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˙ÂÈÓÈÙ†ÏÚ
˙ÂÈÂˆÈÁ†ÏÚÂ

˙˘ÓÓÓ†Ï‡¯˘È˘Î
‡˙†˙ÈÁÂ¯‰†‰„È˜Ù
˙‡†˙Á˙ÂÙ†‡È‰
¯Â·Ú†Í¯„‰
‰ÏÂÎ†˙Â˘Â‡‰

≤†ßÓÚ

°·ˆÓÏ†‰ÙÂ¯˙†˘È

±≤†ßÓÚ
„·¯†Í¯ÂÚ‰

˙ÂÈÓÈÙ
˙ÂÈÂˆÈÁÂ
גיליון  9מביא איתו רוח מיוחדת של פנימיות,
שמקורה בספרי המקובלים.
בכל כתביהם קראו לנו גדולי המקובלים ÛÈ„Ú‰Ï
˙‡†‡ÂˆÓÏ†¯ÓÂÏÎ†¨˙ÂÈÂˆÈÁ†ÈÙ†ÏÚ†˙ÂÈÓÈÙ
 ÆÂÈÈÁ·† ‰Ï·˜‰† ˙ÓÎÁ† ˙‡† ·Ï˘Ï† Í¯„‰הם
הבטיחו לנו שאם נעשה זאת ,נוכל לשנות את
המציאות שלנו ולראות על פניה את המציאות
הרוחנית השלמה והנעלה שהם השיגו.
התחושות הקשות שפוקדות כל אחד מאיתנו
מידי יום בעת האחרונה ,אינן מאפשרות לנו
להישאר אדישים ולהמשיך ולהשלים עם מצבנו
כפי שאולי עשינו בעבר .הן מעוררות בנו את
הצורך לחפש אחר מקור יציב ואמיתי שיסביר
לנו כיצד אפשר לשנות את מצבנו ,על מנת שיהיה
לנו טוב יותר.
חכמת הקבלה ,החכמה העתיקה שליוותה את
עמנו לאורך שנים ,מתגלה כיום ברבים כמקור
נאמן שמקנה לנו נקודת מבט חדשה על החיים.
אם רק נפנה לה מקום בלבנו ונוסיף את החלק
הפנימי אל חיינו" ,נפתח עלינו את צינורות
השפע" ,האור העליון יתפשט בכל המציאות
ויפעיל אותה בצורה נכונה .כך נזכה לרומם את
ארץ ישראל לדרגת מרכז רוחני אמיתי שממנו
יצא האור לעולם.
זו גם הסיבה שאחרי יותר מעשרים שנה של
"לימוד בסתר" ,אנו תנועת "בני ברוך" מרגישים
צורך להוציא לאור את הפירוש האמיתי לכתבי
הקבלה האותנטיים.
כשנלמד להכיר את מערכת החוקים שמנהיגה
את המציאות ,נבין מה קורה בחיינו ונוכל להוביל
אותם למקום טוב יותר.
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מליון†וחצי
בתי†אב†כבר
מחוברים

ר'אברהםאזולאי,הקדמתספר"אורהחמה":
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ÈÂÓ„‡†‰˘Ó

Ú¢

¯Â‚Ò†˘Â„˜‰†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ·˘†‰ÓÎÁ‰†˜ÓÂ
)† Æ¢˙ÂÁ˙ÙÓ† ÛÏ‡·† ¯‚ÂÒÓÂהרב יהודה
אשלג,בעלהסולם",מבואלספרהזוהר",אותא'(.
משחרהאנושותקמובכלדוראנשיםמיוחדים,
מקובליםשעלובמדרגותהרוחניותוהגיעולחיבור
הגבוהביותרעםהכוחהעליון,הבורא.מתוךקשר
זההםהשיגואתההבנהשכלהמציאותכולה,
מהעולמותהרוחנייםהגבוהיםביותרועדלעולם
שלנו,מתקיימתעלבסיסשלאהבהונתינה.הם
הרגישושאיןבעולםדברמלבדהכוחהזה,ושכל
מהשמתרחשבמציאותנוצראךורקכדילהביא
את כל האנושות לחיות בהרגשה הזאת.
המקובלים מצאו תשובה לכל שאלה ששאלו
במהלךחייהם"לשםמהאנוחיים"",איךבנוי
העולם"ו"איךאנויכוליםלהשפיעעלגורלנו".את
השגותיהםהםהעלועלהכתבבספריהקבלה
המוכרים":רזיאלהמלאך"",ספריצירה"",עץ
חיים"וספריםנוספים.ביןהכתביםהללובולט
הספרהמסתורי,העמוקוהחשובביותרבחכמת
הקבלה",ספרהזוהר",שנכתבעלידיהמקובלרבי
שמעוןבריוחאי)רשב"י(.הזוהרמספרעלמערכת
ההנהגההעליונההנסתרתמאיתנו:אילועולמות
רוחנייםואילוכוחותאדיריםכלוליםבמערכת
הזאת,כיצדמשפיעאדםשבוחרלעסוקבחכמת
הקבלהעלכללהעולם,באיזוצורהמשתלשלות
ויורדותכלההתרחשויותמהעולםהעליוןלעולמנו,
ובאילואופניםולבושיםהןמתגלותבו.אולם,
הדברשמייחדאתספרהזוהרמיתרהספריםהוא

¯‰ÂÊ·†˙Ú‚Ï

ÈÓ†˘È†Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ·†¯˙ÂÈ·†·Â˘Á‰Â†È¯Â˙ÒÓ‰†¯ÙÒ‰†‡Â‰†¢¯‰ÂÊ‰¢
˘¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ˘†¯¯·˙Ó†ÌÂÈ‰†Ï·‡†¨ÂÈÂÏÈ‚Ï†ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰†‡Ï†„ÂÚ˘†·˘ÂÁ
˘ÆÂ¯Â„Ï†„ÚÂ†‰˘†±¨∏∞∞≠Î†ÈÙÏ†·˙Î
··Ï‰Ó†ÁÎ˘˘†‰Ó†˙‡†Â·†¯¯ÂÚÓÂ†ÂÈÙ·†Â˙Â‡†Á˙Ù†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
הואפותחאתהקדמתובשאלותהבסיסיות
שמלוותאתהאדםלאורךחייו,ומסייםבגישה
הפנימיתהנכונהשעליולאמץכדילהתחילאת
טיפוסובמעלההסולםהרוחני.
חמשהשאלותששואלבעלהסולםבפתיחת
ההקדמהמסכמותאתכללהשאלותשהאנושות
שאלה את עצמה לאורך כל הדורות‰Ó¢ :
¢øÂ˙Â‰Óו˙Â‡ÈˆÓ‰†˙Ï˘Ï˘·†Â„È˜Ù˙†‰Ó¢
¢ø‰ÎÂ¯‡‰מקפלותבתוכןשאלותרבותנוספות
כמוÌÏÂÚ‰†Ô‡Ï",¢øÂÈÈÁ†ÌÚ†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ†‰Ó¢,
ˆ¯¢øÂÏ†Ú¯†‰ÓÏ¢,¢øÚÈ‚‰Ï†ÍÈאו¯˘Ù‡†ÍÈ‡¢
˘.¢ø¯˙ÂÈ†·ÂË†‰È‰È
עםהקריאהבהקדמה,האדםמתעמקבשאלות
אלוומגלהאתהתשובותלהן.הואלומדצעד
אחר צעד ,למצוא איזון נכון יותר בין החלק
הפנימילחלקהחיצוניבחייו.הרבאשלגמלמד
אותנוש¢˙ÂÈÓÈÙ¢משמעותהחיבור,קשרלכוח
העליון,שאותוניתןלהשיגעלידיעיסוקבחכמת
הקבלה.בניגודלכך¢˙ÂÈÂˆÈÁ¢,מסמלתאתכל
מה שיכול להרחיק את האדם מאותו מקור
שמביאלואתכלהטובבחייו,מהכוחהעליון.
בהמשךמסבירבעלהסולםשכאשראדםמגביר
אתעיסוקובחכמתהקבלהולומדאתספרי
המקור,הואמסדראתחייובצורההטובהביותר
ובכךמזמיןעלעצמושפעעליוןשממלאאתכל
רצונותיו.

¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙‡†„ÁÈÈÓ˘†¯·„‰
‡Ï†¯‰ÂÊ‰˘†‡Â‰†ÌÈ¯ÙÒ‰†¯˙ÈÓ
„ÚÂÈ†‡Â‰†ÆÂ¯Â„†È·†¯Â·Ú†ÏÏÎ†·˙Î
ÌÈÈÙÏ‡Î†‰ÈÈÁÈ˘†¯Â„Ï†‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ
˘ÂÏ˘†¯Â„‰†¨¯˙ÂÈ†¯ÁÂ‡Ó†‰
שהזוהרלאנכתבכללעבורבנידורו,הואיועד
מלכתחילהלדורשיחייהכאלפייםשנהמאוחר
יותר,הדורשלנו.

˙Â¯˙Ò‰‰†ÏÎ†˙‡†¯ÈÒ‰Ï

Í‡†Ì‡†¨‰ÏÂ‡‚‰†ÛÒ†ÏÚ†˘ÓÓ†ÌÈ„ÓÂÚ†¯Â„·†Â‰¢
)Æ¢ÔÂÓ‰·†¯˙Ò‰†˙ÓÎÁ†Ë˘Ù˙‰Ï†ÍÈ‡†Ú„הרב
יהודה אשלג ,מאמר "שופרו של משיח"(.
המאההעשריםהביאהעִמהשינוייםמרחיקי
לכתבהתפתחותהאנושותשטרםהיוכדוגמתם.
תאוצהושינוייםאלוהולידובאנושותאתהצורך
בהתעלותרוחניתיותרמאשראיפעםופתחו
את הפתח לשלב חדש שעליו הצביעו גדולי
המקובליםלאורךהדורות.יתכןשלחלקמאיתנו
נראהשדברלאהשתנהושעדייןאיןזההזמן
המתאים לעסוק בחכמת הקבלה ,אך גדולי
המקובליםקובעיםאחרת.הםמלמדיםאותנו
שבזמננולארקשניתןומותרלעסוקבחכמת
הקבלה,אלאאףחלהעלינוהחובהלעשותזאת.
לאמִתושלדבר,כברבספרהזוהר)וירא,דףקי"ז(
נכתב,שמשנת1840תתחילהחכמהלהתפשט
ברבים .במאה השמונהעשרה כתב הגאון
מווילנהבספרו"קולהתור"שהתהליךיתחיל

ÏÂÁ‰†ÔÓÊ†ÌÂ˜Ó·†¯Â‡‰†ÔÓÊ†ÚÈ‚‰
בשנת.1990יתרהמזאת,הואאףצייןש"עיקר
הגאולהתלויהבלימודהקבלה")"אבןשלמה",
פרקי"א,אותג'(.
גםהמקובלהגדול,הרבקוק,רבההראשיהראשון
שלארץישראל,הסבירש˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢
¨ÌÈÈÂˆÓÂ†ÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†˙ÂÏÂ„‚‰
ÏÏÎÏ†˙ÂÂ˘†˙Â‚¯„·†ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†Ô‰†˙Â·ÈÂÁÓ
")Æ¢ÌÚ‰אדרהיקרועקביהצאן",עמ'קמ"ד(.
היהזההרביהודהאשלג,גדולהמקובליםבדורנו,
שהפך את דבריהם של כל המקובלים מחזון
למציאותשלממש.הואראהבבירורשהגיעה
העתלאפשרלכלאדםללמודולהביןאתספר
הזוהר,וכךתוכלכללהאנושותלהתעלותולהשיג
בעצמהאתהעולםהרוחני.לכןגמלהבלִבוהחלטה
להקדישאתכלחייולכתיבתפירושכולל,מדויק
ושיטתילחיבורהחשובהזה.הואשאףלהסיר
את כל ההסתרות והמנעולים מעל הספר כך
שיתאיםלכלהנשמותשבדורנו.בהקדמהשהכין
לספרהזוהר,הסבירהרבאשלגמדועעשהזאת:

„È˜Ù˙˘†¨˙Â¯Â‰Ï†ßÌÏÂÒ‰ß†Ì˘·†¯Â‡È·‰†È˙‡¯˜Â¢
·‰ÈÏÚ†ÍÏ†˘È†Ì‡˘†¨ÌÏÂÒ†ÏÎ†„È˜Ù˙Î†‡Â‰†È¯Â‡È
¨Â·†˙ÂÏÚÏ†ßÌÏÂÒß†‡Ï‡†¯ÒÁ†ÍÈ‡†¨·ÂË†ÏÎ†‰‡ÏÓ
) .¢ÍÈ„È·† ÌÏÂÚ‰† ·ÂË† ÏÎ† Ê‡Âאות נ"ח( .פירוש
"הסולם" שכתב נועד לסייע לכל אדם להגיע
למדרגהרוחניתשתאפשרלולהתעמקבספר
הזוהרולהרגישבלבואתהכתובבו.

˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÚ†˙ÂÏ‡˘†˘ÓÁ

ÌÈËÂ˘Ù†ÌÈ¯·„†‰ÊÈ‡†¯¯·Ï†¨ÂÊ†‰Ó„˜‰·†ÈÂˆ¯¢
¨Ì‰·†˙Â˘Ó˘ÓÓ†ÏÎ‰†È„È†¯˘‡†¨¯ÓÂÏÎ†¨‰¯Â‡ÎÏ
ÔÈÈ„Ú†¨˙‡Ê†ÏÎ·Â†ÆÌ¯¯·Ï†È„Î·†‰ÎÙ˘†ÂÈ„†‰·¯‰Â
Æ¢˙˜ÙÒÓÂ†‰¯Â¯·†‰ÚÈ„È†È„ÈÏ†Ì‰·†ÂÚ‚‰†‡Ï
)בעלהסולם,הקדמהלספרהזוהר,אותא'(.
בעלהסולםראהחשיבותעליונהבֵקרובספר
הזוהראלינו,ולכןבנוסףלפירושהסולםשכתב,
הוסיףוחיברהקדמהעמוקה,מקיפהונגישה.
בהקדמתוהואמובילאותנוידבידבמסלול
ההתפתחותהרוחניתהמופלאשיעבורכלאדם
בדרכולהשגתהקשרעםהכוחהעליון.לשםכך
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‰‡¯†Â˙È‡Ó†˜ÏÁÏ˘†ÔÎ˙È
˘„·¯†ÔÈ‡†ÔÈÈ„Ú˘Â†‰˙˘‰†‡Ï
˜ÂÒÚÏ†ÌÈ‡˙Ó‰†ÔÓÊ‰†‰Ê
·ÈÏÂ„‚†Í‡†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
Ì‰†Æ˙¯Á‡†ÌÈÚ·Â˜†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
˜¯†‡Ï†ÂÓÊ·˘†Â˙Â‡†ÌÈ„ÓÏÓ
˘˙ÓÎÁ·†˜ÂÒÚÏ†¯˙ÂÓÂ†Ô˙È
ÂÈÏÚ†‰ÏÁ†Û‡†‡Ï‡†¨‰Ï·˜‰
˙‡Ê†˙Â˘ÚÏ†‰·ÂÁ‰
‰ÓÎÁ‰†˙ˆÂÙ˙†¯‰ÓÏ¢
·¢‰ÓÂ‡‰†È·Á¯Ó
כלהמקובליםייחלולדורנו,הדורשבותוכל
האנושותלגלותאתהדבריםהנפלאיםשהםגילו,
ותצליחלהשיגבעזרתקריאהבכתביהמקור
שהותירועבורנואתהקשרעםהכוחהעליון.
בהקדמתוובפירושולספרהזוהרזורקלנובעל
הסולםקצהחבלובכךסוללעבורנואתהדרך
לעתידיפהוטוביותר.הואהמשיךוהפךעוד
ספריםרביםלקרוביםיותרעבורנו,ביניהםכתבי
האר"י,שעדאזהיו"נעוליםבאלפימנעולים"
בפנימישלאהיהמקובל.
לאורךכלכתביוקובעבעלהסולםחדמשמעית,
שהמפתחלחייםשלמיםעבורכלהאנושותטמון
במציאתהאיזוןהנכוןביןפנימיותוחיצוניות.לכן
הוא קורא לכולנו לתת משקל מכריע בחיינו
לעיסוקבפנימיות,בחכמתהקבלה.בעלהסולם
לאהסתפקבזאתאלאקראבכלהזדמנות"לחבר
ספרים ,כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי
האומה".הואעשהזאתכיווןשידע,שרקחכמת
הקבלהתוכללהעלותאתכלהעולםבמעלה
הסולם הרוחני ,לדרגת הקיום הנצחית שבה
התקיימוהמקובליםבכלהדורות.
moshe_a@kab.co.il
לצפייהבסדרתהרצאותעל"הקדמהלספרהזוהר"באתר:
www.kab.co.il/links/zohar2

ÌÏÂÚ‰†˙ÂÓÂ‡Â†Ï‡¯˘È
חכמתהקבלהמלמדתשכלבניהאדםהינםחלקיםשלנשמהכלליתאחת,המכונה"נשמתאדם
הראשון".נשמהזוכוללתשניחלקיםהנקראים"ישראל"ו"אומותהעולם"".ישראל",מלשון
"ישראל",הןהנשמותשעליהןמוטלהתפקידלמסורליתרהנשמות,הנקראות"אומותהעולם",
אתחכמתהקבלה.כלומר,להביאלכלאדםאתהידיעותוהאמצעיםלהשגתתכליתהבריאה
וקבלתהשפעהעליון.
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ÏÎ†˙‡†ÂÏ†˘È†¨Â··ÂÒÈ†‡Ï†Ì‰†È˙Â‡†Ï·‡†ÆÚ·ˆ‡‰
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˙Â¯È‰Ó·†‰˙ˆÁ†¨≤∞∞∂†ÈÏÂÈ·†≤π≠‰†Ï˘†˙ÂÓ„˜ÂÓ‰
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˙‡†ÏÈÚÙ‰†¨‰ÏÈÏ‰†˙¯Ó˘Ó·†·ˆÂ‰˘†¯ËÂ˘‰
Û„¯Ó†¯Á‡Ï†ÆÚÂ¯Ù‰†‚‰‰†˙Â·˜Ú·†˜Ï„Â†‰¯ÈÒ‰
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ÔÂÈÒÈ·†‚ÈÂÂ¯‡†˙‡†„È¯Ë‰Ï†˜ÈÒÙ‰†‡Ï†‡Â‰†ÍÎÏ
¯¯ÁÂ˘Â† ÁÎÙ˙‰˘Ó† .È„Â‰È† ‡Â‰† Ì‡‰† ¯¯·Ï
ÚÂÏÂ˜†Ô˜Á˘©†ÔÂÒ·È‚†ÏÓ†¨‚‰‰†‡ˆÈ†¨Â¯ˆÚÓÓ
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·ÈÓ˘ÈË‡‰† ÁÈ˘‰† Û˜È‰† ÈÎ† ‰Ï‚Ó† ¨ÊÈ¯Ù
·‡ÛÒÂ·†.ÔÂ¯Á‡‰†ıÈ˜·†ÂÓˆÚ†˙‡†ÏÈÙÎ‰†‰ÙÂ¯È
˙È¯Â‡ËÓ†‰ÈÈÏÚ†‰ÏÁ†Ô‰·˘†‰ÈÓ¯‚ÏÂ†˙Ù¯ˆÏ
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‡ÌÈ„ÓÈÓ†˙·Á¯†‰ÚÙÂ˙Ï†ÂÈÓÈ·†ÌÈÎÙÂ‰˘†ÌÈÚÂ¯È
¨‰Ï‡˘‰†˘„ÁÓ†‰ÏÂÚ†‰Ê†Ú˜¯†ÏÚ†ÆÌÈ„˜˙†˙¯ÒÁÂ
Ï‡¯˘È†˙È„Ó·Â†È„Â‰È‰†ÌÚ·†„ÁÂÈÓ†ÍÎ†ÏÎ†‰Ó
˘ÔÈ‡†‰¯Â‡ÎÏ˘†˙ÈÓÂ‰˙†‰‡˘†Ì‰ÈÏ‡†ÌÈÎ˘ÂÓ
øÈÂÈ‚‰†¯·Ò‰†ÏÎ†‰Ï
Í¯Â‡Ï†È„Â‰È‰†ÌÚ‰†È‚˘È‰†ÏÚ†ÛÂËÁ†Ë·Ó†¨È˘†„ˆÓ
∫˙ÂÏÚÙ˙‰†È¯¯ÂÚÓ†ÌÈÂ˙†ÂÈÙ·†˘¯ÂÙ†‰È¯ÂËÒÈ‰‰
·ÌÈ„Â‰È†ÌÈÎÂÊ†¨‰ÁÏˆ‰†˙ÓÎÏ†Ô˙È†Â·˘†ÌÂÁ˙†ÏÎ
Æ‰„ÈÓ† ‰˜† ÏÎ·† ÌÈ„˜˙† È¯ÒÁ† ÌÈ‚˘È‰Ï
•≤≤†‰˘È˘†ÏÎÓ†„Á‡†¨ÌÈ„Â‰È†Ì‰†Ï·Â†Ò¯Ù†ÈÏ·˜ÓÓ
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ÌÈ¯È˘Ú‰†±∞∞†˙ÓÈ˘¯·†‰Ú·¯‡†ÏÎÓ†„Á‡†¨È„Â‰È
·˜ÆÈ„Â‰È†‡Â‰†Ì‚†‰„
È„Â‰È†È„È·†‡ˆÓ˘†ÔÂ‰‰†˙‡†¯·Á†Ì‡†ÔÎ†ÏÚ†¯˙È
ÈÒÁÈ†ÔÙÂ‡·†ÏÂÙÎ†‡Â‰˘†‰Ï‚†„·Ï·†·¢‰¯‡Â†Ï‡¯˘È
ÈÒ¯Ù‰†ı¯ÙÓ·†ÌÈÁÈÈ˘‰†ÏÎ†È„È·†‡ˆÓ˘†ÔÂ‰‰Ó
‚¨‰ÏÎÏÎ‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†˘‡¯·†ÌÈ„ÓÂÚ‰†Ì‚†Æ„ÁÈ†Ì
Ì·Â¯†¨˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡·†¯Â„È·‰†˙ÈÈ˘Ú˙Â†˙¯Â˘˜˙‰
˙ËÏÂ·‰†Ì˙ÓÂ¯˙†‡È‰†ÏÎÓ†‰·Â˘Á‰†Ï·‡†ÆÌÈ„Â‰È
˘Ú„Ó‰†¨˙Â·¯˙‰†ÈÓÂÁ˙·†˙Â˘Â‡Ï†ÌÈ„Â‰È‰†Ï
ÆÌÈÈÓÏÂÚ‰†‰‡ÂÙ¯‰Â
‚¨‰¯Â¯·†‰ÚÙÂ˙Ï†¯·ÎÓ†‰Ê†ÂÎÙ‰†ÂÏ‡†ÌÈÂ˙†Ì
‡˘¯†ÔÎ†Ì‡†Â‰Ó†≠†‰Ï‡˘‰†‰˙Â‡†˙‡†˙˜ÊÁÓ
˙ÂÈÈËˆ‰Ï†Â˙Â‡†ÏÈ·ÂÓ˘†¨È„Â‰È‰†ÌÚ‰†Ï˘†Â„ÂÁÈÈ
˙ËÏÂ·Â†ÏÏÎ‰†ÔÓ†˙‡ˆÂÈ
·˙øÍÎ†ÏÎ†ÌÈ·¯†ÌÈÓÂÁ

יממשאתתפקידוהרוחני,הואיפתחאתהדרך
אלהרוחניותעבורהאנושותכולה.
בהקדמתולספרהזוהרכותבעלכךבעלהסולם:
"ובהיותהאדםמישראלמגבירומכבדאתבחינת
פנימיותו,שהיאבחינתישראלשבו,עלחיצוניותו...
הנהאזגורםבמעשיו,בפנימיותוחיצוניות...שבני
ישראלעוליםבשלמותםמעלהמעלה")אותס"ז(.
לעומתזאת,כלעיכובבהתפתחותושלעםישראל
יעכב את תהליך ההתפתחות הכללי.
"אומותהעולם"חשותבצורהלאמודעתאת

·˙‡†˘ÓÓÈ†¢Ï‡¯˘È¢˘†‰„ÈÓ
˙˙‡†Á˙ÙÈ†‡Â‰†¨ÈÁÂ¯‰†Â„È˜Ù
¯Â·Ú†˙ÂÈÁÂ¯‰†Ï‡†Í¯„‰
‰ÏÂÎ†˙Â˘Â‡‰
הקשרביןהתקדמותההרוחניתשל"ישראל"לבין
התקדמותןשלהן.כאמור,העדפתהפנימיותעל
פניהחיצוניותהיאתפקידוהרוחנישלעםישראל.
לכן,כאשרנממשאתתפקידנוהרוחנינזכהליחס
חיוביואוהדמצדאומותהעולםונהנהמשגשוג
ומשלווה.אולם,אםנמשיךונעדיףאתהעיסוק
בחיצוניותעלפניהפנימיות,לאיפסקהלחץ
שמופעלעלינומצידן.
מכאןקללהביןשבעלהסולם,כמוכלגדוליישראל
לפניו ,רואה קשר ישיר בין הגברת העיסוק
בפנימיותלביןיכולתנולשנותאתהמצבלטובתנו.

˙ÈÁÂ¯†ÔÎÂ
‰Ó˘‰†Ï˘†ÈÓÈÙ‰†˜ÏÁ‰
"ודע,שבכלדברישפנימיותוחיצוניות,ובכללות
העולם נחשבים ישראל לפנימיות העולם,
ושבעיםאומותנחשביםלחיצוניותהעולם".
)הרביהודהאשלג,בעלהסולם",הקדמהלספר
הזוהר",אותס"ו(.
הבסיסהאמיתילייחודיותעַמנוהואשורשֵנו
הרוחני.באחדהחיבוריםהמופלאיםביותרשנכתבו
בדורנו,ההקדמהלספרהזוהר,מפרטהרביהודה
אשלג)בעלהסולם(אתמבנההנשמההאנושית
בצורהמדוייקת,כמעטמדעית.באותוחיבורהוא
מבחיןבאופןברורביןפנימיותלביןחיצוניות,בין

˜ÏÁ˙Ó†˙Â˘Â‡·˘†˙ÂÓ˘‰†ÏÏÎ
ÆÔÂˆÈÁÂ†ÈÓÈÙ†¨ÌÈÈ¯˜ÈÚ†ÌÈ˜ÏÁ†È˘Ï
˜ÏÁ‰†‰ÂÎÓ†¨ÂÊ†‰˜ÂÏÁ†ÈÙÏ
˜ÏÁ‰†ÂÏÈ‡Â†¢Ï‡¯˘È†ÌÚ¢†ÈÓÈÙ‰
¢ÌÏÂÚ‰†˙ÂÓÂ‡¢†‡¯˜†ÔÂˆÈÁ‰
העיקרלביןהטפל,ומלמדאתהקוראמהוהאיזון
הנכוןביןשניגורמיםאלהוכיצדלבנותאותובתוך
כלאחדואחדמאיתנו.
כללהנשמותשבאנושותמתחלקלשניחלקים
עיקריים,פנימיוחיצון.לפיחלוקהזו,מכונההחלק
הפנימי"עםישראל"ואילוהחלקהחיצוןנקרא
"אומותהעולם".
המושגים"פנימיוחיצון"מבטאיםבמקרהזהאת
הסדר שבו יתפתחו כלל הנשמות עד למצבן
הסופי,השלםהרגשתהמציאותהרוחנית.מאחר
ששורשו של עם ישראל הוא החלק הפנימי
שבמבנההנשמההכללית,הואהראשוןשעתיד
להתפתחלהשגתמציאותזו.במידהש"ישראל"

"עתהקרבוהימים,שהכליכירווידעו,שישועת
ישראלוישועתהעולםכולותלויהרקבהופעת
חכמתאורהגנוזשלפנימיותרזיתורהבשפה
ברורה.הנסתריעמידעלרגליוגםאתהנגלה".
)הרב קוק" ,אגרות הראי"ה" ח"א ,עמ' צ"ב(.
הרבאשלג,הרבקוקוגדוליהמקובליםשפעלו
לפניהם,ראובבירוראתהצורךוהחובהבעיסוק
בפנימיות.הםשאפולזמניםשבהםיוסיףכלאחד
מאיתנולחייהיוםיוםשלו,בזמנוהפנוי,קריאה
עלפנימיותהמציאות.הםראובחכמתהקבלה
אתהאמצעיהיחידשיכוללצרףלחיינואתהתוכן
הרוחנישלואנוזקוקיםכלכך.כשנעשהזאת
נעוררעלעצמנוכוחחיובי.
חכמתהקבלהשמתגלהכיום,מגלהלנואת
הרבדיםהפנימייםשלהמציאותשאנוחווים,
ומראהלנושלכלהאירועיםבעולמנויש
שורשעליון,רוחני.התגלותהקבלה
ברביםמאפשרתל"ישראל"לממש
אתתפקידוולסדראתהיחסהנכוןבין
פנימיותלביןחיצוניות.כשנעשהזאתיוכל
"האורהעליון"להתגלותבפנינו,לתקןאת
נשמותינו,ולאחרמכןלהביאאתהעולםכולו
לתיקון.כשכלאחדמאיתנוימצאבתוכואת
האיזוןהנכוןביןפנימיותלביןחיצוניות,
ויחלקאתזמנוותשומתלבובצורההנכונה
עבורו,הואיביאלשינוימהותיבמציאותכולה.

˙ÈÁÂ¯†‰ÎÙ‰Ó†ÏÈ·Â‰Ï

·˙ÓÎÁ† „ÂÓÈÏ·˘† ¯ÙÒÓÂ† ÍÈ˘ÓÓ† ÌÏÂÒ‰† ÏÚ
Â‡† ¢‰ÏÂ‚Ò¢† ‡¯˜˘† „ÁÂÈÓ† ÁÂÎ† ÈÂ·Á† ‰Ï·˜‰
˜¯Â†Í‡†ÔÂÓË˘†‰Ê†ÁÂÎ†Æ¢·ËÂÓÏ†¯ÈÊÁÓ‰†¯Â‡Ó‰¢
·˜¯ÂÈÏÚ†ÏÚÂÙ†¨ÌÈÈË˙Â‡‰†‰Ï·˜‰†È¯ÙÒ†˙‡È
ÔÂÎ‰†ÒÁÈ‰†˙‡†ÂÎÂ˙·†¯„ÒÏ†ÌÈÏÈÎ˘Ó†Â‡†¯˘‡Î
·¯Â˜Ó‰†È¯ÙÒ·†‰‡È¯˜‰†Æ˙ÂÈÂˆÈÁÏ†˙ÂÈÓÈÙ†ÔÈ
ÔÈ·†ÔÂÎ‰†ÔÂÊÈ‡‰†˙‡†ÂÏ†‰˜ÓÂ†Â˙Â‡†˙ÂÂÎÓ

Â‡†‰·˘†˙ÈÓ˘‚‰†˙Â‡ÈˆÓ‰†ÔÈ·Ï†ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰
Í˘ÂÓ†¨‰‡È¯˜‰†ÍÂ˙Ó†ÂÈÏÚ†ÏÚÂÙ˘†¯Â‡Ó‰†ÆÌÈÈÁ
‡˜ÈÚÓÂ†ÌÈ˘„Á†ÌÈ˘ÂÁ†Â·†Á˙ÙÓ†¨‰ÏÚÓÏ†Â˙Â
Æ˙ÈÁÂ¯† ‰È‚¯‡† Ï˘† ÚÙ˘Ï† ¯È˘È† ¯Â·ÈÁ† ÂÏ
¨Â˙ÂÈÓÈÙÓ†¨Ë¯Ù‰†˙Ó¯Ó†ÏÈÁ˙Ó†‰Ê‰†ÍÈÏ‰˙‰
¨Ï‡¯˘È†ÌÚ†¨ÂÁ‡†ÆÏÏÎ‰†˙Ó¯Ï†ıÂÁ†ÈÙÏÎ†ÍÈ˘ÓÓÂ
ÌÈÂ˘‡¯‰† Â‰† ¨ÌÏÂÚ‰† ˙ÂÈÓÈÙÏ† ÌÈÏÂ˘Ó‰
˘ˆ¯¯Á‡Ï†Æ˙ÈÁÂ¯‰†‰ÎÙ‰Ó‰†˙‡†ÏÈ·Â‰Ï†ÌÈÎÈ
˘˙‡†ÂÎÂ˙·†‰·Â†¨ÂÓˆÚ†ÏÚ†ÍÈÏ‰˙‰†˙‡†˘ÓÓ
˙ÂÓÂ‡†ÂÏÎÂÈ†¨˙ÂÈÂˆÈÁÏ†˙ÂÈÓÈÙ†ÔÈ·†ÔÂÎ‰†ÒÁÈ‰
.‡·‰†·Ï˘‰†˙‡†˘ÓÓÏ†ÌÏÂÚ‰

ÈÓÈÙ‰†ÌÚÏ†˙ÈÓÈÙ†‰ÓÎÁ
חזרתנולארץישראלמביאהעִמהדרישהולצידה
גםהזדמנותלחיותאתהחייםאחרת.תקופת
הגלותשהסתיימה,מסמלתאתתוםתקופת
העיסוקבחיצוניות,וחזרתנולארץשמסמלתאת
"פנימיותהעולם",מהווהעבורנוסימןברורלצורך
בהתפתחות פנימית .רק כך נזכה לממש את
ייעודנוהאמיתיבמציאות,אותוהשורששמייחד
אותנומשארהאומות‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ˘†ÏÎ.
ı¯‡·†ÈÓÈÙ‰†ÌÚÏ†˙ÈÓÈÙ‰†‰ÓÎÁ‰†˙‡†¯·ÁÏ
ÌÚÏ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†¯·ÁÏ†¯ÓÂÏÎ†¨˙ÈÓÈÙ‰
ÆÏ‡¯˘È†ı¯‡·†Ï‡¯˘Èכשנעשהזאת,יחושואומות

ÈÁÂ¯‰†Â„È˜Ù˙†˙‡†˘ÓÓ†¯˘‡Î
„ˆÓ†„‰Â‡Â†È·ÂÈÁ†ÒÁÈÏ†‰ÎÊ
‡‚Â˘‚˘Ó†‰‰Â†ÌÏÂÚ‰†˙ÂÓÂ
ÛÈ„ÚÂ†ÍÈ˘Ó†Ì‡†¨ÌÏÂ‡†Æ‰ÂÂÏ˘ÓÂ
‡˙†ÈÙ†ÏÚ†˙ÂÈÂˆÈÁ·†˜ÂÒÈÚ‰
ıÁÏ‰†˜ÒÙÈ†‡Ï††¨˙ÂÈÓÈÙ‰
˘Ì„ÈˆÓ†ÂÈÏÚ†ÏÚÙÂÓ
העולם שאנו כוח חיוני ומועיל להתפתחות
הכלליתולאכוחשלילישאיןכללזכותלקיומו.
זוגםהסיבהשבימינומתגלהחכמתהקבלה
לכולם :דתיים ,חילוניים ,מבוגרים ,צעירים,
אשכנזיםוספרדים.אםכלאחדמאיתנוימצא
מעט זמן פנוי
לקריאה בספרי

הקבלההאותנטיים,נזכהלממשאתחזונםשל
גדולי הנביאים והמקובלים לאורך הדורות,
ולרומם את ארץ ישראל לדרגת מרכז רוחני
אמיתי שממנו יצא האור לעולם כולו.
eli_v@kab.co.il
לצפייהבסדרתהרצאותעל"הקדמהלספרהזוהר"באתר:
www.kab.co.il/links/yahas
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‰ÂÙ†˙ÂÈÂˆÈÁ‰˘ÎÂ†Æ‰˘Â„˜Ï†ÍÙ‰†¨˙ÂÈÂˆÈÁ‰†˙‡†‰ÈÈÁÓ†˙ÂÈÓÈÙ‰˘Î¢
‡˙†Æ¢‰‡ÓÂËÂ†Â‰Â˙Ï†ÏÎ‰†¯ÊÂÁ†¨˙ÂÈÓÈÙ‰Ó†Ï·˜ÏÓ†‰ÓˆÚ
הרבקוק",אגרותהראי"ה"ח"ב,עמ'ל"ד.

‡Ï„Ó†ÌÁÓ†È·¯ ‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
‡ÈÂÏ†Ô¯Â

‰¢

ÂÏ†ÌÈ˙Â˘†ÌÂ˜Ó·†≠†øÌÈ˜ÂÏ‡†ÈÂˆÓ†ÔÎÈ
) Æ¢ÒÎÈ‰Ïר' מנחם מנדל מקוצק(.
בשרשרתהמקובליםהמפארתאתההיסטוריה
שלנוניצבתבגאוןדמותההייחודיתשלחבורת
המקובליםמקוצקבראשותושלרבימנחםמנדל
).(18591787דומהכיחבורהזושחייתהבמאה
ה19בפוליןמסמלתיותרמכלאתהעדפת
הפנימיותעלהחיצוניות.
כשהדורכולוהיטלטלביןהעולםהיהודיהישן
והמסורתילביןעידןההשכלה,התרבותוהמדע
שעמדובפתח,עמדהחבורהזומנגד.היאחתרה
בדרךבלתימתפשרתלמימושמטרתהבריאה
התרוממותמעלטבעהאדםהאגואיסטיאל
אהבתהזולת.

˜ˆÂ˜†˙¯Â·ÁÂ

Æ¯˙Ò†„·Â¯†˘È†‰¯Â˙‰†È¯ÂÙÈÒÏ˘†˜ˆÂ˜Ó†Ï„Ó†ÌÁÓ†È·¯‰†ÔÈ·‰†Â˙Â„ÏÈÓ†¯·Î
˙‡†ÌÈ˜‰Â†ÌÈÈ¯ÓÂÁ†ÌÈÈÈ˜Ï†·¯ÈÒ†¨Ì¯Ê‰†ÌÚ†ÛÁÒÈ‰Ï†·¯ÈÒ†‡Â‰†¨ÂÎ¯„Ï†ÔÓ‡
‰·‰‡·Â†ÛÂ˙È˘·†‰ÈÁ‰†¨˙È„È˙Ú‰†‰¯·Á‰†Ï˘†Ì‚„†‰˙ÂÂÈ‰˘†¨˜ˆÂ˜†˙¯Â·Á
'זהאליואנווהואלוהיאביוארוממנהו'",אמר
לאביו",והכוונההיאשקודםכלחייבהאדםלומר
'זהאלי',כלומרלגלותאתהבוראבעצמו,ורק
לאחר מכן יוכל לרומם את אלוהי אביו".

אמירתם",עובדעצמוחוטאבעבודהזרה",
מעידה על שאיפתם להתעלות מעל האגו
המפרידביןבניהאדם.
החייםבקוצקהיוחייםשיתופייםוקופהאחת

ÌÈÏ˘Â¯È†¯Ú˘·†·˘ÂÈ†ÁÈ˘Ó¢
ÌÈÈÂ‡¯†Ì„‡‰†È·†ÂÈ‰È˘†‰ÎÁÓÂ
ÌÈ˜ÈÊ‡·†¯ÂÒ‡†‡Â‰†Æ‰ÏÂ‡‚Ï
¨ÍÈ¯ˆ†‡Â‰†ÌÈÓÏ˘†ÌÈ˘‡Â
˘¨ÌÈ„ÈÒÁÓ†ÂÏ†È„†ÆÂÈÏ·ÎÓ†Â‰Â¯È˙È
„˘¯Â„†‡Â‰†ÂÈ˘ÎÚ†¨·ÁÂ¯·†ÂÏ†È
·¢˙Ó‡†È˘‡·†˜ÓÂÚ
·˙ÂÚ·‚‰Ó†Ë·Ó
"בשבילמהאניחי?",הייתההשאלהשהובילה
אתהילדמנחםלפקוחאתעיניוהגדולותולחפש
משמעותלחייו.הואנולדבגוריי,עיירהקטנה
בפולין,למשפחתמורגנשטרן.כברבצעירותו,
תוךכדיעיוןבסוגיותהתלמוד,הואלאהסתפק
ברובדהחיצוןשלסיפוריהתורהוביקשלחדור
אלפנימיותה,אלסודותהקבלה.
כאשרלקחהמורהאתתלמידיוהצעיריםלטייל
בשדותהירוקיםבגוריי,נהגמנחםלהישארשם
לבדוולטפסעלהגבעות.במבטמלמעלההוא
סקראתשגרתהחייםולִבוביקשלפרוץאל
מעברלגבולותהעולםהזה.
"בהשכמתהבוקראתהאומר':מודהאנילפניך'.
אךכלוםחשבתאיפעם:מיהואה'אני'ומיהוא
'לפניך'?",אמרר'מנחםמנדל.כמוכלהמקובלים
שקדמולו,גםהואחשכברמילדות,שהיהדות
אינהמסתכמתבמעשיםחיצונייםושסוגיותכמו
"שנייםאוחזיםבטלית"אינןעוסקותרקבחוק
ומשפטכפישנראהמבחוץ.
שאלת הקיום פתחה בפניו את המשמעות
הפנימית של התורה ,את חכמת הקבלה,
המסבירהאתההתפתחותהרוחניתשאותה
צריךכלאדםלעבורבמהלךחייובעולםהזה.
בתוךלִבוחיהעיקרוןהקבליהאומרשכליעודה
של התורה הוא להתוות לאדם את הדרך
להתעלותמעלהאגו,ולהביאולחיבורעםהכוח
העליון,כוחהאהבהוהנתינה.

ÈÏ‡†‰Ê
פעםאחת,במהלךאחדהשיעורים,קטעמנחם
הילדאתדבריהמורה,וכמומשוםמקוםשאל
לפתע":כאשרשהואבותינובמדברואכלומָן
מהשמים בשווה ,כיצד התקיימה אז מצוות
צדקה?".כשהביטובוהמורהויתרהתלמידים
בפליאה,השיבלהםמנחםמנדל":אבותינועשו
צדקהבדעת.מישדעתוהייתהרחבה,עשה
צדקה עם מי שדעתו הייתה פחותה".
ר'מנחםמנדלמאסבשטחיותובחיצוניות.הוא
ידעשכדילגלותאתמשמעותםהאמיתיתשל
החייםעליולתוראחרמורהמקובלשידריך
אותו.דרכוהחלהאצל"החוזהמלובלין",רבי
יעקביצחקהורוביץ.
כששמעאביושלר'מנחםמנדלשבנולומדאצל
"החוזה",הואהתרגזמאודוציווהעליולעזוב
אותו.אךר'מנחםמנדלבשלו":כתובבתורה:

לא עבר זמן רב עד שר' מנחם מנדל הרגיש
שהחצרהחסידיתבלובליןאינההמקוםהמתאים
לאששבערהבעצמותיו.בצוותאעםבחורים
נוספיםשחשוכמוהו,ובהנהגתושל"היהודי
הקדוש",רבייעקביצחקרבינוביץ',הםפרשו
מלובליןועברולפשיסחה.לאחרפטירתושל
היהודיהקדוש,המשיךר'מנחםמנדלללמוד13
שניםנוספותאצלממשיךדרכו,רבישמחהבונים,
שקבענחרצות¨˙ÈÏ‚‰†‰¯Â˙·†È„†‰È‰†Ì„Â˜Ó¢:
‡·Ì‚†˙ÂÈ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†¨‡ÁÈ˘Ó„†‡˙·˜Ú·†‰˙Ú†Ï
˙) Æ¢¯˙Ò‰† ˙¯Âתורת שמחה ,עמ' נ"ז(.

ÌÈ˘‡‰˘†Ï„Ó†ÌÁÓ†ß¯†‰‡¯˘Î
ÏÁ‰†¨‰Ï·˜‰†Í¯„Ó†ÂËÒ
Â¯„Á·†¯‚Ò˘†„Ú†Ì‰Ó†˜Á¯˙‰Ï
ÌÈ„ÈÒÁ†Ï˘†‰ÏÂ„‚†‰ÚÈÒ†ÆÔÈËÂÏÁÏ
ÛÂÏÁ·†Â·ÊÚ†ÌÈ¯Á‡†¨„ÈÈÓ†Â·ÊÚ
Ï˘†˙ÓˆÓÂˆÓ†‰¯Â·Á†˜¯Â†¨ÔÓÊ‰
Â¯˙Â†ÌÈ„ÈÓÏ˙†˙Â¯˘Ú†‰ÓÎ
„·Ì·¯·†ÌÈ˜Â
כשנפטר ר' בונים ,התאספה חבורה סביב
ר'מנחםמנדל,שהיהאזכבןארבעים.מילותיו
שלר'מנחםמנדל":לה'לאקוראיםבחוזקה
אלאבחשאי,מתוךהלבומפנימיותו.איןאדם
בחוץצריךלדעתמהקוראהלבפנימה",כבשו
אותם,והםצעדואחריו.תחילה,קבעההחבורה
אתמושבהבטומאשובולאחרכשנתייםנדדה
לקוצק ,עיירה קטנה הסמוכה לוורשה.

˙Â‡ÂÏ·†Â˘Â·Ï†¨È˘Ó†Â˙Ó˘
חבורתהמקובליםהשתדלהלחיותאתהעיקרון
הרוחני"ואהבתלרעךכמוך"ולממשאותובפועל.

הייתהלכולם.הבדליהמעמדותותואריהכבוד
נשארו מאחור וכולם חיו בפשטות ובצניעות.
החיצוניותלאהטרידהאותםכללכפישלימד
אותם ר' מנחם מנדל" :יהודי טוב הוא יהודי
שנשמתומשיוגופולבושבלואות.הואכלייקר
ומראהוככליחרס,רוחומרחפתבעולמותעליונים
ונפשונתונהלעפר".אתהכלעשובעצמם,בצוותא,
ובמוידיהםאףבנואתביתהמדרששלהם.הם
עבדויחד,סעדויחדולמדויחד.הכלביחד",כאיש
אחדבלבאחד",באהבהובידידות.
שמהשלהחבורהנודעלמרחוקומכלקצות
הארץעשודרכםלקוצקאנשיםרביםשביקשו
לגלותאתסודהחיים.לשםכך,הםהיומוכנים
לוותרעלהקנייניםהגשמייםשהותירומאחור.
חזונםהיהברור,לתקןאתהעולםעלידיתיקון
האדם,כלומרעלידיבנייתחברההמושתתת
עלאהבתהזולת.כלאחדמהםהיהמוכןלהקריב
את עצמו למען השגת המטרה הרוחנית
המשותפת.

·Ï‰†˙‡†Ô˜˙Ï
בקוצקהחשיבואתהאיכותולאאתהכמות.
בקוצקלעגולבינוניותולחיצוניותÏÏÙ˙Ó‰¢.
·ÂË† Ú˘¯† ¨ÏÂÓ˙‡† ÏÏÙ˙‰˘† ÌÂ˘Ó† ˜¯† ÌÂÈ‰
",¢ÂÓÈ‰אםאיןטלית,מתעטפיםבארבעכנפות
הארץומתפללים"",דודהמלךישבשבעיםשנה
והיהממעטחלבוודמובחיבורספרהתהלים,
ואילואנועובריםעלכלספרהתהליםבחטף,
בשעהאחתבלבד"כלאלההיומעטמןהדברים
שנהגולומרשם.
ר'מנחםמנדלהדגישבפניתלמידיושמטרת
לימודהתורההיארקלתקןאתהלבולהחדיר
בואתאהבתהזולתבמקוםהאהבההעצמית
הטבועהבומלידה.
ר'מנחםמנדללאחפץבחסידיםרביםשיתגודדו
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סביבו,חלומוהיהלקבץשלושמאותתלמידים
שכלאחדמהםיהיהמוכןלהקדישאתחייו
להתעלות הרוחנית ,ומהם תיבנה האנושות
החדשה.אמרתוהידועהחלחלהאלפנימיות
נשמותיהםשלבניהחבורה¯Ú˘·†·˘ÂÈ†ÁÈ˘Ó¢:
Æ‰ÏÂ‡‚Ï†ÌÈÈÂ‡¯†Ì„‡‰†È·†ÂÈ‰È˘†‰ÎÁÓÂ†ÌÈÏ˘Â¯È
¨ÍÈ¯ˆ†‡Â‰†ÌÈÓÏ˘†ÌÈ˘‡Â†ÌÈ˜ÈÊ‡·†¯ÂÒ‡†‡Â‰
˘¨·ÁÂ¯·†ÂÏ†È„†¨ÌÈ„ÈÒÁÓ†ÂÏ†È„†ÆÂÈÏ·ÎÓ†Â‰Â¯È˙È
.¢˙Ó‡† È˘‡·† ˜ÓÂÚ·† ˘¯Â„† ‡Â‰† ÂÈ˘ÎÚ
אךאנשיאמתמועטיםהמה.עםהשנים,חלק
מהאנשיםנחלשוונסוגואלחיקהעולםהגשמי.
הםהפסיקולדרושמרבימנחםמנדלשיוביל
אותםלרוחניות,והחלולבקשממנוברכותועצות
להצלחהבחייהםהגשמיים.ר'מנחםמנדללא
יכולהיהלסבולזאת.הבוראהריאינומזמןלאדם
צרותכדישהצדיקיצילאותומהן,אלאכדי
שיתעלהעלידןבעצמו".האנוכיותשבאדם,היא
המבדילהוחוצצתביןהאדםוביןאלוהיו",חזר
והסבירר'מנחםמנדל.המטרהשלכלהארועים
בחיינוהיאלהביאנולהבנהשהאגוהואמקור
כלהצרותוהסבלבעולם,ולגרוםלנולעלות
מעליו,רקלכךעלינולכווןאתתפילותינו.אולם
האגושהתגבראטםאתאוזניהםשלהאנשים
ואתליבם,והםלאהיומסוגליםעודלשמוע.
הניתוקהפנימישהתרחשביניהםהביאבסופו
שלדברגםלניתוקחיצוני.כשראהר'מנחם
מנדל שהאנשים סטו מדרך הקבלה ,החל

¯ÌÈ„ÈÒÁ·†ıÙÁ†‡Ï†Ï„Ó†ÌÁÓ†ß
¯·ÂÓÂÏÁ†¨Â·È·Ò†Â„„Â‚˙È˘†ÌÈ
˙Â‡Ó†˘ÂÏ˘†ı·˜Ï†‰È‰
˙‰È‰È†Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎ˘†ÌÈ„ÈÓÏ
ÂÈÈÁ†˙‡†˘È„˜‰Ï†ÔÎÂÓ
Ì‰ÓÂ†¨˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÏÚ˙‰Ï
˙‰˘„Á‰†˙Â˘Â‡‰†‰·È
להתרחקמהםעדשנסגרבחדרולחלוטין.סיעה
גדולהשלחסידיםעזבומייד,אחריםעזבובחלוף
הזמן,ורקחבורהמצומצמתשלכמהעשרות
תלמידיםנותרודבוקיםברבם.הםזכרואת
דבריו שהדהדו בעמקי ליבם" :הלב יישבר,
הכתפייםיתרסקו,שמיםוארץיימעכווהאדם
משלולאיסור!".
חבורתהמקובליםשלקוצקהייתהמיוחדת
מאין כמותה .היא הקימה מודל של החברה
העתידיתהמתוקנתשבהקשריםשלשיתוף,
אחווה,הדדיותואהבהישררובקרבכלבניהאדם
באשרהם.
מאז ועד היום עשה העולם כמה צעדים
משמעותייםקדימה,וההבנהכיהאגואיזםמוביל
אותנולמבויסתוםכברדיברורהלכל.לכן,בשנות
החמישיםשלהמאההעשריםהמשיךהרביהודה
אשלג",בעלהסולם",אתחזונםשלמקובלי
קוצקושלמקובליכלהדורות,ולקחאותוצעד
נוסףקדימה.
הואכתבאת"כתביהדורהאחרון"המתארים
לפרטיפרטיםכיצדייכנסהעולםכולולמסגרת
החברה העתידית ויחווה את אותה שלמות
ונצחיותשמרגישיםהמקובלים.
oren_l@kab.co.il
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ÔÂÏ‡†≠†ÈÂÏ†˙È·Ï†ÌÈÁ‡‰†Ï˘†ÌÈÈË¯Ù‰†ÌÈ¯ÂÙÈÒ
©∂≥®¨†‡ÌÈ„ÎÏ˙ÓÂ†ÌÈ¯ÂÊ˘†≠†®≥∞©†¯ÈÙÂ‡Â†®≥≤©†Ô¯Â
Âˆ¯†Ì‰Ï˘†ÌÈÈÁ‰†Æ‡ÏÙÂÓ†‚È¯‡†ÂÓÎ†‰Ê†ÌÚ†‰Ê
·ÌÈÂÂ˜†‰˘ÂÏ˘†ÂÓÎ†¨ÌÈ„¯Ù†Í‡†ÌÈ‰Ê†ÌÈÏÂÏÒÓ
„Ú†ÌÈÓÈÂÒÓ†ÌÈÚ‚¯·†‰ÊÏ†‰Ê†Â˜˘˘†¨ÌÈÏÈ·˜Ó
˘Æ˙Á‡†‰„Â˜·†Â¯·Á˙‰
˘Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎÏ˘†¨‰ÁÙ˘Ó†‰˙Â‡Ï†¨ÌÈÁ‡†‰˘ÂÏ
˘„ÁÓ†ÌÈ˘‚Ù†¨˙ÈË¯Ù‰†ÂÎ¯„Â†Â¯ÂÙÈÒ†˙‡†˘È
·‡È˙ÁÙ˘Ó‰†¯˘˜‰†‰ÓÎ†„Ú†ÌÈÏ‚ÓÂ†¨Ì‰ÈÈÁ†ÚˆÓ
·¯˘Ù‡†È‡†ÆÌ„†¯˘˜†„ÂÚÓ†¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ†‡Â‰†Ì‰ÈÈ
¨ÌÈÏÈÓ†Â‰˘ÓÂ†ÛÏ‡·†¨ÌÈÈÁ‰†˙‡†¨‰Ê†˙‡†¯È·Ú‰Ï
‡·ÆÏÈÁ˙†˙ÂÁÙÏ†Ï

˘·ÈÂÏ†Ë

‰‡¯Î†ø¯·Á˙‰Ï†ÌÈÏÂÎÈ†ÌÈÏÈ·˜Ó†ÌÈÂÂ˜†Ì‡‰
˘„Á‡†ÏÎ†¨ÌÈ‡ˆÂÈ†ÈÂÏ†¯ÈÙÂ‡Â†Ô¯Â‡†¨ÔÂÏ‡†ÆÔÎ
ÛÂÒ·†ÆÌÈÈÁ·†˙ÂÚÒÓÏÂ†ÌÏÂÚ·†ÌÈÏÂÈËÏ†¨„ÂÁÏ
‰·¯‰†˘È†Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎÏ˘†ÌÈÏ‚ÓÂ†ÌÈ˘‚Ù†Ì‰
ÌÈÁ‡†È˘Ó†¯˙ÂÈ

ÈÒ‡Ï˜†Ï„ÂÓ†¨ÈÓÈ˙†·˘ÂÓ
כשהאחיםמספריםעלנוףילדותם,הםמציירים
אותובאופןכלכךחיומוחשי,עדשאנחנומרגישים
כאילוהתגלשנויחדאיתםבמגלשתהדשאפרא,
שצימחהלהבחורףעלמורדותהגבעהשלמושב
אלישיב,איקטןבלבעמקחפר.
האחיםלביתלוידומים,וכמובןגםשונים.למראית
עין,שלושהבחוריםממוצאתימני,רזים,מאירי
פנים,חסריגיל,מאלושבטחיראובנישלושיםגם
בגילתשעיםוחמש,הגילשבוסבאשלהםנפטר.
‡:Ô¯Âאניהייתימאודקשורלסבא.הוא,כאילו
לקחואותומתימןועשולו""copy pasteלישראל.
עםאתוןלבנה,חצייוםבפרדסוחצייוםעםנרגילה,
גתוספרתורה".
‡:ÔÂÏבדורהשניהיהאתאבא,יהודהלוי",הרואה
חשבון".זהכברדורשעברשדרוג,דורשמעורה
יותרבחברההישראלית,ולעומתזאת,בדורשל
הילדים,כולםכברחילונים.זההמודלהקלאסי.
‡:Ô¯Âמושבתימני,אתהיודע,זונוסחהקבועה...
‡:ÔÂÏמשפחהשלחמישהילדים,עםהרבהחום,
עםהשבתות,החגים,המשחקים.

‡‰Ê†Æ‰Ï·˜†‰ÏÈÏ†ÏÎ†„ÓÂÏ†È
ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÈÏ†Á˙Ù
˘È˙Â‡†ÒÈÎ‰†‰Ê†¨È˙˘ÙÈÁ
˙¯‚˘†ÏÚÓ†‡ˆÓ˘†„ÓÈÓÏ
ÂÊ‰†˙ÂÈ¯Â¯Ù‡‰†ÏÚÓ†¨ÌÈÈÁ‰
˘È˙Â‡†·‡˘˙˘†È˙„ÁÙ
ÂÓÎ†¨ÌÈÈÁ‰†ÈÏÂÚ˘Ó·†‰ÎÂ˙Ï
‡˙†ÌÏÂÎ
‡:¯ÈÙÂאורןואניהיינומשחקיםכליוםכדורגלעד
שמחשיך,ואזהולכיםמכותרצחאיזהשעתיים...
‡·‡†˘ø·˘ÂÓ·†˙ÈËÈÓÂ„†˙ÂÓ„†‡Â‰†ÌÎÏ
‡:ÔÂÏחופשי...גםבמושבוגםבמשפחה.תמידשם,
עוטףאותנו.
‡:Ô¯Âדברמיוחדשאבאנתןלנובחייםזוהרגשה
שכאילו,אתהתשתדללגדוללהיותבנאדםטוב,
ואמיתי,ותלךעםמהשאתהמאמיןבו,עםהלב
שלך,ואלתדאגלכלום,אניאסדראתהכל...
אפילוהיום,כשאניאבאלילדים,אנימזההאת
התחושההמאודעמוקההזאת,כאילוזהחרות
בי,שאםאבאשלימאחורי,אזבטוחאנייכול
לעשותהכל.
אלון,הבכור,קולט",רקבגיל,17מאוחריחסית,
הבנתישאנית'כלסנמצאבבועה".הואמגלה
אתהעולם,עלכלהגירוייםהמסעיריםשבו,
בהודוובאוסטרליה,בשלוששניםשללימודי
צורפותבאיטליה,עםגיחותלארץ.אופירנוסע
לדרוםאמריקהאחריהצבא,ואחרכךהולךללמוד
ראייתחשבוןומנהלעסקים,ומצטרףלסצינה
שלאלון.אורן,האמצעי,דווקאזוכראתעצמו
תוההעלפשרהחייםמאזשהואזוכראתעצמו.
‡ :Ô¯Âאני הייתי הלמדן .בישיבה התיכונית
"מדרשייתנעם",שםגםלמדאבא,נחשפתילעולם
עצום של ידע .התחלתי לחקור ,קראתי המון
ולמדתי המון ,ועברתי כל מיני פאזות.

ÈÂÏ†¯ÈÙÂ‡Â†Ô¯Â‡†¨ÔÂÏ‡†∫Ï‡Ó˘Ï†ÔÈÓÈÓ

צילום:משהאדמוני

È˙Ï·È˜˘†‰Â˘‡¯‰†‰¯ÈËÒ‰
גםאלוןלמדבישיבהארבעשנים,ואילואופירלא
מצאשםאתעצמוואחרישלושהימיםעזבוהלך
ללמודבביתספררגיל.שלושתםמגיעים,כלאחד
בגילובמקוםשזהתפסאותו,לספרעלמותאימם
ממחלהקשה.הארועהמשפיעוהמשותףביותר
לכולם .את אלון זה הכי טילטל .אחרי שנתיים
במזרחהואחוזרלארץ,לרגעיההאחרוניםשלאמו.
עשרה ימים ,והוא מוצא את עצמו בלוויה.
‡:ÔÂÏזוהיתההסטירההראשונהשקיבלתי.אחר
כךכלהטיוליםוהבילוייםהפכוחסריטעם,מעייפים.
הצורךלהבין"מהקורהפה",שבערבועודבתור
ילד,המדעןהחובב",עםאוסףהפרפריםהכימרשים
בעמקחפרוניתוחישדהלצפרדעיםכברבגילשבע"
שבועולהבבהירותובטורדנות.
‡:ÔÂÏאורןכברהיהכמהשניםב"בניברוך".אני
ידעתיאבללאהתערבבתייותרמדיאורןבחיים
שלוואניבחייםשליויוםאחדהואנכנסלדירת
הרווקיםשלנוושואל",רוציםאולי,אתהוהחבר'ה
שלך,שנעשהאיזהשיעורבקבלה?".החבר'הרצו,
ואורןבאונתןשיעורראשון,ומכאןזהכברהתפתח,
עדל"בניברוך".
‡:Ô¯Âאחריהצבאגםאניהגעתילתאילנד.אחרי
שבוע,עלחוףהיםבאיקטן,אניזוכרשחשבתי
"לעזאזל,נסעתימהמושבאלפיקילומטרעדלפה,
כולםכאןישראליםוישליאתאותוהדברבבית!".
אבלאורןשורדאתהמשברוןהזה,גםאתהנמלים
שמילאולואתהמיטהבבונגלוס,וממשיךלהתגלגל
לבורמהולהודו,למקומותפחותהומים,הואמפסיק
לטייל,ומתגוררבמקוםמבודד,בחיקהטבע,בליכל
הרעש,בליחשמלובלימיםזורמים.הוא,חבר,הטבע
והספרים .חושב .מדי פעם פוגש עוברי אורח
מזדמנים,ודווקאשםנפגשלראשונהעםהקבלה.
‡:Ô¯Âדווקאאיזהשלושהחבר'המאנגליה,פתאום
שואליםעלהענייןהזהשלהקבלה,מהזההדבר
הזה,שאנחנוהיהודיםמסתיריםמכולם,ואולישאני
אספרלהםקצת.זההיהקצתמביך,כיאנילמדתי
בישיבה,טחנתיוהתעניינתי,ואיזהקבלהואיזה

נעליים ,לא היה לי מושג מה זה קבלה.
אורןחוזרלארץ,מגלהלגמריבמקרהאתהאתר
של "בני ברוך" ,ובתוכו את המוסיקה הקבלית
"שפשוטהפכהאותימבפנים,אנילאיודע,פרטה
ליעלהמיתריםשלהנשמה".
‡:Ô¯Âהתחלתילשמועקלטותשלהרבלייטמן,ולא
האמנתישישמישהושמדברככה,עלהבורא,על
העולםהרוחני,עלהאור.אנשיםלאמדבריםעלזה
בכלל,אףאחדלאמביןבזהכלום...זהמשךאותי
בצורהשלאדמיינתישכמוהאפשרלהימשך,אז
ביקשתילבואוללמוד,וזהו.מאזאנילומדכללילה
קבלה.וזהפתחליאתהעולםשחיפשתי,זההכניס
אותי למימד שנמצא מעל שגרת החיים ,מעל
האפרוריותהזושפחדתישתשאבאותילתוכה
במשעוליהחיים,כמואתכולם.
כמהשניםאחרכך,כשאלוןכברלומדב"בניברוך",

¨˙ÂÈÓÈÙ·†ÌÈÁ‡†‰Ù†ÂÏÂÎ
ÂÓÓ†ÌÂ˜Ó‰†‰Ê†˙ÂÈÓÈÙ‰Â
˙‡†ÌÈ„„ÂÓÂ†ÏÎ‰Ï†ÌÈÒÁÈÈ˙Ó
ÍÂ˙Ó†ÌÈ„„ÂÓ†‡ÏÂ†¨ÏÎ‰
˙È‚ÂÏÂÈ·†˙ÂÈÂˆÈÁ
אופירלוקחפסקזמןלפניהסטאז'בראייתחשבון
ונוסע גם הוא להודו .כבר שנים שגם הוא חש
בריקנות המקננת לה בפנים .החיים בין כסף
לקריירהממלאיםאוליאתהסובבים,אבללאאותו.
‡:¯ÈÙÂאורןציידאותיבספר"מתןתורה",ואנייושב
באיזה ערב אחד ,מאוד בודד ,ושוב כל השאלות
הפנימיותעולות,ואניפותחבמאמר"החרות"של
בעל הסולם ,ומרגיש שזה ממש מדבר עלי ,על
ההשפעהשלהסביבהועלהמקוםשלבחירהחופשית
של האדם .הרגשתי איך הכל נסגר ברגע אחד.

‰ÏÂ„‚† ˙Á‡† ‰ÁÙ˘Ó† ÆÌÈÈÁ‰
‡:ÔÂÏגםאצלימאמר"החרות"זונקודהשאנייכול

ממשלהצביעעליהכנקודתמפנה.לפניזהלמדנו
כלמינידברים,אבלהענייןשלהחברה,ואיךשהיא
משפיעהעלהאדם,ואניאדםשהחליףהמוןחֶברות
בחייו,המוןקבוצותשלאנשים,והתחלתילראות
שהבחירה החופשית זה משהו שבכלל אין לך.
פתאוםההבנההזו,שאיפהשאתהנמצא,אתה
תהיהבצורהשלהמקוםשאתהנמצאבו.ואםאתה
רוצהאתהבחירההזו,אתהחופש,אזאתהמגלה
שהבחירההיארקבאמצעותחברהנכונה,וספרים
נכוניםומורהאמיתי.וזההרבהיותרמורכבמלהגיד
אתזהבשנימשפטים,זהכלהזמןמתפתחומתברר.
כךמוצאיםאתעצמםאלון,אורןואופירכחלק
מקבוצת"בניברוך".העובדהשהםאחיםלאודווקא
הופכתאתהדרךליותרקלה.
‡:ÔÂÏכשישלךשניאחיםבקבוצהזהלפעמים
אפילומסבךאתהענייניםעודיותר.
‡:Ô¯Âלפעמיםבאיםושואלים",מה,אתםשלושה
אחיםב'בניברוך'?"ואניאומר,אנחנוהרבהיותר,
אנחנומאות,אלפים,בכלהעולם.
‡ :ÔÂÏזו המתנה ,שאתה מוצא את המשפחה
האמיתיתשלך,שאתהמביןשכלהעם,כלהעולם,
יכוליםלהיותמשפחהאחת.
‡:¯ÈÙÂאניגםזוכרשהגעתילקבוצה,אזאורןנתן
ליכלהזמןאתההרגשהשאניאתמודדבעצמי,
שהעובדהשאנחנואחיםזהענייןחיצוני,טכני
ממש.כיכולנופהאחיםבפנימיות,והפנימיותזה
המקוםממנומתייחסיםלהכלומודדיםאתהכל,
ולא מודדים מתוך חיצוניות ביולוגית.
‡:ÔÂÏמהשהדליקאותיב'בניברוך',וכליוםמרגש
אותימחדש,זהשאםאנימסתכלעלהחבריםשלי
והחברהשעוטפתאותיכאןב'בניברוך',אנירואה
אותםממשכמואיזהסֶמִיחברהשכמותהתהפוך
להיותכלהאנושות,בקרובבימינואנימקווה.
‡:Ô¯Âישכאןאיזהמודלמוקטןשלכלהאנושות,
וזההדברהמקסיםביותרשישפהנכנסתילחברה
הזווראיתיאנשיםצעיריםומבוגרים,עוליםחדשים
וצברים ,אשכנזים וספרדים ,שחקני תיאטרון,
אינסטלטורים,מוסיקאים,מתכנתים,אנשיםמאוד
עשיריםואנשיםשאיןלהםגרושעלהנשמה,אנשים
מאודחכמים,ואנשיםפשוטיםישפהממשאת
כלהאנושותככהב"זיפ"),(zipוהקשריםשביניהם
הםקסומים,הםכמובאגדה,אנילאיודעאיךלתאר
אתזהמרובהתפעלות.
‡ :¯ÈÙÂזה ממש ככה ,כמו איזו בועה נפלאה
שמרחפתמעלהעולםשלנו,שבוכלאחדמנסה
לנגוסבשניבערמומיות,בתחבולותכאלו,כלאחד
מנסהלקמבן,והכלכזהמלאכותיכולםיפים
מבחוץובפניםעםסכינים,לשכן,לשותף,לבוס.
‡:Ô¯Âזהכאילועולםאחר.איןחרבות,איןצביעות,
איןעטיפות,ישאנשיםשמתחבריםיחדבאהבה,
מתוךרצוןלהתעלותולהרגישאתכוחהאהבה,
כוחהנתינה,כוחהחיבור,ורוציםלהעביראתהמסר
הזה,אתהחזוןהזהשהמקובליםלקחואיתם
לאורךכלהדורות,הלאה,לכולם,לכלהאנשים
שרוציםומחכים.
‡:ÔÂÏבדיוקכמושאנחנוהיינו,כמושאנחנוחיפשנו.
והקולהקוראהזה,בשממההאנושית,ששלחולנו
מ'בני ברוך'  אני רוצה להיות שותף בזה.
‡:Ô¯Âכמושבעלהסולםכותבב'כתביהדורהאחרון'
שהנהמצאנואוצרנפלא,אבלזיכרוןהאחיםשלנו
שנשארובמדבראובדיעצותמכריחאותנולצאת
ולמסוראתהדברהיפהפההזההלאה.וזהמה
שאניאוהבב'בניברוך'ואנימקווהשאוכללהיות
חלקבריאופעילשירומםאתהחברההזו,ויגרום
לזהשכלהאנושותתצטרףאליה.
amit_s@kab.co.il
לקריאתמאמר"החרות"באתר:
www.kab.co.il/links/herut
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Æ‰ÓÎÁ†‡È‰†‰„‚‡
∫‰·¯‰†˙Ú„Ï†ÌÈ·ÈÈÁ†‰„‚‡†¯ÙÒÏ†È„Î
ÆÌÈ‡Â¯†ÌÈ‡†ÌÈ¯Á‡˘†‰Ó†˙Â‡¯Ï†ÌÈ·ÈÈÁ
Æ‰·¯‰†˙ÂÈÁÏ†ÌÈÎÈ¯ˆ†ÍÎ†Ì˘ÏÂ
¨˙Â„‚‡†¯ÙÒÏ†ÌÈÚ„ÂÈ†ÌÈ˜Ê†˜¯†ÔÎÏ
ÌÈÓÒÂ˜‰†¯ÙÒ·†·Â˙Î˘†ÂÓÎ
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¨Ô·‡†„ÂÚ†¯ˆÈÂ†‰ÒÈ†≠†Ê‡
¨˙ÂÓ¯Â†ÌÈÚÏÒ†≠†„ÂÚÂ†¨Ô·‡†„ÂÚÂ
¨˙Â˘·ÈÂ†ÌÈ¯‰
ÆÌÂ˜ÈÂ†Á¯ÈÂ†ı¯‡‰†¯Â„Î
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¨ÌÒÂ˜†˘ÙÁÈ˘†¨Â‰˘ÈÓ†˙ÂÈ‰Ï†ÍÈ¯ˆ
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˙Â¯Â˜Ó‰†ÔÓ

דע,שבכלדברישפנימיותוחיצוניות,
ובכללותהעולםנחשביםישראל,זרעאברהם
יצחקויעקב,לפנימיותהעולם,וע')שבעים(
אומות ,נחשבים לחיצוניות העולם.
וכןבישראלעצמםישפנימיות,שהםעובדי
ה'השלמים,וכןישחיצוניות,שאינםמתמסרים
לעבודת ה' .וכן באומות העולם עצמם ,יש
פנימיות ,שהם חסידי אומות העולם ,ויש
חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם
וכדומה.
וכןבעובדיה'שבבניישראל,ישפנימיות,שהם
הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה
וסודותיה ,וחיצוניות שהם אותם שאינם
עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה.
וכןבכלאדםמישראל,ישבופנימיותשהיא
בחינתישראלשבו,שהיאסודהנקודהשבלב.
וחיצוניות,שהיאבחינתאומותהעולםשבו,
שהואהגוףעצמו.אלאשאפילובחינתאומות
העולםשבונחשביםבוכמוגרים.כילהיותם
דבוקים על הפנימיות ,הם דומים לגרי צדק
מאומותהעולם,שבאווהתדבקובכללישראל.
ובהיותהאדםמישראלמגבירומכבד
את בחינת פנימיותו ,שהיא בחינת ישראל
שבו ,על חיצוניותו ,שהיא בחינת אומות
העולםשבו,דהיינושנותןרובטרחתוויגיעתו
להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו
לתועלת נפשו ,וטרחה מועטת בשיעור
המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות
העולםשבו,דהיינולצרכיהגוף.
דהיינוכמושנאמר)אבותפ"א("עשהתורתך
קבעומלאכתךעראי".הנהאזגורםבמעשיו,
גם בפנימיות וחיצוניות של כללות העולם,
שבניישראלעוליםבשלמותםמעלהמעלה,
ואומותהעולם,שהםהחיצוניותשבכללות,
יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל.
ואם חס ושלום להיפך ,שהאדם הפרטי
מישראלמגבירומחשיבאתבחינתחיצוניותו,
שהיאבחינתאומותהעולםשבו,עלבחינת
ישראלשבו,וכמושכתוב)דבריםכ"ח("הגר
אשר בקרבך" דהיינו החיצוניות שבו ,יעלה
עליך מעלה מעלה ,ואתה ,בעצמך ,דהיינו
הפנימיות ,שהיא בחינת ישראל שבך ,תרד
מטהמטה.
אזגורםבמעשיו,שגםהחיצוניותשבכללות
העולם ,שהם אומות העולם ,עולים מעלה
מעלה,ומתגבריםעלישראלומשפיליםאותם
עד לעפר .ובני ישראל ,שהם הפנימיות
שבעולם ירדו מטה מטה חס ושלום.
ואלתתמהעלזה,שאדםפרטייגרום
במעשיומעלהאוירידהלכלהעולם.כיזהו
חוקולאיעבור,אשרהכללוהפרטשויםכב'
טפותמים.וכלשנוהגבכללכולונוהגגםבפרט,
ואדרבה,הפרטיםעושיםכלמהשבכללכולו.
כילאיתגלההכללאלאלאחרגילויהפרטים
שבו,ולפימדתםואיכותםשלהפרטים.וודאי
שמעשההפרטלפיערכומורידאומעלהאת
הכללכולו.
ובזה יתבאר לך מה שמובא בזוהר ,שמתוך
העסקבספרהזוהרובחכמתהאמתיזכולצאת
מתוךהגלותלגאולהשלימה)תיקוניהזוהר,
סוףתיקוןו'(.שלכאורה,מהעניןלימודהזוהר
לגאולתם של ישראל מבין האומות?

∫¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ

‰ÁÏˆ‰Ï†‰ÏÂ‚Ò
ובהמבוארמובןהיטב,כיגםהתורהיש
בהפנימיותוחיצוניותכמוכללותהעולםכולו.
ולפיכךגםהעוסקבתורהישלואלוב'המדרגות.
ובהיותו מגביר טרחתו בפנימיות התורה
וסודותיה ,נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת
פנימיות העולם ,שהם ישראל ,תעלה מעלה
מעלהעלחיצוניותהעולם,שהםאומותהעולם.
וכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל
עליהם ,עד שיקויים הכתוב  "ולקחום עמים
והביאוםאלמקומם,והתנחלוםביתישראלעל
אדמתה'")ישעיהי"ד(.
וכמוכןהכתוב"כהאמרה'אלקים,הנהאשא
אלגוייםידי,ואלעמיםאריםנסיוהביאובניך
בחוצן,ובנותיךעלכתףתנשאנה")ישעיהמ"ט(.
אבל אם חס ושלום להיפך ,שהאדם מישראל
משפילמעלתפנימיותהתורהוסודותיההדנה
בדרכינשמותינוומדרגותיהן,וכןבחלקהשכל
וטעמימצווה,כלפימעלתחיצוניותהתורההדנה
בחלקהמעשהבלבד.
ואפילואםעוסקפעםבפנימיותהתורה,הריהו
מקציבלהשעהמועטתמזמנו,בשעהשלאיום
ולאלילהכמושהיתהחסושלוםדברשאיןצורך
בו.הואנמצאגורםבזהלהשפילולהורידמטה
מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל,
ולהגביראתחיצוניותהעולםעליהם,שהםאומות
העולם ,וישפילו ויבזו את בני ישראל ,ויחשיבו
את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם .ואין
לעולםחפץבהםחסושלום.ולאעוד,אלאגורמים
בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם
מתגברתעלפנימיותשלהןעצמן,כיהגרועים
שבאומות העולם ,שהם המזיקים ומחריבי
העולם ,מתגברים ועולים מעלה מעלה על
הפנימיותשלהם,שהםחסידיאומותהעולם.ואז
הםעושיםכלהחורבנותוהשחיטותהאיומים,
שבנידורנוהיועדיראיהלהם,השםישמרנומכאן
ואילך.
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ולהיפך,כלהחורבנותוכלירידתםשלבניישראל
הםמחמתשעזבואתפנימיותהתורה,והשפילו

מעלתהמטהמטה,ועשואותהכמושהיתהחס
ושלוםדברשאיןצורךבוכלל.

וזה שאמרו בתיקונים )תיקון ל' נתיב
תנינא( וזה לשונו :קומו והתעוררו בשביל
השכינההקדושה,שהריישלכןלבריקןבלי
בינה לדעת ולהשיג אותה .אף על פי שהיא
בתוככם.
וסודהדבר,כמושכתוב)ישעיהמ'(קולאומר
קרא ,שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד
מישראל לקרות ולהתפלל להרמת השכינה
הקדושה,שהיאכללותנשמותשלכלישראל
)ומביא ראיה מהכתוב קרא נא היש עונך,
שקריאהפירושותפילה(אבלהשכינהאומרת
מהאקרא,כלומראיןביכחלהריםאתעצמי
מעפר ,בשביל שכל בשר חציר ,כולם המה
כבהמות אוכלי עשב וחציר ,כלומר שעושים
המצוותבלידעתכמובהמות,וכלחסדוכציץ
השדה ,כל החסדים שעושים ,לעצמם הם
עושים,כלומרשאיןכוונתםבמצוותשעושים,
שתהיינהבכדילהשפיענחתרוחליוצרםאלא
רק לתועלת עצמם הם עושים המצוות.
ואפילוהטוביםשבהם,שמסרוזמנםעלעסק
התורה,לאעשוזה,אלאלתועלתגופםעצמם.
בלי כוונה הרצויה ,בכדי להשפיע נחת רוח
ליוצרם.
בעתההיא,נאמרעלהדור,רוחהולךולאישוב,
להעולם,דהיינורוחהמשיח.הצריךלגאולאת
ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלמה
לקייםהכתוב,ומלאההארץדעהאתה'וגו'
הרוחהזהנסתלקלווהלך,ואינומאירבעולם.
אוילהםלאותםאנשיםהגורמים,שרוחושל
משיחיסתלקוילךלומהעולם,ולאיוכללשוב
לעולם,שהמה,הםהעושיםאתהתורהליבשה,
כלומר,בלימשהולחלוחיתשלשכלודעת,כי
מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה.
ואינםרוציםלהשתדלולהביןבחכמתהקבלה,
לידעולהשכילבסודותהתורהוטעמימצווה.
אוילהם,שהםגורמיםבמעשיהםהללו,שיהיו
עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות
בעולם.עדכאןלשונו.
וטעם דבריהם הוא ,כמו שבארנו,
שבהיותכלעוסקיהתורה,מזלזליםבפנימיות
שלהם,ובפנימיותהתורה,ומניחיםאותה,כמו
דברשאיןצורךבובעולם,ויעסקובהרקבשעה
שלאיוםולאלילה,והמהבהכעיווריםמגששים
קיר.שבזההמהמגביריםאתחיצוניותםעצמם,
דהיינותועלתגופם,וכןחיצוניותהתורה,המה
מחשיביםעלפנימיותהתורה.
ואזהמהגורמיםבמעשיהםהללו,שכלבחינות
החיצוניותשישנןבעולםמגבירותאתעצמן
עלכלחלקיהפנימיותשבעולם,כלאחתלפי
מהותה.כיהחיצוניותשבכללישראל,דהיינו
עמי הארצות שבהם ,מתגברת ומבטלת את
הפנימיותשבכללישראלשהםגדוליהתורה.
וכןהחיצוניותשבאומותהעולם,שהםבעלי
החורבן שבהם ,מתגברת ומבטלת את
הפנימיותשבהם,שהםחסידיאומותהעולם.
וכןחיצוניותכלהעולם,שהםאומותהעולם,
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מתגברת ומבטלת את בני ישראל ,שהם
פנימיותהעולם.ובדורכזה,כלבעליהחורבן
שבאומותהעולםמרימיםראש,ורוציםבעיקר
להשמיד ולהרג את בני ישראל ,דהיינו כמו
שאמרוחז"ל"איןפורענותבאהלעולםאלא
בשבילישראל")יבמותס"ג(.דהיינוכמושאמרו
בתיקוניםהנ"ל,שהםגורמיםעניותוחרבושוד
והריגותוהשמדותבעולםכולו.
ואחרשבעונותנוהרביםנעשינועדיראיהלכל
האמורבתיקוניםהנ"ל,ולאעודאלאשמדת
הדיןפגעהדוקאבהטוביםשבנו,כמושאמרו
חז"ל)בבאקמא,דףס'ע"א("ואינהמתחלת
אלאמןהצדיקיםתחילה".ומכלהפארשהיה
לכלל ישראל בארצות פולין וליטא ,וכו' ,לא
נשארלנואלאהשרידיםשבארצנוהקדושה.
הנהמעתהמוטלרקעלינושאריתהפליטה,
לתקןאתהמעוותהחמורהזה,וכלאחדואחד
מאתנו שרידי הפליטה ,יקבל על עצמו בכל
נפשוומאודו,להגבירמכאןואילךאתפנימיות
התורה וליתן לה את מקומה הראוי,
כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה ,ואז
יזכה כל אחד ואחד מאתנו להגביר מעלת
פנימיותו עצמו ,דהיינו בחינת ישראל שבו,
שהיאצרכיהנפשעלבחינתחיצוניותועצמו,
שהיאבחינתאומותהעולםשבו,שהיאצרכי
הגוף.ויגיעכחהזהגםעלכללישראלכולועד
שעמיהארצותשבנו,יכירווידעואתהשבח
והמעלהשלגדוליישראלעליהם,וישמעולהם
ויצייתולהם.
וכןפנימיותאומותהעולם,שהםחסידיאומות
העולם,יתגברוויכניעואתהחיצוניותשלהם,
שהםבעליהחורבן.וכןפנימיותהעולם,שהם
ישראל יתגברו בכל שבחם ומעלתם על
חיצוניותהעולם,שהםהאומות.
ואזכלאומותהעולםיכירוויודובמעלתישראל
עליהם,ויקיימוהכתוב)ישעיהי"ד("ולקחום
עמים והביאום אל מקומם ,והתנחלום בית
ישראל על אדמת ה' וגו'" .וכן )ישעיה מ"ט(
"והביאובניךבחוצןובנותיךעלכתףתנשאנה".
ÂÂ˘Ï†‰ÊÂ†·¢Ú†„¢Î˜†Û„†‡˘†¯‰ÂÊ·†·Â˙Î˘†‰ÊÂ
ßÂÎÂ† ¯‰ÂÊ‰† ¯ÙÒ† Â‰È‡„† ÍÏÈ„† ‡¯Â·ÈÁ† È‡‰·¢
¯Â·ÈÁ‰†˙ÂÎÊ·¸†¢ÈÓÁ¯·†‡˙ÂÏ‚†ÔÓ†‰È·†ÔÂ˜ÙÈ
ÔÓ†Ï‡¯˘È†Â‡ˆÈ†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†‡Â‰˘†¨ÍÏ˘†‰Ê‰
È‰È†ÔÎ†ÔÓ‡†Æ¯‡Â·ÓÎ†ÂÈÈ‰„†Æ˛ÌÈÓÁ¯·†˙ÂÏ‚‰
¯ˆÆÔÂ
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·Æ®‡¢Ú†≠†Â¢Ò†˙ÂÈ˙Â‡†≠†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
לקריאת"ההקדמהלספרהזוהר"באתר:
www.kab.co.il/links/akdama1
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‰ÏÂ‚Ò
סגולהזהוכוחמיוחדהמאפשרלאדםלרכושתכונהרוחניתשלאקיימתבו
מטבעו.האמצעילעורראתהסגולהטמוןבלימודספריהקבלההמקוריים,ולכן
המליצוהמקובליםללמודבהם.אמנםבהתחלההלימודאינומובןכלללאדם,
אךבעצםהקריאהבספריםמזמיןהאדםהלומדכוחרוחנישמקרבאותולהרגשת
הכוחהעליון,שעליוכתבוהמקובלים.
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ע ,כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו
הנבראים,היהאורעליוןפשוטממלאאת
כלהמציאות",כךכותבהאר"יהקדושבספרו
"עץחיים".
"אורעליון"הואהבורא,שכלרצונוהואלתת
שפעאינסופי.כדישיוכללממשאתרצונולהעניק
שפע,בראהבוראנבראשיהיהמסוגללקבלממנו
אתכלהטובוהשפעשהוארוצהלתת.מקור
המילה"ברא"בשפההארמיתומשמעותההיא
"הוציאלחוץ")"בר"משמעוחיצוני(.מערכת
היחסיםביןהבוראלביןהנבראהיאמערכת
יחסיםביןפנימילחיצוני,כאשרהבוראהוא
הפנימיוהנבראהואהחיצונילו.
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עבורהנברא,הקשרעםהבוראהואהתענוג
הגדולביותרשקיים.במצבכזה,איןלנבראכל
עצמאותמכיווןשהואנשלטעלידיתענוגזה
באופןמוחלט.כדישהנבראירכושרצוןעצמאי
וחופשי משליטת התענוג עליו ויוכל לבנות
מערכתיחסיםאמיתיתעםהבורא,ישצורך
להביאאתהנבראלמצבשבוהואבנתקממקור
התענוג,מהבורא.רקבמצבכזהיהיהמסוגל
הנבראלהרגיששהואצועדלעברהבוראבאופן
חופשיועצמאי.כמואבשרוצהשהילדשלויגדל
ויהיהכמוהו,הבוראמתרחקמהנבראבהדרגה
כדילאפשרלנבראללמודכיצדלהגיעבכוחות
עצמולמצבהבורא.
אולם,ניתוקהקשרמהבוראלאנעשהבבתאחת,
אלא באמצעות "ירידה הדרגתית" בת 125
מדרגות,עדלדרגת"העולםהזה".כאמור,ירידתו
שלהנבראנועדהלאפשרלולשובאלהבורא,
אלא שהפעם יהיה עליו לעשות זאת באופן
עצמאי.כל"ירידתמדרגה"שלהנבראמסמלת
ריחוקשהולךוגדלעדלנתקהמוחלטמהבורא.
כאשר יבחר הנברא לשוב אל הבורא ולטפס
במעלהסולםהמדרגות,הואיתגברעלהריחוק
מהבורא ויחזק את הקשר שלו  עִמו.
בתהליךזהרוכשהנבראעצמאותובסופוהופך
הנבראלחלקהפנימיביותרבבריאהומתאחד
עםהבורא.

‰ÏÚÓÏ†‰ËÓÓÂ†‰ËÓÏ†‰ÏÚÓÏÓ
תהליךההתרחקותמסתייםבשבירתהנברא
לחלקיםרביםהנקראים"נשמות".בתוםהתהליך
נופליםחלקיםאלהלמקוםהרחוקוהחיצוני
ביותר ביחס לבורא ,אל העולם הזה.
מצבזה,שבומציאותהבוראנסתרתלחלוטין
מפניהנשמות,נקרא"העולםהגשמי".מטרתו
היאלאפשרלאדםלהעדיףאתהחזרהלבורא
על פני העולם הזה ומתוך בחירה חופשית.
האדםעברתהליךממושך,שבוהלךוהתעמעם
הקשרשלועםהבורא,עדשהגיעלמצבשבואנו
מצויים כעת  לניתוק מוחלט מהבורא.
בימינואנוניצביםבפניהבחירהלהתחילבטיפוס
ההדרגתיבחזרהלשורשנובצורהמודעתאל
עברהבורא.חכמתהקבלהשמתגלהבימינוהיא
השיטהשנועדהלהובילאותנובדרכנוהרוחנית
עלפניאותן125המדרגותבחזרהאלהרגשת
המציאותהשלמהאלהבורא.
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Í˘Ó†ÔÂ˘‡¯‰†¯„Ò‰˘†˜¯†¨Ì‰ÈÈ·†˘¯Ù‰†ÔÈ‡Â†ÆÌÈÓ
ÏÈÁ˙Ó†È˘†¯„Ò‰Â†Æ‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†„Ú†‰ËÓÏ†‰ÏÚÓÏÓ
Ì˙Â‡†ÏÎ·†˜ÂÈ„·†‰ÏÚÓÏ†‰ËÓÏÓ†ÍÏÂ‰Â†‰Ê‰†ÌÏÂÚÓ
˙Ú·† Ì˘¯Â˘Ó† ÂÓ˘¯˘† ¨˙Â·Î¯‰‰Â† ÌÈÎ¯„‰
Æ¢‰ËÓÏ†‰ÏÚÓÓ†Ì˙ÂÏ‚˙‰Â†Ì˙ÚÙÂ‰

·‰ÓÏ˘‰†˙Â‡ÈˆÓ‰†Ï‡†‰¯ÊÁ

הנשמותנחלקותלפנימיותוחיצוניות,בהתאם
ליחסשביןהבוראלנבראים.החלקהפנימייותר
נקרא"עםישראל",והחלקהחיצונינקרא"אומות
העולם".מכיווןשישראלהואהחלקהפנימי,הוא
קרוביותרלבוראולכןעליולהיותזהשיובילאת
תהליךהחזרהשלכללהנשמותלבורא.כותבעל
כךבעלהסולםÌÈÁ·†ÌÏÏÎ·†˙ÂÓÏÂÚ‰†‰‰Â¢:
Í˘Ó‰† ÛÚ˘† Ú„˙Â† ÆÆÆ˙ÂÈÂˆÈÁÂ† ˙ÂÈÓÈÙÏ
ÔÂ˜È˙‰†ÈÏÚÂÙÏ†Â¯Á·˘†¨Ï‡¯˘È†ÌÚ†‰Ó‰†˙ÂÈÓÈÙ‰Ó
ÌÈÏÂÎÈ˘†‰Î‰‰†‰˙Â‡†Ì‰·†˘ÈÂ†¨ÈÏÏÎ‰†˙ÈÏÎ˙‰Â
˙ÂÓÂ‡‰†˙‡†ÂÚÈÈ†Ì‚†¨ÂÚÈ‚È˘†„Ú†ÏÂ„‚ÏÂ†Á˙Ù˙‰Ï
)Æ¢ÈÏÏÎ‰†˙ÈÏÎ˙‰†Ï‡†ÚÈ‚‰Ïהמאמר"שפחהכי
תירש גברתה" ,מתוך הספר "אור הבהיר"(.
העולםהגשמיבנויבדיוקעלפימבנההעולם
הרוחני,ולכןגםבעולמנומתגלהעםישראל
כקבוצת אנשים שנועדה להוביל את תהליך
החזרהאלהכרתהבורא.כדישיוכללהובילאת
התהליך,קיבלעםישראלאתשיטתהקבלה.

במשךהשניםאיבדהעםאתהקשרשהיהלו
עםהשיטה,ורקקומץשלאנשים,הנקראים
"מקובלים",שמרעליהבסתרכדישניתןיהיה
להשתמשבהבמועדהמתאים.כיום,משהגיעה
העת ,מסבירים המקובלים לכלל העם כיצד
להשתמשבשיטהזוולשובמתוךבחירהלקשר
שלםונצחיעםהבורא.

˙ÂÈÂˆÈÁÏ†˙ÂÈÓÈÙ†ÔÈ·†ÔÂÎ†ÒÁÈ
מכאןאנולמדיםשתפקידושלעםישראלהוא
להעדיף את הפנימיות על פני החיצוניות.
משמעותהעדפהזו,היאשכלאחדמאיתנויגביר
אתהעיסוקבפנימיותבחכמתהקבלה,במשך
זמנוהפנוי.עלידיבנייתהיחסהנכוןביןפנימיות

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

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

לביןחיצוניות,האדםמעלהאתהחשיבותשהוא
מייחסלרוחניותעלפניגשמיות,ומעניקחשיבות
לעולםהנצחילעומתהעולםהחולף.אדםשכבר
קבעאתהיחסהנכוןביןפנימיותלביןחיצוניות
בתוכו,מושךעליושפעעליוןשמביאלושלמות
ושלווה.כשעםישראלכולויסדרבתוכואתהיחס
הנכון,נהיהכולנוכאגודהאחתוכלהנשמות
יחזרולמדרגההעליונהשבסולם,אלהאושרואל
הנצחיות.
gilad_s@kab.co.il
לצפייהבהרצאות'קמפוסקבלה'באתר:
www.kab.co.il/links/pnimi

·±π∫∞∞†‰Ú˘·†ß‚†ÌÂÈ†ÏÎ
˙˙˜Ï˘†‰‡ˆ¯‰†ÌÈÈ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
ÈÁ†¯Â„È˘·†˙Â¯·ÚÂÓ†˙Â‡ˆ¯‰‰
·‡˙¯∫†www.kab.tv
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∫¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ

˘‡˙Â·Â˘˙Â†˙ÂÏ

Ï‡¯˘È†˙ÏÂ‡‚†ÏÚ
וזה שאמרו )"תיקוני זוהר" ,תיקון ל' דיבור
המתחילנתיבתנינא(וזהלשונו:קומוואתערו
לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנו
למנדעבה,ואיהיבינייכו.קומווהתעוררובשביל
השכינההקדושה,שהריישלכןלבריקןבלי
בינה לדעת ולהשיג אותה .אף על פי שהיא
בתוככם.ורזאדמלהקולאומרקרא,כגוןקרא
נאהישעונך,ואלמימקדושיםתפנה.והיא
אומרת,מהאקרא,כלהבשרחציר,כלאאינון
כבעירןדאכליןחציר,וכלחסדוכציץהשדה,כל
חסדדעבדיןלגרמייהועבדין,וסודהדבר,כמו
שנאמר)ישעיהמ'(קולאומרקרא,שקולדופק
בלבושלכלאחדואחדמישראללקרותולהתפלל
להרמתהשכינההקדושה,שהיאכללותנשמות
שלכלישראל)ומביאראיהמהכתובקראנא
הישעונך,שקריאהפירושותפילה(אבלהשכינה
אומרתמהאקרא,כלומראיןביכחלהריםאת
עצמימעפר,בשבילשכלבשרחציר,כולםהמה
כבהמות אוכלי עשב וחציר ,כלומר שעושים
המצוותבלידעתכמובהמות,וכלחסדוכציץ
השדה,כלהחסדיםשעושים,לעצמםהםעושים,
כלומרשאיןכוונתםבמצוותשעושים,שתהיינה
בכדילהשפיענחתרוחליוצרםאלארקלתועלת
עצמם הם עושים המצוות .ואפילו כל אינון
דמשתדליבאורייתא,כלחסדדעבדיןלגרמייהו
עבדיןואפילוהטוביםשבהם,שמסרוזמנםעל

!

ø˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰Ï†¯˘Ù‡†˙ÂÂˆÓ†ÌÂÈ˜†Í¯„†Ì‡‰
˜¯·†È·†¨ßıÈ·ÂÏ„È‚†Ï‡¯˘È

כלהתשובותנמצאותבגיליוןהנוכחי°‰ÁÏˆ‰·.
∫ÍÂ‡Ó
∫ÔÊÂ‡Ó
.1האורהעליון
.2החלקהפנימישלהנשמה
.3מקוםמושבההראשוןשלחבורתקוצק
.4כוחהטמוןבלימודספריהקבלההמקוריים
.5היושבבשעריירושליםומחכהלגאולה
.6מרחיקאתהאדםממקורהטוב
.7הדברהחשובביותרבחבורתקוצק

˜ÌÈ·˙Î‰†Ì‰Ó†Æ˙ÂÂ˘†˙ÂÙÂ˜˙·†Â·˙Î˘†¨‰Ï·˜†È·˙Î†Ï˘†ÌÂˆÚ†ÔÂÂ‚Ó†ÌÈÈ
øÂÈÓÈ·†„ÂÓÈÏÏ†¯˙ÂÈ·†ÌÈÏÈÚÂÓ‰
˘ÌÈÏ˘Â¯È†¨ÌÏÚÂÓ†‰ÓÏ

ø˙ÂÂÓ‰†È¯Á‡†‰¯Â˜†‰Ó
„Â„˘‡†¨ÔÂÈˆ†Ô·†‰ÎÏÓ

לקריאתוהורדת'ספרהזוהר'עםפירוש'הסולם'באתר:
www.kab.co.il/links/tikunl

˙˘·π†ßÒÓ†ı

עלפיהקבלהישלאחוזבפנימיותהתורהוגםבחיצוניותה,כלומרלממשאתהחלקהרוחני
וגםלקייםאתהחלקהמעשי.אבלקיוםמצוותחיצוניותלאיביאלמימושרוחני,ולכןקבעו
המקובליםשכלאדםצריךלתתמשקלמכריעלעבודההפנימיתעלפניהחיצוניותבחייו.
כך,היחסשייווצרביןהמצוותהפנימיותלביןקיוםהמצוותהחיצוניות)מעשיות(יבְנהבאדם
גישהנכונהלמציאותהרוחנית.באופןזההאדםידעלהכירמהופנימיומהוחיצוניבעבודתו
הרוחניתויוכללהעלותאתחשיבותהפנימיותעלהחיצוניות.דווקאמתוךיחסכזהנוכללתקן
אתהעולם,משוםשבעקבותיוינבעושפע,שלוםוקשרעםהכוחהעליון.לדוגמהבקבוצת
המקובלים"בניברוך"נהוגלקייםגםאתהמצוותהמעשיות,אולםלהדגישעלפניקיוםזה
אתחשיבותהפנימיות,כךהנהיגוהמקובליםמאזומעולם.

מאזשהתגלתהחכמתהקבלהנכתבואלפיכתבימקור.בכלתקופהכתבוהמקובליםחיבורים
שהותאמולהתפתחותוהרוחניתשלהדורשבוהםחיו".רזיאלהמלאך"שנכתבעלידיאדם
הראשון",ספריצירה"שנכתבעלידיאברהם",ספרהתורה"שכתבמשהו"ספרהזוהר"שנכתב
עלידירשב"י,טומניםבחובםאתסודהיקוםואתשיטתתיקוןהאגושבכוחהלהביאאתהאדם
להכרתהכוחהעליון,לשלמותולאושר.
כאמור,כלמקובלכתבאתחיבורוכךשיתאיםלתיקוןהדורשבוהואחי.לכן,הכתביםהמועילים
ביותרלהתפתחותותיקוןרוחנייםבדורנוהםכתביהרביהודהאשלג",בעלהסולם",והרבברוך
שלוםאשלג)הרב"ש(,שחיוופעלובמאההעשרים.מרביתפועלושלבעלהסולםמתרכזבפירוש
כתביהאר"יוכתבירשב"יוהתאמתםלהתפתחותהנשמותבדורנו.כתביםנוספיםהמתאימים
ללימודבימינוהםכתביהרבקוק,הגאוןמווילנה,הרמח"לוכתביהאר"י.נוכללהביןאתהכתבים
האלהלעומקםבמידהשנרכושאתיסודותלימודחכמתהקבלהמתוךכתביבעלהסולם
והרב"ש.
כדילהקלעלהתלמידהמתחילאתההיכרותעםחכמתהקבלה,הוציאהלאורקבוצת"בני
ברוך"ספרהכוללאתמאמריהמקורשלבעלהסולםוהרב"שהנקרא"קבלהלמתחיל".

עסקהתורה,לאעשוזה,אלאלתועלתגופם
עצמם.בליכוונההרצויה,בכדילהשפיענחת
רוחליוצרם.בההואזמנא,וכו'רוחהולךולא
ישוב,לעלמא,ודאאיהורוחאדמשיח.בעתההיא,
נאמרעלהדור,רוחהולךולאישוב,להעולם,
דהיינורוחהמשיח.הצריךלגאולאתישראל
מכלצרותיהםעדלגאולההשלמהלקייםהכתוב,
ומלאההארץדעהאתה'וגו'הרוחהזהנסתלק
לווהלך,ואינומאירבעולם.וילוןמאןדגרמין
דיזילליהמןעלמא,ולאיתובלעלמא,דאילין
אינון דעבדי לאורייתא יבשה ,ולא בעאן
לאשתדלאבחכמהדקבלה.אוילהםלאותם
אנשיםהגורמים,שרוחושלמשיחיסתלקוילך
לומהעולם,ולאיוכללשובלעולם,שהמה,הם
העושיםאתהתורהליבשה,כלומר,בלימשהו
לחלוחיתשלשכלודעת,כימצטמצמיםרק
בחלקהמעשישלהתורה.ואינםרוציםלהשתדל
ולהביןבחכמתהקבלה,לידעולהשכילבסודות
התורהוטעמימצווה.ווילוןדגרמיןעניותא
וחרבאוביזהוהרגואבדןבעלמא.אוילהם,שהם
גורמיםבמעשיהםהללו,שיהיועניותוחרבוחמס
וביזהוהריגותוהשמדותבעולם.עדכאןלשונו.

.1המקוםבוהבוראנסתרמהנשמות
.2מקוםמושבושלר'בונים
.3חלקיהנברא
.4המאמרשהשפיעעלהאחיםלוי
.5שםמשפחתושלר'מנחםמנדל
.6מתמודדעםכשלוןכמומקובל)ש"מ(
.7שמוהפרטישלהחוזהמלובלין
.8הלוחציםעלישראל
.9כלירידתמדרגהמסמלת...
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מאזומעולםהיההמוותאחדהסודותהכמוסיםוהמאיימיםביותר,שעִמםנאלצהלהתמודד
האנושות.
חכמתהקבלהמלמדתשבעודהגוףהפיזיהינוזמניומתכלה,הנשמההיאנצחיתוה"מוות"
אינוחלעליה.לכןכאשרהגוףמת,הנשמהממשיכהבמסעלקראתהכוחהעליון,אלהתחנה
הבאה.הגוףהחדששאליוהיאתיכנסיסייעלהלהמשיךולהתקדםבדיוקמאותומצבשבו
נעצרהבגלגולההקודם.תכליתהשלהנשמההואלהגיעלגמרהתיקוןולהשיגאתהרגשת
הנצחיות.חשובלהביןשהדרךהיחידהשמאפשרתלנשמהלהשיגאתמטרתההיארק
בהתלבשותהבגוףהביולוגי.עדשתשיגאתגמרהתיקון,תמשיךהנשמהלהחליףגופים
והרגשתהלחץעליהרקתלךותגבר,לכןקוראיםלנוהמקובליםלפתחאתהחלקהרוחנישבנו,
בחייםהאלה,כיכךנתמלאבתענוגנצחיושלם.
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˘˙¨ı¯‡‰† ÏÚ† ‡ÈÈÁ† È·¯† ÁË
¢ÆÆÆ†¯Ó‡Â†‰Î·Â†¨¯ÙÚ‰†˙‡†˜˘Â

מעשהברביחייא,שהיהאחדמתשעתתלמידיו
המובחריםשלרבישמעוןבריוחאיוחיברעימם
אתספרהזוהר.הסיפורפותחבשאלהשהתעוררה
ברביחייאעלנשמתושלמורו,רבישמעוןבריוחאי.
ממרוםהשגתוהרוחניתראהרביחייאשהנשמות
חוזרותלשורשן,למצבהרוחניהנעלהביותר,רק
לאחרשהןזוכותלתקןאתהרצוןהאגואיסטי
שלהן.לכןתמהרביחייא,כיצדיתכןשנשמה
גבוההכלכךכמונשמתושלרבישמעוןבריוחאי,
אינהיכולהלהשליםאתתיקונה,אלאצריכה
להמתין עד שכל הנשמות יעשו זאת?

‰‚¯„ÓÏ†‰ÏÚ˙Ó†‡ÈÈÁ†È·¯˘Î
¯˙‡†‰‡Â¯†ÂÓÎ†‡Â‰†¨ÂÊ†˙ÈÁÂ
Â˙Ó˘†Ì‚˘†‰Ï‚ÓÂ†¨„ˆ‰Ó†ÂÓˆÚ
˙ÂÓ˘‰†ÔÈ·†¨Ì˘†˙‡ˆÓ†¯·Î
ÆÔÂ˜È˙‰†¯Ó‚†Ï˘†·ˆÓ·†¨˙Â‰Â·‚‰
‡·„ˆÈÎ†∫¯˙ÂÈ†„ÂÚ†Ì‰„†‡Â‰†Ê‡†Ï
ÌÈÈ˜†¯·Î†Ô˜Â˙Ó‰†Â·ˆÓ˘†ÔÎ˙È
·˘‡Ï†ÔÈÈ„Ú†¨‡ÈÈÁ†È·¯†¨‡Â‰˘†‰Ú
Â˙Ó˘†ÔÂ˜È˙†˙‡†ÌÈÏ˘‰
רביחייאלאהביןכיצדמקובלכהעצום,שדרכו
מאיראורלכלהעולם,אינויכוללתקןאתעצמו
עדשאחרוןהאנשיםלאישליםאתמשימתו.
הזוהרמספרששאלהזועוררהברביחייאסערת
רגשות,שגרמהלו"להשתטחעלהארץלבכות"
ולומר‰ÓÎ†¨Û¯ÂÚ†‰˘˜†‰˙‡†‰ÓÎ†¨¯ÙÚ†¯ÙÚ¢:
‡˙‰ÓÎ†¨ÏÎ‡˙†ÌÏÂÚ·˘†¯Â‡‰†È„ÂÓÚ†ÏÎ†Æ˙ÂÊÚ·†‰
‡˙¨ÌÏÂÚÏ†¯È‡Ó†‰È‰˘†˘Â„˜‰†¯Â‡Ó‰†ÆÛÂˆÁ†‰

¢‡ÈÈÁ†È·¯†Ï˘†‰ÊÁÓ‰¢

Ë¢Ó†˙Â‡†¨‰Ó„˜‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†¨¢‡ÈÈÁ†È·¯„†‡ÂÂÊÁ¢†¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó
¯·.¢Í·††ÚÏ·†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÌÈÈ˜Ó†Â˙ÂÎÊ˘†ÔÂÚÓ˘†È
עלפיחכמתהקבלההאדםמתגלגללעולםהזה
כדילתקןאתנשמתו.ראשיתושלתהליךהתיקון
הוא ברצונו של הבורא להעניק את כל הטוב
והשפע שברשותו ,ולשם כך הוא בורא נברא
שנקרא"הנשמההכללית".בהמשכושלהתהליך
נשברנבראזהלרסיסיםרביםשנקראים"נשמות".
אותן נשמות מאבדות את הקשר עם הבורא,
מתרחקותעדלמצבהקיוםהנמוךביותרשנקרא
דרגת"העולםהזה".ממצבזהצריכיםבניהאדם
להתחיללתקןאתנשמותיהםכדילשובולהתאחד
עם הבורא .חכמת הקבלה מסבירה שתהליך
התיקוןחייבלהתרחשעודבחייהםבעולםהזה,
בזמןשהנשמותעדייןמלובשותבגוף.מטרתו
שלהתהליךהיאלאפשרלנשמותלרכושבכוחות
עצמןאתהקשרעםהבורא,אלאשהפעםבצורה
מודעתומתוךבחירהחופשית.
טרםירידתןלעולםהזה,היוהנשמותמחוברות
בעולםהרוחניבקשריאהבהונתינה.תהליך
ירידת הנשמות לעולם הזה ,מסמל את
התרחקותהנשמותזומזו,עדשבסופוהןכבר
לאמרגישותאתהקשרשקייםביניהן.תפקידם
של בני האדם הוא לשחזר מחדש את אותם
קשרים,בזמןחייהםבעולםהזה,ולחזורבהדרגה
למצבהשלםשבוהםהיומלכתחילה.בסופושל
התהליך,המכונה"גמרתיקוןהפרטי",מתקנת
כלנשמהפרטיתאתעצמה,ועולהבחזרהלעולם
הרוחני.המצבשבוכללהנשמותמתקנותאת
עצמןנקרא"גמרתיקוןהכללי".
¢¯ÙÚ‰¢שאליופונהרביחייאבסיפור,מסמלאת
הנשמות שאינן מתוקנות ,ובכך מעכבות את
הנשמותהגבוהותמלהגיעלגמרתיקון.רביחייא
אינויכוללהשליםעםהעובדהשהתהליךהזה
מעכבאתנשמתושלרבישמעון,שכביכולחייב

להמתיןעדגמרתיקוןהכלליכדילתקןאתנשמתו.
לכן,רביחייאדורש¢˙Â‡¯Ï¢אתרבישמעון,כלומר
להתעלותלמצבשבויוכללהביןאתסדרתיקון
הנשמות ,ובכך לקבל מענה על שאלתו.
אולם,דרישתושלרביחייאנדחית,מכיווןשהוא
אינוראויעדייןלעלותלמצבהגבוההזה.בתגובה,
מחליטרביחייא.¢ÌÂÈ†¥∞†ÌÂˆÏ¢פעולהזומסמלת
בקבלהאתרכישת˙‰È·‰†˙ÂÎשסימנההוא
Æ‰È¯ËÓÈ‚·†¥∞†‰Î¯Ú˘Ì¢Ó†˙Â‡‰לאחרשבקשתו
שלרביחייאנדחיתפעםנוספת,הואממשיך
¢ÌÂÈ†¥∞†ÌÂˆÏ¢נוספים,כלומרהואמתקןאתעצמו
ומתעלהלדרגהרוחניתגבוההיותר.אז†¢ÌÈÏÚÓ¢
אותול,¢‰ÏÚÓ†Ï˘†‰·È˘È¢למצבשבוכלהנשמות
המתוקנותנמצאותבחיבורואהבהביניהן,דבוקות

בבוראומלאותבאורהעליון.
כשרביחייאמתעלהלמדרגהרוחניתזו,הואכמו
רואהאתעצמומהצד,ומגלהשגםנשמתוכבר
נמצאתשם,ביןהנשמותהמתוקנות,במצבשל
גמרהתיקון.אבלאזהואנדהםעודיותר:כיצד
יתכןשמצבוהמתוקןכברקייםבשעהשהוא,רבי
חייא ,עדיין לא השלים את תיקון נשמתו.
באמצעותסיפורושלרביחייאמסבירלנוספר
הזוהר שהמציאות העליונה
כברקיימת,ושכולנונמצאים
בה ,בגמר התיקון ,בכל
שלמותנוותפארתנו.לעומת
זאת†¢‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰¢†,הואלא
יותרמאשרתמונהמדומה
שאנו חשים במצבנו
הנוכחי.
ספר הזוהר מגלה לנו
נקודתמבטחדשהעל
החיים ומראה ˘ÏÎ
È„Î†˜¯†˙Â„ÚÂÈÓ†ÌÈÂÂÁ†Â‡˘†˙ÂÈÚ·‰Â†˙Â¯ˆ‰
ÆÂÏ˘†ÔÂ˜È˙‰†¯ÒÂÁ†˙˘‚¯‰Ï†Â˙Â‡†‡È·‰Ïעל
מנתלהתעלותלהרגשההרוחניתהשלמהולחיות
טוביותראנונדרשיםלהעדיףאתהפנימיותעל
פניהחיצוניות,כלומרלמצואאתההזדמנויות
לשלבאתחכמתהקבלהבחיינו.כשכךיקרה,
נתרומםכמורביחייאלמצברוחנינעלהיותר,
למציאותשבהאנחנוקיימיםבאמת.במצבזה
נגלה ,כמו כל גדולי המקובלים לפנינו ,את
המציאותהיחידהשבהכלהנשמותמאוחדות
כברבמצבהמושלם.
להמשךקריאתמאמר"חזוואדרביחייא"
ולהורדת'ספרהזוהר'באתר:
www.kab.co.il/links/zohar1

˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓ
גלעדשלום,
זאתהפעםהראשונהשאניקוראגיליון
של עיתונכם ומשך אותי לקרוא את
מאמרךבנושא"שחקןקבוצתי")גיליון.(5
ראשית,אנירוצהלברךאותךעלאיכות
הכתיבה והעברת המסר באופן נפלא.
שנית ,אני מבקש את אישורך לצלם
ולהפיץ ברבים מאמר זה לכל אותם
השחקנים והפעילים היכולים להפיק
מהדבריםהכתוביםבורבות.
תודהוהמשךשבועטוב,
גיאק.

שלוםרב,
ברצונילשבחאתכםעלהעיתוןהמיוחדבמינו
שהוצאתם,אניקוראתכלסיפורוסיפור ולא
מפספסתאףמילה,הכלבעלתוכןומשמעות
יוצאיםמןהכלל .אנישומרתאתכלגיליונות
"קבלה לעם" בספריה הביתית שלי לצד
ספריהםשלמחברים בעלישםורבימכר.
העיתון לא יורד ברמתו ,לא בתכנים ולא
בסיפורים המרתקיםוהמרגשיםשמחוברים
כולםבאמת האחתחכמתהקבלה.המשיכו
בדרככםהברוכהבהפצתהחכמה.
תודהובהצלחה,
הגרט.

משהבוקרטוב,
כתבתך)"חינוךמאוחד",גיליון(8זועקת
להתחיל בקורס ללימוד הורים ,כיצד
עליהםלחנךאתילדיהם,מכיווןשנושא
זהנוגעלכולנובגלובלהעולמי,בכלל
ובחברההישראליתבפרט.
אנאחישבועלכךשכדאילהשקיעמאמץ
ולפתוח קורס להורות אין לי ספק
שתהיההיענותוכלהצדדיםירוויחומכך.
בברכתיוםשמח,
רוניתנ.
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שלום,
אנילומדבביתהספרהטכניח"אבבאר
שבע.היום)(11.12בשיעורחינוך,השיעור
הכי"סבבה"בביתספר,מהסיבהשאנו
משוחחיםעלאקטואליהודבריםמעניינים
אחרים,נכנסההמורהעםעיתוןשלאחר
מכן התברר שזהו עיתון "קבלה לעם".
אתהשיעורהזההקדשנולנושאושוחחנו
על הקבלהועלאותםהמאמריםשהיו
באותוגיליון)שלצעריאנילאזוכראת
מספרו(.
כמונישנוהגלקרואספריקבלהומאוד
מתענייןבנושא,התעניינהבנושאובעיתון
כלהכיתהוכלהתלמידיםכאחד,חלקגדול
מהתלמידיםאינומאמיןאךבאותו השיעור
התענינומאודבנושאוהקשיבובתשומת
לברבה.השיעורהיהמאודמגווןומעניין
תודותלעיתון.
פהאנירוצהלהודותלכלאלושערכואת
העיתון ועוסקים בכל הקשור אליו.
Æ·Æ
התלמידים בחרו בכל יום לתלות את
הגיליוןבלוחהאקטואליה שבכיתהכדי
שכולםיוכלוליהנותולקרואאתהעיתון
בזמנםהחופשי.
בברכה,
דניק.

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ
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‰¯ÈÁ·†ÈÏ·†‰·Â·†ÂÓÎ†˘È‚¯Ó†‡Â‰˘†ÔÓËÈÈÏ†·¯Ï†¯ÙÒÓ

‡

¯ :È·‡Ê† ˜Èשלום הרב לייטמן ,כספורטאי
אולימפי בענף הג'ודו ,התחלתי להתאמן בגיל
צעיר מאוד ואני מייצג את המדינה בתחרויות
בינלאומיות כבר מגיל חמש עשרה .גדלתי בבני
ברק ,ועד כיתה ח' למדתי בבית ספר דתי .אני
מתעניין מאוד בדברים שיכולים לשנות לטובה
את חיינו .לאחרונה למשל ,יוצא לי להעביר
הרצאות על התמודדות עם לחצים ומשברים
מתוך הניסיון שלי בעולם הספורט.
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ואיך מתמודד ספורטאי עם מצבים
כאלה?
‡¯ :È·‡Ê†˜Èאני חושב שהיתרון שלי כספורטאי
הוא דווקא בזה שאני כבר רגיל ללחץ ולכישלונות,
כי אין ספורטאי שלא מפסיד .כילד זה שובר את
הלב ,אבל עם הזמן לומדים איך להתמודד עם
זה .כיום ,כשאני מגיע למצבים כאלה ,אני אומר
לעצמי :אוקיי הפסדתי ,בוא ננסה להבין איך
אני משתפר ומשתמש בהפסד הזה להצלחה
עתידית.
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כלומר ,היום כבר ברור לך שברגע
שאתה עובד עם הכישלון בצורה נכונה ,הוא דווקא
קרש קפיצה להצלחה.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èנכון מאוד .אבל זה ברור לי רק בתנאי
אחד ,שנתתי בקרב את כל כולי ולא ויתרתי.
 :ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰כי סיפוק נובע רק כתוצאה
מהשקעה מלאה.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èבדיוק.
 :ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰ההבחנות שאתה מתאר טובות
מאוד .בדומה לספורטאי ,גם המקובל נלחם ,אבל
מלחמתו היא פנימית ,עם עצמו .גם המקובל
מוצא את עצמו פעם אחר פעם בתוך קרב ,ואם

הצליח במשהו ,אסור לו ליפול לחולשה ,לגאווה.
אם יכשל בזה ,מיד יֵֵרד לדרגה נמוכה יותר,
שתחייב אותו לחזור למצבו הקודם ולהתחיל
מחדש ,בדיוק כפי שאתה מתאר.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èאם מדברים על תחושות פנימיות,
בזמן האחרון ישנן שאלות שמאוד מטרידות אותי

‡„ÍÈ¯ˆ†È˘ÙÂÁ†˙ÂÈ‰Ï†‰ˆÂ¯˘†Ì
Â˙Â‡†Ï‡†¯ÓÂÁ‰†ÍÂ˙Ó†˙‡ˆÏ
˙ÂÁÂÎ‰†ÌÈ‡ˆÓ†Â·˘†·Á¯Ó‰
˘˘ÓÓ†¨¯ÓÂÁ‰†˙‡†ÌÈÏÈÚÙÓ
Æ‰ÙÙÎ†ÍÂ˙·†˙‡ˆÓ˘†„È†ÂÓÎ
ø‰Ê†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎÂ
·Ì„‡†ÏÎ†Æ„Á‡†ÏÎ†¨ËÏÁ‰
˘˘¨ÂÓÎ†˙ÂÈÓÂÈ˜†˙ÂÏ‡˘†Ï‡Â
·˘·øÈÁ†È‡†‰Ó†ÏÈ
והייתי רוצה לשמוע מה עונה עליהן חכמת
הקבלה .כבר זמן רב אני מסתובב בהרגשה שכל
מה שאני מחליט ועושה בחיים כבר נקבע וידוע
מראש .שכל מה שאני עושה נובע מהחינוך
שקיבלתי או מהמטען הגנטי שלי ,כמו איזו בובה
שאין לה שום בחירה .המחשבה הזאת שכולנו
"מתוכנתים" ,ממש מתסכלת אותי.
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתה צודק ,במישור העולם הזה אין
לנו כל בחירה חופשית .חכמת הקבלה מלמדת
אותנו שהבחירה נמצאת רק במישור גבוה יותר,
במישור הרוחני .בחיים האלה כמו שאתה אומר,
אתה מתוכנת לחלוטין .אם אתה רוצה להיות

חופשי ,זה יכול לקרות רק במישור העולם הרוחני.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èומהו העולם הרוחני?
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰העולם הרוחני הוא מערכת עליונה
של כוחות שמנהלים ומפעילים את העולם שלנו.
זו מערכת שאותה אנחנו לא מרגישים כרגע.
הכוחות שנמצאים בה מתלבשים בחומר של
העולם הזה ,מנהלים אותו ומפעילים אותו .לכן,
אדם שרוצה להיות חופשי צריך לצאת מתוך
החומר אל אותו המרחב שבו נמצאים הכוחות
שמפעילים את החומר ,ממש כמו יד שנמצאת
בתוך כפפה.
‡¯ :È·‡Ê† ˜Èוכל אחד יכול לעשות את זה?
 ∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰בהחלט ,כל אחד .כל אדם ששואל
שאלות קיומיות כמו "בשביל מה אני חי?"" ,למה
הכל קורה כפי שקורה?"" ,מי מנהל אותי?" .אני
שומע שיש לך שאלות כאלו...
‡¯ :È·‡Ê†˜Èנכון .יש לי המון שאלות בלי תשובות.
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰מצוין ,כך צריך להיות .אם יש לאדם
שאלות מסוג זה והוא מוכן להשקיע ,אחרי יגיעה
של כמה שנים הוא מגיע להרגשת העולם הרוחני.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èכך מאמינה הקבלה?
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הקבלה לא "מאמינה" בשום דבר.
‡¯ :È·‡Ê†˜Èמה זאת אומרת?
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰רוב האנשים בעולם נחלקים לשני
סוגים :כאלו שמאמינים בכוח העליון ,וכאלו שלא
מאמינים בו .אבל גם אלו וגם אלו מאמינים
במשהו ,אין בידיהם עובדות אלא אמונות.
לעומתם יש אנשים שמשיגים ומרגישים בצורה
ברורה את הכוח העליון שמפעיל את כל הטבע,
אלו הם המקובלים.

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בני ברוך" הינה תנועה ללא כוונת רווח ,אפוליטית ,העוסקת בלימוד והפצת
חכמת הקבלה כדי להאיץ את ההתפתחות הרוחנית בקרב המין האנושי .היא
הוקמה בשנת  1991על ידי הרב ד"ר מיכאל לייטמן ,ונקראת על שמו של מורו
המקובל הרב ברוך שלום אשלג ,בנו הבכור וממשיך דרכו של הרב יהודה אשלג
)"בעל הסולם"  מחבר פירוש "הסולם" על ספר הזוהר(.

Æ‰Ï·˜‰† ˙ÓÎÁ† Ï˘† ÌÈÈË˙Â‡‰† ˙Â¯Â˜Ó‰† ÏÚ† ÒÒÂ·Ó† ÔÂ˙ÈÚ·† ˘‚ÂÓ˘† ¯ÓÂÁ‰

¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙Î¯ÚÓ

†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד .אהרוני †∫‰˘Ó†ÈÎ¯ÂÚא .סופר ,י .ברנשטיין
 ∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áי .עובדיה ,י .שיא ,ג .פרץ ,ד .מלינצ'וק ,א .לייבוביץ' ,נ .חסיד ,ו .גימלשטיין,
מ .פולטורק ,ש .גונן ,ג .ויסוצקי ,ד .שחף ,ע .נקש ,ד .אקרמן ,ח .בןחור ,ס .לייטמן ,ד .נהרי
 ∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚמ .גונופולסקי ,י .וולפסון ,א .ונטורה ,ר .יניב

‡¯ :È·‡Ê†˜Èאני זוכר שבילדותי תמיד אמרו לי
שמי שיקיים את מצוות הדת ,יגיע בעולם הבא
לגן עדן ,ומי שלא יקיים לא יגיע.
 :ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰חכמת הקבלה כלל לא מדברת
במונחים כאלו .לפי חכמת הקבלה גם אסור
להפחיד את האדם ,כי יש כלל רוחני שאומר" ,אין
כפייה ברוחניות" .חכמת הקבלה מסבירה לנו
בפשטות שאם אדם לא משיג בחייו את המימד
הרוחני ,הוא חייב לשוב ולהתגלגל לעולם הזה
עד שישיג אותו.
‡¯ :È·‡Ê† ˜Èוהמקובלים מאמינים באלוקים?
 :ÔÓËÈÈÏ†·¯‰מקובלים אינם "מאמינים" באלוקים,
אלא מקיימים קשר עימו,קשר של ממש .כמו
שאתה ואני מדברים כרגע ונמצאים במצב של
רגשות ומחשבות משותפים ,שדרכם אנחנו
מבינים אחד את השני ,כך המקובל נכנס למצב
של קשר עם האלוקים ,עם הכוח העליון.

‰˘‚¯‰·†··Â˙ÒÓ†È‡†·¯†ÔÓÊ†¯·Î
˘‰˘ÂÚÂ†ËÈÏÁÓ†È‡˘†‰Ó†ÏÎ
·Æ˘‡¯Ó†ÚÂ„ÈÂ†Ú·˜†¯·Î†ÌÈÈÁ
˘Ú·Â†‰˘ÂÚ†È‡˘†‰Ó†ÏÎ
ÔÚËÓ‰Ó†Â‡†È˙Ï·È˜˘†ÍÂÈÁ‰Ó
ÔÈ‡˘†‰·Â·†ÂÊÈ‡†ÂÓÎ†¨ÈÏ˘†ÈË‚‰
˙‡Ê‰†‰·˘ÁÓ‰†Æ‰¯ÈÁ·†ÌÂ˘†‰Ï
˘˘ÓÓ†¨¢ÌÈ˙ÎÂ˙Ó¢†ÂÏÂÎ
È˙Â‡†˙ÏÎÒ˙Ó
אדם מרגיש סיפוק עצום כשהוא משיג את אותו
כוח רוחני .הרי החיים שלנו בעולם הזה מסתכמים
בבריחה מתמשכת מייסורים ובמרדף אחרי
הרגשת סיפוק קטנה וחולפת .לעומת השיפלות
של החיים האלה ,מגיע המקובל להרגשת האור
העליון וחווה עולם מלא בכל טוב .הוא מרגיש
את הכוחות הרוחניים באופן שלם ,נצחי ,כזרימה
אינסופית של רצונות ,ידע ואורות .מטרת הבריאה
היא שלהרגשה הזו יגיעו כל בני האדם ועל כך
נאמר "וכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדלם".
הראיון המלא עם הספורטאי אריק זאבי באתר:
www.kab.co.il/links/arik
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