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עמ' 8

עמ' 3

סוף עונת המשתמטים
או מסיבת גיוס?

דבר המערכת

ר

לפני החגים

אש השנה כבר בפתח ,וגיליון
חגיגי של עיתון "קבלה לעם"
יוצא לאור.
הפעם בגיליון נספר על משמעותו
הרוחנית של חודש אלול ,ונדון במגוון
נושאים אקטואליים בראי הקבלה .נבין
את התקשורת המיוחדת בין ילדי דור
הצ'טים וה ,SMS-נציע פתרון קבלי
למשבר האקולוגי בטבע ,נבחן את
תופעת ההשתמטות מצה"ל ,ונסיים
בהסבר לקריסה הכלכלית שמאיימת
בימים אלה על העולם. . .
אבל רגע לפני  -כמה מילים על חודש
אלול ועל משמעותו הרוחנית :על פי
הקבלה ,מטרת החיים היא ליהנות
לנצח וללא הגבלה .איך עושים את זה?
פשוט מאוד  -לומדים לאהוב .הבורא,
אומרים המקובלים ,מקרין כלפינו אהבה
ושפע ללא הפסקה .אם כך ,מדוע איננו
מרגישים בהם?
מכיוון שאנו מכוילים לתדר קליטה
אחר  -תדר שבבסיסו אהבה עצמית.
אם רק נלמד איך לשנות את התדר הזה,
ונאהב את האחרים כמו שהבורא אוהב
אותנו ,נוכל לקלוט ולהרגיש את אותם
אהבה ושפע .ואיך כל זה ִמתְַקשר
לחודש אלול? "אלול" הם ראשי תיבות
של הביטוי" :אני לדודי ודודי לי" .ראשי
תיבות אלה מרמזים על קשר האהבה
שנרקם בין הבורא לאדם ,ברגע שהאדם
לומד לאהוב את האחרים" .אני לדודי"
 אם אהיה מסוגל לתת לאחרים ולאהובאותם ,בדומה לבורא (דודי)" ,דודי לי" -
אקבל את כל השפע שהבורא רוצה לתת,
ואז אותו שפע יעבור דרכי אל האחרים.
השיטה ליהנות עד אין קץ כבר קיימת,
כל שנותר הוא לממש אותה.
קריאה מהנה!

אז איפה הם גולשים?
עידן המסרים המיידיים
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עמ' 5

התחממות גלובלית
הנושא החם של השנה

עמ' 2
עמ'

פלד
יוסי
יוסי פלד
בשיחה על עתיד ישראל

מתעוררים לשנה חדשה

מה צופנת בחובה השנה החדשה שבפתח? במה היא תהא יפה ושונה מהשנים
שקדמו לה? חודש אלול ,הוא הסנונית הראשונה שמבשרת את ההתחדשות
שעתידה לפקוד אותנו עם תחילת השנה
ֺ ניב נבון

צ

נצנות דבש מתוק ומובחר עולות אט
אט על המדפים ,תפוח ישראלי מקבל
שוב מעמד לאומי מיוחד ,ורימונים
טריים ממלאים את פתחי השווקים .ראש
השנה יחול אמנם בעוד מספר שבועות ,אבל
כבר עכשיו ניתן לחוש באווירת ההתחדשות
שמביאה עימה השנה החדשה.
מה צופנת בחובה השנה החדשה שבפתח? במה
היא תהא יפה ושונה מהשנים שקדמו לה? ובעיקר,
כיצד נוכל לנצל את שעת הכושר ולפתוח דף חדש
של חיים מלאי משמעות ושמחה? התשובות -
מיד ,אבל רגע לפני  -הסבר קצר על משמעותו
הרוחנית של לוח השנה העברי.

לכוח העליון שמנהל את המציאות ,להיות נותן
ואוהב כמוהו .אדם נקרא "אדם הראשון" ,משום
שהיה לראשון שגילה את הכוח העליון.
ואיך כל זה קשור ללוח השנה העברי?
מניין השנים בלוח השנה העברי מתחיל באותו
גילוי היסטורי ,גילוי שהיווה את יריית הפתיחה
להתפתחותה הרוחנית של האנושות .שנת
התשס"ח שאליה אנו נכנסים בימים אלה ,מציינת
את  5,768השנים שחלפו מאז.

ממש כמו הכוח העליון

לוח השנה הרוחני
מי קבע שנים עשר חודשים בשנה ,וחילק כל
חודש לשלושים יום? מדוע חלים החגים בתאריכים
המוכרים לנו? ומהו השורש של אותו לוח שנה
עברי ,שבו אנו הופכים מתוך הרגל דף בכל יום?
את חגי ישראל ומנהגיו הנהיגו גדולי המקובלים.
הם קבעו את החגים כסימנים ,המצביעים על
החוקים הרוחניים שהם גילו במהלך חקירתם את
המציאות הרוחנית .במילים אחרות ,לוח השנה
העברי הוא קודם כול לוח שנה רוחני.
החג הראשון ,או התחנה הראשונה בדרך הרוחנית
של האדם ,נקרא "ראש השנה" .בשלב זה האדם
כמו נולד מחדש .הוא מתחיל לשאול :למה דברים
קורים כך ולא אחרת? מי מנהל את המציאות?
ומהי תכלית הקיום?
הפעם הראשונה שבה אדם שאל שאלות כאלו
ודומות להן התרחשה לפני  5,768שנים בדיוק.
שמו של האיש היה "אָדָם" ,מלשון " ֶאּדַּמֶה לְ ֶעלְיֹון"
(ישעיהו י"ד ,י"ד) .שם זה ניתן לו על שום רצונו
לגלות את הסיבות למתרחש בעולם הזה ולהידמות

בו רוח חיים חדשה ,ונותנת לו אפשרות למימוש
עצמי מלא .אולם האדם אינו יודע כיצד לממש
את רצונו החדש" .הנקודה שבלב" דורשת מילוי
שונה ,והאדם אינו מסתפק עוד בכסף ,בכבוד או
בידע .כעת הוא רוצה לדעת איך לחיות את החיים
האלה ולהרגיש שיש להם מטרה.
בדיוק על השאלה הזו עונה חכמת הקבלה .היא
פותחת בפני האדם צוהר ,דרכו הוא יכול להתחיל
להבין את הסיבות למה שקורה בחייו .היא מלמדת
אותו כיצד לחיות את חייו מתוך הכרה של חוקי
המציאות ,ומראה לו כיצד לכוון אותם לטובה.
איך בדיוק?

בראש השנה הקרוב נחגוג ,אם כן ,הן את
תחילת דרכה הרוחנית של כלל האנושות ,והן
את ההזדמנות הפרטית של כל אדם ואדם לגלות
את סוד החיים.

דברים שיוצאים מהלב
הכמיהה לדעת לשם מה אנו חיים ,מכונה בפי
המקובלים בשם התעוררות "הנקודה שבלב".
מושג ה"לב" מסמל בקבלה את הרצונות
האגואיסטיים שבאדם .רצונות אלה הולכים
ומתפתחים החל מהרצונות הבסיסיים ביותר -
למין ,למזון ולמשפחה ,ועד לרצונות מפותחים
יותר  -לכסף ,לכבוד ולידע .ה"נקודה שבלב" היא
הרצון המפותח ביותר באדם.
כשהנקודה שבלב מתעוררת באדם ,היא מפיחה

הקבלה היא שיטה לגילוי הכוח העליון שמנהל את
המציאות שלנו .הכוח העליון ,מסבירים המקובלים,
כולו נתינה ואהבה .במהלך לימוד הקבלה האדם
מגלה כיצד להידמות לאותו כוח ,להיות אוהב
ונותן כמוהו .אדם שמפתח את הנקודה שבליבו
לרצון שלם לאהוב ולתת לאחרים ,משתווה לכוח
העליון ומרגיש טוב ותענוג נצחיים .או אז הוא
הופך ל"אדם" ברוחניות,ומיַדמֶה לעליון.

בסוד ההתחדשות
חודש אלול ,בו אנו נמצאים בימים אלה ,הוא
הסנונית הראשונה שמבשרת את ההתחדשות
שעתידה לפקוד אותנו עם תחילת השנה החדשה.
הוא רומז לנו על השתוקקות פנימית ,חבויה,
להיוולד כ"אדם" .לכן דווקא עכשיו ,רגע לפני
שמתחילה שנה חדשה ,ניתנת לכולנו ההזדמנות
לגלות את סוד החיים ולהתקדם אל חיים מלאי
טעם ומשמעות.
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השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצויינים ,מחוייבות הן להיפתר עכשיו בדרגות שונות לכלל העם
(הרב קוק ,אדר היקר ,עמ' קמ"ד)

יהדותי השנייה

לד ,אורן לוי ,הרב ד"ר מיכאל לייטמן

מימין לשמאל :יוסי פ

אורן לוי :שלום לכולם .את השאלה הראשונה
רציתי להפנות אליך ,יוסי .ילדותך הייתה
מיוחדת מאוד :נולדת למשפחה יהודית .בזמן
השואה חיית במשך כמה שנים במשפחה
נוצרית ,ואחר כך חזרת לחיות כיהודי...
יוסי פלד :נכון .נולדתי למשפחה יהודית
בבלגיה ,וכשהייתי תינוק בן חצי שנה ,משפחתי
מסרה אותי למשפחה נוצרית באנטוורפן ,עקב
השואה .אמי חזרה מאושוויץ  -היא הייתה
היחידה ששרדה מכל המשפחה  -וכך ,בגיל
שמונה ,החזירו אותי ליהדות .במקום להיות
אפיפיור נעשיתי אלוף בצבא היהודים.
אורן לוי :אגב הסיפור הזה ,רציתי לשאול
אותך ,מה זה בשבילך להיות יהודי היום?
יוסי פלד :בשבילי ,להיות יהודי זה דבר מובן
מאליו .להיות יהודי זה אומר להיות שייך לעם
שיש לו קודם כול עבר משותף ,כי מי שאין
לו עבר  -אין לו עתיד .יש לנו עבר משותף,
היסטוריה משותפת ויש לנו גורל משותף,
שהוא לא הגורל הכי מוצלח בעולם ,לצערנו
הרב .העם הזה באמת עובר ייסורים יוצאי דופן,
לאורך ההיסטוריה וגם עכשיו .כשאני מרגיש
אחד מהעם הזה ,אני בהחלט גאה בזה.
הרב לייטמן :איך אתה רואה את עתיד המדינה
שלנו? לקראת מה אנחנו הולכים ,ובמה לדעתך
זה תלוי?

אודות "בני ברוך"
"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,
ונקראת על שמו של מורו המקובל הרב ברוך שלום
אשלג ,בנו הבכור וממשיך דרכו של הרב יהודה
אשלג ("בעל הסולם"  -מחבר פירוש "הסולם" על
ספר הזוהר).
החומר שמוגש בעיתון מבוסס על המקורות
האותנטיים של חכמת הקבלה.

"קבלה לעם"
עורך ראשי :ד' אהרוני.
עורכי משנה :א' סופר ,א' וינוקור.
חברי מערכת :ד' רושינה ,נ' חסיד ,י' שיא ,ד'
מלניצ'וק ,ס' לייטמן ,ת' אקרמן ,ס' רץ ,ט' רסלר.
עיצוב גרפי :סטודיו יניב.

מכתבים למערכת
שאלות ,הערות ותגובות למערכת:
editor@kab.co.il
ובדואר להוצאת "קבלה לעם"
ת.ד ,1552 .רמת-גן 52115
הרשמה לקבלת הגיליון האלקטרוני של העיתון:
info@kab.co.il
מחלקת מנויים1-700-509-209 :
[] קבלה לעם
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יוסי פלד ,אלוף פיקוד הצפון לשעבר ,התארח השבוע בתכנית
"סביב השולחן" עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן .מהשיחה המרתקת
שאותה הנחה אורן לוי ,ליקטנו קטעים נבחרים על יהדות ,על
המדינה של היום ועל עתידה

יוסי פלד :זה תלוי מאוד בנו ,בכולנו .למרות
שאנחנו או-טו-טו עומדים לחגוג שישים
שנות עצמאות ,בהיסטוריה של עם ,שישים
שנים זה אפס קצהו של כלום .ובשבילי
מדינת ישראל היא לא דבר מובן מאליו .אם
נתעייף  -וחלק מאיתנו מתעייפים  -ונחשוב
שהכול מובן מאליו ,ונתחיל לתפוס כל מיני
מאוויים וחלומות שלנו כמציאות ,אני לא
בטוח שהמדינה תתקיים לעד.
הרב לייטמן :לדבריך ,הפתרון לבעייתנו אינו
שונה מהפתרון לבעיותיהם של שאר העמים,
אבל האם אנחנו עם ככל העמים האחרים?

אורן לוי :בנקודה הזאת הרב לייטמן ,רציתי
להפנות אליך את אותה השאלה ששאלתי את
יוסי :מה זה בשבילך להיות יהודי?
הרב לייטמן :להיות יהודי זה קודם כול לדעת
לשם מה העם שלנו קיים .אני חושב שאנחנו
לא מבינים עד כמה חמורה ועקרונית היא
בעיית חוסר האחדות בינינו ,וזו תוצאה ישירה
מהעובדה שאיש מאיתנו אינו יודע בשביל מה
אנחנו קיימים .ישנם עמים רבים שמפוזרים
היום בכל העולם .אז אולי גם אנחנו נתפזר
ונחיה טוב ,למה לא? מדוע חשוב שכולנו נהיה
דווקא במקום אחד? מה מייחד אותנו כאן? מה

הרב לייטמן" :להיות יהודי זה
קודם כול לדעת לשם מה העם
שלנו קיים .אני חושב שאנחנו לא
מבינים עד כמה חמורה ועקרונית
היא בעיית חוסר האחדות בינינו,
וזו תוצאה ישירה מהעובדה שאיש
מאיתנו אינו יודע בשביל מה
אנחנו קיימים"

יוסי פלד" :הכי קל בחיים זה
להיכנע למציאות ,לייאוש ,ולהרים
דגל לבן .אבל על זה אתה משלם
את המחיר הכי גדול .העם היהודי
מאז ומעולם נחלץ מצרותיו ,ולא
על ידי המונים ,אלא על ידי קבוצה
קטנה ,ייחודית ,שגררה אחריה את
כולם"

האם אפשר בכלל לקרוא לנו "עם"? מה
מחזיק אותנו יחד? אני לא רואה שפרט
אחד מחובר לשני; אני רואה חלוקה לעדות
ולמפלגות  -אשכנזים וספרדים ,תימנים,
רוסים ,אמריקאים ,פולנים ,אתיופים ...כפי
שאני מבין את זה" ,עַם" הוא גוף שבין פרטיו
מתקיים קשר אינסטינקטיבי פנימי.

קושר אותנו לארץ? ואני לא מדבר על דת או
על קיום מצוות ,לא בכך הייחוד שלנו.

יוסי פלד :סבלנות ,סבלנות .עם לא נולד תוך
עשר שנים.
הרב לייטמן :אבל אנחנו לא נולדנו לפני
שישים שנה ,אנחנו נולדנו לפני כולם.
יוסי פלד :נולדנו לפני כולם ,אבל חיינו
אלפיים שנה בניתוק זה מזה ,במדינות שונות
ברחבי העולם .אז היה לנו עבר משותף ,אבל
הוא היה לפני אלפיים שנה.
הרב לייטמן :ומה יקשור בינינו עכשיו?
יוסי פלד :חוסר הברירה ,הגורל המשותף.
תשמע ,הכי קל בחיים זה להיכנע למציאות,
לייאוש ,ולהרים דגל לבן .אבל על זה אתה
משלם את המחיר הכי גדול .העם היהודי מאז
ומעולם נחלץ מצרותיו ,ולא על ידי המונים,
אלא על ידי קבוצה קטנה ,ייחודית ,שגררה
אחריה את כולם.
הרב לייטמן :מה היה הייחוד של הקבוצה
הזאת?
יוסי פלד :היו אנשים עם חזון ,וכשיש אנשים
עם חזון ,יש להם סיכוי למשוך את העגלה
הזאת ששמה "עם ישראל".
24.8.07-6.9.07
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אורן לוי :מה באמת?
הרב לייטמן :על פי הקבלה" ,ואהבת לרעך
כמוך" זהו הבסיס ,היסוד לקיומו של העם
היהודי .חלקי העם צריכים להיות קשורים
באהבה ביניהם ,כפי שהיה בעבר ,והקשר הזה
צריך להיבנות מצד החיוב .אינני מאמין בחיבור
מצד השלילה ,מחוסר ברירה ,כמו שיוסי הציג.
אם אדם ירגיש שאין לו ברירה ,ולא יחוש שיש
משהו שמאחד בינינו ,הוא יחשוב כל הזמן על
איך לברוח מהמערכה.
אורן לוי :אז מה עושים?
הרב לייטמן :צריכים להתחיל מהבנת שורש
הבעיה .שורש הבעיה טמון במידת האחדות או
הפירוד בעם ,וזו גם הסיבה לחורבנות ולגלויות
שעברנו .כמו שכתוב ,היינו בדרגת "ואהבת
לרעך כמוך" לפני חורבן בית המקדש הראשון,
ואז הידרדרנו ל"שנאת חינם" ,וכתוצאה מכך
נחרב בית המקדש ,ונחרבה המדינה .מכאן
אפשר להבין שמקור הכוח שלנו תלוי באחדות.
אני בטוח שגם יוסי ,מניסיונו העשיר בצבא,
מודע לעוצמתה של האחדות .אנחנו חייבים
למצוא את הדרך להתאחד בינינו ,חייבים
שתשרה אהבה בין אדם לאדם.
יוסי פלד :אם נצא היום לרחוב ונגיד את הדברים
שאתה אומר" :אנחנו חייבים אחדות ,אנחנו
חייבים אהבה" ,נפגוש אהבה? נפגוש עגבניות...

הרב לייטמן :ואני חושב שלהיפך .אני חושב
שאנחנו יכולים להסביר מהי מהותו של הכוח
הזה ,ואז התגובות ישתנו .כי לא מדובר בהפגנת
אהבה סתם כך זה לזה ,אלא בכוח הרוחני
שטמון באהבה .אנו יכולים לראות הוכחות
לכך בחיינו :האהבה שאנו מעניקים לילדינו,
היא הכוח שמאפשר להם לשרוד ,היא גם הכוח
שמחזיק את האדם ונותן לו כוחות ותקווה
להמשיך בחייו .זה כך מכיוון שיש באהבה כוח
רוחני .כאשר אנו מאוחדים ,אנו ממש מושכים
אלינו את הכוח העליון ,ובכך אנו עוברים
לעסוק במישור שונה לחלוטין.
אורן לוי :למה אתה מתכוון?
הרב לייטמן :הכוח העליון הוא טוב ומיטיב
ומהותו היא אהבה .אנו לא מרגישים את ההטבה
הזו ,מכיוון שהתכונות שלנו הפוכות ממנו .הוא
אוהב ונותן ,ואנחנו מפורדים ושונאים זה את
זה .אנחנו לא משדרים איתו "על אותו גל".
הוא שולח לנו רק טוב ושפע תמיד ,כמו שכתוב
"אני הויה לא שניתי" ,אבל אנחנו לא מכוילים
נכון כדי לקלוט את אהבתו ,כדי להרגיש אותה.
מכיוון שאנו מנוגדים לו ,אנו סובלים .אבל אם
נלמד איך להיות אוהבים כמוהו ,בעזרת שיטה
שמלמדת איך לעשות זאת  -חכמת הקבלה ,אז
נדע איך להתחבר בינינו ,ובכך נשתווה לכוח
העליון .אז כבר לא תפריד בינו לבינינו תהום,
ונוכל להרגיש את טובו.
אורן לוי :אתה יכול להרחיב על זה מעט?
הרב לייטמן :וכאן ניתן להוסיף את תפקידנו
כלפי העולם  -להיות "אור לגויים" .עלינו
להעביר להם את השיטה איך להגיע ל"ואהבת
לרעך כמוך" ,ואיך כתוצאה מכך ,לקבל את
אור הבורא .וככל שאנו מתעכבים במימוש
תפקידנו ,אנו מעוררים עלינו שנאה גדולה
יותר מקרב אומות העולם .העולם מרגיש שיש
בנו ,היהודים ,משהו מיוחד ,ושאנחנו מחזיקים
את המפתח לגורלו הטוב בידינו .אבל כל עוד
אנחנו לא מעבירים את השיטה הזו ,העולם
שונא אותנו .הצד השני של אותו מטבע הוא,
שיש בידנו שיטה ,תרופה ,שתוציא אותנו ואת
כל העולם מהסבל שבו אנו נמצאים ,ועלינו
לגלות אותה לעולם.
יוסי פלד :ממה אתה ממליץ להתחיל?
הרב לייטמן :הפתרון טמון בחינוך .כדי
להתעלות לדרגת קיום של "ואהבת לרעך
כמוך" ,עלינו להבין את הטבע שלנו ואת
הדרכים להתעלות מעליו .את זה מלמדת
חכמת הקבלה כבר חמשת אלפים שנה ,ובעזרת
חינוך נכון ,נוכל להנחיל זאת לרבים.
לצפייה בראיון המלאwww.kab.co.il/links/222 :
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ומה שנוגע להמצב הפוליטי ,עלינו ליסד עתונים וחוברות ,להוציא לאור בשפות לועזיות לבאר בהם שהמגמה הכללית של כלל האומה
בביצורה באה"ק היא אינה רק מגמה חילונית ,כשאר מגמות חברותיות ,כ"א ליסוד כל היסודות ,תשוקת האומה היא לשוב למעון-קדשה,
(הרב קוק ,אוצרות הראי"ה ח"ד ,עמ' )168
להתדבק ע"י סגולת הקודש שבאה"ק לאור ד' וקדושתו

ֺ גלעד שדמון

כ

שהייתי ילד ,מצאתי בארון התקליטים
של הוריי ,ליד ה ָּפטֶפֹון הישן ,תקליט
מוזר שבלט מבין אוסף אלבומי
הפסטיבל לדורותיו.
את עטיפת התקליט עיטרו תמונות מצעדי צבא,
חיילים צועדים בחזה זקוף ,מטוסי "מיראז'"
צוללים ,וכמובן ,חיילי הצנחנים פורצים לעיר
העתיקה .כילד ,אהבתי מאוד לשמוע את שירי
הניצחון ,את תיאור הקרבות המהוללים של חיילי
צה"ל ,את "בלדה לחובש" של יהורם גאון .אפילו
ביקשתי מאבי שיספר לי מעט מחוויותיו בצבא.

בלדה למשתמט
חדור רוח קרב התגייסתי לחובלים ,שירתי
בקבע והשתחררתי בדרגת רס"ן .מאז אני משרת
במילואים מדי שנה קרוב לחודש.
אחד מאותם לילות רבים במילואים נחרט
בזיכרוני ואינו מרפה עד היום :היה חם ,התקשיתי
להירדם ,וכמו תמיד במילואים  -האזנתי ל"ציפורי
לילה" בגלי צה"ל .הימים ימי אוסלו ,והאופוריה
הייתה גדולה .באולפן התארח אביב גפן ,אז זמר
צעיר בתחילת דרכו .בחסות גלי הרדיו הצבאיים,
הוא דיבר בגאווה על ההשתמטות משירות צבאי,
על כך שהנוער המתגייס הוא "פראייר" ועל דור
מ...
חשתי הערכה כלפי האומץ שבו הוא ביטא את
הדברים ,אבל היה לי קשה לקבל את זה שהוא
שם  -באולפן גל"צ ביפו ,ואני כאן  -עומד על
סיפון האנייה ושומר עליו.
מאז אותו יום על הסיפון חלפו ארבע-
עשרה שנים .במהלכן חווינו כחברה אכזבות
מתהליך השלום ,התפכחות ,ייאוש מההנהגה,
מהשחיתות ,ממערכת המשפט ומשאר המערכות.
הפילוג בחברה הישראלית הגיע לשיאים חדשים,
ולאחרונה כאילו צצה לה בעיה חדשה-יְשָנה,
שהסתתרה לה "מתחת לשטיח" במשך שנים -
שיא בכמות המשתמטים משירות צבאי.

ף עונת
ו
ס
שתמטים
המ
הצילום באדיבות דובר צה"ל

מאז פרסם צה"ל את
הנתונים על כך ש25%-
מקרב בני הנוער אינם
מתגייסים לצבא ,התחיל
כדור השלג התקשורתי
להתגלגל ,עד שלאחרונה
פורסם כי גלי צה"ל
הדיחו את הזמר אביב גפן
מהתכנית "ציפורי לילה".
הסיבה :הוא לא שירת
בצבא .עושה רושם שפרסום
הדוח של צה"ל רק מעצים
את הקרע ההולך ומעמיק
בחברה הישראלית .האם
יש גם דרך לפתרון הבעיה?
באופן מפתיע ,התשובה היא
כן! והיא נמצאת במאמרים
שנכתבו לפני קרוב לשבעים
שנה ,ורק מחכים שנגלה
אותם

"

חובה או המלצה?
החובה לשרת בצה"ל" ,צבא העם" ,סימלה
תמיד בעינ ֵי רבים את האחדות ואת כור ההיתוך
החברתי שנוצר בארץ ישראל .מעין משהו משותף
שכולנו עושים .יורים ובוכים...
בפועל ,התגלה כי חובתו של חלק מהעם היא
בגדר המלצה לחלק אחר .וכמו עוד הרבה פרות
קדושות שנשחטו בעשרים השנים האחרונות,
הגיע גם תורה של זו.
קצת היסטוריה :עם קום המדינה הסדיר ראש
הממשלה ושר הביטחון דאז ,דוד בן גוריון ,את
אי-גיוסם לצה"ל של מספר מגזרים במדינה.
ההפליה על בסיס מגזרי יצרה מנוף לשסע חברתי
עמוק שנמשך עד היום .רבים מהצעירים שאינם
מתגייסים היום ,מנמקים זאת בכך שאינם מקבלים
את העובדה כי חלק מבני גילם מקבלים פטור
משירות צבאי .בזמן שהם נדרשים להקריב את
חייהם ,אחרים נשארים בביתם ללמוד ,לעבוד או
סתם לבלות.
אם לא די בכך ,הם מסתכלים סביב ורואים
בדיוק את מה שכולנו רואים :הכותרות בעיתונים
זועקות על כך שהמערכות החברתיות קורסות,
אין מנהיגות ,החינוך מתמקד בהשגת ציונים
במקום בהקניית ערכים ,הכול מושחת ,תועלתני
ונמדד בכסף .באווירה כזאת קשה לבסס גאווה
לאומית (פעם קראו לזה "גאוות יחידה") שתאחד
בין אזרחי המדינה.

כמו שק של אגוזים
אבל התופעה אינה חדשה .אם נתבונן אל העולם
נגלה שאנחנו לא לבד .במאה השנים האחרונות
עובר על החברה האנושית תהליך של שינוי
חברתי וערכי .ערכים לאומיים מתמוססים ,התא
המשפחתי מתפורר והישגיות אישית ,שתמיד
באה על חשבון הכלל ,הפכה לשם המשחק .האגו
הולך ותופח ודורס בדרכו את כל מה שמפריע
לאדם להשיג את מבוקשו.
אחת הדוגמאות הבולטות לכך התרחשה בשנת
 ,1940כשהעולם חווה את התרסקות הערכים
הישנים תחת מגפיו של הצורר הנאצי .דווקא אז,

במאמר הראשי בעיתון" ,היחיד
והאומה" ,טען אשלג כי הסיבה
לפילוג בינינו היא אובדן הזהות
הלאומית" .אבד בנו הרגש
הלאומי הבסיסי המאגד כל אומה
במקומה" הוא כתב" ,מה שקיים
בישראל הוא קיבוץ של אנשים
זרים ,בני תרבות של אומות
שונות"
נקודת האור טמונה ,אולי ,בעובדה
כי הפילוג זוכה היום לחשיפה
תקשורתית מחודשת .ייתכן שאם
הדבר יפריע לנו מספיק ,נתחיל
לחפש באמת אחר הפתרון
על אף שהיינו תחת איום קיומי וסכנת השמדה,
הפילוג החברתי והמפלגתיות ביישוב היהודי
בארץ ישראל הרקיעו שחקים.
לנוכח הסכנות שאיימו על היהודים בארץ
ומחוצה לה ,החליטו מספר אנשי רוח שהדאגה
לגורל האומה זרמה בעורקיהם ,להציע דרך חדשה
לאחדות בחברה הישראלית .מי שעמד בראשם,
הרב יהודה אשלג ,מחבר פירוש "הסולם" לספר
הזוהר ,נפגש עם כל ראשי היישוב דאז וביניהם
גם בן גוריון ,במטרה לקדם את רעיונם .אך דבריו
נפלו על אוזניים ערלות .לאחר שהבינו כי אין
מי שיקשיב ,הם ניסו לפנות ישירות אל העם
באמצעות עיתון "על מפלגתי" בשם "האומה",
שאותו הוציאו לאור בעצמם .במאמר הראשי
בעיתון" ,היחיד והאומה" ,טען אשלג כי הסיבה
לפילוג בינינו היא אובדן הזהות הלאומית" .אבד
בנו הרגש הלאומי הבסיסי המאגד כל אומה
במקומה" הוא כתב" ,מה שקיים בישראל הוא
קיבוץ של אנשים זרים ,בני תרבות של אומות
שונות".
אשלג המשיל את החברה בימיו לשק אגוזים,
שכל תנודה מזערית מולידה בו פירודים ואיחודים
קבלה לעם
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מקריים" :אנו דומים בזה לגל של אגוזים
המאוחדים לגוף אחד מבחוץ ,על ידי שק העוטף
ומאגד אותם ,שמידת האיחוד ההוא אינה עושה
אותם לגוף מלוכד .וכל תנודה קלה הנעשית על
השק מוליד בהם התרוצצות ופירודים זה מזה
ובאים על ידה בכל פעם לאיחודים ולצירופים
חלקיים מחדש".

לטאטא את שכבות האגו
שישים ושבע שנים חלפו מאז ,ועדיין לא מצאנו
את הדרך לאחדות .נקודת האור טמונה ,אולי,
בעובדה כי הפילוג זוכה היום לחשיפה תקשורתית
מחודשת .ייתכן שאם הדבר יפריע לנו מספיק,
נתחיל לחפש באמת אחר הפתרון.
במאמרו הסביר אשלג כי על מנת ליצור חברה
מאוחדת ומשגשגת ,יש צורך לשנות את סולם
הערכים החברתי  -מסולם ערכים שבו "האגו הוא
המלך" ,לסולם ערכים שבו נתינה ואהבת הזולת
הופכים לערך עליון .ניתן למצוא צדק רב בדבריו;
קשה להתעלם מהעובדה כי במהלך ההיסטוריה
שלנו ,כשהיינו מאוחדים  -שגשגנו מבחינה
תרבותית ,רוחנית וכלכלית .לעומת זאת ,כשגברו
בנו האגו והשנאה  -סבלנו מחורבן ומרדיפות.
אחד האמצעים למיסוד חברה כזו ,הסביר
אשלג ,הוא יצירת מערכת המתגמלת בפומבי את
מי שנוהג בהתאם לערכים אלו .עלינו לעודד את
התרומה לחברה כערך מרכזי ,ממש כפי שהיום
אנו מעניקים פרסים עבור הישגים אישיים.
הצורך הטבעי להיות חלק מהחברה ולקבל ממנה
חיזוקים ,יביא את האדם להרגשה כי הוא רוצה
ליישם את ערכיה.
כדי להתאחד מחדש כאומה ,הוא סיכם ,עלינו
לגלות את התכונה השורשית הטמונה בנו  -את
האהבה והדאגה ההדדית .אם נאפשר לתכונה
זו להשתחרר מתחת למעטה שכבות הציניות
והאגואיזם בהן היא חבויה ,נחזור להיות חברה
מלוכדת ,בעלת מטרה וחזון שיאחדו אותנו
שנית.
gilad_s @kab.co.il
לקריאה נוספת בנושאwww.kab.co.il/links/223 :
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יש חירות לרצון לבחור בסביבה ,בספרים ומדריכים שמשפיעים לו מחשבות טובות .ואם לא יעשה זאת ,ודאי ייפול בסביבה רעה,
או יבלה זמנו בספרים שאין בהם תועלת ,המביאים אותו להרשיע .וודאי ייענש ,לא מטעם המחשבות והמעשים הרעים ,אלא מטעם
שלא בחר להיות בסביבה טובה
(בעל הסולם ,מאמר החרות)

אפקט הצרכן

"

"אפקט הפרפר"" ,אפקט הצרכן" ,הצלחה מסחררת וקריסה מידבקת  -על הקשר בין המערכת הכלכלית
לבין מערכת הטבע .הכול עניין של איזון הדדי עדין
ֺ אלי וינוקור

$

למיירון שולס ולרוברט מרטון היה
כל מה שמדען יכול לבקש :פרס נובל
לכלכלה ,משרת מרצה באוניברסיטאות
הגדולות והיוקרתיות ביותר בעולם ,וגם תהילה
שלא איחרה לבוא .אבל כל זה התגמד לעומת
ההזדמנות שניתנה להם באמצע שנות התשעים
 ברוקר ותיק וידוע הציע להם לממש אתגאוניותם ולהרוויח הרבה מאוד כסף.
איך בדיוק? שולטס ומרטון היו בטוחים
שבאמצעות מחקר סטטיסטי ניתן יהיה לחזות
במדויק תנודות ומגמות בבורסה" .השווקים
הכלכליים מדויקים להפליא" ,הם חזרו ואמרו,
"זה כמו לזרוק קוביות .כשהקובייה נזרקת אפשר
למדוד בקלות את הסיכוי לקבל כל מופע ומופע".
ואז ,הגיעה ההצעה הגדולה .שני המדענים
קיבצו חבורה מובחרת של פרופסורים
למתמטיקה ולכלכלה ,ובשיתוף עם אותו ברוקר
הקימו קרן גידור פרטית בשם ( LTCMקרן
השקעה הנוקטת אסטרטגיה של רווח בכל מצב
שוק)  .הקרן ביססה את מדיניות ההשקעה שלה
על מודלים מתמטיים .משרדי החברה מוקמו
בפרבר אופנתי המרוחק כשישים קילומטרים
מוול-סטריט ,והעסק התחיל לרוץ.
תוך ארבע שנים בלבד הפכה הקרן למושא
קנאתו של כל בנקאי וסוחר בוול-סטריט.
כרישי הבורסה הוותיקים לא האמינו למראה
עיניהם  -הקרן הניבה תשואה מדהימה של 40%
בשנה ,ללא הפסדים ,ללא תנודתיות ולכאורה,
גם ללא סיכונים .נראה היה שהמדענים פיצחו
את הנוסחא והצליחו למצוא חוקיות בעולם אי-
הוודאות ,ובעיקר מצאו את הדרך כיצד לעשות
הרבה מאוד כסף.
אפילו בנקאֵי ההשקעות הספקנים התרשמו
מגאונות החבורה ,והסכימו למנף את הקרן
באשראי בסך מאה מיליארד דולר ,מבלי לדרוש
בטחונות הולמים .הקרן קישרה את עצמה כלכלית
לכל בנק ובנק בוול-סטריט ,ויצרה שרשרת קשרים
מסועפת שבה כל חוליה משפיעה על השרשרת

כולה .ואז באחד הלילות של ספטמבר  '98זה
קרה  -הבועה התנפצה לרסיסים .רוסיה הסתבכה
בקשיים כלכליים והכריזה על שמיטת חובות.
כדור השלג החל להתגלגל .קרן  LTCMקרסה
והביאה לעצבנות מדאיגה בכלכלה העולמית.
באותם רגעים נראה היה שהשוק שועט לעבר
מצב אל חזור .במהלך דרמטי כינס אלן גרינספאן,
היו"ר האגדי של הבנק המרכזי של ארה"ב ,את
כל ראשי הבנקים הגדולים בוול-סטריט ובאירופה
לישיבה דחופה בדלתיים סגורות .רק "תפילות
הכלכלנים" ובעיקר החלטה גורלית ויקרה מאוד
על תכנית להצלתה של  ,LTCMהצליחו לחלץ
את העולם ממשבר כלכלי עמוק.

הקריסה מידבקת
המשבר בשוק האשראי העולמי כיום מזכיר את המצב
שהוביל לקריסת  LTCMלפני כעשור .הבורסות
בעולם אמנם שינו כיוון ועלו בימים האחרונים ,אך
המשבר שהחל בשוק משכנתאות הSub Prime-
בארה"ב (משכנתאות ללווים בעייתיים) שהתפשט
לכל העולם עדיין רחוק מסיום.
לאלו מביניכם שלא היו כאן בחודשים
האחרונים ,להלן סקירה היסטורית קצרה :לאחר
אסון התאומים בספטמבר  ,2001ובעקבות ריבית
ה'פד' הנמוכה החלה עלייה חדה בביקושים
לנכסים  -וכך נולדו שתי בועות הענק  -בועת
הנדל"ן ובועת המניות.
בועת הנדל"ן התפוצצה ראשונה .עקב הריבית
הגבוהה ששררה בשנת ב 2007-החלו מחירי
הנדל"ן בארה"ב לרדת .אנשים לא הצליחו
להחזיר את ההלוואות שלקחו ובנקים ומוסדות
פיננסיים החלו לפשוט את הרגל .המפולת
שהחלה בארה"ב הדביקה בורסות ,בנקים ,חברות
וקרנות גידור בכל העולם .גלי ההדף המרכזיים
הורגשו באירופה ,באסיה ,בקנדה ובאוסטרליה.
המשבר לא פסח גם על תאגידים רבים ,על חברות
יצרניות ,חברות שיווק ואפילו חברות הייטק.
שתי הבועות ,כאמור ,עדיין איתנו ותחושה של
משבר כלכלי עולמי צפה ועולה שוב ושוב מעל
פני השטח .השאלה הנשאלת היא ,כמה זמן עוד
נוכל להישאר יציבים כשרוחות חזקות של משבר
מנשבות מסביב? והאם ניתן לנקוט פעולה כלשהי
כדי למנוע את המפולת הבאה?

האיזון ההדדי העדין

משבר האשראי וקריסת  LTCMממחישים
עד כמה המערכות שלנו קשורות אחת לשניה,
ועד כמה כל תנועה מזערית עלולה לסכן את
יציבותו של השוק כולו .משברים בהם גורם אחד
"מדביק" גורמים נוספים ומביא את השוק כולו אל
סף קריסה הם חלק מסממניה של הגלובליזציה
הכלכלית .כל הניסיונות להתמודד מול תופעות
אלה באמצעות חיזוק יכולת החיזוי של מודלים
כלכליים נדונו עד כה לכישלון.
כדי לספק פתרון כולל ומקיף למגוון הבעיות
שהמציאות מציבה בפנינו ,עלינו להתבונן באיזון
המופלא שקיים בטבע .רק אם נבין את החוקיות
הכללית על פיה פועלת המערכת שבתוכה אנו
חיים  -מערכת הטבע ,נוכל לחזק את יכולת
החיזוי שלנו באשר לעתיד .כך לפחות ,טוענת
[] קבלה לעם
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הקבלה .מהי ,אם כן ,אותה חוקיות?
חתן פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה פרופ' גונתר
בלובל ,חוקר בכיר במכון רוקפלור היוקרתי
למחקר רפואי בניו יורק ,התראיין לאחרונה
לעיתון "קבלה לעם" ואמר שגם המדע סובר
שעקרון ההדדיות הוא המפתח לקיומה של כל
מערכת בטבע" .הדוגמא הטובה ביותר לכך" אמר
בלובל" ,הם תאים בגוף חי .התאים מתחברים זה
לזה על ידי נתינה הדדית למען הגוף כולו .כל תא
בגוף מקבל את הדרוש לקיומו ,ובכל יתר כוחותיו
דואג לכללּות הגוף" .למעשה ,בכל הדרגות בטבע
פועל הפרט לטובת הכלל שאליו הוא שייך ,ובכך
הוא מוצא את שלמותו .האיזון ההדדי העדין
הוא זה שמאפשר את החיים ועליו מושתתות כל
המערכות בטבע.

המערכות שבנינו
המערכות המלאכותיות שהחברה האנושית בנתה
לעצמה ,עומדות בניגוד גמור להרמוניה השוררת
בטבע .בבסיס ההתנהגות האנושית המניעה את
המערכות הללו ניצב האגו ,שמעדיף תמיד את
האינטרס האישי הצר על פני טובת הכלל ,ומחזק
את הרדיפה אחר השגת עושר ,כבוד ושליטה ,גם
(ובעיקר) על חשבון האחר.
בהקשר הכלכלי ,ניתן לראות כי האינטרסים
הצרים של בעלי ההון ובעלי המניות עומדים בראש
סדר העדיפות של החברות .יש שיאמרו" :חברות
רבות תורמות לקהילה ומספקות רשת ביטחון
חברתית" .פעולה זו ראויה אמנם לשבח ,אך קשה
שלא לתהות שמא צעדים אלה אינם ,בסופו של
דבר ,הרצון הבסיסי של כל חברה להאדיר את
שמה בתקשורת ולהפיק רווח פרסומי ותדמיתי.
ובדיוק בנקודה זו אנו דוחקים את עצמנו אל
הפינה :ככול שאנו רוצים להתכנס יותר בעצמנו,
אנו שבים ומגלים שאנו קשורים זה לזה דרך
המערכות המלאכותיות שבנינו ,כבולים בכבלים
שפשוט לא ניתן להתיר .מבלי להיות מודעים
לכך ,כל פעולה שלנו ,ולו הקטנה ביותר ,עלולה
להביא לשינויים מרחיקי לכת במקום אחר בעולם.
ולהיפך .האגו והגלובליזציה כולאים אותנו בתוך
מעגל קסמים ולא מאפשרים לנו מרחב נשימה.
אם "אפקט הפרפר" הוא המטאפורה הרווחת
לכאוס המתמטי ,הרי שבעידן הגלובליזציה
"אפקט הצרכן" עובד באותה הצורה .כל פעולה
שלנו כצרכנים משפיעה על מערכות רבות שאין
לנו כל ידיעה עליהן.
מה היה קורה לו רבקה מפתח תקווה הייתה
יודעת שלמסע השופינג שהיא עורכת בקניון
הקרוב לביתה יש השלכות משמעותיות מאוד על
חייהם של בני אדם רבים ברחבי העולם? המוצר
שתקנה יכול לקבוע אם מפעל כזה או אחר ימשיך
לתפקד ,אם אנשים יועתקו מתחום מושבם ,אולי
יינצלו מרעב ,אולי ידוכאו עוד יותר? גם כאשר
דני מפרדס חנה מזפזפ בין ערוצי הטלוויזיה בביתו
הוא גורם לשינויים בשוק הפרסום .בלחיצה על
השלט הוא משפיע על משרותיהם ועתידם של
מאות אנשים. . .
בשנים האחרונות עולמנו הפך למעין כדור
בדולח שכל סדק קטן יכול לגרום להתנפצותו.
אירועים נקודתיים כמו משבר המשכנתאות

בארה"ב ,מפגעי טבע ,התקפות טרור ומתיחות
צבאית במפרץ הפרסי משפיעים ישירות על
מחירי הסחורות העולמיים ומהווים סיכון ליציבות
הכלכלית העולמית.
השאלה היא :איך הצלחנו להגיע למצב שבו נדמה
שכל רגע הקרקע עלולה להישמט תחת רגלינו?
הפתרון ,אומרת הקבלה ,די פשוט .לא צריך
להיות כלכלן מבריק כדי להבין אותו.
במקום להתאים את מערכת הקשרים בינינו לזו
שקיימת בטבע ,בנינו לצדה רשת נוספת ,מלאכותית,
המושתתת על אגואיזם ,מבלי להבין שבכך חרצנו
את גורלה לכישלון.
בין אם נרצה בכך ובין אם לא ,אנו מהווים
חלק בלתי נפרד מהטבע ובטבע יש חוק  -כדי
שמערכת תצליח לשרוד עליה לקיים את חוקי
הטבע .ועד שזה לא יקרה ,המערכות שנבנה
ימצאו בזעזועים מתמידים ואנחנו נמשיך להימצא
בחוסר ודאות לגבי עתידן .אם ברצוננו להימנע
ממשברים חריפים עוד יותר ,אנו זקוקים לשינוי
כיוון מיידי.

הפתרון  -חינוך לחוקי הטבע
האגו שעומד בבסיס כל המערכות שבנינו הוא
הגורם היחיד שמנוגד לחוקי הטבע .לכן ,כדי
לייצב את המערכות האנושיות ,עלינו לתקן
את היחסים האגואיסטיים בינינו .איך ניתן יהיה
לתקנם? רק על ידי חינוך .כשקברניטי המשק
יחליטו להתמודד עם המחלה מהשורש ,במקום
להמשיך ולספק לעולם משככי כאבים ,יהיה
עליהם לנקוט במספר צעדים:
* בשלב הראשון ,יש להשתמש במערכות
הסברה השונות כדי להביא לידיעת האנשים שאנו
גוף רב-תאי ושכולנו קשורים זה לזה .כל תא ותא
במערכת האנושית יצטרך להבין שהמודל הכלכלי
הרווחי ביותר עבורו הוא אושרו של אדם אחר.
רק כך הוא יוכל להבטיח את יציבותו.
* לצד זה ,יש להביא למודעותם של האנשים
את הסיבה למשבר .יהיה עליהם להבין שקיימת
חוקיות שעל פיה פועלת כל מערכת הטבע,
ושהטלטלה שאנו חווים כיום נובעת מכך שאנו
פונים נגד החוקיות הזו .את זאת ניתן יהיה לעשות
על ידי שימוש בדוגמאות רבות על אופן תפקודן
של המערכות בטבע ועל יחסי הגומלין וההדדיות
ששורים ביניהן.
* במקביל לתהליכים אלה ,מקבלי ההחלטות
יצטרכו ללמוד כיצד מתפקדת המערכת הכללית
של הטבע ,ולהשליך ממנה לגבי השינויים שנחוץ
לבצע בכלל המערכות האנושיות כדי להביאן
לאיזון .הדבר המעודד הוא שכבר קיימת שיטה
שמלמדת את החוקיות בבסיס מערכת הטבע -
חכמת הקבלה.
רק אם האנשים המשפיעים על חיינו יתחילו
לפעול בכיוון הכרחי זה ,נצליח להוציא את העולם
מהבוץ בו הוא שקוע היום עד צוואר ,ולהובילו
לחוף מבטחים .כשעולמנו יתחיל לנוע לעבר
האיזון עם הטבע ,התוצאות לא יאחרו לבוא.
eli_v@kab.co.il
לצפייה בקליפ בנושא www.kab.co.il/links/224
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ישמע השומע ויבין המשכיל את אשר חכמים הגידו ואשר הזהירו והודיעו לכל איש ישראל לגשת אל הקודש בעסק סודות התורה
ונסתריה ,עץ חיים היא למחזיקים בה
(הבן איש חי ,ספר דעת ותבונה)

אמת מטרידה?

"

רעידת אדמה בפרו ,גל חום הזוי באירופה ,גשם זלעפות באנגליה ,הוריקן במכסיקו ושיטפונות
בצפון קוריאה .אפשר להמשיך ולהדחיק את שינויי האקלים הקיצוניים הללו ,אבל מוטב שנתעורר
ונחשוב על דרכים לפתרון ,לפני שיפקוד אותנו המשבר האקולוגי הבא .ויפה שעה אחת קודם

ֺ אביהו סופר

ב

שבוע שעבר התרחש פיצוץ במפעל
מכתשים ברמת חובב שבנגב .העננה
הרעילה שהחלה לנוע לכיוון באר
שבע ,נתמכת על ידי רוח גבית ,היא אחד
התרחישים שממנו פוחדים כולם .אבל זהו רק
קצה הקרחון .מפחיד לחשוב כי פיצוץ כמו זה
שאירע במפעל מכתשים ,הוא רק טיפה בים
של אסונות סביבתיים ואקולוגיים שעלולים
להתרחש בכל רגע בארץ ובעולם .מישהו אמר
רמת השרון או אשדוד?
ב 29 -באוגוסט  ,2005אחרי אזהרות שאיש לא
התייחס אליהן ברצינות ,הכה ההוריקן "קתרינה"
בחופיה הדרומיים של ארה"ב .האמריקאים ,מצאו
את הדרך להתנחם בהעברת הדרמה בשידור חי
(מה לא עושים עבור הרייטינג?) ,ציני ככל שזה
יישמע . . .עקב השיטפון שפקד את האזור,
פונתה העיר מיסיסיפי ,ובמחדל אנושי נורא נותרו
אלפי תושבים ללא קורת גג .אך מה שזעזע באמת
את המערכת הכלכלית העולמית הייתה הפגיעה
בבארות הנפט באזור.
שנתיים בדיוק חלפו מאז ,ואסון קתרינה נראה
כבר כמו היסטוריה רחוקה .הזיכרון האנושי
קצר ,מדחיק וגדוש בשרשרת של אסונות טבע
שפוקדים אותנו מדי יום ,ורק הולכים ומתגברים
בעשור האחרון .סיכום ביניים של הקיץ האחרון
יכול להכניס כל אדם למצב של כוננות ספיגה.
נראה שהפעם הטבע החליט ללכת עד הסוף
ו"לסגור איתנו חשבון".

 60שניות על אסונות
למי שלא היה כאן בקיץ ,או שבחר להתעלם,
להלן מבזק אסונות מדאיג :רעידת אדמה
שהתרחשה לפני מספר ימים בפרו גבתה את
חייהם של מאות הרוגים ,ואלפים פונו מבתיהם.
לא הרחק משם ,במכסיקו ,עוקבים ברגעים אלה
התושבים אחר מסלול התקדמותה של סופת
ההוריקן "דין".
גל חום הזוי לחלוטין שטף לא מזמן את אירופה,
והותיר אחריו חמש מאות קורבנות בהונגריה.
בבוקרשט שברומניה ,הוזעקו אמבולנסים ורכבי
הצלה שוב ושוב כדי לטפל בתושבים שהתעלפו
ברחובות .אוהלי עזרה ראשונה הוקמו ברחבי העיר
כדי לסייע לנפגעים ,והמשטרה פתחה במבצע

לחלוקת מים ברחובות .באיטליה משתוללות
שריפות ,ביוון הופסקו כל שירותי הציבור משעות
הצהריים ,ובמדינות שונות באירופה קיבלו
הרכבות הנחיה לנוע במהירות איטית יותר ,כדי
למנוע ירידה מהפסים שהתעוותו בחום הכבד.
לעומת המתרחש במזרח אירופה ובדרומה,
בבריטניה  -עולם הפוך .באנגליה ובווילס ירדו עד
כה  406מ"מ של גשם בשלושה חודשים בלבד.
זהו המדד הגבוה ביותר שנרשם מאז  ,1766השנה
שבה החלו לתעד את כמות המשקעים .גשמי
הזעף גרמו להצפות ולניתוקם של רבבות תושבים
מזרם החשמל ,והביאו לפינויים של רבים אחרים.
גם בגרמניה ובצפון קוריאה הוצפו הרחובות,
עשרות נהרגו ורבבות נותרו ללא קורת גג .על
פי נתוני הארגון המטאורולוגי העולמי ,השנה אנו
חווים את השינוי האקלימי הקיצוני ביותר מאז
אמצע המאה התשע עשרה.

חם בהוליווד
ׂש ֵבעָה ,הנהנתנית והמסחרית
אפילו הוליווד ה ְ
אימצה לחיקה את התופעה .נתוני המשבר
הסביבתי הוציאו גם את אנשי תעשיית הקולנוע
משלוותם וגרמו להם לעשות מעשה.
"אמת מטרידה" ,סרטו המטריד זוכה האוסקר
של אל גור ,סגן נשיא ארה"ב לשעבר ,העוסק
בהתחממות הגלובלית ,יצא לאקרנים בשנה
שעברה וזכה לתהודה אדירה .בימים אלה מגיע
למחוזותינו סרטו החדש של ליאונרדו די-קפריו,
"השעה ה ."11-די-קפריו סוקר את התפתחות
המשבר האקולוגי העולמי ,ומדגיש את האחריות
שמוטלת על כל אחד מאיתנו.
אבל זה לא מסתכם בכך .אל שני האישים
המכובדים הצטרף בחודש מאי השנה גם אֵיל
התקשורת רופרט מרדוק ,שהצהיר כי הוא מתכוון
לתת ביטוי מרכזי למשבר האקולוגי בדיווחים
באימפריית התקשורת העולמית שבבעלותו .וגם
אצלנו כאן  -עיתון "הארץ" ו"דה מרקר" הכריזו
על עצמם כ"עסקים ירוקים" ,ופורטל Ynet
הוסיף לעצמו מדור חדש" ,ירוק".
דומה שבתום אלפי שנות התפתחות אנושית,
ויותר ממאתיים שנה אחרי המהפכה התעשייתית,
רבים מכירים בעובדה כי אנו ניצבים בפני "שוקת
שבורה" ,תרתי משמע .אם בעבר היינו מודאגים
מהיכחדותם של מיני חיות ,מי שנמצא כיום בסכנת
הכחדה ממשית הוא לא אחר מאשר המין האנושי.

אם לא נשנה בצורה מהותית את דרך החשיבה
שלנו ,יעשה זאת הטבע  -על חשבוננו .ולא ,זו
אינה מליצה .התשובה לתיקון המצב מתגלה דווקא
מתוך אותם אדי העשן ,והמים הגועשים  -תשובה
מזווית קצת שונה ,מנקודת מבט קבלית.

יורדים מהעצים
כדי להבין מה גורם למשבר בטבע ,אומרת
הקבלה ,יש להתבונן בחוקיות שעל פיה הטבע
עצמו מתנהל; בטבע מתקיים איזון מתמיד תוך
שמירה על הרמוניה מוחלטת .יתרה מכך ,מחקרים
מראים שכאשר איזון זה מופר ,דואג הטבע
להשוות מיד את הלחצים .עיקרון נוסף שנשמר
ובא לידי ביטוי בממלכת החי הוא הדאגה לטובת
הזולת .ניתן למצוא דוגמאות רבות לכך בכל
דרגות החי :החל מיצורים פשוטים כמו חיידקים,
דרך נמלים ודבורים וכלה בקופים ובפילים .אבל
חשוב לדעת שהפרטים בטבע מוצאים את נקודת
האיזון עם סביבתם מתוך דחף טבעי; הם אפילו
אינם מודעים לכך .היחיד שיוצא דופן ומפר באופן
עקבי ואכזר את האיזון הזה ,הוא האדם.

אדם לאדם  -זאב
איך שלא נסתכל על זה ,משנה לשנה מתגבר
האגואיזם בחברה האנושית .האדם מנצל את
הזולת ,נהנה מסבלו של האחר ובונה את עצמו
בעיקר על חשבון אחרים .ביחסו זה אל הזולת
הוא מפר בעקביות את חוק האיזון בטבע .אבל
הטבע היא מערכת דטרמיניסטית ,הפועלת על
פי חוקים מוחלטים .כל הפרה של החוקים הללו
גוררת בהכרח תופעות לוואי .ככל שאנו הופכים
אגואיסטיים יותר ,אנו סוטים מהמסלול של
הטבע ומגבירים את חוסר האיזון בטבע כולו.
כתוצאה מכך ,אנו "זוכים" לתגובה כואבת מצד
הטבע עצמו.
במילים אחרות ,הטבע אינו "עושה לנו הנחות".
אנחנו יכולים להמשיך לנסות "לטמון את הראש
בחול" או לחילופין "להיכנס עם הראש בקיר",
בתקווה שהוא יישבר ,אלא שהחול בשעון הולך
ואוזל .רק ידיעת החוק והבנתו תוכל לעזור לנו
להוציא את עצמנו ואת העולם מהמשבר.
לפני שנאבד לגמרי את האיזון ,הקבלה
מסבירה לנו איך להצטרף לשלמות העליונה
שקיימת בטבע.
קבלה לעם
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כנגד כוחות הטבע
בשונה מי ֶתר היצורים בטבע ,באדם לא
הוטבעו אינסטינקטים שדוחפים אותו לאיזון,
להדדיות ולהרמוניה עם הסביבה .האדם הוא
הפרט היחיד שצריך לאזן את עצמו עם הטבע
מבחירתו החופשית .את האיזון בטבע משלימים
בני האנוש בבניית יחסים תקינים ביניהם ,זוהי
הנקודה בה עלינו להשקיע את מרב המאמצים.
בבסיס מערכת היחסים בינינו צריך לעמוד ערך
אהבת הזולת ,בדיוק כפי שהוא מתקיים באופן
אינסטינקטיבי בין הפרטים השונים בטבע .כיצד?
ספרי המקובלים מתווים לנו שלב אחר שלב את
הדרך לביצוע התהליך שכיום  -במאה העשרים
ואחת  -איננו עוד בגדר בחירה ,אלא הופך להכרח
בעבורנו .באמצעות תיקון מערכת היחסים בינינו,
נשיב את הסדר על קנו ,ונתעלה מהממד שבו אנו
קיימים עתה לממד עליון יותר ,שבו ניהנה גם
אנחנו מן השלמות והנצחיות שבטבע.
avihu_s @kab.co.il

סיפור קצר על יציאה מאיזון
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 .האדם הוא היחיד שמפר את
ההרמוניה בטבע ופועל בניגוד לה .זוהי רק
דוגמא 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.

24.8.07-6.9.07

www.kab.co.il

טל'][ 1-700-509-209 :

"

בערך אדם קדמון ,נבהלתי לראות ,איך ציירו צורה גשמית למושג אדם קדמון של הקבלה ,שהוא רק מושג מטפיזי ...וחלילה להרשות
לעצמנו להגשים מושגים קדושים כאלה ,אפילו בדרך לימוד
(הרב קוק ,אגרות א' ,קסב')

קמפוס קבלה

מאחורי המילים

"

כשם שנדרשים להכיר עולם מושגים חדש כשניגשים ללימוד מקצוע לא מוכר ,כך הדבר גם כשרוצים להבין
מקרוב את כתבי המקובלים .הפעם במדור "קמפוס קבלה" בחרנו להסביר את העיקרון הבסיסי ביותר בחכמה:
הבנה נכונה של הכתוב בספרי הקבלה ,תלויה בהגדרה מדויקת ואמיתית של כל מילה שכתבו המקובלים.
ויש גם בונוס :מפתח הגדרות למקובל המתחיל
ֺ אורן לוי

"

צריכים לזכור שכל חכמת הקבלה מיוסדת
על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא
מקום ולא זמן" (בעל הסולם ,תלמוד עשר
הספירות ,חלק א' אות א').
בעל הסולם ,הרב יהודה אשלג ,בחר לפתוח
במשפט זה את הספר העיקרי שכתב בחכמת
הקבלה " -תלמוד עשר הספירות".
הוא ביקש להדגיש בכך את הכלל החשוב
ביותר בלימוד החכמה  -כל כתבי הקבלה
עוסקים רק ברוחניות ,ואין בהם אף לא מילה
המדברת על העולם שלנו.

טעות בזיהוי
"וכל הקושי למתחילים ,שתופסים הדברים
בביטויים הגשמי בגבולות של זמן ומקום ,חילוף
ותמורה" (בעל הסולם ,שָם).
אי הבנה של ההגדרות הבסיסיות ביותר
בקבלה הוא הגורם לכל הבלבול שקיים סביב
הקבלה בימינו.
חוסר הידיעה של הפירוש האמיתי של המילים
בהן השתמשו המקובלים ,מוביל את האדם לפרש
את כתביהם כאילו היו טקסט מיסטי ,והוא עלול
לטעות ולחשוב שהקבלה עוסקת במדיטציות,
בלחשים או בקמעות.
באותה המידה ,גם מי שלומד בספר התורה טרם
שלמד את חכמת הקבלה ,עלול להתבלבל ולחשוב
שהתורה מדברת על העולם הזה.
וכבר כתב על כך רבי שמעון בר יוחאי ,מחבר ספר
הזוהר" :אוי לאותו אדם שאומר ,כי התורה באה
לספר סיפורים בפשטות ודברי הדיוט . . .אלא שכל
דברי התורה ,הם דברים עליונים וסודות עליונים"
(זוהר בהעלותך ,פירוש הסולם אות נ"ח).

מילון כיס שימושי
"ולפיכך ,אתאמץ לפרש כל מלה ומלה בצביונה
הרוחני . . .ועל המעיינים מוטל ,לחקוק היטב בזיכרונם
את פירוש המלות ההן" (בעל הסולם ,שָם).
מתוך רצון לעזור לנו בהתפתחותנו הרוחנית,
כתב בעל הסולם עבורנו מילון קבלי של ממש.
במילונו הוא עמד על משמעותה האמיתית של כל
מילה ומילה שבה השתמשו המקובלים.
לפניכם מספר הגדרות בסיסיות שעימן יכול כל
מתחיל לצאת לדרך:
גוף  -אין הכוונה לגוף הפיזי שלנו .גוף הוא
הרצון שלנו ליהנות.
נשמה  -הנשמה היא חוש נוסף שדרכו האדם
יכול להרגיש את הבורא .כאשר הגוף ,הרצון
לקבל הנאה ,מכוון רק לאהבת הזולת ,הוא נקרא
"גוף הנשמה" .במצב זה מרגיש גוף הנשמה את
האור העליון ,הנקרא אור הנשמה.
אור  -התענוג ,הכוח שפועל ברוחניות.
תלמיד חכם  -הבורא נקרא "חכם" ,ותלמיד
חכם נקרא מי שלומד מהבורא איך להיות נותן
ומשפיע כמוהו.
תורה  -הכוח שמתקן את הטבע האגואיסטי של
האדם ,ומחליף אותו ִמטֶבע של קבלה לטבע של

מהיום תוכלו לקבל את העיתון 'קבלה לעם'
באחת מהדרכים הבאות:

פרטים והרשמה בטל' 1-700-509-209 :ובדוא"לinfo@kab.co.il :
[] קבלה לעם
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שפת הענפים
"המחברים השתמשו במילים מהעולם הזה רק
לסימנים על שורשיהם העליונים" (בעל הסולם ,שָם).

oren_l @kab.co.il
לצפייה בשייעור קבלה בנושאwww.kab.co.il/links/226 :

את ספרי הוצאת "קבלה לעם" ניתן להשיג גם ברשת "סטימצקי" ו"צומת ספרים" בכל רחבי הארץ

כל הרוכש מנוי יקבל ספר "קבלה לעם" במתנה!

י'-כ"ג אלול תשס"ז

חכמת הקבלה מדברת רק על התגלות
הבורא לאדם בעודו חי בעולם הזה .בשונה
מהדתות השונות היא אינה מבטיחה לאדם
שכר ב"עולם הבא" ,כלומר ,לאחר שימות
מן העולם הזה .המושג "עולם הבא" בקבלה
מסמל את הדרגה הרוחנית הבאה שהאדם
משיג בעודו חי כאן ,בעולם הזה.
אל הרוחניות ניתן להגיע רק על ידי שינוי הטבע
שלנו לנתינה ולאהבה לזולת ,ולא על ידי קמעות,
חוטים אדומים ומדיטציות למיניהן .אם רק נרכוש את
המשמעות המדויקת של כל מילה בספרי הקבלה,
תתאפשר לנו ההזדמנות לגלות את העולם הרוחני
ולהרגיש את כל השלמות שהבורא יצר בעבורנו.

הרצאה פתוחה לקהל מאת הרב ד"ר מיכאל לייטמן
בכל יום ג' בשעה 19:00
מסלול תלת שנתי
לימודי "קמפוס קבלה" (בוקר או ערב)
חנות ספרים במקום

• רישום חינם לקבלת המהדורה האינטרנטית של
העיתון דרך האתר www.kab.co.il
• רכישת מנוי למהדורה המודפסת  -יגיע ישירות
לביתכם.
• 'קבלה לעם' מצורף חינם לעיתון 'הארץ'.

24.8.07-6.9.07

העולם הזה בלבד

ב
י
ת
ק
ב
ל
ה
ל
ע
ם

שלב חדש בהפצת העיתון

www.kab.co.il

נתינה .כוח זה נקרא גם "המאור המחזיר למוטב".
מצווה  -עשיית מצווה היא שינוי השימוש ברצון
שלנו :מקבלה לטובתי האישית  -לנתינה לזולת.
תרי"ג ( )613מצוות  -תיקון  613הרצונות בנשמת
האדם :מאהבה עצמית לאהבת הזולת.
העולם הזה  -העולם הגשמי .מה שמורגש
ברצונות האגואיסטיים של האדם.
העולם העליון  -העולם הרוחני .מה שמורגש
ברצונות לתת ,לאהוב את הזולת.
מלאך  -לצערנו ,לא כנפיים וגם לא גלימה לבנה.
מלאך הוא שם לכוח ,שעוזר לנשמת האדם
להתעלות למדרגות הרוחניות ולהגיע למקורה,
לחיבור מושלם עם הבורא.
באופן דומה ,לכל מילה ומילה המוזכרות
בספרי הקבלה ,קיים פירוש ייחודי ,רוחני ,אותו
צריך האדם ללמוד לפני שהוא פותח את ספרי
הקבלה .השלב הראשון בלימוד הוא ההבחנה
בין העולם הרוחני  -עליו מדברת החכמה ,לבין
העולם הזה  -העולם שלנו.

כדי להחליף ביניהם רשמים וידיעות על גילוייהם
בעולם העליון ,פיתחו המקובלים מעין שפת קוד
מיוחדת שנקראת "שפת הענפים" ,וכתבו בה את
ספריהם .בשפה זו הם השתמשו אמנם במילים
מהעולם שלנו ,אולם הם עשו זאת רק על מנת
לרמז על מצבים ותהליכים בעולם הרוחני.
אם כך ,מהי התועלת בקריאת דבריהם של
המקובלים עבור מי שאינו מכיר את השורשים
העליונים? בעל הסולם משיב על כך בסוף
הקדמתו לתלמוד עשר הספירות" :כי יש סגולה
נפלאה לאין ערוך ,לעוסקים בחכמת הקבלה,
ואף על פי שאינם מבינים את מה שלומדים -
אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין את מה
שלומדים  -מעוררים עליהם את האורות המקיפים
את נשמתם" (אות קנה).

טל'1-700-509-209 :

1-700-509-209

info@kab.co.il

בית 'קבלה לעם'  -רח' ז'בוטינסקי  112פ"ת (בכניסה לק .אריה)

"

והנני אומר כי אנשים ממי שנקראים יהודים מצאתים מאמינים בגלגול וקורים אותו ההיעתקות .רובם סוברים שיש שתהיה רוח האדם
בבהמה ורוח בהמה באדם ,ודברים רבים מן ההזיות הללו והבלבולים .וזה ירחמך האל מורה על עודף סיכלותם
(רבי סעדיה גאון ,ספר אמונות ודעות)

מקור ראשון

איך לאהוב?

תקציר מאמר "מתן תורה" מאת בעל הסולם
ֺ רון גלבוע

מ

אמרתו של רבי עקיבא "ואהבת
לרעך כמוך  -זה כלל גדול בתורה",
אנו למדים על חשיבותה של מצווה
זו ,הכוללת בתוכה את כל יתר מצוות התורה
ובכללן גם את המצוות 'שבין האדם לבוראו'.
הכיצד? כדי להבין זאת ,עלינו לעמוד על מהותה
של מצוות אהבת הזולת.
הציווי מורה  -אהוב את הזולת באותו שיעור
שבו אתה אוהב את עצמך ,ודאג לצרכיו לפחות
כמו שאתה דואג לצרכיך .התלמוד אף מוסיף
ואומר :הקדם את צורכי זולתך לצרכיך!
על פניו נראה שכלל זה אינו בר ביצוע .ועם
זאת חז"ל מלמדים שרק על מנת לקיימו נברא
העולם .כלומר ,קיום מצווה זו מהווה את תכלית
הבריאה ,ועל ידי קיומה מתעלה הנברא למדרגה
שבה הוא מסוגל להכיר את בוראו ומצליח
לחוות את השפע שהבורא מעניק לו ,עד שהוא
מגיע למצב השלם המכונה "דבקות".

עצמו .הוא אינו מסוגל לבצע ,ולו את הדבר הקטן
ביותר ,בלא ציפייה (מודעת או סמויה) לתגמול.
ריחוק הנברא משורשו הוא שמסב לו את הרגשת
הסבל וחוסר השלמות.
כדי להשלים את הפער בינו לבין הבורא זקוק
האדם לסביבה תומכת ,שיודעת להעריך את
הנתינה לזולת .בסביבה זו יוכל האדם ללמוד -
בהדרכת חכמת הקבלה  -כיצד לקיים את מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" ,ובכך להידבק בבוראו.

אהבת הזולת  -הכול כלול
כעת נוכל להבין כיצד כוללת מצוות "ואהבת
לרעך כמוך" את המצוות שבין האדם לבוראו.
כידוע ,בתורה ישנם שני סוגי מצוות :מצוות
שבין האדם למקום (לבורא) ומצוות שבין האדם
לחברו .מטרתן זהה  -להביא את הנברא למצב
השלם ,שבו הוא רוכש את תכונת הנתינה
המאפיינת את הבורא .מכיוון שהמצוות שבין
האדם למקום קבועות ולא משתנות ,קיימת סכנה

להגיע אל השלמות בעצמנו
אולם כאן עמדו חכמי הקבלה ושאלו :לשם מה
הטיל הבורא עלינו את כל המשא והטורח הזה?
מדוע לא נבראנו מלכתחילה כך שתתקיים בנו
מצוות אהבת הזולת ונימצֵא במצב "הדבקות"?
הם השיבו על השאלה הזו באמצעות משל :עשיר
אחד הזמין לביתו עני מהשוק ,האכיל אותו ,השקה
אותו ,העניק לו את כל מה שהעני יכול היה לרצות.
ככל שמתנות החינם הלכו וגדלו ,גם התענוג
שהרגיש העני הלך וגדל ,אלא שבאותה המידה
גברה בו גם הבושה .לבסוף ,שאל העשיר את העני:
"האם נתמלאו כל משאלותיך?" ענה העני" :הלוואי
וכל שנתת לי היה מגיע לי כשכר על עבודתי ,ולא
שיתקבל כצדקה מידיך" .אמר העשיר" :את הצורך
הזה איש לא יוכל לספק לך".
חוק טבע הוא בעולמנו :קבלת מתנות חינם מתוך
חסד ורחמים גורמת למקבל להרגיש בושה.
רצונו של הבורא הוא למלא את הנברא בצורה
שלמה ,אך אם יעשה זאת כמתנת חינם ,תחסר
לנברא ההרגשה שהוא ראוי לקבלה בעצמו ,ובך
תיפגם שלמותו .לכן האדם נולד בטבע הופכי
לבוראו ,וניתנת לו האפשרות להגיע אל שלמותו
בעצמו .הבורא  -שורש כל הבריאה  -הוא שלם,
מכיוון שתכונתו היא השפעה (נתינה) טהורה.
לעומתו ,שרוי הנברא במצב של קבלה למען

קבלה לומדים בטלוויזיה

ערוץ 98

ron_g @kab.co.il

(ערוץ  25ב HOT-אנאלוגי)

שידור חי עם

בוקר אור
ימים א'-ד'6:00-7:00 ,
ימים ה'-ו'6:00-7:30 ,

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

שאל את
המקובל

?

א'-ו'03:00-06:00 ,

שמא הן יהפכו להרגל עבור האדם ,ודבר הנעשה
מתוך הרגל לא יוכל לסייע לו בדרכו לרוחניות.
לעומת זאת ,למצוות שבין אדם לחברו תובעים
רבים ,ותביעותיהם משתנות .מולם יוכל האדם
תמיד לבדוק את עצמו  -האם הוא מעניק להם
בדומה לבורא? מצוות אהבת הזולת מסוגלת אם
כן להביא את האדם לייעודו ,ולכן כוללת בתוכה
את כל שאר המצוות.
כדי לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך",
צריך האדם להקדים את צורכי הזולת לצרכיו.
דרישה זו נשמעת בלתי מציאותית ,אולם יש דרך
לקיימה :אם יוכל האדם להיות בטוח מעל לכל
צל של ספק ,שכל צרכיו יסופקו במלואם על ידי
הזולת ,אזי יוכל גם הוא להקדיש את כל מרצו,
כוחו ומחשבתו למילוי צורכי זולתו .לכן ניתנה
התורה  -היא חכמת הקבלה  -לאומה שלמה.
אם כל האומה תקבל על עצמה לקיים את מצוות
"ואהבת לרעך כמוך" ,יוכל כל פרט ופרט בתוכה
להשתחרר מהדאגה לעצמו ,שכן הוא ירגיש שכל
בני עמו אוהבים אותו ודואגים לצרכיו .נמצא,
שקיום מצוות אהבת הזולת אפשרי רק באומה
שלמה ,שכל חבריה מוכנים לדבר.

ב HOT-ובYES-

ערוץ הטלוויזיה הקהילתית " -מכאן"

לילות קבלה

אם כל האומה תקבל על עצמה
לקיים את מצוות "ואהבת
לרעך כמוך" ,יוכל כל פרט
ופרט בתוכה להשתחרר
מהדאגה לעצמו ,שכן הוא
ירגיש שכל בני עמו אוהבים
אותו ודואגים לצרכיו .נמצא,
שקיום מצוות אהבת הזולת
אפשרי רק באומה שלמה,
שכל חבריה מוכנים לדבר

"

שאל את
המקובל
שידור חי
ימי חמישי 20:30

סביב השולחן
עם אומנים ואנשי רוח
ימי שישי 15:00

שאלה :אמא שלי ,זיכרונה לברכה,
סבלה במשך עשר שנים ממחלת הסרטן.
כשמצבה החמיר ייעצו לנו ללכת לכל
מיני מקובלים על מנת לקבל ברכה .אבי הוא
טיפוס רציונלי ,ולא האמין שזה יכול לעזור ,לכן
לא הלכנו .אך מאז שאמא נפטרה מטרידה אותי
השאלה ,אם יש בזה משהו ,האם ניתן לקבל
ממקובל ברכה שתעזור בענייני בריאות ,זוגיות,
פרנסה וכדומה?
תשובה :הכרתי בחיי מקובלים רבים  -כולם
נפטרו כבר ,לצערי .את אלו שהכרתי באופן
אישי ,מעולם לא ראיתי נותנים ברכות ,רפואות,
סגולות וכו' .יחד עם זאת ,יש אנשים שמתוך
יכולתם להבין את טבע האדם ואת מערכות הגוף,
מסוגלים לעזור לאחרים.
באמצעות כוח המחשבה ,תרגילים שונים
ושיחות אישיות ,ניתן להרגיע את האדם ,וכאשר
האדם נרגע ,גופו חוזר לאיזון כימי והורמונלי
המתבטא בהרגשה חיובית ובתפקוד בריא .לכן
אם אדם מרגיש כי רפואה עממית ,טיפול אנרגטי,
אבן מיוחדת או כל חפץ אחר עוזרים לו ,אין בכך
רע .להיפך ,חז"ל אמרו" :ניתנה לרופא הרשות
לרפאות" .וזו רפואה לכל דבר ועניין .אבל אין
לכך קשר לקבלה.
הקבלה מטפלת אך ורק בהתפתחות הרוחנית
של האדם  -בתיקון הנשמה ,ואינה עוסקת בתיקון
הגוף .היא מלמדת את האדם כיצד להתעלות מעל
האגו ולרכוש את תכונת האהבה והנתינה.
העולם הרוחני הוא אכן השורש והסיבה לכל
הקורה לנו בעולם הזה ,והתעלות לעולם הרוחני
משפיעה על הבעיות הגשמיות ,אולם אין בכך
כדי לייחס כוח רוחני כלשהו לחפץ גשמי.

רוצים גם אתם
לקבל תשובות לכל
מה שתמיד רציתם
לדעת?
ערוץ הקבלה באינטרנט:

www.kab.tv
 24שעות ביממה

לצפייה בתוכנית בנושאwww.kab.co.il/links/227 :
קבלה לעם
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י'-כ"ג אלול תשס"ז

את שאלותיכם לתוכנית תוכלו
להעביר בטל'1-700-509-209 :
או דרך האתר www.kab.tv
24.8.07-6.9.07

www.kab.co.il

טל'][ 1-700-509-209 :

התקבלה הודעה חדשה (:

 ,smsמסנג'ר - icq ,יש מצב שתצליחו לתקשר כמו הדור הצעיר :בקיצור ,בקודים וללא צורך להיחשף באמת.
אבל כמו כל דבר ,גם זה זמני ,ולמען האמת זוהי רק מדרגה נוספת בדרך אל החיבור הפנימי האמיתי ,החיבור שבלב
ֺ יעקב זיו
להיות מחוברים בניתוק זה מזה.
אותה נשמה כללית .בשלב מסוים בהתפתחותה
חומר למחשב(ה)

ב

עולמנו המודרני אין לדור הצעיר זמן
למילים ארוכות ,מעטפות ובולים.
את מקומם תפסו המסך ,המקלדת
והטלפון הנייד.
מחקר חדש של חברת  "BBDOאינטראקטיב"
שהתפרסם לאחרונה ,מגלה כי שבעים ושבעה
אחוזים מילדי ישראל בגילאי  12-6מבלים רוב
זמנם בשיחה באמצעות תוכנות מסרים מיידיים.
היכולת להתגבר על מגבלות של זמן ומקום על
ידי שפת קודים וטכנולוגיה חדשנית ,הפכה את
הכפר הגלובלי והתזזיתי למקום קצת קר ומנוכר.
האם התקשורת הווירטואלית מובילה אותנו
לקראת עידן של ניכור הולך ומחריף ,או שמא
אנו עדים להיווצרותו של דור הנמצא בדרכו
לגילוי הקשר העמוק והאמיתי שבאנושות? מכתבי
הקבלה מגיע אלינו מסרון ברור. . .
הנדריקס :אהלן טל!!!!1
טלטל :היי אחי ,מ'מצב?. . .
הנדריקס :בסדר .מה עושה?
טלטל :מתכונן לבגרות בלשון (:
הנדריקס :בא למגרש?
טלטל :רגל או סל?
הנדריקס :תלוי במה שתפסיד מהר יותר): . . .
טלטל :סבבה ,ב 3אני שם .שלח הודעה לחבר'ה. . .
הנדריקס :טוב .א ַסמֵס לך כשאהיה למטה. . .

מהם מסרים מיידיים?
מסרים מיידיים זו טכניקה להחלפת
מידע בין שני אנשים או יותר דרך רשתות
האינטרנט והטלפונים הניידים .התקשורת
היא מיידית ומהירה ,השיחה מתבצעת
באמצעות שליחת הודעות טקסט קצרות
( ִמסְרונים) ,שיחה קולית או שיחת וידאו.
והכול בזמן אמת ,ללא מגבלות של זמן,
מרחק ומיקום.

בילדותי לא חלמתי שאזכה לחיות בעידן שבו
מכשירי קשר עתידניים מחוברות הקומיקס,
יהפכו לאבן יסוד בחיי החברה של כל ילד בן
שש ומעלה .כשרציתי לשחק עם חבר נאלצתי
להשתמש בטכנולוגיה עתיקה הנקראת רגליים,
וכשהגעתי לביתו מתנשף נאלצתי לצרוח את
שמו "מלמטה" על מנת לחסוך את העלייה
במדרגות .בדרך כלל היה זה ראשה של אמו
הכעוסה שבצבץ ראשון בחלון.
עברו לא מעט שנים והיום אני יכול לנסוע ברכבת
לעבודה ולשלוח מסרים במהירות המחשבה לאותו
חבר ,שנמצא בצדו השני של העולם .וגם הסיכוי
שאמו תענה ,כבר לא מאיים כמו פעם. . .
כמו ילדים רבים בגילה ,גם בתי בת העשר
ְמתְַקשרת עם חברותיה בעיקר דרך המסנג'ר
או ב ,SMS-ולפעמים אפילו נדמה לי שאני
מצליח לפענח חלק מהשיחה . . .שפת המסרונים
שהתפתחה בקרב הצעירים ,היא שפה תמציתית
הבנויה ברובה משילוב בין קיצורי מילים ,סלנג,
אייקונים וביטויים דו-משמעיים היכולים להתפרש
במגוון אופנים .לעומת בני הנוער שמרחפים להם
בטבעיות במרחב הווירטואלי ,בני הדור שלי
מרגישים את הניכור המלווה את הקלות הבלתי
נסבלת של ה.SMS-
אז מה צופן לנו העתיד? האם את נכדיי אפגוש
רק דרך מסך  ,LCDללא מגע אנושי ,חם וביתי?

נשמה ,נהיה בקשר
כתבי הקבלה מספרים לנו כי על מנת להבין
את מהות הקשר בין בני האדם ,עלינו להכיר את
שורשו .השורש הזה ,אומרים המקובלים ,מצוי
במקום שבו זמן ומרחב אינם קיימים.
על מנת שנצליח להבין במעט את כוונתם ,הם
מפשטים את דבריהם ומספרים כי פעם כולנו
היינו מחוברים לנשמה כללית אחת  -נשמת
אדם הראשון .הנשמה הכללית הזו היא כמו גוף
שמורכב מתאים רבים שמקיימים ביניהם קשר
הדדי והדוק .הדרך שלנו לתקשר באופן וירטואלי
באמצעות האינטרנט והטלפונים הניידים ,מנסה
לדמות במקצת את האופן שבו מתקשרים חלקי

נשברה הנשמה הכללית לאינספור חלקים ,ועם
שבירתה איבדנו את תחושת הקשר ההדדי כתאים
בגוף חי .הפירוד יצר בנו תחושת ריק ושנאה,
ומאז התחלנו לחפש שלא במודע תחליפים
לאותה הרגשה שלמה שפעמה בנו .למעשה ,כל
המערכות החברתיות שיצרנו ,מחפשות במהותן
את הדרך לשחזר את אותו הקשר שנעלם.

קבלה Connecting People -

מחוברים בניתוק
שחקן מפתח בהיווצרות הנתק בין חלקי הנשמה
הכללית הוא האגו ,שתפס את מרכז הבמה ,ומאז
השבירה רק הלך והתעצם ,והגיע לשיא בימינו.
האגו גורם לנו להרגיש שאנו תלויים באחרים על
מנת למלא את צרכינו ,ושהיינו מעדיפים למלא
אותם ממקור אחר ,ושהאחרים . . .ייעלמו.
אנחנו לא מסוגלים לסבול את העובדה כי אנו
מחוברים יחד בעל כורחנו .ה'ביחד' הזה מעיק
עלינו .מתוך אותה תחושת מועקה ,אנו מחפשים
דרכים שונות להתנגד ולהתכחש לחיבור שאליו
אנו צריכים לחזור .אמצעי התקשורת המיידיים
מדמים את שני המצבים הרגשיים האלה .מצד
אחד  -אנו רוצים להיות עם כולם ,ומצד שני  -אנו
רוצים להישאר מוגנים מאחורי מסך המחשב או
הטלפון הנייד .מִתברר ,וההבנה הזו כבר מחלחלת
עמוק ,שלמרות הטכנולוגיה המדהימה שעומדת
מאחורי הטלפונים הניידים והאינטרנט ,הם לא
מחברים את האנשים באמת ,אלא מאפשרים לנו

קבלה:

מהי קבלה?

מידעון  -איך לומדים קבלה?
קבלה באינטרנט

אתר העיתון "קבלה לעם"  -כל הגיליונות לצד תכנים
נוספים www.kab.co.il
אתר קבלה למתחיל  -מציג את חכמת הקבלה באמצעות
מגוון קליפים ומאמרים www.kab.co.il/bheb
אתר קבלה למתקדם  -מאמרים ,ספרים וכתבי מקור
המאפשרים היכרות מעמיקה עם החכמה
www.kab.co.il/heb
ערוץ קבלה  - TVתוכניות טלוויזיה מרתקות ,סרטים
וסרטונים ,הרצאות ושיעורי קבלה בשידור חי www.kab.
tv
* כל החומר מוגש בצורה חופשית וללא תשלום.

בית 'קבלה לעם'
בכל יום ג' בשעה  19:00ובכל יום ו' בשעה  9:00תתקיים
הרצאה של הרב ד"ר מיכאל לייטמן.

קבלה בטלוויזיה

ערוץ  98ב HOT-וב( YES-ערוץ  25ב HOT-אנאלוגי)
בוקר אור  -לפתוח את היום בדרך רוחנית,
ימים א'-ד'  ,6:00-7:00ימים ה'-ו' 6:00-7:30
לילות קבלה  -שיעורים בשידור חי ,ימים א'-ו' 3:00-6:00
שאל את המקובל  -שידור חי עם הרב לייטמן ,ימי חמישי 20:30

הרגשת הניתוק ,שרק תלך ותחריף עם הזמן,
תחשוף את העובדה כי יש בנו צורך לחיבור
אמיתי .חיבור שלא ניתן לקיים באמצעות המדיה
הווירטואלית .נְגַלֶה שיש הכרח לשדרג את רשת
הקשרים שלנו לרשת עמוקה ופנימית יותר,
שתתבסס על מחשבות ורצונות שישוטטו בינינו
באופן טבעי וישיר.

הקבלה היא שיטת גילוי האלוקות לאדם
שנמצא בעולם הזה .היא מסבירה לנו מהי
מטרת החיים וכיצד לממש מטרה זו .הקבלה
שופכת אור על התהליכים שאנו עוברים
במהלך חיינו ,ומתארת גם את מה שקורה עם
הנשמה לאחר שמסתיימים חיינו בעולם הזה.

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

קבלה  -למה דווקא עכשיו?
כדי לגלות את חכמת הקבלה כשיטה להשגת
חיים מאושרים ושלווים ,האנושות צריכה
הייתה לעבור מספר שלבי התפתחות.
המקובלים מסבירים שבימינו ,כאשר האנושות
הגיעה לשלב האחרון בהתפתחותה ,הדור כבר
מוכן ובשל לגילוי האלוקות לכולם.

הן מיסטיקות נפוצות שנקשרו לשמה של
הקבלה במאה השנים האחרונות.
מהי מדיטציה קבלית?
אין מדיטציה קבלית .הקבלה מלמדת את
האדם איך לעשות שינוי פנימי ביחס שלו
כלפי הזולת  -משנאה לאהבה.
האם יש קמעות בקבלה?
לא .בעולם שלנו אין שום חפץ גשמי בעל
תוכן רוחני .חפצים כאלה יכולים לסייע
לאדם בתמיכה פסיכולוגית בלבד.
מה הקשר בין קבלה ,חוטים אדומים ומים קדושים?
אין קשר .חוטים אדומים ,מים קדושים ושאר
מוצרים הינם המצאה מסחרית משגשגת של
עשרים השנים האחרונות.

שאלות נפוצות על קבלה
האם הקבלה קשורה לקלפי טארוט,
אסטרולוגיה ונומרולוגיה?
לא .קלפי טארוט ,אסטרולוגיה ונומרולוגיה

זה לא קבלה!

העידן שבו אנו חיים הוא שלב הכנה מתקדם
בהתפתחותה של האנושות .בסוף התהליך ניצבת
המטרה להתאחד שוב כנשמה אחת .אנחנו כבר
קרובים ממש לגילוי כי מהותו של העולם אינה
החומר ,אלא הידע האינסופי שמנהל את כל מה
שמתרחש סביבנו.
השיטה והדרך להגיע אל אותו ידע ממתינה
לנו בסבלנות בספרי המקובלים ,שנכתבו לפני
אלפי שנים .המסרים המובאים באותם ספרים,
יובילו אותנו לפיתוח היכולת והרצון להרגיש את
המחשבות והתשוקות של הסובבים אותנו .קשר
הדדי כזה יאפשר את החיבור לאותו ידע עליון
ללא אמצעים מלאכותיים.
ההתפתחות הבלתי נמנעת של האנושות תיצור
גם בתקשורת הווירטואלית שפה אחת לכולם,
שפה פנימית המתבססת על רגש והבנה עמוקה
של הסובבים אותנו.
הדרך החווייתית שבה מתקשר הדור הצעיר,
מהווה באופן בלתי מודע את התשתית לקשר
המחודש בין חלקי הנשמה הכללית.
כשיתחדש הקשר האמיתי בינינו ,נרגיש את
הנשמה האחת ונחיה באושר ובתענוג נצחיים.
בינתיים אנחנו עדיין יושבים מאחורי הצג,
אלמוניים ומשוחררים ,חושפים רגשות מבלי
להיחשף בפומבי ,ומוצאים מפלט רגעי מלחץ
ומקודים חברתיים .השלב הבא יהיה להוריד את
המסכות ולהתחבר באמת ,בלב.
. . .קיבלתם הודעה חדשה ):
yaakov_z@kab.co.il
לצפייה בתוכנית בנושאwww.kab.co.il/links/228 :

מדריך למתחיל
מיתוסים על קבלה
המיתוס :קבלה היא דת.
האמת :הקבלה היא מדע מדויק ,הפיזיקה של
המציאות הכללית .היא חכמה שעוסקת בגילוי
המציאות העליונה ,שנסתרת מחושינו.
המיתוס :הקבלה מוגבלת למעטים ורשאים
ללמוד אותה רק גברים מגיל  40ומעלה.
האמת :בתקופת הגלות הייתה הקבלה מותרת
רק ליחידי סגולה ,אך מתקופת האר"י (המאה
ה )16-ואילך היא פתוחה לכולם.
המיתוס :הקבלה עוסקת בקסמים.
האמת :קבלה אינה עוסקת בקסמים או במאגיות
אחרות ,אלא במחקר ריאלי של המציאות.
המיתוס :הקבלה היא כת.
האמת :הקבלה היא חכמה וגם מדע ,שפתוח
לכל אדם ללא שום הגבלה.
המיתוס :הקבלה קשורה לניו אייג' (העידן
החדש) ,והיא טרנד  -תופעה חולפת.
האמת :קבלה היא החכמה העתיקה באנושות,
והחלה להתפתח לפני  5,000שנה.
לצפייה בקליפ בנושא www.kab.co.il/links/179

@

