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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ג 'אבמדבר ) "לצבאותם אתם תפקדו"

 מתרץ ? "כל עדת בני ישראלשאו את ראש "אמר פק במה שתולא הס" תפקדו אותם"מר אוהכתוב חזר מדוע 
 שאמרו במדרש ל "זח על פי דברי" שאו"הקדוש שהכתוב בא ללמדנו את כוונת הכתוב " החיים ראו"ה
  סתם ?האומות מן יותר להתקרב ראו מה( ושאלו) בהן העולם אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה"

 לפי , "מביאין שבני כשם 'עמים משפחות' לה הבו' שנאמר שלכם יוחסין ספר לי הביאו להן אמר ה"הקב פיהן
 את לצוות ה "קבכשבא ה, כןל, יוחסיןחסר ספר מי שכל ויושפל  ושבוי, ה מקפיד על הייחוס"זה רואים שהקב

מה , למצוא לכל אחד ספר איקונין, ורוממות נשיאותשל לשון מ, "שאו"קדם לומר , בני ישראלאת לפקוד משה 
 .שאין כן באומות העולם

 

 (ג 'אבמדבר )" מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן"
 ולא פחות או  "עשרים"דווקא  מדוע ?"שנהמבן עשרים "הקדוש לפי מה נקבע הגיל הזה " אלשיך"שואל ה

 עת ככי , "מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא"כי " כל יוצא צבא בישראל"ומתרץ שכך הוא אצל ? יותר
 הם  "שתפקדו אותם"ה זעל ידי  ?ועל ידי מה הם זוכים להיות צבא של מעלה. נעשים ישראל צבא השכינה

 יםקראהמלאכים נכי . בא של מעלה מרכבה לשכינהציחד עם הלהיות  ,"צבאותםל", היותמוכנים לים נעש
בני ישראל  מנשאים את ראשהם שעל ידי שפע קדושתם הרי , המונים אותםהם משה ואהרן ש היותו, "צבאותם"

 . לכךאותם ם יכינומ
 

 (ג 'אבמדבר )" מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן"
ה "אין הקב"במדרש של "זו חרמשאמה לפי הוא  ,בזמן השראת השכינה ,זההטעם למנין מסביר שה" כלי יקר"ה

 (לו 'במדבר י) "אלפי ישראל רבבות 'ובנחה יאמר שובה ה"שנאמר  "ב אלף"משרה שכינתו על ישראל בפחות מן כ
בשעה שנגלה במדרש של "זו חרמאמו שכ "בארעא כעין מלכותא דרקיעא"' ה מלכותאת להשוות מספר זה נועד ו

 'להים רבותים אלפי שנאן ה-רכב א"ב אלף מרכבות של מלאכי השרת שנאמר "עמו כ ירדוה לישראל בהר סיני "הקב
וים ולהבמחנה  נואמצוכן  ,השכינה שרויה בם ,"בם 'ה"זה אז המספר את הכשיש כלומר ( יח 'תהלים סח)" בם

את אם יש בהם  תלדעכדי ורך למנות גם את ישראל צ לכן היה( לט 'במדבר ג)ב אלף "שנקראו מחנה שכינה שהיו כ
 .בכל שבט ושבט השכינהחשבון הראוי להשראת ה

 

 (מב 'אבמדבר ) "בני נפתלי"

לבני "ולא " בני נפתלי"נאמר נפתלי אילו אצל ו ...(לבני שמעון לבני גד" )לבני"בכל השבטים הכתוב זכיר דוע ממ
, הבנות מרובות מן הבנים היושהרי בשבט נפתלי , משאר השבטיםשונה שבט נפתלי ש רבינו בחיימתרץ ? "נפתלי

 "לבני"ולא " בני"הסיבה שהכתוב מזכיר  וז, ת אשה"ר, לוחה'ילה ש'פתלי א'ולכך נרמז בברכת יעקב בלשון נקבה נ
 .הבנותהבנים מאת כמי שבורר 

 

 969 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז אסתריצחק בן חמו בר 

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 סיון' ע ז"ל נלב"יוסף בן חמו בר טובה ז  סיון ' ע ג"ל נלב"מסעוד בן חמו בר פרלה ז
 ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
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 (יד 'ב במדבר" )לבני גד אליסף בן רעואלונשיא "
 לגד: "אילו בתחילת הפרשה כתובו, יש'ראות ב "רעואל"שאליסף הוא בנו של ב וכת ,בדגלים ,ןכאמדוע צריך לדעת 

: נאמר בקרבנות הנשיאים וכן, לת'דאות ב "דעואל"לומר אליסף הוא בנו של כ (יד 'א במדבר" )בן דעואל אליסף
? לת'דאות ב "דעואל"נאמר שאליסף הוא בנו של   (מב 'ז במדבר" )דעואל בן אליסף גד לבני נשיא הששי ביום"

 שמשה רבינו יקברששבט גד זכה " ויצא"בפרשת " אמרי נעם"את הכתוב ב" חומת אנך"מביא ב א"רבינו החיד
 לשבכור אני הבן ה"טעון גד לשבט היה יכול  "ראש דגל"את נשיא שבט דן כמינה ר משה שאשכמשום בחלקו 

 ןלכ ,נגד משה רבינוכולא דיבר אך שבט גד ? "ראש דגל כמוהו אני אינימדוע  ,בלהה לשבכור הוא הבן הלפה ודן יז
לפי . שיקבר בחלקו וינריע אל שהוא משה רבהיות עלה וזכה למשום שהוא , רי״שבאות , "עואלרף בן סאלי"ב וכת

שבט גד בעבור הדגלים שרי״ש להורות אות ב "רעואל"כתב  קא בדגליםודוא ברור מדוע "אומר רבינו החידזה הסבר 
 . באות ריש" רעואל"כך שיקרא בן זכה ל

 

 (יג' במדבר ג" )בישראלהכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור  ביום לי כל בכור כי"

 הכותי כל בכור  ביום"ומה שנאמר , בכורותת בית המקדש אצל ההיתה עבודשבתחילה " ספורנו"מבאר ה
 הדור  וןובעענש היבכורות היו הבכורות ראויים להבמכת כי , "בישראלבארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור 

 ה "עצם זה שהקבו, "פן תספה בעון העיר"כענין  המכהמ נצלילהם יראוילא היו ם והע היותם נכבדישום מ
  "הקדש"דבר שהוא כל ש וכמ הדיוטלהתעסק בעבודת ום שכעת אסור להם שמהצלתם הקדיש אותם לו הוא 

  אמרמככמשפט כל הקדש היוצא לחולין , כים פדיוןיהצרדברים ב מותריםאבל הם הוא אסור בגיזה ועבודה 
 . פדיוןהבכורות כ תחתםים והלואת ם ולקחתי בה חטאו מאסתיהבכורות ועכשיו ש "כל בכור בניך תפדה"ב והכת

 

  (טו 'ג במדבר)" פקוד את בני לוי"

 למנותם הכתוב צוה עכשיו לכן מ, עד עכשיו ולא היו בכלל ישראלו מננלא מסביר שבני לוי " צרור המור"ה
 אך מה שתמוה . אומרם כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדוביכול ככ. להורות על מעלתםכדי  לבד

 לא בכל זאת  היה מבן חדש ומעלה יםמספר הלויאילו ושנה  שמספר ישראל היה מבן עשריםהוא שלמרות 
? מעט מכל השבטיםההיו ' קדוש הונבחר השבט הויש לתמוה איך . בלבד ב אלף"אלא כשל הלויים  עלה מניינם

 . ממצרים נבחר שבט לוי מצד קדושתם ומעלתםשכבר " צרור המור"מתרץ ה. פךיהההיה ראוי להיות לכאורה 
 משום כך . מצד קבלת אברהם ויצחק ושם ועבר. בתורה ובמסורת שמסר להם יעקב אביהםו עסקהם לפי ש
  ,יומם ולילה' שהם היו עוסקים בתורת ה יואחר .לו ועומדים בהיכלושיהיו שמשים הלווים ש ה"קברצה ה

  כמאמר. סריסיםמו היו כוהם ת כחם ה אשיהתתורה זו , משום שהיא מתשת כוחו של אדם" תושיה"שנקראת 
 ' כה אמר ה"כוונת הכתוב וזו . ח מליל שבת לליל שבת"עונת תש( 'תהלים א) "אשר פריו יתן בעתו"ל "זח

 ונתתי להם " ,שהם ממתינים מליל שבת לליל שבת ,(ד 'נו ישעיה) "לסריסים אשר ישמרו את שבתותי
 זו באופן ש. המקדש שמירתאת לשבט הלוי ה "קבולכן נתן ה. "בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות

 . בוי הבניםיבראשר יותר מ' היו שלמים ודבקים בההם ובשמירת המקדש . בניםהרבה לא היו להם ה שביסה
 והתורה יש בה כל תענוגים והכסף והזהב לפי שהוא כבוד . באשת נעוריםאשר לפי שחשקה נפשם בתורה יותר מ

 . מכל כלי חמדה
 

 (ו' במדבר ד)" בדיו ושמו מלמעלה תכלת כליל בגד ופרשו תחש עור כסוי עליו ונתנו"
לא "ב וכתמו שתוך הטבעות הארון כבהבדים היו תמיד הרי " ושמו בדיו"מדוע צריך היה לשים את הבדים בארון 

שאמנם הבדים היו תמיד בתוך הטבעות אך לא היו הדוקות בו " פנים יפות"מתרץ ה? (טו 'שמות כה" )יסורו ממנו
לכך הוא והטעם , שיכול להאריך אותם מצד אחד או לקצרםבאופן לנתקם בתוך הטבעות לכאן ולכאן וניתן היה 

את כדי שלא יראו אפילו  ,מעלה ועל צדדיועל הארון מלהיה לבוש  ,תכלת ועור תחשהעשוי מ, של הארוןלבוש הש
, מכל צדדיו בתוך הלבושבלוע כלומר הארון היה  "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש"הכתוב מ שמענכ, הצדדים

היינו שהיה צריך ד, קבו הבדים את הלבוש היה צריך לעשות נקבים בתוך הלבוש שיכנסו בהם הבדיםנוכדי שלא י
צד השני השוו הצד עד שמההיו מוציאים את הבדים באותו  ךכר ואח, שני הבדיםאת להכניס בתוך הנקבים בצד אחד 

, את הבדים לצד הארון השני דרך הנקבים שבתוך הלבושים םציאיוכשהלבישו את הארון היה מו, הבדים לארון
לכאן ולכאן אותם היה צריך לנתק ממנו בכל אופן שלא יסורו למרות זה לא היו הבדים קבועים בארון כי הטעם המ

 . הלבושבהם כדי שיכנס 
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