
  

  

לקדושהמסר להת

לפני כמה שנים נסעתי עם הרב סמואל בסוף חודש אלול 

בנו לבקר את רבה של טבריה, הרב אברהם דב אויירבך, 

של רב שלמה זלמן אויירבך. הרב אברהם דב הוא אחד 

הדמויות הרבניות החשובות בציבוריות הישראלית בכלל, 

ובפרט בצפון הארץ. הרב אברהם דב קשור לישיבת הגולן, 

בייחוד בשנותיה הראשונות של הישיבה שאז לימד בה. גם 

כיום רבני הישיבה ורבני הגולן נועצים בו ונמצאים עמו 

מוק וחם. במהלך ביקורנו שם הוא שאל אותי: בקשר ע

בישיבה, מדברים לפני התקיעות? עניתי לו: כן, בוודאי, 

מנהג הישיבות לקיים שיחה לפני התקיעות. אז הוא אמר 

לי: אני לא מדבר לפני תקיעות. אני חושב שלא צריך לדבר 

לפני תקיעות. הוא הוסיף וסיפר לנו שבבית הכנסת שלו 

להיפגש עם יהודים רבים שהשופר  בטבריה הוא זוכה

עושה בנפשם פעולה משמעותית כל כך, עד שאין צורך 

  בשיחה לפני התקיעות בכדי לעורר אותם. 

  

מעשה ידוע על  הרב אברהם דב סיפר לנובהמשך שיחתנו 

ר' חיים מוולאז'ין. מסופר שפעם הגיע בפני ר' חיים מקרה 

להתיר אותה של אישה עגונה שביקשה שיתאמץ 

מעגינותה. בכדי לסייע לר' חיים לפסוק בעניינה של אותה 

האישה, אמרו לו אנשיו: יש יהודי בעיירה שיכול לעזור, 

לשפוך אור על המקרה של האישה העגונה. אותו יהודי 

היה ידוע בעיירה, גם לר' חיים, אודות שייכותו לשולי 

אליו.  החברה, אף על פי כן, הזמין ר' חיים את אותו אדם

כיוון שאותו אדם היה ידוע בקלקלתו רצה ר' חיים לברר 

עד כמה הוא ראוי לשמש כֵעד במקרה זה לכן הוא החל 

לשאול אותו מספר שאלות. "במה אתה עוסק?" שאל אותו 

ר' חיים, אותו האיש השיב לו: "הרב יודע במה אני עוסק, 

ה אני גנב". הוסיף ר' חיים ושאל אותו: "תגיד, כל הזמן את

גונב?" השיב לו האיש: "כן". "אפילו בשבת?" הוסיף ר' 

חיים, "כן. שמע הרב, זה הזמן שהכי מתאים לגניבות. 

כולם נמצאים בבית הכנסת". ממשיך ר' חיים ושאל אותו: 

"האם אתה גונב רק מיהודים או גם מגויים?", השיב לו אותו 

האיש: "אני גונב ממה שיש. בין אם זה של יהודי ובין אם 

של גוי". "ומה אתה גונב?" שאלהו ר' חיים, "כל מה שיש". 

השיב אותו האיש. וממשיך ר' חיים ושואל אותו: "האם אתה 

גונב גם בעלי חיים?" ענה לו: "כן". הוסיף ר' חיים ואמר: 

"האם אתה גונב טרפה מגויים? האם אתה אוכל אותם 

גם?" ברגע זה אותו יהודי איבד את עשתונותיו ודפק על 

ולחן ואמר: "הרב, איך אתה מעז להאשים אותי הש

באכילת טריפה?! אני גונב ומוכר, וככה אני עושה ביזנס. 

  אבל לאכול טרפה? נטרפה דעתך כבוד הרב? בחיים לא". 

הרב אברהם דב סיפר לי את כל הסיפור הזה בכדי להביא 

ראיה לדרכו שאין צורך לעורר את העם לפני תקיעות כי 

קדושים. בעניין זה יש מדרש מפורסם העוסק במה ישראל 

שאמר יצחק אבינו ליעקב לאחר שהוא הריח את ריח 

בגדיו: "וַּיַָרח ֶאת ֵריַח ְּבגָָדיו וַיְָבֲרכֵהּו וַּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְנִי 

כז, כז). על פסוק זה ּכְֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה'" (בראשית 

וירח את ריח -דיו"וירח את בג :דורשים חז"ל

בוגדיו"(בראשית רבה סה, כא ). דהיינו, יצחק מריח ביעקב 

את הבוגדים שיש בעם ישראל, והבוגדים שיש בעם 

ישראל, אחרי כל מה שהם רחוקים מדרך הישר, ואחרי כל 

מה שהם זרקו, עדיין "ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו 

אנשים ה' ". עם כל זה שהם רחוקים מאוד, הריח נשאר. ה

האלו משולים לבגדים, ללמדנו שהריחוק שלהם הוא רק 

"נשמה שנתת בי  -חיצוני, זה רק בקליפות, אבל בפנים

טהורה". אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת של חודש אלול, 

מתקרבים לראש השנה, תקופה שבה אנו רואים את עם 

ישראל מתעורר. מקלף מעליו את הקליפות החיצוניות 

א באמת. אנחנו בזמן שהוא מסוגל ומגלה את מי שהו

ומהווה הזדמנות. בתקופה זו של השנה עלה משה רבינו 

להר בכדי לקבל את הלוחות השניים. אלו ימים מיוחדים 

   שבהם מתעצם הקישור של כל אחד מאתנו לבורא עולם.

ד  ל 'חבס"   זהתשע" אלו

  אצת-כיפרשת 
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אבל לעיתים אנו פוגשים בני נוער או אנשים בסיטואציות 

אנו מרגישים בחוש שכל הלימוד זכות הזה לא נאמר ש

עליהם. קשה לומר עליהם: "אפילו ריקנין שבך, מלאים 

מצוות כרימון" (סנהדרין לז, א). נראה לנו שלא נותר בהם 

לא ריח ואף לא זֵכר לריח של תורה ומצוות/ נראה שהאדם 

הזה שקוע בבוץ של הבוץ. הוא בתוך הביצה, בתוך 

בר לא יכול להוציא אותו משם. לכאורה הסירחון, ושום ד

זה המקרה שעליו מדברת פרשתנו. אך לפני שנעסוק 

במקרה המבוקש, צריך לעסוק קצת ברקע שהוביל לאותו 

מקרה מדובר. בתחילת הפרשה מתארת התורה (דברים 

יא) את המצב הבא: "ּכִי ֵתֵצא לִַּמלְָחָמה ַעל אֹיְֶבי -כא, י

ֶהי ּבְ  יֶָד וְָׁשִביָת ִׁשְביֹו: וְָרִאיָת ַּבִּׁשְביָה ֵאֶׁשת ּונְָתנֹו ה' ֱא

יְַפת ּתַֹאר וְָחַׁשְקָּת ָבּה וְלַָקְחָּת לְ לְִאָּׁשה". התורה מתארת 

מציאות שבה אדם פוגש אישה גויה בזמן המלחמה והוא 

חושק בה. יש פרשנים כדוגמת האור החיים ובעקבותיו 

סוקים באופן שונה ספרי חסידות שונים, שלמדו את הפ

לגמרי, ונתנו לבוש חדש לפרשה, אבל על דרך הפשט 

אדם הנמצא במקום של מלחמה, מוות, של  מדובר על

כל  -וונדליזם, רחוק מביתו, ממשפחתו ומארצו והוא 

המסגרות שלו, כל המוסרות שלו נשברות, והוא לא יכול 

לעמוד בפיתוי. ולכן התורה אומרת: אין ברירה, תיקח 

  יז) עוסקת במקרה הבא: -הפרשה הבאה (שם טו אותה.

כי ִתְהיֶיןָ לְִאיׁש ְׁשֵּתי נִָׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה וְָהַאַחת ְׂשנּוָאה וְיָלְדּו 

נִים ָהֲאהּוָבה וְַהְּׂשנּוָאה וְָהיָה ַהֵּבן ַהְּבכֹר לְַּׂשנִיָאה: וְָהיָה  לֹו בָ

 ֶ ה לֹו לֹא יּוכַל לְַבּכֵר ֶאת ֶּבן ְּביֹום ַהנְִחילֹו ֶאת ָּבנָיו ֵאת ֲאֶׁשר יְִהי

ָהֲאהּוָבה ַעל ְּפנֵי ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹר: ּכִי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן ַהְּׂשנּוָאה 

יַּכִיר לֶָתת לֹו ִּפי ְׁשנַיִם ְּבכֹל ֲאֶׁשר יִָּמצֵא לֹו ּכִי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו 

  לֹו ִמְׁשַּפט ַהּבְכָֹרה: 

  סורר ומורה':  והפרשה הסמוכה לה היא 'בן 

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאינֶּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול  ּכִי יְִהיֶה לְִאיׁש ּבֵ

ִאּמֹו וְיְִּסרּו אֹתֹו וְלֹא יְִׁשַמע ֲאלֵיֶהם: וְָתְפׂשּו בֹו ָאִביו וְִאּמֹו 

נֵי ִעירֹו וְֶאל ַׁשַער ְמקֹמֹו: וְָאְמרּו ֶאל זִקְ  נֵי וְהֹוצִיאּו אֹתֹו ֶאל זִקְ

ִעירֹו ְּבנֵנּו זֶה סֹוֵרר ּומֶֹרה ֵאינֶּנּו ׁשֵֹמַע ּבְקֹלֵנּו זֹולֵל וְסֵֹבא: 

ְרֶּב וְכָל  ּוְרגָֻמהּו ּכָל ַאנְֵׁשי עִירֹו ָבֲאָבנִים וֵָמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמּקִ

  יְִׂשָרֵאל יְִׁשְמעּו וְיִָראּו: 

על סמיכות הפרשיות האלה מביא רש"י בתחילת הפרשה 

  רי חז"ל הבאים: את דב

לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם  -ולקחת לך לאשה 

אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה באיסור. אבל אם נשאה, 

סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו (פסוק טו) כי תהיין לאיש 

וגו' וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך נסמכו פרשיות 

  הללו. 

עניין הסמיכות, אני כעת רוצה  בהמשך דברינו נרחיב את

להתמקד בסיפורו של הבן סורר ומורה. בסיפור זה אנו 

נפגשים פה עם טיפוס שאתה לא יכול להגיד עליו: "ריח 

בוגדיו", זה לא ריח בוגדיו, זה לא לבושים, הנער הזה נמצא 

בבור תחתיות, הוא בתוך הבור, עמוק עמוק, ונראה שאי 

שקוע כל כך עמוק עד  אפשר להוציאו משם. הוא נמצא

שאנו אומרים שאין לו תקנה ולכן אנחנו הורגים אותו. למה 

אין לו תקנה? כי יש הבדל בין התמודדות אינטלקטואלית 

שבבסיס העימות הוא על אמונות ודעות, לבין אדם 

שהתאוות שלו, הנפילות שלו, הן נפילות של חומר, של 

וות שלו גשמיות. הבן סורר הזה יש לו תאוות, אבל התא

כבר הפכו לאידיאולוגיה תאוותנית. הגמרא אומרת בפרק 

הזה אוכל:  בן סורר מורה (סנהדרין לז, א) שהנער

"טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין". 'לוג יין' זה לא פחית 

בירה, 'לוג יין' זה מישהו שהוא שקוע, הוא טבוע בחומר, 

ה הוא כל כולו בזה. זה מזכיר לנו תופעות שהפסיכולוגי

וההתמודדות היא   מגדירה כמחלת הבולמיה. ולכן הקושי

  מאד גדולה. 

  

לא רק בגלל השקיעות הגדולה בחומר ההתמודדות יותר 

קשה, אלא גם בגלל הגיל של הבחור הזה. חז"ל לומדים 

מסמיכות המילים: "בן; איש" שצריך שגם יהיה איש וגם 

ט, א) שכל ימיו של אז הגמרא אומרת (שם ס –ילד קצת 

בן סורר ומורה זה שלושה חודשים אשר צמודים לגיל 

הבגרות שלו. אבל באמת אם נעזוב רגע אחד את הדיוק 

-ההלכתי ונתמקד בדיוק המהותי. מה הכוונה להגיד 'בן 

איש'? מצד אחד הוא כבר גדול, הוא עושה רישיון, יכול 

. הוא לנהוג ברכב, אבל מצד שני הוא ילד, אין לו אחריות

לא לוקח אחריות. הוא לא מבין מהי אחריות. או בלשוננו: 

הוא מתבגר. ההתמודדות שלנו עם הבן סורר ומורה היא 

איננה רק התמודדות שהיא חומרית. ההתמודדות אתו היא 

בגיל כזה שהוא מסובך. השניות הזאת; שמצד אחד הוא 

בן איש, הוא רוצה עצמאות אבל מצד שני הוא לא באמת 

עצמאי, והוא לא בר אחריות מספקת, זה מין זמן לגמרי 

מסובך כזה. תוסיפו לזה שגם מבחינה הורמונלית הוא 

נמצא בשלב של התפתחות. כוחות החיים הגופניים של 

אדם צעיר מתעוררים. הוא מלא אש, אש שבסופו של דבר 

תבנה אותו כאדם בריא, אבל בשלבי התפתחות היא עדיין 

איננה מאוזנת כוחות החיים שלו לא מאוזנת, וכל עוד היא 

פונים לעולם חושני, לעולם של ריגושים. הוא נמצא במקום 
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מאוד מסובך. נוסיף לזה שהתחומים שבהם הוא נופל הם 

תחומים ממכרים. זאת אומרת שלא מדובר פה באיזשהו 

אדם שאומר: 'אני קראתי את ניטשה, ויש לי קושיות על 

ר על אדם שהוא תורת האחדות הכוללת של הרב'. מדוב

שיכור, נרקומן, שהחומרים אותם הוא צורך נכנסים בו כמו 

חץ ישר לחושניות, ישר לגשמיות, ומשתקים את המוח ואת 

  יכולת ההקשבה והחשיבה שלו. 

נוסיף עוד נקודה אחת, משמעותית מאוד, להבנת עניינו 

של הבן סורר ומורה. בלשון העם היינו אומרים על הבן 

'אין לו אלוקים', אין לו בית מדרש, אין לו  -ר ומורה שסור

עוגן שהוא יכול להיסמך עליו. אפילו אביו לא נמצא 

בתמונה בצורה משמעותית. מי זה אבא שלו? חז"ל לימדו 

אותנו בסמיכות הפרשיות המובאת לעיל, שאביו של הבן 

סורר ומורה הוא אותו אחד שהלך למלחמה וראה אשת 

ול היה לעמוד מול היצרים שלו. אבא שלו יפת תואר ולא יכ

הוא אדם שברגע של קושי, של התמודדות, הוא נמס, הוא 

שכח את הכול. הוא שכח את אשתו, הוא שכח את הילדים 

הוא שכח את עמו ואת תורתו. הכול נעלם. , שיש לו בבית

והוא לא יכול היה לעמוד בגודל הפיתוי. זה הדמות של 

ומורה, ממנה אין בכלל ציפיות.  האבא. ואמו של הבן סורר

היא הוא אותה 'אשת יפת תואר'. חז"ל מתארים שמדובר 

לא באשה שפגשה באקראי בלוחם בזמן הכיבוש אלא 

בשיטה שהנשים היו יוצאות ומפתות את הלוחמים, אישה 

אשר מתקשטת במטרה לדרדר את החיילים להפקרות 

בן וזימה ובדרך זו מצילות את עצמם. לאור כל זאת מו

שמדובר בילד שגדל במציאות מסובכת מבחינה רוחנית. 

מציאות שבה ההורים מהווים דוגמא לחוסר שליטה 

ושיעבוד ליצרים, מובילה למסקנה שאין מנוס אלא להרוג 

אותו. שהרי שליטה על היצרים שלו אינו באה בחשבון, 

ולכן דרכו של אותו ילד לעולם הפשע סלולה, ואין ברירה 

  על ידי הריגתו של הילד עוד קודם.  אלא לשבור אותה

  

אבל חז"ל אמרו, וזו הנקודה הכי חשובה בעיניי, שסיפור 

בן סורר ומורה: 'לא היה ולא נברא'. אין דבר כזה 'בן סורר 

ומורה' בעם ישראל. אל תטעה, כל הסיפור הזה שהתורה 

מספרת היא משקפת לאבא ולאמא מה היה צריך לקרות. 

קפת לאבא ואמא תדעו לכם איך לחנך ילדים, היא מש

תדעו לכם לאן הדברים יכולים להגיע. תשימו את 

הסוגרים, תשימו הגבלות שלא תגיעו למקומות האלה. 

מקומות שבסוף הם בלתי נשלטים. מהביטוי: "ֵאינֶּנּו ׁשֵֹמַע 

 ְּבקֹלֵנּו" לומדת הגמרא בכדי לקיים דין של בן סורר ומורה

של ההורים צריכים להיות שווה. מה זה  צריך שקולותיהם

בקול שווה? איך יכול להיות איש ואישה בקול שווה? אין 

דבר כזה. אומרת הגמרא: לא רק בקול גם במראה, לא רק 

במראה גם בקומה. ראיתם פעם אבא ואמא שהם במראה 

אותו דבר?! איך יכול להיות הדבר הזה? אומרת הגמרא: 

רא. מה, אתם מעלים אין דבר כזה. לא היה ולא נב

בדעתכם שהאבא ואימא ייקחו את הילד ויגידו התייאשנו 

ממנו? אין דבר כזה בעם ישראל. לא יכול להיות. על כן 

גם מבחינת הדינים זה לא יכול להיות באמת בן סורר 

ומורה. אלא מה? דרוש וקבל שכר. מה דרוש לקבל שכר? 

שם, דרוש, תבין את העוצמות, תבין את העוצמות של הג

של החומר, תבין לאן זה יכול לקחת, תבין לאיזה נקודות 

  נמוכות אדם יכול לרדת. 

אז מה הפתרון? אני רוצה לקרוא כמה שורות מפירושו של 

הרב שמשון רפאל הירש לפרשייה שלנו, אני חושב 

שמדובר בדברים חשובים מאוד. אומר הרב הירש: "על פי 

ה זו של התעוררות החושניות השקפה מקובלת הרי בתקופ

בשלב זה של התפתחותו של  -מתעורר כוח הרע שבאדם"

הילד יש התעוררות יצרית, ובד בבד גם התעוררות של כוח 

הרע שבאדם. מחד, מבחינה פיזית הוא כבר גדול אבל 

  מנוער מאחריות. 

  מוסיף עוד הרב הירש ואומר: 

... אבל התורה מצווה דווקא בתקופה זו על ניצחונו המכריע 

של הטוב, היא מצפה שהטוב התעלה תוך כדי מאבק עם 

החושניות ויגיע לגבורתו המוסרית של האיש. בורא האדם נתן 

והוא שהפך את תקופה זו לבחור את תקופת המאבק 

למעוררת הרוח המתלהבת לכל ערך מוסרי נעלה, 

   ובוז אל כל גסות ושפלות.. והפונה עורף בסלידה

והדברים אמורים ביחוד בבחור שהגיע לגיל התבגרות, 

שבשלב זה מתעוררים באדם כוחות שיכולים לגרום לאדם 

לנפילות. ובאמת בגיל זה ההתמודדות גדולה הרבה יותר 

מגילאים אחרים, כגון ילד שעדיין לא הגיע לבגרות או 

הזה של אדם זקן. אבל אומר הרב הירש שרק בשלב 

החיים יש לו כוחות להילחם על אידיאלים, להילחם על 

קדושה, ורק אדם כזה יכול לבנות בעצמו בנפשו את 

העולם שלו של הטהרה, של התפילה, של העמל תורה. 

זה הגיל דווקא בגלל שמתעוררים הכוחות האלה, 'זה 

לעומת זה עשה אלוהים'. יש לו כוחות. מה הפתרון לאדם 

יר בתוכו את הכוחות שלו, אין עוד גיל, הזה? אם האדם יע

אין עוד זמן שאדם יכול להתמסר באמת. אנשים מבוגרים 

הכוחות שלהם נחלשים, וגם כוחות ההתמסרות שלהם 
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נחלשים. הכוחות לעשות שינויים, הכוחות באמת להשליך 

את עצמך על אידיאלים, להשליך את עצמך על עולמות 

לאים אלו לאין שיעור, הם גדולים ועצומים בגי, רוחניים

משנים אחרות במהלך חייו של האדם. מה הפתרון? אומר 

הרב הירש הפתרון נמצא פה. בורא האדם נתן את תקופת 

המאבק, והוא שפך לתקופה זו רוח המתלהבת מכל דבר. 

זה הזמן שבו האדם יכול להתלהב מכל ערך מוסרי נעלה, 

ודת ולהפנות עורף בסלידה ובוז אל גסות ושפלות. נק

-האמת, היכולת לא לקבל עיגולי פינות, ישרות, היא כל

כך מאפיינת את הגיל הזה. להיות אדם שהוא הולך עם 

האמת שלו, ללא חשבונות, ללא קומבינות. לאדם צעיר יש 

כוח לעשות מהפכות, לקנות מדרגות, להתמסר לקדושה, 

  זה הזמן. 

  

נראה לנו שאין זה רחוק לומר עוד אומר הרש"ר הירש: "

שזו גם כוונת המשנה (סנהדרין סח ע"ב) שאינה אומרת: 

קטן פטור שלא בא לכלל עונשין" אלא:  -"בן ולא איש 

"קטן פטור שלא בא לכלל מצות". המשנה הפותחת את 

שחייבים להסביר שהבן הזה  פרק בן סורר ומורא אומרת

אחר והיא הוא בר עונשין אבל המשנה משתמשת בביטוי 

"בא לכלל מצוות", "כי התורה מצפה שלא מיראת  אומרת:

העונש אלא מתוך שמחה של מצוה ועוצמת רוח המצוות 

יפנה העלם אל אורחות המוסר. גם הגמרא המבארת 

מבדילה בין "בא לכלל מצות" לבין בא לכלל עונשין 

(שם)". הנער הזה לא נבהל מאיומים וסיכונים הוא משחית 

יאותו, ובטוח שחייו שלו לנצח. הוא עצמו חובב את גופו ובר

אקסטרים. אין סיכוי לקדם אותו, לסול מסילות לליבו על 

ידי הפחדות ואיומים בעונשים. מאידך, יש בו שאיפות 

כמוסות להיות טוב, לדביקות, להתמסרות. צריך להציף בו 

את הרובדים האלו. צריך לומר לו: יש בך כזאת ישרות, יש 

ון, יש בך כאלה יכולות להיות טוב. אתה כל בך כזה צימא

כך רוצה לאהוב את העולם, לאהוב את כולם מאיפה זה 

בא? זאת נקודה פנימית אלוקית. הוא מלא מזה. אין תקופה 

  כך מלא מתכונות אלו כמו בשלב הזה. -באדם שהוא כל

  

הדברים האלה קשורים לדברים שדיברנו בליל שבת 

דיברנו על הפסוק: "וְָרִאיָת סּוס וֶָרכֶב ַעם פרשת שופטים. 

ַרב ִמְּמ לֹא ִתיָרא ֵמֶהם" (דברים כ, א). אדם רואה לפניו 

עוצמות אדירות, סוס ורכב, כוחות ריגושים חושניים, 

אומרת התורה: 'לא תירא מהם'. זה כלום, אל תתרגש 

תזכור שטיפה מהאור דוחה הרבה מהחושך. לא שאתה 

יתם ולהילחם, להקטין אותם, עזוב, זה צריך להתמודד א

לא קיים בכלל. מה אתה מפחד כל היום? ראית סוס ורכב 

עם רב ממך! פרשו בחסידות: ממך, זה ממך זה 

סובייקטיבי. אתה מפחיד את עצמך זה לא קיים. אלו אולי 

גם דברי ההפטרה שלנו, ששם פסוק נפלא שבו הנביא 

, ּוְבֶחֶסד ישעיה אומר: " ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַ  ְרִּתי ָפנַי ֶרגַע ִמֵּמ

עֹולָם ִרַחְמִּתי ָאַמר ּגֲֹאלֵ ה' ". ההסתר פנים, הנפילות, 

בפירוש הפשוט זה כעס.  -הן רק קצף על פני המים. קצף

מתפרש בפרשנים או הרבה או מעט. אנחנו צריכים  -שצף

לדעת שבסופו של דבר כל ההתמודדויות אפילו אם הם 

מתגמדות לעומת גודל הנשמה, לעומת  שצף גדול הם

מידה טובה, שהיא תמיד גדולה ממידת פורענות . אין זה 

משנה איפה האדם היה, מה הוא שמע מה הוא ראה, מי 

האבא שלו ומי אמא שלו, אדם לא יכול לבוא ולהגיד: 

שמע, רציתי אבל אני לא שייך לקודש לקרבת ה' לו ידעת 

מלחמה .. ואתה יודע היכן גדלתי ..אבא שלי פעם הלך ל

מי אמא שלי היא בכלל.. והיכולות שלי, והכישרונות 

הנמוכים שלי, וכו'. אומרת התורה: עזוב, הכול זה שצף 

  קצף, אבק פורח לעומת חסד עולם. 

  

נשמה גדולה חשה את הזמן הגדול. כל מי שנמצא פה זכה 

ות גדולה שהקב"ה גלגל אותו לשבת בבית המדרש. זו זכ

שצריך לממש אותה, ולנצל אותה. אנחנו מתאימים 

ומסוגלים זכינו להיוולד בדור מיוחד יש לנו מחויבות לממש 

את עצמנו יש לנו את היכולות להתמסר בגדלות לקדושה, 

לטהרה, לתפילה. אפילו בוגדים שבישראל הנשמה 

ודאי נשמות גדולות של אנשים ומאירה בהם, ודאי וב

מדרש, שזכו שהקב"ה גלגל אותם לבית שיושבים בבית ה

המדרש. שנזכה בעז"ה להתמלאות, להתקדש להיטהר 

  לעשות את העבודה המתאימה של הימים האלה.

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

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

האמונה העוסקים בעיונים מהותיים תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי 

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

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

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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