
 

 

 

 חבריםחברים יקריםיקרים,

 הערב נדליק שמונה נרות: ששה נרות חנוכה ושני נרות שבת. הרבה אור. חושך,

 היזהר!

 השבוע התקיים בקהילת "ואהבת" ערב מיוחד לכבוד חנוכה, שכל כולו מוקדש

 לאמנות ההקשבה. ישבנו במעגל ובהנחייתו של עירן לוי כל אחד זכה לספר. אבל

 בעיקר זכינו כולנו להקשיב. במרכז המעגל הונח נר, אפשר לקרוא לו נר זיכרון, או

 נר לנשמה, "לזכר" מדורת השבט שאבות אבותינו ואמותינו נהגו לשבת סביבה

 ולדבר. ולהקשיב. והרבה גם לשתוק. הקשבנו לאור וגם הקשבנו לחושך. האור

 היה מרגש, אבל דווקא בחושך הייתה הזמנה. הנר גם הזכיר לנו את הפתגם

 המפורסם המיוחס לרב קוק, "צריךצריך שכלשכל אישאיש ידעידע ויביןויבין, שבתוךשבתוך תוכותוכו דולקדולק נרנר, ואיןואין

 נרונרו שלושלו כנרכנר חברוחברו, ואיןואין אישאיש שאיןשאין לולו נרנר. וצריךוצריך שכלשכל אישאיש ידעידע ויביןויבין, שעליושעליו לעמוללעמול

 ולגלותולגלות אתאת אוראור הנרהנר ברביםברבים, ולהדליקוולהדליקו לאבוקהלאבוקה גדולהגדולה ולהאירולהאיר אתאת העולםהעולם כולוכולו".

 אנחנו, בני האדם, אוהבים נרות - נרות שבת, נר הבדלה, נרות חנוכה, נרות יום

  הולדת, נרות לערב רומנטי, ואפילו נרות נשמה.

 האהבה לנרות היא עדות מרצדת לחשיכה הסובבת אותנו, כאילו רטייה בלתי

 נראית מכסה את עינינו. אנחנו איננו מודעים לקיומה, בדיוק כמו שדג איננו יודע

 שהוא רטוב, אבל הכמיהה שלנו לאור, ורגעי ההארה שאנו חווים מעידים בעצם

  על המצב היותר קבוע בחיינו: החושך.

 כשמבליח אור אל עולמנו ומאיר מעט מהחושך, אנחנו מתרגשים. זו חוויה רגעית,

 חיובית וחולפת. זה ישמע משהו כמו, "חוויתי הארה", "פנייך קורנות", "הוא קיבל

  אותי במאור פנים", "יש לו מין ניצוץ כזה בעיניים", ועוד.

 את הכמיהה לאור בימים קשים וחשוכים ביטאו כל כך יפה החלוצים לפני מאה

  שנה:



  ָאנּוָאנּו נֹוְׂשִאיםנֹוְׂשִאים ַלִּפיִדיםַלִּפיִדים

  ְּבֵלילֹותְּבֵלילֹות ֲאֵפִליםֲאֵפִלים

  זֹוְרִחיםזֹוְרִחים ַהְּׁשִביִליםַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחתִמַּתַחת ַרְגֵלינּוַרְגֵלינּו

  ּוִמיּוִמי ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ֵלבֵלב לֹולֹו

  ַהָּצֵמאַהָּצֵמא ָלאֹורָלאֹור -

  ִיָּׂשאִיָּׂשא ֶאתֶאת ֵעיָניוֵעיָניו ְוִלּבֹוְוִלּבֹו ֵאֵלינּוֵאֵלינּו

 ָלאֹורָלאֹור וְָיבֹואוְָיבֹוא!

 מדוע הכמיהה הזו לאור? שהרי, איננו חיים בעלטה. עובדה, אנחנו רואים המון

  דברים סביבנו. וכשהשמש זורחת, אז בכלל, העולם כולו כאילו טובע באור.

 הצמא לאור איננו, כמובן, כמיהה לאור השמש. גם לא למנורה החשמלית, ואפילו

 לא ללהבה העדינה של הנר. חושך איננו היעדר שמש, או הפסקת חשמל. חושך

  הינו מצב פנימי, קיומי, קבוע, ותשתיתי.

 מכיוון שעינינו הפיזיות בכל זאת רואות דברים בזכות אור השמש, המנורה, או

 להבת הנר, אנחנו לגמרי לא מודעים לחשיכה התשתיתית שבה אנו מתנהלים,

 לרטייה המכסה באופן קבוע את עינינו. שוב, גם הדג איננו יודע שהוא רטוב. אם

 ננסה לספר לו, הוא יברח.

 ואולי טוב שכך. בינינו, לא נוכל הרי לעמוד ביותר מדי אור, כמו שהדג לא ישרוד

 מחוץ למים. אור חזק מסנוור ומעיק, ובמינונים גבוהים מדי הוא אף יכול להוביל

  לטירוף. האור והשגעון באים מאותו מקום.

 יתרה מזאת, קיומנו תלוי בחושך! ללא הרטייה המכסה את עינינו נתאיין (נהפוך

  לאין, ללא-קיימים).

 המסורת היהודית מזהה את הקיום - את הבריאה כולה - עם ההסתרה של האור.

 ללא ההסתרה הכל נהיה בלילה אחת גדולה ומסנוורת של אור. המילה "עולם"

 איננה מקרית. היא מספרת לנו על היעלמות, היעלמות האור. תורת הקבלה

 קוראת לזה "צמצום". האלוהות - המכונה בקבלה "אור אינסוף" - הייתה צריכה

  לצמצם עצמה כדי לפנות מקום - או אולי בכדי לאפשר - את היקום.

 ניתן להמחיש זאת על ידי המשל הבא: על מנת לראות סרט בקולנוע (מטאפורה

 למציאות) חייבים לעמעם את האורות. נותרת רק אלומת אור אחת, אלומת האור

 של המקרן.

 הפרדוקס הוא שבשביל לראות דברים צריך לצמצם את האור למינימום. הקיום

  אפשרי דווקא בזכות החושך.



 וכך אנו חיים את חיינו "בהסתר פנים" תמידי, בצמצום כמעט מוחלט של האור, כי

  רק כך אפשר לראות, ורק כך מתאפשרת מציאות.

 ואז, ברגעי חסד נדירים, מזדמנת לנו הצצה מבעד לרטייה, מבעד למסך הסמיך

 של החושך. הרגעים הללו מרגשים וממלאים את ליבנו בשמחה גדולה:  "ואו,

 ראיתי את האור"! משהו מהמימד "שמאחורי הפרגוד" (עוד ביטוי יהודי לרטייה)

  נגלה לנו.

 אלה רגעי חסד, כי זו אולי מהות החסד, אותם רגעי הצצה מעבר ליום-יום

  האפרורי שלנו.

 פרשת השבוע - "מקץ" שמה (מלשון סוף, סוף החושך, וגם מלשון להקיץ, לפקוח

  עיניים ולראות באמת) - עוסקת ביכולתו של יוסף להציץ אל "מאחורי הפרגוד".

 פרעה חולם חלומות אבל פותר אין. שר המשקים נזכר ("מקץ שנתיים ימים")

 בפותר החלומות העברי שפתר את חלומו בכלא, והסיפור שלנו, שרוב רובו היה

 חושך מוחלט עד עתה, עובר מהפך מרגש ומאיר.

 היכולת של יוסף לפענח חלומות הוא סוג מסוים של הצצה אל מאחורי הקלעים

 של העולם. יוסף היה מוכשר! הוא ידע גם לחלום חלומות בעצמו - שגם זה סוג

 של הצצה - וגם לפתור את החלומות שלו ושל האחרים. אבל החלום ופתרונו

 נשארים בגדר הצצה בלבד. המידע שהם מספקים חלקי. חלומותיו של יוסף,

 למשל, בשרו לו אמנם על עתיד מזהיר ביותר, אבל כיצד יתממשו, היכן, ובאיזה

 מחיר נורא? זה נותר בעלטה.

 כמו יוסף, גם אנחנו זוכים מדי פעם ברגעי חסד של הצצה קטנטנה מבעד לפרוכת

  של המסתורין.

 חוה אלברשטיין כתבה את זה כל כך יפה בשירה "רמז":

  שעוןשעון נעצרנעצר לילי

  זהזה רמזרמז

  ראיראי שנשברשנשבר לילי

  זהזה רמזרמז

 

  נוצהנוצה קטנהקטנה

  עלעל אדןאדן החלוןהחלון

  פרפרפרפר נתפסנתפס לולו בוילוןבוילון

  גשםגשם ביוםביום חמסיןחמסין



  גאותגאות ושפלושפל

 

  הכלהכל משלמשל הכלהכל סודותסודות בליבלי פשרפשר

  מהמה הנמשלהנמשל

  ומהומה הקשרהקשר

  למהלמה אניאני עדייןעדיין

  לאלא תופסתתופסת

  למה, באמת? למה הכל רק רמזים? למה לא מסר ברור?

 מבעד לרטייה, לפרגוד, למסך, עמוק במרחבי המסתורין, נמצא - כך אומרים לנו

 המיסטיקנים הגדולים - אור האינסוף. אינסוף האפשרויות. אם בעקבות רגע של

 "הארה" - מסעיר ככל שיהיה - נחשוב, חלילה, שעכשיו אנחנו "יודעים", הרי

 שוויתרנו על המסתורין, מקום מושבו של האינסוף.

 יוסף לא ידע, למשל, שבהגשמת חלומותיו הוא מוריד את בני ישראל למצרים ודן

 אותם לגורל של עבדות! וטוב שהוא לא ידע, טוב שגם הוא היה עיוור! אחרת לא

  הייתה יציאת מצרים, ולא היינו מקבלים את התורה, ולא היה לי על מה לכתוב...

  ידיעה, משמעה סוף של כל האפשרויות האחרות הקיימות באותו הרגע ממש.

  אי-ידיעה, היא דבר מאתגר. יש בה חושך גדול. ואנחנו הרי באנו חושך לגרש.

 אז זהו, שבדרשה הזאת אני מבקש להציע שלא באנו חושך לגרש. באנו רק

 להאיר קצתקצת. ברגעים של ייאוש, כשנראה שכלו כל הקצים, נאיר אלומת אור קטנהקטנה

 ונגלה שישנה אולי אפשרות נוספת, כזו שלא ראינו עד עתה. יש עוד המון

 אפשרויות - אינסוף, אם להיות מדויקים - אבל אנחנו לא זקוקים לכל האפשרויות.

  רק לאחת נוספת. אולי שתיים. יותר מזה כבר נתבלבל. נסתנוור.

 אינני רוצה להשבית שמחות. אבל ההזמנה שאני מבקש להציע כאן, שבשבת זו -

 עם ששת נרות החנוכה ושני נרות השבת - נשקול להתיידד דווקא עם החושך.

  החושך שסובב את הנרות, ובעצם מאפשר אותם.

 ובכלל, לחושך יש זכות ראשונים. הוא היה שם לפני שנברא האור ("...וחושך על

 פני תהום, ויאמר אלוהים 'יהי אור', ויהי אור"). כן, מתוך החושך הגדול הבליח

  קצת אור. לא להפך.

 נוכל לבהות באור הנרות הערב, ולהכיר כמה האור קטן וכמה החושך שסביבו

  גדול, וכמה הוא מלא באינסוף אפשרויות.



  צחקהצחקה בובהבובה זהבהזהבה

  וצחקוצחק מאודמאוד הדובהדוב

  למהלמה לגרשלגרש החושךהחושך

  והריוהרי הואהוא ילדילד טובטוב.

 (מילים: מרים ילן שטקליס)

 שבת שלום, חודש טוב וחג אורים שמח,

 אלישע


