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 "גרשון קהת ומררי –ואלה שמות בני לוי מאמר "
ְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי , ו)בפרשתינו  ֵני ֵלִוי ְלתְֹלדָֹתם ּגֵ מֹות ּבְ ה ׁשְ אות  –פרשת וארא  –וגו', ונתקשה השל"ה הק' )דרך חיים בתוכחת מוסר טז( ְוֵאּלֶּ

'ואלה שמות' בני לוי, מה שלא מצינו בראובן ושמעון שכתב ואלה בני ראובן וגו', ובני שמעון  יט(, דלמה שינה הכתוב את הלשון בבני לוי לאמר

 וגו', ולא אמר אלה שמות בני וגו'.

שצריך האדם להשתתף בצרת רבים, ועל כן לוי שלא היה בשעבוד מצרים כידוע, ע"כ נתן את שמות בניו על שם אלא מסביר הוא ללמדינו דרך 

ון כי גר היה בארץ נוכריה, קהת על שם שקהתו שיניהם של ישראל תחת קושי השעבוד, ומררי על שום שמררו את חייהם השעבוד, והוא גרש

 עכ"ל., -ומכאן ילמוד האדם להשתתף בצער הציבור אף על פי שאין הצרה מגעת לו  –במצרים, ומסיים השל"ה הק' בזה הלשון 

והנה יש להוסיף עוד טעם למה השתתף לוי בצרתן ושעבוד בני ישראל, והוא כפי שלמדנו בפר' שמות שפרעה וחכמיו התייעצו 'הבה נתחכמה 

ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, דהיינו מקודם הטילו עליהם את כל העבודות בשכר, ולאחר שהתחילו בני ישראל בעבודה, שעבדו  –לו' 

ובני לוי לא התחילו בכלל את העבודה הזאת אפי' בשכר ולכן לא נשתעבדו ביחד עם בני בדים לעבוד אותם בחינם בלא כסף, אותם המצרים לע

 ישראל, אבל עכ"ז צריך להבין היאך וויתר עליהם פרעה לבל יעבודו וישתעבדו לפניו.

להיות מבני לוי, והוא בעצמו ידע את הסוד אשר אי  אלא מת' בספר תפארת יונתן שפרעה ראה ע"י כישופין שלו שעתיד מושיען של ישראל

אפשר לבר ישראל להושיע את חביריו בשעת צרה רק אם הוא משתתף עמהם בפועל בצרתן, ולכן לא רצה לשעבד את בני לוי כדי שלא יוכל 

כדי שיוכל להושיען בכך שהוא  המושיע שיצא מבניהם להושיע את בני ישראל, ולכן נשתתף עמהם לוי בצרתם ע"י קריאת שמות בניו עליהם,

 משתתף עמהם.

תרץ את מה שאמר הכתוב 'ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה', דהיינו שאמרו לו בני ישראל היאך אתה בא להושיענו מובכך 

 ולנחמינו בעת אשר אתם בני לוי לא נכללו עמנו בצרתינו ואינכם משועבדים לפרעה.

וגו', וע"ז הכתוב מביא רש"י את הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה  ,לאמרה' )יב( וידבר משה לפני ת הכתוב פרש אהוא מובזה 

רבה פל"ב( זה אחד מעשרה ק"ו שבתורה, ע"כ, וכידוע נתקשו המפרשים מאוד בפירוש דברי חז"ל מה היא הק"ו, הלא שמות דברי המדרש )

מובן היטב כך אלא ם לפרעה היה עבודה קשה או קוצר רוח, אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה, והעל בנ"י כתוב במפורש שלא שמעו א

שפרעה גם עשה את החשבון הזה שמשה לא יוכל להושיע את בני ישראל משום שלא היה בשעבוד איתם, ומתחילה היה זו עצתו שלא 

 לא יוכל המושיע להושיע אותם.לשעבד את בני לוי עם בני ישראל כדי ש

להושיע אותם מצרתם על פי דברי השל"ה דלעיל שבני לוי השתתפו בצרת הרבים ע"י קריאת השמות לבני לוי על יכול ובאמת אכן היה משה 

 שם הצרות של כלל ישראל, ובזה שהשתתף בצרתן של ישראל, זה נתן לו הכח להיות המושיע והגואל אותם מצרתם.

וימררו את חייהם בעבודה קשה, זו קושיא, בחמר דא קל וחומר, ובלבנים, דא לבון הלכה, ובכל עבודה בשדה, דא )ח"ג קנג.( זוה"ק והנה איתא ב

ו, עכ"ל לשון הזוה"ק, ובספר אור גדליהו מוסיף על זה ומסביר שזכו בני ישראל ברייתא, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, דא תיק"

עם כל כלליה ודקדוקיה דהיינו זו קושיא ודא קל וחומר וליבון הלכה וברייתא וכו' בזכות העבודה קשה והשעבוד שעבדו בנתינת התורה 
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 במצרים, והיסורים הכשירו אותם נזדככו גופותיהם ונשבר נפשם הבהמית כדי שיוכלו לקבל את התורה.

צרים, ע"י שעבוד התורה, שהיינו שיעמול האדם בשעבוד התורה בכל אגלי טל כתב שבזמנינו אפשר לעבור את תיקון שעבוד מהקדמה לספר וב

 לשערי קדושה שהוא שער קבלת התורה.דרכיה וקנייניה שהוא בקושיא וקל וחומר וכו', ובכך יכול האדם להזדכך מכל שערי טומאה ולהגיע 

אל אף שלא היה בשעבוד מצרים, שהרי כל תכלית ולפי דבריו אלו אפשר להבין מה היה שייכות בני לוי ומשה רבינו שהיה מושיען של ישר

שעבוד מצרים היה כדי להגיע לשלימות קבלת התורה, ושבט לוי היו מקיימים את השעבוד ע"י יגיעה בלימוד התורה, ולכן יכלו להיות מושיען 

 של ישראל.

לא הלך אצל פרעה  ,רבי חייא הגדול אמר (ד"ד פרבה פ"שמות על הפסוק וילך משה וישב אל יתר חותנו )בסוף פרשת שמות( איתא במדרש )

אמר לו  ,אמר לו יתרו להיכן אתה מוליכן ,שהלך ליטול אשתו ובניו ,ואם תאמר למה נאמר וילך משה להיכן הלך ,עד שהתיר לו יתרו את נדרו

ר סיני לשמוע מפי הקב"ה אנכי אמר לו למחר הן עתידין לצאת ולעמוד על ה ,אמר לו אותם שהם במצרים מבקשין לצאת ואת מוליכן ,למצרים

 , עכ"ל המדרש.אמר לו לך לשלום ותכנס לשלום ותבא לשלום ,מיד ויאמר יתרו למשה לך לשלום ,ובני לא ישמעו כמוהם ,ה' אלהיך

ם', ובזה הדרך גם מצינו במדרש על אהרן שאמר למשה בעת שהביא את אשתו ובניו למצרים, 'על הראשונים אנו מצטערים ואתה מוסיף עליה

 וצריך להבין את שני המדרשים הרי בני שבט לוי לא היו בשעבוד מצרים, וא"כ לא הוסיף משה על צרתן של ישראל.

עמק דבר, שצפורה הגיעה למצרים ואחרי שראתה בסבלות בני ישראל ולא יכלה לסבול האלא אפשר לפרש, ע"פ דברי המדרש שהביא בספר 

מובן היטב, שאכן משה רבינו רצה להביא את אשתו ובניו כדי שישתתפו בצרתן של ישראל וכמו שכל את צרתן חזרה ליתרו אביה במדין, ובזה 

בני שבט לוי השתתפו במצרים בצרתן של ישראל, אבל אהרן אמר לו על הראשונים אנו מצטערים דהיינו שאפי' בני לוי אינם יכולים לסבול את 

שגם היא תסבול את צרת ישראל, ואכן צפורה לאחר שראתה בצרת ישראל לא יכלה שעבוד מצרים וצרת ישראל, ואתה מביא עוד את אשתך 

, ובאמת כוונת משה רבינו ע"ה היתה כדי להכינם אל מתן תורה שזכו בה בני ישראל רק בזכות הזיכוך והשעבוד לסבול זאת וחזרה לאביה במדין

סיני לשמוע מפי הקב"ה אנכי ה' אלוקיך, ובני לא ישמעו כמוהם', שאם  במצרים, וזה שאמר ליתרו חותנו 'למחר הן עתידין לצאת ולעמוד על הר

 לא יהיה להם הזכות של שעבוד מצרים וזיכוך הנפשות היאך יזכו לקבלת התורה.

זיע"א,  ובספר אוהל משה מביא על הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפל זיע"א, שהיה חתנא דבי נשיאה של מרן הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז

ובעל מחבר ספר חיבור לטהרה ועוד, שפעם עבר ניתוח וביקש מאת הרופא שלא ירדימוהו, לאחר הניתוח שאלוהו מקורביו היאך יכול להיות 

שבמשך כל זמן הניתוח לא ראו על פניו שום צער, ענה להם, מה אעשה ובמשך כל ימי חיי הגיעו אלי כל כך הרבה אנשים עם צרות והשתתפתי 

 מש ברוחי ובנפשי וע"כ אין אני מרגיש כבר שום צער.עמהם מ

וסיפר הגאון הפונוביז'ער רב זצוק"ל, שבעת נסיעתו מישיבת טעלז כדי ללמוד בישיבת נובהרדוק עבר בעיירה ראדין כדי לקבל את ברכתו של 

דקות עד שיתפנה הרב לקבלו, בינתיים  הכהן הגדול אשר היה בימים ההם ה"ה מרן הח"ח זיע"א, כשנכנס לבית אמרה לו הרבנית שיחכה כמה

שמע היאך שהח"ח מתייפח בבכיות נוראות, ושאל את הרבנית האם הכל בסדר בבית, אמרה ב"ה אינך צריך לדאוג, פשוט הגיע הזכרה לפני 

צרת אחרים אין לי  הרב על אשה מקשה לילד ומתפלל עליה, אמר הפונוביז'ער רב שלאחר מכן החלטתי אם יש מישהו בדור הזה שבוכה כ"כ על

 אלא להשאר במחיצתו, ואכן נשאר שם ללמוד שם ולא המשיך לנובהרדוק.

וכן סיפרה הרבנית של החפץ חיים זיע"א, שכל משך ימי מלחמת העולם הראשונה לא ישן החפץ חיים במיטה וישן רק על ספסלים וכדומה, 

 ורבבות אין להם קורת גג איפה להשים את ראשם.ואמר לה היאך אני יכול לישון על מיטה בשעה שאני יודע שאלפים 

אבל על כל אלה מוסיף הגאון רבי מרדכי פוגרמנסקי זצוק"ל ואמר, אכן להשתתף בצרתן של ישראל הוא מדריגה והוא מהמדריגות הגבוהות 

של חבירו, אבל לשמוח באדם, אבל להשתתף באמת בשמחת חבירו זה הוא כבר מדריגת מלאך, והיינו שאה"נ גדולה היא להשתתף בצרתן 

 באמת בשמחתו של חבירו בלב שלם הוא כבר מן עבודות הקשות שבמקדש, וזה הוא עבודתינו.

ואכן ע"י שמשתתף הוא בצרתן של חבירו לאחמ"כ יכול הוא גם לשמוח בשמחתו, וכמו שמצינו אצל משה רבינו שאכן השתתף בצרתן של 

כשמשח את אהרן אחיו, שמח ביחד עם שמחתו בשמחה אמיתית, והרגיש ממש כמו  ישראל, ולאחמ"כ מצינו לאחר שבעת ימי המילואים

 שמושח את עצמו.

 .ונזכה ביחד להיות אהובים ומאוחדים באהבת ישראל ובאחדות, ובזכות זה נזכה לגאולתן של ישראל מהשעבוד המר במהרה דידן, אמן
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