
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 תשע"ז  ראהערב שבת קדש פרשת   344ב"ה   

 "אבד תאבדון"
בתחלת הפרשה התורה מצוה אותנו שבכניסתנו לארץ ישראל נאבד את כל 

"אבד תאבדון". והתורה מפרטת בדיוק איך לעשות זאת  –העבודה זרה שיש בארץ 

"ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי 

 בדתם את שמם מן המקום ההוא". אלהיהם תגדעון וא

חז"ל מלמדים אותנו שהסדר של הכניסה לארץ צריך להיות כך: קודם יש לגדוע 

את כל מקומות העבודה זרה, אחר כך יש לכבוש את הארץ ובסוף לשרש אחרי 

. כלומר, תחילה יש לדאוג רק שלא תהיה עבודה זרה, לעקור ולשרוף אותה לגמרי

י השטח בעת הכיבוש, ולכן יש לנתץ ולשבור אותה. ובסוף עבודה זרה ממש על פנ

לאחר שמסיימים עם הכיבוש, יש לחזור ולבער אותה מן העולם לגמרי, גם מה 

 שמתחת לפני השטח.

ביעור( נמצאים גם בתקון הנפש של כל אחד -כיבוש-שלשה שלבים אלו )גידוע

מהעבודה זרה ואחת. תחילה יש לגדע את כל העבודות זרות שנמצאו בנו, החל 

שקראנו עליה שבוע שעבר "כחי ועצם ידי עשו לי את החיל הזה", קליפת הגאוה 

והישות. שלב זה שייך למדרגת הבינוני, השולט ברע המנסה לעלות על פני השטח 

עולים  –לאחר שחיסלנו את הרע הגלוי והמודע  –וגודע אותו באיבו. בשלב הבא 

 "ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ".  –לדרגת צדיק, וזהו כיבוש ארץ ישראל 

אבל גם לאחר שנהיינו צדיקים עדיין איננו מובטלים... כעת יש לנו עבודה יותר 

פנימית ושורשית, והיא לסלק לגמרי את הרע, להלחם ברוע הלא מודע בנפש 

בגידוע ראשוני, כמו עזרה  –ולשרש אחריו. זה נקרא "אבד תאבדון", 'אבד' 

טיפול שרשי  –מפטומים כדי שהרע לא יציץ ויפגע, 'תאבדון' ראשונה וטיפול בסי

 ויסודי אחרי הכיבוש של ארץ ישראל שבתוכנו.

הקרב ובא, שאחד מראשי תיבותיו הוא "]ומל  אלולהנקודה הזו קשורה לחודש 

בב ]זרעך[", ומוסבר בחסידות שיש שתי עבודות לאת ובבך ללהיך[ את -הוי' א

רלת לבבכם", עבודתנו אנו למול את הרע הגלוי בברית מילה, יש "ומלתם את ע

 והגס, ואחר כך זוכים לפריעה שעושה לנו הקב"ה, חיתוך הרע הדק והנעלם בנפש. 

שתי עבודות אלו הן הגידוע והביעור שיש בפרשה שלנו, כלומר שאחרי סילוק הרע 

ובכך בעצם כובשים את ארץ  –עבודת הבינוני  –החיצוני שבנו, שזוהי עבודתנו 

שראל שבלבנו ומשכינים את הקדוש ברוך הוא בתוכנו, זוכים להתעוררות מצד י

הקב"ה לכרות ולאבד כליל את הרע הפנימי שבנו, וכך זוכים גם ליישב את הארץ 

 מתוך קדושה וטהרה, שמחה וישוב הדעת.

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת ראה ע"א(

 

 "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"
מרא במסכת סוכה מספרת על אביי, בסוף המסכת, שדרש הג

את הפסוק "כי הגדיל לעשות" על יצר הרע של האדם. היצר 

הרע "הגדיל לעשות", קודם כל כתוב "שמניח את כל אומות 

העולם ומתגרה רק בישראל" ואחר כך אומר אביי "ובתלמידי 

חכמים יותר מכולם", שעיקר האתגר של היצר הרע הוא 

 למידי חכמים, בכך היצר הרע מעונין, זה הכיף שלו. להכשיל ת

פעם אחת, לפנות בקר, הוא שמע שאיש אחד אומר לאשה 

אחת 'בואי נצא לטייל יחד', עד מקום מסוים יש לנו אותה דרך 

ונלך יחד. הסיפור היה לפנות בקר, לפני אור הבקר. אביי מתוך 

בירה, אחריות מאד חשש לזוג הזה, רצה למנוע אותם מלעבור ע

הלך אחריהם בדרך, בכוונה מכוונת  –לכן פשוט עקב אחריהם 

שאם פתאום ירצו חלילה לעבור עבירה הוא יופיע בפניהם 

ומתוך בושה ימנעו. הוא הולך אחריהם בחשך, לילה, בחור 

ובחורה הולכים יחד. בסוף מגיעים לאיזו צומת, אם הדרך, 

רחיקא", והבחור אומר לבחורה שהדרך שלנו עדיין ארוכה, "

כעת אני פונה לכאן ואת לכאן, כל אחד לפי מקומו, "וצוותא 

בסימא", ההליכה שלנו יחד היתה מאד מתוקה ועריבה, וככה 

נפרדו. עומד שם אביי ומקשיב לכל השיחה הנאה הזו, ואומר 

אם השונא שלי, היצר הרע שלי, היה מזמן אותי  –לעצמו 

כשל. הוא הלך לסיטואציה כזו לא הייתי עומד בה, הייתי נ

תלה את עצמו על בריח הדלת והרהר, רש"י אומר שהוא -ונשען

לא מצא שום מענה לנפשו. פתאום הופיע "ההוא  –הצטער 

ואמר לו "תנא  –שבגמרא הוא בדרך כלל אליהו הנביא  –סבא" 

כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו", אין לך יותר מדי מה 

יש לו יצר הרע יותר להצטער, אדרבא, הכלל שמי שיותר גדול 

 גדול, בכך תתנחם. 

 איזון הבחירה החפשית

אומרים שכך הדבר כדי  –כולל פשטני הדרשנים  –הפשטנים 

שיהיה לאדם בחירה חפשית. אם יש לך יצר טוב גדול, כדי לאזן 

את המציאות הנפשית שלך צריך שיהיה לך גם יצר הרע גדול, 

רה חפשית )ואת אחרת לא שקול. ה' ברא את העולם בשביל בחי

עולם התיקון דווקא ברא ב"מתקלא", בשיווי משקל, באיזון, הכל 

ראשית ברבתי של " ב-מאוזן, גם "טוב לעומת רע", והוא סוד ה

ברא אלהים את השמים ואת הארץ", הכל נברא בזוגות(. יש עוד 

                                      כמה ווארטים של פשט, אבל זהו העיקר. 

 בדר"ח תמוז ע"ז(שיעור מ)
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

אשון בספר דברים, לפי החוזה ]ממשיכים לדרוש את הפסוק הר 

  מלובלין[

 "וחצרֹת": בית שמגדלים בו תורה, תפלה וגמילות חסדים

"חצרות" היינו השאיפה, הבקשה מהקב"ה, למשפחה ברוכת ילדים 

כמה שיותר, ולהכניס הרבה אורחים וגם ללמוד תורה יחד ולהתפלל 

יד כמו שהרבי תמ –יחד. שיהיה בית שמגדלים בו תורה ותפלה וחסד 

שיהיה מקדש מעט. אם רוצים להגיע לחצר של בית המקדש,  –אמר 

בית רבינו שבבבל או בית רבינו שבארץ ישראל, צריך לעודד זאת. 

לעודד את ההשתתפות בשיעורים בצבור, תפלה בצבור וכו' )יש 

בעלים שלא מפרגנים כשהאשה יוצאת מהבית לשיעור נשים, תפלה 

זה כתוב "כתפארת אדם לשבת  וכיו"ב(. כל זה נכלל בחצרות. על

בית", שיהיה בית מלא ומפואר מכל הגוונים המאירים האלה, תורה 

 ותפלה וגמילות חסדים.

 "בין פארן ובין תפל": מחול הקירוב והריחוק

"בין פארן ובין תפל" הוא איזון הנצח וההוד. החוזה מלובלין נותן שני 

לשון דבקות. פירושים למילה "תפל". לפי הפירוש הראשון "תפל" 

מחול הוא ברגלים,  –לכאן שייך הסוד של "אז תשמח בתולה במחול" 

העתים של האשה, ובפרט  כחנצח והוד. בין בני זוג המחול הוא של 

זמני טהרה וטומאה, זמנים של קירוב וריחוק במישור הפיזי )"עת 

לחבוק ועת לרחק מחבק"(. אם תפל הוא דבקות, זמן הקירוב בין איש 

, ואז ע-ב א-יך נפרש פארן? אפשר להכניס ולהחליף את הואשתו, א

ריחוק, דיסטנס. הפער הוא רק במישור התחתון.  –יהיה לשון פער 

איך שומרים על האיזון האמתי? בכך שיש שני המישורים, הרוחני 

גם בעת של ריחוק במישור הגשמי יש קירוב  –והגשמי, פועלים יחד 

שה, בכלל יש זמנים בחיי במישור הרוחני. חוץ מהמחזור של הא

הנישואין שמרגישים יותר קרובים, בפנימיות, ויכול להיות איזה זמן 

בעלי לא מבין אותי, אשתי לא מבינה אותי וכו'.  –שמרגישים ריחוק 

גם זה חלק מהמחול של "אז תשמח בתולה במחול". אם מבינים 

יש בכך הרבה כיף  –ומי שלמד מחול מומחה בענין  –שזהו מחול 

 שמחה, כפי שמסבירים שהכל הוא עליה בספיראלה )כל המחזור(.ו

הפירוש השני של החוזה אומר ההפך, כלומר, שאפשר ש"פארן" 

הוא זמן מפואר וטוב ו"תפל" הוא זמן תפל, חסר טעם, בו לא 

מרגישים את הטוב ביחד, זמנים שכל אחד מחפש את הפנה שלו. זה 

את המרחב שלה וגם  מצב ידוע, והוא בסדר גמור, שהאשה צריכה

הבעל צריך את המרחב שלו, ויש זמנים בהם דווקא רוצים להיות 

 בקרבת מקום.

"מול סוף": שבח צנוע וזהירות משיחה בטלה )שיש בה אבק 

 לשה"ר(

 היסוד הוא "מול סוף", דברים שאדם דש בעקביו וצריך למול, וגם 

 

העבודה לשורר ולשבח. לשורר ולשבח בין בני זוג היינו שכל אחד ישורר 

השני, גם בנוכחותו וגם שלא בנוכחותו. כמובן, זה צריך להיות  וישבח את

צריך להיות צנוע. בפשט, שמדובר על הקב"ה, אין  –במינון הנכון ובטוב טעם 

הגבלה על הפרסום. אם מדובר בבני זוג יש כאן עוד יותר תכונה של יסוד, 

 שצריך לשורר ולשבח בצניעות, ובעדינות. 

נכנס לסוגיא של "אל  –עיקר שיחה בטלה הדברים שאדם דש בעקביו הם ב

תרבה שיחה עם האשה". מה רע בלהרבות שיחה עם האשה? שאתה מגיע 

דש", וצריך למול זאת. קרית בות אלשון הרע וכיוצא בזה, פגם האבק ב" אבקל

טוב לשבת ולשוחח עם האשה, אבל לא ליפול באבק לשון הרע, שלא ידבק 

עיקר האבק הוא אבק לשון הרע. גם רבית באדם. יש גם אבק רבית בחז"ל, אבל 

אפשר לפרש אצל בני זוג, בהרגשה שאם עשיתי לך משהו מגיע לי בכפלי 

כפלים. רבית אותיות ברית, זו פגם באות ברית קדש, ולכן נקרא נשך כנשיכת 

 הנחש, פגם הברית כנודע.

 "ערבה": שפלות ואפלה במצות עונה

ך להיות אפל ושפל. כאן אפשר אחרון חביב הוא השפלות של הערבה, שצרי

הקשר האינטימי צריך  –לפרש בענין הזיווג ממש, שצריך להאפיל את הבית 

להיות בחשך. החידוש כאן שאפלה היא שפלות. מעלת החשך, כפי שמוזכר 

-בגמרא, היא שאי אפשר לראות בו שום נגע. ערבה לשון עריבות, נעימות

ל וקיים" ש"קבל" הוא לשון מתיקות. אפשר לפרש "הוי קב-ידידות-עריבות

קיום מצות  –הזיווג, ו"קיים" הוא קיום המצוה -"דא לקבל דא", זמן ההקבלה

עונה ומצות "פרו ורבו". והוא סוד הפסוק במגלת אסתר )לשון הסתר, האפלה( 

          "בערב היא באה וגו'".     –

 אב ע"ו(-י"ח מנחם-ט"ומשיעור ) 

 ()חלק ב'כל מדרגות העבודה בין איש לאשתו 

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

 

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

 

 פגם הברית

 פוגם?מה פירוש המושג 'פגם הברית'? במה זה  שאלה:

מהותה של ברית היא התקשרות למעלה מטעם ודעת. לכל יהודי יש  תשובה:

ברית כזו עם הקב"ה, אהבה שאינה תלויה בדבר, והפגם, פוגם בברית מקודשת 

 זו.

איך נדע אל מה אדם מקושר? הבעל שם טוב אומר ש"במקום מחשבתו של אדם 

ית הוא שאתה שם הוא נמצא" והיכן שהברית נמצאת שם אתה נמצא. פגם הבר

 נמצא במקום טמא.

 'פנימי'( –)מתוך שו"ת באתר גל עיני 

 

 התכלית? מבצעים!

אומר את התכלית. מה  770" ששוה חיים ימצא וחסד צדקה רדףהפסוק במשלי "

התכלית? מבצעים! התכלית של לימוד התורה שלך, של עובדת היותך יהודי, של 

צדקה וחסד ימצא חיים" היינו היגיעה  המציאות שלך בעולם הזה היא "רדף

  באהבת ישראל.

 ( )משיעור ה' תמוז ע"ז


