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מחיר 15.00 ש"ח )באילת 13.00 ש"ח(

העתיד עכשיו!
● חברה מושלמת - חלום אוטופי או חזון בר מימוש?

● האינטרנט - נתיב הגלישה אל המציאות החדשה?

● צופן העתיד - שיחה מרתקת בין הרב לייטמן וד"ר פסיג 
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תוכן עניינים

42

4 	 	 "הדור האחרון": האוטופיה של הטבע	/	אלי	וינוקור	
"צוואתו" של בעל הסולם לקיומה של חברה הרמונית עתידית

6 	 	 	 	 גלישה אל העתיד /	ליאור	גור	
האינטרנט לאן? על רשת של אהבה ואחדות  

22 	 	 	 משחקים בכאילו	/	זאב	סוביק  
"גיימרים", משחקי מחשב, קודים סודיים - עוברים לשלב הבא

26 	 	 	 	 כיכר האחדות /	אביהו	סופר	
רצח רבין - הזדמנות לאחדות

3 דבר המערכת      

10 ספר הזוהר: לונלי פלנט לעולם הרוחני /	שמעון	כרמון  
סיפור פירושו של הזוהר

14 	 	 	 	 מפגשים עם קבלה /אורן	לוי	

הרב ד"ר מיכאל לייטמן משוחח עם ד"ר דוד פסיג, מומחה לעתידנות 

20    	 	 תרבות /	דודי	אהרוני	
תרחישי סוף העולם בתרבות ובקבלה

28 	 	 	 	 בדק בית /	אורית	פנחס	
סיפור עתידני קצר

32 קמפוס קבלה /	גלעד	שדמון	    
שני השעונים של המקובל - על השעון הרוחני שבתוכנו 

36 	 	 	 	 בעקבות לבי	/	עמית	שלו	
הצלם משה אדמוני מספר על החיים מבעד לעדשת המצלמה

38 	 	 	 שאלות ותשובות /	הרב	ד"ר	מיכאל	לייטמן	
מתוך תכנית הטלוויזיה "שאל את המקובל"

40 	 	 	 	 נקודת מבט /	שלי	פרץ	
 Second Life-פליטי המציאות מחפשים חיים אחרים ב

42 	 	 	 	 הורים /	מרגלית	ונטורה	
כולנו גיבורי על בפוטנציה 

46 	 	 	 קבלה לילדים ולמשפחה /	אלי	איציקסון	
הסיפור על הבית ועל האח העתיקה

48 אישים בקבלה	/	ניב	נבון     
"הבעל שם טוב" - האיש שגידל מקובלים



מה	יקרה	בישראל	בעוד	כמה	עשורים?	איך	תיראה	החברה	שלנו?	מה	יקרה	לעולם?	

איזה	תפקיד	ישחק	בחיינו	האינטרנט	ומה	צופן	לנו	החידוש	הטכנולוגי	הבא?	

מי	מאתנו	לא	השתעשע	בשאלות	מעין	אלה,	אם	מתוך	סקרנות	ואם	בשעה	שהסתכל	

כי	 נראה	 עשורים.	 כמה	 בעוד	 יגדלו	 הם	 שאליו	 העולם	 על	 ברצינות	 תוהה	 ילדיו,	 על	

לאחרונה,	לנוכח	המשברים	שפוקדים	את	הכדור	הקטן	שעליו	אנו	חיים,	שאלות	כאלו	

אור	 קרן	 מחפשות	 התודעה,	 את	 מציפות	 העולם,	 ברחבי	 רבים	 אנשים	 בקרב	 עולות	

שתאיר	מרחוק,	שתפזר	את	תחושת	אי	הבהירות	המאפיינת	את	מצבנו	הנוכחי.	דווקא	

לה,	לאותה	קרן	אור,	בחרנו	להקדיש	את	52	עמודיו	של	גיליון	מספר	8	של	"קבלה	לעם".	

את	מסכת	הכתבות	תפתח,	איך	לא,	כתבה	הבוחנת	את	עתידו	של	האינטרנט	-	מהו	

הכוח	המניע	שהפך	אותו	למרכיב	מרכזי	כל	כך	בחיינו,	לאן	הוא	עתיד	להתפתח	בשנים	

הבאות,	ואיזה	תפקיד	הוא	עשוי	למלא	בחיינו?	

אולם	האינטרנט	הוא	היבט	אחד	בלבד,	גם	אם	מרכזי	ביותר,	בעתידנו.	לצדו	עולה	גם	

שאלת	החברה	-	כיצד	היא	תיראה,	ומה	ניתן	לעשות	כדי	להבטיח	את	עתידה?	כתבה	

מיוחדת	שתדון	בנושא	תספק	לכם	הצצה	נדירה	למבנה	החברה	העתידית	שאליה	כולנו	

שואפים.	מעטים	בלבד	מודעים	לכך,	אך	לפני	60	שנה	בקירוב,	בחדר	קטן	וחשוך	בפאתי	

תל	אביב,	נרקם	לו	חיבור	מדהים	שתיאר	לפרטי	פרטים	את	התהליכים	שעתידה	החברה	

האנושית	לעבור	בדרך	לחיים	מאושרים.	על	פני	כ–100	עמודים	חזה	בעל	הסולם,	גדול	

מקובלי	המאה	ה–20,	את	תנועת	גלגלי	ההיסטוריה,	החל	מאמצע	המאה	ה–20	וכלה	

נדירה	 הצצה	 לכם	 תספק	 זו	 כתבה	 המודרנית.	 בחברה	 כיום	 המתרחשים	 בתהליכים	

מערכת "קבלה לעם"
עורכים:	אביהו	סופר,	אלי	וינוקור

יועץ גרפי:	דודי	אהרוני,	הילדה	יניב
חברי מערכת:	אורן	לוי,	גלעד	שדמון,	ניב	נבון,	נסי	חסיד,	עמית	שלו,	שלי	פרץ,	

ליאור	גור,	דובב	רושינה,	אורית	פנחס,	זמיר	גולן,	זאב	סוביק,	אסף	אוחיון,	

יואב	ברנשטיין,	שמעון	כרמון,	רחלי	לייטמן,	מרגלית	ונטורה,	יוסי	דבש	וגרשון	פרץ

תודות:	
ד"ר	דוד	פסיג,	אולג	מילשטיין,	דורון	פנחס	ותומר	אפלבאום	

תודה	לבית	"קבלה	לעם",	רח'	ז'בוטינסקי	112,	פתח	תקווה	

תודה	לחברת	ההפקות	”Ari Films”	על	השימוש	בשידורי	הטלוויזיה	בערוץ	

www.kab.tv	האינטרנטי	הקבלה

תודה	למכון	למחקר	ע"ש	הרב	אשלג	על	השימוש	בארכיון	כתבי	המקור

תודה	מיוחדת	לכם,	אלפי	הצופים,	הגולשים,	המנויים,	התלמידים	והחברים	שבזכותם	

ועבורם	נוצר	המגזין	הקבלי	הראשון.

	editor@kab.co.il	:למערכת	ותגובות	הערות	שאלות,

בדואר:	הוצאת	"קבלה	לעם"	ת"ד	1552,	רמת	גן	52115.

www.kab.co.il

תמונת	שער:	עיבוד	תמונה:	מריו	נתן

למסמך	מרתק	שמפרט	את	הצעדים	המעשיים	שלהם	אנו	נדרשים	כדי	להגיע	למציאות	

שכולנו	מייחלים	לה.	

בכתבה	בעלת	אופי	מעט	אחר,	אך	מסקרנת	לא	פחות,	ניסינו	להתמודד	עם	מושג	מרכזי	

הקשור	לעתידנות	ומושרש	עמוק	בתודעה	של	כולנו	-	"סוף	העולם".	מסתבר	שבניגוד	

למה	שנהוג	לחשוב,	מאחורי	צמד	המילים	המפחיד	הזה	מסתתרת	משמעות	קבלית	

מפתיעה,	לפיה	"סוף	העולם"	אינו	אלא	התחלה	של	שלב	חדש	וחיובי	בחיינו.	כדי	לחוות	

אותו	אין	צורך	"להחריב"	דבר	פרט	לנקודת	ההסתכלות	האגואיסטית	שלנו	על	החיים.

לצד	כתבות	אלה	תפגשו	בשיחה	מרתקת	על	העתיד	בין	הרב	ד"ר	מיכאל	לייטמן	לעתידן	

ד"ר	דוד	פסיג,	מאמר	על	השורש	הרוחני	של	משחקי	המחשב	וכמובן	במדורים	הקבועים	

שיאירו	את	נושא	הגיליון	מזוויות	שונות	ומעניינות.	

למצב	 בדרכנו	 הכרחי	 כיום	 לו	 עדים	 שאנו	 שהתהליך	 המקובלים	 מסבירים	 בכתביהם	

המושלם,	לאיזון	ולהשתוות	עם	חוק	האהבה	-	החוק	הכללי	של	הטבע.	כל	שתלוי	בנו	

הוא	לקבוע	את	קצב	ההתקדמות	ואת	מספר	המהמורות	שבהן	ניתקל	בדרכנו.	המגדלור	

שהם	הותירו	לנו	עומד	איתן	כבר	שנים,	מחכה	לרגע	שבו	נחליט	כי	הגיע	הזמן	לקחת	

את	הגורל	בידינו.	ברגע	שנתחיל	בתנועה	לכיוון	זה,	נראה	איך	חיינו	משתנים	מיד	לטובה,	

ונוכל	לנווט	את	חיינו	בקלות	ובמהירות	לחוף	מבטחים.	

	קריאה	נעימה!

מערכת	"קבלה	לעם"

המו"ל: 

רחוב	שפע	טל	6,	תל	אביב	67013

ת"ד	57388,	תל	אביב	61572

סמנכ"ל מערכת ופרויקטים: איילת	מעברי

עורכת ראשית עיתוני לקוחות:	מיכל	בלום

הפקה: מיה	סגל

SBC	סטודיו	עיצוב גרפי:

מנהלת פרסום:	נחמה	שקדי,	מעיין	בגטסקי	-	03-5652100	שלוחה	1146

מנהלת קדם דפוס והפקות:	אביגיל	יעיש

מנהלת מחלקת תיאום מודעות: דורית	מימון	

תיאום והפקת מודעות: מיטל	סעד

דפוס:	בזק	ישיר

המו"ל	אינו	אחראי	לפרסומים,	תוכנם,	סגנונם,	עיצובם	ו/או	התמונות	

הכלולות	בהם.	כל	המודעות	באחריותו	הבלעדית	והמלאה	של	המפרסם,	

על	פי	הזמנתו	ובהתאם	לאישורו,	כי	הוא	זכאי	כדין	לפרסום	המודעה.	

כל	הזכויות	שמורות.

דבר המערכת

העתיד לפנינו
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אפלטון ועד ג'ון לנון, רבים האמינו באפשרות שחברה מושלמת מ
אכן תוכל לקרום עור וגידים ולהתגשם ביום מן הימים. אך אין 
ספק כי במציאות הצינית של החיים המודרניים דרושה מנה 
גדושה במיוחד של נאיביות דון–קישוטית, כדי להמשיך לאחוז 
בקריסת  שחזינו  אחרי  ובאמת,  שכאלו.  "הזויים"  בחלומות 
המשטרים הקומוניסטיים, במפלתם של הקיבוצים ובקמילתם של ילדי הפרחים, אין 
פלא שהאמון בסיכויי השינוי התרופף. אפילו "החלום האמריקאי" הגדול, חזון השוק 
החופשי המצליח והמשגשג שנרקם בעבר, הולך ומתפורר כעת לנגד עינינו, ואפילו 
ג'ורג' בוש הבן כבר מתחיל להבין זאת. האם אנו עומדים בפתחו של עידן חדש נטול 

אוטופיות? עידן ללא תקווה, ללא חזון, ללא אופק עתידי אופטימי?
לא בהכרח. השמועות על מות האוטופיה היו אולי נכונות, אך מוקדם עדיין להספיד 
את התקוות שעומדות מאחוריה. ייתכן מאוד שדווקא מתוך השממה האידיאולוגית 
שהולכת ומתפשטת כעת בעולם תצמח לה גישה חדשה וריאלית יותר לבניית החברה 

העתידית.
 

הכתבים הגנוזים 

"הנה תעינו במדבר יחד עם כל האנושות ועתה מצאנו אוצר גדול המלא מכל טוב... 
ולפיכך ערכנו את השופר הזה לתקוע בקולות אולי ישמעו אחינו ויהיו מאושרים" 

)בעל הסולם, כתבי "הדור האחרון"(. 
מצב  את  לתאר  אשלג,  יהודה  הרב  הסולם,  בעל  הפליא  הללו  הפשוטות  במילים 
האנושות הנוכחי, אנושות העומדת בפני "בצורת" רעיונית שכמותה לא נודעה בעבר. 
אף על פי כן, היו צריכות לעבור כמעט 60 שנה לפני שתתברר כל צורכה מידת הדיוק 
שבהן. 60 שנה שבהן הבנו בהדרגה כי אובדן הדרך, הבלבול והמבוכה אינם בעייתה 
שאת  תהליך  עולם.  חובק  מתהליך  חלק  אלא  אחרת,  או  זו  מדינה  של  הפרטית 

תוצאותיו ההרסניות ביקש בעל הסולם למנוע מבעוד מועד.
לא רבים יודעים שבעל הסולם הותיר אחריו מעין "צוואה" רוחנית מיוחדת שפורסמה 
שנים רבות אחרי מותו. לאחר שהשלים את מפעליו הגדולים: כתיבת פירוש "הסולם" 
עשר  "תלמוד  בשם  האר"י  לכתבי  מפורט  ביאור  והכנת  הרשב"י  של  הזוהר  לספר 

"הדור האחרון":
נסו לדמיין לרגע את החברה המושלמת: כל בני האדם חיים בשלום ובאחווה זה עם זה, אין עוני, אין מלחמות, 

אין צבא ומשטר, אין שנאה וניצול ואין פשע וגזענות. חברה שבה כולם תומכים איש ברעהו, חולקים, משתפים, 

נותנים ואוהבים... נראה לכם מציאותי?

 - ניגש לכתוב את החיבור מרחיק הלכת ביותר בתולדות הקבלה  הספירות", הוא 
כתבי "הדור האחרון". הוא הרגיש כי כבר הגיעה העת להסביר את המבנה הנכון של 
חברה שמתנהלת על פי עקרונות רוחניים ואת תפקידו של כל אחד מהפרטים בה. 
למעשה, הייתה זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמקובל הצליח לבטא את השגתו 

הרוחנית הגבוהה בשפה כה פשוטה, מוחשית ורלוונטית לימינו. 
ביצירתו תיאר בעל הסולם חברה הרמונית, שמבוססת על נתינה ודאגה לזולת ולכן 
מצויה באיזון מתמיד עם הטבע. כתביו ממחישים לנו את מה שמגלה אדם שמתעלה 
להרגשת המציאות הרוחנית, וחושפים בפנינו את הרובד הנסתר שלה. במידה רבה 
הם מאפשרים לכל אחד מאתנו הצצה חטופה אל תמונת החיים השלמה, או אם 
פנטזיה  לנו עתידנו הטוב. אך אין מדובר בתסריט דמיוני או  תרצו, אל מה שצופן 
רומנטית כלשהי. בפני המקובל שמגלה את העולם הרוחני נפתחת גישה ישירה אל 
את  תופסים  שאנו  אף  על  לכן,  בפועל.  התגשמה  לא  שעדיין  פוטנציאלית  מציאות 

הדברים כאירועים שעתידים להתרחש, עבור המקובל הם ממשיים כאן ועכשיו. 
חזה  הוא  כמה  ועד  הסולם,  בעל  דברי  מתגשמים  שלב  אחר  שלב  כיצד  נבחן  אם 
במדויק את עתידנו הנוכחי עוד בשנות הארבעים, נגלה שלצד התחושה האוטופית 
גישה  על  ומבוססים  מוצקים  ביסודות  נטועים  דבריו  הדברים,  שמעוררים  משהו 

רציונלית ביותר.
 

קרש קפיצה רוחני

"מצאנו הזדמנות להסתכל בתנאי החיים של הדור האחרון,  בזמן שהאנושות כולה 
כלל  ולא  לזולתו'  'השפעה  של  בצורה  רק  משתמשים  ויהיו  הגובה...  לנקודת  תגיע 
בצורה של 'קבלה לעצמו'... אולי כדאי ואפשר גם בדורנו לעשות נסיון, להדמות לצורת 

החיים האמורה..." )בעל הסולם, מאמר "השלום בעולם"(.
אז מה כל כך מיוחד בחברה שתתבסס על עקרונות רוחניים? בלב לבו של השוני קיים 
הצורך לשנות את התכונה האגואיסטית הטבועה בנו לתכונת הנתינה לזולת. אך כדי 
שנוכל לוותר על הדאגה הבלתי פוסקת לעצמנו, נזדקק לאחרים שידאגו לנו באותה 
מידה שאנו נדאג להם. מערכת היחסים המשפחתית והחמה הזאת מכונה "ערבות", 
מישור  ולגלות  הקיום,  טבע  של  חדש  ממד  לתוך  לפרוץ  לאדם  מאפשרת  והיא 

"מפת העולם שאין בה ציון לארץ 'אוטופיה', אינה ראויה שנביט בה, שכן 
אין בה ציון של חוף המבטחים הנצחי של האנושות" )אוסקר וַיילד(

האוטופיה של הטבע 

מאת: אלי וינוקור
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במהלך  שנרקמו  האחרות  האוטופיות  מן  בשונה  והרגשה.  ידיעה  של  לגמרי  אחר 
ההיסטוריה, חברת "הדור האחרון" אינה מטרה בפני עצמה, אלא היא אמצעי בלבד, 
מעין "קרש קפיצה" לעולם הרוחני. אך לפני ההמראה, יהיה עלינו לבנות תחילה את 

ּכַן השיגור החברתי בהקפדה ובדיוק מרבי.
 

דת האהבה

מתוך המסמך המרתק שמתפרס על פני עשרות עמודים, נציג כאן בקצרה כמה מן 
העקרונות הרוחניים של בעל הסולם שינחו את חברת "הדור האחרון".

אהבה - את החברה העתידית נייסד על בסיס של אהבה. זו אותה אהבת הזולת 
שהייתה אבן היסוד של עם ישראל עוד מימי אברהם, והיא שקיבצה אותנו יחדיו 
תחת הר סיני. בעל הסולם מדגיש כי הכלל של  "ואהבת לרעך כמוך", יהפוך בסופו 

של דבר להיות יסוד אוניברסלי לקיומה של האנושות כולה. 
דת - הדת הכללית בעולם, על פי בעל הסולם, תהיה דת המבוססת על נתינה ואהבה 
יסכימו  וחבריה  העתידית,  לחברה  להצטרף  רצון  תביע  כלשהי  אומה  אם  לזולת. 
לקיים את חוקיה, היא תהיה רשאית להמשיך ולקיים את הריטואלים ואת המנהגים 

שמקובלים בתרבותה. 
או  בלחץ  בכפייה,  צורך  אין  מאהבה  פועלים  שבה  בחברה   - ברוחניות  כפייה  אין 
הצורך  בהם  התעורר  שכבר  אלה  יהיה  התהליך  את  שיניעו  האנשים  אוסף  בדיכוי. 
הפנימי להקים חברה אחרת. מתוך הבנת חשיבות החברה הם יתחברו עם אנשים 
שבהם קיים צורך דומה, על מנת ליצור מסה קריטית שתביא להתפתחות רוחנית 
היומיומיים,  הגשמיים,  חייהם  את  ולקיים  לנסות  כבר  ירצו  אלה  אנשים  כללית. 

בהתאם להשגתם הרוחנית...
- כמו במשפחה שבה חולקים בני הבית את הנטל המשותף ומשקיעים כל  שוויון 
אחד את מרב המאמצים, כך יהיה גם בחברה העתידית. לכל אחד מבני הבית יש 
תפקיד: האחד מפרנס, השני דואג לצרכים אחרים של בני הבית וכן הלאה. השוויון 
בין הפרטים לא יתבטא בכמות האוכל שיקבל כל אחד או במספר השעות שיעבוד; 

מיטב  את  להשקיע  ישאף  אדם  שכל  הוא  השוויון  את  שיוביל  הרוחני  העיקרון 
הכוחות שלרשותו לטובת החברה. במקביל לכך, צרכיו ההכרחיים ימולאו ללא קשר 

לכמותם. 
לזולת.  הנתינה  את  יסוד  כעיקרון  יאמצו  העתידית  החברה  אנשי   - כבוד  אותות 
בחברה כזו ההזדמנות לתת לזולת היא בעצמה השכר הגבוה ביותר, כי כך משתווה 
האדם לכוח העליון. במקביל יש להגדיל בחברה את חשיבותו של ערך הנתינה לזולת. 

אם החברה תכבד את הערך הזה יהיה לאדם קל יותר לקיים אותו.
מנהיגות ודוגמה אישית - הנהגת "הדור האחרון" תכלול אנשים שכבר מרגישים 
יהיו  הם  לחברה.  הנתינה  חוק  את  לקיים  כיצד  ומבינים  הרוחנית  המציאות  את 

מחויבים לספק דוגמה אישית להתנהגות על פי חוקי הנתינה.
 

אם נרצה אין זו אגדה

ייתכן שהמבנה העתידי שאותו מציע בעל הסולם נראה עדיין רחוק ובלתי אפשרי 
לביצוע, אך כדאי שנזכור כי האנושות מתקדמת כעת בקצב מסחרר לקראת מציאות 
חדשה לחלוטין. משבר הבנקים שפרץ לאחרונה בארצות הברית הותיר את רישומו 
יותר  כי "אפקט הפרפר" הוא הרבה  יודע כמה  והוכיח בפעם המי  כולו,  על העולם 
הקשר  את  כורחנו  בעל  מגלים  אנו  השנים,  שנוקפות  ככל  קלישאה.  סתם  מאשר 
החילוץ"  "תכנית  אחד.  בגוף  תאים  כמו  לזה,  זה  אותנו  שמחבר  ההדוק  הפנימי 
האמתית שאנו מחפשים חייבת אפוא לכלול פתרון גלובלי כללי, שיחדור ליסודות 
הפנימיים של המשבר. מודל "הדור האחרון" נועד בדיוק למטרה הזו, כיוון שהוא נבנה 
מתוך הכרה שהתלות ההדדית בינינו מעוגנת בחוקי הטבע עצמם, וכי הדרך היחידה 
להצליח ולשגשג היא לחיות באיזון ובהתאמה מלאה עמם. כאשר נתחיל בכך, נופתע 
לגלות עד כמה החוקים הללו יכולים לעבוד לטובתנו דווקא ולסחוף אותנו בקלות 

לחוף המבטחים הנצחי שאליו אנו מייחלים.

eli_v@kab.co.il
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מאת: ליאור גור

אנחנו חיים אותו, נושמים אותו, מדברים אותו, לא יכולים בלעדיו; 

האינטרנט הפך ללב הפועם של המציאות הגלובלית. כעת הוא עומד 

בפני תפנית חדשה ומסקרנת שתעזור לנו לפרוץ לתוך מציאות חדשה...

באוניברסיטת ה קטנה  במעבדה   ,1969 בסתיו  החל  כול 
יו. סי. אל. איי. שבקליפורניה. חוג מצומצם של סטודנטים 
לבצע  כדי  קלינרוק,  לן  פרופ'  של  שרביטו  תחת  התכנס 
האמריקאי.  ההגנה  משרד  בהזמנת  וחשאי  מיוחד  ניסוי 
מטרת הניסוי: להעביר מידע בין שני מחשבים, או במילים 
אחרות, לגרום להם "לדבר" זה עם זה. למרבה ההפתעה הניסוי הצליח! נכון, 
לא הייתה זו שיחה עמוקה על משמעות החיים - בסך הכול הוזרמו ביניהם 
מאוד  חשוב  משהו  זאת,  ובכל   - ערך  חסרת  אינפורמציה  של  פיסות  כמה 
וירטואלית",  התרחש באותו לילה. לראשונה בהיסטוריה התקיימה "שיחה 

דיאלוג בין מחשבים...   
כעבור שלושה חודשים הצטרפו שלושה חברים )ממוחשבים...( נוספים לניסוי 
המהפכני, וחילופי הדברים הקצרים הפכו במהרה לרשת תקשורת של ממש. 
רשת אשר גלגולה המודרני עתיד לשנות את פני האנושות מן היסוד, ולקשור 

בין מיליארדי גולשים ברחבי העולם.  
ערב יום הולדתו ה–40 הפך האינטרנט לאוטוסטרדה של מידע. לעולם מסחרי, 
חברתי, תרבותי, פוליטי ואקדמי. אנחנו חיים אותו, נושמים אותו, מדברים 
חברתיות,  רשתות  מסנג'ר,  אי–מייל,  כמו  מונחים  בלעדיו;  יכולים  לא  אתו, 
בלוגים, פורומים ופורטלים הפכו בזכותו לחלק בלתי נפרד מהלקסיקון של  

החיים המודרניים. 

האדם.  בני  בין  הקשר  צורת  את  שינה  האינטרנט  מהכול,  יותר  אבל 
אנשים.  בין  המחבר  לכלי  נעשה  הוא  מחשבים  בין  לחיבור  מאמצעי 
למעשה, אפשר לומר שהוא שיגר את האנושות אל פתחו של שלב חדש 

ומסקרן בהתפתחותה - "השלב הווירטואלי".
 

מעל הגופים

זמן  של  מגבלות  תקשורתית  נטולת  מציאות  יצר  שהאינטרנט  העובדה 
ומרחק כבר אינה בגדר חידוש של ממש. מובן מאליו ש"קליק" קטן על 
הנמצא  לאדם  העולם  של  אחד  בקצה  הנמצא  אדם  בין  מפריד  העכבר 
בקצהו השני. כדור הארץ הפך לכפר גלובלי קטן, זאת כולנו יודעים. אבל 

זו רק חלק מהתמונה.
החידוש הגדול שמאפיין את השלב הווירטואלי קשור בפיחות המתמשך 
הופעתו  האנושית.  התקשורת  כבסיס  הגופני,  הפיזי,  המרכיב  של  בערכו 
פחות  הופכים  וקולו  ריחו  עורו,  צבע  פניו,  מראה  האדם,  של  החיצונית 
ופחות רלוונטיים לגולשים בעידן התקשורת הווירטואלית. לא רק שאין 
צורך ממשי לנסוע או לטוס אלפי קילומטרים כדי לשוחח זה עם זה, אלא 
פעמים רבות כבר אין צורך להיפגש כלל. לכל היותר מספיקה תמונה של 

הגולש מעברו השני של המודם כדי להחיות את הקשר. 
יותר  אז מה עומד מאחורי המגמה החדשה הזו, לנוע לעבר מישור מופשט 

גלישה
אל העתיד
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ויותר של קשר בינינו, מעל הגוף, מעל זמן, מעל מקום, מעל לתנועה? כדי להבין 
זאת עלינו ללכת אחורה, עד ליסודות הטבע והבריאה העמוקים ביותר. 

 
האינטרנט של הנשמות

לפני  נחלתנו  שהיה  זה  הראשוני,  מצבנו  על  המקובלים  לנו  מספרים  בכתביהם 
כל  את  הקושרת  פנימית  רשת  מתארים  הם  אלה  עתיקים  בכתבים  הבריאה. 
נשמותינו בקשרי אהבה ואחדות. רשת זו מכונה בפיהם "הנשמה הכללית", או 
"נשמת אדם הראשון". הכוח שמחזיק ומקיים את הרשת הזו, עוטף ומחיה אותה 
באהבה אין סופית נקרא בפיהם "בורא". אולם בשלב ראשוני זה הייתה הנשמה 
הכללית בטלה בפני אורו המיטיב של הבורא, כנר בפני אבוקה, כתינוק בבטן אמו. 
כדי לאפשר ל"אדם הראשון" להתפתח ולהכיר את הכוח הזה בצורה עצמאית 
ומודעת, מתוך בחירה חופשית, התחלקה נשמה זו לאלפי חלקים - "נשמות" - 
שהתלבשו בתוך גופים בעולם הזה. כעת, מתוך מצב השבירה והפירוד, צריכות 
הנשמות המנותקות זו מזו למצוא את דרכן חזרה אל מצב האיחוד המקורי בכוחות 
עצמן. בדרך זו הן חוזרות כביכול לאותו מצב נעלה, אלא שהפעם התענוג שלו הן 
בתחילה.  כלפיו  בטלות  שהיו  בעת  חשו  שהן  מההנאה  מונים  אלפי  גדול  זוכות 
העלייה ההכרתית של כל נשמות בני האדם למצבו של הבורא וכל ההנאה הכרוכה 

בכך הן למעשה המטרה והתכלית הבלעדית של תהליך הבריאה כולו. 
אבל איך כל זה קשור לאינטרנט ולתקשורת הווירטואלית? פשוט מאוד - אם 

נשתמש בהם נכון, נגלה כי מדובר בשלב מעבר הכרחי בדרך למימוש מטרת 
הבריאה, בדרך לממד חדש לגמרי של תקשורת בינינו, תקשורת פנימית, בין 

נשמה לנשמה. 
למה הכוונה?

 
לחצות את המחסום

הפלטפורמה  את  ליצור  האינטרנט  הצליח  ספורות  שנים  תוך 
האולטימטיבית שתחבר את כל האנושות באמצעות רשת מרכזית אחת, 
המורכבת  דוממת,  רשת  זוהי  עתה  לעת  אמנם  בהיקפה.  תקדים  חסרת 
מחוטים ומצינורות קשר מלאכותיים, אך אם רק נשנה מעט את נקודת 
יותר  עמוק  לחדור  לנו  מאפשרת  הזאת  הפלטפורמה  כי  נגלה  המבט, 
נגלה  אז  או  הרוחני.  בעולם  נשמותינו  בין  שקיים  השלם  הקשר  תוך  אל 
הווירטואלי  הקשר  מערכות  את  שמלוות  השליליות  התופעות  שדווקא 
שלהן.  הגדולים  ליתרונות  הופכות  והריחוק,  ההסתגרות  כמו  כעת, 
מאשר  יותר  המחשב  מסך  דרך  לתקשר  מעדיפים  שאנו  העובדה  דווקא 
פנים אל פנים הופכת אותנו מוכנים יותר לשלב אמתי ונכון יותר בקשר 
המראה  מעל   - בינינו  שמפריד  הגופני  המחסום  מעל  להתעלות  בינינו, 
את  ולמצוא   - והדת  השפה  המין,  הבדלי  התרבותיים,  הפערים  החיצוני, 
הלבושים  כל  מאחורי  שמסתתרת  העמוקה,  הפנימית,  הקשר  נקודת 
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בינינו לרשת אחת, חמה, לבבית ונצחית. והתקשורת 
ומנוכרת  קרה  ראשון  במבט  שנראית  הווירטואלית, 
האחדות  אל  חזרה  הדרך  את  לסלול  יכולה  כך,  כל 

הנפלאה, החמה והאוהבת של "האדם הראשון". 
 

גולשים לעתיד

כשד"ר דוד פסיג, חוקר מוביל בעולם בתחום העתידנות 
)ריאיון עמו מופיע בגיליון זה בעמוד 14(, נשאל על ידי 
כתב "הארץ" איך הוא רואה את עתידו של האינטרנט 
בעוד כ–25 שנה, העריך פסיג כי מה שאנו רואים כעת 
בכוח המחשבה.  יעבוד  "האינטרנט  הוא רק ההתחלה: 
טלפתיה תפסיק להיות משהו שקשור לעולם המיסטי 
נצטרך  לא  אמתי.  למשהו  ותיהפך   - בדיוני  למדע  או 

להקליד או לדבר - רק לחשוב..."  
אולם אין צורך ללכת רחוק כל כך. לדעת כל המומחים, 
חיינו  למרכז  להפוך  האינטרנט  עתיד  הבאות  בשנים 

כבר  טק  היי  אנשי  עשורים.  כארבעה  לפני  שהחלה  המהפכה  את  ולהשלים 
מדברים בקול רם על כך שנוכל לתקשר בינינו בשפות שונות גם אם איננו 
יודעים את שפתו של בן שיחנו מעברו השני של הקו, על כך שנוכל להחליף 
באמצעות  ולנהל  לעבוד  וכן  ויזואלי  מידע  של  נדלות  בלי  כמויות  בינינו 

האינטרנט כל פרט בחיינו וכל זה מבלי לצאת מהבית. 
אולם בד בבד מתחילים להתפרסם בספרות המקצועית עוד ועוד מאמרים 
ואפילו  הטכניות,  באפשרויות  עניין  לאבד  יתחילו  הקרוב  שבעתיד  כך  על 
משהו  בו  ולחפש  האינטרנט,  רשת  לנו  שמאפשרת  המזדמנים  בסיפוקים 
יותר מהשטחיות שבה הוא מוצף עכשיו. הצורך הזה  ומהותי  אחר, עמוק 
מהווה כעין כרוז, מעין קריאה פנימית מתוך הנקודה העמוקה ביותר בלבנו 
מהווים  שכולנו  להרגשה  לחזור  כדי  נוספות  בוערות  לנקודות  להתחבר 

חלקים מנשמה אחת. 
קרוב  לפני  כבר  המקובלים  כתבו  הזה  המיוחד  הצורך  של  התעוררותו  ועל 
ל–2,000 שנה. הם סיפרו כי בזמנו עוד ועוד אנשים יתחילו לשאול שאלות על 

קיצור תולדות הרשת
מלחמה  לאחר  "אפילו  תקשורת  שתאפשר  גלובלית,  מחשבים  ברשת  צורך  הברית  ארצות  בצבא  נוצר  הקרה  המלחמה  בעקבות   - השישים  שנות  אמצע   ●

 Administration Network "Arpanet" גרעינית..." הרשת נבנתה באופן כזה שאפילו אם חלק ממנה נפגע, הדבר לא יגרום לשיתוקה. רשת זו כונתה

.Advanced Research Projects -
● 1980 - תחילת הפצת הטכנולוגיה אל מחוץ לצבא לאוכלוסיות שנחשבו משכילות, ובעיקר לשם חילופי מידע: ממשל, חינוך, עסקים וכן הלאה. במקביל 

פיתחו האוניברסיטאות בארצות הברית רשת מחשבים שכונתה Bitnet.  רשת זו מוזגה ב–1983 עם רשת התקשורת הצבאית.

● 1991 - פיתוח מערכת ה–World Wide Web בשווייץ. רשת האינטרנט נפתחת לשימוש הציבור הרחב. 

● 1992 - פיתוח תוכנת הממשק הגרפי Mosaic באוניברסיטת אילינוי לצורך ניווט במרחבי הרשת. רשת האינטרנט הופכת לנגישה לכל נפש, ומונה 

כ–130 אתרים.

● 1996-1995 - פיתוח דפדפני הגלישה Netscape )על ידי צוות שפרש מאוניברסיטת אילינוי( ו-Explorer )על ידי חברת Microsoft(. הגלישה 

באינטרנט מעולם לא הייתה קלה ופשוטה יותר.

● שנות ה–2000 - עידן הפס הרחב - האינטרנט מהווה ספרייה אלקטרונית רחבה עם אפשרויות שליחה וקבלה בזמן אמת של מסרים, קובצי טקסט, 

וידיאו ואודיו, רדיו, סרטים באורך מלא וכן הלאה. גדל דור חדש, שרגיל להתקשר, ליצור ולצרוך דרך האינטרנט. 

● 2008 - רשת האינטרנט מונה מאות מיליוני אתרים. אין כמעט בית או עסק בעולם שאינו מחובר אליה.
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מהות החיים, ויהיו מוכנים "פנימית" לעבור לשלב ההתפתחותי-רוחני הבא. 
דרכים  אחר  לחפש  להתחיל  עלינו  כעת  כבר  בידינו.  נמצא  לשינוי  המפתח 
להפוך את רשת האינטרנט לסביבה וירטואלית המטפחת רעיונות שמטרתם 
לחבר בין אנשים, במקום להפריד ביניהם. לעבוד יחד על הקשר בינינו, להחליף 
ולשתף במידע רלוונטי, ליצור מערכות תמיכה וירטואליות - בקיצור, השמים 
הם הגבול )תרתי משמע(. אחרי הכול, כמו ביסודו של כל פרט במציאות שלנו, 
"מחשבת  עמוקה.  מחשבה  עומדת  האינטרנט  של  היווצרותו  ביסוד  גם  כך 
הבריאה" של האינטרנט, אם תרצו, היא להוות אמצעי עבור אותו כוח פנימי 
החומרי,  הקשר  מעל  המושלם,  מצבנו  לעבר  אותנו  ודוחף  בטבע  שמושרש 

הפיזי, לעבר שלב חדש ואמתי יותר בתקשורת בין בני האדם.  
אם נשכיל להשתמש לטובה בכל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו 
כיום, אין ספק שנוכל לבנות עתיד טוב ויפה לכולנו, שאותו נגלה יחד, ברשת 

אחת של קשרי האהבה.
 lior_g@kab.co.il
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ספר הזוהר 

במשך מאות שנים היה ספר הזוהר, עם הלוגיקה הפנימית המוזרה שלו וסגנונו 

הבלתי שגרתי, אגוז בלתי ניתן לפיצוח. עד שבא המקובל הרב יהודה אשלג, בעל 

הסולם, והפך אותו נגיש לכל אדם. אורן לוי מספר על המדריך המושלם והעדכני 

ביותר למציאות הרוחנית

לעולם הרוחני
לונלי פלנט

פר הזוהר ידוע מאז ומתמיד כספר רב תעלומות ואפוף ס
הדגישו  ההיסטוריה  לאורך  רבים  מקובלים  מסתורין. 
את חשיבותו העצומה, וראו אותו - לצד התנ"ך, התלמוד 
שעליהם  המרכזיים  התווך  מעמודי  כאחד   - והגמרא 
המקור  ספר  הוא  הזוהר  היהודי.  הרוח  עולם  נשען 
להסביר  הצליח  אשר  הראשון  הספר  הקבלה,  חכמת  של  ביותר  היסודי 
בשלמותו.  הרוחנית  המציאות  מבנה  את  ומסודר  מפורט  שיטתי,   באופן 
במהלך 700 השנים שחלפו מאז שפורסם לראשונה ברבים גברה ההתעניינות 
בזוהר מכל צדדי המתרס. מן הצד האקדמי, התנהלו אין סוף דיונים ופולמוסים 
בקרב חוקרים שונים לגבי זהות הכותב, המקום וזמן הכתיבה המדויק. לצד 
זאת, החלו זרמים מיסטיים שונים לאמץ את הזוהר לחיקם וניסו למצוא 
שיטתם.  נכונות  את  המאשרים  קדומות  ונבואות  גיבויים  סימוכין,   בו 

שאפשר  מכדי  ומורכב  מפותל  מסובך,  הזוהר  ספר  כי  שטענו  היו  מנגד, 
להתעלות  אמתי  כאמצעי  בו  להיעזר  וחומר  קל  להבינו,  יהיה 
הוויכוח  ומן  המיסטית  ההילה  מן  לרגע  נתעלם  אם  ובאמת,  רוחנית. 
הזוהר  בספר  יש  מה  להבין  קשה  כתיבתו,  נסיבות  סביב  המתמשך 
אותו  שהופך   - ומדרשים  אגדות  של  למדי  מקרי  מקבץ  לכאורה   -
"אש"  הרבה  כך  כל  אליו  מושך  הוא  מדוע  ומשפיע.  חשוב  כה  לחיבור 
ערך  גם  הזוהר  לספר  יש  האם   - מכך  וחשוב  הכיוונים,  מכל  ועניין 
המודרנית?  בתקופה  לאדם  להציע  באמת  ורלוונטי  משמעותי   נוסף, 

אלף מפתחות

כמעט  לפיצוח.  ניתן  בלתי  כאגוז  הזוהר  ספר  היה  שנים  מאות  במשך 
אבד  שבו  והנפתלים  הסבוכים  החכמה  בנתיבי  לפסוע  שניסה  אדם  כל 

מאת: שמעון כרמון
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עכביש  קורי  של  וסתומה  סבוכה  ברשת  הסתבך  או  בדרך,  שהוא  איפה 
וסגנון  הרעיונות  עמקות  המוזרה,  הפנימית  הלוגיקה  מחשבתיים. 
לחלוטין  נגיש  לבלתי  אותו  הפכו  הזוהר  של  שגרתי  הבלתי  הכתיבה 
המאה  של  הארבעים  שנות  בתחילת  הפרשנים.  של  רובם  רוב  עבור 
יהודה  הרב  כאשר  הזוהר,  צפונות  להבנת  חדש  חלון  נפתח  הקודמת 
המעמיק  המקיף,  כפירוש  לימים  שהתברר  מה  את  לאור  הוציא  אשלג 
זה  בחיבור  מטרתו  הסולם".  "פירוש  הזוהר,  ספר  של  ביותר  והרחב 
סבך  את  לפרום  כלומר  ה"קרקע",  אל  הזוהר  את  להוריד  הייתה 
ואדם:  אדם  לכל  ומובן  נגיש  ולעשותו  אותו,  המכסה  המדומה   החוטים 
מפתחות,  באלף  ומסוגר  סגור  הקדוש  הזוהר  שבספר  החכמה  "עומק 
כדי  ומספיק  נאמן  ביטוי  לנו  מלהמציא  ביותר  דלה  האנושית  ושפתנו 
אלא  אינו  שעשיתי,  והביאור  סופו.  עד  הזה  שבספר  אחד  דבר  לפרש 

ומבוא  דרך  לו  וליתן  הדברים,  של  לגובהם  לעלות  להמעיין  לעזור  סולם 
הזוהר(. לספר  )מבוא  בהספר"  ולהשכיל  להגות  איך  נאמנים,   בגדרים 
פירוש הסולם נכתב אפוא כמפתח מיוחד שדרכו נוכל לפתוח את שעריו 
מאחורי  המסתתר  הרוחני  בסולם  לעלות  ולהתחיל  הזוהר,  של  הנעולים 
מילותיו המעורפלות. כבר בהקדמת הספר - המהווה מעין תמצית מרוכזת 
ה"מקפלת" בתוכה את הספר כולו - מסביר בעל הסולם כי השורש והסיבה 
לכל הבלבול והמבוכה סביב כתבי הזוהר היא הנחת היסוד השגויה שהספר 
והוכחתי  "ביארתי  הזה:  בעולם  המתרחשות  גשמיות  בתופעות  עוסק 
בעליל, את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, 
לאפשר  למען  המעיינים,  שיראו  כמו  מהזמן,  ולמעלה  מהמקום  למעלה 
הקדוש".  באורו  ולהתחמם  הזוהר,  ספר  ללמוד  ישראל  בית  המון   לכל 
דרך פירוש הסולם מתגלה ספר הזוהר כהזמנה אישית לכל אדם לצאת 



מי אתה ספר הזוהר? 
ספר הזוהר הוא קובץ פירושים לתורה שנכתב על ידי 

התנא רבי שמעון בר יוחאי במאה השנייה לספירה. עבור 

המקובלים מהווה ספר הזוהר מדריך מעשי לפעולות 

הפנימיות שעליהם לבצע כדי לגלות בתוכם את התחושות 

ואת המצבים הרוחניים הנעלים ביותר. 

הרב יהודה אשלג )"בעל הסולם"( בחר להקדיש את חייו לכתיבת פירוש כולל, 

מדויק ושיטתי לחיבור החשוב הזה, על מנת לסייע לכל אדם להגיע למדרגה 

רוחנית שתאפשר לו להתעמק בספר הזוהר ולהרגיש בעצמו את הכתוב בו. 

מוצלח,  מסע  בכל  כמו  אך  ונפלאים.  גדולים  רוחניים  גילויים  של  למסע 
לאן  היטב  ולדעת  הנכונות,  בהבנות  להצטייד  עלינו  לדרך  היציאה  לפני 

מועדות פנינו. 

שלבי התיקון

כל  על  כולה,  המציאות  כי  הסולם  בעל  מסביר  במסע,  לנו  לסייע  כדי 
"מחשבת  המכונה  אחת  יסודית  בתכנית  נכללת  והמרובים,  השונים  פרטיה 
מושרשים  בעולמנו  המתגלים  והתופעות  התהליכים  כל  למעשה  הבריאה". 
הפועל.  אל  הכוח  מן  בהדרגה  ויוצאים  הזו  התכנית  בתוך  פוטנציאלי   באופן 
זה  בשלב  סוף".  דאין  "מלכות  בשם  מכונה  הבריאה  בתכנית  הראשון  השלב 
באיחוד  עמו  ונמצא  סופי,  אין  בתענוג  הנברא  של  הרצון  את  ממלא  הבורא 
שלם של אהבה בלתי פוסקת. אך כדי לאפשר לנברא להרגיש את מציאותו 
"שלב  המכונה  מתמשך  ניתוק  תהליך  לעבור  עליו  ועצמאית,  נפרדת  כישות 
ההסתרה". במהלך התהליך הזה הנברא מנותק מהרגשת הקשר הקבוע שלו 
עם הבורא, ועליו לשוב למצב האחדות הראשוני בכוחות עצמו. בשלב האחרון 
נקודת  לאותה  שבים  והנברא  הבורא  התיקון",  "גמר  המכונה  התכנית,  של 
הפתיחה של חיבור ואהבה נצחית כפי שהיו בתחילה, רק שהפעם הנברא השיג 
את המצב הזה מתוך פעולותיו העצמיות. הודות לכך הוא יכול לחוות בפועל את 
 השפע והתענוג שהועיד לו הבורא, ואפילו להכפיל את עוצמתו באלפי מונים. 
למעשה, בגמר התיקון מגלה הנברא שהמציאות האמתית לא השתנתה מעולם, 
כל  בלבד.  האישית  הרגשתו  כלפי  רק  התרחשו  והתמורות  השינויים  כל  אלא 
השינויים הפנימיים הללו מתוארים בפרטי פרטים בספר הזוהר, שהופך למעין 
"מורה דרך" רוחני, המספק לאדם את השיטה המהירה, הבטוחה והקלה ביותר 

לעבור את כל המצבים שנקבעו מראש במחשבת הבריאה. 

שיטת שלושת הקווים

החידוש הגדול והמשמעותי ביותר שמגלה הזוהר היא שיטת שלושת הקווים: 
נחשפה  אך  לכך,  קודם  עוד  התקיימה  שהשיטה  מובן  ואמצע.  שמאל  ימין, 
את  פותח  זאת,  לעומת  הזוהר,  ספר  אחרים.  בספרים  בלבד  דקים  ברמזים 
ומדויקת  פרטנית  בצורה  מרכיביה  כל  את  וחושף  במלואה,  הזו  השיטה 
להפליא. מחבריו ידעו כי האנושות כולה נכנסת לשלב ההסתר, השלב שבו 
האדם.  של  הפנימיות  פעולותיו  מתוך  התיקון  תהליך  את  להתחיל   ניתן 

הקווים של הזוהר אינם קווים גיאומטריים פשוטים הנמתחים במרחב, 
אלא סימנים הרומזים על מערכת הכוחות העליונה 

מימוש  עבר  אל  הנבראים  את  שמובילה 
תכונת  את  מסמל  ימין  קו  הבריאה.  מטרת 

קו  הבורא.  של  סופית  והאין  הטהורה  הנתינה 
לקבל  הרצון  את  מסמל  זאת  לעומת  שמאל 

הוא  זה  רצון  בנבראים.  שמוטבע 
הנברא  שבאמצעותו  הקיבול  כלי 
והתענוג  השפע  את  מרגיש 
בין  הבורא.  מן  אליו  הזורמים 
המייצגים  הללו,  הקווים  שני 
המנוגדים  הכוחות  שני  את 
הקבלה  כוח  בטבע,  שפועלים 
פנוי  מקום  נשאר  הנתינה,  וכוח 
האדם  שאותו  ריק  חלל  מעין   –
אל  הדרך  בעצמו.  להשלים  צריך 
למעשה  מורכבת  התיקון  גמר 
הכרעה  נקודות  של  מסדרה 
לקו  דבר  של  בסופו  המצטרפות 
האדם  כזו  נקודה  בכל  אחד. 
את  מחדש  להעדיף  לבחור  צריך 

שמאל(.  )קו  הקבלה  תכונת  פני  על  ימין(  )קו  הנתינה   תכונת 
כולו.  הרוחני  המסע  מתקיים  שעליו  הזהב"  "שביל  הוא  האמצעי  הקו 
מחוץ  כביכול  המצוי  מרחב  בתוך  נבנה  שהוא  בכך  טמונה  חשיבותו 
המופיעה  החופשית  הבחירה  בנקודת  הזה,  במרחב  רק  הבורא.  לשליטת 
קוראים  שאנו  המושג  להיוולד  בעצם  יכול  שמאל,  לקו  ימין  קו  בין 
מצב  כלומר  יד(,  )ישעיהו  לעליון"  "אדמה  מלשון  "אדם"  אדם.  לו 
העצמאיים.   בכוחותיו  הבורא  לתכונות  עצמו  את  מדמה  הנברא   שבו 
המקובלים רומזים כי בסופו של תהליך הזה יתאחדו כל הקווים לקו אחד, 
והאנושות כולה תעלה לאותה דרגה רוחנית עליונה המכונה "גמר התיקון", 

שבה תתגלה תכנית הבריאה בכל תפארתה ושלמותה הנהדרת. 

סולם אל הזוהר

אחד הדברים המפליאים ביותר לגבי ספר הזוהר הוא העובדה שהוא לא נועד 
באופן ישיר לזמן ולתקופה שבה הוא נכתב. מחברי הזוהר כתבו אותו בידיעה 
אמתית  נחיצות  תפתח  שהאנושות  לפני  רבות  שנים  עוד  שיחלפו  ברורה 
לשיטת התיקון הטמונה בו. אין זה מקרה כלל וכלל כי מנעולי הזוהר נפתחו 
בעת הזו ולא לפני כן. דווקא המאה הנוכחית שבה נוסק האגו לגבהים חסרי 
להציע.  לזוהר  שיש  מה  את  לקלוט  ביותר  המתאימה  היא  דווקא  תקדים, 
מספיק,  עבה  שמאל"  "קו  בנו  שהתפתח  משעה  כעת,  שרק  מפני  מדוע? 
"קו  את  גם  לגלות  ניתן  הזולת,  חשבון  על  תענוג  לקבל  גדול  רצון  כלומר 
 ימין" - שיטה להפוך את כוונת השימוש ברצון הזה לנתינה ואהבה לזולת. 
"פירוש הסולם" ניתן בתזמון מוחלט עם הצורך הגובר של האנושות לבנות 
טובה  פינה  כל  שמחריב  ההרסני  האגו  מתוך  האמצעי"  "קו  אותו  את 
נצחי  לנו להתעלות באמצעותו לעולם  יותר מזה, הוא מאפשר  בחיינו. 
ומושלם, מלא בתענוגות ובאושר חסר גבולות. הסולם אל הזוהר, אומר 
בעל הסולם, נבנה במיוחד עבורנו, שנמצאים בריחוק ובניתוק מהרגשת 
הכוח העליון שעוטף אותנו בחום ואהבה אין סופית. אבל, הוא מוסיף, 
לא תהיה לכך כל משמעות אם לא נתחיל לטפס בו בכוחות עצמנו: 
"אין הסולם מטרה כלפי עצמו: כי אם תנוח במדרגות הסולם ולא 
 תכנס אל העלייה, אז לא תושלם כוונתך" )הקדמה לספר הזוהר(.
הרלוונטי  האקטואלי,  הספר  להיות  עשוי  הזוהר  ספר  הסולם,  פירוש  בליווי 
והמשמעותי ביותר של המאה ה–21. כעת, נותרה בידינו רק הבחירה החופשית 

אם להשתמש בו או לא.

shimon_k@kab.co.il

ך”
רו

 ב
ני

“ב
ת 

וע
תנ

ון 
כי

אר
ת 

בו
די

בא

הרב יהודה אשלג, בעל הסולם

12   נובמבר  2008



העתיד כבר כאן!
ההווה.  סקירת  דרך  העתיד  על  לכם  לספר  יכול  פסיג  דוד   ד"ר 

לא קריאה בקפה, לא קלפי טארוט ולא הוקוס פוקוס, אלא 100 

על  מסביר  הוא  לייטמן  מיכאל  ד"ר  הרב  עם  בשיח  מדע.  אחוז 

השיטה ומציג תחזיות לעשור הקרוב. אז מה צופן לנו העתיד?

מפגשים עם קבלה

14 נובמבר 2008

מאת: אורן לוי
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סביב השולחן: מימין ד"ר דוד פסיג, אורן לוי והרב ד"ר מיכאל לייטמן

של א הבלעדית  נחלתם  היה  העתיד  ניחוש  הרחוק  בעבר  ם 
שבשנים  הרי  למיניהם,  עתידות  מגידי  ושל  אסטרולוגים 
ומערכות  כלים  גם  לפתח  שניתן  ההכרה  חודרת  האחרונות 
חקר  העבודה”.  את  ש"יעשו  יותר  ומדויקות  מדעיות  חיזוי 
בקרב  הן  עוצמה,  ורב  שימושי  לכלי  בהדרגה  הפך  העתיד 
והן בקרב כלכלנים ומקבלי החלטות מובילים בכל  מנהיגים פוליטיים בכירים 
בתחום  וגובר  הולך  עניין  מגלה  הרחב  הציבור  שגם  פלא  אין  החיים.  תחומי 

חדשני ומסעיר זה.
הוא  ספרים(,  ידיעות  )הוצאת  העתיד"  "צופן  פסיג,  דוד  ד"ר  של  החדש  ספרו 
טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  המתמחה  עתידן  הוא  פסיג  לכך.  מובהקת  דוגמה 
חברתיות וחינוכיות, ונחשב כיום למדען המוביל בתחום זה בארץ. ספרו המרתק 
פורש לפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומים שונים )במסגרת(, ומשרטט 

בקפדנות מדעית את דיוקנה העתידי של החברה הישראלית. 
הקבלה  בחכמת  שנה   30 זה  העוסק  לייטמן,  מיכאל  ד"ר  הרב  עם  במפגש 
ובהוראתה, שוחחו השניים על חקר העתיד מהזווית המדעית והקבלית, על האגו 

האנושי ועל מושג החירות. השיחה נערכה בהנחייתו של אורן לוי, חבר מערכת 
המגזין "קבלה לעם".

לחקור את תכנית הטבע

אורן לוי: "מהי למעשה 'עתידנות'?"
לשקף  שמבקש  תחום  הוא  העתיד'  'חקר  או  "'עתידנות'  פסיג:  ד"ר 
המציאות  להיות  הופכים  ההווה  של  השינויים  שבהם  התהליכים  את 
ההיגיון  את  להבין  ומנסים  חוקרים  אנו  שבו  מדעי  ענף  זהו  המחר.  של 
שעומד מאחורי מערכות פיננסיות, פוליטיות, חברתיות ואפילו טכנולוגיות 
שהולכות ומתפתחות. ההיגיון הזה מסוגל להתפתח למספר הסתברויות 
שונות של העתיד שאותן אנו מכנים 'תחזיות'. למעשה, חקר העתיד החל 
להתפתח במהלך מלחמת העולם השנייה כאשר המערכות הגדולות חשבו 
לכל היותר על תכניות עתידיות לחמש השנים הקרובות. אך 'תכניות חומש' 
היו ארוכות טווח מדי עבורן. ראשי המערכות הבינו שבידי המין האנושי 
חסרים הכלים שבעזרתם ניתן יהיה לחשוב על העתיד על מנת לשפר את 
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מפגשים עם קבלה

קבלת ההחלטות בהווה. 
"בפועל, חקר העתיד מבוסס על הנחה פשוטה שאומרת: אם יש היגיון 
בכל היקום הזה, בואו ננתח את הדפוסים ואת הסיבות שמעצבים את 
הגורמים היציבים הקיימים במערכות ואת התהפוכות שבהן. כך נראה 

את הנולד ונשרטט עתידים אלטרנטיביים". 
אורן לוי: "וכיצד ניתחו המדענים את ההיגיון הזה?" 

היו  שהמדענים  ברגע  רבות.  מדעיות  שיטות  פיתחו  "הם  פסיג:  ד"ר 
מוצאים דפוס שמתאר היגיון של מערכת כלשהי הם הציבו אותו בתוך 
מודלים מתמטיים, ובעזרת פעולות סטטיסטיות הם הסיקו מה יקרה 

בעוד עשר שנים, 30 שנה, 50 שנה והלאה". 
של  כזאת  לחקירה  מתייחסת  הקבלה  חכמת  "כיצד  לוי:  אורן 

המציאות?" 
הרב לייטמן: "למען האמת, חכמת הקבלה עוסקת בנושא עוד מראשית 
ימיה, לפני כ–4,500 שנה. היא מסבירה לנו שהמציאות מנוהלת על ידי 
עלינו  שאותה  תכנית  יש  הזה  ולטבע  'הטבע',  שנקרא  כללי  עליון  כוח 
לגלות. אני מסכים עם ד"ר פסיג בכך שאנחנו חייבים לדעת את העתיד 
אנו  העתיד  חקר  ללא  המודרני,  בעולמנו  בהווה.  החלטות  לקבל  כדי 

'עיוורים' ממש. אך מהי יכולתנו הממשית לזהות את העתיד?"
נביאים.  לא  אנחנו  העתיד,  בחקר  אירועים  מזהים  "איננו  פסיג:  ד"ר 
אנחנו כן מזהים מגמות ונותנים להן סבירויות מסוימות: עד כמה סביר 

כרטיס ביקור: ד"ר דוד פסיג
● ד"ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. 

הברית.  שבארצות  מינסוטה  מאוניברסיטת  בחיזוי  )ד"ר(   PhD בעל תואר ●

● הוא היחיד במדינת ישראל שמחזיק בתואר שלישי בחקר עתידים - 

 .Futures Studies
● מכהן כראש המגמה לתואר שני ושלישי בטכנולוגיות תקשורת באוניברסיטת 

בר–אילן ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה. 

הסורקים  ספרים  וכותב  העתיד  בחקר  מתודולוגיות  בפיתוח  עוסק   ●

מתודולוגיות רבות ושימושיהן. 

ההחלטות  קבלת  תהליכי  בעיתוד  ובעולם  בישראל  רבים  לארגונים  מייעץ   ●

תחבורה  נתיבי  אווירית,  תעשייה  למתנ"סים,  החברה  הפועלים,  )בנק  שלהם 

עירוניים, תעשיות מו"פ שונות ועוד(. 

מכהן כיועצו של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל מאז הקמת הנציבות   ●

בשנת 2002. 

חברה  כלכלה,  בתחומי  וחודשיים  שבועיים  טורים  וכותב  ברדיו  משדר   ●

וטכנולוגיה עתידיים.

שהמגמה תתרחש. זה דומה לביקור אצל רופא ששואל אותך: אתה לא 
מתעמל? אתה מעשן? אז יש סבירות שתחלה במחלה כזאת וכזאת".

הרב לייטמן: "השאלה שלי היא אחרת: אילו משתנים אתם מכניסים 
למודלים שלכם? חכמת הקבלה למשל, אומרת שהאגו של האדם עומד 

ביסודו של הטבע, והוא מתפתח במשך חייו; ומה חקר העתיד אומר?"
"אכן, התפתחות האגו או התפתחות הקוגניציה של האדם  ד"ר פסיג: 
עוד  ישנם  אך  המודלים,  לתוך  מכניסים  שאנחנו  המשתנים  אחד  היא 

משתנים רבים שמשפיעים".
הרב לייטמן: "מהם?"

במהלך  ומפתח  הולך  שהאדם  ה'חירות'  את  למשל  "יש  פסיג:  ד"ר 
ההיסטוריה. זהו משתנה נוסף השונה מהאגו שיש לקחת בחשבון". 

של  שהאגו  אומר  כשאתה  מתכוון  אתה  למה  לייטמן,  "הרב  לוי:  אורן 
האדם עומד ביסודו של הטבע?" 

הרב לייטמן: "כאמור, האנושות מתפתחת על ידי האגו. חכמת הקבלה 
מספרת שהגילוי הראשון של האגו התרחש בבבל. הבבלים ניסו לבנות 
מגדל עד השמים והפסיקו לתקשר זה עם זה. אברהם, הראשון שגילה 
בעצמו את שיטת החיבור מעל פני האגו, הקים אוהל והסביר לתושבים 
על החיבור בין בני האדם. בהמשך, כל הבבלים התפשטו על פני כדור 
הקטנה  הקבוצה  עם  ימינו.  של  הציביליזציה  התפתחה  ומהם  הארץ 
עזב  הגובר,  האגו  מעל  החיבור  שיטת  את  ושמימשה  אליו  שהצטרפה 
השם  את  הקבוצה  קיבלה  ההיסטוריה  במשך  כנען.  לארץ  אברהם 
ההדדית  והאהבה  האיחוד  החיבור,  ידי  על  יָָׁשר-ֵאל.  מלשון  'ישראל', 
שהתגלתה ביניהם, הפכו חברי הקבוצה דומים יותר ויותר לכוח העליון, 

לבורא. החיבור הוא בעצם ההשתוות שלנו עם הטבע האינטגרלי. 
מבעלי  שבשונה  מסבירה  הקבלה  התהליך.  הסתיים  לא  בכך  "אולם 
החיים שאינם בעלי רצון להתפתחות, המין האנושי נמצא בכל דור ודור 
הדרישות  הקודם.  מהדור  יותר  ומפותחת  גבוהה  אגואיסטית  בדרגה 
והשאיפות שלו גדולות יותר, וכך הוא מתקדם לכל אורך ההיסטוריה. 
זה שהוביל לאבדן תחושת האחדות בקרב  היה  אותו האגו המתפתח 
הקבוצה שנקראת עם ישראל וכן למשבר הגלובלי שקורם עור וגידים 
במאה האחרונה. למעשה, גדילת האגו מצד אחד ואבדן האחדות מצד 
אינטגרלי  חלק  יותר  מהווים  שאיננו  לכך  המרכזית  הסיבה  הם  שני 

מהטבע כפי שהיה שבעבר, ומביאים על עצמנו הרס". 
ד"ר פסיג: "התהליך הזה הוא בעיקרו הגותי. מבחינת המדע אינני יכול 
לראות אם הוא תקף ואם יש לו סיכוי להתממש - זה ההבדל בין הקבלה 

לבין חקר העתיד". 
המשבר  וגם  שעברנו  התהליך  כל  אתך;  מסכים  "אינני  לייטמן:  הרב 
הכול  אותם.  שעברנו  לפני  עוד  נכתבו  אותנו  שפוקד  הנוכחי  הגלובלי 

מסופר לנו עוד בספרי הקבלה העתיקים".
ד"ר פסיג: "יפה, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. אז השאלה שלי אליך 

היא מהי מטרת המשבר?" 
בכך  להכיר  האנושות  את  להביא  היא  המשבר  "מטרת  לייטמן:  הרב 

שהאגו הוא שורש כל הרע שבעולם". 
ד"ר פסיג: "ומדוע הקב"ה יצר אגו כזה רע?"

הרב לייטמן: "כדי שנגיע מתוך האגו לחיבור בינינו, ובאמצעות החיבור הזה 
נגיע לדרגת הבורא. כמו שכתוב 'בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין'".

"כן, אבל אם המטרה היא להגיע לטוב, מדוע הוא יצר את  ד"ר פסיג: 
הרע בתוך התהליך?"

הרב לייטמן: "כי רק מתוך הרע אתה יכול להבין את הטוב".
ד"ר פסיג: "זאת אומרת שבלי החושך אי אפשר להבין את האור..."
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כרטיס ביקור: הרב ד"ר מיכאל לייטמן
בתחום  ופרופסור  לפילוסופיה  דוקטור  הוא  לייטמן  מיכאל  ד"ר  הרב   ●

האונטולוגיה - תורת ההוויה.

דרכים  ומציע  העולמי  למשבר  הסיבות  את  הקבלה  חכמת  מתוך  חוקר   ●

לפתרונו.

● תלמידו וממשיך דרכו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג )הרב"ש(, בנו בכורו של 

הרב יהודה אשלג )בעל הסולם(, מחבר פירוש "הסולם" לספר הזוהר.

● לומד ומלמד את חכמת הקבלה מאז שנת 1976.

הרב לייטמן: "בדיוק. זה כמו ילד קטן שרוצה להרכיב צעצוע מלגו לפי 
הוראות היצרן, וחייב להתייגע בכל שלבי ההרכבה כדי להבין מה צריך 
לעשות ואיך כל חלק מתחבר לחלק השני. על ידי המשחק הילד רוכש 
את השכל ואת ההבנה של מי שהמציא את המשחק, ומבין למה צריך 
לשחק אותו דווקא כך. וגם, כידוע לנו, דווקא מתוך המשחקים האלה 

הילדים מתפתחים וגדלים".

דור הולך ודור בא

ד"ר פסיג: "התיאוריה של התפתחות האגו יפה מאוד, היא נותנת מכלול 
של  )פילוסופיה  היסטוריוסופיה  לזה  קוראים  אנחנו  להיסטוריה.  רחב 
ההיסטוריה( של תהליכים, אבל יש דתות ופילוסופיות אחרות שמבינות 
המרכזי  שהווקטור  טען  למשל,  קאנט,  עמנואל  לחלוטין.  אחרת  זה  את 
בתהליך ההיסטורי הוא החירות. לטענתו, כדי להיות בני חורין עלינו לקבל 

את החירות בטוב, אחרת 'נחטוף מכות'. כך למשל מוסברות המלחמות".
ורגע.  רגע  בכל  שמשתנה  יחסי  מושג  היא  "'החירות'  לייטמן:  הרב 
אך  הקודם.  מעמדו  לעומת  'חירות'  נקרא  הנוכחי  מעמדו  עבד,  עבור 
הוא  ולכן  העבדות,  את  עוד  לסבול  יכול  אינו  הוא  גדל,  שלו  כשהאגו 
של  הבאה  הדרגה  פעם,  בכל  כלומר,  ל'חירות'.  ויוצא  מהפכות  מארגן 
עבורנו  נקראת  לממש  באפשרותנו  שיש  האגואיסטית  ההתפתחות 
השלמה'  'החירות  תוגדר  האנושית  ההתפתחות  כל  בסוף  'חירות'. 
כ'דבקות' עם הבורא. בדרגת הבורא - הדרגה הגבוהה ביותר שאותה 
נמצאים  ואנו  הגבלה,  שום  עלינו  אין   - להשיג  צריך  מאתנו  אחד  כל 
בקשר אינטגרלי והרמוני עם כל המציאות ועם כל הטבע. עד שלא נגיע 
תמיד  נרגיש  הבורא,  כמו  לאוהבים  נהפוך  שלא  עד  האחרונה,  לדרגה 

הגבלות וחוסר חירות". 
אורן לוי: "מה זאת אומרת 'קשר אינטגרלי עם הטבע'?"

"'הטבע' ו'אלוקים' זה אותו הדבר - 'אלוקים' שווה ערך  הרב לייטמן: 
הטבע,  עם   - הסופית  הדרגה  עם  ההשתוות  אי  ל'הטבע'.  בגימטריה 
עם הכוח העליון, עם הבורא, עם הקב"ה - איך שלא נכנה אותו - היא 

שמגבילה אותנו".
"זה מעניין מאוד. זה גם דומה לדבריי באחד הפרקים בספר  ד"ר פסיג: 
והתפתחו במהלך ההיסטוריה.  כיצד הדורות הלכו  אני מתאר  שלי, שבו 
שני  ידי  על  התשעים,  שנות  בתחילת  שפותח  מודל  מציג  אני  בדבריי 
סוציולוגים שמצאו שיש מחזוריות כלשהי שחוזרת על עצמה בערך כל 80 
שנה. כל מחזור שכזה כולל ארבעה דורות: הדור הראשון הוא בדרך כלל 
דור של הוגים, של אידיאולוגים ושל אנשי ערכים גדולים. הדור השני הופך 
להיות דור שמממש את אותם הערכים של האידיאולוגים מהדור הקודם. 
הדור השלישי הוא כבר דור של ציניקנים גדולים שאינם מקבלים מרות 
תקופה  זו  עוולות.  ועשו  נכשלו  הקודמים  שהדורות  ומוכיחים  וסמכות, 
של כ–20 עד 30 שנה של שבר ערכי ורוחני. הדור הרביעי, לעומתם, הופך 
להיות דור מתקני עולם. הם תמיד מונַעים על ידי רגשי אשם של שלושת 
הדורות הקודמים ורוצים לתקן את הבירוקרטיה, את הניכור הבין אישי 
שתמיד  הוא  הסוציולוגים  שמצאו  המעניין  הדבר  המשפחתי.  התא  ואת 
מגיע שלב שבו כל הטעויות שנעשו משך 80 השנים האחרונות מצטברות 
לקראת משבר גדול. אחרי המשבר הגדול קם דור חדש של אידיאולוגים 
במחזור  שנעשו  לטעויות  מענה  לתת  שבאה  אידיאולוגיה  המייצרים 
עוד שלב  בו  זה מחזור שכל הזמן אנחנו מתקדמים  זו ספירלה,  הקודם. 
ועוד שלב, מתקנים טעויות ומתקדמים. שוב טועים, שוב חוטפים מכות 

ושוב מתקנים את הכול".
הרב לייטמן: "אני מסכים ב–100 אחוז עם המודל. זה מסתדר לנו בדיוק 

- ארבעת שלבי  הישר'  'ארבע הבחינות של האור  עם העיקרון הקבלי 
ההתפתחות של האגו שדוחף ומוביל את האנושות". 

ד"ר פסיג: "מהם ארבעת השלבים של האגו?" 
עובר  מלידתו,  באדם  שטבוע  הנאה  לקבל  הרצון  "האגו,  לייטמן:  הרב 
תהליך התפתחות של ארבעה שלבי גדילה, ותמיד בשלב האחרון הוא 
מבין שהוא גורם לעצמו הרס, וכתוצאה מכך צועד הלאה לשיטה הבאה. 
כלומר בשלב הראשון האדם רוצה דבר מה שיגרום לו לטוב, בשלב השני 
שהדבר  להרגיש  מתחיל  הוא  השלישי  בשלב  הדבר,  מאותו  נהנה  הוא 
הזה לא כל כך טוב לו, יש משהו אחר טוב יותר, ובשלב הרביעי האדם 
מגיע למצב שהוא שונא אותו, וכך הוא מתקדם אל הרצון הבא. זו תבנית 

ההתפתחות הרגילה של האגו. 
"אנו מקווים שהאנושות תגיע להכרת הרע לפני שהמשבר העולמי יחריף. 
כדי להגיע להכרה הזו, אנו תלויים בהפצת חכמת הקבלה בלבד - ביידוע 
פני  על  שהחיים  כשנבין  העליון.  הכוח  של  הבריאה  בתכנית  האנושות 

כדור הארץ הם תנאי לעלייה לדרגת הקיום הרוחנית, נחיה לנצח".
אורן לוי: "מה זאת אומרת 'לעלות לדרגת קיום רוחנית'?"

המילה  הפנימיות.  בתכונותינו  העליון  לכוח  דומים  "להיות  לייטמן:  הרב 
'אדם' היא מלשון דומה לבורא. כתוצאה מהשינוי כל המערכות בינינו על 
פני כדור הארץ ישתנו. אנו נבין שאנו כמו תאים בגוף אחד, קשורים זה לזה. 
'הכפר הגלובלי', 'אפקט הפרפר' - תגליות מדעיות אלה ואחרות מעידות 
שכולנו נמצאים במערכת אחת סגורה, והאלמנט היחידי שהורס את הכול 
הוא האדם. אם לא נאזן את עצמנו עם הכוח העליון, ולא נאהב את הזולת 
בדומה לתכונת האהבה של הבורא, 'נביא' על עצמנו אסונות ומכות בדמות 
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המשבר הגלובלי שמתגבר. ולהפך, כשנגיע לדרגה הזו, נהיה בדרגת הבורא".
"ד"ר פסיג, בנוסף לארבע הקבוצות שציינת, אני ממליץ לך  אורן לוי: 
האדם  בני  של  המודעות  ובו  מכולם,  אופטימי  נוסף,  תסריט  לכתוב 

מתפתחת והאנושות מתחברת 'כאיש אחד בלב אחד'".
של  הווקטור  שזה  חושב  אני  דבר  של  בסופו  "כן,  פסיג:  ד"ר 
ההיסטוריה. כלומר המסע הזה בזמן הוא תהליך אין סופי, אין לו 
נקודה שבה נגיד 'זהו, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה'. אנחנו כל הזמן 
למיניהם,  מחזורים  לנו  יהיו  ובדרך  ולהשתכלל,  להשתכלל  נמשיך 
הזאת  סופיות  האין  סוף.  אין  עד  נשתכלל...  ושוב  ומכות,  אסונות 

טמונה בתוכנו, ולכן אינני חושב שאם לא נפעל עכשיו אז ניכחד". 
אורן לוי: "להיכחד לגמרי? האם יש תסריט כזה על פי הקבלה?"

הרב לייטמן: "לא, לא. אין הכוונה בחכמת הקבלה להכחדת העולם שלנו 
אני  האגואיסטי.  הקיום  בהכחדת  מדובר  אלא  האנושות,  להשמדת  או 
החדשה  התבנית  לקבלת  ישראל  עם  את  לחנך  נתחיל  שכאשר  בטוח 

הזאת - שמלבד האיחוד בינינו אין סיכוי אחר להתקיים - נגלה בתוכנו 
הזה.  בעולם  ועכשיו  כאן  בינינו  יתגלה  והבורא  ושלמים,  נצחיים  חיים 
לעומת זאת, אם לא נממש את עצמנו כעם ולא נביא את שיטת התיקון 
לעולם - שזו חובתנו כלפי אומות העולם - ישנאו אותנו, והאנטישמיות 

רק תגבר בכל העולם". 
ד"ר פסיג: "כן, זה אחד התסריטים". 

הרב לייטמן: "אז איך בכל זאת אתה חושב שנוכל להתקרב לזה? אינני 
חושב שזה יקרה דרך השלטון..." 

 - האנשים  רק  זה  מעלה.  כלפי  מלמטה  רק  יקרה  זה  לא,  פסיג:  ד"ר 
הכוחות של כל אחד מאתנו". 

הרב לייטמן: "איך?" 
ד"ר פסיג: "בראש ובראשונה זה חינוך, אין ספק בכך". 

oren_l@kab.co.il

העתיד על פי ד"ר פסיג
חקר  שיטת  פי  על  שנבנו  אפשריים  תסריטים  מספר  פסיג  דוד  ד"ר  חוזה  העתיד'  'צופן  בספרו 

העתיד.  אז מה צפוי לנו במאה ה–21? 

סבירות   %60-%70( סבירים  תסריטים 
שיתממשו(

1. בני דור המנהיגים של העשור השני והשלישי 

והרגשות  עולם,  מתקני  יהיו  ה–21  המאה  של 

כך  על  כבדה  אשמה  רוויי  יהיו  אותם  שיניעו 

מערכות  של  לקריסתן  גרמו  כמעט  שאבותיהם 

חברתיות, פוליטיות, כלכליות, אקולוגיות ועוד. 

2. בהתבסס על מחזורי המלחמות שהתקיימו ב–2,000 

השנים האחרונות, צפויה בשנת 2020 מלחמה מכוננת 

שתעצב את המאה ה–21. 

3. מדינת ישראל תהיה צד במלחמה כלל עולמית 

זו ויש ביכולתה להביא למלחמת הכרעה נוספת על 

רקע הסכסוך המקומי. 

4. העשור השני של המאה ה–21 יהיה עשור מבטיח 

הצמיחה  כי  סביר  ישראל.  למדינת  כלכלית  מבחינה 

תעלה על %7-%5. בסוף העשור תוכל מדינת ישראל 

להימנות עם 10-15 המדינות המפותחות בעולם. 

5. הסולידריות בין הקבוצות בישראל תלך ותתפרק עד לשנת 2030. לא מן 

הנמנע כי יתרחשו גם אירועים שייתפסו בבחינת מלחמת אזרחים.

תסריטים אפשריים )%50-%40 סבירות שיתממשו(
1. אפשר שמדינת הרווחה תקרוס עד לשנת 2020. במקומה יקומו מוסדות 

קהילתיים רבים. 

שיש  ארגוניים מתוחכמים  במבנים  מאורגנת  בעולם  הטרור  פעילות   .2

יקרה  לא  שזה  כדי  נגדם.  הפועלות  המערכות  את  ולנצח  לגבור  ביכולתם 

תצטרך החברה להחליט החלטות ערכיות קשות. 

אלא  עילית )היי–טק(  טכנולוגיה  של  תעשיות  אינן  העתיד  תעשיות   .3

תעשיות של מדעים עיליים )היי–סיינס(. לשם כך דרושה אסטרטגיה שונה 

לתכנון תכניות לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. 

את  ימירו  ישראל  מדינת  אזרחי  אם   .4

הסכמית  בדמוקרטיה  הייצוגית  הדמוקרטיה 

של  הלבנוניזציה  דו–לאומית(  מדינה  )קרי, 

שרואים  מזה  יותר  קשה  למצב  תביא  ישראל 

כיום בלבנון. 

סבירות   %20-%30( פרועים  תסריטים 
שיתממשו(

תושבי  בין  יפרצו  אלימות  וגילויי  רחוב  תגרות   .1

כושלות  ערים  של  תושבים  ובין  מבוססות  ערים 

בישראל. 

ישראל  מדינת  את  העוטפות  המדינות  בכל   .2

מירדן,  חוץ  והשלישי,  השני  הראשון,  במעגל 

עלולות  והן  התפוררות  תהליכי  החלו  כבר 

לקרוס. לכן יש לצפות לגלישת המונים ממדינות 

ערב אל עבר גבולות ישראל המוכרים. הגבולות 

בנוגע  וההסכמים  בלחץ,  יעמדו  לא  והחומות 

אליהם יופרו. 

3. קבוצת טרוריסטים תצליח לייצר פצצת גרעין בינונית ותשתמש בה באחת 

מערי ארצות הברית. ארצות הברית תנתק עקב כך את קשריה האסטרטגיים 

עם מדינת ישראל.

4. האוונגליסטים יפנו עורף לישראל מפני שיראו בה אשמה בעיכוב שיבתו 

של ישו. 

5. עד סוף העשור השני של המאה ה–21 מחיר חבית הנפט עלול להאמיר 

לרמת  להידרדר  הישראלית  התרבות  עלולה  יקרה  כך  אם  דולר.  ל–500 

מורכבות נמוכה יותר - דבר שיעודד אליטות רבות לעזוב את הארץ. 

6. בשנות הארבעים של המאה ה–21 תקום תנועה חזקה כנגד מוסדות 

הדת במדינת ישראל ותצליח לנתק את הקשר האינטגרלי בין דת למדינה. 

זו תהיה מהפכה שאינה ארגונית בלבד, אלא גם אנטי דתית ברוחה. 
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מאדם. ח נטושה  מנהטן   .2012 היא  השנה  דממה.  ושך. 
שועט  צבאים  של  עדר  טיימס,  בכיכר  פרא  גדלה  צמחייה 
בה ומשפחה של אריות יוצאת להשיג לעצמה ארוחת ערב. 
וירוס קטלני השמיד את אוכלוסיית העולם והפליט היחיד 
כלבת  ולצדו  צבאי,  רפואי  מדען  נוויל,  רוברט  הוא  שנותר 

הזאב שלו, סם. עכשיו עליו למצוא דרך להחזיר את האנושות למסלולה. 
אפוקליפטי  סרט  הוא  אגדה"(  "אני  לעברית:  )בתרגום   "I am Legend"
בכיכובו של וויל סמית', שכמו סרטים רבים בז'אנר מציג תרחיש אימתני של 
סוף העולם. הסרט, אגב, מבוסס על ספר בעל שם זהה שנכתב ב-1954 על ידי 

ריצ'ארד מת'סון וזכה להצלחה אדירה. 
רק  אינו מתבטא  נראה שהחשש הכבד מפני קצו המתקרב של העולם  אך 
ממוזיקה  החל  האפשריים:  התרבות  ענפי  בכל  אלא  וסרטים,  בספרים 
- כולם מתארים עולם  ובמשחקי מחשב  וכלה באמנות  ומתכניות טלוויזיה 

חדש ומפחיד שקם מתוך חורבות העולם הקודם. 
נשאב  האפוקליפטי  לז'אנר  העיקרי  ההשראה  שמקור  לוודאי  קרוב 
שחוברו  המאוחרים  הפילוסופיים  הכתבים  ומן  והאסלאם,  הנצרות  מספרי 
הקודש  בספרי  דווקא  נטוע  אלו  לכל  האמתי  השורש  אולם  בהשפעתם. 
וחבריו,  מת'סון  ריצ'ארד  זאת  שעשו  לפני  שנים  אלפי  העתיקים.  היהודים 
ויונה על חזון אחרית הימים  כבר כתבו נביאים כמו ישעיהו, ירמיהו, צפניה 
שלהם. למעשה, הנביאים עצמם היו מקובלים שגילו את הכוח העליון הפועל 
במציאות והבינו את התכנית הכללית של הבריאה - מתחילתה ועד סופה. 

שמציפים  והפסימיים  הקודרים  ההוליוודיים  לתסריטים  גמור  בניגוד  אך 
אותנו היום, חזו הנביאים סיום אחר לגמרי. 

סוף טוב הכול טוב

בשונה  להירגע.  יכולים  אתם  כול,  ראשית  הקבלה?  לפי  העולם  סוף  מהו 
מהגישה הרווחת, החיים עלי אדמות ימשיכו להתקיים כהרגלם. לא תתעוררו 
מחר בבוקר לריח חריף של אבק שריפה בעיר רפאים, וכדור הארץ לא יושמד 
הגישה החדשה אל  הוא  היחיד שמשתנה  ייחרב בקרוב. למעשה, הדבר  או 

החיים. 
הזה".  "העולם  בקבלה  נקראת  שלנו  הנוכחית  החיים  תפיסת  הכוונה?  למה 
רק את מה  אנו קולטים  ומוגבלת שבאמצעותה  צרה  זוהי תפיסת מציאות 
שנרשם בחמשת חושינו הגשמיים. אולם המקובלים, האנשים שהרחיבו את 
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מאת: דודי אהרוני

תרבות

זה לא 
סרטים, ספרים, מחזות - מה לא כתבו על 

סוף העולם?! אך מה באמת עומד מאחורי כל 

התחזיות האפוקליפטיות האלה? האם באמת 

אנו חיים רק כדי למות בסוף? או אולי הסוף 

הוא גם תחילתם של חיים טובים יותר?

סוף העולם



גבולות התפיסה שלהם, מגלים לנו שמסביבנו קיים עולם שלם, עשיר ורחב 
לאין שיעור מזה שאנו מסוגלים לתפוס כעת. כדי להרגיש את העולם הזה 
עלינו לפתח בתוכנו מעין חוש נוסף, "חוש שישי", שדרכו נפתחת דלת סמויה 
לממד אחר לגמרי של הכרה. אין מדובר בתוספת של "אוזן" או "עין" חדשה, 
אלא בהיפוך מוחלט של צורת התפיסה הנוכחית שלנו, מעין "סלטה" פנימית 

של כל אברי החישה. אך כיצד ניתן לבצע פעולה לוליינית שכזו?

תחנת שידור רוחנית

המקובלים מסבירים שתפיסת המציאות של האדם היא תוצר ישיר של מבנה 
הרצונות שלו. כשאנו מונעים אך ורק מתוך הרצון האגואיסטי לניצול הזולת, 
אנו מסוגלים להרגיש רק חלק מזערי מן המציאות השלמה שבה אנו קיימים. 
שנמצא  סופי  האין  המידע  כל  את  וכולא  שסוגר  "צמצם"  כמו  פועל  האגו 

סביבנו לתוך תמונה שטוחה וחסרת חיים. 
מתוך לימוד כתבי הקבלה, הפורסים בפנינו את התמונה המלאה על כל צבעיה 
המרהיבים והרבגוניים, אנו מסוגלים לפרוץ בהדרגה את גבולות התפיסה של 
ולגלות את מה שנמצא מחוצה להם. שינוי היחס אל הזולת משנאה  האגו 
לתדר  הפנימיים  חושינו  את  שמכייל  רדיו  כפתור  כמו  אפוא  פועל  לאהבה 

הנסתר שבו זורמים הכוחות הרוחניים. 
העיסוק האובססיבי ב"סוף העולם" נובע מכך שבתת ההכרה אנו מרגישים 
רואים  ורחב בהרבה ממה שאנו  גדול  נוסף,  שהתדר הזה קיים, שיש משהו 
בעולם הזה. במשך חייו של כל אדם מגיע הרגע שבו מתחילים להישלח אליו 
"אותות" מתחנת השידור הרוחנית שבתוכו, ולעורר בו את ההכרה שהעולם 
שלו הוא "סופי" ומוגבל. אם האדם נענה לאותות הללו ומתחיל לפתח את 
החוש השישי הרדום שבו, הוא מגלה בהדרגה את ממד הקיום הנעלה שאותו 
כינו המקובלים בשם "העולם הבא". הדבר המפתיע ביותר הוא שאין צורך 
להרגשה  להגיע  נחוץ  וגם  אפשר  אלא  הבא,  העולם  את  להכיר  כדי  למות 

הזאת עוד בחיינו.

חמישה עולמות - חמש העלמות

באמצעות החוש השישי אנו מתחילים לגלות שהעולם הרוחני מורכב מסדרה 
של שלבים מיוחדים המכונים "עולמות". המילה "עולם" )מלשון "העלמה"( 
מסמלת לפי הקבלה את מידת הגילוי או ההסתרה של המציאות האמתית 
והגילוי  הזה",  "העולם  נקראת  המוחלטת  ההסתרה  דרגת  האדם.  כלפי 

המושלם נקרא "עולם אין סוף". 
פירוש הדבר הוא שאם נחווה את תהליך ההתפתחות המלא שבין ההסתר 
המוחלט )העולם הזה( ובין הגילוי המושלם )עולם אין סוף(, נעבור דרך חמישה 
עולמות, חמש העלמות שנקראות בסדר עולה: עולם העשייה, עולם היצירה, 
מגלה  האדם  עולם  בכל  קדמון.  אדם  ועולם  האצילות  עולם  הבריאה,  עולם 
עליו  שאותם  אגואיסטיים  רצונות  של  יותר  ועמוקה  פנימית  נוספת,  שכבה 
לתקן כדי שיוכל להתקדם לדרגה הבאה. בהתאם למידה שבה הוא מחליף 
את כוונת השימוש ברצונות הללו - מקבלה עצמית ואנוכית לנתינה ואהבה - 

כך "מתחלפת" תפיסת המציאות שלו והופכת לאמתית ולנכונה יותר. 
לאמתו של דבר, כל ההסתרות וההעלמות קיימות אך ורק בתוכנו. כאשר אנו 
מסירים אותן בזו אחר זו אנו מגלים שהמציאות הרוחנית היא שלמה, נצחית 
ואינה משתנה לעולם. השינוי היחיד הוא רק בתפיסה, ביכולת הקליטה של 
המציאות הזו. ככל שנתקדם בדרך, התמונה הפנימית תהפוך לבהירה ולחדה 
יותר, עד לגילוי המלא. אנו כמובן נמשיך להתקיים בגוף הפיזי בחיי העולם 

הזה, אך בו בעת נימצא בכל העולמות כולם עד לעולם אין סוף. 

למה עכשיו?

תרחישי סוף העולם צוברים לאחרונה פופולריות הולכת וגוברת. חוסר האונים 
גורמים לרבים מאתנו  שאנו מרגישים בעולם שלנו, הכאוס והבלבול הכללי 
להאמין שהעולם הנוכחי עומד בפני קריסה טוטלית. קשה לומר שהתסריט 
הזה תלוש לגמרי מן המציאות, בייחוד לאור רצף האירועים המדאיג שפקד 

את העולם לאחרונה. יחד עם זאת, קיימת גם אפשרות נוספת. 
תקווה.  ומלא  אופטימי  אחר,  תסריט  לאנושות  כיום  מציעה  הקבלה  חכמת 
בלי וירוסים קטלניים, בלי צמחי פרא ואפילו בלי אריות משוטטים ברחובות. 
אמתי  לחיפוש  הופכת  העולם  סוף  אחר  התרבותית  הנהייה  הזה,  בתסריט 
רק  בעצם  הוא  הסוף,  שבה  מציאות  יותר,  וטובה  יפה  מציאות  בעקבות 

ההתחלה...

dudi_a@kab.co.il
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מאת: זאב סוביק

משחקים בכאילו

גיימר נ להיות  מסגרת(.  )ראו  "גיימר"  אני  קטן:  בווידוי  תחיל 
זה לא פשוט כמו שזה נשמע. מדובר בחצי משרה לפחות של 
עבודה ללא תשלום, מול מסך המחשב. אבל לרוב הגיימרים זה 
בכלל לא משנה; בעולם משחקי המחשב והווידיאו, השכר הוא 

ה"עבודה" עצמה... 
רבים בעולם מעדיפים את העולם המונפש של משחקי המחשב והווידיאו 
הרבה יותר מאשר העולם האמתי. מדובר במציאות של מפלצות וחייזרים, 
של מלכים ונסיכות, של הטוב והרע, של הקסום והמכוער. עולם שבו הרצון 
בדרך  בדרכו  שנקרים  המכשולים  כל  על  להתגבר  הוא  השחקן  של  העז 
שהכתובית  לאחר  רק  בצד  הג'ויסטיק  את  יניח  והוא  המושלם;  לניצחון 

"game over" תתנוסס בגאווה מעל גופות אויביו האכזרים. 
אבל מה קורה כשלא מצליחים לגבור על הרוע? עבור מקרים מייאשים כאלה 

כל  לנצח  לך  נסתר שעוזר  צופן פלאים  )ראו מסגרת(,  ה"צ'יט קוד"  הומצא 
אויב, אכזרי ככל שיהיה. כל מה שצריך לדעת זה איך להשתמש בו נכון. 

לשנות מציאות בלחיצת כפתור

האמתי,  בעולם  גם  כך  היה  וזה  "הלוואי  לעצמי:  חשבתי  רבות  פעמים 
בצבעים  הזה  העולם  את  לצבוע  אפשר  היה  רק  לו  למחשב".  שמחוץ  זה 
קצת יותר מעניינים ושיהיה קצת פחות משעמם, אני מבטיח לכם, הייתי 

מכבה את המחשב מיד. 
שנים רבות ניסיתי למצוא את ה"צ'יט קודס" גם בעולם האמתי. חיפשתי 
רבות אחר הדבר שיעזור לי לדלג באלגנטיות מעל שלל המכשולים במרוץ 
ולשגרה  אותי  שמילאה  לריקנות  צבע  ולהוסיף  "חיים",  שנקרא  הזה 
היומיומית האפורה. ואתם יודעים מה? מסתבר שיש אור בקצה המסך. 

הכירו את הגיימרים: דור צעיר שמאס בעולם האמתי ומעדיף 

למצות את זמנו במשחקים וירטואליים מול מסך המחשב. מטרת 

חייהם - להבין את ראשו של מתכנת המשחק, וכתוצאה מכך 

לסיימו בהצלחה. האמצעי - גילוי הקוד הסודי. מזכיר לכם משהו 

בעולם האמתי?
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ולא, לא מדובר בקונסולה מתחרה לאלו של סגה, סוני או נינטנדו, אלא 
מקובלים.  ידי  על  שנכתבו  בספרים  שנמצאים  רוחניים,  קודס"  ב"צ'יט 

ספרי הקבלה.
מדרגת   - הרוחני  ההתפתחות  מסלול  את  המקובלים  מתארים  בכתביהם 
עולמנו הנמוכה ביותר, ועד לדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, המצב המושלם, 

שאליו יכול להגיע כל אדם.

משחק החיים

בפועל, התקדמות בעולם משחקי המחשב דומה מאוד להתקדמות בעולם 
הרוחני: רוב משחקי המחשב מורכבים משלבים, ובסיום כל שלב השחקנים 
מתעלים לשלב גבוה יותר. גם המציאות הרוחנית מורכבת משלבים - 125 
לשלב  מתקדמים  אנו  אחד  שלב  מסיימים  שאנו  פעם  ובכל   - דיוק  ליתר 

הבא.
 125 כל  את  לעבור  היא  "מציאות",  המכונה  הרוחני  ה"משחק"  מטרת 
לכללי  מודע  שאינו  למי  הבורא.   - המשחק  יוצר  את  ולהכיר  השלבים, 
שימוש  על  לדבר  שלא  ללחוץ,  עליו  כפתור  איזה  על  יודע  ואינו  המשחק 

אחד  שעמום  כמו  נראה  החיים  משחק  הרוחניים,  קודס"  ב"צ'יט  נכון 
גדול. לעומת זאת, במידה שמפתחים מודעות לחוקים שלפיהם מתנהל 

המשחק, כל התהליך הופך להנאה אחת גדולה!

שנצא לדרך?

כל מה שצריך כדי לנצח במשחק החיים זה רצון עז לגלות את משמעותם. למען 
האמת, בכולנו טמון הרצון הזה, והוא יצוף ויתגלה בכל אחד מאתנו במוקדם 
או במאוחר. אז אם התעורר בך רצון כזה, סימן שאתה מוכן להתחיל לשחק, 
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כל מה שצריך כדי לנצח במשחק החיים זה 

רצון עז לגלות את משמעותם. למען האמת, 

בכולנו טמון הרצון הזה, והוא יצוף ויתגלה 

בכל אחד מאתנו במוקדם או במאוחר
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"צ'יט קוד" זה לא קללה
מילון מונחים מעולם משחקי המחשב

"צ'יט קודס" )Cheat Codes( - צ'יט )מאנגלית: רמאות( הוא ביטוי רווח בתחום משחקי המחשב, המתייחס לפריצה של חוקי המשחק 
הרגילים באמצעות צופן נסתר. הצ'יט מאפשר לשחקנים התקדמות מהירה במשחק, יכולת הישרדות גבוהה וחיים אין סופיים. קיימים סוגים רבים 

של "צ'יט קודס": קוד אחד משיג עבור השחקנים חפצים יקרי ערך, שני מרפא אותם בין רגע, וקוד שלישי הופך אותם ליפים ולחכמים יותר, או מעביר 

אותם כמה שלבים קדימה.

"גוד מוד" )God-Mode( - ה"גוד מוד" )בתרגום חופשי: "מצב אלוהים"(, הוא ה"צ'יט קוד" האולטימטיבי: בעזרתו השחקנים הופכים לבלתי 
פגיעים, בלתי נראים, ומחזיקים בציוד המשוכלל ביותר ובכמות בלתי מוגבלת. הניצחון כבר מובטח - הרי לא לחינם מכנים זאת "המצב האלוהי"...

"גיימר" )Gamer( - גיימר הוא אדם שעיקר חייו מוקדש למשחק במשחקי מחשב ווידיאו, )המונח לקוח מהמילה Game - "משחק" 
באנגלית(. 

משחקי רשת - משחק רשת הוא משחק מחשב רב משתתפים, שבו מתקשרים השחקנים דרך רשת מחשבים מקומית או דרך רשת האינטרנט. 
בודד  הוא  השחקן  שבהם  רגילים,  ווידיאו  מחשב  למשחקי  בניגוד  וזאת  הרשת,  דרך  זה  מול  זה  לשחק  השחקנים  של  יכולתם  הוא  העניין  עיקר 

ומתמודד מול דמויות וירטואליות שנשלטות על ידי תוכנה. 

 .Enter ולהקיש  למקלדת  לגשת  הוא  לעשות  צריך  שאתה  הראשון  והדבר 
כלומר, להחליט להיכנס אל תוך החוויה החדשה.

הצעד הבא הוא לגלות את כללי המשחק ואת כל התכסיסים האפשריים 
כדי להתקדם במהירות המרבית. רצוי כמובן להיעזר באלו שכבר סיימו 
את המשחק, או שנמצאים בשלבים המתקדמים שלו - המקובלים. הם 
המציאות  משחק  של  קודס"  וה"צ'יט  ה"טריקים"  כל  את  מכירים  כבר 
לשחקן  כמדריך  שמשמשים  הקבלה,  בספרי  אותם  מפרטים  הם  הגדול. 

המתחיל.

לפצח את הקוד 

במשחק הזה אתם הדמות האחת והיחידה, שמחפשת לחיות חיים טובים 
פן חדש מתוך  לכם  בכל אחד משלבי המשחק מתגלה  יותר.  ומאושרים 
מהלך  איזה  כלומר,  אותו,  להשיג  עליכם  וכיצד  הנצחי,  השלם,  מצבכם 

עליכם לעבור כדי להגיע לרמת הקיום החדשה.
שמציב  מכשולים  לכם  ימתינו  עצמו,  את  שמכבד  משחק  בכל  כמו  אך 
היא  מטרתו  האגואיזם.  זה   - החיים  במשחק  שלכם;  המושבע  האויב 
למנוע מכם להגיע אל החיים המאושרים, והוא משתמש בכל התחבולות 
האפשריות כדי להסיט אתכם לכיוונים שונים ומשונים - הכול כדי שלא 

תתקדמו לכיוון הנכון. 
האתגר, תופתעו לגלות, הוא לא להכריע את האגואיזם בכוח או להתעלם 
מקיומו. כדי לעבור לשלב הבא במשחק תצטרכו להפוך את האגו לאמצעי 
שיעזור לכם להתקדם, במקום להפריע. איך? בשביל זה קיים "צ'יט קוד" 

מיוחד...

לעבור ל"ג�ד מ�ד"

במשחק החיים ה"צ'יט קודס" מתגלים מתוך קריאה בספרי הקבלה. בכל 
שלב חדש תמצאו בין השורות משמעות חדשה ותיאור מפורט ומעמיק 
שתרכשו  הידע  העולם.   - המורכבת  המשחק  זירת  ועל  עצמכם  על  יותר 
מהקריאה בספרים והניסיון שתצברו בכל שלב יעזרו לכם לגלות קודים 

ולעלות  הרע  האגואיזם  על  להתגבר  לכם  שיסייעו  משוכללים,  וטריקים 
לשלב הבא. 

)ראו  האלוהי  המצב   - מוד"  ה"גוד  הוא  ביותר  השווה  שהקוד  ספק  אין 
שבה  מיוחדת  דרך  יש  מכולם,  והמבוקש  הנעלה  לקוד  כיאה  מסגרת(. 
ניתן להפעיל רק כאשר עוברים למשחק  תוכלו לגלותו. את ה"גוד מוד" 

רשת רב משתתפים )ראו מסגרת(.
כשמספר גדול של גיימרים משחקים ביחד במשחק רשת ומאחדים כוחות 
כדי לנצח את האגואיזם, המשחק הופך להרבה יותר קל. במצב הזה ישנה 

אפילו אפשרות לגילוי משותף של הקוד האולטימטיבי: ה"גֹוד מֹוד"!
הכוחות  כל  את  לכם  תספק  מֹוד"  ה"גֹוד  רכישת  החיים  במשחק 
ואף כאלה שלא חלמתם עליהם:  המוכרים לכם מתוך משחקי המחשב, 
משתמשים  שבהם  המילים  הם  ונצחיות  שלמות  ידיעה,  ביטחון,  אושר, 
המקובלים כדי לתאר את אותו המצב ואת הגילויים השונים בדרך אליו. 
כל אלה ועוד מחכים לכם במהלך המשחק, אפילו לפני שסיימתם לפצח 

את כל השלבים. 
ועד למשחק הבא, שנזכה ליהנות ממשחק החיים...

zeev_s@kab.co.il

התקדמות בעולם משחקי המחשב דומה מאוד 

להתקדמות בעולם הרוחני: רוב משחקי המחשב 

מורכבים משלבים, ובסיום כל שלב השחקנים 

מתעלים לשלב גבוה יותר. גם המציאות הרוחנית 

מורכבת משלבים - 125 ליתר דיוק - ובכל פעם שאנו 

מסיימים שלב אחד אנו מתקדמים לשלב הבא
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מאת: אביהו סופר

כיכר האחדות
4 בנובמבר 1995. 21:30. לראשונה נרצח ראש ממשלה מכהן, בסיומה 

של עצרת שכל כולה הוקדשה לשלום... רבבות התאחדו אז בכיכר, רבים 

התאחדו גם לאחר מכן, ואנחנו - עדיין מבקשים להתאחד. טור אישי



על מותו של  וביגון עמוק  רב  בצער  ישראל מודיעה בתדהמה,  “ממשלת 
ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב 

בתל אביב. יהי זכרו ברוך". 
את  נסקור  אם  טבעי.  לא  גם  וכנראה  מובן,  לא  מושג  היא  "אחדות" 
בירידה  נמצאת  בינינו  האחדות  עקומת  כי  נגלה  האחרונות,  השנים   60
מתמדת, או לחלופין, עקומת הקיטוב נמצאת בעלייה מתמדת. איך שלא 

נסתכל על זה, זה עדיין נראה לא טוב. 
השנה יחול יום הזיכרון ה–13 להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. “ילדי 
הנרות" כבר בגרו, והיום הם עובדי היי–טק מצליחים, לפני או אחרי טיול אין 

סופי למזרח, לדרום אמריקה או לכל מקום אחר שאליו אפשר לברוח. 
אידיאולוגיות  פוליטיים,  מחנות  חצה  הזעזוע  מאתנו.  רבים  זעזע  הרצח 
ואמונות. הוא הפר בבת אחת את השלווה, והציף על פני השטח את כל 
פצע  כמו  הלאומי.  לשטיח  מתחת  אז  עד  להסתיר  נהוג  שהיה  הלכלוך 
את  וסימנו  התהומיים,  העמדות  ופערי  הקיטוב  השנאה,  בערו  חשוף 

גבולות הפירוד והמרחק הבלתי ניתן לגישור. 
לא  וגם  ז"ל,  רבין  יצחק  הממשלה,  בראש  נעסוק  לא  הבאות  בשורות 
נצדיק או נשלול את דרכו. לא נעסוק בכל היבט פוליטי אחר, בדמוקרטיה 

או במנהיגות, אלא נדבר על לילה אחד מיוחד שבו חשנו אחדות. 

צעירים, תמימים וחסרי מנוח

אז איפה הייתם כשיצחק רבין נרצח? מה עשיתם כשזה קרה? מה הרגשתם 
אחרי זה? נראה כי כולנו יכולים לשחזר את הרגעים האלה בלבנו. מתוך צורך 
יוכלו  אורח  שעוברי  כדי  כיממה,  למשך  הכנסת  בחזית  הארון  הוצב  לאומי 

לעבור על פניו. 
היינו  החורף.  תחילת  קריר,  ערב  היה  לירושלים.  לנסוע  שהחלטנו  זוכר  אני 
חדש.  תיכון  מזרח  על  היטב  בנו  שניטעו  תקוות  וחדורי  תמימים  צעירים, 
סוף  סוף  נשתחרר  שנה-שנתיים,  מקסימום  יום-יומיים,  עוד  שהנה  קיווינו 
ודת, ומדינה,  ובעיית הזהות,  מהמועקה הזאת, מהקושי של הגדרה עצמית 
וערבים ושטחים. היינו בטוחים שהנה עוד רגע ניהפך כאן למדינה אירופית 
יהיה  אפשר  ואז  מצוין.  אוויר  ומזג  יותר  טובים  חופים  עם  רק  כולם,  כמו 
לעסוק בדברים החשובים באמת. להיות תרבותיים - לשמוע מוזיקה וללכת 
לסרטים ולהצגות עד סוף החיים. אלא שלפתע נקטע החלום. הבלון התפוצץ 
והאוויר יצא בקול שריקה עזה. ואנחנו נותרנו מיותמים, מבולבלים, מסרבים 

להאמין. 

תחושה מיוחדת באוויר, ובבטן גם

כשעלינו על כביש מספר אחת בדרך מתל אביב לירושלים, חשנו בהבדל. 
זה  אל  זה  שחייכו  אנשים,  עמוסות  מכוניות  בטורי  מוצף  היה  הכביש 
המתינו  כולם  צפר.  לא  איש  בכביש,  השני  את  "חתך"  לא  איש  בהבנה. 
בירידה  שעמדו  צעירים  חבר'ה  ממול.  שבא  לרכב  קדימה  זכות  ונתנו 
לכביש המהיר נאספו מיד לטרמפ. הייתה תחושה של אהבה באוויר. זה 

היה קצת מוזר, אבל גם נעים. 
הפקק בעלייה לירושלים התחיל כבר בסיבוב מוצא. פקק כבד, כזה שלא 
זזים בו מטר. מתקדמים פגוש אל פגוש, ועומדים. אנשים יצאו מהמכוניות 
ודיברו ביניהם. היו כאלה שאף הגדילו לעשות והוציאו גיטרה, ניגנו, שרו 
שירי ארץ ישראל. מישהו הביא תרמוס עם קפה. פתאום התפשטה בכל 
תחושה  משותף.  משהו  של  ממכרת,  נעימה,  תחושה  בכולנו,  הזה,  העם 
גדול שהתרחב.  גוף אחד, כמו איש אחד עם לב אחד  עַם אחד,  שאנחנו 

תחושה של אחדות. 
מיוחדים.  טלוויזיה  ותשדירי  ספור  אין  דיבורים  והתחילו  נגמר,  זה  ואז 

כשקורה משהו קשה אנו מתאחדים. אבל מדוע צריך לחכות 

עד שיקרה לנו משהו כזה? הרי אין דבר שעוצר בעדנו 

מלעשות זאת גם עכשיו, ברגע זה. עלינו רק להניח בצד את 

הבדלי המנטליות והאידיאולוגיות השונות, ולעזוב לרגע את 

האינטרסים הצרים ואת האגו שתפח ומפריד בינינו

תחושת  התחושה.  גם  נמוגה  ואיתה  הטראומה,  עברה  חולף  עשן  כמו 
קשה  משהו  כשקורה  מוכרת;  תופעה  זו  לרגע.  רק  ולו  שחשנו,  האחדות 
אנו מתאחדים. אבל מדוע צריך לחכות עד שיקרה לנו משהו כזה? הרי 
אין דבר שעוצר בעדנו מלעשות זאת גם עכשיו, ברגע זה. עלינו רק להניח 
את  לרגע  ולעזוב  השונות,  והאידיאולוגיות  המנטליות  הבדלי  את  בצד 

האינטרסים הצרים ואת האגו שתפח ומפריד בינינו. 
כשנעשה זאת, נוכל לשחזר שוב את החיבור הזה, שיש בו המון כוח, והוא 
מלא תקווה וחום ואהבה. חיבור שתמיד שימש לנו מקור כוח והשראה, 
מראשית הדורות, דרך הגלויות שעברנו, המדינה שהקמנו, אותה מדינה 
שעל גורלה אנו נאבקים עתה. חיבור שבסתר לבנו כולנו מייחלים לו, ואם 

רק נרצה בו מספיק, נסַחף אליו את כולם. אחדות.

avihu_s@kab.co.il
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מאת: אורית פנחס

בדק בית

‹

אחר שמילא את כל תשוקותיו, מגלה מר גשמי כי משהו חדש מאיים להפר את 

שלוותו. האם חסר משהו בחייו הגשמיים? האם המציאות הנוכחית שלו עומדת 

להיגמר? סיפור עתידני קצר

מר גשמי 
וגברת מושלמת

ונוגה הציף מ ר גשמי פקח את עיניו והביט סביבו. אור רך 
את חלל "ביתו החכם" והמעוצב למשעי, מוזיקה קלאסית 
את  הנעימה  המשוכללת  הסראונד  ממערכת  שבקעה 
השכמתו, ובלחיצת כפתור אחת שינה המזרן האווירודינמי 

תצורה למסז' ממריץ על מנת להכינו ליום החדש.
גופו והשקיף מבעד  לאחר עיסוי קל קם מר גשמי ממתקן השינה, מתח את 
הוא  אגב,  כבדרך  שבאופק.  המוריקות  הגבעות  נוף  אל  הרחב  הזכוכית  לקיר 
"הכתיב" למערכת הננו–טכנולוגית את בקשותיו לארוחת הבוקר, ובתוך מספר 
חדשות  של  האלקטרוני  הדף  המכשיר.  ִמפתח  טוב  כל  מלא  מגש  הגיח  שניות 
הכלכלה היומיות הציף את קיר חדר האוכל, ונתוני המסחר הראו תשואה יפה 

לעסקיו.
נזכר מר גשמי במסיבה הווירטואלית– בעודו נהנה מטעמו העשיר של הקפה, 
 - הלנה  עם  המפגש  על  כשחשב  התרחב  חיוכו  אמש.  בה  שבילה  הולוגרפית 
האישה המושלמת שהרכיב לעצמו. הוא סיים לסעוד את לבו ועבר לחלל הסמוך. 
שם נתן הוראה קולית להולו–מחשב והתחיל לשחק בפרויקט המאתגר שעליו 
וירטואלי חדיש. שעה קלה היה שקוע  הוא שוקד בימים האחרונים - משחק 
במשחק שהמציא, עד שלפתע חדרה למוחו תחושה חדשה ומוזרה שלא חווה 

קודם: המשחק כבר לא סיפק אותו!

מר גשמי הכיר כל שלב במשחק. הוא האיש שהזין את הנתונים למערכת, הכניס 
בה מרכיבי אי ודאות ובנה אותה לפי רצונו. אך למרות זאת, הוא חש כאילו הוא 

משחק נגד עצמו...

***
מר גשמי עבר לחלל נוסף בביתו ובמשך שעות ניסה להירגע תוך כדי צביעת לוחות 
הציור האלקטרוניים שלו, שהשתרעו לאורך קירות האולם. תחושת אי הנוחות 
לא הרפתה ממנו מאז התקרית בבוקר. הוא הניח את המכחול האלקטרוני וחשב 
שסושי לארוחת הצהריים ירומם את מצב רוחו. המעבר לטוקיו היה קל: מספר 

צעדים למתקן השינוע, פקודה קולית בשפה ברורה - ומר גשמי ביפן.
נוף עצי הדובדבן היפני היה שובה לב, הארוחה הייתה משובחת, אך התחושה 
במוחו,  מנקרות  החלו  מדאיגות  מחשבות  לבו.  על  להעיק  המשיכה  המטרידה 

חיסרון חדש שלא נתן לו מנוח...
האור  במהירות  הביתה.  להחזירו  השיגור  מכונת  על  פקד  הוא  פתאומי  בדחף 
הוא מצא את עצמו בעירו, פוסע לכיוון ביתו של השכן מר לב, דבר שלא עשה 

מעולם.
תוך כדי הליכה ניסה מר גשמי להבין מה קורה לו. מדוע אחרי שהצליח לבנות 
בקלות  מתממשים  רצונותיו  כל  שבה  מושלמת  וירטואלית  סביבה  לעצמו 
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הווירטואליים  שחבריו  קרה  איך  וערך?  טעם  כל  לחסר  הכול  הפך  ובמהירות, 
שיצר הם כל עולמו?

ומחוץ  לו  מחוצה  שנמצא  מישהו  עם  קשר  רצה  הוא  חדש.  רצון  בו  התעורר 
למערכת שבנה. מישהו לבנות אתו תקשורת חדשנית מסוג אחר - שיוכל לשתף 
אותו, לתת לו, לייצר ולחלוק עמו את הישגיו. מר גשמי השתוקק לקשר עם אדם 

עצמאי, שלא נשלט על ידו.

***
לאחר הרהורים רבים נעמד מר גשמי מול השער השקוף והמנצנץ של מר לב. 
מערכת הבקרה שחשה בנוכחותו שאלה אותו בקול מתכתי ואדיב: "מי אתה 
ומה רצונך?" הוא השיב שבא לבקר את מר לב, וכעבור רגע קט השער נפתח 

חרישית.
מר לב לא הסתיר את תמיהתו, אך קיבל את מר גשמי בסבר פנים יפות. הם 
ישבו בחלל המעוצב של מר לב ובעוד הרובוטים הביתיים משרתים אותם סיפר 
מר גשמי על תחושותיו החדשות. הוא סיים את דבריו בשאלה, מה הוא יכול 
לעשות למען מר לב, אך זה השיב כי לא חסר לו דבר. מאוכזב מהתשובה חזר 

מר גשמי לביתו.
בבוקר העירו צלילי מערכת התקשורת את מר גשמי. הוא התפלא לשמוע את 
קולו של מר לב: "בוקר טוב", אמר, "חשבתי רבות על דבריך, אשמח אם נוכל 

להיפגש מוקדם ככל האפשר".
"איפה ניפגש?" שאלו שניהם בו זמנית בקול מהוסס.

"אתה זוכר את הכיכר עם מגדל השעון העתיק?" שאל מר לב.
"בוודאי", השיב מר גשמי, "נצעד לשם ברגל?"

"רעיון טוב, לא עשיתי זאת שנים". 

***
מר לב ומר גשמי צעדו בשתיקה זה לצד זה ברחובותיה הריקים של העיר. הם 
המרהיב  הנוף  לעבר  והביטו  אבן  ספסל  על  התיישבו  המדוברת,  לכיכר  הגיעו 

שמסביב.
"ובכן", אמר מר לב, "כפי שהתחלתי לומר בתקשורון, דבריך מאמש הטרידו את 

מנוחתי, והאמת היא שבזמן האחרון גם אני חש בהרגשה דומה לשלך..."
בדבריו:  והמשיך  ממנו  נגס  עסיסי,  מנגו  לעצמו  פרס  לאחור,  נשען  לב  מר 
"חשבתי על כך רבות ונראה לי שככל שהאנושות מתפתחת נוצר תהליך כפול 
יותר  ובחיינו הרבה  אנו שולטים בטבע  ויותר. מצד אחד  יותר  לקיצוני  שהופך 
מבעבר: התגברנו על המחלות, רצונותינו הגשמיים מתמלאים בלחיצת כפתור, 
בני  ושכפול של  יצירה  כדי  עד  הננו–טכנולוגיה הסירה דאגות חומריות מחיינו 
אנוש, האדם לא צריך להתאמץ, להילחם או לעבוד קשה כדי לספק את רצונותיו 

ההכרחיים".
מר גשמי החל לנוע באי נוחות. הוא הביט במר לב במבט מסוקרן ומתוח משהו, 

אך לא אמר דבר.
"מצד שני" המשיך מר לב, "תחושת השעמום והריקנות גוברת מיום ליום, לא 
משנה לאן תפנה. התרחקנו אחד מהשני, בנינו סביבה אידיאלית כל אחד לעצמו, 
אבל משהו חסר. כשבאת אליי, הרגשתי שמחה גדולה כפי שלא הרגשתי מעולם, 

רק לשוחח אתך ולחלוק את הרגשותיי..."
רטט חלף בגופו של מר גשמי. הוא התרגש ולא ידע איך להסביר זאת בדיוק, אך 

חש אמת גדולה בדבריו של שכנו.
"אתה צודק", לחש מר גשמי, "אני מרגיש שמשהו חסר, קשר כלשהו עם אנשים 
ויותר  יותר  להיות  הפכנו  יותר,  התפתחה  שהאנושות  ככל  שהתנתק.  אחרים 
אגואיסטים והתחלנו להתכנס בתוך עצמנו". מר גשמי שתק לרגע, הרים את 
מבטו ופגש בעיניו של מר לב. "באמת", הוא המשיך, "אנו בונים כל דבר רק למען 
עצמנו, והגענו לנתק מוחלט אחד מהשני. הכול כדי שנבין ונרגיש את הצורך ואת 
התלות שלנו אחד בשני. רק ביחד נוכל להרגיש ולקיים חיים ברמה גבוהה יותר, 
חיים שבהם אנו לא רק חושבים ומקבלים לעצמנו, אלא גם נהנים ממצב גבוה 

יותר של מי שנותן".
הם הביטו זה בזה המומים מעצמת הגילוי החדש.

"בוא, נחזור דרך מכונת השיגור הציבורית", אמר מר לב אחרי דממה ארוכה, 
"צריך לספר זאת לכולם, אני צופה עתיד מזהיר לאנושות..."

בכתיבת הסיפור השתתף דורון פנחס
orit_p@kab.co.il
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מאת: גלעד שדמון

קמפוס קבלה

ניסה א הרקליטוס  בנוסחאות,  אותו  ללכוד  ניסה  ריסטו 
איינשטיין  אותו,  הקפיא  ניוטון  בנהר,  אותו  לטבול 
אותו  תלה  דאלי  סלוואדור  ולבסוף  אותו,  ומתח  כיווץ 
להתחקות  ניסו  כך  כל  רבים  עץ.  של  ענף  על  לייבוש 
היד...  את  עליו  לשים  הצליח  לא  אחד  אף  אבל  אחריו, 
מושג   - הזמן  את  עושה  מה  מאתנו.  לחמוק  מצליח  תמיד  הוא  איכשהו, 
ולתפיסה?  להגדרה  קשה  כך  לכל   - ממנו  ויומיומי  פשוט  אין  שלכאורה 
בתוכו?  לנוע  ניתן  האם  בתוכנו?  קיים  אולי  או  לנו,  חיצוני  הוא  האם 

שני 
השעונים 

של המקובל
ברגע שאדם מפסיק להיות אגואיסט ונפתח לעולמות רוחניים, 

תחושת הזמן שלו משתנה והוא מתחיל לחיות בשני ממדים 

במקביל: הזמן הפיזי שנע כרגיל, והזמן הפנימי שבו הוא עצמו 

מניע את המחוגים. זמן קבלה

וכיוון?  מטרה  ללא  זורם  פשוט  שהוא  או  כלשהי,  תכלית  לו  יש   האם 
לו  והעניקו  הזמן  במושג  רבות  עסקו  המקובלים  לא,  או  מפתיע 
עלינו  שכתבו,  הדברים  על  לעמוד  כדי  דופן.  ויוצא  מקורי  הסבר 
הראשית.  לנקודת  לרגע  ולחזור  לאחור,  השעון  מחוגי  את   לסובב 

בחזרה לעתיד

פשוט  עליון  אור  היה  הנבראים,  ונבראו  הנאצלים  שנאצלו  טרם  כי  "דע, 
ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל, 
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אלא הכל היה מלא אור האין סוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת 
ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, 
 והוא הנקרא 'אור אין סוף'" )האר"י הקדוש, עץ חיים, שער א', ענף ב'(. 
כך, בשפתו הפיוטית, מתאר האר"י את המצב הראשוני שבו היה הבורא - "האור 
העליון", ממלא את הנבראים בשפע ובתענוג אין סופי. כל כך חזקה היתה 
הדבקות בין הבורא ונבראיו, כל כך עמוקה ונפלאה, עד כי לא ניתן היה 
זו ממש, טמון הקונפליקט הבסיסי,  וכאן, בנקודה  כלל.  ביניהם  להפריד 
נמצאים  אחד  מצד  הבריאה.  גלגלי  את  ומסובב  שמניע  הפנימי  המתח 

הבורא והנברא באחדות נהדרת של אהבה ושלמות, אך מצד שני, הנברא 
האבוקה".  בתוך  "נר  כמו  הזו  האחדות  בתוך  היכר  ללא  נבלע   מתבטל, 
כדי לאפשר לנברא לגלות את הבורא בכוחות עצמו, ולבנות עמו מערכת 
יחסים אמתית, יש צורך להרחיקו ממקור התענוג, מהבורא. רק במצב כזה 
יהיה מסוגל הנברא להרגיש שהוא מתפתח לעבר השלמות שנועד לה באופן 
חופשי ועצמאי. כמו אב שרוצה שילדו יגדל ויהיה כמוהו, כך מתרחק הבורא 
 מן הנברא בהדרגה כדי לאפשר לו ללמוד להגיע בכוחות עצמו למצב המושלם. 
אולם יש להדגיש כי אין הכוונה להתרחקות פיזית, המתבטאת במטרים 
בעוד  וברצונות.  בתכונות  תודעתי,  פנימי,  לריחוק  אלא  ובקילומטרים, 
שתכונת הבורא היא נתינה ואהבה ללא גבול, תכונת הנברא היא הפוכה, 
לקבל ולהתמלא בתענוג. מכאן כי ההרחקה המדוברת מתבטאת בהגדלת 
הרצון לקבל הנאה המוטבע בנברא -  ככל שהנברא הופך אגואיסטי יותר, 
כך הוא נמצא במרחק תודעתי רב יותר מהבורא. השוני המהותי הזה בין 
תכונת הבורא והנברא, מכונה בלשון המקובלים בשם "הפכיות הצורה", 
בעולמנו.  המתגלים  והתנועות  השינויים  לכל  השורש  את  שמהווה  והוא 

ואיך כל זה קשור למושג הזמן המוכר לנו? 

המקובלים ותורת היחסות

אירועים  שני  בין  הפער  או  המשך  מידת  את  מסמל  הזמן  שלנו,  בעולם 
הזה  המשך  את  למדוד  מסוגלים  אנו  מרחב.  באותו  המתרחשים  שונים 
נראה  ואכן,  השעון.   - כך  לשם  שפותח  וחביב  מוכר  מכשיר  באמצעות 
תלות  או  קשר  כל  ללא  משלהם,  עצמאי  קצב  לפי  נעים  השעון  שמחוגי 
מתמדת  קבועה  בתנועה  ראשינו,  מעל  כביכול  חולף  הזמן  למצבנו. 
 המתרחשת מחוץ לתודעה. אך זוהי אשליה בלבד, מסבירים המקובלים. 
ביטוייה,  כל  על  הזמן  תחושת  כולל  חווים,  שאנו  המציאות  כל 
חשים  אנו  שבהם  והתנועות  השינויים  בתוכנו.  למעשה  מתקיימת 
ללא  אותנו  שדוחף  הכוח   - העליון  האור  מהשפעת  כתוצאה  נגרמים 
יצאנו.  שממנה  הרוחני  הקיום  לדרגת  חזרה  ולעלות  להתקדם   הרף 
של  שרשרת  העת  כל  המקרינה  קולנוע  למקרנת  זאת  לדמות  אפשר 
רואים  שאנו  התמונות  רצף  תודעתנו.  בתוך  משתנים  ומצבים  תמונות 
מכונה בפי המקובלים "רשימו" והוא האחראי הבלעדי לתפיסת המציאות 
אינפורמציה  של  זעיר  חלקיק  מעין  מהווה  "רשימו",  כל  חווים.  שאנו 
מן  ההדרגתית  הירידה  תהליך  במהלך  לזיכרוננו  שהועתקה  רוחנית, 

האר"י.  דיבר  שעליו  סופי  האין   המצב 
דרכו של הנברא מהעולם הזה חזרה אל 
הרשימות,  מימוש  היא  הרוחני  שורשו 
מראש,  קבועה  כשרשרת  שמסודרות 

למעלה.  מלמטה   - הפוך  בסדר  רק 
לנו  שנראה  מה  כי  להבין  ניתן  מכאן 
בעצם  הוא  חיצוני,  זמן  של  כתנועה 

הרשימות  של  הפנימית  להתגלות  ביטוי 
אחר  בזו  בסמיכות  שמתחלפות  בתוכנו, 

העליון.  האור  מהשפעת  כתוצאה   זו 
על  שנוסחה  כפי  היחסות,  תורת  למעשה, 
המאה  בתחילת  איינשטיין  אלברט  ידי 
דקים  רמזים  לגלות  התחילה  כבר  ה-20, 
שעליו  תהליך  הזה,  המופלא  לתהליך 
כלל  כי  הבין  איינשטיין  המקובלים.  כתבו 

להתחשב  מבלי  הזמן  את  להגדיר  ניתן  לא 
החווה  האדם  של  היחסית  המבט  בנקודת 
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יותר  הקרובה  במהירות  שננוע  שככל  הוכיח  הוא   - מכך  יותר  אותו. 
למהירות האור )מה שנראה עדיין כבלתי מציאותי( נגלה שהזמן מתחיל 
הצייר  של  הנוזליים  השעונים  לתמונת  בדומה  ולהתקפל  "להתמוסס" 
פרדוקסים  של  ארוכה  לסדרה  הוביל  זה  כל  דאלי.  סלוואדור  הספרדי 
הזה.    היום  עצם  עד  בהם  מתחבט  המודרני  שהמדע  סבוכות   ובעיות 
למדרגה  מתעלה  האדם  שכאשר  מסבירים  המקובלים  זאת,  לעומת 
היחסות  תורת  שהשיגה  והתובנות  להתבהר  מתחילה  התמונה  רוחנית, 
מתחילה  המציאות  בהרבה.  ומופלאה  מוחשית  משמעות  מקבלות 
להשתנות מן הקצה אל הקצה, והאדם מתחיל להעריך את הזמן והמרחב 
ותמורות  שינויים  מודד  אינו  הרוחני  שהשעון  מגלה  הוא  חדשה.  בצורה 
הפנימיים  השינויים  את  ורק  אך  אלא  החיצוני,  בעולם  המתרחשים 
השתוות  בתהליך  נוסף  שלב  מסמלת  במחוגיו  ותנועה  תנועה  כל  בתוכו. 
הצורה בינו ובין הבורא. ככל שכוונת השימוש ברצונותיו משתנה מכוונה 
ולהשפיע  לתת  הפוכה,  לכוונה  הזולת,  חשבון  על  להרוויח  אגואיסטית 
לאחרים, כך נפתחות בפניו "רשימות", או תמונות נעלות יותר ויותר מן 

המצב הרוחני העליון.
 

לוח השנה הרוחני

לאמתו של דבר, כל מושגי הזמן שבהם אנו מורגלים להשתמש בעולם שלנו, 
כגון שנים, חודשים, רגעים ואפילו מועדים וחגים, מייצגים שלבים שונים 
בהתפתחות הנברא, המדמה עצמו יותר ויותר לתכונת האור העליון. כל 
העתים מוערכות ונקבעות אך ורק ביחס לתכלית הבריאה - להביא אותנו 
לגילוי השפע הרוחני שהבורא חפץ להעניק לנו. מטרת הבריאה, להיטיב 
 לנבראים, היא "ציר הזמן" הקבוע והבלתי משתנה היחיד של העולם הרוחני. 
כאשר האדם מתחיל להתקדם על הציר הזה, הוא מפתח מערכת יחסים 
שונה לגמרי עם העולם החיצון, וחי בממדי זמן ומקום שונים לחלוטין. לכן, 
נהוג לומר כי המקובל חי בשני העולמות במקביל. הוא יכול להיות במצב 
רוחני המכונה "פסח", או "פורים", בעוד שלוח השנה הגשמי על הקיר מצביע 
בכלל על חג החנוכה. כל התהליכים הרוחניים מתרחשים אך ורק בפנימיות 
זאת.  לנו  להזכיר  רק  הוא  העברי  השנה  לוח  על  החגים  ותפקיד   האדם, 

על  מיוסדת  הקבלה  חכמת  "שכל  הסולם,  בעל  כותב  לזכור"  "צריכים 
לומר  כוונתו  זמן".  ולא  מקום  לא  תופסים  שאינם  רוחניים  עניינים 
ובין  בכך  נרצה  אם  בין  הרגעים  מתחלפים  שבו  הגשמי,  לזמן  בניגוד  כי 
אינו  השעון  אותו.  מקדמים  לא  אם  משתנה  לא  הרוחני  הזמן  לאו,  אם 
ידי  על  שנקבע  האישי  הקצב  לפי  רק  אלא  אוטומטי  באופן  מתקתק 
המילה,  של  העמוק  במובן  לידיו,  הזמן  את  לוקח  עצמו  הוא  האדם. 
מחוגי  את  מזיז  עצמו  הוא  סוסו.  את  המוליך  רוכב  כמו  בו  ושולט 
כפי  למשנהו.  אחד  פנימי  ממצב  מודע  באופן  ביוזמתו  ועובר  השעון, 
אותי".  מעורר  השחר  ואין  השחר  את  מעורר  "אני  המלך:  דוד   שאמר 
עבור המקובל, במקום שהרגעים ינועו "בזה אחר זה", כפי שהדבר מורגש 
סיבה  של  עקרון  לפי  זה"  בגלל  "זה  לנוע  מתחילים  הם  הגשמי,  בעולם 
ומסובב. כל רגע מבטא התפתחות חדשה, הכרה חדשה, גילוי חדש, הנולד 
כתוצאה ישירה מן הרגע שקדם לו. כך למשל, לא פעם ניתן למצוא כיצד 
יום גשמי  כי הוא עבר שנה "התפתחותית" שלמה במהלך  מקובל כותב 

אחד. 

זירוז הזמנים

שלנו,  בעולם  גם  פועל  לעיל,  שהוסבר  ההתפתחות  עקרון  למעשה, 
מציאותנו  כל  כאמור,  שהרי  ידיעתנו.  ללא  מתרחש  שהדבר  רק 
על  בעצמו  להתגבר  לנברא  לאפשר  במטרה  מלכתחילה  נוצרה 
הדרגתי  תיקון  באמצעות  הבורא,  ובין  בינו  התודעתי  הפער 
להם.  ליהנות  לרצון  אחרים  חשבון  על  הנאה  לקבל  הרצון   של 
תפקיד חכמת הקבלה הוא לצייד את האדם בכלים הדרושים לו כדי לזרז 
והכרה  מודעות  מתוך  הזמן",  את  "לזרז  הרשימות,  התחלפות  קצב  את 
האור  מדהימה.  כהרפתקה  החיים  את  חווה  זאת,  שעושה  אדם  מלאה. 
רק  מציאותו,  כל  את  ומאיר  ממלא  שוב  האר"י,  דיבר  שעליו  הפשוט 
שהפעם מתלווה לכך גם הכרה מלאה מצדו. הזמן הגשמי והרוחני הופכים 
להיות כאחד, והאדם מבין שהחלוקה ביניהם מעולם לא התקיימה, אלא 

רק כלפי הרגשתו ותפיסתו הבלתי שלמה.
gilad_s@kab.co.il
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מאת: עמית שלו

בעקבות לבי

"גדלתי בבית דתי, עם חינוך דתי רגיל של מעשיות חז"ל ושל פירושי רש"י, וכמובן 
הייתי חניך ב'בני עקיבא' מכיתה ד'. בילדותי מצאתי את המפלט שלי בכדורגל, 
די  עולם  היה  זה  הכנסת.  בבית  בשבתות,  או  פנטזיה,  במשחקי  במגרש,  בחוץ, 
מגונן וקסום; הייתי מצטופף עם אחי הקטן מתחת לטלית הענקית של אבא, עם 
זיכרונות מלאים בצבע ובריח ובמנגינת התפילה. בכל אופן, זה היה מפלט, כי בבית 

היה קשה מאוד". 
ואכן, בבית היה לא קל. הוריו קשי היום "גירדו" בקושי רב את פרנסתם ובנוסף 
סבלו מבעיות בריאותיות. אביו היה נכה צה"ל שסבל מפציעה קשה ברגליים 
ואמו, שהשאירה משפחה באיטליה ועלתה ארצה, עיוורת כמעט לגמרי, מצאה 
את הכוחות לטפל בבעלה ובשלושת ילדיה. בגיל 12 נפטר אביו מדום לב, וכך 

מצא את עצמו משה, בעל כורחו, מתפקד כראש המשפחה.
עם  איתי,  קורה  מה  להבין  בניסיון  מבולבלת,  די  התבגרות  תקופת  זוכר  "אני 
שאתה  היא  העובדה  ממשיכים.  שהחיים  לך  שיסביר  אחד  אף  שאין  ההרגשה 
פשוט יתום. אתה הולך לבית הספר, אבל תמיד יש הרגשה של חוסר ודאות, של 
חוסר ביטחון, איזשהו ערפול כזה בחיים. בגיל 14 עברנו דירה והפסקתי ללכת 
לבית הכנסת. עולם הדת כבר לא קסם לי, משהו שם הלך לאיבוד. לקראת סוף 

הלימודים הורדתי את הכיפה, ורגשתי שאין מסגרת שאני מתיירא מפניה. 

ספרים,  המון  לקרוא  התחלתי  הכרתי.  שלא  חדשה  לתרבות  נפתחתי  "בצבא 
התחלתי  רוק.  הרבה  גם  אבל  קלאסית,  בעיקר  הסוגים,  מכל  מוזיקה  ולשמוע 
גם לצאת בלילות, ולטיולים, אתה יודע, הכול התחיל פתאום... זו הייתה ממש 

התפרצות של כל תחומי העניין ביחד, והתחלתי כבר לחשוב על אוניברסיטה".

משה לא נבנה ביום אחד

ללימודי  פנה  וכשחזר  הברית  בארצות  טייל  מהצבא,  השתחרר  משה 
פסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. הוא שילב לימודי אמנות, שפות ומוזיקה, 
קלינית  בפסיכולוגיה  שני  תואר  ללימודי  והתקבל  בהצטיינות  סיים 
באוניברסיטת תל אביב. בחופשה שלפני פתיחת שנת הלימודים הוא נסע 
הוא  מונטלצ'ינו,  הקסומה  היין  בעיירת  שם,  אמו.  של  למשפחה  לאיטליה, 

התחיל לראשונה לצלם. 
גדולים  בדים  על  מודפסות  חלקן   - צילם  שמשה  בתמונות  כשמתבוננים 
ותלויות אצלו בדירה - קשה להאמין שהוא למד בעצמו את אמנות הצילום. 
אלו תמונות מהסוג שאתה קופא מולן ומבין שיש לך עסק עם מישהו שנועד 

לצילום, שהמצלמה בשבילו היא פשוט שלוחה של העין שלו, של הלב שלו. 
"האמת היא שאף פעם לא חשבתי שיש לי כישרון בולט במשהו. אולי קצת 

בוקר מוקדם אחד מצאנו את עצמנו יושבים אצל הצלם משה אדמוני במטבח, שוקעים בעיניו הרכות והחודרות 

כאחד, ומקשיבים לסיפור חייו שהתחיל על הכרמל בחיפה. החיים מבעד לעדשת המצלמה

דברים שרואים משם 
מחזירים לכאן
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ועסקתי  ניגנתי  כתבתי,  אמנם  בפסיכולוגיה. 
ממש  עצמי  את  ראיתי  לא  אבל  באמנות, 
כעילוי. תוך כדי צילום, התחלתי להבין איך אני 
יכול לראות את המציאות דרך עיניים של רגש. 
הייתי הולך ומתבונן, ופתאום מרגיש איזושהי 
התנפצות של רגש בתוכי וכך הייתי יודע שאני 
צריך ללחוץ על הכפתור ולצלם. כך אני פועל עד 

היום למעשה".
עם  שנה  ואחרי  יפה,  להרוויח  התחיל  משה 
המקומות  "באחד  בית  שכר  הוא  המשפחה 
אבן  בית   - שלי  בחיים  שראיתי  יפים  הכי 

עתיק שניצב בתוך נוף". במקום הזה משה התחיל לחיות לבדו, קרוב מאוד 
לטבע. הוא והמצלמה. 

אפילו  עשיתי.  לא  פעם  שאף  מה  עצמי,  על  לחשוב  פנאי  לי  היה  "פתאום 
התחלתי לכתוב יומן. התחלתי גם לחשוב על הקשר עם החברים שלי, ובכלל, 
על כל מה שקרה לי בחיים. הרגשתי זר, בלי יכולת ממשית להשתלב - מסביבי 
כולם קתולים ופתאום היהודי שבי מרים את ראשו מבפנים. התחלתי לחזור 
שהיה  מעניין  לקט  איזה  לי  שישלחו  שלי  מהאחים  ביקשתי  למקורות.  קצת 
לאבא שלי, אבל הרגשתי שזה לא זה, ובמקביל הבדידות התחילה להעיק בתוך 
הטבע האדיר הזה, הרגשתי צורך במשהו נוסף. צילמתי, עשיתי תערוכות, ייצגתי 
את איטליה במדינות שונות וכל מיני דברים כאלה, ובכל זאת היה חסר משהו, 
ויותר. פתאום הרגשתי שאני חייב להשיג את ספר הזוהר. שמעתי עליו  יותר 
כל מיני מעשיות. אבל אינטרנט לא היה לי, בקושי היה שם טלפון, אז באחת 
הגיחות לארץ חיפשתי את הזוהר והאתר הראשון שקפץ בחיפוש היה זה של 
'קבלה לעם'. ראיתי שיש שם עוד המון מקורות, אז הורדתי גם את 'תלמוד עשר 
הספירות', כתבים של בעל הסולם והרב ברוך אשלג, ואת כל החומר הזה לקחתי 
איתי בחזרה לאיטליה. התחלתי לקרוא והעיניים שלי נחתו ישר על 'ההקדמה 

לספר הזוהר' של בעל הסולם. קראתי אותה, אבל לא הבנתי כלום".
אבל משה המשיך להתעמק בכתבי המקובלים. "השפה של בעל הסולם פשוט 
הקסימה אותי. לא רק העברית הגבוהה שלו, אלא גם הדיוק והתכליתיות. 
הרגשתי שאין מילה אחת מיותרת, שכל מילה ממש חקוקה בסלע, ומאוד 

הצטערתי שאני לא מבין אותו". 
לשמחתו הטכנולוגיה הגיעה גם לבית האבן הכפרי שלו, ומשה החל לחקור 
את האתר של "קבלה לעם" תוך שהוא מוריד שיעור אחד, במקרה זה על 

ה"הקדמה לספר הזוהר". 
ההקדמה.  של  הראשונה  האות  על  שמדבר  רב  וראיתי  הקובץ  את  "פתחתי 
יודע, מה הוא מחדש',  'מה הוא כבר   - זלזול  התגובה הראשונית שלי הייתה 

אבל המשכתי עוד דקה וזה היה המזל שלי, כי 
ראיתי  הוא הסביר משהו שלא  בדקה הזאת 
ולא הכרתי מעודי. אני זוכר את התחושה הזו 
כאילו זה קרה אתמול. כל היוצרות מתהפכות 
זה  את  להסביר  איך  יודע  לא  אני  פתאום, 
הפרגוד  את  הסיר  שהוא  כאילו  זה  אפילו. 
הייתי בהלם מוחלט.  ואני  הזה  מעל הטקסט 
התחלתי להוריד עוד ועוד שיעורים, ובמקביל 
נרקם בי מעין רצון חזק לצאת מהמקום שבו 

אני נמצא ולהיות שם".
באיטליה,  נוחות  אי  להרגיש  החל  משה 

והצילום כבר לא מילא אותו כמו בהתחלה. 
הוא מספר על תערוכה מאוד מכובדת ונחשבת של ארכיון הצילום הנחשק 
ביותר, שבה מצא את עצמו יושב בקרן זווית עם הגב אל הקיר, מעליו כמה 
תמונות שצילם, ושום דבר מכל זה לא מעניין אותו חוץ מתכנון החזרה שלו 
לארץ,  החזרה  רגע  על  לספר  וממשיך  שניות,  לכמה  משתתק  הוא  לארץ. 
יומיים לפני חג שמחת תורה. אז הוא כבר ידע שאת שמחת תורה הוא יחגוג 

במקום שהכיר טוב כל כך. 
"אני זוכר שראיתי את כל הדמויות שזיהיתי בווידיאו, והן קיבלו אותי בסבר 
פנים יפות כל כך, והיה ברור לי שעשיתי את הצעד הנכון, הרגשתי שממש הגעתי 

הביתה, לבית שלא דמיינתי את קיומו. 
"בחג הזה שרים את השיר 'אתה בחרתנו מכל העמים', ועבורי זה פתאום קיבל 
משמעות אחרת. כלומר, בזכות האנשים האלו, שהפיצו את מה שהם לומדים 
הדברים  ומכל  מאיטליה  העמים,  מכל  עצמי  את  להוציא  יכולתי  העולם,  לכל 
בך.  שבחר  הזה,  ה'הוא'  את  שם  שיש  למקום  ולהגיע  ובכלל,  בחיים  שעברתי 

פתאום מצאתי בכל המילים הללו משמעות.
"אני זוכר שכל הזמן הייתי על סף דמעות, כאילו אני יושב ולא מאמין שאני כאן. 

שקיים מקום כזה בעולם, שבו אוהבים אותך ללא תנאי".
מה החלום שלך?

האהבה  את  לתת  מסוגל  להיות  הזמן,  כל  זה  את  להרגיש  הוא  שלי  "החלום 
מתעלה  ותמיד  מתגברת  שתמיד  אהבה  כלומר,  רצופה,  בצורה  בעצמי  הזאת 

ללא הפסק. 
"אלו תחושות מוזרות, כי אם הייתי שומע את עצמי מדבר היום לפני כמה 
שנים הייתי אומר שזה נשמע מס שפתיים, מן השפה ולחוץ, אבל כשאתה 
מתנסה בדברים וברגשות שיש להם עומק אחר וממד שונה, אתה מבין מה 

אתה באמת צריך לעשות, מי אתה באמת".
amit_s@kab.co.il
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על כעס ותכונות אחרות
תכונה  זו  כעס?  עם  נכונה  בצורה  להתמודד  אפשר  איך 
כל כך הרסנית; האם קיימת בחכמת הקבלה התייחסות 

לתיעול נכון של האנרגיה הזאת?
מתוכו,  שפורץ  הכעס  עם  להתמודד  יכולת  שום  אין  לאדם 
והוא גם לא אמור לדעת כיצד להשתמש בו ובאילו מקרים. 
אחרות  או  כאלו  תכונות  עם  בראש"  "ראש  ללכת  למעשה, 

שנתפסות בעינינו כשליליות, תהיה טעות גדולה. 
בדיוק כפי שהטבע הוא מכלול אחד, ולכל פרט שקיים בו יש חלק ותפקיד 
בקיומו השלם, כך גם האדם צריך להתייחס למכלול תכונותיו; עלינו להכיר 
בכך שאין בנו שום תכונה שאין לה מקום, כולל אלו שנראות לנו כשליליות 
ביותר. לחשוב שניתן למחוק או לחתוך תכונות מסוימות שקיימות בנו, 
לוותר  שאפשר  בגופנו  מיותרים  איברים  שישנם  לחשוב  כמו  בדיוק  זה 

עליהם, או יצורים מיותרים שנמצאים בטבע ואינם תורמים לו.
הדרך היחידה שבה ניתן לממש את התכונות הללו ולתעל אותן באופן הנכון 
היא על ידי קריאה בספרי הקבלה, שבעזרתם האדם לומד על מצבו המתוקן, 
כל  את  שמכייל  מיוחד,  כוח  עצמו  על  מושך  האדם  הלימוד,  ידי  על  השלם. 
ונכון. אותו הכוח מכונה  וה"טובות", לצורת תפקוד בריא  נטיותיו, ה"רעות" 

בחכמת הקבלה "המאור המחזיר למוטב".

משחקי מזל
למצב  מגיע  זה  כפייתי.  מהמר  שהוא  חבר  לי  יש 
שלפעמים אין לו מה לאכול - הוא מסוגל להמר על כל 
מה שיש לו. האם לקבלה יש פיתרון להתמכרות הזאת, 
ולריגושים  להימורים  משיכתו  נובעת  ממה  ובכלל, 

מסוג זה?
בסופו של דבר, גם תופעת ההימורים, כמו תופעות שליליות 
אחרות כמו סמים, טרור וכן הלאה נובעת מחוסר הקשר של האדם עם 

כוח הגורל. 
את  להבין  יכול  אני  להימורים,  נמשכתי  לא  מעולם  שבעצמי  למרות 
הזה. שורש הדחף  ההרגשה שדוחפת את האנשים שמתמכרים למשחק 

איך להתמודד עם כעס?
על  לדעת  גורלו,  את  להכיר  האדם  רצון  מתוך  ונובע  מאוד,  עמוק  הזה 

העתיד שלו ועל התכנית הכללית שהטבע הכין עבורו. 
יאמר לך שלא התשוקה לכסף דוחפת אותו להמשיך  כל מהמר כפייתי 

ולהמר, אלא הריגוש שהוא מקבל מתוך המשחק עם הגורל.
למעשה, גם חכמת הקבלה מלמדת שאדם שרוצה להתקדם לעבר הקשר 
עם הכוח העליון, חייב "לשחק"; רק על ידי משחק של ניסוי וטעייה הוא 
יכול להתפתח. גם המדע מתפתח באותה השיטה; הניסויים שהמדענים 
מבצעים הם בדיוק כמו הימורים. ודווקא כשאנו רוצים "ללכת על בטוח", 

זהו המקום שבו אנו מנתקים את עצמנו מהגורל, מהכוח העליון.
לכן, מתוך הבנת הנטייה שמפעילה את המהמר הכפייתי לחפש אחר אותו 
הריגוש שמעורר בו המשחק, הייתי ממליץ לו לפתוח את ספרי הקבלה. 
אותה הרגשה של "הליכה על הקצה" שהוא חש בזמן שהוא עומד להפסיד 

או להרוויח כסף, תורגש בו באופן הרבה יותר חזק, בריא ומהנה. 

מוות על פי הקבלה
למה אנשים מתים?

אנשים מתים כיוון שהם מסיימים את "חבילת התיקונים" 
שהיו צריכים לבצע בחיים האלה. 

הנשמה מתלבשת בגוף, מתקנת את עצמה במידה מסוימת, 
אחר  בגוף  מתלבשת  הגוף,  מאותו  מתנתקת  מכן  ולאחר 
עם תכונות אחרות, וחווה מקרים אחרים כדי להמשיך את 

תיקונה. כך מגלגול לגלגול אנו מתקנים את הנשמה. 
חולצה  משליך  שאני  כמו  בדיוק  לבגד;  משול  שלנו  הגוף  הרוחני,  הממד  כלפי 
לכביסה לאחר שסיימתי "להשתמש" בה, ואני לא מרגיש שהיא ממש חלק ממני, 

אלא רק לבוש שלי, כך הגוף כלפי הנשמה, שמשמש כ"לבוש" זמני עבורה. 
הנשמה לא מתה לעולם - הנשמה שלי זה "האני". הגופים הם המתחלפים 

- אחד הולך ובמקומו יבוא אחר.

ולצפייה בתכניות בנושא חינוך ומשפחה  נוספים  לקריאת חומרים 
 .www.kab.co.il גלשו למדור משפחה באתר
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שאלות ותשובות

גם אתם רוצים לקבל תשובות בשידור חי?
.www.kab.tv את שאלותיכם לתכנית תוכלו להעביר באמצעות הטלפון )שיחת חינם(: 1-700-509-209, או דרך האתר

"שאל את המקובל", שידור חי, יום חמישי, 21:00, בערוץ הטלוויזיה הקהילתית "מכאן" )ערוץ 98 ב–YES וב–HOT, ערוץ 25 ב–HOT אנלוגי(
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נקודת מבט

מאת: שלי פרץ

הדעות, ח לכל  נאה  בחורה  היא  לירז,  מפז,  היקרה  ברתי 
שמתבל  מהסוג  טירוף  מקורטוב  חפה  ולא  מעניינת 
ביום בהיר  היו לה ה-מ-ו-ן חברים. אבל  יחסים.  מערכות 
אחד, במהלך פגישת חמישי שגרתית בקפה השכונתי, היא 
הכריזה: "אני גמרתי עם גברים", והוסיפה, "לפחות בשלב 

הזה של חיי הבוגרים". 
"מה קרה?" שאלה מירי, וכמוני ודאי ציפתה לשמוע סיפור נוסף של אכזבה 
מגבר סגור, גבר לא ברור, גבר בנסיגה. אבל הפעם הכאב של לירז היה כללי 

ואמתי יותר. 
"נמאס לי לחיות כמו דמות מקלישאה, של זאת שמשיגה את מי שהיא רוצה, 

רק שאף אחד לא מוכן להתחייב לה. ובטח ובטח שלא לחתונה". 
ישבנו בוהות בה, לא מוציאות מילה. 

המלצרית  על  להתנפל  כדי  ההזדמנות  את  מירי  ניצלה  הפוך?"  עוד  "אפשר 
היא  האמת  מלאה.  חצי  עדיין  הייתה  שלה  שהכוס  למרות  "צמא",  בהתקף 
שבשלב כזה אין הרבה מה להציע, לכן כל מה שעשיתי היה להוסיף בנימה 
אמהית: "מאמי, תעשי מה שאת רוצה. אני סומכת עלייך, את חיה ששורדת. 

בסוף עוד תיפגשי אתנו ביום שישי עם בייבי קטן בעגלה, אני חותמת". 

...ופתאום היא נעלמה

פתאום נעלמה הבחורה. לא מתקשרת. לא עונה. בהתחלה חשבנו שהיא טסה 
לחו"ל בלי להודיע, נסעה לחפש איזה שוודי מעוצב שיוציא אותה מהמצב. 

אבל ככל שחלפו הימים התחלנו לדאוג שאולי משהו קרה.
יום אחד קלטתי בזווית העין את השותף שלה יוצא מפיצוצייה, וכמו חוקרת 
משטרה מיומנת דהרתי על מרחבי מעבר החצייה ותפסתי אותו בפינה: "איפה 

היא?" שאלתי מתנשפת. 
"מי?" 

סקנד לייף: 

אהבה ברזולוציה גבוהה
עד כמה שהדעות לגבי המשחק הזה חלוקות, הופתעתי לגלות שהקבלה, המלווה את חיי באחרונה, 

דווקא מוצאת שהוא רלוונטי מאוד לדורנו. הכמיהה לעולם וירטואלי קסום שבו נוכל לעצב את עצמנו 

כרצוננו, אומרים המקובלים, מושרשת עמוק בתוכנו 

"השותפה שלך! מי?! כבר שבועיים שהיא לא עונה". 
"אה... לירז..." הוא חייך חיוך זדוני, "היא התמכרה". 

"התמכרה?" 
"סקנד לייף היא החליטה לבנות לעצמה". 

בסוף הבנתי שזה משחק מחשב מהפכני שמיליוני משתמשיו קונים לעצמם 
הימים.  את  מעבירים  וככה  וירטואליים,  אבל  ממשיים,  חיים  וחיים  דמות 
ברור שדרשתי להתלוות אליו הביתה מיד. אחרי הכול, היה בידו מפתח לכלוב 

הזהב שבו הייתה שבויה חברתי המכורה. 
"לירזי, מה קורה?" 

היא ישבה מול המחשב בפיג'מה דהויה, סיגריה בצבצה מזווית פיה. העשן 
המציאות  בין  היחיד  הקשר  כמו  נראה  החדר  חלל  את  שמילא  הסמיך 

האמתית לבין זו הבדויה, שאליה צללה חברתי.
"בואי תראי", הזמינה אותי בחוסר רצון מופגן, "אני בסטודיו 54... בלי לחזור 

לשנות השבעים ואפילו בלי לטוס למנהטן". 
"מה זאת אומרת?" לא ידעתי אם זה מגניב או מעליב, המצב שבו היא הייתה 

שרויה. 
"לא צריכה להוציא כסף על 'מנגו', 'זארה' וכל מיני בררה, לא משקיעה שעות 
להסיט  מבלי  אליי  דיברה  היא  רואה?"  אחת,  כפתור  לחיצת  המראה,  מול 
לרגע את מבטה המהופנט לדמותה המפזזת על רחבת הריקודים, מפלרטטת 

עם העוברים ושבים. 
במיטב  לבושה  דדיים,  עתירת  בלונדינית  חתיכה  על  הצבעתי  את?"  "זאת 

האפנה העילית.
"ווי, סה מואה", ענתה בצרפתית והוסיפה בגאווה "לילי פרנקפורט - האחת 

והיחידה". 
וורהול  יצאתי משם בתחושה מעורבת. אולי היא לא תפגוש שם את אנדי 
לזמן מה למקום אחר, רחוק מכל  וחבר מרעיו, אבל לפחות היא מתחברת 
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מה שכואב ובוער. ולמיטב הבנתי, שם בעולם הווירטואלי יש מקום לטעויות, 
ובטח שגם הכול יכול לקרות.

הייתה  היא  שבועיים  לפני  רק  איתה?  נסגר  מה  פרנקפורט?  לילי  שני,  מצד 
קופירייטרית סופר יצירתית, אוהבת חיים מושבעת ופועלת ללא היסוסים. 

ועכשיו היא נהפכת לצל של עצמה. 
 

החיים הם במקום אחר

דמות  היית  כן  אם  אלא  שיחה,  לפתח  היה  אפשר  אי  שאיתה  מאחר  טוב, 
יותר  קצת  ההיי–טק  מעולם  מכרים  אצל  ביררתי  שלה,  בלפטופ  וירטואלית 
על התחביב החייזרי שחטף את חברתי. להפתעתי הרבה גיליתי את ההיקף 
העצום של התופעה, שמעידה על כך שבטוח משהו דפוק בֵחברה שלנו. אחרת 
יכול להסביר מה פתאום מיליוני אנשים בעולם מחפשים לעצמם חיים  מי 
כיד הדמיון הטובה,  יוכלו לעצב את דמותם  )second life( שבהם  ְשנִיים 
לנסוע  סתם  או  למכור,  לקנות,  רחבה,  ביד  )וירטואלים(  אנשים  להכיר 

לחופשה? 
על כל פנים, יכולתי להבין שלירזי נמצאת במצוקה. 

צלצלתי למירי כמו אזעקת מלחמה: "את לא מבינה, הבחורה התנתקה!"
ענתה  לה",  יעבור  וזה  מתלהבת,  היא  אצלה,  זה  איך  יודעת  את  "שטויות, 

באדישות מרגיזה.
"מאמי, היא מתפוררת שם... איך שהיא תיראה תוך חצי שנה, לא נראה לי 

שמישהו בעולם יסכים לצאת איתה!"
שאפילו  ייתכן  וירטואלית,  אהבה  איזו  לעצמה  תמצא  היא  אולי  מה?  "אז 

חתונה".
"וזה נראה לך נורמלי?!" שאלתי אותה.

נכון, בימינו אף אחד כבר לא מסכים לחיות במקום שבו מישהו אחר מכתיב 
לא  צועקים:  אנחנו  היום  ושידוכים,  פשרות  היו  עוד  פעם  אם  החוקים.  את 
עוד! אנחנו רוצים אהבה בלי תנאים! אבל כשאנחנו לא מוצאים את הדרך 
נוכל להכתיב  למלא את משאלות לבנו, אנחנו בורחים, בורחים לעולם שבו 

בעצמנו את החוקים.
 

ברור שהיא התאהבה

ואז היא מגיחה ביום חמישי, אותו מקום אותה שעה. "מצאתי אהבה!" היא 
מנפנפת בטבעת חדשה.

"אמתית או וירטואלית?" אני שואלת.
"מה זה חשוב?" היא עושה לי פרצוף כאילו הייתי עוכרת שמחות מושבעת, 

"עוד לא נפגשנו, אבל הוא שלח לי טבעת. היום הפגישה הראשונה".
"איזה מדהים!" מירי ממששת את האוצר ומשחררת הסמקה.

"בנות יקירות, הוא צריך לאסוף אותי מכאן, אז באתי להיפרד מכן כרווקה. 
סתאאאם... אבל יש לי תחושה חזקה שזה זה". ואחרי שתיקה הוסיפה: "אני 
לא יודעת איך הוא בחיים, אבל בווירטואלי הוא ג'נטלמן, איש שיחה, וחתיך 

של הלייף!"
"של הסקנד לייף", תיקנתי אותה.

קפצה  שלנו  ולירזי  שחורים,  חלונות  עם  ארוכה,  מרצדס  הגיעה  אכן  בסוף 
לתוכה.

"גם עשיר", הוספתי בהתפעלות מהולה בקנאה. אבל כעבור עשר דקות היא 
ופלטה  לידנו  נעצרה  ובפרצוף מזועזע,  הגיחה מפינת הרחוב בהליכה מהירה 

בצעקה: "החתיך שלי הוא בכלל בחורה!"
אבל אל דאגה, לירזי שורדת מטבעה, ותוך שבוע בערך היא מצאה את עצמה 
היא  לפחות  ברשת.  היכרויות  באתר  אחר:  וירטואלי  במחוז  רומן  מנהלת 
חוזרת למציאות, ומי יודע, אולי עוד מעט זה גם יניב פירות ותהיה לה מערכת 

יחסים אמתית עם אנשים נושמים וחיים...

שהקבלה,  לגלות  הופתעתי  חלוקות,  לייף"  "סקנד  לגבי  שהדעות  כמה  עד 
מאוד  רלוונטי  הזה  שהמשחק  מוצאת  דווקא  חיי,  את  באחרונה  שמלווה 
כמו  עצמנו  את  לעצב  נוכל  שבו  קסום  וירטואלי  לעולם  הכמיהה  לדורנו. 

שתמיד רצינו, אומרים המקובלים, מושרשת עמוק בתוכנו. 

בקרב יותר ויותר אנשים בימינו מתפשטת תחושה של מיאוס מסוים מהחיים 
החומריים הריקניים מתוכן ומתעוררת שאיפה חדשה להכיר מציאות אחרת, 
וחופשית. המשיכה הזאת מצביעה על הבשלות שלנו להעביר הילוך  שלמה 
לידינו,  ממש  שנמצא  הרוחני,  העולם  את  לגלות  בהתפתחותנו:  הבא  לשלב 

מאחורי הקלעים של התמונה הנגלית לעינינו. 
כל מה שצריך לעשות הוא ללמוד איך להיות רגישים יותר לכוחות העדינים 
שפועלים במציאות שלנו. לא סתם הופכת המציאות הווירטואלית לפופולרית 
כל כך בימינו. היא מגלה את המוכנות שלנו למשהו אחר, לקשר פנימי יותר 
החיצונית  הגשמית  מהזהות  מהחומר,  לניתוק  אותנו  מכינה  האדם.  בני  בין 

שחוצצת בינינו וממגבלות של זמן ומקום. 
ההבדל הוא שבשונה מהעולם הווירטואלי, גילוי העולם הרוחני אינו בריחה, 
אלא חוויה מוחשית וחזקה. המקובלים מבטיחים אהבה בלי תנאים ועושר 

של צבעים בוהקים ברזולוציה גבוהה. 
על  חושבת  אני  עצומה,  חצי  בעין  אהובי  עם  מכורבלת  במיטה,  בלילה  וכך, 
באותה  חוליות  מהווים  כולנו  בחיי.  שעברו  שונים  אנשים  ועל  עליי  לירזי, 
השרשרת, של דור מפותח, מוכשר ומבולבל. ובחסות אותה חשיכה התפשטה 
בי התרגשות מתוקה, הכאוס והחרבה התערבבו להם עם ניצוץ של תקווה, 

שהנה, לנגד עיניי ממש, נסללת הדרך שלנו למציאות חדשה.

שלי פרץ היא סופרת, שחקנית ותסריטאית; בעלת טור שבועי בערוץ 
Ynet–יחסים ב

shelly_p@kab.co.il
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‹
גרנו מ הגדול  הבן  של  לחייו  הראשונות  שבשנים  אחר 

או  ג'וקים  כניסת  למנוע  הניסיונות  קרקע,  בדירת 
עכבישים לתוך הבית היו בגדר משימה בלתי אפשרית. 
בעלי  במיוחד,  חרקים  חובבת  לא  אישית  שאני  אף 
מהם  לפחד  לא  לילדים  לגרום  לנו  עזר  וזה  כן,  דווקא 
לחרקים,  הרבה  חיבתו  למרות  אך  אותם.  לאהוב  אפילו  הזמן  ועם  כלל, 

כשהבן הגדול שלי ראה לראשונה את דמותו של ספיידרמן, הוא החליט 
שזה לא ממש בשבילו. בעוד שמיליוני ילדים בכל הגילאים )גם מבוגרים( 
מעריצים את גיבור הקומיקס ומעלליו, ראינו שהוא מעט נרתע מהדמות 

המצוירת.
וכוסות  גן  תיקי  נושאים  החדש  בגן  מהילדים  אחוז  ש–90  היא  הבעיה 
שתייה מעוטרים בדמותו של איש העכביש. הם גם לרוב נלחמים אחד עם 
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השני, בדומה לגיבור העל המצויר, לכן החלטנו לנסות להסביר לבנים את 
לגלות להם עם מי אנחנו באמת  "גיבור",  האמתית של המילה  המשמעות 

נלחמים ומה נחוץ לנו כדי להפוך לגיבורי על אמתיים בעצמנו.

בקניון הגדול

למי שלא היה בכדור הארץ בשנים האחרונות - ספיידרמן שולט ובגדול. 
כל חנויות הקניון כאילו מחויבות על ידי קוד אתי סודי של אגודת חובבי 
איש  של  אחד  מזהה  פריט  לפחות  להכניס  והקומיקס  הפנטזיה  ז'אנר 

העכביש הפופולרי.
תיקים  סט  ליד  כשעברנו  הגדול  הבן  צעק  הזה",  הספיינדרננט  "הנה 
גביהם.  על  מתנוססת  ספיידרמן  של  תמונתו  עם  הספר  לבית  וקלמרים 
שאנחנו  נכון  "זה  להתעניין.  החל  הוא  גר?"  ספיידרדנט  איפה  "אימא, 
רואים את התמונה שלו בכל מקום, אבל מדובר בדמות מצוירת, חמוד, 
קשה  קצת  לו  שהיה  וכשראיתי  עניתי,  ממנו",  לפחד  סיבה  כל  ואין 
לוח  על  ציור  באמצעות  ההבדל  את  לו  להדגים  החלטתי  איתי,  להסכים 

מגנטי )שבמקרה גם היה עטור בציורים של קורי עכביש(. 
וביקשתי  הצעצועים  חנות  שברחבת  היצירה  מפינות  באחת  התיישבנו 
נקודות  שתי  לפנים,  גדול  עיגול  צייר  הוא  מצחיק.  פרצוף  לצייר  ממנו 
לעיניים, נקודה אחת לאף וחצי עיגול לפה מחייך. "כל הכבוד!" עודדתי 
אותו. "עכשיו מה נצייר לו בשביל אוזניים?" שאלתי אותו. "דגים!" הוא 
ענה לי בהתרגשות. "דגים במקום אוזניים? אבל אין דבר כזה!" צחקתי. 
אבל הוא המשיך וצייר. "אתה רואה", הסברתי, "זה נקרא לצייר את מה 
וצייר איש עם  ועיפרון  לנו בדמיון. כך בדיוק ישב מישהו עם דף  שעולה 

תחפושת של עכביש".

הרצון להיות טוב

כשהילדים הביטו בתמונה של משחק פאזל ענקי, הבן הגדול שאל לפשר 
לו  שיש  גילה  שכשספיידרמן  להם  הסברתי  הבניינים.  בין  הדילוגים 
לעזור  כדי  הוא החליט להשתמש בהם  עכביש,  כמו של  מיוחדים  כוחות 
בעוד  הגדול  הבן  קרא  לאחרים!"  לעזור  רוצה  אני  "גם  אחרים.  לאנשים 
אתו,  שמחתי  חמוד",  "יופי,  עכבישית.  טרמפולינה  על  קופצים  שניהם 
זהו  לאחרים.  טוב  להיות  הזה  הרצון  קיים  מאתנו  אחד  בכל  "למעשה 
והסברתי  לו  אמרתי  שלנו",  הרצונות  יתר  מכל  ושונה  מיוחד  מאוד  רצון 

שזו גם הסיבה להתלהבותם של כל כך הרבה אנשים מדמות הקומיקס 
המפורסמת וחבריו: "כשרואים או קוראים על גיבור כזה שמנסה להציל 
אחרים, מרגישים אליו משיכה בגלל שזה מעורר בתוכנו את הרצון הפנימי 

שלנו - לעשות את העולם טוב יותר".

גיבור-על תוצרת בית

וממני  מבעלי  וביקשו  מהבילוי  התרגשו  עדיין  הבנים  הביתה  כשחזרנו 
בין  סדינים  שני  פרשנו  משלהם.  הרפתקאות  חדר  להכין  להם  שנעזור 
ועטפנו  הפכנו  הקטן  הציור  שולחן  את  כמערה.   - הבנים  של  המיטות 
בסדין נוסף כדי שייראה כמו סירה, ומסביבו פיזרנו את מרבית הבובות 
וחיות הים שלהם. מטרת המשחק הייתה להציל את הבן הקטן מהספינה 

הטרופה בעוד סביבו מאיימים כרישים ותנינים מפחידים. 
אחיו  את  מושיב  שהוא  כדי  תוך  שאל  הוא  גיבור?"  נראה  איך  "אימא, 
גיבור  האדם,  בתוך  פנימית  תכונה  זו  שגבורה  "מכיוון  בסירה.  הקטן 
לו.  עניתי  ילד",  כמו  אפילו  רגיל,  אדם  כל  כמו  בעצם  להיראות  יכול 
הצעצוע  חיות  עם  נלחם  עצמו  את  עשה  הוא  אימא?"  הרעים,  הם  "ומי 
חוף  אל  עליה  הקטנצ'יק  עם  הסירה  את  ודחף  החדר  ברחבי  המפוזרות 
הפוכים  רצונות  מיני  כל  בעצם  הם  "הרעים  למערה.  בסמוך  מבטחים 
לאחרים",  טוב  לעשות  בדרך  נמצאים  כשאנו  בנו  שמתעוררים  לאהבה 
עניתי לו וראיתי שהוא מביט בי ומקשיב. "ומי שמשתדל במהלך החיים 
שלו להתמקד רק ברצון לעשות טוב לאחרים, נקרא 'גיבור על' - כי הוא 

מתגבר על שאר הרצונות שמתעוררים בו". 
לאחר שסידרנו את כל הצעצועים והילדים נכנסו למיטות, הבן הגדול שאל 
לו שלפני הרבה הרבה  גיבור על. אבא סיפר  יכול להיות  את אבא אם הוא 
שנים לא היה צורך בסיפורים של גיבורי על כמו ספיידרמן או סופרמן, מכיוון 
שכולנו חיינו אחד עם השני בחיבור ובשלמות, והרגשנו שסביבנו קיים כוח 
אמתי של טוב ואהבה. "כך שבמקום לקבל כוחות דמיוניים מנשיכת עכביש, 
פועל אחרת", אבא המשיך,  זה  ולעשות טוב לאחרים, אצלנו  ורק אז ללכת 
הטוב  כוח  את  שוב  ונרגיש  פעם,  כמו  לזולת  באהבה  לפעול  נחזור  "אם 
והאהבה שסובב אותנו, נקבל ממנו כוחות אמתיים להמשיך לעשות טוב עוד 
ועוד". כיסינו אותו בשמיכה, נתנו לו נשיקת לילה טוב והזכרנו לו שבשבילנו 

הוא הגיבור הכי אמתי שיש.
margalit_v@kab.co.il

44   נובמבר  2008

G
et

ty
im

ag
es

 /
ק 

בנ
מג’

אי
ם: 

לו
צי



46   נובמבר  2008

ועל האח העתיקה 

הסיפור

על הבית

ועתיק שלו קירות מאבן ב גדול  בית  ניצב  עיר אחת 
ושער כניסה גדול. הבית עמד ליד הפארק העירוני, 
לעתים  שואלים  היו  בפארק  ששיחקו  והילדים 

קרובות:
"אימא, מי גר בבית הזה?"

"אף אחד, חמוד. זהו בית ריק".
בבית  אבל  אנשים,  גרו  בעיר  האחרים  הבתים  בכל  ובאמת, 
הזה לא גר איש. הבית נראה סגור ומסוגר, וכבר זמן רב איש 

לא נכנס פנימה או אפילו העז לגשת אליו. 
בית  "איזה  הבינו:  ולא  בפליאה  הבית  על  הביטו  אורח  עוברי 

מוזר?! בית גדול כל כך, אבל ריק. ללא דיירים...".
עומד  אני  ממני?  רוצים  כולם  "מה  לעצמו:  חשב  הבית  ואילו 
זה  חן בעיניהם? אולי  ולא מפריע לאיש... מה לא מוצא  כאן 
שעל  השבשבת  כי  אולי  התקלף?  החלונות  של  שהצבע  מפני 

הגג התעקמה?"
אבל מראה פנים הבית המחיש היטב את האווירה שהוא שידר 

מאת: אלי איציקסון
איורים: אירנה בונדרנקו

קבלה לילדים ולמשפחה
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נתנו  וחשוך, הווילונות הכבדים לא  לסביבה; הבית היה קריר 
לקרני השמש לחדור לתוכו, ארונות המטבח היו מלאים בכלים 
האורחים  בחדרי  נרות.  עם  פמוטים  מונחים  היו  המדף  ועל 
המיטות היו מסודרות וכל השולחנות מכוסים במפות. ושקט 

בבית. כל כך שקט...
רק שולחן האוכל ניסה מדי פעם לשמח את כלי הבית:

"קדימה צלחות, להסתדר בשורה!"
"בשביל מי?" שואלות הצלחות, "בשביל מה?", "הרי מי ימלא 

אותנו באוכל?"
"נרות, רדו מהמדפים!"

"בשביל מי? מי ידליק אותנו?"
הקריסטל  נברשת  את  להעיר  החליט  האוכל  שולחן  ואז 
הרי  הבית!  את  האירי  נברשת!  "נברשת!  שבסלון:  המפוארת 

יש לך כל כך הרבה מנורות".
אם  גם  מזה,  "וחוץ  הנברשת,  ענתה  אותי"  שידליק  מי  "אין 

הסלון יהיה מואר, אין מי שיראה זאת!"
פרצו  החפצים  שבין  עד  ועצוב  משעמם  כך  כל  היה  בבית 
יותר,  מריבות: הכפיות התווכחו עם המזלגות מי מהם חשוב 
נעלב  הכיור  אבק,  צובר  שהוא  השטיח  על  התלוננו  המדרגות 
הקטנה  השולחן  מנורת  ואפילו  מים  בו  היו  לא  כי  מהצינור 

כינתה את הנברשת "גרוטאה זקנה". 
ראה הבית את כל המריבות והבין שצריך לעשות משהו. אבל מה?

היא  כי  מאוד  חכמה  היא  המחממת.  האח  את  "אשאל 
העמידו  קודם  אותי,  שכשבנו  זוכר  אני  עתיקה.  הכי 

את האח ורק אחר כך בנו את כל יתר החדרים".
כדי  עד  עמוקה  עמוקה,  שינה  ישנה  האח  אבל 

ניתן היה להעירה מהתרדמה. הבית  כך שלא 
רק  היא  אבל  הארובה,  דרך  לצעוק  ניסה 
פיח  העיפה  ישנים,  פחמים  כמה  הזיזה 

לאוויר והמשיכה בשינה... 
נעיר  "בואו  שלו:  הבית  כלי  אל  הבית  פנה 
מה  לנו  שתגיד  כדי  ביחד,  כולנו  האח  את 
רעש!  קצת  תעשו  כלים,  קדימה  לעשות. 

כאן  לשרות  לכם  נמאס  לא  מה, 
באפלה?!"

הצלחות  קרה...  שאז  ומה 
דפקו,  הפמוטים  נקשו, 
שקשקו,  הסכינים 
צלצלה  הגדולה  הנברשת 
ואפילו  שלה  בקריסטלים 
ברגליהן  דשדשו  המיטות 
הרעישו  הם  הרצפה.  על 
שאפילו  עד  כך  כל  חזק 
עפו  הגג  שעל  היונים 

בבהלה.
מעט  לא  אחרי  ואז, 

העתיקה  האח  ניסיונות, 
ואמרה  לבסוף  התעוררה 

לישון  קשה  "ממש  גדול:  בפיהוק 
כאן. האם הערתם אותי?"

"אני צריך עצה" ענה הבית, "משהו לא בסדר איתי, אבל מה? 
אני בעצמי לא יודע".

"זה פשוט מאוד" ענתה האח, "יכולת לנחש זאת בעצמך".
"אם כך, מהי הסיבה?" שאל הבית.

"יש כלל חשוב מאוד: כדי שלך יהיה חם וטוב, עליך לחלוק את 
אני  אותי  כשמדליקים  אותי,  תראה  אחרים.  עם  שלך  החום 
לא מחזיקה את החום בפנים, אלא מיד מעבירה אותו לכולם. 
כל הבתים בעיר גם הם מעבירים את החום ואת ה"ביתיות" 
עם  לך  ואין  לבדך  עומד  אתה  ואילו  שלהם.  לדיירים  שלהם 
מי לחלוק את החום ואת ה"ביתיות" שבך. בגלל זה עצוב לך, 

ובגלל זה כלי הבית שלך רבים". 
הבית עמד נדהם. הוא החליט לאמץ את הכלל שלימדה אותו 

האח העתיקה.
ואוורר  למחרת בבוקר הוא פתח את כל הווילונות והחלונות 
הגדולה שעל הקיר התקשתה להאמין  את החדרים. המראה 

שאור השמש משתקף בתוכה. 
כל הוויכוחים פסקו מיד.

את  ונגבו  הרצפה  את  שטפו  דליים!  מטליות!  "מברשות! 
האבק! ואל תחסכו במים!" פקד עליהם הבית.

בתוך זמן קצר כל הבית הבריק מניקיון.
"שולחן אוכל! התכונן לקבלת האורחים!"

מזלגות,  השולחן.  על  מיד  הסתדרו  הצלחות 
לצד  מקומם  את  תפסו  וכפות  סכינים 
נעמדו  הזכוכית  וכוסות  הצלחות, 

בעדינות לידם. 
לרקוד  רצה  האוכל  שולחן 
עמד  הוא  אבל  אושר,  מרוב 
דבר  ששום  בשביל  בשקט 

לא ייפול ויישבר.
פתח  הצהריים  לקראת 
האנשים  שעריו.  את  הבית 
ראו  לא  מעולם  לידו  שעברו 
בית כל כך יפה ומסביר פנים, 

והחליטו להיכנס פנימה.
אחת,  ילדה  קראה  "ראו!" 

"אפילו השולחן ערוך!"
הכלל  את  היטב  זכר  הבית 
"לחלוק חום עם אחרים". מהר 
מאוד התגוררו בו דיירים, כמו 

בכל הבתים האחרים.
ומאז, בכל ערב כשכולם 
הבית  בודק  נרדמים 
אם הכול בסדר, ולאחר 
בשקט  לוחש  מכן 
הארובה  פתח  לתוך 
לך,  "תודה  הגג:  שעל 
וחכמה,  עתיקה  אח 
הנבונה  עצתך  על 
החום  את  להעביר   –

לאחרים".
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מאת: ניב נבון

הבעל שם טוב הוא החוליה המקשרת בין שיטת האר"י ללימוד חכמת הקבלה של ימינו. כמייסד תנועות 

החסידות וכמי שדגל בהפצת חכמת הקבלה להמונים, הוא הקים ופיתח תשתית לימוד מסועפת ורבת 

רבדים - הכול כדי לממש את המשימה שלשמה הגיע לעולם הזה - להביא את אור הקבלה לעם

מפריצות ב אחת  התרחשה  ה–16  המאה  של  העתיקה  צפת 
והכול  האנושות,  של  בהיסטוריה  ביותר  החשובות  הדרך 
לראשונה  שנתגלתה  הקבלה  חכמת  בלבד.  וחצי  שנה  במשך 
לאברהם בבבל העתיקה, אותה שיטה שעל בסיסה התהווה 
לקראת  עמדה  בגלות,  יותר  מאוחר  נשכחה  אך  ישראל  עם 

גילוי חדש ומשמעותי. 
במיוחד:  חשובה  במשימה  החל  לוריא(  יצחק  )רבי  הקדוש  האר"י 
שבה  הסתרים  מלשון   - הקודש  בכתבי  שצפון  האמתי  המסר  פירוש 
התלמוד  הזוהר,  המשנה,  הכתובים,  הנביאים,  המדרש,  החומש,  נכתבו 
וספירות. בכך  - ללשון קבלית-מדעית, של עולמות, פרצופים  והאגדה 
את  אדם  לכל  לספק  שעתידה  ופשוטה,  ברורה  לימוד  דרך  התווה  הוא 

האפשרות לגלות את העולם הרוחני. 
אבל כדי להשיב את העם להכרה רוחנית בעזרת חכמת הקבלה נדרשו 

עוד מספר מהלכים נוספים. 
וכך, 130 שנה לאחר פטירת האר"י, עם תחילתה של המאה ה-18, בעיירה 
קטנה בשם אוקופי, אי שם בפאתי פולין הקרה והקודרת, התחיל השלב 

הבא בתהליך ההחייאה של חכמת הקבלה. 

הרחק מהפלפול היבש

"הקל שבקלים והפחות שבפחותים שעולה בדעתך, אני אוהב אותו יותר 

האיש 
שגידל מקובלים 

"הבעל שם טוב", רבי ישראל בן אליעזר )1760-1698(

ממה שאתה אוהב את בנך יחידך" )מתוך דבריו של הבעל שם טוב לאחד 
מתלמידיו(.

האחרים  כשהילדים  מהוריו.  הקטן  ישראל  מתייתם  בילדותו,  כבר 
היערות המקיפים את העיירה.  בורח אל  הוא  יומיום ב"חדר",  לומדים 
מחנכיו רודפים אחריו ומחזירים אותו לשיעורי התורה, אך הוא בשלו; 
למרוצת  מעבר  בעיניו,  והשטחי  היבש  מהפלפול  הרחק  הטבע,  בחיק 

החיים השוטפת את הכול, הוא מבקש לדעת את אלוקיו.
עובד  הוא  ובהמשך  תינוקות,  למלמד  כעוזר  משמש  ישראל   12 בגיל 
לפרנסתו כשומר בבית המדרש. בשעה שכולם ישנים הוא מתעמק בספר 
הזוהר ובקבלת האר"י, בפנימיות התורה. כבר אז הוא מרגיש כי מוטלת 
עליו המשימה להמשיך את המלאכה שבה התחיל האר"י: להחזיר עוד 

ועוד אנשים להרגשת העולם הרוחני.
חש  הרבי  מבראד.  אפרים  רבי  את  פוגש  הוא  שנים  מספר  כעבור 
לו  להשיא  המבטיח  תנאים  שטר  על  וחותם  מיוחד,  בבחור  שמדובר 
את בתו הגרושה. ישראל מחכה זמן מה, ובינתיים נפטר רבי אפרים. 
העם  לאחד  מתחזה  פשוט,  כאיכר  מתלבש  ישראל  העת,  כשמגיעה 

ונוסע לעיר בראד. 
הזה"  הגס  "האיש  כי  אפרים,  ר'  של  בנו  המכובד,  גרשון  לרב  משנודע 
בא לשאת את אחותו כצוואת אביו, הוא מזדעזע. אך למרות התנגדותו 
החריפה החתונה מתקיימת. לאחר שאינו מצליח "להרביץ תורה בגיסו 
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הבור" והבושה המשפחתית מכריעה אותו, הרב גרשון מעניק לזוג הצעיר 
סוס ועגלה ודורש מהם לעזוב את הקהילה. 

התעלות רוחנית וחומר יבש

"יתבודד תמיד מחשבתו עם השכינה, ושלא יחשוב רק באהבתו אותה 
תמיד, שהיא תדבק בו, ויאמר תמיד במחשבתו: מתי אזכה שישכון עמי 

אור השכינה" )הבעל שם טוב, ספר "בעל שם טוב"(.
רבי ישראל בונה עבור אשתו בית קטן באחד הכפרים ויוצא להתבודד 
וממשיך לתכנן  נבכי הנפש האנושית  בהרי הקרפטים. הוא מעמיק אל 
את הדרך שבה יממש את המשימה שלשמה בא לעולם הזה - להביא את 

אור הקבלה לכל העם, להחזיר לו את נשמתו. 
בד בבד עם התעלותו הרוחנית אין הוא מזניח את עולם החומר. פעמיים 
הסמוכה  העיר  אל  בעגלה  לוקחת  לביקור,  אשתו  אליו  מגיעה  בשבוע 
את הטיט שמכין בעלה בהרים, ומוכרת אותו לפרנסתם. בשלב זה היא 

היחידה בעולם שיודעת על משימתו הסודית.
בינתיים, בקרב העם המצב מידרדר והולך, ומשבר המנהיגות בעיצומו. 
"כל אחד מתנשא לאמור: אני אמלוך, אני תלמיד חכם יותר" )"תולדות 

יעקב יוסף", וישלח(. 
יעודה  את  כלל  להכיר  מבלי  אותה  ומלמדים  בתורה  עוסקים  רבנים 
תכונת  את  לרכוש  לו  ולאפשר  האגו  מעל  האדם  את  להעלות   - היחיד 

הבורא, תכונת האהבה והנתינה. 

וכבוד  יבש  מכאני  ידע  אחר  רודפים  הם 
איך  לעם  דרך  להורות  "במקום  עצמי 
יעקב  )"תולדות  הבורא"  לעבודת  יתקדש 
זה  הממון  וחמדת  "הגאווה  ויחי(.  יוסף", 
הלומדים  והם  המעכב,  שבעיסה  שאור 
וחזנים...  ושמשים  עם  וראשי  והדיינים 
אקרא  לשמה,  שלא  הוא  לימודם  שרוב 
כדי שיקראוני רבי או להיות דיין, ועושים 
בעוונותינו  ממנו  לאכול  קרדום  ממש 
הקדמת  מרגליות,  זליג  )רבי  הרבים" 

"חבורי לקוטים"(.
ניתן;  מלמעלה  והאות  שנים,  כמה  חולפות 
רבי  של  זמנו  הגיע  ההכנה,  תקופת  תמה 

ישראל לפעול. 

המצאת החסידות

הייתה  הזה  בעולם  האר"י  נשמת  "התגלות 
חכמת  ותתפרסם  שתתגלה  כדי  מוכרחת 
נתגלתה  טוב  שם  הבעל  של  ונשמתו  אמת, 
ולעורר  החסידות  את  להביא  כדי  בדורו 
בדורות",  )"היחיד  ידה"  על  ישראל  לבית 

עמ' 142(. 
במטרה  המסתור  מן  יוצא  ישראל  רבי 
האר"י.  שחידש  הקבלה  תורת  את  להפיץ 
השיטה  את  שהביא  זה  היה  האר"י  אמנם 
שלא  כמעט  היא  ואילך  מזמנו  אך  לעולם, 

הופצה ברבים. 
מושבו  מקום  את  קובע  ישראל  רבי  תחילה 
המבקשים  תלמידים  חבורת  טלוסט.  בעיר 
והוא  סביבו,  מתקבצת  החיים  סוד  את  לדעת 
בית  את  טוב  שם  הבעל  מעתיק  ב–1740  טוב".  שם  "הבעל  בכינוי  נודע 
הסולם  במעלות  תלמידיו  עם  מעפיל  הוא  ושם  למז'יבוז',  שלו  המדרש 
מסוף  ממש  הסתכל  טוב  שם  "הבעל  עליו  אמרו  הם  לחינם  לא  הרוחני. 
)"שבחי  בתורה"  שנגנז  האור  אותו  ידי  על  היה  והכול  סופו  ועד  העולם 

הבעל שם טוב"(.
הדרך שפיתח הבעל שם טוב להפצת הקבלה לעם הייתה מיוחדת במינה. 
אותם  והפכה  הקבלה  מונחי  את  שלקחה  החסידות  את  המציא  הוא 
מוכרים לכול כשקבעה שורת מנהגים חסידיים "על פי הקבלה". לדוגמה, 
טבילה במקווה הפכה בחסידות לנוהג גברי יומיומי בעל חשיבות רבה. 
דוגמה נוספת היא העלייה לתורה של גדולי תלמידי החכמים ב"מברך 
שהיה  כפי  השלישי"  ב"מברך  ולא  האר"י,  שקבע  כפי  דווקא,  השישי" 

נהוג קודם לכן.
גם כל המנהגים החסידיים הרבים הנוגעים ללבוש  מנהגים אלה, כמו 
תהליכים  מסמלים  נוספים,  חיים  ולתחומי  וכו'(  שטריימל  )גארטל, 

הדרך שפיתח הבעל שם טוב להפצת הקבלה לעם הייתה 

מיוחדת במינה. הוא המציא את החסידות שלקחה את מונחי 

הקבלה והפכה אותם מוכרים לכול כשקבעה שורת מנהגים 

חסידיים "על פי הקבלה"



לאחר שגידל את תלמידיו להיות מקובלים בעלי שיעור קומה 

בעצמם, הם המשיכו ביישום שיטתו ברחבי מזרח אירופה. 

כל אחד מהם הפך לאדמו"ר, הנהיג קהילה חסידית בעצמו, 

וקיבץ מתוכה חבורות של מקובלים
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קבלה להמונים

מיוחד ללימוד תורת הקבלה, תורת הנסתר. משום כך אנשים רבים לא 
מצאו תשובות לשאלות הקיומיות שהתעוררו בהם ו"הלכו לאיבוד". 

וכל  הנסתר,  תורת  את  ללמוד  היה  אפשר  שבו  מקום  ופתח  חידש  הוא 
אדם שחש משיכה לכך ידע עתה לאן לפנות - כך מסביר הרב ברוך אשלג 

במאמרו "דרך הבעל שם טוב" משנת 1980.
מעשי   - כול  לעין  שגלוי  מה  את  האדם  את  מלמדת  הנגלה  תורת 
יכולים  ואנשים  גלויים,  אלה  דברים  ותפילה.  תורה  דיבורי  המצוות, 
לראות אם אדם מקיים מצווה, מתפלל או לומד. אולם תורת הנסתר 
האדם,  במחשבות  עוסקת  היא  נסתר.  יותר,  פנימי  ברובד  מטפלת 

במניעים הפנימיים ביותר שלו, שנסתרים אף ממנו עצמו. 
היא מרוממת אותנו מעל הטבע האגואיסטי שעמו נבראנו, אל עבר טבע 
טבע  רכישת  הבורא.  טבע  ונתינה,  אהבה  של  טבע   - יותר  ונעלה  חדש 
הבורא מאפשרת לנו להרגיש את העולם הרוחני, את השפע האין סופי 

שרוצה הבורא להעניק לכולנו.

דרך הבעל שם טוב

עם השיבה לארץ ישראל, המסמלת את החובה וההזדמנות לסיים את 
של  המשימה  באותה  הסולם  בעל  המשיך  הרוחנית,  החשיכה  תקופת 
הפצת הקבלה, מתוך שאיפה להביא את חכמת הקבלה לכל אדם באשר 

הוא. 
כמו כל גדולי המקובלים מאז ומעולם, גם בעל הסולם ידע ש"הן היחיד 
והן האומה, לא ישלימו הכוונה, שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות 
של  פועלם  את  להמשיך  עלינו  כי  קבע  הוא  לכן  וסודותיה".  התורה 
האר"י ושל הבעל שם טוב: "הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר 
ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה" )הקדמה לפירוש 

פנים מאירות ומסבירות על עץ החיים, אות ה'(. 
כיום, כשאנו זוכים להפצת הידע הזה ברבים, אין כל ספק שאנו קרובים 
יותר מתמיד לממש את מחשבת הבריאה. עולם רוחני, גדול, יפה ונאור 

עומד ממש בפתח. יחד, נחזור אליו.

niv_n@kab.co.il

רוחניים המתרחשים בפנימיות האדם המתקן את נשמתו. מי המקווה 
למשל מסמלים את ספירת ה"בינה" המטהרת את האדם מהאגואיזם 
ספירת  את  )המסמל  השישי  המברך  של  עדיפותו  ואילו  בו,  שטבוע 
במהות  נעוצה  "תפארת"(  ספירת  את  )המסמל  השלישי  על  "יסוד"( 
מוקדם  שלב  מסמלת  תפארת  ספירת  שכנגדם.  הרוחניות  הספירות 
יותר בתהליך התיקון, שלב ה"קטנות", לעומת ספירת היסוד המסמלת 

את שלב ה"גדלות" הרוחנית, ומכאן עדיפות המברך השישי.

קבלה לעם

יחד עם הפצת המנהגים על פי הקבלה, הבעל שם טוב עבר בין הכפרים 
והעיירות ומשך אליו את האנשים שלא הסתפקו במעשה בעלמא, אלא 
ביקשו לדעת את פנימיות הדברים. כך הוא השיג את המטרה שלשמה 
באנשים  לעורר   - מלכתחילה  הללו  המנהגים  את  לעם  הנחיל  הוא 

סקרנות ושאלות.
לאחר שגידל את תלמידיו להיות מקובלים בעלי שיעור קומה בעצמם, 
כל אחד מהם הפך  ביישום שיטתו ברחבי מזרח אירופה.  הם המשיכו 
של  חבורות  מתוכה  וקיבץ  בעצמו,  חסידית  קהילה  הנהיג  לאדמו"ר, 
לרדוף  לנו  "יש  ברורה:  הייתה  טוב  שם  הבעל  של  הנחייתו  מקובלים. 
דרך  חכמת  הוא  האמונה,  חכמת  אחר  מאוד  ובכל  נפש  ובכל  לב  בכל 
הקבלה, שהוא דרך האמת" )"לראות טוב", עמ' 32(. וכך נולד דור של 

אלפי מקובלים, והעם פסע צעד נוסף לעבר תחייתו הרוחנית. 

נגלה לעומת נסתר

על  טוב  )"בעל שם  כולו"  כל האדם  שם  שמחשבתו של אדם,  "במקום 
התורה"(.

הרצון  בהם  שהתעורר  אלה  לכל  ופיתרון  מענה  סיפק  טוב  שם  הבעל 
שלהם  הקיום  מטרת  מהי  חיים,  הם  מה  לשם  לדעת  וביקשו  לרוחניות 

עלי אדמות, ולממש אותה. 
טרם זמנו למדו בכל המקומות רק את תורת הנגלה ולא היה קיים מקום 
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