
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז  ואתחנןערב שבת קדש פרשת   342ב"ה   

 צמוד או דבוק
לכם היום", -בפרשה שלנו כתוב אחד הפסוקים המרכזיים בתורה: "ואתם הדבקים בה' א להיכם חיים כ ֻּ

 דבקות שרש נשמותינו בקדוש ברוך הוא. 

 בשםדורשים את הפסוק בשני כיוונים: דרשה אחת של רב יהודה  )סנהדרין סד, א(בגמרא חכמינו ז"ל 

רב, הוא מספר על אשה גויה שהיתה מאד חולה ונדרה שאם תתרפא תעבוד לכל עבודה זרה 

שאלה את הכמרים  שבעולם, ואכן היא התרפאה ועשתה כדבריה. כשהגיעה לעבודה זרה של פעור

ועושים את  ,גורמים לשלשולה ,איך עובדים אותה, וענו לה שאוכלים צמח תרדין ושותים שכר

. ..שתחזור לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה כך ך ענתה אותה גויה שמוטבהצרכים בפניה. על כ

ממשיכה הגמרא ואומרת שבני ישראל אינם כך, אלא נאמר עליהם "ויצמדו לבעל פעור", ודורש רב ו

שלא יכול להתנתק בקלות,  , קשר חזקשסוגרים כלי עם שעוהכמו , "כצמיד פתיל" –רב  בשםיהודה 

כשתי תמרות "להיכם" -ל עם הקב"ה נאמר "ואתם הדבקים בה' אואילו לגבי הקשר של ישרא

 בקלות. ן, שאפשר להפריד"הדבוקות זו בזו

חזק יותר מאשר הקשר זרה העבודה ההיא בגנות ישראל, שהקשר שלהם עם  ,על פניה ,דרשה זו

, אך צריך להמתיק את הדרשה , שאותה גויה נגעלה מעבודתו.בעל פעורלקב"ה, ואפילו כשמדובר ב

 תחילה נלמד את הדעה הבאה בגמרא על פסוקים אלו.

ואתם הדבקים בה'  .כצמיד על ידי אשה -נצמדים לבעל פעור בה נאמר: "הש ברייתאהגמרא מביאה 

פעור" אינו קשר חזק כמו צמיד פתיל, אלא דומה "ויצמדו לבעל כלומר,  ."דבוקים ממש -אלהיכם 

להיכם" הוא -ירו. ואילו "ואתם הדבקים בה' אאשה, קשר חלש שבכל עת ניתן להסהלצמיד על יד 

 שתי דעות הפוכות לגמרי.'דבוקים ממש'.  –קשר חזק מאד 

פעמים  14-צמד, והשורש פעמים  7 נזכר, בתורה דבק-וצמד רשים כאן הם ושני השנשים לב ש

, לכן הם בסוד "שלם 14-הוא חצי מ 7. "ודבק באשתו" –דבק, כשהראשון הוא לגבי נישואין השורש 

 . מרגיש חצי בלעדי השני(שלם כל היחס הרצוי בקשר וחיבור )שוחצי", 

במחלוקת חכמינו בפירוש מילים אלו מסתתרות שתי דרכים פנימיות בתוך הנפש. אנו יודעים שנפשנו 

מודע ועל מודע,  –משקפת את הספירות העליונות, ועל כן אפשר לחלק את אישיותנו לשתיים 

אחרי כל זה, . המודע הוא כוחות המעשה וההתנהגות שלנו, הרגש שלנו ומעל הכל שכלנו )המצוין!(

שלנו, שהם כנגד ספירת הכתר,  תחבאים כוחות העל מודעלפני השטח מ –או יותר נכון מעל  –ת מתח

  .כוחות האמונה בקב"ה שנמצאת בתוכנו, כח התענוג על ה', וכח הרצון החזק והתקיף שבנווהם 

דרגת הדבקות מגיעה מכח התענוג שלנו )אנחנו מתענגים מה' וזה פשוט מדבק אותנו אליו(, ואילו 

להצמד לה' כי אנחנו מאד רוצים אותו(. המחלוקת בגמרא מה  היינוקשורה לרצון )בקדושה ידות הצמ

 .התענוג או הרצון –מה יותר גבוה  ,יותר חזק דבקות או צמידות היא בעצם סוגיא גדולה בחסידות

 בה'מחד )וכך הוא הפשט( התענוג נוגע למקום עליון ופנימי יותר בנפש ומגיע עד לאמונה הטהורה 

"אין דבר העומד בפני  ,לעשות הכלומאידך מכח הרצון שלנו אנחנו יכולים  ולכן הוא הנעלה יותר.

 ואין תקיף כרצון.  הרצון"

אם כן בפנימיות דברי רב יהודה בשם רב על הדבקות שהיא כשתי תמרות הרופפות מול הצמידות 

באים לומר שכח הרצון הוא מאד חזק ומשפיע על השטח ועל כן יש להשקיע בו שהיא כצמיד פתיל 

א ישהדבקות היא 'דבוקים ממש' מול הצמידות שההאומרת הברייתא לנתבו למקומות נכונים. ואילו 

באה לשבח את כח התענוג שבנפש שהוא נוגע למקום  –כצמיד על יד אשה שניתן בכל רגע להסירו 

 ומגיע עד לאמונה בה' אחד, והוא זה שבונה את כל המדרגות שמתחתיו החל מהרצון,  הכי פנימי ועדין

 שכולם ילכו בדרך ה'.   

    )ע"פ שיעור וידאו ע"א לפרשת ואתחנן(
 

 מעשה קמצא ובר קמצא
הגמרא מספרת שבגלל קמצא ובר קמצא חברה ירושלים. שהיה 

שהיה לו אוהב בשם קמצא ואויב בשם בר  –כתוב שמו שלא  –אחד 
המהרש"א כותב שיתכן, לפי שמותיהם, שקמצא ובר קמצא . קמצא

הם אבא ובן. רש"י לא כותב ככה. לפי המהרש"א נשאלת שאלה על 
עכ"פ אותו אחד  צא, למה הוא לא דאג לפייס ביניהם.האבא, קמ

ערך סעודה גדולה והזמין אליה את כל חכמי הסנהדרין. יש שאלה 
אם זכריה בן אבקולס היה שם, או שהוא פסק לגבי הקרבן של בר 

סיפור שנאת החנם שקדמה לו. המהר"ם שי"ף קמצא בלי לדעת את 
מביא את המדרש באיכה רבתי שאכן רבי זכריה בן אבקולס היה 

 ר לשמש שלו: לך תביא לי את קמצא.אמ. הוא נוכח באותה סעודה
 הלך ובטעות הביא לו את בר קמצא.השמש 

 הגביר בעל הסעודה ראה את שונאו, בר קמצא, יושב בסעודה שלו.
 קום ותצא. הרי אתה שונא שלי, מה אתה עושה כאן?!לו אמר הוא 

תשאיר אותי, אל תבייש  הואיל וכבר באתי' ו בר קמצאלו לאמר 
לא.  בעל הסעודהאמר  .'אותי, ואני מוכן לתת לך את דמי המנה שלי

. כנראה מדובר בסכום 'אממן לך חצי מהסעודה' ענה לו בר קמצא
לא.  אמר לו כל הסעודה.לך דמי אני אביא  לולא. אמר  לואמר  עתק.

בידו והוציא אותו מול כולם. החתם  את בר קמצאלקח אותו גביר 
 שמעולם לא היתה כזאת שנאת חנם. סופר אומר

שנח משמע בר קמצא הסיק מכך שהיו שם חכמים והם לא מחו 
להם בבזיונו. לבן איש חי קשה כיצד חכמי הסנהדרין שהיו שם לא 

שהם לא ראו את כל הסיפור. המהרש"א כותב  מחו, לכן הוא מפרש
 ר של חנופה, מזכיר את הדור שלנו.שחכמים לא מיחו כי זהו היה דו

"איזיל  בגמרא הואהוא אמר שהוא ילך להלשין עליהם. הלשון 
ביטוי על מי שאומר לשון הרע  הואאיכול בהו קורצא בי מלכא", 

בתרגום הפסוק "לא תלך רכיל בעמך", "לא ומלשין. כך כתוב גם 
תיכול קורצין בעמך", שהיו אוכלים משהו כדי לחזק את דבריהם 
כדברי אמת. הבן איש חי אומר כאן בדרך רמז שהמלים קמצא 

-, כך שאם נחליף במ-ו רוקורצא מאד דומות, ההבדל הוא רק חילוף 
  קורצא"., לשון "בהו ]בם[ קרצא בםנקבל  מ-וה ר-את ה קמצא בר

לא האמין לו על הקיסר  שהיהודים מרדו בו.לו אמר הלך לקיסר ו
בר קמצא אמר  ל אותי 'מי אמר? תביא הוכחה'.ושאההתחלה, 

הקיסר שלח  לקיסר: שלח להם קרבן ותראה אם הם יקריבו אותו.
בר קמצא עשה מום קטן שרק  בידיו עגל משולש, קרבן משובח.

כהנים מומחים יוכלו לראות אותו. יש שתי דעות איזה מום הוא 
הוא עשה מום שלגבי הגוים לא . או בשפתיים או בעינים הטיל:

נחשב מום, אבל לגבינו הוא כן נחשב. אגב, המילה מום גם קשורה 
שם  – אלהים, בגימטריא מוםשמות, השם האחרון שבהם הוא  עב-ל

שמורה על צמצום. על כנסת ישראל כתוב "כולך יפה רעיתי ומום 
, רק יש אין בך". מה ההפך ממום? תמים. גם בתמים יש אותיות מום

 . .מום תבהתחלה, כלומר לי ת-את ה
חשבו חכמים להקריב את הקרבן שהוא הביא, כי היה פיקוח נפש 

 בדורות הבאיםרבי זכריה בן אבקולס יאמרו להם אמר  הקרבתו.-באי
רוג את בר קמצא, שלא בו להחשלגבי מזבח.  םקריבי םבעלי מומי
 רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג.  הם, אמר לילך וילשין

 :בר אמורא, כמה דורות אחרי החרבןהוא כשאמר רבי יוחנן 
ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את 

סבל סבלנותו, ש –אומר רש"י: "'ענותנותו'  .היכלנו והגליתנו מארצנו
את זה ולא הרגו". הוא מפרש ענוה כסבלנות, כמו שמפרש על 

"שפל וסבלן". לפי פירושו הענוה מתייחס  –"והאיש משה ענו מאד" 
 רק לכך שרבי זכריה אמר לא להרוג את בר קמצא )ולא לכך שאמר

  לא להקריב את הקרבן(.                      
 (ט"ו שבט ע"ז)מתוך שיעור 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

אהבת  –ידוע הפתגם של אדמו"ר הזקן, כששאלו אותו מה יותר גדול 

ה' או אהבת ישראל. הוא אמר שאהבת ישראל יותר גדולה, כי אתה 

שלמות האהבה היא לאהוב מה שהאהוב  –אוהב מה שהאהוב אוהב 

פשר לחשוב אינך אוהב אותו. אשלך אוהב, אף על פי שמצד עצמו 

שאהבת ישראל היא התכלית של אהבת  ,שזהו הידור מצוה באהבה

לאהוב " אך באמת ה' כי ה' אוהב יהודים, ואתה אוהב מה שה' אוהב.

 זה לא רק הידור באהבת ה', במיוחד בדור שלנו –" מה שהאהוב אוהב

כתוב בתניא שבמיוחד לאור מה  .אלא חלק הכרחי מעצם המצוה

כל אחד מתוקן מחברו", יש בו משהו שאין בי, ו"איזהו חכם? "ש

חייבים לחפש בכולם רק  .הלומד מכל אדם", אני צריך ללמוד ממנו

, וגם לומר בפה שרבי נחמן כותב בתורה רפ"ב()כפי את הדבר הטוב 

תהיה אחדות בעם  כךו ,דיבר ועשה א שמשהו עשה טובמ מלא

זה פוגע  –אוהב  האהוב שלי ככל שאני לא אוהב דברים שוישראל. 

 אני מפסיק לאהוב אותו כדבעי.ו באהבה שלי כלפיו

למדנו ברמב"ם לדוגמא, יש הרבה דברים שיש בהם מחלוקות. 

יש את מצות הלבן שבציצית והתכלת שבציצית. ש הלכות ציציתב

יש מצוה מדאורייתא היום יודעים מה התכלת ושיש מי שאומר והנה 

ם שהולכים עם תכלת בה יהודים יראים וטובי, ואכן יש הרשים אותהל

הרבי שלי לא הולך עם תכלת, וממילא גם מה לעשות, אבל  בציצית.

אז  –)ולא נסביר כעת מדוע( אני בתור חסיד שלו לא הולך עם תכלת 

מה אני אומר על יהודי שהולך עם תכלת? אני אוהב אותו או לא? אם 

הגם שאני חולק , אני חייב לאהוב מה שהוא אוהב – אני אוהב אותו

 על זה. 

הרבי שלי לימד אותי שלא, אבל אתה יהודי ירא  –זו נשיאת הפכים 

ושלם ואתה חושב שכן, יתכן שאני חב"דניק ואתה ברסלבר, או שאני 

חסיד ואתה מתנגד, לא משנה מה, אבל אם אני אוהב ישראל אני 

הב, דברים שאני וב מה שאתה אואוהב אותך, וזה מחייב אותי לאה

. בדור שלנו זה הופך להיות חלק עצמי מהמצוה ילא אוהב מצד עצמ

שאם איני אוהב את הדברים שאתה  –של אהבת ישראל לעיכובא 

כדי להביא גאולה, להביא משיח, צריך אוהב איני אוהב אותך באמת. 

 גםלכן צריך לאהוב את כל מה שאוהבים,  –לאהוב את כל היהודים 

 דברים שאינם שיטתי בכלל.

מה פירוש מה שכתוב בתניא בשם חז"ל שאם אני רואה שהחבר  אך,

שלי לא הולך בדרך התורה, ואני מוכיח אותו על פי תורה והוא לא 

מקבל את התוכחה, יש מצוה לשנוא אותו וגם לומר לרבי שישנא 

 אותו? 

להמתיק את השנאה צריך פי תורה  לעכאשר יש שנאה תניא לפי ה

 מי וצריכים בפשטות לאהוב את כל היהודים. היום, באהבה ורחמים. 

 
 

שלא הולך בדרך התורה והמצוות הוא תינוק שנשבה לגמרי ורק צריך לאהוב 

 אותו באהבה יתרה. 

איך עלי לאהוב אותו אך  –עושה דברים טובים שהוא יכול להיות יהודי טוב, 

נא את הדברים שהוא עושה )כמו שכתוב ואת כל מה שהוא אוהב? אם אני שו

בתניא שהצדיק שונא בתכלית את הרע עצמו, את עצם העבירה שהיא נגד 

 וזה לא בא בחשבון בכלל.  –רצון ה'( הדבר עלול להביא אותי לשנוא אותו 

טובים -היהודי הטוב שעושה דברים לאש ,דברים שאינם על פי תורהאלא מה? 

 –אני יודע שבתורה כתוב שאסור שמלמעלה. רק אין לי מושג איך ה' דן זאת  –

 אז איך מתייחסים לענין?

 ,בכל דור יש את האתכפיא של הדור: היות שאני כל כך אוהב אותו, ואת כולם

רק שאם מדובר במשהו שאסור, צריך לעשות אתכפיא ובפרט הזה אסור לי 

לתת לאהבה שלי להתבטא ולהתפשט. עלי לבקש רחמים מהקב"ה שהעובדה 

שאיני נותן לאהבתי להתפשט ולהתבטא במקום שהוא עושה דבר אסור על פי 

תורה לא תפגע ולא תפגום בעצם אהבתי כלפיו. בעצם, עלי לבקש רחמים 

רחמים עלי שעבודת האתכפיא שלי  –רחמים עלי ורחמים עליו גם יחד  כפולים,

ישראל שלי ורחמים עליו שאותם דברים שהוא אוהב לא -לא תפגום בהאהבת

זה הפרק ל"ב בתניא של  –יזיקו לו, לא בגוף ולא בנשמה. זו עבודה מיוחדת 

                       הדור שלנו. 

  (כ"ד אדר ע"השיעור מ)

 גדר אהבת ישראל בדורנו

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

 

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

 

 אמונה פשוטה

האם המושג 'אמונה פשוטה' עליו מדברים בחב"ד, זהה למושג זה עליו  שאלה:

 מדבר רבי נחמן מברסלב?

המושג 'אמונה פשוטה' שייך ליחידה שבנפש )הדרגה הגבוהה ביותר  תשובה:

 בחמשת חלקי הנפש: נפש רוח נשמה חיה יחידה(.

בחסידות מוסבר כי היחידה שבנפש שוה אצל כל היהודים, ועל כן נקודת 

האמונה הפשוטה הזו עליה דברו הצדיקים האמיתיים )תלמידי הבעש"ט, 

שבנפש( זהה אצל כל הצדיקים ובכל  שהבינו שהאמונה היא גילוי היחידה

 הדרכים.

אמנם, ההמחשה בפועל של אמונה זו כבר יורדת ממדריגת היחידה למדריגת 

החיה היא סגנונו של האדם, ועל כך כבר אמרו חז"ל כי "אין שני נביאים  –החיה 

כל צדיק ממחיש את נקודת האמונה הפשוטה באופן  –מתנבאים בסגנון אחד" 

 ה בסגנון המיוחד לו.אחר, ומתאר אות

 ('פנימי'באתר )מתוך שו"ת 

 חורבן ויובש
 – "ונהר יחרב ויבששם טוב אמר שבא לעולם כאשר הכל התחיל להתייבש, "הבעל 

" בחורבן בית שני. הקליפה היא יובש, החורבן הוא יבש" בחורבן בית ראשון "ויחרב"

                         היינו שהיא משתכחת, מאבדת ענין. מתחילה להיות יבשה כשהתורה 

 (ר"ח שבט ע"המשיעור )


