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ıÂÁ·ÓÂ†˙È·Ó†ÌÈÈ˘˜‰†ÂÓÏÚÈ
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·Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ†Ï˘†Â·Ï
¯Â‡†Ï˘†ÔË˜†ıÂˆÈ†˘È
˘·Æ¯·‚˙ÓÂ†ÍÏÂ‰†‰Ï‡†ÌÈÓÈ
¯Á‡†¯†˜ÈÏ„Ó†¯˘†ÂÓÎ
Û¯ˆÏ†ÂÈÏÚ†ÍÎ†¨¯ÒÁ†ÂÈ‡Â
‡˙†‰Ï‡‰†˙ÂˆÂˆÈ‰
¯·Á˙‰Ï†¨˙Á‡†‰˜Â·‡Ï
·‡·Ï·†„Á‡†˘È‡Î†‰·‰
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‚‡˙ÈÁÂ¯†‰ÏÂ
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·‡˙ÍÂ˙Ó†È
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˙Â‡ÏÙÂ†ÌÈÒÈ†ÏÚ
ÂÏ˘†Ú·Ë‰†ÈÂÈ˘†‡Â‰†È˙ÈÓ‡†Ò
ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ·†Æ‰È˙†Ï˘†Ú·ËÏ
È˘ÓÓ†Ú·Ë†˜ÂÁ†‡Â‰†Ò‰

∂†ßÓÚ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰†Ï˘†‰‡ˆ¯‰
·∫‡˘Â

¢øÔ‡Ï†Ï‡¯˘È¢
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·‰ÙÈÁ†˜ËÓÈÒ
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‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
הרבברוךאשלגהצליחלעשותאת
מהשלאעשהאףמקובללפניו
לפרושבפניכלאחדמאיתנואת
הדרך המתאימה ביותר בשבילו
לגילוי הרובד הפנימי והעמוק
ביותרבכלהמציאות.

¥†ßÓÚ

השבועאנוחוגגיםאתחגהחנוכה.זהוחג
עתירסמליםומנהגיםשמרמזיםעלכךשיש
דרךטובהיותרלחיותאתהחיים.אתחג
האוריםהנהיגוגדוליהמקובליםשביקשו
לסלולעבורנואתהדרךלעולםהרוחני.במשך
דורידורותהםעמדווקראולעםלהתאחד
כנגדאובדןהרוחניות.כךעשוגםמתתיהו
החשמונאיובניוהמכביםשראובכאבאת
אחיהםהולכיםומאבדיםאתהקשרעםהכוח
העליוןומתיוונים.בתוםמאבקחסרפשרות
מתתיהוובניוהצליחולהשיבלעםאתהחיבור
הרוחניששררבועודמימיאברהם.בכךהם
ניצחובמלחמתהמכביםשמהותה
האמיתיתהיתהמלחמהעלהרוח.
למעשה,כלהמקובליםקראולהשגה
של הטבע הרוחני העליון ,מעל
לחשבונותהאגואיסטיםשלהעולם
הזה.הםהנהיגואתהחגיםכדילתת
סימניםלדרךהרוחניתשבהעלינו
לצעוד,כתבוספריםהמתאריםאת
נפלאותהעולםהרוחניוקיבצותלמידיםסביב
יסודותאמיתייםשלאחדותואהבתהזולת.
יסודותאלההיוואתהדבקשקשרברבות
הימים את הקבוצות לעם ,עם ישראל.
למעןהאמת,חגהאורמגיעבעתשבהאנו
זקוקים לו יותר מתמיד ,ממש כמו אוויר
לנשימה.החגהואהזדמנותטובהלשינוי.אנו
עובריםתקופהלאקלה,תקופהשמלווה
בתחושה שנותרנו ללא הנהגה וללא דרך
ברורה .מדי יום פוקדות אותנו חדשות
ותחזיותקודרותעלעתידהמדינה.לאטלאט
מתחילה להיווצר תחושת חוסר וודאות
שקשהלהתעלםממנה:דומהשכלסכסוך
קטןיכוללהביאלהתלקחותבמדינהומחוצה
לה.המצבהזהדוחףאותנולפתרונותלא

„·¯†Í¯ÂÚ‰
מציאותיים .לאחרונה יותר ויותר אנשים
מעדיפיםלברוחמהמציאות,ולצפות,ולו
לשעה,בתוכניותטלוויזיהעלמחולליפלאים
למיניהם,שמבטיחיםלשנותלנואתהחיים.
היינורוציםשיקרהכברמשהו,שיתרחשאיזה
נסשישנהאתפניהמציאותויהפוךאתחיינו
לטוביםיותר.
אולם,עלמנתלשנותאתחיינובאמתלא
יעזרולנוניסיםמדומים.אםנסתכלעלפני
הדבריםמנקודתמבטפנימיתיותרנתפלא
לגלותעדכמהשההזדמנותלשינויקרובה
ונמצאתבהישגיד.חגהחנוכהמסמלעבורנו
אתהאפשרותלהביאלשינויהמיוחל.
הוא מסמל נס רוחני ,שינוי אמיתי
בתפיסה,שינוישמסוגללהובילאותנו
למקום נעלה יותר .כל מה שעלינו
לעשותכדילהתחילבשינויהזההוא
להתאחד,להתחברזהלזהולהשיבאת
היסודותהרוחנייםלחיינו.למזלנוישבידינו
שיטהבדוקהבתאלפישניםשפותחהעל
ידיגדוליהמקובליםלאורךהדורות.חכמת
הקבלה.
הגיליוןהשביעישלעיתון˜·ÌÚÏ†‰Ïעומד
בסימןחגהחנוכה,חגהאור.זהוגיליוןחגיגי
מלא שמחה וידע המבוסס על מקורות
הקבלה המקוריים .המאמרים השונים
שקיבצנועבורכםבגיליוןזהמרכיביםתמונה
שלמהשלמשמעותוהפנימיתוהאמיתית
שלחגהחנוכה.אבלמעלהכולהםמסבירים
אתהרלוונטיותשלולימינו.אםרקנצרףאת
הניצוצותהקטניםבלִבושלכלאחדמאיתנו
לאבוקהאחתנוכללשנותאתמצבנוולהיחלץ
מתוךהמשברהמקיףלעברגאולהרוחנית.
או אז יאיר האור ויתקן את הכול.
˘Æ¯Â‡† ‡ÏÓÂ† ÁÓ˘† ‚Á† ÂÏÂÎÏ† ‰È‰È
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˙‡† ÏÓÒÓ† ¢˙È·¢† ‚˘ÂÓ‰† ‰Ï·˜‰† ÈÙ† ÏÚ
¯ˆÏÓÒÓ†¢˘„Â˜¢†‚˘ÂÓ‰Â†¨Ì„‡‰†Ï˘†ÂÈ˙ÂÂ
‡˙†˙˙‡†Ô˜È˙˘†Ì„‡†Æ˙ÏÂÊÏ†‰È˙‰†˙ÂÎ
Â˙ÏÚÂ˙Ï† Ì‰·† ˘ÂÓÈ˘Ó† ¨ÂÈ˙ÂÂˆ¯† ÏÎ
‰·¢˘†‡¯˜†¨˙ÏÂÊÏ†‰È˙†˙·ÂËÏ†˙ÈÓˆÚ‰
‡˙ †·ÆÂÎÂ˙·˘† ÈÓÈÙ‰† ¢˘„˜Ó‰† ˙È

ÆÌÈÓ˘Á†ÈÓÈ·†ÈÊ‡†ÆÈÏÚ†Âˆ·˜†ÌÈÂÂÈ¢
ÆÌÈÓ˘‰†ÏÎ†Â‡ÓËÂ†ÆÈÏ„‚Ó†˙ÂÓÂÁ†Âˆ¯ÙÂ
ÆÌÈ˘Â˘Ï† Ò† ‰˘Ú† ÆÌÈ˜˜† ¯˙ÂÓÂ
·¢ÆÌÈ¯Â†¯È˘ ÂÚ·˜†Æ‰ÂÓ˘†ÈÓÈ†Æ‰È·†È
מתוך"מעוזצורישועתי"

˙ÈÁÂ¯†‰ÏÈ¯‚†˙ÓÁÏÓ

‡·‰„˘†Ì¯È

Á

נוכההואחגשמהווהנקודתאורבמהלך
השנה.אםנעצוםעינייםלרגעוננסהלחשוב
עלהזיכרונותהראשוניםשבהםמציףאותנוחג
החנוכה,תופיעהמילה‡.¯Âחנוכההואחגשופע
סמליםומושגיםשאיתםגדלכלאחדמאיתנו.
אבל לחנוכה יש גם משמעות קבלית רבת
חשיבות,שהשתרשהבהוויהשלנולאורךהדורות
והיא תקפה וחשובה לחיינו גם היום.
במרכזושלהחגעומדרעיוןרוחנייסודי,חוק
טבעשמנהלאתחיינוולאניתןלהתעלםממנו.
רעיוןזהמסבירבפשטותשתכליתושלכלאחד
מאיתנוהיאלהתעלותמעללחשבונותהעולם
הזה,מעלהאגו,כדילמשוךעלינואתהשפעת
הכוחהעליון.האמצעיםשעומדיםלרשותנוכדי
לעשותזאתהםהחיבורבינינוואהבתהזולת.
זהוהמסרהפנימישלחגהחנוכה.

„Â¯ÈÙ†ÚÈ‚Ó†˘‡¯†Û˜ÂÊ†Â‚‡‰˘†ÌÚÙ†ÏÎ·†∫¯ÒÓ†ÂÓÚ†‡˘Â†‰ÎÂÁ‰†‚Á
ÔÂ¯˙Ù‰†ÆÌÂÈ‰†‰¯Â˜†Ì‚†ÍÎÂ†ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰†ÈÓÈ·†‰È‰†ÍÎ†≠†˙Â¯ˆ†˙Â‡·Â
Â‚‡‰†ÌÈÈ˙ÒÓÂ†¯Â‡‰†ÏÈÁ˙Ó†Â·˘†ÌÂ˜Ó·†‡ˆÓ

המבוססיםעלאהבתהזולתביןחבריה.אותה
קבוצהשפיתחהאתדרכושלאברהםוהמשיכה
אותה הפכה ברבות הימים לעם ישראל.
התפרצותדומהשלהאגוגרמהבשלבמאוחר
יותרלקבוצתהמקובליםלרדתלמצרים.הפעם
היהזהמשהשהובילאתהעםדרךהמדבראל
מעמד¯‰:ÈÈÒ†¯‰מלשוןÈÈÒ,ÌÈ¯Â‰¯‰מלשון

ÌÈ·¯†ÏÂÓ†ÌÈËÚÓ†˙ÓÁÏÓ

 ÌÈ·ÎÓ‰המשיכו את הדרך של קבוצת
המקובלים שהקימו אברהם ומשה .בראש
המכביםעמדמתתיהוולצידוניצבוחמשתבניו.
מתתיהו היה כוהן גדול ,תואר שמסמל את
המדרגההרוחניתהגבוההביותרשאליהמסוגל
להגיעהאדם.מתתיהוובניוהיוומדרגהרוחנית

˙È·‰Ó†˙Â‡·†˙Â¯ˆ‰
לפני  2,200שנה בערך ,בחבל ארץ יפיפה,
במודיעין,התרחשמאבקאיתניםעלהערכים
הרוחנייםשסביבםהתלכדעםישראללאורךכל
הדורות.הרוחותבממלכתיהודהסערובשעה
שעתידהאומההישראליתהונחעלהכף.כיום
מצבנואינומבטיחיותרומאבקדומהמתרחש
בִקרבנוכעת,בשעהששאלותגורליותמאיימות
על קיומנו ברמה האישית והכללית.
בנוףההררישליהודהפעלודמויותמרשימות,
ענקי רוח בעלי עוצמה פנימית .מעל לכולם
מתבלטתדמותושלמתתיהו,מנהיגהמכבים
והוגהמרדהחשמונאים.מתתיהובןיוחנןהיה
כוהןגדולבביתהמקדשהשני,מקובלומנהיג
רוחני.ממרוםהשגתוהרוחנית,היהברורלו
שעתידהשליהודהתלויבשמירהעליסודותיה
הרוחניים שקיימו את עם ישראל עוד מימי
אברהם.הואחשחובהלעצוראתההדרדרות
בראותו את אחיו מתיוונים ,מפנים עורף
ומתכחשים לערכים הרוחניים שהנהיגו
המקובליםלאורךכלהדורות.מתתיהושהבין
כימקורהצרותהואכמותמידמבֶּיִת,ראהבכאב
איךעםישראלמתרחקמשורשוהרוחני.הוא
קםוהחליטלעשותמעשהלפנישיהיהמאוחר
מִדי.מתתיהובחרלרכזאתהמאבקבמתיוונים,

˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÏÂ„‚Ï†ÍÈ˘ÓÓ˘†Â‚‡‰
Â˙ÂÁ˙Ù˙‰†‡È˘Ï†ÌÂÈÎ†ÚÈ‚‰
ÈÓÏÂÚ†¯·˘ÓÏ†ÂÏÂÎ†˙‡†¯¯Â‚Â
·ÌÈÈÁ‰†ÈÓÂÁ˙†ÏÎ
בניהשכבותהגבוהותבירושלים,מאבקשהוביל
בדרךעקיפהלמלחמהכוללתנגדהשלטוןהיווני.
מאבקהמכביםבמתיווניםאינוארועהיסטורי
בודד,אלאחוליהנוספתבשרשרתארועיםעל
צירההתפתחותשלעםישראל.זהותהליך
שהתחילעודבימיאברהם,חוזרמידימספר
דורות,ונמשךעדימינו.

ÔÈÚÈ„ÂÓ†„Ú†Ï··Ó
ההתפרצות הראשונה של האגו האנושי
התרחשהבבבלוביןסימניההמרכזייםהייתה
בנייתו של מגדל בבל .עם השנים התפתח
בבבליםרצוןאגואיסטישגדלוהפרידביניהם
עדשהביאלשנאהולפירוד.אברהם,שהיהאחד
מאותםבבליםשבקרבםגדלהאגו,ניסהללמד
אתהאחריםאיךלהתחברזהלזהלמרותהאגו
המתפרץ.הואהסבירשאםיחזיקובכלמחיר
באהבתהאחיםויעדיפואותהעלפניהאגוהגובר
שלהם,יזכולחיבורעמוקיותרעםהכוחהעליון.
קבוצת אנשים קטנה מתוכם הקשיבה לו,
מימשה את השיטה שהציע ובנתה קשרים

תהליךשלאנוכללהימלטממנו,והואחלקמסדר
תיקוןהנשמות.הביטויים"מסרתגיבוריםביד
חלשים" ,ומלחמת "מעטים מול רבים" אינם
מתייחסיםלגופיםהגשמייםשלנו,אלאמסמלים
שורהשלתהליכיםפנימייםשעוברותהנשמות.
התהליכיםהםשלביםבמלחמההפנימיתשל
כלאחדמאיתנובדרכולעתידרוחניטוביותר.
לפי עיקרון זה  ÌÈËÚÓמסמלים רצון קטן
לרוחניותשנדלקבלבושלכלאחדמאיתנו,ו¯·ÌÈ
מסמליםאתהרצוןהגדול,האגואיסטיוהדעתני
שקייםבנובאופןטבעי.זוהסיבהשמלחמת
"מעטיםמולרבים"מאפיינתאתחגהחנוכה
כסמללהתעוררותהרוחניתשלנו.
אתהשינויהזהצריכיםלהתחילאלושבלבם
כברפועםהרעיוןהרוחניעםישראל,אנחנו.
עלינולקוםבאומץ,להתאחדבאהבתהזולתעל
פני האגו שגֵדל ,כפי שעשו אברהם ,משה,
מתתיהוובניו,וכלהמקובליםשקדמולנו.זהו
חוקהטבעשאיןלנומפלטממנו,ואםנתכחש
לו ניתקל בקשיים ובמשברים רבים.

‰˜Â„·‰†‰ËÈ˘‰
2,173שנהאחרימרדהמכביםהתהליךעודלא
הסתייםאלארקמתקרבלשלביוהמכריעים.
כיוםאנונמצאיםבמצבדומהליהודההמפולגת
שלאותםימים.שיטותהפילוסופיהוההיגיון
שהביאוהיווניםלעולםפשטוכברמזמןאת
הרגל,והסבלשמביאההרדיפהאחריהדעת
והאגומתגלהלכולנו.האגושממשיךלגדולללא
הפסקהגיעכיוםלשיאהתפתחותווגורראת
כולנו למשבר עולמי בכל תחומי החיים.
אנומתנהגיםכמואוסףשלמתיווניםמודרנים.
אמנםחזרנומהגלותלארץישראל,אךאנוחיים
˘.‰‡משההוליךאתהעםאלהמעמדשבו
מתעלה האדם מעל השנאה על ידי השפעה
ואהבהלזולת.באופןסמלימתוארתהליךרוחני
זהכמסעאל"מעלהההר".כשהאדםמתעלה
אל"הפסגההרוחנית"הואמגלהאתהשיטה
איךלמשוךעליואתהשפעתהכוחהעליוןכדי
להתגברעלהאגו.השיטהשבאמצעותהמושך
עליוהאדםאתהמאורהמחזירלמוטבנקראת
חכמתהקבלה.לאחרשהשיגואתהמצבהרוחני
הנקרא"ערביםזהלזה",ממשיכיםמשהוהעם
מאוחדיםבמסעםהרוחני,Ï‡≠¯˘È†ı¯‡Ïצירוף
מיליםשמסמלבקבלהאתהמצבהרוחניהשלם.
לאחרהכניסהלארץהעםידעימיםטוביםשל
פריחהרוחניתוחיבור,וכתוצאהמכךגםזכה
להצלחהולשגשוגגשמי.שיאהשלפריחהזו
התבטא בבניית בית המקדש הראשון עד
להתפרצותוהבאהשלהאגו.

ÂÈ‡†ÌÈÂÂÈ˙Ó·†ÌÈ·ÎÓ‰†˜·‡Ó
‡¯‡Ï‡†¨„„Â·†È¯ÂËÒÈ‰†ÚÂ
˙¯˘¯˘·†˙ÙÒÂ†‰ÈÏÂÁ
‡¯˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†¯Èˆ†ÏÚ†ÌÈÚÂ
Ï‡¯˘È†ÌÚ†Ï˘†ÈÁÂ¯‰
התפרצותזוהביאהלפילוגהעםולניווןרוחני
שהיוואתהסיבותלחורבןהבית.הפעםהיה
התהליךקצריותרוהעםהשכיללהתאחדשוב
והקיםאתביתהמקדשהשני.אולם,גדילתהאגו
נמשכהוהתפרצותוהמשמעותיתהבאההגיעה
בתקופתהמרדהחשמונאי.

שלמהואספואליהםאתכלהאנשיםשבהם
התעורררצוןלרוחניות.הםראובעצבאתהאגו
שמתעצם בעם וגורם להתיוונות .בשונה
מהמתיווניםשנהואחריתרבותיווןהחיצונית
וניסולהביןאתהמציאותדרךהשכלוההיגיון
הקר,השתוקקוהמכביםלהרגישאתהמציאות
השלמהוהנצחית,זושמעברלשֵכֶל.מאוחדים
באהבתהזולת,הםיצאו"למלחמהעלהרוח",
מאבקקיומיעליסודותיוהרוחנייםשלהעם.
במלחמתגִֶֶרילֻה רוחניתזוהםניצבומלוכדים,
מעטיםמולרבים.
ÌÈÂÂÈ‰מסמליםאתהרציונל,אתהשכל,הדעת
וההיגיון ,ומשום כך הם נקראים אבות
הפילוסופיה .את תרבותם העיונית הענפה
הכוללתאתהמיתולוגיהוהפילוסופיהפיתחו
היוונים הקדומים על בסיס ידיעות ששאבו
מראשוני המקובלים .בספרו "על האמנות
הקבלית"כתביוהנסרויכלין,ההומניסטוהבלשן
הגרמניהידוע":מורי,פיתגורס,אביהפילוסופיה
כנראהקיבלאתתורתומהיהודיםולאמהיוונים,
והואהראשוןשתירגםאתהמילה˜·,‰Ïשלא
הייתה ידועה לבני ימיו ,למילה היוונית
פילוסופיה".היווניםכבשואתארץישראללא
כדילהרוג,אלאכדילעשוקאתנשמתישראל
ולהשליטאתדעתםותרבותם.
מתתיהו,בניוושארהמצטרפיםלקריאתו"Óי
Îמוכה·אלים,"'Èיצאולמלחמהנגדהמתיוונים
והיווניםעלהשגתהכוחהעליון.מתוךהשגתם
הרוחניתהםהבינושהמציאותשלנומתנהלת
לפיסדרשלחוקיםרוחנייםמוחלטיםשפועלים
עלינובכלמעשהופעולהשאנומבצעים.יהודה
המפולגתשלאותםזמניםמסמלתאתהתהליך
הפנימישכלאדםחייבלעבורבמהלךחייו.זהו
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·ˆÓ‰†˙‡†Â‚È˘‰˘†¯Á‡Ï
¨¢‰ÊÏ†‰Ê†ÌÈ·¯Ú¢†‡¯˜‰†ÈÁÂ¯‰
ÌÚ‰Â†‰˘Ó†ÌÈÎÈ˘ÓÓ
ÈÁÂ¯‰†ÌÚÒÓ·†ÌÈ„ÁÂ‡Ó
ÌÈÏÈÓ†ÛÂ¯Èˆ†¨Ï‡≠¯˘È†ı¯‡Ï
˘·ˆÓ‰†˙‡†‰Ï·˜·†ÏÓÒÓ
ÌÏ˘‰†ÈÁÂ¯‰
בהבגלותרוחנית.נותררקניצוץקטןשלאור
בליבושלכלאחדמאיתנו,ניצוץשבימיםאלה
הולךומתגבר.כמונרשמדליקנראחרואינו
חסר,עלינולצרףאתהניצוצותהאלהלאבוקה
אחת,להתחברבאהבהכאישאחדבלבאחדכדי
לפקוחאתעינינוולהידבקבכוחהעליון.רקכך
נוכללשנותאתמצבנוולהיחלץמתוךהמשבר
המקיףלעברגאולהרוחנית.
חכמתהקבלהמתגלההיוםברובעםומתייצבת
כשיטהבדוקהועתיקהשליוותהאותנולאורך
הדורות.רקהיאמסוגלתלהביאאתהשינוי
המיוחלבכלאחדמאיתנוברמתהפרטולאחר
מכן ברמת הכלל .היא תעזור לנו להתרומם
ולמצואבתוכנואתניצוץהאורהזהולזכותל"נס
החנוכה" ,אז יאיר האור ויתקן את הכול.
אתזהמסמלחגהחנוכה,חגשהואסמללחיים
חדשים,רוחניים,מלאיתקווה,שלמותנצחיותואור.
aviram_s@kab.co.il
לצפייהבהרצאות,מאמריםוקליפיםבנושאחגהחנוכה:
www.kab.co.il/links/hanuka

‰ÎÂÁ†˙Â¯†˙˜Ï„‰

Ì„‡·†ÈÓÈÙ†ÍÈÏ‰˙†˙ÏÓÒÓ†˙Â¯‰†˙˜Ï„‰
˘·¨·Ï˘†¯Á‡†·Ï˘†¨·ÈÁ¯ÓÂ†Á˙ÙÓ†‡Â‰†Â
‡˙†·ˆÓÏ†„Ú†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÌÚ†ÂÏ˘†¯˘˜‰
˙ÏÂÚÙ†„È˜Ù˙†Æ¢‰ÈÈÎÂÁ¢†‡¯˜˘†ÌÏ˘‰
ÌÈÎÈ¯ˆ†Â‡˘†ÂÏ†¯ÈÎÊ‰Ï†˙Â¯‰†˙˜Ï„‰
ÆÂ·ÈÏ·† Ì‚† ‰ÎÂÁ‰† ¯† ˙‡† ˜ÈÏ„‰Ï

˘ÔÓ

È¯Â˜Ó‰†‰ÎÂÁ‰†¯†·Î¯ÂÓ†ÂÓÓ˘†ÔÓ˘‰
ÂÓÓ˘†¯ÓÂÁ‰†˙‡†≠†ÔÂˆ¯‰†˙‡†ÏÓÒÓ
ÆÌ„‡‰†ÈÂ˘Ú

¯Â‡Ó‰†˙‡†¯¯ÂÚÏ

·˙Æ‰Ê·†‰Ê†ÌÈÓÁÏ˘†ÌÈ·ÎÓ†˘ÈÂ†ÌÈÂÂÈ†˘È†Â˙‡Ó†„Á‡†ÏÎ†ÍÂ
¯Â‡‰†˙‡†ÌÈ˘ÙÁÓ˘†˙ÂÁÂÎ‰†˜·‡Ó†˙‡†ÏÓÒÓ†‰ÎÂÁ‰†‚Á
·‰·˘ÁÓ‰†˙‡†ÌÈÚ·˜Ó˘†˙ÂÁÂÎ

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

·

‰ÎÂÁ·†ÌÈÈÈ·†˙ÈÈÁ
בימינו האנושות מתחילה לחוש בצורך גובר
להביןאתהסיבהשלשמהנוצרה.צורךזהמעלה
בקרברביםמאיתנושאלותמהותיותעלמקור
החייםומטרתם,אואיךקרהשדווקאאנחנו
נותרנוללאהבנהשלמהותתפקידנובחיים,
בעודשבטבעלכלפרטישתפקידמוגדרוברור.
שאלותמטרידותמסוגזהמאיצותבאדםלצאת
ולחפש פתרון בכל דרך העומדת לרשותו.
כשמתגבשבורצוןאמיתיובלתימתפשרלמצוא
תשובותלשאלותהקיום,האדםנפגשעםחכמת
הקבלה.אותואדםמגלהשיטהבדוקהבתאלפי
שנים,שבכוחהלהדריכואלפתרוןהשאלהעל
מהותהחיים.
בתחילת הלימוד האדם מחפש המשמעות
מתוודעאלמערכתהחוקיםשפועלתעליוועל
המציאותכולה,כךהואלומדלהכיראתפנימיותו
ואתהעולםהסובבאותו.בעזרתהלימודמעורר

‡„¨ÂÈ˙ÂÂˆ¯†ÏÎ†˙‡†Ô˜È˙˘†Ì
Â˙ÏÚÂ˙Ï†Ì‰·†˘ÂÓÈ˘Ó
¨˙ÏÂÊÏ†‰È˙†˙·ÂËÏ†˙ÈÓˆÚ‰
¢˘„˜Ó‰†˙È·†˙‡†‰·¢˘†‡¯˜
ÂÎÂ˙·˘†ÈÓÈÙ‰
האדםעלעצמואתפעולתושלהכוחהעליון,
שאותו מכנים המקובלים  .¢ÛÈ˜Ó† ¯Â‡¢אדם
שמשתוקקלהגיעלאותהמציאותנסתרתבזמן
הלימוד,משתנהבאופןהדרגתיומגלהבחושיו
שהתפתחואתהעולםהעליון.כוחזהמקדםאת
הלומדבדרכוהרוחניתופותחבפניואתהיכולת
להכירולהרגישאתהעולםהעליון.
כותבעלכךהרביהודהאשלג)בעלהסולם(ÈÎ¢:
˙ÓÎÁ·†ÌÈ˜ÒÂÚÏ†¨ÍÂ¯Ú†ÔÈ‡Ï†‰‡ÏÙ†‰ÏÂ‚Ò†˘È
¨ÌÈ„ÓÂÏ˘†‰Ó†ÌÈÈ·Ó†ÌÈ‡˘†ÈÙ†ÏÚ†Û‡Â†¨‰Ï·˜‰
‡¨ÌÈ„ÓÂÏ˘†‰Ó†ÔÈ·‰Ï†¨˜ÊÁ‰†ÔÂˆ¯‰Â†˜˘Á‰†ÍÂ˙Ó†‡Ï

ÌÈÂÂÈ†ÏÂÓ†ÌÈ·ÎÓ
עלפיחכמתהקבלהניתןלהבחיןביןשניסוגי
רצונותעיקרייםבתוךהאדם.¢ÌÈÂÂÈÂ†ÌÈ·ÎÓ¢:
ישבנורצונותשגורמיםלנולהימשךאחרידע,
היגיון,רציונליותופילוסופיותשונות.רצונותאלה
מקבעיםבנואתהמחשבהשהמציאותהיומיומית
שאנוחוויםהיאהיחידהשקיימת.אנומשוכנעים
שאיןתכליתומטרהלחיינו,ושעדיףלנולמהר
ולהנותמהחייםבכלדרךאפשרית.תפיסהזו
מעודדתאותנולהתרכזרקבעצמנו,ומרחיקה
אותנו מחיפוש פיתרון לשאלת הקיום .את
הרצונות האלה מסמלים ה ¢ÌÈÂÂÈ¢שבנו.
כנגדרצונותאלה,קיימיםבנוגםרצונותפנימיים
יותר,שמושכיםאותנובאופןישירלחיפושאחר
סודהחייםולהשגתהעולםהרוחני.הרצונות
הפנימייםבועריםבתשוקהעזהלגלותאתסוד
החייםולחושבצורהישירהאתהעולםהרוחני.
רצונותאלהדוחיםאתשליטתה"יוונים"עליהם
ו"קמיםומורדים"כנגדשליטהזו.אתהרצונות
האלהמסמליםה,¢ÌÈ·ÎÓ¢שבנו.
כאמור,האדםמתחיללזהותאתהכוחותהשונים
שפועליםבתוכורקמרגעשהתעוררבוהרצון
לרוחניות.
בלבושלהאדםמתעוררתנקודתאור,ניצוץ
ראשוןשמהווהאתנקודתהפתיחהשממנההוא

ˆÈÂÏ†ÔÂ¯ÈÏ†∫ÌÂÏÈ

תוךכלאדםואדםקיימתהמציאותהשלמה,
מעין דגם מוקטן של עולם ומלואו
שדומהבכלפרטיולעולםשאנומכיריםמחוץ
לעצמנו .לפי חכמת הקבלה המציאות בנויה
מאוסףשלכוחותשמטרתםלהובילאותנואל
השלמותהנצחית.אלשלמותזויגיעכלאדם
בסופושלתהליךהתפתחותפנימיהכוללמספר
שלבים,חגיישראלשאותםאנוחוגגיםמסמלים
שלביםאלה.חגהחנוכהמסמלאתהמדרגה
הרוחנית הראשונה שרוכש האדם בחייו.

¢ÆÌ˙Ó˘†˙‡†ÌÈÙÈ˜Ó‰†˙Â¯Â‡‰†˙‡†Ì‰ÈÏÚ†ÌÈ¯¯ÂÚÓ
)הקדמה לתלמוד עשר הספירות ,אות קנה(
חכמתהקבלהמסבירהכיהמאורשהאדםמעורר
עלעצמובעתהלימודבספריהקבלההמקוריים,
מקרבאותולרכישתטבערוחניהואמתעלה
אלהרגשתהמציאותהנצחיתוחווהאתהמדרגה
הרוחנית הראשונה ,זו שמכונה .¢‰ÎÂÁ¢
חגהחנוכהמסמלאתחנוכת·ÈÁÂ¯‰†˘„˜Ó‰†˙È
שבתוכנו.עלפיהקבלההמושג¢˙È·¢מסמל
אתרצונותיושלהאדם,והמושג¢˘„Â˜¢מסמל
אתתכונתהנתינהלזולת.אדםשתיקןאתכל
רצונותיו ,משימוש בהם לתועלתו העצמית
לטובת נתינה לזולת ,נקרא ש"בנה את בית
המקדש"הפנימישבתוכו.
אבלזורקמחציתהדרך.התיקוןהשלםמתחלק
לשנישלבים:אתמחציתוהראשונההאדםמבצע
בחגהחנוכה,ו"עוצרלחניה"לאחרשתיקןאת
רצונותיובאופןחלקי.
אתמחציתההשנייהשלהדרךמשליםהאדם
בהגיעולמדרגההרוחניתשנקראת,¢ÌÈ¯ÂÙ¢אז
הואמגיעלהבנהשכלהנשמותצריכותלהתעלות
ולהגיע להרגשה הנצחית שהוא גילה.

יוצאלדרכוהחדשה.זוהינקודתהכוהןהגדול
שאותהמסמל.¢Â‰È˙˙Ó¢בשלבזההואמרגיש
שה"יוונים"עוצריםאותוואינםמאפשריםלו
להתרומםמעללהרגשתהעולםהזהכדילמצוא
את הקשר המיוחל לעולם עליון יותר.
אדםשפיתחוהרחיבאתאותההנקודהלרצון
שלםמתחיללהרגישדרךרצוןזהאתהעולם
הרוחני.התהליךמלווהבמאבקפנימישמתחולל
ביןטבעוהאגואיסטילביןהרצונותשכברשואפים

‚‡‰ÏÂ
ÌÈ¯ÂÙ
‰ÎÂÁ
˙ÂÏ‚†≠†ÂÏ˘†ÌÏÂÚ‰
להתעלותמעללטבעזה.הואמנסהלרכושטבע
חדשתכונתההשפעהוהנתינהלזולתשרק
דרכויוכללהרגישאתהעולםהרוחני.עלפי
הקבלהזוהיהמלחמההאמיתיתשמסמלחג
החנוכה.ÌÈÂÂÈ·†ÌÈ·ÎÓ‰†˙ÓÁÏÓ
בתחילתהדרךנראההרצוןלרוחניותקטןוחסר
אוניםאלמולהרצוןהאגואיסטיהגדול,השולט
והמאיים,עדכדיכךשלעיתיםנדמהכילאניתן
להתגברעליו.אךכשהאדםמתחיללהזדהותעם
הניצוץהפנימישדולקבלבוהואמגלהאתהכוח
העצוםשטמוןבו.זוהימלחמת¢ÌÈ·¯†ÏÂÓ†ÌÈËÚÓ¢

שעליהמדובררבותבחגהחנוכה.גםהביטוי˙¯ÒÓ¢
‚ ¢ÌÈ˘ÏÁ† „È·† ÌÈ¯Â·Èמבטא את אותו הרעיון:
¢ÌÈ˘ÏÁ‰¢הםהרצונותהרוחנייםשמתעוררים
באדם ומשתוקקים להידבק בכוח העליון.
 ¢ÌÈ¯Â·È‚‰¢הם אוסף הרצונות החומריים
והשכלתניים ששוטפים את מוחנו מידי יום.
ההתמודדותביניהםנמשכתעדשמגיעהעזרה
מהכוחהעליון,שתומךב"חלשים"ומכריעאתהכף.
בכלשלבבדרכנוהרוחניתמתגלים·˙ÂÎÂכוחות
שמעכביםאותנומלהתקדםלשלבהבא.פעם
מכוניםכוחותאלההמן,פרעה,עשיואובלעם,
ובמקריםאחריםהםנקראיםיוונים,מצרים,
עמלקיםאובניעמיהארץהאחרים.בכלשלב
אנונדרשיםלהתגברעלכוחותאלהועלידיכך
אנוזוכיםלחייםרוחנייםונצחיים.

Â·ÈÏ·†¯Â‡‰†˙‡†˜ÈÏ„‰Ï
חגהחנוכהמאודרלוונטילימינו.הואמסמלמעל
לכולתהליךהתפתחותרוחנישהכרחילנובמידה
כזועדשכלאחדמאיתנוחייבלעבוראותוכיום.
עםישראל,הואהמכבישצריךלהובילאתהשינוי
ולהיותהחלוץלפניהמחנה.לאחרשכךיקרה,
יצטרףאליוכלהעולם.עתה,כשהסתיימההגלות
ושבנולארץישראל,עלינולהביןכיהתיקוןנעשה
קודםכלבלבבנו,בפְנים.
אנו צריכים להכריע את "היוונים" שבתוכנו
ולהתחיללחיותאתהחייםאחרת.לראשונה
בהיסטוריה אנו עומדים בפני מצב שבו כל
האנושותקמהנגדנו".מלחמתהמכבים"עודלא
הסתיימה.הקשייםשאיתםאנומתמודדיםמבית
ומבחוץיעלמורקאםנתגברעלהכוחותהאלה
ונכריעאותם,קודםכלבתוכנו".פךהשמן"עדיין
לאהתכלהומחכהשנדליקאתהאבוקהשתיקח
אתכולנולמקוםטוביותר.
gilad_s@kab.co.il
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‰„Â˜†ÏÚ†È‡†ÏÎ˙ÒÓ¢
˜˙·‰‡†˙‡¯˜‰†‰Ë
‰Ó†‰ÈÏÚ†·˘ÂÁ†È‡Â†Æ˙ÏÂÊ‰
‡˙Â‰Ï†È„Î·†˙Â˘ÚÏ†ÏÂÎÈ†È
‡˙†¢ÆÆÆÏÏÎ‰
©„¯‚®Ù¢˜†¯Ó‡Ó†¨ß‡†ÌÏÂÒ‰†˙Â
˙ÂÈ·‡†Ï˘†Â„ÈÓÏ
תחילתהמאהה20לאבישרהטובותליהודי
אירופהובעלהסולםלאהרשהלעצמולהתעלם
מעובדהזאת.כאשרהרב"שהיהנערבן,13
החליטאביולעלותארצהמפנישהרגיששזמן
הגאולהמתקרבושהואחייבלהיותבארץישראל
כדילהשתתףבתהליך.בעלהסולםייחללמצוא
מקובליםנוספיםבארץישראלשיחברואליו
בשליחותולהפיץאתחכמתהקבלה.הואהבין
שזוהדרךהיחידהלהצילאתהיהודיםולקרב
אתבואהשלהגאולה.עלכן,בשנת1921עלתה
המשפחה ארצה והתיישבה בירושלים.
בשנותיוהראשונותבארץלמדהרב"שבאחת
מהישיבותהמרכזיותבירושליםוהיהלתלמיד
הבולטבה.מוריוייעדולועתידמזהירומגוון
תפקידים חשובים ,אך הוא לא היה מעוניין
בהכרהפומביתולאנמשךלקבלתתוארכזהאו
אחר.אולם,למרותשלאהיהלוצורךבאותות
של כבוד הרב"ש נענה לדרישת אביו וקיבל
הסמכהלרבנותמהזרםהחרדיומהזרםהציוני
גם יחד .הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,רבה
הראשישלארץישראלוהרביוסףחייםזוננפלד,
רבה הראשי של ירושלים ומנהיגה הרוחני
והפוליטישלהקהילההחרדיתבארץבאותן
השנים,הםשהסמיכואותווהואבןשבעעשרה
בלבד.
התשוקהלגלותאתסודהחייםהחלהלפעום
בוכברמגילצעירוהואלאהתפשרעלדברמלבד
זאת.רצונוהיחידהיהלהפוךלתלמידושלאביו,
המקובלהגדולביותרבדורו,להמשיךאתדרכו
ולהתעמקבלימודחכמתהקבלה.הואידעשרק
הקבלהמסוגלתלספקמענהלרצוןשבערבו.

הרבברוךאשלג",שמעתי"אגרתי"ח

†‚Ï˘‡†ÌÂÏ˘†ÍÂ¯·†·¯‰

ÌÂÈ†ÏÎ˘†ÊÚ†ÔÂÁËÈ··Â†ÆÆÆÍ¯„·†˜ÊÁ˙‰Ï†ÂÈÏ
˙Ú†ÏÎ·†˘„ÁÏ†ÌÈÎÈ¯ˆ˘†¨˘„ÁÎ†ÂÏ†‰È‰È
‡˙†¢Æ‰ÓÈ„˜†„ÚˆÂ†ÆÆÆ†˙Â„ÂÒÈ‰
|"שמעתי",אגרתב'
הרבברוךשלוםאשלג,בנווממשיךדרכושל
הרביהודהאשלג)בעלהסולם(,היהמקובל
נסתרבמלואמובןהמילה.למרותגובהוהרוחני
העצוםהואהיהאדםצנועמאודשסלדמפרסום
והעביראתכלזמנובלימודובכתיבה.עםזאת,
קשהלמצואמיליםכדילתאר,ולובמקצת,את
תרומתוהעצומהשלהמקובלהגדולהזהלדורנו
ולדורותהבאיםאחרינו.
במובןמסויםהיההרבברוךאשלג)הרב"ש(
"המוהיקניהאחרון".הואהיווהאתהחוליה
האחרונה בשרשרת מפוארת של גדולי
המקובלים ,שהתחילה עם המקובל הגדול
הראשון,אברהם,ונסתיימהעםאביו,הרביהודה
אשלג)בעלהסולם(.תפקידובשרשרתזוהוא
אוליהתפקידהמשמעותיביותרלימינולחבר
בין כל גדולי המקובלים לבין העולם שלנו
ולהתאיםאתשיטתהקבלהלנשמותבדורנו.
למרותשהואעצמוניצבבמרוםהסולםהרוחני,
רגליושלהרב"שלרגעלאהתנתקומהקרקע,
מהאדםהפשוטשרוצהלגלותאםקייםדברמה
גבוהיותרממהשישלעולםהזהלהציע.מתוך
השגתוהרוחניתהגבוהה,הרבברוךאשלגהבין
את הצורך של האדם בסוף המאה העשרים
לגלותאתסודהחיים,והצליחלהתאיםאת
חכמת הקבלה בצורה הנוחה ,הפשוטה
והמתאימהביותרלכך.הרב"שפתחבפנינואת
השער לעולם מופלא ונצחי וסלל בפירוט
ובפשטותאתהדרךהבטוחהביותרלהגיעאליו.

¯˜ÈÚ†˙‡†¯Â˜ÁÏÂ†¯ÂÙÁÏ†ÍÈ¯ˆ†Ì„‡‰¢
Ì˘Ï†Æ‡Â‰†‰Ó†Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ÈÏÎ˙Â
‡¢Æ‰Ê‰† ÌÏÂÚÏ† ‡·† ‰¯ËÓ† ÂÊÈ

ואכן ,לאחר שהרב ברוך הוכיח את רצינות
כוונותיו,הסכיםבעלהסולםלקבלולקבוצת
תלמידיו.

¢È˙ÚÓ˘¢

הלימודאצלבעלהסולםהיהקשהותובעני,
אולםרצונוהגדולשלהרבברוךאשלגלגלות
את סוד החיים לא נתן לו מנוח ודחף אותו
להתגבר על כל המכשולים שעמדו בדרכו.
כדילהגיעלשיעוריםהרב"שהיהצריךלצעוד
ברגל מספר קילומטרים מידי לילה ,מהעיר
העתיקהעדלביתושלאביובשכונתגבעתשאול.
בדרכוהיהעליולהתגברעלקשייםרבים,הוא
התגנבדרךמחסומיםשלהשלטוןהבריטיוחלף
על פני כנופיות רבות שארבו ליהודי העיר.
למרות שהמצב בירושלים בראשית שנות
השלושיםהיהקשהמאוד,הרבברוךאשלג,מצויד
ברצוןעזלהידבקבדרכושלאביו,לאהפסידאף
שיעוראואירועשבונכחבעלהסולם.הואלא
משממנו,וליווהאותובכלנסיעותיו,מילאעבורו
שליחויות רבות ושימש אותו בכל צרכיו.
במרוצתהשניםהפךהרב"שלתלמידוהקרוב
ביותרשלבעלהסולםואףהחלללמודעמו
ביחידות.אביו,אחדהמקובליםהגדוליםביותר
בכל הזמנים ,לימד אותו את "תלמוד עשר
הספירות"ואת"ספרהזוהר",ענהלשאלותיו
הרבותוהכיןאותולתפקידשהרבברוךאשלג
היהעתידלמלאהפצתחכמתהקבלהברבים
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בשפה הפשוטה והמתאימה ביותר לימינו.
את כל ששמע מאביו רשם התלמיד המסור
בשקדנות במחברת אישית שעל כריכתה
התנוססהכיתוב"שמעתי".כךהצטברוברשותו
אלפירשימותייחודיותהמתעדותאתהסבריו
שלבעלהסולםעלעבודתוהרוחניתשלהאדם.
עלערשדוויהורישהרב"שאתאותהמחברת
לתלמידוועוזרוהאישי,הרבמיכאללייטמן,וזה
הוציאה לאור שלוש שנים מאוחר יותר.
יותרמשלושיםשנההיההרב"שתלמידוועוזרו
האישישלבעלהסולם,במשךכלאותהתקופה
הואקיבלמאביואתתורתווספגממנואתרוח
האהבה לעם ולעולם ,ואת ההכרה ש"אך ורק
בהתפשטותחכמתהקבלהברובעםנזכהלגאולה
השלמה".שניםמאוחריותרהעידותלמידיהרב"ש
כירוחזואפיינהאותובמהלךכלחייווהייתה
המסר העיקרי שהוא הנחיל לתלמידיו.

פיתחאתהשיטההרוחניתהמתאימהביותר
לדורנו.מדישבועכתבלהםמאמרובותיאר
לפרטיפרטיםובשפהפשוטהכלשלבושלב
בעבודתו הפנימית של האדם בדרכו אל
הרוחניות.בדרךזוהואהורישלנואוצרשלממש,
שיטהשלמהובדוקהשמסוגלתלהביאכלאדם
בימינולהרגשתהעולםהרוחני.
ברבותהימים,אספותלמידיואתמאמריםאלה
ואגדואותםלסדרתספריםבשם"שלביהסולם".
הרב"שהותיראחריוקבוצותלימודרבותברחבי
הארץוברחביהעולם,שמתאספותולומדות
מספריוומספריבעלהסולם.הרבברוךאשלג
הצליחלעשותאתמהשלאעשהאףמקובל
לפניולפרושבפניכלאחדמאיתנואתהדרך
המתאימהביותרבשבילולגילויהרובדהפנימי
והעמוקביותרבכלהמציאות.
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לאחרפטירתושלאביו,נסעהרב"שלאנגליה.
במהלךשהותושם,הואהעבירשיעוריקבלה
בעיר גייטסהד לתלמידי הרב דסלר ,כמו גם
שיעוריקבלהרביםבעריםנוספות.לאחרשחזר
ארצההואהתמסרלהמשכתדרכוהייחודיתשל
בעלהסולם,הסבירוהרחיבאתפירושיווהפיץ
אתהקבלהברבים.
בדומה לאביו ,הרב"ש לא רצה שיכירו אותו
ויפרסמואתשמובחוצותבתורמקובל,ולכן
סרבלקבלעלעצמואתהתפקידיםהרשמיים
הרביםשהוצעולו.במקוםלזכותלכבודולעמוד
בראשםשלארגוניםציבורייםגדולים,הקדיש
הרבברוךאשלגאתכלכולולעבודההפנימית
ולהכנתתלמידיםמקובליםשיפיצואתחכמת
הקבלהוימשיכובנאמנותאתדרכושלבעל
הסולםÏÎÏ† ¯˘Â˜Ó† ˘¢·¯‰† ‰È‰† Â˙ÂÈÓÈÙ· .
.ÂÓÓ†„„Â·Ó†‰È‰†‡Â‰†Â˙ÂÈÂˆÈÁ·†Í‡†¨ÌÏÂÚ‰
אלמנתו,הרבניתפייגהאשלג,מעידהעלכך:
"אפילושכנינולאידעושהואמלמדאתתורת
הנסתר".אבללמרותכלצניעותו,מישחיפש
באמת,מצאלבסוףאתדרכואלהרב"ש.תלמידו
ועוזרוהאישי,הרבמיכאללייטמן,מספרשבין
אלהשהגיעואליובסתר,היוגםרבניםידועים
מאודבציבור,שנהגולהגיעלביתהרב"שכדי
ללמוד ממנו ביחידות את חכמת הנסתר.

˘ÓÓ†Ï˘†¯ˆÂ‡†‡È‰˘†‰˘Â¯È

בשנת1983התרחשהנקודתמפנהבחייהרב"ש.
עדלאותהתקופההואלימדתלמידיםספורים
שליוואותולאורךשנים.לפתעהגיעולקבוצתו
40תלמידיםחדשים,צעיריםוחילונייםמכלרחבי
הארץ,שהשתוקקולגלותאתסודהחיים.הם
הגיעומכלשכבותהחברההישראליתוהיושונים
מאודמהתלמידיםשבהםפגשהרב"שעדאז.
בעבודתוהייחודיתעםתלמידיוהחדשיםהוא

·ÍÂ¯·†È

עםפטירתובשנת,1991הקיםתלמידוועוזרו
האישישלהרב"ש,הרבמיכאללייטמן,קבוצת
מקובליםוקראלהעלשםמורו"בניברוך".
היאשמהלהלמטרהלהמשיךאתדרכושל
הרב"שולהפיץאתשיטתוברבים.ברבותהימים
גדלה קבוצת "בני ברוך" והפכה לתנועה
בינלאומיתהמונהמאותאלפיתלמידיםבארץ
וברחבי העולם ,העוסקים בלימוד מקורות
הקבלההאותנטיים.לצדפעילותהלימודהענפה
חבריתנועת"בניברוך"עוסקיםבהפצתחכמת
הקבלהלכלדורש,בצורהחופשיתוללאתשלום.
הרבברוךאשלגהיהיחידבדורו.מקובלנסתר
שכלמטרתוהייתהלחנךדורחדששלמקובלים
באמצעותפיתוחשיטהרוחניתשתתאיםלכל
אדםואדםבדורנו.הואהיהבטוחשאםיתאים
את חכמת הקבלה לימינו ,יהיה זה הצעד
המשמעותיביותרלקראתעתידטוביותר,לנו
ולכלהעולם.הרב"שהצליחבמשימתו.כלשנותר
לנו לעשות הוא לקחת את השיטה הברורה
והבטוחהשפיתחוליישםאותה.כשנעשהזאת,
נזכהלגלותאתהמציאותהשלמה,האמיתית
והנצחית שגילו מקובלי כל הדורות.
eli_v@kab.co.il
ניתןלהורידאתספריהרבברוךאשלגבאתר:
www.kab.co.il/links/ivgi
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Æ¢Ò¢†˙‡¯˜†Ì„‡·†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†˙ÂÏ‚˙‰
‚‰˘„Á†‰ÈÈ‡¯†˙ÈÂÂÊ†ÂÈÙ·†Û˘ÂÁ†‰Ê†ÈÂÏÈ
„Ú†ÌÈ¯·„‰†˙‡†‰‡¯†Â·˘†ÔÙÂ‡‰Ó†‰Â˘Â
Â·È·Ò† ˙Â‡ÈˆÓ‰˘† ‰Ï‚Ó† Ì„‡‰† Æ‰Î
ÂÚ·Ë†˜¯Â†¨ÂÊÎ†‰˙ÈÈ‰†„ÈÓ˙˘†¨˙ÓÏ˘ÂÓ
Æ˙‡Ê† ˘È‚¯‰Ï† ÂÓÓ† ÚÓ† ÈËÒÈ‡Â‚‡‰

ÔÂ˜È˙†Ì˘Ï†‰ÈÁ

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

‰˘¯Â˘Ï†‰¯ÊÁ·†ÔÂ˜È˙†Ï˘†ÚÒÓÏ†˙‡ˆÂÈ†‰Ó˘‰
·‡Í¯„·˘†‰ÈÁ‰†˙‡†ÏÓÒÓ†‰ÎÂÁ‰†‚Á†ÆÛÂÒ†ÔÈ
¯Â‡‰† ˙Â·˜Ú·† Â‡ˆÈ˘† ÌÈ¯ÈÎÊÓ† ˙Â¯‰Â
האותיות  ¢ÂÁ¢מסמלות את החניה שאנו
מבצעים בתהליך התיקון הרוחני ,כאשר אנו
מגיעיםלספירתבינה.האותיות,¢‰Î¢מציינות
אתהתאריךשבוחלחגהחנוכהכ"הבכסלו.
אנו מציינים את תיקון שמונה הספירות
הראשונותבנשמתהאדםעלידיהדלקתשמונת
נרותהחנוכה.כסימןלהתקדמותבתהליךהתיקון
אנו נוהגים להדליק בכל יום נר נוסף.

¯˙ÂÈ·†·Â˘Á‰†¯‰
השּמֶֻשניצבמעלשארהנרותבחנוכייהבגלל
שהואהנרהחשובביותרובואנומדליקיםאת
כלהנרות.השּמֶֻשמסמלאתהאדםשצריךלתקן
אתהשימושברצונותיומקבלהלטובתעצמו
לנתינהלזולת.תהליךהדלקתהנרותבאמצעות
השמש,מסמלאתהאפשרותשניתנהלאדם
לגדולרוחנית,כלומרלבצעאתכלשמונתשלבי
התיקון של נשמתו וכך למלא אותה באור.

מרכיבים:שמן,פתילהואש.
ÔÓ˘‰מסמלאתהרצוןהחומרשממנועשוי
האדם.הדלקתהנר,כלומרתחילתתיקוןנשמת
האדם,מתרחשתכאשרהואמתחיללשנותאת
השימושהאגואיסטיברצונותיולשימושלטובת

‰ÎÂÁ‰†‚Á·†˙Â¯‰†˙˜Ï„‰
˙Â‡˘†ÂÏ†¯ÈÎÊ‰Ï†‰„È˜Ù
ˆ¯‰ÎÂÁ‰†¯†˙‡†˜ÈÏ„‰Ï†ÌÈÎÈ
‚ÏÓÒÓ†¢‰ÎÂÁ‰†¯¢†ÆÂ·Ï·†Ì
‡˙†˙‡†˙ÂÏ‚Ï†Â·†ÌÈÈ˜˘†ÔÂˆ¯‰
ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰
הזולת.
‰ÏÈ˙Ù‰מלשון,‰ÏÈÒÙמסמלתאתמאבקוהנחוש

ÂÈÊ†·˜ÚÈ

Î¢

Â¯„Ò†Ì‰†¨ÌÈ‚‰Ó‰†˙‡†ÂÒÈÎ‰˘†¨ÌÈÏÂ„‚‰†È
˘¢ÆÌ‰È„È†ÏÚ†¯È‡È†˙ÂÈÁÂ¯‰
הרביהודהאשלג",שמעתי",מאמרקס"ח
במהלך השנים הפכו מנהגי ישראל לסוג של
שגרה,מעיןהרגלשאנונוהגיםלחזורעליומדי
שנהבשנהמבלילהקדישלומחשבהמיוחדת.
רקמעטיםמאיתנויודעיםשבבסיסמנהגיםאלה
חבויהמשמעותפנימיתועמוקה.
מנהגיישראלנקבעועלידיהמקובלים,ענקירוח
שגילואתהחוקיםהרוחנייםשמשפיעיםעל
עולמנו.מתוךהשגתםהרוחניתהמקובליםקבעו
אתהמנהגיםכסימניםלמצביםרוחנייםשכל
אחדמאיתנוצפוילעבורבאחדמגלגוליחייו.
הרביהודהאשלג,בעלהסולם,כותבעלכךÏÎ¢:
Ì˙ÂÎÈ‡Â†Ì˙ÂÓÎ†ÏÎ·†ÔÂÈÏÚ‰†ÌÏÂÚ·†˘È˘†˙Â¯Âˆ‰

˙‡†‰˘ÚÂ†Ï„˙˘‰†Ì„‡‰˘†¯Á‡Ï
¨˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰Ï†È„Î†Â˙ÏÂÎÈ·˘†ÏÎ
ÌÈ·¯‰†ÂÈˆÓ‡Ó†Â˙Â‡†Â‡È·‰
ÍÂ˙Ó†¨Ú˙ÙÏ†Ê‡Â†˘Â‡È†˙˘ÂÁ˙Ï
ÔÂÈÏÚ‰†¯Â‡‰†ÚÈ‚Ó†¨‰Î˘Á‰
ÔÂ˜È˙‰†ÍÈÏ‰˙†˙‡†Â¯Â·Ú†ÌÈÏ˘ÓÂ
Ì‰Â†ÆÆÆÔÂ˙Á˙‰†ÌÏÂÚ·†Ì‚†˙Â‡·Â†Ô‡ÂÏÓ·†˙Â˜˙Ú
").¢ÛÚÂ†˘¯Â˘†ÌÈ‡¯˜פריחכם",מאמר"מהותה
שלחכמתהקבלה"(

לדוגמה,הדלקתהנרותבחגהחנוכהתפקידה
להזכירלנושאנוצריכיםלהדליקאתנרהחנוכה
גםבלבנו".נרהחנוכה"מסמלאתהרצוןשקיים
בנולגלותאתהעולםהרוחני,אתהאור.כותב
עלכךהרבקוקÂ„È†ÏÚ†¯È‡‰Ï†ÆÆÆÏÓÒ†‰Ê‰†¯‰Â¢
‡˙†‡")¢Â˙Ó˘†˙¯‡‰Â†ÂÈÈÁ†Á¯Âמאמריהראי"ה",
עמ'(151
המושג"אור"בחכמתהקבלהמסמלאתתכונת
הנתינה,תכונתושלהכוחהעליון.כדילהיכנס
במגעעִמו,מספיקשנרצהלהידמותלו,להיות
כמוהולתת.אםרקנרצהבכך,האורישפיע
עלינו,ידליקאתנרהחנוכהבלבנוואז"חשכה
כאורהיאיר".

˙ÂÎÏÓ†„ÚÂ†‰È·Ó
חכמתהקבלהמסבירהשבנשמתהאדםעשרה
חלקיםשנקראיםעשרספירות:כתר,חכמה,
בינה ,חסד ,גבורה ,תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד
ומלכות.חגהחנוכהמסמלאתמחציתהדרךשל
תיקוןהנשמהבחזרהלשורשהבאיןסוף.רצונו
הקטןשלהאדםלהגיעלרוחניותנקרא"מלכות",
ותכונתהנתינהנקראת"בינה".כאשראנומעלים
את רצוננו ,את ה"מלכות" ,לתכונת הנתינה,
ל"בינה",מתבצעתיקוןוהאורמאירבכלשמונה
הספירות,מבינהעדמלכות.השורה"בניבינה
ימישמונה"בשיר"מעוזצורישועתי"מרמזתעל
שמונהספירותאלה.
מקורהשםחנוכההואבצירוףהמילים.‰Î≠ÂÁ

˘˘‡†¨‰ÏÈ˙Ù†¨ÔÓ
כידוע ,נר החנוכה המקורי עשוי משלושה
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שלהאדםכנגדההפרעותשבהןהואנתקלבדרכו
לרוחניות.האדםמביןשהמחשבותשהואסופג
מהסביבהמסיטותאותוממטרתוומבלבלותאותו.
הואחששמחשבותאלה˙ÂÏÂÒÙלהתקדמותו
הרוחניתואינןמביאותאותואלהאושר.המאמצים
להתעלותמעללהפרעותאלהנקראיםיגיעה.
כותבעלכךהרבברוךשלוםאשלג)הרב"ש(:
Ï„˙˘‰Ï†Á¯ÎÂÓ†‡Â‰†¨¯Â‡†„ÂÚ†‚È˘‰Ï†‰ˆÂ¯†Ì‡Â¢
")¢‰ÏÈ˙Ù†‡¯˜‰†¨‰ÚÈ‚È†„ÂÚ†‡ÈˆÓ‰Ïשמעתי",
אגרותו'(.כשהאדםמתייגעאלמולהפרעות
העולםבצורהמספקת,אנואומריםשהפתילה
כברעבהמספיקואזהאורהעליוןמדליקאותה.
לאחרשהאדםהשתדלועשהאתכלשביכולתו
כדילהגיעלרוחניות,הביאואותומאמציוהרבים
לתחושתיאושואזלפתע,מתוךהחשכה,מגיע
האורהעליוןומשליםעבורואתתהליךהתיקון.
זהו‰ÎÂÁ‰†Òשקורהלאדם.
האדםמשליםאתתיקוןנשמתובחגהפורים
כאשרהאורשנדלקלראשונהבחגחנוכהממלא
אתכלנשמתהאדםוהואמתעלהמעללעולם
לצפייהבהרצאות,מאמריםוקליפיםבנושאחגהחנוכה:
 www.kab.co.il/links/hanukaונצחית.
הזה ,למציאות רוחנית ,שלמה
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ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÌÚ†ÈÁÂ¯‰†¯˘˜‰†˙˘‚¯‰
‰ÊÎ†¯Â·ÈÁ†¯„Ú‰†˙˘‚¯‰Â†¢¯Â‡¢†˙‡¯˜
Æ¢Í˘ÂÁ¢†˙‡¯˜
ÂÁ‡˘†‰˘‚¯‰‰†˙Ó„Â˜†‰ÎÂÁ‰†‚ÁÏ
¯˘˜‰†¯„Ú‰·†¯ÓÂÏÎ†¨Í˘ÂÁ·†ÌÈ‡ˆÓ
ÆÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÌÚ

ÔÓ˘‰†ÍÙ

˙Â¯¯ÂÚ˙‰Ï† ÏÓÒ† ‡Â‰† ¢ÔÓ˘‰† ÍÙ¢
¯‡˘¯˘˜‰†˘ÂÙÈÁÏ†¨Ì„‡‰†·Ï·†˙ÈÂ
ÆÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÌÚ
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·

מציאותשלנונראהשלאחסריםנִסים.
למעשה ,כל אחד מאיתנו נוהג לספר
לפחותעלנסאחדשהתרחשבמהלךחייו.מדי
פעםאנושומעיםעלסדרהנרחבתשלתופעות
יוצאותדופןהחלמנִסיםרפואיים,הינצלותבלתי
סבירהמסכנהאוממוות,וכלהבמכופפיכפיות
ובעליקמעותלמיניהם.
אולם,אםנעצורונתעמקבמושג"נס",נראה
בעצםשהואמאודמטושטשבתפיסהשלנו.אם
הנסדברבלתיאפשרי,אזאיךהואקורה?הרי
דבריםבלתיאפשרייםאינםיכוליםלקרות...אם
הואדברבלתיאפשרי,אזלמהאנומקוויםשהוא
יקרה?ולבסוף,אםהנסכברמתרחשבעולם
שלנו,אזלמהאנועדייןתופסיםאותוכנס?
השאלותהאלהמראותלנושההסתכלותשלנו
עלמושגהנסמבולבלתולאהגיונית,ונובעת
מצורךרגשילחפשמשהושהואמעברלקיום
ולחייםשלנו,משהוטוביותר.
היוםפשוטיותרלהסבירתופעותרבותשבעבר
הוגדרו כמופלאות או כדמיוניות .היליד
האפריקאיראהציפורמתכתנוראיתשמגיעה
ברעשגדולמהשמים,אבלאםהיינועומדיםשם
במקומוהיינורואיםלאיותרמאשרמטוסבואינג
בתהליךנחיתה.פעםלאיכולנואףלדמיין,שאם
ננועמספיקמהראזלאנצליחלשמועדבר.היום
אנחנויודעיםשזהייתכןכשנעיםמהריותר
ממהירותהקול.
אם כן ,מושג הנס תלוי בהכרה שלנו את
המציאות.יותרמכך,הנסהואדבריחסי,כימה
שנתפסבמקוםאחדאובאדםאחדכדבררגיל,

·Â‰Ê†¨ÌÈÒÈ†ÔÈ‡†ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ
ÔÎÏÂ†¨‰È˙Â†‰·‰‡†Ï˘†ÌÏÂÚ
È˙Ï·†‰¯Âˆ·†Â·†˘Á¯˙Ó†ÏÎ‰
˙ÈÁˆÂ†˙Ï·‚ÂÓ
נתפסכנסבמקוםשניועלידיאדםאחר.למשל,
אםהיינורואיםאתהשכןמרחףלעומתנובאוויר,
היינוחושביםשהשתגענו,אבלבחלל,שבוכוח
המשיכה אפסי ,הדבר אפשרי בהחלט.

ÌÈÓÒ˜†ÏÚÂ†ÌÈÒÈ†ÏÚ

‡˙ÂÏÂ·‚Ï†¯·ÚÓ†Ï‡†Ú‚¯Ï†ÂÏÂ†Â˙Â‡†Á˜ÈÈ˘†Â‰˘Ó†¨ÒÏ†ÌÈÙˆÓ†ÂÁ
Ï˘†Ú·ËÏ†ÂÏ˘†Ú·Ë‰†ÈÂÈ˘†‡Â‰†È˙ÈÓ‡†Ò†Ï·‡†Æ‰˜ÈÚÓ‰†˙Â‡ÈˆÓ‰
˙ÈÁÂ¯† ‰‚¯„Ó† ˙ÂÏÚÏ† ÔÂˆ¯† ˜¯† ¨ÌÈÓÒ˜† ÍÈ¯ˆ† ‡Ï† ÂÏÈ·˘·Â† ‰È˙

אותה.וכברנכתבעלכך‰È‰È˘†‡Â‰†‰È‰˘†‰Ó¢:
˙Á˙†˘„Á†ÏÎ†ÔÈ‡Â†¨‰˘ÚÈÈ˘†‡Â‰†‰˘Ú˘†‰ÓÂ
) ¢˘Ó˘‰קהלת א' ,ט'( .אנו תופסים את
המציאותהאינסופיתבצורהמוגבלתעלידי
חמישהחושיםושכל,ולפיכךכלתופעהשחורגת
מהתפיסהשלנו,אושלאיכולהלהיותמוסברת
עלידיהשכלבאותהעת,נחשבתבעינינולנס.
המדעניםמספריםשאנותופסיםאתהמציאות
בצורהשהיאיחסיתלמהירותהאור,כלומר,שזמן,
מסהומרחבמוגדריםומשתניםביחסלאור,שהוא
הקבוע.ככלשמתקרביםלמהירותהאורהחוקים
הופכיםמאודמוזרים,המסההופכתאינסופית
והמרחבוהזמןפשוטנעלמים.ולפיחוקיהפיסיקה
הקוואנטיתאנומגליםשדבראחדיכוללהתקיים
בוזמניתבמספרמקומותומצבים.

ÏÎ˘Â†ÌÈ˘ÂÁ†‰˘ÈÓÁ·†ÌÈÏ·‚ÂÓ

·˜ÂÁ† ‡Â‰† Ò‰† ÈÁÂ¯‰† ÌÏÂÚ

בעצםאיןנִסיםבעולםשלנו,אלאהכלקבוע
ומתקייםלפיחוקיותעליונה,שעודמחכהשנגלה

העולםהרוחנימתקייםמעברלגבולותהתפיסה
שלנו.בעולםהרוחניאיןנִסים,זהועולםשל

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

˙ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
ÔÂ¯˘†‰˘Ó†≠†˙ÈÓÈÙ†‰„Â·Ú·†ÈÚÂ·˘‰†¯ÂÚÈ˘‰
·®˘„Á†¯Ó‡Ó†ÚÂ·˘†ÏÎ·©†±∞Æ±≤Æ∞∂≠Ó†ÏÁ‰†≤∞∫±μ†‰Ú˘†ß‡†ÈÓÈ
˜ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚†≠†‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

אהבהונתינה,ולכןהכלמתרחשבובצורהבלתי
מוגבלת ונצחית .לפיכך ,גם החוקים שונים.
בעולמנוהכלפועללפיחוקיםשלקבלה,של
אגו,ואילובעולםהרוחניהכלמתנהלעלפי
חוקיםשלנתינהפיזיקהרוחנית.כשמשיגים
אתהכוחהעליוןמביניםשאיןנִסים.האדםמפרש
ארועיםמסוימיםכנסמפנישהואנמצאבדרגה
שבהעדייןאיןלותפיסהשלהטבעהעליון,אלא
הואמוגבללממדהגשמיהצרשאותוהואתופס.
˙ÈÁÂ¯†‰È‡¯·†¨ÒÎ†ÂÈÈÚ·†ÒÙ˙˘†‰Ó†¨ÔÎÏ
ÆÈ˘ÓÓ† Ú·Ë† ˜ÂÁÏ† ¨‰¯Â¯·† ˙Â‡ÈˆÓÏ† ÍÂÙ‰È

·ÌÈÓÒ˜†ÈÏ·Â†ÌÈÒÈ†ÈÏ
בחכמתהקבלהמזכיריםפעמיםרבותאתמושג
הנס.אנוהורגלנולהסברהפשטנישלנִסים,כמו
נסהחנוכה,נסיציאתמצריםונספורים,כדברים
מופלאיםשהתרחשובניגודלחוקיםהמוכריםלנו,
אךברוחניותלאותםנִסיםישמשמעותאחת:הם
מסמליםתהליךעמוקופנימישאדםעוברבדרכו

·±π∫∞∞†‰Ú˘·†ß‚†ÌÂÈ†ÏÎ
˙˙˜Ï˘†‰‡ˆ¯‰†ÌÈÈ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
הכניסה†להרצאות†הרב†לייטמן†חופשית

ÈÁ†¯Â„È˘·†˙Â¯·ÚÂÓ†˙Â‡ˆ¯‰‰
·‡˙¯∫†www.kab.tv

˘„ÁßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ¯ÙÒ†˙ÂÁ
‡±≤∫∞∞≠π∫∞∞†ßÂ†ÌÂÈ†¨≤±∫∞∞≠±∞∫≥∞†ß‰≠ß
‡ÌÂ˜Ó·†„ÂÓÈÏ†ÈÏÂÏÒÓÏ†‰ÂÂÎ‰Â†ıÂÚÈÈÏ†˙Â¯˘Ù

·®È˙˘†ÏÂÏÒÓ©†±±Æ±Æ∞∑≠Ó†ÏÁ‰†±∏∫∞∞†‰Ú˘†ß‰†ÈÓÈ

˜ıÈ·ÂÈ˘†Ô¯Ú†≠†¯˜Â·†ÒÂÙÓ
·®È˙˘†ÏÂÏÒÓ©†≤πÆ±Æ∞∑≠Ó†ÏÁ‰†±∞∫≥∞†‰Ú˘†ß·†ÈÓÈ

www.kab.co.il

∫˘‡¯Ó†˙ÂÓÂ˜Ó†˙ÓÊ‰Ï
info@kab.co.il†∫Ï¢‡Â„†•†±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†ßÏË
·˙¢Ù†±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†≠†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
ÆÌÂ˜Ó·†‰ÈÁ†Æ∏≤†¨μ±¨∂∂†∫Ô„†ÈÂÂ˜·†ÌÂ˜ÓÏ†‰Ú‚‰

¸∂˛†††˜·±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË†•†www.kab.co.il†•†±μÆ±≤Æ∞∂†•†Ê¢Ò˘˙†ÂÏÒÎ†„¢Î†•†∑†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

הרוחנית.הנסמתארמצבפנימישקורהלמישיש
לורצוןמאודחזקלשנותאתטבעוהאגואיסטי
ולהגיעלתכונתהנתינה.האדם,שלארואהכל
אפשרותלשנותאתהטבעשלובכוחותעצמו,

‰È‡¯·†¨ÒÎ†ÂÈÈÚ·†ÒÙ˙˘†‰Ó
¯¨‰¯Â¯·†˙Â‡ÈˆÓÏ†ÍÂÙ‰È†˙ÈÁÂ
È˘ÓÓ†Ú·Ë†˜ÂÁÏ
משוכנעשרקנסיוכללהביאאתהשינויהמיוחל.
אולם ,התנאי לשינוי כזה הוא שתהיה באדם
השתוקקותחזקהמספיקלשינוי.כשכךקורה,
הכוח העליון פועל בהתאם לרצונו של האדם
להיות"נותן"כמוהכוחהעליוןומחליףאתטבעו,
כאן,בעולםהזה.וכך,בכלפעםשהאדםעולה
מדרגהרוחנית,כלומררוכשיכולתגדולהיותר
לתת,מתרחשלו'נס'.אךכשהאדםרוכשאת
הטבעהעליון,עבורוזהכברלאבגדרנס,אלא
חוקטבעפשוט.
אםכן,בשביללתפוסאתהמציאותהרוחנית
צריךשינוישלהטבע,שינוישלכליהתפיסה
שלנו את המציאות מחושים אגואיסטיים
לאלטרואיסטיים.כךנוכללקלוט,כמומקלט
רדיוממש,אתהמציאותשמעברלטבעשלנו.
כולנוהיוםמחכיםלנס.עלמסךהטלוויזיהשלנו
מרצדות תוכניות של קוראי מחשבות ושל
מחוללינִסים.במובןמסויםהיינורוציםלברוח
מהמציאות,ולולשעה,למצואמפלטמהקשיים
שמלוויםאותנובמציאותהזו,ולהגיעלמשהו
עליון יותר ,משהו שעד כה לא ניסינו.
אבלנסאמיתי,כלומרשינויהטבעשלנולטבע
שלנתינה,יתרחשרקאםנרצהמספיקחזק
להתחברעםהכוחהעליון.רקאזנצליחלפרוץ
החוצה מהטבע שלנו ולהחליף אותו בטבע
הרוחני,טבעשלנתינה.אנונעלה"מעלהשמש"..
המציאותהיומיומיתשלנופשוטתהיהטובה
יותר.איןהכוונהשנרחףאישםבעולםאובממד
אחר,אלאהכליתרחשכאן,בעולםשלנו,בלי
נִסיםובליקסמים.אנונתחיללחיותלפיחוקים
רוחנייםוכךהמציאותהגשמיתשלנווהמציאות
הרוחניתיתאחדולהרגשהאחתשלמהונצחית.
moshe_a@kab.co.il
לצפייהבקליפ'האםישניסיםבעולם?':
www.kab.co.il/links/ness

‰ÎÂÁ

˙ÏÓÒÓÂ†‰Î≠ÂÁ†ÛÂ¯Èˆ‰Ó†˙·Î¯ÂÓ†‰ÎÂÁ†‰ÏÈÓ‰
Â˙ÂÁ˙Ù˙‰·† ÌÈ·Ï˘† È˘† ÔÈ·† ¯·ÚÓ† ¨‰ÈÈÁ
˙ÂÒÎ˙‰†Ï˘†„ÁÂÈÓ†ÔÓÊ†Â‰Ê†ÆÌ„‡†Ï˘†˙ÈÁÂ¯‰
Ï˘†È˘‰†Â˜ÏÁ†˙‡¯˜Ï†˙ÂÁÂÎ†˘Â„ÈÁÂ†‰ÓÈÙ
¨Â·Ï·†˙È·‰†˙ÎÂÁÏ†ÚÈ‚‰Ï†ÂÈÏÚ†ÆÈÁÂ¯‰†ÚÒÓ‰
ÆÂÈÈ·† ¯Â·ÈÁ·† ÂÏ˘† ˙Â··Ï‰† ˙‡† Ô˜˙Ï

Æ‰ÏÈÎ†ÈÁÂÎ†ÔÂ‚È·†ÆÈ˘Ù†‰Ú·˘†˙ÂÚ¯¢
Æ‰Ï‚Ú†˙ÂÎÏÓ†„Â·Ú˘·†ÆÈ˘Â˜·†Â¯¯Ó†ÈÈÁ
Æ‰ÏÂ‚Ò‰† ˙‡† ‡ÈˆÂ‰† Æ‰ÏÂ„‚‰† Â„È·Â
¢Æ‰ÏÂˆÓ·†Ô·‡Î†Â„¯È†ÆÂÚ¯Ê†ÏÎÂ†‰Ú¯Ù†ÏÈÁ
מתוך"מעוזצורישועתי"

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰

¢È˙ÚÂ˘È†¯Âˆ†ÊÂÚÓ¢

ÆÁ·Ê†‰„Â˙†Ì˘Â†ÆÈ˙ÏÈÙ˙†˙È·†ÔÂÎÈ˙†ÆÁ·˘Ï†‰‡†ÍÏ†ÆÈ˙ÚÂ˘È†¯Âˆ†ÊÂÚÓ¢
¢Á·ÊÓ‰†˙ÎÂÁ†Æ¯ÂÓÊÓ†¯È˘·†Æ¯ÂÓ‚‡†Ê‡†ÆÁ·Ó‰†¯ˆÓ†ÆÁ·ËÓ†ÔÈÎ˙†˙ÚÏ
"מעוז צור ישועתי" הוא שיר
בעלמשמעותקבליתמיוחדת.
זהושירשבומהללהאדםאת
הבוראעלהתנאיםשהואיוצר
עבורנו,כדישנצאמתוכנולמסע
פנימיאליו.הדרךרצופהעליות
ומורדות,ומלווהבסערתרגשות
ובמלחמה פנימית מתמדת,
שבשיאה מתאחד האדם עם
הבורא בקשר של אהבה.

È˙ÚÂ˘È†¯Âˆ†ÊÂÚÓ
בתחילתמסעוהרוחני,האדם
מגלה את טבעו האגואיסטי.
טבע זה אינו מאפשר לו
להתעלותולהרגישאתהעולם
הרוחני.בשלכךהואפונהאל
הבורא בבקשה  ÏÈˆ‰Ïאותו
מהאגושחוצץביניהם.

Á·˘Ï†‰‡†ÍÏ
האדם מבין שכל ההפרעות
נשלחו אליו במכוון ועל ידי
הבורא בעצמו .הוא רואה

˘‡˙Â·Â˘˙†¨˙ÂÏ
˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ

שבזכות הפרעות אלה נוצר
ביניהםקשרועלכךהואÁ·˘Ó
אותו.

לפנותאליווכךהואזוכהלמגע
עימו.

יווניםנקבצועלי.
אזיבימיחשמנים.
ופרצוחומותמגדלי.
וטמאוכלהשמנים.
ומנותרקנקנים.
נעשהנסלשושנים.
בניבינה.
ימישמונה.
קבעושירורננים.

Á·Ó‰†¯ˆÓ

˙È˙ÏÈÙ˙†˙È·†ÔÂÎÈ

האדםכברהביןשהואהצליח
ליצורקשרעםהבורארקבזכות
שהיה שקוע בתחילת הדרך
ברצונותהאגואיסטים,שמכונים
"שונאים" .אבל דווקא בזכות
רצונותאלההואמגלהשהכל
הוכן עבורו בגלל אהבתו
המוחלטתשלהבוראאליו.אז
נעלמים השונאים ומערכת
היחסים התהפכה משנאה
לאהבה.

באמצעות תיקונם הכינו
הרצונותהאגואיסטיםשבÂ·Ï
של האדם את ·Â˙ÏÈÙ˙† ˙È
לבורא.

Á·Ê†‰„Â˙†Ì˘Â
בתהליךההתפתחותהרוחנית
האדםמגלה,שכשהואמתגבר
עלהקשיים,עלהיווניםשבתוכו,
הוארוכשחכמה.עלפניקשיים
אלההואבונהאתהקשרעם
הבוראומגלהשכלההפרעות
הןבעצם"עזרכנגדו",ושדווקא
הפרעותאלההןשקירבואותו
למטרההנצחית.

‡¯ÂÓÊÓ†¯È˘·†¯ÂÓ‚‡†Ê
Á·ÊÓ‰†˙ÎÂÁ
ליבו של האדם ,היינו כל
רצונותיו ,מתמלאים באהבה,
ואתהאהבההזוהאדםמבטא
בשיר הלל ,שמקרב אותו
לדבקותבבורא.

Á·ËÓ†ÔÈÎ˙†˙ÚÏ
כשהואמגלהשרקהבוראיכול
לעזורלו,דברזהמחייבאותו

˙˘·∑†ßÒÓ†ı

? !

כלהתשובותנמצאותבגיליוןהנוכחי°‰ÁÏˆ‰·.

‡øÌÂÈ†ÌÂÈ‰†ÈÈÁ·†‰Ï·˜‰†˙ËÈ˘ ˙‡†˘ÓÓÏ†ÏÎÂ‡†ÍÈ
‡¯ÔÈÚÈ„ÂÓ†¨„ÏÙÊÂ¯†Ï‡È
מימושחכמתהקבלהנעשהבעיקרבאמצעותלימודמספריקבלהמקוריים.למרותהקשיים
בהבנתהכתובבספריםאלה,בעלהסולםמסבירשישכוחמיוחדשטמוןבספריהמקור,והוא
הכוחהיחידשיכוללקרבאתהאדםלרוחניות.
המקובליםהםאנשיםשגילואתהכוחותשמפעיליםאותנוואתעולמנווהםכותביםעלכך
בספריהם.לימודמתוךכתביהמקובליםמעוררבקורארצוןלהשיגאתאותםכוחות.כתוצאה
מכך,המאורשטמוןבספריםמקרבאותנולעולםהרוחני.בעידןשבוחכמתהקבלהזמינה
לכולם,יכולכלאחדלהתחילולממשאתהשיטההזובחייוללאמאמץרב,בעזרתמגוון
אפשרויותהלימודהשונותדרךרשתהאינטרנט,הטלוויזיה,הקורסיםהשוניםוההרצאות
שפתוחותלקהלהרחב.

∫ÔÊÂ‡Ó

∫ÍÂ‡Ó

.1מאמיןשהקבלה"יכולהלנקותאתהעולם")ש"מ(
.2סמללהרגשתקשרעםהעליון
.3סדרתהספריםשלהרבברוךאשלג
.4כוחעליוןהמתעוררבעזרתהלימוד
.5מצבשלהתעלותמעלהשנאה
.6רצוןקטןלהגיעלרוחניות
.7המכביהאחרון)ר"ת(
.8מעטיםוחלשיםמולרביםו...

.1המדרגההרוחניתהראשונה
.2סמללתכונתהנתינה
.3מצבשבוכולםמחובריםבאהבה
.4נקודתהפתיחהשלהאדם,נקודתהכוהןהגדול
.5בתפיסהעליונהנתפסכמציאותברורה
.6סמללהתעוררותרוחניתראשונית
.7בחנוכההאדםמסומלכ...
.8אנוחייםבמצבשל...
.9האדםמשליםאתדרכוהרוחניתבהגיעול...
.10קבוצתהמקובליםשנקראתע"שהרב"ש
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ø‰¯È˙Ò†ÍÎ·†ÔÈ‡†Ì‡‰†¨¢‰Â˙†˙Â˘¯‰Â†ÈÂÙˆ†ÏÂÎ‰¢
‡øÂÈ„È·†‰Â˙‰†˙Â˘¯‰†È‰Ó†Ê‡†˘‡¯Ó†ÚÂ„È†ÏÎ‰†Ì
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3

3

למעשהאיןבכךסתירה,מכיווןשהביטוי"הכולידוע"מתייחסלחוקיםהקבועיםוהמוחלטים
שפועליםבמציאות.אתהחוקיםהללואנומכניםבשם"הטבע")"הטבע"="אלֹהים"86,
בגימטריה(.הביטוי"הרשותנתונה",מתייחסלבחירתוהחופשיתשלהאדםכיצדללמודולהכיר
אתהחוקיםהאלה.כלעודאיננומכיריםאתהחוקים,לאניתןלומרשישלנובחירהכלשהי
בחיינו,מפנישאותםחוקיםנסתריםמפעיליםאותנוללאידיעתנו.יתרהמזאת,אנופועלים
כנגדהחוקים,ולכן"מקבליםמכות"שנועדולכווןאותנולהכיראתהטבעהעליון.במידהשבה
נכיראתחוקיהטבעהעליון,נדעכיצדלהפעילאותםנכוןולטובתנו.בכךנשנהאתגורלנו.
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ø‰Ï·˜‰†ÈÙ†ÏÚ†È„Â‰È†‚˘ÂÓ‰†˙ÂÚÓ˘Ó†‰Ó
ÔÂÈˆÏ†ÔÂ˘‡¯†¨ÍÏÓÈÏ‡†˜ÁˆÈ

7

יהודימלשון"ייחודי"מישמייחדאתעצמובכללִבועםהכוחהעליון,הבורא.
חכמתהקבלהמלמדתאותנושהחומרהבסיסישממנואנועשוייםהואהרצוןלקבלהנאה
ותענוג.היאמסבירהשישבנורצונותגופנייםלמזון,למיןולקורתגג.לצדרצונותאלהישבנו
גםרצונותאנושיים,לכסף,לכבוד,לשליטהולרכישתידע.בתהליךהתפתחותומתגליםבאדם
כלהרצונותהאלה,מהקטןעדהגדולשבהם.בשלבהסופישלהתפתחותו,האדםמגלהרצון
חדש,אתהרצוןלרוחניות.רצוןזהדוחףאותולהביןאתמהותהטבעהכוללולחיותבתוכו.
הרצוןלהתאחדעםהכוחהעליון,הרצוןלרוחניות,נקרא"יהודי",והאדםיכוללממשורקעל
ידילימודחכמתהקבלה.
˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ†˙ÂÏ
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ביןהפותריםנכונהיוגרלו3עותקיםמספרוהחדששלהרבד"רמיכאללייטמן
†¢‰Â¯Á‡‰†‰ÓÂ˜‰≠Ï··†Ï„‚Ó¢
'†Ï‡†˙Â·Â˘˙†ÁÂÏ˘Ï†˘Èהוצאתקבלהלעם'ת.ד1552.רמתגן52115

∫Ì‰†μ†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚Ó†ı·˘˙‰†ÔÂ¯˙Ù·†¯ÙÒ·†ÌÈÎÂÊ‰
קסטרולוביץ'תמרהחולון,גורזדבינימיןבארשבע,שרירעדנהתלאביב
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ÔÈÈË˘¯·†·‡ÂÈ

˘

Â˙È‡†˜ÂÏÁÏ†ÏÎÂ˙†Ì‡†ÁÓ˘‡†Æ‰˘Ó†ÌÂÏ
Í˙Â‡†ÂÂÈÏ˘†˙Â˘‚¯·Â†Í˙Â„ÏÈ†˙ÂÂ¯ÎÈÊÓ†ËÚÓ
·ÆÆÆ‰ÎÏ‰Ó
הילדותשליהייתהמאדמעורבתומבולבלת.
גדלתיבביתמסורתי,אביהואאישמאמין,דתי
ונאמןלעצמו,אךהואמעולםלאכפהעלאיש
להתנהגכמוהו,ומישרצהלהצטרףהצטרף.
אניזוכרשהייתיהולךעםאבילסליחותכשהייתי
ממשקטןוזההיהנוראמרגשלהיותעםהגדולים
בביתהכנסת,היתהשםמןאווירהכזו,מאוד
מיוחדת.
בגילאחתעשרהעברתימהפךחזרתיבתשובה
והלכתי ללמוד בישיבה בטבריה .למדתי שם
כשנתייםוחציוהייתיתלמידמצטיין.ידעתיהכל
בעלפהאתהתלמוד,אתהגמרא,אתה"שולחן
ערוך"...למדנומששבבוקרעדאחתעשרהבלילה.
זההיהמאודחזק.אניזוכרשהייתייושבלפעמים
בביתהכנסתלבד,בזמןשכולםישנים,והייתילומד
גמרא ,קורא תהילים ובוכה מרוב התרגשות.
¨ÍÏ˘† ÌÂ˜Ó‰† ‰Ê˘† ˙˘‚¯‰† øÍ˙Â‡† ˜ÙÈÒ† ‰ÊÂ
˘‡˙øÌÏ˘†‰
תראה,בסופושלדברעזבתיאתהישיבהולא

ÈÏˆ‡†ÒÙ˙†ÌÈ‰ÂÏ‡†ÌÂ‡˙Ù
·ˆ·˘ÂÁ†È‡†ÆÈ¯Ó‚Ï†˙¯Á‡†‰¯Â
˘·ÂÊÚ†¨ÂÏ†È˙¯Ó‡†‡·ˆ·†È˙ÈÈ‰˘Î
‡ÆÈÎ¯„Ï†ÍÏ‡†È‡Â†ÍÎ¯„Ï†ÍÏ†¨È˙Â
È˙·˘ÁÂ†Â·†ÔÈÓ‡‰Ï†È˙˜ÒÙ‰
˘‡‡Ï†‰Ê†Ê‡†ÌÈ‰ÂÏ‡†˘È†Ì
‰Ê‰†ÌÈ‰ÂÏ‡‰
חזרתיאליה.הלכתיללמודבכפרהנוערהדתי
"חסידים",ודווקאשםחזרתיבשאלה.פתאום
אלוהיםנתפסאצליבצורהאחרתלגמרי.אני
חושבשכשהייתיבצבאאמרתילו,עזובאותי,
לךלדרכךואניאלךלדרכי.הפסקתילהאמיןבו
וחשבתישאםישאלוהיםאזזהלאהאלוהים
הזה,שאנומייחסיםלואתכלהתכונותהאלה.
התחלתילחשובשאלוהיםזהאוליכוחנעלה
שנמצאבטבעאובתוכנו.אבלהכוחהזהלאשייך
ליהודים,לנוצריםאולמוסלמים,לחילוניםאו
לדתיים.הואלאשייךלאףאחד.

‡øÌÏÂÎÏ†‡Ï
כן.האמתהיאשאניעודלאיודעלהגידלךמה
זההבורא,איזוצורהאואיזודמותישלוומה
תפקידו.השאלותהאלההןשאלותקשות,הייתי
אומר,כמעטשאלותשלטמבל.אבלהןשאלות
מטרידות,כיתמידכשאתהשואל:מההיהקודם?
אזעונים,הואתמידהיה.גםזאתשאלה,מהזה
תמידהיה?ואיךנוצרדברכזהשנקרא
הבורא?
‡‡Â·†¨¯˙ÂÈ†ÈÓÈÙ†ÔÂÂÈÎÏ†ÂÎÏ‰†¯·Î†Ì
„ÂÓÈÏÏ† ˙Ú‚‰† ÍÈ‡† Æ‰Ï·˜† ÏÚ† ¯·„
ø‰ÓÎÁ‰
כיווןשלמדתיפעםבישיבה,כלנושא
הקבלה עניין אותי דווקא מהצד
ה"שלילי"שלו.שמעתיכלמיניסיפורים
על סגולות למיניהן בצורת חוטים
אדומים,מיםקדושיםוכדומה.ואתה
אומר לעצמך ,שוב עושים כסף
מתמימות של האנשים ,משטיפת
המוחשלהאנשים,מוכריםלהםפעם
אחרפעםאתעגלהזהב,בלבושכזה
או אחר ,מוכרים להם רוחניות
דהלהשמאטע.אתהמבין,רוחניות
מסחריתאניאקראלזה.
øÍ˙Â‡†ÚÈ˙¯‰†‰ÊÂ
גםהרתיעוגםסיפקתמונהשלילית
עלכלנושאהקבלה.אניזוכרשכילד
למדנושאסורללמודקבלה,מותררק
בגילארבעים.ואולילאבחינםואולילא
סתם.ואזהגעתילרבלייטמן.בהתחלה
לאידעתימהלשאולאותו,מהאני
בכלליודע...באתימתוךסקרנות,וזו
הייתהשיחהמאדמרתקת.
øÂ˙Â‡†˙Ï‡˘†‰Ó
שאלתישאלהשמאודהטרידהאותילפי
חכמתהקבלה,העולםנבראשלםואזהייתה
מהשנקרא"שבירתהכלים",ירידהוהסתרהעד
לרמתהעולםהזה.אםכן,מדועהיהצריךלפרק
אותואםהואהיהכלכךמושלם?התשובה
שקיבלתי הייתה מאד מרתקת ,הוא ענה
שמערכת"אדםהראשון"נשברהכדילחזוראת
כלהדרךבחזרהלנקודהשממנההתחילה,אך
בצורהמודעתומתוךבחירהחופשית!כאילו

שהאדםיחזורעםהבנהגדולהושלמהיותר,
ולאכאיזהזחלאוגולם,משהועםתובנהגדולה
הרבהיותר.זהגרםלילחשובעלכךשהעובדה
שאנומדברים,חושבים,מתלבטים,מרגישים
ואוהבים,מעידהעלכךשישבנומשהושלא
קשורלפעילותהגוףהכימית,המוטוריתאו
הביולוגית,שישמשהומעברלזה.אםרופא

פותחאתגוףהאדם,הואלאיכוללמצואאו
להביןאיזהחלקבמדויקגורםלךלחשובאו
להרגישכךאואחרת.כאילושפועלבךמשהו
ללאשליטתך .כן.משהושפועלמעברלתפקוד
גוףהאדם.
‡øÌ„‡Ï†¯ÒÁ†‰Ó†Ê
לדעתיבימינוהאנושותאיבדהאתהדרך.האדם
בתקופתנולארוחני,הואאדםמאדחומרני.
øÌÈÎÈ¯ˆ†˙Ó‡·†ÌÈ˘‡†Í˙Ú„Ï†‰ÓÂ
רוחניות.אנירקיכוללהגידשמהשהאנושות

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

yoav_b@kab.co.il
הראיוןהמלאעםהשחקןמשהאיבגיבאתר:
www.kab.co.il/links/ivgi

ø‰Ï·˜†ÌÈ„ÓÂÏ†ÍÈ‡†≠†ÔÂÚ„ÈÓ

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמתהקבלה
כדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת1991עלידיהרבד"רמיכאל
לייטמן ) MsCבביוקיברנטיקה  PhDבפילוסופיה(ונקראתעלשמושלהמקובלהרבברוךשלוםאשלג,
בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
החומרשמוגשבעיתוןמבוססעלהמקורותהאותנטייםשלחכמתהקבלה.

¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙Î¯ÚÓ

˘‡˙Â·Â‚˙Â†˙Â¯Ú‰†¨˙ÂÏ

†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני†∫‰˘Ó†ÈÎ¯ÂÚא.סופר,י.ברנשטיין

¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†˙‡ˆÂ‰Ï†¯‡Â„·Â
˙μ≤±±μ†Ô‚≠˙Ó¯†±μμ≤†Æ„Æ

∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áי.עובדיה,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלינצ'וק,א.לייבוביץ',
ש.גונן,ר.מירון,ע.שלו,ד.שחף,ס.לייטמן,ד.נהרי.
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚמ.גונופולסקי,י.וולפסון,ב.עברי,א.ונטורה,ר.יניב.

צריכהזהלצאתמהגשמיותשלה,לצאתמעבודת
הפרךשבההיאנמצאת,לצאתמהחייםהאלה,
שהםחייםשלהישרדותוסֵבֶל.עולםחופשיזה
אומרשככלשהאדםיעלהבסולםהרוחניהוא
יפסיקלהחליףארוןכלשבועייםאומקררכל
חודשיים.הואיתפנהלעסוקבדברהאמיתי,במה
שמעלֶהאותולמקומותגבוהים.זהימלאאת
העולםבאור.ברגעשהאנושותעולה
לדרגהכזאתהיאהופכתלהיותשְלֵמֻה.
ואוליזהגםמנקה...ההתעסקותבקבלה
יכולהלנקותאתהעולם.
øÍÏ˘†ÌÂÏÁ‰†Â‰Ó
החלוםשליהואשנגיעלמצבשבוכל
האנשיםיבינושישלאדםתפקידבחייו
לשנותאתהטבעשלו,לצאתמעצמו
ולהתחיללהשפיעעלהאחר.להפסיק
לחשובשהואמרכזהעולםולחשובעל
כבוד,עלהערכהועלעזרהלזולת.אם
כלהאנשיםהיונוהגיםכךהיינומקבלים
כוחותעצומים.היינומתפקדיםכמערכת
שלמהאחתולאכפרטיםמפורדיםכפי
שאנומתפקדיםכיום.
·¯˜˙Ó†‰ÎÂÁ‰†‚Á†Æ˙Â¯Â‡†ÏÚ†˙¯·È„†¯·Î
ø‚Á‰† „Â·ÎÏ† ÂÏ† ÏÁ‡Ó† ‰˙‡† ‰Ó† Æ‡·Â
המצבכרגעקשה.וזהלאבגללהערבים.
המקובלים אומרים שאנחנו אמורים
להיותאורלגויים,אבלבגללשאנולא
ממלאים את תפקידנו ,להיות אלו
שמובילים את העולם לעבר התיקון
הרוחני,אנחנונענשיםכלהזמן.זההופך
אותנו לגרועים הרבה יותר משאר
העולם.חלההדרדרותעצומהבקרב
העםהיהודימאזששבנולארץ.
אנימאחללנושנתעשת,שיהיולנומנהיגיםשיהיה
להםיותרקשרלרוחניות,זההדברהיחידשיכול
להצילאתהעםהזה.אניחושבשאםהיינומפותחים
יותרמבחינהרוחנית,לאהיינוצריכיםלהילחםעם
שכנינואובינינו,היינוחייםחיישלווהושגשוג.אני
מאחל לנו שנעלה בסולם הדרגות הרוחני.
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