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יחד תחת מטרייה אחת
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נקודת מבט חדשה ורעננה על מציאות החיים במאה ה– .21תוכלו לקרוא
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לשפת הקודש  -דור ה"אני".
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לצד כל אלה ,תפגשו בטורים האישיים של הכותבות הקבועות שלנו  -מרגלית
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להבין מה זה אומר באמת להיות אישה עצמאית.
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מאת :אורן לוי

מקשטים את
אם נתבונן לרגע מהצד על כל ההמולה סביב הסוכה ,נגלה שרוב המנהגים המוכרים עשויים
להיראות לא הגיוניים ואפילו מוזרים .למה התכוונו המקובלים שקבעו את סימני החג?

י

ש תקופות במעגל השנה שבהן הרבה יותר מעניין לצאת לטייל ברחוב,
מאשר לשבת בבית ולהתלבט על איזה כפתור ללחוץ  -זה שעל שלט
הטלוויזיה או זה שעל מקלדת המחשב .תקופה כזו פוקדת אותנו החודש,
עם חג הסוכות הבא עלינו לטובה .נקישות פטישים נשמעות מכל עבר,
ומבנים "מוזרים" צצים לפתע בכל פינה .הילדים מתרוצצים נלהבים,
מכינים קישוטים מנצנצים ,גוררים עצים וכלי עבודה ורואים בכל התהליך הזדמנות
לבניית "מחנה" לשבוע ,או לפחות בית קטן מעֲָרבָה.
אך עבור המתבונן מהצד ,מרבית המנהגים האלו עשויים להיראות לא הגיוניים
ואפילו מוזרים .אם נשים לרגע את המסורת בצד ,נשאלת השאלה :מדוע קבעו
חכמינו דווקא את הסימנים הללו? למה סוכה ולא מאהל בדואי? מדוע אתרוג
ולא עגבנייה? בקיצור ,על מה באמת מרמזים לנו מנהגי חג הסוכות?

עולם כמנהגו נוהג
חכמת הקבלה ,שחושפת בפנינו את התוכן הרוחני שעומד מאחורי מנהגי
ישראל ,רואה בסוכות ,כמו בכל אחד מהחגים האחרים ,רמז לתהליך רוחני
שעובר האדם .המקובלים  -האנשים שגילו את העולם הרוחני ,כותבים
כי בעולמנו קיים כוח אחד בלבד  -כוח האהבה והנתינה .מתוך ניסיונם
האישי הם מספרים שהדרך להרגיש בו היא לפתח בנו יחס דומה לזולת.
בדיוק כפי שמקלט רדיו חייב להיות מסונכרן לתדר שאותו הוא קולט ,כך
אדם הרוצה לגלות את העולם הרוחני חייב להידמות לכוח הזה ,כלומר
לרכוש את יחס האהבה לאחרים .למעשה ,הסיבה היחידה לכך שאיננו
חשים בקיומו של העולם הרוחני ,היא שמטבענו אנו "מכוילים" לתדר
קליטה ש"משדר" אהבה עצמית  -אגואיזם .מטרת מנהגי החגים ,כמו
ישיבה בסוכה או ברכות על ארבעת המינים ,היא להוות מעין תמרורים
שתפקידם לרמז לנו על השינוי הפנימי הזה.

על טעם ועל ריח
כעת ,לאחר שהבנו מהו תפקידם האמתי של מנהגי החג ,נוכל להעמיק מעט
ולבחון את משמעותם הרוחנית:
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על פי הקבלה הסוכה מסמלת את הצורה המתוקנת ,השלמה ,שאליה עתיד כל אדם להגיע

הסוכה שבלב
הכנה ועיצוב :אורית עציון ,צילום :אורן דאי

● הסוכה :על פי הקבלה הסוכה מסמלת את הצורה המתוקנת ,השלמה ,שאליה
עתיד כל אדם להגיע .חוקי בנייתה מבטאים באופן סמלי את האופן שבו
האדם מתעלה מעל לאגו ורוכש את היכולת לאהוב ולתת .למשל ,נכתב כי
בבניית הסכך יש להקפיד על הכלל "ּצִּלָתָּה מְֻרּבָה ֵמ ַח ָּמתָּה" ,כלומר להותיר
יותר צל מאשר אור בסוכה .מנהג זה מסמל פעולה רוחנית שבה האדם
"מסתיר" ,כלומר מצמצם את השימוש באגו שלו כדי לצאת מתוכו אל האור
– אל האהבה והנתינה.
● הסכך :את הסכך אנו מתקינים מענפים המכונים "פסולת גורן ויקב" ,כלומר
דברים בעלי חשיבות פחותה עבורנו .גם מנהג זה מסמל תהליך שחווה אדם
הפוסע בנתיב הרוחני :בתחילה הצורך לאהוב את האחרים נראה לו טפל
ומעורר סלידה ,בדומה לאותה פסולת .אולם בשלב השני האדם לומד לגדל
את החשיבות של אהבתו לזולת לרום המעלה ,ובזכות שינוי יחסו לאחרים הוא
מגלה את הקשר עם הכוח העליון.
● ארבעת המינים :כמו המנהגים שהוזכרו לפני כן ,גם ארבעת המינים
מרמזים על התחושות שאנו חווים בדרך הרוחנית  -טעמו של כל אחד
מהמינים מסמל את הרגש ואילו ריחו מסמל את ההבנה השכלית .כך
למשל ,ה"אתרוג" רומז על מצב שבו האדם מבין ומרגיש את החשיבות של
אהבת הזולת .פעמים אחרות האדם מוצא את הדרך הרוחנית "בעלת טעם
אבל חסרת ריח"  -הוא משתוקק לגלות את הרוחניות ,אבל אינו יודע כיצד
לעשות זאת .אז מצבו מכונה בשם "לולב" .לעתים להתקדמות הרוחנית יש
בעיניו "ריח אבל אין בה טעם" ,ואז היא מכונה בפיו "הדסים" .וכאשר אין
בה לא טעם ולא ריח היא נקראת "ערבות".
המנהג לאגד את ארבעת המינים ולנענע אותם מסמל את השלב האחרון לפני הכניסה
לעולם הרוחני .האדם מאגד בתוכו את כל הניסיון שצבר בדרך :את כל העליות
והירידות ,את כל בירוריו ,תובנותיו ,הבחנותיו והרגשותיו לאגודה אחת ,לבקשה חדה
לתיקון מהכוח העליון .רק אז האדם נענה ונפתחת בפניו הכרת המציאות הרוחנית
החדשה של שלמות ונצחיות .מצב זה מכונה "שמחת בית השואבה".

סוכה של שלום
הקבלה מלמדת אותנו כיצד להקים סוכה פנימית בלבנו .אבל לא סתם סוכה ,אלא
סוכה של שלום ,אהבה ואחדות בין אדם לאדם .תקופת החגים מהווה הזדמנות
נפלאה להתעלות מעל למחלוקות ,לפירוד ולשנאה ולפתוח דף חדש בחיינו .אם
ננצל את האפשרות ונתאחד ,בין הקשרים שבינינו תתגלה האהבה ,ותמלא את
לבנו בשמחה ובאושר.
oren_l@kab.co.il
אוקטובר  2008
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דור ה–I

כבר היה לנו דור ה–  Xוהיה גם דור ה–  ,Yוכעת יש דור חדש  -דור ה– .I
זהו דור מיוחד באמת ,שבבסיסו נמצא ה"אני" ,אבל את הייחודיות שלו
ניתן לנתב גם לכיוונים חיוביים

כשה"אני" במרכז
Stock.Xchng

ח

ברת  Appleוהמנכ"ל הצבעוני והמבריק שבראשה,
סטיב ג'ובס ,נודעו מאז ומתמיד ביכולתם הגאונית לזהות
(לפני כולם) מגמות וצרכים אנושיים ,לעצב אותם בדרך
מבריקה ,לבנות להם מעטפת שיווקית נכונה ולחייך כל
הדרך אל הבנק כשהם קוצרים רווחים עצומים.
אין זה פלא ,אם כן ,שבפרוס עלינו השנה העברית החדשה אנו מוצאים את
עצמנו עם שורת מוצרים שימושיים מבית היוצר של ג'ובס; מוצרים שהשם
שנבחר להוביל אותם מעיד יותר מכול על הדרך החדשה שבה תופס את
עצמו האדם המודרני.
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בשנות השמונים המוקדמות טבעו סופרים כמו וויליאם גיבסון ודאגלס קופלנד
את המונח דור ה–( Xבאנגלית .)Generation X :סרטים כמו "המציאות
נושכת" ,ספרים כמוGeneration X: Tales for an Accelerated" :
( "Cultureקופלנד) ומאמרים רבים ניסו לפענח את מאפייני הדור שנולד
בין שנות השישים לתחילת שנות השמונים של המאה ה– .20לצד העניין
החברתי–דמוגרפי השקיעו תאגידי הענק מאמצים רבים כדי להבין כיצד נכון
לשווק את סחורתם למיליוני הצעירים שהתבגרו אז במערב  -בעיקר בצפון
אמריקה ,בבריטניה ,באוסטרליה ובניו זילנד  -ובכיסם דולרים רבים.
שנים ספורות לאחר מכן ניסו לדבר על דור ה– ,Yשמעולם לא תפס ממש
תאוצה .אבל דווקא  - Appleאז עדיין חברה קטנה ומתפתחת  -הבינה נכון
את הדור החדש ,ופרצה אל התודעה הציבורית עם המצאת המחשב האישי
הראשון בהיסטוריה.
היום ,רבותיי ,בחסותה של אותה חברה שהפכה בינתיים לתאגיד ענק ,אנו
שמחים להציג בפניכם את הדור החדש ,דור ה– ,Іאו בתרגום חופשי לשפת
הקודש :דור ה"אני" .אמנם מכשירים כמו  iPod, iTunes, iPhoneועוד
מגוון מוצרים מתוצרת חברת  Appleהפכו כבר מזמן לדבר שבשגרה עבור
הדור הנוכחי ,אך לא זה העניין .הדבר המעניין בכל המוצרים האלה הוא שג'ובס
וצוותו בחרו למתג אותם תחת המושג  ,Іכלומר להציב במרכז התפיסה
האסטרטגית של החברה שלהם לא את המכשיר עצמו ,אלא את ה"אני".
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המוצרים "מוכווני האני" כמשל
כל אותם מוצרים הם רק סמל לתהליך מקיף שאנו חוזים כיום בהתעצמותו.
תהליך שבו אחד ממאפייניו המרכזיים של האדם שחי על פני כדור הארץ
במאה ה– 21הוא העיסוק האובססיבי בעצמו.
כך ,למשל ,סקר שנערך השנה עבור המוסף "זמנים מודרניים" בקרב מדגם
מייצג באוכלוסייה הבוגרת קובע שאנו מרוכזים יותר בעצמנו ,פחות מעורבים
בקהילה ונעדרי מחויבות לשינוי חברתי .נתונים מחקריים אלה נתמכים היטב
במציאות שטופחת על פנינו מדי בוקר עם הקפה והעיתון היומי .זפזופ מהיר
בין ערוצי הטלוויזיה או שיטוט קצר במחוזות החיים (מה שאתם מעדיפים),
יגלו כי האגו האנושי תפח לממדים מפלצתיים והרסניים .אך מה הסיבה
לכך? מהו המקור להרגשת הייחודיות שכה אופיינית לדורנו ,וכיצד ,אם בכלל,
ניתן להשתמש בה כקרש קפיצה להתקדמות חיובית?

כל אחד הוא באמת יחיד ומיוחד
"אשר מדה זאת ,הייחודיות ,נמשכת לנו ישר מהבורא ,יחידו של עולם ,שהוא
שורש כל הבריות" (בעל הסולם ,מאמר "השלום בעולם").
במאמרו "השלום בעולם" ,מסביר בעל הסולם שכפי שהבורא הוא אחד ,יחיד
ומיוחד ,כך גם אנחנו ,באופן בלתי מודע ,שואפים להיות יחידים ומיוחדים.
הקבלה גורסת שמקור נשמות בני האדם הוא מנשמה כללית אחת,
שהתחלקה ל"נשמות פרטיות"  -המכונות "ניצוצות" .ניצוצות אלה התלבשו

בגופי בני האדם בעולם שלנו ,וכך נוצרה מציאות שבה לכל אדם יש ניצוץ
נשמה שייחודי רק לו .מהותו של "ניצוץ" זה ,שמכונה בספרים גם "חלק אלוה
ממעל" ,היא לחזור לדבקות במקור ,בבורא ,אבל בינתיים דוחפת אותו מידת
הייחודיות לממש את עצמו בדרכים שונות.
האחד חולם להיות רופא דגול ,האחר  -מאפיונר מתוחכם ,השלישי
משתוקק להיות ספורטאי ידוע ובעל הישגים ,אבל כל אדם זקוק
לדבר מה שיוכל להתגאות בו ולהצדיק את קיומו .שימושים אלה,
מסביר בעל הסולם ,הם טבעיים ,זמניים ,והמניע הישיר להם הוא
האגו האנושי .הבעיה שהוא מצביע עליה היא שאם נתמיד ונעסוק רק
במימוש אגואיסטי כזה ,נביא על עצמנו חורבן" :והגם שבארנו בה טעם
יפה וגבוה ,אשר מדה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא ,עם כל זה מתוך
שהרגשת הייחודיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו ,נעשתה
פעולתה הרס וחורבן ,עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו
בעולם" (בעל הסולם ,מאמר "השלום בעולם").
לכן ,לצד השימוש הזמני והטבעי במידת הייחודיות של כל אחד מאתנו,
מציע בעל הסולם פתרון אולטימטיבי .לטענתו ,הבורא מביא את האדם
אל צומת דרכים ומותיר בידו את הבחירה :לנתב את מידת הייחודיות
שבו לטובת נתינה ודאגה לזולת ,ובכך להידמות לתכונתו של הבורא,
מה שמבטיח לאדם צמצום הפער בינו ובין הבורא; או להשתמש בתכונת
הייחודיות לטובת עצמו ,מה שמוביל בסופו של דבר לדיכוי האחרים
ולדחף בלתי נשלט להרגיש גדול יותר מכולם.
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כיום ,באופן טבעי ,ואולי בלתי מודע ,רובנו בוחרים בדרך השנייה .עקב כך אנו
נעשים אינדיבידואליסטים יותר ויותר ,ומפתחים ריחוק מהסובבים אותנו.
בעל הסולם ממחיש את התופעה הזו בעזרת דימוי מעולם הפיזיולוגיה.
הביטו בגוף האדם ,הוא אומר ,הגוף מורכב ממיליארדי תאים,
שכל אחד מהם פועל כמערכת אוטונומית שלה מטרה
ייחודית .אולם על אף שהתאים מתנהלים בדומה
ליחידות רווח עצמאיות ,מאחדת את כולם מטרה
משותפת ,שאותה מציב כל תא מעל למטרה
האישית שלו.
כאשר תא מסוים מתנתק מהמטרה הכללית
של הגוף כולו ,ופועל רק לתועלת עצמו ,אנו
קוראים לתופעה הזו "סרטן" .התא הנגוע
מדביק קבוצת תאים נוספת ,שלבסוף מביאה
את הגוף לקריסה ולהשמדה עצמית ...וגם
להשמדת קבוצת התאים שגרמה לתהליך.

ייחודי זה בסדר גמור ,אך את הכוונה צריך לשנות
"אמנם יש שני צדדים במטבע הייחודיות האמורה ,כי אם נסתכל בה
מצד השתוותה עם יחידו של עולם ,הרי היא פועלת רק בצורה של 'השפעה
לזולתו' .שהרי הבורא כולו משפיע ,ואין בו מצורת הקבלה ולא כלום ,כי לא
חסר לו מאומה ,ואינו צריך לקבל דבר מהבריות שברא .לכן ,גם הייחודיות
שנמשכת אצלנו ממנו מחויבת שתפעל גם כן רק בצורות של 'השפעה לזולתו'

ולא כלום לקבל לעצמו" (בעל הסולם ,מאמר "השלום בעולם").
לא צריך לוותר על הרגשת הייחודיות ,ואין גם צורך לשנות אותה .כל
שעלינו לעשות הוא ללמוד כיצד להשתמש בה בדרך הנכונה,
כלומר לשנות את הכוונה מאחורי המעשים לכוונה
"ליהנות לזולת" .המעניין הוא שהשינוי
מתחולל רק בממד הכוונה שמניעה
אותו לבצע את המעשה ,ולא ברמת
המעשה עצמו .אדם שמחליט לקחת
את התהליך הרוחני לידיו ומטפס
במעלה הסולם הרוחני ,רוכש את
תכונת הנתינה ,מממש את עצמו
והופך לעצמאי ומיוחד.
לסיכום ,כדאי לזכור :תכונת
הייחודיות היא הדבר הנפלא ביותר
שיש בכל אחד מאתנו .אנו באמת
מיוחדים .וכאשר התכונה המיוחדת של כל
אחד מאתנו לובשת על עצמה את הרצון לאהוב
ולהעניק לאחרים ,היא הופכת אותנו דומים לבורא.
כך משלים כל אדם את תפקיד נשמתו הפרטית בפאזל הגדול שמכונה
"הנשמה הכללית" ,ובדרך הוא הופך לאחד .אחד ,יחיד ומיוחד.
avihu_s@kab.co.il
יח”צ Apple

חנות הקונספט החדשה של Apple
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מאת :אלי וינוקור

asap creative/photos

רזה זה יפה
בעידן שבו רזה נחשב יפה ,אין פלא שיותר ויותר נשים ,ולאחרונה גם גברים וילדים,
מפתחים הפרעות אכילה קשות שמסתיימות לעתים במוות .האם הבעיה היא תוצר של
חברה תובענית שדורשת מאתנו ה-כ-ו-ל? לשיפוטכם תשובה עסיסית אך בריאה

א

ם החלטתם להתנתק לאיזו תקופה מהטלוויזיה ,זה יתקיף
אתכם ברחוב ,בעיתון ,בקולנוע ,ב– ,DVDבמגזין אפנתי או
סתם באיזו שיחת חברים" .רזה זה יפה" ,יאמרו כולם" ,זאת
עובדה" .והעגלגלּות? היא כבר מזמן לא נחשבת למשהו
נחמד או בריא .כבר עשורים שהיא "יצאה מהאפנה" .אם
בעבר נשות הרנסנס העגלגלות התנוססו על יצירותיהם של גדולי הציירים,
צלמי האפנה  -הציירים של היום" ,מעדיפים" את הדוגמניות שלהם שדופות
וגרומות ,אחרת הן יישלחו ליום צום נוסף או שתוצע להן שקית הקאה.

מדובר במגפה.
והמצב בארץ? לא הרבה יותר טוב! ממחקרים שנערכו נמצא כי רוב הנשים
הצעירות בישראל אינן מרוצות מהופעתן החיצונית וממשקל גופן ,אף על
פי שהמשקל של רובן תקין! גיל הופעת ההפרעה נהיה נמוך יותר משנה
לשנה ,והסקרים צופים שכ– 85אחוזים מהנערות בגיל  18-13צפויות לפתח
הפרעת אכילה.
אבל האם הרצון לרזות הוא רק תוצר של השפעת הסביבה? תופתעו לגלות,
אבל יש גורם נוסף שמשחק תפקיד מפתח בהתפתחותה של התופעה.

מה כל כך רע בזה? מה הבעיה?

הפרעה ושמה חוסר מילוי

הבעיה מתחילה כשהדבר חורג מגבולות האפנה .מחקרים רפואיים שנעשו
לאחרונה גילו כי הגורם המשפיע ביותר על תחילתן של הפרעות האכילה
הוא הסביבה .כך לדוגמה קרה באיי פיג'י  -מיד לאחר שהטלוויזיה המערבית
נכנסה לאי המרוחק החלו להתפתח בקרב הצעירים הפרעות אכילה.
יש לציין כי הפרעות אכילה אינן מסתכמות רק בבולימיה או באנרוקסיה,
אלא גם באכילת יתר ובהשמנה .מדובר בבעיות בריאותיות קשות
המשפיעות על כל תחומי החיים של הסובלים מהן ,ואף הולכות ומחמירות
עם הזמן ועלולות להגיע עד כדי מוות .אף שרוב הגורמים להפרעות
האכילה עדיין אינם ידועים ,דבר אחד בטוח  -משקל רב נתון להשפעת
הסביבה .בעולם שבו אורח החיים ,צורת הלבוש ,הרגלי הצריכה וההתנהגות
מוכתבים לנו על ידי החברה ,נראה כי אין דרך להימנע מלהפוך לקורבנות
האפנה .ואני שואל ,האם קיימת בכלל בחירה?
הדוגמה הבולטת ביותר היא ארצות הברית ,מלכת החומרניות והטרנדים
המתחלפים ,שמדווחת על  24מיליוני תושבים (!) שסובלים מהפרעות אכילה.
והעובדה ש– 95אחוזים מהם הם בני  ,24-15לא מותירה מקום לספקות.

אדם שיביט מהצד על האנושות בפתח המאה ה– 21יאמר בוודאי שהמין
האנושי מצליח להתגבר כמעט על כל מכשול חומרי שעומד בפניו :אנו יכולים
לטוס לחלל ,להשמיד מדינה שלמה בטיל גרעיני ,לגרום לנכים ללכת ,לשבט
אנשים ,לשכפל כבשים ,להנדס מזון ולהתכתב זה עם זה בו זמנית מקצה
אחד לקצה השני של העולם .רק דבר אחד אנחנו לא מצליחים לעשות ,והוא
להיות מסופקים.
על התקופה הזו ,שבה יהיה לנו הכול מבחינה חומרית אבל נחוש ריקים
מבפנים ,כתבו המקובלים לפני יותר מ– 2,000שנה .השפע העצום שמונח
לפנינו היום רק מבליט את חוסר הסיפוק הגדול שחווה האנושות כולה
ומדגיש את השאלה :בשביל מה?
אנסה להמחיש זאת באמצעות דוגמה :נסו להיזכר בפעם האחרונה שבה
הייתם ממש ,אבל ממש רעבים .כל כך רעבים ,עד כי לא הייתם מסוגלים
לחשוב על שום דבר מלבד אוכל .משעות הצהריים כבר חלמתם על ארוחת
הערב ועל הרגע שבו תנגסו ,נניח ,בסטייק עסיסי (יסלחו לי אחיי הצמחונים,
ניתן להחליף לגרסת שניצל תירס) .והנה ,הרגע המיוחל הגיע  -בביס הראשון,

 10אוקטובר 2008

stock.xchng

המפגש בין הצורך העז שנבנה בכם ובין המנה הטעימה מצעיד אתכם לפסגות
חדשות של תענוג .אתם מצקצקים בלשונכם ,נהנים מהמרקם העשיר של
הטעמים ,ומתענגים על כל רגע.
בביס השני ,עדיין נהנים .בביס השלישי ,קצת פחות ,ועם כל נגיסה הרצון
לאכול הולך ופוחת ואתו גם ההנאה .בקיצור ,רצונכם לאכול התפוגג ועמו
נעלמה גם ההנאה שאליה כל כך השתוקקתם .מצב זה נקרא בקבלה "הנאה
שמבטלת את הרצון" .ברגע שבו נעלם הרצון או הצורך (לאכול) ,נעלמת גם
תחושת ההנאה (מהאוכל).
התהליך המחזורי הזה מוכר לכולנו ,והוא תקף לגבי כל הרצונות שמתעוררים
בנו .ברוב המקרים עוד לפני שהספקנו ליהנות באמת ,אנו מוצאים את עצמנו
שוב במרדף אחר הנאה חדשה.
מה הסיבה לכך? האגו האנושי שעלה במאה שחלפה על הישורת האחרונה
הפך לבור בלי תחתית ,שמצד אחד דורש עוד ועוד ומצד שני אינו מאפשר
לאדם לספק את עצמו בצורה ישירה .אמנם אנו מנסים למלא את הבור
הזה ללא הרף ,אבל ככל שאנו מתקדמים האגו רוצה יותר ,וכשאין ביכולתנו
לספק אותו ,הוא גורם לנו להרגיש ריקניים עוד יותר .התהליך חוזר על עצמו,
אכזבות מצטברות בתוכנו ,ואכילה מופרזת היא אחת הדרכים לפצות על
החלל הפנימי שנפער בנו.
חוסר היכולת לספק חיסרון זה מוביל אותנו לניסיונות חוזרים ונשנים לפצות
את עצמנו בסיפוק מיידי :עוד חפיסת שוקולד ,עוד כיכר לחם ,עוד ועוד אוכל.
האנורקסיה ,שניצבת מצדה השני של הסקאלה ,מנסה למלא את אותו
הבור בתענוג אחר  -הערכת החברה; "אם אהיה רזה ,אזכה לאהדת הסביבה
וכולם יאהבו ויקבלו אותי" .נער או נערה המרגישים דחויים או לא אהובים
מספיק ,מנסים לפצות על כך באמצעות היכולת להתגבר על הרצון לאכול
ובכך להיחשב יפה ,מוצלח וכו' .האגו הערמומי מוצא כביכול מילוי חדש .אבל

כמו באכילה מופרזת ,גם כאן המילוי הוא זמני.
אנשים שמפחיתים ממשקלם נהנים מכך לזמן קצר .אך מיד לאחר שהתענגו
על המשקל החדש וזכו להערכת הסביבה ,מופיע בהם רצון חדש גדול יותר:
להמשיך לרזות! כדור השלג הדיאטטי מתחיל את מסלולו מבלי לדעת היכן
הוא יסתיים.

אגו דל קלוריות
חכמת הקבלה אינה מטפלת בהפרעות אכילה או בדיכוי האגו .להפך ,היא
מאפשרת לאדם להתעלות מעל האגו שלו מבלי לשפוט את התכונות או את
הרצונות שלנו לטוב או לרע.
היא מסבירה שהעיסוק בעצמנו ובאגו שלנו מתאזן רק כשאנו מציבים לפנינו
רף גבוה יותר מאשר הדאגה לספק את האגו שלנו או לעמוד בסטנדרטים
שמכתיבה החברה .והדרך היחידה לעשות זאת היא לעסוק ברוחניות ,משום
שאדם שרוכש את תכונת האהבה מתעלה מעל הרצון האגואיסטי הצר שלו
ומתמלא בתענוג הגדול ביותר שקיים .במקום לנסות למלא את עצמו ,הוא
ממלא את הזולת ,וכתוצאה מכך חווה הנאה.
הרוחניות ממלאת את החוסר העמוק ביותר של האדם ,את הנקודה הפנימית
שבו שנמשכת לתענוג גבוה יותר שאינו נגמר ,ולכן הסיכוי שתתפתח הפרעת
אכילה או התמכרות כלשהי הופך מזערי .אדם שפועל בנתיב שפותחת בפניו
חכמת הקבלה מוצא את נוסחת הקסם ,שמאפשרת לו להקדיש פחות
תשומת לב למראהו ולגופו החיצוני ,ויותר זמן לגופו הרוחני .דבר שמסב לו
אין סוף הנאה.
והיופי? היופי ,כפי שאתם בוודאי יודעים ,מתחיל מבפנים...
eli_v@kab.co.il
אוקטובר 11 2008
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גבול האור

"השקעתי את כל חיי בהבנת טבעו של האור",
אמר המדען הדגול אלברט איינשטיין בערוב
ימיו" ,אך לעולם לא פיצחתי את החידה" .אולי
האר"י היה יכול לעזור לו ...לרגל השקתו של
מאיץ החלקיקים השוויצרי החלטנו להסביר על
מושג האור בקבלה

ע

וד בהיותו נער בן  16שנים בלבד ,הבזיקה בעיני רוחו תמונה
משונה ורבת השראה .הוא ראה את עצמו רוכב על קרן
בהירה של אור ,מפליג בשעטה מסחררת ברחבי היקום
האין סופי .אך מיד עם הקיצו מן החיזיון החללי ,החלו לנקר
בראשו אלפי שאלות :האם דבר כזה אכן אפשרי? האם
ניתן בכלל להתקיים במצב שכזה? ומה קורה לזמן ,למרחב ,ולשאר חלקי
המציאות בתנאים שכאלו?
"השקעתי את כל חיי בהבנת טבעו של האור" ,אמר שנים רבות לאחר
מכן האיש שהפך לימים לגדול המדענים של המאה ה– ,20ויש שיאמרו גם
בתולדות האנושות כולה .ואכן ,הדימוי המסתורי והשאלות המרתקות שבאו
בעקבותיו לא הרפו מראשו של אלברט איינשטיין עד יומו האחרון .כמו מתוך
באר פלאים ,הוא המשיך ושאב ממנו את אותו מעיין בלתי נדלה של רעיונות
וגילויים מפתיעים ומעוררי תימהון ,ששינו את פני האנושות לתמיד.

שנת הפלאות
"אני רק רוצה לדעת מה אלוהים חושב .השאר הם פרטים קטנים"...
איינשטיין הבין בצורה אינטואיטיבית כי המפתח להבנת היקום טמון בהבנה
נכונה של מושג האור .בסדרה של מאמרים מהפכניים ופורצי דרך שפרסם
בשנת  ,1905הידועה כ"שנת הפלאות" שלו ,הוא קבע את מהירות האור כערך
קבוע ומוחלט אשר ביחס אליו נמדדות כל התופעות ביקום .בהמשך לתורתו
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של ניוטון ,הוא טען שהאור מורכב מחלקיקים יחידתיים המכונים "פוטונים".
תגלית זו זיכתה אותו בין היתר בפרס נובל בשנת  ,1921והביאה לו תהילה
רחבה ,הכרה ופרסום עולמי.
אך קרן האור שעליה חלם איינשטיין בילדותו הייתה יותר מאשר מקבץ מקרי
של פוטונים המשוטט במרחב .בהמשך למגמת המדע הקלאסי של העת
החדשה ,הוא קיווה לחדור באמצעותה לתוך המהות הפנימית של החומר,
ולפלח את החוקיות מופלאה ששולטת בכל תופעות הטבע .הוא אמנם לא
היה אדם "דתי" במובן הרגיל של המילה ,וודאי שלא האמין בקיומו של
איזה "סבא שמימי" שמושך בחוטים מלמעלה ,אך הוא כן האמין בכוחו של
"אור התבונה" לבנות עולם יפה ומוצלח יותר .בהשראתו נשטפה האנושות
באופוריה עצומה ,בביטחון שהנה עומד המדע להגיש לה את אלוהים על
מגש של כסף ,מרופד במשטח של נוסחאות מתמטיות מדויקות להפליא.
אך במבט לאחור 100 ,שנה אחרי "שנת הפלאות" הגדולה 100 ,שנה של
קפיצות מדעיות עצומות ,התפתחות טכנולוגית מסחררת ושתי פצצות אטום,
נדמה שההצלחה הייתה חלקית בלבד .אולי הגענו לגבול האור ,אך לא מצאנו
את הדרך לקפוץ לתוכו...
כפי שהודה איינשטיין עצמו במכתב שכתב לידיד בערוב ימיו" :לאחר 50
שנה של התחבטות בשאלה 'מהי קוונטה (יחידה) של אור' ,אני עדיין רחוק
מהתשובה"...
אז רגע לפני שתותחיו הכבדים של מאיץ החלקיקים השוויצרי ממשיכים לרעום,
ואולי גם רגע לפני שאנו שוקעים בתוך חור קיומי שחור ,חכמת הקבלה מציעה
דרך מעט יותר חסכונית ויעילה להבנת האור ומבנה היקום בכלל.

קרן אור רוחנית
"כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהאציל את הנאצלים,
הנה אז צמצם את עצמו בנקודה האמצעית...
ואז המשיך מן אור אין סוף קו אחד שלו מלמעלה למטה
המשתלשל ויורד תוך החלל ההוא.
ודרך הקו ההוא האציל ,וברא ,ויצר ,ועשה
כל העולמות כולם".
(האר"י הקדוש ,עץ חיים ,שער א ,ענף ב)

Shutterstock

מאת :זאב סוביק

מושג האור ,לפי חכמת הקבלה ,מסמל את הכוח הכללי והקבוע שפועל מעל
החומר ,מחזיק ומחיה את כל התהליכים והתופעות בטבע .אך בניגוד לגישת
המדע הרגיל ,המנסה לחקור את הכוח הזה באמצעים חיצוניים ,הקבלה
מסבירה שהאור אינו אלא תופעה פנימית ,המתגלה בתוך האדם עצמו .כדי
לחשוף אותו ,אומרים המקובלים ,עלינו לפתח מכשירי מדידה מסוג קצת
אחר ,מכשירי מדידה רוחניים .ותאמינו או לא ,המדע המודרני בעצמו הוא
שסלל בפנינו את הדרך לכך...

אין אור בלי כלי
אחת המסקנות המרתקות ביותר של תורת הקוונטים הייתה כי כל התופעות
במציאות מושפעות בדרך זו או אחרת מן העובדה שאנו צופים בהן .ללא
צופה ,קובעת מכניקת הקוואנטים המודרנית ,אין מציאות .מה שמדהים עוד
יותר הוא כי בעצם העובדה שאנו צופים באובייקט מסוים אנו משנים בפועל
את התנהגותו .כך ,למשל ,האור יכול להיות חלקיק וגל בו זמנית ,הכול לפי
מגמת הבדיקה .מכך יוצא שלעולם אין באפשרותנו לקבוע אמת ודאית אחת
ומוחלטת ,אלא הסתברויות של אמת בלבד .לכן ,אומרת חכמת הקבלה ,הגיע
הזמן לעשות את הצעד הבא.
אלפי שנים לפני שגילה זאת המדע כבר ניסחו המקובלים את עיקרון
ההשפעה ההדדית בין הצופה והנצפה במשפט "אין אור בלי כלי" .הם ניסו
להסביר כי בשביל לחדור לתוך השכבה הפנימית של החומר לא די במחקר
חיצוני שלו ,אלא עלינו גם להשתנות בעצמנו .היות ותכונת האור הבסיסית
היא נתינה ואהבה ללא גבול ,כך גם אנחנו צריכים לרכוש את אותה התכונה
ממש ,כלומר להיות כמו האור בעצמו ,להידמות לו .ככל שאנו מפתחים את
הרצון שלנו ,כלומר הופכים את כוונת השימוש שבו מקבלה אגואיסטית
לנתינה ,כך אנו הופכים לכלי קיבול עבור האור העליון .אך מה הקשר  -אתם
ודאי שואלים  -בין הפוטון ,האלקטרון ושאר ידידיהם הדוממים ובין תכונות
כמו אהבה ונתינה שעליהן מדברת הקבלה?

"אלוהים אינו משחק בקוביות"
 10הציטוטים הגדולים של אלברט איינשטיין
" .1אני רק רוצה לדעת מה אלוהים חושב .השאר הם פרטים קטנים".
" .2העולם הוא מקום הרבה יותר מוזר ממה שנוכל להעלות על הדעת".
" .3הרבה יותר קל לפרק אטום מאשר לפרק דעה קדומה".
" .4מציאות היא אשליה בלבד ,אך אחת תמידית".
" .5על כל אדם לשפוט ולהחליט בעצמו ,על פי מה שקרא והבין ,ולא
על פי מה שאחרים אמרו לו".
" .6לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו
כשיצרנו אותן".
" .7העולם לא יושמד על ידי אלה שעושים רע ,הוא יושמד על ידי אלה
המסתכלים מהצד ולא עושים דבר".
" .8אני לא יודע באיזה נשק יילחמו במלחמת העולם השלישית ,אבל
ברביעית יילחמו במקלות ובאבנים".
" .9הדבר הכי חשוב הוא לעולם לא להפסיק לשאול שאלות".
" .10החינוך הוא מה שנשאר ,כאשר שוכחים את כל הדברים שלמדנו
בבית הספר".
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על קבלה ,מדע ומשמעות החיים:
הפגישה עם אלברט איינשטיין
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"בשנת תרפ"ג ( )1923בערך ביקר הפרופסור איינשטיין בארץ ישראל,
וסודרה פגישה בינו ובין רבנו הראי"ה קוק שליט"א.
בפגישה הקצרה ההיא ,למרות שהיו אנשים צדדיים מפריעים מלייחד
את הדיבור במחשבות אציליות כלליות שהיו ראויות להתבטא ,נגע
מר"ן בכללות היקף שיטתו של הפרופסור.
הוא העיד אותו ,שזהו חזון נפרץ כמה פעמים באוצרות היהודיים
העתיקים ,שאיזו התגלות מפליאה את האנושות כולה מוצאים אותה
בפינה נסתרת של ספרותנו הקדומה ובעיקר המסתורית ,המרקיעה
במעוף ברקיה ברום העולם המחשבתי ,ומתנשאת למעלה מכל דרגה
של התפתחות היסטורית בעולם המחשבה.
ושכן אירע גם להתגלות הנפלאה המרעישה את הלבבות של כל הוגה
דעות בכל העולם כולו מתוך שיטתו היחסית החדשה ,שגם מקורה כבר
נמצא בספרי המסתורין והקבלה והמפרשים שנתחברו עליהם.
ודוגמה לזה נמצאת בספר עתיק בשם 'ברית עולם' ,מאחד המקובלים
הקדומים ,שדיבר שם על דבר האפשרות של תוכן הזמן ההולך בקו
אחד ו'שיעור אחד' .ומכל מקום הוא מתחלף בכל עולם ובכל נשמה
לפי כוח קיבולה ,עד שיש אפשרות שרגע של נשמה אחת יהיה תקופה
ארוכה מאוד של שנים רבות בעולם אחר ובנשמה אחרת.
וזהו באמת היסוד והגרעין הפנימי של השיטה היחסית המשתרעת
בצורה זו על התוכן של הזמן ושל המקום ביחד .וכל התנועות השונות
המתייחסות להן בכל השינויים החוקיים המתהווים בהן ,שהגבורה
המתמטית מוצאת את עצמה לפעמים כל כך לאה להגיע עד תוכנה.
ושהפרופסור איינשטיין ...מצא בו שביל למהלך הרעיונות והדעות אשר
ממנו מתפלגים נתיבים לכל המדעים כולם.
מובן שהפרופסור [איינשטיין] קיבל את הדברים בתשומת לב
ובהתעניינות ,והעיר על הצד הפילוסופי של הערת הרב בנוגע להבנת
שיטתו ,שסוף כל סוף בעיקרה היא עומדת בתפיסה הטכנית של בניין
העולם כולו".
תיאור הרב שמואל שולמן ,עורך כתב העת "היסוד" ובן דורו של הרב
קוק ,מתוך אוצרות הראי"ה כרך א' עמ'  ,87מהדורה חדשה ,התשס"ב,
בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון.

מנוחת האור
חכמת הקבלה היא ה"פיזיקה" של העולם העליון .היא מסבירה לנו כיצד
יורדים הכוחות העליונים שלב אחר שלב ,משתלשלים בהדרגה מן העולם
הרוחני ויוצרים את עולם החומר .המקובלים שחוקרים את התהליך הזה
מספרים לנו כי השורש הרוחני של התופעה הגשמית הקרויה בפינו "אור"
הוא רצונו של הבורא למלא את הנבראים בשפע ובאהבה אין סופית .רצונו
של הבורא להיטיב לנבראים הוא הערך המוחלט שביחס אליו נמדדים
כל השינויים והתמורות במציאות ,כפי שכותב בעל הסולם" :כל הריבויים
והשינויים נעשים רק בהתפעלותם וקבלתם של הכלים ,אבל האור העליון
נמצא במצב מנוחה מוחלטת ,כלומר בלי שינוי ובלי חידוש כלשהו" (בעל
הסולם ,תלמוד עשר הספירות).
אוקטובר 13 2008
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כרטיס ביקור
אלברט איינשטיין  -סיפורו של גאון

אלברט איינשטיין נולד בשנת  1879בעיירה אולם שבגרמניה .בילדותו התקשה
איינשטיין במסגרות החינוכיות המקובלות ,ומסיבה זו חשבו מוריו כי הוא טיפש.
מנהלו בבית הספר אף אמר לאביו כי "הוא בלאו הכי לא יצליח בשום דבר".
את מרבית ידיעותיו המוקדמות בפיזיקה ובמתמטיקה רכש איינשטיין בשעות
הפנאי ,וידיעות אלו סייעו לו להתקבל בגיל  16למכון הטכנולוגי של ציריך .אך
גם שם ,ולמרות ציוניו הגבוהים ,לא הסתדר איינשטיין עם מוריו ולאחר קבלת
התואר בשנת  1900מצא עצמו חסר עבודה והמלצות.
בשנת  ,1905בעודו עובד כפקיד זוטר במשרד פטנטים ,כתב איינשטיין ארבעה
מאמרים ששינו את פני ההיסטוריה האנושית .בשנה אחת הוא הניח את היסודות
לפיזיקה הקוונטית ,לפצצת האטום (הוא פיתח את הנוסחה המפורסמת
 )E=MC 2ופרסם את תורת היחסות הפרטית  -שקבעה כי מרחק ואף זמן
יכולים להשתנות אילו רק ננוע במהירות גבוהה יותר.
ב– 1915פרסם איינשטיין את "תורת היחסות הכללית" שהפכה אותו למפורסם
בכל רחבי תבל .לפי תיאוריה זו ,שמשמשת אותנו בתחומים רבים ,מחקר החלל
ועד למכשירי ה– GPSברכבים ,היקום הוא בן ארבעה ממדים ,הזמן משמש
כממד הרביעי.
במהלך השנים הוסיף איינשטיין לתרום למדע בתגליותיו ,שביניהן התוויית קווי
היסוד של הלייזר ,אך עיקר פעילותו הייתה בוויכוח עם הפיזיקה הקוונטית — אף שהיה אחראי להיווסדה ,סירב לקבל את טענת העוסקים בה כי איננו יכולים
לגלות את כלל המציאות ,אלא רק את הסתברויותיה .ידועה אמרתו "אלו-הים אינו משחק בקוביות" ,שייצגה את אמונתו במציאות דטרמיניסטית מוחלטת.
בשנות השלושים עבר איינשטיין לארצות הברית ,שם הקדיש את שארית חייו לפתרון ויכוח זה — בניסיון לאחד את כל חוקי היקום לתיאוריה אחת .מאז
ועד פטירתו בשנת  1955עסק איינשטיין בפיתוח תיאוריה זו ,אך לא הצליח בזאת.
אלברט איינשטיין השאיר אחריו במותו שני ילדים ונכד אחד .פרט להיותו מדען הוא נודע כפציפיסט מושבע ,כאתאיסט וכפילוסוף .בשנת  1999נבחר על
ידי קוראי השבועון  TIMEלאיש המאה.

העיקרון הזה מראה לנו כי הדרך להכרת הבורא תלויה אך ורק בנו .האור ,כפי
שאומר בעל הסולם ,נמצא ב"מנוחה מוחלטת" ,כלומר יחסו כלפינו דומה
לאלומת אור אדירה שאינה מפסיקה לעטוף ולהקיף אותנו בחום ואהבה .כל
השינויים והתמורות מתרחשים אך ורק בתוך הרצונות הפנימיים של האדם
עצמו ,ומוקרנים כמו במקרנת קולנוע על מסך המציאות החיצונית .לכן ,אל
לנו לצפות שאם נשב בחיבוק ידיים ,האור פשוט "ירד" מן השמים ,אלא עלינו
לפתח את עצמנו כך שנוכל להרגיש את נוכחותו התמידית והקבועה בתוכנו.
כיצד עושים זאת?

מעבדת מחקר פנימית
כדי "לצאת" מן הסרט ,סידרו למעננו המקובלים אמצעי מיוחד שדרכו אנו
יכולים למשוך כוחות מן המערכת העליונה ,ולגרום להם להשפיע עלינו.
הספרים שהם חיברו מתארים את המצב המתוקן ,המושלם ,שבו אנו
נמצאים בקשר הדדי של אהבה אין סופית ,ובהרגשה מלאה של כוחות השפע
הרוחניים .בהשפעת הלימוד בספרים ,ומתוך השתוקקות עזה לחוות את
המצב המתואר בהם ,האדם מתחיל לפתח בהדרגה "חוש שישי" — כלי קיבול
חדש ,שדרכו הוא מסוגל להרגיש באור העליון שעד כה היה נסתר ממנו .אין
מדובר כמובן על תוספת של "עין" או "אוזן" חדשה אלא על שינוי מהותי
בצורת הקליטה של המציאות .החוש השישי הוא כעין מעבדת מחקר פנימית,
שדרכה האדם מגלה את מה שנמצא בתוכו .לאט לאט מתחילה להצטייר
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באדם תמונת המציאות האמתית ,המרהיבה ועוצרת הנשימה שהחושים
הרגילים אינם מסוגלים להבחין בה .במקום לקלוט את העולם דרך העדשה
העכורה של האגו ,אנו מתחילים לקלוט אותו בתוך התכונות רוחניות שלנו.
ושינוי העדשה ,כפי שכבר ידוע לנו ,גורם לשינוי במציאות עצמה.

הקפיצה הגדולה
מאחורי השאיפה המדעית לגלות את הכוליות הפיזיקאלית של העולם,
מסתתרת שאיפה פנימית יותר ,כמיהה עמוקה לגלות גם את השורש
הרוחני שלו .איינשטיין ,האיש שסימל יותר מכל אדם אחר את השאיפה הזו,
מעולם הוא לא הפסיק להשתומם על נפלאות היקום ,ולהתפעל מן השלמות
המרהיבה הטמונה בו .כל חייו הוא חיפש את הנוסחה האולטימטיבית
שתבטא את הקשר בין כל הפרטים ,את מערכת החוקים ששולטת במציאות.
ואכן ,חיפושיו הביאו אותו ואת ממשיכי דרכו קרוב מאוד לנקודת הפריצה.
אך קרוב ,כפי שידוע לכל מדען מתחיל ,זה לא מספיק.
לכן ,מתגלה כעת חכמת הקבלה כדי להשלים את המשימה .לא כדי לעצור
את התפתחות המדע כמובן; להפך ,כדי לספק לו את קרש הקפיצה שהוא
מחפש .המדע והקבלה צריכים ללכת "יד ביד" ,לרכוב על אותה קרן עליונה
המובילה אל האור האחד ,השלם ,שעוטף את כל חלקי הבריאה בזרועות
ארוכות של אהבה.
zeev_s@kab.co.il

מפגשים עם קבלה
מאת :שמעון כרמון

העולם הוא במה
השחקן והבמאי עודד קוטלר ,מהיוצרים הבולטים בעולם
התיאטרון והבידור בישראל ,מגלה שהעמדת פנים היא סוד תורת
המשחק .הרב ד"ר מיכאל לייטמן מגלה לו סוד נוסף ,שכולנו
שחקנים מילדות .שיחה מעוררת עניין על עולם המשחק ,על
עולם הקבלה ועל העולם הרוחני
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ב

חודש ינואר השנה קיבל עודד קוטלר (יליד  )1937תואר
עמית כבוד של בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה,
על מפעל חייו כיזם תרבות ,כבמאי וכשחקן תיאטרון
וקולנוע .השנה הוא גם קיבל את פרס התיאטרון
הישראלי ,ושנתיים קודם לכן ,ב– ,2006העניקה לו עיריית
תל אביב את פרס רוזנבלום לאמנויות הבמה על מפעל חיים.
קוטלר ,מבכירי השחקנים והיוצרים בארץ ,החל את דרכו התיאטרונית
כבר בהיותו תלמיד תיכון ,כששיחק וביים הצגות בתיאטרון "קלעים"
וב"האוהל" .באמצע שנות השישים הוא היה ממייסדי להקת התיאטרון
"במת השחקנים" שהעלו מחזות מקוריים ,ובשנות השבעים שימש כמנהלו
האמנותי של תיאטרון חיפה ,ושם דגש על פיתוח מחזאות ישראלית
מקורית שהתמודדה עם המציאות החברתית–פוליטית במדינה .עד שנת
 1990ייסד קוטלר את תיאטרון "נווה צדק" ,את "הפסטיבל לתיאטרון
אחר" בעכו ,את תיאטרון "המעבדה" בירושלים ,והיה חבר בהנהלה
האמנותית של תיאטרון "הקאמרי" ושל פסטיבל ישראל.

סביב השולחן :עודד קוטלר (מימין) והרב ד"ר מיכאל לייטמן
כאיש במה ותיק תהה קוטלר מה יש לחכמת הקבלה לחדש לעולם
התיאטרון ,וכאדם מן היישוב ניסה להבין מדוע עלינו לנבור בחכמת
הנסתר דווקא עכשיו ,ואיך תתנהל החברה העולמית במצב האידיאלי.
הרב לייטמן משיב.

העולם העליון אינו דמיון
עודד קוטלר" :העיסוק בקבלה זר לי  -אני יודע עליו ,אבל איני מכיר אותו
לעומק .במובן מסוים תורת הנגלה לא זרה לי לחלוטין ,אבל תורת הנסתר?!
אנחנו כל כך מסובכים בגלוי ביומיום ,בלפנות ימינה או שמאלה ברמזור,
מה כבר הביא אותנו לשלב הזה שבו צריך לנבור בתורת הנסתר?"
הרב לייטמן" :מהי לדעתך תורת הנסתר?"
עודד קוטלר" :דבר שקושר באופן כלשהו את נפש האדם ואת היהדות".
הרב לייטמן" :אז כנראה שאם מדובר על הנפש כעל החלק הנצחי ששייך
לכל אדם ואדם ,זה דבר חשוב .כל החיים האלו יעברו כך או אחרת  -עם
תורת הנגלה ובלעדיה  -אך מדוע להזניח את נפש האדם ולומר 'אה ,זה
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קוטלר" :אני יכול להעמיד פנים שאני קבצן או מלך  -וזוהי בעצם תורת המשחק"
נסתר ,שיישאר כך' .אולי יש באפשרותנו להשפיע על גורלנו?"
עודד קוטלר" :ההשפעה על גורלנו נתונה בידינו?"
הרב לייטמן" :כמובן! אחרת לשם מה אנו קיימים בעולם הזה?"
עודד קוטלר" :כדי לבחור .הבחירה היא תורה פילוסופית מעניינת מאוד.
אני מכיר אותה מהזווית האקזיסטנציאליסטית ,תורת סארטר ,שאמר
שבידי האדם ניתנה יכולת הבחירה של דרכו ,של מעשיו ושל אמונותיו.
אבל לדברי האנשים המאמינים ,זה לא כל כך בידינו .מה שכן בידינו הוא
קיום מצוות ,ביצוע שורה של טקסים ,אמונה בקדוש ברוך הוא ותו לא".
הרב לייטמן" :ומה אנו משיגים בזה?"
עודד קוטלר" :זאת שאלה טובה".
הרב לייטמן" :אתה רואה איך האנשים מפסיקים לאט לאט לראות בזה
תועלת ,ובסופו של דבר הם עוזבים גם את זה .אנו צריכים לגלות היכן
נמצאת הבחירה שלנו .אם היא אינה קיימת ,אנחנו כמו בובות על חוטים.
הפילוסופיה ,המדע ואפילו התורה הנגלית אינם עוזרים לנו למצוא אותה.
כדי לגלות את נקודת הבחירה האמתית עלינו להרחיב את תפיסת העולם
שלנו :לדעת איך העולם פועל ,מי מנהל אותו ולאיזו מטרה .משום שאין
לנו את הידיעה על כך ,אנחנו  -כל אחד וכולם יחד  -לא יודעים באילו
צעדים לנקוט בחיי היומיום ,ובעקבות זאת נכנסים למשבר כללי :לייאוש,
לדיכאון ,לגירושין ,לסמים ולטרור".
עודד קוטלר" :יש לי תחושה שזה תחביב לא רע לעסוק בתורת הנסתר.
זה פוטר אותי מהפניית משאבים של כוח רציונלי לפתרון בעיות הקיום
העכשווי".
הרב לייטמן" :איני מסכים אתך .מדוע אתה חושב שחכמת הקבלה
מנותקת מאתנו כל כך? להפך ,היא קשורה מאוד לחיינו .באמצעותה אנו
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מגלים את הכוחות שבעזרתם נוכל לשנות את עצמנו ואת העולם".
עודד קוטלר" :אתה אישית עברת תהליך כזה?"
הרב לייטמן" :כן ,ואנשים רבים נוספים עברו אותו .צריך להבין בשביל
מה השיטה הזאת קיימת :חכמת הקבלה אומרת שאנחנו חייבים לעבור
תקופה קשה מאוד של גלות כדי להגיע למשבר הנוכחי ,למצב העכשווי
שבו כל ההתפתחות האנושית מגיעה למבוי סתום".
עודד קוטלר" :אז לפי הבנתך ,אם הגענו לרגע החשוב הזה ,אנחנו עומדים
על סף פתרון?"
הרב לייטמן" :בדיוק .הפתרון יתגלה דווקא מתוך המצב החשוך' ,יתרון
האור מן החושך'".
עודד קוטלר" :כנראה עדיין לא חשוך מספיק."...
הרב לייטמן" :זה תלוי בחכמה שלנו' ,איזהו חכם? הרואה את הנולד'".
עודד קוטלר" :בסדר ,הבנתי .כעת ,אם כבר הזכרת את החכמה ,רציתי
לשאול האם יש הבדלים מהותיים בין ‘קבלה לעם’ לקבוצות אחרות
שלומדות קבלה?"
הרב לייטמן" :ב’קבלה לעם' אנחנו לומדים מכתבי הקבלה האותנטיים .אנו
לא מאמינים בחוטים אדומים ,במים קדושים ומכירתם ,אלא רק מורים על
הדרך לגילוי העולם הנסתר .אנו מלמדים את האדם כיצד הוא נפעל וכיצד
הוא יכול להפעיל את העולם .מטרת הלימוד העיקרית שלנו היא 'ואהבת
לרעך כמוך' ,זאת אומרת להביא את העולם משנאת חינם לאהבה ,וזה
אפשרי רק על ידי גילוי העולם העליון והרגשת הכוח העליון".
עודד קוטלר" :ההיכרות הזאת עם העולם העליון היא תולדה של לימוד
הקבלה?"
הרב לייטמן" :נכון .על ידי לימוד המערכת הרוחנית אתה מפתח בך חושים
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נוספים להרגשת העולם העליון :אתה מתחיל להרגיש את המציאות
הרוחנית ואת הכוחות שבה בצורה שקופה ,אתה רואה את הקשר בין
האירועים ,מבין למה הם קורים כך ויודע איזו פעולה מצדך תגרום לטוב
או לרע .בדרך זו אתה מגלה בסופו של דבר שכל פעולותיך הן אגואיסטיות
ושניצול הזולת פועל לרעתך .מתוך ראייה נכונה ובצורה טבעית אתה נמנע
מזה .זה לא דמיון".
עודד קוטלר" :אתה ממש רואה את זה בעיניך?"
הרב לייטמן" :רואה בעין פנימית".
עודד קוטלר" :ברגש?"
הרב לייטמן" :כן ,זו התפעלות פנימית שמשנה את האדם .בדיוק כמו
שאתה מפחד להכניס את היד לאש כי אתה יודע מה תהיה התוצאה ,כך
אתה רוכש לעצמך את החלק שנסתר ממך ונעשה אדון לעצמך".
עודד קוטלר" :וכשהגאולה הזאת תגיע לבני האדם ,האם היא אמורה
לכלול בתוכה גם את בעיות העוני והרעב ,הבורות והנבערות?"
הרב לייטמן" :הכול .כל הבעיות הללו מתגלות בעולם כתוצאה מחוסר
ההשתוות שלנו עם הטבע .הטבע כולו נתינה ואהבה ,ומטרתנו להביא
אותנו להרמוניה עמו .לכן המקובלים כותבים ש'ואהבת לרעך כמוך' הוא
מצב שבו אתה נמצא בשלמות ,בקשר עם האלוקים .לפי חכמת הנסתר
'טבע' ו'אלוקים' זה אותו הדבר ' -אלקים' שווה ערך בגימטריה ל'הטבע'.
אז אם אנחנו ,בני האדם ,נתגבר על האגו שלנו ונתייחס זה לזה באהבה
ובנתינה ,נגיע למצב שבו כל בעיות העולם ייפתרו .זאת מפני שכל המכות
שאנו סופגים מטרתן להחזיר אותנו לאיזון עם הטבע".
עודד קוטלר" :ואנחנו מנוגדים לטבע בכל הרמות ,נלחמים נגדו?"
הרב לייטמן" :נכון".

משחק על פי הקבלה
עודד קוטלר" :בעולם המשחק יש 'אלמנט' של העמדת פנים  -אני יכול
להעמיד פנים שאני קבצן או מלך  -וזוהי בעצם תורת המשחק .איך האמת
הצרופה של תורת הקבלה מסתדרת עם עולם התיאטרון והמשחק?"
הרב לייטמן" :למעשה ,חכמת הקבלה מסבירה שכולנו שחקנים .ב–20
השנים הראשונות של חיי למדתי משחק :הסתכלתי על ההורים ,על
החברים ,על המורים ועל שאר האנשים בסביבה ,ולמדתי מהם כל מיני
צורות התנהגותיות .ראיתי כיצד הם מתנהגים בסיטואציות שונות,
'קניתי' מהם את הדמויות האלה ,זאת אומרת ,הפנמתי אותן ,ואחר כך,
כמו שחקן שמורכב מדמויות רבות ,שלפתי דמות מתוך 'המחסן הפנימי'
ושיחקתי אותה בהתאם למצב .כך אנו מתנהגים בחיי היומיום".
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עודד קוטלר" :כלומר ,קשה לנו לזהות מי האיש שנמצא מולנו ,האם הוא
אותו אדם שאנחנו רואים או שהוא הרכבה של עוד כמה אנשים"...
הרב לייטמן" :אגלה לך סוד :אין איש מולנו".
עודד קוטלר" :מה זאת אומרת? אז מי בכל זאת נמצא מולי?"
הרב לייטמן" :בספר ישעיהו כתוב 'באתי ואין איש' ,כלומר הבורא 'מחפש'
בכל העולם אדם בעל אישיות אמתית משל עצמו ,אבל אין איש כזה.
לעומת זאת ,כשאנו עושים את צעדינו הראשונים בלימוד חכמת הקבלה,
אנו מתחילים לזהות את המנטליות ואת ההתנהגויות של הדמויות שקנינו
במשך כל חיינו ,ודרכן אנו מוצאים את ה'אני' האמתי שלנו .אנו מתעמקים
עד הנקודה הפנימית שלנו ,שואלים מתוכה 'מה הטעם בחיים?' וכך
מתחילים להתפתח".
עודד קוטלר" :ואז האישיות האמתית שלנו תצא לאור?"
הרב לייטמן" :כן".
עודד קוטלר" :אז אם אגיע בסופו של דבר לגילוי עצמי ,לא אוכל יותר לשחק!"
הרב לייטמן" :לא נכון ,אתה תישאר שחקן ,רק שבמשחק שלך ,בין שתרצה
ובין שלא ,תתגלה הדמות הנכונה והאמתית ש'קנית' .אדם שלומד קבלה
לומד להכיר יותר את חומר הבריאה ,הוא מפתח יכולת לראות את הבריאה
לעומקה ,בכל הממדים .חושיו מתרחבים ומתחדדים ,הוא עצמו נעשה מרוכז
יותר במה שהוא עושה ,כי הוא רואה עכשיו את תמונת המערכת השלמה,
המלאה .חכמת הקבלה מלמדת את האדם כיצד לפתח חוש נוסף ,שישי,
שבאמצעותו ניתן להכיר את העולם הרוחני .לכן כל מי שהוא אמן  -שחקן,
צייר ,זמר וכו'  -יכול להרחיב את כליו ,את יכולותיו ,מתוך העיסוק בחכמה,
כך שהוא יחוש עמקות יתר באמנות שבה הוא עוסק .שחקן המשחק תפקיד
בפני הקהל מתוך הבנת המציאות האמתית ,גורם לצופה לחוש פתאום במעין
עמקות שכזו הנובעת ממקור בלתי נודע ,מעין קסם ,כוח פנימי שמושך.
הקשר המיוחד הזה בין השחקן לקהל יפתח משהו בצורת המשחק וברמת
התקשורת הרגשית ביניהם".
עודד קוטלר" :אז בעצם אתה אומר שעל ידי לימוד הקבלה תהיה לנו
היכולת 'לקרוא' ולהבין נכון את זולתנו ובכך למנוע קונפליקטים?"
הרב לייטמן" :כשהאדם מתחיל לגלות את האמת ,הוא מרגיש את האחר
כמו שהוא מרגיש את עצמו ,רואה את כולם קשורים אליו כחלקי נשמתו.
הבעיה היא שכעת שורה עלינו מסך של הסתרה הנקרא 'גלות' ,גלות
מההכרה שכולנו שייכים במקור לנשמה אחת .אדם שמגלה את המציאות
הזאת מתעלה מעל הפערים החיצוניים בין בני האדם ורואה את קשרי
האהבה בין האנשים .במציאות שכזו אין טעויות ואין קונפליקטים".
עודד קוטלר" :אם אפשר ,שאלה אחרונה :היום המבנה הכלכלי של
העולם עובר לתפיסה יותר ויותר קפיטליסטית .האם יש מושג כלשהו
בתורת הקבלה שממנו ניתן להבין באיזו חברה כלכלית נחיה?"
הרב לייטמן" :כמובן .בעל הסולם ,גדול מקובלי המאה ה– ,20הקדיש
לכך חיבור שלם המכונה "כתבי הדור האחרון" .בכתביו הוא מתאר
חברה שבה כל הפעולות נעשות אך ורק מתוך דאגה לזולת .ואיני
מתכוון למשטר הקומוניסטי ששלט בברית המועצות לשעבר .על פני
עשרות עמודים הוא מתווה את הדרך למצב שבו כולנו נרגיש קשורים
זה לזה ונחיה באהבה הדדית".
עודד קוטלר" :מי שיש לו ייתן למי שאין לו ,פחות או יותר?"
הרב לייטמן" :כמו שאתה מתחלק עם בני משפחתך מתוך אהבה
והרגשה שהם חלק ממך ,כך אתה תנהג עם כולם ועוד יותר מזה .בחברה
כזו לא נצטרך חוקי אכיפה מיוחדים ,לא משטרה ולא צבא ,משום שגילוי
האלוקות בקשר בין בני האדם ימלא את כל חסרונותיהם."...
shimon_k@kab.co.il

בדק בית
מאת :אורית פנחס

הסינים באים
תצוגת התכלית המרשימה שהפגינו הסינים באולימפיאדה
מעידה ,ללא ספק ,על עוצמה ,על כוח ועל יכולות מדהימות
שלא היו מביישות אף מדינה מערבית .אורית פנחס יצאה
לבדוק לאן מועדות פניה של האימפריה החדשה...

ל

אורך שנים השתמרה התרבות הסינית והסתגרה בתוך עצמה.
בדלנות זו באה לידי ביטוי באחד מפלאי עולם  -החומה
הסינית .ביקור באתר הארכיטקטוני הבלתי נתפס ממחיש
את העוצמה האדירה של מפעל שמטרתו הייתה יותר לשמור
על בידול מאשר להגן על האומה.
אולם בעשור האחרון משהו השתנה .במחי יעף הפכה הציווליזציה העתיקה
והמבודדת למשרתת של העולם המערבי ,לבית חרושת ענקי שמייצר עבור
בצע כסף חומרי גלם לאנושות כולה .הכסף הרב שהגיע מהמערב זרם הישר
לידי בעלי ההון (תוך שהוא "מדלג" על הסיני הממוצע) ,שערכו שינויים
משמעותיים ביותר בשגרת החיים במדינה .כך למשל ,תוך שנים ספורות
האדריכלות בערים הגדולות השתנתה ללא היכר .מנהיגי האימפריה רכשו
כמויות אדירות של ברזל ,מחירי הבטון מאמירים ,כל מנוף שמתפנה
בעולם משתנע לסין .הבנייה המסורתית של החוטונג ,שמסתכמת בדרך
כלל בקומה או שתיים ,פינתה את מקומה לגורדי השחקים על חשבונם
של התושבים המקומיים ,שנאלצו לפנות את בתיהם כדי לאפשר את
"התפתחותה של המדינה" .בבייג'ינג לבדה נבנים בו זמנית יותר מ–50
גורדי שחקים ,גבוהים בהרבה ממגדלי עזריאלי .הסינים מסיימים לבנות
קומה של  2,000מ"ר במגדל ביממה!!! רק כדי לסבר את האוזן  -בארץ
לוקח יותר מחודש לבנות קומה .כמות המחלפים בכבישים המהירים
שבנו הסינים בלתי ניתנת לתפיסה .אופניים? ריקשות? לתיירים אולי.
בערים הגדולות מאות אלפי מכוניות נשרכות אחת אחרי השנייה בפקקים
אין סופיים .בשעות השיא ,נסיעה של דקות ספורות אורכת כשעתיים.
וזה עוד לא הסוף .טרם התאוששנו מתצוגת התכלית באולימפיאדה,
וכבר מצפה לנו האירוע הגרנדיוזי הבא  -בשנת  2010עתידה סין לארח
בשנחאי את תערוכת האקספו העולמית .המתחם הגדול בעולם ומאות
אלפי המטרים שבנייתם החלה לפני שלוש שנים יהוו ,שוב ,את הפרויקט
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האדריכלי והקפיטליסטי הגדול בעולם ,תוך מפגן עוצמה של הענק
המתעורר.

מה קורה פה?!
התפתחות הרצון האנושי ,על פי הקבלה.
לכל אורך ההיסטוריה נמצאת האנושות בתהליך התפתחות הדרגתי של
הרצון ליהנות המפעם בקרבה  -החל מרצונות בסיסיים לאוכל ,למין ולקורת
גג ,דרך רצונות מתקדמים יותר לממון ,לכבוד ,לשליטה ולידע .בנקודה
מסוימת על ציר ההיסטוריה ,הרצון ליהנות גודל בצורה משמעותית בציבור
מסוים בעולם ,כדי לאפשר לו לעבור למדרגה ההתפתחותית הבאה.
כעת הגיע תורו של בסיס הפירמידה  -חלק האנושות שהיה שרוי בתרדמה
במשך אלפי שנים החל להקיץ לחיים .תהליך התעצמות הרצון שהחל
באירופה ונמשך בארצות הברית כ– 200שנה ,הגיע כעת גם לסין ,מהר יותר,
חזק יותר וגבוה יותר ,ונמשך לא יותר מ– 20שנה .אחרי אלפי שנות דיכוי,
ניצול ובידול ,האגו של מיליארד וחצי סינים מתחיל לגדול ,ובקצב מסחרר.
ולראיה :הכסף מעולם לא היווה ערך עליון עבור הסינים ,אך כעת פני הדברים
השתנו  -הכסף הפך לקטליזטור שמניע אותם לפעולה .התהליך נמצא אמנם
בראשיתו והוא פוקד בעיקר פלח מסוים במדינה ,אך כבר כיום ניתן לראות
את השינוי :מכוניות פרטיות ,דירות יוקרה ,צריכת מותגי יוקרה ומזון מהיר
והיד עוד נטויה.
התהליך מואץ לקראת המצב הבא .הרצון המתפתח עתיד להוביל את
הסינים לחומריות הגדולה ביותר ,וזאת כדי להבין שמשם לא יגיע
האושר ...אז יתחיל להתעורר בהם הרצון הבא ,רצון לגלות את הכוח
שמניע את המציאות ,כוח הטבע ,כוח האהבה.
דמיינו לעצמכם :מיליארד וחצי סינים שרוצים לגלות את חוקי
הבריאה...

Jiugeng Li 1985

Jiugeng Li 2004

צילומים :אורית פנחסי

סין  -אז והיום

Peoples Squre 1987

Peoples Squre 2004
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Made in China
● הקניון המודרני הראשון בבייג'ינג נפתח רק בשנת  !2001הרעיון תפס ,ומאז החלו קניונים להיפתח בסין בקצב מסחרר.
● ב– 2007נוספו לעיר  110אלף מ"ר של שטח קמעוני 1.3 ,מיליון מ"ר של שטחי משרד ו– 2,500חדרי מלון חדשים .ב– 2008נפתחו  11מרכזי קניות
נוספים בשטח כולל של יותר ממיליון מטרים רבועים.
● מאז  ,2001השנה שבה נבחרה סין למדינה המארחת של אולימפיאדת  ,2008הזרימה ממשלתה  40מיליארד דולר לפרויקטים של תשתית ולמתקנים
אולימפיים ,תוך עידוד הקמת משרדים ובתי מלון .שכונות שלמות נבנו מחדש.
● באוגוסט  2007פתחה חברת נייקי חנות דגל ברחוב ואנגפוג'ינג ההומה במרכז העיר .החנות ,שמשתרעת על פני  1,100מטרים רבועים ,היא הגדולה
בסין .דרך אגב ,במדינה פועלות כ– 3,500חנויות נייקי .גם ענקית הטכנולוגיה אפל מתכוונת לפתוח הקיץ חנות ראשונה בסין .החנות ,שתשתרע
על פני  2,700מטרים רבועים ,תוקם ברחוב קיאנמן ,אזור מסחרי היסטורי מוזנח בקצה הדרומי של כיכר טיינאנמן ,שבימים אלה ממש עובר הסבה
למתחם קניות והסעדה.
● האולימפיאדה זה עתה הסתיימה והסינים כבר מתכננים שימוש חלופי למתקנים המדהימים שבנו לכבודה ,כדי שיהפכו למניבי הכנסה .באצטדיון
האתלטיקה ,שיארח קונצרטים ומשחקי כדורגל ,ייבנו אלפי חדרי מלון יוקרתיים שמהם ניתן יהיה לצפות בכל האירועים .קוביית המים שבה שחו
האתלטים בבייג'ינג תהפוך לפארק מים ענקי עם מתקני מים מגוונים ,חצי חוף ים ומכונה שתדאג שבחוף החדש לא ייפסקו הגלים.
orit_p@kab.co.il
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מאת :דודי אהרוני

רואה ואינו נרעה
אמיר נעמן בחר לעזוב הכול ולחיות את חייו כרועה צאן .הרחק
מהמולת העיר הגדולה ,בנקודה צפונית בארץ ,הוא מרגיש הכי קרוב
בעולם .ריאיון עם אדם מיוחד שכמוהו עוד לא פגשתם

אמיר נעמן ( )35נולד בכפר שלומי שליד ראש הנקרה .הוריו עלו מטוניסיה
והגיעו לאזור בשנות החמישים .תחילה גרה המשפחה במעברות עכו ,אך
מהר מאוד עברו לאזור כפרי מרוחק ,שלימים הפך לביתם ,המוכר כיום
כ"מועצה המקומית שלומי".
פגשנו את אמיר ושמענו ממנו על ילדותו בכפר ,על הבחירה להיות רועה
צאן ועל התהליך הרוחני שהוא עובר ללא קשר למגבלות הזמן והמקום.
אמיר ,תאר בקצרה את האווירה שבה גדלת.
"גדלתי במשפחה מרובת ילדים :שבעה אחים ושש אחיות .אני הבן הקטן,
ויש לי אחות שקטנה ממני .כשהאחים והאחיות התחתנו ובנו משפחות הם
המשיכו לחיות אתנו ,וכך הפכנו למשפחה אחת גדולה ,כמו חמולה.
"היום מצבנו טוב ,אבל בילדותי המחיה הייתה קשה מאוד .גרנו בדירה שהיו
בה מעט חדרים :מטבח אחד ,תא שירותים אחד ומקלחת אחת ,ששימשו
חמש משפחות .היו לנו שתי פרות ,אבא שלי היה חולב אותן ומזה התפרנסנו.
זה כנראה מושרש אצלנו בגנים  -העבודה עם חיות .עד היום כל בני המשפחה
מגדלים בעלי חיים :כבשים ,פרות ,טווסים ועופות.
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"הייתי בן חמש וחצי כשאבי נפטר ,ומאז אמי גידלה אותנו לבד .האחיין שלי,
שהיה איתי בגן ,עלה לכיתה א' ,ואותי לא העלו כי לא התאמתי לכך .מאוד
רציתי ללמוד ובגלל הפטירה של אבא החליטו להעלות אותי לכיתה א' כדי
שאהיה עם האחיין ביחד .לימודים אף פעם לא עניינו אותי .כשסיימתי 12
שנות לימוד בקושי ידעתי לקרוא".
אז מה משך אותך באותה התקופה?
"התורה .מאוד אהבתי את השיעורים האלה .הייתי מקבל השראה מאמרות
כמו 'ואהבת לרעך כמוך'' ,יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך'' ,והדרת פני זקן' -
הן היו בשבילי כמצפן שבעזרתו ניווטתי את עצמי במציאות החיים המורכבת.
כפי שכבר אמרתי ,התקשיתי בקריאה ,ולכן האזנתי לחזן בבית הכנסת וכך
למדתי את כל הטקסטים בעל פה .מכיוון שהייתה לי מוטיבציה והשתדלתי
לשפר את הקריאה ,הצלחתי לבסוף לקרוא כמו כולם".
האם לבית הכנסת היה חלק מרכזי בילדותך?
"בכל שבת ישבתי בבית הכנסת והשקעתי את כל כולי בתפילה .הטקסט
ריתק אותי יותר מכל דבר אחר .עקבתי אחרי האותיות והמשפטים ולאט
לאט למדתי להתאים ביניהם ,לצרף אותם זה לזה ,עד שכל התמונות הקטנות
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אמיר נעמן" :לא רציתי לראות אנשים ,רציתי לחזור למקורות ,להיות רועה צאן!"
התחברו לי לתמונה גדולה אחת .אבל היה דבר אחד שהפריע לי  -בהדרגה
קלטתי שמתפללים רבים סביבי באים לבית הכנסת רק מכיוון שאמרו להם
לעשות זאת ,חינכו אותם לזה .הם נהגו לבוא לבית הכנסת ,לקרוא בסידור
וללכת הביתה לאכול .אני לא מאשים אותם .גם לי תמיד אמרו 'תתפלל ,שמור
שבת' .רק בשלב מאוחר יותר בחיי התמונה האמתית התחילה להתבהר".

נשאר בשלומי
רק בגיל  17העז אמיר להוציא את האף מהבית ולגלות את העולם הגדול,
או יותר נכון ,את הערים שסובבות את שלומי .הוא החל לבלות עם חברים
ואף ביקר לעתים בתל אביב המרוחקת .אבל האפשרות לעזוב את שלומי
לטובת העיר הגדולה מעולם לא עלתה על דעתו ,והוא נשאר לחיות ולעבוד
ביישוב; תחילה במסגרייה של אחיו (המכהן כיום ראש מועצת שלומי),
ומאוחר יותר בעסק של המשפחה ,מסעדה וגן אירועים בשם "אם הדרך",
שאותם ניהל אמיר בעצמו.
"עבדתי שם במשך שבע שנים ,ולא הייתי מסוגל לראות אנשים .תמיד
שירתתי ,והתאמצתי לתת ,אבל לא הרגשתי שאני מקבל תמורה עבור

המאמצים שלי .תמיד היו תלונות ,אף פעם זה לא היה מושלם ,אף שאני
הרגשתי שזה תמיד היה שלם .זה גרם לי להתייאש ,והחלטתי לחיות לבד
ולגדל בעלי חיים .לא רציתי להתעסק עם אנשים ,לא רציתי לראות אנשים,
רציתי לחזור למקורות ,להיות רועה צאן! בעולמם של בעלי החיים הכול רגוע.
אין קיטורים ואין 'למה?' .לא תמצא בהם את הערמומיות שהאדם המציא.
להפך ,תגלה שהכול טהור וחלק ,בלי התככים שיש בין בני האדם ביומיום".
כל כך פשוט? נשבר לך מכולם ,אז החלטת שעכשיו זה רק אתה והצאן?
"כן .בדיוק כך ,רק אני והצאן .הצבעתי על עדר הכבשים של אחד מאחיי
ואמרתי לאח אחר 'אתה רואה את הכבשים האלה? אני רוצה אותם!' .היו
בעדר  80ראשים והוא קנה עבורי את כולם .אני זוכר שאפילו את האוטו
שהיה לי מכרתי תמורת כבשים .מכירת הרכב סימלה את אי הרצון שלי
לצאת מכאן ,משלומי .מאז ועד היום ,במשך תשע שנים ,אני מגדל כבשים".
בעצם חיפשת שקט נפשי...
"שקט נפשי מצד אחד ,אבל התפתחות כאדם מצד אחר .אני אסביר :מכיוון
שאתה נמצא כל כך הרבה עם בעלי החיים ,אתה ממש מתחיל להרגיש אותם,
אבל אתה אדם  -אתה לא צריך להיות כמוהם .בדיוק מהנקודה הזו אתה
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רועה צאן בשנת 2008
ישראלים לא מתחברים לעיסוק בצאן .כשאמיר מספר על היותו רועה זה
מצחיק אנשים ולפעמים אף דוחה אותם .מצד אחד זה מזכיר להם את
האבות שבתורה ,ומצד אחר זה נראה להם זר ,כעיסוק שמאופיין כ"עבודה
ערבית" .אבל אמיר ממשיך בסדר היום הקבוע שלו :בוקר וערב הוא מאכיל
את הכבשים ,במהלך היום הוא עוסק במגוון עיסוקים ,ובכל לילה במשך
השנתיים האחרונות אמיר לומד קבלה דרך הטלוויזיה ,יחד עם הרב ד"ר
מיכאל לייטמן ועם קבוצת "בני ברוך".
מה הוביל אותך ללימוד חכמת הקבלה?
"היו בחיי המון מקרים שבהם כמעט השגתי משהו שרציתי ,וברגע האחרון
היה קורה משהו רע שהיה מונע ממני להשיג זאת .לדוגמה ,כשהעדר שלי מנה
סוף סוף כמות מכובדת של צאן ,פתאום כולם מתו .כשהייתי מרוויח סכום
כסף מסוים ,פתאום הייתי צריך להשתמש בו לדבר מה .התחלתי לשאול את
עצמי 'למה כל זה קורה לי?' 'ועוד בשיטתיות כזאת?' הרגשתי שמישהו מנסה
להגיד לי משהו ,ממש משוחח אתי דרך המקרים החוזרים ונשנים האלה.
התחלתי לחפש תשובות לשאלות שהטרידו אותי כל כך.
"בוקר אחד ישבתי בביתי ,זפזפתי בשלט הטלוויזיה ופתאום נתקלתי בתכנית
של 'קבלה לעם' .בפעם הראשונה לא הבנתי מה זה 'קבלה' ,אבל משהו משך
אותי לצפות בזה .בסוף התכנית הופיעה כתובית שהודיעה כי בשלוש לפנות
בוקר ישודר שיעור קבלה .לעולם לא אשכח את היום הזה .חיכיתי לשידור עד
הלילה .כשהתחיל השיעור הייתי מרותק למסך .בלעתי כל מילה של המורה,
בחנתי כל תלמיד והתפעלתי מאוד .זה היה השיעור הראשון שלי".
למה ציפית במהלך ההמתנה לשיעור?
"לא ציפיתי למשהו מיוחד .כמו כולם ,חשבתי שהמשיח יגיע רכוב על חמור,
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מתחיל למצוא את ההבדלים :אותן התכונות שיש
באדם יש גם בבעלי החיים .אמנם אני מזהה את
התכונות שבי שקיימות גם בהם ,אך בכל זאת האדם
הוא מעל הבהמה .ויותר מזה ,אצל החי יש שיחה .אם
אתה יודע להיכנס אליה ,אתה יכול להגיע לרמה כזאת
שמאפשרת לך לדבר איתם".
לדבר איתם?!
"לא ,לא כמו שאנחנו מדברים ,אלא לדבר איתם באופן
פנימי יותר ,של הבנה .אם לדוגמה כבש רוצה לשתות
ובדלי אין מים ,הוא ידע לבוא אליי ,להוליך אותי אל
הדלי ,ואני מבין שהוא בעצם אומר לי 'בוא תמלא לי
מים' .וכשאני יוצא איתם למרעה יש תקשורת מלאה.
אפשר ממש להגיע לרמה שאתה יכול לומר 'חכו ,אני
מיד מגיע' ,והם יחכו .זה לא במילים ,אלא במעשים.
הכבשים רואים אותך וחשים ביטחון .למעשה אנחנו
יכולים להגיע למצב שבו הם יודעים מה אני רוצה
מהם :לאיזה מרעה נצא היום ,איפה נאכל וכן הלאה".
הכבשים מרגישים שאתה הולך לשחוט אותם?
"בטח .אפילו כשהשוחט מגיע לשחוט הם מריחים אותו ,והוא מבקש ממני
לשים עליהם מחסום כדי שהם לא יראו .הפרות ,למשל ,יודעות שבתקופת
החגים אני שוחט ,אז הן מתרחקות ממני ,בורחות".
אתה מרגיש כאב כששוחטים כבש?
"זה כואב ,אין ספק .אבל אם אתה רוצה להיות אדם ,אז זה לא כואב .כמו
שבטבע האריה טורף את האיילה ,אז אי אפשר לומר שהאריה אכזרי .כך
הטבע מתנהג וכך זה צריך להיות".

אבל אליי הוא הגיע דרך מסך הטלוויזיה .המורה ,הרב לייטמן ,הזכיר לי את
סבא שלי ,שאתו למדתי פרקי תהילים כשהייתי קטן .כל מילה שהרב אמר
פגעה בי כמו חץ שנורה אל הלב .זה בדיוק כמו שכתוב במקורות".
מה זאת אומרת חץ שנורה אל הלב?
"אינני יודע איך להסביר את זה במילים ,אבל הרגשתי שזה 'שלי' ,שהוא
מדבר בדיוק עליי .זה הביא אותי לבטוח בשיטה ולהתחיל לצפות בקביעות
בשיעורים .הגעתי למצב ששמתי יד על הלב ואמרתי 'זה המקום שלי' .אין
פה משחק .לא צריך לחפש עוד .מאז אותו יום לפני שנתיים ועד לשיעור של
אתמול ,אני צופה יומיום בהתמדה".
האם אתה מרגיש שהשתנית מאז השיעור הראשון לפני שנתיים?
"יש המון שינויים .אתה מתפתח .פתאום אתה מתחיל לראות שכל העולם
הוא אתה .לאט לאט אתה מזהה את הנקודה הפנימית שבה האדם צריך
להימצא".
מה זאת אומרת "כל העולם הוא אתה"? אתה בשלומי והלימודים
מתקיימים בפתח תקווה...
"אמנם אני נוכח בשיעורים באופן וירטואלי ,אבל אני מרגיש שכשעומדת לי
מילה על קצה הלשון מיד המורה אומר אותה ,או כאשר אחד התלמידים קם
לשאול שאלה ,זו בדיוק השאלה שעלתה במוחי רגע לפני .אתה ממש מרגיש
שאתה שם .פתאום הכול נהיה הרבה יותר שלם ,הרמוני .כשאתה לומד
קבלה אתה לומד את הכול ביחד .את כל העולם ,את כל הבריאה מהפרט
ועד הכלל  -עד אין סוף ממש ".
האם בעקבות הלימוד אתה מבין אחרת את בעלי החיים?
"היום ברורה לי יותר לעומק התכלית שלהם :בעלי החיים נועדו לעזור לאדם.
הם לא נוצרו לקישוט ,לכל חיה יש תפקיד מסוים ואין דבר מיותר .אם נדע
להפיק תועלת מהחיות שיש בעולם הזה ,האדם יפסיק להתייגע .החיות
יכולות לתת לנו הכול .אם נבין אותן ,נוכל להתפתח".
מה אתה מאחל לנו לכבוד השנה החדשה?
"להתעורר .זה כבר לא משנה אם האדם הוא דתי או חילוני ,מאמין או לא מאמין,
חכם או טיפש .אנו צריכים לחיות בהרגשה אחת מעל הכול .אני מאחל לעם ישראל
שנתאחד יחד ,כמדינה אחת ,כקבוצה אחת ,כעדר אחד לכיוון אחד."...
dudi_a@kab.co.il

שאלות ותשובות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

?

למה לנשים יש נטייה לרכל?

חינוך לוויתור

יש לי שני ילדים ,וכשהם רבים אני אומרת לאחד
"תוותר"" ,תיתן לו" ,אבל למה בעצם שיעשה את זה?
האם גם על פי חכמת הקבלה אנחנו צריכים לחנך
לוויתור ,או דווקא להעצמת האגו?
אומר לך את אשר אני מסביר לכ– 200ילדי תלמידיי ,וכן
לילדים רבים נוספים של תלמידים ברחבי העולם :הוויתור
בעצם אינו ויתור ,אלא רווח .הם אינם צריכים לוותר זה לזה ,כי זה באמת
מנוגד לטבע האדם .לַמה אני צריך לוותר? בעיקר אם יש משהו שמגיע
לי ,או שאני יכול לקחת בכוח? זהו הטבע ,ועובדה שילדים פועלים כך
בטבעיות.
אז מה בכל זאת אנו יכולים לעשות? אך ורק ללמד את הילדים מדוע זהו
הטבע שלנו ולשם מה עלינו לשנות אותו .אחת הדרכים שאני נוקט היא
להסביר לילד שהכוח העליון משחק עמנו במעין "משחק" מיוחד .כרגע,
לפי כללי המשחק אנחנו רוצים לנצל את כל מה שאנו רואים לטובתנו.
אך מטרת המשחק היא שבסופו נאהב את האחרים ונגלה שכולנו נשמה
אחת .הסיבה לכך שהמצב המיוחד הזה נסתר מאתנו היא כדי לאפשר
לנו להתפתח .בדיוק כפי שילד מתפתח כתוצאה מכך שהוא מרכיב לגו
או פותר בעיות שונות ,כך גם אנחנו מתחילים ממצב "מפורק" ,כלומר
אגואיסטי ,ורוכשים במסגרת תהליך התפתחותנו הרוחני שכל גבוה יותר
 שכל עליון ,שכל של אהבה ונתינה .לכן ,לא צריך להגביל את הילדים,אלא רק ללמד אותם באמצעות משחקים ודוגמאות שיותר משתלם להם
לאהוב את האחרים.

?
מפה לפה

למה לנשים יש נטייה לרכל?
אם נסתכל על הדברים מנקודת מבט רוחנית נוכל להבין
מאין יכולה להיווצר נטייה שכזו" .אבא" ו"אימא" הם
כינויים לשתי מערכות רוחניות שפועלות כלפי ה"בנים"
שלהם בעולם העליון (כל המילים המודגשות מתייחסות
למושגים רוחניים)" .אימא" היא זו שנמצאת בקשר עם
ה"בנים" ,ומוסרת להם במנות קטנות את האורות לתיקון הנשמה שהיא
סּפֶֶרת" או מגלה.
מקבלת מ"אבא" .המסירה הזו ל"בנים" מכונה "מ ָ
כלומר ,אם אישה אוהבת לספר סיפורים ,הדבר יכול לנבוע מכך שלפי

שורשה הרוחני היא אכן "מספרת" .זאת אומרת ,מביאה לנשמות
שנמצאות תחתיה מנות קטנות של אור.
אבל כל זה נוגע למצב המתוקן .כרגע ,במצבנו המקולקל ,אני רואה שגם
לגברים יש נטייה לרכל ,לפעמים לא פחות מנשים .ובכלל ,אם נרצה
לשפוט בצורה אמתית ,עלינו להסתכל על מידת התיקון שבכל אדם .למה
לנו לנסות להבין האם נשים מדברות יותר מהגברים? או להסתכל על
הדרך שבה גברים פועלים? כולנו צריכים להיות מתוקנים ,ואז נוכל להפוך
גם את הצדדים הרעים שלנו ,ובכללם רכילות ,לטובים.

?

למה זה קורה לנו

האם חיים קשים הם עונש על גלגולים קודמים שבהם
האדם פעל ברוע?
כן ולא .זאת אומרת ,כולנו חלקים ממערכת אחת -
קשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה ,וכל אחד מאתנו תלוי
בכולם .אך עד שלא נרגיש זאת ,לעולם לא נוכל להבין מדוע
פוקדים את האדם כל מיני אירועים ,רעים או טובים.
אנשים רבים שואלים אותי" :למה זה קורה לי? מה עשיתי לא נכון?" אך
זו שאלה לא נכונה ,משום שהבורא לא מתייחס לאף אחד באופן אישי.
אף שאנו רגילים לחשוב שהוא כן ,וגם נוהגים לומר לילדינו "תהיה ילד
טוב ,יהיה לך טוב .אל תהיה ילד רע ,כדי שלא יענישו אותך" ,עלינו
לדעת שהאמת קצת שונה.
כולנו מקושרים במנגנון אחד שנקרא "נשמת אדם הראשון" ,וה"שכר"
או ה"עונש" שאנו מקבלים נמדד רק בהתאם לאופן שבו פעלנו כלפי
המערכת הזאת .אולם נוכל להיווכח בכך רק בסוף הדרך ,כשנהיה כולנו
מתוקנים ונוכל להתבונן מאותו מצב מתוקן על מה שעברנו .ולעת עתה,
כל אחד סובל עבור כולם ומקבל שכר עבור כולם ,ולא ניתן למצוא קשר
ישיר בין מעשיו של אדם ובין מה שהוא מקבל .הדבר היחיד שבו האדם
יכול להיות בטוח הוא שככל שהוא מתקדם לקראת הבורא ,מתחילים
לפעול עליו כוחות טובים וחיוביים יותר.

לקריאת חומרים נוספים ולצפייה בתכניות בנושא חינוך ומשפחה
גלשו למדור משפחה באתר .www.kab.co.il

גם אתם רוצים לקבל תשובות בשידור חי?
את שאלותיכם לתכנית תוכלו להעביר באמצעות הטלפון (שיחת חינם) ,1-700-509-209 :או דרך האתר .www.kab.tv
"שאל את המקובל" ,שידור חי ,יום חמישי ,20:30 ,בערוץ הטלוויזיה הקהילתית "מכאן" (ערוץ  98ב– YESוב– ,HOTערוץ  25ב– HOTאנלוגי)
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בעקבות לבי
מאת :עמית שלו

אני ,הקיבוץ וכל השאר...
שי זמיר ,שגדל בין הפרדסים והמדשאות ,בלי שמות על הדלתות ועם
הרבה ילדים לידו ,תמיד ביקש וחיפש את הדבר האלמנטרי ביותר ,את
עצמו .שיחה שנעה בין זיכרונות ילדות קיבוציים לחיים רוחניים

ס

יפורו של שי זמיר  -קולנוען ,יליד  ,1971נשוי ואב לבן
ולשתי בנות ,הוא סיפורו של דור שלם; דור שגדל בשנות
השבעים בין משחקי ג'ולות לסטיב אוסטין ,התבגר
בשנות השמונים עם תספורת "אלי אוחנה" ,עם זיכרונות
מאבא שחוזר עם דובדבנים מלבנון ועם "לד זפלין" ו"פינק
פלויד" בסלון בין אפלולית העשן לאדי האלכוהול .ואז ,התנפצות של נעורים
מבולבלים על סלעי ההתפכחות של נשק ומדים ,האינתיפאדה הראשונה,
קצת עבודה ויאללה  -לאמריקה.
לאחר מכן החזרה הבלתי נמנעת לארץ ,והגלישה הנעימה על החיים
כסטודנט .קרוב לוודאי שרבים מאתנו היו שם כשרבין נרצח ,וסביר להניח
שגם בפיגועים ,ובכלל ...החיים מצטלבים .גם בשאר נפתולי החיים ,עם
השמחות והאושר של חתונה וילדים והחיפוש הבלתי פוסק אחר משמעות
ואמת ,השאלות הגדולות והמציאות שמעבר לחיים הרגילים.
האם לגדול בקיבוץ של שנות השבעים ,בשיא תפארתו ,נחשב לילדות
מאושרת?
"ללא ספק .בתקופה שבה גדלתי זה עוד היה 'הקיבוץ הישן' ,גאוות המדינה.
היית הולך לכאן או לשם ,אומר אני מ'גבעת חיים מאוחד' ,וכל הדלתות היו
נפתחות בפניך .הייתה הערכה עצומה לקיבוצניקים ,לאידיאולוגיה של עבודה,
מסירות ,התנדבות ,של לתת מעצמך".
מהי התחושה העיקרית שליוותה אותך בילדותך?
"ביטחון .כילד הרגשתי ביטחון גדול .לא הרגשתי שאני חייב משהו למישהו,
הייתי חסר דאגות לחלוטין .חייתי ממש ב'חממה' ,כמו שאומרים ,ובכלל לא
הייתי מודע לזה שאני גדל בחממה כי לא ראיתי את השמש בחוץ ,רק חשתי
איזו חמימות נעימה...
"לילד זה נראה כמו חלום .אתה גדל יחף ,חופשי ,נוסע בטרקטורים לטיולים,
לים ,בין הפרדסים ,בלי שום דאגה ...טוב ,רע ,זה לא משנה ,זה הרי מאוד
אינדיבידואלי בסופו של דבר .בערך בגיל תשע ההורים שלי התגרשו ,ואבא
שלי עזב את הקיבוץ די מהר".
סביר להניח שזה הטביע את חותמו...
"בטח .בלי לגלוש לפסיכולוגיה בגרוש ,אני חושב שמאז המסגרות סביבי
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התחילו להישבר .אחת אחרי השנייה .בכיתה י' ,בבית הספר המרחבי במעגן
מיכאל ,כבר הפסקתי ללמוד .קלטתי שאני חי במציאות שלא בא לי עליה,
במיוחד עם סיגריה על הדשא היפה והקצוץ ,והדקלים ,ואם אתה ממשיך
קצת  -יש לך את בריכות הדגים ,ומאחוריהן את הים ...אז התחלתי לעבוד
במוסך .טרקטורים ,קטפות ,מה שאתה רוצה .נהייתי מקצוען .יש לי ידיים
טובות וקלטתי מהר .כך שמצד אחד הייתי מופרע ועשיתי בלגן ,ומצד אחר,
כשהייתי עובד הייתי מאוד יעיל וחרוץ".
נראה שהצלחת לתמרן בין השניים ,לשחק את המשחק.
"כן ולא .בעיקר לא .כי כל הזמן משהו מכרסם בך מבפנים .מעין תחושה
מתמשכת שאתה לא מבין בשביל מה אתה חי ,וזאת לא הקלישאה המוכרת...
"אני אסביר :מצד אחד ,תמיד הייתה לי את ה'זולה' שלי ,נעשיתי מומחה גדול
לעניין 'זולות' ,ובשלב מסוים הלכתי גם ללמוד סאונד והתחלתי לעבוד באולפן
הקלטות במקביל לעבודה במוסך .מצד שני ,הרגשתי שהמערכת מחייבת אותי
למשחק שלא ידעתי את החוקים שלו ,לא ידעתי איך לשחק אותו .אמרתי
לאנשים דברים בצורה ישירה וסבלתי מאוד מהתגובה שלהם .עד שבסוף
החלטתי לשתוק ,לא להגיד כלום .ככה אתה לא פוגע באף אחד ואף אחד לא
פוגע בך .התהום הכי גדולה נמצאת בקשר בין אנשים ,וקשר בין אנשים הוא
כולו משחק .ולא סבלתי את המשחק הזה ,לא יכולתי לשחק אותו .ואם אתה
לא יכול לשחק אותו ,אז איך אתה יכול להסתדר? איך אתה יכול לחיות?
"זאת נקודת הפיצול ,כי מאז ומעולם אני זוכר את עצמי מפוצל לשניים .מצד
אחד  -חייתי בתחושה של קאנטרי קלאב ,בריכה ,מגרשים ,פאב ,מה שאתה
רוצה ,אלף חוויות לילד מתבגר ,ומצד שני  -גדלתי בלי שמץ של מושג מה
קורה אתי בתוך כל ה'ביחד' הזה .והימים עוברים ,וכל מה שחשוב זה הכלל,
הכול נבנה בשביל זה ,ובמקביל גדל לו איזה פרט קטן שצועק מבפנים".
למה הוא צועק?
"בגלל דברים מאוד קטנים שקיימים אצל כל אדם .בכלל ,מה זה אדם? העמדה
שלך ביחס לכלל .וזה מגיע לקיצוניות בקיבוץ כי זו חברה שכאילו פועלת למען
הכלל ,אבל אתה כפרט לא מרגיש שייך .שם נעשה הפיצול .עם המחשבות
והרגשות 'האם אני משתלב או לא .'...ובמקביל פתאום כל האידיאולוגיה
והערכים קורסים לך מול העיניים ,הכול מסביב מופרט :מפעלים ,אנשים
וערכים".

צילום :דודי אהרוני

שי זמיר :אני מחפש כל הזמן את הדינמיקה של ה'אני' מול העולם שמחוץ לי  -איך ה'חוץ' משפיע עליי ואיך אני מגיב אליו"
אחרי הצבא והטיול לארצות הברית התחיל תהליך של שינוי מהותי בחייו
של שי" ,עם חיפוש וקריאה של כל מיני ספרי ניו-אייג' ,שבהתחלה נראה
שנותנים לך כיוון מחשבה חדש" .הוא עובר דרך מגוון שיטות ,מדיטציות -
בודהיזם טיבטי ואחרות" ,לא שקט ,בודק ,ומחפש כל הזמן את הדינמיקה
של ה'אני' מול העולם שמחוץ לי  -איך ה'חוץ' משפיע עליי ואיך אני מגיב
אליו .אתה יודע ,האדם חי בתוך מגוון מערכות יחסים' :אני והחברה'' ,אני
והמדינה'' ,אני והמשפחה'' ,אני וההורים' ,אז מי זה באמת 'אני'? את זה
חיפשתי .את זה רציתי לגלות".
למרות היותו "קיבוצניק טיפוסי ,הכי לא קשור לדת וליהדות" ,הוא
התחבר לספר קהלת ,וממש למד אותו בעל פה ,מההתחלה ועד הסוף.
"הרגשתי שקהלת ממש מדבר עליי ,על הרגשות שלי ,על הסבל האנושי,
ומדריך אותך מה לעשות ואיך".
ואז פגשת את הקבלה?
"בשלב כלשהו התחילו הרצאות על קבלה בקיבוץ ,אז הלכתי .בשיעור הראשון
לא התחברתי ,אבל לקחתי כמה דברים לקרוא .מהר מאוד הוקסמתי
מהטקסטים של בעל הסולם .יש שם קסם שלוקח אותך אל מעבר לשכל,
ושם אתה מרגיש קיים ,אתה רוצה להתחבר לשם ,רק לשם.
"מיד הזמנתי את כל הספרים הקיימים ,קניתי את כל הדיסקים של המוזיקה
של בעל הסולם ופשוט קראתי ,כל יום ,מאחר הצהריים עד שהלכתי לישון.
הייתי חייב להבין מה קורה שם.
“בפעם הראשונה היה לי ברור ומוחלט שיש אמת ואני הולך אחריה .ומאז,
בערך שמונה שנים ,אני לומד ב'קבלה לעם'".

גם בקבלה מדברים הרבה על "ביחד".
"בוודאי ,אבל ההבדלים הם כמובן רבים ומהותיים .בקבלה מדובר על 'ביחד'
פנימי ,לא חיצוני.
"אין פה איזה כלל שאומר לך 'אתה פרט ,ואתה חלק ממני ,ואתה עושה כך
ובתמורה מקבל כך וכך' .ממש לא .חכמת הקבלה מלמדת את הפרט על
עצמו ,וגורמת לו לרצות להתחבר אל הכלל .ולא מתוך כפייה ,חס וחלילה ,או
מתוך כדאיות ,אלא מתוך בחירה חופשית ,אותנטית.
אתה פשוט מבין את הזיקה בינך ובין הסביבה ,ומתפתחת בך ההכרה
וההרגשה שאתה אכן חלק ממערכת גדולה ,חלק ממשהו מופלא ואדיר.
אני חושב שזה גם מה שיפה בחכמת הקבלה .היא לא מתיימרת לספק לך
תשובות ,לשכנע אותך .ממש לא .כל העניין בדרך שהיא דרך אמת ,זה שהיא
פותחת בפניך נתיב אין סופי של התקדמות .שם ,בסופו ,נמצא האדם".
מה החלום שלך?
"שהסבל ייגמר .אצל כל אחד ואחד .לספר לכולם שיש דרך אחרת .זו מטרת
החיים שלי ,לגלות את האדם שבי ולעזור בכך גם לאנשים אחרים .אנחנו
נמצאים בעולם חשוך שכולו משחק ,עולם שנמאס כבר על כולם ,כולל על
'השחקנים הגדולים' ביותר בינינו.
"אני מאחל לכולם שידעו שיש מקום שאליו אפשר וצריך ללכת .אבל אי אפשר
ללכת לבד .זה לא שכולם צריכים להצטרף לאיזה ארגון ,אלא פשוט צריכים
להבין שקיים עולם טוב יותר ולרצות להגיע אליו ,להרגיש שהוא נמצא ומחכה
לנו ואנחנו צריכים להגיע לשם .ורק אם נתאחד ונלך לשם יחד ,זה יקרה".
amit_s@kab.co.il
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קמפוס קבלה
מאת :גלעד שדמון

עץ הספירות:

צופן הסתרים הקבלי
רוב האנשים שמעו על עשר הספירות ,אבל רק מתי
מעט מבינים במה בעצם מדובר .גלעד שדמון מסביר על
עץ החיים הקבלי כמפה של הנשמה בדרכה אל אלוהים

ב

כל תולדות המחשבה האנושית קשה למצוא רעיון כה מרתק,
מסקרן ומעורר השראה כ"עשר הספירות" .אין ספור פירושים,
שגיונות והסברים שונים נקשרו סביבן מאז הופיעו לראשונה
באחד הספרים הקבליים הקדומים ביותר " -ספר יצירה".
אברהם ,לו מיוחס הספר ,היה על פי המסורת הראשון שחקר
את מבנה העולמות הרוחניים והעלה את ממצאיו על הכתב .מהדברים שכתב
עולה כי קיים כוח עליון שמשפיע על עולמנו  -התחתון מבין כל העולמות
 באמצעות רשת אדירה של כוחות שמקורה בעולם האצילות ,המכונהגם עולם התיקון .רשת הכוחות האדירה הזאת תוארה בצורה מורכבת
מאוד בספר היצירה ,בין היתר בעזרת השימוש במונח "עשר ספירות".
היחידים שיכלו לפענח את משמעות הדברים שכתב אברהם היו מקובלים
נוספים שהגיעו להרגשת אותו עולם אצילות ,ואילו כל הקוראים האחרים
התבלבלו לגמרי וכלל לא הבינו את כוונת המחבר .חוסר הבנה זה ,שמלווה
את המונח הקבלי העתיק מיום היווסדו ,התבטא לא פעם בהתנגדות
עזה ,אך גם בעניין ובסקרנות עצומים בקרב כל מי שבא עמו במגע.
גם ספר הזוהר ,שנכתב על פי המסורת במאה השנייה לספירה אך
פורסם ברבים רק בשלהי המאה ה– ,13נזהר מלפרש את מסתרי
הספירות והסתפק ברמזים דקים וסתומים בלבד .אולם נראה היה כי
די במעט שגילה כדי לעורר תדהמה מהולה בתרעומת בכל רחבי העולם
היהודי .אחד מביטויי השיא של אותה תרעומת הייתה טענתם של מי
שסברו בטעות כי השימוש בספירות מהווה האנשה אסורה של האל.
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פריחה משמעותית נודעה למושג הספירות בימי הביניים ,כשחוקרים ופילוסופים
בולטים כמו יוהאנס רויכלין ואחרים הכירו בחשיבותן המיוחדת ,והבינו כי מדובר
במעין "צופן סתרים" סודי ששימש את המקובלים .גם בתקופת ההשכלה הביעו
מדענים והוגי דעות בעלי השפעה כמו לייבניץ ,שלגל וגתה את התפעלותם מיופיו
המרהיב של עץ הספירות הקבלי ,אם כי לא היה בכוחם לרדת לעמקות שורשיו.

צעיף של מסתורין
למען האמת ,נראה שהיו אלה דווקא המקובלים שעטפו את הספירות בצעיף
של מסתורין ,ודאגו לכך שאיש לא יצליח לעמוד על פשרן האמתי .בסופו של
דבר ,הם היו אלו שהעניקו להם שמות ותארים שאפשר בנקל לזהות עם תכונות
אופי אנושיות לחלוטין כמו :חכמה ,בינה ,חסד או גבורה .הם עצמם הוסיפו
לספריהם שרטוטים וציורים שונים המציבים את הספירות בצורה שמעוררת
קונוטציות ברורות לגוף האדם .הם עצמם כתבו על הספירות ברמזים דקים
בלבד ,וגרמו לכך שכל אדם יוכל לבוא ולהשלים את החסר בכוחות עצמו.
למעשה ,אפשר לומר שהם הזמינו מרצון את כל המהומה והמחלוקת
שקמה על שיטת הספירות ,שיטה שהם עצמם גילו ופיתחו .מדוע? מפני
שהנשמות שירדו לעולם עדיין לא היו בשלות דיין כדי לעסוק בחכמת
הקבלה .היה עליהן לעבור התפתחות נוספת שתכשיר אותן לגלות את
מסתרי העולם העליון .ולכן במקום לגלות את המקובלים התאמצו
ביתר שאת דווקא להסתיר את חכמת הקבלה .העיקרון הקבלי שהנחה
אותם היה הפסוק המפורסם" :כבוד אלוקים הסתר דבר" (משלי כה ,ב).

עיבוד תמונה :הילדה יניב

דווקא המקובלים עטפו את הספירות בצעיף של מיסתורין ,ודאגו לכך שאיש לא יצליח לעמוד על פשרן האמיתח
אולם כל זה עתיד היה להשתנות בראשית המאה ה– ,16עת הופעתו
הדרמטית של האר"י הקדוש בצפת .מתוך עמקות השגתו ,התגלתה לאר"י
הסיבה האמתית לערפל שפיזרו המקובלים סביב עשר הספירות .הוא הבין כי
עד לזמנו ,מסך העשן היה מכוון ומתוכנן בקפידה ,אך כעת הגיע הזמן לפזרו.
במשך תקופת חייו הקצרה הספיק האר"י לנפץ את רוב המיתוסים הרווחים
סביב הספירות ,בעיקר את אלה שראו בהן תווי מתאר לאישיותו של הבורא,
מעין "קווים לדמותו" .הוא הסביר כי עשר הספירות אינן מדברות על
"אובייקטים" או תכונות אופי אלוהיות שקיימות בפני עצמן ,אלא על חוקים

וכוחות רוחניים המתגלים בתוך תפיסת האדם שמתעלה מעל הקיום החומרי.
האר"י אסף את המידע הרוחני העצום שהצטבר עד לזמנו ,וסידר
אותו מחדש בצורה מערכתית ומדויקת .ממש כפי שאנו משתמשים
במספרים ,באותיות ,בנוסחאות ובסימנים כדי לנסח עקרונות במדעי
העולם הזה ,כך השתמש האר"י בעשר הספירות כדי לבטא יסודות
בחכמת הקבלה ,שהייתה מאז למדע הכולל של העולמות העליונים.
אך למרות המהפכה שחולל האר"י ,בני דורו לא הצליחו להכיל את עמקות
רעיונותיו ,שלא לומר ליישמם בפועל .אפילו מרבית תלמידיו הקרובים לא
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הבינו אותו .כדי להשתמש בשיטתו היה על האנושות ועל השיטה לעבור
שדרוג התפתחותי נוסף.

שיטה נגישה להשגת הכוח העליון
בתחילת המאה ה– 20הופיע המקובל שהשלים את מלאכתו של האר"י.
הרב יהודה אשלג ,בעל הסולם ,חיבר בפעם הראשונה חיבור מקיף
ורחב יריעה שכל תכליתו לבאר ולהסביר בשפה בהירה ותמציתית את
משמעותה ואת תפקידה של מערכת הספירות .הוא נתן לכל חלק
וחלק שבה הגדרות פשוטות וברורות שלא ניתן היה לשגות
בהבנתן ,ופתח לנו צוהר לעולם מושגים פנימי שאיש לא פתח
לפניו .בשלב הראשון היה עליו להפריך את ענני הספק שכיסו
את תורת האר"י ,ולהסביר שחכמת הקבלה
אינה עוסקת כלל בעניינים גשמיים ,אלא
אך ורק במחקר ובגילוי פנימי של מבנה
הנשמה .כך הוא ניסח זאת בכרך הראשון
של ספרו "תלמוד עשר הספירות":

"וזהו שטרחתי בביאורי זה ,להסביר
את עשר הספירות ,כפי שהורה לנו
האר"י ,על פי טהרתן הרוחנית,
המופשטות מכל מושגים מוחשיים,
באופן ,שיוכל כל מתחיל לגשת אל
החכמה בלי להיכשל בשום הגשמה
וטעות ,אשר עם הבנת עשר הספירות
האלו ,יפתח הפתח גם להסתכל ולדעת,
איך להבין ביתר העניינים בחכמה הזאת".
בדבריו נשען בעל הסולם לחלוטין על
פירוש האר"י ,אך באותו הזמן גם
לקח אותו לשלב הבא .מטרתו הייתה
להפוך את עשר הספירות לשיטה של
ממש להשגת הכוח העליון ,כזו שתהיה
נגישה לכל אדם בדורנו.

מעלית הזכוכית
בהמשך לאר"י ,בעל הסולם הסביר כי עשר הספירות מסמלות
עשרה שלבים בהתקשרות הפנימית שבין הבורא לנבראים,
ושמטרת העל של התהליך היא להביא את הנברא להידמות
לבוראו וליהנות משפעו האין סופי .כמו טיפות קטנות של
אור ,הוא הסביר ,מטפטף השפע העליון מתוך עולם האצילות
לנשמות המצויות בעולמנו .הארה זו ,המכונה בלשון
המקובלים "נר דקיק" ,היא המקור לכל התענוגים שאנו חווים.
עם זאת ,תענוגים אלה הם רק פרומיל מהשפע שביכולתנו
לחוש .למעשה ,אנו נמצאים בתוך ים אין סופי של אור ותענוג ,אך
איננו חשים בו .מדוע? מפני שיש בתוכנו דבר מה אשר אינו מאפשר
לשטף האור לזרום ולמלא אותנו בהנאה  -האגו שלנו .וזהו גם מקור
הביטוי "עשר ספירות בלימה" שנטבע עוד בספר היצירה .האגו שלנו
"בולם" את האור ואינו מאפשר לספירות להאיר באור העליון .כדי
לשחרר את הפקק צריך הנברא לפתח בעצמו תכונות זהות בדיוק
לתכונות הבורא  -תכונות האהבה והנתינה ,המכונות גם “ט' הספירות
הראשונות” .ברגע שהוא נדמה לאור ,הופך כמוהו ,הנברא כמו פותח
את הברז ומאפשר לבורא למלא אותו בהנאה אין סופית ונצחית.
 34אוקטובר 2008

כדי לאפשר לנו לעשות כן ,הבורא מציג בפנינו מעין מערכת של דוגמאות,
"מודלים" רוחניים מתוקנים שבאמצעותם נוכל ללמוד כיצד להשתנות
ולהידמות לו יותר ויותר  -זוהי מערכת הספירות .למעשה ,אפשר לדמות
את המערכת הזו למעלית עשויה זכוכית ,שעולה מקומת הקרקע,
העולם הזה ,אל קומת הגג  -העולם הרוחני העליון .אך בניגוד למעלית
רגילה שבה אנו לוחצים על כפתור והמעלית מתחילה לטפס באופן
אוטומטי ,כאן אנחנו מסוגלים לעלות מקומה לקומה רק בהתאם למידת
ההתפתחות הרוחנית שלנו ,כלומר במידת תיקון התכונות
האגואיסטיות שלנו והשתוותן לתכונות העולם העליון.
כל קומה שבה נעצרת המעלית נקראת "ספירה" .הקומה
הגבוהה ביותר“ ,ספירת כתר” ,מייצגת את תכונת הנתינה
הטהורה של הבורא ,ולעומתה ניצבת
“ספירת המלכות” ,המסמלת את
תכונת הנברא השואף להשתוות
בתכונותיו לבורא .אם כך ,תשע
הספירות העליונות מהוות כעין
אידיאלים שאליהם צריכה המלכות
להידמות כדי לעלות במעלה הסולם
הרוחני .כשהמלכות (שכזכור מייצגת
אותנו  -הנבראים) עושה זאת ,היא
מתמלאת באור העליון .מכאן נובע
גם השם "ספירות" ,מלשון ספיריות,
כלומר מאירות.

ההתקדמות תלויה אך ורק ברצון
החופשי שלנו
אולם כאן חלה החובה להזהיר מפני
המכשול הגדול ביותר שעומד בפני
האדם שמתחיל ללמוד את חכמת
הקבלה" .כל העולמות העליונים
והתחתונים כלולים כולם באדם" ,נכתב
בספר הזוהר ,כלומר כל הדברים שנכתבו
כאן מדברים אך ורק על "המעלית פנימית" ,שנמצאת
בתוך נשמתו של כל אדם ואדם .הסיבה המטפורית להיותה
עשויה כביכול זכוכית שקופה היא שכל פעולה שעושה
האדם בתהליך הרוחני חייבת להתבצע מתוך הכרה ברורה
ומודעת .כדי להמשיך ולעלות בשלבי הגילוי של העולם
הזה על האדם לדרוש בעצמו בכל פעם תיקון נוסף על
הרצון האגואיסטי שלו .חוק ברזל שעליו חוזרים המקובלים
שוב ושוב הוא שאין כפייה ברוחניות ,כל ההתקדמות
תלויה אך ורק ברצון החופשי שלנו .רק במידה שבה נתקן
את טבענו ,נגלה כי אנו עטופים באוקיינוס עצום של חום ושל אהבה.
מתוך הבנה זאת הכין עבורנו בעל הסולם מפתח מיוחד שבאמצעותו נוכל
לפתוח את שערי לבנו ולהתחיל במסע .התהליך שהחל עם ספר יצירה ,נמשך
דרך ספר הזוהר וכתבי האר"י ונסגר עם חיבורו של בעל הסולם "תלמוד
עשר הספירות" .המעגל הושלם .מפתח הכניסה לעולם הרוחני מוגש לנו,
ומצורף אליו מדריך הפעלה שמנחה את המשתמש בפירוט ובפשטות כיצד
לנהוג בכל שלב ושלב .כעת ,כל שנותר הוא להתחיל במסע.
gilad_s@kab.co.il

תרבות
מאת :ליאור גור

מוזיקה מעולם אחר
יוצרי המוזיקה ניהלו מאז ומתמיד מערכת יחסים מורכבת עם הבורא.
אנחנו זכינו ליהנות משיר מוצלח ,אך האם זכו יוצרים אלו להכיר את מושא תשוקתם? רובם לא.
כעת תוכלו להכיר את הבודדים שהצליחו...

מ

שחר ההיסטוריה ניסו מוזיקאים "לדבר" עם ועל
אלוהים ,באמצעות הכישרון הייחודי שבו חנן אותם
הטבע .מוזיקה היא שירת הלב ,האמנות הפנימית
והמופשטת ביותר שקיימת בעולמנו  -לכאורה ,המדיום
המושלם לבטא את הדבר הערטילאי כל כך שמשותף
לבני תרבויות כל העולם  -החיפוש הנצחי של האדם אחר שורשו ,כמיהתו
האין סופית לקשר עם הכוח העליון שמניע את עולמנו.
אך נשאלת השאלה מדוע ,למרות העניין המשותף באותו כוח עליון והרצון
העז להכיר אותו ולהתחבר אליו ,המסרים של כל אחת מהיצירות שנכתבו
בנושא שונים כל כך זה מזה?

סימפוניה קוסמית מדהימה
הראשונים שניסו לבטא בצלילים את משיכתם אל ה"עולם שמעבר" ,היו
כנראה בני השבטים של תרבויות מזרח אסיה ,אמריקה ואפריקה .המחול
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והמוזיקה היוו עבורם אמצעי מרכזי להתעלות מעל להרגשת גופם ולהתחבר
לטבע הסובב אותם.
בתרבות יוון העתיקה לעומת זאת ,נחשבה המוזיקה לחכמה שכל פילוסוף
מכובד חייב היה להתהדר בה .עבור פיתגורס ,למשל ,הייתה המוזיקה כלי
לביטוי ולגילוי החוקיות המתמטית של היקום .על פי התיאוריה המפורסמת
שלו ,לכל תנועת כוכב יש צליל משלה ,ולפיה כל הכוכבים מנגנים ביחד
סימפוניה קוסמית מדהימה ,שמביאה את המאזין לה להרגשת הרמוניה
ושלמות.
אצל יוהן סבסטיאן באך ,נציגה האמנותי הבולט ביותר של תקופת הבארוק,
היו המוזיקה והדת שלובות זו בזו ללא הפרד .למעשה ,ניתן לומר שבאך
ראה עצמו כשליח וכמשרת של הכנסייה הנוצרית .רוב יצירותיו של המלחין
והמבצע הגרמני הדגול הוקדשו לאלוהים ,ורבים הכתירו את המוזיקה שלו
כ"נשגבת" ,ואפילו כ"אלוהית".
כ– 100שנים מאוחר יותר ,עם בוא התקופה הרומנטית ,חל מהפך מהותי
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עבור תרבויות שונות המחול והמוזיקה הם אמצעי מרכזי להתעלות מעל להרגשת גופם ולהתחבר לטבע הסובב אותם

בעולם המוזיקה .הדגש הושם על מרכזיות היוצר  -האינדיבידואל  -וממנו
נולד גם רעיון ה"גאון המוזיקלי" ,דמות שמצליחה לממש את מלוא
הפוטנציאל הרגשי והיצירתי שגלום בה.
היטיב מכולם לבטא זאת המלחין לודוויג ואן בטהובן ,שהתרשם מאוד
מהאידיאלים של עידן ההארה והרומנטיקה באירופה של המאה ה–.19
ביצירותיו הוא גילה ביטחון מוחלט בכוחו של האדם להתגבר על קשיי
החיים ,מבלי להזדקק לעזרתו של האל ,כפי שהוא עצמו התמודד עם
איבוד חוש השמיעה בשיא פוריותו המוזיקלית .וכך ,במקביל למהפכה
התעשייתית ולגל הלאומיות הגואה באירופה ,החלה להיעלם בהדרגה גם
ההתייחסות לכוח העליון ביצירה המוזיקלית .את מקומו של האל תפס
האדם האינדיבידואל ,והדבר התבטא בין השאר גם בהפיכת המוזיקה
מכלי ביטוי אינסטרומנטלי ברובו למדיום של "פזמונים" ,שבו המילים
לא פחות חשובות מהמוזיקה עצמה.

אין אלוהים

בדומה ללנון העדיף סטייפ לפתור את בעיותיו בכוחותיו עצמו מבלי לפנות
לעזרתו של מישהו או משהו שנמצא מחוץ לו.

כנסיית השכל
לצד עליית קרנה של מוזיקת המועדונים האלקטרונית באמצע שנות
התשעים ,ושינוי הפורמט המוכר  -מלהקה בת מספר חברים לדי–ג'יי ,אדם
בודד ששולט מוזיקלית ונפשית במצבור עצום של אנשים בזמן נתון  -גם
אלוהים שינה את צורתו והפך לתקליטן.
"זאת הכנסייה שלי ,כאן אני מרפא את הכאב שלי ,הערב ,אלוהים הוא
הדי–ג'יי" ,שרה להקת " "Faithlessהבריטית ,בעלת השם הכה סמלי,
ובכך סתמה את הגולל על ציור הדמות של "הסבא הטוב שיושב במרומים".
במילים אחרות ,אלוהים אכן נמצא מולי ,ובאמצעות שימוש במעט עזרים
כימיים ,אני יכול להרגיש אותו ואת המוזיקה שהוא מנגן אפילו טוב יותר.
להקת " "U2האירית היטיבה לסכם את הרגשת הכמיהה האין סופית של
האדם אל הכוח העליון ,במילים" :טיפסתי על ההר הגבוה ביותר ,רצתי לאורך
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עם פריחתו של ז'אנר הרוק הפופולרי לקראת אמצע המאה ה– 20החלו
להישמע קולות ברורים של ייאוש ממושג האלוהות ,שאחראי כביכול
לכל הצרות בחיינו .כך ,למשל ,בתחילת שנות השבעים קבע ג'ון לנון
נחרצות כי "אלוהים הוא קונספט ,שבעזרתו אנחנו מודדים את הכאב
שלנו" .לעומת קודמיו ,טוען לנון ש"אלוהים" הוא המצאה אכזרית,
שנובעת מהמקומות האפלים ביותר של המהות האנושית .מבחינתו,
אין צודק ממנו  -מחד גיסא ,חלום הפרחים האוטופי קרס לנגד עיניו,
ומאידך גיסא אלפי אנשים קיפחו את חייהם במלחמת שווא בדרום–
מזרח אסיה .אין דין ואין דיין ואיש הישר בעיניו יעשה.
את תהליך האפיקורסיות שהחל לנון הביאה להקת " "R.E.Mהאמריקאית
לשלב חדש ,כאשר בתחילת שנות התשעים כבשה את העולם עם הלהיט
הענקי "מאבד את דתי" (“" .)”Losing my religionזה אני בפינה ,זה
אני תחת אור הזרקורים ,מאבד את דתי…" ,שר בכאב מייקל סטייפ,
סולן הלהקה ,על הבלבול ועל חוסר השליטה במציאות חייו .ובכל זאת,
מבחינתו "אין אני והוא יכולין לדור במקום אחד"  -זה או הוא או אלוהים.

‹

אוקטובר 37 2008

צילום רפרודוקציה :דודי אהרוני

מוקי

צילום :יח”צ nmc

FAITHLESS

השדות ,רק כדי להיות אתך  -אך עדיין לא מצאתי את שאחפשI still"( "...
.)"haven't found what I'm looking for

שירת העולמות
רבים רוצים לפגוש את אלוהים ,אבל חלקם הגדול עדיין מחפשים את הדרך.
מה גדולה תהיה שמחתם ,אם יגלו להפתעתם שלצד המוזיקה שעוסקת
בחיפוש אחר הכוח העליון ,קיימת גם מוזיקה שנכתבה מעברה השני של
המציאות ,מתוך הכרת הכוח העליון  -מוזיקה קבלית.
בהשראת רגש פנימי עמוק שנובע מתוך הקשר הממשי שלהם עם הכוח
העליון ,כתבו המקובלים  -האנשים שגילו את הרובד הנסתר של המציאות
 שירים וניגונים מיוחדים .נעימות אלו נכתבו ממקום שבו אין מילים ,רקרגש טהור .וכפי שלא ניתן להסביר לאדם חסר ניסיון אהבה מהי ,כך מתפרץ
הניגון ,ללא מילים ,מתוך לבו של המקובל כמו נהר שעולה על גדותיו .הרי מה
יכול להיות מקור השראה גבוה יותר מאשר הכרת אותו הכוח שנותן חיים
למציאות כולה?

U2

בכל פעם שאנו מאזינים למוזיקה שנכתבה מתוך השגה רוחנית ממשית,
צלילי הניגון כמו פורטים על מיתרי הנשמה שלנו ,מכוונים ומכיילים אותו
להרגשת העולם העליון  -עולם אמתי שבו אנו נמצאים באיחוד שלם ונצחי
עם הבורא.
lior_g@kab.co.il

שיחה מנשמה לנשמה
אולם המוזיקה הקבלית לא נועדה רק כדי להעביר את התפעלותו של
המקובל מהקשר שלו עם הכוח השלם ,האוהב ,שמפעיל את מציאות חיינו
מאחורי הקלעים .באמצעות השירים והניגונים שכתבו ,קיוו המקובלים שנוכל
גם אנחנו להתחיל להרגיש את העולם הרוחני.
בניגוד למוזיקה שנכתבת מתוך תחושה של חיפוש וחיסרון ,כתבו המקובלים
את ניגוניהם מתוך הרגשת השלמות והקשר ההדדי העמוק ששורה בין
הנשמות בעולם הרוחני .ולשם הם מעוניינים לקחת גם אותנו .אדם שמאזין
למוזיקה הקבלית יכול להרגיש במשהו את השלמות הזו ,להזדהות איתה
ולהימשך אליה .בדרך זו יכול המקובל לדלג על המחסום השכלי וההכרתי
שעומד בינו ובין האדם בעולם הזה ,להעביר לו חלק מהרגשות "העולם הבא"
שהוא חווה ,וכמו לשוחח אתו מנשמה לנשמה.

על ידי האזנה למוזיקה הקבלית ,מעורר המאזין על עצמו את פעולת הכוח
הרוחני שאותו מכנים המקובלים "אור מקיף" .ה"אור" הזה ,לא דומה
לאור של פלורוסנט או לאור השמש בשדה הפתוח  -זהו כוח רוחני שקיים
פוטנציאלית בפנימיותו של כל אדם ,ועוזר לאדם "לפתוח" את נשמתו ולגלות
בעזרתה את המרחבים האין סופיים של העולם הרוחני.
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"כינור דוד"
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איך זה עובד?

נקודת מבט
מאת :שלי פרץ

נשים עצמאיות:

סיוט או חלום שהתגשם?
גם כשאנחנו בתוך מערכת יחסים זוגית ,אנחנו מתאוות לעצמאות .היא נושאת בחובה
הבטחה להגשמה עצמית מלאה ,אבל היא גם מרחיקה אותנו מההנאות הכרוכות בזוגיות
טובה .מה עושים? מגלים יחד את העצמאות האמתית

מ

ריבות עם בן הזוג ,אם כבר יש כזה ,הן הדרך המהירה
ביותר לגלות כמה האהבה קרובה לשנאה ,או לגלות
כמה האהבה היא שקר ומרמה .או לגלות כמה זה
מטורף להיות אישה.
רק לפני רגע הייתם זוג מהסרטים ,ניקרתם עיניים לכל
השכנים ,הודית לאלוהים כמה פעמים על שמצאת את אותו יהלום בין
ערימת המושחתים שחגו סביבך כלהקת נשרים מורעבים בימייך כסינגלית,
והנה הוא זרק מילה שצלצלה לך מה-זה רע ,וברגע את מתפרצת .פרצוף
הדובשנית שלך הופך לפרצופה של מפלצת ,ואת לא מצליחה לשחזר איך
היית כה טיפשה/נואשת/בלתי שפויה והכנסת לחייך את היצור הנורא ,שהפך
את ימייך ולילותייך לקללה.
לא קלה עלינו הזוגיות ,וברור שבמקרים רבים ,אלמלא הסטיגמה של הרווקה
המתוסבכת שהולכת ומזדקנת ,יש יותר מסיכוי סביר שנשים מסוימות היו
מעדיפות לנהל חיים עצמאיים לחלוטין.
מה רע? לחיות את החיים שלי בכוחותיי ,בגבולות הברורים שאני מכתיבה,
להתנתק מהמחויבות ,והנאמנות ,והחשדנות .להתנתק מ'מה הוא יגיד' ,מה
הוא יחשוב ,מה הוא ירצה ,מה יעשה .לברוח מעול התסביכים המודחקים
שעלולים לפרוץ בפתאומיות מתוך אין ספור הלחצים שהזוגיות יוצרת בנו,
רוצים או לא רוצים .ואכן ,רבות וטובות לא מתמסדות ,אלא מעדיפות ,במודע
או במודחק ,לשמור מרחק נגיעה מכל הכאבים והמועקות שמערכת יחסים
עלולה לגלות.

קודם צריך לכבוש את בימת החיים
וככה קורה שבשנות האלפיים נעשינו כל כך עצמאיות ,עד שצו האפנה מכתיב
לנו בעיקר לחכות .לחכות עם המחויבות ,לחכות עם ההיריון ,לחכות עם
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הלידה ,לחכות עם הדבר הפרימיטיבי הזה שנקרא "משפחה" .עד שמגיע גיל
המעבר ,שלא לומר גיל הבלות ,ואנחנו? מחכות ...כי קודם צריך עוד לכבוש
את בימת החיים ,על הזוהר הזה בחורות עצמאיות לא מוותרות .ואז ,בגילים
מתקדמים ,לאחר שהעצמאות השתלטה לנו כליל על כל חלקה טובה בלב
ובנשמה וכביכול חיסלה סופית את האיום של התלות ,יש כאלה שמבחירה
או מחוסר ברירה מחליטות להביא גם ילד לעולם ,לחלוטין בעצמן .זה טוב
או רע? אני בטח לא זו שתקבע.
אז אנחנו עצמאיות יותר .אולי עבור חלק מהגברים העצמאות הזו היא סיוט,
ובשביל אחרים היא התגשמות כל מאווייהם הכמוסים  -אישה שעושה
הכול בעצמה ,יש בזה כוח ועוצמה ,אבל גם עבורנו ,הנשים ,העצמאות היא
דו–פרצופית .פעם היא מחייכת בשמחה ,ונושאת בחובה הבטחה להגשמה
עצמית מלאה .ובפעם אחרת היא בוכה  -כשהעצמאות הזו מרחיקה אותנו
מכל ההנאות הרבות שבאות בעסקת חבילה עם זוגיות טובה .ויש גם
הפסד נוסף  -הגברים מפחדים מאתנו יותר .וכשנכנס הפחד בין האנשים,
התקשורת נהיית שקרית יותר ונוצר עולם מפורד יותר .בודד יותר .קשה יותר.
ואני שואלת ,איך כל זה ייגמר?

לכל מין יש את הטבע שלו ,בואו נכבד את זה
מצטערת אם בימינו המודרניים אמירה כזו היא על גבול החוצפה ,אבל לי לא
נראה שאלוהים התבלבל כשהוא ברא אותנו זכר ונקבה .בסך הכול אילו היינו
לגמרי שווים ,אז במקום לייצר שני מינים הוא בטח היה מוצא לעצמו עיסוקים
קצת יותר טובים לשישי בבוקר .בכל זאת ,חמישי זה ה-יום לבילויים.
אז למי שחשבה שעצמאות פירושה לנסות למחות כל זכר של נשיות מעל
פני האדמה ,הייתי מציעה לצאת מהסרט הרע ולראות כמה הטבות ברורות
לכך ְשעָשַהה אשה .אני אישית מעידה שאני נהנית בטירוף מלהיות הגברת.
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אני אוהבת שפותחים לי את הדלת ,אני אוהבת
שמשלמים עליי ,אני אוהבת שמחכים לי כשאני
מתארגנת ,אני אוהבת שמסיעים אותי במקום
שאצטרך לנהוג .ואני בהחלט סולדת מתיקון
פנצ'רים ומלהוכיח לגבר שאני והוא יכולים לעשות
את אותם הדברים (למרות שבינינוanything ,
 ,he can do I can do betterכמו שאומרים).
אבל כל זה מהווה רק רובד אחד ,חיצוני מאוד של
הדברים.
ואם נעמיק לשורשם של שני המינים נגלה
שההבדלים ביניהם אינם נובעים מחינוך ,ממוסכמות
חברתיות ,ואפילו לא ממבנה המוח השונה .כל אלה
הם רק תוצאה של מבנה הנשמה .הזוגיות באור
הקבלה מגלה שעד כמה שזה לא נראה כך ,כולנו,
גברים ונשים ,היינו פעם ,לפני שנים ,מאוחדים
בנשמה אחת שלמה ,מלאה באהבה .בהמשך הדרך
התפצלה הנשמה הזו לשני חצאים שמשלימים זה
את זה :חלק גברי וחלק נשי.
אז נשים וגברים יש בעולם ,אבל איפה בדיוק נכנסת
ההשלמה ההדדית לתמונה? הגבר מתוקף טבעו,
בעמקי לבו ,רוצה להעניק לאישה את כל מה שהיא
רוצה .אי לכך ,האישה ,מתוקף טבעה ,היא בעלת
רצונות גדולים ומפותחים יותר מהגבר .זאת כדי
שיהיה לגבר שלה "שדה עבודה" (וכאן הכוונה לא
רק לכרטיס אשראי ,אלא גם ,ואולי בעיקר ,לרצונות
עמוקים בהרבה ,החבויים בכל אישה) .זה משהו
פנימי ,שלמעשה אין לנו שום שליטה עליו.

זוג או פרד?
אז אם נבראנו שונים ,ויש לנו תפקידים משלימים,
ובכל זאת הזוגיות והנישואים נמצאים במשבר
שהופך לאטו לחוסר אונים ,המסקנה המתבקשת
היא שמשהו בתפקוד המשותף שלנו לא בסדר.
ותאמינו לי ,למסקנה הזו הגעתי אחרי שנים של
היכרות מעמיקה עם מערכות יחסים שכביכול היה
בהן הכול ,אבל למעשה הן היו ריקות מבפנים.
כדי שגבר ואישה יוכלו להחזיק מעמד יחד
לאורך זמן ,הם צריכים לפנות מקום זה לזה,
לכבד את הטבע הפנימי ולתת לו להיכנס
להתנתק מ'מה הוא יגיד' ,מה הוא יחשוב ,מה הוא ירצה ,מה יעשה
לפעולה .זה לא אומר שמעכשיו אישה לא
משיגה כלום בעצמה ,אלא שהיא מודעת לתשוקה המופלאה של הגבר לעומת זאת ,זוג שנכנס יחד לתהליך רוחני מתעלה מעל הקונפליקטים
ברמה הגשמית ,ומגלה באמצעות הקשר עם האחר את האהבה הבלתי
שלה להעניק לה כל טוב והנאה.
ומעל לכל זה ,זוג צריך שתהיה לו מטרה משותפת ,והיא  -לחזור להיות אחד תלויה בדבר ,ומתוך כך גם את העצמאות האמתית .הוא מבין מה באמת
שלם והרמוני ,כמו שהיינו לפני שהתפצלנו לזכר ונקבה .וכאן נודע תפקיד מניע אותו ,מה עוצר אותו ,מהן השאיפות הכמוסות שלו ,מה הפוטנציאל
משמעותי מאוד לאישה ,שחושקת במילוי נעלה יותר מעצם טבעה .למעשה ,הגלום בו ,מה חסר לו ומה הוא באמת צריך מהזוגיות .העצמאות שהוא
אחת הסיבות לאכזבה של האישה מהגבר בעידן המודרני ,היא העובדה שהוא מגלה אז טומנת בחובה הרבה יותר ממחאה ,בריחה ,או בדידות מכאיבה
לא מספק לה את המילוי הרוחני שבו היא חפצה .במצב הנוכחי ,כל אחד מבני במעטפת של חופש ופריחה.
הזוג מטפח לו את המטרות הפרטיות שלו ,וכך תופס כיוון ,בלי משים ,והפער
ביניהם רק גדל עם השנים .עד שנמצאים שני זרים ,שכל אחד חי בעולם שלי פרץ היא סופרת ,שחקנית ותסריטאית; בעלת טור שבועי בערוץ
יחסים ב– Ynet
משלו ,וחולק מתוקף ההרגל קורת גג משותפת עם אותו אדם שפעם ,מזמן,
shelly_p@kab.co.il
עמד אתו תחת החופה...
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פעילות
ששת החושים
איוריםclipart :

הילדים שלנו צמאים לדעת ,ללמוד ולגלות דברים חדשים ,וכל רגע בילוי
איתם יכול להיות הזדמנות מצוינת לשיעור לא רשמי ,שילמד אותם דברים
חדשים בדרך הכי טבעית של ילדים  -דרך הסקרנות

מ

י שחושב שדינוזאורים נכחדו מן העולם מוזמן לבוא
אליי הביתה ולגלות שהם חיים וקיימים כמעט בכל
פינה .לפעמים נדמה לי שהם פשוט שינו פאזה בתפיסה
שלנו ,עברו מעין תהליך של מזעור ובדרך כלשהי הסתננו
להם היישר אל תוך הפאזלים ,אל תכניות הטלוויזיה

ולארגזי הצעצועים.
מאחר שגם הבן שלי ,כמו מרבית הילדים ,נמשך דווקא לאלו הגרנדיוזיים,
גדולי הממדים והאימתניים ,הבנתי שאין מנוס ,וכהרגלנו במשפחה נקטנו
בגישת "אם אנחנו לא יכולים עליהם ,אז נאמץ אותם אל חיקנו" .החלטנו
להעביר אחר צהריים חם ולח בבית עם המזגן ובמצב רוח מיוחד של יצירה,
לבנות בובת דינוזאור לתפארת ועל הדרך ללמוד משהו נוסף לחיים.

פארק הלא–נורא
אז מה היה לנו שם? הטי–רקס המפורסם ואלה עם הכנפיים ,אלו עם
המצנפת והקרניים וכאלו עם המון שיניים .היו ענקיים ,היו גם קטנטנים,
ולמרבית הפלא ,היו גם אוכלי צמחים .מה שמאוד הצחיק את הבנים
שלי היה הגילוי שגם מאכילת חסה ,ברוקולי ומיני עלים וירקות הצליחו
להתפתח כאלו חיות גדולות.
לצורך הכנת הבובה ביקשתי מאבא שימצא לנו שתי קופסאות קרטון
שנשארו מהקניות של יום שישי" .אימא ,איך עושים דינוזאור?" שאל אותי
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הבן בסקרנות .הסברתי לו שהדינוזאורים ,גדולים ככל שיהיו ,בנויים מאותם
חמישה חושים כמו בעלי חיים אחרים בטבע ,גדולים וקטנים כאחד .אותם
חושים שיש אפילו לתינוקת הקטנה שלנו.
"נתחיל מלמטה למעלה" ,אמרתי" .קודם כול ,יש לנו את הגוף ,נכון?" הצבנו
את הקרטון הרחב במרכז החדר ומעליו הדבקנו את הקרטון הקטן  -הראש.
הוא ניגש להביא את קופסת הצבעים שלו מהחדר ואמר" :נצייר לו רגליים
גדולות וידיים קטנות כאלה".

חוש המישוש
תוך כדי ציור סיפרתי לו שלמרות
שהידיים מסמלות את חוש המישוש,
אנחנו יכולים לחוש גם דרך שאר
הגוף ,והצבעתי לאורך הגוף שלנו כדי
להמחיש לו במה מדובר" .גם בבטן וגם
ברגליים?" הוא שאל" .כן" ,עניתי לו.
"חוש המישוש מאפשר לנו להרגיש את
עצמנו ואת הסביבה שלנו .דרך העור
שעל גופנו אנחנו מגלים אם קר או חם
בחוץ ,מה מוצק ,מה נוזלי ,אם יש סכנה לאחד האברים שלנו ואנחנו מיד
צריכים להיזהר".

‹

"שלא נקבל 'איה'?" "כן" ,עניתי לו והסברתי שאלמלא חוש המישוש ,לא
היינו מודעים לכך שיש לנו גוף.

המון גלים של קול ,אנחנו בעצם מסוגלים לשמוע רק את אלה שהאוזן שלנו
בנויה לקלוט".

חוש הטעם

חוש הראייה

לצורך הכנת הפה גזרנו (בזהירות רבה)
זווית משולשת מהקרטון העליון.
בשביל המלתעות המפחידות לקחנו
קיסמי שיניים ,שברנו אותם לחצאים
והידקנו פנימה" .איזה פה מפחיד!"
הבן התרגש" .עכשיו הוא יכול לאכול
את כל החיות!" הוא רץ מיד והביא
את הסוס ,את הפילפילון ואת
הג'ירפה המצפצפת.
"תראי ,אימא ,הוא אוכל את כל החיות!" ורגע לפני שהוא עמד לתת לדינוזאור
לנגוס בעסיסיות בפילפילון המסכן ,אמרתי לו" :תדע חמוד ,שאפשר
להשתמש בחוש הטעם כדי לטעום עוד טעמים ,מלבד פילפילון מפלסטיק.
הלשון שלנו בנויה כך שהיא מגלה לנו אם מה שאנחנו אוכלים הוא מתוק,
מלוח או" ,"...או חריף כמו שאבא אוכל" ,הוא הוסיף מיד.

כשהוספנו לדינוזאור שתי מדבקות
של עיניים ,הבן כבר שמח עד השמיים.
"אימא ,עכשיו הוא רואה אותי,
תראי!" הוא צחק ועשה לו פרצופים.
"העובדה שהדינוזאורים כבר נכחדו
מן העולם" ,הסברתי לו" ,מקשה עלינו
לדעת איך ומה בדיוק הם ראו .אבל
אנחנו יודעים ,לדוגמה ,שיש בעלי
חיים שמבחינים רק במספר מצומצם
של צבעים ,כמו סוגים שונים של עטלפים שממש בקושי רואים".
הקטנצ'יק לקח את שקית מדבקות העיניים והחל להדביק בכל עבר" .תראי,
אימא ,כמה עיניים יש לנו! עכשיו אנחנו יכולים לראות הכול!" הגדול צחק
ושיתף אתו פעולה.
צחקתי איתם והסברתי שלמרות שכרגע יש לנו בבית כל כך הרבה
זוגות עיניים ,אם נרצה לראות צורות חיים קטנות מאוד נצטרך להיעזר
במיקרוסקופ ,וכדי לראות מקרוב את הירח ואת הכוכבים נצטרך להשתמש
במשקפת או בטלסקופ .כך שגם אם יש לנו חוש ראייה מפותח כל כך ,עדיין
יש דברים שקשה לנו לתפוס וזה מחייב אותנו להשתמש במכשירים שיעזרו
לנו לראות טוב יותר.

חוש הריח
"אני עושה לו שני חורים קטנים לאף,
טוב אימא?" הוא ניגש לבובת הקרטון
וחורר לדינוזאור שלנו שני חורים
לנחיריים" .עכשיו הוא יכול להריח
את הפרחים" ,הוא צחק" .נכון" ,עניתי
והוספתי שבנוסף לפרחים ,בעלי
החיים משתמשים בחוש הריח כדי
לזהות סכנה או כדי לאתר את הטרף
הבא" .כמו הכלבים בגינה" ,הוא צחק
והזיז את אפו" .נכון .לכלבים ,לדוגמה ,יש חוש ריח מאוד מפותח .הם יכולים
להריח ריחות שאנחנו לא יכולים".

חוש השמיעה
כשהגענו לשלב הכנת האוזניים ,הבן
הזכיר לנו את הסיפור כיפה אדומה:
"למה יש לך אוזניים כל כך גדולות?"
הוא צחק ודגדג את אוזניי" .כדי
שאוכל לשמוע את כל מה שאתה
מבקש ומיד להביא לך!" עניתי בקול
מצחיק של סבתא.
ניצלתי את ההזדמנות כדי לתת להם
דוגמה מוחשית ולקחתי את הדרבוקה
הקטנה מסלסילת כלי הנגינה" .באוויר קיימים הרבה גלים של קול" ,הסברתי
להם והנעתי את ידיי מעלה ומטה" .כמו גלים של ים?" שאל הגדול" .כן,
אבל הם פה סביבנו" ,עניתי והם חיקו את תנועות ידיי בהתלהבות .הכאתי
בעדינות על גבי עור התוף והסברתי להם שהתוף בנוי בדיוק כמו מערכת
השמיעה שלנו.
"כשגלי הקול מכים בו ,בדיוק כמו שהיד שלי הכתה כרגע בתוף  -אנחנו
שומעים"" .אבל יש הרבה גלים ,אימא" ,הם צחקו והכו בידיהם הקטנות
בנמרצות על הדרבוקה" .נכון ,חמודים" ,צחקתי" .אבל למרות שיש סביבנו
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חוש האהבה
לקראת השינה ,הבן ביקש שנשאיר
את האור בפרוזדור דלוק .הדלקתי
את האור וניגשתי לתת לו נשיקה.
"אתה יודע" ,אמרתי לו" ,חוץ
מחמשת החושים שאנחנו מכירים,
לאדם יש עוד חוש אחד .חוש מאוד
מיוחד"" .באמת?" הוא שאל בפליאה.
"כן" ,עניתי" .ותדע שרק לאדם יש
אפשרות לפתח את החוש הזה ,ולא
לאף בעל חיים אחר".
"איפה זה נמצא ,אימא?" הוא שאל בסקרנות והביט על גופו הקטן" .עמוק
בתוך הלב ,בהרגשה שלנו ,נמצא חוש מיוחד שנקרא חוש האהבה .כשאנחנו
משמחים מישהו אחר וכשאנחנו מתייחסים לאחרים באהבה ונתינה ,הוא
מתעורר בנו ומתחיל להתפתח".
הוא הביט באחיו ובאחותו הישנים" .למשל ,כשאתה נותן צעצוע לאחותך
ומצחיק אותה כשהיא בוכה" ,המשכתי" .או כשאתה עוזר לאחיך כשהוא
לא מגיע לבקבוק המיץ שמונח על השולחן" .הוא חייך .ליטפתי את ראשו
והסברתי לו שחוץ מגלי הקול ומכל הצבעים והריחות שנמצאים סביבנו ,קיים
כוח נוסף שנקרא כוח הטוב והנתינה ,שאותו אנחנו יכולים להרגיש רק דרך
אותו חוש של אהבה" .כשנֶפַתח אותו בתוכנו ,נוכל לגלות כיצד מערכת הטבע
בנויה ,ולחיות בה כולנו יחד ,בהרמוניה ושלמות נפלאה".
ב– ,Ynet

מרגלית ונטורה היא עורכת תוכן ובעלת טור בערוץ הורים
נשואה לאבי ואם לשלושה
margalit_v@kab.co.il

קבלה לילדים ולמשפחה
מאת :מיכאל ארשבסקי
איורים :טובה איסמקוב

פלא שאינו נגמר

א

י שם ,בממלכה קסומה אחת ,בין עצים גבוהים
ועתיקים ,נמצא בית הספר לקוסמים .כמו
בכל בית ספר רגיל יש שם תלמידים ומורים,
שיעורים וחופשים .בסוף השנה ,במצעד
חגיגי ,הקוסמים הצעירים מציגים לכולם את
הקסמים שלמדו בשנת הלימודים.
בבית הספר הזה למד ילד מיוחד בשם "אסף-שיח-ירוק".
את הכינוי המצחיק הזה העניקו לו חבריו ,כי באחד
השיעורים אסף הפך את שיערו לשיח ירוק קטן ,וזמן
רב לאחר מכן הוא לא הצליח להחזיר את השיער למצבו
הרגיל.
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לקראת החופש הגדול התכוננו כל התלמידים למצעד
הקסמים השנתי.
אתם יודעים איזה קסם אסף-שיח-ירוק הכין? לא ,לא את
הקסם עם המיטה המעופפת וגם לא את זר הפרחים שיוצא
מתוך השרביט .אסף-שיח-ירוק המציא שטיח פלאים!
כדי להפעיל את הקסם יש לעמוד על השטיח ,לקפוץ
פעמיים על רגל שמאל ,להגיד בקול רם "צ'יק-טראק!",
ואז להביע משאלה אחת .אם כל הפעולות נעשו כהלכה,
המשאלה הייתה מתגשמת מיד .אבל הייתה עם ההמצאה
שלו בעיה קטנה אחת  -מכיוון שאסף היה רק תלמיד ולא
קוסם אמתי השפעת הקסם נמשכה דקה אחת בלבד...

כדי לבדוק איך פועל השטיח שהמציא ,אסף הלך אל גן
הילדים ששכן בתוך העץ הענקי ליד בית הספר שלו ,והציע
לילדים לעמוד על השטיח ולהביע משאלה.
מובן שכל הילדים רצו מיד אל השטיח .נתן הקטן הגיע
ראשון.
נתן היה הילד הנמוך ביותר בגן .אפילו הבנות היו גבוהות
ממנו .נתן קפץ פעמיים על רגל שמאל ,אמר "צ'יק-טראק",
וצעק" :אני רוצה להיות גדול ,הכי גבוה!" ומיד הוא התחיל
לצמוח.
הילדים צפו בו בתהדמה .תחילה נתן נהיה גדול יותר מכל
הילדים בגן ,אחר כך גדול יותר מהגננת ומאסף ,ואז ראשו
הגיע אל התקרה .אפילו בגדיו נמתחו ונמתחו עד שהחלו
להיקרע :המכנסיים ,החולצה ואפילו שרוכי הנעליים.
הבנות היו הראשונות לצחוק ,הבנים הצטרפו וגם הגננת
לא התאפקה וחייכה .אך דקת הקסם הסתיימה ונתן חזר
למידתו הרגילה .אסף מלמל כמה מילות קסם ותיקן לנתן
הקטן את הבגדים.
הבאה בתור הייתה תמר .שתי קפיצות על רגל שמאל,
"צ'יק-טראק" ו ...תמר נעצרה במקום .המון משאלות
הסתובבו לה בראש.
"בובה! לא .שוקולד? או אולי מכונית? לא .מכונית זה
לבנים .שמלה חדשה! לא ,אימא גם ככה רצתה לקנות לי
שמלה חדשה וחוץ מזה ,כך או כך אחרי דקה הכול ייעלם.
במה אבחר?"
פתאום נעצר מבטה על מדף חיות הצעצוע ,ותמר נזכרה
איך תמיד דמיינה שכל החיות הללו יהפכו לאמתיות.
"כן! שחיות הצעצוע יהפכו לחיות אמתיות" ,ביקשה תמר,
ושטיח הפלאים החל במלאכה.
תוך רגעים התמלא גן הילדים במשק כנפיים ובציוצי
ציפורים .צעצועים שהפכו לחתולים אמתיים קפצו וייללו
בניסיון לתפוס את הציפורים .כלבים קטנים וגדולים נבחו
ורצו אחרי החתולים ,והדובים התגלגלו על הרצפה ונאבקו
זה בזה.
הילדים קצת נבהלו והתקבצו סביב הגננת .אסף מיהר ופתח
את החלון .הציפורים עפו ,החתולים קפצו אחרי הציפורים,
הכלבים רצו אחרי החתולים וגם הדובים שמחו לעזוב את
החדר דרך פתח החלון .עברה דקה וכל החיות הפכו בחזרה
לצעצועים.
מספרים שזמן רב לאחר מכן ילדי הגן המשיכו למצוא בחצר
את צעצועי הפלסטיק והדובונים שלהם.
לאחר ששקטו הרוחות שום ילד לא העז להתקרב אל
שטיח הפלאים במשך כמה דקות .פתאום ,ילד אחד
בשם אלי נזכר שלחברו דודו כואבת השן .כואבת כל כך,
עד שדודו אפילו ויתר על התפוח האדום והעסיסי שהוא
הביא היום מהבית.
אלי נעמד באמצע השטיח .שתי קפיצות על רגל שמאל,
"צ'יק-טראק" ו"...אני רוצה שכאב השיניים של דודו
יחלוף!"
ובאותו רגע כולם שמעו את צחוקו המאושר של דודו.

"תודה ,אלי!" ,הוא קרא" .בואו ,נאכל ביחד את התפוח שלי".
ברגע זה הטבחית קראה לילדים לבוא לחדר האוכל
והמשחק עם שטיח הפלאים הסתיים.
אסף-שיח-ירוק קיפל את המצאתו והלך אחרי הילדים.
הוא ידע שבעוד דקה יחזור כאב השיניים של דודו ויהיה
עליו לנחם אותו .אבל ...אסף טעה .דודו אכל ,צחק ,הוציא
לשון כדי להצחיק את החברים ,והשן שלו בכלל לא כאבה.
במשך הרבה זמן תהה אסף" :למה הקסם האחרון אינו
נגמר לאחר שחלפה הדקה? הרי אני המצאתי את השטיח
הזה ,וידוע לי כמה זמן נמשכת פעולתו הקסומה".
אחרי שחשב שעות רבות ולא מצא תשובה ,החליט אסף
לגשת למורה שלו לקסמים ולספר לו על מה שאירע .הקוסם
הזקן והחכם הקשיב וצחק .לאחר מכן הוא ליטף את ראשו
של אסף-שיח-ירוק ואמר" :ידידי הקטן ,אם ברצונך להפוך
לקוסם ,עליך לדעת שקסם שנעשה למען אחרים לעולם
אינו נגמר!"

לשאלות בנושא חינוך ילדים ומשפחה ,רעיונות ,הצעות ופניות למדור ,פנו לדוא"לfamily@kab.co.il :
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אישים בקבלה
מאת :ניב נבון

המוהיקני האחרון:

הרב ברוך שלום הלוי אשלג
()1991-1907
הרב ברוך שלום אשלג (הרב"ש) ,בנו וממשיך דרכו של הרב יהודה
אשלג ,בעל הסולם ,היה מקובל נסתר במלוא מובן המילה .למרות
גובהו הרוחני העצום הוא היה אדם צנוע מאוד שסלד מפרסום והעביר
את כל זמנו בלימוד ובכתיבה .עם זאת ,קשה למצוא מילים כדי לתאר,
ולו במקצת ,את תרומתו העצומה של המקובל הגדול הזה לדורנו
ולדורות הבאים אחרינו.

המוהיקני האחרון
במובן מסוים היה הרב ברוך אשלג "המוהיקני האחרון" .הוא היווה את
החוליה האחרונה בשרשרת מפוארת של גדולי המקובלים ,שהתחילה
במקובל הגדול הראשון ,אברהם ,ונסתיימה באביו ,הרב יהודה אשלג.
תפקידו בשרשרת זו הוא אולי התפקיד המשמעותי ביותר בימינו  -לחבר
בין כל גדולי המקובלים ובין העולם שלנו ולהתאים את שיטת הקבלה
לנשמות בדורנו.
אף שהוא עצמו ניצב במרום הסולם הרוחני ,רגליו של הרב"ש לא התנתקו
לרגע מהקרקע ,מהאדם הפשוט שרוצה לגלות אם קיים דבר מה גבוה
יותר ממה שיש לעולם הזה להציע .מתוך השגתו הרוחנית הגבוהה ,הרב
ברוך אשלג הבין את הצורך של האדם בסוף המאה ה– 20לגלות את סוד
החיים ,והצליח להתאים לכך את חכמת הקבלה בצורה הנוחה והפשוטה
ביותר .הרב"ש פתח בפנינו את השער לעולם מופלא ונצחי ,וסלל בפירוט
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ובפשטות את הדרך הבטוחה ביותר להגיע אליו.

תלמידו של אביו
תחילת המאה ה– 20לא בישרה טובות ליהודי אירופה ,ובעל הסולם לא
הרשה לעצמו להתעלם מעובדה זאת .כאשר הרב"ש היה נער בן  ,13החליט
אביו לעלות ארצה מפני שהרגיש שזמן הגאולה מתקרב ושהוא חייב להיות
בארץ ישראל כדי להשתתף בתהליך .בעל הסולם ייחל למצוא מקובלים
נוספים בארץ ישראל שיחברו אליו בשליחותו להפיץ את חכמת הקבלה.
הוא הבין שזו הדרך היחידה למנוע מהעולם את האסון שעתיד היה להתרחש
עליו כשני עשורים מאוחר יותר .על כן ,בשנת  1921עלתה המשפחה ארצה
והתיישבה בירושלים.
בשנותיו הראשונות בארץ למד הרב"ש באחת מהישיבות המרכזיות בירושלים
והיה לתלמיד הבולט בה .מוריו ייעדו לו עתיד מזהיר ומגוון תפקידים חשובים,
אך הוא לא היה מעוניין בהכרה פומבית ולא נמשך לקבלת תואר כזה או
אחר .אולם ,אף שלא היה לו צורך באותות כבוד ,הרב"ש נענה לדרישת אביו
וקיבל הסמכה לרבנות מהזרם החרדי ומהזרם הציוני גם יחד .הרב אברהם
יצחק הכהן קוק ,רבה הראשי של ארץ ישראל ,והרב יוסף חיים זוננפלד ,רבה
הראשי של ירושלים ומנהיגה הרוחני והפוליטי של הקהילה החרדית בארץ
באותן השנים ,הם שהסמיכו אותו והוא בן  17בלבד .עם זאת ,התשוקה
לגלות את סוד החיים שהחלה לפעום בו כבר מגיל צעיר ,לא אפשרה לו

"עלינו להתחזק בדרך ...ובביטחון עז שכל יום יהיה לנו כחדש ,שצריכים לחדש בכל עת את היסודות ...ונצעד קדימה( ".רב"ש)
להסתפק בתארים אלה .רצונו היחיד היה להפוך לתלמידו של אביו ,המקובל
הגדול ביותר בדורו ,להמשיך את דרכו ולהתעמק בלימוד חכמת הקבלה .הוא
ידע שרק הקבלה מסוגלת לספק מענה לרצון שבער בו.
ואכן ,לאחר שהרב ברוך הוכיח את רצינות כוונותיו ,הסכים בעל הסולם
לקבלו לקבוצת תלמידיו.

"שמעתי"
הלימוד אצל בעל הסולם היה קשה ותובעני .כדי להגיע לשיעורים היה על
הרב"ש לצעוד ברגל מספר קילומטרים מדי לילה ,מהעיר העתיקה עד לבית
אביו בשכונת גבעת שאול .בדרכו היה עליו להתגבר על קשיים רבים ,הוא
התגנב דרך מחסומים של השלטון הבריטי וחלף על פני כנופיות רבות שארבו
ליהודי העיר.
אף שהמצב בירושלים בראשית שנות השלושים היה קשה מאוד ,הרב ברוך
אשלג לא הפסיד אף שיעור או אירוע שבו נכח בעל הסולם .הוא לא מש
ממנו ,וליווה אותו בכל נסיעותיו ,מילא עבורו שליחויות רבות ושימש אותו
בכל צרכיו.
במרוצת השנים הפך הרב"ש לתלמידו הקרוב ביותר של אביו ואף החל ללמוד
עמו ביחידות .בעל הסולם ,אחד המקובלים הגדולים ביותר בכל הזמנים,
לימד אותו את "תלמוד עשר הספירות" ואת "ספר הזוהר" ,ענה לשאלותיו
הרבות והכין אותו לתפקיד שהרב ברוך אשלג היה עתיד למלא  -הפצת

חכמת הקבלה ברבים בשפה הפשוטה והמתאימה ביותר לימינו.
את כל ששמע מאביו רשם התלמיד המסור בשקדנות במחברתו האישית
שעל כריכתה התנוסס הכיתוב "שמעתי" .כך הצטברו ברשותו אלפי רשימות
ייחודיות המתעדות את הסבריו של בעל הסולם על עבודתו הרוחנית של
האדם .על ערש דווי הוריש הרב"ש את אותה מחברת לתלמידו ועוזרו האישי,
הרב מיכאל לייטמן ,וזה הוציאה לאור שלוש שנים מאוחר יותר.
יותר מ– 30שנה היה הרב"ש תלמידו ועוזרו האישי של בעל הסולם .במשך כל
אותה תקופה הוא קיבל מאביו את תורתו וספג ממנו את רוח האהבה לעם
ולעולם ,ואת ההכרה ש"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה
לגאולה השלמה" .שנים מאוחר יותר העידו תלמידי הרב"ש כי רוח זו אפיינה
אותו במהלך כל חייו והייתה המסר העיקרי שהוא הנחיל לתלמידיו.

מחובר לכל העולם ומבודד ממנו
לאחר פטירתו של אביו נסע הרב"ש לאנגליה .במהלך שהותו שם הוא העביר
שיעורי קבלה בעיר גייטסהד לתלמידי הרב דסלר ,כמו גם שיעורי קבלה רבים
בערים נוספות .לאחר שחזר ארצה הוא התמסר להמשך דרכו הייחודית של
בעל הסולם ,הסביר והרחיב את פירושיו והפיץ את הקבלה ברבים.
בדומה לאביו ,הרב"ש לא רצה שיכירו אותו ויפרסמו את שמו בחוצות בתור
מקובל ,ולכן סירב לקבל על עצמו את התפקידים הרשמיים הרבים שהוצעו לו.
במקום לזכות לכבוד ולעמוד בראשם של ארגונים ציבוריים גדולים ,הקדיש הרב
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אישים בקבלה
כל כתבי רב"ש
אחרי מספר שנים של עבודה מדוקדקת יצאו לאור כל כתבי הרב"ש (הרב ברוך
שלום הלוי אשלג) בשלושה כרכים עבי כרס .הסדרה כוללת את:
שלבי הסולם  -קובץ מאמרים שכתב הרב"ש בין השנים תשמ"ד-תשנ"א.
( )1991-1984המאמרים מתארים לפרטי פרטים את כל המצבים שהאדם עובר
עד רגע כניסתו לעולם הרוחני .במהדורה זו המאמרים מובאים על פי הסדר
הכרונולוגי שבו נכתבו ,וכן נוספו לה מאמרים חדשים שטרם ראו אור.
אגרות רב"ש  -אסופת מכתבים ששלח הרב"ש לתלמידיו ,אשר כוללים
עצות והדרכות לאדם בעבודתו הרוחנית ,פירוש קבלי על ענייני החגים
והמועדים ועוד.
דרגות הסולם  -מאמרים קצרים ורשימות דברים שכתב הרב"ש משך שנים
לעצמו ,חלקם כראשי פרקים ,חלקם כהכנה למאמרים שכתב וחלקם כתשובות
לשאלות תלמידיו .לעתים נכתבו הדברים כטיוטה על גבי פיסות נייר וקטעי דפים,
כרעיונות מתומצתים וקיצורי דברים ,ולכן אופיים מיוחד במינו .בהיותו על ערש
דווי ,מסר הרב"ש רישומים אלו לתלמידו הקרוב הרב ד"ר מיכאל לייטמן.
את "כתבי רב"ש" ניתן לרכוש בחנות הספרים ב"בית קבלה לעם" (ז'בוטינסקי
 ,112פתח תקווה) או בחנות הספרים הווירטואלית (.)www.kbooks.co.il

ברוך אשלג את כל כולו לעבודה הפנימית
הרב"ש
ולהכנת תלמידים מקובלים שיפיצו את
חכמת הקבלה וימשיכו בנאמנות את דרכו
של בעל הסולם .בפנימיותו היה הרב"ש
מקושר לכל העולם ,אך בחיצוניותו הוא היה
מבודד ממנו .אלמנתו ,הרבנית פייגה אשלג,
מעידה על כך" :אפילו שכנינו לא ידעו שהוא
מלמד את תורת הנסתר" .אבל למרות כל
צניעותו ,מי שחיפש באמת ,מצא לבסוף את
דרכו אל הרב"ש .תלמידו ועוזרו האישי ,הרב
מיכאל לייטמן ,מספר שבין אלה שהגיעו
אליו בסתר היו גם רבנים ידועים מאוד
בציבור ,שנהגו להגיע לבית הרב"ש כדי
ללמוד ממנו ביחידות את חכמת הנסתר.

ירושה שהיא אוצר של ממש
בשנת  1983התרחשה נקודת מפנה בחיי הרב"ש .עד לאותה תקופה הוא
לימד תלמידים ספורים שליוו אותו לאורך שנים .לפתע הגיעו לקבוצתו 40
תלמידים חדשים ,צעירים וחילונים מכל רחבי הארץ ,שהשתוקקו לגלות את
סוד החיים .הם הגיעו מכל שכבות החברה הישראלית והיו שונים מאוד
מהתלמידים שבהם פגש הרב"ש עד אז.
בעבודתו הייחודית עם תלמידיו החדשים הוא פיתח את השיטה הרוחנית
המתאימה ביותר לדורנו .מדי שבוע כתב להם מאמר ובו תיאר לפרטי
פרטים ובשפה פשוטה כל שלב ושלב בעבודתו הפנימית של האדם בדרכו
אל הרוחניות .בדרך זו הוא הוריש לנו אוצר של ממש ,שיטה שלמה ובדוקה
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שמסוגלת להביא כל אדם בימינו להרגשת העולם הרוחני.
לאחרונה אספו תלמידיו את המאמרים האלה ואגדו אותם לסדרת ספרים
בשם "כתבי רב"ש".
הרב"ש הותיר אחריו קבוצות לימוד רבות ברחבי הארץ וברחבי העולם,
שמתאספות ולומדות מספריו ומספרי בעל הסולם .הרב ברוך אשלג הצליח
לעשות את מה שלא עשה אף מקובל לפניו  -לפרוש בפני כל אחד מאתנו
את הדרך המתאימה ביותר בשבילו לגילוי הרובד הפנימי והעמוק ביותר בכל
המציאות.

בני ברוך
עם פטירתו בשנת  ,1991הקים תלמידו ועוזרו האישי של הרב"ש ,הרב מיכאל
לייטמן ,קבוצת מקובלים ,וקרא לה על שם מורו " -בני ברוך" .היא שמה לה
למטרה להמשיך את דרכו של הרב"ש ולהפיץ את שיטתו ברבים .ברבות הימים
גדלה קבוצת "בני ברוך" והפכה לתנועה בין לאומית בשם "קבלה לעם" ,המונה
מאות אלפי תלמידים בארץ וברחבי העולם ,העוסקים בלימוד מקורות הקבלה
האותנטיים .לצד פעילות הלימוד הענפה ,חברי תנועת "בני ברוך" עוסקים
בהפצת חכמת הקבלה לכל דורש ,בצורה חופשית וללא תשלום.
הרב ברוך אשלג היה יחיד בדורו .מקובל נסתר שכל מטרתו הייתה לחנך
דור חדש של מקובלים באמצעות פיתוח שיטה רוחנית שתתאים לכל אדם
בדורנו .הוא היה בטוח שאם יתאים את חכמת הקבלה לימינו ,יהיה זה הצעד
המשמעותי ביותר לקראת עתיד טוב יותר ,לנו ולכל העולם .הרב"ש הצליח
במשימתו .כל שנותר לנו לעשות הוא לקחת את השיטה הברורה והבטוחה
שפיתח וליישם אותה .כשנעשה זאת ,נזכה לגלות את המציאות השלמה,
האמתית והנצחית שגילו מקובלי כל הדורות.
niv_n@kab.co.il
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