
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א מדותהעבודת נפש וה תורתעלון שבועי ב

 תשע"ז  יסןנחדש מברכים  -החודש -פקודי-ויקהל ב"ה           ערב שבת קדש פרשת 327

ראש הממשלה מסתובב בעולם, נפגש עם ראשי מדינות וטווה יחסים 
מדיניים, צבאיים וכלכליים. יש טוענים שכאשר לא נח לו כאן בבית הוא 
מעדיף להנות מהתהלה לה הוא זוכה בחו"ל. הוא דווקא טוען שבעוד רודפיו 

המדינה החשובים, נלחם בסכנות  עסוקים בענינים קטנוניים הוא דואג לעניני
האמתיות ומטפח את חוסנה של המדינה, וגם מנסה להזכיר כי לעומת 
התמונה העגומה שמציירת התקשורת בארץ היחס אלינו בעולם מראה עד 

 כמה מצבנו טוב. 

עד כמה באמת חשוב משרד החוץ לעם שנאמר בו "הן עם לבדד ישכן ובגוים 
בתדמית החיצונית, לעומת העיסוק לא יתחשב"? מה חשיבות העיסוק 

הזהות היהודית, החינוך, הבטחון  –בבעיות הפנים החשובות של עם ישראל 
 האישי והרווחה הכלכלית?

 העצם היהודי מוגדר לפי התדמית בעיני הגוי

לפני כמה ימים קראנו במגלת אסתר אודות "איש יהודי היה בשושן הבירה 
איש ימיני". בתחלת הפסוק הוא נקרא  ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש

"איש יהודי", על שם שבט יהודה, ובסופו הוא נקרא "איש ימיני", משבט 
בנימין. איך יתכן? רש"י אומר שהגוים לא הבחינו בין השבטים, ובעיניהם 

 נתפס שכל הגולים לבבל ופרס היו יהודים, משבט יהודה. 

יך הגוי תופס אותו. משהו אם כן, רואים שהגדר הראשון של היהודי הוא א
חשוב מאד. הגוי קובע שהוא "איש יהודי". בין היהודים הוא "איש ימיני", 
היהודים מכירים את היחוס המיוחד של כל אחד ואחד, לאיזה שבט הוא 

מבחינתם כל מי שהוא מעם ישראל הנו יהודי.  –שייך, והגוים לא מבינים בזה 
היהודי", לא קוראים לו 'מרדכי  ואכן הגדר העצמי של מרדכי הוא "מרדכי

 הימיני'. זה משהו עצמי, ועל יהודי לשדר את עצמיותו דווקא לגוים.

 משרד החוץ –המשרד הכי חשוב 

מה המשרד הכי חשוב בממשלה? אפשר לחשוב שזהו משרד הבטחון, משרד 
בארץ. אך כעת נתבונן החינוך או משרד המשפטים, המשפיעים על המתחולל 

דווקא ש –ם לכך שהיהודי משדר את עצמיותו דווקא מול הגוי בהתא –
 החשוב בממשלה. משרד החוץ הוא 

לעתים נראה שהקליפה הכי קשה לפיצוח בארץ היא התקשורת. אבל, אם 
נתבונן, קביעת המדיניות כלפי חוץ קובעת במדה רבה גם את אופי התקשורת, 

 –שמיישרת קו עם מדיניות החוץ דווקא. יש כלל גדול וידוע לגבי תעשיה 
ליצוא הולכים המוצרים הכי משובחים, מה שאי אפשר לקנות בחנות בארץ. 
כך גם מנסים להעמיד פנים הכי יפות דווקא כלפי חוץ, כלפי אומות העולם, 
בעוד מה שקורה בארץ, אצלך בתוך הבית, לא כל כך חשוב. גם לשלילה, כולם 
מודים שהכשלון הגדול ביותר של מדינת ישראל הוא בתחום ההסברה, והוא 

 משליך על תחומים נוספים.

אחוז די  –ממשרד הבטחון  33י חלק 1בתקציב המדינה משרד החוץ מקבל 
כך שלפי התקציב המשרד החשוב ביותר הוא משרד הבטחון.  –קטן, יחסית 

 העל של משרד החוץ? את תיק החוץ-אם כן, מה הסימן המובהק לחשיבות
  

 

 

 

כולל בימים  –מפלגת השלטון משתדלת לא להוציא מידיה, ופעמים רבות 
וץ וראש הממשלה זהו התיק הנוסף של ראש הממשלה. תיק הח –אלה 

 –הכי צמודים, הכי הולכים יחד, וכל כך למה? כי האופן בו מעמידים פנים 
על משפיע חוזר וכלפי אומות העולם,  –היחצ"נות, כפי שקוראים לכך היום 

 כל מה שקורה בתוך הארץ, על התקשורת, על החינוך, על התעשיה ועוד. 

הבטחון, החנוך או  –שוב, כל הזמן חושבים על מה שלקוי במדינה 
אבל כעת רוצים להדגיש שיתכן שתיקון הכל מתחיל  –המשפטים 

מהשגרירות בחוץ. לכן באמת ישראלים מאד אוהבים לטייל בחוץ לארץ. 
שוב, ראש הממשלה היום חייב להיות בעצמו שר החוץ כי זהו העצם שלו, 
מה שהוא משדר בחוץ. כמו שאמרנו, התקשורת חייבת ליישר קו עם 

דר החוצה, כי הוא הפנים שלנו. הפנים הם לא מה שראש הממשלה הש
 מדבר כאן, אלא דווקא מה שהוא מגלה כלפי חוץ.

 להפנות החוצה את עצם נקודת היהדות

לאור כל זאת, צריך להבין שדווקא בפניה החוצה, אל אומות העולם, חשוב 
ר לגלות את נקודת העצם היהודית. ההצלחות היום בעולם, כפי שמציי

אותן ראש הממשלה, נועדו בעיקר לצייר את עם ישראל כמוצלח בכלי 
 –ואפילו מוכשר ומוצלח  –המדידה של העמים, לומר שגם אנו עם נורמלי 

היחודית לעולם -במשפחת העמים. אך הן חסרות את הבשורה היהודית
 כולו, את גילוי העצם היהודי.

כך יחצ"נות, אבל אלה קוראים ל –עלינו להצליח להראות פנים באמת יפות 
, כנודע(. הרבי כל הזמן דבר על יפי אמתעולה  ישראלפנים באמת יפות )

"אופן המתקבל", לכאורה זו חיצוניות, אבל זו אמת לאמתה, אותה 
מטפחים דווקא כלפי חוץ, ואז הפנים הללו משפיעות על כל המוסדות 

וג. אפילו והענינים שבפנים. שוב, מדיניות החוץ מכתיבה לצבא איך לנה
הכל מושפע מהחוץ. כאשר מה שנגלה החוצה  –חנוך הילדים הקטנים 

יהיה הנקודה הכי פנימית ועצמית שלנו, אותה נקודה גם תחזור ותשפיע על 
 התנהלות הפנים שלנו.

כל הזמן מדברים על תיקון היהודים, אנחנו מדינת היהודים, אבל באמת יש 
פנימי לחפש את האמת בהודו או בברזיל, באמריקה או  לישראלי חוש

באירופה, כי הוא יודע שבפנימיות עצם היהדות הוא העמדת הפנים של 
חוצה שאין חוצה  –היהדות כלפי חוץ. צריך להיות "יפוצו מעינותיך חוצה" 

 ,דא מלכא משיחא ",קאתי מר"שאז  –יותר ממנה, היינו גם לאומות העולם 
 בחסד וברחמים. 

, הנקודה העצמית ביותר, "יחידה"אמת, ההשפעה לאומות העולם היא הב
-חיה-נשמה-רוח-של מלך המשיח. יש למשיח חמש דרגות, כנגד הנפש

. )ב( תורה ומצו)א( יכוף ישראל לשמור תו , כמו שמונה הרמב"ם:יחידה שלו
ילחם מלחמות ה' וינצח. )ג( יבנה מקדש. )ד( יקבץ את עם ישראל. )ה( 

מים לעבודת ה' שכם אחד. הפיכת האומות היא היחידה יהפוך את כל הע
שלו, ה"גבה מאד" שלו )בחמש העליות של "הנה )א( ישכיל עבדי )ב( ירום 

 )ג( ונשא )ד( וגבה )ה( מאד", שגם הן כנגד נרנח"י(.

 )לפי התוועדויות ר"ח ניסן תשע"ג ופורים תשע"ז(

 החוץ משפיע פנימה

רח' ראש חדש עם הרב בבית משפחת מרנץ בסעודת אי"ה תערך  ,, ר"ח ניסןביום שלישי עדכוני שיעורים:
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 סוף שהוא התחלה
. החותמות את ספר שמות ,פקודי-ויקהל –השבת נקרא שתי פרשיות 

מלאכת המשכן על כל כליו. אפשר  –אחד הוא של הפרשיות  ןתכנ
את בניית המשכן לבריאת  –וכך באמת כתוב בזהר הקדוש  –להשוות 

העולם בששת ימי בראשית, ולהסתכל על המשכן כמודל של 
 הבריאה כולה. 

ק מיוחד הדבר נרמז בגימטריא מופלאה. בסוף פרשת פקודי ישנו פסו
ָלאָכה " –המסיים את מלאכת המשכן  ְ ת ַהמ  ה אֶׁ ֶׁ , בראשית" = ַוְיַכל מֹש 

תחלת מעשה שמים וארץ. רמז זה בא  ,המילה הראשונה בתורה
לבטא את הקשר החזק בין המשכן לבריאה, וניתן להבינו בשתי 

 דרכים: 
הנאמר בספר יצירה שנעוץ סופן בתחלתן, כלומר שכל הכלל על פי א. 

שהיא  –מלאכת המשכן סיום כך  התחלה.נרמז ב בסוף דבר הנמצא
כבר  –תכלית בריאת העולם, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים 

 נמצאת ממש בהתחלה של הכל, בראשית הבריאה. 
אפשר להסביר לכיוון ההפוך ולומר שבהשלמת מלאכת המשכן על ב. 

ידי משה רבינו התהוותה ונבראה מציאות חדשה, בריאת עולם חדש. 
 זו גם התחלה חדשה, "בראשית". –ע שמגיעים לתכלית ברג

ה בפסוק שכתוב לאחר מכן " כדי להעמיק עוד קצת נעזר ֶׁ ְוֹלא ָיכֹל מֹש 
ל מוֹ  ל אֹהֶׁ ָעָנןָלבֹוא אֶׁ ַכן ָעָליו הֶׁ ָ י ש  ". משה רבינו לא יכל להכנס ֵעד כ ִּ

 למשכן בסיום המלאכה בגלל הענן ששכן עליו. 
" דומה למילה כל"וי –קודם כל נראה שהמילה שהיתה לנו קודם 

" כאן, זה נקרא "לשון נופל על לשון". מה הדימוי הזה יכול כֹל"י
 "יכֹל"להוסיף על ההתבוננות הזאת? "ויכל" הוא סיום המלאכה, 

מלשון יכולת, שהוא הכח שלפני התחלת פעולה חדשה. כלומר 
הכנס למשכן, כי הוא במצב שבסיום מלאכת המשכן משה לא יכול ל

של לפני עולם חדש. כל סיום תהליך מסמן התחלה חדשה, אך באותו 
ן', רגע עדיין לא ניתן להתחיל את הדבר החדש, אלא נמצאים ב'ַא  יִּ

, ובמקום הזה עומדים הכן החדש ל'יש'הישן 'יש' המקום ריק שבין 
לקראת המסע הבא, עד שה' קורא לנו ומושך אותנו להתחלה 

 ה. החדש
לכן כאן מסתיים חומש שמות ומתחיל החומש הבא הפותח במלים 

 שבו הוא נמצא ןיִּ "ויקרא אל משה", ה' קורא אל משה מתוך הַא 
 עולם טוב יותר.ואומר לו שכעת הוא יכול להכנס לעולם החדש, 

סיום  –קט פרויזהו המסר של הפרשה. כשמגיעים לתכלית ומסיימים 
אין  ברגע הראשוןאך  התחלה חדשה.הוא "בראשית", מזמין  זה עצמו

יכולת להכנס לעולם החדש הזה ויש לחכות עד שה' יקרא לנו מתוך 
ברגע הוא יקרא לנו המציאות. וכמה שנהיה יותר בבטול אמתי לה', 

 הבא ויזמין אותנו להרפתקה חדשה ומרעננת.
 )ע"פ שיעור ט"ז אדר ראשון ע"א(

 

 אמת צרופה מול אמת מלובשת
באשר " :אחת אמר המלך לאהובו, השני למלך פעםמשל התבואה של ר' נחמן: 

מי שיאכל  -אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שתגדל בשנה זאת 
 . "טכס עצהתאם כן,  .ממנה יהיה נעשה משוגע

. "לאכול מהתבואה הנ"לשעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו "וענה לו: 
וכל העולם יהיה  ,אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים"וענה לו המלך: 

שאנחנו נהיה המשוגעים. על כן בודאי נצטרך גם כן  -אז יהיה להפך  ,משוגע
לאכול מהתבואה. אבל רק זה כאשר נסמן סימן על מצחנו שנדע על כל פנים 

 -שאנחנו משוגעים. שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן כשתסתכל על מצחי 
 ."נדע מהסימן שאנחנו משוגעים

 

האם כדאי לאכול  –שאלה היא כאשר כולם אוכלים את התבואה של השגעון ה
את התבואה ולהיות משוגע ושקרן כמו כולם, או לא לאכול ולהשאר שפוי, אבל 
מחוץ לחברה? הפתרון הנכון הוא שיש לאכול ולהשתגע, אבל צריך לקשור חוט 

עדיף להיות 'שקרן' שיודע זאת, על האצבע כדי שהאדם יזכור שאינו שפוי. 
 עגל החיים.מאשר להיות אמיתי, אבל מחוץ למ

העולם אומרים ש"עם : רעיון זה יובן יותר מתוך מאמרו של הבעש"ט שאמר
והסביר שכאשר בא אדם למקום מסוים  ,האמת יכולים לסובב את העולם"

ואומר את האמת בפני בני המקום, הם אינם יכולים לקבל ולסבול זאת, ולכן 
מוכרח להעתיק את מקומו למקום אחר וגם שם הוא אומר את האמת ומוכרח 

 שוב להעתיק את מקומו וכך הלאה, עד שהוא יכול לסובב את כל העולם.  

אשר היא לבדה היא בבחינת תהו. ה' ברא מידת האמת היא טובה מאד, אבל כ
האמת את העולם כדי להתיישב ומי שאומר אמת בלבד חייב לנוע כל הזמן. 

ואפילו משה רבינו  זקוקה לחסד שילביש אותה כדי להתיישב במציאות.
ן אחיו המשנה "מפני ב להלביש זאת ב"תורת חסד" של אהרשמידתו אמת חיי

ו שיסובב את המדבר ארבעים שנה ולא השלום". מידת האמת של משה גרמה ל
 יכנס לארץ ישראל.     

גם המשיח זקוק לאליהו הנביא. לאחר פעולתו של אליהו, שילמד זכות על 
הרשעים ויחזירם בתשובה, יבוא המשיח שעיקר מדתו אמת ויחזיר אף את 

 הצדיקים בתשובה. 

סובלים בעומק יותר, המציאות לא סובלת את האמת, ובפשטות בני האדם לא 
את האמת משום שהיא מחייבת אותם להשתנות, דבר שאינם אוהבים. וכשם 

האמת שלא שהעולם לא סובל את האמת, כך האמת אינה סובלת את העולם. 
סובלת את המציאות היא האמת של חיצוניות ספירת הבינה, מקור כל הדינים. 

וממילא  יש אמת מקפידה וכך יש אפילו צדיקים שלא יכולים לסבול מתנגדים
 "כמים הפנים לפנים".

 תש"ס(משיעור משנת ) 

 אסור לכעוס
אש בפסוק "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת" על אם דורשים 

היא כעס, אז לא רק בשבת אסור לכעוס אלא כל הזמן, והרמז בפשט ש
טעמי המקרא הוא שיש אתנחתא תחת המלה "משבתיכם", אז אפשר 
לדרוש "לא תבערו אש בכל משבתיכם" תמיד, רק ש"ביום השבת" זה 

פוגם על אחת כמה וכמה, זה פוגם בנשמה היתרה ומסלק אותה.                                 
 ע"ד( ראשוןח אדר י"משיעור )
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 כעס ושמחה
מדוע הכעס מלוה את כל חדשי החרף? כי קר וצריך לעשות אש. כל הענין 

כעס. לכן קוראים לקראת סוף החרף את "ויקהל" שאדם מייצר אש הוא 
 האש היא הכעס.  ".בחודש אדר, שבו כתוב "לא תבערו אש בכל משבתיכם

אם הוא יאכל זה ירגיע אותו, קצת  –לפעמים מסבירים שאם אדם כועס 
הקשר של הכעס לחוש האכילה של חודש שבט שבא לפני  – ישקיט את הכעס

הוא ודאי מבטל את הכעס.  –ש אדר חודש אדר. כשהוא צוחק ושמח בחד
אולי עיקר התפקיד של חדש אדר הוא לבטל את הכעס ע"י השמחה. אם כי, 

כולם כועסים. יש הרבה כעסים  –כאשר קוראים את המגלה היא מלאה כעסים 
 והרבה שמחה. יש כאן איזו זיקה, כעסים ושמחה הולכים יחד.    

 ע"ד( ראשון)משיעור י"ח אדר  

  


