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מעין הקדמה
מהותו של ספר התנ"ך הוא הדיון הנצחי במהות החיים – היש בורא ,ואם כן – מה מטרת הבריאה?
השאלות הללו נשאלות על ידי בני האדם מאז שעמדו על דעתם ,והתשובות לכך הינן מכריעות למטרת
חיינו .אדם המתבונן בחיים עלי אדמות ,רואה כאוס ,רשעות ורוע בכל מקום .החזק טורף את החלש,
הצדק והיושר נראים כחולשה .אם הבורא קיים ,או אולי נכנה את הכוח העומד מאחורי הבריאה
כ"אינטליגנציה אינסופית"  -היכן הוא בחיי היומיום?
מהתבוננות ,אפילו שטחית בתופעת החיים ,הרי שברור שאנו רואים פרי עבודה של אינטליגנציה אינסופית.
התא הבסיסי ביותר פועל בצורה מושלמת לחלוטין ,ובקרבו פועלים רבבות בתי חרושת מיקרוסקופיים,
ללא שום טעות .כל מולקולה הנכנסת לתא נספרת ונמדדת ,וכך המולקולות הנפלטות מהמערכת .וככל
שהאורגניזם הולך ומתפתח ,כך המערכות שבו הופכות למורכבות באופן אינסופי ,כך שאין כלל זמן ביקום
המאפשר למערכות הללו להתפתח באופן אקראי ,אבולוציוני ,ללא כוח מחשבתי הפועל מאחורי הדברים.
לא עולה על דעתנו שיצירת אמנות של האמן הדגול ביותר תיווצר מכוח עצמה ,ואין שום אדם סביר שיעלה
בדעתו כי הדבר ייתכן .כנראה שפיסגת היצירה האנושית היא המוסיקה ,והיצירות המוסיקליות
המורכבות ביותר הקיימות ,שנוצרו על ידי גדולי המלחינים ,מהוות עדות למורכבות ושלמות על אנושיות.
היכולת להניע מעל למאה קולות וצלילים בהרמוניה מושלמת ,הינה מעשה העומד כמעט מעל לשכל
האנושי .האורגניזם הבסיסי ביותר ,מורכב פי מיליארדים מהיצירה המורכבת ביותר שיצר האדם אי פעם,
הוא יודע לתקן את עצמו ,וליצור העתק מושלם של עצמו .האורגניזם הבסיסי ביותר הוא סימפוניה
המאחדת באופן מושלם מיליוני ומיליארדי אלמנטים .הגוף האנושי מורכב כמעט באופן אינסופי ביחס
לתא הבסיסי ,ומסוגל לפעול באופן מושלם מאות שנים .לא ייתכן שדבר כזה נוצר מעצמו .קיימת רק
מסקנה אחת הגיונית ,שפעלה כאן אינטליגנציה אינסופית.
המסקנה האישית שהגעתי אליה היא שאכן קיים בורא .המשל שהבאתי לעיל איננו הוכחה לכך ,וזאת לא
היתה הדרך שעשיתי .למעשה זוהי אקסיומה – אני יודע זאת מכוח עצמי ,אולם אינני מסוגל להוכיח זאת
למישהו אחר .האמנם? לדעתי הדבר הוא אפשרי ,אולם זוהי אחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו
בנפרד .ננסה לפסוע בעקבות ההרפתקאה הגדולה הזאת ,וביחד להגיע למסקנות מסוימות.
ההשלכות הינן כבדות משקל ,התנהגותו של האדם משולל תודעה שעומדת אינטליגנציה אינסופית מאחורי
הדברים ,מחוללת הרס וחורבן עלי אדמות בשיעורים הולכים וגוברים .לכאורה נדמה שהמין האנושי גמר
אומר להתאבד ,פיזית ורוחנית .מדוע בני האדם מסרבים לראות את הדברים כמות שהם באמת? בריחה
מהאחריות המוטלת עלינו – באופן אישי ,ובאופן קבוצתי? היכן הם אותם "נציגי האמת" לכאורה ,עלי
אדמות ,הדתות השונות המתיימרות לייצג את היישות הבוראת ,ולמעשה עסוקות בהשתלטות על
ההמונים ,בניה מכוונת של מחלוקות ושנאה בין בני האדם ובהתבטלות מעשיה אמיתית? מדוע מה שכל כך
הינו ברור נעדר מההתנסות האנושית?
היצירה שלפנינו עוסקת בבעיות המורכבות שהעלינו למעלה ,ומציעה תשובות לשאלות .אנסה להראות
בהמשך את הדברים ,ומה משמעותם מזווית הראיה האישית .אני אלך מדבר לדבר ,ואפתֵ ח את הדברים
לפי הבנתי .אין לי שום כוונה להתווכח עם אדם או דרך אמונתית כלשהי .לצורך הדיון ,אני מכבד כל רעיון
ודעה; הדבר היחיד שאני מתנגד לו זו תפיסת עולם המבוססת על פחד ושנאה.
במשך השנים התבוננתי רבות בכתובים בתנ"ך ,וגם במקורות אחרים מחוץ ליהדות המסורתית ,המאשרים
את אמיתות התורה .כמה מורים רוחיים ,שפעלו מחוץ לעם היהודי אישרו את העובדה שהיה אדם בשם
משה ,וכי מעמד הר סיני אכן התרחש .כיצד הם הגיעו למסקנות האלו? ייתכן והיו להם יכולות חקירה
שאין לאדם רגיל; כמובן שאין זו הוכחה כפי שהמדע דורש – בחינת מימצאים ארכיאולוגיים במעבדה.
אולם הדברים מעוררים למחשבה ,וכאן טמון העניין .מה שאני כותב כאן הינו דעתי האישית ,ואינני טוען
לסמכות כלשהי .הכתובים מעוררים מחשבות ,האם הסיפורים נכונים ,או שהם פרי יצירה ספרותית
אלגורית? האם פעלו כאן כוחות הנעלים מעל בינתנו ,או שזו צורה פילוסופית להתבוננות במשמעות
החיים?
אני מודע שיש כמה גירסאות לספר התורה; יש הבדלי נוסחים בין העדות השונות; קיים ספר התורה
השומרוני ,המגילות הגנוזות ,הברית החדשה והקוראן המאשרים את אמיתות התורה; חכמי הסופים
וכדומה .היו על כך דיונים בתלמוד .אולם אין אנו עוסקים במחקר היסטורי ,וכל מה שמעניין אותי ,זה מה
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שמונח לפנינו ,ומה הדברים משרים .אני עוסק בפסיכולוגיה של הסיפורים ,לא בדיוקם הלשוני או
ההיסטורי .כאשר תקראו את מה שאני מציע בהמשך ,יתברר שאין זה משנה כלל לענייננו .אני כותב סיפור
שנשען על המיתולוגיה היהודית ,ומה שאני רואה מעבר למסך .סיפורי התורה דומים באופן עקרוני ,וחלקם
קיים באגדות של עמים אחרים .כבר בהיותי ילד ,סיפורי התנ"ך הקסימו אותי – חשתי באופן עוצמתי
ביותר כאילו אני חי את הדברים – הייתי ממש בתוך האירועים ,במיוחד בספר בראשית .סיפורי האבות,
במיוחד יעקב ורחל ,חשתי לגביהם משהו אישי ביותר .תחושה זאת פגה בגיל תשע ,אבל הזיכרון נותר.
למרות העובדה שבחנתי מקורות שונים המסבירים את התנ"ך מתוך היהדות ומחוצה לה ,הרי שאני מנסה
כאן להסביר את הדברים מזווית ראיה אישית ,עד כמה שהדבר ניתן .עשיתי מאמץ להתנתק ממה שלמדתי
באופן שכלי ,ולהניח למחשבות לזרום באופן חופשי .אין זאת עבודה של השוואת טקסטים .אין זה מאמר
מיסטי ,קבלי .אינני מתמצא בתורת הקבלה .אין זה מחקר "מדעי" אקדמי לכאורה ,אלא כתיבה של
מחשבות חופשיות ,הנובעות מהתבוננות מעמיקה והתנסות מעשית בדברים .למעשה אין לי שום
דיסציפלינה אקדמית ,דתית היסטורית או אחרת ויש להניח כי אם הייתי עובר את תהליך הלימוד המקובל
במוסדותינו – תודעתי הייתה מתקבעת לאורך דפוסי מחשבה מקובלים והמאמר הזה לא היה רואה אור.
מעיון בדברים מסוימים שאני אומר ,עלול להראות כאילו אני משליך אלמנטים המופיעים בספרות רוחית
על סיפורי התורה .ההיפך הוא הנכון ,אני שואף להציג כי האלמנטים האלו מופיעים כבר בתורה ,וכי
החכמים הפועלים בקרב העמים למעשה מרחיבים ומפרשים את תורת-משה הרוחית ,לפי הזמנים,
הנסיבות והמבנה הנפשי של בני האדם עימם הם עובדים.
מבחינת הדברים לאורך שנים ,הגעתי להכרה כי הדברים מבוססים על אמיתות ,אבל כתובים בצורה
אלגורית ,סימבולית ,וזכותנו להבין את הדברים לפי יכולתנו .אני רואה את הדברים כתהליך אישי ,פנימי,
המתרחש בקרבנו ,ולא רק כתהליך חיצוני.
המאמר נועד גם לקרב את הדברים אל הקהל ,שלעתים רואה בספר הזה מעין דוקטרינה דתית שאבד עליה
הכלח במרוצת הדורות ,וגם להצדיע לעם יוצא הדופן הזה ,ששמר על הכתובים במרוצת דורות רבים כנגד
כל הסיכויים ,ובמסירות נפש על אנושית.
אביא כאן את שלושת הפרקים הראשונים של התורה במלואם ,ובהמשך אגע בכמה נקודות שנראות לי
כחשובות .לאחר מכן אתייחס לכמה מקומות נוספים רבי משמעות בספר התנ"ך ,שלהם חשיבות רבה לגבי
חיינו ,גם כיום.
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ספר בראשית
העידן הראשון – יצירת התודעה ,או מעבר מהעדר מודעות למודעות.
בריאה ספונטאנית.

(אני מוצא בתורה שלושה עידנים בולטים – תקופות פעילות עיקריות שבכל אחת מהן נוצר מצב תודעתי
מסויים .אינני יודע אם זה מתייחס לציר הזמן שאליו אנו מתייחסים בדרך כלל כמחזורי השנים ,או
תנועות גרמי השמים בקוסמוס .אני מתייחס לסיפורי התנ"ך כאלגוריות למצבים פסיכולוגיים
המתרחשים למעשה כל העת בקרבנו)

ָארץ.
ֹלהים ,אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם ,וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית ,בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
אשית" .היא מתורגמת בדרך כלל כהתחלה ,או באנגלית:
נתבונן במילה הראשונה בספר – "בְּ ֵר ִׁ
In the beginning
נעשה תרגיל קטן :את האות 'ב' אפשר לבטא בפה כמעט סגור .האות 'ר' מבוטאת כצליל גרוני רועש .האות
'ש' דומה לקילשון או שלושה חיצים הנעים קדימה .האות 'ת' מעניקה אפקט של תנועה וזרימה למילה.
נעמוד כפופים מעט עם עיניים סגורות ונתחיל לבטא את האות 'ב' .נתחיל להזדקף לאט תוך כדי פתיחת
העיניים וביטוי האות 'ר' .נזדקף כאשר שתי ידינו מתרוממות מעלה או קדימה כאשר האצבעות זקופות
קדימה כמו קילשונים ונבטא את הסיומת 'שית'.
האות היחידה שאפשר לבטא בפה סגור לגמרי היא "מם" שעל פי כל מיני מסורות מסמלת את הצליל
הראשוני .אולם באות "בית" הצליל מתהווה ופורץ החוצה .נוצרת תנועה – נוצרת תודעה.
זהו תהליך הדרגתי של מעבר מחוסר פעולה ,ממצב תרדמה או העדר הכרה ,למצב של התעוררות ,ממצב
של שקט מוחלט לשאון החיים הפעילים.
נחזור על התרגיל הזה כמה פעמים ,עד שזה יזרום לנו בקלות .זה מדגים די בדייקנות את התיאוריות
המצויות בכמה מקורות אודות תהליך הבריאה הראשוני ,לכאורה .מה שאנו מכנים בשם 'אלוהים' ,היה
במצב קיומי של העדר מודעות ,ומתוך דחף עמוק הנובע ממעמקי האינסוף לידיעת העצמיות ,התרחש
תהליך התעוררות ממצב האין-מודעות למצב המודעות .התהליך שתיארתי למעלה המבוסס על המילה
בראשית מבטא זאת אל נכון .אין זאת התחלה ,מאורע שהתרחש באופן חד פעמי אי שם בעבר ,אלא תהליך
אינסופי של התעוררות המתרחש כל העת.
הדימוי הזה המופיע במילה "בראשית" מהווה התנפצות האינסוף לאינספור אינדיבידואלים .מהו
האינדיבידואל הראשוני ביותר? לדעתי כבר בחלקיק היסודי ביותר צפונה תודעה כלשהי .מהרגע שיש
אינדיבידואל הנמצא בתנועה ,מתחוללת תודעה .וכל תנועה נרשמת בזכרון האינדיבידואלי ,שקיבולו הוא
אינסופי.
זוהי אקסיומה – לכל מה שקיים בבריאה יש תודעה.
אם נתבונן בתהליך הזה באופן פרטי ,הרי שאנו שבים כל יום אל מצב המודעות בעת שאנו מתעוררים
משינה ,או שבים למצב של מודעות ממצב של העדר מודעות .במעמקי התת מודע שלנו מתחיל לפעול דחף,
מעין ריגוש או צליל המעיר אותנו ודוחף אותנו לפעול בעולם .התהליך הזה מתאר את תהליך ההתעוררות
ממצב של העדר תודעה ,למצב של ערנות מלאה.
למעשה כל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה באופן אישי ,יומיום .כבר כאן צפון הרמז לאן אנחנו
פוסעים – הפיתרון נמצא בתוך כל אחד מאיתנו.
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ננסה לתאר שאנו מתעוררים ,ואין סביבנו שום דבר .אין ולא כלום .אנו שבים למצב הראשוני ביותר ,שבו
אין בריאה פיזית .אין לנו חושים – אין ראיה ,שמיעה ,הרחה ,טעימה ,מישוש .לא קיימות שום תחושות
פנימיות ,כיוון שאין שום גירוי חיצוני המעורר תחושות שכאלו ,ומכאן שאין מחשבות .אולם בכל זאת
קיים משהו – תחושה נסתרת שמשהו חסר ,קיימת אינדיבידואליות מסוימת השואפת להכיר ולדעת .זוהי
תחושה תת מודעת ,אולם תחושה אלמנטארית זאת היא הדוחפת את המאמץ לברוא יש מאין .קשה ביותר
לדמיין זאת בשלב מאוחר זה  -יומיום אנו מתעוררים לבריאה פיזית מוכנה כבר; כל מה שקיים הינו חושך
מוחלט שאיננו חושך ,כיוון שאין כלל אור .מאחר ואין אור איננו יודעים שאנו בחשיכה.
ננסה לדמיין שאנו נעדרי גוף ,נעדרי תחושה ומחשבה .אין שום קיום ,אין ראייה ,שמיעה ושום תחושה
אחרת .מה אנו חווים כאשר יש בנו ניצוץ תודעתי אלמנטארי כלשהו? מה נחוש במצב כזה? הייווצר בקרבנו
דחף תת מודע השואף לחוות ולהבין?
אני מנסה לשחזר את התחושות שלנו בעת שכל התהליך הזה היה בראשיתו .אנו יכולים להיכנס לתוך
עצמנו ,ולנסות לדמיין מצב ראשוני כזה – ייתכן ותוך כדי מאמץ מסוים ,נחווה מעין ריקנות ,ואקום ,שהוא
למעשה המצב הראשוני טרום הבריאה .שיחזור המצב הזה בתודעתנו ,יעניק לנו זווית ראייה ייחודית על
משמעות החיים ומהלכם.
תהליך הבריאה הינו למעשה תהליך של בריאת רמות תודעה ואלו באות לידי ביטוי ,מתגשמות או
מתמצקות באופן חומרי .מה בעצם נברא בראשונה? אנו רואים מהדוגמא שלמעלה שהדבר הראשון שנברא
הוא צליל .לכל דבר הקיים בבריאה הצליל הייחודי שלו.
תודעה היא התמצקות של הצליל הראשוני.
כל תנועה מחוללת צליל .כל צליל מחולל מצב תודעתי .מכאן שכבר לחלקיקים הראשוניים ביותר קיימת
תודעה מסויימת ,כיוון שהם כל העת בתנועה ומחוללים צלילים.
מהי בכלל תודעה – האין זאת השאלה הבסיסית שעלינו לשאול? עצם היכולת לשאול שאלה מצביע על
קיום "תודעה" – העובדה שאני כותב את המחשבות מעידה על קיום תודעה ,אולם אינני יכול להגיד מהי
תודעה ומהם מחשבות .זו עובדה קיימת .כיצד נפתרת החידה הזאת? הלחץ הפנימי לענות על השאלה
הזאת מחולל את כל הבריאה שאנו נוכחים בה .המאמץ הפנימי ,התת מודע ,הלא רצוני של כל מה שקיים
לדעת את סיבת הקיום ,הוא זה שהביא אותנו עד לכאן .אולם המאמץ הבלתי מודע ,הנאבק בכל הכיוונים,
יצר עולם כאוטי ,חסר היגיון .התורה עוסקת בחידה הזאת לכל ארכה ,היא מציעה דרכים שאם נלך בהם,
ייתכן ונגיע למקום שבו הדברים יהיו יותר ברורים ,כך שנפעל מכוח הבנה ברורה לתוצאות המעשים ,ונחדל
לפעול באופן אינסטינקטיבי כדי לספק את צרכינו המיידיים.
נתבונן לרגע במדע השואף ,בצדק כמובן,לתרץ ולהסביר ולהוכיח כל דבר ,אולם למדע אין שום מושג כיצד
להסביר מהי תודעה ומהי מחשבה ,ובה בשעה משתמש בכלים האלו כדי לשלול דברים שאי אפשר להבין
מעבר ליכולת הנפשית.
דרך יעילה להבין את הרוחי ,1במידה מסוימת ,זה באמצעות האמנויות – כאן אנו מסוגלים לברוא עולמות
שאינם קיימים באופן ממשי ,ליצור יש מאין לכאורה ,להגיע לתובנות שאי אפשר להגיע אליהן באמצעות
האינטלקט בלבדו .באמצעות האמנויות אנו מסוגלים להתעלות מעבר לאינטלקט .האינטלקט נוצר מחמת
המאמץ הנפשי של האינדיבידואלים לשרוד בעולם החומרי ,מאמץ הנובע מהשאיפה הרוחית הנסתרת
להבין את משמעות החיים באמצעות השגת תודעת-על .לפיכך האינטלקט איננו יכול לעולם להבין את
התופעות הרוחיות .המדע המנסה להבין את התופעות העל חושיות באמצעות האינטלקט ,מביס את עצמו.
תפקיד המדע הוא לשפר את חיי האדם עלי אדמות .אולם מדע שאיננו מבוסס על מוסריות וכיוון רוחי ,כפי
שהצענו למעלה ,הינו הרסני .רק שילוב בין מדע ,הבנה רוחית ואמנות יכול להביא לפריצת דרך .תודעת-על
איננה ניתנת להשגה בכח הרצון ,או באמצעות תרגול נפשי כזה או אחר .תרגול כזה יכול להביא את האדם
1

רוחי – פעילות במישור העל גשמי .העולם הגשמי הינו התמצקות הרוחי.

רוחניות – פעילות נפשית – מחשבתית ורגשית  -במישור הגשמי המתבטאת בשירה ,מוסיקה ,ספרות ואמנויות
אחרות כמו פיסול וציור.
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לסף האפשרות להשגת תודעה כזאת ,אולם אין שום תרגול המאפשר לאדם לפסוע מעבר לסף .הדרך
היחידה כיום להשגת תודעת-על זה לפסוע בדרכי האנשים שהשיגו תודעה כזאת .המאפיין העיקרי של
אנשים כאלו שאין להם שום עניין אישי בעצמם – אפילו הצלחתם הרוחית איננה מעניינת אותם ,אלא
שירות מטרות הבריאה .תודעת-העל מוענקת להם בשלב מסויים כדי שפעילותם תהיה יעילה הרבה יותר.
תודעת-על איננה מושגת באמצעות סמים כלשהם ,ואין שום אמצעי חומרי להשגתה .הסמים רק מחריבים
את המבנה הנפשי של האדם ,מוליכים לאשליות ולטירוף.

המשפט הראשון הזה בספר בראשית הוא למעשה משפט ענק – בשבע מילים בא לידי ביטוי כל מעשה
הבריאה ,כל החכמה צפונה במשפט אחד .למעשה ,אם היינו מסוגלים להעמיק חקר ,הרי שכל מה שנכתב
לאחר מכן הינו פרשנות של משפט אחד זה .מי שכתב את זה הייתה לו תודעת-על ,שכמעט ואיננה מצויה
בימינו אלה .כיום איבדנו את האפשרות הרוחית לראות את מה שמסמלות האותיות והמילים האלו – כל
מה שנשאר זה הידהוד קלוש ,אבל גם להידהוד הקלוש הזה עוצמה רבה ,העשויה לעורר אותנו מהבחינה
הנפשית.
כמובן שכאן לשפה העברית ,למבנה האותיות ולצורתן יש חשיבות מכרעת – אין הדבר ניתן לתרגום .אינני
מתיימר להיות מומחה במבנה המיסטי של השפה העברית – ייתכן וישנם אנשים כאלה ,העוסקים בתורת
הסוד היהודית ,המכונה קבלה ,אבל זה לא העניין והכיוון כאן.
המאמר הזה בא גם להדגיש את עצמת השפה העברית ,שתפקידה העיקרי היה לא רק לשמש כלי
להתקשרות בין בני האדם ,אלא ככלי המסוגל להכיל אמיתות רוחיות העומדות מעבר ליכולת השכלית של
האדם.
נמשיך ונתבונן הלאה בטקסט – אפשר למעשה להיכנס לעומק לכל מילה ולכל תג שבאות ,כפי שעושים
חכמי היהדות ,אולם אני מבקש למצוא כמה נקודות מעניינות ,החורגות מהמקובל.
ֹלהים – אלהים לשון רבים ,וברא לשון יחיד .כאן למעשה מופיע ההמון בתוך האחד – בריאה היא
בָּ ָּרא אֱ ִׁ
למעשה התפצלות האחד – האינסוף להמוני אינדיבידואלים ,אינסופיים במספרם .מדוע התהליך הזה
מתרחש ,זהו המסתורין של הבריאה שאין עליו תשובה שנפש האדם תשכיל להבין .המילה ברא משמעותה
ליצור חומר ,לצקת דמות למהות הרוחית שמאחורי כל הדברים ,ליצור בשר .אפשר לומר שתהליך הבריאה
הוא הפיכת מחשבות למהות חומרית .למשל כאשר אנחנו חושבים על צורך לבניית כלי מסוים ,תוצאת
המחשבות היא התמצקות המחשבה בדמות גשמית ,כמו פטיש או גלגל – אלה מהווים למעשה מחשבות
שקפאו למשהו מוחשי .התהליך הפרטי אותו אנו מכירים מכוח ניסיוננו ,מרמז אולי על תהליך הבריאה
הראשוני.
שוב ,אנו מוצאים במילה ברא את היסוד של המילה בראשית – ברא-שית .אין זה מקרה ,ואפשר להתעמק
בדבר ,ומי שמעוניין ישתקע בכך ,אולם אין מהלך המאמר הזה לכיוון של מיסטיקה.
את המונח "אלוהים" אני מנסה להסביר כאינסוף המוני האינדיבידואלים שנוצרו במפץ-ההתעוררות
הראשוני שבבריאה .המוני האינדיבידואלים האלו מונעים מכוח עצום שאי אפשר לעמוד כנגדו ,השואף
מחד גיסא לשוב אל האחדות הראשונית ,אבל עם תודעה מושלמת ,ומאידך גיסא לשמר את
האינדיבידואליות .נתבונן במושג הזה לכל אורך המאמר ,מכל מיני זוויות.
את – מילה המציינת את הופעת התנועה וגם את הופעת העצמיות האינדיבידואלית – אני ואתה .אין זאת
סתם מילת קישור אקראית; יש לה משמעות עמוקה ביחס למבנה המשפט ומשמעותו .אלף היא האות
הראשונה באלפבית ,ותו היא האות האחרונה באלפבית .אין זה מקרי  -מילה קצרה זאת מסמלת את
תהליך הבריאה – ההתחלה והסוף .המילה הזאת לא קיימת בשום שפה אחרת כיום ,ובלעדיה למשפט הזה
אין את המשמעות האמיתית שיש לו.
שמים וארץ – מודע ותת מודע – האספקט הגלוי והנסתר בנפש.
אם הבורא עומד מחוץ לבריאה ,ומחליט לברוא עולם העומד בפני עצמו ,מערכת שמש וכוכבים ,יחד עם
כוכב ארץ שלנו ,מה המשמעות של שמים וארץ? הכדור הפיזי ,החומרי עם האטמוספרה? יש כאן משמעות
אחרת .במילה שמים אנו רואים משהו רך ,חסר צורה – שם-מים ,ובמילה ארץ אנו רואים התמצקות של
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צורה – המילה צורה צפונה במילה ארץ .א-ת השמים – תהליך ארוך ומורכב המביא את הלא כלום
לממשות כלשהי ,ממשות הנוצרת מחמת המאמץ הפנימי להגיע להכרה כלשהי .את מרמז על תהליך מאלף
עד תיו ,מעגל שלם של פעילות המגיע לתוצאה מסויימת ,וכך גם וא-ת הארץ – גם כאן מתרחש תהליך
מודרג ,המיוצג במילה את – מאלף עד תיו ,הגורם לתחושות הראשוניות להתמצק כך שהיישות
האינדיבידואלית המבקשת לדעת ,יכולה להתחיל ולהתבטא .במצב חסר הצורה הראשוני ,אי אפשר היה
להתבטא ולחפש את הייעוד של הבריאה .האינדיבידואל הנע ופועל ,שזוהי מהות הבריאה ,לא היה יכול
להתגשם.
ֹשְך ,עַ ל-פְּ נֵי ְּתהוֹם – מצב של אי סדר המלא בכל מיני דברים אפלים
ָארץ ,הָּ יְּ תָּ ה תֹהּו וָּ בֹהּו ,וְּ ח ֶ
וְּ הָּ ֶ
וחשוכים במעמקי תהומות האינסוף של תת המודע .מהו התת מודע? כל התרחשות הקלה ביותר נאגרת
ונרשמת .מאגר הזכרונות הבלתי נדלה הזה ,הנראה כאוקיאנוס אינסופי ללא סדר ושליטה ,נראה כחשך
על פני תהום .אנו מגלים בתוכנו שלושה מרכיבים נפשיים עיקריים – תודעה ערה ,עימה אנו מתפקדים
בחיי היומיום ,תת מודע נגיש ,מחסן כל הזכרונות וההתנסויות ,וחשכת התת מודע ,שבה נאצרו כל
התנועות ,כל החוויות והזכרונות כבר מהשלב הראשוני ביותר של הבריאה ,שבו האינדיבידואליות שלנו
נפרדה מהאינסוף והחלה לנוע באופן עצמאי ,כבר מהשלב של החלקיק האטומי הראשוני .כל התנועות
האלו נחקקות בתת מודע,שהינו מחסן אינסופי ,שוקעות שם ומתמצקות .לנפש החיה יש שליטה מסויימת
על התודעה – ניתן להחליט החלטות וליישמן ,אפשר לחשוב מחשבות טובות או רעות .השליטה בתת מודע
מוגבלת מאוד ,אבל ניתן ,תוך שימוש בשיטות מסויימות ,לשנות את מה שנחקק שם ,לדוגמא ,אם אני
שונא מישהו והדבר מטריד את מנוחתי ללא הרף ,הרי שבעקבות עבודה פנימית מאומצת אני יכול לשנות
את המצב ולאהוב את אותו אדם ,וכך המשקע הזה שבתוכי מותמר .ואם לא לאהוב ממש ,לפחות להתנתק
מרגש השנאה .למחשכי התת מודע אין שום גישה ,וכמעט שלא ניתן לעשות דבר .זהו מחסן הרשמים
שהצטברו כבר מהרגע הראשון שנוצרה תנועה ,כול מה שצפון שם נמצא במצב קפוא ואדיש ,אולם זה
משפיע על התת מודע שכופה התנהגות בתודעה הערה .כדי למחוק את המאגר הזה ,המונע חופש אמיתי של
האינדיבידואל ,דרושים ידע וחוכמה רוחית המחייבים לימוד והתמסרות מיוחדים ,שאינם נגישים לקהל
הרחב22 .

ֹלהיםְּ ,מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל-פְּ נֵי הַ מָּ יִׁ ם.
וְּ רּוחַ אֱ ִׁ
האם מופיע כאן האני האינדיבידואלי ,המחפש להכניס הבנה וסדר בדברים? מהו המונח הזה
שאנו מכנים בשם "אלוהים"? לצורך ענייננו ,הייתי מכנה זאת כ"אני העליון" .הכוח האינטליגנטי,
ההגיוני המתחיל להופיע בהכרה ,מעל פני האוקיאנוס החשוך של התת מודע" .היישות" הזאת,
מופיעה בקרבנו כאשר האני הנמוך ,שהוא בעצם סך כל היצרים והזיכרונות האפלים הנעים כל
העת בקרבנו ללא שליטה ,מתחיל לפעול באופן מסודר ,מתחילה לפעול הכרה מודעת השואפת
להביא סדר בדברים .אנחנו מתעוררים לתודעה מסוימת ,אולם איזה כוח שולט בתודעה הזאת?
זאת השאלה שעלינו לשאול את עצמנו כל העת .למעשה ,על כל אחד ואחד מאיתנו לחפש ולמצוא
את העיקרון הזה בתוכו ולפתח אותו עד להגשמה .למעשה כאן צפונה מהות הבריאה.

ֹלהים ,יְּ ִׁהי אוֹר; וַיְּ ִׁהי-אוֹר.
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
המחשבה מתחוללת בנפש ובאה לידי ביטוי במישור הארצי במילה המדוברת .מתחיל להפציע אור
הבנת הדברים ,או הניצוץ הראשון של ידיעה מכוח חשיבה אינטליגנטית .אנו למעשה מסוגלים
לברוא את האור הפנימי בקרבנו ,או להחשיך אותו.
מהו אור? איננו יודעים .הוא קיים .ללא אור וכושר הראייה ,העולם למעשה איננו קיים .נוכל לומר
כי הופעת האור היא הופעת הטוב .אפשר גם לומר שתופעת האור היא הופעת הרוחי בקרב הגשמי.
את הגשמי אנו לכאורה יכולים לחוש ,זהו עצם הווייתנו בחיים ,גם האור נקלט בחושינו ,אולם
זוהי תופעה העומדת מעבר להם.

ֹלהים ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ ח ֶֹשְך.
ֹלהים אֶ ת-הָּ אוֹר ,כִׁ י-טוֹב; וַ יַבְּ ֵדל אֱ ִׁ
וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
אנחנו מתחילים לארגן את חיינו לפי הדברים הנראים כטובים לבין הרעים .במצב הראשוני
הטרום בריאתי החושך והאור מעורבבים ,והבריאה איננה יכולה להתקיים למעשה .הערבוביה
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הזאת קיימת בתוכנו ,ועלינו להפריד בין שני המצבים האלו .טוב אפשר לכנות כאור ,ורוע כחושך.
אור הוא אור ההבנה ,חושך – הבנה לקויה ,או העדר הבנה  -בערות .החושך איננו סתם מצב של
העדר אור ,הוא למעשה צורה קיומית הנובעת מתודעה לקויה או מוגבלת ,הוא מצב של העדר
תודעה ,במהותו הראשונית .החושך הינו פעולה אינסטינקטיבית ,נבערת ,חסרת הגיון שאיננה
מתחשבת בתוצאות המעשה .אפשר גם להגדיר את האור כתודעה ,שדרכה אנחנו רואים ופועלים,
ואת התת מודע כחושך – המחסן שבו נאגרים כל הזכרונות וכל הרשמים שחווינו .שני הגורמים
האלו בבריאה חייבים לבוא יחדיו – ללא החושך אין אור ,וללא האור לחושך אין משמעות .בריאת
האור הפנימי היא החובה והזכות של כל אדם ואדם.

ֹלהים לָּאוֹר יוֹם ,וְּ ַלח ֶֹשְך ָּק ָּרא לָּיְּ לָּה; וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם אֶ חָּ ד.
וַ יִׁ ְּק ָּרא אֱ ִׁ
הושלמה תקופת פעילות שבה הופיעה אינדיבידואליות מוגדרת ,שקיימים בה טוב ורוע ,אותם אנו
מסמלים כיום ולילה ,הופעת התודעה והתת מודע .אפשר להגדיר את המונח "יום" המופיע כאן
כתקופת פעילות שנועדה להשיג מטרה מסוימת ,ולילה היא תקופת מנוחה ,זמן ללמוד ולהפיק
לקחים .מופיעים בבריאה מחזורי פעילות שתפקידם להשיג מטרה מסוימת .השגת המטרה
משמעותה רמת תודעה יותר גבוהה .תקופת פעילות הינה למעשה מעגל מחזורי שיש לו התחלה
וסוף ,אולם נקודת הסוף נמצאת במקום שונה מנקודת ההתחלה.

יהי מַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין מַ יִׁ ם לָּמָּ יִׁ ם.
ֹלהים ,יְּ ִׁהי ָּר ִׁקיעַ בְּ תוְֹך הַ מָּ יִׁ ם ,וִׁ ִׁ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
נוצר חיץ בין המודע והתת מודע .מים מסמלים כאן את הנפש התודעתית ,וחייבת להיות מחיצה
בין הנפש המודעת לתת מודע .כאשר המרכיבים התודעתיים מעורבבים ,לא יכולה להיווצר
פעילות הגיונית ,לא יכולה להיווצר הכרה פעילה ,זהו גם מצב של העדר שפיות.

ֹלהים ,אֶ ת-הָּ ָּר ִׁקיעַ  ,וַ יַבְּ ֵדל בֵ ין הַ מַ יִׁ ם אֲ ֶשר ִׁמ ַתחַ ת ל ָָּּר ִׁקיעַ ּ ,ובֵ ין הַ מַ יִׁ ם אֲ ֶשר מֵ עַ ל
וַ יַעַ ׂש אֱ ִׁ
ל ָָּּר ִׁקיעַ ; וַ יְּ ִׁהי-כֵן.
אנו מפרידים בתוכנו בין המצב המודע לתת מודע .מתחיל להיווצר סדר מסוים במערכותינו
הנפשיות .מאחר ויצרנו בקרבנו תודעה מסוימת ,כעת מחובתנו לארגן ולסדר את מערכותינו
הנפשיות.

ֹלהים ל ָָּּר ִׁקיעַ ָּ ,שמָּ יִׁ ם; וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֵשנִׁ י.
וַ יִׁ ְּק ָּרא אֱ ִׁ
נוצרה תודעה ברורה דרכה יכול האני לפעול .אי אפשר לפעול כאשר התודעה והתת מודע
מעורבבים .אי אפשר לתפקד כאשר אינסוף הזכרונות הטמונים בתת מודע היו רוחשים כל העת
בתודעה .מה שאנו רואים בכל מחזור של פעילות ,או יום ,נוצר מצב חדש שלא התקיים מקודם.
אנחנו הם אלו הבוראים את המצבים האלו ,מכוח השאיפה הכבירה הטמונה בקרבנו להבין את
עצמנו .העובדה שהתחלנו לתת לדברים שם ,מרמזת על הפצעת התודעה הערה ,מתחיל הניצוץ
הראשון של לקיחת אחריות.

ֹלהים ,יִׁ ָּקוּו הַ מַ יִׁ ם ִׁמ ַתחַ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם אֶ ל-מָּ קוֹם אֶ חָּ ד ,וְּ תֵ ָּראֶ ה ,הַ ַיבָּ ָּשה; וַ יְּ ִׁהי-כֵן .וַ יִׁ ְּק ָּרא
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים,
ֹלהים ,כִׁ י-טוֹב .וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים ַליַבָּ ָּשה אֶ ֶרץּ ,ולְּ ִׁמ ְּקוֵ ה הַ מַ יִׁ ם ָּק ָּרא י ִַׁמים; וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
אֱ ִׁ
ָארץ; וַ יְּ ִׁהי-
ָארץ ֶד ֶשא עֵ ֶׂשב מַ זְּ ִׁריעַ זֶ ַרע ,עֵ ץ פְּ ִׁרי ע ֶֹׂשה פְּ ִׁרי לְּ ִׁמינ ֹו ,אֲ ֶשר זַ ְּרע ֹו-ב ֹו עַ ל-הָּ ֶ
ַת ְּד ֵשא הָּ ֶ
ָארץ ֶד ֶשא עֵ ֶׂשב מַ זְּ ִׁריעַ זֶ ַרע ,לְּ ִׁמינֵהּו ,וְּ עֵ ץ ע ֶֹׂשה-פְּ ִׁרי אֲ ֶשר זַ ְּרע ֹו-ב ֹו ,לְּ ִׁמינֵהּו; וַ י ְַּרא
כֵן .וַ תוֹצֵ א הָּ ֶ
ישי.
ֹלהים ,כִׁ י-טוֹב .וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְּשלִׁ ִׁ
אֱ ִׁ
נחזור שוב בדמיוננו למצב הבראשיתי ,הלא כלום הראשוני – אנו מתעוררים למעין ריקנות,
וואקום .אנו נחפש דרך לבסס משהו מוצק בהתנסותנו ,דבר שנוכל להחזיק ,לכאורה .מקום שבו
נוכל לעשות סדר בדברים .הדברים שאנו רואים באופן חיצוני עלי אדמות ,נוצרים מחמת המאמץ
הפנימי שלנו לברוא עולם שבו נוכל לפעול ולחוות .אולם אנחנו פועלים באופן בלתי מודע – נניח,
לצורך המשחק ,שאנו מתעוררים למצב שבו אנו חווים את עצמנו כמתכת – איזו תודעה תהיה
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לנו? ואם נחווה את קיומנו כמים ,מה תהיה ההתנסות? או כמין של עשב ,או תולעת ,וכן הלאה.
ננסה להיכנס באופן מודע למצבים האלו ולנסות להרגיש במה מדובר .מדוע שלא נצא מההנחה
שלכל הדברים קיימת תודעה מסוימת – מולקולה של חמצן מתאחדת עם מולקולה של מימן ונוצר
מצב חדש ,שאותו אנו מכנים בשם מים .משהו מתרחש מאחורי הקלעים של הכימיה התיאורטית
חסרת הרגשות – החמצן והמימן אוהבים זה את זה ,למעשה ,מזדווגים ונוצר משהו חדש שלא
היה קיים קודם .המים הם "הילד" שנולד כתוצאה מההזדווגות הזאת .אנחנו מסוגלים כבר כיום
לאתר אטום מסוים ולתת לו שם כאינדיבידואל מיוחד .מה משמעות הדבר לגבינו? שכל מה
שקיים הינו חי ומרגיש ,ברמות כאלו או אחרות .כיום לרוב בני האדם אין תודעה לדברים האלו,
וזה נראה להם כדבר חסר טעם .המדע החומרי ישלול כמובן את הדברים האלו כחסרי בסיס
ומטופשים .אני יודע מכוח עצמי שכך הם הדברים ,הוכחתי זאת לעצמי .אבל אינני יכול להוכיח
זאת עבור מישהו אחר .זאת החובה של כל אחד לגלות ולהוכיח באופן עצמאי .מדוע בני האדם
מתנגדים נפשית להתבונן בדברים מזווית הראייה הזאת? כיוון שיש לכך השלכות רבות עוצמה על
עצם הקיום של בני האדם כפי שהוא כיום .מה שמסתתר מאחורי ההתנגדות לדברים זה בריחה
מהאחריות המוטלת עלינו.
התפתחות התודעה מתחילה לגבש דברים בניסיוננו – העולם מתחיל להיות מסודר וברור .ננסה
להתבונן בעצמנו כאשר אנו במצב הווייתי הקודם למה שאנו מכנים ישות אנושית .מאחר ומתחיל
לפעול בקרבנו ניצוץ תודעתי ראשוני ,מה מתרחש למעשה? מהי החוויה הראשונה אותה אנו
עשויים לחוות כשאין כלל עולם סביבנו – אבל יש לנו בכל אופן ניצוץ תודעתי? איך נחוש? אולי
נחוש כי אנו אווריריים – קלים – חסרי משקל? האם החוויה הזאת תבוא לידי ביטוי גשמי בצורת
האוויר – הגאזים? האם החוויות שלנו כאווריריים בוראות את מה שאנו מכנים כאוויר? והאם
שככל ותודעתנו הולכת ומתפתחת ,הולכת מתגבשת ומתמצקת ,היא בוראת את מה שאנו מכנים
כנוזלים ובהמשך את מה שאנו מכנים מוצקים – אדמה? האם מה שאנו רואים וחווים בחיינו
הארציים אינם אלא התמצקות חוויותינו בפאזות קיומיות קודמות? האם מה שאנו מכנים בשם
עץ הינו סך כל החוויות בשלב מסוים המתמצקות בעולם הפיזי לצורה הזאת? האם אנו –
האינדיבידואליות הפרטית שלנו  -חולפת דרך כל המצבים הללו כדי להשיג בהדרגה מצבי תודעה
גבוהים יותר?
אפשר לומר שבשלבים הראשוניים של הקיום – מינראלים וצמחים ,לא קיימת עדיין תודעה ערה,
מודעת ואינטליגנטית ,כפי שחש עצמו האדם הרגיל .אולם משהו מתרחש בכל אופן – אלו חיים
ברמת תודעה נמוכה .החוויות שאנו רוכשים בספירות הקיומיות האלו יוצרות את התת מודע.
כאשר האינדיבידואל נכנס להווייה שאנו מכנים בשם בעלי חיים – מתחילים להיווצר ניצוצות של
תודעה מסודרת ואינטליגנטית .כל מי שגידל בעלי חיים יודע שיש להם חוכמה והבנה ,לעתים
קרובות יותר משלנו .ברור שהם מרגישים ,שמחים או עצובים .בעל חיים מצטער כאשר בן זוגו
סובל או מת .יש להם כוח זיכרון ,יכולת התמצאות טובה יותר משל בני אדם וכן הלאה .התחושה
בעת שאנו מטפלים בבעלי חיים ולומדים אותם ,שיש מאחוריהם כוח אינטליגנטי עצום ,המכווין
את מהלכי התפתחותם .בעל החיים איננו יכול מכוח עצמו לפתח אמצעי מגן לצורך הישרדותו –
הוא איננו חושב כי עליו לפתח קרניים או שיניים חדות לצרכי הגנה ואכילה .משהו חייב לעמוד
מעבר לתמונה ולתכנן.
אנו רואים כאן התפתחות מודרגת של מצבי תודעה ההולכים ועולים .אור – אוויר – מים – יבשה.
מה הדברים האלה מסמלים בקרב הוויתינו? תודעה – תחושה – רגישה – מציאות.
ננסה להתבונן בעולם בו אנו חיים – אנו נמצאים בעולם מסובך ביותר – אבל היכן הוא נמצא?
כאשר אנו מתבוננים במשהו ,האם אנו לא רואים אותו בתוכנו? מדוע אנו סבורים שהדברים
חיצוניים? הרי זה מחמת פעולת החושים – אבל החושים מהווים דלתות לכאורה לעולם החיצון –
אנו קיימים בפנימיות ,ולכן שם נמצאים הדברים.
אנו מצויים כנראה בשלב מאוחר מאוד בתהליכי הבריאה ,ואנו מורגלים כמעט אוטומאטית
למציאות הנגלית באופן חיצוני .מה שאני מנסה לעשות או להציע זה ללכת אחורה ולנסות להבין
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את התהליך מראשיתו .אנחנו מכירים את העולם החיצוני באמצעות החושים – אבל כאשר כל
החושים מנותקים – היכן הוא אותו עולם?
מהי למעשה אבולוציה? התפתחות עולה של מצבי תודעה ,שהדיהם מתגשמים בגופים השונים.
התיאוריה של דרווין אודות האבולוציה של בעלי החיים הינה נכונה מהבחינה הצורנית ,כיוון
שאנו רואים סולם הירארכי של התקדמות ,אולם זה לא יכול להתקדם מכוח עצמו – חייב להיות
כוח מעבר לצורה השואף להתקדם – והכוח הזה הוא כוח התודעה המחפשת שלימות.

צמח אחד מהווה את פיסגת סך כל רמות התודעה של המינראלים.
במחזור הפעילות השלישית מופיעה המילה טוב – היא באה לסמל מצב תודעתי חדש שלא היה
קיים קודם ,מחזור פעילות מוצלח במסגרת השאיפה להשגת הבנה עצמית .כל דבר המצוי במקומו
הנכון הינו "טוב" – דבר שאינו מצוי במקומו הנכון הינו "רע" .זבל על הצלחת בארוחה הינו "רע"
– זבל שמפזרים בין השושנים הינו "טוב".
אנו רואים שהכוח הבורא הפועל בתוכנו מתחיל להגדיר את הדברים ונותן להם שם .השם הייחודי
מסמל מצב מתקדם של התעוררות ,ולכן באה המילה טוב לציין מצב זה .תנועת האינדיבידואל,
שהיא מהות הבריאה ,נכנסת למצב מסודר ושיטתי ,להבדיל מהכאוס הראשוני ,שבו המוני
האינדיבידואלים שבבריאה נראו כמעין מרק חסר מרקם.

אתֹת
ארֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמַ יִׁ ם ,לְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הַ יוֹם ּובֵ ין הַ לָּיְּ לָּה; וְּ הָּ יּו לְּ ֹ
ֹלהים ,יְּ ִׁהי ְּמ ֹ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָארץ; וַ יְּ ִׁהי-כֵן .וַ יַעַ ׂש
ּולְּ מ ֹוע ֲִׁדיםּ ,ולְּ י ִָּׁמים וְּ ָּשנִׁ ים .וְּ הָּ יּו לִׁ ְּמא ֹורֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמַ יִׁ ם ,לְּ הָּ ִׁאיר עַ ל-הָּ ֶ
ארֹת הַ גְּ דֹלִׁ ים :אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ ָּגדֹל ,לְּ מֶ ְּמ ֶשלֶת הַ יוֹם ,וְּ אֶ ת-הַ מָּ אוֹר הַ ָּקטֹן
ֹלהים ,אֶ תְּ -שנֵי הַ ְּמ ֹ
אֱ ִׁ
ָארץ.
ֹלהים ,בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמָּ יִׁ ם ,לְּ הָּ ִׁאיר ,עַ ל-הָּ ֶ
לְּ מֶ ְּמ ֶשלֶת הַ לַיְּ לָּה ,וְּ אֵ ת הַ כ ֹוכָּבִׁ ים .וַ יִׁ ֵתן אֹתָּ ם אֱ ִׁ
ֹלהים ,כִׁ י-טוֹב .וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב
וְּ לִׁ ְּמשֹל ,בַ יוֹם ּובַ לַיְּ לָּהּ ,ולְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הָּ אוֹר ּובֵ ין הַ ח ֶֹשְך; וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְּרבִׁ יעִׁ י.
הופעת מחזורי הזמנים – בכל תקופת פעילות מושגת מטרה מסוימת .נוצרים שינויים ההולכים
ומתפתחים בכל מחזורי פעילות ,או מעגל פעילות .הופעת מערכות הכוכבים מתארת מעגלי תנועה,
שאותם אנו מכנים כתנועה בזמן .אולם מהו המושג הזה זמן? כאשר מושלם מעגל תנועה ,למשל
המעגל של כדור הארץ סביב השמש ,אנו חשים תחושות דומות לגבי עצמנו ואחרים ,אולם
הדמויות וכל הסובב אותנו משתנים תוך כדי תנועה .כל מחזור מעגלי – מה שאנו מכנים כיום,
חודש ושנה ,מציין תנועה שבה הדברים משתנים .כאשר חולפת שנה ,האנשים המוכרים לנו נראים
שונים ,ואחרי עשרה או עשרים מחזורים כאלה ,אנו למעשה כמעט ולא מכירים זה את זה ,העולם
בו אנו חיים משתנה ללא הרף ,ולתהליך ההשתנות הזה אנו קוראים זמן.
אנו נולדים לתוך המושג הזה ,וקשה להחלץ ממנו ולדמיין מצב של העדר זמן .אפשר לומר שזמן
הוא אשליה הכרוכה יחד עם תופעת המחזורים המעגליים .כאשר המחזורים האלו חדלים ,חדל
גם קיום מושג הזמן.
ננסה לבחון זאת שוב כתהליך פנימי .האני העליון מתגבש בתוכנו והוא זה שמושל בחיים בזמן
הערות .בלילה מושל התת מודע ,שהוא למעשה תוצאת פעילות הקרנת השמש – אור התודעה
הערה  -בחיי המעשה .הזכרונות והרשמים מתמצקים בתת מודע ,ושבים ומקרינים בלילה,
כחלומות .זהו המאור הקטן ,שאין לו כוח תודעתי משל עצמו.
מערכת השמש דומה למערכת הבסיסית של האטום – מרכז שסביבו חגים חלקיקים .הקוסמוס
הינו פרקטאלי והפרינציפ הזה שורר בכל רחבי האינסוף.
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המערכת הזאת מדמה את המבנה של האדם – השמש מסמלת את האני העליון המקרין על כל
שכבות התודעה .השמים הם התודעה הערה היוצרת את הרקיע – הקו הברור והחד הפועל
בקרבנו ,פני הארץ את החיץ שבין התודעה הערה לתת מודע ,הימים מייצגים את התת מודע –
היצורים השטים בתוכם הם תוצאת המחשבות והמעשים הפועלים בקרבנו – הדברים היפים
שאנו בוראים מחוללים יצורים יפים בתת מודע ,הדברים הרעים מחוללים יצורים מכוערים
ומפלצות .קרקעית האוקיאנוס מסמלת את משקעי המחשבות שבראנו ,שפעלו בתוכנו ,התמצקו
ומתו ושקעו בתהומות החושך .המשקעים בתהומות החושך אינם נגישים לתודעה ,אולם כל עוד
הם קיימים ,האדם לעולם לא יהיה חופשי באמת .כל עוד הרשמים והחוויות שהצטברו בתת מודע
"חיים" ,בדומה לדגים באוקיאנוס ,הרי שאפשר לטפל בהם באמצעות התודעה הערה .אולם מעת
שהתמצקו ושקעו לתהומות ,נדרשות שיטות טיפול שהאדם הרגיל איננו מודע להן בדרך כלל .כפי
שהתהום נסערת מדי פעם מכוח פעילות וולקנית ,כך גם חשכת התהום שלנו מזדעזעת מחמת
אסונות וייסורים קשים המתרגשים עלינו .נדבר על התהליכים האלה בהמשך.
כל תכלית התורה לטפל בבעיה הזאת ולהגיע לפעילות מתוך חופש אמיתי.

ָארץ ,עַ ל-פְּ נֵי ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמָּ יִׁ ם.
ֹלהים--יִׁ ְּש ְּרצּו הַ מַ יִׁ םֶ ,ש ֶרץ נֶפֶ ש חַ יָּה; וְּ עוֹף יְּ עוֹפֵ ף עַ ל-הָּ ֶ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים ,אֶ ת-הַ ַתנִׁ ינִׁ ם הַ גְּ דֹלִׁ ים; וְּ אֵ ת כָּל-נֶפֶ ש הַ חַ יָּה הָּ רֹמֶ ֶׂשת אֲ ֶשר ָּש ְּרצּו הַ מַ יִׁ ם
וַ יִׁ בְּ ָּרא אֱ ִׁ
ֹלהים ,לֵאמֹר :פְּ רּו
ֹלהים ,כִׁ י-טוֹב .וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם אֱ ִׁ
לְּ ִׁמינֵהֶ ם ,וְּ אֵ ת כָּל-עוֹף ָּכנָּף לְּ ִׁמינֵהּו ,וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
ישי.
ָארץ .וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם חֲ ִׁמ ִׁ
ּומלְּ אּו אֶ ת-הַ מַ יִׁ ם בַ י ִַׁמים ,וְּ הָּ עוֹף ,יִׁ ֶרב בָּ ֶ
ְּּורבּוִׁ ,
למעשה אנו בוראים את בעלי החיים השורצים עלי אדמות לכאורה .נסתכל שוב על התופעה הזאת
כתופעה בפנימיותינו :כל היצורים האלו מסמלים מחשבות ורגשות בתוכנו ,ההולכים ומתמצקים .כל
מחשבה ורגש בוראים "בעל חיים" בנפשנו" ,בעלי החיים" האלו פועלים בתודעה הערה ,ולאחר מכן
הולכים ושוקעים בתת מודע ,ולבסוף גוועים ושלדיהם שוקעים במחשכי התת מודע ,בדומה למה
שמתרחש באופן חיצוני עלי אדמות .מה המדע יגיד על הרעיונות האלה ,אין קושי לשער – זלזול וגיחוך.
אולם המדע איננו מבין מה מסתתר מאחורי תופעת החיים ,המחשבה המדעית החומרנית מביסה את עצמה,
וחוסמת מבעד לחשיבה מעמיקה יותר.
איננו יצורים עילאיים שהתפתחו מיישויות נמוכות יותר – היישויות הנמוכות יותר אינן אלא התמצקויות
המחשבות שלנו .אנו – "האלוהים הבורא" – יוצרים בכוח מחשבתנו את כל מה שקיים .כל הבריאה
הסובבת אותנו והנראית לנו כעת כחיצונית – נבראה מכוח פעילותינו במהלכי חיים קדומים יותר.
הפעילות הפנימית שבתוכנו בראה את העולם החיצוני כפי שהוא מתגלה לעינינו בשלב זה .התשוקה
הפנימית הרוחשת בקרבנו לדעת ,הלכה והתגשמה בכל מיני צורות ,במאבק לחפש את הדמות שדרכה
נוכל להתבטא באופן מושלם .בכל מה שקיים פועל כוח תודעתי – יש ניצוץ של תודעה בכל הקיים .נמלה
נבהלת כאשר דוחפים אותה ,קיימת בה תחושה ותודעה ברמה מסוימת .מתגלה כאן הפלא הגדול ,חסר
ההסבר של הופעת החיים האינדיבידואלים .אם הקוסמוס הוא מעין אינסוף – כיצד האינסוף מתפצל
ומתגלה בהמוני אינדיבידואלים? האינדיבידואל מתחיל להתגשם כבר ברמת מה שאנו מכנים אטום ,האין
זאת? כל אטום מהווה למעשה יישות אינדיבידואלית מיוחדת במינה .וייתכן והאינדיבידואליות מופיעה
כבר לפני כן ,במה שהמדע מגלה כחלקיקי האטום.
מהות הבריאה היא אינדיבידואליות ותנועה .הנתונים האלו מחוללים את מה שאנו מכנים בשם
תודעה .לכן תודעה קיימת כבר ברמת החלקיק הראשוני .התפיסה שתודעה קיימת בצורה קלושה
בבעלי חיים ובצורה מלאה בבני האדם ,ואיננה קיימת כלל בממלכות ה"דוממים"  -הינה שגויה.
לא יתכן שתיווצר תודעה בשלב מסויים ,כאשר היא לא קיימת בשלב קדום יותר .תפיסה זאת
מחייבת מהפך מחשבתי בנפש בני האדם – אין שום דבר דומם וחסר רגש – משהו בתוכנו איבד
את היכולת לחוש ולדעת זאת.
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כנראה שפעם היינו מחוננים בתודעה הזו במידת מה – אנחנו גרמנו לעצמנו לאבד את המצב
התודעתי הזה.
האבדן הזה של הרגש שכל מה שקיים הינו חי ובעל רגשות ,מסמל שבר עמוק בתודעת האדם ,שבר
שקיים כבר אלפי שנים ויותר.
התורה באה לרפא את השבר הזה.
התודעה המתבטאת ומופיעה בצורות המינראלים והצמחים ,מבקשת אמצעי ביטוי מורכבים
יותר .כל העת פועל בקרבנו מאמץ פנימי להגיע להכרה מושלמת – זהו דחף בלתי מודע הטבוע
בקרבנו מראשית הווייתנו כישויות אינדיבידואליות .הדחף הזה גורם לנו לחפש את התשובות
בגופים מורכבים יותר ויותר – נפש חיה – אינדיבידואליות שיש בה תחושות ,רגשות וניצוצות
מחשבה .סדר ההופעה כאן של בעלי החיים מקביל לתפישה המקובלת של אבולוציה ,אולם
הכוונה כאן להסתכל על הופעת הדברים כביטוי של רמות תודעה המתגשמות בגופים.
המאמץ הפנימי להגיע להכרה מחולל סידרה שלמה של רמות תודעה ,הבאות לידי ביטוי בעולם
הגשמי בדמויות רבות ביותר אותן אנו מכנים כבעלי החיים למיניהם .בשלב אותו אנו מכנים בעלי
חיים ,אנו כבר מסוגלים לגלות מצבי תודעה שונים .בעלי החיים נשענים על המצב התודעתי שנוצר
מקודם – המצב הצמחי ,או תודעה המתגשמת ברמה נמוכה יותר .הצמח איננו דומם חסר רגשות,
מעין תרכובת מינראלים מתקדמת ,אלא סך כל המאמצים הבלתי מודעים אותם מחוללים
המינראלים השרויים במצב תודעתי נמוך ,כדי להשיג מצב תודעתי גבוה יותר ,והמאמץ המרוכז
הזה של הצמחים מחולל בסופו של דבר את מה שאנו מכנים בעלי חיים – שייחודם הוא תנועה
רצונית ,דבר המשולל מעולם הצמחים .אם נתבונן לעומק המבנה של כל מה שקיים ,הרי שלכל
הדברים מבנה גוף המורכב בדרך כלל מקו ארוך שיוצאים ממנו זרועות ורגליים ,פתח כניסה
למזון ופתח פליטה .בצמחים הזרועות והרגליים הם הענפים והשורשים .הצמח סופג את מזונו
דרך פיות-השורשים ,ופולט באמצעות הענפים והעלים.
כל מה שקיים הינו סך כל המאמצים הבלתי מודעים של מערכות החיים הקודמות בסדר
ההתפתחות כדי להשיג את המצב של מודעות מלאה .כל מה שאנו רואים סביבנו הוא תוצאת
פעילויותינו במחזורים קודמים .כל החי והצומח הם התמצקות מחשבותינו .עלינו ליצור
מחשבות טובות ויפות שתבראנה צמחים ויצורים יפים – אלה שוכנים בתת מודע שלנו –
באוקיאנוס הפנימי ,ועלינו ללמוד כיצד לטפל בהם .עלינו ללמוד לטפח ולהכחיד את הנבראים
בצורה כזאת שיותמרו בסולם האבולוציוני הרוחי ,ולא לאפשר להם "למות" ולשקוע במחשכי
התהום .אז זה מאוחר מדי .מה שאנו רואים עלי אדמות זוהי תוצאת פעילות נבערת של המין
האנושי לאורך תקופות ארוכות מאוד.

ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְּ ִׁמינָּּה ,בְּ הֵ מָּ ה ו ֶָּרמֶ ׂש וְּ חַ יְּ ת ֹו-אֶ ֶרץ ,לְּ ִׁמינָּּה; וַיְּ ִׁהי-כֵן.
ֹלהים ,תוֹצֵ א הָּ ֶ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָארץ לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֶ ת-הַ בְּ הֵ מָּ ה לְּ ִׁמינָּּה ,וְּ אֵ ת כָּלֶ -רמֶ ׂש הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,לְּ ִׁמינֵהּו;
ֹלהים אֶ ת-חַ יַת הָּ ֶ
וַ יַעַ ׂש אֱ ִׁ
ֹלהים ,כִׁ י-טוֹב.
וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
סך כל רמות התודעה של ממלכת הצמחים מהווה בעל חיים אחד.
רמות התודעה שפיתחנו הולידו דמויות של בעלי חיים למיניהם .בעלי החיים הם הדים למצבים
התודעתיים הפנימיים  -הם למעשה התמצקויות התהליכים הנפשיים שבתוכנו .כאשר בעל חיים
מת ,שאריותיו בונות את הנדבכים הגיאולוגיים – סלעי הגיר ,למשל ,הינם התקשות של עצמות
בעלי החיים ששקעו לאורך תקופות ארוכות ביותר .אם נמשיל את הצטברויות הסלעים הללו
למשקעים התת-מודעים שבנפשותינו ,הרי שקשה ביותר לפרק את הסלעים האלו למשהו רך
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וגמיש כדי שנוכל לפלוט אותם .המשקעים הקשים הללו משעבדים את תודעת האדם ומקרינים
ללא הרף גלים אמוציונאליים הכופים על האדם התנהגות בלתי רציונאלית.
כל מהות התורה זה למנוע את שקיעת שלדי "בעלי החיים" בקרקעית אוקיאנוס התת מודע –
למנוע את היווצרות המרבצים במחשכי התת מודע ,ולנטרל אותם כאשר כבר נוצרו.
החכמה היא לטפל "בבעלי החיים" בצורה חכמה .ל"ביית" אותם מהבחינה הרוחית ולאלף אותם
לתכלית של השגת חופש רוחי אמיתי.
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הופעת האדם – סך כל רמות התודעה שבבריאה.
ָאדם בְּ צַ לְּ מֵ נּו כִׁ ְּדמּותֵ נּו;
ֹלהיםַ ,נע ֲֶׂשה ָּ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
מהו אדם ,למעשה? סך כל החוויות וההתנסויות שנחקקו בתת מודע לכל אורך תהליכי
ההתפתחות עד שהגיעו לשלב בו כושר ההתבטאות מקיף את כל רבדי התודעה .אפשר למעשה
לומר שהאדם הוא סך כל מה שקיים בבריאה .כל ממלכות החיים מצויות בכל אדם ואדם .כל
הקיים מהווה התמצקות המחשבות לדמות גשמית .גוף האדם הוא סך כל המחשבות שהתמצקו
שבבריאה .התשוקה הכבירה הראשונית לשוב אל האחדות הראשונית ,הגיעה לשיאה בדמות
האדם .הייחוד של האדם הוא לא רק בהיותו מסוגל לחשוב ,לדבר וליצור ,אלא שהוא מסוגל
להגשים את מאווייו.
כאן מרומז גם הדרך לחינוך האדם :האדם ,כל אדם ,הינו פרי הדמות והצלם של המחנך .הילד
סופג את המערכת התת מודעת של המחנך .חינוך איננו שינון אינטלקטואלי של טקסטים ,אלא
תהליך של ספיגת תובנות באופן תת מודע .לכן על תת-המודע של המחנך להיות "בצלם אלוהים"
– כמקרין את התובנות הנשגבות והנעלות.

עקרון הבחירה החופשית.
ָארץ.
ָארץּ ,ובְּ כָּל-הָּ ֶרמֶ ׂש ,הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
וְּ יִׁ ְּרדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּם ּובְּ עוֹף הַ שָּ מַ יִׁ םּ ,ובַ בְּ הֵ מָּ ה ּובְּ כָּל-הָּ ֶ
נתבונן במשפט בו הבורא מעניק לכאורה לאדם את הכוח לרדות בכל מה שקיים ולנצל אותו.
המובן המקובל הוא שלבני האדם יש כוח לשלוט ולנהל את הבריאה עלי אדמות כטוב בעיניהם .אולם
המונח "רד" מובנו גם הנמכה ,השפלה ,ותיתכן המשמעות שתפקידנו למעשה הוא לשרת את הבריאה ,ולא
לנצל אותה לתועלתנות אישית או קיבוצית .ההבדל בגישה טמון היכן עומד האדם – האם הוא מקובע
באנוכיות ,או שהוא חש עצמו כחלק ממערכת עצומה ,אינסופית ,ושיש לו תפקיד בהכוונתה ,לפחות כאן,
עלי אדמות .מה שאנו רואים לעתים קרובות בסיפור הזה ,שמילים עשויות להיות מובנות באופן דו
משמעי .זהו למעשה היסוד של בחירה חופשית שאנו מגלים בבריאה – מתאפשר לנו חופש פעולה מסוים,
ואנו מסוגלים להביא תועלת רבה וגם לנזקים רבים .האדם האנוכי ,הפועל מכוח תודעה ארצית מוגבלת
הרואה בקיום הארצי החולף כתכלית החיים ,שואף לקחת ולנצל ככל יכולתו מבלי להתחשב בתוצאות.
האדם הרוחי ,שיש לו תודעה רחבה יותר ,ומודע למשמעויות של תוצאות מעשיו ,תודעתו ממוקדת בסיוע
לבריאה הסובבת אותו להתפתח ולהתקדם ,הוא איננו מנצל את הבריאה אך ורק לתועלתנות עצמית .זאת
הבעיה המרכזית של המין האנושי ,מאז ומעולם .התורה – שמשמעותה נתיב התאמנות הרוחית – בנויה
בצורה כזאת שעשויה להכשיל ,לכאורה .אולם מי שנכשל הוא זה הפועל מכוח תועלתנות אישית,
מאגואיזם .הכישלון של המין האנושי ברור כיום לכל אדם – קיימת אפשרות ברורה שהמין האנושי
ישמיד את עצמו ויחריב את כדור הארץ.
את שתי הגישות האלו אפשר לתאר בצורה בה אנו פורסים את כפות ידינו :כפות הידיים מוטות מטה
ומקומרות כאשר האצבעות סוגרות על החפץ הנחשק ,או פרוסות כלפי מעלה כמחווה של נתינה .כף יד
המכוונת מעלה מסמלת מצב נתינה ,מצב של שירות ,וזהו המצב המרומם את הנפש .כף יד שכיוונה כלפי
מטה – המכוונת לתפוס בחמדנות מסמלת מצב של לקיחה ,שתלטנות והשתררות .זהו מצב נפשי המדרדר
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את האדם מהבחינה הרוחית .האמת ניתנת להאמר שהמצב השני הוא המצב בו התת מודע שולט בתודעת
האדם .למעשה לאדם אין חופש בחירה – הוא כפוף ומודרך על ידי אימפולסים חייתיים ,הישרדותיים,
ולא על ידי פעילות חכמה מכוח תודעה משוחררת מדחפים אפלים.
לרדת על או לרדת אל.
הידיים פועלות לפי תכתיבי התת מודע ,היצרים הקמאיים הפועלים ושולטים באדם מכתיבים את פעולות
הידיים .שינוי הגישה של תנועות הידיים משליך גם על המבנה הפנימי של האדם .יש בנו האפשרות
לחולל שינוי פנימי .נעצור לרגע את שטף חיינו ונתבונן בסובבים אותנו מזווית ראייה מנותקת :כולם
פועלים כמעט תמיד באופן אוטומאטי ,מודרכים על ידי המבנה הנפשי המקובע בתת מודע .השינוי הוא
אפשרי ,הגם שהוא כרוך בייסורים .וכל האנשים האלו יטענו שהם פועלים בחופש בחירה ,שהם עושים
מה שמתאים להם ,מכוח של תועלתנות אישית .אולם למעשה אין להם כלל חופש בחירה .הם מריונטות
של מחשכי תת המודע.
תנועות הידיים משדרות למעשה את הנעשה במעמקי התת מודע .שינוי מודע של מצב הידיים ,ממצב של
לקיחה למצב של נתינה ,ישפיע וישנה את המצב הפנימי.
עם "בריאת האדם" לכאורה – ההנחה כאן שאנו מהווים למעשה את הכוח הבורא – מופיעה גם מטרת
הבריאה – מאחר ועברנו בעצמנו את כל תהליכי האבולוציה התודעתית ,השגנו את פיסגת התודעה
המאפשרת לנו מחשבה חופשית ורציונאלית ,האפשרות ליצור ולבנות מה שלא התאפשר עד כה ,הרי
שמחובתנו לסייע לכל מה שעדיין נמצא בתוך התהליך הזה להגיע לרמה שבו אנו נמצאים .עיקרון
הבחירה החופשית מכוון את בני האדם על פי המבנה הנפשי הפנימי שלהם – הרוב המכריע בחר בחיים
אנוכיים של סיפוק הרצונות והמאוויים המיידי ,ואת זה הוא מגדיר כ"אושר" .אין הדבר רע כשלעצמו,
אולם חובתנו כבעלי תודעה נרחבת יותר להסתכל על ההשלכות המעמיקות של כל מה שאנו עושים.
נתבונן במקרה פשוט – אני מגדל ירק כדי לאכול אותו .יש לי את הכישורים לפתח ולטפח את הצמח כדי
שיניב את תוצרתו לתועלתי .אני יכול לטפח את הצמח לתועלתו – דבר זה יישמע מוזר לאדם רגיל –
לדאוג ל"אושר" של הצמח ,כמהות אינדיבידואלית העומדת בפני עצמה .כאן כבר צפון עיקרון המפתח
להבנת מהות הבריאה – מהי ההשלכה עלינו ועל בריאותנו כאשר אנו אוכלים צמח "מאושר"? כלל בני
האדם איננו חושב כלל על טובת הצמחים שהם מגדלים; ואם אינם חושבים כלל אודות הצמחים ,מדוע
שיחשבו שהם צריכים לדאוג לאשרם של בעלי החיים? כל אלו מהווים חפצים לסיפוק הנאות – הנאת
האכילה ,הפקת רווחים שבאמצעותם אנו מפיקים הנאות נוספות .הדברים הללו ברורים לכל אחד
המתבונן בעולם מהצד.
כל מה שקיים מחונן בתודעה – כבר מהחלקיק הזעיר ביותר .כל מה שקיים חש ומרגיש .מהן השלכות
פעולותינו המתעלמות מכך? כיצד אנו חשים כאשר אוכפים עלינו משהו שאיננו מעוניינים בו? או גרוע
מכך ,כאשר אונסים אותנו בכוח ,מכריחים אותנו לבצע עבודה ,לעשות מעשה הגורם לנו ולאחרים סבל.
ברור שנתמלא בזעם כלפי האדם או הגוף הנוקט בגישה כזאת ,נשאף להשתחרר ממנו ,וגם לשלם לו
כגמולו .בני האדם מתעללים בבריאה וזה בזה כבר אלפי שנים ,וכל העת אנו צופים במעין מעגל אכזרי
שלא מסתיים לעולם ,של רוצח ונרצח ,אסונות רודפים תקופות של שלווה לכאורה ,כל מה שאנו בונים
מתפורר ,כל החברות והמפעלים שהקמנו התפרקו ונעלמו.
כל דבר או מעשה המבוסס על כפייה ,חמדנות ואגואיזם דינו להיכשל .העולם שלנו מראה לנו זאת בכל
מקום ,אולם אנו מסרבים להתבונן במראה ,ממשיכים במשחק ההתכחשות הילדותי ,מסרבים לקחת
אחריות ולמלא את יעודנו עלי אדמות .המין האנושי בחר בנתיב החורבן העצמי ,והוא מתעקש ללכת
בנתיב המטורף הזה ,עד הסוף המר.
17

ֹלהים בָּ ָּרא אֹת ֹו:
ָאדם בְּ צַ לְּ מ ֹו ,בְּ צֶ לֶם אֱ ִׁ
ֹלהים אֶ ת-הָּ ָּ
וַ יִׁ בְּ ָּרא אֱ ִׁ

תהליך בריאת האדם איננו רק הגוף הגשמי המייצג את הישגי הבריאה הפיזית .מעת שהושגה המטרה
הפיזית של יצירת גוף אדם ,החל התהליך של בריאת האדם הרוחי – זהו תהליך שבו האחריות מוטלת
לגמרי עלינו .עלינו להגיע למצב שבו צלם האלוהים – המהות הרוחית – מתגשמת דרכנו עלי אדמות.

כאן מופיע לראשונה האדם המושלם – אדם בעל תודעת-על  -האדם המבטא בהוויתו ובחייו את העקרונות
האלוהיים – את האיכויות הרוחניות המוגשמות בחיים עצמם .בדמות האדם האני העליון יכול להגיע
להתבטאות מלאה .מהו צלם אלוהים? ערכים נעלים אותם אנו מגשימים וחיים בפועל עלי אדמות.
האדם הגשמי מהווה את סך כל רמות התודעה של ממלכות המינראלים ,הצמחים ובעלי החיים .תודעת
אדם שהגיע לשלמות רוחית עשויה להיות שוות ערך למיליוני בני אדם נעדרי הכרה רוחית .אדם בעל
תודעת-על שקול לכל חברי המין האנושי יחדיו ,אם היו פועלים יחדיו בהרמוניה מושלמת .אנו רואים
שגוף האדם פועל בהרמוניה מושלמת בהיותו בריא .ציבור של בני אדם הפועלים יחדיו בהרמוניה ,יוצרים
רמת תודעה שיתופית הנעלה על תודעתו של אדם בודד .הרמוניה כזאת חייבת להיות מבוססת על אהבה
נטולת מורא.

זכר ונקבה – האלמנט המפריד והמאחד שבבריאה.
ּומלְּ אּו אֶ ת-
ֹלהים פְּ רּו ְּּורבּו ִׁ
ֹלהים ,וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם אֱ ִׁ
זָּ כָּר ּונְּ ֵקבָּ ה ,בָּ ָּרא אֹתָּ ם .וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹתָּ ם ,אֱ ִׁ
ָארץ.
ָארץ ,וְּ כִׁ בְּ שֻׁ הָּ ; ְּּורדּו בִׁ ְּדגַת הַ יָּםּ ,ובְּ עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ םּ ,ובְּ כָּל-חַ יָּה ,הָּ רֹמֶ ֶׂשת עַ ל-הָּ ֶ
הָּ ֶ
תחילה אנו רואים שנוצר אדם – נכון יותר לומר שאנו יצרנו את האדם – הגענו לסף מסויים בתהליך
הבריאה שיש לנו בו חופש התבטאות מסוים .אולם תהליך ההתאחדות ,או החזרה לאחדות הראשונית
הטרום בריאתית – עדיין לא החל .כעת יצרנו את האפשרות להתאחד במובן מסוים .אם האדם נחלק
למעשה לזכר ולנקבה – המהות הנפשית הכללית נחלקה לכאורה לשני מרכיבים שאחד מהם אנו מכנים
בשם זכר ואת השני בשם נקבה.
התופעה של הופעת האינדיבידואליות הולכת ומתרחבת ,ומגיעה כעת לשלב נוסף :צורות החיים בבריאה
הגשמית הינם מוגבלים וסופיים .נוצרת האפשרות להתחדשות והמשכיות צורות החיים עלי אדמות.
התופעה של זכר ונקבה מצביעה על אלמנט יסודי בבריאה .אנו צופים ברבדים הראשוניים ביותר כי
אטומים נקשרים ביניהם כדי לחולל צורת חיים חדשה .הכוח המחבר אותם הינו היסוד של זכר ונקבה.
התופעה החשמלית של פלוס ומינוס מצביעה למעשה על כוח זכרי ונקבי החובר ביחד בעוצמה לאחדות
אחת.
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מהרגע שהבריאה התפצלה לאינספור אינדיבידואלים ,היא שואפת לחזור לאחדות הראשונית ,כפי
שהייתה טרום הבריאה .פועל כאן כוח עצום השואף לאחד את המוני הפרטים .כאן מופיעה תופעה ייחודית
במסע העצמיות האינדיבידואלית לגילוי הווייתה :האינדיבידואל מתפצל לכאורה לשתי ישויות – זכר
ונקבה ,האמורות להוות שלימות הרמונית אחת .תופעת הבריאה היא למעשה הופעת האינדיבידואליות –
האינסוף מתגלה באינספור פרטים ייחודיים ,שכולם יחדיו מהווים שלימות אחת .התופעה של זכר ונקבה
מהווה למעשה שלב שבו האינדיבידואלים שבים ומתמזגים יחדיו ,באופן הדרגתי ,לאחדות הראשונית,
טרום הבריאה ,אולם ברמת מודעות שלא הייתה קודם לכן .זוג נשוי מאוחד החי בהרמוניה בורא רמת
תודעה שלא הייתה קיימת קודם ,כאשר כל אחד מהם חי לבדו.
אפשר להסתכל על התכונות האופייניות של המינים – הזכר הינו פעיל ,הנקבה הינה סבילה .פעילות
נמרצת וכוחנית לצורך הישרדות היא המאפיין העיקרי של הצד הזכרי .הצד הנקבי מאופיין בעיקרו
בבניית תא חם שבו מתאפשרת צמיחה והתפתחות .הצד הזכרי אמור לגונן ולשמור .הצד הנקבי אמור
להיות סבלני ומתון .כולנו מרגישים חסרים ומחפשים את הצד שישלים אותנו .אנחנו מחפשים משהו
חיצוני ,בדמות שמושכת אותנו אליה .אנו פועלים מכוח בלתי מודע הדוחף אותנו לחפש שלימות ,אולם
אנחנו מחפשים שלימות באופן חיצוני – מחפשים את בן הזוג המושלם ,את הסביבה המושלמת ,בית
מושלם ,משפחה מושלמת ,ארץ מושלמת ועם מושלם ,וכן הלאה .זה מעולם לא הצליח בכל מהלך
ההיסטוריה הידועה – שלימות מתקיימת רק כאשר האספקטים הללו מתאחדים בקרבנו ,באופן פנימי.
זוג אינדיבידואלים מוליד קבוצת אינדיבידואלים נוספת ,שכולם מרגישים כאחדות אחת – משפחה – וכך
מתעמעמת התחושה האנוכית הנלווית לאינדיבידואליות ,תחושת המשפחה מתרחבת כאשר נוצרת קבוצה
נרחבת יותר ,כמו שבט ועם ,ששם נדרשת מידה גבוהה יותר של וויתור על האנוכיות כדי לאפשר לקבוצה
להתקיים .כל מצב כזה מהווה למעשה מצב תודעתי חדש – המשפחה המאוחדת בוראת מצב תודעתי
משותף שלא היה קודם .השבט המאוחד בורא מצב תודעתי שלא היה קיים במסגרת המשפחתית .עם
הכולל בתוכו פעילות משותפת ,הרמונית של שבטים מאוחדים ,בורא מצב תודעתי חדש הנעלה מעבר
למצב השבטי ,וכן הלאה והלאה .זוהי התפתחות פרקטאלית השואפת לאינסוף.
אולם הקיום האינדיבידואלי-הקבוצתי נטול אידיאל-מהות-הבריאה ,מחולל מחלוקות ויריבויות בין
קבוצות שונות ,וכך למעשה התהליך של התרחבות התודעה נקטע ונתקע.

ָארץ ,וְּ אֶ ת-כָּל-הָּ עֵ ץ
ֹלהיםִׁ ,הנֵה נָּתַ ִׁתי ָּלכֶם אֶ ת-כָּל-עֵ ֶׂשב ז ֵֹרעַ זֶ ַרע אֲ ֶשר עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ ֶ
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָארץ ּולְּ כָּל-עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם ּולְּ כֹל
אֲ ֶשר-ב ֹו פְּ ִׁרי-עֵ ץ ,ז ֵֹרעַ זָּ ַרעָּ :לכֶם יִׁ ְּהיֶה ,לְּ ָאכְּ לָּהּ .ולְּ כָּל-חַ יַת הָּ ֶ
ֹלהים אֶ ת-
ָארץ ,אֲ ֶשר-ב ֹו נֶפֶ ש חַ יָּה ,אֶ ת-כָּל-י ֶֶרק עֵ ֶׂשב ,לְּ ָאכְּ לָּה; וַ יְּ ִׁהי-כֵן .וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
רוֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
כָּל-אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה ,וְּ ִׁהנֵה-טוֹב ְּמאֹד; וַ יְּ ִׁהי-עֶ ֶרב וַ יְּ ִׁהי-ב ֶֹקר ,יוֹם הַ ִׁש ִׁשי.

אכילה ,או תהליך של ספיגת מצבים תודעתיים.
כאן מוזכרת לראשונה תופעת האכילה .מדוע התופעה הזאת קיימת? אפשר להבין שיש לבנות את הגוף
הצעיר והקטן שאך זה נולד בעולם .אולם מאחר והשיג את גודלו המלא ,מדוע יש להמשיך ולספק את
הגוף בזרם בלתי פוסק של חומרים? מה מפריע לתא לתפקד לכל אורך חייו כמות שהוא? מדוע החומרים
שבתוכו עוברים שינויים ,מתפרקים ונפלטים ,וחומרים חדשים נכנסים ,משתלבים בצורות הקיימות,
עוברים כל מיני תהליכים ,ולאחר זמן שוב מתפרקים ונפלטים וחוזר חלילה?
המבנה הבסיסי של התא לא משתנה ,מדוע חייבים החומרים להתחלף כל העת?
כמובן שהמדע מסביר את התהליך די בבירור ,יש כאן תהליכים כימיים של בנייה והתפרקות בלתי
פוסקים .למנגנונים הפועלים בתא יש אורך חיים מסויים ,הם מתבלים תוך כדי פעילותם ,נהרסים וכוחות
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חדשים נכנסים למערכת ,בונים את המנגנונים מחדש ,עד לסיום חייו של התא האינדיבידואלי ,שמתפרק
לאחר שהתבלה.
האטומים והמולקולות כשלעצמם אינם חייבים להתפרק ולהשתנות במצב הרגיל.
מה שמתרחש בעצם בתהליך האכילה זה שצורות חיים נמוכות נכנסות למערכת בעלת רמת תודעה גבוהה
יותר ,כבר ברמת החד-תא הבסיסי ביותר ,ומשתתפות בתהליך המחולל את רמת התודעה הזאת .אם אנו
רואים את כל מה שקיים כיישויות בעלות רגש ותודעה מסויימת ,הרי שמתחולל כאן תהליך של בניית
מצב תודעה חדש ,כך שהתהליכים הכימיים בתא אינם אלא הד למאמץ של אותה יישות להשיג מצב
תודעה מתקדם יותר .החומרים החדשים המצטרפים למערכת בעלת תודעה גבוהה יותר כמו התא ,זוכים
לחוות את המצב התודעתי שבו שרוי התא וכך המצב התודעתי שלהם הולך ומתעלה.
אנו נמצאים בעידן הבריאה הראשון ,שבו פועלים הנבראים באופן אינסטינקטיבי ,אוטומאטי ,זוהי תקופה
ילדותית מאוד מבחינה נפשית.
בסיפורנו כל הישויות החיות ניזונות מהצמחים ,התופעה של טריפת בעלי חיים ושחיטתם למאכל לא
הייתה קיימת בהווייה הראשונית של הקיום .בהווייה כזאת כל מה שקיים איננו גורם לסבל – לצמחים אין
רגשות ותחושות כמו לבעלי החיים .אכילת הצמחים היא לטובתם – הם מתמזגים בבעל חיים בעל מבנה
תודעתי רחב יותר ,וכך הם מתעלים בסולם ההתפתחות .כנראה שהם אפילו נהנים מכך .צמח מתפתח
יותר טוב כאשר גוזמים אותו ,הוא זקוק ליד מכוונת.
אנו רואים זאת כדבר שגרתי וברור – אנחנו רעבים ,נוצר דחף פנימי הכופה עלינו לאכול .אנו פועלים
ללא מחשבה בהשפעת הדחפים הפנימיים .ננסה שוב לצאת מחוץ לעצמנו ולהתבונן בתופעה מזווית ראיה
מנותקת :מה באמת מסתתר מאחורי התופעה הזאת? ננסה להתבונן באופן חיצוני – המינראלים מתחברים
ביניהם ויוצרים צורות חיים חדשות ,הצמחים סופגים ומעכלים את המינראלים ,בעלי החיים סופגים
לתוכם את הצמחים ומעכלים אותם ,בעלי חיים טורפי בשר מעכלים את בעלי החיים הצמחוניים .בני
האדם אוכלים ומעכלים את כל מה שקיים.
אפשר לראות כאן תהליך שבו יישות נמוכה נספגת לתוך יישות גבוהה יותר .או מעגלי קיום מדרגה נמוכה
מתמזגים במעגלי קיום ממדרגה גבוהה יותר .מעגלי קיום אלו הם למעשה רמות תודעה ,ההולכות ועולות
לפי התפתחות היישויות האינדיבידואליות ויכולתן לחולל גופים רמים יותר.
אנחנו עוסקים כל העת למעשה בבריאה או יצירה של רמות תודעה .כל הקיים הינו פרי של חשיבת
מחשבות – מחשבות אלו הולכות ומתמצקות ומופיעות בעולם הפיזי כדמויות מוחשיות .אם הדברים האלו
נכונים ,הרי שהמינראלים מייצגים רמות תודעה מסוימות ,ולאחר מכן אנו מזהים רמות תודעה המיוצגות
בצמחים ,בבעלי החיים ,ולבסוף באדם .נתבונן בתופעת האכילה כתהליך שבו רמת תודעה נמוכה מתעלה
לרמת תודעה גבוהה יותר ,ובכך התהליך האבולוציוני מוחש.

בריאת האדם
שלש פעמים מוזכרת בריאת האדם – תחילה נוצר גוף האדם – שהוא למעשה סך כל הגופים שהופיעו
בבריאה .התשוקה הכבירה של הבריאה לשוב אל האחדות הראשונית בראה באופן ספונטאני את הגוף לו
אנו קוראים אדם.
לאחר מכן נוספה תודעה עצמית – הכושר ליצור ,לבנות ,להמציא דברים ולשנות .זוהי הבריאה השנייה
של האדם – למעשה כעת האדם מתחיל לברוא את עצמו .כל אדם משתמש בכלים השכליים אותם פיתח
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בקרבו במהלכי האבולוציה של התודעה ,ומבסס את עצמו כיישות חושבת ,בעלת כושר המצאה ,בנייה
והרס.
לבסוף מופיע האדם הרוחי – שבשיא תודעתו הוא למעשה התגשמות התכונות האלוהיות עלי אדמות.
הכוונה כאן במילה "צלם" – איננה רק הדמות הגשמית ,אלא התבטאות התכונות האלוהיות שאותן אמור
האדם להגשים בחיי היומיום .שורש צלם הוא צל – האדם אמור להוות עלי אדמות את צל הבורא ,את
השתקפות תכונותיו העילאיות .לדוגמא :חסד ורחמים ,סבלנות וויתור ,ראיית כל הקיים כעצמיותינו ממש,
היכולת לפעול באופן הרמוני בחיי המעשה ,מכוח אהבה חסרת פניות .הבריאה השלישית ,או הבריאה
הרוחית ,היא בריאה מודעת של האדם שלקח אחריות אודות חייו .זהו אדם שאיננו פועל אך ורק מכוח
תועלתנות עצמית ,אלא הוא פועל כדי לסייע לכל הבריאה על כל מחלקותיה .לאדם כזה יש תודעה
קוסמית – הוא מתבונן במהלכים הקוסמיים לעמקם ,ולא רק במהלך החיים הצר האינדיבידואלי .הוא יודע
את השלכות מעשיו לאורך ורוחב הבריאה .זוהי תחילת הדרך אל המטרה של הבריאה – השגת תודעת-
על.
ששת הימים המתוארים בפרק הראשון בפרשת בראשית ,מסמלים גם את ששת מצבי התודעה כאשר
מתקדם האדם במעלות הרוחניות .השלב השביעי הינו שלב השלימות ,ובו האדם המושלם משיג את
התודעה האלוהית כאשר הוא בגוף ,עלי אדמות .את שלב השלימות אפשר לכנות גם כמצב שבו לאדם יש
תודעת-על ,אולם אי אפשר להסביר לאדם הרגיל מהי תודעת-על ,כיוון שהדרך היחידה להבין זאת ,זה
להיות מחונן בתודעה כזאת .אפשר רק לנסות ולהסביר באופן עקיף – למשל שאדם כזה לעולם לא ישקר,
אי אפשר לשבור את היושרה שלו בשום אופן .ערכיו המוסריים מתעלים מעל החוק הכתוב – אין לו צורך
כלל בספרי חוקים – הוא ביטוי חי של חוקי הקוסמוס ,חוקים שלא ניתן להסבירם בשום ספר .אנשים
כאלה הינם נדירים ביותר ,אבל הם קיימים .קיומם עלי אדמות מהווה הצדקה לכל מעשה הבריאה ,הם
התשובה החיה לפיתרון חידת הבריאה .תודעת-על ,או  Super-Consciousnessמהווה מצב בו תודעה
של אינדיבידואל שוות ערך לתודעה הקיבוצית של ציבור בני אדם רגילים הפועלים בהרמוניה מושלמת.
הייתי מכנה בן אדם שהגיע למדרגה הזאת כיישות אלוהית ,או בקיצור יישות ,כיוון שבמדרגה כזאת
הצורך בגוף גשמי איננו נחוץ עוד .התודעה איננה דבר גשמי – התלוי בעולם החומר; היא איננה תוצאה
של פולסים חשמליים הנוצרים על ידי המוח ,זה דבר מטופש ונבער לחלוטין .תפקיד הבריאה הפיזית זה
לספק את האמצעי לפיתוח תודעה .משהושגה המטרה ,האמצעי ,שאפשר להקבילו לפיגום בבניין ,הינו
מיותר .מטרת הבריאה היא לאפשר לאינדיבידואל להשיג מצבי תודעה עילאיים .הבריאה הגשמית
כשלעצמה איננה מהווה את המטרה .זוהי הטעות אליה נפלו בני האדם בהמשך תהליכי הקיום עלי אדמות,
ובכך נדון בהמשך.

ֹלהים בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ יְּ ,מלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה; וַ יִׁ ְּשבֹת
ָארץ ,וְּ כָּלְּ -צבָּ ָאם .ב וַ יְּ כַל אֱ ִׁ
וַ יְּ כֻׁלּו הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ הָּ ֶ
ֹלהים אֶ ת-יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ,וַ יְּ ַק ֵדש אֹת ֹו :כִׁ י
בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ יִׁ ,מכָּלְּ -מלַאכְּ ת ֹו אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה .ג וַ יְּ בָּ ֶרְך אֱ ִׁ
ֹלהים ַלעֲׂשוֹת{ .פ}
ב ֹו ָּשבַ ת ִׁמכָּלְּ -מלַאכְּ ת ֹו ,אֲ שֶ ר-בָּ ָּרא אֱ ִׁ
הושלמו שבעה מחזורים של יצירה המתעלים לשלב תודעה שביעי – התאחדות התודעה האינדיבידואלית
עם התודעה הקוסמית; האינדיבידואל משיג תודעה אינסופית ,ובכך מושגת תכלית הבריאה.
למעשה האדם הארצי איננו יכול להבין בתודעתו הנוכחית ,ששקעה עמוק בחומר ,מהו שלב התודעה
השביעי הזה – זה אפשרי רק מכוח התנסות ,ולא משום לימוד או חקירה אינטלקטואלית .כאן השכל
האנושי מגיע אל קצה הטווח ,ואין הוא יכול לעולם לעבור זאת ,אלא באמצעות מהפך תודעתי ,שכיום
אפשר להגיע אליו אך ורק באמצעות סיוע מאדם שכבר הגיע למצב הזה בתקופות קודמות.
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השבת מסמלת את אחדות כל המין האנושי כגוף אחד הרמוני הפועל ונושם יחדיו בדומה לגוף יחיד .כל
האיברים שבגוף ,המשולים לגופי העמים ,כשהם פועלים בהרמוניה מייצגים את המצב הנכון של הבריאה.
המין האנושי המאוחד באחווה ,הרמוניה ושלום הוא השלב שבו האלוהים – אינסוף הישויות הבוראות –
הגיעו לתכלית מלאכת הבריאה ,וכאן הן שבתו מכל מלאכה – המלאכה הושלמה.
אפשר לראות בשבת גם את סוף המאמץ של האינדיבידואל להשגת תודעת-על .אולם עבודתו של
האינדיבידואל הפועל לטובת הקוסמוס איננה מסתיימת לעולם ,אולם אין זאת עבודה בתחום הפיזי,
האינדיבידואל שוהה בשבת נצחית.
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העידן השני :בריאת השמות – שלב הבריאה המודעת.
בשלב זה תודעת-על הינה עובדה קיימת .קיימים כבר בבריאה בני אדם שהשיגו את התודעה הזאת ,והם
מסייעים לאלו שפוסעים בדרך אל המטרה .באופן עקרוני הבריאה מתקדמת באופן אוטומאטי ,אולם כעת
נוספים כוחות מבקרים ,מטפחים ומכווינים.
כאן מובאת גירסה נוספת לסיפור הבריאה; הסיגנון ומבני המשפטים שונים מהפרק הקודם ,כך שאולי
מבחינה צורנית זה נראה שאדם אחר כתב זאת .אולם אין זה מענייננו ,אינני עוסק בפרשנות המקרא – זהו
הטקסט אותו קידש עם ישראל והוא הבסיס לאמונותיהם של מחצית מתושבי כדור הארץ ,ואולי יותר.
על פי מסורת ישראל ,הרבן משה כתב את התורה .רבן משמעותו אדם בעל תודעת-על – מאסטר .האנשים
בעלי תודעת-על עובדים כצוות ,הפועל למעשה כאיש אחד – זאת מדרגת האחדות אליה הגיעו .האנשים
האלו ,או יותר נכון לומר יישויות – ההישג האישי לא מעניין אותם כלל ,לא מעניין אותם ששמם יהיה על
הספר .לכן אם נכתב הספר הזה על ידי כמה אנשים בעלי תודעת-על ,הרי שנחשב הדבר מהבחינה הרוחית
כאילו נכתב על ידי אדם אחד .בכל פעולה רוחית המתרחשת באחוות האחדות ,אחד מחברי המעגל אחראי
לאותה עבודה מסויימת ,אולם הוא פועל יחד עם חבריו ,ומפעיל אותם לפי הצורך .כשם שחמשת אצבעות
היד פועלות יחדיו בכל פעולה ללא שום ויכוח והתנגדות ,כך פועל מעגל רוחי מושלם .אם נתעמק בדוגמא
הזאת ,הרי שמדי פעם לצרכי העבודה ,לאצבע מסויימת יש תפקיד ראשי ,ולאחר מכן אצבע אחרת קובעת
מה לעשות ,ונגינה על כלי היא דוגמא מצויינת לכך .אולם הקרדיט לנגינה ניתן למכלול האצבעות ,ליד
המפעילה ,למוח החושב ,לרגשות ,עד שמגיעים למוקד התודעה האינדיבידואלי – ובקבוצה רוחית ,גם כאן
קיים מוקד תודעה עילאי הכולל את כל חברי הקבוצה .אדם רגיל לעולם לא יבין את משמעות הדבר הזה
– צוות הפועל כאיש אחד ,בראש אחד ובמחשבה אחת ,אולם בד בבד ,לכל חבר קיימת העצמאות והחופש
שלו .הדרך היחידה להבין את המצב הזה זה להתנסות בכך ,או לזכות ולעבוד עם אדם כזה.

מה שבעצם מתרחש כאן זו הופעה של פאזה שונה ,מתקדמת יותר של הבריאה .זהו למעשה עידן אחר
ממה שתואר קודם .עד עכשיו הבריאה התקדמה באופן ספונטאני ,אינסטינקטיבי ,מכוח דחפים פנימיים
תת-מודעים .בשלב הזה הופיעו בבריאה כוחות בעלי תודעה מושלמת ,בעלי תודעת-על אינסופית,
שלצורך העניין נקרא למצב הזה "אלוהים" .כעת הבריאה מתקדמת באופן מודע ,מכוח בחירה חופשית
וכפופה לחוקים קוסמיים שנקבעו מקדמת-דנא.
החוקים האלו נקבעו על ידי יישויות עילאיות הפועלות מכוח של חסד ואהבה אינסופיים לבריאה ,וכל
מטרת החוקים האלו טובתם של האינדיבידואלים הפועלים בבריאה.
אפשר להתבונן בטקסט מזווית ראייה שרמות התודעה ההולכות ונוצרות בעקבות הופעת הבריאה
והאפשרות לבטא את עצמנו ,פושטות צורה ולובשות צורה ,וכך נוצרים עולמות חדשים שלא היו קיימים
קודם ,ובעולם הנוצר ממבנה תודעתי שונה ,גם תהליכי הבריאה לובשים צורות חדשות.
לכוח הבורא נוסף שם פרטי – אני הווה – האני הוא זה שקיים .לכל מהות אינדיבידואלית נוצר שם
ייחודי ,המדגיש את הייחודיות של הפרט לעומת הרבים .התודעה העמומה הולכת מתמקדת ומתחדדת.
זהו מצב תודעתי ייחודי .השם – הינו למעשה צליל המוצמד לאינדיבידואל ,והופך אותו לייחודי .הוא
מדגיש את מרכז התודעה האינדיבידואלי .השם מציין גם את המצב של לקיחת אחריות – כעת אי אפשר
להעלם בקרב המרק האינסופי של אינדיבידואלים הדומים כולם זה לזה .איננו עוד צבר אטומים הנקראת
ברזל ,ערימת צמחים הנקראת עגבניות ,או עדר בעלי חיים הנקרא סוסים ,למשל .מתן שם פרטי לאדם
האינדיבידואלי מדגיש ומעצים את ייחודו ,ומטיל עליו אחריות.
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המילה אלוהים מצביעה על רבים – הירארכיות .מבנה הבריאה הינו פרקטאלי ,וההירארכיות שבו
משתרעות לאינסוף לשני הכיוונים – אינסוף לכיוון הזעיר ביותר – מטה באופן מטאפורי ,ואינסוף לכיוון
הגדול ביותר  -מעלה במובנו המטאפורי.

ֹלהים--אֶ ֶרץ וְּ ָּשמָּ יִׁ ם.
ָארץ ,בְּ הבָּ ְּרָאם :בְּ יוֹם ,עֲׂשוֹת יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ד אֵ לֶה תוֹלְּ דוֹת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ הָּ ֶ
במהלך הפרק הראשון ,או עידן הפעילות הראשון ,הושגה תודעת-על ,שהיא מטרת הבריאה .קבוצת
אנשים בעלי תודעת-על הפועלים יחדיו באופן מושלם ,הם מה שמכונה כאן יהווה אלהים.
למעשה בשלב כזה אי אפשר לכנות אותם כאנשים אלא כיישויות – כיוון שהם כבר סיימו את תהליכי
האבולוציה התודעתית עלי אדמות ,והמשיכו לשלב הבא ,שבו החיים עלי אדמות אינם נחוצים עוד.
במילה "ישויות" אני מתכוון לאינדיבידואלים הפועלים ללא גוף גשמי בבריאה .תפקיד הגוף הגשמי
להביא את האינדיבידואל ,בסופו של דבר לתודעת-על .באופן יסודי – אנחנו מהווים תודעה צרופה,
משהושגה רמת תודעת-על ,הכלי הגשמי המשמש להשגת המטרה ,איננו נחוץ עוד .האדם חי חיי רוח
טהורים" .אלוהים" פועל עלי אדמות במישרין ובעקיפין.

לקבוצה כזאת יש את הידע האינסופי המאפשר פעולה הכוללת את כל הגורמים ,יש להם שליטה מוחלטת
על התת מודע – הארץ ,והשמים – המודע ,הפן הפעיל והאקטיבי של האדם בחיי היומיום .מהלכי
הבריאה הראשוניים מהווים תהליך של פיצול האחדות האינסופית להמוני אינדיבידואלים ,כאשר
האינדיבידואל משיג תודעת-על ,ולומד לעבוד באופן מושלם עם אנשים אחרים בעלי תודעה כזאת ,מושג
המצב הראשוני קדם-הבריאה ,אבל כעת עם תודעת-על ,מצב שלא היה קיים קודם .האינדיבידואליות
נשמרת ,אבל כעת הישויות פועלות יחדיו באופן מודע.
בשלב הראשון האחדות האינסופית התנפצה להמוני אינדיבידואלים בעלי תודעה מוגבלת .הניפוץ הזה
התרחש מחמת התשוקה התת מודעת להגיע להבנה-עצמית ,להשיג תודעה מלאה .בשלב השני
אינדיבידואלים בודדים השיגו תודעת-על ,וחזרו כדי לפעול באחדות אחת כקבוצה הפועלת באופן מושלם,
בדומה לתזמורת הפועלת יחדיו בהרמוניה מושלמת כדי להפיק את המוזיקה השמימית.
יהווה-אלהים :יהווה לשון יחיד – האחדות הפועלת בזמן ההווה ,אלהים לשון רבים – ההמון פועל כעת
כקבוצה מאוחדת .יהווה-אלהים – הופעת קבוצת אינדיבידואלים בעלי תודעה מושלמת ,הפועלים כגוף
אחד כדי להנהיג את הבריאה הפיזית אל יעד הבריאה.

הקבוצה הזאת בוראת כעת באופן מודע את הארץ והשמים – את המערכת התת מודעת ואת המערכת
המודעת.
אני מתייחס למונח הזה כסמל לאפשרות של פעילות הרמונית משותפת המחוללת תודעת על" .יהווה-
אלוהים" מסמל מצב שבו כל המין האנושי מתפקד כאיש אחד בהרמוניה מושלמת .אני מנסה במאמר הזה
להתנתק מכל משמעות דתית מקובלת – אל ערטילאי השוכן במרומים ודן את נתיניו לפי ספר חוקים
שהכתיב להם על ידי שליחיו ,והוא עצמו אינו נגיש לבני האדם לעולם .אני מציע שקיימת מערכת
אינסופית שכל אחד מאיתנו חבר בה ,והדרך שבה כל אינדיבידואל פועל תקבע לאיזו מערכת ישתייך –
למערכת השואפת להתעלות במעלות התודעה האינסופיות ,או לשקוע בבור התחתית של הווייה חומרית
חסרת מעצורים .בידינו חופש ההחלטה להשתייך לחוג הזה ,או להתעלם ממנו .מאחר והתורה משתמשת
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במונח הזה לכל אורך הדרך ,כולל בספרי הנביאים ,אמשיך להשתמש בכך ,אבל בהקשר אותו אני מסביר
כאן .הדברים פשוטים ונגישים לכל אדם ,זה המוח המסובך והפתלתול שלנו המסבך את הדברים ,בסיוע
הערמומי של אלו המנצלים את בערותם של ההמונים כדי להשתלט עליהם לצרכיהם האנוכיים.

[אני משתמש כאן במילה יהווה ,בתוספת וו ,כדי להדגיש את ההווה היחיד ,וכדי להימנע מפגיעה ברגשות
אלו שהשם הזה מקודש להם .גם לי זה מקודש ,אולם אני פונה אל היישות הזאת מכח אהבה ורעות
עמוקה ,דבר אותו קשה להסביר .אנו רואים לעתים קרובות בכל מיני דתות ושיטות ,תופעה של חרדה
איומה מפני היישות הזאת ,מה שבני אדם מכנים בשם "אלוהים" .האלוהים הזה שהוא בדרך כלל פרי
הדמיון של בני האדם ,נראה בעיניהם הילדותיות כמעין יישות עילאית השופטת את בני האדם ביד ברזל,
ואנו צריכים לפנות אליה בחשש ומורא כדי שתסלח על חטאינו ,על שאנו שוברים את הקודקס שאותה
הכתיבה .הפחד מפני האלוהים הוא העלבון הצורב והחמור ביותר המופנה אליו .בהמשך נדון בעניין הזה,
בעיקר מניתוח אישיותם של אישים שפעלו עלי אדמות הנזכרים בתורה ,אישים אותם אני מכנה חברי
החוג של יהווה-אלוהים]

אני יודע מכח עצמי שקיימת הירארכיה אדירה המצויה לכאורה "מעלינו" – אולם המילה הזאת מעלינו
איננה נכונה .אנחנו חלק מתהליך של כינון מצבי תודעה האמורים להתעלות לאין סוף .מאיזו שהיא סיבה
מטורפת החלטנו בשלב מסויים להתכחש לתהליך הזה והתחלנו ללכת בכיוון המנוגד לתהליך הטבעי של
הבריאה .זאת הסיבה שהיישות הזאת – יהווה-אלוהים ,הפכה למשהו ערטילאי ובלתי נגיש.
ננסה להתבונן בדבר מזווית ראייה נוספת :אנו רואים שהמבנה הבסיסי בבריאה – האטום – פועל
בהרמוניה מושלמת .הוא מורכב מחלקיקים רבים ,לכאורה ,וכנראה שהמילה חלקיקים איננה מדוייקת,
הייתי מעדיף ,לצורך העניין ,לכנות זאת כקבוצה של אינדיבידואלים המכוננת יחדיו מערכת הרמונית
הפועלת בשלימות מוחלטת .האינדיבידואלים האלה ,דבקים יחדיו מכוח עצום אותו נכנה בשם "אהבה".
תהליך ההתלכדות ההרמוני הזה ממשיך ופועל כאשר קבוצות של אטומים נקשרות יחדיו ומחוללות
מערכות מורכבות יותר ויותר ,שבכולן שולט כוח האהבה העצום הזה ,כוח השואף להשיב את היקום
המפוצל לאינסוף אינדיבידואלים לאחדות היסודית שלו .הדימוי הזה ,של האטום ,למעשה פועל בכל רחבי
הבריאה ועד מערכת השמש ,הפועלת באופן דומה ,כאשר יש לה נקודה מרכזית שסביבה חגים האלמנטים
השייכים למערכת .המערכות האלו פועלות בהרמוניה מושלמת לאינסוף ,מהנקודה הזעירה ביותר ועד
לגלקסיות האדירות ביותר .רק מערכת אחת בקוסמוס איננה מתפקדת בהרמוניה כזאת – המערכת של בני
האדם.
אם נתבונן במערכות הארציות ,הרי שעולם המינרלים מתפקד בהרמוניה מלאה ,הוא מספק את הבסיס
עליו יכול להתפתח עולם הצמחים ,וגם אלה מתפקדים בהרמוניה מלאה .כוחות האהבה פועלים אהדדי בין
המינרלים לצמחים ,ובכך נסללת הדרך לעולם מורכב הרבה יותר – עולם בעלי החיים .עולם הצמחים
הינו מצב תודעתי גבוה הרבה יותר מעולם המינרלים ,וכן הלאה .גם כאן שוררת הרמוניה מסויימת ,אולם
כעת אנו מגלים עולם שבו האינדיבידואלים עסוקים בטריפה הדדית זה את זה ,עולם שבו הפחד והאלימות
שולטים .לדעתי עולם בעלי החיים אינו אלא השתקפות של תת המודע של בני האדם – הרוע ,הפחד
והשנאה האצורים במחשכי התת מודע האנושיים מוצאים את ביטויים בספירה הפיזית ,המחשבות הרעות
שמתחוללות בכוח הזרמים החשוכים הפועלים במעמקי התת מודע ,מתמצקים בעולם הגשמי ומשפיעים
על התנהגות בעלי החיים .הפיתרון היחידי האפשרי הוא שעולם בני האדם ישוב לתפקד על פי התוכנית
המוצעת ,וסירובם של בני האדם להשתתף בכך מנציח את מצב התוהו ובוהו עלי אדמות.
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התהליך הזה ,של הופעת עולמות מורכבים יותר ויותר ,הינו למעשה התגשמות של רמות תודעה ההולכות
ומתפתחות.
המדע כמובן ישלול זאת – אנו מוצאים שאריות של יצורים עתיקים ביותר ,בני מאות מיליוני שנים ויותר,
שכבר אז נהגו לטרוף זה את זה ,ובני האדם הופיעו למעשה לפני זמן קצר ,ביחס למשכי הזמן כפי שהם
מתגלים בכדור הארץ.
אולם אין המאמר הזה עוסק במה שהמדע רואה בעיניים הגשמיות ,חוקר בודק ומשווה .אין ספק
שהמדענים עושים כמיטב יכולתם ,אולם אין זה מאמר מדעי ,ואין כאן שום יומרה כזאת .האמירות כאן
מיועדות לעורר למחשבה ,להסתכל על הדברים מזוויות שאינן מקובלות.
מהו אדם? אדם הוא עיקרון ,פרינציפ קוסמי .מה המיוחד שבו משאר הברואים? הוא מסוגל לחולל
מחשבות המתמצקות במישור הפיזי .האם התופעה הזאת ייחודית אך ורק למצב שבו האינדיבידואל
"לובש" גוף שצורתו אדם? אינני חושב כך .נשים לב שבפרק זה קודם נברא האדם ,ולאחריו כל שאר
מרכיבי הבריאה .אם נתבונן היטב בכל מה שקיים ,הרי שהמבנה היסודי של האדם קיים בכל דבר .כל
יצור הינו מעין צינור עם פה מצד אחד ופתח פליטה מהצד האחר ,עם ראש ,עיניים ידיים ,רגליים ואברי
רביה .הפרינציפ הזה קיים למעשה כבר בעולם הצמחים ,אולם אין כאן ראש ומערכת עצבים ומוח
מפותחים .השאלה הקריטית היא מתי מופיע אדם בבריאה ,ככוח שמחשבותיו מתגשמות בספירה הארצית.
מה משמעות הדבר שלבעלי החיים רגשות ויצרים הפועלים ללא שום בקרה – הם מתנהגים בפראות ללא
שום התחשבות ,מכוח יצר ההשרדות הארצי .האדם אמור להיות הגורם המווסת ומכוון את המהלכים
האבולוציוניים של ממלכת בעלי החיים.

אין צורך להשיג תודעת-על כדי לפעול באופן משותף והרמוני .זהו תפקידו של האדם עלי אדמות – ליצור
מעגלי עבודה משותפים הפועלים באחווה .למעגל עבודה של בני אדם יש תודעה משותפת רחבה יותר
מאשר יש לכל אינדיבידואל בנפרד .ובהמשך ,כאשר כמה קבוצות כאלו פועלות באופן הרמוני ,נוצרת
תודעה רחבה יותר ,וכן הלאה.
זהו הפרינציפ הראשוני של הבריאה מהרגע הראשון – החלקיקים הראשוניים הולכים ומזדווגים מייד
לאחר רגע הפיצול ,ובתהליך הזה נוצרות רמות תודעה גבוהות יותר .כך האטום הוא סך כל החלקיקים
המרכיבים אותו .אם האטום מסמל את המצב לו אנו קוראים גזים ,ברזל ,נחושת פחמן וכולי ,כקבוצה הם
מסמלים מצבים תודעתיים גבוהים יותר מהיחידה הבודדת .מאטום ברזל בודד אי אפשר לעשות סכין –
לכך דרושה קבוצה מגובשת של אטומי ברזל הקשורים ביניהם בעוצמה .הם למעשה מזדווגים בכוח עצום
המביא אותם למצב של אחדות כוללת ,אולם זאת אחדות של מין מסויים .כדי להגיע לאחדות הראשונית,
על כל מרכיבי הבריאה לשוב ולהזדווג יחדיו .המצב הזה מתקיים בגוף העילאי הזה המורכב מקבוצת
ישויות בעלות תודעת-על הפועלות יחדיו בהרמוניה מושלמת .בני האדם קוראים לקבוצה כזאת
"אלוהים".
כעת המונח "יהןןה-אלוהים" מסמלת קבוצת ישויות כאלו הפועלות יחדיו בהרמוניה מושלמת ,מבחירה
חופשית ללא שמץ כפייה ומכוח של תודעת-על ,שבאמצעותה תכלית הבריאה ומטרתה הינם ברורים לכל
חברי הקבוצה.

ָארץ ,וְּ כָּל-עֵ ֶׂשב הַ ָּש ֶדה ,טֶ ֶרם יִׁ ְּצמָּ ח :כִׁ י ֹלא ִׁה ְּמ ִׁטיר יְּ הוָּ ה
ה וְּ כֹל ִׁׂשיחַ הַ ָּש ֶדה ,טֶ ֶרם יִׁ ְּהיֶה בָּ ֶ
ָארץ ,וְּ ִׁה ְּש ָּקה ,אֶ ת-כָּל-
ָאדם ַאיִׁ ןַ ,ל ֲעבֹד אֶ ת-הָּ אֲ ָּדמָּ ה .ו וְּ אֵ דַ ,י ֲעלֶה ִׁמן-הָּ ֶ
ָארץ ,וְּ ָּ
ֹלהים ,עַ ל-הָּ ֶ
אֱ ִׁ
פְּ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה.
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אדים עולים ממעמקי התת מודע ומצעפים את פני שמש-ההכרה .שמש-ההכרה מקרינה על משקעי
הזכרונות המתאספים ושוקעים בתת מודע ,שם הם קופאים ומתאבנים לכאורה ללא יכולת להיפלט ,ובכך
משעבדים את האינדיבידואל שאיננו מסוגל להתמודד איתם ,ואדם – אדם בעל תודעה עילאית ,היודע
כיצד להתמודד עם מערכותיו הפנימיות ,עדיין איננו קיים כדי "לעבוד" את מה שקיים עלי אדמות –
לשרת את הבריאה ולרומם אותה .כל עוד המצב העילאי הזה לא קיים ,יוותרו בני האדם הארציים כלא
יותר מאשר בעלי חיים מדברים .יהווה-אלוהים ,עדיין לא החל לפעול עלי אדמות ,כיוון שהמערכת דרכה
הוא אמור לפעול ,עדיין לא נוצרה בעולם הגשמי .מערכת זו היא המין האנושי .ליהווה-אלוהים אין עדיין
את המנגנון האנושי עלי אדמות דרכו יוכל להמטיר את התוכנית האלוהית עלי אדמות .לכך חייב האדם
לשוב ולברוא את עצמו מהבחינה הרוחית ,או במילים פשוטות יותר ,לקחת אחריות רוחית ,לשקם את
ההבנה שהבריאה תלויה בו ,והוא איננו מעין חיה אינטליגנטית ,מדברת.

ָאדם,
ָאדם ,עָּ פָּ ר ִׁמן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,וַ יִׁ פַ ח בְּ אַ פָּ יו ,נִׁ ְּשמַ ת חַ יִׁ ים; וַיְּ ִׁהי הָּ ָּ
ֹלהים אֶ ת-הָּ ָּ
ז וַ יִׁ יצֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
לְּ נֶפֶ ש חַ יָּה.
האדם נוצר למעשה כדי לעבוד את האדמה – לשרת את הבריאה הפיזית – זאת מורכבת מממלכות
המינראלים ,הצמחים ובעלי החיים .כל הבריאה מחכה כדי שהאדם יתפוס את מקומו ,וכל עוד איננו ממלא
את תפקידו ,הבריאה איננה יכולה להמשיך ולהתקדם בסולם האבולוציוני .האדם הגשמי מכיל את כל
האלמנטים הקיימים בבריאה ,עם תודעה המאפשרת לו לפעול עלי אדמות ,וכאן מתחילה השאלה – מהי
פעולתו של האדם עלי אדמות? לשם מה הוא קיים? בעל חיים משוכלל ,המסוגל לחשוב מחשבות ולבנות
כלים המסייעים לחייו עלי אדמות ,או שעליו לעבוד את האדמה – לשרת את כל הקיים.
בגירסה הזאת של הבריאה האדם נוצר למעשה לפני הצמחייה -קיימת רק הבריאה המינראלית ,ואז מופיע
גוף האדם ,המורכב מיסודות האדמה ,ואל הגוף מתווספת הנפש ,ההופכת אותו לבעל חיים עילאי.
התהליך האבולוציוני המתואר בפרק הקודם ,שניסיתי לתארו כתהליך פנימי המתרחש בתוכנו במאמץ
להגיע לתודעת על ,מתואר בפרק זה כתוצאה של פעולת ישויות בעלות תודעת-על הפועלות ליצור עולם
ההולך ומתפתח .קיים תהליך פנימי השואף להשגת תודעת-על – שהיא מטרת הבריאה ,אולם משהשיג
האדם תודעה כזאת ,הוא מחוייב לשוב ולסייע לבריאה כדי להגיע למקום שבו הוא נמצא .אדם כזה הופך
להיות מנהיג ומדריך את בני האדם שלא הגיעו עדיין למעמד הזה ,שעליו ללמד את בני האדם כיצד
להנהיג את ממלכות הבריאה הגשמית – המינראלים ,הצמחים ובעלי החיים – שעליהם להגיע למעמד בו
מצוי האדם ,שהוא מצידו אמור להגיע בסופו של דבר לתודעת-על.
פרק זה מתאר למעשה את השלב הזה .האדם שהגיע למדרגת "האלוהים" ממשיך ובורא" .אלוהים" הוא
למעשה ביטוי לתודעה-עילאית ,אינסופית הפועלת באחדות מושלמת.

ָאדם אֲ ֶשר יָּצָּ ר .ט וַ י ְַּצמַ ח יְּ הוָּ ה
ֹלהים ,גַן-בְּ עֵ ֶדןִׁ --מ ֶק ֶדם; וַ י ֶָּׂשם ָּשם ,אֶ ת-הָּ ָּ
ח וַ יִׁ טַ ע יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ֹלהיםִׁ ,מן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,כָּל-עֵ ץ נ ְֶּחמָּ ד לְּ מַ ְּראֶ ה ,וְּ טוֹב לְּ מַ אֲ כָּל--וְּ עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים ,בְּ תוְֹך הַ גָּן ,וְּ עֵ ץ ,הַ ַדעַ ת
אֱ ִׁ
טוֹב וָּ ָּרע.
סיפור גן העדן האגדי ,נשמע כתיאור של מקום נחמד ונעים ,חסר דאגות ,צרות ומחלות .אולם היכן
המקום הזה ,אם לא בתוכנו? הרי כל מה שקיים נובע בעצם מעצם הווייתנו ,ולפיכך גן העדן הינו מצב
נפשי בתוכנו .גן העדן ,המקום הנפלא והמושלם ,בו שורר אושר תמידי ,הוא פרי יצירתנו .תודעת גן העדן
היא תודעה הממוקדת בערכים העילאיים ומקרינה אותם לסביבה .המאמץ הבלתי פוסק של בני האדם
לבנות לעצמם מקום עלי אדמות שאותו יכנו "גן עדן" ,בה בשעה שהמצב הפנימי של בני האדם איננו כזה,
נידון לכישלון ,כפי שההיסטוריה במהלך אלפי השנים האחרונות מוכיחה .כל המאמצים של בני האדם ,כל
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המאבקים והמלחמות ,נועדו ליצור מצב גן-עדני עלי אדמות .אולם כל עוד זהו מצב חיצוני ,אין זה יכול
להתקיים .אנחנו מקימים את התא המשפחתי – בעל ואישה וילדים ,בונים בית נאה וממלאים אותו בכלים
נאים ,חיות מחמד ,פרחים ועצים ,מכוח השאיפה הפנימית ,מכוח התשוקה הבלתי מודעת לחולל את המצב
העדני בחיינו עלי אדמות .זהו מאמץ כנה ונכון – למעשה זהו אחד האמצעים שהבריאה מכוונת אליהם,
מכוח השאיפה הקוסמית המפצלת את האינסוף על מנת להביא לאחדות מחודשת אבל ברמת תודעה שלא
הייתה קיימת קודם .המאמץ של האדם הגשמי ,שניתק עצמו מהמאמץ הקוסמי ,לברוא את גן העדן הפרטי
באופן חיצוני ,וכך הוא יחוש בתוכו שהוא חי בגן עדן ,איננו יכול להצליח.

י וְּ נָּהָּ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן ,לְּ הַ ְּשקוֹת אֶ ת-הַ גָּן;
נהר התודעה נובע מקרבנו – והוא זה שיכול להפוך את הבריאה למצב גן העדן .מצב של שלימות
והרמוניה בכל הבריאה .המצב הזה מותנה בתחילה שכל אינדיבידואל יחיה בהרמוניה פנימית ,ויפעל
בשיתוף פעולה הרמוני עם שותפיו לפעילות.

אשים.
ַארבָּ עָּ ה ָּר ִׁ
ּומ ָּשם ,יִׁ פָּ ֵרד ,וְּ הָּ יָּה ,לְּ ְּ
ִׁ
ָארץ
יא ֵשם הָּ אֶ חָּ ד ,פִׁ ישוֹן--הּוא הַ סֹבֵ ב ,אֵ ת כָּל-אֶ ֶרץ הַ חֲ וִׁ ילָּה ,אֲ ֶשרָּ -שם ,הַ זָּ הָּ ב .יב ּוזְּ הַ ב הָּ ֶ
הַ ִׁהוא ,טוֹב; ָּשם הַ בְּ ֹדלַח ,וְּ אֶ בֶ ן הַ שֹהַ ם .יג וְּ ֵשם-הַ נָּהָּ ר הַ ֵשנִׁ י ,גִׁ יחוֹן--הּוא הַ סוֹבֵ ב ,אֵ ת כָּל-אֶ ֶרץ
הלְֵך ִׁק ְּדמַ ת אַ שּור; וְּ הַ נָּהָּ ר הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י ,הּוא פְּ ָּרת.
ישי ִׁח ֶד ֶקל ,הּוא הַ ֹ
כּוש .יד וְּ ֵשם הַ נָּהָּ ר הַ ְּשלִׁ ִׁ
ארבעה טמפרמנטים עיקריים משפיעים על נפש האדם .הטמפרמנטים האלו נוצרו בתהליכי הבריאה
הספונטאניים ,ללא יכולת של האדם לבחור ולהשפיע .בתחילה האדם הוא פרי יצירת הכוחות הקוסמיים,
בשלב השני האדם צריך להתעלות ולנהל את הכוחות הקוסמיים האלה .קיים מזג קר וסוער ,סבלני
ועצבני ,רגיש ואדיש ,קשוב ומפוזר ,קר רוח ומבוהל .חייכן ובכיין ,שחצן וביישן .נוח ומרדן .נמהר
וחששן.
באמצעות תודעת-גן-העדן עלינו ללמוד כיצד לנהל את נהרות-הטמפרמנטים הפנימיים הללו ,להביא אותם
לשיווי משקל ,ולנהל אותם במקום שהם ינהלו אותנו .זהו אתגר הדורש מאמץ פנימי לא קטן והכרוך
בזמן .אדם איננו חופשי כל עוד איננו מסוגל לשלוט בנהרות הטמפרמנטים .קל לראות זאת אודות בני אדם
הסובבים אותנו ,את חוסר יכולתם לפעול בצורה חופשית ,החלטותיהם מושפעות תמיד מדחפים פנימיים
אנוכיים.
האדמה מתחלקת באופן עקרוני לפן קר ולפן חם – הקטבים קרים וקו המשווה חם .אנו מתגשמים עלי
אדמות – הפלנטה הינה למעשה ישות חיה ,כפי שכל מה שקיים הינו חי.

(אני ממשיך להתייחס לטקסט כאל אירועים המתרחשים בפנימיותינו .מדוע אני מתייחס לארבעת הנהרות
האלו כטמפרמנטים? זוהי האסוציאציה שחלפה בנפשי בעת העיון בטקסט .הטקסט הזה גמיש כחומר ביד
היוצר – כל אדם יכול למצוא בו מה שמתאים לו .אין זו כתיבה מדעית ,אלא אמנותית ,וכפי שאינכם
תוהים למה אמן מצייר פנים כשצד אחד שלהם ירוק והשני כחול ,כך גם כאן קיים חופש התבטאות,
המאפשר התבוננות בלתי שגרתית בדברים).

הזרמים התודעתיים חובקים את כל הבריאה הגשמית ,ומדריכים אותה באופן תת-מודע.
חיינו המעוגנים במצב גן-העדן ,משפיעים על הסביבה והופכים את המינראלים הגסים למהויות גבוהות
ונעלות יותר ,שמהותן מתבטאת במתכות היקרות כמו זהב וקריסטלים .אלו מהווים התמצקויות של מצבי
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תודעה של בני אדם שהיו מחוננים בתודעת-על .מחשבות טהורות ונעלות מתמצקות לזהב ואבנים יקרות.
כמובן שהמדע ידחה את הדברים האלו כשטויות .אולם הכוונה כאן לעורר אותנו לתפיסה שלמעשינו
השלכות פיזיות ממש עלי אדמות .יש לנו כוח לברוא – אנו בוראים מחשבות .את זה גם המדע הקר מסוגל
לראות .מהו זהב? מתכת אצילה ,שאיננה מושפעת מדבר .אפשר לכתוש אותה ,לשרוף אותה ,אולם היא
תמיד תישאר כמות שהיא – בלתי משתנה .מה עניין טוב ורע למינראל ,למתכת? השאלה היא מהיכן היא
נובעת – מהמצב העדני הפנימי שבתוכנו ,או מהעדר המצב הזה ,שמאפייניו הם אנוכיות ,תאוות בצע
ושתלטנות .זהב במצב גן העדן ,שבו האדם בוחר לשרת את הבריאה הוא טוב ,הוא הופך לרע כאשר
האדם הופך את תכלית הבריאה .כאשר מצב גן-העדן הפנימי שורר ,איננו ניתן להכחדה – שום כוח חיצוני
איננו יכול לשנותו.

ָאדם; וַ יַנִׁ חֵ הּו בְּ גַן-עֵ ֶדן ,לְּ עָּ בְּ ָּדּה ּולְּ ָּש ְּמ ָּרּה .טז וַ יְּ צַ ו יְּ הוָּ ה
ֹלהים ,אֶ ת-הָּ ָּ
טו וַ יִׁ ַקח יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ָאדם לֵאמֹרִׁ :מכֹל עֵ ץ-הַ גָּןָ ,אכֹל תֹאכֵל .יז ּומֵ עֵ ץ ,הַ ַדעַ ת טוֹב וָּ ָּרעֹ--לא תֹאכַל,
ֹלהים ,עַ ל-הָּ ָּ
אֱ ִׁ
ִׁממֶ נּו :כִׁ י ,בְּ יוֹם אֲ כָּלְּ ָך ִׁממֶ נּו--מוֹת ָּתמּות.
לאחר כל התהליכים הארוכים האלו נוצר אדם – ישות בעלת מחשבה עצמאית המסוגלת לנהל את
מערכותיה הפנימיות באופן הגיוני .הבריאה בנויה לפי עיקרון הבחירה החופשית ,כפי שצוין למעלה –
הבחירה לשרת את הבריאה ,או לנצל אותה למטרות אנוכיות .אכילת פירות עץ האנוכיות גורמת לאדם
לאבד את תודעתו הרחבה – הוא יורד למדרגת בעל החיים ,החי באופן אינסטינקטיבי מבלי לתת דין
וחשבון על תוצאות מעשיו .תודעה עילאית נמצאת מעבר ליכולת האנושית להבדיל בין "טוב ורע" –
האדם הנשלט על ידי יצריו הנמוכים ,בוחר במה שנראה לו כטוב ממבט ראשון ,אולם מאחר ואין לו
ראייה רחבה ,הטוב-קצר-הראות הופך לרוע.
תודעה רחבה אפשרית עבור בני האדם רק בעת שהם פועלים בצוות הרמוני .רק אז התודעה הפרטית
מתרחבת מכוח התודעה הכללית ,ופעולות צוות כזה יהיו תמיד טובות יותר מהחלטותיו המוגבלות של
אדם בודד .תפקיד האכילה הוא לרומם את מצבי התודעה – כאשר אנו "אוכלים" – או סופגים לתודעתנו
את מכלול הנתונים ,אזי פעולותינו יהיו נכונות .אולם כאשר הצוות מתפרק לגורמיו ,וכל אדם פועל באופן
אנוכי ,עצמאי לכאורה ,כדי להשיג את מה שנראה לו כטוב בעבורו – התוצאות יהיו תמיד הרסניות,
וההרס הזה מכונה כאן מוות.

ָאדם לְּ בַ ד ֹו; אֶ ע ֱֶׂשה-ל ֹו עֵ זֶ ר ,כְּ נֶגְּ ד ֹו.
ֹלהיםֹ ,לא-טוֹב הֱ יוֹת הָּ ָּ
יח וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
בפרק הזה ,או בעידן השני ,האדם נברא ראשון ,ולאחר מכן נוספים שאר הברואים ,כדי שיעזרו זה לזה,
כמערכת אחת ,תחת הנהגת קבוצת האינדיבידואלים בעלי תודעת על ,המכונה כאן יהווה-אלהים .האדם
מסוגל לעזור לשלושת הממלכות הקיומיות להתפתח ,ובכך הוא גם מפתח את עצמו .ההתפצלות
הראשונית של הבריאה להמוני אינדיבידואלים מחוללת את האפשרות לעזור זה לזה ,כאשר לכאורה הכל
עומד זה כנגד זה – לכאורה קיים הפוטנציאל לעימות ,או לשיתוף פעולה .וכאן שוב נכנס האלמנט הבסיסי
של בחירה חופשית ,כפי שדנו בכך קודם.

ָאדם,
ֹלהים ִׁמן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,כָּל-חַ יַת הַ ָּש ֶדה וְּ אֵ ת כָּל-עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ ם ,וַ יָּבֵ א אֶ ל-הָּ ָּ
יט וַ יִׁ צֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ָאדם ֵשמוֹת,
ָאדם נֶפֶ ש חַ יָּה ,הּוא ְּשמ ֹו .כ וַ יִׁ ְּק ָּרא הָּ ָּ
לִׁ ְּראוֹת מַ ה-יִׁ ְּק ָּרא-ל ֹו; וְּ כֹל אֲ ֶשר יִׁ ְּק ָּרא-ל ֹו הָּ ָּ
ָאדםֹ ,לא-מָּ צָּ א עֵ זֶ ר כְּ נֶגְּ ד ֹו.
לְּ כָּל-הַ בְּ הֵ מָּ ה ּולְּ עוֹף הַ ָּשמַ יִׁ םּ ,ולְּ כֹל ,חַ יַת הַ ָּש ֶדה; ּולְּ ָּ

שינה.
29

ישן;
ָאדם ,וַ יִׁ ָּ
ֹלהים ַת ְּר ֵדמָּ ה עַ ל-הָּ ָּ
כא וַ יַפֵ ל יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
מהי תרדמה? מצב של העדר תודעה ,אבדן הכרה .זהו מצב זמני שבו התודעה הערה נסוגה ,ונוצר מצב של
העדר-תודעה פעילה .אפשר גם לומר שהאדם "מת" לזמן מה וחוזר למצב הראשוני הטרום-בריאתי ,לפני
שהיה קיים דבר מה .במצב הזה אנו חווים את תופעת חלימת החלומות ,שבו התת מודע – מאגר הזיכרונות
הטבוע בנו  -מקרין את מה שהצטבר בו במהלכי החיים.

ֹלהים אֶ ת-הַ צֵ לָּע אֲ ֶשר-ל ַָּקח ִׁמן-
וַ יִׁ ַקחַ ,אחַ ת ִׁמצַ לְּ עֹתָּ יו ,וַ יִׁ ְּסגֹר בָּ ָּׂשרַ ,ת ְּח ֶתנָּה .כב וַ יִׁ בֶ ן יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ָאדם ,זֹאת הַ פַ עַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָּ מַ יּ ,ובָּ ָּׂשר
ָאדם .כג וַ יֹאמֶ ר ,הָּ ָּ
ָאדם ,לְּ ִׁא ָּשה; וַ יְּ בִׁ אֶ הָּ  ,אֶ ל-הָּ ָּ
הָּ ָּ
ִׁמבְּ ָּׂש ִׁרי; לְּ זֹאת יִׁ ָּק ֵרא ִׁא ָּשה ,כִׁ י מֵ ִׁאיש ל ְֻּׁקחָּ ה-זֹאת .כד עַ ל-כֵןַ ,יעֲזָּ בִׁ -איש ,אֶ תָ-אבִׁ יו ,וְּ אֶ ת-
ָאדם וְּ ִׁא ְּשת ֹו; וְּ ֹלא,
ֲרּומים ,הָּ ָּ
ִׁאמ ֹו; וְּ ָּדבַ ק בְּ ִׁא ְּשת ֹו ,וְּ הָּ יּו לְּ בָּ ָּׂשר אֶ חָּ ד .כה וַ יִׁ ְּהיּו ְּשנֵיהֶ ם ע ִׁ
יִׁ ְּתב ָֹּששּו.
עוד משפט מחץ תנכי שמתאר את תהליכי הבריאה על קצה המזלג.
צלע – חלק משלם .בשר – מהות זמנית ,חולפת.
האינדיבידואלים המוגבלים שבבריאה לובשים גוף בשר כדי שיוכלו להתגשם עלי אדמות ולחלוף מבעד
לאינסוף ההתנסויות שהספירה הזאת מציעה .האינדיבידואלים ,שהם למעשה חלקים שהתפוררו לכאורה
מהמהות האינסופית השלימה ,מחולקים גם למהות הזכרית והנקבית.
האדם עוזב את אביו ואמו – הוא למעשה מתבגר מהבחינה הרוחית ולוקח אחריות – דבק באספקט הפנימי
השלם שלו .מהו האב והם אם הוא נברא לכאורה ראשון מעפר האדמה? האב והאם הם הכוחות הבוראים
באופן ספונטאני ,מכוח חוקים קוסמיים אוטומאטיים .המהות הפנימית שלו פועלת מתוך אחדות –
האספקטים הזכריים והנקביים שבנפשו פועלים בהרמוניה .כאמור ,האיחוד הפיזי החיצוני בין גבר לאישה
אינו אלא שלב מקדים לאיחוד הפנימי.
שניהם היו ערומים ,ולא היה להם ממה להתבייש – מה שרואים בפני האדם ,זה מה שיש – תוכו כברו.
אין שום הפתעות ולכלוך פנימי .תת המודע במצב של ניהול נכון – המשקעים הנוצרים מחמת הפעילות
היומיומית לא שוקעים אל מחשכי התודעה ,פועלים ומקרינים ללא שום שליטה של האדם .האדם נמצא
במצב הרוחי המיועד לו .הוא מצוי בשליטה חכמה של מערכותיו הפנימיות ,ופוסע נכונה אל היעד של
הבריאה .זהו מצב גן העדן הפנימי ,שבו כולנו אמורים להיות ,ואין זה מצב שהתרחש אי שם בעבר ,מצב
אוטופי שלא ייתכן כיום ,אלא מצב אפשרי כל העת ועלינו פשוט להחליט להיות שם.
תהליך הפיצול האינסופי שבבריאה מלווה בד בבד בתהליך אינסופי של התאחדות .אנו רואים כבר
מהחלקיקים הראשוניים כי הם שואפים להתאחד וליצור מערכות משוכללות יותר .החלקיקים הבסיסיים
מתאחדים ויוצרים אטום ,אטומים מתאחדים ביניהם ויוצרים פרודות ,פרודות מתאחדות ויוצרות גופים
מסובכים ומשוכללים יותר ,עד שלב האדם ,שבו התהליך הזה מגיע לשיאו .האדם הינו איש ואישה
האמורים להוות שלימות אחת .הגבר מייצג את הפן הפעיל ,האקטיבי והרציונלי של האדם .הגבר אמור
לפעול בעולם החיצוני .האישה מייצגת את הפן הסביל ,הביתי ,הרגשי של האדם .האיחוד בין האישה
והאיש מתגשם באדם המושלם בעל תודעת-על ,שבו האלמנטים הללו מאוחדים באופן פנימי.

מאבקי כוחות בבריאה
ֹלהים;
וְּהַ נָּחָּ ש ,הָּ יָּה עָּ רּוםִׁ ,מכֹל חַ יַת הַ ָּש ֶדה ,אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
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מהו נחש? נתבונן במבנה של היצור הזה :הוא ארוך ועקלתוני ,עמוד השידרה שלו גמיש וחסר קשיחות.
עם הפה הוא מכיש וממית .מה זה מזכיר לנו? עקמקמות ,שקרנות ,מה שאיננו אמין ושאי אפשר לבטוח
בו .הנחש הינו למעשה התמצקות מחשבות כאלו .כל היצורים הנראים לנו כרעים עלי אדמות ,הם למעשה
פרי הבריאה של אנשים שחשבו מחשבות רעות .אנחנו מחוננים בכושר לברוא מחשבות – והמחשבות
האלו מתמצקות בעולם הפיזי ושבות אלינו ,לטוב ולרע .מחשבות טובות בוראות יצורים הנראים לנו
כיפים וטובים .זה נראה מופרך לאדם הפיזי ,כיוון שאיננו מסוגל להתבונן בתוצאות מעשיו לאורך זמן.
לאדם אין שום אפשרות להתבונן במעשים ובתוצאותיהם לאורך תקופה של כמה אלפי שנים .ברור לנו
שכאשר אנו בונים משהו פיזי ,כמו מכונית או בית ,הרי שהדבר הינו פרי חשיבת מחשבות .מה קורה עם
מחשבה שאותה אנו חושבים בפנימיותנו? לאן היא הולכת ומה היא מחוללת? אפשר להמשיל את
המחשבה למים – הם חייבים לזרום למקום כלשהו ,הם לובשים צורה ופושטים צורה ,אולם אינם
נעלמים .כך גם המחשבות שאנו בוראים בקרבנו ממשיכות להתקיים ולהשפיע.
הנחש מסמל את הזרם הבלתי פוסק של התחושות העולות כל העת ממעמקי התת מודע ומשפיעות על
מהלכי התודעה הערה .האדם הרגיל סבור שהוא חופשי לחשוב את מחשבותיו כרצונו ,ולהחליט את
החלטותיו מתוך חופש בחירה ,חופש האמור להבטיח לו כי תוצאות מעשיו יהיו טובות מבחינתו .אולם
מאחר והתודעה נשלטת על ידי המצבור העצום של המשקעים האצורים בתת מודע ,מעשיו של האדם
אינם יוצאים לפועל בחופש אמיתי .חופש אמיתי הוא מצב שבו אדם איננו נשלט עוד בזרם המאוויים
הבלתי פוסק הנובע ממעמקי התת מודע וכופה את האדם לפעול ולהתנהג בצורה מסוימת .על האדם ללמוד
לאלף את הנחש הפנימי ולמשול בו.

ֹלהיםֹ ,לא תֹאכְּ לּו ִׁמכֹל עֵ ץ הַ גָּן.
וַ יֹאמֶ ר ,אֶ ל-הָּ ִׁא ָּשהַ ,אף כִׁ יָ-אמַ ר אֱ ִׁ
הנחש לוחש מתוך פנימיותו של האדם אל התודעה הערה ,כי קיימות אפשרויות רבות להתענג ולהנות
מהחיים .האישה מסמלת כאן את מערכת הרגשות הרוחשות בפנימיות .אני רוצה להדגיש כאן שאין
הכוונה לאישה במובן המקובל של המילה – גברת הלבושה בחצאית .אנו מתבוננים כאן באספקט הנקבי
של המהות הרוחית השלמה הנקראת אדם שלם .באדם השלם המהות של זכר ונקבה הינה מאוחדת.

ּומפְּ ִׁרי הָּ עֵ ץ ,אֲ ֶשר בְּ תוְֹך-הַ גָּןָ--אמַ ר
ב וַ תֹאמֶ ר הָּ ִׁא ָּשה ,אֶ ל-הַ נָּחָּ שִׁ :מפְּ ִׁרי עֵ ץ-הַ גָּן ,נֹאכֵל .ג ִׁ
ֹלהים ֹלא תֹאכְּ לּו ִׁממֶ נּו ,וְּ ֹלא ִׁתגְּ עּו ב ֹו :פֶ ןְּ -תמֻׁ תּון.
אֱ ִׁ
כאן מתואר התהליך של התפרקות הגוף המאוחד של המין האנושי.

מוות
מהו מוות? אנו רואים שכל מה שקיים ,מהחלקיקים הזעירים ביותר שאנו מסוגלים להבחין ,מזדווג
ומתפרק כל העת .צורות נבנות ומתפרקות ,אבל מרכיביהן משתמרים לעד .כל הגופים מתפרקים,
ומרכיביהם ,לאחר תקופה של התפוררות ,משמשים כאבני בניין לגופים חדשים .תפקיד הגופים לאפשר
לתודעה לפעול .ההנחה כאן שתודעה שוכנת כבר בחלקיקים הזעירים ביותר ,ואיננה תוצאה של פעילות
כימית במוח .תודעה היא תוצאה של תנועה המחוללת צליל .צליל הוא למעשה הופעת התודעה.
חכמי התורה מדברים לכל אורך הדרך על השארות הנפש והיוולדות חוזרת –קיים בנו מרכז תודעתי קבוע
השב ומתגשם עלי אדמות .ה"אני" העליון לא נהרס לעולם .אין שום תרבות עלי אדמות שלא רואה המשך
לאחר התפוררות הגוף הפיזי.
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נתייחס לכך כאל אקסיומה שלא ניתן להוכיחה באופן מדעי .אולם המדע עוסק בבריאה הפיזית ,וכאן אנו
עוסקים במהות שמעבר לבריאה הפיזית ,כך שהמדע לא יוכל לעולם להוכיח זאת .אולם כל אדם יכול
להוכיח זאת עבור עצמו ,באופן אינדיבידואלי.
המנגנון המאפשר למרכז הזה להתפתח ולבוא לידי ביטוי עלי אדמות מסיים את תפקידו ,ומרכיביו
משמשים לבניית מנגנונים חדשים כאלה .למעשה בכל התרבויות האנושיות העתיקות ידעו בני האדם שכך
הם הדברים ,והדעה של האדם המודרני ,שקיים רק חומר וחיים פעם אחת – הינו דבר חדש בהיסטוריה
האנושית .בני האדם לא חשו כך מעולם .התורה איננה מדברת במישרין על הישארות הנפש והיוולדות
חוזרת ,כיוון שאלו היו עובדות ברורות לכל אדם .הבריאה הפיזית נראתה כמטרה עבור רוב בני האדם,
תודעת בני האדם התמקדה בהצלחה הארצית.
הבעיה היא שבני האדם לא מבינים מהי תכלית החיים – זאת בעיה שקיימת משחר הקיום האנושי – מיעוט
מסוים מקרב בני האדם פיענח את סיבת הקיום האנושי ,ושאר המוני האינדיבידואלים ,החיים מכוח
פעילות התשוקות לסיפוק מיידי ,אינם רואים זאת .מאחר והאדם בעל השכל המוגבל לא רואה כי קיים
צדק בעולם ,הוא דוחה את הרעיון של קיום אינטליגנציה אינסופית המדריכה את תהליכי הבריאה ופועלת
מכוח צדק מוחלט .דעה זאת נובעת בעיקר משום שאותם גופים המתיימרים לייצג את אותה תודעה
אינסופית ,עסוקים רובם ככולם בהאדרה עצמית ,מחוללים כל העת עימותים בין בני האדם כדי לבסס את
השלטון על ההמונים – הפרד ומשול .כאן טמונה בעיה אחרת ,שאולי נדון בה בהמשך.
אין מוות של מוקד התודעה המרכזית – זוהי אקסיומה ,למעשה .אלו שדוחים זאת על הסף ,מוטב
שיעזבו את המאמר הזה ,ויחיו את חייהם הקצרים חסרי המשמעות .זוהי הבחירה החופשית המתאפשרת
בבריאה .ברור שזאת גישה הרסנית ,וכיום אין שום ספק לאיש שהאנושות דוהרת אל פי התהום .הבחירה
הזאת היא שחוללה את המשבר הנוכחי.
נתבונן באטום – אבן הבניין הראשונית הידועה למדע ,ממנה נבנות כל הצורות הקיימות בטבע .ממה הוא
בנוי? הוא מורכב ממעגלים החגים סביב מרכז .אנו יודעים כיום שהיחידה הראשונית הזאת ניתנת
להריסה .מה שמתרחש ,כנראה ,זה שהמעגלים הפנימיים מתפרקים .כמובן שאין כאן שום אמירה מדעית-
אין לי שום יומרה כזאת; זה חומר למחשבה .בכל אופן ,התפרקות האטום הוא למעשה המוות של
האינדיבידואל המכונה אטום .תיאורטית אפשר לזהות כל אטום כאינדיבידואל ייחודי ,ואפילו לתת לו שם.
חיים הם למעשה תנועה מעגלית – כאשר התנועה הזאת פוסקת ,החיים למעשה פוסקים מלהיות ,לפחות
בעולם הפיזי .כל מה שקיים מייצג תנועה מעגלית – כך בנויים כל מערכות הכוכבים וכל מה שהוא חי
עלי אדמות .המערכות הפנימיות שלנו זורמות כל העת במעגלים – אוויר נשאף אל הריאות וננשף החוצה,
מזון נכנס למערכת ושאריותיו נפלטות .הדם זורם במעגלים בכל חלקי הגוף ,כל האיברים קשורים זה בזה
באופן מעגלי.
כל הממלכות בבריאה פועלות במעגלים ,במחזורים .מעגלי האטומים יוצרים מעגלי פרודות .אלו יוצרות
מעגלי מינראלים והמינראלים מכוננים את הבסיס להיווצרות מעגלי הצמחים .על הצמחים יכולים בעלי
החיים להתקיים ולפעול .אנו רואים שכל מה שקיים תלוי זה בזה אהדדי.
מהו אדם ,בעצם? הוא מורכב מכמה מעגלים :הראשון הוא הגוף הפיזי ,שכל מרכיביו בנויים ממעגלים
המשתלבים זה בזה .נוספים לכך מעגלי התחושות ,מעגלי הפעילויות הנפשיות ,מעגלי השכל והמחשבה
האנושיים ,אולם מעל כל אלה פועל מעגל סמוי ,רוחי ,ההופך את האדם הנראה כעין חיה משוכללת,
למשהו מאיכות שונה לגמרי ממה שקיים בבריאה.
בני האדם אמורים לשרת בפיסגת ההירארכיה הזאת ,כשהם פועלים במעגלים מושלמים המחוללים
אנרגיות שבאמצעותן מוכוונים ומוחשים תהליכי הבריאה.
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החברה האנושית בנויה ממעגלים כאלו .חברה השואפת לפעול באופן מושלם והרמוני חייבת לפעול
במעגלים אנושיים ,בהם חברי המעגל פועלים בשיתוף פעולה מלא .לחברי קבוצה כזאת יש תודעה רחבה
יותר מהתודעה הפרטית של כל אינדיבידואל העומד בפני עצמו .התפרקות הקבוצה מהווה למעשה מות
רמת התודעה אותה מייצגת הקבוצה .אנחנו יכולים לראות כי כל מערכת מוצלחת ,חייבת לפעול מתוך
שיתוף פעולה בין כל המרכיבים .בחברה כיום שיתוף הפעולה הזה כפוי ,מאולץ או שהמשתתפים
בפעילות מתוגמלים בשכר ,אחרת לא יעבדו.
זה מה שמסתתר בסיפור העתיק הזה ,הנראה כל כך ילדותי מקריאה ראשונה ,אולם מסתתר כאן הפרינציפ
של סוד הקיום האנושי הראוי עלי אדמות.
כאשר מעגל אנושי כזה מתפקד באופן מושלם ,או לפחות כאשר החברים יודעים שעליהם ליישב את
המחלוקות ביניהם באחווה ,החיים יפעלו בצורה ראויה .אולם ברגע שאחד מחברי המעגל ,יתחיל לבקר
את האדם הניצב מולו במעגל ,שתפקידו לייצג תפיסה הפוכה או מנוגדת בהתאם ליכולת הבנתו המוגבלת,
המעגל הזה יתפרק .הראייה הרחבה הנוצרת על ידי חברי המעגל המאוחד תמות ,והמשך הקיום האנושי
יהפך לגיהנום.
מעגל רוחי איננו יכול להיות כפוי – הרוח מתנגדת לכל דבר שיש בו כפייה .הכפייה שייכת לתודעת-קין.
אנו עוסקים בשיקום תודעת-הבל ,שבה המונח כפייה איננו קיים .מעגל רוחי איננו יכול לפעול כיוון
שהורו לחברי המעגל לעבוד יחדיו ,כפי שכופים על קבוצת אנשים לפעול כיחידה צבאית .שם המשמעת
הינה חיצונית ולא פנימית ,האנשים פועלים יחדיו מחרדה קיומית ומפחד העונש ולא מאהבה.
מוות ,למעשה ,הינו תהליך של התפרקות התודעה הרחבה ,הקבוצתית .שימוש בידע באופן חלקי גורם
לנזקים .תודעת בני האדם הארציים איננה מקפת מספיק כדי לבחון את כל הספקטרום של הגורמים
המשפיעים על דבר שאותו אנו רוצים ליצור; איננו מסוגלים לבחון את השלכות הדברים לתקופה ארוכה,
מעבר למהלך חיים מוגבל של האדם .זה דורש שילוב של מערכות אנושיות הפועלות באופן הרמוני,
בהנחייתם של בני אדם בעלי תודעת-על ,מנהיגי האנושות.
מוות הוא התפרקות של מעגל קיומי.

ֹלהים ,כִׁ י בְּ יוֹם אֲ כָּלְּ כֶם ִׁממֶ נּו,
ד וַ יֹאמֶ ר הַ נָּחָּ ש ,אֶ ל-הָּ ִׁא ָּשהֹ :לא-מוֹתְּ ,תמֻׁ תּון .ה כִׁ י ,י ֵֹדעַ אֱ ִׁ
ֵאֹלהים ,י ְֹּדעֵ י ,טוֹב וָּ ָּרע .ו וַ ֵת ֶרא הָּ ִׁא ָּשה כִׁ י טוֹב הָּ עֵ ץ לְּ מַ אֲ כָּל וְּ כִׁ י
וְּ נִׁ פְּ ְּקחּו עֵ ינֵיכֶם; וִׁ ְּהיִׁ יתֶ ם ,כ ִׁ
ישּה עִׁ מָּ ּה,
תַ אֲ וָּ ה-הּוא לָּעֵ ינַיִׁ ם ,וְּ נ ְֶּחמָּ ד הָּ עֵ ץ לְּ הַ ְּׂשכִׁ יל ,וַ ִׁת ַקח ִׁמפִׁ ְּרי ֹו ,וַ תֹאכַל; וַ ִׁת ֵתן גַם-לְּ ִׁא ָּ
וַ יֹא ַכל.
האדם מחליט החלטות מבלי שתהיה לו האפשרות לבחון את כל הנתונים באופן מלא ואובייקטיבי .הוא
מסוגל לעשות דברים הנראים כטובים ,אולם הוא לא מסוגל לראות את השלכותיהם לטווח הארוך.
בכל עת שבני האדם מנסים לשפר את מצבם – בעת שהם פועלים ללא הדרכת בני אדם בעלי תודעת-על
 איזון של מיליוני שנים מופר ,והשכל האנושי שאיננו מסוגל לראות את התמונה בכללותה ,מחליטהחלטות שגויות .האדם פועל במנותק מהידע העליון ,המצוי בשלב זה בידי בני האדם בעלי תודעת-על,
המיוצגים על ידי הישות אותה אנו מכנים כעת יהווה-אלוהים .כל פעולה המתבצעת ללא ליווי של ידע-
עליון ,נידונה לכשלון ולתוצאות הרסניות – זהו המוות המתואר כאן .שכלו של האדם הרגיל מוגבל; זוהי
למעשה התכנית של הבריאה – כדי לחדש את האחדות של ההווייה ,אנו חייבים לפעול בשיתוף פעולה.
רק בעבודת צוות הנעשית באחווה אפשר להתעלות מעבר למגבלות.
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יר ִׁמם הֵ ם;
ז וַ ִׁתפָּ ַק ְּחנָּה ,עֵ ינֵי ְּשנֵיהֶ םַ ,וי ְֵּדעּו ,כִׁ י עֵ ֻׁ
בני האדם נוכחים לדעת כי מעשיהם שגויים ,והם מתמלאים ברגשי אשם .רגשי אשם הם למעשה עדות
למצב הפנימי של האדם – ערומים ממעמדם הרוחי .הם מנסים להסתיר את תוצאות מעשיהם ,אולם
הדבר איננו ניתן – האדם חייב להתבונן פנים אל פנים אל כל מה שהוא עושה ,טוב א ורע ,ללמוד ולהסיק
מסקנות .בני האדם החליטו לברוח מאחריות ,ולהטיל את האשמה זה על זה.
מהו המצב הזה המתואר כעירום? האדם ששבר את המעגלים הרוחיים הינו עירום מאותו מצב תודעתי.
המעיל הרוחי האופף אותו נקרע ,והוא שוקע אל עצמיותו הנמוכה ,השפלה .הוא חש בושה ומנסה לתפור
לעצמו מלבוש מלאכותי ,העשוי מעולם הצמח .האדם למעשה משפיל את עצמו ויורד ממעמדו הרוחי,
ונזקק לעזרת העולמות השרויים למעשה מתחתיו מהבחינה ההירארכית ,אותם הוא היה אמור לשרת
ולרומם.

ֹלהיםִׁ ,מ ְּתהַ לְֵך בַ גָּן--לְּ רּוחַ
וַ יִׁ ְּתפְּ רּו ֲעלֵה ְּתאֵ נָּה ,וַ ַיעֲׂשּו לָּהֶ ם חֲ ֹגרֹת .ח וַ יִׁ ְּש ְּמעּו אֶ ת-קוֹל יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ֹלהים,
ֹלהים ,בְּ תוְֹך ,עֵ ץ הַ גָּן .ט וַ יִׁ ְּק ָּרא יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ָאדם וְּ ִׁא ְּשת ֹוִׁ ,מפְּ נֵי יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
הַ יוֹם; וַ יִׁ ְּתחַ בֵ א הָּ ָּ
ָאדם; וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ,אַ ֶיכָּה.
אֶ ל-הָּ ָּ
האדם מנתק את עצמו ממעמדו הרוחי ומתחיל לבנות לעצמו עולם המנותק מהתכנון הראשוני – השגת
רמות תודעה עילאיות .בני האדם הפנו גב למערכת האמורה לסייע ולהדריך אותם .הם מתחבאים מאחורי
הממלכות הנמוכות מהם .המין האנושי ,שהיה אמור לשרת את ממלכות המינראלים ,הצמחים ובעלי
החיים ,איבד את מעמדו בהנהגת הבריאה ,ונפל למעשה אל מאחורי הממלכות האלו .הלבוש איתו אנו
עוטפים את גופנו ,לקוח בדרך כלל מעולם הצמחים ,וגם מבעלי החיים ,דבר המסמל את נפילת האדם
מתחת לממלכות האלו.
הבגדים מסמלים את נפילת האדם.
אולם קול המצפון איננו משתתק וקורא לאדם לשוב אל מעמדו הראשוני.
קול המצפון – ההד הפנימי אותו מנסה לשדר תודעת-העל הקיימת באופן סמוי בכל אחד מאיתנו ,מהדהד
בנפשנו ,קורא לנו לשוב אל המערכת הנכונה לפעולה עלי אדמות ,אולם בני האדם מפנים עורף ובורחים
מאחריות .קול המצפון הוא רוח היום המתהלך בגן התודעה.
סיפור נפילת האדם .למה מרמז סיפור זה? מהי נפילה בכלל? אנחנו עוסקים במצבים תודעתיים .היכן הוא
מוקד התודעה? הנפש המוגבלת נודדת כל העת בקרבנו ,ואיננה ממוקדת .האדם בתחילת דרכו מחפש מהו
הדבר הטוב ביותר עבורו .אולם מחמת מוגבלותו הוא איננו יודע מהו הטוב האמיתי ,מהו טוב לטווח ארוך,
מהו טוב באמת .הוא פועל כחפצו ,להשביע את רעבונו ,את יצריו ,מנסה לבסס משהו יציב בעולם משתנה.
הוא לא מסוגל להתבונן הרחק ,מעשיו האנוכיים הינם למעשה הרסניים ,הוא הורס בסופו של דבר את
עצמו ואת חבריו.
אנו מגלים אלמנט חדש שנוסף למעשה הבריאה :כוחות המתנגדים להתפתחותו הטובה של האדם,
ופועלים כדי לפתותו ולהסיטו מהנתיב הרוחי .מדוע הכוחות האלו קיימים ולשם מה? האם קיים אלוהים
ואנטי-אלוהים? הקיים בורא וכוח המתנגד לו? תשובה פשטנית לכך תהפוך את הבורא למוגבל וחסר.
אולם אנו עוסקים בתודעה אינסופית .וכאן גם קיימת תבונה אינסופית שההבנה האנושית המוגבלת איננה
יכולה לתפוס .מה שבכל זאת אפשר לראות ,זה שההתנגדות והפיתוי המפילים אותנו ,הם עשויים להיות
גם הכוח שיביא לפיתוחם של כוחות נפשיים שלא היו קיימים בתוכנו מלכתחילה .אם הבריאה הייתה
זורמת על מי מנוחות ,ללא כשלונות ,צער וכאב ,אי אפשר היה למעשה להשיג את יעד הבריאה – לכך
נדרשים כוחות נפשיים אדירים .פיתוח הכוחות האלו דורש השקעה נפשית עצומה מצדו של האדם .כל
אדם חייב לעבור סידרה של כישלונות והצלחות ,עד שייווצר בתוכו הכוח שיאפשר לו לפרוץ מבעד
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למחסומים שהטילה הבריאה ואז יגשים את מטרת הבריאה .זה לא מסע פשוט וקל ,זה לא מיועד לרכי
לבב ויפי נפש.
אנו יוצרים את הכוחות המתנגדים לנו ,בעת שאנו פועלים מתוך שיקולים צרים ותועלתניים .כוחות
נגדיים אלו משמשים ככלים חיוניים בהתאמנות הרוחית.

בריחה מאחריות אישית והתפוררות המין האנושי.
ירא כִׁ י-עֵ ירֹם ָאנֹכִׁ י ,וָּ אֵ חָּ בֵ א .יא וַ יֹאמֶ רִׁ --מי ִׁהגִׁ יד לְּ ָך ,כִׁ י
י וַ יֹאמֶ ר ,אֶ ת-קֹלְּ ָך ָּשמַ עְּ ִׁתי בַ גָּן; וָּ ִׁא ָּ
ָאדם :הָּ ִׁא ָּשה
יתיָך לְּ בִׁ לְּ ִׁתי אֲ כָּלִׁ -ממֶ נּוָ--אכָּלְּ ָּת .יב וַ יֹאמֶ ר ,הָּ ָּ
עֵ ירֹם אָּ ָּתה; הֲ ִׁמן-הָּ עֵ ץ ,אֲ ֶשר ִׁצּוִׁ ִׁ
אכֵל.
אֲ ֶשר נָּתַ ָּתה עִׁ מָּ ִׁדיִׁ ,הוא נ ְָּּתנָּה-לִׁ י ִׁמן-הָּ עֵ ץ וָּ ֹ
כאן אנו רואים לראשונה את התופעה של השתמטות מאחריות והטלת האשמה על האחר .אנו
רואים את התופעה הזאת יומיום ,בכל העיסוקים בהם אנו מעורבים ,כמעט תמיד הצד השני
מתחמק מאחריות כאשר הוא טועה ,ומשליך את האחריות על הצד השני .כך ממשיכים בני האדם
לשקוע בכיוון המנוגד למהלך האבולוציוני המתוכנן ,מפנים את ערפם למטרת החיים ,מפוררים
את מבנה המין האנושי ,מחריבים את עצמם ואת החברה.

ֹלהים ל ִָּׁא ָּשה ,מַ ה-זֹאת עָּ ִׁׂשית;
יג וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ההנהגה הרוחית של האנושות ,הפועלת כעת כצוות של ישויות בעלות תודעת-על ,פונה אל המין
האנושי ,נוזפת ומדריכה .ההנהגה הזאת פועלת כל העת באמצעות המצפון האמור להיות פעיל
בנפשותינו .האדם האחראי מטפח את המצפון ומקשיב לו ,האדם הבורח מאחריות קובר את קול
המצפון מאחורי חמישים מטרים של בטון .אולם קיר הבטון הזה חייב להיסדק ,בטוב או ברע.
ההנהגה הקוסמית לא מאפשרת לתופעה הזאת להתקיים ,ומאחר ובני האדם מסרבים לקחת
אחריות ,פירוק המבצרים האלו כרוך בייסורים.

אכֵל.
וַ תֹאמֶ ר ,הָּ ִׁא ָּשה ,הַ נָּחָּ ש ִׁה ִׁשיַאנִׁ י ,וָּ ֹ
ּומכֹל חַ יַת
ֹלהים אֶ ל-הַ נָּחָּ ש ,כִׁ י עָּ ִׁׂשיתָּ זֹאתָ ,ארּור אַ ָּתה ִׁמכָּל-הַ בְּ הֵ מָּ הִׁ ,
יד וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
הַ ָּש ֶדה; עַ ל-גְּ חֹנְּ ָך תֵ לְֵך ,וְּ עָּ פָּ ר תֹאכַל כָּל-יְּ מֵ י חַ יֶיָך .טו וְּ אֵ יבָּ ה אָּ ִׁשית ,בֵ ינְּ ָך ּובֵ ין הָּ ִׁא ָּשהּ ,ובֵ ין
זַ ְּרעֲָךּ ,ובֵ ין זַ ְּרעָּ ּה :הּוא יְּ שּופְּ ָך רֹאש ,וְּ אַ ָּתה ְּתשּופֶ נּו עָּ ֵקב{ .ס}
המצב הנפשי בו אנו בוחרים להיות – מצב הנחש – מארר למעשה אותנו .ההחלטה המודעת לברוח
מאחריות ממיטה אסונות על המין האנושי .כל הניסיונות להכחיד את מה שבני האדם רואים כרע ,כחוסר
האפשרות לספק את התשוקות ,נידונים לכישלון .האדם האנוכי דן את עצמו למאבק אינסופי עם כל שאר
מרכיבי הבריאה ,ובעיקר עם חבריו בני האדם.
אלהים לא מקלל ,כמובן ,אף אחד .מה שמוצע כאן הינו משל להתנהלות של בני האדם – היישויות
האינדיבידואליות שהן מהוות למעשה את אלהים ,הפועל עלי אדמות .מעשיהם של בני האדם כאשר הם
מתנהלים על פי התכנית הקוסמית הינם מבורכים ,וכאשר הם מתנהלים בניגוד לתכנית ,הם מקוללים ,זאת
אומרת ,תוצאות המעשים חוזרות אל פני המבצעים אותם ,וכך בני האדם מברכים את עצמם או מקללים
את עצמם.
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שּוקתֵ ְך,
ישְךְּ ,ת ָּ
ַארבֶ ה עִׁ ְּצב ֹונְֵך וְּ הֵ ֹרנְֵך--בְּ עֶ צֶ בֵ ,תלְּ ִׁדי בָּ נִׁ ים; וְּ אֶ לִׁ -א ֵ
טז אֶ ל-הָּ ִׁא ָּשה ָאמַ ר ,הַ ְּרבָּ ה ְּ
וְּ הּוא ,יִׁ ְּמ ָּשל-בָּ ְך.
יתיָך לֵאמֹר ֹלא תֹאכַל
ָאדם ָאמַ ר ,כִׁ יָּ -שמַ עְּ ָּת לְּ קוֹל ִׁא ְּש ֶתָך ,וַ תֹאכַל ִׁמן-הָּ עֵ ץ ,אֲ ֶשר ִׁצּוִׁ ִׁ
יז ּולְּ ָּ
ֲבּורָך ,בְּ עִׁ צָּ ב ֹון תֹאכְּ ֶלנָּה ,כֹל יְּ מֵ י חַ יֶיָך .יח וְּ קוֹץ וְּ ַד ְּר ַדרַ ,ת ְּצ ִׁמיחַ
רּורה הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,בַ ע ֶ
ִׁממֶ נּו--אֲ ָּ
לְָּך; וְּ ָאכַלְּ ָּת ,אֶ ת-עֵ ֶׂשב הַ ָּש ֶדה .יט בְּ זֵ עַ ת אַ פֶ יָך ,תֹאכַל לֶחֶ ם ,עַ ד שּובְּ ָך אֶ ל-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,כִׁ י ִׁממֶ נָּה
ל ָֻּׁק ְּח ָּת :כִׁ י-עָּ פָּ ר אַ ָּתה ,וְּ אֶ ל-עָּ פָּ ר ָּתשּוב.
מכח חופש הבחירה – המשיכו בני האדם ליפול מהבחינה הרוחית וירדו למעשה מבחינה תודעתית אל
רמת המינראלים – אל רמת העפר  -השלב הראשוני של הבריאה .במקום למשוך את הבריאה למעלה,
מושכים בני האדם את הבריאה למטה .הבריאה היא למעשה מעגל תנועתי המוליך ממקום אחד למקום שני
– מהעדר תודעה לתודעת-על .שבירת המעגל הזה זהו המוות אותו חווים בני האדם.

חוק הסיבה והמסובב – פעולה ותגובת נגד.
בסיפור הגירוש של האדם מגן העדן מרומז לראשונה העיקרון שלכל מעשה חייבת להיות תגובת נגד.
אפשר לקרוא לזה שכר ועונש ,או כפי שהדבר מכונה בספרות הרוחית כיום כחוק הקארמה .קיימת
בבריאה האפשרות להפנות את מוקד מבטנו להיכן שנראה לנו כטוב .תכלית הבריאה היא תודעת-על ,או
אלוהים ,ולכן זוהי המטרה אליה חייבת להיות ממוקדת תודעת האדם .אולם האדם הנשלט על ידי היצרים
הרוחשים בתת מודע ,והמקושר לעולם הגשמי באמצעות חושיו ,שהם למעשה פרי המאמצים שבעבר
להשגת תודעה ,נוטה כמעט תמיד להתמקד במה שנראה לו כטוב ,שזה סיפוק היצרים המיידיים ,אכילה,
שתייה והזדווגות.
כמובן שבתורה והחכמים לא מתייחסים למונח הזה – קארמה – מונח סנסקריטי שהיה ידוע באותו זמן
במזרח הרחוק ,אולם משמעותו היה ידוע היטב .הילל הזקן ניסח זאת היטב בסיפור הידוע על הגולגולת
שראה צפה בנהר :על אשר הטבעת ,הטביעו אותך ,וסוף אלו שהטביעו אותך שיטבעו גם הם.
הוא מפגין את הידע שלכל מעשה יש תגובת נגד מאותו כמות ומאותו ערך .כמו כן הוא מפגין את הידע של
נצחיות האינדיבידואליות ,השבה ונולדת בספירה הארצית ,כפופה למעשים שנעשו במחזור ההיוולדות
הקודם ,השבים אליה ,לטוב או לרע.

ָאדם
ֹלהים לְּ ָּ
ָאדם ֵשם ִׁא ְּשת ֹו ,חַ ּוָּ ה :כִׁ י ִׁהוא הָּ יְּ תָּ ה ,אֵ ם כָּל-חָּ י .כא וַ יַעַ ׂש יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
כ וַ יִׁ ְּק ָּרא הָּ ָּ
ּולְּ ִׁא ְּשת ֹו ,כ ְָּּתנוֹת עוֹר--וַ יַלְּ בִׁ ֵשם{ .פ}
ָאדם הָּ יָּה כְּ ַאחַ ד ִׁממֶ נּו ,ל ַָּדעַ ת ,טוֹב וָּ ָּרע; וְּ עַ ָּתה פֶ ן-יִׁ ְּשלַח יָּד ֹו,
ֹלהים ,הֵ ן הָּ ָּ
כב וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ֹלהיםִׁ ,מגַן-עֵ ֶדןַ --ל ֲעבֹד ,אֶ ת-
וְּ ל ַָּקח גַם מֵ עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים ,וְּ ָאכַל ,וָּ חַ י לְּ ֹעלָּם .כג וַ יְּ ַשלְּ חֵ הּו יְּ הוָּ ה אֱ ִׁ
ָאדם; וַ י ְַּשכֵן ִׁמ ֶק ֶדם לְּ גַן-עֵ ֶדן אֶ ת-הַ כְּ ֻׁרבִׁ ים ,וְּ אֵ ת
הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,אֲ ֶשר ל ַֻׁקחִׁ ,מ ָּשם .כד וַ יְּ ג ֶָּרש ,אֶ ת-הָּ ָּ
לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִׁמ ְּתהַ פֶ כֶת ,לִׁ ְּשמֹר ,אֶ תֶ -ד ֶרְך עֵ ץ הַ חַ יִׁ ים{ .ס}
האדם מגרש את עצמו ,למעשה ,מרמת ההכרה העילאית אל רמת התודעה ההתחלתית – החייתית .אני
רואה את חוג יהווה-אלוהים כמראה ,המציגה בפנינו את האמת אודותינו .אנו רואים כאן מערכת המכווינה
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את העניינים בהתאם לבחירתם של בני האדם ,בתקווה שנפיק לקחים ונסיק מסקנות ,דבר שכשלנו בו
לכל אורך הדרך.
הלבוש של כתנות עור מסמל את הנפילה לעולם המלאכותי שיצר האדם לעצמו ,עולם המנותק ממטרת
הבריאה ,ומכוון לסיפוק מאוויים ואושר אנוכי .האדם למעשה מגרש את עצמו מתודעת גן-העדן .בני
האדם רכשו ידע מסויים שמאפשר להם לפעול באופן עצמאי ,במנותק מהתכנית הקוסמית; בני האדם
עלולים לכונן מערכת קיומית עלי אדמות שפועלת לפי ההבנה המוגבלת האנושית של טוב ורע ,שאינם
טוב ורע אבסולוטיים .טוב אצל בני אדם חומרניים זה סיפוק תשוקות מיידי ,ורע סיכול התשוקות האלו.
הגישה הזאת מנוגדת לחוקי הקוסמוס ,שלא מקבלים התנהגות אנוכית צרופה ,כך שעולם כזה חייב
להיהרס ,מה שמתרחש באופן קבוע עלי אדמות ,דבר שבני האדם אינם מסוגלים להבין ,מכוח הבנה
שקטעה את עצמה מההבנה הקוסמית .החורבנות עלי אדמות נגרמים כתוצאה מפעילות בני האדם שאיבדו
את ההבנה לתהליכים הקוסמיים.
הטוב המוזכר בסיפור התנכי הוא השלמת מחזור רוחי ,המביא להשגת רמת תודעה מסויימת .רוע הוא
הליכה הפוכה במעגל ,או שבירתו .זהו למעשה המצב הנוכחי של המין האנושי.
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קין והבל .האדם הגשמי מול האדם הרוחי.
יתי ִׁאיש אֶ ת-יְּ הוָּ ה .וַ תֹסֶ ף
ָאדם ,י ַָּדע אֶ ת-חַ ּוָּ ה ִׁא ְּשת ֹו; וַ ַתהַ ר ,וַ ֵתלֶד אֶ תַ -קיִׁ ן ,וַ תֹאמֶ רָּ ,קנִׁ ִׁ
וְּ הָּ ָּ
ָאחיו אֶ ת-הָּ בֶ ל; וַ יְּ ִׁהי-הֶ בֶ ל ,רֹעֵ ה צֹאן ,וְּ ַקיִׁ ן ,הָּ יָּה עֹבֵ ד אֲ ָּדמָּ ה.
ָּלל ֶֶדת ,אֶ תִׁ -
קין – האספקט הגשמי של האדם .הבל הוא האספקט הרוחי .הצליל של השמות מרמז על המהות הפנימית
– קין נשמע קשה ומחוספס ,הבל קל ואוורירי .למעשה שתי המהויות האלו צפונות בקרבנו ,והמשימה
היא שהאספקט הרוחי – הבל שבתוכנו ,יתעלה מעל האספקט הגשמי – קין שבתוכנו .קין הוא למעשה הפן
הגס והגולמי שבתוכנו ,והמאפיין אותו הוא חוסר יושר ,עקמומיות ,אכזריות ואטימות .מהיכן באו
התכונות האלו?
הרי מה שמאפיין את הבורא – האלוהים – זה למעשה ההיפוך של כל התכונות האלו.
קין מייצג את התת מודע ,הבל מייצג את התודעה הערה ,השואפת אל מצב השלימות .קין מונע בכוח
אינסטינקטים בראשיתיים ,חייתיים ,את הבל מניע כוח ההיגיון וחכמה .את התת מודע אפשר לכנות
כחושך או רוע ,את התודעה הערה כאור או טוב.
תודעת קין היא פרי המאמצים הגסים של היישות האינדיבידואלית להשגת תודעה – המאמצים האלו
המשוללים חוכמה רוחית יוצרים משקעים קשים וחשוכים במעמקי התת מודע ,ומשפיעים ומקרינים על
התודעה הערה של האדם .זהו תהליך טבעי במהלך האבולוציה הרוחית.
הרוע הינו חיוני להשגת הטוב ,כפי שהזבל חיוני לטיפוח הוורדים .ללא זבל ,לא יתנו הוורדים את פרחיהם
הנפלאים .עודף של זבל ישמיד את הצמחים .אם כל העולם היה טוב בלבד ,לא ניתן היה להגיע לתודעת-
על ,שזאת תכלית הבריאה .מצב שבו כולם שבעים ,לבושים ובעלי קורת גג ,ללא שום תכלית רוחית,
עלול להביא למצב של אנוכיות מוחלטת ,שהוא למעשה פיסגת הרוע .כך שהמאבק בין אור לחושך ,בין
טוב לרע ,בין התת מודע למודע ,הינו מחוייב המציאות.
בתפיסות מסויימות המאבק הזה מתבטא במאבקים חמושים בין קבוצות של בני אדם .זוהי תפיסה שגויה
של המאבק הזה .והתפיסה השגויה הזאת נובעת כיוון שבני האור ,אנשי הבל ,אינם מסוגלים לפעול באופן
אחיד ומרוכז כדי לכונן מצפן רוחי עלי אדמות שיכווין את מהלכי הבריאה.
המאבק הנצחי בין קין והבל ,בין אור לחושך ,הוא המאבק הפנימי המתחולל בנפש כל אחד מאיתנו.
התכונות הרעות ,או נכון יותר לכנותן כהיפוך מהאלוהי ,ואם נדייק - ,העדר האלוהיות מהחיים  -נובעות
בעת שהאדם מפנה פניו עורף למטרת הבריאה ומתמקד בבריאה הפיזית כמטרה .בחירה זאת מחוללת את
תופעת הנבדלות והופכת אותו לאנוכי .התכונות הרעות הריהן כחורים שחורים בבריאה ,הפועלים בדומה
לסופת ציקלון המסתחררת ללא שליטה והורסת את כל הנקלע בדרכה .אדם בעל תודעת-קין איננו מקפיד
על אמירת האמת .הבל איננו משקר לעולם; הוא טועה ,כמו כל אדם ,אולם אין לו בעיה להתנצל ולתקן
את המעוות .קין אף פעם לא מתנצל ,הוא זורק אחריות ,ממציא איזה סיפור מתוחכם כדי להתחמק
מתוצאות מעשיו .כל עצם קיומו של ספר החוקים נובע מתודעת קין .קין מחולל עוולות ולא מתקן .מאחר
ורוב בני האדם שרויים בתודעת קין ,החברה מוכרחה לחוקק חוקים כדי שאפשר יהיה להתקיים יחדיו
בצורה סבירה .מהות החוקים הפחדה וענישה .עונש הוא כלי להטלת השפלות ,ייסורים ,עגמת נפש,
מלקות ,קטיעת איברים ושאר שיטות אכזריות להענשת העבריין .כדי שלא להיתפס ולהתחמק מעונש ,קין
חייב לפתח ולטפח שכל חריף וערמומי .קין יכול להיות אדם אינטליגנטי ביותר .הבל ,לעומת זאת ,מאחר
וביסודו הינו אדם פשוט ותמים ,איננו מחוייב לפתח אינטליגנציה חדה כזאת .זוהי אחת המלכודות
שנופלים אליהן הנבערים מדעת-עליון; בני האדם סוגדים לאינטלקט ,ומעדיפים אדם בעל שכל רב גם אם
הוא עקמומי ,על פני אדם בעל שכל בינוני ויושרה גבוהה .אולם הקוסמוס בנוי בצורה כזאת שאדם הדבק
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בתודעת–קין חייב להיכשל .בסופו של דבר אדם כזה מתייאש ,ואז הוא עשוי לחולל בקרבו את ההתמרה
לתודעת-הבל .אין זה תהליך פשוט ,ואם אנו יוצאים מההנחה שמוקד-תודעה איננו נכחד לעולם ,כך
שאותו מוקד-תודעה שב ומתגשם בגוף אדם ,הרי אם אנו בוחרים לחיות בתודעת-קין רבבות שנים ,ברור
הדבר שתודעה כזאת מקובעת בנפש כמסמר חלוד בעץ הצליבה העצמית ,ודרוש מתווך כדי לעקור את
המסמר .אדם בעל תודעת-הבל המתמיד בהגשמת אותם ערכים נעלים ,למרות הכשלונות ,הייסורים
וההשפלות ,עשוי להגיע לשלב בו הוא מהווה דוגמה ומופת לבני אדם אחרים הדבקים בתודעת קין .הם
מתחילים לחוש שהאדם הזה מסמל משהו שהם כמהים לו עמוק בתוך נפשם .אדם כזה מקרין טוב ,חסד
ורחמים .הוא עשוי להיות וותרן ונוח .הוא נמצא במצב גן העדן – בה בשעה שקין שרוי בגיהינום הפנימי
שהוא ברא לעצמו .הבל ממוקד בתודעת-העל השייכת לחוג יהווה-אלוהים .כאשר סוף סוף מחליט האדם
בעל תודעת-קין לחולל את השינוי הפנימי ,הכישורים הנפשיים אותם פיתח ,כמו אינטליגנציה חריפה ,קור
רוח ,ערמומיות וכן הלאה ,יכולים להיות כלי שירות מצויינים בתודעת הבל .למעשה תודעת-קין ותודעת-
הבל מעורבבות בנפש כולנו ,במידה כזאת או אחרת ,לכן אל לנו לכעוס על קין ,במיוחד אם אנו כבר
מחזיקים בתודעת-הבל .זה איננו תהליך פשוט להגיע לתודעת-הבל מושלמת ,ועד לשלב האחרון יש בה
סיגים של תודעת-קין; זה נכון לגבי כל אדם ואדם.
אנחנו השואפים להתמקד בתודעת-העל הזאת ,מחוייבים להביא את המסר לא על ידי הרצאות ומלל ,אלא
כדוגמא אישית .כדי להצליח בכך עלי אדמות עלינו ללמוד לעבוד כצוות הרמוני.

ג וַ יְּ ִׁהיִׁ ,מ ֵקץ י ִָּׁמים; וַ יָּבֵ א ַקיִׁ ן ִׁמפְּ ִׁרי הָּ אֲ ָּדמָּ הִׁ ,מנְּ חָּ ה--לַיהוָּ ה .ד וְּ הֶ בֶ ל הֵ בִׁ יא גַם-הּוא ִׁמבְּ כֹרוֹת
צֹאנ ֹוּ ,ומֵ חֶ לְּ בֵ הֶ ן; וַ יִׁ ַשע יְּ הוָּה ,אֶ ל-הֶ בֶ ל וְּ אֶ לִׁ -מנְּ חָּ ת ֹו .ה וְּ אֶ לַ -קיִׁ ן וְּ אֶ לִׁ -מנְּ חָּ ת ֹוֹ ,לא ָּשעָּ ה; וַ יִׁ חַ ר
לְּ ַקיִׁ ן ְּמאֹד ,וַ יִׁ פְּ לּו פָּ נָּיו .ו וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ לָּ -קיִׁ ן :לָּמָּ ה חָּ ָּרה לְָּך ,וְּ לָּמָּ ה נָּפְּ לּו פָּ נֶיָך .ז הֲ לוֹא ִׁאם-
שּוקת ֹו ,וְּ אַ ָּתהִׁ ,ת ְּמ ָּשל-
יטיב ,לַפֶ תַ ח חַ טָּ את רֹבֵ ץ; וְּ אֵ לֶיָךְּ ,ת ָּ
יטיבְּׂ ,שאֵ ת ,וְּ ִׁאם ֹלא תֵ ִׁ
ֵת ִׁ
ָאחיו וַ יַהַ ְּרגֵהּו.
ָאחיו; וַ יְּ ִׁהי בִׁ ְּהיוֹתָּ ם בַ ָּש ֶדה ,וַ י ָָּּקם ַקיִׁ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל ִׁ
ב ֹו .ח וַ יֹאמֶ ר ַקיִׁ ן ,אֶ ל-הֶ בֶ ל ִׁ
האספקט הגשמי של האדם משתרר על האספקט הרוחי ולכאורה הורג אותו .יהווה-אלוהים – המייצג את
חוג היישויות בעלות דעת-על המנהיגות בשלב זה את המין האנושי ,מדריך את קין ומזהיר אותו .הוא
איננו אומר דבר להבל – איננו מזהיר אותו מפני מזימותיו של קין .הבל שייך למעשה לחוג יהווה-אלוהים,
כך שאין צורך שהוא יזהיר את עצמו .אם כך ,מה מתרחש כאן? אדם או יישות 2בעלי תודעת על יכולים
לצפות את העלול להתרחש – המבנה הנפשי הפנימי של כל אדם פתוח בפניהם ,והם יכולים לראות מהם
הכוחות הפנימיים בפועלים בנפש האדם וכופים את התנהגותו.
קין והבל הם פרינציפ קוסמי – אפשר להתבונן בתופעה הזאת כשני מרכיבים בנפשנו – הפן החומרי והפן
הרוחי הקיימים בכל אחד ואחד ,וגם כשני בני אדם נפרדים ,שאחת מהתכונות האלו שולטת בנפש האדם
בעוצמה ומדריכה את פעולות האדם .כעיקרון ,תודעת קין מהווה את הקיום הארצי ,מסמלת את האדם
שמבטו נעוץ בהשגים הארציים ,בה בשעה שהבל מייצג את התודעה הממוקדת בחוג יהווה-אלוהים ,ורואה
בכך את יעד הבריאה ,ואת ההשגים החומריים כמנוף לפיתוח יכולות רוחיות ורוחניות ,ולא כמטרה .אנו
נעסוק בתופעה הזאת בהמשך ,ונתבונן בכך מזוויות שונות.
קין והבל מעלים קרבן ליהווה-אלוהים .קין מעלה מנחה מפירות האדמה – צמחים; הבל מקריב בעלי
חיים ,שוחט אותם וצולה על האש .לכאורה קין נראה כאן כמי ששומר על הציווי העתיק בתורה המורה
2

במונח יישות אני מתכוון לאינדיבידואל הנעדר גוף גשמי .אדם הוא אינדיבידואל שיש לו גוף גשמי .מוקד
התודעה הינו נצחי ,והצורך בגוף גשמי הינו לצורך פיתוח רמות תודעה על ידי התנסות והפקת לקחים .מעת
שהושגה תודעת-על ,הצורך בגוף הגשמי איננו נחוץ עוד.
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על צמחונות ,הוא הטוב ,לכאורה .אולם אם נתבונן לעומק הדברים ,מזווית הראייה של עבודה פנימית,
הסיפור הזה מסמל למעשה את האפשרויות לעבודה הפנימית של האדם ביחס לתהליכי הבריאה .כפי
שאמרנו למעלה ,תהליכי הבריאה מחוללים בנפשנו רשמים ,המשולים לצמחים ולבעלי החיים אותם אנו
רואים סביבנו .כל מה שקיים הינו פרי המחשבות והמעשים שלנו; אלו נחקקים במחשכי התת מודע
ומקרינים על התודעה הערה .חוויות חלשות ורופפות דומות לצמחים – חוויות רבות עוצמה ויצריות
דומות לבעלי החיים .למעשה כל היצורים האלו נמצאים בתוכנו ,ועלינו ללמוד כיצד לטפל בהם" ,לחנכם"
ולהשמידם כדי שנפעל באופן חופשי .הטיפול ברשמים הרופפים ,המשולים לצמחים ,איננו מוחק את
המשקעים הרציניים שבנפשותינו ,וכך "בעלי החיים" אותם בראנו בנפשותינו ממשיכים לפעול ולהפריע.
עלינו ללמוד כיצד לאלף ול"שחוט" בבוא העת את המשקעים האלו .עבודתו של קין הינה חלקית ושטחית
– הבל פועל באופן מעמיק ויסודי .לכן עבודתו של הבל מתקבלת על ידי חוג יהווה-אלוהים ,בה בשעה
שעבודתו של קין איננה מספקת .העבודה של הבל מחוללת אנרגיה טהורה בעלת ריח ניחוח ,בה בשעה
שהאנרגיה המתחוללת מעבודתו של קין איננה טהורה וריחה אינו נעים ,כיוון שתמיד נשארים משקעים
רקובים במעמקי הנפש.
עבודתנו עלי אדמות היא המנחה אותה אנו מעלים בפני חוג יהווה-אלוהים .כאשר אנו פועלים ,מתחוללת
אנרגיה ,והאנרגיה הזאת משמשת את צרכי האבולוציה הקוסמית .האחריות המוטלת על המין האנושי היא
לחולל את האנרגיות האלו .קין עובד אדמה – הוא רואה את המטרה בהשבחת עולם המינראלים ,עליהם
נשענת ממלכת הצמחים ,לטובת המין האנושי .הבל פועל ברמה גבוהה יותר – בעולם בעלי החיים –
המהווים למעשה את פיסגת הבריאה ,ואשר אותם על המין האנושי להדריך ולרומם את רמת תודעתם,
כדי שרמת תודעה זאת תגיע בהקדם לרמת התודעה האנושית .זאת מטרתו של האדם – האדם הוא למעשה
הפרינציפ הראשוני והיסודי בבריאה ,ואיננו תוצאת הבריאה .הבעיה של האדם ,היכן הוא עומד במערכת
האבולוציונית-הרוחית ,ומהו יחסו האישי אל הסובב אותו.
אדם הוא החוליה המקשרת בין הרוחי לחמרי – נפילתו של אדם אל החומר חסמה את הקשר שבין הרוח
לחומר .החוליה החסרה באבולוציה איננה סוג של קוף אלא אדם במשמעותו הרוחית.
חוג יהווה-אלוהים הוא למעשה מעין מראה המציגה בפני האדם את מבנהו הפנימי כמות שהוא – זאת
חווייה קשה מאוד לצפייה בשלב הילדותי הנוכחי בו נמצא האדם .יהווה-אלוהים ממלא את תפקיד האב-
העליון של הבריאה ,כראש המין האנושי .כאשר קין מתבונן במראה ,הוא נוכח לדעת כי דרכו איננה
מתקבלת – הוא איננו פוסע בשביל הנכון ביעד להשגת תודעת-על ,שהיא מטרת הבריאה .הוא שואף
להשיג את מטרותיו מכוח ההישגים הארציים .הוא עובד קשה מאוד כדי להגשים את מאווייו ,אולם הוא
תמיד נכשל .זה ממלא את נפשו בכעס ובזעם ,אותו הוא מפנה אל האובייקט שלכאורה פוסע בדרך
הנכונה .בתפיסתו הילדותית ,הוא שואף להרוס את היעד אותו "אוהב" האב העליון.

ָאחי ָאנֹכִׁ י .י וַ יֹאמֶ ר ,מֶ ה
ָאחיָך; וַ יֹאמֶ ר ֹלא י ַָּדעְּ ִׁתי ,הֲ שֹמֵ ר ִׁ
ט וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ לַ -קיִׁ ן ,אֵ י הֶ בֶ ל ִׁ
ָאחיָךֹ ,צע ֲִׁקים אֵ לַי ִׁמן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה .יא וְּ עַ ָּתהָ ,ארּור אָּ ָּתהִׁ ,מן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה אֲ ֶשר
עָּ ִׁׂשיתָּ ; קוֹל ְּדמֵ י ִׁ
ָאחיָך ִׁמי ֶָּדָך .יב כִׁ י תַ ֲעבֹד אֶ ת-הָּ אֲ ָּדמָּ הֹ ,לא-תֹסֵ ף ֵתת-כֹחָּ ּה
פָּ ְּצתָּ ה אֶ ת-פִׁ יהָּ  ,ל ַָּקחַ ת אֶ תְּ -דמֵ י ִׁ
ָארץ .יג וַ יֹאמֶ ר ַקיִׁ ן ,אֶ ל-יְּ הוָּ ה :גָּדוֹל עֲוֹנִׁ יִׁ ,מנְּ ׂשֹא.
לְָּך; נָּע וָּ נָּדִׁ ,ת ְּהיֶה בָּ ֶ
מהו חטא? בעברית משמעות המילה חטא הוא החטאת המטרה ,ומהי המטרה? המטרה היא ההתמקדות של
התודעה ברוחי .ההתמקדות בגשמי בלבד הוא הגורם לכל הבעיות האנושיות .הארץ היא חשובה ,אולם לא
כמטרה ,אלא כאמצעי ,כפיגום המשמש לבניית הבית ,ובתום העבודה יש לפרקו .יהווה-אלוהים לא יודע
מה קרה להבל? הרי הבל שייך לחוג הנעלה הזה ,החוג של בעלי תודעת-על יודע את כל מה שמתרחש,
אולם מאפשר לדברים להתרחש .הבל מודע לצפוי להתרחש ,והוא למעשה מקריב את עצמו כדי לאפשר
לתהליכי הבריאה להתמשך ,גם כאשר בני האדם החליטו להרוס את עצמם מהבחינה הרוחית ,דבר שיביא
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להכחדתם .נדון בהמשך בתופעה הזאת של הקרבת קרבנות ,ומה המשמעות של הדבר מהבחינה הרוחית.
אפשר לעיין בהמשך במה שנאמר אודות עקידת יצחק.
מה שאנו עוסקים בו כעת ,הינו נושא עמוק מאוד ,ומה שאני מנסה להביע כאן ,איננו מספק ,ולמען האמת,
שטחי במידה מסויימת .אני מודע לכך שאינני מסוגל להביע את מה שאני באמת חש לעומק הדברים,
לתודעה ולשפה אין את היכולת הזאת .אני מנסה לעורר כאן מחשבה ולהתבונן עמוק יותר בנפשותינו,
להתבונן במראה "חסרת הרחמים" ,להתבגר ולקחת אחריות רוחית .רק כאשר אנו לוקחים אחריות
רוחית ,תתברר משמעות הדברים שהתורה אומרת כאן.

ָארץ ,וְּ הָּ יָּה כָּל-
יתי נָּע וָּ נָּד ,בָּ ֶ
ּומפָּ נֶיָך ,אֶ סָּ תֵ ר; וְּ הָּ יִׁ ִׁ
יד הֵ ן ג ֵַר ְּש ָּת א ִֹׁתי הַ יוֹם ,מֵ עַ ל פְּ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ הִׁ ,
מ ְֹּצ ִׁאי ,יַהַ ְּרגֵנִׁ י.
בני האדם ,שגרשו את עצמם מתודעת גן העדן ושקעו לרמת המינראלים – מהבחינה התודעתית –
מגרשים את עצמם גם מהרמה הזאת – ולמעשה איבדו כל תפקיד באבולוציה הרוחית.
שוב עלינו להסתכל בדברים כהשתקפות במראה – אותה מספק לנו חוג יהווה-אלוהים .אלוהים לא גרש
מעולם את בני האדם מהמצב העדני – זוהי תוצאה של הבחירה החופשית המתאפשרת בספירה זאת ,וזאת
הייתה בחירה מודעת של בני האדם .אובדן מיקוד התודעה במטרת הבריאה ,הינה למעשה סימפטום של
מחלת נפש .המבנה הנפשי הפנימי המשול לפירמידה שנדבכה התחתון הוא הגוף הפיזי ,לאחר מכן הנדבך
הרגשי ,מעליו הנדבך השכלי ,ומעליהם הקודקוד שהינו המוקד הרוחי של האדם .בני האדם הפכו את
הפירמידה הזאת על פניה ,וכך הנדבך הגשמי נמצא למעלה ,והמוקד העליון נקבר מתחת .זאת הסיבה
למחלות הנפש וההתנהגות המופרעת של בני האדם לכל אורך מהלכי היסטוריה.

טו וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יְּ הוָּ הָּ ,לכֵן כָּל-ה ֵֹרג ַקיִׁ ןִׁ ,שבְּ עָּ תַ יִׁ ם ,י ָֻּׁקם; וַ י ֶָּׂשם יְּ הוָּ ה לְּ ַקיִׁ ן אוֹת ,לְּ בִׁ לְּ ִׁתי הַ כוֹת-
אֹת ֹו כָּל-מ ְֹּצא ֹו.
שבעתיים הוא ביטוי לדבר המוכפל פי שבעה ,אולם אפשר גם לראות שהדבר מתייחס לתקופת פעילות,
שלה בדרך כלל שבע תקופות ,כמו שבעת ימי הבריאה בפרק הראשון .משמעות הדבר כאן שנקמה גורמת
לתגובת נגד ,ותגובת הנגד דורשת תגובת נגד ,עד אין סוף .בני האדם נלכדו במעגל קסמים שאין ממנו
מוצא – אדם שנגרם לו עוול דורש להעניש את האשם ,והאדם שהענישו אותו הטינה שבקרבו רק
מתעצמת ,והוא מחפש נקמה; וכך בני האדם עלי אדמות נעים במעגלי שנאה הדדיים שאינם מסתיימים.
כאשר אנו נוקמים במי שאנו רואים אותו כאשם בפשע ,איננו סוגרים את המעגל ,כיוון שהאדם אותו אנו
מאשימים רואה הצדקה במעשיו – הוא למעשה נקם במי שפגע בו מקודם ,והמשך מעגל הפגיעה והנקמה
שב וחוזר כמעגל קסמים שאין לו סוף ,וכך הרוע הולך ומתעצם ללא גבול.

תּושלַח .כב וַ יִׁ ְּתהַ לְֵך חֲ נוְֹך
בראשית פרק ה .כא וַ יְּ ִׁחי חֲ נוְֹך ,חָּ מֵ ש וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּה; וַי ֹולֶד ,אֶ תְּ -מ ָּ
תּושלַחְּ ,שֹלש מֵ אוֹתָּ ,שנָּה; וַ י ֹולֶד בָּ נִׁ יםּ ,ובָּ נוֹת .כג וַ יְּ ִׁהי,
ֹלהיםַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ תְּ -מ ֶ
אֶ ת-הָּ אֱ ִׁ
ֹלהים; וְּ אֵ ינֶנּו,
ּושֹלש מֵ אוֹת ָּשנָּה .כד וַ יִׁ ְּתהַ לְֵך חֲ נוְֹך ,אֶ ת-הָּ אֱ ִׁ
כָּל-יְּ מֵ י חֲ נוְֹך ,חָּ מֵ ש וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּהְּ ,
ּומַאת ָּשנָּה; וַ י ֹולֶד ,אֶ ת-
ּושמֹנִׁ ים ָּשנָּה ְּ
תּושלַחֶ ,שבַ ע ְּ
ֹלהים{ .ס} כה וַ יְּ ִׁחי ְּמ ֶ
כִׁ י-ל ַָּקח אֹת ֹו אֱ ִׁ
ּושבַ ע מֵ אוֹת ָּשנָּה;
ּושמוֹנִׁ ים ָּשנָּהְּ ,
תּושלַחַ ,אחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת-לֶמֶ ְךְּ ,ש ַתיִׁ ם ְּ
לָּמֶ ְך .כו וַ יְּ ִׁחי ְּמ ֶ
ּות ַשע מֵ אוֹת שָּ נָּה; וַ ָּימֹת.
תּושלַחֵ ,ת ַשע וְּ ִׁש ִׁשים ָּשנָּהְּ ,
וַ י ֹולֶד בָּ נִׁ יםּ ,ובָּ נוֹת .כז וַ יִׁ ְּהיּו ,כָּל-יְּ מֵ י ְּמ ֶ
ּומַאת ָּשנָּה; וַי ֹולֶד ,בֵ ן .כט וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ תְּ -שמ ֹו נֹחַ ,
ּושמֹנִׁ ים ָּשנָּה ְּ
{ס} כח וַ יְּ ִׁחי-לֶמֶ ְךְּ ,ש ַתיִׁ ם ְּ
לֵאמֹר :זֶ ה יְּ נַחֲ מֵ נּו ִׁממַ ע ֲֵׂשנּוּ ,ומֵ עִׁ ְּצבוֹן י ֵָּדינּוִׁ ,מן-הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,אֲ ֶשר אֵ ְּר ָּרּה יְּ הוָּ ה .ל וַ יְּ ִׁחי-לֶמֶ ְך,
ַאחֲ ֵרי הוֹלִׁ יד ֹו אֶ ת-נֹחַ  ,חָּ מֵ ש וְּ ִׁת ְּשעִׁ ים ָּשנָּה ,וַ חֲ מֵ ש מֵ אֹת ָּשנָּה; וַ י ֹולֶד בָּ נִׁ יםּ ,ובָּ נוֹת .לא וַ יְּ ִׁהי ,כָּל-
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ּושבַ ע מֵ אוֹת ָּשנָּה; וַ ָּימֹת{ .ס} לב וַ יְּ ִׁהי-נֹחַ  ,בֶ ן-חֲ מֵ ש מֵ אוֹת
יְּ מֵ י-לֶמֶ ְךֶ ,שבַ ע וְּ ִׁשבְּ עִׁ ים ָּשנָּהְּ ,
ָּשנָּה; וַ י ֹולֶד נֹחַ  ,אֶ תֵ -שם אֶ ת-חָּ ם וְּ אֶ ת-יָּפֶ ת.
אנו רואים כאן תהליך של נפילה ממושכת ועקבית מהמצב הרוחי האידיאלי אל הגשמיות הקשוחה .בני
האדם מאררים את האדמה בפעילותם הנבערת .הם חולים ומהלך חייהם עלי אדמות הולך ומתקצר.
תהליך הנפילה שבו בחרו בני האדם ,גורם לכך שגם ממלכת המינראלים דוחה את בני האדם ,והפלנטה,
שהיא למעשה יישות חיה – מתאמצת להיפטר מבני האדם ,כפי שבעל חיים מנסה להיפטר מהפרזיטים
הנטפלים לגופו.

בראשית פרק ו

ֹלהים אֶ ת-
ָאדםָּ ,לרֹב עַ ל-פְּ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה; ּובָּ נוֹת ,יֻׁלְּ דּו לָּהֶ ם .ב וַ יִׁ ְּראּו בְּ נֵי-הָּ אֱ ִׁ
א וַ יְּ ִׁהי כִׁ י-הֵ חֵ ל הָּ ָּ
רּוחי
טבֹת הֵ נָּה; וַ יִׁ ְּקחּו לָּהֶ ם נ ִָּׁשיםִׁ ,מכֹל אֲ שֶ ר בָּ חָּ רּו .ג וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ הֹ ,לא-יָּדוֹן ִׁ
ָאדם ,כִׁ י ֹ
בְּ נוֹת הָּ ָּ
ָאדם לְּ ֹעלָּם ,בְּ ַשגַם ,הּוא בָּ ָּׂשר; וְּ הָּ יּו יָּמָּ יו ,מֵ ָאה וְּ עֶ ְּׂש ִׁרים ָּשנָּה.
בָּ ָּ
האספקט הרוחי שבאדם נופל לאספקט הגשמי במקום לרוממו .בני-האלוהים – המועמדים להיות חברי
חוג יהווה-אלהים ,נופלים גם הם ממעמדם הרוחי ובכך אור התודעה שבהם כבה ,אור התודעה הרוחי לא
יכול להתקיים באדם שמרכז תודעתו בקיום הגשמי ,הבשרי הצר ,קיום אמוציונאלי – הנשלט על ידי הפן
הנשי ללא האיזון הגברי( .כמובן שלא התאחדות עם האישה הפיזית היא הכשלון של בני האלהים ,אלא
הסטת מוקד התודעה מהיעד – יהווה אלהים – אל ספירת סיפוק המאוויים והתשוקות).
אין כאן שום אמירה שהמין הנשי נחות מהגברי ,אפילו שלכאורה כפי שמסופר כאן האישה נובעת מהגבר.
אלו סמלים לתהליכים נפשיים ,ובשלב הסופי ,האספקטים הגבריים והנשיים באדם מתאחדים וכך האדם
משיג את השלימות.
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העידן השלישי – דור המבול עד ימינו
ָארץ ,וְּ כָּל-יֵצֶ ר מַ ְּח ְּשבֹת לִׁ ב ֹוַ ,רק ַרע כָּל-הַ יוֹם .ו וַ יִׁ נָּחֶ ם
ָאדם בָּ ֶ
ה וַ י ְַּרא יְּ הוָּ ה ,כִׁ י ַרבָּ ה ָּרעַ ת הָּ ָּ
ָאדם אֲ ֶשר-
ָארץ; וַ יִׁ ְּתעַ צֵ ב ,אֶ ל-לִׁ ב ֹו .ז וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ְּמחֶ ה אֶ ת-הָּ ָּ
ָאדם בָּ ֶ
יְּ הוָּ ה ,כִׁ י-עָּ ָּׂשה אֶ ת-הָּ ָּ
ָאדם עַ ד-בְּ הֵ מָּ ה ,עַ דֶ -רמֶ ׂש וְּ עַ ד-עוֹף הַ ָּשמָּ יִׁ ם :כִׁ י נִׁ חַ ְּמ ִׁתי ,כִׁ י
אתי מֵ עַ ל פְּ נֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,מֵ ָּ
בָּ ָּר ִׁ
יתם.
ע ֲִׁׂש ִׁ
התפוררות המעגלים הרוחיים האמורים לסייע לבני האדם בניהול הנכון של משקעי התודעה ,גורם
להצטברות הולכת וגוברת של משקעים במחשכי התת מודע ,ומשקעים אלו ,כאשר אינם מטופלים באופן
ראוי ,הינם הרסניים .הם הורסים את נפש האדם ,וגורמים לבני האדם להתנהג באופן הרסני.
תהליך התפוררות המין האנושי הגיע לשיאו .המרכז התודעתי שבאדם עסוק אך ורק בסיפוק עצמי –
בשליטה ורודנות חסרת רחמים על כל האספקטים שבבריאה ,במצב של ניתוק מוחלט מחוג יהווה-אלוהים
– מהמנגנון האמור להנחות את המין האנושי .המצב שבו שורר ריק רוחי עלי אדמות ,מחולל כוחות
הרסניים ,הנוצרים בדומה לסופת טורנדו ,ורובו של המין האנושי מושמד.
טוב מהווה השלמה של מעגל רוחי – מחזור המחולל מצב חדש בקוסמוס המשמש לכינון רמת תודעה
גבוהה יותר .רוע מסמל את הריסת המעגל הזה.
מחזורי ההרס מתועדים בכל מקום עלי אדמות – חלקם אסונות טבע כבירים ,וחלקם אסונות מעשה ידי
אדם – הנלחמים זה בזה ללא הפוגה מעת שבני האדם שקעו בתודעת קין והחלו לרצוח את תודעת-הבל
הפנימית .הרציחה הפנימית הזאת הביאה בסופו של דבר למעשי הרצח להם אנו עדים בכל מקום .כאמור,
המחשבות שאנו חושבים מתמצקות ,וכך מחשבות הרצח הפנימיות הפכו למעשי רצח פיזיים .בני האדם
מנסים להפוך על פניו את המנוע הקוסמי ,כדי שישרת את מטרותיהם האנוכיות ,אולם דבר זה הינו בלתי
אפשרי .חופש הבחירה שניתן לבני האדם עלי אדמות הינו מוגבל – הם עשויים לשרת את מטרת הבריאה,
או להתכחש לה .הם אינם יכולים לעשות דבר בנוגע למחזורים הקוסמיים ,העומדים אפילו מעבר
להחלטות של חוג יהווה-אלוהים .כמובן שחברי החוג הזה לא עולה בדעתם לשנות את החוקים הקוסמיים,
הם יודעים היטב את החכמה האדירה והחסד הצפונים בהם.

ּומכֹל הָּ עוֹף
ח וְּ נֹחַ  ,מָּ צָּ א חֵ ן בְּ עֵ ינֵי יְּ הוָּה .וַ יִׁ בֶ ן נֹחַ ִׁמזְּ בֵ חַ  ,לַיהוָּ ה; וַיִׁ ַקח ִׁמכֹל הַ בְּ הֵ מָּ ה הַ ְּטה ָֹּרהִׁ ,
הַ טָּ הוֹר ,וַ יַעַ ל עֹֹלת ,בַ ִׁמזְּ בֵ חַ  .כא וַ י ַָּרח יְּ הוָּ ה ,אֶ תֵ -ריחַ הַ נִׁ יחֹחַ  ,וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-לִׁ ב ֹו ֹלא-א ִֹׁסף
ָאדם ַרע ִׁמנְּ ע ָֻּׁריו; וְּ ֹלא-א ִֹׁסף עוֹד לְּ הַ כוֹת
ָאדם ,כִׁ י יֵצֶ ר לֵב הָּ ָּ
לְּ ַקלֵל עוֹד אֶ ת-הָּ אֲ ָּדמָּ ה בַ עֲבּור הָּ ָּ
ָארץ :זֶ ַרע וְּ ָּק ִׁציר וְּ קֹר וָּ חֹם וְּ ַקיִׁ ץ וָּ ח ֶֹרף ,וְּ יוֹם
יתי .כב עֹד ,כָּל-יְּ מֵ י הָּ ֶ
אֶ ת-כָּל-חַ י ,כַאֲ ֶשר עָּ ִׁׂש ִׁ
וָּ לַיְּ לָּהֹ--לא יִׁ ְּשבֹתּו.
אולם אחרי החורבן הכביר נותר גרעין של בני אדם השואפים להגשים את מטרת הבריאה .זאת משמעות
הביטוי "מצא חן בעיני יהווה" – אדם הממוקד בתכנית האלוהית .בנה מזבח ליהווה :כונן בתוך נפשו את
המערכת הפועלת לפירוק משקעי התת מודע ,באמצעות התמקדות בחוג-יהווה אלוהים ,שהיא הדרך
היעילה ביותר לפירוקם ,מאחר והם מתחוללים ללא הרף בנפשותינו מחמת הפעילות היומיומית ,ובכך
המסלול להתקדמות ב"סולם יעקב" מובטח( .ראו בהמשך הדיון אודות "סולם יעקב").
כל העניין הזה של מזבחות עליהם אנו "מעלים מנחה ליהווה" שנהנה מריח הניחוח ,איננו אלא משל
לעבודה הפנימית שאנו עושים בנפשותינו ,תהליך מחיקת המשקעים הפנימיים והפקת אנרגיה רוחית ,הם
"ריח הניחוח שמרצה את יהווה".
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יהווה-אלוהים מסמל את האני העליון השוכן בכל אחד מאיתנו ,והינו קבור תחת ערימות המשקעים שהם
תוצאת פעילות הבריאה .באמצעות התאמנות רוחית נכונה ,עלינו לפורר ולאייד את המשקעים האלו ,וכל
עוד לא נשכיל לעשות כן ,נחיה בסבל הולך וגובר.
התורה באה ללמד אותנו כיצד למנוע את היווצרותם מלכתחילה של המשקעים האצורים במחשכי התת
מודע ,ולהכחידם מעת שנוצרו – תהליך שהינו למעשה בלתי נמנע ,וזאת באמצעות כינון מנגנון רוחי
המיועד לכך.
זהו התפקיד שלו יועד עם ישראל בהנהגת משה והנביאים שלאחריו.

בראשית פרק ט
ָארץ .ב ּומו ַֹראֲ כֶם
ּומלְּ אּו אֶ ת-הָּ ֶ
ֹלהים ,אֶ ת-נֹחַ וְּ אֶ ת-בָּ נָּיו; וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם פְּ רּו ְּּורבּוִׁ ,
א וַ יְּ בָּ ֶרְך אֱ ִׁ
ָארץ ,וְּ עַ ל כָּל-עוֹף הַ ָּשמָּ יִׁ ם; בְּ כֹל אֲ ֶשר ִׁת ְּרמֹׂש הָּ אֲ ָּדמָּ ה ּובְּ כָּלְּ -דגֵי
וְּ ִׁח ְּתכֶם ,יִׁ ְּהיֶה ,עַ ל כָּל-חַ יַת הָּ ֶ
הַ יָּם ,בְּ י ְֶּדכֶם נִׁ ָּתנּו .ג כָּלֶ -רמֶ ׂש אֲ ֶשר הּוא-חַ יָּ ,לכֶם יִׁ ְּהיֶה לְּ ָאכְּ לָּה :כְּ י ֶֶרק עֵ ֶׂשב ,נָּתַ ִׁתי ָּלכֶם אֶ ת-
כֹל .ד אַ ְך-בָּ ָּׂשר ,בְּ נַפְּ ש ֹו ָּדמ ֹו ֹלא תֹאכֵלּו .ה וְּ אַ ְך אֶ תִׁ -ד ְּמכֶם לְּ ַנפְּ שֹתֵ יכֶם אֶ ְּדרֹשִׁ ,מיַד כָּל-חַ יָּה
ָאדם ָּדמ ֹו
ָאדם ,בָּ ָּ
ָאדם .ו שֹפֵ ְך ַדם הָּ ָּ
ָאחיו--אֶ ְּדרֹש ,אֶ ת-נֶפֶ ש הָּ ָּ
ָאדםִׁ ,מיַד ִׁאיש ִׁ
ּומיַד הָּ ָּ
אֶ ְּד ְּר ֶשנּו; ִׁ
ָארץְּּ ,ורבּו-בָּ ּה.
ָאדם .ז וְּ אַ ֶתם ,פְּ רּו ְּּורבּו; ִׁש ְּרצּו בָּ ֶ
ֹלהים ,עָּ ָּׂשה אֶ ת-הָּ ָּ
יִׁ ָּשפֵ ְך :כִׁ י בְּ צֶ לֶם אֱ ִׁ
לאחר החורבן של החיים עלי אדמות באמצעות המבול ,מתחיל שלב השיקום .בני האדם מקבלים מדריך
בסיסי להתנהגות נאותה עלי אדמות .אולם אלו רק קווים מנחים כלליים ,עדיין לא הונח הבסיס למנגנון
הפעולה של המעגלים הרוחיים.
למעשה ההנהגה הרוחית של המין האנושי מתייאשת מהמין האנושי – יצר לב האדם רע מנעוריו – בני
האדם אינם מסוגלים עוד לפורר את המשקעים במחשכי התת מודע ,והם מתנהגים למעשה כמו חיות
מדברות .הם טורפים בעלי חיים למאכל ,וכך למעשה בני האדם שוקעים במעגל ייסורים שאין לו מוצא –
הייסורים אותם מטילים בני האדם על בעלי החיים שאותם הם אוכלים ,הופכים למבנה נפשי מובנה
בקרבם .ייסורים מולידים ייסורים ,והדרך היחידה לצאת מהמעגל האכזרי הוא לשקם את המעגלים
הרוחיים .אידיאל התזונה הצמחונית איננו הפיתרון – הבעיה היא לא עם מה שנכנס לתוכנו דרך הפה,
אלא מה שמצטבר בתוך המערכות הנפשיות כתוצאה של פעילות אנוכית ונבערת.
למעשה מערכת ההוראות הזאת מהווה ברירת מחדל – עדיף שיתקיים מין אנושי בצורה מעוותת המתפקד
באופן חלקי המחולל סבל וייסורים לעצמו ולבריאה ,מאשר למחוק את כל הבריאה .מחיקה כללית של
הבריאה ,לא תאפשר כלל ייסורים ,אולם המסע הרוחי של האינדיבידואלים אל מטרת הבריאה לא יוכל
להתרחש .בכל אופן ,אנו חייבים להבין כי הייסורים הכבירים עלי אדמות הינם עדות לכך שהמעגלים
הרוחיים בהנהגת אנשי הבל אינם מתפקדים ,או שמתפקדים באופן חלקי ביותר.

בראשית פרק יא
ָארץָּׂ ,שפָּ ה אֶ חָּ תְּּ ,ודבָּ ִׁרים ,אֲ חָּ ִׁדים .ב וַ יְּ ִׁהי ,בְּ נ ְָּּסעָּ ם ִׁמ ֶק ֶדם; וַ יִׁ ְּמ ְּצאּו בִׁ ְּקעָּ ה בְּ אֶ ֶרץ
א וַ יְּ ִׁהי כָּל-הָּ ֶ
ֹאמרּו ִׁאיש אֶ לֵ -רעֵ הּו ,הָּ בָּ ה נִׁ לְּ בְּ נָּה לְּ בֵ נִׁ ים ,וְּ נִׁ ְּׂש ְּרפָּ ה ,לִׁ ְּׂש ֵרפָּ ה; ו ְַּת ִׁהי לָּהֶ ם
ִׁשנְּ עָּ ר ,וַ י ְֵּשבּו ָּשם .ג וַ י ְּ
ּומגְּ ָּדל וְּ רֹאש ֹו בַ ָּשמַ יִׁ ם,
ֹאמרּו הָּ בָּ ה נִׁ בְּ נֶה-לָּנּו עִׁ ירִׁ ,
הַ לְּ בֵ נָּה ,לְּ ָאבֶ ן ,וְּ הַ חֵ מָּ ר ,הָּ יָּה ָּלהֶ ם ַלחֹמֶ ר .ד וַ י ְּ
ָארץ .ה וַ י ֵֶרד יְּ הוָּ ה ,לִׁ ְּראֹת אֶ ת-הָּ עִׁ יר וְּ אֶ ת-הַ ִׁמגְּ ָּדל,
וְּ ַנע ֲֶׂשה-לָּנּוֵ ,שם :פֶ ן-נָּפּוץ ,עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ ֶ
ָאדם .ו וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,הֵ ן עַ ם אֶ חָּ ד וְּ ָּׂשפָּ ה ַאחַ ת לְּ ֻׁכלָּם ,וְּ זֶ ה ,הַ ִׁחלָּם ַלעֲׂשוֹת;
אֲ ֶשר בָּ נּו ,בְּ נֵי הָּ ָּ
וְּ עַ ָּתה ֹלא-יִׁ בָּ צֵ ר מֵ הֶ ם ,כֹל אֲ ֶשר יָּזְּ מּו ַלעֲׂשוֹת .ז הָּ בָּ ה ,נ ְֵּר ָּדה ,וְּ נָּבְּ לָּה ָּשםְּׂ ,שפָּ תָּ ם--אֲ ֶשר ֹלא
ָארץ; וַ י ְַּח ְּדלּו ,לִׁ בְּ נֹת הָּ עִׁ יר .ט
יִׁ ְּש ְּמעּוִׁ ,איש ְּׂשפַ ת ֵרעֵ הּו .ח וַ יָּפֶ ץ יְּ הוָּ ה אֹתָּ ם ִׁמ ָּשם ,עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ ֶ
44

ּומ ָּשם הֱ פִׁ יצָּ ם יְּ הוָּ ה ,עַ ל-פְּ נֵי כָּל-
ָארץ; ִׁ
עַ ל-כֵן ָּק ָּרא ְּשמָּ ּה ,בָּ בֶ ל ,כִׁ יָּ -שם בָּ לַל יְּ הוָּ הְּׂ ,שפַ ת כָּל-הָּ ֶ
ָארץ.
הָּ ֶ
תהליך התפוררות המין האנושי לגופים עויינים .בני האדם חיו עד כה כמשפחה אחת ,או לפחות חשו
באחדות מסויימת ,אולם מוקד מבטם היה כעת כמעט אך ורק ההצלחה בעולם החומרי ,שסימלו הוא
המגדל שראשו בשמים .בני האדם עסוקים בבניית מערכות המנותקות מהתכנית הקוסמית ,ודינם של
מגדלים אלו לקרוס .הכישלונות הבלתי פוסקים של בני האדם ,כאשר הם מטיחים זה בזה האשמות ,החל
לפורר את האחדות המסוימת ששררה בין בני האדם ,והם החלו להתארגן בגופים שבטיים ,לאומיים
ואימפריאליים העוינים זה את זה .מתי זה התרחש בציר הזמן ,איננו יודעים ,אולם כל הממצאים מעידים
שכך מתרחשים הדברים מקדמת דנא .בני האדם מתקוטטים ללא הרף ביניהם משחר התיעוד ההיסטורי,
שאינו אלא תיעוד של מחלוקות ,שנאות ומלחמות.
תהליך בנייה של מגדל (המסמל כל תהליך בנייה ארצי) דורש חכמות רבות ,כמו מתמטיקה ,ארכיטקטורה,
מדעי האבן ,העץ והמתכות ,אמנות וכן הלאה .כל אלו עשויים לפתח באדם כישורים שכליים היכולים
לשמש בתהליך של השגת תודעת-על ,אולם גם כאשר כישורים שכליים אלה מגיעים אל פסגתם ,אין זאת
תודעת-על .כאן נוצרה בעיה נוספת – בני האדם החלו לשגות ולראות בפיתוח האינטלקט בלבדו כיעד; הם
החלו לסגוד לאנשים בעלי כישורים שכליים יוצאי דופן .אולם אין שום יכולת שכלית העשויה לפתור את
מסתרי הבריאה ,כך שגם הדרך הזאת נידונה לכישלון ,ומאחר ושכלם של בני האדם איננו תחת הפיקוח
של יישויות בעלות תודעת-על ,הרי ששכל כזה ממיט בדרך כלל אסונות על המין האנושי ,בצורה של
פיתוח מכשירים המשמשים להשתלטות מלחמתית של קבוצה אחת על השניה ,לשיעבוד הקבוצה החלשה
לצרכים האנוכיים של הקבוצה החזקה ,שכל מעייניה לפתח אמצעים ויכולות כדי לשלוט בקבוצות אחרות.
כפי שההיסטוריה מעידה  -כל המאמצים האלו נידונו לכישלון .כל הממלכות והאימפריות קרסו ,וכך יהיה
גורלן של כל הממלכות והאימפריות שבני האדם בונים בדם ליבם.
למעשה ,כל מה שבני האדם עושים במצב הנוכחי זה לאנוס את החומרים לתבנית מלאכותית שברא השכל
האנושי המנותק מהשכל הקוסמי .החומרים שואפים לחזור למצבם הקודם ,החופשי מכל כפייה ,ולכן כל
מה שבני האדם בונים ,מתחיל מיד להתפרק ודורש כל העת אחזקה בלתי פוסקת.
הגוף הגשמי ,שנוצר מכוח שכל עליון ,מתחזק את עצמו ללא שום קושי תקופות ארוכות ,ומסוגל להתקיים
מאות ואלפי שנים .הרשומות ההיסטוריות העתיקות מעידות על כך ,וגם אנו מוצאים כיום גופים של בעלי
חיים וצמחים הקיימים מאות ואלפי שנים .כאשר האדם הסיט את מבטו ממוקד תכלית הבריאה ,אזי
האלמנטים המרכיבים את גופו חשו כי הם אינם פועלים עוד מכוח אהבה ,אלא מכפייה .הם חשים שהם
משרתים יישות אנוכית ,הדואגת רק לעצמה ולא לבריאה ,וכך החל תהליך התפוררות הגוף האנושי,
הלוקה במחלות לאין ספור.
דבר זה מעלה שאלה אחרת – האם אדם בעל רמה רוחית נעלה ,איש צדיק וחסיד אמיתי ,שחי כל כולו
למען הבריאה ,אדם חסר אנוכיות ,שכל מעשיו לטובת הבריות – האם בריאותו תקינה כל העת וחייו
ארוכים ומאושרים? אנחנו רואים שגם אנשים כאלה סובלים וחולים כמו כולם ,ולעתים קרובות ,סבלם
גדול יותר .לכאורה האלמנטים המרכיבים את גופו של אדם כזה מאושרים להשתתף באווירה הנעלה
שהוא משרה ,ואין ספק שהאלמנטים האלו גורלם מהבחינה של האבולוציה הרוחית טוב בהרבה מאלה
שנאלצים להרכיב את גופו של אדם רע ומרושע ,אגואיסט ומנוול החושב רק על עצמו .כל המין האנושי
הינו למעשה מקשה אחת ,ותחושת הנבדלות והאנוכיות שכולנו חשים בה ,הינה מזוייפת .למעשה אדם
נעלה כזה לוקח על עצמו את העול והאחריות לגורל חבריו בני המין האנושי ,ובהיותו מומחה בטיפול
במשקעי מחשכי תת המודע ,הוא יודע כיצד לסייע באופן נסתר לבני אדם אחרים ,שאין להם שמץ של
מושג בדברים האלו .כאשר אנו מגיעים לשלב שבו אנו יודעים כיצד לטפל במשקעי התת מודע של בני
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אדם אחרים ,הרי שהתהליך הזה כרוך בייסורים .למעשה מחשכי התת מודע הינם מאגרים של כל
הייסורים בהם התנסינו במהלכי האבולוציה המשתרעים לאורך דורות רבים מאוד ,ולמעשה משחר
הבריאה ,וכך כל מי שיודע לטפל בכך ,לוקח על עצמו את הייסורים האלו .הנושא הזה מעלה שאלות
רבות ומורכבות ,שהתשובה עליהן איננה פשוטה וחד משמעית .כדי להבין זאת לעומק ,חייב האדם שתהיה
לו תודעת-על ,ובכוח תודעה כזאת הוא מסוגל להתבונן באדם לאורך מהלכי האבולוציה ,המשתרעים
לאורך מיליארדי שנים ,דבר ששום אדם ,מוכשר ככל שיהיה ,איננו מסוגל לו .עם כל הכבוד לחכמי
הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה ,שאין ספק שרבים מהם טובים וראויים ועושים כמיטב יכולתם ,אולם אין
להם את הידע הזה ,אלא אם כן זכו במהלך האבולוציה הפרטי שלהם להתוודע לאדם בעל תודעת-על,
שממנו ספגו את התובנות האלו ,ואולי גם זכו להדרכה והכוונה אישית ממנו .זה ידע שנקנה מכוח של
חווייה אישית ,ולא באמצעות לימוד עיוני ,תיאורטי.
כל מה שקיים מכוח כפייה שואף לחזור למצבו הראשוני.
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אברהם מחדש המונותיאיזם
אברהם השתייך לעידן הראשון שבו יכלו בני האדם להשיג תודעת-על מכוח עצמם ,כך שהוא היווה ,או
מהווה ,נדבך בחוג אותו אני מכנה יהווה-אלוהים .ייתכן והוא היה למעשה ראש הקבוצה הזאת ,אם אפשר
בכלל להתבטא בצורה כזאת .כנראה שהמושג של ראשון ואחרון איננו קיים כאשר פועלת קבוצה של
יישויות בעלות תודעת-על .אולם בעת שיש משימה מיוחדת ,אחד מהמשתתפים משמש כמרכז .לדעתי,
אברהם ,מעצם נוכחותו עלי אדמות ,הוריד את המרכז הזה אלי אדמות.
בעידן הראשון האפשרות להשגת תודעה כזאת באופן עצמאי הייתה קיימת ,כיוון שהעולם לא היה מסובך
ומעוות כפי שהוא היום .העניינים זרמו פחות או יותר בצורה טבעית ובריאה ,המעגלים הרוחיים שנועדו
להכווין ולהסדיר את האבולוציה של התודעה ,פעלו בצורה סבירה .המשקעים האצורים בחשכת תהומות
התת מודע ,לא היו כבדים וקשים כל כך כמו היום .למעשה מחמת התנהלותם הנבערת של בני האדם ,מה
שהצטבר כיום במחשכי התת מודע שלנו ,מונע למעשה את ההתקדמות בסולם האבולוציה הרוחית ,ולבני
האדם אין כמעט שום יכולת למחוק את מה שהצטבר בנפשם בכוחות עצמם.
אדם שהשיג תודעת-על סיים למעשה את התהליך האבולוציוני והגשים את תכלית הבריאה .העולם הפיזי
הינו למעשה בית הספר של היקום ,ומשמש כפיגום בבניין .מעת שנבנה הבניין ,לפיגום אין עוד חשיבות.
אברהם הוא מאותם בודדים המוכנים לשוב ולרדת אל הבריאה ,לעבור את כל הסבל הכרוך בהיוולדות
בעולם חומרי וגס ,שאיבד את המוקד הרוחי .הוא למעשה מוותר על מעמדו הרוחי הנעלה ,ומתחיל את
המסע הרוחי אל השלימות מהתחלה .במהלך חייו עלי אדמות הוא שב ומבסס את מעמדו הרוחי בגוף
הפיזי ,ובכך סולל את הדרך עבור אחיו בני האדם לשוב אל הנתיב הרוחי .הוא לקח על עצמו סבל עצום,
ולמעשה התנדב למשימה שהוא לא היה מחוייב לה מכוח חוק קוסמי ,אלא מכוח חסד עצום; אדם כזה
פועל מכוח אהבה וחסד עליונים .כדי לשוב ולפעול במישור הגשמי ,עליו לעבור תהליך של הצטמצמות,
הכרוך בייסורים עצומים לאין שיעור.
הוא שב וחוזר אל המין האנושי כדי לבסס לפחות נקודה אחת עלי אדמות של הופעת תודעת-על בגוף אדם
עלי אדמות .ספקנים יביאו ציטוטים מהתורה אודות כישלונותיו של אברהם ,לכאורה ,היותו בן תמותה
רגיל ,המתלבט בנסיבות החיים .כאשר אדם כמו אברהם ,שהשיג תודעת-על והחליט להתנדב ולרדת אל
ספירת בני האדם כדי לעזור להם ,הוא גם מוותר במידה מסויימת על מעמדו הרוחי ,מקבל על עצמו את
מגבלות העולם הגשמי ,ועליו לחתור ולשוב אל המעמד הזה כאשר הוא פועל עלי אדמות .כך הוא מסייע
לבני האדם .מצב תודעת-על איננו מחייב בהכרח מצב של שלימות בכל הנסיבות ,והיות האדם מחונן בידע
אינסופי כשהוא לובש גוף אדם .גם במצב האידיאלי ,שלימות היא חלק מעבודת צוות .העולם הגשמי בנוי
בצורה כזאת שאינדיבידואל בודד איננו יכול לבטא שלימות בכל מצב .חייבת להיות כאן עבודת צוות.
ההצלחה הרוחית איננה הישג אינדיבידואלי אלא קבוצתי ,אולם כל חבר בקבוצה חייב להיות מבוסס
נפשית ואמין ,לפחות מהבחינה הרוחית .גם אברהם חייב לקבל על עצמו את המיגבלה הארצית הזאת,
אחרת לעבודתו האמורה לשמש כדוגמא עבור בני האדם ,לא תהייה שום תועלת .בני האדם יטענו שהוא
פועל מכוח שכל עליון שאיננו מצוי בחזקתם של בני אדם רגילים ,ולכן אין הם יכולים לפסוע בעקבותיו.
אברהם פועל עלי אדמות למרות הבוז והלעג שהם מנת חלקו – אלו שהוא מבקש לעזור ולבסס אותם על
המסלול הנכון – הם אלו החורשים מזימות להשמידו.
אפשר לומר על תודעת-על שהיא למעשה סך כל רמות התודעה של כלל המין האנושי לּו היו פועלים בני
האדם כגוף אחד הרמוני .כפי שקבוצת אנשים מסוגלת ליצור דבר שאיננו ביכולתו של אדם בודד ,מאחר
ועבודתם המשותפת מהווה רמת תודעה שאין לאדם אחד ,כך סך כל רמות התודעה של כלל המין האנושי
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היו מהווים מצב שהוא שווה ערך לאדם בעל תודעת-על .אפשר להגיד שאדם כזה שקול כנגד כל המין
האנושי ,ולפיכך יש לו את היכולות להתמודד עם בעיותיהם של בני האדם ,ולחולל איזון מסויים בבריאה.
למעשה כל חבר מהחוג אותו אני מכנה יהווה-אלוהים ,הינו בעל רמת תודעה כזאת ,ולכן איננו יכולים
למעשה לכנותו עוד בן אדם ,אלא יישות .רמות התודעה אינן מסתיימות כאן ,ולמעשה הקוסמוס מתנהל
באופן פרקטאלי ,הוא מורכב ממעגלים אינסופיים הירארכיים ,כך שהקבוצה הפועלת לכאורה מעל לחוג
יהווה-אלוהים ,כל אחד מחבריה שקול לחוג שמתחתיו ,וכן הלאה ,לאין סוף .איננו יכולים להבין זאת
לעולם ,אולם אנחנו יכולים לדעת שכך הם הדברים ,וכך מתנהל הקוסמוס.
אני מחפש איזו דוגמא כדי שנבין במה המדובר ,אני מסכים שזה מתסכל ,שלכאורה קיים מצב החסום בפני
בני האדם .מצב שלעולם לא נוכל להבינו .אולם אין זה כך .משמעות הבריאה שנגיע אל מהות הדברים,
אולם כדי להשיג זאת ,עלינו לפסוע בדרך של התאמנות בשיתוף פעולה הרמוני ,כאשר חברי הצוות שמים
את חשיבותם העצמית בצד לטובת המאמץ הכללי .כך תיווצר אנרגיה רוחית והחברים יחוו את "ריח
הניחוח" אותו אוהב יהווה-אלוהים.
אם כך ,הרי שכל מה שנחוץ זה שבני האדם יתרגלו שיתוף פעולה .אולם הדברים אינם עובדים ,חייב
להיווצר מנגנון פעולה מיוחד ,הפועל תחת השגחת חוג יהווה-אלוהים; זאת הייתה משימתו המוצהרת של
אברהם ,שהניח את הבסיס לכינונה באמצעות השושלת אותה יסד עלי אדמות ,ששיאה היה פעולתו של
הרבן משה ,שהביא את התורה שמשמעותה למעשה המדריך לכינון המעגלים הרוחיים עלי אדמות.

אברהם אבינו נחשב כאבי המונותיאיזם .מהו מונותיאיזם בניגוד לפאגאניזם או פוליתאיזם?
כאמור כל ענייננו הן רמות התודעה .רמות התודעה הולכות לאינסוף לשני הכיוונים – מעלה ,לכאורה,
ומטה .במובנים של מעלה ומטה הכוונה להתקדמות רוחית ,להתפשטות התודעה ,או נסיגתה.
בני האדם שברו את המעגל אותו אנו יכולים לכנות בשם "המין האנושי" .שבירת המעגל הזה גרמה לבני
האדם לחוש נפרדים ונבדלים משאר המערכות ,אנחנו חשים מפוזרים ולא ממוקדים .תודעתנו ממוקדת
בארצי ,בחולף ,בהמוני הדברים הפועלים על החושים ,ולא בממשי שאיננו חולף – תודעת-על.
העולם הגשמי בו אנו חיים ,איננו אלא פיגום להשגת רמות תודעה .פוליתיאיזם איננו רק סימפטום של
מיקוד התודעה בארצי ,בחולף ,הוא מהווה עדות לשבירת המעגלים הרוחיים על ידי בני האדם .התמקדות
בתודעת-על היא המונותיאיזם ,אולם מונותיאיזם אין משמעותו שיש רק יישות אחת המנהלת את העולם,
אלא מדובר כאן בעבודת צוות המהווה אחדות אחת ,כפי שראינו למעלה – אינספור האינדיבידואלים
הנובעים מהאחדות האינסופית ,חוזרים לאחדות האינסופית ,אולם עם תודעת-על ,שלא הייתה קודם .זהו
מצב שהאדם הארצי איננו יכול להבין ,אלא לחוות .הסגידה לאלילים מעץ ואבן איננה הבעיה – גם סמל
גשמי יכול להצביע על תודעת-על .אחת הדרכים הטובות והיעילות בדרך להשגת תודעת-על היא להתמקד
באדם שהגיע למצב הזה .כך שאם הייתה לנו תמונה של האיש אברהם ,או משה ,או אנשים מהחוג הזה,
נביאים ומורי הדור ,הרי שהערצת הדמות שבתמונה הייתה מקרבת אותנו לחברתו של אותו אדם ,ומישהו
המתבונן בכך מהצד היה סבור שזאת עבודת אלילים.
הופעתו של אברהם עלי אדמות חיברה שוב את המעגלים הקוסמיים ,גם באמצעות אדם אחד בודד ,ויצרה
את המנגנון דרכו יכולים בני האדם לשוב ולחוות את התנועה המאוחדת של כל הבריאה – המונותיאיזם.
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פרק יד
יח ּומַ לְּ כִׁ י-צֶ ֶדק מֶ לְֶך ָּשלֵם ,הו ִֹׁציא לֶחֶ ם וָּ יָּיִׁ ן; וְּ הּוא כֹהֵ ן ,לְּ אֵ ל עֶ לְּ יוֹן .יט וַ יְּ בָּ ְּרכֵהּוַ ,ויֹאמַ ר:
ָארץ .כ ּובָּ רּוְך אֵ ל עֶ לְּ יוֹן ,אֲ ֶשרִׁ -מגֵן צָּ ֶריָך בְּ י ֶָּדָך; וַ יִׁ ֶתן-ל ֹו
קנֵה ָּשמַ יִׁ ם וָּ ֶ
בָּ רּוְך ַאבְּ ָּרם לְּ אֵ ל עֶ לְּ יוֹןֹ ,
מַ ע ֲֵׂשרִׁ ,מכֹל.
מלכי צדק הינו הנציג של יהווה-אלהים עלי אדמות ,והוא זה שחונך את אברהם לעבודתו עלי אדמות.
במשפט הקצר הזה המובא כאן בתורה מסתיים טקס החניכה .למרות שגם אברהם הינו שליח מייצג של
חוג-יהווה אלוהים עלי אדמות ,הרי שבדרך כלל כל נציג כזה חייב לעבור תהליך מקוצר של השגת
תודעת-על ,ובכך הוא גם פותח את הנתיב מחדש בפני בני האדם ,אותם בא לשרת .התופעה שאדם
שהשלים את עבודתו עלי אדמות וחוזר לספירה הארצית כדי לעזור לבני האדם ,הינה נדירה ביותר ,אולם
היא עובדה .כאשר אדם כזה שב ונולד ,עצם מהלך חייו פותח את הנתיב הרוחי שאותו עמלים בני האדם
בבערותם להרוס .אדם כזה פועל בהתנדבות ,הוא לוקח על עצמו את הסבל העצום של התמודדות עם
עולם נבער וחשוך ,עולם הזומם בדרך כלל להשמיד אדם כזה ,אולם אם אדם כזה יישמד ,כל המין
האנושי יישמד ,כיוון שאז הנתיב הרוחי יחסם סופית ,ולא תהיה עוד הצדקה לקיום המין האנושי ,שיחריב
את עצמו.
אפשר לשאול את השאלה ,אם מלכיצדק ייצג גם הוא את יהווה-אלוהים ,מדוע לא היה הוא האדם שאיחד
את מערכות הבריאה יחדיו? למעשה כל אחד מאיתנו יכול להחליט להיות חבר בחוג יהווה-אלוהים .אולם
לא לכל אחד יש את היכולות שהיו לאברהם .גם בין רמות התודעה העילאיות קיימות מדרגות ,ולמעשה
אין לכך סוף.

טו
ָארץ הַ זֹאתִׁ ,מנְּ הַ ר
יח בַ יוֹם הַ הּוא ,כ ַָּרת יְּ הוָּ ה אֶ תַ-אבְּ ָּרם--בְּ ִׁרית לֵאמֹר :לְּ זַ ְּרעֲָך ,נָּתַ ִׁתי אֶ ת-הָּ ֶ
ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,עַ ד-הַ נָּהָּ ר הַ ָּגדֹל נְּהַ ר-פְּ ָּרת.
אברהם בא לכונן את המנגנון שבאמצעותו ישוקם המין האנושי לתפקידו הרוחי עלי אדמות .הוא מכונן
את הבסיס הארצי שבו יוכל לפעול המנגנון הזה ,שהוא למעשה עם ישראל .מכל מיני שיקולים נבחרה
ארץ המשתרעת בערך ממדבר סיני ועד גבולות עירק כיום( .בערך מה שהשתרע בתחומי המנדט הבריטי
אחרי כיבוש הארץ ב .6164-אין במאמר הזה שום כוונה פוליטית ,ואין הוא עוסק במעמדם של העמים
כיום בתחומי ארץ ישראל ,אולם קיימת התייחסות מהבחינה הרוחית).
אפשר להמשיל את המין האנושי לגוף האדם ,וכפי שגוף האדם עשוי מהמוני איברים אינדיבידואלים
הפועלים בהרמוניה מושלמת להשגת אחדות אחת ,המתמצית בתודעה האישית האינדיבידואלית ,כפי שאנו
חשים כ"אני" – הרי שהעיקרון הפרקטאלי הזה פועל גם בנוגע לגוף של המין האנושי ,המורכב מהמוני
עמים שלכל אחד תפקיד מיוחד ,וכמובן שלכל עם כזה צריך שיהיה לו מקומו הראוי עלי אדמות .כך ניתנה
ארץ ישראל לעם ישראל ,ולעם ישמעאל ניתנה ארץ ערב .אנו נעסוק בהמשך בתפקיד של שני העמים
האלו ומקומם במבנה גוף המין האנושי.

טז
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ַארבֶ ה אֶ ת-זַ ְּרעֵ ְך ,וְּ ֹלא יִׁ סָּ פֵ ר ,מֵ רֹב .יא
י וַ יֹאמֶ ר לָּּה (הגר שפחת אברהם) מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָּ ה ,הַ ְּרבָּ ה ְּ
וַ יֹאמֶ ר לָּּה מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָּ הִׁ ,הנְָּך הָּ ָּרה וְּ ֹיל ְַּד ְּת בֵ ן ,וְּ ָּק ָּראת ְּשמ ֹו יִׁ ְּשמָּ עֵ אל ,כִׁ יָּ -שמַ ע יְּ הוָּ ה אֶ ל-עָּ נְּ יְֵך.
ָאדם--יָּד ֹו בַ כֹל ,וְּ יַד כֹל ב ֹו
יב וְּ הּוא יִׁ ְּהיֶה ,פֶ ֶרא ָּ
אברהם מוליד שני בנים – ישמעאל מהגר ,ולאחר מכן את יצחק משרה .הצמד קין והבל שבים ומופיעים
יחדיו .ישמעאל מייצג את האדם הארצי ,הכפוף לאימפולסים הקמאים הנובעים ממעמקי התת מודע ,ויצחק
אמור לכונן את האדם הרוחי ,השולט באימפולסים האלה .שני האספקטים הללו חיוניים להתפתחות
האדם .אין כאן עניין של אדם אחד טוב והשני רע .ישמעאל מתואר כאן כ"פרא אדם" .במובן פרא אפשר
לראות כמצב של חיים שעדיין לא נכנסו לתהליך של התאמנות ממושמעת .האינדיבידואל העובר את
התהליכים הקוסמיים האבולוציוניים חייב לעבור דרך כל קשת ההתנסויות וללבוש את הגופים החומריים
המצויים בבריאה ,כולל גופים מינראליים ,צמחיים וחייתיים .כמובן שתודעתו מושפעת מכך ,והמעבר
לגוף האנושי הינו השלב בו יכול האינדיבידואל להתחיל ולפרוק את המשקעים הפנימיים שנוצרו במהלכי
יצירת התודעה ,על מנת להשיג את המצב של תודעה חופשייה מהשפעת מחשכי התהום של התת מודע.
כדי להשיג את החופש מכפיית המשקעים הפנימיים ,חייב האדם להיכנס לתהליך ארוך של בניית משמעת
לצורך התאמנות פנימית ,וזוהי חובתו של הבל להדריך את קין.

יז
ֹלהים ,אֶ לַ-אבְּ ָּרהָּ םָּׂ ,ש ַרי ִׁא ְּש ְּתָךֹ ,לאִׁ -ת ְּק ָּרא אֶ תְּ -שמָּ ּה ָּׂש ָּרי :כִׁ י ָּׂש ָּרהְּ ,שמָּ ּה .טז
וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ּובֵ ַרכְּ ִׁתי אֹתָּ ּה ,וְּ גַם נָּתַ ִׁתי ִׁממֶ נָּה לְּ ָך בֵ ן; ּובֵ ַרכְּ ִׁתיהָּ וְּ הָּ יְּ תָּ ה לְּ גוֹיִׁ ם ,מַ לְּ כֵי עַ ִׁמים ִׁממֶ ָּנה יִׁ ְּהיּו .יז
וַ יִׁ פֹל ַאבְּ ָּרהָּ ם עַ ל-פָּ נָּיו ,וַ יִׁ ְּצחָּ ק; וַ יֹאמֶ ר בְּ לִׁ ב ֹו ,הַ לְּ בֶ ן מֵ ָאהָּ -שנָּה יִׁ ּוָּ לֵד ,וְּ ִׁאםָּׂ -ש ָּרה ,הֲ בַ תִׁ -ת ְּשעִׁ ים
ֹלהים,
ֹלהים :לּו יִׁ ְּשמָּ עֵ אל ,יִׁ ְּחיֶה לְּ פָּ נֶיָך .יט וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָּשנָּה ֵתלֵד .יח וַ יֹאמֶ ר ַאבְּ ָּרהָּ ם ,אֶ ל-הָּ אֱ ִׁ
יתי ִׁאת ֹו לִׁ בְּ ִׁרית
אֲ בָּ ל ָּׂש ָּרה ִׁא ְּש ְּתָך ֹיל ֶֶדת לְּ ָך בֵ ן ,וְּ ָּק ָּראתָּ אֶ תְּ -שמ ֹו ,יִׁ ְּצחָּ ק; וַ הֲ ִׁקמ ִֹׁתי אֶ ת-בְּ ִׁר ִׁ
יתי אֹת ֹו,
יתי אֹת ֹו וְּ ִׁה ְּרבֵ ִׁ
ע ֹולָּם ,לְּ זַ ְּרע ֹו ַאחֲ ָּריו .כ ּולְּ יִׁ ְּשמָּ עֵ אלְּ ,שמַ עְּ ִׁתיָךִׁ --הנֵה בֵ ַרכְּ ִׁתי אֹת ֹו וְּ ִׁהפְּ ֵר ִׁ
ָאקים אֶ ת-יִׁ ְּצחָּ ק,
יתיִׁ ,
יאם יוֹלִׁ ידּ ,ונְּ תַ ִׁתיו לְּ גוֹי גָּדוֹל .כא וְּ אֶ ת-בְּ ִׁר ִׁ
אדְּ :שנֵים-עָּ ָּׂשר נְּ ִׁׂש ִׁ
בִׁ ְּמאֹד ְּמ ֹ
אֲ ֶשר ֵתלֵד לְּ ָך ָּׂש ָּרה לַמוֹעֵ ד הַ זֶ ה ,בַ ָּשנָּה הָּ ַאחֶ ֶרת.
מעניין לראות כי לישמעאל נולדו שנים עשר בנים – במקביל לשנים עשר הבנים שהוליד יעקב .אנו
רואים כי שני הצדדים מניחים את היסוד לשיקום המין האנושי .הבסיס לשיקום המין האנושי הוא כינון
המעגלים הרוחיים שנשברו עם החטא הראשון ,שבו גרש האדם את עצמו מתודעת-גן עדן והמיט על עצמו
את תופעת המוות ,שהיא למעשה התפרקות המעגלים הרוחיים .במין האנושי קיימים שנים עשר מבנים
נפשיים עיקריים ,ושילובם כאחדות אחת באמצעות מעגל של בני אדם כאלו ,מחולל רמת תודעה קבוצתית
שאיננה בהישג ידו של האדם הבודד .קין והבל חייבים להיות שרויים באיזון ,כדי להבטיח חיים תקינים
פחות או יותר עלי אדמות .כאשר מספרם של אנשי קין עולה באופן משמעותי על אנשי הבל ,העולם
מתמלא בייסורים ,מלחמות ,ולמעשה פוסע בכיוון של הכחדה –עצמית.

יח
כ וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,זַ ע ֲַקת ְּסדֹם וַ ֲעמ ָֹּרה כִׁ יָּ -רבָּ ה; וְּ חַ טָּ אתָּ ם--כִׁ י כָּבְּ ָּדהְּ ,מאֹד .כא אֵ ְּר ָּדה-נָּא
וְּ אֶ ְּראֶ ה ,הַ כְּ צַ ע ֲָּקתָּ ּה הַ בָּ ָאה אֵ לַי עָּ ׂשּו ָּכלָּה; וְּ ִׁאםֹ-לא ,אֵ ָּדעָּ ה .כב וַ יִׁ פְּ נּו ִׁמ ָּשם הָּ אֲ נ ִָּׁשים ,וַ יֵלְּ כּו
ְּסדֹמָּ ה; וְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם--עו ֶֹדנּו עֹמֵ ד ,לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה .כג וַ יִׁ גַש ַאבְּ ָּרהָּ ם ,וַ יֹאמַ ר :הַ ַאף ִׁת ְּספֶ ה ,צַ ִׁדיק עִׁ ם-
יקם ,בְּ תוְֹך הָּ עִׁ יר; הַ ַאף ִׁת ְּספֶ ה וְּ ֹלאִׁ -ת ָּשא לַמָּ קוֹם ,לְּ מַ עַ ן חֲ ִׁמ ִׁשים
ָּר ָּשע .כד אּולַי יֵש חֲ ִׁמ ִׁשים צַ ִׁד ִׁ
יקם אֲ ֶשר בְּ ִׁק ְּרבָּ ּה .כה חָּ לִׁ לָּה לְּ ָך מֵ ֲעׂשֹת כ ַָּדבָּ ר הַ זֶ ה ,לְּ הָּ ִׁמית צַ ִׁדיק עִׁ םָּ -ר ָּשע ,וְּ הָּ יָּה כַצַ ִׁדיק,
הַ צַ ִׁד ִׁ
ָארץֹ ,לא ַיע ֲֶׂשה ִׁמ ְּשפָּ ט .כו וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ הִׁ ,אם-אֶ ְּמצָּ א בִׁ ְּסדֹם
כ ָָּּר ָּשע; חָּ לִׁ לָּה לְָּך--הֲ שֹפֵ ט כָּל-הָּ ֶ
ֲבּורם .כז וַ יַעַ ן ַאבְּ ָּרהָּ ם ,וַ יֹאמַ רִׁ :הנֵה-
אתי לְּ כָּל-הַ מָּ קוֹם ,בַ ע ָּ
יקם בְּ תוְֹך הָּ עִׁ יר--וְּ נ ָָּּׂש ִׁ
חֲ ִׁמ ִׁשים צַ ִׁד ִׁ
נָּא הוַֹאלְּ ִׁתי לְּ ַדבֵ ר אֶ ל-אֲ ֹדנָּי ,וְּ ָאנֹכִׁ י עָּ פָּ ר וָּ אֵ פֶ ר .כח אּולַי י ְַּח ְּסרּון חֲ ִׁמ ִׁשים הַ צַ ִׁדי ִׁקם ,חֲ ִׁמ ָּשה--
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ַארבָּ עִׁ ים וַחֲ ִׁמ ָּשה .כט
הֲ תַ ְּש ִׁחית בַ חֲ ִׁמ ָּשה ,אֶ ת-כָּל-הָּ עִׁ יר; וַ יֹאמֶ רֹ ,לא אַ ְּש ִׁחיתִׁ ,אם-אֶ ְּמצָּ א ָּשםְּ ,
ַארבָּ עִׁ ים; וַ יֹאמֶ ר ֹלא אֶ ע ֱֶׂשה ,בַ עֲבּור
וַ יֹסֶ ף עוֹד לְּ ַדבֵ ר אֵ לָּיו ,וַ יֹאמַ ר ,אּולַי יִׁ מָּ ְּצאּון ָּשםְּ ,
ֹלשים; וַ יֹאמֶ ר ֹלא
ַארבָּ עִׁ ים .ל וַ יֹאמֶ ר ַאל-נָּא יִׁ חַ ר לַא ֹדנָּי ,וַ אֲ ַדבֵ ָּרה--אּולַי יִׁ מָּ ְּצאּון ָּשםְּ ,ש ִׁ
הָּ ְּ
ֹלשים .לא וַ יֹאמֶ רִׁ ,הנֵה-נָּא הוַֹאלְּ ִׁתי לְּ ַדבֵ ר אֶ ל-אֲ ֹדנָּי--אּולַי יִׁ מָּ ְּצאּון
אֶ ע ֱֶׂשהִׁ ,אם-אֶ ְּמצָּ א ָּשם ְּש ִׁ
ָּשם ,עֶ ְּׂש ִׁרים; וַ יֹאמֶ ר ֹלא אַ ְּש ִׁחית ,בַ עֲבּור הָּ עֶ ְּׂש ִׁרים .לב וַ יֹאמֶ ר ַאל-נָּא יִׁ חַ ר לַא ֹדנָּי ,וַ אֲ ַדבְּ ָּרה
אַ ְך-הַ פַ עַ ם--אּולַי יִׁ מָּ ְּצאּון שָּ ם ,ע ֲָּׂש ָּרה; וַ יֹאמֶ ר ֹלא אַ ְּש ִׁחית ,בַ עֲבּור הָּ ע ֲָּׂש ָּרה .לג וַ ֵילְֶך יְּ הוָּ ה--
כַאֲ ֶשר כִׁ לָּה ,לְּ ַדבֵ ר אֶ לַ-אבְּ ָּרהָּ ם; וְּ ַאבְּ ָּרהָּ םָּ ,שב לִׁ ְּמקֹמ ֹו.
המין האנושי שרוי במצב שהמנגנון האמור לנהל את העניינים בצורה נכונה פחות או יותר עלי אדמות,
איננו פעיל .זהו תפקידו של אברהם לכונן את המנגנון הזה .בני האדם חיים כשמבטם מקובע בהשגים
הארציים ,ובעיר המכונה כאן סדום ,בני האדם איבדו כל קשר עם ההנהגה הרוחית ,והפכו לחיות מדברות,
חסרות כל מוסר ומצפון .זהו מצב המחריב את עצמו .אברהם מכונן כאן בפעם הראשונה את האפשרות
שאדם ינהל את התוכנית הרוחית עלי אדמות בשם חוג יהווה-אלוהים .אולם כדי שעבודתו תתאפשר ,חייב
להימצא מספר מינימאלי של בני אדם המוכנים לקחת חלק בעבודה הזאת .אם לא מושג מספר בסיסי כזה,
הרי שלא ניתן לאזן את המעשים הנבערים ,הפראיים של בני האדם שהתנתקו מהתודעה הרוחית,
וכתוצאה מכך הם שקועים בנתיב של הרס עצמי .מאחר ואנו עוסקים במצב שבו בני האדם שרויים
בתודעה ילדותית ביותר ,הרי שהסיפור מדמה שכח חיצוני ,הפועל מכח מוסרי עילאי ,משליט צדק עלי
אדמות ,ומשמיד את האנשים ששקעו ברוע ללא אפשרות להחלץ ממנו.
האמונה הרווחת שהאל הוא אחד ויחיד ,זוהי מהותה של "תפילת שמע" .אולם אנו רואים כאן ובמקומות
אחרים בתורה ובנביאים מערכת הירארכית .מערכת כזאת הינה למעשה אחדות אחת אינסופית ,והיא
תראה לנו ככזאת אם נשכיל לפעול בהרמוניה מלאה .למין האנושי תפקיד מיוחד במינו במערכת הזאת,
וכל עוד לא נמלא את התפקיד הזה ,נחוש בניתוק בינינו לבין ההירארכיות.
כפי שאנו רואים ,התורה מרוכזת ומתומצתת ביותר ,הטקסט עוסק בעניינים קריטיים להמשך הקיום
האנושי עלי אדמות וביקום בכלל .הדיון הזה ,לכאורה בין אברהם ליהווה-אלוהים יש לו חשיבות מכרעת.
אנו רואים כאן למעשה דיון בקרב חברי חוג יהווה-אלהים ,שאברהם הינו חלק בלתי נפרד מממנו ,גם
כאשר הוא חי עלי אדמות .למרות שחברי החוג הזה מהווים אחדות אחת מוחלטת ,האינדיבידואליות
נשמרת ,וגם כאן ,למרות המעמד הרוחי העילאי שבו הם שרויים ,הם מנהלים דיונים ביניהם כדי לברר
מהי שיטת הפעולה הטובה ביותר .זהו חוג דמוקרטי לעילא המחליט על דעת הרוב .זאת כמובן הערה
שטחית מהבחינה של האינטליגנציה האנושית – היישויות המשתתפות בחוג הנעלה הזה מחוננות במצבי
תודעה שלבני האדם אין כלל מושג אודותיהם.
לקורא התמים המתבונן בסיפור הזה ,הדיון הזה נראה משונה .האדם המוגבל אברהם מנהל וויכוח קשה
עם היישות העילאית "אלוהים" – היודעת-כל ,ולשם מה צריך לעמוד מולה ולשאול שאלות? למעשה
באמצעיות הדיון הזה אברהם שב ומכונן את הקשר בין ההירארכיות הפועלות בקוסמוס ,הוא מקשר בין
הספירה הארצית לבין הספירה הרוחית .הניתוק הזה ,אותו יזמו בני האדם ,גרם לכך שאנו חשים שאנו
ניצבים כנגד איזו ישות כבירה ,מצב של שניות ,מצב של אנחנו ו"אתה" או אנחנו ו"הם" .אין זהו המצב
האמיתי של המונותיאיזם ,שהינו אחדות אחת כוללת של אינסוף האינדיבידואלים תחת ההנהגה של
תודעת-עליון .התודעה הזאת היא למעשה סך כל היישויות הפועלות ביקום בהרמוניה מוחלטת .אברהם
מאפשר בכך לתנועה הקוסמית להמשיך ולזרום ,אפילו באופן מינימאלי ,ומונע בכך את התנפצותו של
המנוע הקוסמי( .ראה נספח למטה).
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אפשר לדמות זאת למחולל זרם הפועל בכל העצמה מצד אחד ,ובאמצעות מערכת של כבלים הוא מחובר
לאמצעי תאורה .הכבלים מנותקים ,מערכת התאורה מושבתת ,המנוע ממשיך לעבוד בכל העצמה ודוחס
כל העת אנרגיה למערכת .האנרגיה הזאת חייבת להשתחרר ,אחרת המערכת תתפוצץ .בני האדם הם אלו
האחראים לתקינותה של מערכת הכבלים.
פרק יט
שָךַ--אל-תַ בִיט ַאח ֲֶריָך ,וְַאל-תַ עֲמ ֹד ְבכָלַ -ה ִככָרָ :הה ָָרה
יז ַויְהִי כְהֹוצִיָאם א ֹתָ ם הַחּוצָה ,וַי ֹאמֶר ִה ָמלֵט עַל-נַ ְפ ֶ
ִה ָמלֵט ,פֶן-תִ ָספֶה .יח וַי ֹאמֶר לֹוטֲ ,א ֵלהֶםַ :אל-נָאֲ ,אדֹנָי .יט ִהנֵה-נָא ָמצָא ַעבְדְ ָך חֵןְ ,בעֵינֶיָך ,וַתַ גְדֵ ל ַחסְדְ ָך
שי; וְָאנֹכִיֹ ,לא אּוכַל ְל ִה ָמלֵט ָהה ָָרה--פֶן-תִ דְ ָב ַקנִי ה ָָרעָהָ ,ומַתִ י .כ ִהנֵה-נָא
שיתָ ִעמָדִ יְ ,ל ַהחֲיֹות אֶת-נַ ְפ ִ
ֲאשֶר ָע ִ
שי .כא וַי ֹאמֶ ר
שמָה ,הֲֹלא ִמ ְצעָר הִואּ--ותְ חִי נַ ְפ ִ
שמָהְ --והִוא ִמ ְצעָר; ִא ָמ ְלטָה נָא ָ
ָהעִיר הַז ֹאת קְרֹבָה ,לָנּוס ָ
שמָה ,כִי ֹלא
שר דִ ב ְַרתָ  .כב ַמהֵרִ ,ה ָמלֵט ָ
ֵאלָיוִ --הנֵה נָשָאתִ י ָפנֶיָך ,גַם לַדָ בָר ַהזֶהְ :ל ִבלְתִ י ָה ְפכִי אֶתָ -העִירֲ ,א ֶ
ָָארץ; וְלֹוט ,בָא
שמֶש ,יָצָא עַל-ה ֶ
שםָ -העִיר ,צֹועַר .כג ַה ֶ
שמָה; עַל-כֵן ק ָָרא ֵ
אּוכַל ַלעֲשֹות דָ בָר ,עַד-בֹאֲָך ָ
ש ָמי ִם .כה ַויַהֲפְֹך אֶתֶ -הע ִָרים
צֹע ֲָרה .כד וַיהוָהִ ,ה ְמטִיר עַל-סְד ֹם ְועַל-עֲמ ָֹרהָ --גפ ְִרית ָואֵשֵ :מאֵת י ְהוָה ,מִןַ -ה ָ
שבֵי ֶהע ִָריםְ ,ו ֶצ ַמח ָהאֲדָ מָה .כו וַתַ בֵט ִאשְתֹו ,מֵַאח ֲָריו; וַתְ הִי ,נְצִיב מֶ לַח.
ָהאֵלְ ,ואֵת כָלַ -ה ִככָרְ ,ואֵת כָל-י ֹ ְ
כאשר בני האדם הפנו את מבטם אחורה – המערכות הפועלות בבריאה נראות להם כעויינות ומתחרות זו
בזו .זה מזכיר לי את המשל אודות אשת לוט – היא הפנתה את מבטה אחורה והפכה לנציב מלח –
למינראל .זה המצב של המין האנושי בו הוא מצוי כיום – בני האדם הולכים ושוקעים אל תחתיות
הבריאה ,המינראלים ,במקום להתעלות אל מרומי תודעת-העל.
עצמתו של אברהם שגם כאדם בודד הייתה לו היכולת לאפשר למערכת הקוסמית להמשיך ולעבוד .אולם
זהו מצב מינימאלי – זוהי חובתנו הקוסמית ,איננו יכולים להמשיך ולהתחמק מהאחריות המוטלת עלינו.
אם מספר מינימאלי של בני אדם יחליטו לשקם את המערכת ,המצב האנושי עלי אדמות ישתנה ללא הכר.

סיפור המתאים לעלילת מדע בדיוני ,כך כנראה נראים הדברים האלה לרוב בני האדם .אולם זוהי האמת.
אפשר להוכיח זאת ,אולם תוצאת ההוכחה תהיה מרה ונמהרת עבור המין האנושי .לא תהיה אפשרות
ללכת אחורה.

וַ ֵת ֶרא ָּׂש ָּרה אֶ ת-בֶ ן-הָּ גָּר הַ ִׁמ ְּצ ִׁרית ,אֲ ֶשר-יָּלְּ ָּדה לְּ ַאבְּ ָּרהָּ םְּ --מצַ חֵ ק .י וַ תֹאמֶ ר ,לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם ,ג ֵָּרש
ירש בֶ ן-הָּ ָאמָּ ה הַ זֹאת ,עִׁ ם-בְּ נִׁ י עִׁ ם-יִׁ ְּצחָּ ק .יא וַ י ֵַרע הַ ָּדבָּ ר
הָּ ָאמָּ ה הַ זֹאת ,וְּ אֶ ת-בְּ נָּּה :כִׁ י ֹלא יִׁ ַ
ֹלהים אֶ לַ-אבְּ ָּרהָּ םַ ,אל-י ֵַרע בְּ עֵ ינֶיָך עַ ל-הַ נַעַ ר
ְּמאֹד ,בְּ עֵ ינֵי ַאבְּ ָּרהָּ ם ,עַ ל ,א ֹודֹת בְּ נ ֹו .יב וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
קלָּּה :כִׁ י בְּ יִׁ ְּצחָּ ק ,יִׁ ָּק ֵרא לְּ ָך זָּ ַרע .יג וְּ גַם אֶ ת-
וְּ עַ ל-אֲ מָּ תֶ ָך--כֹל אֲ ֶשר תֹאמַ ר אֵ לֶיָך ָּׂש ָּרהְּ ,שמַ ע בְּ ֹ
בֶ ן-הָּ ָאמָּ ה ,לְּ גוֹי אֲ ִׁׂשימֶ נּו :כִׁ י זַ ְּרעֲָך ,הּוא.
כאן מופיע הצורך להחליט החלטה קשה ,שאיננה נראית מוסרית בעליל .לגרש למדבר את הבן שלכאורה
הוא גורם מטריד לבן של שרה ,החפצה שהוא זה שיירש את אברהם .לכאורה עוד סיכסוך על רכוש,
(אברהם היה אמיד ביותר) אולם העניין כאן הוא מהבחינה הרוחית .יצחק תפקידו לקיים את שושלת הבל
עלי אדמות ,וחייבת להיות לו עדיפות .אין זה צודק ,מבחינת הראייה הצרה של בני האדם ,אולם זהו
המהלך הנכון .אנו נראה בהמשך החלטות קשות שנראות כבלתי מוסריות מזווית הראייה הצרה של בני
האדם ,אולם כדי להבינן צריך ראייה רחבה המשתרעת לאורך תקופות קיומיות ארוכות ,הבנה מעמיקה
בתוכנית הקוסמית וקשר בלתי אמצעי עם חברי החוג שאותו אני מכנה יהווה-אלוהים .לאדם הרגיל אין
כיום שום ראייה כזאת עלי אדמות.
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כאן מוגשמת התוכנית האלוהית של יצירת אומה בת שתי פנים :האומה הישראלית והאומה הערבית,
שלשתיהן תפקיד מרכזי בשיקום המין האנושי .האומה הישראלית אמורה לחולל את המעגל הרוחי של
בני-הבל ,האמורים למקד את התודעה של בני האדם בתודעת-העל ,שהיא מטרת הבריאה ,ובני ישמעאל,
אמורים לכונן את המעגל של בני קין ,האמורים לכונן את הגדר הפיזית סביב בני הבל ,ובספורנו ,בני
ישראל .זאת הייתה התכנית האלוהית שאמורה הייתה לצאת לפועל באמצעות אברהם .היא התגשמה
חלקית בלבד כאשר נוצרו שתי האומות האלו באופן גשמי ,אולם העבודה הרוחית שהייתה אמורה
להתבצע באמצעותן ,כמעט ולא יצאה אל הפועל .שתי האומות האלו חייבות לעבוד בשיתוף ובהרמוניה –
בדומה לשני החדרים שבלב ,שבלעדיהם לא יוכל הגוף הפיזי להתקיים ,שניהם נחוצים .אין כאן עניין מי
חשוב יותר או פחות.
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עקידת יצחק
פרק כ"ב

ֹאמר ִׁהנֵנִׁ י .ב
ֹלהיםִׁ ,נסָּ ה אֶ תַ-אבְּ ָּרהָּ ם; וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיוַ ,אבְּ ָּרהָּ ם וַ י ֶ
א וַ יְּ ִׁהיַ ,אחַ ר הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה ,וְּ הָּ אֱ ִׁ
וַ יֹאמֶ ר ַקח-נָּא אֶ ת-בִׁ נְָּך אֶ ת-יְּ ִׁח ְּידָך אֲ שֶ רָ-אהַ בְּ ָּת ,אֶ ת-יִׁ ְּצחָּ ק ,וְּ לְֶך-לְּ ָך ,אֶ ל-אֶ ֶרץ הַ מ ִֹׁריָּה; וְּ הַ ֲעלֵהּו ָּשם,
לְּ ֹעלָּה ,עַ ל ַאחַ ד הֶ הָּ ִׁרים ,אֲ שֶ ר אֹמַ ר אֵ לֶיָך.
אני מודה שניסיתי להתחמק מלעסוק בתמונה הנוראית הזאת המצויירת בתורה בצבעים כל כך
עזים .אני כותב את המחשבות שזורמות בנפשי בחופשיות כפי שהן.
חכמים דשו בסיפור הזה לאורך הדורות ,מה כבר אפשר לחדש כאן?
אנסה להתבונן בתמונה הזאת כפי שהצעתי למעלה – אלו אלגוריות לתהליכים פנימיים בתוכנו,
התורה עוסקת בפסיכולוגיה של המעמקים ,סיפורי התורה הינם מראות הדורשות התבוננות
פנימית אישית.
אברהם הינו חבר בלתי נפרד מהחוג שאני מכנה אותו יהווה-אלהים ,הוא התנדב מרצונו לוותר על
מעמדו הנישא כדי לסייע למין האנושי שהגיע אל סוף דרכו .הרעיון ש"אלהים" הינו מעין ישות
ערטילאית השוכנת אי שם מעבר לעננים ,הינה ילדותית; התפיסה השלטת בדתות השונות אודות
"אלהים"  -אין לה דבר עם המציאות .תפקידו של אברהם זה לחדש את המעגלים הרוחיים עלי
אדמות ,וגם להוציא לפועל את החלטות חברי חוג יהווה-אלהים .הוא ממלא אחרי ההחלטות
האלה באופן כמעט אוטומאטי – עליו לשחוט את בנו יחידו שעבורו התפלל כל חייו ,ואם ימות,
למעשה כל מהלך חייו עלול לרדת לטמיון .זה נשמע די מטורף שהיישות הזאת אותה אנו מכנים
בשם אלהים ,יישות של אהבה וחסד עילאיים ,עולה בדעתה רעיון כל כך מטורף.
ההנחיות האלו של האלהים לאורך סיפורי התורה ,נראים לא פעם אכזריים ,ואפילו מטורפים.
הוא נראה לכאורה כיישות אכזרית צמאת דם .למעשה זוהי מראה המונחת לפנינו – אנחנו הם
היישויות האכזריות וצמאות הדם.
אברהם מייצג את חוג יהווה-אלהים – יצחק מייצג את המין האנושי .המין האנושי עקד את עצמו
על מזבח פולחן הספירה הארצית ,ועומד לשחוט את עצמו סופית – המין האנושי גמר אומר
להתאבד רוחית .זה מה שמתרחש כאן ,עלי אדמות ,בקצרה .צריך להתבונן בסיפורי התורה כפי
שמתבוננים במראה – במראה הכל למעשה הפוך – הימין הוא שמאל והשמאל הוא ימין.
ל"אלהים" אין שום צורך לנסות את אברהם ,שהוא כבר חבר בכיר בחוג יהווה –אלהים .מי
שעומד בנסיון הוא המין האנושי המסומל על ידי יצחק.
רמת התודעה שבה נמצא אברהם שקולה למכלול רמות התודעה של כל המין האנושי ,לו פעלו כל
בני האדם יחדיו בהרמוניה מוחלטת .לפיכך יש לו גם היכולת לאזן את כל מעשי בני האדם .כאשר
הוא מבצע את סיפור העקידה ,קושר את בנו יחידו על המזבח ,ואוחז את המאכלת בכוונה גמורה
לשחוט את יצחק ,הרי שבאותו רגע השוק האדיר הזה שמתחולל בנפשו של הילד מפורר את
משקעי חשכת התהום בנפשו של יצחק ,ומכשירה אותו להמשך ההתאמנות הרוחית ,שהיא בלתי
אפשרית כל עוד המצבור הזה איננו נמחק או לפחות מזדעזע ונחלש .יצחק מקבל על עצמו את
האחריות על המין האנושי אותו בא להושיע אברהם ,אולם אין זאת הישועה שהאדם הרגיל מצפה
לה מכוח הבנתו המוגבלת .הוא שואף להיות מאושר ,לחיות בשלווה נטולת דאגות ,נטולת שום
מאמץ רוחי .הרעיון השכיח בקרב בני האדם שהתנאים עלי אדמות – לו היה אלוהים – שהכל
אמור להיות ירוק וורוד ,אין שום מחלות ,אין שום דאגות ,כולם חיים לנצח באושר ובאושר  -זה
רעיון ילדותי ומטופש .הרעיון הזה מבוסס על התעלמות מתכלית הבריאה ,אולם הבריאה איננה
יכולה להרשות מצב כזה.
מה שמשיג כאן אברהם הוא שינוי מהלך ההיסטוריה האנושית ,שכנראה עמדה בפני הכחדה –
ויצירת האפשרות להמשכת המהלכים האבולוציוניים .הוא רואה את מאות ואלפי האנשים
שהשכילו בהמשך לטפס במעלה "סולם יעקב" (ראו בהמשך) ולהגשים את מטרת הבריאה,
וההגשמה הזאת ראויה לכל קרבן.
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למעשה המין האנושי הגיע לסוף דרכו כבר לפני זמן רב – סיפור המבול הוא רק אפיזודה אחת
משואות רבות שפקדו את כדור הארץ ותושביו מחמת התנהגות בני האדם .מזווית הראייה של
חוקי הקוסמוס הקרים – שאינם ידועים למדע ,ושהמדע הפיזיקאלי לעולם לא יגיע אליהם – המין
האנושי דן את עצמו להכחדה .בני האדם שברו למעשה את "סולם יעקב" ויצרו מצב בלתי אפשרי.
זאת הייתה החלטה מטורפת של בני האדם – בספירה הזאת אפשר להחליט החלטות כאלו –
אולם לכל החלטה יש מחיר .סיפור העקידה איננו אלא מראה לטירופם של בני האדם .שבירת
"סולם יעקב" משמעותה שהמסע האבולוציוני של אינסוף האינדיבידואלים בקוסמוס לא יוכל
להמשיך .מה שקורה הוא ,שאינסוף האינדיבידואלים נדחפים בכוח אינסופי להשלמת המסע הזה,
דבר שיוצר לחץ עצום על המחסום אותו יצרו בני האדם בבערותם ובטימטומם .הלחץ הזה שהולך
ומתגבר עד אינסוף עלול לפוצץ את הבריאה ,והתוצאה תהיה קטסטרופה שכל השואות שהתרחשו
עלי אדמות יתגמדו כאין .אפשר להמשיל זאת לסכר הנבנה כדי לחסום את שטפו של נהר .אולם
זהו נהר אינסופי שעצמתו אינסופית ,ודינו של הסכר לקרוס.
אפשר לראות את הקוסמוס כמעין דינמו כביר המחולל אנרגיה .הקוסמוס נע ללא הרף ,ולכן כל
האינדיבידואלים שבבריאה מחוייבים לנוע ,והתנועה הזאת מכוונת לכיוון מסויים .אם תנועה
אינסופית נתקלת בקיר ,אז קיימות שתי אפשרויות – או שהתנועה תיפסק ,או שהקיר יתמוטט.
התנועה הקוסמית לא תפסק ,והקיר ,או הסכר העבה אותו כוננו בני האדם עלי אדמות ,חייב
להתמוטט.
מזבח האבן מסמל את השפל אליו נפל המין האנושי – הפיל את עצמו למעשה .חייבים לזכור כל
העת שכל מה שמתרחש עלי אדמות הינו פרי הבחירה החופשית שלנו .האבן או המינראלים היא
הספירה הראשונה אליה נכנסים האינדיבידואלים במסע אל תודעת-העל .המין האנושי שקוע
בסגידה לאבן – ארמונות נבנים מאבן ,וככל שהאבן עשויה באופן אמנותי מוצלח יותר ,כך היא
מפגינה את הצלחתו הארצית של האדם .אין זה דבר שלילי – כל הבעיה היא מוקד התודעה.
מבנים בעלי ערך אמנותי-רוחי גבוה המשרים על המתבוננים לקחת אחריות ולהתחיל לשרת את
מטרות הבריאה הינם בהחלט מבורכים .הבעיה היא שכבר אלפים רבים בשנים בני האדם סוגדים
לספירה הארצית ,ובכך הם עוקדים את עצמם על מזבח האבן .הפלנטה היא לכאורה כדור
מינראלים ,שחלקם נמצאים במצבי צבירה שונים ,ולכאורה חסרי רגשות ותודעה .אין כך הדבר.
כפי שראינו מלמעלה ,בני האדם נפלו מספירת האדם האחראית למהלכים האבולוציוניים עלי
אדמות ,אל ספירת בעלי החיים ,המשיכו ליפול אל ספירת הצמחים (המסומל בעובדה שאנו
מתלבשים) ,ולבסוף נפלו אל הספירה הבסיסית המרכיבה את הבריאה עלי אדמות – ספירת
המינרלים המיוצגת על ידי האבן במקרה זה .הכסף ,לו סוגדים בני האדם ,מיוצר בדרך כלל
ממינרל כלשהו ,כמו זהב וכסף ,הנחשבים למתכות נדירות.
הבעיה היא פסיכולוגית ,וסיפור העקידה הוא דרמה פסיכולוגית ,דרמה מטורפת ,אבל דרמה
הדורשת התבוננות פנימית מצד כל אחד מאיתנו .הפסיכולוגיה המודרנית ,שהחלה לבחון במידת
מה את מעמקי התת מודע ,רק מגרדת את הנושא באופן שטחי .כל עוד לא ברור לפסיכולוג מטרת
הבריאה ,והבעייתיות של מחשכי התת מודע ,הרי שכל מה שהוא יעשה יהיה שטחי ולא יביא מזור
לשורש הבעיה.
בסיפור העקידה בחרו למעשה בני האדם את השיטה שבה יתקדמו מהבחינה הרוחית – אי אפשר
להתקדם כל עוד עומס מחשכי התת מודע מונע מבעד ההתקדמות הזאת ,ולכן הוא חייב להתפרק
ולההרס .אפשר לעשות זאת עם חכמה רוחית ,שאותה באה התורה למעשה להנחיל ,או מתוך סבל
רב; בחרנו בטיפשותנו את הדרך השניה.
מה אברהם משיג כאן למעשה? הוא משחרר את הפקק אותו יצרו בני האדם ומאפשר לזרימה
מחודשת של מעגלי הבריאה ,לא כפי שאמורה להיות התוכנית אותה בני האדם אמורים להוציא
לפועל ,אולם מספיק כדי שהבריאה לא תתפוצץ .הפרינציפ הזה אותו מייצג אברהם שב וחוזר עלי
אדמות ברגעים קריטיים כדי לשחרר את הלחץ מהסכר שאנו בונים .מישהו מאותו חוג עילאי
מתנדב למשימה הזאת ,ופועל בדרך כלל בסתר ,כיוון שבעת שהוא פועל בגלוי ,בני האדם בונים
סביבו איזו דת כדי לשלוט בהמונים באמצעות פחד.
אלפי שנים לפני אברהם כבר עסקו בני האדם בקטילה שיטתית זה את זה .הם מנסים להשמיד
את בני האדם הרעים – בני אדם המקרינים את מחשכי התת מודע שלהם ונראים כמפלצות .אולם
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גם הצד השני הנלחם לכאורה ברעים ,מצבו איננו טוב יותר ,ולכן הרוע רק הולך ומתגבר .כאשר
בני אדם נלחמים זה בזה ,השוק העצום אותו הם חווים ,מערער במשהו את משקעי התת מודע,
והדבר מאפשר התחדשות נפשית .אולם באותו זמן ,מאחר והאנשים פועלים מתוך בערות ,נוצרים
משקעים חדשים המשעבדים את בני האדם בעצמה רבה יותר.
אין זאת מלחמה של בני אור בבני חושך –אלא של בני חושך בבני חושך .בני האור אינם מנהלים
כלל שום מלחמה .הם יודעים שעליהם לפעול באופן פנימי כדי להכחיד את משקעי מחשכי תת
המודע שבקרבם .הם יודעים ששום מאבק חיצוני לא יפתור את הבעיה.
הפניית מוקד התודעה האנושי אל הספירה הארצית – ראיית ההצלחה האנושית עלי אדמות
באיסוף מינראלים – גרמה לאדם ליפול ממעמדו הרוחי הרם אל מתחת לעולם הבהמות .בני
האדם הפכו את עצמם לבהמות מדברות .השאלה היא ,מבחינת היישויות העילאיות אותן אני
מכנה בשם "חוג יהווה-אלוהים" ,כיצד לעזור לבני האדם?
אברהם למעשה מנסה להפסיק את המשחק המטורף הזה של בני האדם – הרי זה דומה להוצאת
קוץ שנתקע בבשר באמצעות קוץ אחר .מאחר והוא מחונן בכושר ראיה מאות שנים קדימה ,ואולי
הרבה יותר ,הוא מכונן באמצעות בנו יצחק את האפשרות לחידוש המנגנון להכחדת משקעי
מחשכי התת מודע באופן הגיוני ,טבעי והדורש מידה מינימאלית של כאבים.
השושלת המשפחתית שבנה אברהם כפי שהיא מתוארת בתורה ,הינה למעשה קבוצה של בני אדם,
החברים בחוג יהווה-אלהים ,שהחליטו לקחת על עצמם את עול האחריות לשיקום המין האנושי.
זה למעשה תכלית סיפורי התורה עד הרבן משה ,ולמעשה עד סוף חורבן בית ראשון.
אברהם מחולל עוד דבר שלא היה מקודם – הוא הופך את הטירוף של בני האדם למכשיר בשירות
העבודה הרוחית .בני האדם בתקופתו ,וגם הרבה לפניו ולמעשה עד ימינו אלה – מקריבים את
ילדיהם על מזבח הסגידה למינראלים .בזמנו נהגו להניח את הילד על זרועות מתכת מלובנות של
פסל ,המייצג איזו מטרה הזויה שהמציאו בני האדם ,או לשלוח אותם לשדות הקרב אודות
שליטה במינראלים כאלה ואחרים ,שליטה בטריטוריות של אדמה (מינראלים) וכן הלאה.
הוא מתעל את מעשיהם המטורפים של בני האדם לכלי המסייע בהכחדת משקעי החושך של התת
מודע ,ובכך מאפשר המשך אבולוציוני מסויים בתנועת הקוסמוס.
תחושתי הפנימית היא שקיימים עוד רבדים נסתרים לסיפור הזה ,אולם לשפה האנושית אין
היכולת לבטא זאת .המראות שאני רואה כאן ,אין לתודעה האנושית היכולת לתארן .וכך כנראה
נכון הדבר לתמונות אחרות שתיארתי למעלה – שהן אינן אלא צל של מה שבאמת מסתתר
מאחוריהן.
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פרק כה

טּורה .ב וַ ֵתלֶד ל ֹו ,אֶ ת-זִׁ ְּמ ָּרן וְּ אֶ ת-י ְָּּק ָּשן ,וְּ אֶ תְּ -מ ָּדן ,וְּ אֶ ת-
ּושמָּ ּה ְּק ָּ
א וַ יֹסֶ ף ַאבְּ ָּרהָּ ם וַ יִׁ ַקח ִׁא ָּשהְּ ,
שּורם
ִׁמ ְּדיָּן--וְּ אֶ ת-יִׁ ְּשבָּ ק ,וְּ אֶ ת-שּוחַ  .ג וְּ י ְָּּק ָּשן ָּילַד ,אֶ תְּ -שבָּ א וְּ אֶ תְּ -ד ָּדן; ּובְּ נֵי ְּד ָּדן ,הָּ יּו אַ ִׁ
טּורה .ה
ידע ,וְּ אֶ לְּ ָּדעָּ ה; כָּל-אֵ לֶה ,בְּ נֵי ְּק ָּ
טּושם ּולְּ אֻׁ ִׁמים .ד ּובְּ נֵי ִׁמ ְּדיָּן ,עֵ יפָּ ה וָּ עֵ פֶ ר וַ חֲ נְֹך ,וַ אֲ בִׁ ָּ
ּולְּ ִׁ
וַ יִׁ ֵתן ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ת-כָּל-אֲ ֶשר-ל ֹו ,לְּ יִׁ ְּצחָּ ק .ו וְּ לִׁ בְּ נֵי הַ פִׁ ילַגְּ ִׁשים אֲ ֶשר לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם ,נָּתַ ן ַאבְּ ָּרהָּ ם
מַ ָּתנֹת; וַ יְּ ַשלְּ חֵ ם מֵ עַ ל יִׁ ְּצחָּ ק בְּ נ ֹו ,בְּ עו ֶֹדנּו חַ יֵ ,ק ְּדמָּ ה ,אֶ ל-אֶ ֶרץ ֶק ֶדם .ז וְּ אֵ לֶה ,יְּ מֵ י ְּשנֵי-חַ יֵי
ַאבְּ ָּרהָּ ם--אֲ ֶשר-חָּ יְּ :מַאת שָּ נָּה וְּ ִׁשבְּ עִׁ ים ָּשנָּה ,וְּ חָּ מֵ ש ָּשנִׁים .ח וַ יִׁ גְּ וַ ע וַ יָּמָּ ת ַאבְּ ָּרהָּ ם בְּ ֵׂשיבָּ ה
טוֹבָּ ה ,זָּ ֵקן וְּ ָּׂשבֵ עַ ; וַ יֵָאסֶ ף ,אֶ ל-עַ מָּ יו .ט וַ יִׁ ְּקבְּ רּו אֹת ֹו יִׁ ְּצחָּ ק וְּ יִׁ ְּשמָּ עֵ אל ,בָּ נָּיו ,אֶ לְּ -מעָּ ַרת,
הַ מַ כְּ פֵ לָּה :אֶ לְּׂ -ש ֵדה עֶ פְּ רֹן בֶ ן-צֹחַ ר ,הַ ִׁח ִׁתי ,אֲ ֶשר ,עַ ל-פְּ נֵי מַ ְּמ ֵרא .י הַ ָּש ֶדה אֲ ֶשרָּ -קנָּה ַאבְּ ָּרהָּ ם,
ֹלהים,
מֵ אֵ ת בְּ נֵי-חֵ תָּ --שמָּ ה קֻׁ בַ ר ַאבְּ ָּרהָּ ם ,וְּ ָּׂש ָּרה ִׁא ְּשת ֹו .יא וַיְּ ִׁהיַ ,אחֲ ֵרי מוֹת ַאבְּ ָּרהָּ ם ,וַיְּ בָּ ֶרְך אֱ ִׁ
אֶ ת-יִׁ ְּצחָּ ק בְּ נ ֹו; וַ י ֵֶשב יִׁ ְּצחָּ ק ,עִׁ ם-בְּ אֵ ר לַחַ י ר ִֹׁאי{ .פ}
אברהם "מת" שבע – כמובן שהאינדיבידואל האדיר הזה לא מת לעולם ,ומה העניין שבע כאן?
איש כל כך אמיד היה רעב אי פעם? אלא המילה שבע כאן באה לבטא כי משימתו הרוחית יצאה
לפועל במאת אחוזי ההצלחה.
יצחק וישמעאל קוברים את אביהם אברהם – שני העמים האלו שאנו רואים היום  -היהודים
והערבים ,הינם צאצאים של אותו אב .אולם אנו רואים כאן תוספת קטנה – אלהים מברך את
יצחק – יצחק הוא זה האמור להמשיך בשימור וטיפוח שושלת תודעת-הבל .ברכה משמעותה
חניכת האדם לתפקידו הרוחי ,וקבלתו לחוג יהווה-אלוהים.

יב וְּ אֵ לֶה תֹלְּ דֹת יִׁ ְּשמָּ עֵ אל ,בֶ ןַ-אבְּ ָּרהָּ ם :אֲ ֶשר יָּלְּ ָּדה הָּ גָּר הַ ִׁמ ְּצ ִׁריתִׁ ,שפְּ חַ ת ָּׂש ָּרה--לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם .יג
ּומבְּ ָּׂשם.
ַאדבְּ אֵ ל ִׁ
וְּ אֵ לֶהְּ ,שמוֹת בְּ נֵי יִׁ ְּשמָּ עֵ אל ,בִׁ ְּשמֹתָּ ם ,לְּ תוֹלְּ דֹתָּ ם :בְּ כֹר יִׁ ְּשמָּ עֵ אל נְּ בָּ יֹת ,וְּ ֵק ָּדר וְּ ְּ
ּומ ְּשמָּ ע וְּ דּומָּ הּ ,ומַ ָּשא .טו חֲ ַדד וְּ תֵ ימָּ א ,יְּ טּור נָּפִׁ יש וָּ ֵק ְּדמָּ ה .טז אֵ לֶה הֵ ם בְּ נֵי יִׁ ְּשמָּ עֵ אל,
יד ִׁ
יאם ,לְּ אֻׁ מֹתָּ ם.
וְּ אֵ לֶה ְּשמֹתָּ ם ,בְּ חַ ְּצ ֵריהֶ םּ ,ובְּ ִׁטירֹתָּ םְּ --שנֵים-עָּ ָּׂשר נְּ ִׁׂש ִׁ
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יעקב וישראל– המאבק הנצחי בין קין להבל.
אברהם אבינו הוא מחדש התודעה האלוהית עלי אדמות – אדם המגשים עלי אדמות את הערכים הרוחיים
הנעלים של "צלם" אלוהים .אברהם היה מחונן בתודעת-על ,כנראה מלידתו ,כך שהוא היה חבר באופן
אוטומאטי בקבוצה אליה התייחסנו למעלה כ"-יהווה אלוהים".
תפקידו העיקרי היה לחדש עלי אדמות את המעגלים הרוחיים אותם הרסו בני האדם.
הוא מוליד את יצחק וישמעאל – יצחק מייצג את הפן הרוחי של האדם – הבל ,ישמעאל מייצג את הפן
החומרי – הארצי – קין .שני הצדדים האלו חיוניים להשגת תודעה עילאית.
אחריותו של ישמעאל לגונן על יצחק .תפקידו של קין לגונן על הבל.
אברהם הוא זה שפתח את הדרך אותה סגרו בני האדם בחזרה לשביל העבודה הרוחית ,שמטרתה השגת
רמות תודעה עילאיות.
בראשית כ"ה
שנָהְ ,ב ַקחְתֹו אֶת-
ַאר ָבעִים ָ
יט ְו ֵאלֶה תֹולְד ֹת י ִ ְצחָק ,בֶןַ-אב ְָרהָםַ :אב ְָרהָם ,הֹולִיד אֶת-י ִ ְצחָק .כ ַויְהִי י ִ ְצחָק ,בֶןְ -
ִר ְבקָה בַת-בְתּואֵל ָהא ֲַר ִמיִ ,מפַדַ ן א ֲָרםֲ --אחֹות ָלבָן ָהא ֲַר ִמי ,לֹו ְל ִאשָה .כא ַויֶעְתַ ר י ִ ְצחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְ תֹו ,כִי
ֲעק ָָרה הִוא; ַויֵעָתֶ ר לֹו י ְהוָה ,וַתַ הַר ִר ְבקָה ִאשְתֹו .כב ַוי ִתְ רֹצְצּו ַה ָבנִיםְ ,בק ְִרבָּה ,וַת ֹאמֶר אִם-כֵןָ ,למָה זֶה ָאנֹכִי;
שנֵי ְל ֻא ִמיםִ ,מ ֵמ ַעי ְִך יִפ ֵָרדּו; ּולְא ֹם ִמלְא ֹם
שנֵי גֹי ִים ְב ִב ְטנְֵךּ ,ו ְ
וַתֵ לְֶך ,לִדְ ר ֹש אֶת-י ְהוָה .כג וַי ֹאמֶר י ְהוָה לָּהְ ,
י ֶ ֱאמָץ ,ו ְַרב יַעֲב ֹד ָצעִיר .כד ַוי ִ ְמלְאּו י ָ ֶמי ָהָ ,ללֶדֶ ת; ְו ִהנֵה תֹו ִמםְ ,ב ִב ְטנָּה .כה ַויֵצֵא ה ִָראשֹון ַאדְ מֹונִי ,כֻלֹו כְאַ דֶ ֶרת
שמֹו ,יַעֲק ֹב; ְוי ִ ְצחָק בֶן-
שמֹוֵ ,עשָו .כו וְַאח ֲֵרי-כֵן יָצָא ָאחִיוְ ,וי ָדֹו א ֹ ֶחזֶת ַב ֲע ֵקב ֵעשָוַ ,ויִק ְָרא ְ
שעָר; ַויִק ְְראּו ְ
ֵ
שנָהְ ,בלֶדֶ ת א ֹתָ ם .כז ַויִגְדְ לּוַ ,הנְע ִָריםַ ,ויְהִי ֵעשָו ִאיש י ֹ ֵד ַע ַצי ִדִ ,איש שָדֶ ה; ְויַעֲק ֹב ִאיש תָ ם ,י ֹשֵ ב
שים ָ
ש ִ
ִ
א ֹ ָהלִים .כח ַוי ֶ ֱאהַב י ִ ְצחָק אֶתֵ -עשָו ,כִיַ -צי ִד ְבפִיו; ו ְִר ְבקָה ,א ֹ ֶהבֶת אֶת-יַעֲק ֹב .כט ַויָזֶד יַעֲק ֹב ,נָזִיד; ַוי ָב ֹא עֵשָ ו
מִןַ -השָדֶ ה ,וְהּוא ָעי ֵף .ל וַי ֹאמֶר ֵעשָו ֶאל-יַעֲק ֹבַ ,ה ְלעִי ֵטנִי נָא ִמן-הָָאד ֹם הָָאד ֹם ַהזֶה--כִי ָעי ֵףָ ,אנֹכִי; עַל-כֵן
שמֹו ,אֱדֹום .לא וַי ֹאמֶר ,יַעֲק ֹבִ :מכ ְָרה כַיֹום אֶת-בְכ ָֹרתְ ָך ,לִי .לב וַי ֹאמֶר ֵעשָוִ ,הנֵה ָאנֹכִי הֹולְֵך לָמּות;
ק ָָראְ -
שבַע ,לֹו; ַויִמְכ ֹר אֶת-בְכ ָֹרתֹוְ ,ליַעֲק ֹב .לד ְויַעֲק ֹב נָתַ ן
ש ְבעָה לִי כַיֹוםַ ,וי ִ ָ
ְו ָלמָה-זֶה לִי ,בְכ ָֹרה .לג וַי ֹאמֶר יַעֲק ֹבִ ,ה ָ
שים ,וַי ֹאכַל ַויֵשְתְ ַ ,וי ָ ָקם ַויֵלְַך; ַויִבֶז ֵעשָו ,אֶתַ -הבְכ ָֹרה.
ְל ֵעשָוֶ ,לחֶם ּונְזִיד עֲדָ ִ

בנו יצחק מוליד את יעקב ועשו ,התאומים .הוא מוליד את שני הצדדים של אישיות האדם ,ואין זה מקרה
שהם מופיעים כתאומים .מתחולל ביניהם מאבק מר ובלתי פוסק על הבכורה – על מהות העמדה האנושית
הבכירה ,על מהות החיים ומטרתם .המאבק ביניהם כבר בבטן האם ,מסמל את המאבק הפנימי המתחולל
בכל אדם בין שלטון התת מודע – חשכת התהום לבין התודעה הערה .הניצחון הינו למעשה הבנת תודעת
קין כי כל הישגיה הינם קצרי טווח וחולפים .תודעת קין ממוקדת בהישגים הארציים; כאשר בתודעת-קין
מתבררת ההכרה כי זוהי דרך הרסנית ,אזי נוצרת האפשרות שהאני העליון של האדם ישכיל להתעלות
ולהתמיר את קין להבל.
הנכד יעקב הוא זה המכין את הבסיס הארצי שיועד לשיקום המין האנושי .בני האדם אמורים לתפקד יחדיו
במעגלים רוחיים הפועלים בהרמוניה מושלמת .המעגלים האלו נופצו במתכוון על ידי בני האדם שהחליטו
במודע להתנתק מהנהגת היישויות בעלות תודעת-על ,או חוג יהווה-אלוהים ,כפי שאני מכנה אותו ,וכי
הדרך הנכונה לפעולה עלי אדמות כפופה להבנתם המוגבלת.
הניפוץ הזה מסומל בסיפור של רציחת הבל על ידי קין .כפי שהצעתי מקודם ,המושג מוות אינו קיים כלל,
ומשמעותו כאן הוא ניפוץ מעגל קיום אינדיבידואלי.
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בראשית פרק כז
א וַ יְּ ִׁהי כִׁ י-זָּ ֵקן יִׁ ְּצחָּ ק ,וַ ִׁתכְּ הֶ יןָּ עֵ ינָּיו מֵ ְּראֹת; וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ ת-עֵ ׂשָּ ו בְּ נ ֹו הַ ָּגדֹל ,וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו בְּ נִׁ י ,וַ יֹאמֶ ר ֵאלָּיו,
ִׁהנֵנִׁ י .ב וַ יֹאמֶ רִׁ ,הנֵה-נָּא זָּ ַק ְּנ ִׁתי; ֹלא י ַָּדעְּ ִׁתי ,יוֹם מו ִֹׁתי .ג וְּ עַ ָּתה ָּׂשא-נָּא ֵכלֶיָךֶ ,תלְּ יְּ ָך וְּ ַק ְּש ֶתָך; וְּ צֵ א,
א ֵכלָּה :בַ עֲבּור
צּודה לִׁ י ,צידה (צָּ יִׁ ד) .ד וַ עֲׂשֵ ה-לִׁ י מַ ְּטעַ ִׁמים כַאֲ שֶ ר ָאהַ בְּ ִׁתי ,וְּ הָּ בִׁ יָאה לִׁ י--וְּ ֹ
הַ שָּ ֶדה ,וְּ ָּ
ְּתבָּ ֶרכְּ ָך נַפְּ ִׁשי ,בְּ טֶ ֶרם ָאמּות .ה וְּ ִׁרבְּ ָּקה שֹמַ עַ ת--בְּ ַדבֵ ר יִׁ ְּצחָּ ק ,אֶ ל-עֵ ָּׂשו בְּ נ ֹו; וַ ֵילְֶך עֵ ָּׂשו הַ ָּש ֶדה ,לָּצּוד צַ יִׁ ד
ָאחיָך לֵאמֹר.
ָאמ ָּרה ,אֶ לַ -י ֲעקֹב בְּ נָּּה ,לֵאמֹרִׁ :הנֵה שָּ מַ עְּ ִׁתי אֶ תָ-אבִׁ יָךְּ ,מ ַדבֵ ר אֶ ל-עֵ ָּׂשו ִׁ
לְּ הָּ בִׁ יא .ו וְּ ִׁרבְּ ָּקהְּ ,
ז הָּ בִׁ יָאה לִׁ י צַ יִׁ ד וַ עֲׂשֵ ה-לִׁ י מַ ְּטעַ ִׁמים ,וְּ אֹכֵ לָּה; וַ אֲ בָּ ֶרכְּ כָּ ה לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,לִׁ פְּ נֵי מו ִֹׁתי .ח וְּ עַ ָּתה ְּבנִׁיְּ ,שמַ ע
בְּ קֹלִׁ י--לַאֲ שֶ ר אֲ נִׁ יְּ ,מצַ ּוָּ ה אֹתָּ ְך .ט לְֶך-נָּא ,אֶ ל-הַ צֹאן ,וְּ ַקח-לִׁ י ִׁמ ָּשם ְּשנֵי גְּ ָּדיֵי עִׁ זִׁ ים ,טֹבִׁ ים; וְּ אֶ ע ֱֶׂשה
אֹתָּ ם מַ ְּטעַ ִׁמים לְּ ָאבִׁ יָך ,כַאֲ שֶ ר ָאהֵ ב .י וְּ הֵ בֵ אתָּ לְּ ָאבִׁ יָך ,וְּ ָא ָּכל ,בַ ֲעבֻׁר אֲ ֶשר יְּ בָּ ֶרכְּ ָך ,לִׁ פְּ נֵי מוֹת ֹו .יא
יתי
ָאחי ִׁאיש ׂשָּ עִׁ ר ,וְּ ָאנֹכִׁ י ִׁאיש חָּ לָּק .יב אּולַי יְּ מֻׁ ֵשנִׁי ָאבִׁ י ,וְּ הָּ יִׁ ִׁ
וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ,אֶ לִׁ -רבְּ ָּקה ִׁאמ ֹו :הֵ ן עֵ ׂשָּ ו ִׁ
אתי עָּ לַי ְּק ָּללָּה ,וְּ ֹלא בְּ ָּרכָּה .יג וַ תֹאמֶ ר ל ֹו ִׁאמ ֹו ,עָ לַי קלְ ל ְָתָך בְ ני; ַאְך ְּשמַ ע
בְּ עֵ ינָּיו כִׁ ְּמתַ עְּ ֵתעַ ; וְּ הֵ בֵ ִׁ
בְּ קֹלִׁ י ,וְּ לְֵך ַקח-לִׁ י.
רבקה לוקחת על עצמה אחריות רוחית עילאית .מעמדה הרוחי לא מעניין אותה .פעולתה חסרת כל
אינטרס אישי .נדון בכך לעומק בהמשך.

יתי ,כַאֲ ֶשר ִׁדבַ ְּר ָּת אֵ לָּי; קּום-נָּא ְּשבָּ ה ,וְּ ָאכְּ לָּה
יט וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ לָ-אבִׁ יוָ ,אנֹכִׁ י עֵ ָּׂשו בְּ כ ֶֹרָך--עָּ ִׁׂש ִׁ
ִׁמצֵ ִׁידי--בַ עֲבּורְּ ,תבָּ ְּרכַנִׁ י נַפְּ ֶשָך .כ וַ יֹאמֶ ר יִׁ ְּצחָּ ק אֶ ל-בְּ נ ֹו ,מַ ה-זֶ ה ִׁמהַ ְּר ָּת לִׁ ְּמצֹא בְּ נִׁ י; וַ יֹאמֶ ר ,כִׁ י
ִׁה ְּק ָּרה יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך לְּ פָּ נָּי .כא וַ יֹאמֶ ר יִׁ ְּצחָּ ק אֶ לַ -י ֲעקֹב ,גְּ ָּשה-נָּא וַ אֲ מֻׁ ְּשָך בְּ נִׁ י :הַ אַ ָּתה זֶ ה בְּ נִׁ י
עֵ ָּׂשוִׁ ,אםֹ-לא .כב וַ יִׁ גַש ַי ֲעקֹב אֶ ל-יִׁ ְּצחָּ ק ָאבִׁ יו ,וַ יְּ מֻׁ ֵשהּו; וַ יֹאמֶ ר ,הַ קֹל קוֹל ַי ֲעקֹב ,וְּ הַ י ַָּדיִׁ ם ,יְּ ֵדי
ָאחיוְּׂ ,שעִׁ רֹת; וַ יְּ בָּ ְּרכֵהּו .כד וַ יֹאמֶ ר ,אַ ָּתה זֶ ה בְּ נִׁ י
ידי עֵ ָּׂשו ִׁ
עֵ ָּׂשו .כג וְּ ֹלא ִׁהכִׁ יר ֹו--כִׁ י-הָּ יּו י ָָּּדיו כִׁ ֵ
עֵ ָּׂשו; וַ יֹאמֶ רָ ,אנִׁ י .כה וַ יֹאמֶ ר ,הַ גִׁ ָּשה לִׁ י וְּ אֹכְּ לָּה ִׁמצֵ יד בְּ נִׁ י--לְּ מַ עַ ן ְּתבָּ ֶרכְּ ָך ,נַפְּ ִׁשי; וַ ַיגֶש-ל ֹו,
ּוש ָּקה-לִׁ י ,בְּ נִׁ י .כז וַ יִׁ גַש,
וַ יֹאכַל ,וַ יָּבֵ א ל ֹו יַיִׁ ן ,וַ י ְֵּש ְּת .כו וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו ,יִׁ ְּצחָּ ק ָאבִׁ יו :גְּ ָּשה-נָּא ְּ
וַ יִׁ ַשק-ל ֹו ,וַ י ַָּרח אֶ תֵ -ריחַ בְּ ג ָָּּדיו ,וַ יְּ בָּ ְּרכֵהּו; וַ יֹאמֶ רְּ ,ראֵ ה ֵריחַ בְּ נִׁ י ,כְּ ֵריחַ ָּׂש ֶדה ,אֲ ֶשר בֵ ְּרכ ֹו יְּ הוָּ ה.
ָארץ--וְּ רֹב ָּדגָּן ,וְּ ִׁתירֹש .כט יַעַ בְּ דּוָך עַ ִׁמים,
ּומ ְּשמַ נֵי הָּ ֶ
ֹלהיםִׁ ,מטַ ל הַ ָּשמַ יִׁ םִׁ ,
כח וְּ יִׁ ֶתן-לְּ ָך ,הָּ אֱ ִׁ
וישתחו (וְּ יִׁ ְּש ַתחֲ וּו) לְּ ָך לְּ אֻׁ ִׁמים--הֱ וֵ ה גְּ בִׁ יר לְּ ַאחֶ יָך ,וְּ יִׁ ְּש ַתחֲ וּו לְּ ָך בְּ נֵי ִׁאמֶ ָך; א ְֹּר ֶריָך ָארּור,
ּומבָּ ְּרכֶיָך בָּ רּוְך .ל וַ יְּ ִׁהי ,כַאֲ ֶשר כִׁ לָּה יִׁ ְּצחָּ ק לְּ בָּ ֵרְך אֶ תַ -י ֲעקֹב ,וַ יְּ ִׁהי אַ ְך ָּיצֹא יָּצָּ א ַי ֲעקֹב ,מֵ אֵ ת פְּ נֵי
ְּ
ָאחיו ,בָּ א ִׁמצֵ יד ֹו .לא וַ יַעַ ׂש גַם-הּוא מַ ְּטעַ ִׁמים ,וַ יָּבֵ א לְּ ָאבִׁ יו; וַ יֹאמֶ ר לְּ ָאבִׁ יו,
יִׁ ְּצחָּ ק ָאבִׁ יו; וְּ עֵ ָּׂשו ִׁ
יָּקֻׁ ם ָאבִׁ י וְּ יֹאכַל ִׁמצֵ יד בְּ נ ֹו--בַ ֲעבֻׁרְּ ,תבָּ ְּרכַנִׁ י נַפְּ ֶשָך .לב וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יִׁ ְּצחָּ ק ָאבִׁ יוִׁ ,מי-אָּ ָּתה; וַ יֹאמֶ ר,
אֲ נִׁ י בִׁ נְּ ָך בְּ כ ְֹּרָך עֵ ָּׂשו .לג וַ יֶחֱ ַרד יִׁ ְּצחָּ ק חֲ ָּר ָּדה ,גְּ ֹדלָּה עַ דְּ -מאֹד ,וַ יֹאמֶ ר ִׁמי-אֵ פוֹא הּוא הַ צָּ ד-צַ יִׁ ד
אכַל ִׁמכֹל בְּ טֶ ֶרם ָּתבוֹא ,וָּ אֲ בָּ ְּרכֵהּו; גַם-בָּ רּוְך ,יִׁ ְּהיֶה .לד כִׁ ְּשמֹעַ עֵ ָּׂשו ,אֶ תִׁ -דבְּ ֵרי ָאבִׁ יו,
וַ יָּבֵ א לִׁ י וָּ ֹ
ָאחיָך
וַ יִׁ ְּצעַ ק ְּצעָּ ָּקה ,גְּ ֹדלָּה ּומָּ ָּרה עַ דְּ -מאֹד; וַ יֹאמֶ ר לְּ ָאבִׁ יו ,בָּ ְּרכֵנִׁ י גַםָ-אנִׁ י ָאבִׁ י .לה וַ יֹאמֶ ר ,בָּ א ִׁ
בְּ ִׁמ ְּרמָּ ה; וַ יִׁ ַקח ,בִׁ ְּרכָּתֶ ָך .לו וַ יֹאמֶ ר הֲ כִׁ י ָּק ָּרא ְּשמ ֹו ַי ֲעקֹב ,וַ יַעְּ ְּקבֵ נִׁ י זֶ ה פַ עֲמַ יִׁ ם--אֶ ת-בְּ כ ָֹּר ִׁתי
ל ָָּּקח ,וְּ ִׁהנֵה עַ ָּתה ל ַָּקח בִׁ ְּרכ ִָּׁתי;
הסיפור של יעקב ועשיו הינו מסובך ביותר .למעשה שני האחים התאומים כרוכים זה בזה כתאומים
סיאמיים .התפקידים של קין והבל מעורבבים ביניהם .זה מייצג את המצב הרגיל של רוב בני האדם,
שתודעתם מעורבבת בין תודעת-קין לבין תודעת-הבל .יש צורך להפריד בין שני המצבים האלה ,ותהליך
ההפרדה הזה כרוך בייסורים .יצחק היה עיוור ,עיוור מהבחינה הרוחית ,כנראה .צריך להבין כאן כי יצחק
הוא הנציג הרשמי של חוג יהווה-אלוהים עלי אדמות .אביו אברהם הוא זה שחידש את הנציגות הזאת עלי
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אדמות .היה עליו לראות מי מהבנים ממלא את התפקיד שיועד לו בתכנית לשיקום המין האנושי ,אולם מי
שהבין זאת היתה אשתו ,רבקה .היא אבחנה את ההבדל בין יעקב העדין לבין עשיו החזק ,הגברי
והמרשים .היא לוקחת אחריות ומצווה על בנה לפנות אל האב ולקבל את ברכתו .למעשה היא קבלה כבר
את ההנחיה לכך מקודם ,אבל היא מבינה את חשיבות שושלת הבל עלי אדמות ,שיצחק כנראה לא הבין;
לה ברור כי יעקב הוא זה האמור לקחת את המשימה – לכונן את מעמד הבל עלי אדמות באמצעות כינון
המעגלים הרוחיים .התנהגותה אופיינית לחברי חוג יהווה-אלוהים  -גורלה האישי איננו מעניין אותה.
(הדגשתי זאת בפסוק למעלה) הברכה היוותה למעשה טקס חניכה שבו האדם קיבל את תפקידו הרוחי.
יעקב למעשה משקר ומרמה ,כפי שמצויין בתורה ,אולם הוא למעשה מציית לתכנית שנקבעה על ידי חוג
יהווה-אלהים .הסיפור הזה מראה עד כמה הדברים לא פשוטים להבנת האדם הרגיל ,שמתפעל בדרך כלל
מדברים גדולים וחזקים ,כמו עשיו.
החלטתה של רבקה הינה קריטית להמשך מהלך החיים עלי אדמות .אם אנשי קין ישתלטו סופית ,הדבר
יביא באופן אוטומאטי להכחדת המין האנושי ,כיוון שהתכלית הרוחית של הבריאה מגיעה למבוי סתום.
כפי שאמרנו למעלה ,תודעת-קין הינה חיונית ,וחלק בלתי נפרד בתהליך של אבולוציית התודעה ,אולם
רק כשהיא מונהגת על ידי תודעת-הבל .ייתכן ויעקב היה איש תודעת-הבל היחידי עלי אדמות באותו זמן
– ייתכן וגם אברהם היה אדם בודד כזה עלי אדמות .כנראה ומספיק שיהיה לפחות אדם אחד כזה כדי
שתהיה הצדקה להמשך הבריאה .רבקה פעלה כאן מכוח חכמה עליונה.
מה מיוחד כאן כל כך? קטטות מתרחשות בכל משפחה ,בכל מקום אנשים נאבקים על מעמדם ועל
הירושה .מדוע התורה מקדישה לאיזה סיפור שולי כל כך הרבה עניין? כיוון שזוהי נקודה קריטית במהלכו
של המין האנושי .יש לנו שתי אפשרויות – או שהתורה היא אוסף של סיפורים דמיוניים ,או שהיא אמת,
פרי מחשבות של אנשים או ישויות בעלות תודעת-על .מאחר וההנחה שלנו כאן היא שהתורה היא אמת,
הרי שהדברים עוסקים בחיים ובמוות של המין האנושי ממש .אנחנו קיימים עלי אדמות בזכות היוזמה של
רבקה ,זאת תחושתי הפנימית ,בכל אופן .אשה גדולה מהחיים ,שחשיבותה הרוחית נעלמה מאחורי תפקיד
האמהות.
כנראה שקראו על שמה איזה רחוב – צריך לקרוא את הפלנטה על שמה  -ההחלטה שלה קבעה אם יש
הצדקה להמשך הקיום האנושי עלי אדמות .המדע כמובן יגחך לדברים האלה ,הפלנטה איננה אלא קבוצת
מינרלים חסרי תודעה ,אולם המדע מתחיל לגלות שהדברים הרבה יותר מסובכים ממה שהחושים מראים,
גם באמצעות כלים שמחדדים את החושים .אנו נדון בהמשך מדוע שושלת הבל חיונית לקיום האנושי,
ואולי לקיום של מערכת השמש בכללותה.
מהי למעשה ברכה או קללה? אדם שיש לו סמכות רוחית או כוח כזה מסוגל להשפיע על גורלו של
האינדיבידואל? כל אדם קובע את גורלו על פי תוצאות מעשיו .במילה ברכה אני רואה כהצטרפות לחוג
יהווה-אלוהים ,ובמילה קללה את האפשרות להיות מודח משם.
תגובתו של יצחק למעשה מאשרת למעשה כי הוא התעשת ,וקלט את העניין .את הנעשה אין להשיב
לכאורה ,הגם שהסמכות הרוחית ניתנה בידיו ,הוא לא משתמש בסמכות הזאת .אם התעורר בליבו החשד
שלא בנו עשו עומד לפניו ,לא יכול היה לקרוא לרבקה או לאחד מהאנשים הרבים שעבדו עבורו? אברהם
אביו הוריש לו ירושה עצומה ,וכבר לאברהם היה צבא של ממש שעמד לפיקודו.
וַי ֹאמֶר ֵעשָו ְבלִבֹו ,יִק ְְרבּו י ְ ֵמי ֵאבֶל ָאבִי ,וְַאה ְַרגָה ,אֶת-יַעֲק ֹב ָאחִי .מב ַויֻגַד ל ְִר ְבקָה ,אֶת-דִ ב ְֵרי ֵעשָו ְבנָּה
שלַח וַתִ ק ְָרא ְליַעֲק ֹבְ ,בנָּה ַה ָקטָן ,וַת ֹאמֶר ֵאלָיוִ ,הנֵה עֵשָ ו ָאחִיָך מִתְ נַחֵם לְָך ְלה ְָרגֶָך
ַהגָד ֹל; וַתִ ְ
מעניין לראות את הפסוק – עשו חורש מזימות בלבו ,והדבר הגד לרבקה .מי יכול להגיד לרבקה מה חושב
אדם ,פרט לחוג יהווה-אלהים? מישהו בעל תודעת-על משגיח על כל הסיפור הזה .זוהי נקודה קריטית
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במהלך הקיומי של המין האנושי ,התוכנית האלוהית שהחלה להתרקם עלולה להשתבש ,ושואה כבירה
יותר ממה שאי פעם התרחש עלי אדמות עלולה להתרחש – הכחדת המין האנושי.
שונאי ישראל לדורותיהם נאחזו בסיפור הזה כדי להוכיח כי אבות האומה הישראלית היו נוכלים
ושקרנים .אולם אם תתבוננו בסיפור מהזווית הרוחית ולא מהארצית ,תיווכחו לא רק במשמעות הסיפור
מאחורי הקלעים ,אלא הוא גם מאשר באופן נסיבתי את אמיתות התורה .היה קל לאבות האומה שפעלו
שנים רבות לאחר המאורעות האלו לשכתב את הסיפור וליפותו ,כמקובל אצל השליטים .אולם חכמי
ישראל פעלו מכוח הבנה עליונה והעדיפו את האמת הנוקבת.
הסיפור הזה מציב בעיה רצינית למה שבני האדם מכנים בשם "מוסר" .התורה מחנכת אותנו להיות ישרי
דרך ואמינים .אולם כאשר נוצר קונפליקט מעין זה ,עלינו להתבונן באמת הנוקבת ולקחת אחריות .נביאי
ישראל עסקו לעומק בנושא הזה ,אבל אינני יודע אם נכנס לזה כאן.
בני האדם הרגילים חייבים לפעול באופן מוסרי .אולם כאשר מגיע האדם לתודעת-על ,פועלים כאן
שיקולים המתעלים מעבר לגדרות המוסר המקובל .אם המין האנושי הוביל את עצמו למצב שבו הוא עלול
להכחיד את עצמו ,ויש אפשרות להטות את המצב לכיוון אחר ,גם במחיר של שבירת כללי המוסר
המקובלים ,או בשימוש זמני בהחלטות אכזריות ,הרי שאין ברירה .מי שמחליט את ההחלטות האלו רואה
את התמונה כפי שבני האדם אינם מסוגלים לעולם לראות .כל מדעני העולם ,גם אם יאוחדו יחדיו עם כל
מערכותיהם המתוחכמות ,אינם מסוגלים לצפות את תוצאות מעשיהם מאה שנים קדימה ,ואפילו לא שנה
קדימה .התופעה הזאת של אי צדק לכאורה ,שבה וחוזרת בהמשך ,כאשר ניתנות הוראות קשות ואכזריות
לאנשים המשתתפים בתהליך של שיקום המין האנושי .אפשר להמשיל זאת לצורך בביצוע ניתוח חירום
באדם הסובל מגידול ממאיר המאיים להביא קץ לחייו ,הניתוח הזה הינו פעולה אלימה ואכזרית כלפי
הגוף ,אולם הצלחתו מאפשרת את המשך הקיום האנושי.
כל אדם חייב לעבור את תהליך ההתמרה של תודעת-קין לתודעת-הבל.
יעקב מניח את הבסיס לאפשרות הזאת בפני המין האנושי .אולם קודם כל היה עליו להגשים בחייו עצמו
כי האפשרות הזאת קיימת עלי אדמות ,ולא כמעין מצב אליו אנו מגיעים אחרי "המוות" הפיזי ,כאשר
נשמת האדם עולה לגן עדן .כל העניין שלנו זה לחזור למצב גן-העדן-התודעתי עלי אדמות ,בגוף הפיזי.

חזיון יעקב
בראשית כח

ֹלהים ,עֹלִׁ ים
ַארצָּ ה ,וְּ רֹאש ֹו ,מַ גִׁ יעַ הַ ָּשמָּ יְּ מָּ ה; וְּ ִׁהנֵה מַ לְּ אֲ כֵי אֱ ִׁ
יב וַ יַחֲ ֹלם ,וְּ ִׁהנֵה סֻׁ לָּם מֻׁ צָּ ב ְּ
וְּ י ְֹּר ִׁדים ב ֹו .יג וְּ ִׁהנֵה יְּ הוָּ ה נִׁצָּ ב עָּ לָּיו ,וַ יֹאמַ ר ,אֲ נִׁ י יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם ָאבִׁ יָך ,וֵ אֹלהֵ י יִׁ ְּצחָּ ק;
ָארץּ ,ופָּ ַר ְּצ ָּת יָּמָּ ה
שכֵב עָּ לֶיהָּ --לְּ ָך אֶ ְּת ֶננָּהּ ,ולְּ זַ ְּרעֶ ָך .יד וְּ הָּ יָּה זַ ְּרעֲָך ַכעֲפַ ר הָּ ֶ
ָארץ ,אֲ ֶשר אַ ָּתה ֹ
הָּ ֶ
וָּ ֵק ְּדמָּ ה וְּ צָּ ֹפנָּה וָּ נֶגְּ בָּ ה; וְּ נִׁ בְּ ְּרכּו בְּ ָך כָּלִׁ -מ ְּשפְּ חֹת הָּ אֲ ָּדמָּ הּ ,ובְּ זַ ְּרעֶ ָך .טו וְּ ִׁהנֵה ָאנֹכִׁ י עִׁ מָּ ְך,
ּושמַ ְּר ִׁתיָך בְּ כֹל אֲ ֶשרֵ -תלְֵך ,וַ הֲ ִׁשב ִֹׁתיָך ,אֶ ל-הָּ אֲ ָּדמָּ ה הַ זֹאת :כִׁ יֹ ,לא אֶ עֱזָּ בְּ ָך ,עַ ד אֲ ֶשר ִׁאם-
ְּ
יקץ ַי ֲעקֹבִׁ ,מ ְּשנָּת ֹו ,וַ יֹאמֶ רָ ,אכֵן יֵש יְּ הוָּ ה בַ מָּ קוֹם הַ זֶ ה;
יתי ,אֵ ת אֲ ֶשרִׁ -דבַ ְּר ִׁתי לְָּך .טז וַ יִׁ ַ
עָּ ִׁׂש ִׁ
ֹלהים,
ירא ,וַ יֹאמַ ר ,מַ ה-נו ָֹּרא ,הַ מָּ קוֹם הַ זֶ ה :אֵ ין זֶ ה ,כִׁ י ִׁאם-בֵ ית אֱ ִׁ
וְּ ָאנֹכִׁ יֹ ,לא י ָָּּדעְּ ִׁתי .יז וַ יִׁ ָּ
וְּ זֶ הַ ,שעַ ר הַ ָּשמָּ יִׁ ם.
בזמן שינה התודעה הערה נסוגה ,ויכולים להיווצר שני מצבים – האדים הרוחשים מתהומות התת-מודע
עולים על פני השטח ומחוללים תמונות אותן אנו מכנים כחלומות ,או שעולמות הרוח עשויים לפעול בנפש
האדם ללא הפרעה .כאן חוג יהווה-אלוהים מתגלה ליעקב ומאשר כי קיבל את הברכה כדין – עליו למלא
את ייעודו האלוהי ,הרוחי ,עלי אדמות ,ולכונן את תודעת-הבל.
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החיזיון הזה של יעקב מהווה למעשה אישור חוג יהווה אלוהים להחלטתה של רבקה.

הסולם מסמל את הנתיב הרוחי ,שבו הישויות האינדיבידואליות (מלאכים) יורדות בו מעולמות הרוח אל
העולם הגשמי ,כדי לבצע את משימתן עלי אדמות – בית הספר של היקום – ואז הן שבות ועולות אל
עולמות הרוח עם תודעה שלא הייתה להן מקודם .אנו רואים כאן בבירור פעילות היררכית – עולמות
מדורגים ויהווה-אלוהים ניצב בראש הסולם – התגלות התודעה האינסופית .אנו רואים אינספור ישויות
הפועלות כאחדות אחת – והאחדות האחת ההרמונית הזאת מכונה יהווה-אלוהים .אולם האחדות הזאת
איננה מעין מרק הומוגני ,אלא כל ישות שומרת על אופייה האינדיבידואלי .אנו רואים תנועה מעגלית –
ירידה ועליה מחזורית .האינדיבידואל יורד לספירה החומרית ,פועל כפי שהוא פועל מכוח חוקי הגורל,
ושב לעולמות הרוח להפקת לקחים .לא מוזכרת כלל כאן המילה מוות – בדרך כלל אנו רגילים לציין את
המעבר מהספירה הגשמית לרוחית בשם מוות ,אולם כאן מוזכר תהליך עגול וחלק .המילה הזאת לא
מצוינת כיוון שאין כלל דבר כזה שאותו אנו מכנים מוות – היכחדות של האינדיבידואל .את תופעת המוות
כיניתי למעלה כהתפוררות של מעגל רוחי .אם התהליך המחזורי הזה של ירידה ועליה בסולם הנתיב
הרוחי ייעצר ,הרי שלכך אפשר לקרוא מוות .העולם הרוחי והעולם הגשמי אינם שתי רשויות נפרדות –
האמונה שבורא עולם איננו מצוי בספירה הגשמית איננה אלא אמצאה של בני האדם שהפנו את ערפם
למטרת הבריאה.
בני האדם בעלי תודעת-קין למעשה נתקעים בשלב הראשון של הסולם ,ואינם מצליחים להחלץ ולהמשיך
הלאה אל עולמות הרוח .תודעתם ממוקדת בספירה הארצית והם למעשה שוקעים במורדות הסולם במקום
להתעלות אל מטרת הבריאה – התאחדות עם תודעת יהווה-אלוהים .הספירה הארצית מאופיינת בחופש
הבחירה – שמשמעותו שכל אדם יכול למקד את תודעתו בכיוון שאליו הוא מתאווה .הספירה הארצית
מלאה בדברים נפלאים ומהנים ,והתודעה נלכדת בדברים האלו ,שבדרך כלל הינם חולפים וההנאה
מתחלפת בסבל וייסורים לעתים קרובות ,אבל האדם כבר איבד את המוקד הראוי של תודעתו והוא גזר על
עצמו שיעבור להתגלגל במעגל הקסמים האכזרי של הצמדות לספירה הארצית .תודעתו של קין נעה ונדה
במישור הארצי ,והוא זקוק להדרכתו של הבל.
אנו יכולים להתבונן כאן שוב במה שמכונה בתורה כמוות – שבירת מעגל רוחי .הסולם מציין מעגל
תנועתי של אינדיבידואלים העולים ויורדים במסלול האבולוציוני – שבירת המסלול הזה הינה למעשה
המוות.
הבעיה היא היכן הם אנשי הבל האמורים להדריך את קין? קין רצח את הבל – רצח אותו בפנימיותו ,ובכך
איבד את המוקד של תודעתו ,מוקד האמור להדריך אותו במסע הרוחי אל תודעת-העל .כדי שקין ייחלץ
ממעגל הקסמים ,על אנשי הבל לשוב ולתפוס את מקומם בתהליך האבולוציוני .אנשי הבל הם אלו
המכווינים את תנועת האינדיבידואלים בסולם-יעקב ,המצב שבו המין האנושי תקוע בתחתית הסולם
וסובב סביב עצמו לאין מוצא ,יחולל באופן בלתי נמנע משבר שיגרום להכחדת הבריאה .הרי זה דומה
לסיר לחץ שהטמפרטורה בו עולה כל העת ללא שסתום המשחרר אותו.
הפעילות במישור הארצי הולכת ומעצימה את מחשכי התת מודע ,שבאופן בריא עליהם להתפרק כל העת,
או לא להיווצר כלל ,אם נוהגים בחכמה רוחית ,ולכן התעצמותם הבלתי טבעית של משקעי התת מודע
מחוללת אסונות במישור הגשמי.
ליעקב תודעה ארצית ,שעדיין איננה ממוקדת באופן מוחלט בתודעה העילאית – וזהו המאבק הפנימי
המתחולל בקרבו כל חייו ,עד שהוא מגיע לנקודה בה הוא חייב להיכנס למצב התודעה העילאי ,ואז הוא
אוזר את כל כוחות נפשו ,ומכריע את הקין הפנימי .אז שמו הארצי הקודם משתנה לישראל – אדם בעל
תודעה אלוהית .משמעות המילה ישראל הינה גם איש-האלוהים )God-Man( .החלפת השם של יעקב
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מסמלת גם את הצטרפותו לחוג של יהווה-אלוהים ,ההירארכיה האלוהית הפועלת כל העת כדי לסייע
לבריאה ולמין האנושי.

בראשית לב
ַארצָּ ה ֵׂשעִׁ ירְּׂ ,ש ֵדה אֱ דוֹם .ה וַ יְּ צַ ו אֹתָּ ם ,לֵאמֹר,
ָאחיוְּ ,
ד וַ יִׁ ְּשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְּ ָאכִׁ ים לְּ פָּ נָּיו ,אֶ ל-עֵ ָּׂשו ִׁ
ֹאמרּון ,לַאדֹנִׁ י לְּ עֵ ָּׂשו :כֹה ָאמַ ר ,עַ בְּ ְּדָך ַי ֲעקֹב ,עִׁ ם-לָּבָּ ן ג ְַּר ִׁתי ,וָּ אֵ חַ ר עַ ד-עָּ ָּתה .ו וַ יְּ ִׁהי-לִׁ י
כֹה ת ְּ
שוֹר וַ חֲ מוֹר ,צֹאן וְּ עֶ בֶ ד וְּ ִׁשפְּ חָּ ה; וָּ אֶ ְּשלְּ חָּ ה לְּ הַ גִׁ יד לַאדֹנִׁי ,לִׁ ְּמצֹא-חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך .ז וַ יָּשֻׁ בּו,
ַארבַ ע-מֵ אוֹת
אתָך ,וְּ ְּ
הלְֵך לִׁ ְּק ָּר ְּ
ָאחיָך ,אֶ ל-עֵ ָּׂשו ,וְּ גַם ֹ
הַ מַ לְּ ָאכִׁ ים ,אֶ לַ -י ֲעקֹב ,לֵאמֹר :בָּ אנּו אֶ לִׁ -
ירא ַי ֲעקֹב ְּמאֹד ,וַ יֵצֶ ר ל ֹו; וַ יַחַ ץ אֶ ת-הָּ עָּ ם אֲ ֶשרִׁ -את ֹו ,וְּ אֶ ת-הַ צֹאן וְּ אֶ ת-הַ בָּ ָּקר
ִׁאיש עִׁ מ ֹו .ח וַ יִׁ ָּ
וְּ הַ גְּ מַ לִׁ ים--לִׁ ְּשנֵי מַ חֲ נוֹת .ט וַ יֹאמֶ רִׁ ,אם-יָּבוֹא עֵ ָּׂשו אֶ ל-הַ מַ חֲ נֶה הָּ ַאחַ ת וְּ ִׁהכָּהּו--וְּ הָּ יָּה הַ מַ חֲ נֶה
הַ נִׁ ְּשָאר ,לִׁ פְּ לֵיטָּ ה .י וַ יֹאמֶ רַ ,י ֲעקֹב ,אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ י ַאבְּ ָּרהָּ ם ,וֵ אֹלהֵ י ָאבִׁ י יִׁ ְּצחָּ ק :יְּ הוָּ ה הָּ אֹמֵ ר אֵ לַי,
ּומכָּל-הָּ אֱ מֶ ת ,אֲ ֶשר עָּ ִׁׂשיתָּ ,
יטיבָּ ה עִׁ מָּ ְך .יא ָּקטֹנְּ ִׁתי ִׁמכֹל הַ חֲ סָּ ִׁדיםִׁ ,
ַאר ְּצָך ּולְּ מ ֹול ְַּד ְּתָך--וְּ אֵ ִׁ
שּוב לְּ ְּ
יתי ,לִׁ ְּשנֵי מַ חֲ נוֹת .יב הַ ִׁצילֵנִׁ י נָּא ִׁמיַד
אֶ ת-עַ בְּ ֶדָך :כִׁ י בְּ מַ ְּקלִׁ י ,עָּ בַ ְּר ִׁתי אֶ ת-הַ י ְַּר ֵדן הַ זֶ ה ,וְּ עַ ָּתה הָּ יִׁ ִׁ
ָאחיִׁ ,מיַד עֵ ָּׂשו :כִׁ י-י ֵָּרא ָאנֹכִׁ י ,אֹת ֹו--פֶ ן-יָּבוֹא וְּ ִׁהכַנִׁ י ,אֵ ם עַ ל-בָּ נִׁ ים.
ִׁ
יעקב חוזר לארץ ישראל ,אולם בהתקרבו לארץ הוא נאלץ להתעמת עם אחיו עשיו ,הזומם להרגו ,על
אשר גנב ממנו את הבכורה .יעקב נוקט בשורה של צעדים כדי להקטין את הנזק - ,אם יתרחש ,ועושה
מאמץ עילאי כדי לפייס את זעם אחיו .הוא שולח מתנות רבות לאחיו ,ואפילו משתחווה לפניו שבע
פעמים .הכל כדי למנוע מלחמה .לבו של אחיו עשו נהפך עליו למראה וותרנותו ונדיבותו של אחיו ,והוא
מחבק אותו באהבה .אחרי תקופה ארוכה הבל הצליח לשנות את לבו של קין ,אולם זה התרחש מעמדת
נחיתות ,מחוסר ברירה .בכל אופן ,יעקב מפגין חכמה ,איננו מתעקש על צדקתו (הוא זה הראוי למעשה
לבכורה) ,ומשיג את מטרתו.

פרק לג

ַארבַ ע מֵ אוֹת ִׁאיש; וַ יַחַ ץ אֶ ת-הַ יְּ ל ִָּׁדים ,עַ ל-לֵָאה
א וַ יִׁ ָּשא ַי ֲעקֹב עֵ ינָּיו ,וַ י ְַּרא וְּ ִׁהנֵה עֵ ָּׂשו בָּ א ,וְּ עִׁ מ ֹוְּ ,
שנָּה; וְּ אֶ ת-לֵָאה וִׁ יל ֶָּדיהָּ
וְּ עַ לָּ -רחֵ ל ,וְּ עַ לְּ ,ש ֵתי הַ ְּשפָּ חוֹת .ב וַ י ֶָּׂשם אֶ ת-הַ ְּשפָּ חוֹת וְּ אֶ ת-יַלְּ ֵדיהֶ ןִׁ ,רא ֹ
ַארצָּ ה ֶשבַ ע פְּ עָּ ִׁמים,
ַאחֲ רֹנִׁ ים ,וְּ אֶ תָּ -רחֵ ל וְּ אֶ ת-יוֹסֵ ף ַאחֲ רֹנִׁ ים .ג וְּ הּוא ,עָּ בַ ר לִׁ פְּ נֵיהֶ ם; וַ יִׁ ְּש ַתחּו ְּ
ארו וַ יִׁ ָּש ֵקהּו;
ָאחיו .ד וַ י ָָּּרץ עֵ ָּׂשו לִׁ ְּק ָּראת ֹו וַ יְּ חַ בְּ ֵקהּו ,וַ יִׁ פֹל עַ ל-צַ ּוָּ ָּ
עַ ד-גִׁ ְּשת ֹו עַ דִׁ -
נראה שבמשך שנות העדרותו של יעקב הקים עשו אימפריה של ממש – ארבע מאות לוחמים זה כח עצום
באותם ימים .עשו כנראה גם ירש את הונו העצום של סבו – בהעדרו של יעקב הוא היה היורש של
הרכוש.

ישראל
כה וַ יִׁ ּוָּ תֵ ר ַי ֲעקֹב ,לְּ בַ ד ֹו; וַ יֵָאבֵ ק ִׁאיש עִׁ מ ֹו ,עַ ד עֲלוֹת הַ שָּ חַ ר .כו וַ י ְַּרא ,כִׁ י ֹלא ָּיכֹל ל ֹו ,וַ יִׁ גַע ,בְּ כַף-
יְּ ֵרכ ֹו; וַ ֵת ַקע כַף-י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב ,בְּ הֵ ָאבְּ ק ֹו עִׁ מ ֹו .כז וַ יֹאמֶ ר שַ לְּ חֵ נִׁ י ,כִׁ י עָּ לָּה הַ ָּשחַ ר; וַ יֹאמֶ ר ֹלא
אֲ ַשלֵחֲ ָך ,כִׁ י ִׁאם-בֵ ַרכְּ ָּתנִׁ י .כח וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו ,מַ הְּ -שמֶ ָך; וַ יֹאמֶ רַ ,י ֲעקֹב .כט וַ יֹאמֶ רֹ ,לא ַי ֲעקֹב
ֹלהים וְּ עִׁ ם-אֲ נ ִָּׁשים ,וַ תּוכָּל .ל וַיִׁ ְּשַאל ַי ֲעקֹב,
יֵָאמֵ ר עוֹד ִׁש ְּמָך--כִׁ יִׁ ,אם-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל :כִׁ יָּׂ -ש ִׁריתָּ עִׁ ם-אֱ ִׁ
ידה-נָּא ְּשמֶ ָך ,וַ יֹאמֶ ר ,לָּמָּ ה זֶ ה ִׁת ְּשַאל לִׁ ְּש ִׁמי; וַ יְּ בָּ ֶרְך אֹת ֹוָּ ,שם .לא וַ יִׁ ְּק ָּרא ַי ֲעקֹב ֵשם
וַ יֹאמֶ ר הַ גִׁ ָּ
ֹלהים פָּ נִׁ ים אֶ ל-פָּ נִׁ ים ,וַ ִׁתנָּצֵ ל נַפְּ ִׁשי.
יתי אֱ ִׁ
הַ מָּ קוֹם ,פְּ נִׁ יאֵ ל :כִׁ יָּ -ר ִׁא ִׁ
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יעקב לא נולד מחונן בתודעת-על ,כפי שנולד סבו אברהם ,הוא השיג אותה בעמל פרך ,בייסורים
ובכאבים רבים .הוא האדם הראשון המצויין בתורה שהשיג את המעמד הזה מכוח עצמו .למעשה
אין הדבר מדוייק – אדם איננו יכול להגיע לתודעת-על בתקופה הנוכחית אך ורק מכוח עצמו ,כפי
שהתאפשר בעידן הראשוני .בסיפור התורה יעקב נאבק עם מלאך (שפירושו גם שליח) ,וכאשר הוא
גובר על המלאך ,המלאך מעניק לו תודעת-על ,ואז שמו של יעקב משתנה.
המלאך מייצג את הפן הפנימי של יעקב ,את הקין הפנימי שהוא חייב להתגבר עליו ,וגם מייצג בד
בבד את חוג יהווה–אלוהים .ההתגברות על הקין הפנימי מחוללת באדם כוחות אדירים
המאפשרים לו למעשה להשיג את תודעת-העל .אם האספקט של קין לא היה קיים ,לא היה באדם
שום צורך עמוק להתאמץ ולהשיג את רמת התודעה הזאת.
התרחיש המתואר בתורה מסמל את המצב של האדם הרוחי המתקדם שהגיע כמעט אל היעד –
בינו לבין יעד הבריאה נמצא עמק קשה למעבר אותו מסמלת בקעת הירדן עם הנהר העובר בה.
התיאור הזה מתאים במדויק לכל מיני מסורות רוחיות המתארות את השלבים שאותם עובר
האדם עד שהוא מגשים את יעדו הרוחי ,וחציית העמק ,או התהום המפרידה בין האדם לבין
המטרה ,מחייבת עזרה של שליח שעבר בעצמו את התהליך הזה בתקופות חיים קודמות.
מלאך בעברית הינו שליח .כאשר אדם מגיע לשלב שבו הוא אמור לקבל את תודעת-העל ,נשלח
אליו שליח כדי לעזור לו לסיים את התהליך .בעידן הראשון היתה עדיין אפשרות להשיג זאת
באופן עצמאי ,אולם ככל שהבריאה הלכה והתפתחה ,היא גם הלכה והסתבכה עד שנוצר מצב
שהאדם האינדיבידואלי איננו מסוגל עוד לצאת מהתסבוכת הזאת מכוח עצמו.
הבעיה היא ההיווצרות של משקעים קשים להסרה במחשכי התת מודע ,שאינם נגישים להכרה
היומיומית .בעידן הראשון המשקעים האלו לא היו במצב כל כך קשיח כפי שהוא היום ,או שלא
היו קיימים כלל – כאשר המעגלים הרוחיים פועלים באופן תקין עלי אדמות אין כמעט הצטברות
של משקעים במחשכי התת מודע; ולמעשה המחשכים האלו מטופלים באופן שוטף ,באופן
שלפסיכולוגיה המודרנית אין כמעט מושג.
למעשה כל אדם שהתעלה בפנימיותו והשיג את תודעת-הבל ,מצטרף אוטומאטית לחוג הזה .זה
למעשה ייעוד המין האנושי ,והחוג פתוח לכל אדם הזכאי לכך .גם הפושע הגרוע ביותר יכול
להצטרף לחוג הזה ,אם ישכיל להתעלות ולהתמיר את תודעת קין לתודעת הבל ,או לכל הפחות
יגיע למודעות שזאת מטרת הבריאה ,ויתחיל לשרת את הבריאה במקום לחמוס אותה.
יעקב-ישראל מוליד שנים עשר בנים ,המייצגים את שנים עשר המבנים הנפשיים האמורים לחולל את
המעגל הרוחי הבסיסי ,שנים עשר בני אדם האמורים להיות ממוקדים בתודעת-על ומגשימים אותה עלי
אדמות כשהם פועלים יחדיו בהרמוניה.
זוהי הייתה מטרתו של עם ישראל – לשקם את המעגלים הרוחיים עלי אדמות.

בראשית פרק לה

ֹלהים אֶ לַ -י ֲעקֹב ,קּום ֲעלֵה בֵ ית-אֵ ל וְּ ֶשבָּ -שם; וַ ע ֲֵׂשהָּ -שם ִׁמזְּ בֵ חַ --לָּאֵ ל הַ נִׁ ְּראֶ ה
א וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָאחיָך .ב וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל-בֵ ית ֹו ,וְּ אֶ ל כָּל-אֲ ֶשר עִׁ מ ֹו :הָּ ִׁסרּו אֶ ת-אֱ ֹלהֵ י
אֵ לֶיָך ,בְּ בָּ ְּרחֲ ָך ִׁמפְּ נֵי עֵ ָּׂשו ִׁ
הַ ֵנכָּר ,אֲ ֶשר בְּ תֹכְּ כֶם ,וְּ ִׁהטַ הֲ רּו ,וְּ הַ חֲ לִׁ יפּו ִׁׂש ְּמֹלתֵ יכֶם .ג וְּ נָּקּומָּ ה וְּ ַנ ֲעלֶה ,בֵ ית-אֵ ל; וְּ אֶ ע ֱֶׂשהָּ -שם
ִׁמזְּ בֵ חַ  ,לָּאֵ ל הָּ ֹענֶה א ִֹׁתי בְּ יוֹם צָּ ָּר ִׁתי ,וַ יְּ ִׁהי עִׁ מָּ ִׁדי ,בַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר הָּ לָּכְּ ִׁתי .ד וַ יִׁ ְּתנּו אֶ לַ -י ֲעקֹב ,אֵ ת כָּל-
אֱ ֹלהֵ י הַ ֵנכָּר אֲ ֶשר בְּ י ָָּּדם ,וְּ אֶ ת-הַ נְּ זָּ ִׁמים ,אֲ ֶשר בְּ ָאזְּ נֵיהֶ ם; וַ יִׁ ְּטמֹן אֹתָּ ם ַי ֲעקֹבַ ,תחַ ת הָּ אֵ לָּה אֲ ֶשר
ֹלהים ,עַ ל-הֶ עָּ ִׁרים אֲ שֶ ר ְּסבִׁ יבוֹתֵ יהֶ ם ,וְּ ֹלא ָּר ְּדפּוַ ,אחֲ ֵרי בְּ נֵי
עִׁ םְּ -שכֶם .ה וַ יִׁ סָּ עּו; וַ יְּ ִׁהי ִׁח ַתת אֱ ִׁ
ַי ֲעקֹב .ו וַ ָּיבֹא ַי ֲעקֹב לּוזָּ ה ,אֲ ֶשר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ןִׁ --הוא ,בֵ ית-אֵ ל :הּוא ,וְּ כָּל-הָּ עָּ ם אֲ ֶשר-עִׁ מ ֹו .ז וַ יִׁ בֶ ן
ָאחיו .ח
ֹלהים ,בְּ בָּ ְּרח ֹוִׁ ,מפְּ נֵי ִׁ
ָּשםִׁ ,מזְּ בֵ חַ  ,וַ יִׁ ְּק ָּרא לַמָּ קוֹם ,אֵ ל בֵ ית-אֵ ל :כִׁ י ָּשם ,נִׁ גְּ לּו אֵ לָּיו הָּ אֱ ִׁ
וַ ָּתמָּ ת ְּדב ָֹּרה מֵ ינ ֶֶקת ִׁרבְּ ָּקה ,וַ ִׁת ָּקבֵ ר ִׁמ ַתחַ ת לְּ בֵ ית-אֵ ל ַתחַ ת הָּ אַ לוֹן; וַ יִׁ ְּק ָּרא ְּשמ ֹו ,אַ לוֹן בָּ כּות.
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{פ }
ֹלהיםִׁ ,ש ְּמָך
ֹלהים אֶ לַ -י ֲעקֹב עוֹד ,בְּ בֹא ֹו ִׁמפַ ַדן אֲ ָּרם; וַ יְּ בָּ ֶרְך ,אֹת ֹו .י וַ יֹאמֶ ר-ל ֹו אֱ ִׁ
ט וַ י ֵָּרא אֱ ִׁ
ַי ֲעקֹבֹ :לא-יִׁ ָּק ֵרא ִׁש ְּמָך עוֹד ַי ֲעקֹב ,כִׁ י ִׁאם-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל יִׁ ְּהיֶה ְּשמֶ ָך ,וַ יִׁ ְּק ָּרא אֶ תְּ -שמ ֹו ,יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .יא
ּומלָּכִׁ ים ,מֵ חֲ לָּצֶ יָך
ּוקהַ ל גוֹיִׁ ם ,יִׁ ְּהיֶה ִׁממֶ ָּך; ְּ
ֹלהים אֲ נִׁ י אֵ ל שַ ַדי ,פְּ ֵרה ְּּורבֵ ה--גוֹי ְּ
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו אֱ ִׁ
ָארץ ,אֲ ֶשר נָּתַ ִׁתי לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם ּולְּ יִׁ ְּצחָּ ק--לְּ ָך אֶ ְּת ֶננָּה; ּולְּ זַ ְּרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ,אֶ ֵתן אֶ ת-
יֵצֵ אּו .יב וְּ אֶ ת-הָּ ֶ
ֹלהים ,בַ מָּ קוֹם ,אֲ ֶשרִׁ -דבֶ ר ִׁאת ֹו
ָארץ .יג וַ יַעַ ל מֵ עָּ לָּיו ,אֱ ִׁ
הָּ ֶ
אנו רואים שחוג יהווה-אלהים שב ומצהיר על הכוונה שיעקב הוא הממשיך של תודעת-הבל ,וכי זהו יעודו
בשיקום המין האנושי .שינוי השם הוא מתן ההסמכה לייעוד הזה.
פירוש השם ישראל הינו גם איש-האלוהים ()God-Man
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סיכום ביניים
אם נתבונן במה שהצעתי עד כה ,הרי שאנו רואים מבעד לאוסף הסיפורים המקוטעים והמשונים שבתורה,
קו הגיוני רצוף .בכמה שורות קצרות מכוסים כל האספקטים של הקיום האנושי – מבריאת האינדיבידואל
המודע והחושב ,בריאת רמות התודעה ,חופש בחירה ,אכילה ,שינה ,רפואה ,חינוך ,אהבה ,בגידה ,זוגיות,
התאחדות והתפרדות ,מערכת המחוננת בתודעת-על והשואפת לכוון ולשקם את המין האנושי ,בני אדם
יוצאי דופן ונעלים הפועלים עלי אדמות בשליחות המערכת הזאת ,התופעה של קין והבל – שני מצבי
התודעה השוכנים בקרבנו ,וכן הלאה .סיפור הבריאה הוא למעשה סיפור הבריאה הפנימית שבתוכנו –
בריאה שכל אחד מאיתנו אחראי לה באופן אישי.
דנו ונמשיך לדון בתפקיד המין האנושי עלי אדמות .איננו חיות חושבות – תפקידנו להנהיג ולסייע את
הפעילות האבולוציונית עלי אדמות ,פעילות שמטרתה השגת תודעת-על לכל האינדיבידואלים שבבריאה.
עד היום רובנו החליטו את ההחלטה הקשה והרעה שלא להשתתף במשחק האלוהי עלי אדמות .זאת
החלטה שנעשתה במודעות ,ואיננו יכולים לטעון שהדברים נכפו עלינו .קיבלנו כל העת אזהרות לגבי
התוצאות – והחלטנו בקשי לב להתעלם.
בני האדם מתלוננים שהרוע והאכזריות עלי אדמות מהווים הוכחה שאין אלוהים – ישות רחומה ואוהבת
שמגוננת על ילדיה .אולם העולם הזה הוא תחומם של בני האדם ,אותו הם יצרו בצלמם ובדמותם –
העולם הזה הוא פרי הקרנת מחשכי התת מודע הפועלים בכולנו ,והמחשכים האלו הולכים ומתגברים
בתוכנו ,ומוקרנים החוצה באופן הולך וגובר ,וכל המאמצים שנעשו כדי לשנות את המצב הזה ,נכשלו.
השטן האגדי המככב באגדות רבות ,איננו אלא אותם מחשכי תודעה הפועלים בקרבנו ,שולטים בנו
למעשה כך שפעולותינו עלי אדמות מהווים את הקרנתם .אין שום כוח חיצוני מרושע הפועל להציק
ולהזיק לבני אדם.
רובנו נולדים לתוך תודעה אותה משרה עלינו הסביבה וחוג המשפחה אליה אנו נולדים – כי תפקידנו זה
להצליח מהבחינה החומרית ,להשיג מעמד חברתי ,לבנות משהו שיחזיק מעמד כמה שנים ,להשאיר איזה
חותם בהיסטוריה האנושית – אולם כל אלו נידונו לכשלון ושכחה.
הגיעה השעה שנתעורר לאחריותנו עלי אדמות .אם לא ,אנו דנים את עצמנו לחיי סבל; הרוע והאכזריות
ימשיכו למשול עלי אדמות ,ואולי עלולה להגיע השעה שהמין האנושי ברובו או כולו ימחה את עצמו מפני
האדמה.
מכאן ואילך אנו רואים קו רצוף של מאמץ מצד מה שאני מכנה כחוג יהווה-אלוהים הטורח ללא ליאות
לשקם את המין האנושי .כל אדם זכאי לחברות בחוג הנעלה הזה ,והתנאי הוא פשוט :שירות הבריאה ללא
שום אינטרס אישי ,ללא שום תגמול או ציפיות חומריות או רוחיות .אין צורך בהכנות מאומצות או מבחני
קבלה מפרכים .זה פתוח לכל אדם – גם הגרוע ביותר – כל מה שהאדם צריך זה להחליט לאיזה כיוון הוא
הולך ,וכל אחד יכול לשנות את קו החיים בו הוא הולך .זה עניין של החלטה אישית .אפשר להתבונן שוב
במה שהצעתי למעלה הדן בבחירה החופשית – אנו יכולים להחליט שבאנו לכאן כדי לקחת כמה שאפשר
לעצמנו ,או לתת כל מה שאנו יכולים למען האחרים .זה שחור לבן ,וזה כל התנאי להצטרפות לחוג הנעלה
הזה.
אין כאן שום דבר מיסטי ,הדברים פשוטים.
חוג יהווה-אלוהים מייצג את פיסגת התודעה ,אולם גם כאן מצויות דרגות רבות ,החוג הזה מהווה אחדות
מושלמת ,אולם לכל אינדיבידואל שמור מעמדו העצמאי .זהו מצב שהשכל האנושי לא יכול להבין ,אבל
קיימת האפשרות לדעת שהמצב הזה קיים בבריאה .החוג הזה פתוח לכל אדם וכולנו מוזמנים להצטרף,
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אולם להשיג את רמות התודעה העילאיות זה לא דבר פשוט וכרוך בהתאמנות ,התמסרות שירות והקרבה
לאורך תקופות ארוכות מאוד.

67

יוסף  -הפסיכולוג הראשון
בראשית פרק ל"ז ואילך
(אני מתאר את הסיפור הזה בריפרוף – אפשר לפנות למקור ולהתבונן בסיפור כפי שהוא מופיע בתורה)
זהו אחד מהסיפורים המקסימים והנוראים הכלולים בתורה .יוסף נולד עם תודעת הבל – הוא חבר בחוג
של יהווה-אלוהים .הוא אמור היה להוות את הגרעין והמוקד של המעגל הרוחי אותו היו אמורים לכונן
שנים עשר השבטיםֶ .אחיו ,שנולדו עם תודעת הבל וקין מעורבת ,מקנאים בנער החולמני ,שאביו ,ישראל
– איש-האלוהים ,אוהב אותו כאהבת רחל .הסיפור הבלתי נגמר עם קין שב ומתחולל כל פעם מחדש –
קין קם על הבל אחיו להרגו .קין והבל שבים ונולדים כל פעם מחדש – הבל מחוייב לסייע לקין שרצח
אותו באפיזודה הקודמת ,והבריאה מחוייבת לתת לקין הזדמנות לשקם את מעמדו הרוחי.

(במאמר מוסגר – שונאי ישראל משתמשים בסיפורים הקשים האלו הכלולים בתורה כדי לנגח את עם
ישראל ,אולם הם רק מנגחים את עצמם .העם הזה מהווה למעשה מדגם המייצג את כל המין האנושי –
אנחנו כולנו השתתפנו בסיפורים האלו ,בצורה כזאת או אחרת .ההירארכיה האלוהית ,אותה אני מכנה
כאן בשם יהווה-אלוהים ,פעלה במקומות רבים בעולם במאמץ לשקם את המין האנושי למעמדו הרוחי
ולתפקידו עלי אדמות – אולם בני האדם בחרו בניגוד לכך .העובדות עלי אדמות מדברות בפני עצמן –
רוע ,סבל ,אכזריות ,רשעות ,אטימות וטמטום בכל מקום .בכל מקום שבו מתאספים בני אדם ,שם שורר
לכלוך ,מחלות ,פשע ושאר חוליים .כל אלו תוצאת הבחירה החופשית של כל בני האדם .אינני מעוניין,
כמובן לנגח את בני האדם ,וכל מה שאני מחפש במאמר הזה את הצדדים הפסיכולוגיים הנסתרים
שבתורה.
העובדה שאבות האומה כללו את הסיפורים האלו ,כמו פירוט כישלונות רבים אחרים ,מוכיחים בעקיפין
את אמיתות התורה .לאנשים האלו היה אומץ לב ויושרה העומדים מעל לכל .מנהיגי האומה יכלו למחוק
או לשכתב את הסיפורים האלו לפני  0322שנה ,דבר שהיה מונע בהמשך סבל רב מעם ישראל .סיפורי
התורה נוגעים ברבדים הפסיכולוגיים העמוקים ביותר של כולנו ,ועלינו להתבונן בדברים ולהסיק
מסקנות .התורה הינה למעשה מראה שאנחנו מחוייבים להישיר אליה מבט ולראות את המציאות שבה אנו
מצויים ,ולהתבונן ללא מורא .בהמשך נדון בתופעה הזאת של שנאת עם ישראל – זוהי מחלה ,ממנה
סובלים רבים .כל תופעת השנאה היא סימפטום למחלה נפשית .אדם השונא אדם אחר הינו למעשה שונא
פן סמוי בקרבו אותו מייצג האדם האחר)

סּורים; וַ יְּ ִׁהיָּ -שם ,בְּ בֵ ית
ירי) הַ מֶ לְֶך אֲ ִׁ
לט וַ יִׁ ְּתנֵהּו אֶ ל-בֵ ית הַ סֹהַ רְּ --מקוֹם ,אֲ ֶשר-אסורי (אֲ ִׁס ֵ
הַ סֹהַ ר .כא וַ יְּ ִׁהי יְּ הוָּ ה אֶ ת-יוֹסֵ ף ,וַ יֵט אֵ לָּיו חָּ סֶ ד; וַ יִׁ ֵתן ִׁחנ ֹו ,בְּ עֵ ינֵי ַׂשר בֵ ית-הַ סֹהַ ר .כב וַ יִׁ ֵתן ַׂשר
בֵ ית-הַ סֹהַ ר ,בְּ יַד-יוֹסֵ ף ,אֵ ת כָּל-הָּ אֲ ִׁס ִׁירם ,אֲ ֶשר בְּ בֵ ית הַ סֹהַ ר; וְּ אֵ ת כָּל-אֲ ֶשר ע ִֹׁׂשים ָּשם ,הּוא
הָּ יָּה ע ֶֹׂשה .כג אֵ ין ַׂשר בֵ ית-הַ סֹהַ ר ,רֹאֶ ה אֶ ת-כָּלְּ -מאּומָּ ה בְּ יָּד ֹו ,בַ אֲ ֶשר יְּ הוָּ הִׁ ,את ֹו; וַ אֲ ֶשר-הּוא
ע ֶֹׂשה ,יְּ הוָּ ה מַ ְּצלִׁ יחַ .
יוסף הינו חבר בחוג יהווה-אלוהים ,והוא נמצא תחת השגחת חברי החוג הזה ,גם ללא ידיעתו .הוא אמור
לבצע משימה חיונית להמשך חיי המין האנושי ,עליו לעבור השפלות וייסורים ,כדי שיוכל להבין את אחיו
השרויים בבערות ולעזור להם ,כפי שנראה בהמשך .אנו נוכחים לדעת שיש גבול למה שאפשר להתנכל
לו.
התופעה הזאת שיש אנשים שהכוחות העליונים מגינים עליהם ,בה בשעה שאנשים אחרים סובלים קשות,
מעלה שאלות מטרידות .נתבונן בתופעה הזאת לכל אורך סיפורי התורה ,וסיפורי הנביאים שבהמשך.
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כעיקרון ,אין לאיש יחס מיוחד ,אולם קיימים מצבים מיוחדים קריטיים להמשך החיים עלי אדמות,
המחייבים יחס מיוחד לאותם אנשים המוסרים את נפשם למען האנושות.
יוסף מגיע למצרים ונמכר שם כעבד .בהמשך הוא עולה לגדולה ונהיה לשליט מצרים ,משנה לפרעה
עצמו .אחיו ששהו באותה עת בארץ כנען (ארץ ישראל) ,נאלצים להגר למצרים מחמת הבצורת הקשה,
שם הם פוגשים שוב באחיהם ,שכעת הוא מנהל את ענייני הארץ .מאחר וכל מי שמגיע למצרים לקנות
אוכל חייב לקבל את אישורו של יוסף ,האחים מגיעים ללשכתו והוא מזהה אותם מייד ,אולם הם לא
מזהים אותו .עברו כבר שנים רבות ,והנער הפך לאיש ,לבוש בבגדי מלכות .לאחר שהוא נפגש עימם כמה
פעמים ,נוצר ביניהם קשר אישי ,ואולם יוסף לא מתגלה בפניהם .בהמשך הסיפור נראה כאילו יוסף
מתעלל באחיו וממרר את חייהם ,אולם לא כך הם הדברים .יוסף ,בעל התודעה הרחבה שיש לו ,שואף
לחשוף על פני השטח את המבנה הנפשי של אחיו ,להוציא את הדברים על פני השטח ,ולטהר אותם .הוא
יודע מה תפקידו ומה תפקיד השבטים .הוא חייב להתחיל את משימתו .ביד אמן חושף יוסף את מעמקי
הנפש של אחיו ,כשהוא יוצר במכוון מתח וחרדה בנפשם ,ומחייב אותם להתבונן עמוקות בפנימיותם,
להכיר בטעותם ולהתחרט עליה בכל מאודם .חרטה היא למעשה תהליך של השתנות פנימית – מאמץ
נפשי מכוון להבין את שורש הבעיה ולרפא אותה .זה לא תהליך חיצוני ,שטחי ,שהאדם מתחרט לכאורה
כדי להתחמק מעונש .יוסף מכיר את התקדים שחולל אביו ,כאשר הצליח לרצות את עשו-קין ,ולהפוך את
לבו לטובה .אולם יעקב פעל מעמדת נחיתות וללא ברירה ,ואילו יוסף פועל מעמדת כוח בלתי מוגבלת,
שאין הוא מנצלה כדי להתנקם ,אלא כדי לשנות ולבנות.
יוסף הוא פסיכולוג המעמקים הראשון ,וזאת הסיבה שהסיפור הזה מתארך כל כך בספר התורה .כל
התנהגותו מצביעה על אדם המחונן בתודעת-על ,הפועל מתוך כוונות נעלות ללא שום שמץ טינה .הוא לא
מתאמץ להתעלות מעל לעוול שנגרם לו לכאורה ,כיוון שאין בו שום תחושה כזאת .מאחר והוא ממוקד כל
העת בתודעת-על ,הוא משוכנע שכל מה שמתרחש הוא לטובה ,הוא מקבל את התלאות שבאות עליו
בהבנה .אישיות יוצאת דופן ,ללא כל ספק ,דוגמא ומופת לאדם שברא את עצמו בצלם אלוהים.
יוסף היה מחוייב ,כמו כל אדם ,לעבור את התהליכים הקשים והמכאיבים של התמרת תודעת קין לתודעת
הבל; את התהליכים האלו הוא עבר כנראה בתקופות קדומות ,וכעת הוא שב כדי לעזור לחבריו בני האדם
ששקעו בחשכת הבערות ,ניפצו את המנגנון המאפשר לבריאה להתנהל בצורה סבירה יחסית ,עם סבל
ברמה סבירה – סבל ביסודו אמור לחשל את הנפש ,אולם הסבל האנושי חרג מכל פרופורציה .מאחר
ויוסף עבר את כל התהליכים האלו בעבר ,הוא מסוגל להבין לעומק את הבעיות של בני האדם הנצמדים
לתודעת קין .הוא רופא שלמד את בשרו את מהות המחלות וריפא אותן ,וכעת הוא מסוגל להביא מזור
לחבריו.
הצעתי למעלה בסיפור על קין והבל כי לקין עשויה להיות אינטליגנציה חריפה והבל איננו מחוייב לפתח
אינטליגנציה כזאת ,משום שהוא איננו עסוק בהמצאת סיפורים מורכבים לכיסוי חטאיו .אולם יוסף נחן
כאן בתודעת-על שאליה נלווית אינטליגנציה מסוג אחר לגמרי אותה מכירים בני האדם בדרך כלל.
אינטליגנציה חריפה איננה תודעת על – היא עשויה להיות מכשיר עזר לתודעה הזאת .אינטליגנציה גבוהה
איננה חוכמה – אנו רואים בכל מקום עולם שנברא על ידי אנשים אינטליגנטים ,והוא פוסע בדרך אל
האבדון .כאן פועלת חוכמה מסוג שאפשר לכנותה חוכמה אלוהית – גאונות – וגאונות פרושה התבטאות
החוכמה האלוהית עלי אדמות .חוכמה שמסוגלת לראות את תוצאות המעשים ,גם לאורך תקופות הזמן.
אדם רגיל העושה פעולה כלשהי ,איננו יודע מהן השלכותיה .אבל החוכמה האלוהית יודעת .חוכמה כזאת
נמצאת רק בקרב אלו שהשכילו להשתייך לחוג יהווה-אלוהים .ליוסף היתה היכולת להתבונן כמה צעדים
קדימה – הוא הרי עלה לגדולה כיוון שחזה לכאורה את העתיד להתרחש ,והציע את הפיתרון לאסון
הממשמש ובא .זה התאפשר כיוון שהוא פעל בשיתוף פעולה מלא עם חוג יהווה-אלוהים .כאן פועלות
יישויות בעלות אינטליגנציה אינסופית ,המסוגלות לנתח את כל הגורמים המשפיעים בעולם ולראות כיצד
69

יתנהלו הדברים ,גם בעתיד המרוחק .הן מסוגלות לבחון את השפעת כל התנועות המתרחשות ביקום ,כבר
מרמת החלקיק הראשוני ,לאחד את כל המידע הזה ולהגיע למסקנה הדרושה .כיוון שיוסף שייך אורגאנית
לחוג הזה ,פועל ומופעל באמצעותו ,הוא מקבל את הנחיות החוג הזה לצורך משימתו עלי אדמות.
לאדם בגוף הפיזי אין בדרך כלל אפשרות להכיל אינטליגנציה אינסופית – המבנה הפיזי והנפשי שלנו
איננו מאפשר זאת .בכל אופן ,במהלך ההיסטוריה האנושית אנשים בעלי אינטליגנציה אינסופית פעלו עלי
אדמות ,בדרך כלל באופן נסתר .תודעת-על ניתן להכיל בגוף הפיזי ובמבנה הנפשי שיש לנו במקרים
חריגים ונדירים ביותר .אבל זה דורש תהליך התאמנות ארוך תחת השגחת בני אדם או ישויות החברות
בחוג יהווה-אלוהים.
הסיפור נגמר בסוף טוב ,כשיוסף מתגלה לאחיו ,אביו יורד למצרים ומגלה כי בנו ,עליו התאבל שנים
רבות כמת ,הינו כעת שליט מצרים ,ובניו מקבלים כעת את הנהגתו של יוסף באהבה .הם יודעים כי יש לו
את כל הסמכות להתעלל בהם ,לאסרם ,לענותם ולהוציאם להורג .השליט במצרים הוא אדוני החוק ,הוא
מהות החוק ,הוא אל בגוף בשר ,אין עוררין על פסיקתו .ברור להם כי כל חפצו הוא לשקם את המבנה
המשפחתי – המהווה בסיס למעגל רוחי ,שכינונו היא למעשה משימתו האמיתית.
יוסף הינו אחת הדמויות האהובות והנערצות בעם ישראל – ברור מכאן ששאר האחים למדו לאהוב אותו
ממש .הם אלה שהתעלו מתודעת קין אל תודעת הבל .הדוגמא והמופת של אחיהם סייעה להם להתקדם
בנתיב הרוחי.
מה שמתרחש כאן זה כוונת הישויות העילאיות להביא את בני האדם בעלי תודעת קין להבנה כי דרכם
הינה הרסנית ,וכי עליהם להתמיר את התודעה הזאת בקרבם לתודעת הבל .זו למעשה המשימה של בני
אדם עלי אדמות ,לפני שיוכלו להתחיל בשירות האמיתי עלי אדמות .אולם כדי להבהיר בפני בני האדם
את מצבם האמיתי ,הסיפור של יוסף ואחיו על כל תהפוכותיו היה חייב להתרקם .כעת נפתח שלב חדש
בתהליך ההכנה של המעגל הרוחי ,תהליך של סבל ארוך שבו תודעת קין חייבת להצרף בכור ההיתוך
במצרים ,לתקופה של כמה מאות שנים ,בתקווה שבני האדם יעברו את תהליך ההתאמנות הזה וישיגו את
המעמד הרוחי הבסיסי שיאפשר כינון מעגל רוחי עלי אדמות .תפקיד הסבל לפורר את המשקעים ששקעו
במחשכי התהום ומשעבדים את הפעילות החופשית של האדם .אי הבנת תפקיד הסבל גורמת שהסבל ישוב
בעוצמה הולכת וגוברת עד שהאדם יבין את משמעותו ,ובתקווה שלא יגיע לעוצמה שתחריב את הקיום
האנושי.
דרך פשוטה להתמודד עם הסבל ,גם ללא הבנה רוחית ,זה לקבל את כל מה שמתרחש בתודה .זה גורם
לכך שהפעילות הפנימית של הכחדת המשקעים במחשכי התהום מתבצעת ,מבלי שיווצרו משקעים
חדשים .כאשר האדם מתלונן וזועם על גורלו הקשה ,הרי שהסבל שהוא מתנסה בו אכן מפרק משקעים
מסויימים במעמקי הנפש ,אולם מחמת ההתנהגות של האדם ,משקעים חדשים נוצרים ,וכך האדם נע
במעגל קסמים ללא מוצא ,ואיננו יכול להשתחרר.
אנו רואים כי לכל אורך הדרך העניינים נמצאים תחת הנחייה ושליטה נסתרת של יהווה-אלוהים – החוג
של ישויות בעלות תודעת-על הפועלות כעת כדי לסייע למין האנושי .כל הסיפור הזה "נכתב" מראש כדי
לכונן את האפשרות לשיקום המין האנושי עלי אדמות .זוהי אחת האפיזודות הבודדות בהיסטוריה שבה
הבל גובר על קין – הוא מסייע לקין להתמיר את מערכותיו הנפשיות הפנימיות לרמת התודעה של הבל.
זוהי גדולתו האדירה ,שכמעט אין שני לה.
זהו "ניצחון" שקין איננו מסוגל להבין – קין מנצח בכוח פיזי וכופה את רצונו .הבל מנצח בכוח אי-הכפיה
ובהעדר אלימות .אנשי הבל חייבים לקבל על עצמם את הסבל הכרוך בגישה הזאת כדי לנסות ולשקם את
קין .אין שום דרך אחרת ,כל הדרכים האחרות נוסו ונכשלו.
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מהתעמקות באישיותו של יוסף אנו לומדים מהם התנאים הנדרשים להצטרפות לחוג יהווה-אלוהים .כל
אדם זכאי לחברות בחוג המקודש והמופלא הזה .כמובן שהאדם חייב לעמוד בתנאים הנדרשים :ראשית
עליו לעמול בפנימיותו ולפתח את תודעת הבל על פני תודעת קין .עליו להשתחרר מהעומס הפנימי שאין
לו שליטה עליו – עומס זה אפשר לכנותו בשם קין – ולפתח ולטפח את היכולות לשליטה הולכת וגוברת
ביצריו הסמויים – בנהרות היצרים והתאוות השוצפים ממעמקי התת מודע .עליו להיות חופשי באמת.
תודעת-הבל תוליך בסופו של דבר לתודעת-על .אולם ייחודו של יוסף שהוא מתמסר במאמץ לסייע
לחבריו להתעלות מעבר לתודעת-קין אל תודעת הבל ,ולכך הוא מוכן לקבל ייסורים ועגמת נפש לא קלים.
עלינו להבין שהוא התנדב למשימה זאת ,לא הייתה לו שום הבטחה שלא יירצח כהבל בשעתו ,ואכן כפסע
בינו לבין מיתה משונה .בין השורות של הכתובים אנו מוצאים שעינו של יהווה-אלוהים פקוחה עליו,
אולם יוסף פועל מבלי לדעת זאת .הוא חווה את ההשגחה וההדרכה הזאת באופן אמצעי ובלתי אמצעי,
מאחר והוא שייך לחוג יהווה-אלוהים .אולם גם חברי החוג הזה כאשר הם פועלים עלי אדמות הם כפופים
לבעיות שבעולם הפיזי ,ואינם פטורים מכך או זוכים ליחס מיוחד .כאן פעלה ההשגחה כדי להגשים את
התסריט שנכתב מראש ,כדי לחולל תקדים שבו הבל מנצח את קין ,נצחון אמיתי ,לא נצחון צבאי או
כוחני ,אלא נצחון הבא מחוכמה עילאית שמטרתו לסייע למובס לנצח את עצמו.
מתעוררת השאלה מדוע אדם כמו יוסף זוכה "ליחס מיוחד" ,בה בשעה שאין הדבר נראה כך לגבי שאר
בני האדם ,המחוייבים לעבור התנסויות קשות ביותר .אין תשובה קלה לדבר הזה .כעיקרון ,אין שום יחס
מיוחד בקוסמוס לאיש ,מחד גיסא ,ומאידך גיסא ,קיימים אנשים או יישויות שכבר הגיעו לשלב של
חופש ,והם פועלים בבריאה הפיזית שלא במסגרת התהליך האבולוציוני הרגיל .לכן עלול האדם הרגיל
לסבור שיש להם יחס מיוחד .אנו רואים לא פעם ,שבעיתות שבהם מתרחשים אסונות או מלחמות ,שיש
אנשים שניצלים באופן בלתי מובן ,בה בשעה שאנשים אחרים הסמוכים אליהם סובלים פגיעות קשות
ביותר.
רק אדם בעל תודעת-על יכול להבין את הצדק הקוסמי ,ורק הוא יודע שהצדק הזה הינו מוחלט וללא
משוא פנים.
מכאן אנו יכולים לבחון את הגישה אל מה שבני אדם מכנים כ"אלוהים" .שיטות מסוימות ,גם דתות כאלו
או אחרות ,מטפחות פחד וחרדה כלפי היישות הזאת ,העונשת את החטאים ומתגמלת את אלו ההולכים
במצוותיה ,לכאורה .כאשר אנו מתבוננים מקרוב בנציגי היישות הזאת ,הרי שכל מה שנחוש כלפיהם זה
יראת כבוד ,הערצה ואהבה .לפחד מהם זה ייראה כשטות ועלבון .לדעתי אין עלבון כבד יותר כלפי
האלוהים מאשר לפחד ממנו .אלוהים מעולם לא שפט ולא העניש אף אחד .בני האדם שופטים ומענישים
את עצמם .מעשיהם שבים וטופחים על פניהם ,לטוב ולרע ,אבל בכך נדון בהמשך.
בעת שנתבונן באישיותו של יוסף ואבותיו ,שייצגו במידה כזאת או אחרת את חוג יהווה-אלוהים ,קשה
להעלות על הדעת שיש לפחד מהם .חבורת אנשים מופלאים ,שרק מחזקים בנו את הרצון להתקרב אל
חוג יהווה-אלוהים .הרעיון שיש כוח מסתורי ,ערטילאי ,אי שם ב"שמים" ,המתנהג בקשיחות ובאכזריות
עם נתיניו ,הינו המצאה של בני האדם ,המתיימרים לייצג את היישות הזאת ,על מנת לשלוט בבני האדם
לצרכיהם האנוכיים .מאחר וחופש הבחירה עלי אדמות חייב להיות מוחלט ,הרי שאם ישנה יישות אלוהית
כזאת ,היא איננה מתערבת בהחלטות בני האדם.
יוסף אכן הצליח לכונן משהו שלא היה קיים עד אז עלי אדמות – קבוצת אנשים הפועלת יחדיו בהרמוניה
מסויימת .הוא הצליח לפשר ולקרב את הנפשות הפועלות בתחושה של משפחה שכל חבריה פועלים כדי
להצליח יחדיו .היתה זו התחלה צנועה בדרך ארוכה.
*********
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לסיכום פרק בראשית :אנחנו "האלוהים" – היישויות האינדיבידואליות ,בראנו את העולם הפיזי כדי
שנוכל להגשים את עצמנו .כדי להשיג את המטרה עלינו לברוא את אלוהים עלי אדמות בצלם האיכות
הרוחית .העולם כפי שהוא נראה כיום הוא פרי צלמנו ודמותינו כפי שהם חרוטים בתת המודע שלנו,
העמוס בפגרי מושגים ורעיונות קפואים .המין האנושי איבד את צלם האלוהים וירד אל מתחת למדרגת
החיה .בני אדם מתקדמים המחוננים ברמות תודעה עילאיות מתנדבים לשקם את המערכת שתשיב את
מהלך המין האנושי לכיוון התקין.
המין האנושי הוא החוליה החסרה בשרשרת האבולוציונית .תפקידו לקשר בין עולמות המינראלים,
הצמחים ובעלי החיים לעולמות הרוח .משימתם של בני האדם זה להחיש את התהליכים האבולוציוניים
של שלושת הממלכות ,לשרת אותם ולא לנצלם ,כפי שהדבר קיים כיום עלי אדמות .הדרך שבה בחרו בני
האדם – במודע – תביא לחורבן המין האנושי וכדור הארץ.
תפקיד עם ישראל הוא לשמור על השבת – השבת היא רמה רוחית המאפשרת את התגשמות האלוהות
עלי אדמות .הכוונה כמובן לאיכויות הרוחיות הנעלות האמורות להתבטא באמצעותנו .החידה אודות מהות
ה"אלוהים" תיפתר אך ורק כאשר יתקיים גוף אנושי מלוכד ומאורגן הפועל באופן הארמוני תחת השגחת
חוג יהווה-אלוהים .אמורה אז להתחולל אנרגיה שתתמיר את תודעת-קין בה שרויים כמעט כל בני האדם
לתודעת הבל ,ואז השאלות אודות מהות האלוהים ותכלית החיים יהיו ברורים ,מכוח חווייה בלתי
אמצעית.
תודעת קין מחללת את השבת – קין שתודעתו מקובעת בהישגים הארציים כמטרה ,רוצח את ההבל
הפנימי ,הפן הרוחי של הנפש ,ובכך הוא הורס את כל המערכת ההארמונית ששררה עלי אדמות ,וזאת
הסיבה להרס כדור הארץ ,המלחמות והייסורים הנוראים שהם מנת חלקם של בני האדם .כל זה נוצר
מבחירה מודעת על ידי בני האדם .קין והבל שניהם נחוצים להתפתחות התודעה האנושית .אנו רואים
שהצמד הזה שב ומתגשם לכל אורך סיפורנו.
אברהם יצחק ישראל ,בניהם ובנותיהם הדגולים ,מכוננים את הבסיס לעם האמור לשמור את השבת ובכך
לטמון את הזרע שממנו תצמח האפשרות לשקם את המין האנושי.
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ספר שמות
בספר הראשון עסקנו בבריאת מצבי תודעה ובאופן שבו הם משליכים על בריאת העולם הגשמי .הספר
מקיף את כל ספקטרום החיים ,מתבונן עמוקות במבנה הפסיכולוגי של האדם ,במשימתו הרוחית ובנפילתו
אל החומר הגס .החל מספר שמות ולכל אורך ספר התנ"ך ,אנו עוסקים בנסיונות לשיקום המין האנושי
למעמדו הרוחי עלי אדמות.
בכתובים המצריים אין שום איזכור לבני ישראל וליציאת מצרים כפי שהם מתוארים כאן .אני ,בכל אופן,
ממשיך להתבונן בטקסטים כאלגוריות פסיכולוגיות המתרחשות בנפשותינו.
כעת הסיפור מגיע לשיאו .אחרי עבודות הכנה של כמה מאות שנים על ידי אנשים או יישויות בעלות
תודעת-על ,מתחיל התהליך המעשי של כינון המנגנון הארצי המיועד לשיקום מעמדו הרוחי של המין
האנושי.
מאמצים לשיקום המין האנושי התרחשו ומתרחשים בכל רחבי העולם ובכל האומות .אולם זה נעשה בדרך
כלל בקנה מידה מצומצם .מורה רוחי מאמן קבוצה קטנה של תלמידים אותם הוא בחר ,ודרכם המנוע
הקוסמי פועל באחדות מסויימת ,אמנם מינימאלית ,אבל לפחות נמנעת התפוצצות המנוע הזה .בסיפורנו
עם שלם נבחר למשימה הזאת .זהו אתגר עצום להנהגה הרוחית של העולם ולמין האנושי.

פרק א
ח ַוי ָ ָקם ֶמלְֶך-חָדָ ש ,עַלִ -מצ ְָרי ִםֲ ,אשֶר ֹלא-י ָדַ ע ,אֶת-יֹוסֵף .ט וַי ֹאמֶר ,אֶל-עַמֹוִ :הנֵה ,עַם ְבנֵי יִש ְָראֵלַ --רב
ְועָצּוםִ ,ממֶנּו .י ָהבָה נִתְ ַח ְכמָה ,לֹו :פֶן-י ְִרבֶהְ ,ו ָהי ָה כִי-תִ ק ְֶראנָה ִמ ְל ָחמָה וְנֹוסַף גַם-הּוא עַל-שֹנְ ֵאינּוְ ,ונִ ְלחַם-
ָָארץ .יא ַויָשִימּו ָעלָיו ש ֵָרי ִמסִיםְ ,ל ַמעַן עַנ ֹתֹו ְב ִסבְֹל ָתם; ַויִבֶן ע ֵָרי ִמ ְסכְנֹותְ ,לפ ְַרע ֹה--אֶת-
בָנּוְ ,ו ָעלָה מִן-ה ֶ
פִת ֹםְ ,ואֶתַ -ר ַע ְמסֵס .יב ְו ַכ ֲאשֶר יְעַנּו א ֹתֹו ,כֵן י ְִרבֶה ְוכֵן יִפְר ֹץ; ַויָקֻצּוִ ,מ ְפנֵי ְבנֵי יִש ְָראֵל .יג ַוי ַ ֲעבִדּו מִ צ ְַרי ִם
אֶתְ -בנֵי יִש ְָראֵלְ ,בפ ֶָרְך .יד ַויְמ ְָררּו אֶתַ -חי ֵיהֶם ַבעֲב ֹדָ ה ָקשָה ,בְחֹמֶר ּו ִב ְל ֵבנִיםּ ,ו ְבכָל-עֲב ֹדָ הַ ,בשָדֶ ה--אֵת ,כָל-
שפ ְָרה ,וְשֵ ם
שם הַָאחַת ִ
עֲב ֹדָ תָ םֲ ,אשֶרָ -עבְדּו ָבהֶםְ ,בפ ֶָרְך .טו וַי ֹאמֶר ֶמלְֶך ִמצ ְַרי ִםַ ,ל ְמיַלְד ֹת ָה ִעב ְִרי ֹתֲ ,אשֶר ֵ
ּור ִאיתֶ ן ,עַל-הָָא ְבנָי ִםִ :אם-בֵן הּוא ַו ֲהמִתֶ ן א ֹתֹו ,וְאִ ם-בַת
שנִית פּועָה .טז וַי ֹאמֶרְ ,בי ַ ֶל ְדכֶן ֶאתָ -ה ִעב ְִריֹותְ ,
ַה ֵ
יראן ָ ַה ְמיַלְד ֹת ,אֶתָ -האֱֹלהִים ,וְֹלא עָשּוַ ,כ ֲאשֶר דִ בֶר ֲאלֵיהֶן ֶמלְֶך ִמצ ְָרי ִם; וַתְ ַחי ֶין ָ ,אֶת-
הִוא ָו ָחי ָה .יז וַתִ ֶ

ַהיְלָדִ ים .יח ַויִק ְָרא ֶמלְֶךִ -מצ ְַרי ִםַ ,ל ְמיַלְד ֹת ,וַי ֹאמֶר ָלהֶןַ ,מדּו ַע ֲע ִשיתֶ ן הַדָ בָר ַהזֶה; וַתְ ַחי ֶין ָ ,אֶתַ -היְלָדִ ים .יט
שים ַה ִמצ ְִרי ֹת ָה ִעב ְִרי ֹת :כִי-חָיֹות ֵהנָהְ ,בט ֶֶרם ָתבֹוא ֲא ֵלהֶן הַמְ יַלֶדֶ ת
וַת ֹאמ ְַרן ָ ַה ְמיַלְד ֹת אֶל-פ ְַרע ֹה ,כִי ֹלא ַכנָ ִ
ְויָלָדּו .כ ַוי ֵיטֶב אֱֹלהִיםַ ,ל ְמיַלְד ֹת; ַוי ִֶרב ָה ָעם ַוי ַ ַעצְמּו ,מְא ֹד .כא ַויְהִי ,כִי-י ְָראּו ַה ְמיַלְד ֹת אֶתָ -האֱֹלהִים; ַויַעַש
שלִיכֻהּוְ ,וכָלַ -הבַתְ ,תחַיּון{ .פ}
ָלהֶם ,בָתִ ים .כב ַויְצַו פ ְַרע ֹהְ ,לכָל-עַמֹו לֵאמ ֹר :כָלַ -הבֵן ַהי ִלֹודַ ,הי ְא ָֹרה תַ ְ

תקופות קין והבל עולות ויורדות באופן מחזורי .קם מלך חדש במצרים שלא ידע את יוסף .מלך מצרים
מסמל את המצב הנפשי המוגבל של האדם הארצי ,שמעדיף שלא לזכור את חוג יהווה-אלוהים ואת חבריו.
בני ישראל ,האמורים לכונן בהמשך את המנגנון שבאמצעותו תיווצר האפשרות לשקם את המין האנושי
למעמדו הרוחי ,נמצאים בתהליך של שחיקה קשה לאורך כמה מאות שנים ,תהליך האמור לפורר את
משקעי מחשכי התת-מודע ,ולאפשר הבנה מסוימת אודות התהליכים הקוסמיים שנועדו לחדש את
המערכת הרוחית עלי אדמות ,או אפשר לומר שאנשי הבל יתפסו את מקומם הנאות ויכווינו את בני קין
לכיוון הנכון.
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באפיזודה הקודמת ,יוסף עמל באופן יוצא מן הכלל כדי לרומם את התודעה של אחיו ,כדי שיחד איתם
תיווצר האפשרות לשיקום המעגל הרוחי עלי אדמות .שנים עשר השבטים חייבים ללמוד לפעול באופן
מאורגן והארמוני .אולם העבודה הפנימית שכל אדם חייב לעשות מכוח עצמו ,לא נעשתה ממש במעמקי
הנפש .זה ההסבר מדוע שבטי ישראל נאלצו לשהות בכור ההיתוך של מצרים ,שרויים במצב של עבדים
נחותים ,חסרי עתיד וזכויות .הסבר אחר למצבם של בני ישראל הוא מה שהם עוללו ליוסף ,וזאת תגובת
הנגד לכך .התהליכים הקשים האלה אמורים לשחוק את מרבצי התת מודע של האדם ולאפשר לו בהמשך
להיכנס לנתיב הרוחי ,החסום בפני בני אדם שהמשקעים האלו בנפשם אינם מטופלים .השחיקה הפנימית
מתרחשת מכורח ומאילוץ ,אין זו עדיין בחירה חופשית של בני האדם המבקשים ומעוניינים לטפל
במערכותיהם הפנימיות מכוח הכרה .אולם כאן מתחוללת פעילות העומדת למעשה מעבר לבחירה
החופשית של בני האדם .אבות האומה ,שהיו בעצמם מעוגנים כבר בחוג יהווה-אלוהים ומודעים לפני
ולפנים כיצד המין האנושי אמור לתפקד ,לקחו את האחריות לכוון את העם אותו כוננו בשליחות שיקום
האנושות לתפקידה הרוחי .נעשה כאן מאמץ בהיקף עצום כדי לכונן את המנגנון הארצי שאמור היה
להכווין את מהלכי המין האנושי בכללותו.
שיקום המין האנושי אמור להיות פעולה הנעשית מהתנדבות ,מאהבה ,מהבנת מטרת החיים; בעבודה
רוחית לא תיתכן שום כפייה ,שום אילוץ ,אפילו לא שמץ של פחד או הפחדה .לעבודה הנעשית מכוח
המניעים השליליים האלו ,אין לה שום ערך רוחי ,למעשה עבודה כזאת הורגת את הנוכחות האלוהית עלי
אדמות .אולם פועלים כאן חוקי הגורל ,שאיש אינו יכול להתחמק מהם .לחיים עלי אדמות יש תכלית
ברורה ,ההתחמקות מהאחריות הזאת מביאה על בני האדם סבל הולך וגדל.

משה.
הולדתו של משה האמור להנהיג את בני ישראל מוזכרת בקצרה בפרק ב' ,ובפרק ג' מתוארת חניכתו
לתפקידו.

פרק ב
א וַ ֵילְֶך ִׁאישִׁ ,מבֵ ית לֵוִׁ י; וַ יִׁ ַקח ,אֶ ת-בַ ת-לֵוִׁ י .ב וַ ַתהַ ר הָּ ִׁאשָּ ה ,וַ ֵתלֶד בֵ ן; וַ ֵת ֶרא אֹת ֹו כִׁ י-טוֹב הּוא,
וַ ִׁת ְּצפְּ נֵהּו ְּשֹלשָּ ה יְּ ָּר ִׁחים .ג וְּ ֹלא-יָּכְּ לָּה עוֹד ,הַ ְּצפִׁ ינ ֹו ,וַ ִׁת ַקח-ל ֹו ֵתבַ ת גֹמֶ א ,וַ ַת ְּח ְּמ ָּרה בַ חֵ מָּ ר ּובַ זָּ פֶ ת;
וַ ָּתׂשֶ ם בָּ ּה אֶ ת-הַ ֶילֶד ,וַ ָּתׂשֶ ם בַ סּוף עַ לְּׂ -שפַ ת הַ יְּ אֹר .ד וַ ֵתתַ צַ ב אֲ חֹת ֹו ,מֵ ָּרחֹק ,לְּ ֵדעָּ ה ,מַ ה-יֵעָּ ֶׂשה ל ֹו .ה
וַ ֵת ֶרד בַ ת-פַ ְּרעֹה לִׁ ְּרחֹץ עַ ל-הַ יְּ אֹר ,וְּ ַנ ֲערֹתֶ יהָּ הֹלְּ כֹת עַ ל-יַד הַ יְּ אֹר; וַ ֵת ֶרא אֶ ת-הַ ֵתבָּ ה בְּ תוְֹך הַ סּוף ,וַ ִׁת ְּשלַח
ֹאמרִׁ ,מיַלְּ ֵדי
אֶ ת-אֲ מָּ תָּ ּה וַ ִׁת ָּקחֶ הָּ  .ו וַ ִׁתפְּ ַתח וַ ִׁת ְּראֵ הּו אֶ ת-הַ ֶילֶד ,וְּ ִׁהנֵה-נַעַ ר ֹבכֶה; וַ ַת ְּחמֹל עָּ לָּיו--וַ ת ֶ
אתי לְָּך ִׁא ָּשה מֵ ינ ֶֶקתִׁ ,מן הָּ עִׁ בְּ ִׁריֹת; וְּ תֵ ינִׁק
הָּ עִׁ בְּ ִׁרים זֶ ה .ז וַ תֹאמֶ ר אֲ חֹת ֹו ,אֶ ל-בַ ת-פַ ְּר ֹעה ,הַ אֵ לְֵך וְּ ָּק ָּר ִׁ
לְָּך ,אֶ ת-הַ ָּילֶד .ח וַ תֹאמֶ ר-לָּּה בַ ת-פַ ְּרעֹה ,לֵכִׁ י; וַ ֵתלְֶך ,הָּ עַ לְּ מָּ ה ,וַ ִׁת ְּק ָּרא ,אֶ ת-אֵ ם הַ ָּילֶד .ט וַ תֹאמֶ ר לָּּה
יקהּו .י
בַ ת-פַ ְּרעֹה ,הֵ ילִׁ יכִׁ י אֶ ת-הַ ֶילֶד הַ זֶ ה וְּ הֵ י ִׁנ ִׁקהּו לִׁ י ,וַ אֲ נִׁי ,אֶ ֵתן אֶ תְּׂ -שכ ֵָּרְך; וַ ִׁת ַקח הָּ ִׁא ָּשה הַ ֶילֶד ,וַ ְּתנִׁ ֵ
יתהּו.
וַ יִׁ גְּ ַדל הַ ֶילֶד ,וַ ְּתבִׁ אֵ הּו לְּ בַ ת-פַ ְּרעֹה ,וַ יְּ ִׁהי-לָּּה ,לְּ בֵ ן; וַ ִׁת ְּק ָּרא ְּשמ ֹו ,מ ֶֹשה ,וַ תֹאמֶ ר ,כִׁ י ִׁמן-הַ מַ יִׁ ם ְּמ ִׁש ִׁ
יא וַ יְּ ִׁהי בַ י ִָּׁמים הָּ הֵ ם ,וַ יִׁ גְּ ַדל מֹשֶ ה וַ יֵצֵ א אֶ ל-אֶ חָּ יו ,וַ י ְַּרא ,בְּ ִׁסבְּ ֹלתָּ ם; וַ י ְַּרא ִׁאיש ִׁמ ְּצ ִׁרי ,מַ כֶ ה ִׁאיש-עִׁ בְּ ִׁרי
מֵ אֶ חָּ יו .יב וַ יִׁ פֶ ן כֹה וָּ כֹה ,וַ י ְַּרא כִׁ י אֵ ין ִׁאיש; וַ יְַך ,אֶ ת-הַ ִׁמ ְּצ ִׁרי ,וַ יִׁ ְּט ְּמנֵהּו ,בַ חוֹל .יג וַ יֵצֵ א בַ יוֹם הַ ֵשנִׁי,
וְּ ִׁהנֵה ְּשנֵי-אֲ נ ִָּׁשים עִׁ בְּ ִׁרים ִׁנ ִׁצים; וַ יֹאמֶ ר ,ל ָָּּרשָּ ע ,לָּמָּ ה תַ כֶ הֵ ,רעֶ ָך .יד וַ יֹאמֶ ר ִׁמי ָּׂש ְּמָך לְּ ִׁאיש ַׂשר וְּ שֹפֵ ט,
ירא מ ֶֹשה וַ יֹאמַ רָ ,אכֵן נו ַֹדע הַ ָּדבָּ ר .טו
עָּ לֵינּו--הַ לְּ הָּ ְּר ֵגנִׁי אַ ָּתה אֹמֵ ר ,כַ אֲ שֶ ר הָּ ַרגְּ ָּת אֶ ת-הַ ִׁמ ְּצ ִׁרי; וַ יִׁ ָּ
וַ יִׁ ְּשמַ ע פַ ְּרעֹה אֶ ת-הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ ה ,וַ יְּ בַ ֵקש לַהֲ רֹג אֶ ת-מֹשֶ ה; וַ יִׁ בְּ ַרח מ ֶֹשה ִׁמפְּ נֵי פַ ְּרעֹה ,וַ י ֵֶשב בְּ ֶא ֶרץִׁ -מ ְּדיָּן
וַ יֵשֶ ב עַ ל-הַ בְּ אֵ ר .טז ּולְּ כֹהֵ ן ִׁמ ְּדיָּן ,שֶ בַ ע בָּ נוֹת; וַ ָּתבֹאנָּה וַ ִׁת ְּד ֶלנָּה ,וַ ְּתמַ לֶאנָּה אֶ ת-הָּ ְּרהָּ ִׁטים ,לְּ הַ ְּשקוֹת,
צֹאן אֲ בִׁ יהֶ ן .יז וַ ָּיבֹאּו הָּ רֹעִׁ ים ,וַ יְּ ג ְָּּרשּום; וַ י ָָּּקם מ ֶֹשה וַ יו ִֹׁשעָּ ן ,וַ י ְַּש ְּק אֶ ת-צֹאנָּם .יח וַ ָּתבֹאנָּה ,אֶ ל-
ְּרעּואֵ ל אֲ בִׁ יהֶ ן; וַ יֹאמֶ ר ,מַ דּועַ ִׁמהַ ְּר ֶתן בֹא הַ יוֹם .יט וַ תֹאמַ ְּרןִָּׁ --איש ִׁמ ְּצ ִׁריִׁ ,ה ִׁצילָּנּו ִׁמיַד הָּ רֹעִׁ ים; וְּ גַם-
ָּדֹלה ָּדלָּה לָּנּו ,וַ י ְַּש ְּק אֶ ת-הַ צֹאן .כ וַ יֹאמֶ ר אֶ ל-בְּ נֹתָּ יו ,וְּ אַ י ֹו; לָּמָּ ה זֶ ה עֲזַ בְּ ֶתן אֶ ת-הָּ ִׁאישִׁ ,ק ְּראֶ ן ל ֹו
וְּ יֹאכַל לָּחֶ ם .כא וַ יוֹאֶ ל מֹשֶ ה ,לָּשֶ בֶ ת אֶ ת-הָּ ִׁאיש; וַ יִׁ ֵתן אֶ תִׁ -צפ ָֹּרה בִׁ ת ֹו ,לְּ מ ֶֹשה .כב וַ ֵתלֶד בֵ ן ,וַ יִׁ ְּק ָּרא
יתי ,בְּ אֶ ֶרץ נָּכְּ ִׁריָּה{ .פ}
אֶ תְּ -שמ ֹו ג ְֵּרשֹם :כִׁ י ָאמַ ר--גֵר הָּ יִׁ ִׁ
כג וַ יְּ ִׁהי בַ י ִָּׁמים הָּ ַרבִׁ ים הָּ הֵ ם ,וַ יָּמָּ ת מֶ לְֶך ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,וַ יֵָאנְּ חּו בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ִׁמן-הָּ ֲעב ָֹּדה ,וַ יִׁ זְּ עָּ קּו; וַ ַתעַ ל
ֹלהים אֶ ת-בְּ ִׁרית ֹו ,אֶ ת-
ֹלהים ,אֶ ת-נַאֲ ָּקתָּ ם; וַ יִׁ זְּ כֹר אֱ ִׁ
ֹלהיםִׁ ,מן-הָּ ֲעב ָֹּדה .כד וַ יִׁ ְּשמַ ע אֱ ִׁ
שַ וְּ עָּ תָּ ם אֶ ל-הָּ אֱ ִׁ
ֹלהים{ .ס}
ֹלהים ,אֶ ת-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל; וַ י ֵַדע ,אֱ ִׁ
ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ת-יִׁ ְּצחָּ ק וְּ אֶ תַ -י ֲעקֹב .כה וַ י ְַּרא אֱ ִׁ
משה הוא למעשה פרינציפ קוסמי.
לכאורה הוא איש פרטי ,אולם הוא מסמל את השלב הקריטי אליו מיועד להגיע כל אדם במהלך
האבולוציה הרוחית .כל אחד מאיתנו יצטרך להתמודד עם המצב הזה בבוא העת .אנו נתבונן במסע רוחי
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ייחודי ,שבדרך כלל נסתר מעיני בני האדם .פרטיותו של האדם הינה מקודשת ,הצלחותיו וכשלונותיו הם
עניינו הפרטי .אולם כאן האיש משה עומד חשוף ומערכי נפשו גלויים לציבור .למעשה הוא התנדב להחשף,
כדי לחנך אותנו לדרך שירות הרוח האמיתית.

הסיפור המסופר בארבעת הספרים הבאים הינו למעשה סיפורו של משה על רקע המין האנושי .עם ישראל
מהווה דוגמא מייצגת של האנושות .הוא כולל את המרכיבים העיקריים של המערכות האנושיות,
מהבחינות הגשמיות ,הנפשיות והרוחיות .משה הוא יישות עתיקה מאוד ,שהשתתפה כבר פעמים רבות
במאמצים לשיקום המין האנושי .הוא הגיע לפיסגת ההישגים הרוחיים עלי אדמות ,דרך שאותה עושה
האדם לאורך תקופות ארוכות ביותר – מיליוני שנים ויותר .מיותר לציין שהוא חבר נכבד של חוג יהווה-
אלוהים ,כפי שאני מכנה זאת .כפי שציינתי למעלה ,החוג הזה פתוח לכל אדם ,השואף לשרת את הבריאה
ולא רק את עצמו ,אולם להגיע למעמד כזה ,זה לא עניין פשוט כלל ועיקר .שירות המין האנושי ,במצב
הנפילה שבו הוא נמצא ,מהווה עבודה מתסכלת ביותר – האנשים אותם אתה שואף להציל מהשקיעה
האינסופית למעמקי החומר ,יגיבו בדרך כלל בצורה עויינת – הם עלולים לראות במנהיג הזה כאוייב.
נוח לשקוע – קשה להתרומם.
אנו חייבים להבין כי המין האנושי איבד את הדרך זה זמן רב ,ועל פי חוקי הקוסמוס הוא היה מחוייב
להיכחד .אולם ההנהגה הרוחית של העולם החליטה לעשות מאמץ בלתי רגיל כדי למנוע זאת ,ולאפשר
לקומץ הזעום של אותם בני אדם השואפים לפסוע בנתיב הרוחי ,להגיע אל המטרה.
הנפילה של בני אדם אל החומר ,והאפשרות שהם הביאו על עצמם להיכחד ,הציבו בפני ההנהגה הרוחית
של הקוסמוס אתגר בלתי רגיל .היישויות הכבירות האלו ,חברי חוג יהווה-אלוהים ,היו חייבים למצוא
דרכים כדי לפעול בתוך חוקי הקוסמוס ולתמרן בין החוקים הקשוחים והצודקים האלו ,כדי למנוע את
ההכחדה הבלתי נמנעת של בני האדם!
הנפילה של בני האדם גרמה ליישויות האלו להשיג רמת תודעה גבוהה עוד יותר ממה שהיה להן לפני כן!
אין מצב שבו רק בני אדם "טובים" יוולדו ,וה"רעים" יימנע מהם להיוולד ,וכך יהיה עולם שכולו טוב .כפי
שכבר נאמר למעלה ,רוע וטוב הינם מצבים יחסיים הקיימים במעמקי הנפש של כל אחד מאיתנו .זהו
תהליך של מעבר מהחושך הפנימי למצב של מחיקת משקעי חשכת התת מודע והארת התודעה .המצב
הנוכחי כרוך בייסורים עצומים לכל המין האנושי ,אולם גם אם אדם אחד מצליח להגיע אל המטרה פעם
במאה שנים ,הסבל האנושי מוצדק .אנו מתלוננים כל העת על חוסר הצדק עלי אדמות ואדישותו של
האלוהים לכך ,אם הוא בכלל קיים .אולם הסבל הזה נגרם מחמת סירובם של בני האדם לברוא את
האלוהים עלי אדמות מכוח איכות חייהם ,וכל עוד לא יתכוננו מערכות ההנהגה הרוחית עלי אדמות ,אפילו
בקנה מידה מצומצם ,הסבל הינו מראה לסירובנו לפעול בכיוון הזה .לא רק אנחנו סובלים ,אלא כל
הבריאה סובלת.
השקיעה של המין האנושי היא למעשה מעין שאיפה תת-מודעת לשוב אל המצב הראשוני ,חסר המודעות,
מעין מצב של שינה עמוקה ,מצב של חוסר דאגות ואחריות .אולם קיים בד בבד דחף עצום בכל אחד
מאיתנו השואף להגשמה עצמית .זהו הקונפליקט בו מצויה האנושות .משה למעשה הגיע לפיסגת ההגשמה
העצמית ,אולם בשלב זה הוא גם מחוייב להושיט יד לחבריו בני האדם שהחליטו ללכת בכיוון ההפוך.
משה הוא לכאורה רוצח שלקח את החוק לידיו ,וכאשר התגלה הדבר ,קם וברח מפני החוק .עבריין נמלט,
שבכל מקום מתוקן אמור היה להיות מוסגר ולשאת בענשו .בכל מערכת מסודרת איש כזה היה פסול לכל
תפקיד ציבורי ,הוא היה נושא אות קין לשארית חייו ,אם לא היה מוצא להורג לפני כן.
כאשר בני האדם מחפשים אדם הראוי למשרה ,הם בודקים את עברו ומחפשים אם יש לו תיק פלילי,
מעשים חריגים מהעבר ,מעשי שטות וכדומה .למעשה אין אדם אחד עלי אדמות שתת המודע שלו צלול,
ולכן כל אדם מעשיו אינם חפים ממניעים נסתרים .אפשר לומר שכל אדם שתת המודע שלו איננו מטוהר,
הוא "פושע" ,אדם בעל אחריות מוגבלת.
לשם מה משה לקח את החוק לידיו והרג את המצרי? בקטע למעלה נאמר – ויגדל משה – גדל במעמד
השלטון ,הוא כנראה היה מועמד להיות יורש העצר ,מכוח אימוצו על ידי בת פרעה ומכוח אישיותו הבלתי
רגילה .כנסיך מצרים הוא החוק – יכול היה לקרוא לשוטרים ולצוות עליהם לאסור את האיש ולהביאו
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למשפט .מה יש לו לברוח מפרעה? פרעה כמושג מייצג בדרך כלל את נפש האדם שאיננו ממוקד באידיאל
הרוחי ,הוא ממוקד בהשגים ארציים .משה למעשה קם ובורח מפני גורלו – הנהגת עם ישראל משעבוד
למחשכי התת מודע אל החופש הרוחי .הוא היה מודע לייעודו כבר מגיל צעיר .אדם כזה ,שהגיע למעשה אל
סף הסיום של הנתיב הרוחי ,חי במצב של מודעות בלתי רגילה אותה אי אפשר לקנות בשום בית ספר.
אולם עליו להתמודד עם המצב הנפשי של פרעה ,לו כולנו משועבדים ברמה כזאת או אחרת ,ובהמשך אנו
רואים בסיפור על עשרת המכות את ההתמודדות הזאת עם נפש האדם העקשנית.
משהו עמוק מסתתר כאן .משה גילה כנראה בשלב מסוים שהוא צאצא לעם העברי ,ומכוח אישיותו הוא
שואף לעזור להם .כנראה שהיה אדם חזק מאוד ,ומכת ידו הרגה איש .יש להניח שכנסיך קיבל חינוך צבאי,
השתתף במלחמות והרג אנשים .נאמר כאן שמשה מתבונן לכל העברים "ואין איש" .נסיך מצרים יסתובב
לבדו ללא פמליה ושומרי ראש? אין איש – אין מי שיקח אחריות .משה למעשה מתעלם ממעמדו ומסכן את
כל עתידו כדי להושיע את העשוקים .הוא מגלם באישיותו את הפן העילאי של נשמת יוסף – אדם החי
למען הבריות .אולם אנו רואים מיד כי האנשים להם שאף לעזור ,עלולים לקום נגדו .זהו אירוע מכונן בחיי
משה ,וכנראה זאת הסיבה שהתורה טורחת להזכיר זאת ,בשעה שאירועים חשובים אחרים בחייו ,לא
מוזכרים כלל .האנשים האלו מייצגים תופעה הקיימת בכל רובדי החברה האנושית .האירוע הזה מזכיר
את העימות בין יוסף לאחיו ,הטוענים שהוא שואף להשתרר עליהם ,ולכן מחליטים להורגו .הפצע העמוק
בנפשו של משה ,שסבל רבות בעבר מההתנהגות הזאת ,שב ומדמם .אין זה משנה אם משה חי בעבר
בתפקיד של יוסף ,זוהי סיטואציה שכל אדם השואף לשרת את האנושות בכל לבו ,ללא שום מניעים
אנוכיים ,סובל ממנה .ואין להטיל כאן שום אשמה על עם ישראל או על היהודים ,אנחנו כולנו השתתפנו
באירועים האומללים האלו ,כולנו התעללנו וביזינו את האנשים שהקדישו את חייהם לסייע לנו.
יוסף הוא פרינציפ קוסמי בדומה למשה .אפשר לשאול מדוע שני אנשים שהתנכלו למשה ,וכנראה איימו
להסגירו ,מהווים דוגמא לכל העם? כל העם היה כזה חסר מצפון וחסר תודה? כמובן שלא ,ואנו רואים
בהמשך כמה אנשים שעמדו לצידו של משה ,אולם כעיקרון ,בני האדם אינם מעוניינים בכל הטירחה של
שיקום המין האנושי ,הקיום האנושי המוגבל ,כל עוד הוא נוח במידה מסויימת ,אפילו תחת שיעבוד ,הוא
כל מעיינם .כולנו משועבדים לחוקי המדינות ולשרירות ליבם של האנשים המעסיקים אותנו .כולנו
משועבדים לחשכת מעמקי התת מודע.
כפי שראינו בסיפורי התורה כבר מהתחלה ,התורה מתומצתת ומדוייקת מאוד; אם הקטע הזה שבו
מתעמת משה עם שני העברים הניצים הוא היחידי אותו מזכירה התורה בנוגע לחיי משה במצרים ,הרי
שצפון כאן לקח רב עצמה לכולנו.
עבדכם הנאמן הכותב את השורות האלה ,איננו פטור מכל המשא הכבד הזה ,אותו אני רואה כיום כאתגר
ולא כעונש .אינני כותב את הדברים האלו מעמדה שאני כבר מעבר למשא מחשכי התת מודע ,אלא אני
מודע לכך ופועל בעניין .לא נולדתי עם כפית של זהב ,אלא עם מזלג עופרת הנעוץ עמוק בנשמה והדורש
מאמצים לא פשוטים להסירו ,כך שאני לפחות מזדהה עמוקות עם המסע הרוחי של הנפשות הפועלות
בספורנו.
והגיע הזמן שכל אחד מאיתנו יסתכל בנפשו בהגינות ויפעל בעניין .רבים מאלו המתיימרים להיות "מורים
רוחיים" חיים בעולם של הזיות ,מרמים את עצמם ואת תלמידיהם .בודדים הם אנשי האמת.
המערכות השולטות אין להן שום יכולת לבדוק את מעמקי הנפש של האדם ,וכל מה שהן בודקות זה
דברים חיצוניים .נזהר האדם שלא להיתפס ,הוא ראוי לתפקיד .ה"חינוך" אותו מעניקים בני האדם
לילדיהם ,הינו למעשה חינוך המיועד להפנים בנפש הילד שעליו להיות זהיר שלא להיתפס על ידי החוקים
אותם חוקקו בני האדם ,כדי שמהלך חייו הארצי לא ישתבש .אולם מערכותיו הפנימיות לא עוברות שום
זיכוך אמיתי ,לכך צריך האדם לעבור תהליכים עמוקים הרבה יותר ממה שהחינוך המקובל מסוגל להעניק.
בדרך כלל האנשים הנבחרים על ידי בני האדם ,מחוללים נזקים גדולים למין האנושי ,שלא לדבר על אותם
אנשים התופסים את השלטון בכוח הזרוע ומתנהגים כרודנים .אולם מבחינת ההנהלה הרוחית של העולם,
יהווה-אלוהים ,משה הוא האיש המתאים ביותר לתפקיד .האדם שירד לתחתית המדרגה הוא זה המתאים
לפיסגת המדרגה.
כמובן שלא כל עבריין מתאים להנהיג את האנושות....
המערכת הזאת אותה אני מכנה יהווה-אלוהים ,פועלת מכוח שיתוף פעולה של יישויות המחוננות
בתודעת-על ,תודעה שאין לבני האדם הרגילים .מרחב הראייה שלהם הינו למעשה אינסופי ,והם יכולים
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לראות את מעמקי נבכי נשמתו של כל אדם ,הם יודעים היכן הוא מצוי בנתיב הרוחי ,ומהם מניעיו
הנסתרים.
אם נסמוך על בני האדם שיבחרו להם את המנהיג הראוי ,הרי שהאיש משה לא היה נבחר על ידי אדם
כלשהו .הוא לא היה עובר את המסך – אחרי גימגום אחד היו משליכים אותו מכל המדרגות ,והעולם היה
מאבד את המנהיג החשוב שבכל הזמנים – אדם ששתי הדתות הגדולות בעולם מושתתות על בסיס
העקרונות שנתן ,ומנהיגיהן מאשרים את אמיתות משה ותורתו.
אולם כפי שכבר אמרתי למעלה – האיש משה הוא פרינציפ קוסמי – הסיפור כאן סובב סביב אישיותו
וצפונים כאן עבורנו לקחים רבי עצמה שעל כולנו להפנים.

פרק ג
א ּומֹשֶ ה ,הָּ יָּה רֹעֶ ה אֶ ת-צֹאן יִׁ ְּתר ֹו ח ְֹּתנ ֹו--כֹהֵ ן ִׁמ ְּדיָּן; וַ יִׁ נְּ הַ ג אֶ ת-הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִׁמ ְּדבָּ ר ,וַ ָּיבֹא אֶ ל-הַ ר
ֹלהים ח ֵֹרבָּ ה .ב וַ י ֵָּרא מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָּ ה אֵ לָּיו ,בְּ לַבַ ת-אֵ שִׁ --מתוְֹך הַ ְּסנֶה; וַ י ְַּרא ,וְּ ִׁהנֵה הַ ְּסנֶה בֹעֵ ר בָּ אֵ ש,
הָּ אֱ ִׁ
וְּ הַ ְּסנֶה ,אֵ ינֶנּו אֻׁ כָּל.
משקעי חשכת התהום חייבים להישרף ,כדי שהאדם יוכל לראות את האלוהים שבפנימיותו ,אולם
מרכז התודעה האינדיבידואלי הינו נצחי ,ולא ניתן להכחידו.
"מלאך יהווה" מסמל כאן את "האני העליון" ,פיסגת הר האלוהים – המוקד האינדיבידואלי
הפנימי הנצחי – הניצוץ האלוהי ,כפי שהוא מכונה .המסע הרוחי הינו טיפוס אל פיסגת ההר,
וכאשר אנו מגיעים לפיסגה ,אנו חווים את מהותנו האמיתית – הסנה הבוער באש שאי אפשר
לאכלו .החוויה בה מתנסה משה הינה פנימית וחיצונית גם יחד.
משה רואה את "אלוהים" פנים אל פנים .משה נמצא בשלב הסופי של הנתיב הרוחי ,ובשלב זה
האדם רואה את "האני העילאי" שלו פנים אל פנים .אדם הוא השלב בו אלוהים מתגלה עלי
אדמות בגוף גשמי .בשיטות אמונה רבות האמירה הזאת היא כפירה בעיקר ,ואנשים הוצאו להורג
על כך ,אולם זוהי האמת .משה כבר בן שמונים ,הוא היה נסיך מצרים ,וכנראה עבר שם חניכה
לפי הידע שהיה למצרים ,וכמו כן יש להניח שלמד אצל יתרו – רעואל – "עמית האלוהים" ,כהן
מדין .אולם משה כנשמה וותיקה מאוד ,עבר את כל התהליכים האלו פעמים רבות ,והוא לא היה
תלוי בלימודים האלו ,אולם בכל תקופת היוולדות מחודשת ,על האדם לעבור מחדש את כל
התהליכים הנפשיים והרוחיים עד למקום שאליו הגיע במחזור הקודם ,ומשם להמשיך.
ג וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ הָ--אסֻׁ ָּרה-נָּא וְּ אֶ ְּראֶ ה ,אֶ ת-הַ מַ ְּראֶ ה הַ ָּגדֹל הַ זֶ ה :מַ דּועַ ֹ ,לא-יִׁ בְּ עַ ר הַ ְּסנֶה .ד וַ י ְַּרא יְּ הוָּ ה,
ֹלהים ִׁמתוְֹך הַ ְּסנֶה ,וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה מ ֶֹשה--וַ יֹאמֶ ר ִׁהנֵנִׁ י .ה וַ יֹאמֶ רַ ,אל-
כִׁ י סָּ ר לִׁ ְּראוֹת; וַ יִׁ ְּק ָּרא אֵ לָּיו אֱ ִׁ
ַאדמַ ת-ק ֶֹדש הּוא.
ִׁת ְּק ַרב הֲ ֹלם; שַ ל-נְּעָּ לֶיָך ,מֵ עַ ל ַרגְּ לֶיָך--כִׁ י הַ מָּ קוֹם אֲ שֶ ר אַ ָּתה עוֹמֵ ד עָּ לָּיוְּ ,
מהי קדושה? מקום יכול להיות קדוש אם האנשים הפוסעים עליו הינם ישרים וכנים מכוח עצמם.
קדושה היא למעשה מצב שבו מחשכי תהום התודעה נמחקו לגמרי .נפש האיש משה צלולה כמעט
לחלוטין ,רק חוט שערה דק שבדקים מפריד בינו לבין הגשמת הנתיב הרוחי .משה מקדש את
האדמה מכוח נוכחותו ,ועליו להשיל את נעליו כדי לקדש אותה ,להסיר את החציצה בינו לבין
הבריאה הגשמית .ככל שמחשכי התת מודע הולכים ונמחקים ,כך הולכת וגוברת שפיעת הכוחות
הרוחיים הנאצלים באמצעות האדם.
להעניק קדושה למקום או חפץ ,מכוח האמונה שזה יעניק למאמינים כוחות רוחיים ,הינו ילדותי.
הארץ איננה אלא ערימה של מינראלים – כאשר אנו קוראים למקום "קדוש" אנו מורידים את
עצמנו מתחת למדרגת המינראלים.
לשם מה להוריד את הנעלים במקום קדוש? הנעל מסמלת את המצב הנמוך ,שבו האדם פוסע על
לכלוך וזבל .על האדם להשיל את המצב הנמוך הפנימי בבואו להיכנס אל "אדמה קדושה" .מקום
קדוש יכול להיות רק בפנימיות ,אין שום מקום חיצוני קדוש .הפנימיות מתקדשת כאשר משקעי
מחשכי התת מודע הולכים ומתבהרים .כאשר התת מודע מתבהר כמעט לגמרי ,נאמר תשעים
ותשעה אחוז ,האדם רואה את "אלוהים" פנים אל פנים .זהו המקום בו עמד יעקב כאשר נלחם
עם המלאך ,ונצחונו על המלאך למעשה מחק את האחוז האחרון שנותר .משה אמור להתמודד
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לכל אורך הדרך עם השארית הזעומה הזאת בנפשו שעליו להסירה ,אולם זאת משימה לא פשוטה
כלל .הוא זקוק להדרכה ולסיוע של "מלאך" – אחד מהחברים בחוג יהווה-אלוהים שמכוח
תודעתו העילאית ינחה את משה בדרך אל "ארץ ישראל" – המצב הרוחי המושלם .כפי שציינתי
למעלה ,משמעות המילה ישראל היא גם איש אלוהים ,התגשמות האיכויות הרוחיות עלי אדמות.
כפי שראינו בסיפור של יעקב בעת שהיה ראוי להשיג את המצב הרוחי של ישראל ,נשלח אליו
שליח; גם כאן פועל העיקרון הזה ,שאדם איננו יכול לסיים את המסע הרוחי מכוח עצמו ,הוא
חייב לפעול בהרמוניה עם כל האינדיבידואלים שבבריאה .אין להסיק מכך שהדבר מגביל את
האדם או הופך אותו לתלוי ,להיפך ,הפעילות המשותפת ההרמונית הינה פסגת החופש
האינדיבידואלי וחירות האדם.
חופש אמיתי מותנה ביכולת לפעול בצוות בהרמוניה מוחלטת.
בשני המשפטים הקצרים האלו נכתב פעם "מלאך יהווה" "יהווה" ו"-אלוהים" .אנו רואים
שפועלת כאן מערכת המורכבת מאינדיבידואלים ,אולם אינדיבידואלים אלו שרויים במצב של
אחדות אותו איננו יכולים להבין ,עד אשר נתחיל לחוות לפעול בכוח האחדות הזאת.
מלאך הינו שליח ,יהווה מסמל את מצב האחדות של כל היישויות ,ואלוהים מייצג כאן את
הפעילות האינדיבידואלית של היישויות בקרב האחדות.
לכאורה מונותיאיזם הוא אמונה באל אחד ,ביישות אחת המנהיגה את העולם .אולם בכל הזרמים
הדוגלים באמונה הזאת ,אנו מוצאים כל העת יישויות הפועלות בשירות היישות הזאת .אנו רואים
הירארכיה הפועלת באחדות הרמונית .ההירארכיה המאוחדת הזאת מחוללת מצב תודעה עילאי
שלו אנו קוראים "אלוהים".
לצורך העניין ,הייתי מציע כי שלושת הדמויות הבכירות שפעלו מקודם – אברהם ,יצחק וישראל,
הם אלה המתגלים בפני משה ,מדריכים אותו ומפעילים אותו .אבות האומה ,הם אלו הפה הדובר
בשם "יהווה אלוהים" .הם ממשיכים את העבודה אותה התחילו בספירה הארצית ,כאשר כעת
עומדים לשירותם יכולות בלתי מוגבלות.
משה ממונה להנהיג את עם ישראל ,הוא לא נבחר על ידו .זה לא שילטון דמוקרטי המיועד לספק
את צרכי הבריות .לבריות אין שום מושג אודות תכלית הבריאה ,וכל מעייניהם זה סיפוק צרכי
הקיום הבסיסיים והתענגות עליהם.
כפי שציינתי כבר למעלה ,זוהי כתיבה אסוציאטיבית ,חסרת יומרות .אני כותב מה שעובר לי
בראש .זוהי למעשה זכותו של כל אדם המתעמק בחומרים האלה ,לחפש את מה שמתאים לנפשו.
בכל אופן ,אני חש שכך הם הדברים.
ו וַ יֹאמֶ רָ ,אנֹכִׁ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ יָך ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּצחָּ ק ,וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב; וַ י ְַּס ֵתר מ ֶֹשה ,פָּ נָּיו ,כִׁ י י ֵָּרא,
ֹלהים.
מֵ הַ בִׁ יט אֶ ל-הָּ אֱ ִׁ
ובכן ,משה ניצב לפני האישים שפעלו לפניו בשירות האנושות .הם הכינו את התשתית הפיזית
והרוחית להכנת המנגנון שאמור להביא לשיקום האנושית ,ומשה שלכך הוא הודרך זה עידנים,
מקבל רגליים קרות .הוא מתירא מלהביט במראת-האחריות המוטלת עליו" .אלוהים" הוא
למעשה מראת האמת המוצבת בפנינו.
משה שכבר עבר את התהליכים האלו ,ירא מעוצמת האחריות המוטלת עליו ,אולם לא האחריות
היא המטרידה אותו ,אלא התסכולים העצומים שהיו מנת חלקו בעבר בעת שהשתתף במאמצים
לשיקום המין האנושי .הוא מודע היטב למצבם השפל של בני האדם ,לעובדה שמהבחינה הקרה
של חוקי הקארמה ,הם חייבים להיכחד .שהמין האנושי הינו למעשה מקרה אבוד .משה ירא
מלהביט אל האלהים ,לכאורה ,אפילו שזאת לא הפעם הראשונה שהוא ניצב מול "אלוהים" פנים
אל פנים .ברור לו בפני מה הוא עומד ומה עומד להתרחש.

78

יתי אֶ ת-עֳנִׁ י עַ ִׁמי אֲ שֶ ר בְּ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם; וְּ אֶ ת-צַ ע ֲָּקתָּ ם ָּשמַ עְּ ִׁתי ִׁמפְּ נֵי נֹגְּ ָּׂשיו ,כִׁ י י ַָּדעְּ ִׁתי
ז וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ הָּ ,ראֹה ָּר ִׁא ִׁ
ָארץ הַ ִׁהוא ,אֶ ל-אֶ ֶרץ טוֹבָּ ה ְּּורחָּ בָּ ה ,אֶ ל-
אֶ ת-מַ כְּ אֹבָּ יו .ח וָּ אֵ ֵרד לְּ הַ ִׁציל ֹו ִׁמיַד ִׁמ ְּצ ַריִׁ םּ ,ולְּ הַ עֲֹלת ֹו ִׁמן-הָּ ֶ
בּוסי.
אֶ ֶרץ זָּ בַ ת חָּ לָּב ְּּודבָּ ש--אֶ לְּ -מקוֹם הַ כְּ ַנ ֲענִׁי ,וְּ הַ ִׁח ִׁתי ,וְּ הָּ אֱ מ ִֹׁרי וְּ הַ פְּ ִׁרזִׁ י ,וְּ הַ ִׁחּוִׁ י וְּ הַ יְּ ִׁ
ההנהגה הרוחית שואפת לרומם את בני האדם מהמצב הנפשי העלוב בו הם בחרו להיות ,אל ארץ
זבת חלב ודבש – אל מצב גן העדן הנפשי הפנימי ,שבו משקעי חשכת התת מודע מטופלים באופן
מודע והתודעה הולכת ומתבהרת .חוקי הקארמה הקרים והעיוורים פועלים באופן אוטומאטי ואי
אפשר להתנגד להם .זהו צדק קוסמי מוחלט שאי אפשר לערער עליו ,אולם לחוג יהווה-אלוהים יש
אפשרויות לתמרן סביב החוק הזה מכח הידע האינסופי הנתון ברשותם .הם מתבוננים בסבל
האנושי ומחפשים את הדרכים כדי להקל על בני האדם ולהנחותם בדרך שתפחית את הסבל
למינימום .בני ישראל משלמים את אשר פשעו כנגד יוסף ,ומאחר ויוסף היה ברמה רוחית
עילאית ,הרי שכדי לאזן מעשה שכזה ,על השבטים לעבור את אותה ההתנסות שעבר יוסף ,שנמכר
לעבדות ,וגורל עבד היה איום ונורא .אדם חסר זכויות ,סמרטוט רצפה שאפשר לעשות בו ככל
העולה על דעת הרשעות האנושית .אולם יוסף היה חייב לעבור את ההתנסות הקשה הזאת כדי
שיוכל להגיע אל פיסגת המעמד הרוחי .הסבל שגרמו לו אחיו פיתח בנפשו יכולות נעלות ,וכאשר
התעלה מעל תחושותיו בפגישתו המחודשת עם אחיו ,הוא למעשה כונן את הבסיס לגאולת אחיו
בשלב הבא של הדרמה המתחוללת לעינינו.
יש להניח שאת תקופת העבדות במצרים נאלצו בני ישראל לחוות כמשקל נגד למה שעוללו ליוסף
אחיהם .אפשר לתהות מדוע אומה שלימה נענשת לכאורה בצורה כזאת .אלוהים מעולם לא
העניש איש ,זוהי אמונה המתאימה למצב הילדותי בו אנו נמצאים .מעמדו הרוחי של יוסף היה
שקול לשאר השבטים ,ולכן כל מה שנעשה עבורו או נגדו ,משליך על כלל האומה.
כפי שאמרתי למעלה ,איש כמו אברהם שקול מבחינה תודעתית לכלל בני האדם לו היו פועלים
יחדיו בהרמוניה מוחלטת .יוסף שקול מבחינה תודעתית לכלל עם ישראל ,לו היו פועלים יחדיו
בהרמוניה מוחלטת .זה מרמז לנו כיצד פועל הקוסמוס ,וכיצד פועל מה שאני מכנה "חוג יהווה
אלוהים".
יתי ,אֶ ת-הַ לַחַ ץ ,אֲ ֶשר ִׁמ ְּצ ַריִׁ םֹ ,לחֲ ִׁצים אֹתָּ ם .י
ט וְּ עַ ָּתהִׁ ,הנֵה צַ ע ֲַקת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל בָּ ָאה אֵ לָּי; וְּ גַםָּ -ר ִׁא ִׁ
וְּ עַ ָּתה לְּ ָּכה ,וְּ אֶ ְּשלָּחֲ ָך אֶ ל-פַ ְּרעֹה; וְּ הוֹצֵ א אֶ ת-עַ ִׁמי בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,מ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .יא וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ,אֶ ל-
ֹלהיםִׁ ,מי ָאנֹכִׁ י ,כִׁ י אֵ לְֵך אֶ ל-פַ ְּרעֹה; וְּ כִׁ י או ִֹׁציא אֶ ת-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,מ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם.
הָּ אֱ ִׁ
משה חווה חוויה מיסטית שכל שוחר רוחי מתחיל היה חולם עליה ,אולם הוא לא מתרגש או
נדהם .היינו אמורים לראות כאן סערת רגשות עזה מצד משה – הוא רואה וחווה את פיסגת
החוויות האפשריות לבן אדם עלי אדמות ,הוא אמור היה להתמלא ברגשות עזים – להתפרץ
באושר ושמחה שהאלוהים מתגלה לפניו סוף סוף .אלוהים שמהותו היא אהבה אינסופית ,אושר
וידע עליונים .אולם "ההתגלות האלוהית" איננה אלא התבוננות במראת האמת ,וזוהי חווייה
קשה ביותר עבור כל אדם .הוא רואה את כל מערכותיו הנפשיות ללא כחל וסרק – ללא שום
אשליות והזיות .הוא מודע למעמדו הרוחי ולחובתו כלפי האנושות ,אולם הוא גם אדם החפץ
באשרו הפרטי .הוא חי בשלווה ובאושר עם משפחתו החדשה בנווה המדבר ,לשם מה כל הצרות
עם התמודדות עם העם הקשה והעקשן הזה?
איך להשיל את הנעלים מאשליית החיים החולפים ולעמוד על אדמת הקודש – להתבונן במראת
האמת ללא חשש ומורא?
יב וַ יֹאמֶ ר ,כִׁ י-אֶ ְּהיֶה עִׁ מָּ ְך ,וְּ זֶ ה-לְּ ָך הָּ אוֹת ,כִׁ י ָאנֹכִׁ י ְּשל ְַּח ִׁתיָך :בְּ הו ִֹׁציאֲ ָך אֶ ת-הָּ עָּ םִׁ ,מ ִׁמ ְּצ ַריִׁ םַ ,תעַ בְּ דּון
ֹלהיםִׁ ,הנֵה ָאנֹכִׁ י בָּ א אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וְּ ָאמַ ְּר ִׁתי
ֹלהים ,עַ ל הָּ הָּ ר הַ זֶ ה .יג וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל-הָּ אֱ ִׁ
אֶ ת-הָּ אֱ ִׁ
ָאמרּו-לִׁ י מַ הְּ -שמ ֹו ,מָּ ה אֹמַ ר אֲ לֵהֶ ם.
לָּהֶ ם ,אֱ ֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ יכֶם ְּשלָּחַ נִׁי אֲ לֵיכֶם; וְּ ְּ
משה ממשיך לחפש תירוץ כלשהו להתחמק משליחותו.
ֹלהים אֶ ל-מֹשֶ ה ,אֶ ְּהיֶה אֲ שֶ ר אֶ ְּהיֶה; וַ יֹאמֶ ר ,כֹה תֹאמַ ר לִׁ ְּבנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,אֶ ְּהיֶהְּ ,שלָּחַ נִׁ י
יד וַ יֹאמֶ ר אֱ ִׁ
אֲ לֵיכֶם .טו וַ יֹאמֶ ר עוֹד אֱ ֹל ִׁהים אֶ ל-מֹשֶ ה ,כֹה-תֹאמַ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּר ֵאל ,יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ יכֶ ם אֱ ֹלהֵ י
ַאבְּ ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּצחָּ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹבְּ ,שלָּחַ נִׁ י אֲ לֵיכֶם; זֶ הְּ -ש ִׁמי לְּ ֹעלָּם ,וְּ זֶ ה זִׁ כְּ ִׁרי לְּ דֹר דֹר .טז לְֵך וְּ ָאסַ פְּ ָּת
אֶ ת-זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וְּ ָאמַ ְּר ָּת אֲ לֵהֶ ם יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ יכֶם נ ְִּׁרָאה אֵ לַי ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם יִׁ ְּצחָּ ק וְּ ַי ֲעקֹב,
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לֵאמֹר :פָּ קֹד פָּ ַק ְּד ִׁתי אֶ ְּתכֶם ,וְּ אֶ ת-הֶ עָּ ׂשּוי ָּלכֶם בְּ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .יז וָּ אֹמַ רַ ,א ֲעלֶה אֶ ְּתכֶם ֵמ ֳע ִׁני ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,אֶ ל-
קלֶָך;
בּוסי--אֶ ל-אֶ ֶרץ זָּ בַ ת חָּ לָּבְּּ ,ודבָּ ש .יח וְּ ָּש ְּמעּו ,לְּ ֹ
אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲע ִׁני וְּ הַ ִׁח ִׁתי ,וְּ הָּ אֱ מ ִֹׁרי וְּ הַ פְּ ִׁרזִׁ י וְּ הַ ִׁחּוִׁ י וְּ הַ יְּ ִׁ
ּובָּ אתָּ אַ ָּתה וְּ זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל אֶ ל-מֶ לְֶך ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,וַ אֲ מַ ְּר ֶתם אֵ לָּיו יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י הָּ עִׁ בְּ ִׁריִׁ ים נִׁ ְּק ָּרה עָּ לֵינּו ,וְּ עַ ָּתה
נֵלְּ ָּכה-נָּא ֶד ֶרְך ְּשֹלשֶ ת י ִָּׁמים בַ ִׁמ ְּדבָּ ר ,וְּ נִׁזְּ בְּ חָּ ה לַיהוָּ ה אֱ ֹלהֵ ינּו .יט וַ אֲ נִׁי י ַָּדעְּ ִׁתי--כִׁ י ֹלא-יִׁ ֵתן אֶ ְּתכֶם מֶ לְֶך
יתי אֶ תִׁ -מ ְּצ ַריִׁ ם ,בְּ כֹל נִׁ פְּ לְּ אֹתַ י ,אֲ ֶשר אֶ ע ֱֶׂשה
ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,לַהֲ ֹלְך :וְּ ֹלא ,בְּ יָּד חֲ זָּ ָּקה .כ וְּ שָּ ל ְַּח ִׁתי אֶ ת-י ִָּׁדי ,וְּ ִׁהכֵ ִׁ
בְּ ִׁק ְּרב ֹו; וְּ ַאחֲ ֵרי-כֵן ,יְּ שַ לַח אֶ ְּתכֶם .כא וְּ נָּתַ ִׁתי אֶ ת-חֵ ן הָּ עָּ ם-הַ זֶ ה ,בְּ עֵ ינֵי ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם; וְּ הָּ יָּה כִׁ י תֵ לֵכּוןֹ ,לא
ּוׂשמָּ ֹלת; וְּ ַׂש ְּמ ֶתם ,עַ ל-
ּומג ַָּרת בֵ יתָּ ּה ,כְּ לֵי-כֶסֶ ף ּוכְּ לֵי זָּ הָּ ב ְּ
יקם .כב וְּ שָּ אֲ לָּה ִׁא ָּשה ִׁמ ְּש ֶכנ ְָּּתּה ִׁ
תֵ לְּ כּו ֵר ָּ
בְּ נֵיכֶם וְּ עַ ל-בְּ נֹתֵ יכֶם ,וְּ ִׁנצַ לְּ ֶתם ,אֶ תִׁ -מ ְּצ ָּריִׁ ם.
פרק ד
ֹאמרּוֹ ,לא-נ ְִּׁרָאה אֵ לֶיָך יְּ הוָּ ה.
א וַ יַעַ ן מֹשֶ ה ,וַ יֹאמֶ ר ,וְּ הֵ ן ֹלא-יַאֲ ִׁמינּו לִׁ י ,וְּ ֹלא יִׁ ְּש ְּמעּו בְּ קֹלִׁ י :כִׁ י י ְּ
תחושתו הפנימית של משה שזהו נסיון המיועד לכישלון – בני האדם עברו סף מסויים ,שמעבר לו
שיקום המערכות עלי אדמות הינן כמעט בלתי אפשריות.
ַארצָּ ה
ַארצָּ ה ,וַ י ְַּשלִׁ כֵהּו ְּ
ב וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו יְּ הוָּ ה ,מזה (מַ ה-זֶ ה) בְּ י ֶָּדָך; וַ יֹאמֶ ר ,מַ טֶ ה .ג וַ יֹאמֶ ר הַ ְּשלִׁ יכֵ הּו ְּ
וַ יְּ ִׁהי לְּ נָּחָּ ש; וַ ָּינָּס מֹשֶ הִׁ ,מפָּ נָּיו .ד וַ ֹיאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מֹשֶ הְּ ,שלַח י ְָּּדָך ,וֶ אֱ חֹז בִׁ זְּ נָּב ֹו; וַ יִׁ ְּשלַח יָּד ֹו וַ יַחֲ זֶ ק
ב ֹו ,וַ יְּ ִׁהי לְּ מַ טֶ ה בְּ ַכפ ֹו .ה לְּ מַ עַ ן יַאֲ ִׁמינּו ,כִׁ י-נ ְִּׁרָאה אֵ לֶיָך יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתָּ ם :אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י
יקָך ,וַ יָּבֵ א יָּד ֹו ,בְּ חֵ יק ֹו; וַ יו ִֹׁצאָּ ּה ,וְּ ִׁהנֵה יָּד ֹו
יִׁ ְּצחָּ ק ,וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב .ו וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ל ֹו עוֹד ,הָּ בֵ א-נָּא י ְָּּדָך בְּ חֵ ֶ
יקָך ,וַ יָּשֶ ב יָּד ֹו ,אֶ ל-חֵ יק ֹו; וַ יו ִֹׁצאָּ ּהֵ ,מחֵ יק ֹו ,וְּ ִׁהנֵהָּ -שבָּ ה,
ְּמצ ַֹרעַ ת כַשָּ לֶג .ז וַ יֹאמֶ ר ,הָּ שֵ ב י ְָּּדָך אֶ ל-חֵ ֶ
כִׁ בְּ ׂשָּ ר ֹו .ח וְּ הָּ יָּהִׁ ,אםֹ-לא יַאֲ ִׁמינּו לְָּך ,וְּ ֹלא יִׁ ְּש ְּמעּו ,לְּ קֹל הָּ אֹת הָּ ִׁראשוֹן--וְּ הֶ אֱ ִׁמינּו ,לְּ קֹל הָּ אֹת הָּ ַאחֲ רוֹן.
קלֶָך--וְּ ל ַָּק ְּח ָּת ִׁממֵ ימֵ י הַ יְּ אֹר ,וְּ ָּשפַ כְּ ָּת
ט וְּ הָּ יָּה ִׁאםֹ-לא יַאֲ ִׁמינּו גַם לִׁ ְּשנֵי הָּ אֹתוֹת הָּ אֵ לֶה ,וְּ ֹלא יִׁ ְּש ְּמעּון לְּ ֹ
הַ יַבָּ שָּ ה; וְּ הָּ יּו הַ מַ יִׁ ם אֲ שֶ ר ִׁת ַקח ִׁמן-הַ יְּ אֹר ,וְּ הָּ יּו לְּ ָּדם בַ יַבָּ ֶשת .י וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-יְּ הוָּ ה ,בִׁ י אֲ ֹדנָּיֹ ,לא
ִׁאיש ְּדבָּ ִׁרים ָאנֹכִׁ י גַם ִׁמ ְּתמוֹל גַם ִׁמ ִׁשלְּ שֹם ,גַם מֵ ָאז ַדבֶ ְּרָך אֶ ל-עַ בְּ ֶדָך :כִׁ י כְּ בַ ד-פֶ ה ּוכְּ בַ ד לָּשוֹןָ ,אנֹכִׁ י.
משה מכיר כבר היטב את כל הצגות ה"קסמים" למיניהם ,המיועדים לבני אדם במצב ילדותי.
שיכנוע חיצוני איננו יכול להחליף לעולם את השכנוע הפנימי .אין שום מעשי ניסים – מאחורי
הקלעים פועלים כוחות שבאמצעותם אפשר לחולל דברים הנראים כעומדים מעל לטבע בעיני
האדם הארצי ,שאיננו מודע לחוקים האלו.
ָָּאדם ,א ֹו ִׁמי-יָּׂשּום ִׁאלֵם ,א ֹו חֵ ֵרש א ֹו פִׁ ֵקחַ א ֹו עִׁ ּוֵ ר--הֲ ֹלא ָאנֹכִׁ י,
יא וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֵ לָּיוִׁ ,מי ׂשָּ ם פֶ ה ל ָּ
יתיָך אֲ שֶ ר ְּת ַדבֵ ר .יג וַ ֹיאמֶ רִׁ ,בי אֲ ֹדנָּי; ְּשלַח-נָּא ,בְּ יַד-
יְּ הוָּ ה .יב וְּ עַ ָּתה ,לְֵך; וְּ ָאנֹכִׁ י אֶ ְּהיֶה עִׁ ם-פִׁ יָך ,וְּ הו ֵֹר ִׁ
ָאחיָך הַ לֵוִׁ י--י ַָּדעְּ ִׁתי ,כִׁ יַ -דבֵ ר יְּ ַדבֵ ר הּוא; וְּ גַם
ִׁת ְּשלָּח .יד וַ יִׁ חַ רַ-אף יְּ הוָּ ה בְּ מֹשֶ ה ,וַ יֹאמֶ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ִׁ
ִׁהנֵה-הּוא יֹצֵ א לִׁ ְּק ָּראתֶ ָך ,וְּ ָּראֲ ָך וְּ ׂשָּ מַ ח בְּ לִׁ ב ֹו .טו וְּ ִׁדבַ ְּר ָּת אֵ לָּיו ,וְּ ַׂש ְּמ ָּת אֶ ת-הַ ְּדבָּ ִׁרים בְּ פִׁ יו; וְּ ָאנֹכִׁ י ,אֶ ְּהיֶה
יתי אֶ ְּתכֶם ,אֵ ת אֲ שֶ ר ַתעֲׂשּון .טז וְּ ִׁדבֶ ר-הּוא לְּ ָך ,אֶ ל-הָּ עָּ ם; וְּ הָּ יָּה הּוא יִׁ ְּהיֶה-
עִׁ ם-פִׁ יָך וְּ עִׁ ם-פִׁ יהּו ,וְּ הו ֵֹר ִׁ
ֵאֹלהים .יז וְּ אֶ ת-הַ מַ טֶ ה הַ זֶ הִׁ ,ת ַקח בְּ י ֶָּדָך ,אֲ ֶשר ַתע ֲֶׂשה-ב ֹוֶ ,את-הָּ אֹתֹת.
לְּ ָך לְּ פֶ ה ,וְּ אַ ָּתה ִׁת ְּהיֶה-ל ֹו ל ִׁ
{פ}
סיפור עגום לחלוטין .משה נתן את התורה ,שהיא הבסיס לאמונותיהם של מירב בני האדם עלי
אדמות .היא הבסיס ליהדות ,לנצרות ולאיסלאם ,וכנראה השפיעה על זרמים אמונתיים ודתיים
רבים בעולם .איש עצום מהבחינה הרוחית ,אדם נדיר ביותר .לא כל אדם מסוגל לתת את התורה,
לכך נדרש תהליך ארוך ביותר ,קשה ומפרך ביותר .זה לא איזה בילוי בספירות העליונות ,מחוזות
האושר נפלאי הוד והדר .זאת עבודה קשה ואפורה ,ללא שום גמול כלשהו.
משה עומד למעשה בפני אברהם יצחק וישראל - ,חברי חוג יהווה-אלוהים ,שכוננו את הבסיס
לעבודתו ,והוא למעשה מצהיר בפניהם – זאת עבודה חסרת סיכוי ,האנשים האלה חסרי תקנה.
נמאס לי לבזבז את זמני .כפי שכבר הצעתי למעלה – חברי החוג הזה הינם למעשה אחדות אחת
הרמונית של אינדיבידואלים שהשיגו תודעת-על .לא ניתן להסביר לאדם הארצי את מהות
האחדות הזאת ,אבל כל אחד מאיתנו מיועד להגיע לשלב הזה .בבוא העת זה יתברר לכל אחד
מאיתנו באמצעות התנסות אישית .חברי החוג הזה רואים את התמונה שלא כמו משה – המעוגן
עדיין במישור הארצי המוגבל .יש להם יכולות הסתכלות נרחבות יותר .הם רואים ,למשל ,את כל
רשימת בני האדם הנדירים שהשכילו למרות הכל להגיע אל יעד הבריאה .אם משה היה מסרב
לפעול באופן גורף ,האישים האלו לא היו מצליחים להשיג את המטרה הזאת .כך שההחלטה של
ההנהגה הרוחית הקוסמית (או יהווה-אלוהים בסיפורנו) הייתה מוצדקת.
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מה בעצם מתרחש כאן עם האיש משה? הוא מלא היסוסים? חסר ביטחון? מגמגם? הגימגום
הלשוני הינו סימפטום למשהו עמוק יותר בנפשו ,כנפש כולנו .משה מייצג כל אדם המגיע למעמד
הרוחי הזה .הוא עומד לקראת סיום הנתיב הרוחי ,ואין לו שום תחליף – הוא לא יכול להחליף את
עצמו .עליו להשלים את המסע הרוחי ,והמין האנושי הוא למעשה הכביש עליו הוא נוסע – אין לו
דרך אחרת .אין למעשה תחליף לאיש – כל אחד מאיתנו חיוני ,ואין מי שיעשה עבורנו את העבודה.
היינו מצפים שאדם כזה יהיה נחוש ,חסר היסוסים ודבק במשימה .למעשה יש לו את כל התכונות
האלו ,זהו תנאי הכרחי למעמד הרוחי בו הוא נמצא .אולם הוא גם אנושי ומעשי .הוא מכיר את
עמו לפני ולפנים ,הוא בקיא ומעמיק בנפש האדם ,נסיונו כבר לימד אותו שהאנשים להם הוא
צריך לעזור ,יחתרו תחתיו ויבגדו בו.
אמרתי שמשה הוא פרינציפ קוסמי – הוא מייצג תהליך שכל אחד מאיתנו חייב לעבור .הקטע
המדהים הוא שלפי המסורת משה כתב את כל מה שכתוב בחמשת ספרי התורה – הוא מדבר על
עצמו בגוף שלישי .זוהי גם הוכחה עקיפה לאמיתות התורה ,אם היו בהמשך מזייפים את התורה,
כפי שנטען ,הרי שהיה ניתן לייפות את כל הסיפורים האלו .העובדה שהוא מוכן לחשוף את מעמקי
נפשו בפני כולנו ,מעידה על גדולתו ועצמתו הרוחית .איש נדיר ועצום ביותר .פעלו בעולם אנשים
דגולים ,שהיו נחושים וחסרי היסוס ,אבל כמעט שאף אחד מהם לא היה מוכן להחשף בצורה
כזאת .משה מודע לאספקטים הפסיכולוגיים עימם מתעמת האדם המגיע למעמדו עילאי ,והוא
חולק זאת עמנו כדי שנכין את עצמנו למעמד הזה .הוא מלמד אותנו כאן שיעור יקר ערך ,שעל
כולנו ללמוד ולהפנים.
משה השלים את המסע הרוחי ונותרה בפניו משימה אחת אחרונה .הוא מרוחק מהמטרה כחוט
השערה – אולם חוט דקיק זה הינו העבה ביותר מכל המשימות המוטלות על האדם הפוסע בנתיב
הרוחי – לסייע לאנשים שזוממים להורגך .המצב הרגיל של בני האדם שהם נלחמים באנשים
ה"רעים" והורגים אותם ,או משליכים אותם לבית האסורים ,וכך הם סבורים שהעולם יהיה טוב
יותר .אולם העולם רק הולך ומתדרדר .הרוע הפנימי איננו מותמר ,תודעת קין איננה מותמרת
לתודעת הבל ,מחשכי התת מודע הולכים ומתאפלים ,האנשים הרעים אותם אנו הורגים ,שבים
ונולדים עלי אדמות כשהרוע והשנאה שבלבם הולכים וגוברים ,והם מחוללים פשעים נוראים.
הסיפור של משה עם שני האנשים שרבו ביניהם מרמז על המצב של משה ביחס לבני ישראל.
הסיפור של יוסף ואחיו לא הסתיים ,לא בא על פיתרונו.

פרק ה
וַי ֹאמְרּו ֲא ֵלהֶם ,י ֵ ֶרא י ְהוָה ֲעלֵיכֶם ְויִשְפ ֹטֲ :אשֶר ִה ְב ַאשְתֶ ם אֶתֵ -ריחֵנּוְ ,בעֵינֵי פ ְַרע ֹה ּו ְבעֵינֵי ֲעבָדָ יו ,לָתֶ ת-ח ֶֶרב
ש ַלחְתָ נִי .כג ּומֵָאז
שב מֹשֶה אֶל-י ְהוָה ,וַי ֹאמַר :אֲדֹנָיָ ,למָה ה ֲֵרע ֹתָ ה ָלעָם ַהזֶהָ --למָה זֶהְ ,
ְבי ָדָ םְ ,לה ְָרגֵנּו .כב ַוי ָ ָ
שמֶָך ,ה ֵַרעָ ,לעָם ַהזֶה; ְו ַהצֵל ֹלאִ -ה ַצלְתָ  ,אֶתַ -עמֶָך.
בָאתִ י אֶל-פ ְַרע ֹה ,לְדַ בֵר ִב ְ
הוויכוח הזה דומה במידה מסויימת לוויכוח של אברהם עם יהווה-אלוהים לפני החרבת סדום .גם כאן מה
שמסתתר מאחרי הדברים זה שיקום המערכת המונותיאיסטית – חיבור הספירה החומרית עם הרוחית .זה
נראה כוויכוח או משא ומתן בין כמה גורמים בעלי תודעה עילאית ,אולם פועלים כאן אלמנטים של אחדות
הנסתרים מעיני האדם הרגיל.
פרק ו
ש ְלחֵםּ ,ו ְבי ָד ֲחזָקָה ,יְג ְָרשֵ ם
א וַי ֹאמֶר י ְהוָה ,אֶל-מֹשֶה ,עַתָ ה תִ ְראֶהֲ ,אשֶר ֶא ֱעשֶה ְלפ ְַרע ֹה :כִי ְבי ָד ֲחזָקָה ,י ְ ַ
ֵַארצֹו{ .ס} ב ַוי ְ ַדבֵר אֱֹלהִים ,אֶל-מֹשֶה; וַי ֹאמֶר ֵאלָיוֲ ,אנִי י ְהוָה .ג ָוא ֵָרא ,אֶלַ-אב ְָרהָם אֶל-י ִ ְצחָק וְאֶל-
מ ְ
ש ִמי י ְהוָהֹ ,לא נֹודַ עְתִ י ָלהֶם .ד ְוגַם ֲה ִקמ ֹ ִתי אֶת-ב ְִריתִ י אִתָ ם ,לָתֵ ת ָלהֶם אֶת-א ֶֶרץ ְכנָעַן--
יַעֲק ֹבְ --באֵל שַדָ י; ּו ְ
ש ַמעְתִ י ,אֶת-נַ ֲא ַקת ְבנֵי יִש ְָראֵלֲ ,אשֶר ִמצ ְַרי ִםַ ,מ ֲעבִדִ ים א ֹתָ ם;
אֵת א ֶֶרץ ְמג ֵֻריהֶםֲ ,אשֶר-גָרּו בָּה .ה ְוגַם ֲאנִי ָ
ָו ֶאזְכ ֹר ,אֶת-ב ְִריתִ י .ו ָלכֵן ֱאמ ֹר ִל ְבנֵי-יִש ְָראֵלֲ ,אנִי י ְהוָה ,וְהֹוצֵאתִ י אֶתְ כֶם מִתַ חַת ִסבְֹלת ִמצ ְַרי ִםְ ,ו ִה ַצלְתִ י
ש ָפטִים גְדֹלִים .ז ְו ָל ַקחְתִ י אֶתְ כֶם לִי ְלעָםְ ,ו ָהי ִיתִ י ָלכֶם
אֶתְ כֶם ֵמעֲב ֹדָ תָ ם; ְוגַָאלְתִ י אֶתְ כֶם ִבזְרֹו ַע נְטּוי ָהּ ,ו ִב ְ
לֵאֹלהִים; וִידַ עְתֶ ם ,כִי ֲאנִי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ,הַמֹוצִיא אֶתְ כֶם ,מִתַ חַת ִסבְלֹות ִמצ ְָרי ִם .ח ְו ֵהבֵאתִ י ֶא ְתכֶם ,אֶל-
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מֹורשָהֲ ,אנִי י ְהוָה .ט
ָָארץֲ ,אשֶר נָשָאתִ י ֶאת-י ָדִ י ,לָתֵ ת א ֹתָ ּה לְַאב ְָרהָם ְלי ִ ְצחָק ּו ְליַעֲק ֹב; ְונָתַ תִ י א ֹתָ ּה ָלכֶם ָ
ה ֶ
שמְעּו ,אֶל-מֹשֶה ,מִקֹצֶר רּו ַחּ ,ו ֵמעֲב ֹדָ ה ָקשָה.
ַוי ְדַ בֵר מֹשֶה כֵןֶ ,אלְ -בנֵי יִש ְָראֵל; וְֹלא ָ
הקטע המרתק כאן זה מבחר השמות בו מופיעה היישות האלהית .לכאורה מובאת בתורה בשורת
המונותיאיזם – האמונה באל אחד .אולם לכל אורכה של התורה מדובר על מערכות של ישויות הפועלות
בהרמוניה מאוחדת .מובא כאן התהליך האמור ליצור את המונותיאיזם – אחדות העולם הגשמי עם העולם
הרוחי .על בני האדם לברוא את החוליה המאחדת בין העולמות.
הפרקים הבאים מתארים את התהליך בוא יוצאים בני ישראל ממצרים .פרעה ,המסמל את האגו ,או חשכת
מעמקי התת מודע ,צריך לעבור תהליך מלא סבל מאחר והוא מסרב ללכת בדרך הקשה-הקלה .זה תהליך
שכל אחד מאיתנו עובר ,בצורה כזאת או אחרת .הדרך הקלה זה לציית לאני-העליון ,אותו מסמל משה
הפועל בכוח יהווה-אלוהים – המסמל את האחדות של רמות התודעה העילאיות.
פרק יד
שיו .כז ַוי ֵט
כו וַי ֹאמֶר י ְהוָה אֶל-מֹשֶה ,נְטֵה אֶת-י ָדְ ָך עַלַ -הי ָם; ְויָשֻבּו ַה ַמי ִם עַלִ -מצ ְַרי ִם ,עַלִ -רכְבֹו ְועַל-פ ָָר ָ
שב ַהי ָם ִלפְנֹות בֹקֶר ְל ֵאיתָ נֹוּ ,ו ִמצ ְַרי ִם ,נָסִים ִלק ְָראתֹו; ַויְנַעֵר י ְהוָה אֶתִ -מצ ְַרי ִם,
מֹשֶה אֶת-י ָדֹו עַלַ -הי ָםַ ,וי ָ ָ
שים ,לְכ ֹל חֵיל פ ְַרע ֹהַ ,ה ָב ִאים ַאח ֲֵריהֶם ַבי ָםֹ :לא-
שבּו ַה ַמי ִםַ ,ויְכַסּו אֶת-ה ֶָרכֶב ְואֶתַ -הפ ָָר ִ
בְתֹוְך ַהי ָם .כח ַוי ָ ֻ
שמ ֹאלָם .ל
נִשְַאר ָבהֶם ,עַדֶ -אחָד .כט ּו ְבנֵי יִש ְָראֵל ָהלְכּו ַבי ַ ָבשָה ,בְתֹוְך ַהי ָם; ְו ַה ַמי ִם ָלהֶם חֹמָהִ ,מימִינָם ּו ִמ ְ
שפַת ַהי ָם .לא ַוי ְַרא
וַיֹושַע י ְהוָה בַיֹום הַהּוא ,אֶת-יִש ְָראֵלִ --מי ַד ִמצ ְָרי ִם; ַוי ְַרא יִש ְָראֵל אֶתִ -מצ ְַרי ִם ,מֵת עַלְ -
יִש ְָראֵל אֶתַ -הי ָד ַהגְדֹלָהֲ ,אשֶר ָעשָה י ְהוָה ְב ִמצ ְַרי ִםַ ,וי ְִיראּו ָהעָם ,אֶת-י ְהוָה; ַוי ַ ֲא ִמינּו ,בַיהוָהּ ,ובְמֹשֶהַ ,עבְדֹו.
משה הוא הציר סביבו נסוב כל הסיפור הזה ,כפי שהצעתי למעלה; התהליכים הקשוחים העוברים על
המצרים מיועדים גם לחשל את משה ובני ישראל – משה אמור להתמצק בעמדתו הרוחית ,ועל בני ישראל
– הנציגים של המין האנושי ,להבין כי משה מייצג את ההנהגה הרוחית ויש לסמוך עליו לחלוטין .אולם
גם משה חותר באותה סירה ,והנסיונות האלו מכוונים אליו קודם כל .תודעתו מאוחדת עם חוג יהווה-
אלוהים ,אולם הוא עדיין נטוע במישור הארצי ,המלא טעויות ובוגדנות.
משה ויוסף.
מהתבוננות במבנה הנפשי של משה ויוסף ,אפשר למצוא קווים רבים מקבילים .שניהם היו בשפל המדרגה
והגיעו לפיסגה .שניהם היו נסיכי מצרים ,יוסף שלט במצרים ,ומשה היה כנראה מיועד לרשת את כס
פרעה .כבנה המאומץ של בת פרעה ,יש להניח שהוא התבלט בכשרונותיו יוצאי הדופן בכל דבר ועניין.
יוסף נזרק לבור על ידי אחיו ונמכר לעבדות .יש להניח שמאות השנים שבני ישראל ריצו במצרים בתור
עבדים נועדו לאזן את המעשה הנורא הזה .די ברור שמשה מסתייג ממשימתו לעזור לעם ישראל .כנראה
שהטראומה העזה שחווה יוסף נחקקה בנפשו והתמידה במהלכי החיים הבאים .האם משה הינו אותו
אינדיבידואל שהיה קודם יוסף? אין לי כישורים לבדוק זאת ,כפי שטוענים אנשים רוחיים מתקדמים ,ויש
להניח שחכמי הקבלה עסקו במהלכי החיים של בני אדם .משהו בנפשו של משה מעכב אותו מלפעול למען
עם ישראל בשמחה ובאהבה.
אפשר לתהות מדוע משה מקפיד להעלות את עצמות יוסף לארץ ישראל.
למעשה אין זה משנה אם משה ויוסף היו אותו אינדיבידואל ,מדובר כאן בעיקרון .כולנו מחוללים עוולות
זה כלפי זה בעת שאנו שקועים בתודעת קין .תודעת קין נוקמת במי שהיא רואה כאוייב ,היא רוחשת
שנאה וטינה כלפי אלו שגרמו לה עוול .לשרת אנשים השרויים בתודעת קין זהו האתגר הקשה והגדול
ביותר העומד בפני כל אדם המגיע אל סף המסע הרוחי.
מה שברור הוא שמשה למעשה סיים את המסע הרוחי והגיע אל המטרה ,אולם נותרה עוד משימה אחת,
המונעת מבעדו את האיחוד הסופי עם התודעה הקוסמית ,האינסופית .הוא מחוייב לסייע לאחיו השקועים
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בחשכת הבערות לצאת מהעבדות אל החירות .המשימה הזאת שהוא כמובן מודע לה היטב ,קשה בתכלית
ואנו רואים כל העת כי אבני ריחיים קשורות לצווארו של משה ,השואף להתחמק מכך ,אולם המערכת
המנהיגה ,יהווה-אלוהים ,לא מוכנה למעשה לוותר למשה – הקוסמוס זקוק למשה המושלם ,ומאחר ומשה
למעשה וויתר על זכות הבחירה החופשית למען שירות חסר פניות ,הוא מחוייב במשימה הזאת .למעשה
הוויתור על הבחירה החופשית ,שהיא למעשה אשליה ארצית ,היא השגת החופש האמיתי .אדם שתודעתו
חפה מכל סיגי חשכת התת מודע ,הינו האדם החופשי האמיתי.

פרק טו
כ וַ ִׁת ַקח ִׁמ ְּריָּם הַ נְּבִׁ יָאה אֲ חוֹת ַאהֲ רֹן ,אֶ ת-הַ תֹף--בְּ י ָָּּדּה; וַ ֵתצֶ אןָּ ָּכל-הַ נ ִָּׁשים ַאחֲ ֶריהָּ  ,בְּ תֻׁ פִׁ ים ּובִׁ ְּמחֹֹלת.
כא וַ ַתעַ ן לָּהֶ םִׁ ,מ ְּריָּםִׁ :שירּו לַיהוָּ ה כִׁ יָּ -גאֹה גָָּאה ,סּוס וְּ רֹכְּ ב ֹו ָּרמָּ ה בַ יָּם{ .ס} כב וַ יַסַ ע מ ֶֹשה אֶ ת-
יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ִׁמיַם-סּוף ,וַ י ְֵּצאּו אֶ לִׁ -מ ְּדבַ ר-שּור; וַ יֵלְּ כּו ְּשֹלשֶ ת-י ִָּׁמים בַ ִׁמ ְּדבָּ ר ,וְּ ֹלא-מָּ ְּצאּו מָּ יִׁ ם .כג וַ ָּיבֹאּו
מָּ ָּרתָּ ה--וְּ ֹלא יָּכְּ לּו לִׁ ְּשתֹת מַ יִׁ ם ִׁממָּ ָּרה ,כִׁ י מָּ ִׁרים הֵ ם; עַ ל-כֵן ָּק ָּראְּ -שמָּ ּה ,מָּ ָּרה .כד וַ יִׁ ֹּלנּו הָּ עָּ ם עַ ל-מ ֶֹשה
לֵאמֹר ,מַ ה-נ ְִּׁש ֶתה .כה וַ יִׁ ְּצעַ ק אֶ ל-יְּ הוָּ ה ,וַ יו ֵֹרהּו יְּ הוָּ ה עֵ ץ ,וַ י ְַּשלְֵך אֶ ל-הַ מַ יִׁ ם ,וַ יִׁ ְּמ ְּתקּו הַ מָּ יִׁ ם; ָּשם ָּׂשם
ּומ ְּשפָּ ט ,וְּ שָּ ם נִׁסָּ הּו .כו וַ יֹאמֶ ר ִׁאם-שָּ מוֹעַ ִׁת ְּשמַ ע לְּ קוֹל יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,וְּ הַ י ָָּּשר בְּ עֵ ינָּיו ַתע ֲֶׂשה,
ל ֹו חֹק ִׁ
וְּ הַ אֲ זַ ְּנ ָּת לְּ ִׁמ ְּצוֹתָּ יו ,וְּ שָּ מַ ְּר ָּת ָּכל-חֻׁ ָּקיו--כָּל-הַ מַ חֲ לָּה אֲ שֶ רׂ-שַ ְּמ ִׁתי בְּ ִׁמ ְּצ ַריִׁ םֹ ,לא-אָּ ִׁׂשים עָּ לֶיָך ,כִׁ י אֲ נִׁ י
יְּ הוָּ ה ,רֹפְּ אֶ ָך{ .ס} כז וַ ָּיבֹאּו אֵ ילִׁ מָּ ה--וְּ שָּ ם ְּש ֵתים עֶ ְּׂש ֵרה עֵ ינֹת ַמיִׁ ם ,וְּ ִׁשבְּ עִׁ ים ְּתמָּ ִׁרים; וַ יַחֲ נּוָּ -שם ,עַ ל-
הַ מָּ יִׁ ם.
מרים אחות משה ואהרון מופיעה כעת בשמה .השלישיה הזאת היא הבסיס הראשוני למה שאני מכנה
כמעגל הרוחי ,המורכב משנים עשר אינדיבידואלים .אולם בבסיסו הוא מורכב משלושה אנשים ונשים
המסוגלים לפעול יחדיו באחדות .שלישיה כזאת מכונה משולש מקודש ,וארבעה משולשים כאלו מהווים
מעגל רוחי.

משה צועק אל יהווה – אנחנו צועקים כיוון שאנו מרגישים רחוקים זה מזה .מה יש לו לצעוק? הוא רואה
את אלוהים פנים אל פנים .העם מונח על צווארו כאבן ריחיים .משה ובני ישראל – המייצגים את המין
האנושי – עוברים התנסויות אדירות שכל שוחר רוחיות היה חולם עליהן – כוחות השמים מתגלים ממש
לעיני בני אדם רגילים ומפגינים את העוצמות האינסופיות העומדות לרשות היישויות המנהלות את ענייני
הקוסמוס .משה לא זקוק לחווייה הזאת כתמריץ לפעול לשיקום הפעילות הרוחית עלי אדמות ,והסטת
מוקד ההתבוננות האנושית מההשגים הארציים אל ההשגים הרוחיים – אל מטרת הבריאה ,שכפי שנאמר
למעלה – הכוכב עליו אנו חיים איננו מטרה אלא אמצעי .הפעילות הגלויה של כוחות השמים נועדו
להטביע בטחון בבני האדם בהנהגתו של משה .אולם בנפשו של משה עצמו מכרסם כל העת הספק ,הוא
פועל בנפש חצויה ,מכורח ולא מאהבה .לפעול מכוח מחויבות כנגד התחושה הפנימית ,מהווה עדות
למעמדו הרוחי הנעלה של משה ,המסוגל להתעלות מעל לרגשותיו .משה חושף את עצמו בפני הציבור,
על כל לבטיו ומאבקיו הפנימיים ,כדי לעודד למעשה את כל ההולכים בדרך הקשה הזאת .הוא למעשה
מתווה בפנינו את הדרך אל המטרה ,דרך שאיננה סוגה בשושנים ,הכרוכה בכאבים ובמפחי נפש רבים,
אבל למתמידים ההצלחה מובטחת .הוא מראה לנו שהדרך כרוכה בשיתוף פעולה עם חוג יהווה-אלוהים,
וכי חובה עלינו לדאוג לאחינו בני המין האנושי ולשאר כל מרכיבי הבריאה לפני שנוכל בכלל לשאוף
להגשים את מטרת הנתיב הרוחי באופן אישי .הגשמת היעד הרוחי והשגת תודעת-על מנועה בפני אדם
המתעלם מהבריאה ושואף להגשמה עצמית בלבדית .זה עלול להביא את האדם לפיסגת האנוכיות,
והגשמה רוחית משמעותה למעשה פעילות הרמונית מאוחדת של כל היישויות.
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משה סיים למעשה את הנתיב הרוחי ,ואין לו עוד שום משימה אישית מיוחדת כדי להגיע אל הפיסגה,
אולם מה שחסר זה שירות המין האנושי ,לעשות כל מאמץ כדי להביא את בני האדם ,שבדרך כלל פיתחו
עויינות אל המטרות הרוחיות ונציגיה "בשמים ובארץ" .לשרת ציבור שרובו מתנגד ועויין מהווה את
שיאה של העבודה הרוחית ,שלה מחוייב משה .אדם שהגיע למעמדו הרוחי של משה ,אין לו כבר "בחירה
חופשית" ,שהיא למעשה אשליה שבה שוגים בני האדם.
זה הלקח שמסתתר מאחורי לבטיו של משה והסיבה שהוא חושף זאת בפנינו.
פרק טז
א וַ יִׁ ְּסעּו ,מֵ אֵ ילִׁ ם ,וַ ָּיבֹאּו כָּ ל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל אֶ לִׁ -מ ְּדבַ רִׁ -סין ,אֲ ֶשר בֵ ין-אֵ ילִׁ ם ּובֵ ין ִׁסינָּי--בַ חֲ ִׁמ ָּשה עָּ ָּׂשר
יוֹם ַלח ֶֹדש הַ שֵ נִׁ י ,לְּ צֵ אתָּ ם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ב וילינו (וַ יִׁ לוֹנּו) כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,עַ ל-מ ֶֹשה וְּ עַ לַ-אהֲ רֹן--
ֹאמרּו אֲ לֵהֶ ם בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,מי-יִׁ ֵתן מּותֵ נּו בְּ יַד-יְּ הוָּ ה בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,בְּ ִׁשבְּ ֵתנּו עַ לִׁ -סיר
בַ ִׁמ ְּדבָּ ר .ג וַ י ְּ
הַ בָּ ׂשָּ ר ,בְּ ָאכְּ לֵנּו לֶחֶ ם ָּלׂשֹבַ ע :כִׁ י-הוֹצֵ אתֶ ם אֹתָּ נּו אֶ ל-הַ ִׁמ ְּדבָּ ר הַ זֶ ה ,לְּ הָּ ִׁמית אֶ ת-כָּל-הַ ָּקהָּ ל הַ זֶ ה בָּ ָּרעָּ ב.
המצב הנפשי בו מצויים בני האדם בשפל המדרגה .כל המאמצים לכונן בנפשם אמון במשה
ובעמיתיו להנהגה כושלים .הם מעדיפים להיות עבדים עלובים ושבעים ,מאשר בני חורין
עצמאיים על כל האתגרים הקיומיים הכרוכים בכך .כל ההתנסויות שעברו בחודשים האחרונים
ירדו למעשה לטימיון .חבורה עלובה ,שכל מעייניה סיפוק המאוויים הבסיסיים .זה מצער לומר
זאת ,אולם לא נשמעת כאן שום מילה מהציבור המצומצם שתמך במשה .בהמשך הקולות האלו
יישמעו .כמובן שאני לא בא בטענות ומבקר את האנשים .התורה הינה ראי חסר פניות שעל כל
אחד מאיתנו להתבונן ביושר.
נשאלת השאלה מה הם עשו כל מאות השנים האלו במצרים? הם לא עברו הכנה והדרכה מפי
המנהיגים האמורים לכוון את האנשים אל מטרת הבריאה? המדבר זה מקום צחיח ,מת; אי
אפשר לחיות שם ללא סיוע ,ובוודאי שלא לקבוצה כל כך גדולה כמו עם שלם ,שבורח מארץ ללא
שום אמצעים להספקת אמצעי מחייה .ברור שהמערכת אותה אני מכנה יהווה-אלוהים נתנה את
דעתה גם לפרט הזה ,כפי שהיא דאגה לכל פרט קטן עד עכשיו .ואם הפגינה עד עכשיו יכולת בלתי
מוגבלת לטפל בכל מצב ,הרי שלהאכיל עם שלם לא אמורה להיות משימה מיוחדת ,ובכל זאת
האנשים שחוו את כל היכולות האדירות האלו אין בהם שום הבנה או אמון אל ההנהגה הארצית
והרוחית .אין ספק שהיו אנשים שבטחו במשה ,כמו אהרון ואחותו ,ואנשים אחרים ,אולם קולם
לא נשמע .אפשר להבין כעת את ספקותיו של משה בנוגע לסיכויים להצלחת המשימה עם בני
האדם.

{ס} ד וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ הִׁ ,ה ְּננִׁ י מַ ְּמ ִׁטיר ָּלכֶם לֶחֶ ם ִׁמן-הַ ָּשמָּ יִׁ ם; וְּ יָּצָּ א הָּ עָּ ם וְּ ל ְָּּקטּו ְּדבַ ר-יוֹם
בְּ יוֹמ ֹו ,לְּ מַ עַ ן אֲ נַסֶ נּו הֲ ֵילְֵך בְּ תו ָֹּר ִׁתי ִׁאםֹ-לא .ה וְּ הָּ יָּה בַ יוֹם הַ ִׁש ִׁשי ,וְּ הֵ כִׁ ינּו אֵ ת אֲ ֶשר-יָּבִׁ יאּו; וְּ הָּ יָּה
ידעְּ ֶתם ,כִׁ י יְּ הוָּ ה
ִׁמ ְּשנֶה ,עַ ל אֲ שֶ ר-יִׁ לְּ ְּקטּו יוֹם יוֹם .ו וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה וְּ ַאהֲ רֹן ,אֶ לָּ -כל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל :עֶ ֶרב--וִׁ ַ
הו ִֹׁציא אֶ ְּתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ז ּוב ֶֹקרְּּ ,ור ִׁאיתֶ ם אֶ ת-כְּ בוֹד יְּ הוָּ ה ,בְּ ָּש ְּמע ֹו אֶ תְּ -ת ֻׁלנ ֵֹתיכֶם ,עַ ל-יְּ הוָּ ה;
וְּ נ ְַּחנּו מָּ ה ,כִׁ י תלונו (תַ לִׁ ינּו) עָּ לֵינּו.
בקר וערב – זה מזכיר את תהליכי הבריאה שבהם מצויינות המילים ערב ובקר – כאשר המצבים
הקוסמיים האלו עדיין לא היו קיימים .למעשה המין האנושי המיוצג על ידי עם ישראל ,שרוי
בתוהו ובוהו הראשוני ,ללא סדר ומערכת ממושמעת .הבסיס לשיקום המערכת הרוחית עלי
אדמות מתחילה בשיקום יראת הכבוד של בני האדם אל ההנהגה הרוחית ונציגיה עלי אדמות.
ח וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה ,בְּ תֵ ת יְּ הוָּ ה ָּלכֶם בָּ עֶ ֶרב בָּ ׂשָּ ר לֶאֱ כֹל וְּ לֶחֶ ם בַ ב ֶֹקר לִׁ ְּׂשבֹעַ  ,בִׁ ְּשמֹעַ יְּ הוָּ ה אֶ תְּ -ת ֻׁלנֹתֵ יכֶ ם,
אֲ שֶ ר-אַ ֶתם מַ לִׁ ינִׁם עָּ לָּיו; וְּ נ ְַּחנּו מָּ הֹ ,לא-עָּ לֵינּו ְּת ֻׁלנֹתֵ יכֶם כִׁ י עַ ל-יְּ הוָּ ה .ט וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשהֶ ,אלַ-אהֲ רֹן ,אֱ מֹר
אֶ ל-כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,ק ְּרבּו לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה :כִׁ י שָּ מַ ע ,אֵ ת ְּת ֻׁלנֹתֵ יכֶם .י וַ יְּ ִׁהי ,כְּ ַדבֵ ר ַאהֲ רֹן אֶ ל-כָּל-ע ֲַדת
בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וַ יִׁ פְּ נּו ,אֶ ל-הַ ִׁמ ְּדבָּ ר; וְּ ִׁהנֵה כְּ בוֹד יְּ הוָּ ה ,נ ְִּׁרָאה בֶ עָּ נָּן{ .פ}
יא וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מֹשֶ ה לֵאמֹר .יב שָּ מַ עְּ ִׁתי ,אֶ תְּ -תלּונֹת בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּר ֵאלַ --דבֵ ר אֲ לֵהֶ ם לֵאמֹר בֵ ין הָּ עַ ְּרבַ יִׁ ם
ידעְּ ֶתם ,כִׁ י אֲ נִׁי יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם.
תֹאכְּ לּו בָּ ׂשָּ רּ ,ובַ ב ֶֹקר ִׁת ְּׂשבְּ עּו-לָּחֶ ם; וִׁ ַ
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מדהים לראות את המצב הרוחי בו שרויים בני האדם ,המיוצגים כאן על ידי בני ישראל .כל מה
שאומר משה קם ונהיה ,ואם זה לא מספיק לבני האדם" ,אלהים" מתגלה בספירה הארצית לעיני
האנשים ,והם עדיין לא משוכנעים שהסיפור הזה הינו אמיתי .כל עוד נוח להם ,יש אלהים ,אם
התנאים גרועים ,אין אלהים ,אין מערכת עילאית הפועלת לטובת בני האדם .כל המאורעות יוצאי
הדופן אותם חוו בני האדם ,לא השפיעו כלל על תודעתם .דעתו של משה שבני האדם הינם חסרי
תקנה ,מוכחת .הוא מטיל ספק מלכתחילה באפשרות השיקום הרוחי של בני האדם ,אולם הוא
מחוייב לסייע גם אם הסיכויים הינם אפסיים .בני האדם שקעו לתהומות האנוכיות והסיפוק
העצמי .הקיום הארצי בנוחיות סבירה הוא כל מעיינם.
בני האדם בוחרים למנהיג את האדם הממלא אחר מאווייהם ותשוקותיהם .אולם בספורנו,
המאוויים והתשוקות הם הגורם המעכב בפני הבנת תכלית החיים .משה וחברי חוג יהווה-אלהים,
עושים לכל אורך הדרך מאמצים בלתי רגילים כדי לשנות את תודעת בני האדם .כפי שנראה
בהמשך ,בודדים מאוד החליטו לקחת אחריות ולהתמיר את תודעת קין לתודעת הבל.
יג וַ יְּ ִׁהי בָּ עֶ ֶרב--וַ ַתעַ ל הַ ְּשלָּו ,וַ ְּתכַס אֶ ת-הַ מַ חֲ נֶה; ּובַ ב ֶֹקר ,הָּ יְּ תָּ ה ִׁשכְּ בַ ת הַ טַ ל ,סָּ בִׁ יב ,ל ַַמחֲ נֶה .יד וַ ַתעַ ל,
ֹאמרּו
ָארץ .טו וַ יִׁ ְּראּו בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וַ י ְּ
ִׁשכְּ בַ ת הַ טָּ ל; וְּ ִׁהנֵה עַ ל-פְּ נֵי הַ ִׁמ ְּדבָּ רַ ,דק ְּמחֻׁ ְּספָּ סַ --דק כַכְּ פֹר ,עַ ל-הָּ ֶ
ָאחיו מָּ ן הּוא--כִׁ י ֹלא י ְָּּדעּו ,מַ ה-הּוא; וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ,אֲ לֵהֶ ם ,הּוא הַ לֶחֶ ם ,אֲ ֶשר נָּתַ ן יְּ הוָּ ה לָּכֶ ם
ִׁאיש אֶ לִׁ -
לְּ ָאכְּ לָּה .טז זֶ ה הַ ָּדבָּ ר ,אֲ שֶ ר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,לִׁ ְּקטּו ִׁממֶ נּוִׁ ,איש לְּ פִׁ י ָאכְּ ל ֹו :עֹמֶ ר ַלגֻׁלְּ ֹגלֶתִׁ ,מ ְּספַ ר נַפְּ ש ֵֹתיכֶ ם-
 ִׁאיש לַאֲ שֶ ר בְּ ָאהֳ ל ֹוִׁ ,ת ָּקחּו .יז וַ ַיעֲׂשּו-כֵן ,בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל; וַ יִׁ לְּ ְּקטּו ,הַ מַ ְּרבֶ ה וְּ הַ מַ ְּמעִׁ יט .יח וַ ָּימֹדּו בָּ עֹמֶ ר--וְּ ֹלא הֶ עְּ ִׁדיף הַ מַ ְּרבֶ ה ,וְּ הַ מַ ְּמעִׁ יט ֹלא הֶ ְּח ִׁסירִׁ :איש לְּ פִׁ יָ-אכְּ ל ֹו ,ל ָָּּקטּו .יט וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ,אֲ לֵהֶ םִׁ :איש,
ַאל-יוֹתֵ ר ִׁממֶ נּו עַ ד-ב ֶֹקר .כ וְּ ֹלא-שָּ ְּמעּו אֶ ל-מֹשֶ ה ,וַ יו ִֹׁתרּו אֲ נ ִָּׁשים ִׁממֶ נּו עַ ד-ב ֶֹקר ,וַ י ָֻּׁרם ת ֹולָּעִׁ ים,
וַ יִׁ בְּ אַ ש; וַ יִׁ ְּקצֹף ֲעלֵהֶ ם ,מֹשֶ ה .כא וַ יִׁ לְּ ְּקטּו אֹת ֹו בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקרִׁ ,איש כְּ פִׁ י ָאכְּ ל ֹו; וְּ חַ ם הַ ֶשמֶ ש ,וְּ נָּמָּ ס .כב
וַ יְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ִׁש ִׁשי ,ל ְָּּקטּו לֶחֶ ם ִׁמ ְּשנֶהְּ --שנֵי הָּ עֹמֶ ר ,לָּאֶ חָּ ד; וַ ָּיבֹאּו ָּכל-נ ְִּׁׂשיאֵ י הָּ עֵ ָּדה ,וַ יַגִׁ ידּו לְּ מ ֶֹשה .כג
וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ,הּוא אֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר יְּ הוָּ ה--שַ בָּ תוֹן שַ בַ ת-ק ֶֹדש לַיהוָּ הָּ ,מחָּ ר :אֵ ת אֲ ֶשר-תֹאפּו אֵ פּו ,וְּ אֵ ת
אֲ שֶ רְּ -תבַ ְּשלּו בַ שֵ לּו ,וְּ אֵ ת ָּכל-הָּ ע ֵֹדף ,הַ נִׁ יחּו ָּלכֶם לְּ ִׁמ ְּשמֶ ֶרת עַ ד-הַ ב ֶֹקר .כד וַ ַינִׁיחּו אֹת ֹו עַ ד-הַ ב ֶֹקר,
כַאֲ שֶ ר ִׁצּוָּ ה מֹשֶ ה; וְּ ֹלא ִׁהבְּ ִׁאיש ,וְּ ִׁרמָּ ה ֹלא-הָּ יְּ תָּ ה ב ֹו .כה וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ִׁאכְּ לֻׁהּו הַ יוֹם ,כִׁ יַ -שבָּ ת הַ יוֹם
לַיהוָּ ה :הַ יוֹםֹ ,לא ִׁת ְּמצָּ אֻׁ הּו בַ שָּ ֶדה .כו שֵ שֶ ת י ִָּׁמיםִׁ ,תלְּ ְּקטֻׁ הּו; ּובַ יוֹם הַ ְּש ִׁביעִׁ י ַשבָּ תֹ ,לא יִׁ ְּהיֶה-ב ֹו .כז
וַ יְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ,י ְָּּצאּו ִׁמן-הָּ עָּ ם לִׁ לְּ קֹט; וְּ ֹלא ,מָּ צָּ אּו{ .ס} כח וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מ ֶֹשה :עַ דָ-אנָּה,
מֵ ַאנ ְֶּתם ,לִׁ ְּשמֹר ִׁמ ְּצוֹתַ י ,וְּ ת ֹורֹתָּ י .כט ְּראּו ,כִׁ י-יְּ הוָּ ה נָּתַ ן לָּכֶ ם הַ ַשבָּ ת--עַ ל-כֵן הּוא נֹתֵ ן לָּכֶ ם בַ יוֹם
הַ ִׁש ִׁשי ,לֶחֶ ם יוֹמָּ יִׁ ם; ְּשבּו ִׁאיש ַת ְּח ָּתיוַ ,אל-יֵצֵ א ִׁאיש ִׁמ ְּמקֹמ ֹו--בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י .ל וַ יִׁ ְּשבְּ תּו הָּ עָּ ם ,בַ יוֹם
הַ ְּשבִׁ עִׁ י.
הכנת העם למשימה הרוחית מתחילה – על האנשים לטפח משמעת מסוימת ,יומית ושבועית.
ברור שמתרחש כאן משהו בלתי רגיל ,שמאחוריו פועלים כוחות בעלי עצמה אינסופית .כל מה
שמתבקש כעת מבני האדם זה להרגע ,לבטוח ולציית .לא מתבקשת כעת שום פעולה יוצאת דופן,
כמו מערכת של התאמנות רוחית מסובכת ומתישה ,כפי שניתנה בהמשך.
יחת בִׁ ְּדבָּ ש .לב וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה,
לא וַ יִׁ ְּק ְּראּו בֵ ית-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל אֶ תְּ -שמ ֹו ,מָּ ן; וְּ הּוא ,כְּ זֶ ַרע גַד לָּבָּ ן ,וְּ טַ עְּ מ ֹו ,כְּ צַ פִׁ ִׁ
זֶ ה הַ ָּדבָּ ר אֲ שֶ ר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ הְּ --מֹלא הָּ עֹמֶ ר ִׁממֶ נּו ,לְּ ִׁמ ְּשמֶ ֶרת לְּ ֹדרֹתֵ יכֶם :לְּ מַ עַ ן יִׁ ְּראּו אֶ ת-הַ לֶחֶ ם ,אֲ ֶשר
יאי אֶ ְּתכֶם ,מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .לג וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ֶאלַ-אהֲ רֹןַ ,קח ִׁצ ְּנצֶ נֶת
הֶ אֱ כַלְּ ִׁתי אֶ ְּתכֶם בַ ִׁמ ְּדבָּ ר ,בְּ הו ִֹׁצ ִׁ
ַאחַ ת ,וְּ תֶ ן-שָּ מָּ ה ְּמֹלא-הָּ עֹמֶ ר ,מָּ ן; וְּ הַ נַח אֹת ֹו לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,לְּ ִׁמ ְּשמֶ ֶרת לְּ ֹדרֹתֵ יכֶם .לד כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה,
ַארבָּ עִׁ ים ָּשנָּה--עַ ד-
אֶ ל-מֹשֶ ה; וַ ַי ִׁניחֵ הּו ַאהֲ רֹן לִׁ פְּ נֵי הָּ עֵ דֻׁ ת ,לְּ ִׁמ ְּשמָּ ֶרת .לה ּובְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ לָ ,אכְּ לּו ֶאת-הַ מָּ ן ְּ
בָֹאם ,אֶ ל-אֶ ֶרץ נוֹשָּ בֶ ת :אֶ ת-הַ מָּ ןָ ,אכְּ לּו--עַ ד-בָֹאם ,אֶ לְּ -קצֵ ה אֶ ֶרץ כְּ נָּעַ ן .לו וְּ הָּ עֹמֶ ר ,ע ֲִׁׂש ִׁרית הָּ ֵאיפָּ ה
הּוא{ .פ}
שמות פרק יז
א וַ יִׁ ְּסעּו ָּכל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ִׁמ ִׁמ ְּדבַ רִׁ -סין ,לְּ מַ ְּסעֵ יהֶ ם--עַ ל-פִׁ י יְּ הוָּ ה; וַ יַחֲ נּו ,בִׁ ְּרפִׁ ִׁידים ,וְּ ֵאין מַ יִׁ ם,
ֹאמרּוְּ ,תנּו-לָּנּו מַ יִׁ ם וְּ נ ְִּׁש ֶתה; וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם ,מ ֶֹשה ,מַ הְּ -ת ִׁריבּון
לִׁ ְּשתֹת הָּ עָּ ם .ב וַ י ֶָּרב הָּ עָּ ם ,עִׁ ם-מֹשֶ ה ,וַ י ְּ
עִׁ מָּ ִׁדי ,מַ הְּ -תנַסּון אֶ ת-יְּ הוָּ ה .ג וַ יִׁ ְּצמָּ א שָּ ם הָּ עָּ ם לַמַ יִׁ ם ,וַ ָּילֶן הָּ עָּ ם עַ ל-מ ֶֹשה; וַ יֹאמֶ ר ,לָּמָּ ה זֶ ה הֶ עֱלִׁ יתָּ נּו
ִׁמ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,לְּ הָּ ִׁמית א ִֹׁתי וְּ אֶ ת-בָּ נַי וְּ אֶ תִׁ -מ ְּקנַי ,בַ צָּ מָּ א .ד וַ יִׁ ְּצעַ ק מ ֶֹשה אֶ ל-יְּ הוָּ ה לֵאמֹר ,מָּ ה אֶ ע ֱֶׂשה לָּעָּ ם
ּוס ָּקלֻׁנִׁ י.
הַ זֶ ה; עוֹד ְּמעַ טְּ ,
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משה צועק ביאוש – ברור לו כי המשימה הזאת נידונה לכישלון ועם האנשים האלו אין שום סיכוי
לכונן את המערכת לשיקום המין האנושי .הוא סיים את הנתיב הרוחי ,הוא עשה כמיטב יכולתו
עבור המין האנושי זה דורות רבים ,מה הוא צריך את כל הצרה הזאת על ראשו ? אולם חוג יהווה-
אלוהים ,המיוצג כאן על ידי אבות האומה – אברהם יצחק וישראל ,לא מקבלים את הגישה
הזאת .הם מעולם לא אמרו נואש ביחס למין האנושי .גם עבור הסיכוי הקלוש ביותר יש לעשות כל
מאמץ.
ה וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ הֲ ,עבֹר לִׁ פְּ נֵי הָּ עָּ ם ,וְּ ַקח ִׁא ְּתָךִׁ ,מזִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל; ּומַ ְּטָך ,אֲ ֶשר ִׁהכִׁ יתָּ ב ֹו אֶ ת-הַ יְּ אֹר-
 ַקח בְּ י ְָּּדָך ,וְּ הָּ לָּכְּ ָּת .ו ִׁה ְּנ ִׁני עֹמֵ ד לְּ פָּ נֶיָך שָּ ם עַ ל-הַ צּור ,בְּ ח ֵֹרב ,וְּ ִׁהכִׁ יתָּ בַ צּור וְּ י ְָּּצאּו ִׁמ ֶמנּו ַמיִׁ ם ,וְּ ָּשתָּ הּומ ִׁריבָּ ה :עַ לִׁ -ריב בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּר ֵאל,
הָּ עָּ ם; וַ יַעַ ׂש כֵן מֹשֶ ה ,לְּ עֵ ינֵי זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .ז וַ יִׁ ְּק ָּרא שֵ ם הַ מָּ קוֹם ,מַ סָּ ה ְּ
וְּ עַ ל ַנסֹתָּ ם אֶ ת-יְּ הוָּ ה לֵאמֹר ,הֲ יֵש יְּ הוָּ ה בְּ ִׁק ְּרבֵ נּוִׁ ,אםָ-איִׁ ן.

ח וַ ָּיבֹא ,עֲמָּ לֵק; וַ יִׁ לָּחֶ ם עִׁ ם-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,בִׁ ְּרפִׁ ִׁידם .ט וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל-יְּ הוֹשֻׁ עַ ְּבחַ ר-לָּנּו אֲ נ ִָּׁשים ,וְּ צֵ א ִׁהלָּחֵ ם
ֹלהים ,בְּ י ִָּׁדי .י וַ יַעַ ׂש יְּ הוֹשֻׁ עַ  ,כַאֲ ֶשר ָאמַ ר-ל ֹו
בַ עֲמָּ לֵק; מָּ חָּ רָ ,אנֹכִׁ י ִׁנצָּ ב עַ ל-רֹאש הַ גִׁ בְּ עָּ הּ ,ומַ טֵ ה הָּ אֱ ִׁ
מֹשֶ ה--לְּ ִׁהלָּחֵ ם ,בַ עֲמָּ לֵק; ּומ ֶֹשה ַאהֲ רֹן וְּ חּור ,עָּ לּו רֹאש הַ גִׁ בְּ עָּ ה .יא וְּ הָּ ָּיה ,כַ אֲ ֶשר י ִָּׁרים מ ֶֹשה יָּד ֹו--וְּ גָּבַ ר
ידי מֹשֶ ה כְּ בֵ ִׁדים ,וַ יִׁ ְּקחּו-אֶ בֶ ן וַ י ִָּׁׂשימּו ַת ְּח ָּתיו וַ י ֵֶשב עָּ לֶיהָּ ;
יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל; וְּ כַאֲ שֶ ר ָּי ִׁניחַ יָּד ֹו ,וְּ גָּבַ ר עֲמָּ לֵק .יב וִׁ ֵ
ּומזֶ ה אֶ חָּ ד ,וַ יְּ ִׁהי י ָָּּדיו אֱ מּונָּה ,עַ ד-בֹא הַ ָּשמֶ ש .יג וַ יַחֲ ֹלש יְּ הוֹשֻׁ עַ
וְּ ַאהֲ רֹן וְּ חּור ָּת ְּמכּו בְּ י ָָּּדיוִׁ ,מזֶ ה אֶ חָּ ד ִׁ
אֶ ת-עֲמָּ לֵק וְּ אֶ ת-עַ מ ֹו ,לְּ פִׁ י-חָּ ֶרב{ .פ}
יד וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,כְּ תֹב זֹאת זִׁ כָּרוֹן בַ סֵ פֶ ר ,וְּ ִׁׂשים ,בְּ ָאזְּ נֵי יְּ הוֹשֻׁ עַ  :כִׁ י-מָּ חֹה אֶ ְּמחֶ ה אֶ ת-זֵ כֶר
עֲמָּ לֵקִׁ ,מ ַתחַ ת הַ שָּ מָּ יִׁ ם .טו וַ יִׁ בֶ ן מֹשֶ הִׁ ,מזְּ בֵ חַ ; וַ יִׁ ְּק ָּרא ְּשמ ֹו ,יְּ הוָּ ה ִׁנ ִׁסי .טז וַ יֹאמֶ ר ,כִׁ י-יָּד עַ ל-כֵס יָּּה,
ִׁמלְּ חָּ מָּ ה לַיהוָּ ה ,בַ עֲמָּ לֵקִׁ --מדֹר ,דֹר{ .פ}
חוקי הגורל פועלים באופן אוטומאטי – התעקשות בני האדם לנוחות והתעלמותם ממשימתם
הרוחית ,מעלה כנגדם כוחות המאיימים להכחידם .כל עוד תודעת בני האדם תהיה ממוקדת
בסיפוק המאווים הארציים ,יעמדו נגדם תמיד גורמים שיפעלו כדי לשבש זאת.
כל דבר שלילי הנובע מנפש האדם מתמצק ,ובהמשך פועל כנגדנו .התלונות הפוסקות של העם
כלפי משה ,למרות כל מה שנעשה כדי שיתנו בו אמון ,חוללו את עמלק .כל דבר הפועל נגדנו
בחיינו ,נוצר למעשה על ידינו.
על בני האדם להתעשת ולמחות מקרבם את קין-עמלק המסתתר מתחת שמי התודעה הערה –
למחות את מחשכי התודעה .הסמליות כאן ברורה – כאשר מוקד תודעתינו מופנה "מעלה" – אל
הכיוון הרוחי ,אנו מנצחים את כוחות החושך הפנימיים .כאשר מבטינו מושפל מטה ,אל הרווחה
הארצית ,הרי שכוחות החושך הפנימי הולכים ומתגברים .וזוהי המלחמה הפנימית שעלינו לנהל
מדור לדור.
אנו גם רואים כי כמה אנשים עומדים לצד משה בכל מחיר .אחד מפקד על הצבא ,ויש להניח מכאן
שבני ישראל היו חמושים ואומנו באמנות המלחמה ,וזוהי גם המלחמה הראשונה המתועדת של
בני ישראל .עבור האדם הארצי ,המקובע בתודעת קין ,המלחמה היא הדרך היחידה ,כמעט ,שבה
הוא יכול לתרגל פעילות הרמונית משותפת ,שהינה מחוייבת כדי להשיג ניצחון בקרב ,או להיכחד.
על מנהיג המערכה למקד את תשומת לבו באידיאל הרוחי – יהווה אלוהים – שהוא המפתח
לניצחון .ה"מלחמה" של יהווה בעמלק ,מלחמה נצחית לכאורה ,אינה אלא דרך להסביר את חוקי
הגורל ,או חוקי הקארמה לאדם השרוי במצב תודעתי ילדותי ביותר .בשלב כזה אפשר ,ואולי
צריך ,להסביר לבני האדם שלכל מעשה יש תגובה ,ומאחורי התגובה עומדת ישות חכמה וקפדנית.
אולם למעשה כל מה שאנו עושים חוזר אלינו באופן אוטומאטי ,הגם שלא תמיד רואים זאת
במהלך החיים הנוכחי.
שמות פרק יח
ֹלהים לְּ מ ֶֹשהּ ,ולְּ יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל עַ מ ֹו :כִׁ י-הו ִֹׁציא
א וַ יִׁ ְּשמַ ע יִׁ ְּתר ֹו כֹהֵ ן ִׁמ ְּדיָּן ,חֹתֵ ן מֹשֶ ה ,אֵ ת כָּ ל-אֲ שֶ ר עָּ ׂשָּ ה אֱ ִׁ
יְּ הוָּ ה אֶ ת-יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,מ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ב וַ יִׁ ַקח ,יִׁ ְּתר ֹו חֹתֵ ן מֹשֶ ה ,אֶ תִׁ -צפ ָֹּרה ,אֵ ֶשת מ ֶֹשהַ--אחַ ר,
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יתי בְּ אֶ ֶרץ נָּכְּ ִׁריָּה .ד וְּ ֵשם
ִׁשלּוחֶ יהָּ .ג וְּ אֵ תְּ ,שנֵי בָּ נֶיהָּ  :אֲ שֶ ר שֵ ם הָּ אֶ חָּ ד ,ג ְֵּרשֹם--כִׁ י ָאמַ ר ,גֵר הָּ יִׁ ִׁ
הָּ אֶ חָּ ד ,אֱ לִׁ יעֶ זֶ ר--כִׁ י-אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ י בְּ עֶ זְּ ִׁרי ,וַ י ִַׁצ ֵלנִׁי מֵ חֶ ֶרב פַ ְּרעֹה .ה וַ ָּיבֹא יִׁ ְּתר ֹו חֹתֵ ן מ ֶֹשהּ ,ובָּ נָּיו וְּ ִׁא ְּשת ֹו--
ֹלהים .ו וַ יֹאמֶ ר ,אֶ ל-מ ֶֹשה ,אֲ נִׁ י ח ֶֹתנְּ ָך יִׁ ְּתר ֹו ,בָּ א
אֶ ל-מֹשֶ ה :אֶ ל-הַ ִׁמ ְּדבָּ ר ,אֲ שֶ ר-הּוא ֹחנֶה שָּ ם--הַ ר הָּ אֱ ִׁ
ּושנֵי בָּ נֶיהָּ  ,עִׁ מָּ ּה .ז וַ יֵצֵ א מֹשֶ ה לִׁ ְּק ַראת ח ְֹּתנ ֹו ,וַ יִׁ ְּש ַתחּו וַ יִׁ ַשק-ל ֹו ,וַ יִׁ ְּשאֲ לּו ִׁאיש-
אֵ לֶיָך; וְּ ִׁא ְּש ְּתָךְּ --
לְּ ֵרעֵ הּו ,לְּ שָּ לוֹם; וַ ָּיבֹאּו ,הָּ אֹהֱ לָּה .ח וַ יְּ סַ פֵ ר מ ֶֹשה ,לְּ ח ְֹּתנ ֹו ,אֵ ת ָּכל-אֲ ֶשר עָּ ָּׂשה יְּ הוָּ ה לְּ פַ ְּרעֹה ּולְּ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם,
עַ ל א ֹודֹת יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל :אֵ ת ָּכל-הַ ְּתלָָּאה אֲ שֶ ר ְּמצָּ ָאתַ ם בַ ֶד ֶרְך ,וַ י ִַׁצלֵם יְּ הוָּ ה .ט וַ יִׁ חַ ְּד יִׁ ְּתר ֹו--עַ ל ָּכל-הַ טוֹבָּ ה,
אֲ שֶ ר-עָּ ׂשָּ ה יְּ הוָּ ה לְּ יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל :אֲ שֶ ר ִׁה ִׁציל ֹוִׁ ,מיַד ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .י וַ יֹאמֶ ר ,יִׁ ְּתר ֹו ,בָּ רּוְך יְּ הוָּ ה ,אֲ ֶשר ִׁה ִׁציל אֶ ְּתכֶ ם
ּומיַד פַ ְּרעֹה :אֲ שֶ ר ִׁה ִׁציל אֶ ת-הָּ עָּ םִׁ ,מ ַתחַ ת יַדִׁ -מ ְּצ ָּריִׁ ם .יא עַ ָּתה י ַָּדעְּ ִׁתי ,כִׁ י-גָּדוֹל יְּ הוָּ ה
ִׁמיַד ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ִׁ
ֵאֹלהים; וַ ָּיבֹא
ֹלהים :כִׁ י בַ ָּדבָּ ר ,אֲ שֶ ר זָּ דּו ֲעלֵיהֶ ם .יב וַ יִׁ ַקח יִׁ ְּתר ֹו חֹתֵ ן מ ֶֹשהֹ ,עלָּה ּוזְּ בָּ ִׁחים--ל ִׁ
ִׁמכָּל-הָּ אֱ ִׁ
ֹלהים .יג וַ יְּ ִׁהיִׁ ,ממָּ חֳ ָּרת ,וַ י ֵֶשב מ ֶֹשה,
ַאהֲ רֹן וְּ כֹל זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,לֶאֱ ָּכל-לֶחֶ ם עִׁ ם-חֹתֵ ן מ ֶֹשה--לִׁ פְּ נֵי הָּ אֱ ִׁ
לִׁ ְּשפֹט אֶ ת-הָּ עָּ ם; וַ ַי ֲעמֹד הָּ עָּ ם עַ ל-מֹשֶ הִׁ ,מן-הַ ב ֶֹקר עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .יד וַ י ְַּרא חֹתֵ ן מ ֶֹשה ,אֵ ת ָּכל-אֲ ֶשר-הּוא
עֹׂשֶ ה לָּעָּ ם; וַ יֹאמֶ ר ,מָּ ה-הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר אַ ָּתה עֹׂשֶ ה לָּעָּ ם--מַ דּועַ אַ ָּתה יו ֵֹשב לְּ בַ ֶדָך ,וְּ כָּ ל-הָּ עָּ ם נִׁ צָּ ב עָּ לֶיָך
ֹלהים .טז כִׁ י-יִׁ ְּהיֶה לָּהֶ ם
ִׁמן-ב ֶֹקר עַ ד-עָּ ֶרב .טו וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה ,לְּ ח ְֹּתנ ֹו :כִׁ יָּ -יבֹא אֵ לַי הָּ עָּ ם ,לִׁ ְּד ֹרש אֱ ִׁ
ֹאמר
ֹלהים ,וְּ אֶ ת-ת ֹורֹתָּ יו .יז וַ י ֶ
ָּדבָּ ר ,בָּ א אֵ לַי ,וְּ שָּ פַ ְּט ִׁתי ,בֵ ין ִׁאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו; וְּ הו ַֹדעְּ ִׁתי אֶ ת-חֻׁ ֵקי הָּ אֱ ִׁ
חֹתֵ ן מֹשֶ ה ,אֵ לָּיוֹ :לא-טוֹב ,הַ ָּדבָּ ר ,אֲ שֶ ר אַ ָּתה ,עֹׂשֶ ה .יח ָּנבֹל ִׁתבֹלַ --גם-אַ ָּתה ,גַם-הָּ עָּ ם הַ זֶ ה אֲ ֶשר
ֹלהים ,עִׁ מָּ ְך;
יהי אֱ ִׁ
עִׁ מָּ ְך :כִׁ י-כָּבֵ ד ִׁמ ְּמָך הַ ָּדבָּ רֹ ,לא-תּוכַל ֲעׂשֹהּו לְּ בַ ֶדָך .יט עַ ָּתה ְּשמַ ע בְּ קֹלִׁ יִׁ ,איעָּ ְּצָך ,וִׁ ִׁ
ֹלהים .כ וְּ ִׁהזְּ הַ ְּר ָּתה ֶא ְּתהֶ ם ,אֶ ת-
ֹלהים ,וְּ הֵ בֵ אתָּ אַ ָּתה אֶ ת-הַ ְּדבָּ ִׁרים ,אֶ ל-הָּ אֱ ִׁ
הֱ יֵה אַ ָּתה לָּעָּ ם ,מּול הָּ אֱ ִׁ
הַ חֻׁ ִׁקים וְּ אֶ ת-הַ ת ֹורֹת; וְּ הו ַֹדעְּ ָּת לָּהֶ ם ,אֶ ת-הַ ֶד ֶרְך יֵלְּ כּו בָּ ּה ,וְּ אֶ ת-הַ מַ ע ֲֶׂשה ,אֲ ֶשר ַיעֲׂשּון .כא וְּ אַ ָּתה
ֹלהיםַ ,א ְּנ ֵשי אֱ מֶ תׂ--שֹנְּ אֵ י בָּ צַ ע; וְּ ַׂש ְּמ ָּת ֲעלֵהֶ םָּׂ ,ש ֵרי אֲ לָּפִׁ ים ָּׂש ֵרי
תֶ חֱ זֶ ה ִׁמ ָּכל-הָּ עָּ ם ַאנְּשֵ י-חַ יִׁ ל יִׁ ְּראֵ י אֱ ִׁ
מֵ אוֹתׂ ,שָּ ֵרי חֲ ִׁמ ִׁשים ,וְּ ׂשָּ ֵרי ע ֲָּׂשרֹת .כב וְּ שָּ פְּ טּו אֶ ת-הָּ עָּ ם ,בְּ כָּל-עֵ ת ,וְּ הָּ יָּה ָּכל-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּגדֹל יָּבִׁ יאּו ֵאלֶיָך,
וְּ ָּכל-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּקטֹן יִׁ ְּשפְּ טּו-הֵ ם; וְּ הָּ ֵקל ,מֵ עָּ לֶיָך ,וְּ נ ְָּּׂשאּוִׁ ,א ָּתְך .כג ִׁאם אֶ ת-הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ הַ ,תע ֲֶׂשה ,וְּ ִׁצּוְּ ָך
ֹלהים ,וְּ ָּיכָּלְּ ָּת ֲעמֹד; וְּ גַם כָּ ל-הָּ עָּ ם הַ זֶ ה ,עַ לְּ -מקֹמ ֹו ָּיבֹא בְּ ָּשלוֹם .כד וַ יִׁ ְּשמַ ע מ ֶֹשה ,לְּ קוֹל ח ְֹּתנ ֹו ;וַ יַעַ ׂש,
אֱ ִׁ
אשים עַ ל-הָּ עָּ םָּׂ --ש ֵרי אֲ לָּפִׁ ים
כֹל אֲ שֶ ר ָאמָּ ר .כה וַ יִׁ בְּ חַ ר מ ֶֹשה ַאנְּשֵ י-חַ יִׁ ל ִׁמ ָּכל-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וַ יִׁ ֵתן אֹתָּ ם ָּר ִׁ
ׂשָּ ֵרי מֵ אוֹתׂ ,שָּ ֵרי חֲ ִׁמ ִׁשים וְּ ׂשָּ ֵרי עֲׂשָּ רֹת .כו וְּ שָּ פְּ טּו אֶ ת-הָּ עָּ ם ,בְּ כָּל-עֵ ת :אֶ ת-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּק ֶשה יְּ בִׁ יאּון אֶ ל-
ַארצ ֹו.
מֹשֶ ה ,וְּ ָּכל-הַ ָּדבָּ ר הַ ָּקטֹן יִׁ ְּשפּוטּו הֵ ם .כז וַ יְּ שַ לַח מֹשֶ ה ,אֶ ת-ח ְֹּתנ ֹו; וַ ֵילְֶך ל ֹוֶ ,אלְּ -
רעואל-יתרו ,האיש שחנך את משה ,בא לבקרו ומדריך אותו כיצד לנהל מערכת אנושית כל כך
מורכבת .יתרו מניח למעשה את הבסיס למערכת הארצית המיועדת לשיקום המין האנושי .זוהי
מערכת מסודרת ומאורגנת ,המבוססת על אנשים שיושרתם עומדת מעבר לכל ספק – אנשי חיל.
כפי שהצעתי למעלה" ,יהווה-אלוהים" הינו סמל למערכת הפועלת בהרמוניה מוחלטת .כדי
ש"אלוהים" יופיע עלי אדמות ,עלינו לכונן מערכת אנושית הפועלת בהרמוניה מלאה .המערכת
הזאת בנויה על בסיס התנדבותי ,לא נתן לאכוף על המשתתפים לפעול יחדיו בהרמוניה .זאת
הבעיה של המין האנושי משחר הולדתו" ,חופש הבחירה" ,שהוא למעשה הבסיס להשגת תודעת-
על ,הינו גם המכשול בפני השגת המטרה הזאת .האדם המוגבל בתודעתו מתקשה לפעול באופן
הרמוני – הוא לא מסוגל לראות את התמונה הרחבה.
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מעמד מתן תורה.

שמות פרק יט
ישי ,לְּ צֵ את בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם--בַ יוֹם הַ זֶ ה ,בָּ אּו ִׁמ ְּדבַ ר ִׁסינָּי .ב וַ יִׁ ְּסעּו
א בַ ח ֶֹדש ,הַ ְּשלִׁ ִׁ
מֵ ְּרפִׁ ִׁידים ,וַ ָּיבֹאּו ִׁמ ְּדבַ ר ִׁסינַי ,וַ יַחֲ נּו ,בַ ִׁמ ְּדבָּ ר; וַ יִׁ חַ ן-שָּ ם יִׁ ְּׂש ָּראֵ לֶ ,נגֶד הָּ הָּ ר .ג ּומ ֶֹשה עָּ לָּה ,אֶ ל-
ֹלהים; וַ יִׁ ְּק ָּרא אֵ לָּיו יְּ הוָּ הִׁ ,מן-הָּ הָּ ר לֵאמֹר ,כֹה תֹאמַ ר לְּ בֵ ית ַי ֲעקֹב ,וְּ תַ גֵיד לִׁ ְּבנֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .ד אַ ֶתם
הָּ אֱ ִׁ
יתי לְּ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם; וָּ אֶ שָּ א אֶ ְּתכֶם עַ לַ -כ ְּנפֵ י ְּנ ָּש ִׁרים ,וָּ ָאבִׁ א אֶ ְּתכֶם אֵ לָּי .ה וְּ עַ ָּתהִׁ ,אם-
ְּר ִׁאיתֶ ם ,אֲ שֶ ר עָּ ִׁׂש ִׁ
ָארץ .ו וְּ אַ ֶתם
יתי--וִׁ ְּהיִׁ יתֶ ם לִׁ י ְּס ֻׁגלָּה ִׁמ ָּכל-הָּ עַ ִׁמים ,כִׁ י-לִׁ י ָּכל-הָּ ֶ
ּושמַ ְּר ֶתם ,אֶ ת-בְּ ִׁר ִׁ
שָּ מוֹעַ ִׁת ְּש ְּמעּו בְּ קֹלִׁ יְּ ,
ִׁת ְּהיּו-לִׁ י מַ ְּמ ֶלכֶת כֹהֲ נִׁים ,וְּ גוֹי ָּקדוֹש :אֵ לֶה ,הַ ְּדבָּ ִׁרים ,אֲ שֶ ר ְּת ַדבֵ ר ,אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּר ֵאל .ז וַ ָּיבֹא מ ֶֹשה,
וַ יִׁ ְּק ָּרא לְּ זִׁ ְּק ֵני הָּ עָּ ם; וַ יָּׂשֶ ם לִׁ פְּ נֵיהֶ ם ,אֵ ת ָּכל-הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה ,אֲ ֶשר ִׁצּוָּ הּו ,יְּ הוָּ ה .ח וַ ַיעֲנּו כָּ ל-הָּ עָּ ם י ְַּח ָּדו
ֹאמרּו ,כֹל אֲ שֶ רִׁ -דבֶ ר יְּ הוָּ ה ַנעֲׂשֶ ה; וַ יָּשֶ ב מ ֶֹשה אֶ תִׁ -דבְּ ֵרי הָּ עָּ ם ,אֶ ל-יְּ הוָּ ה .ט וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מ ֶֹשה,
וַ י ְּ
ִׁה ֵנה ָאנֹכִׁ י בָּ א אֵ לֶיָך בְּ עַ ב הֶ עָּ נָּן ,בַ עֲבּור יִׁ ְּשמַ ע הָּ עָּ ם בְּ ַדבְּ ִׁרי עִׁ מָּ ְך ,וְּ גַם-בְּ ָך יַאֲ ִׁמינּו לְּ ע ֹולָּם; וַ ַיגֵד מ ֶֹשה אֶ ת-
ּומחָּ ר; וְּ כִׁ בְּ סּו,
ִׁדבְּ ֵרי הָּ עָּ ם ,אֶ ל-יְּ הוָּ ה .י וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה לְֵך אֶ ל-הָּ עָּ ם ,וְּ ִׁק ַד ְּש ָּתם הַ יוֹם ָּ
ישי :כִׁ י בַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁשי ,י ֵֵרד יְּ הוָּ ה לְּ עֵ ינֵי כָּ ל-הָּ עָּ ם--עַ ל-הַ ר
ִׁׂש ְּמֹלתָּ ם .יא וְּ הָּ יּו ְּנכֹנִׁ ים ,לַיוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
ִׁסינָּי .יב וְּ ִׁהגְּ בַ לְּ ָּת אֶ ת-הָּ עָּ ם סָּ בִׁ יב לֵאמֹרִׁ ,השָּ ְּמרּו ָּלכֶם עֲלוֹת בָּ הָּ ר ּו ְּנגֹעַ בְּ ָּקצֵ הּו :כָּל-הַ ֹנגֵעַ בָּ הָּ ר ,מוֹת
יּומָּ ת .יג ֹלאִׁ -תגַע ב ֹו יָּד ,כִׁ י-סָּ קוֹל יִׁ סָּ ֵקל א ֹוָּ -ירֹה יִׁ י ֶָּרהִׁ --אם-בְּ הֵ מָּ ה ִׁאםִׁ -אישֹ ,לא יִׁ ְּחיֶה; בִׁ ְּמשְֹך,
הַ יֹבֵ ל ,הֵ מָּ הַ ,יעֲלּו בָּ הָּ ר .יד וַ י ֵֶרד מֹשֶ ה ִׁמן-הָּ הָּ ר ,אֶ ל-הָּ עָּ ם; וַ יְּ ַק ֵדש ,אֶ ת-הָּ עָּ ם ,וַ יְּ כַבְּ סּו,
ִׁׂש ְּמֹלתָּ ם .טו וַ יֹאמֶ ר ,אֶ ל-הָּ עָּ ם ,הֱ יּו ְּנכֹנִׁ ים ,לִׁ ְּשֹלשֶ ת י ִָּׁמיםַ :אלִׁ -תגְּ שּו ,אֶ לִׁ -א ָּשה .טז וַ יְּ ִׁהי בַ יוֹם
ישי בִׁ ְּהיֹת הַ ב ֶֹקר ,וַ יְּ ִׁהי קֹֹלת ּובְּ ָּר ִׁקים וְּ עָּ נָּן כָּבֵ ד עַ ל-הָּ הָּ ר ,וְּ קֹל שֹפָּ ר ,חָּ זָּ ק ְּמאֹד; וַ יֶחֱ ַרד כָּל-הָּ עָּ ם,
הַ ְּשלִׁ ִׁ
ֹלהיםִׁ ,מן-הַ מַ חֲ נֶה; וַ יִׁ ְּתי ְַּצבּו ,בְּ תַ ְּח ִׁתית
אֲ שֶ ר בַ מַ חֲ נֶה .יז וַ יוֹצֵ א מֹשֶ ה אֶ ת-הָּ עָּ ם לִׁ ְּק ַראת הָּ אֱ ִׁ
הָּ הָּ ר .יח וְּ הַ ר ִׁסינַי ,עָּ שַ ן כֻׁל ֹוִׁ ,מפְּ נֵי אֲ שֶ ר י ַָּרד עָּ לָּיו יְּ הוָּ ה ,בָּ אֵ ש; וַ יַעַ ל ע ֲָּשנ ֹו כְּ עֶ ֶשן הַ כִׁ בְּ ָּשן ,וַ יֶחֱ ַרד כָּ ל-
ֹלהים ַי ֲענֶנּו בְּ קוֹל .כ וַ י ֵֶרד יְּ הוָּ ה
הָּ הָּ ר ְּמאֹד .יט וַ יְּ ִׁהי קוֹל הַ שֹפָּ ר ,ה ֹולְֵך וְּ חָּ זֵ ק ְּמאֹד; מ ֶֹשה יְּ ַדבֵ ר ,וְּ הָּ אֱ ִׁ
עַ ל-הַ ר ִׁסינַי ,אֶ ל-רֹאש הָּ הָּ ר; וַ יִׁ ְּק ָּרא יְּ הוָּ ה לְּ מֹשֶ ה אֶ ל-רֹאש הָּ הָּ ר ,וַ יַעַ ל מ ֶֹשה .כא וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-
מֹשֶ הֵ ,רד הָּ עֵ ד בָּ עָּ ם :פֶ ן-יֶהֶ ְּרסּו אֶ ל-יְּ הוָּ ה לִׁ ְּראוֹת ,וְּ נָּפַ ל ִׁממֶ נּו ָּרב .כב וְּ גַם הַ כֹהֲ נִׁים הַ ִׁנג ִָּׁשים אֶ ל-יְּ הוָּ ה,
יִׁ ְּת ַק ָּדשּו :פֶ ן-יִׁ פְּ רֹץ בָּ הֶ ם ,יְּ הוָּ ה .כג וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה ,אֶ ל-יְּ הוָּ הֹ ,לא-יּוכַל הָּ עָּ םַ ,לעֲֹלת אֶ ל-הַ ר ִׁסינָּי :כִׁ י-
אַ ָּתה הַ עֵ דֹתָּ ה בָּ נּו ,לֵאמֹר ,הַ גְּ בֵ ל אֶ ת-הָּ הָּ ר ,וְּ ִׁק ַד ְּשת ֹו .כד וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו יְּ הוָּ ה לְֶךֵ -רד ,וְּ עָּ לִׁ יתָּ אַ ָּתה וְּ ַאהֲ רֹן
עִׁ מָּ ְך; וְּ הַ כֹהֲ נִׁים וְּ הָּ עָּ םַ ,אל-יֶהֶ ְּרסּו ַלעֲֹלת אֶ ל-יְּ הוָּ ה--פֶ ן-יִׁ פְּ ָּרץ-בָּ ם .כה וַ י ֵֶרד מ ֶֹשה ,אֶ ל-הָּ עָּ ם; וַ יֹאמֶ ר,
אֲ לֵהֶ ם.
משה מקדש את ההר בנוכחותו ,ובכך מאפשר ליישות אותה אנו מכנים "יהווה-אלוהים" להתגשם
במישור הארצי .בכך משה מחבר את הספירה הארצית עם הרוחית ,שזוהי משמעות
המונותיאיזם.
זוהי למעשה חובת כולנו – למזג את הספירות השונות ,ולאפשר את הופעת האידיאל הרוחי עלי
אדמות .זוהי המשימה של המין האנושי – ממלכות המינראלים ,הצמחים ובעלי החיים לא
מסוגלים לעשות זאת .לפיכך נברא האדם ,שיש לו הכוח לחבר בין הספירות .אפילו נכון יותר
להגיד שהשאיפה העצומה של הבריאה לאחד את העולמות ,היא שבראה את היישות אותה אנו
מכנים אדם .אבל אדם אמיתי ,הוא האדם המחבר את הספירות ,כשהוא מחונן בתודעה עילאית.
שמות פרק כ
עשרת הדיברות .אנו מתקרבים לשיאו של ספר התורה.
אני מסתכל על הסיפורים האלו כעל מצבים פסיכולוגיים המתחוללים בנפשותינו .כאשר אדם
מסיים את הנתיב הרוחי ומתאחד עם חוג יהווה-אלוהים ,הוא איננו משתחרר מחובותיו כלפי
הבריאה – למעשה עבודתו רק מתחילה ,כיוון שכעת הוא מסוגל לפעול עם יישויות בעלות תודעה
אינסופית ,שכל מעיינן טובת והצלחת המין האנושי והבריאה בכללותה .מה למעשה קורה לאדם
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המסיים את הנתיב הרוחי? יישותו מתאדה לאיזו ספירה ערטילאית? או שהוא למעשה הגיע למצב
שבו יכולותיו לתרום לבריאה הגיעו לרמה המושלמת? למעשה אדם כזה ,והייתי מכנה אדם כזה
בשם יישות ,כיוון שאין לו עוד צורך בגוף גשמי ,מתחיל כעת לשרת את הבריאה באופן מוחלט ,מה
שלא מתאפשר עלי אדמות .הוא מתאחד עם היישות אותה אנו מכנים בתורה "יהווה-אלוהים" –
שזה למעשה מצב שבו כל המשתתפים פועלים יחדיו בהרמוניה מושלמת ,מצב האמור להתרחש
גם עלי אדמות ,וזוהי אחריות המין האנושי כלפי הבריאה .אין כאן שום דבר מעורפל ,זה לא עניין
תיאורטי ,היש אלוהים אם אין ,ואם כן ,מהו? השלכת אבות האומה כישות הדוברת אל משה,
מאנשת לדעתי אותה ,וכך אנו יכולים להתייחס אליה כגורם שאנו יכולים להבינו בשכלנו המוגבל.
אינני רואה איש החרד ופוחד מאברהם יצחק וישראל ,מרבקה ויוסף ,ושאר אנשי המופת הרבים
המופיעים בספר התנ"ך .אלו אנשים נפלאים שכולנו אוהבים אותם.
היישות המתגלית כאן היא לכאורה קפדנית ביותר ,קשה ותובענית .מטילת אימה ופחד .עונשת
ונוטרת .הייתי מציע כי ה"יישות" הזאת מנסה להעביר לנו מסר ברור אודות החוקים הפועלים
בקוסמוס ,חוק המכונה כיום "חוק הקארמה" .כדי להבהיר זאת לבני האדם השרויים בתודעת
קין המאופיינת בין היתר בנטישת אחריות הנובעת מנפש ילדותית ,האלוהות נאלצת לשחק את
תפקיד "אדון הקארמה" ,זאת אומרת ,אל השופט ומעניש את נתיניו .נסיוני הבלתי אמצעי אומר
שאין כך הדבר .אין שום אל השופט ומעניש את בני האדם ,אנחנו שופטים ומענישים את עצמנו.
כל כוונת התורה ,או המדריך לנתיב הרוחי ,שנבין את העקרונות הפועלים בקוסמוס ונפעל לפיהם.
כאשר אנחנו נופלים ממקום גבוה ומתרסקים אל האדמה ,איננו חרדים מ"אל האדמה" המעניש
אותנו ,וכאשר אנו נכווים מהאש ,לא נאמר ש"אל האש" התנקם בנו .כך עלינו ללמוד את חוקי
הקוסמוס ,וכאשר נפעל לפיהם ,לא נחשוש מדבר .התורה באה ללמד אותנו כיצד לפעול בהרמוניה
עם הקוסמוס.
מה שאנו מכנים בשם "אלוהים" איננו אלא מראה המוצבת מול פנינו.
ֹלהים ,אֵ ת ָּכל-הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה לֵאמֹר
א וַ יְּ ַדבֵ ר אֱ ִׁ
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ִׁמבֵ ית עֲבָּ ִׁדים:
ָאנֹכִׁ י יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,אֲ שֶ ר הוֹצֵ ִׁ
ֹלהים אֲ חֵ ִׁרים ,עַ ל-פָּ נָּיֹ .לא-תַ עֲׂשֶ ה לְּ ָך פֶ סֶ ל ,וְּ כָּלְּ -תמּונָּה ,אֲ ֶשר בַ ָּש ַמיִׁ ם ִׁמ ַמעַ ל ,וַ אֲ ֶשר
ֹלא-יִׁ ְּהיֶה לְּ ָך אֱ ִׁ
ָָּארץ ֹלאִׁ -ת ְּש ַתחֲ וֶ ה לָּהֶ ם ,וְּ ֹלא ָּתעָּ בְּ ֵדם :כִׁ י ָאנֹכִׁ י יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך,
ָארץ ִׁמ ָּתחַ ת--וַ אֲ שֶ ר בַ מַ יִׁ םִׁ ,מ ַתחַ ת ל ֶ
בָּ ֶ
אֵ ל ַקנָּא--פ ֵֹקד עֲוֹן ָאבֹת עַ ל-בָּ נִׁים עַ לִׁ -של ִֵׁשים וְּ עַ לִׁ -רבֵ עִׁ ים ,לְּ ׂשֹנְָּאי .וְּ ע ֶֹׂשה חֶ סֶ ד ,לַאֲ לָּפִׁ ים--לְּ אֹהֲ בַ י,
ּולְּ ש ְֹּמ ֵרי ִׁמ ְּצוֹתָּ י.
ֹלא ִׁתשָּ א אֶ ת-שֵ ם-יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,לַשָּ וְּ א :כִׁ י ֹלא יְּ נ ֶַקה יְּ הוָּ ה ,אֵ ת אֲ ֶשר-יִׁ ָּשא אֶ תְּ -שמ ֹו ל ַָּשוְּ א.
זָּ כוֹר אֶ ת-יוֹם הַ שַ בָּ ת ,לְּ ַק ְּדש ֹו .שֵ שֶ ת י ִָּׁמים ַת ֲעבֹד ,וְּ עָּ ִׁׂשיתָּ כָּ לְּ -מלַאכְּ ֶתָך .יוֹם ,הַ ְּש ִׁביעִׁ יַ --שבָּ ת ,לַיהוָּ ה
אֱ ֹלהֶ יָךֹ :לא-תַ עֲׂשֶ ה ָּכלְּ -מלָּאכָּה אַ ָּתה ּובִׁ נְָּך ּובִׁ ֶתָך ,עַ בְּ ְּדָך וַ אֲ מָּ ְּתָך ּובְּ הֶ ְּמ ֶתָך ,וְּ ג ְֵּרָך ,אֲ ֶשר ִׁב ְּשעָּ ֶריָך .י כִׁ י
ָארץ ,אֶ ת-הַ יָּם וְּ אֶ תָּ -כל-אֲ ֶשר-בָּ ם ,וַ ָּינַח ,בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י;
שֵ שֶ ת-י ִָּׁמים עָּ ָּׂשה יְּ הוָּ ה אֶ ת-הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ אֶ ת-הָּ ֶ
עַ ל-כֵן ,בֵ ַרְך יְּ הוָּ ה אֶ ת-יוֹם הַ ַשבָּ ת--וַ יְּ ַק ְּדשֵ הּו.
כַבֵ ד אֶ תָ-אבִׁ יָך ,וְּ אֶ תִׁ -אמֶ ָך--לְּ מַ עַ ן ,יַאֲ ִׁרכּון יָּמֶ יָך ,עַ ל הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,אֲ ֶשר-יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְָּך.
ֹלא ִׁת ְּרצָּ ח
ֹלא ִׁתנְָּאף;
ֹלא ִׁתגְּ נֹב,
ֹלא-תַ ֲענֶה בְּ ֵרעֲָך עֵ ד שָּ ֶקר.
ֹלא תַ ְּחמֹד ,בֵ ית ֵרעֶ ָך; ֹלא-תַ ְּחמֹד אֵ שֶ ת ֵרעֶ ָך ,וְּ עַ בְּ ד ֹו וַ אֲ מָּ ת ֹו וְּ שוֹר ֹו וַ חֲ מֹר ֹו ,וְּ כֹל ,אֲ ֶשר לְּ ֵרעֶ ָך.
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יד וְּ ָּכל-הָּ עָּ ם ר ִֹׁאים אֶ ת-הַ קוֹֹלת וְּ אֶ ת-הַ לַפִׁ ִׁידם ,וְּ אֵ ת קוֹל הַ שֹפָּ ר ,וְּ אֶ ת-הָּ הָּ ר ,עָּ ֵשן; וַ י ְַּרא הָּ עָּ ם וַ ָּינֻׁעּו,
ֹאמרּו ,אֶ ל-מֹשֶ הַ ,דבֵ ר-אַ ָּתה עִׁ מָּ נּו ,וְּ נִׁ ְּשמָּ עָּ ה; וְּ ַאל-יְּ ַדבֵ ר עִׁ מָּ נּו אֱ ֹל ִׁהים ,פֶ ן-
וַ יַעַ ְּמדּו מֵ ָּרחֹק .טו וַ י ְּ
ֹלהים; ּובַ עֲבּורִׁ ,ת ְּהיֶה
יראּו ,כִׁ י לְּ בַ עֲבּור נַסוֹת אֶ ְּתכֶם ,בָּ א הָּ אֱ ִׁ
נָּמּות .טז וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָּ עָּ םַ ,אלִׁ -ת ָּ
יִׁ ְּרָאת ֹו עַ ל-פְּ נֵי ֶכם--לְּ בִׁ לְּ ִׁתי תֶ חֱ טָּ אּו .יז וַ ַי ֲעמֹד הָּ עָּ ם ,מֵ ָּרחֹק; ּומ ֶֹשה נִׁ גַש אֶ ל-הָּ ע ֲָּרפֶ ל ,אֲ ֶשרָּ -שם
ֹלהים{ .ס }יח וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,כֹה תֹ אמַ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּר ֵאל :אַ ֶתם ְּר ִׁאיתֶ ם--כִׁ י ִׁמן-
הָּ אֱ ִׁ
הַ שָּ מַ יִׁ םִׁ ,דבַ ְּר ִׁתי עִׁ מָּ ֶכם .יט ֹלא תַ עֲׂשּוןִׁ ,א ִׁתי :אֱ ֹלהֵ י כֶסֶ ף וֵ אֹלהֵ י זָּ הָּ בֹ ,לא ַתעֲׂשּו ָּל ֶכם .כ ִׁמזְּ בַ ח
אֲ ָּדמָּ הַ ,תעֲׂשֶ ה-לִׁ י ,וְּ זָּ בַ ְּח ָּת עָּ לָּיו אֶ ת-עֹֹלתֶ יָך וְּ אֶ תְּ -שלָּמֶ יָך ,אֶ ת-צֹאנְָּך וְּ אֶ ת-בְּ ָּק ֶרָך; בְּ כָּל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשר
ַאזְּ כִׁ יר אֶ תְּ -ש ִׁמיָ ,אבוֹא אֵ לֶיָך ּובֵ ַרכְּ ִׁתיָך .כא וְּ ִׁאםִׁ -מזְּ בַ ח אֲ בָּ נִׁים ַתע ֲֶׂשה-לִׁ יֹ ,לאִׁ -תבְּ נֶה אֶ ְּתהֶ ן גָּזִׁ ית :כִׁ י
חַ ְּרבְּ ָך הֵ נַפְּ ָּת עָּ לֶיהָּ  ,וַ ְּתחַ לְּ לֶהָּ .כב וְּ ֹלא-תַ ֲעלֶה בְּ מַ עֲֹלת ,עַ לִׁ -מזְּ בְּ ִׁחי :אֲ ֶשר ֹלאִׁ -ת ָּגלֶה עֶ ְּרוָּ ְּתָך ,עָּ לָּיו.
"אלהים" מדבר אל בני האדם – אנו רואים פיצול בין מה שאנו מכנים אלוהים לבין המין האנושי.
בני האדם מתקשרים באמצעות מילים ,וכך נוהגת האלוהות עם בני האדם .אנו מדברים זה עם זה
כיוון שאנו חשים מנותקים זה מזה .אני לא מדבר אל היד כדי שתבצע פעולה מסוימת .אני חושב
או רואה תמונה וזה מתבצע .המין האנושי התנתק מהאימפולס הקוסמי במדרגה כזאת שהוא
איבד כל קשר בלתי אמצעי עם כוחות הקוסמוס ,ובינו לבין עצמו .רק במקרים בודדים ,חשים בני
האדם קרבה בלתי אמצעית ביניהם ,כמו אם החשה את כאבי בנה .במצב הקוסמי האידיאלי ,אין
צורך כלל במילים .האדם החווה את האחדות הקוסמית ,חש ויודע את המוטל עליו באופן בלתי
אמצעי.
בני האדם שהיפנו את מבטם אל הספירה הארצית כמטרת הקיום ,ניתקו את עצמם בצורה זאת
ממטרת הבריאה האמיתית ,וכעת יש צורך לשקם את המערכת מבסיסה .מיקוד התודעה במישור
הגשמי ,הביא בעקבותיו לביטול תחושת האחדות שבין כל הנבראים ,וכיום כל אחד חש כאישיות
אינדיבידואלית הנפרדת מכל השאר ,מונעת מכוח רגשי אנוכיות קרים של סיפוק עצמי ,על חשבון
כל השאר .כל השואות שבעולם נגרמו מכך.
לכאורה אנו רואים כאן תהליך של בריאה מחודשת .האלוהות ,או תכלית הבריאה ,מתגלה לבני
האדם ,ומנחה אותם בשפת הדיבור ,שבה מתקשרים בני האדם זה עם זה .אנו מכנים את האדם
כמיקרוקוסמוס .כל מערכותיו של אדם בריא מתפקדות באורח מושלם ,כאשר אני חושב מחשבה,
ואפילו לפני שהמחשבה הזאת מתרחשת ,כבר נערכות המערכות השונות כדי לבצע זאת .היד
מניפה את הפטיש ותוקעת את המסמר במקומו עוד לפני שהאדם חושב על הפעולה .כך גם אמור
היה לפעול הגוף של המין האנושי – המאקרוקוסמוס .המצב שלנו כל כך ירוד ,שיש להנחות אותנו
באופני התנהגות בסיסיים כדי שאפשר יהיה לכונן חברה מסודרת ,שבאמצעותה אפשר יהיה
להתחיל ולכונן את המערכת המיועדת לשיקום המין האנושי והבריאה הפיזית בכללותה עלי
אדמות .מערכת העצבים – המערכת המנהלת ושולטת ,אותה אמור לכונן המין האנויש ,הינה
מרוסקת .היתה זאת משימתו של עם ישראל לשקם את מערכת העצבים הזאת.

נחזור ונתבונן בתמונה הזאת ,אותה אנו מכנים "עשרת הדיברות":
הדברים האלה לאמר:
וידבר אלהים ,את כלְּ -
אנכי יהוה אלהיך ,אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:
אני מרכז התודעה – התמקד בי ולא בדברים אחרים הקוסמים לך.
ֹלא-יהיה לך אלהים אחרים ,על-פניֹ .לא-תעשה לך פסל ,וְּ כָּלְּ -תמּונָּה ,אֲ ֶשר בַ ָּש ַמיִׁ ם ִׁמ ַמעַ ל ,וַ אֲ ֶשר
ָָּארץ ֹלאִׁ -ת ְּש ַתחֲ וֶ ה לָּהֶ ם ,וְּ ֹלא ָּתעָּ בְּ ֵדם :כִׁ י ָאנֹכִׁ י יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך,
ָארץ ִׁמ ָּתחַ ת--וַ אֲ שֶ ר בַ מַ יִׁ םִׁ ,מ ַתחַ ת ל ֶ
בָּ ֶ
אֵ ל ַקנָּאֹ --פ ֵקד עֲוֹן ָאבֹת עַ ל-בָּ נִׁים עַ לִׁ -של ִֵׁשים וְּ עַ לִׁ -רבֵ עִׁ ים ,לְּ ׂשֹנְָּאי .וְּ ע ֶֹׂשה חֶ סֶ ד ,לַאֲ לָּפִׁ ים--לְּ אֹהֲ בַ י,
ּולְּ ש ְֹּמ ֵרי ִׁמ ְּצוֹתָּ י.
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משפט אדיר המסכם למעשה את כל מה שדנו בו עד כה ,שב ומתאר בקצרה את תהליכי הבריאה
ובעיות המין האנושי בספירה הארצית.
המשפט הזה מאשר ומאשש את כל מה שאמרתי עד כה בנוגע לתהליכי הבריאה .הסתכלו מאחורי
הדברים לעמקם ותראו שהדברים נכונים.
מצרים בית עבדים היא הספירה הארצית הצרה שבה נלכדה תודעתו של קין והשתעבדה לנהרות
החושך השוצפים ללא הפוגה ממחשכי התת מודע ,וכך הוא נע ונד סביב הספירה הזאת עד אין קץ,
עד אשר יחליט חוג יהווה-אלוהים להוציאו ממעגל הקסמים שלתוכו הוא הפיל את עצמו .והקטע
האחרון הנראה כאש לוהטת – אל קנא – מתאר למעשה את חוקי הגורל וההיוולדות החוזרת – מעשיו
של האדם שבים וטופחים על פניו לכל אורך מהלכי חייו ,ודורות רבים חולפים עד שהאדם נחלץ מכך
ומתחיל לשרת את מטרות הבריאה .בבריאה פועלים כוחות מדוייקים וקפדניים ,שההתעלמות מהם
תגרום לנו לסבל עצום .אין אלו חוקים אכזריים – אלו למעשה כוחות של חסד עצום השואפים להביא
אותנו אל מטרת הבריאה ,גם אם הדבר כרוך בסבל .ואז הבריאה עושה חסד לאלפים – מספר זעום
מקרב מיליארדי בני המין האנושי ששמו להם לאהוב את חברי החוג הנעלה הזה ולפעול בהנחייתם.
חוג יהווה-אלוהים מתנהל בדייקנות ובקפדנות מוחלטים ,ברמה על אנושית .לבני האדם אין יכולות
כאלו – ולכן הם מחוייבים לעבוד בשיתוף פעולה כדי להרחיב את תחום תודעתם .למעשה כל חברי
החוג הזה פועלים בשיתוף פעולה מוחלט ,ברמה כזאת שזה ייראה לצופה מהצד כיישות אחת ,אולם זה
נובע מרמת האחדות שהם הגיעו אליה .אין שום אלמנט של פחד וחרדה בחוג הזה ,ובוודאי שכל
גישה מפוחדת כלפי יהווה-אלוהים הינה ילדותית .כשם שאנו מתבוננים בבן אדם ורואים אותו
כאחדות אחת ,הגם שהוא מורכב מאינספור איברים ,כך גם חוג יהווה-אלוהים ,שחבריו מגיעים לרמת
אחדות עילאית עד שהם נראים כגוף אחד .האחדות אותה מייצג גוף האדם איננה מודעת – חברי
החוג הזה פועלים באחדות מושלמת מכוח מודעות אינסופית .כדי להשיג את רמת המודעות הזאת
חייבים בני האדם לפתח משמעת פנימית קפדנית ,ולמעשה כל חוקי התורה מכוונים לפיתוח משמעת
קפדנית שכזאת .אני מכנה את שיטות ההתאמנות שבתורה "המתמטיקה של היהדות" .את ההתאמנות
הזאת אפשר לעשות רק עלי אדמות – זהו בית הספר של היקום .כל אדם יכול להצטרף לחוג יהווה-
אלוהים ,כפי שהצעתי למעלה ,אולם כדי להשיג את רמות התודעה עילאיות חייב האדם לעבור
התאמנות שיטתית וקפדנית .כפי שאמר הרבן משה" :אין חופש בלי משמעת".

כל מהות ההתאמנות הרוחית שבתורה היא כדי להגיע לחופש אמיתי.
למה מתכוון המחבר בפסל הנמצא בשמים מעל ובמים מתחת לארץ? איך יכלו להניח שם פסלים
ובשביל מה? זה למעשה מתאר בדייקנות את מה שכתבתי במאמר הזה בתחילתו אודות תהליכי
הבריאה.
הפסל והתמונה אודותם מדובר כאן הינם תצורות מחשבה אותם חקק האדם בנפשו .קונצפציות
קפואות ,מידע אינטלקטואלי חסר התנסות חיה .השמים מעל זהו תחום התודעה הערה ,הארץ מתחת
– התת מודע ,והמים מתחת לארץ – מחשכי התת מודע ,האוקיאנוס האינסופי בו נאצרת כל תנועה
שאנו עושים ,ולו הקלה ביותר .התנועות האלו ,שאינן מבוססות על ידע עליון ,מחוללות בתת מודע
מבנים נפשיים המשפיעים על התודעה הערה ומדריכים אותה ,ולפיכך התודעה הערה איננה פועלת
בחופש – היא כפופה לזרמים האפלים והנסתרים הנובעים מחשכת התהום .מבנים נפשיים אלו נוצרים
על ידי האינטלקט שאיננו מעוגן בתודעת על .האדם מנסה לבסס אחיזה מוצקה בעולם תנועתי
המשתנה ללא הרף.
המאמץ להשיג תודעת על משתבש מחמת תצורות המחשבה הקפואות האצורות בתת מודע
ומשפיעות על מהלכי התודעה הערה .האדם שב ונולד עם הקבעונות שנחקקו בנפשו במהלכי החיים.
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אלו המסוגלים להשתחרר מתצורות המחשבה הקפואות ,ממשיכים הלאה וזוכים להצטרף לחוג בעלי
תודעת-על.
פסל או תמונה המעודדים את האדם להסב את מבטו אל מטרת הבריאה  -תודעת-על  -יכול
בהחלט להיות גורם חיובי; תמונה של אדם מתקדם יכולה להשרות עלינו ללכת בדרכו .ליצור תמונה
פנימית של האנשים הדגולים שדנו בהם עד כה – אברהם – יצחק – רבקה – יעקב/ישראל יובילו
אותנו אל המטרה .עבודת אלילים מהותה מיקוד התודעה בארצי ,בהמוני הפרטים הנחשקים שבבריאה
(שכשלעצמם אין בהם שום רע) והפניית העורף ממוקד הבריאה מחמת ההתמכרות הפנימית לתענוגות
הספירה הארצית.

ֹלא ִׁתשָּ א אֶ ת-שֵ ם-יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,לַשָּ וְּ א :כִׁ י ֹלא יְּ נ ֶַקה יְּ הוָּ ה ,אֵ ת אֲ ֶשר-יִׁ ָּשא אֶ תְּ -שמ ֹו ל ַָּשוְּ א.
אדם המתיימר לעשות עבודה רוחית שמסתתר מאחוריה אינטרס אישי צר ,יומרני ושטחי ,עבודתו
הכוזבת תשוב אליו כבומרנג ,ויהיה עליו לשאת בתוצאות מעלליו דורות רבים.

זָּ כוֹר אֶ ת-יוֹם הַ שַ בָּ ת ,לְּ ַק ְּדש ֹו .שֵ שֶ ת י ִָּׁמים ַת ֲעבֹד ,וְּ עָּ ִׁׂשיתָּ כָּ לְּ -מלַאכְּ ֶתָך .יוֹם ,הַ ְּש ִׁביעִׁ יַ --שבָּ ת ,לַיהוָּ ה
אֱ ֹלהֶ יָךֹ :לא-תַ עֲׂשֶ ה ָּכלְּ -מלָּאכָּה אַ ָּתה ּובִׁ נְָּך ּובִׁ ֶתָך ,עַ בְּ ְּדָך וַ אֲ מָּ ְּתָך ּובְּ הֶ ְּמ ֶתָך ,וְּ ג ְֵּרָך ,אֲ ֶשר ִׁב ְּשעָּ ֶריָך .י כִׁ י
ָארץ ,אֶ ת-הַ יָּם וְּ אֶ תָּ -כל-אֲ ֶשר-בָּ ם ,וַ ָּינַח ,בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י;
שֵ שֶ ת-י ִָּׁמים עָּ ָּׂשה יְּ הוָּ ה אֶ ת-הַ שָּ מַ יִׁ ם וְּ אֶ ת-הָּ ֶ
עַ ל-כֵן ,בֵ ַרְך יְּ הוָּ ה אֶ ת-יוֹם הַ ַשבָּ ת--וַ יְּ ַק ְּדשֵ הּו.
השבת מסמלת את פיסגת המסע הרוחי שבו מסתיים כל המאמץ בעולם הגשמי .למעשה המצב הרוחי
הזה אמור להתפרס על פני כל ימי השבוע .אין זה יום ארצי בלבד .אפשר לראות זאת גם כמצב שאין
בנו שום כעס ,שאיננו נוטרים טינה לאיש ,מוחקים בקרב נפשותינו את כל העוולות שנגרמות לנו במהלך
היום .אין לי דעה בקשר ל"יום השבת" הפיזי שנקבע על ידי סיבוב כדור הארץ סביב צירו .כאשר אנו
מתנתקים מכדור הארץ ,ומתבוננים בו מכוכב אחר ,ברור שאין לכך שום משמעות .אבל בהחלט אפשר
לראות את החשיבות לבני האדם כאמצעי המפתח משמעת וסדר בקרב הכאוס האנושי המתחולל על
ידי בני אדם שאיבדו כליל את הקשר עם הקוסמוס .יום בשבוע הארצי המוקדש לחידוש הקשר עם
עולמות הרוח ,עם הערכים הרוחיים ,עם עבודה פנימית השואפת למחוק את כל עוולות השבוע
ולהתחיל את השבוע החדש ללא שום משקעי טינות כלפי אדם כלשהו.
שמירת השבת האמיתית היא איחוד ספירת הרוח עם הספירה הגשמית בפנימיותינו .חילול השבת היא
שבירת האחדות הזאת( .אינני מתייחס כאן להנהגות הקיימות בדת היהודית או בדתות אחרות .כל
אחד יחיה לפי מנהגיו .השמירה על השבת גם מהפן החיצוני שלה ,תוביל את האדם בסופו של דבר
אל היעד הרוחי).
בהמשך נראה כי חילול השבת דינו מיתה – דנתי בראשית הספר במשמעות המוות – כהתפוררות
המעגלים הרוחיים ושבירת אחדות עולמות הרוח והחומר .אפילו שארית זעומה של טינה כלפי אדם
אחר מחללת את השבת ומפרקת את המעגלים הרוחיים ,ובעקבות כך המין האנושי שקע בכאוס,
שפיכות דמים בלתי פוסקת ,בערות וטמטום.

כַבֵ ד אֶ תָ-אבִׁ יָך ,וְּ אֶ תִׁ -אמֶ ָך--לְּ מַ עַ ן ,יַאֲ ִׁרכּון יָּמֶ יָך ,עַ ל הָּ אֲ ָּדמָּ ה ,אֲ ֶשר-יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְָּך.
יראת כבוד היא המפתח להצלחה בנתיב הרוחי .מתן כבוד גם לאנשים שאינם ראויים לכך ,מכוח
הפוטנציאל הרוחי הקיים בהם .האב והאם הם שני הפנים של הכוח הבורא – הפן הסלחני והרחמן ,והפן
הקפדני והמדוייק .יאריכו ימיך על פני האדמה – תקופת חייכם תהיה מוצלחת מבחינה רוחית ,תקופת
חיים אותה מקדיש האדם להשגים חמריים גרידא ,הינה חסרת משמעות ,כך שגם אם היא תמשך מאה
שנים ,אין היא נחשבת כמעט מהבחינה הרוחית .האדם נכשל במסע הרוחי ,ובמקום להתקדם ,נסוג
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לאחור .אדם שחי תקופה קצרה עלי אדמות והשיג את המטרה הרוחית ,הרי שמהלך חייו היה "ארוך".
אפשר לראות בחיים ארוכים כמוצלחים מהבחינה הרוחית ,והקצרים ככושלים מהבחינה הזאת .זה ממש
ההיפך ממה שחושבים כיום בני האדם.

ֹלא ִׁת ְּרצָּ ח
אל תרצח את האיכויות האלוהיות שבקרבך.

ֹלא ִׁתנְָּאף;
אל תפזר את כוחותיך לכל העברים ללא התחשבות בתוצאות.

ֹלא ִׁתגְּ נֹב,
אל תשתמש באנרגיה הקוסמית המפעילה את הווייתך למטרות סיפוק תועלתך האנוכית .אנרגית החיים
הזאת היא מתנת הבריאה ,וכל שימוש שלא למטרות הבריאה ,מהווה גניבה.

ֹלא-תַ ֲענֶה בְּ ֵרעֲָך עֵ ד שָּ ֶקר.
השקר הוא השורש לכל שאר העבירות אותם מחוללים בני האדם .הוא מאפיין את חופש הבחירה
שהוענק לנו – חופש הבחירה הכרחי לפיתוח תודעת-על והשגת מטרת הבריאה .כל מעשה פשע
מתחיל גם משקר קטן .נפש האדם מתפוררת ושוקעת בתהומות החמרנות וחשכת התת מודע .הדרך
לצאת מהמצב האנוש שבו שרוי המין האנושי חייב להתחיל מהקפדה על אמירת אמת ,ומחיקת כל
שמץ שנאה כלפי אדם אחר .הבראת המין האנושי מתחילה בכינון נפש בריאה בכל אחד ואחד.
הפיתרון לא יבוא לעולם מהסדרים חומריים ,בו כולם יהיו שבעים ומאושרים.

ֹלא תַ ְּחמֹד ,בֵ ית ֵרעֶ ָך; ֹלא-תַ ְּחמֹד אֵ שֶ ת ֵרעֶ ָך ,וְּ עַ בְּ ד ֹו וַ אֲ מָּ ת ֹו וְּ שוֹר ֹו וַ חֲ מֹר ֹו ,וְּ כֹל ,אֲ ֶשר לְּ ֵרעֶ ָך.
כל מה שעיניך רואות ,וכל מה שחושיך קולטים ,נוצרו על ידיך באמצעות המחשבות שחשבת
בתקופות קודמות ,שהלכו והתמצקו לאובייקטים גשמיים .אתה בעצם חומד את עצמך ,ובכך הולך
ושוקע במעמקי הבריאה הפיזית ובחשכת האגואיזם .החימוד הוא סימפטום למחלת האגואיזם ,וזוהי
המחלה האמיתית ממנה כולנו סובלים ,והיא גורמת לכל שאר המחלות.

יד וְּ ָּכל-הָּ עָּ ם ר ִֹׁאים אֶ ת-הַ קוֹֹלת וְּ אֶ ת-הַ לַפִׁ ִׁידם ,וְּ אֵ ת קוֹל הַ שֹפָּ ר ,וְּ אֶ ת-הָּ הָּ ר ,עָּ ֵשן; וַ י ְַּרא הָּ עָּ ם וַ ָּינֻׁעּו,
ֹלהים ,פֶ ן-
ֹאמרּו ,אֶ ל-מֹשֶ הַ ,דבֵ ר-אַ ָּתה עִׁ מָּ נּו ,וְּ נִׁ ְּשמָּ עָּ ה; וְּ ַאל-יְּ ַדבֵ ר עִׁ מָּ נּו אֱ ִׁ
וַ יַעַ ְּמדּו מֵ ָּרחֹק .טו וַ י ְּ
ֹלהים; ּובַ עֲבּורִׁ ,ת ְּהיֶה
יראּו ,כִׁ י לְּ בַ עֲבּור נַסוֹת אֶ ְּתכֶם ,בָּ א הָּ אֱ ִׁ
נָּמּות .טז וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָּ עָּ םַ ,אלִׁ -ת ָּ
יִׁ ְּרָאת ֹו עַ ל-פְּ נֵי ֶכם--לְּ בִׁ לְּ ִׁתי תֶ חֱ טָּ אּו .יז וַ ַי ֲעמֹד הָּ עָּ ם ,מֵ ָּרחֹק;
המין האנושי מנתק עצמו מהכוחות הבוראים .מכוח הבערות ,חרדים בני האדם מפני הכוחות האלו,
ובמקום לשתף פעולה ,מתרחקים בני האדם ממקור ההוויה ,שהיא אהבה אינסופית.

ֹלהים.
ּומֹשֶ ה נִׁ גַש אֶ ל-הָּ ע ֲָּרפֶ ל ,אֲ שֶ ר-שָּ ם הָּ אֱ ִׁ
ערפל מסמל מצב לא ברור ,חוסר וודאות .הערפל הינו למעשה המסך אותו יצרו בני האדם בבערותם,
והוא מהווה חציצה בינם לבין "אלוהים" .משה שתת המודע שלו מטוהר כמעט לחלוטין ,יכול לראות
את האלוהים עין בעין ללא מורא .כל מטרת התורה זה פיזור הערפל הפנימי כך שכולנו נוכל לראות
את "אלוהים" עין בעין .זה אמור להיות המצב הטבעי של כל אחד מאיתנו .אין זאת שום זכות יתר.
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העובדה שרק משה היה מסוגל לכך ,מתארת את המצב הירוד בו אנו נמצאים – לבעלי החיים יש
גישה בלתי אמצעית עם "אלוהים" או היישות הבוראת ,תקראו לכך כאשר תקראו ,השם איננו משנה,
יש להם תחושת אחדות ,שאותה איבדנו ,במכוון.

יח ויאמר יהוה אֶ ל-משה ,כֹה תֹאמַ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל :אַ ֶתם ְּר ִׁאיתֶ ם--כִׁ י ִׁמן-הַ ָּשמַ יִׁ םִׁ ,דבַ ְּר ִׁתי
עִׁ מָּ כֶם .יט ֹלא תַ עֲׂשּוןִׁ ,א ִׁתי :אֱ ֹלהֵ י כֶ סֶ ף וֵ אֹלהֵ י זָּ הָּ בֹ ,לא תַ עֲׂשּו ָּל ֶכם .כ ִׁמזְּ בַ ח אֲ ָּדמָּ הַ ,תע ֲֶׂשה-לִׁ י,
וְּ זָּ בַ ְּח ָּת עָּ לָּיו אֶ ת-עֹֹלתֶ יָך וְּ אֶ תְּ -שלָּמֶ יָך ,אֶ ת-צֹאנְָּך וְּ אֶ ת-בְּ ָּק ֶרָך; בְּ כָּל-הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשר ַאזְּ כִׁ יר אֶ תְּ -ש ִׁמי,
ָאבוֹא אֵ לֶיָך ּובֵ ַרכְּ ִׁתיָך .כא וְּ ִׁאםִׁ -מזְּ בַ ח אֲ בָּ נִׁ ים ַתעֲׂשֶ ה-לִׁ יֹ ,לאִׁ -תבְּ נֶה ֶא ְּתהֶ ן גָּזִׁ ית :כִׁ י חַ ְּר ְּבָך הֵ נַפְּ ָּת
עָּ לֶיהָּ  ,וַ ְּתחַ לְּ לֶהָּ .כב וְּ ֹלא-תַ ֲעלֶה בְּ מַ עֲֹלת ,עַ לִׁ -מזְּ בְּ ִׁחי :אֲ שֶ ר ֹלאִׁ -ת ָּגלֶה עֶ ְּרוָּ ְּתָך ,עָּ לָּיו.
כפי שדנו בפרק אודות קין והבל ,הקרבת הקרבנות היא למעשה "שחיטת" מחשכי התת מודע.
כתבתי שם באריכות את דעתי בעניין.
הרבן משה הינו האדם שהשיג את תודעת-העל לאחר ישראל  -הסיפור התנכי אודות הסנה הבוער רומז
לכך.
שנים עשר השבטים ,המייצגים את שנים עשר המבנים הבסיסיים של נפשות המין האנושי ,נאלצים להיכנס
למצרים ,המהווה כור היתוך לשבטים ,תקופה לא קצרה של שיעבוד ועבודה קשה ,שנועדה בין היתר לפורר
את האגו הנמוך ,האני המוגבל המייצג את תודעת קין כדי לאפשר לתודעת הבל לתפוס את מקומה.
הסיפור אודות יוסף ואחיו ,המייצג שוב את המאבק בין תודעת קין לבין תודעת הבל – כאן יוסף מייצג את
תודעת הבל ,שאר השבטים שקועים בתודעת קין ,שבו השבטים מוכרים את אחיהם לישמעאלים – אנשי
ערב ,המייצגים את תודעת קין - ,מחייב תהליך של זיכוך ,הכרוך בייסורים.
תפקיד הייסורים לפורר את המשקעים האצורים במחשכי התת מודע ,ולאפשר לאדם לפעול באופן חופשי.
כל עוד מחשכי התת מודע מקרינים על התודעה ,החלטותיו של האדם מושפעות מהמשקעים החייתיים
למיניהם.
עומד המין האנושי המיוצג על ידי בני ישראל בפני אפשרות בחירה – על בני האדם להחליט לאן מועמדות
פניהם – האם מטרת החיים היא השגים ארציים ,חמריים ,או רוחיים .האדם מתלבט כל חייו בנסיון ליצור
משהו בר קיימא ,אולם כל מעשיו עלי אדמות יורדים בסופו של דבר לטמיון .מהו הישג רוחי ,אם כן?
הרוחיות היא דבר ערטילאי ,בלתי מוחש ,דבר שאי אפשר להחזיק ביד ולשמור אותו .האמנם? מה עם מצבי
התודעה? כאשר אנו משיגים מצב תודעה שלא היה לנו קודם ,הרי שזה נשמר עבורנו לתמיד .המהות
האמיתית שלנו היא תודעה ,ואת זה אי אפשר לקחת מאיתנו.
מהו רוחי ומהו חומרי? המין האנושי מתחבט בשאלות האלו משחר לידתו .אנו נולדים למצב הפיזי המוכן
של עולם אותו אנו קולטים בחושינו הגשמיים .זה מובן וברור לתודעה הרגילה .זה נראה כמטרה ,כאמת
של החיים – הצלחה חומרית ואינטלקטואלית בעולם הזה .אולם אנו רואים שכל מה שמתרחש כאן נידון
להעלם ולהשכח .ניתן לומר שחומר הוא כל דבר שאפשר למדוד ולכמת .הרוח היא המהות שמאחורי
מכמת ,עושה מניפולציות
ֵ
הדברים – המדע איננו מסוגל להסביר את מהות הדברים – המדע מחשב ,מודד,
בחומרים וכן הלאה .אור ,תודעה ,מחשבה ,החיים – עומדים מעבר ליכולתו של המדע ,שהוא למעשה
פיסגת החקירה האינטלקטואלית .אין הכוונה לזלזל בהישגים המדעיים – אולם המאמץ הרוחי מכוון
להגיע למהות הדברים ,דבר המחייב להגיע למצב שמעבר לאינטלקט.
מעמד הר סיני הוא מעמד יום יומי – עלינו להחליט כל העת היכן מצוי מוקד תודעתנו – בארצי או ברוחי.

חוק הקארמה – סיבה ומסובב
שמות פרק כא

כד עַ יִׁ ן ַתחַ ת עַ יִׁ ןֵ ,שן ַתחַ ת ֵשן ,יָּד ַתחַ ת יָּדֶ ,רגֶל ַתחַ ת ָּרגֶל .כה כְּ וִׁ יָּה ַתחַ ת כְּ וִׁ יָּה ,פֶ צַ ע ַתחַ ת
בּורה.
בּורהַ ,תחַ ת חַ ָּ
פָּ צַ ע ,חַ ָּ
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כאן מופיע החוק המציין שלכל פעולה יש פעולת נגד .לכאורה מדובר בעניין משפטי ,שאדם אחד גרם נזק
לחברו ,והוא מחוייב לשלם באותה הכמות ובאותה המידה .חוק הקארמה הינו חוק בסיסי של היקום,
הדורש שלכל פעולה חייבת להיות פעולה מנוגדת ,באותה כמות ובאותה איכות .לפיכך מי שגרם לסבל,
חייב לסבול באותה מידה .אולם אנחנו יכולים לאזן את החשבון בצורה אחרת – להעניק לנפגע חסד שלא
היה מגיע לו אחרת .את הצער יש לאזן בשמחה ולא בסבל .אולם בראשית התפתחות התודעה ,האדם הינו
בעל תודעה ילדותית – וכפי שהילד חייב ללמוד שאם הוא יכניס את ידו לאש היד תכווה ,כך גם על האדם
המבוגר להכיר בעובדה שלכל מעשה תבוא תגובת נגד .מאחר ובעולם הפיזי פועל היסוד של בחירה
חופשית ,אם פעולת הנגד הייתה באה מיידית ,לחופש הבחירה לא הייתה משמעות .אדם שלא איזן את
מעשיו במהלך חיים אחד ,יצטרך לאזן זאת במהלך החיים הבא .תכלית התורה לתת לאדם את הכלים
שבאמצעותם הוא ילמד לאזן את הפעולות שהוא מבצע כבר במהלך החיים הנוכחי ,כך שלא יצטברו
לחובתו מעשים שלא התאזנו .תוצאות המעשים בחיי האדם שוקעות במעמקי התת מודע ,ומשם ממשיכות
להקרין על מהלכי חייו הבאים .חכמי התורה הבינו כבר לפני למעשה מאלפיים שנה כי הטלת עונש גופני
על אדם שגרם לנזק גופני אינה פותרת את הבעיה .חוק הקארמה הקר אומר שאדם גרם נזק לאדם אחר
משום שאותו אדם גרם לו נזק במהלך חיים קודם .באמצעות חוכמה רוחית עלינו למצוא את הדרך כדי
לסיים את המעגל האכזרי של פוגע ונפגע .לכן התורה אוסרת לקחת נקמה – הנוקם סוגר לכאורה מעגל
ומשלם לפושע כגמולו – אולם מעצם המעשה נפתח מחדש המעגל האכזרי שבו לפותים שני הצדדים,
וכעת האדם שנקמו בו שב ושואף לנקום חזרה ,וכך מעגל הדמים האכזרי איננו נסגר לעולם ,ואם אנו
מתבונן במצב של המין האנושי ,זהו המצב בו אנו נתונים ,כבר כמה אלפי שנים ,והמצב רק הולך ומחמיר.
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חטא העגל
שמות פרק לב

ֹאמרּו אֵ לָּיו קּום ע ֲֵׂשה-לָּנּו
א וַ י ְַּרא הָּ עָּ ם ,כִׁ י-בֹשֵ ש מֹשֶ ה ל ֶָּר ֶדת ִׁמן-הָּ הָּ ר; וַ יִׁ ָּקהֵ ל הָּ עָּ ם עַ לַ-אהֲ רֹן ,וַ י ְּ
ֹלהים אֲ שֶ ר יֵלְּ כּו לְּ פָּ נֵינּו--כִׁ י-זֶ ה מֹשֶ ה הָּ ִׁאיש אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָּנּו מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ םֹ ,לא י ַָּדעְּ נּו מֶ ה-הָּ יָּה
אֱ ִׁ
ל ֹו .ב וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ םַ ,אהֲ רֹן ,פָּ ְּרקּו נִׁזְּ מֵ י הַ זָּ הָּ ב ,אֲ שֶ ר בְּ ָאזְּ נֵי נְּ ֵשיכֶם בְּ נֵיכֶם ּובְּ נ ֵֹתיכֶם; וְּ הָּ ִׁביאּו,
אֵ לָּי .ג וַ יִׁ ְּתפָּ ְּרקּוָּ ,כל-הָּ עָּ ם ,אֶ ת-נִׁזְּ מֵ י הַ זָּ הָּ ב ,אֲ שֶ ר בְּ ָאזְּ נֵיהֶ ם; וַ יָּבִׁ יאּו ,אֶ לַ-אהֲ רֹן .ד וַ יִׁ ַקח ִׁמי ָָּּדם ,וַ יָּצַ ר
ֹאמרּו--אֵ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ה וַ י ְַּרא
אֹת ֹו בַ חֶ ֶרט ,וַ ַיע ֲֵׂשהּו ,עֵ גֶל מַ סֵ כָּה; וַ י ְּ
ַאהֲ רֹן ,וַ יִׁ בֶ ן ִׁמזְּ בֵ חַ לְּ פָּ נָּיו; וַ יִׁ ְּק ָּרא ַאהֲ רֹן וַ יֹאמַ ר ,חַ ג לַיהוָּ ה מָּ חָּ ר .ו וַ י ְַּשכִׁ ימּוִׁ ,ממָּ חֳ ָּרת ,וַ ַיעֲלּו עֹֹלת,
וַ יַגִׁ שּו ְּשל ִָּׁמים; וַ יֵשֶ ב הָּ עָּ ם לֶאֱ כֹל וְּ שָּ ת ֹו ,וַ יָּקֻׁ מּו לְּ צַ חֵ ק{ .פ}
ז וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מֹשֶ ה :לְֶךֵ -רד--כִׁ י ִׁשחֵ ת עַ ְּמָך ,אֲ שֶ ר הֶ ֱעלֵיתָּ מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ח סָּ רּו ַמהֵ רִׁ ,מן-הַ ֶד ֶרְך
ֹאמרּוֵ ,אלֶה אֱ ֹלהֶ יָך יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל אֲ ֶשר
יתם--עָּ ׂשּו לָּהֶ ם ,עֵ גֶל מַ סֵ כָּה; וַ יִׁ ְּש ַתחֲ וּו-ל ֹו ,וַ יִׁ זְּ בְּ חּו-ל ֹו ,וַ י ְּ
אֲ שֶ ר ִׁצּוִׁ ִׁ
יתי אֶ ת-הָּ עָּ ם הַ זֶ ה ,וְּ ִׁהנֵה עַ םְּ -ק ֵשה-ע ֶֹרף
הֶ עֱלּוָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .ט וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מֹשֶ הָּ :ר ִׁא ִׁ
הּוא .י וְּ עַ ָּתה הַ נִׁ יחָּ ה לִׁ י ,וְּ יִׁ חַ ר-אַ פִׁ י בָּ הֶ ם וַ אֲ ַכלֵם; וְּ אֶ עֱׂשֶ ה או ְֹּתָך ,לְּ גוֹי גָּדוֹל .יא וַ יְּ חַ ל מ ֶֹשה ,אֶ ת-פְּ נֵי
יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהָּ יו; וַ יֹאמֶ ר ,לָּמָּ ה יְּ הוָּ ה יֶחֱ ֶרה אַ פְּ ָך בְּ עַ מֶ ָך ,אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָּ מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,בְּ כֹחַ גָּדוֹל ּובְּ יָּד
ֹאמרּו ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם לֵאמֹר ,בְּ ָּרעָּ ה הו ִֹׁציָאם לַהֲ רֹג אֹתָּ ם בֶ הָּ ִׁריםּ ,ולְּ כַֹּלתָּ םֵ ,מעַ ל פְּ נֵי
חֲ זָּ ָּקה .יב לָּמָּ ה י ְּ
הָּ אֲ ָּדמָּ ה; שּוב מֵ חֲ רוֹן אַ פֶ ָך ,וְּ ִׁהנָּחֵ ם עַ ל-הָּ ָּרעָּ ה לְּ עַ מֶ ָך .יג זְּ כֹר לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם לְּ יִׁ ְּצחָּ ק ּולְּ יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל עֲבָּ ֶדיָך ,אֲ ֶשר
ָארץ הַ זֹאת אֲ ֶשר ָאמַ ְּר ִׁתי,
ַארבֶ ה אֶ ת-זַ ְּר ֲעכֶם כְּ כוֹכְּ בֵ י הַ ָּשמָּ יִׁ ם; וְּ ָּכל-הָּ ֶ
נ ְִּׁשבַ עְּ ָּת לָּהֶ ם בָּ ְך ,וַ ְּת ַדבֵ ר אֲ לֵהֶ םְּ ,
אֶ ֵתן לְּ זַ ְּר ֲעכֶם ,וְּ נָּחֲ לּו ,לְּ ֹעלָּם .יד וַ יִׁ נָּחֶ ם ,יְּ הוָּ ה ,עַ ל-הָּ ָּרעָּ ה ,אֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר ַלעֲׂשוֹת לְּ עַ מ ֹו.
הדרמה התנכי"ת מגיעה כאן לשיאה – אנו רואים את משה כאדם שנאנס לבצע משימה המעיקה
על נפשו – הוא רואה בעם אותו הוא מנהיג כמכשול בינו לבין הגשמת היעד הרוחי שהוא משאת
נפשו .למעשה הוא הגשים כבר את היעד הזה ונותרה לו משימה זאת כאחרונה .משה ,כפי
שהצעתי למעלה ,הינו פרינציפ קוסמי .הוא למעשה ניצב בפני מבחנו האחרון .הוכח כי בני האדם
הינם חסרי תקנה וזהו בזבוז של זמן לנסות ולשקם אותם .ההנהגה הרוחית ,המופיעה בשם
יהווה-אלוהים ,וכפי שהצעתי ,אלו אברהם-יצחק-וישראל המייצגים כאן את היישות הזאת,
מציעה למשה למחוק את בני האדם ולהתחיל את הסיפור מהתחלה .האחריות להמשך קיומו של
המין האנושי מונח בידי משה .כל הסיפור אותו קראנו מאברהם אבי האומה ועד כאן ,נועד כולו
כדי לבחון את משה .משה לא נופל בפח ,הוא מתעשת ,ומתנגד בכל תוקף להחלטת חוג יהווה-
אלוהים .סוף סוף ,משה לוקח אחריות עליונה על עם ישראל ,המייצג כאן את המין האנושי.
חברי החוג הזה ,בעלי תודעה עליונה ,הצופים בנבכי נשמת כל אדם מסוף העולם עד סופו ,לא
יודעים מראש מה הולך להתרחש? אם היינו מסוגלים להתבונן במרקם המבנים הנפשיים של כל
קבוצת בני אדם ,הרי שהיינו מסוגלים לחזות את פעילות הקבוצה בעתיד .ברור שקבוצה שרובה
נוטה לתודעת-קין ,תבחר בדרך המתאימה לתודעה הזאת.
פועל כאן עוד פרינציפ שעל כל אדם הפוסע בנתיב הרוחי לדעת – לאדם כמו משה יש את היכולת
לשנות את הגורל האנושי .אנו רואים בסיפור שלשה גורמים :חוג יהווה-אלוהים ,הפועל כגוף
המדריך ומנהל מכוח התודעה האינסופית שיש לו ,משה ,נציג החוג הזה עלי אדמות ,והבריאה,
המיוצגת על ידי המין האנושי ,ובמקרה זה – בני ישראל .החוג הינו המורה ומשה הוא התלמיד.
לתלמיד נבחר יש יכולת לשנות את דעתו של המורה .כל אדם המתחיל לפסוע בנתיב הרוחי ,חייב
לדעת את החשיבות שבכינון יחסים טובים עם תלמידיו של מורה רוחי .אבל משה הוא גם המורה
של האנושות ,מה שאנו רואים כאן זאת מערכת הפועלת באופן המזכיר מעגלים חשמליים –
המורה הוא הפלוס ,התלמיד הוא המינוס .זהו המבנה הבסיסי שעליו קם מעגל רוחי – החברים
חייבים להבין את העיקרון הזה .הם במצב סביל מול המורה ,במצב של קבלה ,ובמצב פעיל מול
התלמידים שלהם ,כפי שתנאי החיים מדריכים .המערכת הזאת ברורה בצבא – אולם בצבא זה
מושתת על אלימות ופחד ,וכאן המערכת מושתת על אחריות ואהבה נטולות מורא .משה מהווה
את המוקד הפעיל – המינוס – לעומת המין האנושי .כל מה שאמורים היו לעשות בני ישראל
באותו זמן ,זה להיות סבילים ,לציית ללא עוררין ,לפעול כצד המינוס במערכת החשמלית .כאשר
אדם פועל כנגד המורה ,הוא נדחה אוטומאטית ,ומשבש את המערכת ,והדברים האלו דומים
בהחלט לאופן פעולת מעגלים חשמליים .כמובן שאנו מדברים על מערכת רוחית – חשמל הינו
אספקט גשמי ,במידה מסויימת ,הגם שהוא כנראה גם אספקט רוחי במידה מסויימת .בכל אופן,
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אני מתכוון לפרינציפ ,לאופן שבו אמורים הדברים להתנהל .עולם החומר איננו אלא מדרגה
נמוכה ,או מוצקה יותר של עולם הרוח .למעשה אין הפרדה בין העולמות .כאמור ,בערותינו היא
שגרמה להפרדה הזאת.
הסיפור האומלל הזה על חטא העגל ,מאשש בעקיפין את אמיתות התורה ,הרי היה קל למנהיגי
עם ישראל לדורותיהם להעלים את הסיפור המביך הזה ,שנשמט למשל מההגדה של פסח .הסיפור
הזה הוא ראי לכל אחד מאיתנו – זוהי תופעה המתרחשת יום יום – עלינו להחליט כל יום היכן
ממוקד מבטינו – בהשגים הארציים שסמלם עגל הזהב ,או ביעד הבריאה ,שסמלו הם לוחות
הברית.
ּומזֶ ה ,הֵ ם
ּושנֵי ֻׁלחֹת הָּ עֵ דֻׁ ת ,בְּ יָּד ֹוֻׁ :לחֹת ,כְּ תֻׁ בִׁ ים ִׁמ ְּשנֵי עֶ בְּ ֵריהֶ םִׁ --מזֶ ה ִׁ
טו וַ יִׁ פֶ ן וַ י ֵֶרד מ ֶֹשהִׁ ,מן-הָּ הָּ רְּ ,
ֹלהים הּוא--חָּ רּות ,עַ ל-
ֹלהים ,הֵ מָּ ה; וְּ הַ ִׁמכְּ ָּתבִׁ ,מכְּ ַתב אֱ ִׁ
כְּ תֻׁ בִׁ ים .טז וְּ הַ ֻׁלחֹת--מַ עֲׂשֵ ה אֱ ִׁ
הַ ֻׁלחֹת .יז וַ יִׁ ְּשמַ ע יְּ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת-קוֹל הָּ עָּ ם ,בְּ ֵרעֹה; וַ ֹיאמֶ ר ,אֶ ל-מ ֶֹשה ,קוֹל ִׁמלְּ חָּ ָּמה ,בַ מַ חֲ נֶה .יח וַ יֹאמֶ ר,
בּורה ,וְּ אֵ ין קוֹל ,עֲנוֹת חֲ לּושָּ ה; קוֹל עַ נוֹתָ ,אנֹכִׁ י שֹמֵ עַ .יט וַ יְּ ִׁהי ,כַ אֲ ֶשר ָּק ַרב אֶ ל-
אֵ ין קוֹל עֲנוֹת גְּ ָּ
ּומחֹֹלת; וַ יִׁ חַ רַ-אף מֹשֶ ה ,וַ ַי ְּשלְֵך ִׁמי ָָּּדו אֶ ת-הַ ֻׁלחֹת ,וַ יְּ ַשבֵ ר אֹתָּ םַ ,תחַ ת
הַ מַ חֲ נֶה ,וַ י ְַּרא אֶ ת-הָּ עֵ גֶלְּ ,
הָּ הָּ ר .כ וַ יִׁ ַקח אֶ ת-הָּ עֵ גֶל אֲ שֶ ר עָּ ׂשּו ,וַ יִׁ ְּׂשרֹף בָּ אֵ ש ,וַ יִׁ ְּטחַ ן ,עַ ד אֲ ֶשרָּ -דק; וַ יִׁ זֶ ר עַ ל-פְּ נֵי הַ מַ יִׁ ם ,וַ י ְַּש ְּק אֶ ת-
בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .כא וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ לַ-אהֲ רֹן ,מֶ ה-עָּ ׂשָּ ה לְּ ָך הָּ עָּ ם הַ זֶ ה :כִׁ י-הֵ בֵ אתָּ עָּ לָּיו ,חֲ טָּ ָאה
ֹאמרּו לִׁ י--ע ֲֵׂשה-
גְּ ֹדלָּה .כב וַ יֹאמֶ ר ַאהֲ רֹןַ ,אל-יִׁ חַ ר ַאף אֲ ֹדנִׁי; אַ ָּתה י ַָּדעְּ ָּת אֶ ת-הָּ עָּ ם ,כִׁ י בְּ ָּרע הּוא .כג וַ י ְּ
ֹלהים ,אֲ שֶ ר יֵלְּ כּו לְּ פָּ נֵינּו :כִׁ י-זֶ ה מֹשֶ ה הָּ ִׁאיש ,אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָּנּו מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ םֹ--לא י ַָּדעְּ נּו ,מֶ ה-הָּ יָּה
לָּנּו אֱ ִׁ
ל ֹו .כד וָּ אֹמַ ר לָּהֶ ם לְּ ִׁמי זָּ הָּ בִׁ ,ה ְּתפָּ ָּרקּו וַ יִׁ ְּתנּו-לִׁ י; וָּ אַ ְּשלִׁ כֵהּו בָּ אֵ ש ,וַ יֵצֵ א הָּ עֵ גֶל הַ זֶ ה .כה וַ י ְַּרא מ ֶֹשה
אֶ ת-הָּ עָּ ם ,כִׁ י פָּ רֻׁ עַ הּוא :כִׁ י-פְּ ָּרעֹה ַאהֲ רֹן ,לְּ ִׁש ְּמצָּ ה בְּ ָּקמֵ יהֶ ם .כו וַ ַי ֲעמֹד מ ֶֹשה ,בְּ ַשעַ ר הַ מַ חֲ נֶה ,וַ יֹאמֶ ר,
ֵָאספּו אֵ לָּיו ,כָּל-בְּ נֵי לֵוִׁ י .כז וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם ,כֹהָ-אמַ ר יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּׂש ָּר ֵאלִׁׂ ,שימּו ִׁאיש-
ִׁמי לַיהוָּ ה אֵ לָּי; וַ י ְּ
ָאחיו וְּ ִׁאיש אֶ תֵ -רעֵ הּו ,וְּ ִׁאיש אֶ ת-
חַ ְּרב ֹו ,עַ ל-יְּ ֵרכ ֹו; עִׁ בְּ רּו וָּ שּובּו ִׁמשַ עַ ר לָּשַ עַ ר ,בַ מַ חֲ נֶה ,וְּ ִׁה ְּרגּו ִׁאיש-אֶ תִׁ -
ֹלשת ַאלְּ פֵ י ִׁאיש .כט וַ יֹאמֶ ר
ְּקרֹב ֹו .כח וַ ַיעֲׂשּו בְּ נֵי-לֵוִׁ י ,כִׁ ְּדבַ ר מֹשֶ ה; וַ יִׁ פֹל ִׁמן-הָּ עָּ ם בַ יוֹם הַ הּוא ,כִׁ ְּש ֶ
ָאחיו--וְּ לָּתֵ ת ֲעלֵיכֶם הַ יוֹם ,בְּ ָּר ָּכה .ל וַ יְּ ִׁהיִׁ ,ממָּ חֳ ָּרת,
מֹשֶ הִׁ ,מלְּ אּו י ְֶּדכֶם הַ יוֹם לַיהוָּ ה ,כִׁ י ִׁאיש בִׁ בְּ נ ֹוּ ,ובְּ ִׁ
וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-הָּ עָּ ם ,אַ ֶתם חֲ טָּ אתֶ ם חֲ טָּ ָאה גְּ ֹדלָּה; וְּ עַ ָּתה אֶ ֱעלֶה ֶאל-יְּ הוָּ ה ,אּולַי אֲ כַפְּ ָּרה בְּ עַ ד
את ֶכם  .לא וַ יָּשָּ ב מֹשֶ ה אֶ ל-יְּ הוָּ ה ,וַ ֹיאמַ ר :אָּ נָּא ,חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶ ה חֲ טָּ ָאה גְּ ֹדלָּה ,וַ ַיעֲׂשּו לָּהֶ ם ,אֱ ֹלהֵ י
חַ טַ ְּ
ֹאמר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-
זָּ הָּ ב  .לב וְּ עַ ָּתהִׁ ,אםִׁ -תשָּ א חַ טָּ אתָּ ם; וְּ ִׁאםַ-איִׁ ןְּ --מחֵ נִׁי נָּאִׁ ,מ ִׁספְּ ְּרָך אֲ ֶשר כָּתָּ בְּ ָּת .לג וַ י ֶ
מֹשֶ הִׁ :מי אֲ שֶ ר חָּ טָּ א-לִׁ י ,אֶ ְּמחֶ נּו ִׁמ ִׁספְּ ִׁרי .לד וְּ עַ ָּתה לְֵך ְּנחֵ ה אֶ ת-הָּ עָּ ם ,אֶ ל אֲ ֶשרִׁ -דבַ ְּר ִׁתי לְָּךִׁ --הנֵה
מַ לְּ ָאכִׁ יֵ ,ילְֵך לְּ פָּ נֶיָך; ּובְּ יוֹם פָּ ְּק ִׁדיּ ,ופָּ ַק ְּד ִׁתי ֲעלֵהֶ ם חַ טָּ אתָּ ם  .לה וַ יִׁ גֹף יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-הָּ עָּ ם ,עַ ל אֲ ֶשר עָּ ׂשּו
אֶ ת-הָּ עֵ גֶל ,אֲ שֶ ר עָּ ׂשָּ ה ַאהֲ רֹן{ .ס}
למעשה משה "נעמד על הרגליים האחוריות" למען האנושות .האנושות בחרה דרך חסרת תכלית,
נטשה כליל את מטרת הבריאה ,ולמעשה בחרה במוות .הסברתי למעלה מהו משמעות ה"מוות" -
למעשה אין דבר כזה מהבחינה של המשך הקיום של התודעה האינדיבידואלית ,אולם תודעה
שאיננה ממוקדת בתכלית הבריאה ,דינה לנוע ולנוד בספירה הארצית עד אינסוף .זוהי הקללה
שקין קילל את עצמו כאשר רצח את הבל ,הפן הרוחי שבאדם.
משה עמד בפני מבחן בלתי אנושי ,שכמעט אין אדם המסוגל לעמוד בכך .כל הסיפור התנכי
מאברהם ועד משה התרחש כדי שייווצר התקדים הזה.
משה נאבק בכל כוחו למען האנשים שמררו את חייו ,הציקו לו לכל אורך הדרך ,הלשינו עליו בפני
השלטונות שהיו אמורים להרגו – משה ברח ממצרים לא מפני פרעה ,אלא מפני בני ישראל
שהודיעו לשלטונות על מעשי משה (שהרג את המצרי).
האיש משה יחסיו עם הבורא הם ברמה כזאת ,שהבורא משנה את דעתו בפניו ללא וויכוח .מה
שאברהם לא הצליח לעשות בעת שסדום עמדה להחרב ,הצליח משה .וכאן המצב חמור פי מאה
מפשעי סדום ועמורה – לבני האדם ניתנה האפשרות לחזות ולהתנסות בפעילות כוחות הקוסמוס
במישור הארצי ,במודע ,ובכל זאת לא יכלו להתאפק ואיבדו את ירושתם הרוחית במעשה פזיז
אחד .לו חיכו עוד יום אחד ,ייתכן וההיסטוריה של המין האנושי הייתה שונה בתכלית כיום .אולם
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אין לנו להאשים איש – כולנו חוטאים יום יום בחטא העגל ,וכך דנו את עצמנו לחוג במעגל
הייסורים ללא מפלט.
התבוננתי רבות בתמונה הזאת – משה מוכן לאבד את כל השגיו הרוחיים למען עם ישראל ,או
האנושות .ונראה לי ,כאילו היישות העומדת מאחורי כל זאת ,כובשת חיוך "מתחת לשפם" ,אם
אפשר להתבטא כך ...כאילו ש"אלוהים" מחכה בסבלנות אין קץ שמשה יחליט את ההחלטה
הזאת.
יש להניח שהסיפור הזה הוא אחד הבסיסים ,או המניעים שעליהם נבנים שונאי ישראל
לדורותיהם .נביאי ישראל נזפו קשות בבני ישראל ,ושבו והתריעו ממה שעלול להתרחש אם לא
יפנו את מוקד תודעתם לתכלית הבריאה .כנראה שבאופן תת מודע מאשימים בני האדם את בני
ישראל באבדן ההזדמנות לשיקום המין האנושי .אולם ,כל מי ששונא מישהו ,גם מהסיבה
המוצדקת ביותר ,מפנה את גבו למטרת הבריאה ,הוא משתתף בחטא העגל ואיננו טוב מהחוטאים
הגרועים ביותר .שנאה היא הגורם העיקרי להחשכת תת המודע של האדם ,ואדם כזה בעצם גורם לעצמו

נזק עצום – הוא ייגרר ללא כל תכלית סביב הבריאה הפיזית ,וידון את עצמו לסבל אינסופי.
אולם עלינו להבין שכל התרחיש הזה נועד לחנוך את משה לקראת השלמת ייעודו הרוחי .אם בני
ישראל לא היו "חוטאים" ,למשה לא היה שום אתגר אמיתי להתגבר עליו .הוא ניצב בפני מבחן
עליון ונצחונו סלל את הדרך בפני כל שוחר רוחי אמיתי ,השואף לשרת את הבריאה (באמצעות
שירות המין האנושי) ללא שום ציפיה לתגמול .כמובן שאינני ממליץ לחטוא כדי שכל "משה"
פוטנציאלי יוכל לעמוד במבחן ...אפשר בהחלט להעמיד את האדם העומד בפני השלמת הנתיב
הרוחי במבחנים חיוביים יותר ,וקחו את מקרה יעקב-ישראל כדוגמא .אנו לומדים כאן שחוג
יהווה-אלוהים ,מנצל כל סיטואציה לטובת האידיאל הרוחי ,המונחים של טוב ורוע אין להם
משמעות כאן.
עומדים כאן בפנינו לקחים אדירים שעל כל אחד מאיתנו להטמיע ,אם חפצים אנו בהגשמת יעד
הבריאה.
התנהגותו של משה אופיינית לחברי חוג יהווה-אלוהים – עתידו האישי איננו מעניין אותו .כפי
שרבקה פעלה להמשך קיום תודעת-הבל ,שאותו מילא יעקב ,בלי להתחשב בתוצאות החמורות
העלולות לחול עליה מבחינתה האישית ,כפי שכתבתי למעלה ,כך גם משה .לו יצחק היה מתרגז
ומקלל את רבקה על אשר רימתה אותו ,לכאורה ,הרי שאולי היא היתה מאבדת את מעמדה
הרוחי ,אבל ברור שאז הבריאה היתה נמחקת .האנשים האלו פועלים ללא שום אינטרס אישי ,עד
כדי כך שגם מעמדם הרוחי לא מעניין אותם .זוהי גדולה אמיתית ,שבני האדם ,הלהוטים
להישגים אישיים והנצחת שמם בהיסטוריה ,אינם יכולים להבין; הולכים אחרי ההבל ויהבלו.
מעוררת בי צמרמורת המחשבה שאדם כמו משה היה עומד לבחירה "דמוקרטית" או שמעמדו
בעם היה נתון למצבי הרוח האנוכיים של בני האדם ,שכל מעיינם סיפוק תאוותיהם הארציות.
המין האנושי לא היה קיים והבריאה הייתה נכחדת.

שמות פרק לג

ָארץ ,אֲ ֶשר
ית מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם :אֶ ל-הָּ ֶ
א וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,לְֵך ֲעלֵה ִׁמזֶ ה--אַ ָּתה וְּ הָּ עָּ ם ,אֲ שֶ ר הֶ עֱלִׁ ָּ
נ ְִּׁשבַ עְּ ִׁתי לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם לְּ יִׁ ְּצחָּ ק ּולְּ ַי ֲעקֹב לֵאמֹר ,לְּ זַ ְּרעֲָך ,אֶ ְּת ֶננָּה .ב וְּ ָּשל ְַּח ִׁתי לְּ פָּ נֶיָך ,מַ לְּ אָּ ְך; וְּ ג ֵַר ְּש ִׁתי ,אֶ ת-
בּוסי .ג אֶ ל-אֶ ֶרץ זָּ בַ ת חָּ לָּבְּּ ,ודבָּ ש :כִׁ י ֹלא ֶא ֱעלֶה בְּ ִׁק ְּרבְּ ָך,
הַ כְּ ַנעֲנִׁ י הָּ אֱ מ ִֹׁרי ,וְּ הַ ִׁח ִׁתי וְּ הַ פְּ ִׁרזִׁ י ,הַ ִׁחּוִׁ י וְּ הַ יְּ ִׁ
כִׁ י עַ םְּ -קשֵ ה-ע ֶֹרף אַ ָּתה--פֶ ן-אֲ כֶלְּ ָך ,בַ ָּד ֶרְך .ד וַ יִׁ ְּשמַ ע הָּ עָּ ם ,אֶ ת-הַ ָּדבָּ ר הָּ ָּרע הַ זֶ ה--וַ יִׁ ְּתאַ בָּ לּו; וְּ ֹלאָּ -שתּו
ִׁאיש עֶ ְּדי ֹו ,עָּ לָּיו .ה וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,אֱ מֹר אֶ ל-בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל אַ ֶתם עַ םְּ -ק ֵשה-ע ֶֹרףֶ --רגַע אֶ חָּ ד
יתיָך; וְּ עַ ָּתה ,הו ֵֹרד עֶ ְּדיְּ ָך מֵ עָּ לֶיָך ,וְּ אֵ ְּדעָּ ה ,מָּ ה אֶ ע ֱֶׂשה-לְָּך .ו וַ יִׁ ְּתנ ְַּצלּו ְּבנֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל
אֶ ֱעלֶה בְּ ִׁק ְּרבְּ ָך ,וְּ כִׁ לִׁ ִׁ
אֶ ת-עֶ ְּדיָּם ,מֵ הַ ר חו ֵֹרב .ז ּומֹשֶ ה יִׁ ַקח אֶ ת-הָּ אֹהֶ ל וְּ נָּטָּ ה-ל ֹו ִׁמחּוץ לַמַ חֲ נֶה ,הַ ְּרחֵ ק ִׁמן-הַ ַמחֲ נֶה ,וְּ ָּק ָּרא ל ֹו,
אֹהֶ ל מוֹעֵ ד; וְּ הָּ יָּהָּ ,כלְּ -מבַ ֵקש יְּ הוָּ ה ,יֵצֵ א אֶ ל-אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,אֲ שֶ ר ִׁמחּוץ לַמַ חֲ נֶה .ח וְּ הָּ יָּה ,כְּ צֵ את מ ֶֹשה
אֶ ל-הָּ אֹהֶ ל ,יָּקּומּו כָּ ל-הָּ עָּ ם ,וְּ נִׁ ְּצבּו ִׁאיש פֶ תַ ח ָאהֳ ל ֹו; וְּ ִׁהבִׁ יטּו ַאחֲ ֵרי מ ֶֹשה ,עַ ד-בֹא ֹו הָּ אֹהֱ לָּה .ט וְּ הָּ יָּה,
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כְּ בֹא מֹשֶ ה הָּ אֹהֱ לָּה ,י ֵֵרד עַ מּוד הֶ עָּ נָּן ,וְּ עָּ מַ ד פֶ תַ ח הָּ אֹהֶ ל; וְּ ִׁדבֶ ר ,עִׁ ם-מ ֶֹשה .י וְּ ָּרָאה ָּכל-הָּ עָּ ם אֶ ת-עַ מּוד
הֶ עָּ נָּן ,עֹמֵ ד פֶ תַ ח הָּ אֹהֶ ל; וְּ ָּקם כָּל-הָּ עָּ ם וְּ ִׁה ְּש ַתחֲ וּוִׁ ,איש פֶ תַ ח ָאהֳ ל ֹו .יא וְּ ִׁדבֶ ר יְּ הוָּ ה ֶאל-מ ֶֹשה פָּ נִׁים אֶ ל-
ּומשָּ ְּרת ֹו יְּ הוֹשֻׁ עַ ִׁבן-נּון נַעַ רֹ ,לא י ִָּׁמיש ִׁמתוְֹך
פָּ נִׁים ,כַאֲ שֶ ר יְּ ַדבֵ ר ִׁאיש אֶ לֵ -רעֵ הּו; וְּ שָּ ב ,אֶ ל-הַ מַ חֲ נֶהְּ ,
הָּ אֹהֶ ל{ .פ}
יב וַ יֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל-יְּ הוָּ הְּ ,ראֵ ה אַ ָּתה אֹמֵ ר אֵ לַי הַ עַ ל אֶ ת-הָּ עָּ ם הַ זֶ ה ,וְּ אַ ָּתה ֹלא הו ַֹדעְּ ַתנִׁ י ,אֵ ת אֲ ֶשר-
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך,
ִׁת ְּשלַח עִׁ ִׁמי; וְּ אַ ָּתה ָאמַ ְּר ָּת יְּ ַדעְּ ִׁתיָך בְּ שֵ ם ,וְּ גַם-מָּ צָּ אתָּ חֵ ן בְּ עֵ ינָּי .יג וְּ עַ ָּתה ִׁאם-נָּא מָּ צָּ ִׁ
הו ִֹׁדעֵ נִׁ י נָּא אֶ תְּ -ד ָּרכֶָך ,וְּ אֵ ָּדעֲָך ,לְּ מַ עַ ן אֶ ְּמצָּ א-חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך; ְּּוראֵ ה ,כִׁ י עַ ְּמָך הַ גוֹי הַ זֶ ה .יד וַ יֹאמַ ר :פָּ נַי
ֵילֵכּו ,וַ הֲ נִׁ ח ִֹׁתי לְָּך .טו וַ יֹאמֶ ר ,אֵ לָּיוִׁ :אם-אֵ ין פָּ נֶיָך הֹלְּ כִׁ יםַ ,אלַ -ת ֲעלֵנּו ִׁמזֶ ה .טז ּובַ מֶ ה יִׁ ּוָּ ַדע אֵ פוֹא,
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך אֲ נִׁ י וְּ עַ מֶ ָך--הֲ לוֹא ,בְּ לֶכְּ ְּתָך עִׁ מָּ נּו; וְּ ִׁנפְּ לִׁ ינּו ,אֲ נִׁ י וְּ עַ ְּמָךִׁ ,מ ָּכל-הָּ עָּ ם ,אֲ ֶשר עַ ל-פְּ נֵי
כִׁ י-מָּ צָּ ִׁ
הָּ אֲ ָּדמָּ ה{ .פ}
יז וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,גַם אֶ ת-הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר ִׁדבַ ְּר ָּת אֶ ע ֱֶׂשה :כִׁ י-מָּ צָּ אתָּ חֵ ן ְּבעֵ ינַי ,וָּ אֵ ָּדעֲָך
אתי בְּ ֵשם
בְּ שֵ ם .יח וַ יֹאמַ ר :הַ ְּראֵ נִׁ י נָּא ,אֶ ת-כְּ ב ֶֹדָך .יט וַ יֹאמֶ ר ,אֲ נִׁ י ַאעֲבִׁ יר ָּכל-טּובִׁ י עַ ל-פָּ נֶיָך ,וְּ ָּק ָּר ִׁ
יְּ הוָּ ה ,לְּ פָּ נֶיָך; וְּ חַ נ ִֹׁתי אֶ ת-אֲ שֶ ר ָאחֹן ,וְּ ִׁרחַ ְּמ ִׁתי אֶ ת-אֲ שֶ ר אֲ ַרחֵ ם .כ וַ יֹאמֶ רֹ ,לא תּו ַכל לִׁ ְּראֹת אֶ ת-פָּ נָּי:
ָאדם ,וָּ חָּ י .כא וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ הִׁ ,הנֵה מָּ קוֹם ִׁא ִׁתי; וְּ ִׁנצַ בְּ ָּת ,עַ ל-הַ צּור .כב וְּ הָּ יָּה בַ ֲעבֹר
כִׁ י ֹלא-יִׁ ְּרַאנִׁ י הָּ ָּ
כְּ ב ִֹׁדי ,וְּ ׂשַ ְּמ ִׁתיָך בְּ נ ְִּׁק ַרת הַ צּור; וְּ ׂשַ כ ִֹׁתי ַכפִׁ י עָּ לֶיָך ,עַ ד-עָּ בְּ ִׁרי .כג וַ הֲ ִׁסר ִֹׁתי ,אֶ ת-כַפִׁ י ,וְּ ָּר ִׁאיתָּ  ,אֶ ת-אֲ ח ָֹּרי;
ּופָּ נַיֹ ,לא י ֵָּראּו{ .פ}
לא ראה אדם את פני וחי – החברות בחוג יהווה-אלוהים איננה זקוקה למעגל-הגוף-הגשמי.
מופיעה כאן דמות נעדרת דמות – זוהי התבטאות של המהויות הרוחיות הנעלות ביותר ,העומדות
מעבר להבנת השכל האנושי .בכל אופן ,כאשר היישות הזאת מביעה כי יש לה איברים ,הרי שנרמז
כאן אודות מהות הבריאה; בכל מה שקיים אנו מבחינים בראש ,גו ,ידים ורגלים .המהות הזאת
מתקיימת כבר בקרב היישויות האלמנטריות ביותר ,כמו חלקיקי האטומים ,ונמשכת עד לאין
סוף.
האם יש דמות ליישות רוחית? כנראה שזה עומד מעבר להבנתנו האנושית; הגוף הגשמי נוצק
למעשה לדפוס רוחי שבמקרה שלנו נוצר בעיקר על ידי אסופת הרשמים שבתת מודע .אולם מה
ייראה כאשר כל הרשמים הללו נמחקים?
הסיפור מתחיל מנקודת האפס .בני האדם קיבלו הזדמנות ,והשליכו אותה לפח .חוג יהווה
אלוהים איננו מתייאש ,ומתחיל את העבודה מחדש.
למעשה כל התכלית היתה להעמיד את משה במבחן העליון ,והוא עמד בכך .זוהי הצלחה בלתי
רגילה ,המצדיקה את כל מה שהתרחש עד כה .כפי שאני מציע ,אם בני ישראל לא היו "חוטאים",
לא היתה אפשרות למשה לחולל את כוחות הנפש העצומים שנדרשו לו כאן .כתוצאה מכך משה
העפיל לרמת תודעה שלא היתה קיימת עד אז עלי אדמות ,ואנו רואים בין השורות בפרק המצורף
למעלה ,כי הוא גם הגיע למעמד חברות בחוג יהווה אלוהים יוצא דופן.
משה מכונן כאן את מעמד הנבואה עלי אדמות – זהו מצב רוחי שבו האדם מנחה את מהלכי
הבריאה כאשר הוא נמצא בגוף גשמי .משה יוצר כאן תקדים שעדיין לא היה קיים בבריאה,
ומכאן הוא מחולל מצב תודעתי שלא היה קיים קודם עלי אדמות ,וזה משליך על רמות התודעה
העילאיות שבקוסמוס.
כל תכלית הבריאה היא בריאת מצבים תודעתיים .משהושג מצב תודעתי כזה ,הרי שמטרת
הבריאה הושגה .המערכת בעלת תודעת-על ,או חוג יהווה-אלוהים ,כפי שאני מכנה זאת ,מנצלת
כל מצב כדי להשיג את המטרות האלו ,ויש לה את החוכמה והידע העומד מעבר להבנת האדם
הרגיל ,המאפשר לנצל גם תרחיש המתנהל באופן הפוך להתנהלות הטבעית הרצויה כדי להשיג
זאת.
הוא מנהל משא ומתן עם "ראש החוג" – לכאורה ,ומשיג את כל אשר יבקש .אברהם לא השיג
זאת בזמנו ,אבל אני רמזתי כבר שלמעשה משה מתדיין עם אברהם עצמו ,שכעת מייצג את חוג
יהווה-אלוהים בפני משה ובני ישראל .נרמז כאן שלאלוהות יש פנים ,כפיים ואחוריים – הריהו
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כדמות אדם ,אבל ללא גוף גשמי .הייתי רואה זאת כרמז עבורנו שכאשר האדם מסיים את
תפקידו ומצטרף לחוג יהווה-אלוהים בספירה הרוחית ,הרי שהאינדיבידואליות שלו נשמרת .זה
מרמז גם שיש הירארכיה הנמשכת עד אין סוף ,ושלכל אינדיבידואל דמותו הייחודית ,אולם אין זו
דמות הנראית לעיניים גשמיות .אנו שואפים בפנימיותינו לראות את "פני האלוהים" – אלו הפנים
האמיתיות שלנו.
משה הוא זה שהחליט שראוי שהבריאה תמשיך להתקיים ,גם אם המערכות האמורות להסדיר
את מהלכי הבריאה עלי אדמות אינן פועלות .החלטתו חייבה את חוג יהווה-אלוהים למצוא את
הדרכים כדי שמחזורי החיים יימשכו ,למרות שחוקי הקארמה היבשים מחייבים את הכחדת
המין האנושי ,וייתכן שגם את הבריאה כולה .אין שום משמעות לבריאה ללא המין האנושי ,שרק
באמצעותו האינדיבידואל המתגשם בבריאה יכול להגשים את עצמו .הדבר חולל סבל עצום עלי
אדמות ,סבל מיותר שנגרם מחמת בערותם וטפשותם של בני האדם ,אולם חברי החוג מצאו
דרכים לתעל את הייסורים האלו כמנוף להגשת המטרות הרוחיות של הבריאה .משה רואה בעיני
רוחו את דורות הנביאים ואנשי המופת העתידים לבוא ,את צדיקי עליון שהגשימו את נתיב
ההתאמנות הרוחית ,את כל ישרי הדרך השואפים להגשים את האמת עלי אדמות ,וכל אלו לא היו
מסוגלים להגשים זאת ובכך להעשיר את הקוסמוס כולו בנוכחותם לו היה מתפתה משה להצעת
חוג יהווה-אלוהים להכחיד את המין האנושי ולהתחילו מחדש דרכו.
אדם אחד החליט החלטה כזאת וכל המין האנושי מחוייב לו.
הושג כאן עוד דבר מהבחינה הרוחית שלא היה קיים בקוסמוס מקודם .האתגר שהוצב בפני
ההירארכיה האלוהית על ידי בני האדם ,גרם לה לפתח רמות תודעה שלא היו לה קודם .במקרה
של סדום ועמורה ,חוק הקארמה דרש הכחדה מיידית של תושבי הערים ,שאיבדו כל צלם אנוש
מחמת התמסרותם לרוע טהור .חטאם של בני ישראל היה חמור פי מאה ,כיוון שהם הוכנו ויועדו
למשימה רוחית עליונה ,והשליכו את מעמדם הרוחי מחמת אי נוחות פיזית ,כיוון שמאווייהם
הגשמיים לא סופקו כיאות .האוכל והשתיה לא היו לטעמם ,וגם שעשועים לא היו בנמצא במדבר.
על חוג יהווה-אלוהים למצוא דרך לפעול בין חוקי הקוסמוס הקרים כדי לשנות את גורל בני
האדם כדי שהמין האנושי לא ייכחד כליל .הם למעשה מצאו דרך לפזר את השלכות חוקי
הקארמה לאורך זמן ,כך שבני האדם יכלו כעת לשלם את חובותיהם ב"תשלומים" .זה דבר שלא
היה קיים עד אז .האדם החוטא היה חייב לשלם את חובו בכל העצמה הנדרשת.
מהבחינה האנושית אנו עדים לכישלון חרוץ ומביש של בני האדם .אולם מהבחינה הרוחית זהו
הישג בלתי רגיל .זה הפוך על הפוך .הצלחה כפי שרואים אותה בני האדם מהווה בדרך כלל כישלון
רוחי ,וכישלון אנושי עשוי להפוך להצלחה רוחית ,כפי שסיפורנו מלמד.
כמובן שאינני ממליץ שנמשיך ונתפרע עלי אדמות ללא חשבון ....החשבון מוגש ויוגש .אנחנו
משלמים על כל מחשבה ,מילה ומעשה ,אין שום מפלט מכך .עומדות בפנינו שתי אפשרויות – כל
עוד העולם קיים – לפנות אל דרכי ההתאמנות הרוחית וללמוד כיצד להכחיד את משקעי חשכת
התת מודע באופן חכם; כמו כן ללמוד להפסיק את הצטברויות המשקעים החשוכים האלו,
הנגרמים מחמת מעשים אנוכיים וחשוכים ,או להמשיך בדרך הנבערת בה אנו חיים זה דורות
רבים ,ולקבל את סבלותינו באהבה .רוב רובו של המין האנושי בחר בדרך השלישית – מקללים
את אלוהים על הסבל שאותו אנו מביאים על עצמנו .אולם כפי שהצעתי כבר למעלה – את אלוהים
עלינו לברוא עלי אדמות .המין האנושי חי בוואקום אותו הוא חולל מכוח עקשנות מטופשת
וחסרת הגיון ,והוואקום הזה מחולל סערות בלתי פוסקות בחיי בני האדם עלי אדמות.
אני מקווה שהצלחתי לגעת בכמה פנים אודות הפרינציפ אותו אני מכנה משה-יוסף .התקווה היא
שכמה מאיתנו ישכילו להתעלות מעל עצמם ולתרום משהו לאחיהם בני האדם ,גם לנוכח לעג,
עויינות ,שנאה ואפילו איבוד מהלך חיים .אדם המאבד את חייו על מזבח האמת זוכה באוצר
האמיתי.
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שמות פרק לד
חזרנו אל נקודת ההתחלה.
נסכם בקצרה את מהלך הדברים כפי שהתורה מספרת אותם:
נברא עולם בתהליך שאיננו יכולים להבינו בשכל האנושי .תכלית הבריאה לחולל רמות תודעה .רמות
התודעה מגיעות לשיאן בדמות האדם .תפקיד המין האנושי להדריך ולכוון את מהלכי הבריאה .הבריאה
התנהלה באופן סביר עד שמכוח בחירתם החופשית של בני האדם הם החליטו לפנות בכיוון המנוגד
לתכלית הבריאה .הדבר גרם לנסיגת מהלכי הבריאה ,וחולל סבל עצום עלי אדמות .בשלב מסויים ההנהגה
הרוחית של הבריאה החליטה להתערב והחלה לסייע לבני האדם במאמצים לשיקום מערכות הניהול
וההכוונה עלי אדמות .בני אדם בעלי תודעה עילאית נולדו עלי אדמות והחלו במאמצים לכונן את התשתית
לשיקום המין האנושי למעמדו הראוי .השיא מגיע עם פעולתו של משה .משה לוקח אחריות ברמה שלא
נודעה לפניו.
משה לקח על עצמו את האחריות על ניהול מהלכי המין האנושי עלי אדמות ,כשהוא מתייעץ עם ההנהגה
הקוסמית של העולם .כפי שראינו עד כה –כל מטרת הבריאה היא בריאת רמות תודעה .מאחר והרבן משה
השיג רמת תודעה שלא הייתה קיימת עד כה עלי אדמות – הרי שאנו עדים להצלחה יוצאת דופן .מספיק
שאדם אחד מתקדם מבחינה תודעתית כדי להצדיק את כל הכאוס שבבריאה.
אפשר לומר שמשה החל את העידן הרביעי – שבו ההנהגה הרוחית של העולם פועלת עלי אדמות
ומחליטה את ההחלטות הדרושות להמשך האבולוציה הרוחית  .מספיק שאדם אחד לוקח אחריות כזאת,
כדי שהתקדים יתחולל .את "אלוהים" עלינו לברוא עלי אדמות ,ואין זאת יישות ערטילאית.
המין האנושי החליט לאן מועדות פניו – הספירה הארצית היא יעוד הקיום ,ולפי נטיות בני האדם ניתנה
התורה השנייה .הכוונה היא לרומם את תודעת בני האדם באופן הדרגתי מהחומר אל הרוח .אי אפשר
לקפוץ בבת אחת מהתחתית אל הפיסגה.

א וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,פְּ סָּ ל-לְּ ָך ְּשנֵיֻׁ -לחֹת אֲ בָּ נִׁ ים כ ִָּׁראשֹנִׁ ים;
שני לוחות – אחד לכל יד .כך נוצר איזון בין החומר לרוח ,בין המערכת המודעת לבין המערכת
הבלתי מודעת .במהלך הקודם חוג יהווה-אלוהים הוא זה שמכתיב את התכנית לשיקום המין
האנושי ,אולם כעת האחריות מוטלת בידי משה ,המפסל את עיקרי התוכנית באבן – השלב
הראשוני של הבריאה .יש להסדיר את המערכת מתחילתה – מינראלים צמחים ובעלי חיים –
כאשר המין האנושי אמור להכווין את תנועת כל המערכות האלו וכך הסבל עלי אדמות יקטן
למינימום ההכרחי.
שנִׁים אֲ ֶשר ִׁשבַ ְּר ָּת .ב וֶ ְּהיֵה נָּכוֹןַ ,לב ֶֹקר;
וְּ כָּתַ בְּ ִׁתי ,עַ ל-הַ ֻׁלחֹת ,אֶ ת-הַ ְּדבָּ ִׁרים ,אֲ שֶ ר הָּ יּו עַ ל-הַ ֻׁלחֹת הָּ ִׁרא ֹ
וְּ עָּ לִׁ יתָּ בַ ב ֶֹקר אֶ ל-הַ ר ִׁסינַי ,וְּ ִׁנצַ בְּ ָּת לִׁ י שָּ ם עַ ל-רֹאש הָּ הָּ ר .ג וְּ ִׁאיש ֹלאַ -י ֲעלֶה עִׁ מָּ ְך ,וְּ גַםִׁ -איש ַאל-י ֵָּרא
בְּ כָּל-הָּ הָּ ר; גַם-הַ ֹצאן וְּ הַ בָּ ָּקר ַאל-יִׁ ְּרעּו ,אֶ ל-מּול הָּ הָּ ר הַ הּוא .ד וַ יִׁ פְּ סֹל ְּשנֵיֻׁ -לחֹת אֲ בָּ נִׁים כָּ ִׁראשֹנִׁים,
וַ י ְַּשכֵם מֹשֶ ה בַ ב ֶֹקר וַ יַעַ ל אֶ ל-הַ ר ִׁסינַי ,כַאֲ שֶ ר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֹת ֹו; וַ יִׁ ַקח בְּ יָּד ֹוְּ ,שנֵי ֻׁלחֹת אֲ בָּ נִׁ ים .ה וַ י ֵֶרד
יְּ הוָּ ה בֶ עָּ נָּן ,וַ יִׁ ְּתיַצֵ ב עִׁ מ ֹו שָּ ם; וַ יִׁ ְּק ָּרא בְּ שֵ ם ,יְּ הוָּ ה .ו וַ ַי ֲעבֹר יְּ הוָּ ה עַ ל-פָּ נָּיו ,וַ יִׁ ְּק ָּרא ,יְּ הוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֵ ל
ַרחּום וְּ חַ נּון--אֶ ֶרְך אַ פַ יִׁ ם ,וְּ ַרב-חֶ סֶ ד וֶ אֱ מֶ ת .ז נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָּאֲ לָּפִׁ ים ,נ ֵֹׂשא עָּ וֹן וָּ פֶ ַשע וְּ חַ טָּ ָאה; וְּ נ ֵַקהֹ ,לא
יְּ ַנ ֶקה--פ ֵֹקד עֲוֹן ָאבוֹת עַ ל-בָּ ִׁנים וְּ עַ ל-בְּ נֵי בָּ נִׁים ,עַ לִׁ -של ִֵׁשים וְּ עַ לִׁ -רבֵ עִׁ ים .
כאן מצויין חוק הקארמה – על כל דבר ופעולה קיימת פעולת נגד .כאן גם נרמזת עובדת מחזורי
ההיוולדויות – אנו שבים ונולדים עד אשר החשבונות מתיישרים .זאת הכוונה בפקד עוון אבות על
בנים – האדם נולד אל הסיטואציה אותה יצר במחזור היוולדות קודם – הוא היה האב של
המעשים מהם הוא סובל כאת.
אתי חֵ ן ְּבעֵ ינֶיָך ,אֲ ֹדנָּיֵ ,ילְֶך-נָּא אֲ ֹדנָּי,
ַארצָּ ה ,וַ יִׁ ְּש ָּתחּו .ט וַ יֹאמֶ ר ִׁאם-נָּא מָּ צָּ ִׁ
ח וַ יְּ מַ הֵ ר ,מֹשֶ ה; וַ יִׁ קֹד ְּ
בְּ ִׁק ְּרבֵ נּו :כִׁ י עַ םְּ -קשֵ ה-ע ֶֹרף הּוא ,וְּ סָּ ל ְַּח ָּת ַלעֲוֹנֵנּו ּולְּ חַ טָּ אתֵ נּו ּו ְּנחַ לְּ ָּתנּו.
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עם קשה עורף :העורף מסמל כאן את הצד האחורי של הראש ,ומאחר ואנו עוסקים בפסיכולוגיה
של בני האדם ,הרי שהעניין הוא בתת מודע שהתמלא באינסוף רשמים קפואים וקשים .הבעיה
המתמדת היא כיצד לטפל במשקעים האלו ,להפשירם ולהכחידם.
ָארץ ּובְּ כָּ ל-
.י וַ יֹאמֶ רִׁ ,הנֵה ָאנֹכִׁ י כ ֵֹרת בְּ ִׁריתֶ ,נגֶד כָּ ל-עַ ְּמָך אֶ עֱׂשֶ ה נִׁפְּ ָּלאֹת ,אֲ ֶשר ֹלא-נִׁבְּ ְּראּו בְּ ָּכל-הָּ ֶ
הַ גוֹיִׁ ם; וְּ ָּרָאה ָּכל-הָּ עָּ ם אֲ שֶ ר-אַ ָּתה בְּ ִׁק ְּרב ֹו אֶ ת-מַ עֲׂשֵ ה יְּ הוָּ ה ,כִׁ י-נו ָֹּרא הּוא ,אֲ ֶשר אֲ נִׁ י ,ע ֶֹׂשה
עִׁ מָּ ְך .יא ְּשמָּ ר-לְּ ָך--אֵ ת אֲ שֶ ר ָאנֹכִׁ יְּ ,מצַ ּוְּ ָך הַ יוֹם; ִׁהנְּ נִׁי ג ֵֹרש ִׁמפָּ נֶיָךֶ ,את-הָּ אֱ מ ִֹׁרי וְּ הַ כְּ ַנ ֲענִׁי ,וְּ הַ ִׁח ִׁתי
ָארץ ,אֲ ֶשר ַא ָּתה ,בָּ א עָּ לֶיהָּ  :פֶ ן-
בּוסי .יב ִׁהשָּ מֶ ר לְּ ָך ,פֶ ןִׁ -תכְּ רֹת בְּ ִׁרית לְּ יוֹשֵ ב הָּ ֶ
וְּ הַ פְּ ִׁרזִׁ י ,וְּ הַ ִׁחּוִׁ י וְּ הַ יְּ ִׁ
יִׁ ְּהיֶה לְּ מו ֵֹקש ,בְּ ִׁק ְּרבֶ ָך .יג כִׁ י אֶ תִׁ -מזְּ בְּ חֹתָּ ם ִׁתתֹצּון ,וְּ אֶ ת-מַ צֵ בֹתָּ ם ְּת ַשבֵ רּון; וְּ אֶ ת-אֲ ֵש ָּריו,
ִׁתכְּ רֹתּון .יד כִׁ י ֹלא ִׁת ְּש ַתחֲ וֶ ה ,לְּ אֵ ל ַאחֵ ר :כִׁ י יְּ הוָּ ה ַקנָּא ְּשמ ֹו ,אֵ ל ַק ָּנא הּוא .
אל קנא – חוקי הקוסמוס הינם צודקים ולא ישתנו כדי להענות לגחמותיהם של בני האדם
הנבערים .הרעיון המובע כאן של יישות אלוהית כעסנית ונקמנית איננו אלא מראה למצב שבו אנו
נמצאים.
ָארץ; וְּ זָּ נּו ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהֵ יהֶ ם ,וְּ זָּ בְּ חּו לֵאֹלהֵ יהֶ ם ,וְּ ָּק ָּרא לְּ ָך ,וְּ ָאכַלְּ ָּת
טו פֶ ןִׁ -תכְּ רֹת בְּ ִׁרית ,לְּ יוֹשֵ ב הָּ ֶ
ִׁמזִׁ בְּ ח ֹו .טז וְּ ל ַָּק ְּח ָּת ִׁמבְּ נֹתָּ יו ,לְּ בָּ נֶיָך; וְּ זָּ נּו בְּ נֹתָּ יוַ ,אחֲ ֵרי אֱ ֹלהֵ יהֶ ן ,וְּ ִׁהזְּ נּו אֶ ת-בָּ נֶיָךַ ,אחֲ ֵרי
אֱ ֹלהֵ יהֶ ן .יז אֱ ֹלהֵ י מַ סֵ כָּהֹ ,לא תַ עֲׂשֶ ה-לְָּך.
יושבי הארץ הם אנשי קין שתודעתם מקובעת בארצי .מאחר ונעשה מאמץ עצום כל כך לכונן עם
שלם הממוקד ברוחי ,העם הזה חייב לשמור מרחק משאר העמים ,עד אשר הוא יגיע לרמת בגרות
רוחית שתאפשר לו להשרות את האידיאל הרוחי על העמים .על עם ישראל לכונן את תודעת-הבל
עלי אדמות בקנה מידה לאומי .עם שלם אמור להתמסר לתכנית התאמנות רוחית שתמקד אותו
בתודעת הבל ,וכך הוא יוכל להביא לאיזון בעולם שאיבד את דרכו ושקע עד נחיריו במדמנת
תודעת קין .אלהי המסכה זהו האגו המזויף אותו בורא האדם שאיבד את דרכו ומחפש עוגן
במציאות כוזבת.
יתָך ,לְּ מוֹעֵ ד ח ֶֹדש הָּ ָאבִׁ יב :כִׁ י בְּ ח ֶֹדש
יח אֶ ת-חַ ג הַ מַ צוֹתִׁ ,ת ְּשמֹרִׁ --שבְּ עַ ת י ִָּׁמים תֹאכַל מַ צוֹת אֲ ֶשר ִׁצּוִׁ ִׁ
הָּ ָאבִׁ יב ,יָּצָּ אתָּ ִׁמ ִׁמ ְּצ ָּריִׁ ם .יט כָּל-פֶ טֶ ר ֶרחֶ ם ,לִׁ י; וְּ כָּ לִׁ -מ ְּקנְָּך ִׁתזָּ כָּר ,פֶ טֶ ר שוֹר וָּ ֶׂשה .כ ּופֶ ֶטר חֲ מוֹר
יקם .כא ֵש ֶשת י ִָּׁמים
ִׁתפְּ ֶדה בְּ ׂשֶ ה ,וְּ ִׁאםֹ-לא ִׁתפְּ ֶדה וַ ע ֲַרפְּ ת ֹו; כֹל בְּ כוֹר בָּ נֶיָך ִׁתפְּ ֶדה ,וְּ ֹלא-י ֵָּראּו פָּ נַי ֵר ָּ
כּורי ְּק ִׁציר ִׁח ִׁטים;
ַת ֲעבֹדּ ,ובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ִׁת ְּשבֹת; בֶ חָּ ִׁריש ּובַ ָּק ִׁצירִׁ ,ת ְּשבֹת .כב וְּ חַ ג ָּש ֻׁבעֹת ַתע ֲֶׂשה לְּ ָך ,בִׁ ֵ
כּורָך ,אֶ ת-פְּ נֵי הָּ ָאדֹן יְּ הוָּ ה ,אֱ ֹלהֵ י
ָאסיףְּ --תקּופַ ת ,הַ שָּ נָּה .כג שָּ ֹלש פְּ עָּ ִׁמים ,בַ ָּשנָּה--י ֵָּראֶ הָּ ,כל-זְּ ְּ
וְּ חַ ג ,הָּ ִׁ
ֲֹלתָך ל ֵָּראוֹת
ַאר ְּצָך ,בַ ע ְּ
יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .כד כִׁ י-או ִֹׁריש גוֹיִׁ ם ִׁמפָּ נֶיָך ,וְּ ִׁה ְּרחַ בְּ ִׁתי אֶ ת-גְּ ֻׁבלֶָך; וְּ ֹלא-י ְַּחמֹד ִׁאיש ,אֶ תְּ -
אֶ ת-פְּ נֵי יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,שָּ ֹלש פְּ עָּ ִׁמים בַ שָּ נָּה .כה ֹלאִׁ -ת ְּשחַ ט עַ ל-חָּ מֵ ץַ ,דם-זִׁ בְּ ִׁחי; וְּ ֹלא-יָּלִׁ ין ַלב ֶֹקר ,זֶ בַ ח
ַאדמָּ ְּתָךָּ ,תבִׁ יא ,בֵ ית יְּ הוָּ ה אֱ ֹלהֶ יָך; ֹלאְּ -תבַ ֵשל גְּ ִׁדי ,בַ חֲ לֵב ִׁאמ ֹו{ .פ}
כּורי ְּ
אשית ,בִׁ ֵ
חַ ג הַ פָּ סַ ח .כו ֵר ִׁ
כמה הוראות בסיסיות לאנשי קין שמטרתן יצירת תודעת הבל בסיסית .בניית מוקד פנימי על ידי
תרגול ממושמע של אירועים שבועיים ושנתיים .משמעת המבוססת על ידע עליון משקמת את
המערכות הנפשיות ומחוללת בקרבו כוחות נפשיים לצורך ההתמודדות עם האתגרים העומדים
בפני העם.

כז וַ יֹאמֶ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מֹשֶ ה ,כְּ תָּ ב-לְּ ָך אֶ ת-הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה :כִׁ י עַ ל-פִׁ י הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ ֵאלֶה ,כ ַָּר ִׁתי ִׁא ְּתָך בְּ ִׁרית-
ַארבָּ עִׁ ים לַיְּ לָּה--לֶחֶ ם ֹלא ָאכַלּ ,ומַ יִׁ ם ֹלא ָּשתָּ ה;
ַארבָּ עִׁ ים יוֹם וְּ ְּ
וְּ אֶ ת-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .כח וַ יְּ ִׁהי-שָּ ם עִׁ ם-יְּ הוָּ הְּ ,וַ יִׁ כְּ תֹב עַ ל-הַ ֻׁלחֹת ,אֵ ת ִׁדבְּ ֵרי הַ בְּ ִׁרית--עֲׂשֶ ֶרת ,הַ ְּדבָּ ִׁרים.
מה שברור מכאן שבני ישראל למדו את השיעור הראשון – לחכות ככל שיידרש.
אין צורך בארבעים ימים כדי לכתוב את מה שנאמר כאן; משה הפך ליישות רוחית שאין לה צורך
בגוף .משה הגיע לרמה תודעתית כזאת שהגוף לגביו איננו אלא מעיל אותו הוא לובש ופושט
כרצונו .האפשרות הזאת ידועה גם כיום אצל אנשים רוחיים מתקדמים ביותר .אלו אנשים נדירים
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ביותר שאפשר לספור אותם על כף יד אחת .ברור שאין כאן שום קביעה מדעית ,ואי אפשר להוכיח
זאת בשיטות מדעיות .בכל אופן ,אין הדבר מהווה ראייה לרמה התודעתית של האדם ,וגם אין
כאן שום דבר על טבעי .אדם יכול להיות ברמה תודעתית גבוהה ביותר ,ובכל זאת לא יוכל לצום
לחלוטין ארבעים יום.
על שני הלוחות כותב משה את עשרת הדיברות – חמש דיברות לכל יד .במהותן הרוחית דנו כבר
למעלה .אנו יכולים לראות כאן את העולם הדואלי המובא לאחדות באמצעות התאמנות בנתיב
הרוחי – התורה .מודע ותת מודע ,חושך ואור ,זכר ונקבה ,טוב ורע .הדואליזם מגיע לסיומו כאשר
מתאחד האדם עם ספירת השמש והופך לאור טהור.
הלוחות הראשונים נכתבו "באצבע אלוהים" – עדיין לא היה אדם שקיבל את האחריות על המין
האנושי במלואה ,כאן עלי אדמות .לאחר שמשה לקח את מלוא האחריות הזאת על עצמו ,הוא
מפסל את הלוחות במו ידיו ,וכותב עליהם את המדריך לנתיב הרוחי – התורה – תוך כדי שהוא
מתייעץ עם חברי חוג יהווה אלוהים .זה ההישג והתקדים שקבע משה עלי אדמות.
ּושנֵי ֻׁלחֹת הָּ עֵ דֻׁ ת בְּ יַד-מֹשֶ ה ,בְּ ִׁר ְּדת ֹו ִׁמן-הָּ הָּ ר; ּומ ֶֹשה ֹלא-י ַָּדע ,כִׁ י ָּק ַרן
כט וַ יְּ ִׁהי ,בְּ ֶר ֶדת מֹשֶ ה מֵ הַ ר ִׁסינַיְּ ,
עוֹר פָּ נָּיו--בְּ ַדבְּ ר ֹו ִׁאת ֹו .ל וַ י ְַּרא ַאהֲ רֹן וְּ ָּכל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,אֶ ת-מ ֶֹשה ,וְּ ִׁהנֵה ָּק ַרן ,עוֹר פָּ נָּיו; וַ יִׁ ְּיראּוִׁ ,מג ֶֶשת
אֵ לָּיו .לא וַ יִׁ ְּק ָּרא אֲ לֵהֶ ם מ ֶֹשה ,וַ יָּשֻׁ בּו אֵ לָּיו ַאהֲ רֹן וְּ כָּ ל-הַ נְּ ִׁׂש ִׁאים בָּ עֵ ָּדה; וַ יְּ ַדבֵ ר מ ֶֹשה,
אֲ לֵהֶ ם .לב וְּ ַאחֲ ֵרי-כֵן נִׁ גְּ שּו ,כָּ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל; וַ יְּ צַ ּוֵ ם--אֵ ת ָּכל-אֲ ֶשר ִׁדבֶ ר יְּ הוָּ ה ִׁאת ֹו ,בְּ הַ ר ִׁסינָּי .לג וַ יְּ כַל
מֹשֶ הִׁ ,מ ַדבֵ ר ִׁא ָּתם; וַ יִׁ ֵתן עַ ל-פָּ נָּיו ,מַ ְּסוֶ ה .לד ּובְּ בֹא מֹשֶ ה לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,לְּ ַדבֵ ר ִׁאת ֹו ,י ִָּׁסיר אֶ ת-הַ מַ ְּסוֶ ה,
עַ ד-צֵ את ֹו; וְּ יָּצָּ א ,וְּ ִׁדבֶ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,אֵ ת ,אֲ שֶ ר יְּ צֻּׁוֶ ה .לה וְּ ָּראּו ְּבנֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,אֶ ת-פְּ נֵי מ ֶֹשה ,כִׁ י ָּק ַרן,
עוֹר פְּ ֵני מֹשֶ ה; וְּ הֵ ִׁשיב מֹשֶ ה אֶ ת-הַ מַ ְּסוֶ ה עַ ל-פָּ נָּיו ,עַ ד-בֹא ֹו לְּ ַדבֵ ר ִׁאת ֹו{ .ס}
כשלונם של בני ישראל במערכה הראשונה ,הידוע כחטא העגל ,הוביל את משה לקחת אחריות לא
מוגבלת על עם ישראל ועל הבריאה בכללותה .משה נאלץ לאסוף את כל כוחותיו הנפשיים כדי
לחולל מצב נגדי שיסתור את המעשה הזה ,שבעקבותיו לא היה עוד הצדק לקיומו של המין
האנושי .הוא הולך ומתעלה מעל עצמו ומכונן עלי אדמות מצבי תודעה שלא היו קודם ,ובכך
מצדיק את המשך תהליכי הבריאה עלי אדמות .לולא חטאו בני ישראל ,משה לא היה מצליח בכך.
בכל פגישה של משה עם חוג יהווה-אלוהים ,הוא מחולל רמות תודעה גבוהות יותר עלי אדמות
המוקרנות מכוח אישיותו ,עד שהפך למעין שמש קורנת מכוח עצמה .הוא למעשה מתאחד עם
ספירת השמש – האנלוגיה לאהבה האלוהית הקורנת על כל הנבראים בלי שום קשר למעשיהם.
איננו רואים את אנשי הרשע כשהם פוסעים במעגל חשוך ,מאחר והשמש מסרבת להקרין עליהם.
משה בעל גוף החומר ,הפך לאנרגיה ,או נכון יותר ,התגלה בעולם החומרי לכאורה בפזת הקיום
האמתית .החומר איננו אלא אנרגיה שהתמצקה ,או מחשבות שהתמצקו .וכפי שהמדע גילה כבר,
חומר הופך לאנרגיה ואנרגיה הופכת לחומר ,דבר שהקדמונים ידעו כבר אז היטב .בשלב תודעתי
מסויים ,הדברים האלו ברורים ופשוטים .הידע של הקדמונים לא היה ידע אינטלקטואלי – ידע
הכתוב בספרים .הוא התבסס על דרכי התאמנות רוחית שהובילו את האדם אל התנסות ישירה
באמיתות הקוסמיות ,שאי אפשר להסבירן לשכל האנושי ,אבל אפשר לחוות אותן .התורה באה
לבסס את הדרך הזאת ,ולמעשה החווייה של הגשמת האמיתות הרוחיות פתוחה בפני כל אדם
החפץ בכך ומוכן לעבור את התהליכים הנחוצים.
האור אותו מקרין משה איננו האור אותו אנו רואים וחווים במישור הפיזי .זה אור מרמה גבוהה
יותר ,שאיננו ידוע ואיננו נגיש למדע .אולם זוהי זכותו של כל נברא להגיע לכך ,ואפילו חובתו.
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תורה להבל ותורה לקין
בני האדם החליטו באותו זמן כאשר החליטו – מוקד תודעתם היה בהישגים הארציים – אותם מסמל עגל
הזהב – השור או העגל מסמל את השכל הארצי הממוקד בהצלחה ארצית ,וזהב הוא הסמל להשגים
ארציים .שלא כזהב הטוב כפי שהתורה התיחסה אליו בפרק השני בבראשית ,כאן זהו זהב רע – זהב טוב
הוא פרי יצירת מחשבות טובות וטהורות .זהב רע נוצר ממחשבות חמדניות ואנוכיות .למעשה ,זהב רע לא
קיים ,כיוון שעצם מהותו ,הכוח היוצר אותו הוא נעלה וטהור .אדם בעל מחשבות רעות מסיט את הזהב
הטוב לכיוונים לא טהורים.
בני האדם נעזבו לנפשם לכאורה ,כאשר המורה הרוחי ,הרבן משה ,נעלם בפסגת ההר .זהו נסיון מקובל
אצל מורים רוחיים להשאיר את תלמידיהם בשלב מסוים לבדם כדי שיחליטו את החלטותיהם מכוח
עצמם ,ללא שמץ של כפייה ,ולאחר שהגיעו להחלטה ,ההדרכה הרוחית תהיה בהתאם .רוב בני האדם בחרו
בתודעה של קין – תודעת האדמה ,תודעה הרואה בחומריות את המטרה .למעשה ניתנו שתי תורות – בני
האדם שברו למעשה את התורה הרוחית ובחרו בתורה הארצית.
בני האדם החליטו כי החומר הוא משאת הנפש ,אידיאל החיים ומטרתם .זהו מצב התודעה המיוצג על ידי
קין .אולם הבריאה הפיזית ,על כל הדברים הנפלאים הכלולים בה ,איננה אלא פיגום חולף ,זמני ,שכל
מטרתו לחולל תודעת-על .רק באמצעות הבריאה הפיזית אפשר להגיע לתודעה כזאת .אולם הבריאה
הפיזית איננה יכולה להיות המטרה – היא רק האמצעי .לפיכך התורה שניתנה יועדה לאנשים שזה מצב
תודעתם .למעשה זהו מצב תודעה שכל אחד מאיתנו חייב לעבור אותו ,השלב שבו אנחנו זקוקים להדרכה,
לספר שיסביר לנו כיצד לפעול בעולם .אולם זהו מצב זמני; כאשר האדם הולך ומתבגר רוחית ,הוא איננו
זקוק עוד לספרי הדרכה – תודעתו הולכת ומתאחדת עם התודעה הבוראת – והוא נעשה מודע ,באופן
הדרגתי ,למה שעליו לעשות בחיי היומיום בהתאמה עם התודעה האינסופית ,או הקוסמית .תכנו זאת
אלוהים ,אם זה מסבר את דעתכם .אולם אלוהים הוא סך כל בני האדם הפועלים יחדיו בצורה מושלמת,
בני אדם שתודעתם ממוקדת בשירות מטרות הבריאה ,ולא מטרותיהם האנוכיות .ברור שזהו מצב אוטופי,
אין זה המצב האנושי כיום ,אולם למעשה הדבר בר השגה – זוהי החלטה אישית המוטלת על כל אחד ואחד
מאיתנו .ספרי ההדרכה הם למעשה עדות לכשלון המין האנושי לחיות חיים המאוחדים עם הקוסמוס .זה
בהחלט נגיש לכל אדם ,אין צורך בתודעת-על כדי לחיות חיים כאלה .הצמחים ובעלי החיים חיים
בהרמוניה עם הכוחות הקוסמיים ,פעילותם הינה מאוחדת עם הדחפים הבוראים .לאדם יש את היכולת
לפעול על דעת עצמו ,גם בניגוד למטרות הבריאה .אולם יש לכך תוצאות הרסניות.
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שמות פרק לה
א וַ י ְַּקהֵ ל מ ֶֹשה ,אֶ ת-כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל--וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם :אֵ לֶה ,הַ ְּדבָּ ִׁרים ,אֲ ֶשרִׁ -צּוָּ ה יְּ הוָּ הַ ,ל ֲעׂש ֹת
בש ֶשת י ִָּׁמיםֵ ,תעָּ ֶׂשה ְּמלָּאכָּהּ ,ובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י יִׁ ְּהיֶה ָּלכֶם ק ֶֹדש ַשבַ ת ַשבָּ תוֹן ,לַיהוָּ ה; כָּל-הָּ ע ֶֹׂשה ב ֹו
אֹתָּ ם ֵ .
ְּמלָּאכָּה ,יּומָּ ת .ג ֹלאְּ -תבַ עֲרּו ֵאש ,בְּ כֹל מ ְֹּשבֹתֵ יכֶם ,בְּ יוֹם ,הַ ַשבָּ ת{ .פ}
ששה מחזורי חיים אנו משקיעים בפיתוח רמות תודעה ,וברמת התודעה השביעית אנו מקדישים אותה
למלאכת השבת ,וכל מי שאיננו פועל ביום השביעי (ברמת התודעה השביעית) דן את עצמו למיתה רוחית.
דיברנו כבר למעלה שאין כלל דבר כזה מוות ,אלא התפרקות המעגלים הרוחיים .אי אפשר להרוס את
המוקד האינדיבידואלי הבא לידי ביטוי כיישות קיימת מחלקיקי האטום ועד לאדם .כל האינדיבידואלים
האלה חייבים להמשיך במסע האבולוציוני עד להגשמת יעד הבריאה .ברור ,כמובן שיהווה-אלוהים איננו
מתכוון למה שחושב כיום האדם המודרני ,שדרך אגב ,לא הייתה זאת כלל המחשבה והדעה באותה
תקופה .בני האדם ידעו ,או חשו באופן מסוים כי הם עוברים מהספירה החומרית לספירה אחרת .אולם כל
התמונה הקוסמית לא הייתה ברורה בתודעתם.
זוהי פעולה שאיננה מלאכה ,פעילות בעולם החומר שאיננה חומרית .זוהי שפיעה של אנרגיה טהורה ,שרק
אדם ברמה כזאת ,כפי שהגיע אליה משה ,מסוגל לחולל.

ד וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה ,אֶ ל-כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל לֵאמֹר :זֶ ה הַ ָּדבָּ ר ,אֲ ֶשרִׁ -צּוָּ ה יְּ הוָּ ה לֵאמֹר .ה ְּקחּו מֵ ִׁא ְּתכֶ ם ְּתרּומָּ ה,
ַארגָּמָּ ן וְּ ת ֹולַעַ ת ָּשנִׁ י ,וְּ ֵשש
ּות ֵכלֶת וְּ ְּ
לַיהוָּ ה ,כֹל נ ְִּׁדיב לִׁ ב ֹו ,יְּ בִׁ יאֶ הָּ אֵ ת ְּתרּומַ ת יְּ הוָּ ה :זָּ הָּ ב וָּ כֶסֶ ףּ ,ו ְּנח ֶֹשת .ו ְּ
וְּ עִׁ זִׁ ים .ז וְּ ֹערֹת אֵ ילִׁ ם ְּמאָּ ָּד ִׁמים וְּ ֹערֹת ְּתחָּ ִׁשים ,וַ עֲצֵ י ִׁש ִׁטים .ח וְּ ֶשמֶ ן ,לַמָּ אוֹר; ּובְּ ָּׂש ִׁמים לְּ ֶשמֶ ן הַ ִׁמ ְּשחָּ ה,
וְּ לִׁ ְּקט ֶֹרת הַ סַ ִׁמים .ט וְּ ַאבְּ נֵי-שֹהַ ם--וְּ ַאבְּ נֵיִׁ ,מל ִֻׁׁאים :לָּאֵ פוֹד ,וְּ ַלח ֶֹשן .י וְּ כָּל-חֲ כַם-לֵב ,בָּ כֶםָּ ,יבֹאּו וְּ ַיעֲׂשּו ,אֵ ת
כָּל-אֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּה .יא אֶ ת-הַ ִׁמ ְּשכָּן--אֶ תָ-אהֳ ל ֹו ,וְּ אֶ תִׁ -מכְּ סֵ הּו; אֶ תְּ -ק ָּרסָּ יו ,וְּ אֶ תְּ -ק ָּר ָּשיו ,אֶ תְּ -ב ִׁריחָּ ו ,אֶ ת-
עַ מֻׁ ָּדיו וְּ אֶ ת-אֲ ָּדנָּיו .יב אֶ ת-הָּ ָארֹן וְּ אֶ ת-בַ ָּדיו ,אֶ ת-הַ ַכפ ֶֹרת; וְּ אֵ ת ,פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָּ ְך .יג אֶ ת-הַ שֻׁ לְּ חָּ ן וְּ אֶ ת-בַ ָּדיו ,וְּ אֶ ת-
כָּלֵ -כלָּיו; וְּ אֵ ת ,לֶחֶ ם הַ פָּ נִׁים .יד וְּ אֶ תְּ -מנ ַֹרת הַ מָּ אוֹר וְּ ֶאתֵ -כלֶיהָּ  ,וְּ אֶ תֵ -נרֹתֶ יהָּ ; וְּ אֵ תֶ ,שמֶ ן הַ מָּ א ֹור .טו וְּ אֶ ת-
ִׁמזְּ בַ ח הַ ְּקט ֶֹרת ,וְּ ֶאת-בַ ָּדיו ,וְּ אֵ ת ֶשמֶ ן הַ ִׁמ ְּשחָּ ה ,וְּ אֵ ת ְּקט ֶֹרת הַ ַס ִׁמים; וְּ אֶ ת-מָּ סַ ְך הַ פֶ תַ ח ,לְּ פֶ תַ ח הַ ִׁמ ְּשכָּן .טז אֵ ת
ִׁמזְּ בַ ח הָּ ֹעלָּה ,וְּ אֶ תִׁ -מכְּ בַ ר הַ ְּנח ֶֹשת אֲ ֶשר-ל ֹו ,אֶ ת-בַ ָּדיו ,וְּ אֶ ת-כָּלֵ -כלָּיו; אֶ ת-הַ כִׁ ֹיר ,וְּ אֶ ת-כַנ ֹו .יז אֵ ת ַקלְּ עֵ י הֶ חָּ צֵ ר,
אֶ ת-עַ מֻׁ ָּדיו וְּ אֶ ת-אֲ ָּדנֶיהָּ ; וְּ אֵ ת ,מָּ סַ ְך ַשעַ ר הֶ חָּ צֵ ר .יח אֶ ת-יִׁ ְּתדֹת הַ ִׁמ ְּשכָּן וְּ אֶ ת-יִׁ ְּתדֹת הֶ חָּ צֵ ר ,וְּ אֶ ת-
ית ֵריהֶ ם .יט אֶ ת-בִׁ גְּ ֵדי הַ ְּש ָּרד ,לְּ ָּש ֵרת בַ ק ֶֹדש :אֶ ת-בִׁ גְּ ֵדי הַ ק ֶֹדש לְּ ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ,וְּ אֶ ת-בִׁ גְּ ֵדי בָּ נָּיו לְּ כַהֵ ן .כוַ י ְֵּצאּו
מֵ ְּ
כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ לִׁ ,מלִׁ פְּ נֵי מֹשֶ ה .כא וַ ָּיבֹאּו ,כָּלִׁ -איש אֲ ֶשר-נְּׂשָּ א ֹו לִׁ ב ֹו; וְּ כֹל אֲ ֶשר נ ְָּּדבָּ ה רּוח ֹו אֹת ֹו ,הֵ בִׁ יאּו אֶ ת-
ְּתרּומַ ת יְּ הוָּ ה לִׁ ְּמלֶאכֶת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ּולְּ כָּלֲ -עב ָֹּדת ֹוּ ,ולְּ בִׁ גְּ ֵדי ,הַ ק ֶֹדש .כב וַ ָּיבֹאּו הָּ אֲ נ ִָּׁשים ,עַ ל-הַ נ ִָּׁשים; כֹל נ ְִּׁדיב לֵב,
הֵ בִׁ יאּו חָּ ח וָּ נֶזֶ ם וְּ טַ בַ עַ ת וְּ כּומָּ ז כָּ ל-כְּ לִׁ י זָּ הָּ ב ,וְּ כָּלִׁ -איש ,אֲ ֶשר הֵ נִׁיף ְּתנּופַ ת זָּ הָּ ב לַיהוָּה .כ ג וְּ כָּלִׁ -איש אֲ ֶשר-נ ְִּׁמצָּ א
ַארגָּמָּ ן וְּ ת ֹולַעַ ת ָּש ִׁני--וְּ ֵשש וְּ עִׁ זִׁ ים; וְּ ֹערֹת אֵ ילִׁ ם ְּמאָּ ָּד ִׁמים וְּ ֹערֹת ְּתחָּ ִׁשים ,הֵ בִׁ יאּו .כד כָּל-מֵ ִׁרים,
ִׁאת ֹוְּ ,ת ֵכלֶת וְּ ְּ
ְּתרּומַ ת ֶכ ֶסף ּו ְּנח ֶֹשת ,הֵ בִׁ יאּו ,אֵ ת ְּתרּומַ ת יְּ הוָּ ה; וְּ כֹל אֲ ֶשר נ ְִּׁמצָּ א ִׁאת ֹו עֲצֵ י ִׁש ִׁטים ,לְּ כָּלְּ -מלֶאכֶת הָּ ֲעב ָֹּדה--
ַארגָּמָּ ן ,אֶ ת-ת ֹולַעַ ת הַ ָּשנִׁי,
הֵ בִׁ יאּו .כה וְּ כָּלִׁ -א ָּשה חַ כְּ מַ ת-לֵב ,בְּ י ֶָּדיהָּ טָּ וּו; וַ יָּבִׁ יאּו מַ ְּטוֶ ה ,אֶ ת-הַ ְּת ֵכלֶת וְּ אֶ ת-הָּ ְּ
וְּ אֶ ת-הַ ֵשש .כו וְּ כָּל-הַ נ ִָּׁשים--אֲ ֶשר נ ָָּּׂשא לִׁ בָּ ן אֹתָּ נָּה ,בְּ חָּ כְּ מָּ ה :טָּ וּו ,אֶ ת-הָּ עִׁ זִׁ ים .כז וְּ הַ נ ְִּׁׂש ִׁאם הֵ בִׁ יאּו--אֵ ת ַאבְּ נֵי
הַ שֹהַ ם ,וְּ אֵ ת ַאבְּ נֵי הַ ִׁמל ִֻׁׁאים :לָּאֵ פוֹד ,וְּ ַלח ֶֹשן .כח וְּ אֶ ת-הַ ב ֶֹׂשם ,וְּ אֶ ת-הַ ָּשמֶ ן :לְּ מָּ אוֹרּ--ולְּ ֶשמֶ ן הַ ִׁמ ְּשחָּ ה,
וְּ לִׁ ְּקט ֶֹרת הַ סַ ִׁמים .כט כָּלִׁ -איש וְּ ִׁא ָּשה ,אֲ ֶשר נ ַָּדב לִׁ בָּ ם אֹתָּ ם ,לְּ הָּ בִׁ יא לְּ כָּל-הַ ְּמלָּאכָּה ,אֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּה ַלעֲׂשוֹת
בְּ יַד-מ ֶֹשה--הֵ בִׁ יאּו בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל נ ְָּּדבָּ ה ,לַיהוָּ ה{ .פ}
הּודה .לא וַ יְּ מַ לֵא אֹת ֹו,
אּורי בֶ ן-חּור ,לְּ מַ טֵ ה יְּ ָּ
ל וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ לְּ ,ראּו ָּק ָּרא יְּ הוָּ ה בְּ ֵשם ,בְּ צַ לְּ אֵ ל בֶ ןִׁ -
ֹלהים ,בְּ חָּ כְּ מָּ ה בִׁ ְּתבּונָּה ּובְּ ַדעַ תּ ,ובְּ כָּלְּ -מלָּאכָּה .לב וְּ ל ְַּחשֹב ,מַ חֲ ָּשבֹתַ --ל ֲעׂשֹת בַ זָּ הָּ ב ּובַ כֶסֶ ף,
רּוחַ אֱ ִׁ
ּובַ ְּנח ֶֹשת .לג ּובַ חֲ ר ֶֹשת אֶ בֶ ן לְּ מַ ֹּלאתּ ,ובַ חֲ ר ֶֹשת עֵ ץ; ַלעֲׂשוֹת ,בְּ כָּלְּ -מלֶאכֶת מַ חֲ ָּשבֶ ת .לד ּולְּ ה ֹורֹת ,נָּתַ ן בְּ לִׁ ב ֹו:
הּוא ,וְּ ָאהֳ לִׁ יָאב בֶ ן-אֲ ִׁחיסָּ מָּ ְך לְּ ַמטֵ הָּ -דן .לה ִׁמלֵא אֹתָּ ם חָּ כְּ מַ ת-לֵבַ ,לעֲׂשוֹת כָּלְּ -מלֶאכֶת חָּ ָּרש וְּ ח ֵֹשב ,וְּ ר ֵֹקם
ַארגָּמָּ ן בְּ ת ֹולַעַ ת הַ ָּשנִׁי ּובַ ֵשש ,וְּ א ֵֹרג; ע ֵֹׂשי ,כָּלְּ -מלָּאכָּה ,וְּ ח ְֹּשבֵ י ,מַ חֲ ָּשבֹת.
בַ ְּת ֵכלֶת ּובָּ ְּ
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בארבעת הפרקים האחרונים מתוארת בפרטי פרטים מלאכת הקמת המשכן .מבנה המשכן מתאר את
התבנית של גוף המין האנושי כשהוא מתפקד באופן מושלם .כל פרט ממרכיבי המשכן מתייחס לאיבר
מסויים במערכת .בני ישראל נערכו בכל שהותם במדבר סביב המשכן בצורה מסודרת ,כך שבני האדם יכלו
ללמוד את התפקיד שעל כל אחד מהם למלא במלאכת שיקום המין האנושי .זאת לא הבנה שכלית,
אינטלקטואלית של לימוד ושינון פרטים ,אלא חוויית הדברים .כל מה שנדרש מבני האדם באותו זמן ,זה
לא לעשות דבר ,אלא להיות במקום הנכון .כפי שמכונאי המרכיב את חלקי המכונה איננו מצפה מהחלקים
שיבינו את מה שמוטל עליהם .כאשר המכונה פועלת כיאות ,כל חלק מתפקד כראוי ,והחלקים במכונה
האנושית הזאת ,יבינו את המוטל עליהם תוך כדי פעולת המכונה.
נציגי המין האנושי מתחילים להיכנס לתהליך של התאמנות ממושמעת.
שמות פרק מ
א וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מ ֶֹשה לֵאמֹר .ב בְּ יוֹם-הַ ח ֶֹדש הָּ ִׁראשוֹן ,בְּ אֶ חָּ ד ַלח ֶֹדשָּ ,ת ִׁקים ,אֶ תִׁ -מ ְּשכַן אֹהֶ ל מוֹעֵ ד .ג וְּ ַׂש ְּמ ָּת
ָּשם ,אֵ ת אֲ רוֹן הָּ עֵ דּות; וְּ סַ כֹתָּ עַ ל-הָּ ָארֹן ,אֶ ת-הַ פָּ ֹרכֶת .ד וְּ הֵ בֵ אתָּ  ,אֶ ת-הַ שֻׁ לְּ חָּ ן ,וְּ עָּ ַרכְּ ָּת ,אֶ ת-עֶ ְּרכ ֹו; וְּ הֵ בֵ אתָּ  ,אֶ ת-
הַ ְּמנ ָֹּרה ,וְּ הַ ֲעלֵיתָּ  ,אֶ תֵ -נרֹתֶ יהָּ .
המשכן מסמל את המין האנושי שבו חוסה ארון העדות – בני ישראל .הפרכת מסמלת את החיץ שיש לשים
בין בני ישראל לעמים – אנו עוסקים כאן בנבט רך מאוד של בני הבל הנוחים מאוד בשלב זה להיכנע
לפיתויי העולם הארצי של בני קין ,המושלים כעת בעולם הגשמי .השולחן ,שהוא רהיט כבד ומוצק ,מסמל
את שנים עשר השבטים ומערכותיהם .המנורה המורכבת מבסיס כבד ,ארצי ושבע זרועות המופנות מעלה,
אל עולמות הרוח כשבראש כל זרוע דולקת מנורת אש ,מסמלת את האדם המושלם .כל אלו מערכות
סמליות ,זמניות ,מעין תרשים לבניית גוף ,שאינן המטרה .מכוח עבודת השירות של הכהנים – הצוות
שאומן להגשים את המטרה שהיא כינון המערכת האנושית שיתקן את המין האנושי .כאשר מערכת
אנושית כזאת תפעל מכוח עצמה ללא חיזוקים ,לא יהיה עוד צורך במערכות הסמליות.
ה וְּ נָּתַ ָּתה אֶ תִׁ -מזְּ בַ ח הַ זָּ הָּ ב ,לִׁ ְּקט ֶֹרת ,לִׁ פְּ נֵי ,אֲ ר ֹון הָּ עֵ דֻׁ ת; וְּ ַׂש ְּמ ָּת אֶ ת-מָּ סַ ְך הַ פֶ תַ ח ,ל ִַׁמ ְּשכָּן .ו וְּ נָּתַ ָּתה ,אֵ ת ִׁמזְּ בַ ח
הָּ ֹעלָּה ,לִׁ פְּ נֵי ,פֶ תַ ח ִׁמ ְּשכַן אֹהֶ ל-מוֹעֵ ד .ז וְּ נָּתַ ָּת ,אֶ ת-הַ כִׁ יֹר ,בֵ ין-אֹהֶ ל מוֹעֵ דּ ,ובֵ ין הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ; וְּ נָּתַ ָּת ָּשם,
מָּ יִׁ ם .ח וְּ ַׂש ְּמ ָּת אֶ ת-הֶ חָּ צֵ ר ,סָּ בִׁ יב; וְּ נָּתַ ָּת ,אֶ ת-מָּ סַ ְך ַשעַ ר הֶ חָּ צֵ ר .טוְּ ל ַָּק ְּח ָּת אֶ תֶ -שמֶ ן הַ ִׁמ ְּשחָּ הּ ,ומָּ ַש ְּח ָּת אֶ ת-
הַ ִׁמ ְּשכָּן וְּ אֶ ת-כָּל-אֲ ֶשר-ב ֹו; וְּ ִׁק ַד ְּש ָּת אֹת ֹו וְּ ֶאת-כָּלֵ -כלָּיו ,וְּ הָּ יָּה ק ֶֹדש .י ּומָּ ַש ְּח ָּת אֶ תִׁ -מזְּ בַ ח הָּ ֹעלָּה ,וְּ אֶ ת-כָּלֵ -כלָּיו;
וְּ ִׁק ַד ְּש ָּת ,אֶ ת-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ  ,וְּ הָּ יָּה הַ ִׁמזְּ בֵ חַ  ,ק ֶֹדש ָּק ָּד ִׁשים .יא ּומָּ ַש ְּח ָּת אֶ ת-הַ כִׁ יֹר ,וְּ אֶ ת-כַנ ֹו; וְּ ִׁק ַד ְּש ָּת,
אֹת ֹו .יב וְּ ִׁה ְּק ַרבְּ ָּת אֶ תַ-אהֲ רֹן וְּ ֶאת-בָּ נָּיו ,אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד; וְּ ָּרחַ ְּצ ָּת אֹתָּ ם ,בַ מָּ יִׁ ם .יג וְּ ִׁהלְּ בַ ְּש ָּת ,אֶ תַ-אהֲ רֹן,
אֵ ת ,בִׁ גְּ ֵדי הַ ק ֶֹדש; ּומָּ ַש ְּח ָּת אֹת ֹו וְּ ִׁק ַד ְּש ָּת אֹת ֹו ,וְּ כִׁ הֵ ן לִׁ י .יד וְּ אֶ ת-בָּ נָּיוַ ,ת ְּק ִׁריב; וְּ ִׁהלְּ בַ ְּש ָּת אֹתָּ ם,
כֻׁתֳ נֹת .טו ּומָּ ַש ְּח ָּת אֹתָּ ם ,כַאֲ ֶשר מָּ ַש ְּח ָּת אֶ ת-אֲ בִׁ יהֶ ם ,וְּ כִׁ הֲ נּו ,לִׁי; וְּ הָּ יְּ תָּ ה לִׁ ְּהיֹת לָּהֶ ם מָּ ְּשחָּ תָּ ם ,לִׁכְּ הֻׁ נַת ע ֹולָּם--
לְּ ֹדרֹתָּ ם .טז וַ יַעַ ׂש ,מ ֶֹשה :כְּ כֹל אֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֹת ֹו--כֵן עָּ ָּׂשה{ .ס }יז וַ יְּ ִׁהי בַ ח ֶֹדש הָּ ִׁראשוֹן ,בַ ָּשנָּה הַ ֵשנִׁית--
הּוקם ,הַ ִׁמ ְּשכָּן .יח וַ י ֶָּקם מ ֶֹשה אֶ ת-הַ ִׁמ ְּשכָּן ,וַ יִׁ ֵתן אֶ ת-אֲ ָּדנָּיו ,וַ י ֶָּׂשם אֶ תְּ -ק ָּר ָּשיו ,וַ יִׁ ֵתן אֶ ת-
ַ
בְּ אֶ חָּ ד ַלח ֶֹדש:
מּודיו .יט וַ יִׁ פְּ רֹׂש אֶ ת-הָּ אֹהֶ ל ,עַל-הַ ִׁמ ְּשכָּןַ ,וי ֶָּׂשם אֶ תִׁ -מכְּ סֵ ה הָּ אֹהֶ ל עָּ לָּיוִׁ ,מלְּמָּ עְּ לָּה--
בְּ ִׁריחָּ יו; וַ י ֶָּקם ,אֶ ת-עַ ָּ
כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }כ וַ יִׁ ַקח וַ יִׁ ֵתן אֶ ת-הָּ עֵ דֻׁ ת ,אֶ ל-הָּ ָארֹן ,וַ י ֶָּׂשם אֶ ת-הַ בַ ִׁדים ,עַ ל-הָּ ָארֹן; וַ יִׁ ֵתן אֶ ת-
הַ ַכפ ֶֹרת עַ ל-הָּ ָארֹןִׁ ,מלְּ מָּ עְּ לָּה .כא וַ יָּבֵ א אֶ ת-הָּ ָארֹן ,אֶ ל-הַ ִׁמ ְּשכָּן ,וַ י ֶָּׂשם אֵ ת פָּ ֹרכֶת הַ מָּ סָּ ְך ,וַ יָּסֶ ְך עַ ל אֲ רוֹן הָּ עֵ דּות--
כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }כב וַ יִׁ ֵתן אֶ ת-הַ שֻׁ לְּ חָּ ן בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,עַ ל י ֶֶרְך הַ ִׁמ ְּשכָּן צָּ ֹפנָּהִׁ ,מחּוץ,
לַפָּ ֹרכֶת .כג וַ ַי ֲערְֹך עָּ לָּיו עֵ ֶרְך לֶחֶ ם ,לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּה--כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }כד וַ י ֶָּׂשם אֶ ת-הַ ְּמנ ָֹּרה בְּ אֹהֶ ל
מ ֹועֵ דֹ ,נכַח הַ שֻׁ לְּ חָּ ן ,עַ ל י ֶֶרְך הַ ִׁמ ְּשכָּן ,נֶגְּ בָּ ה .כה וַ יַעַ ל הַ ֵנרֹת ,לִׁ פְּ נֵי יְּהוָּה--כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה.
{ס }כו וַ י ֶָּׂשם אֶ תִׁ -מזְּ בַ ח הַ זָּ הָּ ב ,בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,לִׁ פְּ נֵי ,הַ פָּ ֹרכֶת .כז וַ י ְַּקטֵ ר עָּ לָּיוְּ ,קט ֶֹרת ַס ִׁמים--כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה,
אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }כח וַ י ֶָּׂשם אֶ ת-מָּ סַ ְך הַ פֶ תַ ח ,ל ִַׁמ ְּשכָּן .כט וְּ אֵ תִׁ ,מזְּ בַ ח הָּ ֹעלָּהׂ ,שָּ ם ,פֶ תַ ח ִׁמ ְּשכַן אֹהֶ ל-מוֹעֵ ד; וַ יַעַ ל
עָּ לָּיו ,אֶ ת-הָּ ֹעלָּה וְּ אֶ ת-הַ ִׁמנְּחָּ ה--כַאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }ל וַ י ֶָּׂשם ,אֶ ת-הַ כִׁ יֹר ,בֵ ין-אֹהֶ ל מוֹעֵ דּ ,ובֵ ין
הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ; וַ יִׁ ֵתן ָּשמָּ ה מַ יִׁ ם ,לְּ ָּר ְּחצָּ ה .לא וְּ ָּרחֲ צּו ִׁממֶ נּו ,מ ֶֹשה וְּ ַאהֲ רֹן ּובָּ נָּיו ,אֶ ת-יְּ ֵדיהֶ ם ,וְּ אֶ תַ -רגְּ לֵיהֶ ם .לב בְּ בָֹאם
אֶ ל-אֹהֶ ל מוֹעֵ דּ ,ובְּ ָּק ְּרבָּ תָּ ם אֶ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ --יִׁ ְּרחָּ צּוַ :כאֲ ֶשר ִׁצּוָּ ה יְּ הוָּ ה ,אֶ ת-מ ֶֹשה{ .ס }לג וַ י ֶָּקם אֶ ת-הֶ חָּ צֵ ר ,סָּ בִׁ יב
ל ִַׁמ ְּשכָּן וְּ ל ִַׁמזְּ בֵ חַ  ,וַ יִׁ ֵתן ,אֶ ת-מָּ סַ ְך ַשעַ ר הֶ חָּ צֵ ר; וַ יְּ כַל מ ֶֹשה ,אֶ ת-הַ ְּמלָּאכָּה{ .פ}
לד וַ יְּ כַס הֶ עָּ נָּן ,אֶ ת-אֹהֶ ל מוֹעֵ ד; ּוכְּ בוֹד יְּ הוָּ ה ,מָּ לֵא אֶ ת-הַ ִׁמ ְּשכָּן .לה וְּ ֹלאָּ -יכֹל מ ֶֹשה ,לָּבוֹא אֶ ל-אֹהֶ ל מוֹעֵ ד--כִׁ י-
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ָּשכַן עָּ לָּיו ,הֶ עָּ נָּן; ּוכְּ בוֹד יְּ הוָּה ,מָּ לֵא אֶ ת-הַ ִׁמ ְּשכָּן .לו ּובְּ הֵ עָּ לוֹת הֶ עָּ נָּן מֵ עַ ל הַ ִׁמ ְּשכָּן ,יִׁ ְּסעּו בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,בְּ כֹל,
מַ ְּסעֵ יהֶ ם .לז וְּ ִׁאםֹ-לא יֵעָּ לֶה ,הֶ עָּ נָּן--וְּ ֹלא יִׁ ְּסעּו ,עַ ד-יוֹם הֵ עָּ ֹלת ֹו .לח כִׁ י ֲענַן יְּ הוָּ ה עַ ל-הַ ִׁמ ְּשכָּן ,יוֹמָּ ם ,וְּ אֵ שִׁ ,ת ְּהיֶה
לַיְּ לָּה ב ֹו--לְּ עֵ ינֵי כָּל-בֵ ית-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,בְּ כָּל-מַ ְּסעֵ יהֶ ם.
רמת התודעה אותה השיג משה מאפשרת לחוג יהווה-אלוהים לשוב ולהתגשם עלי אדמות -על המין
האנושי לברוא את "אלוהים" עלי אדמות .אלוהים מהווה איכות רוחית אותה עלינו לחולל עלי אדמות.
************
לסיכום ספר שמות ,אנו רואים את בני ישראל משועבדים – השעבוד הינו תמיד פנימי – למשקעי מחשכי
התת מודע .האיש משה נשלח לגאול את בני ישראל .גאולת האדם איננה אף פעם חיצונית – השתחררות
משעבוד של עריץ .אי אפשר לשעבד אדם שתודעתו מטוהרת.
משה פועל בלב חצוי ,הוא נושא בקרבו משקע כבד כנגד בני ישראל והמין האנושי בכללותו .עד פרשת מתן
תורה וסיפור עגל הזהב ,שבו מתעלה משה מעל עצמו ופועל מכאן ואילך בלבב שלם.
אפשר לסיים את הספר הזה בהערה שללא חטא העגל ,לא היה משיג משה את רמות התודעה שאיפשרו את
הופעת "אלוהים" עלי אדמות .משה מחולל את העידן הרביעי – עידן הנבואה – אנשים רוחיים הפועלים
במישור הגשמי כשהם מייצגים את חוג יהווה-אלוהים מכוח איכות חייהם.
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ספר ויקרא
פרק א

א וַ יִׁ ְּק ָּרא ,

אֶ ל-מ ֶֹשה; וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה אֵ לָּיו ,מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹר.

הודות לרמת התודעה שחולל משה עלי אדמות ,יכול חוג יהווה-אלוהים לפעול עלי אדמות באופן ישיר.
אהל מועד הוא גם סמל לנוכחות חוג יהווה-אלוהים עלי אדמות.
ּומן-הַ צֹאן,
ָאדם כִׁ י-י ְַּק ִׁריב ִׁמכֶם ָּק ְּרבָּ ן ,לַיהוָּהִׁ --מן-הַ בְּ הֵ מָּ הִׁ ,מן-הַ בָּ ָּקר ִׁ
ב ַדבֵ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וְּ ָאמַ ְּר ָּת אֲ לֵהֶ םָּ ,
ַת ְּק ִׁריבּו ,אֶ תָּ -ק ְּרבַ ְּנכֶם .ג ִׁאםֹ -עלָּה ָּק ְּרבָּ נ ֹו ִׁמן-הַ בָּ ָּקר ,זָּ כָּר ָּת ִׁמים י ְַּק ִׁריבֶ נּו; אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,י ְַּק ִׁריב אֹת ֹו,
לִׁ ְּרצֹנ ֹו ,לִׁפְּ נֵי יְּ הוָּה .ד וְּ סָּ מַ ְך ָּיד ֹו ,עַ ל רֹאש הָּ ֹעלָּה; וְּ נ ְִּׁרצָּ ה ל ֹו ,לְּ כַפֵ ר עָּ לָּיו .ה וְּ ָּשחַ ט אֶ ת-בֶ ן הַ בָּ ָּקר ,לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּה;
וְּ ִׁה ְּק ִׁריבּו בְּ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִׁים ,אֶ ת-הַ ָּדם ,וְּ זָּ ְּרקּו אֶ ת-הַ ָּדם עַ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ סָּ בִׁ יב ,אֲ ֶשר-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד .ו וְּ ִׁהפְּ ִׁשיט,
אֶ ת-הָּ ֹע ָּלה; וְּ נ ִַׁתח אֹתָּ ּה ,לִׁ נְּתָּ חֶ יהָּ .זוְּ נ ְָּּתנּו בְּ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ,אֵ ש--עַ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ; וְּ עָּ ְּרכּו עֵ ִׁצים ,עַ ל-הָּ אֵ ש .ח וְּ עָּ ְּרכּו,
בְּ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִׁים ,אֵ ת הַ נְּתָּ ִׁחים ,אֶ ת-הָּ רֹאש וְּ אֶ ת-הַ פָּ ֶדר--עַ ל-הָּ עֵ ִׁצים אֲ ֶשר עַ ל-הָּ אֵ ש ,אֲ ֶשר עַ ל-
הַ ִׁמזְּ בֵ חַ .ט וְּ ִׁק ְּרב ֹו ּוכְּ ָּרעָּ יו ,יִׁ ְּרחַ ץ בַ מָּ יִׁ ם; וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ כֹהֵ ן אֶ ת-הַ כֹל הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ הֹ ,עלָּה ִׁא ֵשה ֵריחַ -נִׁיחוֹחַ לַיהוָּ ה.
{ס }י וְּ ִׁאםִׁ -מן-הַ צֹאן ָּק ְּרבָּ נ ֹו ִׁמן-הַ כְּ ָּׂשבִׁ ים א ֹו ִׁמן-הָּ עִׁ זִׁ ים ,לְּ ֹעלָּה--זָּ כָּר ָּת ִׁמים ,י ְַּק ִׁריבֶ נּו .יא וְּ ָּשחַ ט אֹת ֹו עַ ל י ֶֶרְך
הַ ִׁמזְּ בֵ חַ  ,צָּ ֹפנָּה--לִׁ פְּ נֵי יְּהוָּ ה; וְּ זָּ ְּרקּו בְּ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִׁים אֶ תָּ -דמ ֹו ,עַ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ --סָּ בִׁ יב .יב וְּ נ ִַׁתח אֹת ֹו לִׁ נְּתָּ חָּ יו,
וְּ אֶ ת-רֹאש ֹו וְּ אֶ ת-פִׁ ְּדר ֹו; וְּ עָּ ַרְך הַ כֹהֵ ן ,אֹתָּ ם ,עַ ל-הָּ עֵ ִׁצים אֲ ֶשר עַ ל-הָּ אֵ ש ,אֲ ֶשר עַ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ .יג וְּ הַ ֶק ֶרב וְּ הַ כְּ ָּרעַ יִׁ ם,
יִׁ ְּרחַ ץ בַ מָּ יִׁ ם; וְּ ִׁה ְּק ִׁריב הַ כֹהֵ ן אֶ ת-הַ כֹל ,וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ הֹ --עלָּה הּוא ִׁא ֵשה ֵריחַ נִׁיחֹחַ  ,לַיהוָּה{ .פ}
יד וְּ ִׁאם ִׁמן-הָּ עוֹף ֹעלָּה ָּק ְּרבָּ נ ֹו ,לַיהוָּ ה :וְּ ִׁה ְּק ִׁריב ִׁמן-הַ ת ִֹׁרים ,א ֹו ִׁמן-בְּ נֵי הַ י ֹונָּה--אֶ תָּ -ק ְּרבָּ נ ֹו .טו וְּ ִׁה ְּק ִׁריב ֹו הַ כֹהֵ ן,
אֶ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ּ ,ומָּ לַק אֶ ת-רֹאש ֹו ,וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ ה; וְּ נ ְִּׁמצָּ ה ָּדמ ֹו ,עַ ל ִׁקיר הַ ִׁמזְּ בֵ חַ .טז וְּ הֵ ִׁסיר אֶ ת-מֻׁ ְּרָאת ֹו,
בְּ נֹצָּ תָּ ּה; וְּ ִׁה ְּשלִׁ יְך אֹתָּ ּה אֵ צֶ ל הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ֵ ,ק ְּדמָּ ה--אֶ לְּ -מקוֹם ,הַ ָּד ֶשן .יז וְּ ִׁשסַ ע אֹת ֹו בִׁ כְּ נָּפָּ יוֹ ,לא יַבְּ ִׁדיל ,וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר אֹת ֹו
הַ כֹהֵ ן הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ ה ,עַ ל-הָּ עֵ ִׁצים אֲ ֶשר עַ ל-הָּ אֵ שֹ :עלָּה הּואִׁ ,א ֵשה ֵריחַ נִׁיחֹחַ --לַיהוָּ ה{ .ס}
דיברנו למעלה בפרשת קין והבל ומשמעות הזבחים ליהווה .שחיטת בעלי החיים על המזבח מסמלת את
המהות של העבודה הפנימית שתכליתה "שחיטת" המשקעים הצפונים במחשכי התת מודע .זהו המשל
לעבודה הזאת שהיא "ריח הניחוח" לכאורה .האדם עצמו מפיק ריח ניחוח כאשר המשקעים האלו נעלמים
מתודעתו .גופו של אדם שתת המודע שלו מטוהר מפיק ריח ניחוח גם כשאיננו מתרחץ.
אנו רואים כי הולכת ונוצרת הירארכיה רוחית עלי אדמות – ראינו את המשולש משה-אהרון-מרים ,כעת
מופיע מעמד הכהנים ,אנשים שאומנו לבצע את מלאכת המשכן .בני האדם בחרו באירוע אותו אנו מכנים
"חטא העגל" לפעול מתוך תודעת קין .או יותר נכון – כאשר אנו שרויים בתודעת קין ,אין לנו למעשה
בחירה חופשית אמיתית – אנו מופעלים על ידי התשוקות הזורמות ללא הרף ממעמקי התת מודע .כדי
לרומם אנשים השרויים בתודעה הזאת ,שלמעשה זהו המצב של רוב רובו של המין האנושי ,יש לעשות זאת
בהדרגה .קין עושה שככל העולה בתודעתו כדי לספק את תשוקותיו ,למזון ,לאשה וכן הלאה .כאן בני
האדם נכנסים למשמעת קפדנית ,האמורה להתמיר את מצב התודעה הזה .זהו תהליך שאמור היה להמשך
כמה מאות שנים .אחרי כמה מאות שנים של התאמנות מדוייקת כזאת ,היה מתחיל להפציע בתודעת בני
האדם הנבטים הראשונים של תודעת-הבל.
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פרק ב
סלֶת ,יִׁ ְּהיֶה ָּק ְּרבָּ נ ֹו; וְּ יָּצַ ק עָּ לֶיהָּ ֶשמֶ ן ,וְּ נָּתַ ן עָּ לֶיהָּ לְּ ֹבנָּה .ב וֶ הֱ בִׁ יאָּ ּה,
א וְּ נֶפֶ ש ,כִׁ י-תַ ְּק ִׁריב ָּק ְּרבַ ן ִׁמנְּחָּ ה לַיהוָּהֹ --
ּומ ַש ְּמנָּּה ,עַ ל כָּל-לְּ ֹבנָּתָּ ּה; וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ כֹהֵ ן אֶ ת-
אֶ ל-בְּ נֵי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִׁים ,וְּ ָּקמַ ץ ִׁמ ָּשם ְּמֹלא קֻׁ ְּמצ ֹו ִׁמסָּ לְּ ָּתּה ִׁ
ַאזְּ כ ָָּּרתָּ ּה ,הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ הִׁ --א ֵשה ֵריחַ נִׁיחֹחַ  ,לַיהוָּה .ג וְּ הַ נוֹתֶ ֶרתִׁ ,מן-הַ ִׁמנְּחָּ ה--לְּ ַאהֲ רֹןּ ,ולְּ בָּ נָּיו :ק ֶֹדש ָּק ָּד ִׁשים ,מֵ ִׁא ֵשי
יקי מַ צוֹת ְּמשֻׁ ִׁחים
סלֶת חַ לוֹת מַ ֹצת בְּ לּוֹלת בַ ֶשמֶ ןְּּ ,ור ִׁק ֵ
יְּ הוָּ ה{ .ס }ד וְּ כִׁ י תַ ְּק ִׁרב ָּק ְּרבַ ן ִׁמנְּחָּ ה ,מַ אֲ פֵ ה תַ נּורֹ --
סלֶת בְּ לּולָּה בַ שֶ מֶ ן ,מַ צָּ ה ִׁת ְּהיֶה .ו פָּ תוֹת אֹתָּ ּה פִׁ ִׁתים ,וְּ יָּצַ ְּק ָּת
בַ ָּשמֶ ן{ .ס }ה וְּ ִׁאםִׁ -מנְּחָּ ה עַ ל-הַ מַ חֲ בַ תָּ ,ק ְּרבָּ נֶָךֹ --
סלֶת בַ ֶשמֶ ןֵ ,תעָּ ֶׂשה .ח וְּ הֵ בֵ אתָּ ֶאת-הַ ִׁמנְּחָּ ה,
עָּ לֶיהָּ ָּשמֶ ן; ִׁמנְּחָּ הִׁ ,הוא{ .ס }ז וְּ ִׁאםִׁ -מנְּחַ ת מַ ְּרחֶ ֶשתָּ ,ק ְּרבָּ נֶָךֹ --
אֲ ֶשר יֵעָּ ֶׂשה מֵ אֵ לֶה--לַיהוָּ ה; וְּ ִׁה ְּק ִׁריבָּ ּה ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן ,וְּ ִׁהגִׁ ישָּ ּה ,אֶ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ .ט וְּ הֵ ִׁרים הַ כֹהֵ ן ִׁמן-הַ ִׁמנְּחָּ ה אֶ ת-
ַאזְּ כ ָָּּרתָּ ּה ,וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ ִׁמזְּ בֵ חָּ הִׁ --א ֵשה ֵריחַ נִׁיחֹחַ  ,לַיהוָּה .י וְּ הַ נוֹתֶ ֶרתִׁ ,מן-הַ ִׁמנְּחָּ ה--לְּ ַאהֲ רֹןּ ,ולְּ בָּ נָּיו :ק ֶֹדש
ָּק ָּד ִׁשים ,מֵ ִׁא ֵשי יְּ הוָּ ה .יא כָּל-הַ ִׁמנְּחָּ ה ,אֲ ֶשר ַת ְּק ִׁריבּו לַיהוָּ הֹ--לא תֵ עָּ ֶׂשה ,חָּ מֵ ץ :כִׁ י כָּלְּׂ -שאֹר וְּ כָּלְּ -דבַ שֹ ,לא-
אשית ַת ְּק ִׁריבּו אֹתָּ ם ,לַיהוָּ ה; וְּ אֶ ל-הַ ִׁמזְּ בֵ חַ ֹלאַ -יעֲלּו ,לְּ ֵריחַ
תַ ְּק ִׁטירּו ִׁממֶ נּו ִׁא ֶשה לַיהוָּה .יב ָּק ְּרבַ ן ֵר ִׁ
נִׁיחֹחַ .יג וְּ כָּלָּ -ק ְּרבַ ן ִׁמנְּחָּ ְּתָך ,בַ ֶמלַח ִׁת ְּמלָּח ,וְּ ֹלא תַ ְּשבִׁ ית מֶ לַח בְּ ִׁרית אֱ ֹלהֶ יָך ,מֵ עַ ל ִׁמנְּחָּ תֶ ָך; עַ ל כָּלָּ -ק ְּרבָּ נְָּך,
כּורים ,לַיהוָּ הָ--אבִׁ יב ָּקלּוי בָּ אֵ ש ,ג ֶֶרׂש כ ְַּרמֶ לַ ,ת ְּק ִׁריב ,אֵ ת ִׁמנְּחַ ת
ַת ְּק ִׁריב מֶ לַח{ .ס }יד וְּ ִׁאםַ -ת ְּק ִׁריב ִׁמנְּחַ ת בִׁ ִׁ
כּוריָך .טו וְּ נָּתַ ָּת עָּ לֶיהָּ ֶשמֶ ן ,וְּ ׂשַ ְּמ ָּת עָּ לֶיהָּ לְּ ֹבנָּה; ִׁמנְּחָּ הִׁ ,הוא .טז וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר הַ כֹהֵ ן אֶ תַ-אזְּ כ ָָּּרתָּ ּהִׁ ,מגִׁ ְּר ָּׂשּה
בִׁ ֶ
ּומ ַש ְּמנָּּה ,עַ ל ,כָּל-לְּ ֹבנָּתָּ ּהִׁ --א ֶשה ,לַיהוָּה .
ִׁ

פרק ה
כ וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מ ֶֹשה לֵאמֹר .כא נֶפֶ ש כִׁ י תֶ חֱ טָּ אּ ,ומָּ ֲעלָּה מַ עַ ל בַ יהוָּ ה; וְּ כִׁ חֵ ש בַ ע ֲִׁמית ֹו בְּ פִׁ ָּקדוֹן ,א ֹו-בִׁ ְּתׂשּומֶ ת
יָּד א ֹו בְּ גָּזֵ ל ,א ֹו ,עָּ ַשק אֶ תֲ -ע ִׁמית ֹו .כב א ֹו-מָּ צָּ א אֲ בֵ ָּדה וְּ כִׁ חֶ ש בָּ ּה ,וְּ נ ְִּׁשבַ ע עַ לָּ -ש ֶקר; עַ לַ-אחַ תִׁ ,מכֹל אֲ ֶשרַ -יע ֲֶׂשה
ָאדם--לַחֲ טֹא בָּ הֵ נָּה .כג וְּ הָּ יָּה ,כִׁ י-יֶחֱ טָּ א וְּ אָּ ֵשם--וְּ הֵ ִׁשיב אֶ ת-הַ גְּ זֵ לָּה אֲ ֶשר גָּזָּ ל א ֹו אֶ ת-הָּ ע ֶֹשק אֲ ֶשר עָּ ָּשק ,א ֹו
הָּ ָּ
אֶ ת-הַ פִׁ ָּקדוֹן אֲ ֶשר הָּ פְּ ַקד ִׁאת ֹו; א ֹו אֶ ת-הָּ אֲ בֵ ָּדה ,אֲ ֶשר מָּ צָּ א .כד א ֹו ִׁמכֹל אֲ ֶשר-יִׁ ָּשבַ ע עָּ לָּיו ,ל ֶַש ֶקר--וְּ ִׁשלַם אֹת ֹו
בְּ רֹאש ֹו ,וַ חֲ ִׁמ ִׁשתָּ יו יֹסֵ ף עָּ לָּיו :לַאֲ ֶשר הּוא ל ֹו יִׁ ְּתנֶנּו ,בְּ יוֹם אַ ְּשמָּ ת ֹו .כה וְּ אֶ ת-אֲ ָּשמ ֹו יָּבִׁ יא ,לַיהוָּ הַ ,איִׁ ל ָּת ִׁמים
ִׁמן-הַ צֹאן בְּ עֶ ְּרכְּ ָך לְּ אָּ ָּשם ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן .כו וְּ כִׁ פֶ ר עָּ לָּיו הַ כֹהֵ ן לִׁ פְּ נֵי יְּהוָּ ה ,וְּ נ ְִּׁסלַח ל ֹו ,עַלַ-אחַ ת ִׁמכֹל אֲ ֶשרַ -יע ֲֶׂשה,
לְּ אַ ְּשמָּ ה בָּ ּה .
במצב הנפשי בו מצויים בני האדם ,הדרך הפשוטה להסביר להם כי לכל פעולה יש פעולת נגד ,היא שכל
מעשה הקרוי "חטא" הינו עבירה כנגד חוג יהווה-אלוהים .למעשה פועלים כאן חוקים אוטומאטיים,
שהיום אנו מכנים זאת כחוקי הקארמה ,או חוק הסיבה והמסובב ,שכל אחד מאיתנו כפוף להם.
אדם השרוי בתודעת הבל איננו זקוק לדברי ההדרכה האלו .לא עולה על דעתו לשקר ולכחש .חייו
מוקדשים לטובת אחיו ,ואין עליו שום אשמה.

פרק י
א וַ יִׁ ְּקחּו בְּ נֵיַ-אהֲ רֹן נ ָָּּדב וַ אֲ בִׁ יהּוא ִׁאיש מַ ְּח ָּתת ֹו ,וַ יִׁ ְּתנּו בָּ הֵ ן אֵ ש ,וַ י ִָּׁׂשימּו עָּ לֶיהָּ ְּ ,קט ֶֹרת; וַ י ְַּק ִׁריבּו לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,אֵ ש
זָּ ָּרה--אֲ ֶשר ֹלא ִׁצּוָּ ה ,אֹתָּ ם .
אש זרה – מחשבות ורעיונות שאינם ממוקדים בחוג יהווה-אלוהים .הכהנים נדרשו לרמות דיוק גבוהות
ביותר בשעת עבודתם – כל סטייה עלולה הייתה להחריב את המאמץ לכונן סוף סוף את המעגלים
הרוחיים .כפי שכבר אמרנו למעלה כמה פעמים ,אין כלל תופעת מוות ביקום ,אלא התפוררות מעגלים
רוחיים שאת הדיהם אנו רואים בספירה הגשמית.
ב וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִׁמלִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,וַ תֹאכַל אוֹתָּ ם; וַ יָּמֻׁ תּו ,לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּה .
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כאשר מתחילים לפעול בצורה מדוייקת ושיטתית תחת הנהגת חוג יהווה-אלוהים ,מתחוללות אנרגיות
רבות עצמה המשתחררות לספירה הגשמית .העבודה הזאת מחייבת זהירות מירבית ,בדומה לחשמלאי
העוסק במתח גבוה עם חוטים חיים .אין כאן שום יישות אלוהית המתרגזת על נתיניה שפעלו ברשלנות או
בזדון .אלוהים לא העניש מעולם אף אחד ,הפחד מאלוהים הוא ילדותי ,ומאחר ובני האדם בנסיבות שבהן
אנו עוסקים שרויים במצב נפשי ילדותי ,הרי שהדרך המתאימה ביותר לפרש עבורם את חוקי הקוסמוס
היא להסביר שהאלוהים כועס או שבע רצון .האדם הבשל והמבוגר מהבחינה הרוחית ,יודע שאין כאן עניין
כלשהו עם "אלוהים" .התרחשויות כאלו הרתיעו אנשים רבים במהלך הדורות מלפעול למען מטרות
הבריאה .קיים חשש צרוב בנפשותינו מתוצאות קשות בזמן הפעילות הרוחית ,אולם אנחנו חייבים
להתעלות מעבר לכך.
ג וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ לַ-אהֲ רֹן ,הּוא אֲ ֶשרִׁ -דבֶ ר יְּ הוָּ ה לֵאמֹר בִׁ ְּקרֹבַ י אֶ ָּק ֵדש ,וְּ עַ ל-פְּ נֵי כָּל-הָּ עָּ ם ,אֶ כָּבֵ ד; וַ יִׁ דֹם,
ישאֵ ל וְּ אֶ ל אֶ לְּ צָּ פָּ ן ,בְּ נֵי עֻׁזִׁ יאֵ ל ,דֹד ַאהֲ רֹן; וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ םִׁ ,ק ְּרבּו ְּׂשאּו אֶ ת-אֲ חֵ יכֶם
ַאהֲ רֹן .ד וַ יִׁ ְּק ָּרא מ ֶֹשה ,אֶ לִׁ -מ ָּ
מֵ אֵ ת פְּ נֵי-הַ ק ֶֹדש ,אֶ לִׁ -מחּוץ ,לַמַ חֲ נֶה .ה וַ יִׁ ְּק ְּרבּו ,וַ יִׁ ָּשאֻׁ ם בְּ כֻׁתֳ נ ָֹּתם ,אֶ לִׁ -מחּוץ ,לַמַ חֲ נֶה--כַאֲ ֶשרִׁ ,דבֶ ר
אשיכֶם ַאלִׁ -תפְּ ָּרעּו ּובִׁ גְּ ֵדיכֶם ֹלאִׁ -תפְּ רֹמּו ,וְּ ֹלא תָּ מֻׁ תּו,
מ ֶֹשה .ו וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ לַ-אהֲ רֹן ּולְּ אֶ לְּ עָּ זָּ ר ּולְּ ִׁאיתָּ מָּ ר בָּ נָּיו ָּר ֵ
ּומפֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ֹלא
וְּ עַ ל כָּל-הָּ עֵ ָּדה ,יִׁ ְּקצֹף; וַ אֲ חֵ יכֶם ,כָּל-בֵ ית יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל--יִׁ בְּ כּו אֶ ת-הַ ְּש ֵרפָּ ה ,אֲ ֶשר ָּׂש ַרף יְּ הוָּה .ז ִׁ
תֵ ְּצאּו ,פֶ ןָּ -תמֻׁ תּו--כִׁ יֶ -שמֶ ן ִׁמ ְּשחַ ת יְּ הוָּ הֲ ,עלֵיכֶם; וַ ַיעֲׂשּו ,כִׁ ְּדבַ ר מ ֶֹשה{ .פ}
ח וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ לַ-אהֲ רֹן לֵאמֹר .ט יַיִׁ ן וְּ ֵשכָּר ַאלֵ -ת ְּש ְּת אַ ָּתה ּובָּ נֶיָך ִׁא ָּתְך ,בְּ בֹאֲ כֶם אֶ ל-אֹהֶ ל מוֹעֵ ד--וְּ ֹלא תָּ מֻׁ תּו:
חֻׁ ַקת ע ֹולָּם ,לְּ ֹדרֹתֵ י ֶכם .י ּולְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הַ ק ֶֹדש ּובֵ ין הַ חֹלּ ,ובֵ ין הַ טָּ מֵ אּ ,ובֵ ין הַ טָּ הוֹר .יא ּולְּ ה ֹורֹת ,אֶ ת-בְּ נֵי
יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל--אֵ ת ,כָּל-הַ חֻׁ ִׁקים ,אֲ ֶשר ִׁדבֶ ר יְּ הוָּ ה אֲ לֵיהֶ ם ,בְּ יַד-מ ֶֹשה{ .פ}
יב וַ יְּ ַדבֵ ר מ ֶֹשה אֶ לַ-אהֲ רֹן ,וְּ אֶ ל ֶאלְּ עָּ זָּ ר וְּ אֶ לִׁ -איתָּ מָּ ר בָּ נָּיו הַ נוֹתָּ ִׁריםְּ ,קחּו אֶ ת-הַ ִׁמנְּחָּ ה הַ נוֹתֶ ֶרת מֵ ִׁא ֵשי יְּ הוָּ ה,
וְּ ִׁאכְּ לּוהָּ מַ צוֹת אֵ צֶ ל הַ ִׁמזְּ בֵ חַ  :כִׁ י ק ֶֹדש ָּק ָּד ִׁשיםִׁ ,הוא .יג וַ אֲ כַלְּ ֶתם אֹתָּ ּה ,בְּ מָּ קוֹם ָּקדוֹש ,כִׁ י חָּ ְּקָך וְּ חָּ ק-בָּ נֶיָך ִׁהוא,
יתי .יד וְּ אֵ ת חֲ זֵ ה הַ ְּתנּופָּ ה וְּ אֵ ת שוֹק הַ ְּתרּומָּ ה ,תֹאכְּ לּו בְּ מָּ קוֹם טָּ הוֹר--אַ ָּתהּ ,ובָּ נֶיָך
מֵ ִׁא ֵשי יְּ הוָּ ה :כִׁ י-כֵן ,צֻּׁוֵ ִׁ
ּובְּ נֹתֶ יָך ִׁא ָּתְך :כִׁ י-חָּ ְּקָך וְּ חָּ ק-בָּ נֶיָך נ ְִּׁתנּוִׁ ,מזִׁ בְּ חֵ י ַשלְּ מֵ י בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל .טו שוֹק הַ ְּתרּומָּ ה וַ חֲ זֵ ה הַ ְּתנּופָּ ה ,עַ ל ִׁא ֵשי
הַ חֲ לָּבִׁ ים יָּבִׁ יאּו ,לְּהָּ נִׁיף ְּתנּופָּ ה ,לִׁפְּ נֵי יְּ הוָּה; וְּ הָּ יָּה לְּ ָך ּולְּ בָּ נֶיָך ִׁא ְּתָך ,לְּ חָּ ק-ע ֹולָּם ,כַאֲ ֶשרִׁ ,צּוָּ ה יְּ הוָּה .טז וְּ אֵ ת ְּׂשעִׁ יר
הַ חַ טָּ אתָּ ,דרֹש ָּד ַרש מ ֶֹשה--וְּ ִׁהנֵה ׂש ָֹּרף; וַ יִׁ ְּקצֹף עַ ל-אֶ לְּ עָּ זָּ ר וְּ עַ לִׁ -איתָּ מָּ ר ,בְּ נֵי ַאהֲ רֹן ,הַ נוֹתָּ ִׁרם ,לֵאמֹר .יז מַ דּועַ ,
ֹלא-אֲ כַלְּ ֶתם אֶ ת-הַ חַ טָּ את בִׁ ְּמקוֹם הַ ק ֶֹדש--כִׁ י ק ֶֹדש ָּק ָּד ִׁשיםִׁ ,הוא; וְּ אֹתָּ ּה נָּתַ ן ָּלכֶם ,ל ֵָּׂשאת אֶ ת-עֲוֹן הָּ עֵ ָּדה ,לְּ כַפֵ ר
ֲעלֵיהֶ ם ,לִׁ פְּ נֵי יְּהוָּה .יח הֵ ן ֹלא-הּובָּ א אֶ תָּ -דמָּ ּה ,אֶ ל-הַ ק ֶֹדש פְּ נִׁימָּ ה; ָאכוֹל תֹאכְּ לּו אֹתָּ ּה בַ ק ֶֹדש ,כַ אֲ ֶשר
יתי .יט וַ יְּ ַדבֵ ר ַאהֲ רֹן אֶ ל-מ ֶֹשה ,הֵ ן הַ יוֹם ִׁה ְּק ִׁריבּו אֶ ת-חַ טָּ אתָּ ם וְּ אֶ תֹ -עלָּתָּ ם לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,וַ ִׁת ְּק ֶראנָּה א ִֹׁתי,
ִׁצּוֵ ִׁ
כָּאֵ לֶה; וְּ ָאכַלְּ ִׁתי חַ טָּ את הַ יוֹם ,הַ יִׁ יטַ ב בְּ עֵ ינֵי יְּ הוָּ ה .כ וַ יִׁ ְּשמַ ע מ ֶֹשה ,וַ יִׁ יטַ ב בְּ עֵ ינָּיו{ .פ}

פרק יא
א וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה אֶ ל-מ ֶֹשה וְּ אֶ לַ-אהֲ רֹן ,לֵאמֹר אֲ לֵהֶ ם .ב ַדבְּ רּו אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,לֵאמֹר :זֹאת הַ חַ יָּה אֲ ֶשר תֹאכְּ לּו,
ָארץ .
ִׁמכָּל-הַ בְּ הֵ מָּ ה אֲ ֶשר עַ ל-הָּ ֶ
נזכיר שכבר בפרק הראשון בבראשית המזון המתאים לבני אדם הוא טבעוני – פירות וירקות .אחרי
המבול ,כאשר תת המודע של בני האדם התמלא ברשמים קשים ,חייתיים ,ובני האדם הפכו למעשה לחיות
מדברות ,מופעלים על ידי יצרים בסיסיים כשהם מאבדים כליל את מטרת הבריאה ,הותר להם לכאורה
לאכול מבשר בעלי חיים תוך שמירה על כמה כללים בסיסיים ,כמו האיסור לאכול דם .בפרק הזה התהליך
הזה עובר עידון ,ומוגשת לנו רשימת בעלי חיים טהורים – שתהליך אכילתם המותנה בהכנה מוקפדת –
איננו מטביע בנפש את הרשמים החייתיים המועברים על ידי המזון ,ורשימת בעלי חיים טמאים ,שאכילתם
מטמיעה בנפש רשמים שקשה מאוד למחוק אותם .עדיף כמובן להתעלות מעל תאוות אכילת הבשר ולחזור
אל המזון הראשוני ,שהרשמים אותו הוא מטביע בנפש הינם קלושים בהרבה מאלו החייתיים ,וקל הרבה
יותר למחוק אותם .קיומו של קין עלי אדמות מאופיין באכזריות כלפי הסביבה ,אכזריות ששבה ופועלת
כנגדו כבומרנג.
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ג כֹל מַ פְּ ֶרסֶ ת פַ ְּרסָּ ה ,וְּ שֹסַ עַ ת ֶש ַסע פְּ ָּרסֹת ,מַ ֲעלַת ג ֵָּרה ,בַ בְּ הֵ מָּ ה--אֹתָּ ּה ,תֹא ֵכלּו .ד אַ ְך אֶ ת-זֶ הֹ ,לא תֹאכְּ לּו,
ּוממַ פְּ ִׁרסֵ י הַ פַ ְּרסָּ ה :אֶ ת-הַ גָּמָּ ל כִׁ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָּרה הּואּ ,ופַ ְּרסָּ ה אֵ ינֶנּו מַ פְּ ִׁריס--טָּ מֵ א הּוא,
ִׁממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָּרהִׁ ,
ַארנֶבֶ ת ,כִׁ י-מַ ֲעלַת ג ֵָּרה
ָּלכֶם .ה וְּ אֶ ת-הַ ָּשפָּ ן ,כִׁ י-מַ ֲעלֵה ג ֵָּרה הּואּ ,ופַ ְּרסָּ הֹ ,לא יַפְּ ִׁריס; טָּ מֵ א הּואָּ ,לכֶם .ווְּ אֶ ת-הָּ ְּ
ִׁהואּ ,ופַ ְּרסָּ הֹ ,לא ִׁהפְּ ִׁריסָּ ה; ְּטמֵ ָאה ִׁהואָּ ,לכֶם .ז וְּ אֶ ת-הַ חֲ זִׁ יר כִׁ י-מַ פְּ ִׁריס פַ ְּרסָּ ה הּוא ,וְּ שֹסַ ע ֶשסַ ע פַ ְּרסָּ ה ,וְּ הּוא,
ג ֵָּרה ֹלא-יִׁ גָּר; טָּ מֵ א הּואָּ ,לכֶם .ח ִׁמבְּ ָּׂש ָּרם ֹלא תֹאכֵלּוּ ,ובְּ נִׁבְּ לָּתָּ ם ֹלא ִׁתגָּעּו; ְּטמֵ ִׁאים הֵ םָּ ,לכֶם .ט אֶ ת-זֶ ה,
תֹאכְּ לּוִׁ ,מכֹל ,אֲ ֶשר בַ מָּ יִׁ ם :כֹל אֲ ֶשר-ל ֹו ְּסנַפִׁ יר וְּ ַק ְּׂש ֶק ֶׂשת בַ מַ יִׁ ם ,בַ י ִַׁמים ּובַ נְּחָּ לִׁ ים--אֹתָּ ם תֹא ֵכלּו .י וְּ כֹל אֲ ֶשר
ּומכֹל נֶפֶ ש הַ חַ יָּה אֲ ֶשר בַ מָּ יִׁ םֶ --ש ֶקץ הֵ ם,
אֵ ין-ל ֹו ְּסנַפִׁ יר וְּ ַק ְּׂש ֶק ֶׂשת ,בַ י ִַׁמים ּובַ נְּחָּ לִׁ יםִׁ ,מכֹל ֶש ֶרץ הַ מַ יִׁ םִׁ ,
ָּלכֶם .יא וְּ ֶש ֶקץ ,יִׁ ְּהיּו ָּלכֶם; ִׁמבְּ ָּׂש ָּרם ֹלא תֹאכֵלּו ,וְּ אֶ ת-נִׁבְּ לָּתָּ ם ְּת ַש ֵקצּו .יב כֹל אֲ ֶשר אֵ ין-ל ֹו ְּסנַפִׁ יר וְּ ַק ְּׂש ֶק ֶׂשת,
בַ מָּ יִׁ םֶ --ש ֶקץ הּואָּ ,לכֶם .יג וְּ אֶ ת-אֵ לֶה ְּת ַש ְּקצּו ִׁמן-הָּ עוֹףֹ ,לא יֵָאכְּ לּו ֶש ֶקץ הֵ ם :אֶ ת-הַ נ ֶֶשר ,וְּ אֶ ת-הַ פֶ ֶרס ,וְּ אֵ ת,
הָּ עָּ זְּ ִׁניָּה .יד וְּ אֶ ת-הַ ָּדָאה--וְּ אֶ ת-הָּ אַ יָּה ,לְּ ִׁמינָּּה .טו אֵ ת כָּל-ע ֵֹרב ,לְּ ִׁמינ ֹו .טז וְּ אֵ ת בַ ת הַ ַי ֲענָּה ,וְּ אֶ ת-הַ ַת ְּחמָּ ס וְּ אֶ ת-
הַ ָּשחַ ף; וְּ אֶ ת-הַ נֵץ ,לְּ ִׁמינֵהּו .יז וְּ אֶ ת-הַ כוֹס וְּ אֶ ת-הַ ָּשלְָּך ,וְּ אֶ ת-הַ ַינְּשּוף .יח וְּ אֶ ת-הַ ִׁתנ ְֶּשמֶ ת וְּ אֶ ת-הַ ָּקָאת ,וְּ אֶ ת-
ַארבַ ע--
הלְֵך עַ לְּ -
ידה ,הָּ אֲ נָּפָּ ה ,לְּ ִׁמינָּּה; וְּ אֶ ת-הַ דּוכִׁ יפַ ת ,וְּ אֶ ת-הָּ עֲטַ לֵף .כ כֹל ֶש ֶרץ הָּ עוֹף ,הַ ֹ
הָּ ָּרחָּ ם .יט וְּ אֵ ת ,הַ חֲ ִׁס ָּ
ַארבַ ע :אֲ ֶשר-לא (ל ֹו) כְּ ָּרעַ יִׁם ִׁממַ עַ ל
הלְֵך עַ לְּ -
ֶש ֶקץ הּואָּ ,לכֶם .כא אַ ְך אֶ ת-זֶ ה ,תֹאכְּ לּוִׁ ,מכֹל ֶש ֶרץ הָּ עוֹף ,הַ ֹ
לְּמינֵהּו; וְּ אֶ ת-
ַארבֶ ה לְּ ִׁמינ ֹו ,וְּ אֶ ת-הַ סָּ לְּ עָּ ם ִׁ
ָארץ .כב אֶ ת-אֵ לֶה מֵ הֶ ם ,תֹאכֵלּו--אֶ ת-הָּ ְּ
לְּ ַרגְּ לָּיו ,לְּ נ ֵַתר בָּ הֵ ן עַ ל-הָּ ֶ
ַארבַ ע ַרגְּ לָּיִׁםֶ --ש ֶקץ הּואָּ ,לכֶם .כד ּולְּ אֵ לֶה,
הַ חַ ְּרגֹל לְּ ִׁמינֵהּו ,וְּ אֶ ת-הֶ חָּ גָּב לְּ ִׁמינֵהּו .כג וְּ כֹל ֶש ֶרץ הָּ עוֹף ,אֲ ֶשר-ל ֹו ְּ
ִׁתטַ מָּ אּו; כָּל-הַ ֹנגֵעַ בְּ נִׁבְּ לָּתָּ ם ,יִׁ ְּטמָּ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כה וְּ כָּל-הַ נ ֵֹׂשאִׁ ,מנִׁבְּ לָּתָּ ם--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-
הָּ עָּ ֶרב .כו לְּ כָּל-הַ בְּ הֵ מָּ ה אֲ ֶשר ִׁהוא מַ פְּ ֶרסֶ ת פַ ְּרסָּ ה וְּ ֶשסַ ע אֵ י ֶננָּה שֹסַ עַ ת ,וְּ ג ֵָּרה אֵ י ֶננָּה מַ ֲעלָּהְּ --טמֵ ִׁאים הֵ םָּ ,לכֶם;
ַארבַ עְּ --טמֵ ִׁאים הֵ םָּ ,לכֶם; כָּל-הַ ֹנגֵעַ
ה ֶלכֶת עַ לְּ -
כָּל-הַ ֹנגֵעַ בָּ הֶ ם ,יִׁ ְּטמָּ א .כז וְּ כֹל ה ֹולְֵך עַ ל-כַפָּ יו ,בְּ כָּל-הַ חַ יָּה הַ ֹ
בְּ נִׁבְּ לָּתָּ ם ,יִׁ ְּטמָּ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כח וְּ הַ נ ֵֹׂשא ,אֶ ת-נִׁבְּ לָּתָּ ם--יְּ ַכבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב; ְּטמֵ ִׁאים הֵ מָּ הָּ ,לכֶם.
ָארץ :הַ ֹחלֶד וְּ הָּ עַ כְּ בָּ ר ,וְּ הַ צָּ ב לְּ ִׁמינֵהּו .ל וְּ הָּ אֲ נ ָָּּקה וְּ הַ כֹחַ ,
{ס }כט וְּ זֶ ה ָּלכֶם הַ טָּ מֵ א ,בַ ֶש ֶרץ הַ ש ֵֹרץ עַ ל-הָּ ֶ
וְּ הַ לְּ טָּ ָאה; וְּ הַ חֹמֶ ט ,וְּ הַ ִׁתנ ְָּּשמֶ ת .לא אֵ לֶה הַ ְּטמֵ ִׁאים ָּלכֶם ,בְּ כָּל-הַ ָּש ֶרץ; כָּל-הַ ֹנגֵעַ בָּ הֶ ם בְּ מֹתָּ ם ,יִׁ ְּטמָּ א עַ ד-
הָּ עָּ ֶרב .לב וְּ כֹל אֲ ֶשר-יִׁ פֹל-עָּ לָּיו מֵ הֶ ם בְּ מֹתָּ ם יִׁ ְּטמָּ אִׁ ,מכָּל-כְּ לִׁי-עֵ ץ א ֹו בֶ גֶד א ֹו-עוֹר א ֹו ָּׂשק ,כָּל-כְּ לִׁ י ,אֲ ֶשר-יֵעָּ ֶׂשה
ְּמלָּאכָּה בָּ הֶ ם; בַ מַ יִׁ ם יּובָּ א וְּ טָּ ֵמא עַ ד-הָּ עֶ ֶרב ,וְּ טָּ הֵ ר .לג וְּ כָּל-כְּ לִׁי-חֶ ֶרׂש--אֲ ֶשר-יִׁ פֹל מֵ הֶ ם ,אֶ ל-תוֹכ ֹו :כֹל אֲ ֶשר
אכֶל אֲ ֶשר יֵָאכֵל ,אֲ ֶשר יָּבוֹא עָּ לָּיו מַ יִׁ ם--יִׁ ְּטמָּ א; וְּ כָּל-מַ ְּש ֶקה אֲ ֶשר
בְּ תוֹכ ֹו יִׁ ְּטמָּ א ,וְּ אֹת ֹו ִׁת ְּשבֹרּו .לד ִׁמכָּל-הָּ ֹ
ּוטמֵ ִׁאים,
יריִׁ ם י ָֻּׁתץְּ ,טמֵ ִׁאים הֵ ם; ְּ
יִׁ ָּשתֶ ה ,בְּ כָּל-כְּ לִׁ י יִׁ ְּטמָּ א .לה וְּ כֹל אֲ ֶשר-יִׁ פֹל ִׁמנִׁבְּ לָּתָּ ם עָּ לָּיו ,יִׁ ְּטמָּ אַ --תנּור וְּ כִׁ ַ
יִׁ ְּהיּו ָּלכֶם .לו אַ ְך מַ עְּ יָּן ּובוֹר ִׁמ ְּקוֵ ה-מַ יִׁ ם ,יִׁ ְּהיֶה טָּ הוֹר; וְּ ֹנגֵעַ בְּ נִׁבְּ לָּתָּ ם ,יִׁ ְּטמָּ א .לז וְּ כִׁ י יִׁ פֹל ִׁמנִׁבְּ לָּתָּ ם ,עַ ל-כָּל-זֶ ַרע
זֵ רּועַ אֲ ֶשר יִׁ זָּ ֵרעַ --טָּ הוֹר ,הּוא .לח וְּ כִׁ י י ַֻׁתן-מַ יִׁ ם עַ ל-זֶ ַרע ,וְּ נָּפַ ל ִׁמנִׁבְּ לָּתָּ ם עָּ לָּיו--טָּ מֵ א הּואָּ ,לכֶם{ .ס }לט וְּ כִׁ י
אכֵלִׁ ,מנִׁבְּ לָּתָּ ּה--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו,
יָּמּות ִׁמן-הַ בְּ הֵ מָּ ה ,אֲ ֶשרִׁ -היא ָּלכֶם לְּ ָאכְּ לָּה--הַ ֹנגֵעַ בְּ נִׁבְּ לָּתָּ ּה ,יִׁ ְּטמָּ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .מ וְּ הָּ ֹ
ָארץֶ --ש ֶקץ
וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב; וְּ הַ נ ֵֹׂשא ,אֶ ת-נִׁבְּ לָּתָּ ּה--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .מא וְּ כָּל-הַ ֶש ֶרץ ,הַ ש ֵֹרץ עַל-הָּ ֶ
ָארץ-
ַארבַ ע ,עַ ד כָּל-מַ ְּרבֵ ה ַרגְּ לַיִׁ ם ,לְּ כָּל-הַ ֶש ֶרץ ,הַ ש ֵֹרץ עַ ל-הָּ ֶ
הּואֹ ,לא יֵָאכֵל .מב כֹל ה ֹולְֵך עַל-גָּחוֹן וְּ כֹל ה ֹולְֵך עַלְּ -
ֹלא תֹאכְּ לּום ,כִׁ יֶ -ש ֶקץ הֵ ם .מג ַאלְּ -ת ַש ְּקצּו ,אֶ ת-נַפְּ שֹתֵ יכֶם ,בְּ כָּל-הַ ֶש ֶרץ ,הַ ש ֵֹרץ; וְּ ֹלא ִׁתטַ ְּמאּו בָּ הֶ ם ,וְּ נ ְִּׁטמֵ תֶ םבָּ ם .מד כִׁ י אֲ נִׁי יְּ הוָּ ה ,אֱ ֹלהֵ יכֶם ,וְּ ִׁה ְּת ַק ִׁד ְּש ֶתם וִׁ ְּהיִׁ יתֶ ם ְּקד ִֹׁשים ,כִׁ י ָּקדוֹש ָאנִׁי; וְּ ֹלא ְּתטַ ְּמאּו אֶ ת-נַפְּ שֹתֵ יכֶם,
ֵאֹלהים; וִׁ ְּהיִׁ יתֶ ם
ָארץ .מה כִׁ י אֲ נִׁי יְּ הוָּ ה ,הַ מַ ֲעלֶה אֶ ְּתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם ,לִׁ ְּהיֹת ָּלכֶם ,ל ִׁ
בְּ כָּל-הַ ֶש ֶרץ הָּ רֹמֵ ׂש עַ ל-הָּ ֶ
ְּקד ִֹׁשים ,כִׁ י ָּקדוֹש ָא ִׁני .מו זֹאת תו ַֹרת הַ בְּ הֵ מָּ ה ,וְּ הָּ עוֹף ,וְּ כֹל נֶפֶ ש הַ חַ יָּה ,הָּ רֹמֶ ֶׂשת בַ מָּ יִׁ ם; ּולְּ כָּל-נֶפֶ ש ,הַ ש ֶֹרצֶ ת
ָארץ .מז לְּ הַ בְּ ִׁדיל ,בֵ ין הַ טָּ מֵ א ּובֵ ין הַ טָּ הֹר; ּובֵ ין הַ חַ יָּה ,הַ נֶאֱ ֶכלֶתּ ,ובֵ ין הַ חַ יָּה ,אֲ ֶשר ֹלא תֵ ָאכֵל{ .פ}
עַ ל-הָּ ֶ
פרק העוסק בפירוט מדוקדק של סוגי המאכלים מן החי המותרים לאכילה .נזכור כי בתחילת ספר
בראשית מצויין כי מזונו של האדם הוא פירות וירקות ,ורק לאחר המבול ,מאחר ונפש האדם נמצאה
כמושחתת ללא תקנה ,זאת אומרת בני האדם נפלו אל מתחת למדרגת בעלי החיים ,הותר להם לאכול בעלי
חיים ,מאחר והם עשו זאת במילא .כעת אנו עוסקים בתהליך המורכב של שיקום המין האנושי באמצעות
בני ישראל ,והאוכל הינו מרכיב מרכזי כאן ,כיוון שיש לו השפעות מעמיקות על נפש האדם .כל מה שאדם
אוכל ,מכיל את רשמי בעל החיים ,והרשמים האלה מצטברים במחשכי התת מודע של האדם .בעל חיים
הטורף בעלי חיים אחרים ,הינו עמוס ברשמים של טריפת בעלי חיים אחרים ,הנעשה בדרך כלל באופן
אכזרי ביותר .האכזריות הזאת נספגת בתת מודע של האדם וממשיכה להקרין על מעשיו.
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הכוונה בהלכות הכשרות זה לעדן את נפש האדם ולהכשירה לעבודה הרוחית הנעלה ,דבר שאדם שתת
המודע שלו מוחשך ברשמים קשים איננו מוכשר לעשות .זהו תהליך הדרגתי האמור להמשך מאות ואלפי
שנים.

פרק יב
א וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מ ֶֹשה לֵאמֹר .ב ַדבֵ ר אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,לֵאמֹרִׁ ,א ָּשה כִׁ י תַ זְּ ִׁריעַ  ,וְּ יָּלְּ ָּדה זָּ כָּר--וְּ טָּ ְּמָאה ִׁשבְּ עַ ת
ֹלשת י ִָּׁמיםֵ ,ת ֵשב
ּוש ֶ
ֹלשים יוֹם ְּ
ּוש ִׁ
י ִָּׁמים ,כִׁ ימֵ י ִׁנ ַדת ְּדוֹתָּ ּה ִׁת ְּטמָּ א .ג ּובַ יוֹם ,הַ ְּש ִׁמינִׁי ,יִׁ מוֹל ,בְּ ַׂשר עָּ ְּרלָּת ֹו .ד ְּ
בִׁ ְּדמֵ י טָּ הֳ ָּרה; בְּ כָּל-ק ֶֹדש ֹלאִׁ -תגָּע ,וְּ אֶ ל-הַ ִׁמ ְּק ָּדש ֹלא תָּ בֹא ,עַ דְּ -מֹלאת ,יְּ מֵ י טָּ הֳ ָּרּה .ה וְּ ִׁאם-נ ְֵּקבָּ ה תֵ לֵד ,וְּ טָּ ְּמָאה
ְּשבֻׁעַ יִׁ ם כְּ נ ִָּׁדתָּ ּה; וְּ ִׁש ִׁשים יוֹם וְּ שֵ ֶשת י ִָּׁמיםֵ ,ת ֵשב עַ לְּ -דמֵ י טָּ הֳ ָּרה .ו ּובִׁ ְּמֹלאת יְּ מֵ י טָּ הֳ ָּרּה ,לְּ בֵ ן א ֹו לְּ בַ תָּ ,תבִׁ יא
כֶבֶ ׂש בֶ ןְּ -שנָּת ֹו לְּ ֹעלָּהּ ,ובֶ ן-י ֹונָּה א ֹו-תֹר לְּ חַ טָּ את--אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל-מוֹעֵ ד ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן .ז וְּ ִׁה ְּק ִׁריב ֹו לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּ ה ,וְּ כִׁ פֶ ר
עָּ לֶיהָּ  ,וְּ טָּ הֲ ָּרהִׁ ,מ ְּמקֹר ָּדמֶ יהָּ  :זֹאת תו ַֹרת הַ ֹיל ֶֶדת ,לַזָּ כָּר א ֹו ַל ְּנ ֵקבָּ ה .ח וְּ ִׁאםֹ-לא ִׁת ְּמצָּ א י ָָּּדּהֵ ,די ֶׂשה--וְּ ל ְָּּקחָּ ה
ְּש ֵתי-ת ִֹׁרים א ֹו ְּשנֵי בְּ נֵי י ֹונָּה ,אֶ חָּ ד לְּ ֹעלָּה וְּ אֶ חָּ ד לְּ חַ טָּ את; וְּ כִׁ פֶ ר עָּ לֶיהָּ הַ כֹהֵ ן ,וְּ טָּ הֵ ָּרה .
התורה הולכת ומתעמקת בדיני טהרה ,האמורים להכשיר את נפש האדם לפעילות הרוחית במדרגתה
הנעלה ביותר .כל פעילות כלשהי בחיינו מחוייבת בדין וחשבון ,ולכל דבר התהליך הראוי לו .אנו רואים כאן
תהליך בקנה מידה עצום האמור לכונן מערכת אנושית מאורגנת ,ממושמעת וחכמה כדי שהאינדיבידואלים
המשתתפים בה יפעלו מתוך הכרה שכל מהלך חייהם נועד לרומם ולהכווין את המין האנושי בדרך אל
השבת ,שהיא פיסגת ההכרה הרוחית עלי אדמות .כל מטרת התורה זה להקטין את הסבל עלי אדמות
ולהחיש את תהליכי הבריאה .כל מה שאנו עושים לבעלי החיים חוזר אלינו בעצמה רבה יותר .כנראה שרוב
הסבל אותו אנו רואים עלי אדמות הוא גם ,ואולי בעיקר ,תוצאת היחס האכזרי של בני האדם אל עולם
בעלי החיים .אנו אוכלים למעשה סבל המצטבר בחשכת התת מודע ,הופך אותנו לאכזריים ,והאכזריות
הזאת מתפרצת כל העת כאשר בני האדם למעשה טורפים זה את זה.

פרק טו
א וַ יְּ ַדבֵ ר יְּ הוָּ ה ,אֶ ל-מ ֶֹשה וְּ אֶ לַ-אהֲ רֹן לֵאמֹר .ב ַדבְּ רּו אֶ ל-בְּ נֵי יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל ,וַ אֲ מַ ְּר ֶתם אֲ לֵהֶ םִׁ :איש ִׁאיש ,כִׁ י יִׁ ְּהיֶה זָּ ב
ִׁמבְּ ָּׂשר ֹו--זוֹב ֹו ,טָּ מֵ א הּוא .ג וְּ זֹאת ִׁת ְּהיֶה טֻׁ ְּמָאת ֹו ,בְּ זוֹב ֹוָּ :רר בְּ ָּׂשר ֹו אֶ ת-זוֹב ֹו ,א ֹו-הֶ ְּח ִׁתים בְּ ָּׂשר ֹו ִׁמזוֹב ֹו--
טֻׁ ְּמָאת ֹוִׁ ,הוא .ד כָּל-הַ ִׁמ ְּשכָּב ,אֲ ֶשר יִׁ ְּשכַב עָּ לָּיו הַ זָּ ב--יִׁ ְּטמָּ א; וְּ כָּל-הַ כְּ לִׁ י אֲ ֶשר-י ֵֵשב עָּ לָּיו ,יִׁ ְּטמָּ א .ה וְּ ִׁאיש ,אֲ ֶשר
יִׁ גַע בְּ ִׁמ ְּשכָּב ֹו--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .ו וְּ הַ יֹשֵ ב ,עַ ל-הַ כְּ לִׁ י ,אֲ ֶשר-י ֵֵשב עָּ לָּיו ,הַ זָּ ב--יְּ כַבֵ ס
בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .ז וְּ הַ ֹנגֵעַ  ,בִׁ בְּ ַׂשר הַ זָּ ב--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .ח וְּ כִׁ י-
ָּירֹק הַ זָּ ב ,בַ טָּ הוֹר--וְּ כִׁ בֶ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .ט וְּ כָּל-הַ מֶ ְּרכָּב ,אֲ ֶשר יִׁ ְּרכַב עָּ לָּיו הַ זָּ ב--
יִׁ ְּטמָּ א .י וְּ כָּל-הַ ֹנגֵעַ  ,בְּ כֹל אֲ ֶשר יִׁ ְּהיֶה תַ ְּח ָּתיו--יִׁ ְּטמָּ א ,עַ ד-הָּ עָּ ֶרב; וְּ הַ נו ֵֹׂשא אוֹתָּ ם--יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם,
וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .יא וְּ כֹל אֲ ֶשר יִׁ גַע-ב ֹו הַ זָּ ב ,וְּ י ָָּּדיו ֹלאָּ -שטַ ף בַ מָּ יִׁ ם--וְּ כִׁ בֶ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-
הָּ עָּ ֶרב .יב ּוכְּ לִׁי-חֶ ֶרׂש אֲ ֶשר-יִׁ גַע-ב ֹו הַ זָּ ב ,יִׁ ָּשבֵ ר; וְּ כָּל-כְּ לִׁ י-עֵ ץ--יִׁ ָּשטֵ ף ,בַ מָּ יִׁ ם .יג וְּ כִׁ י-יִׁ ְּטהַ ר הַ זָּ בִׁ ,מזוֹב ֹו--וְּ סָּ פַ ר ל ֹו
ִׁשבְּ עַ ת י ִָּׁמים לְּ טָּ הֳ ָּרת ֹו ,וְּ כִׁ בֶ ס בְּ ג ָָּּדיו; וְּ ָּרחַ ץ בְּ ָּׂשר ֹו בְּ מַ יִׁ ם חַ יִׁ ים ,וְּ טָּ הֵ ר .יד ּובַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁי ,יִׁ ַקח-ל ֹו ְּש ֵתי ת ִֹׁרים ,א ֹו
ְּשנֵי ,בְּ נֵי י ֹונָּה; ּובָּ א לִׁ פְּ נֵי יְּהוָּ ה ,אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ דּ ,ונְּתָּ נָּם ,אֶ ל-הַ כֹהֵ ן .טו וְּ עָּ ָּׂשה אֹתָּ ם ,הַ כֹהֵ ןֶ --אחָּ ד חַ טָּ את,
וְּ הָּ אֶ חָּ ד ֹעלָּה; וְּ כִׁ פֶ ר עָּ לָּיו הַ כֹהֵ ן לִׁפְּ נֵי יְּ הוָּ הִׁ ,מזוֹב ֹו{ .ס }טז וְּ ִׁאיש ,כִׁ י-תֵ צֵ א ִׁממֶ נּו ִׁשכְּ בַ ת-זָּ ַרע--וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם אֶ ת-
כָּל-בְּ ָּׂשר ֹו ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .יז וְּ כָּל-בֶ גֶד וְּ כָּל-עוֹר ,אֲ ֶשר-יִׁ ְּהיֶה עָּ לָּיו ִׁשכְּ בַ ת-זָּ ַרע--וְּ כֻׁבַ ס בַ מַ יִׁ ם ,וְּ ָּט ֵמא עַ ד-
הָּ עָּ ֶרב .יח וְּ ִׁא ָּשה ,אֲ ֶשר יִׁ ְּשכַב ִׁאיש אֹתָּ ּה ִׁשכְּ בַ ת-זָּ ַרע--וְּ ָּרחֲ צּו בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ ְּמאּו עַ ד-הָּ עָּ ֶרב{ .פ}
יט וְּ ִׁא ָּשה כִׁ יִׁ -ת ְּהיֶה זָּ בָּ הָּ ,דם יִׁ ְּהיֶה זֹבָּ ּה בִׁ בְּ ָּׂש ָּרּהִׁ --שבְּ עַ ת י ִָּׁמים ִׁת ְּהיֶה בְּ נ ִָּׁדתָּ ּה ,וְּ כָּל-הַ ֹנגֵעַ בָּ ּה יִׁ ְּטמָּ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כ
וְּ כֹל אֲ ֶשר ִׁת ְּשכַב עָּ לָּיו בְּ נ ִָּׁדתָּ ּה ,יִׁ ְּטמָּ א; וְּ כֹל אֲ ֶשרֵ -ת ֵשב עָּ לָּיו ,יִׁ ְּטמָּ א .כא וְּ כָּל-הַ ֹנגֵעַ  ,בְּ ִׁמ ְּשכָּבָּ ּה--יְּ ַכבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ
בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כב וְּ כָּל-הַ ֹנגֵעַ --בְּ כָּל-כְּ לִׁ י ,אֲ ֶשרֵ -ת ֵשב עָּ לָּיו :יְּ כַבֵ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם ,וְּ טָּ מֵ א עַ ד-
הָּ עָּ ֶרב .כג וְּ ִׁאם עַ ל-הַ ִׁמ ְּשכָּב הּוא ,א ֹו עַ ל-הַ כְּ לִׁ י אֲ ֶשרִׁ -הוא י ֶֹשבֶ ת-עָּ לָּיו--בְּ נָּגְּ ע ֹו-ב ֹו :יִׁ ְּטמָּ א ,עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כד וְּ ִׁאם
יִׁטמָּ א.
ּות ִׁהי נ ִָּׁד ָּתּה עָּ לָּיו--וְּ טָּ מֵ אִׁ ,שבְּ עַ ת י ִָּׁמים; וְּ כָּל-הַ ִׁמ ְּשכָּב אֲ ֶשר-יִׁ ְּשכַב עָּ לָּיוְּ ,
ָּשכֹב יִׁ ְּשכַב ִׁאיש אֹתָּ ּהְּ ,
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{ס }כה וְּ ִׁא ָּשה כִׁ י-יָּזּוב זוֹב ָּדמָּ ּה י ִָּׁמים ַרבִׁ ים ,בְּ ֹלא עֶ ת-נ ִָּׁדתָּ ּה ,א ֹו כִׁ י-תָּ זּוב ,עַ ל-נ ִָּׁדתָּ ּה :כָּל-יְּ מֵ י זוֹב טֻׁ ְּמָאתָּ ּה,
כִׁ ימֵ י נ ִָּׁדתָּ ּה ִׁת ְּהיֶהְּ --טמֵ ָאה ִׁהוא .כו כָּל-הַ ִׁמ ְּשכָּב אֲ ֶשרִׁ -ת ְּשכַב עָּ לָּיו ,כָּל-יְּ מֵ י זוֹבָּ ּה--כְּ ִׁמ ְּשכַב נ ִָּׁדתָּ ּה ,יִׁ ְּהיֶה-לָּּה;
וְּ כָּל-הַ כְּ לִׁ י ,אֲ ֶשר ֵת ֵשב עָּ לָּיו--טָּ ֵמא יִׁ ְּהיֶה ,כְּ טֻׁ ְּמַאת ִׁנ ָּדתָּ ּה .כז וְּ כָּל-הַ נ ֹוגֵעַ בָּ ם ,יִׁ ְּטמָּ א; וְּ כִׁ בֶ ס בְּ ג ָָּּדיו וְּ ָּרחַ ץ בַ מַ יִׁ ם,
וְּ טָּ מֵ א עַ ד-הָּ עָּ ֶרב .כח וְּ ִׁאם-טָּ הֲ ָּרהִׁ ,מזוֹבָּ ּה--וְּ סָּ פְּ ָּרה לָּּה ִׁשבְּ עַ ת י ִָּׁמים ,וְּ ַאחַ ר ִׁת ְּטהָּ ר .כט ּובַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁיִׁ ,ת ַקח-
לָּּה ְּש ֵתי ת ִֹׁרים ,א ֹו ְּשנֵי ,בְּ נֵי י ֹונָּה; וְּ הֵ בִׁ יָאה אוֹתָּ ם אֶ ל-הַ כֹהֵ ן ,אֶ ל-פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד .ל וְּ עָּ ָּׂשה הַ כֹהֵ ן אֶ ת-הָּ אֶ חָּ ד
חַ טָּ את ,וְּ אֶ ת-הָּ אֶ חָּ ד ֹעלָּה; וְּ כִׁ פֶ ר עָּ לֶיהָּ הַ כֹהֵ ן לִׁ פְּ נֵי יְּ הוָּהִׁ ,מזוֹב טֻׁ ְּמָאתָּ ּה .לא וְּ ִׁהזַ ְּר ֶתם אֶ ת-בְּ נֵי-יִׁ ְּׂש ָּראֵ ל,
ִׁמטֻׁ ְּמָאתָּ ם; וְּ ֹלא יָּמֻׁ תּו בְּ טֻׁ ְּמָאתָּ ם ,בְּ טַ ְּמָאם ֶאתִׁ -מ ְּש ָּכנִׁי אֲ ֶשר בְּ ת ֹוכָּם .לב זֹאת תו ַֹרת ,הַ זָּ ב ,וַ אֲ ֶשר ֵתצֵ א ִׁממֶ נּו
ִׁשכְּ בַ ת-זֶ ַרע ,לְּ טָּ ְּמָאה-בָּ ּה .לג וְּ הַ ָּדוָּ ה ,בְּ נ ִָּׁדתָּ ּה ,וְּ הַ זָּ ב אֶ ת-זוֹב ֹו ,לַזָּ כָּר וְּ ַלנ ְֵּקבָּ ה; ּולְּ ִׁאיש ,אֲ ֶשר יִׁ ְּשכַב עִׁ םְּ -טמֵ ָאה.
{פ}
לכאורה מה שמתואר כאן זה טיפולים בבעיות רפואיות ,אולם כאן הבעיה הרפואית היא תוצאה של משהו
הצפון במעמקי התת מודע ומוקרן אל פני התודעה,
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מהו אלוהים?
אלוהים מהווה קבוצת בני אדם העובדים ביניהם בשיתוף פעולה הרמוני .אזי נוצרת אווירה מיוחדת,
תחושה של אנרגיה חיובית ושמחה .האנרגיה הזאת היא מה שמכונה אלוהים .האחריות המוטלת עלינו
היא לברוא את אלוהים בחיי היומיום שלנו .מה שמסתתר מאחורי הוויכוחים האינסופיים אם יש אלוהים
או לא ,זאת למעשה בריחה מאחריות .האדם שלכאורה "מאמין" ,בורח מהאחריות של בריאת האלוהים
בחייו ,הוא למעשה זורק את האחריות על כתפי ישות "אלוהית" ערטילאית ,פרי יצירת הדמיון ,המיוצגת
לכאורה עלי אדמות על ידי שליחים ,שבדרך כלל ממונים מטעם עצמם; וזה הקורא לעצמו בלתי מאמין ,או
אתיאיסט ,בורח גם כן מאותה אחריות ,בתירוץ הנדוש שאין הוכחות לקיום האלוהים ,והמצב עלי אדמות
הוא הוכחה להעדר קיומו של אלוהים .אולם למעשה חובתו של כל אדם לברוא את האלוהים בחייו,
ולהוכיח את קיומו מכוח עצמו .זוהי למעשה הזכות של כל אחד ואחד מאיתנו – אין זה עול מעייף ,זאת
חווייה של אושר עליון .נדרשת כאן משמעת ,דייקנות וקפדנות ,אולם דרישות אלו הנשמעות כלקוחות
ממילון צבאי ,כאשר הן מלוות בידיעה בלתי אמצעית אודות מטרות הבריאה ,מהוות למעשה כלים נחוצים
להשגת העבודה הזאת ,כלים שאנו מפתחים ברצון ובאהבה.
העובדה שאיננו רואים את פעולת האלוהים ,אם נכנה כך את האינטליגנציה האינסופית הפועלת ביקום,
היא תוצאת העובדה שהמנגנון שאמור להגשים אותה עלי אדמות נעדר.
חוויית אלוהים עלי אדמות מתאפשרת עבורנו רק כאשר אנו פועלים במעגלים רוחיים .כינון המעגלים
האלו הוא האתגר העומד בפני כולנו.
מעגל רוחי ,אם נשוב לאנלוגיה של החשמל ,כמוהו כתקע אותו אנו מחברים לשקע כדי להפעיל מכשיר
חשמלי כלשהו.
זוהי משימתם של אנשי הבל – שלדאבון הלב כושלים שוב ושוב בכינון המנגנון שידריך את המין האנושי
עלי אדמות.
התורה מצטטת בהמשך מקומות רבים בהם "אלוהים" שופט את בני האדם ומעניש אותם .לדעתי
*אלוהים* או ההירארכיה האלוהית ,יהיה השם אשר יהיה ,נטלו על עצמם את התפקיד כפוי הטובה של
"אדוני הקארמה" .הקארמה ,או חוק סיבה ומסובב ,הינו חוק קוסמי בסיסי ,הקובע שלכל פעולה קיימת
תגובת נגד .בני האדם חייבים להבין את הפרינציפ הזה .בעולם הגשמי ,שעקרון הבחירה החופשית הינו
יסוד מוסד ,פעולת הנגד למעשה איננה מיידית .אחרת בן אדם שפשע ,היה נענש מייד .וכך לא הייתה
קיימת למעשה בחירה חופשית .אנחנו רואים בסיפור אודות קין ,לאחר הרצח של הבל ,אין הוא נענש
באופן מידתי על ידי יהווה-אלוהים .הוא מקבל הזדמנות להשתנות .קיים כאן התהליך אודותיו דיברנו
למעלה ,שתודעת קין חייבת להיות מותמרת לתודעת הבל .אין זה משנה אם קין רצח פיזית את הבל ,או
רצח את תודעת הבל הפוטנציאלית שבפנימיותו .עלינו להתבונן בסמליות שבתמונה אותה מציירת התורה,
ולהבינה בחיי היומיום.
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תוספות
השכל יכול רק לכמת מאחר והוא נוצר על ידי המהות ,לעולם הוא לא יוכל להבין את פשר המהות .זוהי
אקסיומה שלא ניתן להוכיחה .המדע חותר כל העת לגלות ולהסביר את מהות החיים .אולם כל מה שהוא
מסוגל לעשות זה לפרק את מרכיבי הדברים לחלקים קטנים יותר ויותר ,אולם זהו תהליך אינסופי
שלעולם לא יגיע אל מהות הדברים.
******************
אדם הדורש הוכחות לגבי הקיום הרוחי ,אציע לו שלא ישקר לעולם ,בכל הנסיבות ,בכל מחיר .אם הוא
ישכיל להתמיד ולעמוד בכך ,הוא יגלה משהו אחרי כמה זמן .שישמור על יושרה עילאית .זוהי הדרישה
הבסיסית ,ואין שום פשרה בעניין זה .אי אפשר לחתוך פינות או לחפף ,אפילו לא במידה הזעירה שביותר.
***************
דוד המלך שמלך באותה תקופה היה מוגדר למעשה כנציג האלוהים עלי אדמות ,כאלוהים ממש .ישות
עילאית שאיננה עושה טעויות ,המרוממת מעבר לחיי האדם המוגבלים והחולפים .כך התנהגו המלכים בכל
הארצות שסבבו את ישראל .אולם אין זה המלך כפי שהתורה מצפה – משרת הציבור ,עבד לעבדים.
אולם הוא המלך הראשון הראוי לתואר זה – גדולתו שהשכיל להתבונן במראה ולהכיר בטעויותיו,
להתחרט ולהקדיש את מהלך חייו לתיקונם.

********************
שלב ראשון של הבריאה :מאמץ בלתי מודע להשגת תודעת-על .מאמץ שהגיע למטרתו בהופעת האדם
שבצלם אלוהים – התגשמות התכונות האלוהיות בגוף עלי אדמות.
שלב שני :בבריאה כבר קיימת תודעת-על המתגשמת בחיי אנשים מסויימים ,שחובתם כעת להדריך את
מאמצי האינדיבידואלים שבבריאה להשגת המטרה הזאת .יהווה-אלהים – צוות של בני אדם או ישויות
בעלות תודעת-על הפועל לטובת המין האנושי .יהווה גם מסמל את האני העליון הקיים בכל אדם.
שלב שלישי :פעילות מודעת של חברי החוג הפועלים להדרכת והכוונת מעגלי החיים בעולם הגשמי.
שלב רביעי – שלב הנבואה אותו מחולל משה .מצב הנבואה הוא למעשה מצב בו חוג יהווה-אלוהים נוכח
עלי אדמות.
*************
דברים 02
שמיטה – אחדות כל בני האדם .הקהל כמשפחה מאוחדת .אב לא גובה מבנו את הוצאות גידולו .אדם
לווה הינו האח של המלווה .ביטול החובות כל שבע שנים משקם את תחושת המשפחתיות של החברה.
ביטול שמיטת החובות הורידה את בני האדם לשפל המדרגה ,או שהתמוטטות החברה והתעצמות
האגואיזם גרמו לכך שהעיקרון הזה בוטל ,כיוון שאנשים לא יכלו לעמוד בו מהבחינה הרוחית.
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כנראה שהילל הזקן שביטל את החובה של שמיטת חובות ,נוכח לדעת שבני האדם אינם מסוגלים עוד
לעמוד בכך – והיה עדיף כנראה לבטל מצווה מהתורה מאשר לאכוף על האנשים התנהגות בלתי אפשרית
מבחינתם ,דבר שהיה דוחף אותם להתרחק מתורת ישראל לגמרי.
******************

מוזיקה מחוללת אנרגיה "לבנה" .מלחמה מחוללת אנרגיה "שחורה" .שתי האנרגיות האלו מסייעות
בהתפרקות משקעי התת מודע ,המונעים מבעד לאדם את ההתקדמות הרוחנית.
למוזיקה יש את העוצמה הרבה ביותר לפיתוח כשרים שכליים כמו ריכוז ,דייקנות ,התמדה ,כושר
הקשבה ,התעמקות בצדדים המתמטיים כמו מקצבים וספירה .פיתוח שמיעה לצלילים נכונים .כתיבת
מוזיקה דורשת למעשה הבנה מתמטית ברמה גבוהה .בבתי הספר העתיקים לימוד המוזיקה היה הבסיס
לפיתוח חשיבה מתמטית.
****************
הישארות הנפש והיוולדות חוזרת הינם עקרונות בסיסיים ביהדות .הדבר לא מבוטא כאן ישירות ,אלא
בעקיפין.
***************

נקמה – הנוקם חייב לשלם פי שבעה.
***
התורה מצווה שלא לשאת בנפשותינו שום עקבות כלשהם של טינה כלפי האחר .השנאה היא היסוד ההורס
את המין האנושי.
*******************
כמעט כל בני האדם יוצאים מתקופת החיים עלי אדמות במצב נפשי ורוחי גרוע מהמצב שהיו בו בעת
כניסתם לפעילות .מטרת הבריאה לפתח רמות תודעה ,ובד בבד לשחרר את מצבורי הזכרונות השקועים
במעמקי תת ההכרה .מעשיהם של בני האדם ,הרואים במהלך החיים הזדמנות לנצל את כל מה שקיים
לסיפוק תאוותיהם האישיות החולפות ,גורמים להעמקת המשקעים הללו ,להקשחתם ולהפיכתם למעשה
לבלתי ניתנים למחיקה ,וכך האדם הולך ושוקע בשיעבוד לעצמיותו החולפת ,איננו מתקדם בנתיב הרוחי,
אלא הולך למעשה אחורה .במקום לנהל את הבריאה ולהחיש את מהלכיה ,התדרדר המין האנושי מתחת
לרמת בעלי החיים .בני האדם מצויים במצב רוחי ירוד כל כך עד שהם זקוקים לעזרת בעלי החיים כדי
לחדש את הקשר עם עולמות הרוח .לבעלי החיים הקשר הזה הינו עובדה קיימת .למעשה כל הקיים מודע
לעולם הרוח ,פרט לרוב בני האדם שכיבו את הידיעה הזאת במכוון ,כדי להתחמק מהאחריות המוטלת
עליהם .אולם התוצאות של בריחה מאחריות טופחות אל פני המין האנושי.
*************
רוחי – פעילות במישור העל גשמי.
רוחניות – פעילות במישור הגשמי המתבטאת בשירה ,מוסיקה ,ספרות ואמנויות אחרות כמו פיסול וציור.
**********
116

כפי שלא עולה בדעתנו לפנות אל באך כאשר מישהו מנגן בצורה שגויה את אחת מיצירותיו ,כך אל לנו
לפנות אל מחברי היצירה הנקראת "עולם כדור הארץ" כאשר אנו מזייפים את התפקידים שיועדו לנו.
*******
לנביא ירמיהו יש כמה מאפיינים המקבילים למערך הנפשי של יעקב-ישראל .ייתכן ואבי האומה
הישראלית ,שב עם סמכות בלתי מוגבלת מחוג יהווה-אלוהים ,כדי לעזור לשארית עם ישראל ,ולמנוע את
החורבן ,שהוא תוצאה בלתי נמנעת של הפירות הבאושים אותם בוראים בני האדם האנוכיים במהלך
חייהם .לפני החורבן הנביא מושלך לבור זבל בירושלים ,וזה מעלה בדעתי את המשוואה הקשה – האנשים
השליכו את נביא האלוהים לזבל ,ולמעשה השליכו את עצמם לזבל .וזה מעלה מחשבה נוגה אודות הגורל
המר של העם היהודי לאורך כל הדורות.
*******
רשימת אקסיומות:
.0
.3
.2
.4
.2
.2
.8
.7
.3

תכלית הבריאה לפתח ולטפח רמות תודעה.
הופעת התנועה היא הופעת הצליל .הופעת הצליל היא הופעת התודעה.
חיים הם למעשה מעגל תנועתי.
מוות הינו התפרקות של מעגל תנועתי.
מרכז תודעה איננו מוכחד לעולם.
מרכז התודעה שב ומתגשם עד שמושגת תודעת-על.
לכל מעשה קיימת תגובת נגד טובה או רעה לפי טבע המעשה.
כל דבר שיש בו אלמנט של כפייה ופחד – אין בו אלוהים.
כל מה שקיים מכוח כפייה שואף לחזור למצבו הראשוני.

****************

האני העליון שבתוכנו חייב לקחת אחריות ולהתמיר את האספקטים של קין לאספקטים של הבל – יושרה,
נאמנות ,חסד ורחמים .אלו התכונות האלוהיות שרק בהגשמתן אנו ראויים להיות בצלם אלוהים.
***********

המין האנושי קיבל את האפשרות להשמיד את החיים עלי אדמות .הייתה זאת החלטה מודעת של ההירארכיה
האלוהית .המין האנושי הגיע למעשה לסוף דרכו – דרך האגואיזם ההפקרות והשתמטות מכל אחריות רוחית.
ובאותה עת – מאשימים בני האדם את האלוהים במצבם .בני האדם נהפכו ליצורים חצופים ומטומטמים ,ולכן
קיבלו את הנשק שיאפשר להם להשמיד את עצמם ,ואולי גם את הכוכב עצמו ,שעלול להתבקע במקרה של
שואה גרעינית ,ותוכנו יתפזר ברחבי מערכת השמש כמו חגורת האסטרואידים ,שייתכן והיא עדות אילמת
לחורבנו של כוכב שהיה מאוייש.
**************

הנבואה לא פסקה – היא הופסקה.

***********
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תודעת-על איננה נגישה לבני אדם אנוכיים .הבסיס עליו יכול להתקדם האדם כדי להשיג תודעה כזאת מחייב
את נטישת האגואיזם ,ופעילות טהורה למען הזולת .אין שום אפשרות לעקוף את הדרישה הזאת .המדע הפועל
ממניעים אנוכיים ,לא ישיג לעולם את המצב התודעתי הזה ,וימשיך לפעול במישור הגשמי הצר והגס.

המנוע הקוסמי

הדיאגרמה הזאת מראה לנו את מהלכי התנועה הקוסמית ,מהלכים שאינם תלויים בדבר ואין לשום איש או
יישות שליטה עליהם .זהו תהליך אוטומאטי שנועד לאפשר לאינדיבידואלים שבבריאה להגיע להגשמה עצמית.
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אנו רואים תהליך שבו מקבל האינדיבידואל מעין טיפת-תודעה ,שבאמצעותה הוא הולך ומתפתח בסולם
האבולוציוני ,כשהוא חולף מבעד לאינסוף התנסויות .המעגל התודעתי הולך ומתרחב עד שמגיע לשיאו באדם –
שבו התודעה הגיעה לשיאה .אולם התודעה הזאת מצועפת במסך של אינסוף הרשמים שנחקקו בתת-מודע .זהו
הצבע השחור הממלא את המעגל ,המסמל את מחשכי התת-מודע .כאשר האדם פונה לדרך ההתאמנות
הרוחית ,כפי שהיא מוצעת בתורה ובמקורות אחרים ,מחשכי התת-מודע הולכים ומתפוגגים ,וכך אנו רואים
בדיאגרמה כי התודעה הולכת ומצטללת ,עד שמגיע השלב שבו התודעה נטולת כל סיגים ,והאדם זוכה בתודעת-
על ,או כפי שמציעות כל מיני שיטות – מתאחד עם האלוהים .באופן תודעתי ,כמובן.
הבעיה עם המין האנושי שהוא החליט ללכת בכיוון הפוך ,כך שהמנוע הקוסמי חורק ,וכל העת מתפרצים גיצים
כתוצאה מהחיכוך הבלתי טבעי בין המערכות השונות.
אפשר להמשיל זאת למערכת של גלגלי שיניים ,כאשר אחד מהגלגלים החליט ,על דעת עצמו – להסתובב כנגד
שאר הגלגלים .זהו המצב בו נתון המין האנושי ,הסבל עלי אדמות רק הולך וגובר כתוצאה מההתנהלות
המטופשת הזאת ,ומה עושים בני האדם? זועקים שאין אלוהים.

שבע מצוות בני נח כוללות שישה איסורים ומצוות עשה אחת .סדרן על פי הרמב"ם:
.0
.3
.2
.4
.2
.2
.8

איסור עבודה זרה :איסור עבודת אלילים
ברכת השם :נאמר בלשון סגי נהור  -זהו איסור על קללת שם האל
שפיכות דמים :איסור רצח
איסור גילוי עריות
איסור גזל
איסור אכילת אבר מן החי (יש להמית את בעל החיים כדי לאכול אותו)
מצוות דינים :הקמת מערכת משפט (לדעת הרמב"ם :לאכוף את שמירת שש המצוות הקודמות,
ולדעת הרמב"ן :לשפוט בין בני האדם בכלל ,כפי שנצטוו ישראל ,כגון ענישה על הגזל ,העושק,
הנזיקין וכדומה)
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