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משתנה  האוויר  מזג  מעבר.  עונות  של  בעיצומן  כשנמצאים  זה  ככה 
הילדים,  ואילו  וסמיכה,  צהובה  בשכבה  אותנו  עוטף  האובך  בקיצוניות, 

מתפללים שלא יֵרד גשם דווקא בפורים - החג האהוב עליהם בשנה. 
אבל במציאות החיים הישראלית, מזג האוויר אינו הדבר היחיד שמשתנה 
בקיצוניות. מזג האוויר ההפכפך הוא מקסימום תפאורה הולמת לאי-היציבות 
והגלובלית שפוקדת אותנו לאחרונה. הדולר שועט במורדו של  המקומית 
מדרון תלול, בורסות עולמיות מתנדנדות בעצבנות כמו מאיימות להתרסק, 
כוחות צה"ל נכנסים ויוצאים מרצועת עזה, והטרור הרצחני מאיים לחזור 

אל מרכזי הערים.
אבל לעונת מעבר יש גם צד אחר: היא מאפשרת לרוחות של שינוי לפלס 
על  עוטות  עדיין  הן  לעת עתה  והמבוכה. אמנם  ענני הספק  בין  דרכן  את 
יבחינו בהן, אולם כמו במגילה שקראנו  ורק חדי ראייה  גוון נסתר,  עצמן 
החודש, מצב העניינים יכול להתהפך בן-רגע, והטוב יחליף את הרע ויתייצב 
שוב במרכז הבמה. שושן של 2008 עדיין נבוכה, אך המקובלים מבטיחים 

שרוחות של תקווה כבר מנשבות, והשינוי קרוב, קרוב מתמיד. 
יותר ויותר אנשים מתעוררים אל עולם שבו חוסר ודאות הוא הדבר הקבוע 
היחיד. המצב הזה מעורר שאלות מהותיות ותהיות. לאן מתקדם הכול, ומה 
השאלות  מן  חלק  רק  הן  בחברה,  חיובי  לשינוי  לגרום  כדי  לעשות  צריך 

שנזרקות פתאום לחלל האוויר.
למען האמת, התשובה מונחת לפנינו. יש שיטה שממתינה לנו שנבשיל 
זו אותה שיטה שגילה אברהם לפני כחמשת אלפים שנים,  ונממש אותה. 
שהוא  והחורבן  בבל  מגדל  לאחר  ההריסות  את  לשקם  ניסה  ושבעזרתה 
הגזֵרה,  היהודים מרוע  זו אותה שיטה שבעזרתה חילץ מרדכי את  הותיר. 
והיא מתגלה כיום ברבים לא במקרה. עלינו מוטל להרים את הראש מעל 

לזרימת החיים, ולמצוא את הדרך לשינוי -  הדרך כבר סלולה. 
שיציגו  מסקרנות,  אקטואליות  כתבות  שלל  תמצאו  שלפניכם  בגיליון 
לפניכם נקודת מבט מרעננת על האירועים שעומדים על סדר היום שלנו 

כחברה וכעם. 
על  נקרא  הפורים,  חג  מאחורי  המסתתרת  הקבלית  המשמעות  את  נכיר 
הטרנד החדש שכובש את המסכים - הישרדות, ונלמד מה לא כדאי לעשות 

אם אנו רוצים לשרוד. 
נסקור את בעיית הסמים, וכמו תמיד, מדור מיוחד לאישה, מדור למשפחה 

והצצה נוספת אל מקורות הקבלה האותנטיים. 
ולפי המסורת "מרבים בשמחה". מערכת "קבלה לעם"  נכנס,  אדר כבר 
ובעיקר  באהבה  בחום,  ומלא  תופינים  עמוס  מנות  משלוח  לכם  שולחת 

בהרבה תקווה. 
קריאה מהנה! 

דבר המערכת

עונת מעבר
החיים זה לא פנטזיה!
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שעבר,  בשבוע  חל  הבינלאומי  האישה  יום 

וחשבנו שבאמת הגיע הזמן לנער את האבק 

מעל "החטא הקדמון". שנים רבות מדי נושאת 

בחטא  "האשמה"  את  כתפיה  על  האישה 

שלימדו  כמו  לא  ממש  זה  ולא,  המפורסם. 

מזווית  העדן  גן  סיפור   - הספר  בבית  אותנו 

קצת אחרת

איש ואישה נחש ביניהם
בכתבה הקרובה לא נספר לכם על נרקומנים 

לא  גם  אפלות.  בסמטאות  הרואין  שמזריקים 

נדבר על איזו "בעיית סמים" אמורפית, או נפנה 

אצבע מאשימה לעבר הנוער "המקולקל", כפי 

שנוהגים לעשות רשויות הסמים או גופי החינוך 

יישאר לנו מקום  המנותקים מן המציאות. כך 

סיקרן אתכם  כל מה שתמיד  על  לכם  לספר 

לא  מהזווית שמעולם  הקלים,  הסמים  בנושא 

הזדמן לכם לשמוע

מתמכרים לסם החיים

π 'עמ
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" וזה סוד קריאת המגילה, וגם התפשטותה בעת קריאתה, לטעם פרסום הנס, והוא עניין הארת עטרת מלכות באבא, המתגלית "
ויוצאת לחוı, ולכן נקרא מגילה, לשון גילוי, וצריך לגלותה ולפרסמה.

)האר"י, שער הכוונות, דרושי חג פורים, דרוש א'(

אלי וינוקור

"ובמילים פשוטות נאמר, שטבע 
כל  חיי  לנצל  ואדם,  אדם  כל 
הבריות שבעולם לטובת עצמו. 
וכל שנותן לזולתו - אינו נותן 
אלא מחמת הכרח, והדבר נעשה 
בעורמה רבה, באופן שחברו לא 
ירגיש בזה, ויוותר לו מדעתו... וכל ההבדל הוא 
מנצל  שהאחד  האנשים:  של  בחירתם  בדרך  רק 
את הבריות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני 
על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת 

כבוד" )בעל הסולם, מאמר השלום(. 
אל  "הישרדות"  העפילה  האחרונים  בחודשים 
השיח  למלכת  והפכה  הרייטינג,  פסגת  מרומי 
מגויסות  האפשריות  המניפולציות  כל  השבועי. 
עמוק  נטועים  אותנו  להשאיר  כדי  בהצלחה 
להם  מפזזים  ויפות  יפים  במסך.  בוהים  בכורסא, 
מינימליים,  בבגדים  חלומיים  חופים  על  בנחת 
תככים, מסתורין, ים כחול שלא נגמר, מתח מיני 
שב"הישרדות"   אלא  אמוציות.  והרבה  מרומז 
בשונה   - נוסף  משהו  בולט  הכחול-לבן,  גרסת 
חבורת  איך  לראות  מעניין  האמריקאי,  מהמקור 
ישראלים, מרביתם צעירים שעד לא מזמן שירתו 
ביחידות עילית, וחונכו שם על ערכים כמו עזרה 
הדדית וחברות, עוברים סדרת מצבים שמגלה את 

פרצופם - פרצופנו - האמיתי.
להתעלם  יכול  אינו  בסדרה,  שצפה  מי  כל 
הרצון  שבו  בוטה,  לעיתים  הישיר,  מהאופן 
הכול.  את  טורף  האחרים,  את  לנצח  האגואיסטי 
ברגע שאחד המתמודדים חש סיכון המרחף מעל 
יעשה  הוא  האמריקאי,  החלום  את  לממש  סיכויו 
הכול, כדי לדרוך על 'חבריו', ויחייך כל הדרך אל 

המטרה הנכספת.
שבו  לשלב  הגיע  כשהמשחק  לאחרונה, 
לא  ממש  וכבר  לאישית  הפכה  ההישרדות 
קבוצתית, סיכם את הנושא הוגה הדעות החדש - 

ֺ

"השורד הפופולרי ביותר", נועם כשהצהיר: "יותר 
קל להיות על אי המתים לבד, מאשר עם חברים 

שמנסים לאכול אותך".
אבל  ברור,  הסדרה  של  לפופולריות  המקור 
גם  מעוררות  שלה  הגורפת  והפופולריות  הסדרה 
עלינו,  אומר  זה  מה  כמו:  יותר,  עמוקות  שאלות 
הצופים, בני ישראל מודל 2008 כחברה? או לאן 
נעלמו הערכים שפעם ייחדו אותנו? אהבת הזולת, 
נוספות,  ומילים  יושר  התנדבות,  לחברה,  תרומה 

שנשמעות עכשיו כל כך... רחוקות.

פרצופה של המדינה
אי- המבצעים  רשעים  אנשים  רק  היו  "אילו 

הוא  שצריך  מה  וכל  הרעים,  מעשיהם  את  שם 
שבין  הגבול  אך  ולהשמידם.  מאתנו  להפרידם 
טוב לרע עובר בלבו של כל בן אנוש, ומי ירצה 
סולז'ניצין  )אלכסנדר  שלו?"  מלבו  חלק  להרוס 

ארכיפלג גולאג(. 
החיים  את  רבה  במידה  משקפת  "הישרדות" 
בהקשר  דווקא  ולאו  בישראל.  העכשוויים 
'בזכות'  בעיקר  אלא  הברור,  הביטחוני-כלכלי 

ערכי תכנית הריאליטי המצליחה. 
כבר אמרו שאנו חיים בשתי מדינות, באחת נופלים 
קסאמים בקצב העליות והירידות בבורסה, ומשפחות 
מתמוגגת  השנייה  ואילו  העוני,  לקו  מתחת  חיות 
וחוגגת כמיטב האימרה 'אכול ושתה כי מחר נמות'. 
המדינה  מתושבי  אכפת  לא  ממש  האחת  לתושבי 
השנייה. להיפך, נדמה כי ערכים חדשים מבית היוצר 
של הקפיטליזם האמריקאי מצאו להם פינה חמה כל 
כך בליבנו, שנדמה כי היו כאן תמיד. "רק התחמן 
באלה,  וכיוצא  תום"  עד  הזולת  את  "נצל  שורד", 
משמשים בהצלחה בסדרת הטלוויזיה של עם ישראל, 
אבל גם בחיי היומיום של כל אחד מאיתנו. הרדיפה 
הזירה  לב  על  השתלטה  ופרסום  כוח  ממון,  אחר 
הישראלית, והמטרה כבר מזמן מקדשת כל אמצעי. 
המערכות החברתיות קורסות, החינוך נמצא במגמת 
ועוד  ולהיפך,  קונה שלטון  הון  הידרדרות מתמדת, 
ועוד. את  עומק המשבר שבו אנו שקועים עד צוואר, 
שרים  ישראל.  ממשלות  מכול  יותר  אולי  מסמלות 
בלי תיק אבל עם תיק במשטרה, ראשי ממשלות תחת 
אזהרה מתמדת של ועדות חקירה ובתי משפט, שר 
ביטחון שהוא גם איש עסקים, ומי בכלל זוכר שפעם 
הדיחו כאן נשיא עקב ניצול מיני או אונס או שניהם. 
חוויות אלה הפכו כבר מזמן לתופעה טבעית סביב 
מדורת השבט הישראלית. ואכן, 'ברומא המודרנית' 
של המזרח התיכון: ה'הישרדות' חוגגת במלוא הדרה, 

והיא כבר מזמן חצתה את גבולות מסך הטלוויזיה.

אין חדש תחת השמש
"נודע זה לחכמי הטבע אשר אפילו את התנועה 
הקטנה ביותר לא יניע האדם בלי כוח לתנועה, 
כשאדם  למשל,  לעצמו.  להטיב  מבלי  כלומר, 
מטלטל את ידו מהכסא אל השולחן, הוא עושה 
זאת משום שנדמה לו שבהניחו ידו על השולחן, 
ייהנה יותר. ואם לא היה נדמה לו כך, היה עוזב 
מבלי  שנותיו  שבעים  בכל  הכסא  על  ידו  את 
להניעה ממקומה" )בעל הסולם, מאמר השלום(. 

יהודה  הרב  פרסם  לכן  קודם  עשורים  מספר 
סדרת  הזוהר,  לספר  הסולם  פירוש  מחבר  אשלג, 
בצורה  עמד  שבה  הרחב,  לקהל  קבליים  חיבורים 

חד-משמעית על טבע האדם. 
השאיפה  קבע.,  הוא  אגואיסט,  מטבעו  האדם 
להרוויח אושר, נטועה בלב כל אחד מאיתנו, גם 
אם זה על חשבון האחר. כתוצאה מטבע זה, מפיק 
מאלה  יותר  לו  שיש  מגלה  כשהוא  הנאה  האדם 
שסובבים אותו, והוא סובל כשהוא רואה שיש לו 
פחות מהאחרים. השאיפה להיות מעל לאחר אינה 
בפני  אותנו  להעמיד  עתידה  והיא  שובע,  יודעת 

שוקת שבורה, חזה בעל הסולם. 
עמוק  טבועה  האגואיסטית  התכונה  אם  אולם 
המרכזית  הסיבה  והיא  מאיתנו,  ואחת  אחד  בכל 
לתמונה העגומה של אבדן הדרך המוסרי-חינוכי-
עולה  האנושיים,  החיים  את  שמאפיין  תרבותי 
השאלה בדבר המשך הקיום של חברה כזו בעתיד, 
עתידים  אנו  במאוחר  או  במוקדם  שאולי  או 

"להדיח" את עצמנו מעל פני האדמה?
אל דאגה, מרגיע אותנו בעל הסולם, יש מוצא. 
מדריך  קיים  שנים  אלפים  מחמשת  למעלה  כבר 
לשורד הרוחני. אבל כדי "לשרוד", עלינו להבין 
את הרציונל העומד בבסיס החוקים המנהלים את 

מערכת הטבע ולממש אותם בחברה האנושית.

שיטתו של ראשון השורדים
לשם כך לקח בעל הסולם את שיטתו של ראשון 
השורדים בהיסטוריה האנושית - אברהם אבינו - 
התאים אותה לזמננו, ופרׂש אותה כמשנה חברתית 
שלבים  לשלושה  משנתו  את  חילק  הוא  מקפת. 

עיקריים:
לגלות  עלינו  המיוחל,  לשינוי  להביא  כדי   .1
תחילה את הרע שבקרבנו. כלומר, לגלות עד כמה 
אנו רחוקים זה מזה, ולהבין שהמחשבה על עצמנו 
מאיתנו  שמונעת  זו  היא  בלבד,  תועלתנו  ועל 
הקשרים  ההבנה שמערכת  מאושר.  לקיום  להגיע 
ולאחר  הרוע,  כל  מקור  היא  בינינו  האגואיסטית 
מכן הרגשת צער אמיתית על כך, בכוחם להתחיל 

להניע תהליך של שינוי. 
יהיה  אשלג,  והסביר  המשיך  הבא,  בשלב   .2
עלינו לשנות את סולם הערכים החברתי - מחברה 

בראשה,  אותו  וממליכה  האגו,  את  שמקדשת 
לחברה שבה ערכים של אהבה ונתינה לזולת הם 
החשובים. אחד האמצעים שיכול לסייע לכך הוא 
שנוהג  מי  את  בפומבי  המתגמלת  מערכת  יצירת 
אנו  שהיום  כפי  בדיוק  אלה.  לערכים  בהתאם 
האישיים,  הישגיו  עבור  לאדם  פרסים  מעניקים 
מרכזי.  כערך  לחברה  התרומה  את  לעודד  עלינו 
להיות  מאיתנו  אחד  בכל  שטבוע  הטבעי  הצורך 
בנו  יעורר  חיזוקים,  ממנה  ולקבל  מהחברה  חלק 

רצון ליישם את ערכיה. 
3. לאחר שנשלים את שני השלבים הראשונים, 
המרכזיים  העקרונות  אחד  למימוש  בשלים  נהיה 
בחכמת הקבלה - עקרון הערבות. נוכל לוותר על 
רק אם  פוסקת לטובתנו האישית,  הדאגה הבלתי 
יהיו אחרים שידאגו לנו באותה אחריות שבה אנו 
נדאג להם. בדומה למשפחה קטנה שבה איש דואג 
רחוק  נראה  אלה  עקרונות  מימוש  אמנם  לרעהו. 
טבע  את  להבין  נשכיל  אם  אולם  ראשון,  ממבט 
יצור חברתי המושפע מהכלל,  ואת היותו  האדם, 
ואם החברה תתחיל לייחס לערכים אלה חשיבות 
יחס  לבנות  יותר  הרבה  קל  לאדם  יהיה  עליונה, 
שונה לסובבים אותו. כשנחדש את הקשר בינינו, 

נקבל לכך תמיכה מחוקי הטבע - מהבורא. 
פשוטה.  אינה  כיום  אותנו  שפוקדת  התקופה 
ביכולתנו "לשרוד" אותה, אם נצליח להניח בצד 
ונבחר  בינינו,  המפרידים  והאגו  ההבדלים  את 
עד  עבורנו  כאן  שממתינה  בשיטה  להשתמש 
הזולת. אם  אהבת  בסיס  על  להתאחד  שנחליט 
לזולת, שחבויה  והדאגה  נאפשר לתכונת האהבה 
והאגואיזם,  הציניות  לשכבות  מתחת  עמוק  בנו 
בעלת  מלוכדת,  לחברה  להפוך  נוכל  להשתחרר, 

מטרה וחזון שיאחדו אותה בשנית.
eli_v@kab.co.il

רק לא הישרדות...

כל מי שצפה בסדרה, אינו יכול 
להתעלם מהאופן הישיר, לעיתים 

בוטה, שבו הרצון האגואיסטי לנצח 
את האחרים, טורף את הכול. 
ברגע שאחד המתמודדים חש 

סיכון המרחף מעל סיכויו לממש 
את החלום האמריקאי, הוא יעשה 
הכול, כדי לדרוך על 'חבריו', ויחייך 

כל הדרך אל המטרה הנכספת
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ובדואר להוצאת "קבלה לעם" 
ת.ד. 1552, רמת-גן 52115

של  האלקטרוני  הגיליון  לקבלת  הרשמה 
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˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ·˙ÎÓ

רווח,  כוונת  ללא  תנועה  הינה  ברוך"  "בני 
חכמת  והפצת  בלימוד  העוסקת  א-פוליטית, 
הקבלה כדי להאיץ את ההתפתחות הרוחנית 
בקרב המין האנושי. היא הוקמה בשנת 1991 
ונקראת  לייטמן,  מיכאל  ד"ר  הרב  ידי  על 
על שמו של מורו המקובל הרב ברוך שלום 
הרב  של  דרכו  וממשיך  הבכור  בנו  אשלג, 
יהודה אשלג )"בעל הסולם" - מחבר פירוש 

"הסולם" על ספר הזוהר(. 
החומר שמוגש בעיתון מבוסס על המקורות 

האותנטיים של חכמת הקבלה.

¢ÍÂ¯· È·¢ ˙Â„Â‡

עורכים ראשיים: א' סופר, א' וינוקור
חברי מערכת: ז' גולן, י' דבש, ד' רושינה, 
ד' מלניצ'וק, נ' חסיד, ט' רסלר, ס' לייטמן, 

ת' אקרמן, ס' רץ
עיצוב גרפי: סטודיו יניב, ד' אהרוני

"הישרדות", סדרת הריאליטי של ערוץ ±0, היא דוגמא מצויינת 

אין ספק  כדי לשרוד בעולם שלנו.  איך לא להתנהג  לחברה 

שאם נמשיך לחיות על פי ערכי אגואיזם ותחמנות, נמצא את 

עצמנו "מודחים" מכדור הארץ. מדריך לשורד הרוחני

www.kab.co.il/links/271 :לצפייה בתוכנית בנושא

קבלה ואקטואליה
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" "
ניב נבון

ולמען פ מתרגשים.  הילדים  בפתח.  ורים 
האמת, גם אני. 

מותר  להורים  שבו  החג  הוא  פורים 
יחשוב  שמישהו  בלי  לילדים,  סוף  סוף  להפוך 

שהם מוזרים, וללא ספק החג הכי כיפי בשנה. 
עוד רגע יעטו הקטנים את התחפושות, אשתי 
תמרח את פניהם בגלון של איפור, נשיקה קטנה, 
כבר  מרחוק  לדרך.  נרגשים  יוצאים  הם  והופ, 
חג,  לובשים  הרחובות  נפצים,  קולות  נשמעים 
והרעשנים המהדהדים מבשרים את בואו של אחד 

האירועים המרכזיים בחג - קריאת המגילה. 
הקאסט המוקפד ללא ספק מרשים. מלך הפכפך 
ובעל עוצמה, מלכה יפהפייה בעלת תושייה, יועץ 
ערמומי וחכם זקן וטוב, הם רק חלק מן השחקנים 
שמתחילה  תהפוכות,  מלאת  תקופתית  בדרמה 
וסוחט  ומסתיימת בהפי אנד מרתק  קיומי  באיום 
והכי  מגניב  הכי  החג   - פורים  הוא  כזה  דמעות. 

חביב בסביבה. אך האם בכך זה מסתכם? 

גלוי וסמוי
ישראלית  תרבות  אושיית  של  סוג   - לפיד  יאיר 
מודרנית - נשאל בפורים שעבר, "איזה חג היית מחסיר 
פורים",  את  מחסיר  "הייתי  היהודי?".  השנה  מלוח 
ענה לפיד בעמקות, "סיפור שבו נכשלת קונספירציה 
את  דוחף  שמישהו  העובדה  בזכות  אנטי-יהודית 
אחייניתו הבתולה למיטתו של מלך נואף, ובזכות זה 
מקבלים היהודים אישור לבצע רצח עם בשבעים אלף 
בני אדם, ואז משתכרים מרוב שמחה. זהו סיפור שלא 

מוסיף לנו יותר מדי כבוד", סיכם לפיד. 
מפתיעה.  ולא  רווחת  עמדה  מייצג  לפיד  ואכן 
מגילת אסתר במובנה הפשטני מותירה טעם מר 
ושתי,  של  ראשה  עריפת  אנשים.  מעט  לא  אצל 
תליית בני המן והרצח ההמוני, לא נתפסים כשורה 
של צעדים הומניים של אומה מפותחת, במיוחד 
על רקע ההיסטוריה היהודית הרגישה להשמדות 
עם ולטבחים נפשעים. אבל כל זה טוב ונכון כל 
עוד אנו מתייחסים רק לרובד הגלוי של המגילה. 
ולכן, לכבוד החג, ובטרם ימלאו מאמרי המערכת 
בתוכחה  השונים,  בעיתונים  הדעות  מדורי  את 
משולבת בהלקאה עצמית בסגנון האמור, בחרנו 
הקבלית,  המשמעות  את  ולהסביר  לרגע  לעצור 

הלא מוכרת, ובעצם, הנסתרת של חג הפורים. 

ֺ

המגילה בנוסח הקבלה
המוצפנים  הטקסטים  אחד  היא  אסתר  מגילת 
פי  על  מהסוף,  נתחיל  הקודש.  כתבי  בין  ביותר 
הקבלה, שמה של המגילה מעיד על המסר שהיא 
טומנת בחובה: מגילה מלשון גילוי, אסתר מלשון 
המגילה  קריאת  ההסתר.  גילוי  כלומר,  הסתר, 
לנו  תאפשר  הנכונים,  בכלים  מצוידים  כשאנו 
להציץ אל מאחורי הקלעים של ההצגה שנקראת 
להתוודע  עלינו  זאת,  להבין  כדי  שלנו".  "החיים 
תחילה למגוון הנפשות הפועלות בסיפור המגילה.

המלך אחשוורוש
ללא כל ספק הדמות המסקרנת והתמוהה ביותר 
במגילה. פעמים הוא מצטייר כמלך כנוע, שנתון 
ופעמים  שדרה,  עמוד  כל  וחסר  למניפולציות 
כשליט רב עוצמה המטיל את אימתו על תושבי 
הממלכה. צרפו לכך את העובדה שיש המייחסים 
שבאופן  הבורא,  של  דמותו  את  לאחשוורוש 
מפתיע נעדרת מהמגילה, וקיבלתם דמות חידתית 
למדי. המקובלים טוענים שדמותו של הבורא כן 

נמצאת בסיפור, והיא אפילו הפעילה ביותר, אלא 
שהוא כמעט תמיד )כמו במציאות( פועל מאחורי 
עוטה  היא  ולנסיבות  לצורך  בהתאם  הקלעים... 
על עצמה את אחד משני הכובעים - "המלך" או 
"אחשוורוש". פרט מעניין הוא, שבכל פעם שאנו 
על  המן  של  ידו   - "אחשוורוש"  בשם  נתקלים 
הכובע   - "המלך"  מוזכר  כאשר  ואילו  העליונה, 
היהודים.  נוטה לטובתם של  וכף החסד  מתחלף, 
הבורא לובש בכל פעם את אחת משתי הדמויות, 

ומתמרן בהתאם בין המן למרדכי. 

המן - הצורר האגגי
הגיע הזמן להפריך לא מעט מיתוסים שהתקבעו 
המן  אותו  כן,  כן  המן,  ההיסטוריה.  במהלך  להם 
הרשע, ששמו מלווה תמיד בקול מחריש אזניים של 
רעשנים ונפצים מכל הסוגים, אינו בדיוק מה או מי 
זה בעצם  שהאגגי  שחשבנו. המקובלים מסבירים 
- אני! וגם את ואתה, כלומר, המן, מסמל את האגו 
ואחת מאיתנו. אותו רצון  שְמפֵַעם בתוך כל אחד 
טבעי שמניע אותנו ליהנות מהחיים מבלי להתחשב 

באחרים, ואם צריך, אז גם לדרוך ולרמוס את מי 
שניצב בדרכנו כדי להשיג את מטרותינו האישיות. 
כבוד  רודף  בלבד,  האישית  בתועלתו  חפץ  המן 
ושליטה, ורוצה להשמיד כל נטייה שמנוגדת לכך. 
לכן הוא 'עצבני' כל כך על מרדכי, שמסמל בדיוק 
את הנטייה ההפוכה... ומכאן כינויו "המן הרשע". 
במגילה.  רק  מסתיים  לא  המן  של  תפקידו  אבל 
הוא מייצג גישה לחיים, שבמרכזה עומדת הטובה 
האישית ולא טובת הזולת, גישה שמנהלת את חיינו 

בשנים האחרונות.

ומרדכי - היהודי הזכור לטוב?
הגמור  ההיפך  במציאות.  גם  כך  בסיפור  כמו 
להמן. מרדכי מייצג גישה הפוכה לגמרי לחיים. 
וממתין  המלך"  בשער  שיושב  הזקן  "היהודי 
לשעת הכושר המתאימה, בעצם, מייצג את הרצון 
לאהוב  הרצון  באדם,  שקיים  ביותר  והנקי  הזך 
ולתת לזולת ללא תנאי. בדיוק כמו הכוח העליון 
- הבורא. את הרצון הזה, את הגישה הזו לחיים, 
רוצה המן להשמיד. וכאן הגענו לפואנטה של החג 
כולו: המאבק בין שתי הגישות הללו לחיים הוא 

המסר המרכזי שעומד במוקד המגילה.

אסתר המלכה
אסתר, מסבירים המקובלים, מייצגת צורך פנימי 
זהו  האלה.  לחיים  יותר  עמוקה  משמעות  לגלות 
ומתעורר  נסתר שחבוי עמוק בתוכנו  צורך  אותו 
להסתפק  שלא  בנו  מפציר  דוחף,  לפעם,  מפעם 
במרדף האגואיסטי המטורף והדורסני של החיים 
בעידן המודרני. "נקודת האסתר" שבליבנו, היא זו 
שגורמת לנו להרים את הראש מעל לזרימת החיים 
ולחפש את הדרך לשינוי. היא מתבטאת גם ברצון 
לקצת שקט, שלום, שלווה ועתיד טוב יותר, ללא 
מנסה  פנימית  תחושה  אותה  ומלחמה.  אלימות 
מזו  אחרת  דרך  ולחפש  להתחיל  אותנו  לעורר 
של המן - דרכו של מרדכי. אם נדבוק בדרכו של 
מרדכי, נוכל להביא את השמחה האמיתית שכולנו 
מייחלים לה. ואז, גם נתלה את המן - האגו שלנו 
- על העץ, ונישאר עם אידיאולוגיה אחת ויחידה 

- אהבת הזולת ואחווה. פורים שמח!

 niv_n@kab.co.il

תחפושות, משתה, רעשנים, מסכות, עדלאידע - פורים כבר כאן, וכדאי ואפילו רצוי לחגוג ולשמוח, "וכל המרבה - הרי זה משובח". שנייה לפני 
שאנחנו מאבדים את הראש, נמקד את המחשבה גם בדברים הרציניים יותר שיש לחג הזה להציע. השנה תולים את האגו, במקום את המן

מאסתר לגילוי

כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להתבטל חוı ממגילת אסתר... 
שנאמר: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוÛ מזרעם.

)הרמב"ם, הלכות מגילה, אסתר ט'≠כ"ח(

קבלה באינטרנט
 www.kab.co.il - "אתר העיתון "קבלה לעם

www.kab.co.il/bheb - אתר קבלה למתחיל
 www.kab.co.il/heb - אתר קבלה למתקדם

 www.kab.tv - TV ערוץ קבלה
 www.laitman.co.il - הבלוג של הרב לייטמן

 www.kabbalahblog.co.il - "הבלוג "קבלה היום

בית 'קבלה לעם'
הרצאה של הרב ד"ר מיכאל לייטמן - 

ימי ג' 19:00. 

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

בוקר אור - א'-ד' 6:00-7:00 • ה'-ו' 6:00-7:30
לילות קבלה - א'-ו' 3:00-6:00

שאל את המקובל - ה' 20:30
סביב השולחן - ו' 15:00

לשעון:  מסביב  קבלה  שידורי  קארמה,   HOT  -  39 ערוץ 
19:00-20:00•13:00-14:00•07:00-08:00•03:00-06:00

 ±-∑00-50π-20π :'מידע על מגוון אפשרויות הלימוד בטל

ÔÂÚ„ÈÓ - איך לומדים קבלה?

 _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _     _ _ _ _ 

_ __ __ _                 _ _ - _ _                _ _ - _ _                _ _ - _ _

______  _______ _______ _______

»קבלה לעם«אני מעוניין במינוי לירחון
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קבלה לעם  גיליון 27  אדר ב' תשס"ח • מרץ www.kab.co.il  2008  טל': 1-700-509-209 ]�[ 

"
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים'. המן אמר שדעתו הוא, שנוכל להצליח לאבד היהודים, מטעם שהם בפירוד בין אדם 
לחבירו, על כן הכח שלנו נגדם בטח נצליח, כי זה גורם פירוד בין אדם למקום, וממילא ה' לא יעזור להם כיון שהם נפרדים ממנו. 
לכן הלך מרדכי לתקן את הפגם הזה, כמו שמבואר בכתוב 'נקהלו היהודים... להקהל ולעמוד על נפשם'. היינו על ידי ההתאחדות 
הצילו את נפשם.                                                                      )בעל הסולם, ספר שמעתי, מאמר "ישנו עם אחד"(

מאת: אסף אוחיון

מתוך  המפורסמות  הסצינות  באחת 
סרט האנימציה "פנטזיה" של וולט 
דמותו  נראית   ,1940 משנת  דיסני 
המיתולוגי  העכבר  מאוס  מיקי  של 
העלאת  על  המופקד  הקוסם,  שוליית  בתפקיד 
הטירה.  מעלה  אל  הבאר  ממעמקי  מים  דליי 
לאחר שהתעייף מעבודתו, מחליט מיקי לנסות 
שניצב  מטאטא  על  המכשף  מקסמי  אחד  את 
מתעורר  המטאטא  להפתעתו,  החדר.  בפינת 
לחיים וממלא את דרישותיו, אך לאחר זמן מה, 
יוצא המטאטא משליטה ומציף את הטירה במים. 
את  ולבתר  ממנו  להיפטר  מנסה  האומלל  מיקי 
המטאטא לשניים בגרזן, אך במקום זה המטאטא 
רק "מתרבה" והולך, ומטאטאים רבים ממשיכים 

את העבודה. 
מיקי משתדל למצוא את הלחש הנכון לביטול 
הקסם, אך המים הגואים גורפים אותו במערבולת 
נוראית. למזלו, מגיע הקוסם מבעוד מועד, מבטל 
מאוס  מיקי  את  ומשיב  שהשתבש  הקסם  את 
לתפקידו האמיתי - שוליית קוסם, שניסה לשווא 

לחדור אל מסדר הקוסמים. 
בדומה למיקי מאוס, גם לעם ישראל יש נטיה 
קבועה להסתבך בצרות. תולדותיו רצופות בעיות 
של  מאלו  בהרבה  גדולים  קץ,  אין  עד  ומשברים 

מיקי מאוס. 
מה לא עברנו? גזירות, מכות, עינויים, עונשים, 
מנת  היו  הסוגים  מכל  ואיומים  גלויות  גירושים, 
כבר  שהכול  פעם,  בכל  שונות.  בתקופות  חלקנו 
נראה מבטיח והארץ שקטה לזמן מה, צץ לו איזה 
רשע תורן, או עוכר ישראל שמקלקל את הכול. 
איזה  הופיע  ברגע האחרון  כמו בסרט, תמיד  אך 

"קוסם" שהציל את המצב.       

ובמציאות...
הרחק  לא  שונה.  שהמצב  נדמה  שהפעם  אלא 
מכאן, אורב לנו נשיא אירני חצי משוגע, המצויד 
בצעצועי מלחמה חדישים, ורק מחכה להזדמנות 

הנכונה כדי לבצע ניסוי כלים. 
הטרור  ארגוני  מלבים  המערבית  ובגדה  בעזה 
הקיצוניים את האש, ומנצלים את המצב הביטחוני 
והתברואתי המידרדר. בינתיים הטילים ממשיכים 
הורסים  פוגעים,  הדרום,  ישובי  על  ליפול 
הצפונית,  בגזרה  החיים.  סדרי  את  ומשבשים 
את  והשלים  פצעיו,  את  ללקק  החיזבאללה  סיים 

הכנותיו למלחמה הבאה. 
הוא:  בבעיותיו  עסוק  הגדול  העולם  ואילו 
דורות,  מזה  החמור  כלכלי,  משבר   - בארה"ב 

באירופה - אנטישמיות שהולכת וגוברת. 
ומערכת  יציבה  לא  למנהיגות  אלה  את  צרפו 

חינוך מתפוררת, וקיבלתם תוצאה מאיימת. 
הטירה,  את  ומציפים  הולכים  המים  כי  נדמה 
העבודה  את  עבורנו  שעשה  הישן  "והמטאטא" 
הקסמים  לחשי  שימוש.  מכלל  יצא  כה,  עד 
כל  של  מקומו  ואת  פועלים,  אינם  המוכרים 
לשולחן,  מתחת  לטאטא  שהצלחנו  טרוריסט 

תופסים שניים חדשים.  
שהעניינים  הראשונה  הפעם  לא  זו  נכון, 
מסתבכים, אלא שהפעם הקוסם מסרב להגיע...  

ֺ

מפנטזיה למציאות
גיבוריו  את  הגה  דיסני  שוולט  לפני  הרבה 
לעצמו  להמציא  ישראל  עם  ידע  המצוירים, 
המגילה,  סיפור  משלו.  מפתח  ודמויות  גיבורים 
לפני  העתיקה  בפרס  לכאורה  שמתרחש  למשל, 
המזכירה  סיטואציה  בפנינו  מתאר  שנים,   2,500

מאוד את מצבנו הנוכחי. 
המן האגגי, ראש השרים בממלכת אחשוורוש 
לעם  מיידי  השמדה  צו  לבקש  מחליט  העצומה, 
היהודי המפוזר בין 127 אומות הממלכה. המלך 
יוצא  הצו  ידוע;  הסיפור  והמשך  בחדווה,  נענה 
לדרך, העיר שושן נבוכה מאוד, המצב נראה אבוד 
לפרקים, עד שמגיחים מרדכי ואסתר, ומצליחים 
במהלך מבריק אחד להפוך את הגזֵֵרה על פיה.   

את  לגלות  החותרת  כשיטה  הקבלה,  חכמת 
הוא  פורים  שסיפור  מסבירה  הדברים,  פנימיות 
הרבה יותר מעוד תסריט הוליוודי משובח. הקבלה 
שורש  יש  הגשמי  בעולם  תופעה  שלכל  גורסת, 
זו  תפיסה  לפי  אותה.  ומנהל  בה  השולט  רוחני 
סיפור המגילה הוא תרחיש ממשי, המתקיים כאן 
ועכשיו לנגד עינינו, ומתאר התגוששות אדירה בין 

שני סוגי רצונות המתחרים זה בזה על הבכורה. 
האנושית-טבעית  המשיכה  את  מסמל  המן 
להסתפק בדרגת הקיום החיצונית של החיים, ללא 

הכרת הכוחות הפנימיים שבה. 
להפוך  הרצון  את  מייצג  זאת,  לעומת  מרדכי 
את הקערה על פיה, להעלות את דרגת חשיבותו 
של הרצון הפנימי לרוחניות מעל לשאר הרצונות 

שפועלים באנושות. 
צו ההשמדה שמבקש המן להוציא, אינו אפוא 
צו השמדה הנוגע לקיומו הפיזי של עם ישראל, 
ביסוד  שעומד  הפנימי  לרצון  השמדה  צו  אלא 
שעליו  רוחני,  לגילוי  להגיע  רצון  אותו  העם. 
מושתת הקיום היהודי מאז ומתמיד. גם המבוכה 

היכולת  מחוסר  נובעת  בשושן,  המשתררת 
להכריע את המערכה הפנימית המתחוללת בתוך 
ליבו של העם.  בהמשך לתפיסה זו טוענת הקבלה 
והבעיות  הצרות   - לפנינו  המתגלים  שהאויבים 
של  חיצונית  העתקה  הם   - ניצבים  אנו  בפניהן 
אותם כוחות המתוארים במגילה בשפה אליגורית. 
לכן כל עוד נמשיך להתעלם מן האותות והמסרים 
הדורשים  אויבינו,  באמצעות  אלינו  שנשלחים 
יועילו  לא  האמיתי,  תפקידנו  את  לבצע  מאיתנו 
השינוי  כי  שבעולם,  והפצצות  הטילים  כל  לנו 

שנדרש מתחיל מבפנים.

אין קסמים, אבל יש פתרון
עשויות  שהנטיעות  גן...  הוא  המבוכה,  "גן 
כתלים כתלים וביניהם שבילים רבים מעורבים. 
אחת  אכסדרה  אל  להגיע  היא  התכלית 

שבאמצעם" )הרמח"ל, מסילת ישרים, פרק ג'(.
ניצב  ישראל  שעם  הנוכחית  הדרכים  פרשת 
בפניה, נראית מסועפת ומבולבלת במיוחד. ובכל 

זאת, יש מוצא. 
להיות  ניסינו  המן,  של  בדרכו  נהגנו  כה  עד 
השיטות  את  ליישם  המפותחות,  האומות  ככל 
והמערכות שמצליחות במקומות אחרים, להילחם 
את  עליהם  ולהשליט  הזרוע  בכוח  רק  באויבינו 
מרותנו. אך אנו ניצבים בפני שוקת שבורה. את 
לספר  בהקדמה  הסולם  בעל  מפרט  לכך  הסיבה 
הזוהר: "דע, שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. 
העולם,  לפנימיות  ישראל  נחשבים  ובכללות 

ושבעים אומות, נחשבים לחיצוניות העולם. 
בחינת  את  מגביר  מישראל  האדם  ובהיות 
במעשיו  גורם  אז  הנה  חיצוניותו,  על  פנימיותו 
מעלה,  מעלה  בשלמותם  עולים  ישראל  שבני 
ואומות העולם יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל. 
ואם להיפך, שהאדם מישראל מגביר ומחשיב את 
שגם  במעשיו,  גורם  הוא  אז  חיצוניותו,  בחינת 
אומות העולם עולים מעלה מעלה ומתגברים על 
ישראל, ומשפילים אותם עד לעפר" )בעל הסולם, 

הקדמה לספר הזוהר, אות ס"ט(.
שנתמיד  ככל  כאמור,  בידינו.  נמצא  המפתח 
את  לגלות  הצורך  ואת  הרצון  את  בתוכנו  לפתח 
לימוד  הפנימית של המציאות באמצעות  המהות 

חכמת הקבלה, כך נפחית את מידת הלחץ החיצוני 
שמפעילות עלינו אומות העולם. זכות הקיום של 
עם ישראל נגזרת מייעודו הרוחני. אם נעשה זאת, 
יהפכו אויבינו הגדולים לתומכים הגדולים ביותר 
שלנו. כדי לעשות זאת עלינו לקחת את המושכות 
ליישם  בידינו, ללמוד את שיטת הגילוי הרוחני, 
מכן  ולאחר  עצמנו,  על  הראשון  בשלב  אותה 

למסור ולהעביר אותה לכל אומות העולם. 

לחש הקסמים
של  העליון  החוק  כלומר,   - ה"קוסם"  הפעם, 
הטבע - דורש ומצפה מאיתנו שנממש את הזכות 
להמתין  טעם  אין  לכן  בידינו.  שניתנה  הנפלאה 
המצב.  את  ויציל  לפתע  כך  יצוץ  שהוא  ולצפות 
הקסמים  ולחש  בתוכנו,  נמצא  האמיתי  "הקוסם" 
באמצעות  המתגלה  והאהבה,  האחדות  כוח  הוא 

לימוד חכמת הקבלה. 
אם נשתמש בלחש הזה נוכל להפוך את הפור, 
ולהביא  ואסתר בשעתו,  ממש כפי שעשו מרדכי 
"צהלה  אביב  ולתל  לשדרות  לשושן,  לעיר 

ושמחה" אמיתית, כפי שהובטח במגילה. 
וגם למיקי מאוס, כמובן... 

asaf_o@kab.co.il

קסמים, מתרחשים רק בסיפורים ובאגדות. במציאות צריך לעבוד קשה כדי להגיע אל המטרה הנכספת. 

ממיקי מאוס בתפקיד שוליית הקוסם, דרך אסתר המלכה ועד לימינו - צריך רק לגלות את לחש הקסמים

החיים הם לא פנטזיה

הרבה לפני שוולט דיסני הגה את גיבוריו המצוירים, ידע עם ישראל 
להמציא לעצמו גיבורים ודמויות מפתח משלו. סיפור המגילה, למשל, 
שמתרחש לכאורה בפרס העתיקה לפני 2,500 שנים, מתאר בפנינו 

סיטואציה המזכירה מאוד את מצבנו הנוכחי

בדומה למיקי מאוס, גם לעם 
ישראל יש נטיה קבועה להסתבך 
בצרות. תולדותיו רצופות בעיות 
ומשברים עד אין קץ, גדולים 

בהרבה מאלו של מיקי מאוס. בכל 
פעם, שהכול כבר נראה מבטיח 
והארץ שקטה לזמן מה, צץ לו 

איזה רשע תורן, או עוכר ישראל 
שמקלקל את הכול. אך כמו בסרט, 

תמיד ברגע האחרון הופיע איזה 
"קוסם" שהציל את המצב   

www.kab.co.il/links/273 :לצפייה בתוכנית בנושא

חגים בקבלה
"
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מתמכרים לסם החיים
בכתבה הקרובה לא נספר לכם על נרקומנים שמזריקים הרואין בסמטאות אפלות. גם לא נדבר על איזו 
"בעיית סמים" אמורפית, או נפנה אצבע מאשימה לעבר הנוער "המקולקל", כפי שנוהגים לעשות רשויות 
הסמים או גופי החינוך המנותקים מן המציאות. כך יישאר לנו מקום לספר לכם על כל מה שתמיד סיקרן 

אתכם בנושא הסמים הקלים, מהזווית שמעולם לא הזדמן לכם לשמוע

ספיישל

מאת: זאב סוביק

הרמקולים ב את  קרעו  רבים  יטים 
הסטריאו  מערכות  של  העוצמתיים 
אריאל  שמאיר  מאז  במכוניות, 
ברוח".  נישאים  קיץ  "זרעי  על  בערגה  שר 
של  נחלתם  היו  הקלים  הסמים  ההם,  בימים 
קיבוצניקים מגודלי שיער, מתנדבים שהגיעו 
מחו"ל או צעירים תמימים שנתקלו בתופעה 

במקרה בטיול למזרח. 
אבל מאז, כאמור, מים רבים השקו את שדות 
הפרג הנצחיים. ומי מכם שבחר עד אתמול לטמון 
הבא:  בנתון  שיתבונן  כדאי  בחול,  ראשו  את 
בישראל 2008 ההערכות הרשמיות מדברות על 
בסמים  שמשתמשים  ישראלים  למיליון  קרוב 

מכל  שאחד  תחשבו  זאת,  להמחיש  כדי  קלים. 
שישה ישראלים שאתם פוגשים ברחוב, בעבודה 

או בסופר - מעשן סמים...

"מה נעשה, שהדור שלי עקום 
כזה..." )להקת "הדג-נחש"( 

להבין  כדי  אבל  מדהימים.  אכן  המספרים 
בעלייה  נמצאת  בישראל  הסטלנות  שתרבות 

נינוחה ושלווה, לא צריך להיות חוקר מעמיק. ֺ
מספיק לפתוח עיתונים... 

מפכ"ל המשטרה החדש, רב ניצב דודי כהן, 
הכריז עם כניסתו לתפקידו, שהמשטרה תפסיק 
ואילו  להעמיד לדין משתמשים בסמים קלים. 
הממשלתי  הגוף  בסמים,  למלחמה  הרשות 
שאמון על הנושא, ועל יעילותו נדבר בהמשך, 
יצאה כדרכה בקודש בהצעה לגמרי לא מעשית 
- לערוך בדיקות שתן בבתי הספר כדי לאתר 

משתמשים בסמים.  

והמשתמשים? 
קרוב לוודאי שאם תנסו לזהות אותם ברחוב, 
עיסוקם  את  שיסגיר  סימן  שום  תגלו  לא 
בשעות הפנאי. וזו חלק מן הבעיה. אין קבוצת 

טיפוסי  מאפיין  או  ברור  מגדר  אוכלוסייה, 
השירות  לצד  להיפך,  קלים.  סמים  מעשן  של 
בצה"ל, וכנראה שאפילו יותר ממנו, זו התופעה 

שכ-ו-ל-ם שותפים לה בחדווה. 
קצינים  היי טק מצליחים,  אנשי  דין,  עורכי 
משכילים,  סטודנטים  בכירים(,  )גם  בצה"ל 
משפחות  בעלי  פשוטים,  פועלים  אומנים, 
ורווקים. אנשים קשי-יום, חובבי טבע, תושבי 
תל אביב, תושבי הדרום וגם תושבי ערי השרון 

ועיירות  המופגזים  הצפון  יישובי  המבוססות, 
כולם  נפקד.  לא  איש  של  מקומו  הפיתוח. 
כאחד שותפים לחגיגה, ומצרפים לשגרת יומם 
)הרצינית בדרך כלל(, בסופו של יום או בסוף 

השבוע, סיגריה מגולגלת, או שתיים. 
זה, הם ימתיקו חיוך  ואם תשאלו אותם על 
מלומדים  ובמשפטים  פנים  במאור  ויסבירו 
מכורים,  לא  ממש  הם  שלא,  היטב,  ומנוסחים 
ומה, לא שמעתם? הרי מחקרים מוכיחים ש"זה 
לא מזיק". אפילו סיגריות מזיקות יותר, שלא 
מעשנים  לא  ממש  הם  ולא,  אלכוהול.  לומר 

סיגריות, כי הן הרי מסוכנות לבריאות..."

כשהעולם מתחיל לשעמם
האמצעים  התפתחו  כיצד  בקצרה  נסקור  אם 

שהתחלנו  ניווכח  לאנושות,  שמחה  שמספקים 
בצרכים הבסיסיים ביותר, כמו: אוכל, קורת גג 
ומשפחה. כשגדלנו קצת, העושר החומרי הפך 
שלפתע  עד  במסע  המשכנו  השאיפות.  לפסגת 
הרגשנו מה נעים ומה נפלא כשהאנשים שמקיפים 
לחלופין,  או  אותנו,  ומכבדים  מעריכים  אותנו 
על  ולהשפיע  לשלוט  מאוד  מענג  שזה  למדנו 
והשליטה  הכבוד  הכסף,  לאחר  אחרים.  אנשים 

מגיעה התשוקה לדעת ולהבין את ה-כ-ו-ל.

סמים ו"רוחניות" - על עלילות 
הקנאביס ושאר עשבים

מדורות  שערכו  הפרסיים  מהשבטים  החל 
ההיסטוריה,  בתחילת  אי-שם  ענקיות  קנאביס 
ועד הבאבות בהודו )הידועים בכינויים "סאדו"(, 
בעישון  מלווה  החיים  גלגל  עבר  אל  שמסעם 
שנקר"  "בום  בצעקות  הודיה  כדי  תוך  ג'אראס 
ישראלים  תרמילאים  )ובהרבה  שיווה  לאלה 
ממקור  ונהנים  החגיגה  על  טרמפ  שתופסים 
ג'אראס זמין ואיכותי...(, קישרו עמים ותרבויות 
פסיכו-אקטיביות,  לתופעות  הסמים  את  שונות 

שאותן הם מכנים "רוחניות".
בזכות  שהתפרסמו  מג'מייקה,  הראסטפאריס 
הראסטות הענקיות )רעמות התלתלים הסבוכות( 
שעל ראשם והזמר האגדי בוב מארלי, מקדשים 
את צמח הקנאביס ומעשנים אותו, בין היתר, גם 

לצורך התקרבות לכוח עליון. 
ששימש  אינדיאני  שמאן  מאטוס,  חואן  דון 
של  הפופולאריים  ספריו  לתריסר  השראה 
את  שנה  בעשרים  )שהקדים  קסטנדה  קרלוס 
השימוש  אומנות  את  לימד  אייג'(,  הניו  עידן 
ב"צמחי עוצמה", צמחים שלכאורה משנים את 
תודעתו של המשתמש בהם ואת תפיסת עולמו, 
ומובילים אותו למסע צבעוני וחווייתי אל עולם 

שכולו טוב.
או  כלשהי  לדת  להשתייך  צורך  אין  אבל 
להיות חלק מתרבות אקזוטית כדי לנסות לחוות 
בסמים.  שימוש  באמצעות  "מיסטיות"  תופעות 
במעמקי  שמקורם  שיקויים  הזיה,  פטריות 
שההסתברות  קקטוסים  באמזונאס,  הג'ונגלים 
שלא  לסיכוי  שווה  שלהם  הטריפ  את  לשרוד 
קטלניים  פחות  לא  ו"קוקטיילים"  לשרוד, 
 - ואלכוהול  מכימיקלים  בקפידה  המורכבים 
לצעירים  עזר  אמצעי  תקן  על  נמצאים  כולם 

סקרנים או סתם משועממים שמחפשים...  
הם  אבל  ברור,  לא  להם  גם  מה?  מחפשים 

שמעו שזוהי אחלה דרך להגיע ל"התעלות". 
האמת  אבל  לשמוע,  יתאכזב  חלקכם  ובכן, 
התופעות  בין  קשר  שום  שאין  היא:  הפשוטה 
תסמינים  של  אוסף  הכול  בסך  שהן  הנ"ל, 
התחושה  לבין  גופניים-פסיכוסומטיים, 

הממשית שנקראת רוחניות.
גם  אבל  נפלאה,  היא  הרוחנית  ההרגשה 
לחוש  שמתחיל  האדם  ומוחשית.  מציאותית 
רגליים  שתי  עם  נשאר  הרוחנית  המציאות  את 
איתנות על הקרקע - ויחד עם זאת מתגלה לו 
עולם חדש, מלא כל טוב, שעד עכשיו הוא לא 
הוא מתעלה מעל להרגשת  לקיומו.  מודע  היה 
חייו,  על  שמשפיעים  הכוחות  את  מגלה  הזמן, 

ורואה את התוצאות מהפעולות שהוא פועל.
במבט מבחוץ אי אפשר לראות שום שינוי על 
האדם, אך בפנים חיה לה תחושה נצחית, שבכל 
דווקא  יותר.  רבה  ובעוצמה  מתחדשת  פעם 
בשילוב בין החיים המוכרים לנו לבין הרוחניות, 

יכול האדם לגרום לעוד ועוד שינויים לטובה.
איך עושים את זה? לשם כך לא צריך עשבים, 

פטריות, כימיקלים או שיקויים.
המקובלים השאירו לנו הדרכה מפורטת - את 
יכול,  אחד  כל  המקוריים, שבהם  הקבלה  ספרי 
שמוביל  בשביל  לפסוע  נכונה,  הדרכה  בעזרת 
אל הרוחניות. וזה כבר לא בגדר סוד, שהשביל 

הזה נמצא כאן, ממש מתחת לאף...

כדי להבין שתרבות הסטלנות 
בישראל נמצאת בעלייה נינוחה 
ושלווה, לא צריך להיות חוקר 

מעמיק. מספיק לפתוח עיתונים...
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מתמכרים לסם החיים
בכתבה הקרובה לא נספר לכם על נרקומנים שמזריקים הרואין בסמטאות אפלות. גם לא נדבר על איזו 
"בעיית סמים" אמורפית, או נפנה אצבע מאשימה לעבר הנוער "המקולקל", כפי שנוהגים לעשות רשויות 
הסמים או גופי החינוך המנותקים מן המציאות. כך יישאר לנו מקום לספר לכם על כל מה שתמיד סיקרן 

אתכם בנושא הסמים הקלים, מהזווית שמעולם לא הזדמן לכם לשמוע

הקוקאין כמשל חברתי
בשנות החמישים והשישים היו אלה ילדי הפרחים שניסו להרחיב את התודעה שלהם באמצעות L.S.D וסמים פסיכודליים 
אחרים. בשנות השמונים והתשעים לא הייתה חורשה בארץ שנעזבה לנפשה, וכולם חגגו עם הכדור הממריץ ומעורר האהבה 

הנקרא אקסטזי. 
בימינו, אנו עדים לפריחתו מחדש של צמח הקוקה ותוצרו הקטלני: הקוקאין. 

על פי הנתונים האחרונים, עלה מספר המשתמשים בקוקאין באירופה בשלושים אחוזים בשנה האחרונה, וגם בארץ הקודש, 
אין כמעט פאב או מועדון שבתאי השירותים שבו לא ביקרה "האבקה הלבנה". ולא, זה לא במקרה.

שעובר  התהליך  את  משקפים  מורכבת,  יחסים  מערכת  איתנו  ומנהלים  שנים  אלפי  כבר  האנושות  את  שמלווים  הסמים 
הדור. 

מסמים קלים, שבבסיס העישון שלהם התקיים גם מפגש חברתי והתחברות בין אנשים, לסמי הזיות, שניתקו את האדם 
מהמציאות והבטיחו לו צבעים וחוויות הזויות, בהמשך, כדורים מעוררי אהבה, וכיום ברוח הדור - הקוקאין המנכר. אכן ניתן 

להבחין בהבדל. 
הקוקאין מאופיין בביטחון העצמי הרב שהוא נוסך במשתמש. הוא מחדד את החושים ובפירוש מהווה סם אנטי-חברתי. 
כל משתמש צורך אותו לבד, ואין זה פלא, שדווקא בפתחה של המאה העשרים ואחת הוא הופך לפופולרי, ומשקף את הרצון 

הבולט בדורנו - להיות לבד, בין אם זה מול מסך המחשב או בחברתם של מאות אנשים במסיבה.

והופ, אנו כבר במאה ה-21. תקופה חדשה שבה 
כללי המשחק המערביים מאפשרים לנו להשיג את 

"כל מה שנרצה", בתנאי שנעבוד מספיק קשה. 
)ועוד הרבה  יש אינספור דרכים להרוויח כסף 
יותר דרכים לבזבז אותו(, להיוולד להיות כוכבים, 
)ועכשיו  פני האדמה  נידחת על  פינה  לטוס לכל 
גם לירח(, ואם אתם תפרנים יותר, הרי שבהקשת 
מספר כתובות URL על המקלדת, תוכלו לצלול 
אל נפלאות עולם וירטואלי בלתי מוגבל, שמציע 

צבעים וחוקים משלו.
בלתי  הלכאורה  האפשרויות  בליל  ובתוך 
פשוט   - שבהם  הרגעים  מופיעים  הזה,  מוגבל 

משעמם.
לרגע  להפיג  לנסות  אפשר  הזה  השעמום  את 
קט, או לכמה שעות, ימים או שבועות, אבל הוא 
אותו  להעלים  אפשר  אי  שבא.  כלעומת  חוזר 
בילויים  כסף,  דוגמת  הידועים  האמצעים  בעזרת 
או טיולים. אפילו אלכוהול לא תמיד מספק את 

הסחורה. אז מה נשאר?

במקום עשן - מתמלאים ברוח
להבחין  המתבונן  יתקשה  מזוינת  בלתי  בעין 
עד  קרה  שלא  דופן,  יוצא  משהו  פה  שמתרחש 
כה. אבל המשקפת שמספקת לנו חכמת הקבלה, 
מאפשרת לראות שאנו נמצאים בשיאו של תהליך 
מיוחד שמטרתו אחת, להביא אותנו אל השאלה 

- מה הטעם בחיים?
אלמנט  רק  משתנה  המדובר  התהליך  במשך 
ודורש  ועוד,  עוד  גדל  האגואיסטי  הרצון   - אחד 
סיפוקים גדולים יותר, מיידיים יותר ועדיף ללא 

הקדם עבודה קשה.
אבל למרות "השם הרע" שיצא לאגואיזם, יש 
לזכור שההתפתחות של האגו היא זו שמאפשרת 
קטנים  ילדים  כמו  אנו  שבו  מהשלב  לגדול  לנו 
שנהנים ממשחק בצעצועים, עד לשלב שבו אנחנו, 
שהצעצועים  מגלים  וחכמים,  בוגרים  כאנשים 

הללו כבר לא מספקים אותנו.
חכמת הקבלה מסבירה, שהדרישה שמתעוררת 
המודרני  באדם  אחר.  מסוג  למילוי  היא  הפעם 
שיספק  היחיד  שהדבר  כזה,  צורך  כיום  מתעורר 
אותו באמת, הוא להתעלות אל הרבדים הפנימיים 
ולהבין  באמת,  הוא  מי  לגלות  שבתוכו,  ביותר 
שההנאה  בלי  מהחיים  נהנים  איך  ולתמיד  אחת 

הזו תחלוף כלעומת שבאה.
יכול  לא  שכזה,  מילוי  מחפש  שכבר  אדם 
אחד  הרגילה.  החיים  שגרת  בתוך  אותו  למצוא 
ה"תחליפים" החמים בשוק, שמשפיע 'במיידי' על 
לזמן מה,  ומשתיק את החיפוש  מערכת העצבים 

של  ממוצע  ובמחיר  טלפון  שיחת  במרחק  נמצא 
מאה שקלים חדשים. 

לא צריך לברוח
"זכה, נעשית לו תורתו סם החיים" )יומא, ע"ב(.

לכל  אלו  בימים  שמתגלה  הקבלה,  חכמת 
הנעלה  המילוי  מקור  את  לאדם  פותחת  דורש, 
שעליה  הנשמה  "הנשמה".  החיים,  מקור  ביותר, 
חדשה  תכונה  היא  הקבלה,  בחכמת  מדובר 
שהאדם מפתח בכוחות עצמו, באמצעות ההדרכה 
"שרוכש  האדם  דווקא  הקבלה.  בספרי  שנמצאת 
על  איתנות  רגליים  עם שתי  נשאר  הנשמה"  את 

שאין  הוא,  והמעניין  למציאות,  ומחובר  הקרקע 
לו צורך להתנתק ממנה. חייו הרגילים נמשכים, 
ובנוסף אליהם מתרחבים האופקים ומאפשרים לו 
ומוחשית, שעד כה הייתה  לקלוט תופעה חדשה 
נסתרת - "המציאות הרוחנית". מציאות של חיים 
הרף,  ללא  שמתחדשת  יותר,  גבוהה  קיום  ברמת 
ומאפשרת לאדם להיטיב יותר ויותר את חייו, את 

חיי הסובבים אותו ואת העולם כולו.    
הסולם  בעל  לתאר  מיטיב  הזו  ההרגשה  את 
שיטת  את  שהתאים  המקובל   ,)1885-1955(
 ..." מתלמידיו:  לאחד  במכתב  לדורנו,  הקבלה 
מקצצים  היו  העולם  מבני  ואחד  אחד  כל  אשר 
להשיג  כדי  ביום,  פעמים  ורגליהם שבע  ידיהם 
המורגש  כזה  בטעם  חייהם,  ימי  בכל  אחד  רגע 

להם".

הטעם האמיתי בחיים
הקבלה  חכמת  שערי  נפתחים  לחינם  לא 
בתקופה הנוכחית, לאחר שננעלו למשך אלפיים 
שנות גלות. חכמת הקבלה - שמכונה סם החיים 
ביותר  הבוערות  השאלות  על  לענות  משכילה   -
אלה  האם  מהחיים?  מסופק  אינני  מדוע  בימינו: 
בפניי? מהי התכלית?  כל האפשרויות שעומדות 
הוא  להן,  בתשובות  שהמחסור  שאלות  ועוד. 
הגורם המרכזי שמייצר את הצורך לברוח אל תוך 

"סרט" חלופי.
שמנסים  ורשויות  שגופים  מוכיחה  המציאות 

הפחדה  באמצעות  בסמים  בשימוש  להילחם 
ואכיפה, זוכים ללעג ונכשלים כישלון חרוץ פעם 
לטובת  התנתקות מהמציאות  מאידך,  פעם.  אחר 
שמחה מלאכותית היא פתרון קצר מועד, שחוזר 
ותלות,  ריקנות  בצורת  כבומרנג  חזרה  אל האדם 

ומשאיר חלל ריק ובלתי מסופק.

יעזרו  לא  הסמים  בעיית  את  לפתור  מנת  על 
עוד גוף ממשלתי, ועדה של "מומחים", תשדירים 
לטפל  עלינו  מנופחים.  ותקציבים  מאיימים 
לפי  הפתרון,  בסימפטום.  ולא  הבעיה,  בשורש 
חכמת הקבלה, הוא פשוט ומספק תוצאות כמעט 

מיידיות:
ביותר  הקרוב  הלימוד  את  האדם  בפני  לחשוף 
אליו, לימוד שיבטיח לו הבנה של הרובד הפנימי 
ימצא  ושל עצמו. כשהאדם  ביותר של המציאות 
לברוח  צורך  לו  יהיה  לא  לחייו,  ומשמעות  טעם 
לעולמות  אולי  אחרים...  עולמות  אל  יותר  מהם 

רוחניים, אבל זו כבר לא בריחה. 

zeev_s@kab.co.il

לעבוד את ה' בסבבה
"והקטיר עליו אהרן קטרת סמים, בבוקר בבוקר... בין הערבים יקטירנה" )שמות ל', ז'-ח'(.

קטורת הסמים, שהייתה אחת מהעבודות המרכזיות בבית המקדש )הכהנים נהגו להקטיר אותה פעמיים ביום(, עודנה בגדר תעלומה שמסקרנת רבים. מעשני הסמים הקלים 
לדוגמא, נוהגים לנחם את עצמם בעובדה שלמנהג שלהם להקטיר את תוצרי צמח הקנאביס יש שורשים מהמקורות. והאמת היא? כמו כל מנהגי ישראל, גם קטורת הסמים 
מסמלת תהליכים שמתרחשים בפנים, בתוך נפש האדם. האדם שרוצה להתקרב אל הכוח העליון, "חותך" מעצמו את האגואיזם ו"מקריב" אותו. הטקס הפיזי של הקטרת 

קטורת בבית המקדש נועד להזכיר את הטקס הפנימי שהאדם צריך לעשות עם התכונות האגואיסטיות שלו, על מנת שיוכל לקבל את השפע והתענוג הרוחני.
לסיכום: כל מי שקיווה שניתן "לעבוד את ה' בסבבה" עם אסמכתא מהמקורות... לא על כך מדובר, לפחות לא בספרים הקדושים.

דווקא האדם "שרוכש את 
הנשמה" נשאר עם שתי רגליים 

איתנות על הקרקע ומחובר 
למציאות, והמעניין הוא, שאין 
לו צורך להתנתק ממנה. חייו 

הרגילים נמשכים, ובנוסף אליהם 
מתרחבים האופקים ומאפשרים 

לו לקלוט תופעה חדשה ומוחשית, 
שעד כה הייתה נסתרת - 

"המציאות הרוחנית"
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בית קבלה לעם

השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצויינים, מחוייבות הן להיפתר עכשיו בדרגות שונות לכלל העם.
)הרב קוק, אדר היקר, עמ' קמ"ד(

שישים ריבוא נשמות

מאמרו "שישים ריבוא נשמות" מתייחס בעל הסולם לשתי ב
באנו?  מאין  האנושות:  את  ביותר  המסקרנות  השאלות 

ולאן אנו הולכים? 

כדי לענות על כך, עלינו לעמוד תחילה על המקור של נשמותינו, 
כלומר, להתחיל מבראשית. בראשית הבריאה נבראה נשמה אחת, 
המכונה בקבלה "נשמת אדם הראשון". בתהליך הדרגתי התחלקה 
אותה נשמה ל- 600,000 חלקיקי נשמות, שכל אחד מהם התחלק 
שוב לניצוצים רבים. ניצוצים אלה הם נשמות בני האדם בעולמנו. 

כי  בכתביהם  מסבירים  המקובלים  אם  הסולם,  בעל  מקשה  כאן 
ריבוא  לשישים  נחלקת  שהיא  פירוש  מה  שלמות,  היא  הרוחניות 

נשמות?

נשמה אחת או נשמות רבות?
תפיסת המציאות על פי הקבלה גורסת, שאכן קיימת רק נשמה 
נחלקת  אינה  הרוחניות  וכי  העליון,  באור  שמלאה  אחת  כללית 
לחלקים. יחד עם זאת, הטבע האגואיסטי שלנו גורם לנו לראות את 
העולם כמפולג. כותב על כך בעל הסולם: "ולעניות דעתי, שבאמת 
בחיתוכים  יבוא  לא  הרוחני  כי  אחת.  מנשמה  יותר  בעולם  אין 
וניצוצי  נשמות  רבוא  שישים  שיש  שאמר,  מה  אלא  וחילוקים... 

נשמות... הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל". 
משמעות המושג "גוף" בחכמת הקבלה היא, הרצון האגואיסטי 

להיות  לנו  שגורם 
ולנצל  בעצמנו  מרוכזים 
זה  רצון  האחרים.  את 
לבין  בינינו  שחוצץ  הוא 
הנשמה   - האור  הרגשת 

הכללית.  
מדוע? 

חכמת  פי  שעל  מפני 
אנו  האור  את  הקבלה, 
רק  להרגיש  יכולים 
משתווים  אנו  כאשר 
מאחר  בתכונותינו.  אליו 
שתכונת האור היא "נתינה 
תנאי",  ללא  אהבה   -
שלנו  התכונות  עוד  כל 
)קבלה  לאור  הפוכות 
אגואיסטית לעצמנו(, לא 

נוכל להרגיש את האור.
בשלב מסוים בחיינו, בדרך כלל לאחר שחווינו קשיים ואכזבות 

מספר, אנו מתחילים לחוש צורך להבין לשם מה אנו חיים. 
נקרא  קיומנו,  משמעות  את  להבין  בנו  שמתעורר  הזה  הרצון 

"הנקודה שבלב", והוא מהווה מעין זרע - ניצוץ מהרגשת הנשמה 
הכללית - נשמת אדם הראשון.

בסופו של דבר, עתידה "הנקודה שלב" לגרום לאדם להבין את 
תכליתו תוך כדי העמקה בלימוד חכמת הקבלה. במהלך התקדמותו 
עליו"  "להאיר  הכללית  הנשמה  של  אורה  יתחיל  הרוחני,  בנתיב 
הזולת.  לאהבת  מאגואיזם   - שלו  ההרגשה  את  ולתקן  עוז,  ביתר 
שינויים אלה משפיעים גם על הרגשת האדם, והוא מתחיל להרגיש 

עצמו כחלק מנשמה כללית. 
למספר  הסולם  בעל  מחלק  האדם  של  הרוחנית  התקדמותו  את 

שלבים:
האדם מרגיש את נשמתו הפרטית כנפרדת בלבד.  .1

מתחיל  הנשמות,  יתר  עם  להתאחד  מנסה  שהאדם  ככל   .2
"להאיר עליו" האור העליון, כלומר, הוא מתקרב למצבו המושלם.

לאחר שהאדם משנה את יחסו לזולת, הוא מרגיש שהוא   .3
כלול ומחובר עם כל יתר הנשמות.

בעל הסולם מסיים את מאמרו בקביעה, שכיום אנו נמצאים בדור 
מיוחד, שבו כל אחד מאיתנו מסוגל לגלות את אורה של הנשמה 

הכללית, ובכך לקרב את עצמו לחיים טובים ומאושרים.

מקור ראשון

"אמרו, יש ששים רבוא נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין, איך אפשר שהרוחני 
יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת - נשמת אדם הראשון" )ספר פרי חכם, חלק ג'(

קבלה לומדים בטלוויזיה

ערוץ הקבלה באינטרנט: www.kab.tv 2¥ שעות ביממה 
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שיעורים בשידור חי
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סביב השולחן
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אפקט הצרכן
אביהו סופר

במשבר ה נמצאת  העולמית  הכלכלה  רציני,  זה  פעם 
עמוק. מדובר בהתמוטטות המערכת הפיננסית, שתביא 
לטלטלה  גורם  מה  במיוחד.  קשה  מיתון  בעקבותיה 
להלן  הגדול?  הסחף  את  לעצור  דרך  יש  והאם  הזו  המטורפת 

תמצית ההסבר הקבלי למשבר והצעות לפתרון.
הדדית  תלות  שלנו,  החברתיות  המערכות  בכל  כמו  בכלכלה, 
גורמים  "מדביק"  אחד  גורם  בהם  משברים  המשחק.  שם  הוא 
נוספים ומביא את השוק כולו אל סף קריסה, הם חלק מסממניה 

של הגלובליזציה הכלכלית. 
אותם באמצעות מודלים כלכליים,  לחזות  הניסיונות  זאת,  עם 
נדונו עד כה לכישלון והמערכת הכלכלית אינה ניתנת לשליטה 
על  ביותר, משפיעה  ולו הקטנה  כל פעולה שלנו,  ולצפי מדויק. 
מערכות רבות שאין לנו כל ידיעה עליהן ומביאה לשינויים מרחיקי 
לכת במקום אחר בעולם. אם כך, האם ניתן בכלל לעשות משהו 

כדי למנוע את הקריסה הכלכלית הבאה?
חכמת הקבלה טוענת, שאם נבין את החוקיות הכללית על פיה 
פועלת המערכת שבתוכה אנו חיים - מערכת הטבע - ונפעל על 
פי חוקיות זו, נחזק את יכולת החיזוי שלנו באשר לעתיד, ונמנע 

את הקריסה הבאה. 

איזון הדדי עדיןֺ
את  העוטף  ככוח  העליון",  "הטבע  את  מתארים  המקובלים 
את  להביא  מטרתו  כי  ומסבירים  ובאהבה,  בטוב  כולה  המציאות 
היחסים  במערכות  עמו.  ולהרמוניה  לאיזון  המציאות  פרטי  כל 
המתקיימות בטבע, אנו רואים כיצד האיזון וההרמוניה מתממשים 

בפועל, והם שמאפשרים את המשך קיום החיים. 
לעומת זאת, במערכות המלאכותיות שהחברה האנושית בנתה 
האנושית  ההתנהגות  בבסיס  הפוכים.  כללים  פועלים  לעצמה, 
המניעה את המערכות הכלכליות והחברתיות, ניצב האגו, שמעדיף 
המניות,  ובעלי  ההון  בעלי  של  הצר  האישי  האינטרס  את  תמיד 
ושליטה  כבוד  עושר,  השגת  אחר  הרדיפה  הכלל.  טובת  פני  על 
על חשבון האחר, היא שעומדת בראש סדר העדיפויות של בעלי 

החברות. 
ואחת, אנו כלואים במעגל קסמים  יוצא, שבמאה העשרים  כך 
שני  ומצד  מזה,  זה  להיפרד  האגו  אותנו  דוחף  אחד  מצד  שבו 
לוחצת עלינו הגלובליזציה להבין כי כולנו קשורים זה בזה ועלינו 
שאנו  פנימי  קונפליקט  מייצר  הזה  המורכב  המצב  להתאחד. 

מתקשים להתיר אותו. 

הפתרון - חינוך לחוקי הטבע
חוקי  את  לקיים  עליה  לשרוד  תצליח  חברתית  שמערכת  כדי 

הטבע. הפתרון טמון בחינוך:

ראשית, על קברניטי המשק להשתמש במערכות הסברה   ·
השונות כדי להביא לידיעת האנשים שאנו גוף רב-תאי ושכולנו 
קשורים זה לזה. כל תא ותא )כל אדם ואדם( במערכת האנושית 
יצטרך להבין שהמודל הכלכלי הרווחי ביותר עבורו הוא אושרו 

של אדם אחר )הזולת(. רק כך הוא יוכל להבטיח את יציבותו.
הציבור  של  כללית  למודעות  להביא  עליהם  זה,  לצד   ·
חוקיות  שקיימת  להבין  יצטרכו  האדם  בני  למשבר.  הסיבות  את 
שעל פיה פועלת כל מערכת הטבע, ושהטלטלה שאנו חווים כיום 
לכך  הדוגמאות  את  הזו.  החוקיות  נגד  פונים  שאנו  מכך  נובעת 
ניתן לשאוב מאופן תפקודן של המערכות בטבע ומיחסי הגומלין 

וההדדיות ביניהן.
יצטרכו  ההחלטות  מקבלי  אלה,  לתהליכים  במקביל   ·
ולהשליך  הטבע,  של  הכללית  המערכת  מתפקדת  כיצד  ללמוד 
ממנה לגבי השינויים שנחוץ לבצע בכלל המערכות האנושיות כדי 

להביאן לאיזון. 
רק כשהאנשים המשפיעים על חיינו יתחילו לפעול בכיוון זה, 
נצליח להוציא את העולם מהבוץ בו הוא שקוע היום עד צוואר, 

ולהובילו לחוף מבטחים. 

avihu_s@kab.co.il

קבלה וכלכלה

על קריסה שהייתה צפויה ועל הקשר בין המערכת הכלכלית לבין מערכת הטבע, הכול עניין של איזון הדדי עדין

www.kab.co.il/links/27µ :לצפייה בשיעור קבלה בנושא

www.kab.co.il/links/27∂ :לצפייה בשיעור קבלה בנושא
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בית קבלה לעם
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מאת: גלעד שדמון

והמדובר  הידוע  הזוג  היו  הם 
ביותר בהיסטוריה. כמויות בלתי 
על  נשפכו  וצבע  דיו  של  נדלות 
בניסיון לתאר את  והסופרים  היוצרים  ידי טובי 

מערכת היחסים המסתורית ביניהם. 

היא, המפתה, הבוגדנית, קלת הדעת, שלכאורה 
מסיתה את הגבר למעשים שלא יעשו. הוא, "אבי 
הצליח  שלא  הנאור,  המוסרי,  הקרבן  האנושות", 
או  לחטוא.  והתפתה  הסוררת,  אשתו  את  לרסן 
והמתנזרת,  היא, החסודה  יותר:  בגרסא מודרנית 
טהורה וזכה, מלאת ייסורי חרטה על מה שעשתה 
מעניש  המצפון,  וחסר  הרוח  גס  והוא,  לאדם. 

ונוקם על שהופל בפח באותו יום ארור. 
זוג  בעוד  שמדובר  וחשבתם  טעיתם  לרגע  אם 
סלבריטאים שמצאו את עצמם על מדרגות הרבנות 
שמחים  אנו  נוספת,  אופנתית  לפרידה  בדרך 
לבשר לכם שהפעם החלטנו להרחיק עד לשורש, 
המפורסם שכל  לסיפור  ההתחלות,  להתחלה של 
ילד לומד את גרסתו העממית בבית הספר, ומאז 

הוא נותר מבולבל... 
אז, קבלו אותם: אדם, חוה והנחש שביניהם - 

המשולש הרומנטי הראשון בהיסטוריה.

חוטאים - סיפור אהבה
של  הקלעים  מאחורי  התרחש  באמת  מה  אז 
סיפור האהבה המפורסם ביותר בהיסטוריה, והאם 
הוא רלוונטי, ולו במקצת, לחיים בעידן המודרני, 
שנה  מדי  מידרדרים  המינים  בין  היחסים  שבו 

לשפל המדרגה? 
מסבירה  ואף  שכן,  גורסת  הקבלה  חכמת 
שסיפורם של אדם וחוה יכול לסייע לנו להבין זה 
את זו, ולשפוך אור על הקרע שבין המינים. אבל 
כדי ללמוד איך לאחות את הקרעים הללו, צריך 

לחדור עמוק פנימה, אל רזי הסיפור המפורסם. 

האמת הרוחנית שמאחורי הסיפור
אחר,  תנ"כי  סיפור  כל  כמו  וחוה,  אדם  סיפור 
להתפענח  יכול  ותוכנו  סימבולית,  בשפה  כתוב 
כל  מדעתם".  ה"מבינים  קוראים  ידי  על  רק 
תהליכים  על  רומזת  הקודש  בספרי  ואות  מילה 
המציאות,  של  יותר  גבוה  ברובד  המתרחשים 

הנעלם מתפיסתנו כרגע. 
באופן דומה, גם את היחסים בין הגברים לנשים 
את  נכיר  אם  רק  לעומקם,  להבין  ניתן  בעולמנו 
התפקיד והשורש הרוחני שתופס כל אחד מהם על 

פי הסיפור התנ"כי-קבלי.

ולהתחיל מבראשית
חכמת הקבלה מסבירה, שבמציאות פועל כוח 
הזה  המופשט  לכוח  "בורא".  שנקרא  בלבד  אחד 
יש מטרה ותכלית אחת - להיטיב, כלומר, להעניק 

שפע ולהסב הנאה. 
נשמה  נברא,  ברא  הוא  רצונו,  את  לממש  כדי 
הזו  כללית שתוכל לקבל את כל שפעו. לנשמה 
או  הראשון",  "אדם  נשמת  המקובלים  קוראים 

ֺ

בקיצור "אדם". מהסיפור המקראי עולה שאותה 
נשמה "פיזזה" בנחת בגן עדן, עד שבשלב מסוים, 

החליט הבורא לעשות מעשה.
"וַּיֹאֶמר ה' ֱאל-ִהים, ֹלא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְַבּדֹו; 

ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעזֶר, ּכְנֶגְּדֹו" )בראשית, ב', ה'(.
זה,  לפסוק  הפרשנויות  אינספור  אף  על 
במצב  המקובל.  מן  שונה  הקבלית  משמעותו 
הכללית  הנשמה  היתה  נבראה,  שבו  הראשוני 
היא  זה,  בשלב  כאחד.  ונקבה  זכר  א-מינית, 
מזכירה תינוק שנולד לאוויר העולם. הוא מקבל 
את ההזנה המינימלית הנחוצה לו כדי להתקיים, 
לחלוטין  והוא  מאוד,  קטנים  עדיין  רצונותיו  אך 

אינו מודע לתהליכים שעוברים עליו. 
כל עוד לנשמה יש רק רצון קטן ובלתי מפותח 
לקבל את השפע, הבורא אינו יכול להרעיף עליה 
את כל התענוגים שהוא תכנן עבורה. כדי לגדל את 
רצונה של הנשמה, מחליט הבורא להעביר אותה 
מסלול התבגרות מיוחד בבית המלך, וללמדה איך 

ליהנות באמת. 

שני חלקים מהשלם
בין  היחסים  מערכת  של  בראשיתה  כאמור, 
הבורא לנברא, הבורא הוא טוב ומיטיב וכל רצונו 
סביב  מתרכז  הנברא  ואילו  לנברא,  להעניק  הוא 

רצונו לקבל את ההטבה הזו. 
ולהתמלא  הבריאה  מטרת  את  לממש  כדי 
בתענוג אינסופי, צריך הנברא ללמוד איך לשלב 
בין הקבלה לבין הנתינה. לשם כך מפצל הבורא 
את הנשמה הכללית לשני חצאים נפרדים - "חצי 
ו"חצי  הנתינה,  תכונת  אותו  שמאפיינת  זכרי", 
מעתה  הקבלה.  תכונת  אותו  שמאפיינת  נקבי", 
השפע  קבלת  על  הנקבי  החלק  ממונה  ואילך, 
המאמץ  על  ממונה  הזכרי  החלק  ואילו  מהבורא, 
להידמות לבורא - להיות אוהב ונותן כמוהו. רק 
ויתחברו  פעולה  ישתפו  החלקים  ששני  במידה 
ביניהם, הם ייצרו כלי משותף ומושלם שבו יוכל 

האור העליון לשרות. 

עץ הדעת, הנחש וסוף הסיפור  
כפי  אינה  הדעת"  "עץ  של  משמעותו  גם 
של  רצונם  את  מסמל  "העץ"  לחשוב.  שהורגלנו 

לא  עדיין  שהם  התענוג  את  לקבל  וחוה  אדם 
רשאים לקבל בשלב זה )בקבלה משמעות המונח 
שהם  מכיוון  תענוג(.  אור,  לקבל  היא  "לאכול" 
טרם סיימו את תהליך הכשרתם הרוחנית, החשש 
שוב  אותם  תפיל  האסור  התענוג  שקבלת  הוא 
לדרגה שבה הם יהיו נשלטים על ידי האגו. לכן 

"נאסר" עליהם לאכול מן "העץ". 
אדם  בהצלחה.  האיסור  נשמר  הראשון,  בשלב 
וחוה ְמַתְחזקים זוגיות נוחה בגן עדן, ואדם חולף 
אלא  ממנו.  לאכול  בלי  בקלות  העץ  פני  על 
שהבורא לא מניח להם. הוא מעוניין לקדם אותם 
ה"ערום  את  כך  לשם  ומגייס  הרוחני  בתהליך 

מכול" - את "הנחש".
המקראי"  "הנחש  כי  להבין,  חשוב  זו  בנקודה 
איננו בעל החיים מעורר הפחד והחלחלה המוכר 
הכוונה  "נחש"  במושג  הזוחלים.  ממשפחת  לנו 
מאיתנו.  אחד  בכל  ששולט  הערמומי  לאגו  היא 
אולם אם אדם וחוה עדיין אינם יכולים לקבל את 

האור מהבורא, מה כבר יכול הנחש לעשות? 
מתוך היכרותו את תפקיד החלק הנקבי בנשמה 
הכללית, משדל הנחש )לא בעל החיים, אלא האגו 
שבאדם( את חוה )לא האישה, אלא החלק הנקבי 
לטעום  שבאדם  הזכרי  לחלק  לגרום  שבאדם(, 
התענוג   - האור  כל  את  )לקבל  האסור  מהפרי 

האסור(, על אף שהוא עדיין אינו מוכן לכך. 
כמו יועץ נישואין ערמומי, מנצל הנחש את רצונה 
שיש  אותה  ומשכנע  אדם,  עם  להתאחד  חוה  של 
דרך לקבל את כל התענוג ללא גבול כבר עכשיו, 

גם לפני שמסלול ההכשרה הרוחני הסתיים. 
אותו  ומשכנעת  לאדם  פונה  חוה  מוכר...  הסוף 
לקבל את השפע. אדם מנסה לקבל את כל התענוג 
ללא הגבלה, אך מאחר שהם לא היו בשלים לכך, 
ברגע שהוא עושה זאת הם מתמלאים לרגע בתענוג 
הגדול, נסחפים אחריו, ומעדיפים אותו על פני הקשר 
מתהפך,  לבורא  יחסם  מכך,  כתוצאה  הבורא.  עם 
והם מאבדים את הקשר עמו. בעקבות "החטא" הם 
מגורשים מגן העדן - מאבדים את דרגתם הרוחנית, 
"העולם  שנקראת  הגשמית  לדרגה  עד  ומידרדרים 

שלנו". זהו "חטא אדם הראשון" הקבלי.
לרסיסים  שנשברו  המקוריות  הנשמות  שתי 
הנוכחית,  למציאות  הרוחני  השורש  את  מהוות 

כפי שאנו תופסים אותה. במציאות זו אנו נבדלים 
לגברים ולנשים, מנותקים ולא מבינים זה את זו.

בחזרה לעתיד
"הדבר הכי יציב בחיים המודרניים הוא חוסר 
עוז  פרופ'  הסוציולוג,  לאחרונה  אמר  היציבות", 
מצווים  "אנו  מעריב,  לעיתון  בראיון  אלמוג, 
להחליף כל דבר - החל מריהוט וכלה בבן זוג, כך 
שאנחנו ִמְתַרגלים לא לשמור אמונים. דבר זה נותן 
את אותותיו גם בחיי הנישואים. השלב הראשון 
ולאחר  האופוריה,  שלב  הוא  הנישואים  חיי  של 
ומגיע  החומר  עייפות  מתחילה  שנה-שנתיים 
מוקדם  מתחיל  זה  הצעיר  הדור  אצל  השעמום. 
'זאפינג לזוגיות'. מזפזפים  יותר, ואז הם עושים 
את בן הזוג כשנמאס". אכן, אחד משלושה זוגות 
בישראל מתגרש, ומינה צמח, שאמונה על בדיקות 
מסוג זה, קובעת שאחוז אחד בלבד מנשות ישראל 

מאמין שייעוץ נישואים יוכל להצליח. 

מה אנו יכולים לעשות עם כל זה?
להלן מספר עצות מעשיות:

להכיר בקיומו  בשלב הראשון - על בני הזוג 
של "הנחש" ביניהם. להבין שהאגו ההרסני הוא 
מערכת  את  והורס  לדחי  מדחי  אותם  שמוביל 
שבינינו  בנחש  שההכרה  היא  הבעיה  היחסים. 
והרגשת  מהלב,  מיד  נשכחת  רע  כל  כשורש 
בני  שני  על  לכן  היחסים.  על  משתלטת  הניכור 
הזוג מוטלת האחריות לשמור על ערנות מתמדת 

ולהתמודד באופן קבוע עם האגו הערמומי.
שחיי  להבין  הזוג  בני  על   - השני  בשלב 
הנישואים הם חלק מתהליך רוחני כולל שמטרתו 
הזוג  בני  שלם.  לאחד  נפרדים  שניים  לחבר 
הוויתור  את  האהבה,  את  לגלות  לשאוף  צריכים 
ואת השיתוף ביניהם. עלינו להבין כי אנו רסיסים 
ממערכות שונות, ולכן כל עוד נתאמץ לגשר על 
הפערים בינינו רק במישור העולם הזה, ניכשל. 

זה.  את  וזו  זו,  את  זה  להשלים  מתוכננים  אנו 
בדיוק בשל כך כינו אותנו חז"ל "פלג גופא" )חצי 
גוף( - כדי לרמוז לנו שרק יחד נוכל ליצור בינינו 
הזה מסמל  רוחני משותף. את הכלי הרוחני  כלי 
המשפט המפורסם "איש ואישה שכינה ביניהם". 
דווקא איחוד רוחני בין יסודות נפרדים וקוטביים, 
וכשהם מתאחדים, מתגלה  הרמוניה.  הוא שיוצר 

ביניהם הכוח העליון. 
רוחנית  מטרה  כלפי  יחד  שפועלים  זוג  בני 
יותר  משותפת, בונים ביניהם קשר בדרגה נעלה 
מרמת הקיום בעולם שלנו. הם מבינים כי המתנה 
לזה,  זה  להעניק  יכולים  שהם  ביותר  הנפלאה 
רוחנית  להתפתחות  שתוביל  השלמה  אותה  היא 
לזוגיות שלהם  זה מקנה  משותפת. תהליך נפלא 

משמעות עמוקה ואמיתית. 
שיהיה לכולנו בהצלחה!

 gilad_s@kab.co.il

איש ואישה נחש ביניהם

www.kab.co.il/links/277 :לצפייה בשיעור קבלה בנושא

יום האישה הבינלאומי חל בשבוע שעבר, וחשבנו שבאמת הגיע הזמן לנער את האבק מעל "החטא 
הקדמון". שנים רבות מדי נושאת האישה על כתפיה את "האשמה" בחטא המפורסם. ולא, זה ממש 

לא כמו שלימדו אותנו בבית הספר - סיפור גן העדן מזווית קצת אחרת

ומה שנוגע להמצב הפוליטי, עלינו ליסד עתונים וחוברות, להוציא לאור בשפות לועזיות לבאר בהם שהמגמה הכללית של כלל 
האומה בביצורה באה"ק היא אינה רק מגמה חילונית, כשאר מגמות חברותיות, כ"א ליסוד כל היסודות, תשוקת האומה היא לשוב 
למעון≠קדשה, להתדבק ע"י סגולת הקודש שבאה"ק לאור ד' וקדושתו.                  )הרב קוק, אוצרות הראי"ה ח"ד, עמ' 8∂1( 

קמפוס קבלה
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"
מאת: שלי פרץ

ן, כולל המלתחה, שמלות מהודו ועד כ
וסיכה  בשמים  מעולים,  שמנים  כוש, 
השנה,  חודשי  שנים-עשר  במשך 
יכול להיות  ויודעות מה...  הכתר על הראש, 

נחמד אם יהיה גם איזה מלך בסביבה... 

אז נכון, בחג פורים הקרוב יש סיכוי שנמצא 
על  עוטות  ברחוב,  מסתובבות  מלכות  הרבה 
של  שרביט  אוחזות  מנופחת,  שמלה  עצמן 
פיה )מהתחפושת של השנה שעברה(, ועונדות 
לראשן כתר מנצנץ מ"הכול בדולר". אבל בכל 
כבר  המלכות  שמרבית  ניווכח  אחר  חול  יום 
כלו מעל פני האדמה, מלבד כמה סימבוליות, 
היופי  מלכת  אירופה,  רחבי  את  שמעטרות 

השנתית ומלכה השכנה.
אבל דווקא כעת, כשנותרה מהמילה "מלכה" 
ברור  די  נעשה  יבשה,  חיצונית  עטיפה  רק 
שהמשותף לנשות המאה העשרים ואחת הוא, 
שברובן ככולן קיים הרצון לכבוש את הכתר, 
ולהפוך ללא פחות מאשר מלכה במלוא מובן 
עמים  על  ששולטת  כזו  דווקא  לאו  המילה. 
עליה:  יגידו  שכולם  כזו  אחת  אלא  ומדינות, 

"וואו, היא שיחקה אותה, כל מה שהיא נוגעת 
בו הופך זהב!".

אבל על אף שבמציאות כולנו רוצות להיות 
)ראה  צרה מלהכיל  לעיתים  מלכות, הממלכה 
ערך כוכב נולד בכל הווריאציות האפשריות(, 
פשוט  אנחנו  האם   - השאלה  נשאלת  ולכן 

צריכות להפסיק לרצות?

כתר לכל אישה
היא:  התשובה  המקובלים,  את  תשאלו  אם 
לה  יש  מיוחדת,  היא  מאיתנו  אחת  כל  לא. 
את  לממש  שמבקש  פנימי  "מלכותי"  שורש 
עצמו, ולגלם את התפקיד שרק היינו חולמות 

לשחק על בימת החיים. 
הזדמנויות  חלון  נפתח  פורים,  לכבוד  אז 
של  השפיצים  אחד  לו  מבצבץ  חדש, שמתוכו 
הכתר הסמוי שמושרש עמוק בתוכנו. ולפניכן 
פרוסה הדרך להפוך מעוד אישה/בחורה/נערה 
שלא מוצאת מהי מטרת החיים בצורה ברורה, 

לאחת כזו שמממשת את עצמה כמו מלכה!

אסתר המלכה - זוכרות אותה? 
דודה,  מבן  שמקבלת  הנערה  הדסה,  כן, 
מרדכי, הצעה שאי אפשר לסרב לה - להפוך 
למלכתו של אחשוורוש השולט על 127 מדינות. 
ואם כבר נכנסים לסיפור הפיכתה של אסופית 

ֺ

התקופה  אותה  של  החשובה  למלכה  יתומה 
)ואחת מהמפורסמות ביותר בהיסטוריה(, חשוב 
אמנם  ממולח.  סוכן  עמד  שלצידה  להזכיר, 
הייתה לו מטרה סמויה, אך הוא ללא ספק הלך 

עד הסוף בבניית הכוכבת העולה שלו.
אותו הסוכן, מרדכי, לא מסתפק בלהביא את 
הדסה לארמון כדי שתתמודד על התואר הנכסף 
"מלכה נולדת", אלא הוא מתכנן את המסלול 
"תופר"  הוא  תחילה  פרטים.  לפרטי  לפסגה 
"שם  שכוללת:  כובשת  בימתית  דמות  להדסה 
אוניברסלי  יותר  שיישמע  אסתר,   - חדש" 
ופחות יהודי )מאז ומתמיד לא היינו פופולריים 
מדי בין עמים אחרים(, את הלוק הנכון יש לה 
לפחות  או  ואילך, השמיים,  ומכאן  ב"נֶטּורל", 

חצי המלכות, הם הגבול. 
ומלידה,  מבטן  עולה  כוכבת  אסתי,  ואכן, 
מיטיבה לסובב את המלך כיד הדמיון הטובה. 
הפוכה,  בפסיכולוגיה  משתמשת  היא  תחילה 
)מלבד  דבר  רוצה  "איני  למלך:  שאומרת 
כמו  הכול,  משיגה  כבר  היא  וכך  אותך...(", 
אסתר  את  המלך  "ויאהב  המגילה:  שמספרת 

מכל הנשים". 
לאחר שקנתה את לב המלך, להמשיך ולסובב 
קטן  כסף  כבר  זה  עמה,  הצלת  למען  אותו 
ידי "אומנות המריחה". היא  עבורה. איך? על 
מסברת את אזנו במילים מתוקות, וכך נערתנו 
את  והופכת  מבוקשה,  את  שוב  התמה משיגה 
הקערה על פיה. ובינינו, בנות, מי מאיתנו לא 
הייתה רוצה יכולת משחק כזו בלב הגבר, שלא 

לומר בלב המלך בכבודו ובעצמו...?

הדברים שעושים אותך מלכה 
נבחרה  שבמקרה  חושבות  אתן  מה,  אז 
דווקא דמות אישה לשחק בתפקיד הראשי של 

"מסובבת המאורעות" במגילה? 
מסתבר שלגמרי לא, ועד כמה שאסתר אולי 
המפוארות  הנשים  לנו,  יש  תמימה,  נראית 
והמתקדמות של המאה ה-21, הרבה מה ללמוד 
על  אלא  לחקות,  מנת  על  ללמוד  ולא  ממנה. 
מנת לגלות את הכוח העצום שנסתר בתוך כל 

אחת מאיתנו.
שלנו  שבמציאות  אותנו,  מלמדת  הקבלה 
במילים  או  הרצון,  כוח  את  האישה  מייצגת 

שדוחפת  החיסרון,  הרגשת  את  יותר,  קבליות 
אותנו להשיג מהחיים את המרב והמיטב. 

למה הכוונה? 
נשים, ואין זה סוד, מרגישות מה חסר בחיים 
שלהן  הדרישה  למעשה,  מגברים.  יותר  הרבה 
הרגשת  גם  ולכן  יותר,  גדולה  היא  מהחיים 
אם  יותר.  עמוקה  בעקבותיה,  שבאה  הריקנות 
גבר ממוצע יכול למלא את שגרת חייו בבירה, 
על  )וסליחה  ואהבה  חום  ומעט  נו...  כדורגל, 
יהיה לה  ההכללה(, אז אישה, לא משנה כמה 
מכול וכול, תמיד תרגיש איזה צער, כאילו היא 
נושאת את כל כובד המציאות על כתפיה. היא 
תמיד תחוש ביתר חדות את מה שחסר בעולם, 
ושלווה.  רוגע  שקט,  יותר  לקצת  ותשאף 
במילים פשוטות, אנחנו שואפות לקבל תענוג 

שלם מהחיים, אבל לא ממש מצליחות. 
מנעמי  מכל  ליהנות  ניסינו  כשכבר  גם 
לרגע  והרגשנו  מזלנו  התמזל  ואפילו  העולם, 
כמו מלכות, אחרי זמן קצר, אנו שוב מרגישות 
"עניות". וכך, דווקא מתסכולים מוכשרת בנו 
הקרקע לממש את המלכה הנסתרת שבנו, על 
כיבוש  לעבר  שלנו  הרצון  את  שנתעל  זה  ידי 

הכתר.

כאן נכנסת "אסתר" לתמונה. השם "אסתר" 
הוא מלשון "הסתר", והוא מרמז על המשמעות 
לא  מסמלת  אסתר  במגילה.  הטמונה  הנסתרת 
מהחיים,  זמני  באופן  ליהנות  רגיל  רצון  עוד 
"המיוחד",  "המהודר",  הרצון  את  אלא 
"הבסיסי", ששואף למה שנמצא מעבר לעולם 
הזה. רצון ליהנות מתענוג נצחי שימלא אותנו 
ללא הפסק. מפני שהרצון הזה נסתר, אנו אפילו 
העוצמה  רבה  כמה  עד  הדעת  על  מעלות  לא 
שלו, ועד כמה בכוחו להשפיע נחרצות על כל 

המתרחש בעולם. 
אז איך זוכים במלוכה? 

לא  שלנו  הפנימית  השאיפה  את  נכוון  אם 
רק למטרות גשמיות, אלא גם למטרה עליונה 
לעורר  נוכל  אז  שלנו,  הנוכחיים  מהחיים 
המלכה  "אסתר"  את  נעיר  הנסתר,  הרצון  את 
אמיתיות,  למלכות  להפוך  נוכל  וכך  משנתה. 
שבכוח הרצון שלהן לומדות איך להשפיע על 

המציאות כולה.
המלכה  גילוי  של  פורים  לנו  שיהיה  אז, 

שנמצאת בהסתר.

shelly_p@kab.co.il

מי רוצה להיות מלכה?
לרגל פורים הבא עלינו לטובה, בנות, אני מזמינה אתכן להוריד את המסכות, 
השאלה: על  הכנות  במלוא  לעצמכן  ולענות  במראה,  לרגע   להסתכל 

מי לא רוצה להיות מלכה?

קבלה לאישה

מרדכי, לא מסתפק בלהביא את 
הדסה לארמון כדי שתתמודד על 
התואר הנכסף "מלכה נולדת", 
אלא הוא מתכנן את המסלול 
לפסגה לפרטי פרטים. תחילה 

הוא "תופר" להדסה דמות 
בימתית כובשת שכוללת: "שם 
חדש" - אסתר, שיישמע יותר 

אוניברסלי ופחות יהודי, את הלוק 
הנכון יש לה ב"נטּורל", ומכאן 
ואילך, השמיים, או לפחות חצי 

המלכות, הם הגבול

גדול כוחו של הריקוד, שהוא מרומם את האדם מעל גבי הקרקע.
)רבי אהרון מקרלין(

בחג פורים הקרוב יש סיכוי 
שנמצא הרבה מלכות 

מסתובבות ברחוב, עוטות על 
עצמן שמלה מנופחת, אוחזות 
שרביט של פיה )מהתחפושת 
של השנה שעברה( ועונדות 
לראשן כתר מנצנץ מ"הכול 

בדולר". אבל בכל יום חול אחר 
ניווכח שמרבית המלכות כבר 
כלו מעל פני האדמה, מלבד 
כמה סימבוליות, שמעטרות 

את רחבי אירופה, מלכת היופי 
השנתית ומלכה השכנה
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" מהי קבלה?
שנמצא  לאדם  האלוקות  גילוי  שיטת  היא  הקבלה 
בעולם הזה. היא מסבירה לנו מהי מטרת החיים וכיצד 
התהליכים  על  אור  שופכת  הקבלה  זו.  מטרה  לממש 
שאנו עוברים במהלך חיינו, ומתארת גם את מה שקורה 

עם הנשמה לאחר שמסתיימים חיינו בעולם הזה.
מיהם המקובלים?

המציאות  את  והבינו  שגילו  האנשים  הם  המקובלים 
הם  העליון.  העולם  ואת  שלנו  העולם  את  הכוללת, 
מסבירים לנו איך יכול כל אדם להגיע לחיים נצחיים 

עוד במהלך חייו בעולם הזה.
קבלה - למה דווקא עכשיו?

חיים  להשגת  כשיטה  הקבלה  חכמת  את  לגלות  כדי 
לעבור  הייתה  צריכה  האנושות  ושלווים,  מאושרים 
מספר שלבי התפתחות. המקובלים מסבירים שבימינו, 
הגיעה לשלב האחרון בהתפתחותה,  כאשר האנושות 

הדור כבר מוכן ובשל לגילוי האלוקות לכולם. 
שאלות נפוצות על קבלה 

אסטרולוגיה  טארוט,  לקלפי  קשורה  הקבלה  האם 
ונומרולוגיה? 

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

השנים האחרונות. 
מהי מדיטציה קבלית? 

אין מדיטציה קבלית. הקבלה מלמדת את האדם איך 
לעשות שינוי פנימי ביחס שלו כלפי הזולת - משנאה 

לאהבה. 
האם יש קמעות בקבלה?

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

פסיכולוגית בלבד.
מה הקשר בין קבלה, חוטים אדומים ומים קדושים? 

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

האחרונות. 
מיתוסים על קבלה 

המיתוס: קבלה היא דת.
האמת: הקבלה היא מדע מדויק, הפיזיקה של המציאות 
הכללית. היא חכמה שעוסקת בגילוי המציאות העליונה, 

שנסתרת מחושינו. 
ללמוד  ורשאים  למעטים  מוגבלת  הקבלה  המיתוס: 

אותה רק גברים מגיל 40 ומעלה.
רק  מותרת  הקבלה  הייתה  הגלות  בתקופת  האמת: 
ליחידי סגולה, אך מתקופת האר"י )המאה ה-16( ואילך 

היא פתוחה לכולם.
המיתוס: הקבלה עוסקת בקסמים. 

האמת: קבלה אינה עוסקת בקסמים או במאגיות אחרות, 
אלא במחקר ריאלי של המציאות.

המיתוס: הקבלה היא כת. 
האמת: הקבלה היא חכמה וגם מדע, שפתוח לכל אדם 

ללא שום הגבלה.
המיתוס: הקבלה קשורה לניו אייג' )העידן החדש(, והיא 

טרנד - תופעה חולפת.
והחלה  באנושות,  העתיקה  החכמה  היא  קבלה  האמת: 

להתפתח לפני 5,000 שנה. 
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קבלה:

המדריך למתחיל

זה לא קבלה!



קבלה לעם  גיליון 27  אדר ב' תשס"ח • מרץ www.kab.co.il  2008  טל': 1-700-509-209 ]11[ 

"
אבל אנו רואים, שיש דבר אחד, שהוא דבר המשותÛ את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו "דאגה בלב איש ישיחנה 
לאחרים". כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות, וכדומה. אלא דווקא איש יכול לעזור 

 ÆÂ˙Â‡ ‡ÏÓÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÔÂ¯ÒÁ להשני. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום
)הרב ברוך שלום הלוי אשלג, ספר המאמרים א', מאמר ד', עמ' ד(

קבלה למשפחה

"
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צומח,  ב"חי,  לשחק  אוהבים  אתם  גם  האם 

הבאה  לפעם  אז  "כן",  עניתם  אם  דומם"? 

של  שם  בשבילכם  לנו  יש  משחקים,  שאתם 

צמח מיוחד מאוד שמתחיל באות א' -  ֶאִּפיִפיט 

.)etyhpipE(

אולי אפיפיט נשמע כמו שם של וופל טעים, אבל 

האפיפיט הוא צמח מיוחד שחי בג'ונגלים. הוא 

לא צומח על האדמה, כמו רוב הצמחים, אלא על 

גזע של עץ. למה? כי המיקום הזה מקרב אותו 

ידוע, שצמחים צריכים אור  והרי  לאור השמש. 

שמש כדי לגדול. 

לאפיפיט יש עלים גדולים שאוספים לתוכם את 

מים  לקלוט  שיודעים  שורשים  וגם  הגשם,  מי 

מהאוויר. כל עלה של אפיפיט, אוסף כמות מים 

שיכולה למלא שלושה בקבוקי מים מינרלים! את 

המים הוא מעביר אל העץ עליו הוא צומח, וכך 

האפיפיט  בהרמוניה.  יחד  חיים  והעץ  האפיפיט 

לאפיפיט  עוזר  והעץ  מים,  להשיג  לעץ  עוזר 

לגדול במקום שיש בו הרבה אור.  

לספר  מעניין  דבר  עוד  לנו  יש  הכול,  לא  וזה 

האפיפיט,  עלי  בין  שנאספים  מהמים  לכם: 

קרפדות.  חיות  שבהן  קטנות,  בריכות  נוצרות 

תארו לעצמכם, צמח שחי על עץ, ובתוך העלים 

שלו יש בריכות קטנות שקרפדות שוחות בהן! 

לא  הוא  האפיפיט  קטן?  סוד  עוד  לכם  לגלות 

כל  למעשה,  בנדיבות.  שנוהג  היחיד  הצמח 

מאמינים?!  הייתם  כך.  נוהגים  בעולם  הצמחים 

עצמם  לתועלת  בעולם משתמשים  הצמחים  כל 

מהשמש,  מקבלים  שהם  מהכוח  קטן  בחלק  רק 

הם  האנרגיה  יתר  כל  את  ומהאדמה.  מהמים 

אוגרים בתוכם. איך? בצורת סוכרים וחומרי מזון 

והעלים, שהחיות  המתוקים  הפירות  כל  שונים. 

שהצמחים  המזון  הם  לאכול,  נהנים  אנחנו  וגם 

מייצרים בשביל כולם. 

ציירנו  הצמח  של  התנהגותו  את  להמחיש  כדי 

לכם צמח דמיוני, שמחלק עוגה לחיות ולאנשים, 

ורק חתיכה אחת הוא משאיר לעצמו. 

איך זה שכל הצמחים נותנים כל כך הרבה לכולם, 

ולעצמם הם משאירים רק חלק קטן שהם באמת 

זקוקים לו?

כל הצמחים בטבע נוהגים לפי חוק מיוחד שנקרא 

"חוק הנתינה". על פי חוק הנתינה כל אחד לוקח 

היתר  כל  ואת  צריך,  שהוא  מה  את  רק  לעצמו 

הוא נותן לאחרים.   

לחוק  מעניינת  דוגמה  מכירים  אתם  גם  האם 

הנתינה? רוצים לספר לנו עליה? שלחו לנו אותה 

למייל של מערכת עיתון הילדים:

לפרסם  ונשמח   editor_kids@kab.co.il
אותה בעיתון הבא.
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קבלה, מדע ומשמעות החיים
הבלוג האישי של מיכאל לייטמן

האם אלוהים בודד?
)כל  המקובל"  את  "שאל  התוכנית  אל   ,6 בת  ילדה  טל,  צלצלה  האחרון  חמישי  ביום  ילדים.  של  שאלות  כמו  אין 
בודד. אלוהים  אם  לדעת  וביקשה   ,)Yes וב   Hot ב   98 ערוץ  המקומי,  בערוץ   20:30 בשעה  חמישי  יום 
עניתי לה שכן. כתוב, שאלוהים יושב בארמון שלו הנמצא בראש הר גבוה, ובארמונו הוא בודד, מחכה עד שנבוא אליו.
אנו  איך  שם  מוסבר  הסולם,  בעל  של  משל  על  שמבוסס  קוסם",  על  "אגדה  בספִרי  כך  על  סיפרתי 
אליו. שנגיע  ומחכה  בודד  נשאר  הוא  בינתיים  ומדוע  אותנו,  ברא  הוא  לָָמה  לאלוהים,  להגיע  יכולים 
בדרך לארמון יש הר גדול שעליו צריך האדם הקטן לטפס, בכדי להגיע אל מלך העולם. בארמון מחכה לו אלוהים, ועצוב לו 
מאוד להיות לבד. כשהאדם מגיע, אלוהים "פותח לו את הדלת" ואומר: "כמה חיכיתי לך! סוף סוף הגעת!" ואז טוב להם.

טל, גם לך הוא מחכה.

איך מגשרים על הפערים שבינו לבינה? 
הקצב  על  דיברה  לירז  השולחן".  "סביב  התוכניות  במסגרת  צ'רכי  לירז  והזמרת  השחקנית  עם  שוחחתי  אתמול 
איננו  הבריאה.  חלקי  שני  הם  שאלה  לה,  הסברתי  המינים.  בין  הפער  על  בהבנה,  ולאישה,  לגבר  שיש  האחר 
מסוגלים להשוות אותם זה לזה או להבין זה את זה. הבנה יכולה להתרחש רק באמצע, אם אנו מצליחים להתחבר, 
בין  לחבר  כיום  אפשר  אי  ובלעדיה  זאת,  לעשות  מאפשרת  הקבלה  חכמת  והשלמה.  הדדי  קשר  גם  מתגלים  ואז 
רצונות  באדם  התפתחו  היום  אבל  הקבלה,  בלי  גם  והסתדרו  יותר  ארציים  חיים  חיו  אנשים  בעבר  לאישה.  גבר 
פשוט  הם  מתגרשים.  כך  כל  רבים  שזוגות  לכך  הסיבה  גם  זוהי  בלעדיה.  עוד  אפשר  אי  ולכן  יותר,  גדולים  ודחפים 
השני. הצד  עם  להסתדר  איך  שיטה  לו  שחסרה  אלא  במשהו,  אשם  שהאדם  לא  וזה  זו.  את  זה  לסבול  יכולים  לא 
זו הוא הניתוק בין אדם לחווה, ואת החיבור  הפתרון הוא רק בגילוי שיטת החיבור - חכמת הקבלה. המקור לשיטה 
צריכים אנחנו, צאצאיהם, לעשות בינינו. סתם חיבור אנושי פשוט לא יצליח כאן, כי מדובר למעשה בשתי צורות האגו, 
שכל אחת מהן צריכה ללמוד לעבוד בהשלמה עם השנייה. על כל אחד מאיתנו להתעלות מעל האגו שלו ולהתחבר, כמו 
שכתוב "איש ואישה, זכו - שכינה ביניהם". רק בצורה כזו נגיע לחיים טובים. לכן כשמתגלים 'קלקולים' בעולם, אני 

דווקא שמח, כי סוף סוף אנשים מתקרבים לגילוי השיטה שבעזרתה ניתן לתקן הכול ולזכות בחיים מאושרים באמת.

פרוזאק לבעלי חיים?
נגד דיכאון.  ויותר תרופות  יותר  נותנים  ווטרינרים  "נכנסות לדיכאון",  סימנים חדשים של "הדור האחרון": חיות מחמד 
מחקר שפורסם לאחרונה קובע, שלא פחות מ-632 אלף חתולים וכלבים באנגליה סובלים מדיכאון. הווטרינר רומיין פיזי, מומחה 
ברפואת חיות של המכללה המלכותית לווטרינריה במדינה, מספר שיותר ויותר חיות מחמד בבריטניה מקבלות "פרוזאק", התרופה 
הידועה נגד דיכאון. מסתבר שבדומה לבני האדם, משחקים ומזון טוב אינם מצליחים להציל את החיות מדיכאון, אומר הווטרינר 
המומחה לחיות קטנות, מרק ג'ונסטון. בעלי החיים פוצעים את עצמם, ואף מוציאים את תסכולם על הסביבה: "הם יכולים להרוס 
את הבית, לרדוף אחרי הזנב של עצמם, או ללעוס כל שנקרה בדרכם לחתיכות". בשנים האחרונות החלו חברות התרופות הגדולות 
בעולם לייצר תרופות נגד דיכאון לבעלי חיים. חברת אלי-לילי מספקת לשוק האמריקאי את התרופה "רקונסייל" נגד דיכאון אצל 
כלבים, בצורת מסטיק בטעם בקר. לעומת בעלי החיים, אצלו, בני האדם, מתבטא התסכול בטרור, אלימות, סמים, מלחמות וכולי.
נמצא  הוא  וכאשר  הבריאה,  חלקי  כל  כלולים  האדם  בתוך  באדם.  תלוי  החי  עולם  הקבלה,  חכמת  לפי  ובכן, 
הסיבה  גם  זוהי  איתו.  "יורד"  וחי(  צומח  )דומם,  העולם  כל  מוסרית-אגואיסטית,  מבחינה  ירידה  של  בכיוון 
הדיכאון. כמו  מגפות  ופורצות  קטסטרופלית,  בצורה  והחי  הצומח  בעולם  הזנים  מספר  פוחת  שבזמננו  לכך 
לא נוכל להציל את העולם שלנו, את הסביבה שלנו ואת ילדינו, אם לא נציל את עצמנו מהרע היחיד בעולם - האגואיזם שלנו. 
היינו, הבורא אומר: בכוונה בראתי  כי המאור שבה מחזירו למוטב".  לו תורה תבלין,  יצר הרע, בראתי  כתוב: "בראתי 
ירומם  הוא   - הלומד  על  הפועל  האור  ידי  על  לתיקונו  כשיטה  הקבלה  חכמת  את  לכם  נתתי  אך  כרע,  האגואיזם  את 
והשלמות! הנתינה  האהבה,  דרגת   - שלי  כמו  לדרגה  עד  אגואיסטית  מדרגה  כולו,  העולם  את  אתכם  ויחד  אתכם, 

על הקשר שבין האדם לטבע
לפני יומיים פורסמה ידיעה אקולוגית קטנה שמשכה את תשומת ליבי.

מחקר: עצים לא יפתרו את בעיית שינוי האקלים. עד כה סברו מומחים שייעור מסיבי יסייע לספיחת הפחמן הדו-חמצני 
שהתעשייה והתחבורה פולטים לאטמוספירה, ויילחם בהתחממות כדור הארץ. אך מחקרים חדשים מגלים כי יכולתם 
של עצים לספוח פחמן דו-חמצני נחלשת בעקבות עליית הטמפרטורות העולמיות. החום מאיץ את השלכת, והעצים 
פולטים פחמן במקום לספוג אותו. לפי הקבלה, גם אם העצים כן היו מתפקדים בצורה נורמלית, לא הייתה נפתרת 
בעיית שינוי האקלים. העניין מצוי במישור אחר לגמרי. עתידנו הטוב )על כל היבטיו, גם האקולוגי( לא תלוי בעצים 

שנשתול או נכרות בידיים )וגם לא בכל פעולה גשמית אחרת(, אלא בשינוי היחס שלנו לזולת, בלב ובמוח.

האם אלוהים בודד? האם יש פתרון לסכסוך הערבי-ישראלי? מהי האמת לגבי דיכאון 
אצל בעלי החיים? בבלוג של הרב לייטמן )כן, כן, גם לרב לייטמן יש בלוג!( תוכלו למצוא 
לצפות  ואף  גם לשאול שאלות משלכם  ותוכלו  מופלאות,  תשובות מפתיעות לשאלות 

בקטעי ווידאו. הנה טעימה קטנה מן הפוסטים - להנאתכם.
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