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�בינינו �שקושרים �רגעים �יש�מספר �שנה מדי
ומקנים�לנו�תחושה�של�איחוד:�אנו�מתחבקים
בשמחה�כשישראל�מנצחת�וחוגגים�בצוותא�איש
�יש�לנו�עוד�הרבה איש�בדרכו�את�חגי�ישראל.
�בתרבות�שלנו, חוויות�משותפות�שטבועות
שבמהלכן�חש�כל�אחד�מאיתנו�מחובר,�במידה
כזו�או�אחרת,�לעַם�ישראל.�אבל�חוויות�אלה�אין
בהן�ַדי�כדי�לספק�לכולנו�תחושה�אמיתית
�באהבה. �מחובר �אחד �עם של
למעשה,�מבחוץ�אנו�דומים�לאוסף
של�אגוזים,�שמאוחדים�לגוף�אחד
על�ידי�שק�שעוטף�ומאגד�אותם,
אולם�מידת�האיחוד�הזאת�אינה
עושה�אותנו�לגוף�מלוכד,�וכל
זעזוע�חיצוני�שמטלטל�את�השק
גורם�לאגוזים�להתקרב�ולהתרחק
זה�מזה.�כשמופעל�על�השק�לחץ�חזק�מבחוץ
�לחץ�כזה�הם �אך�כשאין האגוזים�מתאחדים,

נשארים�מפורדים.�
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לפני�כ �200שנה�התאספו�על�יבשת�אחת�מיליוני
מהגרים.�הם�הגיעו�מאירופה,�מאסיה�ומאפריקה.
יהודים,�אסיאתים,�אפריקאים�ונוצרים,�עזבו�את
ארצות�מולדתם,�והיגרו�לארצות�הברית�חסרי
�יותר. �חדש�וטוב �כשבלבם�תקווה�לעתיד כל

כאמור,�הם�היו�בני�עמים�שונים,�והבדילו�ביניהם
שפה,�תרבות�ודת.�הפערים�התרבותיים�ביניהם
הובילו�לעימותים�רבים�ולשנאה.�אולם,�הצרכים
הקיומיים�הובילו�אותם�לחשבון�אגואיסטי�פשוט
 �על�אף�שלא�היה�להם�דבר�במשותף,�לכל�אחד
מהם�היה�עניין�אישי�להצליח.�הם�בחרו�להתעלות
�והקימו �ביניהם �וההבדלים �המחלוקות מעל
�יכולתם �מסחר. �קשרי מערכת�מפותחת�של
להתגבר�על�ההבדלים�ביניהם�ולהתאחד�היא
שהפכה�את�מדינתם�למעצמה�העשירה�והחזקה

ביותר�בעולם� �ארצות�הברית.
בשונה�מארה"ב,�שבה�התאחדו�בני�לאומים�שונים
להקמת�מדינה�סביב�יסוד�של�תועלת�וכדאיות,
הוקמו�מדינות�אירופה�על�בסיס�היותם�של�אזרחי
�מוצא�משותף. כל�מדינה�ומדינה�ביבשת בני
אנגליה,�צרפת,�רוסיה,�גרמניה�ומדינות�נוספות
נוסדו�על�ידי�שבטים�שהיו�בני�אותו�גזע.�במדינות
אלה,�שימש�המוצא�המשותף�כגורם�טבעי�ומאחד.
�כזה�לא�יכול �חיבור�מסוג �עם�ישראל, אצלנו,
להצליח.�הבסיס�לחיבור�בינינו�הוא�שונה�ומקורו
לפני��5,000שנה�בבבל�העתיקה.�באותה�עת�היה
אזור�מסופוטמיה�כור�היתוך�להתהוותה�של

הציוויליזציה�המודרנית,�ושם�גם�התרחש�אחד
השינויים�המהותיים�בהתפתחות�העולמית.
בזמנים�הקדמונים�האנושות�הייתה�מכונסת
כאוסף�של�משפחות�גדולות.�כמו�בכל�משפחה,
שררו�בין�בני�המשפחה�קשרי�אהבה�טבעית.�עם
השנים�הלך�והתפתח�בבני�האדם�רצון�אגואיסטי,
שהחל�להרחיק�אותם�זה�מזה.�האגו�שגדל�הפריד

ביניהם�וכל�אחד�החל�להיות�מרוכז�יותר�ויותר
בעצמו,�ולהתעלם�מצרכי�הזולת.�בהמשך�הזמן
התפתחו�גם�תופעות�של�ניצול�הזולת�ושנאה.
�אחד �שהיה �אברהם, �הופיע �תקופה באותה
מאותם�בבלים�שבקרבם�גדל�האגו.�הוא�ראה�איך
�ביניהם�באהבת�אחים, �חיו �שעד�אז הבבלים,
מתרחקים�זה�מזה�ומובלים�על�ידי�האגו�לשנאת
חינם.�הוא�ניסה�ללמד�אותם�איך�לא�להיגרר�אחרי
�לזה�למרות�האגו �זה �להתחבר �ואיך השנאה
המתפרץ.�הוא�הסביר�שאם�יחזיקו�בכל�מחיר

�האגו �פני �אותה�על באהבת�האחים�ויעדיפו
המתפתח�שלהם,�הם�יזכו�לחיבור�עמוק�יותר
עם�הכוח�העליון.�אברהם�ייסד�שיטה�שאותה
�להתגברות�על�הרצון הציע�לבבלים�כאמצעי
האגואיסטי�שפרץ�בהם.�חלק�קטן�מהם�הקשיב

�ובנה �מימש�את�עקרונות�השיטה�שהציע, לו,
�אותם�בבלים �אהבה. קשרים�המבוססים�על
שהמשיכו�את�דרכו�של�אברהם�הפכו�לקבוצת
מקובלים�שברבות�הימים�גדלה�לממדים�של

אומה�שלמה�והפכה�לעם�ישראל.
�עם�ישראל�נוסד�על�בסיס�של�אהבת כאמור,
הזולת,�ואת�האהבה�הזו�אנו�צריכים�להשיב�בינינו.

אהבה�שתהיה�זהה�לאהבה�הטבעית�שקיימת
בין�בני�משפחה.�

בכך�אנו�שונים�לחלוטין�מן�העמים�האירופאים,
שהתאחדו�מאחר�שהיו�בני�אותו�מוצא.�אנו�שונים
גם�מבני�התרבויות�השונות�שהתקבצו�והרכיבו
את�האומה�האמריקאית.�הם�בנו�את�מערכת
היחסים�ביניהם�על�בסיס�תועלת�אישית,�וכך
הצליחו�להתגבר�על�הפערים�שביניהם.�עלינו
הוטל�לבנות�אומה�שמערכת�היחסים�בין�הפרטים
המרכיבים�אותה�מושתתת�על�אהבה�בלבד.

˙ÂÏ‚†Ω†„Â¯ÈÙ†¨‰ÏÂ‡‚†Ω†‰·‰‡

�מידת �בין �ישיר �מתקיים�קשר �ומתמיד מאז
�לבין �ישראל �בעם �ששורה �והאהבה החיבור
�העם �היה �בזמנים�שבהם �ושגשוגו. הצלחתו
מאוחד,�עמדה�ישראל�במלוא�תפארתה�הרוחנית
והגשמית.�שיא�הפריחה�היה�בימי�ממלכת�ישראל
המאוחדת�שבה�נבנה�בית�המקדש�הראשון.
אלא�שעם�השנים�חלק�מהעם�התחיל�להיות
�ואיבד�את�החיבור�עם �ובצרכיו �בעצמו מרוכז
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הגיליון�השישי�של�"קבלה�לעם"�יוצא�לדרך.
יציאתו�לאור�לּוותה�בשאלות�ובתהיות�על
מגמתו�ועל�המסר�שאותו�הוא�מנסה�להעביר.
שאלות�ותהיות�דומות�ליוו�את�יציאתו�לאור
של�עיתון�"האומה",�עיתון�הקבלה�הראשון
בהיסטוריה,�שיצא�לאור�בישראל�ב �1940על
�הסולם). �(בעל �אשלג �יהודה �הרב ידי
כך�הוא�כתב�את�דבר�העורך�תחת�הכותרת
"מגמתנו":�"עיתון�זה�האומה�הוא�יצור�חדש
�בין �הוא �שמסגרתו �עיתון �היהודי, ברחוב
מפלגתי...",�הרב�אשלג�הוסיף�וכתב�על�הרקע
להוצאת�העיתון:�"שקיומנו,�אם�בתור�יחיד
�נמצא�על�כפות�המאזנים, אם�בתור�אומה,
ולכן�בנסיבות�אלו�נפגשו�כאן�קבוצה�קטנה
מכל�הזרמים,�אנשים�שמרגישים�השוט�הנורא
על�גביהם...�וקיבלו�עליהם�להוציא�העיתון
הזה,�להעביר�בו�הרגשתם�אל�העם�כולו,�על
כל�פלגיו�וזרמיו�בלי�יוצא�מהכלל".�בעל�הסולם
קיווה�לאחד�סביב�ערכי�הקבלה,�את�כל�פלגי

העם�לכדי�"גוף�מוצק�אחד".
בדומה�לבעל�הסולם�גם�אנו,�חברי�תנועת�"בני
ברוך",�מודאגים�מהפירוד�ומהפילוג�ששורים
�לאורך�אלפי�שנים�לימדו כיום�בקרב�עמנו.
המקובלים�שאהבת�הזולת�היא�יסוד�האומה.
אהבה�כזו�שררה�בקרב�עם�ישראל�עוד�בימי
אברהם,�משה�וקבוצות�המקובלים�שהקימו.
אהבת�הזולת�הייתה�הדלק�שהניע�את�עם
ישראל�להישגים�מופלאים�וברגעים�שהיא
�עַמנו �התדרדר �חינם �בשנאת התחלפה
�אותנו �פוקדת �כיום �גם �קשות. לתקופות
תקופה�לא�פשוטה�ואנו�עדיין�מתקשים�לראות
�האחדות �בין �הישיר �הקשר �את בבהירות
�והמדינה. �העם �מצב �לבין �בינינו והחיבור
הנקודה�הפנימית�שמתעוררת�בלבם�של�רבים
מאיתנו�מולידה�בנו�צורך�למשהו�אחר,�חדש
�הנקודה �רוחניים. �לחיים �השתוקקות  
הפנימית�מפיחה�בנו�תקווה�לעתיד�טוב�יותר,
אולם�עלינו�להבין�שהנתיב�לחיים�שלמים�עובר
בראש�ובראשונה�דרך�החיבור�בינינו�ואיתו�גם
�אם�נפָנה הדאגה�לעתיד�האומה�והמדינה.
מקום�לערכים�חדשים ישנים�שליוו�אותנו
�נגלה�שיש�בנו�את�הכוח לאורך�כל�השנים,
להניח�בצד�את�ההבדלים�והאגו�המפרידים

בינינו�ולהתאחד.
חכמת�הקבלה�שמתגלה�בימים�אלה�ברוב�עם
הייתה�מוסתרת�לאורך�שנים�והמתינה�לרגע
שבו�נהיה�בשלים�למימושה.�כיום�היא�הופכת
לרלוונטית�יותר�ותופסת�את�מקומה�כפתרון
שיכול�לאחד�את�חלקי�העם�השונים�ולהביא
את�כולנו� �ברמה�האישית�והכללית� �למקום

טוב�יותר.
מטרת�"קבלה�לעם"�היא�להעביר�רעיונות�אלה.
אנו�מקווים�שביחד�נצליח�לממש�את�המסרים
שניסה�בעל�הסולם�להעביר�לעמנו�בעבר,�ולהגיע
אל�המטרה�שלה�ייחלו�הוא�וכל�גדולי�המקובלים
�כולנו. �בין �וחיבור �אחדות �אהבה,  � לפניו
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ל�אחד�מאיתנו�משתדל�לבחור�בחייו�את
הדבר�שנראה�לו�שיהיה�הטוב�ביותר�עבורו.
�אחר�תענוג החיפוש�הזה�אחר�נקודת�איזון,
ושלווה�הוא�זה�שמניע�אותנו�במשך�כל�החיים.
אנחנו�מונעים�תמיד�להגשים�שאיפות�חדשות
שיש�בנו:�להרוויח�יותר�כסף,�לזכות�בכבוד�וכל
הזמן�לומדים�ורוצים�לדעת�יותר.�אנו�מאמינים
שעם�השגת�חפצנו�יהיה�לנו�פשוט�טוב�יותר.
�אינסופי, �נמצאים�במרוץ �אנו �הזמן �רוב כך,

כובשים�מטרה�אחת�וכבר�נעים�במהירות�לעבר
המטרה�הבאה.�לפעמים�נראה�שהשגנו�את�מה
�זמן�מה�אנו�מפסיקים �אבל�אחרי שחיפשנו,
�עוברים�ומנסים �משתעממים�ומיד ליהנות,

למלא�את�הרצון�הבא�בתור.
אולם,�פעמים�רבות�כשאיננו�משיגים�את�מה
�יש �פוגשים�ברגעים�של�אכזבה. �אנו שרצינו
רגעים�שבהם�אנחנו�מקבלים�"זבנגים"�מהחיים,
נתקלים�בקשיים�ובמצבים�לא�נעימים,�וחווים
תסכול�וקושי.�במקרים�כאלה�אנחנו�שואלים:
�לא�מצליח �למה�אני "למה�זה�לא�הולך�לי?

ליהנות?"
ברוב�המקרים�אנו�מנסים�להניח�את�השאלות
בצד�כדי�שנוכל�להמשיך�ולהיסחף�בזרמי�החיים.
אך�שוב�ושוב�מצטברים�הקשיים�והשאלות,�ואז
�שלנו �שהחיים �ברורה �תחושה �בנו עולה
מתקדמים�במסלול�שאינו�נשלט�על�ידינו.�גם
�סדר �להשליט �משתדלים �מאוד כשאנחנו
בארועים�ולבחור�בדבר�שנראה�לנו�שיהיה�הטוב
ביותר�עבורנו,�קשה�לנו�לצפות�מה�יקרה�ברגע

הבא.
בדרך�כלל�אחרי�כמה�תקופות�כאלה�של�עליות
וירידות�מתגבשת�בנו�שאלה�מהותית�יותר:

לשם�מה�אנו�חיים?

ÂÎÂ˙·†‡ˆÓ†ÈÈÒ†¯‰
אדם�שכבר�מלווה�אותו�השאלה�מה�הטעם
בחיים,�מתחיל�לחפש�מילוי�יותר�עמוק�ממה
שיש�לעולם�הזה�להציע�לו.�הוא�כבר�ניסה�את
הכול,�ועכשיו�הוא�מרגיש�צורך�עז�לחפש�את

המענה�על�השאלה�הזו.
הרגע�הזה�הוא�אחד�הרגעים�החשובים�ביותר
בחיי�האדם.�פה�מתחילה�נקודת�הבחירה�בין
שגרת�החיים�היומיומית�לבין�הגשמת�הרצון

�יותר, �וגבוה �מיוחד �למשהו �שלו הפנימי
לרוחניות.

חכמת�הקבלה�מתארת�את�ההתעוררות,�את
ההזדמנות�המיוחדת�והמרגשת�הזאת,�בשם

.¢ÈÈÒ†¯‰¢

הר�סיני�מסמל�פרשת�דרכים�שממנה�ואילך
נפתחת�בפני�האדם�הדרך�להתפתחות�רוחנית.
הוא�מגלה�כי�קיימים�בו�רצונות�שונים,�ושלכל

אורך�חייו�הוא�חיפש�דרך�לספק�אותם�מתוך
צורך�אגואיסטי.�הוא�מבין�שכשרדף�אחר�הכסף,
לא�היה�זה�רק�כדי�לצבור�הון,�אלא�מפני�שרצה
שיהיה�לו�יותר�כסף�מאשר�לאחרים,�ואולי�גם
על�חשבונם;�גם�כשחיפש�כבוד� �הוא�לא�סתם
רצה�להיות�מכובד,�אלא�שהאחרים�יכבדו�אותו.
הוא�מתחיל�להבין�שכל�מה�שהניע�את�חייו�עד

היום�היה�האגואיזם.
כל�הרגעים�בחיים�שבהם�שאלנו�את�עצמנו,
"למה�לא�הולך�לי?",�היו�כמו�גבעות�או�צמתים
�הרצונות �בין �פער �התגלה �שבהם קטנים
האגואיסטים�לבין�המציאות�המרה.�כל�הרגעים
האלה�היו�בעצם�הזדמנויות�חשובות,�כי�הם
גרמו�לנו�להרים�לרגע�את�הראש�מעל�החיים,
מעל�להצלחות�ולאכזבות,�ולשאול�על�הקיום
שלנו�ועל�מטרתו.�כל�אותן�שאלות�הן�כמו�גבעות
�אל�הצומת�האמיתי קטנות�בדרך�אל�ההר,
�להעפיל�אל�פסגת�ההר�או �בוחרים: שממנו
להישאר�בתחתיתו,�להמשיך�לחיות�את�אותם
�ושוב�לחכות�למכה חיים�שמהם�התייאשנו,

הבאה.
.¢ÌÈ¯Â‰¯‰¢בקבלה�המושג�¢‰¯¢�מקורו�במילה�
מדובר�בספקות�ובהתלבטויות,�שמתעוררים
בנו�כשאנו�נדרשים�להחליט�על�כיוון�חדש�שיוביל
את�החיים�שלנו�למקום�טוב�יותר.†¢ÈÈÒ¢�מסמל
בקבלה�את�ה"˘‡‰"�שמגלה�האדם�בתוכו�כלפי
הזולת.�השנאה�הזו�נובעת�מטבעו�האגואיסטי

של�האדם.�אבל�אדם�שכבר�מגלה�את�הטבע
שלו�כאגואיסטי,�ומחליט�שאינו�רוצה�להמשיך
�בניצול�הזולת,�מגלה ולחיות�כך�את�החיים,
בתוכו�רצון�נוסף.�הרצון�הזה�הוא�שהוליד�בו
את�השאלה�המהותית�ששאל:�מה�הטעם�בחיי.
זהו�רצון�לרוחניות,�למשהו�שונה,�אמיתי,�שאינו
.¢‰˘Ó¢תלוי�באגו�שלו.�רצון�זה�נקרא�בקבלה�
רצון�זה,�משה,�מושך�את�האדם�לטפס�במעלה
�כל�השנאה�שחש�כלפי�הזולת. �על�פני ההר,

האדם�מרגיש�כבר�את�הצורך�לשנות�את�הטבע
שלו,�להתעלות�מעליו�וכך�להגיע�למקום�טוב
יותר.�הוא�"משאיר"�את�הרצונות�האגואיסטים
שלו�ב¢˙È˙Á˙†‰‰¯¢,�עולה�מעליהם�ומטפס
אל�ראש�ההר.�שם�הוא�מקבל�את�השיטה�לשינוי
הטבע�האגואיסטי,�ולומד�איך�באמת�לאהוב�את

הזולת.

˙ÂÏÚ˙‰Ï†‰ËÈ˘‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ

Ú·Ë‰†ÏÚÓ
ÈÂ‡¯† ÔÈÚ†‡Â‰†‰¯Â˙†Ï˘†ÈÓÈÙ‰†‰ÎÂ˙† ÈÎ¢

ÈÙ†ÏÚ†¯˘‡†ÌÈÓÚ‰†ÏÎÏ†¨Ì„‡‰†ÏÎÏ†Á¯ÎÂÓÂ

‰‡„Ú¯†‰ÈÁÏ†·˘ÁÈ†Â„ÚÏ·Ó†ÆÆÆ‰Ó‰¢�(הרב�קוק,

מאורות�הראי"ה�רכ"ז)

השיטה�שמגלה�האדם�שרוצה�להתעלות�מעל
האגו�היא�אותה�שיטה�שקיבל�"משה"�על�"ראש
ההר".�שיטה�זו�נקראת�Ï·˜‰†˙ÓÎÁ‰.�משה
קיבל�את�עשרת�הדברות,�עשר�ספירות�שמהן
בנויה�נשמתו�של�האדם,�וכן�את�השיטה�לתיקון
נשמתו�של�האדם.�עם�השיטה�הזו�יורד�האדם
�האגואיסטיות �התכונות �אל �ופונה מההר,
שבתוכו,�אותן�תכונות�שהשאיר�בתחתית�ההר
�שנה. �ארבעים �במשך �אותן �לתקן ומתחיל
בקבלה�מסמלת�האות�Ì¢Ó,�שערכה�ארבעים,
את�תכונת�הנתינה�(השפעה).�לאחר�שה"עם",
כלל�הרצונות,�סיים�את�תיקונו,�הוא�מתייחד
�זוכה�להיכנס�לרוחניות באהבת�הזולת�ואז
�(ישר אל). �שנקראת�"ארץ�ישראל" המלאה,

בימינו�מתגלה�חכמת�הקבלה�לכל�העם�כשיטת
תיקון�שבכוחה�להוביל�את�כל�עם�ישראל�לשלום
בתוכנו�ובכל�העולם.�בכל�אחד�מאיתנו�קיים
�יש�לנו�הזדמנות הרצון�הזה�שנקרא�"משה".
להקשיב�לו,�להשאיר�את�הרצונות�האחרים�בצד
ולאפשר�לו�להוביל�אותנו�למקום�טוב�יותר.�אם
נעשה�כך,�נזכה�להוביל�את�חיינו�לפסגת�ההר,
�ושלימות. �נצחיות �שלווה, �של לחיים

eli_v@kab.co.il
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�העיקרית �הסיבה �היה �זה �פילוג האחרים.
שהביאה�לבסוף�לחורבן�הבית�הראשון�ולפיזורו
של�העם�לכל�עבר.�למרות�זאת�נותר�רוב�העם
מלוכד,�ולאחר�שהכיר�בכך�שהפילוג�הוא�שגרם
לחורבן�ולגלות,�הצליח�עם�ישראל�לשוב�לארץ

ולבנות�את�בית�המקדש�השני.
אולם,�התגברות�האגו�לא�עצרה�באותה�נקודה
�ובפירוד �בשנאה �והתבטאה �המשיכה �היא  
�שיאה�של �האנשים. �בין עמוקים�שהתפשטו
התדרדרות�זו�הביא�לכך�שאפילו�בין�תלמידי
קבוצת�המקובלים�של�רבי�עקיבא�התהפך�הכלל
הידוע�של�"ואהבת�לרעך�כמוך",�לשנאת�חינם.
כתוצאה�מכך��24,000מהם�מתו�במגיפה.�שנאה
זו�סמלה�את�החורבן�הרוחני�של�העם�שהלך
והתגשם�עד�לכדי�חורבן�גשמי�וגלות�ממושכת.
הגלות�שאליה�יצא�עם�ישראל�באותה�התקופה
נמשכה�יותר�מאלפיים�שנה,�ולמעשה,�למרות
שחזרנו�לארץ,�היא�נמשכת�גם�בימינו.�קשה
לומר�זאת,�אבל��60שנה�לאחר�קום�המדינה

יצרנו�כאן�אוסף�של�גלויות.

חכמת�הקבלה�מספרת�לנו,�שכל�מה�שמתרחש
במציאות�הנגלית�לעינינו,�הוא�תוצאה�של�חיבור
רוחני�בינינו�מעל�להבדלים�ומעל�לאגו,�בקשר
עמוק,�אמיתי�ונצחי.�היא�ממשיכה�ומסבירה
̇†ÏÂ‡‚Â‰¢�הם�מושגים�רוחניים�שמסמלים ÂÏ‚¢ש
�העם. �חלקי �בין �הפנימי �החיבור �מידת את
¢‚ÂÏ˙¢�על�פי�הקבלה�היא�הפירוד�בינינו�שקורע

ומפריד�אותנו�זה�מזה.�כאשר�אנו�מפורדים,
הכוח�העליון�אינו�שורה�בינינו,�ואנו�לא�מקיימים
.ßÏ‡¯˘È† ı¯‡ß� �שנקרא �הרוחני �המצב את
כתוצאה�מכך�אנו�חווים�מתיחויות�ואיום�קיומי
על�מדינת�ישראל.�מבוקר�ועד�ערב�שוטפות
אותנו�ידיעות�על�חומרת�המצב:�צרות�מדרום,
איום�גרעיני�ממזרח,�וגם�השקט�הזמני�בצפון
�הסערה �לפני �חסד �של �אחרון �כרגע נראה
המתקרבת.�במרכז�המצב�אינו�טוב�יותר,�חוסר
מנהיגות�ושחיתות�בהנהגת�המדינה�מוסיפים
ותורמים�לתחושה�הלא�נעימה�של�אובדן�דרך
�בקרב�רבים�מאיתנו�מתגבר וחוסר�יציבות.
�מבין �ונשמטת �הולכת �שהארץ החשש

אצבעותינו,�ושכל�מי�שחפץ�בכך,�יוכל�לדחוק
אותנו�ממנה�בקלות.

�אל �הוא�שמנחה�אותנו �טבעי �עיקרון אותו
הפתרון�היחיד�לבניית�האומה.�לפי�עקרון�זה
‰¢‚‡ÏÂ‰¢�היא�המצב�שבו�כולנו�מחוברים�יחד,

�שלם �ובקשר�עמוק, �אישי מעל�לכל�חשבון
ונצחי.�במצב�מיוחד�זה�מתגלה�בינינו�הכוח
העליון�ומלכד�אותנו�לכדי�עם�שלם�ומאוחד.
לכן,�כדי�שבאמת�יהיה�לנו�טוב,�עלינו�להבין
„ÈÁÈ‰שהאחדות�ואהבת�הזולת�הם�המפתח�
להצלתנו.�כשנמצא�בתוכנו�את�הרצון�להתאחד
נזכה�לעלייה�רוחנית�אל�מעבר�לחיים�הגשמיים,
נגלה�לצדנו�את�הכוח�העליון�ונגיע�לשלמות
רוחנית.�את�האהבה�הזו�אנו�חייבים�להפיץ
לכל�העולם,�וזו�המשמעות�של�המושג�"אור

לגויים".
Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†ÂÏ˘†‰ÒÈÎ‰†ÒÈË¯Î†‡È‰†̇ Â„Á‡‰

ÏÎ† ÏÚ† ÔÂÁˆÈÏÂ† Ï‡¯˘È† ˙È„ÓÏ† ¨˙ÈÁÂ¯‰
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ÌÈ„ÈÁÈ‰†ÏÎ˘†̈ ‰˙ÂÈÓÈÙÓ†‰ÙÈ†̇ „ÎÂÏÓ

‰·‰‡† ÍÂ˙Ó† ‰Ê·† ‰Ê† ÌÈ˜„Â‰Ó† ÂÈ‰È† ‰·˘

�בעל �"האומה", †(עיתון ¢˙È·ÈË˜ÈËÒÈ‡

הסולם,�1940).
המקור�של�עם�ישראל�הוא�קבוצת�מקובלים
שהתפתחה�מהבבלים�העתיקים�וצעדה�בעקבות
אברהם�אבינו�והדרך�הרוחנית�שפיתח.�אברהם
לימד�את�תלמידיו�לאהוב�את�הזולת�וזה�היה�גם
היסוד�המרכזי�שאיחד�את�קבוצת�המקובלים

שהוא�הקים.
זהו�גם�השוני�בינינו�ובין�כל�העמים,�בלב�לבו�של
האיחוד�בינינו�פועמת�אהבה�והיא�הדבק�שקשר

אותנו�לאורך�השנים.

בנימה�אישית�יותר�אנו�מודעים�לכך�שבתהליך
הרוחני�שעובר�כל�אחד�מאיתנו�מרגע�שמתעורר
בו�הרצון�לרוחניות.�זהו�תהליך�שאותו�עובר�כל
אדם,�כמוני�וכמוך,�שהתעורר�בו�הצורך�להבין�לשם
מה�הוא�חי.�האדם�מגיע�לפרשת�דרכים,�מעמד
רוחני�פנימי,�שאותו�מכנים�המקובלים�"הר�סיני".

‰·‰‡†Ï˘†‰ÓÂ‡

במהלך�הדורות�התעורר�הרצון�לרוחניות�בקרב
רבים�מאיתנו.�בעבר�תלמידי�אברהם�היו�יחידי
סגולה,�בודדים,�מקובלים�שסללו�את�הדרך�עבור
האלפים�שיבואו�אחריהם,�עבורנו.�הם�פיתחו
שיטה,�כתבו�ספרים�וייחלו�לזמן�שבו�עם�ישראל,
אנחנו,�נחזור�ונחַיֶה�את�הערך�היחיד�שעל�בסיסו

נוצרנו� �אהבת�הזולת.
�(בעל �אשלג �יהודה �הרב �פרסם 1940� בשנת
הסולם),�את�העיתון�הקבלי�הראשון,�"האומה".
במאמר�הראשי�בעיתון,�שכותרתו�הייתה�"היחיד
והאומה",�בחר�בעל�הסולם�לתאר�בשפה�ציורית
את�הקשר�המיוחד�שקיים�בינינו�ומשווה�בין
המבנה�של�מערכת�גוף�האדם�לבין�מבנה�של�עַם.
הוא�מסביר�שכשם�שגוף�האדם�בנוי�מאברים
רבים�אשר�פועלים�ביניהם�בהרמוניה�מלאה,�וכל
אבר�ממלא�את�תפקידו�מתוך�שיתוף�ואהבה
כלפי�האברים�האחרים,�כך�חלקי�העם�השונים,
חייבים�לפעול�ביניהם�בהרמוניה�מלאה,�אחדות
ואהבת�הזולת.�הוא�מוסיף�ומבאר�שחיבור�פנימי
בינינו�הוא�התנאי�לקיומנו,�ורק�בזכות�חיבור�זה
�את �כשאיבדנו �הדורות. �כל �לאורך התקיימנו
�חינם, �בשנאת �התחלף �והוא �בינינו החיבור
הידרדרנו�לתקופות�קשות�של�גלויות�וחורבן.
�למצב�הלא חוסר�החיבור�הוא�שהביא�אותנו

פשוט�שבו�אנו�נמצאים�כיום.
החזרה�של�עם�ישראל�לארץ�נטעה�תקוות
�ביניהם�בעל רבות�בקרב�גדולי�המקובלים,
הסולם�וכן�הרב�קוק.�הם�היו�משוכנעים�שאחרי
שנים�רבות�של�פירוד�נצליח�לבנות�כאן�מחדש
את�הקשר�הרוחני�שחיבר�בינינו�לאורך�הדורות.
אולם,�על�אף�שהקמנו�מדינה,�נכשלנו�בחידוש
הקשר�והחיבור�בינינו.�בעל�הסולם�כתב�כך

עוד�בשנות�ה 40:
È·†¨Ô‡Î†˘È†ÌÈ¯Ê†ÌÈ˘‡†Ï˘†ıÂ·È˜†˜¯†ÛÂÒ†ÛÂÒ†ÈÎ¢

‰Ó·†‰Â·†„Á‡†ÏÎ˘†¨˙ÂÓÂ‡†ÌÈÚ·˘†Ï˘†˙Â·¯˙

¨È„ÂÒÈ†ÈÚ·Ë†¯·„†ÌÂ˘†ÔÈ‡Â†¨ÂÓÚËÏÂ†ÂÁÂ¯Ï†¨ÂÓˆÚÏ

˘Á‡†˘Â‚Ï†ÌÈÙ·Ó†ÂÏÂÎ†„‚‡È„¢†(עיתון�האומה).

עברו�יותר�משישים�שנים�מאז.�למרות�זאת�עדיין
איננו�מצליחים�למצוא�את�הגורם�המאחד,�ואנו
�אנו רואים�את�ההשלכות�בכל�תחומי�החיים.
אמנם�חיים�כולנו�במדינת�אחת,�אבל�אנו�נחלקים
לקבוצות�נבדלות:�לקהילות,�למעמדות�ולעדות.
�בוחרים�שלא�להתערבב�עם �רובנו בדרך�כלל

האחרים,�אלא�לגור�באזורים�שונים.�חלקנו�שומר
�על על�השפה�המדוברת�בארץ�שבה�הוא�חי,
מנהגים�ואפילו�על�לבוש�שונה.�אנו�חיים�בישראל
�אמנם �בגלות. �עדיין �אנו �מתנהגים�כאילו אך
בזמנים�קשים�וברגעי�מכאוב�אנו�מתאחדים�לרגע,
כמו�אחים�לצרה,�אולם�נקודות�זמן�ספורות�אלה
אינן�מהוות�בסיס�יציב�ומשותף.�איננו�יכולים
להסתמך�על�לחץ�שיבוא�מבחוץ�כגורם�מאחד.
�יום�או�אינטרסים אידיאולוגיות�שצצות�מידי
לאומיים�שממהרים�להשתנות�לפי�הצורך�לא
�עלינו�להבין�שדרוש�שינוי יוכלו�לאחד�בינינו.
עמוק�בתפיסה�שלנו�את�הקשר�הקיים�בינינו:

הקשר�צומח�מבפנים.

·Ï·˘†‰„Â˜‰

אז�איך�בכל�זאת�נצליח�לחזור�להיות�עם�שכולו
מאוחד�על�בסיס�אהבה,�בדיוק�כפי�שהיינו�בימי

אברהם?
בכל�אחד�מאיתנו�מושרשת�נקודה�פנימית.
אצל�חלקנו�הנקודה�מופיעה�כרצון�להכיר�את
�חיים, �אנו �מה �לשם �ולהבין �העליון הכוח
ובמקרים�אחרים�היא�מתגלה�כדאגה�לעתיד
�מדובר�באותה�נקודה, העם�ולאיחוד�בינינו.
אלא�שלפעמים�היא�מראה�את�עצמה�מזוויות
שונות�לכאורה,�ומשום�כך�אנו�לא�מזהים�את
המשותף.�בסופו�של�דבר�המקור�הוא�אחד:
בכולנו�קיים�צורך�בסיסי�לחזור�ולממש�את
הקיום�כעם�על�בסיס�של�אהבה,�כגוף�אחד.
אלה�מאיתנו�שבלבם�התעוררה�כבר�הנקודה
חשים�כי�לא�ניתן�להמשיך�עוד�במצב�הנוכחי,

ושחייבת�להיות�דרך�אחרת�לחיות�את�החיים.
אך�ברבים�מאיתנו�הנקודה�עדיין�רדומה�ומחכה
�נדרש�מאלה�שכבר�חשים�את �לכן להתעורר.
הדברים,�להפיץ�את�המסר� �להסביר�כי�יש�סיבה
לסבל,�אך�לצדה�קיימים�פתרון�ותקווה�לעתיד

טוב�יותר.�כותב�על�כך�בעל�הסולם:

ÍÂÈÁ†ÂÓˆÚÏ†¯„ÒÏ†≠†‡È‰†‰„ÈÁÈ‰†‰ÂÂ˜˙‰Â¢

˙‡†·Â˘†·È‰Ï‰ÏÂ†˙ÂÏ‚Ï† ¨˘„ÁÓ†È„ÂÒÈ†ÔÙÂ‡·

Ì˙Â‡† ˙ÂÈÁ‰ÏÂ† ¯ÂÊÁÏ† ¨Â·† ˙ÈÚ·Ë‰† ‰·‰‡‰

‰Ê† Â·† ÌÈÏÈÚÙ† ÌÈ‡˘† ¨ÌÈÈÓÂ‡Ï‰† ÌÈ¯È¯˘‰

ÁÂË·†¨ÈÚ·Ë†„ÂÒÈ†ÂÏ†˘È˘†Ú„†Ê‡†Æ‰˘†ÌÈÈÙÏ‡

¨¢‰ÓÂ‡†¯Â˙·†ÂÈÓÂÈ˜†ÍÈ˘Ó‰ÏÂ†˘„ÁÓ†˙Â·È‰Ï

(עיתון�האומה).

ÈÁÂ¯†ÍÂÈÁ

המקובלים�הניחו�בידינו�את�השיטה�ואת�הדרך
�"החינוך�הרוחני"�שעליו�דיבר�בעל למימושה.
הסולם�הוא�חינוך�יסודי�ומעשי�לאהבת�ישראל.
יתכן�והיום�נראה�לנו�כי�הדבר�לא�ניתן�למימוש,
�כיצד�נמצא�את�הכוח�להתאחד �לנו ולא�מובן
בעולם�כל�כך�אגואיסטי�שבו�כל�אחד�מנצל�את

הזולת�ללא�התחשבות.

עלינו�להבין�שרק�באמצעות�חכמת�הקבלה�נהיה
מסוגלים�להתעלות�מעל�הטבע�האגואיסטי�שלנו,
וכך�גם�מעל�לכל�ההבדלים�והפילוג�שבינינו.�זו
הסיבה�שחכמת�הקבלה�מתגלה�בימינו�ברבים

ולכל�דורש.

�הקבלה �את�עיתון �לאור �הוציא �הסולם בעל
הראשון�ב 1940.�"האומה"�הופץ�בצורה�חופשית
לכל�העם.�בארץ�ישראל�של�שנות�הארבעים�עורר
הצעד�התנגדות�רבה,�שהרי�לאורך�דורות�נשמרה
חכמת�הקבלה�בחדרי�חדרים.�המתנגדים�להפצת
הקבלה�לא�הבינו�שהמקובלים�שמרו�את�הקבלה
בסוד�והמתינו�עד�לזמן�המתאים�שבו�היא�תוכל
לשמש�כאמצעי�היחיד�לאיחוד�העם�ולבנין�האומה

הישראלית.

בעל�הסולם�שראה�שהזמן�הבשיל,�עשה�כל
שביכולתו�למהר�ולהפיץ�את�החכמה�להמונים.
�הפצת�השיטה�והמסר �ידי הוא�קיווה�שעל
הקבלי�הוא�יוכל�להביא�לאיחוד�העם�ובכך�גם
להתעלות�הרוחנית�המיוחלת.�בעיני�רוחו�ייחל
בעל�הסולם�לחיים�חברתיים�המושתתים�על
�ההדדית�הקיימים �וההשפעה �האיזון חוקי
בטבע.�במאמריו�הוא�הסביר�את�העיקרון�שלפיו
אם�ננהג�בחכמה�ונבנה�את�החברה�שלנו�על�פי
חוקים�רוחניים,�נשתווה�לכוח�העליון,�לנצחיות

ולשלמות.

moshe_a@kab.co.il
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ÌÚÏ†‰Ï·˜
שישים�ושש�שנה�אחרי�פרסומו�של�עיתון�"האומה"�יוצא�לאור�עיתון�"קבלה�לעם".�עיתון
א פוליטי,�לא�מסחרי,�השואף�להעביר�את�המסר�העתיק�של�המקובלים�לאורך�הדורות,�מסר
של�אחדות,�חיבור�ואהבה.�זהו�אותו�מסר�שאותו�לימדו�אברהם�ומשה,�ואחריהם�כל�גדולי

המקובלים�עד�לימינו.
העיתון�מיועד�לכולנו,�חילוניים�ודתיים,�ספרדים�ואשכנזים,�צברים�ועולים�חדשים,�גברים
ונשים,�צעירים�וותיקים,�אשר�בלבם�פועמת�אותה�נקודה�מיוחדת�לאחדות�ולהתעלות�רוחנית.
יציאתו�לאור�נולדה�מתוך�צורך,�צו�השעה�שמחייב�לפעול.�מטרת�העיתון�להפיץ�בצורה
חופשית�את�הידע�הרב�שטמון�בחכמת�הקבלה�כדי�להביא�לשינוי�יסודי�בתפיסה�שלנו�את

עצמנו,�כיחידים�וכעם,�כאומה.

www.kab.co.il/links/uma†∫¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚÏ
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¯·„Ó†È‡†È˙Ó˘†ÍÂ˙Ó†¨ÈÓÚ†ÈÏ‡†ÂÚÓ ְ
˘Á†È‡˘†‰˘‚¯‰‰†‰˙Â‡†ÍÂ˙Ó†ÆÆÆÌÎÓÚ

¨ÈÏ˘†ÌÈÈÁ‰†˙Â˘‚¯‰†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ†‰˙Â‡

¢Æ Æ ÆÈÈÁ† ÔÎÂ˙† ÌÎ‰† Ì˙‡† ˜¯† ¨Ì˙‡˘

(הרב�קוק,�חדריו,�עמ'�קפא)
�רבה�הראשי �קוק, הרב�אברהם�יצחק�הכהן
הראשון�של�מדינת�ישראל,�הוא�אחד�האישים
הבולטים�ביותר�בתולדות�העם�היהודי�בתחומי
המחשבה,�ההלכה�והתרבות.�הוא�היה�מנהיג
רוחני�עצום,�הוגה�דעות�מבריק,�משורר�דגול
ואחד�מחשובי�הפוסקים�בדורות�האחרונים.
אבל�מעל�לכל�אלה�היה�הרב�קוק�מקובל�גדול,
שהקדיש�את�כל�חייו�להחדרת�מסר�האחדות
בעם.�מתוך�השגתו�הרוחנית�הגבוהה,�הוא�קרא
לכל�העם�היהודי�להתאחד�בינהם�על�בסיס
חידוש�הקשר�הרוחני�ולא�על�בסיס�שאיפות

חומריות.
הגאולה�הפנימית�של�עם�ישראל,�כלומר�חיבור
�הייתה�עבור�הרב�קוק טבעי�בין�כל�פרטיו,
תנאי�הכרחי�להקמת�מדינת�ישראל.�הוא�חזר
ואמר�שגאולת�הארץ�יכולה�להגיע�רק�מתוך
קשר�פנימי�בינינו,�ושרק�באמצעות�מימוש
חכמת�הקבלה�ניתן�לעשות�זאת.�הוא�כתב�על
כך:�"סתרי�תורה�מביאים�את�הגאולה,�משיבים
�צה). �עמ' �(אורות, �לארצו" �ישראל את

„Á‡˙‰ÏÂ†¯¯ÂÚ˙‰Ï

˙Â„Ú‰†ÏÎ†˙‡†„Á‡Ï†˜¯†‡È‰†Â˙„Â·Ú†ÏÎ¢

ÌÈÚ¯˜‰† ˙‡† ‰Á‡ÏÂ† ¨˙ÂÂ˘‰† ˙ÂÈ„Â‰È‰

†(אגרות ¢Â˙Â¯„˘† ÍÂ˙·† ¯·Î† ÌÈ‡ˆÓ˘

הראי"ה�ח"ד,�עמ'�קד).
�כאשר�עלה�הרב�קוק�לארץ, בשנת�1903,
היישוב�היהודי�היה�מחולק�ומפורד.�כל�אחד
ניסה�לשמור�על�המטען�שהביא�עימו�מארץ
מוצאו�וסירב�להתערבב�עם�האחרים.�הרב
קוק�לא�הסכים�עם�אווירת�הפירוד�הקשה
ששררה�בין�היהודים�באותן�שנים,�ונטל�על
עצמו�משימה�כמעט�בלתי�אפשרית:�לאחד
�אחד. �וברצון �אחת �בדעה �העם את

מתוך�השגתו�הרוחנית,�הוא�קבע�שהחזרה
�גלותנו �את �אמנם �סיימה �ישראל לארץ
החיצונית,�אך�לא�את�גלותנו�הפנימית,�שהיא
הפירוד�בינינו�והשורש�לכל�צרותינו.�לכן,�הוא
ניסה�לעורר�אותנו�לחזור�למדרגה�הרוחנית
שבה�היינו�לפני�חורבן�בית�המקדש�הראשון,
מדרגה�שהתבטאה�באהבה�ובאחדות.�לא�פעם
ציין�שסוד�כוחו�של�עם�ישראל�הוא�החיבור,
ÓÓ†¯·„‰†Â˙Â‡†Ô‰†˙ÂÈÁÂ¯Â†˙Â„Á‡˘Â˘.�הוא

כתב�שכאשר�נתאחד,�נעלה�בחזרה�למדרגה
�בשלום �ונחיה�בארצנו �לשורשנו, הרוחנית,

ובשלווה.

ÌÂÏ˘ÏÂ†‰·‰‡Ï†ÍÂÈÁ

˙Â˘Â‡‰†ÏÎ†˙‡†·ÈÎ¯‰Ï†¯˘Ù‡†‰È‰˘†È‡ÂÂÏ‰"
·‚ÌÏÂÎ†˙‡†˜·ÁÏ†ÏÎÂ‡˘†¨„Á‡†ÛÂ¢.�(מתוך

�אז"ר) �הסופר �עם �קוק �הרב �של שיחה
הרב�קוק�היה�מלא�אהבה�לעם�ולעולם.�אהבתו
הייתה�אמיתית�וללא�תנאים,�כאהבת�אם�לבנה.
שאיפתו�היחידה�הייתה�לחבר�בינינו�באותה
האהבה,�כי�ידע�שרק�היא�יכולה�להביא�לאושר
ולשוויון�אמיתי�בינינו.�הרב�קוק�טען�שתכונת
�ושהשיטה �רוחנית, �תכונה �היא האהבה
�"חכמת להשגתה�היא�רק�חכמת�הקבלה:
האמת�מלמדת�אותנו�את�האחדות�העולמית...
ואיך�ללכת�בדרך�אורה�זו�בלי�מכשול."�(הרב
�שצג). �עמ' �ח"ב, �הקודש �אורות קוק,

¯˜ÈÚ‰†‡Â‰†„ÂÒ‰†¯˜Á
ÂÚ„ÈÂ† Â¯ÈÎÈ† ÏÎ‰˘† ¨ÌÈÓÈ‰† Â·¯˜† ‰˙Ú¢

‰ÈÂÏ˙†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†˙ÚÂ˘ÈÂ†Ï‡¯˘È†˙ÚÂ˘È˘

Ï˘†®‰Ï·˜‰©†ÊÂ‚‰†¯Â‡†˙ÓÎÁ†˙ÚÙÂ‰·†˜¯

Â¯·†‰Ù˘·†‰¯Â˙†ÈÊ¯†˙ÂÈÓÈÙ¯‰¢�(אגרות

הראי"ה�ח"א,�עמ'�צב)
הרב�קוק�שימש�אמנם�בתפקידים�ציבוריים
רבים,�אך�לא�פעם�אמר�שכל�רצונו�הוא�דווקא
�כי�היא�הייתה�העיקר חקר�חכמת�הנסתר,
עבורו:�"מה�שאני�מרגיש�עונג�ונחת�רוח�בעסק
הנסתרות...�היא�עיקר�מטרתי.�כל�התפקידים
של�יתר�הכישרונות...�טפלים�למהותי"�(ערפילי
�הוא�שאף�לחבר�אותנו�אל �לא). �עמ' טוהר,
סודות�חכמת�הקבלה�ולא�פעם�ביקר�את�אלה
שהתנגדו�להפצתה�ברבים.�זאת,�מפני�שידע
�לאושר �אותנו �יביא �הסודות �גִיּלּוי שרק

�שסודות �בחיינו, �צריכים �"אנו ולאחדות:
הנעלמים�יצאו�ויתגלו.�על�ידי�גִּלּויָם של�הסודות
נכיר�את�עצמנו,�נכיר�את�מה�שחבוי�בקרבנו."
(153� �עמ' �הראי"ה, �מאמרי �קוק, (הרב
�פעלו �שבה �התקופה �לאחר �שנים היום,
מקובלים�גדולים�כרב�קוק�וכבעל�הסולם,
�והכרחיות �רלוונטיות �הופכות עצותיהם
�בכתביהם�נמצאת�הדרך�היחידה מתמיד.
לחיות�באחדות,�בביטחון�ובשלום�בארצנו,
בינינו�ובין�כל�העולם.�לשמחתנו,�אנו�עדיין
יכולים�להשפיע�על�עתידנו�לטובה,�וישנה
�שעלינו �כל �ניסינו. �לא �בטוחה�שעוד דרך
לעשות�הוא�רק�לפתוח�את�השכל�ואת�הלב

ולממשה.
yaakov_z@kab.co.il
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להרחבה�על�משנתו�הקבלית�של�הרב�קוק
ניתן�לקרוא�בספר�"שני�המאורות�הגדולים"
שנכתב�על�ידי�הרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן�ויצא
לאור�על�ידי�תנועת�"בני�ברוך".�ניתן�להוריד
�"קבלה �באתר �תשלום �ללא �הספר את
www.kab.co.il/links/meorot�:"למתחיל
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‰ÊÈ‡†≠†ÌÂÈ‰Ó†‰Â˘†˙ˆ˜†ÌÂ˜Ó·†ÏÈÁ˙†Â‡Â

øÌ˙ÈÈ‰†ÌÈ„ÏÈ

עודד:�"הייתי�ילד�די�מרובע,�ילד�טוב,�שקט�וחייכן,
ממש�נחת�לכולם.�עשיתי�את�כל�מה�ש'צריך'
�זה�התחיל �ממני. �את�כל�מה�שציפו לעשות,
מההורים�ואחר�כך�עבר�לסביבה�שחייתי�בה.�כל
חיי�הייתי�עסוק�בלרצות�אחרים.�על�פניו�זה�נראה
כדבר�טוב�אבל�למעשה�זו�אשליה.�זה�ממכר.�אתה
�שפעלתי, �מבין �אני �היום �עצמך. �את מאבד
התקדמתי�והצלחתי�בחיים,�אבל�לא�ממש�הייתי

שם.�לא�חוויתי�את�מהות�הדברים."

ø˙ÈÈ‰†‰„ÏÈ†ÂÊÈ‡†¨Ô„Ú†˙‡Â

עדן:�"אני�הייתי�ילדה�פרועה�ביותר.�אני�זוכרת
שהייתי�מסתובבת�כל�הזמן�יחפה,�ילדה�עם�שיער
קצוץ�כי�שנאתי�שיער�ארוך.�ילדה�שמסתבכת
�הייתי �מהרחוב, �חוזרת �כשהייתי בבלאגנים.
�מספרת �אמא�שלי מתחילה�לשחק�בלדמיין.
שהייתי�ממציאה�אינספור�סיפורים,�בונה�עולמות
שלמים�בדמיון.�אחר�כך�הייתי�עושה�מהסיפורים
�בדרמטיות �עומדת �המשפחה, �לכל הצגות

ומדקלמת�טקסטים�שהמצאתי."

±μ†ÍÈ¯ÂÁ‡Ó†¨„„ÂÚ†Æ‰¯ÈÈ¯˜†ÏÚ†˙ˆ˜†¯·„†Â‡Â·

ÆÌÈ„ÏÈ‰†ıÂ¯Ú·†˙ÏËÂ·Ó†‡Ï†‰ÁÏˆ‰†Ï˘†ÌÈ˘

‰„ÈÓ†‰˜·†Í˙Â‡†‰ÓÒ¯Ù†MTV≠·†‰ÈÁ‰‰†¨Ô„Ú

ÌÂÏÁ†¯„‚·†ÔÈÈ„Ú†‡Â‰˘†Â‰˘Ó†˘È†Ì‡‰†ÆÈÓÏÂÚ

øÌÎ¯Â·Ú†ÈÚÂˆ˜Ó

עדן:�"למרות�שכיום�אני�עושה�בעיקר�תוכניות
טלוויזיה,�התחום�שבאמת�מעניין�אותי�הוא�דווקא
התיאטרון.�יש�בי�אהבה�מאוד�גדולה�למשחק."

עודד:�"לפעמים,�כשאני�רואה�חדשות,�מתחשק
לי�להחליף�לרגע�את�המגיש..."

ø‰ÓÏ

עודד:�"כי�אם�אגיש�את�החדשות,�זה�יישמע�יותר
נעים.�יש�לי�חלום�לעשות�פעם�פינה�של�'חדשות
�דקות�של�חדשות�טובות�בכל � �שתי טובות'
�אחר." �לכיוון �להוביל �חייבים מהדורה.

øÔÂÂÈÎ†‰ÊÈ‡Ï

�רוחני." �פנימי�יותר. עודד:�"לכיוון�חיובי�יותר,

øÈÁÂ¯‰†˘ÂÙÈÁ‰†ÍÏˆ‡†ÏÈÁ˙‰†È˙Ó†¨Ô„Ú

עדן:�"כבר�בגיל�מאוד�צעיר�הבשילה�בי�הבנה�שיש
�בת �כשהייתי �הזה. �לעולם �מעֶבֶר �משהו עוד
שש עשרה�עבדתי�בספרייה,�והיה�שם�ארון�שקוף
ונעול�שבו�היו�מונחים�ספר�הזוהר�ועוד�כמה�ספרי
קבלה.�הספרנית�הייתה�אומרת�לי�כל�הזמן�שאת
�כמובן�שלא�יכולתי �הזה�אסור�לפתוח. הארון
להתאפק.�התגנבתי�לספרייה�בלילה,�פתחתי�את
הארון�והתחלתי�לקרוא.�למרבה�הצער,�לא�הבנתי
דבר�ממה�שהיה�כתוב�שם.�אני�זוכרת�את�עצמי
יושבת�שם�וקוראת,�מנסה�להבין�מה�באמת�כתוב
שם�ומרגישה�אכזבה�עצומה�שאני�לא�מצליחה

להבין."

øÍÏˆ‡†˘ÂÙÈÁ‰†ÏÁ‰†È˙Ó†¨„„ÂÚ

עודד:�"אני�מגיע�מבית�לא�עשיר,�בלשון�המעטה,
ובמשך�חמש עשרה�השנים�האחרונות�יצרתי

במו�ידיי�את�מה�שיש�לי�היום.�אבל�כשיש�את�כל
�את�עצמך, �אתה�שואל �אז הצעצועים�האלו,
�גיל�שלושים�ושש�היווה �מה�הלאה?' 'או קיי,
נקודת�מפנה�משמעותית�בחיי.�עד�אז�חייתי�בתוך
�ומהופעה �לעבודה �מעבודה �ריצה �של טירוף
להופעה.�לא�חשבתי�לעצור�לרגע,�לבדוק�ולשאול
�וחצי �בשנה �פה. �קורה �בעצם �מה �עצמי את
האחרונות�סוף�סוף�הגיעה�איזושהי�רגיעה.�רגיעה
שהביאה�איתה�הרבה�דברים�טובים�כמו�זוגיות
ושמחה,�ולראשונה�גם�הצלחתי�להיפתח�לַַדבר

הזה�שנקרא�רוחניות."

ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†‡˜ÂÂ„†‰ÓÏ

עדן:�"אפשר�ללמוד�הרבה�חכמות,�לא�חסר�בימינו
מה�ללמוד.�אבל�חכמת�הקבלה�היא�לא�משהו
שנוצר�אתמול�או�בשנה�שעברה.�זו�חכמה�עתיקה,
�היא�קיימת�שם�כל �שלא�משתנה. היסטורית,
הזמן.�העולם�משתנה,�משטרים�קמים�ונופלים,
אופנות�חולפות�והחכמה�הזו�לא�משתנה.�אלפי
שנים�והיא�שורדת.�זה�גורם�לי�להרגיש�שיש�בה
�ואמיתי." �חזק �מאוד �משהו �נצחי. משהו

Ì˙‡†ø‚ÂÊÎ†‡˜ÂÂ„†‰Ï·˜†„ÂÓÏÏ†Ì˙¯Á·†‰ÓÏ

¯˘˜‰†ÏÚ†ÚÈÙ˘Ó†Û˙Â˘Ó‰†ÍÈÏ‰˙‰˘†ÌÈ˘È‚¯Ó

øÌÎÈ·

עדן:�"כשהתחלנו�לצאת�אמרתי�לעודד�שלמרות
שעכשיו�אנחנו�מאוהבים�והכל�נפלא�ומקסים,
אנחנו�חייבים�לזכור�שאחרי�כמה�שנים�מגיעים
�אנשים �הרבה �ואז �השגרה, �מגיעה הקשיים,
מתחילים�להתעייף�ולמאוס.�העולם�שלנו�מוצף
�בתים. �אלפי �מתפרקים �וסביבנו בפיתויים,

הבנתי�שהפתרון�נמצא�רק�בזה�שאנחנו�נלך�יחד
לכיוון�רוחני.�שרק�אם�נשקיע�בהתפתחות�רוחנית
משותפת,�נוכל�לשמור�על�הזוגיות�שלנו,�כי�ללא
כלים�רוחניים,�החומר�והמימד�הזה�שאנחנו�חיים
בו�יהיו�חזקים�מאיתנו.�אז�כדי�לחזק�את�הקשר
�הרגשתי�שאנחנו שלנו�כך�שיהיה�יציב�ואיתן,
�אני�מרגישה חייבים�ללכת�יחד�בדרך�רוחנית.
שההבנה�הזו�היא�ממש�מתנה�מיוחדת�שקיבלתי."

øÌÎÏ˘†ÌÂÈÓÂÈ‰†ÈÈÁ·†‡Ë·˙Ó†‰Ê†ÍÈ‡

עדן:�"יש�לנו�שיחות�מרתקות�ועמוקות�שגורמות
לנו�לפרוח.�פתאום�אנחנו�מדברים�ממקום�אחר.

למרות�שהתחלנו�ללמוד�לפני�זמן�לא�רב,�זה�כבר
מחלחל�ליום יום.�אני�בטוחה�שעם�הזמן�אנחנו

נרגיש�את�זה�יותר�ויותר."

¯ÙÒÓ†ÈÙÏ†ÏÁ‰˘†ÈÓÈÙ‰†˘ÂÙÈÁÏÂ†„ÂÓÈÏÏ†Ì‡‰

‰ËÏÁ‰‰†ÏÚ†È‰˘ÏÎ†‰ÚÙ˘‰†‰˙ÈÈ‰†ÌÈ˘„ÂÁ

ø„ÒÓ˙‰Ï†ÏÈÁ˙‰Ï†ÌÎÏ˘

עודד:�"כן.�אני�חושב�שאף�פעם�לא�ידעתי�להעריך
�בתוך �חי �אני �זוגיות. �שנקרא �הזה את�הדבר
'התעשייה�התל�אביבית'�כבר�הרבה�מאוד�זמן.
הייתי�רווק�הרבה�שנים,�ובכלל�לא�ראיתי�חשיבות
�ללא �יש�לי�חברים�שעשו�יחד�ילדים, בזוגיות.

חתונה�וללא�זוגיות.

"היום�אני�יכול�לומר�שמתוך�לימוד�הקבלה�אני
רואה�את�עדן�באופן�שונה.�אמנם�אני�חשוב�ועדן
חשובה,�אבל�החיבור�בינינו�יוצר�כוח�חדש,�משהו
נוסף�שלא�הכרתי.�יש�את�עודד,�יש�את�עדן,�ויש
את�עודד�ועדן,�כגוף�אחד.�אני�מרגיש�שאני�נכנס
למשהו�שהוא�הרבה�יותר�גדול�ממני.�וזה�עושה

אותי�מאושר."
moshe_s@kab.co.il

˘„Á†ÁÎ†¯ˆÂÈ˘†¯Â·ÈÁ
Ú˜¯·˘†¯˘˜†ÏÚÂ†‰·‰‡†¨˘ÂÙÈÁ†ÏÚ†ÌÈ¯·„Ó†‰˘Ó†„„ÂÚÂ†Ï‡¯‰†Ô„Ú

‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡ˆÓ†ÂÏ˘

ÔÂ¯˘†‰˘Ó

·

È·ÈÏ†˙Â·˜Ú·

Ï‡¯˘È†ı¯‡
ÔÂÂÎÓ‰†ÔÂˆ¯†¨¯ÓÂÏÎ†¨¢Ï‡≠¯˘È¢†ÌÈÏÈÓ‰†ÛÂ¯Èˆ·†‰¯Â˜Ó†¢Ï‡¯˘È¢†‚˘ÂÓ‰†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†¢ÔÂˆ¯¢†‰ÏÈÓ·†ı¯‡†‚˘ÂÓ‰†¯Â˜Ó

ı¯‡†‚˘ÂÓ‰†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÔÈ·Ï†Ì„‡‰†ÔÈ·†ÈÓÈÙ‰†¯˘˜‰†˙‡†˙¯‡˙Ó‰†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙ†ÏÚ†ÆÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†Ï‡†¯˘È

ÆÌ„‡† ÏÎ† Ï˘† Â·Ï·† ÔÂÓË† ‰Ê† ÔÂˆ¯† ÆÔÂÈÏÚ‰† ÁÂÎÏ† ¯˘˜˙‰Ï† Ì„‡‰† Ï˘† Â·Ï·† ¯¯ÂÚ˙Ó˘† ÔÂˆ¯Î† ¯„‚ÂÓ† Ï‡¯˘È

‰Ê·†˜¯†‡ˆÓ†ÔÂ¯˙Ù‰˘†È˙·‰
˜¯ †̆ÆÈÁÂ †̄ÔÂÂÈÎÏ†„ÁÈ†ÍÏ†ÂÁ‡˘
˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰·†ÚÈ˜˘†Ì‡
Â̇È‚ÂÊ‰†ÏÚ†̄ ÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†̈˙Ù Â̇̆ Ó

¯ÓÂÁ‰†̈ÌÈÈÁÂ̄ †ÌÈÏÎ†‡ÏÏ†ÈÎ†̈ ÂÏ˘
ÂÈ‰È†Â·†ÌÈÈÁ†ÂÁ‡ †̆‰Ê‰†„ÓÈÓ‰Â

Â˙È‡Ó†ÌÈ˜ÊÁ

˙ÂÂÈÏÈ‚†˙‡†Ï·˜Ï†ÂÏÎÂ˙†ÌÂÈ‰Ó
°ÌÎ˙È·Ï†„Ú†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß

‰˘Ï†ÈÂÓ
®˙ÂÂÈÏÈ‚†≤¥©

Á¢˘†±≤∞

‰˘†ÈˆÁÏ†ÈÂÓ
®˙ÂÂÈÏÈ‚†±≤©

Á¢˘†∂∞
°„·Ï·†ÁÂÏ˘Ó‰†˙ÂÏÚ†ÂÈ‰†ÈÂÓ‰†¯ÈÁÓ

i n f o @ k a b . c o . i l ±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫Â‚ÈÈÁ†̇ ÂÙ¯Ëˆ‰Ï



ת�הטיול�הזה�לא�אשכח�לעולם.�התחלנו
שלושה�אבל�רק�אחד�סיים.

�בני �כולנו �כשהיינו �בינינו �הפגישו החיים
שמונה עשרה,�שלושה�אנשים�שלא�היה�להם
דבר�במשותף�מלבד�טיול�אחרון�לפני�הגיוס�לצבא.
ז'אק�הגיע�מיפו,�הוא�עבד�כבר�שנתיים�ב"מוריס
צמיגי�איכות",�הפנצ'רייה�של�הדוד�שלו.�הוא�כבר
�זה�ג'וב�עם �כי החליט�שיהיה�נהג�בוס�בצבא,
"קומבינות�רציניות".�מתן�גוטמן�גדל�בקיבוץ�כפר
גלעדי�והתאמן�באופן�קבוע�ב"הפועל�גליל�עליון".
�סיירת �רצוי �היה�יחידה�קרבית, החלום�שלו
מובחרת.�אני,�הגעתי�ארצה�מברוקלין,�ניו�יורק
כדי�להתגייס�לצבא�וכדי�לחיות�בארץ�כישראלי
לכל�דבר.�הוריי�הם�מה�שאתם�מכנים�"יורדים",
אבל�הם�מעדיפים�לכנות�את�עצמם�"ישראלים

שבשנה�הבאה�יחזרו".
�לראשונה�בשעה�תשע�בערב�במסוף נפגשנו
הגבול�בטאבה.�הטיול�המאורגן�לג'בל�מוסא,�הר
סיני�המקראי,�תוכנן�ליום�אחד�בלבד.�נסיעה�של
כשלוש�שעות�לאורך�החוף�ואחר�כך�פנימה�אל
תוך�המדבר,�כולל�חניה�בוואדי�ראזאלה.�בשעה
שתיים�לפנות�בוקר�מתחילים�לטפס�על�ההר,
ובחמש�בבוקר�צופים�לכיוון�מזרח�לעבר�המדבר
המתעורר�לאור�הזריחה.�אחר�כך�כבר�כל�אחד
אמור�להמשיך�בעצמו�ל'חושות'�ולחופים�היפים.
אבל�יש�משהו�במדבר�הזה�שגרם�להכל�להשתבש
כבר�מהרגע�הראשון.�כארבעים�קילומטרים�אחרי
הגבול�נתקלנו�בבדיקה�שגרתית�של�המצרים,
שהחליטו�לעכב�את�האוטובוס�בגלל�שהתמונה
בדרכון�של�גוטמן�נראתה�להם�מעט�דהויה.�לאחר

חצי�שעה�של�המתנה�קם�ז'אק�ממקומו�ושאל
את�החייל�המצרי�"בוא�הנה,�מה�קורה�כאן?".
החייל�המצרי,�שפגעו�לו�באגו,�צעק�עליו�והורה
לו�לשבת.�החיילים�שלידו�הידקו�את�אחיזתם

בנשק�בעצבנות.
את�ז'אק�לא�אהבתי�כבר�מהרגע�הראשון.�עוד
לא�התחלנו�בטיול�והוא�כבר�חתך�את�כולם�בתור
לבדיקת�דרכונים�במסוף�הגבול.�עכשיו�שנאתי
�למה�הוא�לא�יכול�להתאפק �עוד�יותר. אותו

�לא�בדיוק �כאן �לא�בארץ�שלנו, �אנחנו קצת?
�אני�לא�סובל�טיפוסים�כאלה. אוהבים�אותנו.
ז'אק�נעץ�בחיילים�עיניים�בוערות�מזעם,�אבל

לשמחתי�הוא�התיישב.
המתח�באוויר�בצירוף�השקט�המדברי�וההמתנה
�הפרוע�להרחיב�את �לדמיוני הארוכה�אפשרו
�לגבולות�הזמן התחושה�הנוכחית�אל�מעבר
והמרחב.�חשבתי�במרירות:�האגו�העברי�מול
האגו�המצרי� �מאבק�שצבר�תאוצה�בת�ארבעת
אלפים�שנה�מתנקז�אל�תוך�ארוע�מורט�עצבים
שיכול�להצית�בשבריר�שניה�את�אותה�מלחמה
"מיתולוגית".�נזכרתי�בסיפור�שלמדנו�בבית�הספר
על�משה�ובני�ישראל�שהמתינו�ליציאת�מצרים.
ניסיתי�לדמיין�לעצמי�את�הסבל�שלהם:�אנחנו
ממתינים�כאן�בקושי�שעה,�וכבר�רוצים�לסיים
את�הרגע�המפחיד�הזה�ולהמשיך�הלאה.�גם�בני
ישראל�רצו�להשתחרר,�להיות�לעַם�עצמאי,�אבל
נאלצו�להמתין�לאישורו�של�מלך�מצרים�כדי
שיוכלו�לצאת�לדרך.�בדיוק�כמונו.�ההבדל�היחיד
�יותר�ממאתיים�שנים�בשביל הוא�שהם�חיכו

לסיים�את�הסבל.

�ז'אק �למציאות. �אותי �החזיר �קריר �רוח משב
התיישב�לידי.�הוא�ראה�שהסתובבתי�בכוונה�לצד
השני,�אבל�התעלם�ממני.�זה�עיצבן�אותי�עוד�יותר.
גוטמן�שישב�מאחורינו�פלט�הערה�ארסית:�"תגיד
לי�אתה�מטורף?�בשביל�מה�אתה�מתעסק�איתו?"
ז'אק�הסתובב�אליו,�הסתכל�לו�ישר�בעיניים�וכמעט
בלע�אותו�עם�המבט.�אחר�כך�פנה�אלי,�חייך�והסיר
�"יא�אללה",�פלט, מפניו�את�המסכה�העצבנית.
"ממש�כמו�לפני�ארבעת אלפים�שנה,�מצרי�אחד
מחזיק�את�כולנו".�קפאתי�במקום.�הוא�חשב�בדיוק
מה�שאני�חשבתי,�והוא�בכלל�לא�מכיר�אותי.�אולי
אפילו�כל�הנוסעים�באוטובוס�חשבו�על�אותו�דבר.
"אז�בואו�נברח�להם,�אתם�יודעים,�כמו�אז",�הוסיף
�השתתפותו �על �בכך �והכריז �לשיחה, גוטמן
�אמר�ז'אק �כשיגיע�הזמן", �"חכה, במחשבותינו.
בלחש�ובהחלטיות.�עברה�בי�צמרמורת.�הבטנו�זה

�לקרות. �עומד �מיוחד �שמשהו �וידענו �זה על
המצרים�הורו�לנהג�האוטובוס�להסתובב�ולנסוע
אחרי�המכונית�שלהם�בחזרה�למסוף.�הדרך�עברה
ליד�גבעות�חשופות.�באופק�החל�להיראות�הר
�יחד �חלמנו �לאורך�כל�הדרך�שתקנו. אדמדם.
בהקיץ�והמתנו�לרגע�הנכון.�נחישותו�של�ז'אק
החזירה�אותי�שוב�לרצף�המחשבות.�איזו�אחריות
לקח�על�עצמו�משה�כשברח,�חשבתי�על�האנשים
שהוביל�במשך�ארבעים�שנה,�ממש�כאן�במקום
הזה,�על�האדמה�הזו.�איזה�מנהיג,�איזה�אומץ.
הערצתי�אותו.�הוא�לקח�את�ההחלטה�הנכונה

ברגע�הנכון.
�האוטובוס�החליט�לעצור בשעה�שתיים�נהג
ולחנות�ליד�אותו�הר�אדום�להפסקת�קפה.�ירדנו
�ביקשנו איתו�מהאוטובוס�כדי�לחלץ�עצמות.
מהחיילים�רשות�לחפש�מקום�בשביל�להתפנות,
והם�הסכימו�רק�בתנאי�שילוו�אותנו.�התקדמנו
לעבר�ההר�והמדריך�הורה�לנו�שלא�לעקוף�את
החיילים,�אבל�שלושתנו�כבר�ידענו�מה�עומד
להתרחש.�צעדנו�בקצב�הולך�וגובר.�עקפנו�אותם...
הם�צעקו�עלינו�ואנחנו�האטנו.�שוב�עקפנו�וכשהם
צעקו�שוב�האטנו.�בפעם�השלישית�התבוננו�אחד
�אמוק �בריצת �פרצנו �מילים �וללא �השני, על
�בחדות �ימינה �ופנינו �ההר �במעלה מטורפת

מאחורי�שני�סלעים�גדולים.
המתח�שצברנו�בשעות�האחרונות�התפרק�אל
תוך�רגלינו�והעניק�לנו�כוח�אדיר.�מחיאות�הכפיים,
�וצעקות �המטיילים �שאר קולות�הצחוק�של
החיילים�נעלמו�אי�שם�מאחורינו,�אבל�אנחנו�לא
הפסקנו�לרוץ.�היינו�כולנו�נסערים,�אבל�מעולם
לא�חווינו�חוויה�כל�כך�משחררת.�יצאנו�ממצרים...
�הרגשנו�כאיש טעמנו�טעם�של�חופש�אמיתי.
�ללא�לבטים�וללא�גבולות. �ללא�מילים, אחד,

התחלנו�שלושה�אבל�הגענו�אחד.

gilad_s@kab.co.il
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˙Â·Â˘˙†¨˙ÂÏ‡˘
˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ?!

Ï‡¯˘È†ÌÚ†·˘Á†ÚÂ„Ó†¨Ú˘ÙÂ†˙Â˙ÈÁ˘†‰·¯‰†ÍÎ†ÏÎÓ†˙Ï·ÂÒ†Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ì‡
ø¢¯Á·‰†ÌÚ¢Ï

‡˙‡†˙ÈÈ¯˜†¨‡È·Ï†·˜ÚÈ

עם�ישראל�נחשב�ל"עם�הנבחר"�בשל�ייעודו,�תכליתו,�ולא�על�פי�מצבו�הנוכחי�או�תפקודו�כיום.
ייעודו�של�עם�ישראל�הוא�להוביל�את�האנושות�לעבר�עתידה�הטוב,�אל�תכלית�הבריאה.�בידינו
השיטה,�חכמת�הקבלה,�שאותה�אנו�מחויבים�ליישם�קודם�על�עצמנו�ולאחר�מכן�להעבירה�לשאר
העולם.�על�ידי הפצת�החכמה�נממש�את�משימתנו�כעם�ונשמש�"אור�לגויים".�לכן�אנו�נקראים
"העם�הנבחר".�עובדה�זו�אינה�אמורה�לפתח�בנו�גאווה�והתנשאות�כלפי�שאר�העמים,�אלא�לעורר

בנו�תחושת�אחריות�ודאגה�לשלום�העולם�כולו.

ø‡Â·È†ÁÈ˘Ó‰˘†È„Î†˙Â˘ÚÏ†ÍÈ¯ˆ†Ï‡¯˘È†ÌÚ†‰Ó

ÔÈÚ‰†˘‡¯†¨È·‰ˆ¯†ÌÁÓ

"משיח"�הוא�כוח�רוחני�שמושך�אותנו�מתכונת�האגו�שמושרשת�בנו,�לאהבת�הזולת.
ביאת�המשיח�תלויה�אך�ורק�בנחיצותה�של�הגאולה�לעם�ישראל,�כלומר�במידה�שייווצר�בעם
רצון�אמיתי�לכך,�יפעל�בינינו�כוח�"המשיח".�כוח�זה�יבצע�בנו�את�המהפך,�וימשוך�אותנו�מאהבה

עצמית�לאהבת�הזולת.

ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙ†ÏÚ†„È˙Ú‰†ÂÏ†ÔÙÂˆ†‰Ó

Ú·˘†¯‡·†¨ÈÂÏ†‰˜·¯

לפי�חכמת�הקבלה�עתידנו�הטוב�כבר�מובטח.�כשנגיע�לתכלית�הבריאה�נגלה�שהחיים�על�פני
כדור�הארץ�הם�גן�עדן�של�ממש.�בידינו�נותר�רק�לבחור�באיזו�דרך�נגיע�לשם.�ישנן�שתי�דרכים
להגיע�אל�עתידנו�הטוב� �דרך�הייסורים�או�דרך�הקבלה.�דרך�הייסורים�היא�ארוכה,�לא�מודעת
ומלאה�בניסיונות�מרים.�דרך�הקבלה�קצרה�ונעימה,�ומתהווה�מתוך�שאיפת�האדם�להגיע
בכוונה�תחילה�ומבחירה�חופשית�אל�אותו�עתיד�טוב.�הרצון�להתקדם�בדרך�אל�הרוחניות

מתעורר�באדם�מתוך�קריאה�בספרי�הקבלה.

øÌÈ¯˘Â‡Ó†ÌÈÈÁÏ†„ÂÒ‰†Â‰Ó

‰ÈÏˆ¯‰†¨ÈÏÈÏ‚†‰¯È˘

מקובלים�מספרים�לנו�שחיים�מאושרים�הם�תענוג�אינסופי�שאותו�חווה�האדם�לאחר�שמתגלה
בו�תכונת�ההשפעה,�הנתינה.�האדם�יוכל�להגיע�למצב�נעלה�זה�רק�מתוך�בחירתו�החופשית 
על�האדם�להגיע�למצב�שבו�ירצה�שתכונת�ההשפעה�תשרה�בו�במקום�תכונת�הקבלה�שאיתה
הוא�נולד.�למהפך�שכזה�ניתן�להגיע�רק�על�ידי�לימוד�חכמת�הקבלה�שמלמדת�אותנו�כיצד�אנו

בנויים,�מה�מקולקל�בנו�ומה�עלינו�לתקן�כדי�להגיע�לנצחיות�ולשלמות.
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�עיתון �זה�"האומה"�הוא�יצור�חדש�ברחוב�היהודי, Úיתון
שמסגרתו�הוא�"בין�מפלגתי". הוא�מין�בריאה,�שנולדה�בין

המצרים�בחבלי�לידה�קשים�ואיומים.

·נסיבות�אלו�נפגשו�כאן,�קבוצה�קטנה�מכל�הזרמים,�אנשים
שמרגישים�השוט�הנורא�על�גביהם,�כאילו�היה�כבר�למציאות.
וקיבלו�עליהם�להוציא�העיתון�הזה,�שלדעתם�יהיה�זה�צינור
נאמן,�להעביר�בו�הרגשתם�אל�העם�כולו,�על�כל�פלגיו�וזרמיו
בלי�יוצא�מהכלל.�ועל�ידי�כן�יתבטלו�הניגודים�והמפלגתיות
צרות�האופק� �וכולנו�נוכל�להתאחד�לגוף�מוצק�אחד,�המוכשר

להתגונן�על�עצמו�בשעה�המכריעה�הזו.

Âאם�נחמיץ�את�השעה,�ולא�נקום�כולנו�כאיש�אחד,�במאמצים
כבירים,�הדרושים�בעת�סכנה,�להבטיח�לנו�שארית�בארץ,�הרי
העובדות�שלפנינו�מאיימות�עלינו�מאוד,�מאחר�שהעניינים
�פני �מעל �האומרים�להשמידנו �אויבנו, מתפתחים�כרצון

האדמה.

Óתוך�השתקפות�החיים�אנו�רואים,�שהתהליך�של�אומה
דומה�לגמרי�לתהליך�של�אדם�יחיד,�ותפקיד�כל�יחיד�באומה
שווה�לתפקידם�של�האברים�בגוף�היחיד.�וכמו�שגוף�כל�אדם
יחיד,�מחויב�שימצא�בתוכו�הרמוניה�מלאה�בין�אבריו:�העיניים
רואות,�והמוח�נעזר�על�ידיהן�לחשוב�ולייעץ,�אשר�אז�הידיים
�וכדומה,�שכל�אחד �והרגלים�הולכות, עובדות�או�לוחמות,
�האברים�המהווים�את�גוף�האומה: � �כן מחכה�לתפקידו
היועצים,�המעבידים,�העובדים,�המובילים�וכדומה,�צריכים
�לחיים �וזה�הכרחי �הרמוניה�מלאה. �ביניהם�מתוך לפעול

הנורמאליים�של�האומה�ולקיום�בטוח.

Âאנו�דומים�בזה�לגל�של�אגוזים,�המאוחדים�לגוף�אחד�מבחוץ,
על�ידי�שק�העוטף�ומאגד�אותם.�שמידת�האיחוד�ההיא�אינה

עושה�אותם�לגוף�מלוכד.�וכל�תנודה�קלה�הנעשה�על�השק,
מוליד�בהם�התרוצצות�ופירודים�זה�מזה. ובאים�על
ידה�בכל�פעם�לאיחודים�ולצירופים�חלקיים�מחדש.
וכל�מה�שחסר�להם�הוא�הליכוד�הטבעי�מבפנים.�וכל
כוח�איגוד�הוא�מתוך�מקרה�חיצוני. דבר�זה�מכאיב

מאוד�את�הלב. www.kab.co.il/links/uma�∫¢‰ÓÂ‡¢‰†ÔÂ˙ÈÚ†˙‡È¯˜Ï



¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�כל�אחד�מאיתנו�מחפש�איך

"לחיות�את�החיים"�ולהרגיש�שיש�בהם
�מאושר, �בבוקר �לקום �רוצה �אני תכלית.

ולהגיד,�"וואלה�אחלה�חיים!".
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�נכון,�אושר�זה�בעצם�המטרה.

ועוד�יותר�מזה,�האדם�צריך�להיות�מאושר
�להם. �מעבר �וגם �האלה �בחיים  � לנצח
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�אם�כך,�אז�למה�החיים�קשים

כל�כך?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�כי�באמצעות�הקשיים�הטבע

מחייב�את�האדם�להבין�לשם�מה�הוא�נמצא
כאן.

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�כן,�אבל�יש�דברים�ברורים�בחיים.

נגיד,�אם�תשאל�אותי�איך�לטגן�חביתה�עם
פטריות,�או�חביתה�עם�בצל,�אני�אסביר�לך
מההתחלה�ועד�הסוף.�אני�מבין�שאתה�עוסק
בעניין�רוחני�ומופשט,�אבל�אני�בטוח�שגם

כאן�יש�"הוראות�הפעלה".
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�הוראות�ההפעלה�הן�פשוטות:

האדם�צריך�להבין�שהאגו�הוא�שורש�הרע
�סובל. �האדם �ובגללו �בעולם היחיד

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�מה�זה�אגו?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�האגו�שלנו�מתבטא�בכך�שכל

אחד�רוצה�להרוויח�על�חשבון�הזולת.�האדם
נהנה�מכך�שהוא�מקבל�תענוג�על�חשבונו
�נהנה �זאת�אומרת�שהוא �אחר, �אדם של
מקבלת�תענוג,�אבל�הוא�נהנה�עוד�יותר�מכך
�אחר. �מישהו �של �חשבונו שזה�נעשה�על

התענוג�שלנו�נקבע�ביחס�למצבו�של�הזולת.
זהו�טבע�האדם.�המציאות�בנויה�בצורה�כזו
כדי�שהאדם�יכיר�בהדרגתיות�בעובדה�שהאגו
שלנו�הוא�המקור�לכל�הבעיות�והקשיים.
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫†הבוקר,�כששאלו�אותי�לשלומי,

�מדוע, �אותי �כששאלו �הכול�מצוין. עניתי,
עניתי�שגיליתי�שאני�לא�אחראי�על�הצרות
�לא�על בעולם� �לא�על�תופעת�הסמים,
המלחמות,�לא�על�חורבן�בית�שני...�אין�לי
אחריות�על�כלום.�החלטתי�שאני�אחראי�רק
על�ההרגשה�שלי.�היום�לדוגמה,�החלטתי
שאני�מרגיש�מצוין.�נכון�שההרגשה�הזו�לא
תמיד�אמיתית,�אבל�לפחות�אני�משתדל.
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�אתה�רוצה�להרגיש�מצוין�ואני

אומר�לך,�שדבר�לא�יועיל�לך�לפני�שתבין

שאתה�שורש�הבעיה,�ושהדבר�היחיד�שכל
אחד�מאיתנו�צריך�לעשות�הוא�לתקן�את
עצמו.�כשאדם�מגלה�את�חוקי�הטבע�על�ידי
לימוד�חכמת�הקבלה�הוא�מתחיל�לפעול

נכון.�לדוגמה,�נניח�שאני�מחזיק�כוס�באוויר
ועוזב�אותה,�האם�היא�תיפול?

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫†כן.

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�איך�אתה�יודע�שזה�מה�שיקרה?

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�כי�יש�כוח�משיכה...

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�אז�כמו�שיש�חוק�שנקרא�כוח

�חוק �שנקרא �נוסף �חוק �קיים המשיכה,
האהבה�הכללית.�זהו�חוק�שקיים�בטבע.�אלא
�ולכן�האדם�פועל שהאדם�לא�מכיר�אותו,
בניגוד�לחוק�זה�בכל�התחומים.�תפקידו�של
חוק�האהבה�הוא�להביא�את�כולנו�לאהבת
הזולת.�זה�לא�דבר�חדש,�רובנו�כבר�מבינים
שאם�היינו�מגיעים�ליחסים�כאלה�בינינו,�חיינו
היו�מסודרים�כגן�עדן�עלי�אדמות.�הבעיה
�יודע�איך�לאהוב�באמת. היא�שאיש�אינו

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�אז�איך�אוהבים?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�כדי�לאהוב�צריך�לפקוח�עיניים.

אם�תדע�שיחס�נכון�לזולת�יגרום�לך�להרגיש
�אני �אהבה�היא�מצב�שבו �אז�תאהב. טוב,

רוצה�שיהיה�טוב�לזולת.
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�אז�איך�אתה�מפרש�את�המשפט

"ואהבת�לרעך�כמוך"?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�"ואהבת�לרעך�כמוך"�הוא�אותו

חוק�אהבה�המושרש�בצורה�טבעית�בכל
המציאות,�בדרגות�דומם,�צומח�וחי.�חוק�זה
אינו�פועל�ביחסים�בין�בני�האדם.�זה�כך,�מפני
שעלינו�לקיים�בינינו�את�הכלל�"ואהבת�לרעך

כמוך"�מתוך�בחירה.�לשם�כך�צריך�להבין�את
�הכוחות �את �בטבע, �שפועלים הכוחות

שמנהלים�אותנו.
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫†אתה�רואה�את�הכוחות�האלה?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�כן.�אלה�כוחות�שפועלים�עלינו

רק�באהבה.�אם�האדם�היה�מתייחס�לטבע,
לְמָה�שמחוץ�לו,�כפי�שהטבע�מתייחס�לאדם,
הוא�היה�נמצא�באיזון�עם�הטבע�וחי�בנצחיות,
בשלמות�ובהרגשה�טובה.�אבל�משום�שהאדם
פועל�בצורה�הפוכה�לכוח�האהבה�שבטבע,

הוא�מרגיש�רע�בחייו.
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�אז�איך�אני�מיישם�את�זה�בחיי

היומיום?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†כשלומדים�קבלה�לומדים�להכיר

את�חוקי�החיים.�חולפים�ימים�וחודשים�עד
שמתחילים�להרגיש�את�הזולת,�את�עצמנו
ואת�העולם�בצורה�הנכונה.�בשלב�מסוים�אנו
�פועלת�המערכת מתחילים�להרגיש�איך
שסביבנו,�איך�משפיעה�מערכת�היחסים�שבין
בני�האדם�על�חיינו�ואיך�מגיב�הטבע�לכך.
אדם�שמגלה�את�העולם�הרוחני�נעשה�מאוזן
�חדש. �עולם �בפניו �נפתח �הטבע, עם

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜∫�נשמע�מרתק...

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�קיבלת�שיעור�ראשון�בקבלה.

∫·†ÔÂÈ‡¯·†˙ÂÙˆÏ†Ô˙È

www.kab.co.il/links/arnon
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"בני�ברוך"�הינה�תנועה�ללא�כוונת�רווח,�א פוליטית,�העוסקת�בלימוד�והפצת�חכמת�הקבלה
כדי�להאיץ�את�ההתפתחות�הרוחנית�בקרב�המין�האנושי.�היא�הוקמה�בשנת��1991על�ידי�הרב�ד"ר�מיכאל
לייטמן (MsC בביו�קיברנטיקה� PhD בפילוסופיה)�ונקראת�על�שמו�של�המקובל�הרב�ברוך�שלום�אשלג,
בנו�הבכור�וממשיך�דרכו�של�הרב�יהודה�אשלג�("בעל�הסולם"� �מחבר�פירוש�"הסולם"�על�ספר�הזוהר).
שיטת�הלימוד�הייחודית�אותה�פיתחה�"בני�ברוך",�מבוססת�על�לימוד�המקורות�האותנטיים�של�כתבי�מקובלים

(ר'�שמעון�בר יוחאי,�כתבי�האר"י,�כתבי�בעל�הסולם)�בגישה�מדעית�ומודרנית.
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