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1. BAMIDBAR 7 – THE GIFTS OF THE PRINCES 
 

 לָּכ תֶאְו ַחֵּבְזִמַה תֶאְו ויָלֵּכ לָכ תֶאְו ֹותֹא ׁשֵדַקְיַו ֹותֹא חַשְמִיַו ןָּכְשִמַה תֶא םיִקָהְל הֶשֹמ תֹוּלַּכ םֹויְּב יִהְיַו )א(
 םיִדְמֹעָה םֵה תֹטַמַה יֵאיִֹשְנ םֵה םָתֹבֲא תיֵב יֵשאָר לֵאָרְשִי יֵאיִֹשְנ ּוביִרְקַיַו )ב( :םָתֹא ׁשֵדַקְיַו םֵחָשְמִיַו ויָלֵּכ
 ֹותֹא חַשָמִה םֹויְּב ַחֵּבְזִמַה תַֻּכנֲח תֵא םיִאִֹשְנַה ּוביִרְקַיַו )י( ... 'ה יֵנְפִל םָנָּבְרָק תֶא ּואיִבָיַו )ג( :םיִדֻקְּפַה לַע
 םֹוּיַל דָחֶא איִשָנ םֹוּיַל דָחֶא איִשָנ הֶשֹמ לֶא קָֹוקְי רֶמֹאיַו )אי( :ַחֵבְזִמַה יֵנְפִל םָנָּבְרָק תֶא םִאיִֹשְנַה ּוביִרְקַיַו
 הֵטַמְל בָדָניִמַע ןֶּב ןֹוׁשְחַנ ֹונָּבְרָק תֶא ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב ביִרְקַמַה יִהְיַו )בי( :ַחֵּבְזִמַה תַֻּכנֲחַל םָנָּבְרָק תֶא ּוביִרְקַי
 ׁשֶדֹקַה לֶקֶשְב לֶקֶש םיִעְבִש ףֶסֶּכ דָחֶא קָרְזִמ ּהָלָקְשִמ הָאֵמּו םיִשPְש תַחַא ףֶסֶּכ תַרֲעַק ֹונָּבְרָקְו )גי( :הָדּוהְי

 רָקָב ןֶב דָחֶא רַפ )וט( :תֶרֹטְק הָאֵלְמ בָהָז הָרָשֲע תַחַא ףַּכ )די( :הָחְנִמְל ןֶמֶשַב הָלּולְב תֶלֹס םיִאֵלְמ םֶהיֵנְש
 םִיַנְש רָקָב םיִמָלְשַה חַבֶזְלּו )זי( :תאָטַחְל דָחֶא םיִזִע ריִעְֹש )זט( :הָלֹעְל ֹותָנְש ןֶּב דָחֶא ׂשֶבֶכ דָחֶא לִיַא
 ביִרְקִה יִנֵשַה םֹוּיַב )חי( :בָדָניִמַע ןֶּב ןֹוׁשְחַנ ןַּבְרָק הֶז הָשִמֲח הָנָש יֵנְּב םיִשָבְּכ הָשִמֲח םיִדּוּתַע הָשִמֲח םִליֵא
 יֵנְבִל איִֹשָנ יִשיִלְשַה םֹוּיַב )דכ( ... תַחַא ףֶסֶּכ תַרֲעַק ֹונָּבְרָק תֶא בִרְקִה )טי( :רָכשָשִי איִֹשְנ רָעּוצ ןֶב לֵאְנַתְנ
  ... ּהָלָקְשִמ הָאֵמּו םיִשPְש תַחַא ףֶסֶּכ תַרֲעַק ֹונָּבְרָק )הכ( :ןPֵח ןֶב בָאיִלֱא ןֻלּובְז

 

1. And it was that on the day that Moses finished erecting the Mishkan, he anointed it, sanctified it, 
and all its vessels, and the altar and all its vessels, and he anointed them and sanctified them. 2. The 
princes of Israel, the heads of their fathers' houses, presented [their offerings]. They were the leaders 
of the tribes. They were the ones who were present during the counting, 3. They brought their offering 
before God … 10. The princes brought [offerings for] the dedication of the altar on the day it was 
anointed; the princes presented their offerings in front of the altar. 11. God said to Moses: One prince 
each day, one pronce each day, shall present his offering for the dedication of the altar. 12. The one 
who brought his offering on the first day was Nahshon the son of Amminadab of the tribe of Judah.  
13. And his offering was one silver bowl weighing one hundred and thirty [shekels]; one silver 
sprinkling basin [weighing] seventy shekels according to the holy shekel; both filled with fine flour 
mixed with olive oil for a meal offering. 14. One spoon [weighing] ten [shekels] of gold filled with 
incense. 15. One young bull, one ram and one lamb in its first year for a burnt offering. 16. One young 
he goat for a sin offering. 17. And for the peace offering: two oxen, five rams, five male goats, five 
lambs in their first year; this was the offering of Nahshon the son of Amminadab. 18. On the second 
day, Nethanel the son of Zu'ar, the prince of Issachar brought [his offering]. 19. He brought his offering 
of one silver bowl … 24. On the third day, the prince was of the sons of Zebulun, Eliab the son of Helon. 
25. His offering was one silver bowl weighing one hundred and thirty [shekels] … 
 
2. ABARBANEL – WHY THE IDENTICAL GIFTS? 
 

 ןכו ... "השמ לא 'ה רמאיו" ש"מכ הזה ןברקה איבהל ה"בקהמ ווטצנ םיאישנהש ובתכש ... םישרפמהמ שי
 יכ דועו .הבדנב האב תאטח ןיאו תאטחל םיזע ריעש איבה דחא לכ ןכלו .התיה ךלמ תרזג "םויל דחא אישנ"
 םדא ינב תובלו ?ןורסח אלו תפסות ילבמ םתבדנב םלכ וושוה ךיא ,תובדנ ולאה תונברקה לכ ויה ולא
 וצעונ םיאישנה הֶלֵאש אוה הזה ןינעה תתמא לבא ... יניעב ןוכנ הז רבד ןיא לבא ... ?דאמ תובדנב םיפלחתמ
 םדי לע הלקת עראת אלו םתוחרא רשיי אוהש 'הל ןברק ובירקי םהיטבש לע םיאישנ ונמתנש ןויכש וידחי בל
 םיוש המה לארשי ינב םישאר םישנא םלכ ויה םיאישנהו 'ה םכותבו םישודק םלכ הדעה התיהש ינפמו ...

 אלש ידכ הוש ןברק םלכ ואיביש םמצע ןיבל םניב ומיכסה ןכלו ,םיטבשל םיאישנ ויה םלכש המב םתלעמב
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 ןיק ןינעמ הארנש ומכו .םיחא ןיב םינדמ איבמ תובר םימעפ הזש תוראפתהו הואג אלו האנק אל םהיניב לופי
 ירפמ התוחפ ןיק תחנמו םהיבלחמו ונאצ תורוכבמ לבה תחנמ תויהלש םהיתוחנממ ובירקהש המב לבהו

 ולאכ וריבחל הוש ןברק םהמ דחא לכ איבהל לארשי יאישנ ומכחתה הז ינפמו ,הרקש המ םהל הרק ,המדאה
 ...דחא בלו דחא שיאכ םלכ ויה

 
3. RAMBAN – MIRACULOUS SERENDIPITY 
 

 בשח ןושחנ לבא ,רועישה הזב היהתשו חבזמל הכונח איבהל הבשחמב הלע םיאישנהמ דחא לכל
 .ומצע ינפב םעט בשח םיאישנהמ דחא לכ ותלוזו דחא םעט הזה רועישב

 
4. SFORNO – EACH GIFT SERVED A UNIQUE PURPOSE FOR ITS TRIBE 
 

 דחא לכב הזו וטבשב ובריש םיאטח יטרפ לע רפכל ןויכ םהמ דחא לכש תורוהל ודבל םהמ דחא לכ ןברק רפסו
 .רובצ תונברקב תודמעמה ןינעכ וטבש דעב םהילע בצנו ךמסו .'ה ינפל םהל ןוצרל ונברק יטרפמ

 

The reason why the Torah does not simply lump all these offerings together but tells us separately 12 
times what each prince’s offering consisted of, is that each one had intended thereby to atone for all 
the sins he was aware of that members of his tribe had committed, had been guilty of. Each prince 
performed the act of placing all his weight on the animal becoming the sin offering on behalf of the 
members of his tribe guilty of sins requiring such a sin offering to atone for their sins. This was a 
regular procedure when communal offerings were being brought.  
 
5. EISH KODESH – THE GIFTS OF THE NESI’IM CONTAIN A UNIQUE PROPHECY 
 

There is a type of prophetic revelation that results from looking into a holy book. It is not knowledge of 
the future, for that kind of prophecy ended when the Temple was destroyed. Rather, it is guidance and 
a call to service of God and the holiness of Israel. At times, we have all experienced looking into a holy 
book and then we suddenly become extremely moved by a certain idea. A word pierces our heart and 
gives us no rest for years, until it can transform us into a different person, sanctifying and uplifting us. 
What is that about? We may have already heard this idea from others and probably seen it in books, 
yet we remained untouched. Yet now, the matter suddenly penetrates our heart and mind. This is 
version of looking into the Breast Plate (Urim VeTumim) worn by the High Priest. There too, all the 
letters were written, yet only some of them would shine into the eyes of the Kohen; and only a Kohen 
with divine inspiration. Another Kohen could stand beside him and not see a thing. 
 
6. NETIVOT – THE PURPOSE OF THE REPETITION 
 

 רדס הרותב םימעפ ב"י לפכנש ,ק"הותב הנינע תוכירא רתויב ההומת הרואכל םיאישנה תונברק תשרפ
 ןושל התואב םימעפ ב"י תבתוכו הרותה תרזוח המ םשלו .רבד ותוא ובירקה םלוכש ףא ,םיאישנה תונברק
 תחא תואו הבית םוש הב ןיאו ,תודודמו תורופס היתויתואו היתובית ק"הותה אלהו ?דוחל אישנ לכ ןברק תא
 ןינמ תשרפב ןכו ?הכיראמ הכ הרותה ןאכ עודמו ,תוכלה לש םילת ילית םידמל תחא תואו הביתמו .תרתוימ
 טבש לכ ןינמ בתכנ הליחתש ,ומצע ינפב טבש לכ ןינמב הרותה הכיראמ ,רבדמב רדסב הבותכה לארשי ינב
 לכ לצא בותכ ,'וגו םתובא תיבל םתוחפשמל םתודלות ,ןושארה קוספה םגו .דחי םלוכ רפסמ ב"חאו דוחל
 .ומצע ינפב טבש
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 אובר םישש םישודקה םירפסב א''דמכו .םהב הגשה לכ ונל ןיאש ןיאליע ןיזרו תודוס איה ק"הותה לכ תמאב
 םיגישמש לככו .הרותב דחוימ שוריפ שי תידוהי המשנ לכל .לארשי תומשנ אובר םישש דגנכ הרותל םישוריפ
 תא וליפאש הרותב םיקלח םנשיו ,םגישהל ללכב א"אש הרותה תודוס לכ תמועל ןיאכ הז ירה הרותה תנבהב
 ושע יפולא ויה ימ ללכב ןל מ"קפנ המד ,חלשיו רדסב ושע יפולא תשרפ ךרד לעו .םיניבמ ונא ןיא םטשפ
  ... ?םתוחפשמל
 

 לפכנ המל ,לארשי ינב רפסמבו םיאישנה תונברק תשרפב אעמיק ראבל ,ונתגשה פ"ע לכשה לא םירבדה ברקלו
 ,לארשי םע תשודק לדוג תא ןאכ תעבוקו הדימעמ הרותה יכ -- ןושל התואב םימעפ ב"י ע"נפב טבש לכ ןינע
 ,םיטבש ב"יל לארשי ללכ תא ה"בקה קליחש ה־י יטבש ב"י ןינעש .וגישהל ללכ ןתינ אלו אליעלו אליעל אוהש
 םש ןחיו" י"ע התיה הרותה תלבקל הנכההש וניצמש ומכו ,לארשי לש םתודחאב 'תי ונוצר ירה הרואכלש
 דאמ בגשנ ןינע אוה אלא ,םיטבשל אמלעב הקולח םתס הז ןיאש יאדוובו ."דחא בלב דחא שיאכ - לארשי
 ,ה"ב ה"יוה םש יפוריצ ב"י דגנכ םה ה-י יטבש ב"יש ,ונתגשהו ונתניבמ הלעמל ןיאליע ןיזר היב ןירימטו

 שי טבש לכל .לארשי ללכ תא םיוהמ וידחי םלוכו ,דחוימ ףוריצ דגנכ ןווכמה טבש לכ לע ומש ה"בקה דחייש
 אוה טבש לכו ,ה-י יטבש ב"יל תדחוימ תיטרפ השודק שי לארשי תוללכ לש השודקל ףסונבש ,תדחוימ השודק
 םיכרד ב"י םהו ,םירקיעה רקיע ולצאש המ 'ה תדובעב ולשמ תדחוימ הדובע ךרדו ומצע ינפב תדחוימ תואיצמ
 .הלעמל הלעמל 'ה תדובעב
 

 'ה תדובע ךרדו טבש לכ לש תדחוימה השודקה דגנכ ,םימעפ ב"י תינשנו תרזוח םיאישנה תונברק תשרפ ןכלו
 לכו ,ובירקה םילודג םירבד לע ,םלוכ ובירקה הוש ןברקש פ"עא ... שרדמב הז לע ורמאש ומכו .ול תדחוימה
 ןברקה רדסב טבש לכ לש תונווכה ויה המ הבר תוכיראב שרדמב םש שרפמו .ותעד יפל ובירקה דחאו דחא
 לכו ,תוכלמ ונינע הדוהי טבש יכ ,ויחא לע ויבא וכילמהש המב הכולמה רדס לע בירקהו ןושחנ ליחתה .ולש
 םויב ןלהלו .לארשי ךלמ לש וינינעו הכולמה רדס דגנכ םינווכמ ויה 'וגו דחא קרזמ ףסכ תרעק ןברקה יטרפ
 ונברק ינינע לכו ,םיטבשה לכמ רתוי הרותה תא ובהא םהש יפל הרותה םש לע בירקהו רכששי אישנ אב ,ינשה
 ,ויחא רכששי םע ול התיהש תופתושה לע ונברק בירקהו ןולובז אישנ אב כ"חאו .הרותה ש"ע םינווכמ ויה
 וקלח דגנכ טבשו טבש לכ לש ןברקה רדס תא תוכיראב שרפמו ךלוה הז ךרדעו .הרות תקזחה דגנכ היה ונברקו

 ...'ה תדובעב דחוימה
 

 'ה תדובעב הרהטו השודק וחוכ תא הרותב אישנה לש ןברקה תשרפמ קנוי טבש לכש ,שרדמה ירבד תועמשמו
 וז השרפ יכ אצמנו .ומצע ינפב תדחוימ השרפב טבש לכ לש ןברקה רדס תא הרותה הבתכ כ"עו ,ולש תדחוימה
 'ה תדובעב םדיקפתל השודק עפש ה־י יטבש םיקנוי הנמיה ,לארשי םע לש השודקה רוקמ ,םישדק שדוק איה
 הרזחו ,טבשו טבש לכ רפסמ הרותה הבתכש ,לארשי ינב רפסמ תשרפב תוכיראה םג הזו .חישמה תאיב דע
 השיגדמ הרותהו ,תדחוימ השודק שי טבש לכב יכ ,'וגו םתובא תיבל םתוחפשמל םתודלות רמול טבש לכב
 תוישרפש ירהו .ה־י יטבש ב"ימ בכרומה לארשי םע תשודק לדוג לע הרומה ,טבש לכ לש ודוחיי תא הז לכב
 .ודיקפת פ"ע טבש לכל לארשי לש תודבעהו השודקה תכשמנ ןהמ ,םישדק שדוק המה ולא

 

 ,רקיעה איה הבשחמה ."יעב אבל אנמחר" ):וק ןירדהנס( ל"זחאש דוסיה תא םיאישנה תשרפמ דומלל שיו
 ונברקב עיקשה אישנ לכש ינפמ ,תוטרפב ןברק לכ הרותה הבתכ ,םיאישנה לכ ןברק הוש היה השעמבש ףאד
 ...וטבש לש דחוימה טרפב ולש תונווכהו תובשחמה תא

 
7. NETIVOT SHALOM – FOCUSING ON MINOR DIFFERENCES 
 

 ותוא חשמה םויב חבזמה תכונח תא םיאישנה ובירקיו" 'רפה תליחתב כ"דמ ,השרפה ףוגב דוע קדקדל שיו
 ראבל שי דוע ?"םיאישנה ובירקיו" ןושלה םימעפ 'ב לפכנ המל ."חבזמה ינפל םנברק תא םיאישנה ובירקיו

 תא" הרואכלש ,'וגו "ןושחנ ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו" ,בדנימע ןב ןושחנ ןברקב ביתכד יאמ
 ?םיאישנה ראשב ןכ רמאנ אלש ומכו ?'וגו "תחא ףסכ תרעק ונברקו" ןלהל רמאנ ירהש ,רתוימ "ונברק
  .הריתי 'וב ,ונברקו ביתכ ןושחנבו ,ונברק בותכ םיאישנה תונברק לכב המל ודמע ןאכ שרדמבו
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 ונייצמ רעוצ ןב לאנתנ לש ינשה ןברקב םגו .ונברקו דוע הז לע ףסונו ,דחא ןברק אוה ונברק תא וליאכ עמשמו
 .'וגו ונברק קר והב ביתכד םיטבשה ראשכ אל ,ונברק תא בירקה -- 'וגו "לאנתנ בירקה" וב רמאנש ,ןושל יוניש
 ?הז לכב ונל דומילה המו ...
 

 ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ 'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" פ"הע ,ע"יז א"בב ד"ומדא ןרמ רמאמ פ"ע ל"יו
 ,ת"ישהל ומצע בירקיש איה ןברקה לש תילכתה רקיע ,"'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" ."םכנברק תא ובירקת
 ,איה הזל ךרדהו .'הל ןברק הצרנה ןברקה והז ,הלוע ןברקכ 'הל לילכ ומצע בירקהל ,'הל ןברק םכמ בירקיש
 הצורה םדא יכ ,היתשו הליכא ומכ תוימהב ינינע לכ ת"ישהל רוסמיש ונייה ,ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ
 ... .ימהב קלח םוש וב ראשי אלש ובש תוימהבה קלח תא בירקהל וילע לכ תישאר 'הל ןברק ומצע בירקהל
 

 בדנימע ןב ןושחנ הנהד ."ונברק תא ןושארה םויב בירקמה יהיו"ןושחנ ןברקב רכזנש המ ראבל שי הז ךרד לעו
 "ונברק תא בירקמה" הליחתב רמאנ ז"עו ,ת"ישהל ומצע בירקהו שפנ תוריסמב ףוס םיל ץפקש ןושארה אוה
 דוע בירקה ךכל ףסונבש ונייה 'וגו ונברקו ביתכ כ"חאו ,ת"ישהל ןברק ומצע בירקהו ושפנ רסמ ןושחנש ונייה
 ,חבזמה תכונח תא םיאישנה ובירקיו הליחתש ,םיאישנה לכב ובירקיו ןושלה לפכ םג ל"י הזו .חבזמל ןברק
 ...ת"ישהל םמצע תא ובירקהש המ ונייה

 

 ,הרות ונינע רכששי טבשש שרדמה ירבד פ"ע ל"י ,ונברק תא בירקה ןושלה רעוצ ןב לאנתנ ןברקב רכזנש המו
 תא תיממש ונייה ,הילע ומצע תיממש ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיא ):גמ תוכרב( ל"זח ורמא הרותה לעו
 בירקה דחוימב רמאנ רכששי טבש ןברקב כ"עו ,שפנ תוריסמ י"ע קר תמייקתמ הרותהש ,הרותה לע ותוימצע
 .הרותה לע ומצע תיממ ןינע דגנכ ,ונברק תא

 
 


