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ביה"כ אהל נחמה

רש"י
במדבר פרק ז
)א( ויהי ביו כלות משה  5כלת כתיב ,יו הקמת
)א( וַיְ ִהי ְ י ַ ת מ ֶֹה ְל ָה ִקי ֶאת
המשכ היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה :כלות
ַה ִ ְ ָ וִַ ְמ ַח אֹת וַיְ ַק ֵ אֹת וְ ֶאת ָל
משה  5בצלאל ואהליאב וכל חכ לב עשו את
ֵ ָליו וְ ֶאת ַה ִ ְז ֵ ַח וְ ֶאת ָל ֵ ָליו וִַ ְמ ָ ֵח
המשכ ,ותלאו הכתוב במשה ,לפי שמסר נפשו
ל
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עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו שהראהו
יאי ַה ַ&ֹת ֵה
אי ֵ ית ֲאב ָֹת ֵה נְ ִֵ #
ָר ֵ
בהר להורות לעושי המלאכה ,ולא טעה בתבנית
ָביא! ֶאת
ָהע ְֹמ ִדי ַעל ַה ְ* )ק ִדי ) :ג( ַו ִ
אחת וכ מצינו בדוד לפי שמסר נפשו על בני בית
המקדש ,שנאמר זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר
!נֵי ָע ָ#ר
ָק ְר ָ ָנ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵ ֶע ְגלֹת ָצב ְ
נשבע לה' וגו' )תהלי קלב ,א  5ב( ,לפיכ; נקרא
ָלה ַעל ְנֵי ַהִ #ִ ְ.אי וְ  ר ְל ֶא ָחד
ָ ָקר ֲעג ָ
על שמו ,שנאמר ראה בית; דוד )מלכי א' יב,
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ביו כלות משה להקי  5ולא נאמר ביו הקי
ָת ָ/ה א ָת
ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת א ֶֹהל מ ֵעד וְ נ ַ
מלמד שכל שבעת ימי המלואי היה משה
ֶאל ַה ְלוִ ִ ִאי ְ ִפי ֲעב ָֹדת ) :ו( וִַ ַ0ח מ ֶֹה
מעמידו ומפרקו ובאותו היו העמידו ולא פרקו,
לכ; נאמר ביו כלות משה להקי  ,אותו היו
ֶאת ָה ֲע ָגלֹת וְ ֶאת ַה ָ ָקר וִַ ֵ /א ָת ֶאל
כלו הקמותיו וראש חדש ניס היה ,בשני נשרפה
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ֵר  ְ ִפי ֲעב ָֹד ָת ) :ח( וְ ֵאת הפרה ,בשלישי הזו הזיה ראשונה ,ובשביעי גלחו:
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במצרי והיו מוכי עליה  ,שנאמר )שמות ה ,יד(
1הרֹ
ית ָמר ֶ  ֲ
ְמ ָר ִרי ְ ִפי ֲעב ָֹד ָת ְ יַד ִא ָ
ויכו שוטרי בני ישראל וגו' :ה העומדי על
ָת ִי ֲעב ַֹדת
ַה ֵֹה) :ט( וְ ִל ְבנֵי ְק ָהת לֹא נ ָ
הפקודי  5שעמדו ע משה ואהר כשמנו את
ישראל ,שנאמר )במדבר א ,ד( ואתכ יהיו וגו':
ֲל ֶה ַ ָ ֵת 3יִ ָ4א!:
ַהֶֹ 0ד ע ֵ
)ג( שש עגלת צב  5אי צב אלא מחופי וכ
)ישעיה סו ,כ( בצבי ובפרדי  ,עגלות מכוסות קרויות צבי  :ויקריבו אות לפני המשכ  5שלא קבל
משה מיד עד שנאמר לו מפי המקו  .אמר רבי נת מה ראו הנשיאי להתנדב כא בתחלה ,ובמלאכת
המשכ לא התנדבו תחלה ,אלא כ; אמרו הנשיאי יתנדבו צבור מה שיתנדבו ,ומה שמחסרי אנו
משלימי ,כיו שראו שהשלימו צבור את הכל ,שנאמר )שמות לו ,ז( והמלאכה היתה די  ,אמרו מעתה
מה לנו לעשות ,הביאו את אבני השוה והמלואי לאפוד ולחש ,לכ; התנדבו כא תחלה:
)ז( כפי עבודת  5שהיה משא בני גרשו קל משל מררי ,שהיו נושאי הקרשי והעמודי והאדני :
)ט( כי עבדת הקדש עליה  5משא דבר הקדושה הארו והשלח וגו' ,לפיכ; בכת 3ישאו:
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רמב"ן
)ב  5ה( ויקריבו נשיאי ישראל וגו' ויביאו את
קרבנ לפני ה'  5בעבור היות העגלות לצור;
הקרבנות יקראו קרב ,וכ ונקרב את קרב
ה' איש אשר מצא כלי זהב )להל לא נ( ,קרב
 5לבדק הבית .והנה חשבו הנשיאי  ,שלא יתכ
שישאו הלוי על כת 3קרשי המשכ
והאדני שה כבדות מאד והביאו מעצמ
עגלות ,שכ דר; כל נושאי בתי המלכי
והיכלי אהליה לשאת אות בעגלות .ויתכ
 10שנפרש ויביאו את קרבנ לפני ה' שש עגלות
צב ,שש עגלות גדולות נושאות קרבנותיה ,
ושני עשר בקר מושכי העגלות .והנה
הביאו העגלות מלאות והבקר לפני המשכ,
והש צוה את משה קח מאת  5הכל ,והיו 5
 15העגלות והבקר שאינ לקרב לעבוד את
עבודת אהל מועד  5ואחר כ; לקחו הנשיאי
את קרבניה מעל העגלות ויקריבו אות
לפני המשכ ,כי היו חושבי להקריב הכל בו
ביו אחר שהורשו להקריב לו ,והש צוה
) 20פסוק יא( נשיא אחד ליו יקריבו ,ולכ; לא
הוצר; לומר עתה "קח מאת ":
ודר; הלשו לומר "עגלות" על המלוי שבה,
כמו אוכלי שולח איזבל )מ"א יח יט( ,וכ כי
יודע כל שער עמי )רות ג יא( ,ולשו חכמי
) 25ב"ב קמו א( מאה קרונות של כדי יי וכדי
שמ ושל כלי כס 3וזהב .ואפשר שיהיה "צב"
מלאות ,וכ ובצבי ובפרדי )ישעיה סו כ(
בעגלות מלאות אד  ,ויהיה "שש עגלות צב"
שש עגלות של מלוי ,ומלוא היה מקרבנות
 30החנוכה אשר יפרש:
והזכיר הכתוב קרבנות הנשיאי בפרט,
ואחר כ; כלל אות )להל פסוק פד( זאת
חנוכת המזבח ביו המשח אותו מאת נשיאי
ישראל קערות כס 3שתי עשרה ,וכתב רש"י
) 35בפסוק פה( ללמד; שהיו כלי הקדש מכווני
במשקל  ,שוקל אחד אחד וחוזר ושוקל
כאחד כול לא רבה ולא מיעט ,מיסודו של
רבי משה הדרש .ואיני מבי טעמ בדבר זה,
א נחשוב שהוא נס מה תועלת יש בדבר
 40שיעשה בו הנס הזה ,וא כדר; כל האר>
הוא כ בכל המשקלות למה הזכיר אותו
הכתוב:
ובספרי )נשא קס( אמרו בפירוש ,ללמד; שלא
ככלי הדיוט כלי בית עולמי  ,כלי הדיוט
 45שוקל אחד אחד וחוזר ושוקל כול כאחד
פעמי מרבה פעמי ממעט וכו' ,וש אמרו,
ר' נת אומר כלי בית עולמי שקל כל חזר
ועשה מה אסימו וחזר ועשא כלי לא רבה
ולא מיעט ,לומר שהיו זהב מזוקק מאד
 50שאפילו יתיכ ויעשה מה אסימו יהיו
במשקל הראשו ,ולא שנעשה בה נס אלא
שהיו זהב טהור מאד:

והנכו בטע הכתוב ,כי הקב"ה חולק כבוד
ליריאיו וכמו שאמר כי מכבדי אכבד )ש"א ב
 55ל( ,והנה הנשיאי כול ביו אחד הביאו
הקרב הזה שהסכימו עליו יחד ,ואי אפשר
שלא יהא אחד קוד לחבירו וכבד את
הנקדמי בדגלי בהקדמת ימי  ,אבל רצה
להזכיר בשמ ובפרט קרבניה ולהזכיר
 60יומו של כל אחד ,לא שיזכיר ויכבד את
הראשו "זה קרב נחשו ב עמינדב" ויאמר
וכ הקריבו הנשיאי איש איש יומו ,כי יהיה
זה קצור בכבוד האחרי  .ואחרי כ חזר
וכלל  ,להגיד שהיו שקולי לפניו יתבר; .וכ
 65אמרו ש בספרי )נשא קס( מגיד הכתוב
שכש ששוו כול בעצה אחת כ; שוו כול
בזכות ,קערות כס 3שתי עשרה ,ה ה
שהתנדבו ולא אירע בה פסול:
ועוד בזה טע אחר במדרש  ,כי לכל אחד
 70מהנשיאי עלה במחשבה להביא חנוכה
למזבח ושתהיה בזה השיעור ,אבל נחשו
חשב בשיעור הזה טע אחד וזולתו כל אחד
מהנשיאי חשב טע בפני עצמו ,אמרו
שחשב נחשו שיביא קערת כס 3שיהיה מני
 75אותיותיה תשע מאות ושלשי כנגד שנותיו
של אד  ,ומשקלה שלשי ומאה כנגד
תולדות שהעמיד ,וכל המדרש כמו שכתבו
רש"י )פסוק יט(:
או כפי המדרש האחר )במדב"ר יג יג( ,שהיה
 80מסורת מיעקב אבינו ביד כל שבט ושבט כל
מה שיארע לו עד ימות המשיח ,והתחיל
נחשו והקריב על סדר המלכות .קערה
ומזרק ,כנגד שני מלכי שעתידי לצאת
ממנו שמולכי בי וביבשה וה שלמה ומל;
 85המשיח .ולכ; הקריב קערה ,כנגד הי שהוא
מקי 3את העול כולו ודומה לקערה .שלשי
ומאה ,שביו שלישי הקווה הקב"ה כל
הימי למקו אחד וקרא "ימי "
בגימטריא מאה ,ושלמה הוסי 3י אחד
 90למלאכת המקדש וקו שלשי יסוב אותו
)מ"א ז כג( ,הרי מאה ושלשי  .מזרק אחד
כס ,3כנגד העול שהוא עשוי ככדור .שבעי
שקל ,שה ימשלו על שבעי אומות .שניה
מלאי  ,שיביאו לה מנחות מכול .סולת,
 95המסולאי בפז )איכה ד ב( .בלולה בשמ,
טוב ש משמ טוב )קהלת ז א( .כס ,3כמה
דתימא כס 3נבחר לשו צדיק )משלי י כ( .כ3
אחת עשרה זהב ,כנגד עשרה דורות מ פר>
ועד דוד שהיו כול צדיקי מלאי מעשי
 100טובי כריח הקטורת .פר אחד ,כנגד אברה ,
איל אחד ,כנגד יצחק ,כבש אחד ,כנגד יעקב.
שעיר עזי אחד ,לכפר על מעשה יהודה
שהביא הכתונת לאביו .ולזבח השלמי בקר
שני  ,כנגד דוד ושלמה שהתחילו במלכות,
 105והיו צדיקי והיתה המלכות שלימה .אילי
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חמשה עתודי חמשה כבשי בני שנה
חמשה ,כנגד חמשה עשר מלכי שהיו מ
רחבע ועד צדקיהו מל; ב מל; ,מה
צדיקי גמורי מה בינוני מה רשעי
 110גמורי  .זו מחשבתו של נחשו ב עמינדב:
ונתנאל ב צוער חשב ג כ בלבו שיביא
חנוכה בשיעור זה וחשב בו טע אחר
)במדב"ר יג טו( ,והקריב על ש התורה לפי
שהיה שבחו של שבט יששכר בחכמת התורה,
 115קערת כס ,3כנגד התורה שקרויה לח
שנאמר לכו לחמו בלחמי )משלי ט ה( ,ונאמר
בלח הפני )שמות כה כט( ועשית קערותיו:

וזבולו הקריב ,שהיה עוסק בפרקמטיא
וטורח ונות לתו; פיו של יששכר ונוטל שכר
 120עמו ,קערה כנגד הי שהיה לחו 3ימי
)במדב"ר יג טז( .וכ מצאו ש במדרש בכל
שבט ושבט טע מיוחד בקרבנו ובשיעורי
הקרב ,ולכ; השוה אות הכתוב לפרט כל
אחד בעצמו כאילו לא הוזכר האחר .ואחרי
 125כ כלל כאחד ,לרמוז כי בעת אחת עלה
במחשבת להקריב החנוכה ולא קד אחד
לחבירו במחשבה ולא בהבאה לפני המשכ,
ועל זה הזכיר הכתוב לכול בהשואה:

מי השילוח לפרשת נשא
ויביאו את קרבנ לפני ה' שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאי ושור לאחד ויקריבו
אות לפני המשכ ,כי באמת הי' לה גודל רחמנות על הלוי הנושאי שישאו משא כבידה ולכ לא
היו יודעי מה לעשות כי לא הי' עפ"י הדבור למשה ויראו פ נצרכו הלוי לעמל את גופ בעבודת
המשא בכדי שיזדכ; לב  ,כי נמצא לפעמי שלא יוכל האד להזדכ; לבו עד שיעבוד את הש"י בגופו,
ואולי אי הרחמנות הזה מ' רק ממה שנמצא במזג לה ובמקו שאי הש"י חפ> נקרא רחמי רשעי
אכזרי ,ע"כ ראוי שיביאו שני הנשיאי עגלה כי שני שיעשו דבר יסכי' הש"י עמ  ,כמ"ש ובדעת
צדיקי יחלצו היינו כאשר יסכימו שני תלמידי חכמי לדעת אחת .ושור לאחד כי תפסת מועט תפסת
כי לא רצה לסמו; על דעתו וכאשר ראה שחבירו הסכי לזה אז הבינו כי מה' הוא כמ"ש בירמי' כאשר
בא חנמאל ויאמר לו קנה ל; אז אמר ואדע כי מה' הוא ,כמו שמבואר בפסו' ואלקי מסכה כו' ,וכאשר
ראה משרע"ה השתומ מאוד ,וסבר שנגלה עליה הדבור בלא ידיעתו עד שאמר לו הש"י קח מאת
היינו שלא הי' רק מדעת עצמ ועכ"ז קח מאת שכיוונו לאמיתת רצוני כי כ הי' רצוני שיתנדבו שור
לאחד ועגלה על שני הנשיאי :
מי השילוח למגילת רות
ישל ה' פעל; ותהי משכורת; שלימה ,במדרש רות איתא א"ר חסא ,אשר באת לחסות תחת כנפיו,
היינו כי ותהי משכורת; שלימה משמע כל הפעולה תהי' נקרא על שמ; ה המחשבה ה הפעולה,
ובאמת המחשבה ביד הש"י ,וע"ז א"ר חסא אשר באת לחסות תחת כנפיו היינו החוסה בה' ותלולה כל
פעולותיו בהש"י אזי הש"י נות לו מדה במדה שתולה א 3המחשבה על פעולות האד  ,ולזה נקרא ר'
חסא כי כל תנא נקרא ע"ש המאמר ,וחסא הוא לשו חוסה בצל כנפיו ,וזהו מאמר המדרש מה בעטרה
שעטרה לו אמו כו' לא זז מחבבה עד שקראה אמי ,היינו אחר שאמר דהמ"עה כי מיד; נתנו ל; היינו
שתלה כל המעשה בהש"י ולזאת לא זז מחבבה עד שקראה אמי ,אמי היינו המחשבה ,והוא כי א3
המחשבה נקראת על שמ; ,וע"ז נאמר במדרש אצל הנשיאי קח מאת  ,היינו כי משה רבינו ע"ה חלש
דעתו בראותו מעשה הנשיאי והש"י אמר לו ליקח מאת כי זאת הוא מעש' יד  ,והיינו כי נתנאל ב
צוער השיא עצ' הלזו והוא ידע אשר ה' ית חכמה מפיו כו' ,לזאת קרא הדבר על שמ כמו שנתבאר
במקומו בפ' נשא:

