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הרמלין־מוריהיגאל

ומאמריםפרשנויותשלתיליםלתיליזכה(26יט,)איובשבכותרתהפסוק

יגאלפגששלהלןבכתבההדתי.האדםאצלהגוףשלמעמדובדברמלומדים,

ושייח׳היונגיאניפסיכולוגגםשהואנוצרינזיריהדות,חוקרהרמלין־מוריה

בהחלטלגוף.הגדולותהמערביותהדתותשלוששלהיחסעלללמודכדיסופית,

אחרתכתבהקוראיםהיינואחרים,נציגיםשלושהפוגשהיהשאילוסביר

הערה




דתותשליחסןעלמדבריםין

אפילואואחדבמאמרלגוף

אחד?בספראואחדבגיליון

אפשריתבלתימשימהזו

לדתלהצטמצםתנסהאםאפילוכמעט,

האישייםהרוחנייםבחייגםבלבד.אחת

כשהייתירבה:במידהלגוףיחסיהשתנה

שלבקהילותשנהל-02קרובחייתיצעיר,

להתפתחותחייהםאתשהקדישואנשים

יחסיקיימוולאמשפחההקימולארוחנית,

משפחה.ובעלנשויאניהיוםאבלאישות,

מקריאהגםכמוהאישית,מחווייתי

ברורהעולם,מרחביאנשיםעםומשיחות

בכלמורכבעסקהםהגוףעםשהיחסיםלי

ואכןרוחנית.קהילהבכלתרבות,בכלדת,

איתולשוחחבבקשהאליושפניתימיכל

באופןהגיבהזוהכתבהלצורףהגוףעל

ענק!”נושא”זהדומה:

עימםששוחחתימידידיי-מורייאחד

שגדל,(43)אנגלנדראנגלנדר.יקירהיה

כתב,22בגילשפרשעדויז׳ניץבחסידות

הגבריהגוףבנושאהדוקטורעבודתאת

ובסיפוריהמוסרבספרותהחרדי-ליטאי

הגוףתפיסתעלספרובעקבותיוצדיקים

בקיצור,אחת!ספציפיתבקהילההגברי

מבין.הואבגוף

מקווןמקורסאנגלנדראתמכיראני

השתתפתיואניהנחהשהואבתיאולוגיה

הגורלורצהאונליין,התיידדנובו.

שנתאם,בלילראשונה,פיזיתשנפגשנו

בהמשך(.כך)ועליורקבניוסופיבמסגד
האל.דרכינפלאות

ס1טרהקאמהאיןביהדות

אניביהדות?”הגוףשלהסיפורמה”אז

שחובקתדתאנחנופניו,"עלאותו.שואל

’התורהממנו.מתנזרתשאינההגוף,את

המיליםאלהבסיגופים.’העבידתנולא

בספרהחברשלבפיושםהלוייהודהשרבי

בשטח?”קורהבאמתמהאבלהכוזרי.

אתשללהלאמעולםשהיהדות”ההנחה

בחיובאליוהתייחסהדווקאאלאהגוף,

עלינומקשהלמשל(,לנצרות,)בניגוד

שהם,”כפיבדבריםלהתבונןלעיתים

האםלשאול:צריכים”אנחנואומר.הוא

כחלקשהוא,כפילגוףמתייחסתהיהדות
שישאבל’עצמי’או’אני׳שנקראמהדבר

להקשיבשישמשלווצרכיםמשלושפהלו

הגוףעלמסתכלתהיהדותהאםאולהם,

השם?”לעבודתככלירק

אנגלנדרשאלתו,עללענותובמקום

לתקופתזמן,למכונתלהיכנסאותימזמין
הזקןהללאתרואיםאנחנושני.בית

לביתללכתכדיהמדרשביתאתעוזב

לתלמידיואומרכשהואהרומי,המרחץ

רומי”מרחץמצווה.לקייםעומדשהוא

שלטובוכאזרחתמהים,הםמצווה?”זו

מלך”אילואומר:הואההלניסטי,העידן
רחביבכלבדמותופסליםמציבהיה

שנתיניומצפההיהלאהאםהממלכה,

אחרות:במיליםניקיונם?”עלישמרו

היאורחיצתואלוהים,צלםהואגופנו

האל!עבודת

שניםמאותכמהעובריםאנחנומשם

כהנא,הרבאתרואיםאנחנולבבל.קדימה

מורושלהמיטותלחדרמתגנבהאמוראי,

בלילמיטה,מתחתבסבלנותומתחבא

רבמורו,נכנסמהרהעדבו.יבחיןשאיש

ומתחילהאשתו,עםהפרטי(,שמוהיה)זה

קלותבצחקוקים,מלווהרומנטית,סצנה

ואז,עצמו.הענייןכמובן,וגם,דעת,

הרבשואללמיטה,מתחתעדייןכשהוא

משוחחשאתהזה”איךרב:אתכתנא

רבמשגל?”בזמןאשתךעםומתבדח

פהעושהאתה”מהואומר:אליופונה

שלשמץללאמשיבכהנאוהרבבכלל?”

אניוצריךהיא”תורהמבוכה:אוהיסוס

ללמוד.”

"שמיאנגלנדר,אומרמבין,””אתה

אינולתלמודהזההסיפוראתשהכניס

מתוךנעשיתשמיניותלומרמתבייש

כמותמתגלההגוףכאןוצחוק.הנאה

בעולםמקורקעגוףצנזורה,ללאשהוא,

סובלימציה.”ללא

לשירפרט)וכמובן,הזוהגוףחגיגת

בלבד(הגבריהגוףשלחגיגהזוהשירים,
הזמןמכונתרב.זמןמעמדמחזיקהלא

במאותאשכנזלחסידותמדלגתשלנו

קהילותרואיםאנחנווה-31.ה-21
צלקותבהןחרתושהצלבניםסברחמורות

יחסהוגםהקודש,לארץבדרכםעמוקות

לאלגוףהנוצריתהסביבהשלהסגפני

בושה,כברהואהגוףאלה”אצלתרם.

באירופה,כאן,אנגלנדר.אומרכבוד,”לא

החלוהצלב,מסעותשלהפרעותבעקבות

ככליהשם””קידושבמונחלהשתמש

הנפש.למעןהגוףלהקרבת

אצלגםשמופיעהזו,מהתקופהסיפור

חסידהשינוי.אתממחישהרמב"ם,

לואמרגוי,אליוניגשבספינה.הפליג

לאהיהודיעליו.והשתיןבזוי”אדם"אתה

מפנירקמתבייששהואלהראותכדיזז,

ומהובושהמהימחליטאלוהיםרקה’;

בכלאותםשיבזוליהודיםאכפתלאכבוד.

הגוף)שלהביזויאדרבה,האנושי.המרחב

הירואי.כמעשהנתפסהנפש(לטובת

לאזוראבלתקופהלאותהעובריםאנחנו

מקוםשבמצרים,)קהיר(לפוסטאטאחר:

שבמנהיגיהחשוביםאחדשלמגוריו

הידעהרמב"ם.הדורות:בכלהיהדות

במדרש,בתלמוד,לושישהאנציקלופדי

)שאלותהשו"תובספרותבפירושים
לראשונהלערוך,לומאפשרותשובות(

ההלכה,שלחדשניקטלוגעמנו,בקרב
חגיגהאינוהמיןאצלוגםתורה.משנה

יחסילקייםאדםעלמבחינתוהגוף:של

שד".שכפאו”כמימין

שנה300אותנומביאההזמןמכונת

קארויוסףהרביצרשבהלצפת,כךאחר

ערוך.שולחןמשלוהלכתיקטלוג

החוק,”ספריאנגלנדר,אומר”ההלכה,”

נעשיתהלכהשיש.גופניהכיהדברהיא

אוהחשיבהבאמצעותלאהגוף,דרך

הגוף,שלחגיגהאינהזואבלהאמונה.

ושבירתוהגוףרתימתמשטורו,אלא

אתאדםיבטאושעלצעדשבכלבאופן

תמיד’”לנגדיה’’שויתישלהרעיון

חבלהאוהגוףשלסיגוףח(.טז,)תהלים

רופאגםהיהעצמורמב"םכאןאיןבו

ובעיקריש,ודאישלושעבודאבל

נעלהמטרהלמעןהיצריים,בחלקיו

לגוף.מעברכקיימתשנתפסת
ממךמבקש”כשאניממחיש:אנגלנדר

בדיוקיודעשלךהגוףמים,כוסלילתת

בהתחשבלבצעתנועותאיזהלעשות,מה

ההלכהאבלהגופני.ובמצבךבמקומך

לקחתעליךהקימהעםשמידלך,אומרת

במים,אותהלמלאימין,בידהכוסאת

מעטלצקתשמאל,לידאותהלהעביר

לידהכוסאתלהעבירימין,ידעלמים

אתלעשותשמאל,ידעלמיםלצקתימין,

זוברכה.לומרואזפעמיםשלושעודזה

אתששוברתטירונותזוהגוף;שפתאינה

אותו.”ומשעבדתהגוף

המאהלסוףהזמןמכונתאתמניעאנגלנדר

פריחתהשנותה-02,המאהולתחילתה-91

באורחהביטו”הציוניםהציונות.של

הערה




מגברן

"הצעיראנגלנדר:?יקיר

חינוסדרותלרבניםעושים

לסבילבחורהאומרpma;רב

דברכזה'איןאינטרנט,

אישהלסבית.

טראומהחוותהככזו

להתחו ומפחדת

והיאלבגוד',רוצהשהיא

׳השתגעת?"׳לו:™עונה

אפיגנורצילום:

לגמרי!מטורפים’הםלעצמם:ואמרוהמסורתיהיהודיהחיים

יוצריםהםהגוף,אתלהםהורגיםכשהגוייםגוף!איןהאלהליהודים

אתלשמרכדיגופםאתמקריביםכלומרהשם,קידוששלקטגוריה

הציוניםגברים.לאהעתיק,בעולםנשיםהתנהגוכךהנפש.’טוהר

כוכבא.”ברכמוהוויקינג,כמושהואחדשיהודיליצוררצו

ביאליקצופהשםה-02,המאהתחילתשללקישינבנעיםאנחנו
בקונגרסההריגה.בגיאשירואתוכותבהפרעותבמוראות

הרעיוןהשרירים”.ב"יהדותהצורךעלנורדאומקסמדברהציוני

שלרבהלמעטבעולם,ברחבירבניםאצלחלחלהמעוררשלו

”גדולהלהשתנות:צריךשמשהושמביןקוק,הראי"הפלסטינה,

הרבההתעסקנוצריכים,אנחנובריאגוףהגופנית,תביעתנוהיא

והגבורההבריאותאתזנחנוהגוף,קדושתאתשכחנובנפשיות,

רוחלנושישממהפחותלאקודש,בשרלנושיששכחנוהגופנית,

רעג(.ג,קבצים)שמונההקודש”
ה-ו2,המאהשלבישראלשלנוהזמןמכונתאתמחנהאנגלנדר

לימראההואלאינטרנט.השיחעבראחר,תחוםבכלכמושבה,

לאשואליםצעיריםשבהםומורשתכיפהישיבה,כמואתרים

מעולם,”היהלא”זהמין.עלהלכתיותשאלותאלפימעשרותפחות
עלבחסידותאובקבלהבמשנה,לךישציטוטים”כמהאומר.הוא
שלהלכתיותשאלותאלפילךישפתאוםעשרה?חמישה,אוננות?

בכלל?”זהעלשמעמימאוננות?נערותמה,ונערותנערים

לבחורהאומר”כשרבחינוך.סדרותלרבניםעושיםהצעירים

ככזושמזדההאישהלסבית.דבר,כזה’איןבאינטרנט,לסבית

לבגוד’,רוצהשהיאאולהתחתןומפחדתמגברטראומהחוותה

פירון,שילשעבר,החינוךכששראו’השתגעת?’לו,עונהוהיא

הואכימחייוחלקהםוהומוסקואליותשאוננותלמישהועונה

עצמו,עלרקהיוםכלשחושבמערביאינדיבידואללהיותהפך

התגובות.אתלתאררקניתן

יכוליםעקיבאבבניבנים’למההרב,אתששואלתבחורהלך”יש

רואהכשאנימיניגירויישליגםאוליחולצה?ללאבטיוליםללכת

אולי,כתבתסתם’לאבושה,ללאעונה,והרבחולצה?’בליגברים
שלזרםמקבלהואהזאתהתשובהעללך.’שאיןיודעיםשנינוכי

שואלותוהןשמים,יראותשהןעצמןעלשמצהירותמבנותתגובות

אינוכברהגוףאתשריסןההלכתיהכוחחי.הואעולםבאיזהאותו

בכול.”פושטתהגוףשלהמערביתהחגיגהזאת.לעשותיכול

ההקשבהבתחוםלהציעמהממשאיןשליהדותטוען,אנגלנדר

שהגוף”בעודאומר,הואקהילה,”שלדתהיא”היהדותלגוף.

הגוףבזה.”התמחינולאשלנו,התחוםלאזהמהטבע.חלקהוא

דוגמהומביאאומר,הואהתמחינו,לאשבוהיחידיהתחוםאינו

נגישיםבלתיקבלייםטקסטיםלכמה”פרטנשימה.תרגולישל

לנשום!איךמהםונלמדלבודהיסטיםנלךבואאזדבר;אצלנואין

בואאזסוטרה.לקאמהשמקבילמשהוביהדותלנואיןאופןבאותו

היהדותמאחרים.הגוףעלונלמדהמיטותמחדרההלכהאתנוציא

נשכרת.”תצא

פשרהחיירצהלא

בניוברונקסלרובעלרגל””עולהאניכחודש,מדישנים,כמהמזה

רחובותשניבפינתשם,שבמנהטן.מביתיברכבתכשעהיורק,

הערה




המאריסטים,שלכנסייהמצויההסוער,ההמוןמןהרחקשקטים

בחינוך.כולםעוסקיםשחבריוכמרים(,)לאנזיריםשלקתולימסדר

לשוחחויושבהנזירים,למגוריהמובילההאחורית,לכניסהצועדאני

ואחדיונגיאניפסיכולוגחינוך,איש,(72)ביזון)דון(דונלדעם

להכיר.שזכיתיוהנבוניםהפתוחיםהעמוקים,האנשים

שיטת(SpiritualSpiritual DDirection)רוחניתבהדרכהעוסקבחון

הפסיכולוגיהאתשניםבמאותשהקדימהבה,עוסקאנישגםייעוץ

המוזהבת”המידהכ"אמתלרביםביזוןמשמשבחוגינוהמודרנית.

(The GoldThe GoldenStandard)אותוהציגה)כךרוחניתהדרכהשל( של

צעירמגילנזירשהואאףבינינו(.שקישרהממורותיי,אחתלפניי

בחריפותלבקרמהססשאינומושבעאייקוניםמנתץהואמאוד,

משוחחאניולמין.לגוףיחסהאתזהובכללהכנסייה,מוסדותאת

ושאקבלאותולשאולאוכלשלאשאלותשאיןביודעיאיתו,
כולן.עלכנהתשובה

בגוף.התגלמותהיאהנוצריתבתיאולוגיההמרכזית”הנקודה

בדמותהאלשלבהתגלמותוובראשונהבראששמדוברמובן

עללכתמרחיקותהשלכותלזהישאבלישוע,שלבדמותואדם,

את]...[אליהםויאמריענה’והמלךנאמר:בכתביםהאנושות.

פיעל)הבשורהלי’עושיםאתםשבאחיילפחותעושיםאתםאשר

לאהתגלמההמלךשלהקודשרוחאחרות,במילים.(25,40מתי

קדושים.”כולנומאיתנו.ואחתאחדבכלאלאבישוערק

היוונים־האורתודוקסים,גםכמושקתולים,מסביר,הואהסיבה,זו

הםומוות.חייםשלבענייניםלהתערבותבחריפותמתנגדים

דיןולגזרסופניםחוליםשלחייהםלקיצורלהפלות,מתנגדים

אומר.הואמקודש,”דברזהבגוף,התגלמות”חיים,מוות.

"מאזהזו.הגוףקדושתשלאפלצדגםלדבריו,יש,ובנצרות

כ’צל'הגוףשלהיסטוריהלנוישבנצרות.פיצולהיהומתמיד

אומודחקיםהיבטיםהיונגיאני:במובןבומשתמששהוא)מונח

להתנהגותהאדםאתלהביאשעלוליםהאישיות,שלמודעיםלא

לעודדניסתההנצרותיה"מ(.וסביבתו;עצמוכלפיהרסנית

בימיעודומצרכיו,מהגוףהתעלמותתוךיתר,רוחניותיתר,קדושת

אלה.”ימינוועדלספירההראשונהבמאההראשוניםהכנסייה

אויצרו,אתלרסןכדיעצמואתשסירסהקדוש,באוריגןנזכראני

שבריסוןהקושיעלבהרחבהשכתבהביניים,בימיבאוגוסטינוס,

אניהמקורית.התורהשלסילופיםאלהביזוןלדעתמינו.איבר

עלנזירידברשוםמגלהלאהנוצרייםבכתביםשעיוןלואומר

ולאמהחייםנהנהוכולן,כולםעםהתרועעיין,שתההואישוע.

שלהקיצוניותהנטיותשדווקאזהאיךאזמכולם’.’קדושהיה

אלההןישוע,אתפגשלאשמעולםהקדוש,פאולוסהתרסי,שאול

שואל.אניבכנסייה?ששולטות

שהואבטוחיםהיו"הםמסביר,הואישוע,”שאחריהראשון”בדור

הארץ.עלתשתלטהאלוהיםומלכותקצר,זמןתוךויופיעישוב

מוטבלפינה,מעברמצויההשמיםמלכותשיאםאמר,פאולוסאז

לכנסייהלקחשטויות,.עלזמןתבזבזוולאעצמכםאתשתכינו

שחלקהיאהבעיהאו-טו-טו.באלאישועשלא,להביןשנהכמאה

ממשיכיםהזה,הרוחהלךמתוךאז,שנוצרוהראשונייםמהמבנים

היום.”עדאיתנו

אותומשחזריםממנהשחלקיםחב"ד,חסידותעלחושבאני

למנותבלימהעולםנפטרשניאורסון,מנדלמנחםכשרבם,סיפור.

Joanneצילום: and David Wonsey

,30לגיל"כשהגעתיביזון:דון

אתלבדוקצריךשאניחשתי

מהרמהנזירות.ופרשתיעצמי,

אנשאשאםליהתחוורמאוד

אצטרךלעולם,ילדיםואביא

הפנימייםהחייםעללהתפשר

כזאתשפשרהוהבנתישלי,

לנטייתישאני,למימנוגדת

למנזר"חזרתיאזהטבעית.

לאהואהמשיחשהואלכךכאותמהםרביםזאתפירשויורש,

הסדראתבארץוישליטישובומידקצר,לזמןעזברקהואמת;

שאףכשיבינושנה,מאה-מאתייםבעודייראוהםאיךהאלוהי.

מקום?משוםחוזרלאאחד

לנזיר?”אתההפכתלמה”אזלשאול,שלאיכולאיניכך,”זה”אם

בסך8ובןהייתימאוד:מוקדםבגילנזיריחייםבאורח”בחרתי

הטבעבגללאלאאידיאולוגיות,מסיבותזהאתעשיתילאהכול.

בהם.להתעמקשרציתיהפנימייםחיישלהעושרבגללשלי,

ופרשתיעצמי,אתלבדוקצריךשאניחשתי,30לגילכשהגעתי

ילדיםואביאאנשאשאםליהתחוורמאודמהרמהנזירות.

הערה




צילום:
המסדר
הסופי
נור

אשקי
ג׳ראהי

שלחייםשליהפנימייםהחייםעללהתפשראצטרךלעולם,

למימנוגדתכזאתשפשרהוהבנתיומדיטציההגותתפילה,

למנזר.”חזרתיאזהטבעית.לנטייתישאני,

האחרונותהשנהבאלף”רקנזירים.להיותכמריםלחיובמתנגדביזון

פוליטיות,מסיבותהתחילוזהמהעולם,לפרושכמריםמחייבים
בעיהאיןנזירים,כמריםשל’צבא’לךישאםכוח.ריכוזישלסיבות

אומשפחהשלשורשיםלהםאיןכילמקום,ממקוםאותםלהזיז

המוסרותהתרתשלהראשוניםהסימניםעלמברךהוארכוש.”

באזוריםרקכרגעהמאפשרפרנציסקוס,הנוכחי,האפיפיורבחסות

ככמרים.נשואיםאנשיםלהסמיךבברזילמרוחקים

נזיר.לחייכומרחייביןעקרוניהבדלרואההואכיונגיאני,

הואכומר,”שלמהאבטיפוסלגמרישונהנזירשל”האבטיפוס

לעומתכומר,פנימית;לעבודהחייואתמקדיש”נזיראומר.

סקרמנטמכניםשהנוצריםמהפולחנים,עריכתעלמנצחזאת,

סקרמנטהםנישואיםמשמים.חסדלמשוךשנועדודתייםטקסים

חיים.”סגנוןבחירתהיאסקרמנטלאהיאנזירותבנצרות;

כייותר,מוצלחיםכמריםלהיותיכוליםלדעתו,נשואים,אנשים

חוויותיהם.אתוחוויםמאמיניהםלנפשותמביניםהם

לכלשגרמההיאממיןשההתנזרותחושבלאהואלא,אבל

עצמאיים”מחקריםהנוצרית.בכנסייהפדופיליהשלהסקנדלים

נזיריםבקרבפדופיליםשלהיחסי”שהמספרטוען,הואהראו,”

כולה.”בחברהשלהםהיחסילמספרזהההומוסקסואליםובקרב

השטחלפניעלוהכנסייהבידיהפדופיליההשתקתשלשנה70

מספרכאילוהרושםאתשיצרמהוזהלדבריו,אחת,בבת

אפלצלישכאמור,”אבל,מהרגיל.גבוהבכנסייההפרופילים

ולמין.לגוףהכנסייהשלביחסהמאוד

"השאיפהפריחה:שייח׳ה

התאחההיאהמינית

)כמוביותרהאינטנסיבית
התאווהזאתולכןרעב(,גם

הרבההכיסביבהשיש

השונות.במסורותגדרות

היאעצמההזוהשאיפהאבל

מקודשת,פעילותזוקדושה.
התרבות"לצורךרקלא

האנשיםאחדעיוות.היאלמיןכמנוגדתהנצרותשל”התפיסה

התחוורשבוחלוםעלליסיפררוחניתלהדרכהאליישמגיעים

הואלמהשיחה:אצלנופתחזהמכני.מאודלמיןשלושהיחסלו,

בחיימתבטאזהאיךביחסים?במקוםביביצועים’ממוקדכךכל

לאלוהים?מתפללהואשבובאופןמתבטאזהאיךשלו?היומיום

בחייולעבודתו?ביחסואשתו?עםשלוביחסיםמתבטאזהאיך

דברלכלשלךמהיחסשונהלאולגוףלמיןשלךהיחסכיבכלל?

הסיפורזהשונות.מחלקותלאאחד,מכלולהםהחייםאחר.

שלהתגלמותהםהחייםהנצרות:בבסיסשנמצאבו,שפתחנו

מהיחסיםהזה,מהפרדוקסשחףחיינושלהיבטואיןבגוף.האלוהי

לאנושי.”האלוהישביןהאלההמורכבים

אחרתיכלהלא

פטימהפריחהשייח׳המלא:תואר;72)פךיחההשייחיהעל

בכתבההראשוןמהמרואייןלראשונהשמעתיאל-גיו־הי(אל-נור

ברורליהיהשמה,אתשהזכירמהרגעאנגלנדר.יקירד"רהזו,

ראשונה.משמיעהאהבהמעיןהייתהזואותה.לפגושחייבשאני

היאשלם.ספרלמלאיכולשהיהמרתק,חייםסיפורלהיש

צרפת()ילידימטקסספילנתרופיםשלקתוליתלמשפחהנולדה
יוסטבעירבין־דתיובדיאלוגבתרבותבאמנות,רבותשתמכו

החןמנקודותאחתשלהקמתהאתמימנוהםהשארביןון.

מעוצברוחניאמנותימרכזרותקו,קפלתהעיר,שלהחשובות

ציורי14מכילהואכיזה,בשםשנקראהשראה,ומלאלהפליא

רותקומרקהעולמיהשםבעלהיהודי-האמריקניהאמןשלקיר

במיוחדממנוהוזמנואלהרותקוביץ(.מרקוסבשםבלטביה)נולד

אמההזמינההקודמת,המאהשלה-08בשנותכאשר,זה.לצורך

היאהזו,בקפלהלהופיעמטורקיהמחולליםדרווישיםשלקבוצה

שיעזורכדיהבריתבארצותשהתגוררטורקישייח’גםהזמינה

נכוןהצעירה,הבתעםשיחהכדיתוךכראוי.פניהםאתלקבללה

שאםאגב,כבדרךכמעטהשייח׳,אמרפךיחה,השייחיהלהיום

הערה




לפגושעליהמהי,גדולהלראותברצונה

מטורקיה.אפנדימוזפארשייח׳מורו,את

היאהברית,בארצותלביקורהגיעכשזה

באחדאותולפגושאזבעלהעםנסעה

יורק,ניולעירמצפון־מערבמהפרברים

אז.שההשם

כתבההיאהספה,”עלשםלוישב”הוא

אתשרשלו,בדרווישים"מוקףבספר,

גופומתאיתאכלעםאללהשלתהילתו

ישועאתלפנייראיתינשמתו.כלועם

איזושהילישתהיהובליתלמידיו,עםהחי

שלו,להיותהפכתיאחרת,להחליטיכולת

ובגורלו.”בחייובאהבתו,עטופה

הרחב,לקהלהפתוחיםבערביםפעם,מדי

בניוהשייחיהשלהסופילמרכזמגיעאני

החולקהזיכךבטקסחלקולוקחיורק
תרגולזהוזכרון.המילהעםשורשאותו

היאשהשייחיהריקוד,מעיןגםשמשלב

לאהיאאמת.בזמןשלוהכוריאוגרפית

מתמלאתכשהיאאבלדרשות,נושאת

עונההיאלשאלות,בתגובהאוהשראה,

רגשי,מעגלי,אסוציאטיבי,בדיבור

הטלפוןבשיחתגםשירה.כמוכמעט

היאלהלן,מובאיםממנהשקטעיםשלנו,

כך.דיברה

מתייחסיםהסופיםאיךאותהשאלתי

אםחבר,אואויבבורואיםהםאםלגוף,

הםאםאושהואכמותאותומכבדיםהם

האל.לעבודתכלירקבורואים

אותנומלמד”הקוראןפךיחה:שייחיה

חלקשהואגופנו,זהובכללשהבריאה,

יכוללאאתההאל.שלפניוהיאממנה,

יכולזהכיאלוהים׳,של’גופולומר

אתהאבלמאוד,מגבילביטוילהיות

’אורוהאל’,של'נביעהלהלקרואיכול

הבריאההאלי.של’נוכחותואוהאל’של

לאלוהים,חזרהשלנתיברקלאהיא

עתיקהחכמהזאתנוכחותו.עצםאלא

אבלכולה,לאנושותששייכתמאוד

חנקומסוימותבתקופותממנה.סטינו

ותרגוליםשונותדתותשלנציגיםאותה

שונים.דתיים

שלכנציגיוכאןחייםאנחנו”אידיאלית,

דוד)הנביא’חליף,שנקראמהאלוהים,

ספציפיתכךשנקראהראשוןהיההמלך

שהאנושותאותנומלמדהקוראןבקוראן(.

כלבנומגולמותכיחליף,היאכולה

כמובן,היא,והשאלההאלוהיות.התכונות

מבטאים;אנחנוהאלהמהתכונותאיזו

שלנווהכוחההדראתמבטאיםאנחנואם

מבטאיםאנחנואםאואחריםעלבשליטה

דבריםאלהוכד.ענווהחמלה,לב,טוב

מכירים.שכולנוכמובן,מאוד,בסיסיים

ההוראהתמציתהאיסלאם,”תמצית

ומאשרתלחלוטיןחיוביתהיאהקוךאנית,

שהמסורתגםאומרתהייתיהגוף.את

כשאללהכיאישור.היאככללהמוסלמית

הזמן,שהיהלפניעודהנשמותאתשאל

ללאהנשמות,כלאדונכם?’אינני’האם

אדוננו’.אתהכן,כן,’כן,ענוהכלל,מןיוצא

הואהרוחנישהנתיבמדגיש”הסופיזם

אתמאשריםאנחנואישור.שלנתיב

האוראתמאשריםאנחנושלנו,הבריאה

גופנו,אתחיינו,אתמאשריםאנחנושלנו,

שלנו,היחסיםמערכותאתמאשריםאנחנו
ובאמצעותמחייתנו,אתמאשריםאנחנו

תודה.הכרתמבטאיםאנחנוהזההאישור

טבענו!עצםהיאהזוהתודההכרת

עדן.גןהואהגוףאלוהי.הואהגוף”אז

יה"מ[לאללה;סופיאהבה]שיראללהייש
גןהוא’גופישאומראצלנושריםשאנחנו

שלך.הקודשרוחהיאנשמתישלך.העדן
הגוףבעולם.מאודנדירההזאתהתורה

התאריםכלעםאלוהים,שלגופוהוא

כללשבדרךאלאוהמתנות.והתפקודים

מאפשרשלאבאופןבומשתמשיםאנחנו

המיסטיקןשלהגוףזה.אתלחוותלנו

והואשמחה,שלגוףאור,שלגוףהוא

המיסטיקןכיכאב,שלגוףגםלהיותיכול

יותר.”אינטנסיביבאופןדבריםחווה

משלושפהיש"לגוףשואל,אני"שייחיה,”

מתייחסהסופיזםאיךמשלו.וצרכים

המיניים?הצרכיםעםמהלמשל,לזה?

שהם?”כפיאותםמכבדיםהאם

אלוהית.היאגםגופנית"תאווה

ערביאבןהידועוהמיסטיקןהפילוסוף

מיעםדעאהבים,מתנה’כשאתהאמר;

אהביםמתנהאתהאהבים.מתנהאתה

מאוד.חשובזהאללה.’עם

התאווההיאהמינית”השאיפה

ולכןרעב(,גם)כמוביותרהאינטנסיבית
הרבההכיסביבהשישהתאווהזאת

השאיפהאבלהשונות.במסורותגדרות

פעילותזוקדושה.היאעצמההזו

מהוזההתרבות,לצורךרקלאמקודשת,

סופיזםהזאתמהבחינהכאן.שמעניין

עלשמוכתבתמהתנהגותשחרורהוא

אתעושה’אניספציפיות,מטרותידי

הגבוהותשברמותמובןכדי...׳.זה

אבלאלוהים,למעןחייםאנחנוביותר

ובתוךהרגעבתוךלהיותנדרשיםאנחנו

שלהאינטנסיביותובתוךהמציאות

מעייןכמוהואשנובטרגעכלהרגע.

נראית.הלאמהמהותשפורץ

זה,אתלטעוםיכוליםלאאנחנו”אם

אלוהים!שלבנוכחותומצוייםלאאנחנו

לאאבלהמיני,החיבורבתוךאנחנואם

אוהרגעשלההתעלותאתלחושיכולים

אנחנורגעבאותואזפחד,מלאישאנחנו

אלוהים.שלבנוכחתומצוייםלגמרילא

אלוהים,עםלאאנחנודבר.לכלנכוןזה
בכלועסוקיםבדרךהולכיםאנחנואם

למדיםאנחנואובססיביות.מחשבותמיני

התבטאויותהזמןכלמגלהשאלוהים

כלשלבלבחדשות,התגלויותחדשות,

שלנוהלבאבליצור,כלשלאנוש,בן

ההגה.עלהשתלטהשכלכימנותק,

להצילכדילמיסטיקניםזקוקיםאנחנו

)צוחקת(.מעצמנו!אותנו
מסגרותבתוךלהיותצריךזהכל”וכמובן,

ליצוררוצהלאאנינכונה.מידהבהןשיש

רסן.משולחתחושניותשלתמונהכאן

הכישוריםכלהתחתונה,בשורהאבל

שקורהמהכלשלנו,החוויותכלשלנו,

דברבשביללנווקורהלנוניתןבחיינולנו

אלוהים.שלהקרבהאתלחוותאחד

מצוי.”אלוהיםשםשלנו,החוויותבכל

שונותמסורותמשלושקולותשלושה

קולותשלושהמשותף;מקורהחולקות

היהמהויצירתיים.אמיציםייחודיים,

אחרים?לשלושהפניתיאילוקורה,

היומקבלשהייתיהתשובותהסתםמן

ענייןלגמרי:ברוראחדדברשונות.

וישמאוד,מורכבענייןאכןהואהגוף

נראהרבה.ומחשבהלימודלולהקדיש

משתנהשהרבהבעידןחייםשאנחנוגם,

נגענושלאוכמעטמרגש.וזהזה,בהקשר

המיינסטריםלתודעתשהגיעובנושאים

טרנס-מגדר,האחרונות:בשניםרק

וכוי.בינרישאינומיןהומוסקסואליות,

הבאים.לגיליונותנשמורזהכלאתאבל

בתהליךמזמנםלישהקדישולאנשיםתודה

אלחנןהרבסלייטר,יונתןהרבהכתבה:הכנת

מס.דניופרום,הירציגמרקוסד"רניר,

הערה



