
 

1  

 

  "דבס

 

 

    

  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

בכורי ישראלבני 

פרשת מניינם של הלווים מתפרסת על פני שלש קריאות 
ויש בה גם התכוננות  -רביעי, חמישי ושישי  -בפרשת השבוע 

גדולה לחודש סיון, ולמעמד הר סיני שאנו הולכים וקרבים 
  לקראתו בשבוע הבא עלינו לטובה.

  בכור?תחת כל  -הלווים 

הבסיס לכל הנושא הוא לקיחת הלווים תחת הבכורות 
   -והתורה אף מנמקת זאת 

י ֶאת ְחּתִ ה ָלַק֣ ֧ י ִהּנֵ ֲאִנ֞ ל ַוֽ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ם ִמּתֹוְך֙ ּבְ ֗ ל ַהְלִוּיִ  ּתַַ֧חת ּכָ
ם ֽ י ַהְלִוּיִ ָרֵא֑ל ְוָה֥יּו ִל֖ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֶחם ִמּבְ ֶטר ֶר֖ ֥ ֛כֹור ּפֶ ל. ּבְ י ִלי֘ ּכָ ֣  ּכִ

כ י ָכלּבְ יֹו֩ם ַהּכִֹת֨ י ָכל ֹו֒ר ּבְ י ִל֤ ּתִ ׁשְ ֨ ִים ִהְקּדַ ֶרץ ִמְצַר֗ ֶא֣ ֜כֹור ּבְ  ּבְ
ם ַעד ָאָד֖ ל ֵמֽ ָרֵא֔ ִיׂשְ כֹו֙ר ּבְ י ה ּבְ ְה֖יּו ֲאִנ֥ ֽ י יִ ֵהָמ֑ה ִל֥ 1'.ּבְ

  

מה היה מעמדם של הבכורות  -וצריך להבין את זה לעומק 
י כן לפני שהוחלפו בלווים ומה עכשיו? מה קרה ללווים לפנ

איך זה נוגע לנו. נראה את הדברים  -ומה עכשיו? וכמובן 
  מתוך פשוטו של מקרא כדי שהדברים יהיו מדויקים;

הבכורות מקבלים את מצוות 'קדש לי כל בכור' עוד לפני 
   -יציאת מצרים. וכך נאמר שם 

שׁ  י כ ַקּדֶ ֶטר כּ ל ִׇל֨ ֤ ֜כֹור ּפֶ ל ל ׇּבְ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ְבֵנ֣ ֶח֙ם ּבִ ם ֶר֙ ָאָד֖ ּבָ
י ֽהּוא ֵהָמ֑ה ִל֖ 2.ּוַבּבְ

  

   -אמנם בהמשך אותם פסוקים נאמר גם 

ה ... ֽ ְפּדֶ יָך ּתִ ָבֶנ֖ ם ּבְ ֥כֹור ָאָד֛ ל ּבְ   3.ְוֹכ֨

מהפסוקים ברור כי מצוות פדיון בכורים חלה עוד לפני שיצאנו 
הבכורים, קדושים הם או  -ממצרים, ולכן נשאלת השאלה 
  ר או לפדות אותו?פדויים? האם צריך לקדש כל בכו

  קדושת הלוי

תמיד סיפרו לנו שעד לחטא העגל, הבכורים היו קדושים אך 
ה' אלי' והבכורים לא הגיעו ואז -שם קרא משה רבנו 'מי ל

נבחר שבט לוי תחתם, לכן ממילא מאז יצאו הבכורים 
ממעמדם הקודם והלויים קיבלו את הזכות לעבודה הזאת. לכן 
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רבנות במעמד הר סיני לפני 'נערי בני ישראל' שעבדו בק
  היו הבכורים. -העגל 

-פדיון הבכורות הוא חלק 'בילט -אך לפי מה שראינו עכשיו 
  אין' ממצוות קידושם של הבכורות ולא תוצאה מהחטא!

לא נכון להגיד כי הלווים התקדשו לראשונה  -זאת ועוד 
   -בעקבות חטא העגל. כבר בלידתו של לוי כותבת התורה 

֥ן קָ  ַעל אּכֵ י ָרֽ ֖מֹו ֵלִוֽ    4.ׁשְ

   -ורש"י במקום מביא 

 'קרא'(שהיא קראה) וזה כתב בו  'ותקרא'בכולם כתיב 
ויש מדרש אגדה באלה הדברים רבה ששלח הקב"ה 
גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה ונתן לו כ"ד מתנות 

  5.והו במתנות קראו לויכהונה ועל שם שלִ 

גם במצרים עצמה כלומר הקב"ה כבר אז קידש את לוי. 
6כידוע, שבט לוי לא היה בשעבוד

יֹו֤רּו '-כי הוא עסק ב 
ל ב ְותֹוָרְת4֖ ְלִיְׂשָרֵא֑ י4֙ ְלַיֲעֹק֔ אז צריך להבין, קדושת  - 7'ִמְׁשָּפֶט֙

הלווים לא נוצרה בחטא העגל ופדיון הבכורות אף הוא לא 
  מה בכלל הולך פה? -נוצר שם. אז 

  קדוש ואחראי

מתוכו גם יסוד רעיוני  גן שנוצר ונלמדנעשה קצת סדר בבל 
כשקבע הקב"ה את קידוש הבכורות הוא בא ללמדנו  -אדיר 

מהו בכור יהודי. הדיון על 'מהו בכור' התחיל כבר אצל קין 
לאורך כל והמשיך  –יעקב ועשו, אפרים ומנשה  עבור אלוהבל 

  ההיסטוריה.

לאיחוד הבכור היהודי כולל שני דברים שלכאורה בלתי ניתנים 
מצד אחד הוא מקודש  -אבל דווקא אצלו הם כן הולכים יחד 

עוד לפני המקדש, המשכן וחטא העגל,  - ואף במובן המעשי 
כל הקרבנות שהוקרבו בבמות על ידי אבותינו היו מוקרבים 
פיסית על ידי הבכור. הוא הקדוש. אפילו במעמד הר סיני, 

ו את לפני שקיבלנו את התורה היו אלו הבכורים שהעל
   -העולות, והם הנקראים שם בפרשה 'נערי בני ישראל' 
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  תשע"זמדבר' ב' –שיעור יומי בפרשת השבוע 
 

 'מה למעלה'
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ת ח ֶאֽ ַל֗ ׁשְ ים  ַוּיִ ֞חּו ְזָבִח֧ ְזּבְ ּיִ ת ַוֽ ֲע֖לּו ֹעֹל֑ ֽ ל ַוּיַ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ַנֲעֵר֙י ּבְ
ים לַ  ָלִמ֛ ים 'ה֖ - ׁשְ ִרֽ 8.ּפָ

  

אמנם יחד עם הקדושה הזו, שבה הבכור אחראי על 

נוטל בנחלה  הרוחניות ועל הקדושה של המשפחה, הוא גם

פי שניים מכולם, הוא עומד תחת אביו לכלכל את אחיו 

  הצעירים, הוא האחראי לנהל את כל בני המשפחה!

  חלוקת תפקידים

מה שקרה בעצם מהות הבכורה הוא שהבכור היהודי גילה 

שאפשר ששני התפקידים הללו יהיו אצל אדם אחד גם יחד 

ממגבלות  - ואין ביניהם סתירה. גם 'קדוש' וגם 'פדוי' 

הקדושה. הבכור פדוי מהמגבלות שהקדושה יכולה ליצור, 

הוא כן מקבל נחלה ואפילו כפולה, הוא חי את המציאות ואת 

העולם הזה והוא זה שאחראי על העלאתנו ברוח אל עבודת 

  ה'.

בחטא העגל, כשעם ישראל נפל, ניטלה מהבכור היכולת 

לבטא בפועל את הכח המופלא הזה שמחבר את שני 

קידים יחד ואז ניטלה ממנו העבודה וניתנה ללויים אבל התפ

'והיו לי הלווים'. להם אין חלק ונחלה בארץ, ה'  -אצלם נאמר 

  הוא נחלתם.

מכאן ואילך, כדי שאנו נדע איך מגיעים אל הכח האדיר הזה, 

נפשית, חינוכית, כזו  -אל הכח הבכורי, נצטרך עבודה 

   -שמאזנת בין כל שבטי ישראל לשבט הלוי 

ן ֽ ֶמר ְלָך֔ ּפֶ ָ֣ ֲעֹז֖ב ֶאת ִהׁשּ י כּ  ּתַ ִו֑ יָך ַעלל ַׇהּלֵ    9.ַאְדָמתֶֽךָ  ָיֶמ֖

   -האיזון הזה יחזיר את כולנו לתואר החביב ביותר על הקב"ה 

ל ָרֵאֽ י ִיׂשְ י ְבֹכִר֖ ִנ֥ 10.ּבְ
  

'בני בכורי' איננו רק תואר ביולוגי אלא הוא התואר הנפשי 

הרבה בנים', אומר הקב"ה הרוחני המייחד את ישראל. 'יש לי 

 'גוי, גם ''אבל בכורי יודע להיות גם 'ממלכת' וגם 'כהנים' -

  וגם 'קדוש'.

נכנסים לחג השבועות, למעמד הר אנו זאת הפרשה שאיתה 

 .'בני בכורי ישראל'סיני. 
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