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‚,Ò„Â‚†‡Èמאמןהכדורסלושחקןהעבר
בקבוצתמכבית"א,שואלאתהרבלייטמןעל
ספרהזוהר,ספורטואמונותתפלות

מרועהצאןפשוטלמקובלהגדולבדורו.
האדםשלימדאתחוקהאהבהלעולם

כשקורהמשהוקשהאנומתאחדים.
חיבורואהבהביננוכמקורשלכוחותקווה

פתאוםהבנתישאיננויכולים
לברוחמהאגושלנו
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מצבהקשהמדירשינהמעינירבים,שאינם
מוכנים להשלים עם העובדה שנקלענו
למבויסתום .בחודששעברהתכנסובברלין100
מדענים,אמניםואנשירוחהמוביליםבתחומם,
כדילמצואפתרוןלמשבר.
סוףהמאההעשריםבישרעלתחילתושלעידן
חדשבעולם.לאחרשניםשלמיתוןהחלהכלכלת
העולם להתחזק ולהתפתח .כניסת רשת
האינטרנטלכלביתצמצמהאתשטחכדורהארץ
לגודלשלמסךמחשבממוצע.מאותמיליוני
אנשיםמצאואתעצמםקרוביםזהלזהמאי
פעם ,וכך הפך העולם לכפר גלובלי קטן.
היחסיםביןהמדינותמעולםלאהיוטוביםיותר,
סכסוכיםרבישניםעמדועלסףפתרונםוהיה
נראהכיסוףסוףהאנושותמגיעהלנקודתמפנה
חיובית.
אולםהמציאותסירבהלשתףפעולהעםאשליה
זמנית זו .הפיגוע הקטלני שהתרחש ב11
בספטמברבמגדליהתאומיםבניויורקקטעאת
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לאסונותאקולוגייםחריפים,להוריקניםולגלי
צונאמיהרסניים.
נראהשאנוחוזריםעלאותןהטעויותפעםאחר
פעםובאופןהרסנייותרויותר.לכאורה,מכיל
העולםבימינואתכלהמרכיביםהאפשריים
שיכוליםלעזורלאדםהממוצעלהגיעאלהאושר
הנכסף.אםכך,מהבכלזאתחסרלנו?ישלנו
חשמל,מטוסים,מכוניות,מפעלים,טלוויזיה,
רדיו,מחשבים,אינטרנטוחלליות.ישלנוגם
ספרות,קולנוע,מוזיקה,ציורומחול.מעולםלא
היהלאדםשפעכמושישלובימינו.אזמדוע
איןלנורגעאחדשלשקט?
שאלהעמוקהזומטרידהבשניםהאחרונותחלקים

פרסנובל,אנשירוחואמניםמוביליםבניכל
הדתותוהלאומיםהתכנסובבבלפלאץ,הכיכר
ההיסטורית,למהשכונה"דיוןהשולחןהעגול
הגדול בעולם" .במחקר הסוציולוגי מקובל

∫ÂÈÏÚ†Ì‚†ÁÒÙ†‡Ï†ÈÓÏÂÚ‰†¯·˘Ó‰
ÔÂ·Ï†˙ÓÁÏÓ†‰ÓÈÈ˙Ò‰†ÔÓÊÓ†‡Ï
ÈÈÚ¯‚‰†ÌÂÈ‡‰†¯·ÎÂ†¨‰ÈÈ˘‰
ÌÈÓÂÈ‡Â†¨ÌÚÙ†È‡Ó†È˘ÓÓ†È‡¯È‡‰
Ï‡¯˘È†Ï˘†‰ÓÂÈ˜†ÏÚ†ÌÈÙÒÂ
‰‚È‡„Ó†˙Â¯È„˙·†ÌÈÚÓ˘ÂÓ
שכאשר המדענים אינם מוצאים פתרון הם
מכנסיםקבוצתמדגםכדילחקוראתהבעיה
מזוויתחדשה.כךנהגוגםמארגניהאירוע.הם
הקפידולבחוראתהמשתתפיםכךשיהוומדגם
מייצגשלאוכלוסייתהעולםעלרבדיההשונים,
בתקווהלהגיעלפתרוןהמיוחל.
המשתתפיםייחסולאירועחשיבותעליונה,ולכן
התפנומעיסוקיהםהחשוביםוהגיעואליומכל
קצותתבל.
הם נדרשו לענות על מאה שאלות נבחרות
ומגוונותשנאספובתהליךמיוחדבמינו.אתר
אינטרנטייחודיהושקלכבודהאירוע,ומאות
אלפיאנשיםשלחומיליונישאלותהמטרידות
ומעסיקותאותםבאופןאישי.איסוףהשאלות,
מיונןובחירתןארךלאפחותמשלוששנים.בסוף
התהליךנבחרוהשאלותשתספקנהחתךמייצג
שלהנושאיםהעומדיםעלסדרהיוםהציבורי
והאישיבימינו.

כיכרבבלפלאץ,ברלין.הכיכרבהשרפוהנאציםספריםבשנת1933

התקווהלשלוםעולמיוהיווהאתירייתהפתיחה
לשורהשלמהומות,שלאירועיםאלימיםושל
סכסוכיםמדינייםעמוקים.המשברהעולמילא
פסחגםעלינו:לאמזמןהסתיימהמלחמתלבנון
השנייה,וכברהאיוםהגרעיניהאיראניממשימאי
פעם ,ואיומים נוספים על קיומה של ישראל
מושמעים בתדירות מדאיגה .לצד האיום
הביטחוני,הולכיםומתרחביםהפעריםהחברתיים,
התא המשפחתי קורס ,ודומה כי החברה
הישראלית ניצבת על פרשת דרכים מכריעה.
סימניםנוספיםלמשברההולךומתפתח,הם
השימושבסמיםשהפךבעשוריםהאחרונים
מתופעהשוליתלבעיהחברתיתמרכזיתבעולם
כולווכןהחרדהוהדיכאוןשהופכיםלמגפות
הנפוצות במאה ה .21לצד אלה אנו עדים

הולכיםוגדליםשלהאנושות.המשברהעולמילא
פוסחעלשוםאזורבעולם,והואמחדדאתהעובדה
שככל הנראה מדובר בבעיות עולמיות ולא
מקומיות .מתוך אבחנה זו מתגבשת בשנים
האחרונותבקרברביםהדעה,כירקפתרוןאחיד
וכוללעבורהאנושותכולה,יוכללהביאלשינוי
המבוקש,וישכיןרווחה,שקטושמחהבעולםכולו.

‰Ïˆ‰†˙˘ÙÁÓ†˙Â˘Â‡‰
בספטמברהאחרוןנערךאירועמיוחדבשם
"שולחןהקולותהחופשיים")(Table of Free Voices
בברלין,בירתגרמניה.מטרתהאירועהייתה
לברראתשורשהבעיותהקיומיותהמטרידות
אתהאנושותבימיםאלהולנסותלהתחיללגבש
פתרוןכוללעבורן112.מדענים,סופרים,חתני

¯ÎÈÎÏ†ÌÈ¯ÊÂÁ
למקוםשבונערךהאירועישהיסטוריהטעונה
במיוחד.בבלפלאץהיאאותהכיכרשבהשרפו
הנאציםעשרותאלפיספריםבחודשמאי.1933
האירועסימלאתהגבלתחופשהביטויעלידי
הרייךהשלישיולכןהבחירהלערוךאתהאירוע
החשוב בכיכר זו הייתה מעין סגירת מעגל.
במקוםשבוהחלהפרקהחשוךביותרבדברי
ימיהאנושות,מנסיםבניהאדםלהתאחדתחת
מטרייהרעיוניתאחת,ולמצואמכנהמשותף
שיוביללחייםטוביםיותרלכולנו.
מרתון השאלות סוקר בהרחבה על ידי כלי
התקשורתהמקומיתוהעולמית,בהםהיומן
החשובבגרמניה"דרשפיגל".ערוציהטלוויזיה
והרדיו הגדולים באירופה שידרו מהכיכר
שידורים חיים .במשך תשע שעות ענו 112

המשתתפיםעל100השאלותהנבחרות.קהל
הצופים שהיה צמא למוצא פיהם של
המשתתפיםהציףאתהכיכרולאמשממנהכל
עודלאהסתייםהאירוע.
11,200התשובותשנאספותשמשנהכבסיס
לפיתוח ומחקר עבור גופים ביןלאומיים
חשובים המעוניינים במציאת פתרון כולל
למשבר העולמי ,בהם האו"ם ואונסק"ו.
"ריבויהשפותהואשמפרידבינינו",אמרהסופר,
המשוררוניצולהשואהגיוראפיידמןשהשתתף
באירוע".איננומביניםאחדאתהשני.אנחנוחיים
במגדל בבל .הגיע הזמן להתעורר ולהתאחד".
האםיצליחומיטבהמוחותהאנושייםלהביא
את העולם לשלום ,לשלווה ולשגשוג?

„·¯†Í¯ÂÚ‰
‡˙Â„Á

בעולמנוקייםמתחמתמידביןמדינות,עמים
ואנשים.גםכאןאצלנו,בבית,המצבאינופשוט.
לאורךההיסטוריההאנושיתגרמהשינאת
חינםלפירודופילוג.גםישראלשל,2006כור
היתוךהכוללמגווןשלמוצאים,עדותדעות
ואמונות ,חולה במחלה .אולם המציאות
הקשהדוחקתבנו,לוחצתעלינולמצואאת
המשותף ולא את השונה .איננו יכולים
להמשיךבכיווןהרסניזה,הגיעהזמןלשינוי.
הקבלה מלמדת אותנו שהיות ואנו חלק
מהכוחהכללי,הטבע,אנוחייביםלהידמות
אליו.לכןהאחדותבינינוהיאתנאי,שרק
לאחרשנקייםאותו,נרגישהשפעהחיובית
מהטבעהסובבאותנו.
לכןמוטלעלכולנולהניחבצדאתההבדלים
החיצונייםבינינו,ולמצואאתאותהנקודת
חיבורפנימיתשמייחדתאתכולנולעַםאחד.
רקכשנגיעלאיחודהמיוחל,נעוררמחדשאת
הכוחהפנימישהיהבנותמידושלמותושמחה
יתפסו את מקומם של הסבל והייסורים.
בגיליוןהרביעישל"קבלהלעם",בחרנולהציג
בפניכם מבחר כתבות העוסקות בנושא
האחדותכחוקטבעהפועלבמציאות,בעולם
ובישראל.ייתכןשבמבטראשוןיראוהתכנים
כעוסקים בנושאים שונים לגמרי ,אלא
שבקריאה מעמיקה ,יתגלה כי הכתבות
קשורותבקשרנפלא.אחד,יחידומיוחד.
אנומקוויםכיגםבגיליוןזהכמובקודמים
לו,נצליחשובלפתוחביחדאתהלב,ולפנות
מקוםלאהבה.לאחדות.
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 ∫˜·† „„Ïהרב לייטמן ,מה מביא אותך
להשתתף במפגש כזה לצידם של
משתתפיםרביםכלכך?
 ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰העולם שלנו מתקדם כעת
לקראתתקופהמיוחדתמאודשלאהיתה
כמותהבהיסטוריה.כולנומרגישיםשאנוחיים
בתוךכפרקטןוקשוריםזהלזה.לכן,כתוצאה
מכלהרעשמתגלהכיוםבעולם,מפגשכזה
הואצוהשעה.מצדאחדאנומגליםכיאנו
˜˘ÌÈ¯ÂזהלזהÌÈÚÈÙ˘Ó,זהעלזהו˙ÌÈÈÂÏ
זהבזהבכלדבר:בכלכלה,במדע,בתרבות,
בחינוך,בכספים,בביטחוןהכללי,בכלתחום
שהוא.ומהצדשני,האגוהאנושיהתפתחעד

‡¨‰ÊÏ†‰Ê†ÌÈ¯Â˘˜†Â‡†ÈÎ†ÌÈÏ‚Ó†Â
‰Ê†ÌÈÈÂÏ˙Â†‰Ê†ÏÚ†‰Ê†ÌÈÚÈÙ˘Ó
·Â‚‡‰†¨È˘†„ˆ‰ÓÂ†Æ¯·„†ÏÎ·†‰Ê
Â‡˘†ÍÎ†È„Î†„Ú†Á˙Ù˙‰†È˘Â‡‰
˘‰Ê†˙‡†‰Ê†ÌÈ‡Â
כדי כך שאנו ˘ ÌÈ‡Âזה את זה .שנאה זו
מתגלהבמיוחדבזמננו.האדםאינוסובלאת
עצמווהדברמוביללדיכאוןשהופךלמגפה
מספר1בעולם,האדםאינומסוגללסבולאת
האנשיםשלידוולכןבימינו,אחוזיהגירושים
מרקעיםשחקים.אנוחייםבחוסרסיפוקוכל
הזמןמחפשיםאחרמשהובלתימושג.העולם

מיואשומסתבךבסמיםובטרור.כלהבעיות
האלה הן תוצאה משני כוחות מנוגדים
הפועליםבמציאות:מצדאחדמתגלההכוח
שקושראתכלהעולםיחד,ומצדשנימתגלה

הכוחהדוחה,שמשליךכלאחדמאיתנולפינה
שלו.בימינו,הניגודביןשניהכוחותהאלה
מגיעלשיאו.בזמןהקרובהניגודביניהםעוד
ילך ויגדל ,עד שלא תהיה לנו ברירה אלא
למצואלופיתרון.
מפגשיםכמוהמפגשהזהבברלין,מתאפיינים
בחיפושאחרתשובותבתקווהלמצואפתרון
כלשהו .בשנה האחרונה השתתפתי כנציג
ארגוןהאר"יותנועת"בניברוך"במפגשים
דומים לזה בטוקיו ,בארוֹסָה ,בדיסלדורף,
בטורונטוובצ'ילה.לפנינועודעומדיםמפגשים
נוספים.אנימוצאשהשתתפותבמפגשים
האלהחיובית.לאטלאט,אנשיםמתחילים
להבין את הפיתרון שמציגה להם חכמת
הקבלה.ÈÚ„Ó†‡Â‰†ÔÂ¯˙ÈÙ‰.אנומסביריםכי
בחברההאנושיתפועלים,Ú·Ë‰†È˜ÂÁחוקים
מדויקיםכמוחוקיהפיסיקהוהכימיה,אךאנו
לאמכיריםאותם.איננומודעיםלהםוכיוון
שכך,נמשיךלטעות,כפישטעינובמשךכל
התפתחותנולאורךההיסטוריה.
מזהאלפישניםמנסההאנושותלהשיגמשהו
טוב,מגלהכיהטובאינוכזה,וממשיכההלאה.
אלאשעתהאנומגיעיםלמצבשבולראשונה
האנושותחייבתלהביןאתהחוקהכלליהפועל
עלהחברההאנושית.היאחייבתלהביןכיצד
עליהלתפקדואיךלהיראות.
‡∫˜·†„„Ïהאםהחוקהואחוקאחידלכלבני
האדם?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זהו.Ú·Ë‰†˜ÂÁהמדעמגלה
שבכלרמותהחיים,בדומםבצומחובחי,יש
חוקיות שפועלת .בדומה לכך גם בחברה
האנושית,במהשנקראדרגתה"מדבֶּר",קיים
חוקהנקראחוקהטבע.אלאשאיננומכירים
אותו.למרותזאתהואקיים.
כשאנוחוקריםאתהטבע,אנומגליםעובדות
ותופעותמעניינותמאד.אנומביניםכיהחברה
האנושיתצריכהלהיותמאורגנתולתפקדכמו
התאיםבגוףהאדם.כלתאבגוף,למרותשהוא
אגואיסטימטבעו,מוותרעלתועלתעצמו
ופועללמעןמטרתהגוףהכללי.בצורתעבודה
הדדיתזו,זוכהכלתאלחיים,ולאזובלבד,
אלאלחייהגוףכולו.לעומתזאת,כלתאשלא
יתמסרלשירותהגוף,יינתקאתעצמומהגוף
וימות.
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‡†∫˜·†„„Ïכלומראינךמאבחןאתהמחלה
שעליה אתה מדבר בקרב קבוצה מסוימת
באוכלוסייה,לדבריךהיאנפוצהבכלהעולם.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰בכלהעולם.במובןהזהלאחשוב

ÏÎ†„ˆÈÎ†˙¯‡˙Ó†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
·¯˙ÈÏÂ†‰ÊÏ†‰Ê†ÌÈ¯Â˘˜†˘Â‡‰†È
Ô‚¯‡Ï†ÂÈÏÚ†„ˆÈÎÂ††Ú·Ë‰†È˜ÏÁ
‡˙†‰ÈÂÓ¯‰·†ÌÈÈÁ‰
לאיזהלאוםאתהשייך,לאיזודת,אולאיזו
תרבות,הענייןנוגעלכולנו‰ÏÂÁ†ÌÏÂÚ‰†ÏÎ.
·ÈÎ†ÌÈÙ‰Ï†ÏÈÁ˙‰Ï†ÌÈ·ÈÈÁ†Â‡†Æ˙Á‡†‰ÏÁÓ
†Ú·Ë‰†˜ÂÁ†˙‡†ÌÈÈ˜Ï†È„Î†Â‚‡‰†ÏÚ†¯˙ÂÂÏ†ÂÈÏÚ
˘.˙È˘Â‡‰†‰¯·Á‰†Ï
ההתנהגות החברתית האגואיסטית שלנו
משפיעהלארקעלהחברההאנושיתאלאגם
על איכות הסביבה ,על האקולוגיה.
‡†∫˜·†„„Ïכיצדכלההסברהזהשמתייחס
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למצבוהקשהשלהעולםכולו,קשורדווקא
אלינו,לישראל?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הקשרפשוט.השיטהלתיקון
העולם,החכמהשעליהדיברנו,נמצאתאצלנו.
זוהיחכמתהקבלה.
חכמתהקבלהמתארתכיצדכלבניהאנוש
קשוריםזהלזהוליתרחלקיהטבעוכיצד
עלינו לארגן את החיים בהרמוניה.
בסופושלדבר,הפיתרוןנמצאאצלעםישראל.
אםנפעללשםהתפשטותחכמתהקבלה,
נשנהאתהעולםלטובה.
‡†∫˜·†„„Ïברלין,עירעםעברלאפשוטוהכיכר
בה מתקיים הדיון היא כיכר שבה שרפו
הנאציםספרים.מהיהרגשתךלהשתתףבדיון
בעירכזוובמקוםכזה?
† ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰אם יש לי מה לומר ,ולעזור
במשהולהצלתעםישראלוהאנושות,אני
מרגיששאנימחויבלעשותזאת.
הדוגמהשליהיאמורי,הרביהודהאשלג,בעל
הסולם,מחברפירוש"הסולם"לספרהזוהר.
בשנות הארבעים של המאה שעברה הוא
הוציאלאוראתעיתון"האמה"ובוהסביר
והזהירעלהשואהשמתקרבת.אישלאשמע
לאזהרותיו.
לכןאםישליהזדמנותלהשפיע,מיאנישלא
אממשאותה.איניטועןכמובןכיאניבאלשנות
אתההיסטוריה,אבלבעלהסולםהואדוגמה
עבורי,וכךאניחייבלעשות.כמוהו,גםאנו
מוציאיםבימיםאלהאתהעיתון"קבלהלעם".
‡∫˜·†„„Ïאםכך,ישעדייןסיכוילהצילאת
העולם?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הכולתלויבנוועדכמהשנרצה
בשינוי .בעזרת חכמת הקבלה אנו יכולים
להביאאתכלהעולםלמצבשלרווחה,שלמות
ושמחה.לפיתכניתהבריאה,נוכללבצעזאת
רקעלידיהפצתחכמתהקבלה.רקכךאנו
יכוליםלחסוךאתהמכותולקרבאתהגאולה
הכללית.
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מיקליינשטייןהואאחדהזמריםהמצליחים
בארץ.עלאףשעברולמעלהמ20שנה
מאזיצאתקליטוהראשון,הואעדייןרענןומלא
חיים.ממשכמונער.ההערכההרבהלההואזוכה
ואפילוחייוהמשפחתייםהמתוקשרים,לאהרסו
אתהתום.נפגשתיעםקליינשטייןלשיחהעל
החייםועלחכמתהקבלה,אותהצירףלחייולפני
קצתיותרמחצישנה.צעירלנצח.
˘ÔÈÈ‡¯˙‰Ï†˙ÓÎÒ‰˘†ÏÚ†ÍÏ†‰„ÂÓ†È‡†¨ÈÓ¯†ÌÂÏ
ÏÎ·Â†¨ÁÂ¯·†Ú‚È˘†ÈÙÏ†Æ¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚÏ
ÁÂ˙ÙÏ† ‰ˆÂ¯† È˙ÈÈ‰† ¨‰ÂÂÁ† ‰˙‡˘† ˙ÂÈÂÂÁ‰
·È‰Ó††Æ˙Â„ÏÈ‰†≠†ÂÏÂÎ†Ï˘†‰ÁÈ˙Ù‰†˙„Â˜
ø¯ÎÂÊ†‰˙‡˘†¯˙ÂÈ·†˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰†˙Â„ÏÈ‰†˙ÈÈÂÂÁ
אניזוכרחוויותרבותמהילדות,אבלישאחת
שהיאמאודמשמעותיתעבורי.כילד,תמידרציתי
שיהיהליאח.אבאשליהיהאדםעסוקמאוד,
הואהיהפרופסורלפיסיקה,והיההפיזיקאיהכי
הומאנישהכרתי.אדםמאודלארגילשהכילבתוכו

¯˙ÂÈÂÂÁ†ÏÚ†¯ÙÒÓ†Ô˜ÈËÓÂ¯Â†Ô¯˙ÒÙ†¨¯ÓÊ†¨ÔÈÈË˘ÈÈÏ˜†ÈÓ
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‡‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†Ï

‚Â‰˘Ó†‰˘ÂÚ†È‡˘Î˘†È˙ÈÏÈ
ÏÈ·˘·†˜¯†Â˙Â‡†‰˘ÂÚ†È‡†¨·ÂË
‰·Â˙†ÂÊ†ÆÂ‚‡‰†ÏÈ·˘·†ÆÈÓˆÚ
˘È˙Â‡†‰ÓÓ‰

øÈÁÂ¯†Â‰˘Ó†¨‰Ò¯ÙÂ†‰ÁÙ˘Ó†¨‰˜ÈÒÂÓ†„·ÏÓ
קיבלתיפעםבמתנהספרבשם"הטאושלפוּ".
קראתיאתהספרופתאוםנפתחאיזשהוצוהר.
הרגשתישהחיפושהרוחנישליעושהלימשהו
שלאקשורבמוסיקהאובמשפחה.משהושיכול
לתתליהרגשתהיי,לאבעטיפהכימיתאו
אלכוהולית ,אלא באמת משהו שיכול לתת
לאדםאיזוהרגשהשהואיוצאמהגוףולורק
לכמהשניות .באותהתקופההתחלתילקרוא
הרבה ספרים ,בעיקר סביב תורות המזרח.
ø‰ÂÓ˙Ï†‰Ï·˜‰†‰ÒÎ†„ˆÈÎ
מאז ומתמיד הדהד בי הקשר היהודי שבי.

השורששלי.הדלאילאמה,שהואלחלוטיןאינו
יהודי,מקפידלומרכלהזמןליהודיםשמגיעים
אליולהודו":אתםהיהודיםצריכיםלחפשאת
הרוחניותאצלכם,חיזרוהביתה.היאקיימת
בתוךהדתשלכם".
¨‰Ê†˙‡†ÍÏ†‰˘Ú†‰Ó†¨‰ÓÎÁ·†Í˙Â‡†ÒÙ˙†‰ÓÂ
ø¯‡˘È‰Ï†ÍÏ†Ì¯‚Â
אניחושבשמהשתפסאותיבעיקר,הואעניין
ה"אגו".פתאוםהבנתישאיננויכוליםלברוח
מהאגושלנו.שהואמניעומובילאותנוללא
שליטתנו.חכמתהקבלהמסבירהש"רע",זה
ראשיתיבותשלרצוןעצמי.אנימאודמזדהה

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ

·±π∫∞∞†‰Ú˘·†ß‰†ÌÂÈ†ÏÎ

www.kab.co.il
ˆ¢Ï˘‡¯Ó
‡¢˙†¨Ô‚†˙Ó¯Ó
ˆ‰‰‚†ß
¨‰Ú¯Ó
‡·Ò†¯ÙÎ

·±π∫≥∞†‰Ú˘·†ß‚†ÌÂÈ†ÏÎ
˙˙˜Ï˘†‰‡ˆ¯‰†ÌÈÈ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
∂∞‰Ó˘‰†˙„È¯È†∫‡˘Â·†‰‡ˆ¯‰†±¥Æ±±Æ
‰Ê‰†ÌÏÂÚÏ†ÛÂÒ≠ÔÈ‡Ó
∂∞˙ÂÓÏÂÚÂ†˙ÂÓ˘†∫‡˘Â·†‰‡ˆ¯‰†±∑Æ±±Æ
ÌÈÁ†‰ÒÈÎ‰

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

˙¢ÙÓ
¯±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†ßÁ

¯¯˜˘†ßÁ

הרבהניגודים.מצדאחדהיהלומוחמבריק,ומצד
שנילבמאודרחב.אמנםהיולישתיאחיות,אבל
איתןלאיכולתילשחקכמועםאח.אזאבאשלי
היהמשחקאיתימשחקשהואאחשלי.זההיה
עבורימשהומאודמיוחד.
·ÆÌÈÈÁ·†‰ÁÏˆ‰†È¯ÂÙÈÒ†‰·¯‰†˙ÈÂÂÁ†Ì‚†ÁË
אניזוכראתהמורהשליאאידהברנבוים,אימו
שלהמנצחדניאלברנבוים,הפסנתרןהענק.
למדתיאצלהמוזיקהקלאסית.לאאשכחאיך
היאדרגהאתהתלמידיםשלהלפיסולםשל
"מתחילים"עד"מצטיינים".כמובןשכשהתחלתי
ללמודהייתיבתחתיתהסולםשלה,עדשברגע
מסוים הפכתי להיות זה שמסיים את
הקונצרטים.הרגעהזהזכורליכהצלחהוכניצחון.
אבלהאמתהיאשככלשאתהנהיהגדוליותר,
כךההצלחותהופכותלהיותמהולות.כבראין
אתאותהההרגשהשעשיתמשהוואתהיכול
לעשותאתתנועתהניצחוןשעושיםספורטאים
"יש!עשיתיאתזה!".היושיאים,היוזמניםשל
הצלחות ,אבל איכשהו היום אני מבין
שההצלחותשבאואחרכך,לאממשמוגדרות
אצליכדבריםששימחואותי,אלאפשוטקרו.
¯„‚ÂÓ†‡Ï†ÈÚÂˆ˜Ó‰†ÌÂÁ˙‰†Æ‰ÚÈ˙ÙÓ†‰·Â˘˙†ÂÊ
‡ˆø‰ÁÏˆ‰Î†ÍÏ
ההצלחותשלינמצאותדווקאבדבריםהקטנים
בחיים.בשבילי,רגעיםעםהבנותשליגורמים
לי לחוות הצלחה .כשנולד שיר חדש זו גם
הצלחהעבורי.העובדהשמכרתימאהאלף
עותקיםמכלתקליט,היאלאהצלחהבעיניי.
ø˙ÂÈÁÂ¯†ÔÈ·Ï†‰˜ÈÊÂÓ†ÔÈ·†¯Â·ÈÁ†˘È†Í˙Ú„Ï†Ì‡‰
היוםאנימביןשרוחניותזהדבראחר,אבלבכל
זאתישמשהורוחניבמוזיקה.כברהרבהשנים
אני חי בתחושה שכל היצירות והכישרון
שמתגלהבי,זהבעצםעזרהמלמעלה.אנילא
יכוללהביןאולהסביראתמקורההשראהשל
המוזיקהשליולכןאנימסיקשלאהייתילבד
בחדרברגעשזהקרה.
חוץמזה,ישלאמעטרגעיםשלחיבורעלהבמה.
היוםאנימביןיותראתחשיבותהחיבורבין
אנשים.הקשרהבלתיאמצעיעםהקהלהוא
מאודמחבר.אלולאמחיאותהכפיים,אלא
משהואחר.זהרגעשבואתהממשמרגיש
שאתהעף.איזשהוחשמללאמוסברשמגיע
מהקהלאוממקוםאחר,שאתהלאיודעאיפה
הואמתחיל,ואיךהואמגיעאליך.
ÛÒÂ†Â‰˘ÓÏ†˜Â˜Ê†‰˙‡˘†˘È‚¯‰Ï†˙ÏÁ˙‰†È˙Ó

עםהענייןהזה.הפסקתילחשובשהרענמצא
מחוצהלי.התחלתילהתבונןעמוקפנימה.
בכלל,הקבלההובילהאותילעומקיםחדשים.
דברנוסףשריתקאותיהואבדיקתהכוונה.אני
באממקוםדיתמיםבחיי.אנילאבודקבזכוכית
מגדלתאתהאחריםולצעריגםלאאתעצמי.
מעולםלאהתעסקתיבכללעםלבדוקאת
עצמי,לבדוקמדועאנימבצעכלפעולה.ופתאום
התחלתילבדוקאתהכוונה.התחלתילראות,
סליחהעלהביטוי,עדכמהאני"אגואיסטקטן".
גיליתישכשאניעושהמשהוטוב,אניעושה
אותורקבשבילעצמי.בשבילהאגו.זותובנה
שהממהאותי.היאעשתהשינויבחיי.היוםאני
מביןשאםאניאצליחלהוסיףרוחניותלחיי,
אניאוכללהתרחקמאותורצוןעצמי.זההפך
להיותמשהושמעסיקאותימעברלשיעורים,
עדכדיכךשזהמעסיקאותיביוםיום.זההפך
להיותמשהושדרכואניבוחןאתעצמי.דרכו
אניחי.
ø˙ÂÈÁÂ¯†ÌˆÚ·†ÂÊ˘†ÔÈ·Ó†‰˙‡†ÌÂÈ‰Â
כן.לתת,זהבשבילימעשהרוחני.זהמזכירלי
משפטמשירשעיבדתיבשבילדניבסןבתחילת
הקריירהשלי˙È˘Ú†‰Â¯Á‡‰†ÌÚÙ·†È˙Ó¢,
¢øÂ‰˘ÈÓ†ÏÈ·˘·†Â‰˘Óמשפטחזקמאוד.אני
לאמצליחלחשובמתיעשיתימשהובשביל
מישהושהואלארמיקליינשטיין.
‡˙†ÌÈ˘ÈÓÁÂ†ÌÈÈ˙‡ÓÏ†·Â¯˜†Â‡¯˜È†‰Ê‰†ÔÂ˙ÈÚ‰
‡ÔÈÈ‡¯˙‰Ï†‰ˆ¯˙†Ì‡†Í˙Â‡†È˙Ï‡˘˘Î†Æ˘È‡†ÛÏ
‰·˘†‰Â˘‡¯‰†ÌÚÙ‰†ÂÊ†Æ‰ÁÓ˘·†˙·‚‰†¨ÔÂ˙ÈÚÏ
‡˙ÌÚ†ÍÏ†·ÂË˘Â†‰Ï·˜†„ÓÂÏ†‰˙‡˘†Û˘ÂÁ†‰
øÍÏ†·Â˘Á†ÌÂ‡˙Ù†‰Ê†‰ÓÏ†Æ‰Ê
אםהיינומדבריםלפניחודשייםלאהייתימסכים
להתראיין.אבלהיוםאנייכוללומרשעברתי
משהו.אניבאמתלומדכאןמשהוחשוב,ולכן
איןלישוםבעיהעםהחשיפההזו,ואניחושב
שישליסיבהלשתףגםאתהאנשיםהאחרים.
ø¯˘Â‡Ó†‰˙‡†ÌÂÈ‰†Ì‡‰
אניאופטימי.אנילאיודעאםזהאושר,אבלאני
בןאדםאופטימימטבעי.הרבהדבריםגורמים
ליאושר,ושניםשאנימחפשאחרהאושר.אין
ספק,שהיוםאנייכוללומרשאנישמחבדרכי.
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‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

¯

בי עקיבא חי ופעל במאות הראשונה
והשנייהלספירהוהיהלאחתהדמויות
המרכזיות בחייהם של יהודי ארץ ישראל
ויהודיהתפוצותשלאחרחורבןביתהמקדש.
מחנךדגולומקובלענק,אשרהשתתףבחיבור
המשנהובעיצובההלכה,הנהיגרוחניתאת
מרדברכוכבאוהיהלאיששגילהלעולםאת
חוקהאהבה.
על פי התלמוד ,עד גיל ארבעים היה רבי
עקיבארועהצאןפשוט,עםהארץ,שנסחף
בזרמיהחייםולאהתעלהמעללרמתםשל
יתרבנידורו.הואכלללאהעלהעלדעתו,
שביום בהיר אחד כל זה עלול להשתנות.

ÈÂÈ˘‰
עדלנקודתהמפנהשימשרביעקיבאכרועה
צאנושלכלבֶאשּבוע,שהיהמעשיריירושלים.
לפתעפתאום,בהגיעולגילארבעים,התעורר
ברבי עקיבא דחף בלתי נשלט להבין את

¯·‡·È˜Ú†È
בעולם.האגוכֶוֹלאאותנובתוךהמציאות
המוגבלתשאנומרגישים,ולאמאפשרלנו
לפרוץאלמרחבהחייםהנצחי.הדרךהיחידה

˜ÂÁÏ†Ì‡˙‰·†ÏÚÂÙ†Ì„‡†¯˘‡Î
ÌÚ†ÔÂÊÈ‡·†‡ˆÓ†‡Â‰†¨‰·‰‡‰
ÂÓÎ†ÈÁˆÂ†ÌÏ˘†˘È‚¯ÓÂ†Ú·Ë‰
ÂÓˆÚ†Ú·Ë‰
להרגישאתהמציאותהשלימהסביבוטמונה
בשינוייחסושלהאדםלחברה.אתשגילה,
ניסחרביעקיבאבמשפטוהידוע˙·‰‡Â¢:
.¢‰¯Â˙·† ÏÂ„‚† ÏÏÎ† ‰Ê† ≠† ÍÂÓÎ† ÍÚ¯Ï

‡·ÎÂÎ†¯·†„¯Ó
בשנת  132לספירה נחלה ממלכת יהודה
הצלחהאדירהבזכותהמרדשהנהיגשמעון
ברכוכבא.הרומאיםשהפסידובקרבנסוגו

דיכויהמרדהביאלאחתהתקופותהקשות
ביותרבתולדותהעםהיהודי.גזרותמוות
הופעלועלהעם,עלחורבותירושליםנבנתה
העירהאליליתאיליהקפיטולינה,והחכמים
שהמשיכוללמודתורההוצאולהורגבעינויים.
רביעקיבאהמשיךגםהואבלימודהתורה
ובהפצתה,אולםהואנתפסעלידיהשלטון
הרומאי,נכלאבביתכלאבקיסריהוהוצא
להורג באכזריות על ידי הנציב הרומאי.

È˘Â‡‰†Â‚‡‰†˙Âˆ¯Ù˙‰
·‡·È˜Ú†È·¯†ÔÓÊ
מראשיתימיהעברההאנושותמספרשלבים
שלהתפרצותהאגובאדםאשרעיצבובכל
פעםמחדשאתפניההיסטוריה.בכלאחד
משלביההתפרצות,בניהאדםלאהסתפקו
עודבמילוירצונותיהםהבסיסייםוהחלו
לרצותיותר.הרבהיותר.
ההתפרצות הראשונה התרחשה בבבל

מהרגשתהעולםהרוחניאלהרגשתהעולם
הזה.שנאתהחינםהיאשגרמהלמותםשל
24,000התלמידים.חמישהבלבדהצליחו
לשמור על כללי חוק האהבה ולכן שרדו.
הבולטיםשבהםהיו:רבייהודההנשיא,חותם
המשנה,ורבישמעוןבריוחאי,מחברספר
הזוהר.

Í¯„‰†ı¯ÂÙ
סיפוריעםרביםנרקמוסביבדמותושלרבי
עקיבא ,כתרים איןספור נקשרו לשמו,
ואגדותומעשיותרבותנכתבועליו.ייתכן
שביוםמןהימיםכלאלהייעלמוכלאהיו,
אולםהמרכיבהמרכזיבמשנתולאייעלם
לעולם,הואכברזכהלחיינצחבדבריימי
ההיסטוריה.
דבקותושלרביעקיבאבֶּכלל"ואהבתלרעך
כמוך" ,שינתה כליל את פני ההיסטוריה.
במאמציוהגדוליםסללרביעקיבאאתהדרך

¯·ÌÈÒÁÈ‰˘†‰ÏÈ‚†‡·È˜Ú†È
Ì‰†ÂÈÈ·†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰
˘‚ÆÌÏÂÚ·†Ï·Ò‰†ÏÎÏ†ÌÈÓ¯Â
˙Â‡ÈˆÓ‰†ÍÂ˙·†Â˙Â‡†‡ÏÂÎ†Â‚‡‰
ÌÈ˘È‚¯Ó†Â‡˘†˙Ï·‚ÂÓ‰
משמעות חייו ולהכיר את חוקי העולם
העליון.באותוזמןגםהחלהלהירקםמערכת
יחסיםבינולביןבתושלכלבאשבוע,רחל.
זמןקצרלאחרמכןנישאהרחללרביעקיבא,
בניגודלרצונושלאביה.
לפי התלמוד ,רחל היא שדחפה את רבי
עקיבא לעזוב את ביתו ולנסוע ללוד כדי
ללמוד את פנימיות התורה מפי גדולי
המקובליםשלאותההתקופה.לאהיהבלבה
ספק ,כי שם ימצא בן זוגה את המענה
לשאלותיו.היאהשביעהאותושלאיחזורעד
שלאיכירוישיגאתחוקיהעולםהעליון.וכך,
בעידודהשלאשתו,החלהדרכוהרוחניתשל
רביעקיבא.
רביעקיבאלמדאצלהמקובליםרביאלעזר
בןהורקנוס,רבייהושעבןחנניהונחוםאיש
גמזו.עםהשניםהואהחללטפסמדרגהאחר
מדרגה במעלה הסולם הרוחני ,אט אט
התעלהעלמוריו,והפךלמקובלהבולטבדורו.
לאחרשספגממוריוהגדוליםאתכלשֶיֻכול
הקיםרביעקיבאביתמדרשבמרכזהארץ.
השמועה על חכמתו נפוצה ,ו24,000
תלמידים נהרו לבית מדרשו מכל עבר.

˙Â‡ÈˆÓ‰†Ï˘†ÈÏÏÎ‰†˜ÂÁ‰
המקורותהיהודייםמספריםכיביןתלמידיו
שלרביעקיבאשררהאהבתאחים.הסיבה
לכךהייתהטמונהבמשנתוהייחודיתשלימד.
"הטבע",השווהבגימטריהל"אלוקים",פועל
לפי חוק אחד בלבד  .‰·‰‡‰† ˜ÂÁ
כאשראדםפועלבהתאםלחוקהאהבה,הוא
נמצאבאיזוןעםהטבעומרגיששלםונצחי
כמוהטבעעצמו.במידהשהאדםמנוגדלחוק
האהבה,כלומרפועלמתוךאהבהעצמית
במקוםבאהבתהזולת,הואסובלומרגיש
צרותוייסורים.
רביעקיבאגילהשחוקהטבע,חוקהאהבה,
הינוקבועואינומשתנה.הואגילהשכאשר
האדםמשנהאתיחסולזולת,הואלפתע
מתחיללהרגישכיצדמשתנהכלהמציאות
שסביבו .רבי עקיבא גילה שהיחסים
האגואיסטייםבינינוהםשגורמיםלכלהסבל

¸˛¥

ונאלצולהזעיקתגבורת.כשהגיעוהכוחות
החדשים השתנה מהלך המלחמה לגמרי.
הרומאיםהחריבואתכלמהשנקרהבדרכם,
ממלכתיהודהנכבשה,עשרותאלפייהודים
נהרגו,ואלהשנלקחובשבינמכרולעבדות.

בתקופתושלאברהם,השנייהבתקופתושל
משה,וההתפרצותהשלישיתוהגדולהמכולן
התרחשה בתקופתו של רבי עקיבא.
האהבהששררהביןתלמידיושלרביעקיבא
התחלפהבשינאתחינםשהביאהלנפילתם

הרוחניתלכלהבאיםאחריו,לכולנו.לאלחינם
רואים בו כיום המקובלים דמות שבה
מתמזגותכלהאהבותלאנושות,ללאום
ולבוראגםיחד.כזההיהרביעקיבא,האדם
הראשוןשהביאאתבשורתהאהבהלעולם.
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צבא התגייסתי באמצע הקיץ .נער בן
שמונהעשרה,מבולבל,אבלמשחקאותה
אדישאחדלאאכפתלו.בזמןשכלהחברים
שליכבריצאולגיבושים,אניישבתיבבית.לא
ממשרציתילבזבזאתהחופשהאחרוןשליבריצה
עלדיונותכדילהראותלכולםשאניגבר.באופן
אישי,תמידהעדפתימסיבותובנות.והרבה.
יוםהגיוסהתקרב.כמוכלה"מורעלים"רציתי
לשרתבגולני.היהליברורשגםגולנירוציםאותי,
לכןדחיתיאתההתעסקותבזה,מתוךמחשבה
שכשאגיעלבקו"מ,הםפשוטיחכוליבהצדעה.
אזזהו,שלא .כמותמידבחיים,להםהיותכניות
אחרות.מצאתיאתעצמיבבקו"מ,כשהשםשלי
ושלפלוגהשלמהנקראיםבקולרם.אבאטפח
חזק על השכם ,חיבוק אחרון מאימא שלא
הפסיקהלבכות,ויאללהלאוטובוס.כמהדמעות
נשפכושםעלהמדרכה,אמהותנופפובטישיו
והחברותשלכולםמסרונשיקותבאוויר,כולנו
הרגשנוכאילואנחנוניצביםבסצנהנדושהמתוך
סרטהוליוודי.
בלילהשלאותויוםלאנרדמנו.סיפרתילכל
החבר'הבאוהל,שאיןמצב!אניבגולני!למחרת
בבוקרהעלואותיעלאוטובוסבדרךלבסיס
הטירונותשלהשריון.
הבסיסבנגב,בשיאהקיץ,היהכמוסאונהרטובה.
פיזרואותנול"הילטונים".אניבחרתיאתהמיטה
העליונה.במיטההתחתונהישןסעידאמטבריה,
בצדימיןהתמקמועומרימירושליםוגולןמהגולן
)זולאבדיחה,(...משמאלנוארזממושבבנייחיאל
שלידקסטינה,ומתחתיואברהם,בחוראתיופי
שקטמעפולה.
מצחיקעדכמההחייםמלאיםבקלישאות,אבל
אםתשיםשישהזריםבצוותאחדלחודשיים
וחצי,באמתיתפתחביניהםקשרמיוחדמאוד,
אחר,שונהמכלמהשהכרת.בהתחלהכלאחד
משחק אותה נחמד .יושבים אחד ליד השני
בארוחות,לפניכיבויהאורותכלאחדמחלקאת
הממתקיםשקיבלמהבית.ממשגןעדן.עד
שבשלבמסויםהלחץוהעצביםגובריםואזבא

˘‰ËÈÂÂÒ†‰Ê†¯„Á·†ÌÈ˘‡†‰˘È
¨˜Ë·†ÌÈ˘‡†‰Ú·¯‡†˙ÓÂÚÏ
ÆÌÈ˙Â¯È˘†ÈÏ·Â†·¯˜†˙ÂÓ†ÌÚ
˘‰Ê†‰Ó†ÔÈ·Ó†˙Ó‡·†‰˙‡†¨Ì
˘ÌÈÁÂÓ†ÍÏ˘†¯·Á‰†Ï˘†ÌÈÈÁ‰
‡ˆÌÈÈ„È·†ÍÏ
הפיצוץהגדול.לאסובלאףאחד!מיהםבכלל!
ממשגיהנום!אחרישזהמתפוצץפעםאחת,
זהמתחיללהתחברבחזרה.פתאוםאתהמבין
עדכמהאתהצריךאותם.אתהמתחיללבקש
מההוריםשישלחודבריםמיוחדיםכיאתהכבר
יודעבדיוקמהכלאחדאוהב,מתחיללנקות
שירותיםבמקומם,מחליףאותםבשמירות,
ולאטלאט,באימוניםבלילות,מתפתחותשיחות
נפשעלחלומותגדולים,עלפחדיםועלאהבה.
בחלומותהכיהזוייםשלי,לאחלמתישאהפוך
למפקד.מפקד?!לאחשבתישאיפעםאגיע
לפיקוד,אבלכנראהלאיכולתילהישארחייל
רגיל,כזהשמקבלפקודות.שנהוחציאחרי
המסלול,אברהםואנישובנפגשים.אותוהטנק,
אותםמדים,בסצנהשונהלחלוטין.הפעםזה
לאאימון,הפעםזהדרוםלבנון,ואניהואמפקד
הטנק.שישהאנשיםבחדרזהסוויטהלעומת
ארבעה אנשים בטנק ,עם מנות קרב ובלי
שירותים.שם,אתהבאמתמביןמהזהשהחיים
של החבר שלך מונחים אצלך בידיים.
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באדיבותדוברצה"ל
כמהשלאידברואיתך,יסבירולךויתרגלואותך,
שוםדברבעצםלאמכיןאותךלרגעהראשון
שיוריםעליךאשחיהבאמת.מישלאחווהאת
זהלאיביןלעולםעלמהמדובר.אתהמרוכז
בעצמךבאופןקיצוני,זהרגעקצר.אתהמשותק
מפחדומרגישכלתאאצלךבגוף.ברגעשיצאתי
מזה,פתאוםהבנתישאנילאלבד,שרעדויחד
איתי עוד כמה חברים בטנק .המחשבה
מתחדדת,האדרנליןמציףאתהגוףוכלנשימה
מקבלתמשמעות.פתאוםשניהחייליםהנוספים
שהיואיתי,אומריםלישאברהםמחוץלטנק.
לעולםלאאשכחאתהרגעהזה.רגעשנמשך
לנצח .נזכרתי בפעם הראשונה שראיתי את
אברהם,במסעהראשוןשהואנשאאותיעלגבו
בלילומרמילה,בחיוךהמבויששלו.נזכרתי
באהבההראשונהשהייתהלו,תמי,איךהיה
נוסעבשבילהשלוששעותוחצימעפולהלבאר
שבע.נזכרתיאיךשסיפרעלאמאשלו,שעובדת
שעותנוספותבמתפרהכדישיהיהלהםיותר
כסף,עלהאחיותהקטנותשלו,שהיושולחות
לוכלשבועמכתבוציור.דמיינתיאתעצמי
בלעדיו.פתאוםאתהמביןעדכמהאתהקשור.
עדכמהאנשיםזריםלךהופכיםלהיותחלק
ממך.עדכמההקיוםשלךתלויבהם.מדהים
עדכמהמצביםקיצונייםבחייםשלך,גורמים
לךלשנותאתכלגישתךאליהם.
המבטיםששלושתנוהחלפנובינינואמרוהכול.
לארקאניחשבתיעלאברהם.
בהפוגה שנמשכה כמה שניות שמעתי את
אברהםצועקלימבחוץ.לאחשבתיפעמיים.
באותורגעלאהיההבדלבינינו.החייםשלו
והחייםשלינראוליבדיוקאותוהדבר.היינו
כאחד.שלושתנוקפצנווירינוכמומשוגעים,
צרחנו מתוך פחד וטירוף לאברהם שיעלה
מאחור.הרגשתיאתהנשימותשלוכשהוא
עלהלטנק.הרגשתיכמואדםשגילהאתעצמו

מחדש,שלם,מלאורבעוצמה.
אחרישהסתייםהאירוע,הכולהשתחררהחוצה.
עמדנו ארבעתנו בשקט ,בוכים ,מתנשפים,
מחובקים.אףפעםלאהיהחיבוקכזהחזק.
אמיתי.הבכיהתחלףלאטלאטבצחוקובשאגות
אדירותשלאנשיםששמחיםלהיותבחיים.ביחד.
ערביםזהלזה.
היוםאנחנולאבקשר.הזמןעשהאתשלו,וכל,

אחדפנהלכיווןאחרבחיים.אחדעזבלניויורק
לנהל חברת הייטק .השני עדיין לומד
באוניברסיטה.אברהםותמיהתחתנולאמזמן
והזמינואותנולחתונה.אתארבעתנו.המפגש
הזהשימחבדיוקבאותההמידהשהכאיב.הוא
השאירטעםשלהחמצה,שלגעגועלרגעהעצום
שהיהאז,להרגשהשלאהרגשתימאז,אףפעם.
רגעאחדטהורשלחיבור.שלערבותהדדית.

„¯ı¯‡†Í

ÈÂÓ„‡†‰˘Ó

¢ÏÂ„‚†Ì„‡†ÌÏÂÚ‰†-†ÔË˜†ÌÏÂÚ†Ì„‡‰¢

Æ≤∞∞∂†¯·ÂË˜Â‡†¨‰˜È˙Ú‰†¯ÈÚ‰†¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰†¯ÈÚ†≠†˙Ùˆ†¨˘Â„˜‰†È¢¯‡‰

¯ÂÚÈ˘·†˙ÂÚÈ„È†Â„È·†ÂÈ‰È˘†ÈÏ·Ó†ÌÏÂÚ·†ÂÙÂ‚†ÌÈÈ˜Ï†ÏÂÎÈ†‡Ï˘†ÂÓÎ¢
ÔÈ‡†Ì„‡†Ï˘†Â˙Ó˘†˘ÓÓ†ÔÎ†ÂÓÎ†¨ÌÈÈÓ˘‚‰†Ú·Ë‰†È¯„ÒÓ†ÌÈÈÂÒÓ
È¯„ÒÓ†˙ÂÚÈ„È†¯ÂÚÈ˘†‰Ï†˘Î¯‰·†˙ÏÂÊ†¨‡·‰†ÌÏÂÚ·†ÌÂÈ˜†˙ÂÎÊ†‰Ï
¢ÌÈÈÁÂ¯†˙ÂÓÏÂÚÂ†˙ÂÎ¯ÚÓ†Ú·Ë
®±∏∏¥≠±πμ¥©†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†¨‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰
ÌÈ¯Ó‡Ó†¢ÌÎÁ†È¯Ù¢†∫ÍÂ˙Ó

·˙ÂÁÂ˜Ù†ÌÈÈÈÚ
‡·¯ÙÂÒ†Â‰È
¨·¯†¯Úˆ·†¨‰Ó‰„˙·†‰ÚÈ„ÂÓ†Ï‡¯˘È†˙Ï˘ÓÓ
¯˘Â†‰Ï˘ÓÓ‰†˘‡¯†Ï˘†Â˙ÂÓ†ÏÚ†˜ÂÓÚ†ÔÂ‚È·Â
¨˘˜˙Ó†È„È·†Áˆ¯†¯˘‡†¨ÔÈ·¯†˜ÁˆÈ†ÔÂÁËÈ·‰
.¢ÍÂ¯·†Â¯ÎÊ†È‰È†Æ·È·‡†Ï˙·†·¯Ú‰
אזאיפההייתב4בנובמבר,1995בשעה?21:30
"אחדות"היאמושגלאמובן,וכנראהגםלא
טבעי.אםנסקוראת60השניםהאחרונות,נגלה
כיעקומתהאחדותנמצאתבירידהמתמדת,או
שלחלופין עקומת הקיטוב נמצאת בעלייה
מתמדת.איךשלאאומריםאתזה,זהעדיין
נשמעלאטוב.
השבועיחוליוםהזיכרוןהאחדעשרלהירצחו
שלראשהממשלהיצחקרביןז"ל".ילדיהנרות"
כברבגרו,והיוםהםעובדיהייטקמצליחים,
לפניאואחריטיולאיןסופילמזרחהרחוקאו
לדרוםאמריקהאולכלמקוםאחרשאליואפשר
לברוח.
הרצחזעזערביםמאיתנו.הזעזועחצהמחנות
פוליטיים,אידאולוגיותואמונות.הואהפראת
השלווה.בבתאחתהואהציףעלפניהשטח
אתכלהלכלוךשהיהנהוגעדאזלהסתירמתחת
לשטיחהלאומי.כמופצעחשוףבערוהשנאה,
הקיטובופעריהעמדותהתהומיים,וסימנואת
גבולותהפירודוהמרחקהבלתיניתןלגישור.
במהלך השורות הבאות ,לא נעסוק בראש
הממשלהיצחקרביןז"ל,וגםלאנצדיקאונשלול
אתדרכו.כמוכןלאנעסוקבכלהיבטפוליטי
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‰ÈÂÂÁ·†ÌÈÚÂ·Ë†Ì‰†ÆÌÈ¯ÎÂÊ†ÂÏÂÎ˘†‰È¯ÂËÒÈ‰·†ÌÈÚ‚¯†˘È
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‰ÓÂ†‰˘Ú†‡Â‰†‰Ó†¨‰È‰†‡Â‰†‰ÙÈ‡ ¯ÂÎÊÈ†‡Â‰†¨Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ
Â˘Á¯˙‰†Ì‰˘†ÔÓÊ·†˘È‚¯‰†‡Â‰
אחר,בדמוקרטיהאובמנהיגות,אלאנדברעל
לילה אחד מיוחד שבו חשנו אחדות.
אזאיפההייתכשיצחקרביןנרצח?מהעשית
כשזהקרה?מההרגשתאחריזה? נראהכי
כולנויכוליםלשחזראתהרגעיםהאלהבלבנו.
מתוךצורךלאומיהוצבהארוןבחזיתהכנסתלמשך

¨‰Ê‰†ÌÚ‰†ÏÎ·†‰Ë˘Ù˙‰†ÌÂ‡˙Ù
·Â‰˘Ó†Ï˘†¨‰ÓÈÚ†‰˘ÂÁ˙†¨ÂÏÂÎ
ÌÚ†ÂÁ‡˘†‰˘ÂÁ˙†ÆÛ˙Â˘Ó
‡ÌÚ†„Á‡†˘È‡†ÂÓÎ†¨„Á‡†ÛÂ‚†¨„Á
˙Â„Á‡†Æ·Á¯˙‰˘†ÏÂ„‚†„Á‡†·Ï
שבוע כדי שעוברי אורח יוכלו לעבור על פניו.
אניזוכרשהחלטנולנסועלירושלים.היהערב
קריר,תחילתהחורף.היינוצעירים,תמימים,
וחדוריתקוותשניטעובנוהיטבעלמזרחתיכון
חדש.קיווינושהנהעודיום,יומיים,מקסימום
שנה שנתיים ,נשתחרר סוף סוף מהמועקה
הזאת ,מהקושי של הגדרה עצמית ובעיית

ÒÂÚÎÏ†È˙˜ÒÙ‰
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אותורגעהפסקתילכעוס.שניםרבות
אניכועסעלחבריםועלאויבים,על
נשים ועל גברים ,על ראש הממשלה ,על
המשאיתשלהשכן,עלמזגהאווירואפילו
עלהפסיכולוגהנחמדשניסהלעבודאיתיעל
הכעסהזהשנתייםללאהועיל.אנידיברתי
והואהתבונןליבעינייםוהנהןבראשושעה
שלמהעדשצלצלהפעמוןשבישרעלבואו
של המטופל הבא .ניסינו לחפש בעבר,
בילדות ,אצל ההורים שלי ,ביחסים עם
האחים,והכולנשמעהגיונימאוד,אבלהכעס
לא ויתר :עקשן ומציק ,זריז מאין כמוהו,
מתפרץתמידברגעהלאנכוןכדילהרוסאת
כלמהשניסיתילבנות.
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הזהות,ודת,ומדינה,וערבים,ושטחים.היינו
בטוחים שהנה עוד רגע ניהפך כאן למדינה
אירופיתכמוכולם,רקעםחופיםטוביםיותר
ומזגאווירמצוין.ואזאפשריהיהלעסוקבדברים
החשוביםבאמת.להיותתרבותייםולשמוע
מוזיקהוללכתלסרטיםולהצגותעדסוףהחיים.
אלא שלפתע נקטע החלום .הבלון התפוצץ
והאוויריצאבקולשריקהעזה.ואנחנונותרנו
מיותמים ,מבולבלים ,מסרבים להאמין.
כשעלינועלכבישמספר1בדרךמתלאביב
לירושליםחשנובהבדל.הכבישהיהעמוסבטורי
מכוניותגדושותבאנשים.הנוסעיםבמכוניות
ואנחנוביניהםחייכוזהאלזהבהבנה.אישלא
חתך את השני בכביש ,איש לא צפר .כולם
המתינוונתנוזכותקדימהלרכבשבאממול.
חבר'הצעיריםשעמדובירידהלכבישהמהיר
נאספומידלטרמפ.הייתהתחושהשלאהבה
באוויר .זה היה קצת מוזר ,אבל גם נעים.
הפקקבעלייהלירושליםהתחילכברבסיבוב
מוצא .פקק כבד ,כזה שלא זזים בו מטר.

מתקדמיםפגושאלפגוש,ועומדים.אנשיםיצאו
מהמכוניות ודיברו ביניהם .היו כאלה שאף
הגדילולעשותוהוציאוגיטרה,ניגנו,שרושירי
ארץישראל.מישהוהביאתרמוסעםקפה.
פתאוםהתפשטהבכלהעםהזה,בכולנו,תחושה
נעימה,ממכרת,שלמשהומשותף.תחושה
שאנחנועּםאחד,גוףאחד,כמואישאחדעם
לבאחדגדולשהתרחב.אחדות.
ואז זה נגמר ,והתחילו דיבורים איןספור
ותשדיריטלוויזיהמיוחדים.כמועשןחולףעברה
הטראומהואיתהגםנמוגההתחושה.תחושת
האחדות שחשנו ולו רק לרגע בינינו.
זותופעהמוכרת.כשקורהמשהוקשהאנו
מתאחדים.אבלמדועצריךלחכותעדשיקרה
לנומשהומר?
הריאיןדברשעוצרבעדנומלעשותזאתגם
עכשיו,ברגעזה.כלשנדרשמאיתנוהואלהניח
בצד את הבדלי המנטליות והאידאולוגיות
השונות,ולעזובלרגעאתהאינטרסיםהצרים
ואתהאגושתפחומפרידבינינו.כשנעשהזאת,
נוכלשובלהתחבר.חיבורשישבוהמוןכוח,
והואמלאתקווהוחוםואהבה.חיבורשתמיד
שימשלנומקורכוחוהשראה,מראשיתהדורות,
דרךהגלויותשעברנו,המדינהשהקמנו,ושעל
גורלהאנונאבקיםעתה.חיבורשבסתרלבנו
כולנומייחליםאליו,ואםרקנרצהבומספיק
נסחֹףאליואתכולם.˙Â„Á‡.

סבלנותזהלאהצדהחזקשליבחיים,ולכן
כשאניכועסאנימוותר,בורח,מחפשכלדרך
לצאתמהמצבהמתסכלהזה.הפסדתיהרבה
הזדמנויותלזוגיות,אףאישהלאהצליחה
באמתלהתקרבאלייכיתמידהגיעהשלב
הזה שבו התפרץ הכעס ,שבר את מערכת
היחסיםוהפרידבינינו.
קראולהליטל,וכברבפגישתנוהראשונה,
כשסיפרתילהעלהאופישלי,היאהציעהלי
לעשותעםעצמימשהוחריג,משהושונה,
שממש לא מתאים לי לעשות .וכך ,שבוע
לאחרמכן,ביוםשבוליטלברחהממנילאחר
עוד התפרצות כעס פתאומית ,החלטתי
לתקוףאותומכיווןלאצפוי,והלכתיללמוד

לרקום .חיפשתי את המקצוע הכי מנוגד
לאופישליומצאתי.
החוגהתקייםבמתנ"סשלידביתיולכןהקפדתי
לוודאשאףאחדממכריילארואהאותינכנס
לכיתה.הדברהאחרוןשחסרליהואשביום
שישיבפאב,כשרפייתאראתהגולשהבקיע
לגדיביןהרגלייםבמשחק,ודודיידברעלהג'יפ
4x4החדששלו,אניאספרשהייתיבחוגלרקמה
והתחלנולרקוםתמונהשלרקפת?אנימכיר
אותם,הםיישֻפְכועלהרצפהמרובצחוקולא
ישכחוליאתזהכלהחיים.
בכלאופן,הייתימספיקמיואשמהכעסכדי
לקחתאתהסיכוןולהצטרףלשבעתחברותיי
לחוג.בתחילהרקמנוצורותפשוטותעיגול,
משולש,אליפסה,ולאטלאטעברנולצורות
מורכבותיותר.בכלפעםשנגמרליהחוטאו
כשסיימתילרקוםבצבעמסוים,הייתיבוחר
בחוטהחדש,קושרבעדינותביןשניהחוטים
מאחור,וממשיך.היהבזהמשהומרגיע,אבל
זהעודלאהיהזהעדלאותורגע.הכעסעוד
היהשם.
ואזזהקרה.סיימנולרקוםתמונתטבעמרהיבה.
הבטתי בסיפוק על הרקמה והפכתי אותה
לאחורכדילקשוראתהחוטהאחרון.לפתע
הבחנתי בכל החוטים הקשורים ולראשונה
הבנתישגםהחייםשלי,כמוהתמונה,רקומים
להפליא על ידי אינספור חוטים שקשורים
מאחור.חוטיםשאנילארואהאותםולכאורה
גםלאיודעעלקיומם,אבלדיבכךשאחדמהם
ייפרםוכלתמונתחייתשתנהללאהכר.מהצד
הקדמי של התמונה נראה שהיא מורכבת
מצורותשונותונפרדות:דשא,שמים,כלבים,
אנשים,אבלמישמביטבהמאחור,רואהשחוט

אחדארוךוססגוני,שמונחהעלפיתכניתידועה
מראש,מצייראתהתמונההמושלמתשנגלית
לעינינו.הבנתישגםאניוגםכלמישנמצאלידי
מופעליםעלידיידנעלמהשרוקמתבכלרגע
אתתמונתחיינו.ידעתישאיןליעלמילכעוס
אואתמילהאשים,כיכולנובאותהסירה,
רקומיםברקמהאנושיתאחתויוצריםתמונה
שלמהמורכבתמאיןסוףצבעיםוצורות.באותו
רגערציתילראותאתחיימצידושלהרוקם,
מהצדשליוצרהתמונהולהביןאתהתכנית
שלו.ואזהופתעתילגלותתחושהחדשהשעד
אזלאחוויתי.לפתעהרגשתימאושר.לראשונה
בחייהכעסכברלאהיהשם.פשוטכברלאהיה
עלמילכעוס.
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יפורנחמדשרץברשתהאינטרנטמתאר
כיצד מדען עסוק ,שרצה למצוא פתרון
לבעיות העולם ,נאלץ לשמור על בנו הקטן
שהטרידאותובשאלותרבות.כדילהעסיקאת
הילדלפרקזמןארוךככלהאפשר,תלשהמדען
תמונהצבעוניתשלכדורהארץמתוךכתבעת
מדעיוגזראותהלחתיכותקטנות.הואהגיש
לילדוהקטאתערמתפיסותהניירואמרלו:
"בני,המשימהשלךהיאלהרכיבאתהפאזל
הזה.כשתסיים,נצאלשחקיחד".המדעןהעסוק
היהבטוחשזכהבכמהשעותשלשקט,שאותן
יוכללהקדישלמחקרוהחשוב.אךלהפתעתו
הרבה,כעבורעשרדקותחזרהילדעםהפאזל
המושלם.בחיוךרחבעלפניואמרהילד":אבא,
בואלשחק"".איךעשיתזאתכלכךמהר?"שאל
המדעןבתמיהה".פשוטמאוד",ענההילד",בצד
האחורישלהדףהיתהתמונהשל"אדם",ואת
ה"אדם"אנימכיר.הרכבתיאתהתמונה,הפכתי,
וגיליתישתיקנתיאתהעולם".

˘‡˙Â·Â˘˙†¨˙ÂÏ
˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ

חכמיהקבלההכירואתהעיקרוןהזהשנים
רבותלפנישהומצאהאינטרנט.הםמסבירים
לנו שאין כל צורך לתקן את העולם ,מכיוון
שהפריטהיחידבטבעשדורשתיקוןהואהאדם.
לאחרשנתקןאתעצמנו,נגלהשהעולםמושלם.
אולם מהו הקלקול ומהו אותו תיקון שאנו
צריכים לבצע כדי לתקן את המעוות?
חכמתהקבלהמסבירהלנושהמציאותשאנו
מרגישים תלויה אך ורק בתכונות האדם.
התכונותשאיתןאנונולדיםהןאגואיסטיות.
כתוצאהמכךהאדםמנצלאתהזולתוחושברק
עלתועלתעצמו.יחסאגואיסטילטבע,לסביבה
ולזולת נקרא הרגשת "העולם הזה".
במידהוישֻנֶההאדםאתיחסולכלמהשנמצא
מחוצהלו,הואיתחיללהרגישאתהעולםהסובב
כעולםהרוחני.
יוצאמכךשבעקבותהתיקוןשלעצמותיקן
האדםאתהעולםשנמצאלפניו,בדומהלבנו
שלהמדען.
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כלהתשובותנמצאותבגיליוןהנוכחי.
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עלפיחכמתהקבלה,גילארבעיםמסמלאתדרגתהתפתחותהאדם,הדרגהשבההוא
יכוללהשיגאתהכוחותהרוחניים.כשהאדםנמצאבדרגהזו,הוארוכשאתכוחותההשפעה,
הנתינה.כשהואמשיגאותם,הואמתחיללפעולבצורהאקטיביתעלהמציאות,ובכךמשנה
אתהעולם.המספרארבעיםאינומדברכללעלגילוהביולוגישלהאדם.לדוגמה,האר"י
הקדושוכןרבינחמןמברסלב,שהיושניהםמקובליםגדולים,נפטרובגילשלושיםושמונה.
הגאוןמווילנהכתבספריקבלהעודלפנישחגגאתברהמצווה.אפילוהרביהודהאשלג,
בעלהסולם,החללעסוקבחכמתהקבלהבגילצעירמאוד,ובגילעשריםוששהואכברהחל
לכתובחיבוריםקבליים.
המקובליםעצמםהםשהגבילואתלימודחכמתהקבלהלגילארבעיםומעלה,רקכדילמנוע
מהאדםאתהלימוד.הםחיכושהאגויגיעלסוףהתפתחותווהאדםיביןמרצונושלאנותר
לודברמלימודחכמהעתיקהזו.בימינואיןכלהגבלהעללימודחכמתהקבלהוהמקובלים
כותביםשהגיעהה"עתלעשות".

.1חותנושלרביעקיבא)(4,4
.2כיכרהיסטוריתבגרמניה
.3אלוקיםבגימטריה
.4בקשהלשינויהטבע
האגואיסטי
.5מימבצעאתהשיר"עשית
משהובשבילמישהו")ש"מ(
.6המחלההנפוצהביותרבזמננו
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7

8
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∫ÔÊÂ‡Ó
.7הגיעלקבלהדרךתורות
המזרח)ש"מ(
.8החוקהפועלבטבע,חוקה...
.9החוזהמ...
.10עירהמקובלים
.11תיקוןהעולםנעשהע"י
תיקוןה...
.12חותםהמשנה,רבי(5,5)...
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מובןשיששוני.המציאותכולהנחלקתבצורהחדהמאודלשנימינים.חכמתהקבלה
מסבירהבצורהברורהכיצדישללמדנכוןאתכלאחדמהמינים.השונישביןהמיניםנובע
משורשיהנשמהשלהגברושלהאישה.לפיהשורש,גברחייבלעבורתיקוןבנשמתובצורה
אקטיבית.לעומתזאת,מקומהשלהאישהבתיקוןמתבטאיותרבתמיכהובעזרהלתיקון
שמבצעהגבר.
מתוךהשורשיםהאלונובעיםגםמעמדהאישהומעמדהגברבעולמנו.
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˙Î¯ÚÓÏ†·˙ÎÓ
אתהעיתון"קבלהלעם"קיבלתיבדרכיהביתהמהבסיסמאדםנחמדשחייךאלייחיוךגדול.
חשוב לי לומר שעבודתכם טובה והכתבות מעולות )במיוחד הסיפורים הקצרים(.
שלאכמובשארהעיתוניםעליהםהייתימעדיפהלוותר.
בעיתוןשהוצאתםישתוכןבעלמשמעות,מסרחיוביומשהומיוחדשקשהלהסבירבמילים.
אני רואה בזאת הזדמנות להשפיע לטובה לעם ,לקירוב לבבות ולאיחוד העם.
בברכה,
מרלןממיסטבלוב.
˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†˙Â·Â‚˙Â†˙ÂÏ
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אמרישכנרירושלים,שושנהבוילסקיחיפה,יצחקדגןרמתגן.
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גרביים,שכשלבשואותוהצליחובמשחקמסוים,
והםממשיכיםלגרובאותוממשחקלמשחק.
ישכאלושנכנסיםלמגרשרקברגלימין,מפחד
מעיןהרע.ישכלמינידוגמאות...
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כלומר,למרותשהםמשקיעים
בספורטאתכלחייהם,הםלמעשהמרגישים
שלאהכולתלויבכוחותשלהם.דווקאכשהם
משקיעיםאתהכול,הםחשיםשישמעיןכוח
נעלם,והואלמעשהזהשקובע.
‚∫Ò„Â‚†‡Èבדיוק.הםחושביםשאוליישמשהו
שעוצראותם,אושאוליעשומשהורע,ובא
מישהומלמעלה,נתןלהםמכהואמר":לאבדרך
הזו,אלאבזו".לדוגמה,לפנישהייתיזורקלסל,

†∫Ò„Â‚†‡Èחשובלילנסותלקבלתשובותעל
מהותהחייםשלנו,עלהיעודשלנו,נושא
שמאוד מעניין אותי באופן אישי .שמעתי
שבחכמת הקבלה נמצאות התשובות .אם
כן ,מהיחכמתהקבלה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰חכמתהקבלההיאשיטההמסוגלת
לפתח בנו את תפיסת העולם המצומצמת
לתפיסהרחבהיותר,להראותלנואתהכוחות
שפועליםעלינוולגלותלנובמהתלויעתידנו
וכיצדביכולתנולשנותאותולטובתנו.לכןבימינו
היא הופכת להיות מבוקשת  בכל מקום.
למה?מכיווןשהאדםאינויודעמהיהצורהבה
הואמתקייםלפניהיוולדוולאחרהסתלקותו
מהעולםהזה.הואגםאינומשערכיצדהוא
משפיעעלהעולםומדועהואמקבללפתע
"מכות"מהחייםואינומצליחלשלוטבמסגרת
החייםהפשוטה.האדםבימינונמצאבחוסר
אוניםהולךוגובר,כמוילדקטןשהלךלאיבוד.
מלבד הכוחות והחוקים שהאדם מגלה,
התשובותלכלהשאלותהללונעלמותממנו.
זאת אומרת שיש כנראה מערכת נוספת
שאחראיתעלכלהאמור,אלאשהיאנסתרת
מאיתנו.עלמערכתהחוקיםהללוכותביםלנו
המקובלים.
‚ ∫Ò„Â‚† ‡Èהאם כל אחד יכול לעסוק בה?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰בהחלט.המקובליםשגילואת
המערכתהזוכינואותהבשם"העולםהעליון".
לטענתם ,כל אחד יכול לגלותה ,ולהבין

באמצעותהכיצדעליולחיותבעולמינובצורה
הטובה והנוחה ביותר .מקובלים אלו גם
מספרים ,שבסופו של דבר כולם יגלו את
המערכת הזו ויכירו אותה .שכן בסך הכול
עתידהשלהאנושותהואטוב,משוםשבמצב
הסופישאליונגיעכולנונחיהבשניהעולמות,
נדעאתכלהחוקיםונשתמשבהםלטובה.
‚∫Ò„Â‚†‡Èהאםכלסודותהחייםוהתשובותלכל
השאלות אכן נמצאים בספר הזוהר?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰מובןשכלמהשהיה,שיהיהושישנו
במציאות כבר נמצא בספר הזוהר .הבעיה
העיקריתהיאכיצדלהשתמשבוולזהמכווןכל

‚˙‡†Ì„‡Ï†ÁÂ˙ÙÏ†ÍÈ¯ˆ†∫Ò„Â‚†‡È
Æ˙Â˙Ï„‰
¨‰ÓÈÙ†Â˙Â‡†ÒÎ‰¢†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
‰Ï‚ÈÂ†˜Â„·È†¯·Î†‡Â‰†Æ¢ÂÏ†Á‰Â
¢Ú¯¢†‰Ê†‰ÓÂ†¢·ÂË¢†‰Ê†‰Ó
הלימודשלנו.שיטתהקבלהסוברת,שאיןלומר
לאדםמהעליולעשות,אלאיש"לפתוח"לואת
העולםהעליון,ומתוךכךשירגישאותוהואכבר
יידעבעצמוכיצדלפעול.
‚ ∫Ò„Â‚† ‡Èכלומר צריך לפתוח לאדם את
הדלתות.
"∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הכנסאותופנימה,והנחלו".הוא
כבריבדוקויגלהמהזה"טוב"ומהזה"רע",מה
כדאיומהלא,הואבעצמויהיהבעלהביתעל

‡ÍÂ¯·†È·†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמתהקבלה
כדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת1991עלידיהרבד"רמיכאל
לייטמן ) MsCבביוקיברנטיקה  PhDבפילוסופיה(ונקראתעלשמושלהמקובלהרבברוךשלוםאשלג,
בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
שיטתהלימודהייחודיתאותהפיתחהבניברוך,מבוססתעללימודהמקורותהאותנטייםשלכתבימקובלים
)ר'שמעוןבריוחאי,כתביהאר"י,כתביבעלהסולם(בגישהמדעיתומודרנית.
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∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áכ.פרי,ד.נהרי,י.עובדיה
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚט.שמעוני,ר.יניב,מ.אדמוני,א.אוטקין
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חייו.איןכלצורךבשכנועיםמלאכותיים,אלא
רק בכניסה ל"מקום הפיקוד" על חייו.
‚∫Ò„Â‚†‡Èהאםכאשרהאדםמסייםאתהתיקון,
נשמתושקטהורוגעת?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰איןגרועיותרמהעולםהזה.זהו
המצבהנמוךביותר,אבלאנחנולאמרגישים
זאת,מכיווןשאיןלנועםמהלהשוותאתמצבנו.
כאשרהאדםמסייםאתהתיקון,הואנכללבמצב
המושלםללאכלשינוישלהמצב,אלאלהפך
רקשופעיותרויותרומתפתחעודועודלטובה.
‚∫Ò„Â‚†‡Èהאםהתשובותנמצאותבתוךכלאחד
מאיתנו?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰השאלותנמצאותבכלאחד,ואת
התשובותהאדםמוצארקכאשרהואעובראת
הפתחומגלהאתהעולםהעליון.
‚†∫Ò„Â‚†‡Èלכןכלאחדצריךלהאמיןיותרבעצמו
וביכולותיו ,ולא להיעזר בכל מיני אמונות
תפלות...
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ידועששחקניספורטנוטיםלהאמין
בסימנימזללמיניהם,אךמהיכןזהנובע?הרי
אדםשקשורלקבוצהונמצאבתוךהתהליך,
במצבשלהתקפה,אמורלהאמיןבכוחותעצמו.
מה מועיל לו להאמין שיש איזשהו מזל
מלמעלה?כיצדפועלענייןהאמונותהתפלות
בקרבהשחקנים?
‚∫Ò„Â‚†‡Èאניחושבשכלאחדמחפשעזרה
ותמיכה,משהולהאמיןבו.מתוךעולםהספורט
אנייכוללספר,ששחקניםרביםנאחזיםבזוג

כברהייתירואהאתהכדורבפנים,וזההיהעוזר
לימאוד.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הדוגמהשלךטובה.אדםשמשקיע
אתכלכוחותיורואהשלאמשנהכמההשקיע,
התוצאהעדייןלאתלויהבו.ובנקודההזוהוא
מתחיללתלותאתעצמובכוחהנעלם.זוהמגמה
שלהאנושותכולה.ההשגחההעליונהמנהיגה
אתכולנו,כךשניווכחשלמרותשעשינוהכול,
השקענומאמציםרביםועמדנובסבלרב,עדיין
לאהגענולכלום.האדםעודותלויבכוחעליון,
והואמתחיללשאול"אזאיפההכוחהעליון
הזה"?כיהוארוצהלפחותלהצליחבעזרתו.
וכאןמתגלהחכמתהקבלה.
‚∫Ò„Â‚†‡Èאוליהכוחהעליוןנמצאבצידוהשני
שלהמגרש.יששתיקבוצות,וכלקבוצהעושה
אתהמקסימוםכדילנצח.קבוצהאחתמנצחת,
קבוצהאחתמפסידה.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אנימזמיןאותךלעבורלקבוצת
המקובלים.
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