
 

 

 

 חברים יקרים,

 יהונתן ואני יצאנו עכשיו מהסרט "משפחת סופר-על 2". גיבורי הסרט - בעלי כוחות-על - דואגים

 לסדר העולמי ולמיגור הרוע מן העולם. איזה כיף של סרט!

 פרשת שופטים פותחת בהוראה הבאה: "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן־ְלָך ְּבָכל־ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה'

  ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת־ָהָעם ִמְׁשַּפט־ֶצֶדק׃"  (דברים ט"ז: י"ח).

  חברה המושתת על ערכי משפט צדק - דרישה ברורה וטבעית, לא?

  ברורה, כן. טבעית, לא ממש.

 בטבע אין מערכת חוקים של צדק, מוסר ומשפט. רק האדם מחוקק חוקים ומשפטים, ושולח

 שוטרים לאכוף סטנדרטים של צדק ומוסר. הפחד הגדול של האדם הוא מפני הכאוס, התוהו

 ובוהו, היעדר הסדר. בעלי החיים אמנם מנוהלים על ידי יצר הישרדות ורבייה, אבל האדם חי

  בתודעה מתמדת של חרדה קיומית.

 לכמה רגעים בסוף הסרט עדיין חשתי בתוכי את עוצמת ההגנה שנתנו לי גיבורי-העל שבסרט.

 עד שאור היום הזכיר לי, שמחוץ ל"יס פלנט" אין באמת גיבורי-על!

 בהעדר גיבורי-על, האם יש מוצא מן החרדה הקיומית שלנו, מהחסך שמלווה אותנו, מאימת

 התוהו ובוהו המאיימת על קיומנו?

 אחד הפסוקים האהובים עלי בתורה, שמככב אף הוא בפרשה שלנו: "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה'

 ֱאֹלֶהיָך"  (דברים י"ח: י"ג), עשוי להאיר את המנהרה החשוכה של הקיום.

 "תמים", במקרא, הינה המעלה הגבוהה ביותר אליה ניתן להגיע. פירושו שלם. "שלם תהיה עם

 ה' אלהיך", או לחילופין, "אחד תהיה עם ה' אלוהיך". זו מעלה רוחנית הטומנת בחובה אמונה

 עמוקה בקיומו של סדר - סדר כלשהו, גם אם הוא איננו ברור וממש לא נראה לעין. במדרגה זו

  נעלמת התחושה המתמדת של חוסר צדק ומשפט.

 דרך אחת להבין את מדרגת התמים - השלם - היא לבדוק איך נראה ההיפוך שלה.

 ישנם שני הפכים אפשריים למילה שלם: "חסר" ו"פגום" (דבר שיש בו מום).



 במילה "פגום" יש נימה שיפוטית, ולכן אני דוחה אותה על הסף. המילה "חסר" מתאימה יותר.

  משתמע ממנה שהכל בסך הכל בסדר, אבל עדיין… חסר משהו.

 כמה מהתורות הרוחניות היהודיות בעת החדשה (רבי נחמן, הרב קוק, הרב אשלג ואחרים) בנו

 את כל תפיסת עולמם על המצב הקיומי הבסיסי הזה של חוסר. החסר, עבורם, הוא המפתח

 לקיומו של העולם (לא פחות!): חוסר מייצר תודעה של חסך, תודעת החסך מייצרת רצון למלא

 את החסך או להשלים את החסר, והרצון למלא את החסך מניע את תהליכי היצירה והקיום.

 "משהו" בנו תמיד מבקש עוד, ובקשת העוד הזו מקדמת את האדם למדרגתו הבאה.

 בעוד שבטבע ישנה רק חוויית החסך העכשווי, המיידי, והבריא, אצל האדם מקננת חרדה -

 חרדה מהעתיד - שמא מחר לא יהיה. גם אם כרגע יש די והותר, כל השפע שבעולם לא יוכל

 למגר את הפחד ממחסור עתידי. הטבע, לעומתנו, לא יודע שיש דבר כזה שנקרא מחר. הוא לא

  מכיר את מושג הזמן. במובן מסוים - ומופלא -  הטבע כבר תמים/שלם/אחד עם ה'.

 החסך אמנם מעורר אותנו ליצירתיות ולהתפתחות, אבל הפחד שלנו מהחסך של המחר - חסך

 דימיוני לחלוטין - הוא זה שמדרבן אותנו לחוקק חוקים ולאכוף אותם! חוקים ומשפטים מגינים

 עלינו מפני אי הודאות והאימה מהמחר: היום אני עדיין די חזק, אבל לא לעולם חוסן. בעוד

 שלושים שנה אהיה חלש,  ואז רק ערכים חברתיים יגנו עלי. ככלות כוחי יגנו עלי הערבות

 ההדדית, המשפחה, חוקי הפנסיה הנאורים, מערכת הבריאות היקרה, מדיניות רווחה שרואה

  את החלש, ומשטרה שמגנה על החלשים מפני בריונות.

 וגם אם כל אלה מובטחים לנו, החרדה הקיומית תלווה תמיד את תודעתו של האדם התבוני.

 אבל כן ניתן לשנות, או לפחות להקל על האימה. וזה מחזיר אותנו  לפסוק "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה'

  ֱאֹלֶהיָך" .

 "תמים תהיה" איננה מצווה התנהגותית - אין מה לקיים בה. זו קריאה לשינוי תודעתי, אשר

 במרכזו פרדוקס נפלא: היא מניחה, שכל אחד מאיתנו כבר שלם בתכלית השלמות. לא חסר

 בנו מאומה, אנו פשוט לא מודעים לכך עדיין. אלא שהשלמות הזאת כוללת בתוכה את חוויית

 החסך. אמרנו שהחסך מייצר רצון, ושרצון מניע תהליכי חיים. מכאן, שהחסר או החסך איננו

  ההפך משלם, הוא חלק ממנו! הוא טבענו.

 איזו הקלה יש בפרדוקס הנפלא הזה. צריך קודם להבין אותו, ובהמשך גם לחוות אותו - את

  תמימותנו, שלמותנו, ואחדותנו - עם הבורא ועם הבריאה - ועם חוויית החסך הטבעית.

  ואז, החסכים שאנו חווים הם חלק מהשלם הזה, שנקרא "חיים".

 לאחר שמפנימים את האפשרות הזאת, צריך גם לחוות אותה. לחוות את השלמות שלנו,

 ולחוות את השלמות שבחסך. החוויה תמיד מזמנת הבנה שהמוח לא יצליח לדעת לעולם.

  ואז כבר לא נזדקק לגיבורי-על…

 תמימים נהיה!

 שבת שלום,

 אלישע


