שער שלישי
פרשת ההיכלות

פרשת ההיכלות וחמשת היסודות
ספר הזהר מבאר את אירוע הכניסה לפרדס שנקרא גם 'פרשת ההיכלות' ומפרש אותו לפי הסתכלות חכמת הסוד .הזוהר מחלק
את ארבעת הצדיקים לארבעת היסודות במעשה מרכבה :יסוד האדמה ,המים ,האויר והאש .הוא מסביר שהם נכנסו לפרדס
בדומה לעליה במעלית .כל אחד ירד בקומה הקשורה לתיקון הרוחני שלו .באותו מסע רוחני כל אחד מהצדיקים התמודד עם
סוגים שונים של מבחנים רוחנים .ספר הזוהר מסביר שמבחינה מסוימת ,הכוח שכל אחד מהצדיקים התמודד איתו קיים גם בך.
כמו שארבעת היסודות קיימים בך ומרכיבים את הגוף ואת התודעה שלך .כך אותם צדיקים מסמלים את ההתמודדות בפרדס
הפנימי שלך מול כל אחד מהיסודות.
הארבעה שנכנסו לפרדס מסמלים ארבעה כוחות נפש מרכזים בתודעה .כל אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס התמודד מול כוח
אחר .מהסיפור מבינים מאילו נקודות בנפש יש להיזהר ועל מה לעבוד אם כבר נפלת.
כוחות הנפש הם:
יסוד האדמה – בן עזאי
יסוד האויר – בן זומא
יסוד האש – רבי אלישע בן אבויה
יסוד המים – רבי עקיבא
בן עזאי – יסוד האדמה
בן עזאי היה הראשון שיצא מהפרדס ומת בגופו .הכוח בנפש מולו התמודד רמוז בשמו "בן עזאי" – המילה עז מלשון עזות
מסמלת את הכעס והחוצפה ,היכולת לפגוע באחרים פיזית ולדרוס אותם מתוך כעס .הכעס זה רגש שמתיישב בנפש ואם
לא פורקים אותו הוא הופך לדיכאון ,עצבות ,רגשות של דחיה ,קורבנות וחוסר אונים .ולכן מאחר שהעצבות והדיכאון ביהדות
נחשבים כמו מוות נפשי – בן עזאי נענש במוות פיזי .הטעות שלו הייתה שהוא זיהה את הכעס כחלק מוצדק ובלתי נפרד ממנו.
ובעצם ,האמת היא שהכעס הוא חיצוני .כמו אוכל או עישונים זה משהו חיצוני שנכנס אליך ,אבל הוא זמני וגם יכול לצאת.
התיקון לכעס ולמוות הנפשי :הכעס בעומק שלו מבטא צורך בשליטה ,התיקון הוא לימוד כלים לשחרור שליטה ולשליטה נכונה
ואמיתית במציאות .הדבר הראשון שצריך לעשות כדי לצאת מכעסים וצורך בשליטה זה להיכנע למצב ,לקבל אותו ולהבין
שהרגש הוא לא חלק ממני ,אפילו אם הוא עוצמתי בטירוף .אחר כך בא החלק הכיפי של העבודה עם הכעס – איך משתמשים
ביצר ההרסני באופן הנכון.
בן זומא – יסוד האויר
בן זומא היה השני לצאת מהפרדס והוא התמודד מול הכוח של יסוד האויר בנפש .יסוד האויר מיצג את השכל ,המוח ,חכמה
עליונה ואת תהליכי החשיבה המודעים והתת מודעים .לבן זומא היה מוח חריף בצורה בלתי רגילה ,ולכן השיקוף שהוא קיבל
היה גם קשה יותר משל בן עזאי .לפי התורה לאנשים חכמים יש את הניסיון הקשה ביותר והוא הגאווה .כשאדם חכם והוא לא
מוקף באנשים שעומדים ברמת החכמה שלו הוא יכול לטעות ולחשוב שלאף אחד אין מה לחדש לו ושהוא יודע הכל .בעצם
הוא מכניס את עצמו למשבצת שבה אף אחד לא יכול להדריך אותו כי אף אחד לא יודע כלום יותר טוב ממנו .אבל כשאף
אחד לא יודע יותר טוב אפשר ללכת לאיבוד גם בשכל .בן זומא ראה את השיקוף שלו והתבלבל ,הוא חשב שהוא המשיח וזאת
הייתה הגאוה השכלית שלו .התורה מגדירה כל אדם שטוען שהוא המשיח כמשוגע ולכן העונש שקיבל בן זומא היה השיגעון.
כשאדם נופל למקום הזה של גאוה שכלית הוא יכול לחוות מציאות של מחלות נפש (גם פוסט טראומה נכנסת פה),מחשבות
אובססיסיביות ,ניתוק ובריחה מחשבתית ,צרות אופקים ,חיים שכלים והגיונים בצורה נוקשה ומבודדים מבני אדם.
התיקון :להבין שתמיד יש יותר חכמה ממה שיש לי ,תמיד יש מה לחדש ולהתפתח בתודעה ,ושהחכמה היא לא רק בשכל.
הצורה המתוקנת זה שבאמת הנשמה שלך יכולה להדריך אותך יותר טוב מכל אדם אחר .אבל כדי שהיא תתגלה אתה צריך
להתחבר לעצמך ולתודעת משיח שלך (לפי התורה משיח זה מצב תודעתי לא רק גואל חיצוני).
בן זומא ובן עזאי היו חברים ,וגם שניהם לא היו נשואים .ביהדות האישה היא הכלי של הגבר להתעלות בעולם הפנימי שלו .ככל
שהיא יותר גבוהה מבחינה תודעתית ככה הוא עולה יותר גבוה .לכן שניהם שלא היו נשואים ולא הוסמכו לרבנות ,נפלו בשלבים
הראשונים של הפרדס .האישה היא סוג של הגנה ולכן רבי אלישע ורבי עקיבא עברו את השלבים הראשונים יחסית בקלות.

רבי אלישע בן אבויה – יסוד האש
רבי אלישע היה בן גילו של רבי עקיבא וגם הוא היה נשוי ,שניהם היו מוסמכים לרבנות ולכן זה שם אותם בכוחות שווים .עכשיו
צריך להבין שרבי אלישע לא היה פראייר ,וזה שהוא נפל בפרדס זה לא היה צפוי בכלל .הוא היה אחד הצדיקים והחכמים
בדור שלו .ואף היה הרב של רבי עקיבא .הניסיון שלו היה קשור ליסוד האש אחד היסודות הגבוהים ביותר .הוא קשור לכוח רצון
ולהבדלה בין הטוב לרע ,בין האמת לשקר .כשרבי אלישע הגיע לעולמות העליונים הוא ראה את הביטוי הרע ביותר של עצמו
ושל הבורא .הוא ראה שואה ,מוות ,רדיפות ,הרס ,מלחמות ,חורבן ומלא מלא כאב .הוא הרגיש שהוא נשרף מבפנים .הטעות
שלו שם הייתה שהוא חשב שהוא הרע ,הוא חשב שאם הוא רואה רע במציאות אז הבורא הוא הרע .כוח ההבדלה וההפרדה
בשכל שלו היה חזק .הוא לא הצליח לתת את הדעת לכך שיש גם קולות של שקר בתוך העולם הפנימי שלו .לפעמים מה
שנראה כרע הוא בעצם פרשנות של המוח ,אשליה .הוא שרף את אלוקים בשם האמת וביטל את קיומו ,כי אם הוא לא מתבטא
בעולם כמו שהוא רוצה שהוא יתבטא ,אז הכל שקר .הוא בעצם הצהיר שאם יש רע  -אז אין טוב (הסתכלות של שחור או לבן).
בלבול נוסף שהיה שם ,הוא השתמש בשכל שלו במקום שאי אפשר היה להשתמש בהגיון כדי להבין את המציאות .כמו לדוגמא
במקרים של מוות או שואה .בחיים יש משוואות שאין להן פתרון הגיוני והוא לא הצליח להכיל את זה.
מאחר והוא ניתק את הבורא בתוך עצמו העונש שלו היה לחזור בשאלה ולהתנתק מהבורא גם בעולם הזה .ולא רק שהוא חזר
בשאלה הוא החזיר בשאלה אנשים שרק התחילו את הדרך שלהם באמונה .במציאות יסוד האש מתבטא בביקורת עצמית
וביקורת כלפי הסביבה ,שנאה עצמית לאנשים ולעולם ,חוסר סבלנות ,פחדים ,חרדות ,כעסים וזעם ,הרס עצמי וסביבתי,
שיפוטיות ,תחושה סופנית כאילו כל פעולה קטנה יכולה להחריב את העולם ,חיבור לרע.
התיקון לזה :הכי קשה שיש ,להבין שהרע הזה מחריב עולם ישן ובונה חדש .ולהבין שיש מקומות שבהם אי אפשר להבין את הרע
שאנחנו רואים במציאות רק להאמין שחייב להיות משהו טוב מאחוריו.
רבי עקיבא  -יסוד המים
לפני שארבעתם יצאו למסע בפרדס רבי עקיבא אומר להם משפט שלכאורה נראה לא מובן:

"כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים!"

התיקון של רבי עקיבא היה ביסוד המים .תכונתם של המים היא שהם משקפים כל דבר ,גם לאדם את דמותו .במשפט הזה הוא
רומז שכאשר יגיע כל אחד מהם לשיקוף החזק ביותר של עצמו ,שלא יתבלבל ויחשוב שזאת האמת הסופית .השיקוף הוא לא
אמת מוחשית הוא רק הדמיה  -אם ניגע במים הבבואה תעלם .זה היה רמז לכך שהשיקוף הכי חזק של אדם זה מול הרע שלו.
הכוח החיובי של יסוד המים זה כוח של אהבה ונתינה ,אבל רבי עקיבא נפגש גם עם השיקוף הרע של יסוד המים שהוא הכוח
ההרסני של הרגשות ,הוא התעסק עם הרוע של הרגש .ביהדות עולם הרגש הוא העולם המרכזי בעבודה הפנימית .אדם עם
רגשות עוצמתיים יכול להחריב את העולם כמו המים של המבול שהציפו את היבשה בדור של נוח .או שהוא יכול להציף את
העולם בתורה שלו כי גם התורה משולה למים .רבי עקיבא נפגש עם גלים וטירוף של סערת רגשות ,כמו גלי צונאמי שלא
מפסיקים .במציאות כשיסוד המים יוצא מאיזון זה מתבטא בניתוק רגשי ,סערות רגשיות ,התפרצות רגשות ,רגשות קשים
שמשתלטים על המציאות ולא מאפשרים לתפקד ,קושי לקבל או לתת אהבה ,התמכרות לתאוות כמו אוכל ,סמים ,אלכוהול,
חוסר גבולות ,כאב רגשי ,חוסר ביטחון ,פחד להרגיש ,והמון שנאה.
רבי עקיבא אמר במקום אחר ,כשבא גל גדול מכניסים את הראש מתחת למים .זה כמו שנכנסים עם גלשן בתוך הגל בטח ראית
את זה פעם .אותו דבר עם הרגשות ,בא גל של רגש אז מה שצריך לעשות זה להתחבר למקום של אהבה בתוך הפנימיות,
ולהסכים להרגיש את הרגשות השלילים עד שהם עוברים כי בסוף כל הגלים נשברים.
גם לזה יש כלים.
בונוס
לרבי עקיבא היה ג'וקר שאיתו הוא ניצח ,היה לו את רחל .ביהדות הגבר והאישה זה כמו גוף אחד שלם ,כאשר הגבר מייצג
את המוח והאישה מייצגת את הלב .הלב הוא הכוח של האהבה ,ובגלל שרחל אהבה אותו והאמינה בו ונתנה לו את הביטחון
שהוא היה צריך כדי לגדול ,היא הייתה הכלי שלו לעבור את הפרדס .היא לימדה אותו שגם בתוך מה שנראה הכי רע ,גם שם
יש מציאות של טוב .היא הכירה לו אהבה של אישה וגם את האהבה של הבורא וזה נקרא "להתחבר למקום של אהבה בתוך
הפנימיות".
ולכן כשהוא יצא מהפרדס הוא הציף את העולם בתורה שלו .כשהוציאו אותו להורג הוא אמר את המשפט "ואהבת את ה'
אלוקיך בכל לבבך" .הנשמה שלו יצאה במילה "ואהבת" .יסוד המים ואהבה ,בדיוק שני הדברים שהוא תיקן בפרדס הוא
תיקן גם בעולם.

