התמודדות עם האלימות בעידן פיגועים
 .1ארץ שהיא גילוי עצמי )פלצבו(
ָארץ אֲ ׁשֶ ר אראך
ַארצְָך ּומִ ּמֹולַדְ ּתְ ָך ּומִ ּבֵית ָאבִיָך אֶ ל הָ ֶ
ו ַּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ַאב ְָרם לְֶך לְָך מֵ ְ
)בראשית יב ,א( רש"י :לך לך  -להנאתך ולטובתך.

 .2שפת אם של פרא אדם
א"ר חסדא זנותא בביתא כי קריא לשומשמא וא"ר חסדא תוקפא בביתא כי קריא
לשומשמא אידי ואידי באיתתא אבל בגברא לית לן בה )סוטה ג ,ב(

 .3ד"ר ג'קיל מיסטר ווילד
כמו שכתב רבי יהודה הלוי אויר נשמות אויר ארצך .וכל זה משום שהמקדש יש בו
שני הבחינות שהם נר מקום הקרבה ואור התורה .מעתה נראה שאמנם קדושת
הארץ בבחינת נר הייתה מתחילת בריאתה שהכלים שלה מוכנים לקבל אור בבחינת
נשמה ,אבל הבחינה של בית ה' שהיא בחינת אור עצמו אין יכול להיות בה אלא
כשכלל ישראל שם שהם בחינת כנסת ישראל בת זוגו) .הרב מ .ר .לוריא ,פתחי תפילה ,לך
לך(

 .4לעבור מהנהגת לאה להנהגת רחל
כמו שיש אדם דקדושה עשה כך אדם זה לעומת זה אדם בליעל שיונקים ממנו חייבי
כריתות )הרב מ .ר .לוריא ,פתחי תפילה ,לך לך(

 .5מכעס לחכמה
ובעיקר בשביל שיהיה להם אות להבדיל אותם מן העמים ,ועוד על ידי החותמת
הזאת הם ניצולים מדינה של גיהינום כאמרם ז"ל שאברהם אבינו עומד בפתחו של
גיהינום ואינו מניח אדם מהול שירד לתוכו) .גלילי זהב ,הרבי דוד מוסקוביץ ,לך לך(

 .6תיקון הקו השמאלי הישראלי
סטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא ,וסטרא דקדושה שרי בפירודא וסיים
בחיבורא ,ושם גופיה איקרי שלום ...והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני,
ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ,ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ,כי לי כל
הארץ) .אורות הקודש ב ,הבדלה והכללה ,הראי"ה קוק(

 .7רמזור :אברהם יצחק יעקב

תלמיד חכם :תוכו כברו
 .8תיקון הנחש הקדמוני שבי
מה כתיב וילך אברם כאשר דבר אליו יהו"ה ,לנחתא להאי עלמא כמה דאתפקדא,
מיד וילך אתו לוט ,דא איהו נחש דאתלטיא ,ואתלטיא עלמא בגיניה ,דאיהו קאים
לפתחא לאסטאה לגופא) .זוהר א ,עח ,א(
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תיעול היצרים ליצירה
לפתח תחושת קיימות
קרב מגע
לא לפחד מאלימות של ילד אבל ללמד אותו לדבר
שינוי בשפת הגוף :ללמוד מאבות האומה

