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     מפקד כל הלווים -פרק גפרשת במדבר 
ה: א ֹדת ַאֲהֹרן, ּוֹמשֶּ ֵאלֶּה ּתֹולְּ ר ה וְּ יֹום, ִדבֶּ ת 'בְּ ה-אֶּ ַהר ִסיָני-ֹמשֶּ ֵני ב  .בְּ מֹות בְּ ֵאלֶּה שְּ ַאֲהֹרן, -וְּ

ִאיָתָמר. ָעָזר וְּ לְּ ֹכר ָנָדב, ַוֲאִביהּוא, אֶּ ִחים ג  ַהבְּ שֻׁ ֵני ַאֲהֹרן, ַהֹכֲהִנים, ַהמְּ מֹות בְּ ר-ֵאלֶּה, שְּ -ֲאשֶּ

ַכֵהן. ֵני ה ד  ִמֵלא ָיָדם, לְּ ֵני ה 'ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלפְּ ִרָבם ֵאש ָזָרה ִלפְּ ַהקְּ ַבר ִסיַני, 'בְּ ִמדְּ , בְּ

ִאיָתָמר, ַעל-ּוָבִנים, ֹלא ָעָזר וְּ לְּ ַכֵהן אֶּ ם; ַויְּ ֵני -ָהיּו ָלהֶּ ם.פְּ ַדֵבר ה ה      ַאֲהֹרן ֲאִביהֶּ ל 'ַויְּ -אֶּ

ה ֵלאֹמר. ת ַהְקֵרב ו ֹמשֶּ ָּת ֹאתֹו -אֶּ ַהֲעַמדְּ תּו ֹאתֹו.ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ִלְפֵניַמֵטה ֵלִוי וְּ ֵשרְּ רּו  ז   ; וְּ ָשמְּ ת וְּ -אֶּ

ת  ִמְשַמְרּתוֹ  אֶּ ת-וְּ רֶּ מֶּ ֵני ָהֵעָדה-ָכל ִמשְּ ל ִלפְּ ת ַלֲעֹבד-מֹוֵעד ֹאהֶּ ָכן ֲעֹבַדת-אֶּ רּו  ח   .ַהִמשְּ ָשמְּ  וְּ

ת ֵלי-ָכל-אֶּ ל כְּ ת מֹוֵעד ֹאהֶּ אֶּ ת-וְּ רֶּ מֶּ ֵני ִמשְּ ָרֵאל בְּ ת ַלֲעֹבד-ִישְּ ָכן ֲעֹבַדת-אֶּ ָנַתָּתה,  ט             .ַהִמשְּ וְּ

ת ָבָניו:-אֶּ ַאֲהֹרן, ּולְּ ִוִים, לְּ תּוִנם ֵהָמה לֹו, ֵמֵאת   ַהלְּ תּוִנם נְּ ָרֵאלנְּ ֵני ִישְּ ת י  .בְּ אֶּ ת-וְּ אֶּ -ַאֲהֹרן וְּ

ת רּו אֶּ ָשמְּ ֹקד, וְּ ַהָזר -ָבָניו ִּתפְּ ָנָתם; וְּ הֻׁ ֵרבכְּ ַדֵבר  יא        , יּוָמת.ַהקָּ ַויְּ

ל'ה ה ֵלאֹמר.-, אֶּ ת יב  ֹמשֶּ ִּתי אֶּ ִוִים, ִמּתֹוְך -ַוֲאִני ִהֵנה ָלַקחְּ ָרֵאלַהלְּ ֵני ִישְּ כֹור -, ַּתַחת ָכלבְּ בְּ

ם,  חֶּ ר רֶּ טֶּ ֵני פֶּ ָרֵאלִמבְּ ָהיּו ִישְּ ִוִים.ִלי; וְּ כֹור-, ָכלִליִכי  יג  , ַהלְּ יֹום ַהֹכִתי ָכל-בְּ ץ -בְּ רֶּ אֶּ כֹור בְּ בְּ

ִּתי  ַדשְּ ַרִים ִהקְּ כֹור -ָכל ִליִמצְּ ָרֵאלבְּ ִישְּ ֵהָמה:-, ֵמָאָדם ַעדבְּ יּו, ֲאִני ה ִלי  בְּ ַדֵבר  יד     .'ִיהְּ ַויְּ

ל 'ה ה, -אֶּ ַבר ִסיַניֹמשֶּ ִמדְּ ת טו  ֵלאֹמר. בְּ ֹקד אֶּ ֹחָתם:-פְּ פְּ ִמשְּ ֵבית ֲאֹבָתם לְּ ֵני ֵלִוי, לְּ  ָזָכר-ָכל  בְּ

ן ש-ִמבֶּ ָלה, ֹחדֶּ ֵדם ָוַמעְּ קְּ ה, ַעל טז  .ִּתפְּ ֹקד ֹאָתם ֹמשֶּ ָּוה.'ִפי ה-ַוִיפְּ ר, צֻׁ יּו יז  , ַכֲאשֶּ ֵאלֶּה -ַוִיהְּ

ֵני ֹמָתם-בְּ ָרִרי.-ֵלִוי, ִבשְּ ָהת ּומְּ שֹון, ּוקְּ ֵני יח  ֵגרְּ מֹות בְּ ֵאלֶּה שְּ ֹחָתם-וְּ פְּ ִמשְּ שֹון, לְּ ִני, -ֵגרְּ ִלבְּ

ִעי. ִשמְּ ֹחָתם יט  וְּ פְּ ִמשְּ ָהת, לְּ ֵני קְּ ִזיֵאל.-ּובְּ עֻׁ רֹון וְּ בְּ ָהר, חֶּ ִיצְּ ָרם וְּ ֹחָתם כ  ַעמְּ פְּ ִמשְּ ָרִרי, לְּ ֵני מְּ -ּובְּ

ֵבית ֲאֹבָתם. ֹחת ַהֵלִוי, לְּ פְּ ִלי ּומּוִשי; ֵאלֶּה ֵהם ִמשְּ שֹון כא  ַמחְּ ֵגרְּ ַפַחת -לְּ ִני, ּוִמשְּ ַפַחת ַהִלבְּ ִמשְּ

ִני. שֻׁ ֹחת ַהֵגרְּ פְּ ִעי; ֵאלֶּה ֵהם, ִמשְּ ַפר ָכל כב  ַהִשמְּ ִמסְּ ם בְּ ֵדיהֶּ קֻׁ ן-פְּ ָלה; -ָזָכר, ִמבֶּ ש ָוָמעְּ ֹחדֶּ

ַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמש ֵמאֹות. ם, ִשבְּ ֵדיהֶּ קֻׁ ִני, ַאחֲ  כג פְּ שֻׁ ֹחת, ַהֵגרְּ פְּ ָכן ַיֲחנּוֵרי הַ ִמשְּ  כד  ָיָמה. ִמשְּ

ִשיא ֵבית ן ָאב-ּונְּ ָיָסף בֶּ לְּ ִני אֶּ שֻׁ ֵני כה ָלֵאל.-ַלֵגרְּ ת בְּ רֶּ מֶּ ָכן -ּוִמשְּ ל מֹוֵעד ַהִמשְּ ֹאהֶּ שֹון בְּ ֵגרְּ

ֵסהּו ל; ִמכְּ ָהֹאהֶּ ל מֹוֵעד.-וְּ ַתח ֹאהֶּ ת כו ּוָמַסְך פֶּ אֶּ ָחֵצר וְּ ֵעי הֶּ ַקלְּ ָחֵצר -וְּ ַתח הֶּ ר ַעלָמַסְך פֶּ -ֲאשֶּ

ַעל ָכן וְּ ֹכל ֲעֹבָדתֹו.-ַהִמשְּ ֵאת ֵמיָתָריו לְּ ֵבַח ָסִביב; וְּ ָהת  כז                          ַהִמזְּ ִלקְּ וְּ

ַפַחת ָהָעִזיֵאִלי; ֵאלֶּה ֵהם,  ֹרִני, ּוִמשְּ בְּ ַפַחת ַהחֶּ ָהִרי, ּוִמשְּ ַפַחת ַהִיצְּ ָרִמי ּוִמשְּ ַפַחת ַהַעמְּ ִמשְּ

ֹחת הַ  פְּ ָהִתי.ִמשְּ ַפר, ָכל כח  קְּ ִמסְּ ן-בְּ ָלה-ָזָכר, ִמבֶּ ש, ָוָמעְּ ֵרי -ֹחדֶּ ֵשש ֵמאֹות, ֹשמְּ ֹמַנת ֲאָלִפים וְּ שְּ

ש. ת ַהֹקדֶּ רֶּ מֶּ ֵני כט  ִמשְּ ֹחת בְּ פְּ ָכן, ֵּתיָמָנה.-ִמשְּ ְך ַהִמשְּ רֶּ ָהת, ַיֲחנּו, ַעל יֶּ ִשיא ֵבית ל קְּ ָאב, -ּונְּ

ָהִתי, ֱאלִ  ֹחת ַהקְּ פְּ ִמשְּ ןלְּ ִזיֵאל.-יָצָפן, בֶּ ֹחת,  לא  עֻׁ בְּ ַהִמזְּ ֹנָרה וְּ ַהמְּ ָחן וְּ לְּ ַהשֻׁ ָּתם, ָהָאֹרן וְּ ַמרְּ ּוִמשְּ

ַהָמָסְך ם; וְּ תּו ָבהֶּ ָשרְּ ר יְּ ש, ֲאשֶּ ֵלי ַהֹקדֶּ ֹכל, ֲעֹבָדתֹו.-ּוכְּ ן לב  וְּ ָעָזר בֶּ לְּ ִשיֵאי ַהֵלִוי, אֶּ ִשיא נְּ -ּונְּ

ש. ת ַהֹקדֶּ רֶּ מֶּ ֵרי ִמשְּ ַדת, ֹשמְּ קֻׁ ָרִרי לג  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, פְּ ַפַחת ַהמּוִשי; -ִלמְּ ִלי, ּוִמשְּ ַפַחת ַהַמחְּ ִמשְּ

ָרִרי. ֹחת מְּ פְּ ַפר ָכל לד  ֵאלֶּה ֵהם, ִמשְּ ִמסְּ ם בְּ ֵדיהֶּ קֻׁ ן-ּופְּ ש-ָזָכר, ִמבֶּ ָלה ֹחדֶּ ת ֲאָלִפים, -ָוָמעְּ ֵששֶּ

ִשיא ֵבית לה  ּוָמאָתִים. ן-ּונְּ ָרִרי, צּוִריֵאל בֶּ ֹחת מְּ פְּ ִמשְּ ָכן ַיֲחנּו, -ָאב לְּ ְך ַהִמשְּ ֲאִביָחִיל; ַעל יֶּרֶּ

ָרִרי לו  ָצֹפָנה. ֵני מְּ ת, בְּ רֶּ מֶּ ַדת ִמשְּ קֻׁ ָדיו ַוֲאָדָניו-ּופְּ ַעמֻׁ ִריָחיו וְּ ָכן, ּובְּ ֵשי ַהִמשְּ ָכלַקרְּ ֹכל, -ֵכָליו-; וְּ וְּ

ם. לז  ֲעֹבָדתֹו. ֵריהֶּ ם; ִויֵתֹדָתם, ּוֵמיתְּ ֵניהֶּ ַאדְּ ָחֵצר ָסִביב, וְּ ֵדי הֶּ ַעמֻׁ ָכן  לח  וְּ ֵני ַהִמשְּ ַהֹחִנים ִלפְּ וְּ

ל ֵני ֹאהֶּ ָמה ִלפְּ ת,-ֵקדְּ רֶּ מֶּ ִמשְּ ָדש, לְּ ת ַהִמקְּ רֶּ מֶּ ִרים ִמשְּ ַאֲהֹרן ּוָבָניו, ֹשמְּ ה וְּ ָרָחה ֹמשֶּ  מֹוֵעד ִמזְּ

ָרֵאל ֵני ִישְּ ַהָזר ַהָקֵרב, יּוָמת.בְּ ַאֲהֹרן, ַעל-ָכל לט  ; וְּ ה וְּ ר ָפַקד ֹמשֶּ ִוִים ֲאשֶּ קּוֵדי ַהלְּ -'ִפי ה-פְּ

ֹחָתם: ָכל פְּ ִמשְּ ן-לְּ ף.-ָזָכר ִמבֶּ ִרים ָאלֶּ שְּ עֶּ ַנִים וְּ ָלה,שְּ ש ָוַמעְּ ר ה מ                                     ֹחדֶּ  'ַוֹיאמֶּ

ל ה -אֶּ ֹקד ֹמשֶּ ֹכר ָזָכר-ָכלפְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ן ִלבְּ ֹמָתם.-ִמבֶּ ַפר שְּ ָשא ֵאת ִמסְּ ָלה; וְּ ש ָוָמעְּ ָּת  מא ֹחדֶּ ָלַקחְּ וְּ

ת ִוִים -אֶּ ֹכר-ָכלַּתַחת  'ֲאִני ה ִליַהלְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ִוִים ַּתַחת ִבבְּ ֱהַמת ַהלְּ ֵאת בֶּ ֱהַמת-ָכל; וְּ בֶּ כֹור בְּ ֵני  בְּ בְּ

ָרֵאל ֹקד  מב .ִישְּ ר ִצָּוה הַוִיפְּ ה ַכֲאשֶּ ת 'ֹמשֶּ כֹור-ָכל-ֹאתֹו אֶּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ִהי  מג .ִבבְּ כֹור ָזָכר-ָכלַויְּ  בְּ

ן ַפר ֵשֹמת ִמבֶּ ִמסְּ ָלה-בְּ ש ָוַמעְּ ם-ֹחדֶּ ֵדיהֶּ קֻׁ ִעים ּוָמאָתִים :ִלפְּ ִשבְּ ֹלָשה וְּ ף שְּ לֶּ ִרים אֶּ שְּ עֶּ ַנִים וְּ                 .שְּ

ַדֵבר ה מד ל'ַויְּ ה ֵלאֹמר.-, אֶּ ת מה  ֹמשֶּ ִוִים, ַּתַחת -ַקח אֶּ כֹור-ָכלַהלְּ ָרֵאלִבבְּ  בְּ תֵני ִישְּ אֶּ ֱהַמת -, וְּ בֶּ

ִוִים,  ָהיּוַּתַחת ַהלְּ ָּתם; וְּ מְּ הֶּ ִוִים, ֲאִני ה ִלי-בְּ ֵאת  מו .'ַהלְּ ִעים  ְפדּוֵייוְּ ַהִשבְּ ֹלָשה, וְּ ַהשְּ

ַהָמאָתִים ִפים, ַעל-וְּ כֹור, -ָהֹעדְּ ִוִים, ִמבְּ ָרֵאלַהלְּ ֵני ִישְּ ת  מז .בְּ ָּת, ֲחֵמשֶּ ָלַקחְּ ָקִליםוְּ ת שְּ -ֲחֵמשֶּ

ֹגלֶּת: ל.  ַלגֻׁלְּ ִרים ֵגָרה ַהָשקֶּ שְּ ש ִּתָקח, עֶּ ל ַהֹקדֶּ קֶּ שֶּ ַאֲהֹרן ּולְּ  מח  בְּ ף, לְּ סֶּ ָנַתָּתה ַהכֶּ , ְפדּוֵיי-ָבָניווְּ

ם. ִפים ָבהֶּ ף  מט  ָהֹעדְּ סֶּ ה, ֵאת כֶּ ִפים, ַעל, -ַהִפְדיוֹםַוִיַקח ֹמשֶּ ִוִים.  ְפדּוֵייֵמֵאת, ָהֹעדְּ ֵמֵאת,  נַהלְּ

כֹור  ָרֵאלבְּ ֵני ִישְּ ת-בְּ ף:-ָלַקח אֶּ ף ַהָכסֶּ לֶּ ֹלש ֵמאֹות ָואֶּ ִשִשים ּושְּ ש.-ֲחִמָשה וְּ ל ַהֹקדֶּ קֶּ שֶּ  נא               בְּ

ת ה אֶּ ף -ַוִיֵּתן ֹמשֶּ סֶּ ָבָניוַהְפֻדִיםכֶּ ַאֲהֹרן ּולְּ ר ִצָּוה ה  :'ִפי ה-ַעל-, לְּ ת'ַכֲאשֶּ ה.-, אֶּ  ֹמשֶּ

בחינות  2
 בבחירת
 הלויים

 
 

 

  םהלווי
מאותה משפחה 
כמו כהנים ולכן  

 עזרתם. הם

 

 הם התעלו      
במעשיהם  בחטא   
העגל, מילאו את ידם 

 ִלי והיו -לה' ולכן
 .הלוויים

. 
 

אותם ביטויים 
 . מסומנים

הלווים כעזר 
 וכן, לאהרון

יש להם ייעוד 
. רק עצמיתפקיד 

 כאן מופיע הביטוי
ָרֵאל ֵני ִישְּ  בְּ

 

 :נספח
כיצד  מתאר 

   באופן טכני
היו הלוויים 

תמורה לבכורי 
ישראל  כולם, גם 

לא  כשמספרם
 תאם.

 הפרק מבנה א: עמוד 

הבכורות 
העודפים על 

  נפדוהלווים 
 על ידי כסף

 

 מפקד
 כל בכור זכר 

בישראל, וכל 
 הלווים

 תחתם לקוחים
 לקדושה

 



 

Parashat Bemidbar 

We find that Parashat Bemidbar focuses on names and numbers. But 

we will focus our attention on the Levites: 

 Why were they chosen? 

 Are they merely Priestly “helpers,” or do they have independent 

responsibilties? 

The Torah emphasizes that they are assigned two separate assignments 

in their work, which is why they are counted in two different ways. 

First they are counted from the age of one month, and then they are 

counted beginning at age 30. 

Each time they are counted, special terminology is used that is 

appropriate for the different role that they are required to play. 

Thus we can say that the Levites have a double mission. They must help 

the kohanim in performing the service of God, but they also represent 

the Jewish people, as we find regarding the Golden Calf and other 

situations. 

Perhaps we can say that the Levites are in an intermediate situation 

between holy and mundane. This explains why they receive a portion of 

land like every ordinary individual, but it is not truly an inheritance, but 

merely a place to live, spread out amongst all of the different tribes.  

 


