
  

  

ִים" ל־ָצֵמא ְלכוּ ַלּמַ "הֹוי ּכָ

  

פרשת השבוע, פרשת חוקת הינה פרשת המעבר בין 

השנים הראשונות לנדודי בני ישראל במדבר לבין שנת 

הנדודים האחרונה, שנת הארבעים. למעשה, בפרשתנו אנו 

מדלגים על שלושים ושמנה שנים, ובלשונו של האבן עזרא 

רק  (כ, א): "והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה

המעבר הברור לשנת  בשנה הראשונה ובשנת הארבעים".

הארבעים הוא בסיפור מיתתה של מרים, בתחילתו של 

פרק כ': "וַּיָבֹאּו ְבנֵי יְִׂשָרֵאל ּכָל ָהֵעָדה ִמְדּבַר ִצן ַּבחֶֹדׁש 

ָהִראׁשֹון וַּיֵֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש וַָּתָמת ָׁשם ִמְריָם וִַּתָּקֵבר ָׁשם". 

רים הוא בקדש, בחודש הראשון. בהמשך מותה של מ

הפרשה נאמר שבני ישראל נוסעים מקדש להר ההר ושם 

נאסף אהרן אל עמיו. בפרשת מסעי (לג, לח) מפורש 

תאריך מיתתו של אהרן: " וַּיַעַל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר 

 ִ י י ַאְרָּבִעים לְֵצאת ְּבנֵֽ ְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ד' וַּיָָמת ָׁשם ִּבְׁשנַת ָהֽ

ֶדׁש". מכאן ברור  ֹֽ ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד לַח

זו גם  שגם מותה של מרים בקדש היה בשנת הארבעים.

משמעות הביטוי 'כל העדה', שבפסוק הנ"ל, וכדברי רש"י, 

שם: "עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו 

   לחיים".

ביטוי פשוט וברור לכך שאנו נמצאים לקראת סיום המסע 

הוא, שפרשתנו מתארת את תחילת כיבושה של ארץ 

 -ישראל. לקראת יציאת מצרים, בלשון הגאולה החמישית 

הוצבה המטרה לחזור לארץ ההבטחה (שמות ו, ח): 

"וְֵהֵבאִתי ֶאְתכֶם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נָָׂשאִתי ֶאת יִָדי לֵָתת אָֹתּה 

ַאבְָרָהם לְיְִצָחק ּולְיֲַעקֹב וְנַָתִּתי אָֹתּה לָכֶם מֹוָרָׁשה ֲאנִי ה' לְ

", והנה בפרשתנו אנו זוכים לתחילת מימוש מטרה זו, 

כובשים את עבר הירדן המזרחי. אכן,  בני ישראלכאשר 

עיקר התגשמותה של הבטחת 'והבאתי' ימומש בספר 

  יהושע, אך ההתחלה היא בפרשת חקת. 

  

  

מתוך עיון בפסוקים של פרשתנו, שמתחילה, כאמור, את 

במדבר עולה השוואה  ראלבני ישהשלב האחרון במסע 

מובהקת בין תחילתו של המסע בפרשת בשלח לבין 

תחילת שלב הסיום שלו, בפרשתנו. נעמוד על כמה 

השוואות בולטות, ונתחיל מהסוף: א. פרשתנו מסתיימת 

סיחון והשניה כנגד עוג. בשתי מלחמות, האחד כנגד 

מלחמת  -פרשת בשלח גם היא מסתיימת במלחמה 

ב. בשתי הפרשות מופיעה תלונה של בני ישראל  עמלק.

ג. בשתי הפרשות משה רבנו  על כך שהם צמאים למים.

מן הצור (בפרשת בשלח), ומן הסלע  -מוציא מים לעם 

(בפרשת חקת). המטה מצויין גם הוא בשני המקומות. 

בשלח הוא מוזכר כמה פעמים גם בהקשרה של  בפרשת

ד. מוטיב השירה מופיע בשתי הפרשות.  קריעת ים סוף.

בפרשת בשלח זוהי  -גם כאן וגם כאן השירה קשורה למים 

שירת הבאר. שתי השירות  -שירת הים, ובפרשת חוקת 

פותחות במילים: "אז ישיר". ה. ים סוף מוזכר בפרשתנו 

ו. בפרשתנו מוזכרת גם  בשלח.(כא, ד) וכמובן, בפרשת 

יציאת מצרים, בדברי משה ביד מלאכיו אל מלך אדום 

טז): "... וַּיְִׁשלַח ַמלְָא וַּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצריִם..." ז.  –(שם, טו 

בפרשת חקת (שם, כא) ישראל נוטים מעל מלך אדום ולא 

שנטו בתחילת פרשת בשלח מללכת  עוברים בארצו, כפי

ם. ח. מרים הנביאה מוזכרת בשתי דרך ארץ פלישתי

בשירתה עם הנשים בפרשת בשלח,  –הפרשות 

ובפטירתה, בפרשתנו. ט. בפרשת בשלח העם מתלונן גם 

על כך שאין להם לחם לשבע, כפי שהיה, לטענתם, 

במצרים. ד' נותן להם מן, שכלפיו הם מתבטאים בתלונתם 

ל". שבפרשת חקת (כא, ה): "וְנְַפֵׁשנּו ָקָצה ַּבּלֶֶחם ֵקֽ י.  ַהּקְ

כאן וכאן מוזכרת הופעת כבוד ד'. (שמות טז, י ; במדבר 

  יט, ו).

ד  ז ג'בס"   זהתשע" תמו

 חוקתפרשת 
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ההקבלה המשמעותית ביותר, שבה אני מבקש להתמקד, 

היא העיסוק הנרחב שיש בשתי הפרשות בנושא המים. 

בפרשת חקת מוזכרת המילה מים על הטיותיה השונות, 

' למעלה מעשרים פעמים, החל מפרשיית 'פרה אדומה

אשר תהליך הטהרה באמצעותה קשור למים חיים, דרך 

הוצאת המים מהסלע וכלה בבקשה ממלך אדום ואח"כ 

מסיחון לעבור בארצם, תוך הבטחה שלא לשתות 

ממקורות המים שלהם. בפרשת בשלח מוזכרים המים הן 

בהקשרה של קריעת ים סוף, הן בהמתקת המים במרה, 

ור בחורב. אף מותה הן בעינות המים שבאילים, וכמובן, בצ

של מרים הנביאה קשור לענין בקשר הדוק, שהרי בזכותה 

היו לבני ישראל מים במדבר ונוסיף שגם בשמה של מרים 

  'נחבאות' המילים: 'מים' ו 'ים'.

  

מרכזיותו של נושא המים בתחילת מסעם של בני ישראל 

במדבר, מובן מאוד. בדרך הטבע, המדבר הוא מקום שאין 

ו מים ולכן אפשר להבין מהיכן נובע החשש של בני ב

ישראל. באמת, בפרשת בשלח, בתחילת המסע במדבר, 

מצינו התמודדויות שונות עם עניין המים: המתקת המים 

במרה והכאה על הצור בחורב. (במובן הרחב יותר גם 

קריעת ים סוף היא התמודדות עם יסוד המים, אם כי אין 

יה). אין התורה אומרת לנו, היא קשורה לתחום מי השת

באופן מפורש מהיכן היו לבני ישראל מים כל אותן 

לקראת  בני ישראלשלושים ושמונה שנים, אך תלונתם של 

דאג להם  ’דסוף המסע על צמא למים, מלמדת שאכן 

בנושא זה במשך שנות המדבר. כידוע, אומרים חז"ל 

 בני ישראלש'בארה של מרים' הוא היה מקור המים של 

ן לאחר מותה והסתלקות הבאר צמא העם במדבר, ולכ

למים. אמנם, נראה שהתורה מרבה כל כך לעסוק בעניין 

לפני  בני ישראלהמים בפרשתנו כדי ללמד דבר מה את 

הכניסה לארץ. אני מבקש לעסוק במסר של התורה, 

  . בעניין זה, וזאת בשני רבדים, הקשורים זה לזה

  

במדבר, על כל ניסיונותיה ההליכה של בני ישראל 

ותלאותיה, משמשת כהכנה של בני ישראל לכניסה לארץ. 

ברים ח, ב) מורה לבני ישראל לזכור את הליכתם דהתורה (

  סיון הקשור לעבודת ד' שלהם:יבמדבר, כנ

יכֲ ד' ֱאלֹ   ֶהי זֶה ַאְרּבִָעים  -וְזָכְַרָּת ֶאת־ּכָל־ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר הֹוִלֽ

לְָבְב ָׁשנָה ַּבִּמדְ  ְת לַָדַעת ֶאת־ֲאֶׁשר ִּבֽ ֹֽ ְת לְנַּס ֹֽ ָּבר לְַמַען ַעּנ

א ֹֽ ֹוָתיו ִאם־ל    .ֲהִתְׁשמֹר מצותו ִמצְ

 בני ישראלההליכה במדבר היא תהליך המעביר את 

מהיותם עם של עבדים לעם המסוגל להיכנס לארץ 

ישראל ולנהל בה ממלכה הפועלת על פי חוקי התורה. 

לומר שהעובדה שבני ישראל מתוך הבנה זו, מסתבר 

העומדים לקראת סוף מסעם במדבר כשהם צמאים למים 

  היא חלק מההכנה שלהם לכניסתם לארץ. 

נסביר את הדברים תחילה בדרך הפשט ולאחר מכן נעמיק 

בהם עוד. בפשטות, נסיון המים מתאים כהכנה לכניסה 

לארץ כי בעיית המים איננה שייכת רק למדבר אלא היא 

בארץ ישראל! עד ימינו אנו, אנחנו מודעים לכך קיימת גם 

שנושא המים הוא נושא משמעותי בארץ ישראל. 'בעיית' 

המים הקיימת בארץ ישראל מתוארת באופן בהיר בספר 

יב), כאשר התורה מעמתת את ארץ ישראל -דברים (יא, י

  אל מול ארץ מצרים: 

לֹא כְֶאֶרץ ִמְצַריִם ִהוא ּכִי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה לְִרְׁשָּתּה 

ַרגְלְ ּכְגַן  ֲאֶׁשר יְצָאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתזְַרע ֶאת זְַרֲע וְִהְׁשקִיָת בְ

ַהּיָָרק: וְָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה לְִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים 

ֶהי ּדֵֹרׁש ּוְבָקעֹת לְִמַטר ַהָּׁשַמיִם ִּתְׁשֶּתה ָּמיִם: ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא

ֶהי ּבָּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשנָה וְַעד ַאֲחִרית  אָֹתּה ָּתִמיד ֵעינֵי ה' ֱא

   ָׁשנָה:

בארץ מצרים אין בעיה של מים, שכן הנילוס עולה ומשקה 

את השדות, ואילו בארץ ישראל מקור המים של יושביה 

הוא מטר השמיים. על עם ישראל להיות מוכן לכך, שגם 

של חוסר מים, אולי  יכולה להיות להם בעיה בארץ ישראל

לא באותה המידה של המצוקה שהייתה להם במדבר, אך 

בהחלט יתכן גם בארץ מצב של צמא. במהלך מסעם של 

בני ישראל במדבר הם צריכים ללמוד ולהפנים, שכשם 

שבמדבר המים שניתנו להם הם היו בבחינת 'מתנה' 

ם בארץ ישראל. שהקב"ה נתן להם, כך הם פני הדברים ג

ֱעלִיֻתנּו בני ישראלבפרשתנו (כ, ה), מתלוננים  : "וְלָָמה ֶהֽ

ִמִּמְצַריִם לְָהִביא אָֹתנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ָהָרע ַהזֶה לֹא ְמקֹום זֶַרע 

ּוְתֵאנָה וְגֶֶפן וְִרּמֹון ּוַמיִם ַאיִן לְִׁשּֽתֹות". ההנגדה לארץ 

ודאי ארץ ישראל היא כן מקום זרע ו –ישראל ממש 'זועקת' 

שהיא ארץ תאנה וגפן ורמון, ואעפ"כ היא אינה 'מקום מים'. 

ההתמודדות עם בעיית המים על סף הכניסה לארץ מכינה 

לכך שגם בארץ ששונה מאוד מהמדבר,  בני ישראלאת 

עדיין נושא המים הוא אתגר משמעותי.  –מבחינות רבות 

התורה מלמדת אותנו, שאתגר זה הוא רוחני, בעיקרו. הלא 

  יד):-מרים, לכה"פ פעמים ביום (דברים יא, יגכך אנו או

וְָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמצְֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנֹכִי ְמצַּוֶה ֶאְתכֶם 

ֵהיכֶם ּולְָעְבדֹו ְּבכָל לְַבְבכֶם ּוְבכָל  ַהּיֹום לְַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא
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קֹוׁש וְָאַסְפָּת נְַפְׁשכֶם: וְנַָתִּתי ְמַטר ַאְרצְכֶם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמלְ

ֶ וְִתירְֹׁש וְיִצְָהֶר   . ְדגָנ

בארץ ישראל יבחן עם ישראל על פי מעשיו, אם אכן הוא 

  ראוי לקבל מים או, חלילה, לא. 

  

כעת נבקש להעמיק, ולעסוק ברובד פנימי יותר הקשור 

לצימאון של עם ישראל, לפני כניסתם לארץ. הצמא למים, 

ניין גשמי, אלא הוא עניין השייך, בשורשו איננו רק ע

בכלל וללימוד התורה, בפרט. אפשר לומר,  ’דלעבודת 

במדבר וסופו מאופיינים  בני ישראלשתחילת מסעם של 

בצמא למים כדי ללמדנו עיקרון רוחני משמעותי מאוד. 

הצימאון למים, במדבר, וכאמור, גם בארץ ישראל, מבטא 

ו של עולם. הצורך את התלות המוחלטת של האדם בריבונ

שלנו בגשם אינו עניין טכני בלבד. המים מבטאים את 

הצורך המתמיד שלנו בריבונו של עולם. אנחנו לעולם 

תלויים בו יתברך ואין ביטוי מובהק לזה מאשר הצימאון 

הבסיסיים כל כך לחיינו. הקשר בין אופן ירידת  –למים 

 בכלל מלמד אותנו ’דהגשם בארץ ישראל ובין עבודת 

שהצמא הוא מהותי בעבודת ד'. משה רבנו בנאומו לעם 

ישראל לפני כניסתו לארץ חוזר מספר פעמים על הבעיה 

האפשרית שדווקא בתוך הטוב שיהיה להם בארץ ישראל 

הם עלולים לשכות את התלות שלהם ברבש"ע. הרבה 

יותר קל לחוש תלויים בו יתברך כאשר נמצאים במדבר, 

כל טוב, כאשר האדם פועל אבל כאשר יש בתים מלאים 

בעצמו ולא מונהג באופן ניסי, אפשר, חלילה, לשכוח מיהו 

'בעל הבית'. הצמא למים, אם כן, הוא משל לצמא לדבר 

ד' בכלל, שצריך לעורר אותו בעיקר במקומות ובזמנים 

  . בהם נראה לאדם שהוא בעל שליטה מלאה במתרחש

  

מות טו, כב ): "וַּיֵלְכּו על המילים בפרשת בשלח (ש

יִם"  ֶׁשת־יִָמים ַּבִּמְדָּבר וְלֹא־ָמצְאּו ָמֽ ֽ אומרים חז"ל  -ְׁש

במסכת בבא קמא (פב, א): "דורשי רשומות אמרו: אין מים 

אלא תורה, שנאמר: הוי כל צמא לכו למים (ישעיהו נה, 

את המשלתה של התורה למים הסבירו רבותינו  א)"
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  .ג-פרקים ב בנתיב התורהו

המובנים הוא זה שאנו עוסקים בו במובנים שונים. אחד 

כדי לקנות תורה באמת צריכים להיות בעמדה  –כעת 

יוכל לקלוט  ’דנפשית של צמא. מי שמלא בצימאון לדבר 

כך  אותו באמת, כך שישפיע על חייו, באופן משמעותי.

אומר המהר"ל בדרוש על התורה, שבסוף ספר באר הגולה 

  (עמ' כג):

היא שיהא חושק ונכסף מאוד  והנה ההכנה הצריכה אליו...

לקבלה ושותה בצמא את דבריה, לכן ניתנה במים להורות 

שצריך להיות נכסף לה כאשר נכסף הצמא הזה למים, כענין 

   'כל צמא לכו למים', שתהא בעיניו כמים קרים על נפש עיפה.

  

התורה נמשלה גם למדבר, ואף ניתנה במדבר, הקשור גם 

ק לעניין זה של הצמא. ישנן עוד משמעויות הוא קשר הדו

רבות לכך שהתורה ניתנה במדבר וכן לכך שנמשלה 

אני מבקש לדבר על הקשר בין תורה לבין מים  .1למים

  במובן נוסף, והוא מובן ה'זרימה'. 

אדם יכול לחיות בשתי תודעות השונות עד מאוד זו מזו. 

אומרת 'אני' -'שפע'. תודעת ה-'אני' ותודעת ה-תודעת ה

שהאדם עומד במרכזו של העולם, וכל העולם סובב סביבו 

ומשרת אותו. כל בני האדם האחרים משרתים שלו וכל 

המציאות כולה לא נבראה אלא לצורכו. אפילו, חלילה, 

הוא יכול לראות את ריבונו של עולם כיישות שעניינה 

לממש את צרכיו ואת שאיפותיו. התורה מחנכת אותנו 

אחרת, בתודעה של שפע אלוקי, זאת לחיות בתודעה 

אומרת בתודעה שבה המרכז הוא ריבונו של עולם, והוא 

הוא עיקר המציאות. הקב"ה משפיע שפע גדול על 

'אני' שלי הוא חלק מהשפע האלוקי -המציאות כולה וה

הגדול הזה, חלק מההופעה האלוקית. הקב"ה אינו משרת 

מימוש את הצרכים שלי אלא אני מבקש לתת את חלקי ב

המגמה האלוקית, התכנית האלוקית, ע"י היענות 

למשימות שהוא ית' מטיל עלי. אפשר לומר שלמעשה, אני 

הזרימה  –מבקש לתת לשפע האלוקי לזרום דרכי. השפע 

האלוקית היא מתמדת ואני צריך שלא לעצור אותה 

מלהופיע דרכי. הקב"ה נתן לנו אוטונומיה מוגבלת, בחירה 

נוע במובן מסוים את ההופעה, לעכב חופשית, שיכולה למ
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את ההופעה של התכנית האלוקית, כמו חטא שמעכב את 

הופעת התוכנית האלוקית במשך ארבעים שנה וכמו חטא 

קדמון שמעכב את התיקון השלם כבר במשך אלפי שנים. 

וקית, ולכל לכל דור יש את התפקיד שלו בתוכנית האל

יא האם . השאלה הגדולה ה2אדם יש את התפקיד שלו

אנחנו מאפשרים לזרימה האלוקית להופיע דרכנו, או 

  שחלילה אנחנו מעכבים אותה על ידי חטאינו.

  

דברים אלו מתקשרים לדברי חז"ל (אבות ו, ב):"שאין לך 

בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה". אדם שעוסק 

בתורה הוא אדם משוחרר, המוכן לקבל את השפע 

זוהי חירות אמיתית.  –שר לתורה לזרום דרכו האלוקי ומאפ

פעמים רבות 'זרימה' נתפסת כדבר שלילי, ואכן זה כך 

כאשר האדם אינו לוקח אחריות על חייו והוא נסחף אחר 

החברה הסובבת אותו וכד', ללא רצינות וללא נכונות 

לעמל. אנחנו מדברים כעת על בחירה מודעת ורצינית, בה 

ות בתודעה בה הוא מחפש האדם מקבל על עצמו לחי

תמיד את השפע האלוקי ומבקש ללכת בדרכים כאלו 

שיאפשרו לשפע זה לזרום ולהופיע דרכו. דרך כזאת 

מחייבת רצינות רבה ועמל רב. במובן עמוק זה אנו 

  מים, הזורמים בנתיבות חיינו.  -מבקשים לראות בתורה 

לראות בתורה מים, פירושו 'לשחרר'. לכאורה, התורה היא 

"כובלת", היא מטילה על האדם חובות של מצוות, של 

לימוד, של עמל. אבל האמת היא שהתורה היא זו 

שמשחררת את האדם מהכבלים שלו, מהרגלים ישנים, 

ממוסכמות חברתיות, מדעות קדומות וכד'. בכך התורה 

מבקשת להפוך אותנו לבני חורין אמתיים. בן חורין אמיתי 

ר לריבנו של עולם להופיע הוא מי שמאפשר זרימה, מאפש

דרכו. אחת הנקודות המשמעותיות ביותר בעולמה של 

הישיבה היא העניין הזה של הנכונות להפתח, לשחרר 

ולהיות כלי קיבול שקולט את האור הגדול. כמובן, הדבר 

נכון מאוד בכל מהלך החיים כולם ולא רק בשנות הישיבה. 

צמאים  תמיד עלינו לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת

לדבר ד' והאם אנו נכונים להיות פתוחים באמת כדי לרוות 

של התורה. בהקשר של עבודת ד' עלינו  3'מי הדעת'-מ
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לשאוף תמיד להיות במצב של צמא וצריך לעמול כדי 

  לייצר צמא מתמיד, השתוקקות גדולה לזרימה האלוקית.

  

סוק יש מאמר חז"ל ידוע שגם אותו הסמיכו חז"ל על פ

בפרשתנו, והוא קשור מאוד לנושא שלנו:" דאמר ריש 

לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 

”" עצמו עליה שנאמר: זאת התורה אדם כי ימות באהל

(ברכות סג, ב). לעיתים, מי שמגיע לישיבה שואל את 

למה שאעשה זאת? למה שאני אמית את עצמי  -עצמו 

י קודם שהתורה כל כך חשובה, באוהלה תורה? שכנע אות

עד שאני צריך להמית את עצמי עליה. 'להמית את עצמו' 

פירושו להתמסר מאוד מאוד. הנכונות להתמסר היא 

שחרור מסוים, שחרור מסגירות שמחזיקה את הכל באופן 

שלא מאפשר לקלוט תורה, וכל זאת מתוך שעבוד לכבלים 

איסר זלמן שונים. הרב רוזנטל זצ"ל היה אומר בשם הרב 

מלצר זצ"ל שהצורך בהתמסרות מוחלטת כדי לקנות 

'חוקת התורה'. גם אם אין זה  –תורה, הוא עצמו בבחינת 

לא תקנה תורה  –אם לא תתמסר, אם לא תפתח  -מובן 

באמת. עצם הנכונות לקיים חוקה, שאינה מובנת, 

ההסכמה לעשות משהו שהוא מעבר לשכל היא 

חות האמיתית. אני מבין ההתמסרות האמיתית והיא הפתי

שעל אף שהשכל מוביל אותי, בכל זאת יש מעליו רבדים 

שאיני מבין. כאן הוא מקומה של האמונה, הקוראת לתת 

אמון במי שכל כך מאמין בי. ההתמסרות והפתיחות הללו 

הן שמשלימות את תהליך היציאה ממצרים, מהמצרים 

לבין  והכבלים. אולי אולי זהו גם ההבדל בין הכאה בסלע

דיבור אל הסלע. להכות בסלע זו פעולה שמבקשת 

לכפות, להכריח. הדיבור הרך, לעומת ההכאה, הוא יותר 

מכיל, יותר מאפשר. בני ישראל, כפי שכבר אמרו רבים 

(עי' למשל, בספר קדושת לוי לפרשתנו), כבר עברו 

תהליך משמעותי מפרשת בשלח. דור יוצאי מצרים היה 

ך. כעת, על סף הכניסה לארץ, זקוק להכאה כדי להתחנ

דור הבנים מסוגל וצריך לשמוע דיבור, שבמהותו הוא 

  מאפשר, משחרר ומכיל. 
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אנחנו לומדים כעת את מסכת קידושין. בהקשר זה חשוב 

לומר, שבניגוד למה שרגילים אנשים לחשוב, הרי 

שהזוגיות במהותה אינה כובלת את האדם אלא אדרבה, 

אותו מהמוגבלויות הקדומות שלו. אחד הדימויים  משחררת

הנפוצים במקרא ובחז"ל לייחס שבינינו לבחן רבש"ע הוא 

מקודשים  –הקשר שבין איש ואשתו. אנחנו מאורסים 

לריבונו של עולם ולתורה. הקידושין הללו קוראים לנו 

להפתח באמת, להיות מלאים בצימאון ובתשוקה ומתוך 

דרכנו, ישפיע עלינו ויעצב אותנו כך נזכה שדבר ד' יזרום 

  כעובדי ד' באמת ובשמחה!

   

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים 

הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון  וכלליים מתורת מרן

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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