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תשע"ח נ פתח את השנה בסימן טוב: 
חיים.  עץ  שנת  תהא  תיבות  ראשי 
הסיפור של עץ החיים מתחיל ממש 
בגן  והונח  האדם  נברא  אז  השנה:  בראש 
"ְוֵעץ  מיוחדים  עצים  שני  היו  שם  העדן, 
ָוָרע".  טֹוב  ַהַּדַעת  ְוֵעץ  ַהָּגן  ְּבתֹוְך  ַהַחִּיים 
הדעת  מעץ  אכל  האדם  ידוע:  ההמשך 
וגורש מגן העדן – גם זה היה בראש השנה! 
דווקא ביום שבו נפלנו פעם ראשונה, עלינו 

לחזור ולתקן את החטא בכל שנה.
לאחר  למּודעּות.  קשור  הדעת  עץ 
וחוה אכלו מעץ הדעת, הם נעשו  שאדם 
ֵהם".  ֵעיֻרִּמם  ִּכי  "ַוֵּיְדעּו  לעצמם,  מודעים 
עצמם  על  הסתכלו  לא  הם  כן  לפני 
מודעות  להם  יש  פתאום  והנה  מבחוץ, 

חושבים  והם  עצמית 
"איך אני נראה"... 

במודעות  רע  מה 
נעשה  בואו  עצמית? 
האם  קטן:  תרגיל 
מודעים  אתם  זה  ברגע 
כל  של  לקיומם 
בגופכם?  האיברים 

אבל  ראש  לכם  שיש  היטב  יודעים  אתם 
חשים אותו? ובכן, אם באיבר  האם אתם 
מסוים אין בעיה, מחלה או כאב, פשוט לא 
כשאומרים  חז"ל  בלשון  לכן  אותו.  נרגיש 
ראש,  כאב  לו  שיש  הכוונה  בראשו"  "חש 
בו, אין  כי אם הראש לא כואב לא חשים 

מיחושים וזה הכי טוב. 
זהו  עצמך  על  הזמן  כל  לחשוב  כן, 

מצלמים  אנשים  הנה  מחלה,  של  סוג 
לא  הזמן,  כל  עצמם  את  ומתעדים 
אני  אם  ולהנות.  לחיות  פשוט  מסוגלים 
מצולם – אז אני קיים. חייב להביט בעצמי 

מבחוץ כדי להרגיש את החוויה.
כשנברא האדם הוא חשב על הקב"ה, 
שנתן לו את החיים ומשגיח עליו, אז החיים 
זורמים בלי הפסק, כי קשורים למקור שעליו 
לאחר  אבל  ַחִּיים".  ְמקֹור  ִעְּמָך  "ִּכי  נאמר 
על  לחשוב  והתחלנו  הדעת  מעץ  שאכלנו 

עצמנו, התחיל תהליך של מוות... 
לא  אנחנו  האם  התכלית?  מה  אז 
להיות  בכלל?  עצמנו  את  לדעת  צריכים 
לדעת  בלי  )ערום(  שמסתובב  תינוק  כמו 
כלום? לא! המטרה היא לדעת את עצמנו 
מנותקת  בצורה  לא  אבל 
להרגיש  אלא  מהמקור 
הקיום  בתוך  בטבעיות, 
שה'  החיים  את  שלנו, 
 – הזמן  כל  לנו  מעניק 
מודעות טבעית מתוקנת. 

לכך,  נזכה  כאשר 
ללא  נצחיים,  לחיים  נגיע 
מוות – זה נקרא להגיע לעץ החיים שמי 
שאוכל ממנו חי לעולם. לקחת את החלק 
הטוב בעץ הדעת ולחבר אותו לעץ החיים. 
הדרך לכך עוברת בתוך התורה שנקראת 
הפנימי  בממד  ובמיוחד  ַחִּיים",  "ֵעץ 
שמתגלה  התורה  של  הנשמה  בתורה, 
בקבלה ובחסידות. שתהיה לנו שנה טובה 

ומתוקה וחיים ארוכים עד בלי די!

במקום לצלם 
את עצמך, 

פשוט לבחור 
בחיים הטובים 

שה' נותן לך

לטעום מעץ החיים

הרמז
תשע"ח | הנה עוד רמזים בראשי תיבות לשנה החדשה: 
תהא שנת חיי עולם, התורה שעליה נאמר "חיי עולם נטע בתוכנו". תהא שנת עולם 
חסד, "עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה". תהא שנת עת לחננה, "אָּתהַ ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי 
ָבא מֹוֵעד". תהא שנת עושה חיל, "ְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂשה ָחִיל". תהא שנת עד חצי, כדברי המלך 

לאסתר "עד חצי המלכות" שפירושו עד בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן.
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סודות החודש

תשרי ש חודש  לכולם!  טובה  נה 
מגיע ואתו ימי הדין והרחמים וגם 
של  מובהק  סמל  השמחה.  ימי 
הדין והמשפט הוא המאזנים, "ֶּפֶלס ּומֹאְזֵני 
חובה  וכף  מכאן  זכות  כף   – ַלה'"  ִמְׁשָּפט 
מכאן – לכן לתשרי מתאים מזל מֹאְזַנִים. 
עושה,  שה'  משהו  רק  אינם  המאזנים  אך 
אי שם למעלה. לכל אחד ואחת מאתנו יש 
עבודה במאזנים של עצמו: "מֹאְזֵני ֶצֶדק... 
– כמובן לא לרמות אף אדם,  ָלֶכם"  ִיְהֶיה 

אל  עצמך!  את  תרמה  אל  בעיקר  אבל 
צדיק  אני  תאמר  אל  תצטדק,  ואל  תזייף 

ואני צודק, אלא היה שופט צדק. 

לשון מאזנים
בזמן,  המאזנים"  "לשון  הוא  השנה  ראש 
מתחילים  החודשים  התורה  לפי  שהרי 
השנה  ראש  עד  חודשים  ששה  בניסן, 
וששה חודשים אחריו. בימים הנוראים אנו 
אומרים שוב ושוב את שלש עשרה מידות 
ְוַרב  ַאַּפִים  ְוַחּנּון ֶאֶרְך  הרחמים: "ֵאל ַרחּום 
ָעֹון  ֹנֵׂשא  ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ֶוֱאֶמת.  ֶחֶסד 
ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה" – לשון המאזנים היא 
המדה האמצעית-השביעית, "ֶוֱאֶמת", כמו 
לפי  אכן,  השביעי.  החודש  הוא  שתשרי 
מיוחדת  הארה  יש  חודש  בכל  הקבלה, 

מאזני צדק
ֶוֱאֶמת  ומדת  הרחמים,  ממדות  אחת  של 
ובמיוחד  בכלל,  תשרי  בחודש  מאירה 
בראש השנה ובשעת התקיעה בשופר. לכן 
לפני התקיעות אומרים את הפסוק "ֹראׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת" )רמז לראש השנה( ובברכות 
ַמְלֵּכנּו  "ּוְדָבְרָך  אומרים  והקידוש  התפלה 
במדת  לנהוג  עלינו  ָלַעד".  ְוַקָּים  ֱאֶמת 

האמת וה' יאיר לנו את חסדו האמתי.
משמעות נוספת של המאזנים בתיקון 
כל  החלטה.  לקבל  היכולת  היא  הנפש 
החיים רצופים בצמתים כאלה, מהחלטות 
כמו  גורליות  הכרעות  ועד  לכאורה  קטנות 
)מזל  לבנו  בחירת  עם  להתחתן  ההחלטה 
טוב!(. תמיד יש צדדים לכאן ולכאן, וצריך 
להכריע.  ולדעת  צדק  במאזני  לשקול 
כח  צריך  חכמה,  בסתם  די  לא  זה  בשביל 
מיוחד של דעת, החל בישוב-דעת מעמיק 
'דעת'  המושג  בפועל.  החלטה  קבלת  ועד 
פנימי,  חיבור  חיצונית אלא  ידיעה  רק  אינו 
התקשרות לדבר שאותו אני יודע, וכך אפשר 
להחליט. שימו לב שההופעה הראשונה של 
ידע את  דעת בתורה היא בפסוק "והאדם 
חוה אשתו" – דבר שהתרחש בראש השנה.

ירח דבש
הפנימיים  החושים  אחד  שייך  חודש  לכל 
של הנפש. בחודש תשרי זהו חוש המישוש 
)כולל יחסי קרבה בין איש ואשה(. לכאורה, 
עוסקים  אנו  הכיפורים  ויום  השנה  בראש 
רק בתפילה ותשובה, הכל רוחני ומופשט, 
אלא  גופני?  מישוש  לכאן  שייך  ומה 

 – איזון  שצריך  לנו  מזכירות  שהמאזנים 
באותה מדה שעולים למעלה, אל השמים, 
המציאות,  אל  לרדת  וצריך  אפשר  כך 
למשש ולממש, וגם ליצור חיבור אמתי בין 
איש ואשה. נכון שביום כיפור אנחנו דומים 
הזה  הקדוש  שביום  זכרו  אבל  למלאכים, 
על  ומכפר  במקדש  שעובד  הגדול  הכהן 
)הפוך מהכהנים  נשוי  להיות  חייב  ישראל 

בדתות השקר שלא נושאים אשה(. 
אירע  הזה  ביום  השנה.  לראש  נחזור 
שלמדנו  )כמו  העדן  בגן  הראשון  החטא 
בפתח העלון(: אדם וחוה עשו את הטעות 
החלטות,  בקבלת  בעולם  הראשונה 
אכלו  נכון  דעת  שיקול  להפעיל  ובמקום 
מפרי עץ הדעת. החטא הזה קשור לחוש 
הפרי  את  לחוש  תאוה  מתוך  המישוש, 
האסור. גם חיבור האיש והאשה, "והאדם 
ידע את חוה אשתו", לא נעשה אז בצורה 
הנכונה. את כל זה עלינו לתקן, ולהצליח 
נכונים  חיבורים  ליצור  השנה  בראש  כבר 

בין איש לרעהו. 
ראש  את  שמייחדים  הדברים  אחד 
השנה הוא שביום זה נפקדו שרה רחל וחנה 
יום סגולה לחיבור   – שהיו תחילה עקרות 
פורה בין איש ואשה. והנה הגענו לשבט של 
חודש תשרי, הוא שבט אפרים שנקרא על 
שם הפריון )"כי הפרני אלהים בארץ עניי"( 
ואותו מזכירים בהפטרה בראש השנה "ֲהֵבן 
ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים". אם כך, תשרי הכי מתאים 
טבול  בתפוח  שפותח  דבש",  "ירח  להיות 

בדבש ומבשר לנו שנה טובה ומתוקה!

עלה לשמים ואל תשכח 
לרדת לארץ

התחדשות
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עת חזון
חזון היהודי של תיקון המדינה מתחלק לשלשה שלבים ה

ישראל  נצטוו  מצוות  "שלש  ההלכה:  בלשון  עיקריים, 
בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך, ולהכרית זרעו 
הבחירה".  בית  ולבנות  עמלק,  של 
תיקון   – א  פשוטות:  במלים 
לעם  ראויה  הנהגה  המנהיגות, 
ובראשה  התורה,  בדרך  ישראל 
הרע,  ביעור   – ב  ואהוב.  אוהב  מלך 
הרשעה  באומה  חורמה  מלחמת 
שדוגלת באנטישמיות. ג – בניין בית 
המקדש, תור הזהב והשלום העולמי.

שלשה שלבים אלו משתקפים בצורה יפה בחגים של חודש 
המלכת  יום  זהו  מלך:  מינוי  למצות  מקביל  השנה  ראש  תשרי. 
ה', המלך הקדוש שתוקעים לפניו בשופר. יום הכיפורים מקביל 
מהרע  נפטרים  אנו  שבו  וסליחה  מחילה  יום  עמלק:  למלחמת 
המקדש:  לבניין  מקביל  הסוכות  חג  לעזאזל.  אותו  וזורקים 
בסוכות כולם עולים לרגל ושמחים בבית המקדש, והסוכה עצמה 

דומה למקדש.
בחגים הבאים עלינו לטובה, נזכור שהחגיגה האמיתית תהיה 
תיקון  של  המשולש  התהליך  את  יעבור  כולו  ישראל  עם  כאשר 
"תהא  לכולם  ונאחל  ש-די,  במלכות  עולם  לתיקון  עד  המדינה, 

שנת עת חזון"!

תורת השלבים 
שלנו:

מלך, מלחמה, 
מקדש

מדינת היהודים

חודשי זוגי

ַלּכֹל זמן
יש ב רוח.  מצבי  על  נדבר  ואו 

נתון  אצלם  הרוח  שמצב  אנשים 
מזג- )כמו  קיצוניים  לשינויים 

האויר בסתיו(, יום אחד שמחה ונחת, יום 
מסוגר,  יום  פתוח  יום  ומתח,  כעס  אחר 
יום למעלה יום למטה, כל יום אדם אחר. 
ויש מי שהאופי שלו יציב כמו ברזל יצוק, 
והאופי חקוק באבן, לא  התגובות צפויות 
משנה מה מתרחש מסביב. באופן קיצוני, 
יותר  האיש  והאשה,  האיש  תכונות  אלו 
הנפש  תכונות  משתנה.  והאשה  קבוע 
האשה  גוף  הגופניות:  לתכונות  קשורות 
ונושמת  חיה  היא  ושינויים,  עובר תמורות 
פעם  החולף,  הזמן  את  איבריה  בכל 
עצוב.  ופעם  שמח  פעם  קל,  ופעם  קשה 

לעומתה, הגבר נראה כמו קיר... 
מכניסה  האשה  בזוגיות?  קורה  ומה 
הזמן  של  הממד  את  המשותף  לבית 
הפועם. דרך השינויים שחווה האשה, גם 
לחוש  מתחיל  לזמן,  מודע  נעשה  האיש 
זהו  והפתעות.  שינויים  ומורדות,  מעלות 
להיות  לב  ועליו לשים  עבורו,  עולם חדש 
ולזרום עם הזמן  רוח  לנהוג באורך  רגיש, 

 , י ש נ ה
ת  ר ח א

ה  ש א ה
ד  ע צ ת

במעגלי  לבדה 
יאבד  והוא  הזמן 

חס  הקשר,  את 
ושלום. 

בספר  הידועים  הקטעים  אחד 
קהלת – שנוהגים לקרוא בחג הסוכות – 
ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזָמן  "ַלֹּכל  פותח בפסוקים 
ֵעת  ָלמּות  ְוֵעת  ָלֶלֶדת  ֵעת  ָמִים.  ַהּׁשָ ַּתַחת 
 28 הכל  בסך  ָנטּוַע",  ַלֲעקֹור  ְוֵעת  ָלַטַעת 
פעמים "ֵעת" – רמז לימי המחזור החודשי 
והעתים.  הזמנים  את  שחווה  האשה  של 
לזוגיות  שקשור  העתים  של  הבולט  הזוג 
 – ֵמַחֵּבק"  ִלְרֹחק  ְוֵעת  ַלֲחבֹוק  "ֵעת  הוא 
קירבה  לבטא  ומצוה  שמותר  זמנים  יש 
והנה  אסור.  שהדבר  זמנים  ויש  גופנית 
עשרה,  החמש  הֵעת  היא  ַלֲחבֹוק"  "ֵעת 
השורה  השכינה  י-ה,  הקדוש  לשם  רמז 
מצטרפת  הסוכה  גם  והאשה.  האיש  בין 
גדול  חבוק  מבטאת  היא  שכן  לחגיגה, 

ואוהב של ה', "ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ְלֹראִׁשי ִויִמינֹו 
מרחיקה  שנראית  שמאל   – ְּתַחְּבֵקִני" 
בסוכה  מחבקת  וימין  הנוראים,  בימים 
יד  מזכירות  הסוכה  של  הדפנות  )כאשר 
והשלישית  מלאות  דפנות  שתי  מחבקת, 

טפח(. 

 האשה זורמת
 עם הזמן,
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 כתב:
עודד מזרחי

את הניכור של מערכת המשפט בארץ אנו מכירים לצערנו, כמו עיוות הדין בסיפור 
שלנו נגד מתיישבים יהודים והטיית הכף לטובת האויב. אך מפליא לראות איך 
בתוך המערכת האטומה מסתתרים יהודים בעלי אמונה, וברגע של אמת מתגלה 
הלב יהודי המצפה להזדמנות להתחבר לריבונו של עולם. הבעיה היא בהשקפה 
השקרית שמניעה את המערכת. את בקשת השופט להתפלל על מערכת המשפט 
נקיים עכשיו ונאמר "השיבה שופטינו כבראשונה" במשפט עברי טהור המתאים 

לעם היהודי.

נקודה למחשבה לעילוי נשמת אמנו מורתנו
פסיה לאה בת ישראל

נלב"ע י"ז בתשרי תשע"ה
ת.נ.צ.ב.ה
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נקודה טובה

התחדשות
תשרי תשע"ח 4

בית דין של מעלה
בו.  שהתעללו  סיפר 
את  העדיפה  המשטרה 

עדותם  פני  על  דבריו 
)בוגרי  יהודים  שלושה  של 

יחידות מובחרות(. לאחר 46 ימים הוחלט 
מחוברים  כשהם  בית,  למעצר  לשחררם 
לאזיק אלקטרוני. ארגון "חננו" סייע להם 
לחמישה,  אב  ה-39,  בן  ליאור  במסירות. 

הלך למעצר בית אצל גיסו בירושלים. 
החליט  ליאור  התקרב.  השנה  ראש 
בשנים  כמנהגו  לאומן  לטוס  לבקש 
אותו  להניא  ניסה  סנגורו  האחרונות, 
ליאור  אבל  הסיכוי,  חסר  מהמהלך 
"חיי  מהספר  קטע  צילם  ליאור  התעקש. 
מוהר"ן" העוסק במעלת ראש השנה של 
המשפט.  בבית  לדיון  והגיע  נחמן,  רבי 
החליט  השופט  אך  לדיון,  איחר  הסנגור 
בהתלהבות  לתובע  באומרו  להמתין 
ליאור  תישאר...".  אומן.  על  דיון  פה  "יש 
במשפט.  מיוחדת  השגחה  שיש  חש 
אמר  התובע  החל.  והדיון  הגיע  הסנגור 
אפשר  "אי  בתוקף:  מתנגדת  שהמדינה 
כתב  נגדו  שיש  לנאשם  פריבילגיה  לתת 
חטיפה  על  מחמירות  בנסיבות  אישום 
למטרת כליאה, בפרט לאור החשש שלא 
שליאור,  הסביר  הסנגור  לארץ".  יחזור 
הינו חסיד ברסלב  ובעל הפאות,  המזוקן 
הוא  השנה.  ראש  כל  לאומן  לטוס  ונוהג 
מ"חיי  המצולם  הדף  את  לשופט  הראה 
תקדים  היה  שאתמול  והוסיף  מוהר"ן", 
כאשר החוואי שי דרומי, הנאשם בהריגת 
פולש לחוותו, הגיש בקשה לנסוע לאומן 

התכונן ל ממצפה-עשהאל  יאור 
לתפילת שחרית של שבת. לפתע 
תנועה  יש  ההר  שלרגלי  הבחין 
פנים.  רעולי  חלקם  ערבים,  של  חשודה 
אז  לצבא.  התקשר  הביטחון,  רכז  איל, 
ובסיוע  הזית  עצי  במטע  אש  התלקחה 
הישוב.  לעבר  במהירות  טיפסה  קוצים 
התושבים נזעקו לכבות את האש, אך היא 
דעכה  בדיוק על קו העירוב. ליאור וחבריו 
עד  וכפתוהו  המציתים  אחד  את  תפסו 
שמאל  מארגון  זר  עיתונאי  יגיע.  שהצבא 

צילם את לכידתו.
חיילים  שני  הגיעו  זמן-מה  כעבור 
לעברם:  צעק  ליאור  הערבי.  את  והתירו 
אותו?"  משחררים  אתם  פתאום  "מה 
הגיעו  כאשר  לדבריו.  שעו  לא  החיילים 
על  תלונה  להגיש  ביקש  ליאור  שוטרים, 
גבה  ובינתיים  אותו  דחה  השוטר  הצתה. 
איל.  נעצר  מכן  לאחר  מהערבי.  עדות 
התפילין  את  ליאור  לקח  שבת  במוצאי 
ומשום  בחברון,  המעצר  לבית  איל  של 
מה לקח גם את שלו. הוא ביקש מהחוקר 
מה  שיספר  ביקש  החוקר  תלונה.  להגיש 
ליאור  עצור!".  "אתה  ולבסוף אמר  אירע, 
הנדהם שאל "על מה"? - "מפני שקשרת 
הורשה  ליאור  לאירוע"...  עצמך  את 
המתנה  "זו  לה  ואמר  לאשתו  להתקשר 
שלי לכבוד יום הנישואין שלנו"... בהמשך 
הרוסים  למגרש  ואיל  ליאור  הועברו 

בירושלים. חברם מרדכי נעצר אף הוא.
לעבוד  שבא  העיד  שהערבי  התברר 
וכן  סיגריה,  לו  נפלה  ובמקרה  באדמתו 

דרומי  "אבל  קפץ:  התובע  לו.  ואישרו 
התערב:  השופט  שקל!"  אלף   55 הפקיד 
ופרט  הנדרש,  הסכום  את  אין  "לנאשם 
לכך יש לו אשה וחמישה ילדים בארץ ואין 
חשש שיברח...". השופט, גלוי ראש, החל 
את  "קיבלתי  בהתפעלות:  מהדף  לקרוא 
כל  העולם...  מבורא  במתנה  השנה  ראש 

העולם תלוי בראש השנה שלי...".
הטיסה  את  השופט  אישר  לבסוף 
ערבות  ללא  ליאור  את  ושיחרר  לאומן 
גיסו. לאחר מכן אמר:  בתנאי שיטוס עם 
באומן,  עלי  שתתפללו  לבקש  לי  "אסור 
התובע...".  על  תתפללו  לפחות  אבל 
התובע אמר את שמו ושם אביו, ואחר כך 
ביקש שיתפללו גם על השופט... השופט 
שתברכו  אבקש  כך,  "אם  במבוכה:  אמר 
בישראל"...  המשפט  מערכת  את  באומן 
לליאור כבר לא היה לו ברור אם הוא נמצא 
בבית דין של מטה או של מעלה... אם לא 
הדיון  אחרי  לליאור  התובע  ניגש  בכך,  די 
שאמרתי  מה  על  לי  "צר  בפניו:  והתנצל 
נגדך, אבל אין לי ברירה, זו העבודה שלי". 
להשיג  ליאור  הצליח  האחרון  ברגע 
כרטיס. זו הייתה טיסתו התשיעית לאומן 
בכוונה  התפלל  בציון  מכולן.  והמרגשת 
כל  ועל  זקוק להן  על כל הישועות שהוא 
וגם  יקיריו, ולא שכח להזכיר את השופט 

את התובע... 


