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נהוג לברך בלילה הראשון של ראש השנה איש 
הכתיבה  עיקר  כי  ותחתם'  'תכתב  רעהו   את 
לשמחה  לאחל  לא  ומאידך  הראשון.  ביום  היא 
שייך  לא  דין  יום  הוא  שר"ה  כיון  ר"ה,  בתפילת 

המושג שמחה. 

אכלו  'לכו  בר"ה  נאמר  עזרא  שבספר  ואף 
משמנים ושתו ממתקים... כי חדוות ד' היא 
'מועדי  בספר  מובא  מעוזכם'. 
שהכוונה  עב(  )עמוד  הראי"ה' 
עצורה,  פנימית  לחדווה 
ההנהגה  עיקר  אולם 
של ר"ה צריכה להיות 
רצינית ונסוכת יראה, 
וכמו שנאמר באותו 
קדוש  'כי  פסוק  

היום לאדוננו'.  

יו"ט  זהו  מאידך, 
אף  השנה  וראש 
'שנאמר  חג  נקרא 
חגנו',  ליום  'בכסה 
דלעיל  בפסוק  ואף 
כי  עצבו  ּתֵ "ואל  נאמר 
היא  ה'  חדות 

בברכת  לברך  זצ"ל  הרב  מרן  נהג  לכן,  מֻעזכם", 
'חג מבורך'.

זו של ראש השנה – חדווה כן, שמחה  מורכבות 
לא – באה לביטוי גם בהיבטים נוספים של הימים 

הנוראים. 

רבי סעדיה גאון  נימק את מצוות תקיעת השופר 
במגוון טעמים, מהם "חיוביים" ומהם "שליליים". 
מחד גיסא, "היום תחילת הבריאה שבו ברא הקב"ה 
בתחילת  המלכים  עושים  וכן  עליו,  ומלך  העולם 
ובקרנות",  בחצוצרות  לפניהם  שתוקעים  מלכותם 
נירא  הסופר  תקיעת  "כשנשמע  גיסא,  ומאידך 

ונחרד ונשבר עצמנו לפני הבורא"; 

מצד אחד, "להזכירנו מעמד הר סיני", ומצד שני, 
"להזכירנו  גם  המקדש";  בית  חורבן  "להזכירנו 
תקיעת  "כשנשמע  גם  אך  ישראל"  נדחי  קבוץ 

שופר נירא ונחרד". 

לאמיתו של דבר, גם צלילי השופר עצמם מכוונים 
לכך: התקיעה השלווה והנינוחה לעומת התרועה 
השבורה, המייללת והמרוסקת. "אם יתקע שופר 
בעיר ועם לא יחרדו" לעומת תיאורו של הגר"א 
כמי ש"היה שמח מאוד בעת תקיעת שופר, וכן 
אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדווה. כדוגמת 
מדינה ביום שממליכים מלך ומעטרים אותו, כך 
בכל  להקב"ה  ממליכים  שופר  בתקיעת  אנחנו 

העולמות שאנחנו עמו" )סידור הגר"א(.

מלווה  זו  מורכבות  דבר,  של  לאמיתו 
היא   . השנה  בראש  רק  לא  אותנו 
אורחותינו.  בכל  אותנו  מלווה 
אנחנו מודים לקב"ה על הטובה, 
אך מברכים אותו גם על הרעה: 
וברכת  והמטיב'  'הטוב  מחד 
'שהחיינו' , אך גם 'דיין האמת'. 
אנחנו חווים מדי יום ביומו את 

ברכת החג 
השר ח"כ אורי יהודה אריאל הכהן
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תקיעת שופר בראש השנה היא המצוה המיוחדת 
מבלי  כמובן,  אותו.  והמיחדת  השנה  לראש 
להתייחס לקרבנות המיוחדים בבית המקדש, אלא 

כמצוה שכל אדם מישראל חייב בה.

כידוע,  היא,  השנה  ראש  של  המיוחדת  התפילה 
מדרבנן, ואילו המצוה שהתורה ייחדה לראש השנה 
היא תקיעת שופר, עד כדי כך, שהתורה מגדירה 
את ראש השנה כ”יום תרועה”! וכך כותבת התורה 

)במדבר כט,א( : 

ִיְהֶיה ָלֶכם  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש  ּבְ ִביִעי  ְ “ּוַבחֶֹדׁש ַהּשׁ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם“.  יום  ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ ּכָ

תרועה!

מה משמעותה של מצות תקיעת שופר?

הרמב”ם בהל’ תשובה )ג,ד( אומר: 

“אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 
ונרדמים  משנתכם  ישנים  עורו   - כלומר  בו,  יש  רמז 
הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, 
וזכרו בוראכם, אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן, 
ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, 
ויעזב  והיטיבו דרכיכם ומעלליכם,  הביטו לנפשותיכם 

כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה.”

התורה איננה מנמקת מדוע ציוותה אותנו לתקוע. 
של  לטעמה  להציץ  ניתן  אך  הכתוב.  גזירת  זוהי 
המצוה: קולות השופר הם קולות מעוררים, בבחינת: 
ִעיר ְוָעם לֹא ֶיֱחָרדּו?!” )עמוס, ג, ו(.  ַקע ׁשֹוָפר ְבּ “ִאם ִיָתּ
העובדה שהקב”ה ציוה אותנו לתקוע בראש השנה 
קולות מעוררים, באה לרמוז לנו שעלינו להתעורר 
משינה, מעיסוק בהבלים - לעורר אותנו לתשובה!

בעובדה,  מכיר  תה(  )מצוה  החינוך  ספר  בעל  גם 
שקולות השופר הם קולות מעוררים, אך הוא עומד 

על שתי נקודות נוספות. ראשית - מדוע יש צורך 
בדבר חיצוני שיעורר אותנו? יאמר הקב”ה: “התעורר 
לכאורה  לנו  היה  די  לתשובה”;  התעורר  לתפילה, 
בקריאה “התעוררו!”. אלא “לפי שהאדם בעל חומר 
- לא יתעורר לדברים כי אם על ידי המעורר”. עובדה 

היא, שאדם זקוק לדבר חיצוני שיעורר אותו.

נקודה שניה: הרמב”ם מתייחס באופן כללי לקולות 
השופר, אך בל נשכח שהתורה אינה מצוה לתקוע 
בשופר סתם. התורה מדברת על יום תרועה יהיה 
לכם. הנקודה המרכזית כאן היא תרועה. נכון, יש 
צורך בתקיעה לפניה ולאחריה, אבל הקול המיוחד 

הוא התרועה.

                     טעמים ל’תרועה’                            

להבדיל מן הקול הישר - התקיעה, הקול המיוחד 
זו התרועה.

עומד על כך בעל ספר החינוך בהמשך דבריו שקול 
השופר מעורר לב השומעים: “וכל שכן קול התרועה, 
הנשבר”. עצם התרועה מעוררת את  כלומר הקול 
האדם במיוחד, אך בנוסף לכך, הקול הנשבר צריך 

לעוררנו לשבור את יצרינו ואת תאוותינו.

מביא  ופירושה(  השנה  ראש  תפילת  )בסדר  האבודרהם 
סעדיה  רב  בשם  שופר  לתקיעת  טעמים  עשרה 

גאון.

כנראה,  אלה,  טעמים  לומד  גאון  סעדיה  ר’ 
מהעובדה שחז”ל הסמיכו את התקיעות למלכויות, 
זכרונות ושופרות. אם נקבע שעלינו לתקוע בשופר 
בסוף ברכת מלכויות, שבה מדובר על מלכות ד’; 
בסוף ברכת זכרונות שמדגישה את עקידת יצחק - 
“ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור”; ובסוף 

‘יום תרועה’
הרב חיים דרוקמן 
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ובקיבוץ  תורה  במתן  שעוסקת  שופרות,  ברכת 
אומרת  זאת   - משיח  של  שופרו  על-ידי  גלויות, 
להזכיר  השופר  צריך  האלה  הנושאים  כל   שאת 

לנו.

הסדר  כפי  דווקא  לאו  מהם,  כמה  נזכיר  אנחנו 
הכתוב שם: 

האחד - “מפני שהיום תחילת הבריאה” 

שמסר  יצחק,  עקידת  להזכירנו  בא  “השופר   – השני 
נפשו לשמים, וכן אנו נמסור נפשנו על קדושת שמו, 

ויעלה זכרוננו לפניו לטובה.”

סיני  הר  מעמד  את  לנו  מזכיר  “השופר   – השלישי 
שנאמר בו – ‘וקול שופר חזק מאד’! ונקבל על עצמנו 

מה שקבלו אבותינו על עצמם ‘נעשה ונשמע’.” 

סיני  הר  מעמד  את  לנו  מזכיר  “השופר   - הרביעי 
שנאמר בו - ‘וקול שופר חזק מאד’! ונקבל על עצמנו 

מה שקבלו אבותינו על עצמם ‘נעשה ונשמע’.”

קיבוץ  את  לנו  להזכיר  בא  “השופר   - והחמישי 
- “והיה היום  נדחי ישראל, ולהתאוות אליו, שנאמר 
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור 
הקודש  בהר  לד’  והשתחוו  מצרים,  בארץ  והנדחים 

בירושלים”.

         תקיעה ראשונה ותקיעה אחרונה          

מצוה  התורה  נוסף.  ענין  על  לעמוד  עלינו  אולם, 
להריע תרועה, כשקודמת לה תקיעה ומלווה אותה 
מצות  את  לקיים  מצווים  אנו  כך  דווקא  תקיעה. 

תקיעת שופר: תקיעה, תרועה, תקיעה.

הראשונה  שהתקיעה  לומר,  לנו  מותר  שמא 
של  האמיתית  המקורית,  המהות  את  מבטאת 
ר“  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ָהֱא-לִֹהים  ה  ָעׂשָ ר  –”ֲאׁשֶ האדם 

)קהלת ז,כט(. 

התקיעה הראשונה מבטאת את הישרות המקורית, 
הטוהר המקורי שישנו באדם, את צלם הא-להים 
 - בי  שנתת  נשמה  “א-להי,  נשמתו:  את  שבאדם, 
האדם  טוב,  ביסודו  האדם  כלומר,  היא”.  טהורה 
וישר; כך ברא אותו הא-להים. אלא  במהותו טוב 
מה? התרחק האדם מהיושר המקורי שבו, הסתבך, 
קולות  בתרועה:  מתבטא  זה  התעקם.  הדרדר, 

שבורים ומרוסקים, גניחות ויללות. 

אל  קולות השופר באים לעורר את האדם לשוב 
עצמו, אל מהותו האמיתית, אל טהרתו המקורית 

הכיוון  זהו  האחרונה.  בתקיעה  מתבטא  זה   -
יושרו המקורי, אל  שהאדם צריך לשוב אליו, אל 
של  ידו  מתחת  שיצא  כפי  שבו,  הא-להים  צלם 
הבורא. זוהי אם כן המשמעות של הרצף: תקיעה 

- תרועה - תקיעה. 

בודאי קולות השופר מעוררים לתשובה, לתפילה, 
קולות  קולות מעוררים.  אין הם סתם  לאמת. אך 
השופר כפי שהקב”ה צוה לתקוע - הם מדויקים. 
והם הם שמעוררים ומראים לנו מי בעצם אנחנו, 

מה קרה לנו ומה נדרש מאתנו. 

בכל  קיים   - האדם  על  עתה  זה  שנאמר  ומה 
נמצא  כולה,  בבריאה  נתבונן  אם  כולה,  הבריאה 
שהזכרנו  לטעמים  מתאימים  כך  כל  שהדברים 
בשם רב סעדיה גאון. מה מזכיר לנו השופר? את 
מלכות ד’, את עקידת יצחק, את מתן תורה ואת 

שופרו של משיח. 

ד’  מלכות  את  לנו  מזכירה  הראשונה  התקיעה 
היא  ביסודה  הבריאה  הבריאה.  ביסוד  שהונחה 
ה טֹוב  ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת  “ַוּיַ טובה: 
גם  היא  הראשונה  התקיעה  א,לא(.  )בראשית  ְמאֹד” 
במהותו  האדם  את  המגלה  יצחק,  עקידת  כנגד 
הצמא  האדם  האמיתי:  טבעו  כפי  האמיתית, 
לידי  עד  בוראו,  רצון  לעשות  הנכון  לקדושה, 
התקיעה  ביותר.  הנעלה  בצורה  נפשו  מסירות 
שהינה  ד’  מלכות  את  איפוא,  מזכירה,  הראשונה 
יסודה של הבריאה, ואת עקדת יצחק, שמבטאת 
מוביל  זה  כל  האדם.  של  המקורית  מהותו  את 
תגיע  כולה  הבריאה  שאז  משיח,  של  לשופרו 

לתעודתה - זו התקיעה האחרונה. 

ועד  הראשונה  התקיעה  שמן  לדעת,  צריך  אך 
מאוד,  ארוכה  תרועה  ישנה   - האחרונה  לתקיעה 
ויללות,  בגניחות  שמלווה  ארוכה  דרך  ישנה 
כנגד  שהיא  התרועה,  זאת  וכשלונות.  שבירות 
השופר של מתן תורה. תפקידה של תורה להאיר 
עלולים  אנחנו  בו  הזה,  בעולם  נתיבותינו  את 
לחטוא ולהדרדר. הקב”ה נתן לנו תורה, להאיר את 

דרך האמת בתוך כל הסיבוכים ומתוכם.

זוהי המשמעות של סדר תקיעותינו.

השופר הוא הוא המקשר את כל הבריאה כולה, על 
כל פרטיה, מראשית ועד אחרית, דרך כל הירידות, 
השם  קידוש  לגילוי  עד  והתסבוכות,  הכשלונות 

הגדול השלם - בכל מלא עולם.
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                  הקולות למרחוק                             

ראש  של  מוסף  תפילת  של  הש"ץ  בחזרת 
השנה, אחרי התקיעות של 'מלכויות' 'זכרונות' 
עולם",  הרת  "היום  אמירת  ולאחר  ו'שופרות', 
שפתינו  "ארשת  הפיוט  את  אומרים  הרבה 

יערב לפניך". 

מהי אם כן 'ארשת שפתינו'? דוד המלך אומר 
בתהילים "ארשת שפתי בל מנעת סלה" )תהילים 
מזמור כא, ויקרא ג( והמפרשים פירשו "ארשת - 

לשון דיבור" ויש שפירשו "ארשת - עניין מבטא 
ואמירה". 

נראה אם כן שמה שאמר דוד המלך בתהילים 
'ארשת שפתינו' הכוונה היא לתפילה. 

יש על כן לומר כי אם יום הכפורים הוא יום גדול 
המסוגל לתשובה שלימה הרי ראש השנה מיוחד 
ומסוגל לתפילה. מצות היום בראש השנה עצמו 
מדאורייתא,  מצוה  שהיא  השופר  תקיעת  היא 
אבל עיקר העיקרים ביום זה – עניינו של יום - 
תרועה  "זיכרון  בתורה  מצאנו  וכן  התפילות!  הן 
רבנו בחיי  כ( וכותב  כג,  )ויקרא פרק  מקרא קודש" 

בספר 'כד הקמח', ערך ראש השנה: 

הזה,  היום  משפט  הקדושה  בתורתו  "הודיענו 
לבעבור נהיה זריזין בו ולמען הכין עצמנו לתפילה 

ולתשובה".

תפילת  את  יחידאית  כדוגמא  לראות  יש  וכך 
של  תוספת  בו  שיש  השנה  ראש  של  המוסף 
שלוש ברכות ופסוקיהם המותאמים למלכויות, 

לזיכרונות ולשופרות. 

רבנו נחמן מברסלב כותב בספרו 'ליקוטי עצות' 
בלשון זו:  

"כמו שבגשמיות הקול מגיע למרחוק וגם ממקום 
למקום, כי שני מקומות הרחוקים זה מזה, אין להם 
ידי הקול, שנשמע ממקום  גשר וחיבור כי אם על 

זה למקום רחוק. 

וזמן,  מקום  בבחינת  שהוא  העולם  בכלליות  כן 
מעלה  לבחינת  הקול,  ידי   על  להגיע  אנו  יכולים 
מבחינת  לצאת  זה  ידי  על  שיזכה  עד  המקום,  מן 
המקום לבחינת למעלה מן המקום, כי הקול נשמע 

ומגיע  למרחוק מאד.  

ישראל  כל  שעוסקים  השנה  ראש  בחינת  כל  וזה 
בקולות שהוא קול שופר וצועקים הרבה בתפילות 

ובקשות בקול גדול". 

השופר  לאחר תקיעת  מיד  השנה  בראש  ולכן 
אומרים הפיוט "ארשת )קול תפילתנו ודיבורנו( 

שפתינו".  

כי  גבוהה,  מאוד  יכולת  בה  יש  היום  תפילת 
כמו שתקיעת השופר מכניסה את האדם לפני 
שלזיכרון  כיון  "שופר  חז"ל  וכדברי  ולפנים, 
דף  השנה  ראש  )מסכת  דמי"   כפנים   - אתי  קא 
כו( והרי הוא כמי שעומד לפני ולפנים בקודש 
גם  כך  המקום',  מן  'למעלה  בחינת  הקדשים 
ומרוממות  מאוד  גבוהות  הן  היום  תפילות 
את האדם עד שהן מגיעות עד כיסא הכבוד. 
כדברי הנביא ישעיה "קרא בגרון אל תחשוך 

כשופר הרם קולך" )פרק נח, א( 

"ארשת שפתינו
יערב לפניך"

הרב  י. איסר קלונסקי 
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                    האדם מול קונו                               

את  ושואל  אדם  שעומד  אחת,  לא  קורה,  ואז 
את  ואשיח  שאעמוד  אני  ומה  אני  מי  עצמו: 
שיחתי ישירות מול בורא עולם? איך אפתח פי 
בתפילה בפני הקב"ה שהוא "אדון העולם אשר 
יושב  יצור נברא" ושהוא "מלך  מלך בטרם כל 

על כיסא רם ונישא"? 

וכך מתאר הרמב"ם הרגשה זאת: 

הבורא(  )=גדולת  עצמן  האלו  בדברים  "כשמחשב 
בריה  הוא  ויודע  ויפחד,  לאחוריו  נרתע  הוא  מיד 
מעוטה  קלה  בדעת  עומדת  אפלה  שפלה  קטנה 

לפני תמים דיעות". 

אימה ופחד נופלים עליו עד אשר הם עלולים 
לשתק אותו. ולא נותרת בידו כל ברירה אלא 
ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  לקדוש  לפנות 
לו לפתוח  יסייע  הוא  בבקשה מיוחדת, שהוא 
אומר  האדם  אז  ואומר  לפניו.  בתפילה  פיו 
ונפחד  נרעש  ממעש  העני  "הנני  כך:  האדם 
"יראתי  או  ישראל",  תהילות  יושב  מפחד 

בפצותי שיח להשחיל". 

השליח  עם  ושר  אומר  ואדם  אדם  כל  ולכן 
ציבור "אוחילה לאל אחלה פניו אשאלה ממנו 
מענה לשון", ואת תפילתו הוא פותח "ד' שפתי 

תיפתח ופי יגיד תהילתך". 

שפתינו  "ארשת  אומרנו  בה  כלולה  זו  בקשה 
היינו:   רש"י(   - כרשיון...  )ארשת,  לפניך",  יערב 

פינו  את  לפתוח  רשות  יתברך  השם  לנו  תן 
את  דל שפתינו  על  ולהעלות  לפניך,  בתפילה 
לא  הקב"ה  ואכן  לפניך.  ותחנונינו  בקשתינו 
בל  שפתינו  "ארשת  שהרי  מאתנו  זאת  ימנע 

מנעת סלה".

ובכך מלמדנו מרן הרב זצ"ל, רבנו אברהם יצחק 
הכהן קוק זצוק"ל ב"אורות תשובתו" )פרק יד( 

"מיעוט האמונה בתפילתו, שבא לא מחסרון האמונה 
בהשגחה האלוקית ח"ו, אלא מפני דיכאות ליבו מרוב 
עוונותיו ועוצם שברון רוחו בתשובתו, סופה שתתהפך 

לאמונה עליונה ואדירה בימין השם רוממה". 

תקיעת שופר יש בה, אם כן, מן התשובה ויש בה 
מן תפילה. אף שהתקיעה עצמה היא למעלה 
מן התפילה, שהרי איננה אלא קול בעלמא, ולא 

כתפילה שיש בה תוכן של מה שנאמר בה. 

בחובו  נושא  השופר  של  זה  קול  באמת  אבל 
בו,  משקיעים  שהשומעים  הלב  רחשי  כל  את 
את כל התוכן שממלא את הלב. קול זה מרים 
והכל  עמו.  ובקשותיהם  תפילותיהם  כל  את 
על  כי  ובהכרתנו   בתפילותינו.  באמונתנו  תלוי 
אף המרחק האינסופי בינינו לבין בוראנו, מכל 
מקום מורשים אנו לפצות פינו בתפילה. והקב"ה 
מבין ומאזין מביט ומקשיב קל תקיעתנו ולסדר 
תפילותינו. וכאשר יקויים "עלה אלוקים בתרועה 
אלוקים בקול שופר" )תהילים פרק מז, ו( אז יעלו 
עמו גם כל תפילות עם ישראל,  ונכתב ונחתם 

לאלתר לחיים טובים עם כל עמו בית ישראל. 

מניעות בתהליך התשובה

“אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה .

ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחבירו,
ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, 

ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו לבין חבריו,
אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה.

ואין ספק, שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות
יזכהו השם-יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם

מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן”

)אורות התשובה יג, ט(

6



ביאור
ל”אורות התחיה”

ָהֱאלִֹהי  ְוָהאֹור  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יְך ֶאת  ְלַהְמׁשִ ּכַח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ
ִאְתַלְטָיא  ַלל  ִמּכְ ּוְלהֹוִציָאן  ָלאכֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ִניִמי  ַהּפְ
ׁשֹונֹות  ָכל ַהּלְ ן ֵיׁש ּכַח ְלַהְמִציא אֹור קֶדׁש ּבְ )=קללה(, ּכֵ
ְצִריִכים  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ְוַצּדִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ּוְבָכל 
ּוְבָכל  ַהָחְכמֹות  ָכל  ּבְ ד'  נַעם  אֹור  ְך  ֵ ְתַמּשׁ ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ל  ּוִמּכָ ד'  בֹוד  ּכְ יֹוִפיַע  ָמקֹום  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ אֶפן  ּבְ ׁשֹונֹות,  ַהּלְ
ל  ׁשֶ ָתם  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ַקְרֵני  ָיפּוצּו  ָמקֹום 
ם ִנְמָרץ ַעד ֵאין ֵקץ  ה רוׁשֶ יִקים ְוֶהָאַרת ְרצֹוָנם עֹוׂשָ ַצּדִ

ְוַתְכִלית. 

     בירור ותיקון המלאכות אצל הצדיקים     

מלאכת הצדיקים - היא מלאכה גדולה ועצומה, 
הם מבררים ומעלים את הקדושה בכל מלאכה 
ביכולתם  יש  הקודש.  עולם  אל  בגשמיות 
לעלות את הלשונות והחכמות מהשיח הפשוט 
העליון  השורש  אל  הקדושה,  אל  והחומרי 

שממנו הוא נמשך.

יוסף  בספר 'שערי אורה' )להרב המקובל הרב 
ג'יקטיליה( מבואר כי בשבעים אומות העולם - 
יש לכל אומה את השר המיוחד לה, ורבנו מרן 
ראש הישיבה הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 
ביאר כי זו הפסיכולוגיה, התרבות ועניינה של 

אותה אומה. 

ידוע בארץ  לו חלק  יש  "נמצא, כל שר מע' שרים 
נח  בני  משפחות  ע'  סוד  זהו  באומות.  ידוע  וחלק 
נח  בני  משפחות  "אלה  הפרשה:  כל  בסוף  שכתוב 
לתולדותם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר 

המבול" )בראשית פרק י, לג(. 

וסוד 'נפרדו' הוא עניין הפלגה, שבזמן הפלגה נפרדו 
"ומשם  כאומרו:  בארצותם,  ללשונותם  הגויים  כל 
הפיצם ד' על פני כל הארץ" )שם יא, ט(. ובאותו הזמן 

של הפלגה נתייחדה כל אומה ואומה לשר שלה. 

ומן  הארץ  מן  חלקו  שר  כל  לקח   - הזמן  ובאותו 
 - הארץ  מן  חלקו:  לקח  יתברך  והשם  האומות, 
ירושלים, ומבני האדם - את ישראל, כאמרו: בהנחל 
עליון גוים בהפרידו בני אדם )דברים לב, ח(, ואומר 

'כי חלק ד' עמו' ". 

בשורש  מהתורה  נובעות  החכמות  כל  גם  כך 
הדברים.  הדבר לידי ביטוי במנורה שבמקדש: 
הקנה האמצעי מסמל את עמוד התורה, וששת 
הקנים היוצאים מצידיה מסמלים את החכמות 
יכולים  הצדיקים   - ולכן  מהתורה.  הנובעות 
הדברים  את  ולרוממם  בינה,  לאנוש  ללמד 

לשורשם.

רֹוִאים  ֵעת ׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ִיחּוד ְצִריִכים ְלַהְפנֹות ָלֶזה ֶאת ַהּתְ ּבְ
ֵחם  ר ְלִהּלָ ִעים, ְוִאי-ֶאְפׁשָ פֹות ּוַמּדָ דֹוָלה ְלׂשָ ה ּגְ ִטּיָ ַהּנְ ׁשֶ
ַמְרִאים  ְואֹותֹוָתיו  ַמן  ְוַהּזְ ֲאֵליֶהם,  ַהּפֹוִנים  ל  ּכָ ִעם 
ִלְתׁשּוָעה,  ים  ִניִמּיִ ּפְ יִקים  ַצּדִ ָקִמים  ָאז  ַהֶהְכֵרַח,  ֶאת 
ִאים  ּבָ ְיִחיָדה,  ה  ַחּיָ ֶנֶפׁש  ת  ּוִבְגֻדוּלַ אי,  ֲחׁשַ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ
ד'  סֹוד  ָלׂשּום  תּוִמים,  ַהּסְ ּנֹורֹות  ַהּצִ ֶאת  ּופֹוְתִחים 
ּוְבִיחּוד  עֹוָלם,  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֵהם  ד'  ְוִלּמּוֵדי  ִלּמּוָדיו,  ּבְ
ֵהם  ּוְמעֹוְרִרים  ָהעֹוָלם,  ּקּוֵני  ּתִ ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ
ַהּכל  ַלל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵסף,  ל  ׁשֶ כחֹו  ּבְ ָלׁשֹון  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהּקֶדׁש  ֶאת 
מֹו,  ׁשְ ף ַעל  ְתַוּסֵ ּנִ ׁשֶ ה   ִנְבָרא ָהעֹוָלם-ַהּזֶ ּבֹו  ׁשֶ אֹות ה'  ּבָ
דֹול  ּגָ אֹור  ְלַהְרּבֹות  א  ּבָ ׁשֶ ִסיַני  ּבְ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ל  ׁשֶ ּוְבכחֹו 
רֹות ָצָבא  ן אֶמר ַהְמַבּשְׂ ה, "ד' ֱאלִֹהים ִיּתֶ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמּזֶ
ה  ֵאר מׁשֶ ּבֵ ְוֵכן  ְבִעים ָלׁשֹון,  ּבּור ְלׁשִ ּדִ ל  ּכָ ֱחַלק  ּנֶ ׁשֶ ָרב" 

מכל מקום -
יופיע כבוד ד’ 

משנה טז, אורות התחיה

הרב שלמה לוי 
מנופי הארץ: אילת
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ַהּטֹוב  ֵעֶרְך  ָצא  ּמָ ׁשֶ ַהְינּו  ֶזה  ְוֵהיֵטב  ֵהיֵטב,  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
קֶדׁש,  הֹוד  ּבְ ֲאִצילֹו  ַהּמַ ַהּכַח  ָלׁשֹון,  ָכל  ּבְ ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ
הֹוֶלֶכת  רּוָרה  ּבְ ָפה  ְוׂשָ ֶרֶרת,  ּוִמְתּבָ ָפה  ַהּשָׂ הֹוֶלֶכת  ְוָאז 

ם ד' .  ׁשֵ ם ּבְ ים ִלְקרא ֻכּלָ ל ָהַעּמִ ֶכת ֶאל ּכָ ּוִמְתַהּפֶ

      פתיחת המעיינות הגשמים והרוחניים      
                      באחרית הימים                           

 ... נַֹח  י  ְלַחֵיּ ָנה  ָשׁ ׁש ֵמאֹות  ֵשׁ ַנת  ְשׁ "ִבּ על הפסוק 
ַמִים  ַהָשּׁ ת  ַוֲאֻרבֹּ ה  ַרָבּ הֹום  ְתּ ַמְעְינֹת  ל  ָכּ ִנְבְקעּו 
חּו" נאמר בספר הזוהר )בראשית חלק א עמ'  ִנְפָתּ

קיז( 

שערי  ייפתחו  השישי  לאלף  השישית  "במאה 
החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה, והעולם 
יתוקן ויוכשר להיכנס אל האלף השביעי" )תרגום(. 

מעינות  התגלויות,  סוגי  שני  על  מדבר  הזוהר 
וארובות  והעולם,  הטבע  חכמות   - רבה  תהום 
השמים - חכמת התורה, פנימיות התורה. כך אנו 
רואים מהמהלך ההיסתורי שעבר העולם נפתחו 
מעיינות  שני  ומצד  המדעית  החכמה  מעיינות 
האלה  הגילויים  התורה.  פנימיות  של  החכמה 
שתתגלה  הגאולה,  ימי  לקראת  הכנה  מהווים 
בעולם בצורה ברורה ועמוקה הנוכחות האלוהית 
בעולמנו. דווקא ההתפתחות של חכמות העולם, 
האחדות  של  האמיתית  להבנה  אותנו  מקרבת 

האלוקית המופיע בעולם. 

הטבע  מכוחות  ואחד  אחד  שכל  חשבו,  פעם 
מורכב  ושהחומר  בפני-עצמו,  נפרד  כוח  הוא 
יודעים,  אנו  בימינו  דווקא  שונים.  מיסודות 
נובע הכל מנקודה בסיסית  שבשורש הדברים 
אחת, שהיא למעשה ביטוי לאחדות האלוקית. 

 תיקון הלשונות והמלכות - אצל יוסף הצדיק 

ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ֵצאתֹו  ּבְ מֹו  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ "ֵעדּות 
את  מתאר  המדרש  ָמע"  ֶאׁשְ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ַפת  ׂשְ
קבלת שבעים הלשון אצל יוסף, וכל עניינה של 
זו, היא החיבור של הלשונות חזרה אל  קבלה 

הקודש. 

פרעה  לו  שאמר  בשעה  אבא:  בר  חייא  ר'  "אמר 
אמרו  ידו".  את  איש  ירים  לא  "ובלעדיך  ליוסף  
רבו  שלקחו  עבד  לפרעה:  )יועציו(  אצטגנינין 

מלכות  גווני  א"ל:  עלינו?  תמליכהו  כסף  בעשרים 
אני רואה בו. אמר ליה: אם כן, ספר עמו בשבעים 
שבעים  ולמדו  גבריאל  בא  שעה  באותה  לשון, 
)ולא היה לומד( עד שהוסיף  לשון, ולא הוה גמיר 
לו אות אחת - משמו של הקב"ה )אות ה' שבשם 
על  בצאתו  שמו  ביהוסף  "עדות  שנאמר:  הוי"ה( 

ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע". 

הפסוק הזה מתחיל בע' ומסיים בע', על ע' לשון 
"שלא  בלשון  שמדבר  אלא  עוד,  ולא  שלמדו, 
היה בהם כח לשמוע לשון הקודש". יוסף הצדיק 
מהצד  מהמלאך,  לשון  שבעים  ללמוד  זכה 
האלוהי של העולם, והגיע למקום שמסמל את 
מיצרים והצרות ומשם העלה ממצולות השיב 
אות  היא  בשמו  האות שהוספה  אל הקדושה. 
ברוך  הוי"ה  שבשם  האחרונה  האות  שהיא  ה' 
הוא.  הדבר הזה מלמד שיוסף הצדיק הצליח 
לעלות את הנוכחות האלוהית מן ה'העלם' אל 
הגילוי. אומנם עבודה זו שהוא התחיל בה היא 
בן  משיח  כאשר  לשיא  תגיע  והיא  הראשית, 
האנושיות  והחוכמות  הכוחות  את  יגאל  יוסף 

אל שורשם האלוהי. 

     מעמד הר סיני - והיחס לאומות העולם      

אומר  יתן  "אדני  קראנו:  תהלים  במדרש 
- מתן  )בהר סיני  רב" הדיבור  המבשרות צבא 
ומשבעה  קולות,  לשבעה  ונחלק  יוצא  תורה( 
קולות לשבעים לשונות, ר' יהושע אומר כאדם 
שהוא מכה על הסדן, והניצוצות מתיזות לכאן 
ולכאן, כך "המבשרות צבא רב"-  שהיה הקדוש 
נחלק  והוא  מפיו,  הדיבור  מוציא  הוא  ברוך 

לכמה מאורות". 

התורה מאירה וזנה את כל העולם כולו, אומות 
התורה.  מכח  והארה  שפע  מקבלות  העולם 
אומות  בעבור  הארות  יצאו  סיני  הר  במעמד 
וכך אחרי ארבעים שנה ערב כניסתנו  העולם, 
ֶאֶרץ מֹוָאב, הֹוִאיל  ן, ּבְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ לארץ ישראל "ּבְ
ביארו  ֵלאֹמר".  ַהּזֹאת  ֶאת-ַהּתֹוָרה  ֵאר  ּבֵ ה,  מֹׁשֶ
חז"ל "באר את התורה" - בשבעים לשון פירשה 
עם  יוכלו  ישראל,  לארץ  כניסתם  מתוך  להם, 
ישראל להשפיע מחכמת התורה ושורשה, לכל 

העמים והעולם. 
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             המרד – סיפור מגדל בבל                    

האם ישנו רמז בתורה לחלוקה בין המזרח למערב? 
בספר בראשית )יא, א-ב( נאמר:

ָנְסָעם  ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ַוְיִהי ְבּ ַוְיִהי ָכל-ָהָאֶרץ ָשׂ
ֶדם.  ִמֶקּ

אנשים  של  קבוצה  על  לנו  מספרת  התורה 
משמע  ונוסע,  קם  כשאדם  לנסוע.  שמחליטה 
שהוא אינו מרוצה ממקום שבתו ומצפה למצוא 
תנאי מחייה טובים יותר במקום אחר. הנסיעה הזו 
מבשרת את לידת הרעיון של הקידמה. אז למעשה 
האנשים  מקדם".  בנסעם  "ויהי  הקידמה:  החלה 
המערב.  לעבר  המזרח  מן  "מקדם",  נוסעים  הללו 
כלומר היעד שלהם הוא המערב. הנסיעה מערבה 
– שזו התרבות  ייסודה של תרבות הקידמה  היא 

המערבית במובן הרחב של המילה.

ם.  בּו ָשׁ ְשׁ ְנָער ַוֵיּ ֶאֶרץ ִשׁ ְמְצאּו ִבְקָעה ְבּ ַוִיּ

הגיעו  הם  אם  ונמוך.  שטוח  מקום  היא  הבקעה 
לבבל  מזרחית  בהר.  היו  אז  שעד  סימן  לבקעה, 
נמצאים הרי זגרוס והרמה האיראנית.1 הם הגיעו 
משם והתיישבו במישור. על המילים "ויהי בנסעם 
כדכתיב  שם  יושבים  "שהיו  רש"י,  אומר  מקדם" 
הקדם".  הר  ספרה  בואכה  מושבם  ויהי  למעלה 
ההינדו-כוש  ברכס  נמצא  הנראה  ככל  הקדם  הר 
המזרחי  החלק  שבין  בגבול  אפגניסטן(,  )בצפון 
והחלק המערבי של יבשת אסיה. שם החלה נדידת 

העמים: אלה למזרח ואלה למערב ומשם לבבל. 

1.  הרי זגרוס הם רכס הרים בדרום מערב אסיה המשתרע על 
פני 1500 ק"מ לאורך מערב איראן ומקצת ממזרח עיראק, החל 
מאזור כורדיסטן, לאורך גבול איראן-עיראק ועד למיצר הורמוז. 

הרים אלו מהווים את גבולו המזרחי של המזרח התיכון. 

באוכלוסייה שנסעה מערבה מתוך  מדובר אפוא 
לשם  באלוהות.  תרבות שמתחרה  לייסד  החלטה 
כך הם התיישבו בבקעה והחלו לבנות מגדל שיגיע 
לבנות  כדי  עניין תמוה, שהרי  וזהו   – עד לשמים 
מגדל שיתנשא כמה שיותר לגובה, עדיף לבנותו 
לנו  מספרת  התורה  אבל  בבקעה.  ולא  ההר  על 
שהם החליטו לעזוב את ההר ולבנות את המגדל 

דווקא בבקעה. 

שבניית  הוא,  בסיפור  מוצאים  שאנו  נוסף  קושי 
מגדל כזה צורכת אבנים רבות, ובבקעה אין אבנים 
אלא אדמה חשופה. לכן היה עליהם להמציא את 
למדים  אנו  ומכאן  מלאכותית,  אבן  שזו  הלבנה, 
יצר  אלוהים  האלוהות:  את  להחליף  רצונם  על 
את ההרים בעולמו – ואנחנו נעשה הר משלנו. זהו 

היסוד של המרידה הפרומתאית.  

ְרָפה  ְוִנׂשְ ְלֵבִנים  ָנה  ִנְלּבְ ָהָבה  ֶאל-ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו 
ָלֶהם  ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן  ֵבָנה  ַהּלְ ָלֶהם  ִהי  ַוּתְ ֵרָפה  ִלׂשְ

ַלחֶֹמר.

האש,  ביסוד  השתמשו  הם  הלבנים  הכנת  לצורך 
ההישג  בגודל  ומשנוכחו  בטכנולוגיה,  כלומר 
מכאן  למרוד.  כדי  בו  השתמשו  הם  הטכנולוגי, 
שגנב  פרומתאוס,  על  היווני  המיתוס  התגלגל 
מן האלים את האש כדי לתת אותה לבני האדם 
ונענש על כך. ההצלחה האנושית נחשבת במידה 

מה למרידה. 

התורה  לפי  בבל  מגדל  של  הרעיון  מייסד 
עמוקה  אידיאולוגיה  בעל  אדם   – נמרוד  היה 
ואידיאליסט גדול. יש מה להאריך בנושא, אולם 
וכיוון  סביבו,  התבונן  שנמרוד  נאמר  בקצרה 
שראה שהעולם הוא רע, החליט שיש מי שאשם 
בכך. נמרוד טען שהאשמה מוטלת על מי שברא 

דתות המזרח
)חלק ב(

הרב אורי שרקי

יהדות
ודתות המזרח
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ולבנות  ממנו  להתנתק  יש  לפיכך   – העולם  את 
אלטרנטיבה לשלטונו. איך פרויקט המגדל מבטא 
הייתה  זו  פנים  כל  על  נפרדת.  שאלה  זו  זאת, 

תוכניתו. 

אברהם, שעל פי המדרש היה בן דורו של נמרוד, 
רבי  שאומר  כפי  המגדל,  לבוני  להצטרף  מחליט 
היה".  המגדל  מבוני  "אברהם  עזרא:  אבן  אברהם 
אברהם אבינו, שגם היה אידיאליסט שרצה לתקן 
נמרוד.  של  דרכו  את  תחילה  מנסה  העולם,  את 
אולם עד מהרה הוא מבין את גודל הטעות ומגיע 
העולם  של  שמצבו   – לגמרי  אחרת  למסקנה 
העולם.  את  שברא  מי  את  ששכחו  מפני  גרוע 
במורד  למרוד  היא  אברהם  שנוקט  האסטרטגיה 
כך לפתור את  ומתוך  ה',  כדי להשיב את מלכות 

בעיות העולם.

עתה מובן כיצד הופעתו של עם ישראל באה על 
רקע מגדל בבל, וזה ההסבר לכך שאבות אבותינו 
מגדל  סיפור  לפי  המזרח,  במזרח.  התיישבו  לא 

בבל, לא השתתף במרידה. 

                 השכחה – דור אנוש                          

מגדל  של  המרידה  בחטא  חטא  כאמור,  המערב, 
בבל, ומה היה חטאו של המזרח?

השכחה.  חטא  היה  במזרח  החטא  התורה  לפי 
בתורה  אנוש'.  'דור  המכונה  יותר  קדום  חטא  זהו 
שממנו  הראשון,  האדם  של  בנו  שת,  על  מסופר 
לפי המסורת  אנוש,  בנו של שת,  העולם.  הושתת 
ְקָרא  הוא ממציא הדת. נאמר בבראשית )ד, כו( : "ַוּיִ
והכוונה  ה'",  ם  ׁשֵ ּבְ ִלְקרֹא  הּוַחל  ָאז  ֱאנֹוׁש  מֹו  ֶאת-ׁשְ
לרגש הדתי, לפולחן, לעבודה הזרה. אנוש המציא 

את האלילות.  

מדוע החל האדם להיזקק לפולחן? התשובה לכך 
היא שהאנושות בשלב הזה התרחקה מהאלוהות. 
בעבודה  צורך  היה  לא  שת  ולבנו  הראשון  לאדם 
שהם  רבה,  כה  הייתה  לאלוהות  קרבתם  דתית. 
בנויה  במהותה  הדת  לתזכורת.  זקוקים  היו  לא 
על הצורך להזכיר לאדם את האלוהות הנשכחת. 
יוצא לפי זה, שהשכחה החלה בדורו של אנוש עקב 

המרחק מן הראשית.

ֱאלִֹהים  ִני  ַ י-ַנּשׁ "ּכִ שכחה:  בעברית  פירושו  אנֹוש, 
ית ָאִבי" )שם מא, נא(. "נשני",  ל-ּבֵ ל-ֲעָמִלי ְוֵאת ּכָ ֶאת-ּכָ
יח(,  לב,  )דברים  בתורה  נאמר  'נשיה', שכחה.  מלשון 
ְמחְֹלֶלָך". הקב"ה ברא  ֵאל  ח  ּכַ ׁשְ י ַוּתִ ׁשִ ּתֶ ְיָלְדָך  "צּור 

אותנו שכחנים, זה טבעו של האדם. ואם כך, כיצד 
נצחית,  תורה  לאנושות  מעניק  שהקב"ה  ייתכן 

כשהוא יודע כי היא עלולה להישכח?

ל- אֹוָלה: ָכּ ִעים ִלְשׁ בספר תהלים נאמר: "ָיׁשּובּו ְרָשׁ
ֵכֵחי ֱאלִֹהים" )ט, יח(; ובספר דניאל נאמר על  ּגֹוִים ְשׁ
עם ישראל, "ַעם יְֹדֵעי ֱאלָֹהיו" )יא, לב(. כך שבעקבות 
 – אוניברסאלית  משימה  עלינו  מוטלת  השכחה 
להזכיר. לאחר שהתמודדנו עם הדבר הדחוף יותר, 
המרידה, אנו מתפנים להתמודד עם החטא היותר 

קדום, הלוא הוא השכחה.

                    ֵשם לעומת כבוד                            

לפי זה גם מובן מדוע הנטייה של העולם המערבי 
היא לתת לבורא שם, בעוד העולם המזרחי מעדיף 
שלא לכנותו בשם. אם יש לאלוה שם, פירוש הדבר 
למי  אין   – שם  לו   אין  ואם  לפנות,  מי  אל  שיש 

לפנות, זהו אלוה אימפרסונאלי. 

בספר הדאו דה צ'ינג2 נאמר: 

ֲאֶשר  ם,  ׁשֵ ִנְצִחי.  אֹו  ּדָ ֵאינֹו  ירו,  ְלַהְגּדִ ּתּוַכל  ֲאֶשר  אֹו,  ּדָ
ְמקֹור- הּוא  ם  ְנטּול-ַהֵשׁ ִנְצִחי.  ם  ׁשֵ ֵאינֹו  ְלַכּנֹותֹו  ּתּוַכל 

ל  ם ֶשׁ ם ִהיא ִאּמָ ֲעַלת-ַהׁשֵ ַמִים ָוָאֶרץ. ּבַ ל ׁשָ יָתם ׁשֶ ֵראׁשִ
ִרּבֹוא ְדָבִרים. 

כך נפתח הספר שנכתב על ידי לאו טסה, פילוסוף 
סיני שחי בערך בתקופה של אנשי הכנסת הגדולה. 
המילים הללו מבטאות באופן תמציתי את הרוח 
)'דאו'  שם  אין  לאלוה  הסיני:  במרחב  המרכזית 

פירושו דרך(. יוצא לפי זה שיש שם שכחה.3 

הקב"ה  של  שמו  ידיעת  בפרט,  וביהדות  במערב, 
היא דבר מאוד מהותי, עד כדי כך שכאשר משה 
בני  אל  לדבר  השליחות  את  עצמו  על  מקבל 
ישראל, הוא שואל את הקב"ה לשמו כי הוא יודע 
פונה  הוא  מי  בשם  לדעת  יבקשו  ישראל  שבני 
משמעותית.  היא  הבורא  של  שמו  ידיעת  אליהם. 
השם מורה על כיוון, על מטרה – 'לשם מה', כלומר 
לאיזו מטרה. אנחנו רואים אפוא שיש נטייה בכל 
המרחב המערבי, ממדינות האסלאם ומערבה, לתת 
לאלוה שם: קוראים לו אללה, תאוס, דיו, דאוס, גֹוד 

וכדומה, מה שאין כן במזרח – ָשם אין ֵשם. 

2.  הוצאת מוסד ביאליק, עמ' 29.
בסין  היו  אם  )דאואיזם(  בטאואיזם  מומחה  שאלתי  פעם   .3
אנשים שידעו את שמו של ה'דאו' )שאלה לכאורה לא במקומה 
כי הרי אין ל'דאו' שם(  והוא ענה שהיו אנשים שנאמר עליהם כי 

הם יודעים, אם כי הם עצמם לא אמרו זאת. 
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יש   – יש בתרבויות המזרח?  זאת  ואולם מה בכל 
לכל  החיים,  לכל  מקור  שיש  ידיעה  קיימת  כבוד. 
החכמות, לכל היופי, לכל היש – אבל המקור אינו 
או התפרק.  לומר שהוא מת  ניתן אפילו  רלוונטי. 
התהווה  שהעולם  מניח  לדוגמה,  ההינדואיזם, 
מהתפרקותו של הברהמה. מקור 'כל היש' התפרק 
של  תפקידו  שלמעשה  כך  העולם,  נוצר  ומזה 

הברהמה הסתיים עם בריאת העולם.

אלוהים  אין  יותר:  עוד  לכת  מרחיק  הבודהיזם 
ניתן  פסיכולוגי  באופן  מוחלט.  ַאין  רק  אלא  כלל 
לקשור את התפיסה הזו ל'תסביך אדיפוס' – לרצח 
אביו,  את  רוצח  האדם  הזהות.  מייסד  בתור  האב 
יסודו  הקיום,  בקיומו.  לזכות  מבקש  כך  ידי  ועל 
כביכול בחטא קדמון של רציחה, וזה גורם לאדם 
לרצות לכפר על עצם קיומו – ומכאן השאיפה אל 
האפסיות. אם כן, השכחה מהווה יסוד של ייאוש 
בתרבות המזרח, וזה מסביר את הנטייה לפסימיות 

בקרב האוכלוסיות במרחב הזה. 

הידרדרות  היא  שם  בנתינת  שטמונה  הסכנה 
היא  בכבוד  שטמונה  והסכנה  הזרה,  לעבודה 
נטייה  המוחלטת,  ההפשטה  זה  כבוד  האתיאיזם. 

מסוים  ביטוי  לה  ויש  בפילוסופיה  שנמצאת 
לקיצוניותו  שהגיע  ההגשמה,  בשלילת  באסלאם, 
דת  מהווה  שהבודהיזם  כך  כדי  עד  בבודהיזם, 

אתיאיסטית. 

אומר הנביא ישעיהו )נט, יט-כ(:

בֹודו.  ֶמׁש ֶאת-ּכְ ְזַרח-ׁשֶ ם ד' ּוִמּמִ ֲעָרב ֶאת-ׁשֵ ְוִיְראּו ִמּמַ

במערב  האלוהית  ההכרה  כי  למדים  אנו  מכאן 
'כבוד'. החלוקה  ובמזרח היא מכונה  'שם',  נקראת 
היא ברורה: במערב המטרה היא לירא את ה', בעוד 

שבמזרח זהו יחס של כבוד. ממשיך הנביא: 

ֵבי  ָהר ָצר רּוַח ד' נְֹסָסה בֹו ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ י-ָיבֹוא ַכּנָ ּכִ
ַיֲעקֹב. ע ּבְ ֶפׁשַ

של  הכפולה  העבודה  תושלם  כאשר  יקרה  וזה 
ידיעת השם במערב והכבוד במזרח. בתפילה אנו 
ועד".  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  אומרים: 
דעת האלוהים ע"פ היהדות היא דינאמית – אהבה 
ויראה, קרבה וריחוק כאחד. לפי זה יש לנו עבודה 
– והמיזוג בין  וידיעת הכבוד  ידיעת השם  כפולה: 

שתי ההכרות. 

   המשך המאמר מעמ’ 2 
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מעשה  יום  בכל  בטובו  "המחדש  הבריאה:  יופי 
לקושי  לסבל,  מודעים  גם  אנחנו  אך  בראשית", 
"יוצר  בעולמנו:  סביבנו  שקיימת  לרשעות  ואף 
ד'  אני  רע,  ובורא  שלום  עשה  חשך  ובורא  אור 

עשה כל אלה" )ישעיהו מה, ז(.

החקלאות וההתיישבות שזורות הן אחת בשניה, 
העוסקים  ובפני  בפני  ניצבות  גדולות  דילמות 
דברים  לקדם  הרצון  את  בנו  יש  במלאכה. 
לבנות ולהיבנות בכל כוחנו מתוך מטרה אמיצה 
ואמיתית, מתוך הבנה כי כל שעל הוא קובע ולא 
נוכל להתפשר על כך, יש בנו רצון לקדם מדינה 
אשר תקדיש ותלך ככל שניתן את הצד התורני 
וההלכתי בחיי היום יום. שבנו, וזאת אחרי 2000 
כיצד  ידענו  לא  אף  בהן  מרירות  גלות  שנות 

מקיימים מדינה מודרנית על פי התורה,

שאנו  ה'  וברוך  זו  למדינה  שזכינו  ד'  ברוך 

מתקדמים בדרך הנכונה. לצערנו ישנה מטוטלת 
ולעיתים נראה כי ישנה נסיגה לאחור בהתיישבות 
ובתחומים שונים במדינה, אך טבעה של מטוטלת 
זו היא לחזור למוטב, גם רע וצער יש במציאות, 

אך חשוב לנו להבין כי "אני ה' עושה כל אלה".

הברכה במובן הפשוט של החקלאות היא יצירת 
שורשים מן הענף בעודו קשור לצמח האם, מתוך 
מציאות קיימת של צמח אנו יוצרים משהו חדש 
עלינו  גם  וכך  הצמח  את  ומחדשים  משכללים 

לחדש את העולם.

היא  השני  החג  בליל  הרב  של  ברכתו  כי  נראה 
אחרי  העוקבת  חדשה  שנה  של  ועשיה  יצירה 
וכשלונותיה,  הצלחותיה  כל  על  שעברה  השנה 
נוכל  כך  יותר,  טובה  מציאות  יוצרים  כך  ומתוך 
ושנה  מבורך  חג  ישראל,  בית  ולכל  לנו  לאחל 

טובה!



ביאור
ל”מידות הראיה”

הצד החיצון שבאמונה יש שהוא מתגלה בצורה  יט. 
נלעגה, ומ”מ אור ד’ שוכן בה. מקומות נלעגים למראה 
עיני אדם ישנם בכל הטבע והמציאות, אבל אין הלעג 
בא כי אם מקוצר ראות וממיעוט ההשגה של השיגוב 

שיש בכל דבר קטן וגדול יחד. 

                ולא יבוש מהמלעיגים                      

בצורה  מתגלה  שהוא  יש  שבאמונה  החיצון  הצד 
נלעגה, ומ”מ אור ד’ שוכן בה.

ישיבות,  ובוגרי  שמים  יראי  מדהימים,  בחורים 
לאוניברסיטה,  או  צבאיות  ליחידות  מגיעים 
ומאבדים את הדרך. לא עבר עליהם שום משבר 
מלאי  באו  הם  הדבר?  קרה  כיצד  אז  באמונה. 
אבל  במסירות,  מצוות  לשמירת  התלהבות 
זה  שאין  שידרה  רק  אפילו  או  לעגה  הסביבה 
נלעגים  לה  שנראו  התורה  במנהגי  לנהוג  כבוד 
בבורותה. הבחורים לא עמדו בתחושת הבושה, 

והעדיפו להצטרף לרוב ה”מכובד”.

קיום  שבאמונה,  החיצון  הצד  הרב,  מרן  אומר 
מתגלה  שהוא  יש  התורה,  והנהגות  המצוות 
בה.  שוכן  ד’  אור  מקום  ומכל  נלעגה,  בצורה 
לחצים  בגלל  משתנה  אינה  האלוקית  האמת 

חברתיים זמניים. 

כמה קל ללעוג למתיחת חוטי עירוב, בעת שהיית 
אלו,  חוטים  בשבת.  האימונים  בשטח  היחידה 
הנראים כל כך נלעגים למי שלא למד תורה, הם 
קודש  שבת  של  האור  חדירת  את  המאפשרים 
שלא  למי  זאת  תסביר  לך  הזמני.  המחנה  לכל 
למד, ובטוח שחכמתו חסרת הדעת, עליונה מכל. 

דוגמא קשה הרבה יותר, היא המתירנות שהורסת 
למעשה את חייהם האישיים של הצעירים, את 
לחיי  יגיעו  לא  כבר  הם  המשפחתי.  עתידם 
המוצג  הזה,  ההרס  ראשונית.  בנקיות  הנישואין 
לעג  גורר בעקבותיו  בין הצעירים,  גדול  ככבוד 
כלפי בחורים ובחורות יראי שמים, ששומרים על 
קדושתם, ויש לומר גם על אושרם העתידי, חרף 
כל הלעג שסביבם. אבל יש גם כאלה שנשברים. 

הלעג החברתי עם כל סכלותו, שובר אותם.

הטורים’,  ‘בעל  יעקב  רבינו  דברי  גדולים  מה 
כנמר...’  עז  ‘הוי  תימא  בן  יהודה  דברי  בביאור 

)אבות ה’ כ’(:

בעבודת  גדול  כלל  שהוא  לפי  כנמר,  בעז  ‘והתחיל 
לעשות  חפץ  אדם  שפעמים  לפי  יתברך.  הבורא 
שמלעיגין  אדם  בני  מפני  מלעשותה,  ונמנע  מצוה, 
המלעיגין  כנגד  פניך  שתעיז  הזהיר  כן  ועל  עליו, 
ואל תמנע מלעשות המצוה. וכן אמר רבן  יוחנן בן 
זכאי לתלמידיו, יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם 
מפני  מתבייש  אדם  שפעמים  ודם...  בשר  כמורא 
האדם יותר ממה שיתבייש מפני הבורא... וכן אמר 
דוד ע”ה, ‘ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש’, 
מחזיק  היה  האומות,  מן  ובורח  נרדף  היה  כי  אף 
בתורתו ולומד, אף כי היו מלעיגים עליו...’ )אורח חיים 

א(. 

מה עוזרת לך התורה שלך. ראה איך אתה נרדף 
ובורח. איפה האלוקים שלך. מה ההגיון במעשיך 
המשונים. אלה הטענות שהיו טוענים כנגד דוד 
המלך. ברוך ד’ הוא לא התייחס ללעגם, והעולם 

זכה באור העצום של דוד מלכנו.

עז כנמר
מידת אמונה, פיסקה יט

הרב יצחק חי זאגא
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                     השגת השיגוב                               

הטבע  בכל  ישנם  אדם  עיני  למראה  נלעגים  מקומות 
ראות  מקוצר  אם  בא כי  הלעג  אין  אבל  והמציאות, 
וממיעוט ההשגה של השיגוב שיש בכל דבר קטן וגדול 

יחד. 

אומר הרב, הרבה מקומות נלעגים יש במציאות. 
הרשימה  שמים.  ליראת  רק  השמור  דבר  לא  זה 
בלתי נגמרת. כל דבר שאין מבינים את חשיבותו 
ללעג. אם  להיות מושא  יכול  כגדול,  וענינו, קטן 
ניקח דוגמאות צבאיות, הרי שצביעת פנים בצבעי 
בבוץ,  התגוללות  הצדעה,  סדר,  תרגילי  הסוואה, 
צעקות משונות המורגלות בחיי הצבא, אלה ועוד, 
נלעגים לצופה שאין לו מושג בהלכות צבא. אבל 
מי שיודע ומכיר את ההגיון הצבאי ואת פירותיו 
החשובים, יודע להעריך זאת, וברבות השנים אף 

נזכר בכל אלה בערגה.

ד’.  בעבודת  גם  הדברים  פני  הם  בדיוק  כך 
מדוע  ותפילין,  טלית  זה  מה  יודע  שאינו  מי 
להתלבש  צריכים  ולמה  בתפילה,  מתנועעים 
בצניעות, ילעג בבורותו לכל הקדוש והנשגב. אך 
יש לזכור, החסרון הוא אצלו. הוא המפסיד הגדול. 
אתה רק צריך לדעת להתגבר על הבושה הרגעית 
החולפת, למען שלמותך ואושרך. להתחזק בעזות 
של אמונה. אם תדע להתגבר על הבושה השגויה, 

תזכה להצלחה גדולה כמו דוד המלך.

                          כבוד ד’                                   

עד כה דיברנו על התמודדות עם הלעג, אך אין 
קדימה,  ישראל  עם  את  לקחת  כדי  בזאת.  די 
במהלך  קומה  ועליית  והתחזקות  להתעלות 
הגאולה, יש צורך בחיזוק עבודת הכבוד, כבוד ד’.

כתב מרן הרב:

כבוד שם שמים הוא השורש והעיקר ועמוד כל הבריאה 
העולם  הנהגת  על  נתבונן  כאשר  כולה..  התורה  וכל 
כולו נראה, כי הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי והסדר 
הנכון שבבני אדם, אינו כי אם נתינת הכבוד למי שראוי 
לכבדו. מכבוד החכמים - מסתעף אהבת תורה וחכמה, 
מסתעף   – הורים  מכבוד  השם.  ויראת  טובות  ומידות 
התיקון  כללות  מסתעף   – מלכים  מכבוד  ישר..  חנוך 
האמתי בחיי האדם המדיני. נמצא, כי רגש הכבוד פועל 
לקיום העולם בכלל.. נדע ברור.. כל מה שיתרבה כבוד 

ויחולו  שמים כן ירבו ברכות ושפע טוב וכבוד בעולם, 
כל  יבורכו  ומברכתם  יתברך,  שמו  המכבדים  ראש  על 

באי עולם... )חבש פאר פרק א(.

כל חברה שעושה חשבון נפש ובודקת את פירותיה 
כך  הכבוד.  רכיב  לבדוק את  מוכרחה  החינוכיים, 
צבא  קציני  ומכבדת  שמעריכה  חברה  לדוגמא, 
יכולה לשאול  יותר מלומדי תורה, אינה  בכירים, 
את עצמה, מדוע לצבא ומפקדיו, יש השפעה כה 
לעזוב  אחת  לא  שבוחרים  צעיריה,  על  מכרעת 
דרך מפוארת, למען כבוד זמני מהחברים ביחידה. 
חברה שמעדיפה יוצאי סיירות גם אם הם בורים 
בתורה, על פני בוגרי צבא שחזרו ללמוד בישיבה 
ונעשו אנשי תורה עמוקים ומוכשרים, אינה יכולה 
חלק  של  התורנית  עמידותם  חוסר  את  לתלות 
מבניה בצבא, רק בלעג החיצוני של מי שלא זכו 

ללמוד תורה.

הלאומיים  לחיינו  ביחס  גם  הדברים  פני  הם  כך 
לדבר  תורה  עוזבי  ימשיכו  עוד  כל  הכלליים. 
נוכל  לא  התורה,  שומרי  אל  מתנשא  ממקום 
מדינת  של  המסורתי  אופיה  על  לשמור  אפילו 
אם  פשוט.  חשבון  עושה  התורני  הצעיר  ישראל. 
או  ממשלה  ראש  שתהיה  מצב  אין  דתי,  אתה 
בלי  אותך,  ירחיקו  המטכ”ל  מסביבת  בטחון.  שר 
קצין  תהיה  אם  ואפילו  ציבורית,  צעקה  שתקום 
היא פשוטה  דופן. המסקנה  יוצא  באופן  מוכשר 
– הכיפה על הראש היא מחסום. היא מקור ללעג 
נוכל  לא  הזאת?!  הכיפה  את  צריך  מי  וכשלון. 
להתקדם לשום מקום, כל עוד סוגיית הכבוד הזו, 

שהיא במהותה כבוד ד’, אינה פתורה. 

בענין זה, חזה מרן הרב: 

מיוחד  אחד  התשובה.  ותתגלה  תבא  שונים  מצדדים 
הרוח  שנעלב  העלבון  הצער על  יהיה  אלה  מצדדיה 
הגדול האצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שעור 

לעזו וכבודו... )אורות התשובה ד, ט(.

בשם  התורה,  בשם  להיעלב  להתחיל  הזמן  הגיע 
הפגיעה  על  להיעלב  הישראלית.  המסורת 
בקדושת  הפגיעה  על  להיעלב  השבת,  בקדושת 
כל  בשביל  להיעלב  המשפחה.  וקדושת  הצבא, 
ורק  אך  נעצר,  שקידומם  המוכשרים  הקצינים 
בשל אמונתם. לצערנו, לא חסר על מה להיעלב. 
רק צריך להתעורר ולהבין, שלדרישת כבוד השם, 

תפקיד יסודי ומרכזי בהבאת הגאולה.
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“בינו שנות
דור ודור”

המשורר ח"נ ביאליק למד בוולוז'ין כעשור אחר 
שהרב אי"ה קוק עזב את הישיבה. התקופה שבה 
למד היתה תקופת הדמדומים של הישיבה, וגם 
היה  וולוז'ין  לישיבת  להגיע  ביאליק  של  רצונו 

מתוך ניסיונו להרחיב את אופקיו: 

הבחורים,  בין  בעירי  שפשטו  השמועות  סמך  "על 
שבוולוז'ין לומדים בגלוי או בסתר יחד עם הגמרא 
בוולוז'ין  בקיצור  לשון…  ושבעים  חכמות  שבע  גם 
לא למדתי שבע חכמות ושבעים לשון אלא רוסית 
בלבד. אבל תחת זה נשתקעתי בחדשים האחרונים 

בלימוד הגמרא ואעש בה חיל"1. 

פגישתם הראשונה של הרב קוק וביאליק הייתה 
בניסן  בארץ  ביאליק  של  בביקורו  רק  איפוא 
ביקורו  לקראת  בארץ  ההתרגשות  התרס"ט. 
ביאליק  גדולה.  היתה  הלאומי"  "המשורר  של 
הפואמות  ככותב  תקופה  באותה  התפרסם 
'על השחיטה' ו'בעיר ההרגה', בעקבות הפרעות 
הטיח  גם  ביאליק  אלה  בפואמות  בקישינב. 
דברים כלפי מעלה, וסביר שמרן הרב קוק זצ"ל 

היה מודע היטב לדברים אלה.

גלוי  מכתב  קוק  הרב  שלח  ארצה,  הגיעו  עם 
כתיבתו  את  להפוך  לו  קרא  ובו  לביאליק 
שירת  הארץ,  שירת  לנו  "לשיר  הגלותית 
בקבלת  קוק,  הרב  לדברי  במקביל  התחיה"2. 

1.  ח"נ ביאליק, כתבים גנוזים, ת"א תשל"א, עמ' 235.
לניתוח  רמ"ז-ח.  עמ'  א',  הראיה  באגרות  המלא  המכתב   .2
המכתב ובכלל על היחסים בין הרב קוק לביאליק, ראה עוד 
.תצלום כתב היד  'אוהב ישראל בקדושה' ח"ד, עמ' 79-137 

של הרב זצ"ל – מצוי בתערוכת הקבע של "בית הרב" 

דיבר  "הוא  ביאליק:  לכבוד  שנערכה  הפנים 
מתוך התרגשות חזקה, דברים של טעם עמוק, 
דברים של שירה, והביע את תקוותו כי 'משורר 
התחיה' נמצא כבר בארץ, בין ה'עוללים ויונקים', 

באוירנו הוא מרפרף כבר"3. 

ומהשיחות  קוק  מהרב  מאוד  התרשם  ביאליק 
איתו. בשיחת הפרידה מהרב קוק, אמר לו: "אני 
אסדר  לביתי,  ובשובי  גדול,  מטען  איתי  לוקח 
עם  חלק  מהביקור  רשמיו  את  המטען".  את 
אבל  בישיבת  כך  על  שסיפר  אוסישקין  מנחם 
בקונגרס הציוני הי"ט, עם היוודע על מותו של 

הראי"ה אמר אוסישקין: 

"כששב ביאליק בפעם הראשונה מא"י, נתן לי דין 
גדולה  הכי  וההתלהבות  שראה,  מה  מכל  וחשבון 
שלו היתה אז מאותו היהודי שפגש, שהיה אז רב 
בעדה קטנה ביפו. הוא סיפר לי נפלאות על חכמתו 
הרחבה,  והשכלתו  תורתו  על  הזה,  האיש  של 
בכל  אם  כי  בתורה  רק  לא  המרובות,  ידיעותיו  על 
הוסיף,  ולבסוף  והמחודשות,  החדשות  ההשקפות 
מהדרגה  אישיות  איזו  עוד  מרחפת  הכל  שעל 
הראשונה, בעמקותה, באהבתה ובמסירותה. וביחס 
ישראל  )אוהב  שבעולם"  החדשות  לתופעות  שלה 

בקדושה ח"א עמ' 443(.

התהדק  תרפ"ד  בשנת  ארצה  ביאליק  כשעלה 
לביאליק.  קוק  הרב  בין  שהיה  המיוחד  הקשר 

3.  שמעון רוקח, הצבי, אפריל 1909. השווה לדברי מרן הרב 
בכל  התשובה  "רגשי  ה:  פסקה  יז  פרק  התשובה'  ב'אורות 
הוד יפעתם ... מוכרחים להיגלות בספרות ... וקום יקום לנו 
משורר התשובה, שהוא יהיה משורר החיים, משורר התחיה, 

משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל".

ח"נ ביאליק
ומרן הרב קוק
הרב שמריה גרשוני 

הראי”ה קוק וח.נ. ביאליק )עומד מימין(
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לעמוד  נוכל  לא  זה  מצומצם  מקום  במסגרת 
הניצוץ  זיהויו של הרב קוק את  זה, על  על קשר 
יוזמותיהם המשותפות  בנשמתו של ביאליק, על 
בתחום שמירה על צביון השבת בארץ ישראל ועוד. 

                  עם הרב צבי יהודה                    

את  מעט  שתאיר  אפיזודה  על  רק  כאן  נזכיר 
דמותו המורכבת של ביאליק:

הרצי"ה  ובנו  הראי"ה  נפשו  תרפ"ז  באלול 
הראי"ה  התארגן  השנה  ראש  לקראת  בכרמל. 
לשוב לירושלים, תוך שהוא מצוה את הרצי"ה4 
הציווי  לאחר ראש השנה.  עד  בכרמל  להישאר 
נומק בחיזוק הבריאות של הרצי"ה5. מספר ימים 
לאחר מכן, הגיע ביאליק לנפוש במלון. בשיחתו 
הראשונה של הרצי"ה עם ביאליק הוא התרשם 
ואילך  ומכאן  ובקי,  מאמין  באדם  מדובר  כי 
במשך כשבוע וחצי שוחח ארוכות עם ביאליק. 
לקראת פרידה נתן לו הרצי"ה את הספר 'אורות 
התשובה'. וכחודש מאוחר יותר שלח לו ביאליק 

מכתב תשובה: 

ביום  עצמי  על  המשכתי  "את אורות התשובה, 
כדי  זו  במחברת  יש  אכן  מעט.  ואטהר  הקדוש 

4.  )תוספת העורך: זכורני, כי כאשר הרצי"ה היה חוזר ומספר 
על כך היה ומוסיף בחיוך מבוייש קמעא:  ' אני- לא הבנתי 
בגלל  דעתו:  לסוף  שירדתי  עד  להשאר,  אבא  ציוני  למה 

ביאליק !..(
5.  מתוך התורה הגואלת ד, ירושלים התשנ"א, עמ' רטז. ראה 
גם את מכתבו של הראי"ה לבנו מניסן תרפ"ז: "חובה גמורה 
וקדושה מוטלת עליך יקירי, שתתעכב עוד עד כמה שאפשר 
ומכופלת"  כפולה  מצוה  היא  ההבראה  במקום  ושהייתך   ]...[
)אוצרות הראי"ה ב, בעריכת הרב משה צוריאל, ת"א תשמ"ח, 

עמ' 1071-2(.

ארבעים סאה לטהרת הגוף והנפש יחד. דברים אלו 
באו בקרבי לא רק כמים קרים על נפש עיפה כי אם 
כשמן הטוב בעצמותי. הפליאני ביחוד הסדר הנאה 
יהי  ההגיונית.  והשתלשלותם  הדברים  שבהרצאת 
למריה  וחמרא  ברוך.  הגדול  אביך  של  וטעמו  כוחו 

וטיבותא לשקיה"6.

ניתן לראות בסיפור אפיזודה חולפת, אך הרצי"ה 
שמר על קשר מכתבי עם ביאליק. בכ"ב בתמוז 
תרפ"ח כתב הרצי"ה מכתב קצר לביאליק שבו 
'אין הקומץ  הזכיר רעיון שהציע אודות הביטוי 
משביע את הארי' )"אשתקד בחיפה אמר לי..."(.

תרפ"ח  באלול  בד'  יותר  מאוחר  וחצי  כחודש 
בראשו  עגנון.  לש"י  עניני  מכתב  ביאליק  כותב 
של המכתב התנוסס באופן חריג וייחודי 'ב"ה'7. 

האם  התקרבות?  ניצני  בכך  לראות  ניתן  האם 
עלו בזיכרונו של ביאליק דברים מהנופש שנה 
עיין  אלול  שלקראת  ייתכן  האם  לכן?  קודם 

ביאליק שוב ב'אורות התשובה'?

שאלות אלו נשארות פתוחות, אף אם לא נוכל 
להצביע על שינוי נוסף בשנותיו האחרונות של 

ביאליק...

תודה מיוחדת לר' צוריאל חלמיש יצ"ו - בגין פרסומו 
של מאמר זה.

6.  מתוך התורה הגואלת א', ח"א שוורץ )שרשמם מפי הרצי"ה 
הד  גם  ראה  נא.  עמ'  תשמ"ט,  ירושלים  תשל"ז(,  באלול  בג' 

הרים עמ' צב.
7.  ח' באר, גם אהבתם גם שנאתם, ת"א תשנ"ג, עמ' 260.

מניעות בתפילה

“ישנם דברים המעכבים את התפילה, 
ומי שנדמה לו שכל אלה הם בידו ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפלה, 

והוא קורא לד' בכל עת, סופו שיסורו ממנו כל הדברים המעכבים. 

ואז אור התפלה הבאה מתוך הדברים המעכבים - הולך הוא למישרים בחיל גדול,
בגבורה של מעלה, ומפלש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל העולם כולו,

ומתקיים בו דווקא "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה”

)אורות התשובה טו, ח(

15



רח' הרב קוק 9  ירושלים 9131002.  טל'  02-623-2560

‘בית הרב’  |  וזאת לראי”ה )ע”ר(

יוצא לאור ע”י ‘אורות אברהם’ בשיתוף ישיבת ההסדר והגרעין התורני ראשון לציון ו‘בית הרב’ ירושלים ת”ו

 עריכה: הרב יוחנן פריד  |  עימוד ועיצוב: סטודיו דראור

רח’ גולדה מאיר 7, קומה 1, בית עליאש. נס ציונה

  www.beit-harav.org.il                    טלפון 052-388-3322 
beitharavkook@gmail.com timor@eldadperi.co.il

www.orotavraham.com 

פרי נדל”ן,
סימן ברכה בבית

www.perinadlan.co.il*5066

בברכת שנה 
 פוריה ומשגשגת 
לכל בית ישראל

וילקומיץ
רחובות

אוכלס

דובנבוים
רחובות

אוכלס

פרי פקאן
רחובות

אוכלס

הפלמ"ח
רחובות

אוכלס

פרי נופים
מודיעין

בבניה

אורות חנן
רחובות

בבניה

פרי ביזנס 
פלייס רחובות

בשיווקבבניה

PERI NETWORKING
חולון

פרי בעמק
עפולה

לפני מסירה

גורודצקי
רחובות

אוכלס

פרי ארט
בת ים

בשיווק

דוד מזרחי
רחובות

אוכלס

פרי מלודי
רמלה

בשיווק

פרי בסט
לוד

בשיווק

פרי ספיישל
פתח תקווה

בשיווק

פרי הורייזן
בת ים

לפני עליה לקרקע

רמות פרי
רמת גן

בבניה
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