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הפרקים שלפניכם הם חלק מחיבור רחב יותר העתיד לראות אור  

  אי"ה בחודשים הקרובים 
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/ ִאם ֲאִני ָבָשר ָוָדם / ְוֹחֶשְך   –ְוָלָמה  / ְוָלָמה ֶרַגע ֹלא ֹאַמר ְתִפָלה?
ָברּוְך ַאָתה ֵאיִני יֹוֵדַע  ַמּדּוַע ֹלא ֹאַמר ְתִפָלה ִפְתֹאם: / / –ְתהֹום ־ְכַבד
 ִמי.

 (113, עמ' 1988אביב ־ב, תל שירים )אברהם חלפי,

ההוא שבו הדבר היחידי שאתה יכול כשאתה מוצא את עצמך בנוף 
לעשות הוא להתפלל, אין זה משנה אם אתה מאמין או לא, מפני 
שאינך משתמש אז בכישור שמעריך את מציאות האמונה או 
מציאות האל; זה נוף שונה לחלוטין. זו זעקה, ויש יעד לזעקה, והוא 
בוודאי במקום הזה... אין לך עניין להוכיח או לא להוכיח את 

אותו של היעד. אם אתה פונה אל מקור הרחמים, ואם שיחק לך מצי
מזלך לגלות שיש מקור לרחמים, זה לא הופך אותך למיסיונר, ולא 
למשרת טיעון; זו לא תאולוגיה. קיים מקור לרחמים כפי שחוויתי 
אותו, והשירים הללו )ספר הרחמים( הם הרישום של הפנייה הזאת 

 והישועה הזאת.

 (71, עמ' 2015ספר רחמים, ירושלים  כהן,)לאונרד 

 לשם האדם מאהבת מאד יתרה לאדם השם אהבת כי שתדע צריך
 .שניהם בין  באמת המשתפת והיא

 )ר' אברהם אבולעפיה, אמרי שפר, שער א(
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 הכרת תודה 

ָלְך  ּוָמה ָאִשיב /  י ִהְגַּדְלָת ַחְסְּדָך ָעָליִכי ִהְרֵביָת טֹובֹות ֵאָלי, כִ 
, ַוֲחֵפִצים  ַוֲאַנְחנּו ַעְמָך ְוֹצאֶנָך  /  , ְלָך ָשַמִים ַאף ֶאֶרץ ָלְךְוַהֹכל ֶשָלְך

  .ַלֲעשֹות ְרצֹוֶנָך

 (הכיפורים יחוד לליל יוםיה שיר)

תרמו לספר זה.  שדמויות רבות עם  ובכללם מפגשים –חיי ימי זכיתי ב רבים חסדים ל

רוצה אני   םביניה .עליו  ל משאוכל להודותחסדם גדו ךלא אוכל למנות את כולם, א

נפטרו מן העולם  ש מורים : ל להודות למוריי, לחבריי, לתלמידיי ולמשפחתי

חברים של  ל  ;לינוק מהם ומתורתם  אני  עדיין זוכה ש  למורים אחרים ו  ,מלבושי הגוףמו

לתלמידיי יותר מכולם   הוליד וחידש;מטעויות והצילני  כל מפגש עימםש  שכל,לב ו

  (;הסליחה על טעויות שבדרך )לצידהת נּוהכֵ ור הפנים, האמון, הסבלנות על מאו

את   שהיו בבחינת הנחש המכיש מי לקהילות השונות שזכיתי לקחת חלק בהן ול

 ד.קודם שתל  האיילה

פרי מה שחנני השי"ת בשעות רבות של  חלק מהדברים בחיבור שלפניכם הם 

  פרי של שיח ושיתוף עם אנשים מבורכים  חלקים אחרים הם ;התבוננות ולמידה

של   כמתםו ר. חורק שיח וברית משותפת יכולים ליצ –. דברים רבים שותפים לדרך

פירות  שהניב צמיחה  היו בעבורי למקור םתמיכתם ויצירתיות , ־לדרךאותם שותפים

על השיח,  הם  זכות גדולה. בראש דבריי ברצוני להודות לבשותפותם אני רואה    ;רבים

 ר, המחדש, האמיץ ומלא השראה.המאתג
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הנפגשים  , לחבריםאני זוכה ללמוד לאורך השנים שאיתן לחברותות השונות  תודה 

הלמידה איתם   ו.במהות, קודם כל חג ולומדים איתי ומעמיקים לב רחבמי, מתוך עִ 

אברהם לידר, אליהו משגב, הרב בעבורי. מתוכם אזכיר את  מקום של התגלות היא

 .  אייל קהלניו,  שפי, נתנאל ונטע לדרברג, חנניה שוורץ־ן הרוישר וסישאול יורוביץ, אב

הזמינו אותי לפני שנים רבות בלב פתוח  ש 'ורטיגו' האקולוגי  לאנשי הכפר תודה 

לחבורה  תודה  ומאפשרים עשייה מבורכת: לדני ומירב, נועה ועדי, טלי ורינה.

כמה העמוקה, הלב  ולדרך: ליוחאי ורעות על הח  השהתאספה עם השנים כשותפ

כמה, הרגישות והעושר שאתם  ו לנטע ונועם על התמיכה, הח ;והעיניים הטובות

 מביאים.

ת,  ות, מאתגרוכמתם ונשמתם תומכוחש  ,לחבריי היקרים נתנאל ואוריתתודה 

זיהה,  שוליבם  םהואר דרך עיניהן האמור כאן הרבה מ . ת יצירהות ומעודד ומעורר

מסענו המשותף יקר   .והשקה ממקומות של שתיקה גדולה־דלהתגר, ובעיקר ש, אִ ביק

ובסבלנות רבה שוחחו, קראו, דייקו   ,במשך שנים, האירו, לא ויתרו ;משאוכל לתאר

 לא הפסיקו לתמוך. ו

לחבריי משנים קדמוניות שהם לי כמשפחה: רבקה מרים, אליעזר ונאווה  תודה 

על המשפחה   –יצחק מנדלבאום, ולכל אנ"ש  מלכיאל, הרב דובי ואיריס זינגר,

ת לאורך שנים רבות, ועל שעמדו והושיטו יד בשעות של כאב מתוך חברות  והחברּו

 של אמת. 

אין שיעור לשערים   ;כמה, והמסע המפתיעולדנה גניהר על החברות, החתודה 

על שעות רבות של שיח, שעות של נצח, בסוד "מים עמוקים  תודה שלמדתי ממך. 

, על שלמדתי ממך, ועל העבודה המשותפת ה"נָ ידלֶ  העצה בלב איש ואיש תבונ
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מתיישמות רבות   ן שבהסדנאות  –בהולדת סדנאות 'על שפת היש' ובפיתוחן 

 מהתובנות שעליהן מסופר בספר זה.

, על בהירות של  שערים גנוזים בתורת האר"י  י למו"ר הרב פדיה, אשר פתח לפניתודה  

הרבה   על חוכמתך שבנדיבות רבה אתה מוליד בתלמידיך. . תודההבחנות ומושגים

   למדתי ממך. 

החסד. כל מילה  על  על הזכות ו   ,למו"ר אשר ילדני לחיי העולם הבא, הרב שג"רתודה  

ואשריי שזכיתי. תודה על שערי התורה והחיים   ;שאכתוב לא תכיל את שיש לי לומר

זכות ללמוד ממך לא רק  שפתחת לפניי, על שערי פנימיות נשמתי שהארת בי, על ה

עת העזיבה ושלבי ההיפטרות מהעולם המכונה 'העולם   ת 'איך חיים' אלא גם את תור

 הזה'.

, על הסבלנות המיוחדת שלך לאורך  מי שאתהעל  : תודהאחרון חביב בני יקירי יאיר 

על התמיכה שאתה  תודה    ;על העין הפקוחה הדורשת כנות, תשובות ודיוקוכל השנים,  

 בהערכה ובאהבה. ., ועל ההומור המשובח(ואינך יודע עד כמה )תומך בי  

,  שולמית בת מנחם ואליהו בן ברוך ,היקרים יהורי שמות נילוי ספר זה מוקדש לע

שלי  לבית עולמם בשנים האחרונות. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.  הלכו ש

 שלהם.  – ושלכם 

ברוך הוא, החי    ,הארץ מתחת, למי שאמר והיה העולםלאשר בשמים ממעל ועל  תודה  

 ם לנצח. ילעד וקי
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 מבוא 

התיישבנו בקצה היער. הוא,  ,ר שהלכנו בדממהאחַ  הוא ואני. ,מהלכים היינו בדרך

 עדיין שקוע בתוך עצמו, פתח ואמר:  

. חייו מציאות את המשנ האדם בחיי והאינסופי הנעלם של תנוכחּו כל

 ער אני אם. והתודעה ההכרה של כוחה אתיודעים  אנו חיינו ניסיון מתוך

 העצבים מערכתו ימוח על י:עלי הוא משפיעהרי  ,מה־לדבר חייבומודע 

 על ;השרירים מתחו הנשימה מערכתעל  בגופי; שונות בלוטות על שלי;

 יערנות עלו לזולת גיבני מא בוש האופן על ;רווחתיו רגשותיי ,תחושותיי

כוח כלומר  – פיזי־פסיכו יצורוא ה האדם .ועוד שלי התגובה ומהירות

 עד – מערכות חייו כל על משפיעים ונפש תהליכיוהכרתו, מצבי תודעתו 

 שבגופו. המערכות כל ועל הנפשי מצבו על משפיע דמיונו כוח שאף

 המרחב את אלא המדומיין את רק לא בהכרתו האדםיכליל  אם יקרה מה

ת ת הנעלמּותחוש אם יקרה מה? הפלאיו המשתהה ,נשגב, ההנעלם

 לפני מדוובעכגון  בחייו דופן יוצאי ברגעים חש הוא אותהש –והנשגבּות 

 ברגעיו ,לידהו לאהבה הקשורים םחיי ברגעי ,מופת יצירת או מיוחד נוף

 מה כל רובדיהם?לשפיע על חייו יזה כל כיצד תנכח בהכרתו?  – הסוף

 תודעתו  דלתות  את  ולפתוח  נוכחת  להיות  זו  לחוויההאדם    יאפשר  אם  יקרה

את  תפיסתועל חייו,  על זה תודעתי מצבישפיע  כיצד? חייו כל לאורך
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אל ו הזולת אל יחסו צורתו ,מיניותו, אכילתו, עבודתו, בורוידעל ו, העולם

 ?הבריאה

 אני בהםש – גופי של או – שלי הנפש מצבי של בשינוי רק מדובר האם

 רחבה  נעשית,  ומשתנה  שלי  התפיסה  צורת  גםמא  ש  או?  עונג  או  רווחה  חש

 פונקציות ואפילו, בתוכה נוצרים נוספים ווטיםיוח נוספים קשרים, יותר

 כוח, הנפשי הכוח, היצירתי הכוח: כגון) כאדם־יכולותיי של שונות

 תנטיּוברלו עוצמה, משמעות מקבלות או נפתחות (הרצון כוח, הכוונה

, החלטה או בחירה פרי רק שאינם נפש מצבי נםיש שמא ?יותר ותרחב

 בתוך  רק(  become activate)  לחיים  ומתעוררים  מופיעיםמצבים ההם    אלא

 ?אלו  רחבים  תודעה  מצבי  מתוך  –  אותם  המעוררת  והאינטראקציה  ההקשר

 אני כאשר רק מופיעאך  גופי בתוך תמיד קיים , לדוגמה,המרחק חוש

 גופי ;(אותה 'מפספסת' אינה ידי כך ומתוך) בכוס לאחוז ייד את שולח

באופן דומה,  .בכוס אוחזת שידי ברגע רק המדויק השריר טונוס את יודע

 לפעול ותמתחיל –ן קודם לכן עליה ידעתי שלא ותעוצמ – הגוף תועוצמ

־נפשיים  כוחות  ישנםהאם  ובכן,    שעת סכנה.ב  רק  לפעולה  ותמזומנ  ולהיות

 כיוצא בכוחות פיזיים אלהש (אמונהו טחוןיב, תקווה: כגוןטבעיים )

 במצב רק מתקיימים הם אףשמא ? רחבה תודעה של במצבים רק נודעים

 הם אלו אולי ?בתפיסתה הנעלם את גם ומכלילה מתרחבת תודעתי בוש

 לחברו האומר כאדם) Belief של במובן' אמונה'ל קשורים שאינם כוחות

 מידה של במובן או – ("הזו המכונית את לקנות לך שכדאי מאמין אני'

 חי כוחב מדובר אלא – הבזצא וכיו לחינוך הקשורה הכרעה או טובה

אם כך הם  ?של הכרה רחבה נעלמה בהקשר רק מתפקדו Faith־קשור לה

פותח את עצמו להכרה רחבה שאינו אדם שלכן פעמים הדברים, אפשר ש
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 מצליח לבטאּהאינו  האדם המאמין ואף המאמין    תו שלמבין מהי אמונאינו  

 .שפה הבנויה על התודעה היומיומית המתפקדתמסגרת ב

 שחוש כשםו, התשוקה מושא מול אל מתעוררת שתשוקה כשם, אוליו

 כך, משהו מריח או דבר־מה אוכל אדם כאשר מתפקדים הריח או הטעם

 טבעי ככוח – מורחבים במצבים רק מתפקדיםהנפשיים הללו  כוחותה

 ?ומינו ודת, ובגזע תלות ללא, האדם בנפש

 ידי על נתיהיושכ הוא־דשא־בריךוק חודיי לשם' הנקראת הפעולה מהי

או  אותו 'טמיר ונעלם'להיפתח לאפשר כיצד  '?ונעלם טמיר ההוא

פתחות זו אינה רק יוהרי הוא 'טמיר ונעלם'? כיצד הלהכלילו בתודעתנו, 

 'משנה תודעה' אלא 'משנה חיים' ואף יותר מכך 'משנה עולם'?

חי בעולם  שאיש פלא    היההוא  .  לדרך  לצאת  שהחלטנו   ראחַ ,  בינינו  השיחה  החלה  כך

  תה יהי  מתפלל  אדם  להיות  בחירתו כי    הבנתי   הרבות  נו ישיחות  מתוך  כתפילה מהלכת. 

  חיים :'עברמֵ 'ה אל ,שעה ובכל עת בכל ,ופתוחים־הקשובים בחיים בחירה עבורוב

  פנויה  אתר  ליתב"ש הקיום  לפלא הרגישיםחיים  ;דבר בכל ןולטמּו  לקצוות  פתוחים

   ואל תנועת החיים המבקשת בכל עת.  "מיניה

 : אמר הוא משיחותנו  באחת

מתוך ענווה וביטול,  אזיןהמ  קשובלהיות אדם מתפלל פירושו להיות אדם 

 פעולה זו כוונהתיקרא  בשפה הדתית .מתוך השתוות וחוסר אינטרסנטיות

ומקשיבה לנעלם, פונה הכוונה  מכל אינטרס אישי, יהנקיכוונה לשמה', 

 לבוא המבקש להופיע. ־לעתידלבקשה המבקשת להתהוות, 
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להפנות תשומת לב ו לחוש, להכיר, המוכן האדם ואהאדם המתפלל ה

ר לכוחות העשייה לצרף אותיות ואז לאפשֵ לנסח ואדם המוכן  זהו וכוונה;

 .ת וליצור את עצמו כמשכן לנביעהרכבּולהתרקם מתוך המּו

והלכה והתרחבה    –  לדור  מדור  נמסרה ש  התרבות  של  העתיקה  חכמהל   התייחס  הוא   כך

  הדרכות  – שפה בה ראה הוא. כך הוא גם הבין אותה; קיםיות תלמידים ידי על –

,  חיים משנה כפעולה, האדם חיי  בתוך לפעול לאינסופי לאפשר השנועד –  כלים ו

ומושגים   שפעולות הבין הוא. ומופלאות רחבות לאפשרויות  האדם את הפותחת

  הם  אלא מבחוץ לחייו מאמץ שאדם ערכים אינם שונים, המאפיינים תרבויות שונות,

 .  רחב באופן – החי לאדם  הטבעי מן גם םבה שיש תגובה ואופני  הליכה  כלי

  אל  הנפש של טבעית פעולה אלא  חיצוני ערך  עבורוב הייתה לא' תשובה' ה, לדוגמ

  ראה  לא  הוא . וכיוצא בזה עוול, מאיזון יציאה, טעות, פגיעה, דיוק חוסר  מול 

(  סדום חכמי מאצל חוץ)  הזולת את שופטת החברה שמכוחו חברתי ערך 'ה'תשובב

  שאף) החטא של מישור באותו קיימתו החיים בבסיס העומדת חסד של פעולה אלא

  חוסמים   אין  אם,  אדם  כל ל   טבעיות  פעולות   אלו לדידו היו    1(.החיים  בבסיסעומד    הוא

 .  אותו

  פעולות   מצוות אלוב   ראה  הוא   .מעשיותה  למצוות  או  לשבת  יחסו  יתההי  נוספת  הדוגמ

. הקשבה ימרחיבכלים  לשמש שמטרתן ; פעולותלחיים  רחבה מהקשבה הנובעות

  למציאות  מקשיבו ,ולחשש לפחד מעבר פועל האדם, רחבה תפיסה של יםבמצב

  של  ערכו  – אז  .  התערבות  חוסר  של ו  חמלה   של,  חשופה  רגישות   של ,  חסד  של   ממקום

 . דבר  בכל  ומתגלית  הטמונה  ההוויה  עומק  אל   פתוח  הוא שמשום  ,  בעיניו  עולה   העולם

 
  לראי"ה קוק. אורות התשובהב עיין 1
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  ועבד  למד ימיו כל ;חייו את לחיות  בחר ובש ההוויה מצב היה מתפלל אדם להיות

  מצב'ואני תפילה' היה בעבורו . היות במצב זהל והיכולת תהמסוגלּו את לפתח כדי

  עצמה את בנתהאחר ש, פעיל באופן  הגדול המרחב את  מכילה ה הכרה בו ש הווייתי

  הנביעה א הו ושורשהאין לה מעצמה כלום ש שלמה וקומה  פרצוף בעלת ' מלכות'כ

  ולא   ידע   דלא  רישא' מ  ,הנעלם  שורשהמ  ,מקדם־מראש  –   האינסופי  מהמקום  המתמדת

  השכל 'מ  )בלשונו של הראי"ה קוק(,  ' הדומייה  קדושת'מ  )בשפת המקובלים(,  'אתיידע

אלו   ;עדינים שכליים מבנים הם'. הנתיבים להתחבר אל מקום זה רעיון מכל הנעלם

  חכמי  ידי  על רבים בשמות נקראו והם דרכם ניתן ל'הלך ברגש' הכלים שהם 

   2. דור  שבכל ההתבודדות 

  די הולהרחיב את תפיסתי ו  בנדיבותוש,  ונסתר  מופלא  איש ,  מועִ   התהלכתי  רבות   שעות

 . שלומי איש, תךי א לחלוק  ברצוני ממנו   שלמדתי  את .מנשמתי נוספים חלקים בי

כשנפגשנו, לא יכולתי להעלות על דעתי את מסעי   :אתה צעיר ממני ושייך לדור אחר 

בסקרנות   י שלי, ובוודאי לא את מסע חיינו המשותף. פעמים רבות הסתכלת עלי

קשת יב ;לא הסתפקת בתשובות כלליות .שעברתימה וביקשת שאשתף אותך ב

 תשובות מדויקות.

  בוודאי למי שצמח בעולם  ;את שהאדם מבין במסע חייו קשה להעביר לאדם אחר

הכול ניתן   , ומכיוון שלאעימך את הדבריםרצוני לחלוק עז אתה יודע כמה אך  .אחר

להיאמר ולא הכול אספיק, החלטתי לשבת ולכתוב לך. אשתף אותך בדברים שלא  

במלואם. זהו סיפור    עד עתה  סיפרתי עד כה ואדייק דברים שהולבשו כסות ולא נאמרו

 
)כ"ע(, והא אור   קרא שכל מופלאהנתיב הא' נ)הקדמה(: "פירוש הראב"ד לספר יצירה  ראו לדוגמה ב  2

הנתיב הב' הוא שכל מזהיר. והוא כתר   ...מושכל קדמון... אשר אין כל בריה יכולה לעמוד על מציאותו
הנתיב הג' נקרא שכל מקודש. והוא יסוד החכמה הקדומה הנקרא  הבריאה וזוהר האחדות השווה...

 ...".והוא אב האמונה שמכוחו האמונה נאצלת אמונה אומן...
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בחסד עליון זכיתי לפגוש לאורך  של מסע אישי, שכלל מפגש עם מורים גדולים ש

 הדרך.  

מסורת  שומרי  ,כמתם של מוריםו מחבה אחלוק  .איגרת של אהבה דבריי הם בבחינת

אשתף אותך במפגשים   ,בעיקר ., אנשים פקוחי עין ולב שזכיתי ללמוד מהםויוצריה

ענה לבקשתו ושמו  י אשאני רוחש אליו כבוד העם איש פלאי ומיוחד אשר מתוך 

ל'הליכת  שהפך את חייו  איש !הוא פלאי?וולמה זה תשאל לשמו  ;יישאר עלום

 'תפילה מהלכת'. בבחינת בעצמו תפילה' עד שהיה 

 ל.ו ויהיו דבריי אלו לרצון לפני אדון כ
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 מהאמצע   – סיפור חיי    : הקדמה 

 יני לביני ב

ִהְתַגלּוְתָך ַהְקרֹוָבה ִלי   /ְשִמי /  ִמָכל ְשמֹוֶתיָך/  ִכּנּוֶייָך ּוְתָאֶריָךִמָכל 
 ִבְלִתי מּוֶבֶנת/    ִבְדָמעֹות, ֵבין ַהְקִלפֹות/    ַוֲהִכי ִמְתנֹוֶצֶצת ְבֵעיַני/    ְביֹוֵתר

ְוִחכּוְך ַעז ֵבין  / ֶהָאָרה חֹוֶזֶרת ּוִמְשַתָּנה / ֲהִכי ַמְגִביָלה ּוְמַאְפֶשֶרת /
 ַלְבֵאר./  ֵבין ָהֶאֶבן /  ָלרּוַח ַהְגדֹוָלה/  ִנְקַרת ַהּצּור

 (27"ח, עמ' ־אביב תשע)סיון הר שפי, זרקא: שירים, תל

פסק זמן מהחיים   נטלתי, יםזמני־בהן חוויתי ייאוש ובהירות בושבאחת מהתקופות 

לנסות ולארגן את שלמדתי עד כה. שמתי   ; במעבה הצּור ביקשתיונמלטתי למערה

 י.  ִר נפשי יצאה בדב  ;נפשי בכפי והחלטתי לכתוב

, כך גם  ובכך כוחן אינה שפה ישירה ןאו שפת השירה, במהות ,כשם ששפת החלום

  מפאת אופיין של התובנות  יותרהולמים אותה הרמז והסוד  :כמת הלבוחשפת 

נכתבו בשפה גלויה   שיבואו כאן  ם עליהן המילים רק מצביעות. לכן חלק מהדבריש

פותחת פתח  ו מגלה טפח ומכסה טפחיים, חלקם נכתבו בשפה רומזת,אך ובהירה, 

 ואידך זיל גמור.   –פה ־לתורה שבעל

האדם   , עד מותו, לאורך כל חייו ;ת הגדולה האדם מפציע אל העולםמתוך הנעלמּו

"  כו מחיל אל חיליל" וצדיקים נאמר עליהם  – דבר יום ביומו – מוסיף להיוולד 
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  ; התנסויות, האדם מתגלה ונוצרהחיים. דרך  הם  גם במיתתם קרואים  ו  )תהלים פד, ח( 

חלקם דורשים תשומת לב ועבודה   אולם ,חלק מהתהליכים מתרחשים מאליהם

 דעת ומכוונת. מּו

בנוי הוא על למידה עמוקה   3; יןמסע ממשי ואינו מדומי ואה מסע חייו של אדם 

ומתגלים בכל  ־ההולכיםכוללת מפגש עם שכבות שונות של קומתו ועם כוחות ה

כאביו ושמחותיו יש   ,רוריםיעל מסע הב – הכוחות מתבררים ,שכבה. עם השנים

. הלמידה  משלו ונוצרת לו שפה שלם  כל כוח הופך לפרצוף – להאריך הרבה 

יים, כאשר האדם מתנסה בדברים ולומד  מתחוללת מתוך מפגש ישיר עם ממשות הח

 את עצמו. 

מפגש מתחולל במרחבים שונים: במרחב שבין האדם לעצמו, כפענוח מיניה וביה,  ה

  , עם החוץ בו האדם נפגששבמרחב ; ך מגעו של האדם עם עצמותו המתגלהמתו

מרחב השפה התרבותית  – (מן העין לעיתים הסמוי )ובמרחב נוסף ; העולם והזולת

ומקשיב לעצמו ובאמצעותה  את מהותו דרכה הוא מפענח אשר ם צומח, בה האדש

 הוא קורא את החיים.  

באה לידי ביטוי בהתעוררות  ה המפגשים מחוללים תנועה ,מתוך האינטראקציה

בתחושות   מתבטאת התעוררות זו התודעה וכן בהתעוררות הכוחות והדחפים. 

המפגשים מיטיבים ומלאי  שמחשבות העולים באדם. פעמים במויים וידברגשות, וב

  ; ללא מוצא ,מוחלטיםכמצבים הנחווים  ,אלו מפגשים של כאבשנועם, ופעמים 

תחושות  להיכלא בהם לנצח.  תיד עשהוא  סבור  – רואה את זמניותם שאינו –  האדםו

 
, מהדורא קמא, תורה כה( "ואחר כך כשמשיג ליקוטי מוהר"ןמעין מה שכתב ר' נחמן מברסלב ) 3

בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שכלו שב שכל הנקנה. כמו שכתבו המחקרים שיש שכל 
בכוח ושכל הפועל ושכל הנקנה. ועיקר קיומו של אדם לאחר מיתתו אינו אלא שכל הנקנה וזה 

 השארותיו לאחר המיתה".
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  זוכה אם  . אכן,לייאוש, ועל ידי כך האדם מאבד זמן יקר וכוחות רביםאלו מביאות 

 ומוציא יקר מזולל.  מן הייאוש  , הוא מתעוררהאדם

  . תםרכבּומּו את תהלכי צמיחת החיים על כל (בשפות שונות)תורות רבות מתארות 

ר פרא' אשר  יִ 'עַ   , חות תוהו רוחשים בתוכוכוֹ ששלם  ־האדם נתפס כיצור לא  ן מה  ותברב

סיון והחכמה  יהמציאות, נשבר, ואז עם הנקרקע אל הוא לעולם מתנפץ ־עם הגחתו

בנייה מחדש  בלברוא עצמו מחדש.  – ם יברחמי שמי ו –המתגלה בתוכו, באפשרותו 

  ות כיצור המורכב מכמה שכבות המתגל היינו  ,רא את עצמו כ'מעשה מרכבה'ובהוא 

ת  ותור .אפשר לו להיות שותף ב'מעשה בראשית'תמ , ובכך בכמה עולמות )אבי"ע(

, פה־שבכתב ושבעל כמהוח ןתן למצוא בהוני קביעה זו לבדהרבות אינן מסתפקות ב

אותן שכבות   ן שלביכולתם לסייע בפיתוחשדע, טקסים והדרכות לתרגול מּווכן 

ושל   יוצר טרנספורמציה ומחולל אבולוציה של כוחות החייםה תהליךזהו עדינות. 

 התודעה.

דברים שלא דמיינתי    –ולמדה   –לאחר מסע של שנים רבות, נוכחתי שנשמתי חוותה 

נוכחתי   ;ין יש בי גם הרבה חוסר נחתיעדנוכחתי לדעת כי בזמן ־שאזכה להם. בו

  אותו חוויתי שה חוסר אונים תשתיתי. הדבר בא לידי ביטוי בפער  וֶ חוֹ לראות כי עודני  

כשישבתי   או זמנים של תפילהבכגון: )  מבורכים ְפִנים־פעמים רבות, בין מצבי

בהן  שאו בשעות    ;בסטודיו כאשר הייתי נע ומקשיב לדממה  ;בהתבודדות יורד וצופה

ות  הווייתי אחר, כאשר בשעות אלו העולמ־למדתי או לימדתי מתוך מצב תודעתי

לתודעה   שבתיבהם ש חוץ־ומצבי לבין רגעים (בברכה גדולה והנהר זרם ונפתח

  .קט נעלם ואני חוויתי כאב גדול וחוויית חוסר עמוקהבה השש הרגילה,

לא  ולפעמים חוויתי בדידות קשה  .ת החוסר באה לידי ביטוי באופנים שוניםיחווי

ראיתי כיצד מחשבותיי אינן  והייתי ער לטלטלה בתוכי  פעמים  ;מצאתי מנוחה ושקט

 ה,;אין בי נחת רוח. במצבים אלעד שמופיעות ונעלמות בחוסר יציבות, והן   ,סדורות
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  חשתי כאילואת רוחי.  ה במגעי עם אנשים בעולם וטלטל ההופיע התנודהפעמים 

נוכחתי כי   ;חוץ־גם במצבי בעבוריבסיס אינם יכולים להיות ים המבורכים נִ הפְ ־מצבי

ישיותי. באותה תקופה ידעתי  א בין עדיין לא נוצרה אינטגרציה מלאה בין הווייתי ל

הסוף  ראיתי שהשנים חולפות ואף  ; כבר מתוך ניסיוני שכל תיקון מהותי לוקח זמן

 שיש דברים שאם לא אתקנם עכשיו, אימתי?! הבנתי .כבר הופיע באופק

  בנדיבות הסכים שאיש פלא  :רציתי לפגוש אותו . מתוך המקום הזה הלכתי אליו

בחייו חווה סתירות  ש . את עצמו הגדיר כ'איש נסתר' מחוכמתו מייכמתו לחלוק עוח

  הלכו מעבר לכך שחייו הכילו סתירות, עם השנים כי מסוגים שונים. היום אני יודע 

ת. את עצמו הוא והוא חווה בכאב סתירות ממשיו בעמל רב בנים שבנהגם מִ ונסתרו 

 מתי. ליבי ונשגנזי  מתוך זהירות, כבוחן ושוקל  ,אט־אטפתח בפניי 

אסף. בתוכי הייתה תפילה ללידה  היבאתי אליו מתוך הרצון העז להבין את חיי ול

הפנימי   –מחדש של האני ־חדשה, ערה וכנה, אשר בחסד מחוללת את הארגון

גם חלקי   עימו הגוף מתפתח ו ן בהשתקופות  נןישלמדתי כי והחיצוני. בימי חיי 

ווקא העולם הפנימי הולך ונבנה.  ד בהםשיש זמנים כי , ו(כמו בימי הילדות)אישיות 

את    כיצד כל רגע בחיי לימד אותי בין  אוידעתי שהגיע הזמן שאבחן מה הנשמה למדה  

  – בבחינת 'הנהגת הייחוד'  –' השאין דבר שלא היה מאת עד אשר היה עליי ללמוד, 

 .  "נוני יהיא נפלאת בע"ש הגם

המתאפשר דרך החירות של  זהו תהליך  תשובה.    מעיןמחדש של האני יש בו  ־ארגוןכל  

–בן העולם הבא האדם לאת ההופך  ; זהו תהליך על האדםמא עילאה המרחמת יא

כל הזמן ומאפשר    –, כמות שהוא  ההולך ובא  ,שמעבר־העולם  את  הזלם המשיך לעו מ

  שלו   מה'אני המדומיין'  יוצא האדםשל תשובה עליונה    אלו  התחדשות ושינוי. ברגעים

כל  מסיר  –כאשר האדם מתחיל להפריד אוכל מפסולת ומקליפה  למעמקים. ומגיע

נשמתו  שעימה תיאסף  ידה  צֵ ב  כיר לה הוא מתחיל    –נשמתו  קנתה  ידע חיצוני ובוחן מה  
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ותמשיך הלאה. הדימויים החיצוניים, החברתיים ואף האישיים, אינם הולכים עם  

 . מה נשאר אפואהאדם לבית עולמו, ועליו לבחון  

 ועדינה:  רההיבבמפגשנו הראשון הוא אמר בצורה 

פנות ולהיכנס לתהליכים של התבודדות יכדי לחולל שינוי, האדם נדרש לה

ולכל אחד אימפקט  זה מזה ניםהכוללים התבוננות ותרגול. התרגולים שו

חלקם  ;בה אנו אחוזיםשחלקם מאפשרים את ראיית המציאות  :אחר

חלקם קשורים  ;ית חיים רחבה יותרימשנים מצבי תודעה ומאפשרים חוו

חלקם מתרכזים בשחרור החושים  (;הוא סוד המרכבה)לסוד הגוף 

ו בשפנימה עד הגעה למצב ־פנייתםהוהשקטתם ובמפנייתם כלפי חוץ, 

האדם רואה ללא עין ושומע ללא ו  החושים הפנימיים מתפקדים ללא מושא

ההתבודדות והכניסה לשקט המבורך מאפשרים את התעוררותם של   4אוזן.

 – סינסתזה באמצעות – האדם יחוששפעמים  .נים באדםימרכזים עד

אורות או תדרים עדינים הנחווים כזרימה המשקה את האדם באיכויות 

בעלי הסוד ניתן למצוא תיאורים רבים של של  בכתביהםאנרגטיות שונות. 

 המתוארים כחוויה של חירות וברכה או עונג ושעשוע.  ,מצבים אלו

זה  – שלו ומימילא דרך ה'אני' הראשוני והיושכאשר האדם פוגש בעולם 

חי מתוך פחד ואחוז בתגובתיות  ה'אני'    ;בטא או לאחוז בעולםהרוצה להת

נשמתו צופה למרחוק  ,לשכבות עומקהאדם נפתח  תחתיוו –ירות חֵ בולא 

ורואה מסוף העולם ועד סופו. אלו מצבים טרנספורמטיביים, וכתוצאה 

והוא חש חמלה כלפי החיים נפשו מתעדנת  ,נפתחשל האדם מכך ליבו 

 אהבה אינסופית. ו

 
 .רבנו בחייעל פי דבריו של  4
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־מאידךבו נפתח. יל שהאדם שם לב להווייתו, נפשו מתמלאת ענווה ולככ

במשך תקופה  ירידה בכוח ה'חיות' בתוכו,האדם פעמים יחוש ל גיסא,

אפשר ריק. בתקופות אלו  ותרונ תוֹ ּומחייחוש כי מאבד הוא  מסוימת;

צורך לסגת מן העולם הוא חש  שכן – ימצא עצמו שקוע בלבדיותשהאדם 

. אל לו הסובבת החברהנוכחותה של קשה עליו ירגיש שואף  – ולהתבודד

בהן נפשו מחפשת אחר מנוחה ושקט והיא תרה שאלו תקופות  :להיבהל

לא ימצא בתוכו מילא וב ;יוכל להקשיב בריכוז לחייו םבהשאחר מצבים 

 נוחלק ניכר מזמ האדם ה. בתקופות אלו יבלחוץ־מרחביאת הרצון לכבוש 

והוא  ,עם הזמן התהליך יניע אותו אל מעבר לכךאכן, נימה. בהתכנסות פ

הם עצמם שהייה ועיבור במצבי תודעה ותרגול מ יותריחווה מצבים שהם 

את האדם ללידה של נשמה ומוחין חדשים.   יםיתגלו כמדריכ  ; הללועדינים

פעמים דרך מצבי   ;קטהזו נעשית דרך מצבי השְ   ההעבודה בתקופפעמים ש

פעמים דרך שירה ותפילה. תוך כדי ו  ;טרנס ושחרור אנרגיה, תנועה וריקוד

  על חייו. משפיעותולאדם  מתגלותאיכויות חדשות  ,התהליך

 ומדי פעם היינו נפגשים.  ,הלכתי להתבודד; נכנסתי למערה ,בעצתו

*** 

  ; דבר מתוך דבר  ם מסוגל אני להביןומנבתחילה היה מוסר לי ראשי פרקים כבוחן הא

פיו נפתח ונשמתו נבעה בגלוי. עם הזמן   –נו ר שקניתי את אמּואחַ  –רק בהמשך 

עליו כיסה ברמז ובסוד.  שלמדתי להקשיב לו ולשמוע גם את הנסתר שבפיו 

אתה יכול לצטט אבל  ": הבהיראבל אז נתן בי עיניו ו ; כשהתחלתי לכתוב, הוא שמח

  ;העדיף שאספר עליו רק את ההכרחיו ,קש להעליםיאת עצמו ב ".לא לגלות!

. אחר שלימד שנים רבות במקומות  "כתוב בלב העליון" – צחק ואמר  –  "השאר"
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ולהישאר מכוסה    ובו החליט להשיל מעליו את תאריו ואת דימוייששונים, הגיע שלב  

 בכאב.   שלהּודימוי אחר דימוי  כך,   ;בפשטותו

בשלב מסוים של חייו    ,ממשנתו. כשם שבמזרחחלק  כי היה זה  רק מאוחר יותר הבנתי  

די להכין את נשמתו לשלב האחרון, כך ראה הוא  כאת ביתו והופך לנווד  האדם  עוזב

חוק ליום אחרון. היה בו צער על  להתעטף בפשטותו ולש ,לנכון להסיר את תאריו

מדויק עם ־לאיבוד מתוך מגע לא הלכו ,רבות אנרגיותעימו ו מימי חייו, שזמן רב

 נשים.א

תלמידים באו אליו מתוך תשוקה לדברים   .משך שנים רבות לימד במוסדות שונים

חיפוש  ''מסע אחר משמעות' או  :כגון – בשמות רבים  תשוקתםלוהם קראו  ;שונים

  ;שמות העודפים על ממשות הקיוםאך היו אלה  –אחר מגע עם הזהות התרבותית' 

  אפילו ו)באו בלב פתוח  התלמידים שזמן וכוחות רבים. מעטים היו  לאיבוד    הלכוכך  ו

הזמן   –הראוי  נםבענווה המוכנה לשמוע, ומתוך רצון לתת לדברים את זמ (,שבור

  ; ומשהו חדש ייוולד, יגדל ויבשיל  בתוכם עד שיתארגנו – הנדרש לשם היריון ולידה 

 היה מברך.   הללועל המעטים 

"הדורות משתנים", הוא טען, "נשמות חדשות באות לעולם, ואת שהדור הקודם  

מבקש בגלוי; אין הוא יכול להסתפק בפחות". "מחפש הוא  עתה  ביקש בכיסוי, הדור  

נוצרת    ממנושלימוד קשוב    אחר  הואתר    אחר תורות של שיש בהן עומק, ובעיקר כלים.

ולחולל    5סופיים ו'הלא נחשבים',נודעים, האינ־באדם היכולת להקשיב למעמקיו הלא

 . "בעצמו שינוי

 
 עיין בספריו של כריסטופר בולס. 5
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  עזות של קדושה הייתה בו ומידת השתוות מול כל אדם ובפני החברה  ;הוא לא פחד

רק מתוך עבודה רבה  ם  שהאדם יכול להגיע אליה", הוא טען,  "ישנם דברים".  בכללה

  ואהמתוך תשוקתו לאמת ולטוב  כאשר    ,"לו הוא מוכן לאבד הכ  שמכוחוומתוך חופש  

 מוכן למסור את נפשו ואפילו 'ללכת לגיהינום'.  

  – הוויית התפילה    :או מדויק יותר   – , הבנתי שהתפילה  עימו  רבותשיחה  לאחר שעות  

בהוויית   6היה רחב ומפתיע.שבו תפס את התפילה אופן ה .חייומרכז בעבורו תה יהי

הוא ראה בה את   ניתן לומר כי חרתא לשוןב .ת האדם השלםיהתפילה ראה את הווי

עצם  שביטוי לתנועת החיים של האדם,    בעיניותה  יהוויית התפילה הי  ת ההארה. יהווי

 חייו הם נביעה שמקורה בנעלם והיא זורמת ללא הפסקה ומבקשת חיים. 

 נו הראשונות הוא טען:  יבאחת משיחות

פעולה המאפשרת  ;התפילה אינה תזכורת של ערכים ואמונות אלא פעולה

הקשבה ב שרוי כולובו האדם שזמן  אהיהתפילה  .את התחדשות החיים

מאפשר דבקות והיפתחות לשפע של ברכה שניתן מצב זה  ;מבט רחבבו

בו האדם שקומת האדם. זהו מרחב קיומי של עדינים ה הלחוש בו ברבדי

הראשית, אל המרחב הנעלם  אל נפתחומחשבותיו ודעותיו את מפנה 

 תמתהווה של מחשבות עשירות ומקוריות ליצירה אפשרותיש ממנו ש

 . המעמקיםמן  הטרם, , מתוךןמתוך האיִ 

 
"בסוד המרכבה אמרו  (:פרק טז ,חלק ד) עבודת הקודש גבאי בספרו־ראו לשונו של ר' מאיר אבן 6

שאלו תלמידיו את ר' רחמאי מאי דכתיב תפלה לחבקוק הנביא  :במדרשו של ר' נחוניא בן הקנה ע"ה
כל המפנה לבו מעסקי העולם מסתכל במעשה מרכבה מקובל  על שגיונות. תפלה תהלה מיבעי ליה אלא  

שנאמר תפלה לחבקוק. מאי על שגיונות כמה דאת אמר באהבתה  ני הקב"ה כאלו התפלל כל היוםלפ 
צריך שיהיה  תשגה תמיד ומאי ניהו מעשה מרכבה עד כאן. הייחוד וההרכבה ההיא אשר זכרנו לזכות בו  

הלב פנוי מעסקי העולם המעיקים ומטרידים המחשבה להסתכל בו ולהוציאו לפועל האור הנראה  
 ". ונרגש
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עם פלא  –יום  מדיחוזר ונשנה  – רות ומודעות ללא מפגשאין חיים של עֵ 

בהוויה כולה. מתבטאת בקרבנו ו מצויהה תנועת החייםעם והחיים 

הוא   –נמצא בתשתית קיומו    תסביך זהשתכן  יי  –התסביך הגדול של האדם  

עימו(. מקום  חוסר המגע)ולמצער  המקום הפלאי והנעלם שבו תהכחש

 פלאי זה, מקום נביעת נשמתו, עלום גם מן האדם עצמו ואפשר שכך יישאר

 . כבר עםהוא כֵמה אליהש הסצנה הראשונה שזוהי עד סוף ימיו הגם

ידוע ־למקום התשתיתי והלאמוזמן להיפתח האדם  ,בוקרה התעוררות

קשיב לחיים הפנימיים ולה – החי ונובע כל רגעהמקום  – חייושבעצם 

 המתגלים בו ובהוויה כולה.

אין   ת חיים;תנוע)שכן גאולה היא  גאולת האדם במגע עם מרחב זה הוא אף ראה את

  וצמיחה  התפתחותטען שכל הוא  .ת(ונביעה מחובראבל יש תנועה ו אדם שלם 

  להתנהל ולפעול ומד ל  מתוכה האדםש זו,לנביעה  ההקשבחיבור ות מתוך ומתרחש

החיבור לחיים,  הוא מצא את תחילת דווקא שם  .הםי ביטויאף במרחבי הקיום על כל 

 :בטאםמִ מ והחיים כבר חלק מגילוי   אשהיה יולא בעשי

, מתגלה כוחה שאין לו סוף ואין בו רוויה ,ב'רצון'מתוך הנעלם המתגלה 

עם הגילוי  החי המגע מאפשרת את  זואמונה   .בטהרתה תנועת האמונהשל 

מחיה גם הר הוא שוא ודעת־מטעםמה שלמעלה  של ,הטעם הפנימיעם ו

  .ניךוידוע לפ־הגלויאת האינטראקציה עם כל 

המאפשרת   עבודה , אלא בעבודת התפילה הוא לא ראה עבודה היוצאת מתוך החיים

.  הזולתמאפשרת גאולה ביחסיו של האדם עם ו ואת חיבורו של האדם למרחבי חיי

התפילה  שאזכור כי היינו ושוב, ־הרצוא אשכח את סוד לבלהוא היה חוזר ומתריע 

, כי לכך  לשוב למקום ל תשכחא  – רץ ליבך חיבור ולא ניתוק, ואם אבמהותה הי

   נוצרת!
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  התודעתי מעברשל האדם מן העולם והיא דורשת  'יציאה 'מתחילה ב תנועת התפילה

  ורחבה מחוברת הוויה לא (בעולם  בלועה או  טרודה ההכרה )שבו  פיזור של ממצב

האדם   :נועה של התגברות וירידהת מתחוללת לאחריה  .דרכה האדם עולה למעלהש

יורד ומופיע בתוך העולם מתוך מקום של שפע ונינוחות יצירתית ומבורכת, זוהי  

  ם אותש נים כזמתפס התפילה  שעותאת  .תנועה מלאת חיים, שיש בה שמחה רבה

להגיע למצב לדידו הייתה המטרה  ותרגולה. ית התפילהיהוו האדם ללימודמקדיש 

הוא   אז הרי , ש)ברכות כא ע"א( " יתפלל אדם כל היום כולושולוואי " עליו נאמר ש

 7בבחינת 'ואני תפילה'. 

  ; וכה לחיות בארץ ישראלהוא ראה את התיקון הגדול של דורנו הז  חיים כפשוטם ב

דברים רבים  הייתה לו משנה סדורה על סוד הגאולה בבחינת 'בכל דרכיך דעהו'. 

אם אזכה,   בנושא זה, ואף למדתי ממנו לתקן את שיכולתי ביחס לחיי.  למדתי ממנו

  והחיים  הגוף לסוד קשור גם )הגרת נוספת ואחלוק עמך מסוד זה יאקדיש לכך א

;  בנושא זה אני מוצא תורה בעלת חשיבות רבה וחידושיו בדבריושכן  (היצירתיים

דרך גם לעבודה  במהלך חיי, ומתוך עבודה שבלב, נפתחו בי השערים לראות את ה

  דבריםמן ה מך ילחלוק עכדי  רק אקדיש גרת זו אי .אן המקום להאריך כין וא שבגוף

  מענה  הנותן  גדול חידוש  בהם  מצאתיש דברים  – שלמדתי ממנו בסוד התפילה

 .  רבים אנשים של עומק לבקשות

דרכים לעזור לאנשים להתרכז בתפילה או להפוך את התפילה  אחר הוא לא חיפש 

יבין  ה  עקבותיבשום מהפכה רדיקלית  נדרשת כיכי    סברלנחמדה יותר או נסבלת. הוא  

עוד 'טריק'   דבריו בגדראין לפיכך התפילה שונה באופן מהותי משחשב. כי האדם 

 
העולם סוברים  :עוד שמעתי בענין התפלה, שאמר"מעין מה שנמסר בשם ר' פנחס מקוריץ:  7

. "יךהא אלוהוא תהלתך וה"קות כמ"ש  ואלהיא    בעצמהשמתפללים לפני הקב"ה. ואינו כן. כי התפלה  
 ., שער התפילה, אות ו(אמרי פנחס) מכינויי המלכות" חדא איוגם תפלה ה
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אמנות  . 'ודהמיס  פרספקטיבה אחרתמדובר ב  ;את התפילה ל'זמן איכות'  הפוך לכיצד  

סוד עולמו הנעלם של האדם  דבר ב לשאלה הגדולה התפילה' הייתה קשורה בעיניו 

יטויי חייו החיצוניים.  ין בלב של האדם  יחס בין עולמו הפנימי והנעלם דבר הבוכן 

מאפשרת  ה ולפיכך פעולהשאלת 'הוויית החיים',  ב נוגעתה ה פעולהתפילהוא ראה ב

המשימה הגדולה של דורנו הייתה   ,החיים'. מבחינתואת 'משמעות בעקבותיה גם 

 . לאפשר את מהפכת הרוח דרך עולם התפילה

המרחב המאפשר  הוא ראה בה את ;פעולה משנה חיים הוא ראההתפילה ת יבהווי

  את  חי כאשר האדם   .סוד 'אדם הראשון'ב לאדם לבנות את חייו במלוא שיעור קומתו 

הקשור לחירות  )במגע עם ה'אור הגנוז'    נמצאו פשרות של סוד 'צלם אלוהים'  אהמלוא  

לעומק הווייתו הנעלמת  תנועה הקשורה  זוהי (, הגדולה של היותו נברא בסוד הבורא

 . 'חדשים לבקרים' בבחינת  תדיר־ומתחדשת־הנובעת

 כך לימדני באחת מפגישותינו: 

פיתוח כוללים הללו מצריכה למידה ותרגול. זו  עמידה טרנספורמטיבית

התפילה אינה   ,במובן זה  8לדעת לעמוד באינסוף.  שתכליתהיכולת הפשטה  

 הקשבה עמוקה אלא ,מתוך אמונה בו כוח עליון''רק דיבור לפני 

נוגעים עד 'שערות אך  הגדרה םבהמגע עם המעמקים שאין  המאפשרת

 תחו חכמי ההתבודדותיפזו עבודה  במקום אשר אתה ניצב עליו. – ראשך'

 9.רותלאורך הדו

 
יר עהמ  קשב ופרשנותביון ספרו של ולפרד  וכן ב  ,: שערים והקדמותאחלמה לשם שבו ו ל כך בעעיין    8

 .־Oיכולת מפותחת של להיות ב תשהיכולת להיות במגע עם האינסוף דורש
עד ימינו  –בכללם: ר' יצחק דמן עכו, ר' אברהם אבולעפיה, חסידי מצרים, בעלי החסידות ועוד  9

 בעבודה המתפתחת בדרכי העבודה וההשגה )כגון אצל הרב מורגנשטרן(. 
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בו 'אין עוד שהמקום ן מ :מדויק יותר)או  נעשית ב'לבדיות'העבודה  היזו

עבודה זו נעשית  .עמידתו של האדם אל מול האינסופיותמתוך  (:מלבדו'

 – מעבר ל'אני'הוויה שהיא  – כולה־להוויהבו ה'עצמי' מחובר שבעומק 

מצד  כזה,מצב ב .ולכן יש עומק בהתכנסות לתפילה עם אנשים נוספים

זוהי   אנשים.  ןיחלק ממניגם  אתה    ומצד שניא ישותך,  ואתה נוכח במל  אחד

 מתרחשת לתפילה־בכניסהמעבר להגיוני. המצויה  ,מחוללתעמידה 

 תחושה חריפה שלכוללת ה נפשית עמדההיא דורשת  :'הפכים אחדות'

זמנית יש ־בו ;החי את החיים על כל ממשותם מצד אחד'סובייקט'  היותך

"אין פופיק  :וביידיש) באינסוףוהתבטלות  כולם־החייםעם  כללותתהבה 

צד מ. ("[יםיאל תוך הטבור ואל תוך השמ]=ארייען ואין הימל ארייען 

. מויהאדם עולה והעולם מתעלה ע ,ומצד שני ;ך עולה למעלהמתאחד נש

הוא יוצר חיבור ומלווה  .יים במקדשוהמתפלל הרי הוא כ'היכל' וכלו

אני חבצלת השרון " בבחינת בכוונתו את העולם להתחבר למעמקים

בטא את חסרונם של החיים מהמתפלל בעת התפילה, . "שושנת העמקים

 תחתונים הבוכים ומתגעגעים לעלות  יםבבחינת מ)המשתוקקים אל מקורם  

המתפלל יתמלא פעמים לכן  10.מים עליונים(ובכך מעוררים  מעלה,

 .עונג ודממהעמוקה ואף  אהבה תו יחושבתשוקצימאון וגעגוע, ו

כאש   כשהיה מדבר על התפילה, היו פניו מאירות, והמילים היו יוצאות מפיו בלהט

  תה גדולה בעיניו לא רק לגאולת האדם י. חשיבות התפילה הישחורה על גבי אש לבנה

תיקונים חברתיים נפלאים הנעשים בדורנו,    נםאלא אף לגאולת העולם. אכן יש   הפרטי

, וטען בתוקף שכדי לתקן את העולם נדרש  בלבד פעולה חלקית הםבהוא ראה  ולםא

 
 על פי תיקוני זוהר, תיקון מ.  10
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  –  אפשר אבולוציה אנושיתיאשר  יחסותיאופן אחר של הת היינו ,תיקון תודעתי גם

 .כלפי החייםתיצור יחס חדש, שונה לחלוטין,  אשר 

לכוון  עליהם  בלי לדעת לאן  מסים ל'פעולת' התפילה  נ בכאב הוא ראה כיצד אנשים נכ

לאדם המנגן  בעיניו משול היה הדבר  .  בלי לדעת 'כוונה' מהיאף מופעמים    –  את עצמם

, וכתוצאה  בכללה יודעת להקשיב ליצירה אינה אוזנו   ך אהתווים  לעקוב אחרומקפיד  

מתרחשת   יקהזכשם שהמו"רווחים והרגישות הראויה. מכך היצירה מתנגנת ללא המִ 

ורק   – ים אלהאי אפשר לכתוב את שקורה במרווחכשם ש בין התווים, במרווחים, ו 

כך גם   –ההקשבה המתרחשת בהווה מכוונת את המנגן ומאפשרת ליצירה להתרחש 

על האדם  ".  "נתנ מתוך הקשבה או תודעה מכוו  אמריה צריכים ל"  ,טען",  תווי התפילה

לה ולמה שמתרחש אחר מילות  בין מילות התפי מתרחש שמה לדעת להקשיב לְ 

עליו לדעת מתי להפסיק את הדיבור החיצוני ומתי להשקיט גם את הדיבור   ;התפילה

 .  "בשתיקה ובדממה ביטוי  לידי ההפנימי ולשהות בהקשבה העליונה הבא

ה או  לפניייה לא רק לשהרבה גם לשהייה בתוך התפילה ו חשיבות  העניקהוא  לכן, 

לעשות    כיצדו לדעת מתי לשהות בשקט לאורך התפילה  אחריה; מובן כי לשם כך יש 

יוצרת מצבים של דבקות  הוהיא " – הוא טען  – " ההשהייה מאפשרת הקשב"זאת. 

  ומה שהיא מעבר לכל לבוש ואותיות. כמה הסתוהשקט מאפשר מגע עם הח"".  הארהו

דברים והוא יהפוך להיכל של  יתגלו אליו  מתוך הערפל  שיש    –וממתין  ־השוהההאדם  

יש  "  –  היה צוחק ואומר   –"  גם בבתי כנסת שיש בהם שקט חיצוני ".  , הוסיף"גלותהת

המתפלל לדעת מתי אסור לו  לשלטי אזהרה 'נא לא לדבר בשעת התפילה'. על  מקום

, ולהיות בסוד היכל ההקשבה דיבורי תפילהעל ידי    ואפילו לא  ,'דיבורעל ידי '  להפסיק

 הפנימי.

  מגוונים, בעולמות רוח  התנסותי מתוך ו מסוגים שונים כאדם שהתנסה במדיטציות 

הבנתי התדייקה  לאחר זמן  אולם ;עליהם דיברשהמצבים חלק מ בתחילה זיהיתי
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היה לדעתי אחד    בנקודה זוו  –  עליה דיבר שהעבודה  כי  הבנתי  אז    בחנות התחדדו. אוה

לא רק  התרחשות מתחוללת  ה  ו בשנוגעת ביחסו לתפילה כשדה    –   מחידושיו הגדולים

פעמים   . זאת,להתגלות־ המבקש־ ה מתהוו ל   בהיפתחות  אףאלא  הוויה  ל היפתחות  מתוך  

להתלבש   תהמבקשכתנועה ופעמים אף  ;אורות(ו כתנועת נפש פנימית )תדרים 

   .'( מלכות פה'בבחינת )ת הנהר הנובע אל הפה שפב  –להתנסח בדיבור באותיות, ו

 פתח ואמר:  

שמטרתן השקטת התודעה או התבוננות במחשבות מדיטציות סוג  בניגוד ל

 מפנה את הקשב תפילה האדםהרי שבשלבים שונים במהלך ה כדי לבררן,

זהו ולהתהוות.  את עצמו לחיים להמשיך מבקשה ,אף למתהווה הנובע

 'קו' החיים, שהוא תמיד 'ראשית' הבריאה. 

תמיד, בבחינת ומתחדשת ־בקשות אלו הן חלק מפלאי הבריאה הנובעת

והן הנושאות את המשך  –כלומר קול שאין לו סוף  –'קול גדול ולא יסף' 

הבריאה קדימה, אל עבר ההתגלות הבאה. כל אדם, על פי בקשותיו, 

ממשיך לברוא את העולם בבחינת "גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה 

 שמים וארץ" )כתובות ה ע"א( ואין כאן המקום להאריך.

ההוויה הקודמת לשפה, פותח המתפלל את עצמו  באמצעות חישת

להתרחשות עדינה. מהתרחשות זו נובע עצם ה'רצון', 'רעוא דכל רעוין'; 

את המשך החיים  –שוב ושוב  –מכוחו של רצון זה נושאת השפה קדימה 

הנבראים. יש הרבה להעמיק בהבנה כיצד נובעים חיי האדם מהאינסופי 

אשית ברא'; בהבנת תהליך היווצרותו לסופי, מן המקום הנעלם עד ל'בר

של הרצון ותפקידה של השפה )בעיקר זו הבוראת והמנסחת בקשות 

ושוב בין ההתבטלות לאינסוף ולזרימת הנהר הנובע ־חיים(; בהבנת הרצוא

 ממנו לבין ההתגלות בעולם.
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לפי חלק מבעלי הסוד ניתן )וזמן של 'התגלות'  אלה הייהתפ ,במובן זה

. המתפלל נכנס למצב '(נבואה'או  ודש'הקח רו'ם כגון להוסיף כאן מילי

התודעה הרחבה מאפשרת יציאה מעולמות  ;בו ההכרה נגאלתשהכרתי 

והאדם רואה את  שינוי הכרתי רדיקליאז מתחולל  אושל דמיון ובערות. 

באופן חדש המחולל הסתנכרנות חדשה עם   –ואת ההוויה כולה    –הווייתו 

, של האדם הופך ל'הר קודשי' – לב הווייתו –כתוצאה מכך, ליבו . החיים

  11.'התפילתו הופכת לתפילת ו', הפה פיו ל

הוא האמין   כך הוא חי את חייו וכך הבין את האפשרות ההתפתחותית של כל אדם.

ההכנה   ללימוד באדם בעקבות תפיסתו את עולם התפילה. בדבריו הוא נתן מקום רב 

שעליהן דיברו   –לתפילה והכניסה לתפילה )כאשר האדם מפנה את עצמו מהעולם( 

סוד   ולתרגול דברים אלה. הוא נתן מקום רב גם ללימוד – רבות חכמי ההתבודדות 

באה לידי שפעמים סוד ההתגלות מוד ואף ללי התקשרות הנפש למקורה ושורשה,

ופעמים   (י'יבבחינת 'שתוק כך עלה במחשבה לפנ ,מעבר לשפה) ביטוי בדבקות

  .(שפההקשבה, תודעה ודרך ) במילים 

. פעמים היה אומר לי שאנסה ואתרגל ורק  ושאלות רבות עלו בי במהלך פגישותינ

עשייה תלמדני.  אחר כך אשאל מפני משדובר בתמונות מורכבות וישנם דברים שה

פעמים היה חוזר ומדגיש כי אין ביכולתו לענות על כל שאלותיי, וכי יש קומות שונות  

 ועליי מוטל להמשיך וללומדם בעצמי.   –של תפילה וסוגים שונים של תפילה 

 
זוכה לבחינת והיינו דמי ש, ראש חודש אדר, אות ד: "פרי צדיקראו בדברי ר' צדוק הכהן מלובלין,  11

והר קדשי נקרא בית המקדש והוא כאילו נבנה בית המקדש בימיו,  דעת נעשה הלב שלו הר קדשי...
שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך לפי  ה'וזה שנאמר  והיינו בלבו ואז נפתח הפה לומר שירות ולרנן...

היינו כמו שאמרו האמור שלפתוח הפה לומר תהלה ורנה צריך שיזכה לבחינת הדעת דאז אקרי פה ה', ו
מלכות פה וזה ה' שפתי תפתח ופי וגו'...ואז כשיזכה לבחינת הדעת אתער נהירו דביה כדין אקרי פה 
ה' וכמ"ש מהזוהר הקדוש ואז תהיה שכינה מדברת מתוך גרונו דברי התפלה. וכמו שאמרנו כמה 

 .ראל..."פעמים מר' ר' אלימלך זצוק"ל שזה ענין שהקב"ה מתפלל היינו בתוך פיפיות יש
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דברים רבים נגלים רק בסוד שבין האדם   ולםא", הוא טען, "אוכל לפתוח לך פתחים"

  יתה יוהוו  ה התפיל  נשמתו של האדם מגלה לו את סוד פעולת  , . עם הזמן"נשמתובין  ל

מדו  "ולא ילַ בבחינת   והרי זה  זהו סוד שאין איש יכול ללמד את חברו .בקיום האנושי

ה' כי כולם ידעו אותי" )ירמיהו לא,   עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את

 לג(.

אולם כשהייתי שב לבתי   בתחילה, כשלימדני היו הדברים שמחים כנתינתם מסיני,

הראשונות, שאלתיו על היחס    והכנסת, לא מצאתי בהם את מקומי. באחת מפגישותינ

הכוללת מילים   –שבין עומקי התפילה כפי שהוא מלמדני, לבין התפילה הסדורה 

 מנוסחות, זמנים קבועים וצורך בציבור. 

 פתח ואמר: 

: תפילה, סידור, ראשית, יש מקום בתחילת הלימוד להפריד בין המושגים

ולּו לצורך הלימוד  –אלה הם שלושה מושגים שונים שכדאי  ובית הכנסת.

 . רק אחר כך ניתן לבחון את פעולתם המעצימה ביחד.םלהפריד ביניה –

הדימוי  ומה לבחוןלמתפלל כדאי  ,שנכנסים לעולם התפילה קודם

ת; : ייתכן שדימוי זה בא מהארה נשמתיתפילההלגבי  ושיש להראשוני 

בֵשל של ־ייתכן שמבוסס הוא על התנסות; וייתכן שיסודו בלימוד לא

 עומד הואמהי הפעולה הערומה שאותה או אז עליו לברר לעצמו:  .ילדות

אחר כך  ?כשהוא מתפלל את רצונו, ליבו וגופו ן הואמכוו ולבצע ואלי

או  –כלים ומיומנויות יש בידו כדי להעצים  לואי עליו לברר עם עצמו:

תפקידם  ומהרק בשלב הבא על האדם לברר  את פעולת התפילה? –ד למק

האם נועדו להעצים פעולה זו?  :של הטקסטים הפואטיים שנאספו בסידור

יחד ־עתה עליו להבין לשם מה נועדה ההתכנסות כיצד עובדים איתם?
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בבית הכנסת, שבו נוצר מרחב של מקדש מעט, מתוך אהבת הבריות 

 כחלק מהבריאה כולה. –כשהאדם מתכנס אל המרחב של הכלל 

בהם ש קבעו חכמים עיתים בזמני מעבר שונים לאורך היוםלשון אחרת: 

אל  לעלותו התכנסרדה כדי להאדם עוצר את פעילותו ומשקיט את הטִ 

להיזכר במרחבי העומק ו לו להתבונןיה זו מאפשרת ימרחבי העומק. על

 כך להרחיב את הווייתו ואת מבטו ואופן מגעו עם ה'עצמיושל חייו, 

 (רובם פואטיים)ש נאספו טקסטים, לאורך הדורות ' ועם העולם.הנעלם

את להעצים  יכולים הללו כוןידע וביצוע נ ומתוך ,בסידור התפילה

 הדרכות שונות המדייקותהנזכרים. באופן דומה נוצרו תהליכים ה

 . ם ומולידות התרחשויותתהליכי

לאורך הדורות, נראה כי הוא עשוי שכבות  אם נתבונן בעולם התפילה

מקרא, חז"ל, ה .משמעויות שונות ומהן עולות שונות, עשירות ומגוונות,

 ועוד שג"רהרב   החסידות, הרב קוק, גדוליהמקובלים, ו הפילוסופיה בעלי

 גוונים, שערים וחדרים. וסיף על פי דרכוכל אחד מהם ה –

הנובעות ממצבי , תפילות אישיות וספונטניותמצויות  השכבות מנעדב

מזעקות  הלב העומד בתשתית היותנו בעולם; מגעגוע: חיים שונים

 ;רכיהםועל מאורעות החיים על כל צ ותבקש; מהנובעות ממצבי מצוקה

נובעת רגעים של השראה המ ;הלב מודה ומהללשבהם  מצביםמ

מעבר לכל  אולם ; וממצבים של הכרה רחבה.מהתפעמות ופתיחת הלב

 זמן של גםכי התפילה היא  –בכל שכבות המנעד  –אלה, אנו מוצאים 

פעם אחר  וןאותה האדם עושה באופן מכּוש'פעולה' זמן של  ,'עבודה'

וא נאסף מהעשייה בו הש האדם מפנה זמן לצורך עבודה זו. פעם

  .יומיומיתה נהיומיומית, מכנס את כוחותיו, ועושה פעולה שאינ
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 בעולםבהם מתרחש שינוי שפעמים בזמנים מיוחדים נעשית לפעולה זו 

ו של האדם בעולם ובאופני באופן טבעי מחולל גם שינוי במעורבותש

ורגעים היום החדש רגעי ההתעוררות לקראת  אלו הם לדוגמה .עשייתו

 מעמסה לדוגמה, אינה ,תפילת הבוקר .במהלך היום או בסופוים שונ

חכמי הדורות בנו  אותו  שאלא זמן    מהשינה  ההתעוררות  עתלבצע בשנדרש  

 די שיוכלכ – של האדם על כל בחינותיווררות עדינה אפשר התעהמכזמן 

 כנס אליו ממקום ער וחי. יהיום ולהלהכין את עצמו לקראת 

בה הלב מבקש, שבכל שעת רצון עשויה להתרחש  ת התפילהפעולאולם 

פעמים, הדבר נעשה ללא מילים אלא  בבחינת 'לך אמר לבי בקשו פני'.

הדבר נעשה במילים המתגלות באותו  ,בהתבוננות וכוונה גרידא; פעמים

בעזרת הטקסט המנוסח, ואף יותר  ,רגע בבחינת 'לך אמר לבי'; ופעמים

פעמים הדבר  ולם עלייה וירידה.בעזרת מבנה התפלה הבנוי כס –מזה 

 ומתוך אהבת החברים.נעשה ביחיד ופעמים בהתכנסות עם אנשים נוספים 

זמנים של שתיקה גם לשפה תפקיד חשוב בפעולת התפילה, מלבד אותם 

בתפילה שפה מתפקדת  ה.  (ללא מילים  השל הקשבה עליונ  :מדויק יותר)או  

ככל העולה על   כדי לבקש  משתמש  היא  ית,באופנים שונים. ברמה הראשונ

ברמה אחרת, היא מקשטת את הנפש הגולמית בשפה  .ליבו של האדם

התפילה  מלבד כל זה, עשירה ופואטית והופכת אותה לעשירה יותר.

האדם עולה מעולם  םדרכשכ'היכלות' תודעתיים,  גם משמשת המנוסחת

 לאהמגיב ה'אקו' הנפשי  התרחשויות הנולדות מתוך, או כמולידה לעולם

טקסט הפואטי )שבעולם העתיק היה טקסט שנולד מתוך התגלות ורוח ה

  .זמנית את האישי ואת הֵמעבר(־הקודש והכיל בו

אינה בהכרח תפילת קבע העומדת  ת )המנוסחת והכתובה(יהתפילה המובנ

; ת התנסחה כמבנה המאפשר תהליךיבניגוד לתחנונים. התפילה המובנ
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 והיא אינה באהרות בפני עצמן שלתפילה המובנית מט אפשר ולפיכך

"וכשאתה מתפלל, אלא  חז"לאמרו עליה שלהחליף את תפילת התחנונים 

תעש תפילתך ֶקבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא" )משנה, 

העושה תפלתו קבע אין תפלתו אמרו חכמים גם כי "אמנם  אבות ב, יג(.

תנו לכך ינ ות כט ע"ב()ברכ אבל כבר בגמרא )שם, ברכות ד, ד( תחנונים

ה תפילהשימוש בעיקרה של הבעיה בתפילת הקבע היא  .רושיםיכמה פ

ולא עצם הניסוח הקבוע   –  הבניה טומנת בתוכהכל  דעות לסכנות שללא מּו

 . שלה

 המאפשרות התפילה המובנית דורשת למידה ורכישה של מיומנויות

טקסט יום  המאפשרות לומר, גם לאורך זמן; ף ויציבלעמוד בתפילה אסּו

חיבור למה  מנעתולא  התרחשות אמת אפשרת חזרההכך שאחר יום 

 שמעבר למילים. התפילה המובנית דורשת לדעת כיצד בכוח המילה לשאת

בו שעולה מעולם לעולם, עד המקום ה (מרכבהמעין כבתוכה את האדם )

 12'.'ולך דומיה תהילה נאסף בבחינת נגמרים האותיות ואף האדם עצמו

ה'פתיחות' שלמדתי ממנו בכל מפגש, פתחו בי שערים שלא שיערתי מתחילה,  

 הרחיבו את מבטי, וחוללו שינוי בחיי. 

מתוך    דיבר תמיד מכיוון שהתפילה קשורה לסוד ההתנסות הישירה, גם בלימודנו הוא  

יכול להתפנות לסוד   זולתה ", טען, "שבאמצעותה גםזו הדרך" . הישירה והתנסות

. הוראותיו הכילו שערים והדרכות שנאמרו באופן מובנה  "ההתנסות הישירה שלו

 
מאז נכתבו הדברים, יצאו כמה ספרים היכולים לסייע בעבודת המתפלל להבין תהליכים אלו. אזכיר   12

מאת הרב דוב זינגר;  מתכוני תפילהמאת אברהם יהושע השל;  התפילהאותם לפי סדר יציאתם: 
  ההשגה   דרכי , מאת הרב אליעזר צבי ספרין, אדמו"ר מקאמרנא;  שיעורים בעמוד התפילה של הבעש"ט

 יורוביץ.שאול מאת הרב 
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דברים  כ 'סוד ד' ליראיו'  מצד שני הן כללו רמז וסוד בבחינת  ; מצד אחד ומנוסח, 

 מתפלל. המסורים לליבו של ה

נסתרים  ידועים וגלויים; אך פגשתי גם אנשי סוד י חיי זכיתי לפגוש אנשים בימ

.  למען הכללגמור תה בביטול יתפילתם הי חלקם, כל ת תפילה.  הלכולימדוני פרק בש

  . אלא למען הכלל הם בוכים  לא למענםה, וחשת כי גדול הייתה בבכיתפילתם הי

בוכה   י היית, פעמים מילאו דמעות את עיניי. ללא בחירה מתפלל במחיצתם יכשהיית

פנימית על   זה לּווה בתחושת בושה. בכי הדמעותשטף לעצור את  י עמהם ולא יכולת

מכיוון שהכרתי פונה פנימה    –  הן הרוחניים הן החומריים   –האישיים    בחיי  יותהתעסק

ואינה פתוחה בביטול למרחבי הבריאה האלוהית כולה; התביישתי על כי אינני  

  ואהבה בשמחה מתפלל על השכינה המתגלה בכול. אחרים, תפילתם הייתה מלאה

אלוהינו ואלוהי  ל' כבן לפני אביו ומלאים ברגשות אהבהתם בעמידהיו שמחים ו

 .  ובמחיצתם היית בטל ומבוטל ו'שוכח' את עצמך  דממה עטפתםה   –אחרים   .'אבותינו

בתפילתם היו   .גבוה תם שהייתה צורך עבודזכיתי לעמוד ליד רבים מהם ולראות את 

לא  . באהבה –רה מן המקום שאין בו גבול ולא צו ומברכים  עולים ויורדים למעמקים

על כולם אוכל לספר, ולא אוכל לפרוס כאן את כל שלימדוני. מראש אקדים ואומר:  

  והעמוקה של העומד לפני מלך,   תפילה הפשוטה הלא על    , לא אכתוב על תפילת הכלל

, ולא על עוד דברים רבים אחרים שבהם עומקים מופלאים. כל אלו  לא על השמחה

חורין להיבטל הימנה'. אכן, במרכז דבריי, לאחר  דורשים עבודה רבה 'ואי אתה בן 

ההכרתית   התפילהדברים שלימדני הקשורים לסוד  בעיקר אחלוק התייעצות עימו,

אף  ו)ההכרתית  ועבודה הנשמתית  הוא ההתפילה שמוקדה    קומת בפתיחת    . נשמתית ה ו 

 . בחייו עיקר עניינוראה את  –( מה שלמעלה מזה

יה  יד גם עשכל מה שלמדתי ממנו כלל תמי .חניכה בתפילה מו היו מעיין יפגישותיי ע

הקפיד שנתרגל. פעמים היה מבקש שאעצום את עיניי    בה נפגשנו,ותרגול. בכל פעם ש
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כנס לקשב רחב הכולל את כל קומות  י פעמים הדריכני שא.  כנס להיכלות הפנימייםיוא

ה ועצמות,  שאעמוד ואתחיל לנוע בתנועה המחברת ייחודי מרכב, והיה מבקש האדם

  א החידוש הגדול של דורנו הו"ייתכן, הוא טען, "שמהיכלות הגוף עד שורש הנשמה.  

המשמש   (על חושים החיצוניים והפנימיים)ת גם את כוונת הגוף ושהכוונות כולל 

אלא שכדי להבין את סוד הגוף, נדרשת עבודה    .לא כמשל אלא כפשוטו ממש  –משכן  

 רבה". 

לתעלומות הלב   קשיבמטה את נשמתו ומ ן זה, היהפעמים, כשהיה מדבר על עניי

 המתגלות. כך אמר לי: 

גם היהדות  .בעולם כולו ת גוף־נפשבו מתרחשת מהפכשאנו חיים בדור 

־שהכרנוה בגלות. זהו עולם הנפתחומשתנה מכפי עוברות היום מהפכה 

כי הנסירה ומאפשר את חזרת העולם לגן עדן ימחדש לתיקון שלאחר תהל

יש להישאר בידע אלא אין בו הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. לכן ש

ביכולתם  פנים בפנים. הויה חוויית הדעת המתרחשת במצב שללעבור ל

לפתוח את האדם לשלמותו, הקשורה על פי הראשונים  התהליכים אלשל 

האדם  ביכולתו של .ם להאריךאן מקוכין לסוד הנבואה במובנה הרחב וא

שהוא זקוק להן כדי  מיומנויות חדשות חדשות ואף לפתח תובנות השיגל

 ןשהאדם נזקק לה  ן המיומנויות והתובנותמלהעמיק את חייו. הללו שונות  

 בעבר.

כפי שאפילו  –תמונת האדם השתנתה בימינו באופן רדיקלי. מושג האדם 

הדורות מושג האדם של הותי משונה באופן מ –אותו האדם הפשוט תופס 

הדבר בא לידי ביטוי ביחס לגוף, ביחסי גוף־נפש ובעצם תפיסתו הקודמים.  

התפיסה הפנימית ויכולת הרפלקסיה של רבים של האדם את פנימיותו. 

 . לשינוי זה סיבות רבות וביניהןפתחו רגישויות חדשות באדם  יהיבאוכלוס

וכן התפשטותה  שבה( ותהשונ התיאוריותעל )התפשטות הפסיכולוגיה 
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 מדויקים םאינ הם הפופולריים, גם אם העל צדדי)אייג' ־של תנועת הניו

. ופעמים אף יוצרים מסכים החוצצים בין האדם לבין תנועת החיים(

על מנת  .מןויום לפתח רגישות ויכולות של אכהאדם נדרש בעקבות זאת 

לתבונה היודעת , הוא נדרש להבין את נפשו ולבטא במדויק את עצמו

 . להעלות את תעלומות הלב ולשוחח איתן

 .(כ, ה ידלנה" )משלי הקים עצה בלב איש ואיש תבונמ  "מים ע

־טרנס ההשתוקקות האנושית להוויהכי וטען חזר הוא בשיחותיי הרבות עמו, 

צר, אלא רק  פרסונלית לא תרווה את צימאונה מתוך המודעות למשברים שצורך זה יו

  בתרבויות שונות  .היא שתעשה זאת  פרסונלית־היכנס לעשייה טרנסל ה כיצדעיידה

מרחב   א והתפילה הי ; הקשורה לעולם הטקסי ולמרחב האמנותי זוהי פעולה

אלה הם מרחבים המאפשרים לאדם שינוי אשר  זו מתרחשת.  כ בו פעילות  ש  משמעותי

 משפיע בהמשך על כל מרחבי חייו.  

כי עומק  י רסונלית המאפשרת תהלפ־התרחשות טרנס־פעולהאפוא  אהתפילה הי

פרסונלית מצביעה עליהם. בפעולת התפילה, האדם נחשף  ־טרנסהשהפסיכולוגיה 

  ה'יותר' בו שמקום ל – מצליח לתפוס אותו אדםמעבר ל'אני' כפי שה אלרובד שהו

  לאדם  לא מחוץשמופיע  ''יותר המבקש להתגלותה ,תפילהבשבו ובעולם מתגלה. 

. עצה הבאה לאדם מבחוץ מגיעה אל האדם יתרונה של התפילהמיותו; בכך  אלא מפני

בתפילה מתרחשת    , לעומת זאת  ;בשפה כללית והאדם פוגש אותה תחילה דרך השכל

. הפצעה זו משנה את האדם ממקורו בסוד 'קרבה אל נפשי גאלה',  'הפצעה מבפנים'

 ומשפיעה גם על כל העולמות. 

הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני  : "מרכאב עמוק הציפו, כאוהיה מדבר  כש  ,מדי פעם

נתיים אני הולך ונסדק  יב" ר הרים וזועק:אז שמעתי קול דממה דקה משבֵ  ."להרצותן
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והאור   ,בשרי ונשמתי נסדקים . מערה מפאת הרמאים, קבור בחול עד צווארה בתוך

 . , עזרנו בשם ה'"דם נשפך, ו חודר. הנחש מכיש ומוליד

  ראיתי . שאין להן שיעורלבנון ועיניו נתמלאו בריכות הבטתי בו, דמעות נזלו מן ה 

ם  איש שנשמע. אין    נומסוף העולם ועד סופו ואי   הולך בוקע, וקולו  וכיצד הכאב מגיח  

 אל ליבי. התעצבתי ., מתוך פחד עלובי בשר וקרוצי חומרעל לב

,  מופלא  וצייר   אומן   היה כי    ידעתי.  ליבי  את   משכה  ודמותו  שונים  מאנשים   עליו   שמעתי

  ועבודתו  העשייה בעולם בעיקר חי  הוא מסוים גיל  שעד עשיר פנימי  דמיון בעל דםא

  ,יצרה ההתפתחות  תנועת  ,הדרך לאורך. ולהתפתח לצמוח , להכיר, בללמוד התרכזה 

,  עצמו  את  ולזכך  לתקן,  לברור  הזמן  כל  עליו  היה  וכך  שבירות  של  רגעים  ,טבעי  באופן

 .  משקל לרוח   לתת כדי   לשלוט ללמוד כן  ו

  עולם  שנות . מופלאים ציורים  ויצר  דרור  לרוח  נתן  בהן ש יצירה של שנים הגיעו אז

אותה    עד  חייו  את  חי  דרכםש  במבנים   התבונן  הדעת  שוב יבי  והוא,  הגיעו  שלו  הבריאה

  –  לבקרים   חדשים   –  עולמות   וברא  התבניות  את  שינה,  שורשם  אל  חייו  את  השיב,  עת

  ולחשוב  בו  לחוש   ,בעולם  להתבונןכדי    רב  זמן  משקיע  היה  יום   יום .  חדשים  מוחין   עם

  . יותר רחבה ובנעימה ברורה בשפה העולם  את לראות ביקש כך  ידי על. מחדש אותו

 . , בבחינת 'עושה תשובה על תשובתו'עת בכל' בתשובה חזר' הוא  זו יקרה בתקופה

 :  ואמר פתח ,התשובה מושג על באחת מפגישותינו  ברנויכשד

 לפי. בתשובה המתרחשים מרכזיים תהליכים כמה ישנם ,סוד כתבי פי על

. מחדש ולהיוולד להתחדש כדי מקורלַ  חייו את משיב האדם ,מהם חלק

 ללמוד האדם על ההצלחה את גם על האדם ללמוד; הכישלון את רק לא

 נשמת . בנקודה זו,הראשית לנקודת רדיקלית התבטלות מתוך ּההשיבול

 הווייתי כמצב הנתפס – העליונה מאיבא – לעיבור שוב מתכנסת האדם
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 . מצב הווייתי זה הואעומק כשכבת תמידי באופן באדם המתקיים

 החדש החיים שפע מתוך, שאף היא תמידית ,מחדש לידה מאפשרה

 . עילאה( מאימא גבוה ששורשו) עת בכל בו הנמשך

 ובעיקר במעשים ביטוי לידי הבאה – ה"הוי שם של האחרונה' ה אות

 ,החיים מבטאי .החיים למקור וחוזרת שבה – בהם שלי ההכרה באופן

 ומשם קודש תמיד ואשה למקורם שבים, פוסק שאינו כנהר תמיד הנובעים

. הללו מאפשרים חדשים ומוחין הבנה, פרספקטיבה עם ונבנים חוזרים

 . לעולם להיוולד מחדש

 קדמה'ש בסיסית תנועה זוהי ;בקודש אינו שמקורו חיים מבטא אין

. חיים ומבטאי מבנים אל ומתרקמת הזמן כל זורמת הנהר תנועת'. לעולם

השייך לעצם החיים  טבעם מצד, דיוק ללא נובעים אלו כוחות ,פעמים

 מתהליך חלק הוא שאף התשובה שלב אז, מגיע. ורע מטוב למעלה שהוא

 להנביעם יודע הוא ,בכוחותיו מכיר שאדם לאחר רקש משום, הנביעה

  .האדם בצמיחת בסיסיות תנועותהן השבר הן התשובה הם  .מדויק באופן

רור יהשואף לחיים ואף לב הנהר תנועת בדברים אלה טמון סוד עמוק.

 תרבותית הבניה כל פעמיםכבירות; ו עוצמות בעלתהיא תנועה  ניצוצות

 תרכבּווהמּושבה  הקודש ומול עוצמתה מולאל  חלשהכהה ו' סרמּו' של

 באופן ,עצמה מצד – מבקשת העולם תוך אל הנביעה תנועת גם. שלה

 .יותר מדויקת ונביעה למידה, המקור אל שיבה, רפלקסיה – אינהרנטי

)תנחומא, נשא, סימן יא( משמעו כי  "לעולם קדמה תשובה"מאמר חז"ל 

 אלוהית ,בסיסית תנועה אהי התשובה. החיים למבטאי התשובה קודמת

 תנועה הנאינ היא. החיים כלפי חסד בה ישש ; היא תנועהמוסרית־או

מבט חברתי  ,פעמים. חברתית אינה ובוודאי (החיצוני במובן) שופטת

, רעהו כלפי איש של האשמהאו כל  ,וקיד או רוריב ,זהירות ללא נעשהה
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 הבורא בכבוד פגיעה םבה יש :'השם חילול' של פעולה בגדר רי הםה

 ענווה מתוך לחיות ללמוד האדם את מביאה זו הבנה. רצונו ונעשה שאמר

 כפי)' מלאך' לא ואף מדויק' חפץ' אינו הואכי  הבנה מתוך ,והתבטלות

 בריאה הרי הוא אלא (החברתיות ניםהפָ  העמדות מסגרתב נתפסהוא ש

 תשובה'  –ה  בחיי  מתמדת  כתנועה  –  ולעשות,  לייחד,  לברור  היכולה  נובעת

 '. תשובתו על

, הרגיל העולם מבנה בתוך ורדיקלי חדש מודל אהי התשובה זה במובן

' ורע  טוב  הדעת  עץ'  דרך  אותו  ובוחן  סגור'  יקטיאוב'כ  האדם  את  גם  התופס

בחינה מעין זו עשויה בשלב מאוחר יותר  (.חיצונית שפיטה של במובן)

 שלו על פנימי כמבטהיינו , האדם בתוך' מופנם יקטיאוב'ל בטעות להפוך

 . 'חיים אלוהים'ב פגיעהל כביכול המביא, עצמו

 כתנועה, וגואלת מרפאת כתנועה לתשובה ל"חז התייחסו לכן

. לזכויות הופכות הזדונות הן שגגותה הן שבעקבותיה טרנספורמטיבית

 בהן יש ;לשוב האדם את' הגזמה' בדרך לעודד שבאו אמירות אלו אין

 '.ממעמקים המעלות שיר' בבחינת החיים כייתהל של עומקים עומק הבנת

את   כהפעמים רבות ראיתי אותו מתהלך או יושב במקומות שונים. נוכחותו מש 

הכול    –להפנות את המבט ולהכיר בכך שאם הוא כאן    יגרם ל  בותשומת ליבי. משהו  

מובן מאליו שאנחנו    זה  כאן. עם הזמן התרגלנו למפגשים האקראיים הללו, עד שהיה

 בר.צריכים לשבת ולד

פעמים היה הוא מופיע אצלי, מתיישב,   ;שזימנתי את עצמי אליוזה  פעמים הייתי אני  

והספר שנפתח   ,. שאלות עלו, תובנות התארגנוהחלה להתגלגלפותח ספר, והשיחה 

פעמים שמצאתי את עצמי נע בין בהירות חריפה לבין מצב   ,לרוב נשכח. בשיחותינו

ל נותר חידה כבתחילה. פעמים חוויתי מצוקה  ובו כל ההבנות שלי היו נטרפות, והכש
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ן, ולא היה לי על מה לסמוך ועל  עד כדי ייאוש, כאשר ההבניות התפרקו אל תוך האיִ 

המילים הכלליות   ארוך, 'דעת' החלה להיוולד בי. אט, ולאחר מסע־אט מי להישען.

 הולידו משמעות אישית.

כשהייתי יושב בחברתו, הייתי מאבד את תחושת הזמן ולא זכרתי אם יום   ,פעמים

זיכרונות שונים מפרקי חיי עלו וצפו בתוכי, מבקשים  באותם זמנים, .עכשיו או לילה

קשו שאאפשר להם ללמד אותי את מה  ילו ביכא ;עיניי ואתבונן בהםאת שאתן בהם 

   .השי"תני חנש

יש בי  אך . באופן מעשימעביר ומלמד  אני ,בהוראתו ובברכתואת שלמדתי ממנו, 

לכו  ל אצליח ללמד פנים בפנים, ומפאת החשש שחלק מדבריו יֵ ולא את הכ כי חשש 

, מתוך תפילה שדברים שבכתב  מה שניתן לאיבוד, החלטתי להעלות על הכתב

 פה. ־דברים שבעלאת ה משלימים הם

היא שתקרא את הדברים לאט. מה שלא יובן בתחילה ישמש יסודות  עצתי אליך 

לדברים שיתבהרו בהמשך. אם הדברים שאכתוב יעוררו הד בליבך, הצעתי היא 

שתשוב עליהם כמה פעמים עד שיאבדו את ממשותם בבחינת "לא ימוש ספר התורה  

ינו תופס  מפיך והגית בו יומם ולילה". "כי התורה היא רוחניות... כי דבר רוחני א

מקום... אך מי שמגשם דברי התורה ועושה ממנה ממשות, אזי יש לה שיעור וקצבה... 

כדרך כל דבר גשמי.. אם הוא כבר מלא, אם ימלאנו יותר ידחה מה שהיה בו כבר"  

 )ליקוטי מוהר"ן, מהדורא קמא, תורה קי(. 

 זוהי ירושתי ומתנתי אליך. 

כל   צפו ועלו בי מתוך באר העבר.שאת דבריי אשזור מדברים שלימדני ומזיכרונות 

, היינו מדברים שלמדתי ממנו  מתיאור המפגשפרק, פגישה כפי שאכנה זאת, יהיה בנוי  
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ומקטעי  שנותרו בידי לאחר המפגש ואין בכוחי לפותחם;    מפתקיםבמהלך פגישתנו;  

 וזיכרונות חיי שעלו וצפו לאורך הדרך. יומן 

 בחיל ורעדה, ובתפילה. 
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 : אזהרות מסע על הסף 

ולא כדאי לכותבם. טבעה של   קשה , ואף"פה אי אתה רשאי לכותבם־שבעל דברים"

באותה  אולם    ;דיוק המברר את המושג ומבהיר אותו  יכול לאפשר ההעלאה על הכתב  

ים המחפות על ההתנסות הנקייה  הוספת מילן והחשש מסרו יחהגם נשימה ישנו 

התפילה קשורה היא לנשמת האדם ולממשות חייו אל מול האינסוף, והוספת  .ממלל

מילים עשויה לחצוץ בין המתפלל ובין האלוהים. דברים אלו נכונים גם באשר  

אדם המכוון על פי כוונות שאינן שייכות לשורש נשמתו מאבד זמן    :לכוונות התפילה

בו ומקשיב אל נשמתו, היה מאזין ולומד את סוד  י ורד לחדרי לאילו היה יו ,יקר

יש מי שנשמתו מעולם העשייה,  אפשר לומר כי  תפילתו שלו. בלשונה של תורת הסוד  

  . האצילותאף מעולם מעולם הבריאה ושנשמתו עולם היצירה ויש שנשמתו מיש 

. אין אפוא דרך  ובעלת מאפיינים אחריםהתפילה בכל אחד מן העולמות הללו שונה 

אחת שבה ראוי לכוון, לא סדר אחד ולא מתכונת אחידה, והדיבור על עניינים אלו  

  כמה  להמשיג לנסות עשוי לפגום בהם עצמם. כהוראת שעה החלטתי בכל זאת

שו כפתח וכמבוא שערים,  ישמשהדברים ומהתורות שלמדנו, ואני תפילה  מהתובנות

   או את שאינו מדויק בעבורו. את הנצרך לו וישליך את המיותר רק וכל אחד ייקח 

בקרבו', היינו למתפלל החש    דואג  אין דבריי מכוונים אלא לחלוק דברים עם מי ש'לבו

שהדברים יגעים והוא תר אחר דרכים להרחבת תפיסתו ואופן עבודתו. הם אינם  

, ואין בכוונתי להעמיס על עולמם  כמות שהיא ילה טבעית להםמכּוונים לאלו שהתפ

בבחינת   –זה כראשי פרקים  ספר דברים מיותרים. מסיבה זו ומסיבות אחרות, נכתב 

ומטרתו לשמש כבית שער וכמקור   –  'מוסרין לו ראשי פרקים' ו'חכם ומבין מדעתו'

 להשראה 
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*** 

ותו עברתי בחיי. עליך מוטלת  , כפרי של תהליך שאמתוך התנסות ישירהספר זה נכתב  

 העבודה לכתוב לעצמך 'דרך' מתוך מה שאחלוק איתך. 

  של  אחת  דרך זוהי הקודם לו. דברן ה מ נובעה דבר :הגיוניים מהלכים הכותבים יש

  זה  מונחים  דבריםה  בו ש' הרמוניה'ה הגיון  גם  נויש אולם . כתיבה צורת  ושל  גיוןיה

  נכתב זה  ספר. מן השיטין ועולה בוקע חדש  וצליל  הם יבינ הדהוד יוצרים, זה בצד

ההרמוניה   .מתעוררת קהזימו ששמעתי עד, דבר בצד דבר הנחתי  . ההרמוניה בדרך

את החופש של המפגש החי. גם קריאה  מעניקה לו מאפשרת לקורא להקשיב לניגון ו

יש ביד הקורא החופש ליצור    ,רק לאחר ההתנסות בה  .התנסות חיה ואיננה רק ידע  אהי

 את הידע המדויק לו.  –מתוך המפגש  –לעצמו 

  שום מ  אלא  מיותרת  חזרתיות  מתוך   ך אין זה א ,  בספר זה  ונשנים   חוזרים  דברים   פעמים 

  באותו   נדרשים   שהיו  כפי,  דברים  אותם  על  שובו  שוב  חוזר  היה  הואש  יש  נושא  שבכל

,  פרטים  תוספת,  חדש  ניסוח  –   נופך נוסף  חזרהב  יש  לרוב.  תתנגן  שהמנגינה   כדי   מקום

היא להקשיב   אליך  הצעתי. ונבנות הולכות ההרמוניות  ובכך  –  חדשה ה יראי זווית 

 שבעקבותיה נכתבו  הישירה  להתנסות  הרגישה,  ערהו   חשופה  האזנה  מתוך  תמידלכול  

 .הדברים

"אנו רואים, בבהלה בדרך כלל, כיצד כל דבר היקר לנו מובחן  
ומה, ואם אנו רוצים לעסוק בו, אנו חייבים  ומורכב במידה עצ

 לקבל זאת. 

זה מאפשר לנו לראות כיצד כל דבר מורכב יותר לאין שיעור  
בהן אנו בדרך כלל נעזרים כדי לחשוב  שמות הפשטניות  מהסכֶ 

   ..."על כל דבר

  (ג'נדלין)יוג'ין 
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*** 

תובנות. על ידי  תוליד בנו שבמרחבי החיים שאינם נמללים, זקוקים אנו לשאלה 

בשיח, השאלה והתשובה   השאלה, ההקשבה נפתחת למעמקים והדעת נולדת בנו.

הידע נמסר בצורה סגורה    , לעומת זאת  , א מתברר. בשיעורמסייעות בהולדה, וכך הנוש

מנם מגיב  והמאפשרת למרחב ביניים להתהוות. השומע א , ואין מקום לשאלה

  בו ידע חדש נחשף ש ר מפגש ופריון אפשֵ נוצר מרחב דיאלוגי המ איןבפנימיותו אבל 

רק ברמז ובראשי פרקים,  ו   ונוצר. לכן אין מוסרים סתרי תורה אלא לאחד ולא לשניים,

ואם חכם מבין מדעתו. זקוקים אנו לפער הנפער בשיח כדי לקבל מוחין חדשים  

ריון והלידה נוצרים בפער, י ולהיוולד מחדש. הידע יודע אותנו, הזרע נזרע, אבל הה

שם אתה  –בין שמים לארץ. בפער הנפער בין השאלה לתשובה  בו נותרתָ שגע בר

השאלה מולידה לא רק את השומע אלא אף את השפה המדייקת של המשמיע,   נולד.

ואשים דבַרי בפיך ובֵצל ידי ִכסיתיך לנֹטע שמים וליֹסד  ים ויוסד הארץ: "יהנוטע שמ

   )ישעיהו נא, טז(. ארץ ולאמר לציון עמי אתה" 

 הפעם, אין הדבר תלוי אלא בך! 

דבריי הם בגדר הזמנה לאפשרות הנפתחת וכל אחד ידייק את   :מראש אקדים ואזהיר

חלקו, על פי הקשבתו הפנימית. דבריי הם גוונים בתוך מבנה רחב, אשר הדברים  

מתקיימים בתוכו באופנים שונים ובדרכים מגוונות. פעמים יש בי נטייה לדבר  

דרך הנכונה המתאימה לכולם, אבל אין הדברים  ה ת', כאלו זו במנגינה של 'מוחלטו

 .'הרהורים מותרים'כך. הדברים שאחלוק איתך אינם שלמים והם בגדר 

*** 
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שפת כתיבה היא קודים   (:שפת חיים )הרב צאבן נה ישנה שפת כתיבה ויש  •

  , סיון ישירי רק מתוך נ ן רות שניתן להבינויוצרת מטפ והיא ,לתנועה פנימית

 נוצרות אשליות וטעויות.   ,אחרתבכל דרך  .מבפנים

.  פנימה  אך מכּוונתמדברת החוצה  שהכתיבה  : פעמים  חוקי השפה הפנימית •

  ו מילת זהרי  ניסוח חיצוני הוא קוד לתנועה פנימית. כשאומרים למשל 'הוא'  

רק   ניתן להיות אותואשר ו ,קוד לכל מה שמעבר להשגה ותפיסה חיצונית

 לתפוס אותו.  אין יכולתו בלבד פנימיתבתפיסה 

  – תהליך  א שהי –  : אל תהפכו תמונה מורכבתעל המורכבות שבניסוח  •

או דמיון של אמת  )ת ל'אמת'  רכבּולתמונה פשוטה. יש להיזהר לא להפוך מּו 

   (.נוקשה

 . דינמייםכל תנועה ושער הם   •

 . מבין אינו בהכרח לא קיים   ינך מה שא  •

  . 'דבר ' אינו    ', דבר ־ אינו ' ש ־מה  •

  זוהי עבודה ;ללא הכנותו הקדמות , ללאעבודה שהיא ללא פתחים נהיש •

  זקוק אתה אם התבדוק כדאי שתמיד  .ללא דימויו  בלחש  הנעשית , ישירה

 נס ישר. היכ –להכנות אם לא 

*** 

לכל תורה יש הקדמות. כל תורה מבקשת חשיבה חדשה, וקודם שלמדת אותה אין בך  

לעומקּה, והרי זה בבחינת 'צבת בצבת עשויה'. אין האור יכול לשרות  הכלים להבינה  

אלא בכלי, ואף הכלי מאור הוא עשוי. כל מושג ראשוני שאדם שומע מתחיל ליצור  

 כלי ולאט לאט הוא הופך לכלי היכול להכיל בתוכו אור. 
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ישנם דברים שנדרש להבין ולהעמיק בהם: מהי תמונת האדם העומדת ברקע? כיצד  

בנוי? מהם כוחותיו? מהו היחס בין המקום הנעלם שבאדם לבין ביטויו? מהו  הוא 

סוד התפתחותו? מהו תהליך יציאתו מהכוח אל הפועל? כיצד מקשיבים לסוד שבסוד  

 )שהלוא גם בסוד יש פשט, רמז, דרש וסוד(?  

*** 

 זיל גמור... –, ו'אי אתה בן חורין להיבטל ממנה', ואידך הספר אינו שלם 

 

 פתקים 

נשימת הבריאה שעוד לא  האדם עומד באופן תמידי בחייו אל מול פתח ואמר: "

יכול הוא להיוולד  באמצעותה וי פעולת התפילה תפיסתו מתרחבת, על יד  . ננשמה

 , שפירושם חיבור לממד החכמה שהוא מעבר למילים". עם מוחין חדשיםמחדש 

  בעניין  שאמרתי  מה זה  ודע. לחייו מציאות יהיה לא  מהאיש  נשימה  תעדיר  אם"

  יה תהלל הנשמה כל " במאמר תהלים  בסוף נרמז נשמה  שמה היא שגם הנשימה

 13". שבך ונשימה  נשימה  בכל הללוהו בסודו בו  שפירשו", הללויה 

 
 פתח דעקודים, אורות )נתיב שערים פתחי  בספר . עיינו גםו חלק ,השכל  אור ר' אברהם אבולעפיה,  13

 ונכנס האויר מן תמיד ששואף שבו הרוח י"ע חיותו עיקר שהאדם, תראה ט( לר' אייזיק חבר: "והנה
 כל יסבב שבלב שהדם וגורם, שבו הטבעי חום להשקיט גורם שבזה, הלב על מרחף להיות לריאות
 הפה מן הרוח מוציא כ"ואח, ללב וחוזר הגוף בכל חוזר הדם נשימה שבכל עד, ושוב ברצוא הגוף
 ולכן. ובאבריו האדם גוף בכל חידוש הוא ורגע רגע בכל, ושוב רצוא בבחינת תמיד הוא וכן. ולחוץ
 מה כל ל"ר) ז"כ, והנה. בגופו הבריאה מתחדש נשימה ובכל, יה תהלל ונשימה נשימה כל על, אמרו
 .כולם"  העולמות  כל  כלל  הוא  אדם  צורת  שהרי,  למעלה  שורשו  נמצא(  הגשמי  האדם  אצל  מוצאים  שאנו
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 ש וסוד השפה הפנימית יאו י ה סוד    : פגישה ראשונה 

הקדוש נ"ע   "אמר הרה"ק מקאיידנוב, כי כל דרך הבעש"ט 
הוא ללמוד עצמו למשוך עצמו להעבודה שיהיה בימות  
המשיח...וזהו 'שני אלפי ימות המשיח', אלפין הוא לשון  
לימוד אאלפך חכמה, הוא ללמוד עצמו דרך העבודה שיהיה  

 בימות המשיח..." 

  )זכר צדיק, י ע"א(

 

אני כבר   ;פשוט תבוא" :, מתי יהיה לו נוח להיפגש, הוא צחק ואמראותו כששאלתי

מצאתי אותו יושב  ,  לבית הקפה  זמן ולצערי איחרתי. כשנכנסתי  קבענו.  "לא עסוק יותר 

הוא פשוט ישב שם, הסתכל אלי וחייך. גם    ;הוא לא חיכה לי  בפשטותו.   בשקט, נוכח

כשהתיישבתי מתנשף, הוא לא הגיב. הייתה לו יכולת מופלאה לשהות ולא להגיב  

למעברים ולקח לו זמן לשנות התייחסות מדבר אחד  היה בו אמון לזמן הנדרש  ;מיד

מדלג    , שתף בהגות ליבוולהוא התחיל לדבר    ,לאחר שנרגעתי ודעתי התיישבה  לאחר.

  .את השיחה שניהל לפני כן בשקט עם עצמו הוא לו ממשיךיכא  ,על מילות הפתיחה

 פתח ואמר: 

ממצב של הנע מהלך העולם אנו מוצאים תיאור של חז"ל  מדרשיאחד מב

תוהו, דרך תקופה של תורה עד ימים של משיח. ניתן לעשות אנלוגיה בין 

התפתחות האדם. גם האדם עובר שנים של תוהו בין התפתחות הבריאה ל
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של משיח  ושנים ;שנים של תורה כנגד עולם היצירה ;כנגד עולם העשייה

  14כנגד עולם הבריאה.

תום ונסתם הפתוח" "נפתח הסכאשר  ,בו האדם מופיע בעולםשרגע המ

הילד מגלה את כוחותיו בתחילה,  )נדה ל ע"ב(, הוא מגלה את כוחותיו.

ח הוא כלפי . פתוומן הדברים שאליהם הוא נמשך או נדחף מתוך גופו

ואינטראקציה עם   ער לנחתם בו בכל מפגש  הוא אינו  ;ש'לפניו' ומחוצה לו

נפשו בכפו הוא . בימי נעוריו שם מבטן וגנוז בו־םלחתּו החוץ ואינו ער

 יםהמחשבתיוכוחותיו,  את יכולותיוהוא מפתח  ;לסבול עול תורה

לעבד את כאיש עמל על מלאכתו  הוא מתחילבמקביל,  ים.ההכרתיו

ופעמים בדרך  'אתכפיא'דרך הפעמים ב –כוחותיו, לפתחם ולעדנם 

בהם נשמתו ש, ימים 'מות המשיחיזוכה הוא ל'. אם זכה, 'תהפכא'אה

 בבחינת דרור וחירות.  לו והיא המתגל

בהם תמונת שימים  האל .הם בגדר 'גדלות שנייה' ' אלהת המשיחימו'

מתגלים לאדם דברים שלא  ,העולם משתנה ומקבלת פנים חדשות. אז

. כדי להביא ל'ימות מרחבים שיש בפשטותם סוד :העלה על דעתו

ות ותובנות המשיח', על האדם לְצפֹות בפנימיותו ולזהות תנועות, רצונ

ידיו כ'לא ריאליות'. דרך כלל 'גונז' האדם תנועות ־שאותם הוא דוחה במו

אלו לעתיד לבוא; ויש להתבונן במקום בו ה'אור נגנז לעתיד לבוא' ודי 

לחכימא. )לפי הרב הקדוש מקייאדנוב, תורת הבעש"ט לא באה ליצור 

חיים מהפכה חברתית או להחיות את הדת בשמחה ורגש, אלא היא מהפכת  

אלוהית, שכתוצאה ממה מתחולל שינוי באינטראקציות בין האדם לבין 

 
האר"י מרחיב את הבנתנו על שנות משיח ואומר ״כי כל בחינת גאולה הוא מסטרא דאמא עילאה  14

 ים, פרשת בראשית, עמ' יב(. , שער הפסוקשמונה שערים...״ )דרור וחוריןהנקראת 
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חיים, ובינו לבין הסובבים אותו ]ובכלל זאת אף כל הנברא ב'צלם 

ודמות'[. לשון אחרת: ישנן תנועות ומהפכות בעולם הרוח שאינן נובעות 

מריאקציה לעבר או מההווה, אלא נובעות מאור העתיד שבו נשמת הצדיק 

 והוא מלבישּה בשפה ואין כאן המקום להאריך(. צופה, 

בו הביט  שהאופן    ולםא  לשאלתו,   רציתי להגיב  .מבטו סקר אותי כשואל האם אני מבין

... אני יודע היכן אני נמצא ובאיזה  מיליםבלא היה בי צורך    ; בי השקיט את מחשבותיי

 , והמשיך:חייך  שלב. גם הוא ידע,

במבנֵי העומק של  ת לשינויכנּומּו דורשת עסוקהלמידה בתחומים שבהם נ

לשם כך על הלומד להיות  15.ם שבאדםייחיצונהו יםפנימיה דימוייםה

פחד או התחשבות ב'דעתו' או  , להיות במקום שאין בוהשתוותהמידת ב

אל מול החברה, עמידה אינה רק  הנדרשת כאן מידת ההשתוות .ב'דעתם'

אל מעבר לדימוי שיש ללומד על עצמו, על  'עצמי'פתיחת ה גםאלא 

  16התרבות.על  אותורה ההבורא, על 

  החל א וה י.עיני את שאעצום ממני  קשיוב, וחוץ פנים  כמשווה, ונאנח נשם הוא

  רואים אדם בני כיצד שאתבונן קשיב הוא. עצמי על, השכל בעין להתבונן  מדריכני

  האופן  לפי מבפנים עצמי את רואה  אני כמה  עד שאתבונן  קשיב ראחַ  ;מבחוץ אותי

 
בספריו, עסק משה פלדנקרייז בחשיבות השינוי של הדימוי הגופני הכובל את האדם. ראו לדוגמה  15

לדעתי, הדברים נכונים גם ביחס לדימוי הנשמתי שיש לאדם גם   .מעשה לשכלול היכולת הלכה  בספרו  
 על עצמו וגם על דימויי האלוהות שבתוכו.

בכל למידה של ידע פנימי חדש, מצויה הזמנה להיות בענווה המאפשרת למקום המתפענח בך, את  16
ולא לדעת נפשית של פנאי שמכוחה התודעה מוכנה לוותר  ־הזמן הנדרש ללמידה. זוהי איכות תודעתית

דבר. כל מושג חדש בנוי על מושגים נוספים, וכדי להבינו נדרש להגיע למקום שבו ההבניות הקודמות 
נעזבות ומתפרקות; אז, במצב שבו תודעת הלומד ריקה, תחושותיו ורגשותיו נפתחים לחוש את תנועת 

זה, כל שפה היא   האור של המושג החדש )שהמילים רק מנסות לפרק לאותיות ולתת לו ביטוי(. במובן
ניסיון נואש לתפוס את הלא נתפס, ולכן יש בה גם ממד גואל וגם ממד של כאב, כאשר ה'מילה' חותכת 

 בבשר החי.
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  הורים  ,בית –סביבה מסוימת ב גדל אדם כל . השנים לאורך אנשים  יאלי הגיבו בוש

  את  לגנוז גם לו הגרמ גםו מסוימים גילוי אופני לו הפשראִ  טבעי שבאופן – חברהו

  אורם  את  הם  אף  גנזו  בסביבתו  אנשים  שאותם  מפני  הן   –  לו  רק  המיוחד  ,הפנימי  אורו

  עודדו  הדהדו ולא לא  ללווה  לו רק ייחודי שאורו מפני הן, מהם למדהאדם ו בכאב

 .  אורו את לגלות אותו

 .בתוכי וצפו עלו התמונות בוש הזמן  אתלשהות  לי  מאפשר,  מה־זמן חיכה  הוא

 : המשיך אז

 עם ה של האדםפגיש מתוך מתגלה־נוצרתה תורה היא גאולה של תורה

 שאין  עצמותו  של  נוספים  חלקים  עם  מגעה  כך  ידי  על  –  שבו  העומק  מרחבי

 מקצתן  את  מכיר  ייתכן כי הואש  יכולות  ז יגלה האדםא.  מתעוררים  גבול  לה

 תפיסת מתפרקת, בהן ההכרה מתוך. עליהן מושג כל אבל ייתכן שאין לו

 פרסומת מעין היא שבמהותה, כללית תמונה זוהי לרוב – הישנה האדם

 מראייה הנובעת – (באלבום תמונה כמו)' האדם דמות' של חיצונית

 אזאו  .מיותויבפנ בו המתגלה כאדם ושל־הווייתו עצם מתוך ולא חיצונית

 פוגש הוא םדרכש חדש פנימי ופרצוף הכרה האדם אצל להיווצר מתחילה

 .בכלל ובעולם בתוכו המתהווים החיים את

העומק  מןאופן האינטראקציה עם החיים נוצר  .סביבה־יצור חי אהאדם הו

בין בין האדם ל אחר נברא עומק־שנחשף שעהובשבו האדם פוגש בחוץ, 

'עולם  ,סרּומ סביבתוחצץ בין האדם לבין שוילון ־כמו, לפתע תו,סביב

. חדש באופןהוא רואה את כל מרחבי החיים ו נגד עיניו,' נגלה לחדש

ומראשיתו  במהותוהאדם  קודמו,משוכלל המחליף את בניגוד למכשיר 

של האדם   התקדמותו  ה.את עצמ  הלתפיסת  מעבר'משוכללת'  ה  בריאה  הוא

החלפת  ידיעל  –שלו את עצמו  התפיסה באופןמתרחשת על ידי שינויים 
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את  שוב ושובלהחליף  עליומתמדת,  כנביעהפרדיגמה ישנה בחדשה. 

וחשופה להקשבה רחבה ולהמירה  ,התפיסה המצמצמת שלו את עצמו

 על וכןהעולם  תפיסת פןוא עלמאליו גם  משפיעמעבר זה  .יותר

 ,חדשים רופיםיצ ידי על ,כך .החיים לבין ן האדםבי האינטראקציה

 .יום אל העולם בכלהאדם  ־מחדשמצטרף

" )קהלת משיח  של  תורתו  לפני  היא  הבל  הזה  עולםב  אדם למדש  תורה"  לכן

 את המחיה הרוח את האדם רואה 'המשיח ימות'במשום ש, רבה, יא(

 .קודם לכן ראהמש אחר באופן והחיים התורה

  בין הפער את ראיתי. נשמע לא  וקולו נעו שפתיו רק  מסוים בשלב .לדבר  המשיך הוא

  את  להקטין  לי גרמו עולםבין הל ביני האינטראקציות כיצד  וראיתי חוץבין הל הפנים

.  כללוב  ואותי   העולם  את   תופס  זולתי   בה ש  החיצונית  לתפיסה  –   גרידא־מקובללַ   עצמי

 . מאליו־מובןה ו  מוכרה לא  אינטראקציה כל מראש־הכובלת הנורמה את ראיתי

 :  והדריכני  המשיך הוא

 –פנים שאתה משיג בִ תיתן למה ירדה והתלבשה בעולם בכדי ש הנשמה

מקום להופיע  – נשמתך אור של הגנוזים החלומות, שבך העומק ראיית

 שאינו ,הגדרההוחסר  ־ביותרהמצוחצח קוםהממ ,"ע(אבי) העולמות בכל

 ,מאירה בגוף הנשמהעד עולם העשייה על כל רבדיו. כאשר  ,תנועה חסר

נים, נחשף לעולמות הפְ  אדםהש שעהמ. ומתעלהתקן יהעולם מתרחב, מ

ולשם כך פעמים רבות עליו לחפש מרחבי התבודדות  – אותם לומד הוא

 ברויוד,  שלמה  תנועה  אינה  זו  תנועהאבל    –די להצמיח את עולמו הפנימי  כ

אל תוך ולהיכנס '. המטרה אינה רק לצאת מהעולם ושוב'רצוא ב בה

עד העולם הזה על כל  –העולמות העליונים אלא לדעת גם לרדת במרכבה 

'(. מכאן נובעת וקישוט תיקון' בבחינת) החיים אתולתקן  – פרטיו
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חשיבותה הרבה של למידת ההשתוות, כבר בתחילת הדרך; רק היא 

  17מאפשרת מבט חדש על תנועת החיים.

את סף הייאוש ואני מוכן  האם עברתי כבר מבטו בחן את עוז רוחי, כאלו רצה לבדוק 

 כאב היה בי, לא פחד.   הלאה...ללכת 

 

א דרך  עליך ללכת בדרך שהי כדי להגיע אל מה שאינך יודע
עליך ללכת  , כדי להחזיק במה שאינך מחזיק ידיעה. ־של אי

עליך ללכת  , כדי להגיע אל מה שאינך אחיזה.־בדרך של אי
 ומה שאינך יודע הוא הדבר היחיד שתדע  בדרך שבה אינך. 

והמקום בו הינך הוא המקום בו   ומה ששלך הוא שאינו שלך
 . אינך

 (1999)ת"ס אליוט, ארבעה קוורטטים, תל־אביב 

, כמקשיב  לאט,  בנחתהוא דיבר  .  להניח יסודות   הוא החל  מים, למים  בין  כמפריד    ,ואז

 : לעצמו וביה־מיניהומדבר 

  מבין   אתה  בוש  במצב  כרגע  נמצא  אתה   כמה"עד    –  אמר  הוא  – "  עצמי  את  שואל  אני"

  החיים במרחבי שינוי רושו י פ אין רדיקלי שינוי . בחייך רדיקלי  שינוי  ממך  נדרש כי 

  ך תלנשמ  לאפשר  כדי  חיצוני   דימוי   כל  פירוק,  המיותר  ניקוי   : החיים  בהוויית  שינוי  אלא

  לפעול תוכל דרכהש  ההכרה את, הכרתך את מחפשת שלך הנשמה. הכרה למצוא

מצוי   אתה  היכן והשאלה, ההשגה לדרכי  הקשורים דברים  אלו . במלואה בעולם

  עכשיו  אבל, וחושקת כוספת נשמתך  .לפניך שעומד את  מבין אתה  כמה ועד, במסעך

 
בשעה שאדם נחשף לפער ולעומק הווייתו המתהווה, הוא רואה שכל דיבור מיותר או לא מדויק )או   17

 בעולם.כל מצב של פירוק נפשי( פוגם את מהלך החיים המלא של האדם 
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  השגתו   רק  אבל,  ההזלם  בעו  ה"בקב  לדבקות  להגיע  יכול  אדם  .חדש  לשביל   נדרש   אתה

  ".מחדש ' אני'השל  התארגנות דורשת השגה א.הבלם לעו  מביאתו

  מהד   –  כאב  גם  בה  יש  אבל  ,לחדש  שערים  הפותחת"  המשיך,  ,"מורכבת  תקופה  היזו"

  יש  –  לגדול כדי  אותך משוישש עור  כותנות . עורו את שמשיל בשעה הנחש  של  קולו 

  לאפשר  כדי  מן ההכרח להשילן, בגדילתך הכרחיים  שהיו אף  .הנוגה מקליפת בהם

 . "החי הבשר את הסודק כאבב ותשל מּו  העור כותנות פעמים. לזרוח האור לכותנות

  אבל ,  הנולד  את  חשתי.  נמצא  אני  בוש  המקום  את  לתאר  מדייק  הואכי    ידעתי  .שתקתי

  להשיל  המאפשר ,השבר כוח את גם  ידעתי .לחדש הישן בין  בפערים חייתי עדיין

  מבנים  תוך  אל  ישתחררו טמוניםה הפנימיים  שהאורות כדי , בעבר ששימשו תבניות

 .יבואו  חדשים  מקיפים ואורות, חדשים

 . בכיתי, האמת על  הודה אםו... בכאב הן בהתרגשות הן זמנית־בו חשתי

 אַחר המשיך:  .הוא אף ושתק,  העמוקות בעיניו , בי הביט הוא 

אני יודע שיש לך שאלות רבות שעליהן אתה מחפש תשובות, אבל לצערי 

לא נותר לי זמן מיותר. יש דברים שברצוני לחלוק איתך ואנו נתמקד רק 

איננה רק פרקטיקה דתית, בעבודת הלב, שאשתף אותך  נובהם. בפגישותי

  עליהם העולם עומד.שמשלושת העמודים  דאח אלא גם

נסו עבודה זו למקום אחד וקראו לה בשם יבמהלך הדורות חכמי הלב כ

 ראו בה את אחד הדברים 'העומדים ברומו של עולם'.הם    ".תפילה"הכולל  

  .ולא עוד מצווה בעולםד עמו אהתפילה הי 

 הלכוור . דור אחר דהרבהעבודה רחבה ודרכים בה  אעבודת הלב הי

־אבני המקום שהן ה'אותיות', בנו אט וקומות. הוסיפו בה חדריםחכמיה ו
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יכול  . בתפילתו,היכלותו עליותמעט' מפואר, עם מבואות,  אט 'מקדש

לבלום 'ואם רץ ליבו פות, כל לפנים מהיכל, לשיר, לצְ כנס הייהאדם לה

'ולך   ...תייחדלהייחד ו, לד פנים בפניםומעעד שהוא יכול ל,  'למקום  לשוב

 .דומיה תהילה'

בהן היה הוגה בבדידותו,  שת הרבות חשתי על פניו את השעו שוב השתתק.הוא 

 כמה המתגלה אליו ואין איש יודע את שבליבו.  ומקשיב לח

"כל חייך חיפשת אחר עבודת הלב. התנסית  :  הרים את עיניו, ונתן בי את מבטו  לפתע

כל  ... פש אחריה ואין בך מנוחהין אתה מחובדרכים שונות, ועדי רבים בה במקומות

עוד תאחז בתפיסה מצומצמת של עבודת התפילה ולא תרחיב את תפיסתך, ליבך  

 . "הימשיך ויתדפק על קירותיו ולא ייתן לך מנוח

*** 

 והוא נעלם כפורח באוויר.   בלי משים עצמתי את עיניי,מ

 נותרתי לבדי.  

ואשר   ,תן רכשתי במסעותייאושהמיומנויות  .האם ראה את הצפון בליבי? ליבי דפק

 נקודת משען בחיי, חיפשו אחר השלב הבא.  ל לי  היו

פשר  מרחב שאִ היינו כ במשך שנים רבות, הייתי נכנס לסטודיו כאל תיבת נוח,  מדי יום,  

דברים שבליבי לא הייתי  . ומתגלה־לי לחיות בין העולם הזה לבין העולם הבא הנוהר

סתום וחתום    ותר יום, והאור שהתנוצץ בי נ־לחיי היום  שבהייתי    ךכ ר  מגלה לאיש. אח

  איני יכול יותרכי בו הרגשתי שעד שהגיע היום  –לעתיד לבוא, לעת קץ  גנוזבקרבי, 

בה שבילים שונים בחיי יוכלו להעמיק את הקשרים שדרך  ה אחר  או אז תרתי    לסותמו.
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לו חוסים  ים' שבצביניהם ולהפוך ל'אחד'. חיי שנעו בין עולמות תרו אחר 'עץ החיי 

 אליו נכספתי.שכמקום  לי  התפילה החלה להתגלות .כולם

 :המשיך  הוא, יעיני את כשפקחתי 

 .מעבר לכל המשגההעומדת בראש ובראשונה פרקטיקה  אהתפילה הי

 .כוחה בעשייתה

 ,'פרקטיקה' ובמה כוחה יהיית מבין מה ילויכולתי לסיים את דבריי כאן א

לצערי גם מושגי המצווה והטקס, סובלים מהמשגה חיצונית  אולם

הרגש על על התחושה ו סוגרות על הקשב הפנימי,ההגדרות , ממצמתומצ

 תחם. ובמקום לפ –המתלווים לעשייה 

מנוסח. טעם  מעבר לכל אשהי כוחה של הפרקטיקה טמון בסוד העשייה

בתפילה,  גם. בכל פעם חדש עשייה מכוונת מאפשרת ל'טעמים' להתגלות

 ומעמיקה מפעם לפעם. ־הולכתהעשייה בהאדם מוצא את טעם תפילתו 

סודם של כל ריטואל, מצווה ופרקטיקה טמון בכך שהם יוצרים 'מיכל' 

בהווה. בעולם האומנות כבר למדת את   אשר בו מתרחשים תהליכים שונים

 לחוש)ואינו ממלל( ומאפשר לעצמו  חשכאשר אדם  .התחושהסוד 

 .התרחשותנוצר רחש המחולל  בחשאי( מלשון חישה)

חומקת מן השפה, עד שהאדם מגיע למצב המתחוללת    התרחשותה  ,פעמים

 . התפילה היא הדבר כשלעצמו ולא אמצעיאז,  :בו 'ואני תפילה'ש

מרחב גדול בעל גוונים רבים. יש נשימה  אהתפילה היכי עוד תלמד לדעת 

וראייה תפילה, ואתה יכול  ,שהיא תפילה, ודומיה תפילה, הקשבה תפילה

, להמשיך ולהוסיף גוונים ולבושים נוספים כגון: כוונה, מחשבה, הליכה

 .תפילה –י ואפילו צחוק... וכולם תנועה, בכ
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ם שערים בדממה, ואצביע על כמה היבטילך אפתח בפגישותינו 

שער. הבנה בהירה תמה ש ךשער בליבאתה ת .ואפשרויות של תפילה

ומונעים. ־מעכביםהכוחות היכולה לעזור בתיעול הכוחות, ובהשהיית 

לשחרר את התודעה מהיאחזות לא בשלה  כוחןב –בהירות  הבחנות

 רוף בהיר בעולם הבינהיכל צולאפשר לתהליך עמוק להתחולל.  במילים

 כה ולייצר התרחשות משמעותית. צמות לזרום דרולע מאפשר

פרטים וכן ארחיב ב אעסוקרור המושג, ובהמשך יבלאפתח בראשי פרקים 

 על פרקטיקות פנימיות.

   ידעתי שאני נכנס למסע.

שיתפו אותי  שישבתי עם אנשים שבהן רבות הפעמים במחשבותיי נדדו... נזכרתי 

רבים מהם חשו   :הבכאבם סביב עולם התפילה. בדרך כלל דבריהם נשאו אופי דומ 

בעולמה  עומקים כאלה לצערם לא מצאו אך של רוחניות בחייהם,  עומקים נפלאים

  עבורי"ב"זה פער גדול מדי שנבע מהפער: בכאב  משתפיםתפילה. פעמים היו השל 

  יולם הייתקבנעימת  .כשהיו מדברים, דמעות היו זולגות מעיניהם ,. פעמיםאמרו

 .  לשאלה שלא נשאלההם מצפים לתשובה  כי שומע 

להקשיב לשאלותיו, ולחוש מתוך הגוף את התשובות  ,  קש ממני לעצום עינייםיב  הוא

העולות. הוא הקפיד שלא אענה תשובות מצוטטות, והיה חוזר על שאלותיו שוב ושוב  

הוא היה שואל שאלה וחוזר עליה   עד שהתשובות היו עולות בכנות מתוך מעמקיי.

 :שלוש פעמים

 עומד? לפני מי אתה

 מיהו זה שעומד? 

 ?או לפניו אלוהים עם לשוחחמה זה אומר 
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הבחין בין סוגים שונים של האם אתה יכול ל .יזכר ברגעי תפילה שוניםה

 תפילה?

העמקתי את   שחררתי כל הגדרה וידע חיצוני, .עצמתי את עיניי ופגשתי בערפל

בנוכחות    –בעצמי בניסיון למקם את עצמי    התבוננתי.  נשימתי ונכנסתי אל תוך הערפל

 . "לכל אשר יקראו באמת" קרוב והעונה ־מכל־הקרוב או בשיח עם 'מקומו של עולם'

רושה של אותה 'עמידה לפני'? האם זו עמידה מול  יפ ו מה –  ' ה עמידה לפני 

עמידה המכוונת אל   הי תרבות ביחס לאלוהות? האם זויה של האולוגיה והבנותיהת

מול הדימוי הפנימי שלי אל מול האינסוף ברוך הוא? האם זו פעולה המחוללת  

 ללא מושא?  ,התרחשות והפצעה טרנספורמטיבית בעצם הווייתה

היא נקראת 'שיחה', אבל  " " הרהרתי ביני לביני,בין הלשונות השונים של התפילה"

שכשם   שמתי לב . "לחברושיח התפילה יש בו פנים השונות מהשיח שבין אדם 

ה לאינסוף  ישפנייתי לאדם אחר נובעת מתפיסתי את מהות האדם שבי ושבו, גם פני

  , "כדי לפנות לאלוהים"מתרחשת מתוך התפנותי לעומק האלוהי והאינסופי שבי. 

כדי לשוחח עם האלוהים שאיננו נמצא רק מחוץ לעצמי,  "  המשכתי והרהרתי לעצמי,

אני מתפנה ... אני פונה מתוך הצד האלוהי שבי ואני בו ,'לית אתר פנוי מינהשהרי '

 ". ל...  –אני נפתח  ,בעצם –אליו... מתהווה ממנו... אני פונה 

  הנאמרות  מילות התפילה ,שמתי לב שבאמצעות העמידה הפתוחה אל מול ולפני

 . אנרגטייםו, תחושתיים, רגשיים  הכרתייםרוחניים,    –  רבדים כמה  ב  יוצרות התרחשות

.  י. לפתע קולו התערב בתוך מחשבותיהמשכתי להתרכז בעולה מתוכי...", תפילה"

כמתעורר מחלום פקחתי את עיניי, וראיתי שהוא יושב לידי, עיניו פתוחות ומביטות  

 תים מילל.  יע ,תים חשיפנימה. הוא החל לדבר, ע
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 פתח ואמר:  

אלא  ,של תפילות סוגים שונים נםשיש משוםלא רק  – ינה אחתאתפילה ה

נחשף ל'עצמו' והוא עצמו משתנה  השנים זוכה, עם האדםשאם  משוםגם 

עומק לפנים מעומק, עד המקום שאין בו הגדרה. ככל שהאדם נחשף 

הולך ה' שער'נפתחת לפניו כ התפילה הנעלמה, גם צם הווייתולתנועת ע

 בבחינת הופך לתנועת חיים,מרחב התפילה . אף הוא משתנה ומעמיקו

אור והוא 'כלי' העשוי מְ  אכל מודל הו  ,מעמקים'. ב'עומק''שיר המעלות מ

 תנפתחתנועת התפילה  ,השנים והתרגולעם  משתנה לפי מידת האדם.

בו ש' ול'מרחב' פרצוף'ל כתהופתנועה בה כל ש עד ותעדינות רזולוציל

 נגינה או תנועה,לומד האדם בקרב ש שםכ האדם יכול להתקיים ולפעול.

ההכרה  בוש –לכדי מפגש  עם השנים והתרגולכל תחושה מתרחבת 

 ,ראשונית בעולם תנועת חייםבכל כך    –יותר פרטים  ללב    םשוהוא  פתחת נ

מגדיל המוח בדומה ל  .ככל שהאדם מתפתח  תנועה הופכת עשירה יותרכל 

 ,(חיווטים במוחויש יותר סינפסות  )שכן  ככל שמשתמשים בו    את פעילותו

כאשר  , מתרחשת הרחבה והעמקהרוחנית פנימית או תנועהב כך גם

לפחות שלוש פעמים  . כאשר האדם נכנס לפעולת התפילהמתמידים בה

מפתח  הוא, ובערב(צהריים בבוקר ב ,שתנהמהעולם בהן בשעות שביום )

אדם מתפלל וחי את בו הרגע שלבסוף מגיע  .עדינות ומורכבות הווייתית

 .כנהר שאינו פוסק ,הווהתמהווייתו הל חיבור נובע כל מרחבי חייו מתוך

 מגיע למצב של הוויית תפילה בבחינת 'ואני תפילה'...או אז הוא 

עובר דרך גילוי סודות  בסוד עולם התפילה, האדם וכדי להרחיב את הבנת

סוד גופו וכוחותיו  :רבים. לשם כך על האדם ללמוד ולתרגל כמה דברים

ההכנה וסוד  סוד; ת וסוד תורת האלוהותמבנה העולמו ;וסוד נשמתו

סוד הכוונה ; מרחב ההתפנות והשקט וסוד המרחב המהורהר; הנשימה
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; סוד ההתבודדות סוד השירה וסוד השפה הפואטית; וסוד הקול והדיבור

  וסוד השתיקה

 שיש בה שתיקה  לעמוד על היחס בין יכולת ההקשבה העליונה  האדם נדרש

 עליו להכיר פרקטיקות פנימיות המילים. לבין המשך התקיימותה גם עם

 'ה בושסוד היכולת להיכנס להיכל הפנימי של עמידה בהיכל וללמוד את 

 . ושפתי פותח את

על המתפלל להכיר את מבנה התפילה, את הפעולות השונות הנעשות 

פנימה, ־שלבי הכניסה במשךבמהלכה, ואת מצבי התודעה המשתנים 

 . והירידה העלייה או ההמשכה

את סוד  ;עליית הנשמה ועליית העולמות, את סוד הדמיוןעליו להכיר 

את סוד הרצון ים(; תדיר םושאינ יםהתדיר)סוד הייחודים והאורות 

סוד המחשבות הזרות, ואת סוד הגילוי המבקש להתבקש; את  ,והבקשה

והפגישה והעבודה עם 'אורחים' העולים בתודעה ללא רצון בסוד 

בו כבר האדם אינו ש ,הדבקות בסוד האיןונה סוד האמו; את רוריםיהב

: ץיכמו שכתב ר' פנחס מקורותפילה ' אלא מתחוללת בו העומד לפני 

 18."התפילה היא אלוהות"

 המתין ושתק... ,בקשתיו להאט, והוא כמתעורר משינה עמוקה, השתהה

ולא   הלכתי. לא הטיתי עצמי מהדרך, .אסףיבאתי ואליו אשראיתי את המקום ממנו 

 תי לאן. ידע

 
העולם סוברים שמתפללים  :עוד שמעתי בענין התפלה, שאמר", שער התפילה, אות ו: אמרי פנחס 18

. וגם תפלה "יךהא אלוהוא תהלתך וה"קות כמ"ש ואלהיא  בעצמהלפני הקב"ה. ואינו כן. כי התפלה 
 מכינויי המלכות". חדא איה
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 יומן 

 מעשה מרכבה. 

כאשר חלק מהזמן   שכשם שזרע עתיד לצמוח, אף אני 'זמין למהוי', כילד לא ידעתי

 לא ידעתי שכוח החיים שבי עשיר ומורכב. ם.יאימי, וחלק ברחמי שמי אצמח ברחם

. התחלתי  ןאמרתי מילים שלא היה בי מושג על משמעות .התחלתי לדבר .ייפנו אל

 '. אני'להתייחס לעצמי ולומר 

אמרתי 'אור' או 'שמש', מילים, מילים, ייצוגים, צורות קשר. הייתי מעורב בעולם. כל  

מילים. הפלא התכסה בתוויות ובשפה  וקיבל צלילים  ,דבר חדש, מפתיע, נוכח

 המצביעה על הדברים. 

צורות התייחסות. עם  ורב אל עצמי, אני פוגש אוסף של זיכרונות  עד היום כשאני מתק

מעבר למילה הראשונית.   השנים, המילים התכסו בשכבות של קשרים ואסוציאציות 

 המפגש הראשוני נעלם.  שפעמים  ;הדברים עצמם הפכו לרשתות של משמעות

כבה ש ,עם השנים שכבות עומק. ותלא העליתי בדעתי שגם תחת המושג 'אני' טמונ

אפשרויות שלא העליתי  ואחר שכבה התגלתה ונחשפה, ועדיין אני הולך ומגלה, 

 ונחשפות.הולכות   בדעתי את קיומן

אני נזכר במראות ראשוניים כילד, בתחושת החיים המלווה כל תנועה, בצבעים  

אני אחד. אני חש בהווייתי    . לואני מעורה עם הכ  .אפוף טבע  .ובצלילים. הווית פליאה

אני חש   אני חווה את האוויר על עורי, את מגע הגוף והנשימה. עם העולם. הפתוחה 

 באור המרצד, ואני נרגע ונרדם. 
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 כל מה שמסביבי עורר תגובה.  

אני מתחיל לזהות: אנשים, מרחב, תנועות.    .לאט לאט אני מתרגל, המראות מתבהרים

ה. המערכת  אני משתלב בחיים בסקרנות טבעית. משחק עם החיים, בוחן, מכיר, מגל

  וא כל מה שבחוץ ה מתפענחת. העולם כולו בנוי על טריטוריות קרובות, ו לומדת 

 גילוי. ־אחרים, רחוקים, עולמות של טרם עולמות

בן ארבע. אני זוכר את הריח, התבשילים, השירים, ואת מראה פניהם    או   אני בן שלוש

ריחוק, שקט,  קרבה,  :הנוכחים והמשתנים של אבי ואמי. אני לומד את תגובותיהם

 טרדת נפש ועוד. 

לקחת. הנפש צועקת את הדחף ו הנפש שלי 'רוצה'. כענפים היא שולחת ידיים לגעת 

והתגובה, ולומדת לקרוא לזה 'רצון'. אני לומד לומר 'אני רוצה', ומזהה תגובה או  

 צורך עם רצון. 

אני   .אין הבדל בין דמיון למציאות םבהשומבלה שעות רבות בעולמות  אני הולך לגן 

אנחנו שקועים ביחד בתנועה, בקולות. הסביבה נעה  .אחרים'ב'משחק. אני פוגש 

חוקי   הדחף והתגובה נוספים עלאט, ־אטביחד בגלים של תנועה ואינטראקציות. 

 חיים: לבקש או לתת, לחבק או לריב, שכר ועונש.  

לא מבין   ;אני חש בתדר אחר . משהו משתנהומקומות אחרים.  ואני זוכר גם זמנים

 אבל חש.  

כולם לבושים אחרת.   .בגדים נקיים וחגיגיים לובשאני מתקלח ו .שולחן שבת, חגים

 ל מאיר באור אחר.  ואנחנו יושבים ואוכלים והכ
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מאחורי הפנים   .כנסת, אנשים שרים, רוקדים. הפנים מחייכות, מאירותהאני בבית 

אני מאיר אליו חזרה. מוצאים ספר וכולם   ,מי שמביט ביהטרודות משהו זורח. כל 

השירה   .כולם בשקטבהם . יש רגעים שאותו מנשקיםוניגשים אליו בתחושה אחרת 

 משלהם. זמנים של אור גדול וחגיגיות.  אינו אחרת. האור שמגיח מפניהם שונה מהם,  

שומע  אני  לאט לאט אני לומד לשיר בבוקר 'מודה אני' וחש קרוב לתדר האחר.

אני לומד   .קולט את התדרוסיפורים. אני לומד את התחושה בכניסה לבית הכנסת, 

לחוש אותו ואת המילים המלוות אותו ומשתלב בתוכו. זה הופך לחלק ממחזור  

 החיים, ממעגל השנה.  

עמוק בתוך   התחושה, הפעולה וההשתלבות קודמים לכל הבנה. הדברים נרשמים

 ומים.כרון נופים קד יהגוף והנפש. ז

לאחר  עם עצמי.  ,שעות רבות לבדלגן וביליתי ־הרחק מרוב חברייגרנו  , עד גיל שש

  ביליתי הרבה בחוץ,  . פה כבר הייתה חצר, שכונה להתגורר במקום אחר;עברנו  מכן 

 בין חברים ובטבע.  

אני בן שבע. בית הכנסת משנה את פניו. מעבר לתדר הנעלם, הוא גם מקום מפגש,  

 גם אנשים, חברים, ואני שמח בחברתם. בו אפגוש שאני כבר יודע 

. מבקשים שמו  שאני כבר לומד לקרוא, נותנים בידי ספר עבה עם מילים, 'סידור'   כיוון 

ה, פעמים משתלב בתוכה,  ממני להשתלב בקטעי התפילה. אני מכיר את תנועת התפיל

המילים גדולות מדי. אני    .אין לי מושג מה כתוב בסידור  ופעמים והיא ארוכה לי מדי.

המילים רבות, והגוף משתוקק לזוז. כשהייתי ילד, זזתי    :עסוק בללמוד לקרוא בסידור

בין האנשים, עכשיו אני נדרש לשבת ליד אבי ע"ה. אני לומד 'לסיים' את המילים  

אני מתרגל לקרוא, וגם הסידור הופך לחלק ממטלות הקריאה,   את התפילה.ו'לסיים' 

 למשימה. אני שוכח להביט אל האור.
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, מושג גדול  'אלוהים'דבר הנקרא  ־אני מגיע לישיבה תיכונית, אני יודע שיש כזה מושג

להתקרב אליו. אני מגיע לישיבה התיכונית  ו ומוחלט. אומרים לי שיש גם דרך לעובדו  

  '.להתפזר' חזק הבא לידי ביטוי ברצון ללמוד. אני נלחם ועושה מאמץ שלאעם רצון 

היה בי רצון לפגוש את  על עצמי. ההתגברותלומד את התנועות הפנימיות של אני 

עד הרגע המיוחד שהתרחש   ,תיכון עדין הייתי בלוע בדבריםשנות הה'מוחלט'. ב

לראשונה חוויתי חוויה שעד   ,. אז17בקיץ מיד לאחר שסיימתי את כיתה י"א ואני בן 

 ברתי עליה.  ילא דשהיום כמעט 

שעת רעווא דרעווין, השמש שוקעת, ואני מהרהר במשניות ממסכת תענית,    כיתה י"א:

 העולם בזמן בית המקדש.נראה חושב על חורבן הבית, ותוהה איך היה 

השמש שוקעת ומראה השמים מתערבב בי עם מראה המקדש. אני חש את יופיו של  

  : ים לארץ. ליבי מתגעגע ואני לא מביןילם שנעלם, וכואב את הקשר שניתק בין שמעו

  .מעולם לא חשתי תחושות מעין אלו. פניתי אל עבר בית הכנסת להתפלל ערבית

היה    שמו  .שעיני צדה  הושטתי יד והוצאתי את הספר הראשון  ,גשתי לארון הספריםינ

 כאלו משהו כתב את שבליבי...'איש האמונה הבודד'. אני פותח ומתחיל לקרוא,  

 ברתי. יכמעט שלא ד ךכ ר במשך כחצי שנה אח

בה נפגשתי עם  שהגבוהה    חוויה זו שינתה את חיי, והלכה והתרחבה עם בואי לישיבה 

שהפכו למוריי ורבותיי   עומק עולם התורה ועם אנשים מיוחדים, אנשי ידע ועבודה

 ואשר בנוכחותם נפתחו לי פתחים.

שיש   ,שיש בתוכי 'שכבות'הגילוי המפתיע המרכזי שבהם היה  .רביםהפתחים היו 

והתגלו, עד הגילוי שיש מקום    הלכו'אני' אבל טמונים בו רבדים ושכבות... השכבות 

לך דומיה  'מתאחד עם מרחבים רחבים יותר, ו 'אני'בה ה שהוויה , בו האני מתבטלש

 .'תהילה
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יע לי להרחיב תובנות והתנסויות  לסי היכולות אחר דרכים לתורבמשך שנים זכיתי 

מורים היכולים לסייע או   בו מצאתי פתח, ידע או הדרכות,שכל מקום הגעתי לאלו. 

 ם.  יההגעתי והתדפקתי על דלתות ;רמזים וסודות

שהיתי שם עד שיכולתי   .ניצוץ העטוף בקליפה ,פעמים ;לרוב מצאתי ידע חלקי, רמז

. למדתי לדעת את שטמון בי, לברר את  שם ו'להוציא יקר מזולל' המצוי  ללמוד את 

  בהן האדם יכול לעבוד שואת הדרכים  כוחות האדם היכולים לסייע בעבודת הלב,

 ל ביד המקרה.ו להשאיר הכ בעצמו מבלי

  לאורך הדרך המתפענחת,   ,רק מאוחר יותר  .אלו היו שנים של לימוד, עבודה ותפילה 

 היצירה.  גם את עולם פגשתי במסעי

להבין  ניסיתי  ;ומעשה מרכבה אחרי סודות מעשה בראשית רתי, תברוח יימסעותב

נוכחות, התמדה, עמל, עד שלאט לאט   המסע דרש את שקיים ואת דרכי העלייה.

 סוד המרכבה, הכולל את עבודת הגוף והנפש.ל  נפתחו פתחים

מכל אדם. תרתי אחר מי שיוכל ללמד אותי את  למדתי בתחילה חיפשתי בכל מקום ו 

ההשקטה והתבוננות, ובשלב מאוחר יותר גם את סוד הגוף. למדתי מאנשים  דרכי 

רמז על ה'סוד'.   שיש בו ולּו ומספרים, הלכתי לסדנאות, וחוויתי מכל שמצאתי

וללמוד אותו.   אותו להבין חר כךבהם אוכל לחוות אותו ואשחיפשתי אחר מקומות 

ה מרובה על האוכל,  או שהפסולת היית ,הדברים לא היו מדויקיםבהם ש במקומות

רגישה באפשרות אבל גם במרחק ובמחיר  התלווה למסע הגילוי גם כאב גדול. הנפש הִ 

 שאת תוכם אכלתי וקליפתם זרקתי(.  אף)

דרכן שמעתי את הדהודם של היכלות  ש עם השנים, לאחר שחוויתי חוויות עומק

ויקות יותר  ן, כדי למצוא דרכים מדכולזכחוויות אלו פנימיים, חיפשתי דרך להבין 

 לעלות למעמקים. 
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את השביל. אז   אט־אט  ולאחר שהתחלתי אף ללמד, מצאתי ,לאחר התנסויות רבות 

.  'אני' נסדקתי .קליפות נשרו . מדויקות שנותרו־בא השבר וזיכך את ההיאחזויות הלא

 קורה... ואז משהו קרה...

כל לעטוף את פירות  בהן אושתר אחר מילים  ו  –  לא תכננתי לכתוב  –  אני מנסה לכתוב

 שער לאנשים נוספים. יו בתפילה שהדברים יה .מסעותיי

 


