
 

 נספח  -דברים ל"ג 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פסוק ו' -ראובן

בספר במדבר למדנו, ששבט ראובן ביקש לו את אזור עבר הירדן המזרחי לנחלה, עוד לפני 

 שנכנסו ישראל וכבשו את הארץ. 

משה אומר להם אז, שעליהם קודם כול, להצטרף לכל העם ולעזור לכבוש את הארץ, ורק אחר 

 חזור לנחלתם.כך יוכלו ל

לכן ברכתם היא שלא ייפגעו במלחמת כיבוש הארץ, אלא ישובו בשלום הביתה ולא ימותו מהם 

 הרבה.

 

 

 

 'פסוק ז -יהודה

 את קול תפילתו לפני היציאה למלחמה.  -שמע ה' קול יהודה

 שיחזור לעמו בשלום אחרי המלחמה. -ואל עמו תביאנו

לו הברכה כאן  מכיוון שיהודה הוא ראש הלוחמים וממנו יוצאים המלכים, ניתנת -...ידיו רב לו

 שיצליח במעשה ידיו במלחמה.

 

 י"א-פסוקים ח' -לוי 

 שבט לוי הוא הנבחר לעבוד בבית המקדש. 

קלף עם כיתוב שהיה מונח בתוך האפוד שלו, וכשהמלך או  -האורים ותומים'לכהן הגדול היו '

 העם רצו לשאול את רצון ה' בעניין מסוים, האורים ותומים היו מסמנים להם כיצד נכון לפעול.

ולא נכשלו: לא התלוננו על המים במסה, לא השתתפו  תשעמדו בהרבה ניסיונוהם גם אלה 

 בחטא העגל ועוד.

 ומלמדים תורה. שופטים את העםששמש גם כדיינים, הלוויים זכו ל -יורו משפטיך

 שהם יוצאים לעבודתם בבית המקדש, ייתכן שלא יראו את בני ביתם לאורך שנים. ןמכיוו

)רכושם(, כי הם לא התפרנסו כמו שאר  שירבו נכסיהםמקבלים ברכה  -ברך ה' חילו

 השבטים, אלא ממעשרות ומתנות.

 רצון לה'.שיתקבלו הקרבנות ב -ופועל ידיו תרצה

 שייפגעו ויפסידו כל שונאיו. -...מחץ מתניים קמיו

 

 

 

      

 

 פסוק י"ב -בנימין

 כי זכה שבנחלתו נמצא בית המקדש, שהשכינה שם תמיד )'כל היום'(. -נקרא ידיד ה'

 הכוונה, שבית המקדש נמצא בין שני הרים: הר אפרים והרי יהודה. -בין כתפיו

 

 
 י"ז-פסוקים י"ג -יוסף

נחלתו של יוסף מבורכת: הגידולים שלה משובחים בזכות הגשם והטל מהשמים, וגם בזכות 

 מעיינות. -המים שמתחת לאדמה 

 השמש מגדלת וממתיקה את התבואה, וגדלים שם במהירות צמחים שקל ללקוט מהאדמה.

 ההרים העתיקים מניבים גידולים מובחרים, וגם בעמקים ה' נותן ברכה ורצון.

 כי הוא במעלה גבוהה יותר משאר האחים )היה צדיק, מלך ועוד(. -יוסף מכונה 'נזיר אחיו' ו 'בכור'

שהן חזקות, כסימן לכך שינצח את אויביו  -לכוח, עם קרני ראם כברכה  -הוא גם משול לשור

 במלחמות, בעזרת שבטי אפרים ומנשה, בניו של יוסף.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י"ט-פסוקים י"ח – ויששכר זבולון

במסחר, לכן ברכתו היא הצלחה בדרכו בהפלגותיו ושישוב בשמחה.  ההיית זבולון פרנסתו של

 יפה לגידולים, והוא עבד באדמה ועסק בלימוד התורה. האדמתו היית -יששכר

 להקריב קרבנות של גויים.  -בית המקדש  -בני זבולון, שפוגשים עמים אחרים, יזמינו אותם להר ה'

 הם יזכו לשפע מהעבודה דרך הים.

 

 כ"א-פסוקים כ' - גד

 הגבול, ישב לבטח כלביא גיבור.גד קיבל נחלה גדולה בעבר הירדן המזרחי, ולמרות היותו על 

 גבורת אנשי גד הייתה, שהיו מכים את אויביהם בזרוע ובראש יחד.

 בחלקתו קבור משה )'חלקת מחוקק' (.

 הוא קיבל את נחלתו ראשון, ועמד בהבטחתו לצאת ראשון למלחמה על הארץ.

 פסוק כ"ב - דן

 מוכשר למלחמה ומבורך בגבורה כאריה.נחלתו של דן היא על הגבול, ולכן הוא צריך להיות 

 ארץ דשנה. -הבשן

 פסוק כ"ג - נפתלי

ברכתו היא שהוא יהיה שמח בחלקו, כי אדמתו טובה ופירותיה מקדימים להבשיל לפני שאר 

 פירות הארץ.

 ים הכנרת המלא דגים ובקעת גינוסר שיש בה פירות טובים, נמצאים בנחלתו, 

 נחלתו דרומה.והוא עתיד להרחיב את 

 כ"ה-פסוקים כ"ד - אשר

 אשר יתעשר מכך שרבים יבואו לקנות מטוב ארצו.

 לשון שפע(. -הוא גם יהיה חביב על אחיו, כי יפיק שמן בשפע )'טובל בשמן רגלו'

כמו בימי נערותו, כי יסיך )=ימרח( את ( יהיו חזקים "דבאך"איבריו יהיו חזקים כברזל, וימי זקנותו )

 .)המרכך ושומר על העור( בשמן גופו


