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  [יח]

ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל  )ג, מא(

  ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכוֹר ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוֵאת ֶּבֱהַמת

                                                 
ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר " )במדבר ג, מא(על הפסוק  ]יח[ 1

יש  ,"ר ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכוֹ 

והרי בכל מקום שכתוב  ,באמצע הענין "אני ה'"א. מדוע כתוב  :לדקדק

ואין לך רשות  ,אני ה' המצוהשלומר  ,בסוף מצוותהוא  "אני ה'"בתורה 

הוא שאני ה' כתוב לא ענין אבל באמצע  .אני מבטיח, ואני ה'ש או .להרהר

 ,סיק העניןשהפ ,"אני ה'"ל למדו הלכות במקום שכתוב "וחז ,הפסק ענין

א ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא " )י-ויקרא כב, ט(כגון על הכתוב  ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְו

א ֹיאַכל ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב ּכֹ  ְּלֻלהּו ֲאִני ה' ְמַקְּדָׁשם:ְיחַ  ּוֵמתּו בֹו ִּכי ֵהן ְוָׂשִכיר ְוָכל ָזר 

ויקרא כב, (דכתיב לעיל מיניה  ,דכל הפרשה איירי בתרומה ,"ֹקֶדׁשא ֹיאַכל 

י "רש( ,"ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן" )ז

 בלבד, דזר שאכל תרומה לוקה )פג, ב(אמר רב בסנהדרין ו )פג, ב סנהדרין

א ֹיאַכל ֹקֶדׁש" )שם(מדכתיב  מדוע אינו " )שם( ס"ומקשה הש ,"ְוָכל ָזר 

כיון דכתיב ד ,ומתרץ ,"ְיַחְּלֻלהּו ּוֵמתּו בֹו ִּכי"חייב מיתה מדכתיב לעיל מיניה 

אני "הנה מבואר ש .הפסיק הענין ואינו עולה על ההמשך של זר ,"אני ה'"

  .)א ב,(ביכורים למי שווכן איתא סוגיא זו ביר ,בא רק בסוף ענין ,"ה'

ועד אז היתה  ,דהרי הלוים היו תחת כל בכור ,יש לדקדק בפרשה זועוד 

ם תמורת הבכורים וכיון שהלוים ה ,)ועודזבחים קיב, ב. (העבודה בבכורים 

יש אלא לסייע לכהנים בלבד. עוד  ,כשרים להקריב קרבנותמדוע אין הלוים 

ין בכלל מנ לא היהובניו דאהרן הכהן  )ד' א(דאיתא בבכורות  ,לדקדק

הכהנים שלא היו אם כן מדוע  ,אם כן אהרן לא היה תמורת הבכורות ,הלוים

  .והוא ממש מרפסן איגרי ,הם המקריבין קרבנות ,רת הבכורותתמו

 )ח, ב(מבואר בתמורה דהנה  ,בהקדים כמה הקדמות ,ך חכמהמשהומבאר 

אבל הישראל יכול להמיר  ,יכול להמירומישראל אין כהן שקיבל בכור ד

להמיר אלא  יןאין יכולתמורה ד ,ם בזהעוהט .הבכור לפני שהביאו לכהן

זכות זו ב ,וכשהבכור ביד ישראל שבידו לתתו לכל כהן שירצה ,הבעלים

אינו נחשב  ,אבל לאחר שבא ליד כהן ,בעלים על הבכור ויכול להמירהוא 

תמורה (רמב"ם וכן פסק ה .כי הקדושה חלה עליו בבית ישראל ,ממון הכהן

אינן  ,שלהםשאע"פ שהם  ,אין הכהנים ממירין בחטאת ובאשם"ל "וז )א, ט

לא כשרים לעבודה.  ,שהם תמורת הבכורות ,מדוע הלויםכתוב אני ה'. ב. דוע מ א.

  כשרים לעבודה ות,תמורת הבכורלא היו שהנים מדוע הכ ג.

 ,אני ה' ,קוםבכל מ 1. הנה'ולקחת את הלויים לי אני ה(ג, מא) 

שאין להם בבשר עד שיזרק הדם, ואין הכהנים ממירין  ,זוכין בהן מחיים

שהרי  ,שאע"פ שהוא זוכה בו מחיים אינו זוכה בו מתחילה ,בבכורה

  .ל"עכ "אתחילתו בבית ישראל הו

איך המירו את  ,דהנה יש לבעל דין להקשות ,פי זה יתבאר היטבועל 

עצמם, וכבר יצאו מרשות  ,והרי הבכורות היו נתונים לה' ,הבכורות בלוים

 ,אין יכול להמיר ביד כהןבכור וכשם ש ,לה' ,ישראלדהיינו מרשות 

עצמם, גם הבכורות שקדושתן חלה בבית  ,שהקדושה חלה ברשות ישראל

לפיכך כתבה  .איך אפשר להמירן ,ועכשיו נתונים לה' ,ישראלדהיינו ברשות 

הבכורים לא חלה בבית שקדושת  ,לומר ,באמצע הפסוק "אני ה'"תורה 

ִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני "  )במדבר ח, יז(תיב כדכ ,אלא ברשות ה' ,ישראל

 ,"ְׁשִּתי ֹאָתם ִליַרִים ִהְקַּד ְּבֶאֶרץ ִמצְ ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ְּביֹום ַהֹּכִתי ָכל ְּבכֹור 

 ,ה' ,כן לגבי הבכורים אם ,ת של ה'שקדושת הבכורות ברשו ,הנה מבואר

כך גם  ,שברשות הבעלים אפשר להמיר ,לים מול הכהןהוא כמו הבע

לכן כתוב  ,רןלכן אפשר להמי ,הם ביד הבעלים ,הבכורים שהם נותנים לה'

תת טעם מדוע ל ,באמצע הפסוק של תמורת הלוים על הבכורות "אני ה'"

  .ול התמורהתח

דהנה כיון שנתבאר שדין  ,פי זה יתיישב כל שאר הדקדוקים דלעילועל 

 )ה, ב(יתא בתמורה או ,דינם כדין תמורת בכור ,תמורת הבכורים בלוים

 ,תמורה ג, א)(מב"ם הרוכן פסק  ,וילפינן לה מקרא ,תמורת בכור אינו קרבד

ובזה מבואר היטב , (תמורה כא, א) ירעה ויאכל במומו אבל דין תמורת בכור

כי תמורת  נות,כשרים להקריב קרבלא  ,שהיו תמורת הבכורות ,הלויםמדוע 

דדוקא  ,מיושב עוד מה שדקדקנוובזה  .שה כבכור להקרבבכורה אינה קדו

 ,הם מקריבין הקרבנות ,ולא היו תמורת הבכורות ,לא היו במניןש ,יםנהכה

  .כי אינם תמורת בכורים

והרי הא  ,לויםלתמורת הבכורים במה ענין תמורת בכור  ,תתמהל וא

מורת אבל הלויים הם ת ,היינו להיות נקרב ,אינה קריבה בכורתמורת ד

טז, (בזבחים אמרו ד קשיא,. לא ומה ענין מקריב לנקרב ,רות להקריבהבכו

, בעל מום פסול למזבחששכמו  ,קרב כמקריבדבבעל מום עשתה תורה  )א
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ואין לך רשות  ,אני ה' המצוהש ,שמסיים ,הוא הפסק מאמר

לא  ,אבל באמצע הדיבור .אני מבטיח, ואני ה'ש או .להרהר

 ,הפסיק הענין ,אני ה' ב, שמענו. ויעויין סנהדרין דף פג

(תמורה והנראה, דתמורת בכור אמרו  .(ב, א) ובירושלמי בכורים

דאינה חלה רק ברשות הבעלים, שהקדושה באה ברשותו. ח, ב) 

 ,לכן אמר, שאיך יכול להמיר הבכורים הנתונים להשם, והלא כהן

, 'שאני ה ,על זה אמר .אינו יכול להמיר ,שהבכור מתנה לו ,בבכור

הנני כמו הכהן  ,ושה חלה ברשותי, שלגבי הבכוריםוהקד

וכמו שפירש בפרשת בהעלותך (ח, יז) כי לי כל בכור  ,והבעלים

שהשם יתברך היה  ,הקדשתי אותם לי ו'ביום הכותי ככו' 

(תמורה ה, ב. רמב"ם תמורה  ותמורת בכור אינו קרב .המקדיש

לא היו  , לכן הלוים(תמורה כא, א) , רק ירעה ויאכל במומוג, א)

                                                 

ומיושב הכל  ,גם לענין תמורה מקריב כקרב ,לפיכך ,פסול להקריב כך גם

  ד."בס

דמנין ליה שבני אהרן לא היו במנין  ,[אבל יש לדקדק בדברי המשך חכמה

דבריו . וכל ולא על בניו )במדבר ג, לט(והרי רק על אהרן נקוד  ,הלוים

 ,דלהלן פיסקא יט ,קשיא רוביות .ים על זה שבני אהרן לא היו במניןמבוסס

 .ע]"וצ דדוקא אהרן לא נמנה אבל בניו נמנו, ,מבואר במשך חכמה
וכיון  כדין תמורת בכור. ,ורותכבדין תמורת הא.  :דבריותמצית  2

ן שקדושתה בבית ישראל כיו ,כהן ממיר בכורה שקיבל שאין

נים ותהנהמירו הבכורות  מדוע ,השקלכן י ,ואינו נחשב בעלים

 ,לכן כתוב אני ה' ,לכאורה הם בבית כהן שזכה ה' בהם ,לה'

והם  ,וה' בעלים עליהם ,ללמד שה' קנה אותם ביציאת מצרים

 ב. כבכור ביד ישראל עושה תמורה. ,השעת התמורברשותו ב

אינם  ,שהם תמורת בכורים ,לכן הלוים ,אינה קרבהתמורת בכור 

לכן הכהנים שלא היו במנין  כי דין מקריב כקרב. ג. ,מקריבים

  כי אינם תמורת בכורה. ,שרים לעבודכ

  

 ]טי[

ִיְׂשָרֵאל ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני " )במדבר ג, מה(פסוק ב ]יט[ 3

שהלוים זכו  ,מבואר ,"ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים ֲאִני ה'ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם 

 .אחד , ולכן נמנו הלוים, שיהיה כל לוי תמורת בכורלעבודה תמורת ישראל

שלא  )לטג, ( למה נקוד על אהרן שבחומש הפקודים" )ד, א(בכורות בתניא ו

ָּכל ְּפקּוֵדי " )במדבר ג, לט(דכתיב בקרא אהרן  ,פירוש ,"היה באותו מנין

רק נתונים לעבודה. ולכן אהרן ובניו לא היו מן המנין  ,ןמקריבי

והיו קודש קדשים, ולכך  ,מקריביםה(בכורות ד, א), שהמה היו 

עשה  ,וכן אמרו (זבחים טז, א) ודו"ק. לא היו תמורת הבכורים.

  .2ודו"ק קרב כמקריב, וכמו שתמורת בכור אינו קרב, אינו מקריב.

  

  [יט]

ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכוֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת   )ג, מה(

  ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים ֲאִני ה':

  במנין הלוים נפקדאהרן לא מדוע 

ואהרן שלא היה  א, 'דף ד 3. בבכורותכו' יםאת הלו (מה) קח

ִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ַהְלִוִּים ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ִּפי ה' לְ 

ונקודה  ,הרן בפסוקבת אכל אות מתימנוקד בנקודות  ,"ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף

  .לא היה באותו מניןש , וללמדבאה למעט

אבל נמנה  ,שלא מנה עם משה את המנין כונת הברייתא, אפשר לפרש היהו

שלא היה באותו ואהרן "ל "וז ,י פירש בסוגיא"אבל רש ,אהרן עם הפקודים

לא יפקע פטרי  ,שלא הפקיעו את בכורי ישראל ,לא הוא ולא בהמותיו .מנין

והוא  ,ןישאהרן עצמו לא נמנה במנ ,שמפרש ,מבואר ,ל"עכ "חמורים דידיה

 )שם(י בחומש "ומפרשי רשלכן כתב לעיין שם. [ .מוכח בסוגיא שם

 ומנין ,ה את ישראלל שאהרן לא מנה עם מש"מדוע לא אמרו חז ,מבארים

 .ואין כאן המקום להאריך בזה] ,לומר שבא למעט שאהרן לא נמנה ל"לחז

  .ה עם המנין של הלויםבאמת אהרן לא נמנמדוע  ,יש לתת טעםוהשתא 

כדי שיטלו את עבודת  ,טעם מנין הלוים היהד ,המשך חכמהר ומבא

 ,)ועוד .ירושלמי מגילה א, יא( ותעד אז היתה העבודה בבכורש ,הבכורות

בירושלמי כדאיתא  ,העבודה את הפסידו ,עגללחילה היו תורות הבכוכיון ש

אלו  ,שבר ה' מטה רשעים ,)ה ,יד הישעי(לוי  בירמר א" )יא ,אמגילה (

כדכתיב  ,זכו תחתם בעבודה והלוים .כ"ע "הבכורות שהקריבו לעגל תחילה

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַלה' ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו " )שמות לב, כט(

אתם ההורגים אותם,  -מלאו ידכם "רש"י  , ופירש"ָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכהוְ 

[ואף על פי שהלוים לא זכו כ. "ע "ת כהנים למקוםבדבר זה תתחנכו להיו

פסקא ן ימכל מקום זכו לשמש בבית המקדש. ועי ,להקריב ממש קרבנות

  ].יח

 ,לכן אהרן לא היה במנין ,שיהיו תמורה לבכורות היה הלויםן ימנישוכיון 

במעשה  היה לאהרן פגםכי  ,בעגל לעבודה תמורת שלא היה כי לא זכה

ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ה' ְמֹאד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל " )דברים ט, כ( , כדכתיבהעגל
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שלא היה  .כו'פקע, דתניא, למה נקוד על אהרן באותו המנין לא ל

לא הוא ולא בהמותיו, שלא הפקיעו את בכורי  ,באותו מנין

 והטעם .י, יעויין שם"רש .ישראל, לא יפקע פטר חמור דידיה

על ידי שהבכורות הפסידו  הוא מפני ,ים פקעו הבכורותשהלו

שבר ה'  ,בירושלמי מגילה פרק קמא הלכה יא העגל, וכמו דאמר

אלו הבכורות, שהקריבו לעגל  מטה רשעים (ישעיה יד, ה)

(שמות לב, כו'  מלאו ידיכם ,ים הרויחו על ידי העגלוהלו ,תחילה

ובאהרן התאנף ה'  ,אהרן שהיה נפגם במעשה העגל ,אם כן .כט)

  .4. ודו"קדיונו את הבכוריםלא היה מפקיע בפלכן  ,(דברים ט, כ)

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

  .לכן לא נמנה אהרן עם פקודי הלוים ,"ַּגם ְּבַעד ַאֲהֹרן ָּבֵעת ַהִהוא
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שהבכורות הפסידו במעשה העגל  .היה לעשותן תמורה לבכורות

 ,תחתם עבודהכו בוהלוים ז .שהיו תחילה לעגל ,את העבודה

היה פגם במעשה אהרן לאבל  .שהרגו איש באחיו שעשה עגל

, כי לא היה תמורה של הבכורות ,לכן לא נמנה במנין הלוים ,גלהע

 ה בגלל דבר אחר.דווזכה בעב


