יצירת מרחב ציורי
ק ֹרֹות ָּבּתֵ ינּו ֲא ָרזִים ַרהִ יטֵ נּו ְּברֹותִ ים

)שה''ש א ,יז(

 .1שילוב שכל ומדמה בקבלת החלטות
אֵ ּלֶה י ַעַ מְ דּו ְלב ֵָרְך אֶ ת הָ עָ ם עַ ל הַ ר ּג ְִרּזִים ּבְעָ ב ְְרכֶם אֶ ת הַ ּי ְַרּדֵ ן ׁשִ מְ עֹון ו ְ ֵלו ִי ו ִיהּודָ ה
וְי ִּׂשָ ׂשכָר ו ְיֹוסֵ ף ּו ִבנְי ָמִ ן :ו ְאֵ ּלֶה י ַעַ מְ דּו עַ ל הַ ּקְ ָללָה ּבְהַ ר עֵ יבָל ְראּובֵן ּגָד ו ְאָ ׁשֵ ר ּוזְבּולֻן ּדָ ן
וְנַפְּתָ לִי )דברים כז ,יב-יג(

 .2אור חושך הכל
אֹורי ּכִי בָא ֵ
קּומִ י ִ
אֹורְך ּוכְבֹוד ה' עָ ַלי ְִך ז ָָרחּ :כִי הִ ּנֵה הַ ח ֹׁשֶ ְך יְכַּסֶ ה אֶ ֶרץ ו ַעֲ ָרפֶ ל לְאֻ וּמִ ים
ו ְעָ ַלי ְִך יִז ְַרח ה' ּוכְבֹודֹו עָ ַלי ְִך י ֵָראֶ ה :ו ְהָ לְכּו גֹוי ִים ל ֵ
ְאֹורְך ּומְ ָלכִים לְנֹגַּה ז ְַרחֵ ְךׂ :שְ אִ י סָ בִיב
ּוראִ י ֻּכּלָם נִקְ ּבְצּו בָאּו לְָך ָ
עֵ ינַי ְִך ְ
ּבנַי ְִך מֵ ָרחֹוק י ָב ֹאּו ּובְנ ַֹתי ְִך עַ ל צַד ּתֵ ָאמַ נָה )ישעיה ס ,א-ד(

 .3דבקות בה'
תניא אר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי
מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני
בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי
נענעתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו אמרתי
באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים )יבמות קכא ,א(

 .4קרבה וריחוק כתנאי לחיבור עמוק
וּיַעֲ מ ֹד הָ עָ ם מֵ ָרח ֹק ּומׁשֶ ה נִּגַׁש אֶ ל הָ עֲ ָרפֶ ל אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ם הָ אֱ ֹלוקִ יםּ .כִי מִ י ׁשֶ הּוא הֹולְֵך
ְּבגַׁשְ מִ ּיּות ּכָל י ָמָ יו ,ו ְַאחַ ר ּכְָך נִתְ לַהֵ ב ו ְרֹוצֶה לֵילְֵך ּבְדַ ְרכֵי הַ ּׁשֵ ם י ִתְ ּב ַָרְך ,אֲ זַי מִ ּדַ ת הַ ּדִ ין
מְ קַ טְ ֵרג עָ לָיו ,ו ְאֵ ינֹו מַ ּנִיחַ אֹותֹו לֵילְֵך ּבְדַ ְרכֵי הַ ּׁשֵ ם י ִתְ ּב ַָרְךּ ,ומַ זְמִ ין לֹו מְ נִיעָ ה .ו ְהַ ּׁשֵ ם
י ִתְ ּב ַָרְך חָ פֵץ חֶ סֶ ד הּוא )א(ּ .ומַ סְ ּתִ יר אֶ ת עַ צְמֹו ִּכ ְבי ָכֹול ּבְהַ ּמְ נִיעָ ה הַ ּז ֹאת )עַ ּיֵן לְמַ ּטָ ה(.
ּומִ י ׁשֶ הּוא ּבַר ּדַ עַ ת ,הּוא מִ סְ ּתַ ּכֵל ּבְהַ ּמְ נִיעָ הּ ,ומֹוצֵא ׁשָ ם הַ ֵ
ּבֹורא ּבָרּוְך הּוא) ...ליקוטי
מהר"ן ,קטו ,רבי נחמן(

 .5לגעת ולא לגעת
כי אין האור ניכר אלא מתוך החשך .כי כשאין אנו יודעין מה חסרונות גורם החשך -
אי אפשר לדעת מה טוב ושלמות גורם האור .על כן לברר זה הדבר בפועל  -צריך
לפעול פעולה אחת שהשלמות יתעלם ממנה ,ואז יראו כל החסרונות שיש להם
מציאות בהעלם הזה .ואז נדע למפרע מה הם החסרונות שהשלמות הקדום שולל
אותם) .קלח פתחי חכמה ,פתח ל' ,רמח"ל(

 .6בית ראשון בית שני בית שלישי
)התשובה( הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה ,בפעם אחת מכיר
הוא את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר ...וישנה תשובה
הדרגתית..הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו ...התשובה העליונה באה מהברקה של
הטוב הכללי) ...אורות התשובה ,הראי"ה קוק ,ב(
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להיות פרפר
המדמה והרציונאל
הכנעה הבדלה המתקה
אבינו מלכנו
שימוש בטבלט בבתי ספר

