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רק נ חגים,  אין  שבתמוז  ראה 
חמסינים. לא מדויק, יש תאריך אחד 
הנקרא בתורה חג: בחטא העגל אמר 
מחר".  לה'  "חג  ישראל  לבני  הכהן  אהרן 

י"ז  בתאריך  היה  זה 
בתמוז, אותו יום שהפך 
לאחד  הבאים  בדורות 
בואו  החורבן.  מצומות 
לנו  אומר  מה  נראה 

ה"חג" הזה.
הושמד  הזהב  עגל 
אבל  רבינו,  משה  בידי 
ומתגלגל  חוזר  הוא 
דווקא  למה  היום.  עד 
המלה  כי  מתגלגל? 
מאד  דומה  עגל 

לעיגול,  קשורה  חג  המלה  גם  לעיגול. 
זה  בחגים.  שמחה  ריקודי  במעגל,  לחוג 
ירד  כאשר  למשה  שהפריע  מה  בדיוק 
 – ומחולות"  העגל  את  "וירא  סיני  מהר 
ריקוד נלהב סביב העגל – ומיד שבר את 
בצורת  היו  הלוחות  אגב,  דרך  הלוחות. 

מרובע. 
מה  עשה  עגולה".  עולם  "תפיסת  יש 
שבא לך, בלי כללים וחוקים ומחויבות, רק 
ולהתגלגל  כולם  את  לחבק  בכיף,  לזרום 
זהו  הכל.  וזה  אין-סופי  קרנבל  במחול, 
הלא-מעובד,  הטבע  את  שמייצג  העגל 
הקבלה,  לפי  מוזהב.  קמפיין  כמו  נוצץ 

כמו  "עיגולים",  נקרא  בכלל  עולם הטבע 
כדור הארץ ותנועת הכוכבים, וכמו מחזור 
החיים, "סובב סובב הולך הרוח". שימו לב 

לדמיון בין טבע לטבעת עגולה.
את  ברא  שה'  נכון 
אבל  העגול,  הטבע 
בתוך  מחדיר  הוא 
ממד:  עוד  הבריאה 
קו  יש  העיגולים  בתוך 
ויושר"  )"עיגולים  ישר 
כך  הקבלה(.  בלשון 
עומד  האדם  למשל, 
ממש  לא  הוא  זקוף, 
הטבעי,  מהעולם  חלק 
הוא יכול לשלוט בטבע 
להתנהג  צריך  והוא 
בדרך מסוימת. לכן קיבלנו את התורה – 
קו אור אלוקי שמגיע עד אלינו, מורה דרך 
ישרה לצעוד בה, להתקדם ולא להסתובב 

בלי תכלית.
ולרקוד, אבל בתנאי  לחגוג  זה בסדר 
לוחות  כמו  ישר,  משהו  נמצא  שבמרכז 
ומה לא  הברית שכתוב בהם מה לעשות 
הלוחות,  את  שבר  שמשה  נכון  לעשות. 
ולא  הלקח  את  נלמד  וכאשר  אם  אבל 
– נזכה במהרה ש-י"ז  נסגוד לעגל הזהב 
בתמוז יהיה באמת יום חג, חג נפלא שבו 
יוצאים  וכולנו  אלינו  עד  ומגיע  יורד  משה 

במחול סביב התורה.

אפשר לרקוד 
בעיגולים 

בתנאי שבמרכז 
נמצא משהו 

ישר כמו לוחות 
הברית

עיגול הזהב

בלי דמיונות |
מתעדכן  תמיד  הוא  מאחור,  נותר  לא  לעולם  הרע  היצר 

בזמנו:  אמר  מברסלב  נחמן  רבי  חדשות.  בפנים  מופיע  דור  ובכל 
יצר הרע אלא כח  "צריכים לקרוא ליצר הרע בשם אחר, לא עוד 

המדמה". זהו עגל הזהב המודרני. עגל הזהב בגימטריא כח המדמה. 
צאו מהדמיונות!
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סודות החודש

העברי ש בלוח  החודשים  מות 
זאת  ובכל  מבבל.  דווקא  הגיעו 
עמוקה,  משמעות  בהם  יש 

כאילו עברו ִּגיּור כהלכה. 

לשמוח ולבכות
הוא  הוא תמוז, שבמקור  ביותר  המפתיע 
שם של עבודה זרה! יחזקאל הנביא רואה 
ַהַּתּמּוז",  ֶאת  ְמַבּכֹות  יְׁשבֹות  "ַהָּנִׁשים  את 
אליל שהיו עובדים אותו בכך שהיו בוכים 
בתרבות  יש  היום  גם  המר...  גורלו  על 
העולם נטייה להעריץ את הבכי והדמעות, 
סרטים סוחטי דמעות ושירי דיכאון. שימו 
לב שהאלילים נקראים גם ֲעַצִּבים, מלשון 

עצבות. 
העצבות ככלל היא שלילית. "ִעְבדּו ֶאת 
ה' ְּבִׂשְמָחה" ואל תחפשו איך להיות עצובים 
חודש  את  גיירנו  אם  זאת,  ובכל  ובוכים! 
תמוז פירוש הדבר שיש משהו טוב גם בבכי. 
 – יחד עם השמחה על כל הטוב שיש לנו 
הנה אנחנו חיים ונושמים, אנחנו יהודים ויש 
הדברים  על  לבכות  מקום  יש   – תורה  לנו 
הלא טובים, על הריחוק שלנו מהקב"ה, על 
היצר הרע בתוכנו שמושך אותנו למקומות 
נפלא:  יש משפט  לא טובים. בספר הזוהר 
ושמחה  זה  מצד  בלבי  תקועה  "בכיה 

תקועה בלבי מצד זה", בוכה ושמח ביחד. 

אות של חיים
הזמן  את  ברא  הקב"ה  הקבלה,  לפי 

מיוחדת,  אות  בעזרת  החודשי 
וחודש תמוז נברא באות ח. לפי 
בכתיבת  ה-ח  הקדוש,  האר"י 

סימטרית  איננה  סת"ם 
אלא מורכבת מ-ו בימין, 
ולמעלה  בשמאל,  ז 
האות  מחבר.  גג  מעין 
תנועה  מבטאת  ו 
למטה,  מלמעלה 
"אור  המקובלים  בלשון 
מאיר  שה'  מה   – ישר" 
ז  האות  הנברא.  לעולם 
הפוכה,  תנועה  מבטאת 
"אור  למעלה,  מלמטה 
חוזר" השואף להסתלק 

מהעולם אל המקור האלוקי. אם היה רק 
כמו  אותנו,  'חונק'  היה  הוא  )ו(,  ישר  אור 
מרחב.  שלהם  לילד  נותנים  שלא  הורים 
היינו  )ז(,  לגמרי  מסתלק  היה  האור  ואם 
מתים ואבודים. החיבור של שתי התנועות 
יחד הוא תנועה תמידית של אור 'מרחף', 
בשיא  ְיַרֶחף",  ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  "ְּכֶנֶׁשר 
של  הסוד  זהו  נוגע-ואינו-נוגע.  העדינות, 

החיים – המלה הכי חשובה באות ח.

ראו את ראובן
ראיה.  הוא  תמוז  לחודש  השייך  החוש 
את  רבינו  משה  שלח  החודש,  בתחילת 
ולתור  ישראל  ארץ  את  לראות  המרגלים 
טוב:  לא  הסתיים  הסיפור  אבל  אותה. 

חיים טובים

יחד עם 
השמחה על כל 

הטוב שבנו, 
יש מקום 

לבכות על 
המקום הרחוק 

מה'

חזרה  תורס"  "מרגלים  חבורת 
בתשעה באב וכל בני ישראל בכו 
)בכי שלילי, כמו פולחן התמוז(. 
חטא  את  גם  מזכיר 
בחודש  שאירע  העגל 
עגל  תמוז, שבו העדיפו 
משהו  במקום  נוצץ 
מאחורי  שמסתתר 
היא  הראיה  העננים. 
חוש מסוכן, האדם רואה 
ובלי  חשבון  בלי  הכל 
סינון, כל הגירויים צצים 
ומפתים  העינים  מול 
שייך  שלא  מה  לחמוד 
ולא טוב, במיוחד בעידן 
עד  בקלילות  לגלוש  שמאפשר  הסלולרי 
את  להגביל  חייבים  בקיצור,  התהום... 
הראיה: "ְוֹלא ָתתּורּו ]גם באתרי אינטרנט[ 

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". 
לשבט  נפנה  הראיה,  את  לתקן  כדי 
שמוביל את חודש תמוז, הוא שבט ראובן 
בכור.  בן  ראו  הראיה:  שם  על  שנקרא 
"ַּפַחז  בפזיזות,  נכשל  ראובן  אחד,  מצד 
ַּכַּמִים". זו הבעיה של חוש הראיה הפועל 
יכול  במהירות האור. אבל מצד שני, הוא 
נולד  שהוא  כמו  לטובה,  זריז  הכי  להיות 
הראיה:  לחוש  ובנוגע  במשפחה.  הראשון 
ותתפתה  החיצוני  הממד  את  תראה  אל 
דבר  בכל  איך  וראה  פנימה,  הבט  אליו. 

בעולם נמצא האור של הקב"ה.

התחדשות
תמוז תשע"ז 2



השלם והחצי
וא והיא נוסעים ברכב, מחפשים כתובת מסוימת. "אולי ה

מוצא  כבר  אני  צריך.  "לא  ברחוב",  מישהו  כבר  תשאל 
את זה". "כבר חצי שעה אתה אומר ככה"... נשמע לכם 

מוכר? למה קשה לו יותר לבקש עזרה? 
זכו  ואשה  "איש  בגמרא:  כתוב  ידוע  רמז 
ואות  באיש  י  שהאות  כיון  ביניהם",  שכינה 
)כמו  יה  הקדוש  לשם  מצטרפות  באשה  ה 
"ִׁשְבֵטי ָיּה"(. נמשיך בגימטריא: י = 10. ה = 5. 
כלומר, האיש כפול מהאשה, הוא שלם והיא 
חצי. פירוש הדבר שהטבע הפנימי של האיש 
לו להודות בחסרון.  וקשה  לו עם עצמו  הוא להרגיש שלם, טוב 
'חצי'  מרגישה  היא  להשלמה,  זקוקה  בטבעה  האשה  אבל 

ומחפשת תמיד את החצי השני. האשה רוצה להתחתן יותר ממה 
ידבר  רוצה, היא חייבת מישהו מולה שייתן לה פידבק,  שהאיש 
אתה ויקשיב לה. זה מתחיל כבר בבריאת האדם – האיש נברא 
לבדו, שלם כביכול, והאשה מיד כשנבראה ראתה מישהו מולה, 

היא חייבת זוגיות, שואפת להשלמה.
צריך  לבדו  החצי  מהחצי.  טוב  יותר  שהשלם  תחשבו  אל 
השלמה והשלם לבדו איננו מושלם באמת. בכל אחד מהצדדים 
והחצי"  השלם  "סוד  זהו  יחד,  שניהם  את  וחייבים  יתרון,  יש 
בכך  להכיר  צריך  האיש  והאשה.  האיש  המקובלים(,  )בלשון 
הסוד  את  ללמוד  עליו  לבד,  שיהיה  טוב  ולא  לבד,  לא  שהוא 
של להיות חצי. והאשה: אל תכעסי עליו, בסוף הוא ילמד ממך 

לדעת לבקש.

האשה בטבעה 
מרגישה חצי 
ומחפשת את 
החצי השני

חודשי זוגי

מדינת היהודים

ה בדיוק רצו בני ישראל להשיג מ
בחודש  שנעשה  הזהב  בעגל 
מגדולי  כמה  לפי  תמוז? 
זרה.  בעבודה  מדובר  לא  המפרשים, 
האיש...  משה  "זה  התלוננו  ישראל  בני 
צריך  שלא  ודאי  לו".  היה  מה  ידענו  לא 
להישאר בלי כל הנהגה, משה עצמו מינה 
בכל  שיכריעו  וחור  אהרן  את  כמחליפים 
דבר. אבל בני ישראל רצו תחליף למשה 
מנהיג שהוא  התורה,  את  להביא  שאמור 
רק מעשה ידינו ולא נבחר מאת ה'. משה 
לארץ  ומוליך  התורה  את  לקיים  תובע 
דבר  דורש  לא  הזהב  עגל  ואילו  ישראל, 
ולא מוליך לשום מקום... זה החטא הגדול.

אחרי הרבה דורות העגל חוזר. לאחר 
הממלכה,  התפלגה  ושלמה  דוד  ימי 
ומלכות  רחבעם  בראשות  יהודה  מלכות 
העמיד  ירבעם  ירבעם.  בראשות  ישראל 
שני עגלי זהב כדי למנוע מישראל לעלות 
רע  היה  לא  בירושלים.  המקדש  לבית 
בעצם הקמת מלכות ירבעם, היא נוסדה 
בידי נביא, אחיה השילוני, אך בתנאי שלא 
תפעל להשכיח ולהחליף את הבחירה של 

ה' בבית דוד ובירושלים. 
רבינו,  משה  כאן?  לנו  יש  מה  אז 
ערכי  אלו  המלך.  דוד  ירושלים,  התורה, 
מנהיגות  בלעדיהם.  אפשר  שאי  יסוד 
אלו, היא כמו עגל  במקום  שתנסה לבוא 

הזהב. 
היהודים.  למדינת  מאד  קשור  זה  כל 
נקי" איזו מדינה אנו  בואו נחשוב ב"ראש 
הזו:  הערכים  רשימת  לפי  להקים,  רוצים 
המדינה,  בבסיס  תעמוד  כמובן  התורה 
נעמיד  זה  במקום  אם  ודרך.  כיוון  קובעת 
רק את הבחירה שלנו, שוב נכשלנו בעגל 

הזהב. 
"אני מאמין   – מלכות דוד בירושלים 
בביאת המשיח" זו המנגינה שמלווה אותנו 
כל הדורות. אם בינתיים המשיח איננו כאן, 
כשלב  שלנו  היהודים  מדינת  את  נגדיר 
מזרע  הנבחר  המשיח  שיבוא  עד  ביניים 
דוד המלך. גם לפני המשיח צריך שיהיה 
)בדרך  ומשפט  שלטון  וסדר,  חוק  כאן 
התורה(, "אילולא מוראה של מלכות איש 
את רעהו חיים בלעו", אבל בלי להשכיח 
ְּבֵאִלָּיהּו  את התפילה "ַׂשְּמֵחנּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו 

ַהָּנִביא ַעְבֶּדָך ּוְבַמְלכּות 
ְמִׁשיֶחָך.  ָּדִוד  ֵּבית 

ִלֵּבנּו.  ְוָיֵגל  ָיבֹוא  ִּבְמֵהָרה 
ַעל ִּכְסאֹו ֹלא ֵיֵׁשב ָזר ְוֹלא 

ֶאת  ֲאֵחִרים  עֹוד  ִיְנֲחלּו 
ְּכבֹודֹו".

המדינה   – המקדש  בית  ולבסוף, 
המוטיב  המקדש,  לבניין  להגיע  תשאף 
החוזר בכל התפילות. הדרך תהיה קצרה 
מאד!(,  קצרה  השם  )בעזרת  ארוכה  או 
"שיבנה  היעד,  את  להשכיח  לא  העיקר 

בית המקדש במהרה בימינו".

זהירות, עגלים

נגדיר את 
המדינה כשלב 

ביניים עד שיבוא 
המשיח
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ובתורה  בתפלה  דבוק  והיה  במחשבותיו 
להגות  חזר  שחלצן  לאחר  ורק  בלבד, 
להניח  שהחל  מאז  הגשמיים.  בעסקיו 
עצומה  בהתעלות  חש  התפילין,  את 
שגורה  תפילתו  היתה  כן  לפני  בתפילתו. 
בפיו ונאמרה כלאחר יד ואילו כעת בקעה 
מנימים נסתרים בנפשו שכלל לא ידע על 
של  התפילין  שקדושת  הבין  הוא  קיומם. 
והקפיד  ממרום  רוח  עליו  משרה  הצדיק 

מאוד על קדושתן. 
שקוע  הסוחר  בעוד  אחד,  בוקר 
פקיד  אליו  הגיע  המרוממת,  בתפילתו 
שהגיעה  באזנו  ולחש  אצלו,  שעבד  בכיר 
ניתן  שלא  חוזרת  בלתי  עסקית  הזדמנות 
יכול  שאינו  לרמוז  ניסה  הסוחר  לדחותה. 
להתפנות לדברי חולין, אך הפקיד לא הניח 
לאדונו ושב והדגיש עד כמה חשוב לעשות 

דווקא כעת את הפעולה העסקית הבהולה, 
וכמה יפסיד אם יפספס אותה. הסוחר חש 
את  לרגע  הפסיק  ברירה.  לו  נותרה  שלא 
תפילתו, הורה לפקיד במילים ספורות מה 
אך לפתע חש  לסידור.  חזר  ומיד  לעשות, 
המיוחדת  ההארה  כל  השתנה;  שמשהו 
נעלמה ופרחה כאילו לא הייתה מעולם...   

הוא ייסר את עצמו: אני בעצמי אשם 
בדבר בגלל שפגמתי בקדושת התפילין של 
אור החיים הקדוש! הוא נטל את התפילין 
והביא לבדיקה אצל סופר סת"ם. הסופר 
התפילין,  בתי  את  קודש  בחרדת  פתח 
גולל בעדינות את הקלפים ונדהם למראה 
עיניו. הסוחר שהבחין בתדהמתו ניגש מיד 
נמלטה  וצעקה  לכך  הסיבה  מה  לראות 
ריקות  היו  הפרשיות  ארבע  כל  מגרונו. 

לחלוטין! כל האותיות פרחו ואינן...

בעל כ עטר,  בן  חיים  רבי  חי  ימיו  ל 
'אור החיים' הקדוש, בעניות רבה. 
לפני מותו אמר לאשתו שאם לא 
התפילין  את  תמכור  ברירה,  לה  תהיה 
שלו לאיש ירא שמיים תמורת סכום הגון. 
והוסיף: "אבל תזהירי את הקונה שיתייחס 
אליהן כראוי, יקפיד מאוד לעסוק בענייני 
קדושה בלבד כל עוד הוא לובשן ולא יסיח 

את דעתו מהן!" 
לאחר  החיים,  אור  שחשש  כפי 
פטירתו נקלעה הרבנית לעניות מחפירה, 
וחשה שאם לא תעשה מעשה היא עלולה 
לגווע ברעב. בלב כבד עלתה לקבר בעלה 
מצבה  על  סיפרה  לבה,  מר  את  והשיחה 
התפילין  מלבד  דבר  בידה  ושאין  העגום 
כפי  למוכרן  שתיאלץ  שלו  הקדושות 
הציון  על  ראשה  את  הניחה  לה.  שהתיר 
הצעד  על  לה  שיסלח  בבכי  והתחננה 

שהיא עומדת לעשות. 
חשה  לביתה  האשה  חזרה  כאשר 
בהקלה, כאילו זכתה באישור נוסף מבעלה 
על מכירת התפילין. לאחר תקופה קצרה 
הצליחה למכור את התפילין לסוחר עשיר 
וירא שמיים. היא הדריכה אותו כיצד עליו 
לקדושתן.  בהתאם  התפילין  על  לשמור 
החיים',  'אור  של  מגדולתו  שידע  האיש, 
מכל  התפילין  על  שישמור  לה  הבטיח 

משמר וילבשן בקדושה בלבד. 
את  כשלבש  בדיבורו.  עמד  הסוחר 
התפילין התנזר מכל ענייני החולין אפילו 

ביום  ורבים עולים לקברו שבהר הזיתים  ב-ט"ו תמוז,  נפטר  אור החיים הקדוש 
זה. הסיפור על התפילין מזכיר את חטא העגל שאירע בי"ז בתמוז; גם אז פרחו 
האותיות של עשרת הדברות מהלוחות שהחזיק משה רבינו, הלוחות נעשו כבדים 

ונשברו. 
דווקא  ובקדושה,  בתורה  גדול  עשיר  היה  אבל  ובדוחק  בעוני  חי  החיים  אור 
הצמצום הגשמי הביא לעשירות מופלגת ברוחניות. שיהיה ברור: אף אחד מאתנו 
לא צריך להיות עני. יהי רצון שנזכה כולנו לעושר והרחבה! אבל עלינו להשתמש 
בכסף ובזהב כאמצעי למעשים טובים ולקדושה, לא לשכוח מה עיקר ומה טפל, לא 

לרקוד סביב עגל הזהב ולא להסיח את הדעת מהתפילין.
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