
דברי הוקרה ותודה

תודה ראשונה גדולה במיוחד שלוחה לטלי, אשתי, המלווה אותי 

שאת  על  טלי,  לך  תודה  תמיד.  שם  להיות  ויודעת  רבות  שנים 

יודעת תמיד מה לומר ואיך להעלות על פני הזולת חיוך ענקי. 

בשינוי  ותמכת  בחזרה  אותי  וקיבלת  ומחלת  שסלחת  על  תודה 

של  לעולם  והחומריות  ההיי-טק  מעולם  בחיי,  שעשיתי  הגדול 

שלווה ורוחניות. לקחת על עצמך יותר עבודה ויותר מאמץ על 

מנת שאוכל לצעוד בדרכי החדשה, האמנת בי ונתת לי את המקום 

והזמן להתפתח ולגדול. אני חש כי הנני מממש את חיי בזכותך 

ובזכות אמונתך. 

השינוי הגדול וההצלחה והספר הזה הם כולם בזכותך. 

אני אוהב אותך מאוד.

תודה לילדיי הנפלאים והמיוחדים יהונתן ומתנאל. דרככם למדתי 

כל כך הרבה: את היכולת לקבל, את היכולת לתת ואת היכולת 

לראות דברים מנקודת מבטו של ילד, ללא שיפוטיות וללא דעות 

קדומות. מכם למדתי לקבל את כולם כשווים, ללא משוא פנים. 

אתם ילדים מופלאים ואני מודה לכם שבחרתם בי להיות אביכם.

טובתי  בשלומי.  דורשים  ותמיד  דואגים  שתמיד  להוריי  תודה 

עומדת לנגד עיניכם בכל מצב ובכל רגע. מכם למדתי כיצד להיות 

איש משפחה. תודה מיוחדת לך, אמא, על שלמרות כל הקשיים 

בחייך לא החסרת מאיתנו מאומה ותמיד דאגת לצרכינו תוך ויתור 

אמיתי על אלה שלך. 

תודה לעוד אישה מיוחדת במינה, אמי הרוחנית, זאת שאפשרה 

לי להיוולד בפעם שנייה בתקופת חיים אחת, לעולם של אמת. זו 

שלאחר מותה של סבתי ז”ל, טובה מסלו, האירה את עיניי – תודה 

לך, דפנה רוזנשטוק. זכיתי בך כחברה לחיים. היו שלבים שבהם 

אותי  הביאו  החיים  אט  ואט  לשנות,  ומוכן  בשל  הייתי  לא  עוד 



וללמוד. כך, בזמן הנכון, הפכתי לתלמיד.  לרצות להבין, לחקור 

זכיתי במורה אמיתית, בעלת שלווה אינסופית, נדיבת לב ומלאת 

חמלה, שלא פוחדת לחלוק את חוכמתה עם אחרים, שלא נוטשת 

שאינה  אמת  מורת  בשבילם.  שם  נמצאת  ותמיד  תלמידיה  את 

פרסום,  או  גדלות  בכבוד,  מצורך  או  אישי  מאינטרס  מונעת 

שפועלת מתוך אמונה ועוצמה של התורות החכמות שאותן היא 

מלמדת במסירות, בצורה מדויקת, והכול מתוך ענווה וקדושה.

תודה  הכתיבה.  תהליך  בכל  הגדולה  העזרה  על  לאורלי  תודה 

לך על הקריאה וההערות, התיקונים והביקורות. תודה על הזמן 

השונה.  והראייה  הטובות  העצות  הרבה,  הסבלנות  שהקדשת, 

היית לי לעזר רב, אני מעריך זאת מאוד.



הקדמה

אחזיר  ההיי-טק,  את  שאעזוב  שנים  כמה  לפני  אומרים  היו  אם 

את הרכב והמשכורת, אפתח קליניקה לייעוץ נומרולוגי, אעביר 

קורסים וסדנאות, ארצה במכללות, בבתי חולים, בבנקים ובחברות 

וכל כולי אהיה במקום של עזרה ונתינה לאנשים –

הייתי נופל לארץ מרוב צחוק.

אני?

קבלה? תורת הנסתר?

ייעוץ לאנשים?

יכול  שזה  בעולם  האחרון  יותר  או  פחות  עצמי  בעיני  הייתי 

להתאים לו. 

המקום  אל  כולנו  את  מביא  והגורל  האל  דרכי  נסתרות  אבל, 

המדויק שבו אנו צריכים להיות. עובדה.

חברות,  החלפתי  הממכרת,  ההיי-טק  בבועת  חייתי  רבות  שנים 

פחם  “כורה  הייתי  אחרים  רבים  צעירים  וכמו  תפקידים  שיניתי 

מודרני”, משועבד לעבודה מבוקר עד ליל, נוהג ברכב משפחתי 

ערבי  לחו”ל,  נסיעות  טובה,  חודשית  משכורת  מקבל  בליסינג, 

חברה ו... חייתי את חיי. התקדמתי יפה והגעתי למקום שחשבתי 

שבה  החברה  של  הבעלים  בחלקי.  ושמח  מסופק  אהיה  שבו 

אותי,  שיבח  אותי,  רומם  אותי,  אהב  ממני,  מרוצה  היה  עבדתי 

קידם אותי ופינק אותי. לא יכולתי למצוא ולו תלונה אחת כלפי 

ההיי-טקי,  האולימפוס  בפסגת  שם,  דווקא  אבל  ההוא.  המקום 

הבנתי שכל זה חיצוני, שאני לא באמת מאושר, שאני לא באמת 

במקום שלי.

החיים התחילו לסמן לי באיתותים: בעיות בזוגיות, בעיות בבית, 

העבודה נמאסה והחיים הפכו להיות חסרי משמעות ועניין. הייתי 

אובד עצות, מודאג, מוטרד ולא שמח.  
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מעורר  היה  לא  מצבה  חולים.  בבית  סבתי  אושפזה  עת  באותה 

תקווה. היו תקופות בחיי שהייתי קשור אליה מאוד ונוכח בחייה. 

ודווקא בשנים האחרונות, הייתי נוכח פחות בחיי סבתי והתרחקתי 

ממנה.

עליה  שמרנו  ואנו  שישי  יום  שהגיע  זוכר  אני  התדרדר,  מצבה 

בתורנויות. 

אמא שלי התקשרה וביקשה שאגיע לבית החולים. אנחנו משפחה 

שומרת שבת והייתי צריך להחליף את אבי ולשהות לצדה מחצות 

עד הבוקר, עד שאמי תגיע להחליף אותי.

שסבתי  הרגשה  לי  הייתה  ללכת.  רוצה  לא  שאני  לאמי  אמרתי 

נוכח  ולא רציתי להיות  החליטה להיפרד ביום ההוא מן העולם 

בני  בין  שיחות  כמה  אחרי  ברירה.  הייתה  לא  אבל  בסיטואציה, 

המשפחה התברר שאני האופציה היחידה. כך מצאתי את עצמי 

מגיע לבית החולים כמה דקות לפני חצות ומחליף את אבי שחזר 

ברגל מבית החולים בילינסון לביתו שבבני ברק.

כפי שחששתי, באותו לילה, בשעה שלוש לפנות בוקר, ליל שבת, 

ראש חודש אייר, סבתי נפטרה, בעודי שומר עליה ומלווה אותה 

לעולם של אמת.

זאת  ובכל  על אדם שנפטר,  מודיעים  לא  פי ההלכה, בשבת  על 

אמי השביעה אותי שאם סבתא תמות, אתקשר ואודיע לה בכל 

שעה. 

התברר  בדיעבד  הועיל.  ללא  אך  הוריי,  עם  קשר  ליצור  ניסיתי 

ששעון השבת ניתק את הטלפונים ולכן לא היה מענה, מה שגרם 

לי צער רב וייאוש.

האחיות רצו לפנות את גופתה של סבתי לחדר הקירור, והיה עליי 

יגיעו  להילחם בהן בכל כוחי. לא הרשיתי לגעת בה עד שהוריי 

וייפרדו ממנה. 

טלי שלי, היא זו שהודיעה לאמי בסופו של דבר, ולקראת השעה 
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להיפרד  החולים  לבית  ואחיה  אחותה  אמי,  הגיעו  בבוקר  שש 

מאמם. 

מלווה  שינוי  של  כשתחושה  ביתי  אל  חזרתי  מהמקום,  יצאתי 

אותי. זה היה כאילו סבתי נשארת איתי, לא עוזבת אותי. ההרגשה 

תום  עם  השבעה.  ימי  כל  במשך  בי  נשארה  הזאת  המיוחדת 

חברה  דפנה,  אל  הולך  להפתעתי,  עצמי,  את  מצאתי  השבעה, 

טובה של אשתי. דפנה היא מורה רוחנית ומתקשרת.   

מבחינתי, עד הרגע שסבתי נפטרה, כל מי שעסק ברוח ומיסטיקה 

דבר  בשום  האמנתי  לא  בנפשו.  כמעורער  בעיניי  נתפס  היה 

מהדברים הללו. תמיד אמרתי לאשתי שדפנה “יודעת” דברים 

כנסת  מבית  מהרחוב,  מידע  מלקטת  בסביבתנו,  גרה  היא  כי 

ומדויקים.  מפליאים  שנשמעים  דברים  אומרת  ולכן  ומהשכונה 

לא האמנתי בכלל ברוח אלא רק בחומר. הייתי חייב הוכחות לכל 

דבר בחיי. אדם בעל חשיבה רציונלית מאוד שלא מאמין בנשמות, 

בנסים ובשאר “קשקושים”. 

בעבר, דפנה אמרה שיש לי אנרגיה טובה ושהיקום רוצה להעביר 

עליה  לצחוק  הפסקתי  לא  הרגע  מאותו  אינפורמציה.  דרכי 

)מאחורי גבה(, חזרתי על המשפט בלעג, קטלגתי אותה במחלקת 

להגיע עם טלי  ולא העזתי  בנפשם  התימהונים שאינם מאוזנים 

לביתה.

על רקע התחושות והמושגים האלה ששלטו בי אז – מה גרם לי 

ללכת דווקא אליה עם מות סבתי? אין לי מושג עד היום. משהו 

חזק ממני לקח אותי לשם.

הגעתי לביתה, נכנסתי אל החדר הקטן שבו היא מקבלת אנשים, 

שלך  שסבתא  רואה  אני  לך,  שלום  “הו,  ואמרה:  בי  הביטה  היא 

הביאה אותך אליי”.

הייתי מופתע מכך שהיא ידעה כבר על מות סבתי )מיד חשדתי 

היה  בי  משהו  זאת,  ובכל  אותה(,  לעדכן  הספיקה  כבר  שאשתי 
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שונה והייתי פתוח ומוכן לשמוע את אשר בפיה.

דפנה הושיבה אותי למדיטציה משותפת, זאת הייתה כמובן הפעם 

הראשונה בחיי שעשיתי מדיטציה. הרעיון נראה לי מאז ומתמיד 

הזוי ומגוחך. אבל המדיטציה הזאת שינתה את חיי. היא הייתה 

קיימות  היו  כי  ידעתי  תובנות שלא  ופרצו ממנה  אנרגיה  מלאת 

בתוכי. 

על  שידעתי  מה  כל  השתנה,  הרגע  לאותו  עד  שידעתי  מה  כל 

שלי  המודע  מתת  כאילו  היה  זה  אחרת.  משמעות  קיבל  החיים 

פרץ פתאום ידע ששכב שם מגלגולים קודמים, תובנות חיים שלא 

הייתה לי כל אפשרות לקבל מחיי בגלגול הנוכחי. 

צינור האינפורמציה הקוסמית נפתח, ומבול של ידע חדר לתוכי. 

משם כבר נסללה הדרך למקומות שלא האמנתי שאחווה אי פעם 

בחיי, שהשתנו ב-180 מעלות מאותו היום ואילך.

התחברתי  מאוד,  מהירה  הייתה  ההיי-טק  עולם  לעזיבת  הדרך 

לעולם שלם של מספרים ואותיות, כאשר דפנה הייתה לי למורה 

רוחנית. היא נתנה לי את הכלים באהבה ובחמלה, היא הראתה לי 

- זאת שילדה  את האמת של היקום, היא הפכה לאמי הרוחנית 

אותי בפעם השנייה, בגלגול הנוכחי של חיי. היא, וכמובן תהליך 

הפרידה שעברתי עם סבתא שלי.

יודע שפחד משל בחיי; להיפרד מהדברים החומריים,  היום אני 

מקסם  אשליה.  הייתה  זו  אבל  הכלכלי.  מהביטחון  מהנוחות, 

ימינה או שמאלה, פותח בפנינו  שווא. רק זעזוע, תזוזה אמיצה 

בבת אחת עולם ומלואו. והיקום מתגמל בהתאם. 

את  לנו  תעניק  האלוהות  המדויק,  למקום  עצמנו  את  נניע  אם 

נתחבר  אם  שביצענו.  הנכונה  ההחלטה  עבור  המדויק  התגמול 

מקום  שלנו,  העיסוק  לגבי  האמת  את  לעצמנו  ונגיד  לעצמנו 

העבודה שלנו, הזוגיות שלנו, המיניות שלנו, הילדים שלנו ובכלל, 

נוכל  משם  רק   – בעולם  מקומנו  לגבי  מבפנים  אמיתיים  נהיה 
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להתחיל לשנות.

אני מקווה שהספר הזה ייתן לכמה שיותר אנשים כלים וישמש 

להם פתח לעולם עצום של תובנות עתיקות/חדשות. 

הנשמה  לשורש  התחברות  לכולכם  מאחל  אני  לבי,  מעומק 

האמיתי שלכם.

ניר גוטליב  

תל אביב, מארס 2011   



מבוא

“הכל  צפוי והרשות נתונה...” )אבות ג, טו(

בישראל  ודאי  שמע.  שלא  אדם  כמעט  אין  כבר  ה”קבלה”  על 

מסלבריטאי  כמה  בקרב  פופולארית  נהייתה  היא  מאז  ולפחות 

העולם כדוגמת הזמרת מדונה וכמה שחקנים מאוד ידועים. 

אבל... מהי באמת הקבלה?

הקבלה  תורת   – בשאלה  אעסוק  הדברים,  מטבע  דבריי,  בפתח 

מהי ומהם ערכיה היסודיים?

זוהי שאלה מאוד גדולה שאת התשובה עליה ניסו לפניי לכתוב 

בספרים רבים. 

מובן שלא אתיימר להשיב עליה באופן מלא, אלא אבחר להביא 

בפניכם כמה היבטים מתורת הקבלה, הרלוונטיים לנושא ספרי – 

הנומרולוגיה הקבלית. 

מאז ומתמיד נמשכו בני אדם לאותיות ולמספרים וביקשו לעמוד 

על הסודות הצפונים בהם. בעידן המודרני והטכנולוגי שבו אנו 

חיים, נשים וגברים מתמגנטים אליהם, אולי אף יותר מתמיד. לכל 

אדם יש שאלות, בקשות, כמיהות ועניינים לא פתורים. כל אדם 

ויותר אנשים מתייצבים  יותר  זקוק בזמן מסוים בחייו להכוונה. 

ולפרש את  היודעים לקרוא  יודעי הסוד, המפענחים, אלה  אצל 

החוכמה העתיקה הטמונה בספרות ובאותיות.

אנו נתמקד, לפיכך, בכמה עיקרים של התפיסה הקבלית המהווים 

את הבסיס לכל מה שייאמר כאן בהמשך.  

על פי תורת הקבלה, הנשמה מגיעה לעולם עם יעדים ברורים. 

הדברים  כל  היומיום:  בחיי  הדברים  פני  את  הקבלה  רואה  וכך 

מוגדרת.  מאוד  רשימת מטלות  לנו  ויש  ונבחרים מראש  ידועים 

בעצם ההגעה שלנו לעולם, טמונה תוכנית עבודה שעלינו לבצע 
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על מנת שנטפס מעלה בסולם הרוחני.

בכלל  העולם  את  המקיפה  דתית-רוחנית,  עולם  השקפת  זוהי 

ואת האדם בתוכו. היא מכילה תשובות ופתרונות לכל השאלות 

והלבטים.

ה”קבלה”, כשמה כן היא - היכולת לקבל.

לקבל את מה? היכולת לקבל את האחר, היכולת לקבל את עצמי, 

או  שיפוטיות  כל  ללא  שהיא  כמו  המציאות  את  לקבל  היכולת 

וקשה  מסובך  כה  זאת  ועם  “פשוט”,  לקבל.  פשוט  ביקורתיות, 

לכולנו...

וללא  תנאים  ללא  משהו  מקבל  כשאני  רק  כי  מראה  הקבלה 

ביקורת, אני מתחיל את תהליך הריפוי העצמי האמיתי שלי.

שהכל  כלומר  ההקבלה,  הוא  הקבלית  בתפיסה  היסודות  אחד 

מתרחש במקביל: 

“...כפי שלמעלה, כן למטה”.

שקורה  דבר  וכל  להפליא  מדויק  הוא  היקום  זו,  תפיסה  פי  על 

מתרחש בזמן הנכון המדויק שלו. לפיכך, אין מוקדם ואין מאוחר, 

הכל קורה בדיוק מופתי.

עומדת  שמאחוריו  נשמות”,  “גלגול  הידוע  המושג  קיים  ועוד 

ישות  היא  חלקיה  כל  על  הנשמה  הנפש.  בהישארות  האמונה 

רוחנית אחת שלמה שמקורה בעולמות עליונים.

והגוף  מסוים,  ברור  ייעוד  למלא  כדי  פיזי  לגוף  נכנסת  הנשמה 

ברגע  והגשמי.  החומרי  בעולם  לתפקוד  כלי  משמש  הזה  הפיזי 

שהגוף סיים את תפקידו, עוברת הנשמה לגוף פיזי אחר על מנת 

נמשך  זה  וכך  ייעודה,  ובהגשמת  במשימתה  להמשיך  שתוכל 

ואז היא שבה אל  ייעודה  כל  ונמשך עד שהנשמה מגשימה את 

העולמות העליונים.

העומדת  הפילוסופיה  ואת  המונחים  את  מכיר  שאינו  למי 

מאחוריהם, הדברים נשמעים בתחילה אולי מוזרים ומעט קשים 
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לעיכול. 

בזה  העולם  אוויר  אל  ויצא  שנולד  תינוק  כן  אם  נדמיין  הבה 

הרגע.

את  לו  ניתקנו  ומבחינתו,  שלו,  הטבור  חבל  את  חותכים  אנחנו 

צינור החיים, שהרי עד אז הוא אכל, שתה ונשם ממנו. וראו זה 

פלא, למרות שניתקנו אותו ממה שהיה עבורו מקור החיים, הוא 

הופך לתינוק חי בריא ונושם.

על פי תורת הקבלה, אותו דבר בדיוק מתרחש ברגע המוות. 

אם הגוף הוא בסך הכל הבגד של הנשמה, שבדומה לבגד אמיתי 

יושב איתנו, הולך איתנו, רץ איתנו וכדומה, הרי שברגע המוות 

פושטת הנשמה את בגדיה – את חליפת הגוף הפיזי - ומתקדמת 

וממשיכה לה הלאה בדרכה לעבר מימוש ייעודה. מה שנותר הוא 

אכן רק גוף פיזי, מעין חבל טבור, אשר במרחב החיים החדש של 

זה לפחות נשמע  ואין לו מקום. כעת  הנשמה, אין בו צורך עוד 

קצת יותר מובן, נכון?

בעולם הנשמות, אין  געגוע לגוף הפיזי. בדיוק כמו שאין געגוע 

בחיינו לחבל הטבור שעד רגע לידתו היה מקור החיים שלנו.

ועדיין, קשה לנו, בני האדם, לתפוס ולהכיל ברמה שכלית וברמה 

את  ולפרש  להבין  קשה  הנשמה.  הישארות  רעיון  את  רגשית 

הימצאות הנשמה. עבור אנשים מערביים, ההבנה שהמוות הוא 

לא סוף מוחלט ולא חידלון של הכל, אלא בסך הכל מעבר מממד 

חיים אחד למשנהו, אינה פשוטה כלל. ושוב, בניסיון להבין זאת, 

מומלץ לדמיין לידה – כי זה בדיוק כמו מעבר מממד החיים ברחם, 

בתוך השליה, במי השפיר, אל ממד אחר, אל העולם שבחוץ, עם 

אוויר ומזון מוצק, ראייה, שמיעה ומגע.

אפשר לדמיין גם פרפרים ואת תהליך חייהם המופלא. 

ירוקים  יודע, יש זחל שזוחל על עלים  ילד  בתחילה, ואת זה כל 

בין טיפות של טל. במשך הזמן משיר הזחל את עורו כמה וכמה 
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לו  גידולו. אז הוא מתעטף  פעמים עד שהוא מסיים את תהליך 

זה בהחלט נראה כאילו  בקורים לבנים ומתכנס לגולם, ומבחוץ 

הוא סיים את מחזור חייו ומת - גולם לבן ודומם ללא כל סימני 

חיים או משמעות מיוחדת.

אך אנחנו הרי יודעים שבבוא הזמן, מתוך הגולם הלבן ה”מת” הזה 

יפקע פרפר יפהפה בעל כנפיים מרהיבות. מאותה פקעת לבנה 

“סתמית” ייצא פרפר מרהיב לתפארת.

כך גם הנשמה, בטרם הגיעה אל העולם הפיזי.

הנשמה יודעת מה עליה לעשות והיכן עליה להימצא כדי שתממש 

את עצמה ותגיע חזרה מוכנה יותר. מוכנה למה? לטיפוס בסולם 

היא  אשר  עד  יותר,  גבוהים  עליונים  עולמות  לעבר  הספירות 

תמצה ותגשים את ייעודה המרבי. 

את אשר בחרה הנשמה כייעודה, ניתן לדעת על פי רגע יציאתה 

לעולם הפיזי.

תאריך הלידה ושם האדם, כמו גם שמות הוריו, הם מעין תעודת 

לידה של הפוטנציאל הטמון בו ושל ההזדמנויות שייקרו בדרכו 

בחייו בעולם הזה.

אופן מימושן של הזדמנויות אלה הוא תמיד בחירה חופשית של 

האדם.

לדוגמא, אם בייעוד הנשמתי שלי עליי להיות בסביבה טיפולית 

כלשהי, אני יכול לבחור אם אהיה לרופא או לחולה, שהרי בעולם 

כי  להבין  מאוד  חשוב  חולים...  בו  היו  לא  אם  רופאים  היו  לא 

מבחינת הנשמה, סביבתיות הטיפול היא החשובה ולא התפקיד.  

אם בייעוד הנשמתי שלי עליי להיות בסביבה של חוק ומשפט, 

וניקח  אסיר.  או  שוטר  להיות  לבחור  יכול  אני  בקיצוניות,  שוב, 

הנשמתי  )בייעוד  אישה  של  בגורלה  אם   – אחר  מכיוון  דוגמא 

שלה(, היא צריכה לחוות גידול של ארבעה ילדים עד גיל 40, ולה 

גבר   40 גיל  לה לאחר  יזמן  הגורל  ילדים,  רק שני  נולדו  בעצמה 
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שיש לו שני ילדים ואז לפתע בסביבתה יהיו ארבעה ילדים. 

התלמוד  דברי  את  מוילנא  הגאון  מביא  משלי  לספר  כפירוש 

ממסכת שבת קנ”ו ע”א:

“האי מאן דבמאדים )מי שנולד במזל מאדים, כלומר שלפי טבעו 

אדם  )יהיה  דמא  אשיד  גבר  יהי  דמים(  לשפיכות  נמשך  ואופיו 

השופך דמים( או אומנא )או נוטל דמים לצורכי מרפא( או מוהלא 

)או מוהל( או טבחא )או שוחט( או ליסטים )או שודד, או רוצח(”.

הכוונה היא, כאמור, שאופי האדם נקבע מראש על ידי הנשמה 

עוד לפני הגיעה לעולם הפיזי. אין אופי טוב או אופי רע אלא יש 

רק מידות טובות או מידות רעות. אם יש לי אופי של “דמים”, אני 

יכול להיות רופא, שוחט ומוהל, או להיות, חס וחלילה, שודד, או 

גרוע מזה – רוצח.

אל  להגיע  הוא  לגביה  החשוב  רע.  או  טוב  אין  הנשמה  מבחינת 

הפיזי.  לעולם  הגיעה  בטרם  עוד  להיות  תכננה  היא  שבו  האזור 

זוהי הבחירה המשמעותית, החשובה. 

למה הדבר דומה? לאם שלוקחת את בנה הפעוט ומכניסה אותו 

לא  ומכונית.  קוביות  דובי,  בובה,   - צעצועים  מגוון  בלול  ללול. 

באמת משנה לאם באיזה צעצוע משחק בנה. הידיעה שהוא מוגן 

בתוך הלול, היא זו שנוסכת באם שלווה. 

כך גם הנשמה: לא באמת אכפת לה אם היא רופאה, חולה, שוטרת 

אותה  תקדם  הנכון  באזור  שהיא  הידיעה  מבחינתה,  אסירה.  או 

לעבר הייעוד הנשמתי שלה ולעבר העלייה בתדר הרוחני, וזה מה 

שחשוב לה. 

תפיסה זו, אגב, רווחת בדתות אחרות ולא רק בקבלה היהודית.

“...יש דבר  לדוגמא, המורה הרוחני והמשורר הסופי רומי כתב: 

לנו לשכוח. אילו היית שוכח את כל היתר  אחד בעולם שאסור 

היית  אילו  כל סיבה לדאגה, אבל  לך  הייתה  וזוכר רק אותו, לא 

זוכר ומבצע את כל שאר הדברים ושוכח רק אותו, היה זה כאילו 
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לא עשית כלום. דומה הדבר כאילו שלח אותך מלך לארץ אחרת 

בשליחות מיוחדת. אתה נוסע לארץ ההיא וממלא מאות משימות 

ולכן כאילו לא  אחרות, אבל לא את המשימה שלשמה נשלחת, 

עשית דבר. האדם הגיע לעולם כדי למלא משימה מיוחדת, וזוהי 

מטרתו. אם אין הוא ממלא אותה, כאילו לא עשה דבר” )מתוך ספר 

המתים והחיים הטיבטי(.

איך  פועלת הנשמה?

הנשמה בוחרת את ייעודה לא על פי מה שיהיה קל אלא על פי מה 

שיאפשר לה להתפתח באופן מרבי בגלגול הנוכחי בגוף הפיזי.

אז כיצד אם כך עובד הרעיון הקבלי הידוע – “הכל צפוי והרשות 

נתונה”?

היקום מזמן לאדם מצבים בחייו. כל אדם, בכל מקום, בכל זמן, 

מקבל הזדמנויות, מצבים שבהם הוא נאלץ לעשות בחירות.

האדם בוחר את בחירותיו על פי תאריך לידתו, שמו ושם משפחתו, 

על פי הוריו והחינוך שהקנו לו ועל פי הסביבה שבה בחר להיוולד, 

לגדול ולחיות.

הגורל בודק את בחירותיו של האדם ומעניק לו תשובות מדויקות 

על כך. התשובות מגיעות בצורה של הצלחה או כישלון. לפעמים 

ולאורך  מינוריים,  הם  לעתים  אך  מההתחלה,  ברורים  הסימנים 

הזמן מתעצמים עד לרגע הגעתה של התשובה המדויקת. וזאת 

יש לדעת, כי על פי הקבלה, אין “טוב” ו”רע”, כל מה שקורה, הכל 

לטובה. התשובות תמיד נכונות. אם נחלתי כישלון, הרי זה אומר 

הדרך  את  לי  מראה  והגורל  מדויקת  הייתה  לא  שלי  שהבחירה 

הנכונה. כשאצעד בה, אחזור לשליטה על גורלי במקום שהגורל 

ישלוט בי.
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אם הגורל נתן לי תשובה של כישלון )שכאמור היא תשובה טובה 

מנת  על  חדשה,  הזדמנות  מצב,  לי  יזמן  הגורל  מידה(,  באותה 

שאוכל לתקן ולבחור נכון.

הגורל מייצר מצבים

הצלחה
או

המשך ייעודכישלון
למצב חדש

הגורל יוצר
תיקון

הבחירה על פי
תכונות, שם פרטי, 

הורים, סביבה

כישלון

ניקח לדוגמא סיפור של אדם שבחר לעבוד כאיש רכש בחברת 

היי-טק.

בשנת 1999 האיש פוטר מעבודתו ומצא עבודה חדשה בחברת 

הייטק, באותו מקצוע, וגם ממנה הוא פוטר כעבור שנתיים. ושוב 

מצא עבודה ושוב פוטר בשנת 2003, וחוזר חלילה.

אותו אדם נשאל מדוע לדעתו הוא מפוטר מעבודותיו בתדירות 

כזאת ותשובתו הייתה כי “היה מיתון במשק וזה היה מאוד טבעי 

שיפטרו אותי”. 

כך  על  וגם  לצדו?  שעבד  אחר  עובד  ולא  הוא  פוטר  מדוע  אבל 

הייתה לו לתשובה: “כי העובד השני היה בעל ותק, קשרים וכו’”. 

ה-כל, רק לא להבחין באמת פשוטה אחת - שהדלתות שוב ושוב 

נסגרו בפניו בהיי-טק ושוב ושוב בתפקיד איש הרכש...
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האמת תמיד פשוטה, רק צריך לדעת להישיר אליה מבט: כאשר 

אדם דופק על דלת והיא נפתחת בקלות, זה המקום שאליו הוא 

צריך לנוע. זו תשובה שהיקום שולח אליו. אם האדם דופק על 

הדלת  על  דופק  שהוא  בטוח  לא  אזי  נפתחות,  לא  והן  הדלתות 

צריך  לא  הוא  אולי  כיוון,  לשנות  צריך  אדם  אותו  אולי  הנכונה. 

להיות איש רכש בחברת היי-טק, אולי הוא לא ראה נכון את חייו? 

הוא יכול לעצור ולשאול את עצמו מה מנע ממנו להתבונן במה 

שקורה, הפחד? הסביבה? ההתחייבויות? אולי אם היה זז למקום 

אחר, תר אחר כיוון אחר, היקום היה פותח לו את שעריו ומתגמל 

אותו יותר בזוגיות, באהבה, בבריאות, בכסף, בהכל. 

ניתן להשליך ממנה  ועכשיו  כולה על קצה המזלג.  זוהי התורה 

דין שמפסיד משפט אחרי משפט  ועוד דוגמאות. עורך  על עוד 

לאורך זמן אולי לא צריך להיות עורך דין, וכן הלאה. עלינו לנסות 

להבין את הסימנים שמגיעים אלינו מהיקום, היקום הוא מדויק 

והתשובות ברורות מאוד.

התרגלנו לקרוא כותרות של עיתונים בלי להיכנס לתוך הכתבה, 

הורגלנו לסיסמאות, לכותרות, למסרים מיידים. ולעתים קרובות, 

אנחנו מפספסים את הסימנים.

חשאי  רומן  על  לך  מספר  שלך  העבודה  במקום  מישהו  אם 

שהתפוצץ בין מנהל מחלקה אחת למנהלת מחלקה מתחום אחר, 

האם אתה קשוב? האם אתה דבק רק בצהוב שבסיפור, או שמא 

לי את  הביא  היקום  מדוע   - את עצמך  ושואל  לרגע  עוצר  אתה 

ללכת  ייאלץ  המחלקה  מנהל  אולי  כעת?  הזאת  האינפורמציה 

הביתה ויש שם תפקיד שמתפנה שאותו תמיד רציתי, וזה הרגע 

לפעול בכיוון...?

חשוב לקרוא את הסימנים הקטנים של היקום. אנחנו מחפשים 

שינויים בגדול, אבל כל שינוי גדול מתחיל בשינוי קטן.

כאשר אדם לא יודע לקרוא נכון את הסימנים לאורך זמן, וכשהגוף 



  נומרולוגיה קבלית  |  27

הפיזי שלו מעדיף להתעלם מהאותות שהיקום נותן לו, הנשמה 

חשה שהגורל שולט בה, היא מבינה שאין לה ברירה אלא להתחיל 

לממש את עצמה בצורה אחרת.

הנשמה לא באה לעולם לצורך בילויים וישיבה בבתי קפה ובשפת 

הים, אלא לצורך מילוי ייעוד ברור ומוגדר. אומנם הגוף הפיזי הוא 

ובהערכה,  בכבוד  אליו  להתייחס  ויש  הנשמה  של  המקדש  בית 

לטפח אותו ולפנק אותו ולשמור על בריאותו. ואולם אם הנשמה 

את  מממשת  לא  היא  ונשנים  חוזרים  ניסיונות  אף  שעל  רואה 

עצמה באותו גוף פיזי – במצבים קיצוניים, היא לפעמים תוותר 

ותלך לחפש גוף פיזי אחר שבו יגדלו סיכוייה לממש את העלייה 

הרוחנית שלה.



28  |  ניר גוטליב  

פרק 1

הבחירות שאנו עושים

כל אחד מאיתנו בוחר את בחירותיו בהזדמנויות שנקרות בדרכו 

והחינוך  הוריו  פי  ושם משפחתו, על  לידתו, שמו  פי תאריך  על 

שהקנו לו ועל פי הסביבה שבה בחר להיוולד, לגדול ולחיות.

תאריך הלידה

תאריך הלידה מכיל את מכלול התכונות המולדות שאיתן הנשמה 

בוחרת להגיע לעולם. תאריך הלידה של האדם אינו מקרי והוא 

ידוע לנשמה מראש. אנחנו לא באמת שולטים בתאריך הלידה גם 

אם נדמה לנו שזה כך.

יומיים  אבל  מסוים  לתאריך  קיסרי  ניתוח  להזמין  יכולה  אישה 

קודם תהיה לה לפתע ירידת מים. 

אדם יכול להגיע לניתוח במועד שנקבע לו, ופתאום ייכנס מקרה 

חירום שיעכב אותו שעות רבות עד לשינוי התאריך.

זכור לי מקרה מאחת מהרצאותיי בפני רופאים בכירים ומנהלים, 

לו,  שקרה  מקרה  סיפר  הרופאים  אחד  בארץ.  חולים  בבית 
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הממחיש היטב את העיקרון של רצון הנשמה בתאריך. הוא תיאר 

את ההכנות שנערכו לקראת לידתו של בנו הרביעי, וכמה חשוב 

היה לו שהלידה תיערך בדיוק ביום הולדתו ה-40.

בית החולים כולו היה ערוך ומזומן לקבל את אשתו של הרופא, 

שעל פי כל הסימנים אכן החלה בתהליך טרום לידה. הרופא היה 

מאושר שמשאלתו מתמלאת ושבנו אכן ייוולד ביום הולדתו ה-40. 

רפואית  בעיה  יש  שלאשתו  משהתברר  הופתע  מהרה  עד  אבל 

הלידה  דבר,  של  ובסופו  היום  באותו  ללדת  לה  מאפשרת  שלא 

התעכבה בכלל בכמה ימים נוספים והבן נולד בתאריך אחר. 

לעצמה  קבעה  שהיא  ביותר  המדויק  בזמן  לעולם  תצא  הנשמה 

מראש, על פי התכונות שהיא בחרה על מנת לממש את ייעודה 

בעולם הפיזי.

תאריך לידתו של אדם קובע את ייעודו בעולם ולאן עליו לכוון 

את עצמו, ופה חשוב להבין כי ייעוד האדם לא חייב להיות בהכרח 

המקצוע שבו הוא עוסק.

בבנק  ולעבוד  טיפולי  ייעוד  בעל  להיות  יכול  אני  למשל,  כך, 

אתנדב  או  חולה  משפחה  בבן  אטפל  בבד  בד  אך  בכיר.  כמנהל 

בסביבה טיפולית. אם הייעוד שלי הוא לטפל, לא בהכרח משם 

תבוא פרנסתי. הנכון הוא לנסות ולקרב את האדם לשליטה על 

גורלו דרך ייעודו הנשמתי.

שם האדם

למימוש  כלים  ארגז  מעין  האדם  של  בשמו  רואה  הקבלה 

תכונותיו.

הייעוד שלנו גלום בתאריך לידתנו. נוסף על התכונות המולדות 

אינטליגנציה  עצמי,  ביטחון  כמו  נרכשות  תכונות  אדם  לכל  יש 
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חברתית וכו’. ואילו שם האדם הוא ארגז הכלים למימוש הייעוד.

אזי  לנהל,  הוא  הנשמתי  מייעודו  וחלק  לעולם  בא  מישהו  אם 

ביטוי,  יכולת  כגון  נרכשות  תכונות  שמבטא  שם  שיקבל  מוטב 

יהיה  נכון  יבחר  שהוא  הסיכוי  כך,  ואסרטיביות.  קשרים  יצירת 

גבוה יותר מאשר אם יקבל שם המקושר עם  מופנמות, רגישות 

רצון  בו  תוכו שיש  בתוך  ירגיש  אדם  אותו  אז  וחוסר החלטיות. 

שהכלים  כיוון  זאת  לממש  קשה  לו  יהיה  אבל  ניהולית,  ויכולת 

שקיבל אינם מתאימים.

כלים  עם  רק  אלא  קילו   5 פטיש  עם  שעון  לתקן  יכול  לא  שען 

עדינים וקטנים...

הנגר הטוב ביותר בעולם לא יכול לתלות מדף פשוט ללא מקדחה. 

עלינו   – לייעוד  הכלים  ארגז  את  להתאים  מאוד  עד  חשוב  לכן, 

ליצור הרמוניה מלאה בין שם האדם לתאריך לידתו.

כאשר אנו בודקים את שמו של האדם עלינו לא רק להסתכל על 

המספר שמרכיב את שמו, אלא גם על הדרך ועל האותיות. לכל 

אות ואות בשמו של האדם יש משמעות, כמו גם למיקום האות 

בשם האדם. לכל ספרה ומספר בשם האדם יש משמעות ולא רק 

לסכום הסופי. 

כיצד עושים זאת בפועל?

וערכן,  האותיות  פי  על  הספרות  חישוב  אופן  את  כעת  אדגים 

בגימטרייה קטנה, בשמותיהם של ילדיי. 
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על פי התוצאה הסופית ניתן לראות כי גם השם יהונתן וגם השם 

מתנאל הם בסך הכל בגימטרייה קטנה - 8.

מתנאל  של  מהדרך  שונה  ה-8  למימוש  יהונתן  של  הדרך  אבל 

למימוש ה-8. ובהקשר שאנו דנים בו, יש לכך משמעות. 

בשפה ה”קבלית”, אפשר לומר שלשניהם אותו ארגז כלים )הספרה 

8( אבל לכל אחד כלים נוספים שונים בארגזו. האותיות נתפסות 

כאן כטבלת חומרים כימיים המרכיבים את השלם. 

כשאני לוקח שני אטומי מימן )H( ואטום אחד של חמצן )O( ומחבר 

אותם יחדיו, אני מקבל מולקולת מים )H2O(. כשהמימן והחמצן 

לחוד, כל אחד מהם לבדו מגביר בעירה של אש. משהורכבו יחד, 

הם מכבים בעירה.

על פי אותו עיקרון פועל כוחן של האותיות. כל חיבור של אות 

כוחות חדשים שמשפיעים באופן שונה  יוצר  אחת לאות אחרת 

ובלעדי על נשמתו של האדם )ראו גם פרק האותיות העבריות(.

ההורים

הנשמות בוחרות בקפידה מרובה את הוריהן באופן שיאפשר להן 

לממש את גורלן בצורה הטובה והיעילה ביותר.

בוחרים  אינם  הם  לעולם,  ילד  להביא  בוחרים  ואישה  כשגבר 

את  שבחרה  לאחר  הנשמה,  האם.  לרחם  שתיכנס  הנשמה  את 

הוריה, נכנסת לרחם האם ובוחנת אותו במשך שלושה חודשים. 

מכאן המנהג הידוע לא לספר על ההיריון עד החודש השלישי, 

אז מחליטה הנשמה אם היא נשארת או מוותרת ועוברת לרחם 

אחר.

ידוע כי בזמן ההיריון יש לאם קשר טלפתי חזק מאוד עם הנשמה. 

להעניק  שיש  הנכון  השם  את  רבות  פעמים  מרגישה  האישה 
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לתינוק או לתינוקת שייוולדו. 

נראה בדרך כלל  כאשר האם היא הבוחרת הבלעדית של השם, 

הרמוניה מושלמת בין השם הנבחר לתאריך הלידה.

האדם  “...כאשר  הגלגולים”:  ב”שער  זצ”ל,  הארי  בכתבי  כמובא 

אינו  בדעתם  העולה  השם  בשם,  לו  קוראים  ואמו  ואביו  נולד, 

אקראי, אלא הקב”ה משים בפיהם את השם כפי שורש נשמתו 

של אדם זה”.

ידי מישהו אחר, על האם לתת  נבחר השם על  בכל מקרה שבו 

הסכמתה המלאה לשם הנבחר. אם היא אינה מרגישה שלמות, 

יש לשנות ולבחור על פי רצונה. 

מאחר שהנשמה היא זו שבוחרת את הוריה, חשוב להבין מה רצון 

הנשמה בעולם.

הנשמה  רצון  להבנת  אדירה  וחשיבות  עמוקה  משמעות  יש 

שהגיעה לעולם.

ולכן, טוב וחשוב שהורים יידעו את המסר שהביא עמו הילד.

כל ילד מביא איתו מסר ברור לעולם, אנשים רבים יאמרו שכל 

תינוק מביא את המזל שלו. אם הבנו את המסר שהביא התינוק, 

התמזל מזלנו וזכינו. אם חס וחלילה לא הבנו את המסר, מזלנו 

פחות מוצלח ויש פה פוטנציאל לסבל הדדי.  

הסביבה

גם הסביבה נקבעת מראש, כמקום שבו תממש הנשמה את מרב 

הפוטנציאל הטמון בה בזמן גדילתה בגוף הפיזי.

יכולה לבחור סביבה עירונית או סביבה קיבוצית, הורים  נשמה 

לובשי מדים או הורים רופאים וכן הלאה.

הסביבה נקבעת בהתאם לרצון ההתפתחותי של הנשמה בעולם 




