
 חיזוק התא המשפחתי בזמן החופש

 להעביר מסר לדור הבא .1
ם  ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה: ה'ִיְפֹקד  ר ָיבֹא ִלְפֵניהֶׁ ם ַוֲאׁשֶׁ ר ֵיֵצא ִלְפֵניהֶׁ ֲאׁשֶׁ

ר ְיבִ  ר יֹוִציֵאם ַוֲאׁשֶׁ ה: ה'יֵאם ְולֹא ִתְהיֶׁה ֲעַדת ַוֲאׁשֶׁ ם ֹרעֶׁ ר ֵאין ָלהֶׁ ר  ַכצֹאן ֲאׁשֶׁ ל  ה'ַויֹאמֶׁ אֶׁ

ת ָיְדָך ָעָליו ר רּוַח בֹו ְוָסַמְכָת אֶׁ ַע ִבן נּון ִאיׁש ֲאׁשֶׁ ת ְיהֹוׁשֻׁ ה ַקח ְלָך אֶׁ  יח(-)במדבר כז, טז מׁשֶׁ

 אורות פנימיים ואורת מקיפים .2
לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את  -אשר יצא לפניהם 

נלחמתי בסיחון ועוג שנא' )במדבר כא( חיילותיהם למלחמה אלא כמו שעשיתי אני ש

אל תירא אותו. וכדרך שעשה יהושע שנא' )יהושע ה( וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו 

אתה וגו'. וכן בדוד הוא אומר )ש"א יח( כי הוא יוצא ובא לפניהם. יוצא בראש ונכנס 

 )רש"י, שם( בראש

 לעבור מהנהגת לאה להנהגת רחל .3
ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני  ''ונתתה מהודך עליו''

 )בבא בתרא עה, א(יהושע כפני לבנה 

 לדבר בצורה שזה ישמע .4
ת  ת ָאִחיו ֵלאֹמר ְדעּו אֶׁ ת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש אֶׁ ִכי כּוָלם ֵיְדעּו אֹוִתי  ה'ְולֹא ְיַלְמדּו עֹוד ִאיׁש אֶׁ

ם  ְסַלח ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָטאָתם לֹא ה'ְלִמְקַטָנם ְוַעד ְגדֹוָלם ְנאֻׁ  )ירמיה לא, לג(אזכר עוד  ִכי אֶׁ

 ארבע שלבים בקשר .5
''אשר יצא לפניהם'' הכוונה שיהיה מנהיג מבחינת ז"א אשר תחילת הדברים הוא 

 צריך לבנות עצמו בבניין שלם

 ''אשר יבוא לפניהם'' שהוא ישלים בניין עצמו קודם שבא לבנות בניין המלכות

 יוציאם הכוונה שיוציא את המלכות ממקום עמידתה באחורי ז"א''אשר 

 )הרב משה רפאל לוריא, בית גנזי, פנחס, עמ' תתקצב(''ואשר יביאם'' פנים בפנים עם ז"א. 

 מה מאפשר לנו להכיר את זולתנו באמת .6
כל חזיון, בין מוחשי בין שכלי, הבא להתיצב במצב של פגישה יחושית, אצל כל חש, וכל 

מיד הוא מעורר רגש או מחשבה, שהיא כפולה, אחת שהיא שתים, מצד עצמו של משכיל, 

)דעת אלוהים, עקבי הצאן, הנושא העסקן באותם הדברים.  החזיון ומצד תאריו המתיחשים אל

 הראי"ה קוק( 
 שפה חדשה בדור הפוסט .7

כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אע"פ שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף 

כל סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה, או איזה הרגשה טובה ומועיה לפעמים, הוא עם זה מזיק 

לה גם כן, במה שהוא מערב יסוד זר במהותה. ואין העולם משתלם כי אם במעמד של 

ד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי שלילת ההשפעה הזרה. ''ולא ילדמו עו

 )שלילת ההשפעה הזרה, אורות הקודש א(כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם''. 

 לעבור מבעל פעור לע' פרים .8
רבי אלעזר לטעמיה, דאמר שמחו את ירושלם, היינו דכתיב )תהלים ק ב( עבדו את יהו"ה 

ה, וכתוב אחד אומר )שם ב יא( עבדו את בשמחה, כתוב אחד אומר עבדו את יהו"ה בשמח

יהו"ה ביראה וגילו ברעדה, מה בין האי להאי, אלא כאן בזמנא דישראל שראן בארעא 

 )זוהר ג, קיח, א(בארעא אחרא  קדישא, כאן בזמנא דישראל שראן

 


