
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז מסעי -מטותערב שבת קדש פרשת   340ב"ה   

 מוצאהמסע ל  

ם הפסוק השני בפרשה השניה שאנחנו קוראים השבת אומר כך: " ָצֵאיהֶׁ ת מוֹּ ה אֶׁ ֶׁ ֹּב מֹּש  ְכת  ַוי ִּ

ם ָצֵאיהֶׁ ם ְלמוֹּ ה ַמְסֵעיהֶׁ י ה' ְוֵאל ֶׁ ִּ ם ַעל פ  .  כל מי שקורא את הפסוק הזה שם לב מיד "ְלַמְסֵעיהֶׁ

", מה ההבדל בין מסע למוצא "מוצאיהם למסעיהם" "מסעיהם למוציאהם –לכפילות ולשוני 

 ומדוע נהפך הסדר? 

בדרושי חסידות מוסבר שלכל יהודי יש את שרש נשמתו למעלה, נקודת המוצא ממנה הוא 

לה במסע שלה, עם כל מיני סיפורים יבא. לאחר שהנשמה יורדת לעולם היא מתח

 מסעות, שהתכלית של הכל היא לפרסם אלקות בעולם. מ"בות, אוהרפתק

חלה כתוב "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'", משה כותב וממשיך אם כן בהת

מהקב"ה את מוצא ושרש הנשמה של כל יהודי לתוך המסע שלה כאן בעולם הזה, שיאיר 

ליהודי שרש נשמתו למטה. אבל אחר כך כתוב "מסעיהם למוציאהם", התכלית של כל 

רה והמצוות והפצת אלקות בעולם הירידה למטה היא צורך עליה, כל העבודה בקיום התו

 תכליתה להגיע למוצא הנשמה למעלה ולעוד יותר גבוה ממנה.

, היא הממשיכה את "ויכתב משה" מרמז על תורה שבכתב, שהיא "מוצאיהם למסעיהם"

שרש נשמתנו להאיר למטה בעולם הזה. ואילו "מסעיהם למוציאהם" מרמז על התורה 

חיים שלנו, עם כל הסיפור ה. התורה שבעל פה היא מלמטה למעלבתנועה שבעל פה, 

 תנו.ות שעובר כל אחד ואחת מאאהמסעות וההרפתק

אמר שכמו שהיום  –מגדולי תלמידי תלמידיו של מורנו הבעל שם טוב  –דוד מלעלוב  ביר

דוד מלעלוב',  בילעתיד לבוא ילמדו את מסכת 'ר –קמא ושאר מסכתות  יש מסכת בבא

פיה שלו, ושל כל צדיק וצדיק. כל יהודי הוא צדיק, לכל יהודי יש את הביוגרפיה שלו, גרוהבי

את כל מה שעבר עליו בחיים, כל ההתמודדויות והנסיונות, את כל סדר מסעות חייו "ואלה 

הם", ואיך שלמרות הכל הוא התגבר ולחם עד שזכה להגיע למוצא שלו יאמסעיהם למוצ

בוהה ממה שהיה קודם ירידתו לעולם. כל זה שייך לתורה שבעל פה יותר גלדרגה ולעלות 

 שמגיעה מצדנו.

אם כן יש בפסוק הזה את שני הכיוונים: המשכת שרש הנשמה מלמעלה למטה ותכלית כל 

 הירידה שהיא עליה למקום עוד יותר גבוה.

את  , בספר יצירה כתוב שהקב"ה בראחכמהפעמים  לבעולה וכעת לרמזים: כל הפסוק 

ב נתיבות חכמה. משה הוא חכמה דאצילות ואורייתא מחכמה נפקת. פסוק זה "העולם בל

 6" עולה ויכתבכולל את חייהם של כל הצדיקים ושל כל עם ישראל. המילה הראשונה "

"הוי' בחכמה יסד ארץ", ארץ  חכמהפעמים  הוי', כלומר שכל שאר הפסוק הוא חכמהפעמים 

היא כנסת ישראל, הקב"ה יסד את נשמות ישראל מהמקור שלהם וכולל את כל החיים 

 שלהם עד שחוזרים לעצמות ממש.

 בראשית( רומז גם למילה הראשונה בתורה: כשכותבים 2336המספר של הפסוק הזה )

. כלומר רואים שיש ( מגיעים לאותו מספרב בר ברא בראש בראשי בראשיתבאחור )כלומר: 

 קשר גדול של הפסוק הזה לבריאת העולם ותכליתו.

ויכתב משה" שימשיך לנו משרש הנשמה שלנו לתוך גופנו יהי רצון שנזכה לקבל כח מ"

 –חוזר של השליחות יחזור לקדמותו ממש הונצליח בשליחות שלנו בעולם הזה, עד שהאור 

  בהתחלה, אמן כן יהי רצון. י"המוצא" הראשונהם", שעוד יותר נעלה מיא"למוצ

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת מסעי ע"א(

 

 ר' שלמה מקרלין מתיר עגונה בטבעיות

 .תקנ"בכב תמוז שהסתלק ב רבי שלמה מקרליןנספר סיפור על 

, שלא היתה עיר חסידית והיו בה הרבה מתנגדים, אצל פעם אחת בקרלין

בתו נשאה  –אחד מגדולי הלומדים המתנגדים קרה מקרה לא טוב 

למישהו ואותו אחד עיגן אותה. זה סיפור קשה מאד של אשה עגונה, 

לעשות, עבר הרבה זמן  שאפשר היה אחרי כל המאמצים .ממש טרגדיה

אולי  –חייב ללכת לצדיק  אוהשושום דבר לא עזר. אז אשתו אמרה לו 

מה  לא הייתה לו ברירה אלא לעשותהישועה אצלו. בסופו של דבר 

הלך לרבי שלמה ו, חוץ מזה שגם אהב את בתו, ה לואשתו אמרש

וא הגיע כשרבי שלמה מקרלין יצא מהשירותים. הוא לא יודע המקרלין. 

היה ליטאי טוב, סתם מבוהל מכל  –איך זה הולך בחצר של צדיק 

 –אז מיד נגש אליו ואמר "בתי עגונה". הקרלינער הצביע  –יטואציה הס

שם יש עגלה, ובה יושב הבעל, רוץ מהר ותמצא אותו. לכאורה, אם היה 

לו דעת, צריך היה מיד לרוץ ולמצוא אותו. בסוף מצא אותו, אבל לא יכול 

רוח הקדש לפני נטילת ידים?!  –היה להתאפק ולפני שרץ צעק לרבי 

דע לך, מה שצדיקים רואים רחוק זה לא רוח הקדש, זה  – הרבי אמר

ה' מוריד את החרס מהעינים שלו. לכל  –טבעי לחלוטין. מי שזוכה 

האנשים בעולם יש חרסים על העינים, ולצדיק ה' מוריד את החרסים 

 –מהעינים וממילא הוא רואה. אבל מה, כשאדם אחרי נטילת ידים 

התפלל, ואין לו זמן להסתכל מה הוא צריך ללמוד תורה ול –בטהרה 

קורה בעולם. כשאדם נמצא בשירותים, לא יכול ללמוד ולהתפלל, אז הוא 

מסתכל מה קורה בעולם. שם ישבתי והסתכלתי, וראיתי את החתן על 

זה טבעי לחלוטין, אין בזה רוח הקדש, ודווקא בגלל שהייתי שם  –העגלה 

 ראיתי אותו. 

צדיקים לא  .רואה מה קורה בעולםצדיק מסתכל ודווקא בשירותים ה

צריכים לקרוא עיתון בשירותים, כמו חלק מהאנשים, כי רואים הרבה יותר 

המחלוקות הכי גדולות בין  תאח ...אמיתי ממה שקוראים בעיתון

אם הצמצום כפשוטו או לא, ואיך בא לידי היא החסידים למתנגדים 

ביטוי? בדבר פשוט, שקצת מבהיל את הרעיון, אבל בזמן הבעש"ט 

האשימו את החסידים כתואנה לחרם שהם מאמינים שה' נמצא גם 

 –בשירותים. זה נשמע טפשי לגמרי, ובאמת טפשי לחלוטין, אבל כך היה 

חשבו שזה כפירה. אנו יודעים שה' בכל מקום, ולית אתר פנוי מיניה, רק 

ושמה, יכול להיות שזה החמ"ל  –ללמוד ולהתפלל  שמחוץ לשרותים צריך

שירותים הוא יוצא מהתורה, אבל חדר הממנו הצדיק מנהל את העולם. ב

בכלל, כל נושא התרת עגונה זה פיקוח נפש. זה לא לראות שהבעל נוסע 

להתיר את בהרבה מקרים, זה פשוט להחזיר את הבעל.  –על העגלה 

. כל סיפור של עגונה אה שהוא מתהוכיח על פי תורה שכנרהעגונה זה ל

. כמובן המת זה כניסה של התורה לחלל הפנוי כדי לחפש שם את החלל

שאם הרב מוכיח שהבעל מת, ואז האשה יכולה להתחתן, בזה הוא גם 

                        לגן עדן.  –מעלה את הבעל מאיפה שלא נמצא 

 (ז"ד תמוז ס"כמשיעור ) 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלוקת בין היתה  "דני יום יום-ברוך א" על הפסוקשמסופר בגמרא 

, שני התנאים הגדולים ביותר. שניהם היו הולכים לשוק שמאי והלל

קנה אותו  –לקנות דברים. שמאי הלך לשוק, מצא איזה מאכל טוב 

שבת. למחרת הוא גם הלך לשוק, ואם מצא  ומיד אמר שזה לכבוד

אכל את הראשון ושמר את החדש לשבת,  –מאותו מין יותר משובח 

אבל כל השבוע חשב על השבת. לכאורה משהו מאד יפה אצל 

 –שמאי, שכל דבר קונה לכבוד שבת, מקדיש לשבת. אבל הלל 

"מדה אחרת היתה לו, שהיה אומר 'ברוך  – שבדרך כלל פוסקים לפיו

לא  –דני יום יום'". מה הכוונה? שכל דבר טוב הוא קנה לאותו יום -א

ובטח שלפני שבת ה' יזמין לו הכי טוב. הוא לא צריך  –קנה לשבת 

 לשם שמים כל מה שהוא אוכל הוא מצוה –לחשוב מראש על שבת 

כתוב בתניא שכל האכילה של הלל היתה לגמול חסד עם העלובה, )

מהגשמיות, ובשבילו לאכול היה כמו היה מופשט  –עם הגוף שלו 

דני יום -. על כל דבר הוא אמר "ברוך א(לתת לעני לאכול, מעשה חסד

יום", על מה שה' נותן לי היום, ובאמת לקראת שבת ה' נתן לו הכי 

, בגימטריא דני-אטוב. בדרך כלל כותבים שם הוי', אבל כאן כתוב שם 

שם אדנות הוא שם . . סימן שהלל קשור דווקא לשם שבפסוק זההלל

סימן שבמדת הלל יש משהו מיוחד של  –אדון הוא מלך  –של מלכות 

לשם כך צריך לנהוג רוצים לתקן את המלכות, אם תיקון המלכות. 

בהלכה  .דני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה"-בדרך של "ברוך א

היא כל כך גדולה ששל הלל לא ברור, יתכן שה"מדה אחרת היתה לו" 

יש לכן  –ה לכל נפש, ואולי שוה לכל נפש לנהוג כמו שמאי לא שו

 . הרגיל מהכללכשמאי, יוצא כאן פוסקים 

מסביר את  ,מפולנאה, בעל התולדות יעקב יוסף רבי יעקב יוסף

המחלוקת הזו בין שמאי להלל בווארט מאד יפה: הוא אומר שיש 

שאצלו העיקר הוא לקבוע, כמו לקבוע  –"ועמך ֻכלם צדיקים"  –צדיק 

יתד במקום נאמן, שיהיה לו קבע בעבודת ה', שתמיד יחזיק במדרגה 

אחת. זה מתאים דווקא לתלמיד חכם גדול, שלא רק קובע עתים 

על זה כתוב  –ום, אלא קבוע "תורתו אומנתו" לתורה כמה שעות בי

שעבודת ה' שלו היא מדרגה מסוימת זה צדיק ". עשה תורתך קבע"

 קבועה. 

אבל יש לעומתו צדיק אחר, שעבודת ה' שלו היא שכל יום הוא משהו 

מהיום למחר לא אותו דבר. זה מתאים לעבודת התפלה, בה  –אחר 

ת עצמו בדרגה אחת של ". מי שתוקע אאל תעש תפילתך קבעכתוב "

לא  –זה לא טוב. התפלה צריכה להיות רחמים ותחנונים  –תפלה 

ראש של קבע אלא ראש שכל יום משהו חדש, לפי מה שאתה 

 מתפלל. 

 הוא  –שאכן אמר "עשה תורתך קבע"  –הוא אומר שענינו של שמאי 
 

חושב על שיהיה לו "קבע" במשהו, קבוע במדרגה גבוהה. כמו שאדם כל הזמן 

וכל מה שהוא עושה בחיים הוא להכין לעולם הבא,  –שבת בחינת עולם הבא 

 –מהמדרש  –להכין לשבת. יש מישהו שני שעבודת ה' שלו היא, בלשון חב"ד 

הוא לא "קבע",  –כך  רק לעשות את העולם הזה דירה לו יתברך. מי שחושב

ך ראש העולם הזה לא כל כך יציב, כל יום משהו אחר, סיפור חדש. לכן צרי

דני יום -רק מה, המכנה המשותף אצלו בכל הימים הוא "ברוך א .מאד גמיש

 יום", אבל האופי של כל יום הוא אופי אחר לגמרי.

כמה וכמה דורות אחרי בעל התולדות, היו שני  ,יש עוד ווארט הנוגע להנ"ל

השפת אמת, מגור, והינוקא של קרלין, הפנרקפורטר. היו  –צדיקים גדולים 

כתוב שהשפת אמת פעם אמר על  .שהיו להם שתי מדות הפוכות מספרים

יש לו יומן בראש  –עצמו שהוא יודע מה הוא יעשה בעוד שנתיים בשעה הזו 

שרשום אצלו היום מה הוא יעשה בעוד שנתיים. לעומתו הצדיק השני, הינוקא 

 מקרלין, אמר שהוא לא יודע מה שהוא יעשה מחר. 

מחלוקת הנ"ל. שמאי הוא בחינה של קבע, ממש מתלבש על ה הווארט הזה 

אצלו כל החיים קבועים, והוא יודע, כמו השפת אמת, מה  –עולם הבא, שבת 

שהוא יעשה בעוד שנתיים בדיוק בשעה הזו. אבל השני, שלא יודע מה שהוא 

דני יום יום". סך הכל הוא -"ברוך א –יעשה מחר, הוא כמו המדה של פרק ס"ח 

זה שהוא צריך להתאים את עצמו  .פרט מהיום למחרמתקדם כל הזמן, אבל ב

             זה תיקון המלכות. –למציאות, לעבוד את ה' לפי המציאות שמזדמנת 

 (אור לכ"ג תמוז ע"ומשיעור )

 

 צדיק מסודר וצדיק בהתחדשות

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

 

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

 

 עבודת ה' בשמחה

 איך אפשר לעבוד את ה' בשמחה? שאלה:

 היסוד החשוב ביותר בקבלה הוא "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". :תשובה

במידה שאדם מתקשר לה' בתמימות, כך הוא מרגיש שמחה. שמחה היא 

המידה הפנימית של בינה, שנמצאת בתחילת הקו השמאלי של הספירות. 

הפנימיות של הוד, הנמצא בסוף הקו השמאלי של הספירות.  תמימות היא

"בינה עד הוד אתפשטתא."  –השמחה של בינה מתפשטת לתמימות של הוד 

 זהו מקור השמחה בחיים.

 )מתוך שו"ת באתר 'פנימי'(

 בלי נדר
הוא הופך להיות החכם שמתיר את  -ר"אומר "בלי נדוהולך על משהו, כשאדם 

, הפרשה מב-. פרשת מטות היא הפרשה המב שווה בליהמלה  .והנדר של עצמ

                                             ..נדר. בליהיא מתחילה מנדרים, ויש כאן רמז שהכל יהיה  – בלי-ה

 (ד"ו תמוז ע"טור עמשי)

   


