
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז  בהעׂלתךערב שבת קדש פרשת     334ב"ה   

 פה אל פה
בפרשתנו מסופר על כך שאהרן ומרים בקרו את משה רבינו על 

. בעקבות כך ה' התגלה אליהם ודבר במעלת שפרש מן האשה

משה אחיהם, שהיא יותר מדרגות כל שאר הנביאים. כל הנביאים 

התנבאו ב"כה ]אמר ה'[", נבואה משוערת, ואילו משה רבינו 

התנבא ב"זה ]הדבר אשר צוה ה'[", נבואה מדויקת באספקלריא 

ר ּבֹו וּ  ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ַמְרֶאה ְוֹלא המאירה. וכך מעיד ה' יתברך "ּפֶ

ה".  ֶ י ְבמֹש  ַעְבּדִ ר ּבְ יט ּוַמּדּוַע ֹלא ְיֵראֶתם ְלַדּבֵ  ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת הוי' ַיּבִ

. אנחנו אחדפעמים  לב" עולה פה אל פה אדבר בוהביטוי המיוחד "

יוצאים כעת מחג השבועות, ועל חניית ישראל מול הר סיני אמרו 

שמעותו תקשורת חז"ל "כאיש אחד בלב אחד". "פה אל פה" מ

פנימית שנקראת בקבלה "זיווג נשיקין". כדי להגיע לדרגה זו, 

להתייחד האחד עם השני, צריך להיות "בלב אחד" עם הנשמה של 

הזולת. נשיקות שבאות לא מאהבה עליהן הכתוב אומר "נעתרות 

נשיקות שונא", הן כבדות. רק אם יש לב אחד באהבה שלמה 

ם. כך משה היה כביכול בלב אחד אפשר להתקשר כראוי בין שניי

עם הקב"ה, וכך כדי שאנו נקבל את התורה צריכים להיות 'כאיש 

 אחד בלב אחד'.

, זיווג נשיקין שייך לבחינת יצחק יצחקמספר זה עולה גם פעמיים 

 אבינו, צחוק והנאה מתוך תקשורת טובה.

 א" ונכפיל כל אות בשניה )אדבר בואם נקח את המשך המשפט "

( יעלה לנו אותו מספר, סימן שיש ופעמים  ב, רפעמים  ב, דפעמים 

" פה אל פהקשר בין הדברים. כשנעשה את אותה פעולה על "

פעמים  ידונחבר עם ההכפלה של "אדבר בו", נקבל מספר שעולה 

. מה זה יכול לומר? הנשמה רוצה "לאשתאבא בגופא דמלכא", גוף

חד עם קדושתו להשאב ולהתכלל בתוך גוף המלך כביכול, להתיי

יתברך. יד היא "ימין מקרבת", "וימינו תחבקני", הרצון של ה' 

בנשיקה כביכול עם משה רבינו "פה אל פה" הוא כדי לתת יד 

לכולם להתקרב לגוף התורה ולגופו של הקב"ה כביכול, כלומר 

לעצמותו ומהותו יתברך. זהו כח נבואת משה רבינו, להיות אחד 

 ל העולם לה' יתברך. עם הקב"ה, כדי לקרב את כ

 לפרשת בהעלתך ע"א(  )ע"פ שיעור

 חסיד לעומת 'בול עץ'...
בין תלמידי הרב המגיד ממעזריטש היו האחים הקדושים, רבי פינחס בעל 

ההפלאה ורבי שמעלקא מניקלשבורג, והסיפור הוא על ההתקרבות של רבי 

 פינחס: 

אחת הוא הגיע למעזריטש, ואמרו לו שאם הוא  רבי פינחס לא היה חסיד. פעם

כבר שם שיכנס למגיד. הוא הסכים ומיד כשהוא נכנס הוא הודיע למגיד 'אני 

הוא לא בא כחסיד, אלא כשני גאוני תורה  –באתי לדבר איתך בדברי תורה' 

שנפגשים ומדברים בדברי תורה. הרב המגיד אמר לו שאין הזמן גרמא, אבל 

שוחח עם תלמידו הרבי ר' זושא. רבי פינחס נעלב, שהמגיד שיכנס לבית מדרש ל

אומר לו שאין לו זמן בשבילו, אבל הוא החליט שהוא בכל זאת יעשה כדבריו 

רואים שכבר היתה לו נקודת בטול של חסיד. הוא נכנס  –ויכנס לבית המדרש 

לבית המדרש וברר איפה הגאון הגדול הרבי ר' זושא, וענו לו שלא מכירים אחד 

אבל אחרי עוד כמה בירורים  –רבי זושא לא היה מפורסם כגאון בתורה...  –כזה 

הבינו שהוא מתכוון לרבי זושא 'שלנו' ושלחו אותו לפנה בה הוא ישב ולמד 

גמרא. הוא נגש לרבי זושא ואמר שהוא רוצה לדבר איתו בלימוד, ורבי זושא 

ל. הוא ידע שזה רבי מה יש לנו לדבר בלימוד? אני לא ברמה שלך בכל –אמר לו 

פינחס, שהיה מפורסם לגאון גדול. רבי פינחס אמר לו שהרבי שלח אותו אליו, 

 טוב, אם הרבי שלח אז בא נסתכל בגמרא שאני לומד.  –אז רבי זושא אמר 

יש לי  –היתה פתוחה לפניו מסכת ברכות, ורבי זושא הקריא את הגמרא ואמר 

שארון מצטרף לתשעה להשלים אמינא של רב הונא -שאלה, מה בכלל ההוה

מנין? הקושיא של רב נחמן "וארון גברא הוא?!" כל כך חזקה ופשוטה, שלא ברור 

איך מלכתחילה רב הונא אמר משהו אחר. לרבי פינחס לא היה תירוץ, והוא אמר 

שאלת, אז בטח יש לך גם מחשבה איך לתרץ. רבי זושא אמר  –לרבי זושא 

אבל הוא עצמו 'בול  –מלא וגדוש בתורה  –שיכול להיות מישהו מלא ספרים 

עץ', הוא נשאר בגדר ארון. יש הו"א שמכיון שהוא כה מלא וגדוש בתורה אפשר 

לצרף אותו למנין, אבל המסקנה שהוא בעצמו רק בול עץ דומם. לעומת זאת, 

הוא אמנם קטן, ואין לו  –מסקנת הגמרא שקטן היודע למי מברכין אפשר לצרף 

רה, אבל הוא חי והוא יודע למי מברכין, ולכן הוא מצטרף. הרבה ידיעות בתו

לקטן הזה, החי שיודע למי מברכין, יש סיכוי לגדול. רבי פינחס הבין את דברי רבי 

 זושא ונשאר אצל המגיד וכך התקרב לחסידות. 

האחריות של מורה היא שהתלמיד שלו, הקטן, יהיה 'חי', ולא יהיה ארון ספרים 

 שאינו אלא בול עץ.
 כ' אייר ע"ו(משיעור ) 

 

  

 

 שלהבת עולה מאליה

" היא מאליה"עד שתהא שלהבת עולה מאליה". " –רש"י מפרש "בהעלותך" 
להים -. לפני חטא אדם הראשון כתוב "אני אמרתי אלהים-אצירוף אותיות 

אתם". איך יהודי נעשה אלקים? כשהדברים נעשים מעצמם. כמו במעשה 
 ה.     היא נעשית מאלי –המנורה 

    (כ"ח שבט ע"ה)משיעור מוצאי 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

בפעם הקודמת הוסבר שפנימיות התורה קשורה לתענוג בנפש )מעל 

ההשגה(, ויש בזה שלש מדרגות )לפי מאמר של הרבי הרש"ב(: הכי 

ל אור חוזר, בטול במציאות לגמרי. פחות מזה, ענג של גבוה, ענג ש

 מנוחה, מה שמשיב את הנפש.  –אור ישר. פחות מזה 

ננסה להבין יותר את שלש המדרגות האלה אם יש ענג של אור חוזר 

וענג של אור ישר אולי אפשר להמציא מינוח שונה. לכאורה תענוג 

, בתענוג יש עוד וענג הם אותו דבר, אבל זו צורה אחרת בלשון הקדש

שתי אותיות, אז ודאי ענג ותענוג אינם אותו דבר. תענוג מתאים יותר 

היינו  ענגלאור ישר, וענג מתאים לאור חוזר. ובמושגים של הקבלה: 

שלא מורגש  –, של הרדל"א, שמסתלק ענג של אמונהג"ר דעתיק, 

 . תענוג מורכבתענוג ממשהו,  –תענוג כלל. ז"ת דעתיק הם כבר 

הבדל בין ענג של אור חוזר לענג של אור ישר? ענג של אור ישר מה ה

ממלא אותי במשהו, בחויה כל שהיא שלי, תענוג. החויה כאן הרבה 

 –יותר עצומה מאשר חוית מנוחה, שהיא גם חויה עילאית, אקסטזה 

מנוחת שבת, "נשלמה כל המלאכה". אבל יותר מכך יש תענוג 

לא הסתלקות שלי, אלא  שממלא אותי במשהו, בחויה מסוימת.

תענוג ממלא אותי, כמו "ומלא ברכת הוי'" בבברכת נפתלי. זהו 

אותי, אור חוזר,  שמסלק ענגאותי, אור ישר. למעלה מזה יש  שממלא

כנראה הענג שלו בתורה היה ענג של אור  –כמו משה שבקש למות 

חוזר )שחוזר לקדמותו ממש(. גם בתענוג )אור ישר( יש כליון מסוים, 

א כליון של כל הנפש אלא בנקודה מסוימת, אבל התענוג ממלא את ל

נחת רוח  – מנוחהכל ההויה שלי.. פחות מכך, שאין כבר כליון, היא ה

)לא לטעות ולחשוב שנחת רוח היא כבר מצב מיושב. מצב מיושב 

הוא לעבור מפנימיות לחיצוניות. כמו  רבי אייזיק שכותב, שההבדל 

ת אחרת, שגם דוגלת בהתבוננות במדה בין חסידות חב"ד לחסידו

מסוימת, היא שמחוץ לחב"ד ההתבוננות היא להגיע לישוב הדעת, 

ואילו התבוננות של חב"ד היא להכניס את עצמו בתוך האמת של 

ההתבוננות. לא ליישב את הדעת, אלא להכנס ולהתעבר בתוך נושא 

וכי. ההתבוננות. משהו אחר, אם אני נכנס לנושא או מכניס אותו לת

כשיש התיישבות שמשהו נכנס לתוכי, יש כבר אני, וזו כבר 

 חיצוניות(.

, של כליון גמור, הוא ענג של אור חוזרה כאשר ה-ו-ה-אם כן, יש פה י

 ה-, שממלא את ההויה שלי, תענוג, הוא באור ישר; הענג של י-ב

שמשיב את נפשי, "תורת הוי' תמימה  מנוחהעילאה; הענג של 

להשיג משהו ב'אני' שלי,  - השגה -תתאה ה-; ובו-משיבת נפש", ב

 במלכות. –תפלה"  "ואני

  יותר כללי:  באותו מאמר של הרש"ב יש עוד התבוננות של שם הוי'

בפועל ממש,  מצוות, קיום חיצוניות התורה)ענג(,  פנימיות התורה

 ". תפלהובסוף "עבודה שבלב זו 

 

 

כמו אבא ואמא. יש קיום מצוות יש את פנימיות התורה ויש את חיצוניותה, 

" כנ"ל. חיצוניות ואני תפלה" –תתאה  ה-ויש תפלה. תפלה פשיטא שהיא ב

. שם קיום המצוות", ולפי ההוראה יש את הוראההתורה היא "תורה לשון 

תורה לשמה היא תורה על מנת לעשות מה שכתוב בתורה. איפה אני עושה? 

למעלה מהמציאות, עדיין בו"ק, במציאות של מעשה בראשית. אמא היא 

הוראה מה צריך לעשות במציאות, אבל המציאות היא בו"ק. אומר   –תיאורטי 

הרש"ב, שכאשר אני לומד הלכות לולב ואתרוג,  הלימוד בפני עצמו אינו 

מחדיר קדושה לשום מציאות גשמית )אם אני כבר מכין את עצמי לקיים 

שגם מסביר במאמר(. מה באתרוג הספציפי הזה את המצוה זה סיפור אחר, 

שאין כן, כאשר אני מקיים את המצוה, הקדושה מתלבשת במציאות. התורה 

היא דנה בה, אבל לא מתלבשת עד שהופכת  –לא מתלבשת במציאות 

 –מציאות גשמית לחפצא של קדושה. מה שאין כן המצוה חודרת למציאות 

במוחין מעלה במצוה על התורה, אבל מעלה כי היא יותר למטה. התורה 

שסה. רמח פקודין הם -רמח ו-והמצוות כבר ב"תפארת ישראל", שם כל ה

 -יה: -ו-ה-שבשם. אם כן, יש כאן י ו-רמח איברין דמלכא היינו אברי ז"א, ה

 תפלה. -המצוות בפועל; -וחיצוניות התורה;  -ה פנימיות התורה;

. גם כשמדברים על אהבת ישראל אחדנחזור לווארט הראשון, שענג הוא 

להתענג על כל  –ואחדות ישראל, אחדות בין היהודים היא רק מצב של תענוג 

יהודי, ש"יהודים אוהבים יהודים" ויש חוית תענוג. תענוג שלי להיות ביחד 

, לא התקשרות. לא אחדותזו  –איתך. אם כל היחד שלנו הוא תענוג אחד גדול 

שרות אבל יש שאני מקושר אליך ואתה אלי. אפילו בין חסיד ורבי, יש התק

יש דבקות אמתית, כלומר אחדות גמורה, שהיא תחושה  –משהו יותר מזה 

 ענג להיות יחד. זו אחדות אמתית.  –נטו של ענג ותו לא 

 י"ג סיון ע"ב(משיעור )

 

 

 )חלק ב'( חיצוניות ופנימיות התורה
 

 עליה להר הבית
 מה דעתו של הרב גינזבורג בנוגע לעליה להר הבית? שאלה:

 –הרב חוזר ומדגיש פעמים רבות שסדרן של שלש מצוות הציבור  תשובה:

הינו לעיכובא גם  –העמדת מלך, הכרתת זרעו של עמלק ובנין בית הבחירה 

היום. אכן חשוב לזכור שהיעד הוא בנין בית המקדש )ו'סיבוב שערים' הוא 

ולכן דרך ראויה לעורר ולשמר את הזכרון הזה( אבל יש דברים שקודמים לכך, 

 ינה.תיקון המד –עיקר העיסוק היום צריך להיות בנוגע להעמדת מלך 

 ככלל הרב אינו פוסק הלכה, ולכן על כל אחד לשאול את רבותיו בנידון.

עמדתו של הרבי מליובאוויטש הלכה למעשה היא שאין לעלות בזמן הזה 

 להר הבית, וכך הרב מורה לתלמידיו.

אכן, הרב הבין מהרבי )בכמה הזדמנויות( שרצונו מגדולי הדור שיפסקו בענין 

הר הבית )ולהעיר שבסוכות תנש"א הרבי עור המקומות המותרים לכניסה ב

לעשות שמחת בית השואבה בהר הבית במקומות המותרים בכניסה בזמן 

השיחה נדפסה ב'סנטסיל' של ההתוועדות אך לא יצא כשיחה מוגהת.  –הזה 

חסידי חב"ד הירושלמים מאז זוכרים זאת היטב(. אך כל עוד הנושא לא 

 וראה למעשה היא שאין לעלות.הוכרע ע"י גדולי הפוסקים, הרי שהה

שנזכה לגאולה האמתית והשלמה בביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדש 

 בב"א.

 )מתוך שו"ת באתר פנימי( 

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

 נלב"ע בי"ג סיון תשס"ז ע"ה, לע"נ רוני בן תפחה

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

 


