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

 

 
 (ד' אבמדבר ) "ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא"

אתה ואהרן "היה על הכתוב לצרף את ראשי האבות אל משה ואהרון ולומר  ,הקדוש "אלשיך"אומר ה, לכאורה
אתה . ..תפקדו אותם"אלא אמר , את ראשי אבות המטות עם משה ואהרןהכתוב לא צירף  דועומ ,"וראשי האבות

טפלים כמזכיר את ראשי האבות יוצא שהכתוב ו "איש ראש לבית אבותיו הוא. ..ואתכם יהיו"ואחר כך אמר " ואהרון
מה ומתרץ ש .ראית מיותרתנ" איש ראש לבית אבתיו הוא"המוזכרת בכתוב " הוא"המילה וגם ? יחס למשה ואהרוןב

ולא , "ראש לבית אבותיו הוא"ן הכתוב משווה את ראשי האבות אל משה ואהרון הוא משום שכל אחד מהם ישא
הכתוב ולכן אמר  אבות של כל ישראלהבתי י ם ראשהשמשה ואהרון מה שאין כן  לכל יתר בתי אבות ישראלראש 

 םשאין מעמדלא רק כדי ללמדנו שבא  "הוא"ה לימצורך בוה. שאתם והם תפקדו את ישראל ולא אמר, "ואתכם יהיו"
אלא הם , מלךהשל נו שהם לגיו ,שבט לוישמעמדם אינו מגיע אפילו למעמד אלא  ,ואהרוןמשה שווה למעמדם של 

יוכלו ואיך . שבט הלוישל ערך הלא מאבל שאר השבטים הערך של מ, "איש ראש לבית אבותם הוא"בסך הכל 
 .םמהשאתם משבט לוי וגבוהים  ,אליכם תשתוולה

 

 (י' אבמדבר " )ריםיוסף לאפ לבני"

ומן הראוי היה להזכיר  הלוא מנשה הוא הבכור, שמזכיר את מנשהקודם את אפרים  בני יוסףבמדוע מזכיר הכתוב 
לפי התקדים למרות שמנשה הוא הבכור את אפרים לפני מנשה זכיר מבאר רבינו בחיי שהכתוב מ? אותו בתחילה

  . (בראשית מח)" מנשה לפניוישם את אפרים "שנאמר במצרים אביהם יעקב  שקבע
 

 (יח 'אבמדבר ) "חתם לבית אבתםפויתילדו על מש"
 (י"רש" )כל אחד ואחד להתייחס על השבט ,םועידי חזקת לידת םהביאו ספר יחוסיה"

ך בעידי רוצהש הקדוש "אור החיים"ה סבירמ? מדוע צריך להביא גם ספר ייחוס וגם עידי לידה ולא די בספר ייחוס
יכול להביא ספר ייחוסים  ם הואשג, יודע מי הוא כבר מהלידהו אביואת ממזר שמכיר מהחשש ום שהוא מלידה ה

ממזר האחרת גם  "נולד בכשרות"שיעידו שהוא כלומר לידה החזקת עדים על צריך להביא לכן , פסולשהוא למרות 
  .כפי שלימדה אותו אמו, אבינועד יעקב ו סוחיאת לומר יוכל 

 

 ( יד' בבמדבר ) "ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל"
 בן אליסף גד לבני נשיא" למשל בפסוק ,יםאחר מותואילו במקו רעואלכאן מציין הכתוב שאליסף הוא בנו של 

מקומות לשנות מספר בוהגת שהתורה נ ן"במבאר הרמ ,דעואלמצוין שאליסף הוא בנו של , (מב' במדבר ז" )דעואל
" צוחר הוא זרח"י "שלפי רש( יג 'כובמדבר )" הזרחי משפחת לזרח"בפסוק כמו , לשם אחר שדומה לוהאדם שם את 

השם ( בראשית מו י)" הכנענית בן ושאול וצחר ויכין ואהד וימין ימואל שמעון ובני"כתוב שמובא ב פיכ מבני שמעון
משום " דעואל"נקרא גם כאן אביו של אליסף (. יח 'יחזקאל כז) "כצמר צחר"מלשון שהוא שם צוהר זרח שונה ל

 'תהלים קלט) "ל-ולי מה יקרו רעיך א"שכתוב כמו , ל-ששם רעיון לבו באמשום " רעואל"ונקרא , ל-שידע את הא
 . מזכירה אותו בשני שמותיוהתורה ן לכשמות האיש ההוא בשני להיו קוראים כיון שו, (יז
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 (ב 'אבמדבר )" לגלגלתם זכר כל שמות במספר אבתם לבית למשפחתם... ראש את שאו"
היה צדיק בגלגול האדם ש ,מצד הגלגול .'א: לאדם שיהיה צדיק ותגות הגורמיש שלש מדרש" נעם אלימלך"אומר ה

היו צדיקים ומחמת זכותם חולקים להם אבותיו ש ,זכות אבותיו צדמ .'ב .קל לו להיות צדיק גם עתהומחמת זה  קודם
כמה וכמה אנשים  ויגזר בבריאת העולם שיה ה"קבשה, מצד השם .'ג .כבוד בפמליא של מעלה שיהיו בניהם צדיקים

זה שיהיה גם כן צדיק זה גורם לאיש ה ,שהיה כבר בעולם ,ר נותנים לאדם שם של צדיקשאועתה כ, לי אותו השםעב
גלגול הראשון ובין הצדיק שהוא מחמת בין ההבדל  .בעולם העליוןנמצא תעורר האור של הצדיק שהוא המחמת ש

בעולם היה שהוא כבר משום ממנו עצה  םשון נהניגלגול הראהשהצדיק מחמת הוא  צדיק שהוא מחמת זכות אבות
ינו אאבל הצדיק מחמת זכות אבות  ץעיזה ליהכח את הכל מה שעתיד להיות בעולם ולכן יש לו העליון ושמע 

היה מתפלל על דוד ש, (כד 'תהלים עג)" בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני"שאמר דוד המלך מה  וזה. זוהגה במדר
בכתוב הכוונה ו וז .ממנו עצה או על כל פנים מחמת כבוד אבותיו םנהנישיהיו גה זו יק או במדרעצמו שיהיה צד

היינו , "למשפחותם" .'א :להעלות את כל בני ישראל כל אחד לפי מדרגתומר למשה ואה "בשהק "שאו את ראש"
היינו צדיק ד, "לגלותםולג"', ג .מדרגת צדיק מחמת שמו "במספר שמות"', אבותיו בגת צדיק מחמת זכות מדר

 . גלגול ראשון שהיה גם כן צדיקמחמת ה
 

 (א' גבמדבר ) "נייר סבה משה תא 'יום דיבר הואלה תולדות אהרן ומשה ב"

כתוב שמה ש" פנים יפות"מבאר ה "נייר סבה משה תא 'יום דיבר הב"מדוע מציין הכתוב שהמנין של בני אהרון היה 
מסיני ל שכבר "חזמרו אאבל , במספר הבניםנחשבים נדב ואביהוא עדיין יום היו הבאותו בא לומר ש" 'ביום דיבר ה"

אותם ולמנות ב ושוב אין לחש, (יא 'שמות כד)" ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו"כדכתיב עליהם מיתה  הנגזר
ן יכעני, רם להכחדת שמםדבר שג "ובנים לא היה להם"ונאמר עליהם  עליהם מיתה הבמספר הבנים כיון שנגזר

שמובא ובזה מובן מה  .(ז-ו 'דברים כה)" להקים לאחיו שם בישראל"ב ווכת, "ולא ימחה שמו"ם ושכתוב בפרשת יב
היה יכול שלא היה להם בנים ים אז אף על פי אונשהם היו אם כי , מפני שלא נשאו נשיםשבני אהרון מתו במדרש 

ביום דיבר "כלומר מה שכתוב , "והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו"כדכתיב , בוםייהי דל ילהתקיים שמם ע
אז  "בנים לא היו להם"גם אבל ביום שנגזר עליהם מיתה ו, ה בניםארבעכבים חשניום היו השבאותו  הוא לומר" 'ה

 . בלבד אלעזר ואיתמראת אלא אהרון ומשה  תולדותכ אותם ביחשהאין ל
 

  (ב' במדבר ד" )נשא את ראש בני קהת"
מעלה בתורה ובחכמה יותר הבעלי  יוהבני קהת שכיון משבט לוי ראשונים השבני קהת נמנו " צרור המור"מבאר ה

ולכן . בני קהת נבחרו מכל השבט ומרכל. "מתוך בני לוי"הכתוב אמר לכן  נבחרים מכולםהיו הו םאחיהשאר מכל 
זאת עבודת "אמר הכתוב שהו וז. הדברים היותר מקודשים לפי קדושתםאת לשאת ונתן להם  בראשונהלמנותם וה יצ

ולפי שעבודתם היתה קדש  .הארון והשלחן והמנורה והמזבחות (ד' במדבר ד" )בני קהת באהל מועד קדש הקדשים
את "ולכן לא אמר . ככל השבט יניבעבים חשנכי הם . "אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי"צוה עליהם  הקדשים

אחר שבהכרח יש להם . "וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו". "משפחות הקהתי את שבט"אלא . "משפחות הקהתי
 . יבוא ויסדרו אותם איש איש במקומו. אהרן ובניו שהם יותר קדושים מהם. לגשת אל הקדש

 

 (ו' במדבר ד)" בדיוושמו "
משם  אותם ירסוהמ, בארוןהיו באופן קבוע  והרי הבדים" בדיוושמו "רון אלכאורה מדוע צריך הכתוב לומר על ה

את  "פני דוד"מביא ב א"חידהרבינו ? (טו' שמות כה) "יסורו ממנו לא הבדים יהיו ןוהאר בטבעת"לוקה דכתיב 
נשמטים בדים ההיו  אבל לפעמים, הטבעות לגמרימ םשיסיר אות לוקה עדאת הבדים שאין המסיר  הרדב״זת תשוב

להביא  םלשאת את הארון היו צריכי ובשעה שהיו צריכים, הטבעותהיו יוצאים מ לאבל עדיין לצד זה או לצד זה א
כלומר תקנו את , "ושמו בדיו", "שימה"הכתוב  זה קוראהלתקון , כדרך כל נושאי משא ,הארוןלאמצע  את הבדים

 . כדי לשאת אותו ךצרי האם הי בדיו
 

   (יח' במדבר ד" )הלוים מתוך הקהתי משפחת שבט את תכריתו אל"

הדבר כי  ,יזכה בהםים מהלוי הקודםכל כזה שניחו את המשאות באופן שכוונת הכתוב היא שלא י" ספורנו"אומר ה
אלא צריך שכל אחד , םאות להכריתדבר שיגרום  הקודשאת  חללגרמו לפו זה את זה ויידחיגרום לכך שהלויים 

כל אחד כך ש,  (יח' במדבר ד) "אותם איש איש על עבודתו ואל משאו ושמו"שנאמר , מונה על תפקידוים ימהלוי
כלי  אתהכהן מכסה ר שאכאו רלא יהם , (כ' דבמדבר ) "יבאו לראות ולא"באופן הזה ו, עושה מצווהבגדר של יהיה 

 . באופן שיתחייבו מיתה ,ראשכדי להקדים איש את חברו ולא ינהגו קלות  ,הקדש
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