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 פנים חדשות באו לכאן

ערב טוב לכולם. אחת החוויות הכי יפות שיש לי בישיבה, זה  

השיעור הראשון לשיעור א' שמגיע לישיבה. לא רק בגלל עצם 

המפגש, אלא בגלל המפגש עם פנים צעירות, או בלשון חז"ל  

"פנים חדשות". לו יצוייר שהיינו עכשיו בסעודת שבע ברכות, ודאי 

הגדרה לפנים שכל אחד מכם היה נחשב פנים חדשות. מה ה

חדשות בשבע ברכות? זה מישהו שכאשר הוא מגיע לסעודת 

שבע ברכות, מרבים בסעודה בשבילו, הוא גורם לשמחה יתירה  

כשהוא מגיע; אבל אם מגיע סתם מישהו שלא מכירים אותו, ואין 

ריבוי שמחה, לא בטוח שאפשר לברך את בגללו שבע ברכות. 

שות בבחינת בחורים החוויה הזאת להיפגש לא רק עם פנים חד

שנכנסים עתה לשיעור א' בישיבה, אלא פנים חדשות הכוונה  

היא פנים שבגללם יש סיבה להרבות שמחה, וזה הרבה יותר 

משמעותי מאשר סתם אורח שמגיע לישיבה, ממש פנים חדשות, 

שיש בזה נפקא מינא לדינא כמו שאמרתי. וזה פנים חדשות 

של הישיבה, ולכן בפרט שאתם נמצאים בתחילת הבראשית 

עשרה, -שבע"ה נתמיד בה בכל ליל שישי באחת)תמיד בשיחה 

ובפרט הראשונה, היא פנים  ,(נשתדל לא לבטל את השיעור

חדשות. גם אם לפעמים נאמר דברים, וזה יוצא לפעמים כשאדם 

מכין שיעור, צריך לא לסמוך על האינטואיציה שלו אלא להכין 

ברים מקבילים למה שאמרתי מחדש, אז גם יוצא שאומר ד

בשנים עברו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. תמיד הם מקבלים 

 צורה אחרת, נופך אחר, התייחסות אחרת. 

 שמחה של מצווה 

כתוב בראשונים, שכל דבר שהאדם עושה הוא צריך לעשותו 

מתוך שמחה. דוגמה לדבר, מה שנוגע לחודש אלול. לפי מנהג  

ר"ח אלול, ולפי מנהג אשכנז  הספרדים אומרים סליחות מ

אומרים סליחות רק משבוע לפני ר"ה, ומתחילים במוצאי שבת. 

מפי רבו תרומת ( 118)עמ' למה דווקא במוצ"ש? כתוב בלקט יושר 

הדשן, שהטעם הוא מפני שבשבת לומדים יותר, ואדם צריך 

להתפלל מתוך שמחה, אז מה שהוא מתפלל בא מתוך שמחה  

מדים מפה, שכל התחלה משמחת, של תורה שלמד בשבת. לו

אין שמחה כמו ההתחלה; אבל ההתחלה צריכה להיות מתוך 

 שמחה של תורה. 

 

 בראתי לו תורה תבלין 

אני רוצה להתייחס לסוגיה אחת שנוגעת לכולנו בפרשת 

השבוע. התורה פותחת "כי תצא למלחמה על אויבך... ושבית 

תוך ביתך" שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר... ואספתה אל 

וכו'. אומר שם רש"י, לא דברה תורה אלא כנגד יצר  יב(-)דברים כא, י

הרע, התורה התירה ללוחם בזמן מלחמה לקחת גויה יפת תואר 

ולגיירה. והרבה מן המפרשים שואלים, איזה מן ביטוי זה "לא 

דברה תורה אלא כנגד יצר הרע", לכאורה זה בדיוק הפוך, דיברה  

הרי מתחשבים ביצר הרע של האדם תורה בעד יצר הרע? 

ואומרים לו שזה מותר לו! אולי נקיש מכאן לעוד מקומות, ח"ו? 

רש"י אומר שמדובר על מלחמת רשות, ומי יוצא למלחמת רשות? 

  )סוטה מד.( חוזר לביתו, והגמרא )שם כ, ח( "האיש הירא ורך הלבב" 

 אפילו אם הוא דיבר בין -אומרת שמדובר בירא מעבירות שבידו 

הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש הוא לא יוצא. כלומר, מי 

שיוצא למלחמת רשות הוא צדיק, אין לו עבירות בידו, ועליו 

התורה אומרת כי תצא למלחמה, במלחמת הרשות, לא דברה  

תורה אלא כנגד יצר הרע. וכי הם לא יכולים להתמודד עם יצר 

ע, בראתי לו תורה  בראתי יצר הר)קידושין ל:( הרע? כתוב בחז"ל 

, לא כתוב שהקב"ה  )יא, ח(תבלין. כותב הרב זצ"ל באורות התורה  

ברא תורה שתבטל את הרע, אלא התורה היא תבלין היצר. אדם 

, אם יבשל בלי תבלין, לא )אני מקווה שאתם עוזרים בבית(שמבשל בבית  

יהיה טעם ואף אחד לא יאכל את זה. אם אתה לוקח את כל  

לו השליליים, ומכוון אותם לתורה, היא תהיה  הכוחות שלך, אפי

התבלין. התורה תתן לך אפשרות לקחת את כל הכוחות, גם 

כאלה שאינם חיוביים, ולכוון אותם לאפיק חיובי. יעקב אבינו כעס 

ואמר לפני מותו  )בראשית לד, ל(על שמעון ולוי "עכרתם אותי" 

"אחלקם "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכורותיהם", ובירך אותם 

, ואומר רש"י: שם אותם )בראשית מט, ה(ביעקב אפיצם בישראל" 

מלמדי תינוקות. מי מאתנו היה שולח את הבן שלו למלמד כזה  

שיעקב אבינו מעיד עליו "כלי חמס מכרותיהם"?! אם זה מלמד 

כזה שכל הזמן הוא עובד עם חרב, אולי הוא ישתמש בזה גם אצל  

בר כזה? התשובה היא, שיעקב הילדים, אז איך יעקב אמר להם ד

אבינו ראה שיש להם מסירות נפש על המשפחה, על אחותם, אז 

הוא אמר להם, תכוונו את הכוחות האלה לאפיק חיובי. במקום 

להרוג את אנשי שכם או אנשי מקומות אחרים, תמסרו את 

הנפש בחינוך. אדם לוקח כל מיני כוחות שנראים לו כוחות 

החיובי. אומר הרב, זו כוונת חז"ל   אפלים, ומכוון אותם לצד
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במימרה "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין", שהתורה  

תעדן את כל הכוחות של האדם. מתי להשתמש ומתי לא, מתי 

לעשות ומתי לא. זה "תורה תבלין", שמנווטת ונותנת טעם חיובי 

 בכל מה שהאדם עושה.  

 מעלת האדם – כגודל הניסיון 

צטט אותו ואני מקווה שגם אתם תאהבו, יש ספר שאני אוהב ל

ספר צדקת הצדיק של ר' צדוק הכהן מלובלין. הוא כותב, שאם 

אדם רואה שבא לפניו איזה ניסיון קשה, משהו שקשה לו מאוד 

לעמוד בו, שידע שהקב"ה רוצה להראות לו בזה שיש לו יכולות 

לפעול. לאדם עם נשמה קטנה, נפש קטנה, יש גם ניסיונות 

אומר ר' צדוק, לפי הניסיון שבא לאדם, האדם למד האם קטנים. 

הוא נפש גבוהה או לא. ואם הקב"ה מציב לאדם משהו שנראה  

לנו גדול, סימן שהקב"ה יודע שאם תרצה, יש לך את הכוחות כדי 

להתגבר על הניסיון. זה רעיון שהוא חוזר עליו כמה פעמים, 

וגם אם  ואנחנו חוזרים על זה הרבה מפני שזה מאוד נכון.

לפעמים אנחנו לא עומדים בניסיון מפני שאנחנו בשר ודם, 

והקב"ה רוצה אותנו עם כל החולשות והנפילות שלנו, אבל  

לפעמים כפי גודל הניסיון האדם לומד להכיר איך מתייחסים אליו 

משמים. בספר אם הבנים שמחה מביא בשם המהרח"ו תלמיד 

ת המשיח האר"י הקדוש, שדווקא בדורות שקרבים לביא

הניסיונות יותר גדולים מפני שזה דור הרבה יותר גדול, גם אם 

 לפעמים כלפי חוץ זה לא תמיד נראה. 

 עבירה גוררת עבירה

נחזור למה שדברנו קודם, הצדיקים שהותרה להם אשת יפת 

תאר. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת יפת תואר לפרשת בן 

בלי לחשוב את סורר ומורה, כדי לאותת לאדם שאם הוא ינצל 

מה שהתורה התירה לו, בסוף ייוולד לו בן סורר ומורה. ואפילו דוד 

  )קז.(המלך, היה לו בנים מאשת יפת תאר. והגמרא בסנהדרין 

אומרת שחכמים באו לדוד המלך בטענה למה לא דרשת 

סמוכים? למה לא למדת מסמיכות פרשת בן סורר ומורה לאשת 

יפת תאר שצריך להיזהר מזה? ומה הייתה דרגת דוד המלך? דוד 

)תהילים קט, המלך אמר על עצמו את הפסוק "ולבי חלל בקרבי" 

דוד המלך אומר על הפסוק הזה ש)ט, ה( , והירושלמי בברכות כב(

הרג את היצר הרע שלו, הוא היה מאותם צדיקים שיצר הטוב 

שופט אותם ולא יצר הרע, ובכל זאת באו אליו בטענה למה לא 

דרשת סמוכים. נכון שלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, והתירו 

אשת יפת תאר, אבל יוצא מזה תקלה גדולה, אפילו לדוד המלך 

מהצדיקים שהיצר הטוב שהרג את יצר הרע שלו. והוא היה 

גם כשאדם נתקל בכי מנהיג אותם ובכל זאת באו אליו בטענות. 

תצא למלחמה, מלחמת הרשות, דבר שזה רשות לעשות, אבל  

גם אם זה רשות, תבדוק טוב מה יצא מזה. בעלי התוס' על  

התורה אומרים על המימרא הזאת של חז"ל שמי שמתחתן עם 

ורה, שזה בגלל שעבירה אשת יפת תאר יצא ממנו בן סורר ומ

גוררת עבירה. וקשה, למה זה עבירה, הרי התורה התירה? אמנם 

לא צריך להשתמש בהיתר הזה, אבל למה זו עבירה? מה המקור 

יש צדיק אחד בירושלים שזמן התפילה שלו לעבירה גוררת עבירה? 

רחוק מאוד מסוף זמן תפילה. באו לגרש"ז אוירבעך, ואמרו לו אולי אתה מוכן  

דבר אתו שייזהר בזמני התפילה, מפני שאחרים ילמדו ממנו שהזמן זה לא ל

זמן. אמר להם הגרש"ז, הלא חוץ מהעבירה הזאת לא מצאתם אצלו עוד 

פגם, והרי חז"ל אומרים שעבירה גוררת עבירה, אז אם העבירה הזאת לא 

שואל  גוררת עבירות אחרות. אז יש לו איזהו חשבון, כנראה שאצלו זה בסדר.  

, למה כתוב בכלל שצריך להיזהר )ד, ב(שפ"א על מסכת אבות ה

מדבר שלילי, מעבירה, בגלל שזה גורר לעבירה אחרת? צריך 

להיזהר מעבירה כי היא בעצמה דבר שלילי. למה המשנה באבות 

צריכה לומר לנו להיזהר מעבירה מפני שהיא תגרור לדבר אחר? 

ר שפירא מלובלין, זה נכון שגם מצוה גוררת מצוה. מסופר שכשהרב מאי

שייסד את הדף היומי, פתח את ישיבת חכמי לובלין )דרך אגב, הוא הזמין את 

הרב לחנוכת הבית של הישיבה, והרב אמר לו שבמקום שיבנה אותה בחו"ל, 

שיבוא לארץ ויבנה אותה כאן, אבל בסוף זה לא הלך(, בחנוכת 

בהק של הרב האדמו"ר ישראל פרידמן מצ'ורטקוב, שהיה רבו המו הבית

מאיר שפירא, פנה לאותו תורם שעזר להקים את הבניין ואמר לו: אינני מקנא 

במצווה הזאת, שאתה עוזר להקים את הבניין, אלא אני מקנא במצווה 

הגדולה שעשית קודם, שבזכותה זיכו אותך להקים ישיבה, שהרי מצווה 

בנות גוררת מצווה, אז מה זה הדבר הטוב שעשית שנתן לך את הזכות ל

כתוב בזוה"ק שמי שהקב"ה אוהב אותו הוא מזכהו שיבואו   ישיבה.

עניים אליו לבית, הקב"ה לא רוצה שהוא יטרח. יש לפעמים 

"גדולה עבירה    - מושג שנקרא עבירה לשמה, עבירה לשם שמיים  

. אומר השפ"א דבר הפלא )נזיר כג:(לשמה ממצווה שלא לשמה" 

שרק דבר שכל כולו ופלא: על זה מדברת המשנה, אל תחשוב 

שלילי צריך להיזהר ממנו, גם דבר שהוא שלילי ורק אתה עושה  

את זה לשם שמיים עם כל מיני היתרים, על זה אומרת המשנה, 

אם תתרגל לעשות דבר  -תיזהר, בגלל שזה יביא לדבר נוסף 

שלילי עם היתר, אתה עלול לעשותו בהמשך גם בלי היתר. אם 

לו בן סורר ומורה, מפני שנכון לוקח יפת תאר במלחמה יהיה 

שזה רשות, אבל גם אם יש רשות זו עדיין לא מצווה. יש הרבה  

מציאויות בחיים שאנחנו רואים שרב מסוים מתיר משהו מסוים, 

ואדם אומר בשבילי הוא מספיק, למה אני צריך להחמיר? צריך 

לדעת שעבירה גוררת עבירה, וזה מה שאומרים בעלי התוס'. 

 סמוכים גם בדברים שנדמה לנו שהכל חלק.  צריך לדרוש 

 בין ישמעאל לבן סורר ומורה 

אני לא מתכוון סתם לדבר על דברים כאלה, אני מדבר על פירוש 

, בן סורר ומורה סופו ללסטם )סנהדרין סח:(הפסוק. אומרים חז"ל 

את הבריות, ולכן אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב. וכל  

המפרשים שואלים, מה הפרוטקציה שהייתה לישמעאל, 

שכאשר ישמעאל נטה למות במדבר התורה כותבת "שמע 

, שישמעאל  )בראשית כא, יז(אלוקים את קול הנער באשר הוא שם" 

בניו להמית את ישראל בצמא,  לא נידון על שם סופו שעתידים

ובאותו זמן הוא היה חולה שהתפלל והקב"ה דן אותו לפי מצבו; 

אומרת שבר"ה דנים כל אדם באשר הוא שם,  )טז:(והגמרא בר"ה 

לפי מצבו בר"ה, ולא על שם סופו; אז א"כ למה בן סורר ומורה  

דנים על שם סופו, אם את ישמעאל ולהבדיל את כל ישראל דנים 

וא שם"? הרבה תירוצים יש לזה, אבל אני חושב שאחד "באשר ה

ההסברים שנוגעים לנו הוא, שלכל אחד יש את "באשר הוא שם" 

שלו. איפה אתה נמצא, איפה הראש שלך? הראש של ישמעאל 

היה באותו רגע שהוא היה חולה והוא התפלל. גם בן סורר ומורה 

הראש לו, יכול להיות שנידון "באשר הוא שם", אבל ה"שם" שלו,  

הוא בסופו, הוא חי כל הזמן מה אני אעשה הלאה. במה זה  

מתבטא? כל דבר תלוי בנקודת ההתחלה שלו "טוב אחרית דבר 

מראשיתו". אחרית הדבר טובה מתוך הראשית, מתוך ההתחלה. 

בחור שבא ללמוד בישיבה, ובפרט פה, טוב אחרית מראשיתו, 

ישמעאל לבן  הכל הולך לפי נקודת ההתחלה. וזה ההבדל בין

סורר ומורה. ישמעאל נולד אצל אברהם אבינו, ואברהם אבינו 
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היה המחנך הראשון כפי שהעיד עליו הקב"ה "כי ידעתיו למען 

, וכשבאו אורחים )בראשית יח, יט(יצווה את בניו ואת ביתו אחריו" 

, ואומר שם רש"י שזה ישמעאל,  )שם יז, יח(כתוב "ויתן אל הנער" 

כניס אורחים, חינך אותו במצוות. אנחנו שאברהם אמר לו לה

מודים לקב"ה שהוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. 

אנחנו לא רק מודים לקב"ה שברא את העולם בבראשית, אלא 

אנו מודים לקב"ה שנתן לנו בכל יום הזדמנות להתחיל מחדש. 

ישמעאל התחיל אצל אברהם אבינו, ולכן דנים אותו באשר הוא 

כן אצל בן סורר ומורה, שהוא נולד מאחד כזה  שם; מה שאין 

שהשתמש למעשה ב"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע שסופו 

להוליד בן סורר ומורה", והיות ונקודת ההתחלה שלו לא הייתה  

כשרה, הראשית ההתחלה משפיעה על ההמשך, ולכן בן סורר 

 ומורה נידון על שם סופו. 

 מדוע דווקא יין האיטלקי?  

שבן סורר ומורה שלא נהיה בן   )סנהדרין ע.(, כתוב בגמרא  יותר מכך

סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה יין האיטלקי. ואם הוא ישתה  

יין משילה או מהגולן, אז הוא לא יהיה בן סורר ומורה? למה דווקא 

יין האיטלקי? איך נוצרה איטליה? הוותיקן הטמא הזה לא נמצא 

זמן בריאת העולם, כך סתם באיטליה. איטליה לא הייתה ב

, היה שם ים, אך כאשר שלמה המלך )שבת נו:(אומרת הגמרא 

חטא ונשא את בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה בים וייבש שם 

את הים, ונהיה שם האי איטליה, וזו איטליה שהורתה ולידתה  

בטומאה. איך נער יכול להפוך לבן סורר ומורה? אם הוא שותה  

זה משפיע עליו לרעה. ולהפך בא"י, כל  יין ממקום כמו איטליה, 

דבר שגדל בארץ יש בו קדושה, ולכן בברכת מעין שלוש אומרים 

"ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכה עליה בקדושה ובטהרה", 

יש קדושה בגידולי א"י. ובגידולי איטליה שהיא מקום טמא, יש 

טומאה במה שגדל בה, אז רק יין האיטלקי יכול להפוך אותו בן 

בן סורר ומורה. כל יצירת בן סורר ומורה מוקפת בחבלי לידה  ל

הוא נוצר מהיתר דחוק של "לא דברה תורה אלא  -לא טובים 

יש סיפור כנגד יצר הרע", שותה יין איטלקי, שנוצר ממקום טמא. 

ששמעתי מאבי מורי זצ"ל ששמע מהרב הרצוג שהיה הרב הראשי. הרב 

, כדי להציל ילדים שהוחבאו במנזרים הרצוג נסע להיפגש עם האפיפיור ימ"ש

בשואה, אך הוא לא הצליח. אבל כשהוא יצא מהוותיקן, הוא אמר לראשי  

הקהילה ברומא, אני חייב ללכת למקווה, אני מרגיש טומאה. אמרו לו, כבר 

יש מישהו שהכין את המקווה. אז לא היה קורונה. כשיש קורונה לא הולכים 

נמצא, בתוך הבניין, על הגג, בשכונות למקווה, לא משנה איפה המקווה 

אחרות. והיה מעשה פעם באחד המקומות בעולם שגם הייתה בו מחלה, 

ואמרו לאנשים לא ללכת למקווה, והיה חסיד אחד שכן הלך למקווה וחלה 

באותה מחלה שהייתה אז. אמר לו הרב'ה שלו, אתה חושב שחלית בגלל 

מנת במה שכתוב "השוכן  שלא שמעת להוראות? לא. אתה חלית כי לא הא

אם היית מאמין בלב שלם שיש מציאות )ויקרא טז, טז( אתם בתוך טומאתם" 

של "השוכן אתם בתוך טומאתם", לא היית הולך למקווה בזמן שאומרים לך 

 שיכול לצאת מזה קלקול. עכ"פ, אמרו לרב הרצוג, שהאדמו"ר מראדזין 

שחקר את התכלת, גם הוא היה בוותיקן הרבה זמן, וגם הוא הרגיש טומאה, 

אז הוא שיפץ את המקווה ברומא כדי שהוא וגם כל יהודי שבא לרומא יוכל 

זה ההבדל בין בן סורר ומורה לעומת ישמעאל. בבן סורר לטבול. 

ומורה הכל מתחיל לא טוב, א"א לומר עליו טוב אחרית דבר 

ית לא טובה. לעומת זאת ישמעאל גדל אצל  מראשיתו, גם הראש

 אברהם אבינו, טוב אחרית דבר מראשיתו.

 

 באשר הוא שם

אומר הרב חרל"פ במי מרום בספר אורי וישעי על ימים נוראים, 

שזה לא רק הבדל בין ישמעאל לבן סורר ומורה, זה הבדל מהותי 

, )בראשית א, א(בין עמ"י לאוה"ע. כתוב "בראשית ברא אלוקים" 

, הם נקודת )ויקרא רבה, לו(בשביל ישראל שנקראו ראשית" "

ההתחלה של כל העולם. לכן ישראל נידונים בר"ה הבעל"ט 

לפי התפילה, התפילה זה המרכיב  -בבחינת "באשר הוא שם" 

המרכזי של עבודת האדם מחודש אלול. למה אומרים סליחות 

לפי מנהג הספרדים מר"ח? אומר המאירי בחיבור התשובה, 

פני ששלושים יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות החג  מ

. אז אם היו שואלים אותנו היינו אומרים ששלושים יום )מגילה לב.(

לפני ר"ה צריך ללמוד דיני שופר וכו', וצריך באמת לדעת אותם, 

אבל המאירי אומר ששלושים יום לפני ר"ה צריך להתפלל, מפני 

פילה, שכן יש זמן מיוחד שהדרישה בהלכות החג של ר"ה זה הת

שהקב"ה נתן לנו תפילה מעבר לזמנים של כל השנה. זו עבודת 

ר"ה ואלו שלושים יום קודם ר"ה, וזו הכוונה שהאדם נידון "באשר 

הוא שם" כמו אצל ישמעאל. לכן ההורים של בן סורר ומורה  

באים לבי"ד ואומרים "בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו" 

הוא מנותק מאתנו; אך לעומת זאת אצל ישמעאל   - יח( )דברים כא,

"שמע אלוקים אל קול הנער", משום שישמעאל עצם משמעות 

ל, יש את כוח השמיעה. זה ההבדל בין ישמעאל -שמו זה שמע א

האם יש לנו את ההמשכיות של "נעשה   -לבן סורר ומורה 

יעה  שאמרנו בהר סיני. שמיעה היא לא רק שמ  )שמות כד, ז( ונשמע"  

באוזן, שמיעה היא גם במשמעות של הבנה וחיבור. את זה יש 

לכל יהודי, את זה יש למי שהתחנך אצל אברהם אבינו ואת זה  

אין אצל אוה"ע. לכן ישמעאל נידון "באשר הוא שם" ואילו בן סורר 

 ומורה נידון על שם סופו. 

 להיות מחובר לראשית

יעקב ואצל יוסף. כשבאו מישהו העיר לי שדבר דומה רואים אצל  

, )בראשית לז, לה(  להודיע ליעקב מה שקרה ליוסף, "וימאן להתנחם"

הוא סירב לקבל ניחומים. אותו ביטוי כתוב אצל יוסף, בזמן 

שאותה 'קלפטע' ניסתה לפתות אותו כתוב שיוסף מיאן. מאיפה  

לבחור בן שבע עשרה שנמצא בשבי שיש לו הרגשה שכל  

ד לא מתעניין בו, היה כוח יכול לעמוד האחים בגדו בו ואף אח

בניסיון כזה? הוא היה יכול לעגל פינות, אבל בכל זאת "וימאן" 

, משום שהוא היה  )שם שם, יב("ויעזוב בגדו בידה וינס החוצה"    )לט, ח(

)שם מחובר ליעקב אבינו. על יוסף נאמר "משם רועה אבן ישראל"  

שלו, כשהוא . כשאדם מחובר לבראשית שלו, לשורש מט, כד(

מחובר לעמ"י, לבראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו 

ראשית, אז הוא משפיע ויש לו את הלך המחשבה הזה על כל  

אבל כשאדם חי במין הרגשה שהדור  .מה שהוא יעשה אח"כ

הקודם לא בשבילי, הוא לא מבין אותי, ויכול להיות הרבה פעמים 

סוף פסוק. אלה בסוף אבל זה אף פעם לא    -שבאמת לא מבינים  

יבינו את אלה, הנבואה העתידית הבשורה הכי גדולה שיש 

 לעולם מה שאליהו עתיד לעשות "והשיב לב אבות על בנים" 

אומר רש"י בספר מלאכי, ע"י הבנים. עוד יהיו דורות )מלאכי ג, כד( 

שהבנים ישפיעו לטובה על הדורות שלפניהם, זה שיא הבשורה  

כיר את מה שהאבודרהם מפרש בברכות של אליהו. אני תמיד מז

אחרי ההפטרה, שכתוב "שמחנו ה' אלוקינו באליהו הנביא 

עבדך". למה דווקא באליהו? היינו צריכים לומר, שמחנו ה' 



4 
 
 

אלוקינו במלך המשיח? אומר האבודרהם, מפני שאליהו הוא זה  

שישיב לב אבות על בנים, הוא יקשר את הדורות, ולא שייך 

הקיום של ההבטחה הזאת של אליהו הנביא. שמחה בעולם בלי  

לכן כשאדם מבקש מהקב"ה "שמחנו" זה חייב לבוא יחד עם 

אליהו הנביא, שכן בלי "והשיב לב אבות על בנים" לא יהיה  

"שמחנו ה' אלוקינו". לא אני אומר את זה, ולא שום רב'ה אומר 

את זה, האבודרהם אומר את זה, אחד הראשונים. וזו לענ"ד 

פותחים את הדלת בליל הסדר לאליהו, מה שאין בשום הסיבה ש

אז אפשר  - )יג, ח( חג אחר, כי אז יש את מצוות "והגדת לבנך"

להביא את אליהו שהוא ישיב לב אבות על בנים, בזמן שיש את 

הקיום של "והגדת לבנך". בספר של אחד הקדמונים, ספר 

הבתים, הוא מביא שבכלל מצוות והגדת לבנך לומדים שמצווה  

לפרסם נס שהתרחש. כמו שיש מצווה לפרסם את יציאת 

קרה. לא מצרים, יש מצווה לספר לדורות הבאים את כל מה ש

 להרגיש מנותקים, וגם אם יש הרגשה של ניתוק זה רק זמני. 

 בזאת אני בוטח

האור החיים הקדוש מדייק, שלא כתוב 'אינו שומע בקולנו', אלא 

כתוב "איננו". הם לא מתלוננים שרק עכשיו האוזן שלו סתומה, 

שזה לא נכנס לו לאוזן, אלא הוא מופקע לגמרי מכוח השמיעה, 

חרים. כמו שאמרתי בהתחלה, "באשר הוא שם", חי בעולמות א

גם בן סורר ומורה נידון באשר הוא שם, רק יש כאלה שה'באשר 

הוא שם' שלהם, יש להם "שם" של ללסטם את הבריות, ויש 

כאלה שה'באשר הוא שם' שלהם זה שימור הקשר עם עמ"י. 

ין  )קידושואומרים חז"ל    )דברים יד, א(  כתוב ב"בנים אתם לה' אלוקיכם"

בין כך ובין כך קרויים בנים. וככל שהאדם יפנים את זה יותר  לו.(

הוא יאמין יותר ביכולות שלו, יותר ישמח ביצירה שלו ויותר יוציא 

מהכוח אל הפועל את הכוחות שהקב"ה נתן לו. כפי שהבאתי 

מר' צדוק, לפעמים ע"י ניסיונות האדם לומד להכיר את עצמו. ר' 

כותב שלפעמים אם יש ניסיון לאדם,   מט()אות  צדוק בצדקת הצדיק  

ולכולנו יש ניסיונות, באותם הדברים שהאדם רואה שבהם יותר 

קשה לו להיזהר, סימן ששם זו הנקודה הכי חזקה שלו. ולכן 

דווקא בנקודה הזאת יש לו ניסיונות כי בה יש לו יותר יכולת 

להצליח, ולכן הקב"ה מנסה אותו דווקא בה. על זה התפלל דוד 

מלך "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא...אם תקום עלי מלחמה  ה

. מה זה בזאת, במה דוד בוטח? יש ג(-)תהילים כז, א בזאת אני בוטח"

כמה פירושים, האב"ע אומר שבזאת הולך על "אחת שאלתי", 

היות ואין לי הרבה רצונות, אני רוצה דבר מסוים ובו אני מתמקד, 

שדוד אומר שבהקב"ה, ה' אורי   אני אצליח. פירוש שני הוא אומר,

אומר  )תרל"ד(וישעי, בזאת אני בוטח. השפ"א בפרשת שופטים 

בזה שקמה   -פירוש הפלא ופלא: אם תקום עלי מלחמה, בזאת 

בזה אני בטוח שאצליח. למה? מפני שאם הקב"ה    -עלי מלחמה  

זימן לנו מאבק מסוים, אז כנראה שאני יכול לנצח בו, מפני שאם 

שהייתי מופקע מלהתגבר עליו, הקב"ה לא היה זה היה דבר 

מביא לי את זה, מעין מה שהבאתי מר' צדוק. אמר דוד המלך, אם 

הקב"ה מביא לי מלחמה, בה עצמה אני בטוח שאוכל לנצח. אני 

בטוח שהקב"ה יעזור לי להוציא את הכוחות מן הכוח אל הפועל  

 לעמוד בניסיון. 

 עבודת חודש אלול

י כולל את עצמי אתכם, כשמגיע חודש אלול, בחורים צעירים, ואנ

אלול זה אלול. מלבד הר"ת, אין כמעט דבר בלוח השנה שיש עליו 

חודש אלול. לא מצאנו בשום מקום  כ"כ הרבה רמזים כמו

שדורשים רמזים על תשרי או כסלו או ניסן, אך כמגיע חודש 

אלול, מלא רמזים בתורה ובנ"ך. איפה רמוז בר"ת וסופי תיבות 

דש אלול. כמובן שעוד נדבר על זה בלנ"ד. חודש אלול הוא חו

אחרית השנה "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מרשית שנה ועד 

, לחודש אלול יש תואר מיוחד, אחרית )דברים יא, יב( אחרית שנה"

שנה. חודש אלול הוא גם סיום של השנה וגם ההכנה לשנה  

ונות שלנו ואת הבאה. צריך להתכונן ולתקן וכד', לבדוק את הרצ

השאיפות שלנו של "באשר הוא שם" של כל אחד מאתנו. יש 

כאלה שחושבים שצריך לעשות את זה מתוך עצבות. יש אנשים 

שחשובים שככל שהם ילכו יותר בצידי הדרכים הם יהיו יותר 

בשמחה, ובפרט  עובדי ה'. זה לא נכון. צריך לעבוד את הקב"ה

אשר לא משתדלים בחודש אלול, מפני שהמציאות היא שכ

לשמוח עם מה שאנחנו עושים, זה בד"כ לא משיג את התוצאות. 

ולהיות   -עדיף וצריך וזה חיובי לעבוד את הקב"ה בצורה נורמלית  

נורמלי זה הרבה יותר קשה מלהיות צדיק. לעבוד את 

כמו שצריך, כמו שצריך וכמו שכתוב בהלכות פועלים.  הקב"ה

צריך לישון בזמן שישנים  כתוב בהלכה שפועל ששוכרים אותו

ולאכול בזמן שאוכלים כדי שיהיה לו כוח לעבוד בזמן שהוא צריך 

לעבוד. אבל אם הוא לא יישן ובקושי יאכל, אין ספק שלא יהיו לו 

כוחות כדי לעבוד את העבודה שאליה שכרו אותו. זה כתוב 

בהלכה לגבי פועלים. והגמרא אומרת בעירובין "אנן אגירי יומא 

. אנחנו עובדים אצל הקב"ה, גם אותו צריך לעבוד ירובין סה.()עאנן" 

בכל הכוח. איך עובדים בכל הכוח, כשיודעים לשמור על המסגרת 

הנורמלית. אוכלים בזמן האוכל וישנים בלילה וכשצריך להתפלל  

מתפללים, וממילא האדם עובד את הקב"ה בכל כוחו נורמלי. 

צורה נורמלית ואז אלול זה אלול, אבל צריך לעשות את זה ב

עבודת ה' שלנו תהיה יותר אמיתית ויותר בשמחה, ויותר בקורת 

רוח שצריכה להיות לכל אחד. וככל שאנחנו נעשה השתדלות, 

אין ספק שכמים הפנים לפנים, הקב"ה גם יאציל על כולנו ועל  

כל בית ישראל; ובפרט בחודש אלול הזה של שנת תש"ף, שהרי 

נו יודעים שאם היינו יודעים את מה  כולי עלמא מודו שאלו היי

שיקרה פה בארץ ובעולם שנה שעברה, אין ספק שהיינו בוקעים 

רקיעים פי מיליון ממה שהתפללנו. עכשיו מה שצריך להתפלל  

זה שהקב"ה יגלה לנו את מידת החסדים שלו שהכל ייהפך עלינו 

לטובה. צריך להתפלל שהקב"ה ייתן לכולנו סייעתא דשמיא 

יצליח באמת להוציא מן הכוח אל הפועל את כל  ושלכל אחד 

הכוחות החיוביים שקיימים בו, כדי שבאמת נוכל לעבוד את ה' 

  בשמחה ובטוב לבב. שבת שלום לכולם.

 


