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

“  אמ" ש ה הזשם אל ה אאתא אלאר

 לאה התאגה בנב אה תתבט ל א ש אד לחב"
בבא  המקדת באן שפ"  נתאם לשפ"  את"אל

בפניהם  מרקדין  היו  מעשה  ואנשי  "חסידים 

לפניהם  ואומרים  שבידיהן,  אור  של  באבוקות 

דברי שירות ותשבחות, והלויים בכינורות ובנבלים 

מספר,  בלא  שיר  ובכלי  ובחצוצרות  ובמצלתיים 

ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות  עשרה  חמש  על 

המעלות  שיר  עשרה  חמש  כנגד  נשים,  לעזרת 

שיר  בכלי  עומדין  לויים  שעליהן  שבתהלים, 

ואומרים שירה".

המעלות"  "שיר  על  רש"י  בפירוש  מבואר  וכן 

הראשון מתוך ט"ו שיר המעלות )תהלים קכ-א(: "שיר 

עשרה  חמש  על  אותו  הלויים  שיאמרו  המעלות. 

מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים, ויש 

כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות". ומצינו בפירוש 

תיקנו  זה  מטעם  כי  פסח,  של  הגדה  על  הריטב"א 

להזכיר ט"ו מעלות טובות בהגדה של פסח:

"כמה מעלות טובות למקום עלינו וכו'. כלומר 

מעלות  עשרה  חמש  והן  לנו,  ם  ושָׂ עלינו  שעשה 

הכסא  על  העומד  עולמים,  צור  י"ה  שם  כמנין 

היכלות,  בפרקי  כדאיתא  מעלות  ט"ו  על  ]הכבוד[ 

דוד  אמר  וכן  לכתף,  קלעים  ט"ו  במשכן  וכנגדן 

מעלות,  ט"ו  תהילים  בספר  השלום  עליו  המלך 

וכנגדן עשה לבית המקדש ט"ו מעלות".

ד"ה  שלאחריה  שמע  קריאת  )ברכות  ב"אבודרהם" 

לשונות  ט"ו  תיקנו  זה  מטעם  כי  מבאר  ויציב(  אמת 

אחרי קריאת שמע של שחרית: "ויציב, ונכון, וקים, 

ונורא,  ונעים,  ונחמד,  וחביב,  ואהוב,  ונאמן,  וישר, 

ואדיר, ומתוקן, ומקובל, וטוב, ויפה". ובלשון קדשו: 

בוי"ו,  מתחלת  אחת  כל  תיבות,  ט"ו  כאן  "ותמצא 

כנגד ט"ו שיר המעלות שאמר דוד, וכנגד ט"ו מעלות 

הסדורים בהגדת פסח, וכנגד ט"ו מעלות שבמקדש 

שעולים מעזרת הנשים לעזרת ישראל".

טר  משל   כנגד תם ארה תהת"ה 
הקברה באן אאת  אתה

עתה הבה נתבונן בדברי ה"כלי יקר" פרשת נח 

ביאור  שמבאר  אמה(,  מאות  שלש  ד"ה  ו-טו  )בראשית 

נפלא על ט"ו המדרגות שהפרידו בין עזרת ישראל 

וכבר הרגיש בכך רש"י ומביא ביאור בשם המדרש 

]שלא נמצא לפנינו[: "בכולם כתיב 'ותקרא' ]שקראה 

לאה את שמותם[ וזה כתב בו 'קרא', ויש מדרש אגדה 

והביאו  גבריאל  הקב"ה  ששלח  רבה,  הדברים  באלה 

לפניו וקרא לו שם זה, ונתן לו כ"ד מתנות כהונה, ועל 

שם שליוהו במתנות קראו לוי".

שהקב"ה  גדול,  חידוש  מזה  למדים  נמצינו 

מה  שם  על  לוי,  שמו  את  קרא  ובעצמו  בכבודו 

כהונה.  מתנות  כ"ד  לוי  לשבט  להעניק  שעתיד 

שמפורש  מה  עם  מתקשר  זה  איך  ביאור  וצריך 

בכתוב: "ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי... על כן 

קרא שמו לוי", משמע כי מה שקראו הקב"ה בשם 

לוי מתקשר עם הטעם של לאה: "הפעם ילוה אישי 

מובן מהו הקשר  אינו  ובהשקפה הראשונה  אלי", 

בין שני הטעמים של הקב"ה ושל לאה אמנו.

הל אאם אמ"  תא"ה של טר  מד"ג   
משפ"  נתאם לשפ"  את"אל

כוונתה העמוקה של  יאיר לבאר  פתח דברינו 

לאה אמנו, שקראה את שם בנה השלישי לוי על 

ששנינו  מה  פי  על  אלי",  אישי  ילוה  "הפעם  שם: 

במשנה )מדות פ"ב מ"ה( בענין המדרגות שעלו בבית 

הנשים,  שם  שעמדו  נשים"  מ"עזרת  המקדש 

"וחמש  האנשים:  שם  שעמדו  ישראל"  ל"עזרת 

עשרה מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל, כנגד 

הלויים  שעליהן  שבתהלים,  מעלות  עשרה  חמש 

אומרים בשיר".

שעלו  מעלות  ט"ו  היו  המקדש  בבית  פירוש, 

מכוונות  שהיו  ישראל,  לעזרת  הנשים  מעזרת 

כנגד ט"ו "שיר המעלות" שאמר דוד המלך בספר 

ט"ו  ועל  קל"ה[,  מזמור  עד  ק"כ  ]ממזמור  תהלים 

בשמחת  שירה  ואמרו  הלויים  עמדו  אלו  מעלות 

שרו  מעלה  כל  על  הסוכות,  בחג  השואבה  בית 

שכשאמרו  הרא"ש  ]וכתב  אחד.  המעלות"  "שיר 

הלויים שירה על הקרבן, אמרו אותה אצל המזבח 

)סוכה נא.( בענין  וכן שנינו במשנה  בעזרת כהנים[. 

שמחת בית השואבה:

טוב  מה  בעתו  דבר  ויצא  פרשת  בפרשתנו 

השלישי  הבן  לוי  של  שמו  קריאת  על  להתבונן, 

מלאה  אבינו  יעקב  שהוליד  השבטים  י"ב  מתוך 

"ותהר עוד ותלד בן ותאמר  )בראשית כט-לד(:  אמנו 

שלשה  לו  ילדתי  כי  אלי  אישי  ילוה  הפעם  עתה 

בנים על כן קרא שמו לוי".

אישי  "ילווה  הפשט:  בדרך  מפרש  ה"חזקוני" 

ידי,  בשתי  בני  שני  מנהלת  הייתי  עכשיו  עד  אלי, 

ועכשיו שנולד לו בן שלישי יצטרך אישי לסייע לי 

התוספות  מבעלי  אחד  בזה  קדמו  וכבר  לנהלם". 

הריב"א בשם רבי משה מקוצי בעל הסמ"ג: "הפעם 

וגו'. כלומר איני יכולה לשאת עול  ילוה אישי אלי 

רק משני בנים, ואם כן עכשיו שיש לי שלשה בנים 

צריך שיטפל עמי בעלי. כך פירש ר"מ מקוצי".

דרך  לפי  מפרש  הוא  כלל  שבדרך  רש"י  אולם 

הפשט, כפי הנראה לא רצה לפרש כאן כוונתה של 

לאה אמנו בפירוש שהוא פשוט מדי בשביל צדיקה 

כמותה, לכן יצא מדרכו להביא מה שפירשו במדרש: 

היו,  נביאות  שהאמהות  לפי  אישי,  ילוה  "הפעם 

ויודעות שי"ב שבטים יוצאים מיעקב וד' נשים ישא, 

נטלתי  שהרי  עלי,  פה  פתחון  לו  אין  מעתה  אמרה 

כל חלקי בבנים". ולפי זה מה שאמרה: "הפעם ילוה 

אהבתו  מפאת  עמה  שיתחבר  הכוונה  אלי",  אישי 

שמילאה את חלקה בלידת י"ב השבטים.

שבחרה  מה  להבין  ביאור  צריך  עדיין  אמנם 

ליעקב  בהתייחסות  לוי,  שמו  את  לקרוא  לאה 

בעלה: "הפעם ילוה אישי אלי", ולא רמזה על דבר 

שקשור ללוי עצמו, שממנו יצא שבט לוי המקודש 

את  שעבדו  ולויים  לכהנים  שנתחלק  בישראל 

עבודת ה' בבית המקדש, כפי שרמזה על העתיד 

של ראובן: "ראו מה בין בני לבן חמי ]עשו[ שמכר 

הבכורה ליעקב".

עתה  "ותאמר  שכתוב:  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

הפעם ילוה אישי אלי... על כן 'קרא' שמו לוי". וצריך 

ביאור מה שכתוב "קרא" בלשון זכר, והיה צריך לומר: 

בלשון נקבה דהיינו לאה.  לוי",  'קראה' שמו  כן  "על 
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לעזרת נשים, על פי מה ששנינו בגמרא )סוטה יז.(: 

ביניהן,  שכינה  זכו  ואשה  איש  עקיבא,  רבי  "דריש 

לא זכו אש אוכלתן". ופירש רש"י: "שכינה ביניהן, 

שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י 

באשה. לא זכו אש אוכלתן, שהקב"ה מסלק שמו 

מביניהן ונמצאו אש ואש". פירוש, כאשר האות י' 

מסתלקת מן אי"ש והאות ה' מסתלקת מן אש"ה 

נשארו א"ש א"ש שאוכלת אותם.

איש  שבין  י"ה  שם  כי  מזה  למדים  נמצינו 

שהקב"ה  הקדושה  השכינה  על  רמז  הוא  ואשה, 

עמוקות"  ה"מגלה  וכתב  ואשה.  איש  בין  משרה 

שכינ"ה  רמוז בשם  זה  כי דבר  דוד(  ד"ה  וירא  )פרשת 

השוכן  י"ה  שם  כלומר  י"ה,  שכן  אותיות  שהיא 

העמודים  )ווי  הקדוש  השל"ה  כתב  וכן  בישראל. 

"ואמרו המקובלים שכינ"ה  פ"ה( בשם המקובלים: 

אותיות שכ"ן י"ה".

הנה כי כן אומר ה"כלי יקר" כי זהו ביאור ט"ו 

ישראל,  לעזרת  נשים  עזרת  בין  שהיו  המעלות 

שהם  ואשה,  איש  בין  המחבר  י"ה  שם  על  לרמז 

בבחינת עזרת ישראל ועזרת נשים, ובלשון קדשו: 

"וכן אמרו רז"ל )סוכה נא:( בין עזרת אנשים לעזרת 

ט"ו  שמספר  מורה  זה  וכל  מעלות,  ט"ו  היו  נשים 

נמשך  זה  כל  כי  לאשה,  איש  בין  מתווך  תמיד 

מקדושת שם של י"ה".

בפרשת וירא מוסיף ה"כלי יקר" לבאר ענין ט"ו 

כנגד  בעצם  שהן  המקדש,  בבית  שהיו  המעלות 

שהם  ישראל,  ובין  בינו  הקב"ה  שמשרה  י"ה  שם 

הפסוק  על  דבריו  הם  והנה  ואשתו,  איש  בבחינת 

)בראשית כב-ב(:

"ולך לך אל ארץ המוריה. ובמלת המוריה נראה 

אלך לי אל  )שיר השירים ד-ו(  יה מיותר, שהרי נאמר 

הר המור, אלא לפי ששם מקום אבן שתיה, אשר 

י"ה,  בשם  שנבראו  עולמות  שני  הושתתו  ממנו 

בין  הזיווג  נשלם  ושם  הוא,  שם  השמים  שער  כי 

הקב"ה לישראל, כדיבוק בעל באשתו אשר שם י"ה 

מתווך ביניהם, ויגיד עליו ריעו ט"ו מעלות שהיו מן 

עזרת נשים כמספר שם י"ה".

 הקברה מת"ה תם ארה
באנ   באן את"אל כאאת  אתה

ולהרחיב  להשתעשע  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

רעיון נשגב זה, על פי הידוע שהקב"ה וכנסת ישראל 

הם בבחינת איש ואשתו, כמו שכתוב בפרשת יתרו 

)שמות יט-יז( "ויוצא משה את העם לקראת האלקים 

רש"י:  ופירש  ההר",  בתחתית  ויתיצבו  המחנה  מן 

יצאה לקראתם  מגיד שהשכינה  "לקראת האלקים, 

סב-ה(:  )ישעיה  כתוב  וכן  כלה".  לקראת  היוצא  כחתן 

"ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך".

וזהו שכתב "בעל הטורים" פרשת יתרו )שמות 

בכסף  נקנית  אשה  מה  אלי.  אתכם  "ואביא  יט-ד(: 

ביזת  זו  בכסף,  כן.  ישראל  אף  ובביאה  בשטר 

לג-ד(  )דברים  שנאמר  התורה  זו  בשטר,  מצרים, 

תורה צוה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא 

מאורסה. בביאה, זהו שאמר )יחזקאל טז-ח( ואפרוש 

כנפי עליך וגו' ואבוא בברית אתך, לכן אמר הושע 

ואביא  כא-כב(,  ב,  )הושע  לי  וארשתיך  פעמים  שלש 

בגימטריא בביאה".

ישראל  את  הקב"ה  שקידש  שכתב  מה  והנה 

בביאה, נראה לפרש כוונתו על מה שנתייחד הקב"ה 

עם כנסת ישראל בבית המקדש, כמו שכתוב )שמות 

כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". נמצא לפי 

י"ה  שם  שכינתו  את  הקב"ה  שמשרה  כמו  כי  זה 

בין איש ואשה, כך השרה הקב"ה את שכינתו בינו 

ובין ישראל בבית המקדש. הנה כי כן זהו ענין ט"ו 

המעלות שהיו בין עזרת נשים לעזרת ישראל, לרמז 

בבית  י"ה  שם  הקב"ה  שהשרה  הנפלא  היחוד  על 

המקדש בין הקב"ה לכנסת ישראל.

נפלא להבין בזה הטעם למה כשחטאו ישראל, 

כמו  המקדש,  בתי  שני  את  באש  הקב"ה  שרף 

כי  מקדשך".  באש  "שילחו  עד-ז(:  )תהלים  שכתוב 

י"ה  שם  הקב"ה  שמשרה  כמו  ממש  הוא  זה  ענין 

עקיבא,  רבי  אומר  כך  על  אשר  ואשה,  איש  בין 

י"ה  שם  שכינתו  את  הקב"ה  מסלק  זכו  לא  שאם 

כן  אותם,  השורפת  אש  אש  ונשארת  מביניהם 

ובין  בינו  י"ה  בבית המקדש שהשרה הקב"ה שם 

סילק  ישראל  זכו  כשלא  המעלות,  בט"ו  ישראל 

שלטה  זה  ידי  ועל  י"ה,  שם  שכינתו  את  הקב"ה 

האש בבית המקדש.

 הת"א  התכאנה באן אאת  אתה
בפכ   הת"א  התכאנה בבא  המקדת

ה"כלי  של  הפירושים  שני  בין  לקשר  ונראה 

לעזרת  נשים  עזרת  שבין  המעלות  ט"ו  על  יקר" 

ישראל, פירוש אחד שהן כנגד שם י"ה שבין איש 

ואשה, פירוש שני, שהן כנגד שם י"ה שבין הקב"ה 

וכנסת ישראל, שהם גם כן בבחינת איש ואשה, כי 

התכלית של השראת השכינה בבית המקדש היא, 

כדי שכל איש ואשה שנכנסו לבית המקדש, בפרט 

נתמלאו  לרגל  ישראל  כשעלו  הרגלים  בשלשת 

לביתם  וכשחזרו  השכינה,  מאור  וטהרה  קדושה 

המשיכו עמהם השראת השכינה בביתם.

האלשיך  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  דבר 

הקדוש )פרשת תרומה( עם תוספת ביאור של ה"ערבי 

"ועשו לי מקדש  נחל" )שם דרוש א( לפרש הפסוק: 

ושכנתי בתוכם". וצריך ביאור שהרי "מקדש" הוא 

לשון יחיד, ואם כן היה צריך לומר "בתוכו" בלשון 

יחיד ולא "בתוכם" בלשון רבים. 

הקב"ה  כי  הכתוב  לנו  גילה  בכך  כי  ותירץ 

משתוקק באמת להשרות שכינתו בתוך כל אחד 

בבית  שכינתו  את  הקב"ה  השרה  לכן  מישראל, 

שרצה  מי  כל  זה  ידי  ועל  גדול,  בגילוי  המקדש 

משם  והמשיך  המקדש  לבית  עלה  להתקדש 

הכתוב:  פירוש  וזהו  בביתו.  השכינה  השראת 

"ושכנתי  היא,  התכלית  אבל  מקדש",  לי  "ועשו 

כל  בתוך  שכינתו  את  הקב"ה  שישרה  בתוכם", 

אחד מישראל.

ה"כלי  של  הפירושים  שני  כי  זה  לפי  נמצא 

ט"ו  כי  ופרח,  כפתור  אחד  בקנה  עולים  יקר" 

המעלות שבין עזרת נשים לעזרת ישראל, הן כנגד 

המקדש  בבית  הקב"ה  שהשרה  י"ה  שם  השכינה 

את  עשו  ולכן  ואשה,  איש  בבחינת  לישראל  בינו 

המעלות בין עזרת נשים לעזרת ישראל, כדי לרמז 

זכו  המקדש,  בבית  השכינה  השראת  שבזכות 

עזרת  בין  השכינה  השראת  להמשיך  ישראל  כל 

הנשים לעזרת ישראל בכל בתי ישראל.

 תבט ל א תלא חטא בשגל
פכ  להמתאך הת"א  התכאנה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר, מדוע זכו דוקא 

שבין  הללו  המעלות  ט"ו  על  שירה  לומר  הלויים 

עזרת נשים לעזרת ישראל, על פי מה שמצינו כי 

 אאך אשלה של הדש  תלאה אמנ  ת"א ה בנב אה
ק"אה תם בנה ל א של תם: רהזשם אל ה אאתא אלאר

 בבא  המקדת הא  טר  משל   משפ"  נתאם שד לשפ"  את"אל
כנגד טר  תא" המשל    כנגד תם ארה

 כלא אק": טר  המשל   משפ"  נתאם שד לשפ"  את"אל,
כנגד התכאנה תהאא תם ארה הת "ה באן אאת  אתה

 תם: כתם תהת"ה הקברה תם ארה באן אאת  אתה,
כך הת"ה בבא  המקדת תם ארה באנ   באן את"אל
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אחרי חטא העגל רצה הקב"ה לסלק את שכינתו 

אחרי  רבינו  למשה  הקב"ה  שאמר  כמו  מישראל, 

חטא העגל בפרשת כי תשא )שמות לג-ב(: "ושלחתי 

והחתי  האמורי  הכנעני  את  וגירשתי  מלאך  לפניך 

והפרזי החוי והיבוסי... כי לא אעלה בקרבך כי עם 

קשה עורף אתה פן אכלך בדרך". אולם משה רבינו 

ראש שבט לוי רעיא מהימנא נכנס בעובי הקורה 

אליו  "ויאמר  טו(:  )שם  שכתוב  כמו  זו  גזירה  לבטל 

ה'  ויאמר  מזה...  תעלנו  אל  הולכים  פניך  אין  אם 

אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי 

מצאת חן בעיני ואדעך בשם".

של  תפלתו  את  הקב"ה  שקיבל  זה  ענין  והנה 

הקב"ה  שם  שהשרה  במשכן  נתגלה  רבינו,  משה 

את שכינתו, כמו שכתוב בפרשת פקודי )שמות לח-

כא(: "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד 

אהרן  בן  איתמר  ביד  הלוים  עבודת  משה  פי  על 

הכהן". ופירש רש"י: "משכן העדות, עדות לישראל 

שוויתר להם הקב"ה על מעשה העגל שהרי השרה 

שכינתו ביניהם". נמצא לפי זה כי בזכות שבט לוי 

שלא חטא בעגל, ובפרט בזכות משה רבינו ראש 

הקב"ה  השרה  ישראל  על  שהתפלל  לוי  שבט 

שכינתו בישראל.

לעמוד  הלויים  שזכו  מה  היטב  מבואר  מעתה 

על ט"ו המעלות שבין עזרת הנשים לעזרת ישראל 

ולומר שירה, כי מאחר שהם לא חטאו בעגל, ומצדם 

לא היה ראוי שתסתלק שכינה מישראל, לכן להם 

י"ה  נאה להמשיך השראת השכינה בישראל בשם 

על ט"ו המעלות שבין עזרת נשים לעזרת ישראל, 

בבחינת: "איש ואשה זכו שכינה ביניהן".

ויש לרמז כי זהו ענין השירה על ט"ו המעלות, 

ידי  שעל  לרמז  י"ה,  שר  אותיות  היא  שיר"ה  שכן 

י"ה  שם  השכינה  השראת  להמשיך  זכו  שירתם 

"שאין שכינה  בשירתם, כמבואר בגמרא )שבת ל:(: 

של  שמחה  מתוך  אלא  עצבות...  מתוך  לא  שורה, 

דבר מצוה, שנאמר )מלכים ב ג-טו( ועתה קחו לי מנגן 

והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'".

תבט ל א המתאך הת"א  התכאנה 
בפכ   לאמ ד ה  "ה

שבט  שזכה  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

המקדש,  בבית  השכינה  השראת  להמשיך  לוי 

ט"ו  על  שירה  שאמרו  הענין  זהו  כאמור  אשר 

בהקדם  ישראל,  לעזרת  הנשים  מעזרת  המעלות 

זכו  ואשה  "איש  עקיבא:  רבי  שדרש  מה  לבאר 

ויש לפרש הכוונה בזה על פי מה  שכינה ביניהן". 

אחד  שאפילו  "ומנין  ו.(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו 

שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר )שמות 

כ-כא( בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 

זוכה  בתורה  העוסק  כי  מזה  מבואר  וברכתיך". 

להמשיך השראת השכינה.

הנה כי כן זהו שדרש רבי עקיבא: "איש ואשה 

זכו", שזכו לבנות ביתם על אדני התורה, שהבעל 

עוסק בתורה ואשתו מסייעת בידו, כמבואר בגמרא 

לבי  בנייהו  באקרויי  זכיין,  במאי  "נשים  יז.(:  )ברכות 

שהן  פירוש,  רבנן".  בי  גברייהו  ובאתנויי  כנישתא, 

בתורה  לעסוק  בעליהן  ואת  בניהן  את  שולחות 

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. וכן אפילו אם הבעל 

עוסק בעניני מסחר כדי לפרנס את בני ביתו, עם כל 

זאת אם הוא קובע עתים לתורה ואשתו מסייעת 

בידו, הרי הם זוכים שתשרה שכינה ביניהם.

על  לשבח,  טעם  עוד  למצוא  זכינו  מעתה 

השכינה  השראת  להמשיך  לוי  שבט  שזכה  מה 

)הלכות עבודת  בישראל, על פי מה שכתב הרמב"ם 

כוכבים פ"א ה"ג( כי יעקב אבינו בחר בלוי בנו להיות 

השם,  דרך  ישראל  את  ללמד  הישיבה  ראש 

ומפרט שם את מסורת התורה והאמונה שעברה 

מאברהם ליצחק בנו ומיצחק ליעקב בנו:

"ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו 

ולשמור  השם  דרך  ללמד  בישיבה  והושיבו  ראש, 

מבני  יפסיקו  שלא  בניו  את  וצוה  אברהם,  מצוות 

הלימוד,  תשכח  שלא  כדי  ממונה  אחר  ממונה  לוי 

ובנלווים  יעקב  בבני  ומתגבר  הולך  הדבר  והיה 

עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', 

ללמוד  וחזרו  במצרים  לישראל  הימים  שארכו  עד 

לוי  משבט  חוץ  כמותן,  כוכבים  ולעבוד  מעשיהן 

לוי  שבט  עבד  לא  ומעולם  אבות,  במצוות  שעמד 

עבודת כוכבים".

לפי זה הרווחנו להבין טעם נוסף שזכה שבט 

נשים  עזרת  שבין  המעלות  ט"ו  על  לעמוד  לוי 

השכינה  השראת  להמשיך  כדי  ישראל,  לעזרת 

י"ה בבית המקדש, ומשם בכל בתי ישראל  משם 

שעסקו  בזכות  ישראל,  לעזרת  הנשים  עזרת  בין 

בזכות  וגם  השכינה,  להשראת  המסוגלת  בתורה 

שלא חטאו בעגל ומנעו סילוק השכינה מישראל, 

הדברים  ששני  משמע  הנ"ל  הרמב"ם  ומדברי 

זכו  בתורה  שעסקו  בזכות  כי  בזה,  זה  קשורים 

להינצל מחטא העגל.

לאה  שאמרה  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

ראתה  כי  אלי",  אישי  ילוה  "הפעם  לוי:  בלידת 

בנבואה שבזכות שבט לוי שיעמוד על ט"ו המעלות 

ימשיכו  ישראל,  לעזרת  הנשים  עזרת  שבין 

בין  ישראל  בתי  בכל  י"ה  משם  השכינה  השראת 

בגמרא  שנינו  והנה  ישראל.  לעזרת  הנשים  עזרת 

ואין  לשלשה,  אלא  אבות  קורין  "אין  טז:(:  )ברכות 

קורין אמהות אלא לארבע". והטעם לכך כי האבות 

כל  את  והאמהות  האנשים  נשמות  כל  את  כללו 

נשמות הנשים.

ילוה  "הפעם  לאה:  שאמרה  זהו  כן  כי  הנה 

אישי אלי", כי בזכות שבט לוי שהמשיך השראת 

יעקב  בין  הקשר  יתחזק  ישראל,  בכל  השכינה 

ובין לאה  וכל נשמות האנשים שהיו כלולות עמו 

שהוא  י"ה  ידי שם  שכללה כל נשמות הנשים על 

ענין  לרמז  ויש  ואשה.  איש  בין  השורה  השכינה 

הוא  ילו"ה  שכן  ילוה",  "הפעם  שאמרה  במה  זה 

אותיות לו י"ה, לרמז שהמשיך שם י"ה שבין איש 

שהוא  לוי  שמו  את  קראה  כך  שם  ועל  ואשה, 

מלשון חיבור.

'קרא'  כן  "על  הכתוב:  המשך  מבואר  זה  לפי 

שמו לוי", ופירש רש"י שקרא הקב"ה את שמו לוי, 

על שם שליוהו בכ"ד מתנות כהונה, ולפי המבואר 

שלאה  כמו  כי  אחד,  בקנה  עולים  הטעמים  שני 

קראתו לוי מלשון חיבור על שם קדושת שבט לוי, 

שזכה להמשיך השראת השכינה בישראל בין איש 

ואשה, כן קרא הקב"ה את שמו לוי על שם קדושת 

שבט לוי שליוהו הקב"ה בכ"ד מתנות כהונה.

 רהזשם אל ה אאתא אלאר
בפכ   כרד מ נ   כה נה 

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

קריאת  בענין  ה'  שחנני  מה  הרמז,  תורת  לאוהבי 

בין שני הטעמים,  לוי, לבאר הקשר הנפלא  השם 

 תבט ל א פכה להמתאך הת"א  התכאנה תהאא
תם ארה באן הקברה לאת"אל בפכ   תלא חטא  בשגל

 תבט ל א המתאך הת"א  התכאנה בבא  המקדת של אדא התא"ה,
תכן תא"רה האא א  א   ת" ארה

 הקת" הנזלא באן הטשם תל לאה: רהזשם אל ה אאתא אלאר,
לטשם תל הקברה: תלא ה  בכרד מ נ   כה נה

 תבט ל א פכה לקבל מאת"אל כרד מ נ   כה נה
בפכ   תלא חטא בשגל  לא קלקל א  כרד קאת טא הכלה
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אלי",  אישי  ילוה  "הפעם  לאה:  שנתנה  הטעם 

והטעם של הקב"ה שקרא לו שם זה כמו שכתוב: 

בשם  רש"י  שהביא  כפי  לוי",  שמו  'קרא'  כן  "על 

המדרש על שם שליוהו בכ"ד מתנות כהונה.

אפרים"  מחנה  ב"דגל  שכתב  מה  נקדים 

כהונה  מתנות  כ"ד  כי  חלקך(,  אני  )ד"ה  קרח  פרשת 

לבאר  ונרחיב  כלה.  קישוטי  כ"ד  כנגד  מכוונות 

דבריו הקדושים על פי מה שכתוב בבריאת האשה 

)בראשית ב-כב(: "ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח 

מן האדם לאשה ויבאה אל האדם". ודרשו במדרש 

)ב"ר יח-א(: "משקשטה בכ"ד מיני תכשיטין אחר כך 

הביאה לו". ופירש ב"מתנות כהונה" ומקור הדבר 

בזוהר הקדוש )פרשת בראשית מח:( כי דבר זה רמוז 

בגימטריא  ויבא"ה   - האדם"  אל  "ויבאה  בפסוק: 

כ"ד קישוטי כלה שקישט אותה הקב"ה.

הם  הכלה  קישוטי  כ"ד  כי  לדעת  ראוי  אמנם 

אורות גדולים כ"ד צירופי אדנ"י, כמבואר ב"לקוטי 

הגמרא  לבאר  ב"ק(  )מסכת  האריז"ל  לרבינו  ש"ס" 

אבות  וארבעה  עשרים  חייא,  רבי  "תני  ד.(:  )ב"ק 

כי  ז-יד(  )קהלת  "דע  קדשו:  בלשון  ומבאר  נזיקין". 

כנגד  והנה  וגו',  האלקים  עשה  זה  לעומת  זה  את 

כ"ד קישוטי כלה שהם סוד כ"ד צירופי שם אדנ"י, 

כנגדם הם בקליפה כ"ד אבות".

נזיקין  אבות  כ"ד  ענין  לבאר  ונראה 

המתנגדים לכ"ד קישוטי כלה, על פי מה שאמר 

"ואיבה אשית בינך  הקב"ה לנחש )בראשית ג-טו(: 

ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה". ומפרש בזוהר 

הדעת  עץ  בחטא  כי  עט.(  אחרי  )פרשת  הקדוש 

הטיל הנחש בחוה כ"ד זוהמות כמספר ואיב"ה, 

שמצד  הכלה  קישוטי  כ"ד  הפך  זה  ידי  ועל 

מזה  ונעשה  ויבא"ה  בתיבת  הרמוזים  הקדושה 

אבות  כ"ד  ביאור  זהו  כן  כי  הנה  ואיב"ה.  צירוף 

נזיקין המתנגדים לכ"ד קישוטי כלה.

 האב    האמה    אקנ 
א  כרד קאת טא הכלה

נקדים עוד מה שכתב ה"מגלה עמוקות" )פרשת 

חטא  תיקנו  הקדושים  האבות  שג'  כמו  כי  אחרי(, 

החטא  את  האמהות  ד'  תיקנו  כך  הראשון,  אדם 

היה  הראשון  אדם  של  שתיקונו  "וכמו  חוה:  של 

על ידי ג' אבות נפש רוח נשמה, כן תיקון חוה היה 

כמו  כי  היא,  הענין  משמעות  אמהות".  ד'  ידי  על 

שהאבות היו גלגולו ותיקונו של אדם הראשון, כך 

האמהות היו גלגולה ותיקונה של חוה.

ענין זה מתאים להפליא עם מה שכתב ה"מגלה 

וד'  האבות  ג'  כי  רח(,  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

וחוה,  אדם  של  ותיקונם  גלגולם  שהיו  האמהות 

מכ"ד  הכלה  קישוטי  כ"ד  של  הפגם  את  תיקנו 

זוהמות של הנחש הקדמוני, והנה מעט מהדברים 

בלשון קדשו:

הראשון  אדם  מחטא  שבא  הגדול  "הקלקול 

כמו  דמסאבותא,  זיני  כ"ד  בחוה  הנחש  שהטיל 

ואיבה  פסוק  על  )הנ"ל(  מות  אחרי  בזוהר  שמבואר 

ואלו  זוהמא...  הנחש  הטיל  ואיב"ה  כמנין  אשית, 

תכשיטים,  כ"ד  בה  שהיו  ויבא"ה  של  האותיות 

באו  כך  ואחר  ואיב"ה.  מהם  ועשה  הנחש  הפך 

שלש אבות העולם שהם תיקנו ג' קטרין של אדם 

הראשון, וד' אמהות תקנו עיטה של חוה".

עמוקות",  ה"מגלה  מבאר  הדברים  בהמשך 

כ"ד  חזרו  יוסף  מכירת  חטא  ידי  על  כך  אחר  כי 

מב-יח(:  )בראשית  בפסוק  ונרמז  הנחש,  זוהמות 

ראשי  ה'שלישי"  ב'יום  י'וסף  א'ליהם  "ו'יאמר 

ירדו  הנחש  זוהמת  לזכך  כדי  לכן  ואיב"ה.  תיבות 

ועמדו  ממצרים  וכשיצאו  מצרים,  לגלות  ישראל 

על הר סיני לקבל את התורה פסקה זוהמת הנחש, 

כמבואר בגמרא )שבת קמו.(: "ישראל שעמדו על הר 

סיני פסקה זוהמתן".

הלוחות,  את  ישראל  שקיבלו  הענין  וזהו 

אורכו  היה  לוח  שכל  לח.(  )נדרים  בגמרא  שמבואר 

ו' טפחים ורוחבו ו' טפחים הרי י"ב, נמצא כי בשני 

לוחות היו כ"ד טפחים כדי לרמז על כ"ד קישוטי 

הנחש.  של  דמסאבותא  זיני  כ"ד  שביטלו  כלה 

וזהו רמז הפסוק )שמות לב-טו(: "ויפן וירד משה מן 

ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני 

ז"ה  ב' פעמים  ומז"ה הם כתובים".  עבריהם מז"ה 

ולהחזיר כ"ד  זוהמת הנחש  בגימטריא כ"ד לבטל 

קישוטי כלה.

ושבירת  העגל  חטא  ידי  על  כך  אחר  אולם 

וזהו  הנחש.  זוהמות  כ"ד  שוב  חזרו  הלוחות 

פורענות  כל  לך  "אין  קב.(:  )סנהדרין  בגמרא  הרמז 

ופורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מעשרים 

כנגד  הראשון".  עגל  של  ליטרא  בהכרע  וארבעה 

כ"ד זוהמות הנחש שחזרו למקומן בחטא העגל. 

העגל  חטא  על  כפרה  שהיא  אדומה  פרה  לכן 

ב'ו  י'גע  א'שר  "ו'כל  יט-כב(:  )במדבר  בה  נאמר 

מיני  כ"ד  לבטל  ואיב"ה,  תיבות  ראשי  ה'טמא" 

זוהמות של הנחש עכדה"ק.

 כרד מ נ   כה נה בפכ  
כרד קאת טא כלה

שזכה  הטעם,  זה  לפי  להבין  טוב  מה  הנה 

שבט לוי לקבל כ"ד מתנות כהונה המכוונות כנגד 

כי מאחר שבשעת מתן תורה  כ"ד קישוטי כלה, 

כ"ד  את  ישראל  תיקנו  הנחש  זוהמת  כשפסקה 

קישוטי הכלה, אלא שבחטא העגל חזר הקלקול 

למקומו, לכן שבט לוי שלא חטא בעגל זכה לקבל 

כ"ד מתנות כהונה, כי על ידי שכל אחד מישראל 

נותן לשבט לוי את כ"ד מתנות הכהונה, הרי הוא 

מתקן בכך את הפגם של כ"ד קישוטי הכלה על 

ידי חטא העגל.

לראות  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הקב"ה  של  הטעמים  שני  איך  התורה,  נפלאות 

משתלבים  לוי  של  שמו  בקריאת  אמנו  לאה  ושל 

להפליא זה בזה. ונפתח לבאר מה שאמרה לאה: 

"הפעם ילוה אישי אלי", כי מאחר שהקב"ה קישט 

את חוה בכ"ד קישוטי כלה כשהביאה אל האדם, 

ויבא"ה   - האדם"  אל  "ויבאה  בכתוב:  שנרמז  כמו 

כלה  קישוטי  כ"ד  כי  מבואר  הרי  כ"ד,  בגימטריא 

מקרבים אותה אל בעלה.

האמהות  מן  לאה  היתה  המבואר  כפי  והנה 

כי  לומר  ויש  הכלה,  קישוטי  כ"ד  את  שתיקנו 

יצא  ממנו  אשר  לוי  את  להוליד  זכתה  זה  מטעם 

כ"ד  את  קלקל  ולא  בעגל,  חטא  שלא  לוי  שבט 

קישוטי הכלה שקיבלו ישראל בשעת מתן תורה, 

ומטעם זה זכה לקבל כ"ד מתנות כהונה. הנה כי כן 

זהו שאמרה לאה ברוח קדשה: "הפעם ילוה אישי 

אלי", כלומר יעקב שופריה דאדם הראשון יתחבר 

אלי בזכות לוי, שהרי החזרתי לו התיקון של כ"ד 

קישוטי כלה בבחינת: "ויבאה אל האדם".

זכתה  שלאה  להראות  הכתוב  מוסיף  כך  על 

לוי",  שמו  קרא  כן  "על  הקב"ה:  של  לטעמו  לכוון 

כמו שפירש רש"י בשם המדרש, שקראו הקב"ה 

זה  והרי  כהונה,  מתנות  בכ"ד  שליוהו  שם  על  לוי 

מתאים להפליא למה שאמרה לאה: "הפעם ילוה 

כ"ד  לקבל  לוי  שבט  שזכה  מה  שהרי  אלי",  אישי 

קישוטי  כ"ד  שתיקן  שם  על  הוא  כהונה  מתנות 

תיקונם  הקדושים  האבות  בין  לקרב  שגרם  כלה, 

של אדם הראשון ובין האמהות תיקונם של חוה, 

נמצא כי שני הטעמים של לאה ושל הקב"ה עולים 

בקנה אחד כפתור ופרח.

 לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה
'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - בת וירג׳ני שתחי

 מאמר זה מוקדש לזכותו של האברך
היקר ר' בן ציון בן רחל לרפואה שלימה.


