
 
 

 

 'יג שנה                     
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 " (במדבר א' מב)בני נפתלי"

 רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים""? מביא בנינאמר רק "נפתלי אילו אצל ו "לבנישאר השבטים נאמר " בכלמדוע 
את יעקב ך בר ןלכו בנות מבנים,יותר פתלי היו שבאותו הזמן בשבט נ מהר״א מגרמיזאמהר״א מגרמיזאמהר״א מגרמיזאמהר״א מגרמיזא רבינואת פירושו של 

 בוא אנשיםיכן כשמתו ששים ראבל אחרי  .ה"״שלוחה ״הנותן, ראשי תיבות אש נפתלי ״אילה :בלשון אשהנפתלי 
פרשת ב בוכת ןאנשים, לכהנשים יותר מבכל שבטי ישראל התרבו האז כי הנשים לא היו בכלל הגזרה,  ,ולא נשים

  .לבני ולא" בני, "אצל כל השבטים" פנחס"
 

 )נא(במדבר א'  "הלוים והזר הקרב יומת ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו"
ה'לוים ו'הזר ", "ה'לוים ו'בחנות ה'משכן י'קומובראשי התיבות של הפסוק הזה מופיע פעמיים שמו של הקב"ה. "

 הזכירמו שדת הדין כיעל מהדבר מורה  אותיותך ופיבהשם ה' רשום בו בכל מקום שש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר . "ה'קרב י'ומת
) '(אסתר ה "וכל זה' איננו' שוה' לי'"ואמר  פוך אותיותיהאסתר את שם ה' בסופי התיבות ובמגילת המן הרשע ב

השם המפורש שני פעמים למפרע להורות הכתוב את זכיר מים והלו עבודתין יבענ ,וכאן .עליווהתהפכה מידת הדין 
ויחר ") ' זשכתוב בו (שמואל ב ו הזועמו שקרה אצל הלוים, כ לעבודת "הזר הקרב"על מדת הדין שהיא מתוחה על 

היא דתו של לוי ישמכי ידוע  "הלוים", ואם נשים לב נראה ששם ה' מתחיל בשתי הפעמים מהמילה "זהואף ה' בע
 ".הלוים" הלימשבה"א מהאות רמז בכל פעם התחיל מ ן, ולכה' אחרונה שבשםהה"א מרומזת באות והיא  "דת הדיןימ"

 

 נד)במדבר א' (" את משה כן עשו ה'ה ויעשו בני ישראל ככל אשר צו"
" הקדוש למה מתכוון הכתוב באומרו "ויעשו בני ישראל"? אם הכוונה היא למניין של בני ישראל הרי אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךשואל ה"

שהדיבור היה למשה ואהרן ואין הוא ומה גם במדבר סיני" (במדבר א' יט) כאשר צוה ה' את משה ויפקדם כבר נאמר "
בשלב זה הם , הרי "וחנו בני ישראל איש אל מחנהו ואיש על דגלו"אמר נא על מה שונה היוכואם הנוגע לישראל. 

 אמרש יאחר "כן עשו"ואמר הכתוב חזר מדוע ו "?ויעשוהכתוב "מר וצטוו על המחנות ועל הדגלים, ואיך אהעדיין לא 
אמנם  נד)במדבר א' (" לוחנו בני ישראשנאמר " למה"? ומתרץ שאכן הכתוב "ויעשו בני ישראל" מתכוון ויעשו"

את מידתו של הקב"ה ללמדנו אבל הכתוב בא  על המחנות ועל הדגליםבני ישראל צטוו העדיין לא בשלב זה 
האדם , וסויםדבר מלעשות צוה הקב"ה מכאשר ש) באופן .(קידושין מ "ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקבש"

במחשבתו  ת הדברקבלעצם , תאחהשתי עשיות. הדבר כ נחשב, ה אותויעשהוא אחר כך גם קבל על עצמו לעשותו, ומ
, "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משההכתוב "זה אמר את , המעשה אשר עשה בפועל. ויהשניוה. ולעשות

בני ישראל" שבשלב זה היתה רק אמירה שיש לחנות לפי מחנות אך עדיין לא ידעו את וחנו כנגד מה שאמר להם "
הקדומים. וזה י מוהמאוחרים מי הקפיד לבלי זאת  בלו לעשותיקהם מעתה אלא שכבר דגלים, מהם הוה חניהסדר 

 ). מ.מחשבה טובה למעשה, מה שאין כן לאומות העולם (קידושין  ףמצר ב"הלהם הקש, "בני ישראל"שהם שום מ
אמר ישראל, רק את ה וויעדיין לא צלמרות שמשה . "ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משהו הבנת הכתוב: "וז

שהיה בפועל, באופן זאת עשו הם  לדגליהם םתיעל סדר חנילאחר שהצטוו , ואחר כך, "איש על מחנהולהם שיחנו "
 , לכן חזר הכתב ואמר "כן עשו"שתי עשיותבידם 
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 )א '(במדבר גואלה תולדות אהרון ומשה ביום דבר ה' את משה במדבר סיני" "
" הקדוש שהכתוב אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמבאר ה", בלבד תולדות אהרן" אך הוא מונה את אהרן ומשה תולדתכתוב אומר "אלה ה

ולמדנו זאת  .הם נשארו בחייםשהוא התפלל בעדם וזה צד מעל משה ים גם בניו חשבנבני אהרן לנו שלומר רוצה 
מדרש בז"ל חכ), ואמרו  '(דברים ט" בעד אהרן בעת ההוא מאד להשמידו ואתפלל גם 'ובאהרן התאנף המהכתוב "

הכוונה  היא , ה' את משה"ביום דבר הכתוב " אומרומה שאיתמר, את אלעזר ואת  ללהצישל משה שהועילה תפלתו 
ציר נאמן משה נעשה שם , "בהר סיני"דיבר אליו היתה כיון שה' תפלתו  הקבלתשה ההתפלל עליהם, והסיבבו זמן של

 . התורה בקבלתלה' 
 

 " (במדבר ג' יג)עד בהמה לי יהיו מאדםבכור בישראל  לי כל הקדשתי"
ות לפדיש האדם את בכור מכאן ולהבא " שכוונת הכתוב היא שכעת הלווים פודים את הבכורים אך ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

את ניתי כשמאסתי ילא ש" בא לומר שאני ה' אני. ומה שחותם הכתוב ואומר "חולזביש הבהמה בכסף ואת בכור 
בדור זה  הבכורותשרציתי שיפדו הלויים את בעגל, ומה שחטאו של הבכורים מצדם היתה  שתנותיההאלא הבכורות 

 . כן להבאכפרה מה שאין ל ראוייםם בכוריכי בדור הזה הבדורות הבאים, ולא דווקא הזה 
 

 )וט" (במדבר ג' תפקדם ומעלה מבן חדש כל זכר למשפחתם אבתם לבית לוי את בני "פקד
ירמיה הכהן על מנו מבן חודש כי למוד אותו שבט להיות נמנה מבטן כמו שנאמר  הלוים" שאת יקריקריקריקרכלי כלי כלי כלי אומר ה"

אלף שש מאות פחות מה היילא מניין בני ישראל כרח שמסביר שיש הו .ה) 'אירמיה ( "ובטרם תצא מרחם הקדשתיך"
במעמד הר סיני. למדו זאת , (למספר הזה הגיעו חז"ל לפי מספר המלאכים שליוו את הקב"ה ויםוהללא כולל את 

לוהים ריבותיים אלפי שנאן" שמינימום של מחנה הוא עשרים ושתיים אלף, ובמעמד הר סיני היו -מהפסוק "רכב א
ארבע מחנות, מחנה לכל רוח, עבור שבעה עננים, סך הכל עשרים ושמנה מחנות של עשרים ושתיים אלף) אמנם במניין 

שכינתו את לא בא הקב"ה להשרות  עדייןמכל מקום ים והלוכולל אלף  הקודם היה מניין בני ישראל שש מאות
, לאחר שלושים יום של השראת השכינה באייר 'בא ,עכשיואבל  .לעשות לו מדור של קבע בתחתונים ,בתחתונים

כתפארת "לקבוע דירה בתחתונים  ",וכל קדושים עמו" ,להים-אובא  ,קבעבישראל תהיה דירתו ש בישראל יש חזקה
 , לא כולל הלווים,זההלהיות כמספר  םלהודיע שהם צריכיכדי למנותם שוב יג) הוצרך  '(ישעיה מד "לשבת בית אדם

 ".באהל מועד"נאמר כאן  ןלכ ,מחנות של כ"ב אלףהכ"ח על מנת להשלים למספר 
 

 )טותפקדם" (במדבר ג'  ומעלה מבן חדש "כל זכר
הם אלא  ,לצאת למלחמהכדי " שבני לוי נפקדו מבן חודש ולא מבן עשרים שנה, כיון שהם אינם נמנים חזקוניחזקוניחזקוניחזקוניאומר ה"

 . חדשמבן הוא בכור פדיון ודין  ,לפטור את בכורות ישראלכדי נמנים 
 

 )לט" (במדבר ג' ועשרים אלף שנים"
 תורההקב"ה בשעת מתן הגיע  ,שמנה עשרים ושנים אלף ," שכנגד מניין שבט לוידעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

רבותים ואלפי ו חז"ל שודרש "להים רבותים אלפי שנאן-רכב א"שנאמר  ,עם מחנה מלאכים של עשרים ושנים אלף
לפיכך לא הביא  ,משבט לוי חוץ, ולפי שגלוי וידוע לפני הקב"ה שכל ישראל יעבדו לעגל אלףהם שנים ועשרים 
 .שבט לוי מלאכים אלא כנגד

 

 יח)במדבר ד' ( מתוך הלוים" אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי"
 ,רוצה לזכות בנשיאת הארון חדאל קודש היה כהצטוו הלוים בנשיאת הארון ושאר כלי " שכאשר הפנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמבאר ה"

לגבי תרומת  , כפי שמובא בגמרא (יומא כב.)חבירואת מתוך שכל אחד היה רוצה להקדים אך וכל הקודם זכה בו, 
כסוי הכלים וממילא היו הלוים לפני סיום היה חשש גדול שיבואו , בכבש םועולי םרציהכהנים בתחילה היו הדשן ש

על עבודתו ועל משאו, כדי שלא יהיה מחלוקת מהלוים  חדאל אותו, לכך היה הציווי לאהרן ולבניו שימנו כ םרואי
 . יםיכל הכסולשטוח את עד שיגמרו אלא ימתינו ולא יצטרכו לרוץ  ,ביניהם

 

  " (במדבר ד' כ)ולא יבואו לראות כבלע את הקדש"
הכתוב  אמרמכ א כבודויאדם ההכמו שכסותו של שכתוב במדרש הנעלם " את הרבי אברם סבע מביא ב"צרור המוררבי אברם סבע מביא ב"צרור המוררבי אברם סבע מביא ב"צרור המוררבי אברם סבע מביא ב"צרור המור

לכסות כל כלי  ייםלעשות להם כסוהקב"ה וה יבכלי המשכן צ ך. ככיקוד אש" (ישעיה י' טז) ותחת כבודו יקד יקוד"
בכלי הקדש. ולכן לא רצה גם  הרוק ךהאדם מצד מלבושיו כאת  יםכבדמשלא יהיו מגולים. וכמו שלפעמים  וכלי

 כסויים. פן יעלה במחשבתם לזלזל בהם. וזוהמלבושים והכלי הקדש כשהם מופשטים מאת שיבואו לראות  קב"הה
 ".כבלע את הקדשכוונת הכתוב "
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