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 במדבר
 
 

-------------------------------------------------- 

ת ִדְגלו  -ַעל ִאיׁש ב ת  ָתם ְלֵבית ְבא  ל ָסִביב ִמנֶּגֶּד ִיְשָרֵאל ְבֵני ַיֲחנּו ֲאב  הֶּ ֵעד-ְלא   :ַיֲחנּו מו 
-------------------------------------------------- 

 

 שלא נתרחקו יותר מתחום שבת שהיו סמוכין להארוןביאור ענין 
 

      י"רש
 

 מנגד
 

 ובניו ואהרן משה  .בשבת לבא שיוכלו  ,).ד  ,ג יהושע) אמה כאלפים וביניו ביניכם יהיה רחוק אך ביהושע שנאמר כמו  ,מיל מרחוק
             לו בסמוך חונים  ,והלוים

 
 שפת אמת  
 

כי המלאך נקרא עומד שהוא מיוחד . ש"משאלותיך ע' כו' במדרש איש על דגלו נתאוו בני ישראל לדגלים כמלאכי השרת ימלא ה
י "אך בנ. כ כשמתקן עצמו כראוי הולך לעולם העליון"ואח י שצריך להשיג השלימות מעט מעט"והאדם נקרא מהלך ע. לשליחות בפרט

אך צריכין לראות שזאת . 'מתנה טובה כו' ק שנק"וכמו כן יש זמנים שזוכין התחתונים לזה וכן בש. וזכו לזה במתנה. נתאוו אל השלימות
קדוש ברוך הוא מונע ממנו זאת וכשהאדם מכיר זאת אין ה. הוא במתנה ולידע להכיר את מקומו להלוך למצוא השלימות מצד עצמו

כ בשבת המענג את השבת נותנין לו משאלות "וכ. וזהו ימלא כל משאלותיך. י שהוא על דגלו"אעפ. וזהו הרמז איש על מחנהו. המתנה
ה שלא ל רמזו בז"וחז. מנוחה' לכל העולמות ונק' ק שיש עלי"התדבקות בשורש העליון כמו בש' כ וחנו בני ישראל שהדגלים הי"וכ. לבו

 ו"תרמ :'נתרחקו יותר מתחום שבת שהיו סמוכין להארון כו

-------------------------------------------------- 

ה א ת ְוֵאלֶּ ְלד  ן ּתו  ה ַאֲהר  ׁשֶּ ם ּומ  ר ְביו  ה ִדבֶּ ת ְיהו ָ ה-אֶּ ׁשֶּ  :ִסיָני ְבַהר מ 
-------------------------------------------------- 

 

             ילדו כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד שכלנין ביאור ע
 

     י"רש
 

 ומשה אהרן תולדת ואלה
 

 כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד שכל מלמד  ,תורה שלמדן לפי משה תולדות ונקראו  ,אהרן בני אלא מזכיר ואינו
             ילדו

 
 שפת אמת  
 

וביאור הענין שאלה התולדות . ה תורה"י למד מרע"והלא לכל בנ. ל שלמדן תורה כאלו ילדן"בפסוק ואלה תולדות אהרן ומשה דרשו חז
הנאמרין בתורה הם דרכים חדשים שהמשיכו אבות העולם מלמעלה ואלה תולדות נמשך אחר תולדות אברהם יצחק יעקב דכתיב בהו 

י החטא והלוים נשארו במדרגה "י לא נשארו בזאת המדרגה בשלימות ונפלו מזה ע"אך בנ. ז"לעוהה המשיך דרך התורה "ומרע. תולדות
אצל ' דרכים דרך האבות הי' כי הם ב. ת מהבכורים להלוים"והענין שהחליף השי. י"והלוים היו תיקון לכל בנ. תולדות משה' זו ונק

ה הכין "י חלק בעבודת הלוים והקב"ם כח הבכורים ונמצא שיש לכל בני שניתן לה"ונשלמו הלוים ע. ה אצל הלוים"הבכורים ודרך מרע



העצה דביקות בני ישראל ללוים ולוים לכהנים עד שיש לכולם אחיזה ' והי. י הכח שניתן להם בקבלת התורה"סיבה שלא יאבד מבנ
 :ובניו י הניתן להם הכל נתונים לאהרן"הכח שלהם והכח של בנ' פי. ש נתונים נתונים המה"וז. בשורש

 


