
 פרשת חיי שרה

 אורות וכלים

 

במוקד פרשתנו מצויות שתי נשים, שרה ורבקה, ומתוך כך גם הנישואים והאהבה: "ַוְיִבֶאָה 

ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה... ַוִיַקח ֶאת ִרְבָקה ַוְתִהי לֹו ְלִאָשה ַוֶיֱאָהֶבָה" )כד, סז(. בעקבות פסוק זה, 

ים ביותר שבקבלה, הרחוק לכאורה מענייננו מרחק רב. אתייחס לאחד הרעיונות הבסיסי

למרות הפופולריות הזולה לה זכתה הקבלה בזמן האחרון, רוב רעיונותיה נשארו 

אסוטריים, סגורים בפני הציבור הרחב, כשרק קבוצות מצומצמות עושות את המאמץ 

כלל זה, הנדרש ללמוד אותם  ולחשוף את עומק משמעותם. הרעיון בו אדון כאן יוצא מ

והפך להיות חלק של שפת התרבות היהודית הכללית. כוונתי לצמד המושגים הקבליים: 

 אורות וכלים, ולמושג הקלאסי הקשור בהם: שבירת הכלים. 

מושג זה מצוי בתיאורים המוקדשים לשלבים הקדומים ביותר בבריאת העולם. בטרם 

ידי מבנים שונים, ביניהם  עולמנו נברא היו קיימים עולמות קדומים המאופיינים על

סטרוקטורה של אורות, וכלים אשר צריכים להכיל ולהחזיק בתוכם את אותם האורות. 

השוני שבין העולמות מוגדר בהבדל בין המבנים, ובאופן מיוחד בהבדלי היחסים שבין 

אורות וכלים.  והנה באחד העולמות הללו, זה שקדם לנו, עולם התוהו, נכנסו לכלים 

ולים מדי. לא היה כוח בכלים להחזיק את האורות, ונשברו, כצמיג המתפוצץ אורות גד

כשלחץ האוויר גדול מדי. הכלים לא יכלו לעמוד בפני לחץ האור הרב ונשברו. ניצוצות 

האור נתפזרו לכל עבר. עולם התוהו הנהרס חייב להיבנות מחדש, והניצוצות להיאסף. זו 

 והו ועולם התיקון ההולך ונבנה. מהות עולמנו, ובו עירוב בין עולם הת

 

 נשמות התוהו

קבלת האר"י, נראית כאחד מאותן יצירות הדורשות  -הקבלה, בייחוד זו המאוחרת 

מומחה שיסבירם. כך גם בקבלה. היצירות הקבליות "הפלסטיות" הגדולות הולידו 

ים של פירושים שונים. בולטים ביניהם הפירושים החסידיים שראו בציורי הקבלה תיאור

נפש האדם והקיום האנושי. זה אחד הכיוונים בהם נקט הראי"ה קוק כאשר פירש את 

סוגיית האורות והכלים )אורות קכב(. האורות הם האידיאלים והחלומות הגדולים בעוד 

שהכלים הם המסגרות והחוקים בהם האידיאלים מתלבשים בחברה. הנשמות שבינינו 

מאד, מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין השייכות לעולם התוהו, "גדולות הן 

הכלים שלהן יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד. כל מה שהוא מוגבל, מוקצב... 

אינן יכולות לשאתו". נשמות התוהו אינן מוכנות לקבל את המציאות שבפניהם, הן דוחות 

נועות אותה בשם האידיאלים שלהן. כאלה היו, למשל, המהפכנים הגדולים שבת

הרעיוניות הגדולות, במהפכה הצרפתית וברוסית. המהפכנים ראו אורות גדולים, אבל 

כאשר הם באו לממש אותם במציאות לא היו מסוגלים ליצור כלים כדי להחזיק את 



האורות והכלים נשברו. והראי"ה מוסיף: "ביותר הן ]נשמות התוהו[ מתגלות באיזה 

". זו "אחרית הימים" המצביעה על שינוי ומהפכה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם

עולם", ב"הריון" עם עולם חדש. -המתרחשים מדי פעם בפעם בהיסטוריה, שהיא אז "הרת

זו מציאות ממנה "החלשים שבעולם הבנוי... מתבהלים". אך האומנם בהלה זו, בהלת 

רומנטיות,  שווא היא? נשמות התוהו, נוסח צ'ה גוורה, הן פוטוגניות ועוברות מסך,

ומהלכות קסם על רבות מהנשמות הצופות בהן. אולם אותן נשמות מהפכניות אינן 

מסוגלות לבנות חלופה מעשית ועל פי רוב הן מביאות הרס וייסורים לעולם: 

"האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמא 

וי לפי מדת העולם". הרס זה הוא שבירת הכלים. הרב ויסוד, על כן הם מהרסים את הבנ

קודש". -של-קוק האמין ש"תמצית האומץ שיש ברצונם ]של אותן הנשמות[ היא הנקודה

יש קודש בכל האידיאלים הגדולים, אך מה נעשה ושבירת הכלים שנשמות התוהו היו 

יה זאת הביאה אחראיות להן, הפכו אוטופיה נעלה למפלצת איומה וגן עדן לגולאג. טרגד

כתגובה נגדית את "החלשים שבעולם הבנוי", לדבקות קנאית ואבסורדית במשולש 

המסוכן השולט בימינו: אני, כאן ועכשיו. הראי"ה האמין שהאסונות מקורם באותם 

האנשים "שהנטיה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כל שהיא, הם רק 

נאמנים לאמיתותיה של הקבלה, נוכל לקוות שעולם מחבלים ומהרסים". ואכן, אם נהיה 

 התיקון יתקן את העולם השבור, יאסוף את הניצוצות  וישתמש בהם לבנייה ולא להרס. 

 

 נס האורות

עד כאן ביטויים סוציולוגיים ופוליטיים. אך שבירת הכלים היא גם תופעה פסיכולוגית. 

לפניהם, "מאין קורת רוח בכל בעלי נשמות התוהו אינם מוכנים לקבל את הגבולות ש

האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם... 

ואיננו משביע את כל המאוויים". נשמות התוהו "בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני 

. האושר... בועטות וזועפות, משברות ומכלות... ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן"

סופית לא תכלה... שואפות -אלו הן נשמות ש"התרוממו כשלהבת ונדעכו. שאיפתן הבלתי

הרבה יותר ויותר מהמידה, שואפות ונופלות". אכן, האורות מבטאים את החופש, הכלים, 

את החוק. הנשמות "רואות שהנן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שאינם נותנים 

והנן נופלות בתוגה, ביאוש, בחרון". הנשמות עלולות  להתרחב לאין קץ, למרומים אין די,

ליפול למלכודת הסמים והפשע, "ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל 

רע". אחת הדוגמאות החשובות ביותר המבטאות את היחס שבין אורות וכלים מצוי 

של אורות נאצלים  אופי -בנישואים. לאהבה, על ממדיה הרוחניים, הרגשיים והגופניים 

ומופלאים. הנישואים הם כלים, מסגרת שבהם האורות יכולים לשכון. אכן, היו דורות 

שהכלים שלהם היו ריקים, וזאת הייתה הטרגדיה הגדולה של עולם העבר. אמנם בכל דור 

ודור היו נשמות תוהו שהזינו את הרומנטיקה ולהבדיל, את הפורנוגרפיה. אך התוהו שהן 

ולי, לפעמים הודות לצביעות, שכפי שציניקן גדול אמר היא הכבוד האחרון יצרו היה ש



שהרוע מעניק לטוב. לעומת זאת העולם המודרני, עולם התוהו, מוקסם על ידי האורות. 

קל וחומר דורנו, בו נשמות התוהו השתלטו על צמתי התרבות ומשם קובעות הן את 

 העתיד, עתיד של כלים שבורים. 

לא? למה בכלל זקוקים אנו לכלים? לשאלה זאת רוצה אני לענות מתוך וכי תאמר למה 

חוויה בעבודה קבוצתית בה צפיתי. היא התקיימה במדינה שלווה ובטוחה מבחינה 

פוליטית ואף מבחינה כלכלית, ארץ בה, כך נאמר, אין מקום לאנטישמיות כי כולם בחופי 

של עצבות קיומית שקינן בהם.  הים. והנה מורגש היה במשתתפים רבים מעין רגש עמום

הייתה זאת טרגדיה שמקורה בחיי המשפחה ההרוסים של הוריהם, קטסטרופה שאין אנו 

 מודעים מספיק לחשיבותה ולטרגיות שבה.

בספר מלכים )ב, פרק ד( מסופר על נס השמן. אלמנתו של אחד מבני הנביאים מתאוננת  

ִית... ְוַהֹנֶשה ָבא ָלַקַחת ֶאת ְשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים". אלישע בפני אלישע: "ֵאין ְלִשְפָחְתָך ֹכל ַבבַ 

אומר לה "ַשֲאִלי ָלְך ֵכִלים ִמן ַהחּוץ... ֵכִלים ֵרִקים ַאל ַתְמִעיִטי". בכלים הריקים הללו היא 

יָשה יצקה מהשמן המועט שהיה בידה. השמן התברך, והכלים מלאו. "ַותֹאֶמר ֶאל ְבָנּה 'ַהגִ 

ַויֹאֶמר ֵאֶליָה 'ֵאין עֹוד ֶכִלי' ַוַיֲעֹמד ַהָשֶמן". ילדיה של האישה ניצלו בגלל  - -ֵאַלי עֹוד ֶכִלי' 

הכלים הריקים שמלאו שמן, או אולי אורות. אנשי התוהו לימדו אותנו על האבסורד של 

ם האפשרות הכלים הריקים, כלים ריקים של נישואים חסרי משמעות. מצד שני, הכלים ה

היחידה ליצור מסגרת כדי להכיל את אותם האורות שאנשי התוהו מפזרים לכל עבר 

ומאבדים. הכלים הם גם המסגרת שתציל את הילדים. אכן, הכלים מצפים לנס של 

אלישע, כדי שברכת האורות תשרה בהם. אך הם מפחדים שאנשי התוהו עם אורותיהם 

 ותם.המסרבים לקבל גבולות וחוקים, ישברו א


