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

קעה:( בענין הבריח התיכון שהיה בתוך הקרשים: 

התיכון  והבריח  כו-כח(  )שמות  שמעון,  רבי  "אמר 

בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, דא הוא 

יעקב קדישא שלימא".

ימין,  מצד  חסד  מדתו  אבינו  אברהם  פירוש, 

יצחק אבינו מדתו גבורה מצד שמאל, ואילו יעקב 

אבינו מדתו תפארת באמצע כלולה מחסד מימין 

וגבורה משמאל. הנה כי כן "הבריח התיכון בתוך 

ממוצע  שהוא  אבינו  יעקב  כנגד  הוא  הקרשים", 

מן  "מבריח  הוא  זה  ומצד  ליצחק,  אברהם  בין 

הקצה אל הקצה".

כאשר נתבונן נראה כי ענין זה מתאים להפליא, 

עם דברי רש"י שהביא מה שדרשו במדרש מקרא 

שכתוב בפרשתנו )שמות כו-טו(:

"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים 

- היה לו לומר ועשית 'קרשים' כמו שנאמר בכל דבר 

ומיוחדין  העומדין  מאותן  'הקרשים',  מהו  ודבר, 

לכך. יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת צוה 

לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, ואמר להם 

במדבר  משכן  לעשות  אותן  לצוות  הקב"ה  שעתיד 

מעצי שטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם".

רבה  הכנה  לעשות  הקדים  אבינו  שיעקב  הרי 

והרי  שיהיו לישראל קרשים לעשות מהם משכן, 

זה מתקשר לדברי רשב"י כי הבריח התיכון שבתוך 

מוטלת  שעתה  אלא  אבינו.  יעקב  הוא  הקרשים 

הקב"ה  שבחר  ממה  כי  להתבונן,  החובה  עלינו 

יחד  שמקשר  התיכון  הבריח  להיות  אבינו  ביעקב 

את כל קרשי המשכן, משמע כי יעקב הוא בבחינת 

מהו  להבין  וצריך  המשכן.  של  הפנימית  הנשמה 

הקשר בין יעקב אבינו לקדושת המשכן. 

 רקברר ו ייחד שם
ר מהר בקדתי רקדתים

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מה שגילו לנו חכמינו ז"ל יסוד חדש בענין תכלית 

של  רצונו  את  למלא  שהיא  המשכן,  עשיית 

רתתת מו זאה בגממנין תלמר

עוד ראוי להתבונן מה שהזכיר הקב"ה בין הדברים 

רש"י:  ופירש  תחשים".  "עורות  המשכן:  לנדבת 

והרבה  לשעה,  אלא  היתה  ולא  חיה,  מין   - "תחשים 

ומתפאר  ששש  ססגונא  מתרגם  לכך  לה,  היו  גוונים 

)שבת  בגוונין שלו". המקור לדברי רש"י הוא בגמרא 

כח.(: "אמר רב יוסף, אי הכי היינו דמתרגמינן ססגונא, 

ששש בגוונין הרבה". ואמרו עוד )שם:(: "תחש שהיה 

בימי משה בריה בפני עצמה היה... ולפי שעה נזדמן לו 

למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז".

צוה  הפסוקים,  בהמשך  המבואר  כפי  והנה 

על  כמכסה  התחשים  בעורות  להשתמש  הקב"ה 

עזים,  מיריעות  שהיה  המשכן  גג  שהוא   - האהל 

לאהל  מכסה  "ועשית  כז-יד(:  )שמות  שכתוב  כמו 

תחשים  עורות  ומכסה  מאדמים  אילים  עורות 

צריך  זה  שדבר  יבין  משכיל  כל  אמנם  מלמעלה". 

מיוחדת  בריאה  הקב"ה  ברא  מה  לשם  ביאור, 

התחש  את  המשכן,  עשיית  של  שעה  לאותה 

את  בה  לכסות  כדי  שלו,  בגוונים  ומתפאר  ששש 

המשכן מלמעלה.

עשיית  תכלית  הלא  ביאור,  צריך  ועוד  זאת 

"ועשו לי מקדש ושכנתי  המשכן היא )שמות כה-ח(: 

בתוכם", והנה ידוע שאין הקב"ה משרה שכינתו כי 

"אמר  אם על העניו, כמו ששנינו בגמרא )סוטה ה.(: 

]רש"י:  קונו  מדעת  אדם  ילמד  לעולם  יוסף,  רבי 

כל  הניח  הקב"ה  שהרי  הנמיכות"[,  את  "לאהוב 

הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני". ואילו על 

המתגאה שנינו )שם(: "כל אדם שיש בו גסות הרוח, 

אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם", הנה כי 

כן לשם מה ברא הקב"ה לצורך המשכן את התחש: 

"ששש ומתפאר בגוונין שלו", הלא התפארות היא 

סתירה עצומה למדת הענוה ושפלות הרוח.

 רמרבהיח ר יכמן ב מך רקהתים
דא רמא ישקב קדיתא תליואר

פי מאמרו  על  זה  כל  יאיר לבאר  פתח דברינו 

)פרשתנו  הקדוש  בזוהר  רשב"י  האלקי  התנא  של 

"דבר  כה-ב(:  )שמות  תרומה  פרשת  בפרשתנו 

אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי". אומר על כך ה"בעל 

תורה".  מ'  אותיות  "תרומה  רמז:  בדרך  הטורים" 

ומקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת קרח קעט.(: "אית 

תרומ"ה מדאורייתא תורה מ', והאי איהו תרומ"ה, 

ביאור  וצריך  יום".  בארבעים  דאתייהיבת  תורה 

איך יתפרש לפי זה המשך הכתוב: "מאת כל איש 

אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". זאת ועוד, מהו 

הקשר הפנימי בין התורה לתרומת המשכן.

אשר  התרומה  "וזאת  ג(:  )שם  בפרשתנו  עוד 

וארגמן  ותכלת  ונחשת,  וכסף  זהב  מאתם  תקחו 

מאדמים  אילם  ועורות  ועזים,  ושש  שני  ותולעת 

ועצי שטים, שמן למאור בשמים  ועורות תחשים 

לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני 

מילואים לאפוד ולחושן". ופירש רש"י )שם ב(: "י"ג 

למלאכת  הוצרכו  כולם  בענין,  האמורים  דברים 

המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק בהם".

כל  שהרי  החשבון  לכוון  המפרשים  ונתייגעו 

המהר"ל  ופירש  דברים.  ט"ו  הם  הנ"ל  הפרטים 

המילואים  ואבני  השוהם  אבני  כי  אריה"  ב"גור 

לפי  נמצא  החשבון.  מן  אינן  הנשיאים  שהביאו 

זהב.  א.  כך:  הוא  הדברים  י"ג  של  החשבון  כי  זה 

ו. תולעת  ה. ארגמן.  ד. תכלת.  ג. נחושת.  ב. כסף. 

ט.  עזים.  של  צמרן  היינו  עזים,  ח.  שש.  ז.  שני. 

יא. עצי  י. עורות תחשים.  עורות אילם מאדמים. 

שטים. יב. שמן למאור. יג. בשמים לשמן המשחה 

ולקטורת הסמים.

לפרט  רש"י  ראה  מה  ביאור  צריך  אמנם 

ועל  י"ג,  היו  למשכן  שהביאו  הדברים  שמספר 

ואבני  השוהם  אבני  על  לדלג  צריך  היה  זה  ידי 

יכול  היה  הלא  הנשיאים,  שהביאו  המילואים 

לומר באופן כללי בלי לפרט המספר: "כל הדברים 

המשכן",  למלאכת  הוצרכו  כולם  בענין,  האמורים 

לנו  לרמז  שהתכוון  משמע  הכל.  בזה  נכלל  והיה 

בכך, כי המספר י"ג יש לו משמעות גדולה בקשר 

למשכן, וצריך להבין מהו הקשר ביניהם.

 רלקח ור חת: “תתת מו זאה בגממנין תלמר
רקברר ו זאה ב מהר תל כל אחד ויתהאל
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הקב"ה להיות יחד עם התורה, כמבואר במדרש 

בפרשתנו )שמו"ר לג-א(:

אחד  בא  יחידה,  בת  לו  שהיה  למלך  "משל 

וליטול  לארצו  לו  לילך  ביקש  ונטלה,  המלכים  מן 

יחידית  לך  שנתתי  בתי  ]המלך[,  לו  אמר  לאשתו. 

תטלה  אל  לך  לומר  יכול,  איני  ממנה  לפרוש  היא, 

עשה  טובה  זו  אלא  אשתך,  שהיא  לפי  יכול  איני 

עשה  אחד  קיטון  הולך  שאתה  מקום  שכל  לי, 

בתי.  את  להניח  יכול  שאיני   - אצלכם  שאדור  לי 

התורה,  את  לכם  נתתי  לישראל,  הקב"ה  אמר  כך 

לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני 

יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו 

לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש".

כי  עצום,  חידוש  זה  ממדרש  למדים  נמצינו 

כביכול  בכך  לעשות  היא,  המשכן  בנין  תכלית 

בין שני  מדור להקב"ה שיתייחד שם עם התורה, 

הכרובים אשר על ארון העדות, שנתנו בו את שני 

לוחות הברית הכוללים את כל התורה, ומשם בין 

שני הכרובים יצאו מפי הקב"ה כל דיבורי התורה 

למשה רבינו.

יכול  ודם  בשר  מלך  אמנם  הן  כי  לדקדק  ויש 

"בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה  לומר: 

לא  אביה  בית  את  עוזבת  הבת  אם  כי  יכול",  איני 

כל  מלוא  אשר  הקב"ה  אבל  לראותה,  אביה  יוכל 

שייך  איך  מיניה,  פנוי  אתר  ולית  כבודו,  הארץ 

שיאמר לנו: "נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה 

איני יכול", מי הוא זה אשר יעז לכפות על הקב"ה 

בית  לבנות  צורך  שיש  עד  התורה,  מן  לפרוש 

המקדש כדי שישרה שכינתו בינינו.

אפשר  אי  הטבע,  בדרך  כי  בזה  הביאור  אך 

שהיא  התורה  השגות  להשיג  מחומר  לקרוץ 

חכמתו של הקב"ה, כי אם על ידי שהקב"ה משרה 

התורה,  את  להשיג  לו  המסייעת  שכינתו  עליו 

"שאפילו אחד  ו.(:  ומטעם זה שנינו בגמרא )ברכות 

שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו". וזהו שאמר 

הקב"ה: "נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני 

יכול", כי אם אפרוש מן התורה לא תוכלו להשיג 

את התורה, והרי זה מתאים להפליא למה שכתב 

"נותן  לברך:  שתיקנו  א(,  ס"ק  מז  סימן  )או"ח  הט"ז 

ללמד  ממשיך  הקב"ה  כי  הווה,  בלשון  התורה" 

אותנו תורה בכל עת ובכל שעה.

 רלא וצא רקברר כלי וחפיק
בהכר ליתהאל אלא רתלמםר

שברא  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

התחש:  את  מיוחדת  בריאה  למשכן  הקב"ה 

פי מה שידענו  בגוונין שלו", על  ומתפאר  "ששש 

השלום  שתשרור  הקב"ה,  לפני  הוא  חשוב  כמה 

אפילו  תורה  לומדי  חכמים  תלמידי  בין  והאהבה 

כשהם חלוקים זה על זה, כמו שכתוב )משלי ג-יז(: 

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

פי  על  "אף  יד:(:  )יבמות  בגמרא  ששנינו  וזהו 

ובאחיות,  בצרות,  הלל  ובית  שמאי  בית  שנחלקו 

בגט ישן, ובספק אשת איש... לא נמנעו בית שמאי 

מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי, 

מה  לקיים  בזה,  זה  נוהגים  וריעות  שחיבה  ללמדך 

שנאמר )זכריה ח-יט( האמת והשלום אהבו".

לפי זה נשכיל להבין מה שבחר רבינו הקדוש 

לסיים את כל המשניות בתורה שבעל פה במשנה 

"אמר רבי יהושע בן לוי, לא מצא  )עוקצין פ"ג מי"ב(: 

השלום,  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה 

שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". 

ובחרו  בקודש  בדרכו  הלכו  התלמוד  חכמי  והנה 

ב'רכות,   - בני"ך  שסימנם  מסכתות  ארבע  לסיים 

נד- )ישעיה  הפסוק  שם  על  כ'ריתות,  י'במות,  נ'זיר, 

בניך", במעלת  ורב שלום  ה'  לימודי  בניך  "וכל  יג(: 

השלום: "אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, תלמידי 

בניך  וכל  שנאמר  בעולם,  שלום  מרבים  חכמים 

למודי ה' ורב שלום בניך".

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שברא הקב"ה למשכן בריאה מיוחדת את התחש: 

בעורו  לכסות  וצוה  שלו",  בגוונין  ומתפאר  "ששש 

כי  להבין  שנשכיל  כדי  מלמעלה,  המשכן  את 

כשיורד מן השמים להשרות שכינתו בתוך המשכן, 

כדי להתייחד עם התורה בקדשי הקדשים להשפיע 

משם תורה לישראל, נדע נאמנה שהקב"ה כביכול: 

"שש ומתפאר בגוונין שלו", היינו בכל הצבעים של 

לומדי תורה ועובדי ה', אשר כל אחד עובד את ה' 

על פי דרכו בקודש ושורש נשמתו.

ירב תשהי  זלר כנגד ירב רתבטים

שגילה  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

התיכון  הבריח  הוא  אבינו  יעקב  כי  רשב"י,  לנו 

המשכן.  בקרשי  הקצה  אל  הקצה  מן  המבריח 

שהיו  לנו  לפרט  רש"י  שטרח  מה  ועוד  זאת 

שכתוב  מה  נקדים  המשכן.  בנדבת  דברים  י"ג 

בפרשת ויצא )בראשית כח-י(:

ויפגע  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 

במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום 

ופירש  ההוא".  במקום  וישכב  מראשותיו  וישם 

"וישם מראשותיו, עשאן כמין מרזב סביב  רש"י: 

לראשו, שירא מפני חיות רעות, התחילו מריבות 

ראשו,  את  צדיק  יניח  עלי  אומרת  זאת  זו,  עם  זו 

אבן  הקב"ה  עשאן  מיד  יניח,  עלי  אומרת  וזאת 

אשר  האבן  את  ויקח  יח(  )שם  שנאמר  וזהו  אחת, 

שם מראשותיו".

כזה,  נס  הקב"ה  עשה  מה  לשם  ביאור  וצריך 

שכל האבנים נעשו אבן אחת, הלא כלל גדול הוא 

שאין הקב"ה עושה נס לשנות את הטבע בחינם. 

ונראה לבאר ענין זה על פי מה שגילו לנו חכמינו 

ז"ל במדרש )ב"ר סח-יא(:

שנים  אמר,  יהודה  רבי  המקום,  מאבני  "ויקח 

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

]יעקב[, אברהם  מעמיד שנים עשר שבטים, אמר 

יצחק לא העמידן, אני, אם מתאחות  לא העמידן, 

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".

בענין  אבינו  יעקב  של  המבחן  לבאר  ונראה 

חיים  רבינו  שכתב  מה  פי  על  האבנים,  י"ב  איחוד 

וויטאל ב"שער הכונות" )דרושי עלינו לשבח דף נ טור ד 

ד"ה ואמנם( בשם רבו האריז"ל:

"ואמנם בעיקרי המנהגים עצמם, שיש הפרשים 

רבים ושינויים רבים בענין נוסח התפלות בעצמם... 

מנהג  ובין  קאטלוניא,  מנהג  ובין  ספרד,  מנהג  בין 

אשכנז וכיוצא בזה, הנה בענין הזה אמר לי 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 הנזכרים בסוף יחזקאל".

 יתמב רזליאר: רקברר תאמרב וד  רשנמר לור בהא לותכן
א  ר חת: רתתת מו זאה בגממנין תלמר

 פמרה רקדמת: רמרבהיח ר יכמן ב מך רקהתים
ובהיח ון רקצר אל רקצר, דא רמא ישקב קדיתא תליואר

 לתם ור טהח התרי לזהט וסזה רדבהים בנדב  רותכן:
רירג דבהים ראומהים בשנין כמלם רמצהכמ לולאכ  רותכןר

 אהיפרל: בתוים ית ירב תשהי  זלר כנגד ירב רתבטים
כל תבט ית למ נמסח  זלר תשמלר דהך תשה וימחד
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ירב תשהי  מהר כנגד ירב תבטים

והנה בענין דברי האריז"ל הללו מצינו חידוש 

דף  שופטים  )פרשת  סופר"  ה"חתם  מרן  בדברי  גדול 

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, ובלשון קדשו:

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

תפילתם  שעולה  ישראל  שבטי  י"ב  למנהגי  בשמים, 

שם כל אחד אל שעריו. והנה כן הוא הורדת ההשפעה 

ושכל העיוני בחלקי התורה, יש לכל שבט שערו וצינורו 

להורדת שפעו, על דרך ותן חלקנו בתורתך".

שנת  בשלח  )פרשת  משמואל"  ה"שם  הביא  וכן 

זי"ע  נזר"  "אבני  בעל  הגה"ק  אביו  בשם  תרע"ח( 

לפרש הכתוב )שמות טו-כז(:

מים,  עינות  ושם שתים עשרה  אילימה  "ויבואו 

החכמה  מעיינות  היינו  מים  עינות  עשרה  דשתים 

והתורה, שכל שבט יש לו מעיין בפני עצמו בתורה, 

כענין שאיתא בדברי האריז"ל שיש ברקיע י"ב שערים 

לו  יש  ושבט  שבט  וכל  התפלות,  בהם  שמכניסים 

שער בפני עצמו, כן הם נמי המעיינות לתורה".

כל  שהשתוקקה  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

אחת מי"ב האבנים המכוונות כנגד י"ב השבטים: 

"עלי יניח צדיק את ראשו", כי כל אחד מהשבטים 

השתוקק שיעקב שורש הקדושה יניח עליו ראשו 

לקבל דרכו בתורה ובעבודת ה'. אולם יעקב אבינו 

השכיל להבין כי תכלית העבודה שיתאחדו כולם, 

ומשפט  אחת  "תורה  טו-טז(:  )במדבר  שכתוב  כמו 

"אם  סימן:  לעצמו  עשה  לכן  לכם",  יהיה  אחד 

אני  יודע  לזו,  זו  אבנים  עשר  שנים  הן  מתאחות 

שאני מעמיד י"ב שבטים, כיון שנתאחו י"ב אבנים 

זו לזו ידע שהוא מעמיד י"ב שבטים".

תשה רכמלל לושלר וירב רתשהים

ונראה להרחיב הביאור בזה על פי מה שמבואר 

ב"לקוטי אמרים" מהמגיד הקדוש הרבי ר' דוב בער 

ממעזריטש זי"ע )דפוס ירושלים אות קמא(, כי כמו שיש 

י"ב שערים שער אחד לכל שבט ושבט, כן יש שער 

הכולל שהוא כולל בתוכו את כל י"ב השערים, וזהו 

שתיקן האריז"ל נוסח התפלה שהוא בבחינת שער 

הכולל, ולתועלת הענין נביא דבריו הקדושים:

"בנידון מה שיש נוסחאות שונות בענין התפלה, 

ונסתפק השואל האיך לנהוג בנפשו בדברים כאלו, 

אמרתי דברים כאלו אי אפשר לבאר בכתב, אמנם 

זאת כבר נודע שאמרו רבותינו ז"ל )שקלים פ"ו מ"א( 

י"ג השתחויות היו במקדש נגד י"ג שערים... והנה 

שבית  וידוע  שבט.  לכל  שער  הם  שערים  הי"ב 

של  המקדש  בית  נגד  מכוון  מטה[  ]של  המקדש 

מעלה, ונמצא שיש לבית המקדש של מעלה גם כן 

שער לכל שבט כמבואר בכתבי האר"י זלה"ה.

אחד  כל  שיוכל  כדי  הוא  התפלה  ענין  והנה 

מוצב  סולם  היא  התפלה  כי  שלו,  בשער  לעלות 

שער  לכל  ויש  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה 

והנה  שונות.  נוסחאות  יש  לכן  מיוחדים,  צירופים 

השער הי"ג הוא למי שאינו מכיר את שבטו, ואינו 

יודע באיזה שער יבא לחצר המלך, לזה מכוון השער 

שהוא  ונקה,  שהוא  הי"ג  תיקון  כנגד  והוא  הי"ג, 

האלקי  והנה  למבין.  ודי  תיקונים  הי"ב  מקבל מכל 

האר"י ז"ל בהיות נהירין ליה שבילין דרקיעא, לימד 

ותיקן  למי שאינו מכיר את שבטו,  דעת את העם 

סדר מלוקט מכמה נוסחאות כידוע לבקיאים".

סופר"  "חתם  בשו"ת  שהעיר  מה  ידוע  והנה 

)או"ח סימן טז( על דברי ה"לקוטי אמרים" הנ"ל, ולא 

ניחא ליה להחליף מנוסח אשכנז לנוסח האריז"ל, 

אבל בעצם היסוד שיש "שער הכולל" יש לומר שגם 

ה"חתם סופר" סובר כן. וראה בשו"ת "דברי חיים" 

)או"ח ח"ב סימן ח( שפלפל בדברי ה"חתם סופר" הנ"ל, 

וסמך את ידו על דברי המגיד ממעזריטש ב"לקוטי 

אמרים" בדברים חוצבים להבות אש:

לאו  אמרים  דליקוטי  לדעת  הראית  "ובאמת 

מדעתיה דנפשיה אמרה, רק בגזירת עירין פתגמא 

אשר  האחרונים,  קדמוני  ובנסתר  בנגלה  הגדולים 

כל גדולי הדור כמו הבית יוסף ז"ל והרמ"ע ]מפאנו[ 

בצמא  שתו  אברהם  ומגן  והש"ך  והט"ז  והאלשיך 

מהר"ח  גדולת  עליהם  קיבלו  ובאימה  דבריהם, 

וויטאל כידוע בספריהם, וכן אחריהם גדולי הדורות 

ז"ל  ופני יהושע והתבואות שור  ז"ל  כמו חכם צבי 

פחדו מדברי האר"י הקדוש, ואיך אנן יתמי דיתמי 

לא נבוש מהשיב אחור דבריהם".

חיים"  ה"דברי  של  עדותו  היא  נוראה  ומה 

ה"חתם  מרן  של  וקדושתו  לגדולתו  והתבטלותו 

סופר" בלשון קדשו:

הדור  גדולי  על  לסמוך  יוכל  יפה  שנפשו  "ומי 

קדושי עליונים ששינו הנוסח אשכנז לנוסח ספרד, 

כל  של  ]רבן  רשכב"ה  מרן  על  כחולק  ח"ו  ואינני 

החתם סופר ז"ל, כי אינני בקי בשיחת  בני הגולה[ 

חולין דיליה, רק מה שראיתי וקיבלתי מפי קדושי 

ינחני  הטוב  וה'  אמרתי,  ובנסתר  בנגלה  עליונים 

בדרך אמת".

ישקב אבינמ רמא תשה רכמלל

"עבודת  בספר  גדול  חידוש  מצינו  והנה 

חיים"  "דברי  בעל  הגה"ק  הסכמת  ]עם  הגרשוני" 

פיו  זי"ע שמעיד עליו: "אשר חצב באמרי  מצאנז 

)פרשת  ה'"[  ביראת  מתלהבים  קדושים  דברות 

פנחס(, כי יעקב אבינו שהוליד את י"ב השבטים הוא 

בבחינת "שער הכולל" למעלה מי"ב השערים:

"כי יש י"ב שערים נגד י"ב שבטי י"ה, וכל שבט 

שער  גביהם  על  יש  ועוד  עצמו,  בפני  שער  לו  יש 

על  עולה  טוב  שם  וכתר  שערים,  י"ב  לכל  הכולל 

י"ב  כל  על  שעולה  אבינו  יעקב  מדת  והוא  גביהם, 

שבטי י"ה, והוא נקרא שער הכולל".

)מגילה  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

שנאמר  אל,  ליעקב  הקב"ה  שקראו  "מנין  יח.(: 

וביאר  ישראל".  אלקי  אל  לו  ויקרא  לג-כ(  )בראשית 

ויגש( הענין בזה,  וישב מקץ  )פרשיות  השל"ה הקדוש 

כי כמו ששמו של הקב"ה הוי"ה יש לו י"ב צירופים 

על  אחד  הוא  והקב"ה  השנה,  חדשי  י"ב  כנגד 

אח"ד  בתיבת  זה  ענין  ונרמז  יחד,  וכוללם  גביהם 

ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  שמע:  קריאת  של 

אחד", כי הקב"ה הוא בבחינת אות א', העומד על 

ח"ד בגימטריא י"ב שהם י"ב צירופי הוי"ה, כן יעקב 

אבינו שהוא מרכבה להקב"ה הוא בבחינת אות א' 

בגימטריא י"ב  ח"ד  אח"ד, העומד על אותיות  של 

כנגד י"ב שבטים.

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  המבואר  ולפי 

כמו  כי  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד  מדברי  שלמדנו 

שיש בבית המקדש של מעלה י"ב שערים, כך יש 

בבית המקדש של מטה י"ב שערים, ולפי המבואר 

 ח ם סמזה מאבני נפה: כומ תית ירב תשהי  זלר
כן יתנם בתוים ירב תשהי  מהר כנגד ירב רתבטים

 ליקמטי אוהים לרוגיד וושפהיטת: ולבד ירב תשהי  זלר
יתנמ תשה רכמלל ב מכמ כל ירב רתשהים תל ירב רתבטים

 דבהי חיים: רליקמטי אוהים לאמ ודש יר דנזתיר אוהר
הק בגפיה  שיהין ז גוא רגדמלים בנגלר מבנס הר

 שבמד  רגהתמני: ישקב אבינמ תרמליד א  ירב רתבטים
רמא בבחינ  תשה רכמלל א  כל ירב רתשהים
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המקדש  בבית  השערים  י"ב  הם  השם  צירופי  י"ב 

של מעלה, והקב"ה העולה על גביהם הוא בבחינת 

שער הכולל לכל י"ב השערים, וכן יעקב אבינו עם 

י"ב השבטים למטה הם בבחינת שער הכולל עם 

י"ב השערים בבית המקדש של מטה, אשר מהם 

השערים  לי"ב  השבטים  י"ב  של  התפלות  עולות 

בבית המקדש של מעלה. 

 אצל ישקב אבינמ תשה רכמלל
נ אחדמ כל ירב ראבנים

מעתה יאירו עינינו להבין חכמתו העמוקה של 

יעקב אבינו, שלקח מאבני המקום י"ב אבנים ועשה 

לעצמו מבחן: "אם מתאחות הן שנים עשר אבנים 

שער  בבחינת  שאני  מובהק  סימן  זה  הרי  לזו",  זו 

הכולל, שכל י"ב השבטים מתאחדים אצלי, "יודע 

י"ב  שנתאחו  כיון  שבטים,  י"ב  מעמיד  שאני  אני 

אבנים זו לזו, ידע שהוא מעמיד י"ב שבטים".

יומתק להבין בזה מאמר הגמרא הנ"ל )פסחים 

"ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה  נו.(: 

במטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה,  ממנו 

יצחק  ואבי  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול 

ה'  ישראל  שמע  בניו  לו  אמרו  עשו,  ממנו  שיצא 

אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, 

כך אין בלבנו אלא אחד".

הוכיחו  איך  מובן  אינו  הראשונה  ובהשקפה 

השבטים ליעקב: "כשם שאין בלבך אלא אחד, כך 

אינם  שהם  ח"ו  יתכן  הלא  אחד",  אלא  בלבנו  אין 

לו  שהביאו  לומר  יש  האמור  לפי  אך  זו.  בבחינה 

הכולל  שער  בבחינת  שהוא  מאחר  כי  הוכחה, 

שכולל את כל י"ב השבטים, נמצא שאם היה ח"ו 

פגם ביניהם היה גם הוא מרגיש את זה.

מה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

בנדבת  דברים  י"ג  שהיו  לפרט  רש"י  שטרח 

המשכן, כי בכך ביקש לרמז לנו שהמשכן בהיותו 

בית המקדש, אשר הקב"ה משרה שם שכינתו בין 

שני בדי הארון, הנה הוא כולל י"ג דברים המכוונים 

כנגד י"ב שערי תורה יחד עם השער הכולל שהוא 

כנגד יעקב אבינו.

לפי זה נשכיל להבין כי עורות התחשים, שהם 

לנדבת  להביא  הקב"ה  שצוה  הדברים  מי"ג  אחד 

המשכן, הוא כנגד יעקב אבינו שהוא בבחינת שער 

הכולל בתוכו כל י"ב שערי תורה, לכן ברא הקב"ה 

ומתפאר  "ששש  התחש:  את  מיוחדת  בריאה 

בגוונין שלו", לרמז שהקב"ה שש ומתפאר בכל י"ב 

שערי תורה, ומטעם זה צוה לכסות בו את המשכן 

מלמעלה, כי שער הכולל הוא למעלה מכל י"ב שערי 

תורה, ובזכותו משרה הקב"ה שכינתו במשכן.

מה  בזה  להבין  יומתק  כך  לידי  שבאנו  כיון 

"ויקחו  בפסוק:  המשכן  נדבת  את  הקב"ה  שפתח 

לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

היא  "תרומ"ה  כי  הטורים"  "בעל  וכתב  תרומתי", 

פי  על  בזה  הביאור  לומר  ויש  תורה".  מ'  אותיות 

חכם  "איזהו  מ"א(:  פ"ד  )אבות  במשנה  ששנינו  מה 

מכל  קיט-צט(  )תהלים  שנאמר  אדם,  מכל  הלומד 

מלמדי השכלתי". כי כל אחד מישראל יש לו חלק 

מיוחד בתורה שקיבלה נשמתו בהר סיני, ועל זה 

)ברכה  התפלות  בכל  קודש  בשבת  מתפללים  אנו 

אמצעית של תפלת הלחש(: "ותן חלקנו בתורתך".

שנדע  ללמדנו  הקב"ה  שרצה  זהו  כן  כי  הנה 

נאמנה שהוא יתברך: "שש ומתפאר בגוונין שלו", 

לא רק בי"ב שערי תורה של י"ב השבטים, אלא גם 

בחלקי התורה של כל אחד מישראל. וזהו פירוש 

הכתוב: "ויקחו לי תרומה" - תורה מ', היינו שילמדו 

"מאת כל איש אשר  את התורה שניתנה למ' יום, 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי", כי כל אחד מישראל 

יש לו חלק מיוחד שקיבל בהר סיני.

 הבינמ רקדמת רניצמץ תל ישקב אבינמ
סוך סימם רותנימ  ל חיל ן

על  כי  מלכים,  שלחן  על  בזה  להעלות  והנני 

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  האמור  פי 

שבחר רבינו הקדוש לפתוח את המשניות בתורה 

שבעל פה במשנה )ברכות ב.( במצות קריאת שמע: 

"מאימתי קורין את שמע בערבית", ולסיים את כל 

מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא  במשנה:  המשניות 

ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו 

מנהג  ידוע  וכבר  בשלום".  עמו  את  יברך  ה'  יתן 

ישראל לקשר סמיכות סיום המשניות לתחילתה, 

על דרך המשנה בספר יצירה )פ"א מ"ה(: "נעוץ סופן 

בתחילתן ותחילתן בסופן".

חי"  איש  "בן  בעל  הגה"ק  שביאר  מה  נקדים 

בספרו "בן יהוידע" )ברכות ב.( הטעם שפתח רבינו 

על  שמע,  קריאת  במצות  המשניות  את  הקדוש 

פי מה ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"א(: "רבי אומר, 

שהיא  כל  האדם,  לו  שיבור  ישרה  דרך  איזוהי 

וביאר  האדם".  מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת 

רבינו האריז"ל ב"לקוטי ש"ס" )שם( הטעם שבחר 

של  הניצוץ  היה  כי  תפארת,  במדת  הקדוש  רבינו 

יעקב אבינו שמדתו תפארת.

וכתב ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן פג(, כי 

מטעם זה נקרא רבי יהודה הנשיא - נשי"א נוטריקון 

נ'יצוץ ש'ל י'עקב א'בינו. לפי זה מבאר ה"בן יהוידע", 

יעקב  של  הניצוץ  הקדוש  רבינו  בחר  זה  מטעם  כי 

אבינו לפתוח את התורה שבעל פה במצות קריאת 

שמע שתיקן יעקב אבינו לפני פטירתו.

בחר  זה  מטעם  כי  להוסיף,  יש  האמור  לפי 

"לא  השלום:  בענין  פה  שבעל  התורה  את  לסיים 

אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא 

טוב"  יום  ה"תוספות  שביאר  מה  פי  על  השלום", 

המשניות  את  לסיים  הקדוש  רבינו  שבחר  הטעם 

במאמר זה:

פי  על  שאף  הלבבות,  ולעורר  להמתיק  "בא 

שהמשניות מלאים ממחלוקת שהיה בין החכמים, ופן 

יעלה על הלב הנמהר כי מחלוקותיהם היתה מריבה 

מלא  כלי  התורה  שעוז  הוא,  כן  לא  כי  אמר  ומצה, 

ברכת ה' הוא השלום, אין בה שמץ ריב וחילוק לבבות, 

ידברו  כי  קכז-ה(  )תהלים  בפסוק  ל:(  )קידושין  וכמאמרם 

את אויבים, נראים כאויבים ונעשים אוהבים".

אבינו  יעקב  של  הניצוץ  בהיותו  כן  כי  הנה 

שהיה בבחינת "שער הכולל", אשר אצלו התאחדו 

רבינו  גם  לכן  השבטים,  י"ב  כנגד  האבנים  י"ב  כל 

הקדוש שהוא בבחינת "שער הכולל", סיים את כל 

השבטים  מי"ב  הכלולים  התנאים  של  המחלוקות 

במשניות במאמר זה: "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 

ברכה לישראל אלא השלום".

סיום  בין  נפלא  קשר  למצוא  זכינו  ובכך 

המשניות במאמר על השלום בין תלמידי חכמים, 

כדי להתקשר עם יעקב אבינו שהוא בבחינת "שער 

הכולל", להתחלת המשניות במצות קריאת שמע 

ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  אבינו:  יעקב  שתיקן 

אחד", שרמוז שם גם כן כי כמו שהקב"ה למעלה 

שהוא  א'  בבחינת  בהיותו  אח"ד,  בבחינת  הוא 

צירופי  י"ב  שהם  ח"ד  על  השולט  הכולל"  "שער 

בבחינת  הוא  למטה  אבינו  יעקב  כן  הוי"ה,  השם 

אח"ד, בהיותו שער הכולל א' העומד על ח"ד שהם 

י"ב השבטים, לכן נתאחדו אצלו כל י"ב השערים 

השלום  שהוא  אחד,  לשער  השבטים  י"ב  של 

שהוא כלי מחזיק ברכה לישראל.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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