
  ה"בע

  תשובת אלול

  עבודת אלול
בכוח� ללמד משהו עמוק על , כל אלה. ובשבט, במזל, בחוש , מתאפיינת באות, פ ספר יצירה"ע, המהות של כל חדש 

  . פנימיות הזמ� וענינו מבחינת העבודה הרוחנית שעלינו לקיי� בזמ� הזה

. יד שמאל�האבר של החדש. שה חוש המע�החוש של החדש. ' י�האות של החדש. המזל של החדש הוא בתולה

  . גד�והשבט

שיש בה משהו ת� ושל� . שטר� נבעלה. בתולה היא אשה בראשיתית. מזל בתולה בא להאיר כמה עניני�

בחינת אשה חדשה . בחינת בתולות, נשי� וגברי�, בחדש הזה כלנו. מקו� בתולי שטר� ננגע ונפתח בנפש.וחדש

שטר� בקרה ', די� חדשי� בתוכה ומקומות חדשי� בקשר ע� השמגלה רב. שמתחילה יחסי� חדשי� ע� דודה

של התעוררות ועשיית מקו� , תנועה מלמטה למעלה , כל עבודת התשובה היא עבודה נשית. בה� קוד�) בקרו(

הרב . ובחדש הזה כלנו רעיות שמבקשות ליצור חיבור מחודש ע� דוד�, כנסת ישראל קרויה בתולה. בחיינו לדודנו

.  בגימטריהכלהשה� ,  יו�55עוברי� , שני הימי� הטובי� לישראל, בתשרי ' באב ועד י' מטו: ז יפהיצחק נות� רמ

  ...שמתעוררות בכלות הנפש אל דוד�, זוהי התקופה בשנה שכל� ה� בבחינת כלות

מסמנת את ' בש� הוי' הי, לפי קבלה. ממבט ראשו� מרמזת על התקשרות לשורש האלקי' י. ' י�האות של החדש

כשזוכי� להארה מחודשת . ניכר היסוד להתחדשות, ג� במוב� הזה. ית החכמה האלקית שממנה מתהווה הכלראש

כל התחדשות . זה ההתחלה של תהלי# התקו� וההתחדשות, ומתעורר הרצו� להתקשר בחכמה זו, של חכמה אלקית

בה ומש� ג� את כל תובנה חדשה שמפרה את המחש, שהיא מתאפשרת בנפש ע� קליטה של הארה של חכמה חדשה

  .כוחות החיי�

חוש המעשה הוא בעצ� . מרמזת לאבר יד שאמור לשמש את החוש של החדש הוא חוש המעשה' האות י,  ממבט שני 

התקו� והמעשה של חדש אלול מתחיל . יד שמאל מסמלת עבודות קלות.והדר# לתק� היא באמצעות היד. חוש התקו�

   .וד ממשיכה הסתכלות חדשה אל המציאותהיד ע� הי. ממעשה של מחשבה והתבוננות

והכח המיוחד שלו הוא בהבנה חדשה והתבוננות שתוליד , אלול הוא חדש נשי. בינה בגימטריה=לא בכדי אלול

  .תנועות חדשות בנפש

  :הרב יצחק גינזבורג"/ אני לדודי"מתו� 

האמונה שאפשר לראות מחדש את הכח המיוחד של אלול היא .  לולא אותיות אלול�"'לולא האמנתי לראות בטוב ה"

בלא לקרוע את הד% ולפתוח ד% , נוטע בליבנו שנית� לקחת ד% מחוק ואותו עצמו לעשות חדש' האמונה שה. ' טוב ה

  ...לא היה לי אלול כלל' לולא האמנתי לראות בטוב ה. לשו� שופר. האמונה כי אנו יכולי� להשתפר. חדש אחר

שכ� גישה אחרת היא תוצאה של הבנה ',   בה בעקבות האמונה גישה חדשה לההבינה היא הכח העיקרי בנפש המוליד

  .' הבנה יסודית ששררה עד כה בי� האד� ובי� ה�או ליתר דיוק היא תולדה של  השתחררות מאי. אחרת

הקושי בקיו� . רוצה ממנו ומעמו' האמונה הנשלחת ונשפעת לאד� מולידה בו אמו� כי הוא מסוגל להבי� מה ה

 ובכלל בהתמודדות בעול� הזה נובע מתחושה שאי� פשר ואי� הבנה למה אני עושה את מה שאני עושה המצוות

ש מוציאות אותי ממהל# הזרימה ) ביניה� ג� המצוות(ומדוע אני מתמודד ע� מטלות ומשימות כאלה ואחרות 

מתגברת האהבה והשייכות ', אול� כאשר זוכי� לטעו� טע� של הבנה ופשר ברצו� ה. הנינוח והטבעי שלי ע� עצמי

  .עולה ומתגברת' פ רצו� ה"והנכונות לדייק ולפעול ע, "אני לדודי ודודי לי"ומתחזק הקשר 



שמאירה בה , החכמה המיוחדת של האשה  .העבודה המיוחדת באלול הוא המעשה של האשה לבעלה,  המעשה

 במזונות האשה ואילו האשה מחייבת העקרו� ההלכתי הוא שהבעל חייב.הידיעה אי# לעשות את מעשיה למע� בעלה

בפנימיות נית� לומר שהחכמה של האשה היא אי# . לבעלה) 'טויה וכו, תפירה, בישול, אפיה(להעניק את כל עשיותיה 

באופ� כזה שהקשר שלה עמו יעמיק ויל# מתו# כל . לכוו� את כשרונותיה ועשיותיה באופ� שירומ� וישמח אותו

  .וכל יהודי ע� בוראו, ה "ת ישראל והקבוכ# ג� ביחסי כנס. עשיה שלה

  עבודת הטוויה
  :כתוב ? מהי העבודה המרכזית של האשה

  שמות פרק לה 

  :ְוָכל ִאָ(ה ַחְכַמת ֵלב 5ְָיֶדיָה ָטו3 ַו4ִָביא3 ַמְטֶוה ֶאת ַה0ְֵכֶלת ְוֶאת ָה2ְר1ָָמ� ֶאת 0ֹוַלַעת ַהָ(ִני ְוֶאת ַהֵ(') כה(

 :ִ'י� ֲאֶ'ר ָנ8ָא ִל�5ָ ֹאָתָנה 5ְָחְכָמה ָטו3 ֶאת ָהִע7ִי�ְוָכל ַה6ָ) כו(

  

היא ג� המלאכה שמוזכרת . מלאכת הטוויה היא המלאכה המרכזית שמגלה וחושפת את חכמת הלב של האשה

  " :אשת חיל"של '  באות י

   

  משלי פרק לא 

  :ָיֶדיָה ִ'ְ=ָחה ַבִ>י'ֹור ְוַכֶ;יָה 0ְָמכ3 ָפֶל:) יט (

  

. מבי� כל המלאכות שהאשה מחויבת בה� בביתה, � כותב שהטוויה היא המלאכה המרכזית של האשה"הרמב

 את מלאכת הטויה צריכה להמשי# לעשות כדי שלא תיפול לידי זימה �שאפילו א� יש לאשה שפחות, ל"ואמרו חז

  . ולא לידי שעמו�

שאשה עושה בתו# , # לראות אותה כעבודת הטוויה צרי, הרב יצחק אומר שא� רוצי� להבי� את עבודת חדש אלול

  .ביתה כחלק מההתמסרות לבעלה

  :שאלות

 ?מהי טוויה  .א

 ?מה זה לטוות את העיזי�  .ב

 ?מדוע חוששי� שאשה שלא תטווה תיפול לזימה או שעמו�  .ג

  ?למה מתכוו� הרב שעבודת אלול היא עבודת טוויה  .ד

  :התבוננות
לקחת חומרי גל� ואות� להפו# לחוטי� שהופכי� .  חיבורי�לעשות, כל ענינה של הטוויה הוא לעשות קשרי�

יריעות אלו ה� , ולצור# הנמשל, ביריעות האלה הלבישו את המשכ�. �שייפתה וכסתה את המשכ,לרקמה אחת שלימה

מלאכת הטויה יוצרת לבושי� . בדבור ובמעשה ,במחשבה. ג� הלבושי� של המשכ� הפנימי שבלב כל אחד ואחת

, אמנ� אנחנו עוסקי� בלבוש. מער# פנימי חדש.  בלשו� ימינו שיש ביכולתה ליצור אישיות חדשהנית� לומר. חדשי�

  .והיכולת שלו לרומ� אותה, א# הכח המיוחד של הלבוש הוא בהשפעתו על הנפש פנימה

 היכולת של אשה. על חיות, מרמז ג� על עזות, עז. שיא החכמה של נשי� התבטאה במשכ� ביכולת� לטוות מעז חיה

בינה לבי� עצמה ולבי� , בי� בני המשפחה, בראש ובראשונה בינה לבי� בעלה, לטוות את החיבורי� בינה לבי� סביבתה



המציאות הטריוויאלית והנסיונות , היכולת לקחת את המרכיבי� של החיי�. זה הכח המיוחד של האשה' , ה

ובכל דבר להתבונ� �המעשי�,  היחסי�,המקו�,האנשי�, הצרכי� השוני�, הבריאות,האכילה: והקשיי� שבצידה

לטווית . לראות בכל דבר הזדמנות ואתגר לרקמה. מדבר אלי מתו# המציאות וכיצד אני נענית לו' ולראות כיצד ה

  . דבור ומעשה, במחשבה , הפקת הטוב ביותר מהדברי� בעצמ�,חיבורי� נכוני� שלי אל הדבר ובהמש#

ומהתבוננות שלה מבחו< היא , הנול והפל#, צבת אל מול החוטי�הציור של אשה טווה זהו ציור של אשה שני

לרקימת סיפור חדש במערכת , לטוויה, כל דבר בחיי� הוא חומר ליצירה, כאשר אשה מתבוננת . מתחילה לטוות

  .וע� העול�' היחסי� שלי ע� ה

מצב כזה הוא . אינה יוצרת הקשרי� וחיבורי� נכוני�, במוב� מסוי� אינה יוצרת חיי�, אשה שלא עסוקה בטויה

ויכול , שממו� בנפש וחוסר טע�, שבהכרח יכול להביא לידי שעמו�. מצב של מסכנות רוחנית וחוסר חיות פנימית

ת לקרב אל הלב וליצור את החיבורי� בי� כאשר אי� יכול. לגרו� לאשה לתור אחרי סיפוקי� וריגושי� חיצוניי�

משהו בזרימת החיי� נפסק וכל הקלקלות , המציאות ובי� הלב ובי� הנכונות לטוות נכו� את המרכיבי� השוני�

  .יכולות להשתלשל מ� המצב הזה

. נית� לומר שהטויה בעצ� מסמלת את מלאכת ההתבוננות ויצירת הקשרי� והבנת ההקשרי� בי� דבר אחד למשנהו

  .'ה, הדוד, בזיקה אל הבעל, וכל זה. מצבי� שוני�, כוחות שוני�, בי� נתוני� שוני�

כגודל . וכ# ג� בפנימיות. האשה עושה את מעשיה ודודה מרעי% עליה את מזונותיה,פ נגלה" ע �"אני לדודי ודודי לי"

ה " הקב�"תנו לה מפרי ידיה". יאיר בתוכנו ונחוש את קרבתו ואהבתו' כ# ה, כגודל המקו� שנעשה, היריעה שנרקו�

  . יאיר ויפקוד אותה במקו� שתעשה לו

  הטויה כהתבוננות
היא הדר# להגיע , לפי חסידות,ההתבוננות. 'הטויה היא בעצ� משל להתבוננות ויצירת קשר פנימי מחודש ע� ה

ות והעמקת היא תשובה הבאה מתו# התבוננ, תשובה עילאה. יש שני סוגי תשובה, פ חסידות"ע. לתשובה עילאה

תשובה תתאה משמעותה עזיבת החטא וקבלה פנימית שלא ישוב . 'הוא הכל והכל זה ה' ועד כמה ה' הדעת בגדלות ה

  .בי� במצוות עשה ובי� במצוות לא תעשה, עוד לחטאו זה

עד ההתבוננות באופ� . נשגבותו וחכמתו', מהעמקת הדעת בגדלות ה. ההתבוננות מתחילה מ� המישור הכללי לפרטי

להתבוננות זו קוראי� . שבו הוא מדבר אתי בחיי והדר# שלי לשוב אליו ולהיענות להזמנות שהוא שולח לי בחיי

שיש בו ג� מימד של , הדרישה היא חיפוש פנימי בלתי מתפשר". דרשתי קרבת#", "בכל ליבי דרשתי#. "דרישה

  . 'פרשנות ונתינת פשר והבנה לדר# הפנימית שנסללת ביננו לבי� ה

. בלי מחיצות והסתרות' מהדרישה הפנימית  להיות פני� אל פני� ע� ה. ה עילאה היא תשובה מאהבהתשוב

א# מוסי% שא� . ה שראשית הכל הוא בהתבוננות"בדומה לרמ,האדמור הזק� כותב בפתח של שולח� ערו# שלו 

רת חברה או משפיעה אולי בעז, להתעקש(,הוא צרי# להעמיק בה יותר , ההתבוננות לא מעוררת את האד� כדבעי

 ג� בשביל להגיע לתשובה עילאה �כלומר. ולעזוב את העוונות שמונעי� ממנו את היראה ומטמטמי� את ליבו, )'וכד

  .וכ# התשובות שמגיעות ה� בהירות יותר, יש להזדכ# ולהפרד ממסכי� מיותרי�, במיטבה

  :'דוגמאות לדרישת ה


 קשיי פרנסה  .א 
 
 
מבקש לגדל בתוכי מתו# ' ואיזה כוחות בנפש ה, שבילי להתבונ� במה זה פרנסה בהזדמנות    

וקשיי הפרנסה מציפי� בי , פרנסה בשבילי זה להיות מוצלח ומושל�, א� למשל. ההתמודדות הזאת

 אני מוזמנת להתבונ� מה הנקודה העמוקה שממנה אקבל את האישור הכי עמוק �תחושות של כשלו� ובושה

ההתמודדות ע� הפרנסה היא . הפנימית שלי למהות טוב ואתחברכיצד אתחזק באמונה ובעשיית ה, לקיומי

מועיד לי ' דבר שיכול לעורר אותי להבנת השליחות שלי והמיקוד הפנימי לגבי משלח היד המדויק שה



וההתבוננות בקושי יכולה , לעיתי� אנשי� מתעקשי� שוב ושוב להשאר במקו� שלא נכו� לה�. בעול�

ההתמודדות ע� . של בטחו� קיומי, סה יכולה לגעת בנושא של שליטה פרנ. להוליד בנפש הבנות חדשות

וביכולת ,ובהזמנה מלמעלה להתחזק באמונה ובטחו� , הנושא יכולה להביא לנגיעה בחרדות קיומיות

. 'ההצטרכות הקבועה והתמידית מעוררת לתפילה ולבניית תלות חיובית בה. להרפות ולהתחזק ע� הרוח 

צא שהעבודה היא לקחת את הקשיי� והחומרי� שמה� מורכבי� החיי� ולהתחיל מכל זאת יו. 'וכו' וכו

 .'לטוות מה� חוטי� והקשרי� ע� הפנימיות וע� ה

שולח לי ' ההתבוננות הבסיסית הנכונה שאי� רע יורד מלמעלה וה. התמודדות ע� מחלה וכאב�קשיי בריאות  .ב

לעיתי� מחלה מעידה על כאב . שי הזהפה הזדמנות להתעורר במקו� שלא היה נפתח כנראה אלמליא הקו

וכל אלה נובעי� בשורש מאיזשהי טעות בסיסית וחוסר הבנה . לעיתי� על דפוס חיי� שגוי, לא פתור

 .'ביחסי� ע� ה

 ההבנה �תחושות לא נעימות כאלה ואחרות, אד� קרוב מעורר אצלי כעסי�. קושי מול אד� קרוב  .ג

ה מעורר אותי להתבונ� בכל מיני איזורי� לא מודעי� "והקב, שבהשגחה פרטית עומד בפני הנסיו� הזה

ואולי בהש# יתברר לי שאותו אד� מזמ� לי הזדמנות של גילוי כוחות נפש , באמצעות ההתמודדות הזאת

עצ� ההבנה שלי שההתמודדות הרגשית שלי בסטואציה . 'וכו' וכו. חדשי� ויציאה מעצמי כלפי הזולת

�מאפשרת לי להתחיל לייצר חוטי�. 'שלי שמחכי� לגאולה וקרבת החושפת ב�ני את העולמות הפנימיי�  

 . דבורי� חדשי� ומעשי� חדשי�, מחשבות חדשות 

את היריעה ולזהות את הרצו� האמיתי הנשמתי וההזדמנות לצמוח מבחינה רוחנית  מאפשרת להרחיב ההתבוננות

 . 'וכ# לרקו� חיבור מחודש ופנימי ע� ה .מכל סיטואציה

והשיב לא : "ל"וכמו שאמרו חז. ע� שבות#: כלומר" אלקי# את שבות#' ושב ה"כלומר . מבחינת גלות, ה �וזהו תשוב

ומאפשר לה להחיות , כאשר האד� מזהה את הנקודה האלקית והחכמה האלקית ושב אליה) א,מגילה כט". (נאמר

  .שב עמו והאור חוזר לחייו' ה, אותו

  חשבון התשובה
להל� התהלי# שמציע לעריכת . 'ב דר# להתבונ� ולטוות מחדש את כחות הנפש לרצו� המציע הר, "אני לדודי "בספר

  :חשבו� התשובה

  : שבעת החשבונות כנגד שבע מידות הנפש-שבע הבינות של אלול
  סיו� שנה והתחלת שנה.א

'? את נקודת התורפה ביחסי� ע� ה. השנה' ה מה/הא� אוכל לזהות את המקו� שבו הייתי רחוק .1
 )כנגד מלכות(? כיצד המציאות שקפה לי את רחוקי זה? � ופעולות היא הביאה אותילאילו מעשי

 )כנגד גבורה(? ג� בשנה הבאה, אלמליא יתוק�,י לשער מה עלול להתפתח מרחוק זה/הא� אוכל .2

 'דינמיקה של אהבה ע� ה. ב

, נו יתבר#המפעילי� את נטייתי לפעול בניגוד לרצו' מהי נקודת הכאב או המרמור הפנימי ביחס לה .3
כנגד (? וביני לבי� עצמי ולבי� הבריות'  ביני לבי� ה�בכל המישורי�, הישר והטוב, שלא בדר# האמת

  )חסד

  תקו� עול��התבוננות במציאות.ג

? ה להירת� ולפעול למע� תקונה/והא� אני נכו�, מה� האתגרי� המרכזיי� שמציבה בפני המציאות .4
 )הוד(



ת על /מה� ההחלטות הטובות שאני מקבל? ולהיטיב במציאותלתק� ,מה עלי לעשות על מנת לשפר  .5
  )נצח(? עצמי במר< ונכונות על מנת לחולל שיפור זה

 התבוננות פנימית. ד

 )תפארת(? מה הדבר שהנפש שלי הכי מייחלת אליו, מה הדבר שאני רוצה באמת .6

 )יסוד(? ומה ידיעת הדבר הזה מעוררת בתוכי, מבקש ממני' מהו הדבר שה


