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הקדמה
עבודה זו היא ניסיון של התבוננות והקשבה לזמנים הפוקדים אותנו במשך השנה .מטרתי
בעבודה זו היא לגעת בזמנים השונים ,בעונות השונות ,ולהדגים את האפשרות של "לחוש את
הזמן".
איני מתכוון להקיף בעבודה זו את ההיבטים השונים של כל זמן בשנה ,כי דבר זה אינו
אפשרי ,אין גבול לאפשרויות שלנו לחוש את הזמן .אנחנו עשויים לחוש את הצבע של אותו זמן,
את ההתנהגויות של אותו זמן ,את האיברים השייכים לאותו זמן ,את הטעם ,את הריח ,את
הרגש ...לכל זמן יש את הרוח הנושבת שלו .והאפשרויות לחוש את הרוח הנושבת המיוחדת
לאותו זמן הן אינסופיות ,ועשויות להתחדש משנה לשנה ,ומרגע לרגע ,ומאדם לאדם .איני
מתכוון להקיף כי אי-אפשר ...וגם עוד לא הספקתי לחוש יותר וללמוד יותר על הזמנים ,כפי
שהייתי רוצה ,לכן המטרה כאן היא לאו דווקא הכמות ,אלא ההדגמה של האפשרות לחוש את
הזמן .לתת כלים ,לתת דוגמא ,ולהעיר את הלב כדי שיחוש ,ואז כבר כל אחד יוכל לעשות זאת
בדרכו שלו ,ולהרחיב את יריעת הידע שלו ואת יכולת האינטואיציה שלו.
אפשר להסביר את החשיבות של "לחוש את הזמן" כאדם ,וכמטפל בפרט ,בדרכים שונות.
אפשר לראות את גוף האדם כמקביל לעונות השנה ,וכך גם את הנפש ואת הנשמה כמקבילים
לעונות .1לכל איבר אנו משייכים עונה ,לכל התנהגות נפשית אנו משייכים עונה ,וכך גם את עולם
הנשמה אפשר להקביל לעונות .אפשר גם להדגיש את החשיבות של ההקשבה והחיבור – אם
אדם )ומטפל בפרט( חש את הרוח הנושבת בזמן ,הרי הוא חש את החיים על-ידי כך שהוא חש
את החיים העוברים באותו זמן ,באותה עונה ,באותו יום ,ואולי באותו רגע .כך אדם מתחבר

 1אפשר להסביר בקיצור את עולמות הגוף ,הנפש והנשמה :גוף – העולם החיצוני הנראה לעין .נפש – העולם
הפנימי ההתנהגותי ,התוכן שבתוך הכלי )הגוף( .נשמה – עולם פנימי יותר ,אליו משויכות ההתנהגויות שמעבר
להיגיון.
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לחיים ומפתח יכולות של הקשבה ,ומכאן עשויה לבוא הדרך לריפוי החיים ממחלות ,על ידי
העמקה בתוך החיים ,על ידי ליבוי שלהבת אש החיים.
על שלושה דברים העבודה הזו מתבססת :על יידע מתוך תורת חמשת היסודות ,על יידע
מתוך המסורת היהודית ועל האינטואיציה האישית שלי )שנבנתה עם הזמן מתוך לימוד
והתבוננות( ביחס לזמנים ,עונות או מועדים.

הסיבה שהבאתי בעבודה זו ממקורות היהדות היא משום שהיהדות סובבת את הזמן,
וכיהודי מאמין החוויה של הזמנים והמועדים אופפת אותי מן הזווית היהודית .יותר מאוחר
נחשפתי לתורת חמשת היסודות המתייחסת לעונות ,וחשתי צורך לסדר את הדברים .אני מניח
שיש בסיס משותף לתורת חמשת היסודות ולתורה היהודית .הבסיס המשותף הזה הוא הטבע,
או ההקשבה לטבע .אני מניח שתורת חמשת היסודות התפתחה מתוך מסורת של הקשבה
לעולם הטבע – לאדם ,לזמן ,לתחושות ,להתנהגויות וכו' ,כל מה שסובב אותנו ,וכמו-כן ,תורת
היהדות גם היא מכילה הקשבה זו ,והיא מתאימה ומחוברת אל הטבע ,אל כל מה שקורה
בעולמנו .מתוך הנחה זו ,שיש בסיס משותף של הקשבה לטבע ,אני בא לדבר על שתי תורות
אלו בהקשר של הזמנים .חשוב גם להדגיש את ההבדל בין התורות ,אינני בא לומר שהן אותה
תורה ,אלא רק שיש הקשבה משותפת לטבע ,אם הסינים הקשיבו וגם היהודים הקשיבו ,אין זה
אומר ששני העמים קלטו את אותו הדבר ,שהרי כל אחד קולט מתוך אישיותו האינדיבידואלית
)ובמקרה זה ,מתוך ה"אישיות" האינדיבידואלית של העם( ,וכל עם לקח את ההקשבה למקום
אחר .אין מטרתי בעבודה זו להדגיש את ההבדל ,אלא להתבונן בזמנים ובמועדים כפי שנקבעו
על פי היהדות ,כאשר תורת חמשת היסודות מהווה ככלי המחדד ומשפר את ההבנה של זמנים
ומועדים אלו מתוך חיבור מחודש אל הטבע; המעלה של תורת חמשת היסודות היא ההקשבה
המיוחדת שלה לטבע ולחיים ,ואילו הסכנה שבתורת היהדות היא השכחה של בסיס זה – עולם
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הטבע ,כאשר ההתמקדות תהייה רק בעולם רוחני מנותק מהבסיס הטבעי .כך תורת חמשת
היסודות מסוגלת לעזור לנו לאזן בין הרוח לבין החומר ,בין שמים לארץ.
אני חושב ,שהצגה כזו של הזמנים במבט מחודש ,כפי שקצת הסברתי וכפי שאראה להלן,
חשובה כדי ליצור את החיבור שלנו לטבע ,למועדים ,לזמנים ,לעונות ,לתורת חמשת היסודות,
ליהדות ,לחיים ולאדם ,ונוכל לנצל את החיבור וההקשבה האלו גם כדי להיות מטפלים טובים
יותר.

כאמור ,תורת היהדות מקושרת ומחוברת אל הטבע והעולם .כך מופיע בספר הזוהר )שמות

קסא(" :קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא ,וברא עלמא"] .תרגום :הקדוש ברוך הוא הסתכל
בתורה ,וברא את העולם[ .במשפט זה אנו רואים את ההכרחיות של הקשר בין התורה לבין
העולם הסובב אותנו ,שכן התורה היא הרוח או התוכנית שעל פיה נבנה ,נברא העולם ,בבחינת
סוף מעשה במחשבה

תחילה .אם כן ,בעסקנו בתורה ניטיב אם נתבונן אל הטבע ,אם נקשיב לו ,ונשמור על קשר
הדוק איתו ,ולא נרחף בעולם של תורה רוחנית המנותק מהטבע.
אחד ההיבטים של הקשר ,ההקשבה וההתבוננות אל הטבע אלו המועדים והזמנים .יתכן
מצב שנפספס את הזמן העובר לידנו ,כביכול הוא עובר ,חולף לידנו ,ולא שמנו לב ...זהו מצב של
חוסר מודעות לזמן הנוכחי ,למאורע הנוכחי .את המצב הזה אנו רוצים למנוע; לכל זמן יש את
המשמעות שלו ,את המאורעות שלו ואת הגוון שלו ,ועלינו לחיות בתוך הזמן.
"משה תיקן להם לישראל ,שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום .הלכות פסח בפסח ,הלכות

עצרת בעצרת )חג שבועות( ,והלכות חג בחג )חג סוכות(" )תלמוד בבלי ,מגילה ,ד( – כך משה דואג
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שלא נפסיד את הזמן ואת המשמעות שהוא נושא בתוכו ,על ידי שהוא מתקן שבכל זמן יילמדו
את המשמעות והתוכן של הזמן.

בעבודה זו אני עוסק בזמנים של "מעגל השנה" ,וראוי להעיר ,שישנם עוד מעגלים של זמן,
שאנו צריכים להתבונן בהם ,ללמוד ולחוש אותם .למשל ,מעגל השבוע – זהו מעגל מחזורי של
שבעה ימים ,שתחילתו ביום ראשון וסופו ושיאו ביום השבת .ראוי לחקור מעגל זה ,הפוקד אותנו
כל שבוע ,ולהבין את המשמעות של מחזוריות זו עבור החיים שלנו .ישנו את מעגל היום והלילה
– המתחיל בזריחת השמש ,ממשיך אל השקיעה ,ואל תוך הלילה עד לזריחה הבאה .ראוי לחקור
מעגל זה הפוקד אותנו כל יום .מה המשמעות של כל שעה במשך היממה ,בתורת חמשת
היסודות ,למשל ,כל איבר שייך לשעה מסוימת ,וכל התנהגות שייכת לשעה מסוימת ביממה.
ומתי כדאי לישון? מתי יותר מתאים ללמוד? מתי לאכול ,כמה ואיך בכל שעה משעות היממה?
וביהדות – לכל חלק ביום שייכת תפילה מסוימת המתאימה לאותו חלק – שחרית ,מנחה,
ערבית ,קריאת שמע על המיטה ,תיקון חצות – ...כל אלו ואחרים הם נושאים השייכים למחקר
של מעגל היממה .אפשר לדבר גם על מעגל החודש ועל עוד מעגלים ,אסתפק בדוגמאות אלו;
והלוואי ונדע להתחבר ולהקשיב לכמה שיותר מעגלי חיים .בכל אופן ,כאמור ,עבודה זו מתמקדת
במעגל השנה.

נושא חשוב ,שיש להקדים ולהסביר בהקשר של הזמנים על פי היהדות הוא הלוח העברי,
שערוך ביסודו לפי חודשי הלבנה .לכאורה ,עובדה זו מהווה בעיה לגבי זמני החגים ,שכן החגים
אמורים

להיות מתאימים לעונות ולשנת חמה .ואם הלוח ערוך רק על-פי שנת לבנה ,לא תהיה
התאמה קבועה של החגים לעונות הקשורות לשנת חמה )למשל ,פסח לא תמיד יהיה באביב(.
אכן המועדים ביהדות קשורים במהותם לעונות ולזמנים של הטבע .על חג הפסח נאמר" :שמור
בית ספר 'מגע' להכשרת מטפלי שיאצו  -דרך בית לחם  ,18ירושלים  - 93109טלפון02-5611933 :
www.maga.org.il maga@maga.org.il

את חודש האביב ועשית פסח" )דברים טז ,א( .חג השבועות הוא חג "ביכורי קציר חיטים" )שמות

לד ,כב( ,וחג הסוכות הוא חג האסיף )שם( .לכן יש צורך למצוא התאמה בין חודשי הלבנה ושנת
החמה .חשבו ומצאו שבמחזור של  19שנה מצטרפים ההפרשים ל 7-חודשים ,כלומר שבשביל
התאמת שנת הלבנה לשנת החמה צריך להוסיף  7חודשים בכל  19שנים .לכן קבעו שבכל
מחזור של  19שנים תהיינה  7שנים מעוברות ,היינו בנות  13חודש )ויש בהן שני חודשי אדר –
אדר א' ואדר ב'( ,ו 12-שנים פשוטות בנות  12חודש .כך הגענו למצב ,שלמרות שהלוח העברי
ערוך לפי חודשי הלבנה ,החגים יחולו בהתאמה לעונות השנה.
כך ,למשל ,הספורנו )ממפרשי התורה( מסביר את כוונת התורה בפסוק )דברים טז ,א(:
יסן "ח ֶֹד ׁש הָ ָא ִביב"ַ ,על-י ְֵדי ִע ּב ּ ֵורי
מור ְ ּבהַ ְת ָמ ַדת הַ ְׁשגָ ּ חָ ה ׁ ֶשי ּ ְִהיֶה נִ ָ
מור אֶ ת-ח ֶֹד ׁש הָ ָא ִביב" ָ ׁ -ש ֹ
" ׁ ָש ֹ

נו ָּבהֶ ם ְׁשנֵי הַ ְּלבָ נָה ִעם ְׁשנֵי הַ חַ ּ ָמה .כלומר ,התורה ציוותה אותנו לכוון את
הֶ ח ֳָד ִׁשים וְ הַ ּ ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,שי ְּכַ וְ ּ ּ
שנות הלבנה לשנות החמה ,וכך המועדים מכוונים אל זמני הטבע .מציווי זה ניתן ללמוד על
המהות של החג שהוא מתאים ומכוון דווקא לאותה עונה בה הוא חל.

חמשת היסודות ברפואה הסינית הם :עץ ,אש ,אדמה ,מתכת ומים .עבודה זו מחולקת
לארבעה חלקים ,כאשר בחרתי להתחיל מ"תקופת יסוד המתכת" ,ולסיים ב"תקופת יסוד האש",
כמובן ,לפי סדר העונות שהוא גם סדר היסודות .כפי שהזכרתי ,בעבודה זו ישנם ארבעה חלקים,
ואין חלק הנקרא "תקופת יסוד האדמה" ,משום שליסוד האדמה אין עונה מוגדרת ,ולכן ראיתי
לנכון להתמקד בארבע העונות בהקבלה לארבעה היסודות שלהן ,ואולי בעתיד עוד אזכה לחקור
את יסוד האדמה ,וגם מהזווית ה"עונתית" ,מה שלא נעשה במסגרת עבודה זו.
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צירפתי כאן את "טבלת היסודות" ,כדי שתהיה לעזר להתבוננות ביסודות:

עץ

אש

אדמה

מתכת

מים

כבד

לב

טחול

ריאות

כליות

קיבה

מעי גס

שלפוחית השתן

חוש

ראייה

דיבור

טעם

ריח

שמיעה

רגש

כעס

שמחה

סימפטיה

צער

פחד

איבר

כיס מרה מעי דק

מחשבות

טעם

חמוץ

מר

מתוק

חריף

מלוח

קול

צעקה

צחוק

מתנגן

בכייני

מונוטוני ,חד גוני

צבע

ירוק

אדום

צהוב

לבן

כחול

ריח

חמוץ

שרוף

בושמי

רקוב

עכור או מעופש

מבנה גוף

חד

מרובע

חד

עגול

עונת שנה

אביב

קיץ

אין עונה מוגדרת/קיץ אינדיאני

סתיו

חורף

אקלים

רוח

חום

גונח

סוף הקיץ
לחות

יובש

קור
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תקופת יסוד המתכת
סוף הקיץ ,לקראת הסתיו חלים שני מועדים :ט' באב ו-ט"ו באב .שני מועדים אלו לכאורה
סותרים זה את זה ,שכן ט' באב – מסמל את החורבן והמוות ,יום אבל לאומי .2ואילו ט"ו באב –
מסמל שיא של "ימים טובים"" :לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים"...

)משנה תענית ,ד ,ח( .לכאורה לא מובן מהות הזמן הזה ,האם הוא זמן של שמחה או של צער?
ניתן להסביר זמן זה ,שהוא זמן עם אופי של אנרגיה מתהפכת ,ושל שיא מתהפך .כלומר ,הוא
זמן של שיא – סוף הקיץ ,הבשלה ,קציר ,וזה שיא של "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה
עשר באב ,"...אך דווקא בשיא ,קורה גם השיא של החורבן ,ולכן דווקא בזמן זה קורים מאורעות
של חורבן .ואפשר לראות את המעבר משיא של טוב לשיא של חורבן ,ומשיא של חורבן לשיא של
טוב ,כתלוי בנו ,במעשים שלנו ,כלומר ,יש לנו את היכולת לשנות.
אנו עומדים בתקופה של סוף מעגל השנה לקראת תחילת שנה חדשה .ויש כאן שני שיאים,
כאמור; שני אפיונים לזמן זה :שיא טוב של השנה שחלפה ,ומצד שני שיא של חורבן ,כביכול
המוות והסוף של השנה הקודמת ,לקראת הצמיחה והחיים של השנה הבאה .אלו ,אם כן ,שני
הצדדים המאפיינים זמן זה.
תקופה זו היא תקופת מעבר מיסוד האש ליסוד המתכת .את השיא הטוב של השנה ניתן
לשייך לסוף תקופת האש ,כאשר האש מסמלת את השמחה ,את הלב ,את הקיסר ,את עוצמת
אש החיים ...ואת השיא של החורבן ניתן לשייך לתקופת המתכת הקרבה ובאה .מתכת מסמלת
את הצער ,את המוות ,את השלכת של הסתיו – השלכת העלים הישנים ,הפרידה מהישן .וכל זה
לקראת צמיחה חדשה ,התחדשות.
לקראת השנה החדשה קורים כמה דברים .תחילה יש את ההתכנסות של האבל ואת
העיטוף של האבל .ההתכנסות פנימה גורמת לאדם להיות עם הפנימיות שלו ועם האמת שבו,
 2עיין משנה תענית ,ד ,ו
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ולהשליך את מה שמיותר ולא אמיתי; הצער ,המוות והחורבן גורמים לאדם להתכנס פנימה ,אל
תוכו ופנימיותו .השלב הבא שקורה הוא השלב של חשבון הנפש .ההתכנסות עוזבת את האבל
והחורבן ,והיא מתמקדת בפנימיות של האדם ,האדם אז עושה חשבון נפש בתוכו ,מתחבר אל
הפנימיות והאמת ,ומשליך את

המיותר .שלב זה מקביל למעבר מימי החורבן ,חודש אב ,לימי הרחמים והסליחות ,חודש
אלול ,אז מתחילים חשבון הנפש וההכנה לחודש תשרי – חודש של דין ומשפט.3
כך גם העץ עושה "חשבון נפש" בעת השלכת .הוא משיר את העלים הישנים ,מנקה ומטהר
את עצמו ,למען צמיחה מחודשת .זהו הדין והמשפט שמרמז העץ בשלכת.
האיברים של המתכת הם הריאות והמעי הגס .איברים אלו עוסקים בטיהור הגוף .הריאות
מכניסות את האוויר ,את הנשימה ,את הצ'י הטהור .המעי הגס מטהר את הגוף מפסולת .כך גם
מבחינה נפשית נתפסים איברים אלו כעוסקים בטיהור הנפש .נכנסת אנרגיה חיובית,
ומשתחררת אנרגיה שלילית – .אם כן ,גם האיברים משתתפים ברוח הזמן והתקופה ,הם
מתואמים עם תקופת הדין והמשפט ,עם הטיהור והניקוי ,ועם השלכת...
הניקיון מיוחס גם הוא למתכת .וזהו אחד הדברים שקורים בתקופה זו ,כאמור .כך גם הצבע
הלבן שייך למתכת .הצבע הלבן מסמל את הנקיות .יש מנהג ללבוש בחגי תשרי – ראש השנה
ויום הכיפורים – בגדי לבן .אלו ימים של דין וניקיון .כאשר החטאים מתכפרים ומתנקים נעשה
יו"
ימו כַ ּ ֹ
תולָ ע ַּכצֶ ּ ֶמר י ְִה ּ
ינוִ ,אם-י ְַא ִ ּד ּ
יו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִ ּב ּ
שימוש בצבע הלבןִ ..." :אם-י ְִה ּ
)ישעיה א ,יח( ,וכך דוד בספר תהילים מתפלל על הניקיון ,הטיהור והכיבוסְּ " :תחַ ְּטאֵ נִ י ְבאֵ ֹזוב

ומ ּ ׁ ֶשלֶ ג ַא ְל ִ ּבין") .תהילים נא ,ט( .כך גם המשנה במסכת יומא מתארת ,שביום
וְ אֶ ְטהָ רְּ ,תכַ ְ ּב ֵסנִ י ּ ִ
הכיפורים היה צמר צבוע באדום )"לשון של זהורית"( ,שהיה מתהפך ללבן כסימן לכך שנטהרו
יע ָש ִעיר לַ ִּמ ְד ָּבר הָ יָה
וכ ׁ ֶש ִהגִ ּ ַ
חו ׁ ֶשל הֵ יכָ לְ ּ ,
הו ִרית הָ יָה ָק ׁש ּור ַעל ּ ִפ ְת ֹ
ישראל מעוונותיהם" :לָ ׁש ֹון ׁ ֶשל זְ ֹ

" 3בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו – "...משנה ראש השנה ,א ,ב
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ינו'" )משנה יומא ו ,ח( .גם
יו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִ ּב ּ
הַ ָּל ׁש ֹון ַמ ְל ִ ּביןֶ ׁ .ש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה א ,יח( ' ִאם-י ְִה ּ
הכהן הגדול ביום הכיפורים היה לובש בגדי לבן ,כאשר עבד את העבודות הפנימיות במקדש:
לו ִ ּבגְ ֵדי לָ בָ ן ,לָ בַ ׁש וְ ִק ֵ ּד ׁש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו" )שם ג ,ו ,ועיין בפירוש ברטנורא(.
יאו ֹ
"...הֵ ִב ּ
ההתבוננות מיוחסת למתכת .ההתבוננות היא היכולת לצאת החוצה ,ולהתבונן משם ,על-ידי
ריחוק .האיברים של המתכת עובדים בשעות הבוקר ,אלו שעות של התבוננות והשראה .תכונת
ההתבוננות מתאימה לזמן זה ,לזמן של חשבון נפש ,ניקיון ,דין ומשפט ,כאמור לעיל.

ההתעסקות עם העבר מיוחסת למתכת ,והיא מתאימה הן לתקופת החורבן )אב( ,תקופה
בה אנו נמצאים בחוויית החורבן שקרתה לפני שנים רבות ,והן לתקופת אלול-תשרי ,תקופה בה
אנו מתעסקים עם העבר שלנו על מנת לנקות אותו ,ולהצמיח עתיד טוב יותר.
ההתכנסות מיוחסת למתכת .ההתכנסות פנימה אל תוכנו שייכת לזמן זה ,וכפי שתואר לעיל.
גם במישור הציבורי היה מנהג של התכנסות של העם בחודש אלול ,כהכנה לחגי תשרי ,ומנהג
זה הולם את תכונת ההתכנסות ,ובמקרה זה הוא נעשה במישור הציבורי ,כקהל שמתכנס לעסוק
בתכנים הפנימיים המתאימים לרוח הזמן ,וכך הם היו שומעים את הדרשות המכינות אותם לזמן,
אירוע זה נקרא "ירחי כלה".
הכיסופים והגעגועים מיוחסים למתכת .כיסופים וגעגועים אמיתיים הם כיסופים וגעגועים
לאמת ולפנימיות שבאדם .בתקופה זו מודגש הקשר העמוק בין האדם לאלוקיו ,שדווקא בתקופה
דו ִדי ִלי"
דו ִדי וְ ֹ
זו הקשר מתעמק ,ואלוקים נמצא יותר קרוב לאדם ,וכך דרשו את הפסוק" :אֲ נִ י ְל ֹ
דו ִדי וְ ָעלַ י
)שיר השירים ,ו ,ג( – ראשי התיבות :אלול .ובפסוק אחר כתוב )שם ז ,יא(" :אֲ נִ י ְל ֹ

וקתו" ,וכך כל שיר השירים מבטא תשוקה ,כיסופים וגעגועים.
ְּת ׁש ּ ָ
ההסתר והחבוי מיוחסים למתכת .המתכת נמצאת עמוק בתוך האדמה ,ולא על פני השטח.
ולשם אנו נכספים ,אל העומק והחבוי .ראש השנה נקרא גם "כסה" )וכלשון הביטוי" :בין כסה
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עו בַ ח ֶֹד ׁש ׁש ֹופָ ר ַּב ּ ֶכ ֶסה ְל ֹיום
לעשור" – בין יוה"כ לראש השנה( ,וכך כתוב בתהילים )פא ,ד(ִּ " :ת ְק ּ

ֵנו" .כלומר ,הכיסוי וההסתר מיוחסים לראש השנה .ראש השנה זהו החג היחיד שחל בתחילת
חַ ּג ּ
החודש )ב-א' בתשרי( ,כאשר הלבנה מתכסה לקראת חידושה.
הקול המיוחס למתכת הוא קול בכייני .ניתן לחוש את הקול הבכייני בתקופה זו .קול הבכי
מתבטא במנגינת התפילה .התפילה של תשעה באב מנגינתה – בכי ,והתוספות העיקריות הן
הקינות ומגילה איכה ,שמספרות את סיפורי החורבן ,ובולטת מנגינת הבכי האופפת אותן .גם
מנגינת התפילה בימי הסליחות ,4בראש השנה וביום כיפור היא מנגינה של בכי ,אלא שבכי זה
אינו בכי של חורבן ,בשלב זה אנו עוברים לבכי אחר ,לבכי של סליחה וניקיון לקראת יום הדין.
עוד קול מופיע בראש

השנה – קול השופר ,ניתן גם לראות את קול השופר כקול ההולם את הזמן ,אולי אפשר
לראות בקול זה ,קול של בכי שמוביל להתעוררות פנימית.5
מנהג שנוהגים לעשותו בראש השנה הוא התשליך .התשליך מזכיר את השלכת של העץ
)שמשליך את העלים הישנים בתקופה זו( .המנהג הוא להתפלל ליד מים ,6ולכוון להשליך את
החטאים ,ולהתנקות מהם.

תקופת יסוד המתכת היא תקופה של סיום והתחלה ,של התכנסות פנימה ,של געגועים
וכיסופים ,של ניקיון וחשבון נפש ,של השלכה ,של דין ומשפט .וכל הניקיון הזה ,ההתכנסות אל

 4מתחילת חודש אלול ועד יוה"כ נוהגים לומר את תפילת ה"סליחות".
 5הרמב"ם )הלכות תשובה ,ג ,ד( כותב על קול השופר..." :שתקיעת שופר בראש השנה ...רמז יש בו ,כלומר ,עורו
ישנים משנתכם ,ונרדמים הקיצו מתרדמתכם ,וחפשו במעשיכם"...
 6יש כאן גם רמז ליסוד הבא אחרי המתכת – המים .המים המטהרים עוזרים למתכת .גם מסכת יומא ,העוסקת ביום
ִפנֵי ִמי
ָאל! ל ְ
ִשר ֵ
ׁHשרֵיכֶם י ְ
יבאְ :
Aמר רַּבִי ֲע ִק ָ
הכיפורים מסתיימת בדברי רבי עקיבא על תכונתם המטהרת של המיםַ " :
ְּתם";
ּוט ַהר ֶ
ַק ִּתי ֲעלֵיכֶם ַמיִם ְטהֹורִים ְ
ֶא ַמר )יחזקאל לו ,כה( "וְָזר ְ
ׁשּנ ֱ
ּׁש ַמיִםֶ ,
ׁש ַּב ָ
ּHתם ִמ ַּט ֲהרִין? ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶם? ֲאבִיכֶם ֶ
ֶ
ָאל.
ִשר ֵ
ָאל ה'"ַ ,מה ִּמ ְקוֶה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאיםH ,ף ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו ְך הּוא ְמ ַט ֵהר ֶאת י ְ
ִשר ֵ
ְאֹומר )ירמיה יז ,יג( " ִמ ְקוֵה י ְ
ו ֵ
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האמת ,והשלכת המיותר ,וכל שאר הדברים שקורים בתקופה זו הם הכנה לתקופה הבאה –
תקופה של זריעה ,שנוכל לזרוע את הזרע החדש ,הנקי והמשובח יותר ממה שהיה בשנה
הקודמת; לאחר שעברנו תהליך זיכוך ,יש בידנו זרע נקי ,ואנו מוכנים לזריעה המחודשת,
ולתהליך העיבור – וכך אנו בפתח התקופה החדשה ,תקופת יסוד המים.
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תקופת יסוד המים
החג הבא אחרי יום הכיפורים הוא חג הסוכות .יום הכיפורים חל בי' בתשרי ,וסמוך לו חג הסוכות
ש ָ
יך
שחל בטו' תשרי .חג הסוכות נקרא גם "חג האסיף"" :וְ חַ ג הָ ָא ִסף ְ ּבצֵ את הַ ּ ׁ ָשנָה ְ ּב ָא ְס ּ ְפ ָך אֶ תַ -מעֲ ׂ ֶ

ִמן-הַ ּ ָׂש ֶדה" )שמות כג ,טז( ,ומסביר רש"י" :שכל ימות החמה התבואה מתייבשת בשדות ,ובחג
אוספים אותה אל הבית מפני הגשמים" .כלומר ,לאחר ימות החמה )תקופת יסוד האש( ,הגיע
הזמן )בחג הסוכות( לאסוף את התבואה אל הבית מפני הגשמים )תקופת יסוד המים( – יש כאן
שלב מעבר בטבע ,התבואה לאחר שהבשילה ונקצרה ,נאספת ,ועכשיו מתחיל מחזור חדש של
עיבור וצמיחה בתקופת יסוד המים .ועכשיו אנו מצפים לצמיחה מחודשת וטהורה יותר לאחר
האיסוף ,לאחר שעברנו את תקופת יסוד המתכת המטהרת.
המים המטהרים של יום הכיפורים 7מקבלים עכשיו משמעויות נוספות בחג הסוכות ,שהוא
מציין את תחילת תקופת המים .המוטיב של המים מופיע באופן בולט בחג הסוכות:
אחת המצוות של חג הסוכות היא מצוות ניסוך המים .זוהי מצווה שאינה מתבצעת בימנו,
מכיוון שאין לנו את בית המקדש ,וכמו הרבה מצוות אחרות שאיננו זוכים לקיים היום מאותה
סיבה ,אך עלינו להתבונן בהן ובמשמעות שלהן .בכל שבעת ימי הסוכות היו מנסכים מים על
המזבח בשחרית ,והיו עושים טקס חגיגי של ניסוך המים )משנה סוכה ד ,ט( .ובתלמוד )בבלי ,ראש
השנה טז ,א( אמרו" :מפני מה אמרה תורה 'נסכו מים בחג'? – מפני שהחג זמן גשמי שנה הוא ,אמר

הקב"ה :נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה" .כלומר ,ניסוך המים מקביל לזמן זה
של חג הסוכות ,זמן של תחילת הגשמים ,ומצווה זו גורמת שיתברכו הגשמים ,ושכל תקופת יסוד
המים תהא מבורכת .גם במשנה ראש השנה )א ,ב( נאמר" :ובחג )הסוכות( נידונים על המים" –
כלומר ,הקב"ה דן את העולם אם המים יתברכו ,שכן זהו זמן של תחילת המים ,תחילת הגשמים,
כאמור.
 7ראה בהערה  6לגבי המים של יום הכיפורים.
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כך גם היו נוהגים בחג הסוכות לעשות את "שמחת בית השואבה" )=מקום המים השאובים(,
שהיו עושים במקדש שמחה מיוחדת לרגל שאיבת המים וניסוכם )משנה סוכה ה ,א(.

כך גם מתחילים להתפלל על הגשמים )"משיב הרוח ומוריד הגשם"( ביום האחרון של
סוכות ,8מאותה סיבה האמורה לעיל ,שזהו זמן תחילת הגשמים ,ולכן זה הזמן גם להתפלל
לגשמי ברכה .אז יש לנו גם מצווה )ניסוך המים( ,גם תפילה )תפילת הגשם( וגם חגיגה )שמחת
בית השואבה( שמכינות אותנו לתקופת המים הבאה עלינו לטובה.

חג הסוכות בהיותו חג הפותח את תקופת יסוד המים מסמל ומביע את מוטיב הצמיחה .אנו
עומדים בפני תקופה חדשה של מים וצמיחה .הזרע החדש ,הנקי ,הטהור והמשובח )לאחר
שעבר את הטיהור של תקופת המתכת( בתקופה זו יקבל כוחות של צמיחה מהמים ,הוא יעבור
תהליך של עיבור בתקופת המים עד שיפרוץ החוצה ,יצמח ויפרח באביב )יסוד העץ( .אפשר
לראות את המוטיב של צמיחת החיים בחג הסוכות :הסכך ,חלק מהותי של הסוכה צריך להיות
דווקא דבר שאינו מקבל טומאה )כלומר ,לא בגדים וכלים( ,וגם דבר שגידולו מן הארץ )משנה

סוכה א,ד( .שני התנאים הללו מסמלים צמיחה וחיים .דווקא דבר שגידולו מן הארץ – זו הצמיחה.
וכך גם דבר שאינו מקבל טומאה מסמל את צמיחת החיים ,שכן הטומאה קשורה למוות )למשל,
המת מטמא( ,ולכן הסכך יהיה נקי מדבר שמקבל טומאה ,שכן הסוכה היא סוכת חיים ,סוכה של
צמיחה וחיים .דווקא לסוכה כזו של צמיחה וחיים אנו יוצאים מבית הקבע שלנו .אנו יוצאים
מהבית אל הטבע ,אל החיים ,אל צמיחתם .וכך גם אפשר להבין את מצוות נטילת לולב ,הכוללת
נענוע של ארבעה מינים :לולב ,הדס ,ערבה ואתרוג – אנו מנענעים את הטבע הצומח .מוטיב
צמיחת החיים מופיע כאן בראשית תקופת המים .המים נותנים כוחות לצמיחה .המים מזינים את
 8יום טוב אחרון של חג סוכות נקרא גם "שמחת תורה" ,ונאמרת בו תפילה מיוחדת לקראת הגשם שבא בזמן זה.
יש גם קשר בין המים לבין התורה ,כפי שמתבטא ביום זה העוסק הן במים והן בתורה ,שכן תורה נמשלה למים,
ועיין מה שכתבתי להלן בתקופת יסוד האש על התורה ביחס לכל היסודות.
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העץ .הצמיחה של העץ ,שתתבטא ביתר שאת באביב ,מתחילה כבר עכשיו .עכשיו מתחיל
התהליך של צמיחת העץ ,והוא נמשך בתקופת העיבור של החורף עד שיצמח ויפרח באביב.
מעניין לציין את דברי התלמוד )בבלי ,תענית ז ,ע"ב(" :אין הגשמים יורדים אלא א"כ נמחלו

עונותיהן של ישראל" – כלומר ,התהליך הוא כזה ,שקודם יש את תקופת המחילה ,ורק אח"כ את
תקופת הגשם והצמיחה .בתהליך זה אפשר לראות את הקשר בין המתכת למים .קודם מחילה,
ניקיון ,זרע נקי ,ורק אח"כ אפשר להצמיח את הזרע הנקי והחדש על ידי הגשם .וכמו השלכת של
העץ ,שהוא

משליך את העלים הישנים )העוונות ,וכל מה שלא צריך( ,ומוכן כך להצמחת העלים
החדשים ,דווקא אז בא הגשם ונותן את ברכתו ,נותן את הצמיחה וההפריה .כך גם ניתן להבין
את דברי התלמוד לעיל ,שרק אחרי המחילה ,אחרי שהשלכנו את הדברים הפחות טובים שבנו,
אחרי שהכנו זרע נקי בתוכנו )תקופת המתכת( ,רק אז הגשם ירד כדי להצמיח את הזרע החדש.
כאמור ,בתקופת המים הזרע עובר תהליך של עיבור שבסופו מתרחשת הצמיחה .9התקופה
הקודמת למים ולעיבור היא תקופת המתכת )סתיו( – בתקופה זו יש נשירה ,כביכול סיום ומוות.
בחורף ,שעומד בין המוות של המתכת לבין הצמיחה של האביב ,זה נראה כאילו הכול קפוא,
הכול מת .אבל בעצם הכול בעיבור .התהליך של העיבור הוא תהליך של צמיחה בלתי נראית.
כמו עובר ברחם האישה ,שהוא קטן ונסתר ,אבל כבר מתחילים שם חיים .כך גם בחורף אנחנו
לא רואים את החיות ,אבל בעצם הכול מלא חיים ,החיים הם פנימיים .הרגש של יסוד המים הוא
הפחד – השורש של הפחד הוא במוות ,כביכול החורף הוא מצב שאין חיים.
תהליך זה של עיבור ,צמיחה בלתי נראית וחיים פנימיים צריך להתבטא בחגים ובמועדים
הנוכחים בתקופת המים ,בחודשי החורף .כאמור ,החג הראשון שפותח תקופה זו ,הוא חג
הסוכות ,חג המבשר את צמיחת החיים והטבע ,ומברך את תקופת המים הבאה .חג זה חל

 9התהלך הוא כזה :סתיו )מתכת( – נשירה ,כביכול סיום ומוות .חורף )מים( – עיבור .אביב )עץ( – צמיחה .קיץ )אש(
– קציר והבשלה.
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בחודש תשרי ,חודש המשופע בחגים )ראש השנה ,יום כיפור ,סוכות ,שמחת תורה( ,ו"פתאום"
החודש הבא אחריו ,חודש חשוון ,הוא חודש "נטול חגים" .יש הקוראים לחודש זה" :מרחשוון".
שני טעמים לכך :האחד – כיוון שבחודש זה אין חגים ושמחה ,לשון מרירות .הטעם השני )יותר
עיקרי( – נקרא כך על שם המים ,והגשם שהעולם צמא ומצפה לו" .מר" פירושו טיפת מים.10
ניתן להבין את שני הטעמים כאחד ,הטעם הראשון הוא תוצאה של הטעם השני – המרירות
וחוסר בחגים ושמחה הם תוצאה של המים ,כלומר ,תקופת המים במהותה היא תקופה של
עיבור ,ולכן כביכול אין שמחה וחגים .אלא שהאמת היא ,שיש שמחה ,והיא חבויה .כביכול
החושך מכסה את עינינו ,אך הוא רק מסתיר את האור ,ומכין את האור להתגלותו ופריצתו .לכן
בחודש הבא ,חודש כסלו ,יש לנו הפתעה :חג האור ,הוא חג החנוכה .הוא החג הפותח את
"תקופת החושך" ,והוא פותח אותה באור .חג החנוכה מלמד אותנו ,איך להתייחס אל ה"חושך".
נרות החנוכה דולקים בחושך ,ומלמדים אותנו שהחושך הוא רק הסתר של אור ,ושבתוך

החושך יש אור ,ובתוך החורף הקפוא יש המון חיים נסתרים ,שברגעים אלו הם מתפתחים
וצומחים ,גם אם איננו רואים .המהר"ל 11אומר ,שמזמן זה של חנוכה האור מתרבה ,כלומר,
הימים הולכים ונעשים ארוכים ביחס ללילות .זהו זמן מיוחד שמלמד אותנו על היחס בין האור
לחושך ,ועל צמיחת האור מתוך החושך .יסוד האש ,אש החיים – מרומז כאן בתוך החורפיות
הנוכחית על-ידי הנרות הדולקים .אש החיים היא זו שמסתתרת בתוך החורף ,והיא מלווה אותנו
תמיד ,גם בימים של חורף.12
החג החורפי הבא הוא ט"ו בשבט" ,ראש השנה לאילנות" .13חג זה מרמז על יסוד העץ .זמן
יסוד העץ הוא באביב ,כאשר העץ פורח .ובשלב זה אנו באמצע תקופת החורף ,עדיין קצת

 10כמו הפסוק" :הן גויים כמר מדלי" )ישעיה מ(.
 11המהר"ל בספרו "נר מצווה" מנתח את נושא האור והחושך והיחסיות המתמדת ביניהם לאורך תקופות השנה.
בעבודה זו לא חקרתי נושא זה לאורך כל הדרך ,כלומר ,לאורך כל התקופות והמועדים ,מה שראוי אכן לחקור ,איך
כל מועד מקביל למצב האור והחושך בזמן בו הוא חל.
 12יסוד אש החיים מלווה אותנו תמיד ,שולט תמיד בכל התקופות .הלב הוא הקיסר-השליט שנותן חיים לכל
האיברים ולכל התקופות.
 13משנה ראש השנה א ,א
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רחוקים מתקופת העץ .אבל משהו קורה לעץ בט"ו בשבט ,הוא מתחיל להתעורר – הטעם
14

שקבעו חז"ל ראש השנה לאילנות בט"ו בשבט מבואר בתלמוד " :הואיל ויצאו רוב גשמי השנה,

ועלה השרף באילנות ,ונמצאו הפירות חונטים מעתה" .כלומר ,בזמן זה כבר ירדו רוב הגשמים של
שנה זו ,ולכן יש לפירות כוח לחנוט .אם כן ,זהו שלב בתוך החורף ,שהעץ מתעורר ומקבל כוחות
מהחורף עצמו ,מהגשמים ,מהמים .המים משקים ומזינים את העץ .וגם חג זה מסמל את החיים
הנסתרים שבחורף; יסוד העץ ,שהוא יסוד של אביב החיים ,מתחיל כבר בתוך החורף להראות
את סימניו.
אנו נמצאים בשלב מתקדם של החורף ,העץ כבר התעורר בחודש שבט ,והחודש הבא הוא
אדר ,והחודש הבא אחריו הוא כבר חודש האביב ,חודש ניסן .יתכן והמעבר מהחורף "הרדום
והקפוא" אל פריצת האביב יהיה קשה .אנו צריכים להשתחרר מהמצב החורפי אל האביב,
מהמצב הקפוא והרדום אל חירות האביב ואל פריצת החיים .כדי לסייע לנו לעבור את התהליך
הזה ואת המעבר הזה ,בדיוק בזמן זה לפני ניסן חל חג הפורים בחודש אדר.
המצוות של חג הפורים מתואמות לזמן מעבר זה ,כגון :קריאת המגילה ,שתיית יין .המוטיב
של סיפור המגילה הוא "ונהפוך הוא " ,15כל הסיפור מתהפך .מוטיב זה מתאים לזמן זה ,בו
החורפיות

מתהפכת לאביב .אנו צריכים להפנים את ההפיכה הזו ,ולצאת מתרדמת החורף אל האביב,
אל פריצת הכוחות .לכן גם יש את מצוות שתיית היין ,וכמו שאמרו חז"ל" :נכנס יין יצא סוד"– 16
שכרות היין עשויה לעורר ולחשוף את הסוד ואת החבוי ,שהיה מוסתר בזמן החורף .גם ה"צחוק"
שייך לחג הפורים ,17מטרת הצחוק הוא להוציא אותנו מגבולות החורף ,אל פריצת הגבולות
המתרחשת באביב .אולי אפשר על זו הדרך גם להבין את המנהג להתחפש בפורים – הן משום

 14תלמוד בבלי יד ע"א ,וברש"י שם
 15מגילת אסתר ט ,א
 16תלמוד בבלי סנהדרין לח ,א
 17בחסידות ובקבלה מובא שהתיקון של אדר הוא צחוק .דווקא צחוק ולא שמחה.
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הצחוק פורץ הגבולות ,שמתבטא ביכולת להתחפש למשהו אחר ,והן משום שהרבה פעמים אנו
מתחפשים למה שהיינו רוצים להיות ,שזהו המקום החבוי והסוד שבתוכנו ,שהגיע זמנו לפרוץ
החוצה בזמן האביב.
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תקופת יסוד העץ
תקופת יסוד העץ היא תקופת האביב .חודש האביב הוא חודש ניסן ,וחג האביב הוא חג הפסח.
זהו זמן פריצת הכוחות ,ביטוי הכוחות שהיו חבויים עד עתה בחורף ,זמן של יצירתיות ,וזמן של
גאולה ,העץ כעת פורח.
כאמור ,החג של עונה זו הוא חג הפסח .חג הפסח הוא חג הגאולה וחג החירות .בחג זה עם
ישראל יצא ממצרים ,ויצא מעבדות לחירות ,וזו הפריחה ,היצירה והגאולה של עם ישראל .אפשר
לראות את מוטיב החירות מופיע במצוות החג :מצווה לספר ביציאת מצרים – כדי שנחוש את
איכות הזמן ,המסוגל לתת לנו כוחות של חירות ,וכשם שבימים ההם הוא נתן לנו את החירות כך
בזמן הזה ,בימינו .כך גם המצווה לשתות ארבע כוסות מבטאת את החירות ,שדרך בני חורין
לשתות יין .18והמצווה מתבצעת דווקא בהסבה ,כלומר בהטיית הגוף לצד שמאל ,שכך בני חורין
נוהגים להסב.
מעניין לציין את המצווה לברך את "ברכת האילנות"" :היוצא בימי ניסן ,וראה אילנות
שמוציאים פרח ,אומר :ברוך ...שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות

ליהנות בהם בני אדם; ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה) "...שולחן ערוך ,או"ח ,רכו ,א( –
ברכה זו נתקנה דווקא בימי ניסן ,כאשר העץ פורח.
נוהגים בפסח לקרוא את מגילת "שיר השירים" .שיר השירים ,כשמו כן הוא ,שיר המיוחד
בשירים ,וכך אמרו חז"ל" :אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן שיר השירים לישראל; שכל

הכתובים קודש ,ושיר השירים קודש קודשים" )שיר השירים רבה א( .שיר השירים מדבר על גאולת
ישראל ממצרים ואף על גאולתם של ישראל מכל הגלויות בכל הדורות .שיר השירים מדבר על
האהבה בין עם ישראל לקב"ה על-ידי משל אהבת הדוד והרעיה; האהבה לקב"ה עזה מכל

 18היין של פורים ,של הצחוק והשכרות הופך ליין של חירות ,שמחה וגאולה.

בית ספר 'מגע' להכשרת מטפלי שיאצו  -דרך בית לחם  ,18ירושלים  - 93109טלפון02-5611933 :
www.maga.org.il maga@maga.org.il

תשוקות החיים ,ואין לה סוף .גאולה ואהבה הן ענייניו של שיר זה ,ובזמן זה של פריחת הטבע
והחיים ,ראוי שנקרא שיר זה שמבטא את האהבה הגדולה.

זמן זה הוא זמן של התחלה .התחלת הפריחה ,היצירה וביטוי הכוחות שבנו .לעיל הראיתי
את הראשוניות וההתחלה של חודש תשרי ,ואכן מבחינה מסוימת תשרי הוא הראשון ,19אך גם
ניסן הוא ראשון" :החודש הזה לכם ראש חודשים ,ראשון הוא לכם לחודשי השנה" )שמות יב ,ב(.20

סיפור יציאת מצרים
העץ שונא כפייה .כפייה משתקת וקוצצת אותו .הכפייה מונעת את הלבלוב והצמיחה של
העץ ,הכפייה מונעת את היצירתיות של העץ ,והיא גורמת לו כעס 21ותסכול .22והינה כל זה קורה
דו ִמ ְצ ַריִם אֶ תּ ְ -בנֵי י ְִׂש ָראֵ ל ְ ּבפָ ֶר ְך" )שמות א ,יג( – זו העבדות והכפייה ,ובעקבותיה
במצרים" :וַ י ַּעֲ ִב ּ
שוררת אווירה של כעס ותסכול במצרים .וכאשר מת מלך מצרים אנו גם רואים את הקול של
קו וַ ּ ַת ַעל ׁ ַשוְ ָע ָתם
ִש ָראֵ ל ִמן-הָ עֲ ָ
חו ְבנֵי-י ְׂ
בדה וַ י ִּזְ ָע ּ
העץ" :וַ י ְִהי בַ י ּ ִָמים הָ ַר ִ ּבים הָ הֵ ם וַ י ּ ָָמת ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִם ,וַ י ּ ֵָאנְ ּ

בדה" – הקול של העץ זה הצעקה ,ויש אומרים אנחה ,אנחה שיש בה צעקה.
אֶ ל-הָ אֱ ל ִֹהים ִמן-הָ עֲ ָ
"לפעמים אדם נמצא במצב שהוא כל כך מלא וגדוש ,שאם הוא יכול להיות רגע לבד ,ולצעוק
צעקה אחת טובה ,הוא היה יכול לשחרר מעצמו כל כך הרבה עודף שיש לו ,ולהמשיך הלאה.
צעקה מאפשרת את היכולת להתחדש"...

23

 19כך למשל כתוב בשמות כג ,טז" :וחג האסיף בצאת השנה" .וחג האסיף )סוכות( חל בתשרי.
 20למניין חודשי השנה ניסן הוא החודש הראשון .ויש עוד ביטויים לראשוניות של כל זמן .אגב ,במשנה ראש השנה
א ,א המשנה מונה "ארבעה ראשי שנים" .כלומר ,ארבעה תקופות שיש בהן ראשוניות.
 21הכעס הוא הרגש של העץ.
 22התסכול הוא ממשפחת הכעס.
 23ראה בספר "רוח פנימית" ,פוליטי אייל עמ' .78
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העבדות כביכול לא מאפשרת את הפריחה ,היצירתיות והחירות ,והיא יוצרת כעס ותסכול.
אבל יש תקווה – 24העיניים 25קדימה ,מצפים לחירות ,לפריצת הכוחות ,ליציאה ממצרים .ופתאום
זה קורה כל-כך מהר .המהירות היא גם שייכת לעץ" ,איך שנגמר החורף הלבלוב קורה מהר.
חלק מהרוח של העץ ,זה המהירות הזאת שבה הוא עובד" .26כך גם הביטוי" :ותשועת ה' כהרף
עין" .פתאום הכול פורץ ופורח ,היציאה ממצרים נעשתה "מיד" ,במהירות ובחיפזון" :לֹא-תֹ אכַ ל
את ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם) "...דברים טז ,ג(
צות לֶ חֶ ם ענִ יִּ ,כי ְב ִח ּפָ ֹזון יָצָ ָ
ָעלָ יו חָ ֵמץִׁ ,ש ְב ַעת י ִָמים ּתאכַ לָ -עלָ יו ַמ ּ ֹ

– זו אם כן הסיבה

למצוות אכילת מצה ,וכך גם מבואר בהגדה של פסח" :מצה זו שאנו אוכלים ,על שם מה? על
שם שלא הספיק בציקם שלאבותינו להחמיץ ,עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך
צות ִּכי לֹא חָ ֵמץ ִּכיְ -גר ׁש ּו
יאו ִמ ִּמ ְצ ַריִם עֻ גת ַמ ּ ֹ
יאפו אֶ ת-הַ ָּבצֵ ק אֲ ׁ ֶשר ֹ
הו ִצ ּ
הוא ,וגאלם מיד .שנאמר' :וַ ּ ּ

לו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ּהַ וְ ַגם-צֵ ָדה לֹאָ -ע ׂש ּו לָ הֶ ם' )שמות יב לט(".
ִמ ִּמ ְצ ַריִם וְ לֹא י ְָכ ּ
יצ ִאים
ִש ָראֵ ל ְ
ובנֵי י ְׂ
כך גם היציאה ממצרים נעשית בגבורה ,וגבורה היא תכונה השייכת לעץְ ּ " :

ְ ּביָד ָר ָמה" ,ומפרש רש"י" :בגבורה גבוהה ומפורסמת" )שמות יד ,ח(.

בתקופה זו של האביב האור ממשיך להתחזק לעומת החושך ,27היום מתארך לעומת הלילה,
הם נהיים שווים בזמן האביב ,28ואחר-כך היום נהייה ארוך יותר מהלילה ,דבר המאפיין את
הקיץ .האביב הוא סימן דרך נוסף להתקדמות האור ,להתחזקותו ופריצתו .וכמובן חירות האור
מתאימה ,משתלבת ומובילה את החירות שתיארתי עד כה ,חירותו של עם שנוצר ונגאל ,חירות
הטבע וחירותו של כל אדם .מעניין שהמסכת השייכת לפסח ,מסכת פסחים ,פותחת במילה אור:
 24התקווה שייכת לעץ.
 25הראייה והעיניים שייכות לעץ.
 26ראה שם עמ' .87
 27ועיין לעיל מה שכתבתי על זמן חנוכה ,שאז מתחיל האור להתחזק והיום להתארך.
 28גם בניסן וגם בתשרי מגיע מצב שהאור והחושך ,היום והלילה ,משתווים – ודבר זה קשור לראשוניות ולייחודיות
של שתי תקופות אלו )עיין מהר"ל ,בספרו "נר מצווה"(.
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אור הַ ּנֵר" )משנה פסחים א ,א( – ולמרות שההיגיון הפשוט
אור ְלאַ ְר ָּב ָעה ָע ָשר ּב ֹו ְד ִקים אֶ ת הֶ חָ ֵמץ ְל ֹ
" ֹ
אומר ,שהיה צריך להיכתב :בליל ארבעה עשר בודקים ,...שכן הבדיקה היא בלילה .אלא ששנו
במשנה "אור לארבעה עשר" )שפירושו :הלילה שלפני ארבעה עשר ,ליל ארבעה עשר( ,כיוון
שמסכת זו עוסקת בפסח ,בגאולה ובחירות ,ולכן לא יתכן שתיפתח במילה "לילה" ,אלא הלילה
כאן נהפך לאור!
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תקופת יסוד האש
בין פסח לעצרת
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העונה הבאה אחרי האביב היא עונת הקיץ .בקיץ אנו מגיעים לשיא .האור ממשיך ומתחזק,
הימים מתארכים .הטבע מגיע לשיא ,אחרי הפריחה של האביב הוא מגיע להבשלה ולקציר.
הימים שמתחילת האביב ועד לקיץ הם ימים מיוחדים של התעלות אל השיא ,פריחת ופריצת
הכוחות שמתרחשת באביב הולכת ומתעלה עד לשיא ,להבשלה ולקציר .ושם בשיא שולטת
האש ,זהו זמן של יסוד האש ,אש החיים.
החג המשתייך אל השיא הוא חג השבועות .הנקרא גם :חג הקציר ,30יום הביכורים ויום מתן
תורה .נקרא "חג השבועות" – על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו 49 ,ימים ,וביום החמישים
הוא חל" .חג הקציר" – שכן זהו זמן קציר ,בזמן זה התבואה כבר בשלה ,וקוצרים אותה .וכך גם
נקרא "יום הביכורים" בהקשר של עונת הקציר ,שכן את הקציר הראשון )"ביכורים"( אנו מביאים
למקדש :ביום הביכורים עצמו )חג שבועות( אנו מביאים מנחה חדשה ,שתי הלחם שעשויות
מחיטים .ומיום זה מתחילה עונת הביכורים ,שכל אחד לוקח מראשית כל פרי האדמה משבעת
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,שם בטנא ומביא למקדש" .יום מתן תורה" – שכן ביום זה
נתנה תורה לישראל.
אפשר לראות את ה"שיא" מתבטא בשמות החג – קציר ,ביכורים; וכך גם דווקא יום זה הוא
יום מתן תורה ,שכן התורה מסמלת את השיא ,היא מכוונת אותנו אל השיא בהדרכותיה הישרות.
השם "שבועות" ,כאמור ,מצביע על הספירה – שבעה שבועות – המתבצעת מפסח ,אביב ,יציאת
מצרים ועד שבועות ,קציר ,מתן תורה ,והיא נקראת "ספירת העומר" .ספירה זו מכוונת כנגד
אותה התעלות ,שהזכרתי קודם ,מהאביב אל ההבשלה והקציר ,מיסוד העץ אל יסוד האש,

 29עצרת היא חג השבועות.
 30שמות כג ,טז
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ומיציאת מצרים אל מתן תורה .31אבותינו ספרו את הימים )שבעה שבועות( מאז שיצאו ממצרים
ועד שהגיע היום המיוחל של קבלת התורה ,בספירה זו ביטאו את הכיסופים לקראת מתן תורה,
ובספירה זו ביטאו את התעלותם לקראת יום זה .כל יום שספרו הוסיף עוד קומה באישיותם,
והכין אותם לקבלת התורה ,שכן אי אפשר ללמוד תורה בלי התעלות המידות .בדומה לכך ,חכמי
הסוד ,תלמידי האר"י ,מייחדים את

התשעה וארבעים ימי הספירה לתקן בהם פגמים בשבע המידות שעליהן העולם בנוי :חסד,
גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ,מלכות .כאשר בכל מידה כלולות כל המידות –  7פעמים = 7
) 49למשל ,היום הראשון הוא "חסד שבחסד" ,והשני "גבורה שבחסד" וכו' ,לכל יום יש את
התיקון המיוחד שלו(.
ימים אלו הם ימים מיוחדים ,כאמור ,ודומה קדושתם לקדושת חול המועד ,כלומר ,ימים אלו
הם המשך של חג הפסח ,כאשר הסיום הוא חג השבועות) 32ומה שבאמצע – ימי ספירת העומר
– הם בדרגת "חול המועד"( .אלא שדווקא בימים אלו המסוגלים להתעלות ושמחה ,קרו מאורעות
של נפילה ועצב .וזה אומר ,שלזמן זה יש כוח ,אך אם לא ננצל אותו לעלייה ,עלול הכוח הזה
להיות נפילה ,והכול תלוי באחריותנו .33הביטוי לנפילה כזו מסופר בתלמוד )מסכת יבמות סב(:
"שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא ,מגבת עד אנטיפטרוס ,וכולם מתו בפרק אחד,

מפני שלא נהגו כבוד זה בזה ...כולם מתו מפסח ועד עצרת )שבועות(" .דווקא בזמן זה קורה
הפורענות ,ועוד פורענויות קרו בהיסטוריה היהודית בזמן זה . 34התלמוד מלמדנו ,שהנפילה
והפורענות קרו דווקא בדור שהיה עשיר בתורה ,בדורו של רבי עקיבא שחידש תורה גדולה
ועמוקה בישראל ,אלא שתלמידיו לא העמיקו להבין שהסוד לתורה גדולה הוא לנהוג כבוד זה
בזה .כאמור ,הדרך למתן תורה הם שבעה שבועות של התעלות ותיקון המידות ,ואילו תלמידי
 31יציאת מצרים שייכת ליסוד העץ ,ראה לעיל ,ומתן תורה ליסוד האש ,ראה להלן.
 32ולכן חז"ל קוראים לחג השבועות גם בשם" :עצרת" ,כלומר ,עצרת של פסח ,וכשם ששמיני עצרת )שמחת תורה(
הוא עצרת של סוכות.
 33וראה לעיל מה שכתבתי בתקופת יסוד המתכת.
 34למשל בגולת אשכנז בימי הספירה שבשנת תתנ"ו נשמדו הרבה קהילות ישראל ,ובימי הספירה בימי הצורר בוגדן
חמילניצקי בשנות ת"ח ות"ט ,בגלות פולין ורייסין.
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רבי עקיבא לא השכילו להבין זאת ולנהוג בהתאם .וכשנוהגים כמו שנהגו תלמידי רבי עקיבא,
כוח הזמן מתהפך מעלייה לנפילה ח"ו ,ולא זוכים לתורה .בגלל המציאות המורכבת הזו של ימי
הספירה ,אנו רואים אותם גם כימים של התעלות ושמחה וכחולו של מועד ,אך גם נוהגים בהם
מנהגי אבלות ,כמו שכתב בעל השולחן ערוך" :נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג
לעומר ,מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא ...נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר ,שאומרים
שאז פסקו מלמות) "...שולחן ערוך ,אורח חיים סימן תצג(

לימוד אופיו של הזמן הזה וקיום המנהגים מפנים בתוכנו זהירות ואחריות כלפי הזמן הזה,
כדי שננצל אותו להתעלות המידות ולקבלת תורה עשירה וגדולה לפי ערך ההתעלות .מתוך
עבודה עצמית

נפרח ונעצים מהאביב ועד לקציר ,כך נגיע אל הטבע בשיאו ,הן הטבע הגשמי שיתברך
בהבשלה וקציר מבורכים ,והן הטבע הרוחני שיתברך בעושר של מידות ותורה ,שיא של גשמיות
ורוחניות כאחד .כך ,לאחר דרך מיוחדת זו ,אנו מגיעים לתקופת יסוד האש ,אל אש החיים.
אש החיים ,אם כן ,היא חג זה ,חג השבועות שהוא חג הקציר ,יום הביכורים ויום מתן
35

ֲלוא כה ְדבָ ִרי ָּכאֵ ׁש נְ אֻ ם ה'" )ירמיה כג,
תורה  .ביום זה נתנה התורה ,ואכן התורה היא אש" :ה ֹ
ְהוה ָּבאֵ ש) "...שמות יט,
כט( .וכך מתואר מעמד הר סיני" :וְ הַ ר ִסינַי ָע ׁ ַשן ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ּ ְפנֵי אֲ ׁ ֶשר י ַָרד ָעלָ יו י ֹ ָ

תו ְך הָ אֵ ׁש".
ְהוה ִע ּ ָמכֶ ם ָּבהָ ר ִמ ּ ֹ
יח( .וכן בדברים )ה,ד( ּ " :פָ נִ ים ְ ּבפָ נִ ים ִ ּד ּ ֶבר י ֹ ָ
הלב מכיל את ה ,Shen-האנרגיה הגבוהה ביותר ,הנפש ,הנשמה ,וכנגד המקום הגבוה הזה
הקיים באדם מכוונת התורה; מוטל על האדם ללמוד אותה כדי להגיע למצב תודעתי גבוה,
ולהתחבר אל המקום העמוק ביותר בתוכו .בעזרת התורה יחשוף האדם את עומק ליבו ,את
נשמתו.

 35ועיין לעיל מה שהסברתי על כל שם.
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הלב הוא הקיסר השולט על הממלכה כולה ,על כל האיברים ,ועל כל היסודות .הוא מקיים
קשר ואחדות עם כל היסודות .כך גם התורה ,שהיא האש והלב ,פונה אל כלל היסודות ,מדריכה
את כולם ,ומתבטאת בכולם .כאמור ,הראיתי לעיל את הפסוקים המתארים באופן ברור את
התורה כאש ,ונראה שדימוי זה הוא הדימוי החזק ביותר לתורה ,אך גם אפשר למצוא את שאר
היסודות כדימויים לתורה ,מהסיבה שהזכרתי ,שהלב )האש( הוא השליט המאחד את כל
כו
היסודות ,ומתבטא בכולם :התורה מתבטאת בצורה או איכות של מים – " ֹ
הוי ָּכל-צָ ֵמא ְל ּ

לַ ּ ַמיִם) "...ישעיה נה ,א( – פירשו חז"ל ,שהכוונה לצימאון רוחני לתורה ,שנקראת מים .התורה
מתבטאת באיכות של עץ – " ֵעץ-חַ י ִּים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִיקים ָּב ּה וְ תֹ ְמכֶ יהָ ְמאֻ ּ ׁ ָשר" )משלי ג ,יח( .התורה
מתבטאת באיכות של מתכת – "הלא כה דברי ...וכפטיש יפוצץ סלע" )ירמיה כג ,כט( .והיא
מתבטאת באיכות של אדמה – "אֲ ֻר ָּכה ֵמאֶ ֶרץ ִמ ָ ּד ּה ּ ְורחָ בָ ה ִמ ִ ּני-יָם" )איוב יא ,ט( .הבאתי רק
דוגמאות של ציטוטים בהקשר של התבטאויות התורה ,ההיבטים והגוונים שלה ,לא באתי
להעמיק ולהרחיב בנושא זה ,הראוי למחקר בפני עצמו.

כך גם נוכל למצוא בתורה את ההיבטים הנוספים של יסוד האש ,כגון :השמחה )הרגש של
האש( ,אור העיניים ,36אמת ,אהבה ,צחוק )הקול של האש( ,הקשר עם אנשים.
במזמור יט' בתהילים מופיעים תיאורים לתורה:

ימה ְמ ִׁשיבַ ת נָפֶ ש  ה ,Shen-הנפש
תו ַרת ה' ְּת ִמ ָ
ּ ֹ
ְש ִרים ְמ ׂ ַש ְּמחֵ י-לֵ ב  השמחה
קודי ה' י ׁ ָ
ּ ִפ ּ ּ ֵ
ִמ ְצוַ ת ה' ָּב ָרה ְמ ִא ַירת ֵעי ָניִם  אור העיניים
 36ה Shen-משתקפת בעיניים – הברק שבעיניים.
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קו י ְַח ָ ּדו  אמת
ִמ ְׁש ּ ְפטֵ י-ה' אֱ ֶמת צָ ְד ּ

עו ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּה...
במשנה אבות )ו ,א( אנו רואים שתורה מביאה לאהבה ולשמחהָּ " :כל הָ ֹ
קוםְ ,מ ַש ּ ֵמח אֶ ת הַ ְ ּב ִר ּ ֹיות"...
אוהֵ ב אֶ ת הַ ְ ּב ִר ּ ֹיותְ ,מ ַש ּ ֵמח אֶ ת הַ ּ ָמ ֹ
קוםֹ ,
אוהֵ ב אֶ ת הַ ּ ָמ ֹ
הובֹ ,
נִ ְק ָרא ֵר ַעָ ,א ּ

ומעניין שהתלמוד מציין נוהג ,שפתח הרב לפני הלימוד ב"מילתא דבדיחותא" )דבר צחוק(,
על מנת לבדח את התלמידים ,כדי שליבם יהיה פתוח ללימוד .וצחוק זה הקול של האש ,של הלב
ושל התורה.
הקשר עם אנשים שייך ליסוד האש .37כך גם מטרת לימוד התורה היא לקשר בין האנשים.
התורה חושפת את רוחניות האדם ,ומראה לנו שבעצם כולנו חטיבה אחת ,נשמה כללית אחת.
כל אדם הוא התגלות של אלוקים" ,חלק אלוה ממעל" )איוב לא ,ב( ,השוני והייחודיות של כל אחד
אינם מעידים על פירוד אלא על גוונים שונים של פסיפס אחד .לעיל הבאתי את הסיפור העצוב
על תלמידי רבי עקיבא שזכו לרב שילמד אותם תורה גדולה ,אך לא זכו להפנים בעצמם את
המטרה של "לנהוג כבוד זה בזה" ,ועד היום אנו נוהגים מנהגי אבלות סמוך למתן תורה בעקבות
אי הפנמה זו ,שכן מהותה של התורה לחבר ולאחד ,כאמור.
אלו דוגמאות לאלמנטים של יסוד האש שמתבטאים בתורה ,נסתפק במסגרת עבודה זו
בדוגמאות אלו.

סיכום

בעבודה זו ניסיתי להתבונן בעולם החגים והמועדים בעזרת חמשת היסודות .גיליתי שהתבוננות
כזו היא רבת פנים ,מקיפה וחובקת עולם ,והנני רק בתחילת הדרך ,ובעבודה זו הצגתי רק
דוגמאות.
 37מגן הלב אחראי על הקשר עם אנשים קרובים )עם בן הזוג ,או עם המשפחה הקרובה( .המחמם המשולש אחראי
על הקשרים הפחות אינטימיים ,כמו המשפחה המרוחקת ,חברים בעבודה.
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שמחתי על האפשרות לחוות מחדש את החגים והמועדים ,ולהעמיק בתוכנם ,ומאידך גיסא,
שמחתי על האפשרות להעמיק בתורת הריפוי של חמשת היסודות ,והדברים עולים בקנה אחד,
שני צדדים אלו של חיים עשויים יחדיו לרפא את עולם האדם מתחלואיו .מטרתנו היא לגלות
ולחשוף את עומק החיים ,לפגוש את חוויית החיים בפגישה ישירה .בעבודה זו חשתי הזדמנות
לצעוד צעד קדימה ,ולקחת לתוכי עוד טיפת חיים.
עלולים אנו לא להתבונן ,לא לראות ולא לחוות .לתת לחיים לעבור ולחלוף ,ולהיות רק
הצופים ולא להיות אנשי החיים .לפעמים אנו שומעים את הקול שקורא ,ומעודד אותנו להיות
אנשי חיים .בשביל זה אנו צריכים להיכנס פנימה ,ולהיות קשובים .נדמה לי ,שיש לנו עוד כל-כך
הרבה לאן להיכנס ,כל-כך הרבה לשמוע ,ולגלות .ניסיתי בעבודה זו להיכנס מעט ,או אולי רק
לפתוח קצת את הדלת של מעגל השנה .כשאני עוסק בעבודות מסוג זה ,אני חש שאני עומד מול
נושא חתום ומכוסה ,ששומר על סודו ,ואולי מוכן לגלות לי רק טיפה ,מפני שבכל זאת הבעתי
רצון לדעת ולגלות .אולי אם נמשיך להביע רצון כזה ,נוכל לגלות כל פעם עוד טיפה ,ועוד טיפה...
בעבודה זו ניסיתי לקחת טיפה מתורת חמשת היסודות ,וניסיתי לקחת טיפה מתורת היהדות –
ועולה בי תחושה ,שיש כאן סודות ,סודות שמזמינים אותנו לבוא ולקחת ,ולא להשאיר אותם
סודות.
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