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רש"י

מעד )א( וידבר .במדבר סיני באחד לחדש  4וגו' מתו6
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ְ ִמ ְד ַר ִסינַי ְא ֶֹהל ֵ
חיבת ,לפניו מונה אות כל שעה ,כשיצאו
את ֵמ ֶא ֶר
ְ ֶא ָחד ַלח ֶֹד ַה ֵנִי ַ ָנָה ַה ֵנִ ית ְל ֵצ ָ
ממצרי מנא ,,וכשנפלו בעגל מנא ,לידע מני,
ֲדת ְנֵי
ִמ ְצ ַריִ  ֵלאמֹר) :ב( ְ#א" ֶאת רֹא ָ$ל ע ַ
יִ ְָ #ר ֵאל ְל ִמ ְ ְ&ח ָֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹת ְ ִמ ְס ַ&ר ֵמת ָ$ל הנותרי .כשבא להשרות שכינתו עליה ,מנא.,
ָמ ְע ָלה ָ$ל י ֵֹצא באחד בניס ,הוק המשכ ,,ובאחד באייר מנא:
*ל ְ)ל ָֹת) :ג( ִמ ֶֶ ,ע ְִ #רי ָנָה ו ַ
ָכר ְלג ְ
זָ
)יח( ויתילדו על משפחת  4הביאו ספרי
./ה
ָצ ָבא ְיִ ְָ #ר ֵאל ְִ .פ ְקד" א ָֹת ְל ִצ ְבא ָֹת ָ
יחוסיה ועידי חזקת )לידת( ]לידת[ כל אחד
/הרֹ) :,ד( וְ ִא ְֶ .כ י ְִהי" ִאי ִאי ַל ַ0ֶ 1ה ִאי
וְ ֲ
ָי ואחד ,להתייחס על השבט:
ְא ֶ2ה ְמת ָה ֲאנ ִ
רֹא ְל ֵבית ֲאב ָֹתיו ה"א) :ה( ו ֵ
א"בֱ ,א ִליצ"ר ֵֶ ְ ,דיא"ר:
ַע ְמד" ִא ְֶ .כ ִל ְר ֵ
ֲא ֶר י ַ
צ"ער) :ט( ִל ְזב"ל*,
שכר נְ ַתנְ ֵאל ֶָ ,
ָדב) :ח( ְליִ ָ> ָ
ַחַ ,ֶ ,ע ִ1ינ ָ
יה"דה נ ְ
צ"רי ַ ָ=י) :ז( ִל ָ
יאל ִֶ ,
*מ ֵ
)ו( ְל ִ ְמעְ ,ל ִ
ָמ,
יאל ֶָ &ְ ,דהצ"ר) :יא( ְל ִב ְני ִ
ַמ ִל ֵ
ַה ) ְ
י ָמע ֶַ ,ע ִ1יה"ד ִל ְמנ ֶ
יס@ ְל ֶא ְפ ַריִ  ֱא ִל ָ
ֱא ִלי?ב ֵֶ ,חלֹ) :,י( ִל ְבנֵי ֵ
ע"אל:
ָס@ ֵֶ =ְ ,
יאל ֶָ ,ע ְכ ָר) :,יד( ְלגָד ֶא ְלי ָ
?ר ַ& ְג ִע ֵ
י ָ=י) :יג( ְל ֵ
יעזֶר ֶַ ,ע ִַ 1
ידְ )ִ ,ֶ ,דעֹנִ י) :יב( ְל ָדֲ ,א ִח ֶ
ֲא ִב ָ
/ל ֵפי יִ ְָ #ר ֵאל
אי ְ
בת ָר ֵ
יאי ַמ0ת ֲא ָ
ר"אי ָה ֵע ָדה נְ ִֵ #
ירע ֵֶ ,עינָ) :,טז( ֵא ֶ2ה >קריאי< ְק ֵ
ַפ ִָ .לי ֲא ִח ַ
)טו( ְלנ ְ
ָי ָה ֵא ֶ2ה ֲא ֶר נִ ְCב" ְ ֵמת) :יח( וְ ֵאת ָ$ל ָה ֵע ָדה ִה ְק ִהיל" ְ ֶא ָחד
/הרֵֹ ,את ָה ֲאנ ִ
ֵה) :יז( וַCַ ִDח מ ֶֹה וְ ֲ
*ל ְ)ל ָֹת) :יט(
ָמ ְע ָלה ְלג ְ
ַלח ֶֹד ַה ֵנִי וְַ ִDתי ְַלד" ַעל ִמ ְ ְ&ח ָֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹת ְ ִמ ְס ַ&ר ֵמת ִמ ֶֶ ,ע ְִ #רי ָנָה ו ַ
ֲַ $א ֶר ִצ"ָה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹה ַוְִ Dפ ְק ֵד ְ ִמ ְד ַר ִסינָי:
רמב"ן

)יח( ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני  4יזכיר זריזות משה רבינו במצות הש ,כי ביו הדבור
לקח את הנשיאי והקהיל כל העדה והתחיל לפקוד אות .אבל לא נשל המני ,ביו אחד ,ולכ 6חזר
ואמר )בפסוק יט( ויפקד במדבר סיני ,להודיע שהיה במקו ההוא המני ,,לא ביו ההוא:
ויתילדו על משפחת לבית אבת  4הביאו ספרי יחוסיה ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתיחס על
השבט ,לשו ,רש"י .ואיננו נראה שיהיו צריכי ,להביא שטר ועדי על יחוסיה לשבטיה ,אבל
"ויתילדו" שנמנו תולדות למשפחות לבית אבות .הטע ,לומר כי כאשר צוה אות משה כ ,מפי
הקב"ה נקהלו כל העדה כל אל פתח אהל מועד ,חו מערב רב אשר לא מבני ישראל המה כי ניכרי
היו בה מיו שיצאו ממצרי .והנה הביאו כל העדה איש שקלו ,ואמרו לפני משה והנשיאי ,אני
פלוני נולדתי לפלוני ממשפחת פלוני שהוא לשבט ראוב ,וזולתו ,ומשה נות ,שקלי כל שבט ושבט
במקו מיוחד ,וידע מספר הפרט והכלל .והראיה בזה ,כי במני ,השני שהזכיר המשפחות לא אמר ש
"ויתילדו" ולא הזכיר "במספר שמות לגלגלות" ,כי מעת שחנו לדגליה נבדלו השבטי זה מזה
ונודעו המשפחות לאיזה שבט המה ,ולא הוצרכו ש רק לדעת כמה משפחות בשבט ,והמשפחה תמנה
אנשיה לגלגלות לא במספר שמות ,ולכ ,לא הוצר 6להיות נשיאי במני ,ההוא .ורבי אברה אמר
"ויתילדו" בקשו מתי נולדו ,בעבור חשבו ,עשרי שנה:
אבן עזרא במדבר פרק א

)יח( ויתילדו  4בקשו מתי נולדו בעבור חשבו ,כ' שנה ,אז נכתבו תולדת:
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שאו את ראש בני ישראל למשפחות לבית אבות כו' ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני
ויתילדו על משפחות לבית אבות .ופירש רש"י ז"ל ויתלדו ,הביאו ספר יחוסיה .ולי נראה לפרש
כפשוטו ויתילדו ,לשו ,לידה .כי ידוע הוא שאומות העול מתיחסי אחר אמ ולכ ,נקראו לאומי.
מה שאי ,כ ,אומה הישראלית אחר שקבלו התורה ועשו את המשכ ,וכליו זכו להתיחס אחר משפחות
אביה כנודע סוד הדבר .וזהו ויתילדו ,נולד לה דבר חדש .וזהו למשפחות לבית אבות ,שיתיחסו
אחר משפחות אביה .וזהו שאו את ראש בני ישראל ,שאו מלשו ,התנשאות והרמה .למשפחות לבית
אבות ,היינו שזכו אחר קבלת התורה ועשיות המשכ ,וכליו להתיחס אחר אביה:
שפת אמת לפרשת במדבר ]תרל"ט[

ויתילדו .כבר כ' מזה .רק י"ל עוד שכאשר הרי השי"ת את ראש .נתעלו למדריגה עליונה וכמו גר
שנתגייר כקט ,שנולד .וכמו שאומרי מש היהודי מפרשיסחא ז"ל שנתעלה בכל יו כמו מא"י
להיות יהודי .וכ' ויתילדו על משפחות .וי"ל כי נתעלו על הדורות הקודמי ,לה .הג שיחוס הי'
ע"י אבותיה .מ"מ כיו ,שזכו זה הדור להרי אות ולהדביק עד השבטי נמצא שנתעלו על דורות
הקודמי וז"ש על משפחות:
שפת אמת לפרשת במדבר ]תרל"א[

כמו ששמעתי מאא"ז מו"ר זצללה"ה בש הרב הקדוש מפרשיסחא ז"ל עמ"ש לעול יאמר אד מתי
יגיעו מעשי למעשה אבותי אברה יצחק ויעקב .וכי איזה שוטה ידמה מעשיו למעשה אבות הקדושי.
א 6פי' יגיעו שיהי' למעשיו נגיעה ודביקות וחיבור במעשה אבות כו' ודפח"ח כי בוודאי אי ,מעשה
הדורות שוי .,אבל ע"י הביטול אל השורש והוא ע"י האבות יוכל להתקרב ולדבק כל מעשיו בשורש
החיות .וזהו לבית אבות .ובכל מעשה צרי 6אד לומר מתי יגיעו כו':

