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  בס"ד

  יל מוסי

  צמצום הסוד, סוד הצמצום

  

  

המאמר שלפיכם מבקש לברר את היחס השלם בין ערכי הציעות ושמירת הברית המחויבים לפי היהדות 

לבין המתירות המיית ההוגה בתרבות המערבית המודרית. באומרי 'שלם' כוותי היא כי יחס זה הוא 

, וכי אם ברצוו להתמודד עם קירבהוחלקם דווקא של  בעל מספר ממדים שוים, חלקם של יגודיות

המתחים הרבים המתעוררים סביבו באופן ישר ואמן לדרך ה' עליו לעמוד כוה על כולם. תחום זה הוא 

אחד המשמעותיים והוקפים ביותר מבין הושאים העומדים כיום בפי החברה היהודית המבקשת לחיות 

עם זאת, תחושתי היא כי קיים  ארבים להתמודד עמו בצורה מקיפה ומעמיקה.לפי התורה, וערכו יסיוות 

עדיין צורך בעיון וסף בתחום זה, שיעיק, כך אי מקווה, קודת מבט חדשה ומאירת עייים, הן לגבי 

  טבעם של התהליכים המתרחשים היום הן לגבי האופן שבו כדאי להתמודד עמם.

  

  א. יהדות ומודריות

העיקריים להתפלגות היהדות המודרית לזרמיה השוים הוא ללא ספק המחלוקות  אחד הגורמים

התופסת את מרכז במת הוויכוחים  –העמוקות בוגע למעמד המודריות עצמה. אפילו את שאלת הציוות 

מוטב, לעיות דעתי, להבין כגזרת של הקרע  –סלע המחלוקת היא את בין הזרמים ומהווה לכאורה 

קצה -תון הקרע בין שתי עמדותציבור שומרי המצוות בתוך ותר סביב שאלת המודריות. העמוק עוד י

: מצד אחד יצבת העמדה החרדית, המגולמת בקביעתו הידועה של החתם סופר כי 'חדש אסור מן מוגדות

-שיש להיבדל ממה; מצד שי יצבת העמדה הדתיתמיסודה התורה', והרואה במודריות תופעה שלילית 

ת 'אורות' גבוהים מודריֹומהפכות הומית היוקת השראתה ממורשת הרב קוק, המאמיה כי טמוים בלא

היא מוף מרכזי בהבאת הגאולה. כידוע הציוות המודריסטית שיש לגלותם ולהעלותם, ואף יותר מכך, ש

תיחות לכולם, לגישות אלו ודעו, כל אחת במגזר הדוגל הבה, השפעות מרחיקות לכת על מידת הפ

   והסובלות לתרבות המודרית, וכתוצאה מכך על מרקם החיים כולו.

החרדית,  או'- ה'אוביסוח מעט פשטי יתן לומר שהדתיות המודרית מבקשת להמיר את גישת 

המכילה את המודריות בתוך היהדות ומתקת  ,וגם'- 'גםהרואה את המודריות כמוגדת ליהדות, בגישת 

וגם' איה שמה קץ לדילמה של האדם הדתי מול -העקרוית לטובת דרך ה'גםאלא שההכרעה  באותה.

איך : ואיך'-איךאלא רק פותחת קשת שלמה של קושיות חדשות, שיתן להגדירן כקושיות ' ,המודריות

ותים למגרעות המודריות לפגום  ואיך לאפותחים את היהדות התורית למעלות המודריות מחד גיסא, 

-רבות מהבעיות הטורדות היום את החברה הדתית ?תורית מאידך גיסא- יהודיתת העל הבמסגר

המודרית, ובפרט הבעיות הקשורות בציעות ובמחויבות זוגית, ובעות מדפוס מסוים שאומץ במסגרת 

-מבלי להתמודד עם שאלות ה'איךוגם' הפתוחה לרוחות המודריּות -חברה זו, שבו הולכים בדרך ה'גם

(או מתוך התמודדות חלקית וראשוית בלבד עמן). כאשר מעים מלפתוח שאלות  אותן ואיך' המסות

אסור מן התורה' פותחים למעשה את השער בפי שפע איו אלו ומסתפקים בהרגשה הכללית שלפיה 'חדש 

מבלי  ,לא מובחן של תכים, דימויים ואידאלים המגיעים מהמערב וחודרים ללב מרקם החיים היהודי

                                            
 (ירושלים: מכון 'מופת', ה'תש"ס). כתות אורראו במיוחד: אופיר שוורצבוים ועמיחי סדן (עורכים),  א
מחלוקת הידועה בין החסידים למתגדים בוגע לתורת הצמצום בעומקם של דברים דמה כי שתי גישות אלו מהדהדות את ה ב

, ולכן החושך של החילויות המודרית הוא כפשוטואו' משכת מטעת המתגדים שלפיה הצמצום הוא -של האריז"ל: גישת ה'או
מעלים אור גוז  כפשוטו, ולכן החושךאיו וגם' משכת מקביעת החסידים שלפיה הצמצום - חושך גמור וחסר תקה; גישת ה'גם

 בין השקפת החסידות להשקפת הרב קוק וממשיכיו.הידועה . מכאן גם הזיקה ראיה כוה של הדבריםהיתן לחשיפה באמצעות 
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עמוקה של אמת התורה עם  איטגרציהבחיה מעמיקה של מהותם ושורשם. בדרך זו לא עשית  שערכה

, מוקהה העוקץ הסגולי של כל אחד משי העולמות, , אלא להפךהאיכויות האמיתיות של המודריות

והאחד בלל בשי לכלל תמהיל עכור וחסר אופי. בתחום הציעות והזוגיות מתבטאת בלילה זו בשחיקה 

רגתית של ההקפדה על גדרי ההלכה, וברובד עמוק יותר, באובדן ההרגשה בפש ששמירת הברית על הד

  גוויה ודקויותיה מזככת ומהדקת איכות עמוקה בשמה. 

רק כאשר חדלים 'לעשות עיין' מעצם הגישה הפתוחה והלא ואיך' יכולות לעלות -שאלות ה'איך

וגם בחידושי העת  העובדה שהקב"ה מצא גם אצל הגויים שוללת כלפי המודריות, מקבלים כ'פשיטא' את

שם במסגרת , ומסים להעמיק עוד יותר בסוגיית שילובם האפשרי של היצוצות השבויים העכשווית

 ,מסתתרים יצוצות הקדושה במודריותבאילו מישורים . העמקה זו מתבטאת בעיון בסוגיות: היהדות

, הם ישולבו בקיום היהודי תחומי חיים ו/או רבדי תודעה באילו ,םיתן לפדות ולהכיל אותבאילו אופים 

   וכו'.

בימים עברו שימש הכלל "חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין" מצפן אמן בעבור היהודי 

שיכולה לכלול היצב וכח אשי אומות העולם. הוא אפשר לו להבחין בין 'תורתם' הכוזבת לבין 'חכמתם' 

. אך המודריות היא מקרה מיוחד וחדש: מדובר בתרבות חילוית שאיה מזוהה עם דת אמתות רבות

אולוגיה סמויה ית –אך עם זאת יש לה בהחלט 'תורה'  ,ממוסדת ואיה אוחזת בעיקרי אמוה מוצהרים

-סת את מקום האמוות הדתיות הטרוםהמוצפת בתוך מוסדות התרבות, המדע והאמות שלה, והתופ

, אלא שהפעם אין זו תורה מוצהרת היא 'תורתה'-ה'חכמה' של המודריות היאבמילים אחרות, מודריות. 

וגלויה אלא תורה מוסווית, עד כדי כך שהיא עלמת מעיי מרבית החילוים עצמם. היהודי המסה לווט 

חכמה  בסבך התרבות העכשווית כשהוא מצויד רק במצפן הישן יסבור כי המודריות החילוית היא כולה

  ללא שום תורות; מסקתו תהיה כי מלאכתו פשוטה מתמיד כאשר היא למעשה סבוכה מתמיד.

קצה חוט לקראת שילוב מושכל ומעמיק יותר של יצוצות המודריות במסגרת התורה מעיק לו 

שיעורו של הבעל שם טוב, מייסד החסידות, בדבר שלושת השלבים הראויים לתהליך ההתקדמות בתחומי 

שכל אחד מהם חיוי אך חסר ערך ללא  –. תהליך זה על שלושת שלביו גהבדלה והמתקה ,הכעהה: התור

  יתן ליישום גם בבואו להתמודד עם התרבות המודרית. יתן לתאר זאת בערך כך: –האחרים 

. עייו של שלב ראשון איו אלא כיוי המודריות בשמה: תועת מרד חילוית שכפרה הכעה

והעמידה במקומם את  –בראש ובראשוה ריבוות האל  –יבוות ההיררכיים המסורתיים בדגמי הר

הדמוקרטיה, הליברליזם,  –אידאל האוטוומיות של האדם (את מאפיייה האחרים של המודריות 

יתן לזהות כביטויים פרטיים של מהלך ראשי זה). שלב ההכעה  –הרומטיקה, המטריאליזם המדעי 

אליזם החרדי: הוא תופס את המודריות כאטיתזה של היהדות; תועת כפירה חילוית מזכיר את הדו

המורדת במלכות שמים ומציבה את האדם על כסו של הקב"ה. ואמם, שלב זה מהווה בסיס ראוי 

ומוצדק לגישתם. שלילה גורפת של השקפת החרדים, המּועת לעתים קרובות מחוסר היכרות או מפחד 

ביאה לדילוג פזיז על שלב ההכעה של המודריות. אך הכעה בהקשר זה אין פירושה להידמות להם, מ

שלילה מוחלטת אלא פיתוח של מעין 'חוש לחושך' המאפשר היישרת מבט באופן בלתי משוחד ובלתי 

  מייפה ברובד הגלה של המודריות. 

שמטרתו קילוף מגיע שלב ההבדלה, לאחר שפרקה החיצויות משק משיכתה השקרית . הבדלה

אלמלא חוש החבויים בה (היצוצות השכבות החיצויות של התרבות המודרית במטרה לחשוף את 

. אלו מתגלים )החושך שפּותח בשלב ההכעה היה שלב ההבדלה מגשש באפלה וקורא בטעות לחושך אור

בן שורש כאשר תרים אחר המוטיבציות הפימיות הדוחפות את מחוללי המודריות וחסידיה, שלרו

                                            
  כ"ח, כתר שם טוב ג
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של הראשוי עליון ומתוקן שפשוט 'תעה' בדרכו והתלבש בכלים חיצויים וגסים. שורש זה עוץ בקיום 

לפי בריאת העולם, הופעת החטא ומתן התורה, והוא מוליד כמיהה לדבקות בקב"ה הקיים מהקב"ה 

צון זה בחיבור ; אלא שרחיבור פימי ועצמילא בצורת התגברות על ה'אי' והתכרות לו אלא בצורת 

ומוביל למבוי הסתום של הסגידה  ,מטעהעצמי לקב"ה ממומש במודריות באמצעות קיצור דרך 

ה'אי'. שלב ההבדלה הוא הפרדתם של המימושים בפועל של המודריות וכן  –לתחליף החיצוי של ה' 

  של המיעים החיצויים והכפירתיים מן המיעים הפימיים והגבוהים שלה.

מתקת המודריות אין פירושה הפיכתה לטלית שכולה תכלת (שכן אין חוזרים אחורה . ההמתקה

ללפי שלב ההכעה); על ההמתקה להיעשות במסגרת הקיום היהודי באמצעות הזדהות והפמה של 

קודות האור הפולות שבה ודחייה בפועל של קליפתה החיצוית. הזדהות עם קודות האור פירושה 

, שהוא גבוה לאין שיעור מהחיבור המושג דרך התגברות על עצמי והישיר לקב"ההיזכרות בחיבור ה

מספקת לו מעין הד עמום א הקליפה שלו. התרבות המודרית יהשהחוויה המודרית חיבור  –ה'אי' 

השורר בחביון בייו לבין ה'. דחיית הקליפה עשית  החופשיובעיקר האותטי של סוג החיבור הפימי, 

ההבה שאין קיצור דרך לחיבור זה, אלא חייבים לקוט בדרך העקיפה והארוכה המזככת את באמצעות 

האחת, המזהה את תוכה הגוז  –ה'אי' עד שמתגלה העצמי העמוק הצפון בו. שתי פעולות אלו גם יחד 

מהוות, כך דמה לי, את ראשית  –ומשליכה אותה  המזהה את קליפתה ככזושל המודריות, והשייה 

מתקתה המלאה. בכך שהן מבססות כלפי המודריות יחס מורכב של ביקורת לצד הזדהות הן יכולות ה

להציע לה תרומה לסות לשמש גם כבסיס המוצלח ביותר לגשת ממו אל החברה המודרית עצמה ו

  שתזכך ותרומם אותה.

בעידן המודרי, יכול הדיון המוצג בדפים הבאים, הסוב סביב המתירות המיית ואובדן ערך הציעות 

  הממחיש את האופן שבו יתן לבצע מהלך מהסוג שזה עתה הצגתי.  מקרה דגםלשמש כמעין 

  

  ב. מצעה לפרהסיה

אחת מהחותיה של התאולוגיה הסמויה של החילויות היא, שהפיכתה של מייותו ממוצעת ומוגבלת, 

התבגרותה הטבעית של החברה, צעד וסף מה גלוי, משוחרר ומדובר, היא בגדר -עיין שבלחישה, לדבר

במסע הִקדמה מן השעבוד אל החופש. האדם המודרי חש בר מזל על שולד לחברה שהמייות איה 

תפשת בה עוד כמשהו שיש להסתירו. שכן הסתרה, כך מוסכם, מולידה רק אשמה, ואשמה מדכאת 

  צמיחה. 

, שלאחר מאבק ממושך המהפכה המייתר של מוסכם כי הוויתור על אידאל הציעות המיית היה תוצ

הוציאה את המייות מחשכת הארון הוויקטוריאי לאור השחרור הליברלי. אך מעטים מבחיים בכך 

 "ארוטית"שהמהפכה המיית הורכבה למעשה משתי מהפכות שוות. את הראשוה יתן לכות מהפכה 

אחוריהן שיתפו פעולה ולעתים קרובות אף אף כי האשים שעמדו מ ."סקסולוגית"מהפכה ואת השייה 

היו אותם אשים ממש, חתרו שתי המהפכות כשלעצמן לכיווים שוים בתכלית. במרכז המהפכה 

, ומטרתה היתה להפוך את הגוף לזירה של האה שופעת ובלתי מוגבלת; במרכז העוגהארוטית עמד 

וך את הגוף לאובייקט של מחקר מחושב , ומטרתה היתה להפהידעהמהפכה הסקסולוגית עמד לעומת זאת 

  ומבוקר. 

אמים, פילוסופים ופסיכואליטיקאים ועד היו רבים ומגווים: ְמ  המהפכה הארוטיתמובילי 

-מיסטיקים. הם פעלו בשדות שוים, אך מגמתם היתה אחת: להיאבק בדה-לפרסומאים, אשי בידור ופופ

. חזקה מאודבאמריקה של שות החמישים עוד היתה לגיטימציה של ההאה הגופית ממין, שבאירופה ו

במישור המעשי ביותר הם רצו לחזק את התהליך, שהחל להתרחש ממילא, של הכשרת קיום יחסי מין לפי 

ומחוץ לישואין. אך במישור כללי יותר היה רצום לפרק את מרבית הטבואים שקשרו במייות, לתק את 
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אפילו אהבה, ולעצבה מחדש כזירה עצמאית של פאי וסיפוק אישיים. הקשר ביה לבין מחויבות, פריון ו

עשרה. התועות -של המאה התשע ברומטיקההיסטורית יתן לאתר את שורשיה של המהפכה הארוטית 

וצרית ביסודה, ההופכת על פיו את היחס -הרומטיות ביקשו בשעתן לבסס השקפת עולם חדשה, אטי

. במקום לתפוס את הטבע הגשמי ככוח כאוטי והרסי שעל התרבות בותטבע ותרהמסורתי של הצרות ל

להשתלט עליו ולרסן אותו טעו אשי הרומטיקה כי דווקא שחרור הטיות הטבעיות ושיבה לאורח חיים 

. תרבות טבעיתהם רצו  תרבות המדכאת את הטבעתרבותי הם שיולידו תרבות טובה יותר. במקום - טרום

ביטוי עצמי, חיפוש אחר אושר פרטי, שחרור  –האדם העכשווי מובים מאליהם אתוסים רבים שבעבור 

  צמחו כולם מחזון זה. המהפכה הארוטית היתה רק תולדה אחת שלו.  –היצרים 

, לעומת זאת, צמחה מחזון אחר לגמרי. אשיה היו מדעים, רופאים, המהפכה הסקסולוגית

חדש המתמחה בחקר הפעילות המיית. במובים רבים הם  פסיכולוגים ואשי חיוך, שרצו לבסס עף מדעי

ביקשו לעשות את ההפך מאשי הארוטיות: הם רצו לטרל מהגוף את הממד הארוטי, להחיל עליו את 

המבט המדעי וכך להפוך אותו למושא מכובד של מחקר, יתוח וידע. החתם היתה שהבה מדעית של 

ברה מהבורות הפרימיטיבית שבה היא שרויה. לשם כך היה המייות האושית חיוית כדי לחלץ את הח

עליהם להתגבר על הרגשות העזים הקשורים במייות, לחלצה מידי אותה חברה, ולהפקידה בידי השכל קר 

הרוח. כשם שהמהפכה הארוטית היתה תולדה של הרומטיקה כך יתן לאתר את שורשי המהפכה 

. אשי האורות לא היו שותפים לרגש האורות –דריּות הסקסולוגית בזרם הדומיטי השי של המו

הסטימטלי והאופטימי של הרומטיקים לטבע, והם התגדו מרצות למתקפתם על התרבות. מטרת 

האדם, כך טעו, איה להתמזג עם הטבע, אלא בדיוק ההפך: עליו להתכר לטבע, להתבון בו מבחוץ כמו 

ח לתחו ולהביו. היה זה בשם האתוסים של האורות שהסקסולוגים היה אובייקט דומם, ובאופן מפוכ

   הראשוים ביססו את עף התמחותם. הם רצו ליישם את הפרויקט של האורות בשדה המייות.

עם זאת, חרף השוי הגדול היה לאשי המהפכות הארוטית והסקסולוגית יסוד אחד משותף: רצון 

מה שקשור במייות. בעבור הארוטיקן עיכבה הבושה את העוג; שהתלווה לכל  הּבּושהלהיפטר ממעטה 

את הידע. על בסיס איטרס זה רקם שיתוף הפעולה בייהם. הם ביקשו ליצור אדם  –בעבור הסקסולוג 

את המייות לדעת . משוחרר מעולו המכביד של רגש זה, כך קיוו, יוכל האדם החדש חסר בושהחדש שיהיה 

בחופשיות וללא גבולות. לגד עייהם ראו אשי המהפכה  –ותיה של המילה על שתי הורא –האושית 

המיית שיבה לגן העדן הבראשיתי של לפי החטא הקדמון, למצב שבו חייתה האושות במציאות של 

  ". ולא יתֹּבששו"ויהיו שיהם ערומים האדם ואשתו 

כמקורו: אידאל הציעות הדרך לעקור את רגש הבושה היתה לערער על מה ששי הצדדים זיהו 

פומביים המיית. בבסיס רעיון הציעות חה התפיסה שיש לעשות הבחה על פי הגוף האושי בין אזורים 

. חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל שבהם מוסתר הגוף כולו במלואו מן העין הציבורית (כפי שיושם לפרטיים

יים בחברות ודיסטיות) אוחזת כל חברה לגבי שות הטאליבן) או שבהם הוא חשוף במלואו (כפי הק

אופק דמיוי המפריד -שבמסגרתו משרטטת הציעות על הגוף מעין קו ,אושית באידאל ציעות זה או אחר

בין הציבורי לבין האיטימי. דמותה של הבושה בחברות אלו וצקת תמיד בתביתו של קו זה. כאשר יגשו 

ל את הבושה הם פעלו למעשה לקראת ביטול הציעות לכיוון אשי המהפכות הארוטית והסקסולוגית לבט

מחיקת עצם ההפרדה בין הפרטי לפומבי בכל הוגע לגוף והצבת הגוף הודיסטי, או במילים אחרות, 

. בעבור אשי המהפכה הארוטית היתה שאיפה זו עקבית עם החזון העירום במלואו ברשות הרבים

הלבוש מלאכותי, הרי שעל השיבה אל הטבע להתבטא בחשיפתו הרומטי: מכיוון שהגוף העירום טבעי ו

המלאה של הגוף. הם רצו לשחזר את מה שפרויד תיאר ַּכגוף במצבו המולד: ֵארֹוגי (יתן לגירוי) מכף רגל 

באברי הרבייה ועד ראש. לפי פרויד, החיוך הוא המדכא את מייות מרבית איברי הגוף ומרכז את הליבידו 

רקוזה, אחד ממהיגיה הבולטים של המהפכה הארוטית, טען למשל כי טישת המוסר בלבד. הרברט מ



  5  

"הגוף השמרי תביא ל'התפשטות' הליבידו על פי הגוף ול"הפעלה מחודשת של כל האזורים הארוגיים". 

 לשם כך היה צורך להסיר את הדיכוי מעל כל חלקי הגוף. .ד"יהיה למּושא של הליבידילי", כך טען, כולו"

שבה  ודיסטיתואכן, האידאל שיצב לגד עיי ההוגים העקביים יותר מבין הארוטיקים היה של חברה 

  חשוף הגוף בשלמותו, ובשלמותו חגג כמרחב משחק של תשוקה ארוטית. 

גם אשי המהפכה הסקסולוגית היו מעוייים בהסרת הטאבו מעל האיברים האיטימיים, אך 

מהלך החשיבה של המדע והאורות. אשי האורות האמיו שחשיפת האמת  מהסיבות ההפוכות, הלקוחות

לאור התבוה תשחרר סוף סוף את האושות מכבלי הבערות והדעות הקדומות המעכבות את התבגרותה. 

בכל הוגע לגוף התבטא יישומה של תפישה זו בהצבתו על שולחן היתוחים של השכל, החלתו של המבט 

 –באמצעות חיוך מיי, ספרי הסברה ומדורים בעיתוים  –באופן שווה, ולאחר מכן המדעי על כל איבריו 

הפצה ברבים של הידע הרכש. 'כל מה שרצית לדעת לגבי המין (אבל התביישת לשאול)' היה שמו של 

כי רק "המדריך הסקסולוגי המפורסם ביותר: על מת להיפטר מן ה'בושה' היה צורך לגלות 'הכל'. מדוע? 

הסבירו הסקסולוגים. הגוף שאין מתביישים בו ואין  ה"ודע-לבדו יכול לצח את הפחד מפי הבלתי הידע

  מפחדים מפיו הוא הגוף העירום, המוצג בשלמותו לעין כל בצורת תרשים מדעי על גבי פלקט הסברה. 

ומיו בפי שתי ידיים פרדות ובלתי ראות חברו אפוא יחדיו במטרה להפשיט את הגוף ולהציג את מער

כל. בודדים בחרו להוביל מהלך זה לקצו הלוגי, אך בהדרגה, על פי העשורים האחרוים, לשם מוליכה 

המהפכה המיית את החברה: אמצעי התקשורת החזותית מותחים בהדרגה את גבולות איסור הייצוג, 

רפיה. במובן אחד חושפים יותר ויותר מהגוף ומטשטשים יותר ויותר את הגבול בין ארוטיקה לפורוג

האופק שהפריד בעבר בין אזוריו האיטימיים של הגוף -לפחות חלה המהפכה המיית הצלחה גמורה: קו

  לבין אזוריו הציבוריים, מחק. הגוף הופקע מהזירה האיטימית והפך לפומבי. 

  

  ג. אובדן הקסם, יצחון הקּול

. היא מעצבת את הגוף לכדי הגלוי לסמויבין הצעתו החלקית של הגוף מערבת אותו בהכרח במשחק אופטי 

וף גלי כביכול, בעל גבעות שטופות שמש ועמקים מוצללים: טופוגרפיה של עובדות וסודות. כאשר הפכו 

. תם השטחה של טופוגרפיית הגוףהמהפכות הארוטית והסקסולוגית את הגוף לפומבי הן יצרו למעשה 

ומות חומק ובמקומות מתמסר, הומר במישור אחיד שבו משחק המחבואים: הוף הגולש והמתערסל, במק

  ארץ מישור של 'אמת עירומה'.  –הכל גלוי, הכל ידוע, הכל חשוף 

של הגוף לאלו  הארוטייםאך שימו לב: אף כי הארוטיקן והסקסולוג רצו שיהם להשוות בין האזורים 

של הגוף כולו רצה ארוטיזציה  מטרותיהם היו הפוכות במדויק. בזמן שהאחד יסה להשיג בכך ,הרגילים

של הגוף כולו. בשמחתם כי רבה על שמצאו בן ברית לפרויקט חשיפת הגוף ורמליזציה השי דווקא 

והְׁשכחת הבושה עלמה מעייהם הסתירה המהותית בין שי החזוות שבשמם התגייסו לפרויקט 

זמית. במהותו, הארוטי מסתורי,  מלכתחילה: לא יתן לעשות ארוטיזציה של הגוף וורמליזציה שלו בו

רגיל. ורמליזציה שלו מחסלת אותו. כך התגלגלו הדברים שמבין שתי בלתי  ,כלומר .מצועף, חמקמק

. שכן הארוטי מקבל  את חיותו דווקא ממשחק הגילוי הסקסולוגית בלבד היא שחלה הצלחההמהפכות, 

ת הגוף למוכר ושגרתי ובכך גזלה ממו את והכיסוי. הפיכתו של הוף הטופוגרפי לארץ מישור עשתה א

קסמו. כצילום שזכה לחשיפת יתר, הגוף שרף. מבלי דעת חברו הארוטיקים לאויביהם הגרועים ביותר, 

  ובמו ידיהם הכשילו את הפרויקט שאליו התגייסו.

- תרבות ההראיה לכך שהגוף והמין איבדו את קסמם היא צמיחתה, בד בבד עם המהפכה המיית, של 

Cool יתטיים בחברה המודרים דעתם לכך שאחד הציוויים הרגשיים הדומיות י  –. מעטיםהמוצב בפ

                                            
 ).1978אביב: ספרית פועלים, תשל"ח -; תל1962( 134, עמ' ארוס וציויליזציההרברט מרקוזה,  ד
 ).1982(רחובות: אדר,  על בים ועל בותר אהרון בלוך, מצוטט מהכריכה האחורית של: ד" ה
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הוא הציווי להיות  –הציבור בכל עת מעל מסכי הקולוע והטלוויזיה, ממודעות הפרסומת ועד לשירי הרדיו 

קום לחוש פרפרים כלפי מה שחשב בעבר למרגש. במקום לפטז ולהתרגש, לבכות ולהתייסר; במקר רוח 

בבטן וצמרמורות בגב המשאלה היום היא לעוד משקפי שמש וסח 'האחים בלוז', ה'גברים בשחור' או 

גיבורי ה'מטריקס' ולהתייחס לכל בשוויון פש גמור. מבין הדברים שאסור להתרגש מהם יותר, המייות 

ר מהבושה' בכל הוגע למייות איו היא אולי הבולטת ביותר: היסיון הרווח 'להשתחרר מעכבות' ו'להיפט

אלא היסיון להיות אדישים כלפיה. הגוף הפך ל'בסך הכל גוף', והמין ל'בסך הכל מין'. מי שמתרגש או 

או שיש לשמור אותו למישהו מיוחד מזוהה  מיוחדמתבייש מהם, מי שמרגיש כי המין הוא באיזשהו אופן 

לבלתי מיוחד. הורמליזציה של המייות השיגה את  כ'מתוסבך'. הסיבה הפשוטה לכך היא שהמין הפך

משהו טריוויאלי, עייי,  –דיל' - דיל, ופירוש הדבר הוא שהוא כעת 'ליטל-מבוקשה: המין הוא כבר לא ביג

  יומיומי.

. לתוך הטריטוריה שתפסה תמיד החוך המייהסקסולוג הוא הממלא כיום את תפקיד בוסף לכך, 

רגשית ואף רוחית מכיסים את הוער של ימיו אשים שכל פעילותם סובה סביב ַּכטעוה ביותר מבחיה 

המין ממטעיו הרגשיים והרוחיים. הדבר מתבטא בתוכיות הטלוויזיה העוסקות במין. היחסים טרול 

האיטימיים ביותר מתוארים במסגרתן בפרוטרוט ובפי ציבור המוי, ואף כי הן רוויות בקריצות 

: המחים והמחות מצים את האורחים, לכל אורכןהוא המחה אותן  , האתוס הסקסולוגיובצחקוקים

מבהירים להם ש'אין במה להתבייש', וכך ממשמעים אותם עד שיאמצו גם הם את קור הרוח ה'מדעי' 

וה'מקצועי' הראוי לטיפול במייות. ואמם, זה זמן רב שהמבט הסקסולוגי יצא מתחום אשי המקצוע 

לתודעה היומיומית. השיח הסקסולוגי, שבמהותו הוא רציולי ובלתי מעורב, הפך לשיח של כולם. וחדר 

, ומצייר אותו כפעילות מכית בעלת תכלית מוגדרת של פורקן טכוקרטיהדיבור הרווח כיום על מין הוא 

האשים אל פיזי ותו לא. הטמעתה של ראייה זו לתודעה המודרית חדרה כה עמוק, עד שהיא מלווה את 

  תוך חייהם הפרטיים, אל חדר המיטות עצמו. 

שכרה של המהפכה הארוטית יצא בהפסדה: הגוף העירום המוטל לעין כל, מרושש מסודותיו, כבר איו 

מרגש. בזמן שהגוף התערטל, הלב התערל. במקום שהמבט הסקסולוגי יהיה היוצא מן הכלל, המיוחד 

מבט הרווח שהתרבות כולה מאמצת ביחס לגוף ולמין. תרבות הקּול לקלייקות ולספרי הלימוד, הוא הפך ל

הפכה את כולם לעדת רופאים קטים, לבושים בחלוקים לבים. המהפכה הסקסולוגית יצחה: כולם 

  סקסולוגים.

  

  ד. צמצום הסוד

שתי המהפכות רצו כאמור להפוך את האדם לחסר בושה. אך מהי בדיוק הבושה ומדוע ראתה להם כה 

לית? ישם למעשה מובים רבים למילה בושה. דמה כי הדבר שהמהפכה המיית יצאה גדו היה שלי

מה גדול יותר. המהפכה רצתה לרומם את האדם - הבושה במובן של הרגשת קטות ומוגבלות וכח דבר

ולהציגו כבעל ערך עליון, ולכן יצאה גד הבושה המקטיה. אך ישם מובים אחרים לרגש הבושה וכן 

  . סודותהיא התאי ההכרחי לקיומם של  , למשל,שימושים אחרים שהמהפכה התעלמה מהם. הבושה

ישם דברים המקבלים את יופיים וערכם רק מהיותם סמויים מן העין, מהיותם סודיים. זיכרון פרטי 

עמיותו, פ-היקר ללבו הוא כזה, או ספר שריגש אותו ושאיש מלבדו לא שמע עליו. גם הגוף שלו, על חד

על קודות החן שלו והצלקות שלו, שייך לעולם הסוד. סודות הם המעיקים לו את התחושה שיש פשר 

לקיום האידיבידואלי שלו, שאחו מגוים על משהו יקר ערך שרק אחו יכולים לשמור עליו. וסוד, 

דון הכל לכליה ולאובדן, במהותו, הוא בריה שברירית שאיה יכולה להתקיים באור השמש. בעולם שבו י

מה, מעט חיים. ואמם, כאשר סוד מתגלה פתאום, כאשר -המחסה שאו מספקים לסוד מעיק לו, לזמן

הוא מופקע מחלל הצללים שלו ומופקר לעיי זרים, הוא מפסיק להתקיים. החשיפה הורגת אותו. 
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איה  –ט ובהתכסות האברים המתבטאת בהשפלת המב –הביישות שאו חשים וכח אפשרות גילוי סודו 

המתבטאת במירוץ הדם  –אלא הרצון לשמור על חייו. הבושה שאו חווים וכח חשיפתו בפועל של הסוד 

 איה אלא האבל על מותו. –לפים, בהחסרת פעימה, בקשיי שימה 

הוא המילה 'סוד' משמעויות רחבות יותר מזו של השימוש המודרי. 'סוד' במסורת העברית, ושאת 

'אשי סוד'. תהליך ההתעלות  –. חכמת הקבלה קראת 'תורת הסוד', והמקובלים למיסטיקההמוח העברי 

, כאשר 'סוד' סודו שודר ,רמז ,פשט, ראשי תיבות של פרד"סהרוחית מתואר כטיפוס במעלה סולם הקרא 

פוגרפיה של עובדות מסמל את המדרגה התמירה והטמירה ביותר. במסורת המיסטית לא רק הגוף בוי כטו

תפשת כמסתורית ומרובדת, כצופת שכבות עמוקות של משמעויות שאין גלויות המציאות כולה וסודות; 

: העולם הוא תעלומה המסתירה סודות היעלםלמילה עולם לעין. רעיון זה מבוטא בזיקה שבין המילה 

  אלוקיים.

ק פעולה אחת במבצע גדול יותר, מבצע ואמם, המהפכה המיית, שחיסלה את סודו של הגוף, היתה ר

. בדימויים ששבו והופיעו בכתבי המדעים מיסטיפיקציה של המציאות כולה- דה, שיעדו היה החילּון

המודרים הראשוים צויר הטבע כעלמה והמדען כגבר המחזר אחריה, מפשיט אותה וחושף את מערומיה. 

ר מאחורי פרגוד המציאות, והחליפה אותה המודריות המיתה בהדרגה את התחושה שסוד עמוק מסתת

הסוציולוג מקס וובר תיאר זאת כ"הסרת הקסם  ברגש חדש, זחוח וציי, שלפיו מה שרואים זה מה שיש.

אפין של מה - מהעולם". ואמם, הסרת הקסם שהסקסולוגיה עוללה לגוף לא היתה אלא שכפול בזעיר

ה, כך דמה לו היום, בזזה מסודותיה, והפכה שהתרבות המודרית עשתה לעולם בכלל. המציאות כול

 אלא ,לא רק תמות הגוף המודריתהיום למישור אחיד של חומר. ארץ המישור של האמת העירומה היא 

  .תמות העולם בכללותו

את הבתו את העולם הפיזי כפי ששום כמובן תהליך זה איו שלילי מעיקרו; המדע המודרי הרחיב 

עשתה. אך הפרדיגמה המדעית עשתה יותר מלפעח את סודות החומר. היא הרחיקה  פילוסופיה אחרת לא

לכת ושכעה את החברה שאין סודות מעבר לחומר. מבחיה זו, אף על פי שבזכות מעמדו המרכזי העמיד 

. הדמיון האושי צומצם כושר הדמיוןהמדע המודרי לרשותו כלים רבים, הרי שכלי אחד הוא דווקא יֵון: 

, שעייו פיתוח תאוריות מכיסטיות להסברת התהגות החומר, ואילו שאר מחוזות הדמיון המדעימיון לד

להאמין היכולת  –סגרו. מעל לכל חלש כח הדמיון העלה ביותר (שבעצם מתעלה מעל כל דמות ודימוי) 

יתן לתצפות בקיומה של מציאות שגבת וסתרת לחלוטין. המדע יצר אשליה שהכל גלוי וידוע, הכל 

ולאימות, ובמצב זה אין או דרשים עוד לדמיין. החשיפה המוחלטת של האמת העירומה איה מותירה, 

  . מקום לדמיוןכפי שהוג לומר, 

אחיזה  ןשאין להשל בדיות , הסוג האחדאת  .על פי תורת הסוד, ישם שי סוגים של דמיוות

מרחיק אותו מן האמת ומשעבד אותו  ואיש לרסן, שכן הבמציאות, לא זו בלבד שאין לפתח אלא 

מסייע לו  ותיו הכוזביםגישה זו: יטרול דמיואת ערכה של לאשליה. הסיון של כולו מלמד אותו 

שלמרות שאים מים מבין , ישו סוג שי של דמיוותלהתמודד עם המציאות היומיומית. אך 

סוג בדמיוות מפי הגישה המאמיה גם -על. יים לא פחות מהםהאובייקטים המתגלים לחושים, הם ממש

המסוגל חוש פימי  ,חישה- איברכמעין יצירה, אלא עשוי לשמש גם -זה, הכח המדמה איו אך ורק איבר

. ליתר מוצאאלא  ממציאחושים החיצויים. במובן זה, הדמיון איו העלם מהלחזות ברובד של המציאות 

הפש -. גישה זו מיחה כי הצלילה אל בארתהליך מציאהבעצם ה כהמצאה הוא שראמסוים תהליך דיוק: 

כוה, לקשר בהדרכה יכולה גם, אותו רק למאגר הזכרוות הפרטי שלו, אלא לא חייבת להוביל שלו 

, שלא אישי-מרחב רוחי ביןמעין הקיים מעבר לתודעתו. הכווה היא ל מאגר דימויים כלליאותו עם 

דרכו כי אם חוש הדמיון שלו. לשון הדמיון היא שפת החלום, ואותיותיה הן המטאפורות,  גופיו ע

הארכיטיפים והייצוגים הסמליים. אלא שלא מדובר ב"רק" סמלים, "רק" מטאפורות. המרחב הסמלי 
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ממשי בדיוק כמו המרחב הפיזי. במובים רבים, הוא ממשי עוד יותר: אין או מסוגלים להבין דבר ממה 

מראש של קטגוריות, מושגים ודימויים, שמקורם במרחב הסמלי. -או חווים בחייו ללא מערכת מוכהש

שפת האם שלו. אחו תיירים דווקא בעולם  –מרחב זה הוא המולדת האמיתית שלו; לשון הסמלים 

  הגלה לחושים הרגילים. 

באמצעות החושים. בזאת שלל  העידן המודרי העיק בלעדיות למבט האמפירי, הרואה רק מה שתפס

את אפשרותו של הדמיון המגלה והותיר רק את הדמיון היוצר. מקודת מבט זו, הדבר היחיד שקיים הוא 

הגלה. אך גישה זו היא בואה המגשימה את עצמה: כאשר או משוכעים שמה שגלוי הוא הדבר היחיד 

  שישו אזי הדבר היחיד שישו בעבורו הוא הגלוי. 

עצום. בבסיסו מאפיית אותו ההרגשה שהכל, בחשבון  היה הרגשי של מהלך זה על תרבותו האפקט

. 'קדּושה' פירושה שמקום, רגע או מאורע שדבר איו קדושאחרון, שווה ערך; או בלשון מסורתית יותר, 

או  מהשאר, שסוכה עליהם איזו איכות בלתי רגילה. אלא שלא יתן לראות איכות זו בדליםמסוימים 

למששה. יתן רק לדמיין אותה, כלומר לתפוס אותה בעין הדמיון. אך בעולם המודרי, כאמור, שבו הכל 

חשוף וגלוי, אין יותר מקום לדמיון. אין לעין הפימית מרחב עבודה שבו תוכל לפעול, מסך שאת המתרחש 

הגילוי המוחלט חשכה. מאחוריו תוכל לחלום. דווקא משום שבחוץ הכל מואר את העין הפימית אופפת 

. המהפכה המודרית השיגה אפוא את ההפך ממה הסתר ברובד הפימי, מסתבר, יצר ברובד החיצוי

שדמה. המודריסט משוכע שבאמצעות חקירותיו כבש ויצח את העולם החיצוי בזמן שלמעשה העולם 

  בש ויצח אותו.הוא שכ –אדם עצמו המעלים את הפימיות, כולל פימיותו של ה –החיצוי 

  

  ה. בין 'יקום' ל'בריאה'

הסביר מהו המקור תובעת מאתו לסות ולכי כל רצון ומשאלה מקבלים חיותם ממקור עליון האמוה 

  וכיצד הוחמץ במסגרת המודריות.  ,האלוקי העומד מאחורי הדחף לדעת הכל

קר. קשר זה שוכן בקרביה ביהדות, כידוע, שרר תמיד קשר יסודי בין היצר המיי ליצר הלמידה והמח

, ומופיע לראשוה באזכור המפורש הראשון לזיווג במקרא: "והאדם ידע את חוה 'ידיעה'של לשוו במילה 

אשתו". הידיעה הגשמית המתרחשת בין איש לאישה משקפת ידיעה רוחית המופית הן כלפי הקב"ה הן 

יעה אותו: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים על פי הבואה, הקשר העתידי עם ה' יתממש בידכלפי תורתו. 

"ביום ההוא, אום ה', תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי... וארשתיך לי באמוה וידעת  ;ולים מכסים"

ספר משלי מתאר את התורה כ"איילת אהבים ויעלת חן, גם לימוד התורה מתואר כמעשה אהבה:  זאת ה'".

והזוהר מפתח דימוי זה ומתאר את התורה כ"אהובה יפה"  חד",דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמי

משל אחרון זה  טמאהבּה.-המסתתרת במגדל, ה"מתגלה ומתכסה" לסירוגין וכך מתמסרת בהדרגה ְללֹומדּה

לא מרחיקה ולא … "את כל סודותיהמעיין בעבורו במיוחד שכן הוא מסתיים בכך שהתורה מגלה למחזר 

  . מכסה ממו דבר"

יכר, דמיון מובהק שורר בין דימויים אלו לבין הדימויים המלווים את התפתחות המדע כפי ש

המודרי, שסקרו לעיל. בשי המקרים מתוארת מציאות סודית וטמירה המכוסה בלבושים חיצויים, 

ומטרת האדם היא להיגאל מבערותו וחשכותו באמצעות הסרת הלבושים וחשיפת הטבע הפימי שהם 

זו בלבד, אלא שהיעד הסופי מצויר כחשיפה מלאה של הפימיות ללא שום אזור אפל  מסתירים. ולא

                                            
 , י"א ט'.ישעיהו ו
 כ"ב. –, ב' י"ח הושע ז
 , ה' י"ט.משלי ח
ב. משל זה מזכיר כמובן את דימויי הטבע כאישה והמדען כמאהב שליוו את ימי המדע -, חלק ב', דף צ"ט, עמ' אזוהר ט

חסת לטבע הגשמי, שאותו היא מעויית להשאיר צוע, אלא לחכמה הראשוים. אך כפי שראה בהמשך אין הַקבלה מתיי
רוחית. כמו כן אין בדימויים הזוהריים זכר למוטיב החוזר בכתבי המדעים המעָרבים שלפיו יש להשתלט על מושא הלימוד 

 הקבי או לכפות עליו את רצון האדם.
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זמן שהדימוי התורי מרמז על מציאות וסתר. אלא שבכל זאת, הבדל מכריע שורר בין שי הדימויים: ב

אלא שגשמיותה ( למציאות שכולה גשמיתמתייחס ידי הגשמיות, הדימוי המודרי -רוחית המוסתרת על

שאלת השאלה: מה התרחש בין . )כך שישם רבדים גלים המכסים על רבדים סתרים יותר מרובדת

המשאלה כפי שהיא מבוטאת בתורה לבין זו המודרית? כיצד התגלגלה הראשוה לשייה ועל איזו תמורה 

  בהשקפת העולם דבר זה מעיד?

בתורה הגלית) הוא לפי הקבלה, מקור ההתכסות של הקב"ה (וגם ההתכסות של התורה האמתית 

בתהליך המכוה 'צמצום'. המשל מתאר את הקב"ה כ'אור איסוף פשוט' ובלתי מוגבל, הוכח באופן שווה 

בכל מקום ובכל זמן. 'אור' בתורת הסוד הוא תמיד תודעה, ולכן הדימוי מתאר מצב של מעין 'מודעות 

, לא בלבד עצמיתבמודעות ן עדייעצמית' מלאה של הקב"ה ללא אזורים לא מודעים. אלא שמדובר 

עצמו ויצר את . על מת להיוודע ולהעיק מעצמו לזולתו, כך מתואר, 'צימצם' הקב"ה לזולתבהתוודעות 

החלל המעלים את  –אזור שבו הוא לא מתגלה. חלל זה הוא חלל העולם  –'חלל פוי' של חושך בקרב האור 

מילה רדפת ל'לבושים') שהקב"ה לובש סביב כ'כלים' ( שבו או מצאים. העולם מתואר גם –הקב"ה 

עצמו. אתגרו במציאות חדשה זו הוא להצליח לראות את הקב"ה מבעד לעולם. לפי החסידות, לעתיד לבוא 

(וראה שהכווה היא לעתיד שעליו לחתור לקראתו כבר בהווה) וכל לראות את הקב"ה לא רק מבעד 

פן, גם שלב עתידי זה חייב לבוא רק לאחר השלב הראשון: העולם עצמו. אך בכל אובתוך לעולם אלא אף 

  הבחה דואליסטית בין הכלים לבין האורות וחיפוש האורות החבויים מאחורי הכלים.

בין משאלת הגילוי המודרית למשאלת הגילוי  –וכן על הפער  –כעת או יכולים לעמוד על הזיקה 

ימה: ידיעה שלמה של מה שהן תופסות כמציאות התורית. שתיהן, יתן לומר, מסות לבצע אותה מש

העמוקה ביותר. אלא שהן אוחזות בתפיסות שוות ואף הפוכות בוגע למהות העולם שבו או חיים. 

וממילא סבורה שהמציאות  – כל מה שקייםהייו,  – כ'יקום'התפיסה המודרית תופסת את העולם 

העולם עצמו. התפיסה המאמיה מרגישה לעומת הסתרת שאותה יש לגלות היא רבדיו התשתיתיים של 

, כמציאות חלקית המשתלשלת ומסתירה את בוראה, ולכן העולם איו הדבר כ'בריאה'זאת את העולם 

  יהלבוש שאותו יש להסיר על מת לגלות משהו הח מעבר לו. –שאותו יש לגלות אלא בדיוק ההפך 

תפיסת החושך  –חיפוש אזי וצר היפוך ורא כאשר התחושה המחה היא שהעולם הוא בעצמו מושא ה

ומשוכעים שזוהי פימיותם של הדברים (אמם לעומקה לחיצויות חודרים מבעד כאור. במקום לראות 

לרבדים התשתיתיים והבסיסיים של עולם החומר שאים  – חקירות מסוג זה מגיעות לפימיות מסוימת

כותו 'הפימיות של החיצויות', ולמעשה החקירה אלא שמדובר במה שיתן ל מתגלים למראית עין;

סתר כַ , הדמית מעולם לא הבקיעה אל מעבר לעולם הגלה). התוצר הוא ארץ המישור של האמת העירומה

  של אור איסוף החבוי מאחורי העולם.  ה חיצויתשאיה אלא קריקטורמן זבהמיוחל 

צומצם יותר במסגרת המהפכה המיית. גם השגיאה של הפרדיגמה המדעית שוכפלה כאמור במישור מ

במישור זה או יכולים לאתר את מקור המוטיבציה שמאחורי אידאל ביטול הציעות ולברר כיצד סטתה 

ממסלולה. רמז ראשון לדבר עוץ בכוותם המפורשת של אשי המהפכה המיית ליצור/לשחזר את מציאות 

ל זיקה בין מצבם המיוחל לבין המצב האידילי של לפי גן העדן של "ולא יתבששו". בכך רמזו הם עצמם ע

                                            
א החלק הגלה שלה מצוי בקביעתו של שפיוזה שהטבע הוא היסוד לתפיסה המודרית שלפיה העולם הוא כללות המציאות ול י

אלקים. שפיוזה, הידוע ככופר המוחרם וכ'חילוי הראשון', גע למעשה בקודה שהקבלה מציית בעצמה. הערך הגימטרי של 
כולה, ואילו 'הטבע' עולה 'אלקים'. המחלוקת עם שפיוזה היא בוגע למהות האלקים: בעבור שפיוזה האלוקים הוא ההוויה 

לפי הקבלה יש חילוק בין שם הוי'ה לבין שם אלקים, כאשר שם הוי'ה מבטא את מציאות הקב"ה לפי הצמצום ומתייחס 
להוויה כולה בזמן ששם אלקים מתייחס לגילוי המוך והחלקי של הקב"ה בתוך הטבע הברא שאחרי הצמצום (לכן אלקים היא 

וי לאלילים, 'אלהים אחרים'). מילת ריבוי, המתאימה לעולם הפירוד הוי להתגלות ה' אלא גם ככימוך, ומשמשת לא רק ככי
כלומר שם אלקים לא יכסה יותר את שם הוי'ה אלא יהיה בעצמו  –אמם על פי סוד יתגלה לעתיד לבוא ש'הוי'ה הוא האלקים' 

ויובחו. שפיוזה ביטל חילוק זה  ייפרדוראשית כל אך הדבר ייתכן בשלמותו רק כאשר שי הרבדים   –אחד מביטוייו 
מלכתחילה וזיהה בין השיים בטרם עת. במהלכו זה יצר את הפאתאיזם האחדותי המודרי, שמצד אחד כה מזכיר את תיאורי 
הקבלה של מציאות ה' השגבת, ומצד שי, בכך שהוא מזהה את העולם עם ה' מחמיץ אותה לגמרי ומשהה את האדם ברובד 

 הגלה. 
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החטא כפי שהוא מופיע במקרא. ואמם, שומה עליו להכיר בעובדה חשובה: למשאלתם של אשי המהפכה 

שהבושה עורה בו רק בעקבות 'חטא'  ,האדם מטבעו הברא הוא אכן יצור חסר בושההיה יסוד בתורה: 

אותו חטא: לפי מהו התורה לבין המתירות המודרית הוא בשאלה . ההבדל בין ופילה ממצבו המקורי

ואילו לפי המתירות  –שמיד יגש להבין את משמעותו  –התורה החטא הוא האכילה מפרי עץ הדעת 

. לפי פרשות חילוית זו, ה'חטא הקדמון' של האדם עשה לא כלפי הקב"ה אלא הבושה היא בעצמה החטא

ב בהיסטוריה שבו האדם בגד בטבעו הגופי, מעל בשלמותו המּולדת והחל : מדובר בשלגופו שלוכלפי 

בהם החל להתכסות. הבגדים והמעילים הוא  , לפי גישה זו,אלובגידה ומעילה לשוא אותם; מימושן של 

  לכן השתכעו אשי המהפכה שהפשטת האדם מהמעילים והבגדים היא שתשיבו אל טבעו האבוד.

סות קשור להבה כוה של מהות הגוף, והוא מקביל להסבר הזכר לגבי ההסבר לפער בין שתי התפי

טבעו של העולם. בקבלה מוסבר 'גן העדן' של בראשית כמציאות רוחית עלה שבה לא פרדו הבריות זו 

לתאר  ידי לבושים חיצויים של יכור ושטחיות אלא היו חוזות זו בטבעה האמתי של זו. יתן- מזו על

לם המאוכלס בשמות טולות גוף הרואות זו היישר ללבה של זו מבלי להיות מתועתעות מציאות זו כעו

ב'קליפות' הזו ידי חיצויותן. החטא והגירוש מגן העדן מבטאים את התכסותה של המציאות הרוחית ב

התלבשות השמות בגופים המכסים את טבען האמתי. מעבר  – חיצויות המסתירות אותה, ובמקרה שלו

" ששיקפו את אור"כתות  –תואר כהלבשת אדם וחווה ב"כתות עור", שבאה במקום לבושם המקורי זה מ

  .יאפימיותם

התוצר הסופי של החטא הוא, שכאשר או מתבוים בזולת באופן ישיר איו מסוגלים לחזות ברבדים 

אותם. יוצא שלפי כל אלו מסתירים  –הפימיים שלו. גופו, התהגותו החיצוית, הדימוי שהוא משדר 

הקבלה 'בגד' ו'מעיל' הם אכן בגידה ומעל בטבע הפימי שאותו הם מסתירים; אלא שהקבלה מסבירה 

. הסרתם של הלבושים מעל הגוף שהגוף הגשמי והמראה החיצוי שלו הם בעצמם בגד ומעיל לשמה

גופית המסתתרת  וחשיפתו לפרהסיה אין מגלות את טבעו האמיתי אלא פשוט בגד וסף, כתת עור

מתחת לכותות הבד המלאכּותיֹות. בדיוק כפי שתמות העולם המדעית מולידה שכוע כוזב בכך שפימיות 

העולם כבר גלויה לו כך גם אמות המתירות, שלפיה החצתו של הגוף היא השלב הסופי בשחזור טבעו 

זהה: סיכול פעולת השחזור האמתי של המקורי, מולידה הרגשה שפימיות האדם כבר גלויה לו. התוצאה 

השמה. המהפכה המיית מתגלה אפוא כיסיון אצל לגלות מחדש את עצמיותו העמוקה של האדם, 

  שהחמיץ לחלוטין את המטרה, ולחיצויות השקרית של הגוף קרא האמת הפימית העירומה. 

  

  ו. סוד הצמצום

לא  ,הן על הטעות העומדת בבסיס החמצתווות לאחר שעמדו הן על המיע העלה העומד בבסיס המתיר

ותר לו אלא להבין כיצד יתים הדברים לתיקון. באיזה אופן יתן לממש את המיע הטהור של המהפכה 

   ?מבלי ליפול בפח החיצויות והאשליה –הרצון לקלף את השקר החיצוי ולגלות את האמת הפימית  –

ת בבסיס המהפכה המיית, בכך שהיא מגלה את החיצויות הסברו קודם שהפרדיגמה המדעית העומד

יוצרת מצב שבו אין 'מקום לדמיון', אין אפשרות לעורר את המבט הרוחי הפימי. תיקון מצב זה  ,של הכל

עשה באמצעות פיוי מקום לדמיון, יצירה של מרחב עבודה שבו יוכל הדמיון להתעורר לחיים. הדרך 

בכך הודאה חלק משדה הראייה של העייים החיצויות. מה הכווה?  ותלכסהיחידה לעשות זאת היא 

הפלא לעולם איו חושף את ו ,שהמחקר המדעי כולו איו חוקר אלא את הממדים החיצויים של ההוויה

                                            
יא

וספת, מעמיקה יותר, להבין את הפילה שבעקבות החטא, היא לייחס אותה לא להופעת הגוף אלא לפגימת יכולת דרך  
הראייה. החטא פיצל את חוש הראייה שלו כביכול לעייים חיצויות ופימיות ויצר מצב שבו רק עיי הגוף, הרואות את 

בזמן שעיי השמה, המסוגלות לחזות בפימיות, אין פקחות אלא החיצויות בלבד, הן הדומיטיות והפקוחות באופן טבעי, 
  באמצעות עבודה פימית מאומצת.
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היא המעוררת את  –בקיום הסתר ההכרה  ,או במקרה שלו –האפל של הממדים הפימיים. ההסתרה 

, חור שחור בוף שהעייים החיצויות אין מסוגלות לחדור בעדו. כתם כתם עיוור הדמיון. היא יוצרת מעין

זה, הדוחה את המבט החיצוי, דווקא מושך ומפתה את המבט הפימי. המסך היורד על העין הגופית פוקח 

את העין הרוחית; הוא מספק לה את האפלה שבה תוכל לממש את דמיוה ולראות את הקסם הצפון 

ההסתרה איה שוללת את המבט האמפירי אלא רק מדללת את כוחו; היא איה עוצמת את העין בעולם. 

החיצוית אלא רק מצמצמת מעט את שדה הראייה שלה. וצמצום זה פותח, כמעין פיצוי, את שדה הראייה 

צר הפימי של הדמיון. הוא מעיק לדמיון את התסכול החיוי לצמיחתו. כפי שגילוי ברובד החיצוי יו

  . הסתר מסוים ברובד החיצוי גילוי ַּבפימיּותהסתר של הפימיּות כך יוצר 

ה'ברכה', יתן לומר, היא הקסם  .יב"אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין"אמר בגמרא כי 

הצפון בעולם, המתגלה רק לחוש הדמיון; ודווקא האזור ה'סמוי מן העין', השטח המת כביכול של שדה 

הוא המקום שבו יעור הדמיון לחיים וחוזה בקסם. יש לחשוב מחדש על פעולת ההסתרה: היא  ,הראייה

יכולה לשמש ככלי לדיכוי או להדחקה, אבל גם כאמצעי לפתיחה ולשחרור. בכך שהיא מציעה חלק 

מהעולם היא פותחת בפיו מחדש את ממד הקדושה ומשיבה לו את הטופוגרפיה האבודה שלו, המתקמרת 

רת במשחק של אור וחושך. דמייו זאת: שוב משתפלים עמקים אפלים למרגלות הגבעות המוארות; ומתקע

שוב מתמלאים הגאיות מי מסתורין חרישיים; שוב פערת לפיו באר הסוד, עמוקה ומזמיה כתמיד, 

  שחשבו כי יבשה לעד.

עות משיגה את ההפך: מימושו של מהלך זה בכל הוגע לאדם מתבטא בהלכות הציעות. לכאורה הצי

 –הכפלת כמות הכיסויים המעלימים את השמה  – הלבשת הלבושאם הגוף הוא בגד, כיסויו הוא בבחית 

לא מקרבת אותו. אך אם תבון יותר  ,ואז ראה כאילו הציעות רק מרחיקה אותו מפימיות הדברים

מחסל את למעשה בר האמתי, לעומק גיע למסקה אחרת: כיסוי הגוף, המצהיר שהגוף הוא לא הד

 ,מגלה שהגוף איו אלא לבוש חיצוי. או בלשון אחרת, כיסוי הגוף האשליה שהגוף הוא הפימיות

. הבגד החיצוי איו מגלה את הפימיות עצמה כמובן; לשם כך דרשת עבודה של ושהפימיות עדיין עלמת

כך שהוא מבהיר שהגוף איו הפימיות הוא התבוות מעמיקה בעין הפש לתוך אישיותו של הזולת. אך ב

כן מפה את השטח להתחיל בעבודת ההתבוות הזו. כמו ששתי שלילות יוצרות חיוב כן הלבשת הלבוש 

את המבט אל מה שמתחת לכל הלבושים, אל מה שכלל לא מתגלה לעין החיצוית. מעתיקה הגופי בבגד 

  ולביסוסם של קשרים פימיים בין הבריות.לכן דווקא הציעות היא האמצעי לגילוי השמה 

הצעת הגוף כופה על המבט החיצוי להתמקד בפים. העתקת המבט פימה מתבטאת בעובדה, ש

היהודי הדגם עורך ביגוד לדגם הציעות הדוגל ברעלה, הרואה בפים איבר חיצוי כשאר איברי הגוף, 

: בכך שהן מקריות שהַּפים מגלות את הְּפיםיא הבחה מהותית בין הפים לבין שאר האיברים. הסיבה ה

. הן , אלא מושכות אותו פימהאת האישיות במלוא העוצמה הן אין מיחות למבט החיצוי 'להיתקע' בהן

  .יגחושפות את תכוותיו הפימיות של האדם, היפות כמו גם הפחות יפות, ולכן לא שייך לכסותן

אישיים -ת יכולה לסייע לא רק בהעמקתם של יחסים ביןלמעשה, הבה כוה של משמעות הציעו

ובחיזוק הקשר השמתי בין בי זוג אלא גם בעוררות השמה לעבודה פימית בכלל. הדבר טמון בקשר שבין 

שמירת הציעות לשמירת הברית ולעבודת קידוש היצר. בעיי תורת הסוד, יצר המין ויצר הלימוד המיסטי 

: התשוקה לזיווג עם האהוב, להתאחדות עמו ולפריה ורבייה בסיסית אחת שי ביטויים של תשוקההם 

אתו. כאשר מופית תשוקה זו לאפיקים גופיים היא מתבטאת בתשוקה מיית כלפי זולת אושי, וכאשר 

                                            
 , בבא מציעא, דף מב עמ' א; תעית, דף ח עמ' ב.תלמוד בבלי יב
 –יוצא מן הכלל הוא רגע כריתת הברית בין איש ואישה, שבו הצורך ביפוץ אשליית ההיכרות גדול במיוחד; לבישת ההיומה  יג

מרמזת, כך דמה לי, שגם הפימיות המתגלה בפים היא חיצוית ביחס  –הרגע היחידי בחיים היהודיים שבו גם הפים מכוסים 
  ' היכולה להתגלות רק במסגרת החיבור העלה של הבריתלפי ולפיםלפימיות עמוקה יותר, פימיות של "
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היא מופית לאפיקים רוחיים היא מתבטאת כתשוקה לדבקות מיסטית באל העל אושי. אך שי אלו אים 

  הוא יצר הידיעה.  ,רה' שוים של יצר אחדאלא 'מצבי צבי

או כפי שהוא ( הסובלימציההתהליך הממיר את מצב הצבירה של היצר מַהפיזי ַלרוחי הוא תהליך 

. היצר איו שלילת סיפוקדורשת אלמט של  סובלימציה). אך ידהתמרהאו  עידון –קראת בעברית מודרית 

א ברובד הפיזי. רק חוסר סיפוק מעיק לו הזדמות עובר סובלימציה כל זמן שהוא מקבל סיפוק מל

להתפתח אל מעבר למצבו הגולמי. האידאל המודרי של סיפוק היצרים הרסי להתפתחותו הרוחית של 

החת בלבד הוא המוליד התחדשות וצמיחה. כשם שאין אדם יוצא לתור אחר דברים חדשים -האדם; אי

כביכול את עיר הולדתו הפיזית  'לעזוב'חידה לעודד אותו אלא מתוך רעב כך גם היצר המיי: הדרך הי

ולצאת למסע חיפוש רוחי היא לשלול ממו סיפוק מוחלט. זה בדיוק מה שמסים לעשות חוקי הציעות 

המיית. באמצעות ההסתרה וההגבלה של המייות הגופית הם למעשה פותחים בפי היצר המיי את 

פיזי של היצר הוא הפותח -מצום מסוים של מרחב הפעולה החיצויצהאפשרות להשתות. כלומר דווקא 

  . רוחי-בפיו את מרחב הפעולה הפימי

כפי שיתן לראות, הדרך לעדן את היצר מקבילה לדרך שבה אפשרו למבט הפימי של הדמיון 

עה חדש אפיק תופותחת כך הגבלה בגשמיות  ,כשם שכיסוי בחיצויות מוליד גילוי בפימיותלהתעורר: 

. הקשר בין יצר הידיעה לחוש הדמיון איו מקרי: מושאי המשיכה של היצר במצב הצבירה הפיזי ברוחיות

חיצויים וחושיים, ואילו מושאי המשיכה הרוחיים שלו פימיים והכרתיים, ויכרים לעין הפימית בלבד. 

תים אותו להתעלות ולהתעדן. אותו רק כאשר פקחת עין הדמיון חשפים בפי היצר מושאים רוחיים המפ

הוא גם הלוחש באוזו של יצר הידיעה על אודות  ,כתם עיוור שעורר את חוש הדמיון לתור אחר הסתר

אפשרות קיומה של אהבה רוחית ומעורר אותו לצאת לחפשה. קשר זה רמז במדרש קצר של חז"ל: "כל 

מי שיודע לעצום עייו בפי ביטויה  טופי השכיה". מי שרואה דבר ערוה ואיו זן עייו ממה זוכה להקביל

החיצוי של המייות זוכה לחזות בביטויה הפימי: כוח האהבה שלו מתעדן ומופה לעבר 'פי' (כלומר 

  ) 'השכיה' (כלומר וכחותה הסתרת של האלוקות בעולם).פימיות

א שלגד עייו יצב אידאל בימיו תפש רעיון הסובלימציה כשם רדף להדחקה. הסיבה לכך הי

הזירות הוצרי, הדוגל בפרישות ממין. ואכן, בצרות סובלימציה פירושה דיכוי מוחלט של היצר המיי. אך 

רוש. היא איה מבקשת להרוג או לקבור תמיד אסרה את הזירות המיית וגיתה את הּפַ  , כידוע,היהדות

הן והן למטרת פריון (מצוות פרייה ורבייה)  ,ברובד הפיזיאת היצר המיי אלא אדרבה, מחייבת את מימושו 

היא רוצה לאפשר מצד שי היא גם לא מעויית להשאיר אותו תקוע שם.  ;למטרת האה (מצוות עוה)

. לכן היא מגבילה חלקית את להתפשט גם לעבר הרובד הרוחי –מבלי שייטוש את הרובד הפיזי  –ַליצר 

זו ראית כדיכוי, אך למעשה היא המאפשרת לאדם להפות את היצר המיי,  פעולתו ברובד המיי. הגבלה

את היצר המיי אלא מדחיקה כך, גם לאפיקים רוחיים. הסובלימציה היהודית איה -העז והפורה כל

אז מתאפשרת גם קודת מבט חדשה של הגוף שאיה רואה בו משהו טמא או -או טזבו לעלות קומה. דוחקת

ראה לפרּוש, אלא כמות שהוא: רובד אחד מהווייתו השלמה של האדם, שאיו פסול בזוי כפי שהוא 

  יזכשלעצמו אך גם איו הרובד הגבוה ביותר.

הגוף חדל כאשר . עצמו מתקדשלמצב שבו הגוף מובילה לפי תורת הקבלה והחסידות התמדה בדרך זו 

לשמש 'דירה  –ה שלה ברא לחגוג את עצמיותו (כלומר חדל להאליה את עצמו) ומקדיש עצמו למטר

                                            
(היצר מתואר כמאכל מר שהתורה מתבלת אותו ובכך  העלאה או המתקההביטויים המקבילים בלשון החסידות והקבלה הם  יד

 מכשירה את העלאתו לעבודת קודש).
 , כ"ג י"ג.ויקרא רבה טו
איזהו גבור? … כך למשל כותב הבעל שם טוב על הפסוק "איזהו גבור הכובש את יצרו": "כובש את יצרו אמרו, ולא שוברו טז

 קע"א).  ,כתר שם טוב, קט"ז; וראו גם ות ופתגמי הבעש"טתורהכובש את הכחות של יצרו ומשתמש בו בקדושה" (
לדיון רחב בהבחה בין הדחקת היצר ושבירתו לבין דחיקתו והעלאתו, ולקשר ביה לבין ההבדל בין היהדות לצרות, ראו:  יז

 ).1999אביב: שוקן, -(ירושלים ותל היצרמרדכי רוטברג, 
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. שורות מסוימות בזוהר שלפיהן "בשעה הוא מתחיל בעצמו לגלות את האלוקות –בתחתוים' לקב"ה 

"שלם כמו ברצון ויוצאים מהם בן ובת" הוא הופך להיות ושאדם מזדווג עם בת זוגו באחדות בחדווה 

"הגוף הגשמי יהיה אלקות ו או אמירות בכתבי החסידות המדברות על המצב העתידי שב ,יחשלמעלה"

ראות כתואמות לחלוטין את משאלותיהם הרומטיות של אשי המהפכה המיית; עם הבדל  ,יטממש"

אחד: בזמן שהמהפכה המיית כלל לא הבחיה בין גוף לשמה וכלל לא הכירה בעליוות השמה על הגוף 

אך בסופו של דבר  ,העקיפהאלא האליהה את הגוף באופן ישיר, וקטת החסידות בדרך הארוכה ו

המעמיקה יותר, המבדילה בין הגוף לבין השמה ואז מזככת את הגוף להיות כלי קיבול ראוי לשמה, 

התוצאה הסופית היא מימוש אמיתי של משאלת המתירות המיית, שאיו מידרדר המאיר באורה שלה. 

  לחיצויות.

  

  סיכום

את שגשוגה של תודעה רוחית יותר. חלק גדול מהציבור  ובן,, כמיישום קוד של ציעות מיית איו מבטיח

המסורתי והדתי היום איו מבין בעצמו את משמעותה של הציעות המיית ואת הקשר שביה לבין גילוי 

הקסם והקדושה שבעולם. הקפדה חלולה על גדרי הציעות ההלכתיים ועיסוק בשאלת המראה החיצוי 

ם אם בחוגים שוליים, של 'משמרות ציעות') ללא כל יסיון לעורר בפש את גרידא (שלא לדבר על קיומן, ג

אידאל אך של העיין כולו.  ה כואבתמעידים על החמצ –שהוא הוא תכליתה של הציעות  –המבט הפימי 

להתפתחותה של תודעה כזו. בחיה של רעיון הציעות כמו זו שהצעתי  הכרחיהציעות בהחלט מהווה תאי 

ולה לאפשר לו להביו לא רק כמשהו מדכא, המכער את גופו. או עשויים להפתעתו גם לראות את כאן יכ

במובן המילולי של המילה: כמעיקה לעולם קסם. שכן עם ההסתרה מגיע מסתורין  כמקסימההציעות 

דריות ועמו יופי ופלא מסוג שמזמן איבדו. הבה מחודשת של סוד הצמצום תבטל את צמצום הסוד שהמו

חוללה, ובכך לא רק תתקן את הקלקול שיצרה אלא אף תמתיק ותגשים את המשאלה הפימית העמוקה 

  שהובילה אותה לכך.

  

                                            
 , חלק ג', דף ז, עמ' א.זוהר יח
 , תער"ב, עמ' א'רט.שהקדימובשעה רש"ב,  יט


