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  [יג]

  ַא ְּבגוָֹרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשמוֹת ַמּטוֹת ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו:) כו, נה(

  רלמדוע נטלו כלב ויהושע את חלקם בארץ ישראל ללא גו

יצאו יהושע  ,ספרי פיסקא קלב, אך בגורל '.אך בגורל וכו(כו, נה) 

שמות מטות אבותם על פי  (כו, נה) , לפי דכתיב1וכלב. פירושו

ינחלו, והיינו על פי יוצאי מצרים [ולפי שהפקודים הראשונים 

כלב, שלא עיין בבא בתרא קיז, א)]. מה שאין כן יהושע ו( ,מתו

                                                 
ַא ְּבגֹוָרל דכתיב " ,מהו "אך" ,[יג] תוכן דבריו, דלשון הכתוב צריך ביאור 1

) פיסקא קלב(ספרי ומפרש ה". ָתם ִיְנָחלּוֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאבֹ 

ויתנו לכלב את חברון  ,וכן הוא אומר .אך בגורל, יצאו כלב ויהושעוז"ל "

כ) ואומר ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן  ,כאשר דבר משה (שופטים א

תמנת סרח (יהושע יט  על פי ה' נתנו לו את העיר אשר שאל את ,נון בתוכם

  ו רש"י בפירוש חומש כאן." ע"כ. והביאנ) -מט 

נטלו חלקם בארץ ישראל שלא שכלב ויהושע צריך טעם, מדוע נשתנו ו

  .בגורל

בבא באמרו שספרי טעם גדול יש בזה, על פי הד ,מפרש המשך חכמהו

אלו שיצאו לדהיינו  ,שחלוקת הארץ היתה הן למטות אבותם ,בתרא (קיז, א)

ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ ג) "כדכתיב (פסוק נ ,והן לאלה שבאו לארץ ,ממצרים

ַא ְּבגֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ וכתיב (פסוק נה) " ,"ְּבַנֲחָלה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות

שמות מטות בפירוש חומש וז"ל "רש"י ופירש ". ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו

אלו יוצאי מצרים. שינה הכתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה,  -אבותם 

כל הנחלות החיים יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים. ש

כיצד, שני אחים מיוצאי מצרים, שהיו להם בנים בבאי הארץ, לזה אחד ולזה 

שלשה, האחד נטל חלק אחד, והשלשה נטלו שלשה, שנאמר לאלה תחלק 

הארץ, חזרה נחלתן אצל אבי אביהן וחלקו הכל בשוה. וזהו שנאמר לשמות 

תם ינחלו. שאחר שנטלו הבנים חלקוה לפי האבות שיצאו מטות אבו

ממצרים, ואלו מתחלה חלקוה למנין יוצאי מצרים לא היו נוטלין אלו 

  ." עכ"להארבעה, אלא שני חלקים, עכשיו נטלו ארבעה חלקים

 אחד, שהבנים שנכנסים לארץ נוטלים כל אחד חלק ,העולה מדבריו

, והיינו אבותם ,יו של אבי אביהםובנ ,ומורישים לאבי אביהם שהיה במצרים

היו יורשים רק אם  ,פירוש .ומורישין לבניהם ,החלקים שוה בשוה יורשין

לפי ואם היו נוטלים רק  .היה יורש כל אחד חלק אחד ,לפי מי שנכנס לארץ

 ,והשלושה מחלקים בחלק אחד , היה הבן האחד נוטל אחד,יוצאי מצרים

  .ה מתחלקים בשני חלקיםוהשלוש ,שני חלקיםעכשיו האחד נוטל 

היו, ולא נטלו  ), שבמנין הראשוןההיו במנין השני (פסוק ס

לו חלק בארץ על פי הגורל. וזה חלא נ ךלמטות אבותם, ולכ

  .2ודו"ק ל."ז ד"ה לשמות)( מדוקדק בלשון רש"י

  

  [יד]

  ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה':) כו, סא(

שרק על חלוקת ארץ ישראל לבאי  ,והנה כשתדקדק בחלוקת הארץ תראה

אבל מה שהם  ,נאמר חלוקת גורל ,כשהם מנחילים ליוצאי מצריםהארץ 

ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ ) "נד-נגדכתיב (פסוקים  ,נוטלים בעצמם אין צריך גורל

ַּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ְלִפי ְּבַנֲחָלה ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:  ָלַרב 

אבל בפסוק הבא כתוב  ,". הנה לא כתוב גורל בחלוקה זוְפֻקָדיו יַֻּתן ַנֲחָלתוֹ 

ַא ְּבגֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו:  ַעל ) "נו-נה(פסוקים 

". מבואר שחלוקת גורל היתה רק על ֲחָלתֹו ֵּבין ַרב ִלְמָעטק נַ ִּפי ַהּגֹוָרל ֵּתָחלֵ 

  ומורישים ליוצאי מצרים לשמות מטות אבות. ,חלקוה שנוטלים

כיון שהם בעצמם יצאו דיהושע וכלב  ,הספרי טעםועל פי זה יתבאר היטב 

לא היה דינם ליטול על ידי  ,ממצרים ולא הורישו נחלתן ליוצאי מצרים

  ל פי ה'.ולכן נטלו ע ,הגורל

לפי אבותם גם ו ,תמצית דבריו: חלוקת הארץ היתה לבאי הארץ 2

חלק אחד, והורישו  ,כדלהלן. באי הארץ ירשו כל אחד ,ממצרים

לאבי אביהם שהיה במצרים, ואבי אביהם הוריש מה שנטלו, 

ובניו הורישו  ,מה שירש מבאי הארץ ,ו שיצאו ממצריםילבנ

שבא  יחידולבן האחד בן  ,םאב שהיה לו שני בני ,לפיכך .לבניהם

נטל האחד חלק  .ולבן השני שלושה בנים שבאו לארץ ,לארץ

לאבי ארבעה חלקים והורישו  .לושה שלושה חלקיםשוה ,אחד

ד יוירש הבן היח ,י חלקיםנשכל אחד  ,בניושני והוריש ל ,אביהם

ולא  .של השני ירשו יחד שני חלקים הבנים ושלושה ,שני חלקים

 .כאשר היו צריכים להוריש בחזרה לאבי אביהםרק  ,חלקו בגורל

, ולא הוצרכו להחזיר מה כלב ויהושע שהיו מיוצאי מצרים ,לפיכך

    ללא גורל.  את חלקם בארץ נטלו שנטלו לאבי אביהן,

  

 [יד]
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  בצערו, חיייבים בעונשאין ה' מעניש אדם, אלא אם כן כל קרוביו שמצטערים 

                                                 
בענין  ,לבאר לשון הכתוב לעיל בריש חומש במדבר ,[יד] תוכן דבריו 3

ַוָּיָמת ) "במדבר פרק ג, דדהנה זה לשון הכתוב לעיל ( .ביהומיתת נדב וא

א ָהיּו  ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה' ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה' ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים 

הרי נדב  לדקדק,". ויש ָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהםָלֶהם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיתָ 

אלא מתו כשעשה  ,דהוא מקום קבלת התורה ,דבר סינימתו בואביהו לא מ

ראש  ,שהיה יום הקמת המשכן ,ביום שמיני למילואים ,משה את המשכן

ומדבר סיני היה  ,ב)-(ויקרא י, אחודש ניסן לשנה השניה שיצאו ממצרים 

ומדוע כתוב שמתו  ,בשנה ראשונה שיצאו ממצרים ,כמעט שנה לפני כן

  .במדבר סיני

אמר  .במדבר סיני) "י ,אחרי מות כא זו אמרו בויקרא רבה וז"ל (ועל קושי

אלא מלמד שמהר סיני נטלו איפופסין  ,וכי במדבר סיני מתו ,רבי מאיר

ונמצא בשושבינה דבר של  ,משל למלך שהיה משיא בתו ,שלהם למיתה

אלא  ,אני מערבב שמחת בתי ,אם הורגו אני עכשיו ,אמר המלך ,שמצה

כך אמר הקדוש  .והוא טב בשמחתי ולא בשמחת בתי ,למחר שמחתי באה

למחר שמחתי  ,הריני מערבב שמחת בתי ,אם אני הורגן עכשיו ,ברוך הוא

ביום חתונתו  ,), יאג ,(שיר השיריםוא ההוא דכתיב ה ,בתי זו התורה .באה

זה אהל  ,וביום שמחת לבו .יניזה הר ס ,ביום חתונתו .וביום שמחת לבו

  ." ע"כמועד

והמתין  ,דנדב ואביהו נתחייבו מיתה במדבר סיני ,המדרש רבה הנה מתרץ

אלא לערבב  ,היא התורה ,צער בשמחת בתוה' עד עכשיו כדי שלא לערבב 

  .הקמת המשכן יום שהוא ,ת ה'חהצער בשמ

א. לא מפורש מדוע נתחייבו מיתה  :ודברי המדרש ממש כמדרש פליאה

ולא רצה ה' לערבב  ,מיתה בקבלת התורה בקבלת התורה. ב. אם נתחייבו

מדוע המתין עד לשמחת ה' בהקמת אם כן  ,שמחת התורה עם צער המיתה

היה לה' להמיתם לאחר מתן תורה שלא בשעת שמחת הקמת  ,המשכן

  . ומה ענין מיתתן להקמת המשכן ,שכןמה

א ָהיּו ָלֶהם ַוְיַכֵהן "מהו המשך הכתוב  ,בלשון הכתובועוד יש לדקדק  ּוָבִנים 

  .ולכאורה אינו שייך למיתתן ,"ר ְוִאיָתָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהםֶאְלָעזָ 

ויקרא רבה (קדושים פרשה כד שאמרו במה ומבאר המשך חכמה על פי 

, צב, (תהליםוא ההוא דכתיב ה ,לוי אמר ביברכיה בשם ר ביר) וז"ל "סימן ב

שר מלך ב ,בנוהג שבעולם ,לעולם ידך בעליונה .) ואתה מרום לעולם ה'ט

ובזמן שהוא  ,כל העם מקלסין אותו ,בזמן שהוא נותן דימוס ,ודם יושב בדין

מפני שהם יודעין שיש שטף  ,אין כל בריה מקלסת אותו ,נותן ספיקלא

בין במדת  ,אלא בין במדת הטוב ,אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן .בדינו

  ." ע"כואתה מרום לעולם ה' ,פורעניות

מדוע כשה' עושה דין כולם מקלסים  ,ורוהנה דברי המדרש צריכים ביא

הרי דין מלך מלכי  , וכשמך ושר ודם עושה דין אין מקלסין אותו,אותו

במדבר סיני  כו' בהקריבםלפני ה' נדב ואביהוא  3סא) וימת, וכ(

שעושה  ,ובדין אמת ראוי לקלס גם מלך בשר ודם ,המלכים הוא דין אמת

 ,ומבאר המשך חכמה "שיש שטף בדינו".. ועוד קשה מהו הלשון דין אמת

א שמלך בשר ודם אינו יכול אל ,דבודאי איירי בדין אמת של הנענש

שאם הוא הורג בן של  ,להתחשב בצער שיהיה לקרובי הנענש מחמת עונשו

וכן שאר  ,נענש אביו במות בנו אפילו שאין האב אשם כלל וכלל ,אחד בדין

לכן אין מקלסים  ,קרובים ושאר אנשים שיגרם להם צער מחמת עונש הנענש

שהעונש שנענשים  ,נו דין אמתכי לעולם אין די ,את דינו של מלך בשר ודם

, וזה הכונה "שיש שטף בדינו", האחרים מחמת עונש הנענש אינו בדין

אינו  ,אבל הקדוש ברוך הוא שדינו שוטף גם אחרים שאינם חייבים עונש.

וכן על דרך זה אין  ,אם אין אביו גם חייב להענש בצער זה ,עושה עונש לבן

יהיה חייב להענש כל  ידי זה כל מי שיצטער עלה' עושה דין אלא כאשר 

מקלסין את דינו של מלך לכן הכל  ,והכל בדין מדוקדק ,צערו אחד לפי מדת

  .יםמלכי המלכ

כתוב ואתה מרום  ,הפסוקים של עונש הרשעים ביןדהנה , וזה כונת המדרש

ֵלי ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפעֲ ) "י-תהלים פרק צב, חה' דכתיב (

ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד:  ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ה':  ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי ה' ִּכי ִהֵּנה 

מדוע כתוב פסוק זה  ,". וצריך טעםֹאְיֶבי ֹיאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון

שגם כשמעניש את הרשעים  ,דבא הכתוב ללמד ,ומתרץ רבי ברכיה .ביניהם

שאינו  ,והיינו כפי המבואר ,וכולם מקלסים את דינו ,ו על העליונהלעולם יד

שיענש בגרם  ,מעניש עד שיעשה חשבון ודין מדוקדק על כל אחד ואחד

לכן אין  ,אינו יכול להעניש בדין כזה ,מה שאין כן מלך בשר ודם ,עונש זה

  .מקלסין אותו

דהנה  ,חרינו בדברי המדרש רבה בפרשת אקו כל מה שדקדועל פי זה יתבאר

והוא מפורש בכתוב  במתן  ,נדב ואביהו נתחייבו מיתה בשעת מתן תורה

א ָׁשַלח ָידֹו ַוֶּיֱחזּו ֶאת ") שמות פרק כד, יא(תורה  ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ואל , י) ויקרא רבה (אחרי מות פרשה כבואמרו  ",ִהים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּוָהאֱ 

מר דא ,מכאן שהיו ראויין להשלחת יד ,פנחס מר רביא אצילי בני ישראל

אלא  ,דאת אמר ויחזו את האלהים ,וכי קילורין עלת עמהן מסיני ,יהושע רבי

ויחזו את האלהים כאדם שמביט בחבירו  ,מלמד שזנו עיניהם מן השכינה

  ." ע"כמתוך מאכל ומשתה

ה' לערבב  ולא רצה ,כי אהרן לא היה חייב מיתה ,אלא שלא רצה ה' להמיתן

ועכשיו ששמח  ,כי אהרן לא היה ראוי לצער זה ,שמחת התורה עם מיתתן

 ,אבל לאחר שחטא בחטא העגל ,בודאי אינו ראוי לצער זה ,בשמחת התורה

והיינו  ,והמתין ה' לזמן שיכפר קצת על חטא העגל ,כבר נתחייב במיתת בניו

 ,ל חטא העגלשיתחיל בעבודתו להקריב עגל לכפר ע ים,ביום שמיני למילוא

, יהיה ראוי להענש על חטא העגל שעשה במדבר סיני ,אז בשעה שמתכפרו

בויקרא רבה  ,ולזה התכון המדרש רבה להתכפר על ידי עונש מיתת בניו,



  משך חכמה
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מדרש רבה  .(לעיל, ג, ד) כו'ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר 

מאיר, וכי במדבר סיני  ביפרשת אחרי (פרשה כ פיסקא י)  אמר ר

משל  ,למיתה ןלמד שמהר סיני נטלו איפופסין שלהאלא מ ,מתו

יתכן על כו'.  מערבב שמחת בתי כו' הריני משיא בתולמלך שהיה 

 בידבפרשת קדושים (ויקרא רבה כד, ב)  ר כן, פי דברי המדרש

בנוהג  ,לעולם ידך בעליונה 'ואתה מרום לעולם ה כו' ברכיה

 ןמקלסי סשבעולם, בשר ודם יושב בדין, בזמן שהוא נותן דימו

סת אותו, מפני אין כל בריה מקלקלא, יאותו, ובזמן שהוא נותן ספ

וש ברוך הוא אינו כן, אלא שיש שטף בדינו. אבל הקד ןיודעי ןשה

פירוש,  '.ואתה מרום לעולם ה הדין,דת בין במדת הטוב בין במ

אבל מה שיש  ,הורגו לפי המשפט ,דאם לבשר ודם יחטא אדם

לא כן במלך  ,לאביו שאין לו בן, זה שלא במשפט אך בחנם צער

 ,כולם חייבים הוא, אם מעניש לאחד ם הקדוש ברוךמלכי המלכי

שיש שטף בדינו, שבמידת בשר ודם  ,וזה ,הבן חייב והאב גם כן

נדב ואביהוא  ,ולכן .וסובל העונש ,יש אחד מה שאינו חייב

שאכלו ושתו ויחזו אלקים (שמות כד,  ,שנתחייבו מיתה מהר סיני

לכן המתין עד כאן, שבא  ,אבל הצער לאהרן לא היה בדין ,יא)

חייב הצער לכפר על עון חטא העגל, וגם הוא  ,בעגלרן לכפר אה

                                                 

  .)אחרי מות פרשה כ סימן יוז"ל (

ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני " .יתבאר לשון הכתוב ככפתור ופרח ,ולאחר כל זה

א ָהיּו ָלֶהם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ה' ְּבַהְק  ִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה' ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים 

 ,מיתה נגזרה עליהם במדבר סיני ,". פירושְוִאיָתָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם

ובנים  ,ומסיים הכתוב ,תין ה' עכשיו שהקריבו אש זרה מהטעם הנ"למוה

כיון שלא חטאו ואינם נענשים  ,א היו מתיםשאם היו להם בנים ל ,כו'

 ,אלעזר ואיתמרמכל מקום מדוע נענשו אחיהם  ,ואם תאמר .שאביהן ימות

אלא שלפעמים ה'  ,ש זה שמתו אחיהםנוהרי לא חטאו ולא היו ראויים לעו

 ,וגם כאן .ולא לכפר על עונש ,מצער אדם כדי להעלותו לדרגה גדולה יותר

יודע תעלומות שקל שיש לצערן  ,מכל מקום ,שנאפילו שלא היו ראויים להע

 ,לכן מסיים הכתוב ,שיכהנו ככהנים ,כדי שיהיו ראויים לדרגה גדולה יותר

וכל הכתוב מדוקדק בתכלית  .כדי שיכהנו תחתם ,אחיהם נענשוששהטעם 

 סוד ה' ליראיו.על דבריו הקדושים יש לומר, הדקדוק. ו
ן כל המצטערים אם כאלא  ,אין ה' מעניש אדםתמצית דבריו:  4

ונדב ואביהו היו חייבים מיתה במתן תורה  בצערו חייבים עונש,

אלא שאהרן לא היה  ,שאכלו ושתו בשעה שראו מחזות אלוקים

והמתין ה' ליום  ,עונש אלא לאחר שחטא בחטא העגל חייב

יהיה ראוי  ,בשעה שמתכפר על חטא העגל ,שכןמהקמת ה

כי בניהם לא חטאו  ,ו מתיםואם היו להם בנים לא הי .לכפרה זו

 ,עדיין לא היה חייב אהרן. וזה מה שאין כן אז ,העגל שעשה

לא מתו, בשביל  ,הא אם היו להם בנים ,ובנים לא היו להם

צער אלעזר ואיתמר שמתו ואי משום  ,אב ןשהבנים לא יהיו לה

ויכהן  ,ני]לא נתחייבו לא בעגל ולא במדבר סי ןאחיהם [שה

 ,על ידי זה, שנתהוו כהנים במקומם , שהיה להם עילוי'כואלעזר 

  .4ולכן מתו בני אהרן, והבן

  

  [טו]

ְוֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהֵּלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵגְרׁשוֹן ִמְׁשַּפַחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ) כו, נז(

  ִרי:ִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ַהְּקָהִתי ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת ַהְּמָר 

ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ) כו, סב( ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁש

א ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה  א ָהְתָּפְקדּו ְּבתוֹ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי  ָוָמְעָלה ִּכי 

  ְּבתוֹ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

  הטעם ששבט לוי היה מעט במספרו נגד שאר השבטים

דש שלושה ועשרים אלף, כל זכר מבן ח ב) ויהיו פקודיהםסכו, (

ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כי לא נתן להם נחלה 

נתפלאו  (רמב"ן במדבר ג, יד. ועוד) 5בתוך בני ישראל. הקדמונים

אלא  ,ואחיהם נעשנו לא מחמת עוון .שיענשו שלא יהיה להם אב

. כדי שיהיו ראויים לדרגה גדולה יותר של התעלות להיות כהנים

ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה' ) "במדבר פרק ג, דוזה פירוש הכתוב (

א ָהיּו ָלֶהם ַוְיַכֵהן ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה' ְּבִמְדַּבר  ִסיַני ּוָבִנים 

  ".ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם

   

  [טז]

ָׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף " [טו] תוכן דבריו, לפרש לשון הכתוב 5 ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁש

א ִנַּתן ָלֶהם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ִּכי  א ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי 

מפני שלא  ,דמפרש מדוע נמנו שבט לוי מבן חודש ",ַנֲחָלה ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  מה ענין זה לזה. ,ולכאורה צריך ביאור ,ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל

מדוע שבט לוי היה  ,ובמדבר ג, יד) התפלאומבאר דהנה הקדמונים (רמב"ן 

שבת קול אמרה (שמות א, יב)  ,ונתן טעם ,מעט במספרו נגד השבטים

לא היו בקושי השעבוד, שבט לוי וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ו

 ,מכל מקום עוד קשה כן ירבה וכן יפרוץ. אבלהברכה של לכן לא היו בכלל 

בשנה השניה  , לט)במנין הראשון (במדבר ג שהרי ,מדוע לא נתרבו במדבר

, ועכשיו במנין השני שהיה לפני היו שנים ועשרים אלף ,לצאתם ממצרים

לא נתרבו אלא  ,ים שנה לאחר מכןעשהיה כמעט ארב ,כניסתם לארץ ישראל
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מדוע שבט לוי היה מעט במספרו נגד שארי השבטים. וראיתי 

ות א, יב) שנותנים טעם שבת קול אמרה (שמ(רמב"ן, שם) 

וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, והם לא היו בקושי השעבוד, 

לכן לא היו בכלל כן ירבה וכן יפרוץ. אבל מדוע לא נתרבו במדבר 

 .תמוה, כי במנין הראשון (במדבר ג, לט) היו שנים ועשרים אלף

הביא מן הירושלמי דיומא שנהרגו כמה (כו, יג ד"ה לזרח) י "ורש

כי לו נתכנו עלילות, והיה צופה  יתכן לדעתי משפחות. אולם

, רק (יח, כג) חלהומביט כי שבט לוי, לגיון של מלך, לא ינחלו נ

ואם בני לוי יהיו רבים  ,ח)-(לה, א ערי מגרש בתוך בני ישראל

יה במספר, הלא יצעקו מדוע נגרע חלקם, וגם על בני ישראל יה

בני יוסף וכאשר מצאנו ב ,כבד הדבר לכלכל עם גדול כמוהו

ברכם בעם רב, והמקום צר להם  'כי ה ,(יהושע יז, יד) שצעקו

נסיי, הלכן היה מחכמת הבורא לבלי הרבות אותם על דרך  ,לשבת

ג אלף מבן חודש ומעלה. "רק יהיה מספרם בדרך טבעי, והיו כ

ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים  ,ויתכן לכלול זה בכוונת הפסוק

לכן היה מנינם מבן חודש, כי לא  כל זכר מבן חודש ומעלה, אלף

ולמה היה  ,שמנינם היה מבן עשרים ,התפקדו בתוך בני ישראל

כי לא נתן להם נחלה  ,ג אלף במספר"מנינם פחות כל כך רק כ

                                                 

שנהרגו  ,הביא מן הירושלמי דיומא(כו, יג ד"ה לזרח) י "ורש .באלף בלבד

   כמה משפחות.

בארץ שבט לוי לא נוחל נחלה  דהנה ,אבל המשך חכמה יש לו דרך אחרת

הם, ים ושנים עריעשצר להם המקום בארבלוי בני  וכדי שלא יצעקו ,ישראל

ַוְיַדְּברּו ְּבֵני יֹוֵסף ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ) "יד, יהושע יז(כמו שמצאנו לבני יוסף שאמרו ו

ד ֲאֶׁשר ַעד ָרב עַ ֵלאֹמר ַמּדּוַע ָנַתָּתה ִּלי ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאִני ַעם 

לכן  ,שקשה להם לכלכל אותם ", וכן כדי שישראל לא יצעקוֹּכה ֵּבְרַכִני ה'

   .ולא ריבוי ניסי ,לא היה בהם אלא ריבוי טבעי

הלוים אף על פי ש ,שיש שעבוד על ישראל לפרנס את הלויםומה שכתב [

ה על יש מצו ,במתנותדי סיפוקם  אם אין ,ל מקוםכמ ,ממתנות כהונה נזונין

, יד) חגיגה ב(רמב"ם וז"ל ה .(דברים יב, יט)ישראל שלא לעזוב הלוי 

כשיזבח אדם שלמי חגיגה ושלמי שמחה לא יהיה אוכל הוא ובניו ואשתו "

בלבד וידמה שיעשה מצוה גמורה, אלא חייב לשמח העניים והאמללים 

שנאמר והלוי והגר והיתום והאלמנה, מאכיל הכל ומשקן כפי עשרו, ומי 

ל זבחיו ולא שמח אלו עמו עליו נאמר זבחיהם כלחם אונים להם כל שאכ

לפי שאין לו לא  ,אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ומצוה בלוי יותר מן הכל

לפיכך צריך לזמן לויים על שלחנו  ,ואין לו מתנות בבשר ,חלק ולא נחלה

או יתן להם מתנות בשר עם מעשר שלהם כדי שימצאו בו  ,ולשמחם

כל העוזב את הלוי מלשמחו ושוהה ממנו מעשרותיו ברגלים צרכיהם, ו

  ." עכ"ל]עובר בלא תעשה שנאמר השמר לך פן תעזוב את הלוי

בתוך בני ישראל, לכן היו מעטים במספר, ולא חלה עליהם 

ובמנין ראשון היו נמנים  ודו"ק. הריבוי המופלג מברכת אלקי.

, לכן (ג, מה) כורים מבן חודש, כדי לפדות הבג, טו)( מבן חודש

  .6ודו"ק בתוך בני ישראל. ןלא היו נמני

  

  

 בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

בסייעתא דשמיא, זכינו להוציא לאור שני כרכים "משך חכמה עם 

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –ביאור בינת החכמה". כרך א 

דברים. והם: כל הגליונות שיצאו לאור, עד סוף שנת תשע"ה, עם 

  תוספות רבות, ומבוא המבאר את כללי ביאור "בינת החכמה". 

  y.b.daskal@gmail.com  ייל:לקבלת הספרים חינם יש לפנות במ

  יש אפשרות להנצחת קרובים בגליונות ובספרים שיצאו לאור בס"ד

  

אינו  ,מה שכתוב כי לא ניתן להם נחלהד ,פי זה מתפרש הכתוב כחומרועל 

אלא הטעם שנמנו מבן  ,דאין טעם לזה ,פירוש מדוע התפקדו מבן חודש

לכן פקודיהם מבן  ,ו נמנה עם שאר ישראלחודש הוא מפני ששבט לוי אינ

הוא  ,כי לא ניתן כו'ומה שמסיים הכתוב ואומר  .חודש ולא מבן עשרים

שכתוב  ,ועולה על תחילת הפסוק ,טעם מדוע היה מנינם מעט כל כך

מעט מפני  ועל זה אומר שהיה מנינם אלף, שמנינים היה עשרים ושלושה

יצעקו בני לוי שאין להם מספיק וכדי שלא  ,שלא נחלקו נחלה בארץ ישראל

לא יהיה קשה לכלכל  ישראללוכן כדי ש ,עריהם םים ושניעמקום לגור בארב

שנמנו מבן חודש כיון שלא נחלו נחלה  ,. ולפי זהלכן היה מנינם מעט ,אותם

אלא  ,(ג, טו) נמנים מבן חודשהיו  אם כן מדוע במנין הראשון ,קשה ,בארץ

 ן דבריו.כ. זה תו(ג, מה) ן חודשכדי לפדות הבכורים מב שהטעם,
תמצית דבריו: הטעם ששבט לוי היה קטן במספרו משאר  6

א. כדי שיהיה להם מספיק מקום  :משני טעמיםהוא  ,השבטים

רק ערים בלבד. ב.  ,ה בישראלשהרי אין להם נחל ,לדור בעריהם

לכן  ,מצוה על ישראל שלא לעזוב הלויהלויים היו עניים, וכיון ש

שלא יקשה על ישראל  ,בוי שלהם שלא כדרך הטבעלא היה רי

  לכלכלם.

  


