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עכשיו זה הזמן
את העיתון הקבלי הראשון בהיסטוריה, עיתון "האומה", הוציא לאור הרב יהודה אשלג, מחבר "פירוש הסולם" לספר 

הזוהר, לפני 68 שנים.

עיתון "האומה" שהופץ לכל דורש, עורר תמיהה רבה בארץ ישראל דאז, מכיוון שבמהלך הדורות הסתירו המקובלים 
את תורת הסוד בחדרי חדרים והלימוד הותר ליחידי סגולה בלבד. מה, אם כן, הניע את "בעל הסולם" לנקוט בצעד 

שנראה מהפכני כל כך?

"שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת", הוא כותב, "ואם תשאלוני מאין אני יודע 
שמותר הוא? אשיב לכם, משום שניתנה לי רשות לגלות..." והוא ממשיך ומנמק: "שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם 

עצמו, אלא במצב הדור" )מאמר "תורת הקבלה ומהותה"(.

וכך, בתום שנים ארוכות שבהן הסתירו המקובלים את החכמה מהציבור, ממשיך הרב אשלג את פעולותיו ודבריו של 
האר"י, ומפיץ את הקבלה לרבים. היכולת לבאר את כתבי הקבלה האותנטיים, סיום הגלות וחזרתנו לארץ, מהווים 

עבורו סימן ברור, ומסמלים עבורו שהדור כבר בשל. הוא הגיע לדרגת ההתפתחות המתאימה, וכעת כבר ניתן, ואף 
צריך לגלות לו את החכמה!

מחוזק בתקווה להקים כאן חברה המיוסדת על אהבת הזולת, עשה "בעל הסולם" כל מה שביכולתו כדי להפיץ את 
חכמת הקבלה לרבים. הוא ייחל לזמן שבו הידע המופלא שהיה בעבר נחלתם של מעטים, יהפוך לנחוץ ולהכרחי 

עבור הכלל. נראה שבימינו חזונו מתגשם.

הליך קבלה
כיום קיימת תחושה בציבור ש"כולם לומדים קבלה". אולם הקבלה האמתית איננה "טרנד" חולף, אלא שיטה עתיקה 

בת אלפי שנים שתופסת בהדרגה מקום מרכזי במרום פסגת המחשבה האנושית. עקב היותה נסתרת משך שנים 
רבות, נוצרה בציבור תדמית מוטעית לחכמת הקבלה, החל ממיסטיקה, קלפי טארוט ואסטרולוגיה ועד לחוגים שונים 

המנסים לעשות בה שימוש פוליטי או מסחרי. אך כיום יותר ויותר אנשים מואסים בתדמית הזו, ולכן חכמת הקבלה 
האותנטית הולכת וקונה לה אוהדים רבים.

"קבלה לעם" - המגזין
בספטמבר 2006, ערב ראש השנה תשס"ו, יצא לאור העיתון "קבלה לעם". הוא שם לו למטרה להעביר את המסר 

העתיק שלימדו המקובלים לאורך הדורות בשפה פשוטה וקרובה לכל לב. אחרי 26 גיליונות עיתון מגיע עתה המגזין 
"קבלה לעם". 

שיתוף פעולה מוצלח בין "קבלה לעם" לקבוצת SBC הוליד פורמט עשיר, צבעוני ונוח יותר עבורכם, הקוראים. 
במגזין שייצא לאור מדי חודש תוכלו להתוודע לנקודת הסתכלות חדשה ועמוקה יותר על נושאים אקטואליים ועל 

החיים בכלל. תמצאו בו תוכן ייחודי ומעניין שייפרס על פני כתבות מגזין איכותיות, ראיונות עם אמנים ואנשי רוח 
ומדורים עשירים.

הגיליון הנוכחי נפתח בכתבה ייחודית בנושא איך להגיע לאושר הנכסף, וממשיך עם מאמר אקטואלי בנושא חינוך. עוד 
בגיליון, כתבת מגזין מרתקת בנושא זוגיות בראי הקבלה ופתרון קבלי לאחת הבעיות "החמות" שמטרידות רבים כיום: 

המשבר האקולוגי. לצד כתבות המגזין מציע חמישה מדורים קצרים, בהם: "אישים בקבלה", שבו נספר את סיפור 
חייו המעניין של רבי שמעון בר יוחאי וספר הזוהר, "קמפוס קבלה", שמלמד אותנו על חוק האהבה, והמדור "קבלה 
למשפחה", שיציג החודש סיפור ושיר. כל אלה מרכיבים יחדיו פסיפס שלם ועשיר שנחתם בריאיון בלעדי עם הזמר 

והיוצר ארקדי דוכין, שמספר על התחלות חדשות. 

אנו תקווה שתיהנו מהגיליון הראשון. נשמח לקבל מכם שאלות שעליהן נשתדל לענות בגיליונות הבאים וכמובן גם 
הערות והצעות לשיפור!

                                                                          באהבה
מערכת המגזין "קבלה לעם"



חכמת הקבלה
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להיות � לכם  יגרום  מה  מהר:  ִחשבו 
מאושרים, אבל באמת מאושרים?” 
כך נפתחה כתבת השער של השבועון 
 - בעולם  האמריקני השני בתפוצתו 
“ניוזוויק” )Newsweek(. בגיליון שיוחד 
הפסיכולוגים,  טובי  ניסו  לנושא,  כולו  כל 
והכלכלנים  הביולוגים  הסוציולוגים, 
הדולר:  מיליון  שאלת  על  לענות  בעולם 
מהו  דיוק:  ליתר  או  האושר?  סוד  מהו 

הדבר שיעשה אותנו מאושרים? 

הכסף של השכן ירוק יותר
“אולי כסף?” שאלו החוקרים. “אם יהיה לי 
כסף”, אומרת פנטזיית האושר המקובלת, 
כל  את  לקנות  העולם,  לכל  לטוס  “אוכל 
בקיצור,  בחיי...  לשלוט  רוצה,  שאני  מה 

כסף יעשה אותי מאושר”. נכון? לא נכון! 
בשנים  שהתפרסמו  רבים  מחקרים 
מפתיע:  נתון  בפנינו  חושפים  האחרונות 
סכום  את  מרוויחים  שאנו  לאחר 
צרכינו  את  לספק  כדי  לנו  הנחוץ  הכסף 
אותנו  עושה  לא  כבר  הכסף  הבסיסיים, 
משתנים  רגע,  מאותו  יותר.  מאושרים 
המרכזי  התפקיד  את  ממלאים  אחרים 

במרדף אחר האושר. 
או לשכן?  לנו  יותר,  יש  למי  כמו:  שאלות 
מתחילות לתפוס את מרכז הבמה. הדשא 

של השכן תמיד ירוק יותר... כבר אמרנו?

קיצור
תולדות

כסף, בריאות טובה, קריירה או נישואים מוצלחים - לא הם שיקרבו 
אותנו אל האושר המיוחל. על פי חכמת הקבלה, המפתח לחיים 
מאושרים טמון ביחסים בינינו, בני האדם. במקום להסתכל על 
הדשא של השכן, כדאי פשוט לנסות להתקרב אל השכן עצמו...
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כלכלת האושר
פחות  נעבוד  אם  אולי  מנוחה?  לגבי  מה 

וננוח יותר, נזכה לאושר המיוחל? 
גם את ההנחה הזאת שוללים החוקרים על 
הסף. בית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת 
מפת  את  לאחרונה  פרסם  באנגליה  לסטר 
לא,  או  מפתיע,  באופן  העולמית.  האושר 
ארצות הברית “ְקַשת היום”, ניצבת במקום 
ה”נופשת”,  לצרפת  מעל  הרבה  ה–23, 
ישראל,  ה–62.  במקום  הרחק  שמדשדשת 

דרך אגב, ממוקמת במקום ה–58.
את  האושר  חוקרי  שוללים  זו  אחר  בזו 
היום  עד  מקובלות  שהיו  המוסכמות  רוב 
הארוך,  בטווח  מחקרם.  מושא  לגבי 
חיי  הקריירה,  ואומרים,  מוסיפים  הם 
לא  יציבה  בריאות  ואפילו  הנישואים, 

יהפכו אותנו למאושרים. 
אז מה כן? דווקא על השאלה הזו מתקשים 
יותר  שקל  דומה  להשיב.  מהם  רבים 
אותנו  יהפכו  שלא  הגורמים  את  לזהות 

למאושרים, מאשר להציע פתרון מעשי.
“האושר נמצא בכל מקום: בראש רשימת 
של  במוחם  הברית,  בארצות  המכר  רבי 
הקהל,  דעת  ומובילי  המדיניות  קובעי 
ואפילו בכלכלה, שמצמיחה מתוכה בימים 
‘כלכלת  בשם  חדש  תחום  ממש  אלה 
תמיד  הוא  איכשהו  זאת,  ובכל  אושר’... 
את  מסכמת  מאתנו”,  לחמוק  מצליח 
הכלכלית  הכתבת  פוראואר,  רנה  הנושא 

הבכירה של “ניוזוויק”.
אז איך מפצחים את המטריקס של האושר 
מה  יותר:  פשוטות  במילים  או  המיוחל? 

בכל זאת יעשה אותנו מאושרים? 

המכניקה של האושר  
האושר,  משוואת  בפיצוח  להתחיל  כדי 
אחד  דבר  להבין  עלינו  הקבלה,  אומרת 
מרכזי על אודות הטבע שלנו - כולנו רוצים 

ליהנות. 
“הרצון לקבל הנאה הוא כל חומר הבריאה, 
מראשה ועד סופה. עד שכל מיני הבריות 
שיעורים  רק  אינם  ומקריהן  המרובות 
ושינוי ערכים של הרצון לקבל”, כותב על 
הרב  ה–20,  במאה  החשוב  המקובל  כך 

יהודה אשלג, “בעל הסולם”. 

לכאורה, זה  נשמע די פשוט, ולמען האמת, 
גם לא איזה חידוש גדול. אלא מה? הרצון 
מתוחכם  יותר  הרבה  הוא  ליהנות,  הזה, 
אותנו  מניע  הוא  חושבים.  שאנו  ממה 
לעצמנו  לגרום  כדי  ה-כ-ו-ל,  לעשות 
מסוגלים  שאיננו  כך  כדי  עד  סיפוק, 
מין,  מבוקשנו.  את  שנמלא  עד  להירגע 
חלק  רק  הם  ושליטה  כבוד  ידע,  כסף, 
אותנו  דוחף  שאותם  התענוגים  מסוגי 

הרצון ליהנות להשיג.
חיינו,  מהלך  את  מכתיב  ליהנות  הרצון 
שאנו  הסבל  או  האושר  מנת  את  וקובע 
את  לספק  מצליחים  כשאיננו  חשים. 
הרצון שלנו אנו מתוסכלים. לעומת זאת, 
ברגעים המועטים בהם אנו חווים הצלחה 

אנו מאושרים.

הרצון מתמלא - התענוג 
מתפוגג

“בעולם הזה קיימות שתי טרגדיות”, כתב 
פעם הסופר האירי אוסקר וויילד, “האחת 
רוצים,  אנו  אשר  את  להשיג  לא  היא   -
והאחרת - להשיג. האחרונה גרועה הרבה 
יותר. היא טרגדיה אמתית”, וכמה שהוא 

צדק...
מציפה  האושר  פסגת  זה,  על  נחשוב  אם 
שלנו  הרצון  בין  הראשוני  במפגש  אותנו 
אבל  ממילויו.  חווים  שאנו  ההנאה  לבין 
האושר  להתמלא,  מתחיל  שהרצון  מרגע 

שלנו הולך ופוחת. 
במשך  לחלום  יכולים  אנו  הכוונה?  למה 
אבל  מפוארת,  דירה  רכישת  על  שנים 
פחות  ממנה  נהנים  אנו  קנייתה  מרגע 
מאבדים  אנו  מה  זמן  שלאחר  עד  ופחות, 
מאפיין  זה  תהליך  מהדירה.  ההנאה  את 
את כל ההנאות בחיינו. ברגע שהרצון בא 
על סיפוקו, התענוג חולף ואתו נעלמת גם 

תחושת האושר.
ריצ’רד  התופעה  את  לתאר  היטיב 

האושר  מחקר  מחלוצי  איסטרלין, 
“אנו  קליפורניה.  דרום  באוניברסיטת 
אמר,  הוא  הנהנתנות’”,  ב’מעגל  שבויים 
מאוד,  מהר  לאושר  ִמְתַרגלים  “אנו 
משווים  או  מאליו  כמובן  אותו  ולוקחים 
ולא  לנו למה שיש לאחרים,  את מה שיש 
למה שהיה לנו פעם”. לכן אנו אף פעם לא 

מאושרים...
אז מה, הכל אבוד? דווקא לא. 

מפצחים את המטריקס
מטרת הטבע היא להביא אותנו להרגשה 
“בעל  אומר  נצחי,  אושר  של  שלמה 
הסולם”, וגם מוסיף שקיימת דרך בדוקה 
לחוות אושר אמתי, הוא  כדי  לכך.  להגיע 
שבו  ה”מקום”  את  לשנות  עלינו  מסביר, 
לנסות  במקום  ההנאה.  את  מקבלים  אנו 
אנו  שלנו,  הרצונות  מסיפוק  ליהנות 

צריכים ליהנות מן הנתינה לאחרים. 

האושר נמצא בכל מקום 
– הוא בראש רשימת רבי 

המכר, הוא מסתתר במוחם 
של קובעי המדיניות ומובילי 
דעת הקהל. גם הכלכלה 

מצמיחה מתוכה בימים אלה 
ממש תחום חדש בשם 
"כלכלת אושר", ובכל 
זאת, איכשהו הוא תמיד 

מצליח לחמוק מאתנו

"אנו שבויים ב'מעגל 
הנהנתנות'... אנו 

מתרגלים לאושר מהר 
מאוד, ולוקחים אותו 

כמובן מאליו או משווים 
את מה שיש לנו למה 

שיש לאחרים, ולא למה 
שהיה לנו פעם. לכן אנו 
אף פעם לא מאושרים..."

כדי לחוות אושר אמתי, 
מסבירים המקובלים, 

עלינו לשנות את 
ה"מקום" שבו אנו 

מקבלים את ההנאה. 
במקום לנסות ליהנות 

ללא הצלחה בתוך הרצון 
שלנו, אנו צריכים ליהנות 

מן הנתינה לאחרים; 
כשאם מכינה אוכל 

לילדיה, היא נהנית מכך 
שהם נהנים. כשאהבתם 

של זוג אוהבים חזקה, הם 
חווים הנאה עצומה בעיקר 

מכך שבן הזוג נהנה

בהיפוך  טמון  הקבלה,  פי  על  האושר  סוד 
עצמי”,  למען  מ”הנאה  לחיים  שלנו  היחס 
ל”הנאה למען הזולת”. לא להיבהל, זה רק 

נשמע מסובך. 
והרי סביבנו יש דוגמאות רבות לכך: כשאם 
מאכילה את ילדיה, היא נהנית מכך שהם 
נהנים. כשאהבתם של זוג אוהבים חזקה, 

הם נהנים בעיקר מכך שבן הזוג נהנה.

סיכום קצרצר ושורה 
תחתונה

מהו בעצם האושר? 
ההנאה שאנו חווים ממילוי הרצון שלנו.

מהי הבעיה?
הרצון שלנו ליהנות לא יכול להיות מסופק, 
הרצון  כאשר  כי  זמן,  לאורך  לא  לפחות 

מתמלא, ההנאה חולפת.
מהו הפתרון? 

אחרים,  של  רצונותיהם  ממילוי  ליהנות 
נרצה  אם  שלנו.  רצונותינו  ממילוי  ולא 
למלא בהנאה זה את זה, כל אחד מאתנו 

יחווה אושר. 
איך זה עובד? 

וילדיה:  אם  או  אוהבים  זוג  כמו  בדיוק 
כשאני רוצה לגרום הנאה לאדם אחר, והוא 
או היא מוכנים לקבל הנאה ממני בידיעה 
נכנסים  אנו  הנאה,  לי  גורמים  הם  שבכך 
למעגל אינסופי של אושר והנאה הדדית. 
הקבלה.  אותנו  מלמדת  זה  את  ובדיוק 
הקבלה”,  “חכמת  נקראת  היא  לחינם  לא 
שכל מהותה, מסבירים המקובלים, ללמד 

אותנו איך לקבל הנאה עד אין קץ. 
לנו  מחכה  כאן,  ממש  נמצא  כבר  האושר 
מעבר לפינה. עלינו רק ללמוד איך להרגיש 

אותו. �
eli_v@kab.co.il
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שנה האחרונה היינו עדים למאבק ב
ארגוני  בין  שהתנהל  ענקים 
משרד  לבין  וראשיהם  המורים 
ניסו  הזה  המאבק  את  האוצר. 
“צדק  על  כמאבק  לציבור  להציג  המורים 

חברתי כולל” שמגיע עד לראש הממשלה.  
אבל גם אם השביתה בבתי הספר תוכננה 
של  במשרדיהם  שנה  לפני  כבר  בקפידה 
להתעלם  קשה  הגדולים,  הפרסומאים 
מהעובדה המצערת שמערכת החינוך העל 
ביותר  הארוכה  לשביתה  יצאה  יסודית 
וזה,  שתק.  והעולם  שלה,  בהיסטוריה 

כשלעצמו, מטריד. מאוד.
במשבר  מצוי  הנוער,  כמו  בארץ,  החינוך 
שאבדו,  ערכים  קשה,  אלימות  אמתי. 
מעט  רק  מבטאים  כיוון  וחוסר  בלבול 
שרשרת  גם  בו.  מצוי  שהנוער  מהתסכול 
במבדקים  ישראל  ילדי  של  הכישלונות 
נשמעת  לאחרונה  שהתפרסמה  השונים 
כמו בדיחה גרועה. התחושה היא שמערכת 
שליטה.  לאבדן  קרובה  היום  של  החינוך 
בשנים  שפותח  המסוכן  הטרנד  אפילו 
הגבלה,  ללא  ריטלין  חלוקת   - האחרונות 
כמעין “סם חצי רשמי” שמטרתו להשקיט 
פותר  אינו  ילדינו,  את  מעט  ולהרגיע 
מדובר  כי  מדאיג  אכן  המצב  הבעיה.  את 
של  בחינוך  מדובר  בלב.  שבכתר.  ביהלום 

החינוך בארץ, כמו הנוער, מצוי במשבר אמתי. אלימות קשה, 
ערכים שאבדו, בלבול וחוסר כיוון מבטאים רק מעט מהתסכול 
שהנוער מצוי בו, והתחושה היא שמערכת החינוך קרובה לאבדן 

שליטה. מה עושים? אנחנו, ההורים, חייבים לחשוב על פתרון

הילדים של כולנו - של�, של� ושלי. 
אז בואו נעזוב לרגע את כל האינטרסנטים 
היום  המתרחש  את  שמלווים  השונים 
בחינוך, ונדבר לרגע אנחנו - ההורים. בסיפור 
של  ה”לקוחות”  שאנחנו  לזכור  חשוב  הזה 
תמיד  לא  הוא  אם  גם  והלקוח,  המערכת. 

צודק, לפחות יודע מה הוא רוצה.

דור שלם דורש מענה
באופן  שונה  כאן  שגדל  החדש  הדור 
זאת  מגלה  ילדינו  על  חטוף  מבט  מהותי. 
בצורה ברורה. רבים מהם כבר אינם חפצים 
הקודם,  הדור  בני  שאנו,  דברים  באותם 
כבוד,  כסף,  קריירה,  אליהם.  נמשכנו 
שבטבעיות  שאיפות   - ידע  או  שליטה 
החדש  שהדור  מטרות  הן  עבורם,  ייעדנו 
את  למענן  להקדיש  “שווה”  שלא  מרגיש 
משתוקקים  היום  של  הילדים  החיים. 
הם  המציאות.  להבנת  מעשיים  לכלים 

דורשים מילוי רוחני. 
ראשית  החינוך,  בבעיית  דנים  כשאנו  לכן 
מפותח  היום  שגדל  שהנוער  להבין  עלינו 
המערכת  הבנתנו.  מכפי  יותר  הרבה 
להרבה  שואפת  בו  שמוטמעת  הפנימית 

יותר ממה שאנו מציעים לו. 
לא  שאנו  בדברים  חש  הוא  צעיר  מגיל 
כיום  שנעשים  ומחקרים  בהם,  מבחינים 
ממה  יותר  הרבה  קולט  שהוא  מראים 
שנראה לנו. אולם מאחר שהוא צעיר עדיין, 
התחושות  כל  את  לבטא  מתקשה  הוא 

שמפעפעות בתוכו. 
גם הפער שנוצר בין הדורות הוא בלתי ניתן 
שנראה  אלא  חדש,  אינו  זה  פער  לגישור. 
השתבש.  משהו  האחרונים  בדורות  כי 

הבגרות  בתחום  במיוחד  מורגש  המרחק 
הרגשית–רוחנית, הנוער כיום פשוט הרבה 

יותר בשל לנושאים אלה. 

החינוך הלך לאיבוד
איינשטיין  אלברט  אמר  שנה   50 לפני 
ש”חינוך הוא מה שנשאר במקרה, והאדם 
הספר”.  בבית  שלמד  מה  כל  את  שוכח 

והוא צדק.
הילד  את  להכשיר  מתאמצים  הספר  בתי 
להיות בעל מקצוע יעיל, טכנוקרט מיומן, 
לחנך.  מתיימרים  אינם  מזמן  כבר  אבל 
שאמונים  כמי  תפקידם  את  רואים  הם 
הילד  יוכל  שבעזרתם  כלים  הקניית  על 
להמשיך את חייו כאיש היי–טק, עורך דין, 
אבל  מצליח,  פרסומאי  או  חשבון  רואה 

חינוך לא תמצאו שם. 
מהות החינוך היא ללמד את הילד - האדם 
“בן  לא  באמת.  אדם  להיות  איך   - הקטן 
אדם”, כמו שהייתה נוזפת בי סבתי, אלא 
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לו  שיש  כזה  המילה.  מובן  במלוא  אדם 
ערכים אמתיים. 

המערכה  את  לנהל  מנסים  אנו  ואילו 
הקודמת.  המערכה  של  כלים  עם  הבאה 
אנו מנסים לכפות על הילד את מה שהיה 
חדש,  לדור  כבר  שייך  הוא  אבל  לנו,  טוב 

וזה ממש לא מתאים לו.

החברה והאגו שמשתולל
“החברה הישראלית מתבהמת, מידרדרת 
נציגי  כתבו  מוצא”,  ללא  תהום  עבר  אל 
ראש  אל  פומבי  במכתב  השמיניסטים 
איש  “העשייה  החינוך,  ושרת  הממשלה 
איש לביתו נובעת באופן ישיר מיחסה של 
מדינת ישראל לנושא החינוך. ‘האנשים’”, 
שמים  ואינם  לעצמם,  “דואגים  טענו,  הם 
לב לאחרים או לערכים החשובים באמת”. 
הבעיה.  שורש  טמון  בדיוק  זו  ובנקודה 
האגו האנושי שנמצא בתהליך התפתחות 
מתמיד לאורך כל ההיסטוריה, מגיע כיום 
להקפה האחרונה ומטיס את הנוער שלנו 

אל על. 
האגו  התפתח  עוד  הקודמות  במאות 
בעצלתיים, אולם במאה האחרונה עשה האגו 
הולידה  הזו  הקפיצה  משמעותית.  קפיצה 
גם  אבל  וטכנולוגיות,  מדעיות  התפתחויות 
יצרה כאן את הדור הנוכחי, שמתאפיין בצורך 
החיים.  משמעות  את  להבין  מתפשר  בלתי 

וטועה מי שחושב שהם אינם מוכנים לכך.
מעטים,  של  נחלתם  היו  שבעבר  שאלות 
אצל  יותר  מאוחרים  בגילאים  והתעוררו 
האוויר,  חלל  אל  כיום  פורצות  האדם, 
מענה.  ותובעות  הבימה  במרכז  מתייצבות 
החדש  הצורך  על  לענות  היכולת  חוסר 
מודע,  בלתי  המקרים  ברוב  שהוא  הזה, 
פנימי  תסכול  מייצר  מוגדר,  ממש  לא  וגם 
שמלווה תכופות גם בהתפרצויות אלימות 
תסכולים,  אוגר  הילד  והיפראקטיביות. 
שמוצאים  אחרת  דרך  מתפרץ.  שזה  עד 

מחוסר  לברוח  היא  בימינו  רבים  נוער  בני 
סמים,  באמצעות  תשובה  למצוא  היכולת 
“אושר  שמאפשרת  אחרת  הנאה  כל  או 
לרגע” בעלות של 50 ש”ח. הכמיהה הכמעט 
לרשתות  אותם  מובילה  לחום,  נואשת 
שפורחות  הווירטואליות  החברתיות 
הם  שם  לבקרים.  חדשות  ומתחלפות 
ממשהו  חלק  להיות  להשתייך,  מבקשים 

גדול, חם, בטוח ויציב. 

צמאים לקשר
סקרים שמתפרסמים לאחרונה, מצביעים 
כמעט  גדלים  היום  של  שבעולם  כך  על 
מחצית מן הילדים במסגרות משפחתיות 
המשפחתי  התא  את  ורעועות.  ארעיות 
החליפו  פעם  של  והתומך  האוהב  החם, 
שמתחלפים  זוג  בני  מאולתרים”,  “מבנים 
חלקית  במשרה  הורים  לילד  המשמשים 
זמן מוגבלת. תכופות מתפרצים  לתקופת 
אינו  שהוא  חדשים”  “אחים  חייו  תוך  אל 
אל  נעלמים  הם  אחרים  ובזמנים  מכיר, 
משפחה אחרת. וכך יוצא שהילד השברירי 
ביותר  המשמעותיים  השלבים  את  חווה 
של  מתמדת  תחושה  תחת  בהתפתחותו 
חוסר יציבות, חרדת נטישה וחשש לאבד 

את אבא ו/או את אימא. 
תהליכים אלה, שמשמעותם הפסיכולוגית 
על  ישיר  באופן  משליכים  לכול,  מובנת 
מבנה האישיות של הילד. הוסיפו לזה את 
הצורך הפנימי שעליו כבר הרחבנו, ותקבלו 
מורים  מאות  נקצה  אם  שגם  ילד–מבוגר, 
לכיתה אחת, זה לא יעזור לחנך אותו. לכן 
חדשה,  חשיבה  נדרשת  הנוכחי  במצבנו 

אחרת, נדרש שינוי יסודי, עמוק.

השינוי יבוא מלמטה 
שאנו  או  השניים:  מן  אחד  אנחנו?  ואילו 
מכדי  אחרים  בדברים  מדי  עסוקים 
באמת,  החשוב  בדבר  ולעסוק  להתפנות 

או שאיננו מבינים מה מתרחש. 
אין ספק שהדבר הקל ביותר לעשות הוא 

למורים  נניח  שהוא.  כפי  למצב  להניח 
הילדים   - התלמידים  עם  להתמודד 
יומנו  לשגרת  לחזור  שנוכל  כדי   - שלנו 
אבל  יותר.  חשובים  בדברים  ולעסוק 
חברים יקרים, זה לא ייגמר, ובטח שלא 
ננקוט  לא  אם  יחריף  רק  המצב  מהר. 

עמדה ברורה ונדרוש שינוי אמתי.
ושינוי כזה יכול לבוא רק מלמטה. מאתנו. 
חייבים  החדש,  הדור  של  ההורים  אנחנו, 
עלינו  שלנו.  בחברה  יסודי  לשינוי  להביא 
בסדר  מוחלט  לשינוי  שיגרום  לחץ  ליצור 
העדיפויות, ויציב את החינוך )ולא, לא את 
ה”מורים”,  את  לא  וגם  החינוך”  “מערכת 
היום  סדר  במרכז  במצב(  אשמים  שאינם 
נוקב,  ציבורי  בשיח  לפתוח  יש  הלאומי. 
אנחנו,  איך  להבין  כדי  וכן,  אמתי  פתוח, 

כחברה וכעם, מתכוונים לטפל במצב. 
שיטה  הצעיר  הדור  עבור  לפתח  עלינו 
חדשה, שתאפשר לו לשאול לשם מה אנו 
את  לבנות  קיומו,  סיבת  את  להבין  חיים, 
אליו  שתתייחס  ובכלל,  שלו,  הפנימיות 
אין  מענה.  שמחפש  קטן  אדם  אדם.  כאל 
הגדולות”  “השאלות  מפני  לחשוש  סיבה 
האלה. הילדים פתוחים אליהן הרבה יותר 
מאשר מבוגרים, ותתפלאו, הם גם מבינים 

אותן טוב יותר. 
ייתכן שזה משא כבד שהיינו שמחים להשיל 
מאתנו, אבל אין כאן מישהו אחר שיעשה 
את העבודה עבורנו. אנחנו חייבים את זה 

לדור הצעיר, לבנים ולבנות שלנו. �

avihu_s@kab.co.il

בואו נשים בצד את 
כל "רחשי הרקע", 
את האינטרסים ואת 

האינטרסנטים השונים 
שמלווים את המתרחש 

היום בחינוך, ונדבר לרגע 
אנחנו - ההורים. בסיפור 

הזה, אנחנו ה"לקוחות" של 
המערכת. והלקוח, גם אם 

הוא לא תמיד צודק, לפחות 
יודע מה הוא רוצה

לפני 50 שנה אמר אלברט 
איינשטיין ש"חינוך הוא מה 
שנשאר במקרה, והאדם 
שוכח את כל מה שלמד 

בבית הספר". והוא צדק. בתי 
הספר מתאמצים להכשיר את 
הילד להיות בעל מקצוע יעיל, 

טכנוקרט מיומן, אבל כבר 
מזמן אינם מתיימרים לחנך

a|s|a|p/photos
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זוג ל עוד  על  התבשרנו  אחרונה 
סלבריטאים שנפרדו, לאחר עשר 
לפחות  מוצלחות.  נישואין  שנות 
הזה  התסריט  אבל  בתקשורת. 
כבר לא מרגש אותנו, הזוג האחרון מתווסף 
לרשימה הולכת וגדלה שבין כוכביה העולים 
העיתונות  וגם  וטובים.  רבים  נמצאים 
 - חייבת  נותרת  לא  הצהובה  הישראלית 
מ”החדשות”  לעשות  נהנית  היא  כי  נראה 
מטעמים ואינה חוסכת מאתנו את השמחה 
שאפילו  מכך  בבהלה  שמעורבת  לאיד, 
“זוגות למופת” כבר לא שורדים. החדשות 
התוססות מצטרפות לשגרת שיחות הסלון 
של חברים ובני משפחה, ובהם זוגות רבים 
כן,  הם...  גם  שנפרדים  מפורסמים,  ולא 
בצעדי  שהופכת  בתופעה  מדובר  כנראה 

ענק למגפה כמעט. 

מה נשים רוצות
פעם  לא  אני  מהמצב,  מוצא  אחר  כחיפוש 
היה  טיפוסי  גבר  אם  קורה  היה  מה  תוהה 
הנשים  חושבות  מה  לשמוע  לפתע  מתחיל 
להכיר  לומד  היה  הוא  לפחות  כך  שסביבו. 
את הסודות הכמוסים שמסתתרים במעמקי 
מוחן, ואולי סוף סוף היה מוצא מענה לסוגיה 

רבת השנים: מה הן באמת רוצות, הנשים? 
מספר  כמובן  לו  מקנה  הייתה  כזו  יכולת 
עליו  מקלה  והייתה  ברורים,  יתרונות 
היו  מצדן  והן  אותן,  להקסים  בניסיונו 

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
הרגיש  מהגבר  ומתפעלות  מתמוגגות 
והמתחשב ש”כמו קורא את מחשבותיהן”, 

והיו ממהרות ליפול לחיקו כפרי בשל. 
ננסי מאיירס עשתה מזה סרט לפני כמה 
שנים, בכיכובם של מל גיבסון והלן האנט. 
לגיבסון  העניקה  מסתורית  חשמל  מכת 
מה  כל  לשמוע  היכולת  את  השרמנטי 
שחושבות הנשים סביבו. סקר לא מקצועי 
יגלה בוודאי שבמוחם של מרבית הזכרים 
לפעם  מפעם  חלפה  בסרט  שצפו  הגאים 
המחשבה: “הלוואי שהיה מכה גם בי ברק 
על העובדה  ודאי  יצביע  כזה”. אותו סקר 
שגם בלבן של בנות המין היפה חלפה לא 
)או  ברק  שיכה  “הלוואי  המחשבה  פעם 
בבעלי/בחבר/בבן  דומה(,  משהו  לפחות 

הזוג שלי”.

הצורך להציץ
אין ספק שהצורך להציץ לעולם שבו גברים 
ונשים מבינים זה את זה קיים בכולנו. הוא 
חולקים  שאנו  האנושית  מהדרישה  יונק 
נתונים  רקע  שעל  אלא  זה.  את  זה  להבין 
בנוגע  והולכים  שמחריפים  מטרידים 
שמה  נראה  המשפחתי,  התא  להתפרקות 
שכונה פעם חוסר הבנה, מתרחב כיום לסוג 
של פער שאנו מתקשים לגשר עליו. והפער 
בהצלחה  ומפרנס  שמזין  פער  אמתי.  הוא 
שנמכרים  בגרוש”  ה”זוגיות  מדריכי  את 
כמו לחמניות טריות, ואת הסקרים שצצים 

ה”יחסים”  במדורי  לבקרים  חדשות 
בפורטלים הפופולריים באינטרנט. 

גברים  אחד:  דבר  ברור  לכולם  זאת,  עם 
ירוק  מושג  להם  אין  נשים.  מבינים  אינם 
רוצות  או  מהם,  רוצות  באמת  נשים  מה 
בכלל. ואילו הנשים מצדן אינן מבינות מה 
באמת רוצה הגבר שחולק איתן את חייהן, 
למה המחשב מעניין אותו יותר מהילדים, 
נאחז  עדיין  הוא  המופלג  שבגילו  זה  איך 
שהוא  הילדותיים  המשחקים  באוסף 
לא  הוא  לעזאזל  ולמה  בקנאות,  מטפח 
רק  אפילו  שלו  הרגשות  על  לדבר  מסוגל 
לפני שמישהו אמר  עוד  זה  וכל  לפעמים? 

“גברים ממאדים ונשים מקריית גת”. 
התהום  על  מגשרים  איך  עושים?  מה  אז 

הפעורה בין שני המינים?

הכול תלוי בזווית הראייה 
הדברים,  שורש  את  חוקרת  הקבלה 
למקור  מעמיק  הסבר  מציעה  וכדרכה 
לנשים.  גברים  בין  הזה  התהומי  ההבדל 
נוכל  לפער,  המקור  את  נבין  שאם  ייתכן 

לצייר קווי מתאר לזוגיות מוצלחת. 
נכתבו  עבורכם  כאן,  עד  קראתם  אם 
השורות הבאות. אז הניחו לרגע בצד את 

הדעות הקדומות, ובואו ונתחיל בהסבר.
הקבלה  פי  שעל  לדעת  עלינו  ראשית, 
שרצונו  בלבד,  אחד  כוח  קיים  במציאות 
לעשות טוב ולגרום הנאה. נגדיר אותו בשם 

ה”אלוהים”  אינו  זהו  )ולא,  העליון”  “כוח 
שעליו לימדו אותנו בבית הספר(. 

כדי לממש את רצונו להיטיב - לתת, הוא 
ברא נברא - “נשמה”, שתוכל לקבל את כל 
נשמה  להעניק.  רוצה  והטוב שהוא  השפע 
כל  סך  היא  המקובלים,  מסבירים  זו, 

הנשמות האנושיות.
אותו “כוח העליון” מוגדר בקבלה כתכונת 
הנתינה, והוא מסמל את השורש הרוחני של 
תכונת  ואילו  שבמציאות.  ה”זכרי”  היסוד 
הקבלה, תכונתה של הנשמה, היא השורש 

הרוחני של היסוד ה”נקבי” שבמציאות. 
בבריאת  מסתפק  אינו  העליון”  “כוח  אך 
“גולם” שאינו מתפתח. להיפך, הוא שואף 
להעניק לנברא את היכולת ליהנות בצורה 
מעמד  למעמדו,  להגיע  כלומר  מושלמת, 

הבורא. 
כדי שכך יקרה הוא מחליט “לשנות  סדרי 
תכליתו,  במציאות.  מהפך  ולחולל  עולם”, 
טבעו  את  להפוך  איך  הנברא  את  ללמד 
“כוח  לטבע  לעצמו(  הקבלה  )תכונת 

העליון” )תכונת הנתינה לזולת(. 
לשם כך מתכנן “כוח העליון” עבור הנשמה 
מסלול לימודים מזורז. בסופו, לצד תעודת 
החיים,  של  היוקרתי  הקולג’  מטעם  גמר 
בלתי  והנאה  שפע  טוב,  לקבל  תזכה  היא 
מוגבלים. הקורס התיאורטי הוא בן כמה 
ואילו החלק המעשי בקורס נמתח  שנים, 

על פני תקופת חיים אחת לפחות... 

עצמאית וחופשייה
כדרכו של הורה מעודכן ובעל אמביציות, 
שחפץ כי העולל שיצר ימשיך את דרכו, גם 
“העליון” יודע שאם רוצים ש”הילד יגדל” 
לכן  קמעה.  להתרחק  עליו  עצמאי,  ויהיה 

משאיר  לאחור,  צעדים  מספר  לוקח  הוא 
עין(,  למראית  )לפחות  לבד  הילד  את 

ומניח לו להתפתח בכוחות עצמו. 
- תפזז לה עצמאית  - הנשמה  כאשר הילד 
לחלוטין  מנותקת  משלה,  בעולם  וחופשייה 
מקיום “העליון”, היא תוכל לפלס את דרכה 
אל  חופשית,  בחירה  מתוך  עצמה,  בכוחות 
שהוא,  מצב,  אותו  בדיוק  מושלם.  המצב 
“העליון”, ייעד עבורה מלכתחילה. אולם כדי 
את  להעביר  “העליון”  על  זה,  למצב  להביא 

הנשמה מספר שלבי התפתחות נוספים.
בשלב ב’ בתהליך מחליט “העליון” להפריד 
את הנשמה הכללית )שעד אז הייתה נטולת 
שאת  קובע  הוא  שונים.  חצאים  לשני  מין( 
החצי ה”זכרי” תאפיין תכונת הנתינה, ושאת 
החצי ה”נקבי” תאפיין תכונת הקבלה. על ידי 
הפרדה זו מקווה “העליון”, שהנשמה תלמד 
בין פעולת הנתינה  להכיר את הקשר הנכון 
תלמד  מכך,  וכתוצאה  הקבלה,  פעולת  לבין 
גם להכיר את מערכת היחסים בינו - הנותן, 

לבינה - המקבלת. 
זה  מורכב  בתהליך  האחרון  בשלב 
הכללית,  הנשמה  חצאי  שני  מתחלקים 
החצי הזכרי והחצי הנקבי, למיליוני נשמות 
שמתלבשות  בהתאמה,  ונשיות,  גבריות 
הקבלה,  פי  על  בעולמנו.  ובנשים  בגברים 

כך נוצרנו אנחנו, בני האדם.

"אישה פולנייה" או שני 
הפכים שתלויים זה בזה? 

יזהו  שבינינו  הגברים  שבו  המקום  אולי  זה 
את הניצנים, שהפכו את הצעירה החייכנית 
ולוחצת,  “פולנייה”  לרעיה  התחתנו  שאיתה 
מדוע  סוף  סוף  יבינו  שבינינו  הנשים  ואילו 
אותו צעיר חרוץ ושאפתן שהסכימו להינשא 
לו, המיר עצמו לאחר X שנות נישואין לגוש 
פיזי  לחץ  עליו  מפעילות  הן  שאלמלא  כבד 
מול  ממרבצו  לקום  טורח  אינו  הוא  מתון, 
הפלזמה. או למה את מרגישה צורך “לרדוף” 
אחריו כל הזמן, ולנסות “לביית” אותו, והוא, 
לעומת זאת, מחפש את עצמו בחוץ ומתעניין 

ב”הכול” מלבד ברגשותייך?
מסבירים  הרוחני,  בשורשנו  ההבדל 
השוני  את  גם  המכתיב  הוא  המקובלים, 
ההבדלים  את  הרגשיות,  במערכות 
ועוד.  הפיזיולוגי  במבנה  החיים,  בתפיסת 
אנו רסיסים ממערכות שונות, ולכן כל עוד 
נתאמץ לגשר על הפערים בינינו רק במישור 

העולם הזה, אנו מועדים לכישלון. 
הפמיניסטיות(  לי  )יסלחו  שווים  איננו 
להיות  אמורים  לא  וגם  שלנו,  בתכונות 

כאלה, אלא דווקא להשלים זה את זה.
אז ת’כלס, איך עושים זאת? 

לומדים להתחבר
להגיע  היחידה  שהדרך  גורסת  הקבלה 
לבנות  היא  זוג  בני  בין  מושלמת  לזוגיות 
הקיימת  זו  כמו  היחסים  מערכת  את 

בעולם הרוחני, בין הנברא לבין הבורא. 

והנקבי,  הזכרי  החלקים,  שני  כאשר  רק 
מתחברים  הם  זה,  את  זה  משלימים 
קורה  כשזה  ושלם.  אחד  רוחני  למבנה 
באור,  מתמלאים  הם  הרוחני,  בעולם 
גדולה  שמחה  ולי,  לך  כאן,  קורה  וכשזה 
המקובלים  בחרו  לחינם  לא  מתפשטת. 
שבו  הזה,  המיוחד  המצב  את  לתאר 
הנפרדים  הנשמה  חלקי  מתאחדים 
לנשמה אחת, בפסוק “איש ואישה שכינה 
הרוחני  האיחוד  דווקא  כלומר,  ביניהם”. 
שיוצר  הוא  שנפרדו,  שונים,  יסודות  בין 
הכוח  ביניהם  מתגלה  ואז  הרמוניה, 

העליון, השכינה.
רוחנית  מטרה  אותם  שמאחדת  זוג  בני 
משותפת, בונים ביניהם קשר בדרגה נעלה 
יותר מרמת הקיום בעולם שלנו. בכך הם 
שקיימים  הקונפליקטים  מעל  מתעלים 
שבבסיס  משום  הגשמית,  ברמה  ביניהם 
שממלאת  מטרה  ניצבת  ביניהם  הקשר 
רוחני  כלי  יוצרים  הם  בתוכן.  חייהם  את 
יש   - )כן, העניין עם הסיר והמכסה  חדש 
ובתוכו  במציאות,   קיים  שלא  משהו(,  בו 
הם  אז  או  עליון.  שפע  מקבלים  שניהם 
שהם  ביותר  הנפלאה  המתנה  כי  מבינים, 
התפתחות  היא  לזה,  זה  להעניק  יכולים 
רוחנית משותפת. תהליך שמקנה לזוגיות 

שלהם משמעות עמוקה ואמתית. �

שיהיה בהצלחה!
נ.ב. אתם מוזמנים לנסות את זה בבית...

gilad_s@kab.co.il
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"כוח העליון" מוגדר 
בקבלה כתכונת 

הנתינה, והוא מסמל 
את השורש הרוחני 
של היסוד ה"זכרי" 
שבמציאות. ואילו 
תכונת הקבלה, 

תכונתה של הנשמה, 
היא השורש הרוחני 
של היסוד ה"נקבי" 

שבמציאות

11
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חת התופעות המעניינות בעולמנו א
היא שאני יכול להימצא במרחק 
אנחנו  אחר,  ממישהו  נגיעה 
מקשיבים  רואים,  מדברים, 
הוא  מה  על  יודע  איני  זאת  ועם  לשני,  אחד 
הוא  איפה  יודע  איני  רצונותיו.  ומהם  חושב 
הוא  זה  ברגע  שממש  ייתכן  באמת.  נמצא 
חושב על אדם אחר, שחי במקום אחר ואולי 
אפילו בזמן אחר. אולי הוא חושב על מישהו 
מישהו  לחילופין  או  באוסטרליה  שמתגורר 
באותו  אם  גם  הרי  החיים.  בין  איננו  שכבר 
הוא  במחשבותיו  לידי,  פיזית  ניצב  הוא  רגע 

נמצא במקום אחר.
אנשים  מאוהב.  פעם  היה  מאתנו  אחד  כל 
לכל  אהובם  את  עימם  לוקחים  מאוהבים 
מקום אליו הם הולכים. האמת היא, שאדם 
מאוהב הוא בן השיח המשעמם ביותר: הוא 
איתך, אבל הוא כל הזמן חושב על מושא 
המקסים,  החכם,  היפה,  הנפלא,  אהבתו 
לגזור  שניתן  אחר  תואר  שם  וכל  החמוד 

מעולמם הנשגב של ה”מאוהבים”.
ברכבת  לצדי  ישב  מי  אותי  תשאלו  אם 

בדרכי לעבודה היום, או לצד מי המתנתי 
בטוח  כמעט  החולים,  בקופת  בתור 
שלא אוכל לענות, משום שבאותו הזמן 

אחרים.  נושאים  ועל  אנשים  על  חשבתי 
מסקנה: קרבה או ריחוק אינם פונקציה של 

מרחק גשמי.

השתוות טבעית
חוק  על  לנו  מסבירים  והמדע  הקבלה 
“חוק  הנקרא  בטבע,  שקיים  מיוחד 
השתוות הצורה”. לפי חוק זה אנו יכולים 
לפי  רק  לנו  לקלוט את המציאות שמחוץ 

מידת ההתאמה שלנו אליה.
לאורך  מכוונת  למשל,  האנושית  העין 
הסגול  הצבע  שבין  לטווח  המתאים  גל 
מסוגלים  איננו  לכן  האדום.  הצבע  לבין 
לראות גל שאורכו קצר מן הסגול, למשל 
זאת,  לעומת  הדבורה  האולטרה–סגול. 
וכך  אולטרה–סגולה  קרינה  לראות  יכולה 

האהבה
"חוק השתוות הצורה" קובע שכדי להיות קרובים לבורא 

בעולם הרוחני, אנחנו פשוט צריכים להיות דומים לו 
בתכונות. אם כך, מהם קרבה וריחוק ברוחניות? כיצד 

ניתן לחוות מציאות רוחנית? ואיך זה יכול לשפר את חיינו? לוי
רן 

או
ת 

מא

היא מאתרת פרחים מסוגים שונים.
כולנו יודעים שהמציאות מורכבת מתדרים 
רבים שאותם איננו מסוגלים לקלוט, אך 
רנטגן  קרני  לדוגמה:  סביבנו,  קיימים  הם 
במכשיר  נצטייד  רק  אם  רדיו.  גלי  או 
הגלים  את  מתרגם  אשר  מתאים,  קליטה 
למכשירי  שמתאים  הגל  לאורך  הללו 
העין,  האוזן,   - שלנו  הטבעיים  הקליטה 
האף והחיישנים האחרים שבגופנו - נוכל 

להכיר בקיומם של הגלים הללו באוויר.
מקלט הרדיו הינו דוגמה טובה לכך. תחנות 
לאורך  רדיו  שידורי  משדרות  רבות  רדיו 
היום, אבל רק כאשר נפעיל את מכשיר הרדיו 

השתוות צורה רוחנית
בעולם  כמו  ממש  הרוחני,  בעולם  גם 
הגשמי, פועל “חוק השתוות הצורה”, אלא 
תדרים  של  השתוות  על  מדובר  לא  שכאן 
או אורכי גל אלא על השתוות וריחוק בין 

מחשבות )כוונות(.
ה”כוונות”  את  רק  מודדים  הרוחני  בעולם 
שלנו. המקובלים מסבירים שהאדם מטבעו 
חושב על עצמו ועל תועלתו הפרטית בלבד, 
את  ומנהל  שמפעיל  העליון  הכוח  ואילו 
הפוכה  כוונה  מתוך  פועל  כולה,  המציאות 
לגמרי - מתוך אהבה ונתינה. כתוצאה מכך, 
במישור הרוחני קיים היפוך צורה בין האדם 

לבין הכוח שמנהל את חייו.
אם ברצוננו לחוות את המציאות הרוחנית 
לרכוש  עלינו  העולם,  מתנהל  כיצד  ולהבין 
הכוונה  את  העליון,  הכוח  של  הכוונה  את 
עצמנו  על  נחשוב  עוד  כל  ולתת.  לאהוב 
ועל טובתנו האישית בלבד, נהיה הפוכים 
במחשבותינו מהכוח העליון ולכן לא נוכל 
אם  אולם  יותר.  שלמה  מציאות  “לקלוט” 
שלנו,  האגו  מעל  להתעלות  כיצד  נלמד 
שאותו  ורחב  חדש  לעולם  נפרוץ 
עולם  הדורות,  כל  מקובלי  הכירו 

שכולו אהבה ונתינה. �

oren_l@kab.co.il
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בתדר מסוים נוכל לשמוע את שידוריהן. מה 
יוצר המכשיר שבו השתמשנו כדי לקלוט את 
אותו תדר? הוא בסך הכול מייצר בתוכו גל 
זהה לגלים שנמצאו באוויר גם לפני שהפעלנו 
את  עבורנו  מתרגם  הוא  בכך  המקלט.  את 
השדר שייצרו בתחנה, מתדר שאינו מוחשי 
עבורנו לתדר שהאוזן שלנו מסוגלת לקלוט.

באופן דומה, גם אנו תופסים את התדרים 
“התדר  פי  על  רק  לנו  מחוץ  שקיימים 
זה  האם  בתוכנו.  מייצרים  שאנו  הפנימי” 
אומר שאם נדע כיצד לכייל את עצמנו נכון 
יותר?  נוכל “לתפוס” מציאות רחבה  יותר, 
מתוך ניסיונם, המקובלים כותבים לנו שכן.

clipart/cd bank

מסלול הלימודים 
התלת שנתי "קמפוס 

קבלה" יוצא לדרך!
הלימוד מעניק הכרות מעמיקה 

עם יסודות הקבלה האותנטית והוא 
מבוסס על כתבי הקבלה המקוריים.

בימי ב' החל ב–5.5.2008: 
מסלול ערב - 18:00-21:15

ההרשמה בעיצומה!
לפרטים: 1-700-509-209

חוק



סיפור קצר

סיפור נחמד שמופץ ברשת האינטרנט מתאר כיצד מדען עסוק, 
בנו הקטן  שרצה למצוא פתרון לבעיות העולם, נאלץ לשמור על 
שהטריד אותו בשאלות רבות. כדי להעסיק את הילד לפרק זמן 
ארוך ככל האפשר, תלש המדען תמונה צבעונית של כדור הארץ 
מתוך כתב עת מדעי וגזר אותה לחתיכות קטנות. הוא הגיש לילדו 
הקט את ערמת פיסות הנייר ואמר לו: “בני, המשימה שלך היא 

להרכיב את הפאזל הזה. כשתסיים, נצא לשחק יחד”.
שאותן  שקט,  של  שעות  בכמה  שזכה  בטוח  היה  העסוק  המדען 
יוכל להקדיש למחקרו החשוב. אך להפתעתו הרבה, כעבור עשר 
אמר  פניו  על  רחב  בחיוך  המושלם.  הפאזל  עם  הילד  חזר  דקות 

הילד: “אבא, בוא לשחק”.
“איך עשית זאת כל כך מהר?” שאל המדען בתמיהה. “פשוט מאוד”, 
ענה הילד, “בצד האחורי של הדף הייתה תמונה של אדם, ואני יודע 
איך נראה האדם. אז הרכבתי את התמונה, הפכתי, וגיליתי שתיקנתי 

את העולם”.

עם משמעות עמוקה

אהבת עולם - 
סיפור קצר 

ור
ר ג

או
לי

ת 
מא

רשת  שחוברה  לפני  שנה   5,000 הזה  העיקרון  את  הכירו  הקבלה  חכמי 
האינטרנט לכל בית. הם מסבירים לנו שאין כל צורך לתקן את העולם, מכיוון 
עצמנו,  את  שנתקן  לאחר  האדם.  הוא  תיקון  שדורש  בטבע  היחיד  שהפרט 
נגלה שהעולם מושלם. אולם מהו ה”קלקול” ומהו אותו תיקון שאנו צריכים 

לבצע כדי לתקנו?
חכמת הקבלה מסבירה לנו שהמציאות שאנו מרגישים תלויה אך ורק בתכונות 
האדם. התכונות שאיתן אנו נולדים הן אגואיסטיות. כתוצאה מכך האדם מנצל 
את הזולת וחושב רק על תועלתו העצמית. יחסו האגואיסטי של האדם לטבע, 

לסביבה ולזולת מכונה הרגשת “העולם הזה”.
את  להרגיש  יתחיל  הוא  לו,  מחוצה  שנמצא  למה  יחסו  את  האדם  ישנֶה  אם 
העולם הסובב כעולם הרוחני. בעקבות התיקון של עצמו, יתקן האדם גם את 

העולם שסביבו, בדומה למה שעשה בנו של המדען. �

lior_g@kab.co.il

מושג בקבלה: 
מהו "עולם הבא"?

מקובלים מלמדים ש"עולם הבא" 
הוא לא העולם שמחכה לנו לאחר 

שנמות. המושג "עולם הבא" מתייחס 
למציאות עליונה שאותה משיג אדם 
ההולך בדרך ההתפתחות הרוחנית. 

אדם שלא השיג במהלך חייו את 
הרגשת העולם הרוחני במלואה, 

ייאלץ לשוב ולהתגלגל לעולם הזה 
לאחר פטירתו עד אשר ישיג אותה.

clipartqcd bank

14 14



דברי מקובלים בנחת נשמעים

16

גוף ונשמה
לבין  הגוף  שבין  הקשר  על  נאמר  לא  מה 
בין  הקשר  את  פירשו  רבים  הנשמה? 
על  כביכול  מיסטיות,  בדרכים  השניים 
להבין  שכדי  היא  הבעיה  הקבלה.  דרך 
למה התכוונו המקובלים, צריך להכיר את 
מאחורי  שעומדת  האמתית  המשמעות 

המילים והמונחים בספרי המקובלים. 
“גוף”,  במושג  משתמשים  כשהמקובלים 
פי  על  שלנו.  הפיזי  לגוף  מתכוונים  אינם  הם 
ליהנות.  שלנו  הרצון  הוא  גוף  המקובלים, 
שישי,  נוסף,  חוש  היא  זאת,  לעומת  הנשמה 
שדרכו האדם יכול להרגיש את הבורא. כאשר 
לאהבת  רק  מכוון  הנאה,  לקבל  הרצון  הגוף, 
זה  במצב  הנשמה”.  “גוף  נקרא  הוא  הזולת, 

מרגיש גוף הנשמה את האור העליון.

נפתרות  שהיו  הגדולות,  הרוחניות  השאלות 
הן להיפתר  ומצוינים, מחויבות  רק לגדולים 
עכשיו, בהדרגות שונות, לכלל העם... ותתברר 
השפה, עד כדי להביע הדברים היותר עמוקים 

בסגנון קל ופופולרי להשיב נפשות צמאות 

כל אימא יודעת ש...
התינוק עושה את צעדיו הראשונים בעזרת 
לאט  לאט  באהבה.  ידו  את  שאוחזת  אמו 
והתינוק  ידיו  את  לשחרר  מתחילה  היא 
שהיו  והתמיכה  שהביטחון  להרגיש  מתחיל 
לו עד כה נאבדים. יחד עם זה הוא חש צורך 
לעשות צעד קדימה לעבר אימא, שרק מחכה 
ילמד  כך  רק  עצמו.  בכוחות  זאת  שיעשה 
מהאדם  מצפה  הבורא  גם  ללכת.  התינוק 
בדומה  אך  עצמו,  בכוחות  אליו  שיצעד 

לתינוק, לאדם נדמה שהבורא עזב אותו. 

מיהו מקובל?
מקובל הוא אדם שפיתח חוש פנימי מיוחד 
המאפשר לו לראות ולהרגיש את מערכת 
 הכוחות הנסתרת שמפעילה את המציאות. 
כלפי חוץ מתנהג המקובל ככל אדם: הוא 
חובותיו  את  למלא  ומחויב  לומד  עובד, 
למשפחה ולמדינה. יחד עם זאת, הוא חש 
מזו  אחרת  נוספת,  מציאות  בפנימיותו 
הלימוד  הרגיל.  האדם  לקלוט  שמסוגל 
את  לפתח  לו  מאפשר  המקור  בספרי 
נשמתו ולהרגיש את הכוח העליון בחושיו. 
כך יוצא שכבר במהלך חייו בעולם הזה חי 
המקובל בעולם הרוחני. לחיים כאלה בשני 

העולמות בו זמנית, יכול להגיע כל אדם.

מהי מצווה?
מוסבר  רמב(  עמ’  )א’,  הזוהר  בספר 
)תרי”ג(   613 כוללת  שלנו  שהנשמה 
“מקולקלת”,  הנשמה  בתחילה  רצונות. 
מכוונים  שבנו  רצונות  אותם  כלומר 
לתועלת עצמית )אגואיזם(. במהלך חיינו 
כלומר  נשמתנו,  את  לתקן  מחויבים  אנו 
 613 אותם  מתוך  ורצון  רצון  כל  מתקנים 
הזולת  לטובת  ומשתמשים בהם  הרצונות 
)אלטרואיזם(. תיקון כל רצון נקרא עשיית 
לקיים  חייב  שהאדם  נאמר  לכן  מצווה. 

תרי”ג מצוות. 

מושגים בקבלה

משחק דמקה רוחני
מהמאה  מקובל  מרֹוזֵ’ן,  נחום  רבי 
שעברה, אמר לתלמידיו המשחקים 
ב”משחק הדמקה”, שחוקי המשחק 

הם חוקים רוחניים. והנה הסברֹו: 
א. אסור לעשות שני מהלכים 

בבת אחת.
ב. אפשר ללכת רק לפנים, ולא 

לאחור. 
ג. למי שהגיע עד הסוף מותר 

ללכת כרצונו. 

“
“

a|s|a|p/photos

gettyimeges/אימג’בנק

ציטוט

)הרב קוק, עקבי הצאן, ע' קמ"ד(

משלים קצרים
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המקום: הר מירון. 
הזמן: אמצע המאה 

השנייה לספירה. 
מדם  עקובות  מלחמות  סוערות,  השנים 
אדם  חיי  העולם,  רחבי  בכל  מתחוללות 
ורכוש  כבוד  שליטה,  ערך.  כל  מאבדים 
במערה  זמן  באותו  עליון.  לערך  הופכים 
חשוכה וצפופה בצפון הארץ יושבים עשרה 
ועל  נצחיות  על  ספר  וכותבים  מקובלים, 

אהבה חובקת עולם.
יושב בראש החבורה,  יוחאי  בר  רבי שמעון 
לתלמידיו  מגלה  שהוא  בשעה  קורנות  פניו 
מדבר  הוא  העליון.  העולם  מסתרי  את 
אליהם ברוגע, בחום ובאהבה. רבי אבא יושב 
הגליל,  הרי  על  ירד  כבר  שהלילה  אף  לצדו. 
מקשיב  הוא  מצחו.  על  נוטפים  זיעה  אגלי 
אותם  רושם  הנאמרים,  לדברים  ברטט 
מילה.  אף  לפספס  שלא  מתאמץ  בקפידה, 
עיניהם  סביבם.  יושבים  התלמידים  שאר 
את  בשקיקה  גומעים  שהם  בשעה  עצומות 
מילותיו של “המאור הגדול”. דבר לא מעיד 

על הסערה הפנימית שהם חווים.
מילה  אות,  אחר  אות  הליל,  בחשכת  כך, 
אחר מילה, נכתב הספר העמוק והמסתורי 

ביותר בחכמת הקבלה - “ספר הזוהר”.

סודות הבריאה מתחילים 
להתגלות

במערה  מתחיל  הזוהר  ספר  של  סיפורו 
קטנה וחשוכה בפקיעין שבגליל המערבי, 
שם  שנים.  מ–2,000  פחות  קצת  לפני 
מסתתרים רבי שמעון בר יוחאי ובנו, רבי 
 13 במשך  הרומאי.  הקיסר  מפני  אלעזר, 
שנים הם מכינים את עצמם לכתיבת הספר 
יום  ההיסטוריה.  פני  את  לשנות  שעתיד 

הצופן הקבלי
הזוהר, ספר הספרים של הקבלה, נחתם מיד 

לאחר שנכתב, ננעל באלף מנעולים ונדד בעולם 
במשך מאות רבות של שנים. כשהגיע הזמן הוא 

נפתח מחדש על ידי "בעל הסולם" ור
וק

וינ
לי 
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ת
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העליון,  העולם  ברזי  מתעמקים  הם  וליל 
הגבוהות  הרוחניות  לדרגות  מתעלים 
להיכתב  שעתיד  מה  את  ומבררים  ביותר 
מחשבה  בלבם  הזוהר.  בספר  מכן  לאחר 
את  לגלות  העת  הגיעה   - ויחידה  אחת 

סודות הבריאה לעולם.
השנים חולפות במהירות, רבי שמעון ובנו 
עליהם  שהיה  התיקונים  את  משלימים 
כדי  אולם  המערה.  את  ועוזבים  לעשות 
חייב  שמעון  רבי  הזוהר,  ספר  את  לכתוב 
יוכל  שבעזרתם  תלמידים  סביבו  לאסוף 
הוא  לעולם.  העליון  האור  את  “להוריד” 
עצמו כבר התעלה למדרגה רוחנית גבוהה 
את  להסביר  היכולת  את  ואיבד  מדי, 

שגילה בשפתם של בני האדם.
בחלוף זמן קצר הוא מקבץ סביבו תשעה 
 - התקופה  באותה  המקובלים  מגדולי 
את  ספירות.  עשר  כנגד  מקובלים  עשרה 
קטנה  במערה  קובע  הוא  לימודם  מקום 
של  ההררי  הנוף  על  המשקיפה  בגליל, 
יוצרים  הם  ביניהם  בחיבור  צפת.  העיר 
מוריד  שדרכו  משותף,  רוחני  מבנה  מעין 
רבי שמעון את האור העליון לעולם. אולם 
הדברים שרבי שמעון אומר כה נעלים, כה 
להעבירם  יהיה  אפשר  כיצד  סתומים... 

לשאר בני האדם?

ראשון המקודדים 
בהיסטוריה

יכתוב,  אבא  רבי  אתכם,  מסדר  אני  “וכך 
ורבי אלעזר בני, ילמוד בפה, ושאר החברים 

ידובבו בליבם...” )הזוהר, פרשת האזינו(.
יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  תלמידיו  בין 
שמו  מיוחד,  בכישרון  שניחן  מקובל  היה 
היה רבי אבא. הוא היה היחיד שידע איך 
גלויים  שיהיו  כך  מורו,  דברי  את  לכתוב 
ונסתרים כאחד. את ששמע מפי רבו כתב 

הדברים  את  להבין  בשל  שכבר  שמי  כך 
יבינם על בוריים, ומי שאינו בשל - ידמיין 
לעצמו רק את הרובד החיצוני שלהם. ספר 
הזה  המיוחד  הכישרון  את  מכנה  הזוהר 

“גילוי ברזא” )בסוד(.
כך  על  יכתוב  יותר  מאוחר  שנים   1,800
לסדר  ידע  אבא  “רבי  הסולם”:  “בעל 
צרכן  בכל  מגולים  שיהיו  באופן  הדברים 
ויהיו  להבינם,  כדאים  שהמה  אותם  לכל 
כדאים  שאינם  לאותם  וחתומים  מכוסים 

להבינם”.
הקבלה,  של  הספרים  ספר  הזוהר,  ספר 
ונגנז מיד  מתגלה בפעם הראשונה לעולם 
לא  עדיין  הדור  הסיבה:  מחבריו.  ידי  על 

היה ראוי להתגלותו ברבים.
יוחאי  בר  שמעון  רבי  אמר  “הספר”, 
לתלמידיו, “יתגלה רק בדור שבו האנשים 
האגואיסטית  מההתפתחות  יתייאשו 
החיים.  משמעות  את  לגלות  ויבקשו 
יהיה לסיים את תקופת החשכה  תפקידו 

הרוחנית, את הגלות מהרוחניות”.

מפת דרכים לבעלי הלב 
הפתוח

הזוהר,  ספר  לפני  נכתבו  רבים  ספרים 
אבל  ואילך,  מזמנו  נכתבו  רבים  ואלפים 
בכוח  לו  שישווה  ספר  נכתב  לא  מעולם 
את  מתאר  הזוהר  בו.  שמוסתר  הרוחני 
נצחית  כמציאות  הרוחנית  המציאות 
זמן  למגבלות  מעל  שנמצאת  ושלמה 
דלה  האנושית  “שפתנו  אולם  ומקום. 
ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק 
עד  הזה  שבספר  אחד  דבר  לפרש  כדי 
סופו”, כפי שכותב “בעל הסולם” ב”מבוא 

לספר הזוהר”.
אם כך, מהו המפתח שבעזרתו נוכל לחדור 
אל מסתרי ספר הזוהר? כיצד נוכל לגלות 

את האוצר שהטמינו בו עבורנו רבי שמעון 
בר יוחאי ותלמידיו? “בעל הסולם” מספק 
דברי  את  להבין  “בכדי  השיטה:  את  לנו 
נקי  האדם  שיהיה  צריך  הקדוש,  הזוהר 
מאהבה עצמית. ובשיעור זה אפשר להבין 
רוצה  הקדוש  שהזוהר  מה  האמיתות,  את 
המסתירות  קליפות,  יש  אחרת  לומר. 
בדברי  שנמצא  האמיתיות,  את  וסותמות 
הזוהר  דברי  את  להבין  )“בכדי  הזוהר” 

הקדוש”, שמעתי(.
האהבה  כוח  את  מרגיש  שכבר  אדם  רק 
 125 בן  סולם  במעלה  להעפיל  מתחיל 
מדרגות רוחניות, ומגלה את העתיד, העבר 
וההווה. אז הוא מבין שלמעשה ספר הזוהר 

סגור ומסוגר רק בפני מי שלבו מלא באהבה 
האדם  עבור  ואילו  אגואיסטית.  עצמית, 
שלבו פתוח לאחרים, משמש הספר כמפת 
העולם  במשעולי  אותו  שמובילה  דרכים 

הרוחני, אל עבר הנצחיות והשלמות.

...ובינתיים בספרד
המקום: ויאדוליד 

שבספרד. 
הזמן: כמעט 1,200 

שנים מאוחר יותר.
כבר שני לילות שרבי משה די ליאון אינו 

עוצם עין. הוא יושב בחדרו, רכון על כתב 
יד עתיק שהגיע אליו בדרך מקרה, משתאה 
מבין  שפורץ  העצום  הרוחני  הכוח  לנוכח 
ידי  על  נכתבו  האלה  “הכתבים  המילים. 
ענקי רוח”, הוא חושב לעצמו, “מילותיהם 
נעלות, סתומות... אם הוא יתפרסם, הוא 
יפורש בצורה שגויה... אין ספק, האנושות 

עוד לא מוכנה להתגלותו ברבים...”.
שם  אי  פטירתו,  לאחר  שנים  מספר 
בתחילת המאה ה–14, מתגלה הספר לכול. 
באחד החורפים הקשים שפקדו את ספרד 
נאלצת אלמנתו למכור את כתבי היד שהיו 
ברשותו, וביניהם גם את ספר הזוהר, כדי 
להשיג מעט אוכל עבורה ועבור בתה. בעלה 

צילום: משה אדמוני
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אישים בקבלה

מעולם לא שיתף אותה במחשבות שחלפו 
בראשו. וכך, 1,200 שנים לאחר שנגנז על 
ידי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, מתגלה 
ומתחילה  לעולם,  המסתורי  הספר  שוב 

הפצתו ברבים.
למרות התגלותו, ספר הזוהר אינו מעורר 
התעניינות מיוחדת. הוא נותר סתום ונעול 
שעוסקים  האנשים  מעטים  ההמון.  בפני 
בו, מעטים עוד יותר מבינים את תוכנו או 

מייחסים לו חשיבות.
הספר נודד מעיר לעיר, ממקובל למקובל. 
באותם ימים רק גדולי המקובלים לומדים 
הליל,  בחצות  קום  משכימים  הם  מתוכו. 
החדר  חלונות  את  ואוטמים  נר  מדליקים 
כדי שלא ייראו וקולם לא יישמע. בחרדת 
לגלות  ומנסים  אותו  פותחים  הם  קודש 
מחושינו.  הנסתרת  המציאות  את  ולהבין 
דלתיים  מאחורי  בסתר,  נעשה  הדבר 
הגיעה  לא  שעדיין  מבינים  הם  סגורות, 
כמה  עוד  להמתין  צריכה  האנושות  העת. 

שבו  לזמן  עד  שנים,  מאות 
מוכשרים  האדם  בני  יהיו 
לגלות את הסודות הגנוזים 

בספר הזוהר, עד לזמננו.

מרוץ נגד הזמן
והעולם  המאה ה–20 בפתח 
התפתחות  לסחרור.  נכנס 
הייתה  שלא  טכנולוגית 
כדוגמתה בעבר, ולצדה שתי 
והשמדה  עולם  מלחמות 
שלמים,  עמים  של  המונית 
מהטלטלות  חלק  רק  הן 
בת  בתקופה  העולם  שחווה 

פחות מ–100 שנים.
לקראת אמצע המאה ה–20 
האנושות מוצאת את עצמה 
עכשיו,  חזור.  אל  בנקודת 
שינוי  נדרש  מתמיד,  יותר 
נדרשת  ומהר.  מהותי, 
שיטה. גם אם אין הוא מכיר 
לנשמה  זקוק  העולם  בכך, 

מה  לכל  הסיבות  את  שתסביר  מיוחדת 
שמתרחש מסביב, שתדריך, שתכוון... ואז 
בר  שמעון  רבי  של  נשמתו  מתגלה.  היא 
יוחאי יורדת שוב לעולם הזה, ו”מתלבשת” 
בדמותו של המקובל הגדול בדורנו — הרב 

יהודה אשלג, “בעל הסולם”.
השעון מתקתק. עליו לפעול במהירות. “בעל 
הסולם” מבין שהאנושות תוכל לעלות על 
נתיב חדש רק אם תתפתח למדרגה הבאה 
שניצבת בפניה, למדרגה הרוחנית. הדאגה 

לעתיד העולם מפעמת בלבו ואינה נותנת לו 
מנוח, “חייבים לפעול”, הוא חושב לעצמו, 

“הגיע הזמן לספק פתרון, לפתח שיטה”.
גדולי  כל  את  המאפיינת  בנחישות 
למלאכה,  ניגש  הוא  שלפניו,  המקובלים 
את  לגלות  הזמן  הגיע  כבר  שעכשיו  בטוח 
עצמו  את  מוצא  הוא  אך  לעולם.  הקבלה 
לרום  מוטרד מדבר אחד: לאחר שהתעלה 
הסודות  כל  את  והשיג  הרוחני  הסולם 
הטמונים בספר הזוהר, איבד “בעל הסולם” 
את היכולת לכתוב בשפתם של בני האנוש... 
שהיא  כך  כדי  עד  גבוהה  הרוחנית  דרגתו 

מנותקת לגמרי מהעולם הזה.
האדם.  בני  ידי  על  יובן  שלא  חושש  הוא 
שיהיה,  מה  ויהיה  בליבי,  הוסכם  “אז 
ואפילו ארד ממדרגתי הרמה, הנני מוכרח 
לשפוך תפילה חמה לבורא, ליתן לי השגה 
ודעת... להועיל את בני העולם, להעלותם 
)נבואת  כמותי”  והנועם  החכמה  לדרגות 

“”בעל הסולם””(.

להיות  מאודו  בכל  מבקש  הוא  בנבואתו 
מדרגתו  על  ויתור  של  במחיר  גם  מובן, 
לגלות  הזמן  הגיע  כי  הגבוהה,  הרוחנית 
את סודות הקבלה לעולם. בקשתו נענית. 

מאותו רגע מתחיל השלב הגורלי בחייו.

המנעולים נפתחים
להורות,  ‘הסולם’  בשם  הביאור  “קראתי 
סולם,  כל  בתפקיד  הוא  ביאורי  שתפקיד 
אינך  טוב,  כל  מלאה  עלייה  לך  יש  שאם 

טוב  כל  ואז  בו,  לעלות  ‘סולם’  אלא  חסר 
“הקדמה  הסולם”,  )“בעל  בידיך”  העולם 
לספר הזוהר”, אות נח(. במרוץ מטורף נגד 
הזמן, מדרגה אחר מדרגה, הוא “בונה את 
הסולם שיוביל את האנושות עד לשמים”, 

אל הנצח, אל השלמות.
הספרים  ספר  את  לוקח  הסולם”  “בעל 
את  וכותב  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שחיבר 
הפירוש המקיף ביותר לספר הזוהר, פירוש 
הסולם. הוא עובד 18 שעות ביממה, ולא 
חשובה  משימתו  מנוחה.  לעצמו  מאפשר 
מכדי שיחשוב על עצמו. “הזמן קצר ויותר 
להספיק.  חייב  אני  הכף.  על  מוטל  מדי 

חייב...” הוא חוזר ואומר לעצמו.
רעיונותיו, שנתפסו על ידי חלק מהסובבים 
עור  וקורמים  הולכים  כמהפכניים,  אותו 
איננה  ממנו  שנדרשת  המלאכה  וגידים. 
המחיצות,  את  להסיר  עליו  כלל.  פשוטה 
האמונות  את  ולהפריך  הבורות  את  לבער 
השנים.  לאורך  בקבלה  שדבקו  התפלות 
לפתח  עליו  הכול,  מעל  אך 
להתפתחות  השיטה  את 
לכל  שתתאים  כך  רוחנית 

אדם בימינו.
אחר  מילה  אות,  אחר  אות 
שנה,  אחר  שנה  מילה, 
המקובלים  חלום  מתגשם 
 - למציאות  מחזון  והופך 
לכל  נגישה  נעשית  הקבלה 
אדם, ללא כל תנאי מוקדם. 
מצליח  כוחותיו  בשארית 
לעמוד  הסולם”  “בעל 
מתרגם  הוא  במשימתו. 
של  דבריו  כל  את  ומסביר 
רבי שמעון בר יוחאי והופך 
בכך לחוליה מקשרת, לצינור 
חיים שמאפשר לנו קשר עם 

כתבי המקובלים.
הוביל  הזה  הגדול  האיש 
שאת  רוחנית  מהפכה 
קוצרים  אנו  פירותיה 
היום. בזכותו נשלם המעגל 
ותלמידיו.  יוחאי  בר  שמעון  רבי  שהחלו 
ידי  על  מנעולים  באלפי  שנסגר  הספר 
ידי  על  לכולם  כיום  נפתח  שמעון,  רבי 
מפתח אחד ויחיד — פירוש הסולם לספר 
אותו  לקחת  הוא  לנו  שנותר  כל  הזוהר. 
ולטפס יחדיו במעלה הסולם שמוביל אל 
ביותר  הנסתרים  הסודות  אל  הרוחניות, 

שטמונים בספר הזוהר. �
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קבלה ואקולוגיה

חתולים בצמרת
בתחילת שנות התשעים יצאה צפון 

קוריאה למאבק כולל נגד חתולי הרחוב 
ששרצו בכל רחבי המדינה. הקוריאנים 

החליטו למגר את החתולים וקיוו כי 
בכך ישימו קץ לבעיה שהטרידה אותם 
באותו רגע. אלא שהקונפליקט הסתיים 

בניצחון משכנע של... העכברים. 
התברר שהקוריאנים לא לקחו 

בחשבון בעיה קטנה אחת: היעדרות 
החתולים מהשטח הביאה להתרבות 

של עכברים, עכברושים ונחשים 
בקצב מסחרר, עד שממשלת קוריאה 

נאלצה לייבא חתולים מהמדינות 
השכנות... כדי לעצור את התופעה.

כלומר, האדם הוא היחיד שמפר את 
ההרמוניה בטבע ופועל בניגוד לה.

זוהי רק דוגמה אחת מיני רבות לחוסר 
יכולתו של האדם להבין את החוק 

הכולל של הטבע, החוק שמנהל את 
כל מה שקורה בעולם. האיזון בטבע 

הוא כה עדין ומחושב, כל הפרטים 
קשורים זה לזה ותלויים זה בזה, עד 

שפגיעה בפרט אחד קטן מוציאה את 
כל המערכת מאיזון, וגורמת לנזקים 

שאי אפשר לצפותם מראש. 
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אנו, המין האנושי, ניצבים בפני מצב �
חירום עולמי, המאיים על הישרדותה 
זה  למצב  שלנו.  הציוויליזציה  של 
גם  רעות,  ומבשר  הרסני  פוטנציאל 
בדצמבר  אמר  כאן”,  התאספותנו  בשעת 
2007 אל גור, בשעה שקיבל את פרס נובל 

לשלום. 
נקרעה  תלויים  אנו  שבה  החיים  “רשת 
לו חום”,  יש  חולה,  כדור הארץ  ונפרמה... 
בעיצומה  נמצאים  “אנו  גור,  וציין  המשיך 

של מלחמה על הכדור עצמו”. 
הנוצץ,  הטקס  על  המסך  שירד  לאחר 
עולה השאלה: האם מודעות להתחממות 
מספיקה  הסביבה  ולאיכות  הגלובאלית 

אמת מטרידה?
האם האמת באמת מטרידה אותנו? 
על התחממות גלובאלית, פרס נובל 

אחד ושינוי שמתחיל מבפנים

פר
סו

הו 
בי

 א
ת

מא

הבלהות  מתסריטי  אותנו  להציל  כדי 
השונים שמנבאים לנו חדשות לבקרים? 

יותר  עמוקה  מבט  נקודת  מציעה  הקבלה 
על המשבר האקולוגי, ורואה אותו כאחד 

המרכיבים בתהליך כולל. 
לשעבר,  הברית  ארצות  נשיא  סגן  גור, 
להגביר  על “מאמציו  היוקרתי  זכה בפרס 
האקלים  שינויי  על  יותר  רב  ידע  ולהפיץ 
היסודות  את  ולהניח   - האדם  גורם  להם 
לאמצעים הנחוצים כדי לפעול נגד שינויים 

אלה”, נימקה הוועדה.
מולדתו,  את  תקף  הוא  הזכייה  בנאום 
הרף  ללא  לטרפד  שמנסה  הברית,  ארצות 
לצמצום  הסכמות  להשיג  הניסיונות  את 

פליטת גזי החממה. 
סיפור חייו של אל גור יכול היה לפרנס כמה 
הוא  האחרונות  בשנים  טלוויזיה.  סדרות 
נוהג לפתוח את נאומיו הרבים במשפט “אני 
הברית”.  ארצות  נשיא  והיה  שכמעט  האיש 
ואכן, גור, מי שהפסיד לבוש את כס הנשיאות 
בשנת 2000 לאחר שניצח בספירת הקולות 
הוא  האלקטורלים,  במניין  הפסיד  אך 
המניע  מהו  תוהים  רבים  מסקרנת.  דמות 
שהוא  הציבורי  המאבק  מאחורי  האמתי 
מנהל בשנים האחרונות, על גב ההתחממות 
הגלובאלית. בחדרי חדרים יש האומרים כי 
נוחה  כמקפצה  לו  לשמש  מיועד  זה  מאבק 

לכס הנשיאות ביום מן הימים. 

לשאת  שנהג  מרתקת  הרצאה  לקח  גור 
סרט  ממנה  והפיק  שונים,  בכנסים 
הסרט,  מטרידה”.  “אמת  בשם  תיעודי 
זיכה  אדיר,  ציבור  יחסי  מסע  על  שרכב 
לא  גור  אולם,  המכובד.  באוסקר  גור  את 
האחרונות,  השנים  בשבע  בכך.  הסתפק 
אותו  שהפכו  נבונות  השקעות  לצד 
למיליונר, הוא ממלא שורה של תפקידים 
בכיר  חבר  ביניהם:  ויוקרתיים,  נחשקים 
בדירקטוריון של חברת אפל, ויועץ מיוחד 
נתפס  גור  לכול,  מעל  אבל  גוגל.  לחברת 
כדמות שהציבה את נושא איכות הסביבה 

על שולחן הדיונים העולמי.  
אבל אם נניח לרגע את הדיון בדמותו של 
עשויים  אנו  סביבנו,  במתרחש  ונביט  גור 

להיתקף בפיק ברכיים.  

60 שניות על אסונות
אזהרות  אחרי   ,2005 באוגוסט  ב–29 
הכה  ברצינות,  אליהן  התייחס  לא  שאיש 
ההוריקן “קתרינה” בחופיה הדרומיים של 
שהתנחמו  האמריקאים  הברית.  ארצות 
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בשידור הדרמה בשידור חי )מה לא עושים 
בפינויה  משתאים  צפו  הרייטינג?!(,  עבור 
ספורים  ימים  תוך  מיסיסיפי.  העיר  של 
התגלה שבמחדל אנושי נורא נותרו אלפי 
וגם בארות הנפט  גג,  תושבים ללא קורת 

היקרות  שהיו באזור ספגו פגיעה קשה. 
כמו  נראה  ו”קתרינה”  מאז,  חלפו  שנתיים 
האנושי  הזיכרון  מרוחק.  היסטורי  מאורע 
זה,  מסוג  אירועים  להדחיק  שנוהג  הקצר, 

פעל בהצלחה, ודאג להשכיח אותו מאתנו.
אבל אסונות הטבע שפוקדים אותנו מדי 
למשל,  כך  ומתגברים.  הולכים  רק  יום 
סיכום ביניים קצר של הקיץ האחרון יכול 
ספיגה:  לכוננות  שפוי  אדם  כל  להכניס 
חייהם של  גבתה את  בפרו  רעידת אדמה 
אירופה  את  ששטף  הזוי  חום  גל  מאות; 
קורבנות  מאות  חמש  אחריו  הותיר 
וביוון  באיטליה  וברומניה,  בהונגריה; 

השתוללו שריפות ענק. 
נרשמה  ובווילס  באנגליה  זאת,  לעומת 
ביותר  הגבוהה  המשקעים  כמות 
קוריאה  ובצפון  בגרמניה  גם  בהיסטוריה. 
ורבבות  נהרגו  עשרות  הרחובות,  הוצפו 

נותרו ללא קורת גג. 
על פי נתוני הארגון המטאורולוגי העולמי, 
האקלימי  השינוי  את  חווים  אנו  השנה 
ה-19.  המאה  אמצע  מאז  ביותר  הקיצוני 
עד  ללכת  החליט  הטבע  שהפעם  נראה 

הסוף ו”לסגור אתנו חשבון”.

מתעוררים למציאות חדשה
התפתחות  שנות  אלפי  שבתום  דומה 
אנו  כי  בעובדה  מכירים  רבים  אנושית 
ניצבים בפני “שוקת שבורה”, תרתי משמע. 
של  מהיכחדות  מוטרדים  היינו  בעבר  אם 
זנים ובעלי חיים שונים, מי שמאיימת עליו 
מאשר  אחר  לא  הוא  ממשית  כליה  סכנת 
נשנה  לא  אם  כי  נדמה  האנושי.  המין 
שלנו,  החשיבה  דרך  את  מהותית  בצורה 
זו  ולא,  חשבוננו.  על   - הטבע  זאת  יעשה 

אינה מליצה. 
אז מה עושים? 

יורדים מהעצים
חדשנית  מבט  נקודת  מציעה  הקבלה 
בחוקיות  יש להתבונן  זה. תחילה,  בנושא 
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קבלה ואקולוגיה

אומרים  מתנהל,  עצמו  הטבע  פיה  שעל 
הקדומים  בכתביהם  כבר  המקובלים. 
סגורה  כמערכת  הטבע  את  מתארים  הם 
ואינטגראלית, שכל חלקיה מצויים באיזון 

ובהרמוניה מוחלטת. 
המדע המודרני מאשש את גרסת הקבלה. 
הוא מצביע על מנגנון של השוואת לחצים 
שקיים בטבע - כאשר האיזון מופר, דואג 
למשל,  כך  הלחצים.  את  להשוות  הטבע 
הולך  האדמה  במעמקי  הפנימי  כשהלחץ 
וגובר, והקליפה החיצונית של כדור הארץ 
הלחץ  יותר,  אותו  לאזן  מסוגלת  איננה 
הר  קוראים:  אנו  הזו  להתפרצות  מתפרץ. 
הטבע  של  לדרכו  אחת  דוגמה  זוהי  געש. 
העיקרון  לא  זהו  אבל  עצמו.  את  לאזן 
כבר  בטבע  בקפדנות  שנשמר  היחיד 

מיליוני שנים.
בעיקר  נפגוש  שאותו  נוסף  עיקרון 
הדאגה  קשרי  מערכת  הוא  החי  בממלכת 
החיים  בעלי  בין  שמתקיימים  ההדדית 
השונים בטבע. דוגמאות לכך ניתן למצוא 
בכל שכבות עולם החי. מערכות יחסים כזו 
בקן  הנמלים  החיידקים,  בין  למצוא  ניתן 
או הדבורים בכוורת. גם מחקרים שנעשו 
פילים  או  קופים  של  שונים  זנים  בקרב 
החיים  בעלי  תופעה.  אותה  על  מצביעים 
מתקיימים באיזון עם הסביבה מתוך דחף 

אינסטינקטיבי בלתי מודע. 
היחיד שמקלקל את החגיגה, או נכון יותר 
עקבי  באופן  ההרמוניה  את  מפר   - לומר 
ודי בוטה - תתפלאו, הוא לא אחר מאשר 
האדם. ההומו ספיאנס המפורסם, כלומר, 

אנחנו. את, אתה ואני.

אדם לאדם - זאב
איך שלא נסתכל על זה, משנה לשנה הולך 
האנושית.  בחברה  האגואיזם  ומתעצם 
נהנה מסבלו של  האדם מנצל את הזולת, 
גבם  על  בשמחה  עצמו  את  ובונה  האחר, 
הוא  רבים  במקרים  אותו.  הסובבים  של 
שניצב  מי  כל  על  “לדרוך”  מהסס  אינו 
בדרכו להשיג את מטרתו הנכספת. ביחסו 
בשיטתיות  האדם  מפר  הזולת  אל  הזה 
ובעקביות את חוק האיזון בטבע. כאמור, 
דטרמיניסטית  כמערכת  בנוי  הטבע 
שפועלת על פי חוקים קבועים ומוחלטים. 
גוררת  הללו  החוקים  של  הפרה  כל 
בעקבותיה תופעות לוואי. כל עוד היחסים 
בינינו מבוססים על אגואיזם מוחלט, אנו 
זורם,  הטבע  שבו  מהמסלול  מתרחקים 
הכללי  האיזון  חוסר  את  בכך  ומגבירים 
שלנו. התוצאה היא מנה נכבדת של מכות 

שאנו “זוכים” לה, ולא מבינים אפילו למה. 
לנקודת  הגענו  האחרונות  שבשנים  אלא 
מנקודת  יד  בטווח  נמצאים  ואנו  הקיצון, 

האל חזור. 
את  “שנאבד  לפני  שנייה  עכשיו,  דווקא 
להקשיב,  בשלים  אנו  לגמרי,  האיזון” 
פתרון,  פתרון.  על  ולחשוב  ולהתחיל 
להצטרף  לנו  לאפשר  עשוי  שיישומו 

לשלמות שקיימת בטבע. 

מה עלינו לעשות?
ובהבנה  בידיעה  טמון  המשבר  מן  המוצא 
חוק   - בטבע  שפועל  הכללי  החוק  של 
להגיע  היחיד שצריך  הוא  האהבה. האדם 
לאיזון עם החוקים שפועלים בטבע, מתוך 

בחירה חופשית.  
היחסים  במערכת  טמון  לשינוי  המפתח 
הדומה  מערכת  בינינו  ליצור  עלינו  בינינו. 
השונים  הפרטים  בין  המתקיימת  לזו 
דראסטי  שינוי  לעשות  כדי  אבל,  בטבע. 

שכזה, נדרש תהליך פנימי ומעמיק. 
ראשית, עלינו להבין שכל אחד מאתנו הוא 
חלק ממערכת כללית אחת. בדומה לתאים 
שמרכיבים גוף אחד שלם. גם אם בשלב זה 
איננו מרגישים כך. מדובר בעיקר בתהליך 
ברמת  שינוי  מעין  פנימית,  עבודה  של 

המחשבה שכל אדם עושה עם עצמו. 
לאחר שבנינו חשיבות פנימית לנושא, אנו 
יכולים להתחיל ולחלוק עם האחרים את 
לפתרונו.  הדרכים  ואת  למשבר  הסיבה 
הנושא  חשיבות  את  שנפרסם  בכך 
לאחרים, הרי גרמנו לשינוי חיובי תודעתי 
אנחנו  שגם  מאחר  מערכת.  אותה  בקרב 
גם  כתוצאה מכך תתעצם  חלקים ממנה, 

המודעות שלנו. 

שינוי בריבוע
בכל  שינוי  להשיג  ניתן  מדעית  “מבחינה 
השורש  של  הערך  את  משנים  אם  תחום 
כדי  יותר,  פשוטה  בשפה  שלו.  הריבועי 
לשנות את הלך המחשבה של 100 אנשים, 
עשרה  של  דעתם  את  לשנות  מספיק 

אנשים מתוכם”. 
לי  סיפר  האלה  המעניינים  הדברים  את 
הבין  הפורום  מנהל  דיאז,  חורחה  ד”ר 
לאומי לתרבות, חברה וסביבה, שהתקיים 
בפורום  השתתפתי  מקסיקו.  במונטריי, 
 ARI - The המחקר  מכון  של  כנציג 
Ashlag Research Institute, בתחילת 

נובמבר 2007. 
דיאז, אחד ממנהלי הפורום וד”ר לפיזיקה 
ממחישה  זו  דוגמה  כי  הסביר  בהכשרתו, 
יחסו  את  מתקן  אחד  אדם  שכאשר  לנו 
לאחר, הוא מפעיל תהליך של שינוי חיובי 

בבני אדם נוספים. 
להסבר  מתקשר  הזה  המדעי  הנתון 
הכוח  עם  שלנו  האיזון  את  כי  המקובלים 
מממשים  אנו  בטבע  האלטרואיסטי 
כאשר  הזולת.  את  לאהוב  שלנו  בניסיון 
הם  בינינו,  יחסים  של  כזו  לדרגה  נתעלה 
מבטיחים, ייפסקו כל הביטויים השליליים 
שמקורם בחוסר האיזון שאנו חווים כיום.

אם כך, הדרך ליישום התהליך כבר מוכנה 
לנו שלב אחר שלב. כיום, בשלהי המאה ה-
21, היא הופכת לחיונית עבורנו. באמצעות 
תיקון מערכת היחסים בינינו נוכל להשיב 
נעלה  כנו, להתעלות לממד  על  את הסדר 
ובשלמות  באיזון  אנחנו  גם  ולחיות  יותר, 

עם הטבע.  �
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  האם תמיד 
              מתחילים    מאפס?

מאת יעל סופר

קבלה למשפחה
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מאת שלי פרץ

שיר המבוסס על משל של “בעל הסולם”.

נְַסּפֵר לָכֶם ִסּפּור עַל ַּתּפּוַח ָאֹדם ּוָמתֹוק 
ֶׁשָהיָה ּבַַהְתָחלָה ַרק ַּתּפּוַח יָֹרק.   

 
ַהַּתּפּוַח ָחַׁשב ֶׁשזֶּה ּכְלָל ֹלא נָעִים ּוַמָּמׁש ֹלא נָחּוץ

לְִהיֹות ּכָזֶה ּבֶֹסר, ָקָטן וְָחמּוץ. 
וֲַאפִּלּו עֹוֵרב ֶׁשּבְַּסבִיבָה עָבַר,
ָטעַם ִמֶּמּנּו וְָאַמר ֶׁשהּוא ַמר.

ֲאבָל ָהעֵץ ֶהָחכָם ֶׁשעָלָיו הּוא צַָמח
ֶהְחזִיק ּבֹו ָחזָק, ֶׁשֵּמעְנָפָיו ֹלא יִצְנַח.

 
ַהחֵֹרף ָחלַף וְִהּגִיעַ ָאבִיב

ַהּכֹל ּפַָרח וְלִבְלֵב ִמָּסבִיב.
וְגַם ַהַּתּפּוַח ֶׁשּלָנּו צִבְעֹו ֶהְחלִיף
ֵמאֹותֹו ַהּיֹפִי ֶׁשַהֶּטבַע ִהְרעִיף. 
ּכִי ַהֶּטבַע ַהּכֹל ּבְַאֲהבָה ֵמכִין,

ֲאבָל ֹלא ּבְַאַחת, ֶאּלָא ָׁשלַב ַאַחר ָׁשלַב, 
עַד ֶׁשהּוא ַמּגִיעַ לַַּמּצָב    

ֶׁשּלֹו הּוא צִּפָה וְעָלָיו הּוא ָחלַם:
ּפְִרי ּבֵָׁשל ּוָמתֹוק עִם סֶֹמק ֲאַדְמַּדם.

ּוכְמֹו ַּתּפּוַח ּגַם ָהָאָדם 
ּגֵָדל צַעַד צַעַד, ּוִמְתַקֵּדם ּבַֻּסּלָם,

ּובְסֹוף ּכָל יְֵמי ַהּבֶֹסר ַהְּמִריִרים הּוא נַעֲֶשה ּבֶָׁשל וְָחכָם, 
וְנִגְלֶה לֹו אֶֹׁשר ּגָדֹול, נִצְִחי ּוֻמְׁשלָם.

ְמַאֲחלִים לְכֻּלָנּו,
ֶׁשּיַבְִשיל ַהּפְִרי ַהּיָֹרק
וְַהַּמר יֲַהפְֹך לְָמתֹוק.
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בשבוע  אבל  לבקר.  בא  שמעון  סבא  שבוע  בכל 
שעבר זה לא היה עוד ביקור רגיל, הפעם סבא הגיע 
ללמד  התחיל  יובל,  הצעיר,  אחי  מיוחדת.  למטרה 
את סבא שלנו מה זה אינטרנט, איך גולשים בו, ואיך 
משתמשים בדואר האלקטרוני. יובל בן ה–9 וסבא 
ואני  המחשב  מסך  מול  ביחד  התיישבו  ה–60,  בן 
ישבתי בצד וצפיתי במתרחש. האמת היא שבקושי 
אמר  שיובל  הראשונה  בפעם  מלצחוק.  התאפקתי 
לסבא “תקליק על העכבר ותפתח את החלון” סבא 
לפתוח את התריס.  וקם  זה להקליק?”  “מה  שאל 
אבל יובל הפתיע אותי. הוא הסביר לאט, בסבלנות 
או  בראשו  יהנהן  שסבא  עד  חיכה  הזמן  וכל  רבה 

יאמר “הבנתי”.
חשבון  שיודע  החכם,  שסבא  זה  איך  התפלאתי: 
כך  כל  בתחום  מתקשה  שפות,  וארבע  והיסטוריה 
פשוט כמו מחשבים? ובכלל, בטח גם אתם שמתם לב 
יותר מהר מאשר  “קולטים” הרבה  הילדים,  שאנחנו 
שקשורים  העניינים  כל  את  שלנו  והסבים  ההורים 
למה  כך?  זה  למה  פעם  חשבתם  המחשבים.  לתחום 
לנו כל כך קל לגשת למחשב ופשוט לשחק, להיכנס 

לאתרים ולפטפט בצ’טים?
בסוף ה”שיעור” ניגשתי לסבא ושאלתי אותו על כך. 
הוא  אבל  במחשבים,  גדול  מומחה  לא  הוא  אולי 
מומחה גדול בלהסביר כל מיני דברים מעניינים. 

שטמון  ואמר  הספה  על  התיישב  סבא 
שנקודת  הוא  הסוד  קטן.  סוד  פה 

היא שונה,  לבינו  בינינו  ההתחלה 
מפני שאנחנו פשוט נולדנו דור או 

ממש  לא  ויובל  אני  אחריו.  שניים 
הבנו למה הוא התכוון. 

רואים  “כולנו  הסביר:  וסבא 
להורים  דומים  שילדים 

לך,  למשל,  כך  שלהם. 
רואי, יש אף בדיוק כמו 

ְׁשנַת 
ַהַּתּפּוַח

המחשבים. זה היה תחום חדש לחלוטין ובהתחלה 
אבל,  אותו.  ללמוד  הצליחו  בלבד  מעטים  אנשים 
המחשבים  בתחום  ניסיון  נצבר  השנים  במשך 

והתחום התרחב והתפתח מאוד.
ובכל  במדע  בטכנולוגיה,  שהצטבר  הזה  “לניסיון 
לא  הוא  ביותר.  מעניינת  תכונה  יש  החיים,  תחומי 
נעלם, אלא פשוט עובר מהדור הקודם אל הילדים 
ונטיות חדשות  נולדים עם תכונות  בדור הבא. הם 

שלא היו להורים שלהם”. 
הקודם,  בדור  ולמדו  שהמציאו  מה  כל  זה  “ובגלל 
אנחנו לומדים אותו מהר יותר ובקלות?”, המשכתי 

את דברי סבא.
“נכון מאוד” אמר סבא והסתכל על השעון. למרות 
שיובל ואני נורא רצינו לשמוע עוד, כבר היה מאוחר 

וסבא צריך היה לחזור הביתה.
שנת  התחילה  סבא  של  הביקור  לאחר  שבוע 
ואני  יובל  החגים.  גם  הגיעו  ואיתה  הלימודים 
ציירנו וכתבנו בתוכנת צייר ברכת שנה טובה לסבא 
את  לפתוח  הצליח  סבא  במייל.  אותה  לו  ושלחנו 
בעזרתו  הברכה,  את  ולקרוא  האלקטרוני  הדואר 
והיום שמחנו למצוא בתיבת  יובל כמובן.  של אחי 
הדואר מכתב עם בול ובתוכו כרטיס ברכה, מסבא 

היקר שלנו. ככה זה. כל דור וההרגלים שלו. 

יובל דומות  והעיניים הירוקות של  לאימא שלכם, 
לעיניים של אבא. ולא רק תכונות של מראה חיצוני 
עוברות בתורשה אלא גם תכונות אופי כמו ותרנות, 
חוש  את  קיבל  רואי  ככה  ושאפתנות.  קמצנות 

ההומור שלו, ממני כמובן”.
למחשבים  הכישרון  את  “גם  יובל,  שאל  “סבא”, 

קיבלתי מההורים שלי?” 
“נכון” - אמר סבא.

“אז איך זה יכול להיות שאתה... לא?” גמגם יובל.
אני חושב  “זאת שאלה מצוינת.  ואמר:  סבא צחק 
שיהיה קל יותר ללמד חתול לנגן על גיטרה מאשר 

ללמד אותי מחשבים”.
יודע  “אתה  סבא.  את  וחיבקנו  צחקנו  אנחנו  גם 

שאנחנו אוהבים אותך בכל מקרה!”
סבא המשיך: “אז למה קשה לי עם מחשבים? כי בכל 
דור בני האדם מתפתחים, ובכל דור הם ממציאים 
יותר.  ומורכבות  חדשות  המצאות 
שאתם  לפני  עוד  שלי,  ובדור 
את  המציאו  נולדתם, 
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מסע בין כוכבים

ויוצר א מוזיקאי  הוא  דוכין  רקדי 
מוכשר שהוציא לאחרונה דיסק 
חדש - “נקודת מבט”. במקביל, 
חזר דוכין לגבעתיים, אחרי שנה 
של מגורים במצפה שלם שבים המלח, שם, 
בין היתר, הלחין והקליט מוזיקה לספר-קול 

קבלי לילדים - “הקוסם”.
ההקלטות  באולפן  אביב,  בתל  נפגשנו 
המחודש שלו, לשיחה מרתקת על מוזיקה, 
והילדה  אשתו  שביניהן.  ומה  רוחניות  על 
שהגיעו לביקור קצר, נפרדו מאתנו בחמימות 

יותר ממני?
מי אוהב אתכם 

לאחר שנה של פעילות מוצלחת, הפך עיתון "קבלה 
לעם" למגזין. לרגל הגיליון הראשון בחרנו לדבר עם 
אמן, חבר ותלמיד קבלה ותיק, שגם לו זו שנה של 

התבגרות ושל התחלות חדשות, ארקדי דוכין 

ני 
רו

אה
די 

דו
ת 

מא

לא  שעדיין  הספות  על  שהתיישבנו  בזמן 
מצאו את מקומן בחדר החדש... 

המוערכים  היוצרים  אחד  אתה 
לך  חסר  לא  פניו  על  בארץ.  והמצליחים 
לחיפוש  אותך  משך  זאת  בכל  מה  דבר. 

רוחני?
“לפני כארבע שנים, אבי גסס בבית חולים 
ממחלת הסרטן וחוויתי את המשבר העמוק 
עם  היומיומית  ההתמודדות  בחיי.  ביותר 
ארוכים  חודשים  במשך  והמוות  הסבל 
אחד,  יום  לרסיסים.  אותי  שברה  ממש 

להתנתק  מנסה  שלי,  במסעדה  כשעבדתי 
אדם  אליי  צלצל  והסבל,  מהקושי  קצת 
מקום  איזשהו  ‘יש  ואמר:  מיוחד  מאוד 
ששווה לבקר בו’. זה נשמע כמו משהו מאוד 
כי הוא אמר  מסתורי, אפילו קצת מבהיל, 
‘פשוט תבוא בלילה’. אמרתי לעצמי שאולי 

רוצים לחטוף אותי או משהו כזה...
“בסופו של דבר באתי למרכז שבו לומדת 
בית   - ברוך’  ‘בני  המקובלים  קבוצת 
מאוד  משהו  שם  וגיליתי  לעם’,  ‘קבלה 
אליו,  להתחבר  יכול  שאני  משהו  מיוחד. 

הרגש,  דרך  אלא  השכל  דרך  דווקא  לאו 
ואני טיפוס שכולו רגש. ומאז שבאתי אני 
כשאני  גם  לעזוב,  יכול  לא  שאני  מרגיש 
להתנתק  גם  לי  יצא  כי  עוזב.  כביכול 
לתקופה של כמעט שנה, ואפילו לא להיות 
התנתקתי  לא  אבל  אחד,  אף  עם  בקשר 
באמת. למרות שלא הייתי ממש פה, עדיין 
למדתי ושמרתי על קשר דרך האינטרנט, 
אותי  השאיר  וזה  הספרים,  הטלוויזיה, 
בפנים. כשחזרתי הרגשתי כבר קשר עמוק 

יותר, כאילו לא עזבתי בעצם”. 
דרכך  לתחילת  בזמן,  לרגע  נחזור  בוא 
עם  שלך  הרומן  התחיל  מתי  כמוזיקאי. 

המוזיקה?  
“אני זוכר שכשראיתי בפעם הראשונה ילד 
אותי.  הטריף  זה  התרגשתי.  בגיטרה,  מנגן 
אמרתי ‘גם אני רוצה’, ובתוך כמה שבועות 
כבר מצאתי את עצמי מקים להקה כמעט 
הייתי  שכילד  מזה  חוץ  כלום.  לדעת  בלי 
חסר שקט וקצת דכאוני והמוזיקה שימשה 
הזעם  את  לפרוק  ומקום  לנחמה  מקור  לי 
חיפשתי  אז  כבר  אולי  בפנים.  שהצטבר 
לחיים  מעבר  שקיים  משהו  רוחני,  משהו 
הרגילים. בכל אופן, המוזיקה מלווה אותי 

מגיל צעיר מאוד”. 
ובמוזיקה יש משהו רוחני בעיניך? 

מסתבר  רוחני.  מאוד  דבר  היא  “מוזיקה 
ומנגינות  שירים  כתבו  המקובלים  שכל 
תהליך  של  ההרגשה  את  שמעבירים 
‘בעל  של  בלחנים  הרוחנית.  ההתפתחות 
הסולם’ למשל, ישנן עוצמות שלא שמעתי 
בתהליך  מתקדם  שאתה  וככל  כן.  לפני 
מתחיל  אתה  שלך,  הרוחנית  ההתפתחות 
את  שהלחין  המקובל  כתב  מה  על  להבין 
יכול ממש להרגיש  אותה המוזיקה, אתה 
למגבלות  מעבר  אתו,  שם  נמצא  שאתה 
מאוד  חוויה  זו  שלנו.  העולם  או  הגוף 
חזקה לשמוע את הלחנים של המקובלים 

ולהתחבר למשהו ממה שהם הרגישו”. 

נזכרתי  מדבר,  לדוכין  כשהקשבתי 
שנה,   15 לפני   ,14 בן  כנער  בעצמי 
המוזיקה  לצלילי  קופץ  ערד,  בפסטיבל 

את  חלקתי  נטשה”.  של  “החברים  של 
לחבר  הפך  שמאז  ארקדי,  עם  הרגשתי 

לספסל לימודי הקבלה. 
תמיד  שלך  והמילים  המוזיקה  כנער, 
מאוד;  שונה  עמוק,  במקום  בי  נגעו 
יוצר  שאתה  המוזיקה  את  מגדיר  היית 

כרוחנית?
“אישית, אני מרגיש שהמוזיקה ניתנה לי 
כמתנה, מתנה שאני צריך להעביר הלאה. 
קשה להגיד שאני כל הזמן פועל מהמקום 
הזה, מה שמניע אותי רוב הזמן זה באמת 
כמו  להוכיח.  להראות,  להצליח,   - האגו 
אחרת  דרך  לי  אין  מסבירה,  שהקבלה 
שלי  האתגר  הזה.  האגו  עם  לעבוד  אלא 
היום זה ליצור ולהופיע מול קהל של 30 
אלף איש כשהאגו מתפוצץ בתוכי, ולדעת 
למצוא  כדי  מעליו,  להתעלות  בו,  לשלוט 
האנשים  עם  שלי  האמתי  החיבור  את 
קולות.  בקולי  יחד  איתי  ששרים  האלה 
העבודה  תהליך  את  להעביר  מנסה  אני 
קבוצת  חברי  בין  שמתקיים  הפנימי 
הקהל.  מול  שלי  לעבודה  המקובלים, 
שזה  ספק  אין  אבל  מצליח  זה  תמיד  לא 

מכניס ממד אחר לחלוטין לכל העניין”.
בעתיד הקרוב אתה מתכנן להוציא דיסק 
מלימוד  חוויותיך  על  שמתבסס  מקורי 

הקבלה, נכון?
שיר  להקליט  בעבר  ניסיתי  בהחלט.  “כן, 
לא  עוד  שאני  הרגשתי  אבל  האר”י,  של 
מספיק ‘נקי’ מבפנים בשביל לגעת במילים 

האלה. כל מי שמכיר אותי יודע שאני יכול 
צריך,  אם  טלפונים  ספר  אפילו  להלחין 
אבל במקרה זה לא הייתי מסוגל. זו הפעם 
עם  אבל  כזה.  דבר  לי  שקרה  הראשונה 
הזמן התגבש בי רצון חזק לעשות מוזיקה 

שיש לה שורש קבלי”. 
לילדים  ספר–קול   - הפרויקט  הגיע  ואז 

בשם “הקוסם”?
“נכון. לפני כמה חודשים נתבקשתי לכתוב 
שנקרא  מקסים  קבלי  לסיפור  מוזיקה 
לייטמן.  ‘הקוסם’ שכתב הרב ד”ר מיכאל 
שקראתי.  המהפנטים  הסיפורים  אחד  זה 
בעצם  אבל  לילדים,  מכוון  כביכול  הוא 

מתאים גם לילדים גדולים, לכולנו...”.
ואיך הייתה החוויה במהלך העשייה הזו?

מאוד  תחושות  חוויתי  העשייה  “בזמן 
מוזרות, כי מעולם לא עשיתי משהו מהמקום 
הזה. תמיד כתבתי כדי להצליח או להוכיח 
משהו למישהו. אבל הפעם ניסיתי להתחבר 
מבין  שאני  למה  מעבר  שנמצאים  לכוחות 
בשכל. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת ויוצאת 
דופן. אני מרגיש שהאפשרות להעביר לקהל 
זו  הקבלה  של  הזה  הקסום  מהעולם  משהו 

מתנה מאוד גדולה שקיבלתי”.
לפני שסיימנו את המפגש, קבענו שניפגש 
שוב לריאיון חגיגי אחרי שהדיסק הקבלי 
אז  עד  העולם.  לאוויר  יצא  שלו  הראשון 

נתראה בשיעורי הקבלה.  �

dudi_a@kab.co.il

"ניסיתי בעבר להקליט שיר 
של האר"י, אבל הרגשתי 
שאני עוד לא מספיק ‘נקי' 

מבפנים בשביל לגעת 
במילים האלה. כל מי 

שמכיר אותי יודע שאני יכול 
להלחין אפילו ספר טלפונים 
אם צריך, אבל במקרה זה 

לא הייתי מסוגל"
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שאלות ותשובות

שמעתי  שלכם  התכניות  באחת  שאלה: 
בתוך  מתגלגלת  לא  אדם  של  שנשמה 
“שער  בספר  אבל  חיים.  בעל  של  גוף 
שנשמה  קראתי  האר”י  של  הגלגולים” 
חיים,  בבעלי  להתגלגל  יכולה  כן 
הדברים  איך  באבנים.  ואפילו  בצמחים 

מסתדרים יחד? 
באמת  זו  השאלה,  על  לך  תודה  תשובה: 
חכמת  בימינו.  מאוד  נפוצה  טעות 
הקבלה עוסקת רק בכוחות רוחניים, ולא 
לכן,  הזה.  העולם  במישור  שקורה  במה 
כמו  במילים  משתמשים  כשהמקובלים 
זאת  עושים  הם  הלאה,  וכן  “חיה”  “אבן”, 
שעוברת  רוחניים  מצבים  לתאר  כדי  רק 
בצורה  להבין  כדי  אבל  שלנו.  הנשמה 

מעמיקה יותר את נושא גלגול הנשמות, 
“נשמה”.  המושג  את  לפרש  עלינו 
רוחני, “חלק  נשמה היא כלי הרגשה 
אלוקה ממעל”. כשהאדם זוכה לכלי 
“נשמה”,  שנקרא  הרוחני  החישה 
את  וחוצה  פנימי,  מהפך  חווה  הוא 
לבין  בינינו  שמפריד  “המחסום” 
מתחיל  הוא  אז  העליון.  העולם 

להרגיש את הרוחניות. 
קשר  אין  שלנשמה  מובן  מכך 
יכולים  אנו  לכן  שלנו.  הפיזי  לגוף 
לגוף,  מגוף  איברים  להשתיל 
לקבל תרומות דם וכן הלאה, ובכל 
על  השפעה  אין  האלה  הפעולות 

החלק הרוחני שבנו. 
בספרים רבים, כמו “שער הגלגולים” 
המונחים  מוזכרים  האר”י,  של 
“חי” או “מדבר”.  “צומח”,  “דומם”, 

מתוך תכנית הטלוויזיה 
"שאל את המקובל"

ורק  אך  מתייחסים  אלה  מונחים  אבל 
את  ומתארים  האדם,  נשמת  לפנימיות 

דרגות ההתפתחות השונות שלה. 
“גלגול”,  במונח  משתמשים  כשהמקובלים 
הם מתכוונים לשינוי מדרגה שעוברת נשמתו 
הרוחנית  ההתפתחות  בתהליך  האדם  של 
שלה, ולכך בלבד. לכן כשהם כותבים למשל 
כוונתם  באבן,  מתגלגלת  האדם  שנשמת 
ִמַדְרגת  עוברת  ללמד את הקורא שהנשמה 
רוחנית אחת לדרגת התפתחות  התפתחות 

אחרת, שנקראת דרגת “אבן”. 
)הרב”ש(,  אשלג  הלוי  שלום  ברוך  הרב 
הסולם”,  “בעל  אביו,  בשם  כך  על  כותב 
“ואפשר  שמעתי:  בספר  הראשון  במאמר 
האדם  שלפעמים  בספרים  שמובא  לומר 

דרך  על  לפרש  ויש  חזיר.  בגלגול  בא 
חיות  לקבל  וחשק  רצון  מקבל  שהאדם 
מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת, 

ועכשיו הוא רוצה לקבל מהם מזונות”. 
לעיין  מוזמן  אתה  בנושא,  להרחבה 
של  הקבלה”  חכמת  “מהות  במאמר 
עשר  “תלמוד  בספר  וכן  הסולם”  “בעל 
הספירות”, בהסתכלות פנימית, חלק א’. 

שאלה: אחי אוטיסט מלידה, ולא מדבר. 
את  מסבירה  הקבלה  איך  לדעת  רציתי 
לי  לעזור  יכולה  היא  והאם  האוטיזם, 

ליצור איתו קשר? 
תשובה: האוטיזם הוא אחד מהתיקונים 
בעולם  הנשמות  לעבור  שצריכות  הרבים 
לעבור  חייבות  הנשמות  כל  לא  שלנו. 
מיוחדות  נשמות  יש  אבל  אותו, 
“חוסכות”  הן  ובכך  זאת,  שעושות 
התיקון  סוג  את  הנשמות  לשאר 
הודות  מתאפשר  הדבר  הזה.  המיוחד 
הנשמות  בין  שקיים  ההדדי  לחיבור 
לא  האוטיזם  העליון.  בעולם  שלנו 
ושלום, אלא  ניתן לנשמה כעונש, חס 
צריכה  הנשמה  שבהם  תיקונים  יש 
תימצא  היא  שבהם  במצבים  להיות 

ללא הכרה. 
הקבלה  בלימוד  מתקדם  שהאדם  ככל 
הוא מתחיל להרגיש את מערכת הנשמות 
הכללית. הכרת החוקיות שבה מאפשרת 
לו להבין מדוע אנשים מסוימים מגיעים 
או  מהחיים,  ניתוק  של  למצב  בחייהם 
של  מקורן  מהו  וכן  גדול,  סבל  חווים 

תופעות מעין אלה בחיינו.

רוצים גם אתם לקבל 
תשובות בשידור חי?

את שאלותיכם לתכנית תוכלו 
להעביר באמצעות הטלפון 

)שיחת חינם(: 1-700-509-209, 
.www.kab.tv או דרך האתר
"שאל את המקובל", שידור 

חי, יום חמישי, 20:30, בערוץ 
הטלוויזיה הקהילתית "מכאן" 

)ערוץ 98 ב–YES וב–HOT, ערוץ 25 
ב–HOT אנלוגי(



קבלה ב–60 שניות

מהי קבלה ואיך היא קשורה 
אלינו?

עתיקה  שיטה  היא  הקבלה  חכמת 
כ–5,000  לפני  בבבל,  עוד  שראשיתה 
את  להרחיב  לנו  מאפשרת  היא  שנים. 
את  ולגלות  חושינו,  של  הקליטה  טווח 
כשאנו  חיינו.  את  שמנהל  העליון  הכוח 
מאתנו,  עתה  שנסתר  האזור  את  מגלים 
כל  החיים,  במהלך  ששאלנו  השאלות  כל 
האכזבות או ההצלחות מקבלות משמעות 
חיים,  אנו  מה  לשם  מבינים  אנו  חדשה. 
מאין באנו ומהן הסיבות לכל מה שקורה 
החוקים  מערכת  את  המגלה  אדם  לנו. 
שמנהלת את המציאות, מבין מה צופן לו 
יום  את  לטובה  לשנות  ניתן  וכיצד  הגורל 
במהרה  להגיע  איך  לומד  הוא  כך  המחר. 

לחיים מלאי ביטחון ושמחה.

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

חייו בעולם הזה. 

קבלה - למה דווקא עכשיו?
כשיטה  הקבלה  חכמת  את  לגלות  כדי 
ושלווים,  מאושרים  חיים  להשגת 
מספר  לעבור  הייתה  צריכה  האנושות 

מושגים 
ומיתוסים

כרגע, אנו מרגישים רק חלק מזערי מתוך המציאות שבה אנו חיים. 
אנו כמו נמצאים בחדר חשוך המואר על ידי מנורה חלושה, ורואים רק 

את האזור הדל שהיא מאירה. אולם אם נרחיב את טווח הקליטה של 
חושינו, נגלה שאנו חיים בעולם עשיר, מדהים ויפה להפליא... 

מסבירים  המקובלים  התפתחות.  שלבי 
לשלב  הגיעה  האנושות  כאשר  שבימינו, 
רבים  ואנשים  בהתפתחותה  האחרון 
הדור  חיים,  הם  מה  לשם  לשאול  החלו 
העליון  הכוח  לגילוי  ובשל  מוכן  כבר 

לכולם. 

שאלות נפוצות על קבלה 
אדומים  חוטים  קבלה,  בין  הקשר  מה 

ומים קדושים? 
קדושים  מים  אדומים,  חוטים  קשר.  אין 
מסחרית  המצאה  הינם  מוצרים  ושאר 

משגשגת מ–20 השנים האחרונות. 

טארוט,  לקלפי  קשורה  הקבלה  האם 
לקסמים, לאסטרולוגיה ולנומרולוגיה? 

אסטרולוגיה  קסמים,  טארוט,  קלפי  לא. 
נפוצות  מיסטיקות  הם  ונומרולוגיה 
שנקשרו לשמה של הקבלה ב–100 השנים 

האחרונות. 

מהי מדיטציה קבלית? 
את  מלמדת  הקבלה  כזה.  דבר  קיים  לא 
האדם איך לעשות שינוי פנימי ביחס שלו 

כלפי הזולת - משנאה לאהבה. 

האם יש קשר בין הקבלה האותנטית לבין 
שימוש בקמעות? 

לא. בעולם שלנו אין שום חפץ גשמי בעל 

לסייע  יכולים  כאלה  חפצים  רוחני.  תוכן 
לאדם בתמיכה פסיכולוגית בלבד. 

מיתוסים על קבלה 
המיתוס: קבלה היא דת. 

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

שנסתרת מחושינו. 

למעטים  מוגבלת  הקבלה  המיתוס: 
ורשאים ללמוד אותה רק גברים מגיל 40 

ומעלה. 
הקבלה  הייתה  הגלות  בתקופת  האמת: 
מתקופת  אך  סגולה,  ליחידי  רק  מותרת 
פתוחה  היא  ואילך  ה–16(  )המאה  האר”י 

לכולם. 

המיתוס: הקבלה קשורה לניו אייג’ )העידן 
החדש(, והיא טרנד - תופעה חולפת. 

העתיקה  החכמה  היא  קבלה  האמת: 
לפני  להתפתח  החלה  והיא  באנושות, 

כ–5,000 שנים. 

המיתוס: לימוד הקבלה הוא עניין יקר.
כסף  עולים  אינם  הקבלה  לימודי  האמת: 
הרצאות,  שיעורים,  טלוויזיה,  תכניות   -
להורדה  ניתנים  ספרים  ואפילו  קליפים 

.www.kab.co.il בחינם באתר

זה לא קבלה!
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