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 תורה
במדבר (פרשת במדבר) פרק ג פסוק א - ד 


(א) וְאֵּ֛לֶה ּתֹולְֹד֥ת אַהֲֹר֖ן ּומֹׁשֶ֑ה ּבְיֹ֗ום ּדִּבֶ֧ר יְֹקוָ֛ק אֶת־ מֹׁשֶ֖ה ּבְהַ֥ר סִינָֽי:

(ב) וְאֵּ֛לֶה ׁשְמֹ֥ות ּבְֽנֵי־אַהֲֹר֖ן הַּבְכֹ֣ר׀ נָָד֑ב וַאֲבִיהּ֕וא אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר:


(ג) אֵּ֗לֶה ׁשְמֹות֙ ּבְנֵ֣י אַהֲֹר֔ן הַּכֹהֲנִ֖ים הַּמְׁשֻחִ֑ים אֲׁשֶר־ מִּלֵ֥א יָָד֖ם לְכַהֵֽן:
(ד) וַּיָ֣מָת נָָד֣ב וַאֲבִיהּ֣וא לִפְנֵ֣י יְֹקוָ֡ק ּבְֽהְַקִרבָם֩ אֵׁ֨ש זָָר֜ה לִפְנֵ֤י יְֹקוָק֙ ּבְמְִדּבַ֣ר סִינַ֔י ּובָנִ֖ים ֹלא־הָיּ֣ו 


לָהֶ֑ם וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־ּפְנֵ֖י אַהֲֹר֥ן אֲבִיהֶֽם: פ 

רש"י במדבר (פרשת במדבר) פרק ג פסוק א 
(א) ואלה תולדת אהרן ומשה - ואינו מזכיר אלא בני אהרן. ונקראו תולדות משה, לפי 

שלמדן תורה. מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו: 

 תורה תמימה במדבר (פרשת במדבר) פרק ג פסוק א
(א) ואלה תולדת אהרן ומשה - תניא, א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, כל המלמד את 
בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו, שנאמר ואלה תולדת אהרן ומשה, וסמיך 
ליה ואלה שמות בני אהרןא), לומר לך, אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמוב) 


]סנהדרין י"ט ב'[:

 Huge Chiddushim IMO -תפלה

 דברים (פרשת עקב) פרק ט פסוק כ

 :ּוֽבְאַהֲֹר֗ן הִתְאַּנַ֧ף יְֹקוָ֛ק מְאֹ֖ד לְהַׁשְמִידֹ֑ו וָֽאֶתְּפַּלֵ֛ל ּגַם־ ּבְעַ֥ד אַהֲֹר֖ן ּבָעֵ֥ת הַהִֽוא

Half Winning Tefilla? 
 רש"י דברים (פרשת עקב) פרק ט פסוק כ


:להשמידו - זה כלוי בנים.ג וכן הוא אומר (עמוס ב, ט) ואשמיד פריו ממעל

 :ואתפלל גםד בעד אהרן - והועילה תפלתי לכפר מחצה,ה ומתו שנים ונשארו השנים


From the Pulpit- Motivation?
כלי יקר במדבר (פרשת במדבר) פרק ג פסוק א 

ואלה תולדות אהרן ומשה וגו'. פירש רש"י לפי שמשה למדם תורה דומה כאילו (א)
ילדם ונעשו תולדותיו ביום שדיבר ה' אתו בהר סיני. וקשה דאם כן כל ישראל 

תולדותיו כי לכולם למד תורה, ועוד למה חזר ואמר אלה שמות בני אהרן ולא הזכיר 
את משה. ונראה לפרש לפי שנאמר (דברים ט כ) ובאהרן התאנף ה' מאד 

להשמידו, ואין השמדה אלא כילוי בנים וכו' כמו שפירש רש"י בפרשת עקב (שם), 
והועילה תפילת משה לחצאין נמצא שאותן שני בנים שהציל משה בתפילתו 

דומה כאילו ילדם ונעשו תולדותיו ביום דיבר ה' את משה בהר סיני לך רד 
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וגו' (שמות לב ז), ואחר כך התפלל עליהם בהר ונעתר לו ה' שם על ההר. וכשאמר 
אלה תולדות אהרן ומשה, הזכיר משה בעבור אלעזר ואיתמר שהציל מן המיתה, 

ומה שאמר אחר כך אלה שמות בני אהרן ולא הזכיר משה אמר כלפי נדב ואביהוא 
כי אותם לא הציל מן המיתה. ובזה מיושב מה שהזכיר כאן מיתת נדב ואביהוא 


והשארות אלעזר ואיתמר: 

אור החיים במדבר (פרשת במדבר) פרק ג פסוק א 
(א) תולדות אהרן ומשה וגו'. ולא מנה אלא תולדות אהרן, לומר כי בני אהרן יחשבו על 
משה לצד שהוא התפלל בעדם וחיו דכתיב (דברים ט) ובאהרן התאנף ה' להשמידו 
וגו', ואמרו ז"ל (ויק"ר פ"ז) שהועילה תפלתו להציל אלעזר ואיתמר, ואומרו ביום 
דבר וגו' לומר זמן שהתפלל עליהם, וכלל עוד בזה סיבת קבלת תפלתו שהוא לצד 

שדבר ה' אליו בהר סיני ונעשה ציר נאמן לה' בקבלת התורה: 

 Message for US? Connecting to someone via Tefilla with no guaranteed
results


