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  [יא]

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאֹמר:  ְּפֹקד ֶאת ְּבֵני ) טו-ג, יד(

  ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם:

                                                 
ורק כאן כתוב  ,מדוע כתוב עוד פעם במדבר סיני ,[יא] תוכן דבריו, ליישב 1

א ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ַוִּיְקָר ) "א ,ויקרא א(ויקרא פתחה תורה חומש דהנה ב .זאת

ואחרי כן בכל חומש ויקרא כתוב רק שדבר  ,"ֵלאֹמר ֵמֹאֶהל מוֵֹעדה' ֵאָליו 

וגם בחומש  ,כי כבר נכתב בראש החומש ,ולא כתוב מאהל מועד ,ה' אליו

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל ) "א ,אבמדבר כתוב בראש החומש (

דכתיב  ,מדוע נכתב שוב כאן בפרשת פדיון בכורות מדבר סיני אם כן ,"מֹוֵעד

  ".ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאֹמר"

מבאר המשך חכמה על פי הגמרא בבכורות. וכדי להבין דבריו יש להקדים, ו

כשהיו ישראל א.  :ג' פעמים כתוב בתורה שהבכורות נתקדשוהנה ד

ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ) "ב ,שמות יגדכתיב ( ,במצרים נאמר להם פרשת בכור

בשנה שניה כשהיו  ב.", ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא

-שמות פרק יג, יאדכתיב ( ,בכניסתם לארץ ישראלג.  , כדכתיב כאן.במדבר

:  ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲא ה' ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ּכַ ) "יב ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְל ְוַלֲאֹבֶתי ּוְנָתָנּה ָל

". ר ִיְהֶיה ְל ַהְּזָכִרים ַלה'ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַלה' ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאׁשֶ 

שכשנכנסו לארץ ישראל וקדשו דהכל מודים בריש בכורות (ד, ב) ומבואר 

שוב  ,ל מודים שקדשו במצריםוהכ בכורות להתקדש, לא פסקוהבכורות 

האם לאחר  ריש לקיש ורבי יוחנן, נחלקוו .קדשו בשנה שניה במדבר

ל השנים , המשיכו הבכורות להתקדש בכשקדשו בשנה שניה במדבר

 ריש לקיש .או שפסקה קדושתן ל"ח שנה עד שנכנסו לארץ ישראל ,במדבר

לא ו ,שכשהיו במדבר ל"ח שנה לאחר שנה שניה פסקה קדושתן סובר

  .נתקדשו בכורות במדבר

הוא הדין להתקדש, ושלאחר שקדשו במדבר פסקו  ,לפי ריש לקיש ,והנה

הבכורות  ולא נתקדשו ,לא היה לזה המשך ,מה שנתקדשו במצרים ,לפני כן

ואף על פי שריש  שנולדו אחר שיצאו מצרים עד שנה שניה שהיו במדבר,

ם, מכל מקום כך לקיש לא אומר בפירוש שלא התקדשו לאחר יצאת מצרי

בשלשה " - את הברייתא (שם) בבכורות ריש לקיש מפרשמוכח מהא ד

" מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן ישראל לארץ

ומה שקדשו בארץ  ,שדוקא בשלושה מקומות קדשו ולא יותר כפשוטה, –

היה רק  ,אבל מה שקדשו במצרים ובמדבר ,לתמידקדושתן ה תישראל הי

 .ועד שנה שניה לא קדשו בכורות ,גם מאז שיצאו ממצרים, אם כן מוכח שאז

  במדבר במה נשתנו דיני בכורות

. 'פקד וכו אמרטו) וידבר ה' אל משה במדבר סיני ל-ידג, (

אהל מועד, משדבר אליו  ,(א, א) הספרכתוב בריש  1בויקרא

אתי שפיר מדוע כתוב בתורה בשנה שניה בפרשת קדושת בכור  ,ולפי זה

מאז שיצאו  ,שעכשיו בלבד קדשו הבכורות ולא לפני כן ,ללמד ,במדבר סיני

  .והרי זה דיבור חדש לענין קדושת בכורות ,ממצרים

שלפי ריש לקיש כתוב  ,מדוע לא פירש המשך חכמה בדבריו, [ויש לדקדק

מפני ההפסקה ש ,. ונראהבמדבר סיני בגלל שפסקו לאחר שקדשו במדבר

שהרי קדושתן  ,קצת דוחק לומר שכתוב במדבר סיני ,ל"ח שנים במדברשל 

מפני שהופסקה קדושתן לאחר עדיף טפי לפרש שאבל  ,המשיכה ממצרים

 כתוב ,ם השניה בשנה השניה במדברוחזרו ונתקדשו בפע ,שקדשו במצרים

כי התחדשה קדושתן בשנה השניה לאחר  ,מיוחד על זה במדבר סיני פסוק

ולא היו " לפיכך דקדק המשך חכמה וכתב ,וזה פשוט בכונתו ,שהופסקה

 ,"קדשו בכורות מקומותג' דבמעת יציאת מצרים,  טרם הדיבורקדושים 

, כמו שביארנו לעיל כו' מהא דריש לקיש מפרש בג' מקומות ,ומוכיח זאת

בדבריו, והמדקדק היטב בדבריו יראה שכל מה שביארנו מדוייק להפליא 

. (ולהלן יבואר דבלית ברירה לפי רבי יוחנן, מפרש המשך חכמה, בדבריו

  ].דכתוב במדבר סיני בגלל ההפשה של ל"ח שנים)

שכדרכו מבליע המשך חכמה חידושים וביאורים גדולים  ,יש לך לדעת[ו

רים שלריש לקיש לאחר שקדשו במצמה שכתב בפשיטות ד ות הש"ס.גיבסו

ובסוגיא איתא  ,אינו מבואר בסוגיא שניהפסקה קדושתן עד שקדשו בשנה ה

שלא הופסקה  ,משמע מפירוש רש"יוכן  ,רק שהופסקה קדושתם במדבר

פירש  ,ופסקו" וריש לקיש אמר קדשועל מה שאמרו " ,שפירש ,קדושתן

הנה דקדק  ,"עת החשבון של חומש הפקודים ואילךמש -ופסקו " ,רש"י

וכן מוכח שסברו התוס' (בכורות ד,  ,לפרש שפסקו רק לאחר חומש פקודים

 ,הוא הרש"ש (שם) ,אבל מצאתי חבר לשיטת המשך חכמה .ב ד"ה אלא)

וז"ל  ,שפירש שלפי ריש לקיש פסקו גם לפני המדבר בין מצרים למדבר

דאמר קדשו ופסקו היינו  יש לקישלר ,קנאדגם למס ניות דעתי יש לומרולע"

בין הקידוש שהיה במצרים ובין הקידוש שהיה במדבר בשנה השנית בחדש 

 אבל לרבי יוחנן דלא פסקו ,זה לשיטת ריש לקיש שפסקו וכל " עכ"ל.]השני

 למה כתוב עוד פעם במדבר סיני ,ם להתקדש מיציאתם ממצריםירהבכו

   הבאה. ויבואר בהערה ,בפרשת קידוש בכורות



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

כתוב בכל מקום וידבר ה' אליו, וכאן כתוב שנית במדבר  ןכרי ואח

דסבר דקדשו בכורות  ,סיני. וטעמו, דלרבי שמעון בן לקיש

ח שנה עד שנכנסו לארץ לא ", ופסקו, וכל ל(בכורות ד, ב) במדבר

 נתקדשו בכורים, לכן כתב רק זה הפעם במדבר סיני, ולא היו

מקומות קדשו ג' קדושים טרם הדיבור מעת יציאת מצרים, דב

דהא קאמר דבכור בהמה  ,, צריך לומר2יוחנן בי. ולר'בכורות כו

ם, יעויין ריש נפקעו על ידי בהמות טהורות דהלויטהורה גם כן 

                                                 
 ,קרב על המזבח ,שאם הוא תם ,בכור בהמה טהורה אין לו פדיון ,פירוש 2

 ,)במדבר פרק ג, מאבפרשה זו (והנה כתוב  .ואם הוא בעל מום ניתן לכהן

ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת "

משמע שבכור בהמה טהורה של  ,"ְּבכוֹר ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַּתַחת ָּכל 

ולא היה לאחר  ,וזה לא היה אלא במדבר ,לוי פוטר בכור בהמה של ישראל

בקדושת  לפיכך כתוב במדבר סיני מכן בכל ל"ח שנים שהיו במדבר,

   זה תוכן דבריו. ,שדבר זה לא היה אחרי כן ,ללמדהבכורות, 

נמשך  ,שבכור בהמת לוי פוטר בכור בהמת ישראל ,ות[ומה שכתב בפשיט

פטורין,  -כהנים ולוים ) "ב ,בכורות גתנן (ד ,אחר פשטות הסוגיא בבכורות

", דין הוא שיפטרו את של עצמן -מק"ו, אם פטרו את של ישראל במדבר 

קל  ,יון שפוטר ישראל, כקל וחומרהוא  ,הא דהלוי פטור מבכורהפירוש 

כן בכור בהמה של אם  . ופריך הש"ס (שם, ד, א)צמווחומר שיפטור את ע

 .כיון שפוטר בכור בהמה של ישראל , מקל וחומר,לוי יהיה פטור מבכורה

ועוד, אם איתא, אפילו מבכור בהמה טהורה נפטרו, אלמה וז"ל הש"ס "

ופירש  ,"תנן: לא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ופטר חמור

גבי בהמה מבכור בהמה טהורה  ,דדרשינן קל וחומר -ועוד אם איתא "רש"י 

אבל  ." עכ"לדהא בהמה טהורה דידהו הפקיעה בהמת ישראל ,נפטרו לוים

(שם) פירש חומש פירוש הדרש"י ב ,יש בזה הרבה אריכות דברים ,באמת

(מה) ואת וז"ל " ,דהכונה על פטרי חמורי ישראל ולא על בהמה טהורה

מות הלוים את בכורי בהמה טהורה של לא פדו בה -בהמת הלוים וגו' 

ישראל, אלא את פטרי חמוריהם, ושה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי 

חמורים של ישראל, תדע שהרי מנה העודפים באדם ולא מנה העודפים 

ולא באתי אלא  ,ועיין במפרשי החומש שהאריכו בזה עכ"ל. "בבהמה

  להעיר את עיני הלומד בלבד].

זה "א. מדוע כאן דקדק לפרש ש :לא זכיתי להבין אבל עיקר תוכן דבריו[

שכתוב  ,ש לקישיוכבר ביארנו בדבריו לעיל בדברי ר ,"לא היה לאחר מכן

ה הפסקה תהיולא מפני מה ש ,לפני כן שהיה הפסקה מפניבמדבר סיני 

לאחר מכן. ב. הרי גם לריש לקיש היה בכור בהמה טהורה פודה בכור בהמת 

דריש לקיש מודה שהיו  ,הש"ס בבכורות (ד, ב)דכך מסקנת  ,ישראל במדבר

  .3ודו"ק , רק אותו זמן, ופשוט.ןכרי , וזה לא היה אח(ד, א) בכורות

  

  [יב]

  ד ֹאָתם ֹמֶׁשה ַעל ִּפי ה' ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:ַוִּיְפקֹ (ג, טז) 

  איך מנו את ישראל, הלויים, והבכורות

, דכתיב 4וה. יתכןויפקוד אותם משה על פי ה' כאשר צטז) , ג(

הופסקו לאחר ש רק לענין וחולק על רבי יוחנן ,בשנה השניה בכורות במדבר

אם כן מדוע הוצרך לפרש לעיל לריש  ,שנה שניה עד שנכנסו לארץ ישראל

לוי טהורה עושה פדיון לבהמה שבהמת  ,והרי דין זה ,לקיש פירוש אחר

 ,לוי במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן כלל וכללאינו ת ,ישראל בכור טהורה

והרי גם  ,רבי יוחנן יש דרך אחרת לפרשדוקא לפי ש ,ומתוכן דבריו מוכח

דבאמת אפשר  ,דסובר המשך חכמה ,לפיכך נראה .לריש לקיש יש לפרש כן

אלא  ,לפרש שבמדבר סיני כתוב גם מפני ההפסקה של ל"ח שנים במדבר

סיני מפני שלפני כן לא נתקדשו שעדיף טפי לפרש שכתוב במדבר 

לפיכך, לפי ריש לקיש יש לפרש בפשיטות טפי, אבל לפי רבי  ,הבכורות

יוחנן על כוחרך יש לפרש, מפני ל"ח שנים במדבר, שלא היה פדיון לבהמה 

   .]טהורה

דיני בכורה יש הבדל בין דיני בכורה במדבר ל תמצית דבריו: 3

בשנה  יםבכור נתקדשולא  ,א. לריש לקיש :ארץ ישראלב

עד כניסתן  ,ולא לאחר השנה השניה ,ראשונה שהיו במדבר

ומשנכנסו לארץ לא פסקה  אלא בשנה השניה בלבד. ,לארץ

לא פסקה קדושת בכורה מיציאתם  ,ולרבי יוחנן[ קדושת בכורה.

. ב. רק במדבר היתה בהמה בכורה טהורה של לוי פודה ]ממצרים

 ,כנסו לארץ ישראלאבל משנ ,בכורה בהמה טהורה של ישראל

  לא נפדה בהמה טהורה בכורה של ישראל.

  

הא כתיב לעיל שצוה  ,ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוהמהו דכתיב  ,ליישב[יב] תוכן דבריו,  4

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ֵלאֹמר:  ְּפֹקד ) "טו-ג, ידדכתיב ( ,על ידי ה'

". י ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדםֶאת ְּבֵני ֵלוִ 

) במדבר רבה (פרשה ג סימן טכבר אמרו  ,ַעל ִּפי ה'ובשלמא הא דכתיב 

 ,ויפקוד אותם משה על פי ה' וגו', אמר משה לפני הקדוש ברוך הואוז"ל "

ות מחזר ומסבב יכול אני להי ,אתה אומר לי שאמנה אותן מבן חדש

שאת אומר לי כל זכר  ,בחצרותיהם ובתוך בתיהם ולספור כל אחד ואחד

את עושה שלך ואני  ,הקדוש ברוך הוא מר לוא ,מבן חדש ומעלה תפקדם
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 עם ביאור בינת החכמה

 ג

במספר ישראל (א, ג) מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא 

ם, דלא נמנו רק עשיריות לא בישראל תפקדו אותם לצבאות

כי כל ראש מבני  ,והוא ,פר לא נזכר אחדיםלכן בכל המס ,אחדים

ומכל מספר הקטן  ,נתן מספר אנשיו, והיו שרי עשרות ישראל

לכן  ,ראש עליהם בלבד עשו מספר הכולל, ופחות מעשרה לא היה

כתיב לצבאותם, שאין מחנה פחותה מעשרה, כמבואר ירושלמי 

ים מבן חודש ומעלה, ובמספר הלו ,(הלכה י) רק קמא עירוביןפ

שה נכנס אל פתח האהל ובת קול יוצאת ואומרת כך וכך שמ

 וה, לא נמנו גם כן אחדים, וכאשר צ(במדבר רבה ג, ט) תתינוקו

 .אחדיםמה שאין כן במנין הבכורים נזכרו  ,במספר ישראל

                                                 

היה משה הולך ועומד לו  ,שלום ן רבייהודה הלוי ב מר רביא .עושה שלי

ה'  ,ת הזהה' תינוקים יש בבי :והשכינה מקרבת ואומר לו ,על פתח אהליהם

(במדבר  כתיבדוא ההוא ה ,י' תינוקים יש באהל הזה ,תינוקים יש באהל הזה

 .ע"כ. "כשם שהשכינה אומרת לו ,ה' וגו' יפל ) ויפקד אותם משה ע, טזג

  .ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוהפירוש רש"י בחומש), אבל מדוע כתוב קיצור ב(ומובא ב

א, (לת החומש דהנה יש לדקדק עוד בהא דכתיב בתח ,ומבאר המשך חכמה

ם ְלִצְבֹאָתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאתָ ) "ג

מדוע לא מצאנו בכל  ,. ועוד יש לדקדקְלִצְבֹאָתםמהו לשון  ,"ַאָּתה ְוַאֲהֹרן

דהיינו  ,אלא עשרותהמנין של שבטי ישראל אף שבט שמספריו אחדים 

דבאמת  ,ומחדש המשך חכמה במנין הבכורות מצאנו אחדים., ורק חמישים

דהיינו על כל עשרה היה ראש  ,אלא בשרי צבאות ,לא נמנו ישראל באחדים

וכל שר עשרה היה נותן עשרה  ,והיו מונים שרי העשרה ,אחד מעליהם

אחד דהיינו מספר  ,ומכל עשרה אחדים עשו מספר כולל ,שמות שתחתיו

דהיינו שתמנו אותם לפי שרי צבאות  ,ְלִצְבֹאָתםלכן כתוב  ,מעשרה אחדים

כדאיתא בעירובין  ,ואין מחנה פחות מעשרה ,כי צבא הוא מחנה ,של עשרה

  .(א, י)

 ,בא ללמד ,ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוהשמה שכתוב כאן במנין הלויים  ,ועל פי זה יש לפרש

ן לכן גם במנין הלוים אין מני ,שגם את מנין הלויים ימנה לפי מנין עשרות

דדוקא כאן במנין הלוים ימנה לפי  ,ועוד בא הכתוב לדקדק בזה .אחדים

כיון שבא לפדות צריך  ,ימנה אחדיםאבל במנין פדיון הבכורים  ,עשרות

) ג, מגכדכתיב ( ,מנין של אחדים , ולכן רק במנין הבכורות ישמנין מדוייק

ָוַמְעָלה ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר ֵׁשֹמת ִמֶּבן ֹחֶדׁש "

ָׁשהֶאֶלף    .זה תוכן דבריו ".ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים ְׁש

והשכינה מקרבת ואומר לו ה' " ,הא דאמרו במדבר רבה לעיל ,[ולפי דבריו

י' תינוקים יש באהל  ,ה' תינוקים יש באהל הזה ,תינוקים יש בבית הזה

. ובזה ד לעשרהחרפם יהכונה שיצ אלא ,וקותאין הכונה שמנו ה' תינ ",הזה

  .5ודו"ק

  

  ]יג[

 ְלֵגְרׁשוֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי ֵאֶּלה ֵהם) כב-ג, כא(

ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני:  ְּפֻקֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה 

  ְּפֻקֵדיֶהם ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאוֹת:

  כמה היה בכל משפחה של גרשוני

כו'  כל זכרבמספר , פקודיהם 'כב) לגרשון משפחת וכו-כאג, (

 ל בו פקודיהם,דכפ 6פקודיהם שבעת אלפים וחמש מאות. הא

 ,שהמספר היה שוה, שמחצה מזה היה משפחת לבני יתכן,

והרי לא  עשרות, דמנין למשך חכמה לפרש שמנו שרי ,יש ליישב לכאורה

ואולי נמנו שרי  ,חמישים, ולא במנין הלוים פחות ממצאנו במנין ישראל

ה' איתא במדרש שבת קול אומרת  םדכיון שבמנין הלוי ,ונראה .חמישים

וכיון  ,זה מוכח שהיו נמנין במנין עשרות ,וקותוי' תינ ,קותווה' תינ ,קותותינ

 ].היו שרי עשרות ,ישראלבא ללמד שגם במנין  ,ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוהשכתיב 
 ,מנין ישראל והלויים היו נמנין בעשרות בלבדתמצית דבריו:  5

לכן לא תמצא  ,והשרים היו נותנים מנין עשרה ,רותששרי ע ויוה

אבל במנין  .אלא של עשרותבמנין ישראל והלוים מנין של אחדים 

ל שהיה מנין מדוייק  ,שהיו צריכים לפדותכיון  ,הבכורות

  לכן תמצא במנין הבכורות אחדים. ,אחדים

 

ְּבִמְסַּפר   ּ ְֻקֵדיֶהםפ" ,[יג] תוכן דבריו, הא דכתוב בפסוק פעמיים פקודיהם 6

 ,יתכן ,"ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֵדיֶהםְּפקֻ ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה 

 ,לבני ושמעי ,מספר זה כולל מנין בני גרשון שהיו שתי משפחותכיון שש

בכל משפחה  במנינם, ורמז הכתוב ששתי המשפחות היו שוות לגמרי

 ,לרמז ,לפיכך כפל הכתוב פקודיהם ,שלושת אלפים שבע מאות וחמישים

לכל  , כולל שתי פקודות שוותם וחמש מאותהכולל שבעת אלפי ,שמספר זה

במדבר דכתיב ( ,משפחת קהת לא כתוב כלל פקודיהםוהטעם שב ,משפחה

ְוִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ַהַעְמָרִמי ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּיְצָהִרי ּוִמְׁשַּפַחת ) "כח-פרק ג, כז

ִתי:  ְּבִמְסַּפר ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ַהֶחְבֹרִני ּוִמְׁשַּפַחת ָהָעִּזיֵאִלי ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקהָ 

 ,יש לומר - "ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ְׁשֹמַנת ֲאָלִפים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש

לכן  ,שלםמנין מולפיכך אין זה  (בכורות ד, א), כיון שאהרן לא נמנה עמם

 .לא כתוב פקודיהם



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ומחצה מזה היה משפחת שמעי, והיה כל משפחה לשלושת 

אלפים ושבע מאות וחמשים. ובקהת (פסוק כח) לא נאמר כלל 

  .7) ופשוטד, אמנין (בכורות הפקודיהם, לפי שאהרן לא היה ב

  

  ]יד[

  ְרֻׁשִּני ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל:ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלּגֵ ) ג, כד(

  חסרה בעתיד משפחה אחת

ת הגרשוני, כמו וכתב למשפח 8כד) ונשיא בית אב לגרשוני. לאג, (

בקהת (פסוק ל) ומררי (פסוק לה), מפני שלא נשתייר במנין שני 

                                                 
 ,וחמש מאותתמצית דבריו: משפחת גרשוני היו שבעת אלפים  7

 ,ולכל משפחה אותו מנין ,לבני ושמעי ,והיו משני משפחות

  שלושת אלפים שבע מאות וחמשים.דהיינו 

 

ג, כדכתיב ( ,, דהנה בכל נשיא בית אב כתוב "למשפחות"[יד] תוכן דבריו 8

) ג, להוכדכתיב ( ,"ן ֻעִּזיֵאלָהִתי ֱאִליָצָפן ּבֶ ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ַהְּק ) "ל

ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל ַעל ֶיֶר ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו "

ג, אלא כתיב ( ,חותלמשפ אבל בנשיא למשפחות גרשון לא כתוב ,"ָצֹפָנה

  ".ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלֵּגְרֻׁשִּני ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל) "כד

בפקודי ישראל בפרשת מדוע חסרו משפחות  ,) תמהיג ,כולהלן (רש"י והנה 

מצאתי בגמ' ירושלמית, שכשמת אהרן נסתלקו ענני ב וז"ל ", וכתפנחס

וחזרו  ,ונתנו לב לחזור למצרים ,ובאו הכנענים להלחם בישראל ,כבוד

לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה, שנאמר (דברים י, ו) ובני ישראל 

מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן, והלא בהר ההר מת, וממוסרה  נסעו

ורדפו בני  ,עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם

לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, ומבני לוי נפלו ארבע 

ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת  שמעימשפחות משפחת 

  ." עכ"לעית לא ידעתי מה היאהקרחי, והרבי

 ,משפחת שמעי החסר ,שהיו לבני ושמעי ,הנה מבואר דממשפחות גרשוני

 ,לפיכך לא כתוב נשיא למשפחות הגרשוני ,ונשאר רק משפחת לבני

ורמז הכתוב שלא ישאר  ,אלא משפחה אחת ",משפחות"שבעתיד לא היו 

 .מהם "משפחות"
 ,רק משפחה אחת תמצית דבריו: ממשפחות הגרשוני לא נשאר 9

  ורמז הכתוב כאן מה יהיה בעתיד. ,לבני

 .(כו, יג) י"בפנחס לבני גרשון רק חדא משפחה, כמו שפרש

  .9ופשוט

  

  ]טו[

יא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי צּוִריֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל ַעל ֶיֶר ּוְנִׂש  (ג, לה)

  ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנה:

  מקום חניית נשיא המשפחההיה היכן 

ובקהת הזכיר מקום חנייתם (פסוק כג, פסוק  10בגרשון(ג, לה) 

כט) ואחר זה הנשיאים (פסוק כד, פסוק ל), דבטח היה כל נשיא 

 

 ,גרשון קהת ומררי ,תוכן דבריו, דהנה שלוש משפחות לבני לוי [טו] 10

הקדים הכתוב בגרשון  ,ושם הנשיא ,וכשהזכיר מקום חנייה של כל משפחה

ולא  ,יאולאחר מכן כתוב שם הנש המשפחה,וקהת לכתוב מקום חניית 

ִמְׁשְּפֹחת ") כד-ג, כג(כדכתיב במשפחות הגרשוני,  ,כתוב מקום הנשיא

 ",ְרֻׁשִּני ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאלּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ַלּגֵ  ַהֵּגְרֻׁשִּני ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה:

 ֶיֶר  ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְקָהת ַיֲחנּו ַעל") ל-ג, כט(וכדכתיב במשפחות הקהתי 

אבל  ",ָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאלּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת ַהְּק  ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה:

דהיינו  ,ולאחר מכן כתוב שכולם ,במשפחות מררי הקדים לכתוב שם הנשיא

ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת " (ג, לה)כדכתיב  יחנו בצפון ,המשפחות והנשיא

  . " ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנהיֵאל ֶּבן ֲאִביָחִיל ַעל ֶיֶר ְמָרִרי צּוִר 

והקהתי. א. היכן היה מקום חניית הנשיא של משפחת הגרשוני  :וש לבאר

ב. מדוע לא מפורש מקום חנייתו. ג. מדוע במשפחות מררי מפורש מקום 

  חניית הנשיא.

אי דדבו ,דבאמת אין צורך לפרש מקום חניית הנשיא ,ומיישב המשך חכמה

[שלא  ,על דרך הנמוס והמוסר ,משפחתו הוא במקום חנייתמקום חנייתו 

לפיכך במשפחות הגרשוני והקהתי לא  ,ויראה צרכיהם] עליהם,יגבה לבו 

והטעם שבמשפחת מררי הוכרח לפרש מקום  .מפורש מקום חניית הנשיא

 ,כיון שלאחר שכתוב משפחות הגרשוני והקהתי עם נשיאיהם ,חניית הנשיא

שהיה  ,שממשפחות הקהתי היה עוד נשיאהוכרח הכתוב להפסיק ולכתוב 

ּוְנִׂשיא ְנִׂשיֵאי ַהֵּלִוי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ) ג, לבדתיב (כ ,נשיא נשיאי ישראל

כיון ו .כ)-היה ממשפחת הקהתי (שמות ו, יחש ,ת ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁשְּפֻקַּד 

בצד שהם חנו  ,אים לא היה עם משפחת הקהתימקום חניית נשיא הנשיש

 ,לפיכך (ג, לח), ואלעזר בן אהרן חנה עם אהרן ומשה בצד מזרח ,דרום

נשיא לבני ההיה צריך לדקדק שמקום  ,משפחת מררינשיא כשבא לכתוב 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

נשיא  אבל כשהזכיר ,חתו, שכן הנמוס והמוסרנה אצל משפחו

, שחנה אצל כהנים במזרח, (פסוק לב) אלעזר בן אהרן כו'נשיאי 

שכולם חנו צפונה  ,לאמור ,הנשיא הזכיר קודם לכן בבני מררי

  .11ודו"ק (שם).

  

  ]טז[

ן ֹחֶדׁש ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּפֹקד ָּכל ְּבֹכר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּבֶ ) ג, מ(

  ָוָמְעָלה ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשֹמָתם:

  האם בן לויה שאביו ישראל חייב בפדיון הבן

ולא  ,. אמר לבני ישראל'מ) פקד כל בכור זכר לבני ישראל כוג, (

לוייה שילדה מישראל, בנה , דקיימא לן 12. יתכןמבני ישראל

                                                 

דלא כמו מקום חניית נשיא הנשיאים  ,מרריהיה במקום משפחת  ,מררי

וכתב מקום חניית  ,ת מררילכן הקדים הכתוב במשפח ,דלעיל מיניה

 ללמד שחנה עמהם. ,המשפחה לפני שכתב שם הנשיא
חניית במקום  היה כל נשיאמקום חניית תמצית דבריו:  11

מלבד נשיא נשיאי ישראל  ,שכך דרך הנמוס והמוסר ,משפחתו

 ,שלא חנה עם משפחתו בדרום ,אלעזר בן אהרן משפחת הקהתי

  .אלא חנה עם משה ואהרן במזרח

 

כתוב בתורה שהלוים היו תחת פטר ש[טז] תוכן דבריו, דהנה בכל מקום  12

ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ) "ג, יבדכתיב ( ,"מבני" ישראל כתובבישראל,  רחם

יּו ִלי ְׂשָרֵאל ְוהָ יִ ִמְּבֵני ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם  ,ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ,ִּכי ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) "במדבר ח, טזוכתיב ( ,"ַהְלִוִּים

מדוע  ,אם כן". ִיְׂשָרֵאל ָלַקְחִּתי ֹאָתם ִליִמְּבֵני ַּתַחת ִּפְטַרת ָּכל ֶרֶחם ְּבכֹור ֹּכל 

  ".ְׂשָרֵאליִ ִלְבֵני ְּפֹקד ָּכל ְּבֹכר ָזָכר "שינה הכתוב וכתב כאן 

לפדיון  ,דיש הבדל בין פדיון בכורי ישראל במדבר ,ומבאר המשך חכמה

גם בת לוי היא בקדושת  ,דלאחר שקדשו הבכורות .ןלאחר מכישראל בכורי 

לכן  ,בין זכרים בין נקבות ,קדושים זרעווכל  ,הלוי קדושאביה כיון ש ,לוי

ר תלויה בפטר כיון שקדושת בכו ,לויה שנשאת לישראל בנה פטור מבכורה

וכיון שאמו לויה אפילו שאביו ישראל  ,ורחם לויה פוטר מפדיון בכור ,רחם

כי פטר רחמו הוא של  ,יון הבןדפ, מכל מקום פטור מוהבן דינו כישראל

 וז"ל: )א ,ד(בכורות לכן אמרו ב ,ופטר רחם הוא העיקר בפדיון בכור ,לויה

יה דרב יוסף משמיה כדמר בר כו' בנה פטור מחמש סלעים -לויה שילדה "

רש"י ופירש  ע"כ. "בפטר רחם תלה רחמנא -דרבא, דאמר: פטר רחם 

 ם תלה רחמנאפטור מחמשת סלעים, מאי טעמא, דבפטר רח

ונראה לי דזהו  (רש"י, שם). , ורחם דילה דלוי הואד, א) (בכורות

וולדותיהם בין זכר בין נקיבה  ,שנתקדשו הלויים דוקא השתא

ת אבל במדבר, דעדיין לא נתקדשו בקדוש ,ופטוריםקדושים 

ם, ואחרי ם קדושילויים, אם כן הנקבה שנולדה עדין לא היו הלוי

בנה חייב בפדיון  ,לויה שילדהאם כן  ,זה לא נתקדשו רק הזכרים

ואף על גב שאמו לויה או  ,ולכך אמר בכור זכר לבני ישראל .הבן

  .13ק היטבו"כהנת. ועיין בכורות דף ד בזה, וד

  

  ]יז[

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

אזלינן אחר  ,לויה הוא ,וכיון דרחם דהך ,לבכור –בפטר רחם תלה רחמנא "

  עכ"ל. "האם לענין ה' סלעים

אם  ,אלא שנתקדשו לאחר מכן ,אבל בזמן המדבר שלא היו הלויים קדושים

 ,שהרי כשנולדה לא היה לאביו קדושת לוי ,כן בת לוי לא היה לה קדושה

 ,ולאחר מכן שנתקדשו הלויים במדבר נתקדשו רק הזכרים ולא הנקבות

היינו אפילו  ,לפיכך כשבא הכתוב לומר שיעשו פדיון לוי תחת בכור ישראל

דאמו לא היתה  ,דכיון שהוא ישראל חייב בפדיון ,ישראל שאמו לויה

דלשון  ,כתוב לכתוב "לבני ישראל"לפיכך דקדק ה ,קדושה בקדושת לויה

שאביו  ,ישראל "לבני"אלא  ,אפילו אינו ישראל מאביו ואמומשמע  "לבני"

  .חייב בפדיוןואפילו אמו לויה או כהנת  ,ישראל

 ,כתוב "מבני" ישראל ,לפיכך במקום שכתוב שהלוים היו תחת בכור ישראל

ציוה שאבל כ ,שאין זה משפט הלשון ,כי אין אפשרות לכתוב "לבני" ישראל

שמשפט הלשון סובל בזה שתי  ,יכול לכתוב "לבני" ישראל ,למנות בכורה' 

שמשמעו אפילו מקצתו  ,לכן דקדק הכתוב לכתוב "לבני" ,האפשרויות

[וצריך ביאור מנין המקור לחלק בין "לבני"  .ולא כולו שאמו לויה ,ישראל

  "מבני"].
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 ,כי כל זרע הלוי קדושים ,ואמו קדושה בקדושת לויה ,מבכורה

בת  ,שעוד לא נתקדשו הלויים ,אבל במדבר .בין זכרים ובין נקבות

רק הזכרים  ,כיון שלאחר מכן כשנתקדשו ,לוי לא היתה בקדושה

צריך פדיון  ,לפיכך במדבר היה בן לויה שאביו ישראל ,נתקדשו

  .בכורה

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

  כוֹר ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ּבְ 

  על הלויים האם קדושת בכורי ישראל התחללה לגמרי

 ,אמרו, האי תחת (כו, ב) 14. בתמורה'כותחת ו' כ מא) ולקחתג, (

לישנא דאחולי.  ,דשידו אק .כו' לישנא דאחולי ולישנא דאתפוסי

 ,תחת ולקחת את הלויים ,אמר ,כל בכור זכר לי כשאמר פקד ,ולכן

דהוי כמו  ,נא)] על גב שלגוף הענין אמר להלן (פסוקים מה [אף

א ידו אקדש, דבשעה שעוסק עם הבכורים אמר תחת, הוי לישנ

  .15. ווד"קדאחולי, דמהם נפקע קדושה לגמרי

                                                 
-תוכן דבריו, דהנה בראשונה ציוה ה' לפקוד את בכורי ישראל (ג, מ[יז]  14

בפרשה אחרת לפדות כל ה' ולאחר מכן ציוה  , והיא פרשה בפני עצמה.מג)

מדוע כשציוה ה'  ,והשתא יש לדקדק .נא)-לוי תחת בכור ישראל (ג, מד

ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת  ְוָלַקְחּתָ ) "ג, מא(כתוב  ,לפקוד את בכורי ישראל

 ,"ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

הרי ו ,ת פקודי מנין בכורי ישראל, שהיא פרשהרי זה אינו שייך לפרשה זו

ת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתחַ ) "ג, מה( :להלן כתוב

  ."ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים ֲאִני ה'

הלוים אם לא היה כתוב כאן, היה משמע שיתפסו ד ,ומבאר המשך חכמה

 ,ו את קדושת הבכורה מבכורי ישראללאבל לא יחל ,בקדושת בכורי ישראל

ותתחלל  ,שיצאו בכורי ישראל מקדושתן ,ללמד ,הלכן כתוב כאן פסוק ז

  .קדושתן על בכורי הלויים

שלשון "תחת"  , שאמרו,הוא על פי הגמרא בתמורה (כז, א) ,והטעם בזה

א. התפסה, דהיינו שדבר שני נתפס בקדושת  :בתורה יש לו שתי משמעיות

 ,ב. חילול .מוציא את הדבר הראשון מקדושתו, אבל לא הדבר הראשון

ומוציא את הדבר הראשון  ,נו שהדבר השני מתחלל תחת הדבר הראשוןדהיי

שבכל מקום  ,אמרו שם בגמראומתחללת קדושתו בדבר השני. ו ,מקדושתו

כגון בהמה  ,נפרש אותה בלבד שאי אפשר לפרש רק משמעות אחת

בהמה כזו כיון ש ",זו תחת זו"ואמר  ,הקדושה בקדושת מזבח והיא תמימה

שתתפס הבהמה השניה ש"תחת" היינו נפרש דבריו  ,אינה יוצאת לחולין

אם יש לפניו בהמה שקדושה בקדושת ו .והיא לא תצא לחולין ,בקדושתה

 ,אלא רק מתחללת ,דקדושת בדק הבית אינה עושה תמורהכיון  ,בדק הבית

היינו שתתחלל בהמה זו בבהמה שקדושה בקדושת  "תחת"ש ,נפרש דבריו

  .בדק הבית

כגון שיש לפניו בהמת  ",תחת"לפרש לשון ות יפשראשתי אבל במקום שיש 

 ",תחת בהמה זו"ואומר על בהמה אחרת שתהיה  ,קדשים בעלת מום

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

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

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

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

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

כיון שבהמת קדשים כשהיא בעלת מום  ,אפשר לפרש דבריו בשתי אופניםש

דושתה על הבהמה לפיכך אפשר לפרש שכונתו לחלל את ק ,יש לה פדיון

למא הכונה שתתפס השניה או ד ,לת מום תצא לחוליןוהבע ,השניה

דבהמה שהיתה קדושה למזבח  ,ותשאר הראשונה בקדושתה ,בקדושתה

 ,היכן הניח את ידובדוק יש לובדין זה,  ,ונעשת בעלת מום עושה תמורה

נפרש דבריו שבא לחלל את קדושתה  ,הקדששאם הניח את ידו על בהמת 

על הבהמה לומר שתתחלל קדושתה  ,ולכן הניח ידו עליה ,על בהמה השניה

היה לו להניח ידו על הבהמה  ,שאם בא להתפיס קדושתה על השניה ,השניה

אלא  ,שום דבר לא משתנה אצלה, ולא על בהמה זו ששנתפסת בקדושתה

אבל אם הניח ידו על  ,שקדושתה מתחללת על השניה ,ודאי היא משתנית

 ,נפרש דבריו שבא להתפיס קדושת הבהמה על בהמה זו ,בהמת החולין

לחלל את שאם היה בדעתו  ,הניח עליה ידו שהיא מקבלת הקדושה ולכן

  .היה מניח ידו על הקדש ,הראשונה

היינו  בכורי ישראלדהנה גם בפדיון  ,ועל פי זה יאירו לנו עומק הכתוב

 ,ובכורי ישראל נשארים בקדושתן ,יכולים לפרש שתחת היינו תפיסה

ציוי  ה תורה במקוםכתב ,כאשר ציוה ה' לפקוד את בכורי ישראל ,לפיכך

ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל "פקודי בכורי ישראל 

שהם יצאו  ", ללמדְוֵאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ן חילול ולא ניח ידו על הקדש, שאז משמעו לשומ, שהרי זה כמקדושתן

 .התפסה
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  ויצאו בכורי ישראל מקדושתן. ,הלויים

 


