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" מועד באהל סיני במדבר משה אל' ה וידבר"
 )א, א(

, במדבר ניתנה התורה: המוסר מבעלי, ניימן יעקב רבי אומר
 בכל הן', בה הביטחון ובין התורה לימוד שבין הקשר על ללמד
 השרוי אדם. הלימוד לעצם באשר והן, הגשמי לקיום הנוגע

 על אלא לסמוך מי על לו שאין ויודע מרגיש, במדבר בבדידות
 ה"שהקב ולהאמין להרגיש התורה לומד על גם כך, בלבד' ה

 הוא התורה לומד של זה ביטחון. מחייתו צרכי את לו יספק
 אבותינו בעבור: "התפילה כלשון, בלימודו להצלחתו תנאי

 בא המדבר". ותלמדנו תחננו כן, חיים חוקי ותלמדם בך שבטחו
 שיקפח מי אין, במדבר השרוי אדם; הביטחון שלמות על ללמד
 אל, אנשים בין ששרוי מי גם כך. לו שיש את ממנו יקח או אותו

 . ויהיה שיקום הוא' ה רצון כי, דבר משום לחשוש לו
 

  )א, א( "סיני במדבר"
 מתן חג שלפני בשבת לקרוא מתחילים" במדבר" ספר את

 חלק הוא אלא, מקרי אינו במדבר דווקא התורה מתן. תורה
 המדבר נתפס דתות בכמה. וגאולה תורה של המשמעות מעצם

 שבני מקום, לאלוקים אדם בין להתקרבות אידיאלי כמקום
 ישראל בדת ואילו. נזירות חיי לחיות כדי אליו בורחים אדם

 על שיחיו אדם לבני נועדה היא אך, במדבר ניתנה אמנם התורה
 להם תסייע זו ותורה, ומפותחת מתורבתת חברה בתוך פיה

 ההתגלות. שעימה נולד האדם הפראות את ולרסן לכבוש
 יגבר לא שאם לאדם, קבועה תזכורת אפוא משמשת במדבר

 . עליו לגבור הישימון עלול, הישימון על
 (היום תורה)

 

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד  
 ב(-שאו את ראש כל עדת בני ישראל" )א, א

אוהל ולכאורה מדוע הוצרך הכתוב לציין גם שהדיבור היה ב
 מועד, מה יש לנו ללמוד מכך.

והנה צריך להבין, דבמנין הראשון היה אסור לספור 
'לגולגלותם' דהיינו את הראשים עצמם, אלא ע"י שקלים ואילו 

 כאן ספרו את הראשים עצמם.
ויבואר לפי מה שאמרו במדרש בפר' נשא )עה"פ ויהי ביום 

לבתו כלות משה( 'אמר רבי יהושע דסכנין, משל למלך שעשה 
קידושין ושלטה בה עין הרע, עמד המלך להשיא בתו, מה עשה 
נתן לה קמיע ואמר לה הקמיע הזה יהא עלייך שלא תשלוט בך 
עין הרע. כך כשנתן הקב"ה התורה לישראל, עשה להם פומבי 
שנאמר וכל העם רואים את הקולות, ולא היו אלא קידושין 

', ושלטה שנאמר ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם וגו
בהם עין הרע ונשתברו הלוחות שנאמר ויהי כאשר קרב אל 
המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את 
הלוחות וישבר אותם תחת ההר, כיון שבאו ועשו להם משכן 

 נתן להם הקב"ה הברכות תחילה שלא תשלוט בהם עין הרעה'.

ע. ולאחר נמצא אפוא שעד שהיה משכן, שלטה בהם עין הר
 המשכן פסקה מהם עין הרע.

לפיכך, במנין הראשון שבשעה שנמנו עדיין לא היה להם משכן, 
הוצרכו להימנות ע"י שקלים. אך במנין זה לאחר שהוקם 

 המשכן. שפיר היה יכולים להימנות בגולגולתם.
ומשום כך ציינה כאן התורה 'באוהל מועד' בזה הסיבה שנמנים 

 ם()שער בת רבי לגולגלותם.
 

 (ב, א'' )ישראל בני עדת כל ראש את שאו''
 שכן. ישראל על שורה השכינה שתהא, כך לידי הביא המפקד

 עלול האחד והוא מדויק חשבון שיש לבו על שם ואחד אחד כל
 יהא לעולם: ''חכמינו שאמרו כפי, כולו העולם גורל את להכריע

 עשה, חייב וחציו זכאי חצי העולם ואת עצמו את רואה אדם
 כולו העולם כל ואת עצמו את שהכריע, אשריו - אחת מצוה

 כל ואת עצמו את שהכריע, לו אוי - אחת עבירה עבר; זכות לכף
 אחד שהוא, יחיד כל של זה חשבון''. חובה לכף כולו העולם
 .השכינה-השראת לידי וממילא תשובה לידי מביא, מרבים

 

'' שמות במספר אבותם לבית למשפחותם''
 (ב, א)

 וייחוסם משפחותיהם בטהרת להחזיק ישראל-בני של כוחם
 ונתונים משועבדים היו שם מקום, מצרים של כזו קשה בגלות

 והתרחקו ומקוריותם עצמיותם על ששמרו מזה נבע - להפקר
 הסביבה אל מלהתקרב נמנעו הם. התבוללות של שמץ מכל

 מפני עליהם שמר וזה. שמותיהם שינוי ידי-על אפילו הזרה
 .גמורה טמיעה
 המקוריים בשמותיהם שהחזיקו -'' שמות במספר'' בזכות

 למשפחותם'' על לשמור יכלו - הזרה הסביבה מן והתרחקו
 ''.אבותם לבית

 

 "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" )א, ב(
פרשת במדבר עוסקת בחלקה הגדול בספירת עם ישראל. 

והיה מספר ”הגמרא )יומא כב:( מצטטת פסוק מהנביא הושע: 
לכאורה ישנה “. בני ישראל כחול הים אשר לא יימד ולא ייספר

 -סתירה בפסוק עצמו, כשכתוב שמספר בני ישראל כחול הים 
 -משמע יש להם מספר, וכשכתוב אשר לא יימד ולא ייספר 

כאן בעושין ”שמע הם לא ניתנים לספירה. מתרצת הגמרא מ
 “. רצונו של מקום, כאן באין עושין רצונו של מקום

על מנת לפרש את הדברים נזקקים אנו למשלו הקולע, כתמיד, 
של רבי יעקב מדובנא: שני נערים סחו בעושרם של הוריהם. 

אבי עשיר יותר מאביך, כשהצצתי לכספת ”הראשון טען: 
ראיתי חבילות עבות של דולרים ארוזים בגומייה בביתנו 

 $100. שטרות של $10ולא של  $5מגוהצים מהבנק. לא, לא של 
 “. נחים בשלווה ליום סגריר

אין ספק שאביך אדם עשיר, השאלה כאן ”שמע השני וחייך: 
היא רק מי יותר עשיר. ובכן, הסכת ושמע למה שאספר לך 
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מזומנים בכספת, אותם הוא אין דולרים ‘ יקר‘כעת. אצל אבי ה
מניח בארון במקום נסתר. בכספת עצמה שוכנות אגרות חוב 

הכספות של הורינו זהות,  $20,000שכל אחת מהן היא על סך 
זהה גם היא. אבל בעוד שאצל אביך  -הכמות של הניירות בהן 

יש כמה עשרות אלפי דולרים, חמישה ניירות ערך של אבי 
 “. בביתכם עוברות את כל תכולת הכספת

המגיד מדובנא את תשובת הגמרא  -כך מסביר רבי יעקב 
‘ לסתירה בדברי הפסוק: כשבני ישראל לא מתנהגים כרצון ה

יש להם מספר מוגבל ומדויק, נניח שכל אחד שווה, כאדם, 
ראש. אבל -זה הסכום שצריכים להכפיל ּפֶר -סכום מסויים 

‘ לות חסד וכובתורה, תפילה, גמי‘ כשבני ישראל עובדים את ה
“ מניה“אז אין להם מספר! לכל אחד יש סכום משתנה בשווי ה

לא תוכל לדעת כמה שווה כל  -שלו. גם אם תספור ראשים 
 אחד לעצמו. 

 )במחשבה תחילה(
 

 (ב, א" )ישראל בני עדת כל ראש את שאו"
 דבר"ש הוא הדין כי, ישראל-בני את למנות ציוה ה"הקב

 ברוב יתבטלו ישראל-שבני רצה לא ה"הקב". בטל לא שבמניין
" שבמניין דבר"ל ועשאם למנותם ציווה לפיכך, האומות בין

 (ם"הרי חידושי) .בטל שאינו
 

 "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" )א, ב(
ידועה העובדא שהרה"ק בעל "מאור ושמש" זי"ע ביקש פעם 
מרבו הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע שהוא רוצה לשמש 
אותו לילה אחד כדי לראות את סדר עבודתו הק', ורבו נתן לו 
רשות לזה. ויהי בחצי הלילה ביקש הרה"ק ר' אלימלך ממנו 

נבהל להביא תה, וכשנכנס ה"מאור ושמש" עם כוס התה לרבו, 
ונשתומם בראותו שאיזה איש זקן עם הדרת פנים יושב אצלו, 
ומרוב פחד נפלה הכוס מידו ונשפכה ארצה. כשנתעורר 
מעלפונו החביא עצמו מפני הפחד שגבר עליו. אחר כך קראו 
הרה"ק ר' אלימלך, ושאלו למה לא הביא לשתות, השיב שראה 

וב פחד איש היושב בחדר, והבין שהוא בא מגבהי מרומים, ומר
נפלה הכוס מידו. שאלו הרה"ק ר' אלימלך, האם התבוננת בפני 
הזקן שהיה כאן. ענה לו ה"מאור ושמש", שמפני פחד ואימה 
לא היה יכול להביט בו כלל. נענה הרה"ק ר' אלימלך ואמר 
בזה"ל "וויי דאס קינד וואס קען נישט קוקן דעם טאטן אין 

כל לאביו בפנים( הלא פנים אריין" )אוי לילד שאינו יכול להסת
זה היה אברהם אבינו. ובזה יש לפרש כוונת הפסוק "שאו את 
ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם", אמר לו 
הקב"ה למשה שא והרם את נפשות בני ישראל שיוכלו להרים 

 ראש ולהסתכל בפני אבותם שלא יתביישו מהם. 
 

"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא 
 )א, ג( בישראל"

 מסופר על הרה"ק רבי חיים בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א.

שבהיותו בן ארבע שנים בלבד ידע כבר בעל פה את כל התרי"ג 
מצוות, כפי שסידרן הרמב"ם זיע"א. שאלו את חיים הפעוט מה 
ראית ללמוד בעל פה את כל תרי"ג המצוות? והוא השיב: 

ת כל הפקודות נוכחתי כי חיילים חייבים לדעת בעל פה א
היוצאות מפי המפקד, אנחנו היהודים, חיילים אנו בצבאו של 
ה', ועל כן עלינו לדעת בעל פה את כל פקודותיו וחוקיו, היות 
ואני רוצה להיות חייל טוב בצבא ה', לכן למדתי בעל פה את 

 החוקים.
 

 צבא יוצא כל ומעלה שנה עשרים מבן''
 (ג, א'' )בישראל

 עונשין-בן נעשה הריהו שנה עשרים לאדם שמתמלאות מכיון
 היצר-מלחמת מתחילה ואז, מעלה של דין-בית מצד גם

 תדיר ומוכן דרוך, צבא-יוצא בבחינת נעשה והאדם האמיתית
 ''.להרגו השכם להרגך הבא'' שכן, הרע-היצר נגד ללחום

( א''מכ ה''פ אבות'' )לרדוף עשרים בן: ''חכמינו אמרו אשר הוא
 דין-בבית לרדפו מתחילים, שנה עשרים לגיל אדם שמגיע כיון -

-היצר את ולרדוף להתגבר עליו ולפיכך, חטאיו על מעלה של
 .הרע

 היו זאת-בכל, שמים בידי נענשים שכבר עשרים בני שהיו אף
: נאמר בה אשר, למלחמה ולהצטרף צבא-יוצאי להיות ראויים

( ח, כ דברים'' )לביתו וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש מי''
 לפי -( ג''מ סוטה'' )שבידו מעבירות ירא: ''חכמינו כך על ואמרו

 .חטא שום בהם היה ולא צדיקים כולם שהיו
 

 "כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם" )א, ג(
פרשתנו מתחילה במצווה של מניין בני ישראל. "כל יוצא צבא 
בישראל תפקדו אותם". ופירש רבינו אברהם עזרא זצ"ל: 

 להוציא ערב רב". –"בישראל 
 בסיפור שלפנינו. –על קבוצה נוספת שהוציאו אותה מן המניין 

בין גדולי הרבנים שהאירו את פני ירושלים בברק אורם לפני 
כמאתיים שנה, היה הגאון רבי רפאל מיוחס זצ"ל, בעל "פרי 
האדמה" "ומזבח אדמה". הוא היה הראשון לציון בדור דעה, 

הקדושים ה"אור החיים" הקדוש, בזמנם ובמקומם של רבותינו 
 הרש"ש, הרב "נחפה בכסף", הרב "בתי כהונה", ועוד, זצ"ל.

בירושלים הייתה אז קהילה קראית קטנה. פעם הטילו 
השלטונות מסים כבדים עד מאוד על הקהילה היהודית ועל 
הקראים. החליטו להתכנס בבית הכנסת של הקראים, ששכן 

לציון הרב מיוחס זצ"ל במרתף, ולטכס עצה. כאשר הראשון 
התעלף לפתע ונפל. תמהו  –ירד במדרגות בית הכנסת 

הנאספים למאורע, והחליטו לחפור מתחת לגרם המדרגות. 
ומה מצאו שם? את ספרו של רבינו הרמב"ם זצ"ל, "היד 
החזקה", שהקראים טמנו שם כדי לבזותו. כדי שכל מי שבא 

כל התורה לבית תפילתם ידרוך עליו. כי הרמב"ם כלל את 
 שבעל פה בספרו הגדול, והקראים אינם מודים בה!

חרה אפו של הראשון לציון בקראים, והוא קילל אותם שלא 
 יזכו לעולם למניין שלם מבני עדתם, בירושלים!
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וכך היה. כשמונים שנה לאחר מכן, בשנת תקצ"ד, התכוננו 
עשרים משפחות קראיות מחצי האי קרים לעלות לירושלים. 

הקטנה שמחו לקראתם, כי הפעם כבר יהיה להם  בני העדה
מניין. אולם בהגיע שיירת הקראים לשערי ירושלים פרצה בהם 

 מגיפה שעשתה בהם שמות, וכל הגברים מתו!
וקהילת הקראים בירושלים, הכופרת בתורה שבעל פה ומבזה 

 את החכמים, נשארה ללא מניין! 
 )מעיין השבוע(

 

 ()א, יח "משפחותם על ויתיילדו"
 כלל היו ולא, מחדש שנולדים כאנשים במדבר נעשו ישראל

 יתברך' לה קשורים היו גם. כן מלפני אנשים אותם וכלל
 לזוז מסוגל ואינו אמו אל הקשור הנולד כתינוק בעזרתו ותלויים

" אמו עלי כגמול נפשי: "הכתוב שאמר כדרך, עזרתה בלעדי
  .(ב ,קלא תהלים)
 (אמת שפת)

 

משפחותם לבית אבותם"      "ויתיילדו על 
 )א, יח(

רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה נולד להורים פשוטי עם. 
אביו היה אופה כעכים, ולא נודע בייחוסו הרם. פעם ישב עם 
רבנים וצדיקים שהתאספו באספה ציבורית חשובה, ובתוך 
הדברים הזכיר כל אחד את אבותיו מדור דור וציטט מאמרותיו 

תורו של רבי מאיר יחיאל אמר: "אבי זכרונו  בקודש. כשהגיע
לברכה למד אותי כלל גדול בחיים, אין דינם של מיני מאפה 
טריים שזה מקרוב נאפו כהרי מיני מאפה שכבר אבד עליהם 

 הכלח", ומיד החל לומר דברי תורה משל עצמו...
 

     '' אבותם לבית משפחותם על ויתיילדו''
 (יח, א)
 אליהם נודע והוא' ה קדוש ואחיו הנביאים אב לפני הבא כי"

 ובכתב העם בסוד בא כי .וחיים זכות הזה בדבר לו יהיה ,בשמו
 במספר זכות לכולם וכן, במספרם הרבים וזכות ישראל בני

 יבקשו, לטובה עינם עליהם ישימו כי ואהרן משה לפני שימנו
 )רמב"ן א, מה(. "רחמים עליהם

 אדם שבבוא, לזה מקור מוצאים הננו ן''הרמב של אלה בדברים
 שמו את לפניו מזכיר הריהו, בעדו שיתפלל מנת-על צדיק לפני

 .פתקה על בכתב ודווקא
 

 (נ, א'' )הלויים את הפקד ואתה''
 את במסורה פעמיים מוצאים שאנו, כך על אומר הטורים-בעל

 את הפקד'' :שלפנינו בפסוק אחת פעם'': הפקד'' המלה
(. ו''קט פרק'' )רשע עליו הפקד: ''בתהילים שנית ופעם'' הלויים

 שוטר נעשה אדם אין: ''שאמרו חכמים לדברי רמז מכאן
 ''.מלמעלה רשע נעשה כן אם אלא מלמטה

 למעלה עולה החובה כף - מלמעלה" רשע יש מבארים: "נעשה
 לגדולה העולה: ''חכמינו אמרו שכן, למטה יורדת הזכות וכף

 על וחובותיו זכויותיו את וכששוקלין'', עוונותיו כל לו מוחלין
 .ריקה שהיא לפי, למעלה החובה כף עולה, המאזנים-כפות

 

"וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על 
 דגלו" )א, נב(

כפרי אחד מסביבות פרעמישלאן היה חוכר הבית מזיגה מאדון 
הכפר ומזה התפרנס בכבוד, ובכל שנה ושנה היה צריך לחדש 

. פעם אחת החליט האדון שלא להשכירו את השכירות מחדש
יותר להיהודי. בצר לו נסע הכפרי לפרעמישלאן, וסח להרה"ק 
ר' מאיר מפרעמישלאן זי"ע את דאגתו ובכה והתחנן לפניו 
שיתפלל בעדו להשי"ת שיישאר בית המזיגה אצלו, ונשאר 
לשבות את השבת בעיר פרעמישלאן, ובליל שבת קודש כאשר 

ו הטהור והתחיל לזמר את הזמר 'כל ערך הרה"ק את שולחנ
מקדש', כאשר הגיע לתיבות 'שכרו הרבה מאוד על פי פעלו, 
איש על מחנהו ואיש על דגלו', אמר כך, 'שכרו' של השומר 
שבת 'הרבה מאוד', ומה שכרו, 'על פי פעלו' שכמו שהוא גוזר 
בפיו כך פועלים בשמים, שהצדיק גוזר והקב"ה מקיים, והפסיק 

אל האנשים העומדים סביבו, ואמר מה אתם  באמצע ופנה
אומרים, האם מאיר'ל משמר שבת כהלכתו, והשיבו "הן", ואמר 
אם כן הרי הוא גוזר ואומר, 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', שכל 
אחד יישאר על מקומו בשלום. ואותו אדון נפל פתאום ברחוב 

ו העיר ולא היה יכול לילך לביתו, ושלחו אחרי רופאים, ובא
ואמרו שאין תרופה למכתו. בתוך כך נצנץ רעיון במוחו של 
האדון שאולי באה עליו צרה זו כעונש על אשר שלח ידו ביהודי 
לגרשו מפרנסתו, מיד שלח לקרוא אליו את היהודי, ולא מצאו 
אותו בביתו מפני שהיה אז אצל הצדיק בפרעמישלאן, המתין 

שכור את המזיגה האדון עד בואו ושלח אחריו ואמר לו שיכול ל
מחדש ומוחל לו גם את דמי השכירות ונותן לו את העסק 

 בחינם, ותיכף אחרי כן נתרפא האדון ממחלתו. 
 

'' העדות משכן משמרת את הלויים ושמרו''
 (נג, א)

 שומרי'' להיות נועדו זה ועם ומעלה חודש מבן נפקדו הלויים
 ?ימים חודש בן תינוק לשמור יכול אפוא מה'', הקודש משמרת

 נשאה לא למשכן מסביב השמירה כי ללמדנו בא זה דבר, ברם
 הלויים שמרו הגופני בכוחם לא. בלבד רוחני אלא, חומרי אופי

 אלה ובסגולות, הרוחנית ורמתם בקדושתם אם כי, המשכן על
 .העולם לאוויר צאתו עם מיד מחונן לויים-בן היה

 נכסי על לשמור אפשר כי, הסבורים אלה בידי היא טעות
 של קדושתם רק. בלבד ושלטון בכח הישראלית האומה

' ה אם'' - רע מכל ולשמור להגן עשויים הרוחני וכוחם השומרים
 ''.שומר שקד שווא עיר ישמור לא

 

 (יז, ב" )יסעו כן יחנו כאשר"
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 עתים הקובעים אדם בבני נתקלים אנו הרבה פעמים
 בעיר הם מצויים עוד כל,  כבחמורה קלה במצוה ומדקדקים

 שהם בשעה אך ומסודר קבוע חיים אורח ומנהלים מגוריהם
 את הם משנים, ומעירם מביתם הרחק בדרכים מטלטלים

 בתלמוד למעט לעצמם היתר ומורים הקבועים אורחותיהם
 . שונות במצוות ולזלזל תורה
" יסעו כן יחנו כאשר" התורה כאן קוראת זה נפסד מנהג כלפי

 מתנהג שהוא כפי, בדרכים מסעו בשעת להתנהג אדם כל על
 בם ודברת( "ז, ו דברים) שמע בפרשת נאמר וכן. ובעירו בביתו

 האמיתי החסיד של מבחנו כי" בדרך ובלכתך בביתך בשבתך
 על לוותר בלא, הדרכים טלטולי של הקשה בנסיון לעמוד הוא

 (לתורה פרפראות) . הבורא מצוות בקיום יוד של קוצו
 

 )ג, א("ואלה תולדות אהרן ומשה" 
פירש רש"י "ואלה תולדות אהרן ומשה, ואינו מזכיר אלא בני 
אהרן, ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה. שכל המלמד בן 

 חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". 
המהר"ם שפירא זי"ע מייסד ישיבת חכמי לובלין היה חשוך 
בנים ל"ע, אבל בנים כאלו של "כאילו ילדו" היה לו. באחת 
משיחותיו הסביר שקול התורה העולה מהיכל הישיבה מחיה 
את נפשו. פעם אחת שאל אותו אחד מאורחי ישיבת חכמי 
לובלין, הלא ביתו שוכן בבנין הישיבה, כיצד זה, אין הרעש 
וההמולה העולים מהיכל הישיבה באישון ליל, מפריעים לו 
לישון, שינה שהוא כה זקוק לה אחרי יום עמוס עבודה בהנהגת 
הישיבה ובלימוד תורה לתלמידים. השיב לו הגר"מ שפירא 
זצ"ל במשל, לטוחן שגר על שפת הנהר וגלגלי טחנתו נעים 

ל לישון בכוח זרם המים. שאלו אותו פעם ידידים, כיצד הוא יכו
בלילה, והרי רעש המים אינו פוסק ולו לרגע קט, האם רעש 
גדול זה אינו מפריע לו ואינו מטריד את מנוחתו. השיב הטוחן, 
כל זמן שהגלגל נע ורועש יכול אני לישון במנוחה, יודע אני 
שהטחנה עובדת. רע ומר יהיה גורלי אם הגלגל יחדל פעם לנוע, 

, כל עוד נשמע קול התורה אז לא אוכל לישון. כמו כן כאן
מהיכל הישיבה, יכול אני לישון את שנתי בלא טירדה ודאגה. 
לעומת זאת, אם חס ושלום יפסק קול התורה, אז תמלא 
הדאגה את לבי. רק כאשר תלמידי הישיבה לומדים תורה 

 בשקידה וביגיעה חש אני שהישיבה ממלאת את יעודה. 
 )אמרי דעת(

 

 את' ה דיבר יוםב ומשה אהרן תולדות ואלה"
 (א, ג" )סיני בהר משה

 ונקראו, אהרן בני אלא מזכיר ואינו' ומשה אהרן תולדות ואלה'
 בן את המלמד שכל מלמד, תורה שלימדן לפי משה תולדות

 את' ה דיבר ביום. ילדו כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חברו
 מפי שלמד מה שלמדן שלו התולדות אלו נעשו – משה

 (.י"רש. )הגבורה
, תורה לימדן דווקא זה שביום בזה לנו נפקא מינה מאי ולכאורה

 .התורה זאת לנו השמיעה צורך ולאיזה

 לאחרים נותן ואינו, לפיהו אדם עמל כל שבעולם דבנוהג, ונראה
 שנותן, תורה חברו בן את המלמד ולכן. נותן לבניו ורק לעמלו
 את התורה הדגישה לכך .ילדו כאילו נחשב לאחרים מעמלו

 לימד משה את' ה שדיבר זה ביום' שאפי, רבינו משה של עמלו
 על הקפיד שלא כיון בניו נחשבו לפיכך, תורה אהרן בני את

 (י"הרמש שמואל חידושי) .עמלו
 

 אש בהקריבם ה' לפני ואביהוא נדב וימת''
 (ד, ג'' )להם היו לא ובנים ...זרה
 .)חז"ל(בנים"  להם היו שלא על אלא ואביהוא נדב מתו "לא

 להם היו אלמלי אלא, זרה אש שהקריבו בזה חטאם היה באמת
 כפי, אחריהם יבואו אשר לדורות נדחה העונש היה בנים

 מכיון אך(, ז, ד''ל שמות'' )בנים על אבות עוון פוקד: ''שנאמר
: הכתוב כאן אמר לפיכך. עצמם הם נענשו בנים להם היו שלא

 ''.להם היו לא ובנים''
 

 אש בהקריבם ה לפני ואביהוא נדב וימת''
 (ד, ג'' )להם היו לא ובנים...זרה
 ?רבים בלשון'' וימותו'' ולא, יחיד בלשון'' וימת'' נאמר למה
 שלא על אלא ואביהוא נדב מתו לא: ''חכמינו אמרו הלא, ברם

-פלג'' בבחינת מהם אחד כל היה הרי כן-אם'', נשים להם היו
 שניהם נחשבו כן-ועל, שלם גוף היוו ביחד שניהם ורק'', גוף

: הכתוב דברי של מובנים גם זה. יחיד לשון להם ויאה אחד כגוף
 ולא נשים להם נשאו שלא מאחר -'' להם היו לא ובנים''

 .יחיד בלשון'' וימת'' שניהם על לומר יאה, בנים העמידו
 

 (יג, ג) "'ה אני יהיו לי ...בכור כל לי "כי
 בתנאי אלא, העבודה את שיעשו הבכורים את לי לקחתי לא
 מאז אולם. באלהותי ויאמינו'' שלי'' יהיו כי -'' ה' אני יהיו לי''ש

 והנני'' שלי'' מלהיות חדלו, באלהותי וכפרו הזהב לעגל שסגדו
 .הזהב לעגל סגדו שלא, הלויים את במקומם אפוא לוקח

 

 למשפחותם אבותם לבית לוי בני את "פקוד
 ( טו, ג) תפקדם" ומעלה חדש מבן זכר כל

 ואילו, ומעלה חודש מבן לפקדם התורה אמרה לוי בני אצל
 בני הוכשרו לא, גיסא מאידך, עשרים מגיל רק ישראל בני אצל

 מישראל בשונה שנה שלושים מגיל החל אלא לעבודה לוי
 שואל"ה בעל מסביר. דבריו – לכל לגדול עשרים מגיל שנחשב

 לכן ייחוסם מחמת היא חשיבותם שכל לוי בני שאצל", ומשיב
 תלוי זה אין שכן, חודש מגיל כבר ולפקדם למנותם אפשר

 היא חשיבותם שכל י"בנ אצל כ"משא, העצמית ביגיעתו
 בן מגיל אלא למנותם אי אפשר, העצמית עבודתם מחמת
 תביעה יותר עליו יש ייחוס לו שיש מי, גיסא מאידך. עשרים

 (התורה על. )שנה שלושים מגיל אלא לעבודה ראוי אינו לכן

 א גוט שבת
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