
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

 תשע"ז  שופטיםערב שבת קדש פרשת   345 ב"ה  

 עיר ופלך
להיך -טרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אפטים וש  פרשתנו פותחת "שֹ

נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק", מצות הקמת מערכת 

משפט יהודי. חז"ל מדייקים "בכל שעריך" ומסיקים שבארץ ישראל יש 

כמה ערים יחד( ואילו מחוז של  –)למנות בית דין בכל עיר ובכל פלך 

 בחוץ לארץ יש למנות בית דין רק בכל פלך, אך לא בכל עיר ועיר.

"בכל שעריך", האותיות  –דבר ראשון ניתן לרמוז את דברי חז"ל בפסוק 

, והאות הראשונה עירהאמצעיות של "שעריך" מרכיבות את המילה 

)וכן המילה דינים"  שך, כנגד המושג בקבלה שנקרא "שךוהאחרונה הן 

, כנגד "פר דינים"(, שצריך להמתיק. הרמז הוא פרעצמה עולה  עיר

שממילה זו לומדים חז"ל שבארץ ישראל יש להושיב בתי דינים )כנגד 

 שך ופר דינים( בכל עיר ועיר.

שמושיבים  –אם נרצה להתבונן קצת בפנימיות בהבדל בין ארץ ישראל 

שמושיבים בתי דינים רק  –לחוץ לארץ  –בתי דינים גם בכל עיר ועיר 

בכל פלך ופלך, ומה זה אומר לנו בנפש, נתמקד בהבדל בין עיר לבין פלך. 

עיר היא כמו נקודה אחת, עדיין ללא התפשטות, והיא מייצגת את 

המקום הלא מודע שבנפש, שם יש גם ָער, מלשון צר ואויב פנימי וגם ֵער 

העל מודע לבין  –י "אני ישנה ולבי ער", ושם המאבק בין הטוב הפנימ

התת מודע. מאבק כזה ישנו רק בארץ ישראל. בחוץ  –הרע הפנימי 

פלך, שהוא כבר שטח, כולם רואים  –לארץ המלחמה היא רק ברע הגלוי 

 אותו ושמים לב אליו. 

גם צורת ההתמודדות עם הרע הסמוי והגלוי טמונה במלים אלו, עיר 

כל ת פלרוש אותה כתופלך. המילה פלך רומזת לתפלה, ואפשר גם לד

ניות, וכן היא עריניים ערומזת לערנות, ובמיוחד ל עירה, המילה פ

אשו". כלומר, כשאדם בא לשפוט את עצמו או ריניו בענוטריקון "החכם 

את זולתו והוא רוצה להגיע למשפט צדק, עליו להתפלל קודם כל 

לסייעתא דשמיא, שה' יזכהו לשפוט נכון ולהגיע להכרעת הדעת כמו 

צריך. דבר זה שוה בארץ ישראל ובחוץ לארץ. אבל היכולת לעיין ש

בעומק עד כדי כך שחודרים ללא מודע שבנפש ומתקנים אותו זו תכונה 

מיוחדת לארץ ישראל, ולכן דווקא בה המצוה היא להעמיד שופטים 

ושוטרים בכל עיר ועיר, כי בה יש את הסגולה לשרש אחרי הרע לגמרי 

קיות הן בשטח והן בנקודות שמתחת לפני ולהגיע לישוב הדעת ונ

 השטח.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת שופטים ע"א(

 כדי להביא את המשיח... כדאי להתרטב

פעם אחת  .י אלול-שההילולא שלו ב רבי פינחס מקוריץנספר סיפור על 

בקשו שיתפלל על גשם והוא יצא לרחוב העיר והתפלל ומיד ירד גשם 

והתלמידים היו צריכים מיד  מאדרטב נשוטף, ששטף גם אותו עד שהוא 

לבוא וכאילו להציל אותו משטף הגשם ולנגב אותו. אחר כך שאל את 

למה עשיתי ככה? הרי יכולתי להתפלל בבית, וגם מיד היה יורד  –התלמידים 

למה רציתי דווקא לצאת החוצה? ענה ואמר  –גשם, ולא הייתי מתרטב 

המידית, את הקשר שאם הייתי מתפלל בבית לא היו רואים את התגובה 

המידי בין התפלה לבין הפעולה, ורציתי דווקא להראות להם את זה כדי 

שיבינו שככה יבוא משיח, כמו שאומר הפסוק "פתאום יבוא אל היכלו 

האדון אשר אתם מבקשים". בשביל שאנשים יתפעלו מהפתאומיות של 

ם כדי להראות לאנשי –הפעולה, שככה תבוא הגאולה, כדאי להתרטב מאד 

 שרק צריך להתפלל מנקודת האמת ו"עד מהרה ירוץ דברו". 

הקו האמצעי, ומי שזוכה להכנס לקו האמצעי  יאכתוב בחסידות שאמת ה

הפעולה פועלת מיד, תיכף ומיד ממש. יש גם דבר מאד יפה במלה הזאת,  –

המשכה ישרה מהכתר בקו האמצעי. בשביל  היאפתאומיות  –"פתאֹם" 

" צריך המשכה מהכתר דווקא, דרך הקו האמצעי, שיהיה "תיכף ומיד ממש

הבריח התיכון, קו האמת שמבריח מן הקצה אל הקצה. הקו האמצעי, וגם 

מדתו המיוחדת של ר"פ מקוריץ. קודם כל, רק  –הכתר, זה הכל בחינת אמת 

פתע פתאום, מה שבא פתאום הוא מפתיע  –בכחו של הכתר זה להפתיע 

ק מהכתר, כי כל מה שמהכתר ולמטה זה הפתעה יכולה להיות רמאד מאד. 

לא הפתעה. הפתעה זה רק וזה  - ומוטבעהכל מודע, מושכל ומובן, מורגש 

גילוי של הכתר, זו הפתעה אמיתית של על מודע, וכשהוא מפתיע זה 

. זה אחד 80העולה  פ, אבל לפני כן יש אמתיש אותיות  פתאֹםבתוך  פתאום.

הוא  ם, ומשיסודאך נמשכת עד ההרמזים , שהאמת אכן מתחילה מהכתר 

בקבלה  פמופיע למלכות, כנסת ישראל. יש משהו הרבה יותר עמוק לגבי 

. לכל מלה יש את האותיות, וגם את הניקוד, שהוא כח המניע. אם אמתלפני 

רוצים להתבונן בכך שמשהו אמיתי גם נע מהר ומגיע ליעד שלו תיכף ומיד 

של אמת. כתוב שהניקוד זה  זה קשור לנקודות –ממש, אז לפי הקבלה 

           –ל סגול סגו-הנשמה בתוך האותיות, שהן הגוף. הניקוד של אמת זה חטף

. אם כן, האות פ של פתאֹם בעצם 80בסך הכל שמונה נקודות, העולות  –

רומזת לכח המניע, הנשמה שבתוך האמת, וזה מה שצריך להתבונן בפסוק 

יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים". אם כן, כל הראש של  "פתאֹם

בשביל לחשוף את זה ורבי פינחס מתוכנת לביאת המשיח תיכף ומיד ממש. 

זה המוסר השכל. כדאי שכל אחד יהיה מוכן  –לכולם כדאי מאד להתרטב 

                   להתרטב בשביל להביא את המשיח תיכף ומיד ממש.

 ז("אלול ס 'זמשיעור )

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

דודי לני אר"ת " אלולהתכלית של חדש אלול היא עבודת יום כיפור. 

היינו שלשים ימי חדש אלול )החל  ייי, ייייי" וסופי התיבות הם לדודי ו

א דראש חדש, יום עלית משה רבינו להר בפעם השלישית לקבל -מ

כנגד  יאת הלוחות השניים, תחלת ימי הרחמים והסליחות( ועוד 

עשי"ת. כלומר, אלול בעצם נמשך עד יום כיפור. ביום כיפור ה' סולח 

ולפנים,  לנו את העוונות שלנו וביום כיפור הכהן הגדול נכנס לפני

בין  –אפשר לומר המקום האינטימי  –למקום הכי פנימי, מקום היחוד 

עם ישראל והקב"ה, קדש הקדשים שבבית המקדש. איך התורה 

". אהרן בזאת יבא אהרן אל הקדשמתארת את הכניסה הזו? כתוב "

הוא הכהן הגדול, והתכלית של כל התקופה הזו שאהרן יבוא ב"זאת". 

" וחז"ל דורשים "'ביתו' זו דו ובעד ביתווכפר בעבהמשך כתוב "

 אשתו", שהכהן הגדול חייב להיות נשוי.

יש פסוק )בתהלים ל"ב( שחז"ל דורשים במסכת ברכות, קשור לבת 

"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצֹא". חז"ל דורשים  –ולחתונה 

את המלה "]לעת[ מצֹא". מה פירוש "לעת מצֹא"? זמן שצריך לחפש 

צוא משהו. חז"ל אומרים שצריך להתפלל למצוא אשה משהו ולמ

טובה, כמו שהפסוק )במשלי( אומר "מצא אשה מצא טוב", וכפי 

שכותבים בראש הכתובה כאשר מתחתנים "מצא אשה מצא טוב 

ויפק רצון מה' הטוב". אחר כך ממשיכה הגמרא במאמר שודאי 

היו שואלים את החתן תחת  –בארץ ישראל  –שמענו, שבמערבא 

חופה "'מצא' או 'מוצא'?". מה הכוונה? מה אתה רוצה שיתקיים ה

"מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מהוי'" או "ומוצא  –בנישואין האלו 

 אני מר ממות את האשה"? זה תלוי בך. 

אתה רוצה למצוא "מצא אשה מצא טוב"? אם תחפש באמת את 

פנימיות הכלה שלך תמצא רק טוב. יש אפילו רמז מאד יפה 

. במתמטיקה קוראים חיפעמים  טובבגימטריא  אשה-טריא, שבגימ

. או, אם אתה לא חי-ו טוב, יש בזה שני מרכיבים, טובלזה היהלום של 

זוכה יתקיים בך "ומוצא אני מר ממות...", כמו שחז"ל דורשים גם על 

הפסוק בתחלת בראשית, "אעשה לו עזר כנגדו", ה' בורא את חוה 

היא "עזר" ואם הוא לא זוכה היא לאדם הראשון, אם הוא זכה 

 "כנגדו", כפירוש רש"י, "להלחם בו", ח"ו. 

מה אתה רוצה מהנישואין, "מצא אשה  –בכל אופן, כאן משהו דומה 

מצא טוב" או "ומוצא אני מר ממות"? איך מסבירים? אם אתה מחפש 

את עצמך, את האגו שלך, את ההנאה שלך בלבד, בלי לחשוב באמת 

בסוף יהיה לך מר ממות. אבל אם אתה  –ושא על האשה שאתה נ

מחפש אותה, ויש פה קשר ודיבוק, "ודבק באשתו", דבקות אמתית, 

יהיה רק טוב, הכי טוב. כתוב "האומר לדבק טוב", הכי טוב הוא הדבק 

 בין הנשמות. 

זה המשך הגמרא, אבל נחזור להתחלה: בהתחלה הגמרא דורשת את הפסוק 

[ יתפלל כל חסיד אליך לעת מצֹא". כמו תשעז, את ]סימן שנה זוזל ע"

שדורשים שהמלה "מצֹא" הולכת על אשה, עוד יותר ברור שהביטוי "על זאת" 

בחינת אשה. כל מי שהוא חסיד מתפלל  הולך על האשה, "זאת" בחינת נקבה,

 "על זאת".

יש הרבה פירושים ל"בזאת" )חז"ל דורשים שבית המקדש הראשון, ששם 

" שנים, היינו בזאתנה, משא"כ בבית המקדש השני, עמד "היתה השראת השכי

יבא אהרן אל הקדש", סוד "ביתו זו אשתו" ממש(, אבל הפירוש הפשוט  בזאת"

הוא שבדומה ל"בשכר נשים צדקניות תבוא הגאולה" כך אהרן נכנס בזכות 

אשתו ובזכותה יוצא בשלום ופועל את הפעולה של כפרת כל עם ישראל. אם 

הוא מתפלל על האשה, ואם הוא חסיד  –את יתפלל כל חסיד" כן, יש "על ז

כנראה רוצה בחורה חסידה, שמכונה "זאת". בזכות שלאהרן יש אשה חסידה 

אהרן הוא גם  –)אלישבע, סוד "חסד אל כל היום", כמבואר בכתבי האריז"ל( 

ובזכותה "בזאת יבא אהרן  –חסיד גדול, איש חסד, הוא חסיד ואשתו חסידה 

". הוא זוכה, לכל הברכות לשנה טובה ומתוקה, שהכל נחתם לטובה אל הקדש

   ביום הכיפורים.

                                                                                         (מוצאי ח"י אלול ע"ומשיעור ) 
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 תמים תהיה

פסוק  ",עם הוי' אלהיך תמים תהיה" -תמימות כל חדש אלול הוא חדש של

מהדברים הכי חשובים שקוראים בתורה בתחלת חדש אלול בפרשת שופטים. 

של רש"י הוא הפירוש על "תמים תהיה עם הוי' אלהיך", שמתחלק לחמשה 

[ ולא תחקור אחר ג[ ותצפה לו ]ב[ התהלך עמו בתמימות ]אחלקים: "]

העתידות. אמונה היא על העבר, על מה שהיה, כמו במאמרו של רבי עקיבא 

"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד". כאן רואים שהאמונה היא לא לחשוב על 

[ אלא כל מה שיבוא דשלמות של האמונה. ]-העתיד בכלל, היינו התמימות

 [ ואז תהיה עמו ולחלקו מה יוצא מרש"י? שאדם מפנההעליך קבל בתמימות ]

לא חשוב לו מה יהיה, כי הוא סומך על ה', שמה שה' יעשה בודאי  –את דעתו 

 יהיה הכי טוב, זו התמימות.

 (ז"ט תמוז ע"ימשיעור ) 

 מתנות לאביונים באלול

מתנות ורעהו ליש א" –מבין הרמזים של אלול יש אחד המתחיל ב"איש" 

הן פסוק אביונים". שתים מהמצוות של פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ל

במגילת אסתר שהוא סימן לחדש אלול. הרמז הזה מלמד על עבודת הצדקה 

העמוד של אברהם, שהרבה בצדקה. הבעל שם טוב לימד  –והחסד של חדש אלול

   שצריך קודם כל לתת גשמיות )מזון( ואחר כך רוחניות, כפי שאברהם עשה.

 (אב ע"ד-כ"א מנחם) 

  


