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  תצוה זכור 
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 האבן על תםומשמ ששה .ישראל בני שמות עליהם ופתחת הםוש אבני שתי את ולקחת' )−-¬, ×³îô¾ ì(כתיב בפרשתן 

 ראובן שנולדו כסדר -  כתולדותם' י"רשוכתב  '.תםוכתולד השנית האבן על הנותרים הששה שמות ואת האחת

 במקום כתוב הוא שכן, מלא בנימין יוסף זבולן יששכר אשר גד השניה ועל, האחת על, נפתלי דן יהודה לוי שמעון

  '. ואחת אחת בכל אותיות וחמש עשרים, תולדתו

  

ö−ô−òëö−ô−òëö−ô−òëö−ô−òë    êñôêñôêñôêñô        
  

 רש"י, שלכאורה אין דבריו נו"כיש לתמוה כמה תמיהות, ראש לכל יש להזכיר את תמיהת בדברי רש"י הללו 

כתפי האפוד, והאריכו באופן כתיבת שמות השבטים על  .)í¬î½)îñ מתיישבים עם אף אחת מהשיטות שהובאו בגמרא 

  ותמצא נחת. Â '˜‰ Á"‰Â‡Ì"È·ÏÓ··עניתם ביישוב שיטת רש"י, עי' האחרונים למ

מאחר שהוצרכו לכתוב כ"ה אותיות בכל אבן, ונצרך ש , ומקורו בגמרא שם,במה שכתב רש"י עוד יש מקום לתמוה,

על כתפי  נכתב ÊÏÂ·Ôויש לתמוה הלוא כתבו את שם בנימין מלא בב' יודי"ן, להוסיף איזה אותיות לשמות השבטים, 

יף אות אצל בנימין ולהחסיר האפוד חסר, בוי"ו אחד בלבד, אף שהוא קדם לבנימין בתולדתו, ולמה ביכרו להוס

   ן. מזבולו

  

ññññ−õ−õ−õ−õ    êîí¾êîí¾êîí¾êîí¾    îðëñîðëñîðëñîðëñ    ðñîòðñîòðñîòðñîò    ±þêë±þêë±þêë±þêë    ö¼ò×ö¼ò×ö¼ò×ö¼ò×    µ×−õñµ×−õñµ×−õñµ×−õñ    êîíêîíêîíêîí    êñôêñôêñôêñô        
  

היינו שבמקום שנכתב בתוה"ק  תולדתו', במקום כתוב הוא שכן מלא עוד יש להבין בדברי רש"י, מה שכתב 'בנימין

, וכאופן שנכתבו הולדת בנימין, כתיב בנימין מלא, וזה כוונת הכתוב דידן שאמר 'כתולדותם', היינו כסדר תולדותם

 כי נפשה בצאת ויהי' )−êþë íñ ,ì¾−³(נכתב מלא, שנאמר במקום תולדתו של בנימין הוא בתוה"ק בתולדותם, ובאמת 

 לבדו שהוא לפי בעיני נראה -  בנימין'. אמנם רש"י שם כתב וז"ל '·�ÔÈÓÈ לו קרא ואביו אוני בן שמו ותקרא מתה

רש"י מיישב נמצא ש'. מלא הוא לפיכך ימין בן - בנימיןוכו'.  נהרים מארם בא כשאדם בנגב שהיא, כנען בארץ נולד

שהוא היחיד מכל לפי נכתב בנימין מלא, ובמקומות רבים בתוה"ק נכתב חסר, וע"ז השיב רש"י  שםלמה דייקא 

ז , לרמ˘ÈÈ„Ì˜‡ השבטים שנולד בארץ ישראל, והבא מארם נהרים נמצאת ארץ ישראל לימינו, ועל כן נכתב מלא 

מעתה יש לתמוה על שמו ה טעם מיוחד למה נכתב בנימין מלא בעת הולדתו, הרי שהיעל טעם קריאת שמו בנימין, 

  .הלוא בכתפות האפוד אין טעם לרמז שנולד בארץ ישראלהמלא בכתפות האפוד, 
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öê®öê®öê®öê®    öëñöëñöëñöëñ    ³îþ³îòí³îþ³îòí³îþ³îòí³îþ³îòí            
  

ואת שמות הששה הנותרים על האבן  'וגו משמותם ששה, וז"ל '‰˜„Â‡ ÌÈÈÁ‰ ˘Â¯‰שתמה  תמיההנזכיר עוד 

 ,הפחותים נותרים לפרש ובהכרח ,הם שנותרים אני רואה כי הנותרים לומר צריך היה לא וכו'. כתולדותם השנית

, הפחותים )êôî− õ.ï( ל"ז ודרשו הנותרים, בניו איתמר ואל אלעזר ואל אהרן אל משה וידבר −ë), − (êþš−î אומרו דרך על

 כסדר משמע כתולדותם מאומרו כי יבהיל וזה, שם יעויין הנותרות לבן צאן בפסוק ), ¬¼ëþ"þ è( כן גם שדרשו וכמו

 יוסף הגבירות בני באחרונים שיש גם ומה ,מהראשונים פחותים באחרונה הנולדים למה כן ואם ,ליעקב שנולדו

 בני בערך נותרים הגבירה לבני הכתוב יקרא ואיך ,השפחות מבני בראשונים ויש ,תורה בן ויששכר זבולון ובנימין

  ה.'. עכלה"ק, ועיי"ש מה שהאריך בזהשפחות

  

¾−ê¾−ê¾−ê¾−ê    −ò−ô−−ò−ô−−ò−ô−−ò−ô−        
  

זכיר ענין מענינא דיומא, מהיום הקדוש שמאיר ובא, יום הפורים הבא עלינו לטובה, שאמר ומלמד שהזמן גרמא, לה

 איש' י"רשופי '.È‡ È�ÈÓÈ˘ קיש בן שמעי בן יאיר בן מרדכי ושמו הבירה בשושן היה יהודי איש' )þ³½ê ë ,í(הכתוב 

 מאי אלא בנימין עד ואזיל ליחסיה קאתי ליחוסא 'אי ):−íñ−èô) ë'. וכבר תמהו בגמרא פשוטו כך ,היה מבנימין - ימיני

  עיי"ש.וכו'. וחז"ל דרשו מה שדרשו.  'הני שנא

        
ö−ô−òëñîö−ô−òëñîö−ô−òëñîö−ô−òëñî    ö³òö³òö³òö³ò    ¾ôìî ¹½× ³îêô ¾îñ¾¾ôìî ¹½× ³îêô ¾îñ¾¾ôìî ¹½× ³îêô ¾îñ¾¾ôìî ¹½× ³îêô ¾îñ¾    ³îñô¾ ³îõ−ñì³îñô¾ ³îõ−ñì³îñô¾ ³îõ−ñì³îñô¾ ³îõ−ñì        

  

שלוש מאות  נתן ןיולבנימ תושמל פותיחל לאיש נתן לםולכ' (¬ï.)יש לעיין בעניני דיומא, בהא דאמרו בגמרא שם עוד 

 אמר מחסיא בר רבא דאמר ,בו צדיק יכשל אותו בו שנצטער דבר אפשר ,(ë× ,íô ³−¾êþë) שמלות תוחליפ חמשוכסף 

 וירדו הדבר נתגלגל ,אחיו משאר ליוסף יעקב שהוסיף מילת סלעים שני משקל בשביל רב אמר גוריא בר חמא רב

 לבושי בחמשה המלך מלפני שיצא ממנו לצאת בן שעתיד לו רמז רמז יפת בר בנימין רבי אמר ,למצרים אבותינו

 'וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן תכלת מלכות בלבושמלפני המלך  יצא ומרדכי (î¬ ,ì þ³½ê) שנאמר מלכות

והנה גם אחר התירוץ, לכאורה עדיין התמיהה במקומה עומדת, היאך זה שינה יוסף הצדיק את בנימין אחיו  וכו'.

מכל השבטים, ומה לי בזה שרמז לו שעתיד לצאת ממנו מרדכי הצדיק, והלוא עדיין בנימין הצדיק קיבל ה' פעמים 

  מש"כ בזה. ‡"‚·Á ‡"˘¯‰Óים, ויכול לעורר עליו מחלוקת בזה, ועיי"ש יותר משאר השבט

  

³î³îìõ ³îõ−ñì ¾ôì³î³îìõ ³îõ−ñì ¾ôì³î³îìõ ³îõ−ñì ¾ôì³î³îìõ ³îõ−ñì ¾ôì        
  

שבאמת אותם חמש חליפות שמלות  איתא, ÓÓ ÔÂ‡‚‰ ‡�¯ÓÂÏ"ˆÊ ‡�ÏÈÂהביא  ’ Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜ õ)þ(ó¾ ¾è−îהנה בספר ו

יחד היו שווים כדמי חליפה אחת שנתן יוסף לשאר השבטים, וע"כ ושנתן יוסף לבנימין, היו פחותים בערכם ושווים, 

מתוך שידעו ששווי הה' חליפות הם כשווי חליפה אחת שניתן להם, ועיי"ש שהאריך בדבר  האחים בבנימין, לא קנאו

ין, שוים ן יוסף לבנימיו הה' חליפות שנתה לבאר ההו"א והמסקנא בגמרא. וגם לדברי הגר"א יש לתמוה, שאם סו"ס

בנימין חליפה אחת כמו חליפה אחת שנתן לשאר השבטים, מה היה א"כ טעם אותה נתינה משונה, ולמה לא נתן ל

   מאד, כמו שנתן לשאר השבטים.יקרה 
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בנימין הצדיק, קטנן של שבטים,  שלא זכו להם שאר  כל התמיהות, נקדים להתבונן במידה המיוחדת של ליישב את

ה שנולד -היחיד מכל י"ב שבטי יה הראשונה נרמזה כבר בשמו, שנקרא בנימין מלא, ע"ש בן ימין, שהיה ידאחיו, המ

שבנימין היה היחיד מכל אחיו שלא השתחווה לעשו הרשע, שכל אחיו עוד מצינו בו מידה מיוחדת בארץ הקודש, ו

שעדיין לא נולד באותה מכיון לאותו רשע, ואפילו יוסף הצדיק השתחווה לו, אמנם בנימין הצדיק  ותהשתחונאלצו ל

  להשתחוות לאותו רשע.הנה היה היחיד שלא הוצרך שעה, 

 יום אליו באמרם ויהי' ê"þ ïï ,-(ì½³(והנה ב' בחינות הללו מצינו בהם חידוש נפלא בעניני דיומא, הוא שאמרו במדרש 

 מרדכי להם אמר מה וכו'., שוה וגדולתן שוה נסן רחל של בניה לוי ביר בר בנימין ם רביבש יוחנן' ר, (ð ,è þ³½ê) ויום

, ×ó−þëð ï( בתורה לנו הזהיר רבינו משה מרדכי להם אמר אמר לוי' ר, המלך מצות את עובר אתה מדוע לו שאומר למי

î¬( של איסגנטירין שאני אלא עוד ולא, כוכבים עבודת עצמו עושה זה ורשע, ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור 

 להמן ויגידו מיד, ליה ונימר ליה אמרון, ÏÎ˘ ÌÈË·˘‰ Â„ÏÂ� ‰ˆÂÁ· ı¯‡Ï È�˜ÊÂ „ÏÂ� ı¯‡· Ï‡¯˘È הוא ברוך הקדוש

הנה וילדיהן  השפחות ותגשן ), êþë èñî¾−³( וא דכתיבה הדא, לזקני השתחוה הלא זקנו ליה אמרון, המן לון אמר' וגו

 ויגידו (ó¾ þ³½ê) הדא הוא דכתיב ליה אמרין, ·�ÔÈÈ„ÚÂ ‡Ï „ÏÂ� ÔÈÓÈ היתיב, וישתחוו ורחל יוסף נגש ואחר ותשתחוין

  . 'להמן

  

îêþîêþîêþîêþ    íôíôíôíô    í¾¼í¾¼í¾¼í¾¼    −ñ−ñ−ñ−ñ    −ðîí−−ðîí−−ðîí−−ðîí−        
  

ו, ילעש ענין מחודש ומופלא, שבחינת בנימין הצדיק, שהיו בו ב' המעלות שנולד בארה"ק ולא השתחוה למדנו א"כ

ו, מרדכי הצדיק, שאחז במידותיו והלך בדרכו הקדושה, ועל כן לא נשתחוה להמן הרשע, והיא היא שעמדה לבן בנ

, שמה שאירע לזה אירע לזה, ומעשה אבות סימן לבנים, ובאמת שהמתבונן היטיב שעמדה לו שהיו נסן וגדלותן שוה

היה היחיד , ששל מרדכי היהודי בענין הנס דפורים, ימצא שכל הנס הגדול נתגלגל ובא משום אותה פעולה ותנועה

על ראל לא הסכימו עמו עם ישבאמת ש ונודעמבני בניו של בנימין,  לפי שהיהסירב להשתחוות להמן הרשע, ש

 לי עשה מה ראו ,גיסא לאידך אמרה ישראל כנסת אמר 'רבא −íñ−èô) (:ëאמרו בגמרא שנתגרה בהמן הרשע, כאשר 

'. עיי"ש. ‰È�˜ÈÓ„ ‰È· ÔÓ מרדכי מיניה דאתיליד לשמעי דוד קטליה יהודי דלא לי עשה מה ,ימיני לי שילם ומה יהודי

 (ë ,è þ³½ê)וכדכתיב מרדכי הצדיק אחז דרכו בדרך זקינו, ובכל התוקף עמד ונתגרה בעוצם תוקף קליפת המן,  ואעפ"כ

  .'ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה

  

ñ×ñ×ñ×ñ×    þõî×íþõî×íþõî×íþõî×í    íðîë¼ëíðîë¼ëíðîë¼ëíðîë¼ë    íþïíþïíþïíþï    êþšòêþšòêþšòêþšò    −ðîí−−ðîí−−ðîí−−ðîí−        
  

של בנימין הצדיק, נעלה ונבואה ליישב דברי רש"י בפרשתן, רש"י הק' משום כמה המיוחדת אחר שנתברר לן בחינתו 

לפרש, בחר לבאר דברי המקרא דידן שהיו כתובים השבטים כתולדותם, והבליע בין  נו"כטעמים ונימוקים שהאריכו 

ידתו, והרמז דבריו רמז יקר מאד, במה שכתב שנכתב כאן בנימין מלא כתולדתו, באופן שהוא נכתב בתוה"ק בעת ל

 „‚Ï‰¯‰"˜ ‰כפי שהביא נכדו  ‡‡"ÚÈÊ '˜‰ Ë"˘Ú·‰ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡ Ê"‡בזה יש לומר, ע"פ מאמר מופלא שאמר 

‰�ÁÓ ÌÈ¯Ù‡ ‡"ÚÈÊ )³¾þõ −ì−î( ' יודוך אחיך אתה יהודהוזלה"ק ) ³−¾êþë¬ô ,ì( .בשם ששמעתי דרך על לפרש יש ‡‡"Ê 

‰ÏÏÊ"‰ יהודי נקרא זרה בעבודה הכופר כל )íñ−èô −.è(, במדת היינו זרה בעבודה הכופר וכל ,גאוה נקרא זרה ועבודה 

 לעשות יכולים מקום ומכל ,שבאותיות קטנה היא ד"ויו וכו', יהודי נקרא ,והשפלות הענוה במדת ואוחז הגאוה

 מושך כך ואחר קטנה נקודה מתחילה עושים לכתוב כשמתחילין כי ,שבתורה אותיות ושתים העשרים כל ממנה

 הכופר כל כך ,תורה חומשי וחמשה אותיות ושתים עשרים נעשה קטנה ד"שמיו כמו ונמצא ,שירצה אות איזה ממנה
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וכו'. עיי"ש המשך דבריו הקדושים , תורה חומשי וחמשה אותיות ושתים עשרים לכל וזוכה יהודי נקרא זרה בעבודה

  בביאור מקראי קודש.

  

óðêóðêóðêóðê    ¾−¾¾−¾¾−¾¾−¾    îëîëîëîë    ³î½è³î½è³î½è³î½è    ìîþíìîþíìîþíìîþí    îñ−ê×îñ−ê×îñ−ê×îñ−ê×    ðëî¼ðëî¼ðëî¼ðëî¼     ï"¼ ï"¼ ï"¼ ï"¼þõ×îþõ×îþõ×îþõ×î    þš−¼ëþš−¼ëþš−¼ëþš−¼ë        
  

 בו שיש אדם כל יוחאי בן רבי שמעון משום יוחנן רבי 'אמר í¬î½) (:ðאמרו חז"ל הלוא דבריו הקדושים, שוביאור עומק 

 תביא ולא (î× ,ï ó−þëð) התם וכתיב ,לב גבה כל' ה תועבת (í ,ï¬ −ñ¾ô) הכא כתיב ,כוכבים עבודת עובד כאילו הרוח גסות

אלקיך'. נמצא ' ה את ושכחת לבבך ורם (¾ð− ,ì ó) שנאמר בעיקר כפר כאילו אמר דידיה יוחנן ורבי ,ביתך אל תועבה

לפי יהודי, הרי הוא קרוי  ,שכל הנוהג בענוה ושפלות באמתשהמתגאה כאילו עובד ע"ז, וכאילו כופר בעיקר, ומינה 

ודי, ע"ש אות יו"ד, רחוק מזרח ממערב מכל נדנוד גאות והתנשאות, וע"כ נקרא שמו יהשבהנהגתו הוא מתרחק כ

וכל התורה כולה, נמצא בחינת אות יו"ד מורה על בחינת  , וממנה נמשכים כל כ"ב האותיותשהיא הקטנה באותיות

  הפכיות בחינת ע"ז, בחינת הגאוה וההתנשאות.הענוה והשפלות, 

  

î−ëêîî−ëêîî−ëêîî−ëêî    êþšêþšêþšêþš    îñîñîñîñ    ö−ô−òëö−ô−òëö−ô−òëö−ô−òë        
  

ב' מעת לידתו היו בו לפי שבבנימין הצדיק מלא, בנימין, בנימין נכתב שמו  עת לידתכבר בשע"כ  ,ומעתה יש לומר

בחינתו יותר עלתה  ובזהו, יד, שהיה היחיד שנולד בארץ ישראל, והיחיד שלא נשתחוה לעשומעלות נפלאות מא

שנולד בארץ  ועודכופר בע"ז ואינו משתחוה אליה כלל, החינת ויותר על אחיו הקדושים, שמעת לידתו היה בב

 ,ה-אלו לו שיש כמי דומה ישראל בארץ הדר 'כל ³îëî³×) (:−šישראל, שגבי הדר בחו"ל הפליגו חז"ל בחומר ענינו ואמרו 

הרי שב' מעלותיו משעת לידתו היו בענין זה של כפירה בע"ז  ה'.-לו אלו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר וכל

הוא מסוכן מאד ליפול  הריטובות ומשובחות יתר על שאר אחיו,  והנה המוכתר במעלותה, -והכרזה שיש לו אלו

כול לבוא לכדי גאות והתנשאות, ואשר על הוא ילגאוה מאוסה, לפי שהוא מכיר ויודע במעלותיו הרמות, ומתוך כך 

בכפליים, הענוה ושפלות  לחזק בו את מידתכן תיכף בעת לידתו כתיב 'ואביו קרא לו בנימין'. מילא שמו בב' יודי"ן, 

יהיה מוכפל ומרובה במידת הענוה והשפלות, ודייקא בבחינת שמו שמורה על עצם מהותו  מעת לידתוכבר ו

ששם הדבר מורה על קיומו ועיקר בחינתו, וע"כ נקרא בנימין  (ñ ’−½ ð"ì)בתשובותיו  ‰¯˘·"‡וכנודע מדברי ובחינתו, 

  ים.במילוי היודי"ן ליתן בו כוח הענוה והשפלות בכפלימלא, 

  

³ôšî³ôšî³ôšî³ôšî    ³−ñ¼î³−ñ¼î³−ñ¼î³−ñ¼î    ñêñêñêñê    óîšôíóîšôíóîšôíóîšôí        
  

שנכתב בו בנימין מלא, ע"ש תולדתו, כפי שנכתב בתוה"ק  ב ענין השם שנכתב על כתפות האפודובזה נבוא ליישו

לכתיבת שמו ע"ג אבני האפוד, ויש לומר הביאור בזה ע"פ מה  תמהנו מה השייכות בין ענין לידתובעת לידתו, ו

 של בחלקו היה ומה ,והעזרות הלשכות הבית הר ,יהודה של בחלקו היה מה תניא' ).−ðò ó−ìëï)êôî− ë.; דאמרו בגמרא 

 ובה ,בנימין של לחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאה היתה ורצועה ,הקדשים קדשי ובית והיכל אולם ,בנימין

 זכה לפיכך ,היום כל עליו חופף (ë− ,èñ ó−þëð) שנאמר יום בכל לבלעה עליה מצטער היה הצדיק ובנימין ,בנוי מזבח היה

 דוד וילך (¾"ì− ,¬− ê) דכתיב מאי רבא דרש . וכו'שכן כתפיו ובין (¾ó) שנאמר לגבורה אושפיזכן ונעשה הצדיק בנימין

 אמרי ,עולם של בנויו ועוסקין ברמה יושבין שהיו אלא ,רמה אצל נויות ענין מה וכי ,ברמה בנויות וישבו ושמואל

 מכל גבוהה ישראל וארץ ישראל ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד ,המקום אל ועלית וקמת(ì ,ï− ó−þëð)  כתיב

 בנימין בשבט ,הגבול ותאר הגבול ועלה וירד כתיב בכולהו ,יהושע ספר אייתו ,היכא דוכתיה ידעי הוו לא ,ארצות
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 ˜È˙˙È� ‰È· ÏÈÏ אמרי ,דמדלי עיטם בעין למבנייה סבור ,מקומו הוא הכא מ"ש אמרי ,כתיב לא וירד כתיב ועלה

·È˙Î„Î ÔÈ·Â ÂÈÙ˙Î ÔÎ˘ .'  

  

ó−òîòëè ó−þí öîð®þ³ íôñó−òîòëè ó−þí öîð®þ³ íôñó−òîòëè ó−þí öîð®þ³ íôñó−òîòëè ó−þí öîð®þ³ íôñ        
  

באמת שיש בזה מקום תימה, שאם באמת לבחינת כבוד בית המקדש נצרך שיהיה מקומו גבוה ומרומם מכל ו

 ‰‰¯ÌÈ ·¯‡˘ ה' בית הר יהיה 'נכון í−¼¾−) (ë ,ëהעולם, משכמו ומעלה גבוה, וכדכתיב 'וקמת ועלית'. ועוד אמר הכתוב 

‡˘È�Â ˙ÂÚ·‚Ó וממה נפשך, אם יש ענין להגביהו על ראש כל 'בין כתפיוכדכתיב ', אהנמיכו קמעהוצרכו ל'. למה זה ,

  ההרים, למה לא יעמידוהו בראש ההר, ואם מבקשים להנמיך קומתו, ישפילוהו עד תחתית ההר.

למשכיל אחד פורק עול, , ¯·Ê"‡‡‡"ÚÈÊ „Â„ Â�È ‰¯‰"˜ כמה פעמים מאמר יקר שאמר הנראה בזה ע"פ מה שהזכרנו ו

שקודם מתן תורה היו ההרים מריבים זה עם ) , þ"þë).¬× íñ−èôî .í¬î½ ’−¼î ®¬.שבא אצלו ושאל בהתנצחות על מאמר המדרש 

בחר אלוקים לשבתו היה הר סיני, שלא בו זה וכל אחד נתגאה לומר שעליו יתן הקב"ה את התוה"ק, ומ"מ ההר 

א על שאר ההרים, ותמה אותו משכיל פוקר שאם ביקש הקב"ה ליתן התוה"ק על מקום נמוך, א"כ נתגאה ולא התנש

, ולא רצה היה לו ליתנה ע"ג המישור או בבקעה, שאין בה שום גבהות, ולמה נתנה על הר סיני שיש בו איזה גבהות

החסידים פניהם ושאלו,  יח עם אותו משכיל כלל, ודחאו מעליו, אחר שיצא העיזו כמה מחשובירבינו דוד להש

רבינו דוד זיע"א ואמר, שבאמת מי שאין לו שום אא"ז ילמדנו רבינו לזה דחיתו בקנה, לנו מה אתה משיב, נענה 

סיבת וטעם גבהות, הנה אין כל רבותא וענין במה שאינו מתגאה, שהלוא באמת הוא דל גאה והיאך יתגאה, אמנם 

משפיל עצמו, הנה בו ישכון האור, ובהר כזה אשר יש בו גבהות ואינו דתו ושיש בו איזה גבהות, והוא משבר מ מי

, שאמר שהאלם לא ‰‚¯Ï"ˆÊ ˜ÒÈ¯·Ó Ê"Èה, הוא ההר אשר חמד אלוקים לשבתו, וכעין זה מקובל בעולם משם מתגא

רק מי ר לשון הרע מימיו, והעקר לא יטול שכר על שלא יצאו בניו לתרבות רעה, לפי שפיקבל שכר על שלא סי

  יש במעשיו מעלה ורבותא.אז דותיו ותאוותיו, עמל ומתייגע לשבר יצרו במששייך בו ענין החסרון, והוא 

  

ö−ëîö−ëîö−ëîö−ëî    î−õ³×î−õ³×î−õ³×î−õ³×    ö×¾ö×¾ö×¾ö×¾        
  

דת הענוה והשפלות לעיל בחינת בנימין מלא מורה על ממעתה נבוא ליישוב דברי רש"י דבר דבור על אופניו, כאמור 

, והיה זה לפי שהיו בו ב' מעלות רמות ונשגבות שלא זכו להן אחיו הקדושים, וע"כ הגדולה ביותר, בחינת ב' יודי"ן

דה משובחת, ואשר על כן בית המקדש ב' פעמים כפולים כנגד כל מעלה ומהוי שפל רוח, ב Ó „‡Ó‡„הוצרך לבחינת 

אש ההרים, ומכל שנבנה במעט בחלקו של בנימין הצדיק, נבנה דייקא על מקום הגבוה, שצריך להיות רם ונישא בר

מקום במקום ההוא הנמיכו והשפילו לבנותו על בחינת הכתפיים, ולא על בחינת הראש, לרמז שדייקא מי שיש בו 

 כתפיו ובין כדכתיב קליל ביה מעלות הגורמות לגאות, הוא נצר ביותר להשפיל עצמו עד לעפר, וע"כ אמרו 'ניתתי

  זה שיש לו ואינו מתגאה.שכן'. שבזה נמדד ונבחן בחינת הענוה והשפלות, כ

  

ê¾òîê¾òîê¾òîê¾òî    öþíêöþíêöþíêöþíê    ³ê³ê³ê³ê    ó³îô¾ó³îô¾ó³îô¾ó³îô¾    −òõñ−òõñ−òõñ−òõñ    ’í’í’í’í    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    −³¾−³¾−³¾−³¾    î−õ³×î−õ³×î−õ³×î−õ³×    öîþ×ïñöîþ×ïñöîþ×ïñöîþ×ïñ        
  

 ובזה יתיישב נמי הטעם שכתבו שם בנימין מלא ע"ג אבני האפוד, הנה אבני האפוד אמר הכתוב שענינם הוא 'ושמת

 'ÏÚ ˙ÂÙ˙Î „ÂÙ‡‰ È�·‡ ÔÂ¯ÎÊ È�·Ï Ï‡¯˘È ‡˘�Â Ô¯‰‡ ˙‡ Ì˙ÂÓ˘ È�ÙÏ '‰ ÏÚ È˙˘ ÂÈÙ˙Î ÔÂ¯ÎÊÏ האבנים שתי את

³îô¾) ë− ,ì×(.  ,אבני האפוד ניתנו דייקא על כתפי אהרן, לא כבחינת הציץ שהיה על מצח אהרן, במקום הגבוה ביותר

אלא על כתפי אהרן, בחינת הכתפיים, רומז לבחינת 'בין כתפיו שכן'. וענין זה הוא שעמד לזכרון לעם בני ישראל, 
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במה להתגאות ולהתנשא, והם משפילים עצמם וממעטים עצמם, בחינת הענוה והשפלות של אותם שיש להם 

ואשר על כן אע"פ שמצינו שבטים אחרים שאפשר להוסיף בהם אותיות בשמם, כדי לבוא למנין כ"ה אותיות, כוי"ו 

דזבולון וה"א דיהוסף, מכל מקום לא נבחר אלא בנימין להשלים ולמלאות את כ"ה האותיות, כדי שתעמוד בחינתו, 

  נימין מלא, בחינת הענוה בכפליים, לזכרון לעם בני ישראל על כתפי אהרן.בחינת ב
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ועל דרך זו יש ליישב את תמיהת רבינו האור החיים הקדוש, שהכתיר הכתוב את שמות הששה השניים בשם 'ואת 

ותמה האוה"ח הק' שהיא לשון פחיתות כבוד, לשון הנותרים הגרועים והפחותים, כענין  ',‰�ÌÈ¯˙Âשמות הששה 

צאן לבן הנותרות, הצולעות והנדחות, אמנם לדברינו יש לומר שרמז הכתוב דייקא על ענין זה, שבנימין הצדיק, 

כל סביביו, אחיו בני בחינת בנימין מלא, ב' יודי"ן, ב' פעמים ענוה, עלה ונתעלה במעלת הענוה והשפלות, עד ש

הם  אהגבירה ובני השפחה, נמשכו אחריו, ולא הרגישו עצמם אלא כנותרים, בחינת פחותי ערך וחסרי מעלה, ואדרב

הביאו עצמם למדרגה זו, שהרגישו עצמם שפלים וכנועים בזכות בנימין הצדיק, ושפיר יוצדק בהם הלשון 'ואת 

  '.‰�ÌÈ¯˙Âשמות הששה 
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ליישב את ענין מרדכי הצדיק, שהלך בדרכי אבי אביו בנימין הצדיק, וכאמור לעיל אחז צדיק דרכו, בב'  ישמעתה 

ו, ומרדכי הצדיק לא יכרע ולא יהמעלות המיוחדות של בנימין הצדיק, שנולד בארץ ישראל ולא השתחוה לעש

, שכפר בע"ז יתר על כל בני דורו, היינו שכפר בגאות המאוסה כע"ז, והחזיק עצמו בענוה ושפלות יתירה, ישתחוה

שהיתה בו בחינה זו  היה'. מבנימין - ימיני ואשר על כן יחסו הכתוב לבנימין דייקא, 'איש ימיני'. וכדפירש"י 'איש

  .בב' יודי"ן דייקא '.איש ימיני'שהיו בו מעלות הימין, ומכל מקום הכניע עצמו עד 
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היה לבוש ימנו שין, לרמז לו על הבן שעתיד לצאת מובזה נבוא ליישוב ענין חמש חליפות שמלות שנתן יוסף לבנימ

חמשה לבושים, ותמהנו בדברי הגר"א שנתן לו חמש חליפות שמלות בשווי חליפה אחת שנתן לאחיו, ומה היה 

שיש בו את בחינת הענוה  ם שהכיר יוסף הצדיק בבנימין אחיולדברינו יש לומר שמשוהענין והרמז בזה, אך 

כל והשפלות, ואינו מתגאה ומתנשא במעלותיו, על כן נתן לו חמש חליפות שמלות, בערך דמי חליפה אחת, לרמז ל

עם אחיו, וכביכול שבנימין אחיהם, אע"פ שיש בו מעלות רמות, זו למעלה מזו, הנה מחזיק עצמו בדרגה שוה  ,אחיו

  כל מעלותיו משתוות למעלות אחיו.
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 מלכות', לבושי בחמשה המלך מלפני שיצא ממנו לצאת בן שעתיד לו רמז ומה מאד יומתק בזה הענין שאמרו 'רמז

היינו שנתן לו חמש חליפות פחותות הללו, לרמז שייצא מבני בניו איש ימיני, אשר ימשיך בדרכי אבותיו, וימעט 
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במעלותיו ובלבושיו בשפלות וענוה גדולה, ולכך בוודאי לא יגרם איזה מחלוקת קנאה ותרעומת מאותה נתינה, 

 ‡ÙÒ· ÌÈÈÁÈ·¯ÏÂ� ÌÈÈÁ Ï"ˆÊ ‚‡¯ÙÓ Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ¯ ‰שכתב  יקרויוארו הדברים באור מופלא רום מעלה, עם חידוש 

(ï"õ íñ×ñ×î í½òþõ ’½) ' וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן,  תכלת מלכות מלפני המלך בלבוש יצא ומרדכיוז"ל

 ˘Ì‰˘ ˙ÎÈÎÈ¯ „· ÌÈ˘·ÂÏ �¯‡‰ הלגדו זהב ועטרת מלכות בושבל המלך א מלפנייצ כאשר מרדכי בששל בוץ כריךת

Â· ˙‡ ÌÈ˙Ó‰ וזה כוונת אמרם שרמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיילך בדרכיו,  '.עליו דעתו תזוח שלא כדי זה לוכ

ותחת מעטה בגדי הכבוד, ימעט וישפיל עצמו ע"י שילבש תכריכי מתים, כדי שלא תזוח דעתו עליו, ועומק הענין 

אינו מתגאה, ותחת כל המעלות, במקום הקרוב לבשרו ועל לבו,  בזה, שאע"פ שהוא יודע ומכיר במעלותיו, עכ"ז

  הוא עוטה על עצמו בגדי מתים, שלא תזוח דעתו עליו.
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, ˙Ï"ˆÊ Â˜ÈÏ‡‚ Ú˘ÈÏ‡ Â�È·¯Ï ,Ï"ˆÊ ÛÒÂÈ ˙È·‰ Ô¯Ó „ÈÓÏומצינו עוד ביאור יקר על דרך זו, בפירוש מגילת אסתר 

 בו נתקנאו לא הזאת הגדולה כל שעם אמר וגו' והעיר שושן צהלה ושמחה, המלך מלפני יצא 'ומרדכישכתב וז"ל 

 ישמח צדיק במלוך כי בגדולתו שמחו אדרבא אלא ,המה ישראל מבני לא אשר האומות יתר ואפילו שושן אנשי

 כמו ÈÎ ‡Ï ‚‰�˙� ‰Â‡‚· Ï„Â‚Â ··Ï והטעם ,שושן עיר יושבי כל כלומר 'ושמחה צהלה שושן והעיר' ה שכתיבוז ,העם

נמצינו  שושן'. עיר כללות לכל וזהו ·‰Ú�Î‰ �˙�‰‚ ‡„¯·‡ אלא ,לו משתחוים יהיו שכולם באופן שעשה המן שעשה

    למדים גודל הכנעת לבו בענוה ושפלות נוראה.

        
−×ðþôî−×ðþôî−×ðþôî−×ðþôî    ê®−ê®−ê®−ê®−    ¾îëñë µñôí −òõñô¾îëñë µñôí −òõñô¾îëñë µñôí −òõñô¾îëñë µñôí −òõñô    ³î×ñô³î×ñô³î×ñô³î×ñô        

  

 'משל �ÏÂÙÓ ÂÈÁ‡Ó ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˜"‰¯‰ ‡"ÚÈÊ  š"íõ½ë)³òõ®³òõ®³òõ®³òõ®    ìò¼õìò¼õìò¼õìò¼õ õþ’ (ìñ¾ë‡‰ועוד נתחדש בזה חידוש נפלא שכתב 

 שנהג מה וכל', כו מגאוה להרחיק רפואה לו ונתנו, לעולם שיחיה רפואה ביקש אחד מלך, ‰"È¯ÂÓÓ ‰ÏÊ ששמעתי

 מבחוץ מלכות לנהוג ולמדו אצלו רבו שבא עד, ביותר ועניו גדול מלך שהוא יותר גאוה בלבו נכנס ביותר ענוה

 שנאמר מה דזהו ונראה וכו'. ח"ודפח', כו האדם מן שהוא הכסא בית לו שהראה ידי על, דעתו ישפיל ובקרבו

 ‰‚‡Ï ‰Â·˘ המדינה להנהיג יצא כאשר רצה לומר'. וכו מלכות מלפני המלך בלבוש יצא ומרדכי )¬ì ,î( אסתר במגילת

˘Â·Ï· ˙ÂÎÏÓ ˙‚‰�‰Ï ‰ÎÂÏÓ‰ ,Ï·‡ Â·¯˜· ÏÈÙ˘‰ Â˙Ú„'.  היה , אשר לבש מרדכי הצדיק לבוש מלכותשאותו היינו

  ד.וד מאורק לבוש חיצוני, אבל לבו היה נשבר בקרבו והיה שפל בעיני עצמו עד מא
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וענין הנהגת מרדכי הצדיק, נוגע לכל אחד ואחד,  ן, אבני האפוד וכתיבת בנימין מלא,והלימוד העולה מענין פרשת

הנה בורא כל עולמים ברא כל אחד ואחד בצורה ותבנית מיוחדה אליו, וכל אחד נתברך במעלה וכשרון אשר אין 

עוד אדם בעולם דוגמתו, ורבים טועים לחשוב ולסבור, שמדרכי הענוה והשפלות צריך האדם לבטל את אותן 

, ולא לישתמש בהם כדי שלא תזוח דעתו עליו ע"י אותן המעלות, ובאמת שהיא טעות מעלות, להעלים עיניו מהם

חמורה ביותר, ואם יודע האדם שהקב"ה טבע בו איזה מעלה מסיומה, כשרון ויתרון, הרי שנטבע בו מעלה זו כדי 

מלאות תפקידו ו ולדותיו ומעלותיו באופן הראוי, יוכל לעמוד על בורישימצה משממנו יקח לעבוד את ה', וע"י 

  בעולמו.
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אמנם לאידך גיסא, ח"ו שיגיס אדם דעתו, ויתגאה במעלותיו, ויתנשא על האחרים שלא נתברכו במעלותיו הוא, 

ח"ו להתגאות בהם, אלא מעלותיו, ולהשתמש בהם לטוב, מ"מ צריך להכיר באף שאלא במעלות אחרות, אלא 

ר בע"ז שהיא הגאוה המאוסה, ובזה יזכה ליקרא יהודי דייקא משום מעלותיו, ימעט וישפיל עצמו, ויכפו אאדרב

הכופר בע"ז, ולילך בדרכי אבותינו הקדושים, שהשפילו עצמם עם מעלותיהם הרמות ומדרגותיהם הנשגבות, ונזכה 

 (−¾¼−íלהתקרב אליו ית"ש, שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא על הנדכאים ושפלים בעיני עצמם, וכענין שאמר הכתוב 

ïò ,(î¬ אשכון וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה 'כי ˙‡Â ‡Î„ ÏÙ˘Â ÁÂ¯דת עצמנו במ ק'. ולדב

  אכי"ר. ,הענוה לטוב לנו כל הימים

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

 øçà íãàì ïéàù ,úåðåøùëå úåìòî íéîù úðúîá ìáé÷ íãà ìë øçà íãàì ïéàù ,úåðåøùëå úåìòî íéîù úðúîá ìáé÷ íãà ìë øçà íãàì ïéàù ,úåðåøùëå úåìòî íéîù úðúîá ìáé÷ íãà ìë øçà íãàì ïéàù ,úåðåøùëå úåìòî íéîù úðúîá ìáé÷ íãà ìë

 øéëäì åì ùéå ,åéúåìòîî åéðéò íãà íéìòéù å"çå ,åúìåæ íìåòá øéëäì åì ùéå ,åéúåìòîî åéðéò íãà íéìòéù å"çå ,åúìåæ íìåòá øéëäì åì ùéå ,åéúåìòîî åéðéò íãà íéìòéù å"çå ,åúìåæ íìåòá øéëäì åì ùéå ,åéúåìòîî åéðéò íãà íéìòéù å"çå ,åúìåæ íìåòá

 ìéôùéå èòîé àìà ,íäá äàâúé àì å"ç êà ,áåèì íäá ùîúùäìå ìéôùéå èòîé àìà ,íäá äàâúé àì å"ç êà ,áåèì íäá ùîúùäìå ìéôùéå èòîé àìà ,íäá äàâúé àì å"ç êà ,áåèì íäá ùîúùäìå ìéôùéå èòîé àìà ,íäá äàâúé àì å"ç êà ,áåèì íäá ùîúùäìå

úåìòî íúåàá à÷ééã åîöòúåìòî íúåàá à÷ééã åîöòúåìòî íúåàá à÷ééã åîöòúåìòî íúåàá à÷ééã åîöò . . . .        



 

  

©  
úåøåîù úåéåëæä ìë  

àðìàè  úåãñåî é"òù  'äøåúáù øåàîä' ïåëî  
 'ø ù"òøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñôøæòéìà çñô   ì"æ  

 ø"ááééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæáééì äãåäé ïîìæ   ì"æùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷ùéãøå÷  
äéãîåìáå äøåúá åôñëî êîú øùåéáå íåúá êìäúä  

  
,ãáìá íéëøåòä ìò úåéøçàä ,úèì÷î áåúëéù  
úåðôì ïúéð úåçöðäå úåîåøú ,úåøòäå úåøàä  

 .ã.ú50322 éìùåøé ñ÷ôìè í025827541   
 ìééîtolna10@gmail.com  

        

 −"¼ óþ³ò −"¼ óþ³ò −"¼ óþ³ò −"¼ óþ³ò îò−ð−ð− îò−ð−ð− îò−ð−ð− îò−ð−ð−ì"íþíì"íþíì"íþíì"íþí        

 ’þ ’þ ’þ ’þñëîòš ó−−ì óíþëêñëîòš ó−−ì óíþëêñëîòš ó−−ì óíþëêñëîòš ó−−ì óíþëê    ê"¬−ñ¾ê"¬−ñ¾ê"¬−ñ¾ê"¬−ñ¾        
        

 íþî³í ³®õí ³î×ï íþî³í ³®õí ³î×ï íþî³í ³®õí ³î×ï íþî³í ³®õí ³î×ï   îñ ðîô¼³   îñ ðîô¼³   îñ ðîô¼³   îñ ðîô¼³
î−ð− −¾¼ô ñ×ë íìñ®íî í×þëñî−ð− −¾¼ô ñ×ë íìñ®íî í×þëñî−ð− −¾¼ô ñ×ë íìñ®íî í×þëñî−ð− −¾¼ô ñ×ë íìñ®íî í×þëñ    

      ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þëë      ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þëë      ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þëë      ê−ñ¼ô êþîíòî êõîè ³î−þëë
 ëîþë ëîþë ëîþë ëîþë ³ìò ³ìò ³ìò ³ìò³¼ðí ëî¾−−î íëìþíë³¼ðí ëî¾−−î íëìþíë³¼ðí ëî¾−−î íëìþíë³¼ðí ëî¾−−î íëìþíë    

 ëëñ ëî¬ëî íìô¾ë ëëñ ëî¬ëî íìô¾ë ëëñ ëî¬ëî íìô¾ë ëëñ ëî¬ëî íìô¾ë        
³îëî¬ ó−ò¾î ó−ô− µþîêñ³îëî¬ ó−ò¾î ó−ô− µþîêñ³îëî¬ ó−ò¾î ó−ô− µþîêñ³îëî¬ ó−ò¾î ó−ô− µþîêñ 


