
אמונה תרבות ויצירה

?האם זה הולך ביחד

יערה פוטר: ערכה



צפייה בסרט מעורב ירושלמי

שאלות למחשבה

?למה אריאלה מסתירה את המכתב מאבא שלה•

?מה אריאלה חושבת על אבא שלה•

?מדוע החבר תומך באריאלה•

?מהם ההתמודדויות איתן מתמודדת אריאלה•

?האם לדעתך היא הייתה צריכה להצטלב•

?האם היא צריכה להישאר ללמוד בסטודיו•

?מה דעתכם על מה שטוען המורה שבתיאטרון יש קדושה•



?  כיצד
?מהם ההתמודדויות

מלכתחילה   או  

?  בדיעבד

האם ניתן  

להכניס 

בתיאטרון  

?קדושה



אלו כישורים הייתם  

?רושמים



יוצר כלי המשכן-בצלאל בן אורי

רּוַח ֱאֹלִהים•

ָמה• ָחכְּ בְּ

בּוָנהְּ • תְּ

ַדַעת •

ָלאָכה • ָכל מְּ (כישרון) בְּ

ו-ב/ שמות לא•

ן חּור   ן אּוִרי בֶּ ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶּ

א ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלִהים  :ְלַמֵטה ְיהּוָדה ָוֲאַמלֵּ

ָכל  ַדַעת ּובְּ בּוָנה ּובְּ ָמה ּוִבתְּ ָחכְּ בְּ

ָלאָכה ף  :מְּ סֶּ ת ַלֲעׂשֹות ַבָזָהב ּוַבכֶּ ב ַמֲחָשבֹׁ ַלְחשֹׁ

ת שֶּ ת ֵעץ  :ּוַבְנחֹׁ ן ְלַמלֹׁאת ּוַבֲחרֹׁשֶּ בֶּ ת אֶּ ּוַבֲחרֹׁשֶּ

ַוֲאִני ִהֵנה ָנַתִתי ִאתֹו ֵאת  :ַלֲעׂשֹות ְבָכל ְמָלאָכה

ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵטה ָדן ּוְבֵלב ָכל ֲחַכם   ָאֳהִליָאב בֶּ

ר ִצִּויִתָך :ֵלב ָנַתִתי ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ָכל ֲאשֶּ



.ז"קע-ו"קע' עמ', חלק א, אורות הקודש"-ה קוק"הראי
ז"ס-ו"ס' עמ, "חדריו"

קוק מדגיש כי יצירה אמיתית היא יצירה  ' הר
שנובעת מפנימיותו של היוצר ואינה מושפעת  

'וכדו, פרסום , מגורמים חיצוניים כמו ריטינג 

יצירה כזאת שנובעת מתוך תוכו ואמיתותו של היוצר  •
אינה ניתנת לחסימה היא נובעת ובוערת כפי שמעיד  

יצירה כזאת הנובעת ' כאש בעצמותי'הנביא אליהו 
וכפי  , מפנימיות אמיתית היא דרכו של היוצר את הקודש

' קוק באורות התורה פרק ט פסקה ו' שראינו אצל הר
ישנם שיצאו לדרך רעה  ( בתוך פרק ב בחומר הלימוד)

אדם  ...בגדו בתכונתם האישית..משום שבדרך לימודם 
.צריך  לפתח את הקודש מתוך תכונת היצירה שבו

קוק שמי שתכונתו האישית היא דרך  ' גם פה סובר הר•
של יצירה רק דרכה יוכל להגיע אל הקודש והוא יעשה 
זאת בצורה איכותית וטובה בתנאי שהיצירה שלו אכן 

נובעת ממקום אישי פנימי וטהור ואינה מושפעת  
.מגורמים זרים

ָפָעה ִחיצֹוִנית" ת ִעם שּום ַהשְּ בֶּׁ ַחשֶּׁ יָנּה ִמתְּ ִשית ִהיא אֵּ ִציָרה ָהרּוָחִנית ָחפְּ ִניָמה, ַהיְּ ִפי ֲהַלְך רּוָחּה פְּ ת כְּ רֶּׁ י  . ִהיא יֹוצֶּׁ רֹומֵּ ה ִלמְּ ן ַתֲעלֶּׁ ָמּה כֵּ ַעצְּ ָבּה ֱאמּוָנָתּה בְּ ִקרְּ ר בְּ ַגבֵּ ִתתְּ ָכל ַמה שֶּׁ וְּ
ת ...ָהֱאמֶּׁ

ָפָעה ִחיצֹוִנית ת ִעם שּום ַהשְּ בֶּׁ ַחשֶּׁ יָנּה ִמתְּ ִשית ִהיא אֵּ ִציָרה ָהרּוָחִנית ָחפְּ ,  ַהיְּ
ִניָמה ִפי ֲהַלְך רּוָחּה פְּ ת כְּ רֶּׁ ָבּה ֱאמּוָנָתּה  . ִהיא יֹוצֶּׁ ִקרְּ ר בְּ ַגבֵּ ִתתְּ ָכל ַמה שֶּׁ וְּ
ת י ָהֱאמֶּׁ רֹומֵּ ה ִלמְּ ן ַתֲעלֶּׁ ָמּה כֵּ ַעצְּ ...בְּ

ל יֹוֵצר ֻמְכָרח ִלְהיֹות יֹוֵצר  ֵיש לֹו ְנָשָמה שֶּ ִמי שֶּ
ְפָשר לֹו ְלִהָסֵגר  -ִאי, ַרֲעיֹונֹות ּוַמֲחָשבֹות אֶּ

ת ַהְנָשָמה עֹוָלה . ְבַתְלמּודֹו ַהִשְטִחי ְלַבד בֶּ ִכי ַשְלהֶּ
יָה ְוִאי ְפָשר ַלֲעצֹׁר אֹוָתּה ִמַמֲהָלָכּה-ִהיא ֵמֵאלֶּ ".אֶּ

ל יֹוֵצר ֻמְכָרח ִלְהיֹות יֹוֵצר  ֵיש לֹו ְנָשָמה שֶּ ִמי שֶּ
ְפָשר לֹו ְלִהָסֵגר  -ִאי, ַרֲעיֹונֹות ּוַמֲחָשבֹות אֶּ

ת ַהְנָשָמה עֹוָלה . ְבַתְלמּודֹו ַהִשְטִחי ְלַבד בֶּ ִכי ַשְלהֶּ
יָה ְוִאי ְפָשר ַלֲעצֹׁר אֹוָתּה ִמַמֲהָלָכּה-ִהיא ֵמֵאלֶּ ".אֶּ



(פירוש לשיר השירים)' ג' עמ' חלק ב, עולת ראיה, ה קוק"הראי

ַהִציּור ְוַהִחטּוב עֹוְמִדים  , ַהִסְפרּות
ַעל ָכל ַהֻמָשִגים   ל ַהפֹׁ ְלהֹוִציא אֶּ

ש   ק ַהנֶּפֶּ ָהרּוָחִנִיים ַהֻמְטָבִעים ְבֵעמֶּ
ָחֵסר עֹוד ַאף  , ָהֱאנֹוִשית ְוָכל ְזַמן שֶּ

ש   ה ְבַמֲעַמֵקי ַהנֶּפֶּ ָחד ַהִנְגלֶּ ִׂשְרטּוט אֶּ
ל  ֹׁא ֵיֵצא אֶּ ל ת שֶּ שֶּ ת ְוַהְמַרגֶּ בֶּ ַהחֹושֶּ

ַעל עֹוד אכֶּת  , ַהפֹׁ ֵיש חֹוָבה ַעל ְמלֶּ
ת ְלהֹוִציאֹו בֶּ .ַהַמְחשֶּ

כפי שכבר ראינו  
ישנם מושגים רוחניים  

שיכולים לבוא לידי ביטוי אך  
י תחום היצירה  "ורק ע

שידייק אותם  
ולכן כאשר יש לאדם את  

אותה  
תובנה פנימית עמוקה עליו  
לבטאה החוצה כדי להוסיף  

.לעולם



ה ָהאֹוָצרֹות, מּוָבן ַהָדָבר ֵמַעְצמֹו• ַרק ֵאלֶּ , שֶּ
ת ֲאִויר ַהְמִציאּות ְבִהְתַפְתָחם ֵהם ְמַבְסִמים אֶּ טֹוב  , שֶּ

ה ְלַפֵתחַ  ָיָצא ִמִפי הקב: ְוָיפֶּ ה ִנְתַמֵלא "ִמָכל ִדבּור שֶּ
ָאְמָנם אֹוָתם ַהְדָבִרים  . ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְבָׂשִמים

ְקבּוָרָתם ִהיא ִבעּוָרם, ַהְגנּוִזים נֶּת  , שֶּ ם ְמַתקֶּ ֲעֵליהֶּ
ר ּוְלַכסֹות ל ָאְזֵננּו ַלֲחפֹׁ ְואֹוי לֹו ְלִמי  , ַהָיֵתד שֶּ

ִמְשַתֵמש  ְגָדּה ְלַמַען  ְבָיֵתדשֶּ ְכנֶּ זֹו ִלְפֻעָלה שֶּ
...ַהְרבֹות ָבְאָשה

יש לחלק באופן מובהק בין יצירות  

שיוסיפו טוב לעולם שיקדמו את  

העולם מבחינה רוחנית לבין אלו 

.שיטמאו אותו

אותם דברים שקבורתם היא  

אותם דברים הצניעות יפה  -בעורם

להם דברים שיש לכסותם  אותם  

אסור לנו לגלות משום שבכך אנו  

ממה שצריךעושים את ההיפך 

יתד

האוזן  -תנוך אוזנינו הניתן לכיסוי

העין והפה אלא הם איברים שאנו  

יש דברים , לסגור, יכולים לכסות 

שאנו צריכים לא לראות לא לשמוע  

.ולא לדבר

החילים בזמן צאתם למלחמה היו נושאים  

איתם את חפירה קטן כדי שיוכלו לחפור  

כפי שעושה  ) ,בור לצורך הצרכים ולכסותם

עכשיו תארו לעצמכם שבמקום  (  החתול

לכסות את הצרכים הינו לוקחים את האת  

!איכס.... ומגלים את הצרכים

את מה שמצריך כיסוי  , זהו בדיוק הרעיון 

אין ליצור  . הסתרה אסור לנו לגלות החוצה

.דברים שפוגעים בצניעות



: נסכם

יצירה הנובעת מהפנימיות היא יצירה  
ולכן איכות היצירה תלויה  . אמיתית

באיכות הפנימיות של היוצר זוהי הסיבה  
שהתורה הדגישה לנו קודם כל את 

. תכונותיו הפנימיות של בצלאל בן אורי 
גם אם היה מוכשר מאוד אבל פנימיותו  

לא הייתה טהורה יצירתו לא הייתה יכולה  
.להיות קדושה 

יש ערך גדול ביצירה שמוסיפה טוב לעולם  
אך אסור לפתח וליצור דברים שהצניעות  

!יפה להם



קוק לשיר השירים' המשך הקדמת הר

לפי מה שלמדנו  

אני ממש לא מבין  

איך הכניסו את שיר השירים  

?לתנך

כ "הרי הוא עוסק בדברים כ

צנועים 

ויש כאלה שיגידו שהוא ממש  

....רומן רומנטי



:לפני שנענה נסביר שני מושגים

רק אנשים קדושים יכולים להיות שליחים להעברת דברי קודש

.מי שאינו איש קודש עלול חלילה לעוות את הקודש ולהפכו לטומאה וזוהמה

אנשים  -שרי קודש
שמוסרים דברי  

שמעבירים , קדושה
אותם הלאה

אנשים  –אנשי קודש 
שעסוקים בקודש 

מחוברים אליו ומחשבתם 
קדושה וטהורה



.  אהבה הינו ערך קדוש ונעלה ביהדות 

,  הוא הביטוי לקשר העמוק ביותר בין בני אדם

ה"י לקב"בני זוג ובין עמ

ולכן ראוי לעסוק בהם אבל תוך שמירה  

קפדנית שלא יתפרשו בצורה כזאת שתהפוך  

אותה מערך טהור לזהמה מלוכלכת

כאשר ספר הופך את הרגש הנפלא והנעלה  

הזה למשהו מלוכלך אין דבר יותר מפוספס  

..מזה

ומצד שני יהיה זה חסרון אם לא יעסקו ברגש 

העז הזה הנובע

ממקור האהבה לאדון כל המעשים

זהו ענינו של שיר השירים  



כלומר שהופך את  ' חמור לאהבה'אך רק מי שהוא 

שיר  " קלקל"מסוגל ל, המקום הרוחני שבאהבה לחומר

.אהבה רגשי ועמוק 

ִלבֹו ָעֵרל ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ֵכן ֹׁא ָטַעם , ַרק ִמי שֶּ ל ִמְפֵני שֶּ

ַעם אֹור  ם נֹׁ צֶּ ֹׁא ָחש ֵמעֹׁ ל ְמרֹוֵמי קדש ְול ְלִהְתַנֵשא אֶּ

ֹׁא  –ַאֲהַבת צּור ָכל ָהעֹוָלִמים  ֹׁא ָחָכם ָכזֶּה ל ִאיש ָנָבל ְול

ת ָהַרְעיֹון ה ַהַגְעגּוִעים ָהַרִבים , יּוַכל ְלָהִכיל אֶּ ִכי ֵאלֶּ

בְ  ל ָהאֹוָצר  " ִשיר ַהִשיִרים"ַהְפָרִטִיים שֶּ ֵהם ְרָשִמים שֶּ

ר ָבַחר לֹו ה ש ְכַלל ָהֻאָמה ֲאשֶּ ,  ִלְשמֹו ּוְלִזְכרֹו' ַהָגנּוז ְבנֶּפֶּ

ֵאינֶּנּו ַמְרִגיש ְכָלל שּום ִחָסרֹון ְבִהָפֵקד ְמקֹום   ִמְפֵני שֶּ

ֹׁא ְיָדָעם ר ל ה ָהְרָגשֹות ֲאשֶּ .ֵאלֶּ



אותם אנשים משולים לגמדים טרוטי עינים הנמצאים בתחתית  
.מגדל גבוה אשר בראשו נמצא יהלום יקר ערך

אותם גמדים לא יהיו מסוגלים להבחין בערכו הרב של היהלום  
.משום המרחק העצום שהם נמצאים ממנו

לא מסוגל להבין  ' כ מעולם הקודש ומאהבת ה"כך מי שרחוק כ
.את ערכו האמיתי והעמוק של ספר שיר השירים



עקיבא שדווקא  ' מה היה בר
הוא הצליח להבין את עומקו  

?וקדושתו של שיר השירים

ל אכן חששו ממציאות כזאת של  "חז
אנשים ערלי לב ולכן ביקשו לגנוז את 

שיר השירים  

:עקיבא והכריז' אך אז קם ר

כל השירים קודש ושיר השירים קודש  "
"קודשים



עקיבא הצטיין באהבה בשלושת מובניה ולכן הבין ' ר
.באמת מה היא אהבה

אהבת האשה•

אהבת הרע•

שלי ושלכם  

!שלה הוא

'אהבת ה•
שהיו סורקים את בשרו '-

במסרקות של ברזל והוציא  

'  נשמתו באחד



-מוקמת הפקולטה לאומנות באוניברסיטה העברית1908בשנת 
.ס בצלאל"בי
קוק רואה בצעד זה ברכה גדולה ושולח לראשיה אגרת ברכה' הר

ם ַמִים ָקִרים ַעל ָהֲעָצמֹות ַהְמֻפָצחֹות" רֶּ ץ ִיְׂשָרֵאל  : "ִהֵנה זֶּ רֶּ אֶּ

ת רֶּ ד, ַהִהְתעֹוְררּות ִהיא ָאְמָנם ִאִטית". ִמְתַנעֶּ ָעֵקב , ִאִטית ְמאֹׁ

ֲאָבל ִמָכל ָמקֹום ִהיא  , ּוְבַהְפָסקֹות ְגדֹולֹות, ְבַצד ֲאגּוָדל

ת רֶּ ה, ִמְתַנעֶּ ָחֵפץ ְלִהְסַתֵכל ָיפֶּ .  ִנָצֵני ַהְתִחָיה ִנְשָקִפים ְלִמי שֶּ

ָחד ִמִסיָמֵני ַהְתִחָיה ַהֻמְבָהִקים ִהיא ַהְפֻעָלה ַהִנְכָבָדה  אֶּ

ם ַהִנְכָבָדה ת ָלֵצאת ֵמֲאֻגָדְתכֶּ דֶּ ִפי  : "ָהעֹומֶּ ְתִחַית ָהָאָמנּות ְוַהיֹׁ
ְמַלֵבב ַהַמֲחזֶּה ּוַמְרִהיב ִלְראֹות  ". ארץ ישראל–י "ָהִעְבִרי ְבא

ת ַאֵחינּו ַרֵבי ַהִכָשרֹון ִפי ְוָהָאָמנּות, אֶּ ַהמֹוְצִאים ָמקֹום , ְגאֹוֵני ַהיֹׁ

ל ַהַחִיים ַהְכָלִלִיים ְורּוַח  , ָהגּון ַבְשֵדרֹות ַהְרָחבֹות ְוַהְגבֹוהֹות שֶּ

ת ִעיֵרנּו  , ָמרֹום ָנָׂשא אֹוָתם ַלֲהִביָאם ְירּוָשַלְיָמה ְלַעֵטר אֶּ

ִהיא ְכחֹוָתם ַעל ִלֵבנּו, ַהְקדֹוָשה ם ַהנְֶּחָמִדים, שֶּ ִלְהיֹות , ְבִפְרֵחיהֶּ
ת רֶּ ת, ְבִקְרָבּה ְלָכבֹוד ּוְלִתְפאֶּ לֶּ .ַגם ִלְבָרָכה ְותֹועֶּ

ל ִיְהיּו ְׂשֵמִחים בֹו ַהכֹׁ ַהְצִעיִרים ְוַגם  , ְוִסיָמן טֹוב ָכזֶּה ָנכֹון שֶּ

ַגם ַהיֹוֵתר ָקִרים ְוַהיֹוֵתר ְטרּוִדים ִבְשֵאַלת ַהִקיּום  , ַהְזֵקִנים

ד .ַהֲחמּוָרה ְמאֹׁ
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כֶּת, ַהַבת ַהנְֶּחָמָדה, ַהַיְלָדה ַהְנִעיָמה ְוָהֲאהּוָבה ַאֲחֵרי ַמֲחָלה ֲאֻרָכה ּוְמֻמשֶּ ,  שֶּ

ת שֶּ ל ָפִנים ִחְּוִרים ְכִסיד, ַגם נֹואֶּ ה שֶּ ת, ַאֲחֵרי ַמְראֶּ ה ַהְתֵכלֶּ ,  ְׂשָפַתִים ְכַמְראֶּ

יָה  , ִסמּור ּוִפְרפּור ַצְמִריִרי, חּום בֹוֵער ְכַתנּור ִהֵנה ָפְקָחה ֵעינֶּיָה ַוִתְפַתח ְׂשָפתֶּ

ל ַחִיים, ַהְסגּורֹות חֹוָתם ַצר , ַהָיַדִים ַהְקַטנֹות ִמְתנֹוֲעעֹות ִבְתנּוָעה שֶּ

ְצָבעֹות ַהַדקֹות ְוַהַצחֹות הֹוְלכֹות ָאנֶּה ָוָאָנה ת ַתְפִקיָדן, ָהאֶּ .  ֵהן ְמַבְקשֹות אֶּ

ה ָבָׂשר, ַהְשָפַתִים ָנעֹות ן ִנְשָמע, ִכְמַעט ָשבֹות ְלַמְראֶּ ,  ִאָמא: "ְוקֹול ָכאּוב ֵמהֶּ

ֹׁא ְרִאיִתיהָ , ְתִני ִלי ַהֻבָבה, ַהֻבָבה, ִאָמא ה ְזַמן ַכִביר ל זֶּ ".  ַהֻבָבה ַהֲחִביָבה שֶּ

ל ְׂשֵמִחים, קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה ַגם  , ָהָאב ְוָהֵאם ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות, ַהכֹׁ

ם ל ְבֵניהֶּ ת ִמְׂשֲחֵקי ַהַיְלדּות שֶּ ב ָשִנים ַגם אֶּ ְכָבר ָשְכחּו ֵמרֹׁ .  ַהָזֵקן ְוַהְזֵקָנה שֶּ

ת ַהֻבָבה" ת אֶּ שֶּ ַוַדאי ְכָבר . אֹות ְלטֹוָבה' ָברּוְך ה, "שֹוַשָנה ַהְקַטָנה ְמַבקֶּ

ַגם ָהרֹוֵפא ַהָקרּוא ְכָאהּוב ַהַבִית  (. ז"על פי ַשָבת קל)ֲחָלַצָתּה ַחָמה 

ר ִהְשַתֵתף ְבַצֲעָרּה ק ְבִׂשְמָחָתּה ַתַחת ֲאשֶּ ִהֵנה ַגם  , ְוַהִמְשָפָחה ָלַקַחת ֵחלֶּ

ת  . ַהְקַרְיִזיס ָעַבר ְבָשלֹום, "אֹות ְלטֹוָבה: "הּוא ַמְסִכים קֶּ ַעָתה ַהִתְקָוה ְמַׂשחֶּ

ת ַבָבנֹות, ִתְגַדל ְוִתיף, ִכי ִתְחיֶּה שֹוַשָנה רֶּ ַהֻבָבה ָאְמָנם ִהיא  . ְוֵתֵהא ִלְגבֶּ

,  רּוָחּה ּוְגִוָיָתּה ֵיְלכּו ָהלֹוְך ְוָחָזק. ֲאָבל עֹוד ִתְשַאל ְוִתְשַאל, ַהְשֵאָלה ָהִראשֹוָנה

ם, ַגם ָמָרק, ִתְדרֹׁש עֹוד ַגם ַמְרֵפא חֶּ ַגם ְשִביִסים  , ַגם ַׂשְלָמה, ַגם ָבָׂשר ְולֶּ

ה ְוֵעט, ְוַׂשֲהרֹוִנים ר ַוֲעבֹוָדה, ַגם מֹורֶּ ְלַמְרֵאה ְדָבִרים  . ָועֹוד, ְועֹוד, ַגם ֵספֶּ

ל ה ִיְצֲהלּו ַהכֹׁ ם דֹוְלפֹות  . ַהָזֵקן ְוַהְזֵקָנה ַיְחְגרּו ִגיל. ָכֵאלֶּ ָהָאב ְוָהֵאם ֵעיֵניהֶּ

ַמע ָׂשׂשֹון ה  . ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ַהְצִעיִרים ִיְמְחאּו ַכף ְוִיְרְקדּו ִמטֹוב ֵלב. דֶּ ה ְלזֶּ ְוזֶּ
ת ֻבָבה, ַהָיָפה ְונְֶּחָמָדה, שֹוַשָנה ְקַטָנה: "ְמַמְלִלים לֶּ ָאח, שֹואֶּ !".הֶּ

ֹׁאת ַהַבת ַהְיָקָרה, ַבת ִציֹון ַהְיָקָרה, שֹוַשַנת ָהֲעָמִקים, ְירּוָשַלִים ָהֲאהּוָבה ,  ז

ַרִבים  , ָבנֶּיָה ְשֵכחּוהָ . ַהְזעּוָמה ְוַהְמֻמָשָכה, חֹוַלת ַמֲחַלת ַהָגלּות ַהָמָרה

ם ַחִיים ַמְרִעיד ְבַרַעד ָנִעים . ִמִתְקָוה ְוַחִיים ֲעבּוָרה, נֹוֲאשּו ֵמִרְפיֹון ֵלב רֶּ ַעָתה זֶּ

ת ָהֲעָצמֹות ַהְמֻדָכאֹות ְוַהחֹולֹות ִפי, אֶּ ת יֹׁ שֶּ אכֶּת  , ָאָמנּות, ִהיא דֹורֶּ ְמלֶּ

ת בֶּ ְשבֹון, אּוַלי ֵאין ַהָדָבר ְבִעתֹו. ַמְחשֶּ ֹׁאְמרּו ַבֲעֵלי חֶּ ,  יְֶּשָנם ְצָרִכים ְקדּוִמים, י

,  ֲאָבל ַהְדִריָשה ַהָבָאה ִמֵלב ָבנֶּיהָ , ֵיש ְוֵיש, אּוַלי ְואּוַלי, ֵכן. יֹוֵתר ֻמְכָרִחים

ם ר ָשְפָכה ֲעֵליהֶּ אֹות ִתְקָוה  , ַהְדִריָשה ְבַעְצָמּה ִהיא אֹות ַחִיים, ֵמרּוָחּה ֲאשֶּ
.ִלישּוָעה ְונֶָּחָמה

משל הבובה
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ר  "חידושו של הרש
הירש

ִבְשַעת ַסָכָנה זֹו הֹוִפיַע ָהַרב ִשְמשֹון ְרָפֵאל  

ץ, ל"ִהיְרש זַ  רֶּ הּוא ָעַמד ְוִהְכִריז ַעל . ְוָעַמד ַבפֶּ

ל ַהַיֲהדּות ת ַהְיָשָנה שֶּ ָדת ְוַחִיים ֵהם  : ָהֱאמֶּ

,  ָדת ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְיסֹוד: ּוֵפרּושֹו. ַהְינּו ַהְך

ֹׁא ִנְתנּו ַהִמְצוֹות  . ֵפרּוש ּוְתַנאי ֻמְקָדם ְלַחִיים ל

ְדַות ַהַחִיים אֹו ְכֵדי  ַעל ְמַנת ִלְהיֹות ַתֲחִליף ְלחֶּ

ם  ם ּוְלַשֵמש ָלהֶּ ְלַדֵלג ַעל ְפֵני ַהַחִיים ּוְקָשֵייהֶּ

ָלא ַהִמְצוֹות ֵהן ִבְבִחיַנת גֹוְרִמים  , ְכִפצּוי אֶּ

ש   גֶּ ל רֶּ פֹוֲעִלים ּוַמְשִפיִעים ְבתֹוְך תֹוכֹו שֶּ

ָלנּו .ַהַחִיים שֶּ

ל ָהַרב ִהיְרש הּוַנח שּוב   ְבִשיַטת ַהִחנּוְך שֶּ

ַהְיסֹוד ְלִקיּום ַהִמְצוֹות ִמתֹוְך ַאֲהָבה ּוִמתֹוְך  

ת ִמתֹוְך ִספּוק , ִׂשְמָחה ְפִניִמית רֶּ ֹׁאת אֹומֶּ ז

ש ַהָדִתי גֶּ ל ָהרֶּ הּוא , ִלְכִמיָהתֹו ַוֲעִריָגתֹו שֶּ שֶּ

ש ַהְיהּוִדית .ִטְבִעי ָכל ָכְך ַלנֶּפֶּ



רוח

חומר

המצוות הם החוט המקשר בין הרוח  •
והחומר תפקידם לקדש את 

המציאות החומרית ולא לבטלה

השאיפה היא להחיות מחדש את •
הרגש הדתי ולקיים את המצוות לא 

מפחד העונש אלא מתוך יראת 
הרוממות שהיא אהבת הרוממות


