
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז פינחס ערב שבת קדש פרשת   339ב"ה   

 על הגובה
בקצרה הסיפור שקראנו לפני כמה מוזכר לשבט ראובן  יםבפרשתנו, כשמגיעבמניין בני ישראל 

ֲעַדת קַֹרח "שבועות בפרשת קרח,  ה ְוַעל  ַאֲהרֹן ּבַ ֶ ר ִהּצּו ַעל מֹש  ֶ הּוא ָדָתן ַוֲאִביָרם ְקִריֵאי ָהֵעָדה ֲאש 

ַהּצָֹתם ַעל יָה ה'.  ּבְ ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ ְהיּו ְלֵנס ...ַוּתִ ים ּוָמאַתִים ִאיש  ַוּיִ ִ ּ ֲאכֹל ָהֵאש  ֵאת ֲחִמש  ". ומפרש ּבַ

 ". נס פירושו כאןקרב איש זר, לחלוק עוד על הכהונהלאות ולזכרון למען אשר לא י, רש"י "לנס

שכולם ידעו שלא יתקרב זר ויחלוק על  הפסוקים בפרשת קרח,מכמו שלומדים אות וזכרון, 

 הכהונה. 

הנם ושם נתבצר להם מקום גבוה וישבו יזה עוד נס, שהגיעו לג ",ּוְבֵני קַֹרח ֹלא ֵמתוּ " נאמראחר כך 

להגיע לגהנם ולהיות 'על הגובה' זה מזכיר את הפירוש בפסוק  שם, כיון שהרהרו תשובה בלבם.

"אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך", שכמה שאדם יעלה גבוה עדיין הקב"ה יהיה רחוק 

 "הנך", שם הוא מוצא אותו ומחזיק בו.  אז  ין סוף, אבל כשהוא נמצא בתחתית שאולממנו א

שלא מתו, כמו יעקב כמה צדיקים מה שנאמר כאן על בני קרח שלא מתו, מזכיר מה שנאמר על 

יצאו ממנו משוררים בבית המקדש וכן אלא עצמו מת אבל הבנים שלו לא מתו,  ומשה. קרח

 שה ואהרן.שמואל הנביא ששקול כנגד מ

. אזןזכרון, קודם נשים לב לראשי התבות -אות-נס –אם כן, יש לנו שלשה דברים שעדת קרח נהיו 

תבחן", הנס, האות והזכרון הם דברים שרואים בעיניים, אדם ראה איזה נס או אות  כתוב "אזן מלין

החוש של שהרי , שבו היא נקראת חדש תמוזמתאימה מאד לוהוא זוכר זאת היטב. לכן הפרשה 

ויגיעו להבנה  היטבכדי שהדברים יקלטו  ,הראיה בעיניים אבל לאחרהוא חוש הראיה.  החודש

בחסידות זה נקרא (, אמתבחן" )ראשי תבות תלין מזן א"לשמיעה פנימית,  , צריך להגיעאמיתית

 "דערהער", להקשיב למה שרואים.

. "אלקות-נשמות-למותעו"בחסידות מושגים האפשר להקביל את השלישיה הזאת לשלישית 

-האות הוא דבר חידוש שקרה בעולם; הזכרון הוא מה שהנשמה זוכרת; הנס הוא כבר דבר על

 טבעי לגמרי, שייך לממד האלקות.

בשפת הספירות ניתן להקביל את האות ליסוד, "אות ברית קדש"; זכרון שייך לדעת, "ולזכרון בין 

 מעלה מטעם ודעת.עיניך", מקום הדעת והמוחין; הנס שייך לכתר, ל

דימוי לשלשה מושגים יסודיים בראש  מתאים לעשות עם השלישיה הזאת הואעוד הקבלה ש

זכרונות מלכויות ושופרות. זכרון כנגד זכרונות, כפשוט. אות הוא המלכויות, היסוד  –השנה 

 משפיע למלכות, וגם האות עצמה קשורה למלכות "כמופת הייתי לרבים". והנס כנגד שופרות "עד

מתי אראה נס אשמעה קול שופר", הם הולכים יחד. את הנס רואים וצריך לשמוע ולהפנים מה 

 שראינו, השמיעה מפנימה את הראיה, כדי ללמוד מוסר השכל מהראיה.

שבכל דבר בעולם נראה אות, זכרון ונס ונבין מתוך זה את  שנזכה להתקשר לאות, לזכרון ולנס.

יזכה  םניכך נזכה שגם מי שחטא ונפל עד הגה ית.ר במציאות החיצוניעבקב"ה מהסר הפנימי שהמ

הנם", ויראה את הקב"ה בשאול עין בעין וכך י"מקום גבוה נתבצר להם בג –להיות שם 'על הגובה' 

 יעלה ולא ימות. שבכל מצב נהיה 'על הגובה'.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת פינחס ע"א(

 הקדוש  האור החייםשמירת הברית של 
כשהאוה"ח הקדוש עלה לארץ זה היה דרך המדבר בשיירה של 

ישמעאלים, שכידוע זה משהו מסוכן ביותר. באמצע המסע פתאום 

נחש עם  –המדבר מקום של נחש שרף ועקרב  –הגיע נחש אגדי 

ממדים שמחוץ לדרך הטבע, כמו שחז"ל מספרים על הנחשים 

 במדבר של בני ישראל. 

 –נחש זה התקרב לשיירה, זה פחד נורא, ואור החיים אמר להם 

שלמרות שהיו ערבים, כנראה ידעו שהוא צדיק )אף שלפי הסיפור 

לירות  –עו בקולו( הבא לא כבדו אותו יותר מדי, אבל כאן שמ

חיצים בנחש, וכך עשו והרגו את הנחש. אחר כך הגיע אריה אגדי, 

אז האור  –עלול לטרוף את כולם  –ושוב היה פחד איום ונורא 

החיים אמר לערבים שלא יעשו מאומה, אני בעצמי אצא לקראת 

 האריה. 

הוא יצא לקראת האריה וכשהגיע סמוך לאריה גילה לו את האות 

 לו, וכשהאריה ראה זאת ברח בפחד מות. ברית קדש ש

כאשר אוה"ח הקדוש הסביר  בסיפור עם האריה היה קידוש השם

לערבים שיהודי ששומר את הברית קדש נשמר מכל דבר רע, וכל 

 חיות העולם פוחדות ממנו )כמובא גם בתניא(. 

ננתח יותר את הסיפור. הרי לקראת האריה הוא יצא וגילה לו ברית 

חש? הנחש בקבלה זה קטנות היסוד, עם כל כמה קדש, מה עם הנ

שהוא גדול ומאיים. את הנחש צריך להרוג, ובהשראת הצדיק 

היהודי אפילו הערבים יכולים לירות בו. הדימוי של ירית חיצים זה 

יורה כחץ. אם זה בא מכח הצדיק  –שוב דימוי מובהק של יסוד 

חיצים שלו. היהודי, אפילו הערבי גם יכול להרוג את הנחש, עם ה

מה כתוב על ישמעאל? רובה קשת. הענין שלו זה לירות חיצים 

קשת זה ספירת היסוד בקבלה. רק שאם הוא לא כפוף  –מהקשת 

ובטל לצדיק היהודי, הכל אצלו בטומאה, גם שהוא חצי מהול 

בארץ  –שקרית  –)שבגלל זה כתוב בזהר הקדוש שיש לו אחיזה 

היהודים לא שומרים על ישראל, מה שנותן לו כח זה בגלל ש

 הברית(. 

אבל כאן, בסיפור הזה, אם הוא מקבל את ההשראה מהיהודי 

הצדיק, המשיח, גם הוא יכול לירות חיצים בנחש ולהרוג אותו. מה 

זה האריה? במרכבה הוא החסד. כתוב שאוי לו למי שעומד בין 

זיווגם הוא החזק ביותר בין כל חיות  –האריה והלביאה בעת זיווגם 

  ר. לכן האריה, יותר מכולם, רגיש לשמירת הברית.הב

 (ז"ט תמוז ס"ימשיעור )

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

נביא את פירושו על  - תמוזו טבתאריך  אור החיים הקדושלכבוד הילולת 

צרור את המדינים והכיתם אותם. "-בפרשת פנחס המובאת נקמת מדין 

 וגו'". כי צֹררים הם לכם

חז"ל דורשים שיש מצוה בתורה "בל תשחית", אסור להשחית את העץ 

כאשר יוצאים למלחמה וצרים על האויב  –"כי האדם עץ השדה"  –

הם אומה  –"כי צֹררים הם לכם" כתוב מדין אבל על )צרור לשון מצור(. 

ה יבזויה )לשון חז"ל(, וכאן יש היתר ואפילו מצוה להשחית את עצ

צריך להשחית את הכל. רואים שבמלחמת מדין  ולקלקל את מעינותיה.

יש הוראת שעה, ממש נגד מצוה בתורה. בכל מקום אסור להשחית את 

העץ וכאן יש מצוה להשחית את העץ, בגלל המהות הבזויה של העם 

בית שלהם. צריך להשחית להם את -הזה, עם הזנות שלהם, היפך שלום

חמד ולקלקל כל מעין "להשחית כל עץ נ –העץ ולקלקל להם את המעין  

, איזה הגיון יש בזה? ואומר משהו מאד יפה אוה"ח הקדוש מתוק". שואל

ויסודי : בחטא שחטאנו עם מדין יש שחטאו במעשה ויש שחטאו רק 

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זֹנים  –במחשבה 

ני, שמאד קשה לשרש אחריהם". הפגם במחשבה הוא פגם מאד רצי

הרהורי עברה מעברה עצמה(, גם אצל מי שלא חטא  ם)הרי קשיאותו 

 במעשה בכלל. 

בכל מקום יש ענין להשאיר את מה שיש סביב לאויב ובסוף מנם, א

לכבוש אותו, לשלול אותו, להשתמש בו, לנצל אותו, להנות ממנו. אבל 

היות שכל המלחמה הזו היא נגד המחשבה הרעה שהעם הזה השתיל 

, כדי לשרש את הרושם של מחשבת הזנות של מדין, בתוך הלבבות שלנו

זו עבודת בעל תשובה, איך הוא יכול לשרש  –להוציא אותו מהתודעה 

בזכות השחתת צריך לשרש עד הסוף כל עץ ומעין שלהם.  –מחשבות? 

המעינות, שלא משאירים להם שום דבר, משרשים את  העץ וקלקול

 בר גדול מאד. זה ד המחשבה הרעה של הזנות מהלבבות שלנו.

ה, ולהכנס למצב נפשי של "צרור", לשון הו –הוא מקשר זאת ל"צרור" 

למעלה מהזמן, מצב שאתה צורר אותם בעצם. מצב שאתה לא שולל 

מוחק אותם מהזכרון שלך. זה  –מהם שלל, אלא שולל את כל מהותם 

צרור את " –ידוע רמז מאד יפה: כל הפסוק הוא פסוק קצר צרור. 

 )לא מספיק שלש פעמים...(. ד"פ צרורעולה  –" והכיתם אותם המדינים

, הוא מביא גם את הנ"ל תוך כדי שבעל אוה"ח מפרש את הפסוק

התנחומא. התנחומא לומד כאן מהפסוקים "צרור... כי צֹררים הם לכם 

"הבא להרגך השכם  –המאד חשוב אצלנו  –בנכליהם" שכאן מקור הדין 

וא שכל פשוט וראשוני של כל אדם בעולם להרגו" . לכאורה הדין הזה ה

אופן, התנחומא אומר  ו"סברא דאורייתא". בכל –לאו דווקא יהודי  –

שלומדים זאת בתורה דווקא מכאן, ממדין, "צרור את המדינים והכיתם 

 –אותם. כי צֹררים הם לכם". כלומר, הם באים להרגך ועליך לצרור אותם 

 השכם להרגם. 

היינו המחשבות הרעות שלהם כלפיכם.  של "בנכליהם" הפשטכותב ש אבן עזראה

מכאן אפשר להבין בפנימיות ש"הבא להרגך" הוא לאו דווקא שבא עם חרב לדקור 

גם מי שמשדר מחשבות של זנות בא להרגך, ו"השכם להרגו" )גם עם חרב,  –אותך 

 לא רק לשדר לו מחשבות חזרה(.

 –ל תהרוג את המחשבה שלכתחילה א רט הזה,אמפרש את הווהבעל שם טוב 

למה להרוג סתם? אם אפשר לא להרוג אל תהרוג . היא שיעור קומה, היא בן אדם

. אבל אם לא, אז המחשבה באה להרגך, ואז "השכם להרגו". גם אותה אלא תעלה

 זאת לומדים מהפסוקים כאן, "כי צֹררים הם לכם בנכליהם", לשון מחשבה.

המלחמה יש השלכות מאד פשוטות, גם לכל הדברים שאומר בעל אור החיים על 

את החשמל, את המים,  אויבים שנלחמים בנוצריך לסגור ל –לעניננו היום. "צרור" 

להשחית את )חוטי החשמל שעל( העץ ולקלקל להם את המעינות. מה שבמקום 

כאן דווקא צריך להשחית את העץ, "בנכליהם  –אחר אסור להשחית את העץ 

 אשר נכלו לכם". 

לנו כביכול כח מוסרי לעשות זאת? כי ר"ל עם ישראל כולו לא במצב נקי,  למה אין

 לא" היא ציונותשל  ותהגימטריאאחת אין את משה רבינו שנקי מכל שמץ זנות. 

יש גימטריאות חיוביות וכנגדן גימטריאות שליליות;  ציונות)כידוע, ל "תנאף

 .ית עם ה' הוא מתדרדר לפגם הברית(כשהישוב בציון אינו בא מתוך מחויבות לבר

כל זמן שהפגע הזה בתוכנו קשה מאד חילונית מתדרדרת לשם, ו-הרוח הציונית

להיות נקי. אמנם מדובר כאן במלחמה גשמית, הורגים אותם, אבל הכל על רקע 

על רקע התחזקות בשמירת הברית. אם אין התחזקות בשמירת  –רוחני פנימי 

להלחם אתם ומרגישים שאין זכות מוסרית אין כח הרי הברית, בצדיקות וחסידות, 

                             ולקלקל את מעינותיהם. חית את עצםוכל שכן לפעול בהוראת שעה להש

 (ד"ו תמוז ע"טמשיעור )

 

 אז והיום – נים והכיתם אותם""צרור את המדי

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

 

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

 

 שמחה ובטחון
", כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנוכחות השמחה והבטחון מתחברים בפסוק "

שמחה באה מבטחון פעיל ושמחה מגבירה בטחון  –ומכך לומדים שהא בהא תליא 

בשליחות צריך להיות מלא שמחה על כך שזכיתי פעיל לקום ולעשות. כך, 

בגשמיות הכי טוב להיות "שמח  לשליחות ומלא בטחון ליזום פעולות גדולות.

ד צריך ליזום תמי –בחלקו" המסתפק במועט, אך ברוחניות זו המדה הכי גרועה 

לאדם שהוא בלי יעד גדול יש בעיה  –יותר. אפילו אחרי ביאת משיח יש עוד יעדים 

ובטחון. "כי בשמחה תצאו  רצינית מאד. כדי להתקדם מיעד ליעד צריך שמחה

                                             תובלון". ם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ'['וישבת –בטחון ובשלום ]

  (ד' תמוז ס"דמשיעור )

 

 דשותחנים פ-ו נס, פנחס
. בכלל, חז"ל מקשרים את פחישארו האותיות  את האותיות נס סחנאם נוציא מפ

 יבפינחס עם נסים, בגמרא כתוב שקרו לו ששה נסים ובמדרש כתוב שה' עשה לו 

הוא ממש מלומד בנסים, והנס נמצא בתוך השם  –)פעמיים שש( נסים בשעת מעשה 

התיקון שדשות, "פנים חדשות באו לכאן". כלומר, חנים פהוא ר"ת  פח-שלו. כתוב ש

    מציאות חדשה.היינו הוא "פנים חדשות באו לכאן", קלקול שהיה ה לאחר

    (כ' תמוז ע"ואור למשיעור ) 


