
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז  כי תצאערב שבת קדש פרשת   346ב"ה   

 מחיית עמלק
הפרשה היחידה שיש מצוה אנו קוראים את פרשת זכור,  פרשתנובסוף 

לקרוא אותה בצבור מן התורה. מפרשייה קצרה זו יצאו שלש מצוות 

הרמב"ם(: א. "זכור את אשר עשה לך עמלק". ב. "תמחה את זכר  )למנין

עמלק". ג. "לא תשכח". שתי מצוות עשה ומצוה אחת לא תעשה. על 

ההבדל בין "זכור" ל"לא תשכח" אומרים חז"ל '"זכור" בפה, "לא תשכח" 

 בלב'. 

מתבטאות בשלושת לבושי כאן שלגבי עמלק יש שלש מצוות שמיוצא 

מחשבה דבור ומעשה: הדבר הראשון הוא לזכור את אשר עשה  – הנפש

במעשה; והדבר האחרון הוא  –בדבור; אחר כך למחות אותו  –לנו עמלק 

 במחשבה.  –לא לשכוח את זה 

כלומר,  –שלושת הלבושים מקבילים לשלושת העולמות התחתונים 

 שהמצוה לזכור )בדיבור( היא בעולם היצירה; המצוה למחות )במעשה(

היא בעולם העשיה; והמצוה לא לשכוח )במחשבה( היא בעולם 

 הבריאה. 

 עמלקרמז מהבעל שם טוב שהנזכיר את כדי להמחיש את הדברים 

, עניינו הוא להטיל ספקות באמונה. אם אמרנו שמצות ספקבגימטריא 

שבשלושתם פירוש הדבר מחיית עמלק היא בשלושת לבושי הנפש, 

קיים הספק ועלינו להכריתו. הספק מתחיל במחשבה, שנופלים לאדם 

דבור יורד לדבור, ש הספקמהמחשבה  .מחשבות של ספקות באמונה

-בענייני אמונה מתחיל להיות מגומגם ולא החלטי. ומשם הספק האדם

, הוא מרגיש שאין עמלק יורד למעשה וכובל אותו לעשות משהו בעולם

 . בידו לפעול דברים טובים במציאות קִספ  ֵּ

-דיבור-כעת נשים לב לסדר המצוות כאן, שאינו כסדר של מחשבה

מחשבה. מדוע מהלך מחיית עמלק צריך -מעשה-מעשה, אלא דיבור

להיות בסדר זה? הדיבור והמעשה הם הצד הגלוי בנפש, ולכן אדם מכיר 

בדיבורו ומזהה שנפל ברשת של עמלק הלא הוא הספק ראשית כל 

שניסה להדחיק את  אחרלשמתחיל להיות מגומגם ולא ברור )

המחשבות(, ומשם זה יורד למעשה. לכן הדבר הראשון הוא לטפל ברע 

הגלוי הזה, בסימפטום ה'עמלקי' שלא ישתלט על כל מערכת הנפש. 

הזמן לגשת ולטפל זה  ,אחרי שקיים את הזכירה בפה והמחיה בפועל

לם, שנמצא בלב ובמחשבה, כדי לכרות לשרש ולמחות ברע הסמוי והנע

 הספק, שלא יהיה קיים בשום רובד בנפשנו. -לגמרי את זכר עמלק

 לפרשת כי תצא ע"א( )ע"פ שיעור וידאו

 גילוי אליהו בשוק

ֵּאמרֵּ ֵּהוא ֵּפעם ֵּמסקווירא. ֵּיצחק ֵּרבי ֵּבשם ֵּנכד ֵּהיה ֵּמטשרנוביל, ֵּמרדכי לרבי

ֵּ ֵּבשוק ֵּמסתובב ֵּהנביא ֵּאליהו ֵֵּּ–שכעת ֵּאת ֵּהבין ֵּמנכדיו ֵּמידֵּאחד ֵּורץ הכוונה

ֵּאתֵּ ֵּראה ֵּולא ֵּזמן ֵּהרבה ֵּבשוק ֵּהסתובב ֵּהוא ֵּהנביא. ֵּאליהו ֵּאת ֵּלראות לשוק

ֵּהסוסיםֵּ ֵּסוחרי ֵּבו ֵּהמקום ֵּאת ֵּגם ֵּראה ֵּהוא ֵּהסתובב ֵּכשהוא ֵּהנביא. אליהו

קושריםֵּאתֵּהסוסיםֵּשהםֵּמביאיםֵּלמכירהֵּוהואֵּשםֵּלבֵּשישֵּסוסיםֵּשנאבקיםֵּ

ֵּ ֵּמהקשירה ֵּלהשתחרר ֵֵּּ–ומנסים ֵּזאת ֵּלעשות ֵּמסוגלים ֵּלא ֵּסוסיםֵּוֵּ–אך יש

שממתיניםֵּבשקטֵּעדֵּשבעלֵּהביתֵּשלהםֵּיחזור.ֵּכשראהֵּזאתֵּהואֵּחשבֵּבלבוֵּ

ֵּיצליחוֵּ ֵּלא ֵּממילא ֵּשהרי ֵּשמשתוללים, ֵּהסוסים ֵּשל ֵּהאנרגיה ֵּעל שחבל

ֵּויביאוֵּ ֵּבעליהם ֵּשיחזרו ֵּבשקט ֵּשממתינים ֵּהסוסים ֵּעושים ֵּונכון להשתחרר,

ֵּ ֵּכך ֵּהיהודי ֵּשגם ֵּחשב ֵּהוא ֵּומספוא. ֵּמים ֵּולחפשֵֵּּ–להם ֵּלהתעקש ֵּלו ֵּיש מה

בולותֵּלצאתֵּממיצריו?ֵּהריֵּהכלֵּתלויֵּבקדושֵּברוךֵּהואֵּועלֵּהיהודיֵּרקֵּלבקשֵּתח

אתֵּרחמיֵּה'.ֵּהואֵּחזרֵּואמרֵּלאביוֵּשלאֵּראהֵּאתֵּאליהוֵּהנביא.ֵּאביוֵּשאלֵּמהֵּ

הואֵּכןֵּראהֵּוהואֵּסיפרֵּעלֵּהסוסיםֵּשראהֵּועלֵּהמחשבותֵּשהתעוררוֵּלוֵּבשלֵּ

בהשגחהֵֵּּכלֵּמיֵּשיוצאֵּהחוצהֵּורואהֵּמשהוֵּשמתחוללֵּ–כך,ֵּואזֵּאמרֵּלוֵּאביוֵּ

 פרטית,ֵּאםֵּבאהֵּלוֵּהברקהֵּשלֵּלימודֵּבעבודתֵּה'ֵּזהוֵּגילויֵּשלֵּאליהוֵּהנביא.

מי הכי הדריך להתבונן בהשגחה הפרטית וללמוד מכל דבר שרואים? מורנו 

הבעל שם טוב, עליו כתוב שאליהו הנביא לא זז מארבע אמותיו. הוא גם 

השגחה  היא ראית –הגאולה עליה יש לבקש  –הסביר שמלכות בית דוד 

ֵּהשגחהֵּפרטית.  ֵּלראות ֵּהיכולת ֵּהוא ֵּאחד ֵּבכל ֵּטוב ֵּשם ֵּהבעל ֵּשל הניצוץ

פרטית,ֵּלפגושֵּאתֵּה'ֵּדווקאֵּברחובֵּולהיותֵּ"למודיֵּהוי'"ֵּשלומדיםֵּממנוֵּיתברך,ֵּ

ואליהוֵּהנביאֵּשלאֵּזזֵּמארבעֵּאמותיוֵּשלֵּהבעלֵּשםֵּטובֵּשבתוךֵּכלֵּאחדֵּהואֵּ

ֵּושומעים. ֵּשרואים ֵּמה ֵּמכל ֵּללמוד שפותח שוגע איך מבדילים בין מ היכולת

ה' ולומד  את הרדיו וחושב שה' מדבר אליו לבין מי שרואה באמת את השגחת

מי שחושב שהוא  –המפתח הוא שפלות והכנעה  ?מה שה' רוצה ללמד אותו

מרכז העולם משתגע ומדמיין שה' מדבר אליו, ואילו מי שנמצא בשפלות יכול 

 באמת ללמוד מה שה' מגלה במציאות ומשדר לו.

המתקה? הדבר הראשון -הבדלה-הסיפור הזה, קשור לסדר של הכנעהאיך 

אומר שכאשר יש בעל גאוה אליהו הנביא מיד  הוא ההכנעה. תנא דבי אליהו

ברגע שאין הכנעה אליהו  –שם את היד על האף כי הוא לא יכול לסבול אותו 

הנביא מסתלק, ודווקא בשל ההכנעה והשפלות של הבעל שם טוב אליהו 

בנפש נחוצה על מנת ללמוד את מוסר  הכנעההאם כן, א זז ממנו. הנביא ל

היא חוש של ביטול  הבדלהההשכל מההשגחה הפרטית שה' מראה לאדם. ה

בפני עצם ההשגחה הפרטית של ה' שמעל ונבדל גם מהלימוד שאני מקבל 

                                                     , לגילוי עצם הנשמה. המתקהממנה. דווקא על ידי ההכנעה וההבדלה זוכים ל

 (שביעי של פסח ע"זמשיעור )

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-יש שלשה יחסים שלנו עם ה'. או שאנו כעבד המשמש את רבו

מלכו, שלא על מנת לקבל פרס, כמובן. או שאנו כבן אצל אביו, יותר 

 גבוה. או, עיקר התכל'ס, שאנו רעיה יחד עם דודה. 

המדרגות האלה, העליה הזו ממלכנו לאבינו לדודנו )הסדר  שלש

מלמטה למעלה(, היא בעצם מה שקורה בבית המקדש. כל המצוות 

, להקריב את הקרבנות. חצר", זו עבודת המלכנוהן מצוות המלך, "

, המנורה בית" היינו עבודת הקדש, הכלים שבתוך האבינואבל "

והמשכן ומזבח הקטרת. זהו יחס של אב ובן, בן שמשרת את אביו, 

מקיים מצות כיבוד אב. אבל תכלית הכוונה, מה שיתגלה בימות 

לא אבינו או מלכנו  –המשיח, עכשיו, תיכף ומיד ממש, הוא יחס אחר 

של בית  דביר. היחס של רעיה לדודה הוא בתוך ה"דודנו"אלא 

 המקדש.

עבודת  –ם יש מחלוקת מה עיקר תכלית המקדש לרמב"ן ולרמב"

האם  –עיקר ההבדל הוא  .הקרבנות בחצר או השראת השכינה בדביר

ידוע העיקר הוא "ועשו לי מקדש" או שהעיקר הוא "ושכנתי בתוכם". 

הדרוש ש"'בתוכו' לא נאמר אלא 'בתוכם'", הדביר שבתוך כל יהודי 

הרעותא דלבא, ושם יש הוא הנקודה הפנימית, קדש הקדשים שבלב, 

 את השראת השכינה, "בתוכם" ולא 'בתוכו'.

שוב, הרמב"ם סובר שהעיקר הוא ראשית העבודה מלמטה למעלה, 

יומיות בבית המקדש, הקרבת הקרבנות במזבח -עיקר המצוות היום

החיצון. הרמב"ן סובר שהעיקר הוא התכלית, לא ה"רצוא" של 

לשם כך יש מקדש. הקרבות אלא ה"שוב" של השראת השכינה, 

 כמובן, "אלו ואלו דברי אלהים חיים".

כי הוא קיצור של  דבירהמפרשים מסבירים שקדש הקדשים נקרא  

ֵּהוי'" י של "דביר" היא של שם הוי'. "ודבר הוי' -". כלומר, הדבר

מירושלם", על דרך "ומעין מבית הוי' יצא". כתוב בחסידות ש"כי 

תורת  –קים שמצוינים בהלכה מציון תצא תורה" היינו הלכות, צדי

אבל "ודבר הוי' מירושלם" היינו תורה של בעלי תשובה,  –צדיקים 

 וה"דבר הוי' מירושלם" הוא המעין שיוצא מבית ה', מהדביר.

ידוע, וגם כתוב אצלנו בכמה מקומות, שיש שלשה פירושים ל"דבר 

ברֵּהוי''ֵּזהֵּ'ד" או "'דברֵּהוי''ֵּזוֵּנבואה" או "'דברֵּהוי''ֵּזוֵּהלכה" –הוי'" 

 ", "קץ שם לחשך", קץ הגאולה, קץ משיח. הקץ

דעת. לימוד -בינה-שלשת פירושי "דבר הוי'" הם יחסית חכמה

הוא חכמה. נבואה היא  היינו שינון ההלכה, "ושננתם לבניך"הלכות 

בינה, בחינה של "מבין דבר מתוך דבר". אבל "'דבר הוי'' זה הקץ" 

פומא לא גליא", "עין לא ראתה כי "לבא לדעת, היינו רוח הקדש, 

אלהים זולתך". מיעקב אבינו, הבחיר שבאבות, נסתם הקץ כאשר 

הוא רצה לגלותו. כלומר, "'דבר הוי'' זה הקץ" היינו משיח, "כי מלאה 

  .הארץ דעה את הוי'", "דעת אלהים בארץ"

הרב, האדון והמלך הם אותו ענין.  –על יחס של עבד לאדון שלו  עד כה דברנו

"זאת הפעם  –יש יחס יותר פנימי, של אב ובן. יש יחס עוד יותר פנימי ועצמי 

היחס של דוד ורעיה, מה  –עצם מעצמי ובשר מבשרי", היחס העצמי ממש 

שקורה בתוך הדביר. נשאלת השאלה: אנחנו יודעים שהרב המגיד ממעזריטש 

הידיעה, דרכו אפשר להבין את כל סודות הקבלה, כל סדר  ה-ר שהמשל באמ

 . איפה פה הרב והתלמיד? תלמידורבֵּהשתלשלות, הוא יחס של 

מתפרש בעצמו בשלש דרגות. יש את הרב והתלמיד של  הזה המשל הכללי

החצר, המצוות המעשיות שבמקדש היינו הקרבנות. יש את הרב והתלמיד של 

"ושננתם לבניך". יש הרב והתלמיד, הרבי  –ההיכל, הבית, שם לומדים תורה 

 והחסיד, של קדש הקדשים, הדביר.

שהוא הרבי, הוא  ,דביר-רבויש  בית-רב, יש חצר-רבאפשר שהרב שלך יהיה 

של רבי. עם רבי שיש לו  י-ה"מעין מבית הוי' יצא", הוא נביעת האין סוף, ה

ר יכל היחס הוא בדביר. הדב –רעיה ונביעת האין סוף אפשר להתקשר כמו דוד 

כפשוט,  ב-ית הוא הב' כנ"ל(; הידבר הו –', דביר ישל שם הו י-)ה י-הוא ה

, כך בירנמצא כולו בד רבידייקינן, ה אשית חכמה". אך כדר, "ר-היא ה רוהחצ

              .דֵּרבייחוד של חסי דבירשאפשר לראות במלה 

 (אור לי"א תמוז ע"זמשיעור )

 "מלכנו", "אבינו", "דודנו"

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

 

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

 

 גיל השידוכים

 באיזה גיל כדאי להתחיל לצאת לשידוכים?שאלה: 

אין תשובה אחידה לשאלה זו. למענה על תשובה עליך לפנות לרב או תשובה: 

מישהו שמכיר אותך היטב יודע את מעלותיך וחסרונותיך ויכול להבין מתוך 

 מכלול השיקולים האם זה שייך כעת ואם לא אז מתי.

בשפה החסידית אחד כזה נקרא 'משפיע' ולכל כל יהודי ויהודי יש צורך באחד 

כזה על מנת שיוכל לתת לו הכוונה והדרכה פרטית מעבר לקו הכללי אליו שייך 

 כל יהודי ]קו שמוכתב על ידי ה'רבי' אליו אתה מקושר[.

 'פנימי'( -גל עיני  )מתוך שו"ת באתר

 מתנה –הכרה 

הדרך להחזיר בתשובה היא לתת לאדם את חווית ההכרה, שיהודי ירגיש 

זו מתנה. צריך  –" כרה זרומז ל" זכר-שהאמונה היא משהו שהוא מכיר. כתוב ש

הראשונה שתשאר בזכרון תמיד חווית ההכרה. חסידים זוכרים את היחידות 

              שלהם עם הרבי. ההכרה הזאת היא מתנה וצריך לזכור אותה ואסור לאבד אותה.

 (י"ז אייר ע"זמשיעור )

 


