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 הקדמה

 

שהאנושות  החשוב ביותרהבנה שזהו הנושא כזי בעבודת החקר שלי נעשתה מתוך "הרוע" כנושא המרהבחירה בנושא 

החלקים תהליך ההתפתחות הרוחנית שלי, אשר מפגיש אותי, שוב ושוב, עם  בעקבותכן צריכה להתמודד איתו בימינו ו

 .הלא מושלמים בישותי

)ועדיין האנושות התמודדה  בהשנה  ,עבודה זו היא פרי חקירה ולימוד מעמיקים שערכתי במהלך השנה האחרונה

וההתמודדות איתה מתאפיינת  ,המפגישה את האנושות עם פחד המוותעם מגפה עולמית, מגפת הקורונה, מתמודדת( 

נתוני  , במדידות שליתוק מנגנוני החייםהיסגרות ושי, , ריחוק חברתוהסתה הפחדה - הנגדפעילות מוגברת של כוחות ב

עד שלעיתים נדמה כי חופש הבחירה של האדם היחיד הגבלות על האזרחים, בהטלת התחלואה, החיסונים והתמותה ו

 ולמי להאמין. כמות המידע המתפרסם היא עצומה וקשה לדעת מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקרמוטל בספק. 

מתוך ו את הכוחות הרוחניים הכבירים הפועלים בעולם , הם חוויםשים שאיבדו את דרכםחאנשים רבים בתקופה זו 

מה תפקידי  -הנוגעות לקיום האנושי עורר אצלם שאלות פנימיות עמוקות, ככמיהה רוחנית, זו מתחילות להת חוויה

יותר? האם וכיצד להתגבר עוד  יםעתיד םבעולם? האם הוהשקר רוע ה מיםמדוע קייבעולם? כיצד אדע את האמת? 

  ?ניתן להתגבר עליהם

והכוחות המופעלים מבין בליל הקולות  ,על מנת לזהותהנפשית בזמנים אלו נדרש האדם לגייס את מלוא כוחו ויציבותו 

 ולקבל את ההחלטות המתאימות לו. , דרך פיתוח החוש לאמת,את אלה שהוא מאמין להם ,עליו

 

צורך בפיתוח "אני" חזק ויציב מרמזים לנו על הכיוון אליו צריכה לצעוד ההתעוררות הרוחנית של האדם, יחד עם ה

 , גם על הדרך הארוכה שעוד עומדת לפנינו. ובו זמניתהאנושות 

 

הבנת תפקידו והאדם, תוך האדמה, דרך בריאת העולם  ה שלהתהוותמראשית שאלת הרוע עבודה זו סוקרת את 

המפגש של האדם היחיד עם הרוע, הלוא הוא המפגש עם "שומר הסף את המיוחד של האדם בבריאה ועד ימינו אנו ו

 הקטן".
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 בבריאהו תפקידמיקומו ו -האדם  – 'פרק א

 

, עלינו להרחיב את מבטנו לתמונה השלמה של בעולם על מנת לענות על שאלות הקשורות במקור הרוע ותפקידו

את תפקידו יוצא הדופן של ול האבולוציה האנושית התפתחות האדמה והאדם כדי להבין את מטרתה ומשימותיה ש

 כך בקצרה בפרק זה.ל . זהו נושא רחב מאוד ואתייחסהאדם בתוך הבריאה העצומה

 

 תכלית הבריאה –האדם 

שבתאי  –שלבי התפתחות  3כבר  השלימההיא שלבים.  7-מורכבת מההתפתחות הפלנטרית של מערכת השמש שלנו 

 . האדמהשלב  – שלהההתפתחות של הרביעי ונמצאת כיום בשלב קדמון, שמש קדומה וירח קדום 

יופיטר, ונוס,  –ומשימותיה שלים את התפתחותה על מנת להשלבי התפתחות עתידיים  3עוד  למערכת השמש יש

 וולקן.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ה יותר( בין השלבים)חזרה במצב גבו שיקוףהקבלה ושלבים, כאשר יש  7-תהליכי התפתחות קוסמיים מורכבים מ

. השלב הרביעי אין מקבילה בהתפתחות , האמצעי,לשלב הרביעי ואילו)כפי שניתן לראות בתרשים(  3-5, 2-6, 1-7 

 תלויכולה המשך ההתפתחות , ובהתפתחות שינוי כיוון -. ההיפוך, משמעו היפוךהוא השלב שבו צריך להתרחש 

  לבצע את ההיפוך. הבהצלח

 . , ובהן גם האדם( התפתחותהרוחניות טרית עוברות גם הישויות )ההיררכיותבתוך ההתפתחות הפלנ

הקדום על השבתאי הקדמון נוצר הגוף הפיזי של האדם, על השמש הקדומה נוצר הגוף האתרי של האדם ועל הירח 

של  לשלב הרביעיהגיע האדם טרית( נ)השלב הרביעי באבולוציה הפל. בשלב האדמה האדם נוצר הגוף האסטרלי של

ממצב של ישות ללא מעבר  -היפוך בו יש גם ש –בהתפתחות  השלב האנושי. זהו שלו "האני"בל את קיוהתפתחותו 

 את האני שלוהיא לחזק ולפתח על האדמה משימתו של האדם . תודעה עצמיתבעלת עצמאית ולישות  תודעה עצמית

מתוך ולברוא שיכולה לתת מצב של ישות לעצמה מען ממצב של ישות שרק מקבלת לולהתמירו  העצמיים יובכוחות

 .  שבתאי קדמון1

 

 . שמש קדומה2

 . ירח קדום3

 . אדמה4

 האדם מקבל את האני שלו

 

 ה 

 יטר. יופ5

 . ונוס6

 . וולקן7

 ח ו  ר  ה   ם   ל  ו  ע    
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יכול להתרחש רק על ידי  אלא הוא ,מובן מאליוכבאופו טבעי, המתרחש דבר . היפוך זה בישותו של האדם אינו עצמה

 1של האדם. אקטיביתעבודה רוחנית 

 -חותו  הוא מגיע לשלב הרביעי של התפת –של ההתפתחות הקוסמית  בלב ליבהשהאדם ניצב  ,אם כך, ניתן לראות

 שלב האדמה.  –, בשלב הרביעי של התפתחות מערכת השמש כולה "אני"הפיתוח 

היררכיות וה של כל ההתפתחות הפלנטרית הגדולה הבמרכז , אם כן,יתוח התודעה העצמית של האדם נמצאפ

 שיצליח לעמוד במשימה הגדולה. ומכוונות אותו על מנתאל האדם  ןת את עיניהונושאהגבוהות 

 

 בצורה מרגשת את בריאת האדם שנעשתה על ידי עבודה משותפת של כל שבעת האלוהים:שטיינר א מתאר בטקסט הב

 

מה ששוחזר עד לסיומו של היום החמישי, כפי שהוא מכונה, הכיל את היסוד האסטרלי. הוספת האני, המרכיב הרביעי של הישות "

שנוצרו במלואם תנאי האדמה. כך שיחזרו האלהים לאורך האנושית, יציקת ישות למכלול ההתפתחות הזה, נתאפשרה רק לאחר 

מה שמכונים חמשת ימי הבריאה את המצבים הקודמים בשלב גבוה יותר, בהכינם בשחזור זה את היסוד הארצי. רק אז, מאחר 

ר וזה היה נזשבתוכו יכלו להטביע את הצורה האנושית,  כלי קיבול ְלֵישותשהשחזור נעשה בצורה חדשה, היה ברשותם 

לו היה מתרחש שחזור בלבד, היה המכלול כולו יכול להגיע בהתקדמותו רק עד לאסטרלי־חייתי. אולם מאחר  .ההתפתחות כולה

 יכלו, נוצר לבסוף מכלול שאליו היסוד הארצישמלכתחילה נוצק אל המומנטים של השחזור דבר־מה שהכיל בסופו של דבר את 

נתי כבר כיצד חי בהם הדבר: כאילו התכנסו בקבוצה שבעה בני אדם; כל אחד . אפיישבעת האלהים לצקת את כל מה שחי בהם

מהם למד מיומנות שונה, יכולותיהם היו שונות, אך הם עבדו כולם למען מטרה אחת. הם ביקשו להגיע לתוצאה אחת. כל אחד 

, כשהוא לבדו, לא היה הכוח . ליחיד כשלעצמועבודה משותפתמהם אמור היה לתרום את המיטב בהתאם ליכולותיו. כך נוצרה 

לבצע עבודה זו; יחדיו היה להם הכוח. מה נוכל לומר על שבעה אנשים כאלה, המייצרים מוצר משותף? נוכל לומר כי הם הטביעו 

ששבעת האלהים עבדו יחד את זאת עלינו לתפוס כתכונה אופיינית,  .את המוצר הזה במובן של תמונה, שאותה יצרו מעבודתם

, משום שהכל אל מה שנוצר משחזור המצבים המוקדמים יותר יצירת הנזר של עבודתם זו: לצקת צורה אנושיתכדי להביא ל

. משום כך מתחיל לפתע בספר בראשית דיבור בשפה שונה לחלוטין. לפני כן התבטא הכל בדרך מסוימת מאד: הוטבע כחדש

שהכל נקבע מראש. אך במקום בו אמור להופיע נזר הוויית  "האלהים יצרו", "האלהים דיברו" וכן הלאה. כאן מקבלים את התחושה

אם נביא זאת בתרגום המקובל "הבה נעשה לנו את האדם". הדבר  –האדמה, משתמשים כעת בשפה חדשה: "הבה נעשה" 

נשמע כמעין התייעצות של כל השבעה יחדיו, כפי שעושים כאשר מבקשים להשלים יצירה משותפת. עלינו לראות איפוא במה 

; כל אחד מהם תרם את , מוצר המהוה תוצאת עבודתם המשותפת של האלהיםמופיע לבסוף כנזר עבודת התפתחות האדמהש

ולבסוף הופיעה הצורה האתרית האנושית כביטוי ליכולות ולכוחות שסיגלו לעצמם האלהים יכולותיו למען יצירה משותפת זו, 

ל גורם חשוב בצורה בלתי רגילה; נגענו במה שניתן לציין כתואר בכך הצבענו ע .בתקופות השבתאי, השמש והירח הקדומים

מעלתו של האדם. התודעה הרליגיוזית של תקופות מסוימות חשה ברגשות שהיו לה כלפי מילים מסוימות את המשמעות העומדת 

ת תחושותיו לשבעת מאחוריהן, בצורה מדויקת בהרבה מכפי שחשים זאת כיום, וגם החכם העברי הקדום חש זאת. כאשר כיוון א

האדם האלהים, היה זה בשבילו כאילו חייב היה לומר לעצמו במלוא הענווה וההערצה שבהן מסוגל אדם להרים את מבטו אל על: 

מהוה גורם עצום בעולם, משום שֶשבע פעילויות חייבות היו להתאגד בקבוצה כדי ליצור אותו. הצורה האנושית על האדמה 

הצורה האנושית הזו אתם מרגישים באמת את מלוא כובד משקלו של משפט זה, תאמרו לעצמכם:  אם.... מהוה יעד של אלים

                                                           
 שומר הסף הקטן"."המפגש עם  -המפגש של האדם היחיד עם הרוע " –ראה פרק ג'  –על האופן בו יכול האדם להתמיר את ישותו  1
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. האפשרות הרגשת חובה ללטשה ולהפכה מושלמת ככל האפשר היא דבר שביחס אליו יש לנפש היחידה אחריות עצומה,

את כל כוחותיהם למען מטרה  ניתנה באותו רגע שבו קיבלו האלהים את ההחלטה המשותפת לאגד ולהפיכה למושלםלליטוש 

משותפת. מורשת האלים היא להאציל לאדם את התפקיד ללטש את צורתו ולהביאה לדרגה גבוהה יותר ויותר בתקופות עתידיות 

רחוקות. לחוש מטרה זו בסבלנות ובענווה, אולם גם בכוח, זו חייבת להיות התוצאה הזורמת מתוך התבוננות קוסמית, אותה נוכל 

מילים המונומנטליות בתחילת התנ"ך. המקור הראשוני שלנו חושף לנו את המילים הללו, ובד בבד מצביע לנו על לקשור עם ה

ייעודנו ועל האידיאל הגבוה ביותר שלנו. אנו מרגישים שמקורותינו הנם אלוהיים, אולם אנו מרגישים גם על מה מנסים להצביע 

ימים שבהם חש עצמו בתוככי המשפט: "אדם, ָחֵוה עצמך". הוא חש שם, בדרמה הרוזנקרויצרית, שבה עבר המתקדש שלבים מסו

. אין הוא דועך, אין הוא נובל עוד בפנימיותו, אלא מתעלה אכן, את חולשתו האנושית, אולם בה בעת גם את ייעודו האלוהי

המשנה את  יו מיסודומרגיש עצמו באופן פנימי, בעת שהוא חווה עצמו ויכול לחוות עצמו בעצמיות האחרת, הזורמת אל

 GA122, 3שטיינר, "בראשית סודות סיפור הבריאה המקראי", הרצאה  ר. ". י, משום שזהו ייעודו האלוהי העצמונפש

 

בודה משותפת של כל שבעת האלוהים, אשר חברו יחדיו ע הישות האנושית מהווה יעד של האלים. האדם נברא על ידי

את יכולותיו ואת  –אלוהים יצק לישות האנושית את המיומנות הייחודית לו . כל אחד מהנזר הבריאהעל מנת ליצור את 

ללטש את צורתו ולהפכה לשלמה  הרגשת החובה – האחריות העצומהאדם גם נוצקה לתוך המה שחי בו.  ובכך 

ו גיע להתפתחותוישל האדם )האינדבידואל, העצמיות( ה'אני' יתפתח במהלך כל תקופת האדמה . בעתיד יותר ויותר

החל אך התפתחות זו לא תתרחש באופן טבעי, כדבר מובן מאליו.  המלאה רק בסיום השלב הפלנטרי של האדמה.

להתעלות על חולשתו האנושית ולחוש  – בכוחותיו העצמייםלהמשיך את התפתחותו נדרש האדם  משלב האדמה,

י בפעילותם של בני האדם על ההיפוך בהתפתחות האדמה תלו את יעודו האלוהי באופן הפנימי והעמוק ביותר.

התלויה באחר , מישות לישות נותנת תקבלמלהפוך מישות  – בתוכםה וביכולתם לעשות את ההיפוך קודם כל האדמ

 הרוח.לעבר עליה החומר אל  מעמקילמטה ושקיעה מירידה  -שינוי כיוון  - ומשמעות ,ההיפוך לישות עצמאית.

זהו . 2הכי רחוק מהרוחהפלנטרי זהו השלב , הרבה ביותר שלו בשלב האדמה החומר התמצק והתקשה עד למידה

, הרצון לקבל ( לנברא )חומר פיזי מוצק4, הרצון להיטיב לנבראיוטהורההגדול ביותר בין הבורא )רוח  3שינוי הצורה

כך  על ידיואת עצמו ולחוש להכיר שבאמצעותה הוא יכול  התנגדותהחומר המוצק מהווה עבור האדם (. 5הגדול ביותר

האלים וישקע עמוק ד שקיבל משהאדם ישכח את התפקי ,הגדולה היא סכנההתודעה העצמית שלו, אך הלפתח את 

 (.עלול להביא לסופה של האנושות )חס וחלילה מצב כזה. יתרחק עוד יותר מהרוח(ו) אל החומרויותר יותר 

 יםבתקופתנו בודד חשים בני אדם רביםים, החל מאמצע החי ,ישירעל האדמה באופן  יכולה להתגלותהרוח אינה שמכיון 

כאב לנפש האנושית מצב זה גורם האדם יכול לחוש שאין לו כיוון ושהוא אינו יודע מי הוא ומה יעודו בעולם.  .יםועזוב

דווקא דרך השתקעות עמוקה יותר בעולם , אנשים רבים מוצאים מזור ואת הבדידות על מנת לא להרגיש את הכאבו

תענוגות שעולם החומר מציע, כגון: בילויים, קניות, טיולים בעולם, מסיבות, מפגשים חברתיים וכו' ל החומר והתמסרות

 הטבועה באדם ומרחיקים אותו עוד יותר מיעודו אך אלו אינם יכולים לתת מענה אמיתי ועמוק לכמיהת הנפש האנושית

הם אלה )במידה ואינם מודחקים( חיים הבדידות ושאלת היעוד המתעוררים באמצע ה ותרגש . לעומת זאת,האלוהי

                                                           
 4בעמ'  ראה תרשים 2
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חזור אל יעודו המקורי, פעול על מנת לל ,באמצעות עבודה רוחניתלהביאו, ו יםהפנימי ותיוכוחבאדם את לעורר  יםיכולה

 .לחייו מצוא משמעות גבוהה יותרול האלוהי

עליו ( התגשמותה, ה)שלב האינקרנצישל ההתפתחות בשלב הראשון  –על האדמה לאדם יש משימה כפולה  –אם כן 

עליו למצוא את הדרך ( תרחנות"ה, "האקסקרנציה)שלב השל ההתפתחות שלו ובשלב השני  "האני"לבנות ולפתח את 

 – למרק ולזכך את הכלי שלו –ובמשימה הגדולה שהוענקה לו ע"י האלים  -עולם הרוח  –להיזכר במקור שממנו נוצר 

לדומה יותר ויותר  להפוךו להתקרבעל ידי כך ו שמקבלת על מנת לתת, להפוך מישות שרק מקבלת לישות גופו ונפשו

 לאלוהות.

עם כנה על מידותיו, למפגש מתמדת לעבודה למאמץ בלתי מתפשר לגילוי האמת על עצמו, לצורך כך נדרש האדם 

 והבדידות. את הכאב  הרגישבכך שיסכים ל – ויתורולו חוסר המוסר שלו

 

 קוסמוס האהבה –כדור הארץ 

. הקיום של הפלנטה הקודמת האהבהולם לא היה קיום ארצי כפי שהוא קיים עכשיו. קיום כדור הארץ מציין את הקוסמוס של "מע

מציין את הקוסמוס של החוכמה. עלינו לפתח אהבה מהשלב הבסיסי ביותר שלה ועד לעליון ביותר... יש להתבונן על המבנה 

נו ניצב גבוה יותר. הוא הוא הנהנתן הגורם להתקפות נמשכות על הלב מלא הנפלא של הלב, של המוח. הגוף האסטרלי אכן אי

החכמה. יקח עוד הרבה זמן עד שהוא יהפוך למשוכלל וחכם כמו הגוף הפיזי. אך הוא יהיה חייב להפוך לכזה משום שזהו מהלך 

וטעות. האבולוציה של החכמה  מה שחכם בו היה צריך להתפתח מתוך טיפשות ;האבולוציה. גם הגוף הפיזי היה צריך להתפתח

. היא נמצאת בכל הטבע: בצמח, חיה ואדם, מהאהבה המינית האהבה עדיין אינה מושלמת ;קדמה לאבולוציה של האהבה

 .36-37שטיינר, "מקור הסבל, מקור הרוע, מחלה ומוות", עמ'  ר. הנמוכה ביותר ועד לאהבה הרוחנית הגבוהה ביותר.

 

ופועלות בהרמוניה ותיאום הוא גוף מלא חוכמה והמערכות בו בנויות  ,הוא קיים היוםכפי ששל האדם, הגוף הפיזי 

)למשל: מערכת הנשימה,  מבלי שנצטרך לחשוב עליהן -של האדם ללא תודעה בעצמן מושלמים, עד כדי כך שהן פועלות 

אשון של התפתחות שלב הר, כאמור, בשבתאי קדמון, בנוצרשל האדם הגוף הפיזי  מערכת העיכול ומחזור הדם(.

(. הוא עבר דרך כל שלבי ההתפתחות של מערכת פיזי, אתרי, אסטרליהאדמה, והוא הוותיק מבין הגופים של האדם )

 גם הגוף האתרי, גוף החיים השלים את התפתחותו בתקופות קדומות יותר.  השמש שלנו עד אשר הגיע לדרגת שלמות.

ת, כך המשימה של בני האדם כיום, על פלנטת האדמה, היא על הפלנטה הקודמלשלמותה כפי שהחכמה התפתחה 

היא מושפעת מהסימפטיות והאנטיפטיות  ה עדיין אינה מושלמת ומלאת חוכמה.. האהבלפתח בנפשם את האהבה

ירח על  –על הפלנטה הקודמת לראשונה נוצר אשר פיזי, אתרי, אסטרלי(,  –)הצעיר מבין הגופים גוף האסטרלי של ה

מהשלב הבסיסי ביותר שלה ועד בתקופתנו . האהבה צריכה להתפתח הגיע עדיין לתכלית התפתחותולא ו -קדמון 

של האדם, ועד לאהבה  , החייתית,מינית, הפועלת מתוך יצרים ותשוקות של הנפש "הנמוכה"האהבה ההגבוה ביותר. מ

זהו תפקידו . ח איברים רוחנייםשתוכל להתקיים כאשר האדם יתמיר את גופו האסטרלי ויפת –הרוחנית הגבוהה ביותר 

 ולזכך אותו ולהפכו למושלם., לעדן באמצעות ה"אני" לעבוד על הגוף האסטרלי שלו -על האדמה בתקופתנו של האדם 

 

 פיתוח ענין בין אדם לאדם –תקופת נפש התודעה 

. העניין שמוצא ין אדם לאדםעניין באימפולס מהותי באבולוציה האנושית במשך תקופת נפש התודעה צריך להיות צמיחה של "

עלינו ללמוד לראות .... אדם אחד באחר נהיה גדול יותר ויותר. עניין זה צריך לגדול במשך כל שארית האבולוציה של האדמה
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מבעד לטבע התמונתי של האדם את הארכיטיפ הרוחי שלו. וזה יקרה כשנמשיך הלאה אל העתיד. האדם יהיה, אם אפשר לומר 

. אדם יפגוש אדם לא כדי לקלוט בו רק זה צריך להילמדרגש יסודי זה צריך לפתח בהדרגה: .. חיו בני האדם.כך, שקוף בפני א

 .." .לחוש באדם האחר את הדימוי של ישותו הנצחית והרוחיתאת האורגניזם של עצם, שריר, דם וכן הלאה. לא, הוא ילמד 

 GA185 ,"הרוע ועתידו של האדם" ,שטיינר ר.

 

יכולת לראות את האחר מעבר וב מציאת עניין אמיתי באחר קשור ביכולת שלנו לפתח אהבה בנפשנוהאימפולס של 

מאוד  מרוכזיםמרבית בני האדם  ,בימינו. מראהו החיצוני, המקצוע שלו, המעמד שלו וכו' -מעטפות הפיזיות שלו ל

בהתאם  בני האדםש נטייה למדוד את י'( וכו נכסיםצבירת עבודה, יים )לימודים, בבניית חייהם הארצ ושקועים בעצמם

 ולקבוע נורמה חברתית הקשורה למדדים אלו.להשגיהם החומריים 

ענין  לגלות להיזכר ביעודו הרוחני ולהתחיל על האדם להתחיל ,החל מאמצע החייםבתקופתנו, תקופת נפש התודעה, 

. דבר זה יכול אדם באשר הואכל ישותו הנצחית והרוחית של  לראות ולחוות את חושלפתח את ה, אמיתי באחר

 -גופנו ונפשנו  -ככל שנזכך את הכלי שלנו  .עצמנו שלנוהמוסריות על המידות עבודה אינטנסיבית י על ידרק להתפתח 

 .יותר לבוראוקרובים ונהפוך דומים ( שנוכל לקבל 6יגבר האור הרוחני )אור אינסוףכך 

 

חובה עלינו לחזק את האני כך שהוא יהפוך להיות יותר פנימי ויותר הידיעה ש –"...הבנה נכונה של משימת העולם משמעה 

אלוהי... אנתרופוסוף אמיתי רואה ביצירת קהילה של "אניים" עצמאיים, חופשיים ובלתי תלויים את מטרתו האולטימטיבית. זוהי 

. אהבה הנובעת מתוך חרותמשימתה של האדמה, משימה אותה מביעה האדמה דרך אהבה: אני אחד לומד להכיר את האני השני 

אינה אהבה שלמה... מטרתה של התכנית האלוהית הינה להפוך את האני לחופשי  –מכפייה או קשרים הדדיים הנובעים מהכרח 

לכן האני מייצג את הבטחת  ...אפילו לאלוהים –עד כדי כך, שיהיה ביכולתו להציע את מתנת אהבתו החופשית והאינדבידואלית 

הוא יהיה המפתה, זה המשליך אותנו לתוך  –ותר לאדם. אך אם הוא לא ימצא אהבה הוא יתקשה בפנימיותו המטרה הגבוהה בי

התהום. הוא יהפוך לגורם המפריד אנשים זה מזה, המוביל אותם למלחמת כל בכל באופן אולטימטיבי.... ועל כן ניתן לומר על 

 .", אך גם להוביל אותנו לאיכויות הנמוכות ביותר האפשריותשיש ביכולתו לרומם אותנו לאיכויות הגבוהות ביותר –האני 

 223-224מקורו ותפקידו ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  –שטיינר, "רוע  .ר

 

חופשי. "חופשי" משמעו, שאינו תלוי אלוהי ומשימתה של האנושות על האדמה היא לפתח את האני ולהפכו ליותר ויותר 

מתבטאת דרך פיתוח האהבה . משימה זו עצמו גם לא בנפשו של האדםו חומר, לא בלא באדם אחר –בשום דבר אחר 

 רות מלאה. יבין בני האדם, בין "אניים". אהבה חופשית, הרואה את ישותו הרוחית של האחר ונעשית מתוך ח

זקק נואז הוא ישאר י אדם אשר לא יפתח ויעלה את האני שלו לדרגה כזו, לא יוכל למצוא אהבה אמיתית ממקום חופש

דרדר את עלול לויהפוך להיות עבד לנפשו שלו. מצב כזה  , ישקע בחומריתקשה בתוך עצמוו רייסגהוא תלוי באחר, ו

  .האדם לתהום

להתגבר על אשליית  האם יצליח האדם -השאלה הגדולה הניצבת בפני המשך ההתפתחות האנושית כולה היא 

להעלות את רוחו בחזרה לעבר עולמות  -את ההיפוך  החומר ועל פיתויי החושים הקיימים על האדמה, ולעשות

 הרוח?
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 מקורו ותפקידו בעולם ובאדם –הרוע  – 'פרק ב

 

" מתוארים מעשי רצח, רמיה, משחר ימיה רצופה ההיסטוריה האנושית במעשי רוע ואכזריות. כבר בספר "בראשית

דם, מעשי אונס, ניצול, התעללות ופגיעה בזכויות מלחמות עקובות מהוסיפו להתקיים  הזמניםכל , ובמהלך ועוד בגידה

 האדם הבסיסיות ביותר.

קיבלו תגובה מיידית מהאל )עונש חטאו בני אדם שהיה בלתי אמצעי,  הרוחבתקופות קדומות, כאשר הקשר עם 

ר עם התפתחות האנושות, נעלם הקש באופן מיידי, אך ותוכחה( ועל ידי כך יכלו לשלם את המחיר ולתקן את דרכם

תהליך שהגיע לשיא בתקופת הישיר שהיה לבני האדם עם האלוהות, והאנושות הלכה והתרחקה ממקורה הרוחני, 

מצב זה איפשר לרוע . שהוא ישות רוח ותפס עצמו כישות גוף בלבד כאשר האדם שכח (קליוגה""ההחשכה )תקופת 

  .להתגבר ולהגיע לשיאהאנושי 

 עולםב לראשונהוהתקבל הובא  7"עמוד-תת"המושג באותם ימים  ,19 -הסתיימה בסוף המאה ה "קליוגה"תקופה ה

הסף לעולם הרוח, אשר  אדם באמצעות חושיו הרגילים.ל נגישיש ידע שאינו שהבנה  –פורצת דרך  משמעותו היתהו

 ., נפתח מחדשד אז בפני בני האדםהיה חסום ע

נוכחים כמעט בכל שנאה הו האלימות, הגזענות, הפילוג -רוע מעשי העדיין כיום יותר ממאה שנים מאז,  שחלפולמרות 

 האם וכיצד ניתן למגר את הרוע?? קיים בעולםהוא "רוע"? מדוע בכלל מהו מדוע זה כך? תחום בחיינו כדבר שבשגרה. 

 והעולם. בהתפתחות האדםשל הרוע  התפקיד המכריעלהסביר את ו אנסה לענות על שאלות אלופרק זה ב

 

 בלבד ממלכה האנושיתקיים ב - הרוע

לכל הספרות המודרנית שהיא מדברת כה מעט על רוע; חומרנות פשוט אינה מעסיקה את עצמה עם רוע. הסבר אופייני הדבר "

חומרני יכול כמובן להימצא לסבל, מחלה ומוות. במקרה של החיה ניתן לדבר על אכזריות, הרסנות, אך לא ניתן לכנות את החיה 

בין את הישות האנושית מתוך החיה ומסלק את כל ההבדלים . המדע המודרני מנסה לההרוע מוגבל לממלכה האנושיתרעה. 

. כדי למצוא רוע חייבים להיכנס לגמרי לתוך תכונות אנושיות ולייֵדע שאדם שבין אדם וחיה. לכן הוא חייב להכחיש גם רוע

אשון להראות מדע הנסתר הוא הר ?...ועכשיו, כיצד קשור הרוע עם הטבע האנושי הממשי ...תובע זכות על ממלכה משל עצמו

כיצד יש להבין את הרוע מתוך המעמקים של הטבע האנושי וכל הטבע של הקוסמוס. אם מישהו מכחיש זאת הוא לא יוכל בשום 

אופן לתפוס זאת. האדם חייב להבין איזה תפקיד ומשימה יש לרוע בעולם. מהתפתחות האדם בעתיד אנו רואים כיצד אנשים 

 .33-34, עמ' הרוע, מחלה ומוות" שטיינר, "מקור הסבל, מקורר. . "...יין בדרך באבולוציה שלהםצמחו מתוך העבר ומה אמור הרוע לצ

  

לחיה הוא הגוף האסטרלי.  האיבר הגבוה ביותר של החיה שטיינר קושר את המושג "רוע" לממלכה האנושית בלבד.

 החיה לא יכולהלשרוד בטבע.  אין תודעה עצמית והיא פועלת בהתאם לטבעה ולאינסטינקטים שלה, שמאפשרים לה

דאי שלא ניתן ובו ."רוע"ולכן כאשר חיה טורפת חיה אחרת אי אפשר לדבר על  לפעול אחרת. לחיה אין חופש בחירה

 לדבר על "רוע" בממלכות הצמחים והדומם.

                                                           
ר מפריעים לאדם לנהל וכן תכנים לא נעימים אש ,תשוקותו יצרים, רגשות כולל בתוכו, לפיו הוא "התת מודע"מושג פרויד תבע את זיגמונד  7

שטיינר דיבר על החלק הלא מודע באדם כמקום בו נמצאת החכמה הגבוהה, האני הגבוה, של ודולף ר ("הסף התחתון")  יוחי את שגרת
 .("הסף העליון") האדם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A6%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
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הם חייו של האדם .  תודעה עצמית מאפשר לאדם "האני""האני".  –נוסף מעל החיה  "איבר"לעומת זאת, לאדם יש 

מודע לעצמו ולמעשיו ובשל כך להיות האדם יכול , "האני הארצי"גיל לידת  ,21החל מגיל מסע של התפתחות התודעה. 

. לאחרלעצמו וביחס  יכול לבחור את תגובותיו והתנהגותוהוא , הוא יכול לבחור בין טוב לרע –יש לו אפשרות בחירה  –

. ממלכה מתחת או מעל לאדם אין חרות וחופש בחירהלאף  "רוע".לכן, כאשר אדם עושה מעשה פוגעני אנו מכנים זאת 

במובן מסויים, הילד עד גיל ההתבגרות הוא כמו החיה. האני שלו עוד לא "נולד" והוא פועל דרך הגופים הנמוכים יותר 

לד נחשב הי( 21)ובמדינות מסויימות עד גיל  18. זו הסיבה שעד גיל , ללא תודעה עצמיתהפיזי, האתרי והאסטרלי –

 . על מעשיומלאה יכול לקחת אחריות לא "קטין" ו

בהתפתחות האדם  מרכזילרוע יש תפקיד , שיש בו פגיעה באחר. ביותר גדולביותר ועד הקטן מהרוע הוא כל מעשה, 

 וביכולתו לממש את יעודו האלוהי. 

 

 ?מהו רוע

והן ניצבות בערך בין האלים והאנשים. הן עדיין מאחור . ישויות נותרו לא כל הישויות מהפלנטה הקודמת התעלו לגבהי החוכמה"

צריכות משהו מהאדם, אך יחד עם זאת אינן יכולות לעטות על עצמן גוף פיזי. ניתן לכנותן ישויות לוציפריות, או לקבצן יחד תחת 

האצילי ביותר באדם; הוא השם של מנהיגן, לוציפר. כיצד פועל לוציפר על בני האדם? לא כפי שפועלים האלים. האלוהי ניגש אל 

אינו יכול ואסור לו לגשת אל התחתון יותר. רק בסוף האבולוציה יחגגו את כלולותיהן החוכמה והאהבה. אולם הישויות הלוציפריות 

. הן יוצרות את הגשר שבין חוכמה ואהבה. כך מתחילה חוכמה ניגשות אל הנמוך יותר, לאלמנט של אהבה שלא התפתח

אישי מעורבב לפיכך עם האישיות. על הפלנטה הקודמת החוכמה היתה אינסטינקט כפי -מה שפונה רק ללאלהתערבב עם אהבה. 

אהבה יצירתי. החוכמה הנהיגה את האדם באופן -חוכמה יצירתי שרר אז, כפי שכיום אינסטינקט-שאהבה היא היום. אינסטינקט

אצל  .לעצמו והבין שהוא ישות עצמאית-האדם הפך מודע אינסטינקטיבי; אולם עקב העובדה שהחוכמה נסוגה וכבר לא הדריכה,

לעצמה עדיין. החוכמה מבקשת בכל זאת להנהיג ולהדריך את האדם -החיה החוכמה עדיין אינטואיטיבית ולכן החיה אינה מודעת

חוכמה . והחוכמה האנושית מכבדת את הוהחדיר חוכמה אנושית לתוך האהבה . ואז הגיע לוציפרמבחוץ, ללא חיבור לאהבה

. אם רק החוכמה היתה מתרגלת את השפעתה, האדם היה נהפך הפכה החוכמה להתלהבות ואהבה בעצמההאלוהית. באדם 

עצמית -לוציפר יצר קשר בין אהבה והעצמי, ואהבההוא היה משתמש באהבה אך ורק לבניית תודעה ארצית. אבל  –לטוב בלבד 

משמעות הדבר …" ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם"…גן העדן: . זה הובע בצורה יפה בסיפור עצמית-נוספה לתודעה

היא שישויות אנושיות ראו את עצמן בפעם הראשונה; לפני כן הן רק ראו את העולם שמסביבן. היתה להן רק תודעה ארצית, אבל 

אנוכית בעבור הסביבה -לאעצמית. כעת יכלו האנשים לרתום את החוכמה לשירות העצמי; מאז והלאה היתה אהבה -לא תודעה

-. האדם לא היה משיג לעולם תודעהאנוכית היתה טובה-והאהבה העצמית היתה רעה והאהבה הלאואהבה בעבור העצמי. 

עצמית חכמה ללא לוציפר. חשיבה וחוכמה נכנסו עכשיו לשירות העצמי והיתה בחירה בין טוב ורע. האהבה חייבת לפנות לעצמי 

. דבר זה חייב להיות חרוט עמוק בנפש . השושנה יכולה להתהדר רק כדי להדר את הגןשרות העולםרק כדי לרתום את העצמי ל

. . כדי שיהיה מסוגל להרגיש את הטוב, חייב היה האדם להיות מסוגל גם להרגיש את הרעבהתפתחות אוקולטית עילאית

עצמית, לא חופש בחירה בטוב, -ות הרגשהללא רוע לא היתה יכולה להי אבל. האלים העניקו לו התלהבות למה שגבוה יותר

ולא חופש כלל. ניתן היה להבין את הטוב ללא לוציפר, אבל לא את החופש. כדי שיהיה מסוגל לבחור בטוב צריך האדם 

עצמית חייבת להפוך לאהבה לכל. אז -אולם אהבה עצמית.-שיהיה לו את הרע לפניו; הוא חייב לשכון בתוכו ככוח של אהבה

. לוציפר גורם לאדם להיות נלהב באופן אנושי מהאלוהי. לוציפר הוא לחופש ולרוע יש את אותו המקור הראשוני ינוצח הרוע.

נושא האור; האלוהים הם האור בעצמו. אם אור החוכמה עורר חוכמה באדם, אזי לוציפר הביא אור לתוך האדם. אבל הצל השחור 

מה מצומקת ופגומה, אך זו יכולה לחדור לתוך האדם. לוציפר הוא לוציפר מביא חוכ של הרוע היה צריך להתערבב פנימה;
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אי לכך נדרשת חוסר אנוכיות ביחס לידע מתלמידי תורת  נושא המדע האנושי החיצוני העומד לשירות האגואיזם, האנוכיות.

טה הקודמת. זוהי משמעותו של לוציפר בעבורנו מהפלנ –הנסתר. מה משמעות השאור של הבצק הישן בעבור הלחם החדש? 

רוע הוא טוב שאינו במקומו. הטוב המוחלט של פלנטה אחת מביא הרוע הוא טוב במקום המיועד לו; איתנו הוא כבר אינו טוב. 

 .תמיד רוע באחד מחלקיו אל הפלנטה החדשה. רוע הוא מהלך הכרחי של התפתחות

מושלם בדיוק עקב כך. כאשר דמויות חביבות של הוא  –אסור לומר שהעולם אינו מושלם משום שהוא מכיל רוע. דווקא להיפך 

. בוראי העולם השדים-אור מוצגות בתמונה יחד עם שדים רעים, התמונה תתקלקל אם מישהו ירצה לחתוך החוצה את דמויות

הכל יכולה להגיע לשיא -היו זקוקים לרוע כדי להביא את הטוב להתגלות. טוב חייב קודם להתנפץ על סלע הרוע. אהבת

 .39-42, עמ' ר הסבל, מקור הרוע, מחלה ומוות"שטיינר, "מקו .ר. "עצמית-רק בעזרת אהבה פריחתה

 

זה האופן בו הקרמה שלנו  –את האדם מבחוץ  מדריכההיא ונסוגה מהעולם הנגלה לעין  החכמה האלוהיתבימינו, 

האדם היה . , מוליכות אותו את גורלולם הרוחמעובחכמתן את האדם ומכוונות הישויות הגבוהות מנהיגות  -פועלת 

אל החלק בחכמתן רק פונות  הותהישויות הגבו חייב להתנתק מחיק האלוהות על מנת שיוכל לפתח תודעה עצמית.

האדם, של  הקשור לאישיות הארצית ,לאלמנט האישי אינן פונות הן, שלו ל"אני הגבוה" – ( של האדםהאלוהי) האצילי

 לא התפתח בשלמותו.  כיון שזה עדייןהגוף האסטרלי, דרך  המתבטא

אלו ישויות  .ישויות רוחיות, אשר "נשארו מאחור" בהתפתחותן על הפלנטה הקודמת הן, יותלוציפרלעומתן, הישויות ה

 – טוב שאינו במקומו"כ"רוע השטיינר מכנה את  לגבהי החכמה. התפתחולא ו ההתפתחות המרכזייצאו מזרם  אשר

בין האלים לבין האדם. הן עדיין צריכות  –כלאיים בעצם נמצאות במצב  . ישויות אלהעולוציפר מייצג את הרלפיכך 

 אותן ממצב הכלאיים שלהןרק האדם יכול לגאול ולשחרר  –בהתפתחותו  הכרחייש להן תפקיד  ובד בבדמשהו מהאדם 

 כיצד פועלות הישויות הלוציפריות? להתגבר על הפיתוי שהן מציבות בפניו.יצליח שרק במידה וזאת 

אל אלמנט האהבה שלא התפתח  – אדםשב הנמוךפונות אל האלמנט  הלוציפריותישויות ההות, בשונה מהישויות הגבו

של האדם. וכך, החכמה הגבוהה מתערבבת עם האישיות  לאישיות הארצית המחובר)הגוף האסטרלי(,  עדיין לשלמותו

 . אגואיזםל –לאהבה עצמית והופכת 

אז הטוב היה מתקיים אך  מחכמתן, היה האדם נהפך לטוב בלבד.על האדם  אם רק הישויות הגבוהות היו משפיעות

אדם וחווה  יוח בובגן העדן, לפני הפגישה עם הנחש, כמו כברירת מחדל ולא מתוך הבחירה החופשית של האדם. 

 .תודעה עצמית לפתח לםעול לויכא ל הם באופן הזה לא ךא ,בעולם מושלם שכולו טוב

נוסף לפעול עליו, מלבד הנהגתן  כוחהיה חייב  – שהאדם יוכל לרכוש תודעה עצמיתאפשר להבין, שעל מנת  מכך

הפיתוי לבחור  הן מביאות לפתחו את –ד הזה ממלאות הישויות הלוציפריות ה של הישויות הגבוהות. את התפקיהחכמ

 ולא את הרצון האלוהי הגבוה. המשרתת את העצמי האישיבחירה הרוע הוא כאשר נעשית  –ברע 

הוא הציב בפני  .מסיט מדרך הישר וא פונה אל הנמוך שבאדם, מפתה,ה – לוציפראת מייצג בסיפור גן העדן הנחש 

לרוע ולחירות האנושית יש את אותו  )הפיתוי של לוציפר(. רעבין הל)דבר ה'( טוב האפשרות הבחירה בין האדם את 

.  "("וידעו כי ערומים הם)עצמית תודעה  –חדשה תודעה  וקיבל ברגע שהתפתו אדם וחווה ואכלו מעץ הדעת הם מקור.ה

כדי  .חירותהיתה יכולה להיות לו ע, לא יכולה היתה להיות לאדם הרגשה עצמית ולא ללא אפשרות הבחירה ברו

הכוח המבקש  ,ה העצמיתשיהיה לפניו הרע, שהוא כוח האהבהאדם ייב ח –שיוכל לבחור בטוב מתוך חירות אנושית 

. לעצמיך, לאנושי, האלוהות העניקה לאדם התלהבות לנשגב מצד אחד ובו זמנית גם  פיתוי לנמולקבל למען העצמי. 

כך  עשות על ידייאהבה עצמית כדי להכיר את עצמו ולדעת מי הוא אך התיקון חייב להקודם האדם חייב היה לפתח 
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להפוך מישות שרק מקבלת עבור עליו את העצמי לשרות העולם.  םוירתו שיתמיר את האהבה העצמית לאהבה לכל

השושנה יכולה להתהדר רק ": יפה דוגמאשטיינר מתאר זאת ב. עצמה, לישות המקבלת על מנת לתת מעצמה לעולם

ועד ביותר שלנו, מהקטן עלינו להכיר את הרוע  –בתקופתנו אנו מחוייבים למשימה זו של האנושות ". כדי להדר את הגן

 ולהפכה לאור הכי גדול. שקיימת בנו )חוסר תודעה( שארית של חושך על מנת שנוכל לסלק כל , ביותר גדולההרוע 

 . 8עם "שומר הסף הקטן" של האדםהמפגש  נעשית דרך העצמיכרת הרוע ה

 

"...אנו יודעים כי בנקודה מסויימת בהתפתחות האדמה, נכנסו להתפתחות האנושית הכוחות שאנו מכנים הכוחות הלוציפריים, 

ול לנקודת ההתפתחות כוחותיהן של אותן ישויות אשר בשלב הירח הקדום נשארו מאחור ולא התקדמו לידי כך שיגיעו כביכ

דבר מה  –בטרם יכול היה האני שלהם לפעול בדרך המתאימה  –הנורמלית שלהן. בכך נשתל בגוף האסטרלי של בני האדם 

מכפי שהיה אלמלא  פיתוי להיות פחות טובשזרם מהשפעתן של הישויות הלוציפריות הללו... באמצעותה קיבל האדם לפנימיותו 

למיניהן,  לפעול וליצור את שיפוטו מתוך אמוציות, תשוקות ותאוותה הופעלה עליו ההשפעה נכנסה השפעה זו. באותה מיד

יותר מכפי שהיה אלמלא פעלה ההשפעה הלוציפרית. באמצעות השפעה זו התאפשר לאינדיבידואליותו העצמית של האדם להיות 

לו אלמלא כן. כך אירע שהאדם שקע בעולם  שונה, להתמסר כביכול למה שמכונה "עולם התשוקות", יותר מכפי שהיתה מתמסרת

באמצעות ההשפעה הלוציפרית חדר האדם אל גופניותו הארצי הפיסי במידה רבה יותר מכפי שהיה שוקע בו אלמלא השפעה זו. 

, יותר מכפי שהיה חודר אליה לולא נכנסה כל השפעה לוציפרית. שכן, אלמלא הופיעה השפעתן של הישויות והזדהה עימה

הוא היה חולף  ;יות לא היו מופיעים כה הרבה דברים שיכולים לפתות את האדם על האדמה לחשוק בדבר זה או אחרהלוציפר

 בשוויון נפש על פני הרשמים של אמצעי הפיתוי. באמצעות ההשפעה הלוציפרית נוצרו פיתויי עולם החושים...".

 .63-64, עמ' "התגלויות הקארמה באדם ובעולם"שטיינר, ר. 

 

מעצם בריאתו לאדם יש פוטנציאל להיות כליל השלמות והטוב,  –ם ברא את האדם בצלמו ובדמותו, זאת אומרת אלוהי

, הפיתוי להיות פחות טובאדם את פנימיותו של השתלה בהשפעתו של לוציפר ולהיות כמו האל ואילו לנשגב לשאוף 

הגוף הפיזי והגוף  –הנמוכים שלו  ולהזדהות עם החלקיםהמשרתות את העצמי לפעול מתוך אמוציות ותשוקות 

 ה פיתוי עבורם.דעת מבלי שזה יהווליד עץ ה ופעתו של הנחש בסיפור גן העדן, אדם וחווה התהלכוהפני ל .האסטרלי

 נהפך פרי עץ הדעת לפיתוי עבורם. רגע הזהלכך שיתכן שהם מפסידים משהו וב "פקח את עיניהם" – "לוציפר" –נחש ה

 

, משכיל ומכובד רופא –ד"ר ג'קל  - האחת – דמויותשתי  ותארומת בספר "המקרה המוזר של ד"ר ג'קל ומיסטר הייד"

ישות אימתנית ומעוררת  –מיסטר הייד  -והשנייה  .ואהוב על הבריותבעל נימוסים והליכות, המשתייך למעמד הגבוה 

 . חיות בגוף אחד. שתי הישויות הללו מעוררי פלצותעה באישון לילה ומבצעת מעשים חלחלה המופי

 בתוך נפשו של האדםמאבק המתחולל ומייצג את הבקטע הבא מתאר המחבר את המאבק המתמיד השורר ביניהן, 

 :בימינו

  

"אותו רף גבוה אשר הצבתי לעצמי, אותם עקרונות נעלים שעל פיהם ניסיתי לחיות את חיי ולהתכחש כך לאופיי...הם שגרמו 

גדול אשר נוצר באופיי והפריד, בתקיפות רבה יותר מאשר אצל יתר בני האדם, בין יצר הטוב ויצר הרע שבתוכי... זאת הבר לש

הרי שצבוע  – למדתי כי על אף שהייתי חצוי ומפולג באמצעי, ולמרות שחיו ביו למעשה שתי נפשות תאומות, הגם שמהופכות זו לזו

                                                           
 '.ראה פרק ג - "הסף הקטןשומר "על  8
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ים שבאופיי היה שלם ומלא והיטיב למשול בשעה שניתן לו החופש לעשות כן. הייתי אני ומתחזה לא הייתי. כל אחד משני הצדד

עצמי בשעה שהתרתי כל רסן ומוסר מלפני ונתתי דרור ליצרי הרעים, בדיוק כבשעה שעמלתי בתקיפות ובחריצות למען רווחת 

אחד מאיתנו קיימים שני אנשים ולא אחד...  .. ככל שעבר הזמן כן גברה הכרתי כי אכן בלב כלהזולת או לטובת התקדמות המדע.

מכאן יובן מדוע היה זה חלומי כל אותן שנים... להפריד בין הנפשות כך שכל אחת מהן תשתרר על גוף משלה. כך היה יכול כל 

יה מתפנה , בלי להתייסר ביסורי מצפונו של הטוב, ואילו הטוב האחד ללכת לדרכו ולא להכביד על רעהו. הרע היה עושה בענייניו

ר.ל. סטיבנסון, "המקרה המוזר של ד"ר ג'קל ומיסטר למעשים התרומיים וישרי הדרך, בלי שיענהו יצר הרע ויעמידו שוב ושוב במבחן". 

 .75הייד", עמ' 

 

ישות החיה הוא = נסתר(  hide)מיסטר הייד ד"ר ג'קל מייצג את יצר הטוב ואת המוסר הגבוה. הוא ישות החיה באור. 

פועל בתת מודע ופונה הפיתוי הלוציפרי של ד"ר ג'קל. הוא שו של ד"ר ג'קל, במחשכים. מיסטר הייד הוא במעמקי נפ

כיון  ,חלק שמילדות נטה לעליצות ולקלות דעת אך מעולם לא קיבל מקוםאותו ה –של ד"ר ג'קל  החלק הנמוך בנפשו אל

 שנים רבות. במשך ובסתר  במחשכיםשבנפשו חי שפגע בתדמיתו הרצינית ובשאיפתו למצוא חן בעיני הבריות. חלק זה 

מחיי הנימוסים והמוסר של החברה  " ולשחרר את הרסן"לפרוק כל עול ד"ר ג'קלל האיפשרמיסטר הייד דמותו של 

מהרגע שהרסן הותר קיבלה ישות הרוע חיים משלה ומעשי הזוועה שביצע  ולתת דרור לישות הרוע שבו.  הגבוהה

. כאשר היה שב לדמותו של ד"ר ג'קל היה מתחלחל ומתייסר ממעשיו. בעוצמתם ובתדירותםמיסטר הייד הלכו וגברו 

 2בין  פצל, מיסטר ג'קל שאף ל(מיסטר הייד) יווסת ויתמיר את היצר הרע (ר ג'קל"ד)במקום שהאני הגבוה זה,  סיפורב

ישות הרוע,  –כך נוצר מצב שמיסטר הייד . כדי שלא יפריעו אחת לשניה ישויות נפרדות מהןוליצור הישויות שחיו בו 

שילם על אף לוציפר וידיו של הוא נכנע ל)ישות משוללת מצפון ומוסר( עד שלבסוף כל הפרעה  יכלה לפעול ולגדול ללא

 כך בחייו.

 

 . "אהרימן" –המכונה הכוח הינו  והתפתחותומטה אותו מהדרך המרכזית של כוח נוסף הפועל על האדם 

 המבנה הפנימי שלמשפיע על אשר  ,רק באמצעות פעולתו של לוציפר על האדם מתאפשרת של אהרימןההשפעה 

את העולם החיצון לראות גורמת לו האדם  . השפעה זו על פנימיותאת הפיתוי להיות פחות טוב בותל וששהוא כ ,האדם

לתוך  –. אהרימן נכנס בדיוק במקום הזה באמת(כפי שהוא )ולא  דרך המשקפיים האנושיות של "העצמי" ,בצורה שגויה

 לטעות ולשקר. –לשיפוט שגוי על העולם החיצון  לווגורם  –העולם האדם על של  התמונות הלא נכונות

 

"...בני האדם לא היו נופלים כלל להשפעה האהרימנית אלמלא נפלו תחילה להשפעה לוציפרית...העקרון הלוציפרי עורר איפוא 

בפנימיותו...באמצעות  הפרעה מסויימת בכל הקשור לפנימיות האדם. אך האופן שבו מניח האדם לעולם החיצון להיכנס אליו תלוי

ההשפעה הלוציפרית מקבל האדם את העולם החיצון באופן שלא ניתן לראותו כפי שהוא. מאחר וניתן לאדם גורם המביא לראיית 

העולם לא כפי שהינו, יכלה ההשפעה האהרימנית לחדור אל התמונות הבלתי נכונות של העולם החיצון. נגישותו של אהרימן 

רק הודות לכך שתחילה פעלה בו ההשפעה הלוציפרית... כך יכול היה אהרימן להתערב בתמונות הלא לאדם התאפשרה איפוא 

נכונות של העולם החיצון . אהרימן נכנס ועימו נחשף האדם להשפעה האחרת, כשהוא עשוי ליפול לא רק לפיתוי הפנימי אלא גם 

-100שטיינר, "התגלויות הקרמה באדם ובעולם", עמ'  .ר ".שקרלובכל הקשור לשיפוטו על העולם החיצון ודעתו עליו, גם  – לטעות

101. 
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. הוא פעיל, חורץ משפט ומעלה משם דעות. אנשים נוטים להאמין שההחלטות והדעות מודע שלנו-אהרימן פועל על התת"...

קטים ואימפולסים עדינים שלהם נוצרות באופן מודע, אבל למעשה, לעיתים קרובות הם עורכים שיפוטים על בסיס מניעים, אינסטינ

מודעים, או פשוט מניחים להם לעלות דרך הכוחות האהרימנים... צדק תלמיד מדע הרוח פטר באומרו שאהרימן הינו אריה -תת

המשחר לטרף, המחפש מישהו לטרוף. הוא אכן משחר לטרף באזור החבוי התת מודע של ישותנו. הוא שואף להשיג את מטרותיו 

חות המודע שלנו לעצמו, על מנת להשתמש בהם למטרות אבולוציוניות השונות מאלה המונחות במצב בכך שהוא מטה את כו

הינם בעלי אופי  –הטבעי... חלומות על שליטה על העולם במישורים נפרדים של הפעילות האנושית ובמקטעים נפרדים שלה 

את העולם כולו תחת ספירה מסויימת ומוגבלת של אהרימני. חלומות כאלה נוצרים בתת מודע. אהרימן הוא זה הרוצה להחזיק 

תאווה לכוח, לשליטה על אחרים, כל מה שמתנגד לאימפולסים חברתיים בריאים  שמביעהחיים והפעילות האנושיים. כל מה 

יפר, . ניתן לומר באופן נחרץ על אדם המאבד ענין בחבריו בני האדם שהוא נשלט על ידי לוצהינו בעל טבע אהרימני –ואנושיים 

ולשלוט עליהם רוצה להחזיק כמה שיותר אנשים תחת עקבו  –אם הוא פיקח מספיק  –מצד שני, אדם הנשלט על ידי אהרימן 

. התחפרות בתת ארצי, בתת מודע, על מנת לחפש את החולשות האנושיות ולהשתמש דרך מניפולציות על החולשות שלהם

 .54-56מקורו ותפקידו ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  –יינר, "רוע שט ר.בהן כדי לשלוט על אנשים היא דבר אהרימני". 

 

כך הוא יכול להסיט את התודעה של אדם. של ה תת מודעבהוא פועל הוא כאשר כמו לוציפר, בדיוק אהרימן, כוחו של 

 –האדם ולשלוט בה על מנת לשרת את מטרותיו. אהרימן שואף להשקיע את האדם בעולם החומר ואף למטה מזה 

הוא חותר להפרדה ולפילוג בין בני האדם דרך השימוש במניפולציות,  י.ממקורו הרוחנ אותו לנתקחומר, להשכיח ו-תתב

 ,בפוליטיקה – אהרימן במישורים רבים בחיי היומיום פעילותו של ולחוש אתבכוח ובשליטה. בתקופתנו ניתן להבחין 

    ועוד. בניהול משבר הקורונהבתקשורת, 

 

קיימים כוחות רוע אלו בצורה כה חזקה ביקום, כוחות המשתלטים ומסיטים את האדם  כן,  , אםמדוע –נשאלת השאלה 

 ?כדי סכנה ממשית להמשך ההתפתחות האנושית, עד ממטרת הבריאה

 

, שלשמו חברו יחד כל שבעת האלוהים כדי ליצור את את תפקידו המיוחד של האדם בבריאהשוב בנקודה זו נזכיר 

החומר ולהפכו לרוח, לפתח את האהבה לשלמותה, למרק ולעדן את צורתו ולהגביה  להתמיר אתהתפקיד  -האדם 

האדם היה צריך לעבור מסע של יציאה מרחם האלוהות, ממצב של תודעה ילדית, טבעית ואינטואיטיבית לעבר חיי רוח. 

נת שיוכל, , וזאת על מולהתרחק ממנה למרחק הרב ביותר, למצב של חושך, שכחה והכחשה של הרוחשל הרוח, 

את דרכו חזרה לעבר עולמות הרוח, אך כעת עם תודעה עצמית ובכוחות ולעשות בזמן הנכון באבולוציה, להתחיל 

 , אך גם עם תחילתה של הרב ביותר מהרוחבמרחק  –בזמן הזה באבולוציה כיום אנו נמצאים העצמיים שפיתח. 

יפוך על מנת שהאבולוציה על האדם בפלנטת האדמה מוטלת האחריות לגרום להמחדש אל הרוח. תעוררות הה

 תוכל להמשיך בהתפתחותה לעבר העתיד.

 

אם כן, מהי המטרה האמיתית של כוחות אלו המביאים נטיות מרושעות באדם? מה הם מבקשים להשיג ביקום, מתי הם .. ."

רושעות השתילו עצמם לתוך טבע האדם? האמת היא שהם אינם נוכחים ביקום עבור המטרה המיוחדת של גרימת פעולות מ

בחברה האנושית. הם גורמים לפעולות אלו, מסיבות שעדיין לא תיארנו. אבל בדיוק כפי שכוחות המוות אינם נמצאים ביקום כדי 

הם נמצאים ביקום  לגרום מוות לאנשים, כך, גם כן, כוחות הרוע אינם נמצאים ביקום כדי לפתות את האדם לפעולות נפשעות.

האדם נקרא לפתח את נפש התודעה המודעת, התפקיד שלהם הוא לעודד בתוכו את  עבור מטרה שונה לחלוטין: כאשר
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ובקבלו אותם הוא שותל בתוכו ביקום הגדול כוחות רוע אלו תפסו אחיזה. האדם צריך לקבל אותם,  הנטיה לקבל את חיי הרוח.

, מושחתים ומעוותים בסדר . כוחות אלה, אם כןאת הזרע, הנטיה, לחוות את חיי הרוח באמצעות נפש התודעה המודעת

הם קיימים כדי שהאדם, כאשר הוא מגיע לשלב החברתי האנושי, הם אינם קיימים כדי לגרום לפעולות מרושעות. נהפוך הוא, 

של נפש התודעה, יפרוץ דרכה אל חיים רוחיים. אם אדם אינו מקבל לתוכו נטיות אלו של רוע שעליהן דיברתי זה עתה, הוא 

, אשר מכאן והלאה צריכה קודה שבה, מתוך נפש התודעה שלו, יהיה לו אימפולס לקבל מהיקום את הרוחלעולם לא יגיע לנ

 .GA185  ,"הרוע ועתידו של האדם", שטיינר ר. ."תלהפרות כל חיי תרבות, אלא אם באמת עליהם לגווע ולמו

 

לשאוף אליהם , חיי הרוחבו את ההכרה והמודעות ללעורר  –אדם יש מטרה אחת ויחידה על הלכוחות הרוע הפועלים 

בתוכו  שותל כי רק כך הוא , לתת להם מקום,לקבל את הכוחות הללו בפנימוחייב האדם כאידאל ולחיות לאורם. 

  לחיי רוח.התעלות לולהתגבר עליהם , פיתוח תודעה גבוהה יותרדרך  את האפשרות להכירם

 

שיהיה ברשותו  ,"...החירות יכולה לנבוע רק מכך שהאדם מעניק לעצמו את התוכן הגבוה ביותר של האני הארצי שלו. האני

כשיגיע לכל מטרותיו בסיום ההתפתחות, אינו יכול להיות חופשי, שכן במקרה של 'אני' זה, היה נקבע מראש שכל אוצרות 

האדם יכול להיות חופשי רק כשהוא יוצר מהאני הזה אני אחר, המסוגל לטעות, המסוגל יזרמו אל האדם.  ההתפתחות

האני הנמוך  להיטלטל אנה ואנה לכיוון הטוב ולכיוון הרוע ושוב ושוב לשאוף מעלה לתכולתה של התפתחות האדמה כולה.

רק כך גם  ראת אני גבוה תוכל להיות מעשהו שלו.שעבודתו של האדם לקחייב היה להינתן לאדם באמצעות לוציפר, כדי 

התאפשר 'הרצון החופשי' באנושות. את הרצון החופשי יכול האדם להשיג רק בהדרגה, משום שהוא הוצב בחיים בצורה כזו 

. מתי חופשי אפוא הרצון האנושי במצב הביניים בהתפתחות? הוא אינו חופשי לעולם, שהרצון החופשי מרחף מעליו כאידאל

שום שבכל רגע הוא עלול ליפול לאלמנט הלוציפרי והאהרימני; הוא אינו חופשי משום שכל אדם, לאחר שעבר את סף המוות, מ

בתקופת ההיטהרות ההולכת ומתגברת... מקבל רשמים מוגדרים מאוד. זוהי המהות שבחיי הקמלוקה, שאנו רואים עד לאיזו 

ההחלטה לעקור את ם... מכאן מתעוררת בכוונה מושלמים שעשינו בעול דרגה אנו עצמנו בלתי מושלמים עקב הדברים הבלתי

מה שעשינו כבלתי מושלם... את מה שהאדם מרגיש שם, הוא מטביע בחייו העתידיים, ובלידתו הוא מופיע עם הכוונה הזו בקיום 

'רצון חופשי'. נוכל לדבר אך  ובכך מטעין על עצמו את הקרמה שלו. לכן, בהיכנסנו דרך הלידה אל הקיום, לא נוכל לדבר על –

ולא  – שאנו קרבים לרצון החופשי, במידה שבה עולה בידינו להיות אדונים להשפעותיהם של לוציפר ואהרימןורק על כך 

. באמצעות הכרה עצמית, כשאנו הופכים את עצמנו הכרהנוכל להיות אדונים להשפעות הלציפריות והאהרימניות אלא באמצעות 

בחשיבה, ברגישה וברציה. כשאנו  –בכל שלושת מישורי הנפש  בעלי יכולת ללמוד להכיר את חולשותינוליותר ויותר... 

משתדלים תמיד לא להתמסר לכל אשליה, צומח באני שלנו הכוח לוותר על ההשפעה הלוציפרית. אז נקבל את הכושר להחליט 

רה של העולם החיצון החייבת לקבל את השלמתה עד לאיזו מידה נתמסר לאוצרות האנושות, הנכבשים בהדרגה באמצעות הכ

התגלויות הקרמה "שטיינר, ר. עם ההכרה העצמית. שתי אלו חייבות לעבוד יחד... אז נהיה מסוגלים לרכוש יחס בהיר ללוציפר". 

 .159-160, עמ' "באדם ובעולם

 

חיים הבאים. בכך לסלק את הפגמים ולהשתלם ב החלטה ומקבלתהנשמה בחוסר השלמות שלה  נוכחתבקמלוקה 

כדי בחייו , הקרמה פועלת בתודעה ערה )אינו מודע לעצמו(כאשר האדם אינו טעינה" את עצמה בקרמה. מהיא "

להפגיש אותו עם גורלו, עם ההחלטה שנלקחה בעולם הרוח לעקור את הפגמים שלו. כך הוא חווה את ארועי חייו 

, הוא נתון להשפעותיהם של לוציפר י תודעה עריםיאינו חי ח בנוסף, כאשר האדםמבלי יכולת להבין את הסיבות להם. 

לכן, בחיי האדם  כך הוא יכול להתקרב אל הרצון הגבוה שלו. ,של האדם גדלה שתודעתוככל לעומת זאת,  .ואהרימן
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הוא הביוגרפי יעוץ באנו משתמשים  בהםהכלים אחד ההתקרבות לרצון החופשי. על ניתן לדבר רק על האדמה 

ניתוק הקשר האוטומטי הקיים ביניהם, אנו יכולים, בהדרגה, רך ד .רצוןהרגש וה מחשבה,ה – 'הפרדת כוחות הנפש'

 ברצון הגבוה שלנו.להבחין 

ההכרה ברצון . את פגמיו ולהפוך עצמו לזך ושלםהשאיפה לתקן זוהי  – הרצון החופשי מרחף כאידאל מעל האדם

עיניים אל האידאל,  האדם נושאכאשר של האדם. ובפגמי האופי הכרה בחולשותיו גם  ,בהכרחו ,בו זמנית היאהגבוה 

ולהפוך  על מנת להגיע לאידאל הגבוה ויכול לראות את העבודה הרבה שלפניואת קטנותו, נוכח בפגמיו  חש הוא

פעולתם  –שבעולם החושים  האדם מחובר לרצון הגבוה שלו הוא יכול להבחין באשליה ובפיתוי כאשרכמו כן, . לשלם

  השפעותיהם.מ להשתחררשל לוציפר ואהרימן, ולהתחיל 

 

"...אך  לאחר שיכולנו להבהיר לעצמנו על אודות לוציפר ואהרימן, נוכל לרכוש קשר אחר לכוחות הללו, נוכל לקטוף את הפירות 

ואילו לוציפר ואהרימן יוכלו להפחית כביכול מעבודתם. אז חייבים יהיו כמובן המעשים שגרם לוציפר והמובילים  –של מה שנעשה 

שוב ושוב להטעיות כשאנו עצמנו פוגשים אותם, להישתנות להיפוכם. מעשיו של לוציפר חייבים היו לעורר תשוקות, להביא את 

חייב להיות זה הפועל כנגד לוציפר... תהיה בנו רק אהבה היכולה להופיע  האדם עם מה שמתחבר עם הרוע. ראינו איזה כוח נגד

במקום מעשיו של לוציפר... ובאותה מידה יוכל להיות גם מה שזורם אלינו מהעולם החיצון, כשאנו הולכים ומסלקים את החשיכה 

ו עולה בידינו להתגבר במלואה על רגנו אל החומר החיצוני. כשאנו מסלקים חשכה זו יותר ויותר, כשהיא נעלמת ובדרך זאש

השפעת אהרימן, נהיה מסוגלים להכיר את העולם כפי שהוא באמת כעולם ארצי... בכך תשתנה תמונת העולם, החדורה בהכרח 

החכמה... בכך יכנסו אהבה וחכמה אל הנפש האנושית. האהבה והחכמה יהיו הכוח  בטעות בהשפעת אהרימן, ותשתלב בתוכן

מהשקפת העולם האנתרופוסופית... חכמה היכולה להתקשר  –ואף יתקבל  –המעשי, אימפולס החיים הממשי שאמור להתקבל 

מחצית בם ברצוננו להשתתף כדי לפעול חזרה על מה שנכנס לחכמה של העולם החיצוני. א הנכונהעם האהבה, תמצא את הדרך 

עלינו להחדיר עצמנו בחכמה ובאהבה. כשאנו מפתחים חכמה  –ההתגברות על לוציפר ואהרימן  –השנייה של ההתפתחות 

אנו מפתחים את היסודות הזורמים שוב מנפשנו כמתנה לאלה שהוקרבו במחצית הראשונה של התפתחות האדמה  ואהבה

 , כדי לתת לנו את מה שלו אנו זקוקים להשגת חירותנו. בתור הכוחות הלוצפריים והאהרימניים

שאנו מפתחים אהבה שאינה נשארת רק באנושות אלא מיועדת לחדור  –... זהו חלקה השני של קרמת הישויות הגבוהות 

דם קרבן בעתיד ישלחו בני האלקוסמוס. נוכל להזרים את האהבה לישויות גבוהות מאיתנו והישויות הללו יחושו אותה כקרבן... 

אהבה לרוחות ומתוך קרבן האהבה יזרום שוב דבר מה כלפי מטה: לבני האדם יזרמו כוחות גבוהים החדורים ברוח, כוחות 

 . אלו יהיו במובן האמיתי של המילה כוחות מאגיים" שיקנו אחיזה בעולמנו הפיסי מתוך עוצמה הולכת וגוברת.

 .163-165, עמ' "התגלויות הקרמה באדם ובעולם"שטיינר, ר. 

 

רוכה כ –חזרה לעבר עולמות הרוח ב 9העלייה מהמקום הנמוך ביותר בפרבולה – המחצית השנייה של ההתפתחות

 תגברות על הרוע.הה -בהתגברות על לוציפר ואהרימן 

, אנו יכולים להתחיל לפתח אליהם יחס חדש לוציפר ואהרימן פועלים שבהםאופן הסיבות והאת  מכיריםכאשר אנו 

דרך השאיפה לפעול לפי הרצון האלוהי הגבוה )האידאל( יתחיל האדם לקחת במלוא  .את פירות עבודתםולקטוף 

 בחיבור האדם עם הרוע.אז יוכלו לוציפר ואהרימן להפחית מעבודתם ו הרצינות את האחריות על מעשיו בעולם

                                                           
 4בעמ' ראה תרשים  9
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 ,שנסלק את החשיכה מחיינו ככל אל מול פעילותו של אהרימן,. האהבהאל מול מעשיו של לוציפר יצמח באדם כוח 

 חכמה.  לתמונת אמת מלאתותמונת העולם תשתנה המחדירה טעות לתפיסת העולם,  ותגבר על השפעתנ

 הרוח. את הדרך הנכונה חזרה אל שיאפשר לאדם להתגבר על הרוע ולמצוא הכוח המעשי הםהאהבה והחכמה 

אשר הקריבו את  גואלים את לוציפר ואהרימןכשאנו מפתחים חכמה ואהבה אנו מתמירים את נפשנו ועל ידי כך 

למשתתפים פעילים בהשגת מטרתה  נהפוךהתפתחותם כדי לתת לאדם את מה שהזדקק לו למען חירותו. באופן הזה 

 לישיות הגבוהות את מתנת התפתחותנו כקרבן. נעניקשל האבולוציה ו

לחדור  מעולם הרוח אפשר לאור גדול יותרשל בני האדם וי  10של בני האדם לרוחות "ירחיב את הכלי" קרבן האהבה

 ולתפוס בו אחיזה הולכת וגוברת.  אל עולמנו הפיזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מושג זה לקוח מתוך לימודי הקבלה 10
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 "שומר הסף הקטן" המפגש עם –המפגש של האדם היחיד עם הרוע  – ג'פרק 

 

על  הינה התגברות ,ידי האלוהותעל  של האדם, שהוטלה עליו הגדולה ראינו, שמשימתופרקים הקודמים שני הב

 תקופתנו, תקופת נפש התודעה, בני האדם נקראים לעמוד נכוחה מול המשימה הכבירה הזו.הרוע. ב

נפש אינדבידואלית ופיתוח עבר ( לשבטים, עמים, אומותהוא מנפש קבוצתית )האנושות התפתחות  שמהלךמכיון 

על  אדם היחידעל ידי ה ,קודם כל ,עשותית להוחייבוהעבודה עליו מול הרוע  מידההע, בתקופה שלנו ,"האני"

 האישית של כל אדם מתחילה בעבודה על מידותיו המוסריות העצמיות.והאחריות העבודה  –זאת אומרת . עצמו

 

 ןמהלהתגבר על הרוע? להתוודע ובאיזה אופן מתבטא ה"רוע" באדם היחיד? מה הם הכלים העומדים לרשותו כדי 

  תגברות עליו? ? במה כרוכים המפגש עם הרוע וההלו בדרך אורבותהסכנות ה

 

 לרצון העצמי שלו.האנושי נוצר כאשר האדם אינו מחובר לרצון הגבוה של האלוהות ובמקום זאת הוא מחובר הרוע 

ות ואל הארציה"עצמי", אל קושר את האדם בחוזקה אל האגואיזם . אגואיזם –רצון עצמי וריכוז עצמי ניתן לכנות בשם 

כגון: חוסר תשומת  ,במעשים בא לידי ביטוי באדםת ואת "הנכון". האגואיזם את האמ –מעיניו את הרוח  ומסתיר החומר,

קנאה,  :למשל ,גם מחשבות ורגשות יכולים להיות לא מוסרייםועוד.  ניצול, שליטה באחר ,, הקטנה וזלזול באחרלב

על ידי "שקרים  דם,נסתר מעיני יוצרו, הא ,הרוע הנובע מהאגואיזם האנושי לרוב,מחשבה ביקורתית או צינית וכד'. 

  וקטנותו. , שפלותועל מנת לא להרגיש את כאבו לעצמו ומאמין בהם מספרהסברים וסיפורים שהאדם  –קיומיים" 

 בחייו.את השקרים הקיומיים ולפגוש לחשוף על מנת להתוודע לרוע העצמי שלו, חייב האדם, קודם כל, 

 

באופן בסיסי כל הרוע האנושי נובע ממה שאנחנו קורים אגואיזם. בכל   ,האגואיזם "הקו המאפיין את כל סוגי הרוע אינו אלא

מחוסר תשומת הלב הקטן ביותר עד הפשע הגדול ביותר, בין אם זה חוסר השלמות או הרוע המצוי בגוף  -המנעד של 'לא נכון' 

אמיתית של הרוע על ידי כך אנחנו יכולים לברר את המשמעות ה .ובין בנשמה. האגואיזם הוא הקו הבסיסי שנמצא מתחת לכולם

עם  מאבק שנקשור אותו בליבנו עם האגואיזם האנושי, וכל חקירה שמובילה להליכה אל מעבר לחוסר השלמות ולרוע כוללת

 .21מקורו ותפקידו ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  –שטיינר, "רוע  ר." .האגואיזם

 

לאדם במהלך התפתחותו על  הכרחיך מצד שני הוא גם האגואיזם מהווה את המקור לרוע האנושי א ,אם כן, מצד אחד

 .רוחממחומר וישות המורכבת היותו ב – דואליהאדם הוא בעל טבע ש אפשר לומר,. מנת לפתח תודעה עצמית

בעולם הרוח כדי להתמצא הכוחות והכשרים הנדרשים  .קונפליקט ות באדםיוצרמנוגדות במהותן, האלה, איכויות  שתי

כפי ששטיינר הגדיר זאת: ו )אגואיזם(.לעולם הפיזי  ,שהם כמו ,מהווים רוע כאשר הם מועברים (חזק, אני )חוסן פנימי

 "רוע הוא טוב שאינו במקומו". 

 

כאשר אנחנו בוחנים את הכישורים והיכולות שאנו צריכים לפתח על מנת להעלות את עצמנו לעולמות הרוחניים... אנחנו מוצאים "

את הנפש חזקה יותר,  ותהאיכויות שבעולם החושים עוש ו הן. אלבנפש שלנו להתחזק חייבים ימיםמסו איכויות ואפיוניםשכמה 

, חייבות למעשה להתחזק כאגואיזםעצמאית יותר ויותר נסמכת על עצמה. איכויות, שבמילים אחרות מופיעות בעולם החומר 

אשר הנפש פיתחה את כוח האני, האגו, כבעל שורשים ולהיות יותר אינטנסיביות על מנת לאפשר לנו לעלות לעולמות הרוח. רק כ
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אותן האיכויות שמפרות את עקרונות המוסר  : פרדוקס על כן אנחנו עומדים כאן בפני .משלו, יכולה היא להיכנס לעולמות הרוח

ולים למצוא את רק בעולם הפיזי אנחנו יכ ...בעולם הפיזי, בדיוק הן אלו שאנחנו צריכים לחזק בשביל שלנו להבנת עולם הרוח

התנאים שמאפשרים לנו להתגבר על אגואיזם. בתנאים אלה אלטרואיזם זה הדבר שאנחנו צריכים לפתח כדי 'לשבור את ההרגל' 

כתושבת של 'בית הספר' הגדול : היבטיםהנפש האנושית, אם כך, מופיעה לנו בשני  ...של האגואיזם באופן יסודי ככל האפשר

כך שהאגואיזם יוכל להשתנות לאלטרואיזם ושהנפש תוכל  ,לגדול מעבר לעצמה בת ללמודשל התנאים הארציים היא חיי

הנפש  –אבל בתוך האזור בין מוות ללידה מחדש, להפך  .להפוך משמעותית ובעלת ערך לעולם הרחב שהיא חלק ממנו

 .צריכה להביא איתה חוסן פנימי, משום ששם ללא חוסן זה, אין לה מה להציע

ולא להעביר באופן  זהיריםהוא אומר לנו שאנחנו צריכים להיות מאוד  ?אומר לנו למעשה הדואלי הזה של הנפש הטבע מה אם כן

, מלבד העולם הפיזי –ההגברה של כוח פנימי בעולם הרוח, לעולם אחר  –שגוי משהו שנמצא במקום הנכון בעולם אחד 

שרק רוע ינבע מהישות האנושית, אם היא תרשה לטבע  המשמעות של זה היא .כאשר אנחנו מנסים לחדור לתוך עולם הרוח

בדיוק מה שהאזור של הרוח  שזה החושים הארצי שלה להיות מוחדר על ידי ההעצמה הפנימית הזו והגיבוש העצמי הזה, למרות

 21-24מקורו ותפקידו ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  –שטיינר, "רוע  ר. .דורש

 

לפתח חוסן וכוח פנימי, אני חזק ויציב. כוח זה הכרחי  חייב האדםהיבלע בהם, ולא לעל מנת לעלות לעולמות הרוח 

 במסע. ובהירה ולהיות שותף פעיל בכדי לעבור את המסע בין מוות ללידה מחדש בצורה ערה

גם בחיים הארציים נדרש האדם לפתח תודעה עצמית ועצמאות על מנת שיוכל לפעול בעולם מתוך חירות. תהליך זה  

בחלק הראשון של הוא דורש מהאדם לפעול בצורה אגואיסטית. . לקיחת משאבים מהעולםק האני דורש של חיזו

, כגון: זמן, כסף, כוחות וחינוכו מושקעים באדם הצעיר משאבים רבים לצורך גידולו –שלב האינקרנציה ב – החיים

מחצית , במאמצע החייםהחל אך  ,בערך( 35-42חיים של ההורים ועוד. זהו תהליך נכון עד לאמצע החיים )גיל 

דרך התפתחות  לתת בהדרגה לעולם את פירותיועל האדם להתחיל   -שלב האקסקרנציה ב –השנייה של החיים 

כאשר ההיפוך לא מתרחש והאדם ממשיך  בהתפתחות האדם. ההיפוךרוחנית ופיתוח איברים רוחניים. זהו שלב 

  אז נוצר רוע.מוסר הגבוה ומנוגד לזה ת צרכיו העצמיים( לשרת אכדי על מנת לקבל לעצמו )רק לקחת מהעולם 

)דרך המפגש לפתח את האני שלו מצד אחד, ה יכול האדם העולם הארצי הוא הזירה היחידה שבבאופן פרדוקסאלי, 

להתמיר את יכול להתעלות מעבר לרצון העצמי,  גם המקום היחיד שבו הואהוא מצד שני, ווהחיכוך עם החומר( 

התפתחות האנושות תהליך פעיל בלהיות שותף למלא את יעודו וובכך )דרך עבודה רוחנית(  אלטרואיזםהאגואיזם ל

 עבודת ההתמרה על הנפש יכולה להתבצע רק בעולם החומר, רק כאשר אנחנו בגוף פיזי. כולה.והבריאה 

על  ולשמורתח פצריך לזאת אומרת, שבחיים הארציים האדם צריך לצעוד בזהירות רבה, כאשר מצד אחד הוא 

לבני  ולאפשרלגלות עניין באחר  ללמודאת נפשו,  עליו לזכך רוחנית,העבודה ה, דרך האינדבידואליות שלו ומצד שני

את הסף עבור הוא יכאשר  לאדם,האדם האחרים להתפתח בעצמם. רק פיתוח אלטרואיזם בעולם הפיזי יאפשר 

 .רתו הנכונהבצו הפנימי שלו "האני"כוח לעולם הרוח, להיות בו עם 

 

אנחנו חייבים להיאבק להיהפך ללא אגואיסטים באמצעים שעומדים לרשותנו בעולם הפיזי, החיים הארציים, משום שכאשר ..."

משום ששם נצטרך להתפתח ולחזק את הכוחות  –נגיע לעולמות הרוח לא יהיה לנו יותר את ההזדמנות להפוך ללא אגואיסטים 

בין אם ניכנס לעולם הרוח על ידי התפתחות עצמית, או בין אם נכנס  .ה היחידה הנראית לעיןזוהי הסתיר .הפנימיים של הנפש

אליו על ידי מעבר סף המוות, אנחנו חייבים לשכון שם עם כוח פנימי של הישות שלנו. אבל זה לא יוכל להתרחש אם לא נפתח 
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 ."שאנחנו נזקקים לו בעולם הרוח באגואיזם הנכוןשלו  אלטרואיזם בעולם הפיזי. לאלטרואיזם בעולם הפיזי יש את תמונת המראה

 .27מקורו ותפקידו ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  –רודולף שטיינר, "רוע 

 

לפתח דורשת מהאדם כניסה אליו, דרך התפתחות רוחנית, הבמהותו מהעולם הפיזי ולכן והופכי עולם הרוח נבדל 

עולם הרוח הוא עולם האמת בנוסף, אשליות.  ל להטעיות אוא יפולש על מנתבו כשרים שיאפשרו לו להתמצא ולפעול 

כפגמים  ,בעת העלייה לעולמות הרוח בפניו ויתגלהיופיע שאינו אמת ואינו מושלם באישיותו של האדם כל מה ולכן 

  הרוחנית. התקדמותומשך מחסום בפני הבפניו  יםציבהדורשים את תיקונם ומ

 

ו לעולמות גבוהים, מפריד את הנפש והרוח שלו מהגוף על מנת להתבונן במצב נטול הגוף, כאשר החוקר הרוחני מעלה את עצמ"

כל מה שהוא מתבונן עליו כעל רוע, או אפילו חוסר השלמות של החיים שלו, מציג את המחסומים והמכשולים הגדולים ביותר 

מים שעליהם הוא מסתכל אחורה ורואה כפגמים המחסומים הגדולים ביותר נוצרים על ידי אותם תחו .בפני שביל ההתפתחות שלו

מהרגע שאנחנו מפרידים את  ם. שהדרך לשלמות רוחנית כוללת סבל מסוי כל מה שאני אומר זה... .או כדברים לא מושלמים

הנפש והרוח מהגוף ומתחילים להיות משתתפים בעולם הרוח, אנחנו מסתכלים אחורה על חיינו על כל הפגמים שלהם ומבחינים 

לשאת אותם איתנו לחיים האחרים, לנסות לפתור אותם, . אנחנו מבחינים שאנחנו חייבים גמים אלו עוקבים אחרינו כמו זנבשפ

כל מה שהתעלמנו ממנו בשמחה לפני כן, ולא היינו ערים לו בדיוק כפי שאיננו ערים לאדמה מתחת לרגלנו,  לאזן אותם בעתיד.

זוהי הבחנה טרגית, תפיסה זו בדבר הטבע של האני  .נמנעת שאנו חייבים לאחוז בהמונח עכשיו בבהירות לפנינו כמטרה בלתי 

אם הוא לא מעכב אותנו, אם אנו לא מרגישים  .הרגיל, היומיומי שלנו, שמעכב אותנו כאשר אנחנו מנסים לעלות לעולם הרוח

ואפילו אם לא  . יל אמיתי לעולם הרוחכורעים תחת הנטל של ההיבט הזה בחיינו אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא מצאנו שב

כך שאנו יכולים לראות  ו. חיה ובהירה של הרוע והפגמים שלנ הבחנה זו היא בעלת ערך רב, הבחנהנצליח ללכת רחוק יותר, 

מקורו  –שטיינר, "רוע  ר.." שהצעדים הראשונים של העלייה לעולמות הרוח מלווים בהתנסות של הרוע ושל חוסר השלמות

 .19-20ביקום", הוצאת כחותם, עמ'  ותפקידו

 

חוסר השלמות מפגש עם שהדרך להשתלמות חייבת לכלול  ,ם הראשוניםהכבר בצעדימרגישים , תלמידי מדע הרוח

 מתחילים להתגלות עד כה, , אשר היו נסתרים מעיניהםכל אלה – השקריםעם הפגמים, הרוע, חוסר המוסר ו – שלהם

לאזן לפתור, להאיר,  עליהם ,שעל מנת להתקדם בדרך הרוחניתמבינים,  והם הם,לשייכים , כםחלק מישותכ הםבפני

)ולעיתים אף  נפשי כרוכים בסבל וכאב, שבאדםמפגשים אלה, עם החלקים הלא מוסריים . ולתקן את החלקים האלה

 ולעיתים אף להביאו , להטיל אימהידיוהם יכולים לרפות את  .מהשלמותרחוקה נפשו עד כמה  לומכיון שהם מגלים  פיזי(

עד לרגע הזה היתה נסתרת ש, של גילוי אמת על עצמנו – אלו מפגשים של 'אמת'יחד עם זאת, אך  ,ולנסיגה אושיילסף 

הוא מציב לפני עיניו של האדם את , שכן ריפוי ומאפשר הקלה מסויימתהגילוי מהווה, במובן מסוים, עצם מעינינו. 

, הוא מכוון אותו "(עבודת אלילים")וההסתרה השקר  מעבדותר את האדם משחרהפגמים הדורשים את תיקונם, הוא 

ומעורר בו את הכמיהה להמשיך ולהשתלם, להחזיק מעמד ולשאת את הכאבים והסבל הכרוכים להמשך התפתחותו 

 בדרך הזו. 

רוח תהליך ההתחנכות של האדם לקראת הכניסה לעולמות ה –תהליך "ההתבגרות"  על מדברבטקסט הבא שטיינר 

 כדי לפתח את הכוחות הדרושים לו לשם כך. והנכונות לשאת את הסבל רגש המסירותועל 
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ת לו לרדת אל פנימו שלו: לסבול את הדבר אשר עלול לעמוד בדרכו להשגת השלמות. ר"...אם ברצונו להגיע לידי בגרות, המאפש

ות חזקים לשם השגת המטרה הזאת ניתן על ידי המחכה לו. פיתוח כוחרגש המסירות כלפי הסבל מן ההכרח שיפתח אצלו את 

את התחושה, שדרכה התגברות על מכאובים ויסורים, וזאת במשך תקופה ארוכה מאוד. מן ההכרח שהנפש תפעיל אז על עצמה 

משננת היא לעצמה שוב ושוב: אם גם צריכים לפגוש אותי בחיים עוד הרבה יותר מכאובים וצער, לא אהסס; כי הרי, אם ארצה 

שאוף רק לדברים המביאים שמחה, לעולם לא אגיע לידי החוזק הדרוש. לפתח כוחות ניתן רק כשהאדם מוכן לשאת בהכנעה ל

שטיינר, מקרוקוסמוס ר.  ."את היסורים והמכאובים. זאת עליו לפתח; ואז יכול הוא לרדת אל פנימו בלי להישרף ברגש הבושה

 .28-29ומיקרוקוסמוס, עמ' 

 

, הוא מתאר בצורה בספרים ומאמרים רבים נוספים(כן )ו "כיצד קונים דעת העולמות העליונים"בספרו של שטיינר 

שעליו לעבור ואת הכשרים שעליו לרכוש  בה, את שלבי ההכנה לצעודשעל תלמיד מדע הרוח מפורטת את הדרך 

בתקופתנו "הכניסה"  עבור תלמידי מדע הרוח. הנכונהולפתח בקרבו, על מנת שיוכל להיכנס אל עולם הרוח בצורה 

אפשרות אמיתית "לפגוש" את האמיתות לתלמיד לעולמות הרוח אינה מתרחשת רק עם המוות הפיזי, אלא קיימת 

אציין שהכנה זו, למפגש עם עולם הרוח, הרוחניות הגבוהות, עם התקדמותו בדרך הרוחנית, עוד בחייו על פני האדמה. 

 בכל רגע ורגע בחייהם.תלמידי מדע הרוח לאורו שואפים לצעוד  שביל, המהווה את ההינה נושא יסודי ועמוק מאוד

 .בקצרה כך רקאגע ב בעבודה זו

 

, נדרש מהאדם שלא להסתכל החוצה לעולם מתוך גופו הפיזי בדרך הרגילה... הוא ינו להבהיר שעבור התקדשות מושלמת"על

הוא יפתח בחיי הנפש שלו דבר מה  –חוץ לגוף הפיזי' באמצעות מה שניתן לכנותו 'תפיסת העולמות מ –צריך להגיע לשלב בו 

בדיוק כפי שלגוף הפיזי יש  –למרות שמסוג גבוה יותר  – איברי תפיסה, בתוכו נמצאים הגוף הרוחני העל חושישניתן לכנותו 

ל לקבל את ההגדרה עיניים ואוזניים ואברי תפיסה אחרים. 'זה שיכול לראות את העולם מבלי שישתמש באברי הגוף הפיזי שלו' יכו

 .24-25הוצאת "כחותם", עמ'  ,"ףלהתקדשות נצח והרגע החור. שטיינר, " המפורשת לחלוטין של מתקדש."

 

על פיתוח איברי תפיסה וחישה רוחניים. ממש כשם שיש לנו את החושים הפיזיים, דרכם אנו רודולף שטיינר מדבר 

 לפתחלה קיבלנו "במתנה" עם לידתנו הפיזית(, כך, אנו יכולים קולטים את העולם באמצעות הגוף הפיזי שלנו )חושים א

איברי חישה אלה מאפשרים ות. פיזיתופעות המאחורי העומד ש איברי חישה רוחניים, שיאפשרו לנו לקלוט את הרוחי

, מעל העולם הנגלה לעין )העולם הפיזי(, שהוא עולם האשליה, ולראות את המהות האמיתית "להסיט את הווילון"

אותם במהלך ולשכלל  לפתחשל הדברים בעולם. חושים רוחניים אלה, לא ניתנים לאדם במתנה ועליו לעבוד,  רוחנית,ה

 חייו הארציים.

 

"... באמצעות כל מה שיכולים החיים המשותפים עם עולם החושים לתת לנפש, היא מסוגלת להיכנס לעולם האלמנטרי באופן 

כדי שעצמאות זו בכניסה  לחיזוקם של חיי הנפשהסגורה בתוך עצמה. חייבים להגיע כזה שלא תאבד את עצמאותה ואת ישותה 

. אם נפש זו מוחזקת בבהירות בתודעהלעולם האלמנטרי תתקיים לא רק כתכונה נפשית בלתי מודעת, אלא תוכל גם להיות 

שהוטבעה בנפש חלש מכדי  חלשה מדי לחוויה המודעת של העולם האלמנטרי, נעלמת העצמאות בכניסה כפי שנעלמת מחשבה

להמשיך ולהתקיים כזיכרון ברור. לאמיתו של דבר אין הנפש יכולה אז להיכנס כלל לעולם האלמנטרי עם תודעתה. היא תהדף 

". שומר הסףשוב ושוב לעולם החושים כשתנסה להגיע לעולם העל חושי, בידי אותה ישות החיה בתוכה ואשר ניתן לציינה כ"

ולם זה... לעיתים קרובות נגרם, באמצעות "שלל" מעין זה ממישור אחר, בלבול של חיי הדימויים. בלתי גם אם טעמה משהו מע
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, כפי שניתן לרכשו בעולם כוח השיפוט הבריאאפשרי לחלוטין ליפול לבלבול מעין זה אם מטפחים, באופן המתאים, במיוחד את 

חס הנכון של הנפש לתהליכים ולישויות של העולמות העל החושים. באמצעות חיזוק מעין זה של יכולת השיפוט מתפתח הי

 .105-106שטיינר, "סף עולם הרוח", עמ'  ר.חושיים". 

 

. לולא כן, אם הנפש חלשה, היא לא תודעה ערהו , עצמאות, בהירותדורשת נפש בעלת חוסן הכניסה לעולמות הרוח

שלא ליפול להטעיות ובלבול מול העולם העל  אחת התכונות הנדרשות על מנתתוכל להיכנס לעולמות העל חושיים. 

. כוח זה אפשר לפתח ולחזק דרך עבודה מודעת בעולם הפיזי ובבוא היום הוא יאפשר כוח שיפוט בריא –חושי, הינה 

עולם בין העולם הפיזי ל –על הסף שבין העולמות לנפש לעמוד ביחס הנכון מול התהליכים והישויות של עולם הרוח. 

 לאפשר ולא תפקידה של ישות זו לשמור על הסף. "שומר הסף הקטן"המכונה רוחית, יצבת ישות נ –העל חושי 

עשוי ליפול להטעיות )פיתוח הכשרים הנחוצים( את ההכנה המתאימה  שהמי שלא ע. כניסה למי שאינו מוכן לכך

עבור האדם שאינו ואשליות בעת המפגש עם עולם הרוח. מפגש כזה ללא הכנה מתאימה עלול להיות מסוכן מאוד 

 ותפקידו של "שומר הסף הקטן" הוא למנוע זאת.בשל לכך 

 

 "שומר הסף הקטן"

כיצד אדע שפגשתי את "שומר ? הוא מופיעו? באיזה שלב בדרך הרוחנית ? מה תפקיד"מי הוא "שומר הסף הקטן

 מה נדרש מהאדם בעת המפגש עם "שומר הסף הקטן"?הסף הקטן"? 

 

 "...מה קורה למעשה ברגע כזה של כניסה לעולם העל חושי? האדם רואה את הישות שהיתה תמיד הוא עצמו, אך אין הוא רואה

, מעולם הרוח. הוא רואה אותה באמיתותה, בלא אשליהסתכל לפני כן, הוא רואה אותה אותה כעת מעולם החושים, שממנו ה

בדרך כזו , שהוא חש עצמו חדור לגמרי בכוחות ההכרה המסוגלים לאמוד אותה על פי ערכה הרוחני. כשאדם רואה את עצמו 

שם נראית דרגת החוזק שיש לאדם . אין הוא מוכן להיכנס לעולם העל חושי ללא רתיעהבאורח זה, אפשר להבין גם מדוע 

האדם חייב להכירה, שכן רק בכך ניתן להתגבר לשם כניסה זו. הוא רואה כיצד שמר עצמו, כישות יודעת, הרחק ממנה... 

אולם בכך שמכירים אותה היא מעידה באופן מיוחד על כוחה. היא שואפת להשתלט על הנפש, זו חשה עצמה נמשכת   עליה.

רגע ההכרה העצמית הינו רציני... ולמרות כל הרצינות הזו: איזה סיפוק מביא הדבר, י מוגדרים. על ידה למעמקים בלת

כשחושבים כיצד טבע האדם מכונן בצורה כזו שבאמצעות האינסטינקטים שלו לא ניתנת לו ההזדמנות להיכנס לעולם 

סיפוק הוא זה, שהמפגש הראשון, הרוח לפני שהוא מסוגל לפתח בעצמו את דרגת הבשלות שלו כחוויה עצמית. איזה 

המשמעותי ביותר, עם ישות מעולם הרוח הוא מפגש עם הישות האמיתית שלנו עצמה, זו שעליה לקדם אותנו בהמשך 

שחייבים לעבור בכניסה לעולם העל  בגבולניתן לומר שבאדם מצויה ישות המחזיקה עצמה תוך ערנות קפדנית  ההתפתחות!

ה באדם, המהווה את האדם עצמו אך אין הוא יכול להכירה בתודעה הרגילה, כפי שהעין אינה יכולה חושי. ישות רוחית זו המצוי

ברגע שבו אין הוא מהווה עוד למעשה את עצמו לראות את עצמה, הינה "שומר הסף" לעולם הרוח. האדם לומד להכירה 

 .102-103נר, "סף עולם הרוח", עמ' שטיי . ר." בלבד, אלא עומד כאילו מחוץ לעצמו, כאילו לנוכח מישהו אחר...

 

 .האדם עצמוישותו הרוחית של מהווה את ולעולם הרוח  הכניסה סףעל ניצבת הרוחית, הוא ישות  "שומר הסף הקטן"

ללא מסכות ומלבושים  -וצמתה במלוא אמיתותה וע לומתגלה והיא או "הכפיל" של האדם  "הצל"ישות  מכונה גםישות זו 

על פי עלי אדמות. שעשה  –הטובים והרעים  –של האדם  , הרגשות והמחשבותהמעשים מורכבת מתוצאות כלו

בין העולמות ותפקידה לשמור שעומדת על הסף היא ומעוררת חלחלה.  מבעיתההתיאורים, זוהי ישות אימתנית, 
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אשר הוא בפני האדם רק כשהאדם לא יכנס לעולם הרוח ללא ההכנה והבשלות הנדרשות. "שומר הסף הקטן" מופיע 

הוא כבר לא מהווה פיתח כשרים הדרושים לכניסה לעולמות הרוח, שלב שבו שבו מתקדם, מגיע בדרכו הרוחנית לשלב 

ויכול לראות ולאמוד אותה על פי ערכה הרוחני  -בעולם הרוח  – מחוץ לעצמו ,בו זמנית ,את עצמו בלבד, אלא נמצא

 בכלים הארציים(. )ולא 

ושמר עליה הרחק מסף תודעתו.  נרתע האדם מפני הישות הזו בעולם החושים, מדועאפשר להבין על פי התיאור 

האדם נדרש למלוא הוא רציני ורגע המפגש עם "שומר הסף הקטן" התודעה הרגילה אינה חזקה דיה למפגש כזה. 

ות מסוכנת פגישה עם ישות זו ללא הכנה מתאימה עלולה להיעמוד איתן למולו. כוננותו וחוזקו הנפשיים על מנת ל

במידה הוא עלול להיבהל, לפחד ואף לסגת ולוותר על המשך התקדמותו, אך  –זהו מבחן עבור האדם ולהזיק לאדם. 

 יזכה האדם לחירות חדשה.  , להחזיק מעמדויצליח 

לא הכנה מתאימה. התודעה שטיינר מדבר על הסכנה הטמונה במפגש מוקדם מדי עם "שומר הסף הקטן", הנערך ל

מנת להתמצא בעולם הרוח שונה בתכלית מהתודעה הארצית הרגילה של האדם. אדם שאינו עשה את  להנדרשת ע

ההכנות המתאימות בפיתוח נפשו למעבר בין העולמות, וינסה להבין את המופעים של העולם הרוחי באמצעות 

האדם, שכן הן יכולות התודעה הארצית, ייפול לטעויות ולתמונות אשליה. השפעות אלה מהוות סכנה אמיתית עבור 

 להביא אותו לפרשנות שגויה, לשגעון, לחרדה ואף למוות.

 

"מי שמבקש להגיע לתודעה על חושית, חייב להקפיד על כך שבאמצעות הידע על עולמות על חושיים לא ישתחלו הפרעות 

ושים, עד כמה היא חזקה לתודעתו הרגילה. אם לומד אדם להכיר את "שומר הסף", הוא יודע מה מצבה של הנפש בעולם הח

חושנית את מה שאסור שיהיה פעיל בה מן הכוחות והיכולות של העולמות העל חושיים. אם נכנסים -כדי לגרש מהתודעה הפיזית

לעולם העל חושי בלא ההכרה העצמית שהועברה באמצעות "שומר הסף", עלולים להיות נשלטים בידי חוויות העולם הזה. 

הן נוטלות אז אופי של תחושות חושים והתוצאה הבלתי  כתמונות אשליה.דור לתודעה הפיסית חושנית החוויות הללו עלולות לח

נמנעת מכך היא, שהנפש חושבת אותן למציאות אותה אין הן מהוות. הראיה הרוחית שהתפתחה נכון לא תחשיב לעולם את 

נית לחשוב את חוויות עולם החושים למציאות. תמונות העולם האלמנטרי למציאות, במובן שבו חייבת התודעה הפיסית החוש

שטיינר, "סף עולם  ר.המתאימה להן." תמונות העולם האלמנטרי מובאות להקשרן הנכון רק על ידי יכולת ההשתנות של הנפש, 

 .113-114הרוח", עמ' 

 

מים, גדולים בתלמוד מסופר על הארבעה שנכנסו לפרדס ורק אחד שיצא ממנו בשלום. כל הארבעה היו תלמידים חכ

בתורה ולמרות זאת, הסיפור מלמד שזה בלבד אינו מספיק על מנת להיכנס לעולמות הגבוהים ומרמז על הסכנות 

 הממשיות האורבות למי שיכנס ללא ההכנה המתאימה:

 

ן זֹוָמא ,ָשנּו ַרּבֹוֵתינּו: ַאְרָּבָעה ִנְכְנסּו ַלַפְרֵדס" ן ַעַזאי ּובֶּ  .ְוַר' ֲעִקיָבא ַאֵחר ,ְוֵאּלּו ֵהם: ּבֶּ

ל ַאְבֵני ַשִיש ָטהֹור, ם ַמִגיִעים ֵאצֶּ ַאתֶּ ם ַר' ֲעִקיָבא: ְכשֶּ  ַאל תֹּאְמרּו: ַמִים, ַמִים! ָאַמר ָלהֶּ

ד ֵעיָני" גֶּ ֹּא ִיכֹון ְלנֶּ ֵבר ְשָקִרים ל נֱֶּאַמר: "דֹּ  , ז(.תהילים קא) ִמּׁשּום שֶּ

ן ַעַזאי ֵהִציץ ָוֵמת,  , טו(.שם קטז) ָעָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר: "ָיָקר ְּבֵעיֵני ה' ַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו" ּבֶּ

ן זֹוָמא ֵהִציץ ְוִנְפַגע, תֹו" )ָעָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר: "ְדבַ  ּבֶּ נּו ַוֲהֵקאֹּ ן ִתְשָּבעֶּ ָך פֶּ ל ַדיֶּ  , טז.(משלי כהש ָמָצאָת ֱאכֹּ

 , פרק ב'.חגיגהמסכת  ,תלמוד בבלי ."ַר' ֲעִקיָבא ָיָצא ְּבָשלֹום ִקֵצץ ִּבְנִטיעֹות. ַאֵחר

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t26a1.htm#7
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t26b6.htm#15
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2825.htm#16
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רבי עקיבא ידע מראש להיכן הם נכנסים והזהירם פן ישגו בפרוש של מה שיתגלה  הרוח.מתאר את עולם  "הפרדס"

 לעיניהם )שלא יחשבו בטעות שאבני השיש הטהור הם מים(.

 לא אבה להתגשם לגמרי, שהיה מסור כל כולו ללימוד התורה ומכיון שכך, צעיר נלהבלפי הפירוש, בן עזאי היה 

 בו במקום.  ומתשה ולהוליד ילדים.  עליו מסופר שהציץ הוא נמנע מלשאת אי – בעולם הפיזי

. הוא העז להיכנס לעומק הפרדס ויהיר וחשב שיוכל להתקדם בדרך הרוחנית יותר מכפי יכולתו צעירבן זומא היה 

 .נטרפה עליו דעתו –משמע  –ונחשף לידע שהיה מעבר למה שביכולתו להכיל. הוא הציץ ונפגע 

שלא היה צעיר ואף היה מורה גדול ולכאורה היו לו הכשרים המתאימים לצאת מהפרדס  אחר, הוא אלישע בן אבויה,

. המפגש עם עולם הרוח על הבסיס של למרוד ולהציב סימני שאלהבשלום. אך מפרשים שביסוד נפשו נהג 

 ולהסיט גם את תלמידיו מדרך הישר. לכפור בתורת ישראלהספקנות גרם לו 

 הוא היחיד שהיה מוכן באמת למפגש עם עולם הרוח.רק רבי עקיבא יצא בשלום, כי 

  

  .בספרו "כיצד קונים דעת העולמות העליונים"תאור נוסף של המפגש עם "שומר הסף הקטן" מביא רודולף שטיינר 

 זהו תאור מפורט ומהמם בממשותו ועל כן הוא מובא כאן במלואו:

 

א כוננותו הנפשית רוחית ולמלוא אמונו בבטיחות דרכו, שהיה ישות כרוח רפאים מתייצבת בפני התלמיד. הוא יזדקק למלו”

אמנם באפשרותו במידה מספקת לרכשם במהלך התאמנותו עד כה. שומר הסף מצהיר על משמעותו בערך במילים אלה: עד 

טובים את כה פעלו בחייך כוחות סמויים מכושר ראייתך. הם דאגו לכך כי בכל מהלכי חייך עלי אדמות הביא כל אחד ממעשיך ה

שכרו, וכל אחד ממעשיך הרעים הביא לידי תוצאותיו הרעות. הם פעלו למען עיצוב אופייך על פי ניסיונות חייך ומחשבותיך. הם 

פי התנהגותך במהלכי חייך הקודמים -קבעו את גורלך. הם קבעו את מידת השמחה והכאב אשר הוקצבה לך בכל מהלך חייך על

ומכאן  .כוחות אלה ישחררוך עתה חלקית מהשפעתם המדריכה .החוק החובק כל של קארמה עלי אדמות. הם שלטו בך בתורות

בעבר היכָך הגורל לא פעם מכה קשה. לא .. .ואילך חייב אתה לקבל על עצמך חלק מהמלאכה אשר עד כאן עשו הם למענך

נהנית מהם. גם הם  –ושר ושמחה ידעת מדוע. היא באה כתוצאה ממעשה שלילי באחד ממהלכי חייך הקודמים. מצאת בדרכך א

באו כתוצאה ממעשים קודמים. אופייך מראה, גם מן היפה גם מן המכוער. אתה בעצמך גרמת לשניהם על ידי חוויות ומחשבות 

קודמות. הללו האחרונות לא ידעת עד כה: רק נתקלת בתוצאותיהן. אולם לפניהם, לפני כוחות הקארמה, היו גלויים כל מעשיך 

מהלך חייך ודמות אישיותך יך הקודמים עלי אדמות, כל מחשבותיך ורגשותיך הנסתרים. ועל פיהם קבעו את במהלכי חי

אבל עכשיו יתגלו לפניך כל הצדדים הטובים והרעים של מהלכי חייך הקודמים. עד כה היו הם שזורים בישותך שלך;  ...םהנוכחיי

ראות את מוחך שלך. אולם עתה הם מתירים עצמם מתוכך, הם הם היו בתוכך ונבצר היה ממך לראותם, כשם שנבצר ממך ל

יוצאים מתוך אישיותך. הם מתגבשים לדמות עצמאית, אותה אתה מסוגל לראות כשם שהנך רואה את האבנים והצמחים בעולם 

ה ממסעות אני עצמי הנני הישות אשר גיבשה לה את דמותך ממעשיך הטובים והרעים. דמותי הערטילאית שזור –החיצון. ואני 

חייך אתה. עד כה נשאתני מבלי לראותני, בתוכך, וטוב שכך היה הדבר. כי החכמה של גורלך הסמוי מפניך, יכלה באופן כזה 

לפעול בתוכך למען חיסור המכוער אשר בדמותי. עתה, מאחר שיצאתי מתוכך, גם חוכמה סמויה זו הסתלקה ממך. היא חדלה 

חייב אני להיות לישות כלילת השלמות, מלאת הוד והדר, אחרת אפול קורבן להשחתה.  לדאוג לך. היא תשאיר לך את המלאכה.

 חייבת חוכמתך שלך לגדול עד כדי כךכדי למנוע זאת  –ואם זה יתרחש, אז אוריד גם אותך איתי אל תוך עולם אפל ונשחת. 

בור את הסף שלי, לא אעזבך . אחרי שתעלהיות מסוגלת לקבל על עצמה את תפקידה של החכמה הסמויה שנסתלקה ממך

כדמות המופיעה תמיד לנגד עיניך. ובעתיד בכל אשר תפעל או תחשוב שלא כיאות, מיד תבחין  –ואפילו לא לרגע קט  –לעולם 

בעבירתך בצורת השחתה מכוערת ושטנית של דמותי. רק לאחר שתתקן את כל מעשיך הרעים של העבר, ותיטהר עד שכל 
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 –דבר בלתי אפשרי, אז תשתנה ישותי ואקרן ביופיי. אז אוכל להתאחד אתך ונהיה לישות אחת עוולה בעתיד תהיה לגביך 

הסף שלי החוסם לך את המעבר מורכב מכל רגש של פחד אשר עדיין נשאר בקרבך, מכל היסוס .. .לטובת פועלך בעתיד

יך. כל עוד נשאר בך סימן של פחד להפעיל את הכוח, הדרוש בכדי לקבל על עצמך את מלוא האחריות עבור מעשיך ומחשבות

מלעשות אותך עצמך המנחה של גורלך, יחסר לסף מה שעדיין נשאר לבנות בו. וכל עוד חסרה בו אבן אחת, נאלץ אתה לעצור 

מולו כמשותק, או להיכשל בו. אל תנסה לעבור את הסף הזה עד שתרגיש עצמך חופשי לחלוטין מכל פחד, ונכון למלוא 

כך הנני עומד לפניך גלוי היום הזה, כשם שעמדתי תמיד סמוי לצדך בשעת המוות. אחרי שעברת את ל... כ האחריות המקיפה

הסף שלי נכנס אתה אל העולמות, אשר אליהם נכנסת קודם רק לאחר המוות הפיסי. עתה, נכנס אתה אליהם במלוא המודעות, 

שהיא אינה אלא: ממלכת חיי הנצח.  –בממלכת המוות  –ומכאן ואילך, בהתהלכך עלי אדמות, מתהלך אתה בעת ובעונה אחת 

אמת, אני גם מלאך המוות, אבל אני, אני גם מביא איתי חיים עילאיים שופעים לנצח. בתוך גוף חי תמות דרכי, כדי להיוולד 

 .מחדש אל תוך קיום אלמוות

ה מנת חלקך. אבל חוק ברזל הוא, כי הנך נכנס עתה אל תוך הממלכה הזאת: שם תפגוש ישויות על חושיות. אושר עליון יהי

אותי, יציר כפיך. קודם לכן צמחו חיי מתוך חייך אתה: אבל עתה עוררתני לקיום נפרד,  –תפגוש תחילה אותי בממלכה הזאת, 

ואולי גם כמעורר בך, בלי חשך, מוסר כליות. בתור יציר כפיך הלבשת  –והנני עומד לפניך כאמת מידה מוחשית למעשיך בעתיד 

 .אבל בזאת גם חובה עליך לעשות למען ייפוי צורתי –צורה  לי

בלי הכנה מתאימה, את הקארמה שלו הבלתי נפדית כשהיא מופיעה לפני עינו כיצור חי, מסתכן היה  היה,מי אשר רואה …

 .לתעות אל תוך סטיות חמורות מוטב בהחלט לא לשאוף לכך

נוסף, אלא אם כן יש בכוחו למלא אחרי דרישות הכלולות בנאמר  שומר הסף בא כדי להזהיר את התלמיד, לא לצעוד צעד…

אין היא אלא תוצאה של חיי העבר של התלמיד עצמו, אין היא אלא אופיו הוא,  –לעיל. ככל שאיומה היא צורתו של שומר הסף, 

הרגיש בפעם הראשונה ל –שהתלמיד עורר לחיים עצמאיים נפרדים. עוררות זו היא תולדת ההתפרדות של רצון, חשיבה ורגש. 

עתה, התכוננותו של תלמיד מדע  –זאת כשלעצמה חוויה בעלת חשיבות עליונה.  –כי אתה עצמך קראת לחיים ישות רוחית, 

הרוח חייבת להיות מכוונת לכך, שתכשירו לשאת את המראה האיום בלי כל פחד, ושבשעת הפגישה ירגיש את כוחו כה מוגבר, 

 .המודעות את האחריות לייפוי שומר הסףשיוכל לקחת על עצמו במלוא 

אם הפגישה עם שומר הסף עברה בהצלחה, אז יהיה מותו הפיסי הבא של תלמיד מדע הרוח שונה לחלוטין מכל מוות שלו 

בעבר. אז חי הוא את המוות בהכרה מלאה, בפשטו את הגוף הפיסי כשם שפושטים בגד, אשר נתבלה או אולי יצא מכלל שימוש 

 125-131 ’, עמ2008, "כיצד קונים דעת העולמות העליונים"שטיינר, ר. ".  תאומיתעקב קריעה פ

 

המפגש עם "שומר הסף הקטן" הוא רגע גורלי בחייו של האדם. לפניו, נישאה החכמה הגבוהה בידי הקרמה וניתבה 

חות הסמויים את האדם אל גורלו באופן שהיה סמוי מעיניו. לאחר המפגש עם "שומר הסף הקטן" משתחררים הכו

 נדרשהחל מרגע זה חוץ. דמות עצמאית המתגלה לפניו מן הכדי שים לשפעלו על האדם, מתירים עצמם מתוכו ומתגב

, לטהר ולבער כל רוע על מעשיו, להפוך את ישותו לכליל השלמות והיופי מלוא האחריותלקבל על עצמו את  האדם

מו , כגלויה לעיני התלמיד בכל עת הקטן" שומר הסף"תו של דמו תהיהשעוד קיימים בו. מרגע זה ואילך  וכל עוולה

שתשקף לו מיד את תוצאות מעשיו ותעורר בו מוסר כליות. אך כל עוד נותר בתלמיד עוד רגש של פחד או  ,מראה

אותו לא לעשות עוד  מזהיר "שומר הסף הקטן"שאר הסף חסום בפניו. יהיסוס לקבל על עצמו את האחריות לגורלו, י

למלא להיות מוכן ו ,, כהוא עצמוכיציר כפיו ,הניצבת לפניו ,ד נוסף עד אשר יהיה מוכן להכיר בישות הנוראהצעד אח

 אחר הדרישות הללו. 
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כאשר רק היכולה להתרחש 'הגדולה' עם "שומר הסף הקטן", התיאור המובא כאן ממחיש את אופיה של הפגישה 

יעוץ הביוגרפי, על פי ה .זוהי חוויה רוחנית טהורה. שם כךהדרושים להגבוהים האדם פיתח את הכשרים הרוחניים 

)פוטנציאל( להתחיל יש לאדם אפשרות . זהו הגיל שבו ואילך 49החל מגיל אצל האדם מפגש זה יכול להתרחש 

 יציאה מעבדות לחירות.  –מכונה גם "גיל שחרור עבדים"  49גיל  .נתב את חייו בעצמוללהשתחרר מכבלי הקרמה ו

בגילים צעירים יותר, החל מאמצע החיים, שומר הסף הקטן" גם ת, בדרך הרוחנית, אנו יכולים לפגוש את "יחד עם זא

 ומאיתנו ופעל יםסמוי ים מישותנו שהיואנו מתוודעים לחלק ההתפתחות הרוחניתבתהליך , כאשר בפגישות 'קטנות'

ם אשר צועדים בדרך הרוחנית במלוא באופן לא מודע כרוע בעולם. פגישות 'קטנות' כאלו מתרחשות אצל תלמידי

, בצער עמוקבבושה, בכאב, לרוב , באומץ ובכנות בלתי מתפשרת. מפגשים אלה מלווים לחשוף את האמת הכוונה

 ובחרטה אך גם מעוררים את התלמיד ומכוונים אותו לפעול לתיקון ישותו. בתחושת החמצה

 

ימודים להכשרת יועצים ביוגרפים בבית הספר "כחותם" במסלול הל ו על ידי תלמידותנכתב תיאורי המקרים הבאים

 ן עם הרוע.ת המפגש שלהיאת חווי יםומתאר

 

 עדי: – 1תיאור מקרה 

 שמלה לבנה, כפכפי זהב, עליונית מעוצבת, מקושטת. -בגדים חדשים  - יהייתי לבושה במיטב מחלצותי

לא יכולתי לברוח, לא  יכולתי לעצור את זה. לי לא היה חלק בזה, לא היתה לי שליטה ולאהרגשתי שהארוע התרחש ו

 יכולתי להתכחש. זה היה מפגש של כיעור, של גועל, זו היתה אחת מנקודות השפל בחיי.

 . מבוישתמבוהלת, נטולת שליטה, חסרת אונים, אומללה, חשתי 

 הייתי חשופה לעיני כל בכיעורי, בחולשתי, בקלקלתי. 

 מה שהתרחש, הם עמדו בשקט, כאילו הם לא רואים.היו אנשים בסביבתי אך הם לא הגיבו ל

חוויה שמה שקורה לי  זו היתה חוויה סוראליסטית, לא טבעית, לא אנושית, מחוץ לקונטקסט ולנורמות החברתיות,

 "זה לא אני", "זה לא קשור אלי".

 פרק!".עלתה לי מחשבה "מה אם מישהו שמכיר אותי היה רואה אותי במצב הזה? כל הדימוי שלי היה מת

 שאני  –היהירות שלי ותחושת האומניפוטנטיות  -הארוע הפגיש אותי עם המוגבלות האנושית שלי ועם הרוע שלי 

 יכולה.-כל

המשכתי את החשיפה, לא קברתי בתוך תהליך היעוץ הביוגרפי ובמסגרת הלימודים בכיתה,  –כעבור מספר חודשים 

מאוד אומץ כדי לספר ולוותר על הפחד ממה שיחשבו עלי.  הייתי צריכה הרבהאת הארוע, השארתי אותו באור. 

 ולעשות מטמורפוזה נפשיתאותו השיתוף והחשיפה היו עבורי חלק בלתי נפרד מהארוע וביכולת שלי לעבד 

 .בעקבותיו

 

 של עדי, מלבד המפגש המטלטל והכואב, אפשר להבחין בכמה סממנים נוספים הקשורים לעולם הרוח: תיאורב

שבלא ידיעתה, היא  ,שמלה לבנה וסנדלי זהב. אפשר לומר – בבגדים חגיגייםבאותו יום לבושה היתה  עדי .1

התכוננה לארוע, שכן הבגדים החגיגיים העצימו את הפער שבין הדימוי החיצוני לכיעור הפנימי שהתגלה. בנוסף, 
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שלמרות כיעורו  – חא סמל לקדושה והמפגש עם שומר הסף הקטן הוא מפגש טהור עם עולם הרוהלבן הו הצבע

 .)מפגש של אמת( המלווה ביראת קודשהוא מפגש 

. האנשים "שיתפו פעולה" עם עולם הרוח )ללא אף אחד מהם לא התערבלמרות שבארוע נכחו אנשים נוספים,  .2

 . להתרחש ללא הפרעה עידיעתם( ואפשרו לאירו

שלמרות שהיתה  -ח עשה עם עדי שעולם הרואפשר לראות בכך חסד  – עדילא נכח במקום אף אדם שמכיר את  .3

 לא נכח שם מישהו שהכיר אותה, דבר שיכול היה לגרום לה להתפרק לגמרי.חשופה בכיעורה, 

 

 :ליאת - 2מקרה תיאור 

 בתוך גופי, כמו ברית מילה המתרחשת מעצמה. ,יכולתי לחוש את זה נפרד מדפנות עורי

 זה נפרד וקיבל צורה משלו, כבר לא נושא את צורתי.

 לתי לחוש שמשהו נפרד ממני, שאני נפרדת ממשהו.יכו

 עוד לא הבנתי מהו זה המבקש להשתחרר אך כבר חשתי את עצב הפרידה. התאבלתי.

 משהו שהיה חלק ממני מבקש לצאת החוצה.

וחשתי את פחד הפגישה... מיהו זה ומה צורתו? במחשכים הוא התקיים בלי פחד. נחבא מעין כל וגם מעיני, אך כעת 

 להתגלות.מבקש 

 הוא קיבל חיים משל עצמו. כבר לא נסמך עלי. כבר לא מבקש רשות.

 הוא אותת לי ברמזים, הוא הנחה אותי כיצד לאפשר לו לצאת מתוכי.

 ואני, צייתתי לו. נוכחתי ברגע ואפשרתי לו להיפלט מתוכי.

 תם.כמו שליה הנפלטת מרחם האם לאחר צאת התינוק, הוא עשה את שלו בתוכי ותפקידו שם 

 אמות. -כי אם ישאר בתוכי  ,הוא חייב לצאת

 זה כאב.

 הכיעור יצא לאור ונגלה לעיני כל.

 ברגע המקודש הזה לא הייתי לבד.

 נכלמת, חשופה.

 הברית בינינו לא תמה. הוא ממלא את חלקו ומוקיר לי טובה על כי נשאתיו כל השנים. -ועמדתי מולו באומץ 

 כמו מוגלה החליק לו החוצה.

 ראשון חלחלה ובושה אך מיד אחריו הקלה גדולה והוקרת תודה.ברגע ה

 כמו יציאת השליה, יכולתי לחוש את המרפא שבפרידה.

 תודה לך רוע.

 

 ניתן לשים לב לכמה דברים דומים בתיאורי שני המקרים:

  .ואת הפעילות הטהורה של הרוח קדושת הארועאפשר לחוש את  בשניהם .1

דבר המתרחש מעצמו, דבר "החייב להתרחש" ו"בעל חיים משל ה של התלמידות מתארות את החווי שתי .2

  עצמו".
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 המקרים התלמידות לא היו לבדן, דבר שהעצים ככל הנראה את תחושת הבושה שחוו.בשני  .3

על מנת שלא יברחו או  שנדרשו לכל אחת מהתלמידות בעת המפגשהנפשיים הכוחות לקבל מושג על ניתן  .4

 יתמוטטו.

 הליךתב שהתגלה להן ואת ההזדמנות שניתנה להן להתמירו לקיחת האחריות על הרועשתיהן מתארות את   .5

  אך גם כתהליך מרפא ומזכך. שדרש אומץ וכנותכואב 

 

 הדרושות לות והנפשי לו לעשות את ההכנות יםכאמור, המפגש עם הרוע העצמי של האדם וההתגברות עליו, מאפשר

ולפתח בנפשו את  לעמעם את תחושת העצמיות שלו )הריכוז העצמי( זה מאפשר לו .יה לעולמות הרוחילקראת העל

. כאשר אנו מקטינים את הריכוז בעצמנו, מתפנה לנו מקום בנפש האמפתיה כלפי האחר –י והנאצל ביותר הכוח המוסר

 לחוש את נפשו בתוכנו במלוא מובן המילה.להתחיל ואנחנו יכולים להפנות את מבטנו מעצמנו אל עבר האחר ו

והי האהבה המוסרית והכנה ז חוויית הזולת בנפש העצמית. – 'אהבה'זו המשמעות האמיתית של לפי שטיינר, 

היא הפרי המשמעותי ביותר עבור  שאהבה כזו. אפשר לומר להשתנות למשהו אחר –זו מהותה של הרוח  .ביותר

 אדם בעולם החושים, כי זה האופן בו הוא מעורר ומחדיר את הרוח לעולם החומר.ה

 

ת האני שלה(, למרות שעליה להתקיים, "מהותי לתודעה האנושית בעולם החושים, שהרגשת העצמיות של הנפש )חוויי

הרגשת מתעמעמת. כך יש לנפש האפשרות לחוות בעולם החושים את ההתאמנות לקראת הכוח המוסרי הנאצל ביותר, 

אם הרגשת האני החזקה תשתרע אל תוך החווייה המודעת של הנפש בעולם החושים, לא יוכלו הדחפים והדימויים האמפתיה. 

. את ההתמסרות, אותו דחף טבעי של העולם האהבההנכונה. היא לא תוכל להביא את פירות המוסריים להתפתח בדרך 

 עצמיתהאלמנטרי, אין להעריך כדבר דומה למה שמציינים בחוויה האנושית כאהבה. ההתמסרות האלמנטרית נובעת מחוויה 

ה זו חייב להיפרש כביכול בנפש מסך כדי לפתח חוויי חוויית הזולת בנפש העצמית. האהבה היאבישות או בתהליך האחרים, 

 .109רודולף שטיינר, "סף עולם הרוח", עמ' על הרגשת העצמיות )חוויית האני( המצויה במעמקיה." 

 

"בנפש שהתעמעמה בכל הקשור לכוחה העצמי, נוצרת היכולת לחוש בתוך עצמה את סבלותיה ושמחתה של הישות האחרת. 

האהבה היא, לגבי האדם, הפרי המשמעותי ביותר של הכנה בחיים האנושיים. נובטת האהבה, הצומחת מתוך המוסריות 

. אם יחדור לישות האהבה, להרגשת האמפתיה, ימצא את האופן בו מתבטאת הרוח בעולם החושים החוויה בעולם החושים

על חושית באמיתותה. נאמר כאן שחלק ממהותו של העל חושי הוא להשתנות לדבר אחר... אפשר לומר שעם התודעה ה

. במקום בו באהבה מתעורר הרוחי בתוך עולם החושיםמתעוררת נפש האדם בעולם הרוח, אך חייבים לומר באותה מידה, כי 

רודולף שטיינר, "סף עולם הרוח", עמ' פועלות אהבה ואמפתיה, חשים את נשיפת הקסם של הרוח החודרת את עולם החושים." 

110. 

 

המתאר בצורה מאת פ.מ. דוסטוייבסקי,  ,1866" משנת חטא ועונשורומן "התוך הלסיים את העבודה בטקסט מ בחרתי

 ואת המעבר שלו 'מעולם לעולם'. מרגשת ביותר את המטמורפוזה שהתרחשה בנפשו של הגיבור

שעזב את לימודיו בגלל מצבו הכלכלי והחליט , רודיון רומנוביץ' רסקולניקוב, צעירסטודנט על  הרומן מספר

את  -ת הסערה המתרחשת בנפשו של הגיבור אלפרטי פרטים הספר מתאר  .ה ואת אחותהבריבית זקנמלווה  לרצוח

ואת חיפושיו אחר ישועה. הוא פוגש את סוניה, אישה צעירה, התחבטויותיו לגבי אשמתו הקושי לשאת את סודו, את 
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בוק בו ומגלה כלפיו חמלה. ומתפתחת ביניהם אהבה. הוא מגלה לה את סוד חטאו והיא, למרות הידיעה, בוחרת לד

ולקחת עליו אחריות.  להודות בפשעמצפונו הוביל אותו מנוח ובסופו של דבר  לרסקולניקוברגשות האשם לא נתנו אך 

כל הזמן הזה סוניה לא משה ממנו ואף גלתה איתו משך ב .יסיבירכלא ההוא נשפט ונשלח לגלות ועבודות כפיה ב

ה להקל עליו בביקוריה, וניסת וכל שנות ריצוי עונשו, ספגה את ייסורי במהלךידו היא נמצאה ל. הרחוקה והקרה לסיביר

לרוב הוא גילה כלפיה נוקשות והעונש הקשה, הבדידות, עבודת הפרך והחולי גרמו לרסקוליניקוב לקשיות לב אך 

 ואטימות. למרות זאת היא דבקה בו במסירות אין קץ.

עבדות בכלא הסיבירי, מתחוללת בנפשו של רסקולניקוב מטמורפוזה השנות  שבערק בסוף הסיפור, לקראת תומן של 

מתנה הגדולה ביותר של את הבתוך נפשו חוות זוכה לו הוא משלים את עונשו ועימו את תהליך ההתמרה הארוך –

 .מתנת האהבה -האנושות 

 

ה אליו במאור פנים ובשמחה, אולם "פתאום מצא את סוניה על ידו. היא ניגשה בצעד לא נשמע כמעט וישבה בצידו...היא חייכ

ופעמים גם לא הושיטה לו כלל. כמו יראה היתה פן  מושיטה לו את ידה במורך תמיד היתה .כרגיל, הושיטה לו את ידה במורך

ידחנה. תמיד היה נוטל את ידה כמו מתוך בחילה, כמו בזעף היה מקדם פניה, ופעמים היה שותק בעקשנות כל עת ביקורה. יש 

. אולם עכשיו לא נפרדו ידיהם... לבדם היו, איש לא ראה אותם. חייל המשמר רתיתה מפניו ומסתלקת בצער עמוקשהיתה מ

 הסב אותה שעה את פניו הצידה.

הוא עצמו לא ידע כיצד קרה הדבר, אולם פתאום כמו אחז בו דבר מה והטיל אותו לרגליה. הוא בכה וחיבק את ברכיה. ברגע 

. אולם מיד, בו ברגע, הבינה הכל. היא הבינה ולא עוד ספק היה בליבה, כי אוהב הינהו. אוהב אותה הראשון נבהלה עד מאוד..

 לאין שיעור, וכי הנה הגיע, לבסוף, הרגע הזה...

...כבר זרח השחר של עתידם המחודש, של תחיה גמורה לקראת חיים חדשים. האהבה היא שהשיבה אותם לתחיה, ליבו של 

 לב רעהו. לות חיים לאין קץ בשביהאחד אצר בתוכו מקור

...אותו יום בערב, לאחר נעילת הקסרקטין, שכב ראסקולניקוב על האיצטבה וחשב עליה. ביום זה נידמו לו אפילו, כאילו כל 

הקטורגאים, אויביו לשעבר, כבר הביטו אליו אחרת. ולא עוד, אלא הוא עצמו פנה בדברים אליהם, והם השיבו לו במאור פנים. 

 נזכר בכך, אך לא ראה כל פליאה בזה. כלום אין הכל צריך עכשיו להשתנות?עתה 

...וגם מה ערך לכל, לכל תלאות העבר הללו! הכל, אפילו פשעו, אף פסק הדין והגלות נראו לו כעת, בהתעוררות ראשונה זו, 

 כמין עובדה חיצונית, מוזרה, אפילו כמקרה אשר לא אותו קרהו...

, אולם כל כך מאושרת היתה, שנבהלה כמעט מפני אושרה. תוחה כל אותו היום, ובלילה גם חלתה שניאף היא היתה נסערת בר

שבע שנים, שבע שנים בלבד! בראשית ימי אושרם היו רגעים, ששניהם מוכנים היו לראות שבע שנים אלה כשבעה ימים. הוא 

 יקר, לשלם בעדם במעשה קורבן גדול בעתיד... גם לא ידע, כי החיים החדשים לא חינם ינתנו לו, כי יש לקנותם במחיר

אולם כאן מתחילה כבר פרשה חדשה, פרשת התחדשותו ההדרגתית של אדם, לידתו מחדש, בעברו בהדרגה מעולם לעולם, 

 .468-469פ.מ. דוסטוייבסקי, "החטא וענשו", עמ' בהתוודעו אל מציאות חדשה לא נודעת לו כלל עד הנה..." 
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 סיכום

 

לקריאה  בשלב הראשון חשתי צורך להרחיב את ידיעותי ומקורותי ופניתי, זו עבודהכתיבת ב סוקהתחלתי לעכאשר 

בנושא  תהעוסק (רומנים) ותן בספרוה (נוספיםשל שטיינר ושל )בספרות האנתרופוסופית  הןבספרים ומאמרים רבים 

 בתי שיתאימו להיכנס לעבודה. אשר חשים רבים סטטקאספתי ו "הכפיל"בנושא והאנושי הרוע 

והסיבות  של הרועהראשוני המקור לחקירת  – "לאחור"אותי  ובילהו "שומר הסף הקטן"בנושא והחקירה הבחירה 

תפקידו של האדם ראשונים העוסקים בהבנת ה והבנתי שנכון יהיה לכלול בעבודתי את שני הפרקים להימצאותו בעולם

 .אנושותאדמה וההתפתחות בעבור  פקידו של הרועתבבריאה ו

לכתיבת  רבים שעות וימים הקדשתי, במהלכו עברתי רגעי קושי, היווה עבורי מסע של גדילההעבודה כתיבת ך תהלי

 . , בהם התגלו ההקשרים שחסרוותובנות חדשות רגעים של גילוייםגם היו אך  ברור, ללא כיוון הילכתילעיתים והעבודה 

המילים, התגבש המבנה ונוצרה עבודת החקר הזו,  נכתבו, סטיםנבחרו הטקטיפין טיפין, ארוך ומפרך, בתהליך 

 מאין.יש  –שמהווה עבורי יצירה ובריאה 

 

ראה שלמורותי היקרות, המהוות עבורי ההמסייעות לי לעבור את המסע הזה, הרוחנית,  לחברותי לדרךמודה אני 

 .על פני האדמה יאותי במסע שמנחהלבורא עולם ו ואידאל להתפתחות הרוחנית שלי

 

  ,וביראת כבודבהוקרה 

 זהר
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