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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 (כג)במדבר ו'  "תברכו את בני ישראל כה"

וזה דומה  , ככה.זההן יכעניהמשמעות היא שתברכו הפשט מבאר את משמעות המילה "כה" ואומר שעל פי  בחיי רבינו
מסר לומר שהקב"ה , "כה תברכו. ולפי המדרש הכתוב אומר "(' ז)במדבר ח" וכה תעשה להם לטהרםלמה שנאמר "

ארבע מתנות כהונה וח בידם לברך את ישראל. ולפי שעתיד למסור להם עשרים ולכהנים במתנה שיהא כהברכות את 
לשון הזה כ"ה תברכו, כלומר עם ברכת הכתוב בהזכיר  ןעשרים וחמשה, לכיגיע מנין הברכות לזו מתנה  עםיחד ו
בנשיאות הברכות צריכות להיות ש "כה תברכועל הכתוב "ז"ל חדרשו עוד עשרים וחמשה. מנין הברכות הוא כהנים ה

 בשם המפורש. ו הקדש, בעמידה, בקול רם, פנים כנגד פנים בלשוןכפים, 
 

 (כג )במדבר ו' "תברכו את בני ישראל כה"

מנין כהנים הרי הכהונה ועם ברכת ההוא בזכות כ"ד מתנות  "כה"מספר " מביא את המדרש שמסביר שהכלי יקרגם ה"
למה הברכה לישראל נחשבת  . אך שואל ה"כלי יקר"בזכותם חלה הברכה על ישראלוכ"ה מתנות כהונה הברכות מגיע ל

ומתרץ על פי הבטחת ה'  ?כהונההבכלל מתנות  שתחשב זוהיש לכהנים בברכה שהנאה המה מתנה לכהנים? כלומר, 
, יקבלו ברכהישראל, גם הם שהם מברכים את זו הברכה ל ידי הע ן,כם )בראשית יב ג( א" מברכיך ואברכהלאברם "

 עוד". מה והקב"ה מברך לכהנים ,כהנים מברכים לישראל", "ואני אברכםעל הכתוב " ()חולין מטכמו שאמרו חז"ל 
 שישכי בזמן  ,כהניםזו חוזרת גם לכוברכה  ",בנכסיםוביארו חז"ל שהברכה היא " '"יברכך ההוא "שנוסח הברכות 

 . מעשרותהתרומות ווהכהונה המתנות גם ירבו זה  לישראל נכסים מרובים לפי
 

 (במדבר ז' ג) "עשר בקר עגלת צב ושני שש ויביאו את קרבנם לפני ה'"
כמו , "קרבןגם הן "קראו נלצורך הקרבנות הן העגלות שהיות ש הרמב"ןמדוע קורא הכתוב לעגלות "קרבן"? מתרץ 

 "קרבןכלי הזהב היו "נ(,  'לאבמדבר ) "זהב ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא כלישראינו במלחמת מדין שנאמר "
, מאד יםשהם כבד ,קרשי המשכן והאדניםאת ישאו הלוים שלא יתכן שחשבו לעצמם  הנשיאיםבאר שלבדק הבית. ו

 הליהם לשאת אותם בעגלות. ועגלות, שכן דרך כל נושאי בתי המלכים ואיוזמתם מלכן הם התנדבו על כתף ו
היו כדי לשאת את גדולות העגלות ה תששהוא ש, "קרבנם לפני ה' שש עגלות צב ויביאו אתפירוש נוסף לכתוב "

ה' מלאות והבקר לפני המשכן, צוה ההעגלות וכאשר הגיעו העגלות. את מושכים היו בקר הקרבנותיהם, ושנים עשר 
", אהל מועד לעבוד את עבודת" ,העגלות והבקר שאינם לקרבןכלומר  ",והיו"הכל, ", דהיינו את קח מאתם"את משה 

הכל את להקריב  וחשבון שהם , כי"ויקריבו אותם לפני המשכן"יהם מעל העגלות ותואחר כך לקחו הנשיאים את קרבנ
 .יא( במדבר ז')" נשיא אחד ליום יקריבו" את משהוה צאלא שה' בו ביום, 

 

 " )במדבר ז' יב(יהודה למטה עמינדב נחשון בן"

" הקדוש דורש את השם של נשיא יהודה ואומר שהוא נקרא "נחשון" על שם ה"נחשול" של הים, כי אור החייםה"
הוא , "עמי"שהיה נחשול של ים גובר בין ישראל שנקראו למרות למ"ד, שאות אות נו"ן מתחלפת בה באותיות דטלנ"ת

 (. )סוטה לזבגמרא ז"ל ח ואמרו שכמ ,ליםראשון  וירד "נדב"

 813 מס  עלון בס"ד
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 ישראל ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי 
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו
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 בר ד' מט()במד ופקודיו" איש על עבודתו איש משה פקד אותם ביד 'פי ה על"
עליו לבצע העבודה ש עללוים כל אחד מהאת מנה " שכוונת הכתוב "על עבודתו" היא לומר שמשה מספורנומבאר ה"

שידע כמה משקל דהיינו בעת המסע, " היא למנות כל אחד ואחד גם על תפקידו משאו ועל, וכוונת הכתוב "החניהבזמן 
ובשמות תפקדו את כלי " אמרשנשא הוא נושמות הכלים שאת שידע " דהיינו פקודיוצריך הוא גם לדעת את " .משאו

 " )במדבר ד' לב(משמרת משאם
 

 ד(במדבר ה' )" אל משה כן עשו בני ישראל ה'כאשר דבר ... ויעשו כן בני ישראל"
כאשר "מר וואהכתוב זר וח" ואחר כך ויעשו כן בני ישראללכאורה יש כפילות מיותרת בפסוק, בתחילה אומר הכתוב "

" הקדוש, שעוד בטרם הספיק משה לומר לישראל את הציווי אלשיךמבאר ה". "ה' אל משה כן עשו בני ישראלדבר 
מחנות יתכן שתהיה החלוקה לדגלים, שהם דוגמת המסברא, באומרם, לא כבר עשו זאת בני ישראל. והם הגיעו לכך 

אם כך, מתחייב . וכן אצל המלאכיםלחינם, ברור שהמטרה היא שה' ישכון בתוכם כשם שהוא ש, המרכבהמלאכי של 
 לויה. השכינה ומחנה הבמחנה יתירה קדושה הדבר שתהיה 

 

 (טו 'ה" )במדבר וןוע מזכרתכרון ימנחת ז"
ים נ, לכן נותנדבהמנחת  ואא מנחת חוט ,וןועעל באות לכפר המנחות השאר " שבדעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"

אלא  ,שאינה באה להזכיר זכותמנחת הסוטה, אבל  ,לריח ניחוח ועולהתמר ישמן ולבונה כדי שיהא הקרבן מבהן 
 . יהא קרבנה מהודרין זה ראוי שאלפיכך  ,ןועו לגלגללהיפך, 

 

  (במדבר ה' יז" )ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן"

תו של אלת ברייתחשהצורך לקחת מהעפר שהיה בקרקע המשכן נובע מכך ש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
עה. עד יהידבה"ה  "אדמהעפר מן הולמדו ממה שכתוב "היה מעפר ארץ ישראל. ה זההעפר אדם היתה במים ובעפר. ו

כיון , שיקח מעפר המשכןהכתוב כאן וה י. לכן צ"שצבר עפרו ממקום המקדש לפי שהיה קדושחז"ל במדרש "שאמרו 
קדוש העפר הזאת מההאשה אם ימצא בגוף הלראות כדי מים להשקותה. את העפר בא דומה לעפר המשכן. ונתן יהש

 העשממיה אלו המבאר ששורש המים הממנו. או אם יש לה עפר אחר טמא ואין בה מעפר ארץ ישראל. ו השנברא
את  אותם כמו שבודקים קודלבבכל תכוון שמשה ה "וישק את בני ישראל"שם  אמרנדרשו חז"ל על ההעגל. ולכן 

. וכמו "ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן"כאן אמר ך נכ" , ויטחן עד אשר דק לעפר"ב שם וסוטות. ולכן כמו שכתה
ומן "כאן אמר  ךכ", ויקח את העגל אשר עשו ויטחן עד אשר דק לעפר"שאותו עפר של העגל היה עפרות זהב. כדכתיב 

 . "ועפרות זהב לו"כדכתיב ", מן האדמהו"ולא אמר  "העפר
 

 (כד ו'" )במדבר וישמרך ה' יברכך"
 לו הראוי כפי אדם לכלשהברכה "יברכך ה'" היא ברכה כללית ומכוונת  הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק ברכה"מבאר 

הברכה ש (טז 'דברים טז" )לך נתן אשר להיך-א' ה כברכת... ריקם' ה פני את יראה ולאדרש על הפסוק "ש כמו. להתברך
גם כך . בסחורתויתברך  במסחר לעוסק, אדם בלימודויתברך  בתורה עוסקאדם ה. כה עד ברךשנת הברכה לפי תהא
בת " היא מחויוישמרךומוסיף שהברכה " .לו שיש מהלפי  אדם לכל תוספת "'ה יברכךהזו " הכללית בברכה תנכללכאן 

 בעל .וכדומה', ה וחילולה ומהגאו שמירהצריך  תורה בעל. לרועץ וך ליהפת שלא ,שמירהדורשת  ברכה כלכיון ש
 מגניבה שמירה וכמשמעו. וכדומה היזרעאלי ונבות קרחאצל  לרעתו כמו היהי לאהעושר ש שמירהצריך  נכסים

 .לצער הגורםמ לשמירה נדרש ברכה ענין הטעון כללפי זה ו. ואבידה
 

 (במדבר ז' ב) "על הפקודים העמדיםהם "
 (רש"י" )ישראל שנאמר ואתכם יהיו אתשעמדו עם משה ואהרן כשמנו "

 ראינו ךישראל, וכבני מנו את על כך שהם  כפרהרך בצוהיתה הקרבם " שהסיבה לכך שהנשיאים את חזקונימסביר ה"
ה' לכפר על  קרבןונקרב את ... ראש אנשי המלחמה אשר בידנו את נשאועבדיך שבה נאמר "מדין גם במלחמת 

 (נ-במדבר לא' מט) "נפשותינו
 

  " )במדבר ז' יח(צוער נשיא יששכר ביום השני הקריב נתנאל בן"
מו אצל שאר הנשיאים? מתרץ בקמץ כמנוקד א ולא וובשה השאלה, מדוע אצל יששכר מנוקד התואר "נשיא" שאלנ

" המנוקד נשיא"אבל  יכות, א סמיה", משמעותו נשיא יששכר" ש"נשיא" המנוקד בשווא, "ב"פני דוד רבינו החיד"א
ן בשאר וככמו שכתוב "ביום השלישי נשיא לבני זבולון" )במדבר ז' כד( , משמעותו שהוא עומד בפני עצמו בקמץ

 "נשיאהכתוב "א אמר ל יען שהיה עניותנותו של נשיא יששכר, כי והדבר מצביע על ענו רבינו החיד"אלפי , השבטים
תנותו שהוא וענואת להורות וזאת כדי  בקמץ "י יששכרננשיא לב"לא אמר הכתוב וצר יק שמו, וגםשאמר את  קודם

 .והואלא בענ אינה נקניתאמרו חז"ל שהתורה ו ,היה עוסק בתורהשבט יששכר עומד, מפני ש מורדף ולא נהג כנשיא
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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 רפואת כל חולי עמו ישראלל
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