ נַ תַ הַ יםַלַ יאַ ש ַ נַ ַאּוהַרַ ןַמַ תַ רַר'ַנַ מַ ָא 
יםַר ַסַ חַ מַ הַשַ מַ ין,ַּובַ דַ נַ תַ מַ הַשַ רַמַ ּובצַ ַבּודַ נַ תַ יַ יםַיאַ ש ַ נַ ַרּומַ ָאְַךאַכַ לַ ,ַאַ הלַ חַ תַ בַ ַבּודַ נַ תַ הַ 
ַרּומַ ם,ַָאיַ הַדַ תַ יַ הַהַ אכַ לַ מַ הַ רַוַ מַ אַ נַ ל,ַשַ כַ תַהַ רַאַ ּובצַ ַימּולַ שַ הַ ןַשַ יוַ .ַכַ תוַ יןַאוַ ימַ לַ שַ מַ ַנּוָא
ַחַ בַ זַ מַ תַהַ כַ נּוחַ בַ ַבּודַ נַ תַ הַ ְַךכַ םַוגו',ַלַ הַ שַ יַהַ נַ בַ תַַאאַ ַיאּובַ ת,ַהַ וַ שַ עַ לַ ַינּולַ הַעַ מַ יםַיאַ ש ַ נַ 
.יבתַ םַכַ אַ ש ַ נַ הַ וַ םַמַ שַ תַמַ הַאוַ רַ סַ חַ הַנַ לַ חַ תַ מַ ַלּוצַ עַ תַ נַ יַשַ פַ לַ .ַּוהלַ חַ תַ   

  Order of the פסוקים: 

ת ְתרּוַמת ה'  יאּו אֶׁ ר ָנְדָבה רּוחוֹּׁ אֹּׁתוֹּׁ ֵהבִׂ ּבוֹּׁ ְוכֹּׁל ֲאשֶׁ ר ְנָשאוֹּׁ לִׂ יש ֲאשֶׁ כא: ַוָיבֹּׁאּו ָכל אִׂ
ש. דֶׁ ְגֵדי ַהקֹּׁ ֵעד ּוְלָכל ֲעבָֹּׁדתוֹּׁ ּוְלבִׂ ל מוֹּׁ הֶׁ ת אֹּׁ ְמלֶׁאכֶׁ  לִׂ

תוֹּׁ ֲעֵצי  ְמָצא אִׂ ר נִׂ יאּו ֵאת ְתרּוַמת ה' ְוכֹּׁל ֲאשֶׁ ף ּוְנחשֶׁ ת ֵהבִׂ סֶׁ ים ְתרּוַמת כֶׁ כד ָכל ֵמרִׂ
יאּו.  ת ָהֲעבָֹּׁדה ֵהבִׂ ים ְלָכל ְמלֶׁאכֶׁ טִׂ  שִׂ

ַלַעת  ת תוֹּׁ ת ָהַאְרָגָמן אֶׁ ת ַהְתֵכלֶׁת ְואֶׁ ה אֶׁ יאּו ַמְטוֶׁ יָה ָטוּו ַוָיבִׂ ָשה ַחְכַמת ֵלב ְּבָידֶׁ כה: ְוָכל אִׂ
ת ַהֵשש. י ְואֶׁ  ַהָשנִׂ

ים. זִׂ ת ָהעִׂ ָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו אֶׁ ָּבן אֹּׁ ר ָנָשא לִׂ ים ֲאשֶׁ  כו: ְוָכל ַהָנשִׂ

יאּו ֵאת ַאְבֵני ַהשַֹּׁהם וגו': ם ֵהבִׂ אִׂ  כז: ְוַהְנשִׂ
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ָתּה ְוהוֵֹתר.  1-2( ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדָים ְלָכל ַהְמָלאָכה ַלֲעשוֹּׁת אֹּׁ

 

  

•Why do we need to know what happened 
at 1 ?חנוכת המזבח 

•Why the detail of what the נשיאים were 
thinking? 2 

• !אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב  3 

• י"רש  seems to self contradict 1 

• They brought "everything", yet missed such key 
elements? 2 

• Why did the נשיאים feel they missed out? 3 

• Why say: ִמְתנְַדִבין ?יְִתנְַדבּו ִצּבּור ַמה שֶׁ  4 

• Why ְמַחְסִרים ָאנּו ַמְשִליִמין ומה  instead of ,ּוָמה שֶׁ
...שלא יביאו  5 

• Why say  ַלֲעשֹֹותָמה ָעֵלינּו  and not  להביאמה עלינו ? 6 

• Why name the source? 7 
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Role of a leader (נשיא): 

 מ  ן ה  ה  ר א  ל ה  ע  ם: ְמ לַ מֵ ד שֶׁ ֹלא הָ יָ ה מֹּׁ שֶׁ ה ּפוֹּׁ נֶׁ ה לַ עַ סָ ָק יו אֶׁ לָ א מִׂ ן הָ הָ ר אֶׁ ל הָ עָ ם.

 

 נְ שִֹּׁׂ יאִׂ ים יִׂ ְת נַ ְד בּו צִׂ ּבּור מַ ה שֶׁ מִׂ ְת נַ ְד בִׂ ין, ּומָ ה ש  ְמ ח  ְס ר  ים ָאנּו מַ ְש לִׂ ימִׂ ין אוֹּׁ תוֹּׁ .

 מָ ה עָ לֵ ינּו ל  ע  שֹ וֹ ת...

 

 

 ש  ה  ְש ל  ימּו צ  ּבּור א  ת ה  כֹ ל, שֶׁ נֶׁ א  מַ ר וְ הַ ְמ לָ אכָ ה הָ יְ תָ ה ַד יָ ם...

What they didn’t have, they ensured there would be funds to buy. 

Leaves the נשיאים looking “lazy”. 

 

Why did they change their modus operandi? 

יָנה ֵּביֵננּו  ה ְשכִׂ ְשרֶׁ תִׂ ל.שֶׁ ן ָהֵעגֶׁ ְתַכֵּפר ָלנּו ָעוֹּׁ נִׂ 1ְוֵנַדע שֶׁ  

Needs to be ASAP! 

  

                                                           
1
 רש"י שמיני ט:כג 

This is what doesn’t 

make sense. 

Why bring this up here? 

 מָ ה ר  אּו נְ שִֹּׁׂ יאִׂ ים לְ הִׂ ְת נַ ֵד ב ּבַ חַ נּוכַ ת הַ מִׂ זְ ּבֵ חַ  ּב  ְת ח  ל  ה, ּובִׂ ְמ לֶׁ ְא כֶׁ ת 
...הלָ חִׂ ְת ּבִׂ  בּוְד נַ ְת א הִׂ ן ֹלכָ ְש מִׂ הַ   

Why wouldn’t they? 
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 ראובן שמעון לוי

Surely they share all the credit for the people’s contributions? 

נתןשעבודא דר'   

 

 

 

 

 

 ּומָ ה שֶׁ ְמ חַ ְס רִׂ ים ָאנּו מ  ְש ל  ימ  ין אוֹּׁ תו...

 

 שֶׁ הִׂ ְש לִׂ ימּו צִׂ ּבּור אֶׁ ת ה  כֹ ל

 

 

.םמ  ְש ת מ  ה אוֹ ר  ְס ְח נ  ה לָ חִׂ ְת מִׂ  לּוצְ עַ ְת נִׂ י שֶׁ פִׂ לְ ּו  

 

 

How to be your own leader  ביטול 

 י


