
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1472מספר , בפ"תש, נשא תרשפ

 

בֹוא  ֵרת / לָׁ שָׁ שֹוֵרר לְׁ ֵני ֶמֶלְך / לְׁ אֹות פְׁ ִליִשי / ִלרְׁ יו   יּוַחד שְׁ רָׁ  ֲחדָׁ
אפרים חזן 

 .הלוויים ובחירתם  דפקמשל  פרשתנו פותחת בסיום  
הכוהניםנמנים  בהמשך   מתפקידי  ברכת   ,כמה  כולל 

כך כל  המרגשת  ההתחלה: ונקל  נחזור.  הכוהנים    דת 
  ֵבן   ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר"דתו של לוי מסופר בתורה:  יעל ל

ה  ַוֹתאֶמר ֶוה  ַהַפַעם  ַעתָׁ ִתי  ִכי  ֵאַלי  ִאיִשי  ִילָׁ ַלדְׁ   לוֹ   יָׁ
ה ֹלשָׁ ִנים  שְׁ א  ֵכן  ַעל  בָׁ רָׁ מוֹ   קָׁ כט  "ֵלִוי  שְׁ (. :לד)בר' 

האחד  הפרשנים עומדים על שני עניינים בפסוק זה:  
ֶוההמילים 'א משמעות  הו 'ִילָׁ היטב    תהמתפרש',  ֵלִוי' 
לשורש  -על המקובלת  המשמעות  גם  פי  בעברית  זה 

החדשה, ואונקלוס תרגם: 'יתחבר לי בעלי'. החזקוני  
ואילך  מאף   מכאן  יעקב  ייאלץ  מדוע  לנו  סביר 

עד עכשיו הייתי מנהלת שני בנים  "  :תחבר ללאהלה
בן שלישי  לו  ועכשיו שנולד  ידי,  י  יצטרך איש  בשתי 

לי צד  "לנהלם  לסייע  על  הפירוש  את  בונה  הרד"ק   .
י, לא ילא אל  ;"ה נלוה אל אהבתייהי"הרגש ואומר:  

נלו שיהיה  אלא  לה  נחוצה  טכנית  אל  ה  ועזרה 
 אהבתה.

הפרשנים   עיני  את  המושך  השני  קשור  העניין 
שאר    לעלעניין הראשון, והוא מציב את העובדה כי  

נאמר:   רָׁ "השבטים  מוֹ   אַוִתקְׁ כט:לגשללמ)  "שְׁ בר'   :) ,
לוי נאמר:   לעכלומר לאה היא הקוראת בשם, ואילו  

א  ֵכן  ַעל" רָׁ זכר. הרשב"ם  "קָׁ  ,ראש הפשטנים  ,בלשון 
  :אינו מתייחס לעצם השינוי, אך מוצא לנכון להדגיש

לו שם" קרא  שיעקב  לומר  עולה    ,םבר  ".יש  כך  אם 
אחרת ביןשאלה  היחס  מה  לאה  הנימוק    :  של 

ה לבין  השם  הואפיבקריאת  שיעקב  את  תן  נש  רוש 
דברי ש  אומר  החזקוני   ,ואכןהשם?   את  קיבל  יעקב 

 .םהלאה והסכים ל
 ואומר:   ,בכיוון שונההרד"ק הולך 

לאה כמאמר  קרא  בהיוולדו.    ,יעקב  שמח  כי 
יהיו   בניו  כי  בנבואה  שראה  כן  גם  ואפשר 

וה'    ,ים אל ה'וורי התורה ויהיו נלועובדי ה' ומ
 . יהיה נחלתם

הילד  ל  השם  ,מרולכ התינוק,  ללוי  לא  ניתן  וי 
ש לויהשלישי  לשבט  אלא  לאה,  שיקדיש    ;ל  לשבט 

ה' לעבודת  מוחלט  באופן  ֹאֵמר"זה    .עצמו  ָאִביו  הָׁ  לְׁ
ִאּמוֹ  ִאיִתיו  ֹלא  ּולְׁ ֶאת  רְׁ יו  וְׁ ֶאת  ִהִכיר  ֹלא  ֶאחָׁ יו  וְׁ נָׁ  ֹלא  בָׁ

ע רּושָׁ  ִכי יָׁדָׁ ֶתָך מְׁ רָׁ ָך  ִאמְׁ ִריתְׁ ֹצרּו ּובְׁ  ט(.:גל דב') "ִינְׁ
אגדה    מביארש"י  זה    וון יכב   דרש מממדרש 
 , "בהר הדברים באלה" בספרים שבידינו, מצוי שאינו

 

חזןמ* אמריטוסהוא    אפרים  עם  פרופ'  לספרות  המחלקה   ,
 אילן. -וניברסיטת ברל, אישרא

ויהב   ** חזן  אפרת  לנכדותינו  באהבה  חזן  -מוקדש  אסתר 
השם   ארנוף נועם  יהי  מצוות,  עול  לנועם  כניסתן  לרגל 

 יהן. על

 בניסוחו של רש"י:  ודברי ואלה
ששלח הקב"ה גבריאל והביאו לפניו וקרא לו  
שם   ועל  כהונה,  מתנות  כ"ד  לו  ונתן  זה  שם 

   .שליווהו במתנות קראו לוי
זה אלבשם  הקורא    ,לפי  בכבא  אינו  ודו הקב"ה 
ו  ,ובעצמו לפניו  להביאו  לוי.  את  קורא  השולח  שמו 

לשי מצטרפים  ורש"י  רד"ק  של  הלל  ופירושיהם  ר 
 ללוי ולשבט לוי.  

היא   לוי  את  פוגשים  אנו  שבה  הבאה  התחנה 
ולוי  שם    .שכםב את בנוקמים  שמעון  שלמה  עיר 

ביד אחותם  מגיב  אונס  יעקב  חמור.  בן  שכם  י 
גם    כעסוואינו שוכח את  ,  בחריפות רבה נגד השניים

מותו מ  ,לעת  הוא  ולוי  כאשר  שמעון  בניו.  את  ברך 
מע חמורה:  ייוצאים  בנזיפה  ם  ָארּור"מו  ז   ִכי  ַאפָׁ   עָׁ

ם תָׁ רָׁ ֶעבְׁ ה  ִכי  וְׁ תָׁ שָׁ ֵקם  .קָׁ ַיֲעֹקב ֲאַחלְׁ ֵאל  ַוֲאִפיֵצם בְׁ רָׁ ִישְׁ  "בְׁ
מט יחסז(-ה:)בר'  משה    .  מגלה  לגמרי  כלפי שונה 
ו משמעון  בברכת  כלל,   שהלוי.  נזכר  אינו   שמעון 

למיטב זוכה  לוי  המדרש  ואילו  הפרשנים  ו  הברכות. 
של משה משמעון  תולים את התעלמותו  בעקבותיו  

זה  ישהיה בלבכך   זמרי. מעשה  בו עליו בגלל מעשה 
ר  עיד,מ לא  עצמו, ששמעון  את  לרסן  למד  שלא  ק 

צד השלילהמשך עצאלא שהוא   ונגרר אחר    ,מו אל 
ש עבירות  של  סוג  .  דינהבסיפור    נלחםדו  נגאותו 

שמעו הצליחשבט  לא  כן  ,ן  דרכיו.   ,אם  את  לתקן 
לוי   שבט  את  מוצאים  אנו  זה  בשורה  כנגד  מתייצב 

משה    ,הראשונה לקריאת  י  ה'לַ   ִמי"ונענה  )שמ'   "ֵאלָׁ
הוא מנתב את מרצו ואת מזגו החם   ,כלומר  .כו(:לב

 :מתאר זאתהמדרש וכך  .אל הכיוון החיובי
  שתו   ולוי  ששמעון   לפי  ,רנאמ  למה  אמר  וללוי
ם  ָארּור"  אמרנש  אחד  בכוס ז  ִכי  ַאפָׁ   'בר)  "עָׁ
  פרע   אחד  .לךמה  מן   שלוו  םילשני  משל  .(זמט:

  .ולוה  חזר  אלא  פרע  שלא  דיו  לא  ואחד  למלך
  פרע  לוי  ...בשכם  לוו   שניהם  ולוי  שמעון   כך
  השֶ מֹ   ֲעֹמדּיַ וַ "  :שנאמר  ,במדבר  שלוה  מה
שַ  לב:כו)  "ה'לַ   ִמי  אֶמרּיֹ וַ   ֲחֶנהּמַ הַ   ַערבְׁ ,  (שמ' 

  : שנאמר  (,בשטים)  םהמקו  את  והלוה  וחזר
ספִ " חָׁ ר  ןבֶ   ינְׁ זָׁ עָׁ , (' כה:יאבמ)  "ֵהןכֹ הַ   ן־ַאֲהֹרן בֶ   ֶאלְׁ

 1. ולוה חזר אלא פרע שלא דיו  לא שמעון
בשמיר יעקב  בן  לוי  של  תפקידו  עלעל  מורשת   ה 

אברהם, תפקיד העובר אחר כך לכלל שבט לוי, ועל  
שב של  המוחלטת  תפקידו  ל  עו  לויט  נאמנותו 

 :אומר ב"םהרמ ,בשמירה על לפיד האמונה

 
שמעוני 1 פרשת    , ילקוט  הברכה"תורה  )רמז    "וזאת 

 תתקמט(. 
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  לוי   והבדיל  כולם  בניו  למד  אבינו  ויעקב
 השם  דרך  ללמד  בהיביש  והושיבו  ראש  וומינה

 שלא  בניו  את  וצוה,  אברהם  מצות  ולשמור
 שלא  כדי  ממונה  אחר   ממונה  לוי   מבני  יפסיקו
 בבני  ומתגבר  הולך  הדבר  והיה ,  הלמוד  תשכח
 אומה  בעולם  ונעשית  יהםלע  ובנלוים  יעקב
  הימים   שארכו  עד ,  'ה  את  יודעת  שהיא

  מעשיהן  ללמוד  וחזרו  ,במצרים  לישראל
  שעמד  לוי  משבט  חוץ   ,כמותן  כוכבים   בודולע

  לוי   שבט   עבד  לא  ומעולם,  אבות  במצות
 2.כוכבים עבודת

הללו מעת    ,התיאורים  ובחירתו  לוי  של  ייחודו  של 
בפיוטי    ,לידתו אוהב  ברגש  העבודה,  סדמפותחים  ר 

הראשון   בריאתשחלקם  לתיאור  העולם    מוקדש 
תולד יוסיוראשית  בן  יוסי  ישראל.  ראשון    3,ות 

הידוהפי פיוטים  יטנים  לכתוב  הרבה  בשמו,  לנו  ע 
  " הוא אזכיר גבורות אלוה"אחד מהם    .לסדר העבודה

פיוט מקיף ורחב יריעה המתאר את לידת השבטים,  
 ד הוא מתרכז בלוי: יומי

 

כאֲ יַָׁרש תַ  יו /ַות / ִברְׁ ר ֵשיבֶ   ֹות הֹורָׁ שָׁ ֵנים עָׁ ט /  שְׁ
קִ  ֵרי רָׁ שֹוטְׁ  יעַ כְׁ

ִליִשי / לִ  ֵני ֶמֶלְךיּוַחד שְׁ אֹות פְׁ ֵרת /   רְׁ שָׁ שֹוֵרר לְׁ / לְׁ
יו. רָׁ בֹוא ֲחדָׁ  לָׁ

 

ִריַח ַמֵטהּו /   ֵגי ַמִים / ִהפְׁ תּול / ַעל ַפלְׁ ֵעץ שָׁ כְׁ
ֹלֶשת ַבֵדי ֹקֶדש:   שְׁ

פּוֵפי ֵסבֶ  ֹאֶהל  לכְׁ ֵעי יֵָׁתד / פ / לְׁ יו, / תֹוקְׁ שָׁ רָׁ ֵשי  ּוקְׁ ֹורְׁ
ִריעֹות,   יְׁ

 

עֶ    5 טּויָׁה / כְׁ ֵתף נְׁ עוֹ כָׁ ֻלוֶּמֶדת / לְׁ ה מְׁ לָׁ ל ֲעבֹוַדת ֹקֶדש  גְׁ
ל / ָאֶרץ.-ֲאדֹון כָׁ  הָׁ

ם /   רָׁ ִמיַח ַעמְׁ ף / ִהצְׁ נָׁ עָׁ ַפת ֶפִרי וְׁ ֶגֶפן ַאֶדֶרת / יְׁ כְׁ
 ִמּׁשֹוֶרש ֵלִוי, 

 

חָׁ  ֹל הִכי ִשלְׁ רֹועֶ שְׁ ַכֶהן וְׁ ִריֵגי ֶחֶמד: / מְׁ ה /  ֶשת / שְׁ
ִביָאה.  ה נְׁ ִאּׁשָׁ  וְׁ

ֶגֶשת ֵעת דֹוִדים ם / לִ  כְׁ חֹו הּוקָׁ רֹות  / ִפרְׁ בֹור מֹוסְׁ שְׁ
רֹוץ ֶגֶדר שֹוַעל. ִלפְׁ  צֹוַען / וְׁ

  

ה יוסי  בן  ארץייוסי  פייטן  המאה -נו  בן  ישראלי 
  לנו דוע  י  אך   אודותיו, רבות  איננו יודעים  שית.  החמי

כ  גם שהיה    הן.ושהיה  עליו  מעידים  פיוטיו  כי  ניכר 
מיוחד.   כישרון  בעל  וברפייטן  פשוט  ללא סגנונו  ור, 

יות לשוניות, ולכן משייכים אותו לתקופת  הצטעצעו 
 קלאסי של הפיוט.-הסגנון הקדם
יוסי  שמאחר   בן  בארץ  יוסי  תחת    ישראלחי 

סמל  יוטיו את אדום כבפמזכיר  הוא  שלטון ביזנטיון,  
יוסי  -שםכו בן  יוסי  בארץ.  ששלטו  לנוצרים  לא קוד 

דרך שהיא בשום  בשיריו  שמו  פיוטיו  חתם את  אך   ,
ויששרד ימינו,  עד  המשובצים  ו    בתפילות   מהם 

הנוראים שלוש  הימים  הם  שבפיוטיו  העיקריים   .
   .יום הכיפוריםעבודות" ל"

של יוסי בן יוסי היו דוגמה    'סדר העבודה'פיוטי  
לפיי אחריו,  ומופת  שבאו  הדורות  וטנים  לאורך 

לסדר   נכתבו רבים  היפים    פיוטים  אחד  העבודה. 
נכתב דעי"  אשא  אל  "אל  גדול    שבהם  ההלכה בידי 

גוראש   בן  יצחק  רבי  לוסינה,  כחלק   יאת,ישיבת 
פי  ממעמד  ליום  )מערכת  מקיף  מורכבת(  וטים 

 
 ק א הלכה ג. הלכות עבודת כוכבים פר 2
מירסקי  3 א'  ראו:  שירתו  ועל  בן פיוטי  ,  עליו  ,  יוסי   יוסי 

 . 146-145עמ' הציטוט לקוח משם,  ירושלים תשל"ז. 

באקרוסטיכון   כתוב  היריעה  רחב  הפיוט  הכיפורים. 
חמישה כפול  משורשרת  אלפביתי   ,כלומר  .בתבנית 

המילה   היא  אחת  מחרוזת  המסיימת  המילה 
בים  המתחילה את המחרוזת הבאה. טורי השיר כתו

הטור האחרון הוא סיומת מקראית   ;מסורגתבחריזה  
   .מורלא

מס פי  הסוגעל  בתיאור  פותח  הפיוט    ,ורת 
האומה. אבות  ובתולדות  העולם  הקטע    בריאת 

, בי יצחק אבן גיאתנכתב, כאמור, בידי ר  המובא בזה
שהיה גם משורר בעל כישרון, ורבים מפיוטיו נקלטו  

, המקובל עד  "שפתי רננות"  בסדר הסליחות המיוחד
ג'רב במנהגי  וטריפוליהיום  הפיוט  4.ה  שלהלן    קטע 

על   הזומספר  שבטים.  יעקב  עשר  שנים  להעמיד  כה 
ארבעה מתוך השנים עשר הם בנים בכורים לארבע 

שנבח מי  אך  להיות  האימהות,  קודש'ר    –  עשירי 
לה' דווקא  'מעשר  הכבוד    הוא  לו  שניתן  לוי,  שבט 

ולהעמי  לשרת עבקודש  עד  כוהנים  צדקתם  ד  ולם. 
ִמי "  :בעת קריאת משה  , כאמור, י נתגלתהשל בני לו

פּיֵ וַ  ,יֵאלָׁ  'הלַ  יו  ּוָאסְׁ  . (' לב:כושמ) "ֵלִוי ֵניבְׁ  לכָׁ ֵאלָׁ
 

א ר יָׁצָׁ ָאב   יָׁשָׁ  ֶגַזע הָׁ
שָׁ  ֵנים עָׁ א ר ַמטֹות עֹ ִבשְׁ  ז יָׁצָׁ

ַאבַיַען ֶפֶלג   מֹוֵשְך ִמֶּמשְׁ
א. חֹו יָׁצָׁ  ִנכְׁ

 

א   200 ִפיַרת   ֹכל יָׁצָׁ  ַלה' ַאְך ִלצְׁ
ַתן   ד ַמֲעשֵ ֹקֶדש נָׁ  ר ִמֹכל ֶאחָׁ

עָׁ  בָׁ ה ִפטְׁ ִכי ַארְׁ  ַרת ה ֵהּמָׁ
כֹור ֹכל.   ַתַחת בְׁ

 

בֹוד ל כָׁ ִדיֵלם   כָׁ ַהבְׁ ֵני ֵלִוי בְׁ  ִלבְׁ
ֵשם ה' וְׁ                 205 ֵרת בְׁ שָׁ ַתן לְׁ  דַלֲעבֹ נָׁ

ִחיֵלם   ה ַינְׁ ם ַנֲחלָׁ ֻהוַנת עֹולָׁ  כְׁ
בֹוד. וְׁ    ִכֵסא כָׁ

 

בֹוד ֻכלוֹ  ֵלִוי    כָׁ ה לְׁ נָׁ  מָׁ
חוֹ בְׁ   ִדיש ַאֲהֹרן ִלמְׁ  ל לוֹ ַהקְׁ

ה                210 חֹוֵקק ִמי ַלה' ַיַעֶלה ֵהנָׁ רֹוא מְׁ  ִבקְׁ
ה ֻכלוֹ   לָׁ ִהֵנה עָׁ    5.וְׁ

בקהילות   העבודה  סדרי  ונקבעו  המחזור  משנתגבש 
עבודה   , השונות סדרי  נכתבו  לא  יו  שוב  ם  לתפילת 
בודדים רק    .םהכיפורי סדרים  נכתבו  ושם  פה 

הלצרכי סדר  כגון  וספרותיים,  דידקטיים  עבודה ם 
שיריו    שכתב בספר  ונכלל  לוצאטו,  דוד  שמואל 

( נעים"  המקדש,  1825"כינור  לבית  הגעגועים   .)
ולכוהנים  הלעבודת   ללוויים  חוזרים  קודש, 

 משתלבים בשירים הרבים בנושאי הגאולה. ו
 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע הדף השבועי
 מידע שלהבאתר ם ג עפיומו, דעמה ולרלתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
/parasha2/www1.biu.ac.ilhttp:/ 

  dafshv@mail.biu.ac.il:ל הדףל ש"אדוובת כת
שבוע  י דמ דףאת ה בלקו ולזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל סיטתאוניבר -השבועי  הדף  

 ת העלון של קדומור עלשיש 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 יף רחל הכהן ש : לשון ורכת  ע 

 
 ג'רבה התש"ז.  , תי רננותשפ ספר   4
 שם, הנספח, מעמד ליום הכיפורים, דף לח.   5
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