
איזו קדושה עברה מהבכורות ללוים ואיזו נותרה 

 לבכורות
 

ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור 

קשה מהו כפל  בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו )ג יג(

 הלשון, שתחילה אמר "הקדשתי לי" וחזר ואמר "לי יהיו".

ונראה לפרש ע"פ מה שנאמר במדרש רבה וז"ל, לפי שאומר ואני 

ה לקחתי את הלווים וגו' שומע אני מיום ההוא לא יהיו הנ

הבכורות קדושים, ת"ל יהיו מלמד שהם צריכים פדיון עכ"ל, 

כלומר שהבכורות התקדשו בב' קדושות: א. קדושת הגוף כמו 

פטר רחם בהמה שקדוש מרחם, וקדושה זו נאמרה בכל הבכורות 

לבכורי הן בכור אדם והן בכור בהמה, ב. קדושה יתירה נוספה 

 אדם שיעבדו את עבודת הקודש.

וכעת לקח הקב"ה את קדושת הבכורות והעבירה ללויים, ולזה 

מפרש המדרש שלקח רק את החלק השני של קדושתם, והוא מה 

שהיו צריכים לעבוד את עבודת הקודש, אבל הקדושה הראשונה 

שהיא קדושת הגוף השייכת באדם ובבהמה לא נלקחה 

דרש מדכתיב "והיו" מלמד שצריכים מהבכורות, וזה לומד המ

 פדיון.

ועפי"ז יש לפרש את המקרא כמין חומר, "ביום הכותי כל בכור 

בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור מאדם עד בהמה", ר"ל 

שבמכת בכורות הקדשתי את הבכורות קדושת הגוף וקדושה זו 

נוהגת הן באדם והן בבהמה, וקדושה זו אומר הקב"ה "לי יהיו" 

שאיר אני אצלם שלי יהיו, מלמד שצריכים פדיון, כלומר מ

שאע"פ שלקחתי מהם הקדושה והעברתיה ללויים כמבואר 

בפסוק הקודם "לקחתי את הלוים כו' תחת כל בכור", היינו דוקא 

 את הקדושה השניה של עבודת הקודש אך לא את קדושת הגוף.
 תורת מהרי"ץ

 

 יצד לקח משה את הנשיאים להיות נשיאיםכ
 

משה ואהרן את כל האנשים האלה אשר נקבו בשמות ויקח 

הנה בפרשת בהעלותך גבי לקיחת הלויים שאמר הקב"ה  )א יז(

למשה קח את הלוים )ח ו( פרש"י קחם בדברים, אשריכם שתזכו 

להיות שמשים למקום, ואילו כאן אצל לקיחת הנשיאים לא 

 פירש רש"י דבר.

ואר שם שאמר ונראה לפרש עפי"ד הגמ' בסנהדרין )צח.( שמב

המשיח שלום לריב"ל, ואמרינן שהוא בן עולם הבא, שאם הוא 

לא היה בן עולם הבא לא היה אליהו אומר לו שלום ומזכיר שמו 

של אביו, חזינא בזה שזכות גדולה היא לאדם אם השי"ת מזכיר 

את שמו, שמכך שהזכיר את שמו של ר' יהושע ושמו של אביו 

 א.הבטיחו אליהו שהוא בן עולם הב

ועפי"ז נראה שאף כאן כשהנשיאים הללו נקבו בשמות הרי 

שזכות גדולה היא להם עצם כך שהקב"ה הזכיר את שמותם, 

ובאלו הדברים עצמם לקחם משה, שאמר להם גודל זכותם, נמצא 

לפי"ז דאף כאן הפירוש כמו לגבי הלויים שפירש רש"י שלקחם 

 בדברים.

את האנשים" ובמה וכך הוא פירוש הפסוק, "ויקח משה ואהרן 

 ממשיך קרא לקחם בדברים, ומה הדברים אשר אמר להם, לזה

"אשר נקבו בשמות" ר"ל שזה השבח שאמר להם, שנקבו ע"י 

 השי"ת בשמותם.
 אשל אברהם

 

מהיכן מוכח שהקב"ה מנה את ישראל מתוך חיבתן 

 ולא משום צורך
 

באחד לחודש השני בשנה השנית כו' שאו את ראש כל 

ופרש"י עה"פ באחד לחודש, שמתוך  ב(-' )א אעדת בנ"י וגו

חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, 

כשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו 

עליהם מנאן, באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאן, ע"כ 

דברי רש"י, ויש להקשות מדוע פירש רש"י את הענין שמונה 

"ה את בנ"י עה"פ "באחד לחודש השני", לכאו' היה רש"י הקב

צריך לכתוב זאת עה"פ "שאו את ראש" שבו נצטווה משה 

 למנותם.

ונראה ליישב ובהקדם שהקשו המפרשים מדוע בכלל כתבה 

התורה את התאריך שבו מנה את ישראל, וביותר הקשו מה 

הראיה שמנאן מתוך חיבתן, שמא מנאן כל פעם מן הצורך, 

יצאו ממצרים מנאן כדי לידע כמה הם, וכן בחטא העגל שכש
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מנאן לידע כמה נפלו, וכן כאן מנאן שהרי בא להשרות שכינתו 

עליהם ואין השכינה שורה על פחות מת"ר ריבוא, ולזה הוצרך 

למנותן לידע שיש ת"ר ריבוא בנ"י, ומה הראיה א"כ שמנאן מתוך 

 חיבתן.

כח שמנאן משום ונראה ליישב היטב, שמהתאריך שמנאן מו

חיבתן ולא כדי לידע אם יש בהם ת"ר ריבוא לצורך השראת 

השכינה, שהרי המשכן הוקדם בא' בניסן, ומיד כשהוקם המשכן 

השרה שכינתו עליהם, ואילו לגבי המנין המתין עד א' באייר ורק 

אז מנאן ע"כ שלא מנאן כדי לידע אם יש ת"ר רבוא ויכול 

רה שכינתו, אלא ע"כ שמנאן להשרות את שכינתו שהרי כבר הש

משום חיבתן, ולפי"ז שפיר שבדוקא כתבה התורה את התאריך 

שמנאן, שמהתאריך ידעינן שלא מנאן רק לצורך אלא מתוך 

 חיבתן.

ולפי"ז אתי שפיר שכתב רש"י את פירושו שמנאן מתוך חיבתן 

עה"פ "באחד לחודש השני" ולא על הפסוק "שאו את כל ראש", 

שבקרא שנצטו על המנין אין הכרח שמנאן מתוך חיבתן, שהרי 

אפשר שמנאן לצורך כדי לידע אם יש בהם ת"ר ריבוא, ולזה 

מנאן פירש דבריו על הפסוק "באחד לחודש השני", שמכך ש

בתאריך זה ע"כ שלא היה זה לצורך שהרי כבר השרה שכינתו, 

 אלא מתוך חיבתן.

 טללי אורות )קלר(

 

כיצד מכך שניתנה תורה במדבר מוכח שמשפטיך 

 תהום רבה
 

ובמדרש איתא, זה  וידבר ה' אל משה במדבר סיני )א א(

 שאמר הכתוב משפטיך תהום רבה. ותמוה.

שעתידין אומות העולם  ונראה ליישב ובהקדם דאיתא במדרש

לקטרג  על ישראל, הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, מדוע 

ישראל לגן עדן ואו"ה לגהינם, ועונה להם הקב"ה שבזכות 

שישראל קבלו את התורה הם לג"ע. ברם לכאו' יש לאו"ה תשובה 

על כך כמבואר בגמ' ע"ז )ג:( כלום נתת לנו ולא קבלנוה עיי"ש, 

מה דאיתא במדרש מפני מה ניתנה תורה  ברם עדיין י"ל ע"פ

להראות שמה מדבר מופקר לכל מי שרוצה כך גם  במדבר, כדי

לאו"ה תשובה  התורה מופקרת לכל מי שרוצה, נמצא שוב שאין

 שהרי אף הם יכלו לקבל את התורה אם רק היו רוצים.

ועפי"ז נבוא אל המכוון דה"פ, שנאמר "וידבר ה' אל משה במדבר 

דוע דוקא במדבר, וי"ל מפני שהוא מופקר לכל לכן סיני" וקשה מ

דוקא בו ניתנה תורה שאף היא מופקרת לכל, ואף או"ה יכלו 

לקבל אותה ומשום שלא קיבלוה דינם לגהינם, ודין ישראל לגן 

עדן משום שקיבלוה, ויותר אין לאו"ה טענה על משפטו של 

הקב"ה שישראל לג"ע והם לגהינם, ולזה אומר המדרש "זה 

 מר הכתוב משפטיך תהום רבה", ר"ל שדין אמת הוא.שא
 מדרש יהונתן

 

 מדוע לא אסף משה את הנשיאים ע"י החצוצרות
 

ויקח משה ואהרן את כל האנשים האלה אשר נקבו בשמות 

ופרש"י, אשר נקבו לו כאן בשמות. וצ"ב מה בעי רש"י  )א יז(

 בזה.

חת ושמעתי לפרש שהוקשה לו לרש"י מדוע שינה הכתוב בלקי

הנשיאים מלקיחת כל העדה, שבלקיחת כל העדה נאמר לשון 

"הקהילו" שהוא ע"י חצוצרות, וכאן נאמר רק לשון "ויקח" 

דמשמע ע"י קריאה בעלמא, והרי במצוה של החצוצרות כתוב 

"ואם באחת יתקעו ונודעו אליך הנשיאים", הרי שמצות הקריאה 

ע ע"י החצוצרות שייכת אף אל הנשאים ומדוע כאן משמ

 שלקחם בפה.

וקושיא זו בא רש"י ליישב ע"י ב' המילים הללו "לו כאן" דה"פ, 

שהנה כאשר ידעו הנשיאים שהם הנשיאים שייך לומר שע"י 

תקיעה אחת בחצוצרות קוראים להם לנשיאים להתאסף, אבל 

כאן א"א לעשות זאת, שהרי הם עדיין לא ידעו שהם הנשיאים 

היו תוקעים בחצוצרות לא ורק כאן נתמנו לנשיאות, נמצא שאם 

היו הנשיאים מגיעים מפני שלא ידעו שהם הנשיאים, לכן כאן 

הוצרך לקחתם בדיבור, שאמר להם שהם הנשיאים וצריכים 

להתאסף, וזו כוונת רש"י באומרו "אשר נקבו לו כאן בשמות", 

ר"ל שרק כאן נאמרו לו שמותם ורק כאן נודע שהם הנשיאים, 

 החצוצרות רק ע"י שיקרא להם בפה. ולא היה שייך לקבצם ע"י
 דברי חכמים

 )זאלקווא(

 

 מדוע לא יכל משה למנות את הנשיאים לבדו
 

תמוה מדוע לא יכל  תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן )א ג(

 לעשות משה את פקידתם לבד והיה צריך לעשות זאת עם אהרן.

ונראה לפרש דשמא היתה הפקידה שלהם ע"י שנתנו מחצית 

ר נפשם )עי' ברמב"ם(, והרי להלכה קופה של צדקה השקל לכופ

נגבית בשנים מפני החשד, לכך היה צריך משה לצרף אליו את 

 אהרן שמכיון שנעשית הפקידה ע"י כסף צריך שנים.

ובעוד אופן י"ל שמה שאמר הקב"ה עתה למשה למנות את 

הנשיאים הוא לשם חלוקת ארץ ישראל שנעשית ע"י הנשיאים, 

הקודש שלא יכנס לארץ ישראל, ולכן חשש  וידע משה ברוח

הקב"ה שיתעכב משה למנות את הנשיאים מפני החשש שמיד 

כשיתמנו יכנסו לא"י ותיעשה חלוקת הארץ ע"י וימות הוא, ולזה 

ירצה לעכב את המינוי וכך לא יוכלו לחלק את הארץ וישארו 

 במדבר ולא ימות משה.

נע אהרן ממשה לכך צוה הקב"ה למשה שימנה עם אהרן, וכך ימ

 את עיכוב מנויים ומיד ימנו את הנשיאים.
 תפארת יהונתן


