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לא  ולפרט שהלויים  לבאר  הפסוק  הוצרך  למה 
מאליו ומבואר  מובן  זה  דבר  והרי  התפקדו, 

את  למנות  משה  את  ד'  צוה  א)  (פרק  במדבר  ספר  בתחילת  הנה 
שבט  כל  של  האנשים  מספר  את  מפרטים  א  בפרק  והפסוקים  ישראל. 

ישראל  בני  יחנו  צוה למשה את האופן שבו  ב מבואר, שד'  ובפרק  ושבט. 

מסביב למשכן, וכמוש"כ (ב ב) "איש על דגלו כו' יחנו בנ"י כו' סביב לאהל 

האנשים  כמות  את  ומפרטים  חוזרים  ב  שבפרק  והפסוקים  יחנו".  מועד 

ודגל. דגל  כל  ואת מספר האנשים שחנו אצל  ושבט  בכל שבט  שנמצאו 

כל  אבתם  לבית  בנ"י  פקודי  "אלה  כתיב  (לב-לג)  ב  פרק  ובסוף 
מאות  וחמש  אלפים  ושלשת  אלף  מאות  שש  לצבאתם  המחנות  פקודי 

משה".  את  ד'  צוה  כאשר  בנ"י  בתוך  התפקדו  לא  והלוים  וחמשים. 

הדגלים  שבפרשת  הכתוב  הוצרך  צורך  לאיזה  ב)  (א  האוה"ח  ושואל 

והרי  ישראל,  כל  שאר  עם  ביחד  נמנו  לא  שהלויים  זו  ידיעה  לנו  לפרט 

כל מי שמסתכל בפסוקים הקודמים, יראה, שהלויים לא נמנו שם, וא"כ 

ישראל". בני  בתוך  לא התפקדו  "והלוים  באומרו  הכתוב  כוונת  מהו 

הידיעה  את  לנו  לומר  הכתוב  כוונת  אין  שאכן  האוה"ח  ומתרץ 
הזאת שהלויים לא התפקדו - שהרי דבר זה מתבאר מעצמו מתוך דברי 

הפסוקים הקודמים - אלא הפסוק בא להודיענו שבזה שהם לא מנו את 

והיינו  אותם".  יפקדו  שלא  שצוה  ד'  מאמר  [את]  "קיימו  הם  לוי  שבט 

שהמכוון העיקרי של הכתוב הוא מה שנאמר בסוף הפסוק, "כאשר צוה 

ד'. רצון  את  קיימו  הם  לוי  את שבט  מנו  לא  שהם  שבזה  את משה",  ד' 

יש  עדיין  שהרי  ביאור  צריך  האוה"ח  של  התירוץ  [ולכאורה 
והרי  לוי.  שבט  את  מנו  לא  שבנ"י  הכתוב  מפרט  צורך  לאיזה  לשאול, 

כלל  עם  ביחד  נמנה  לא  לוי  ששבט  מבואר  הקודמים  שבפסוקים  כיון 

שצוה  ד'  של  מאמרו  את  קיימו  שהם  מאליו  מובן  הדבר  א"כ  ישראל 

אותם שלא למנות את שבטו של לוי ביחד עם שאר שבטי ישראל. ואם 

כו'  התפקדו  לא  ש"הלוים  זה  דבר  לפרט  הכתוב  הוצרך  טעם  לאיזה  כן 

את משה". ד'  צוה  כאשר 

הוא  הפסוק  שכוונת  האוה"ח,  של  תירוצו  בביאור  לומר  יש  ואולי 
עם  ביחד  לוי  של  שבטו  את  מנו  לא  שבנ"י  לזה  שה'סיבה'  לנו,  לגלות 

שאר בנ"י, הוא אך ורק משום שכך צוה ד' את משה. והיינו שאין הפסוק 

לנו  מבהיר  הפסוק  אלא  לוי  שבט  את  מלמנות  'נמנעו'  שבנ"י  מודיענו 

הצווי של  בזה את  לקיים  'בכדי'  לוי  נמנעו מלמנות את שבטו של  שהם 

ועוד)]. נא,  ג  האוה"ח  כתב  זה  (וכעין  יתברך.  ד' 

כתיב  מז)  (פסוק  א  פרק  בסוף  דהנה  לשאול  האוה"ח  וממשיך 
הזה  שבפסוק  כיון  והרי  בתוכם'.  התפקדו  לא  אבתם  למטה  'והלוים 

הכתוב  הוצרך  למה  לשאול  יש  א"כ  משה',  את  ד'  צוה  'כאשר  כתוב  לא 

ישראל. שבטי  עם שאר  נמנה  לא  לוי  הזאת ששבט  הידיעה  את  לפרט 

לכתוב  הכתוב  הוצרך  אחרת  שאלה  לתרץ  שבכדי  האוה"ח  ומתרץ 
שבנ"י  שבשעה  לז)  יב  (שמות  בתורה  מבואר  דהנה  הזאת.  הידיעה  את 

הגברים",  רגלי  אלף  מאות  "שש  מספרם  הי'  ניסן,  בט"ו  ממצרים,  יצאו 

(ופרש"י, 'מבן עשרים ומעלה'). אולם ששה חדשים לאחר מכן, כשמשה 

הרי  טז)  ל  שמות  רש"י  (עי'  העגל  חטא  לאחר  אותם  ומנה  חזר  רבינו 

שנתרבה מנינם ועמד על "שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות 

וחמשים" (שם לח כו). ואע"פ שהרבה מבנ"י מתו בגלל חטא העגל מ"מ 

מצרים  יציאת  שבין  חדשים  הששה  במשך  מנינם  ונתרבה  ניתוסף  עדיין 
העגל. לאחר חטא  שנית  נמנו  הם  שבו  להזמן 

בשנה  השני  לחדש  "באחד  השלישית  בפעם  נמנו  כשבנ"י  אמנם 
לאחר  חדשים  ששה  שהוא   - א)  (א  מצרים"  מארץ  לצאתם  השנית 
"שש  על  עמד  בנ"י  ומספר  כלל,  מנינם  נתרבה  שלא  הרי  השני,  המנין 

מו). (א  וחמשים"  מאות  וחמש  אלפים  ושלשת  אלף  מאות 

שבין  החדשים  שבששת  הזה,  הדבר  יובן  איך  מקשה,  האוה"ח  ולכן 
מהם  שהרבה  אע"פ  מנינם,  וניתוסף  בנ"י  נתרבו  השני  למנינם  יצא"מ 
להמנין  השני  המנין  שבין  החדשים  ובששת  העגל,  חטא  בגלל  נהרגו 
ולא  נתרבו  לא  חטאיהם]  ע"י  אנשים  מהם  נחסר  לא  [-שבו  השלישי 

כלל. מנינם  ניתוסף 

להמנין השלישי,  המנין השני  בין  גם  ומבאר האוה"ח שלפי האמת, 
לוי  של  שבטו  נכלל  השני  במנין  שרק  כיון  אולם  ישראל.  בני  נתרבו 
השני  במנין  בתורה  המוזכר  בנ"י  מספר  לפיכך  בתורה,  המוזכר  בהמספר 

שיתבאר. וכמו  לזה  זה  שוה  השלישי,  ובמנין 

והיינו שהאוה"ח סובר שבמנין השני שלאחר חטא העגל, גם שבטו 
מאות  "שש  של  המספר  ולכן  ישראל.  בני  שאר  עם  ביחד  נמנה  לוי  של 
בתוכו  כלל  כו)  לח  (שמות  וחמשים"  מאות  וחמש  אלפים  ושלשת  אלף 

לוי. הגברים שמשבטו של  כל  את  גם 

משה  נצטווה  ששם  הרי  השלישי  במנין  ונמנו  חזרו  כשבנ"י  אולם 
ישראל,  שבטי  שאר  עם  ביחד  לוי  של  שבטו  את  למנות  שלא  במפורש 
מאות  וחמש  אלפים  ושלשת  אלף  מאות  "שש  של  המספר  ולפיכך 
וחמשים" המוזכר בתחילת ספר במדבר (א מו), אינו כולל בתוכו את שבטו 
של לוי. ואעפ"כ הרי מנין בנ"י לא נתמעט כלל, א"כ הרי מבואר שגם בששת 

וניתוסף מנינם. בנ"י  החדשים שבין המנין השני להמנין השלישי נתרבו 

 - ואומר  מפרט  שהפסוק  לזה  הטעם  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
של  מנינם  את  רק  הקודמים  בפסוקים  היטיב  שנתפרש  לאחר  אפילו 
שכוונת  לפי  בתוכם".  התפקדו  לא  כו'  "והלוים   - ישראל  משבטי  שאר 
של  מנינם  נתרבה  לא  למה  הנ"ל:  הקושיא  את  לתרץ  הוא  הזה  הפסוק 
זה  ועל  השלישי.  להמנין  השני  המנין  שבין  החדשים  בששת  ישראל 
שהמספר  לזה  והטעם  מנינים,  נתרבה  שבאמת  ואומר,  הפסוק  מתרץ 
לא  "הלוים  השלישי  שבמנין  משום  הוא  נשתנה,  לא  בתורה  הכתוב 
בהמספר  נכלל  לוי  של  שבטו  שגם  הרי  השני  במנין  משא"כ  התפקדו", 

וחמשים". מאות  וחמש  אלפים  ושלשת  אלף  מאות  "שש  של 

לבוא  לעתיד  הבכורות  קדושת  האם 
לא או  הלויים  מקדושת  נובעת 

בבני  בכור  כל  תחת  הלוים  את  קח  לאמר.  משה  אל  ד'  "וידבר 
כוונת  מהו  להבין  וצריך  מד-מה)  (ג  ד'".  אני  הלוים  לי  והיו  כו'  ישראל 

ד'". "אני  הזאת של  בתוספת  הפסוק 

שאמרו  שהגם  לומר  ד',  אני  במאמר  "הכוונה  האוה"ח  ומבאר 
לא  [מ"מ]  לבכורות,  שתחזור  עבודה  עתידה  שסד)  (ילקוט  ז"ל  רבותינו 
כשם  [דהיינו]  ד',  אני  [כו']  לי  והיו  אומרו  והוא  לד'.  מהיות  הלויים  ירדו 

הלויים". לי  יהיו  כן  כמו  ועד  לעולם  ששמי 

כדי  ד'  אני  של  התיבות  את  הוסיף  שהפסוק  באוה"ח  ומבואר 
התקדשו  שהלויים  לפני  דהנה  הלויים".  את  "קח  של  הצווי  את  להסביר 



בכור  כל  לי  "הקדשתי  יג)  (ג  וכמוש"כ  לד'  קדושים  היו  שהבכורות  הרי 
ואולם בגלל שהם חטאו בעגל לפיכך הם נפסלו מלשרת את  בישראל". 

במקומם. הלויים  ונתקדשו  ד' 

והנה במדרש מבואר שלעתיד לבוא תחזור העבודה לבכורות. ולפי"ז 
שנסתלקה  מהקדושה  נבעה  הלויים  שקדושת  שכמו  לומר,  שייך  הי' 
מהבכורות, כמו"כ הוא לענין קדושת הבכורות לעתיד לבוא, שקדושתם 
הזאת  הסברא  ולפי  הלויים.  קדושת  הסתלקות  באמצעות  להם  תגיע 
להזמן  עד  רק  זמנו  שנמשך  צווי  הוא  הלויים"  את  "קח  של  שהצווי  הרי 
שלא  הרי  המשיח,  ביאת  שלאחר  להזמן  אמנם  צדקינו.  משיח  שיבוא 
להבכורות  הקדושה  תחזור  שאז  לפי  הלויים"  את  "קח  של  הצווי  נאמר 

מהלויים. הקדושה  ותסתלק 

מהלויים,  תסתלק  שהקדושה   - כן  לחשוב  נטעה  שלא  כדי  ולכן, 
לי  יהיו  כמו"כ  ועד  לעולם  ששמי  ו"כשם  ד'",  "אני  לומר  הפסוק  הוסיף 
ועד  לעולם  נמשך  זמנו  הלוים",  את  "קח  של  שהצווי  דהיינו  הלויים". 
שאין  לפי  המשיח.  ביאת  לאחר  אפילו  בקדושתם  יעמדו  הלויים  כי 
אלא  מהלויים  הקדושה  בהסתלקות  תלוי'  הבכורות  התקדשות  סיבת 
חטא  ושל  אדה"ר  של  חטאו  של  שהזוהמא  מזה  נובעת  תהא  קדושתם 
העגל, יתבטלו לגמרי לעתיד לבוא כשתעבור ממשלת זדון מן הארץ וכל 

בב"א. תכלה  כעשן  כולה  הרשעה 

כלל  אהרן  עם  להטיב  נתכוין  לא  משה 
הפדיון כסף  את  לו  נתן  כשהוא  וכלל 

יג),  (ג  ישראל  כלל  של  הבכורים  את  קידש  ד'  בכורות,  במכת  הנה 
בעגל  חטאו  שהם  כיון  אולם  הבכורות.  ע"י  נעשית  היתה  העבודה  ולכן 
לכן  בעגל  חטא  לא  לוי  ששבט  ולפי  ד'.  את  מלשרת  נפסלו  הם  לפיכך 

יב). ג  (רש"י  הבכורות  במקום  ד'  את  לשרת  נבחרו  הם 

ולכן צוה ד' למשה (ג מא) "ולקחת את הלויים לי כו' תחת כל בכור 
עם  אותם  ולהחליף  הלויים  את  לקחת  משה  את  צוה  שד'  והיינו  בבנ"י" 
הבכורות ועי"ז ילך הקדושה מן הבכורות אל הלויים ובזה "יפדו" הלויים 

מט). ג  (רש"י  בגופן  הבכורות  את 

הוצרכו  לפיכך  הלויים  מן  יותר  מרובים  היו  שהבכורים  כיון  אולם 
לפדות  בכדי  פדיון של חמשת שקלים  כסף  לתת  הללו  כמה מהבכורות 

הכהן. אהרן  אל  הזה  הכסף  את  לתת  את משה  צוה  וד'  עצמם.  את 

ויתן משה  כו'  "ויקח משה את כסף הפדיום  נא)  (ג מט,  כתיב  והנה 
את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי ד' כאשר צוה ד' את משה". ושואל 
"קשה אחר שאמר הכתוב על פי ד', מה מקום לומר כאשר צוה  האוה"ח 
ולומר שמשה עשה את הצווי  וגו'". דהיינו למה הוצרך הכתוב לחזור  ד' 
על  הכסף  את  לאהרן  נתן  שמשה  בפסוק  כן  מפורש  כבר  והרי  ד',  של 

ד'. הצווי של  פי 

הטבה  זה  במעשה  לצד שיש  כי  "ונראה  לשונו  וזה  האוה"ח  ומתרץ 
ויש מקום לומר כי הי' למשה נחת רוח להטיב לאחיו.  ובניו,  לאהרן אחיו 
זה  במעשה  חשב  שלא  ממשה,  זו  מחשבה  בחינת  ושלל  הכתוב  בא  לזה 

במעשהו". החפץ  לו  הי'  ד'  מאמר  לקיים  אלא  לאחיו  הנתינה  רצון 

עשה  משה  ד'",  פי  "על  א-  נקודות:  ב'  לומר  בא  שהפסוק  והיינו 
ד' את משה", שגם  צוה  "כאשר  ב-  צווהו לעשות.  ד'  את המעשה אשר 

מושלם מאד. באופן  ד'  הצווי של  את  קיים משה  בבחינת המחשבה 

דהיינו  ד'"  פי  על  כו'  הכסף  כל  את  משה  "ויתן  אומר  הפסוק  לכן 

הכסף.  נתינת  של  המעשה  עצם  לענין  ד'  של  הצווי  את  קיים  שמשה 
חשב  לא  אחיו  לאהרן  הכסף  שבנתינת  ומבאר  ממשיך  הפסוק  אמנם 
וכוונתו היתה,  משה בכלל על הטבתו של אהרן אחיו אלא כל מחשבתו 
צוה  "כאשר  לומר  הפסוק  חזר  ולכך  ד'.  של  הצווי  את  לקיים  ורק  אך 
נעשית  הכסף  נתינת  של  המחשבה  חלק  שגם  ללמדינו  משה"  את  ד' 

ב"ה. הבורא  רצון  את  לקיים  בכדי  ורק  אך  בשלימותה, 

נאמר  האם  הלויים  את  למנות  נצטווה  רבינו  כשמשה 
נשא של  בלשון  או  פקוד  של  בלשון  הצווי  לו 

בנ"י  את  למנות  נצטווה  רבינו  שמשה  מבואר  במדבר  בפרשת  הנה 
הרי  בנ"י  את  למנות  משה  את  צוה  כשד'  והנה  לוי.  של  שבטו  ואת 
ואולם  ישראל].  בני  ראש  [את  "שאו"  של  לשון  אומר  ב)  (א  שהפסוק 
(ג  ואמר  לשונו  את  הפסוק  שינה  לוי  שבט  את  למנות  נצטווה  כשמשה 

הזה. לשינוי  הטעם  את  להבין  וצריך  לוי].  בני  [את  "פקוד"  טו) 

"שאו"  של  לשון  התורה  אמרה  תשא  כי  בפרשת  שגם  ובאמת 
האוה"ח  שם  וכותב  ישראל].  בני  ראש  [את  תשא"  "כי  יב)  (ל  וכמוש"כ 
ג  (במדבר  כאומרו  'תפקוד'  אמר  ולא  'תשא'  אומרו  טעם  לדעת  "צריך 

לוי". במטה  טו) 

'שאו'  ושל  'תשא'  ב) שהלשון של  ד  ומבאר האוה"ח (שם, במדבר 
'ישא  יג)  מ  (בראשית  אומרו  דרך  על  ראש,  נשיאות  [של]  "לשון  הוא 
בנ"י  תשא,  כי  שבפרשת  ולפי  מעלה".  לשון  שהוא  ראשך',  את  פרעה 
נמנו ע"י נתינת מחצית השקל - שזה הי' להם לכופר נפש, לכפר עליהם 
של  הזה  התואר  עם  מנינם  את  הפסוק  הגדיר  לפיכך   - העגל  עון  על 
"תשא ראש בני ישראל שראשם נמוך  'תשא'. לפי שעל ידי המנין ההוא 
לצד חסרונם בעגל". [וכמו שהסביר האוה"ח (שמות שם) שהחטא גורם 

בזה]. ואכמ"ל  עיי"ש  ראש  כפיפות  לאדם 

ולכן כשמשה נצטווה למנות את הלויים לא נאמר בפסוק לשון של 
במדבר,  שבפרשת  הלויים  שבמנין  כיון  'פקוד',  של  לשון  אלא  'תשא' 
גם  תשא,  כי  שבפרשת  במנין  [אולם  נפש.  כופר  שום  הלויים  נתנו  לא 
נראה  כך  בעגל.  חטאו  לא  שהם  אע"פ  השקל,  מחצית  נתנו  הלויים 
שגם  סובר  שהאוה"ח  לפי  ב),  א  (במדבר  האוה"ח  שיטת  מתוך  מבואר 
הרי  ובתורה  העגל.  חטא  לאחר  מיד  בנ"י  שאר  עם  ביחד  נמנו  הלויים 
נודע ע"י  - לאחר חטא העגל,  מבואר (שמות לח כו) שמספרם של בנ"י 
של  שבטו  שגם  בהכרח  וא"כ  נתנו,  שבנ"י  השקל'  'מחצית  של  הכמות 

ההוא]. במנין  המחצית השקל  את  נתנו  לוי 

נאמר  הלויים  מנין  לענין  גם  שהרי  ושואל,  ממשיך  האוה"ח  אולם 
קהת  בני  ראש  את  "נשא  (שם)  וכמוש"כ  'שאו'  של  לשון  ב)  (ד  בפסוק 
את  הכתוב  "שינה  טעם  דמאיזה  הסבר  צריך  זה  ודבר  לוי".  בני  מתוך 
לשונו בלויים עצמן וחזר לומר [לשון של] 'נשא' ולא [לשון של] פקוד".

קהת  בני  של  המנין  על  מדבר  שהפסוק  שכיון  האוה"ח  ומתרץ 
לשון  הכתוב  אמר  ולא  'נשא'  של  הלשון  עם  הפסוק  השתמש  לפיכך 
קהת  בני  על  המוטלת  שהעבודה  לפי  הוא  הדבר  והסבר  'פקוד'.  של 
ושאר  השולחן,  הארון,  את  נשאו  שהם  לפי  מאד,  מקודשת  עבודה  היא 
התואר  עם  מנינם  את  להגדיר  התורה  בחרה  לפיכך  הפנימיים.  הכלים 

יתירה. וחשיבות  ראש  לנשיאות  להם  זאת  היא  כי  'נשא'  של 

פנימית  עבודה  להם  ד'  שנתן  לצד  כי  "ונראה  האוה"ח  לשון  וזה 
בערך  ראש  נשיאות  [של]  לשון  להם  ייחס  לזה  ושולחן,  ארון  לשאת 

מהם". מעולים  הם  שיהיו  ומררי  גרשון 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק', כמו"כ הרוצה לנדב הוצאת הקונ' 
peninei.ohrhachaim@gmail.com  :לכבוד חג השבועות נא לפנות למייל
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