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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהעלותך תשע"ז

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב בפרשת וארא 

)שמות ו-כו(: "הוא אהרן ומשה". ופירש רש"י: "יש 

מקומות  ויש  למשה,  אהרן  שמקדים  מקומות 

שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין כאחד". 

של  שבחו  "להגיד  רש"י:  שפירש  זהו  כן  כי  הנה 

בגדולתו  שקול  שהיה  אף  כי  שינה",  שלא  אהרן 

העלה  ענוותנותו  בגודל  זאת  כל  עם  למשה, 

כנגד  שהוא  האמצעי  הנר  מול  אל  הנרות  את 

דברי  כאן  עד  ממנו.  גדול  שהוא  להראות  משה, 

ה"תוצאות חיים".

על  לתמוה  שיש  נראה  נתבונן  כאשר  אמנם 

בפירוש  אמר  שהקב"ה  מאחר  כי  זה,  פירוש 

למשה לומר לאהרן: "בהעלותך את הנרות אל מול 

על  יעלה  איך  הנרות",  שבעת  יאירו  המנורה  פני 

הדעת שישנה אהרן ח"ו ממה שצוה לו הקב"ה, 

משום שהיה שקול כמשה. זאת ועוד, כי הן אמת 

שמצינו בתורה רמז שמשה ואהרן שקולים, אולם 

החזיק  לא  ענוותנותו  בגודל  הכהן  שאהרן  ברור 

החידוש  מהו  כן  אם  כמשה,  גדול  שהוא  עצמו 

להדליק  בפירוש,  הקב"ה  לו  שאמר  מה  שקיים 

את הנרות אל מול הנר האמצעי.

לכן נראה לעניות דעתי לברר מקחו של צדיק, 

להוסיף תבלין לתיקון פירוש ה"תוצאות חיים", על 

פי מה שמצינו בספרים הקדושים כמה טעמים על 

מה שצוה לו הקב"ה להדליק את הנרות אל מול הנר 

משמואל"  ב"שם  שהביא  מה  לדוגמא  האמצעי, 

בעל  הגה"ק  אביו  בשם  קפח(  דף  תרע"ה  שנת  )פרשתנו 

"אבני נזר" זי"ע, כי שבעת הנרות הם כנגד שבעת 

קודש,  שבת  כנגד  הוא  האמצעי  הנר  השבוע,  ימי 

וג' נרות מצד ימין הם כנגד ג' ימים ד' ה' ו' שלפני 

השבת, וג' נרות מצד שמאל הם כנגד ג' ימים א' ב' 

ג' שאחרי השבת, והם פונים אל מול הנר האמצעי 

לרמז שהם מקבלים קדושתם מיום השבת. 

מעתה יש לומר כי כשמסר משה רבינו לאהרן 

שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  "אל  הציווי:  את 

הנרות", גילה לו גם כן כל הטעמים וכל הסודות 

שיש בזה, אך מפאת גודל ענוותנותו לא גילה לו 

טעם זה ששבעת הנרות הם כנגד שבעת הרועים, 

מוכיח  נמצא  מהדברים,  דבר  הבוחר  אדם  "כי 

שזה אוהב יותר משאר דברים, כיון שבחר בו מכל 

הדברים, וכאן שבחר הקב"ה בלויים, שמא תאמר 

על  אהבתו  אין  בלויים  שבחר  כיון  ושלום,  חס 

ישראל. ולזה כתב ישראל חמשה פעמים בפסוק 

ומה  ללויים,  כמו  ישראל  של  חיבתן  להודיע  זה, 

שבחר בלויים הוא רק לכפר על בני ישראל".

והנה ממה שבחר הקב"ה להודיע חיבתם של 

ישראל, על ידי שהזכיר אותם חמש פעמים בפסוק 

אחד כנגד חמשה חומשי תורה, משמע שיש בזה 

חיזוק ונחמה לישראל, על מה שלקח את הלויים 

לעבודת בית המקדש במקומם, וצריך ביאור להבין 

חומשי  לחמשה  ישראל  השוואת  בין  הקשר  מהו 

תורה למה שנבחרו הלויים במקומם.

 ראו מלו זני ךמנל"ךר 
"למפ שו מתך " ינל

ה"קדושת  שהביאו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

"תוצאות  ספר  בשם  יואל"  וה"דברי  טוב"  יום 

חיים" להגה"ק רבי חיים באסקאוויץ זצ"ל, ]ספר 

קדוש זה נזכר ב"דברי אמת" להרבי מלובלין זי"ע 

פרשת  משה"  וב"ישמח  הא'(,  בדיבור  ויקהל  )פרשת 

במדבר )ד"ה במדרש([, לבאר מה שכתוב: "ויעש כן 

אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה". ופירש 

רש"י: "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה", על פי 

המבואר בספרים הקדושים הטעם שצוה הקב"ה 

להדליק את הנרות אל מול פני הנר האמצעי, כי 

שבעה קני המנורה מכוונים כנגד שבעה הרועים: 

אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד.

גוף  שהוא  האמצעי  הנר  כי  זה  לפי  נמצא 

המנורה, בהיותו הנר הרביעי הרי הוא מכוון כנגד 

כי  הרועים,  שבעה  מכל  גדול  שהיה  רבינו  משה 

זכה להיות שליחו של הקב"ה למסור את התורה 

לישראל, זאת ועוד שהיה אדון כל הנביאים כמו 

בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא  לד-י(:  )דברים  שכתוב 

כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים", לכן: "אל מול 

פני המנורה יאירו שבעת הנרות", להורות כי משה 

רבינו גדול מכולם.

ח-א(:  )במדבר  בהעלותך  פרשת  בפרשתנו 

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

המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  בהעלותך  אליו, 

פני  מול  אל  אהרן  כן  ויעש  הנרות,  שבעת  יאירו 

משה".  את  ה'  צוה  כאשר  נרותיה  העלה  המנורה 

ופירש רש"י בשם הספרי: "ויעש כן אהרן, להגיד 

שבחו של אהרן שלא שינה".

מה  ליישב  הספרי  בא  הראשונה  בהשקפה 

שכתוב: "ויעש כן אהרן", וכי איך יעלה על הדעת 

"להגיד  מתרץ:  לכן  כן,  עשה  לא  שאהרן  לומר 

שבחו של אהרן שלא שינה". אך המפרשים תמהו 

על כך שהרי הקושיא במקומה עומדת, איך יעלה 

על הדעת שאהרן הכהן הגדול ישנה ממה שצוה 

ה' את משה.

 חמת זשמים  ני ית"או
כנגד חמתך חלמתי  ל"ך

במה  עוד,  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר 

הדלקת  מצות  אחרי  מיד  הכתוב  שהסמיך 

הלויים  את  לקחת  רבינו  למשה  הציווי  המנורה, 

)שם  שיעבדו עבודת בית המקדש תחת כל בכור 

ה(: "וידבר ה' אל משה לאמר, קח את הלויים מתוך 

הכתובים  בהמשך  אותם".  וטהרת  ישראל  בני 

כתוב )שם יט(:

ולבניו  לאהרן  נתונים  הלויים  את  "ואתנה 

מתוך 'בני ישראל', לעבוד את עבודת 'בני ישראל' 

יהיה  ולא  ישראל',  'בני  על  ולכפר  מועד  באהל 

ב'בני ישראל' נגף בגשת 'בני ישראל' אל הקודש". 

ישראל  בני  נאמר  פעמים  "חמשה  רש"י:  ופירש 

אזכרותיהן  שנכפלו  חיבתן  להודיע  זה,  במקרא 

במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה".

של  חיבתם  הקב"ה  גילה  מדוע  להבין,  וצריך 

תורה,  חומשי  חמשה  כנגד  ששקולים  ישראל 

נתונים  הלויים  את  "ואתנה  זה:  בפסוק  דוקא 

לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל". ומצינו ביאור על 

]וכן  ואתנה(  )ד"ה  לוי"  ב"קדושת  הפשט  בדרך  כך 

פירש ב"שפתי חכמים" על רש"י[:

  כוי  ךדוק  ךמנל"ך וךמתיה ךת"א  ךתכינך
תךיא ךאל" ךגדלו תו  ל"ך ת שו זך
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לגרום  שלא  כדי  משה,  כנגד  הוא  האמצעי  והנר 

בגודל  הכהן  אהרן  אך  לאהרן,  הדעת  חלישות 

את  וכשהדליק  זה,  טעם  מעצמו  השיג  קדושתו 

המנורה כיוון כוונה זו. וזהו שפירש רש"י: "להגיד 

מכל  כוונה  שום  שינה",  שלא  אהרן  של  שבחו 

הכוונות שמסר הקב"ה למשה.

רמוז  זה  דבר  כי  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

בכתוב: "ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה 

נרותיה", ואם תאמר מהו החידוש שעשה כן כפי 

"אל  שנצטווה בפירוש, לכן מתרץ הכתוב עצמו: 

מול פני המנורה העלה נרותיה", אהרן העלה את 

הנרות אל מול הנר האמצעי גם בכוונה זו: "כאשר 

צוה ה' את משה", פירוש, כאשר צוה ה' לכוון "את 

"להגיד  וזהו שפירש רש"י:  בנר האמצעי.  משה" 

שום  שינה  שלא  שינה",  שלא  אהרן  של  שבחו 

כוונה מכל הכוונות שמסר הקב"ה למשה.

 א"לן ך "י   ל"ך ת כ   
ךדוק  ךמנל"ך  ל"ך ת שו זך

הקב"ה  שצוה  הענין  לבאר  דרכי  חשבתי 

לאהרן הכהן, להדליק את נרות המנורה מול הנר 

מה  פי  על  רבינו,  משה  על  רמז  שהוא  האמצעי 

ידרים  שיחכים  "הרוצה  כה:(:  )ב"ב  בגמרא  ששנינו 

ומנורה  בצפון  שלחן  וסימנך  יצפין,  ושיעשיר 

המנורה  הדלקת  שעבודת  מזה  מבואר  בדרום". 

המלך  שלמה  שאמר  וזהו  תורה.  לאור  רומזת 

"כי נר מצוה ותורה אור". המשיל את  )משלי ו-כג(: 

המצוות לנרות ואת התורה לאור שבנרות.

לעשות  צוה  כבר  הקב"ה  שהרי  ביאור  וצריך 

הארון, אשר בתוכו היו מונחים שני לוחות הברית 

)שמו"ר  במדרש  ודרשו  התורה,  כל  שורש  שהם 

מפני  ארון,  "ועשו  כה-י(:  )שמות  הכתוב  על  לד-ב( 

מה בכל הכלים האלה כתיב 'ועשית', ובארון כתיב 

ויעסקו  הכל  יבואו  הקב"ה,  לו  אמר  ארון',  'ועשו 

בארון, כדי שיזכו כולם לתורה". מדוע אם כן צוה 

שרומזת  המנורה  הדלקת  עבודת  על  גם  הקב"ה 

גם כן על תורה.

סופר"  ה"חתם  בדברי  כך  על  ביאור  ומצינו 

שהיו  הארון  כי  התיכון(,  והבריח  ד"ה  תרומה  )פרשת 

שבכתב,  תורה  על  רומז  הברית  לוחות  שני  בו 

שכן עשרת הדברות שעל שני לוחות הברית הם 

שורש לכל התורה שבכתב, ואילו עבודת הדלקת 

המנורה היא רמז על השגת תורה שבעל פה. וכן 

כתב הנצי"ב ב"העמק דבר" )תחילת פרשת תצוה(:

תכלית  שהוא  התורה  דאור  לדעת,  "יש 

המשכן ועיקר המשרה שכינה בישראל, בא בשפע 

והמנורה,  הארון  היינו  קודש,  כלי  שני  באמצעות 

הדברות  ליעוד  בא  הארון  פעולותיהם,  ונשתנו 

אין  ועדיין  פה...  בעל  בקבלה  לצווי  וגם  שבכתב 

בזה כח הפלפול והחידוש, שיהא אדם יכול לחדש 

מעצמו דבר הלכה שאינה מקובלת.

כח  ניתן  תלמוד  שנקרא  הנפלא  הכח  ולזה 

וכל כוחות  נכללו בה שבע חכמות  המנורה, אשר 

נכלל  זה  וכל  תורה,  של  לפלפולה  הנדרשים 

]במדרש[  דאיתא  דרך  על  ופרחים,  בכפתורים 

שהיה  בשעה  טרפון  רבי  )צא-ט(,  רבה  בבראשית 

ופרח. ושיח  שומע דבר מתוקן היה אומר כפתור 

רבן של ישראל ללמדנו בא, שמה שתלמיד ותיק 

ידי כח שנרמז בכפתור  מחדש דבר טוב, הוא על 

)דף  בברכות  דאיתא  והיינו  המנורה...  של  ופרח 

תורה,  למאור  יצפה  בחלום  זית  שמן  הרואה  נז.( 

שנאמר )שמות כז-כ( ויקחו אליך שמן זית וגו'".

ומה נפלאים הם דברי ה"חתם סופר" שמפרש 

)במדבר  לפי זה כמין חומר, מה שכתוב בפרשתנו 

ירכה  עד  זהב  מקשה  המנורה  מעשה  "וזה  ח-ד(: 

עד פרחה מקשה היא כמראה אשר הראה ה' את 

הלא  ביאור  וצריך  המנורה".  את  עשה  כן  משה 

המנורה:  הדלקת  עבודת  על  הכתוב  מדבר  כאן 

מתאר  מה  לשם  כן  אם  הנרות",  את  "בהעלותך 

ה"חתם  ומבאר  המנורה".  "מעשה  פרטי  הכתוב 

התורה  עסק  אופן  על  לרמז  בא  שהכתוב  סופר" 

בפלפול ויגיעה, והנה הדברים בלשון קדשו:

התורה  לימוד  אופן  פירוש,  זהב,  "מקשה 

ואין הדעת  כי כולו מוקשה  הוא תחילתו מקשה, 

פסולת.  שום  בלי  כזהב  ברור  וסופה  סובלתה, 

ומפרש עד יריכה עד פרחה, פירוש, קודם שיגיע 

למדרגת ירך ופרח, שהם תלמידי חכמים גמורים 

שעושים ציצים ופרחים לתורה, ונקראים נמי ירך 

)שה"ש ה-טו( שוקיו עמודי שש, עד שלא  כדכתיב 

הגיע לזה הרי היא מוקשה, ואחר כך יהיה במדרגת 

זהב. ואמר כמראה אשר הראה ה' את משה בהר, 

לח.(  )נדרים  התורה  בקבלת  נתקשה  שבתחילה 

ולבסוף ניתנה לו במתנה כחתן לכלה, הכי נמי כן 

עשה המנורה היא התורה".

 רמתך תזי" קאמ" ר 
ךניצלץ תו מתך  כו  ומיד חכם

הקב"ה  שצוה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

פני  מול  "אל  המנורה:  הדלקת  בעבודת  לאהרן 

המנורה יאירו שבעת הנרות", שידליק את הנרות 

אל מול הנר האמצעי הרומז על משה רבינו, על 

פי מה שמצינו בגמרא )שבת קא:, סוכה לט., ביצה לח:, 

"משה  חולין צג.( שנהגו האמוראים לומר זה לזה: 

שפיר קאמרת".

ומבאר ה"אור החיים" הקדוש הענין בזה )תחילת 

וכן ביאר השל"ה הקדוש  ירמוז(,  פרשת תצוה ד"ה עוד 

)מסכת שבועות תורה אור אות לב(, ]ב"דברי סופרים" לרבי 

צדוק הכהן )סוף אות י( וב"יערות דבש" )ח"א דרוש ג ד"ה 

ודע( הביאו כן בשם האריז"ל[, כי כל תלמיד חכם יש 

)תיקון  זוהר  רבינו, כמבואר בתיקוני  ניצוץ משה  בו 

סט קיב.( כי נשמת משה מתפשטת ומתלבשת בכל 

דור ודור בכל חכם שעוסק בתורה: "ואתפשטותיה 

דמתעסק  וחכם  צדיק  בכל  ודרא,  דרא  בכל  הוא 

באורייתא, עד שתין ריבוא".

ויש להוסיף תבלין לדבריהם הקדושים על פי 

מה ששנינו בגמרא )נדרים לח.(, כי בשעת מתן תורה 

נתן הקב"ה את הכח של פלפול התורה במתנה רק 

למשה רבינו, אלא שמשה נהג בו טובת עין ומסרו 

לישראל, ועליו הכתוב אומר )משלי כב-ט(: "טוב עין 

הוא יבורך". וצריך ביאור איפה מצינו שנהג טובת 

עין למסור את פלפול התורה לישראל.

לפי האמור יש לומר כי טובת העין שנהג משה 

מתלבשת  שנשמתו  מה  הוא  ישראל,  עם  רבינו 

בכל תלמידי החכמים בכל דור ודור למסור להם 

שיוכלו  כדי  הקב"ה,  לו  שנתן  הפלפול  כח  את 

בפלפולה  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  לאסוקי 

של תורה. הנה כי כן מטעם זה צוה הקב"ה לאהרן 

האמצעי  הנר  פני  מול  אל  הנרות,  את  להדליק 

שרומז על משה רבינו, כדי להמשיך ממנו את כח 

פלפולה של תורה שהוא בבחינת ציצים ופרחים 

הרמוזים במנורה.

  יאל" ד "י "תרי: רוךגיד ת חל תו אך"ן תוא תינךר
תךתיג משצמל כי ךנ" ךאמצשי ךלא כנגד מתך " ינל

 ח ם סלז": שתיי  ךא"לן ךיא כנגד  ל"ך ת כ  
ךדוק  ךמנל"ך ךיא כנגד  ל"ך ת שו זך

 ךמנל"ך ךיא שדל  תךתכינך תל"ך  ית"או
כי ךתכינך שצמך ךיא ךאל" תו  ל"ך ת שו זך

 ראזיול אחד תילת  לשלסק   ל"ךר - ת שו זך
רתכינך שמלר, כי ךתכינך ךיא  ל"ך ת שו זך
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 ךתכינך תל"ך  ית"או 
 פכל  ךשסק   ל"ך ת שו זך

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

להבין מה שגילו לנו חכמינו ז"ל, כי תכלית עבודת 

שורה  שהשכינה  להראות  היא  המנורה  הדלקת 

בישראל, כמו שדרשו בגמרא )שבת כב:( מה שכתוב 

כז- )שמות  המנורה  הדלקת  במצות  תצוה  בפרשת 

"באהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות  כא(: 

יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בוקר לפני ה'".

הוא  לאורה  וכי  יערוך,  העדות  לפרוכת  "מחוץ 

ישראל  בני  שהלכו  שנה  ארבעים  כל  והלא  צריך, 

היא  עדות  אלא  לאורו,  אלא  הלכו  לא  במדבר 

שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות, אמר רב, זו נר 

מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה 

מדליק ובה היה מסיים". ופירש רש"י: "וממנה היה 

מדליק, הנרות בין הערבים, ובה היה מסיים, הטבת 

הנרות, שדלק כל היום ואינו מטיבו עד הערב".

הדלקת  את  הקב"ה  שבחר  הענין  לבאר  ויש 

בישראל,  שורה  נאמנה שהשכינה  כעדות  המנורה 

כמה  הקדוש  בזוהר  שמבואר  גדול  יסוד  פי  על 

משרה  שהקב"ה  הקדושה  השכינה  כי  פעמים, 

פה,  שבעל  תורה  של  הגדול  האור  היא  בישראל 

"שכינתא  א(:  טור  צט  )דף  חדש  בזוהר  כמבואר 

]וכן מבואר בתיקוני  אורייתא דבעל פה קרינן לה". 

זוהר )הקדמה דף יז.(: "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן 

לה". ומדת מלכות היא השכינה הקדושה שעל ידה 

מתגלה מלכות שמים בעולם, כמבואר )שם תיקון כא 

ס.(: "ובגין דשכינתא איהי מלכות על בר נש"[. 

)מגילה  בגמרא  ששנינו  מה  הענין  ביאור  וזהו 

וראה  בוא  אומר,  יוחי  בן  שמעון  רבי  "תניא  כט.(: 

כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו 

שכינה עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן... גלו לבבל 

שכינה  ליגאל  עתידין  כשהן  ואף  עמהן...  שכינה 

עמהן, שנאמר )דברים ל-ג( ושב ה' אלקיך את שבותך, 

'והשיב' לא נאמר אלא 'ושב', מלמד שהקב"ה שב 

מקום  שבכל  בזה  הכוונה  הגלויות".  מבין  עמהן 

האור  שהיא  השכינה  עמהם  גלתה  ישראל,  שגלו 

הגדול של תורה שבעל פה, אשר בזכות העסק בה 

אנו מתקיימים בכל הגלויות אלפי שנים.

לא  עדיין  מצרים  בגלות  שהרי  נתפלא  ובל 
קיבלו ישראל את התורה, כי גם שם גלתה עמהם 
עמהם  שהיתה  פה  שבעל  התורה  שהיא  שכינה 
משם  הוציאו  ממצרים  ישראל  וכשיצאו  בגלות, 
את אור התורה שניתנה להם בחג השבועות, כמו 
וישלח ד"ה דרשה(:  )פרשת  שכתב ה"מגלה עמוקות" 
התורה  אותיות  היו  במצרים,  כשהיו  "וישראל 
והוצאתי  ז-ד(  )שמות  גם כן בגלות עמהם, זהו סוד 
את צבאותי, רצונו לומר צבא אות, כל אות ואות 

בתורה, יש לו צבא בפני עצמו".

שמות(  )פרשת  עינים"  ב"מאור  בזה  האריך  וכן 
לירד  ישראל  הוצרכו  כן  "על  קדשו:  בדברות 
בקליפת  שנפלה  התורה  את  להעלות  למצרים, 
מצרים, כמו שכתוב בזוהר הקדוש )פרשת בראשית כז. 
על הפסוק בשמות א-יג( ויעבידו מצרים את בני ישראל 

ובלבנים, דא ליבון הלכתא,  בחומר, דא קל וחומר, 
שהיתה  התורה  ממש  וזהו  וכו'.  פירכא  דא  בפרך, 

ביניהם, הוציאו ישראל עם כל בחינותיה".

כי התורה  נשכיל להבין מה שמצינו  זה  לפי 
שעמל  מי  על  הקב"ה  לפני  מתפללת  הקדושה 
מקרא  צט:(  )סנהדרין  בגמרא  שדרשו  כמו  בה, 
לו...  עמלה  עמל  "נפש  ט-כו(:  )משלי  שכתוב 
במקום  לו  עומלת  ותורתו  זה  במקום  עמל  הוא 
לו, מפני  "נפש עמל עמלה  ופירש רש"י:  אחר". 
שעמל בתורה תורה עומלת לו... שמחזרת עליו 
תורה  טעמי  לו  למסור  קונה  מאת  ומבקשת 
גדליה:  לצום  בסליחות  מבואר  וכן  וסדריה". 
"תורה הקדושה התחנני בבקשה". ולפי המבואר 
תורה  שהיא  הקדושה  השכינה  על  בזה  הכוונה 

שבעל פה המתפללת על ישראל. 

וזהו ביאור הענין שהעוסק בתורה שבעל פה 
במשנה  ששנינו  כמו  השכינה,  להשראת  זוכה 

)אבות פ”ג מ”ו(:

שכינה  בתורה  ועוסקין  שיושבין  "עשרה 

נצב  אלקים  פב-א(  )תהלים  שנאמר  ביניהם,  שרויה 

)עמוס  שנאמר  חמשה,  אפילו  ומנין  אל.  בעדת 

ומנין אפילו שלשה,  ט-ו( ואגודתו על ארץ יסדה. 

ומנין  ישפוט.  אלקים  בקרב  פב-א(  )תהלים  שנאמר 

אפילו שנים, שנאמר )מלאכי ג-טז( אז נדברו יראי ה' 

איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו'. ומנין אפילו 

אחד, שנאמר )שמות כ-כא(, בכל המקום אשר אזכיר 

את שמי אבוא אליך וברכתיך". 

את  הקב"ה  שבחר  מה  היטב  מבואר  מעתה 

שורה  שהשכינה  היא  "עדות  המנורה:  הדלקת 

בישראל", כי היות שתכלית עבודת הדלקת המנורה 

היא להמשיך האור של תורה שבעל פה, בבחינת: 

פה  שבעל  התורה  והרי  ידרים",  שיחכים  "הרוצה 

היא השכינה, לכן עשה הקב"ה נס עם נר המערבי 

תורה  שהיא  בישראל  שורה  שהשכינה  להראות 

שבעל פה, בזכות עבודת הדלקת המנורה.

 נתמל  ית"או מ ל"ך ת כ  
 ת ט ולי מ ל"ך ת שו זך

שהסמיך  מה  לבאר  נעלה,  במסילה  זו  בדרך 

את  המנורה,  הדלקת  מצות  אחרי  מיד  הכתוב 

הציווי לקחת את הלויים תחת כל בכור בישראל, 

על  ישראל  של  חיבתם  להראות  הקב"ה  והוסיף 

ידי שהשווה אותם לחמשה חומשי תורה, על פי 

בזוהר  הדבר  ומקור  הקדושים  בספרים  המבואר 

)דף עד טור ד(, שישנם בתורה שישים ריבוא  חדש 

אותיות כנגד שישים ריבוא שרשי נשמות ישראל. 

)אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ב"מגלה  זה  על  וכתב 

קפו( כי ענין זה נרמז בשם ישרא"ל שהוא נוטריקון 

שכל  לרמז  ל'תורה,  א'ותיות  ר'בוא  ש'שים  י'ש 

אחד מישראל הוא כנגד אות אחת בתורה.

זה יש לשאול, הלא מצינו בפרשת  אמנם לפי 

במדבר שמספר כל שבטי ישראל מלבד שבט לוי 

היה שישים ריבוא ]עם תוספת[, כמו שכתוב )במדבר 

כל  אבותם,  לבית  ישראל  בני  פקודי  "אלה  ב-לב(: 

פקודי המחנות לצבאותם, שש מאות אלף ושלשת 

אלפים וחמש מאות וחמשים, והלויים לא התפקדו 

בתוך בני ישראל כאשר צוה ה' את משה".

מלבד  ישראל  בני  שמספר  מאחר  כן  כי  הנה 

ריבוא  כנגד שישים  ריבוא  היה שישים  לוי  שבט 

התפקדו  שלא  לוי  שבט  כן  אם  התורה,  אותיות 

יש  שבתורה  אותיות  באיזה  ישראל  בני  בתוך 

שדוקא  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  אחיזה,  להם 

שבט לוי המובחר מכל השבטים אין להם אחיזה 

באותיות התורה.

והנה מה שמצינו ביאור נפלא על כך ב"קדושת 

לפרש  שמקדים  צוה(,  כאשר  ד"ה  במדבר  )פרשת  לוי" 

הפסוק )במדבר א-יט(: "כאשר צוה ה' את משה ויפקדם 

ישראל  את  משה  שפקד  ידי  על  כי  סיני".  במדבר 

 יסלד נזוא תו ךקדלת  ולי: ת ט ולי וא נמנל   לה
ס' "י לא ת טי ית"או כי ךם כנגד  ל"ך ת שו זך

 ךכךנים לךוליים מת ט ולי נ ח"ל וש לד  ךמתכן,
כי ךתכינך ת מתכן ךיא ךאל" תו  ל"ך ת שו זך

 "תרי: רחמתך זשמים נאמ" ' ני ית"או'  מק"א פך,
וךלדיש חי  ן תנכזול כמנין חמתך חלמתי  ל"ךר

 ךק רך גיוך תוא מינך א  ית"או שו ש לד  ךמתכן
מתלם תךם כנגד ס' "י לא אל יל    ל"ך ת כ  
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שהם כנגד אותיות התורה, הרי זה ממש כאילו היה 

עוסק באותיות התורה, ובלשון קדשו:

במדבר  ויפקדם  למימר,  ליה  הוי  לדקדק  "יש 

סיני כאשר צוה ה' את משה. ונראה דהנה השי"ת 

נתן התורה לישראל, ונשמת ישראל הם גוף התורה, 

כי ישראל הם שישים ריבוא אותיות לתורה, נמצא 

ישראל הם התורה כי כל אחד מישראל הוא אות 

מהתורה. נמצא מה שפקד משה את ישראל למד 

משה,  את  ה'  צוה  כאשר  הרמז,  וזהו  התורה.  את 

הרמז שציווי התורה אשר צוה ה' את משה, הוא 

בעצמו מה שספר את ישראל".

הטעם  לבאר  לוי"  ה"קדושת  כך  על  מוסיף 

שלא נמנה שבט לוי בתוך המספר הזה:

"ומזה הטעם נראה הא דכתיב )שם א-מט( אך את 

מטה לוי לא תפקוד ולא תשא בתוך בני ישראל, כי 

ישראל הם נגד התורה שבכתב, ומטה לוי הם נגד 

התורה שבעל פה. וזהו ]שנאמר[ בלויים )שם ד-מט( 

על פי ה' פקד". פירוש, "על פי ה'", דייקא בתורה 

זה לא התפקדו בתוך  פה, לרמז שמטעם  שבעל 

ישראל שהם כנגד תורה שבכתב, כי שבט לוי הוא 

כנגד תורה שבעל פה.

 ש לד  ת ט ולי   י  ךמקדת
   חינ   ל"ך ת שו זך

ועתה בא וראה כי על פי יסוד נפלא זה שלמדנו 

כנגד  הוא  לוי  שבט  כי  לוי",  ה"קדושת  מדברי 

תורה שבעל פה, יפתח לנו פתח להבין מה שבחר 

הקב"ה למנות את הכהנים והלויים משבט לוי על 

רש"י  שפירש  מה  נקדים  המקדש.  בית  עבודת 

"אלה פקודי המשכן  )שמות לח-כא(:  בפרשת פקודי 

משכן העדות, עדות לישראל שויתר להם הקב"ה 

ביניהם".  שכינתו  השרה  שהרי  העגל,  מעשה  על 

העגל  חטא  על  כפרה  הוא  שהמשכן  מזה  מבואר 

ומקור הדבר במדרש )תנחומא שם סימן ב(.

ויש לומר הביאור בזה, כי כאשר נתבונן נראה 

שבעל  בתורה  פגם  היה  העגל  חטא  ששורש 

ענין תורה שבעל פה הוא אמונה בחכמי  כי  פה, 

התורה, שקיבלו תורה איש מפי איש עד למשה 

רבינו שקיבל תורה בסיני, ובחטא העגל לא היתה 

נותן  רבינו  במשה  שלימה  ישראל  של  אמונתם 

התורה. ענין זה יש ללמוד ממה שמבואר בכתוב 

הסיבה שעשו ישראל את העגל )שמות לב-א(:

ההר,  מן  לרדת  משה  בושש  כי  העם  "וירא 

ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו, קום עשה לנו 

אלהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר 

העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו". ופירש 

רש"י: "כי בושש משה, כי כשעלה משה להר אמר 

להם, לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות, 

הוא,  המנין  מן  שעלה  יום  שאותו  הם  כסבורים 

והוא אמר להם שלימים, ארבעים יום ולילו עמו, 

ויום עלייתו אין לילו עמו".

שלימה  אמונה  לישראל  היתה  אם  ועתה 

בדברי אדון כל הנביאים משה רבינו, שאמר להם 

יום אני בא בתוך  "לסוף ארבעים  דברים ברורים: 

שש שעות", הרי היו מבינים שבודאי שיקיים את 

רואים  הם  ואם  יום,  ארבעים  לסוף  שיבוא  דברו 

ולא  שלא הגיע הרי בודאי שהם טועים בחשבון 

משה רבם, ואז לא היו מגיעים כלל לחטא העגל. 

משה  בדברי  מספיק  האמינו  שלא  שבכך  נמצא 

רבם היה זה פגם גדול בתורה שבעל פה.

שביקש  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

חטא  אחרי  מישראל  שכינתו  את  לסלק  הקב"ה 

"הנה אנכי שולח  )שמות כג-כ(:  העגל, כמו שכתוב 

המקום  אל  ולהביאך  בדרך  לשמרך  לפניך  מלאך 

נתבשרו  "כאן  רש"י:  ופירש  הכינותי".  אשר 

שעתידין לחטוא, ושכינה אומרת להם )שם( כי לא 

אעלה בקרבך".

שבחטא  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

העגל פגמו בתורה שבעל פה אשר כפי המבואר 

כביכול  לכן רצה הקב"ה  היא השכינה הקדושה, 

אלא  מהם,  שכינתו  את  לסלק  אותם  להעניש 

)שם לג- זו כמו שכתוב  גזירה  שמשה רבינו ביטל 

"ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו  טו(: 

אני  בעיניך  חן  מצאתי  כי  אפוא  יודע  ובמה  מזה, 

מכל  ועמך  אני  ונפלינו  עמנו  בלכתך  הלוא  ועמך, 

העם אשר על פני האדמה".

העדות,  "משכן  רש"י:  שפירש  זהו  כן  כי  הנה 

עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, 

שהשרה  בכך  כי  ביניהם".  שכינתו  השרה  שהרי 

הקב"ה במשכן את שכינתו שהיא תורה שבעל פה, 

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שם  שכתוב  כמו 

בתוכם", הרי לנו הוכחה ברורה שמחל להם הקב"ה 

על חטא העגל שהיה פגם בתורה שבעל פה.

ךת"א  ךתכינך  ין תני ךכ"ל ים 
תמתם יצאך  ל"ך ת שו זך

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שהשרה 

הקב"ה את שכינתו בין שני הכרובים, אשר משם 

יצא הגילוי של תורה שבעל פה למשה רבינו, כמו 

שכתוב )שם כב( ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל 

הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות 

את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל". ופירש 

בתוך  וכיון שבא  נכנס למשכן,  היה  "משה  רש"י: 

הפתח קול יורד מן השמים לבין הכרובים, ומשם 

יוצא ונשמע למשה באהל מועד".

לא  לוי  שבט  דוקא  מדוע  בזה  להבין  יומתק 

מה"קדושת  שלמדנו  שכפי  היות  כי  בעגל,  חטאו 

לוי" שבט לוי הם כנגד תורה שבעל פה, הנה בזכות 

אחיזתם בתורה שבעל פה לא חטאו בעגל שהיה 

התורה  לחכמי  וראשון  ראש  רבינו  במשה  פגם 

שבעל פה, ומטעם זה נבחרו דוקא הכהנים והלויים 

משבט לוי לעבוד עבודת ה' במשכן להמשיך שם 

השראת השכינה, כי בהיותם בבחינת תורה שבעל 

פה להם נאה ולהם יאה להמשיך השראת השכינה 

שהיא האור של תורה שבעל פה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין עומק 

הענין, שבחר הקב"ה להראות שבחם של ישראל 

דוקא  תורה  חומשי  לחמשה  שנמשלו  ידי  על 

לאהרן  נתונים  הלויים  את  "ואתנה  זה:  בפסוק 

שבפסוק  היות  כי  ישראל",  בני  מתוך  ולבניו 

לעבודת  לוי  בשבט  בחר  שהקב"ה  מפורש  זה 

נבחר  מדוע  השאלה  מתעוררת  הרי  המשכן, 

ישראל  שבטי  ששאר  משמע  לוי,  שבט  דוקא 

אינם בתכלית השלימות.

פעמים  חמש  זה  בפסוק  הקב"ה  הזכיר  לכן 

בני ישראל, להודיע חיבתם שנכפלו אזכרותיהן 

תורה.  חומשי  חמשה  כמנין  אחד  במקרא 

ללמדנו בזה שכל שבטי ישראל הם כנגד שישים 

שבכתב,  תורה  חומשי  בחמשה  אותיות  ריבוא 

ואילו שבט לוי הוא כנגד תורה שבעל פה, לכן 

נבחר דוקא שבט לוי לעבודת המשכן, להמשיך 

של  הגדול  האור  שהיא  השכינה  השראת  שם 

תורה שבעל פה.

מה  זה  לפי  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

ראש  הכהן  לאהרן  הציווי  הכתוב,  שהסמיך 

הכהנים משבט לוי, על עבודת הדלקת המנורה 

שהיא כנגד תורה שבעל פה, והיא עדות ברורה 

שצוה  למה  בישראל,  שכינתו  משרה  שהקב"ה 

עבודת  על  הלויים  את  לקחת  למשה  הקב"ה 

בית המקדש תחת כל בכור בבני ישראל, כי הכל 

קשור לכך ששבט לוי אחיזתם בתורה שבעל פה 

שהיא השכינה הקדושה.
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