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בתב"ג ת' ךנחס ךתידמאן שתיט"א
ךתשת הבעתשתפ תשע"ד

ח-א(:  )במדבר  בהעלותך  פרשת  בפרשתנו 

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואמרת 

אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה 

יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרן אל מול פני 

המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה' את משה". 

המנורה  פרשת  נסמכה  "למה  רש"י:  ופירש 

לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת 

עמהם  היה  שלא  דעתו  אז  חלשה  הנשיאים, 

הקב"ה,  לו  אמר  שבטו,  ולא  הוא  לא  בחנוכה, 

מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך  חייך 

ומיטיב את הנרות".

מן  נסתבב  באמת  מדוע  ביאור  וצריך 

השמים, שלא ישתתף אהרן בחנוכת הנשיאים, 

עמהם  היה  שלא  דעתו  שחלשה  כך  כדי  עד 

שהשיב  מה  ביאור,  צריך  ועוד  זאת  בחנוכה. 

הקב"ה לאהרן: "שלך גדולה משלהם", משמע 

שיש קשר משותף בין מה שהקריבו הנשיאים 

ובין עבודת הדלקת המנורה  לחנוכת המזבח, 

שני  על  לומר  שייך  איך  כי  אהרן,  שעשה 

דברים שאין להם קשר שזה גדול מזה. הנה כי 

כן צריך ביאור מהו הקשר בין שתי העבודות, 

המנורה הדלקת  עבודת  גדולה  בחינה   ובאיזו 

מקרבנות הנשיאים.

 היאשת בתמה"ן מב שחזת בכתשה
תךתט בקתהנשת אצת כת נשיא

יאיר בישוב הפליאה הגדולה  פתח דברינו 

בהקרבת  נשא  בפרשת  שמצינו  מה  על 

הנשיאים לחנוכת המזבח )במדבר ז-י(: "ויקריבו 

הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשח אותו 

המזבח".  לפני  קרבנם  את  הנשיאים  ויקריבו 

כל  הביאו  הנשיאים  י"ב  שכל  הכתוב  ומפרש 

לחטאת  לעולה,  הקרבנות,  אותם  ביומו  אחד 

יג(:  )שם  וגם כל מה שנלווה אליהם  ולשלמים, 

"קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה, מזרק 

אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש, שניהם 

אחת  כף  למנחה,  בשמן  בלולה  סולת  מלאים 

הכתוב  חזר  וכך  קטורת".  מלאה  זהב  עשרה 

לפרט אצל כל אחד מי"ב הנשיאים בנפרד את 

כל פרטי הקרבנות, ולא בחנם פרשת נשא היא 

הפרשה הארוכה מכל הפרשיות.

לימדו  גדול  כלל  שהרי  יפלא  ולכאורה 

אותנו חכמינו ז"ל )פסחים ג:(: "לעולם ישנה אדם 

והביאו ראיה לכך ממה  דרך קצרה".  לתלמידו 

לקצר  הכתוב  שבחר  שבכתב,  בתורה  שמצינו 

לפעמים אפילו רק באות אחת במקום להאריך, 

ולפרט אצל  כן מה ראה הכתוב לחזור  כי  הנה 

אפשר  היה  כאשר  שהביאו,  מה  כל  נשיא  כל 

לכלול אותם ביחד, מאחר שהביאו ממש אותם 

הקרבנות עם כל פרטיהם ודקדוקיהם.

ומצינו ביאור על כך בספר "תורת שמחה" 

)אות רמג(: "החידושי הרי"ם ז"ל אמר בשם הרבי 

נשיא  בכל  כתיב  למה  שהקשה  ז"ל,  בונם  ר' 

ממש  הקריבו  הנשיאים  כל  הלא  קרבנו,  ונשיא 

כוונתו  היתה  לא  נשיא  שכל  ואמר  קרבן.  אותו 

בהקריבו את קרבנו בגלל שחבירו הקריב אתמול, 

אלא שקרבנו היה כרצון חדש שנתחדש עכשיו 

אצלו".

אולם באמת כבר הרגיש בקושיא זו הרמב"ן 

פרשת נשא )במדבר ז-יב( ]וגם הרבינו בחיי הולך 

בדרכו לבאר כן באריכות[, שמביא בתוך דבריו 

כל  לפרט  הכתוב  שחזר  מה  על  ביאורים  שני 

ביאור  מהנשיאים,  אחד  כל  אצל  הקרבן  פרטי 

כבוד  לחלוק  הקב"ה  שביקש  משום  הראשון, 

ליראיו, ובלשון קדשו:

חולק  הקב"ה  כי  הכתוב,  בטעם  "והנכון 

כי  ב-ל(  א  )שמואל  שאמר  וכמו  ליריאיו,  כבוד 

אחד  ביום  כולם  הנשיאים  והנה  אכבד.  מכבדי 

ואי  יחד,  עליו  שהסכימו  הזה  הקרבן  הביאו 

אפשר שלא יהא אחד קודם לחבירו, וכיבד את 

רצה  אבל  ימים,  בהקדמת  בדגלים  הנקדמים 

להזכירם בשמם ובפרט קרבניהם ולהזכיר יומו 

של כל אחד.

ז-יז(  )במדבר  הראשון  את  ויכבד  שיזכיר  לא 

הקריבו  וכן  ויאמר  עמינדב,  בן  נחשון  קרבן  זה 

קיצור  זה  יהיה  כי  יומו,  איש  איש  הנשיאים 

להגיד  וכללם  חזר  כן  ואחרי  האחרים,  בכבוד 

שהיו שקולים לפניו יתברך, וכן אמרו שם בספרי 

נג( מגיד הכתוב שכשם ששוו  )פרשת נשא פסקא 

כולם בעצה אחת, כך שוו כולם בזכות".

בשם  שני  ביאור  הרמב"ן  מביא  עוד 

המדרש: "ועוד בזה טעם אחר במדרשם, כי לכל 

חנוכה  להביא  במחשבה  עלה  מהנשיאים  אחד 

נחשון  אבל  השיעור,  בזה  ושתהיה  למזבח 

אחד  כל  וזולתו  אחד,  טעם  הזה  בשיעור  חשב 

כי  פירוש,  עצמו".  בפני  טעם  חשב  מהנשיאים 

הקרבנות  כל  הביאו  הנשיאים  שכל  אמת  הן 

לחנוכת המזבח דומים להפליא, אולם כל אחד 

ולכן חזר הכתוב לפרט  היתה לו כוונה אחרת, 

דבר  הביא  כאילו  שהביא,  מה  נשיא  כל  אצל 

חדש מאחר שהיתה לו כוונה חדשה, והנה הוא 

מאמר המדרש )במדב"ר יג-יד(:

בענין  קרבנות  להקריב  הנשיאים  ראו  "מה 

שוה  שקרבן  פי  על  אף  אמרין  רבנן  הזה, 

וכל  הקריבו,  גדולים  דברים  על  כולם  הקריבו, 

נחשון  התחיל  דעתו.  לפי  הקריבו  ואחד  אחד 

והקריב על סדר המלוכה כמה שהמליכו אביו 

יהודה  מט-ח(  )בראשית  דתימא  כמה  אחיו,  על 

והיה  וגו'...  יהודה  אריה  גור  אחיך,  יודוך  אתה 

מסורת ביד שבט יהודה חכמיהם וגדוליהם מן 

לכל שבט  ליארע  כל מה שעתיד  אבינו,  יעקב 

ועד ימות המשיח, וכן היה ביד כל שבט ושבט 

מסורת כל מה שיארע לו עד ימות המשיח מן 

יעקב אביהם".

לפי יסוד זה ממשיך המדרש לבאר אצל כל 

שעתיד  מה  כל  כנגד  להקריב  שהתכוון  שבט, 

מלכות  עניני  יהודה  שבט  נשיא  עליו,  לבוא 

בית דוד ומלך המשיח שעתידים לצאת ממנו, 

הדברים  כל  התורה  עמוד  יששכר  שבט  נשיא 

“שתפ גדשתב משתבם שאתב מדתיק שמיטיה את בנתשת”

 י"ה נשיאים ךתחש י"ה שעתי תשתב תי"ה שהטים
אבתן ךתח ששתש בתשתב משעת בכשתת כת בשעתים
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הקשורים לתורה, וכך התכוון כל נשיא על כל 

מה שעתיד לעבור על שבטו.

כאשר נתבונן נראה כי ביאור זה של הרמב"ן 

בשם המדרש, מתאים להפליא עם דברי הרבי 

לא  הנשיאים  מי"ב  אחד  שכל  זי"ע,  בונם  ר' 

הביא הקרבנות משום שחבירו עשה כן, אלא 

שהרי  הקרבנות,  את  להביא  מעצמו  השיג 

המתאים  כפי  אחרת  כוונה  לו  היתה  אחד  כל 

לשורש שבטו.

 י"ה שעתי תשתב שתךתב
תי"ה שהטי ישתאת

שאת  ביתר  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

דברי הרמב"ן, שטרח הכתוב לחזור ולפרט אצל 

כל נשיא מה שהקריב לחנוכת המזבח, משום 

המתאימה  מיוחדת  בכוונה  הקריב  אחד  שכל 

לשבטו, על פי מה שכתב ה"מגן אברהם" )או"ח 

שהביא  וויטאל  חיים  רבינו  בשם  סח(  סימן  ריש 

התפלה  ונוסח  לשבח  עלינו  )ענין  הכונות"  ב"שער 

שינוי  בענין  האריז"ל  רבינו  בשם  ד(  טור  נ  דף 

הנוסחאות בתפלה:

שיש  עצמם,  המנהגים  בעיקרי  "ואמנם 

נוסח  בענין  רבים  ושנויים  רבים  הפרשים 

מנהג  ובין  ספרד  מנהג  בין  בעצמם...  התפלות 

הנה  בזה,  וכיוצא  אשכנז  מנהג  ובין  קאטלוניא 

י"ב  ברקיע  שיש  ז"ל,  מורי  לי  אמר  הזה  בענין 

חלונות כנגד י"ב שבטים, וכל שבט ושבט עולה 

תפלתו דרך שער אחד מיוחד לו, והוא סוד י"ב 

שערים הנזכר בסוף יחזקאל".

מצינו  הללו  האריז"ל  דברי  בענין  והנה 

מרן  ישראל  של  מאורם  בדברי  גדול  חידוש 

ד"ה  ע:  )דף  שופטים  פרשת  סופר"  ה"חתם 

שער  תפלה  שערי  י"ב  שיש  כמו  כי  שופטים(, 

שער  תורה  שערי  י"ב  יש  כך  שבט,  לכל  אחד 

)דברים  אחד לכל שבט. ומפרש לפי זה הפסוק 

טז-יח(: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך 

אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם 

משפט צדק", שצריך למנות לכל שבט בית דין 

בפני עצמו, כי אם ישפטו בית דין משבט אחד 

כי  מעוקל,  משפט  מזה  יצא  השני  השבט  את 

דין  לבית  שייך  אינו  זה  שבט  של  התורה  חלק 

משבט אחר, והנה הדברים בלשון קדשו:

"ונראה לי כי הנה ידוע מהאר"י די"ב שערים 

שעולה  ישראל  שבטי  י"ב  למנהגי  בשמים,  יש 

כן הוא  והנה  תפילתם שם כל אחד אל שעריו. 

התורה,  בחלקי  העיוני  ושכל  ההשפעה  הורדת 

יש לכל שבט שערו וצינורו להורדת שפעו, על 

דרך ותן חלקנו בתורתך. ובגלל כן רצה הקב"ה 

שיהיה סנהדרי השבט מתוכו ולא משבט אחר, 

שאמר  וזהו  ח"ו.  מעוקל  משפט  יצא  כן  דאם 

שעריך  בכל  לך  תתן  ושוטרים  שופטים  הכא, 

לך לשבטיך, שיש  נותן  ה' אלקיך  דייקא, אשר 

להם י"ב שערים בשמים, הכי נמי יהיו השופטים 

והשוטרים, ועל ידי זה ושפטו את העם משפט 

צדק, כל שבט ושבט משופט שלו".

ה"חתם  לרבינו  ליה  דמסייע  תנא  ומצינו 

זי"ע,  נזר"  "אבני  בעל  הגה"ק  במשנת  סופר" 

כמו שהביא בשמו בנו ב"שם משמואל" )פרשת 

כב(:  טו  )שמות  הפסוק  לפרש  תרע"ח(  שנת  בשלח 

אל  ויצאו  סוף  מים  ישראל  את  משה  “ויסע 

מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו 

שלשת  "וילכו  פב.(:  )ב"ק  בגמרא  ודרשו  מים”. 

רשומות  דורשי  מים,  מצאו  ולא  במדבר  ימים 

אמרו אין מים אלא תורה". 

כז( :“ויבואו  שם  )שם  כתוב  כך  אחר  והנה 

מים”.  עינות  עשרה  שתים  ושם  אילימה 

"דשתים  בזה:  הכוונה  נזר"  ה"אבני  ומפרש 

החכמה  מעיינות  היינו  מים  עינות  עשרה 

עצמו  בפני  מעיין  לו  יש  שבט  שכל  והתורה, 

שיש  האריז"ל  בדברי  שאיתא  כענין  בתורה, 

התפלות,  בהם  שמכניסים  שערים  י"ב  ברקיע 

וכל שבט ושבט יש לו שער בפני עצמו, כן הם 

נמי המעיינות לתורה".

 "סשתם משצה אתצב
שתאשש מגיע בשמימב"

שכל  הקדושים,  מדבריהם  למדים  נמצינו 

אשר  מיוחד,  שער  לו  יש  השבטים  מי"ב  אחד 

כל התפלות מאותו שבט עולות השמימה דרך 

שער זה, וכל שפע של תורה היורד מן השמים 

כי  לומר  ויש  שבט.  לאותו  זה  שער  דרך  עובר 

זהו שהראה הקב"ה ליעקב אבינו בחלום לילה 

בדרכו לחרן להוליד את י"ב השבטים )בראשית 

כח-יב(: "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו 

עולים  אלקים  מלאכי  והנה  השמימה  מגיע 

ויורדים בו”. 

והענין בזה על פי מה שכתוב אחרי שהקיץ 

יעקב משנתו )שם כח-יז(: "ויירא ויאמר מה נורא 

המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 

השמים,  שער  "וזה  רש"י:  ופירש  השמים". 

ולפי  השמימה".  תפלתם  לעלות  תפלה  מקום 

הקב"ה:  לו  שהראה  זהו  כי  לומר  יש  האמור 

השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  "סולם 

רמז  בו",  ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי  והנה 

על י"ב שערי השבטים שדרכם עולים מלאכי 

אלקים עם התפלות של שבטי ישראל, ואחר 

לכל  להשפיע  תורה  של  שפע  עם  יורדים  כך 

שבט מהשער המיוחד לו.

והשגות  השפעות  שכל  זאת  מודעת  והנה 

מקדשי  יוצאות  השמים,  מן  היורדות  התורה 

הקדשים מבין שני הכרובים שעל ארון הברית, 

שם  לך  "ונועדתי  כה-כב(:  )שמות  שכתוב  כמו 

הכרובים  שני  מבין  הכפורת  מעל  אתך  ודברתי 

אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אותך 

"כי  ב-ג(:  )ישעיה  שכתוב  וזהו  ישראל".  בני  אל 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

שטרח  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

ולפרט אצל כל נשיא  הכתוב כביכול להאריך 

ונשיא את כל פרטי הקרבנות שהקריב לחנוכת 

נתכוון  נשיא  שכל  ללמדנו  והמזבח,  המשכן 

להביא קרבנות לחנוכת המשכן והמזבח, כדי 

להעלאת  לשבטו  המיוחד  השער  את  לפתוח 

התפלות והורדת התורה דרך קדשי הקדשים 

כל  הקריב  זה  ומטעם  הכרובים,  שני  מבין 

הקשורות  מיוחדות  כוונות  עם  קרבנות  נשיא 

דוקא לשבט שלו, כדי לפתוח בכך את השער 

המיוחד השייך לשבט שלו.

 תש"י: "שתפ גדשתב משתבם, שאתב מדתיק שמטיה את בנתשת",
מבש בקשת הין בדתקת בנתשת תחנשכת בנשיאים

 יששה בךתיאב: מדשע חזת בכתשה החנשכת בנשיאים
תךתט אצת כת נשיא מב שבהיא שתא כתתם יחד

 אתיז"ת: השמים ישנם י"ה שעתים תי"ה בשהטים,
שעת מישחד תכת שהט אשת משם עשתשת תךתתם בשמימב

 חתם סשךת שאהני נזת: כמש שיש י"ה שעתים תתךתשת
כפ יש י"ה שעתים תתשתב, שעת מישחד תכת שהט
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 אבתן בכבן נשיא שהט תשי
ךתח את בשעת בכשתת

שחיזק  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה את אהרן, שחלשה דעתו על שלא נטלו 

הנשיאים:  בחנוכת  חלק  לוי  שבט  ושבטו  הוא 

מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך  "חייך 

לתמוה  יש  לכאורה  כי  הנרות".  את  ומיטיב 

כי  האריז"ל,  רבינו  מדברי  שלמדנו  מה  על 

התפלות  להעלאת  שערים  י"ב  ישנם  בשמים 

נמנים  אינם  לוי  י"ב השבטים, שהרי שבט  של 

שער  איזה  דרך  כן  כי  הנה  השבטים,  י"ב  בין 

עולות התפלות של שבט לוי, ומאיזה שער הם 

מקבלים את שפע התורה היורד מן השמים.

אך הביאור האמיתי בזה הוא, כי שבט לוי 

יש לו שער מיוחד הנקרא "שער הכולל", שהוא 

שורש  היותו  מצד  השערים,  י"ב  כל  את  כולל 

לי"ב  שערים  י"ב  לכל  וברכה  תורה  להשפיע 

להמקובל  "ציוני"  בספר  שכתב  כמו  השבטים, 

האלקי רבי מנחם ציוני )פרשת נשא ד"ה כה תברכו( 

הביאו ב"ילקוט ראובני" )פרשת נשא אות לח(:

ו-כג(.  )במדבר  וגו'  ישראל  בני  תברכו  "כה 

כבר הענין ידוע, כי האל יתברך צוה אהרן ובניו 

אחריו לדורות, לשאת ידיהם ולברך את העם, 

להאציל  מתכוין  הברכה  בכוונתו  הכהן  היה  כי 

והיה  המקור,  מן  ישראל  על  הברכה  ולהמשיך 

וקדושת  למעלתו  אהרן  מבני  הכהן  זה  ראוי 

גזעו, אשר בעבורו מתקדש משאר העם... וכן 

יאמר )דברים י-ט( על כן לא היה ללוי חלק ונחלה 

עם אחיו ה' הוא נחלתו.

כי  יעקב,  להם  שמסר  צדק  שערי  סוד  וזהו 

י"ג  לו  יש  זה  ושער  לבניו,  המפתחות  כל  מסר 

הפנימי  והמפתח  חדרים,  לי"ב  י"ב  מפתחות, 

סוד  וזהו  ללוי.  אותו  מסר  י"ג  תשלום  שהוא 

ברכת כהנים שמשם הברכה מתפשטת ויוצאת 

לי"ב מפתחות שבכל שבט ושבט,  לי"ב חדרים 

והדא הוא דכתיב )בראשית מט-כח( כל אלה שבטי 

ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם 

את  בירך  וכאשר  אותם.  בירך  כברכתו  איש 

ישראל הודיע כי המפתח שהוא כולל המפתחות 

הוא מסור ביד לוי )דברים לג-ח(, ללוי אמר תומיך 

הוא  ותומים  אורים  סוד  חסידך,  לאיש  ואוריך 

סוד כל השערים".

בדברי  זה  גדול  ליסוד  מקור  עוד  ומצינו 

ה"קהלת יעקב" )ערך יב(:

לו  היה  שבט  כל  במקדש,  היה  שערים  "י"ב 

י"ג שכל מי שאינו מכיר  שער מיוחד, ויש שער 

שבטו היה נכנס לשם, לפי ששער הי"ג כולל כל 

לוי  לשבט  נמסר  י"ג  שער  וסוד  שערים,  הי"ב 

שכולל כל י"ב שבטים, ועל כן יש שינוי נוסחאות 

בתפלות, שכל שבט יש לו נוסח אחר כפי השער 

נגד  נוסח התפלה  ז"ל סידר  ]האר"י[  שלו, והרב 

שער י"ג שכולל כל השערים, ועל כן כל מי שאינו 

מכיר שבטו יתפלל בנוסח הלז".

בבית  שערים  י"ג  שהיו  שכתב  מה  והנה 

המקדש, מקור הדבר הוא במה ששנינו במשנה 

מדות )פרק ב משנה ו(: "ושלש עשרה השתחוויות 

שלשה  כנגד  אומר,  חנן  בן  יוסי  אבא  שם.  היו 

התפלה  נוסח  כי  שכתב  ומה  שערים".  עשר 

של רבינו האריז"ל הוא נגד שער י"ג שכולל כל 

אמרים"  "לקוטי  בספר  הדבר  מקור  השערים, 

ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי  הקדוש  למגיד 

זי"ע )אות קלג(, ונעתיק קצת מהדברים:

שבט...  לכל  שער  הם  שערים  הי"ב  "והנה 

כמבואר בכתבי האר"י זלה"ה. והנה ענין התפלה 

הוא כדי שיוכל כל אחד לעלות בשער שלו, כי 

מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  היא  התפלה 

השמימה, ויש לכל שער צירופים מיוחדים, לכן 

יש נוסחאות שונות. והנה השער הי"ג הוא למי 

סדר  ]האריז"ל[  ותיקן  שבטו,  את  מכיר  שאינו 

באיזה שער יבא לחצר המלך, לזה מכוון השער 

הי"ג, והוא כנגד תיקון הי"ג שהוא ונקה, שהוא 

מקבל מכל הי"ב תיקונים ודי למבין.

ליה  נהירין  בהיות  ז"ל  האר"י  האלקי  והנה 

למי  העם  את  דעת  לימד  דרקיעא,  שבילין 

מלוקט  סדר  ותיקן  שבטו,  את  מכיר  שאינו 

ישאל  ואם  לבקיאים.  כידוע  נוסחאות  מכמה 

השואל לאיזה צורך הם י"ג שערים, והלא הי"ג 

הוא הכולל כולם היה די בזה. התשובה כי בזמן 

שהיו ידועים כל שבט ושבט, ונוסח השייך לכל 

שבט ושבט, בודאי היה יותר טוב ליכנס בשער, 

שאינם  הזה  בזמן  אמנם  עמדי...  כמוס  והטעם 

ידועים השבטים, על כן יאחז כל איש דרכו של 

האר"י ז"ל השוה לכל נפש". ]וידוע מה שהעיר 

ועוד  טז(  סימן  )או"ח  סופר"  "חתם  בשו"ת  בזה 

חזון למועד להביא דברות קדשו[. 

 שהט תשי שעת בכשתת
תי"ה שעתי בתשתב

ועתה בא וראה כי רעיון נשגב זה, ששבט לוי 

הוא בבחינת שער הכולל, להמשיך שפע רב טוב 

כפי  אשר  השבטים,  י"ב  של  השערים  י"ב  לכל 

וה"אבני  סופר"  ה"חתם  של  מתורתם  שלמדנו 

נזר", הכוונה בזה גם על חלק התורה שנשפע לכל 

מתאים  לו,  המיוחד  מהשער  מיוחד  שפע  שבט 

נתקדשו  לוי  שבט  כי  שידוע  מה  עם  להפליא 

להיות עוסקים בתורה, כמו שכתב הפוסק הגדול 

הרמב"ם )הלכה שמיטה ויובל פרק יג הלכות י-יג(:

"כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, 

בשעה  בביזה  חלק  יטלו  שלא  מוזהרין  הן  וכן 

לא  יח-א(  )דברים  שנאמר  הערים,  את  שכובשין 

יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם 

ישראל – חלק בביזה ונחלה בארץ...

ישראל  ארץ  בנחלת  לוי  זכה  לא  ולמה 

את  לעבוד  שהובדל  מפני  אחיו,  עם  ובביזתה 

ומשפטיו  הישרים  דרכיו  ולהורות  לשרתו  ה' 

יורו  לג-י(  )דברים  שנאמר  לרבים,  הצדיקים 

לפיכך  לישראל,  ותורתך  ליעקב  משפטיך 

מלחמה  עורכין  לא  העולם,  מדרכי  הובדלו 

כשאר ישראל, ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח 

גופן, אלא הם חיל השם שנאמר )שם יא( ברך ה' 

)במדבר  חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר 

יח-כ( אני חלקך ונחלתך.

ואיש  איש  כל  אלא  בלבד,  לוי  שבט  ולא 

והבינו  רוחו אותו  נדבה  מכל באי העולם, אשר 

ולעובדו  לשרתו  ה',  לפני  לעמוד  להבדל  מדעו 

לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים, 

אשר  הרבים  החשבונות  עול  צוארו  מעל  ופרק 

 החנשכת במשכן שבמזהח בקתיהש י"ה בנשיאים קתהנשת,
כדי תךתשח הכפ השמים י"ה שעתים תי"ה בשהטים

 במקשהתים: שהט תשי יש תבם שעת בכשתת י"ה שעתים,
אשת משעת זב מקהתים כת י"ה בשעתים

 אבתן חתשב דעתש שתא בקתיה עם בנשיאים,
מדשע אין תש שעת תתשתב שתתךתב כמש כת י"ה שהטי ישתאת

 אמת תש בקה"ב: "שתפ גדשתב משתבם", כי אתב מדתיק
את אשת בתשתב השעת בכשתת תחתק תכת י"ה בשהטים
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בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים 

ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, 

ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה 

לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר )תהלים טז-ה( 

ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".

אמת  הן  כי  בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי 

דרך  השבטים  לי"ב  תורה  משפיע  שהקב"ה 

י"ב שערים שער אחד לכל שבט, אולם שורש 

השפע של תורה בא תחילה לשבט לוי, בהיותם 

י"ב השערים, ואחר  כל  "שער הכולל"  בבחינת 

לפי  שבט  לכל  התורה  את  הם  משפיעים  כך 

השורש המגיע להם.

על פי האמור נשכיל להבין פירוש הכתובים 

ממך  יפלא  "כי  יז-ח(:  )דברים  שופטים  בפרשת 

נגע  ובין  דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין 

שמצד  פירוש,  בשעריך".  ריבות  דברי  לנגע 

"שעריך" הפרטי של שבטך לא תצליח להשיג 

"וקמת  היא:  כך  על  העצה  התורה,  השגות 

"אל  הכולל,  בשער  התורה  שורש  אל  ועלית" 

אל  ובאת  בו,  אלקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום 

בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל  הלוים  הכהנים 

הם  הם  לוי  משבט  הלוים  הכהנים  כי  ההם", 

"ודרשת והגידו לך  שער הכולל שורש התורה, 

את דבר המשפט".

וידוע מה ששנינו בגמרא )ב"ב כה:(: "הרוצה 

וסימניך שלחן  יצפין,  ידרים ושיעשיר  שיחכים 

"ידרים,  רש"י:  ופירש  בדרום".  ומנורה  בצפון 

כי  מבואר  הרי  לדרום".  פניו  יחזיר  בתפלתו 

עבודת הדלקת המנורה היא כדי להמשיך אור 

התורה לישראל, כמו שכתוב )משלי ו-כג(: "כי נר 

מצוה ותורה אור".

 "שתפ גדשתב משתבם"
שאתב מדתיק את בשעת בכשתת

שפירש  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הנשיאים,  חנוכת  אהרן  שכשראה  "לפי  רש"י: 

בחנוכה,  עמהם  היה  שלא  דעתו  אז  חלשה 

אהרן  כי  בזה,  הביאור  שבטו".  ולא  הוא  לא 

בהקרבת  הנשיאים  שי"ב  השגתו  בגודל  השיג 

פתחו  והמזבח,  המשכן  לחנוכת  קרבנותיהם 

בזה שער מיוחד לשבטם לתורה ולתפלה, לכן 

כאשר ראה שלא הוא ולא שבטו היו להם חלק 

בעבודה זו, חלשה דעתו שאין לו שער לתורה 

ככל השבטים.  

גדולה  שלך  "חייך  הקב"ה:  לו  אמר  כך  על 

הנרות".  את  ומיטיב  מדליק  שאתה  משלהם, 

כלומר הן אמת שי"ב הנשיאים הקריבו קרבנות 

י"ב  את  להכין  כדי  והמזבח,  המשכן  לחנוכת 

השערים שהם בבחינת צינורות, שעל ידיהם יורד 

גדולה  שלך  אולם  השבטים,  לי"ב  התורה  שפע 

כי  ומטיב את הנרות",  "שאתה מדליק  משלהם: 

אתה מוריד את שורש השפע של התורה, וממך 

עובר השפע לכל שאר השבטים. ובאמת מטעם 

יחד  אהרן  יקריב  שלא  השמים  מן  נסתבב  זה 

כי עבודתו בקודש בבחינת  עם שאר הנשיאים, 

הדלקת המנורה היא למעלה מעבודתם.

ואם תאמר מדוע אם כן קדמה הקרבת י"ב 

הנשיאים שהיא רק הכנה לקבל שפע של תורה, 

לעבודת הדלקת המנורה שהיא המשכת שורש 

התורה בשער הכולל, התשובה על כך היא, כי 

שהתורה  הצינורות  את  להכין  צריך  מקודם 

תוכל לעבור בהם, ורק אחרי שהניחו הנשיאים 

שורש  הכהן  אהרן  המשיך  הצינורות,  י"ב  את 

התורה על ידי הדלקת המנורה, להמשיך משם 

תורה לכל י"ב השערים. 

של  בשבחו  שדיבר  הנביא  נתכוון  ולזה 

היתה  אמת  "תורת  ב-ו(:  )מלאכי  הכהן  אהרן 

בשלום  בשפתיו,  נמצא  לא  ועולה  בפיהו 

כי  מעוון,  השיב  ורבים  אתי  הלך  ובמישור 

שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי 

מלאך ה' צבאות הוא". כל זה כי בהיותו הראש 

התורה  שורש  להמשיך  זכה  לוי,  שבט  של 

לשער הכולל כדי לחלק משם את התורה לכל 

י"ב השבטים.

הנ"ל:  הגמרא  מאמר  בזה  לבאר  יומתק 

"הרוצה שיחכים ידרים, וסימניך מנורה בדרום". 

הכוונה בזה, הרוצה שיחכים בתורה, ואינו יודע 

שפע  להמשיך  שיוכל  כדי  הוא,  שבט  מאיזה 

שבט,  אותו  כנגד  המכוון  מהשער  תורה  של 

המנורה,  כנגד  דרום  לצד  שיתפלל  היא  העצה 

כדי לעורר בזה עבודת הדלקת המנורה על ידי 

אהרן הכהן, שהמשיך בזה שורש התורה אשר 

משם נתחלק התורה לכל י"ב השבטים.

 סימשכין תתעישן זב
מדהתי בשת"ב שב"זתע קשדש"

ומה מאד שמחנו כמוצא שלל רב, למצוא 

של  הטהורה  במשנתו  זה  לרעיון  סימוכין 

ז( אות  מצוה  נר  פסחים  )מסכת  הקדוש   השל"ה 

וזה לשון קדשו:

"עוד יתבאר לקמן סודות י"ב שבטים בסוד 

לחנם  ולא  אלכסון,  גבולי  י"ב  העולם  חידוש 

חידוש  על  המורה  הפסח  חג  ענייני  מתחיל 

העולם מן ראש חודש ניסן, שהרי בראש חודש 

ניסן ציוה הקב"ה אקרבן פסח כו', על כן התחילו 

הנשיאים בקרבנות שלהם מן ראש חודש ניסן. 

וביום י"ג בניסן נראה לי לקרות פרשת בהעלותך 

לוי,  שבט  נגד  והוא  המנורה,  את  עשה  כן  עד 

כדאיתא במדרש שהיה אהרן מצטער שלא היה 

לו חלק בנשיאים, אמר לו הקב"ה, לגדולה יותר 

ימים  י"ג  הרי  הנרות.  הדלקת  היינו  מוכן,  אתה 

שבטים  י"ב  הם  כי  אחד,  וסודם  קדושים  כולם 

וקדושת לוי כולל כל הקדושות".

הרי לנו דברים ברורים כי קדושת שבט לוי 

להבין  זכינו  ובכך  השבטים,  י"ב  כל  את  כולל 

שהקב"ה  המדרש  בשם  רש"י  שהביא  מה 

משלהם,  גדולה  שלך  "חייך  לאהרן:  אמר 

ועוד  הנרות".  את  ומיטיב  מדליק  שאתה 

נשגב  לרעיון  סימוכין  טבא  מרגניתא  מצאנו 

זה בדברי הרה"ק מרופשיץ זי"ע ב"זרע קודש" 

הדברים והנה  הנשיאים(,  הקרבת  ניסן   )חודש 

בלשון קדשו:

לחנוכת  הנשיאים  הקריבו  ניסן  "בחודש 

נשיא  ליום  אחד  נשיא  ז-יא(  )במדבר  המזבח 

אחד ליום, כי ]י"ב[ ימים הראשונים שבחודש 

ניסן, כל יום מורה על חודש אחד... והנשיאים 

בידם  כח  היה  ומזלות,  חדשים  י"ב  נגד  שהיו 

הי"ב  כל  והמתיקו  כרצונם...  המזל  לשנות 

צירופי הוי"ה שיהיה הכל רחמים, ולכן הקריבו 

הם י"ב ימים.

שאמרו  כמו  הכהן,  אהרן  נגד  הוא  י"ג  ויום 

במדרש כל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של 

שבט לוי שהוא אהרן, שנאמר )במדבר יז-יח( ואת 

שם אהרן תכתוב על מטה לוי כו', אמר לו הקב"ה 

אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתוקן, בהעלותך 

זו לאהרן  נאמרה פרשה  נמצא  וכו'.  הנרות  את 

בי"ג לאחר הקרבות כל הנשיאים, כי אהרן הכהן 

היה בחינת כללות הי"ב שבטים, שהם נגד הי"ב 

צירופי הוי"ה, והוא נגד שער הי"ג הכולל כל י"ב 

שערים של צירופי הויות".
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