
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז שלח ערב שבת קדש פרשת     335ב"ה   

 אנשי שם
"ואלה  אנשים,מפרטת את שמות הפרשת המרגלים, התורה לת יבתח

"אלה שמות האנשים  ודגש שובשמותם", ולאחר רשימת השמות מ

 – אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע"

הוסיף את עד שמשה היה צריך ל ,לשמות האנשיםמיוחדת התייחסות 

ה יושיעך מעצת -חז"ל "ישו דרכמו ש, יהושע של האות י לשמו 

 .מרגלים"

דבר זה  :אמר רבי יצחקחז"ל במסכת סוטה עומדים על נקודה זו: "

ואנו לא  .מרגלים על שם מעשיהם נקראו :מסורת בידינו מאבותינו

מעשיו של  סתרש סתור –' סתור בן מיכאל' :עלתה בידינו אלא אחד

אף אנו  :אמר רבי יוחנן .מךשעשה עצמו  מיכאל ;הקדוש ברוך הוא

 ופסי ;דבריו של הקדוש ברוך הוא החביאש נחבי – 'ופסיבן  נחבי'נאמר 

בעוד שבדרשת רבי יצחק ". על מדותיו של הקדוש ברוך הוא פיסעש

שסתר דברי הקב"ה  –על סתור בן מיכאל מעשהו הוא יותר אקטיבי 

עשה עצמו מך, הרי שבדרוש של רבי יוחנן על נחבי בן ופסי היחס הוא ו

 שהחביא דברי הקב"ה, ושפסע )דילג( על מדות הקב"ה.  –יותר פסיבי 

אפשר לשאול: מתי קראו למרגלים בשמות אלו? הרי כך הם נקראו 

מהלידה שלהם, ואם השמות מרמזים על סוף השליחות הזו שנגמרה 

הם?! הרי כך נקבע להם מראש והראיה היא בכי רע איפה הבחירה של

 שאפילו שמותם מורים על כך!

מלמדים על כח פוטנציאלי שטמון שהרמזים האלה בשמות צריך לומר 

, אך כח זה הם יכולים לנצל לרעה או לכיוון מסויםנטיה  ,באנשים הללו

לסתור בן מיכאל יש כח לסתור ולעשות  ,לטובה, וזוהי הבחירה. כלומר

 , לסתוריכול לנצל חוש זה לטובההוא , כפי שרמוז בשמו, אך מך

הוא בחר הפוך. ש לאולהחליש באופן אקטיבי את הצד הלא טוב, א

 .דבר לגבי נחבי בן ופסי, רק שאצלו הכח הוא בצורה פסיביתהאותו 

שיש בשם כח פוטנציאלי שאפשר להטותו לכאן ולכאן. למדנו אם כן 

כך אצלנו צריך לקחת את הכח שהקב"ה נתן לנו ולהפנות אותו 

מחשבות או דעות שליליות שרוצות לאפיקים חיוביים. אם יש 

אפשר ללמוד מסתור בן מיכאל דקדושה לסתור את  –להשתלט עלינו 

מנחבי בן ופסי  הנמיך אותם, ואפשר ללמודלהדברים השליליים ו

 דקדושה להתעלם מהרע, לדלג מעליו בלי שום יחס וכך לבטל אותו.

 )ע"פ שיעורי וידאו לפרשת שלח ע"א(

  

 תכשיט או טלית ותפילין?

כמה פעמים, הבעש"ט ביקר אצל הגאון הרב יחזקאל לנדא, "הנודע ביהודה" 

בנית של ה"נודע ביהודה" היתה של העיר יאמפאלי. הר כאשר הלה היה הרב

 צדיקים בו.  בשרו של הבעש"ט והיתה לה אמונת שאר

שנאבד פעם נאבד תכשיט מדליון של הרבנית שהיה שווה סך גדול. בימים 

ע ובקשה 'קמפאלי, והלכה הרבנית עם בנה יעקבהתכשיט בא הבעש"ט ליא

את הבעש"ט שיאמר לה ברוח קדשו איפה נמצא התכשיט. הבעש"ט אמר לה 

ם( יש סל עם מוכין, שיחפשו שם וימצאו. עשעל תקרת הבית שלהם )הבויד

הלך וסיפר לאביו  ע'קמצאו כדבר איש האלקים. הנער יעקבהם הלכו וחפשו ו

שהבעש"ט הוא ממש נביא. ואמר לו אביו הבעש"ט הוא חכם גדול ומסתמא 

ע היה בהתפעלות 'קחקר מבני ביתי ומהנערים היכן החזיקו הנערים. אך יעקב

גדולה, כי הוא ראה בראיה חושית שהבעש"ט לא חקר שום אדם וכאשר 

שהוא מופת  הרבנית שאלה תכף ומיד אמר לה. האמת היא שגם הגאון ידע

גלוי, אבל היות שלא היה מסכים על דרך הבעש"ט, על כן הקטין זאת בעיני 

 משפחתו. 

מספר זה הסיפור, ר' שלמה זלמן מקפוסט הנכד של ה"צמח צדק" בעל ה"מגן 

אבות", הוסיף לבאר שבאמת הוא מופת נמוך ושפל להראות מופת בתכשיטי 

זאת. ישנו מעשה דומה אשה ורק מפני שהמופת היה לפני המתנגדים עשה 

החסיד  ב"שבחי הבעש"ט" על גנב שגנב אצל חסיד את הטלית והתפילין. בא 

מצא הגנב. הגנב שאל את המגיד פר זאת למגיד, ואמר לו המגיד איפה ניוס

בדברים כאלו, וענה לו שהוא ראה את הגנבה כאשר היה לפני  הוא מביט למה

 בבית הכסא.כן 

באופן א הבעש"ט ברוח קדשו תכשיט אשה לעומת המגיד שמצא מדוע מצ

 טלית ותפילין? דומה

הבעש"ט מוצא דוקא תכשיט של יהודי משום שעניינו הוא למצוא את 

בד כל יהודי. הבעש"ט מלמד שכל יהודי הוא "ארץ יה'אוצרות' והזכויות שא

 בד את מטמוניה ואוצרותיה. האכפתיות של הבעש"ט לתכשיטירק שא חפץ"

 אשה אופייני לו. 

 לעומת זאת האכפתיות של המגיד לטלית ותפילין אופיינית לדרכו. 

היחס בין שני הסיפורים הוא כיחס שבין דרך ארץ לתורה, כאשר "דרך ארץ 

קדמה לתורה". הבעש"ט גואל את עצם היהודי ללא לבושים של תורה 

ליהודי עצמו  . עיקר דאגתו הוא'ומצוות עדיין, ואחר כך הוא דואג ל'הלבישו

ולכן דאג דוקא לתכשיט של אשה, וחז"ל העידו ש"אין אשה אלא לתכשיטי 

      אשה".     

 "נר ישראל"( הספר )מתוך 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעיקר  אחד מהיסודות החשובים של תורת הבעש"ט הוא

העבודה שלנו היא ההכנה למצוה, ואילו מה שקורה בשעת מעשה 

קורה בדרך ממילא, ותלוי  –כאשר היהודי מקיים בפועל  –

בלמעלה. במדה מסוימת מה שקורה יוצא מהשליטה שלי. אדם 

רוצה תמיד להיות בשליטה. זו גם בעיה נפשית חמורה. לפי 

תרופה לבעיה  –החסידות, לקיים מצוות כמו חסיד, זה פתרון 

הנפשית הזו. אדם חושב שאני צריך להשתלט על כל מה שאני 

עושה בחיים, תמיד להיות בשליטה, וממילא הוא אף פעם לא נותן 

לה' לעשות שום דבר. כמה שהוא חושב שהוא עושה דברים 

הכל  –טובים, מצוות, אבל צריך לשלוט על עצמו ועל מה שעושה 

יכולים לדור בכפיפה אחת". ה' לא אגו, הכל ישות, "אין אני והוא 

יכול להיות כאן, אם אני צריך להשתלט על כל מה שאני עושה. 

אני צריך לפנות מקום לקב"ה. לפי תורת הבעל שם טוב זה בדיוק 

 מה שבין ההכנה למצוה לשעת קיומה בפועל ממש. 

בהכנה למצוה אני עדיין בגדר שולט, אני צריך להכין את עצמי, 

באמת יהיה כשר. הכל צריך  , למשל,שהאתרוג – להכין את החפץ

, מופלא הבעש"ט מחדש חידושהרבה תשומת לב, והכל בשליטה. 

שתוך כדי קיום המצוה צריך אצלי משהו להשתחרר, עד כדי כך 

שכל מתן המצוות לעם ישראל הוא לעזור ליהודי להשתחרר. 

 להוסיף עוד חובה ועוד –חושבים ההיפך, שכל המצוות הן חובות 

חובה שאתה חייב להשתלט עליה. עוד לחץ, עוד עצבים, עוד 

מיני מתח. כך כתוב בתניא  תריגמצוות זה  תריגמתח. אם יש 

ואז  –תניא פל"ג  –מתחים אדם יוצא מדעתו ונשבר  תריגשמתוך 

אתה צריך לחשוב שאין לך שום מצוה. הכל בגלל יחס לא נכון 

שעת קיום המצוה , שהוא ההכנה, אבל במתח חיובילמצוות. יש 

 שמתגלה הוא שלב שלישיגילוי האלקות . אחר כך, שחרור יש

שליטה באה מתוך רצון תחתון. רצון תחתון זה רצון שעל פי שכל. 

כלומר, השכל שלי אומר משהו, והרצון צריך להיות תואם את 

גם השכל, ולפי הרצון אני מכריח את עצמי לעשות לפי השכל. 

ני שלבי קיום מצוה. יש את ההכנה ששיש  הרש"ב מביא במאמריו

בהכנה יש  בפנימיות,ויש את שעת הקיום. הוא מסביר שלמצוה 

רצון תחתון. אבל בשעת קיום המצוה צריך להתגלות רצון  –רצון 

עליון. מהו רצון עליון? רצון של ה', שה' רוצה את המצוה הזו. 

 . ממילא מי עושה? גם ה' עושה, לא אני עושה בשעת מעשה

המבצע הראשון של הרבי הוא מבצע תפלין. רט יפה: וואר נאמ

פעם הסברנו הרבה פעמים שאם איזה חב"דניק זוכה להניח תפלין 

 ראשונה למישהו שעד היום היה "קרקפתא דלא מנח תפילין". 

 
 

או שמוכן להודות בכך או  –בדרך כלל אותו אחד חווה משהו מיוחד 

 בנפש,ילוי היחידה שלא, אבל באיזה ממד בנפש חווה משהו גדול, ג

כשמניח פעם ראשונה תפלין, אולי הוא בן שבעים או בן שמונים. 

המושג "קרקפתא דלא מנח תפילין" מאד חמור בחז"ל, "פושעי ישראל 

בגופן", וכעת יוצא מכך. מה מתעורר אצלו? גילוי היחידה, המשכה 

מהכתר. לכן אנחנו תמיד אומרים שכל חב"דניק שזכה להזדמנות זו 

לקום מלוא קומתו במורא, יראת כבוד, מאותו יהודי שלא שומר צריך 

מצוות כלל, אבל ברגע זה יש לו כזה גילוי בנפש שהלואי שהחב"דניק 

כי זה גילוי  –כך צריך להרגיש  –היה זוכה לו פעם אחת בחיים 

יונק ומקבל חיות אותו יהודי שלא הניח  היכןמ מהקרקפתא העליונה.

לא דתי, לא מאמין(? מחיצוניות המקיף,  אף פעם תפלין )גם ברצון,

מהקרקפתא דלא מנח תפילין. רק מה? מה רוצים בסוף? "לא ידח ממנו 

הקרקפתא, ואז גם -נדח" והוא יזכה להגיע לפנימיות המקיף

תהפוך לקרקפתא דמנח תפלין, המשכת  ה"קרקפתא דלא מנח תפלין"

 –רצון תחתון פנימיות הכתר. בכל אופן, הווארט כאן שיש רצון עליון ו

רצון ה' והרצון שלי. המצוה עצמה צריכה להיות רצון ה', גילוי והמשכת 

(, בעוד שההכנה למצווה ובשבילי זה אומר שחרור)מוחין מהכתר אור ו

                                        בלי שום קשר לכתר. היא רק המשכת מוחין

 ב("ג סיון ע"ימשיעור )

 

 בפועלוה לעומת קיומה הכנה למצ
 

 הקשר לארץ והאמונה הטהורה
חטא המרגלים, שמאסו בארץ חמדה טובה. ארץ  היא פרשת פרשת שלח,

ישראל היא "ארץ חמדה". הם גם כפרו בעיקר, אמרו "כי חזק הוא ממנו", 
הם רמזו שגם "ממנו" יתברך,  קראמט של וכמו שרש"י מביא בשם חז"ל בפש

מרבונו של עולם. זאת אומרת שמיד רואים שמי שמואס בארץ מגיע לכפירה 
 בעיקר. 

מי שמחבב את הארץ מאד, מי שאוהב את  –מכלל לאו אתה שומע הן 
הארץ, כמו בנות צלפחד, בכך הוא מתחזק באמונה טהורה בה' יתברך ש"אין 

                                                  עוד מלבדו", "בלתי להוי' לבדו", שה' הוא כל יכול, כמו שאמר כלב.
 (ו"ז סיון ע"אור לטמשיעור )

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

 צבי יעקב בן יוסף שחר, נלב"ע בכ"ב סיון תשס"חלע"נ 

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

 

  

 אהבה וחן
)כי חן פעמים ג זה כבר ישליחות -ו חןפעמים  ו , שמח זהשמחשוה  שליח

  .חןפעמים  אהבה – (. אם כן, סוד השליחות זה אהבה וחןחןז"פ  עולה ות
 (א"עמרחשון  'במשיעור ) 

 


