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                                                Disappearing Descendants? 
I Problematic Passage 

 ד-במדבר ג:א

 את־משה בהר סיני  יקוקואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר  

 ואלה שמות בני־אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר 

 אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן 

במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן   יקוקבהקרבם אש זרה לפני  יקוקוימת נדב ואביהוא לפני 

 אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם  

And these are the descendants of Aharon and Moshe on the day that HaShem spoke with 

Moshe on Mount Sinai.  

And these are the names of Aharon’s sons: Nadav, the first-born, and Avihu, Eleazar and 

Itamar;  

These are the names of Aharon’s sons, the anointed Kohanim, whom he anointed to 

minister.  

And Nadav and Avihu died before HaShem, when they offered foreign fire before HaShem in 

the wilderness of Sinai, and they left no children; and Eleazar and Itamar ministered on the 

face of Aharon, their father. 

 

II. Questions: 
• Why is the Torah silent concerning Moshe’s descendants (specifically after 

introducing the passage with “And these are the descendants of Aharon and 

Moshe”)? 

• What is the significance of the phrase: “on the day that HaShem spoke with Moshe 

on Mount Sinai”? Are they Moshe and Aharon’s descendants only “on that day”? 

• Why does the Torah repeat: “These are the names of Aharon’s sons, the anointed 

priests who were ordained for priesthood”? 

• What is the meaning of the strange phrase: “on the face of their father”? 

 

 

III. Step by Step 

A.   ואלה תולדות אהרן ומשה 
 רשבם

תחלה מנה תולדות ישראל ואח"כ תולדות הכהנים ואח"כ תולדות הלוים.   -ואלה תולדות אהרן ומשה 

זהו  -ועתה מונה תולדות אהרן ותולדות משה לפנינו עם הלוים, דכתיב: ולקהת משפחת העמרמי 

יקראו על שבט הלוי, כי לא היה לעמרם בנים רק משה ואהרן: ויבדל אהרן  משה )ואהרן ובניו אשר 

 .ומשה ובניו יקראו על שבט הלוי -להקדישו 

Rashbam (and others): Pshat: First count Israelites; then Kohanim; then Levi’im [Moshe’s 

descendants included] 

 

 

 רשי 
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מזכיר אלא בני אהרן ונקראו תולדות משה, לפי שלמדן תורה, מלמד ואינו  .ואלה תולדת אהרן ומשה

  שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו

Rashi (and others): Midrash: Moshe, as the teacher of Aharon’s sons is considered their 

“father.” 

 )מהר"ל(     ור ארי'ג

, והלא לכל ישראל לימד ויהיו הכל תולדותיו, ויש לומר, דשאני ישראל ואם תאמר, וכי להם לבד לימד

והתורה שניתנה למשה לא ניתנה אלא ללמד   שהרי הקדוש ברוך הוא ציוה לו שילמד להם תורה

לא היה תורה ניתנה  -לישראל תורה, לא שייך לומר שישראל הם בניו, שאלמלא לא היו ישראל 

ותר ממה שלימד לישראל, זה היה ממשה לבד, ולא נצטווה מפי  למשה. אבל מה שלימד לבני אהרן י

 :הגבורה ללמוד להם יותר, ובזה להם בפרט כאילו ילדם

Maharal: Explains that Moshe’s teaching of all Israel was in fulfillment of God’s direct 

command. His teaching of Aharon’s sons was exceptional and unique. 

 

B. את־משה בהר סיני יקוקביום דבר     
 רשבם

שזהו קודם שהוקם המשכן אז היו ד', אבל בשנה שניה שהוקם  -ביום דבר ה' את משה בהר סיני 

שכל מקום , המשכן במדבר סיני לא נשארו כי אלעזר ואיתמר כמו שפירשתי למעלה בתחלת הפרשה

 שהוקם המשכן, אבל משנבנה אהל מועד לא נאמר אלא: במדבר סיניזהו קודם  -שנאמר: בהר סיני 

Rashbam: Distinction between first and second year at Sinai and the changing situation 

concerning Aharon’s sons  

 

 רמבן

משחתם והזכיר זה לומר כי ביום דבר ה' אל משה בהר סיני נבחרו אלה למשחה אותם ולהיות להם 

 לכהונת עולם ושאר השבט לא נצטוה בבחירתו עד עתה

Ramban: To underscore that the Kohanim receive their appointment at the beginning of 

revelation, while the Levi’im are not appointed to their task until later. 

 

 בשם בעל הטורים

 טז -שמות ד:יג

 ני שלח־נא ביד־תשלח  -ויאמר בי אד

במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי־דבר ידבר הוא וגם הנה־הוא יצא  יקוקויחר־אף 

 לקראתך וראך ושמח בלבו 

 ודברת אליו ושמת את־הדברים בפיו ואנכי אהיה עם־פיך ועם־פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון 

 אלקים יה־לו לודבר־הוא לך אל־העם והיה הוא יהיה־לך לפה ואתה תה

But he said, “Please, O Lord, make someone else Your agent.”  

HaShem became angry with Moshe, and He said, “There is your brother Aharon the Levite. 

He, I know, speaks readily. Even now he is setting out to meet you, and he will be happy to 

see you.  

You shall speak to him and put the words in his mouth—I will be with you and with him as 

you speak, and tell both of you what to do—  

and he shall speak for you to the people. And he shall serve as your spokesman, And you will 

be his leader. 
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Ba’al HaTurim: Traces back to the first dramatic encounter between HaShem and Moshe at 

the burning bush 

 

C.  אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן 
 רבינו בחיי 

הצדיקים כחוט השערה,  לפרש על דרך הפשט כי הוצרך זה ללמדך שהקב"ה מדקדק עם ויתכן 

וסביביו נשערה מאד, ועל כן הוסיף הכהנים המשוחים ולומר כי אפילו אנשים גדולים כאלו   שנאמר

הכהנים המשוחים אשר מלא ידם לכהן לא נשא פניהם כשחטאו לפניו אבל הענישם מיד בעונש  

שוע לפני דל כי   אשר לא נשא פני שרים ולא נכר אשר לא ישא פנים לזקן וכתיב ובמיתה, וזהו שכת

 .מעשה ידיו כלם

Rabbeinu Bachya: To underscore the uniformity of HaShem’s justice and the standard to 

which He holds the righteous... 

 

 

 ספורנו

ולא קרה כן לדורות כי אמנם לא נמשח אחריהם שום כהן הדיוט בחיי הכהן הגדול   הכהנים המשוחים

והטעם היה אשר מלא את ידם לכהן שהוצרכה אז המשיחה כי זולתה לא היו כהנים כלל בהיות 

 :שנולדו קודם שנבחר אהרן לכהן כמו שקרה לפינחס קודם שהרג את זמרי

Sforno: To identify that these were the only Kohanim who required  משיחה: From this point 

on, only Kohanim Gedolim require משיחה. Since Aharon’s sons were born before his 

appointment, the could not assume a priestly role by dint of inheritance. For them, 

anointment is necessary even to assume the role as simple priests.  

 אבן עזרא 

 :בשמן המשחה. שהיו כהנים גדולים .המשחים

Ibn Ezra: To indicate that each son eventually served as High Priest 

 

 

D. ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם     
 מדרש רבה 

על רבי יצחק אמר בחייו רבי חיא בר אבא אמר במותו. ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם, 

דכתיב וימת הרן על פני  דעתיה דרבי יצחק דהוא אמר בחייו, נאמר כאן על פני, ונאמר להלן על פני, 

מה על פני האמור להלן בחייו, אף על פני האמור כאן בחייו. על דעתיה דרבי חיא בר אבא   תרח אביו,

, מה על פני  ויקם אברהם מעל פני מתודהוא אמר במותו, נאמר כאן על פני, ונאמר להלן על פני 

 .האמור להלן במותו אף על פני האמור כאן במותו

A debate between Rabbi Yitzchak and Rabbi Chiya bar Abba` 

 חתם סופר בשם ה
 בראשית לב:כב

 ותעבר המנחה על־פניו והוא לן בלילה־ההוא במחנה 

 רשי 

ומ"א על פניו, אף  -וכן המכעסים אתי על   (כמו לפניו, וכן חמס ושד ישמע בה על פני תמיד .על פניו

 הוא שרוי בכעס, שהיה צריך לכל זה 

Chasam Sofer: A powerful possibility rooted in Ya’akov’s Reunion with Esav. 
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IV. But Still… What About Moshe’s Children? 

A. The Evidence 
 

  במדבר יא:כז.

 במחנהוירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים 

 רשי 

 :"א גרשום בן משה היה )עי' ילקוט(י 

 

 יז -דברי הימים א' כג:טו

 בני משה גרשם ואליעזר 

 בני גרשום שבואל הראש  

 ויהיו בני־אליעזר רחביה הראש ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה 

 

  בה.-דברי הימים א' כו:כד 

 ושבאל בן־גרשום בן־משה נגיד על־האצרות 

 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות ]ושלמית[ בנו

 

  שופטים יח:ל.

ויהונתן בן־גרשם בן־מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד־יום  ויקימו להם בני־דן את־הפסל 

 גלות הארץ

   רשי:

משה כתוב נו"ן לשנות את השם, ונכתב תלויה לומר שלא היה מנשה אלא  מפני כבודו של  .בן מנשה

 :משה

A sparse, ultimately negative, chronicle 

 

   ספרי דברים שה.

 .ר' נתן אומר, משה היה מתעצב בלבו שלא עמד אחד מבניו

Moshe’s disappointment… 

 

B. For discussion 

• Encouraging and Discouraging Lessons 

• A Leader’s Children 

• The Personal Distinction Between Moshe and Aharon-As Parents, as 

well? 

• Inherited and Earned Roles: An Essential Balance? 

 


