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על  למדים  אנו  במדבר  פרשת  בפרשתנו 

לוי  שבט  את  הקב"ה  שמינה  הקדוש  המינוי 

באופן כללי על עבודת משא המשכן, כלומר בכל 

ישראל במדבר ממקום למקום  המסעות שנסעו 

התפקיד  עליהם  הוטל  המשכן,  נעשה  מאז 

הקדוש לשאת את אהל מועד שהוא המשכן וכל 

הכלים שבתוכו, וכך מפרט הכתוב את המינוי של 

שבט לוי )במדבר ג-ה(:

מטה  את  הקרב  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר 

לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו, 

ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני 

אהל מועד לעבוד את עבודת המשכן, ושמרו את 

כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבוד 

את עבודת המשכן".

עבודת  את  הכתוב  מפרט  הדברים  בהמשך 

בבני  החל  לוי,  בני  שלושת  על  המוטלת  הקודש 

מתוך  קהת  בני  ראש  את  "נשא  ד-ב(:  )שם  קהת 

בני לוי למשפחותם לבית אבותם", עליהם הוטל 

המנורה,  השלחן,  הארון,  את  לשאת  התפקיד 

המזבחות וכל כלי המשכן. אחר כך בפרשת נשא 

בני  על  המוטלת  הקודש  עבודת  הכתוב  מפרש 

"נשא את ראש בני גרשון גם הם  גרשון )שם כב(: 

לבית אבותם למשפחותם", לשאת את כל יריעות 

מלמעלה.  עליו  אשר  התחש  ומכסה  המשכן 

ובסוף מפרש הכתוב עבודת הקודש המוטלת על 

לבית  למשפחותם  מררי  "בני  כט(:  )שם  מררי  בני 

אבותם תפקוד אותם", לשאת את קרשי המשכן 

בריחיו עמודיו ואדניו.

 שני קהת נשאו את ארון התורה
שזכות  שה רשינו שיצא  הם

וללבן מה שהקדים  לברר  נעסוק  זה  במאמר 

לפני  קהת  בני  של  התפקיד  את  להזכיר  הקב"ה 

שהרי  יפלא  ולכאורה  גרשון,  בני  של  התפקיד 

"ובני  מו-יא(:  )בראשית  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא 

גרשון  כי  מבואר  הרי  ומררי",  קהת  גרשון  לוי 

כן מה ראה הקב"ה על ככה  כי  היה הבכור, הנה 

בני קהת לתפקיד של  להקדים את התפקיד של 

במדרש  כך  על  ביאור  ומצינו  הבכור.  גרשון  בני 

)במדב"ר ו-א(, שהקדים הכתוב את בני קהת לכבוד 

התורה, משום שנשאו את ארון הברית שהיו בו 

שני לוחות הברית שהם שורש כל התורה:

הוא  הדא  וגו'.  גרשון  בני  ראש  את  "נשא 

דכתיב )משלי ג-טו( יקרה היא מפנינים וכל חפציך 

פי  על  אף  וגרשון,  בקהת  מדבר  בה...  ישוו  לא 

הכתוב  חלק  מקום  שבכל  ומצינו  בכור,  שגרשון 

ששם  הארון  טוען  קהת  שהיה  לפי  לבכור,  כבוד 

לגרשון, שבתחילה אמר  התורה הקדימו הכתוב 

נשא את ראש בני קהת, ואחר כך אומר נשא את 

ראש בני גרשון וגו'".

זכו  באמת  מדוע  קשה,  גופא  הא  עדיין  אמנם 

בני קהת לשאת את ארון התורה יותר מבני גרשון 

שהיה הבכור. אך הביאור על כך כמו שכתב ב"אור 

החיים" הקדוש, כי מאחר שמשה רבינו נותן התורה 

יצא מקהת, כי משה היה בן עמרם שהיה בן קהת, 

לכן זכו בני קהת שניתנה להם העבודה לשאת את 

ארון התורה, ומאחר שנשאו את ארון התורה לכן 

הקדים הכתוב את התפקיד של בני קהת לתפקיד 

של בני גרשון, והנה הדברים בלשון קדשו:

פנימית  ה' להם עבודה  לצד שנתן  כי  "ונראה 

לשאת ארון ושלחן, לזה יחס להם לשון נשיאות 

ראש, בערך גרשון ומררי, שיהיו הם מעולים מהם. 

כי  יה,  לו  בחר  קהת  לוי,  בכור  הוא  שגרשון  והגם 

הדין  ושורת  ואהרן,  משה  לעולם  אור  יצא  ממנו 

שענף זה ישאו ארון התורה אשר שם משה שיצא 

מקהת, ודקדק לומר מתוך בני לוי מטעם שאמרנו, 

ויתייחס  מררי  ובין  גרשון  בין  אמצעי  שהוא  לצד 

אליו תוך".

 ל'וי ק'הת ע' רם  'שה
ראשי תישות ע ל"ק

נפלא  רמז  בזה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

שהביא מרן ה"חתם סופר" פרשת בלק על הפסוק 

)במדבר כד-כ(:

אובד.  עדי  ואחריתו  עמלק  גוים  "ראשית 

לפרש  יודע  איני  גם  מי,  בשם  יודע  איני  שמעתי 

חכם,  וישמע  שמעתי  כאשר  אעתיק  רק  הכוונה, 

והוא כי ראשי תיבות של ל'וי ק'הת ע'מרם מ'שה 

הוא עמלק. וזהו ראשי"ת גוים עמלק, כי לוי ובניו 

גוים  כן  גם  שנקראו  השבטים  של  ראשיות  הם 

אובד,  עדי  ואחריתו  י"א[,  ל"ה  בראשית  ]כרש"י 

הוא  מש'ה  עמר'ם  קה'ת  לו'י  של  תיבות  סופי  כי 

מית"ה, להורות על אחריתו של עמלק עדי אובד, 

כך שמעתי סתם".

הוא  לכך  שהמקור  המפרשים  העירו  וכבר 

ד"ה  נו:  דף  תרמ"ט  )ווארשא  הגר"א"  "לקוטי  מספר 

ראשית גוים( וזה לשון קדשו:

הממלכה  היתה  הנה  עמלק.  גוים  "ראשית 

שנאמר  וכמו  ע"ה,  רבינו  משה  בימי  הראשונה 

)במדבר כד-ז( וירם מאגג מלכו. והענין לפי שהיתה 

והנה  בישראל,  שכנגדו  עליון  במקום  אחיזתו 

שלקחו  לוי,  היה  שנבחר  שבישראל  המקודש 

מיכאל בשעה שנולד כו', ונבחר כל שבטו, וממנו 

הנבחר הוא קהת, ומקהת עמרם, ומעמרם משה. 

והנה אחיזתו בראשי תיבות של הד' הנ"ל ]ע'מרם 

עמל"ק,  גוים  ראשית  ולכן  ק'הת[,  ל'וי  מ'שה 

ואחריתו עדי אובד, שאחרית של ד' הנ"ל ]עמר'ם 

לו'י קה'ת מש'ה[ הוא מית"ה וביטולו לעולם".

לפי האמור נראה לבאר רמז נשגב זה על פי 

שכתוב  מקרא  קו.(  )סנהדרין  בגמרא  שדרשו  מה 

ישראל  עם  וילחם  עמלק  "ויבא  יז-ח(:  )שמות 

שנאמר  תורה,  מדברי  עצמן  שריפו   - ברפידים 

)ירמיה מז-ג( לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים". 

הוא,  ידים  רפיון  רפידים  נמי  "והכי  רש"י:  ופירש 

עליהם  בא  התורה  מן  ידים  שרפו  מפני  כלומר 

עמלק". מבואר מזה כי כוחו של עמלק הוא בעוון 

ביטול תורה.

דורות  ארבעה  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

וענקי  גדולים  היו  משה,  עמרם,  קהת,  לוי,  הללו: 

בתורה  גדול  היה  יעקב  בן  לוי  בתורה.  רוח 

“נשא את ראש שני קהת”

 הלקח הנשגש  ששט לוי שזכו לעשודת הקודש
 שום שהשתת ו שצערם של ישראל ש צרים

לעילוי נש ת א י  ורתי  רת  ערל הכ"  שת רשי  נחס הכהן ז"ל
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ה"ג(:  פ"א  כוכבים  עבודת  )הלכות  ברמב"ם  כמבואר 

ומינהו  לוי  והבדיל  כולם,  בניו  למד  אבינו  "ויעקב 

ולשמור  והושיבו בישיבה ללמד דרך השם  ראש, 

מבני  יפסיקו  שלא  בניו  את  וצוה  אברהם,  מצוות 

לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלימוד". 

ואמנם כל שבט לוי עסקו בתורה במצרים.

קהת, לא מצינו בפירוש שהיה גדול בתורה, 

לוי  בני  שמכל  המפורש,  מן  סתום  ילמד  אולם 

זכו דוקא בני קהת לשאת על כתפיהם את ארון 

התורה, והרי זה כמבואר בדברי הגר"א כי קהת 

גדול  היה  עמרם  לוי.  שבשבט  המובחר  היה 

עמרם  "תנא  יב.(:  )סוטה  בגמרא  כמבואר  הדור 

משה  חביב  אחרון  ואחרון  היה".  הדור  גדול 

רבינו אדון כל הנביאים, אשר מי לנו גדול ממנו 

בתורה ובקדושה.

הגר"א:  של  הרמז  להבין  נפלא  כן  כי  הנה 

מראשי  יונק  עמל"ק  כי  עמלק",  גוים  "ראשית 

ידי  ל'וי ק'הת, לרמז שעל  ע'מרם מ'שה  התיבות 

ביטול תורה בבחינת רפו ידים מן התורה מגבירים 

הוא  שלהם  תיבות  הסופי  אולם  כוחו,  את  ח"ו 

מית"ה, לרמז כי המתדבק בקדושת תורתם זוכה 

להמית ולבטל את קליפת עמלק. 

 לוי קרא את ש ות ג' שניו
על שם גלות  צרים

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו 

תבלין  להוסיף  הקדוש  החיים"  ה"אור  של 

לדבריו הקדושים, לבאר ביתר הרחבה מה שזכו 

התורה,  נותן  רבינו  משה  מהם  שיצא  קהת  בני 

התפקיד  את  עליהם  הקב"ה  הטיל  זה  ובזכות 

הקדוש לשאת על כתפם את ארון התורה, על 

פי הקדמה יקרה מפז ומפנינים ששילבתי מכמה 

ספרים הקדושים אשר תאיר לנו את הדרך אשר 

נלך בה.

השל"ה  שכתב  במה  יאיר  דברינו  פתח 

לא  לוי  ששבט  אף  כי  וארא,  פרשת  הקדוש 

רש"י  שפירש  כמו  מצרים  בגלות  נשתעבדו 

היתה  לא  מצרים  שעבוד  "מלאכת  ה-ד(:  )שמות 

ואהרן  משה  שהרי  לך  ותדע  לוי,  של  שבטו  על 

זאת  כל  עם  אך  ברשות".  שלא  ובאים  יוצאים 

קהת  גרשון  בניו  שלושה  שמות  את  לוי  קרא 

ישראל  של  בצערם  להשתתף  בכדי  ומררי, 

קדשו  בלשון  הדברים  הם  והנה  מצרים,  בגלות 

על הפסוק )שמות ו-יד(:

ובני  וגו'  ראובן  בני  אבותם  בית  ראשי  "אלה 

שמעון וגו', ואלה שמות בני לוי. קשה למה אמר 

בראובן  שאמר  ממה  יותר  לוי  אצל  שמות  תיבת 

בגלות  היו  לא  לוי  שבט  כי  הוא  הענין  ושמעון. 

ולוי ידע דבר זה ורצה להשתתף בצרת  ]מצרים[, 

שם  על  לבניו  שמות  קרא  עשה,  מה  הציבור, 

הגלות, דהיינו שם גרשון על שם כי גרים הם בארץ 

ושם  ושם קהת על שם שיניהם קהות,  להם,  לא 

זהו  וימררו את חייהם,  )שמות א-יד(  מררי על שם 

האדם  ילמד  ומכאן  לוי,  בני  שמות  ואלה  שאמר 

הצרה  שאין  פי  על  אף  הציבור  בצער  להשתתף 

מגעת לו".

ממה  הקדוש  השל"ה  דברי  על  להעיר  ויש 

חיי  "ושני  ו-טז(:  )שמות  הפסוק  על  רש"י  שפירש 

לוי וגו'. למה נמנו שנותיו של לוי, להודיע כמה ימי 

השעבוד, שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה 

אחיו,  וכל  יוסף  וימת  א-ו(  )שמות  שנאמר  שעבוד, 

ויקם מלך חדש, ולוי האריך ימים  )שם ח(  ואחר כך 

הרי מבואר כי כל זמן שלוי היה בחיים  על כולם". 

לא נשתעבדו ישראל במצרים, הנה כי כן איך קרא 

לוי את שמות בניו על שם צער הגלות.

ונראה לפרש כוונת השל"ה, כי אמנם כן בחייו 

של לוי לא נשתעבדו ישראל במצרים, אך לוי ראה 

ישראל  עתידים  פטירתו  שאחרי  הקודש  ברוח 

לא  לוי  שבט  שבטו  ואילו  מצרים,  בגלות  לסבול 

יהיו בכלל השעבוד אלא יעסקו בתורה, ועם כל 

זאת הצטער צער רב על צערם של ישראל, ועל 

שם כך הקדים לקרוא את שמות בניו גרשון קהת 

ומררי על שם הגלות כדי להשתתף בצערם, ומזה 

נשכיל להבין גדולתו של לוי, כי על אף שעדיין לא 

סבלו ישראל בגלות מצרים, עם כל זאת הקדים 

להשתתף בצערם.

 לוי זכה שיצא   נו  שה הגואל
שזכות שהשתתף שצערם של ישראל

שמצאתי  מה  לצרף  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לרבי  ה'"  "מעשי  בספר  גדול  חידוש  זה  בענין 

ידמה(,  עוד  ד"ה  וארא  )פרשת  אשכנזי  אליעזר 

שמבאר מעצמו רעיון זה של השל"ה הקדוש, כי 

לוי קרא את שמות בניו כדי להשתתף בצערם של 

זכה  זה  כי מטעם  ומוסיף  בגלות מצרים,  ישראל 

לוי שיצא ממנו משה שגאל את ישראל ממצרים, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

"נדקדק בלשון הכתוב, שבראובן גם בשמעון 

לא אמר אלה שמות בני ראובן או בני שמעון, אם 

רמזה  אבל  בלוי,  רק  שמותם,  הזכיר  שכבר  היות 

התורה שלא ראובן ולא שמעון נתנבאו על גלות 

תמצא  לא  שהנה  זה  על  והעד  לוי.  רק  מצרים 

בשמות בני ראובן ושמעון דבר שיורה על הגלות, 

להיות,  העתיד  הגלות  ענין  על  נתנבא  לוי  אבל 

וקרא שם לבניו לאות.

הגירות,  שם  על  גרשון  הראשון  קרא  והנה 

העתידה  והצרה  החולשה  שם  על  קהת,  והשני 

לבא על ישראל, ולכן קראו קהת על דרך שנאמר 

ושיני  לא-כח(  )ירמיהו  וכן  הברזל,  קהה  י-י(  )קהלת 

בנים תקהינה, והשלישי קרא מררי, על שם )שמות 

א-יד( וימררו את חייהם.

לוי להיות  ולרמוז התורה טעם אל מה שזכה 

האחים  מבני  ולא  מבניו,  ואהרן[  ]משה  הגואלים 

ואת  ראובן  את  ]הכתוב[  הביא  ממנו,  הגדולים 

ובני  ראובן  בני  שמות  אלה  כתבה  ולא  שמעון, 

הוראת  על  שמותם  הוקבעו  שלא  לפי  שמעון, 

דבר, אבל בלוי אמר ואלה שמות, שקבע שמותם 

על ענין הגלות שהיה לוי מצטער מאז, ולכך זכה 

)ישעיהו  על דרך שנאמר  ]שיצאו ממנו הגואלים[ 

סו-י( שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה". 

 שה זכה להיות הגואל  שום 
שהשתתף שצערם של ישראל

חשבתי דרכי כי רעיון נשגב זה של ה"מעשי 

ז"ל  חכמינו  מאמר  עם  להפליא  מתאים  ה'" 

במדרש )שמו"ר א-כז(, כי משה רבינו זכה להיות 

ישראל,  של  בצערם  שהשתתף  בזכות  הגואל 

והנה הם דברי המדרש על הפסוק )שמות ב-יא(: 

"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא 

בסבלותם".

  דרש: הקש"ה הקדים את הת קיד של שני קהת
ל ני שני גרשון השכור, שזכות שנשאו את ארון התורה

 אור החיים: שני קהת זכו לשאת את ארון התורה,
שזכות שיצא  הם  שה רשינו שנתן את התורה לישראל

 הגר"א  ווילנא: "ראשית גוים ע לק",
ע' ר'ם  'ש'ה ל'ו'י ק'ה'ת ראשי תישות ע ל"ק וסו י תישות  ית"ה

 של"ה הקדוש: לוי ראה שרוח הקודש גלות  צרים,
וקרא ש ות ג' שניו גרשון קהת ו ררי על שם הגלות



  רשת ש דשר  תשע"ד | ג

ובוכה  בסבלותם  רואה  שהיה  וירא,  "מהו 

עליכם,  מותי  יתן  מי  עליכם,  לי  חבל  ואומר, 

והיה  הטיט,  ממלאכת  קשה  מלאכה  לך  שאין 

נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן... אמר 

לראות  והלכת  עסקיך  הנחת  אתה  הקב"ה, 

אחים,  מנהג  בהן  ונהגת  ישראל,  של  בצערן 

ואדבר  ואת התחתונים  אני מניח את העליונים 

כי  ה'  וירא  ג-ד(  )שמות  דכתיב  הוא  הדא  עמך, 

מעסקיו  שסר  במשה  הקב"ה  ראה  לראות,  סר 

אליו  ויקרא  )שם(  לפיכך  בסבלותם,  לראות 

אלקים מתוך הסנה".

"ראה  המדרש:  לשון  סיום  לפרש  ונראה 

בסבלותם,  לראות  מעסקיו  שסר  במשה  הקב"ה 

פי  על  הסנה",  מתוך  אלקים  אליו  ויקרא  לפיכך 

מה שפירש רש"י )שמות ג-ד( הטעם שנתגלה אליו 

הקב"ה מתוך הסנה: "מתוך הסנה, ולא אילן אחר, 

משום )תהלים צא-טו( עמו אנכי בצרה".

הקב"ה  "ראה  המדרש:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

לפיכך  בסבלותם,  לראות  מעסקיו  שסר  במשה 

מאחר  כי  הסנה",  מתוך  אלקים  אליו  ויקרא 

ישראל,  של  גואלם  להיות  זכה  רבינו  שמשה 

משום שהשתתף בצערם של ישראל, לכן נתגלה 

שזכה  לו  להראות  הסנה,  מתוך  הקב"ה  אליו 

ללכת בדרכו של הקב"ה שמצטער גם כן בצערם 

של ישראל, ולכן זכה לגאול את ישראל בבחינת: 

"שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה".

ה"מעשי  של  הרעיון  את  נצרף  כאשר  והנה 

ישראל  של  בצערם  לוי  שהצטער  בזכות  כי  ה'", 

גרשון  בניו  ג'  שמות  את  בקראו  מצרים,  בגלות 

קהת ומררי על שם גלות מצרים, זכה שיצא ממנו 

ולפי  ממצרים,  ישראל  את  שגאל  רבינו  משה 

המבואר במדרש יש לומר הכוונה בזה, כי בזכות 

שהצטער לוי בצערם של ישראל, זכה שיצא ממנו 

משה שהלך בדרכי לוי סבו להצטער בצערם של 

הקב"ה  אותו  מינה  זה  ובזכות  במצרים,  ישראל 

לגאול את ישראל מגלות מצרים.

 ששט לוי זכו לו ר שירה שזכות
שכייתם על צער ישראל ש צרים

ועתה בא וראה מה שמצינו עוד רעיון נשגב 

אמת"  ה"שפת  של  הטהורה  במשנתו  זה,  בענין 

המדרש  על  בכושרות(,  ד"ה  במדבר  פרשת  )ליקוטים 

שכתוב  מקרא  שדורש  ג-כ(  )במדב"ר  בפרשתנו 

על  בכושרות",  אסירים  "מוציא  סח-ז(:  )תהלים 

"בכושרות"  בזכות  מצרים  מגלות  ישראל  יציאת 

המדרש:  ומפרש  ושירה,  בכיה  של  שילוב  שהיא 

ומשה  ישראל,  אלו  בוכין  שהיו  אותן  "בכושרות 

)שם כג( ויאנחו בני  )שמות ב-ו( והנה נער בוכה, וכן 

ישראל וגו', הרי הם משוררין עכשיו, שנאמר )שם 

טו-א( אז ישיר משה ובני ישראל".

בלשון  בזה  הכוונה  אמת"  ה"שפת  ומבאר 

קדשו:

שהגאולה  פירוש  ושירות.  בכות  "בכושרות, 

במצרים  שצעקו  וצעקות  התפלות  בזכות  היתה 

הגאולה,  אחר  שהיו  השירות  ובזכות  להשי"ת, 

וזהו שאמר אז ישיר פירוש שהתחיל עתה בחינת 

רבינו  משה  על  בפרטות  דורש  כן  וכמו  השירות, 

נער  היה  ובגלות  הגאולה,  היתה  שבזכותו  ע"ה, 

בוכה ואחרי כן אז ישיר.

ולזמר  לשורר  הלוים  נבררו  דלכן  עוד  ונראה 

פנויים  שהיו  הם  שמסתמא  המקדש,  בבית 

בני  עבור  ומתפללין  בוכין  היו  במצרים,  מעבודה 

וכתיב  רבינו ע"ה שיצא מן הכלל,  ומשה  ישראל, 

משתתף  שהיה  אחיו,  אל  ויצא  ב-יא(  )שמות 

בצערן, ללמד על הכלל כולו יצא, שכן היו עושין 

נכלל  זה  וכל  ושירות,  בכות  בהם  ונתקיים  הלוים, 

במדרש".

כי  אמת",  ה"שפת  מדברי  למדים  נמצינו 

הלוים זכו לומר שירה על הקרבן בבית המקדש, 

ישראל  של  צערם  על  והתפללו  שבכו  משום 

סבלו  לא  עצמם  שהם  למרות  מצרים,  בגלות 

משתלב  זה  והרי  במצרים,  השעבוד  מקושי 

לוי  כי  הקדוש,  השל"ה  דברי  עם  להפליא 

כדי  ומררי  קהת  גרשון  בניו  ג'  שמות  את  קרא 

ועם  במצרים,  ישראל  של  בצערם  להשתתף 

שיצא  לוי  זכה  זה  מטעם  כי  ה'"  ה"מעשי  דברי 

ממנו משה גואלם של ישראל, והעולה על כולם 

לגאול  במשה  הקב"ה  שבחר  המדרש,  מאמר 

בעצמו  שהשתתף  משום  במצרים,  ישראל  את 

בצערם של ישראל.

  שה  סר התורה לישראל
שזכות שנשא ע הם שעול

בדרך המלך נלך להוסיף גוון של זוהר למאמר 

גואלם  להיות  במשה  הקב"ה  שבחר  המדרש, 

בצערם  שהשתתף  בזכות  ממצרים,  ישראל  של 

של ישראל, בהקדם לפרש נועם שיח סוד שרפי 

שלחו  כאשר  רבינו,  למשה  הקב"ה  בין  קודש 

הקב"ה בשליחותו הראשונה להוציא את ישראל 

ממצרים )שמות ג-יא(:

"ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך אל 

ויאמר  פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים, 

שלחתיך  אנכי  כי  האות  לך  וזה  עמך,  אהיה  כי 

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

זכות  מה  "ששאלת  רש"י:  ופירש  הזה".  ההר  על 

יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על 

ההר  על  התורה  לקבל  עתידים  שהרי  זו,  הוצאה 

הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים".

ששנינו  מה  פי  על  בזה,  הביאור  לומר  ויש 

שהתורה  דברים  מ"ח  בין  מ"ו(  פ"ו  )אבות  במשנה 

ונתייגעו  חבירו".  עם  בעול  "נושא  בהם:  נקנית 

להשגת  זו  מדה  בין  הקשר  לבאר  המפרשים 

פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה  התורה.  וקניית 

מה ששנינו בגמרא )סוטה יד.(: "דרש רבי שמלאי, 

גמילות  וסופה  חסדים  גמילות  תחילתה  תורה 

)בראשית  חסדים, תחילתה גמילות חסדים דכתיב 

ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור  ג-כא( 

וילבישם, וסופה גמילות חסדים דכתיב )דברים לד-

ו( ויקבור אותו בגיא".

בזה  הכוונה  מפראג  המהר"ל  ומבאר 

ב"תפארת ישראל" )פרק כ(, וזה לשון קדשו:

היא  אברהם  מדת  כי  בחכמה,  להבין  לך  "יש 

מדת התורה, כי התורה תקרא תורת חסד, דכתיב 

כי  וזה מצד  ותורת חסד על לשונה,  )משלי לא-כו( 

התורה )משלי ג-יז( דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 

שלום, ואף כאשר תמצא בתורה מיתות וכריתות, 

בעולם  הטוב  להעמיד  רק  התורה  תכלית  אין 

חכמי  רמזו  זה  ודבר  רע.  שום  נמצא  יהיה  שלא 

שמלאי  רבי  תניא  דסוטה,  קמא  בפרק  האמת 

וסופה  חסדים  גמילות  תחילתה  התורה  אומר, 

  עשי השם: לוי קרא שם ג' שניו על שם גלות  צרים,
לכן זכה שיצא   נו הגואל   צרים  שה רשינו

 ש ת א ת: ששט לוי שלא היו ששעשוד  צרים,
שכו והת ללו על צערם של ישראל, לכן זכו לו ר שירה

  דרש: "וירא שסשלותם",  שה רשינו השתתף
וסייע לישראל שעשודת ה רך, לכן זכה להיות הגואל   צרים

  שה רשינו זכה לתת את התורה לישראל,
 שום שקיים אחד  קניני התורה: "נושא שעול עם חשירו"
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גמילות חסדים... ביארו בזה דבר גדול, כי כל ענין 

התורה כדי להעמיד הטוב שיהיה בעולם, ולפיכך 

התחלתה גמילות חסדים שהוא עשיית הטוב לבני 

אדם ותכלית התורה הטוב הגמור".

וזהו שכתוב )ויקרא יט-יח(: "ואהבת לרעך כמוך 

"אמר  והביא רש"י לשון התורת כהנים:  ה'",  אני 

רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה". וכן מבואר ממה 

שביקש  גר  מאותו  לא.(  )שבת  בגמרא  ששנינו 

כשאני  כולה  שתלמדני  מנת  על  "גיירני  מהלל: 

עומד על רגל אחת, אמר לו דעלך סני לחברך לא 

מצות:  על  בזה  שהכוונה  רש"י  ופירש  תעביד", 

"ואהבת לרעך כמוך".

הנה כי כן זכינו להבין הקשר הנפלא בין המדה 

כי  התורה,  להשגת  חבירו"  עם  בעול  "נושא  של 

שתחילתה  התורה  להשגות  לזכות  אפשר  אי 

מדה  לו  שיש  ידי  על  רק  חסדים,  גמילות  וסופה 

בעול  שנושא  במה  מוחלט  ביטוי  לידי  שבאה  זו 

של חבירו, אבל אם הוא רואה את חבירו מצטער 

כי  ואינו מתנדב מרצונו לשאת בעול של חבירו, 

אז אינו יכול לזכות לתורה שכל כולה מתחילתה 

ועד סופה גמילות חסדים.

משה  בין  סוד  השיח  לפרש  נבוא  מעתה 

להקב"ה: "ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי אלך 

אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים", כי 

משה בגודל ענוותנותו לא ראה בעצמו שום זכות 

שיהיה ראוי להוציא את ישראל ממצרים, על כך 

השיב לו הקב"ה, "ויאמר כי אהיה עמך".

ג-יג(:  )שמות  שכתוב  מה  פי  על  בזה  הביאור 

בני  אל  בא  אנכי  הנה  האלקים  אל  משה  "ויאמר 

שלחני  אבותיכם  אלקי  אליהם  ואמרתי  ישראל, 

אליהם.  אומר  מה  שמו  מה  לי  ואמרו  אליכם, 

ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה, ויאמר 

אליכם".  שלחני  אהיה  ישראל  לבני  תאמר  כה 

ופירש רש"י: "אהיה אשר אהיה, אהיה עמם בצרה 

זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות".

הרי מבואר כי שם "אהיה" מורה על הבטחת 

כי  הנה  צרתם,  בעת  ישראל  עם  להיות  הקב"ה 

אהיה  כי  "ויאמר  למשה:  הקב"ה  שהשיב  זהו  כן 

כך  על  שרומז  "אהיה"  שם  אותו  כלומר  עמך", 

שהקב"ה משתתף בצרתם של ישראל הוא עמך, 

כי גם אתה משה השתתפת בצערם של ישראל, 

ולכן בחרתי בך לגאול את ישראל ממצרים.

ראוי  שהוא  ראיה  לו  להביא  הקב"ה  והוסיף 

להוציא  שלחתיך",  אנכי  כי  האות  לך  "וזה  לכך: 

בעול  נושא  שאתה  משום  ממצרים  ישראל  את 

עם ישראל, "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 

ישראל  שעתידים  הזה",  ההר  על  האלקים  את 

כי  זה  וכל  סיני,  בהר  ידך  על  התורה  את  לקבל 

מצד שיש בך מדה טובה להיות נושא בעול עם 

ישראל, זכית למסור את התורה שנקנית במדה 

בך  בחרתי  ממש  טעם  ומאותו  ישראל,  לכל  זו 

לגאול את ישראל ממצרים.

יציאת  צרים שזכות ה שכן

שזכו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שלושת בני לוי גרשון קהת ומררי לעבוד עבודת 

ג-ו(:  )במדב"ר  במדרש  המבואר  פי  על  המשכן, 

"בזכות מה יצאו ישראל ממצרים, אמר רבי יהושע 

בן לוי, מפני שצפה הקב"ה שהם עתידין לעשות 

ה'  אני  כי  וידעו  כט-מו(  )שמות  שנאמר  משכן,  לו 

על  מצרים  מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  אלקיהם 

מנת לשכני בתוכם, הוי לא יצאו ישראל ממצרים 

אלא בזכות המשכן".

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

עבודת  על  להתמנות  לוי  בני  שלושת  שזכו 

המשכן, כי מאחר שלוי קרא אותם בשמות הללו 

כדי להשתתף בצערם של ישראל במצרים, כלשון 

קדשו של השל"ה הקדוש: "גרשון על שם כי גרים 

שיניהם  שם  על  קהת  ושם  להם,  לא  בארץ  הם 

קהות, ושם מררי על שם וימררו את חייהם".

מדברות  שלמדנו  מה  שלפי  ועוד,  זאת 

לוי  של  שבטו  בכו  אמת",  ה"שפת  של  קדשו 

כאשר  לכן  במצרים.  ישראל  צער  על  והתפללו 

מילא הקב"ה את תפלתם של שבט לוי להוציא 

שעתידים  שצפה  משום  ממצרים,  ישראל  את 

בני  שלושת  את  מינה  משכן,  לו  לבנות  ישראל 

חיזוק נ לא של החתם סו ר לשרידי וניצולי החורשן הנורא

לרגל פטירת אמי מורתי האשה הצדקנית מרת פערל בת רבי פנחס הכהן ע"ה, שהיתה מדור מיוחד שהולך ונעלם, אודים מוצלים מאש, יתומים 

ויתומות, שרידי החורבן האיום והנורא שבא על יהדות אירופה, שאיבדו את כל היקר להם אבות ואמהות, אחים ואחיות הי"ד, דבר בעתו מה טוב 

לפתוח בדברות קדשו של מרן ה"חתם סופר" ב"תורת משה" )פרשת נשא ד"ה נשא את ראש בני גרשון הב'(, שהוא חיזוק נפלא לכל בית ישראל הנמצאים 

בגלות, ובפרט לאלו אשר סבלו יסורים ועינויים במחנות ההשמדה הי"ד.

ובכן ה"חתם סופר" מדקדק במה שמצינו שינוי גדול, בין המינוי של בני קהת ובני גרשון לעומת המינוי של בני מררי, כי בעוד שאצל בני קהת 

ובני גרשון הזכיר הקב"ה את הלשון של נשיאות ראש: "נשא את ראש בני קהת", "נשא את ראש בני גרשון", הרי שאצל בני מררי לא הזכיר הקב"ה 

כלל ענין נשיאות ראש, אלא אמר סתם: "בני מררי למשפחותם לבית אבותם". וצריך ביאור מדוע לא זכו בני מררי לנשיאות ראש: "נשא את ראש 

בני מררי". ומבאר ה"חתם סופר" הענין בלשון קדשו:

"נשא את ראש בני גרשון גם הם, מה לשון גם הם, ומאי טעמא לא ישא ראשם כמו בני קהת, והנה בבני מררי לא כתיב נשיאות ראש. כבר כתבתי 

במקום אחר, כי שלשה בני לוי בהם מרומזים כל אשר אירע לישראל, כי קהת הוא על זמן קהלת ישראל בארצם ומקדשם וה' עמהם, והיינו קהת לשון 

קהלה )בראשית מט-י( לו יקהת עמים...

אמנם גרשון בזמן שמגורשים, ובנים גלו מעל שולחן אביהם בעוונותינו הרבים... ואמר נשא בני קהת למשפחותם לבית אבותם, שימשיך ראש 

נשמתם לבית אבותם הראשונים ואבות העולם, ואמר נשא ראש בני גרשון, אף על פי שהם מגורשים בגלות, מכל מקום )פסחים פה:( אפילו מחיצה של 

ברזל אינו מפסקת, ונשא גם הם לבית אבותם כמו בני קהת.

אך מררי הם דורו של שמד רחמנא ליצלן, אשר מררו חייהם ביסורין קשים, ובניו מחלי - כל חולי מכה אשר לא כתובה סבלו, ושם השני מושי - משו 

מאהליהם, ובחוצות הושלכו לעוף השמים בעוונותינו הרבים, ואין בריה יכולה לעמוד במחיצתם, ]כמו שאמרו חז"ל פסחים נ' ע"א הרוגי מלכות אין 

בריה יכולה לעמוד במחיצתם[, ומה יאמר אליהם נשא ראשם לבית אבותם, הלא אבותם טפלים להם והם גדולים מהם, כן נראה לפי עניות דעתי".



במדה זו, להיות נושאים בעול עם חביריהם כמו 

את  כתפיהם  על  לשאת  זכו  לכן  משה,  שעשה 

ארון התורה שנקנית במדה זו.

יומתק להבין בזה מה ששנינו בגמרא דברים 

בצער  ההשתתפות  בחובת  אש  להבות  חוצבים 

הציבור )תענית יא.(:

"תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש 

לו  שמלוין  השרת  מלאכי  שני  באין  מהן,  אחד 

לאדם, ומניחין לו ידיהן על ראשו ואומרים, פלוני 

צבור.  בנחמת  יראה  אל  הצבור  מן  שפירש  זה 

תניא אידך, בזמן שהצבור שרוי בצער, אל יאמר 

עליך  ושלום  ואשתה  ואוכל  לביתי  אלך  אדם, 

)ישעיה  נפשי, ואם עושה כן עליו הכתוב אומר... 

כב-יד( ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העון הזה 

לכם עד תמותון...

מצינו  שכן  הצבור,  עם  אדם  יצער  אלא 

שנאמר  הצבור,  עם  עצמו  שציער  רבינו  במשה 

וישימו  ויקחו אבן  וידי משה כבדים  יז-יב(  )שמות 

תחתיו וישב עליה, וכי לא היה לו למשה כר אחת 

משה,  אמר  כך  אלא  עליה,  לישב  אחת  כסת  או 

הואיל וישראל שרויין בצער, אף אני אהיה עמהם 

בצער, וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה 

בנחמת צבור".

נמצינו למדים מזה, כי כשנלחם משה רבינו 

על  במקום  קשה  אבן  על  ישב  עמלק,  כנגד 

ישראל,  של  בצערם  להשתתף  כדי  רכה  כרית 

שקליפת  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי 

מוכח  זה  הרי  בתורה,  ידים  מרפיון  באה  עמלק 

שלא נשאו בעול עם חביריהם, לכן עשה משה 

כדי  הציבור,  בצער  להשתתף  גדולה  פעולה 

ללמד בכך את ישראל כי אחת ממ"ח מדות של 

"נושא בעול עם חבירו", ועל  קניני התורה היא: 

שימחה  עד  עמלק,  קליפת  את  מבטלים  זה  ידי 

שמו לגמרי מתחת השמים בביאת משיח בן דוד 

במהרה בימינו אמן.

התורה, כי אמנם כן בזכות שנשאו בכתף והצטערו 

זכו לשאת על כתפיהם את  ישראל,  בצערם של 

ארון התורה שאחת ממ"ח מדות שהתורה נקנית 

בהם היא: "נושא בעול עם חבירו". 

 על פי האמור נשכיל להבין מה שדרש חנניא 

ממה  הלוים  לשירת  מקור  יהושע  רבי  אחי  בן 

שכתוב )שמות יט-יט(: "משה ידבר והאלקים יעננו 

בקול". ופירש רש"י: "על עסקי קול, שהיה מצוהו 

לשורר, לפי שמשה לוי היה". ובהשקפה ראשונה 

יפלא מאד, הלא פסוק זה נאמר במתן תורה, ומה 

ענין שירת הלוים למתן תורה.

גילה  בכך  כי  נפלא  הענין  המבואר  לפי  אך 

כי מה שזכה למסור את התורה  הקב"ה למשה, 

וכל  הוא  הוא ממש מאותו טעם שזכו  לישראל, 

עם  בעול  שנשאו  בזכות  שירה,  לומר  לוי  שבט 

צערם של ישראל בגלות מצרים, ומטעם זה זכה 

של  במדה  שנקנית  לישראל  תורה  למסור  כן  גם 

"נושא בעול עם חבירו".

ביתר  להבין  לנו  ירווח  כך,  לידי  שבאנו  כיון 

כי  הקדוש,  החיים"  ה"אור  של  הביאור  שאת 

ארון  את  לשאת  המינוי  לקבל  זכו  קהת  בני 

נותן  רבינו  משה  מהם  שיצא  משום  התורה, 

ולפי כל האמור הביאור בזה, כי מאחר  התורה, 

שהשתתף  רבינו  משה  ממנו  שיצא  קהת  שזכה 

בפועל בצערם של ישראל, כלשון המדרש הנ"ל: 

לי  חבל  ואומר,  ובוכה  בסבלותם  רואה  "שהיה 

מלאכה  לך  שאין  עליכם,  מותי  יתן  מי  עליכם, 

ומסייע  כתפיו  נותן  והיה  הטיט,  ממלאכת  קשה 

לכל אחד ואחד מהן".

ה"שפת  של  מליצתו  את  למדנו  כבר  והנה 

הכלל  מן  שיצא  רבינו  משה  כי  הנ"ל,  אמת" 

לסייע לאחיו במסירות נפש, הרי הוא בכלל מה 

ששנינו בברייתא של רבי ישמעאל )תורת כהנים(: 

ללמד  לא  הכלל,  מן  ויצא  בכלל  שהיה  דבר  "כל 

כלומר  על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא". 

מיוחדים  היו  קהת  שבט  בני  שכל  מוכח  שמזה 

של  בצערם  השתתפותם  שם  על  שנקראו  לוי 

ועוד,  זאת  המשכן.  עבודת  שיעבדו  ישראל 

בזכות  במשכן  הקרבנות  על  שירה  שישירו 

שהשתתפו בצערם של ישראל.

ועתה בא וראה כי על פי האמור יומתק להבין 

מה שדרשו בגמרא )ערכין יא.( מקור לשירת הלוים 

בבית המקדש:

לעיקר  מנין  שמואל  אמר  יהודה  רב  "אמר 

שירה מן התורה, שנאמר )דברים יח-ז( ושרת בשם 

זה  אומר  הוי  שבשם,  שירות  איזהו  אלהיו,  ה' 

שירה... רב מתנה אמר מהכא )דברים כח-מז(, תחת 

אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב, 

איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, הוי אומר 

זה שירה...

ולבני קהת  )במדבר ז-ט(  ותנא מייתי לה מהכא 

ישאו,  בכתף  עליהם  הקדש  עבודת  כי  נתן  לא 

מה  שישאו,  יודע  איני  בכתף  שנאמר  ממשמע 

תלמוד לומר ישאו, אין ישאו אלא לשון שירה, וכן 

הוא אומר )תהלים פא-ג( שאו זמרה ותנו תוף, ואומר 

בן אחי  חנניא  וגו'.  ירונו  ישאו קולם  )ישעיה כד-יד( 

ידבר  משה  יט-יט(,  )שמות  מהכא  אמר  יהושע  רבי 

והאלקים יעננו בקול". ופירש רש"י: "על עסקי קול, 

שהיה מצוהו לשורר, לפי שמשה לוי היה".

הרי לנו דברים ברורים כשמש מדברי התנא, 

הוא  המקדש  בבית  הלוים  לשירת  המקור  כי 

ממקרא שכתוב אצל בני קהת )במדבר ז-ט(: "ולבני 

קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו" 

האמור  ולפי  שירה",  לשון  אלא  ישאו  "אין   –

הביאור בזה, כי מה שזכו בני לוי לומר שירה הוא 

"בכתף  של  הטובה  המדה  בידם  שהיתה  בזכות 

ישראל  של  צערם  עם  בעול  שנשאו   – ישאו" 

בגלות מצרים.

"עשודת הקדש עליהם שכתף ישאו"

נפלא לקשר ביאור זה עם הפשט של הכתוב: 

ארון  את  כתפיהם  על  שנשאו  ישאו",  "בכתף 
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