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  ייםוהחלפת הבכורים בלו
  

 תראחופעם , יג-פסוקים יא ',פעם אחת בפרק ג ;יים פעמייםוהחלפת הבכורים בלו תבפרשת במדבר נזכר
 ,ויים ומניין הבכוריםומניין הל מספרת התורה עלבין שתי הפרשיות הללו . נא-פסוקים מד ,באותו פרק

אשר היו צריכים לפדות אנשים  273- ויים בומראה שהבכורים היו עודפים על הל ניםשל המניי םיכומסו
   1.נפדו כדין כל הקדש, עודפים בכוריםומשנשארו  ,לוי תמורת בכור ההי ישובהח ,כלומר .את עצמם

בכורים הטעם להקדשת ה .בלוויים הבכוריםלהחליף את ' בחר הבשום מקום לא ניתן הסבר מדוע       
ִהֵּנה  ַוֲאִני"ויים נאמר בסתם ול הלעו ,)יג:ג(כר למכת בכורות במצרים שפסחה על בכורי ישראל זֵ  - הוא 

לא נאמר במפורש מתי עבדו הבכורים גם . )יב:ג( "ְּבכֹור-ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל-ָלַקְחִּתי ֶאת
המכונים , הבכורים ,מן המפרשים כמהעל פי המדרש ו. וייםולפני הקמת המשכן והעברת הקדושה אל הל

סוף פרשת (שהקריבו את העולות בזמן שעלה משה להר סיני עם האצילים  םה ,"ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"בכתוב 
   .ובזה חטאו והוסרה קדושתם ,המקריבים את הקרבנות לעגלבין  גםהם היו אך ). משפטים

פועל על ידי גילוח ה יוצאת אלשל הלוויים אבל שם פעולת הקדשתם  ,פרק חב שובנזכר  עניין זה      
 הלקיחה הקודמת שלא כמו) ה:ח" (ַהְלִוִּים- ֶאת ַקח" אתהמפרשים מסבירים את הלקיחה הז. 'וטהרה וכו

ויים שהיו פזורים בכל ואת הל קיבצודהיינו  ,ממש בפועל יתהכאן ההסבר הוא שהלקיחה הי. )יב:ג(
של בני ישראל שלב המניין  :בשני שלביםבפרשה מדובר . לרכז אותם סביב המשכןת על מנהמחנה 

לפני יצירת המחנות חנו בני ישראל בערבוביה ולא על פי חלוקה  ,לדעת המפרשים .שלב יצירת המחנותו
יו בהר כי מעורבים ה', וגו' ַהְלִוִּים ִמּתֹוךְ -ַקח ֶאת'ואמר " :רבנו בחיי ,למשל ,וכך אומר. שבטית ברורה

   .)ח 'במ( "וכן כל השבטים קודם נסעם אל הדרך, סיני
שלא כשאר השבטים שנמנו מבן עשרים שנה ומעלה  ,ויים נמנו מבן חודש ומעלהוהבכורים והל
אלף אינו  22של  סיכוםויים לפי מניין המשפחות נמצא שהואם נחבר את מספר הל. שהם יוצאי הצבא

יים ושבעה לו היו ,אם כן. 22,273מספר הבכורים היה  .22,300 יההלמעשה ומספר הלוויים , מדויק
כבר  כךעל ? מדוע. הבכורים 273היה צריך לפדות את שובכל זאת התורה מזכירה  ,עודפים על הבכורים
   2:עמד המדרש ואמר

ובכללם אין אתה מוצא , שלש מאות יתירים על עשרים ושנים אלף לווייםאת מוצא בפרטן של 
ואין קודש מפקיע , אותן שלש מאות בכורות היו והיו קדש, לש מאות היכן הםוהש, ב אלף"אלא כ
   .קודש

ולא היה צורך  ,ייםוכבכורים וכלו ,הם נתקדשו בקדושה כפולה ולכן ,יים היו בכוריםובדרך הטבע גם ללו
  .םוייושהבכורים היו עודפים על הל מצאונ, במניין המוחלפיםמנה אותם הכתוב על כן לא  .לפדות אותם

ה "נראה כאילו הקב. ה"בדעת הקבלכאורה השינוי  –אחרת שאלה ב דן "אמונות ודעות"ג בספרו "רס      
ית המקורית שבה קויים שלא על פי התכנית האלוושינה את דעתו והחליט להחליף את הבכורים בל
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עונש שהביא אין כאן עניין של החלפה שרירותית אלא  ,ג"לדעת רס. אמורים לעבוד במשכןהבכורים היו 
ג מביא כמה דוגמאות של עונש המשנה את "רס. ובמקומם בחר לו משרתים אחרים ,ה על הבכורים"הקב

התכנית לפי הכתוב נראה ש ,למשל. ה"הקב תדעבנחשב שינוי  ואינשמצב חדש המציאות ויוצר 
 יש כאןלכאורה  .שםגורש מהוא חטא אדם וכאשר  ,להשכין את האדם בגן עדן ההיית' של ההמקורית 

. הגלות דומה הדבר בעניין. שנועד לו םואילך האדם אינו במקו תהן שמעוכיו ,יתקשינוי בתכנית האלו
י "עפ ;בכוריםוכך ב. מנהאולם משחטאו גלו מ ,שבו בארץ ישראלשבני ישראל יֵ  ההייתהתכנית המקורית 

ה "הקבליף אותם הח ,אך משחטאו ,צריכים לעבוד את עבודת המקדשהבכורים היו  יתמקורהתכנית ה
   :)ט ,מאמר ג(ג את הרעיון "כך מסכם רס .ייםוהלו –במשרתים אחרים ראויים מהם 

כי ממנהגו  ,בטולוזה גם כן איננו ). יח:ח 'במ(" ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל- ֶאת ָוֶאַּקח" ןעניי
, וכאשר חטא גרשו, ן אדם בגן עדןכמו שהשכי. וכאשר ימרה אותו ישפילנו, להגדיל מעלת עבדו

   .וכל מה שהוא על דרך העונש כן, וכאשר חטאו הגלם ופזרם, והביא אבותינו לארץ כנען
דהיינו חולין , מין בשאינו מינו כךאינו סובר שאפשר להחליף ) 17-מאה הה(אליהו הכהן האתמרי ' ר

 תהתורה מדגישה פעמים רבו. כיתן שההחלפה אינה שווה ואינה ערוכיו ,בקודש או פסולים במקודשים
לכן לדעת . וכאן צריכה להיות החלפה שוות ערך, התמורה עבור קודש שנתחלל צריכה להיות בערכוש

הוא מדייק את דבריו . חד פעמי את הבכורים ורק אז ליצור את ההחלפהקידוש האתמרי היה צורך לקדש 
 "רכֹכל ְּב  דקְֹּפ " :מופיעים שני פעלים פסוקב .ווי למנות את הבכוריםיהמדבר בצ) מ:ג(מן הפסוק עצמו 

ציווי למשה לרומם את שמותיהם של הבכורים שניתן האתמרי מדייק מכך ". ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם ְוָׂשא"
  ).שפג' עמ, "סמוכין לעד"ראו ( לדרגת קדושה ולאחר מכן לבצע את ההחלפה

והביאו כמעט בלשונו אך  ,"שפתי כהן"ל ספר בע ,שבתי הכהן' רעיון זה בעיקרו מצא האתמרי אצל ר      
אולם . ון שכבר נתחללו במעשה העגלוכי ,אין הבכורים נחשבים עם קדוש ,דבריול. כמה דברים שינויב

האתמרי שעדיין הקדושה לעומתו סובר . אותם יקדשהוא  ,את שמותם על שפתיו איישכאשר משה 
, שפתי כהן( שבתי הכהן' ובלשונו של ר. ידי משהלהתעורר על רק והיא צריכה  ,בהסתר בכוריםמצויה ב

   :)ב"ז עדף , 'במ
הם חלק  לווייםוהם אינם כדאיים שה לווייםה למשה אני רוצה להחליף בכורי ישראל ב"אמר הקב

ושא את מספר שמותם ... לזה אמר לו למשה פקוד כל בכור זכר. לוה ממעל והם עם קדוש- א
 לווייםהיה להם קדושה ומעלה ונשיאת ראש אז הם הכשאתה נושא את שמותם על שפתיך בזה י

  . הם מקודשים על פי לווייםכלומר ה' אני ה לווייםוהיו לי ה... כדאי שיכנסו תחתם
בהמשך דבריו מבהיר האתמרי את  3.ג בדברים האלה"מצטטים את רס ,שבתי הכהן והאתמרי' ר – שניהם

ה כפי "ים לא התקדשו על ידי הקביהלוושמדבריו מתברר . שבתי הכהן' בין דברי רוההבדלים בין שיטתו 
משה להחזיר את הקדושה על היה לכן . לקבל את קדושתם מן הבכורים עליהם האלא הי ,שבתי' שאמר ר

. ייםואפשר להעביר את הקדושה מן הבכורים ללוהיה ורק לאחר מכן  ,לבכורים על ידי נשיאת שמותם
קדושתם של  - יג-יא - בפסוקים הראשונים. יוק הלשוןהאתמרי לומד זאת מסדר העניינים בפרשה ומד

 ).יג:ג( "'ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה" ;)יב:ג( "ִלי ַהְלִוִּים-ְוָהיּו" :יהליך עתידבאלא מדובר , ויים עדיין לא חלהוהל
ת א אֶ ָׂש וְ "נאמר  בהםש ,נאמרו הדברים הנוגעים לבכורים ךכר ואח, וייםולאחר מכן בא מניין משפחות הל

אם . ופדיון הבכורים הנותרים" ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל-ֶאת ַקח"לבסוף נאמר למשה . "םתָ מֹוְׁש 
ביצוע  ךכר דהיינו הקדשת הבכורים תחילה ואח ,האתמרי דורש את סדר העניינים כפי שהוא מופיע, כן

  .םיההחלפה והעברת הקדושה מן הבכורים ללווי
) חבצלת' טובי ומ 'י(המהדירים והמתרגמים בפי ש ,15-ונימי למקרא מן המאה הבפירוש תימני אנ

 .וייםולהחלפת הבכורים בל אחרמובא רעיון  ,שאלות ותשובות –ו הנמב על שם" שואל ומשיב" נקרא
כאשר עמד . ויים הקדימו אותםווהל ,במעשה העגל לא עמדו הבכורים במבחן הזריזות ,המחבר לדעת

משה . שהתקבצו אליו כל בני לוימספר הכתוב , )כז:לב' שמ( "ֵאָלי' ִמי ַלה"וקרא משה בשער המחנה 
. להיות זריזים ה עליהםוהי ,מקריבים םכוהנינחשבו הם אלה שן שוציפה שיתקבצו אליו הבכורים כיו

. 'בלו את תפקיד משרתי הייים קווהלו ,התחלפו התפקידים ,ויים זריזים מן הבכוריםון שראה שהלוכיו
 ."עבדיא זריזין בכוריא מתינין"האומר ) לא ידוע מקורו( חַ וֵ להסביר פתגם רֹו ןניסיודבריו הוא מביא באת 

  .)135' עמ, "שואל ומשיב"] (איטיים[= 'העבדים זריזים והבכורים מתונים'דהיינו 
  

  שאול רגב' פרופ                
 החוג המשולב במדעי היהדות               
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