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1471מספר , בפ"תש, במדבר תרשפ

 

   וי בחירת שבט ל 
  עון אליעזר הלוי ספירו מ ש

בפרשיות    במקצת  מפתיעוה  ביותר  בולטההדבר  
במדבר ספר  של  הנרחב   הראשונות  העיסוק  הוא 

פותח בתיאור    והחוזר במיוחדות של שבט לוי. הספר 
הכללי   המפקד  של  ר  לּכ  "של  מפורט  כ  ים ׂש  ע    ןּב  מ    ...ז   ר 

ה   נ הׁש   ל  ַמע  א    אֹיצ    לּכ  ו  ב  לׂש  י  ּב  צ  א  נערך ש  ,(ג-:בבמ' א)  "ר 
ד אחרי זה נאמר  יומי  ,ה לצאתם ממצריםיבשנה השני

מם משום שכך ציווה ד' את יא התפקדו עיים לו שהלו
ת"משה:   א  ת  הּט  מַ   ַאְך  א  ו  ֹקד  פ  ת  ֹלא  י  ו  ֹלא   םׁש  ֹרא  ל 

לׂש  י    נ יּב    ְךֹותּב    אּׂש  ת   א  לכאורה למה לא?    ).ט:מא  ')במ  "ר 
הל אין  לוהאם  שייכים  אפ  עםויים  איך  שר  ישראל? 

הלהשמי הסכום  מן  מספרם  את    בני של    לכולט 
לל סיבות טכניות  ישראל? יש מפרשים המסבירים שבג

הלו נפקדו  אחיהם.  ייםו לא  הכללי    ן,שכ  1עם  המפקד 
מבן   לזכרים  דהיינו  צבא'',  ל''יוצאי  רק  מיועד  היה 

ויים שהוקדשו לעבודת  וואילו הלעשרים שנה ומעלה,  
'' התפקדו  כ''שבט''  כ    לּכ  המשכן  ה  ׁשֹחד    ןּב  מ    רז  ל  ַמע  '' ו 

ם היה נותן רושם  יסכומשני הד  וחיא  ,לכן  .ו(ט:ג  ')במ
 מוטעה.

כדאי הוא  : ''בפירושו הראשוןכותב  רש''י    ,ואולם
כלומר,   .ט(:כא  'לגיון של מלך להיות נמנה לבדו'' )במ 

אפשר לומר שהבדלתם מן הכלל  לפי מה שנלמד להלן  
כנושאי   גבם הנשעמדמהוא מחווה של כבוד והערכה ל

המשכן.  הארון כך    וכשומרי  מה    ,שאלהה נשאלת  על 
מידת  מה הייתה ו ,של מינוי שבט לויבדיוק היה האופי  

היה  תוקפו האם  תפקודאופיו  ?  להיות  רק  דהיינו  י, 
או שנעשה    ,הניםוסבלים של המשכן הנייד ועוזרים לכ

תי במעמד של שבט לוי ויש לו משמעות  ה שינוי מהופ
לגיון  "בדבריו  ן, כמו שרמז רש''י  מעבר לעבודת המשכ

 המלך.  ם מזוינים תחת פיקוח אישי שלחיילי ;"של מלך
אופי    נתהב  לעמקשים    נן וגיווהלשונות  ריבוי  

ֹקד''נאמר:    . ביחס אליהםווייםלה  של  המינוי  פ  ' ' )במ'ת 
ב''  ;ט(:מא ר  )במַהק  ַקח  "   ; (:וג  '"  ל  )ּת  ו  ג:מא"    ; (במ' 
ב  " ה     .ד(:יח ')במ" ּת  ל  ּדַ ו 

  המתאר את מינויהטקסט המכריע    2ם, לפי הרמב''
תורהוהל במשנה  משה  דברי  הוא  בני    ,ויים  כשעמדו 

לארץ:   כניסתם  לפני  מואב  בערבות  ת  "ישראל  ע  ּב 
יל   ּד  ב  וא ה  י  ה’ַהה  ר  ת ֲארֹון ּב  את א  ׂש  י ל  ו  ַהל  ט  ב  ת ׁש  ת  א 

נ י  ה פ  ל  ַלֲעֹמד  הַ ה'  ַעד  מֹו  ׁש  ּב  ְך  ר  ב  ּול  תֹו  ר  ׁש  ל  ַהז ה'    .ּיֹום 
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ה   ֹלא  ן  ּכ  ח  ַעל  י  ו  ל  ל  יוי ה  ח  א  ם  ע  ה  ַנֲחל  ו  ק  הּוא    ה’  ,ל 
ר  ּב  ר ּד  תֹו ַּכֲאׁש  יָך לוֹ -א   'הַנֲחל    .(ט-:חי ')דב "ֹלה 

 :סבריםכמה ה
ית  " (1 ר  ת ֲארֹון ּב  את א  ׂש  ת שעשו  מכל העבודו  –  '"הל 

מפני שכשנכנסו   ,מוזכרת כאן  יים במשכן רק זווהלו
היו במקום  לארץ  המשכן  את  ו  מציבים  לא  קבוע 

צורך   עוד  הארון    ,וקוריפבו   מתוהקבהיה  ואילו 
ם לשאת  י, בחירת הלוויעודו משיך להיות בתנועה.ה

כבוד שאין את ארון הברית על שכמם הוא אות של  
 '. הבעיני על ערכם  מעיד גםה ,כמוהו

מוֹ " (2 ׁש  ּב  ְך  ר  ב  ּול  תֹו  ר  ׁש  לכ  –"  ל  התייחסות  הנים  וזו 
רק לא  הרמב''ם:    יהם.אל  אבל  שר''לפי  ות  איזהו 

 3יים. והוי אומר זו שירה'' דהיינו, של הלו  'הבשם 
ר  " (3 ּב  ּד  ר  לוֹ -א    'הַּכֲאׁש  יָך  התפקיד  שכנראה    –  " ֹלה 

דבר  ' אלא    ,פתאום  וייםו הוטל על הלהקשה הזה לא  
עימם  ם  קוד  ;'אליהם כך  על  את ודובר  הביעו    הם 

 4הסכמתם. 

מ מקום,  בדברים  אל ה  יםפסוקהמכל  שמינוי   ,נראהה 
לעבודוהלו מוגבל  היה  לא  היה יים  אלא  המשכן  ת 

פנימית להשתלשלות  וגם  נוספות  למשימות   ,פתוח 
 הומתרגמיהתורה  ראי  משוררים בבית ראשון וקו  :כגון

 5(.:גח 'בבית שני )נח
א לפרש  ממשיך  הלו הרמב''ם  עבודת    כפייים  ות 

שניית שהי בית  ימי  בשלהי  שוערים    ויהיו "  :ה  מהן 

 
במ  נועיי   3 ה  "ז:  :טח  'רש''י  ים  ֻתנ  נ  ים  ֻתנ  י   הּמ  נ  נתונים    "ל 

שירה תהיה  ש מפורש  גדי האבל אין   למשא נתונים לשיר.
מי שעשה את    לפי דעתי   יים.והתפקידים של הלואחד מ

ירות ישראל'' עם בני  בין דוד המלך, ''נעים זמ  "שידוך "ה
הלוי,  אלקנה  בן  הנביא,  שמואל  היה  כ''משוררים''  לוי 

דוד. של  ויועצו  מסכת    רבו  לפני    ,(ב"ע  דנ )זבחים  לפי 
ן שאול, הוא ביקר את שמואל בניות  שדוד עזב את ארמו

)אני  על קבוצות של בני הנביאים    ,ודיע לו, בין היתרשה
לו היו  שרובם  בזמשא  יים(ומניח  בשירה,  לשרת  רה רגן 

)שמ בו בבמות  הזבח  ביום  שיר  נולד    . (:הי   א"כלי  אז 
הרעיון ששירה וזמרה ראויים שבהם לבד אפשר לעבוד  

ג ה',  קאת  ללא  במקדש    .ז(י -זטו: ט  אה" )דב  רבן ום  כבר 
של  הייתה  שלמה   תזמורתולומקהלה  עם  והם  יים   ,
 ה במקדש. חלק קבוע של העבוד  שמשו

קחם בדברים,  ...  : ''קח את הלויים:י ח  'במעל  רש''י    נועיי   4
 .ריכם שתזכו להיות שמשים למקום"אש

השירה  מ5 את  שהוציאו  מקרים  היו  ראשון  בית  בימי 
ה של  למקדש  ולווהזמרה  מחוץ  את  כדי  יים  לשמח 
)דב יים שירתו  ושהלופעם    היהו  .ז(:כל  בה"הציבור בחג 

 .(ג:זכ  ב" השומרי הראש של המלך )דבכ
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מהן   ויהיו  דלתותיו.  ולהניף  המקדש  שערי  לפתוח 
  .ם"לשורר על הקרבן בכל יומשוררין 

וא" (4 ַהה  ת  ע  בפסוק    החשוב ביטוי  ה  וזה  –  "ּב  ביותר 
מגלה    ,הזה שמשה  המינוי    עאיר  בדיוק  מתימפני 

  , בידון ההר והלוחות  ביום שבו ירד מ  ; ייםושל הלו 
הד מן  מהר  שסרו  ישראל  בני  את  ועשו  ומצא  רך 

 עגל מסכה.  להם
ל  ההוסב  בושלאירוע    ,לאחור  בושנ של    בו יתשומת 

לוי. לשבט  עדרו  ישבהמשה  ראה  שכ  ,כידוע  משה 
מאיש העם  וסרוחת  קיבל  ד  עתה  שזה  הדרך    על   מן 

ואת  מלוא  ת  אתפס    עצמו, החטא   יוהשלכותחומרת 
 : וכך כתובלכת, המרחיקות 

ַוּיֹ  ַהַּמֲחנ ה  ַׁשַער  ּב  ה  ֹמׁש  יַוַּיֲעֹמד  מ  ר  י  הלַ   אמ  ל  א   '
י  ו  י ל  נ  ל ּב  יו ּכ  ל  פּו א   (  וב:כל ')שמ ַוּי ָאס 

משה  היענות  ה של  הדחופה  מיידית.  לקריאתו  הייתה 
 : לציין את וראוי

רציני  (1 לאתגר  להגיב  אנשים  קבוצת  של  היכולת 
אחד  ,פתאומי בלב  אחד  ללא לכאור  ,כאיש  ה 

 מנהיגות ניכרת. 
  קשה משימה    סללא היסואף על פי שהנכונות לקבל   (2

כך כ  ,כל  אלימות  קרובים,  הדורשת   תמעוררלפי 
של  יז הנורא  המעשה  של  מדאיג  יעקב כרון  בני 
חּי  וַ "שכם )ב י  ...ּוק  בכל זאת   ,(הד:כל  '" )ברּבֹוַחר    ׁשא 

היוזמה    והי שם בשכם    קריטי. השוני בין אז לעכשיו  
עצמם,  מששל  וההחלטה   ולוי  כאןעון  עשו    ואילו 

 ים על ידי משה. הלו-א של ויוי צמה שעשו על פי 
רמז (3 אפילו  כאן  ולא   ,אין  משה  של  בהכרזה  לא 

הלבהיענ של  הי   ,וייםו ות  שלהם  על  ישהתגובה  תה 
או נאמנות שבטית למשה, בן  /קירבה ו  ,בסיס רגשי

 שבטם. 
שהלו להם  ואחרי  אמר  עליהם,  המוטל  את  עשו  יים 

 משה: 
ם  מ  ... כ  י ד  אּו  ּוב    ה’לַ  ַהּיֹום ל  נֹו  ב  ּב  יׁש  א  י  יו  ּכ  ָאח 

יכ ם  ת ֲעל  ת  ל  ה ַהּיֹום ו  כ  ר   . ט(ב:כל ')שמ ּב 

  פירוש העל הגלוי. לפי רש''י,  רב הנסתר    האלים  דברב
ארבע הראשונ  של  המעשה    ,הוא  ותהמילים  ידי  שעל 

כהנים  )הלוויים(  התחנכו  "  שעשו אין    ."למקוםלהיות 
לב שניתנה  בכהונה  שמדובר  אהר לומר  כיוון    , ןוני 

כל "ה על ידי  נעש  ה הכהונה שהמעשה שבזכותו הוענק
בדברי רש''י כמו    "הניםוכ" לכן חייבים לפרש    ".בני לוי

ת  ב''  "הניםוכ" כ  ל  יםּכֹ ַממ  ג  ֲהנ  ד  יֹו ו  )שמֹוׁשק    .(ט:ו י  ''' 
ש  ,דהיינו את  אנשים  לשרת  בכל   לוהים -אמוכנים 

שהסביר    צטרך.המ בסה  "ברכה"להניח   וףמוזכרת 
ל  הפסוק  הברכה"מתייחסת  לפני    "וזאת  משה  של 
"  .מותו השבט:  לכל  מתייחס  הוא  י ּושם  ו  ל  ."  .ָאַמר  ל 

   .(ג:חל 'דב)

המלבי'' התחנכו    קראתולשהתפקיד    6ם, לפי 
של  והל מקומם  את  למלא  היה  ידכם(  )מילאו  ויים 

  יים, ומינוי הלו של    הסיבותמ  תאח  יהוז כן  ש  .הבכורים
אח  שנאמר  בספר "כמו  השנייה  בהתגלות  למשה  כ 

 במדבר: 
ַקח   ל  נ ה  ה  י  ל ַוֲאנ  א  ר  ׂש  י  י  נ  ּב  ּתֹוְך  מ  ם  ּי  ו  ַהל  ת  א  י  ּת 

י  ַּתַחת   ל  יּו  ה  ו  ל  א  ר  ׂש  י  י  נ  ּב  מ  ם  ח  ר  ר  ט  פ  כֹור  ּב  ל  ּכ 
ם"  ּי  ו   .ב(י:ג ')במַהל 

 
 .(1809-1879)  רמאיר ֵליּבּוׁש בן יחיאל ִמיְכל ֵוייז  רבי     6

משה זאת  ידע  ואיך  קרה  זה  דברי א  ?מתי  לה 
ידם  להו"ם:  "המלבי ימלאו  כך,  ידי  שעל  להם  דיע 

אל   להתחנך להיות תחת הבכורות שהם לא התאספו
 .'"הוידע שהודחו מלהיות משרתי  .משה

בגלל רים  הבכו  נפסלו  למעשה הקודש  מעבודת 
" הזהב:  עגל  בעבודת  הפעיל  וַ   ּוֲעל ּיַ וַ חלקם  ׁשּו ֹעֹלת    ַּיּג 

יםׁש   מ  )של  ה  .(ב:ול  מ'''  היו   את  שניהלו   "יםהנו כ"מי 
הוהקהקרבת   הילרבנות  האבות  בימי  עוד  ה  יתלו? 

פולחנ טקס  לנהל  זכות  שלבכורים  אירועי    7י.מסורת 
יו הלו  –ם  אותו  מצד  מצד  ומסירות  ובגידה  יים 

 למלא את החסר. כיצד אינדיקציה  ו הי  – םיהבכור
הי עוד תוצאה  יברם,  העגל שהשפיעלתה    ה חטא 

א  תילבבאופן   הל  ךישיר  של  עתידם  על    .ייםו וגורלי 
ה בני  עבודת  של  האמונה  חולשת  את  גילתה  עגל 
יתכן שכל הי  ת של התחייבותם.שטחיהרמה הישראל ו

לחוויה   קרוב  ההודנוראכך  סיני  ת  הר  מעמד    , של 
ָך  הׂש  ַתעֲ   ֹלא"כששמעו מפי הגבורה   ל    ל  ס  לפ  כ    '' נ הּומּת    ו 

הם יביאו קורבנות לעגל? המעשה האומלל   (שמ' כ:ד)
הוכיח שהעם   היהזה  בן  עדיי  למסוג  הלא  -אלהאמין 

ולעבוד אותו ללא   ,שאין לו גוף ולא דמות הגוף  לוהים
מ של    "יום "באותו    .וחשיפולחן  לסוג  הצורך  נולד 

ב את  ללוות  שיכול  ופולחן  ישראל ''מקדש''  ני 
 במסעותיו במדבר. 

הציווי:    מעטואכן,   מגיע  מכן  ע  "לאחר  י    ׂשּוו  ל 
ק   ׁשמ  םֹותּב    יּת  ַכנ  ׁש  ו    ּד  כבר    .(כה:חשמ'  )  "כ  יש ואם 

וקורבנות ופולחן  צורך    י אז  , מקדש  הנים  וכביש 
נוספים. רא  ומשרתים  יוםוכבר  באותו  שדווקא    ,ינו 

לכהונה  כ בחירתם  לוי,  שבט  על  היה  שהזרקור 
 , ולכן: הוי ה צפית ולעבודה במשכן הי

ר   ַדּב  ל אֹמרהַוי  ה  ֹמׁש  ל  י ֹלא ' א  ו  ל  ה  ַמּט  ת  ַאְך א   :
א   ּׂש  ת  ֹלא  ם  ֹראׁש  ת  א  ו  ֹקד  פ  לת  א  ר  ׂש  י  י  נ  ּב  תֹוְך   . ּב 
ׁש   ם ַעל מ  ּי  ו  ת ַהל  ד א  ק  ה ַהפ  ַאּת  ל  ו  ַעל ּכ  ֻדת ו  ע  ַּכן ה 

לוֹ  ר  ֲאׁש  ל  ּכ  ַעל  ו  יו  ל  ׁש    .ּכ  ַהּמ  ת  א  אּו  ׂש  י  ה  ּמ  ן  ה  ּכ 
יו ל  ּכ  ל  ּכ  ת  א  ֻתהּו  ו  ר  ׁש  י  ם  ה  ַיֲחנּו    ו  ן  ּכ  ׁש  ַלּמ  יב  ב  ס  ו 

 ).נ -ח:מא ')במ

יום של חטא העגל, ביום שנפסלו   , באותו"בעת ההיא"
ך למשכן  הבכורים מעבודת הקודש, וביום שנגלה הצור
,  ן דרךבדוולכהונה, בעיצומו של אותו יום עצוב של א

ירות על ידי שבט לוי,  הופיע מעשה בלתי רגיל של מס
ל אותם  בקודש  שהפך  לשרת  טבעיים  מועמדים  היות 

 ולהיות ממש ''לגיון של מלך''.
 

 הנשיא  פץ בסיוע קרןמו הדף השבועי
 מידע שלהבאתר גם  עומופי, דעה ולמרלתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2http://www1.biu.ac.il 

  .ildafshv@mail.biu.ac:ל של הדף"אדוובת כת
שבוע  די מ את הדף בלו ולקזבת ות לכתוניתן לפנ

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   

 שת העלון מור על קדולשיש 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 

 
הבכורים''.  ה: ד: כ   מ'שלרש''י  ב נועיי מ7 הם    ''הנערים 

מש  הבכורים  של  יעקב   תקפתהחשיבות  בין  במאבק 
  .ג(ל-אה:לכ  'בר לעשו )

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

