
 

 חופשי ומאושר

ה ץ"ר י ב ו נ מ ל  א ו י ב  ר ה  'י 

 הזדמנות לצמוח מחדש
אשר עמוסה היא , התורה פותחת את פרשת משפטים. נפתח את שיחתנו דווקא מתוך עניינים של פרשת השבוע שעבר

עברי זה נראה לומר שעבד במחשבה שטחית  .דווקא בדיני עבד עברי, דם לחברובפרטי הלכות רבות וחשובות שבין א 
אך מתוך עיון בפרטי הדינים נוכל לראות כי העניין הזה נוגע אלינו , לא שייך לתרבות של היום, כבר לא רלוונטי לימינו

 . גם היום

וא נמכר להיות ולכן ה, להשיב את גנבתו ינו אדם שגנב ולא היה לו איךהעבד העברי עליו מדובר בפרשת משפטים ה
שהתדרדר  הוא אדם, ות החברתיות המקובלותשאיננו חי בנורמ, על אדם שנמצא בשולי החברה ברמדו . עבד עברי

 ,בסביבה מושחתת גדל הוא אולי, אולי הוא אדם מושחת, לדרדור הזה שלו להיות סיבות שונות שגרמו יכולות .לפשע
 .שהוא פושע, מצב שהוא גנבבשורה התחתונה הוא הגיע ל , לא משנה איזו סיבה גרמה לו לכך ,במצוקה כלכלית או

אז פרנסת אשתו , הפרשה מציינת שאם האדם הזה נשוי. הוא נאלץ להימכר להיות עבד עברי, מתוך המצב הנמוך הזה
ם "מפרט הרמב, כמו כן. פרנסת ילדיו מוטלת גם היא על אדונו –וכן אם יש לו ילדים , מוטלת על האדון שקנה אותו

 אסור להעביד את אותו עבד עברי בפרך - לדוגמא, ות שהוא רשאי להטיל על עבדושעל האדון יש הגבלות לגבי העבוד
 (:ו, הלכות עבדים א)

ּה ִריְך לָּ ה ֶשֵאינֹו צָּ ה ַוֲעבֹודָּ ּה ִקְצבָּ ה ֶשֵאין לָּ ֶרְך זֹו ֲעבֹודָּ בֹוא  ...ְוֵאיזֹו ִהיא ֲעבֹוַדת פָּ ִנים ַעד ֶשאָּ ֶשלֹּא יֹּאַמר לֹו ֲעדֹּר ַתַחת ַהְגפָּ
הֶשהֲ  ַתן לֹו ִקְצבָּ קֹום ְפלֹוִני. ֵרי לֹּא נָּ ה ְפלֹוִנית אֹו ַעד מָּ עָּ א יֹּאַמר לֹו ֲעדֹּר ַעד שָּ קֹום ֶזה ְוהּוא ֵאינֹו . ֶאלָּ ְוֵכן לֹּא יֹּאַמר לֹו ֲחפֹּר מָּ

ִריְך לֹו ֶרךְ ' (מג-ויקרא כה)ֶשֶנֱאַמר  ...צָּ ִריְך לֹו. 'לֹּא ִתְרֶדה בֹו ְבפָּ צּוב ֶשהּוא צָּ ר קָּ בָּ א דָּ א ֵאינֹו עֹוֶשה לֹו ֶאלָּ  .הָּ

 (:ז, שם שם)ם ומפרט מגבלות נוספות על האדון "וממשיך הרמב

ִדים כְ  ֲעבָּ ִדים ַלֲעשֹות הָּ ִרים בֹוִזים ֶשֵהם ְמֻיחָּ הּו ְלַהֲעִבידֹו ִבְדבָּ נָּ ֵאל ֶשקָּ סּור ְלִיְשרָּ ל ֶעֶבד ִעְבִרי אָּ יו ְלֵבית כָּ יו ֵכלָּ גֹון ֶשֹוֹוִליְך ַאֲחרָּ
יו לָּ ץ אֹו ַיְחלֹּץ לֹו ִמְנעָּ ִרים ֲאמּוִרים ...ַהֶמְרחָּ הְבֶעֶבד ִעְבִרי  ?ַבֶמה ְדבָּ ה ִבְמִכירָּ לָּ ר . ִמְפֵני ֶשַנְפשֹו ְשפָּ ֵאל ֶשלֹּא ִנְמַכר ֻמתָּ ל ִיְשרָּ ֲאבָּ

א ִבְרצֹונֹו ּוִמַדַעת ַעְצמֹו ה זֹו ֶאלָּ אכָּ  .ְלִהְשַתֵמש בֹו ְכֶעֶבד ֶשֲהֵרי ֵאינֹו עֹוֶשה ְמלָּ

ובין סתם אדם שמשכיר עצמו לכך ברצונו , בין אותו עבד שנמכר בגנבתו בעל כורחו, ם"אומר הרמב, יש הבדל מהותי
ם בדרישות הגבוהות המופנות אל האדון "ממשיך הרמב. על האדון להיות רגיש במיוחד כלפי העבד העברי שלו. החופשי

 (:ט, שם שם)שקנה את העבד 

ל ּוְבמַ  ן לֹו ְבַמֲאכָּ דֹון ְלַהְשוֹותָּ אָּ ב הָּ ה ַחֹוָּ ִעְבִרֹוָּ ה הָּ מָּ ל ֶעֶבד ִעְבִרי אֹו אָּ דֹור ֶשֶנֱאַמר כָּ ִכי טֹוב לֹו ' (טז-דברים טו)ְשֶקה ִבְכסּות ּוְבמָּ
ךְ  ִקי ְוהּוא אֹו ' ִעמָּ ה אֹוֵכל ַפת נָּ ֵשן ַעל ַגֵבי מֹוִכין ֶשלֹּא ְתֵהא ַאתָּ ה יָּ ש ַאתָּ דָּ ן ְוהּוא שֹוֶתה ַיִין חָּ שָּ ה שֹוֶתה ַיִין יָּ ר ַאתָּ ֵכל ַפת ִקבָּ

ֵשן ַעל ַגֵבי ַהֶתֶבן  .ְוהּוא יָּ

אם הוא ישן על , עליו לחלוקו יחד עם העבד –אם האדון אוכל מאכל משובח . אסור ליצור אפליה בין האדון לעבדו
 .יש פה רגישות מיוחדת מאוד כלפי העבד העברי. עליו לדאוג שגם עבדו יישן על מזרון שכזה –מזרון משובח 

המשפחה של האדון , עם כל כך הרבה דאגה ורגישות כלפי העבד העברי, עם כל כך הרבה מגבלות על האדון, למעשה
יו והגיע למקומות נמוכים אדם שכשל בחי, שנפלט מהמסגרת, עבד עברי הוא אדם שהתדרדר! היא בעצם משפחה אומנת

אחרי כל המגבלות שציין . הפתרון שהתורה נותנת עבור אדם שכזה הוא מעין אימוץ אצל משפחה אומנת. ביותר
אלא משימה לאומית שהמשפחה כולה נדרשת , איזה הברקה כלכלית משתלמת לקנות עבד עברים נראה שזה לא "הרמב

 .להתגייס למען שיקום האסיר

דֹון ְלַעְצמֹו: "ל"הפרק הראשון בהלכות עבדים עם דברי חזם חותם את "הרמב ל ַהקֹוֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ְכקֹוֶנה אָּ ְמרּו כָּ אן אָּ  "ִמכָּ
לא צפוי  פושע, מוכנות להכניס אדם כזה הביתהמעטות הן המשפחות ש . זו שליחות, לקנות עבד עברי זו משימה(. שם)

אבל התורה אומרת . או להרוס את האיחוד המשפחתי, פגוע במישהושיכול אולי ל, לרעה שעלול להשפיע על הילדים
 . לנו שלקנות עבד עברי זו שליחות חשובה

 תרומהפרשת   ט"התשע ט שבט"ד כ"בס 
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פעמים רבות אנחנו מסתכלים על הפסוקים האלה של דיני עבד עברי ותוהים לעצמנו באיזה אופן הנושא הזה שייך 
הרב . תניצוצות של עבדו  נראה שיש עוד, תאך אם נתבונן במציאו . כבר אין עבדים באופן הפשוט של המושג? אלינו

של מעסיקים עשירים שלא הביעו , על תופעה שהייתה נפוצה בזמנו( אגרת פט, אגרות א)ר זיידל "מדבר באיגרת לד
היו היו יציבים ופעמים רבות שלא מכרות ב , בתנאים קשים ללא חמצן במכרות הפחם שעבדו ,פועלים שלהםשום יחס ל

הם התייחסו אליהם כאל רכוש , למעסיקים שלהם לא הייתה שום חמלה או רגש. רבים מהם בחייםקורסים וקוברים 
ת אז אומר שם הרב שאם בעלי המכרות העשירים האלו היו אדונים לעבדים כמו שהתורה דורש . פשוט שניתן להחלפה

העמיקה את כל עניין  התורה .כל היחס שלהם היה אחר לגמרי כי אז הם לפחות היו חסים עליהם כמו על רכושם
התורה יצרה מנגנון מרופד ועוטף שיצליח , יהיה פתרון, שזקוק לבנייה מחודשת של חיים, העבדות בשביל שלאדם הזה

   .זו פרשת עבד עברי בתורה. מחדש אנשים שחייהם קרסולהרים 

 "לא יכול"אין 
אולי אף זכה לראשונה להכיר דברים . הוא נקשר אליהם, אחרי שש שנים בהן חי אותו עבד במשפחה שדאגה לו כל כך

זכה , מהי משפחה בריאה, זוגיות ראויהלראות , כבוד בין איש לאשתו דיבור של זכה לשמוע, שלא היו אצלו בבית
ַהְבִתי ֶאת ֲאדִֹּני", לכן עלול העבד לרצות להישאר. לחוות שולחן שבת כמו שצריך אך אומרת לו , (ה, שמות כא) "אָּ

התורה העניקה לו סדרת . התורה קוראת לו להתנתק מהעבדות ולחזור לחיים עצמאיים. בר כזהאין ד ! לא –התורה 
שש שנים שהוא נמצא באינקובטור ויש מי , שש שנים בהן האחריות לא הייתה על כתפיו. חינוך של שש שנים וזהו

 . חזרה אל חייוועליו לשוב ב , להשתמט מאחריות אישית אך ביהדות אין דבר כזה. שדואג לו ומנהל אותו

ולא להשתעבד לשום , החיים שלו הוא צריך להביא לידי ביטוי את, וכך הוא צריך לחיות, אדם במהותו הוא חופשי
, אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים"לכן מכוונת התורה ש. גם לא ליצרים שלוובראש בראשונה  . אדם

 (.ו, י שמות כא"רש" )תרצע, והלך וקנה אדון לעצמו

את הקולות במעמד הר  ראובחסידות כתוב שאם יהודי הכניס את עצמו להיות עבד מבחירה אז כנראה שבזמן שכולם 
יכול יהודי לא  ".על הר סיני ששמעהאוזן "ולכן מדובר פה על , אותם שמעהוא רק , ועברו חוויה עוצמתית פנימית סיני

הוא לבדו ' עבד ה, עבדי זמן עבדי עבדים: "ל"מפורסמות הם מילותיו המדויקות והמופלאות של ריה ,להיות עבד
שיגידו לו מה  רצותל, הוא לא יכול להתנהל כל חייו בראש קטן, אדם מוכרח להוציא את כל הכוחות שלו". חופשי
 . ה היא מצמיחה אותו ומוציאה לפעל את האדם עצמו"להקב –רק התבטלות לשורשו  .לעשות

 ש היא שאדם עושה את מההכוונה בחופ . בלי חשבון תרק ליהנו , לי אין הכוונה היא שחופש זה לעשות מה שבא, כמובן
כאשר יש משהו במציאות שהאדם . ולא הולך אחרי חשקים רגעיים, טוב לו לו נכוןשהוא מבין מה , שטוב לו באמת

שהוא תלוי בו ולמרות רצונו הוא מוכרח לעשות אותו זוהי תחילת  ,לעשות אותושלא עליו שהוא לא יכול אומר 
כאשר , כמו כן. הרי הוא משועבד –אדם שלא מסוגל לאסוף את הכוחות שלו לאיזה אתגר לימודי או רוחני , העבדות

 . הדברהוא משועבד לאותו  –אדם אומר לעצמו שיש משהו שהוא לא יכול בלעדיו 

פעם היחס לעישון היה שונה ולא . הרי הוא משועבד לעישון, "לא יכול בלי סיגריה"כאשר אדם  אומר שהוא , למשל
וגם אם הפוסקים , יש בזה בחינה של פיקוח נפש ,אך היום אנחנו יודעים שהעישון מזיק לבריאות. ראו בזה כדבר מזיק

ומי שבכל אופן מעשן ראוי שזה יהיה בצנעא ולא , זה כבוד גדול וודאי שאיןאבל  ,ממש לא אסרו את זה כעובר איסור
 .לא להנכיח את ההשתעבדות שלו .בפרהסיה

. מו מאשהתמכרות יכולה להיות בכל תחום בחיים וצריך לברוח ממנה כ". לא יכול בלי"אדם לא יכול לומר שהוא 
שלוקח אחריות על החיים , ליט החלטותאדם צריך להיות אדם שמח. השליטה צריכה להיות אצל כל יהודי על עצמו

,  לדוגמא, וגם אם. האדם מוכרח לדעת לבחור בדברים שנכונים לנשמתו ולגופו. שלא זורם רק עם מה שקל לו. שלו
כל עוד הוא לא משתעבד , כל עוד זה במינון ובפיקוח, מישהו מחליט בכל זאת לאכול או לשתות דברים לא בריאים

הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים . י אפשר לומר שכל דבר לא בריא הוא אסור בהחלטא , זה בסדר, לדברים האלה
מושג  שי". הגומל"אנשים ממשיכים לטוס ולברך על זה אחר כך  –יכולים להיות מסוכנים ובכל זאת אנחנו עושים אותם 

, שלהם ונחשבים כפתאיםאנשים לפעמים עושים דברים לא חכמים בחיים  –דהיינו , "'שומר פתאים ה"בהלכה שנקרא 
לילה שהם ולא ח, העניין הוא לשלוט בדברים האלהאבל , ולא כל דבר הוא אסור, "'שומר פתאים ה"אבל בכל זאת 

  .ישלטו בנו

 

 



 

 !עזים בקדושה
 ,הו ומאבד את החירותלשים לב טוב אם אני משתעבד למש יים וצריך הדבר נכון לגבי כל הדברים שהאדם עושה בח

, רדיו, "טרנזיסטור"היה קיים דבר שנקרא פעם . ומטשטש הופך את האתגר הזה לעוד יותר קשה והעולם המודרני
לאחר כמה . כמובן שהיה אסור להביא את הדבר הזה לישיבה כי זה יצר אווירה סביבוכשלמדתי בישיבה התיכונית ו 

, אחר כן הגיע המחשב, וההשפעה עברה מהמישור של השמע בלבד גם אל העולם הוויזואלי, שנים הגיעה הטלוויזיה
בזמן חובר לעצמו אדם להיות מוהיום יותר מתמיד קשה ל , כמעט לכל אחד מאתנו יש סמארטפון בכיס, כמובן, והיום

חוץ . ה זכינו ויש לנו את השבת שנותנת לנו בכל זאת קצת זמן לעצמנו"ב. לכל העולם בכל רגע נתון" מחובר"שהוא 
 ול דרך הסמארטפונים והמדיה לתכניםיש גם כן את העניין הנורא שעלולים ליפ, מהעניין של ההתמכרות הכללית

 ,ה קיימים פתרונות טכנולוגיים"וב, איך להימנע מזה בחוכמהוצריך לדעת . צדדים בהמיים שמסכנים אותנו, נמוכים
לדעת לומר לעצמי שאני . זה ממש לא חולשהשלא מאפשר לו ליפול  סינוןאדם שיש לו  .סינונים על האינטרנט וכולי

 .צריך עזרה כדי לצאת מהשעבוד זו מעלה גדולה

הכי הגיוני שהוא ילך ויירשם לחדר כושר , אך קשה לו לשמור על כושר בעצמו, כאשר אדם רוצה להיכנס לכושר
ו פעולה ליצור אווירה שכביכול תכריח אותי לשמור על מה שאני רוצה ז. בידיעה שאם הוא יירשם זה יחייב אותו ללכת

. על היכרות עם כוחותיי ועל שאיפה לחזק את הרצון האמיתי שלי ולתת לו תמיכה, שמעידה על עצמאות מחשבתית
 .אלא על חוכמה, עידות על חולשהפעולות כאלה לא מ 

עזים "השבוע היה כנס חשוב מאוד בישיבה של ארגון . מאוד חשוב להיות מודע לסכנות שבדברים שיש לנו בידיים
לדבר על הנושא הזה זה . שבו עסקנו ודיברנו בעניין הזה של הנזקים והסכנות שיש במדיה שכל כך זמינה לנו" בקדושה

מתוך הרצון שלנו , מתוך היכולת לרצות ולברר ולהכיר את מה שמתרחש סביבנו! ך גדולתנואלא מתו, לא מתוך קטנותנו
לא להשתעבד למסרים שאנשים בעולם רוצים , ליצרים, ולא להיות משועבדים לריגושים, להיות אנשים חופשיים באמת

 .מאוד החשובה והחשיפה לנזקים ולסכנות האלה ההכר, הידיעה. להשפיע עלינו

    ם"סגולתם של ימי השובבי
 של פרשיות תרומה, שבשנה מעוברת מתווספות אליהם עוד שתי שבועות, ם"אנו נמצאים לקראת סוף ימי השובבי

, הלמעש . ובמיוחד לשמירת העיניים והברית, אלו ימים המיוחדים לעבודת המידות .ת"ם ת"ונקראים הם שובבי, ותצווה
 כי היה מקובל ששנה מעוברת היא שנה מיוחדת ויש בה, שנים רגילותמעוברות ולא ב  במקור ימים אלה צוינו רק בשנים

בעבר אנשים רבים נהגו לצום בכל . להתייחס אליהם באופן מיוחד בכל שנה ושנה אך היום התקבל, מקום מיוחד לכפרה
ישראל אולי מפני שהיום אנחנו חיים בארץ , אך בימנו המנהג הזה פחות רווח, ת"ם ת"שני וחמישי בתקופת השובבי

, להוסיף בעמל תורה ובכוחות החיים, והיום התנועה היא תנועה של להוסיף, והחיים שלנו הם ממילא מקודשים יותר
. ואף על פי כן עדיין יש עניין להכניס לנו בימים אלו במיוחד תודעה של התחזקות. במקום לצום ולמעט בכוחות החיים

' שטיבלעכים'י או ב"קבר רשבבראש חודש ערב ב ומי שיסתובב , כמו כן גם ראש חודש הוא זמן של התעוררות וכפרה
', השבוע ציינו את ראש חודש אדר א. בירושלים יוכל לראות המוני בני אדם באים לערוך תפילה של יום כיפור קטן

אך כן היה מקום לחגוג בו את פורים והדבר נידון , אמנם לא חל בו פורים, שהוא חודש מיוחד של שמחה ובחירה
ממש . והתרוממות רוח' בחודש אדר יש בחינות מיוחדות של קירבה אל ה. כי באמת גם בו יש בחינה של פורים, גמראב

שהוא יום מיוחד , שכולו הכנה לפורים, כך גם חודש אדר, כמו שחודש אלול כולו מיוחד מפני שבסופו יש את ימי הדין
על כן אין זמן . של יציאה לחירות מכבלי הזמן, א מעל הזמןיום שהו , "הוא לבדו חופשי' עבד ה"שכן , של חופש אמיתי

לדבר על סינון מדברים שמושכים אותנו למטה , מתאים יותר מזה להתעסק ברצונות שלנו להשתחרר מהשתעבדויות
אנחנו רוצים  ,בגלל שאנחנו רוצים למצוא את עצמנו באמת, לדבר על קדושה ולא להתבייש בזה, וכובלים אותנו אליהם

 .ואנחנו שמחים בזה, יודעים שבשביל להגיע לזה צריך לעבוד קשהאנו ו  ,מלכלוכים היהנשמה שלנו נקיאת 

למשל , אך כן יש מקום להתנתק מהחומר בדרכים אחרות, היום פחות מתאים להתענות ממאכל ומשתה, כמו שאמרנו
. בית המדרש מאשר תענית אכילהשזה דבר שיותר מתאים לתלמידי , ואני חושב שנכון לעשות תענית דיבור. בדיבור

, להרגיש את הזמן הזהויכולה לעזור לנו , תענית דיבור יכולה לתת ביטוי לתקופה המיוחדת הזאת שאנחנו נמצאים בה
 .ולשאוף אל הקודש, רהוק ו לחלוף על פנינו בלי ששום דברלא לתת ל

 לחיות את הזמן
 :פרשת תרומה, לדבר גם על פרשת השבוע הנוכחית אך יש מקום, הפרשה הקודמת, עסקנו עד כה בפרשת משפטים



 

ל ִאיש ֲאֶשר ִיְדֶבנּו ִלבֹו" ה ֵמֵאת כָּ הוא זמן של , הזמן של חודש אדר הוא זמן של הלב(. ב, שמות כה" )ְוִיְקחּו ִלי ְתרּומָּ
כלי המשכן , פרשת תרומה היא פרשה מדויקת מאוד. עם הנתינה שלנו, שבאים בו עם החום הפנימי שלנו, נדבת הלב

בפרשה זו נבנה פרויקט אדיר . עם מידות ומשקלים מדויקים, הכל שם באיזון מושלם, מפורטים בה בדיוק מופלא
אך התורה , ה יהיו מדויקים גם הםולכאורה היינו מצפים שגם המשאבים איתם בונים את הפרויקט הגדול הז, ומדויק

זה מאוד מסובך לבנות משכן כל כך מדויק כשאתה . אומרת שאת המשכן נבנה מתרומה שכל איש תרם לפי נדבת ליבו
מה תקבל ובאילו  הכל מאוד רנדומלי ולא ידוע ,האחר חולצה, אחד יכול להביא שרשרת. לא יודע מה המשאבים שלך

ובכל זאת באה התורה ואומרת שאמנם מלאכת בניין . וזה נראה לא מתאים לכל המלאכה המדויקת הזאת, כמויות
, אז נפסיד את האש, "ידבנו ליבו"על , על חום הלב, אך אם נוותר על הנתינה הספונטנית, המשכן צריכה להיות מדויקת

אחרי . היא לא רוצה לסרס את הלב. ולכן התורה סומכת על בני ישראל. אי אפשר בלי זה, זקוק ללבהמשכן . את הלב
ממשיכים אל פרשת תרומה ונכנסים אל , עם כל הדיוק שלה בכל פרטי הדינים, שלומדים את פרשת משפטים

ורא לנו להדליק בנו את זמן שק, אל הזמן המיוחד הזה של הלב, נכנסים אל חודש אדר. אל החום האישי, האותנטיות
צריך להכניס את . באופן כזה אין לשכינה איפה לשכון, לא מספיק שאדם ילמד ויתפלל באופן טכני. הניצוץ של הלב

 . חודש אדר מקרב אותנו אל פורים ומבשר לנו לבוא עם הלב והנשמה. את הלהט, הלב

מזכיר  (א"תרל, שקלים)השפת אמת . ד הגבולותיש בדבר הזה גם סכנה של התפרקות ואיבו, עם כמה שזה חשוב, אמנם
ומצד שני יש בו , של תרומה, מצד אחד יש בו צד של נתינה –כי בראש חודש אדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים 

 . אסור לערבב את הדברים וליצור כלאיים בחיים שלנו, צד של גבולות ברורים

אדם יסתכל בלבנה הוא זמן בו , עניינו של ראש חודש זה התחדשות .ראש חודש זה זמן של כפרה, כמו שכבר הזכרנו
אז ממילא כל המציאות מתחדשת , שהוא אינו עבד, אדם שהוא איש של חופש. שמתחדשת ויתחדש גם הוא בעצמו

 . כמו שהלבנה מתחדשת כך ישראל מתחדשים כמותה. יש לו תסיסה פנימית, הוא חי באמת כל רגע, אצלו בכל רגע ורגע

אם אדם נכנס . יר של ראש חודש מכפר על טומאת מקדש וקודשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוףכתוב ששע
עליו שהוא לא באמת  זה אומר, על אדישות נוראה הרי זה מעיד, לא בתחילה ולא בסוף, למקדש ולא הייתה בו ידיעה

אבל סוף סוף הוא בא אל , שוגג אמנםהוא ! הוא ממש ההפך מחודש אדר, הוא לא מסתכל על המציאות, הוא טכני, חי
, על כן בא ראש חודש. משהו בו רדום, הוא לא ער למתרחש מסביבו –דהיינו , אכל קודש ולא שם לב אל זה, הקודש

כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול "לעמוד מול הלבנה ולהגיד , להתחיל מהתחלה, מכפר לו על זה ואומר לו להתחדש
. לשאוף לשם, אבל להראות נכונות, לדעת שזה רחוק ממך. לקפוץ כנגדה וכביכול לנסות לגעת ואף על פי כן" לנגוע בך

יהודי לא יכול . צריך להרגיש את הזמן והמקום .יפעל בו, צריך שהזמן יעשה בו משהו, צריך לשאוף, יהודי צריך לרצות
ועל אחת כמה וכמה זהו עניינו , חודשוזה עניינו של כל ראש , על זה ראש חודש מכפר. לחיות בלי להרגיש ולהתחדש

 . של ראש חודש אדר

אנחנו לקראת . לפורים, נרגיש את ההתכוננות לחודש אדר, צריך שאנחנו בבית המדרש נרגיש איפה אנחנו נמצאים
יש כאלה שיסתכלו על הזמן הזה ויאמרו לעצמם שזה זמן קשה . סיומו של זמן חורף ארוך במיוחד של שנה מעוברת

שנה ! ה"ב, איזה יופי –אך עלינו להתבונן על הזמן הזה בהסתכלות הפוכה לגמרי . א רואים בו את הסוףומתיש של 
ה שבשניהם כמו שאמרנו יש סגול, הרווחנו שני חודשי אדר, יותר זמן להעמיק ולהתכונן, יותר זמן ללימוד, מעוברת
 .ולשמוח בזה צריך להרגיש את זה. מיוחדת

שהוא זמן של , ת"ם ת"לנצל את הזמן הזה של שובבי, להכיר את הכוחות שלנו ולנצל אותם עד תום, לא להיות עבדים
את ההתחדשות של ראש , את הקדושה, לדעת לקבל מהזמן הזה. קדושת הצניעות וקדושת הדיבור, קדושה והתעלות

לא נעבור ליד הקודש בלי לשים , ר ליד הזמןה מתוך זה שלא נעבו"בעז. של השפע הגדול הזה השופע עלינו, החודש
  .ונבוא מכוחו מלאים ברוממות לפורים, נחיה אותה, נרגיש אותו, לב

 

 

 . 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,תשיחה כללי" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ
 , ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

 .של בן תורה בדורנוושופכות אור על דרכו הרוחנית , הנגזרות מן המבט האמוני
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