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הלה"ג ל' חנפס חלתדמאן שרתט"א
חלשת  תשרפ תשע"ה

סיום  לקראת  וישלח  פרשת  בפרשתנו 

הפרשה, אנו למדים על לידתו בעולם של בנימין 

האחרון מי"ב בני יעקב, לידה שהסתיימה לדאבון 

לבו של יעקב אבינו בפטירתה של רחל אמנו, כמו 

שכתוב )בראשית לה-טז(:

לבוא  הארץ  כברת  עוד  ויהי  אל  מבית  "ויסעו 

אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה, ויהי בהקשותה 

בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך 

בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני 

ואביו קרא לו בנימין".

יעקב אבינו את  זו של בנימין השלים  בלידה 

יסוד הבנין של כלל ישראל הכלול מי"ב השבטים, 

)שם כב(:  כמו שמפרט הכתוב אחרי לידת בנימין 

יעקב  בכור  לאה  בני  עשר,  שנים  יעקב  בני  "ויהיו 

וזבולון,  ויששכר  ויהודה  ולוי  ושמעון  ראובן 

דן  רחל  שפחת  בלהה  ובני  ובנימן,  יוסף  רחל  בני 

ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר".

התפקיד  את  בשלימות  יעקב  מילא  בכך 

י"ב  בעולם  להוליד  הקב"ה  עליו  שהטיל  הקדוש 

בנים קדושים, שהם יהיו י"ב ראשי השבטים מהם 

ליעקב  נתגלה  שכבר  כפי  ישראל,  כלל  מורכב 

כאשר לקח מאבני המקום להכין את משכבו, כדי 

שהלך  לפני  המקדש  במקום  המוריה  בהר  ללון 

לחרן, כמו שכתוב )שם כח-י(:

ויפגע  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 

במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום 

ופירש  ההוא".  במקום  וישכב  מראשותיו  וישם 

רש"י: "התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי 

יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד 

עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר )שם יח( ויקח 

את האבן אשר שם מראשותיו".

חכמינו ז"ל מגלים לנו מה היה הענין של האבנים 

כולם  שיתאחדו  נס  הקב"ה  עשה  מה  לשם  הללו, 

לאבן אחת, וכך דרשו במדרש )ב"ר סח-יא(:

שנים  אמר,  יהודה  רבי  המקום,  מאבני  "ויקח 

]יעקב[  שהוא  הקב"ה  גזר  כך  נטל,  אבנים  עשרה 

מעמיד שנים עשר שבטים, אמר ]יעקב[, אברהם 

לא העמידן, יצחק לא העמידן, אני אם מתאחות 

הן שנים עשר אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד 

ידע  לזו  זו  אבנים  י"ב  שנתאחו  כיון  שבטים,  י"ב 

שהוא מעמיד י"ב שבטים".

 ת"ב בנת תעקב אבתנ 
רע מת ת"א אר חת עש 

מספרת  הקדושה  שהתורה  אחרי  מיד  והנה 

לנו על לידתו של בנימין שהשלים את מספר י"ב 

בניו של יעקב: "ויהיו בני יעקב שנים עשר", מספר 

הוא  עשו  של  תולדותיו  על  בפרטות  הכתוב  לנו 

אדום )שם לו-א(: "ואלה תולדות עשו הוא אדום", 

אחד  את  לאחת  אחת  לפרט  הכתוב  וממשיך 

בני  אלופי  "אלה  טו(:  )שם  עשו  בני  אלופי  עשרה 

מה  לשם  ליישב  המפרשים  נתייגעו  וכבר  עשו". 

פירט הכתוב את כל תולדות בני עשו.

שהקב"ה  ברור,  נראה  דעתי  עניות  לפי  אולם 

אלה  מול  אלה  תחילה  בכוונה  העמיד  התורה  נותן 

ראשי  יעקב  בני  י"ב  של  בעולם  לידתם  השלמת   -

אלופי  י"א  של  בעולם  לידתם  מול  ישראל  שבטי 

עשו, ללמדנו על שתי מערכות המתקיימות בעולם 

ישראל  שבטי  י"ב  מצד  קדושה  של  מערכה  הזה, 

טומאה  של  מערכה  מול  ובתורתו,  בה'  המאמינים 

מצד י"א אלופי עשו ראשי אומות העולם, המאמינים 

ברדיפה אחרי החומריות והבלי העולם הזה.

הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  לדעת  וראוי 

פעמים אין ספור, כי המספר של י"ב השבטים מצד 

הקדושה מכוון כנגד המספר של י"ב צירופים שיש 

לשם הוי"ה ברוך הוא, ומקור הדבר ב"שערי אורה" 

"ולפי שזכה יעקב להיות שם הוי"ה נקרא  )שער ז(: 

עליו, זכה לצאת ממנו י"ב שבטים צדיקים כנגד י"ב 

ה"רקאנאטי"  ביאר  וכן  הוי"ה".  שם  של  צירופים 

)פרשת תצוה( ענין י"ב האבנים שהיו בחושן שהיה 

חקוק עליהם שמות י"ב השבטים:

"ודע והבן עוד כי השם הגדול יתברך יש בו י"ב 

צירופים ולא יותר... וכל הצירופים האלו מורים על 

ההויה וסוד מציאות השי"ת... וכנגד י"ב צירופים 

לו חותם אחד  יש  י"ב שבטים, כל שבט  אלו כאן 

מאלו השנים עשר, כמה דאת אמר )דניאל ט-יט( כי 

שמך נקרא על עירך ועל עמך".

הטומאה,  כוחות  י"א  הם  עשו  אלופי  י"א  אך 

אשר כפי המבואר בספרים הקדושים נזכרו כנגדם 

רש"י  שפירש  כמו  ארורים,  י"א  תבוא  כי  בפרשת 

)דברים כז-כד(: "ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן 

י"א ארורים יש כאן". ]וכבר תמה ב"שפתי חכמים" 

כי  ותירץ  ארורים,  י"ב  נזכרו  שם  בפסוקים  שהרי 

הארור הי"ב )שם כו(: "ארור אשר לא יקים את דברי 

התורה הזאת" לא נחשב, כי הוא ארור כללי על מי 

שלא קיים כל התורה. ונראה כי ארור כללי זה הוא 

כנגד עשו הרשע העומד על י"א אלופיו[.

הטומאה  כוחות  י"א  את  להכניע  כדי  אמנם 

סממני  י"א  יום  כל  להקטיר  הקב"ה  צוה  הללו, 

להניח  כן  גם  הקב"ה  צוה  זה  ומטעם  הקטורת, 

אהל על המשכן י"א יריעות עזים. ]ראה בענין זה 

)פרשת  "ילקוט ראובני"  יא פ"י(,  )שער  ב"עץ חיים" 

יעקב"  "קהלת  המקובלים,  בשם  מג(  אות  וישב 

)מערכת י ערך יא( ועוד[.

בתורה  הקב"ה  הסמיך  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

את  להשלים  אבינו  יעקב  שזכה  מה  הקדושה, 

לידת י"ב בניו ראשי השבטים, למה שהוליד עשו 

את תולדותיו שיצאו מהם י"א אלופי עשו, ללמדנו 

כי שילוב כוחות הקדושה של י"ב השבטים כנגד 

י"ב צירופי השם הוי"ה, חזק יותר משילוב כוחות 

פחות  אחד  שהם  עשו,  אלופי  י"א  של  הטומאה 

מי"ב כוחות של הקדושה.

לעת ן נשגב שר ה"בלתת כה נת ע רם"

רעיון נשגב זה למדתי מתוך משנתו הטהורה 

עולם"  כהונת  "ברית  בעל  האלקי  המקובל  של 

בקדשו  דיבר  אשר  מז(,  פרק  אסתיר  הסתר  )מאמר 

אבינו  שיעקב  בפרשתנו  שמצינו  מה  לבאר 

"וישא יעקב  השתחווה לפני עשו )בראשית לג-א(: 

עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש, 

 ת"ב בנת תעקב שבטת תשלאר מצד הקד שה
מתגבלתם  מכנתעתם את ת"א אר חת עש 
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שתי  ועל  רחל  ועל  לאה  על  הילדים  את  ויחץ 

השפחות... והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע 

פעמים עד גשתו עד אחיו". וזה לשון קדשו:

נולד  לא  כאשר  שבטים,  י"א  הכי  "ומשום 

בהיותם  לו,  והשתחוו  לעשו  נכנעים  היו  בנימין, 

עדיין במספר י"א, ולא היה בהם הוספה על מספר 

כשנולד  אך  עשו,  בקליפת  לעומתם  אשר  י"א 

ולא  יכרעו  לא  ואז  שבטים,  י"ב  נשלמו  בנימין 

יכרע,  לא  ומרדכי  ג-ב(  )אסתר  והוא טעם  ישתחוו, 

משום דאתי מבנימין".

שיוסף  אמת  הן  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

מאחר  אולם  נולד,  כבר  עשו  של  שטנו  הצדיק 

י"א שבטים,  נולד ולא היו רק  שבנימין עדיין לא 

י"א  את  לגמרי  להכניע  יעקב  של  בכוחו  היה  לא 

לעשו.  להשתחוות  צריך  היה  אלא  עשו,  אלופי 

אבל אחרי שנולד בנימין שאז כבר נשלמו המספר 

של י"ב השבטים, כבר היה בכוחם להכניע לגמרי 

ממנו,  יותר  אחד  בהיותם  עשו  אלופי  י"א  את 

ומאז לא היה צורך להשתחוות לפני עשו. 

מה  עולם"  כהונת  ה"ברית  מבאר  זה  לפי 

ישתחוה",  ולא  יכרע  לא  "ומרדכי  )שם(:  שכתוב 

האריז"ל  לרבינו  חיים"  עץ  ב"פרי  מבואר  הנה  כי 

)שער הפורים פ"ה( וביתר ביאור ב"מגלה עמוקות" 

על ואתחנן )אופן מד(, כי המן ועשרת בניו הם כנגד 

י"א כוחות הטומאה. נמצא לפי זה שהם מכוונים 

הם  בניו  וי'  שהמן  ובפרט  עשו,  אלופי  י"א  כנגד 

מזרע עמלק בן בנו של עשו שהיה אחד מאלופי 

משבט  היה  שמרדכי  מאחר  כן  כי  הנה  עשו, 

ימיני",  "איש  ב-ה(:  )אסתר  שכתוב  כמו  בנימין 

לא  לכן  השבטים,  י"ב  נשלמו  כבר  בלידתו  אשר 

היה צריך להשתחוות לפני המן כמו שהשתחווה 

יעקב לפני עשו טרם שנולד בנימין.

על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

פי מה שהביא הגה"ק החיד"א ב"מדבר קדמות" 

הכינויים"  "ערכי  ספר  בשם  כה(  אות  מ  )מערכת 

להמקובל האלקי הרמ"ז - רבי משה זכותא זצ"ל, 

וזה לשון קדשו:

גלגול  הוא  והמן  יעקב  גלגול  הוא  "מרדכי 

עשו, ומאחר שפגם יעקב על שהשתחוה לעשו ז' 

פעמים, לכן בא עתה מרדכי ולא רצה להשתחוות 

להמן שהוא עשו, כדי לתקן על מה שקלקל יעקב, 

וזה היה הסיבה למרדכי להכניס כל ישראל בסכנה 

גדולה כזו, והטעם כנזכר לעיל, עד כאן לשון ספר 

ערכי הכינויים להרמ"ז".

בפרשתנו  שמצינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

מיד  נא  "הצילני  לב-יב(:  )בראשית  יעקב  שהתפלל 

אחי מיד עשו", וכתב בעל הטורים: ה'צילני נ'א מ'יד 

ראשי תיבות "המן", הרי מבואר שהתפלל יעקב על 

ביטול גזירת המן באמרו עליו: "מיד אחי מיד עשו", 

עצמו  על  שהתפלל  בזה,  הכוונה  הרמ"ז  דברי  ולפי 

בגלגול מרדכי שינצל מהמן גלגול עשו, ועל זה אמר 

)שם(: "כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים", 

ומפרש בעל הטורים על המן שביקש להשמיד את 

כל היהודים אנשים נשים וטף.

לבאר  יש  עולם"  כהונת  ה"ברית  דברי  ולפי 

כי  מרדכי,  גלגולו  ידי  על  ליעקב  שהיה  התיקון 

על ידי שלא השתחווה מרדכי להמן גלגול עשו, 

משום שהיה משבט בנימין שהשלים את כל י"ב 

יכול  היה  השבטים  י"ב  קדושת  ובכח  השבטים, 

י"א  בבחינת  שהם  בניו  ועשרת  המן  את  להכניע 

אלופי עשו, הרי נתגלה בכך לימוד זכות ליעקב, כי 

מה שהשתחווה לעשו היינו משום שאז עדיין לא 

נולד בנימין ולא היו בעולם רק י"א שבטים.

צלתך אפד ת בתן ת"ב השבטתם כדת 
רנצפ את ת"א אר חת עש 

והנה כאשר נתבונן נשכיל להבין מזה, כי אם 

רצוננו להתגבר על כוחות הטומאה של י"א אלופי 

עשו, עלינו להתאחד כל י"ב שבטי ישראל כאיש 

אחד בלב אחד, כי אז יש בנו הכח של י"ב צירופי 

השם הנכבד להכניע אותם, אבל אם יש ח"ו פירוד 

בתוך ישראל, כי אז אין בהם שילוב הכוחות של 

כוחות  י"א  מתגברים  זה  ידי  ועל  השבטים,  י"ב 

הטומאה של אלופי עשו ה' ישמרנו.

הפסוק  על  פד-א(  )ב"ר  המדרש  ביאור  וזהו 

נז-יג(  )ישעיה  כתיב  יעקב,  "וישב  לז-א(:  )בראשית 

בניו  וכינוס  כינוסו  תני  קבוציך,  יצילוך  בזעקך 

הבל,  יקח  רוח  ישא  כולם  ואת  עשו,  מיד  הצילו 

זה עשו ואלופיו, והחוסה בי ינחל ארץ, זה יעקב, 

וישב יעקב". כי על ידי שכינס יעקב את י"ב בניו 

ראשי השבטים באחדות, היה בהם כח הקדושה 

של י"ב צירופי השם הוי"ה להכניע את י"א אלופי 

עשו. ונרמז הדבר בפסוק: "וישב יעקב", שכן י"ב 

פעמים הוי"ה בגימטריא שי"ב, וזהו הרמז: "וישב 

שהוא המספר של  יש"ב  יעקב", שעורר קדושת 

י"ב צירופי השם.

רבינו  משה  שבירך  מה  בזה  לבאר  יומתק 

"ויהי  לג-ה(:  )דברים  פטירתו  לפני  ישראל  את 

שבטי  יחד  עם  ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון 

ישראל". ודרשו על כך בספרי: "ויהי בישורון מלך. 

כשישראל שווים בעצה אחת מלמטה, שמו הגדול 

מלך,  בישורון  ויהי  שנאמר  למעלה,  משתבח 

ישראל,  שבטי  יחד  עם...  ראשי  בהתאסף  אימתי 

עשויים  כשהם  ולא  אחת  אגודה  עשויים  כשהם 

אגודות אגודות".

"שמו  הלשון:  ביאור  לפרש  יש  האמור  לפי 

שמתחברים  ידי  על  כי  למעלה",  משתבח  הגדול 

באגודה אחת כל י"ב שבטי ישראל המכוונים כנגד 

הגדול  שמו  משתבח  הנכבד,  השם  צירופי  י"ב 

שהוא השם הוי"ה המאיר בכל י"ב הצירופים.

 ת"ב השבטתם ש לש
השחע שר כר הבלתאה

ויש להרחיב הביאור במשמעות המספר של 

שיש  ישראל,  כלל  מורכב  שמהם  השבטים  י"ב 

בשילוב כח קדושתם להכניע את כוחות הקליפות 

של י"א אלופי עשו, על פי מה שמצינו בענין זה 

מאמר נפלא בפסיקתא רבתי )פרשה ד אות א(:

"כל מה שברא הקב"ה בזכות השבטים ברא, 

שנים  בשנה,  חודש  עשר  שנים  מוצא  אתה 

ליום  שעות  עשרה  שתים  ברקיע,  מזלות  עשר 

ושתים עשרה שעות לילה. אמר הקב"ה, אפילו 

בזכות  אלא  בראתי  לא  והתחתונים  העליונים 

השבטים, שכך כתב )ישעיה סו-ב( את כל אלה ידי 

שבטי  אלה  כל  מט-כח(  )בראשית  בזכות  עשתה, 

ישראל שנים עשר".

הרי לנו דברים ברורים כי י"ב השבטים שמהם 

מורכב כלל ישראל, הם י"ב צינורות השפע לכל מה 

בשנה,  חודש  עשר  "שנים  בעולם:  הקב"ה  שברא 

שנים עשר מזלות ברקיע, שתים עשרה שעות ליום 

 מדלש: הקב"ה בלא בזכ ת ת"ב שבטתם, ת"ב פדשתם בשנה,
ת"ב מזר ת בלקתע, ת"ב שע ת בת ם  ת"ב שע ת ברתרה

 ת"ב השבטתם המכ  נתם כנגד ת"ב צתל חת ה ת"ה,
מכנתעתם בקד שתם את כפ הקרתח ת שר ת"א אר חת עש 

 ת"א אר חת עש  הם כנגד ת"א אל לתם,  מתבטרתם ער תדת
ת"א סממנת הקט לת  ת"א תלתע ת עזתם שער המשכן

 ת סף הצדתק ה א השבט השנתם עשל המכנתע בקד שת 
בצתל ף שאל השבטתם את קרתח ת ת"א אר חת עש 
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דבר זה מתאים למה  ושתים עשרה שעות לילה". 

שנתבאר כי י"ב השבטים מכוונים כנגד י"ב צירופי 

השם הוי"ה, וכתב ה"בני יששכר" )ראש חודש מאמר 

אות יא(: "ידוע הוא די"ב חדשי השנה המה נגד י"ב 

צירופי הוי"ה, בכל חודש מאיר צירוף אחר".

והביאור בזה כי שורש החיות של כל הבריאה 

הוי"ה המחיה את כל הבריאה, כמו  הוא מן השם 

אתה  לבדך  הוי"ה  הוא  "אתה  ט-ו(:  )נחמיה  שכתוב 

עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ 

וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה 

את כלם וצבא השמים לך משתחוים". וזהו הענין 

שהשם הוי"ה מתחלק לי"ב צירופים כנגד י"ב חדשי 

השנה, כי שורש החיות של כל הבריאה הוא מי"ב 

צירופים שיש לשם הוי"ה. מעתה ירווח לנו להבין 

הכח הנפלא שיש לישראל הכלולים מי"ב שבטים 

כאשר הם מתאחדים כאיש אחד בלב אחד, כי על 

הוי"ה  השם  צירופי  י"ב  את  מעוררים  הם  זה  ידי 

שהם מקור החיות של כל הבריאה.

 ת סף הצדתק ה א השבט
הנ סף ער ת"א אר חת עש 

כי הכח  גדול,  יסוד  והנה מכל האמור למדנו 

לבטל  הקדושה  מצד  השבטים  י"ב  של  הנפלא 

ולהכניע את כח הקליפה של י"א אלופי עשו, הוא 

מפאת היותם אחד יותר י"ב מול י"א, ולפי זה יש 

לחקור מיהו אותו שבט מיוחד שהוא מכריע את 

זו  חקירה  לפתור  ונראה  הקדושה.  לטובת  הכף 

ממקרא שכתוב )בראשית ל-כה(:

יעקב  ויאמר  יוסף  ילדה רחל את  "ויהי כאשר 

רש"י:  ופירש  מקומי".  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל 

א-יח(  )עובדיה  שנאמר  עשו  של  שטנו  "משנולד 

עשו  ובית  להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  והיה 

לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד 

יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב".  

יסוד  הצדיק  יוסף  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

עולם, הוא השבט הי"ב המכריע את הכף לטובת 

אלופיו.  וי"א  עשו  קליפת  את  להכניע  הקדושה 

פרשת  )תחילת  ישן  רש"י  דברי  הם  נפלאים  ומה 

תנחומא  במדרש  שמקורו  מאמר  שהביא  וישב( 

לז-א(:  )בראשית  הפסוק  על  א(  סימן  וישב  )פרשת 

אלה  כנען,  בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב  "וישב 

תולדות יעקב יוסף" וגו':

"וישב יעקב. הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים 

הזה,  הפשתן  כל  יכנס  אנה  תמה  הפחמי  פשתן, 

היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח 

שלך ששורף את כולו, כך יעקב ראה כל האלופים 

הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יכול לכבוש את 

יוסף,  יעקב  תולדות  אלה  למטה,  כתיב  מה  כולן, 

וכתיב )עובדיה א-יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף 

להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה 

ושורף את כולם".

של  הצירוף  בלי  יוסף  של  אחד  שניצוץ  אלא 

י"א  כנגד  לבדו  לעמוד  יכול  אינו  השבטים,  כל 

כוחות הטומאה של אלופי עשו, וזהו הענין שרמז 

)בראשית  חלומו  את  להם  כשסיפר  לאחיו  יוסף 

כוכבים  עשר  ואחד  והירח  השמש  "והנה  לז-ט(: 

השבטים  י"א  שכל  צריך  שהוא  לי",  משתחוים 

בכח  שאז  קדושתו,  עם  באחדות  יתקשרו 

קדושתם של כל י"ב השבטים המכוונים כנגד י"ב 

בלהבות  לשרוף  יוסף  יכול  הנכבד,  השם  צירופי 

קדושתו את הקש של י"א אלופי עשו.

 בצתל ף השם בת של שר
פ דש נתסן אתן אפתזת הפתצ נתם

חשבתי דרכי לבאר הענין שיוסף הצדיק הוא 

הניצוץ הקדוש השורף בקדושתו את י"א אלופי 

עשו, על פי מה שכתב בספר הקדוש "ברית כהונת 

עולם" )מאמר הסתר אסתיר פרק כו( לבאר ענין הפור 

ג-ז(:  )אסתר  במגילה  שכתוב  כמו  המן,  שהפיל 

"הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש 

לחדש שנים עשר הוא חדש אדר".

וביאר בדברי קדשו כי על ידי הפגם מעוונות 

יניקה  החיצונים  שיקבלו  ח"ו  גורמים  ישראל, 

אבל  ביושר,  שאינם  הוי"ה  השם  צירופי  מי"א 

חודש  של  הצירוף  שהוא  ביושר  הוי"ה  השם  מן 

צו- )תהלים  הפסוק  תיבות  מראשי  היוצא  ניסן, 

להם  אין  ה'ארץ",  ו'תגל  ה'שמים  "י'שמחו  יא(: 

שום יניקה מפאת גודל האור. וזהו הענין שהפיל 

בגימטריא  פו"ר  כי  המן,  לפני  הגורל  הוא  פור 

יניקה  הוי"ה, וביקש להתאחז ולקבל  י"א פעמים 

ידי  ועל  הוי"ה שאינם ביושר,  מי"א צירופי השם 

ישראל  על  להתגבר  הרעה  במחשבתו  חשב  זה 

לאבדם ח"ו.

לכן כשדיברה אסתר המלכה אל המלך מלכו 

)שם  כתוב  המן  על  מפלה  להחיש  כדי  עולם  של 

ה-ד(: "ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך 

וביאר  לו".  עשיתי  אשר  המשתה  אל  היום  והמן 

ב"פרי עץ חיים" לרבינו האריז"ל )שער הפורים פ"ו( 

הוי"ה בראשי  כי אסתר התכוונה לרמז על השם 

תיבות: י'בוא ה'מלך ו'המן ה'יום, ולפי המבואר יש 

מצירוף  להמן  מפלה  להמשיך  שהתכוונה  לומר 

השם ביושר שאין לו אחיזה בו, ואכן המן נתלה 

בחודש ניסן שאז שולט הצירוף של השם הוי"ה 

ביושר עכדה"ק.

את  לסדר  איך  שיטות  כמה  שיש  ידוע  והנה 

י"ב השבטים לעומת י"ב החדשים, אם לפי סדר 

לידת השבטים או לפי סדר הדגלים, אולם בענין 

זה מצינו חידוש גדול ב"יערות דבש" )חלק א דרוש 

ב ד"ה וכן תדע(, שמסדר סדר חדש בי"ב השבטים 

מהדברים  חלק  הם  והנה  החדשים,  י"ב  לעומת 

בלשון קדשו:

חדשים,  י"ב  כנגד  שבטים  י"ב  כי  תדע  "וכן 

בתשובה  שהתחיל  ראובן  ולכך  תשרי,  נגד  ראובן 

התשובה...  ירח  הוא  תשרי  בגמרא,  כמבואר 

גברו  ובכסליו  כסליו...  לוי  חשוון...  כנגד  שמעון 

חנוכה  ועשו  לוי[  משבט  ]הכהנים  חשמונאים 

יששכר  שבט  יהודה...  ובטבת  הנרות...  והדליקו 

שהוא עץ חיים ולכך ראש השנה לאילנות. זבולון 

עדות  פא-ו(  )תהלים  ולכך  בניסן,  ויוסף  אדר... 

והוא  וכו',  מצרים  ארץ  על  בצאתו  שמו  ביהוסף 

המכניס ומוציא. בנימין באייר... דן בסיון ]שניתנה 

בו התורה[... כי הוא דן דינא... נפתלי נגד תמוז... 

גד הוא באב... אשר נגד אלול".

חודש  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

ממה  לכך  סימוכין  ומביא  יוסף,  כנגד  הוא  ניסן 

ארץ  על  בצאתו  שמו  ביהוסף  "עדות  שכתוב: 

מצרים וכו', והוא המכניס ומוציא". ונראה לפרש 

לגלות  ישראל  את  המכניס  הוא  יוסף  כי  כוונתו 

מצרים, שהרי הוא הביא את יעקב אבינו וכל בני 

והוא המוציא בזכותו את ישראל  ביתו למצרים, 

ממצרים בחודש ניסן, כמבואר במדרש )ויק"ר לב-

ה(: "יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו 

 בלתת כה נת ע רם: תעקב השתפ  ה רעש  ש לש ת"א האר חתם
רחנת שנ רד בנתמתן  השבטתם הת  לק ת"א

 מלדכת התה דת משבט בנתמתן שהשרתם את ת"ב שבטת תשלאר
רא התה צלתך רהשתפ  ת רהמן בן בנ  שר עש 

 ת סף הצדתק ה א כנגד פ דש נתסן שהצתל ף שר 
ה א השם ה ת"ה בת של שאתן רקרתח ת ש ם תנתקה ממנ 

 " תהת ה' את ת סף  תהת אתש מצרתפ", ת סף זכה
רשמתלה מן הפתצ נתם כת השם ה ת"ה בת של התה עמ 
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ישראל בזכותו, אמר רבי חייא בר אבא, כדאי היה 

גדור ערוה בעצמו שנגאלו ישראל על ידו".

ישראל  לכל  הדרך  את  שסלל  מבואר  הרי 

יצאו  זה  ובזכות  בקדושתם,  לעמוד  שיוכלו 

במדרש  מבואר  שהרי  ועוד,  זאת  ממצרים. 

)בראשית  וישב סימן ט( על הפסוק  )פרשת  תנחומא 

לט-יב(: "וינס ויצא החוצה, אמר לו הקב"ה ]ליוסף[, 

אתה נסת ויצאת חוצה, חייך הים ינוס מפני ארונך, 

שנאמר )תהלים קיד-ג( הים ראה וינוס".

יומתק לבאר בזה מה שחזר הכתוב להדגיש 

היה  הוי"ה  ששם  הצדיק  יוסף  אצל  פעמים  כמה 

איש  ויהי  יוסף  את  ה'  "ויהי  לט-ב(:  )בראשית  עמו 

מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדניו כי ה' 

אתו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו... ויברך 

בכל  ה'  ויהי ברכת  יוסף,  בגלל  בית המצרי  ה' את 

אשר יש לו בבית ובשדה".

הצירוף  כי  ללמדנו,  הכתוב  בא  האמור  לפי 

ביושר היה עם יוסף שהוא כנגד  של השם הוי"ה 

החיצונים  כי  מצליח  איש  היה  ולכן  ניסן,  חודש 

לא יכלו לשלוט בו. וזהו שכתוב גם אחרי שכבר 

"אין שר  כג(:  )שם  יוסף בבית הסוהר  הושיבו את 

ה'  באשר  בידו  מאומה  כל  את  רואה  הסוהר  בית 

אתו ואשר הוא עושה ה' מצליח".

של  הנפלא  הכח  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

י"א השבטים להכניע  יוסף הצדיק בשילוב שאר 

בעת  כי  עשו,  אלופי  י"א  של  הטומאה  כח  את 

יניקתם  י"א אלופי עשו את  החטא ח"ו מקבלים 

מי"א צירופי השם שאינם ביושר, אבל הרי יוסף 

הוא כנגד חודש ניסן שהצירוף שלו הוא ביושר, 

שמצירוף זה אין לחיצונים שום יניקה, לכן כאשר 

יוסף  של  קדושתו  עם  מתקשרים  השבטים  י"א 

בבחינת: "והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים 

ביושר  הוי"ה  השם  מאיר  אז  כי  לי",  משתחוים 

שלא  עשו  אלופי  י"א  את  המכניע  גדול,  באור 

יוכלו לקבל יניקה משום צירוף, אשר זהו: "ניצוץ 

יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם".

 העסק בת לה סג רה נחראה
רהכנתע ת"א אר חת עש 

עוד  שמצינו  מה  להביא  טוב  מה  בעתו  דבר 

"אחד  א-ב(:  )דברים  שכתוב  מקרא  על  זה  בענין 

ברנע".  קדש  עד  שעיר  הר  דרך  מחורב  יום  עשר 

היו  יום  לי"א  ישראל  זכו  "אילו  בספרי:  ודרשו 

נכנסים לארץ, אלא מתוך שקלקלו מעשיהם גילגל 

יד-לד(  )במדבר  שנאמר  שנה,  מ'  עליהם  המקום 

במספר הימים אשר תרתם את הארץ מ' יום יום 

לשנה יום לשנה". ומבאר ב"לשם שבו ואחלמה" 

)ספר הדע"ה ח"ב דרוש ה ענף ג אות ו( הכוונה בזה:  

"כי באותן הי"א יום היו מכניעים הי"א קליפות 

שהם הי"א אלופי עשו, וזהו שאמר דרך הר שעיר, כי 

היו הולכים דרך הם לכפותם ולהכניעם... ואחר י"א 

יום היו באים לארץ, ואז היה מתקיים ועלו מושיעים 

בהר ציון כו' והיתה לה' המלוכה, והיה נעשה כל זה 

מאז אם היו זוכים דור המדבר לביאת הארץ".

הקדושה  התורה  כי  תבלין  להוסיף  ונראה 

להכניע  איך  נפלאה  סגולה  בזה  אותנו  מלמדת 

יום מחורב דרך  "אחד עשר  י"א אלופי עשו:  את 

הר שעיר", על ידי שאיש ישראל מדבק עצמו עם 

הוא  סיני, הרי  התורה שניתנה בחורב שהוא הר 

זוכה להכניע את י"א אלופי עשו בהר שעיר שהם 

בבחינת "אחד עשר יום". וזהו שכתוב )בראשית כז-

כב(: "הקול קול יעקב והידים ידי עשו". ודרשו על 

כך במדרש )ב"ר סה-כ(:

בעור  בן  כבלעם  בעולם  פילוסופין  עמדו  "לא 

וכאבנימוס הגרדי, נתכנסו כל אומות העולם אצלו 

זו,  לאומה  ליזדווג  יכולים  שאנו  תאמר  לו,  אמרו 

מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  על  וחזרו  לכו  אמר 

שלהן, ואם מצאתם שם תינוקות מצפצפין בקולן 

אין אתם יכולים להם, שכבר הבטיחן אביהם ואמר 

להם הקול קול יעקב, בזמן שקולו של יעקב מצוי 

בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו, ואם לאו הידים 

ידי עשו אתם יכולים להם".

ועוד ראיה ברורה לכך ממה שמצינו במדרש 

סוב  לכם  "רב  ב-ג(:  )דברים  הכתוב  על  א-יט(  )דב"ר 

את ההר הזה פנו לכם צפונה".

אם  ]הקב"ה[,  להם  אמר  חייא,  רבי  "אמר 

בכם  להתגרות  שמבקש  ]אדום[  אותו  ראיתם 

ממנו  עצמכם  הצפינו  אלא  כנגדו,  תעמדו  אל 

עד שיעבור עולמו, הוי פנו לכם צפונה. אמר רבי 

יהודה בר שלום, אמרו לו ישראל, רבונו של עולם, 

אביו מברכו )בראשית כז-מ( על חרבך תחיה, ואתה 

מפניו,  עצמכם  הצפינו  לנו  ואומר  עמו  מסכים 

ולהיכן נברח, אמר להם אם ראיתם שמזדווג לכם 

ברחו לתורה, ואין צפונה אלא תורה שנאמר )משלי 

ב-ז( יצפון לישרים תושיה".

 קד שת הת לה ש לש
רכר ת"ב שבטת תשלאר

ויש לומר הביאור בזה על פי המבואר בספרים 

טור  עד  )דף  חדש  בזוהר  הדבר  ומקור  הקדושים, 

וכתב  אותיות,  רבוא  ששים  בתורה  שישנן  ד( 

כמו  כי  קפו(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות"  ה"מגלה 

ישנן  כן  בתורה,  אותיות  רבוא  ששים  שישנן 

אחת  שכל  ישראל  נשמות  שרשי  רבוא  ששים 

ונרמז  שבתורה,  אחת  אות  כנגד  מכוונת  מהן 

ר'בוא  י'ש ש'שים  נוטריקון  שהוא  ישרא"ל  בשם 

א'ותיות ל'תורה. נמצא לפי זה כי קדושת התורה 

ששים  שהם  ישראל  שבטי  י"ב  לכל  שורש  היא 

רבוא שרשי נשמות.

עוד ידוע מה שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח ריש 

הכונות"  ב"שער  וויטאל  חיים  רבי  דברי  סח(  סימן 

רבו  בשם  ד(  טור  נ  דף  התפלה  ונוסח  לשבח  עלינו  )ענין 

"אמר לי  האריז"ל בענין שינוי הנוסחאות בתפלה: 

מורי ז"ל, שיש ברקיע י"ב חלונות כנגד י"ב שבטים, 

וכל שבט ושבט עולה תפלתו דרך שער אחד מיוחד 

לו, והוא סוד י"ב שערים הנזכר בסוף יחזקאל". וכתב 

ה"חתם סופר" )פרשת שופטים דף ע: ד"ה שופטים(, כי 

כמו שיש י"ב שערי תפלה שער אחד לכל שבט, כך 

יש י"ב שערי תורה שער אחד לכל שבט:

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

שעולה  ישראל  שבטי  י"ב  למנהגי  בשמים,  יש 

הוא  כן  והנה  שעריו.  אל  אחד  כל  שם  תפילתם 

הורדת ההשפעה ושכל העיוני בחלקי התורה, יש 

דרך  על  שפעו,  להורדת  וצינורו  שערו  שבט  לכל 

ותן חלקנו בתורתך, ובגלל כן רצה הקב"ה שיהיה 

כן  דאם  אחר,  משבט  ולא  מתוכו  השבט  סנהדרי 

יצא משפט מעוקל ח"ו".

"אבני  בעל  הגה"ק  ליה  דמסייע  תנא  ומצינו 

נזר" זי"ע, כמו שהביא בנו ה"שם משמואל" בשמו 

)פרשת בשלח שנת תרע"ח( לפרש הכתוב )שמות טו-

עינות  עשרה  שתים  ושם  אילימה  "ויבואו  כז(: 

מים". ומפרש ה"אבני נזר" הכוונה בזה: "דשתים 

עשרה עינות מים היינו מעיינות החכמה והתורה, 

שכל שבט יש לו מעיין בפני עצמו בתורה, כענין 

י"ב שערים  ברקיע  בדברי האריז"ל שיש  שאיתא 

שמכניסים בהם התפלות, וכל שבט ושבט יש לו 

שער בפני עצמו, כן הם נמי המעיינות לתורה".

הנפלאה  הסגולה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

להכניע את י"א אלופי עשו על ידי עסק התורה, כי 

היות שהתורה כלולה מששים רבוא אותיות, כנגד 

ששים רבוא שרשי נשמות מכל י"ב שבטי ישראל, 

והיא גם כלולה מי"ב שערים כנגד י"ב שבטי ישראל, 

הוא  הרי  בתורה  עוסק  ישראל  שאיש  ידי  על  לכן 

שבטי  י"ב  של  הקדושה  בשורש  להתדבק  זוכה 

ישראל להכניע את י"א אלופי עשו.
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