בירור בכוח המדמה במסגרות חינוכיות
עמית קדם,
המאמר עוסק בכוח המדמה )=הדמיון( שבאדם ככלי להתגלות הקדושה בעולם ומציג מודל לתוכנית חינוכית בה משולב הכח המדמה.

* עמית קדם ,מייסד שיטת ”דמיון נובע“ מהי הגדרתו של הכח המדמה? ”החלק המדמה הוא הכח הזוכר רשמי המוחשות אחר העלמם מפני
החושים שהשיגום ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה ,ולפיכך מרכיב הכח הזה מן הדברים אשר השיג דברים שלא השיגם מעולם ואי
אפשר להשיגם…“ )רמב“ם שמונה פרקים פרק ראשון( האר“י הקדוש הגדיר כח זה בצורה מפורטת יותר” :החי יותר פנימי והוא מחלק
הרוח שבכל ד‘ יסודין ויש בו נפש המרכבת )דומם( ונפש הצומחת ונוסף בה נפש פנימית הנקרא נפש הבהמית ויש קוראים לה נפש התנועה
כי היא רצונית ולא טבעית כמו הצומח וזה נקרא בספרים נפש השנית ונחלקת לב‘ כוחות חיצוניות ופנימיות .החיצוניות נחלקת לב‘ כוחות
חוש ותנועה והחוש נחלק לה‘ חושין וחמשתן יקראו כח המרגיש והפנימי נחלק לב‘ והם המדמה והמתעורר .והמדמה נחלק לב‘ והם המשיג
והזוכר וזהו פירושן… וכ“ז בפועל גמור אך הפנימי נקרא כח המדמה וזהו במח עצמו ומתדמה שם כאילו שם ממש הוא ההרגש ההוא במח
ומצייר שם איך היה אופן ההרגש אע“פ שלא הרגיש בפועל אלא האבר המיוחד לחוש ההוא וכח הב‘ נקרא כח הזוכר כי אף שלא בשעה
שהאבר החיצון מרגיש בפועל מכח שנצטייר שם פעם אחרת בכח המדמה בעת הרגש החיצון .עוד יש כח אחר במדמה והוא כי יצייר
הדברים אף שלא באמתתן מה שאי אפשר להיות כן ברגש החיצון ועוד שלא יכול זה הכח המדמה לצייר רק בציור גשם חומר ולא בציור
רוחני הנקרא צורה ונפש ועוד שהמדמה יכול לדמות ולצייר הדברים בין בהקיץ ובין בחלום כמו שאכתוב) “.עץ חיים היכל ז‘ היכל אבי“ע
שער ן‘ קיצור אבי“ע פרק י‘( גם ספר הברית לרבי אליהו וילנא מגדיר את הכח המדמה בצורה דומה” :פנימיות הה‘ חושים אשר בתוך המוח
נקרא מדמה או דמיון… שהמדמה נחלק לפנימיות וחיצוניות ,אשר החיצוניות נקרא משיג והוא מה שהמדמה מתעסק בעת פעולת החושים
החיצוניים להשיגם ולצייר המוחשים ,והפנימיות נקרא זוכר והוא מה ששומר אותם הדברים במוחו ועוצר אותם בדמיונו לאחר שעמדו
החושים החיצוניים מלפעול פעולתם ומתדמה לו במוחו בכל עת שירצה כאילו עתה הוא משיג אותם בחושיו החיצוניים” “.ועל שיש בכח
המדמה גם להרכיב גם להפריד המוחשים )ראה פרק י‘( לכן הוא מפריד ומרכיב לפעמים ממה שהשיג מה שלא השיג גם דבר שאפשר
להשיג גם דבר שנמנע להשיג ,לכן הוא מוליד לפעמים שקר ולפעמים אמת מצד ושקר מצד…“ ”ובכן תן דעתך ושים לבך שיש בכח המדמה
להשיג מה שהוא חוץ לעולם וחוץ לשכל…“ )פרק י“א( זו היא הגדרת הפעולה של הכח המדמה במקורות השונים .במקביל לכך מצוין
במקורות כולם כי הכח המדמה הינו הבסיס לנבואה ככתוב ”ביד הנביאים אדמה“ )הושע י“ב( .כיצד הופך הכח המדמה לבסיס לנבואה?
האם ביד האדם לפתחו לכח כזה? הרמב“ם ב“מורה נבוכים“ קובע במפורש שכח המדמה המביא לידי נבואה הינו קבוע ללא אפשרות
לפיתוח האדם” :שלמות כח המדמה מעיקר היצירה“ )ח“ב לו עמו‘ רמ“ו( ”וזה דבר שאי אפשר למלא העדרו או להשלים חסרונו בהנהגה
בשום אופן הנה זה ממה שאין עצה נגדו“ )שם רמ“ו – רמ“ז( .הכוזרי כתב גם הוא בדומה לרמב“ם” :וכשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה
את היחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי כך קבע בדקות רבה יחס בין החוש הפנימי ובין הענין הבלתי גשמי ,שכן נתן לבחירי
ברואיו עין פנימית ,הרואה את כל הדברים כמו שהם בהויתם הבלתי משתנים ואילו השכל מביא מן הדברים הבודדים ראיות על מהותם
ועקרם .מי שניחן מבריאתו בעין כזאת הוא הפיקח באמת – ,והוא רואה את שאר האנשים כעורים שעליו להנחותם ולהדריכם ,ויתכן כי
העין ההיא היא הכח המדמה ,כל זמן שכח זה משמש את הכח השכל – ,עין זאת היא הרואה צורות עצומות ונוראות המורות על אמתות
שאין בהן ספק) “.הכוזרי מאמר רביעי ג‘( לפי הבחנה זו של הרמב“ם והכוזרי נחלק הכח המדמה לשני כוחות נפרדים .הכח השלם ,הנמצא
בבחירי האומה מתולדותם –מביא לידי נבואה .לעומתם ,שאר העם ,מתמודדים עם הכח המדמה הנמוך ,הוא היצר הרע” :ושאין פעולת
הדמיון פעולת השכל אלא הפכו … ולפיכך אין להתחשב במדמה )בענינים הנוגעים לידיעת ה‘(“ )מורה נבוכים חלק א‘ פרק ע“ג קמ“ב –
קמ“ד( ”כל זה המשכות אחר הדמיון אשר הוא גם יצר הרע באמת ,כי כל מגרעת הגיונית או מידותית היא פעולת הדמיון או נספחת
לפעילותו“ )שם ח“ב פרק י“ב( הספורנו בפירושו לחטא האדם מדגיש נקודה זו” :והנחש – הוא שטן הוא יצר הרע ,רב ההיזק עם מיעוט
היותו נראה .כי אמנם יקרא הדבר בשם איזה דומה לו ,כמו שנקרא המלך אריה… ויקראו האויבים המזיקים נחשוב צפעונים אשר אין להם

לחש… ועל זה הדרך קרא בזה המקום את היצר הרע המחטיא נחש ,בהיותו דומה לנחש אשר תועלתו במציאות מועט מאוד ונזקו רב עם
מיעוט הראותו ,וכבר אמרו ז“ל שהוא ס“מ רוכב עליו )פרקי דר“א י“ג( והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זאת באמצעות הכח המדמה
המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים ,המטים מדרך השלמות המכוון מאת האל יתברך ,כי אמנם הכח המתאוה עם דמיוני התענוגים
המובילים אליו ,הם מצווים לכוחות הגשמיות הפועלות ומחטיאים כוונת ורצון האל יתברך כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי וימחה
בהם… היה ערום מכל חית השדה – כי הכח הדמיוני המוביל תמונות התענוגים אל הכח המתאוה היה חזק בהם יותר ממה שהיה בשאר
בעלי חיים כאמרם )סוכה נ“ב( ”כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו “.ויאמר אל האשה – כי שכלה החלוש התעצל מהתבונן ולא התקומם על
הדמיון הכוזב ,וצייר אז כוחה המדמה כי אמנם שאף על פי שאמר אלוקים לא תאכלו מעץ הדעת פן תמותון ,מכל מקום לא יתאמת זה ובכן
אמר כשהנחש ,והוא הדמיון ,התחיל לשים ספק בכך ,הנה האשה בשכלה החלוש אמרה מכל עץ הגן נאכל ואין לנו צורך להיכנס בסכנת
אכילת עץ שהאל יתברך אמר לנו שבאכלנו ממנו נמות .אמנם הדמיון התחזק ליחס קנאה ושקר חס ושלום לאל יתברך ,וצייר שאסר אותו
הפרי כדי שלא ישיגו בו התועלת להיות כאלוקים ושלא יסבב מות כלל .ובכן אמר אל האשה) “.ספורנו בראשית ג‘ א‘( אם כן לפי שיטת
הרמב“ם ההתמודדות של האדם הפשוט עם הכח המדמה הינה הפניית עורף לכח זה ופנייה אל השכל .לאדם זה אין יכולת לפתח את הכח
המדמה וממילא אין בכח זה יתרונות עבורו אלא חסרונות .לעומת זאת כותב ספר הברית שהכח המשער ,אחד מחלקי הכח המדמה ,הינו
הבסיס לנבואה והינו נמצא בכל אדם” :המשער הוא הכח אשר יקרה שיתנוצץ לפעמים באדם ידיעה פתאומית על העתיד או על העבר ,כמו
שיתדמה לאדם פתאום ויפול במחשבתו שפלוני עשה או יעשה כך וכך יהי כאשר פתר כן היה…“ ”והנה זה הכח נמצא בכל אדם בדמיונו
ובשערה דרכו ,אפס שירבה באדם אחד יותר מהאחרים הבאים בשערים אלה ,והוא בנביאים חזק מאוד כנאמר ”וביד הנביאים אדמה“ )שם
פרק י“ב( כלומר הבסיס לנבואה נמצא בכל אדם אך קשה לדייק ממקור זה האם יש יכולת ביד האדם לפתח כח זה בצורות שונות .האר“י
הקדוש כותב” :עוד יש יתרון בשכל העיוני מכח המדמה כי המדמה לא ישיג אלא בחומר וכל ציוריו ודמיוניו יהיה בחומר אך השכל ישיג
בצורה עצמה איך הוא וכן כח המדמה ידמה לפעמים שקר שהוא משא“כ והשכל יוכל להשיג גם בחומר עצמו איך הוא מהותי אך אין זה
אלא בכח הדעת לא בכח ציור ממש נמצא כי בהצטרף שניהם יחדיו יהיה ב‘ תועליות שיש הדמיון ציור ממש ואמיתי לפי כי הדמיון הוא כח
כלי השכל ושל המדמה יחד נמצא כי כל הנפשות והכוחות הנ“ל נקרא חומר בערך השכל העיוני כי הוא צורה לכולם ובזה תבין ענין החלום
כי הנה בעת השינה נשאר בגוף הנפש המורכבת והצומחת והבהמית ואינו יוצא ממנו רק נפש המדברת הנקראת שכלית וכיון שהופשטה מן
החומר משגת לדעת ולראות חזיונים עליונים ובאה וחוקקת החזיון ההוא בכח המדמה נשמת הנפש השכלית ואין בה דיבור והמדמה מראה
לאדם מה שראה השכל ולפי שהוא כלי השכל הנ“ל אין בו כח לקבל הדברים באמיתתן ולכן אין חלום בלא דברים בטלים וגם כי הוא דמיון
מה שראה השכל ולא הדבר עצמו שראה“) .עץ חיים היכל ז‘ היכל אבי“ע שער ן‘ קיצור אבי“ע פרק י‘( יוצא מדבריו כי כשם שהכח המדמה
יכול להפוך להיות מרכבה ליצר הרע ,כדברי הרמב“ם והספורנו ,כן הוא יכול להפוך להיות כלי השכל .השכל המשיג במהות ,בצורה ,אינו
יכול לצייר השגה זו אלא ע“י המדמה .אמנם ציור זה לא יהיה מדויק וידרוש בירור ,אך הוא הכלי המאפשר את השגת השכל ”חזיונות
עליונים“ .תלמידו של האר“י ,רבי חיים ויטאל ,מבאר כיצד מתבצע תהליך כזה של הפיכת המדמה למרכבה לשכל” :אבל ענין ההתפשטות
)מעניני החומר( הוא כי יסיר כל מחשבותיו לגמרי והכח המדמה שבו שהוא כח הנמשך מהנפש החיה היסודית שבו יפסיקוהו מלדמות
ולחשוב ולהרהר בשום ענין מעניני העולם הזה וכאילו יצאה נפשו ממנו ואז יהפוך כח המדמה מחשבותיו לדמות ולצייר כאלו עולה
בעולמות העליונים בשרשי נפשו אשר לו שם מזה לזה .עד שהגיע ציור דמיוני במקור שלו העליון ויחקקו ציורי כל האורות במחשבתו כאלו
מצוייר ורואה אותם כפי דרך כוחו המדמה לצייר בדעתו ענייני העולם הזה אף על פי שאינו רואה אותם כנודע בחכמת הטבע… ויכון להוריד
)האור( דרך ירידה ממדרגה למדרגה עד שיגיע האור והשפע ההוא אך נפשו השכלית שבגופו ומשם תגיע עד נפש החיה וכח המדמה שבו,
ושם יצטיירו הענינים ההם ציור גשמי בכחו המדמה ואז יבינם כאילו רואה אותם בעין ממש…“ )שערי קדושה חלק ג‘ שער ה‘( בתיאור זה
נראה כי אכן יש יכולת בחירה ביד האדם לקשר את המדמה ”למקורו העליון“ ולנתק אותו מכל עניני העולם הזה .אותה פעולה ,המתרחשת
בחלום ע“פ האר“י ,מתוארת כאן כפעולה בחירית ,כמו כן מתחדדת כאן העובדה כי הבנת האדם חייבת לעבור דרך הכח המדמה ”ואז יבינם
כאילו רואה אותם בעין ממש“ .גם ספר הברית מגדיר כך את תפקיד המדמה” :והשכל כשרוצה להבין ולהורות זה אל כוחות הגוף אין
יכולת להבינם הצורות הרוחניות אם לא ע“י המדמה ולכן נשפע שפע מן השכל על המדמה וביותר על המשער שהוא שלמות המדמה“ .יתכן
שלכך מתכוון גם הרב קוק בכותבו” :יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל .הדמיון מחיה בנו את העולם בצורתו הרוחנית וממילא עושה
הוא את מהותינו הרוחנית יותר שלימה ,אלא שבהתגברותו מטשטש הוא את התואר של העולם המעשי“) .אורות הקודש א‘ הדמיון העליון
נ“ב( ”כל זמן שעוסקים בתורה ובחכמה ,בגמילות חסדים וביישובו של עולם ,באהבת הבריות ובדרך ארץ ,אין להתפחד מכל התפרצות של
דמיונות) “.שם נ“ח( אם כן ,על פי דרך זו מתבררת לנו הכרחיותו של הכח המדמה בהתגלות השכל בעולם הזה .כמו כן נראה לומר שיש
יכולת ביד האדם לפתח את הכח המדמה ,כלומר לנתקו מן היצר הרע ולקשרו אל השכל .יכולת זו נמצאת ביד כל אדם ולא רק בבחירי
האומה ,כדברי הכוזרי .כעת מתבארים יותר דברי הגרש“ז מקלם” :הגרש“ז זצ“ל היה שואל” :במה השיגו אבותינו הקדושים וכל גדולי

העולם ז“ל את מדרגתם? במה היה כחם יפה מכוחנו? והשיב :הם ידעו את הכח האדיר שבציורי הלב .הנה היצר הרע יודע היטב סוד זה וכל
מלחמתו היא תמיד בציורים ודמיונות שבהם לוכד את לבו ולוכד אותנו ברשתו .לא נוכל להלחם נגדו כי אם בנשקו – דהיינו להרבות ציורים
לצד הקדושה“) .מכתב מאליהו חלק ד‘  (252בהסתכלות כזו על תפקידו של הכח המדמה ככלי להתגלות שכל הקדושה בעולם ניתן להתבונן
בצורה אחרת על ההתפתחות המסחררת של הכח המדמה בדורנו .הרב קוק זצ“ל מתאר את התרבות הזמנית המבוססת על הכח המדמה
ואת מחלותיה …” :ע“פ עליתו של הכח המדמה ותפיסתו את החיים מסתלק האור השכלי ,מפני שחושב העולם כולו שכל האושר תלוי
בפיתוחו של הכח המדמה.וכה הולכים העניינים בהדרגה עד ששרידי השכל שברוח החכמה החולונית גם הם הולכים ונעתקים אל כח
המדמה“) .אורות ל“ד( תיאור זה תואם מאוד את תפיסתו של הרמב“ם .אך גישתו השונה של הרב קוק מתבארת בסיומו של קטע זה:
”אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק ,עצת ה‘ היא להשלים את הכח המדמה מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו ומתוך
העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל הוכרח כח המדמה להתמוגג ,מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון ,שעתיד
לבוא ע“י מלכא משיחא .על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תיאורו ,ואז יהיה כסא נכון ושלם לרוח ה‘ העליון ויוכשר לקבל אור
רוח הקודש עליו…“ כלומר ,התפתחות כח המדמה ,למרות הקלקולים הנלווים לה ,הינה הכנה לגילוי רוח הקודש ,השכל העליון” .והרפואה
לעולם שנשתקע הרבה בדמיון מצד הצללי שבו ,היא לא התחלשות הדמיון ,וגם לא הגברת השכל לבדו ,שסוף סוף גם הוא מצומצם הוא,
אלא התשובה אל המקור העליון“ )אורות הקודש א‘ ול“ח( ”אל תהיה קלה בעיניך התפתחותו של הכח המדמה ,גבורתו וצחצוחו שהוא
מקושר בקדושתו ובטהרתו ,כי הוא הכסא שאור החכמה והחיים העליונים שורה עליו“ )שם רל“א( נותר לנו לנסות ולברר האם אכן מדובר
כאן בתהליך מובנה ומסודר של פיתוח המדמה ,כפי שמשמע מדברי המהרח“ו .ננסה לברר נקודה זו על בסיס התורות העוסקות בכח
המדמה בליקוטי מוהר“ן .ארבע התורות העיקריות העוסקות בכח המדמה משקפות לכאורה גישות סותרות לגבי הגישה אל הכח המדמה.
חוקרים שונים שעסקו בליקוטי מוהר“ן הבחינו בהבדל זה .גרין הציע כי התורות המוקדמות יותר קראו להדברתו של הכח המדמה )כעמדתו
של הרמב“ם( ,ואילו בתורות המאוחרות יותר השתנתה השקפתו של מוהר“ן והוא הכיר בחשיבות הכח המדמה ”ובחיוניותו לעבודה
הדתית“ )בעל הייסורים  (334-337מרק עידן הבחנה זו בטענתו שגם בתקופה המוקדמת לא קרא מוהר“ן להדביר כליל את הדמיון
)מיסטיקה ושגעון ביצירת ר‘ נחמן מברסלב עמו‘  93הערה  (49שתי גישות אלו משקפות את המחקר האקדמאי המשאיר על תילו את
הניגודיות והקוטביות בין ההתייחסויות השונות לכח המדמה .במאמר הבא אנסה להראות כי מדובר כאן בדרך אחת רצופה בעלת שלבים
שונים .במאמרים הקודמים הראינו כיצד הכח המדמה הינו חוליה הכרחית בקשר של האדם עם בוראו .על האדם להיות מסוגל לשבר את
החלקים הנמוכים והגסים של המדמה ולגלות מתוכו את היכולת לעלות אל מעל השכל ,אל האמונה .מערכת חינוכית שתתעלם מן הכח
המדמה תוביל לשתי תופעות מדאיגות :חוסר יכולת להתמודד עם הגילוי הנמוך של המדמה מחד גיסא וחוסר פיתוח הכישורים להתחבר
אל השי“ת ע“י המדמה העליון מאידך גיסא .במאמר זה ננסה להציג מודל לתוכנית חינוכית בה נשלב את בירור הכח המדמה במסגרות
החינוכיות .נחלק עבודה זו לשני שלבים עיקריים על בסיס הנידון במאמרים הקודמים – :שלב ראשון :תרגילים להרחבת המחשבה :מיועד
לילדים מעל גיל  5עד לגיל  – .16שלב שני :גילוי הנפש הישראלית – גיל  16ומעלה .שלב ראשון :תרגילים להרחבת המחשבה .מטרת
תרגילים אלו הינה הכנת הכלים לתהליך בירור כח המדמה וגילוי הנפש שיתרחש בעיקרו בגילאים מבוגרים יותר .יכולת למחשבה ברורה
וחזקה והעלאת ציור מדויק וברור ,תאפשר את השלב השני ,גילוי הנפש .שלב זה הולך ומתפתח לכל אורך שנות הילדות וההתבגרות של
התלמידים – .השלבים הראשונים יועברו ע“י המורים בכיתות תוך כדי הלימוד השוטף .על המורה ללמד מאורעות עמנו בצורה כזו
שתאפשר לתלמיד לחוות אותם בצורה בהירה וחוויתית .פרשות השבוע ,לימודי הנביא ,מאורעות המועדים – כל אלו יהפכו לחויה
מוחשית ומרתקת .הכשרת האברכים מתאר צורת לימוד כזו באריכות בהקשר של יציאת מצרים בפרק ז‘ בלימוד כזה התלמיד ”נכנס“ לתוך
המתרחש :רואה ,שומע קולות ,מריח את הריחות וכו‘ * לימוד זה יכול לסייע גם בחלקים שונים של לימוד המשנה )פסחים ,יומא – עבודת
בית המקדש וכו‘( .צורת עבודה כזו תאפשר לנו השגת שתי מטרות חשובות – :יצירת חויה לימודית מרתקת ועשירה היכולת להוות משקל
נגד לעולם התקשורת המפתה * .ככל שמשתמשים יותר בפיתוח החושים הפנימיים כך החויה הופכת להיות מוחשית יותר – יצירת מאגר
דימויי קדושה המאפשר לנפש להתגלות דוקא ע“י דימויים כאלה .בשלבים הבאים נוכל להתחיל בתרגילים מופשטים יותר – נוכל
להשתמש בתרגילים הטכניים המופיעים ב“תנאי הנפש להשגת החסידות“ – דימוי מרחבי הגלקסיה בצורה מקטינה ומגדילה ,דימוי ”מסע“
במרחבי העולם בצורות נוף ותרבויות שונות וכו‘ )ר‘ ”תנאי הנפש להשגת החסידות“( .שלב זה יאפשר לנו השגת מטרות נוספות) :גיל 10
ומעלה( – הכנת הקרקע להתבוננות פנימית – .הרחבת הנפש וגילוי יכולתיה – .יצירת מצבי הרפיה והרגעה .השלבים הבאים בחלק זה
יאפשרו התבוננות במצבי הנפש השונים ע“פ התהליכים המוצעים ב“תנאי הנפש להשגת החסידות“) :מגיל  14ומעלה( דימויים של אנשים
שונים ,בעלי תפקידים שונים במצבים שונים בחיים .דימוי של מצבים רגשיים שונים )ר‘ דיסק מצורף( .בשלב זה לא יתבוננו התלמידים
בנפשם הם אלא יתרגלו את היכולת לעבור ממצבים רגשיים שונים בעזרת יכולת הציור .שלב שני :גילוי הנפש הישראלית גיל  16ומעלה
)יקבע ע“פ בשלות התלמידים( מטרת שלב זה הינו לאפשר לתלמידים לרכוש כלים בעזרתם יוכלו להתבונן בנפשם ע“מ להכין את הקרקע

לגילוי נפשם .בשלב זה ישתתפו רק תלמידים שירצו בכך .תלמידים אלה יתגבשו לקבוצות של כ 16-משתתפים שיפגשו אחת לשבוע
למפגש בין  3שעות .במפגש זה יועברו לתלמידם השלבים השונים של ההתבוננות בנפשם בעזרת הכח המדמה כמפורט בהמשך.
המפגשים יועברו ע“י המחנכים שיעברו הכשרה מוקדמת )בדיעבד יעברו המפגשים ע“י מנחים מקצועיים( .בשלבים מתקדמים של
המפגשים יעברו התלמידים לעבודה בחברותות בהדרכה וליווי של המחנכים .המפגשים ישולבו בתרגול התבודדות כדי לאפשר חיבור בין
המתגלה מהנפש לדו-שיח עם הקב“ה המחנכים ילוו ע“י אנשי מקצוע )יועץ חינוכי או פסיכולוג( כדי להנחות אותם במקרים בהם יעלו
תכנים רגשיים מורכבים .שלבי התוכנית – :התבוננות ברגשות חיוביים הקשורים לקדושה העולים מן הנפש .תרגול העלאת ציורים
מפורטים לאותם רגשות .ניתן להסתייע בביטוי הגופני של הרגש כדי להעלות לו ציור – .תרגול היכולת להתבונן על הרגש מבחוץ )”על
אודות הרחש“( או לחוות את הרגש עצמו )”לטפל ברחש“( – להפוך להיות הדימוי המופיע – .תרגול הקשבה לרגש המופיע ע“י דו-שיח
פנימי עם הרגש על מנת לאפשר הפשטה של הרגש )חלק הנפש( מהלבושים הנמוכים שלו – .ככל שהתלמידים יצברו ביטחון בשלבים
השונים יוכלו להתחיל תהליכי התבוננות כאלו גם ברגשות המורכבים יותר – .נסתייע בתהליכים שונים כדי למקד ולגוון את העלאת
הדימויים .לדוגמא :התבוננות בדימויים של היסודות השונים כדי לזהות את הרגשות )המידות( הקשורים ליסודות) .בהתבסס על הקדמתו
של מהרח“ו בשערי קדושה לגבי ארבעת היסודות ופיתוחו של ”עלי שור“ להקדמה זאת( – .נשתמש במספר יציאות במשך השנה לטבע
)איזורי מדבר או יער( שם נשלב את העבודה בכח המדמה עם יציאה להתבודדות כדי לאפשר לתלמידים לחוות את השילוב בין
ההתבודדות )תפילת הלב( לבין השימוש בכח המדמה – .נשתמש בתהליכים כדי להתבונן ברגשות שהופיעו בהתבודדות ולהבינם באופן
עמוק יותר על מנת לאפשר להם להתגלות .במקביל נלמד כיצד להשתמש בגילוי הנפש בהתבודדות כבסיס למפגש עם ה‘” .בני מחשבה
טובה” קבוצות כאלו יוכלו לשמש כבסיס בהמשך לעבודה הקבוצתית המתוארת מספרו של האדמו“ר מפיאסצנה ”בני מחשבה טובה“
עבודה זו מתבססת על העקרונות המובאים ב“הכשרת האברכים“ .אחד היסודות של חבורות אלה הינו חיזוק המחשבה והשימוש בכח
המדמה כך מנוסח יסוד זה ב“סדר אמצעי ויסוד החברה“ אות ג‘” .שכלול ,שטוח וחיזוק המחשבה ,זהו יסוד חברתינו ועיקר האמצעי שעל
ידה נוכל להתקשר בעבודה… כלומר האיש בעל מחשבה חזקה אז בשעה שמתעורר ומתלהב מחשבתו מתחזקת וברה ורואה במחשבתו
ובדמיונו דמיון של ישראל בני נביאים ,את ה‘ יתברך וכסא כבודו ,כל אחד לפי מצבו ,עד שאפילו אח“כ אחר התלהבותו יכול לאחוז
במחשבתו הקדומה לבלי להרפותה ,לצייר לו גם עתה את כבודו יתברך אשר לפניו ,ומחשבה חזקה זו שאוחז יכולה לעורר שוב גם
התלהבותו בכל עת ובכל שעה שמכשיר את עצמו“ .אות ד‘” :ולמה תעדר לו לאיש ישראל שהוא מבני הנביאים מין דמיון זה ומחשבה זו,
פשוט הוא מפני שלא השתמש בו ועבד בו כראוי .כן גם טבעו של כל כח הגוף שאם אינם משתמשים בו ועובדים עמו יחלש…“ על בסיס
הדרכה זו ואחרות תוקם החבורה ,עליה מדבר האדמו“ר ,ותלוה את האדם בעבודתו לאורך חייו” :כשילמדו יחד איזה ענין מעניני הדרכה,
לא יעברו עליו כעל איזה סיפור מעשה רק ילמד בנחת ובעיון ,ויתאימו אותו הענין על עצמם ,איך יקיימו הם את דברי הדרכה של ספר זה
ואיך יקבעו את הדבר בקרבם ,ואז יתגלו לפניהם ענינים שונים בספר ,ובכלל כל מי מהחברייא שיפול במוחו איזה רעיון טוב ,בין אם יפול לו
לשעה שנמצא עם החברים בין כשהוא בביתו ברחוב וכו‘ ,יאמרו לפני חבריו והחברים ישמעו לו ,כי אפילו אם ט‘ פעמים לא יהיה ממש
בדבריו יכול להיות בפעם העשירי דבר טוב בו …“ סיכום מוצעת כאן דרך הדרכה המאפשרת לאדם לפתח את כח המדמה שלו לאותן יכולות
חשובות והכרחיות המובאות בכתבי הקודש .דרך זו מתחילה מהגיל הרך ויכולה להתפתח עד ליסוד חבורה שתלווה את האדם בעבודת
הקודש בחייו הבוגרים .אין השלבים המוקדמים מעכבים את השלבים המאוחרים ויכול אדם לכנוס בעבודה זו בכל שלב של חייו .יחד עם
זאת סביר להניח שאדם שיחל בעבודה כזו בגיל מוקדם יקלו עליו השלבים הבאים .לכאורה גם אין הכרח ליישם את כל השלבים
המאוחרים :ילד שיחווה את לימוד התורה בצורה חייה וחוויתית בעיני דמיונו יצא נשכר גם אם לא ימשיך לשלבים הבאים .לא ידוע לי על
חבורות שאכן התנהלו על פי הנחיות ”בני מחשבה טובה“ אך יש להניח שאם היסודות לחבורה אלו יונחו עוד בימי הבחרות )לפני סחף
טרדת החיים( יהיה סיכוי רב יותר לקיום החבורה גם בגילאים מבוגרים יותר .כל שלב ושלב שהצגנו כאן בודאי דורש עוד פירוט רב
והתנסות מעשית .מלשונם של רבי נחמן ,האדמו“ר מפיאסצנה והרב קוק נראה שהדברים אכן בהישג ידינו ועלינו רק להתמקד ולהתמקצע
בהשגתם ,תוך שימוש בעצות המובאות בכתביהם.
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