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השחקן סשה דמידוב מספר על המסע
הארוךבחייושהובילאותולחיפושאחר
המשמעותלחיים.עכשיוישלושניחלומות

‰·‰‡‰†˜ÂÁ

רוחניותמולגשמיות,קרובמולרחוק.
מהעושהאותנוקרוביםזהלזהומה
מרחיקבינינוברוחניות

≥†ßÓÚ

‡·‰„˘†Ì¯È
יוםהכיפוריםנוהגיםרביםמאיתנו,גםאם
זהלהםביקורםהיחידבשנה,לפקודאת
בתי הכנסת ,להתפלל ולעתים גם "לעלות
לתורה".לפיהמסורת,נהוגלקרואבספריונה
בחגהזה.יתרעלכן,בבתיהכנסתהשונים
נוהגיםבעליהאמצעיםלשלםסכומיעתקעבור
הזכותלעלותלתורהולקרואאתההפטרה
הנקראת"מפטיריונה".
מדוענהוגלקרואסיפור"צדדי"לכאורהביום
הכיפורים?מניןהשתרשהמנהגבמסורתישראל,
ומהביןסיפוריונההנביאושליחותולבנינינווה,
עםשאינויהודי,וליוםהכיפוריםשהואאחד
הימים החשובים בלוח השנה היהודי?
גיבורהסיפור,יונהבןאמיתי,הואהחמישימתוך
שנים עשר הנביאים .מקורו בגת חפר ,עיר
מקראיתבצפוןהארץ.
יונההצטווהעלידיהבוראללכתלנינווה,בירת
אשור,ולבשרלתושביהכי"עלתהרעתםלפני"
)יונהא,ב(.בצעדחריגלאנשיהנבואהדוחה
יונהאתהמשימה,בוחרלעזובאתארץישראל,
עולהלאנייהבנמליפוובורחלתרשיש)עיר
עתיקהלחוףהיםהתיכון(":וירדיפווימצא
אנייהבאהתרשישוייתןשכרהוירדבהלבוא
עימהםתרשישה".
בלביםנקלעההאנייהשבההיהיונהלסערה:
"ויהיסערגדולביםוהאוניהחשבהלהישבר".
מלחיהאנייהנאבקוביםהשוצףוהגועש,והטילו
פור כדי לברר מי אשם בהתפרצות הסערה
הנוראה":ויזעקואישאלאלוהיוויטילואת
הכליםאשרבאנייהאלהיםלהקלמעליהם.
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"הרמתיאתהשפופרת,החזקתיאותהרגע
אחדבאווירוהנחתיבחזרה.איךמתקשרים
עכשיו לכל האנושות?"  סיפור קצר

גדעון רייכר רוצה לדעת למה סוגיית
המוותלאממשמטרידהאתמישלומד
קבלה.הרבד"רמיכאללייטמןמשיבלו
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לאחרשהושלךלמיםנבלעיונהעלידידגושהה
בקרבושלושהימיםושלושהלילות.במהלך
שהותובמעיהדגפנהיונהאלהבוראבתפילת
הודיהובתחינהלסליחה.הבוראמחלליונהעם
צאתוממעיהדגופנהאליובשניתכדישילך
לנינווהויזהיראתתושביה.הפעםלאנמלט
יונהמןהמשימהשהוטלהעליועלידיהכוח

ישראלכלפיהעולםכולו:להצילאתהאנושות
מדרך הייסורים ולהביאה אל חיים שלמים
ומאושרים.הנביא"קיבלפקודהמהבורא"ללכת
אלהעירנינווהולהסבירלאנשיהמהעליהם
לעשותכדילהתקדםאלתכליתהבריאהבדרך
הבטוחהוהפשוטהביותר.במקוםללכתלנינווה
ולספרלהםאתשנמסרלומלמעלה,מחליטיונה

הגופניתבסיפורמסמלתאתטביעתוהפנימית
ואתהידרדרותוהרוחנית.הדברהיחידשיכול
להצילו הוא ביצוע המשימה שהוטלה עליו
מלכתחילה,לבצעתיקוןבנינווה.אםיעלהאת
חשיבותהמשימהמעללכלדבראחרבחייו,
יוכללהגיעלמימושתפקידובהצלחה.
סיפוריונההואמשללעםהיהודישמנסהלברוח

‡ËÏÓÈ‰Ï¢†‡ÂÂ˘Ï†ÌÈÒÓ†Â
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˙Â˘Â‡‰†˙‡†ÏÈˆ‰Ï†∫ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰
ÌÈ¯˘Â‡Ó†ÌÈÈÁ†Ï‡†‰‡È·‰ÏÂ
ויאמרואישאלרעהולכוונפילהגורלותונדעה
בשלמיהרעההזאתלנו.ויפילוגורלות,וייפול
הגורלעליונה".
הגורלאמראתדברו,ויונההיהודיהיחיד
בספינהנמצאאשםברעה.
בתשובהלשאלותיהם,סיפריונהשהואבןלעם
העברי,וכיהואבורחמהבורא.המלחיםפנואל
יונהושאלואותו":מהנעשהלךוישתוקהים
מעלינו" )א ,יא( .הווה אומר ,איך ניחלץ מן
הסערהשאליהנקלענובגללך.
בפרץפתאומישלאומץואחריותציווהעליהם
יונהלזרוקאותולים.המלחיםהתאמצולמצוא
דרךאכזריתפחותכדילהשקיטאתהסערה,
ולאחר שנואשו השליכו את יונה למים.

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

העליון,ומסרלתושבינינווהשמקץארבעים
יוםעתידההעירלהיפגע.תושביהעירוהמלך
בראשם שעו לעצת הנביא ,וניצלו .עד כאן
הסיפורהמקראי.

˙Â˘Â‡‰†˙‡†ÏÈˆ‰Ï
פנינולמקורותהקבלייםכדילהביןאתמשמעותו
הפנימית של הסיפור הציורי המפורסם.
יונההיהנביא.משמעותהמילה"נביא"לפיהקבלה
היאאדםשהתעלהלדרגהרוחניתגבוהה,זכה
לגילויוהגיעלדרגהשבההוא"מדברעםהבורא".
כלומר,הואגילהאתהכוחהעליוןהפועלבמציאות
והבין את התכנית הכללית של הטבע.
סיפורושליונההואמשללמשימתושלעם

שהדבראינואפשרי.הואבוחןאתהמשימה
שקיבל מהבורא לפי שכלו הישר ודעותיו
הקדומות,וקובעכיהמשימהקשהמידיעמי
העולםלאיקשיבולו.לפיכךהואמסרבומנסה
לברוח.
משוםשהואיהודי,ומתוקףכךבעלתפקיד
ייחודיבמציאות,עליולמלאאחרהמשימה
שקיבל.בלתיאפשרילברוחמקיוםחוקיהטבע
העליון .משום כך מתלבשים כוחות הטבע
בסערההזו,אותהסערהשיונהאינויכוללהינצל
ממנה,כדילאלצולבצעאתמשימתו.הכוחות
השוניםשעומדיםלכאורהלעזרתורבהחובל,
המלחיםבספינהואחריםאינםיכוליםלסייע
לו .יונה מגלה שדבר לא יעזור לו ,וטביעתו

מתפקידוהחשובועקבכךסובלושוקע.דווקא
ביוםהכיפורים,תקופהשבהמקובללעשות
"חשבוןנפש",זמןשבונזרקיםבאווירמושגים
כמו":משפטודין",עלעםישראללהביןולקבל
עליואתתפקידו.למרבההצער,העםמתמהמה
בביצועמשימתוהחשובה.אנומנסיםלשווא
"להימלטבאניות"למקומותמפלטשוניםעל
כדור הארץ ונדחים משם ,ממש כמו יונה.
ביוםהכיפוריםדניםאותנועלביצועהאואי
ביצועהשלהמשימהההיסטוריותשהוטלה
עלינו.לשםכךקבעוחז"לכיעלינולקרואביום
זהאת"סיפוריונה".גםהיוםנמצאעםישראל
בתפקידיונההנביא.כמוביןהמלחיםעלסיפון
האנייהבסיפור,מתפשטתההכרהבקרברבים
שהיהודיםנושאיםבאחריותלכלהרעבעולם.
זהו השורש הרוחני שמוביל אותנו לצרות
הפוקדותאותנוולאנטישמיותהניכרתבעולמנו.
כברנאמרבגמרא":איןפורענותבאהלעולם
אלאבשבילישראל")מסכתיבמותס"ג(.אולם
במוקדםאובמאוחרנגלהשאיןבידינוברירה,
ועם ישראל חייב לממש את תפקידו.
עלינולהשתמשבחכמההעתיקהשמסרולנו
אבותינוחכמתהקבלה,כדילהגיעלשלמות
ולשלווה,ולהפיצהלאומותהעולםכדישיבצעו
אתאותותהליךאחרינו.בכךייחודנוכעםסגולה,
"העםהנבחר",וזהתפקידנובמציאותהעולמית.
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‡‰¯‰Ó‰†‰ˆ˜·†¯Â
רגעאחריחשבוןהנפששליוםכיפורוכמה
דקותלפניטיוליחגהסוכות,אנומבולבלים.
עוד לא סיימנו לאמוד את נזקי המלחמה
הראשונהשבהלאניצחנו".עםמיוחד"",עם
סגולה",אבלגםעםמיואש,ובעיקרמבולבל.
עםישראל,חבורתאנשיםמוצלחיםלמדי,
מאודשאפתנים",יםתיכוניים",בעליגאווה,
אבל לאחרונה יותר ויותר ...מבולבלים.
בערבראשהשנהפרסםבןדרורימיניבפורטל
האינטרנטשל"מעריב",nrgכתבהמסמרת
שיערועמוסתנתוניםמדאיגים,הנהמעט
מהם" :לפיסקריםשנערכובאיחודהאירופי,
ישראלתופסתאתהמקוםהראשוןכסכנה
לשלום העולם .בהולנד ,סוברים כך 74%
מהאוכלוסייה .לא צפוןקוריאה או איראן.
ישראל .החיבורביןהממצאיםהללויוצראת
אחת ההונאות הגדולות ביותר של העת
החדשה:ישראלנתפסתכמדינההאחראיתלכל
שבר,צרהומצוקה.היאסכנהלשלוםהעולם".
ø‰Ù†‰¯Â˜†‰Ó
נראהכיאנחנונמצאיםבסיטואציהלאברורה,
הזויהמשהו,שמזכירהמאודאתהסרטים
האלה שמתחילים מכלום ואז שרשרת
אירועיםלאקשוריםמוביליםאתהגיבורלמצב
בלתיאפשרי,לאצפוי,שבוהואנדחקאל
הקירונדחףלסיטואציהקיצונית.האםכדור
השלגכבריצאלדרכוואנומתקדמיםלקראת
נקודהשממנהאיןמוצא?
למרותזאת,ישלנוסיבהטובהלחייך.כן,לחייך.
ø‰ÓÏ
כיכשישתרופהלמחלה,מחייכים.אמנםכואב
ולפנינוכברתדרך,אבלעלינולאסוףכוחות
ולחייך.לחייךכיישלנותרופהוהאורכברמאיר
בקצההמנהרה.בידינותרופהבדוקהבתאלפי
שנים,וניתןלמסוראותהרקלמישמרגיששהוא
חולה .ואנחנו חולים ,אך תקווה בליבנו.
רגע אחרי חשבון הנפש ושני רגעים לפני
שהחגים נגמרים ,נפתחת בפנינו הזדמנות
לעבודהאמיתית.עבודהעלהפנימיות,האחדות
והזהותשלנו.כיכלשינויגדולמתחילמשינויים
קטנים ,והכל במציאות מתפתח מפנימיות
לחיצוניות .כך פועל הטבע וכך גם אצלנו.
לאור הצלחת הגיליון הראשון של "קבלה
לעם",אנושמחיםלהוציאלאוראתהגיליון
השני,כפולבגודלומקודמו.
בגיליוןהראשוןניסינולהסביראתהסיבות
למצבהנוכחי.מדועאחרי60שנהאנונמצאים
במצבמדאיג.אבלאיןזוחכמהלהצביעעל
בעיהללאהצעותלפתרון,משוםכךניסינו
להציעגםמוצא.
עלינולהביןכיאיןפתרונות"אינסטנט".גדולי
המקובליםשהסתירואתמשנתםמשךאלפי
שנים ,כותבים כי הגיעה העת לממש את
תפקידנוההיסטורי,הגענולדורשעתידלהביא
אתהשינויוהכחלשינוינמצאבידינו.מסרים
בני  5,000שנה אך משמעותם נצחית.
זוהקבלההאמיתית.חפהמקמעותולחשים,
לאממוסחרת,ישירה,רצינית,אךמביאה
תועלת,מביאהשינוי.
בגיליון הנוכחי התוכן מגוון :כתבה על
משמעותוהרוחניתוהרלוונטיתלימינושל
סיפוריונה;ראיוןאישיעםהשחקןישראל
דמידוב;גדעוןרייכרבראיוןנוקבעםהרבד"ר
מיכאל לייטמן; טורים אישיים והפתעות.
אנו רוצים להביא תקווה לעם הזה ,היקר
לכולנו,בתקווהשנצליחיחדיו.אנובטוחים
שעודגדולותלפנינו.ישלנוסיבהטובהלחייך.
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ÂÈÊ†·˜ÚÈ
אחוריכלכתבקבלהבעלחשיבותמסתתר
כמעטתמידסיפורמופלאשלמציאתכתב
היד.הידועוהמיוחדשבהםהואסיפורמציאת
הכתבים,שלימיםהרכיבואתספר"הזוהר"
המפורסם ,הכתבים נמצאו כאוסף ניירות
ששימשוסוחרערבילשםעטיפתדגיםבשוק.
גםכתביהאר"יהיוגנוזיםעשרותשניםבקבר
עדשהוציאואותםוחיברומהםאתמהשמוכר
לנוכ"כתביהאר"י".
לאחרהסתלקותושלהרביהודהאשלג)בעל
הסולם(ב,1954התפזרורביםמכתביוועברו
לתלמידיו ולקרובי משפחתו .חלקם הגיעו
למרתףישיבתו",מראותהסולם"בעירכפר
סבאוהיומונחיםשםזמןרב.
"אניזוכרשבאחדהימיםביקשתימהרביהושע
קלארלהביאלרבי)הרבברוךאשלג,בנוהבכור
שלבעלהסולם(אתהכתביםמהמרתף",מספר
הרבמיכאללייטמן.
"הואחזרובידוקרטוןבלוי,גדושבכתביידשל
בעלהסולם,ובתוכומצאתימחברתגדולה.
המחברתהמאובקת,שהיוכרוכיםבהדפים
רחביםבמיוחדועליהםרשומיםטוריםצרים
וארוכים,בדומהלעיתוןיומי,עוררהביעניין
רב.מידזיהיתיבהאתכתבידושלבעלהסולם.
בצורהזוהואנהגלכתובאתדבריו.כךמצאתי
אתכתבהידהמקורישלהמאמר"שופרושל
משיח".
לאחרשהצגתיאתהמחברתבפנימורי,הרב"ש,
ולאחרשהואאישרכימדוברבכתבידושלאביו,
בעלהסולם,העברתיאותהלרבאברהםברנדווין
מירושלים)בנושלהרביהודהברנדווין,תלמידו

Ó

Ï˘†Â˙ÏÈÁ˙·†¯·Â„Ó†ÈÎ†ÔÎ˙ÈÈ‰
˙¯·ÂÚ˘†ÈÓÈÙ†ÍÙ‰Ó
ÏÂ˜·†Â‡†‰ÏÏÎ·†˙Â˘Â‡‰
˘ÔÈÈ„Ú†˙Â˘Â‡‰˘†˘„Á†¯ÙÂ
‡øÂ˙Â‡†‰¯ÈÎÓ†‰È
שלבעלהסולםששימשכרבההסתדרותבסוף
שנותהחמישים(.לאחרמכןהביאהרבאברהם
ברנדוויןאתהמחברתלדפוס,והוציאאותה
לאורתחתהשםאורהבהיר",מוסיףהרבמיכאל
לייטמן.כתבהידהמקורינמצאבארכיוןתנועת
"בניברוך")המערכת(.
˙Ó‚Â„†Æß¯ÙÂ˘ß†‰ÂÎÓ†ÔÂÓ‰·†‰Ï·˜‰†˙ˆÙ‰Â¢
ÔÎ†¨‰·Â¯Ó‰†˜Á¯ÓÏ†„Ú†ÍÏÂ‰†ÂÏÂ˜˘†¨¯ÙÂ˘‰
˙˙˙ÂÓÂ‡‰†ÂÏÈÙ‡˘†¨ÌÏÂÚ‰†ÏÎ·†‰Ï·˜‰†Ë˘Ù
¢Ï‡¯˘È†·¯˜·†ÌÈ˜Ï‡†˙ÓÎÁ†˘È†ÈÎ†¨Â„ÂÈÂ†ÂÚÓ˘È
)בעלהסולם",שופרושלמשיח"(.
מתוך המאמר המיוחד "שופרו של משיח"
מתבהריםועוליםכמהמהמהלכיםהחשובים
שעלעםישראללבצעבדורנוזה.לכןראינוחובה
לפרסם את עיקריו לידיעת המון העם.
קשהלהתעלםמהתופעהההולכתוגוברתשל
התפשטותחכמתהקבלהבארץובעולם.ניסו
לקשורלחכמהכתריםרבים:אופנהחולפת,
אמונה אזוטרית ,טרנד לסלבריטאים ,חלק
מתנועתהניואייג'העולמיתועוד.
הייתכןכימדוברבתחילתושלמהפךפנימי
שעוברתהאנושותבכללהאובקולשופרחדש
שהאנושות עדיין אינה מכירה אותו?
בנוסףלכך,הריידועשמדורידורותהייתה
חכמתהקבלהנחלתםשליחידיסגולהשעסקו
בהבסתר.אםכן,מההסיבהלענייןהרבשהיא
מעוררתדווקאבזמננו?
כדילהשיבעלחלקמשאלותאלהעלינולפנות
למקורות הקבלה האותנטיים ,דוגמת ספר

"הזוהר"שלרבישמעוןבריוחאי,כתביהאר"י
וכתביושלמישפירשאותם,גדולמקובליהמאה
העשרים ,הרב יהודה אשלג )בעל הסולם(.
ייתכןשלאחרעיוןמעמיקבכתביהמקורנביןכי

המאורשיתקןאתהאגוהאנושי.תורהזוהיא
חכמת הקבלה המתגלה בדורנו לישראל.
כאמור ,עם ישראל הוא הראשון לעבור את
השינויהזה.לאחרמימושהשיטהבקרבעמנו,

ההתעניינותבחכמתהקבלהוהחיפושבתוכה
אחרמענהרצינילמשמעותהחייםאינם"טרנד"
עכשוויאואמונהחולפת,אלאקולהולךומתחזק
כקולו של שופר הנשמע למרחקים ,המכוון
לישראל,והוא"שופרושלמשיח".קולזהמבקש
לעוררולזרזאתגאולתושלעםישראלבדורנו,
ואחריואתגאולתהעולםכולו.השאלההיאכיצד.
ישראלומדינותהעולםכברניסובעברליישם
פתרונותאיןספורשנועדולהביאנולאושר
המיוחל:התחמשותצבאיתללאהגבלה,כלכלה
נמוכתאינפלציה,פיתוחשלתרבותעניפה
המבוססתעלמסורותשונות,מהפכהמדעית
וטכנולוגייתהייטקמתקדמת.אךעדייןלא
הגענולשלוםאולאהבה.
במאמרשלפנינומכריזבעלהסולם,גדולמקובלי
המאההעשרים,עלהחובהלגלותאתהאמצעי
היחידשעומדלרשותושלעםישראללהביא
שלוםושלווהלאומההישראליתולעולםכולו:
‰Ï‚˙˙˘†¯Á‡†‡Ï‡†¨ÌÈÏ‡‚†Ï‡¯˘È†È·†ÔÈ‡¢
.¢ÌÏÂÚ·†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
הואקובעשהטובוהשפעשאנומצפיםלהםתלויים
בגילויחכמתהקבלהבעולםכולוולארקבישראל.

מוטל על היהודים להפיץ את שיטת תיקון
האנושותלשאראומותהעולם,כדישיוכלו
לאמצהגםהם.הפצתהשיטהבאופןהנרחב
ביותרמכונה"שופר".העיסוקשלעםישראל
בהפצתחכמתהקבלהיביאלשפעשיהיהנחלת
כל העולם .בעל הסולם מדגיש במאמרו
"הערבות"שעםישראלהוארק"צינורמעבר"
ליישומהשלשיטהזו.
אולםאנופיתחנודעותקדומותלמכביר,ובכל
פעםשמוזכרותהמילים"עםנבחר"בקשרלעם
היהודי,הןמעוררותסלידה.ישראלדוחיםאת
תפקידםעלהסף.
˙ÓÎÁ†ÈÂÏÈ‚†‡Â‰†¨‰Ê‰†¯ÙÂ˘‰†ÔÈÚ˘†¨ÔÈ·˙Â¢
·ÈÈÂÁÓÂ†¨Ì„˜ÂÓ†È‡˙†‡Â‰˘†¨ÏÂ„‚†ÔÂÓ‰·†¯˙Ò‰
¨ÍÎÏ†ÈÂ‡¯†¯Â„‰Â†Æ‰ÓÈÏ˘‰†‰ÏÂ‡‚‰†Ì¯Ë·†‡·Ï
˘‰ÏÂ‡‚‰† ÛÒ† ÏÚ† „ÓÂÚ‰† ¨ÔÂ¯Á‡‰† ¯Â„‰† ‡Â‰
˙ÚÈÓ˘†Ï˘†‰ÏÁ˙‰Ï†¨È‡„Î†‡Â‰†ÍÎÈÙÏÂ†Æ‰ÓÈÏ˘‰
˜)¢˙Â¯˙Ò†ÈÂÏÈ‚†‰Ê˘†¨ÁÈ˘Ó†Ï˘†Â¯ÙÂ˘†ÏÂבעל
הסולם",שופרושלמשיח"(.
המשמעותשלהתנערותעםישראלמתפקידו
כמפיץחכמתהקבלההיאסבלוייסורים,לא
מובנים לכאורה .אומר על כך הראי"ה קוק,
מקובלוהרבהראשיהראשוןלישראל¯˘‡Î¢:
‡Ï‡¯˘È†È·ÈÈÂ‡†ÌÈ‡·†‰Ê‰†¯ÙÂ˘·†ÌÈÚ˜Â˙†ÂÈ
ÌÈÚÈ¯˙Ó†Ì‰†ÆÆÆ‰ÏÂ‡‚Ï†ÂÈÊÂ‡·†Ì‰†ÌÈÚ˜Â˙Â
Ì‰†ÆÁÂÓ†ÂÏ†ÌÈ˙Â†ÌÈ‡Â†ÂÈÊÂ‡·†ÌÈ˘ÈÚ¯ÓÂ
‡Ï˘†ÈÓÂ†¨¯ÙÂ˘‰†ÏÂ˜Ï†ÚÂÓ˘Ï†Â˙Â‡†ÌÈÁÈ¯ÎÓ
˘ÚÓ˘È†‡Â‰†ÂÓË‡†ÂÈÊÂ‡†ÈÎ†¯ÙÂ˘‰†ÏÂ˜†ÚÓ
¯ÓÂÏÎ† ¨ßÌÈ„Â‰È‰† ˙¯ˆß† Ï˘† ¯ÙÂ˘‰† ÏÂ˜Ï
˘.¢ÂÁ¯ÂÎ†ÏÚ·†ÚÂÓ˘Ï†Â˙Â‡†ÂÁÈ¯ÎÈ†ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰
חכמתהקבלההיאאמצעיבידיהאדםלהשפיע
טובהעלעצמו,עלסביבתוועלכלהעולם.היא
מספרתלנועלאהבתהזולתהאמיתיתשהיא
המרפאלכלייסוריהאנושות.מטרתהקבלה
היאלהביאלחיבורולאחדותשלישראלעםכל
העמיםלנשמהאחת,מלאהבאור.חכמתהקבלה
אוצרתבתוכהאתהידעעלתפקידהשלכל
אומהואומהבמציאות,וכיצדהיאמשתלבת
במבנה הנשמה הכללית שנקראת אנושות.
זהושופרושלמשיחשמתחיללתקועבישראל
ובעולם¢ÏÂ„‚†¯ÙÂ˘·†Ú˜˙È†‡Â‰‰†ÌÂÈ·†‰È‰Â":
)ישעיהכ"ז,י"ג(שופרשלשלום,אחדות,
שפעואהבה.

È„È·†ÈÚˆÓ‡†‡È‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
¨ÂÓˆÚ†ÏÚ†‰·ÂË†ÚÈÙ˘‰Ï†Ì„‡‰
‡È‰†ÆÌÏÂÚ‰†ÏÎ†ÏÚÂ†Â˙·È·Ò†ÏÚ
¢˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡¢†ÏÚ†ÂÏ†˙¯ÙÒÓ
ÏÎÏ†‡Ù¯Ó‰†‡È‰˘†˙È˙ÈÓ‡‰
˙Â˘Â‡‰†È¯ÂÒÈ
‰ËÈ˘‰†˙ˆÙ‰
עלפיחכמתהקבלה,השגתתכליתהבריאה
מוטלתעלכלהמיןהאנושייחדיו.הדרךלהשגת
התכליתדורשתאתתיקוןהאגוהמניעאתכל
האנושות.האנושותכולהנמצאת"בסירהאחת"
ואיאפשרלהתחמקמעובדהזו.
אלאשאתהשינויהזהלאהיהניתןלהתחיל
בכלאומותהעולםבבתאחתובאותוהזמן.לכן
בשלבהראשוןדיבאומהאחתהמכונה"ישראל"
להתחלתתהליךהתיקוןהגלובלי.
לשםכךניתנהלנוהתורההאמצעישיביאאת

Æ‰ÓÓ†ÌÈ˘¯ÂÙ†ÌÏÂÚ‰†·Â¯†¯˘‡†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†‡È‰†‰¯Â˙‰†¯Ê¢
‡˙ÌÚË†‡Ï˘†ÈÓ†ÈÎ†¨ÚÂ˙†‡Ï†‰ÓÓÂ†‰Ê·†ÊÂÁ‡Â†Í„È†‡†ÁÏ˘†‰
Æ¢Í˘ÂÁ·† ÍÏÂ‰Â† ÂÈÓÈÓ† ˙Â¯Â‡Ó† ‰‡¯† ‡Ï† ÂÊ† ‰ÓÎÁ† ÌÚË
¯¢˙È¯·‰†¯ÙÒ¢†¨¯È‡Ó†Ô·†Â‰ÈÏ‡†ÒÁÙ†ß

·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú

ÈÎÂ˙·†Â‰˘Ó
¯¯ÂÚ˙‰

·‡Â‰˘†‰˘ÂÁ˙·†·Â„ÈÓ„†‰˘Ò†Ô˜Á˘‰†¯¯ÂÚ˙‰†„Á‡†¯˜Â
˙¯·ÒÂÓ†‡Ï‰†‰˘ÂÁ˙‰†ÆÔÂ¯Ë‡È˙·†¯˙ÂÈ†ÚÈÙÂ‰Ï†‰ˆÂ¯†‡Ï
¯Á‡†˘ÂÙÈÁÏ†Â˙Â‡†ÏÈ·Â‰˘†ÂÈÈÁ·†ÍÂ¯‡†ÚÒÓ†‰Á˙Ù†ÂÊ‰
˙ÓÎÁÏ†Ú„ÂÂ˙‰†¨Ï‡¯˘ÈÏ†‰ÏÚ†‡Â‰†ÆÌÈÈÁÏ†˙ÂÚÓ˘Ó
‡ˆÓÂ†¨ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†·¯‰†Ï˘†Â„ÈÓÏ˙Ï†ÍÙ‰†¨‰Ï·˜‰
∫ÌÈ˘‚‰Ï†˙ÂÓÂÏÁ†È˘†ÂÏ†˘È†ÂÈ˘ÎÚ†ÆÌÈÈÁÏ†ÌÚË†ÛÂÒ≠ÛÂÒ
ÈÏ·˜‰†ÔÂ¯Ë‡È˙‰†˙‡†ÌÈ˜‰ÏÂ†¨È¢¯‡‰†Ï˘†Â˙ÂÓ„†˙‡†ÌÏ‚Ï
ÔÂÈ‡¯†≠†Ï‡¯˘È·†ÔÂ˘‡¯‰

ÔÈ¯ÂÒ†¯Â‡ÈÏ
ובכםשמעתםבוודאיאתהשםישראל)סשה(
דמידוב,שחקןתיאטרון"גשר"ששיחקבהצגות
רבות,בהן":מולייר"",האידיוט"",אדםבןכלב",
"כפר"ועוד,אךמהשכנראהאינכםיודעיםהוא
שדמידובלומדכבר15שניםקבלה.נפגשתיאיתו
לראיוןאישיקצרכדישאוכללהביאבפניכםאת
סיפורוהאישיוהמרתקשלהילדשגדלבמוסקבה,
הפךלהיותשחקןנחשבבארץ,ולבסוףמצאאת
התשובות שחיפש דווקא בחכמת הקבלה.
¨˙Ï„‚†Â·˘†˙È·‰†˙‡†¯È„‚Ó†˙ÈÈ‰†Ì‡‰†¨Ï‡¯˘È
·øÈÁÂ¯†˙È·Î†¨ÍÈ¯Â‰†˙È
"הורייאהבומאודתרבותואמנות,ובימיםההם
זהנחשבבעיניילרוחניות.הייתיגאהבכךשביתי
הוא'ביתרוחני'.היוםאנימביןשזולארוחניות.
רוחניותהיאמשהואחרלגמרי".
‡øÍÏ†‰˙ÈÈ‰†˙Â„ÏÈ†ÂÊÈ
"ילדותרגילה,כמושלכולם.למרותשבפנים
הרגשתיקצתשונה.כברבילדותיחשתישמחוץ
לעולםהזהקייםעולםאחר,עולםנסתרשאותו
לאניתןלראות.שאלותכמו'בשבילמהנולדתי'?
ו'לשםמהאניחי'?הטרידואותיכברבמהלך
הילדות.תמידניקרבתוכימשהווהייתהלי
תחושהפנימיתשמשהומובילאותי,אבללא
ידעתימה".
˘Æ˜Â¯†˙˜‰Ï·†˙‚ÈÂ†‰˜ÈÊÂÓ·†˙˜ÒÚ˘†È˙ÚÓ
"אהבתימוזיקהיפה.אהבתיאתה'ביטלס',ה'רולינג
סטונס'',לדזפלין'וכתבתישירים.הקמתילהקת
רוקוהיינומנגניםבמקלטישןמתחתלבית.חלמנו
כמוילדיםלהיותכוכביםגדולים,להופיעבאולמות
גדולים .לאחר מכן חיפשתי אחר תשובות גם
באמנות.חשבתישבאמנותישמשהופנימי,הרבה
עיסוקבעצמך,פסיכולוגיה".
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†ÔÈÈ·†˙Ò„‰†È„ÂÓÈÏ†ÌÈÈÒ˘†¯Á‡Ï
·ÍÎÂ†¢ÂÏÈ·˘·†‡Ï†‰Ê¢˘†‰˘Ò†ÔÈ·‰†‰·˜ÒÂÓ
ÆÔÂ¯Ë‡È˙‰†∫ÂÈÈÁ·†˘„Á†˜¯Ù†Á˙Ù

¯

‡ø˜Á˘Ó†„ÂÓÏÏ†˙ÏÁ˙‰˘Î†˙˘‚¯‰†ÍÈ
"בגיל28התקבלתילתיאטרון.אניזוכרשחשתי
אזשנפתחבפנייעולםחדש,קסום,אנשים
חדשים,חוויותחדשות.זההיהמשהושמעולם
לאחוויתי.אהבתילהופיע,אהבתילעמודעל

ıÂÁÓ˘†È˙˘Á†È˙Â„ÏÈ·†¯·Î
¨¯Á‡†ÌÏÂÚ†ÌÈÈ˜†‰Ê‰†ÌÏÂÚÏ
Ô˙È†‡Ï†Â˙Â‡˘†¯˙Ò†ÌÏÂÚ
ÏÈ·˘·¢†ÂÓÎ†˙ÂÏ‡˘†Æ˙Â‡¯Ï
È‡†‰Ó†Ì˘Ï¢Â†ø¢È˙„ÏÂ†‰Ó
¯·Î†È˙Â‡†Â„È¯Ë‰†ø¢ÈÁ
·˙Â„ÏÈ‰†ÍÏ‰Ó
הבמה מול הקהל ,אהבתי את התחושה
המיוחדתהזאת".
¯È‰ÊÓ†„È˙Ú†ÌÏÂÎ†ÂÏ†Â‡·È†˜Á˘Ó‰†È„ÂÓÈÏ†¯Á‡Ï
·˙¨„ÏÂ†È„†ÔÂ˘‡¯‰†Â·†¨Ô˙Á˙‰†‰˘Ò†ÆÔÂ¯Ë‡È
Æ†„Â¯Â†‰‡¯†„È˙Ú‰Â
"אך לפתע ,בבוקר אחד" ,הוא מתחיל לספר
בדרמטיות",התעוררתיבתחושהמוזרהשאנילא
רוצהללכתלתיאטרון.היהלירעעדאימה,כלמה
שאהבתי לעשות קיבל פתאום טעם של עפר,
תחושהשלחוסרמשמעות.הייתיאובדעצות".
ø˙‡Ê‰†‰˘ÂÁ˙‰Ó†˙‡ˆÏ†ÍÏ†Ì¯‚†‰Ó
"נודעלישהבמאיהקבועשלי,יבגניאריה,עומד
לעלותלישראלולהקיםשםתיאטרון.הלכתי
אליווביקשתישיצרףגםאותי,והואאמרלי
בפשטות',בואניסע'.
"בעברכלללאחשבתיעלישראל,אבלברגע
ששמעתיאתהמילה'ישראל',הכולרעדבתוכי.
רעיוןהקמתהתיאטרוןמשךאותי,אולםפשוט
הרגשתישישמשהונוסף.עלתהביתחושה
פנימיתחזקהשזהמקומי".

‡ø‰Ï·˜Ï†˙Ú‚‰†ÍÈ
"הגעתילארץב,1991בדיוקבזמןמלחמת
המפרץ.באחדהערביםשובנשמעהאזעקה.
רצנולחדרהאטום,וכמוכולם,חיכינו.התחלתי
לדפדףבעיתוןישןשהיהפרוסעלהרצפהכדי
להפיגאתהשעמום.לפתענתקלתיבמאמר
שסיפרעלספרהקבלההחדששלהרבלייטמן.
משהובתוכיהתעורר.מידכשסיימתילקרוא
אתהספרהתקשרתילרבלייטמןעםהמון
שאלות.הואהזמיןאותילבואאליו".
øÔÓËÈÈÏ†·¯‰†˙‡†˙˘‚Ù˘Î†˙˘‚¯‰†‰Ó
"כשדיברנוהרגשתיכאילונולדתישם.שאלתי
אותו בצורה ישירה ,אם הוא מוכן שאהיה
התלמידשלו.הואלקחפיסתניירועטשהיה
לפניוורשם'דמידוב'.מאותורגעידעתישמצאתי
אתהמורהשלי".
‡ø‰Ï·˜†ÂÊ†‰Ó†¨ÍÎ†Ì
"קבלההיאמדעאוניברסאלישכוללבתוכואת
כלהמציאות.הקבלהמאפשרתלנולהתפתח,
ליצורקשרעםהשורשהרוחנישלנו.איןזה
משנהמיאתהובמהאתהעוסק,כלאחדיכול

Ì‚†¨Ì„‡†ÏÎ˘†¨ÈÏ†¯È·Ò‰†‡Â‰
˙ÂÈ‰Ï†·ÈÈÁ†¨ÏÂ„‚†Ï·Â˜Ó
˜˘¨„Â·ÚÏ†∫‰Ê‰†ÌÏÂÚÏ ¯Â
˙¯˘Ï†¨ÌÈ„ÏÈ†Ï„‚Ï†¨Ô˙Á˙‰Ï
·ˆ·‡˜˙˙‰Ï†Ì„‡Ï†¯ÂÒ‡†Æ
לרכוש טבע אחר ולהתחבר לשלם ,לבריאה
כולה".
··˙ÂÏÈÏ·Â†¨˙Â‚ˆ‰·†·¯Ú·†¨˙Â¯ÊÁ·†‰˙‡†¯˜Â
‡˙¨ÍÓˆÚÏ† ÔÓÊ† ÍÏ† ˘È† È˙Ó† Æ‰Ï·˜† „ÓÂÏ† ‰
øÔ˘È†‰˙‡†È˙Ó†¨‰ÁÙ˘ÓÏ
"הזמןהאמיתיעבוריהואמוקדםבבוקר,כשאני

לומד.שםאנימוצאעולםמרתק,פנימי.משלוש
עדששבבוקרהואהזמןהחשובביותרעבורי".
‡˙øÈ˙„†Ì„‡Î†ÍÓˆÚ†˙‡†¯È„‚Ó†‰
"לפעמיםאניחובשכיפה,ולפעמיםלא.יש
סטיגמותרבותעלאנשיםחובשיכיפה.לדעתי,
החשובהואלאמהשאתהשםעלהראשאלא
מהשקורהבתוכך.לשאלתך,אנימגדיראת
עצמי כבן אדם שמחפש משמעות בחיים".
‡øÌÂÈÓÂÈ‰†ÈÈÁ·†ÍÈÈÏÚ†‰ÚÈÙ˘Ó†‰Ï·˜‰†ÍÈ
"זההדםוהחמצןשלי.אנימרגישדבריםשאף
פעםלאהרגשתי.אנייודעשהכלבאאלייממקום
אחד.אדםשעולה'ממטהלמעלה'מרגישוחווה
את הכול  עומק ,גיהינום ,אושר ,אהבה".
‡‰Ó†¨ÔÂ¯Ë‡È˙Ï†‰Ï·˜†ÔÈ·†¯ÂÁ·Ï†ÍÈ¯ˆ†˙ÈÈ‰†Ì
ø‰˘ÂÚ†˙ÈÈ‰
"פעם,שנתייםבערךלאחרשהתחלתיללמוד
קבלה,החלטתילעזובאתהתיאטרון.לאיכולתי
לשאתאתהפערביןחייהרוחנייםלביןהמקצוע
שלי.ניגשתילמורהשליוסיפרתילועלהחלטתי.
חשבתישישמחשאנימוכןלעזובאת'הגשמיות'
ולהקדישאתכולי'לרוחניות',אבלהואלאשמח
כלל.הואהסבירלי,שכלאדם,גםמקובלגדול,
חייבלהיותקשור לעולםהזה:לעבוד,להתחתן,
לגדלילדים,לשרתבצבא.אסורלאדםלהתנתק
מהמציאות שהכוח העליון שלח לו".
ø„È˙Ú·†ÌÏ‚Ï†ÌÏÂÁ†‰˙‡†„È˜Ù˙†‰ÊÈ‡†ÏÚ
"הייתירוצהמאודלשחקאתהאר"יהקדוש
)הרביצחקלוריא(.הואהיהאישצעיר,חזק
וכריזמטי מאוד ,ובעל אישיות מרתקת".
ÂÓˆÚ†˙‡†‰‡Â¯†‡Â‰†‰ÙÈ‡†‰˘Ò†˙‡†Ï‡Â˘†È‡˘Î
·ÌÂ‡˙Ù†Æ·˘ÂÁÂ†Ú‚¯Ï†¯ˆÂÚ†‡Â‰†¨ÌÈ˘†¯˘Ú†„ÂÚ
∫‰ÂÚ† ‡Â‰Â† ÏÂ„‚† ÍÂÈÁ† ÂÈ˙Ù˘† ÏÚ† Ë˘Ù˙Ó
"מקיםתאטרוןקבלי.שםאוכללעבודעםתכנים
עמוקים,בעלימשמעות.יהיהשםנסרוחני
וכולםירגישואותו".
¸≥˛

¢ÏÊÓ¢
מדועאחדהואעשירומפורסם,והאחרעובדכפועלפשוט?למהאחדנולדלמשפחהעשירה,
ואילוהאחרלענייה?המשמעותהקבליתשלהמושג""ÏÊÓבאהמהשורש""ÏÆÊÆומתארת
למעשהמעיןתהליךשבואוראנרגיה"נוזלת"מהעליוןלתחתון.
עבורהמקובליםשמכיריםאתהחוקיםהמפעיליםאתהמערכת,תהליךזהשל"נזילתאנרגיה"
מתוכנןוידועמראש.עבורנו,מישעדייןלאלמדולהכיראתמערכתהחוקים",נזילה"זוהיא
מקריתואינהידועהמראש,עלכןאנומכניםאותה"."ÏÊÓ

‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È

‰

אר"י)ר'יצחקלוריא(היהגדולמקובלי
צפת במאה ה 16ואחת הדמויות
המרכזיות והמשמעותיות ביותר בתולדות
חכמתהקבלהלאורךכלהדורות.
תולדותחייומרתקיםואפופימסתורין,החל
מרגעלידתו,שבוהתבשראביוכיבנונועד
לגדולות,ועדלמותוהפתאומיבביתוהצופה
אלהנוףההרריסביבהעירצפת.
האר"ינולדבירושליםבשנת.1534כשהיהבן
שמונהנפטראביו,ולאחרמותוסבלההמשפחה
מקשייםרבים.כדילשפראתמצבםהחליטה
אמולקחתאתיצחקהצעירולעבורלגורעם
דודובמצרים,שםהעביראתמרביתשנותחייו.
כברבשנותבחרותוהסתגרהאר"יבחדרובמשך
שעותוימים.הואהתעמקבפרשיותספרהזוהר,
ספרהספריםשלהקבלה,וניסהלהביןאת
משמעותוהנסתרתהגבוהה.
אגדהעממיתמספרתשהואזכהל"גילויאליהו"
ולמדאתספרהזוהרמ"פיו".הזוהרהיהכל
עולמושלהאר"י.
באותםימיםשימשהצפתמרכזללומדיתורת
הסוד,והםנהרואליהמכלקצוותהארץ.יתרה
מזאת,ישלזכורכיצפתשוכנתלצדהרמירון,
מקוםקברושלרבישמעוןבריוחאי.בשנת
עלייתושלהאר"ילצפתפקדחורףקשהאת

·˘ÂÈ‰†„Á‡†˘È‡˘†¨ÌÎÏ†ÂÚ„¢
¯Â„‰†ÈÈÚ†¯È‡ÈÂ†È¯Á‡†ÌÂ˜È†‰Ù
·ÂÈ‰†ÈÓÈ·˘†ÆÆÆ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
ÂÈÓÈ·Â†ÆÆÆÌÈÓÂ˙Ò†˙Â¯ÂÈˆ‰
‡Â‰˘†ÂÚ„Â†ÆÆÆ˙Â¯ÂÈˆ‰†ÂÏ‚˙È
‡„¢È¢·˘¯‰†ıÂˆÈ†¨ÏÂ„‚†Ì
מצרים.הגשמיםהיוחזקיםמנשוא,רוחותעזות
תלשוגגותמבתיהם,והנילוסעלהעלגדותיו
וכיסה כפרים שלמים בנחלי בוץ ומים.
האגדהמספרתשבאחדהלילותהסועריםביותר
שלאותוחורףנורא",נתגלה"אלהאר"יאליהו

†È¢¯‡‰
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הנביא,אמרלושקצוקרוב,ושעליולקחתאת
משפחתו ולעלות לעיר צפת מכיוון ש"כבר
מחכיםלושם".עודמספרתהאגדה,ששםהוא
ימצאאתתלמידוחייםויטאל",אותותמשח
תחתיך,תסמוךידךעליוומסורלוכלחכמתך,
כיהואימלאמקומך,וכלעצמותךלאבאת
לעולםאלאלתקןנשמתושלרביחיים,כיהיא
נשמהיקרה".עלכןבשנת,1570בהיותובן,36
שםהאר"יפעמיואלארץישראל.
למעלהמ1,500שנההוסתרהחכמתהקבלה
עלידיגדוליהמקובלים.הםנהגולהשכיםקום
בחצותהלילה,להדליקנרולהגיףאתחלונות
החדרכדישקולםלאיישמע.בחרדתקודשהיו
פותחיםאתספריהקבלהומנסיםלגלותולהבין
אתהמציאותהנסתרתמחושינו.
באותם ימים למדו קבלה בסתר ,בדלתיים
סגורות.המקובליםחששולהוציאהאלמחוץ
לחדריחדריםשמאתפורששלאכראויהדור
עדייןלאהיהבשללכך.שניםארוכותחיכתה
האנושותלמוריהדרךהמתאימיםשיפתחואת
שעריחכמתהקבלהלכלאדם.והנההגיעההעת.
הגעתושלהאר"ילצפתופרסומוברביםשל
ספרהזוהרבאותןשניםהיוסימןשהגיעההעת
לפרסםאתסודותהקבלהברבים.
קשה לתאר את שיעור קומתו ואת גודל
חשיבותושלהאר"י.בתוךשנתייםומחצהבלבד
הצליחלהותירחותםכהעזבהיסטוריהשל
המחשבההקבלית.עםזאת,האר"ימעולםלא
העלהאתדבריועלהכתב,וכלמשנתוהקבלית
ידועהלנורקמכתביתלמידיו.
כיוםמקובללראותברביחייםויטאלאתממשיך
דרכווגדולתלמידיו.עםהיצירותהחשובות
שפרסםר'חייםויטאל,ובהןתורתהקבלהשל
מורו,נמנהספר"עץהחיים"בופרסחיים
ויטאלאתמשנתוהקבליתשלמורובצורה
מדעית,בהירהופשוטה.כמוכןלוקטודברי
האר"יבסדרהשלשמונהספריםבשם"שמונה
שערים".בסדרהזואפשרלמצואביןהיתרהסבר
מקיףומרתקעלתורתהגלגולים.

בצפתעמדהאר"יבראשחבורתמקובלים
שהייתהמכונהבפיכולם"גוריהאר"י".בין
חבריההיור'שלמהאלקבץ)מחברהניגון
העממי המפורסם "לכה דודי"( וגיסו של

האר"יהמקובלהגדולר'משהקורדובירו
)הרמ"ק(,מחברושלהספר"פרדסרימונים".
אףעלפישקורדובירוהלךלעולמובתוךפחות
משנהלאחרבואושלהאר"ילצפת,מספרת
האגדהשהואהיההראשוןשהכירבגדלותו
ושימשלוכחברוכתלמיד.
סמוךלפטירתואמרעליור'משהקורדובירו
אתהדבריםהאלה":דעולכם,שאישאחדהיושב
פהיקוםאחריויאירעיניהדורבחכמתהקבלה...
שבימיהיוהצינורותסתומים...ובימיויתגלו
הצינורות...ודעושהואאדםגדול,ניצוץהרשב"י".
מןהדבריםעולהשהרמ"קעצמוהועידאת
האר"ילהיותממלאמקומוויורשווציווהעל
תלמידיולקבלוכרבם.
האר"ינסתלקבה'באבשל"ב),(1572לאחר
שחלהבמגפהשפרצהבצפת.בן38שנהבלבד
היהבמותו.
הופעתושלהאר"יבעולמנוהביאהעמהתקופה
חדשהשלהתפתחותרוחניתואנושית.האר"י
נמנהעםגדוליהמקובליםוהיהביןהראשונים
שלהם ניתנה "רשות מלמעלה" לפתוח את

שיטתלימודהקבלהבפניההמונים.גדולתו
הייתהבכךשהשכיללהפוךאתחכמתהקבלה
משיטה המיועדת ליחידי סגולה לשיטה
המתאימהלמספררבשלנשמותהמוכנותכעת
לעלייהרוחנית.שיטתהתיקוןשייסדהובילה
לפתיחתחכמתהקבלהבפנירבים,ולשיטה
ברורה לתיקון עם ישראל והעולם כולו.
כותבעלכךהרביהודהאשלג)בעלהסולם(כבר
בשנת,1945בחיבורוהמפורסם"הקדמהלספר
הזוהר",והואמדגישבדבריואתחשיבותהפצת
חכמתהקבלהבימינו...":טרםהתחילולהתגלות
הכלים,הייתהחכמתהזוהרבכללוחכמתהקבלה
בפרט,מכוסהמןהעולם.אלאבזמןהאר"יז"ל,
נתגלתהאזהארתחכמההעליונהבהעלם,על
ידינשמתהאלקיר'יצחקלוריאז"ל,שהיהמוכן
לקבלהאורהגדולהזה,ועלכןגילההעיקרים
שבספרהזוהר,וגםחכמתהקבלה,עדשהעמיד
בצדכלהראשוניםשקדמוהו.

‚„ÏÈÎ˘‰˘†ÍÎ·†‰˙ÈÈ‰†Â˙ÏÂ
‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÍÂÙ‰Ï
È„ÈÁÈÏ†˙„ÚÂÈÓ‰†‰ËÈ˘Ó
‰ÓÈ‡˙Ó‰†‰ËÈ˘Ï†‰ÏÂ‚Ò
˙ÂÓ˘†Ï˘†·¯†¯ÙÒÓÏ
"ועםכלזה,כיוןשהכליםהאלועודלאנשלמו
לגמרי)שהואנפטרבזמןה'אלפיםשל"בכנודע(.
עלכןלאהיההעולםעודראוישיתגלודבריו.ולא
היו דבריו הקדושים ,אלא קניין ליחידי סגולה
מועטים.שלאניתנהלהםהרשותלגלותםבעולם.
"¨Â‡†ÌÈ·Â¯˜†¯·Î˘†¯Á‡†¨‰Ê†Â¯Â„·†˙ÚÎÂ
¨ÌÈÂ¯Á‡‰†®‰˘†ÌÈÈÙÏ‡©†ÌÈÙÏ‡†ß·†¯Ó‚Ï
¨Ï¢Ê†ÂÈ¯·„†˙ÂÏ‚Ï†˙Â˘¯‰†‰˙Ú†‰˙È†ÍÎÈÙÏ
Æ„Â‡Ó† ·Â˘Á† ¯ÂÚÈ˘·† ¨ÌÏÂÚ·† ¯‰ÂÊ‰† È¯·„Â
·‡˙ÂÏ‚˙‰Ï†ÂÏÈÁ˙È†ÍÏÈ‡Â†‰Ê†Â¯Â„Ó˘†ÔÙÂ
„·¯‰Ï‚˙È˘†„Ú†¨¯˙ÂÈÂ†¯˙ÂÈ†ÌÚÙ†ÏÎ·†¯‰ÂÊ‰†È
)†¢ÆÆÆÌÏ˘‰†¯ÂÚÈ˘‰†ÏÎהקדמהלספרהזוהר,
אותס"ב(.

סדרתספריהקבלהבמבצעמיוחדלכבודהשנההחדשה!
˘„Á
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בלעדילקוראי'קבלהלעם'
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ותקבלולביתכם

ספרמתנה
לפיבחירתכם
)שוברגליוןמס'(2

‰ÏÚÓ†‡Ï‡†¨¯ÙÚ·†ÂÈÈÁ†˙‡†¯È·Ú‰Ï†Â˙Â‡†‰¯È‡˘Ó†‡Ï†‰Ï·˜¢
‡˙†˘Æ¢‰ÚÈ„È‰†˙‚ÒÙÏ†ÂÏÎ
‰˙Â·¯˙Â†˙È¯·Ú‰†¯˜Á·†˜ÒÚ†¨ÈÓ¯‚†˙ÂÚ„†‰‚Â‰†¨ÔÈÏÎÈÂ¯†Ò‰ÂÈ

˘Ù†ÔÂ·˘Á

È˘È‡†¯ÂË
¯ÔÂ¯ÈÓ†ÈÚÂ
בעיהבלהיותחברשלכולםהיאשאיןלך
באמתחברים.חברותאמיתיתזואחתכזו
ששורדתזמןומשברים.לילאהיוכאלהמשברים
ותמיד גם חשבתי שככה זה יותר עדיף.
באופןכללי,אנילאזוכרשהרגשתיפעםצורך
לצום.לאלאכול24שעותלאיעשהאותיאדם
טוביותר.נראהלישמישמצליחלצוםמקבל
מזהתחושתסיפוקעמוקהאנשיםאוהבים
לנצחאתהטבע.
"איןהנחתוםמעידעלעיסתו",אבלבכלזאת
אנימחזיקמעצמי"אדםנוח".אנילאבדיוק
מאלהשכלמילהמזיזהאותםמהמקום,וגם
לא מאלה שאף מילה לא תזיז להם.
בכלל,אפשרלהגידשתמידהייתיבאמצע,לארב,
לאהולךמכות,ומצדשניגםלאבורחאומוותר
בקלות".האו"מניק",ככההיוקוראיםלי
החבר'ההמפשר,הבורר,זהשהמילה
שלומוסכמתעלכולם,כיהואמוצא
הבנה במילים של כולם.
אימאשלי,מורהומחנכת
בישראל,לימדהאותי
ש"בעיותפותרים
בדיבורים",לא
באלימות.

‰

כשהייתיילדומישהוהיהבאלהרביץלי,הייתי
מנסהלדבראיתו,להרגיעאותו.הבעיההייתה
שגדלתיבנתניה...המזלהיהשקיבלתייכולת
ביטויטובה.
כברשניםישליחבראחד,יותרמכולם,שאיתו
אניהולךדרךארוכה.הדרךהזותמידהתבססה

˘‡˙Â·Â˘˙Â†˙ÂÏ

‰Ê·†˘È†¨¯ÚÂÎÓ†‰˙‡˘†‰Ï‚Ó†‰˙‡Â†È‡¯·†ÏÎ˙ÒÓ†‰˙‡˘Î
˙˜˙¯Á‡†˙Â˘ÚÏ†ÍÈ¯ˆ†‰Ó†Ú„ÂÈ†˙ÂÁÙÏ†‰˙‡†ÂÈ˘ÎÚ†ÈÎ†¨‰ÂÂ
מוכן להמשיך לעבוד עם אחד מהם.
זוהייתההפעםהשישיתשהוא"לאמסתדר"
עםמישהו.המשמעותהמיידיתהיתהלעצור
את חתימת ההסכם ולוותר על המימון עד
שיוכשראישצוותאחר,וזההיהדווקאאחד
האנשיםהמבריקים,שבאופןאישיגםדיאהבתי.

זהלאפשוטלריבעםבןאדםשאתהקשוראליו
ככה.זהעודיותרלאפשוטלאחדכמוני,שמנסה
כל הזמן להחזיק את הצד הטוב של החיים
ולהיותבסדרעםכולם.פתאום"להיעמדכךעל
שתירגלייםאחוריות"ולהגידאתכלמהשיש
לובפהמלא.
ישבנובאותוהערבבמקוםהקבועשלנו)קשה
לקרואלזהבר,אבלזהביןפאבלביתקפה(.יש
משהונעיםבלהיות"לקוחקבוע":אתהמרגיש
כמעטבבית,אוהבאתהקטעהזהששואלים
אותך"כרגיל?",ואתהבנידראשקטןמהנהן
בהסכמה,זהעושהלךלהרגישטובאבלזה
אולילפעםאחרת.
היינועלסףחתימתהסכם.אנחנועובדים
עלגיוסכסףלסטארטאפשהקמנו
רקשנינו.
שלוששנים,שנישותפים,רעיון

לאיכולתילסבולאתזהיותר.כמוילדשנלחם
עלהצעצועשלו,אמרתישאיאפשרככהושצריך
עודסבלנות,כיבלעדיואיןפרויקט.אבלהוא
לאויתר,ואמרלישהבעיהאיתישאנינאיבי
מידיושכלהסיפורהזהיתפוצץליבפרצוף.
פתחתי את הפה והמילים פשוט התפרצו
החוצהבלישליטהמעורבבות,לאנקיות,
מלוכלכות,מבולבלות,תוססותונוטפותבוז
וגאווה.לראשונהבחייאמרתימהשאניבאמת
חושב.
הוא שתק לרגע .משהו אצלו הראה סימני
מבוכהוהפתעהכואבתכמואדםשפתאום
גילהשהואעומדעירוםבמרכזהמוןסואן.הוא
לקחאתהדבריםשלווהלך.
הזמנתיעודויסקיועודאחדועודאחד.
חזרתיהביתהעםכאבראשזוועתי.
הימיםהנוראים?פעםראשונה

הבועההזאתהתפוצצהליבפנים.פתאוםגיליתי
שלהיותנחמדלכולם,היאהצורההכימתוחכמת
שלאגואיסטשחושבשהואתמידיותרטוב
מכולם.איךאנייכוללדרוששכלהעולםיאהב
אותי,אםאנילאמרשהלעצמילאהובאותו
באמת?ולאהובאותובאמתפירושולהסתכל
עליובגובההעיניים,לריבאיתוכשצריךולא
לשמורכלהחייםעל"סטטוסקוו",רקכדילא
להרעידאתהמערכת.לפעמיםהמערכתדורשת
זעזועכדישנוכללהתקדם.
ירדתילמכוןכושר.כמובסרט"רוקי"דפקתי
מכותלשקאגרוף.צחקתיוירדולידמעות.יש
משהומשחררבגילויהאמת.
בפעםהראשונההבנתישאניהאגואיסטהכי
גדולבעולם.כן,זהמהשאני¯ÒÁ†ËÒÈ‡Â‚‡,
˙˜ ,‰שכל מה שהוא עושה כל היום זה
לחשובעלעצמו.כשאתהמסתכלבראי
ואתהמגלהשאתהמכוער,ישבזה
תקווה ,כי עכשיו אני לפחות
יודעמהצריךלעשותאחרת
 יותר טוב .פתאום
הרגשתי קרוב יותר
לעצמי .בפעם
הראשונה
אמרתי

מבריקאחדועכשיוסוףסוףהשגנומימון.הנה
מתקרבובאהחלוםשכלכךחיכינולו,שאמור
היהלקדםאותנו.
לקחלנוהרבהזמןלגבשצוותשילךאיתנו.אנשי
מקצועצעיריםומבריקיםשעתידיםלהיותחלק
מהדברהאמיתי.פתאוםהואאמרלישהואלא

שהבנתימהזהאומר...חשבוןנפשכזהעודלא
עשיתי.למהככהאמרתי?ישהרבהדבריםשאני
באמתחושבוישחלקשניפחתיכדילהעצים
את התחושות שלי ,לפרוק את העצבים.
מההקוהדקביןלהישארנאמןלעצמך,אפילו
עלחשבוןחבר,לביןשתיקהשישבההסכמה.

סליחהאמיתית,בינילביני,בלימילים,מעין
חשבוןנפש.
סליחהשבעצםאףפעםלאנתתיבאמתכלום
לאחרים.אףפעם.

עלחלומותמשותפיםשהיולנו,פנטזיותילדות.
הייתיזהשישבלידובתיכון,שישןלידובאוהל
בטירונות,שהלךאיתולהירשםלאוניברסיטה,
שהחזיקלואתהחופהכשהתחתן,שמזגלו
ויסקיכדישלאיתעלףרגעלפני"שחתכו"לבן
הבכורשלו.
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אדםשלומדקבלהבדרךהנכונהאינובורחמחיי
היוםיוםואינומתרחקמחיימשפחה.להפך,
כדילעסוקבקבלהולהגיעלהכרתהעולםהעליון
ולהפעלתו,אדםחייבלהיותבמרכזהעולםהזה
ולפעולמתוכו.הואחייבלמלאאתכלהחובות
שלו,לשרתבצבא,ללמודולרכושהשכלה,לעבוד
בעבודה קבועה ולהקים משפחה .השגת
המציאות הרוחנית חייבת להיות דווקא
באמצעותהחושיםהמציאותייםשלהאדם,ללא
שוםניתוקמחייוהנורמליים.

Ï˘†˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÚÓ˘Ó‰†‰Ó
˙ÂÓÏÂÚÏ†¯·ÚÓ‰†Ì‡‰†ø˙ÂÓÂÏÁ
ø‰È˘·†Ì‚†˘Á¯˙Ó†ÌÈÈÁÂ¯‰

‡˙Â·¯†˙ÂËÈ˘†¯ÈÎÓ†È
Æ˙ÂÈÁÂ¯†˙‚˘‰Ï†˙ÂÂÂ‚ÓÂ
ø‰Ï·˜†‡˜ÂÂ„†ÚÂ„Ó

איןשוםקשרביןהחלומותלביןכוחותרוחניים.
חלומותמספריםעלהמתרחשעםהגוף,ולא
עלהמתרחשעםהנשמה.לכן,כדילהתעלות
רוחניתולהשיגאתהעולםהרוחני,איןטעם
לנתחאתהחלומותואיןחשיבותלצורהבה
אתהישן.השינהשלנוהיאתופעהפיזיולוגית
בלבד ,בדיוק כמו אצל כל בעלי החיים.
המקובלים מספרים לנו שהמעבר לעולם
הרוחני מתרחש באופן מודע לגמרי.

)מתוך:הספרהפתוח(

)מתוך:חוויהושמהקבלה(

ההבדלביןרובהתורותלביןהקבלה,כפי
שאנימביןזאתמצדחכמתהקבלה,הואבזה
שהןבנויותעלביטולהרצונות,אולפחותעל
דיכוימוחלט.לעומתןגורסתהקבלה,שאת
הבוראאפשרלהרגישדווקאעלידיביטוי
הרצונות,ובשוםאופןלאעלידיביטולםאו
דיכוים.רקאםנחליףאתהכוונהשאיתהאנו
משתמשים ברצונות אלה ,נוכל להגיע
לשלמות.באיזושיטהלבחור?זוכברבחירתו
שלהאדם.

È˙Â‡†·ÈÈÁÓ†‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏ†Ì‡‰
øÌÂÈ≠ÌÂÈ‰†ÈÈÁÓ†˜Á¯˙‰Ï
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¢˙ÂÎÂÒ‰†‚Á¢מסמלעבורהמקובליםסודותרבים.אחדהמיוחדיםשבהםהואסודהסכך.
כתובבמקורותכיאתהסכךמכיניםמפסולתגורןויקב,מאותםחלקיהחיטהוהגפןשנפסלולשימוש.
אילוהיהמדוברבגשמיותבלבדהיינושואליםלשםמהצריךאתהפסולתהזו,האםאיאפשרלקטוף
עליםרחביםורענניםולכסותבהםאתהסוכה?אךמשוםשמדוברברוחניות,ברורשהכוונההיא
לרצונותהאדם,אוליתרדיוקלכוונותיו.וכאןאנולומדיםעלאחדהעקרונותהחשוביםביותרבחכמת
הקבלהאיןשוםרצוןמיותר.אםאיאפשרלהשתמשברצוןכפישהוא,מעליםאתחשיבותכוח
האמונה,אותומסמלחגהסוכות,מעללאותורצון,וזוכיםלחסותבצילהשלהאמונה,תחתהסכך.

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ
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ראהאיזהעולםמענייןישלנו.אתהואני
נמצאיםבמרחקמטרזהמזה,מדברים,
רואיםואוליאפילומריחיםזהאתזה,ועםזאת
איןלישמץשלמושגמהאתהחושבומהאתה
רוצה.איננייודעאיפהאתהנמצאבאמת.ייתכן
שממשברגעזהאתהחושבעלמישהואחר
שחי במקום אחר ואולי אפילו בזמן אחר.
לדוגמה,עלמישהושמתגוררבאוסטרליהאו
שכבראיננוביןהחיים.
ענייןידועהוא,שאנשיםמאוהביםלוקחים
עמםאתאהובםלכלמקוםשאליוהםהולכים.
האמת היא שאדם מאוהב הוא בן השיחה
המשעמם ביותר :הוא איתך ,אבל כל הזמן
חושב על מושא אהבתו הנפלא/ה ,היפה,
החכם/ה,המקסים/ה,החמוד/ה,וכלתיאור
אחר שניתן לגזור מעולמם הנשגב של
המאוהבים.
לעומתזאת,אםתשאלאותילידמיישבתי
היוםברכבתלעבודהבמשךחצישעה,אולצד
מיהמתנתיבתורלרכישתכרטיסלחציהגמר
שלמכבי,כמעטבטוחשלאאוכללענותלך,
משוםשבזמןההמתנהבתוראובנסיעהברכבת
חשבתי על אנשים ועל נושאים אחרים.
מסקנה:הקירבהאוהריחוקהגשמייםאינם
הקירבהאוהריחוקהפנימייםשלנו.אנוחיים
את חיינו הפנימיים ,חושבים ,מרגישים
ומדמייניםאתמהשאנומרגישיםקרוביםאליו,
אתמהשאנובאמתרוצים.

˙ÈÚ·Ë†˙ÂÂ˙˘‰
אםנתבונןבחוקהשתוותהצורההפועלבטבע,
נבחין שאין כאן שום חידוש .אנו מסוגלים
לראותרקמהשמכשירהקליטהשלנו,למשל
העין,מסוגללקלוטמתוךהשתוותהצורה.

˜·ÌÚÏ†‰Ï
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·ÏÎ†Ï·‡†¨Í˙È‡†‡Â‰†∫¯˙ÂÈ
Â˙·‰‡†‡˘ÂÓ†ÏÚ†·˘ÂÁ†ÔÓÊ‰
כולנו יודעים שהמציאות מורכבת מתדרים
רביםשאותםאיננומסוגליםלקלוט,אךהם
משפיעיםעלחיינו,לדוגמה:קרנירנטגן,או
גלירדיו.אםרקנצטיידבמכשירקליטהמתאים,
המתרגםאתהגליםהללולאורךהגלהמתאים
למכשירי הקליטה הטבעיים שלנו  האוזן,
העין,האףוהחיישניםהאחריםשבגופנונוכל
להכיר בקיומם של הגלים הללו באוויר.
למשל,אשאלאותךשאלה:האםמשודרים
כרגעשידורירדיובגליצה"ל?
בהנחה שאתה אדם רציני ,הסומך על מה
שרואותעיניוושומעותאוזניו,תענהלישאינך
יודע.אבלאםנפעילמכשיררדיובתדרשל
,FM96.6התדרשבומשודריםשידוריהרדיו
שלגליצה"ל,נדעאתהתשובההאמיתית.
מהייצרמכשירהרדיו?הריאיןבתוכושדרן

אוזמרקטניםשמנעימיםאתזמננו.מכשיר
הרדיובסךהכולמכווןלתדרשנמצאבאוויר
גםלפנישהפעלנואותו.הואמסייעלנולתרגם
אתהמסרשייצרובתחנתהרדיו,מתדרשאינו
מוחשיעבורנולתדרשהאוזןמסוגלתלקלוט.

˜¯ÌÈ˜ÂÁ¯Â†ÌÈ·Â
כשאנו משתמשים במושג "קרובים" ,אנו
מתכווניםל"דודהחנהמעפולה"אול"רמיהבן
שלמריםאחותשלסבתא",שאותםלאראינו
מאז החתונה .לעיתים אנו גם משתמשים
במושגזהכדילהדגישאתקירבתהדעותבינינו.
אםשנינומאמיניםשצריךלבצעשינויחברתי
במדינה,הריאנוקרוביםבדעותינו;לפעמים
אנומשתמשיםבמושגזהכדילבטאאתמידת
האהבהההדדיתבינינו.שנינוחושביםזהעל
זהורוציםשיהיהטובונעיםבחייםאישלרעהו
ובכךאנומרגישיםקרובים.אולםמהיקירבה
רוחנית?

˙ÈÁÂ¯†‰¯Âˆ†˙ÂÂ˙˘‰
גםבעולםהרוחני,ממשכמובעולםהגשמי,
פועל חוק השתוות הצורה ,אלא שכאן לא
מדוברעלהשתוותשלתדריםאואורךגלאלא
עלהשתוותוריחוקביןכוונות.
בעולם הרוחני מודדים רק את ה"כוונות"
)המחשבות(.האדם,לפיטבעו,חושבעלעצמו
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ועל תועלתו הפרטית ,ואילו הכוח העליון
המפעילומנהלאתהמציאותכולהואתחיינו
פועלרקעלמנתלהשפיעלתת,מתוךאהבה.
לכןבמישורהרוחניקייםהיפוךצורהביןהאדם
לביןהכוחהמנהלאתחיינו.
לפיכך,אםברצוננולהכירולהביןאתהנהגת
העולם,עלינולרכושאתתכונתההשפעה.כל
עודנחשוברקעלעצמנוועלטובתנוהאישית,
לאנוכללהכיראתהסיבותלמהשמתרחש
סביבנוובתוכנו,כיווןשנישארבמצבההפוך
למצבושלהכוחהעליון.

ÂÓˆÚ†ÏÚ†˜¯†·Â˘Á†„ÂÚ†ÏÎ
‡Ï†¨˙È˘È‡‰†Â˙·ÂË†ÏÚÂ
‰ÓÏ†˙Â·ÈÒ‰†˙‡†¯ÈÎ‰Ï†ÏÎÂ
˘ÂÎÂ˙·Â†Â·È·Ò†˘Á¯˙Ó
רק אם נמצא את הדרך להתעלות מעל
לאגואיזם שלנו ולפרוץ לעולם חדש שכולו
השפעהנתינה,אהבהוחופשמדאגהלעצמנו,
נשיגאתמידתהשתוותהצורהשאליהעלינו
להגיעאזנזכהלחוותאתהאושרואתהטוב,
כמושאמרוחז"ל‰˙‡†Û‡†¨ÌÂÁ¯†‡Â‰†‰Ó¢:
¯¢ÆÆÆÔÂÁ† ‰˙‡† Û‡† ¨ÔÂÁ† ‡Â‰† ‰Ó† ¨ÌÂÁ

‰

·È‚È‚Á†‰ÁÈ˙Ù†·¯Ú·†·Á¯‰†¯Â·ÈˆÏ†ÂÈ¯Ú˘†˙‡†Á˙ÂÙ†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

±∑Ø±∞Ø∞∂††ß‚†ÌÂÈ
·˙∫˙ÈÎ
∞∞∫Ï˜†„Â·ÈÎÂ†ÌÈÙ†˙Ï·˜ ±π
∞≤∫‰ÁÈ˙Ù†È¯·„ ±π
„ÈÓ„˜‡†Ï‰Ó†¨ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚†¯¢
∞≥∫ÔÂ¯Ë‡È˙Â†Â‡„ÈÂ†ÈÚË˜†¯Á·Ó ±π
˜ˆ¯ÌÈÚ˘Ú˘ÓÂ†ÌÈ
∞∞∫∞≤ Ï˘†˙È‚È‚Á†‰‡ˆ¯‰
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
·¢‰Ï·˜†ÔÓÊ¢†∫‡˘Â

ˆ¢Ï˘‡¯Ó
˙¢ÙÓ

‡¢˙†¨Ô‚†˙Ó¯Ó
ˆ‰‰‚†ß
¨‰Ú¯Ó
‡·Ò†¯ÙÎ

¯±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†ßÁ
¯¯˜˘†ßÁ

·„ÂÓÈÏ† ÊÎ¯Ó† ‡Â‰† ¢ÌÚÏ† ‰Ï·˜¢† ˙È
È·¢† ˙ÚÂ˙† Ï˘† ‰„ÂÒÈÓ† ˙Â‡ˆ¯‰Â
·¯¨˙ÂÂ‚Ó†„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ˙†ÌÂ˜Ó· Æ¢ÍÂ
‰¯È˘ÚÓ† ˙È„ÂÓÈÏ† ˙È˙Â·¯˙† ˙ÂÏÈÚÙ
Æ‰Ï·˜‰† ÌÂÁ˙·† ÌÈÒ¯Â˜† ÔÂÂ‚ÓÂ

העין האנושית מכוונת לאורך גל המתאים
לטווחשביןהצבעהסגוללביןהצבעהאדום.
לכןאיננומסוגליםלקלוטבעיןבלתימזויינת
אורךגלהגבוהמןהסגול,למשלאולטרהסגול.
הדבורהרואהאורךגלאולטרהסגולוכךהיא
מסוגלתלאתרפרחיםמסוגיםשונים,ולעומת
זאתהיתושיםקולטיםאתאורךהגלהמתאים
להם ,ולכן יכולים "להתביית" לך ישר על
הוורידים.
חוקהשתוותהצורהפועלכאןבאופןמוחשי
מאוד!

·˙È

·˙¢Ù†±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†≠†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

∫˘‡¯Ó†˙ÂÓÂ˜Ó†˙ÓÊ‰Ï†Æ˙È˘ÙÂÁ†‰ÒÈÎ‰
info@kab.co.il†∫Ï¢‡Â„†•†±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†ßÏË

¢˙ÂÓ˘†ÏÂ‚Ï‚¢
המושג"גלגולנשמות"מוכרלנוכתהליךשבוהנשמהעוזבתאתהגוף"ומתלבשת"בגוףחדש.
הקבלהמסבירהשגלגולהואמצבחדששהנשמהעוברת.זהושלבנוסףבתיקוןשאותועוברת
הנשמהומתקרבתלייעודה.החידוששמגלהלנוחכמתהקבלההוא,שאיןצורךכללשהגוף
הפיזיימותכדילעבורגלגול:אתכלהגלגוליםנשמתהאדםיכולהלסייםבתקופתחייםאחת
ולממשאתייעודה.

¯ˆ˜†¯ÂÙÈÒ

¯ˆÚ„˙˘†È˙È
¯ˆÏÊ†È‚Á

˜¯ÙÒÏ†È˙Èˆ¯†ÆÂÈÏ‡†¯˘˜˙‰Ï†È˙Ó
‰Ê˘†ÂÈÙ·†ÛÂ˘ÁÏ†¨˙ÈÏÎ˙†˘È˘†ÂÏ
¨‰Ï‡‰†ÌÈÈÁÏ†‰¯ËÓ†˘È˘Â†¨Ì˙Ò†‡Ï
È˙Ó¯‰†Æ‰˙Â‡†‚È˘‰Ï†Í¯„†Ì‚†˘ÈÂ
‡˙†Ú‚¯†‰˙Â‡†È˙˜ÊÁ‰†¨˙¯ÙÂÙ˘‰
‡ÍÈ‡† Æ‰¯ÊÁ·† È˙Á‰Â† ¯ÈÂÂ‡·† „Á
ø˙Â˘Â‡‰†ÏÎÏ†ÂÈ˘ÎÚ†ÌÈ¯˘˜˙Ó

Ó

ראיקסמרגיש עייף.הואנולדלפנישנים
בדירתחדרקטנהבחלקהבלתימוכרשל
הארץ,מהשהיוםמכנים"פריפריה".פעםפשוט
לאקראולזהבשם.קורמקפיאבחורף,שמש
לוהטת,ממיסה,בקיץ.בנםהבכורשלזוגעולים
מבולבלשהגיעכמורביםמעולםאחר,ניסו
בקנאותלשכוחאתהעבר,חשבושזהנחוץכדי
להתחברולהכותשורשיםבמקוםהחדש.ראו
בהקרבתהעבראתהמפתחלעתידטוביותר.
כשנולדאיקס,הבןהראשון,בדירתשיכוןצנועה,
התגאוהוריו,כמעטהשוויצו.הםהראואת
"הפלא"לכלמישבאלברך)וגםלמישלא.(...
צמחאיקסבמהירותוהנהכברהלךלביתהספר.
למרותהאמצעיםהדליםהשכילוהוריו,בזכות
חכמתחייםנפלאה,להחדירבואתהמוטיבציה
הדרושהלהצלחה.
הםראובואתמהשהםלעולםלאיהיו.היה
נחמתם הכמעט יחידה בחייהם הקשים,
התובעניים.איקסהתגלהכתלמידמחונן,גאוות
השכונה,כלהאמהותבאזורהתרשמומהאיכות.
ההורים"בשמים",התמוגגומילדם",טרםנראה
כמותו באזור כולו" טען פעם המנהל.
השניםחלפו.איקססייםאתביתהספרהיסודי

·ÌÈ¯Á‡†˘È†Ì‡‰†‰‰˙†ÂÈ·Ï†ÂÈ
˘‡Â‰†‡Ó˘†Â‡†Â‰ÂÓÎ†ÌÈ˘È‚¯Ó
‡Î„Ï†ÌÈÁÈÏˆÓ†Ì‰†ÍÈ‡†Æ„ÈÁÈ‰
‡˙†‰˜Â˘˙‰†˙‡†¨‰Ê‰†ÛÁ„‰
ø˙Ó‡‰†˙‡†ÔÈ·‰Ï
שנהלפניהזמן,והתקבללאחדמבתיהספר
התיכונים האיכותיים בצפון הארץ ,בתנאי
פנימייה.זוהייתהלוהפעםהראשונהשטעם
אתהריחוקמהשכונה,אתהלבד.למרותהקושי
הגדולואווירתהתחרותשלאהיהרגיללה,ידע
תמידלזכורמיהוא,מאיןהואבאולאןהוא
הולך.כללילה,רגעלפנישעצםאתעיניו,נזכר
בהוריוהמותשיםששבומעמליומםוידעכי
הוא חייב להצליח ,ידע שאסור להישבר.
ואכןהמסורתנמשכה.הבניםקינאו,הבנות
התמסרו ,המורים היללו וההורים שהזקינו
בינתייםרקנענעואתראשםבהסכמהובעונג,
כאומרים":כןזהובננו,הואתמידהיהכזה".
איקסהתגייס,ליחידהמובחרתכמובן.תמיד
בראש,בחוד,מצטיין,מתנדב,משאירחותם.
כולם רצו אותו לידם ,מנהיג שלהם ,חבר,
"אישיותמרשימה,עמוקהוסוחפת",אמרמפקד
היחידה.
לאחרהשחרורלאחשבלרגע.אוניברסיטה,
לימודים,מבחנים,הצלחותוגםקצתכישלונות.
התמיד,החזיקאתעצמובשיניים,בלילותעבד
קשהבאבטחה.צריךלהתפרנס.ידעשהעולם
מצפהלו.הרגישכיהאושרהמרופדבעושר
ממתיןלובסבלנותבאיזופינה.
סייםאתלימודיווהחללעבודבחברתהייטק
גדולה.באחתמחופשותהחברהבצפוןהכיר

אתאשתולעתיד.אהבהגדולההניבהפירות
בדמותשלושהילדיםחמודים.התמיד,וכמו
תמיד התקדם במסלול ,ראש צוות ,מנהל
פרוייקטיםגדולים.התפקידיםנפלובחיקוכפרי
בשל ויחד איתם השכר ,ההטבות ,הנסיעות
לחו"ל,ההערכההמקצועית...והנההואכבר
מנכ"ל.
אךהיכןהואהאושרהזה,לאהפסיקלשאול
ברגעי השקט ,בסוף היום כאשר היה לבד.
התפלאשהעושר,המעמד,ההצלחההמסחררת
לאהביאולואתהמנוחה.
זהימיםשהואמתהפךבמיטתובלילות,לא
מצליחלהירדם.קםבבוקרנוטףזיעהקרה,
מותשמימיםארוכיםשלמחשבות,שלסיוט,
מרגישריק.לאמרוכזבעבודה.שאלותקשות
צפותומכותבוללארחם,לאנותנותלומרגוע.
לשםמהלכלהרוחותהחייםהאלוהואמתלבט.
האם זה עוד סוג של מסלול מבוכים קשוח
המובילאותנו,אתכולנו,לנתיבאחדשלאין

מוצא בקצהו? ואם זה הסוף ,למה בכלל
להתחיל?
מהישבהםבחייםשיצדיקאתקיומנועלי
אדמות?כיצדניתןלהשוותאתכמותרגעי
האהבה,הנקודותשבהןאנוחשיםמלאיסיפוק
ואושר,אלמולשניםמייגעותשלעשייהמפרכת,

ÌÈÎ˘‰†Ï˘†ÂÈ„¯‰Ó†ÈÈÊÂ‡Ï†·‚˙‰
˘ÂÓ˘˘†¢ÌÈ‡·¢‰Ó†„Á‡†Ï˘†¯ÎÂÓ†¯È
È˙¯ÎÊ†ÌÂ‡˙Ù†Â‰˘ÎÈ‡†Æ¢¯·Ú†ÍÓÊ¢
·ø‰Ï‡†ÌÈÓÈ·†ÂÈ˘ÚÓ†‰Ó†ÆÒ˜È‡†¯Ó·†¨Â
ø˘ÙÈÁ˘†˙‡†‡ˆÓ†Ì‡‰
מאמץוקושי?למהישכלכךהרבהסבלבעולם?
ומעלהכול,האםישבכללתכלית?
בינולבינותהההאםישאחריםשמרגישים
כמוהואושמאהואהיחיד.איךהםמצליחים
לדכאאתהדחףהזה,אתהתשוקהלהביןאת
האמת?הריהאנושותשואלתכבראלפישנים,

למה?משהובטבעוהבלתימתפשרלאנתןלו
להיסחףכמוכולם...
˘‡ÔÈ‡†˙Â·Â˘˙Â†ÆÆÆ˙Â·¯†˙ÂÏ
"מהלךולמראיקס",שאלואותיאתמול.ובכן,
לפניכשבוע,בערב,בעודייושבעלהכורסה
בסלון,עינייעצומותוראשיעמוסמחשבות,
התגנבלאוזניימהרדיושלהשכניםשירמוכר
שלאחדמה"בנאים"ששמו"זמנךעבר".איכשהו
פתאוםנזכרתיבו,במראיקס.מהמעשיובימים
אלה?האםמצאאתשחיפש?
קמתילהתקשראליו.רציתילומרלומשהו,
לספרלו,שיש,כן,ישתכלית.לחשוףבפניושזה
לאסתם,ושישמטרהלחייםהאלה,וישגםדרך
להשיגאותה.ושישדברכזהאושר,ואהבה,
ושמחה.
הרמתיאתהשפופרתנרגשקלות.החזקתי
אותה רגע אחד באוויר והנחתי בחזרה.
התיישבתי.לקחתיאוויר.
‡ø˙Â˘Â‡‰† ÏÎÏ† ÂÈ˘ÎÚ† ÌÈ¯˘˜˙Ó† ÍÈ

‚ÌÈ‚˘ÂÓ†ÏÂ‚Ï

ÂÈ„ÁÈ†ÌÈ¯·ÂÁ†‰Ê†ÔÂÈÏ‚Ó†ÌÈ¯Á·†ÌÈ‚˘ÂÓ
‰‡ÏÙÂÓ†˙¯˘¯˘Ï
כלמילהמתחילהבאותהאחרונהשל
קודמתה,התחילובאותהמסומנת
והמשיכובכיווןהשעון°‰ÁÏˆ‰·.

˙Â¯„‚‰
.1כינויושלהרביהודהאשלג
.2נזילהשלאנרגיה
.3שםמשפחתושלגדולמקובליצפת
.4ביטוילהשתוותצורה
.5ספרושלרבישמעוןבריוחאי
.6הוגהדעותגרמני
.7העירשזקוקהלהצלה
.8מלחמהשפרצהב1991
.9מקוםקבורתושלהרמ"ק
.10העיראליהתכנןלברוחיונה
.11סמללהפצתחכמתהקבלה

·ÌÈ¯ÙÒ†≥†ÂÏ¯‚ÂÈ†‰ÂÎ†ÌÈ¯˙ÂÙ‰†ÔÈ
ßÌÈÈÁ‰†˙ÓÎÁÂ†‰Ï·˜ß†˙¯„ÒÓ
Ï‡†˙Â·Â˘˙†ÁÂÏ˘Ï†˘È
'הוצאתקבלהלעם'
ת.ד1552.רמתגן52115
¸∑˛

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚ„‚†ÌÚ

‚

„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚלהערכתך,למהאנשיםמתעניינים,
מתעמקים ומתקרבים לקבלה כיום?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אניחושבשבכלאחדואחדמאיתנו
מתפתחתתחושהעמוקהשלייאוש.יוצאלי
להיפגשעםקהלרבבכלשבוע,אנירואהוחש
מהמטרידאתרובהאנשים.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚבואנדמהלרגעשאני",בורועם
הארץ",מקישעלדלתךומבקששיעורראשון
בקבלה.הייתירוצהתשובהמוחשית,לדוגמה:
האםלקבלהישאיכויותויכולתלגרוםלילהיות
מרוצהממהשהשגתי?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זוהסיבהשהיאנקראת"חכמת
הקבלה",שכןהיאמלמדתאתהאדםאיךלקבל

‚„ÌÈÈ˙‡Ó†˙ÂÈÁÏ†ÏÂÎÈ†È‡†∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚ
‡ø‰˘†˙Â‡Ó†˘ÂÏ˘†Â
ÛÂÒ≠ÔÈ‡†øÌÈÈ˙‡Ó†‰ÓÏ†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
באמת,וליהנותמכךשהשיג.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאםכך,לפידבריךאניגםארצה,
גםאבקשוגםאהיהמלאסיפוקמזהשהשגתי?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זהוהמצבהרצויביותררציתי
משהו,קיבלתי,אנינהנהמזה,וישליחיסרון
נוסףלהשיגעודיותרוליהנות,בעודינהנהגם
ממהשהשגתיקודם.זהלאנעלם,אלאאנינהנה
יותרויותר,כאשרבכלפעםהתענוגהולךוגובר.
‚„ ∫¯ÎÈÈ¯† ÔÂÚאני עדיין ממשיך לרצות ,אבל
ההבדלהואשאניגםמרוצהממהשהשגתי?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כן.דברלאנעלם,אלארקמתווסף
לועודועודתענוג.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚהתחלהלארעה.עדהיוםהייתי
בטוחשהאמביציההיאהמנועהחיוביהיחיד
שמניע את העולם לפעול עוד ועוד.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהרואהלאןהאמביציהמביאה
את האדם? הוא נעשה אומלל יותר ויותר.

‚„‰ÓÎ†¨‰Ï·˜·†¯˙ÂÈÂ†¯˙ÂÈ†ÌÂÈÎ†ÌÈÈÈÚ˙Ó†‰ÓÏ†˙Ú„Ï†‰ˆÂ¯†¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚ
‡Ï†˙ÂÂÓ‰†˙ÈÈ‚ÂÒ†‰ÓÏÂ†¨ßÌÈÈÁˆ‰†ÌÈÈÁ‰ß†˙‡†‚È˘‰Ï†È„Î†˘¯„†ÔÓÊ
ÆÂÏ†·È˘Ó†ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰†Æ‰Ï·˜†„ÓÂÏ˘†ÈÓ†˙‡†‰„È¯ËÓ†˘ÓÓ

האמביציהאמנםמביאהלמעיןהתפתחות,
שבההאדםרוצהורץאחררצונותיו,אולםאחר
כךהואמתחיללדעוך.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאםכך,לפימהשאנימביןחכמת
הקבלהגורסתשאנייכוללהמשיךלחיותלנצח?
הרבלייטמן:לנצח,בלישוםבעיה.וזוהמטרה
שאליהחייבכלאחדלהגיע.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚמה,אנייכוללחיותמאתייםאו
שלושמאותשנה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰למהמאתיים?איןסוף.
‚„ ∫¯ÎÈÈ¯† ÔÂÚיש מישהו שכבר הגיע לזה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ודאי.אתהיכוללהגיעעכשיו,בחייך
בעולם הזה ,להרגשת החיים הנצחיים.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚעדשבחטףיבואאלייהמוות.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰לא.
‚„†∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאבלהמוותחייבלבוא.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰לא,אםאינךמזדההעםמהשקורה
לגוף,אלאעםזרימתהחייםהנצחייםשעוברים
דרכך ,בעודך רוצה ומתמלא ללא הרף.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאבלהמוותיגיע.
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰לא.המוותעוברעלהגוף!הואלא
עוברעליך,עלהרגשתךהפנימית.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאםכן,בעצםאתהאומרש"אני"
אמשיךלחיותאחרימותי,גםאחרישיקברו

‡ÍÂ¯·†È·†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצת
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אתגופי?
"∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתה"ממשיךללאכלקושי.אתן
לךדוגמה,זהכמושבתוםשיחתנו,כשתחזור

ÌÏÂÚÏ†‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†ÔÈ·†ÏÈ„·˙†‡Ï
¨Í¯Â·Ú†ÛÂ˜˘†‰È‰È†‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†ÆÈÁÂ¯‰
˙Î¯ÚÓ†˙‡†‰‡¯˙†‰˙‡†ÂÎ¯„Â
¨ÂÏ˘†ÌÏÂÚ‰†˙‡†‰ÏÈÚÙÓ˘†˙ÂÁÂÎ‰
‡˙†ÌÈ˘Á†Â‡˘†˙Â‡ÈˆÓ‰
הביתה ,תוריד את החולצה ותזרוק אותה
לכביסה,נכון?
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚכן.
 ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰בצורה כזו אתה זורק את
"הקליפה",אתגופךלכביסה,וממשיךהלאה.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאזאתהמאמיןבהישארותהנפש?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אנילא"מאמין",אלאהקבלהנותנת
לךאתהאפשרותלהזדהותעםהחלקהנצחי
שבך,שבתוכך.עליךרקלגלותאתהחלקהנצחי
הזהבתוכך,להזדהותעימו,לדבוקבהרגשה
הזאת,ומפנישהיאחזקהממאורעותהגוף,אזי
במותו של הגוף אתה לא תרגיש שנפטרת
ממשהוחשוב.
‚„†∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚומהקורהעםהגוף?
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∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הרגשתהחייםבתוךהנשמה
גבוההיותרמתחושתהחייםבגוףשלנו.אתן
לךדוגמה:אדםשקוצץאתציפורניואוגוזר
אתשערותיואינומרגישכאב.מדוע?מפני
שהציפורנייםוהשערותהןכמושתידרגות
התפתחותנמוכותיותרדרגתה"צומח"
לעומתדרגתהתפתחותהגבוההיותרדרגת
"החי".לכןהגוףהחיאינומרגישאתהכאב
בזמןהגזירה.בדומהלדוגמהזוניתןלהקיש
מתחושת החיים בתוך הנשמה לתחושת
החייםבגוף.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚואםאהיהתלמידחרוץומתמיד,
כמהזמןייקחלילהשיגאת"החייםהנצחיים"?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כמהשנים.
‚„∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚואיזהשינוייחולביבעודכמה
שנים?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהלאתבדילביןהעולםהזה
לעולםהרוחני.העולםהזהיהיהשקוףעבורך,
ודרכו אתה תראה את מערכת הכוחות
שמפעילהאתהעולםשלנואתהמציאות
שאנוחשים.
‚„†∫¯ÎÈÈ¯†ÔÂÚאבלאהיהמאושריותר?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהתרגישעולםומלואומעבר
למוגבלותהגוף,הבריאותוהעייפות.עלכן
תרגישעצמךשלם,נצחי,חופשי,ללאהגבלה
בהבנתך ,בידיעתך ובמתרחש סביבך.
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