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מדי שנה יש מספר רגעים שקושרים בינינו
ומקניםלנותחושהשלאיחוד:אנומתחבקים
בשמחהכשישראלמנצחתוחוגגיםבצוותאאיש
אישבדרכואתחגיישראל.ישלנועודהרבה
חוויות משותפות שטבועות בתרבות שלנו,
שבמהלכןחשכלאחדמאיתנומחובר,במידה
כזואואחרת,לעַםישראל.אבלחוויותאלהאין
בהןַדיכדילספקלכולנותחושהאמיתית
של עם אחד מחובר באהבה.
למעשה,מבחוץאנודומיםלאוסף
שלאגוזים,שמאוחדיםלגוףאחד
עלידישקשעוטףומאגדאותם,
אולםמידתהאיחודהזאתאינה
עושהאותנולגוףמלוכד,וכל
זעזועחיצונישמטלטלאתהשק
גורםלאגוזיםלהתקרבולהתרחק
זהמזה.כשמופעלעלהשקלחץחזקמבחוץ
האגוזים מתאחדים ,אך כשאין לחץ כזה הם
נשאריםמפורדים.

לו,מימשאתעקרונותהשיטהשהציע,ובנה
קשרים המבוססים על אהבה .אותם בבלים
שהמשיכואתדרכושלאברהםהפכולקבוצת
מקובליםשברבותהימיםגדלהלממדיםשל
אומהשלמהוהפכהלעםישראל.
כאמור,עםישראלנוסדעלבסיסשלאהבת
הזולת,ואתהאהבההזואנוצריכיםלהשיבבינינו.

‡†øÌÚÎ†Â˙Â‡†„Á‡Ó†‰Ó†Ê
לפניכ 200שנההתאספועליבשתאחתמיליוני
מהגרים.הםהגיעומאירופה,מאסיהומאפריקה.
יהודים,אסיאתים,אפריקאיםונוצרים,עזבואת
ארצותמולדתם,והיגרולארצותהבריתחסרי
כל כשבלבם תקווה לעתיד חדש וטוב יותר.

Ï˘†ÒÈÒ·†ÏÚ†„ÒÂ†Ï‡¯˘È†ÌÚ
‡ÂÊ‰†‰·‰‡‰†˙‡Â†¨˙ÏÂÊ‰†‰·‰
‡ÂÈÈ·†·È˘‰Ï†ÌÈÎÈ¯ˆ†Â
כאמור,הםהיובניעמיםשונים,והבדילוביניהם
שפה,תרבותודת.הפעריםהתרבותייםביניהם
הובילולעימותיםרביםולשנאה.אולם,הצרכים
הקיומייםהובילואותםלחשבוןאגואיסטיפשוט
עלאףשלאהיהלהםדברבמשותף,לכלאחד
מהםהיהענייןאישילהצליח.הםבחרולהתעלות
מעל המחלוקות וההבדלים ביניהם והקימו
מערכת מפותחת של קשרי מסחר .יכולתם
להתגברעלההבדליםביניהםולהתאחדהיא
שהפכהאתמדינתםלמעצמההעשירהוהחזקה
ביותרבעולם ארצותהברית.
בשונהמארה"ב,שבההתאחדובנילאומיםשונים
להקמתמדינהסביביסודשלתועלתוכדאיות,
הוקמומדינותאירופהעלבסיסהיותםשלאזרחי
כל מדינה ומדינה ביבשת בני מוצא משותף.
אנגליה,צרפת,רוסיה,גרמניהומדינותנוספות
נוסדועלידישבטיםשהיובניאותוגזע.במדינות
אלה,שימשהמוצאהמשותףכגורםטבעיומאחד.
אצלנו ,עם ישראל ,חיבור מסוג כזה לא יכול
להצליח.הבסיסלחיבורבינינוהואשונהומקורו
לפני5,000שנהבבבלהעתיקה.באותהעתהיה
אזור מסופוטמיה כור היתוך להתהוותה של

ביניהםוכלאחדהחללהיותמרוכזיותרויותר
בעצמו,ולהתעלםמצרכיהזולת.בהמשךהזמן
התפתחוגםתופעותשלניצולהזולתושנאה.
באותה תקופה הופיע אברהם ,שהיה אחד
מאותםבבליםשבקרבםגדלהאגו.הואראהאיך
הבבלים ,שעד אז חיו ביניהם באהבת אחים,
מתרחקיםזהמזהומובליםעלידיהאגולשנאת
חינם.הואניסהללמדאותםאיךלאלהיגרראחרי
השנאה ואיך להתחבר זה לזה למרות האגו
המתפרץ.הואהסבירשאםיחזיקובכלמחיר

ÂÈÏÚ†¨·ÂË†ÂÏ†‰È‰È†˙Ó‡·˘†È„Î
˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡Â†˙Â„Á‡‰˘†ÔÈ·‰Ï
Â˙Ïˆ‰Ï†„ÈÁÈ‰†Á˙ÙÓ‰†Ì‰
באהבת האחים ויעדיפו אותה על פני האגו
המתפתחשלהם,הםיזכולחיבורעמוקיותר
עםהכוחהעליון.אברהםייסדשיטהשאותה
הציע לבבלים כאמצעי להתגברות על הרצון
האגואיסטישפרץבהם.חלקקטןמהםהקשיב

ÁÂÎ†¯ˆÂÈ˘†¯Â·ÈÁ
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הציוויליזציההמודרנית,ושםגםהתרחשאחד
השינויים המהותיים בהתפתחות העולמית.
בזמנים הקדמונים האנושות הייתה מכונסת
כאוסףשלמשפחותגדולות.כמובכלמשפחה,
שררוביןבניהמשפחהקשריאהבהטבעית.עם
השניםהלךוהתפתחבבניהאדםרצוןאגואיסטי,
שהחללהרחיקאותםזהמזה.האגושגדלהפריד

www.kab. co.il

אהבהשתהיהזההלאהבההטבעיתשקיימת
ביןבנימשפחה.
בכךאנושוניםלחלוטיןמןהעמיםהאירופאים,
שהתאחדומאחרשהיובניאותומוצא.אנושונים
גםמבניהתרבויותהשונותשהתקבצווהרכיבו
אתהאומההאמריקאית.הםבנואתמערכת
היחסיםביניהםעלבסיסתועלתאישית,וכך
הצליחולהתגברעלהפעריםשביניהם.עלינו
הוטללבנותאומהשמערכתהיחסיםביןהפרטים
המרכיבים אותה מושתתת על אהבה בלבד.

‡˙ÂÏ‚†Ω†„Â¯ÈÙ†¨‰ÏÂ‡‚†Ω†‰·‰
מאז ומתמיד מתקיים קשר ישיר בין מידת
החיבור והאהבה ששורה בעם ישראל לבין
הצלחתו ושגשוגו .בזמנים שבהם היה העם
מאוחד,עמדהישראלבמלואתפארתההרוחנית
והגשמית.שיאהפריחההיהבימיממלכתישראל
המאוחדת שבה נבנה בית המקדש הראשון.
אלאשעםהשניםחלקמהעםהתחיללהיות
מרוכזבעצמוובצרכיוואיבדאתהחיבורעם
‡·‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰

μ†ßÓÚ

„·¯†Í¯ÂÚ‰
Â˙Ó‚Ó
הגיליוןהשישישל"קבלהלעם"יוצאלדרך.
יציאתולאורלוּותהבשאלותובתהיותעל
מגמתוועלהמסרשאותוהואמנסהלהעביר.
שאלותותהיותדומותליוואתיציאתולאור
שלעיתון"האומה",עיתוןהקבלההראשון
בהיסטוריה,שיצאלאורבישראלב 1940על
ידי הרב יהודה אשלג )בעל הסולם(.
כךהואכתבאתדברהעורךתחתהכותרת
"מגמתנו"":עיתוןזההאומההואיצורחדש
ברחוב היהודי ,עיתון שמסגרתו הוא בין
מפלגתי,"...הרבאשלגהוסיףוכתבעלהרקע
להוצאתהעיתון":שקיומנו,אםבתוריחיד
אםבתוראומה,נמצאעלכפותהמאזנים,
ולכןבנסיבותאלונפגשוכאןקבוצהקטנה
מכלהזרמים,אנשיםשמרגישיםהשוטהנורא
עלגביהם...וקיבלועליהםלהוציאהעיתון
הזה,להעבירבוהרגשתםאלהעםכולו,על
כלפלגיווזרמיובלייוצאמהכלל".בעלהסולם
קיווהלאחדסביבערכיהקבלה,אתכלפלגי
העםלכדי"גוףמוצקאחד".
בדומהלבעלהסולםגםאנו,חבריתנועת"בני
ברוך",מודאגיםמהפירודומהפילוגששורים
כיוםבקרבעמנו.לאורךאלפישניםלימדו
המקובליםשאהבתהזולתהיאיסודהאומה.
אהבהכזושררהבקרבעםישראלעודבימי
אברהם,משהוקבוצותהמקובליםשהקימו.
אהבתהזולתהייתההדלקשהניעאתעם
ישראללהישגיםמופלאיםוברגעיםשהיא
התחלפה בשנאת חינם התדרדר  עַמנו
לתקופות קשות .גם כיום פוקדת אותנו
תקופהלאפשוטהואנועדייןמתקשיםלראות
בבהירות את הקשר הישיר בין האחדות
והחיבור בינינו לבין מצב העם והמדינה.
הנקודההפנימיתשמתעוררתבלבםשלרבים
מאיתנומולידהבנוצורךלמשהואחר,חדש
השתוקקות לחיים רוחניים .הנקודה
הפנימיתמפיחהבנותקווהלעתידטוביותר,
אולםעלינולהביןשהנתיבלחייםשלמיםעובר
בראשובראשונהדרךהחיבורבינינוואיתוגם
הדאגהלעתידהאומהוהמדינה.אםנפָנה
מקוםלערכיםחדשים ישניםשליוואותנו
לאורךכלהשנים,נגלהשישבנואתהכוח
להניחבצדאתההבדליםוהאגוהמפרידים
בינינוולהתאחד.
חכמתהקבלהשמתגלהבימיםאלהברובעם
הייתהמוסתרתלאורךשניםוהמתינהלרגע
שבונהיהבשליםלמימושה.כיוםהיאהופכת
לרלוונטיתיותרותופסתאתמקומהכפתרון
שיכוללאחדאתחלקיהעםהשוניםולהביא
אתכולנו ברמההאישיתוהכללית למקום
טוביותר.
מטרת"קבלהלעם"היאלהעביררעיונותאלה.
אנומקוויםשביחדנצליחלממשאתהמסרים
שניסהבעלהסולםלהעבירלעמנובעבר,ולהגיע
אלהמטרהשלהייחלוהואוכלגדוליהמקובלים
לפניו  אהבה ,אחדות וחיבור בין כולנו.
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לאחדמאיתנומשתדללבחורבחייואת
הדברשנראהלושיהיההטובביותרעבורו.
החיפושהזהאחרנקודתאיזון,אחרתענוג
ושלווההואזהשמניעאותנובמשךכלהחיים.
אנחנומונעיםתמידלהגשיםשאיפותחדשות
שישבנו:להרוויחיותרכסף,לזכותבכבודוכל
הזמןלומדיםורוציםלדעתיותר.אנומאמינים
שעםהשגתחפצנויהיהלנופשוטטוביותר.
כך ,רוב הזמן אנו נמצאים במרוץ אינסופי,

הפנימי שלו למשהו מיוחד וגבוה יותר,
לרוחניות.
חכמתהקבלהמתארתאתההתעוררות,את
ההזדמנותהמיוחדתוהמרגשתהזאת,בשם
.¢ÈÈÒ†¯‰¢
הרסינימסמלפרשתדרכיםשממנהואילך
נפתחתבפניהאדםהדרךלהתפתחותרוחנית.
הואמגלהכיקיימיםבורצונותשונים,ושלכל

כובשיםמטרהאחתוכברנעיםבמהירותלעבר
המטרההבאה.לפעמיםנראהשהשגנואתמה
שחיפשנו,אבלאחריזמןמהאנומפסיקים
ליהנות ,משתעממים ומיד עוברים ומנסים
למלאאתהרצוןהבאבתור.
אולם,פעמיםרבותכשאיננומשיגיםאתמה
שרצינו אנו פוגשים ברגעים של אכזבה .יש
רגעיםשבהםאנחנומקבלים"זבנגים"מהחיים,
נתקליםבקשייםובמצביםלאנעימים,וחווים
תסכולוקושי.במקריםכאלהאנחנושואלים:
"למה זה לא הולך לי? למה אני לא מצליח
ליהנות?"
ברובהמקריםאנומנסיםלהניחאתהשאלות
בצדכדישנוכללהמשיךולהיסחףבזרמיהחיים.
אךשובושובמצטבריםהקשייםוהשאלות,ואז
עולה בנו תחושה ברורה שהחיים שלנו
מתקדמיםבמסלולשאינונשלטעלידינו.גם
כשאנחנו מאוד משתדלים להשליט סדר
בארועיםולבחורבדברשנראהלנושיהיההטוב
ביותרעבורנו,קשהלנולצפותמהיקרהברגע
הבא.
בדרךכללאחריכמהתקופותכאלהשלעליות
וירידותמתגבשתבנושאלהמהותיתיותר:
לשםמהאנוחיים?

אורךחייוהואחיפשדרךלספקאותםמתוך
צורךאגואיסטי.הואמביןשכשרדףאחרהכסף,
לאהיהזהרקכדילצבורהון,אלאמפנישרצה
שיהיהלויותרכסףמאשרלאחרים,ואוליגם
עלחשבונם;גםכשחיפשכבוד הואלאסתם
רצהלהיותמכובד,אלאשהאחריםיכבדואותו.
הואמתחיללהביןשכלמהשהניעאתחייועד

היוםהיההאגואיזם.
כלהרגעיםבחייםשבהםשאלנואתעצמנו,
"למהלאהולךלי?",היוכמוגבעותאוצמתים
קטנים שבהם התגלה פער בין הרצונות
האגואיסטיםלביןהמציאותהמרה.כלהרגעים
האלההיובעצםהזדמנויותחשובות,כיהם
גרמולנולהריםלרגעאתהראשמעלהחיים,
מעללהצלחותולאכזבות,ולשאולעלהקיום
שלנוועלמטרתו.כלאותןשאלותהןכמוגבעות
קטנות בדרך אל ההר ,אל הצומת האמיתי
שממנובוחרים:להעפילאלפסגתההראו
להישארבתחתיתו,להמשיךלחיותאתאותם
חייםשמהםהתייאשנו,ושובלחכותלמכה
הבאה.
בקבלההמושג¢¯‰¢מקורובמילה.¢ÌÈ¯Â‰¯‰¢
מדוברבספקותובהתלבטויות,שמתעוררים
בנוכשאנונדרשיםלהחליטעלכיווןחדששיוביל
אתהחייםשלנולמקוםטוביותר¢ÈÈÒ¢†.מסמל
בקבלהאתה"˘"‰‡שמגלההאדםבתוכוכלפי
הזולת.השנאההזונובעתמטבעוהאגואיסטי

ÂÏ‡˘†Ì‰·˘†ÌÈÈÁ·†ÌÈÚ‚¯‰†ÏÎ
‡˙†¨¢øÈÏ†ÍÏÂ‰†‡Ï†‰ÓÏ¢†¨ÂÓˆÚ
ÌÈË˜†ÌÈ˙Óˆ†Â‡†˙ÂÚ·‚†ÂÓÎ†ÂÈ‰
˘·˙ÂÂˆ¯‰†ÔÈ·†¯ÚÙ†‰Ï‚˙‰†Ì‰
˙Â‡ÈˆÓ‰†ÔÈ·Ï†ÌÈËÒÈ‡Â‚‡‰
ÂÈ‰†‰Ï‡‰†ÌÈÚ‚¯‰†ÏÎ†Æ‰¯Ó‰
·˙Â·Â˘Á†˙ÂÈÂÓ„Ê‰†ÌˆÚ

ÂÎÂ˙·†‡ˆÓ†ÈÈÒ†¯‰
אדםשכברמלווהאותוהשאלהמההטעם
בחיים,מתחיללחפשמילוייותרעמוקממה
שישלעולםהזהלהציעלו.הואכברניסהאת
הכול,ועכשיוהואמרגישצורךעזלחפשאת
המענהעלהשאלההזו.
הרגעהזההואאחדהרגעיםהחשוביםביותר
בחייהאדם.פהמתחילהנקודתהבחירהבין
שגרתהחייםהיומיומיתלביןהגשמתהרצון

שלהאדם.אבלאדםשכברמגלהאתהטבע
שלוכאגואיסטי,ומחליטשאינורוצהלהמשיך
ולחיותכךאתהחיים,בניצולהזולת,מגלה
בתוכורצוןנוסף.הרצוןהזההואשהולידבו
אתהשאלההמהותיתששאל:מההטעםבחיי.
זהורצוןלרוחניות,למשהושונה,אמיתי,שאינו
תלויבאגושלו.רצוןזהנקראבקבלה.¢‰˘Ó¢
רצוןזה,משה,מושךאתהאדםלטפסבמעלה
ההר,עלפניכלהשנאהשחשכלפיהזולת.

ÌÚ†ÈÂ˘Ú†Ì‰Ó†ÌÈ¯ÓÂÁ‰
האחרים .פילוג זה היה הסיבה העיקרית
שהביאהלבסוףלחורבןהביתהראשוןולפיזורו
שלהעםלכלעבר.למרותזאתנותררובהעם
מלוכד,ולאחרשהכירבכךשהפילוגהואשגרם
לחורבןולגלות,הצליחעםישראללשובלארץ
ולבנותאתביתהמקדשהשני.
אולם,התגברותהאגולאעצרהבאותהנקודה
היא המשיכה והתבטאה בשנאה ובפירוד
עמוקים שהתפשטו בין האנשים .שיאה של
התדרדרותזוהביאלכךשאפילוביןתלמידי
קבוצתהמקובליםשלרביעקיבאהתהפךהכלל
הידועשל"ואהבתלרעךכמוך",לשנאתחינם.
כתוצאהמכך24,000מהםמתובמגיפה.שנאה
זוסמלהאתהחורבןהרוחנישלהעםשהלך
והתגשםעדלכדיחורבןגשמיוגלותממושכת.
הגלותשאליהיצאעםישראלבאותההתקופה
נמשכהיותרמאלפייםשנה,ולמעשה,למרות
שחזרנולארץ,היאנמשכתגםבימינו.קשה
לומרזאת,אבל60שנהלאחרקוםהמדינה
יצרנוכאןאוסףשלגלויות.

¸≤˛††˜·±Æ±≤Æ∞∂†•†Ê¢Ò˘˙†ÂÏÒÎ†ßÈ†•†∂†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

חכמתהקבלהמספרתלנו,שכלמהשמתרחש
במציאותהנגליתלעינינו,הואתוצאהשלחיבור
רוחניבינינומעללהבדליםומעללאגו,בקשר
עמוק,אמיתיונצחי.היאממשיכהומסבירה
ש¢‰ÏÂ‡‚Â†˙ÂÏ‚¢הםמושגיםרוחנייםשמסמלים
את מידת החיבור הפנימי בין חלקי העם.
¢˙ÂÏ‚¢עלפיהקבלההיאהפירודבינינושקורע
ומפרידאותנוזהמזה.כאשראנומפורדים,
הכוחהעליוןאינושורהבינינו,ואנולאמקיימים
את המצב הרוחני שנקרא .ßÏ‡¯˘È† ı¯‡ß
כתוצאהמכךאנוחוויםמתיחויותואיוםקיומי
עלמדינתישראל.מבוקרועדערבשוטפות
אותנוידיעותעלחומרתהמצב:צרותמדרום,
איוםגרעיניממזרח,וגםהשקטהזמניבצפון
נראה כרגע אחרון של חסד לפני הסערה
המתקרבת.במרכזהמצבאינוטוביותר,חוסר
מנהיגותושחיתותבהנהגתהמדינהמוסיפים
ותורמיםלתחושההלאנעימהשלאובדןדרך
וחוסריציבות.בקרברביםמאיתנומתגבר
החשש שהארץ הולכת ונשמטת מבין

האדםמרגישכבראתהצורךלשנותאתהטבע
שלו,להתעלותמעליווכךלהגיעלמקוםטוב
יותר.הוא"משאיר"אתהרצונותהאגואיסטים
שלוב,¢¯‰‰†˙È˙Á˙¢עולהמעליהםומטפס
אלראשההר.שםהואמקבלאתהשיטהלשינוי
הטבעהאגואיסטי,ולומדאיךבאמתלאהובאת
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„‡‰הרבקוק,
מאורותהראי"הרכ"ז(
השיטהשמגלההאדםשרוצהלהתעלותמעל
האגוהיאאותהשיטהשקיבל"משה"על"ראש
ההר".שיטהזונקראת.‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁמשה
קיבלאתעשרתהדברות,עשרספירותשמהן
בנויהנשמתושלהאדם,וכןאתהשיטהלתיקון
נשמתושלהאדם.עםהשיטההזויורדהאדם
מההר ,ופונה אל התכונות האגואיסטיות
שבתוכו,אותןתכונותשהשאירבתחתיתההר
ומתחיל לתקן אותן במשך ארבעים שנה.
בקבלהמסמלתהאות,Ì¢Óשערכהארבעים,
אתתכונתהנתינה)השפעה(.לאחרשה"עם",
כללהרצונות,סייםאתתיקונו,הואמתייחד
באהבת הזולת ואז זוכה להיכנס לרוחניות
המלאה ,שנקראת "ארץ ישראל" )ישר אל(.
בימינומתגלהחכמתהקבלהלכלהעםכשיטת
תיקוןשבכוחהלהובילאתכלעםישראללשלום
בתוכנוובכלהעולם.בכלאחדמאיתנוקיים
הרצוןהזהשנקרא"משה".ישלנוהזדמנות
להקשיבלו,להשאיראתהרצונותהאחריםבצד
ולאפשרלולהובילאותנולמקוםטוביותר.אם
נעשהכך,נזכהלהובילאתחיינולפסגתההר,
לחיים של שלווה ,נצחיות ושלימות.
eli_v@kab.co.il

Ì„Â˜†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰
אצבעותינו,ושכלמישחפץבכך,יוכללדחוק
אותנוממנהבקלות.
אותו עיקרון טבעי הוא שמנחה אותנו אל
הפתרוןהיחידלבנייתהאומה.לפיעקרוןזה
¢‰ÏÂ‡‚¢‰היאהמצבשבוכולנומחובריםיחד,
מעל לכל חשבון אישי ובקשר עמוק ,שלם
ונצחי.במצבמיוחדזהמתגלהבינינוהכוח
העליוןומלכדאותנולכדיעםשלםומאוחד.
לכן,כדישבאמתיהיהלנוטוב,עלינולהבין
שהאחדותואהבתהזולתהםהמפתח„ÈÁÈ‰
להצלתנו.כשנמצאבתוכנואתהרצוןלהתאחד
נזכהלעלייהרוחניתאלמעברלחייםהגשמיים,
נגלהלצדנואתהכוחהעליוןונגיעלשלמות
רוחנית.אתהאהבההזואנוחייביםלהפיץ
לכלהעולם,וזוהמשמעותשלהמושג"אור
לגויים".
Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†ÂÏ˘†‰ÒÈÎ‰†ÒÈË¯Î†‡È‰†˙Â„Á‡‰
ÏÎ† ÏÚ† ÔÂÁˆÈÏÂ† Ï‡¯˘È† ˙È„ÓÏ† ¨˙ÈÁÂ¯‰
‡ÆÂÈ·ÈÂ
yoav_b@kab.co.il

ÈÈÒ†¯‰†„ÓÚÓ
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‰È‰˙˘† ¨‰ÓÂ‡† ÏÎÏ† ·ÈÂÁÓ† È‡˙† ÔÎ
ÌÈ„ÈÁÈ‰†ÏÎ˘†¨‰˙ÂÈÓÈÙÓ†‰ÙÈ†˙„ÎÂÏÓ
˘·‰·‰‡† ÍÂ˙Ó† ‰Ê·† ‰Ê† ÌÈ˜„Â‰Ó† ÂÈ‰È† ‰
‡)† ¢˙È·ÈË˜ÈËÒÈעיתון "האומה" ,בעל
הסולם.(1940,
המקורשלעםישראלהואקבוצתמקובלים
שהתפתחהמהבבליםהעתיקיםוצעדהבעקבות
אברהםאבינווהדרךהרוחניתשפיתח.אברהם
לימדאתתלמידיולאהובאתהזולתוזההיהגם
היסודהמרכזישאיחדאתקבוצתהמקובלים
שהואהקים.
זהוגםהשוניבינינווביןכלהעמים,בלבלבושל
האיחודבינינופועמתאהבהוהיאהדבקשקשר
אותנולאורךהשנים.

עברויותרמשישיםשניםמאז.למרותזאתעדיין
איננומצליחיםלמצואאתהגורםהמאחד,ואנו
רואיםאתההשלכותבכלתחומיהחיים.אנו
אמנםחייםכולנובמדינתאחת,אבלאנונחלקים
לקבוצותנבדלות:לקהילות,למעמדותולעדות.
בדרך כלל רובנו בוחרים שלא להתערבב עם

ושחייבתלהיותדרךאחרתלחיותאתהחיים.
אךברביםמאיתנוהנקודהעדייןרדומהומחכה
להתעורר .לכן נדרש מאלה שכבר חשים את
הדברים,להפיץאתהמסר להסבירכיישסיבה
לסבל,אךלצדהקיימיםפתרוןותקווהלעתיד
טוביותר.כותבעלכךבעלהסולם:

‡‰·‰‡†Ï˘†‰ÓÂ
במהלךהדורותהתעוררהרצוןלרוחניותבקרב
רביםמאיתנו.בעברתלמידיאברהםהיויחידי
סגולה,בודדים,מקובליםשסללואתהדרךעבור
האלפיםשיבואואחריהם,עבורנו.הםפיתחו
שיטה,כתבוספריםוייחלולזמןשבועםישראל,
אנחנו,נחזורונחַיֶהאתהערךהיחידשעלבסיסו
נוצרנו אהבתהזולת.
בשנת  1940פרסם הרב יהודה אשלג )בעל
הסולם(,אתהעיתוןהקבליהראשון",האומה".
במאמרהראשיבעיתון,שכותרתוהייתה"היחיד
והאומה",בחרבעלהסולםלתארבשפהציורית
אתהקשרהמיוחדשקייםבינינוומשווהבין
המבנהשלמערכתגוףהאדםלביןמבנהשלעַם.
הואמסבירשכשםשגוףהאדםבנוימאברים
רביםאשרפועליםביניהםבהרמוניהמלאה,וכל
אברממלאאתתפקידומתוךשיתוףואהבה
כלפיהאבריםהאחרים,כךחלקיהעםהשונים,
חייביםלפעולביניהםבהרמוניהמלאה,אחדות
ואהבתהזולת.הואמוסיףומבארשחיבורפנימי
בינינוהואהתנאילקיומנו,ורקבזכותחיבורזה
התקיימנו לאורך כל הדורות .כשאיבדנו את
החיבור בינינו והוא התחלף בשנאת חינם,
הידרדרנולתקופותקשותשלגלויותוחורבן.
חוסרהחיבורהואשהביאאותנולמצבהלא
פשוטשבואנונמצאיםכיום.
החזרהשלעםישראללארץנטעהתקוות
רבותבקרבגדוליהמקובלים,ביניהםבעל
הסולםוכןהרבקוק.הםהיומשוכנעיםשאחרי
שניםרבותשלפירודנצליחלבנותכאןמחדש
אתהקשרהרוחנישחיברבינינולאורךהדורות.
אולם,עלאףשהקמנומדינה,נכשלנובחידוש
הקשרוהחיבורבינינו.בעלהסולםכתבכך
עודבשנותה :40
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˘)†¢„Á‡†˘Â‚Ï†ÌÈÙ·Ó†ÂÏÂÎ†„‚‡Èעיתוןהאומה(.

המקובליםהניחובידינואתהשיטהואתהדרך
למימושה".החינוךהרוחני"שעליודיברבעל
הסולםהואחינוךיסודיומעשילאהבתישראל.
יתכןוהיוםנראהלנוכיהדברלאניתןלמימוש,
ולאמובןלנוכיצדנמצאאתהכוחלהתאחד
בעולםכלכךאגואיסטישבוכלאחדמנצלאת
הזולתללאהתחשבות.
עלינולהביןשרקבאמצעותחכמתהקבלהנהיה
מסוגליםלהתעלותמעלהטבעהאגואיסטישלנו,
וכךגםמעללכלההבדליםוהפילוגשבינינו.זו
הסיבהשחכמתהקבלהמתגלהבימינוברבים
ולכלדורש.
בעל הסולם הוציא לאור את עיתון הקבלה
הראשוןב ".1940האומה"הופץבצורהחופשית
לכלהעם.בארץישראלשלשנותהארבעיםעורר
הצעדהתנגדותרבה,שהרילאורךדורותנשמרה
חכמתהקבלהבחדריחדרים.המתנגדיםלהפצת
הקבלהלאהבינושהמקובליםשמרואתהקבלה
בסודוהמתינועדלזמןהמתאיםשבוהיאתוכל
לשמשכאמצעיהיחידלאיחודהעםולבניןהאומה
הישראלית.

‡¯ÂÊÁÏ†ÁÈÏˆ†˙‡Ê†ÏÎ·†ÍÈ‡†Ê
ÏÚ†„ÁÂ‡Ó†ÂÏÂÎ˘†ÌÚ†˙ÂÈ‰Ï
·ÂÈÈ‰˘†ÈÙÎ†˜ÂÈ„·†¨‰·‰‡†ÒÈÒ
·øÌ‰¯·‡†ÈÓÈ
בנימהאישיתיותראנומודעיםלכךשבתהליך
הרוחנישעוברכלאחדמאיתנומרגעשמתעורר
בוהרצוןלרוחניות.זהותהליךשאותועוברכל
אדם,כמוניוכמוך,שהתעוררבוהצורךלהביןלשם
מההואחי.האדםמגיעלפרשתדרכים,מעמד
רוחניפנימי,שאותומכניםהמקובלים"הרסיני".

ÈÁÂ¯†ÍÂÈÁ

¯·¢ÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï†˙·‰‡Â¢†ÏÏÎ‰†˙‡†ÂÈ„ÈÓÏ˙†˙‡†„ÓÏÓ†‡·È˜Ú†È
האחרים,אלאלגורבאזוריםשונים.חלקנושומר
עלהשפההמדוברתבארץשבההואחי,על
מנהגיםואפילועללבוששונה.אנוחייםבישראל
אך מתנהגים כאילו אנו עדיין בגלות .אמנם
בזמניםקשיםוברגעימכאובאנומתאחדיםלרגע,
כמואחיםלצרה,אולםנקודותזמןספורותאלה
אינןמהוותבסיסיציבומשותף.איננויכולים
להסתמךעללחץשיבואמבחוץכגורםמאחד.
אידיאולוגיותשצצותמידייוםאואינטרסים
לאומייםשממהריםלהשתנותלפיהצורךלא
יוכלולאחדבינינו.עלינולהביןשדרוששינוי
עמוקבתפיסהשלנואתהקשרהקייםבינינו:
הקשרצומחמבפנים.

È‡˙‰†‡Â‰†ÂÈÈ·†ÈÓÈÙ†¯Â·ÈÁ
‰Ê†¯Â·ÈÁ†˙ÂÎÊ·†˜¯Â†¨ÂÓÂÈ˜Ï
˙Â¯Â„‰†ÏÎ†Í¯Â‡Ï†ÂÓÈÈ˜˙‰
·Ï·˘†‰„Â˜‰
אזאיךבכלזאתנצליחלחזורלהיותעםשכולו
מאוחדעלבסיסאהבה,בדיוקכפישהיינובימי
אברהם?
בכלאחדמאיתנומושרשתנקודהפנימית.
אצלחלקנוהנקודהמופיעהכרצוןלהכיראת
הכוח העליון ולהבין לשם מה אנו חיים,
ובמקריםאחריםהיאמתגלהכדאגהלעתיד
העםולאיחודבינינו.מדוברבאותהנקודה,
אלאשלפעמיםהיאמראהאתעצמהמזוויות
שונותלכאורה,ומשוםכךאנולאמזהיםאת
המשותף.בסופושלדברהמקורהואאחד:
בכולנוקייםצורךבסיסילחזורולממשאת
הקיוםכעםעלבסיסשלאהבה,כגוףאחד.
אלהמאיתנושבלבםהתעוררהכברהנקודה
חשיםכילאניתןלהמשיךעודבמצבהנוכחי,

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
)עיתוןהאומה(.

בעלהסולםשראהשהזמןהבשיל,עשהכל
שביכולתולמהרולהפיץאתהחכמהלהמונים.
הוא קיווה שעל ידי הפצת השיטה והמסר
הקבליהואיוכללהביאלאיחודהעםובכךגם
להתעלותהרוחניתהמיוחלת.בעינירוחוייחל
בעלהסולםלחייםחברתייםהמושתתיםעל
חוקי האיזון וההשפעה ההדדית הקיימים
בטבע.במאמריוהואהסביראתהעיקרוןשלפיו
אםננהגבחכמהונבנהאתהחברהשלנועלפי
חוקיםרוחניים,נשתווהלכוחהעליון,לנצחיות
ולשלמות.
moshe_a@kab.co.il

˜·ÌÚÏ†‰Ï
שישיםושששנהאחריפרסומושלעיתון"האומה"יוצאלאורעיתון"קבלהלעם".עיתון
א פוליטי,לאמסחרי,השואףלהעביראתהמסרהעתיקשלהמקובליםלאורךהדורות,מסר
שלאחדות,חיבורואהבה.זהואותומסרשאותולימדואברהםומשה,ואחריהםכלגדולי
המקובליםעדלימינו.
העיתוןמיועדלכולנו,חילונייםודתיים,ספרדיםואשכנזים,צבריםועוליםחדשים,גברים
ונשים,צעיריםוותיקים,אשרבלבםפועמתאותהנקודהמיוחדתלאחדותולהתעלותרוחנית.
יציאתולאורנולדהמתוךצורך,צוהשעהשמחייבלפעול.מטרתהעיתוןלהפיץבצורה
חופשיתאתהידעהרבשטמוןבחכמתהקבלהכדילהביאלשינוייסודיבתפיסהשלנואת
עצמנו,כיחידיםוכעם,כאומה.

www.kab.co.il/links/uma†∫¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚÏ
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Ï‚Ï˘†ÍÈ¯„È¯Ù†¢‰Ï·˜·†˜¯†‡Â‰†È˙ÈÓ‡‰†ÈÙÂÈ‰¢
ÒÂÒÏˆ¯Ù†ÒÂËÒ¯ÙÂ‡˙†¢°ÏÎ‰†Í¯Â·Ú†Á˙Ù˙†‡È‰†°‰Ï·˜†„ÓÏ¢

‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
ÂÈÊ†·˜ÚÈ

‡·¯†˜Â˜†Ô‰Î‰†˜ÁˆÈ†Ì‰
כתבשכאשרנתאחד,נעלהבחזרהלמדרגה
הרוחנית ,לשורשנו ,ונחיה בארצנו בשלום
ובשלווה.

ÌÂÏ˘ÏÂ†‰·‰‡Ï†ÍÂÈÁ
"˙Â˘Â‡‰†ÏÎ†˙‡†·ÈÎ¯‰Ï†¯˘Ù‡†‰È‰˘†È‡ÂÂÏ‰
·‚).¢ÌÏÂÎ†˙‡†˜·ÁÏ†ÏÎÂ‡˘†¨„Á‡†ÛÂמתוך
שיחה של הרב קוק עם הסופר אז"ר(
הרבקוקהיהמלאאהבהלעםולעולם.אהבתו
הייתהאמיתיתוללאתנאים,כאהבתאםלבנה.
שאיפתוהיחידההייתהלחברבינינובאותה
האהבה,כיידעשרקהיאיכולהלהביאלאושר
ולשוויוןאמיתיבינינו.הרבקוקטעןשתכונת
האהבה היא תכונה רוחנית ,ושהשיטה
להשגתה היא רק חכמת הקבלה" :חכמת
האמתמלמדתאותנואתהאחדותהעולמית...
ואיךללכתבדרךאורהזובלימכשול)".הרב
קוק ,אורות הקודש ח"ב ,עמ' שצג(.

©®±π≥μ≠±∏∂μ

ולאחדות" :אנו צריכים בחיינו ,שסודות
הנעלמיםיצאוויתגלו.עלידיגִלּוּיָם שלהסודות
נכיראתעצמנו,נכיראתמהשחבויבקרבנו".
)הרב קוק ,מאמרי הראי"ה ,עמ' (153
היום ,שנים לאחר התקופה שבה פעלו
מקובליםגדוליםכרבקוקוכבעלהסולם,
עצותיהם הופכות רלוונטיות והכרחיות
מתמיד.בכתביהםנמצאתהדרךהיחידה
לחיותבאחדות,בביטחוןובשלוםבארצנו,
בינינווביןכלהעולם.לשמחתנו,אנועדיין
יכוליםלהשפיעעלעתידנולטובה,וישנה
דרך בטוחה שעוד לא ניסינו .כל שעלינו
לעשותהוארקלפתוחאתהשכלואתהלב
ולממשה.
yaakov_z@kab.co.il

Â˙Â‡†¯¯ÂÚÏ†‰ÒÈ†˜Â˜†·¯‰
‰‚¯„ÓÏ†¨Â˘¯Â˘Ï†¯ÂÊÁÏ
·¯Á†Ì¯Ë†ÂÈÈ‰†‰·˘†˙ÈÁÂ¯‰
·‰‚¯„Ó†¨ÔÂ˘‡¯‰†˘„˜Ó‰†˙È
˘˙Â„Á‡·Â†‰·‰‡·†‰‡Ë·˙‰

˘¢

ְ¯·„Ó†È‡†È˙Ó˘†ÍÂ˙Ó†¨ÈÓÚ†ÈÏ‡†ÂÚÓ
˘Á†È‡˘†‰˘‚¯‰‰†‰˙Â‡†ÍÂ˙Ó†ÆÆÆÌÎÓÚ
‡¨ÈÏ˘†ÌÈÈÁ‰†˙Â˘‚¯‰†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ†‰˙Â
˘‡˙¢ÆÆÆÈÈÁ† ÔÎÂ˙† ÌÎ‰† Ì˙‡† ˜¯† ¨Ì
)הרבקוק,חדריו,עמ'קפא(
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,רבה הראשי
הראשוןשלמדינתישראל,הואאחדהאישים
הבולטיםביותרבתולדותהעםהיהודיבתחומי
המחשבה,ההלכהוהתרבות.הואהיהמנהיג
רוחניעצום,הוגהדעותמבריק,משוררדגול
ואחדמחשוביהפוסקיםבדורותהאחרונים.
אבלמעללכלאלההיההרבקוקמקובלגדול,
שהקדישאתכלחייולהחדרתמסרהאחדות
בעם.מתוךהשגתוהרוחניתהגבוהה,הואקרא
לכלהעםהיהודילהתאחדבינהםעלבסיס
חידושהקשרהרוחניולאעלבסיסשאיפות
חומריות.
הגאולההפנימיתשלעםישראל,כלומרחיבור
טבעיביןכלפרטיו,הייתהעבורהרבקוק
תנאיהכרחילהקמתמדינתישראל.הואחזר
ואמרשגאולתהארץיכולהלהגיערקמתוך
קשרפנימיבינינו,ושרקבאמצעותמימוש
חכמתהקבלהניתןלעשותזאת.הואכתבעל
כך":סתריתורהמביאיםאתהגאולה,משיבים
את ישראל לארצו" )אורות ,עמ' צה(.

מתוךהשגתוהרוחנית,הואקבעשהחזרה
לארץ ישראל סיימה אמנם את גלותנו
החיצונית,אךלאאתגלותנוהפנימית,שהיא
הפירודבינינווהשורשלכלצרותינו.לכן,הוא
ניסהלעורראותנולחזורלמדרגההרוחנית
שבההיינולפניחורבןביתהמקדשהראשון,
מדרגהשהתבטאהבאהבהובאחדות.לאפעם
צייןשסודכוחושלעםישראלהואהחיבור,
.˘ÓÓ†¯·„‰†Â˙Â‡†Ô‰†˙ÂÈÁÂ¯Â†˙Â„Á‡˘Âהוא

˙ÂÚ„†‰‚Â‰††¨ÈÁÂ¯†‚È‰Ó
„Á‡Â†ÏÂ‚„†¯¯Â˘Ó†¨˜È¯·Ó
˙Â¯Â„·†ÌÈ˜ÒÂÙ‰†È·Â˘ÁÓ
ÌÈÂ¯Á‡‰

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ
·˙Â‡ˆ¯‰Â†„ÂÓÈÏ†ÊÎ¯Ó†‡Â‰†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
ÌÂ˜Ó·†Æ¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†‰„ÂÒÈÓ
˙ÂÈÂÏÈÚÙ†¨˙Â‡ˆ¯‰†ÚÂ·˜†ÔÙÂ‡·†˙ÂÎ¯Ú
˙¯·˙ÂÁ†¨ÌÈÒ¯Â˜†ÔÂÂ‚Ó†¨ÌÈ„ÂÓÈÏ†¨˙ÂÈ˙Â
ÆÌÈ„ÂÓÈÏ†ıÂÚÈÈÂ†ÌÈ¯ÙÒ

„Á‡˙‰ÏÂ†¯¯ÂÚ˙‰Ï
˙Â„Ú‰†ÏÎ†˙‡†„Á‡Ï†˜¯†‡È‰†Â˙„Â·Ú†ÏÎ¢
ÌÈÚ¯˜‰† ˙‡† ‰Á‡ÏÂ† ¨˙ÂÂ˘‰† ˙ÂÈ„Â‰È‰
˘)† ¢Â˙Â¯„˘† ÍÂ˙·† ¯·Î† ÌÈ‡ˆÓאגרות
הראי"הח"ד,עמ'קד(.
בשנת,1903כאשרעלההרבקוקלארץ,
היישובהיהודיהיהמחולקומפורד.כלאחד
ניסהלשמורעלהמטעןשהביאעימומארץ
מוצאווסירבלהתערבבעםהאחרים.הרב
קוקלאהסכיםעםאווירתהפירודהקשה
ששררהביןהיהודיםבאותןשנים,ונטלעל
עצמומשימהכמעטבלתיאפשרית:לאחד
את העם בדעה אחת וברצון אחד.

¯˜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¯†˙ÂÈÓÈÙאגרות
הראי"הח"א,עמ'צב(
הרבקוקשימשאמנםבתפקידיםציבוריים
רבים,אךלאפעםאמרשכלרצונוהואדווקא
חקרחכמתהנסתר,כיהיאהייתההעיקר
עבורו":מהשאנימרגישעונגונחתרוחבעסק
הנסתרות...היאעיקרמטרתי.כלהתפקידים
שליתרהכישרונות...טפליםלמהותי")ערפילי
טוהר,עמ'לא(.הואשאףלחבראותנואל
סודותחכמתהקבלהולאפעםביקראתאלה
שהתנגדולהפצתהברבים.זאת,מפנישידע
שרק  גִילּוּי הסודות יביא אותנו לאושר

˙ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
ÔÂ¯˘†‰˘Ó†≠†˙ÈÓÈÙ†‰„Â·Ú·†ÈÚÂ·˘‰†¯ÂÚÈ˘‰
·®˘„Á†¯Ó‡Ó†ÚÂ·˘†ÏÎ©†±∞Æ±≤Æ∞∂≠Ó†ÏÁ‰†≤∞∫±μ†‰Ú˘†ß‡†ÈÓÈ
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‰·Â˘˙†·ÈÈ†≠†ÌÂÏ˘‰†¯Ó‡Ó

להרחבהעלמשנתוהקבליתשלהרבקוק
ניתןלקרואבספר"שניהמאורותהגדולים"
שנכתבעלידיהרבד"רמיכאללייטמןויצא
לאורעלידיתנועת"בניברוך".ניתןלהוריד
את הספר ללא תשלום באתר "קבלה
למתחיל"www.kab.co.il/links/meorot:

·±π∫∞∞†‰Ú˘·†ß‚†ÌÂÈ†ÏÎ
˙˙˜Ï˘†‰‡ˆ¯‰†ÌÈÈ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
הכניסה†להרצאות†הרב†לייטמן†חופשית

ÈÁ†¯Â„È˘·†˙Â¯·ÚÂÓ†˙Â‡ˆ¯‰‰
·‡˙¯∫†www.kab.tv

˘„ÁßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ¯ÙÒ†˙ÂÁ
≤∞∫∞∞†≠†±∏∫∞∞†ÔÈ·†·¯Ú†È„ÈÓ†ÁÂ˙Ù
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‰ÊÈ‡†≠†ÌÂÈ‰Ó†‰Â˘†˙ˆ˜†ÌÂ˜Ó·†ÏÈÁ˙†Â‡Â
øÌ˙ÈÈ‰†ÌÈ„ÏÈ

עודד":הייתיילדדימרובע,ילדטוב,שקטוחייכן,
ממשנחתלכולם.עשיתיאתכלמהש'צריך'
לעשות ,את כל מה שציפו ממני .זה התחיל
מההוריםואחרכךעברלסביבהשחייתיבה.כל
חייהייתיעסוקבלרצותאחרים.עלפניוזהנראה
כדברטובאבללמעשהזואשליה.זהממכר.אתה
מאבד את עצמך .היום אני מבין שפעלתי,
התקדמתיוהצלחתיבחיים,אבללאממשהייתי
שם.לאחוויתיאתמהותהדברים".

˘„Á†ÁÎ†¯ˆÂÈ˘†¯Â·ÈÁ

Ú˜¯·˘†¯˘˜†ÏÚÂ†‰·‰‡†¨˘ÂÙÈÁ†ÏÚ†ÌÈ¯·„Ó†‰˘Ó†„„ÂÚÂ†Ï‡¯‰†Ô„Ú
˘‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡ˆÓ†ÂÏ

ø˙ÈÈ‰†‰„ÏÈ†ÂÊÈ‡†¨Ô„Ú†˙‡Â
עדן":אניהייתיילדהפרועהביותר.אניזוכרת
שהייתימסתובבתכלהזמןיחפה,ילדהעםשיער
קצוץכישנאתישיערארוך.ילדהשמסתבכת
בבלאגנים .כשהייתי חוזרת מהרחוב ,הייתי
מתחילה לשחק בלדמיין .אמא שלי מספרת
שהייתיממציאהאינספורסיפורים,בונהעולמות
שלמיםבדמיון.אחרכךהייתיעושהמהסיפורים
הצגות לכל המשפחה ,עומדת בדרמטיות
ומדקלמתטקסטיםשהמצאתי".
·±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":למרותשכיוםאניעושהבעיקרתוכניות
טלוויזיה,התחוםשבאמתמענייןאותיהואדווקא
התיאטרון.ישביאהבהמאודגדולהלמשחק".
עודד":לפעמים,כשאנירואהחדשות,מתחשק
לילהחליףלרגעאתהמגיש"...
ø‰ÓÏ
עודד":כיאםאגישאתהחדשות,זהיישמעיותר
נעים.ישליחלוםלעשותפעםפינהשל'חדשות
טובות'  שתי דקות של חדשות טובות בכל
מהדורה .חייבים להוביל לכיוון אחר".

‰Ê·†˜¯†‡ˆÓ†ÔÂ¯˙Ù‰˘†È˙·‰
˘‡˜¯˘†ÆÈÁÂ¯†ÔÂÂÈÎÏ†„ÁÈ†ÍÏ†ÂÁ
‡˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰·†ÚÈ˜˘†Ì
˙ÂÈ‚ÂÊ‰†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†¨˙Ù˙Â˘Ó
˘¯ÓÂÁ‰†¨ÌÈÈÁÂ¯†ÌÈÏÎ†‡ÏÏ†ÈÎ†¨ÂÏ
ÂÈ‰È†Â·†ÌÈÈÁ†ÂÁ‡˘†‰Ê‰†„ÓÈÓ‰Â
Â˙È‡Ó†ÌÈ˜ÊÁ
øÔÂÂÈÎ†‰ÊÈ‡Ï
עודד":לכיווןחיובייותר,פנימייותר.רוחני".

במוידייאתמהשישליהיום.אבלכשישאתכל
הצעצועים האלו ,אז אתה שואל את עצמך,
'או קיי,מההלאה?'גילשלושיםוששהיווה
נקודתמפנהמשמעותיתבחיי.עדאזחייתיבתוך
טירוף של ריצה מעבודה לעבודה ומהופעה
להופעה.לאחשבתילעצורלרגע,לבדוקולשאול
את עצמי מה בעצם קורה פה .בשנה וחצי
האחרונותסוףסוףהגיעהאיזושהירגיעה.רגיעה
שהביאהאיתההרבהדבריםטוביםכמוזוגיות
ושמחה,ולראשונהגםהצלחתילהיפתחלַַדבר
הזהשנקרארוחניות".
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†‡˜ÂÂ„†‰ÓÏ
עדן":אפשרללמודהרבהחכמות,לאחסרבימינו
מהללמוד.אבלחכמתהקבלההיאלאמשהו
שנוצראתמולאובשנהשעברה.זוחכמהעתיקה,
היסטורית,שלאמשתנה.היאקיימתשםכל
הזמן.העולםמשתנה,משטריםקמיםונופלים,
אופנותחולפותוהחכמההזולאמשתנה.אלפי
שניםוהיאשורדת.זהגורםלילהרגיששישבה
משהו נצחי .משהו מאוד חזק ואמיתי".

øÈÁÂ¯‰†˘ÂÙÈÁ‰†ÍÏˆ‡†ÏÈÁ˙‰†È˙Ó†¨Ô„Ú
עדן":כברבגילמאודצעירהבשילהביהבנהשיש
עוד משהו מ עֶ בֶר לעולם הזה .כשהייתי בת
שש עשרהעבדתיבספרייה,והיהשםארוןשקוף
ונעולשבוהיומונחיםספרהזוהרועודכמהספרי
קבלה.הספרניתהייתהאומרתליכלהזמןשאת
הארוןהזהאסורלפתוח.כמובןשלאיכולתי
להתאפק.התגנבתילספרייהבלילה,פתחתיאת
הארוןוהתחלתילקרוא.למרבההצער,לאהבנתי
דברממהשהיהכתובשם.אניזוכרתאתעצמי
יושבתשםוקוראת,מנסהלהביןמהבאמתכתוב
שםומרגישהאכזבהעצומהשאנילאמצליחה
להבין".
øÍÏˆ‡†˘ÂÙÈÁ‰†ÏÁ‰†È˙Ó†¨„„ÂÚ
עודד":אנימגיעמביתלאעשיר,בלשוןהמעטה,
ובמשךחמש עשרההשניםהאחרונותיצרתי

Ì˙‡†ø‚ÂÊÎ†‡˜ÂÂ„†‰Ï·˜†„ÂÓÏÏ†Ì˙¯Á·†‰ÓÏ
¯˘˜‰†ÏÚ†ÚÈÙ˘Ó†Û˙Â˘Ó‰†ÍÈÏ‰˙‰˘†ÌÈ˘È‚¯Ó
·øÌÎÈ

למרותשהתחלנוללמודלפניזמןלארב,זהכבר
מחלחלליום יום.אניבטוחהשעםהזמןאנחנו
נרגישאתזהיותרויותר".

עדן":כשהתחלנולצאתאמרתילעודדשלמרות
שעכשיואנחנומאוהביםוהכלנפלאומקסים,
אנחנוחייביםלזכורשאחריכמהשניםמגיעים
הקשיים ,מגיעה השגרה ,ואז הרבה אנשים
מתחיליםלהתעייףולמאוס.העולםשלנומוצף
בפיתויים ,וסביבנו מתפרקים אלפי בתים.

¯ÙÒÓ†ÈÙÏ†ÏÁ‰˘†ÈÓÈÙ‰†˘ÂÙÈÁÏÂ†„ÂÓÈÏÏ†Ì‡‰
‰ËÏÁ‰‰†ÏÚ†È‰˘ÏÎ†‰ÚÙ˘‰†‰˙ÈÈ‰†ÌÈ˘„ÂÁ
˘ø„ÒÓ˙‰Ï†ÏÈÁ˙‰Ï†ÌÎÏ

הבנתישהפתרוןנמצארקבזהשאנחנונלךיחד
לכיווןרוחני.שרקאםנשקיעבהתפתחותרוחנית
משותפת,נוכללשמורעלהזוגיותשלנו,כיללא
כליםרוחניים,החומרוהמימדהזהשאנחנוחיים
בויהיוחזקיםמאיתנו.אזכדילחזקאתהקשר
שלנוכךשיהיהיציבואיתן,הרגשתישאנחנו
חייביםללכתיחדבדרךרוחנית.אנימרגישה
שההבנההזוהיאממשמתנהמיוחדתשקיבלתי".
‡øÌÎÏ˘†ÌÂÈÓÂÈ‰†ÈÈÁ·†‡Ë·˙Ó†‰Ê†ÍÈ
עדן":ישלנושיחותמרתקותועמוקותשגורמות
לנולפרוח.פתאוםאנחנומדבריםממקוםאחר.

עודד":כן.אניחושבשאףפעםלאידעתילהעריך
את הדבר הזה שנקרא זוגיות .אני חי בתוך
'התעשייההתלאביבית'כברהרבהמאודזמן.
הייתירווקהרבהשנים,ובכלללאראיתיחשיבות
בזוגיות.ישליחבריםשעשויחדילדים,ללא
חתונהוללאזוגיות.
"היוםאנייכוללומרשמתוךלימודהקבלהאני
רואהאתעדןבאופןשונה.אמנםאניחשובועדן
חשובה,אבלהחיבורבינינויוצרכוחחדש,משהו
נוסףשלאהכרתי.ישאתעודד,ישאתעדן,ויש
אתעודדועדן,כגוףאחד.אנימרגיששאנינכנס
למשהושהואהרבהיותרגדולממני.וזהעושה
אותימאושר".
moshe_s@kab.co.il
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ÔÈÙ‡†¯ÈÚÊ·†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ
קצת? אנחנו לא בארץ שלנו ,כאן לא בדיוק
אוהביםאותנו.אנילאסובלטיפוסיםכאלה.
ז'אקנעץבחייליםעינייםבוערותמזעם,אבל
לשמחתיהואהתיישב.
המתחבאווירבצירוףהשקטהמדבריוההמתנה
הארוכהאפשרולדמיוניהפרועלהרחיבאת
התחושה הנוכחית אל מעבר לגבולות הזמן
והמרחב.חשבתיבמרירות:האגוהעברימול
האגוהמצרי מאבקשצברתאוצהבתארבעת
אלפיםשנהמתנקזאלתוךארועמורטעצבים
שיכוללהציתבשברירשניהאתאותהמלחמה
"מיתולוגית".נזכרתיבסיפורשלמדנובביתהספר
עלמשהובניישראלשהמתינוליציאתמצרים.
ניסיתילדמייןלעצמיאתהסבלשלהם:אנחנו
ממתיניםכאןבקושישעה,וכבררוציםלסיים
אתהרגעהמפחידהזהולהמשיךהלאה.גםבני
ישראלרצולהשתחרר,להיותלעַםעצמאי,אבל
נאלצולהמתיןלאישורושלמלךמצריםכדי
שיוכלולצאתלדרך.בדיוקכמונו.ההבדלהיחיד
הואשהםחיכויותרממאתייםשניםבשביל
לסייםאתהסבל.

Ì˜†‰˙Ó‰†Ï˘†‰Ú˘†ÈˆÁ†¯Á‡Ï
ÏÈÈÁ‰†˙‡†Ï‡˘Â†ÂÓÂ˜ÓÓ†˜‡ßÊ
‰¯Â˜†‰Ó†¨‰‰†‡Â·¢†È¯ˆÓ‰
ÂÏ†ÂÚ‚Ù˘†¨È¯ˆÓ‰†ÏÈÈÁ‰†Æ¢øÔ‡Î
·‡‚Æ˙·˘Ï†ÂÏ†‰¯Â‰Â†ÂÈÏÚ†˜Úˆ†¨Â
˙‡†Â˜„È‰†Â„ÈÏ˘†ÌÈÏÈÈÁ‰
‡˙Â·ˆÚ·†˜˘·†Ì˙ÊÈÁ

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

‡

תהטיולהזהלאאשכחלעולם.התחלנו
שלושהאבלרקאחדסיים.
החיים הפגישו בינינו כשהיינו כולנו בני
שמונה עשרה,שלושהאנשיםשלאהיהלהם
דברבמשותףמלבדטיולאחרוןלפניהגיוסלצבא.
ז'אקהגיעמיפו,הואעבדכברשנתייםב"מוריס
צמיגיאיכות",הפנצ'רייהשלהדודשלו.הואכבר
החליטשיהיהנהגבוסבצבא,כיזהג'ובעם
"קומבינותרציניות".מתןגוטמןגדלבקיבוץכפר
גלעדיוהתאמןבאופןקבועב"הפועלגלילעליון".
החלום שלו היה יחידה קרבית ,רצוי סיירת
מובחרת.אני,הגעתיארצהמברוקלין,ניויורק
כדילהתגייסלצבאוכדילחיותבארץכישראלי
לכלדבר.הורייהםמהשאתםמכנים"יורדים",
אבלהםמעדיפיםלכנותאתעצמם"ישראלים
שבשנההבאהיחזרו".
נפגשנו לראשונה בשעה תשע בערב במסוף
הגבולבטאבה.הטיולהמאורגןלג'בלמוסא,הר
סיניהמקראי,תוכנןליוםאחדבלבד.נסיעהשל
כשלוששעותלאורךהחוףואחרכךפנימהאל
תוךהמדבר,כוללחניהבוואדיראזאלה.בשעה
שתייםלפנותבוקרמתחיליםלטפסעלההר,
ובחמשבבוקרצופיםלכיווןמזרחלעברהמדבר
המתעוררלאורהזריחה.אחרכךכברכלאחד
אמורלהמשיךבעצמול'חושות'ולחופיםהיפים.
אבלישמשהובמדברהזהשגרםלהכללהשתבש
כברמהרגעהראשון.כארבעיםקילומטריםאחרי
הגבולנתקלנובבדיקהשגרתיתשלהמצרים,
שהחליטולעכבאתהאוטובוסבגללשהתמונה
בדרכוןשלגוטמןנראתהלהםמעטדהויה.לאחר

חצישעהשלהמתנהקםז'אקממקומוושאל
אתהחיילהמצרי"בואהנה,מהקורהכאן?".
החיילהמצרי,שפגעולובאגו,צעקעליווהורה
לולשבת.החייליםשלידוהידקואתאחיזתם
בנשקבעצבנות.
אתז'אקלאאהבתיכברמהרגעהראשון.עוד
לאהתחלנובטיולוהואכברחתךאתכולםבתור
לבדיקתדרכוניםבמסוףהגבול.עכשיושנאתי
אותועודיותר.למההואלאיכוללהתאפק

משב רוח קריר החזיר אותי למציאות .ז'אק
התיישבלידי.הואראהשהסתובבתיבכוונהלצד
השני,אבלהתעלםממני.זהעיצבןאותיעודיותר.
גוטמןשישבמאחורינופלטהערהארסית":תגיד
ליאתהמטורף?בשבילמהאתהמתעסקאיתו?"
ז'אקהסתובבאליו,הסתכללוישרבעינייםוכמעט
בלעאותועםהמבט.אחרכךפנהאלי,חייךוהסיר
מפניואתהמסכההעצבנית".יאאללה",פלט,
"ממשכמולפניארבעת אלפיםשנה,מצריאחד
מחזיקאתכולנו".קפאתיבמקום.הואחשבבדיוק
מהשאניחשבתי,והואבכלללאמכיראותי.אולי
אפילוכלהנוסעיםבאוטובוסחשבועלאותודבר.
"אזבואונברחלהם,אתםיודעים,כמואז",הוסיף
גוטמן לשיחה ,והכריז בכך על השתתפותו
במחשבותינו".חכה,כשיגיעהזמן",אמרז'אק
בלחשובהחלטיות.עברהביצמרמורת.הבטנוזה

על זה וידענו שמשהו מיוחד עומד לקרות.
המצריםהורולנהגהאוטובוסלהסתובבולנסוע
אחריהמכוניתשלהםבחזרהלמסוף.הדרךעברה
לידגבעותחשופות.באופקהחללהיראותהר
אדמדם.לאורךכלהדרךשתקנו.חלמנויחד
בהקיץוהמתנולרגעהנכון.נחישותושלז'אק
החזירהאותישובלרצףהמחשבות.איזואחריות
לקחעלעצמומשהכשברח,חשבתיעלהאנשים
שהובילבמשךארבעיםשנה,ממשכאןבמקום
הזה,עלהאדמההזו.איזהמנהיג,איזהאומץ.
הערצתיאותו.הואלקחאתההחלטההנכונה
ברגעהנכון.
בשעה שתיים נהג האוטובוס החליט לעצור
ולחנותלידאותוהראדוםלהפסקתקפה.ירדנו
איתומהאוטובוסכדילחלץעצמות.ביקשנו
מהחייליםרשותלחפשמקוםבשביללהתפנות,
והםהסכימורקבתנאישילוואותנו.התקדמנו
לעברההרוהמדריךהורהלנושלאלעקוףאת
החיילים,אבלשלושתנוכברידענומהעומד
להתרחש.צעדנובקצבהולךוגובר.עקפנואותם...
הםצעקועלינוואנחנוהאטנו.שובעקפנווכשהם
צעקושובהאטנו.בפעםהשלישיתהתבוננואחד
על השני ,וללא מילים פרצנו בריצת אמוק
מטורפת במעלה ההר ופנינו ימינה בחדות
מאחורישניסלעיםגדולים.
המתחשצברנובשעותהאחרונותהתפרקאל
תוךרגלינווהעניקלנוכוחאדיר.מחיאותהכפיים,
קולות הצחוק של שאר המטיילים וצעקות
החייליםנעלמואישםמאחורינו,אבלאנחנולא
הפסקנולרוץ.היינוכולנונסערים,אבלמעולם
לאחווינוחוויהכלכךמשחררת.יצאנוממצרים...
טעמנוטעםשלחופשאמיתי.הרגשנוכאיש
אחד ,ללא מילים ,ללא לבטים וללא גבולות.
התחלנושלושהאבלהגענואחד.
gilad_s@kab.co.il
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ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰
˜¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚÓ†ÌÈ¯Á·†ÌÈÚË
†±π¥∞†¨®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰
Úיתוןזה"האומה"הואיצורחדשברחובהיהודי,עיתון
שמסגרתוהוא"ביןמפלגתי" .הואמיןבריאה,שנולדהבין
המצריםבחבלילידהקשיםואיומים.
·נסיבותאלונפגשוכאן,קבוצהקטנהמכלהזרמים,אנשים
שמרגישיםהשוטהנוראעלגביהם,כאילוהיהכברלמציאות.
וקיבלועליהםלהוציאהעיתוןהזה,שלדעתםיהיהזהצינור
נאמן,להעבירבוהרגשתםאלהעםכולו,עלכלפלגיווזרמיו
בלייוצאמהכלל.ועלידיכןיתבטלוהניגודיםוהמפלגתיות
צרותהאופק וכולנונוכללהתאחדלגוףמוצקאחד,המוכשר
להתגונןעלעצמובשעההמכריעההזו.
Âאםנחמיץאתהשעה,ולאנקוםכולנוכאישאחד,במאמצים
כבירים,הדרושיםבעתסכנה,להבטיחלנושאריתבארץ,הרי
העובדותשלפנינומאיימותעלינומאוד,מאחרשהעניינים
מתפתחים כרצון אויבנו ,האומרים להשמידנו מעל פני
האדמה.
www.kab.co.il/links/uma∫¢‰ÓÂ‡¢‰†ÔÂ˙ÈÚ†˙‡È¯˜Ï
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Óתוךהשתקפותהחייםאנורואים,שהתהליךשלאומה
דומהלגמרילתהליךשלאדםיחיד,ותפקידכליחידבאומה
שווהלתפקידםשלהאבריםבגוףהיחיד.וכמושגוףכלאדם
יחיד,מחויבשימצאבתוכוהרמוניהמלאהביןאבריו:העיניים
רואות,והמוחנעזרעלידיהןלחשובולייעץ,אשראזהידיים
עובדותאולוחמות,והרגליםהולכות,וכדומה,שכלאחד
מחכהלתפקידו כןהאבריםהמהוויםאתגוףהאומה:
היועצים,המעבידים,העובדים,המוביליםוכדומה,צריכים
לפעול ביניהם מתוך הרמוניה מלאה .וזה הכרחי לחיים
הנורמאלייםשלהאומהולקיוםבטוח.
Âאנודומיםבזהלגלשלאגוזים,המאוחדיםלגוףאחדמבחוץ,
עלידישקהעוטףומאגדאותם.שמידתהאיחודההיאאינה
עושהאותםלגוףמלוכד.וכלתנודהקלההנעשהעלהשק,
מולידבהםהתרוצצותופירודיםזהמזה .ובאיםעל
ידהבכלפעםלאיחודיםולצירופיםחלקייםמחדש.
וכלמהשחסרלהםהואהליכודהטבעימבפנים.וכל
כוחאיגודהואמתוךמקרהחיצוני .דברזהמכאיב
מאודאתהלב.

˙˘·∂†ßÒÓ†ı
כלהתשובותנמצאותבגיליוןהנוכחי°‰ÁÏˆ‰·.

∫ÍÂ‡Ó
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עםישראלנחשבל"עםהנבחר"בשלייעודו,תכליתו,ולאעלפימצבוהנוכחיאותפקודוכיום.
ייעודושלעםישראלהואלהובילאתהאנושותלעברעתידההטוב,אלתכליתהבריאה.בידינו
השיטה,חכמתהקבלה,שאותהאנומחויביםליישםקודםעלעצמנוולאחרמכןלהעבירהלשאר
העולם.עלידי הפצתהחכמהנממשאתמשימתנוכעםונשמש"אורלגויים".לכןאנונקראים
"העםהנבחר".עובדהזואינהאמורהלפתחבנוגאווהוהתנשאותכלפישארהעמים,אלאלעורר
בנותחושתאחריותודאגהלשלוםהעולםכולו.

∫ÔÊÂ‡Ó

רוצה"חדשותטובות")ש"מ(
ביטוילהפצתהאהבהלכלהעולם
אחדהמאמריםבעיתון"האומה"
מצבשבוכולנומחוברים
הרבקוקמוצאאתהאחדותזההל...
רצוןהמכווןישראלהכוחהעליון

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

1

"משיח"הואכוחרוחנישמושךאותנומתכונתהאגושמושרשתבנו,לאהבתהזולת.
ביאתהמשיחתלויהאךורקבנחיצותהשלהגאולהלעםישראל,כלומרבמידהשייווצרבעם
רצוןאמיתילכך,יפעלבינינוכוח"המשיח".כוחזהיבצעבנואתהמהפך,וימשוךאותנומאהבה
עצמיתלאהבתהזולת.

7

8

9

.7
.8
.9
.10
.11
.12

עםישראלנוסדעלבסיס...
ביטוילפרשתדרכים,מעמדרוחני
דוגמאלהתגברותעלהבדליםתרבותיים
חינוךרוחניהואחינוךל...
מערכותגוףהאדםמשולותל...
סודכוחושלעם ישראלעפ"יהרבקוק

2

11
10

3

ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙ†ÏÚ†„È˙Ú‰†ÂÏ†ÔÙÂˆ†‰Ó
¯·˜Ú·˘†¯‡·†¨ÈÂÏ†‰
לפיחכמתהקבלהעתידנוהטובכברמובטח.כשנגיעלתכליתהבריאהנגלהשהחייםעלפני
כדורהארץהםגןעדןשלממש.בידינונותררקלבחורבאיזודרךנגיעלשם.ישנןשתידרכים
להגיעאלעתידנוהטוב דרךהייסוריםאודרךהקבלה.דרךהייסוריםהיאארוכה,לאמודעת
ומלאהבניסיונותמרים.דרךהקבלהקצרהונעימה,ומתהווהמתוךשאיפתהאדםלהגיע
בכוונהתחילהומבחירהחופשיתאלאותועתידטוב.הרצוןלהתקדםבדרךאלהרוחניות
מתעוררבאדםמתוךקריאהבספריהקבלה.

øÌÈ¯˘Â‡Ó†ÌÈÈÁÏ†„ÂÒ‰†Â‰Ó
˘‰ÈÏˆ¯‰†¨ÈÏÈÏ‚†‰¯È
מקובליםמספריםלנושחייםמאושריםהםתענוגאינסופישאותוחווההאדםלאחרשמתגלה
בותכונתההשפעה,הנתינה.האדםיוכללהגיעלמצבנעלהזהרקמתוךבחירתוהחופשית
עלהאדםלהגיעלמצבשבוירצהשתכונתההשפעהתשרהבובמקוםתכונתהקבלהשאיתה
הואנולד.למהפךשכזהניתןלהגיערקעלידילימודחכמתהקבלהשמלמדתאותנוכיצדאנו
בנויים,מהמקולקלבנוומהעלינולתקןכדילהגיעלנצחיותולשלמות.
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'†Ï‡†˙Â·Â˘˙†ÁÂÏ˘Ï†˘Èהוצאתקבלהלעם'ת.ד1552.רמת גן52115
שמותהזוכיםב "תשבץ"מגיליוןמספר5יפורסמובגיליוןהבא
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פרג'אורי חדרה,שם טוביהב רעות,שגיבמאיר קריתעקרון

˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ†˙ÂÏ

†††˜·˛∑¸†††±Æ±≤Æ∞∂†•†Ê¢Ò˘˙†ÂÏÒÎ†ßÈ†•†∂†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

˜Â„ˆ†ÔÂ¯‡†ÌÚ

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

‡¯¢ÌÈÈÁÏ†‰ÏÚÙ‰†˙Â‡¯Â‰¢†‡ÂˆÓÏ†˘˜·Ó†¨‰ÈÊÈÂÂÏËÂ†ÚÂÏÂ˜†È‡Ó·Â†Ô˜Á˘†¨˜Â„ˆ†ÔÂ
‰·‰‡‰†˜ÂÁ†ÏÚ†ÔÓËÈÈÏ†·¯‰†ÌÚ†ÁÁÂ˘ÓÂ

‡

¯∫˜Â„ˆ†ÔÂכלאחדמאיתנומחפשאיך
"לחיותאתהחיים"ולהרגיששישבהם
תכלית .אני רוצה לקום בבוקר מאושר,
ולהגיד",וואלהאחלהחיים!".
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון,אושרזהבעצםהמטרה.
ועודיותרמזה,האדםצריךלהיותמאושר
לנצח  בחיים האלה וגם מעבר להם.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂאםכך,אזלמההחייםקשים
כלכך?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כיבאמצעותהקשייםהטבע
מחייבאתהאדםלהביןלשםמההואנמצא
כאן.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂכן,אבלישדבריםברוריםבחיים.
נגיד,אםתשאלאותיאיךלטגןחביתהעם
פטריות,אוחביתהעםבצל,אניאסבירלך
מההתחלהועדהסוף.אנימביןשאתהעוסק
בענייןרוחניומופשט,אבלאניבטוחשגם
כאןיש"הוראותהפעלה".
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הוראותההפעלההןפשוטות:
האדםצריךלהביןשהאגוהואשורשהרע
היחיד בעולם ובגללו האדם סובל.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂמהזהאגו?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰האגושלנומתבטאבכךשכל
אחדרוצהלהרוויחעלחשבוןהזולת.האדם
נהנהמכךשהואמקבלתענוגעלחשבונו
של אדם אחר ,זאת אומרת שהוא נהנה
מקבלתתענוג,אבלהואנהנהעודיותרמכך
שזה נעשה על חשבונו של מישהו אחר.

התענוגשלנונקבעביחסלמצבושלהזולת.
זהוטבעהאדם.המציאותבנויהבצורהכזו
כדישהאדםיכירבהדרגתיותבעובדהשהאגו
שלנוהואהמקורלכלהבעיותוהקשיים.
‡¯†∫˜Â„ˆ†ÔÂהבוקר,כששאלואותילשלומי,
עניתי,הכולמצוין.כששאלואותימדוע,
עניתישגיליתישאנילאאחראיעלהצרות
בעולם  לא על תופעת הסמים ,לא על
המלחמות,לאעלחורבןביתשני...איןלי
אחריותעלכלום.החלטתישאניאחראירק
עלההרגשהשלי.היוםלדוגמה,החלטתי
שאנימרגישמצוין.נכוןשההרגשההזולא
תמידאמיתית,אבללפחותאנימשתדל.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהרוצהלהרגישמצויןואני
אומרלך,שדברלאיועיללךלפנישתבין

¨ÈÓÂÏ˘Ï†È˙Â‡†ÂÏ‡˘˘Î†¨¯˜Â·‰
È˙Â‡†ÂÏ‡˘˘Î†ÆÔÈÂˆÓ†ÏÂÎ‰†¨È˙ÈÚ
‡Ï†È‡˘†È˙ÈÏÈ‚˘†È˙ÈÚ†¨ÚÂ„Ó
‡‡Ï†≠†ÌÏÂÚ·†˙Â¯ˆ‰†ÏÚ†È‡¯Á
ÏÚ†‡Ï†¨ÌÈÓÒ‰†˙ÚÙÂ˙†ÏÚ
˙È·†Ô·¯ÂÁ†ÏÚ†‡Ï†¨˙ÂÓÁÏÓ‰
˘ÌÂÏÎ†ÏÚ†˙ÂÈ¯Á‡†ÈÏ†ÔÈ‡†ÆÆÆÈ
שאתהשורשהבעיה,ושהדברהיחידשכל
אחדמאיתנוצריךלעשותהואלתקןאת
עצמו.כשאדםמגלהאתחוקיהטבעעלידי
לימודחכמתהקבלההואמתחיללפעול

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,א פוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמתהקבלה
כדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת1991עלידיהרבד"רמיכאל
לייטמן ) MsCבביוקיברנטיקה  PhDבפילוסופיה(ונקראתעלשמושלהמקובלהרבברוךשלוםאשלג,
בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם" מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
שיטתהלימודהייחודיתאותהפיתחה"בניברוך",מבוססתעללימודהמקורותהאותנטייםשלכתבימקובלים
)ר'שמעוןבר יוחאי,כתביהאר"י,כתביבעלהסולם(בגישהמדעיתומודרנית.
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∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áי.עובדיה,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלינצ'וק,א.לייבוביץ',
ש.גונן,ר.מירון,ע.שלו,ס.לייטמן,ד.נהרי.
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚי.וולפסון,מ.גונופולסקי,ר.יניב.
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קבלה†בטלוויזיה
בערוץ†המקומי

•†ערוץ††≤μב≠†•†HOTערוץ†∏†πב≠YES

נכון.לדוגמה,נניחשאנימחזיקכוסבאוויר
ועוזבאותה,האםהיאתיפול?
‡¯†∫˜Â„ˆ†ÔÂכן.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰איךאתהיודעשזהמהשיקרה?
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂכיישכוחמשיכה...
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אזכמושישחוקשנקראכוח
המשיכה ,קיים חוק נוסף שנקרא חוק
האהבההכללית.זהוחוקשקייםבטבע.אלא
שהאדםלאמכיראותו,ולכןהאדםפועל
בניגודלחוקזהבכלהתחומים.תפקידושל
חוקהאהבההואלהביאאתכולנולאהבת
הזולת.זהלאדברחדש,רובנוכברמבינים
שאםהיינומגיעיםליחסיםכאלהבינינו,חיינו
היומסודריםכגןעדןעליאדמות.הבעיה
היא שאיש אינו יודע איך לאהוב באמת.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂאזאיךאוהבים?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כדילאהובצריךלפקוחעיניים.
אםתדעשיחסנכוןלזולתיגרוםלךלהרגיש
טוב,אזתאהב.אהבההיאמצבשבואני
רוצהשיהיהטובלזולת.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂאזאיךאתהמפרשאתהמשפט
"ואהבתלרעךכמוך"?
"∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ואהבתלרעךכמוך"הואאותו
חוק אהבה המושרש בצורה טבעית בכל
המציאות,בדרגותדומם,צומחוחי.חוקזה
אינופועלביחסיםביןבניהאדם.זהכך,מפני
שעלינולקייםבינינואתהכלל"ואהבתלרעך

∫·†ÔÂÈ‡¯·†˙ÂÙˆÏ†Ô˙È
www.kab.co.il/links/arnon
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כמוך"מתוךבחירה.לשםכךצריךלהביןאת
הכוחות שפועלים בטבע ,את הכוחות
שמנהליםאותנו.
‡¯†∫˜Â„ˆ†ÔÂאתהרואהאתהכוחותהאלה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כן.אלהכוחותשפועליםעלינו
רקבאהבה.אםהאדםהיהמתייחסלטבע,
לְמָהשמחוץלו,כפישהטבעמתייחסלאדם,
הואהיהנמצאבאיזוןעםהטבעוחיבנצחיות,
בשלמותובהרגשהטובה.אבלמשוםשהאדם
פועלבצורההפוכהלכוחהאהבהשבטבע,
הואמרגישרעבחייו.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂאזאיךאנימיישםאתזהבחיי
היומיום?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כשלומדיםקבלהלומדיםלהכיר
אתחוקיהחיים.חולפיםימיםוחודשיםעד
שמתחיליםלהרגישאתהזולת,אתעצמנו
ואתהעולםבצורההנכונה.בשלבמסויםאנו
מתחילים להרגיש איך פועלת המערכת
שסביבנו,איךמשפיעהמערכתהיחסיםשבין
בניהאדםעלחיינוואיךמגיבהטבעלכך.
אדםשמגלהאתהעולםהרוחנינעשהמאוזן
עם הטבע ,נפתח בפניו עולם חדש.
‡¯∫˜Â„ˆ†ÔÂנשמעמרתק...
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰קיבלתשיעורראשוןבקבלה.

מליון†וחצי
בתי†אב†כבר
מחוברים

