
חיזבאללה מצפון, חמאס מדרום, נשיא 
איראני ועמיתו הסורי שמידת שפיותם לא 
ממש ברורה, והאליטה שלנו כנראה כבר 

לא כאן... 
צנחנו כבר את כל הדרך למטה, מכאן 

אפשר וצריך רק לעלות - כמו אותו עוף 
אגדי, המהווה סמל לתחייה ולהתחדשות.

בעמוד 6 <<< בעמוד 3 <<<

מדוע כל הניסיונות להגיע לשלום נכשלים? האם רק בגלל תנאים חיצוניים? אולי, אחרי כל כך הרבה 
ניסיונות, עלינו פשוט לעצור לרגע ולבדוק את דרכנו? ואולי הסיבה לחוסר ההצלחה להשיג שלום טמונה 

ברובד פנימי ועמוק יותר, ואם נבין זאת, נראה שהפתרון כבר נמצא כאן, ממש לנגד עינינו?

בעמוד 4 <<< בעמוד 8 <<<
להפסיק להתגלגל להיוולד מחדש על גברים ונשיםרוני סומק

בעמוד 2 <<<

איפה המדינה ואיפה השלום?

עצרנו לרגע את כדור השלג שנקרא 
"מדינת ישראל"

מדינת ישראל 
מחזור חורף 2007
בעמוד 5 <<<

מושגים בקבלה
בעמוד 7 <<<

מהי אמונה ? מהי ידיעה ? מהי דת ?
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כיכר העיר ריקה
עתה,  זה  הסתיים   2007 הספר  שבוע 
מאסיבית  ירידה  דאגה:  מעוררות  והמסקנות 
טוב  לא  שמשהו  כללית  ותחושה  במכירות, 
טוב  לא  כך  כדי  עד  הספר".  ל"עם  קורה 
לבטל  הספרים  הוצאות  שוקלות  שלראשונה 
כליל את האירוע שמלווה אותנו כבר ארבעים 

ושש שנים. 
חג הספר העברי, הפך זה מכבר להפנינג ענק 
להטוטנים  ומופעים,  הצגות  המשפחה:  לכל 
וליצנים, בתי קפה ודוכני אוכל, פינות הרגעה 

למבוגרים ומה לא?! העיקר שיבוא קהל. 
הוא  הספר"  ש"שבוע  ברור,  לכולנו  אבל 
כולל.  בתהליך  הקרחון  קצה   - תופעה  רק 
משבר חריף פוקד אותנו בכל תחומי החינוך, 
התרבות והרוח ובכל דבר שמצריך עיון קצת 

יותר מעמיק משעשועון טלוויזיה קליל. 
הישראלי הממוצע מעדיף הנאות ובילויים על 
פני תרבות, ואף הדור הצעיר שקוע מבוקר עד 

ערב במשחקי מחשב מתוחכמים ורדודים. 
האגו  הבעיה.  על  ומצביע  ברור,  הסימפטום 
שלנו מביא אותנו למצב שבו אין לנו סבלנות 
לקלאסיקה ולתרבות שאפיינה את עמנו משך 
שנים. אנו מחפשים "משהו חזק", סיפוק מיידי, 

ממצים אותו ורצים אחרי העונג הבא. 
פותרים  איך  ובעיקר,  לנו  קורה  זה  למה  אז 

זאת?
מה יכול לבלום את העלייה החדה של האגו 
מלאי  עשירים  לחיים  תקווה  לנו  ולהעניק 

משמעות ואושר, ערכים ותוכן?  
את  מביא  שהוא  בכך  מיוחד  הנוכחי  הגיליון 
עוסק  הוא  היום.  מצבנו  על  הקבלית  הזווית 
מהשלום  החל  אקטואליים:  נושאים  במגוון 
ולבסוף  רוחנית  לידה  זוגיות,  הקבלה,  בראי 
הצעה לפיתרון מעשי כיצד לצאת מן המצב 

שבו אנו נמצאים. 
כמו תמיד הוא מוגש עם הרבה אהבה שמהולה 

בתקווה ואופטימיות זהירה.

שלכם,
מערכת העיתון "קבלה לעם"

דבר המערכת
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""

אלי וינוקור

אני עדיין זוכר את אחר הצהריים החמים ההוא של 

למסך  מרותקים  ישבנו   .1993 ספטמבר,  אמצע 

הטלוויזיה, וצפינו ברגע שנראה אז היסטורי בכל קנה 

מידה: יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל דאז, ויאסר 

ערפאת, שעמד בראש אש"ף, חותמים על הסכמי 

אוסלו על רקע המדשאות הירוקות של הבית הלבן. 

אני זוכר את התחושות המעורבות שעברו בי בעת 

שצפיתי בלחיצות היד ההססניות, את השקט המתוח 

לי  זכורה  מכול  יותר  אבל   - החדר  בחלל  ששרר 

עוד  ממש  שהִנֵה,  תקווה  אז,  בנו  שניצתה  התקווה 

מעט, יהיה כאן שלום.

דומה  אלפים.  מאות  עוד  בתמונות  צפו  איתי  יחד 

היה שאפילו בליבם של הספקנים שבינינו, ניטע זיק 

וחדורי  תמימים,  צעירים,  היינו  לשלום.  תקווה  של 

אמונה בדבר מזרח תיכון חדש. קיווינו שבעוד יום-

יומיים, מקסימום שנה-שנתיים, נשתחרר סוף סוף 

העצמית  ההגדרה  של  מהקושי  הזאת,  מהמועקה 

ובעיית הזהות, ודת, ומדינה, וערבים, ושטחים... ואז 

אפשר יהיה לעסוק בדברים החשובים באמת, כמו 

חינוך ותרבות. 

הבלון  נקטע,  החלום  חודשים  כמה  שבתום  אלא 

ואנחנו?  עזה.  שריקה  בקול  יצא  והאוויר  התפוצץ 

פיגועי  של  כואבת  למציאות  התעוררנו  אנחנו 

הסכם  כללית.  כאוס  ותחושת  אכזריים  התאבדות 

אוסלו ב' חצה אותנו למחנות ועורר הסתה אלימה. 

יצחק רבין נרצח. 

ואז התחילה "תקופת ההסכמים" השונים... וכששוב 

התעורר בנו זיק של תקווה, אינתיפאדת "אל אקצה" 

הכתה בנו כמו סטירה מצלצלת ומחקה הכול.

עייפים מלהתאכזב

החדר,  לחלל  לה  נזרקת  "שלום"  כשהמילה  היום, 

עולה חיוך מר על פני חבריי: "שלום?" הם אומרים 

בציניות, "הפסקנו לחלום, אין עם מי לדבר". נראה 

כי למרבית הציבור כבר נמאס להתאכזב מלצפות 

לשלום. 

ידיעה על הצעתו של  לפני כמה שבועות פורסמה 

ראש הממשלה, אהוד אולמרט, לשלום עם סוריה. 

הייתה  לידיעה  הראשונה  שהתגובה  הוא,  המעניין 

דווקא ביקורת, שנמתחה על ניסיון הממשלה להסיט 

יותר  הרבה  אחרים,  מנושאים  הלב  תשומת  את 

שכעבור  מפתיע,  לא  הפרק.  על  שעמדו  חשובים, 

מהשיח  כליל  כמעט  ירד  הנושא  תמימים  יומיים 

הציבורי. 

זה גרם לי לתהות: מדוע כל הניסיונות להגיע לשלום 

נכשלים? האם רק בגלל תנאים חיצוניים? אולי, אחרי 

לרגע  לעצור  פשוט  עלינו  ניסיונות,  הרבה  כך  כל 

לחוסר ההצלחה  ואולי הסיבה  דרכנו?  ולבדוק את 

ואם  יותר,  להשיג שלום טמונה ברובד פנימי ועמוק 

ממש  כאן,  נמצא  כבר  שהפתרון  נראה  זאת,  נבין 

לנגד עינינו? 

גם  היא  בפוליטיקה.  עוסקת  אינה  הקבלה  חכמת 

לא עוסקת במפלגות או בספינים תקשורתיים ואינה 

מצדדת בימין או בשמאל, שמחליפים ביניהם עמדות 

דרך  שיש  טוענת  כן  היא  אולם  לבקרים.  חדשות 

מעשית ובטוחה לשלום - כזה שבא מבפנים, שלום 

אמיתי. להלן הנוסחא...

השאיפה הטבעית לאיזון

חלקנו ודאי זוכרים איך למדנו בבית הספר ש"הטבע 

של  המפורסם  המשפט  את  או  לאיזון",  שואף 

אריסטו: "הטבע אינו סובל ִריק". כלומר, אם פרט 

אחד במערכת הטבע יוצא מאיזון - מהשלמות של 

כולו פועל כדי  ואז הטבע  ריק,  יוצר  הוא  הטבע - 

להחזיר אותו לאיזון - למצב השלם. 

נתבונן למשל על מה שקורה לגופנו כשהטמפרטורה 

סביבנו עולה או יורדת: הגוף עושה כל שביכולתו כדי 

לשמור על איזון, על מידת החום הקבועה שלו. אם 

חם בחוץ, הגוף שלנו מקרר את עצמו בכך שהוא 

גורם לנו להזיע. אם קר בחוץ, השרירים שלנו נכנסים 

לפעולה ואנו מתחילים לרעוד כדי לחמם את הגוף. 

אותו עיקרון פועל גם בטבע: כאשר הלחץ הפנימי 

שהקליפה  עד  וגובר,  הולך  האדמה  במעמקי 

החיצונית של כדור הארץ אינה מסוגלת לאזן אותו 

- הר הגעש מתפרץ. זוהי דרך הטבע לפתור את 

חוסר האיזון של הלחצים. 

חומר,  כל  של  לתנועה  היחידה  הסיבה  כן,  אם 

אובייקט או אדם היא השאיפה לאיזון. כך מסבירים 

לנו מדעי הכימיה, הפיזיקה והרפואה. בשפה מדעית 

קרוי מצב האיזון בשם "הומיאוסטזיס" )"הומו" פירושו 

דומה, ו"סטאזיס" פירושו מצב(, ואליו שואפים להגיע 

כל הפרטים הקיימים במציאות.

אז איך קשור האיזון בטבע לשלום? 

בקבלה, מקור המילה "שלום" היא המילה "שלמות", 

"השלמה". כלומר, כדי להגיע לטוב, לשלמות, לאותו 

שלום שבאמת היינו רוצים, עלינו לאזן את עצמנו עם 

הטבע הכולל, עלינו להגיע לשלום עימו.

מהו אותו טבע כולל? ומהי המשמעות של "לאזן את 

עצמנו עימו"? 

בעל הסולם, גדול המקובלים במאה ה-20, מספק 

כותב  הוא  "השלום",  במאמרו  התשובה:  את  לנו 

והכוח העליון - הבורא, "היינו הך הם".  ש"הטבע" 

הוא מסביר ש"הטבע" בגימטרייה שווה "אלה-ים"  

)שסכומם 86(.  

משמעו  הטבע  עם  לאיזון  להגיע  אחרות,  במילים 

לפעול בדומה לאותו כוח עליון, לבורא. ואיך פועל 

אנחנו  ואנחנו?  טוב.  רק  ונותן  אוהב  הוא  הבורא? 

את  זה  ושונאים  מנצלים  עצמנו,  על  רק  חושבים 

זה. וכל עוד כך הוא המצב, הטבע-הבורא ימשיך 

עימו,  לשלום  אותנו  להביא  במטרה  עלינו  ללחוץ 

לאיזון. 

אבל עד שלא נתאזן עם הטבע, המצב רק יחמיר 

פתרון  וכל  בשרנו...(  על  היטב  למדנו  שכבר  )כפי 

זמני שנחשוב עליו לא יעזור. כי הרי מדובר בחוק. 

הוא  במרומיו,  שלום  "עושה  המפורסם  הפסוק 

שנעשה  לאחר  שרק  מסביר   - עלינו"  שלום  יעשה 

לאחר  רק  כלומר  הבורא,  עם   - הטבע  עם  שלום 

שנלמד להיות כמוהו, ישתנו פני הדברים ויהיה שלום 

מלמעלה  שיורדים  הכוחות  אז  העולם.  ובכל  בינינו 

גם  יסתדרו כך שיהיה שלום  עולמנו  ומפעילים את 

עלינו, "ועל כל ישראל". 

 eli_v@kab.co.il

איפה המדינה ואיפה השלום?  

עורך ראשי: ד. אהרוני.   

עורכי משנה: א. סופר, א. וינוקור.

חברי מערכת: א. לייבוביץ', נ. חסיד, 

ד. מלניצ'וק, ג. ויסוצקי, י. שיא, א. זוהר, 

ז. סוביק, ד. פולוביץ, י. עובדיה, א. פינקו, 

י. תשובה, ג. קיסוס, א. ארשקוביץ', 

ס. לייטמן, ת. אקרמן, ס. רץ, ד. נהרי.

עיצוב גרפי: מ. פיקרסקי, מ. גונופולסקי, 

א. ונטורה.

"קבלה לעם"

שיטת  היא  "דת"  והשלם,  האמיתי  במובנה 

מהות  הבורא.  לבין  הנברא  בין  ההתקשרות 

היא תיקון הדרגתי של תכונת הקבלה  הדת 

ורכישת  הנברא  נוצר  שעימה  )אגואיזם( 

תכונת הנתינה של הבורא.

ישראל  עם  ניצב  המקדש  בית  לחורבן  עד 

בדרגה רוחנית שבה היה לו קשר עם הבורא. 

הבורא,  עם  הקשר  כשאבד  החורבן,  לאחר 

הגשמיות  הפעולות  את  לקיים  העם  המשיך 

בלבד, הנקראות "מצוות אנשים מלומדן". הן 

נקראות כך, משום שהאדם אינו מקיים אותן 

מתוך הקשר שלו עם הבורא, אלא מפני שכך 

לימדו אותו שעליו לקיים. 

הדת  ואילך,  המקדש  בית  חורבן  מתקופת 

פנימיות- בפעולות  שעוסקת  האמיתית 

הודבק  ובמקומה  מאיתנו,  נסתרת  רוחניות 

הכינוי "דת" רק לפעולות החיצוניות שמבצע 

עם ישראל.

מהי דת ?

מושג בקבלה

שאלות, הערות ותגובות למערכת:

 editor@kab.co.il
ובדואר להוצאת "קבלה לעם" 

ת.ד. 1552, רמת-גן 52115

הרשמה לקבלת הגיליון האלקטרוני 

info@kab.co.il :של העיתון

מחלקת מנויים: 1-700-509-209

מכתבים למערכת

"בני ברוך" הינה תנועה ללא כוונת רווח, א-פוליטית, 

העוסקת בלימוד והפצת חכמת הקבלה כדי להאיץ 

את ההתפתחות הרוחנית בקרב המין האנושי. היא 

הוקמה בשנת 1991 על ידי הרב ד"ר מיכאל לייטמן, 

ונקראת על שמו של מורו המקובל הרב ברוך שלום 

יהודה  הרב  של  דרכו  וממשיך  הבכור  בנו  אשלג, 

אשלג )"בעל הסולם" - מחבר פירוש "הסולם" על 

ספר הזוהר(. 

המקורות  על  מבוסס  בעיתון  שמוגש  החומר 

האותנטיים של חכמת הקבלה.

אודות "בני ברוך"

הנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמה, מאחר שעושה המצווה בלי טעם, 
רק מצוות אנשים מלומדה. ודומה לבהמות האוכלות חציר, שאין בו טעם 

אכילת אדם }הרה"ק מזידיטשוב, סור מרע ועשה טוב{

חכמת הקבלה אינה עוסקת 

בפוליטיקה. היא גם לא 

עוסקת במפלגות או בספינים 

תקשורתיים ואינה מצדדת בימין 

או בשמאל, שמחליפים ביניהם 

עמדות חדשות לבקרים. 

אולם היא כן טוענת שיש דרך 

מעשית ובטוחה לשלום - 

כזה שבא מבפנים, שלום אמיתי

מדוע כל הניסיונות להגיע לשלום נכשלים?                                                                  עיבוד: צ. תורן

www.kab.co.il/links/196 :"לקריאת מאמר "השלום בעולם

מדוע כל הניסיונות להגיע לשלום נכשלים? האם רק בגלל תנאים חיצוניים? אולי, אחרי כל כך הרבה 
ניסיונות, עלינו פשוט לעצור לרגע ולבדוק את דרכנו? ואולי הסיבה לחוסר ההצלחה להשיג שלום 
טמונה ברובד פנימי ועמוק יותר, ואם נבין זאת, נראה שהפתרון כבר נמצא כאן, ממש לנגד עינינו?
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על אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף בכל לב ובכל נפש ובכל מאד אחר חכמת ""
האמונה, הוא חכמת דרך הקבלה, שהוא דרך האמת
}הבעש"ט  - ר' ישראל בעל שם טוב, מאירות עינים, פרשת ראה{

על גברים, נשים ומה שביניהם
הם פשוט לא נכנסים לראש שלהן, הן פשוט לא מבינות את ההעדפות שלהם. 

זה באמת פשוט - השורש הרוחני של שני המינים שונה. לבנות את הדרך יחד זהו הסוד

גלעד שדמון

ודאי הספקתם כבר לראות או לפחות לשמוע על 

הסרט המפורסם "מה נשים רוצות". לאלו שפספסו 

או שכחו במה מדובר, להלן התקציר:

שוביניסט שסובל מיחס מעוות כלפי המין הנשי מוכה 

משתנים  והלאה  ומכאן  ברק,  ידי  על  תמים  ביום 

מחשבותיהן  את  לשמוע  מתחיל  הוא  לחלוטין.  חייו 

העמוקות ביותר של כל הנשים שסביבו, וכך מתוודע 

ולומד להכיר את המין הנשי. 

מכך  וכתוצאה  רוצות",  הן  "מה  יודע  הוא  לפתע 

מאז  בחייו.  הנשים  כלפי  מאוד  רגיש  להיות  הופך 

להקסים  מצליח  והוא  קלף",  לו  "משחק  כצפוי 

נתקל  הוא  שבהן  הנשים  פוגש.  שהוא  אישה  כל 

מתמוגגות ומתפעלות מהגבר הרגיש, האינטליגנטי 

לענות  יודע  מפתיע  ושבאופן  מולן,  שניצב  והמתוק 

על כל צרכיהן וכמו "קורא את המחשבות שחולפות 

בראשן". 

מיתרים  על  פורט  העולם,  בכל  שהצליח  הסרט 

רגישים. רוב הצופים, נשים וגברים כאחד, יצאו ממנו 

עם תחושה של סיפוק עצום, ועם תקווה ש"הלוואי 

שיכה גם בי ברק כזה" או "הלוואי שיכה ברק דומה 

בבעלי". 

הכול תלוי בזווית הראייה

מי  בכולנו;  שקיים  צורך  משקפת  הסרט  הצלחת 

ונשים  גברים  שבו  לעולם  להציץ  פנטז  לא  מאיתנו 

מבינים זה את זה? פנטזיה זו הולכת והופכת לנחוצה 

על  משדרים  פשוט  אנו  שבמציאות  העובדה  לאור 

גלים שונים, וזה עוד לפני שאמרנו "גברים ממאדים 

ונשים מנוגה". 

לבקרים,  חדשות  שמפורסמים  וספרים  סקרים 

להם  אין  נשים.  מבינים  לא  פשוט  שגברים  מראים 

מושג מה נשים רוצות במערכת החיים הזוגית, איזה 

הן  ומה  משתוקקות  הן  לְמה  מעדיפות,  הן  טיפוס 

רוצות מבן הזוג שלהן. 

למען האיזון, גם הנשים לא מי יודע מה מבינות מה 

המבנה  את  מבינות  אינן  הן  שאיתן.  הגבר  רוצה 

ואת  שלו  החברתיות  ההעדפות  את  שלו,  הרגשי 

אוסף ההרגלים והמשחקים שהוא מטפח בקנאות. 

שחי  מאיתנו  אחד  כל  סקרים?  צריך  מי  אבל 

לא  תוהה  שתהיה,  ככל  מוצלחת  זוגית  במערכת 

פעם עד כמה אנו חושבים אחרת ורואים את החיים 

מזווית שונה כל כך.

הדבר העצוב בכל הסיפור הוא, שלצד אותם סקרים 

מדאיגים  נתונים  למצוא  ניתן  שמתפרסמים,  רבים 

שהולכים ומחריפים על התפרקות התא המשפחתי 

בכל העולם...

יש נוסחא להצלחה

התהומיים  להבדלים  הגנטי  שהגורם  הוא,  המעניין 

כבר  זה  ומה  בלבד.  אחד  כרומוזום  הוא  האלה 

כרומוזום אחד?! 

ו"שאלת  כך?  זה  מדוע  זה?  לכל  השורש  מהו  אז 

מיליון הדולר": מהי הנוסחא לזוגיות מושלמת? 

כזו  שנוסחא  מסבירה  הקבלה   - סוד  לכם  אגלה 

קיימת, ושזה אפשרי. 

לא, זה לא סרט, פנטזיה או מעשה קסמים - צריך 

פשוט להכיר את השורש הרוחני של הגבר ואת זה 

של האישה. אם נבין אותם, נוכל להעלות את היחסים 

בינינו לדרגה חדשה, לפתח בינינו קשר רוחני ולהגיע 

לסיפוק, שלווה ואושר. 

נשאיר לרגע בצד את הדעות הקדומות, ונתחיל.

מסע שורשים 

אחד  כוח  קיים  שבמציאות  לדעת  עלינו  ראשית 

הוא  רצונו  שכל  כוח  זהו  "בורא".  שנקרא  בלבד, 

הוא  רצונו,  את  לממש  כדי  הנאה.  ולגרום  להיטיב 

ברא נברא, נשמה כללית אחת, שתוכל לקבל את 

כל השפע וההנאה שהוא רוצה להעניק. 

על פי הקבלה, הבורא - הנותן, הוא השורש הרוחני 

של  הרצון  ואילו  שבמציאות,  ה"זכרי"  היסוד  של 

השורש  הוא  השפע,  את  לקבל  הכללית  הנשמה 

הרוחני של היסוד ה"נקבי" שבמציאות. 

ההיגיון שבסיפור

אבל הבורא מעניק לנשמה את היכולת ללמוד לתת 

להגיע  לבחור  הזדמנות  לה  ונותן  כמוהו,  ולאהוב 

להגיע  לנשמה  לעזור  כדי  הזו.  העליונה  למדרגה 

לאותה הנאה מושלמת, הבורא מתכנן לה מסלול 

העולם  אל  "לרדת"  תצטרך  היא  מיוחד:  לימודים 

מהבורא,  מנותקת  תהיה  היא  שם  שלנו,  החומרי 

בחירה  מתוך  עימו  לקשר  לשוב  תוכל  זה  וממצב 

חופשית ובכוחות עצמה. 

הנתינה  בין  הקשר  על  הנשמה  את  ללמד  כדי 

את  מחלק  הבורא  לנברא,  הבורא  בין  והקבלה, 

הנשמה לשני חצאים נפרדים ושונים זה מזה - לחצי 

זכרי ולחצי נקבי. 

אלה  חצאים  שני  מתחלקים  התהליך  בהמשך 

ובנשים  בגברים  רסיסים ש"מתלבשים"  למיליארדי 

בעולם שלנו. החצי הזכרי הוא השורש לנשמת הגבר, 

והחצי הנקבי הוא השורש לנשמת האישה. 

שורשים רוחניים שונים

זהו השורש להבדל ולשוני הבולט כל כך בין הגברים 

מכתיב  השונה  הרוחני  שורשנו  שבעולמנו.  והנשים 

את ההבדל שמתבטא במבנה הגופני השונה שלנו, 

במערכת הרגשית, בצורת ההסתכלות השונה על 

החיים ועוד. 

במילים אחרות, אנו שייכים לשתי מערכות רוחניות 

חוסר ההבנה  על  לגשר  ננסה  עוד  כל  ולכן  שונות, 

נצליח.  לא  הזה,  העולם  במישור  בינינו  והפערים 

נמשיך פשוט להיתקע בקיר שחוצץ בינינו כבר כמה 

אלפי שנים. אז מה עושים?

לומדים להתחבר

הקבלה נותנת לגבר ולאישה נקודת מגע משותפת, 

בסיס לעבודה הדדית ולחיבור אמיתי ביניהם בדרך 

היחידה  שהדרך  מסבירה,  היא  המושלמת.  לזוגיות 

מערכת  את  לבנות  היא  המושלם  לחיבור  להגיע 

לבין  הכללית  הנשמה  שבין  זו  כמו  בינינו  היחסים 

הבורא. 

וכאן דווקא ההבדלים בינינו, הפער בין הרצון לתת 

והרצון לקבל, עוזרים לנו להגיע לייעדנו. לא ברור? 

הנה ההסבר:

את  שמניע  ביותר  החשוב  המרכיב  ברוחניות, 

יוכל  לא  מקדים,  רצון  ללא  הרצון.  הוא  התהליך 

הבורא לתת לנשמה את השפע שהוא הכין עבורה. 

ברגע שכבר קיים בנשמה הצורך להתמלא בשפע, 

היא כמו פותחת "ברז נעלם" והשפע מתחיל לזרום 

הנותן   - הזכרי  שהחלק  היא,  הבעיה  עבר.  לכל 

שבנשמה, צריך שמישהו ידרבן אותו לפעול. 

מדובר בתלות הדדית

במקום הזה נכנס לפעולה החלק הנקבי שבנשמה. 

תפקיד החלק הנקבי הוא לעורר את החלק הזכרי 

ולהתמלא בהנאה  הבורא  לרצות להתקדם לעבר 

שני  מתחברים  כך  רק  להעניק.  רוצה  שהבורא 

החלקים למבנה רוחני שבו הם משלימים זה את זה 

ומתמלאים באור. 

ואיך כל זה קשור אלינו? 

להתקדם  יכול  אינו  הגבר  שלנו,  בעולם  שגם  יוצא, 

תוכל  לא  האישה  שני,  ומצד  האישה,  ללא  בחייו 

והאישה  הגבר  הגבר.  ללא  הבורא  באור  להתמלא 

שווים זה לזה, תלויים זה בזה ומשלימים זה את זה 

באופן מוחלט.

ביחד, בעקבות המטרה הרוחנית

הקבלה מגלה לנו שגבר ואישה שפועלים יחד לכיוון 

קשר  אחרת,  ברמה  קשר  ביניהם  בונים  הרוחניות, 

בדרגה רוחנית. הם מתעלים מעל לכל הקונפליקטים 

להם  שיש  מכיוון  הגשמית,  ברמה  ביניהם  שקיימים 

בתוכן.  חייהם  את  שממלאת  יותר  נעלה  מטרה 

גבר ואישה שמתחברים ביניהם למען השגת מטרה 

גבוהה יותר, יוצרים ביניהם כלי רוחני חדש שלא קיים 

במציאות. הוא לא זכרי ולא נקבי, אלא חדש, ובתוכו 

הם מקבלים כבר שפע עליון, חיים נצחיים שלא ניתן 

להשיג בנפרד.

אז איך עושים שהוא יבין אותה, ושהיא תבין אותו? 

איך לומדים להקשיב ולאהוב באמת? 

הפיתרון: משקיעים יחד בהתפתחות הרוחנית. 

בני זוג שמבינים שההתפתחות הרוחנית המשותפת 

להעניק  יכולים  שהם  ביותר  הנפלאה  המתנה  היא 

האחד לשני, ופועלים כל יום בכוחות מחודשים לשם 

ביותר  המאושרים  הזוג  בני  הם  זו,  מטרה  השגת 

אמיתית  משמעות  מקבלת  שלהם  הזוגיות  בעולם. 

והם צועדים יחד, יד ביד, בנתיב המוביל אל האושר.

שיהיה בהצלחה!

gilad_s@kab.co.il

הקבלה נותנת לגבר ולאישה נקודת מגע 

משותפת, בסיס לעבודה הדדית ולחיבור 

אמיתי ביניהם בדרך לזוגיות המושלמת. 

היא מסבירה, שהדרך היחידה להגיע 

לחיבור המושלם היא לבנות 

את מערכת היחסים בינינו 

כמו זו שבין הנשמה הכללית לבין הבורא

גבר ואישה שמתחברים ביניהם 

למען השגת מטרה גבוהה יותר, 

יוצרים ביניהם כלי רוחני חדש 

שלא קיים במציאות. 

הוא לא זכרי ולא נקבי, אלא חדש, 

ובתוכו הם מקבלים כבר שפע עליון, 

חיים נצחיים שלא ניתן להשיג בנפרד

מי מאיתנו לא פנטז להציץ לעולם שבו 

גברים ונשים מבינים זה את זה? 

פנטזיה זו הולכת והופכת לנחוצה לאור 

העובדה שבמציאות אנו פשוט 

משדרים על גלים שונים, 

וזה עוד לפני שאמרנו 

"גברים ממאדים ונשים מנוגה" 

גברים ונשים - מצא את ההבדלים ?

www.kab.co.il/links/193 :לצפייה בקליפ בנושא



ניב נבון    איור: א. סמולניקוב

"הוא מסתכל ועוד מעט יחייך

הוא מחייך ועוד מעט הוא יצחק

הוא כבר זוחל ועוד מעט גם ילך..." 

)מתוך השיר 'עידו' של אהוד מנור(

הלידה היא אחד האירועים המרגשים בחיי כל אחד 

מאיתנו. כל אמא תשמח לספר על הרגע המופלא 

הזה, ואבא שנכח בתהליך לא ישכח אותו לעולם.

הופכים  ביניהם,  המתחברים  זעירים  תאים  שני 

כעבור תשעה חודשים ליצור חי ונושם, עם זוג עיניים, 

חיוך רך ולב קטן ופועם. 

גם ברוחניות קיים תהליך דומה, ומרגש באותה מידה. 

נשמתו,  את  מגלה  האדם  הרוחני  מסעו  במהלך 

צומח ומתחדש בכל רגע ורגע עד שהוא מגיע לשיא 

התהליך, שבו הוא חווה את "הלידה הרוחנית".

הלידה הרוחנית

הקבלה מובילה אותנו להבין דבר חדש ומרתק על 

חיינו: לכל תהליך ההתפתחות שלנו - מהיווצרות 

העובר, דרך הלידה, תקופת הילדות ועד לשלב שבו 

אנו הופכים להורים - יש מקור ושורש בעולם הרוחני. 

תוצאה  היא  שלנו  בעולם  תופעה  כל  למעשה, 

מתהליכים שמתרחשים בעולם הרוחני, אבל תהליך 

ביותר.  והמשמעותי  החשוב  הוא  הרוחנית  הלידה 

כשם שאנו נולדים בעולם שלנו ומתחילים את החיים, 

כך גם חיינו הרוחניים מתחילים עם הלידה בעולם 

העליון - "הלידה הרוחנית" שלנו.

תהליך ההתחדשות 

תהליך ההתפתחות המופלא הזה מחולק למספר 

שלבים מרכזיים: 

עיבור, יציאה לאוויר העולם, יניקה, קÃְטנ«ת וגדלות. 

הגשמיים,  מחיינו  מוכרים  אמנם  נשמעים  השמות 

אבל משמעותם הרוחנית היא אחרת; בגשמיות אנו 

התינוק,  גוף  של  הפיזית  התפתחותו  על  מדברים 

ואילו ברוחניות הנשמה היא שמתפתחת.

טיפת הזרע

המקובלים כינו את הרצון הקטן לרוחניות שמתעורר 

לראשונה בלב האדם, בשם "טיפת הזרע". רצון זה 

נקרא לעיתים גם "הנקודה שבלב".

הרצון הרוחני אינו קשור בסיפוק הצרכים החומריים 

מגיע  שלו  שהמילוי  חדש,  בצורך  אלא  האדם,  של 

מהעולם העליון. 

בעקבות התעוררות הרצון הזה בתוכנו אנו נמשכים 

יודעים עדיין בבירור מהו  ולמרות שאיננו  לרוחניות, 

מקור המשיכה הזו, אנו מרגישים צורך להבין לשם 

מה אנו חיים. זהו השלב שבו מתחיל "החיפוש הגדול". 

גדול  יצמח בעתיד רצון  מתוך טיפת הזרע הרוחני 

לגלות את העולם הרוחני, להיוולד ולחיות בו. 

תא הזרע מתפתח ונקלט ברחם

להתפתח  הזרע"  "טיפת  מתחילה  זה  בשלב 

 - שלה  העתידית  הצורה  עבר  אל  לאט  לאט 

הגשמי  בתהליך  מקביל  זה  רוחני  תהליך  הנשמה. 

להתפתחותו של תא הזרע. 

עבור תא הזרע נבנית סביבה מיוחדת להתפתחות 

ברחם האם, כך גם רצון האדם לרוחניות אינו יכול 

להתפתח ולגדול ללא סביבה תומכת. 

את הסביבה התומכת לצמיחתו הרוחנית של האדם 

המקובלים.  שכתבו  ההדרכה  ספרי  עבורו  מהווים 

ומלמדים  החדשה,  בדרכו  האדם  את  מכוונים  הם 

אותו מה עליו לחפש באמת. 

מהי  להבין  לומד  האדם  המקור,  ספרי  בעזרת 

גדול  וחשק  צורך  בו  יוצר  בנושא  העיסוק  רוחניות. 

להגיע אליה ולהרגיש אותה. 

לפני שנתקדם אל השלבים הבאים בתהליך חשוב 

לדעת כי ברוחניות לא קיים ממד הזמן המוכר לנו 

מהעולם שלנו. "זמן רוחני" פירושו סדר שינוי מצבים. 

לו  שחולף  כפי  מעצמו  מתקדם  אינו  הרוחני  הזמן 

הזמן בעולם שלנו, אלא רק פעולותיו של האדם הן 

שמעבירות אותו ממצב רוחני אחד למשנהו. 

המושג "שלושה חודשים" הוא השם שבחרו המקובלים 

כדי לתאר את כל אחד משלושת מצבי ההתפתחות 

חודשי  לתשעת  בדומה  הרוחני,  ר  העוב∆ שיעבור 

ההיריון הגשמי הנחלקים לשלושה שלישים.

מ�אפ«ן לעובר ממש

השלב הראשון בהתפתחות הרוחנית של העובר: 

בשלב זה האדם הולך ומתקדם בנתיב הרוחני. עם 

התקדמותו הולכת ותופסת הרוחניות מקום מרכזי 

בחיי האדם, והכמיהה אליה ממלאת את רגשותיו. 

הרוחניות, שהיוותה עד כה נושא להתעניינות, הופכת 

לצורך ממשי וקיים. 

השלב השני בהתפתחות הרוחנית של העובר:

לאחר שהאדם פיתח רצון ממשי וחזק לרוחניות, הוא 

לכוון  שיוכלו  הדרכה,  מקורות  אחר  לחפש  מתחיל 

אותו להתקדמות בדרכו החדשה.

הוא מבין שההתקדמות הנכונה תהיה בעזרת לימוד 

ובהדרכת  האותנטיים  ומבוקר בספרי הקבלה  נכון 

המקובלים, והוא מוכן כבר לקבל את הדרכתם. 

הדבר דומה לעובר שקשור אל אמו בחבל הטבור 

ומוכן לקבל ממנה את כל אהבתה, והאם, מצידה, 

מזינה אותו ללא ביקורת או הגבלות כלפיו. 

השלב השלישי בהתפתחות הרוחנית של העובר:

בשלב זה האדם מגלה שהטבע שלו אגואיסטי, ומבין 

שהטבע הזה עוצר אותו מלהתקדם לרוחניות. הרצון 

מתקדם  והוא  יותר,  עוד  גדול  נעשה  לרוחניות  שלו 

את  לאהוב  איך  מגלה  הוא  שבה  הבאה,  למדרגה 

נפתח  הלב  זה  בשלב  עצמו.  את  רק  ולא  הזולת 

ומתחיל לפעום. 

על  מתגבר  האדם  שבו  הרוחני",  ה"היריון  תהליך 

ספרי  בהדרכת  אותו  מתקן  האגואיסטי,  טבעו 

הקבלה ומתקדם ברוחניות, הוא תהליך שחוזר על 

עצמו. עם כל חזרה מתווסף ממד, מעין שכבת עובי 

חדשה ומתקדמת יותר שהאדם מתקן, אבל העיקרון 

בתהליך נשמר באופן זהה.  

היציאה לאוויר העולם

והעזרה  ההדרכה  כל  את  קיבל  שהאדם  לאחר 

העולם"  ל"אוויר  לצאת  בÀ∆של  הוא  מהספרים, 

ולהתחיל להכיר את העולם הרוחני.

בדרכו  ולהתקדם  להמשיך  כיצד  עתה  יודע  הוא 

הרוחנית, הוא מכיר את ספרי המקובלים ומבין מדוע 

עליו לקבל את דבריהם. 

אדון לעצמו, אך עדיין תלוי באימו

עצות  את  קיבל  הרוחני  העובר  הקודם,  בשלב 

המקובלים ללא הבנה ובאופן מוחלט. אך עתה הוא 

מבין יותר, והוא יכול לבחור באיזו מידה הוא מעוניין 

להיות מושפע מהם. 

גם התינוק בעולמנו מחליט בעצמו מתי לינוק מאימו 

ומתי די לו, ועם זאת, הוא עדיין תלוי בה וניזון ממנה. 

מקבל  שהוא  בסיוע  תלוי  האדם  ברוחניות  גם  כך 

מהלימוד בכתבי המקור ובקשר שלו עם הבורא.

תקופת הילדות

חשוב להבין תחילה, שהשנים אינן מתייחסות לגילו 

הכרונולוגי של האדם, אלא למידת בשלותו הרוחנית. 

לאורך כל תיאור התהליך הרוחני אנו מדברים על 

אדם בוגר. 

לתינוק  דומה  האדם  הקÃְטנ«ת  שלב  של  בתחילתו 

הצעד  את  עושה  הוא  בתחילה  ללכת:  שמתחיל 

הראשון עם רגלו האחת, אחר כך צועד עם הרגל 

השנייה וכך נע קדימה לעבר אביו ואימו. באותה דרך 

ברוחניות האדם נע לעבר הבורא, שכמו "ממתין לו 

בזרועות פתוחות". 

רצונו  את  בפועל  לממש  מתחיל  האדם  בהמשך, 

המקור  זהו  לו.  ולהידמות  העליון  הכוח  את  להכיר 

הרוחני לתופעה שבה הילד הקטן מנסה לחקות את 

הוריו מתוך רצון להיות כמוהם.

תקופת הבגרות

מתחיל  האדם  נפלא:  דבר  קורה  הגדלות  בשלב 

להרגיש עד כמה הבורא ייהנה אם הוא )האדם( יקבל 

את כל התענוגים שהבורא רוצה להעניק לו. 

את  מהבורא  לקבל  מחליט  האדם  זו  הבנה  מתוך 

כך,  רוח.  נחת  לבורא  לגרום  כדי  תענוגים,  אותם 

הופך  האדם  לקבל,  רק  נהג  עתה  שעד  מ"קטן" 

להיות ל"גדול", שגם נותן. 

היכולת להחזיר תענוג לבורא נקראת בקבלה "בר 

מצווה" או "י"ג שנה", והיא מסמלת את תחילת שלב 

הגדלות. בדומה לעלם הצעיר שגדל ובגר ומשתדל 

להצליח כדי לשמח את הוריו. 

מחזוריות החיים

ברבות השנים התינוק שהתפתח לעלם, גדל והופך 

להורה. הוא מביא לעולם ילדים וממשיך מעגל חדש 

של חיים. 

)שכבר  שהמקובל  בכך  מתבטא  הדבר  ברוחניות 

הנשמות.  יתר  עבור  למורה  הופך  לרוחניות(  הגיע 

הוא מלמד אותן כיצד לעבור את אותה הדרך שהוא 

בספרים,  האלה  ההוראות  את  עבורן  כותב  עבר, 

עד  השונים  השלבים  במעלה  לטפס  להן  ומסייע 

הלידה הרוחנית האמיתית. 

יתפתחו  שהנשמות  אחד:  דבר  רק  רוצה  המקובל 

להיות גדולות כמוהו. באופן זה הוא ממשיך לעלות 

למדרגה  מגיע  שהוא  עד  הרוחניות,  במדרגות 

הסופית, בה הוא מתעלה למדרגת הכוח העליון.

"הוא רצה לאהוב והתחיל לחפש 

הוא למד לאהוב ואז נולד".

niv_n@kab.co.il
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אבירם שדה

ששת- למלחמת  וחודש  שנה  ארבעים  במלאת 

רקע  על  כולנו,  על  שהשפיעה  מלחמה   - הימים 

אירועי התקופה האחרונה שמערערים את יציבותנו, 

ודקה לפני שנוחתים פה גלי החום של הקיץ וכולם 

בורחים לחו"ל, עצרנו לרגע את כדור השלג שנקרא 

"מדינת ישראל", כדי לשאול מה קורה, והאם נותר 

עוד מישהו בבית?

מדינה במשבר

לא  אנשים  מלהיבה.  לא  הישראלית  "המציאות 

מוכנים להודות בכך אבל היא הגיעה לקיר. תשאל 

בין חברים שלך האם הם בטוחים שילדיהם יחיו כאן. 

כמה יאמרו כן? לכל היותר חמישים אחוז. כלומר, 

הזה.  מהמקום  נפרדה  כבר  הישראלית  האליטה 

ובלי אליטה אין אומה", אומר אברהם בורג בראיון 

מיוחד לעיתונאי ארי שביט במוסף השבת ב"הארץ" 

שנפרס על פני שישה עמודים )7.6.2007(.

קרוב לאלף ומאה תגובות פורסמו בעקבות הראיון 

מכתבים  ומאות  "הארץ",  של  האינטרנט  באתר 

מכן  לאחר  כשבוע  שלבסוף  עד  למערכת,  נשלחו 

נאלץ בורג לענות לכותבים מעל דפי העיתון. 

אז מה מביא את יו"ר הכנסת לשעבר, יו"ר הסוכנות 

היהודית לשעבר, מי שהיה מועמד לראשות המפלגה 

והממשלה ובנו של אחד ממקימי המדינה, להכריז: 

"אנחנו נחנקים כאן בהיעדר רוח. אנחנו כבר מתים. 

לא הודיעו לנו, אבל אנחנו מתים. זה לא עובד יותר. 

זה לא עובד... הקהילה הדתית שהייתי בה - אין לי 

לא באתי   - החילונית  הקהילה  אליה.  שייכות  שום 

עדיה. אין לי עם מי לדבר. אני יושב מולך, וגם אתה 

לא מבין אותי". 

מאמרי  של  לשורה  מצטרפות  בורג  של  אמירותיו 

תפקידים  ובעלי  רוח  אנשי  של  ופרסומים  מערכת 

האחרונה,  בתקופה  הישראלי  במשק  בכירים 

נקלעה  שאליו  החמור  המשבר  על  שמתריעים 

המדינה היום. 

נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, התייחסה 

ש"אנו  ואמרה  לחינוך"  אביב  תל  ב"כנס  למצב 

כללית",  מערכות  קריסת  של  בעיצומה  נמצאים 

טען  מזוז,  מני  לממשלה,  המשפטי  היועץ  ואילו 

בשבוע  בר-אילן  באוניברסיטת  שנשא  בהרצאה 

שעבר ש"אנחנו נמצאים בדיכאון חברתי".

מגששים באפלה

הרי  הפוליטיות,  העמדות  את  לרגע  בצד  נניח  אם 

מדינה  היא   ,2007 חורף  מחזור  בוגרת  שישראל, 

שמצויה בצומת דרכים מעורר דאגה. 

מצפון התפתחה לה "מדינת חיזבאללה" שהפליאה 

בדרום  מספר,  חודשים  לפני  מכותיה  את  בנו 

ב"חמאסטן",  כללי  כאוס  של  מדאיג  מצב  שורר 

שלא  איראני,  נשיא  מנצחים  הכללית  החגיגה  ועל 

שגם  הסורי,  עמיתו  ולצידו  שפיותו,  מידת  ברורה 

יכול  זה  אחר  ובזמן  אחר  תהיות. במקום  יש  לגביו 

היה להיות הזוי, אולי אפילו מצחיק, אלא שמלחמת 

לבנון השנייה הוציאה אותנו מהשאננות ששרינו בה 

במהלך ארבעים השנים האחרונות, ותחושת ה"לנו 

התפשטה  במקומה  כליל.  התפוגגה  יקרה"  לא  זה 

מבוכה ובמקומות רבים נשמע הביטוי "אובדן דרך". 

נדמה שהיום יותר מאי פעם אנו מגששים באפלה.

הגאווה מעוורת

אבל אלה הם רק הסימפטומים שמצביעים על בעיה 

עמוקה הרבה יותר. כידוע, מלחמות הן תמיד גורם 

הייתה  הימים  ששת  מלחמת  אבל  השפעה,  בעל 

משהו אחר. היא שינתה את פני המדינה לחלוטין. 

)שדרך  בטרור  או  הגבולות  בהרחבת  מדובר  ואין 

ששת  מלחמת  בתום  מיד  לראשונה  הופיע  אגב, 

נפרד  בלתי  לחלק  הפך  הצער,  ולמרבה  הימים( 

מרחיקות  הנפשיות  בהשלכות  דווקא  אלא  מחיינו, 

הלכת שהמלחמה הותירה בנו. 

בחודשים   1967 בקיץ  בארץ  הכללית  התחושה 

כמעט  נס,  כאן  שקרה  הייתה,  המלחמה  שאחרי 

ברחובות  הסתובבו  אנשים  משיחית.  התעלות 

הלומי-ניצחון, והגאווה הרקיעה שחקים. 

ועיוורה  שלנו  השני  לטבע  מאז  הפכה  גאווה  אותה 

כחלק  לנו  ניתן  שהניצחון  להבין  במקום  עינינו.  את 

התחלנו  ארצה,  שבנו  לשמה  הכללית  מהמטרה 

לחשוב שאנו "אדוני הגורל" וביכולתנו לשלוט במה 

שקורה. אנחנו, דור שנולד אחרי המלחמה, דור שלם 

כמה  עד  ומבין  היום  מתפכח  לו",  ש"מגיע  שבטוח 

טעה בהבנת המציאות והתהליך הכללי.

בניגוד לחוקי הטבע

וכאן טמון חלק מהבעיה. 

שמטרתו  מתהליך  כחלק  הוקמה  ישראל  מדינת 

שביסודה  רוחנית,  מאוחדת,  אומה  כאן  להקים 

חלק  לקחת  מסרבים  אנחנו  אבל  הזולת.  אהבת 

בתהליך הזה.

שקורים  תהליכים  בהיסטוריה  שאין  להבין  עלינו 

במקרה, ושהימצאותנו כאן היא חלק ממערכת של 

חוקי טבע. חוקי הטבע הם חוקים מוחלטים, כלומר, 

כשם  שלנו.  בהסכמה  או  ברצון  תלויים  אינם  הם 

שלא יעלה בדעתנו לעלות לקומה האחרונה בבניין 

גבוה ולבחון את פעולתו של חוק המשיכה, אין סיבה 

הגיונית לחשוב שהמצב יהיה שונה עם חוקי הטבע 

האחרים. 

מצד  היום  חשים  שאנו  הלחצים  שגם  להבין,  חשוב 

שכנינו אינם יד המקרה, אלא תגובה ישירה לחוסר 

מילוי תפקידנו בתהליך הכולל. כל פרט שפועל נגד 

חוקי הטבע, מזמין על עצמו תגובה שלילית. 

בשנים  שפונים  הפונדמנטליסטיים  הארגונים  גם 

שחקן  מהווים  בתקיפות,  ישראל  נגד  האחרונות 

שהם  בגלל  לא  קורה  זה  הכללי.  בתהליך  מפתח 

חשים שישראל חלשה ונוח יותר לצאת נגדה מאשר 

נגד מדינות המערב, אלא זוהי עוד אחת מדרכיו של 

החוק הכללי של הטבע ללחוץ על ישראל להתקדם 

לעבר המטרה שיועדה לה. 

על ישראל מוטל להיות מובילת השיטה שתביא את 

הכללי,  המשבר  אחרי  שתקום  החדשה,  האנושות 

ונסרב  אל האושר. כל עוד נטמון את ראשנו בחול 

לממש את התכנית שהכין עבורנו הטבע, לא נצליח 

מעל  היום  המרחפת  הסכנה  את  מעלינו  להעביר 

לראשנו.

אז מהם חוקי הטבע, ומה הם רוצים מאיתנו?

ברמת  ובאהבה.  מוחלטת  בהרמוניה  פועל  הטבע 

בצורה  זה  איזון  נשמר  והחי  הצומח  הדומם, 

אינסטינקטיבית. האדם הוא היחיד שמפר את האיזון 

הזה בכך שהוא פועל על פי טבעו האגואיסטי. בדרך 

זו אומרים לנו המקובלים, לא נוכל להתקדם. הטבע 

דורש מאיתנו לחיות באיזון עימו, כלומר, להתעלות 

ולהתחבר  שלנו  האגואיסטית  הגאווה  תכונת  מעל 

בינינו באהבת הזולת.

נשמע אוטופי?

דרך  לנו  מספקת  היום  שמתגלה  הקבלה  חכמת 

זו,  דרך  פי  על  ואופטימיות.  תקווה  מלאת  אחרת, 

להוות  יכול  כיום,  נמצאים  אנו  שבו  הירוד  המצב 

נקודת פריצה אל עבר דרך חדשה. 

דווקא תהליך ההתפכחות שלנו, כואב ככל שיהיה, 

הוא הרבה יותר מתקדם מהשיכרון שבו היינו שרויים 

עד עתה. המפנה טמון בהבנת המערכת הכללית. 

את  להביא  נוכל  לבצע,  מאיתנו  נדרש  מה  כשנבין 

השינוי. המפתח כבר נמצא בידנו. 

 aviram_s@kab.co.il

חיזבאללה מצפון, חמאס מדרום, נשיא איראני 
ועמיתו הסורי שמידת שפיותם לא ממש ברורה, 

והאליטה שלנו כנראה כבר לא כאן... 
צנחנו כבר את כל הדרך למטה, מכאן אפשר 

וצריך רק לעלות - כמו אותו עוף אגדי, 
המהווה סמל לתחייה ולהתחדשות

מדינת ישראל
מחזור חורף 2007

התחושה הכללית בארץ בקיץ 1967 

בחודשים שאחרי המלחמה הייתה, 

שקרה כאן נס, כמעט התעלות משיחית. 

אנשים הסתובבו ברחובות הלומי-ניצחון, 

והגאווה הרקיעה שחקים 

אותה גאווה הפכה מאז 

לטבע השני שלנו ועיוורה את עינינו

גם הלחצים שאנו חשים היום 

מצד שכנינו אינם יד המקרה, 

אלא תגובה ישירה לחוסר 

מילוי תפקידנו בתהליך הכולל. 

כל פרט שפועל נגד חוקי הטבע, 

מזמין על עצמו תגובה שלילית

 כידוע, 

מלחמות הן תמיד 

גורם בעל השפעה, 

אבל מלחמת ששת הימים 

הייתה משהו אחר. 

היא שינתה את פני המדינה 

לחלוטין

"
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העוסקים רק בלבושי התורה הינם טועים בזה מאד... וחכמת התורה לתכליתה נחשבת ""
אצלם רק הוספת איזה פלפולים בהוויות של הלכה, שהם אמנם קדושים ויקרים, 
אבל לא הם יאירו את נשמותינו }הראי"ה קוק, אגרות ב', קנ"ג{

תשאל בין חברים שלך האם הם בטוחים שילדיהם יחיו בארץ. כמה יאמרו כן?                                  עיבוד: א. אוטקין

www.kab.co.il/links/194 :לצפייה בהרצאה בנושא
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""
במדור זה נפרסם עיקרי דברים מתוך מאמרי מקור שבחכמת הקבלה. 

הם מוגשים בצורה מקוצרת וקלה על מנת לאפשר לכל אחד מאיתנו להכיר את יסודות החכמה.

www.kab.co.il/links/197לקריאה נוספת: 

הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו 
לא ראה מאורות מימיו... וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים

}השל"ה הקדוש - רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביı, מאמר ראשון דף ל'{

אורן לוי

"הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת 

הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, וגם 

בש"ס  ובקי  כולה,  התורה  כל  את  אדם  למד  אם 

ובמעשים  במידות  ממולא  גם  פה,  בעל  ופוסקים 

טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה, 

הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם לעולם הזה כדי 

ללמוד רזי תורה וחכמת האמת, שזה מובא בכמה 

"הקדמה  הסולם,  )בעל  חז"ל"  במדרשי  מקומות 

לספר פי חכם"(.

את  ללמוד  חייב  אדם  שכל  קובעים,  המקובלים 

שוב  להתגלגל  עליו  יהיה  אחרת  הקבלה,  חכמת 

לעולם הזה כדי לעשות זאת. 

אך מדוע לימוד הקבלה הוא כה חשוב? 

בספר  הבריאה.  מבנה  את  להבין  עלינו  ראשית 

הזוהר כתוב, שהבורא ברא עולמות כדי לאפשר לנו 

להתפתח ולהתמלא דרכם באורו.

הזה  האור  אינסוף.  מעולם  אלינו  מגיע  הבורא  אור 

בנו  שבונים  שונים,  אורות  סוגי  ל-613  מתחלק 

אותו,  לקבל  קיבול(  )כלי  רצונות   613 בהתאמה 

ומהם מורכבת הנשמה.

רצון  הוא  הרצונות  מתרי"ג  רצון  כל  בתחילתו, 

הקבלה  חכמת  לימוד  ידי  על  אולם  אגואיסטי. 

את  לקבל  איך  אותנו  ללמד  שתכליתה  )החכמה 

מקבל  האדם  מהבורא(,  נכונה  בצורה  האורות 

בדרך הנכונה את כל האור שרוצה הבורא להעניק 

לו. באופן זה האדם נהנה, וגם גורם הנאה לבורא. 

להשתוות לבורא

שבו  והמצב  הנתינה,  תכונת  היא  הבורא  תכונת 

רוצה  הבורא  המושלם".  "המצב  נקרא  נמצא  הוא 

שאנחנו נשתווה אליו - שנרכוש את תכונת הנתינה, 

כדי שנגיע גם כן למצבו המושלם. לשם כך הוא ברא 

בנו רצון ליהנות - כדי שנרצה להיות כמוהו וליהנות 

מהתענוג שהוא חווה.

להפוך ממקבל לנותן

איך משנים את הרצון האגואיסטי של האדם, שרוצה 

שרוצה  הבורא,  של  זה  כמו  לרצון  לעצמו,  לקבל 

לתת לזולת?

שינוי רצון האדם מקבלה לנתינה נקרא "תיקון" או 

עשיית מצווה. 

אור,  מיוחד,  כוח  בעזרת  רק  אפשרי  כזה  תיקון 

שנקרא בחכמת הקבלה "תורה". 

על ידי תרי"ג )613( אורות התורה, אנו מתקנים את 

את  שמהווים  הרצונות,   - האיברים   )613( תרי"ג 

הכלי הרוחני שלנו הנקרא "נשמה". 

ובסופו  באורות,  מתמלאים  המתוקנים  הרצונות 

וכתוצאה  של התהליך אנו מגיעים לדרגת הבורא, 

מכך "מרגישים ומבינים אותו", או בלשון המקובלים 

"דבוקים אליו".

להתחבר באמצעות האור

רכישת תכונת הנתינה מאפשרת לאדם להתחבר 

לכל יתר הנשמות. האדם מקבל אז לא רק את אורו 

שמיועד  האינסופי  האור  כל  את  גם  אלא  הפרטי, 

לכלל הנשמות. כאשר האדם מגיע לדרגת הבורא, 

הוא מממש בפועל את מטרת בריאתו, ומשיג ידיעה 

מלאה, נצחיות, שלמות ושלווה. 

להתגלגל מחדש

מטרת  זוהי  הזה  והשלם  המתוקן  למצב  ההגעה 

הבריאה. כל עוד האדם לא הגיע למצב הזה, הוא 

נולד ומתגלגל שוב ושוב ל"עולם הזה". הסיבה לכך 

היא, שרק במהלך חייו כאן, בעולם הזה, האדם יכול 

להשיג את תכונתו של הבורא - תכונת הנתינה.

למה דווקא קבלה? 

איך  אותנו  שמלמדת  החכמה  היא  הקבלה  חכמת 

נכון את  לקבל  איך  מכן  ולאחר  לתקן את עצמנו, 

לנו.  להעניק  רוצה  שהבורא  השפע  כל  ואת  האור 

כלומר, איך ליישם את המטרה שלשמה נבראנו. 

זו הסיבה שלשמה דרשו המקובלים מכל אדם ללמוד 

את חכמת הקבלה; כי רק בעזרתה נוכל לממש את 

מטרת הבריאה.

oren_l@kab.co.il

להפסיק להתגלגל
מי צריך ללמוד את חכמת הקבלה, למה ואיך - על כל אלו ועוד, 

במאמר שלפניכם: הקדמה לספר פי חכם מאת בעל הסולם ©עיקרי דברים® 

חכמת הקבלה מלמדת אותנו 

איך לתקן את עצמנו כך 

שנוכל לקבל את האור והשפע 

שהבורא רוצה להעניק לנו

הבורא רוצה שאנחנו נשתווה אליו - 

שנרכוש את תכונת הנתינה, 

כדי שנגיע גם כן למצבו המושלם

שרטוט: אבי ונטורה



 Æשלב חדש בהפצת העיתון ¢קבלה לעם¢ מתחיל
מהיום תוכלו לקבל את העיתון באחת מהדרכים 

הבאות∫
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כל הרוכש מנוי יקבל ספר ¢קבלה לעם¢ במתנה°

שלב חדש בהפצת העיתון

info@kab.co.il ∫ובדוא¢ל ±≠∑∞∞≠µ∞π≠≤∞π ∫ßפרטים והרשמה בטל

ישראל
חג הספר הקבלי

שבוע הספר עבר בהצלחה רבה. הוצאת "קבלה לעם" חילקה 25,000 עותקים של הספר "קבלה 

לעם" במתנה. כמו כן נמכרו אלפי ספרים ונרשמה התעניינות רבה.

פותחים את הקיץ בבית 'קבלה לעם'

"יסודות חכמת הקבלה" - קורס מקוצר בן ¥ מפגשים 

יפתח בימי רביעי בשעה 19:00 החל מתאריך 25.7.07 

בהנחיית גלעד שדמון.
 

הרצאות הרב ד"ר מיכאל לייטמן 
         בימי ג' בשעה 19:00
         ובימי ו' בשעה 09:00

 

מסלול קמפוס קבלה - החל מספטמבר - לימודי בוקר או ערב - ההרשמה בעיצומה

להרשמה info@kab.co.il ובטלפון 1-700-509-209. "קבלה לעם" רח' ז'בוטינסקי 112פתח תקווה.

מהי אמונה ?
ואנו  אחרים,  אנשים  לנו  שסיפרו  מה  בדבר  הוא,  שלנו  בעולם  האמונות  רוב  של  מקורן 

מאמינים בו כאילו היה ידיעה ברורה ומוכחת. 

לעומת זאת, הפירוש הרוחני של המושג "אמונה" שונה לחלוטין. "אמונה" לפי הקבלה היא 

רכישת "תכונת הנתינה", היכולת לתת שפע לאחרים ללא תענוג לעצמו.

אל רכישת התכונה הזו מגיע האדם באמצעות הכוח שנקרא "המאור המחזיר למוטב", 

שטמון בקריאה בספרי הקבלה המקוריים.

דרך תורה ודרך ייסורים
לכך  להגיע  יכול  נשמתו. האדם  שורש  אל  להגיע  צריך  המקובלים מסבירים שכל אדם 

צרות  קשיים,  לאחר  לחילופין,  או  תורה",  "דרך  שנקראת  ומושכת  נעימה  טובה,  בדרך 

ומכות, שמטרתן לזרז את התפתחותו. דרך זו נקראת "דרך ייסורים". 

חכמת הקבלה מאפשרת לאדם להכיר את ההבדל בין שתי הדרכים הללו, ולבחור לעבור 

מדרך ייסורים לדרך תורה.

דעת בעלי בתים  ודעת תורה
"בעלי בתים" הוא הכינוי לאנשים שמופעלים על ידי הרצון להנאה עצמית. למעשה, רצון 

זה מפעיל את כל החברה האנושית, מלבד אלו שכבר תיקנו את עצמם באמצעות שיטת 

הקבלה. 

"דעת בעלי בתים" הוא כינוי כולל לדעות ותפיסות הנובעות מתוך השאיפה האגואיסטית 

להנאה עצמית בלבד. לעומת זאת, "דעת תורה" מבוססת על הכוונה להיטיב לזולת על 

פי העיקרון של "ואהבת לרעך כמוך". מכאן מובן מדוע נאמר כי "דעת תורה הפוכה מדעת 

בעלי בתים".

מהי ידיעה ?
על פי הקבלה, ידיעה היא הרגשה והבנה ברורה של המצב הרוחני שבו האדם נמצא, על 

כל גווניו והיבטיו. המקובלים משתמשים בשורש י-ד-ע בכתביהם, כדי לתאר את ההשגה 

וההבנה הגבוהות ביותר שאליהן מגיע האדם בגילוי הבורא. מקור המונח הוא הפסוק "וידע 

אדם את חווה אשתו".  

אמריקה
קבלה למתחיל

כיום יותר מתמיד, הקבלה האותנטית מתפשטת גם באמריקה. מהדורה חדשה ומורחבת של הספר 

Kabbalah for Beginners, יוצאת לאור ממש בימים אלה. ספר קל הכולל את הידע הבסיסי שאדם 
זקוק לו בכדי להתחיל ללמוד את חכמת הקבלה.

מדריך למתחיל

הספר "Kabbalah - Idiots Guide" משווק החל מהשבוע בכל רשתות 

הספרים הגדולות בצפון אמריקה.

ניו יורק

בתערוכת ספרים שהתקיימה בניו-יורק בין 3-1 ביוני, חולקו אלפי 

."Kabbalah today" גיליונות של העיתון

שורות  ברכות  אין  המקדש,  בית  שחרב  מזמן 

לקבל  ראויים  אינם  שהתחתונים  משום  בעולם 

משום  ישראל,  על  שולטים  העמים  וכל  אותן. 

שישראל גרמו לחורבן בעונותיהם. 

בשעה שנחרב בית המקדש ונשרף ההיכל, והעם 

הלך לגלות, רצתה השכינה להתעקר ממקומה 

וללכת לגלות עימהם. 

באותה שעה הסתכלה השכינה למעלה, וראתה 

למעלה.  למעלה  ועלה  ממנה  נסתלק  שבעלה 

והסתכלה  המקדש,  בבית  ונכנסה  למטה  ירדה 

למעלה  הקול  ונשמע  ובכתה,  המקומות,  בכל 

בשמים ולמטה בארץ. 

כיון שבאה בגלות, הסתכלה בעם, וראתה איך 

בין רגליהם של  ורומסים אותם  שדוחקים אותם 

שאר העמים בגלות. 

עמו,  את  לפקוד  הקב"ה  שעתיד  ...ולשעה 

להוציאם מגלות, השכינה תשוב תחילה מהגלות, 

קומי  הקב"ה,  לה  ויאמר  המקדש.  לבית  ותלך 

ואמרה, לאיזה מקום  והשכינה משיבה  מעפרך. 

אלך, הרי ביתי חרב, היכלי נשרף באש. 

עד שהקב"ה, יבנה בית המקדש מתחילה, ויתקן 

את  יקים  זה  ואחר  ירושלים,  עיר  ויבנה  ההיכל, 

השכינה מעפר... ואז תהיה תחיית המתים.

)ספר הזוהר, פרשת "חיי שרה", מתוך אותיות רסה-רע(

חיי שרה

הבורא
קיים כוח עליון שכולו טוב,

וכל מטרתו היא לתת.

הנברא
הכוח העליון שכולו טוב, ברא נברא. הבורא 
יצר את הנברא כרצון לקבל את כל הטוב 

והשפע שהוא )הבורא( רוצה לתת. רצונו 
של הנברא מכוון רק לקבל, ובכך הוא הפוך 

מהבורא, שכל רצונו הוא לתת.

המציאות
כל מה שקיים. למרות שהמציאות נראית 
לנו עתה כמלאה ביצורים ועצמים רבים, 
למעשה היא מורכבת רק מבורא שנותן 

ומנברא שמקבל.

מטרת הבריאה
להביא את הנברא למצב שיהיה שווה 

לבורא, כלומר שיהיה נותן ואוהב כמוהו.

מימוש מטרת הבריאה
הבורא מתייחס אל הנברא כמו שנוהג הורה בבנו האהוב. הוא רוצה לעזור לו להתפתח. 
יש שהוא מראה לבנו את אהבתו, ויש שהוא נוקט כלפיו יחס נוקשה - כשהוא רוצה ללמד 
אותו דבר מה. חכמת הקבלה עוזרת לנו להבין "מה רוצה הבורא מאיתנו", ומסבירה לנו 

איך להגיע למצב הטוב ביותר שקיים.

"

]∑[ קבלה לעם    גיליון מספר 19    י"ג-כ"ו תמוז תשס"ז    www.kab.co.il    29.6.07-12.7.07    טלפון: 1-700-509-209

""
µ עקרונות ב- µ דקות
עקרונות בחכמת הקבלה שחשוב לדעת 

כדי שנוכל להגיע אל המצב הטוב ביותר שקיים

±
≤

≥

¥
µ

מושגים בקבלה

ומכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאנו בדורנו זה, שלא נשמע כמוהן בכל 
הדורות שקדמו לנו, שהוא משום שאפילו עובדי ה' שמטו ידיהם 
מהעסק בסודות התורה }הרב יהודה אשלג, הקדמה לספר הזוהר, אות נ"ז{

חדשות "קבלה לעם"
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רוני סומק: שלום הרב לייטמן. אני מאוד שמח לפגוש אותך, כי 

בימים שלמדתי פילוסופיה יהודית באוניברסיטה, מצאתי את עצמי 

לא פעם עומד מול ארון הספרים הקבלי, אך ככל שהתעמקתי 

יותר בעולם הקבלה, הרגשתי שאני מבין פחות. יש כמה שאלות 

שעדיין מרחפות אצלי מהתקופה ההיא, והייתי מאוד שמח לקבל 

עליהן תשובות. והשאלה הראשונה שלי היא: לפי חכמת הקבלה, 

איפה עומד האדם בתוך המגרש הזה שנקרא "בריאה"? 

עד  להתפתח  ועליו  הבריאה,  מרכז  הוא  האדם  לייטמן:  הרב 

לדרגה הנצחית והשלמה שבה נמצא הכוח העליון של הבריאה.

מגלים  בחדשות,  צופים  או  עיתון  כשקוראים  אבל  סומק:  רוני 

מעשים  עושה  האדם,  הבריאה,  שתפארת 

מאוד לא מפוארים. מה אומרת הקבלה על 

"קֶֶצר" כזה שמתגלה בבריאה?

הרב לייטמן: בבריאה אין "קצרים" ואין שום 

השימוש  בגלל  רק  נולד  ה"רוע"  רע,  דבר 

המוטעה שלנו בכל מה שקיים לפנינו. אם נביט 

בבריאה, בטבע, נגלה שתמיד פועלים בו יחד 

שני כוחות מנוגדים: חום וקור, משיכה ודחייה 

והמנוגדים  הגדולים  הכוחות  שני  הלאה.  וכן 

ביותר, הם כוח האהבה וכוח השנאה - כוחות 

שיא  אל  מגיע  האדם  באדם.  רק  שנמצאים 

לרכז בתוכו  הוא מצליח  התפתחותו כאשר 

בצורה  האלה  המנוגדים  הכוחות  שני  את 

נכונה וליצור מהם משהו חדש והרמוני. 

רוני סומק: הרמוניה של ניגודים?

רק  שמושגת  הרמוניה  בדיוק.  לייטמן:  הרב 

העליון  החוק  עם  מתחבר  האדם  כאשר 

כל  את  בתוכו  ומיישב  שמסדר  הטבע,  של 

הניגודים. 

של  הזה  התיאור  את  אוהב  אני  סומק:  רוני 

איך  להבין  מצליח  לא  אני  אבל  ההרמוניה, 

בדיוק מתקיים הטנגו הזה בין הטוב לבין הרע 

בטבע.

הרב לייטמן: אין "טוב" ואין "רע", אלו פשוט 

הוא  כבש  שטורף  זאב  הטבע.  צורות  שתי 

לא רע, וגם חום או קור הם לא רעים. הרוע נמצא במישור אחר 

לגמרי, באופן השימוש של האדם בדברים.

רוני סומק: זה מזכיר לי שקראתי פעם על איזו שמורת טבע שהיו 

בה מאה איילות, ויום אחד כשהגיע אדם לאותה שמורה הוא גילה 

שהיא מוקפת בנמרים. האדם החליט להתערב בהנהגת הטבע 

והרג את הנמרים. תוך שנה קפץ מספר האיילות ממאה לחמש 

מאות, אך תוך שלוש שנים הוא ירד לעשרים, כיוון שלא היו שם 

נמרים שיטרפו את האיילות החולות שהפיצו מגפה. 

ומושלמת,  הרמונית  בצורה  מתנהל  הכול  שבטבע  כנראה  אז 

האנושי,  המגרש  שלנו,  במגרש  אבל  שאתה מתאר.  כמו  בדיוק 

אנחנו בכל זאת פוגשים בהרבה כאב. 

פועלים  כי בכל מה שקשור לדרגת האדם,  נכון,  לייטמן:  הרב 

חוקי טבע אחרים לגמרי, שאותם אנו לא מכירים. לפי הקבלה, 

ה"רוע" נמצא אך ורק ברצון האגואיסטי של האדם להזיק לזולת 

ולנצל אותו. האגו האנושי שדוחף אותנו להזיק זה לזה, הוא הדבר 

היחיד שניתן להגדיר אותו כ"רע". זאב שטורף כבשה אינו רוצה 

להזיק לה, הוא פשוט מבצע את פקודות הטבע.

רוני סומק:  ואילו האדם הוא חיה חושבת.

הרב לייטמן: נכון, וכדי להגיע למצב של איזון עם כוחות הטבע, 

על האדם ללמוד כיצד להפעיל את הרגש ואת השכל שלו בצורה 

מכנה  הקבלה  שחכמת  התהליך  זהו  נכונה. 

הזו,  בנוסחא  וברגע שנדע להשתמש  "תיקון", 

נבנה חברה אנושית מושלמת.

רוני סומק: אז למה הקבלה עוטפת את עצמה 

באיזה מין לבוש של סודיות? אם אתה ואחרים 

מגיעים  ואתם  לזה,  להגיע  רציתם  כך  כל 

לסוד, ומפענחים אותו ומקבלים תשובות לכל 

השאלות - אז למה בעצם להסתיר?

מה  זה  הקבלה,  לא  זאת  לייטמן:  הרב 

לא  המקובלים  לה.  "הדביקו"  שהאחרים 

הסתירו דבר, הם כתבו ספרים. הספרים הללו 

אמנם מובנים רק לאלה שנמצאים כבר בתוך 

העניין, אבל גם אם תפתח ספר פיזיקה קוונטית 

או איזשהו ספר רפואה, הרי לא תבין שום דבר, 

מדובר  לנושא,  מומחה  להיות  צריך  ברור.  זה 

מורכב,  במדע - חכמת הקבלה. מדע מאוד 

גדול, על המציאות שנסתרת מאיתנו...

שאני  שלי  לחברים  כשסיפרתי  סומק:  רוני 

נפגש איתך היום, אחד מהם אמר "אה, קבלה, 

איך  היא,  ושאלתי  אלה..."  וכל  צבי  שבתאי 

שאינה  הקבלה  חכמת  מהי  לאדם  מסבירים 

קשורה לכל הפולקלור שנקשר לשמה: קמעות, 

חוטים אדומים וכן הלאה?

כבר  אנשים  שהיום  חושב  אני  לייטמן:  הרב 

עוסקת  מתחילים להבין שחכמת הקבלה לא 

שניסו  אחרים  דברים  מיני  בכל  או  אדומים  בחוטים  בקמעות, 

לשייך לה בעבר. 

היום מתברר לכולם, שחכמת הקבלה היא מדע מדויק, שתפקידו 

את  להרגיש  לנו  ולאפשר  העליונה  המציאות  את  לנו  לגלות 

הכוחות, שמסתתרים מאחורי החומר ומנהלים את העולם שלנו. 

ברגע שנממש את שיטת הקבלה ונכיר את החוקים האלה, נוכל 

להיכנס אל תוך המציאות העליונה ונתמלא באושר הגדול ביותר 

שהאדם מסוגל להרגיש. 

רוני סומק: תודה רבה לך.

הרב לייטמן: תודה לך.

הרמוניה של ניגודים 
רוני סומק - משורר, מורה ומדריך סדנאות לכתיבה יוצרת - מחפש את החיבור בין ההרמוניה שבטבע לבין "הִמגְרש האנושי". 

הוא פוגש את הרב ד"ר מיכאל לייטמן ותוהה בדבר מעטה הסודיות והאמונות השונות שנקשרו בקבלה

רוני סומק                                                                                       צילום: רונן ללנה

"קל מאד למצוא בחכמת הקבלה את כל 
התיקונים העתידים לבוא מתוך העולמות 

השלמים שקדמו לנו. ומתוך זה אנו 
יודעים, האיך לתקן דרכינו מכאן ולהבא"

}בעל הסולם, "כתבי דור האחרון"{

הרב לייטמן: "אין "טוב" 
ואין "רע"... האגו האנושי 
שדוחף אותנו להזיק זה 
לזה, הוא הדבר היחיד 

שניתן להגדיר אותו 
כ"רע"... זאב שטורף 

כבשה אינו רוצה להזיק 
לה, הוא פשוט מבצע 

את פקודות הטבע"

רוני סומק: "מצאתי את 
עצמי לא פעם עומד מול 

ארון הספרים הקבלי, 
אך ככל שהתעמקתי 
יותר בנושא הקבלה, 

כך הרגשתי 
שאני מבין פחות"
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המציאות�הכוללת,�את�העולם�שלנו�ואת�העולם
העליון.�הם�מסבירים�לנו�איך�יכול�כל�אדם�להגיע
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מוכן�ובשל�לגילוי�האלוקות�לכולם.

‰Ï·˜†ÏÚ†˙ÂˆÂÙ†˙ÂÏ‡˘

¨ËÂ¯‡Ë† ÈÙÏ˜Ï† ‰¯Â˘˜† ‰Ï·˜‰† Ì‡‰

ø‰È‚ÂÏÂ¯ÓÂÂ†‰È‚ÂÏÂ¯ËÒ‡

לא.�קלפי�טארוט,�אסטרולוגיה�ונומרולוגיה�הן
מיסטיקות�נפוצות�שנקשרו�לשמה�של�הקבלה

במאה�השנים�האחרונות.
ø˙ÈÏ·˜†‰ÈˆËÈ„Ó†È‰Ó

�הקבלה�מלמדת�את �מדיטציה�קבלית. אין
האדם�איך�לעשות�שינוי�פנימי�ביחס�שלו�כלפי

הזולת���משנאה�לאהבה.
ø‰Ï·˜·†˙ÂÚÓ˜†˘È†Ì‡‰

לא.�בעולם�שלנו�אין�שום�חפץ�גשמי�בעל�תוכן
�לאדם �לסייע �יכולים �כאלה �חפצים רוחני.

בתמיכה�פסיכולוגית�בלבד.
ÌÈÓÂ†ÌÈÓÂ„‡†ÌÈËÂÁ† ¨‰Ï·˜† ÔÈ·†¯˘˜‰†‰Ó

øÌÈ˘Â„˜

אין�קשר.�חוטים�אדומים,�מים�קדושים�ושאר
מוצרים�הינם�המצאה�מסחרית�משגשגת�של

עשרים�השנים�האחרונות.

‰Ï·˜†ÏÚ†ÌÈÒÂ˙ÈÓ

‰ÒÂ˙ÈÓ∫†קבלה�היא�דת.
‰‡Ó˙∫†הקבלה�היא�מדע�מדויק,�הפיזיקה�של
המציאות�הכללית.�היא�חכמה�שעוסקת�בגילוי

המציאות�העליונה,�שנסתרת�מחושינו.

†הקבלה�מוגבלת�למעטים�ורשאים ∫ÒÂ˙ÈÓ‰
ללמוד�אותה�רק�גברים�מגיל�40�ומעלה.

‰‡Ó˙∫�בתקופת�הגלות�הייתה�הקבלה�מותרת
רק�ליחידי�סגולה,�אך�מתקופת�האר"י�(המאה

ה�16)�ואילך�היא�פתוחה�לכולם.
‰ÒÂ˙ÈÓ∫�הקבלה�עוסקת�בקסמים.

‰‡Ó˙∫†קבלה�אינה�עוסקת�בקסמים�או�במאגיות
אחרות,�אלא�במחקר�ריאלי�של�המציאות.

‰ÒÂ˙ÈÓ∫�הקבלה�היא�כת.
‰‡Ó˙∫†הקבלה�היא�חכמה�ומדע�שפתוח�לכל

אדם�ללא�שום�הגבלה.

�(העידן �אייג' �הקבלה�קשורה�לניו ∫ÒÂ˙ÈÓ‰
החדש)�והיא�טרנד���תופעה�חולפת.

‰‡Ó˙∫†קבלה�היא�החכמה�העתיקה�באנושות,
והחלה�להתפתח�לפני�5,000�שנה.

קבלה:�מדריך�למתחיל
ÔÂÚ„ÈÓ

ø‰Ï·˜†ÌÈ„ÓÂÏ†ÍÈ‡

•˙‡†‚ÈˆÓ†≠†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†¯˙‡

ÌÈÙÒÂ†ÌÈÎ˙†„ˆÏ†ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†˙ÂÂÈÏÈ‚‰†ÏÎ

www.kab.co.il
•˙ÂÈÎÂ˙†Â‡ˆÓ˙†Ô‡Î†≠†TV†‰Ï·˜†ıÂ¯Ú

˙Â‡ˆ¯‰†̈ ÌÈÂË¯ÒÂ†ÌÈË¯Ò†̈˙Â˜˙¯Ó†‰ÈÊÈÂÂÏË

www.kab.tv†ÈÁ†¯Â„È˘·†‰Ï·˜†È¯ÂÚÈ˘Â
•˙ÓÎÁ†˙‡†‚ÈˆÓ†≠†ÏÈÁ˙ÓÏ†‰Ï·˜†¯˙‡

ÌÈ¯Ó‡ÓÂ†ÌÈÙÈÏ˜†ÔÂÂ‚Ó†˙ÂÚˆÓ‡·†‰Ï·˜‰

www.kab.co.il/bheb
•¨ÌÈ¯Ó‡Ó†‚ÈˆÓ†≠†Ì„˜˙ÓÏ†‰Ï·˜†¯˙‡

‰˜ÈÓÚÓ†˙Â¯ÎÈ‰†ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰†¯Â˜Ó†È·˙ÎÂ†ÌÈ¯ÙÒ

www.kab.co.il/heb†‰ÓÎÁ‰†ÌÚ
ÌÂÏ˘˙†‡ÏÏÂ†˙È˘ÙÂÁ†‰¯Âˆ·†˘‚ÂÓ†¯ÓÂÁ‰†ÏÎ†*

info@kab.co.il†∫„ÂÓÈÏ†˙ÂˆÂ·˜†ÏÚ†Ú„ÈÓ

bneibaruchla@yahoo.com†≠†ÒÏß‚‡†ÒÂÏ

info@kabbalahclass.org†≠†‰„È¯ÂÏÙ
newyork@kabbalah.info†≠†˜¯ÂÈ†ÂÈ ‰Ï·˜†‡Ï†‰Ê

www.kab.co.il/links/198לראיון המלא עם רוני סומק באתר: 

ערוץ 98 ב-HOT וב-YES )ערוץ 25 ב-HOT אנאלוגי( 

• בוקר אור - לפתוח את היום בדרך רוחנית
   כל בוקר 7:00-6:00 

• לילות קבלה - שיעורים בשידור חי
    ימים א'-ו' 6:00-3:20

• שאל את המקובל  - שידור חי עם הרב לייטמן
   ימי חמישי 20:30

• סביב השולחן - בהשתתפות אומנים ואנשי רוח
    ימי חמישי 8:00, ימי שישי 15:00

קבלה: מדריך למשתמש


