
 חברים יקרים מועדים לשמחה,
 

 בסוכות נוהגים לקרוא את מגילת קהלת (לא בהכרח בבית הכנסת, אפשר גם בבית). האשכנזים והתימנים
 קוראים את המגילה בשבת חול המועד.

 
 ספר קהלת מיוחס לשלמה המלך (בגלל המשפט הפותח: "ִּדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶּבן-ָּדִוד, ֶמֶלְך ִּבירּוָׁשלִָם "). זוהי

  אחת מחמש המגילות שבכתובים, ואחד משלושת "ספרי החכמה" שבתנ"ך. השניים האחרים הם משלי ואיוב.
 

 החוויה הבסיסית של קהלת היא חוויה של ייאוש! הכל חוזר על עצמו, וככזה, הכל הבל הבלים. אין כל חדש
 תחת השמש:  ָּכל־ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים… ַמה־ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה־ֶׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל־ָחָדׁש

 ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש. ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשּיֹאַמר, 'ְרֵאה־ֶזה ָחָדׁש' - [גם] הּוא ְּכָבר ָהָיה ְלעָֹלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו.
 (קהלת פרק א, פסוקים ח - י).

 
 מכירים את התחושה המעיקה שהכל חוזר על עצמו, הכל כבר ידוע, הכל לעוס, הכל ממוחזר - שמה שהיה

 הוא שיהיה?
 

 ומנגד, מכירים את התחושה הנפלאה והמחייה המלווה חידוש מרענן וטרי? כמו למשל, רעיון מופלא שמעולם
 לא חשבנו עליו? משהו לגמרי מחוץ לקופסא? כמו ברק שמכה בנו?

 
 החוויה הראשונה - שהכל מוכר, לעוס וממוחזר - מגיעה מהמחוזות המוכרים לנו. החוויה השניה, לעומת זאת

  - של התחדשות מרעננת - מגיעה מ…
 

  מהיכן באמת?
 

  מאין בא החידוש? היכן נוצרת המקוריות? מאין באה היכולת להתחדש?
 

 יש שיגידו שהן המיחזור והן החידוש מגיעים מאותו מוח פעיל ושנון, וכי אין מקום אחר. בחוויה שלי, שני
 הדברים הללו - מיחזור וחידוש - מגיעים ממקומות שונים לגמרי. שניהם אמנם עוברים עיבוד במוח שלנו,

 אבל בעוד האחד מגיע מתוך המוח עצמו - מתוך "הקופסא", שנקראת "ראשנו" - השני, מקורו "מחוץ לקופסא"
  שלנו, תרתי משמע, והוא מגיע כפרץ של השראה, הברקה - ברק רעיוני של ממש.

 
 המוח שלנו מאוד אוהב חזרתיות והרגלים. הוא "מת על זה" (גם כן תרתי משמע...). המוח מעולה בשמירה

 והעמקה של חיווטים קיימים - של שינון דרכי פעולה/תגובה מוכרות. ובזה גדולתו!
 

 מכיוון שהמנגנון המוחי הוא לגמרי כזה, מערכת החינוך שלנו עושה את מה שהכי קל (ונכון!) לעשות: היא
  מלמדת ומחנכת על ידי חזרתיות והעמקה של הידע הנרכש.

 
 תעודת הבגרות שקיבלנו בסוף י"ב היא תעודת האחריות שאיתה יצאנו מהמפעל החינוכי (שוב, תרתי משמע),

 שאומרת: "הנכם יוצאים מבית החרושת שלנו, ואנו גאים להכריז שאתם מוכנים להתמודד עם החיים! כל
 המערכות שבראשכם הותקנו בהצלחה, והן מוכנות להפעלה. אתם כבר יודעים את כל מה שאתם צריכים

 לדעת, ומעתה תשתמשו בידע שלכם להתמודד עם כל מצב חדש שתתקלו בו. בהמשך הדרך לא תרכשו ידע
  חדש, אלא תעבו ותעשירו את הידע הקיים, כי את כל מה שחשוב, אתם כבר יודעים. אנו גאים בכם!".

 
 נשמע אולי ציני, אבל זהו תהליך גאוני, והוא גם מאוד יעיל מבחינה אבולוציונית, שהרי אי אפשר להמציא
 מנגנוני התמודדות חדשים כל פעם שאנו פוגשים אתגר לא מוכר! זהו בזבוז אנרגייה אדיר וסכנה קיומית

  להישרדות שלנו...



 
 ... עד שמגיעים לגילו המופלג של קהלת - לא הגיל הכרונולוגי, כמובן, אלא ההתפתחותי - כשאנו חשים מיאוס
 ושיעמום מכל מה שאנחנו כבר יודעים, ואנחנו משוועים למשהו חדש! (ולא, לא כל אחד מגיע לשלב הזה בחייו.

 יש כאלה שבשמחה יישארו במוכר ובידוע. יתרה מזו, חלילה לנו מלערער את היסודות שלהם ולאתגר אותם
  במשהו חדש באמת!).

 
 אלה שרוצים להתחדש, מה הבעיה? למה לא פשוט לפתוח את הראש לאפשרויות חדשות???

 
  אז זהו, שזה קשה ביותר!

 
 אנחנו כולנו שבויים בתכנותים המוקדמים של חיינו. החיווטים המוחיים שהוטבעו בנו חזקים מכל שינוי. יתרה
 מכך, תפקידו של המוח האנושי הבוגר הוא להתנגד לכל שינוי! כי זה מסוכן להישרדות! לכן, לצאת מהקופסא

אין החבוש פודה  ולאפשר למשהו חדש להיכנס איננו דבר פשוט כלל וכלל. על כך אמרו חז"ל בתלמוד: "
 עצמו מבית האסורין". או במילים של חכם יהודי אחר, אלברט איינשטיין, גם הוא ז"ל, שאמר: "לא ניתן

 לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן."
  

 בסוף המגילה קהלת אומר משהו, שחוקרים רבים סבורים שהוא הודבק שם על ידי עורך מגמתי. ללא ספק,
 הסיום הזה נשמע יותר מדי "דוסי" למגילה כל כך חתרנית ואנטי ממסדית. בין אם זה נכון, ובין אם לא, הסיום

 הזה הוא הפתח היחיד שאני מכיר (ומן הסתם יש עוד!) לאפשרות של התחדשות יש מאין. אבל ראו
סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע,  הוזהרתם, חייבים לקרוא את זה עם ראש פתוח…: (קהלת י"ב, פסוק י"ג) 

  ֶאת־ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת־ִמְצוָֺתיו ְׁשמֹור, ִּכי־ֶזה ָּכל־ָהָאָדם.
 

 להבנתי, המשפט המסיים הזה מזכיר לנו שאכן, הכל כבר נשמע! בסופו של דבר, מבחינת מוח האדם אין
 חדש תחת השמש. ולכן, כל מה שנותר לנו זה להיפתח; להיפתח לאלוהי - האלוהי במובן הרחב והאינסופי,

 בשום פנים לא במובן הצר, הלאומי, העדתי, וגם לא במובן של ההלכה-על-פי-ה"שלחן-ערוך"!
 

 האלוהי כאן הוא מילה נרדפת לשורש הקיום, לנביעה של המעין המפכה, שמשם נובעים כל העת מים מחיים,
  המרווים את הבריאה. ממנו מגיעה ההתחדשות היחידה האפשרית (בבחינת "יש מאין").

 
 ואם המילה "אלוהים" קשה לכם, או "זורקת" אתכם מהדרשה הזאת, הרי שהיא הפעילה איזה חיווט מוחי ישן

 שמזהיר אתכם ש"אלוהים" הוא החבר הדימיוני של הדתיים - מנכ"ל הרבנות הראשית - אותו הם מנסים
 לכפות על כולם, יחד עם ההלכה שלו/שלהם….

 
 אז עשו לעצמכם טובה: צאו כבר מהחיווט הזה! צאו מהסרט הזה.

 
  איך עושים את זה?

 
 פשוט! (זה באמת פשוט! כי אם זה נראה מורכב, הרי שזה משום שהמוח התערב וסיבך את העניינים):

 
 מבינים ומשלימים עם כך שמוחנו המבריק והיקר - והוא באמת כזה - הוא בעצם מאוד מוגבל. הוא מוגבל למה

 שהוא כבר יודע. הוא אמנם יודע המון, אבל הוא כל העת ממחזר את הידע (הרב) שצרוב בו. הוא לא ממציא
 שום דבר חדש. חידוש הינו איום עבורו. ולכן, מפסיקים לקחת את שכלנו ואת הידע שלנו יותר מדי ברצינות.

 ומתוך הענווה הזאת אפשר להיות "יראי אלוהים" - כלומר, רואי האלוהי (שוב, במובן הרחב והאינסופי) -
 "רואים רחוק רואים שקוף". פתוחים לפלאי הבריאה. כי מהאלוהי באים ה"ברקים" וההברקות. מהאלוהי באה

 ההשראה. מהאלוהי - ורק מהאלוהי - באה ההתחדשות.
 



 אל אלוהי ההתחדשות אנחנו פונים כל בוקר בתפילה, "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". כל יום,
  כל רגע, היקום מתחדש. שום דבר איננו כתמול שלשום.

 
 כי האמת היא, שמחוץ לקופסא הכל חדש תחת השמש. הכל!

 
 שבת שלום וחג שמח,

 
 אלישע


