
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"אתיקון הנפש וה תורתענייני בעלון שבועי 

 תשע"ז  חקתערב שבת קדש פרשת   337ב"ה   

 וידר נדר 
לאחת מיתת אהרן הכהן הסתלקו ענני הכבוד שהגנו על עם ישראל, וחזרו בזכות משה 

רבינו. לאחר שהסתלקו ענני הכבוד נהיו ישראל חשופים לעיני הגוים ולעיני עמלק שבא 

כנען, כדי לבלבל את ישראל, עליהם במלחמה. חז"ל מגלים לנו שעמלק השתמש בשפת 

אך נשאר בלבושיו הוא. לכן כשעם ישראל ראו את העם הזה לא ידעו אם אלו עמלק, 

כפי שהיו לבושים, או כנענים , כמו שהם דברו, ולכן קראו לו "העם הזה", כמו שכתוב 

ה ב ְׂ  ן ֶאת ָהָעם ַהז ֶ ֵ ת  ם ָנתֹּן ת ִּ ֹּאַמר אִּ ָרֵאל ֶנֶדר ַלה' ַוי  ש ְׂ ר יִּ ד ַ י ֶאת ָעֵריֶהם", ואכן "ַוי ִּ ִּ ת  ַהֲחַרמְׂ י וְׂ ָידִּ

 הקב"ה נתן בידם את עמלק במלחמה והם הקדישו את הערים לגבוה.

פעמים בתנ"ך. הראשון אצל יעקב אבינו בדרכו לחרן  3הביטוי הזה  "וידר... נדר" מופיע 

ֶיה א   הְׂ ם יִּ ר ַיֲעקֹּב ֶנֶדר ֵלאמֹּר אִּ ד ַ ָהֶאֶבן ַה -"ַוי ִּ י... וְׂ דִּ ָ מ  ים עִּ ֶיה ֹלהִּ הְׂ ָבה יִּ י ַמצ ֵ ִּ ת  מְׂ ר ש ַ ֶ ז ֹּאת ֲאש 

ית א   ". השני בפרשתנו, והשלישי אצל יפתח -ב ֵ ו  ָלךְׂ ֶרנ  ְׂ ר ֲאַעש   ֵ י ַעש   ן לִּ ֶ ת  ר ת ִּ ֶ כֹּל ֲאש  ים וְׂ ֹלהִּ

ן  וֹּ ֵני ַעמ  ן ֶאת ב ְׂ ֵ ת  ן ת ִּ ם ָנתוֹּ ֹּאַמר אִּ ח ֶנֶדר ַלה' ַוי  ת ָ פְׂ ר יִּ ד ַ הגלעדי בצאתו למלחמה בעמון "ַוי ִּ

י. ָידִּ ָהָיה ַלה'  ב ְׂ ן וְׂ וֹּ ֵני ַעמ  ב ְׂ ם מִּ לוֹּ ָ ש  י בְׂ בִּ ו  ש  י ב ְׂ ָראתִּ קְׂ י לִּ ֵתי ֵביתִּ לְׂ ד ַ ר ֵיֵצא מִּ ֶ ֵצא ֲאש  וֹּ ָהָיה ַהי  וְׂ

ָלה", סיפור שכידוע סיומו טראגי, שכן בתו של יפתח יצאה ראשונה  הו  עוֹּ יתִּ ַהֲעלִּ וְׂ

 מהבית. 

ה שאם הוא אם כן יש כאן שלשה סיפורים של נדרים, שכולם תפלה ובקשה מהקב"

יצליח את הדרך אזי האדם יעשה כך וכך עבורו. הסיפורים הללו הם סדר של ירידת 

הדורות, מיעקב שנדר נדר לה' שאם הקב"ה יהיה עמו הוא יעשה בשבילו הכל כשיחזור, 

דרך עם ישראל שהגיע למלחמה עם עמלק בגלל ילדה קטנה שהם שבו להם )שאגב, יש 

דים חוטפים ילדה קטנה זה סיבה שכל עם ישראל מכך לימוד לדורנו, שאם לא יהו

 ייכנסו איתם למלחמה(. ובסוף יש את הסיפור המצער עם בת יפתח.

הדבר הראשון שלומדים מכך הוא לא לנדור נדרים, אפילו נדרים טובים. רואים שלנדר 

לה' בשעת סכנה יש הרבה כח אבל הוא עצמו מסוכן מאד. עדיף לקבל החלטה טובה 

 ור.בלב ולא לנד

, בשביל לנדור במצב אופטימאלי צריך דעת" = וידר... נדרנלמד עוד משהו דרך רמז "

להיות במדרגה של דעת עליון, שה' הוא הכל וכל המציאות היא אין, רק אז זה מתחיל 

טוב ונגמר טוב, וכך היה אצל יעקב אבינו. אבל אם האדם נמצא במדרגת דעת תחתון, 

הוא 'אין' שנותן לי את הנצחון, הנדר יכול להתדרדר שהעולם הוא מציאות ממשית וה' 

למצב לא טוב, כמו שהיה אצל יפתח. הסיפור בפרשה שלנו הוא באמצע, בחיבור בין 

 ל דעות הוי'", דעת עליון ודעת התחתון.-"א

, מלשון דירה. כח הדבור שבא בנדר למי שבדרגת דעת דרהוא  דרהשער של המילה נ

ה' כאן למטה וליצור לה' מציאות של דירה בתחתונים, זה  עליון הוא להחדיר את עצמות

כמו  –להים". אך מי שלא נמצא במדרגה כזאת -מה שאמר יעקב אבינו "יהיה בית א

אין לו לנדור בפה אלא יסתפק בקבלה בלב להמשיך את עצמותו יתברך לדור  –כולנו 

 בעולמות התחתונים.

 (ע"אלפרשת חקת וידאו  )ע"פ שיעור

 עליה לשמים וירידה לתהומות

ד' תמוז. בעת -, שהסתלק ברבי פינחס בעל ההפלאהנספר סיפור על  

לא נהג בגלוי אדמו"רות בכוונה, הוא  ששימש כרב העיר פרנקפורט

כדי להיות מקובל על כולם ולא לעורר שום מחלוקת. אפילו בבית 

כנסת הוא התפלל נוסח אשכנז, ורק בינו לבין עצמו הוא התפלל 

נוסח החסידים. הרבי ר' פינחס בעל ההפלאה היה ממש איש שלום, 

 כולם אהבו אותו וכולם החשיבו אותו לגדול הדור. 

דמו"ר מהר"ש זי"ע ]של סלונים, מקביל לרבי הרש"ב סיפר מרן א

וגם מאד העריץ אותו. יש סיפור שאחד התלמידים שלו, בזכות 

השבחים הגדולים שלו עליו, הגיע לליובאוויטש והפך לחסיד חב"ד. 

מהסיפורים משמע שהוא החזיק את הרבי רש"ב לגדול הדור[ 

וכל שהרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה אמר פעם פלפול עמוק 

האנשים שהיו שם יצאו מגדרם מרוב התפעלות מהגאונות שלו ]כל 

מי שהיה נוכח יצא מהכלים לגמרי[. והרגיש בנפשו איזו פניה ]מכך 

שכולם מתפעלים ממנו, איזו גאוה[, החזיר הרה"ק ר' פינחס את פניו 

לארון הקדש ופתח את הארון ואמר מתוך בכי עצור: כתיב "יעלו 

"יעלו שמים" דא קריכט מען אויפ'ן הימל שמים ירדו תהומות". 

]מטפסים לשמים[, ותיכף לאחר מכן "ירדו תהומות", פאלט מען 

אריין אין עומקא דתהום רבא ]כעבור רגע יורדים לעומקא דתהומא 

רבה[. די רגע איז מען געווען ממש ווי א מלאך אלוקים אין הימל 

לפני רגע היינו און אי א מינוט ארום איז מען א גראבער מענטש... ]

ממש כמו מלאך אלהים בשמים ודקה אחר כך הפך להיות אדם גס. 

 כך הוא אמר, על עצמו, כשהוא פתח את ארון הקדש[.

זה גם הרגש של הבעל שם טוב, כי גם הבעל שם טוב אמר אותו דבר 

שהוא פוחד מזה. הוא אמר שאדם ששומע תורה לא מפי מלאך  –

ולא מפי שרף אלא מפי קוב"ה ושכינתיה ופוחד כל רגע שמא יפול 

הפחד שמר עליו. כנראה שכאן היה לרבי  –לנוקבא דתהומא רבה 

הוא באמת נפל, אבל הוא  פינחס רגע שהוא לא פחד, ואם לא פחד

מיד מכיר בכך. אם מישהו "יעלו שמים ירדו תהומות" ומיד תופס 

 עצמו, זה גם טוב. 

סוד החגים כנגד הבעיות הנפשיות את "יעלו באיך אנחנו מפרשים 

שמים ירדו תהומות"? יש אנשים שיש להם 'היי' ו'לואו', עולים 

רגע אחד  –ורה ויורדים. כאן הוא מפרש את הפסוק על מי שלומד ת

להיות בשמים ממש, כמלאך אלקים, ותוך שניה, אם הוא מרגיש 

ווארט   וסיפוק אישי ומתגאה קצת, הוא נופל לתוך התהומות. זה

 חב"די.

 (ה' תמוז ע"ומשיעור ) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרבי מסביר כי לעתיד לבוא תהיה התחדשות, שצריכה לבוא לידי 

התחדשות בעולמות, התחדשות בתורה  –ביטוי בכל הרבדים 

 והתחדשות גם ביחס לאלקות:

שמים חדשים נאמר שלעתיד לבוא יהיו  התחדשות בעולמותעל ה

. כשאומרים שמים חדשים וארץ חדשה אין הכוונה חדשה וארץ

בהכרח לעולם גשמי חדש ואחר, אלא גם לתפיסה חדשה לגמרי של 

מעשה  –השמים והארץ. הרמב"ם מסביר כי ידיעת מעשה בראשית 

היא ידיעת חכמת הטבע. הוא מסביר שלשכל האנושי  –שמים וארץ 

אלא רק  –החומר כצורה נפרדת מ –אין כל השגה בצורה של הדברים 

בדברים המורכבים מצורה וחומר, כשתפיסת האדם היא בעיקר 

בחומר. שמים חדשים וארץ חדשה היינו מעשה בראשית חדש, 

הבנה חדשה של "מעשה בראשית", שתופסת גם בצורה. כך מסביר 

הר"ן בדרשותיו כי אליבא דאמת ידיעת מעשה בראשית היא ידיעת 

ביא שהרמב"ם צחק על היוני העצם והצורה של הדברים )הוא מ

גאלינוס שאמר שאינו יודע את הסבה לכך שמין המדבר, האדם, הוא 

צוחק, משום שהצחוק של האדם נובע מעצם הצורה שלו וזהו דבר 

המדע מתחיל  –שלא ניתן להשיגו(. אבל היום מתחילים להבין 

להתקדם לקראת ידיעת המהות של הדברים, לקראת שמים חדשים 

שתמיד ישאר 'סוד' של מעשה בראשית,  אך יש לומרוארץ חדשה )

תופעות בטבע שעדיין לא מבינים, שהרי "גבֹּה מעל גבֹּה שֹּמר וגבֹּהים 

 עליהם"(.

היא גילוי תורה  –" תורה חדשה מאתי תצא" –התחדשות בתורה ה

כל הגילויים הכי  –מפנימיות עתיק. עד כה כל מה שהתגלה בתורה 

הוא רק מחיצוניות עתיק. חיצוניות  – נעלים של חכמי וצדיקי הדורות

עתיק היינו תענוג מורכב, תענוג שמתלבש במשהו נוסף, ואילו 

פנימיות עתיק היינו תענוג פשוט שאינו מלובש במאומה )אמונה 

פשוטה שלמעלה מתענוג(. בעולם הזה כל התורה היא תענוג מורכב 

ץ מאד" גם התענוג מתורה ומצוות הוא תענוג מורכב, "במצותיו חפ –

 מורכב ברצון. אמנם יש לומר-תענוג שמלובש )וכנ"ל ש"חפץ" היינו

פורץ את גדרי התענוג  –בחינת "בכל מאדך"  –ש"חפץ מאד" 

ת המורכב ומגיע לתענוג הפשוט, שאין התורה והמצות דבר זול

כאשר "מצות בטלות",  האדם המקיים אותם, שכך יהיה לעתיד לבוא

תתגלה מדרגה של תענוג פשוט.  ולעתיד לבוא –כמבואר בדא"ח( 

תורה של הסברה  –התורה של העולם הזה היא תורה של שמיעה 

"תורת המלך",  –והתלבשות בהשגה. ה"תורה חדשה" שיגלה משיח 

 היא תורה של ראיה, ראית –התורה שבאה מבחינת המלך שבו 

המהות שיש בה תענוג פשוט ללא כל הרכבה. הרבי מסביר שאין 

 סתירה בין מה שכתוב "ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו'" לבין 

 

תורה את כולם, כי התורה שהמשיח ילמד היא  העובדה שהמשיח ילמד

וד הוא יראה לכולם את המהות, וראיה כזו אינו נקראת לימ –בבחינת ראיה 

 )כמו הלימוד שבגדר שמיעה(.
לבוא תהיה אפילו ביחס  ההתחדשות שלעתיד - התחדשות באלוקותה

, גילוי והמשכה חדשה לגמרי של אלקות. אלקים חדשים'שיהיו ' -לאלקות 

הגילוי של 'אלקים חדשים' הוא התפיסה החדשה של "לידע שיש שם מצוי 

ו סובייקט. הקב"ה הוא לא ראשון", הגילוי של "אנכי" שאיננו אובייקט ואיננ

'אני' הוא בדרך כלל סובייקט ו'אתה' הוא בדרך כלל  –'אני' ולא 'אתה' 

אובייקט, והקב"ה הוא לא אובייקט ולא סובייקט. במתן תורה הקב"ה אומר 

"אנכי" הוא לא אני ולא אתה, הוא "אנכי מי שאנכי"  –"אנכי הוי' אלהיך" 

                            שכולל גם אני וגם אתה.

 (שביעי של פסח ע"המשיעור ) 

 גילויים חדשים בעולמות, בתורה ובאלקות
 

 שמינית שבשמינית או לא מינה ולא מקצתה?
" שמינית שבשמינית, האם האדם נצרך ל"גאוהבגמרא יש מחלוקת ביחס ל

". מורנו הבעל שם טוב מדריך כי "אלו ואלו לא מינה ולא מקצתהממנה או "

דברי אלהים חיים" והגאוה היא כאפר פרה אדומה ש"מטהר את הטמאים 

ומטמא את הטהורים". כדי שהאדם יצא מטומאת חוסר המעש ויתחיל 

 –להצליח לפעול הוא זקוק ליזמה, ויזמה דורשת התנשאות ויומרה לפעול ו

"שמינית שבשמינית גאוה". אמנם, לאחר שהאדם עושה הוא כבר בגדר 

"טהורים" שהגאוה מטמאת אותם, ואזי עליו לנהוג  ב"לא מינה ולא מקצתה" 

ולא לזקוף את המעשה הטוב לעצמו. דווקא בסיום המעשה מאיימת הגאוה 

לפגוע באדם )כהכשת הנחש בעקב דווקא(, ואזי נחוצה לו העבודה של 

                        "וזכרת את הוי' אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל".

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itiel@pnimi.orgלקבלת השיעורים: 

 

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

 קח וחק
 חקת, "חקוהפרשה הזו היא  – קח –קרח"  ויקחבפרשה הקודמת דברנו על "

-)ק לפני ה אחור)ח לפני ק( וה פנים? הם הקח-ל חקהתורה". מה ההבדל בין 

ח, שלקח עצמו לאחור, לחלוק על הכהונה(. האותיות האלה הן זוג באלב"ם 

קח. איך קשור פרצוף הנצח, שהפנים שלו הוא חק והאחור שלו הוא  –

נצח של משה הוא ה –של משה רבינו  זה-בפשט? קרח הוא הלעומת

, רק לנצח לשם ה', ואילו קרח הוא נצחן דקליפה שרוצה לנצח את הקדושה

הכח לבוא  –שה ובכך לעלות לרום מעלה. כתוב שנצח הוא "עמק רום" מ

כמו "חק  –. אבל חק מקור הנצחנות של הלעומת זהלגובה הכי גדול. קח הוא 

הוא הפנים של הנצח, לכן הוא שייך במיוחד למשה רבינו, "לך  –לישראל" 

אני מגלה טעם פרה ולא לאחר". "זאת חקת התורה". משה נקרא המחוקק 
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