
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז דברים ערב שבת קדש פרשת   341 ב"ה  

 בהגיגי תבער אש
השבת מתחילים ספר דברים, האחרון בחמשה חומשי התורה, שיש לו שם מיוחד 

, בכל חומשיםה"משנה תורה". לספר דברים יש סגנון יחודי שאינו בשאר  –

הסיפור הוא בגוף שלישי, כמו "וידבר ה' אל משה לאמר" וכיו"ב  החומשים

ר, הוא עצמותו יתברך( ואילו )ומוסבר בחסידות ש"שלישי המדבר" ֵּ , המַספ 

בחומש דברים הכל נאמר בגוף ראשון של משה רבינו )למשל "לא אוכל לבדי 

שאת אתכם"(. אך למרות זאת חומש זה הוא חלק אינטגרלי מחמשת חומשי 

תורה, כולו דברי ה' אלא שזה התלבש בדבורי משה, ובלשון חז"ל "שכינה מדברת 

 מתוך גרונו של משה".

החומש הזה אנחנו מתחילים לקרוא סמוך לתשעה באב, יום חורבן בית את 

מקדשנו, השפל הכי גדול שאחריו יכולה להיות רק עליה וצמיחת משיח צדקנו, 

 לכן אמרו חז"ל שביום זה נולד המשיח.

על חורבן הבית נאמר "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", הכל באש, גם מזל 

מיסוד האש, ואפילו התקופה בשנה שהוא חל אריה של חודש מנחם אב הוא 

 קשורה עם אש, בתוקף הקיץ כשהשמש בוערת. 

השכינה הקדושה נמשלה לאש, ובפרט דבור השכינה מתוך גרונו של משה, כמו 

שנאמר "הלא כה דברי כאש". גם הדבור מתוך הגרון קשור עם אש. לא כתוב 

נו, מה מבטא הגרון? על ששכינה מדברת מתוך פיו של משה, אלא דווקא מתוך גרו

 גרון כתוב "נחר בגרוני", הגרון קשור עם חמימות ואש.

ברתי בלשוני", יש כאן שלשה שלבים:  דהגיגי תבער אש בם לבי בקרבי חיש פסוק "

דברתי( הם -בהגיגי-לב, גרון )הגיגי(,לשון. ראשי התבות של חלקי הפסוק )חם

האש שבגרון, ויש את הדבור  חב"ד. בלב יש חמימות, "בהגיגי תבער אש" היינו

 שיוצא החוצה בפה. 

הגרון כאן הוא הבינה, כתוב ש"משה זכה לבינה" שהיא השכינה והכלה העליונה, 

והיא ביסוד האש שבגרון. הגרון שממנו יוצאים חמשת מוצאות הפה הוא מקום 

הבינה של הפה. כעת מובן הלשון "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה", דווקא 

 וא מקום האש של השכינה.גרונו ה

 א ח ה ע,רמז קטן: האותיות הגרוניות המובהקות )מתוך חמשת מוצאות הפה( הן 

 .שכינהיעלה לנו  אשואם נצרף את המילה 

שנזכה ללמוד מכל זה להיות יהודים חמים, כמו שהבעל שם טוב היה מברך ילדים 

הודי חם", נדבר קטנים בדרך ל'חיידר' שהיה שם את ידו על לבם ואומר "שתהיה י

דיבורים חמים, דברים היוצאים מלב חם של קדושה ועוברים בגרון בוער באש 

השכינה הקדושה ומגיעים לפה. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים 

 את פעולתם.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת דברים ע"א(

 כולם בוכים, ושלושה צוחקים
( יותר באין ערוך מכל מי שקדם לו, ה מנחם אב-)שיום ההילולא שלו חל ב האריז"ל

דש שיש יהוא לא ח –תורת הגלגול היתה ידועה קודם התעסק בגלגולי נשמות. 

גלגולים בעולם )אם כי היו בין הראשונים, לפני התגלות הקבלה, שפקפקו אם יש כזה 

אבל רוב גדולי הדורות ידעו שיש כזה דבר, וגם דברו מדי פעם על גלגול(, אבל  –דבר 

זה רוח  –נית , זה לא חכמה חיצוןבב יריעת נושא זה עד אין סוף. כמוהוא הרחי

הקדש שלו, שידע את כל הגלגולים וגילה והסביר אותם. האריז"ל לא התעסק הרבה 

לא שלא האמין בכך, ודאי יש גיהנם, אבל לא עסק  בגיהנם, מה שאחרים כן עסקו בו.

בכך. אצל צדיקים מאוחרים יותר אולי הגיהנם עבר שינוי דרסטי במהותו, אך אצל 

ך מענין, והרבה יותר מענין לעסוק בגלגולים. מה אך לא כל כ –האר"י עוד היה 

היחס? הוא עצמו כותב שיש שתי דרכים לתיקון נשמות. נשמה חיה מאה ועשרים 

שלה בעולם, ואז עולה לשמים, ובבית דין של מעלה יש שתי אפשרויות עבור הזקוק 

תוב או גיהנם, או לחזור בגלגול לעולם. כ –ישר לגן עדן(  –לתיקון )מי שלא זקוק 

שהתיקון של הגיהנם הוא תיקון מצד מוחין דאמא והתיקון של גלגול הוא מצד 

מוחין דאבא. זאת אומרת שהיות שהאריז"ל אוהב גלגולים, והגיהנם לא כל כך 

"כולם בחכמה  –מעסיק אותו, סימן שעיקר התיקון אצלו זה "כלם בחכמה עשית" 

ך )"במחשכים הושבני כמתי הכל על ידי הברקה ואור, ולא על ידי חש –אתברירו" 

 עולם" זה בינה(.

. היתה ראשו תסמרנה שערותעליו בימי האר"י קרה איזה דבר שכל מי ששומע 

חתונה, חתן נושא כלה, שמחה וששון. רוקדים ושמחים, מגישים את האוכל, והחתן 

נכנסת לו עצם בגרון והוא נפטר. ר"ל,  –בראש השולחן לוקח לפה חתיכת בשר 

ריה ובכו, והאריז"ל ישב בצד וצחק על טרגדיה גדולה מזו? כולם היו בהסטהאם יש 

החתן מת ואתה צוחק?! מה עם  –המחזה. זה נשמע משהו לא אנושי, לא יפה 

 –הכלה? שגם היא תצחק? איך צוחקים כשהחתן מת? אז הוא הסביר את עצמו 

גע ששם אמר שהחתן הזה ירד לעולם הזה רק בשביל לתקן את הבהמה הזאת, ובר

 את חתיכת הבשר בפיו גמר את התיקון ולכן מת, וזה שמחה גדולה בשבילו. 

בעצם, מה שהאריז"ל אמר, שאני שחקתי עם החתן עצמו. באמת הכלה בוכה, אבל 

 אני מצד החתן. אפשר לצייר איזה נישואין היה להם...

צוחק,  בכל אופן, מה זה? זה מזכיר את הסיפור של רבי עקיבא, שכולם בוכים והוא

אצל רבי עקיבא הפסוק הרע מוחשי, ואז כבר מאמינים בפסוק השני.  –אך זה שונה 

הוא רואה ברגע זה מה קורה עם  –אצל האר"י הצחוק הוא הרבה יותר מוחשי וריאלי 

החתן, ברוחניות, וזה יותר ריאלי ומציאותי בשבילו מהטרגדיה הגשמית שכולם 

הנולד זה גם ברגע זה, ולא בעתיד, שהכל  רואים. זה כמו שאדה"ז אומר שהרואה את

נולד ברגע זה. אצל האר"י החי זה קשור לכך שכל כך קשור ו'חי' את הענין של גלגולי 

נשמות, עד כדי כך שכולם חיים את הטרגדיה והוא צוחק בצד ביחד עם החתן וביחד 

  עם הבהמה.

 (ז"אב ס-ב מנחםמשיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

". משנכנס אב ממעטין בשמחהכתוב שמר"ח אב עד תשעה באב, "

מה הפירוש הפשוט של "ממעטין בשמחה"? צריך להתאבל על חורבן 

דברי רשות, לא מצוות,  –כל מיני דברים של שמחה בהבית, ולכן 

צריכים לא כל כך לשמוח  –מאד -במצוות תמיד צריך לשמוח מאד

כמו כל השנה. זה הפירוש הפשוט, אבל בחסידות אומרים ש"ממעטין 

חורבן  –בשמחה" הכוונה שממעטין בכל הדברים הלא טובים של אב 

ואיך ממעטין את החורבן? בשמחה. על ידי שמאד שמחים  –הבית 

ממעטין את הדברים הלא טובים. צריכים דווקא להיות שמחים כל 

כדי למעט את הדברים הלא טובים של אופן המותר בהלכה( )בהזמן 

חדש אב. אז נזכה במהרה בימינו לבנין בית המקדש ולביאת משיח 

גם שמח בעצמו וגם  – ְישמחוגם  ִישמחזה אותיות  משיחצדקנו. 

צריך להביא את משמח את כולם. אי אפשר משיח בלי שמחה! 

ויים של חדש המשיח על ידי שמחה הממעטת את הדברים הלא רצ

 אב.

יש עוד כמה פירושים בחסידות מה הכוונה "ממעטין בשמחה". 

ה' אומר לנו "נחמו נחמו  - שבת נחמו השבת שבה מקבלים נחמהב

תוב פרשת "ואתחנן". בסוף פרשת ואתחנן כקוראים תמיד  -עמי"

מכל העמים",  המעט"כי אתם  למה ה' חושק בנו ואוהב אותנו:

. יהודי אף פעם לא חושב שהוא "עצמכםשממעטין את והפירוש "

הוא חושב שה' גדול והוא קטן. כמה שה' עושה טובות ליהודי  –גדול 

הוא לא חושב שהוא גדול אלא שהוא קטן. מכיון שאנחנו ממעטים 

את עצמנו ה' בחר בנו. העבודה של "כי אתם המעט מכל העמים" 

 אבל צריך –קוראים אחרי תשעה באב  –שייכת לכל חדש אב 

 - להתחיל מר"ח אב בעבודה זו. משה רבינו הכי מעט את עצמו

"והאיש משה עניו מאד". כולנו צריכים ללמוד ממנו, וכתוב בספר 

התניא שלכל יהודי יש ניצוץ של משה רבינו. הניצוץ הזה הוא 

כל אחד  –משנכנס אב ממעטין" ה"מעט", הוא הענו. לכן כתוב ש"

כמו שבפסח אסור לאכול  ממעט את הישות שלו, את הגאוה שלו.

איך ממעטין חמץ, כך בכל זמן יש עצה אחרת איך למעט את הגאוה. 

הייתי חושב שהשמחה עושה את  בחדש אב את הגאוה? בשמחה!

יש שמחה של מצוה, שמתוכה אני מרגיש  –האדם גדול, אבל לא 

כמה אני קטן וכמה ה' גדול, כמה ה' אוהב אותי ומרחם עלי ועל כל 

ממעטין את עצמנו  –כך קוראים "ממעטין בשמחה" עם ישראל. ל

 בשמחה. זה פירוש מאד חשוב.

המצווה הכי חשובה  החוש של חודש אב הוא חוש השמיעה.

 -הדבר הראשון שיהודי צריך לשמוע  בשמיעה היא "קריאת שמע".

 אחד, כתוב בחסידות -שה' הוא "אחד". אם מחברים את המלים שמע

 

 עגדולה, " ע-" העבמלה "שמ–גדולות בפסוק זה  'תרגיל' יפה. יש שתי אותיות

כששמים את שתי . מה קורה ד-" יש אות גדולה, הדרבתי", וגם במלה "אח

. אנחנו עדים, כמו עדי ראיה, שה' עדהאותיות הגדולות יחד? נוצרת המלה 

"עד הוי' בכם", "אתם עדי נאם הוי'". איזו מלה אפשר לעשות משאר  –אחד 

כתוב בחסידות שכאשר אני אומר "שמע ישראל הוי' ? אח-שמהאותיות, 

. כך צריך לחשוב. אשמחושאר האותיות הן  עד-אלהינו הוי' אחד" אני מתכוון ל

אני אפס,  –מתוך השמיעה שה' אחד, אם ה' אחד הוא הכל ואני ממש שום דבר 

זו  מעיד זאת אני נעשה מאד שמח, "אשמח".-ומתוך שאני אומר –כי ה' הכל 

. הכל קשור לכך ש"משנכנס אב אשמח-עדאותיות  אחד-מעשהכוונה, 

 ממעטין" את עצמנו "בשמחה" גדולה מאד. 

 )ר"ח מנחם אב עב( 

 

 "ממעטין ]את עצמנו[ בשמחה"

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

 

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

 

 מתקדמים ביחד

-ינוניםב-דיקיםצככל שגוברת תפיסת עם ישראל כצבור אחד )בו  –כיום 

שוב אין  – שעים מאוחדים לגמרי( תפיסה השייכת דווקא לארץ ישראלור

להדגיש את הפער בין המשפיע למקבל )לפי שיטת חב"ד בה תפקיד 

המשפיעים הוא לקרב ולהמתיק את המקבלים( אלא לחוש כי כולנו 

לכל  –כותב אדמו"ר הזקן, "כל אחד מתוקן מחברו" "מתקדמים ביחד". כפי ש

מי אחד יש מעלה ביחס לחברו וכל אחד זוכה לתיקון והשלמה דווקא מחברו. 

שרחוק מתורה ומצוות צריך להתקדם בעזרת לימוד ממי שיודע ושומר תורה 

ומצוות, ומי ששומר תורה ומצוות זקוק לקבל בכלל השראת תשובה 

יב בתשובה יותר מהם( ובפרט יש גם מה ללמוד מהרחוקים )שלעתים הוא מחו

מהנקודה הפנימית המיוחדת לכל יהודי. לכן, עם ישראל כולו במצב של שויון, 

לבלתי ימצא ראש וסוף, ועל כל אחד להשפיע לזולת ולקבל ממנו כאשר כולנו 

 "מתקדמים ביחד".  

 (י"א תמוז ע"זמשיעור ) 

 אהבה וחכמה
של חכמה שמאירה בחסד, "אל  י – חסדבתוך  יהוא  חסיד-הרבי הרש"ב מבאר ש

 –נהירו דחכמתא" שמאיר ב"חסד אל". חסיד הוא גם איש חסד וגם צריך חכמה 

אינו חסיד אלא "חסיד שוטה".  חכם אי אפשר להיות חסיד טפש. חסיד שאינו

 –. הרמז אומר שלא די רק לאהוב חכמהפעמים  אהבהבגימטריא  אהבת ישראל

כיב הראשוני של חכמה אהבת ישראל היא 'לא זה'. החכמה אם אין את המר

                           ד.ישל החס י-באהבת ישראל היא ה

 (ד' תמוז ס"דמשיעור )

 

  


