
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 תשע"ז  אׂמר ב"ה           ערב שבת קדש פרשת 330

 שויון כוחות
בסיום הפרשה כתובים כמה דינים שבין אדם לחברו, המסתיימים בפסוק "משפט אחד יהיה לכם כגר 

דובר בגר או באזרח הבא לדין תורה, לכולם משפט כאזרח יהיה כי אני הוי' אלהיכם", אין הבדל בין אם מ
 אחד, כמו הביטוי הרווח היום 'כולם שוים בפני החק'.

ההשוואה הזו בין גר לאזרח נמצאת גם כמה פסוקים קודם לכן,לגבי נוקב שם ה' "כגר כאזרח בנקבו שם 

 יומת", אין הקלות והנחות לאזרח לעומת הגר. 
 7כזו בין שני דברים שלשניהם יש אותו דין, נמצא שיש עוד אם נחפש בכל התורה השוואה בלשון 

דברים מאותו ענין, קופץ על  7הופעות כאלה. מי שמכיר קצת את שפת הקבלה מיד כששומע על 

מדות הלב. מתברר שגם כאן מתאים מאד להקביל בדרך זו את שבעת  7-המציאה ומנסה להקביל אותם ל
 המקומות הללו בתורה. 

מאזנים,  כףאזרח". האות כ היא מלשון כגר כ, "כשלשון הדימוי כאן משתמשת באות תחילה נשים לב 

 שני הדברים שקולים כאחד על כף המאזנים.
", יש לאהוב את העבד העברי ולתת לו חסד הפסוק המתאים כנגד ה ךְּ ָׂ ֶיה ִעמ  ב ִיהְּ ָׂ תֹוש  ִכיר כ ְּ ש ָׂ הוא "כ ְּ

 עבודה כמו אדם חפשי. אהבה היא פנימיות מדת החסד.

ֶהם", בהקשר של השוואת פרטים בדיני האשם לחטאת.  ת לָׂ חַּ ה אַּ ֹורָׂ ם ת  ָׂ ש  אָׂ את כ ָׂ ט ָׂ חַּ הפסוק הבא הוא "כ ַּ
 .גבורהקרבנות אלה באים לכפרה ותשובה וזהו קשר מובהק למדת ה

דֹל תפארתכנגד ה ג ָׂ טֹן כ ַּ ק ָׂ ט כ ַּ ָׂ פ  ְּ ש  ִ מ  ִנים ב ַּ ירו  פָׂ כ ִ ן"  נשים את הפסוק העוסק בענייני משפט "ֹלא תַּ עו  מָׂ ְּ ש  ת ִ

 )"משפט עמודא דאמצעיתא"(
אחר כך ישנם שני מקומות בהם נאמרה השוואה בין אזרח וגר: האחד בפרשת שלח, בפרשת נסכים 

י הוי'". מפאת השייכות  נֵּ ֶיה ִלפְּ ר ִיהְּ ג ֵּ ֶכם כ ַּ שנאמרה כבשורה על הכניסה לארץ )לאחר חטא המרגלים( : "כ ָׂ

 )כמו שבתיקון המדינה העליה לארץ היא כנגד הנצח(. נצחפירת הלכניסה לארץ ניתן לשייך פסוק זה לס
ההשוואה השניה של גר לאזרח היא בפרשתנו, כפי שהזכרנו לעיל, הן לגבי נוקב שם הוי' והן לגבי דינים 

, כיון הודהוא כנגד ספירת ה שבין אדם לחברו )בפסוק שכולל למעשה את כל התורה כולה(. הפסוק הזה 

 וא פגם בספירה זו, וכן כל ענייני הכאות המדוברים שם הופכים את ההוד למשחית.שאיסור ברכת ה' ה
מתאים לשים את הפעם הראשונה בתורה שמצאנו השוואה כזאת, כיון שהיא עוסקת  יסודבספירת ה

ֹת  –לגבי צדיק ורשע  ֲעש  ךָׂ מֵּ ה ל ְּ ִללָׂ "וצדיק יסוד עולם". אברהם אבינו בהתחננו על עיר סדום אומר "חָׂ

ד ָׂ  ָׂ כ ַּ פ  ְּ ה ִמש  ֲעש ֶ ֶרץ ֹלא יַּ אָׂ ל הָׂ ט כ ָׂ ֹפֵּ ךְּ ֲהש  ה ל ָׂ ִללָׂ ע חָׂ ָׂ ש  רָׂ יק כ ָׂ ד ִ צ ַּ ה כַּ יָׂ הָׂ ע וְּ ָׂ ש  יק ִעם רָׂ ד ִ ִמית צַּ הָׂ ה לְּ ז ֶ ר הַּ ט". לפי בָׂ
להשוות בין הצדיק והרשע, הוא תמה לפני הקב"ה איך יהרוג את צדיקי סדום  איןהפשט, אברהם טוען ש

היה לצדיק ולרשע?! צריך לעשות משפט ולהפריד בין הצדיקים לבין יחד עם הרשעים, הייתכן שדין אחד י

 הרשעים.
"כצדיק כרשע", יש לאהוב את כולם!  –אכן, כשמדברים על נשמות יהודיות ניתן לדרוש זאת לחיוב 

כפתגם החסידי של רבי פינחס מקוריץ, מתלמידי מורנו הבעל שם טוב: "צדיק גמור אוהב רשע 

ה שמסוגל לאהוב גם את הרשע הגמור, הוא רואה את הניצוץ הטוב שבתוכו גמור"הצדיק הגמור הוא ז
 ובאהבתו זאת גורם לו לעשות תשובה.

י  –השביעית והאחרונה  – מלכותלספירת ה נקביל את דברי יהודה ליוסף אחיו בתחלת פרשת ויגש "כ ִ

עֹה". יהודה הוא שבט המלכות ודבריו עוסקים בעניין המלכות,  רְּ פַּ מֹוךָׂ כ ְּ הוא אומר ליוסף שמבחינתו כָׂ
 הוא ופרעה שוים, והוא  מוכן למסור את נפשו ולהלחם עם שניהם בשביל להציל את בנימין. 

"כגר כאזרח", כשהעיקר הוא בספירת  –אם כן למדנו על שבע השוואות בתורה, הגענו לזה מסוף פרשתנו 

 –בנשמות ישראל  –רי שבינינו היסוד "כצדיק כרשע", שגם אם מתפללים לה' שיבחין בין צדיק לרשע ה
 אהבת הצדיק והרשע צריכה להיות שוה ושקולה.

 )משיעור ז' אדר שני ע"א(

 

 יגיעתו המופלגת של האריז"ל
של  פעם אחת רבי חיים ויטאל, תלמידו המובהק

"במה כחך יפה".  שאל את רבו  האר"י הקדוש,
כידוע, ר' חיים ויטל שהה חצי שנה בצפת עד 

שהגיע לאר"י, כי החזיק עצמו גדול בקבלה והיה 

כשהגיע לבסוף תלמיד הרמ"ק לפני שהגיע לאר"י. 
לאר"י ראה שזה באין ערוך מהרמ"ק, ולא בוש 

מה שהרמ"ק ואני לא  –לשאול איך אתה זכית לכך 

קבלה. האר"י החיים לאת זכינו לו, אף שהקדשנו 
הרי  –כי יגעתי יותר מכם. מוהרח"ו תהה  –אמר 

 –אנו יגענו מאד מאד בתורת הנסתר. והוא אמר לו 

יגעתם, אבל לא כמוני. כאן מה שהוא אומר 
שבסופו של דבר הכל תלוי ביגיעה עצמית, ואתם 

לא יכולים לשער את היגיעה שאני יגעתי, לכן אתה 

ם ש"לאו כל יכול לומר שגם אתה יגעת. יש דברי
כמה שאתה יכול לסבול מה זה  –מוחא סביל דא" 

להתייגע ולהתמסר עשית בעצמך, ובודאי הרמ"ק 

עשה, אבל אתם )אתה וגם רבינו הרמ"ק( לא 
 יכולים לשער בכלל מה זה היגיעה שלי.

בתניא קדישא אנו לומדים שיש שני סוגי יגיעה 

יגיעת בשר ויגיעת נפש. יגיעת בשר  –בהתבוננות 
הביטוש העצמי על ידי הרהורי תשובה מעומק זה 

ואחר כך יש יגיעת  –כך מגדיר זאת בתניא  –הלב 

נפש, להתבונן ולהתעמק שעה ארוכה בתוכן 
 במשך אחוזמאה בהאלקי. להיות מרוכז נפשית 

ויגיעת בשר זה לשבור  –זה יגיעת נפש  – רבזמן 

את עצמך על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב. הא 
 בלא הא לא סגי. כדי שזה יעבוד צריך את שניהם. 

יכולת היגיעה בכלל שייכת לספירת ההוד, כי 

פועל יוצא של כניעה עצומה לה'  היאיגיעה 
ולתורה. להתייגע במשהו זה מתוך כניעה, כך 

יגיעה שלי זה "לית ממילא, אם המוסבר בחסידות. 

כל מוחא סביל דא", זה גם אומר שכך גם הכניעה 
ה איזו תחוש –שלי. בתוך הכניעה יש גם אמונה 

התענוג שיצמח מזה. הכניעה הזאת, והאמונה  של

ידוע גם הזאת, שזה כל מניע היגיעה, זה הוד. 
שהאר"י אמר שכל מה שהוא זכה הוא בזכות 

"בינה . ימיםהדברים מתאלפי זה שמחה של מצוה. 

 שמחה , פנימיות הבינה היא עד הוד אתפשטת" 
יגיעה ב והיא מתפשטת עד ההוד שמתבטא

 .עצומה

 (ז"אב ס מנחם 'במשיעור ) 
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מהו ל"ג בעומר, יום מיוחד בין פסח לשבועות, בין "זמן חרותנו" 
 ל"זמן מתן תורתנו"? 

. זהו זמן ל"ג בעומר בא בתקופה שענינה "דרך ארץ קדמה לתורה"
כולם שבו מתן תורה ל, הכנה ִאָירר"ת  פאך"ר' יני הוא, "של רפואה

היתה באייר, ב"סיהרא שצריכים להיות בריאים. גם ירידת המן 
פעלה בריאות דאשלמותא" של חדש אייר )יש כמה דעות בזה(, 

היום חל בתקופה זו . ו"לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן"בכולם, 
 המיוחד, ל"ג בעומר. 

צריך להסביר את עניינם של  ,ענינו של ל"ג בעומרכדי להבין את 
 דברים שלשה שעולה גם בראשית" שוה רגלים שלששלש רגלים. "

שלשה עמודים הרגלים, . כל התורה כולה נכללת בשלשת יחד
 כאןהכל עומד עליהם. אם רוצים לצמצם אותם למלה אחת, יש ש

זמן ", "זמן חרותנו" – שמחה, תורה, חרות –שלשה מושגי יסוד 
 ". זמן שמחתנו", "מתן תורתנו

כאחד כתובה לא היא אמנם  .היא יסוד היסודות של האמונה חרות
יסוד כל האמונה בתורה ובמצוות, וגם אבל זהו  –מעיקרי האמונה 

בה', שליהודי יש בחירה חפשית. חרות היא שאנחנו חפשיים 
 לא משועבדים לגורל, לפאטליות של מצרים.  –לבחור כרצוננו 

מסבירים  (הר"ןבדרשות במיוחד )ראשונים כמה ? תורהמהי 
פירושה מתן תורה, "אנכי הוי' אלהיך", המצוה הראשונה בש

. לא צריך שה' מנבא בני אדםשיש תקשורת בין ה' לאדם,  להאמין
, זהו מונח ראשון שהשכל גם מחייב ה'במציאות האמונה לצוות על 

שיש נבואה. "אנכי הוי'  –מדבר איתי  'החידוש הוא שה.אותו
אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" הכוונה שיש 
תורה, יש נבואה בישראל, יש נביא בישראל, ובעצם לעתיד לבוא 
כל יהודי עתיד להיות נביא, כשה' ישפוך רוחו על כולנו "ונבאו 

 בניכם ובנותיכם". 
ך היא יסוד היסודות אצלנו, תכלית הכל, כשיבוא מל שמחה

. הגלות היא "תחת אשר לא המשיח הכל הופך להיות טבע יהודי
עבודת ה' בשמחה היא דווקא  –עבדת את הוי' אלהיך בשמחה" 

בארץ, ובזכותה יושבים בארץ. שמחה של מצוה )שהיא עיקר 
שיש בימות המשיח, לפני "מצוות בטלות לעתיד לבוא"  –המצוה( 

בתחית המתים, ואדרבא בימות המשיח יש שלמות המצוות, "ושם 
 היא הטבע היהודי האמתי.  –נעשה לפניך כמצות רצונך" 

-נבואה-בחירהשמחה גם ל-תורה-אם כן, אפשר לתרגם את חרות
 .טבע
-תורה-חרותלזה כמה רמזים: אם נחזור לשלישיה הפשוטה, ניתן 

. יש מודעות-מודעות-מודעות, מודעות, היא שוה בממוצע שמחה
, מודעות עצמית –אצלנו כלל גדול שיש שלש בחינות מודעות 

מה תיקון המודעות העצמית? מה . מודעות טבעית, מודעות אלקית
 –טוב בה? שאני יכול לבחור מה שאני רוצה לעשות, שיש בחירה 

 "זמן –נבואה, שהיא תורה, היא מודעות אלקית  חרות. ,אני חפשי

 

באייר( הוא "אין דבר אבוד". הביטוי  ד")שחל ביהמסר של פסח שני 
 30=  900 והוא עולה ,"עס איז ניטא קיין פארפאלעןבאידיש: "המקורי הוא 

. ללמד שתוכן אימרה זו מושרש הלב היהודי, סוד לפעמים  ל –ברבוע 
א בנקודה הפנימית של הלב היהודי: המח היהודי משיג אלקות )כל חד

וחדא לפום שיעורא דיליה( ואילו הלב היהודי מתחזק תמיד )כנאמר "חזק 
 יאש מאפשרות התיקון )של הפרט והכלל( אף פעם.יויאמץ לבך"( ואינו מת

 (יר ע"ביג א"אור לימשיעור ) 
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 elimiz770@gmail.comיתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! נ

 

אם  –מתן תורתנו", ה' נותן תורה ואני מודע לו כנותן התורה. ה' מנבא 
אני זוכה אני זוכה, אם אני ראוי, אבל ה' נותן. זו כבר מודעות אלקית. 

 מהי שמחה? מודעות טבעית. ו
 –כל שבעה ימים יש שבת  –יש בתורה שבתות  מלבד שלשת הרגלים

. יש פסח, שבועות יום כיפורו ראש השנהויש עוד שני חגים בתורה, 
גם  –השמחה וסוכות, כאשר שמיני עצרת מחובר לסוכות מבחינת 

הוא "זמן שמחתנו", עוד ועוד שמחה עד בלי די. בכל אופן, מהם ראש 
? כתוב בהרבה ספרים שראש המבנה שראינוהשנה ויום כיפור לפי 

השנה ויום כפור הם, במדה מסוימת, מצד ההתכללות, חזרה על פסח 
 ושבועות. 

יש קשר בין תקיעת שופר, "מצות היום בשופר" של ראש השנה, 
וחרות. חרות היא פסח, "זמן חרותנו". בראש השנה יש גם בחירה 
מיוחדת, שה' בוחר בנו ואנחנו בוחרים בה'. מה עיקר העבודה של 
ראש השנה? להמליך את ה', לבחור בה', "את מלכותו ברצון קבלו 

ירה, אני יכול לבחור מה שאני עליהם". פסח הוא בכלל שיש לי בח
רוצה. ראש השנה ממקד זאת בקדושה, שהיהודי בוחר להמליך את 

 ה'. 
הוא מתן תורה של  –את יום כיפור דורשים בפירוש על מתן תורה 

. משה רבינו יורד פעם שניה עם יםבעלי תשובה, הלוחות השני
הם חזרה  ראש השנה ויום כיפור אם כן,הלוחות, עיקר מתן תורה. 

על פסח ושבועות לפני  –המושבע בכל טוב  –בתוך החדש השביעי 
סוכות. הכל כדי להגיע לסוכות בסוף, "זמן שמחתנו". כלומר, יש עוד 

 פעם חרות ותורה ושמחה, הכל בתוך החדש השביעי.
הכל היה כדי להתבונן מהו ל"ג בעומר, תאריך מיוחד בין פסח 

השנה ויום כיפור, איזה יום  לשבועות. אם פסח ושבועות הם ראש
. כמה ימים יש בין ראש השנה ויום שבת תשובהמיוחד יש ביניהם? 

. בין )כמ"ש בספרים( תיקון שבעת ימי השבוע –כיפור עצמם? שבעה 
היום הראשון של פסח לשבועות יש שבעה שבועות, שבע פעמים 
שבע. כנראה של"ג בעומר, היום של הילולא דרשב"י, שהוא בחינת 

אע"פ הוא כמו שבת תשובה ) –כפי שהאריז"ל מדגיש מאד  –שבת 
 לפי הלוח שלנו לא יכול לחול בשבת(.ש

, אבל תשבאותיות  היא שבת –אם כן, ל"ג בעומר הוא שבת תשובה 
יש משהו מיוחד בשבת תשובה, כמו הוד שבהוד, שהכל חוזר לשרש 
)כמו בכל שבת שהכל עולה וחוזר למקורו(, "בינה ]שהיא תשובה, 
'ולבבו יבין ושב ורפא לו'[ עד הוד אתפשטת". יש משהו בל"ג בעומר 

  שהוא שבת תשובה, דומה לשבת בעשרת ימי תשובה.

 ה("ח אייר ע"ימשיעור )

 

   

 ינו של ל"ג בעומריענ

 אין דבר אבוד

 צדיקים 
 מי הם ל"ו צדיקים ומה הם עושים? שאלה:

וכן ל"ו ( צדיקים גלויים 36אנו לומדים בקבלה שיש ל"ו ) תשובה:
צדיקים נסתרים )כמובן שיש צדיקים רבים וגם אנשים טובים, 
שלמרות שלא הגיעו לדרגת צדיק, עדיין הם עושים מעשים טובים 

 רבים(.
יש גם צדיק אחד בכל דור שהוא הנשמה הכללית של הדור, כמו 
משה רבינו בדור שלו. צדיק זה זוכה כל יום לקבל את פני השכינה, 

 לם?והוא צדיק יסוד עו
העבודה של כל הצדיקים האלה, וגם של כל אדם שעושה מעשים 

 טובים, היא להסב לה' יתברך הרבה נחת רוח.


