
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז קרח ערב שבת קדש פרשת   336ב"ה   

 מקום שמור
הכהנים  –בפרשתנו כתובה מצות שמירת המקדש, להציב שומרים בבית המקדש 

שישמרו כל הלילה. ישנה מחלוקת הפוסקים אם המצוה –מבפנים והלויים מבחוץ 
נוהגת גם בזמן הזה או רק בזמן הבית. יש מי שאומר שלא רק שהיא נוהגת היום, 
אלא שאם נחדש את המצוה המיוחדת הזאת ונשמור על מקום המקדש בחורבנו 

 בזכות זה נזכה לראות בבניינו במהרה בימינו. 
 שמרזכורים הגדול ביותר בתורה של השרש בציווי על שמירה זו יש את מספר הא

! וכך אומרת התורה: המושג שמירה בששה פסוקיםפעמים מוזכר  10בטווח קצר, 
ְמרּו [ 1]" ָׁ ךָׁ [ 2]ְוש  ַמְרּתְ ְ אֶֹהל[ 3]ִמש  ל הָׁ ֶמֶרת ּכָׁ ְ ֶליךָׁ  ...ּוִמש  ְמרּו ֶאת [ 4]ְוִנְלוּו עָׁ ָׁ [ 5]ְוש 

אֹ ֶמֶרת אֶֹהל מֹוֵעד ְלכֹל ֲעבַֹדת הָׁ ְ ם ֵאת [ 6] ...ֶהלִמש  ַמְרּתֶ ְ ֶמֶרת ַהּקֶֹדש  ְוֵאת [ 7]ּוש  ְ ִמש 
ַח ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד [ 8] ְזּבֵ ֶמֶרת ַהּמִ ְ ֵאלִמש  רָׁ ֵני ִיש ְ ". לאחר מכן מסכמת התורה ֶקֶצף ַעל ּבְ
ךָׁ " ֶניךָׁ ִאּתְ ה ּובָׁ ְתֶכם[ 9]ְוַאּתָׁ ֻהּנַ ְמרּו ֶאת ּכְ ְ ש  ..." ובפסוק הבא גם מוזכר שמירה לגבי ּתִ
י[ 10תרומות: "]ה רּומֹתָׁ ֶמֶרת ּתְ ְ  ". ִמש 
פרצוף  –המשמעות היא שישנה שלמות של הענין  עשר,את המספר יש אשר כ

 שלם וקומה שלמה )כמו עשר הספירות(, שמירה שלמה ומעולה.
יש אצל כל אחד כך  –שייבנה במהרה בימינו  –כמו שיש את בית המקדש הכללי 

הנקודה הפנימית  –"רעותא דלבא" מאתנו את המקדש הפרטי שלו, זה נקרא 
שבלב היהודי. וכמו שבמקדש הכללי יש קדש וקדש הקדשים כך בלבנו פנימה יש 
רבדים פנימיים כאלה הנקראים חיה ויחידה, מקיפי הנפש. על נקודה פנימית זו יש 

 כמו משמרת המקדש. –לשמור 
שאין השמירה מפני ליסטים או ? כותב הרמב"ם ת המקדששמירבאה מה לשם 

אינו דומה פלטרין )ארמון מלוכה( שיש עליו "אויבים אלא לשם כבוד המקדש, 
מגלה כלפי העולם את ההוד שמירה ה, "שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים

כה להיות כמו ששומרים על . אך למרות זאת השמירה צריםפניבשורה הוההדר 
יש אויבים שמפניהם שומרים, ולכן על השומרים כאילו להתייחס  ,ארמון מלך

א כדי וה ,שכתוב במפרשים ,לעשות סיורים סביב המקדש. טעם נוסף לשמירה
 למנוע כניסת טמאים למקדש.

שכאמור מדובר גם על  –אם כן אפשר לסכם שיש שלשה עניינים בשמירה זו 
הבעל שם טוב היסודי של מודל הונסדר אותם לפי  –שמירת הקדושה שבלבנו 

 לתיקון הנפש: 
ויש להשמר מפניו. האויב הוא היצר הרע שרוצה  דמיון כאילו יש אויב –הכנעה 

כל מציאותו כלל, להכנס ולחלל את הקודש, אך אליבא דאמת אין לו מציאות 
צריך לצייר כאילו הוא קיים  אלא שהיא רק דמיון וכח המדמה,  בתור מונע ומעכב

 . הטובה ביותרבצורה תהיה כדי שהשמירה שאנו שומרים לכבוד הקב"ה 
שמירה מפני כניסת טמאים למקדש הכללי והפרטי ולוודא שיכנסו רק  –הבדלה 
 טהורים.
שמירה לכבוד המקדש, בתור הבעה וגילוי של אור בית המקדש לכל   –המתקה 

העולם, וכך בבית המקדש הפרטי שבלב לגלות את הדבקות בה' השוכנת פנימה 
 אור עולם.ל

 לפרשת קרח ע"א(וידאו )ע"פ שיעור 

  

 מה מרויחים בכלא?
המגיד מטריסק בעל ה"מגן אברהם", של יארצייט ב' תמוז הוא ה

אחד הבנים הצדיקים של רבי מרדכי מטשרנוביל, נכד של המאור 
 נחום מטשרנוביל. -עינים, ר' מנחם

בקר  ,אחד החסידים של המגיד מטריסק, בעל המגן אברהם
בסיפור מדברים על הרבי מסדיגורא, אבל לפי הסיפור  –בסדיגורא 

היה שם. אותו חסיד של  משמע שמדובר על הרבי מרוז'ין כאשר
טריסק נכנס לויכוח סוער עם אחד מחסידי הרה"ק מרוז'ין, וכדרך 

הרבי שלי גדול משלך. זה  –החסידים התווכחו איזה רבי יותר גדול 
הגיע לטונים מאד גבוהים. אותו חסיד סדיגורא בטל לגמרי את 

וזה כמובן מאד קומם אותו. הויכוח היה בבית , הרבי מטריסק
חרי שחרית, כשהיו עטופים בטלית ועטורים בתפלין. מדרש, א

החסיד מטריסק, כשהתחמם מאד, החזיק בתפלין של ראש שלו 
, ונשבע שהרבי שלי גדול כמו הרבי שלך, לא נופל מהרבי שלך

 ואותו חסיד טריסק המשיך לדרכו.
מה זאת אומרת? איך  –פתאום, המצפון שלו התחיל לנקוף אותו 

מים ובתפלין שלי?! אני יודע מי יותר גדול אני יכול להשבע בשם ש
  שאני יכול להשבע בתפלין? אולי עשיתי עבירה.

סימן שהחסיד הזה היה באמת ירא שמים. כמה הוא היה חסיד זה 
כבר ספק... אנחנו מבקשים קודם כל שתהיה חסיד, אחר כך ירא 

 שמים ואחר כך למדן.
לאחר שסיפר  ולספר לו את הסיפור.ע לרבי שלו, וסלנ החליט הוא

מספר לו שבסוף נשבעתי  –מגיד מטריסק את כל הסיפור ל
בתפלין שלי שאתה גדול כמו הרבי מסדיגורא )כנראה הריז'ינער(. 

במדת  –הרבי שמע אותו וחצי הרגיע אותו. אמר לו, דע לך 
האהבה, עבודת ה' מאהבה, אני גדול כמוהו. אבל במדת היראה 

  בבית הסהר.הוא גדול ממני. למה? כי הוא ישב 
אם כן, לומדים שמבית סהר מרויחים את עבודת ה' ביראה. יש כמה 

יראה תתאה ויראה עילאה. לצדיק ודאי היתה מאז  –דרגות יראה 
ומתמיד יראה תתאה, שלמטה מאהבה, אבל יראה עילאה היא 
למעלה מאהבה. אם המגיד מטריסק אמר שבאהבה אני גדול כמוהו 

 –הוא התכוון כמובן ליראה עילאה  וביראה הוא יותר גדול ממני
 בטול במציאות אמיתי.

לא עברו כמה ימים וחודשים שעצרו את המגיד מטריסק ושמו 
אותו בבית סהר לתקופה, וגם הסתירו איפה הוא נמצא כדי 
שהחסידים לא יוכלו לפעול למען שחרורו. היו חסידים בעלי 

השפיעו את מקום כלאו ולבסוף גילו שהשפעה בממשלה, 
כשהוא יצא , וממשלה עד שהוציאו אותו. זה לא היה הרבה זמןב

הוא סיפר שה' עשה זאת בהשגחה פרטית כדי ששבועת החסיד 
 שלי לא תהיה לשוא.

דבר חשוב.  –אפשר ללמוד מזה שיראה עילאה מקבלים מבית סהר 
בשביל להצדיק  –וגם, שרבי וחסיד זה קשר אמתי של מסירות נפש 

  ן בו, הוא הולך לבית סהר בעצמו.את האמונה שהחסיד מאמי
 (בדר"ח תמוז ע"ומשיעור )

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

והחוש הוא חוש הראיה. השבט של  חהאות של חדש תמוז היא 
ה טפה  –החדש הוא ראובן  לשון ראיה. אם מנקדים את המלה ְרִאיָׁ

ה למשהו. כתוב  – הוכחה – ְרָאָיהאחרת היא נעשית  יָׁ הבאת ְראָׁ
". אם רואים ולא תשא עליו חטאהוכח תוכיח את עמיתך בתורה "

אותו, אבל בלי שה משהו לא בסדר יש מצוה להוכיח שאיזה יהודי עו
לבייש אותו, בלי להלבין את פניו ח"ו, ובכלל להתחשב בו מתוך 
אהבת ישראל. באותה פרשה שכתוב "הוכח תוכיח" כתוב "ואהבת 
 לרעך כמוך" ואדמו"ר הזקן אומר "'כמוך' ממש", וכך "הוכח תוכיח

את עמיתך ולא תשא עליו חטא". יש פירוש ש"הוכיח תוכיח את 
 להראות ולהוכיח לו את האמת.  –עמיתך" היינו לשון הוכחה 

רבי עקיבא אומר "תמהני אם יש בדור מי שראוי להוכיח", כי צריך 
להיות "הוכח" את עצמך ואז "תוכיח" את עמיתך )לפי פירוש הבעל 

כך קשוט אחרים" )מאמרו של שם טוב(, "קשוט עצמך תחלה ואחר 
ריש לקיש(, וכמו שאומר רבי נחמן שמי שלא יודע להוכיח נכון הוא 
פשוט מעלה סרחון, ריח רע, בתוכחה שלו. לכן "תמה אני אם יש מי 

חדש שראוי להוכיח", ואף על פי כן זו מצוה בתורה. אפשר לומר ש
ים כח שיש בעינ –תמוז הוא גם כח של ראיה וגם כח להביא ראיה 

 בכלל. 
כלומר  –לכאורה שיש קרינה שיוצאת מהעינים -פרופסור אחד הוכיח

רוצה להוכיח שיש "עין הרע", תופעה שכל העמים מכירים בה. עוד 
עולם של "רע  –סימן מובהק שמה שיוצא מהעין שייך לעולם התהו 

אצלנו "מרובה מדה  אנשי עשו כנודע(. אבל 400" = רע עיןעין" )"
על כל דבר  –טובה", אנחנו צריכים להסתכל על כל דבר ועל כל אחד 

בכבוד, לכבד אותו וזו הסתכלות בעין טובה. ותוך  –שה' ברא לכבודו 
  כדי כך, אפשר לתקן אותו.

הוכחה, ואין הכוונה -א גם לשון הבאת ראיהשוב, חוש הראיה הו
אלא להוציא משהו  –הוכחה כתובה  –להביא ראיה על הניר 

מהעינים שלך. להראות למישהו את האמת זה לא להראות לו משהו 
'שמה' )מחוץ לעצמי( אלא להראות לו מתוך עצמי, מתוך העינים 

אפשר להסביר על  –שלי. גם "הוכח תוכיח" לא מחייב להיות בדבור 
. אפשר לומר, בדרך דרוש על כל פנים, בייפי טעם ודעת, אך לא מחו

ש הראיה וכח הראיה מלמד שהתוכחה הכי טובה שהחדש של חו
כדאי לך להיות יהודי טוב, לאהוב את  –ליהודי שאני רוצה להעיר לו 

היא בכח הראיה.  –עם ישראל ואת ארץ ישראל, להניח תפלין וכו' 
איך מוכיחים? יש תוכחה בדבור, אבל התוכחה הכי מועילה וטובה 

 היא 
יבורך", "הוא יברך", הוא אם יש עינים מתוקנות, "טוב עין הוא 

ממשיך ברכה עם אור העינים, שאחרי שהכנסנו אותו בכלים דתיקון 
הוא המקור הכי חזק של תיקון וברכה, ואפשר פשוט להסתכל. מי 

לרבי  –שעובר לפני הרבי הוא כמו מי שעובר לפני המפקד שמסתכל 
יש אור חזק בעינים, העינים הכי חזקות והכי טובות, "טוב עין". 

יש לו עיני רנטגן, יש לו  –שעוברים לפני רבי, לפני צדיק, מתביישים כ
מבט אחד חד ונוקב, הוא מנתח אותי, נכנס לקרבי, אך כל הניתוח 
שעושה הוא בשביל לרפאות אותי. הוא לא צריך לומר מלה. צדיק, 

 –התוכחה הכי טובה בעולם  –"ועמך כלם צדיקים", יכול להוכיח 
 עליו חטא".  ותוך כדי כך "ולא תשא

חסרון  –מה זה "ולא תשא עליו חטא"? בעולם התהו היה חטא 
ושבירה. אם מסתכלים יותר מדי חזק עצם ההסתכלות יכולה לשבור 
 את הכלי. לכן, צריך לתקן מאד את ההסתכלות בזולת. אין בנפש 

 

יכולת הבעה יותר מאשר בעינים, "עיניך יונים". זה מסר ראשוני בשביל 
ידוע  – קון העינים הוא היכולת להוכיח מתוך אהבההחדש הזה, שתי

 רק במבט אוהב, בלי צורך לפתוח את הפה בכלל.  – אהבה-תוךעולה  תוכחהש
צריך להיות גם כח של מבט תקיף כדי  –כמו שצריך מבט רך, אוהב ועדין 

לנצח. כשיש מלחמה, עיקר הנצחון הוא על ידי הראיה. קשור למושג שלנו 
קודם יש אמונה ביעד, אחר כך יש רצון תקיף להגיע ליעד,  –"קביעה רצונית" 

אחר כך משכילים זאת בשכל, הסתכלות פנימית, ובסוף פוקחים את העינים 
 להוציא את האור הזה לתוך המציאות. 

, שענינה "והחיּות רצוא ושוב", ח לשון חכל זה קשור לאות של החדש, האות 
, ויש לה חטוטרת ש'מצדיעה' למי ז-ו ו-מורכבת מ חחיות. לפי האריז"ל האות 

 ז-, שהיא "אור ישר", לו-החטוטרת מחברת בין ה –שדר ברומו של עולם 
היא אור  ז-היא אור ישר שיוצא מהעינים וה ו-שהיא "אור חוזר". לעניננו, ה

 –כמבואר אצלנו באריכות  –עצמה  חחוזר מתוך המציאות. כלומר, האות 
, תמוזש הראיה בעינים. גם רמוז בשם מסמלת ומתארת יפה מאד פעולת חו

           .ז-וה ו-לחבר את ה-, להשליםוז –לשון השלמה  – תם-שרומז ל
 ה("סיון ע 'למשיעור )

 

ָאָיהחוש הר   -תמוז  ִאָיה / ר 
 

 המתקה-הבדלה-הכנעה
המתקה' למרות שזה לא מופיע -ההבדל-למה הרב מדבר על 'הכנעה שאלה:

 בכתבי חב"ד?

 

בכתבי חב"ד, רבי אייזיק מהומיל מביא את שלישית המושגים  תשובה:

 המתקה.-הבדלה-הכנעה -המקורי של מורנו הבעל שם טוב 

 מנהג חב"ד )מהרביים( ללמוד בכתר שם טוב, שם מופיע מושג זה.

י כל כל אחת מהשלישיה בפני עצמה מוזכרת ומפורשת רבות מאד בכתב

-הרביים של חב"ד כולל הרבי. עיקר זוג המושגים בכתבי חב"ד הוא אתכפיא

אתהפכא כאשר אתכפיא כוללת גם הכנעה )בטול היש( והבדלה )כריתת 

הערלה על ידי פרישות מתאוות מיותרות( ואתהפכא היינו המתקה )ועבודת 

 האתהפכא ביחס ללבושי הנפש שייכת גם לבינוני של התניא, כמבואר בסוף

 התניא(.

'תופסים' ו'מדברים' לבני  המתקה-הבדלה-לדעתנו, דוקא המונחים הכנעה

והרי זה העיקר, שנתלהב מדא"ח בתחושה פנימית שהדברים שייכים דורנו, 

 אלי אישית, אליבא דנפשיה.

 )מתוך שו"ת באתר 'פנימי'(

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

 

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

 

 צדיק כתמר יפרח
קרח בן  ויקח", לחלוק על הכהונה את עצמו לצד אחר לקחכמו שקרח 

יצהר בן קהת בן לוי, כנראה שגם התיקון שלו הוא בענין זה, שיקיים בעצמו 
]אתה, קרח[ נא מפיו ]של משה רבינו[ תורה ושים אמריו בלבבך". קח "

יתקיים  –אומר האריז"ל  –התיקון הוא שבסוף קרח יודה למשה, ואז 
                                             . כנראה הכל בסוד הקיחה.קרח" סופי תיבות חיפר רכתמ ק"צדי

  (ה"תמוז ע 'אמשיעור )

 


