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¢Ô„Ú†Ô‚¢
¢Ô‚¢מסמלאתכללהרצונותשבאדם¢Ô„Ú¢,הואהאורהעליוןשממלאאתרצונות
האדם .אדםשמגיעלהרגשהשל¢Ô„Ú†Ô‚¢חששהכוחשפועלעליוהואטובומלא
אהבה.חכמתהקבלהמדגישהשכדילהגיעלהרגשת"גןעדן"איןהאדםצריךלמות
ולעזוב את גופו ,אלא עליו לעשות זאת בעודו בחיים ,בעולם הזה.
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Ï˘† ‰˙ÏÈÁ˙† ˙‡† ÂÓÈÚ† ‡È·Ó† Ë·˘·† Â¢
ÍÙÂ‰†¯ÈÂÂ‡‰†Æ‰˘·†¯˙ÂÈ·†‰ÓÂÒ˜‰†‰ÂÚ‰
ˆ˙Â¯„ÂÁ†˘Ó˘‰†È¯˜Â†ÌÈ¯‰·˙Ó†ÌÈÓ˘‰†¨ÏÂÏ
ÛÏÁ† ËÚÓÎ† Û¯ÂÁ‰† ÆÌÈˆÚ‰† ˙Â¯ÓˆÏ† „Ú·Ó
ÌÈÓ˘‚‰†·Â¯˘†¯Á‡Ï†¨‰˙Ú†ÆÁ˙Ù·†‰‡¯†·È·‡‰Â
˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï†ÌÈÏ˘·†ÌÈ‡˙‰†ÏÎÂ†‰Ó„‡‰†ÏÚ†Â„¯È
„È˙Ú†ÂÙÂÒ·˘†‡ÏÙÂÓ†ÍÈÏ‰˙†ÏÈÁ˙Ó†¨‰˘„Á
Æ˙Â¯ÈÙ†·È‰Ï†ÔÏÈ‡‰
לאורךדורות,נעזרוהמקובליםבדרךהתפתחות
האילן,כדילתארעבורנואתהתהליךשעובר
האדםמתחילתדרכוועדשהואמגיעאל
השלמות.המקובליםתיארובצורהחיהוברורה,
מתוךניסיונםהאישיאתתהליךהצמיחהשלנו,
שסופו להצמיח פירות רוחניים מתוקים
ועסיסיים.בכתביהםהםתיארואתט"ובשבט
כחגהמסמלאתנקודתהשיאשאליהצריכה
ויכולה להגיע הבריאה כולה ,והמשילו את
הנקודההזולפריבשל.
עודבמאהה16קיבלט"ובשבטמשמעות

‰ÏÂ„‚†˙Â·È˘Á†ÂÒÁÈÈ˘†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
ÏÓÒÎ†Â˙Â‡†ÂÚ·˜†¨‰Ê†‚ÁÏ†„Â‡Ó
Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎÏ†˘È˘†˙ÂÓ„Ê‰Ï
¯˙ÂÈ·†·ÂË‰†È¯Ù‰†˙‡†ÛÂË˜Ï
˘ÌÈÈÁÂ¯†ÌÈÈÁ†≠†ÂÏ†‰ÎÁÓ
מיוחדתעלידימקובליצפת,שאףקבעואת
"סדרלילשמחתהאילנות".הםנהגוללבוש
ביוםזהבגדיחג,לקשטאתהשולחנותבפרחים
ובענפיהדסיםולערוךאותםעםשפעפירות
ארץ ישראל ויין .אז נהגו המקובלים לשבת
וללמודמתוךספרהזוהר.
המקובליםשייחסוחשיבותגדולהמאודלחג
זה,קבעואותוכסמללהזדמנותשישלכלאחד
מאיתנו,לקטוףאתהפריהטובביותרשמחכה
לנוחייםרוחניים.

ÔÂˆÏ†ıÂÁÓ˘†ÌÏÂÚ‰
"אותה התולעת שנולדה בתוך הצנון ,והיא
יושבתשםוחושבת,שכלהעולםהואכלכךמר,
חשוךוקטן,כמדתהצנוןשהיאנולדהבו.אבל
ברגעשבקעהאתקליפתהצנון,וחוטפתמבט
מבחוץלצנון,היאתמהה,ואומרת,אניחשבתי
שכלהעולםהואכמדתהצנוןשנולדתיבו,ועתה
אני רואה לפני עולם גדול נאור אדיר ויפה
להפליא")בעלהסולם,הקדמהלספרהזוהר,
אותמ'(.
במהלךחיינואנומציביםלעצמנומטרהכלשהי
ומקוויםשעםהשגתהנהיהמאושרים.הפרי,
השכר,שעומדלנגדעינינובאותורגענראהלנו
כהמושך,עדשאנומשקיעיםמאמציםמרובים
לשםהשגתו.אנומקדישיםמספרשניםלרכישת
מקצוע,מקימיםמשפחה,ומוצאיםאתעצמנו
עמליםבמשךרובהחייםכדילפרנסאתילדינו
ולהבטיחאתעתידם.
לפעמים,כשרצינולרענןמעטאתחיינו,חסכנו
כסףכדילצאתלטיולברחביהעולם.אז,זההיה
"הפרי"שבוחפצנו,אךההנאהממנוחלפהמהר
מדיושובחזרנולשגרתהחיים.
אםנסתכלעלחיינו,נראהשהשאיפותשלנו
משתנותללאהרף:מהשהיההפרישלאתמול
מתחלףהיוםבמטרהאחרתוכבראינונראה
מושךכבעבר.דומהשגםהדבריםשהשגנו,טובים
ככלשיהיו,אינםמספקיםאותנו,וישדברמה
בתוכנושאינונותןלנומנוח,אלאדוחףאותנו
לחפש בכל רגע פרי גדול ונעלה יותר.
החייםשלנוהםלמעשהמרדףאיןסופיאחר
האושר,מרדףשפעמיםרבותמעוררבנותסכול
ואכזבה.לכן,בנקודהמסוימת,אנומתחילים
לחוששהעולםהופךללאמספקולקטןמדי.
הרביהודהאשלג",בעלהסולם",הפליאלתאר
אתהתחושההזאתבמשל"התולעתוהצנון".
הואכותבשהאדםאינומכירעדייןאתהפרי
היפהוהנעלהשאותוהואנדחףלחפש,ולכן

Ë·˘·†Â¢Ë
ÌÈÏ·Â˜Ó‰†‚Á
נדמה לו שכל הקיום שלו מוגבל למימוש
המטרותהזמניותוהלאמספקותשרדףאחריהן
עדעתה.התולעתאינהמכירהדברמלבדהצנון
המרוהחשוךשבתוכונולדה,ולכןבטוחהשכל
המציאות מרירה כמותו .אבל ברגע שישמע
האדםעלהפריהמתוקוהבשלשמצפהלו,ועל
הדרךלהשגתהפריהזה,אזהאדם,כמוהתולעת,
יוכל"להוציאאתראשומתוךהצנון"ולראותאת
העולםהרוחני,היפהומלאהאור,שמחכהלו.
בעלהסולםהדגישבכתביו,שאםרקנפקחמעט
אתעינינו,נראהשהדרךלהגיעאלהשלמות
נמצאתממשבהישגידינו.
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ÏÎ† ÂÈÈ‰† Æß‰„˘‰† ıÚ† Ì„‡‰† ÈÎß† ·Â˙Î† ‰‰¢
ÌÈ¯˘ÎÂÓ† ÂÈ‰È˘† ˙ÂÏÈ‡·† ÌÈ‚‰Â˘† ˙Â„Â·Ú‰
˙Â¯ÈÙ†ÔÈÈÚÂ†ÆÆÆÌ„‡·†Ì‚†ÌÈ‚‰Â†˙Â¯ÈÙ†‡ÈˆÂ‰Ï
)¢Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ÈÏÎ˙†‡Â‰הרבברוךשלוםאשלג,
אגרתי"ח(.
במהלך ההיסטוריה עמלו המקובלים כדי
להתאיםאתחכמתהקבלהלזמןמיוחד,שבו
יהיההדורבשלוהיאתהיהחייבתלהתגלות
ברבים,לזמננו.
החלמתקופתהאר"י,כלגדוליהמקובליםקראו
להפיץאתהשיטהלהשגתהעולםהרוחנילכלל
העם .בתחילת המאה ה" 20שני המאורות
הגדולים",הרבקוקובעלהסולם,המשיכואת
דרכושלהאר"יוקירבואלינואתהשיטהכך
שנוכללהביןוליישםאותה.בכךהםהכשירואת
הקרקעעבורהדורשלנווהפכואתהפצתחכמת
הקבלהמחזוןלמציאותשלממש.
ממשיךדרכוובנושלהרביהודהאשלג,הרב
ברוךשלוםאשלג)הרב"ש(,כתבלנוהוראות
הפעלהמעשיותופשוטותלחייםטוביםיותר
ובכך הפך את תהליך ההתפתחות הרוחני,

‰ÓÎ†„Ú†˜Â„·Ï†˙ÂÓ„Ê‰‰†‡Â‰†˙ÂÏÈ‡‰†‚Á
ÁÈÓˆ‰Ï† ÌÈÏÂÎÈ† Â‡˘† ˙Â¯ÈÙ‰† ÌÈ˜Â˙Ó
שמסמלט"ובשבט,לדברמובןוברביצועעבור
כלאחדמאיתנו.
הרב"שפירשאתהפסוק"כיהאדםעץהשדה"
והסבירשהואמדברעלינו.כפישהאילןמניב
בשיאהתפתחותופרימתוקוראוילמאכל,כך
גםאנונניבאתהפריהשלם,כלומרנגיעלדרגת
ההתפתחות המושלמת ביותר שקיימת
במציאות.
באיגרתמיוחדתשכתבלתלמידיו,הקבילהרב"ש
אתהתפתחותהאדםלתהליךהתפתחותהאילן.
הואתיארבפירוטובבהירותאתכלהשלבים
שעלינולעבורמהרגעשבואנופוגשיםבחכמת
הקבלה,שהואהרגעשבונשתלהגרעיןבאדמה,
ועדלרגעשבויניבהעץאתהפירותהבשלים,
הרגעשבונגיעלדרגההרוחניתהגבוההביותר.

Ú˜¯˜‰†˙‡†ÔÈÎ‰Ï

ÌÈÁ¯ÎÂÓ†˙Â¯ÈÙ†‡ÈˆÂ‰Ï†¯˘ÎÂÓ†‰È‰È†Ì„‡‰˘†„Ú¢
)†¢˙ÂÏÈ‡·†ÌÈ‚‰Â˘†˙Â„Â·Ú‰†ÏÎ†ÂÈÏÚ†¯Â·ÚÏהרב
ברוךשלוםאשלג,אגרתי"ח(
הצעדהראשוןשעלינולעשותכדילהתקדם
נקרא.‰ÚÈ¯Êכשמדוברבאילן,הדברהחשוב
ביותרלצמיחהנכונהובריאהשלהעץ,הואלבחור
בקרקעפוריהומתאימה,שתספקלזרעאת
התנאיםהטוביםביותרלגידולו.באופןדומה,
כדילהתפתחרוחנית,עלינולחפשאתהסביבה
הטובהביותרעבורנו,שתספקלנואתכלהתנאים
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הנחוציםלהתקדמותנו.
הרב"שהסביר,שהסביבהשמשפיעהעלחיינו,
אינהמסתכמתרקברחובשבואנוגריםאובחוג
המכריםשלנו.הסביבהשלנוכוללתגםאתכל
המקורותשמהםאנושואביםמידעעלהעולם
שסובבאותנו,מידעשמשפיעעלצורתהחשיבה
שלנוועלהאופןשבואנותופסיםאתהמציאות.

‡‰ÂÎ†‰·È·Ò†ÌÈÂ·†ÍÈ
ø˙ÈÁÂ¯†˙ÂÓ„˜˙‰Ï
עלשאלהזוהשיבהרב"שבפשטותואמר,שככל
שהאדםיתענייןיותרבחכמתהקבלהויקרא
מתוךספריהמקורהאמיתיים,כךהואיתחיל
להכיןלעצמוסביבהטובהומותאמתלצמיחתו
הרוחנית.בעברהיהקשהלמצואסביבהכזו,
ספריהקבלההיוקשיםלהבנהולאהיומורים
רביםשלימדואתמשמעותההפנימיתשלחכמת
הקבלה .כיום עומד לרשותנו מגוון רחב של
מקורותשדרכםאנויכוליםללמודאתהחכמה.
אנויכוליםללמודולהביןאתהאוצרהרוחני
שהשאירו עבורנו בעל הסולם והרב"ש ,דרך
האינטרנט ,הטלוויזיה ,באמצעות ספרים
הכתובים בשפה פשוטה ומאירת עיניים
ולאחרונה אפילו דרך העיתון "קבלה לעם",
שמופץ באופן רחב וחופשי לכל דורש.
אמצעיםאלה,הםשמעורריםאתהאדםלחפש
אתהמציאותהרוחניתומנחיםומדריכיםאותו
בדרכואליה.כךהאדםלומדצעדאחרצעדלשלב
בחייו ,שכוללים מגוון של פעולות גשמיות
הכרחיות,גםאתחכמתהקבלה.

Ô˘„Ï†˙ÎÙÂ‰†˙ÏÂÒÙ‰
לאחרשבחרנובסביבהטובהעלינוÔ˘„Ïאת
הקרקע.כשמדוברבדרכנוהרוחנית,מקבלשלב
זהמשמעותעמוקהיותר.הרוחניותשנראתה
לנו,אךלפנירגע,חסרתחשיבותאולאנחוצה
לנו,מתחילהלתפוסמקוםמרכזייותרבחיינו
ומוסיפה להם מימד חיובי ומלא תקווה.
האכזבותשחווינומןהמטרותהשונותשהצבנו
לעצמנו בעבר ,מתחלפות בשמחה ובהבנת
החיים.
אנו מתחילים להבין את הסיבות לאירועים
שקוריםבחייםשלנו,החיבורלמקורותהקבלה
האותנטייםמקנהלנוביטחוןואנומגליםשדווקא
הםיכוליםלקדםאותנולהשגת"פרישלממש"
בחיינו,פרירוחני,שלםונצחי.החשיבותהחדשה
שמקבלתהרוחניותבעינינו,מוסיפהחיוניות
לחיינובאופןכזהשאנומקבליםממנהכוחות
מחודשים בכל רגע ,כוחות שמסייעים לנו
בהתקדמותנו,ובכךאנוהופכיםאתהסביבה
שלנולפוריהיותר.מהשהיהבעברחסרחשיבות
עבורנוונראהלנוכפסולת,הופךלדשןשמסייע
להתפתחותנוהרוחנית.

¯Â˜ÁÂ†¯ÂÙÁ
עלמנתשהגרעיןיוכללנבוטובהמשךגםלהכות
שורשים,ישלהכשיראתהקרקע,להפוך¯Â„ÚÏÂ
אותה.הרב"שמסביר,שכפישחופריםבעיקרי
האילנות,גםהאדםצריך¯Â˜ÁÏÂ†¯ÂÙÁÏלשם
איזומטרהבאלעולםהזה.אולם,כעתכשאנו
כברעוליםבסולםההתפתחותהרוחני,הופכת
השאלהעלהטעםבחייםלמקורשלאורבדרכנו

¯‡˘†˙ÂÏÈ‡Ï†‰˘‰
עלפיחכמתהקבלהמסמלראשהשנהלאילנותהתחלהשלשינוירוחניבאדם˘‡¯.מסמלהתחלה‰˘,מלשוןשינוי.
תהליךהתפתחותה‡ÔÏÈמסמלאתתהליךהתפתחותוהרוחניתשלהאדםמגרעיןשנשתלבאדמהלעץמלבלבומניבפרי.
ט"ובשבטמסמלמצבשבוהאדםמחליטלהשקיעאתכלכוחותיוכדילגלותאתתכליתחייו.הואמגלהשחבוייםבוכל
הכוחותהנחוציםלולהתפתחותרוחניתושעליורקלבחוראתהדרךהנכונהולממשאותה.כאשרהאדםבוחרלהתקדםאל
הרוחניות,הואמתחיללצמוחכמוהאילןולבסוףמניבפירותרוחניים,כלומרמקבלתענוגאיןסופיומגיעלשלמות.

לעברהמטרה.אנולומדיםכיצדלחקוראת
הרבדים העמוקים יותר של המציאות ואיך
להכניס את אור הקבלה אל תוך חיינו.

כפישענףשהתייבשעלהעץאינויכוללהניב
פריוצריךלהסירומהעץ,כךגםאנחנולומדים
איךלהסירמעצמנובהדרגתיות,אתמהשמעכב
אותנומלהביןאתהמשמעותהאמיתיתשל
חיינו.
הרב"ש מכנה פעולה זו  ,ÌÈÓÒ¯ÎÓכרסום
הענפיםהיבשיםמהעץ.
בהמשך "הוראות ההפעלה" שכתב הרב"ש
באגרתזו,מסופרלנועלפעולותנוספותשעלינו
לבצע בשלבים המתקדמים יותר של
התפתחותנו הרוחנית¨ÌÈ˜¯ÙÓ† ¨ÌÈÏ·ÈÈÓ .
)ÌÈ„¯ÊÓÂ†ÌÈ˘ÚÓראההרחבה(,הןפעולות
נוספות,שמדריכותאותנוכיצדלהגיעאלהשלב
הגבוהביותר:אדםשלםשמניבפירותבשלים.

ו"לכסות"אותן.במיליםאחרות,כשאנומגיעים
לשלבזה,עלינולהעמידאתדבריהמקובלים
מעללספקותשצציםבנו.המקובלים,שכבר
עברו את השלבים בדרך שבה אנו פוסעים,
מנחיםומדריכיםאותנובבטחהלעברהשלבים
שעודצפוייםלנו.

‰ÈÈ¯ÂÙ†Ú˜¯˜‰˘Î

˙Â˜ÙÒ‰†˙‡†ÌÈÒÎÓ
השלבהבאבסולםהרוחנישעליומספרהרב"ש
נקרא.ÌÈ˜·‡Ó
כשמדוברבגידולהאילן,נהוגלכסותבשלבזה
אתהשורשיםהחשופיםבעפר,כדישהשורשים
יוכלולהמשיךולהתפתחללאפגע.כמוהאילן,
גם אנו פוגשים בדרכנו הרוחנית ספקות,
ולעיתיםנתקליםגםבחוסראמונהביכולתנו
להשליםאתהמסעהרוחניולהגיעלפריהבשל.
בשלבזה,עלינו"לאבק"אתהמחשבותהאלה,
כלומר  ˜·‡È‰Ïבהן ,לסלק אותן מדרכנו

‰„˘‰†ıÚ†Ì„‡‰†ÈÎ

®˘¢·¯‰©†‚Ï˘‡†ÈÂÏ‰†ÌÂÏ˘†ÍÂ¯·†·¯‰†Ï˘†˙¯‚‡†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó
®±πμ∑†¯‡ÂÈ©†Ê¢È˘˙†Ë·˘·†Â¢Ë†¨Á¢È†˙¯‚‡†ÍÂ˙Ó
‰ËÏÁ‰Ï†ÚÈ‚‰Â†ÏÈ˘·‰˘†¨Ì„‡‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ÔÏÈ‡‰
˘¨˙ÚÎ†Æ˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰·†Í¯Âˆ†˘È‚¯Ó†‡Â‰
Ú˜¯˜·†¢ÂÓˆÚ†˙‡†ÚÂËÏ¢†ÂÈÏÚ†¨˙‡Ê†˙Â˘ÚÏ†È„Î
ÆÂÈ˙Â¯ÈÙ†ÂÏÈ˘·È˘†„Ú†Â˙ÁÈÓˆ†˙‡†ÁÙËÏÂ†‰ÈÈ¯ÂÙ
Ì„‡‰˘†˙ÂÏÂÚÙ‰†¯„Ò˘†ÂÏ†ÌÈ¯ÙÒÓ†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
ÏÈ·˜Ó†˙ÈÁÂ¯‰†Â˙ÏÈ„‚†ÍÏ‰Ó·†ÂÓˆÚ†ÏÚ†Úˆ·Ó
ÏÂÙÈË‰†ÍÏ‰Ó·†˙ÂÚˆÂ·Ó‰†˙ÂÂ˘‰†˙ÂÏÂÚÙÏ
·‡∫ÔÏÈ

ÌÈÏ·ÊÓ

Ï·Ê‰† ˙‡† ÒÈÎ‰Ï† ÍÈ¯ˆ† Ì„‡‰¢
Æ¢Â˙˘‚¯‰† ÍÂ˙Ï† ÂÈÈ‰† ÈÂÏ‚‰† Ï‡† ÌÏÚ‰Ó
כדי להפרות את האדמה שבה גדל האילן
מדשניםאותה.כךגםאצלהאדם,לאחרשבחרנו
בסביבה טובה ,כלומר בסביבה התומכת
בהתפתחותרוחנית,עלינולדשןאתהקרקע.
כשמדוברבדרכוהרוחניתשלהאדםהכוונההיא,
שהרוחניותשנראתהלנואךלפנירגעחסרת
חשיבותאולאנחוצהלנו,מתחילהלתפוסמקום
מרכזי יותר בחיינו .האדם צריך לבחור מכל
הרצונותוהמחשבותשלורקאתאלהשמועילים
להתפתחותוהרוחנית.

ÌÈ¯„ÚÓ

ÌÈ˘·È‰†ÌÈÙÚ‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÒÓ
בהמשךהדרך,כדישהאילןיוכללהניבפירות
מתוקיםוראוייםלמאכל,עלינולחתוךממנו
אתכלהענפיםהיבשיםשעדייןתלוייםעליו
ומעכביםאתגדילתהפירות.
עוד מילדות ,אנו סופגים השפעות רבות
מהסביבהשבהגדלנו.ערכיםאלההטביעובנו

·¯‚È¯Ù‰†ÏÚ†Ì„‡‰†ÚÓ˘È˘†Ú
ÏÚÂ†ÂÏ†‰ÙˆÓ˘†Ï˘·‰Â†˜Â˙Ó‰
Ê‡†¨‰Ê‰†È¯Ù‰†˙‚˘‰Ï†Í¯„‰
ÏÎÂÈ†¨˙ÚÏÂ˙‰†ÂÓÎ†¨Ì„‡‰
¢ÔÂˆ‰†ÍÂ˙Ó†Â˘‡¯†˙‡†‡ÈˆÂ‰Ï¢
¨ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â‡¯ÏÂ
ÂÏ†‰ÎÁÓ˘†¨¯Â‡‰†‡ÏÓÂ†‰ÙÈ‰
שאיפות ,מוסכמות ודעות קדומות כלפי
המציאות,שגרמולנולחפשבחיינורקאחר
פירותחולפיםוזמניים.
אבלסביבהזולאנטעהבנוערכיםוידיעותעל
קיומושלהפריהאמיתי,הפריהרוחניוהממשי
שלחיינו.
להיפך,החברהחינכהאותנולהשיגאתכלמה
שנרצהבחיינו,גםללאהבנתהמציאותהרוחנית.
אולם,כאשרהאדםמתפתחבדרכוהרוחנית,
הוא מתחיל להרגיש איך המוסכמות שעל
ברכיהןחונך,ללאהסברמספקעלמשמעות
החיים,הופכותל"יבשות"בעיניו.

Ô˙È†ÂÈ¯Ù†¯˘‡†¨ÌÈÓ†È‚ÏÙ†ÏÚ†ÏÂ˙˘†ıÚÎ†‰È‰Â¢
·¢ÁÈÏˆÈ†‰˘ÚÈ†¯˘‡†ÏÎÂ†ÏÂ·È†‡Ï†Â‰ÏÚÂ†Â˙Ú
)תהילים,א',ג'(.
בכתביםרבים,המשילוגדוליהאומהאתהאדם
לעץהשדה,לאילן.הםביקשולהראותלנושכל
אחדמאיתנויכוללצמוחולראותפירותרוחניים,
עודבמהלךחיינובעולםהזה.
כמוהאילן,כךגםאנוניצביםעלהאדמה,מכים
בהשורשיםוצומחיםמעלהאלהרוחניות.אנו
מתחיליםאתהתפתחותנוהרוחניתכגרעיןקטן
כשמתעוררתבוהשאלה"מההטעםבחיינו?"
ואזאנוכברבשליםלצמוחאלהכרתהמציאות
הרוחניתוהגשמיתגםיחד.עםההתפתחות,
אנומוצאיםתשובהלשאלותמהותיותששאלנו
במהלךחיינוואףיותרמכך:אנומגיעיםלדרגה
שבהאנומרגישיםאתהכוחהעליוןבמלואו
ומתאחדיםעמו,ואזהעולםשפעםהיהחשוך
ומרעבורנו,מתגלהלנוכעולםנאור,אדירויפה
להפליא.
¯‡˘†˙ÂÏÈ‡Ï†‰˘‰מסמלעבורנוהזדמנות
להתפתחותחדשה.
כיוםעומדיםלרשותנוכלהתנאיםשנחוציםלנו
כדילהביאאתחיינולמקוםטוביותר.הקרקע
פורייה ומוכשרת לצמיחה רוחנית ,וכל מה
שעלינולעשותהוארקלהוסיףמעטמחכמת
הקבלהלתוךחיינו.
ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÒ‰†ÌÂ¯ÓÏ†ÂÏÂÎ†ÚÈ‚†˙‡Ê†‰˘Ú˘Î
˙‡†¨„ÁÂ‡ÓÂ†ÌÏ˘†ÌÚÎ†¨„ÁÈ·†‚Â‚ÁÏ†ÏÎÂ†Ê‡Â
ÆÌÈÈÁ‰†‚Á†˙‡†¨ÈÁÂ¯‰†Ë·˘·†Â¢Ë
moshe_a@kab.co.il

לצפייהבשיעוריקבלהבנושאט"ובשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat1
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ÔÎ†ÂÓÎ†∫˙ÂÏÈ‡‰†È¯˜ÈÚ·†ÌÈ¯ÙÂÁ¢
Â˙ÈÏÎ˙Â†¯˜ÈÚ†˙‡†¯Â˜ÁÏÂ†¯ÂÙÁÏ†ÍÈ¯ˆ†¨Ì„‡‰
˘ÌÏÂÚÏ†‡·†‰¯ËÓ†ÂÊÈ‡†Ì˘Ï†Æ‡Â‰†‰Ó†Ì„‡‰†Ï
Æ¢‰Ê‰
צמיחתושלהאילןתלויהבקרקעשבההואגדל.
עלמנתשהגרעיןיוכללנבוטובהמשךגםלהכות
שורשים,ישלהכשיראתהקרקע,להפוךולעדור
אותה.כךגםההתפתחותהרוחניתשלהאדם
תלויהבחקירתואתהתכליתשלחייו.האדם
צריךלחפורולחקורלשםאיזומטרההואבא
לעולםהזה.עלידיהחקירההפנימיתהאדם
מחייהאתהשורשיםהרוחנייםשלוובעקבות
כךגםאתהענפיםשניזוניםמהם.

ÌÈÏ·ÈÈÓ

‰„Â·Ú†‰ÊÈ‡†‰˘ÂÚ†Ì„‡‰˘†˙Ú·¢
˜˜Â˙˘Ó† ‡Â‰† Ì‡† ‡Â‰† ÔÓÈÒ‰† ¨ÂÈ˜ÂÏ‡† Ì˘Ï
Â˙ÂÂÎ˘†ÔÓÈÒ†‰ÊÂ†Ì„‡†È·Ó†¯·„‰†˙‡†ÚÈˆ‰Ï
Æ¢˙È˙ÈÓ‡†‡È‰
כפישחותכיםאתהיבלות,אתהמומיםשנולדים
באילן,כךגםעלהאדםלנהוגבעבודתוהרוחנית.
היבלותמסמלותאתהסימניםהחיצונייםשל
עבודתו הרוחנית של האדם .עליו להישמר
מביטוייםחיצונייםאלה,מכיווןשהםיכולים
לעוררקנאהבאנשיםשרואיםאותםובכךלהזיק
להתפתחותוהרוחנית.לכן,עלהאדםלהסתיר
אותםמאחרים.

ÌÈ˜¯ÙÓ

ÔÏÈ‡‰†È·‚†ÏÚÓ†ÌÈÏÚ‰†˙‡†ÌÈ˜¯ÙÓ¢
ÏÚ† ¯·‚˙‰Ï† ÍÈ¯ˆ† Ì„‡‰† ÆÆÆÂÈÏÚÓ† Ï˜‰Ï† È„Î
Æ¢˙ÈÓˆÚ†‰Ï·˜Ï†˙ÂÂˆ¯‰
ה"עלים"מסמליםאתכלהפעולותשבעזרתן
האדםמגיעל"פירות"ואילוהפירותמסמלים
אתהיכולתלעשותפעולותלמעןהזולת.האדם
מתחילאתדרכועםכוונהאגואיסטית,לטובת
עצמו ,שנקראת "לא לשמה" ,אך ככל שהוא
מתקדםבדרכוהרוחניתהואמתרחקמכוונהזו,
"מפרק את העלים מעל גבי האילן" ומגיע
לפירות.התהליךהזהנקראבקבלה"מתוךשלא
לשמה באים לשמה" .במילה "לשמה" אנו
מתכוונים לפעולות שהן רק לטובת הזולת.

ÌÈ˜·‡Ó

ÌÈÏÂ‚Ó‰†ÌÈ˘¯Â˘‰†˙‡†ÌÈ˜·‡Ó¢
È„ÈÏ†ÌÈ‡·†ÂÁ‡†ÌÈÓÚÙÏ†Æ‰Ó„‡·†Ì˙Â‡†ÌÈÒÎÓÂ
Û‡†‰ÏÚ†‡Ï˘†ÌÈ˘È‚¯Ó†ÂÁ‡Â†˘Â‡ÈÈ†Ï˘†·ˆÓ
Â¯Ó‡†‰Ê†ÏÚ†ÆÂÈ˘ÎÚ†Â·†ÌÈ‡ˆÓ˘†Â·ˆÓÓ†ÌÚÙ

Æ¢ÂÏÏ‰†˙Â·˘ÁÓ‰†ÌÚ†ÌÂÁÏÏ†ÍÈ¯ˆ˘†¨ßÌÈ˜·‡Óß
כשמדוברבגידולהאילן,נהוגלכסותבשלבזה
אתהשורשיםהחשופיםבעפר,כדישהשורשים
יוכלולהמשיךולהתפתחללאפגע.שורשנקרא
מחשבה,שהיא"שורשהמעשה".
כמוהאילן,גםאנופוגשיםבדרכנוהרוחנית
ספקות,ולעיתיםנתקליםגםבחוסראמונה
ביכולתנולהשליםאתהמסעהרוחני.כשאנו
מגיעים לשלב זה ,עלינו להעמיד את דברי
המקובליםמעללספקותשצציםבנו"ולכסות
בהםאתהספקות".המקובלים,שכברעברואת
השלבים בדרך שבה אנו פוסעים ,מנחים
ומדריכיםאותנובבטחהלעברהשלביםשעוד
צפוייםלנו.

ÌÈ„¯ÊÓ

Ì‡†ÆÆÆÌÈÁÏ‰†ÌÈÙÚ‰†˙‡†ÌÈ„¯ÊÓ¢
¯ÂÒ‡†ÈÊ‡†¨ÂÈ˘ÚÓÓ†ÌÈ·Â¯Ó†Ì‰†˙ÂÓÎÁ‰Â†˙Â¯Â˙‰
¯˜ÈÚ†ÈÎ†Æ˙Â¯È˜ÁÂ†˙ÂÚÈ„È†‰·¯‰†ÌÚ†˘Ó˙˘‰Ï†ÂÏ
Æ¢ÌÈ˘ÚÓ·†‰Ï‚˙Ó†˙Ó‡‰
כפי שכשמקצצים את הענפים הלחים מידי
מהעץ,כךגםעלהאדםלשיםלבשלאלהרבות
בלימודרקלשםהלימוד.כלומר,אפילושהחכמה
שרכשהיא"לחה",כלומרנכונהואמיתית,אסור
לולשקועבחכמהרקכדיליהנותממנה,אלא
עליולזכורשמטרתהלימודהיאלהידמותלבורא
ולהגיעלאהבתהזולת.

ÌÈ˘ÚÓ

˙ÈÓ‰Ï†È„Î†ÔÏÈ‡‰†˙Á˙†ÌÈ˘ÚÓ¢
‡˙†È„È†ÏÚ†‡·†Ô˘Ú‰˘†ÆÆÆÂ·†ÌÈÏ„‚‰†ÌÈÚÏÂ˙‰
Â˙„Â·Ú†˙‡†Û¯Â˘†‡Â‰†ÌÂÈ†ÏÎ·˘†ÂÈÈ‰†¨‰ÙÈ¯˘‰
˘Æ¢˘„ÁÓ†ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ†ÆÆÆÏÂÓ˙‡†Ï
כפי שמעשנים תחת האילן כדי להמית את
התולעיםהגדליםבוכךגםצריךהאדם"לשרוף"
בכליוםאתהעבודהשלאתמול,אתהמדרגה
שהשיג,אחרתהיאמפריעהלולגדול.רקכך
יוכל לעלות בסולם שמביא למטרת החיים.

ÌÈÏ˜ÒÓ

ÔÈÈÚ†‡Â‰˘†¨ÌÈ·‡‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÒÓ¢
Æ¢˙Ú„‰†ÍÂ˙·†ÂÏ†˘È˘†˙Â·‰
"אבן"מלשוןהבנה.כפישמסיריםאתהאבנים
בשדה ,כך גם על האדם להכשיר את השטח
לעבודהרוחניתולהסיראתההבנותהאגואיסטיות
שיש לו בתחילת דרכו .פעולה זו נקראת
"מסקלים",מכיווןשהאדםצריךלסלקמעצמו
אתההבנותשאפשרליהנותרקכשפועליםמתוך
אהבהעצמית.שכן,ההנאההאמיתית,השלמה
והנצחיתמצויהבאהבתהזולת.

ÌÈÓÒ¯ÎÓ

ÌÈÙÚ‰† ˙‡† ÌÈÎ˙ÂÁÂ† ÌÈ˙¯ÂÎ¢
‰Ó†ÏÎ†˙‡†ÂÈÈ‰†¨ÔÏÈ‡‰Ó†ÌÈ˘·È‰
˘¯Æ¢‰·È·Ò‰Ó†˘Î
בהמשךהדרך,כדישהאילןיוכללהניבפירות
מתוקיםוראוייםלמאכל,עלינולחתוךממנואת
כלהענפיםהיבשיםשעדייןתלוייםעליוומעכבים
אתגדילתהפירות.
עוד מילדות ,אנו סופגים השפעות רבות
מהסביבהשבהגדלנו.ערכיםאלההטביעובנו
שאיפות ,מוסכמות ודעות קדומות כלפי
המציאות,שגרמולנולחפשבחיינורקאחר
פירותחולפיםוזמניים.ערכיםאלהנקראים
"ענפיםיבשים"משוםשאינםכשיריםלתתפרי.
כפישענףשהתייבשעלהעץאינויכוללהניב
פריוצריךלהסירומהעץ,כךגםאנחנולומדים
איך להסיר מעצמנו בהדרגתיות ,את מה
שמעכב אותנו מלהבין את המשמעות
האמיתיתשלחיינו.
לקריאתאגרתי"ח:
www.kab.co.il/links/igeret18
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ø˙ÂÈÁÂ¯·†¢‰ÙÈÏ˜¢†È‰Ó
הקליפהשעוטפתאתהפרישומרתעליועדשיבשילויגיעלתכליתשלו.בדומהלפריגםעלהאדםקיימתשמירה
שנקראת"קליפה",שמגנהעלהתפתחותוהרוחניתומסייעתלו.תפקידהקליפהלהיות"עזרכנגדו",כי"לאטובהיות
אדםלבדו",ללאהבורא.הקליפהנוצרהכדילעזורלנולתקןאתמצבנו,להיותלנולעזר.היאדוחפתאותנולהציבמטרות
ולשאוףלדבריםשנדמהכייביאולנוהנאהואושר,וזאתרקכדישנגלהכיהאושרהאמיתיוהתענוגיםהגדוליםביותר
נובעיםדווקאמהקשרעםהבורא.

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

˘„Á‡†˘¯Â˘†≠†ÌÈˆÚ†È

·Æ˙Ú„‰†ıÚÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÚ†ÌÈ¯‡Â˙Ó†Ô„Ú‰†Ô‚†¯ÂÙÈÒ
·˘‡¯Â·Ï†Ì„‡‰†ÔÈ·†ÔÂÎ‰†¯˘˜‰†˙¯ÈˆÈÏ†˙Â‡¯Â‰‰†˙ÂÈÂ·Á†ÌÈˆÚ‰†È

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

Ó¢

˘ÌÈÈÁ·†‰ËÈÏ
כמושספורטאיםמקצועניםשומריםעלמשקל
גופם ועל משטר אימונים קפדני ,כלכלנים
מתעדכנים תדיר בתנודות שערי מטבע חוץ
ושעריהמסחרבבורסהועיתונאיםאוספיםכל
פיסתמידעחדשהכדילהישארבתמונה,כךגם
המקובליםדואגיםבכלכוחםלשמורעלקשר
רציףעםהכוחהעליון.

ÔÂ˘‡¯‰†Ì„‡†‰·Ó
‡Ì‰·†˘Ó˙˘‰Ï†¯˘Ù‡˘†˙ÂÂˆ¯†Æ
©¯®≤¥∏ΩÁ¢Ó
‡‰¯ÂËÂ†È·‡†∫ÌÈ¯ÂÈ

·ÂË†˙Ú„‰†ıÚÓÂ†¨ÏÎ‡˙†ÏÎ‡†Ô‚‰†ıÚ†ÏÎ
ÂÓÓ†ÍÏÎ‡†ÌÂÈ·†ÈÎ†ÂÓÓ†ÏÎ‡˙†‡Ï†Ú¯Â
)¢˙ÂÓ˙†˙ÂÓבראשיתב',ט"זי"ז(.
חיים,מוות,חטא,עונש,עץהדעתועץהחיים.
כלמרכיביהדרמההקלאסייםמצוייםבסיפור
המסתורי של גן העדן .אין דבר מפתה יותר
מלטעוםמהפריהאסור,אולםמימאיתנומוכן
לשלם את המחיר בעד טעמו הנפלא?
כולנורוציםליהנותמהחיים.אנחנורוציםזוגיות
מוצלחת,בריאות,אוכלטוב,הערכה,אושר,כסף
והצלחהבחיים.הרצוןהפנימישלנוהואשמכוון
את מהלך חיינו :מי מאיתנו שחובב סיכונים
וריגושיםקופץבאנג'י,מישאוהבלאכולמבלה
אתזמנובמסעדותיוקרהומישאוהבשקטמכבה
אתהסלולארי.
לצדכלאלה,האדםשהתעוררבליבורצוןמיוחד
לחשוף את הכוח הנסתר ,שפועל מאחורי
הקלעיםשלחיינולומדאתחכמתהקבלה.

בדומהלאותוילד,המקובלרואהאתפעולת
הבוראבעולמנוומנסהלחקותאותה,כפישכתוב
בשיר קבלי הנקרא "שיר הייחוד"" :ממעשיך
הכרנוך".
עלפיחכמתהקבלה,מישחפץלהידמותלכוח
העליוןנקרא"אדם",כינוישנגזרמהביטוי"אדמה
לעליון")ישעיהו,י"ד(.
אתהוראותההפעלההמדויקותלשמירהעל
הקשרעםהכוחהעליוןקיבלאדםהראשוןמיד
לאחרבריאתו.הוראותאלהמתוארותבסיפור
גןהעדןבדמותשניהעציםıÚ¢Â†¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢
Æ¢˙Ú„‰

·Ì‰·†˘Ó˙˘‰Ï†¯˘Ù‡†È‡˘†˙ÂÂˆ¯†Æ
©˘®≥∂μΩ‰¢Ò

¯ˆÌÈ¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯Â†ÌÈ¯˙ÂÓ†˙ÂÂ
המקובליםמסביריםלנושחייוהרוחנייםשל
האדםתלוייםבקשררציףבינולביןהבורא,לכן
הםעושיםכלשביכולתםכדילהעדיףאתהחיבור
לבוראעלפניכלשארהרצונותשמתעוררים
בהם.המקובליםאינםמתנתקיםמשארהרצונות
אלארקמתמקדיםברצוןהחשובביותרעבורם,
הרצוןלהישארקשוריםלבורא.
על פי חכמת הקבלה נשמת האדם מורכבת
‡„‰Ó˘‰†Ω†ÔÂ˘‡¯‰†Ì
ÌÏ˘‰†‰·ˆÓ·†˙ÈÏÏÎ‰

‰È‰†‡Ï†ÔÂ˘‡¯‰†Ì„‡†Ï˘†Â‡ËÁ
˙¯ËÓ†Æ˘‡¯Ó†ÔÎÂ˙†‡Ï‡†¨È¯˜Ó
Ì„‡‰†˙‡†‡È·‰Ï†¨‰˙È‰†‡ËÁ‰
ÏÎ·†˘Ó˙˘‰Ï†ÏÎÂÈ†Â·˘†·ˆÓÏ
≥‰Ï·‚‰†‡ÏÏ†ÂÈ˙ÂÂˆ¯†∂±
אולם,שמירהעלקשרמתמידעםהכוחהעליון
איננהמטרהבפניעצמה.זהואמצעיהמסייע
למקובלללמודמהבוראכיצדלשלוטעלחייו
ואיךלנהוגברצונותיו.מערכתהיחסיםביןהבורא
לאדםמזכירהבמובןמסויםאתמערכתהיחסים
ביןאבלבנו.
הילד שמשחק במכונית צעצוע מחקה את
התנועותשאביומבצע,מנסהלהשמיעצלילים
דומיםלרעשהמנועומסיעאתמכוניתהצעצוע
ממקוםלמקום.מהמשחקבמכוניתכצעצוע
יעבורהילדבהדרגהלנהוגבמכוניתאמיתית.

מתרי"ג)(613רצונות.רצונותאלהמתחלקים
לשניסוגים:
‡Æרמ"ח)(248רצונותשבעזרתםניתןלהתקרב
לבורא,ולכןמותרלאדםלהשתמשבהם.רצונות
אלהנקראיםבשם"עץהחיים".
·Æשס"ה)(365רצונותשמלכתחילהאסורלאדם
להשתמשבהם,מכיווןשהתענוגשיפיקמהם
יגרוםלולהתנתקמןהרוחניות.רצונותאלה
נקראיםבשם"עץהדעת".
הציווי לאכול מעץ החיים ,כלומר להשתמש
ב248הרצונות,מטרתולהסבירלאדםכיצד
להתקרבלבורא,והאיסורשלאלאכולמעץהדעת
מתאראתהמגבלותשחלותעלהאדםמאלו
רצונותעליולהיזהרכדילאלהגיעלניתוקהקשר
מהבורא.

˘‡¯Ó†ÔÎÂ˙˘†‡ËÁ

Ì‰†ÌÈ¯Â·˘‰†ÌÈ˜ÏÁ‰
Ì„‡†ÏÎ†Ï˘†˙ÂÈË¯Ù‰†˙ÂÓ˘‰

·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‡·† ÚÈˆÓ
˙¯·˙ÂÁ†¨ÌÈÒ¯Â˜†ÔÂÂ‚Ó†¨ÌÈ„ÂÓÈÏ†¨˙ÂÈ˙Â
ÆÌÈ„ÂÓÈÏ†ıÂÚÈÈÂ†ÌÈ¯ÙÒ

אתהמילה"אסור"מסביריםהמקובליםכ"אי
אפשר",לכןמשמעותהאיסורלאכולמעץהדעת
היאשלאהייתהלאדםשוםאפשרותלהשתמש
בשס"ה)(365הרצונותכדילחזקאתהקשרעם
הבורא.נהפוךהוא,אםישתמשברצונותאלו,
כלומריאכלמעץהדעת,הואיגיעלנתקמוחלט
מהכוחהעליוןויפסיקלהרגישאותו.מצבזה
נקראברוחניות"מוות".
ואכן,לאחרשאדםהראשוןאכלמעץהדעת,
למרותהאיסור,התבררלועדכמהקשהלשמור
עלהקשרעםהבורא,בשעהשמתגלים365
הרצונותהגדוליםשמסמלעץהדעת.עםזאת,
צריךלהביןשחטאושלאדםהראשוןלאהיה
מקרי,אלאתוכנןמראש.מטרתהחטאהייתה
להביאאתהאדםלמצבשבויוכללהשתמש

··ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

˙ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
‡È˘†·ÈÈ†≠†˙ÈÓÈÙ†‰„Â·Ú·†ÈÚÂ·˘‰†¯ÂÚÈ˘‰
·®˘„Á†¯Ó‡Ó†ÚÂ·˘†ÏÎ·©†≤∞∫±μ†‰Ú˘Ó†ß‡†ÌÂÈ†ÏÎ
˜¯˘È†‰˘Ó†≠†¯‰ÂÊ†Ò¯Â
·®ÌÈ˘‚ÙÓ†±∞©†±≤Æ≤Æ∞∑≠Ó†ÏÁ‰†±∏∫≥∞†‰Ú˘†ß·†ÈÓÈ

∫ÛÒÂ†Ú„ÈÓÏ
‰˘„Á‰†ÌÈ„ÂÓÈÏ‰†˙ÈÎÂ˙Ï†Ì˘¯‰Ï†ÌÈÓÊÂÓ†ÌÎ‰
∫ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È·†Ï˘†ÌÈˆ¯Ó‰†Ï‚Ò†ÌÚ
„ÌÈ¯Á‡Â†ıÈ·ÂÈ˘†Ô¯Ú†¨ÈÂÏ†Ô¯Â‡†¨ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚†¯¢

·˙¢Ù†±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†≠†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

˘∫˙ÂÁ‰†˙ÁÈ˙Ù†˙ÂÚ
‡±≤∫∞∞≠π∫∞∞†ßÂ†ÌÂÈ†≤±∫∞∞≠±∞∫≥∞ ß‰≠ß

˘„ÁÓ†ÌÈ˜ÏÁ‰†˙‡†ÌÈ¯·ÁÓ
סיפור "גן העדן" מלמד אותנו על תפקידנו
הנוכחי.כדילשובולהרכיבאתהפאזלשפוזר
עםחטאושלאדםהראשון,עלינוללמודמחדש
כיצדלהשתמשתחילהבעץהחייםולהימנעמן
השימושבעץהדעת.
המשמעותהיא,שאנחנוצריכיםלרכושמחדש
אתיכולתההבחנהביןמכלולרצונותינוואת
השיטההנכונהלשימושבהם,עלמנתלשוב
לקשריציב,רציףובטוחעםהכוחהעליון,שיוביל
אותנואלהאושרוהשלמות.אתזהמלמדת
אותנוחכמתהקבלה.
gilad_s@kab.co.il
לצפייהבהרצאות'קמפוסקבלה'בנושאעץהחיים
ועץהדעתwww.kab.co.il/links/etz:

ÂÏ˘†ÏÓÒ‰
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ÌÈ¯ÙÒ†˙ÂÁ†°˘„Á

לבסוףבכל)613תרי"ג(רצונותיוללאהגבלה.
כתוצאהמהחטאעברוכלרצונותיותהליךשל
"שבירה",בדומהלפאזלשחלקיונפרדוועורבבו
זהעםזה,עדשאיאפשריותרלדעתמהמיקומו
שלחלקזהאואחרבמערכת.אדםהראשוןאיבד
אתהיכולתלהשתמשגםבאותם248רצונות
שבהם יכול היה להשתמש לפני השבירה,
והתדרדרלמקוםהמרוחקביותרמהבורא,אל
"העולםהזה".אולםערבובהרצונותהמותרים
עםהרצונותהאסוריםגרםלכךשחלקיםשבהם
מותרלהשתמשנמצאיםכעתבכלהרצונות.לכן,
לאחרתיקונם,ניתןיהיהלהשתמשבצורהנכונה
בכל  613הרצונות .בסופו של דבר ,בעקבות
תהליךזה,כוללכלאדםאתשניסוגיהרצונות,
האסוריםוהמותרים.
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¢ÛÚÂ†˘¯Â˘¢
"שורש"הואהסיבהשממנהיוצאה"ענף",התוצאה.שורשיושלהעץנסתרים
באדמהואילוענפיוגלויים.באותואופןמתקייםהקשרביןהעולםשלנו,המכונה
עולםהתוצאות,לביןהעולםהרוחני,שהואעולםהסיבות.לכן,הדרךהיחידה
לחוללשינויאמיתיבחיינוהיאלהשפיעעלהסיבות,השורשים,לכלהקיים
בעולםהזה,עלהענפים.

·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú
ÔÂ¯ÈÓ†ÈÚÂ¯†•†ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

‚

ÌÈÁÈÏˆÓ†ÌÈ˘‡†È˘†¨ÒÁÙ†ÔÂ¯Â„Â†ÔÂÓ„˘†„ÚÏ
·Â‰˘ÓÏ†ÌÈ˜Â˜Ê†˘ÓÓ†ÂÈ‰†‡Ï†¨‰„ÈÓ†‰˜†ÏÎ
‰¯ÈÈ¯˜†¨ÌÈÁÈÏˆÓ†ÌÈ˜ÒÚ†Ì‰È˘Ï†ÆÌ‰ÈÈÁ·†ÛÒÂ
Ï·‡†øÚ¯†‰Ó†¨ÌÈ¯·Á†¨˙·‰Â‡†‰ÁÙ˘Ó†¨˙‚˘‚˘Ó
È˙Ï·‰Â†˙È¯˜Ò‰†¨ÂÊ‰†‰„Â˜‰†ÍÎÂ˙·†˙˜Ó˘Î
‰Ó†Ì˘Ï¢†¨Û¯‰†‡ÏÏ†˙Ï‡Â˘Â†‰˜ÈˆÓ˘†¨˙˜ÙÂÒÓ
‰‡¯Î†Ê‡†¨¢ø‰ÊÏ†¯·ÚÓ†Â‰˘Ó†„ÂÚ†˘È†Ì‡‰†¨‰Ê†ÏÎ
˘·.¯ÒÁ†Â‰˘Ó†˙‡Ê†ÏÎ

˙ÏÂ„‚Ï†˙ÂÂˆ¯Ï†Ô
אנחנופוגשיםאתגלעדשדמון)(44בשעתבוקר

ÁÂ¯†ÏÚÂ†ÌÚË†ÏÚ
‚¨‰ÓÈÏ˘Ó‰†‰‡ÂÙ¯‰†ÌÏÂÚÓ†‰Ï·˜Ï†ÚÈ‚‰†„ÚÏ
„Æ‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡·†Â˜ÂÒÈÚ†Í¯„†ÔÂ¯Â
˘˙‡†Ì‚˘†‰Ê†ÏÚÂ†¯ÓÂÁÂ†ÁÂ¯†¨˘ÙÂ†ÛÂ‚†ÏÚ†‰ÁÈ
ÔÂÎ‰†ÌÂ˜Ó·†‡ÂˆÓÏ†ÍÈ¯ˆ†˘ÂÙÈÁ‰

בתחום הרפואה האלטרנטיבית" ,הזרימה
המחומשת"ו"עידון".
"התחלתיגםללמודטאיצ'יוצ'יקונג,חיפשתי
איזושהי שלווה דרך מדיטציות ותרגילים
להירגעות,אבלעדייןזהלאהיהזה.זההיה
מדיטציהבמקוםאחד,והחייםבמקוםאחר.לא
ראיתיאיךהםמשתלביםיחד.לאראיתישאדם
שעושהמדיטציהבאמתיכוללהביאאותהלחיים
שלוולחיותשקטורגועיותר,וגםאםהואחי
שקטורגוע,אזמה?איפההחייםהאמיתיים?

‚¢ıÂÁ·†‡ÏÂ†ÌÈÙ·†Ì‰†Ì„‡‰†Ï˘†ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰†ÌÈÈÁ‰¢†∫„ÚÏ

Ì˙Â‡†˙Â˘Ï†ÈÏ·Ó†ÌÈÈÁ‰†˙‡†‰˘Ó

איפההפתרונותלשאלות?איפההאתגרים?איפה
הצורךלרצותמשהו,לרוץ,להשיגאותו,ובתוך
כלזהלמצואאתהשקט?לאמצאתיאתזה,אז
המשכתילחפש".
ø‰Ï·˜Ï†¯·„†Ï˘†ÂÙÂÒ·†˙Ù˘Á†„ˆÈÎ
"שותפילמכללהבאותהתקופההביאספרשל
האר"י",שערהגלגולים".פתחתיוקראתיאותו,
בתוראוטודידקטכמושאנירגיל,מהתחלהעד
הסוף.בעודימעלעלבספר,באאליתלמידשלמד
אצליואומרלי'אתהיודע,ישליאיזהדודשלומד
קבלהאצלרבשמלמד'.וזהו.התקשרתילרב,
ענתהאשתו,הגעתיאליוהביתה,ושםזההתחיל".
"זה"גרםלשינוימהותיבחייושלשדמון.גלעדהוא
מתלמידיו הראשונים של הרב המקובל מיכאל
לייטמןואחראיבמידהלאמבוטלתלהקמתקבוצת
"בניברוך"שהלכהוהתפתחהעדלמימדיתנועה
ביןלאומית.במהלךהשניםכתבגלעדכמהספרים
בנושאיקבלה,חלקםעיונייםוחלקםפרוזה,והחל
להרצות ולהעביר קורסים וסדנאות בנושא.
ÌÈÏÈ·˜Ó‰†˙ÂÓÏÂÚ‰†È˘†ÔÈ·†·Ï˘Ï†˙ÁÏˆ‰†„ˆÈÎ
øÌ‰Ó†„Á‡†ÏÎ·†Á˙Ù˙‰ÏÂ†¨ÁÂ¯‰Â†¯ÓÂÁ‰†Ï˘†¨ÂÏ‡‰
"אני מבין ,זה נראה לכאורה סותר .הרפואה
המשלימהמחפשתשלווהוריפויבלילעשות
איזשהוחיבורלכוחעליון,בלילחפשאתעולם
הסיבות.גםטיפוליםאנרגטייםזהעדייןבגדר
העולם הזה ,ואין להם שום קשר לרוחניות.
בנוסף,הגישההפילוסופיתהמזרחיתאומרת
שכמה שתרצה פחות ,פחות תתאכזב ,פחות
תסבול.הקבלהאומרתמשהואחרלגמריאם
אתהבאמתרוצהלהתפתח,אלתתעסקבכלל
עם הרצונות שלך .תן להם לצמוח ,לגדול,
להתפרע,ורקתחפשכלהזמןאתהחיבוראל
אותו כוח שמפעיל אותם ,לבורא .כך ,על פני
החומרשממנואתהעשוי,אתהמפתחקשרעם
הרגשתהחיותהנצחית.
כשהבנתישישסתירהביןהגישותהאלה,תהיתי
אםעלילעזובאתהמקצועאבלהרבאמרלידבר
שאנילאאשכח.הואיעץלילאלעשותשוםשינוי
בעבודה'.תמשיךבדיוקאיפהשאתה,ולאטלאט,
תוךחודשחודשיים,תביןאיךאתהיכוללשלב

אתדורוןפנחס)(49אנופוגשיםבמשרדוהמעוצב
והשוקק ,השוכן בסמיכות לבית המשפחה
שבשכונתתלברוךבתלאביב.הואנולדוגדללא
הרחקמשם,בשכונתמעוזאביב.ילדותתמימה
שלשנותהשישים,לימודיםב"תיכוןחדש",צייר

„ÌÓˆÚ†ÌÈÈ˘˜‰†ÌÂ‡˙Ù¢†∫ÔÂ¯Â
ÂÓÎ† ‰Ê† Ê‡Â† ¯‚˙‡Ï† ÌÈÎÙ‰
ÆÂÓÓ†˙Â‰ÈÏ†¯˘Ù‡†Ì‚˘†˜Á˘Ó
‡ÌÈÎÙÂ‰˘†È˙Ï·È˜˘†ÌÈÏÎ†‰Ï
‡˙†¢¯Á‡†‚ÂÒÓ†‰ÈÂÂÁÏ†ÌÈÈÁ‰

ˆÔÂÒÙÏÂÂ†Ï·ÂÈ†∫ÌÂÏÈ

מוקדמת,באזורמרכזיבתלאביב,כשהואפותח
אתשעריהשל"מהות",מבנהמרשיםומעוצב
שבוהואמנהלמכללהלהכשרתמטפליםברפואה
משלימה,שאותההקיםב.1993שדמוןהוא
מראשוניהמטפליםהאלטרנטיבייםבארץונכנס
לתחוםעודבשנותהשמונים",באותהתקופה
הייתאומרלמישהוטיפולבשיאצו,והואהיה
חושבשאתהמתכווןלטיפולבמוסךשלמיצובישי.
אףאחדעודלאידעמהזה".
הואנולדבקרייתגתשלשנותהשישים,בןלהורים
ניצולישואה.אביו,שנלקחבדיוקביוםברהמצווה
שלולאושוויץוהיחידששרדמתוךמשפחתו,היה
חקלאיועיבדאתאדמותהדרוםכלחייו.גםאת
גלעדאפשרהיהלמצוארובשעותהיוםבשדות
אוכבלםקדמיבמכביקרייתגתבכדורגל.אהבתו
הגדולהליםהיאזושהובילהאותומאוחריותר
לקורסחובליםבצבא.
"הוריתמכובילאורךכלהדרךלמרותניגודהדעות
שהיהבינינוביחסלהשגחתהבורא.מבחינתם,
הבוראנשארבאושוויץאיפשהו.הואלאנתןלהם
תשובות,ולהםכברנגמרוהשאלות.אבלאניזוכר
אתעצמישואלתמיד'בשבילמהכלזה?'',מה
קורהאחרישמתים?'',האםבאמתאנחנופהרק
בשבילהחייםהאלה?'אניזוכרשהכלבהשלי
מתה,ושאלתיאתעצמי',איךזהיכוללהיות
שהיאמתה,ואניעדייןאוהבאותה?מה,מה
קורה?' .לא ידעתי איפה למצוא תשובות ,אז
קראתיספרים.והרבה".
גלעדסייםקורסחובליםכחניךמצטייןוהשתחרר
בדרגתרבסרן.למרותשהציעולולהישארבקבע,
הואחיפשמשהואחר":כברהבנתיאתהעיקרון,
והיהליברורשאנירוצהלהתעסקעםאנשים.אחותי
למדהרפואהבאותוזמן,והבנתיששםלומדיםאת
המכניקהשלהגוף,ואילואניחיפשתיאתהקשר
הזה שבין גוף ונפש .זה תמיד ריתק אותי".
הואבחרללמודרפואהסינית,רפלקסולוגיה,
שיאצו,הילינג,צמחימרפא,פרחיבאך",כלמה
שקשור לתחום הרפואה הטבעית ,גם בצורה
מסודרתבבתיספרוגםאצלכלמינימאסטרים
למיניהם".הואהחללטפלבאופןעצמאי,הקים
אתהמכללהואףכתבשניספריםמקצועיים

בין הדברים' .ובאמת תוך כמה חודשים ירד
האסימוןוהכלהיהליברוריותר".
ו·Æ‰Ê‰†·ÂÏÈ˘‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ËÂ˘Ù†‡Ï†‰Ê†¨˙‡Ê†ÏÎ
øÌÈÏÈÁ˙ÓÏ†ÙÈË†‰ÊÈ‡†ÍÏ†˘È
"תשמע,החייםהאמיתייםשלהאדםהםבפנים
ולאבחוץ.זהלאממשמשנהמהאתהעושהעם
הגוףשלך.אתהיכוללהתעסקברפואהמשלימה,
אולהיותאישמחשבים,אולהיותשיפוצניק,אבל
ברגע שיש משהו שבשבילו אתה עושה את
הדבריםהאלה,אזהואמלווהאותךבכלתחום
בחיים.כשאתהטועםולומעטמהאורהזה,אתה
מוכן לעשות הרבה כדי להיות מחובר אליו.
אנימקווהשאוכללתרוםכמהשיותרלהתפשטות
הידעהזהבעולם,כדישיהיהפחותסבל,שתהיה
יותרהבנהביןאנשים,כיהמקורלסבלהואבורות,
חוסרהבנהשלהחוקים.הקבלהמתארתבצורה
חדמשמעיתאתכלאותםחוקיטבענסתרים
שמצטברים לחוק אחד כללי  אהבה".
‡˙ÈÏÂ‡† ¨Í¯„‰† ˙ÏÈÁ˙Ó† ÔÓËÈÈÏ† ·¯Ï† „ÂÓˆ† ‰
øÂÈÙÏÎ†˘È‚¯Ó†‰˙‡˘†‰Ó†ÏÚ†ÌÈÏÈÓ†‰ÓÎ†ÌÂÎÈÒÏ
גלעד,שתמידמשיבמידעלהשאלותבביטחון,
משתההלרגע,וחיוךעולהעלפניו".אדםשרק
אוהב,איאפשרשלאלאהובאותו",הואאומר,
ומוסיףעודהרבה,אבלהגיעהזמןלעבורלדורון.

לאיודעמהבאמתקורה.ישתיאוריותוהנחות
שהןרקפילוסופיותואיןלהןשוםבסיסמדעי
ולאזהמהשקיוויתילמצואשם.החלטתילשלב
אתשתיהנטיותשלי,מדעיםואמנות,וללמוד
אדריכלות.גםהרגשתישדרךהאדריכלותאנייכול
לשנותאתהעולם".
‡ø‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡† Í¯„† ÌÏÂÚ‰† ˙‡† ÌÈ˘Ó† ÍÈ
"כשאתהמתכנןבשבילאנשיםסביבהותנאים
שבהםהםיכוליםלפעול,אתהיכוללשנותאת
החיים שלהם .אפשר במהירות להיכנס לאגו
במקוםהזה.היהלימזלשבשלבמסויםהכרתי
את אורית ,שהיום היא אשתי ,ולמעשה גם
שותפתילמשרד.היאבעצמהגםתמידחיפשה
והרגישה שיש משהו אחר ,משהו נוסף.
יוםאחד,בערךלפנישמונהשניםהיאפגשה
חברה שהביאה לה קלטות שעסקו בחכמת
הקבלה.התחלנולשמועאתהקלטותוזההיה
מעניין אבל משהו שם ממש לא התחבר לנו.
המשכנולחפש,ויוםאחדהגענולמפגשביתיעל
קבלהעםהרבלייטמן.אנילאזוכרמההואאמר,
אבלהיהבזהמשהואחר,לאמלוטש,לאממוסחר,
משהוישר,אמיתי,מהלב.זההתחברלהרבה
דברים שחשבנו ,ושם את האצבע על דברים
שהרגשנו.הבנושישכאןמשהוגדול,והתחלנו
לחפשאתהקשרוהיוםזהכברהפךלהיותחלק
אינטגרלימהחייםשלנו".
·øÈÂËÈ·†È„ÈÏ†‡·†‰Ê†‰Ó
"זהמשנהאתהחייםבלילשנותאותם.אתהלא
עוברלאיזהעולםאחרורואהשםדמויותמכונפות
ונסתרות.אתהנשארפה,בחייםשלך,ואתהרואה
את אותם הדברים ,אבל אחרת .העולם נראה
פתאום יותר שלם ,ממש נצחי .הכל מתחבר
למשהוהרמוניכזה...אתהמתחיללהביןאת
הסיבותלתופעותהשונות,לארקאתהתוצאות".
‡˙ÏÂ„‚†ÈÎ‰†„¯˘Ó‰†˙ÂÈ‰Ï†‰ˆÂ¯†‡Ï†¯·Î†‰
·ø¯ÈÚ·†‰Â·‚†ÈÎ‰†ÔÈÈ·‰†˙‡†˙Â·Ï†øÌÏÂÚ
"אניעדייןרוצה.כלהרצונותהאלהממשיכים
לגדולאבלהםמקבליםמקוםחדש,חלקמתוך
תהליךשלגדילהוהתפתחות.הםנכלליםבהבנה
שהתפקיד שלך במערכת קשור להתפתחות
האישיתשלך.והתפקידשליבמערכתהגדולה
בנוימכמהאלמנטים:המקוםשאניגרבו,האופן
שבו אני מגדל ומחנך את הילדים שלי ,ושאר
היחסיםההדדייםעםהסביבה.

מוכשרוילדחולמנישכברמגילצעירהרגיששיש
משהומעברלמהשסובבאותו".קראתיהרבה
ספרים ונמשכתי תמיד למדע בדיוני ,כאילו
הרגשתישישמשהונוסף,מאודגדול.היוםדברים
כאלומתחבריםאצלילתפיסתהמציאות,איך
הדבריםהםלאכמושהםנראים".
כשהשתחררמהצבאהלךלאוניברסיטהללמוד
פיזיקה,אבל"אחרישנההבנתישברמותהגבוהות
פיזיקההופכתלפילוסופיהמופשטת,כיאףאחד

היהשלבשרצינולעזוב,אניחיבסביבהמאד
חומרית ,הכל נסב סביב חיצוניות .היו אפילו
מחשבותלנסועלחו"ל.אבלהיום,דרךהלימוד,
אתהמביןשלקשייםישתפקידוהםבאיםכדי
לקדם אותך .פתאום הקשיים עצמם נהפכים
לאתגרואזזהכמומשחקשגםאפשרליהנות
ממנו.אלהכליםשקיבלתישהופכיםאתהחיים
לחוויהמסוגאחר".
amit_s@kab.co.il
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¢˙Ú„‰†ıÚ¢
"עץהדעת"מסמלאתהמדרגההרוחניתשבההאדםמשיגאת"מחשבת
הבריאה".בדרגהזוהאדםמשפיעטובכמוהבורא,ואוראיןסופיממלאאתכל
רצונותיובידיעהנפלאהאודותכלהמציאות,שמביאהלאדםהרגשתשלמות
ונצחיות.

‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
‡ÈÂÏ†Ô¯Â

Î¢

˘È‡† ¯˘Ú† ÌÈ˘† ¨‰ËÓ† ÌÈÓÂ˙Á‰† ÂÏÂ
‰Ê†ÌÈ·‰Â‡†ÂÏÂÎ†‰È‰†¨‰≠È†ÈË·˘†¯ÙÒÓÎ
¢Â¯ˆÂÈÏ†ÁÂ¯†˙Á†˙Â˘ÚÏ†ÏÂÎ‰Â†¨‰·¯†‰·‰‡†‰ÊÏ
)מתוךשטרהתקשרותביןמקובליירושלים(.
השנה,1751המקוםירושלים.
בחורצעיר,בן,31שהגיעלאמזמןמתימן,רזה,
לבושבלויים,ששימשכמשרת,מוכתרלהיות
ראשחבורתמקובליביתאל,כצוואתמורושזה
עתהנפטר.אנשיהעירמזועזעיםובטוחיםכי
מדובר בטעות ,ורק יודעי דבר ,התלמידים
הקרובים שהיו עדים למה שהתרחש בחדרי
חדרים ,מבינים את הסיבה למעשה.
מאותוהיוםואילך,רבישלוםשרעבי)הרש"ש(,
פעללהפצתחכמתהקבלהבצוותאעםחבריו.
הואהובילאותםלפסגותחדשותשלהתעלות
רוחנית,ויחדהםהקימוחברה,שבבסיסהעמד
חוקהאהבההחוקהכוללשלהמציאות.הם
העניקולהאתהשם"חברתאהבתשלום"וחתמו
ביניהםבריתאחים.
כעתנחזורלתחילתושלהסיפור...

¯˘È†·È˙·†Ï˙ÂÙÓ†ÚÒÓ
®±∑∑∑≠±∑≤∞©†È·Ú¯˘†ÌÂÏ˘†È·¯†∫˘¢˘¯‰
Ô‡Ï†˘¢˘¯‰†Ú„È†Â˙Â„ÏÈÓ
„ÈÂˆÓ ÆÂÈÙ†˙Â„ÚÂÓ
·‡Â‰†˙ÂÚÈˆ·Â†˙Â˘ÈÁ
ÔÓÈ˙Ó†ÂÎ¯„†˙‡†‰˘ÂÚ
ÏÏ‚·†‡˜ÂÂ„†¨Ô‡Î †ÆÏ‡¯˘ÈÏ
˘‡Â‰†¨ÌÈÏÎ‰†Ï‡†‡·Á†‰È‰
ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÏÂ„‚Ï†ÍÙÂ‰

ÂÏ†¯ˆ†ÌÏÂÚ‰
צנעא,בירתתימן,שנת.1720
במשפחתשרעבינולדבןיפהתוארושמושלום.
כמסורתיהודיתימן,גםהילדשלוםהולךללמוד
תורהאצלה"מארי",מחנךהילדים.אךנפשושל
שלוםאינהמסתפקתבלימודהתורההרגיל
ובחייםהשגרתיים.הואמרגיששסיפוריהתורה
מרמזיםעלדבריםפנימייםיותר,ורוצהלחוש
אותםבעצמו.העולםהזהצרלו,נפשושואפת
לעולמותעליונים.
בלילות,לאורהנר,כשכולםסביבוישנים,צולל
שלוםאלתוךספריחכמתהקבלה.עםהקריאה
מתגבשתבוהתחושה,שאםלאייקחאתחייו
בידיו,ייצאמןהעולםכלעומתשבא.הקבלה
מסבירהלושמטרתחייהאדםהיאאחתבלבד
לגלותאתהבורא,אתהעולמותהרוחניים.
הואמחליטלעשותמעשה,לעלותלבדולארץ
ישראל ,הארץ ששמה מעיד על מטרת חייו
החדשה" :ישראל" ,ישר אל הבורא.
אךלפתענפטראביו,ושלום,הבןהבכור,נקרא
לפרנסאתאימוהאלמנהואחיוהיתומים.הוא
נאלץלשוטטביןהכפריםולהציעאתמרכולתו
בשווקים.וכך,מכפרלכפר,הואמהלךיחידיבין
הגבעות,בגשםובשרב.הואוהטבע,הואוהבורא.

˙ÈÓÈÙÂ†ÈÂˆÈÁ†ÚÒÓ†Ï˘†Â˙ÏÈÁ
בהגיעו לגיל שמונה עשרה ,נפרד שלום מבני
משפחתוומתחילאתמסעוהארוךלעברארץ
ישראל.עםתרמילקטן,מעטאוכלומים,ספרקבלה
ולבבוער,שםשלוםפעמיואלעדן,עירהנמלשל
תימןשהייתהאזשערהיציאהאלהעולםהגדול.
בעירהססגונית,מלאתהריחותוהטעמיםככל
עירנמלטיפוסית,מוצאשלוםעבודהמזדמנת
בשוקהמקומיואוסףפרוטהלפרוטה.כשנמצא
בידיוהסכוםהדרוש,הואקונהכרטיסועולהעל
אוניההמפליגהלבומביישבהודו.זההיהנתיב
העלייהלארץישראלבאותםימים.
התחנההבאהבמסעוהיאבבל.שבועותארוכים
שלהפלגהבאוקיינוסההודיהסוער,מהוויםרק
מסגרתחיצוניתלמסעוהפנימי.
כמואברהםהבבליבשעתו,מייסדחכמתהקבלה,
גם שלום מחפש אנשים נוספים המעוניינים
להתעלותמעללגבולותהעולםהזה.לכןמייד
כשמגיעלעירהנמלבצרה,הואמצטרףלשיירת
סוחריםשיוצאתצפונה,דרךהמדברלבגדד.שם,
הואיודע,מחכיםלוהמקובלים.

¯˙Ò†Ï·Â˜Ó

·˙¯˘ÓÂ†ÔÂÏ‚Ú†Ï˘†‰ÂÂÒÓ

שלוםמסתירמעיןכלאתשמתרחשבתוכו.כלפי
חוץהואנראהכנעררגיללחלוטיןובובזמןזורח
בו אור הקבלה ,ונשמתו מטפסת במדרגות
הסולםהרוחני.
לסובביםנראהשמטרידיםאותוקשייהפרנסה,
החיותהטורפותוהליסטיםהאורביםלהולכים

זמןקצרלאחרשהגיעלבגדד,מאתרשלוםאת
מקום מושבה של חבורת המקובלים שבעיר
ומצטרף אליה .הוא אינו מספר להם דבר על
מעלותיושלועצמו.הואיושבבצדומאזיןבשקיקה
לדברי הזוהר והאר"י הקדוש הנלמדים שם.
שניםלאחרמכןיאמרעליוהמקובלהגדולשלגלות
בבל,רבייוסףחיים,הבןאישחי":נמצאצדיקזה,
קודםשזרחאורובירושלים,באאלארץבגדדודרכו
רגליועלרחובותעירנו,אךלאנודעכבודולאנשי
עירנוכדישיהיומניחיםאותועטרהבראשם,ואשרי
עיןראתהו".ועודהוסיףואמר":כאשרבארבנו
הרש"שהיהמתעלםכדישלאלהודיעעצמושהוא
חכם,אלאסוגאדםפשוט,גרעובראורח,ונתעכב
פה ,עד שנזדמנה לו שיירה ההולכת לדמשק"
)הבןאישחי,ספר"בןיהוידע"(.
בדמשק,בירתסוריה",הבחורהענישהגיעמתימן"
עובדכעגלוןאצלגביריהודי,כדילחסוךאתהסכום
הדרושלפרקהאחרוןבמסעואלארץישראל.כאשר
זמנומאפשרלו,הואפוקדאתביתהמדרששבו
לומדיםחכמיהקבלההמקומיים,כשםשהיהנהוג
בכלתפוצותהמזרח.גםכאן,איןהואמגלהלהם
מיהו באמת ויושב בצד ,נחבא אל הכלים.
כשמגיעההעתהמיוחלת,יוצאשלוםשובאל
הדרך .בהגיעו לארץ ישראל הוא עולה מייד
לירושליםושםאתפעמיואלחבורתמקובלי
ביתאל.הואפונהישירותאלהעומדבראשם,
רביגדליהחיון,מספרלוכיהואבחוריתוםוחסר
כלשעלהמתימןומבקשממנולחוסעליו.הוא

·Â·È·Ò†ÌÏÂÎ˘Î†¨¯‰†¯Â‡Ï†¨˙ÂÏÈÏ
È¯ÙÒ†ÍÂ˙†Ï‡†ÌÂÏ˘†ÏÏÂˆ†¨ÌÈ˘È
‰‡È¯˜‰†ÌÚ†Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
‡Ï†Ì‡˘†¨‰˘ÂÁ˙‰†Â·†˙˘·‚˙Ó
ÔÓ†‡ˆÈÈ†¨ÂÈ„È·†ÂÈÈÁ†˙‡†Á˜ÈÈ
‡·˘†˙ÓÂÚÏÎ†ÌÏÂÚ‰
במדבר,אבלאתשלוםמטרידיםדבריםאחרים
לגמרי.ליבוכואבעל"גלותהשכינה",עלכך
שאנשים מנותקים מחכמת הקבלה ואינם
מודעיםלאפשרותלהתעלותלעולםגדול,טוב
ונאור הרבה יותר משניתן אפילו לדמיין.
בליבוגומלתהחלטהחדמשמעיתלהקדיש
אתחייולהפצתחכמתהאמת,למעןהתפתחותו
הרוחניתשלהעולם.כמהעשרותשניםמאוחר
יותר,עלערשדווי,הותיראחריוהרש"שצוואה
אחת˙ÈÎ˘†˙ÂÏ‚†ÈÎ†¨‰Ï·˜‰†˙¯Â˙†˙‡†ÂˆÈÙ‰¢:
„ÂÓÈÏ·†‰ÈÂÏ˙†¨‰ÏÈ·˘·†ÈÓˆÚ†È˙¯ÒÓ˘†¨ÂÊÂÚ
)†¢‰Êספראורהרש"ש,עמ'.(158

מתקבללעבודהכשמשהמסדראתהספסלים,
מחזיראתהספריםלמקומםומעלהאור במנורות.
וכך,יוםאחריום,מסתופףשלוםבצילהשלחכמת
הקבלהבמסווהשלמשרתחרוץ.

˙¯ÙÒ·˘†ÌÈ˜˙Ù‰†˙ÓÂÏÚ
ואזקרההדבר.כאילונסתלקהממנודעתו,יום
אחריום,רביגדליהחיון,אינומצליחלהשיב
לשאלות תלמידיו .ליבו של רבי שלום אינו
מאפשרלולעמודמנגדולהחרישבזמןשחבריו
נזקקיםלהדרכהרוחנית.אךמהיעשה?איןהוא
רוצהלחשוףאתזהותו,עדייןלאהגיעההעת.
מצאעצה:מעטלפניחצותהלילה,טרםשמגיעים
המקובליםלביתהמדרש,הואכותבעלפתק
אתהתשובותלשאלותשעלוומטמיןאתהפתק
בתוךספרושלרביגדליה.לאושרםשלרביגדליה
וחבורתתלמידיולאהיהקץ,אולםמיהואזה
שמטמיןאתהפתקיםמעתלעת,לאידעאיש.

ÌÂÈ†¨Â˙Ú„†ÂÓÓ†‰˜Ï˙Ò†ÂÏÈ‡Î
‡ÂÈ‡†¨ÔÂÈÁ†‰ÈÏ„‚†È·¯†¨ÌÂÈ†¯Á
˙ÂÏ‡˘Ï†·È˘‰Ï†ÁÈÏˆÓ
˙ÂÈ‡†ÌÂÏ˘†È·¯†Ï˘†Â·ÈÏ†ÆÂÈ„ÈÓÏ
„‚Ó†„ÂÓÚÏ†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó
ÌÈ˜˜Ê†ÂÈ¯·Á˘†ÔÓÊ·†˘È¯Á‰ÏÂ
˙ÈÁÂ¯†‰Î¯„‰Ï
רבי גדליה מפציר בתלמידיו לפתור את
התעלומהולגלותמימהםעושהזאת,אךלשווא.
כשנודעלהעלהפרשההמסתורית,מחליטה
חנה,בתוהצעירהוהיפהשלרביגדליה,שהיא
תפתוראתהתעלומה.לילהאחרלילהמסתתרת
חנה מאחורי חלון בית המדרש וממתינה
בסבלנות .לילה אחד ,בעודה עומדת בחלון,
קפואהמקור,רואותעיניהאתהמשרתשלום
נכנסבחשאי,מציתאתהפתילהבמנורתהשמן
הקטנה,כותבבחרדתקודשדברמהעלפתק,
מביט לכל עבר ומטמינו בספרו של אביה.
הסודהתגלה.משנודעהדבר,מושיברביגדליה
את "שלום המשרת" לימינו בראש השולחן,
ולימיםאףמכתיראותוכממשיךדרכו.חנהבתו,
שליבהיצאאלרבישלום,נישאהלולאישה.
מאותוהיוםואילךהחלהתקופהחדשהבחייו
שלרבישלוםשרעבי,לאעודמקובלנסתר,כי
אםראשוראשוןלמקובליביתאל.

·‰·‰‡Ï†‰‡˘†ÔÈ
הרש"שהקפידללמודוללמדקבלהאךורקעל
פישיטתושלהאר"יהקדוש,כפישהובאהלעולם
עלידיתלמידו,רביחייםויטאל.הואהשקיעאת
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כלכוחווזמנובכתיבתביאוריםלחכמתהקבלה,
מתוךכוונהלהביאלהתפשטותהברבים.שמעו
נודעלמרחוקואנשיםנוספיםשביקשולממש
אתמטרתהחייםהחלולהתקשרעימוולבקש
הדרכהרוחנית.
האדמו"רהראשוןמבעלזביקששיביאולומארץ
ישראלאתהספר"נהרשלום"ואתכתביהיד
של סידור התפילה הקבלי שכתב הרש"ש.
מתוניסנשלחואלהרש"ששבעיםושבעאגרות
ובהןשאלותבנושאיםרוחניים,שעליהןהשיב
בסבלנותובאהבה,וביןתלמידיונמנורביחיים
יוסףדודאזולאי)החיד"א(,רבייוםטובאלגאזי
ורביחייםדהלהרוזה.
Â„È˜Ù˙Â†¨ÌÈÁ†˙‡˘†¯Â·Ú†·¯Á†˘„˜Ó‰†˙È·¢
,¢ÌÈÁ†˙·‰‡†‰È‰˙˘†Ï‡¯˘È†˙·‰‡†¯È·‚‰Ïכתב
הרש"ש)ספראורהרש"ש,עמ'.(161ברוחזו
הקימוהואוקבוצתתלמידיוחבריומודללחברה
מתוקנתשבהכולםערביםזהלזה„Á‡†ÏÎ¢:
¨˘ÓÓ†ÂÓÓ†¯·‡†˜ÏÁ†‡Â‰†ÂÏÈ‡Î†Â¯·ÁÏ†ÒÁÈÈ˙È
·)¢„Â‡Ó†ÏÎ·Â†˘Ù†ÏÎמתוךשטרהתקשרותבין
מקובליירושלים(.

„ÌÈÂÎ†ÌÈÈÁÏ†‡Ó‚Â
היום,כשהניכורושנאתהחינםמפורריםאת
יסודות עמנו ,עלינו לשוב ולהתוודע לחכמה
האדירה,שהיוותהאתמקורחייושלהרש"ש
ושלכלגדוליישראללאורךהדורות,החכמה
שאבדהלנובמשךשנותהגלות,חכמתהקבלה.
הקבלהתאפשרלנולחדשאתהעקרונותשעל
פיהםנוסדוהתקייםעםישראל,אותםעקרונות
שעלפיהםייסדוהמקובליםאתחבורותיהם
הקטנות ,שהיוו דוגמה לחברה העתידית
המתוקנת.בדיוקכמותם,כדאיגםלנולסייעזה
לזהלהתרומםמעלרצונותינוהאגואיסטיים,
לרכושאתתכונתהאהבהוהנתינהשלהבורא
וליהנותמהשפע,השלמותוהנצחיות,שרוצה
הבוראלהעניקלכולנו.
È·˙ÎÂ†˘Â„˜‰†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙ÂÎÊ·˘†È‡†Ú„ÂÈ¢
Ï‡¯˘È† ÌÚ† ‡ˆÈÈ† ÌÏÂÚ·† ÂË˘Ù˙È˘† ‰Ï·˜‰
)¢Â˙ÏÂ‡‚†‰ÈÂÏ˙†‰Ê†„ÂÓÈÏ·Â†¨˙Â¯ÈÁÏהרש"ש,
ספראורהרש"ש,עמ'.(159
oren_l@kab.co.il

לסידורהתפילההקבלישלהרש"שולקריאהנוספת
בנושאwww.kab.co.il/links/rashash:

¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢
חכמתהקבלהנקראת"עץהחיים"מפנישעלידיהמאורשטמוןבה,המאיר
בעתהלימוד,רוכשהאדםאתתכונתהנתינהונעשהדומהלבורא.עלשםפעולה
זונקראתחכמתהקבלה"תורה",תורהשהמאורשבהמחזיראתהאדםלמוטב,
כלומרלאהבתהזולתולהשפעתטובכמוהבורא.

¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ
¨¯Â˙‰†ÏÂ˜Â†¨ÚÈ‚‰†¯ÈÓÊ‰†˙Ú†¨ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢
)¢Âˆ¯‡·†ÚÓ˘שירהשיריםב',י"ב(.
במאמרהניצניםמסבירלנורבישמעוןבריוחאי
כיצדהאדםעולהמיוםליוםבמעלההסולם
הרוחניעדשזוכהלהגיעלדרגההגבוההביותר
במציאות.
¨ÌÈˆÈ‰†Æßı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰ß†∫Á˙Ù†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢
Æ¢˙È˘‡¯·†‰˘ÚÓ†Â‰Ê
לכלמילהבספרהזוהרישמשמעותמיוחדת,
ולכןכשהזוהרמספרלנוש"רבישמעוןפתח",
הואמתכווןלרמזלנועלכךשרבישמעון"פותח"
עבורהקוראבספרהזוהראתצינורותהשפע
העליון.
ה ¢ÌÈˆÈ¢זהו מעשה  ,¢˙È˘‡¯·¢כלומר
ראשיתה של הדרך הרוחנית .על פי הקבלה
¢ı¯‡¢משמעותהרצון,והיאמסמלתאתהרצון
הראשונישמתעוררבנבראלפסועבדרךהרוחנית.
הביטוי¢ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢מסמלאתראשיתו
של התהליך הרוחני שעתיד לחוות הנברא.
הופעת הניצנים באילן מסמלת את ראשית
תהליךצמיחתושלהפרי.בדומהלכך,באדם,
מסמליםה¢ÌÈˆÈ¢אתראשיתדרכוהרוחנית.
·Â˙Î˘†¨È˘ÈÏ˘‰†ÌÂÈ·†‡Â‰†øÈ˙Ó†Æı¯‡·†Â‡¯¢

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰
¯Ó‡Ó†ÍÂ˙Ó
זהמובןלנומכלמערכותהטבעהמוצגותלעינינו,
אשרכלבריהקטנהאיזושהיאמארבעתהסוגים:
דומם,צומח,חי,ומדבר,הןבכללםוהןבפרטם,
אנומוצאיםבהםהשגחהמטרתית,כלומר,גידול
אטי והדרגתי בדרך התפתחות של "קודם
ונמשך",כמוהפריעלהאילן,אשרמושגחבמטרה
טובה לסופו שיהיה פרי נאה ומתוק לחיך.
וצאנאושאללבוטניקאי,כמהמצביםעוברים
עלהפריהזהמעתשנראהלעינייםעדביאתו
לתכליתו,שהואגמרבישולו.
אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו לא די

¢ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢
ß„†˙Â‡†¨‰Ó„˜‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†¨ÌÈˆÈ‰†¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó

¨Ì„‡†‰˘Ú†¨Â·†·Â˙Î˘†¨È˘˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨ÚÓ˘¢
˘·Â˙Î†ÈÎ†¨‰ÚÈÓ˘Ï†‰È˘Ú†ÌÈ„˜‰Ï†„È˙Ú†‡Â‰
Æ¢ÚÓ˘Â† ‰˘Ú† ¨Ì˘† ·Â˙ÎÂ† ¨Ì„‡† ‰˘Ú† Ô‡Î
¢ÚÓ˘¢מרמזעלבואושלהיוםהשישישבו
מתגלהפעולתהתיקוןהאחרונה.¢Ì„‡†‰˘Ú¢:
כעת,אחריפעולותרבותשעשההנבראעלהרצון
שלוליהנות,הואכברבשללממשאתתכליתו
 להידמות לבורא ולהגיע להרגשת נצחיות
ושלמות.הואנקרא)¢Ì„‡¢מלשוןאדמהלעליון(
עלשםתפקידולהידמותלבורא.
ÆÌÈÈÁ‰†ı¯‡†ÂÓÎ†‡Â‰˘†Æ˙·˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨Âˆ¯‡·¢
˘.¢‡·‰†ÌÏÂÚ†‡Â‰
¢Âˆ¯‡¢הםרצונותהאדם.יוםהשבתהואהמצב
הרוחניהנעלהביותרשבוהנבראמתקןאתכל
רצונותיווזוכהלחייםרוחנייםושלמים)ı¯‡¢
.(¢ÌÈÈÁ‰למצברוחנימופלאזהזוכההמקובל
עוד בחייו והוא נקרא .¢‡·‰† ÌÏÂÚ‰¢
Æ¢ı¯‡·†Â‡¯†Ê‡†Æı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â
חכמתהקבלהמסבירהשהמילה"יום"מסמלת
אתפעולתהבוראעלהנברא.ששתימיבראשית
משוליםלששתהפעולותשדרכןהבוראמעלה
אתהנבראלרוחניות,עדשמביאאותולתיקונו
הסופישחלב.¢˙·˘‰†ÌÂÈ¢
 ¢È˘ÈÏ˘‰† ÌÂÈ‰¢מרמז על התגלות פעולת
התיקוןהשלישיתשבאמצעותהמפתחהבורא
אתנשמתהנברא.
משמעותהמילים¢ı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â¢היאשהנשמה
מתחילה להיתקן על ידי הבורא ולקבל את
תכונתו,תכונתהנתינה.
המילים¢ı¯‡·†Â‡¯†Ê‡¢מרמזותעלכך
שתכונותהבוראמתגלותברצוןשלהנברא.
בשלבזההנבראמתחילבתהליךתיקון
שבסופוהואעתידלהניבפירותרוחניים.
¨ÈÚÈ·¯†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨ÚÈ‚‰†¯ÈÓÊ‰†˙Ú¢
˘Â·†·Â˙Î†ÔÎ†ÏÚ˘†ÆÌÈˆÈ¯Ú†¯ÈÓÊ†Â·†‰È‰
Æ¢‰ÏÏ˜†ÔÂ˘Ï†‡Â‰˘†ßÂ†¯ÒÁ†˙¯‡Ó†È‰È
ביום הרביעי עת הזמיר הגיעה.

¢¯ÈÓÊ¢מלשוןמזמרה¢¯ÈÓÊ‰†˙Ú¢.מרמזתעל
שלבמתקדםמאודבהתפתחותוהרוחניתשל
הנברא.בשלבזהמרגישהנבראשהגיעההעת
לעלייהרוחנית.הואמביןשעליולהיפרדממצבו
הנוכחיולהתחיללעלות¢¯ÈÓÊ‰¢.מסמלאת
הפעולההזאת.בשלבהזהאורהבוראעוזבאת
הנבראכדילאפשרלולהתעלותבכוחותעצמו.
האותו'שחסרהבמילה¢˙Â¯Â‡Ó¢מסמלתאת
עזיבהזו.
Âˆ¯˘È†¨Â·†·Â˙Î˘†¨È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨¯Â˙‰†ÏÂ˜Â¢
Æ¢˙Â„ÏÂ˙†˙Â˘ÚÏ†ßÂ‚Â†ÌÈÓ‰
¢¯Â˙‰†ÏÂ˜¢היאהעלייההרוחניתשחווההנברא
בפעולההחמישיתשלהבוראעליו.ביוםהחמישי
כתוב":ישרצוהמיםשרץנפשחיה"..
¢·Â˙Î¢משמעותודברשמתגלהבנברא.בקבלה
"¢ÌÈÓמצייניםאתהתכונהשלספירתבינה,תכונת
הנתינה.המיםמחלחליםאלתוךה)¢ı¯‡¢רצון
הנברא(ומדמיםבכךאתתכונתהבוראשמחלחלת
אל תוך רצון הנברא .אלו הן ה ,¢˙Â„ÏÂ˙¢הן
התוצאותהרצויותשעליהןמדברספרהזוהר.כך,
ביום החמישי הנברא עולה לדרגת הבורא.

¢‰˙¯ËÓÂ†˙„‰†˙Â‰Ó¢
®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

שאינםמראיםלנושוםדוגמאמותאמתלתכליתו
המתוקהוהיפה,אלאעודכמולהכעיס,מראים
לנואתההיפךלצורההתכליתית.
דהיינוככלשהפרייותרמתוקבסופו,הואנמצא
יותרמרויותרמגונהבמצביםהקודמיםשלסדר
התפתחותו.
‡¯·˘†˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÚ†Â˙Á‚˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†ËÏÂ·†È¯‰
‡ÈÏ·Ó†¨¢˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰¢†Ï˘†˙ÂÓ„·†‡Ï‡†‰È
Ï˘† ÌÈ·Ï˘‰† ¯„Ò† ˙‡† ÔÂ·˘Á·† ÏÏÎ† ˙Á˜Ï
Â˙Â‡† ˙ÂÓ¯Ï† ÌÎ¯„† ‰·¯„‡† ÈÎ† Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
Ì˙ÂÈ‰·†Ì˙ÈÏÎ˙†˙‡†ÔÈ·‰ÏÓ†ÂÈÈÚ†˜È˙Ú‰ÏÂ
˙ÆÌ˙Î‡ÏÓ† ¯Ó‚† Ï‡† ÈÎÙ‰† ·ˆÓ·† „ÈÓ
ועלדבריםכאלהאנואומריםאיןחכםכבעל
הניסיון,כירקבעלהניסיוןשישלוהזדמנות
לראותאתהבריהבכלמצביהתפתחותהעד
ביאתהלשלמותההואיכוללהרגיעאתהרוחות,
שלאלפחדכללמכלאותןהתמונותהמקולקלות
שהבריהאוחזתבהןבמצביההתפתחות,רק
להאמיןבגמרבישולההיפה.
‡È‰˘†ÂÓÏÂÚ·†Â˙Á‚˘‰†ÈÎ¯„†·ËÈ‰†Â¯‡·˙†‰‰Â
··ÂË‰†˙„ÈÓ†ÔÈ‡˘†¨„·Ï·†˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰†˙ÈÁ

להרחבהולצפייהבשיעוריםבנושא:
www.kab.co.il/links/nitzanim

·ÍÓˆÚ†˙‡†ÔÁ
˘‡˙ÂÏ
Ì„‡Ï†¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯†‰ÓÎ·†∫±
øÚÂ„ÓÂ†˘Ó˙˘‰Ï
≤∫†‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó
ø¢ÌÈÏ·ÊÓ¢
≥∫†‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó
ø¢ÌÈ¯„ÚÓ¢
ø˘¢˘¯‰†Ï˘†Â„ÂÒ†‰È‰†‰Ó†∫¥
¯ÙÒ·†ÌÈˆÈ‰†ÌÈÏÓÒÓ†‰Ó†∫μ
ø¯‰ÂÊ‰
∂∫†ÔÂ˙Á˙‰†ıÚ‰†ÏÓÒÓ†‰Ó
·ø¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†Â‚ÂÏ

˙˘˙Â·Â
:1בשס"ה)(365הרצונותשנקראים"עץ
הדעת,וזאתמכיווןשהתענוגשיפיקמהם
יגרום לו להתנתק מן הרוחניות.
:2מצבשבוהרוחניותהופכתמחסרת
חשיבותלדברהתופסמקוםמרכזייותר
בחיינו.
:3האדםחוקראתתכליתוומבקשלדעת
לשם איזו מטרה בא לעולם הזה.

‰„Â˜Ï†‰È¯·‰†Ï˘†‰˙‡È·†Ì„Â˜Ó†ÏÏÎ†‰·†˙¯ÎÈ
‰·¯„‡Â†¨‰ÏÂ˘È·Â†‰˙¯Âˆ†¯Ó‚Ï†¨‰·˘†˙ÈÙÂÒ‰
„¯ÌÈÏÂ˜Ï˜†Ï˘†‰ÙËÚÓ·†„ÈÓ˙†ÛËÚ˙‰Ï†‰Î
ÆÌÈÏÎ˙ÒÓ‰†ÈÙÏÎ
˜¯†„ÈÓ˙†ÂÈ˙ÂÈ¯·Ï†ÚÈÙ˘Ó†Ì˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†È¯‰
Í¯„·†ÂÓÓ†Á‚˘ÂÓ†‰Ê‰†·ÂË‰˘†‡Ï‡†„·Ï·†·ÂË
Æ˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰
לצפייהבשיעוריקבלהבנושאט"ובשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat2

:4מעטלפנישהגיעוהמקובליםלבית
המדרש,הואהיהכותבבחשאיעלפתק
את התשובות לשאלות שהם שאלו
ומטמיןאתהפתקבתוךספרושלרבי
גדליהחיון.
:5ה"ניצנים"מסמליםאתראשיתהשל
הדרךהרוחנית.
:6העץהתחתוןמסמלאתהאדםשרוצה
להידמות בכל פעולותיו לבורא.

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

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

¯ËÎ˘†ÏÈÈ‡†ÌÚ

‡ÁÈÏˆÓ†Ô˜Á˘Â†¯·Ú·†¢ÒÂÙÈË·‡¢†˙˜‰Ï†ÔÏÂÒ†¨¯ËÎ˘†ÏÈÈ
·Ï‡Â˘Â†ÌÈÂÈÏÚ†‰‡¯˘‰†˙Â¯Â˜ÓÏ†¯·Á˙‰Ï†‰ˆÂ¯†¨‰ÂÂ‰
¯ÎÂÒ† ˙ÈÈ·Â˜† ÂÏ† ÚÈˆÓ† ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰† ÆÌÈÈÁ·† ÌÚË‰† ÏÚ

‡

†∫¯ËÎ˘†ÏÈÈכיוצרלוקחליהמוןזמןלכתוב
שיר,אבלידועשישאנשיםשהםכמעיין
הנובע ,השירים זורמים מהם החוצה בקלות
והופכיםללהיטיםמרגשים.רציתילהביןממך,
מהזההדברהזהשאנחנוקוראיםלו"השראה"
והאם אני יכול לשלוט בה ,שתבוא יותר...
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כמושאנורואים,ישאנשיםשיש
להםיכולתמיוחדתלבטאאתמהשהםמרגישים
וחווים,בצורהשנוגעתבאנשיםרבים.נהוגלקרוא
לזהמוזה,התעוררות,השראה,אבללמעשהאלו
פשוטכליםמיוחדיםשקיימיםבאדםבאופןטבעי
ונובעיםמתוךשורשנשמתו.הואמרגישהארה
מלמעלה,שהואכלללאמביןאתמהותה,אך
הואמסוגללבטאאתעצמובאופןשנוגעבכולם.
‡∫¯ËÎ˘†ÏÈÈזאתאומרתשאיןליאפשרותלשלוט
בזה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰במישורהעולםהזהאיןאפשרות
כזו.רקמישזהטבועבומלידהמצליחלבטאכך
אתעצמו.אבלכאשראדםמתרומםמעלהעולם
הזהומרגישאתההרמוניהששורהביןכלחלקי
הטבע,מתגלהבויכולתאמיתיתלהפוךלמישהו
שמשפיעלטובהדרךהיצירהשלועלהעולם
כולו.אתהשינויהזהמאפשרתרקחכמתהקבלה.
‡†∫¯ËÎ˘†ÏÈÈמההדברהראשוןשהייתימרגיש
אם הייתי מתחיל ללמוד עכשיו קבלה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הייתמגלהשנידבריםבמקביל:
מצדאחדהייתרואהשאתהמופעללחלוטיןעל
ידיכוחותהטבעושאיןלךכליכולתלפעולבאופן
חופשי,אבליחדעםזההיהמתגלהבפניךהמקום
שבואתהכןמסוגללשלוטבגורלךולנהלאת
חייך.
‡:¯ËÎ˘†ÏÈÈומהוהמקוםהזה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰האפשרותלהתעלותמעלהעולם
הזהלעברהעולםהרוחני,שםנמצאתהבחירה

החופשית של האדם .מלמעלה ניתנת לאדם
הזדמנות,התעוררותראשוניתלהגיעלשם,והיתר
כברתלויבאדםעצמו.
‡†∫¯ËÎ˘†ÏÈÈומתוךהמעברלעולםהרוחניאני
הופךלאדםאחר?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הגוףנשאראותוגוף,אבלהמודעות

‰ÓÂ†¨Â¢†‰Ï‡˘‰†Ì„‡·†‰ÏÂÚ˘Î
··ˆÓÏ†ÚÈ‚‰†¯·Î˘†ÔÓÈÒ†¨¢øÛÂÒ
˘·˙‡†¯Â˙ÙÏ†‰·ÂÁ†˘Á†‡Â‰†Â
ÌÈÈÁ‰†˙„ÈÁ
גדלה,מתרחבת.האדםמתחיללראותולהבין
אתהסיבותוהכוחותשעומדיםמאחוריכלדבר
שקיים.הואחיבמציאותנצחיתשנמצאתמעל
למגבלותשלזמן,תנועהומקום.מטרתהבריאה
היאשלהרגשההזויגיעוכולם,כלהאנושות.
‡∫¯ËÎ˘†ÏÈÈאיךאגיעלמצבשבואחליטמחר
בבוקר",אניהולךללמודאתחכמתהקבלה"?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰מתוךכךשתתחיללשאולאתעצמך:
"בשבילמהאניחי?בשביללכתובעודשיר?"...
איני פוסל דבר ,אך בכל זאת כשעולה באדם
השאלה"נו,ומהבסוף?",אםמתעוררתבאדם
השאלההזו,סימןשכברהגיעלמצבשבוהוא
חשחובהלפתוראתחידתהחיים.
‡∫¯ËÎ˘†ÏÈÈאםכברמדבריםעלמשמעותהחיים,
אזבתקופההאחרונהההרגשההיאשהכולדועך.
איןהתפתחותבאףתחום,ומבחינהתרבותית
וחברתיתאנחנורקהולכיםושוקעים.עדמתי
זהיימשך?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כפישאתהמתאר,כברהיוםיש
משברבכלתחומיהחיים.הטרורהעולמי,אסונות

הטבעוהקריסההחברתית,יוצריםתחושתחוסר
ודאותבלתינסבלתשמתפשטתבכלהעולם.
במוקדםאובמאוחר,הצרותהללויחייבואותנו
לפעול.הריברגעשמוסיפיםלנוסבל,אנחנו
באופןאוטומטיבורחיםממנוועושיםהכלכדי
להפסיקלסבול.כךאנחנובנויים,הרגשותהתענוג
והייסוריםפועליםעלינוממשכמושתימושכות.
החדשותהטובותהן,שעלידיזהששומעיםשיש
סיבה ופיתרון למצב הקשה ומיישמים את
הפיתרוןלפנישמגיעההמכה,אזחוסכיםמכות.
‡†∫¯ËÎ˘†ÏÈÈזאתאומרתשיששתיאפשרויות,
אולעשותאתזהעםקובייתסוכרבפה,אועל
ידיזהשנחטוףמכות.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון,כךבדיוקכתובבספריהקבלה:
אושנתפתחבדרךהקבלהאובדרךהייסורים.
נקווה שנבחר בדרך הטובה ונגיע לכך מהר.
‡∫¯ËÎ˘†ÏÈÈואיךאפשרלגרוםלשינויכזהבעולם?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰בתחילתהשיחהשאלתאותיאיך
אפשרבאמתלרגשולגעתבאנשים.עניתילך
שחושיושלמישלומדקבלהמתרחבים,הרגשת
החייםשלונעשיתעמוקהיותרובכךניתנתלו
היכולתלהשפיעלטובהעלהמציאות.לכןאני
ממליץלךללמודאתחכמתהקבלהולעסוק
במקבילבמוזיקהככלילהעברתהידעשטמון
בה .ברגע שתעשה זאת ,תוכל לכתוב שירים
שיגעובאנשיםמבפנים.השיריםיעסקובמה
שכואבלאנשיםבאמתואפילוהםעצמםלאידעו
לבטאזאתבבירור.אזתגלהשאתהיכוללגעת
בלבבניהאדםולהעבירלהםמסרשישבואהבה
אמיתית.
הראיוןהמלאעםאיילשכטרבאתר:
www.kab.co.il/links/shehter

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצת
חכמתהקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היא
הוקמהבשנת1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורו
המקובלהרבברוךשלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג
)"בעלהסולם"מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
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†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני†∫‰˘Ó†ÈÎ¯ÂÚא.סופר,י.ברנשטיין
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',מ.פולטורק,י.עובדיה,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלניצ'וק,נ.חסיד,
ש .גונן ,ג .ויסוצקי ,א .זוהר ,ו .גימלשטיין ,ז .סוביק ,ע .נקש ,ס .לייטמן ,ד .נהרי
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚמ.גונופולסקי,י.וולפסון,א.ונטורה,ר.יניב

˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†˙Â·Â‚˙Â†˙Â¯Ú‰†¨˙ÂÏ
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˘‡˙Â·Â˘˙Â†˙ÂÏ
˙Â¯ÈÙ†ÏÂÎ‡Ï†‚Â‰†ÚÂ„Ó
·øË·˘·†Â¢Ë
ÔÂÏ˜˘‡†¨„Â„†Ô·†ÛÒÂÈ
מנהגאכילתהפירותבט"ובשבטמסמל
אתהכרתושלהאדםבחשיבותהשל
השגת פירות רוחניים בחייו ,כלומר
בחירתובדרךשלהתפתחותרוחנית.
בנוסף ,אכילת הפירות המתוקים
מסמלתאתהגעתושלהאדםלמעמד
של הבשלת פירותיו הרוחניים .הפרי
מהווהאתשיאתפארתושלהעץומורה
עלבשלותוועלהגעתולתכליתו.באופן
דומה,פירותהעץהרוחנימסמליםאת
הגעתו של האדם למימוש תכליתו.
במעמדזהנהנההאדםמטעמםהעסיסי
של הפירות  הוא מגלה את הכוח
העליון,הבורא,וזוכהלקיוםרוחנישלם
ונצחי.

ÈÙ†ÏÚ†¢Ú¯‰†ÔÈÚ¢†‰Ê†‰Ó
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
¯·˜‰¯„‚†¨ÔÂÏ„Ù†‰
פירושהמושג"עיןהרע"במובנוהמוכר
בציבור ,מבוסס על אמונה עתיקה
שנפוצה בחלק גדול של העולם,
המייחסתלאנשיםאחוזיקנאהכוחות
להרעלאחרים.
אולםעלפיהקבלההמושג"עיןהרע"
מרמזעלזוויתהראייה,האגואיסטית
בבסיסה,שישבאדם.כיווןשטבעהאדם
הוארצוןליהנותלעצמו,כלמציאותחייו
מושפעתמתכונהמולדתזווהיאשמנחה
אותובכלפעולהשיעשהבחייו,אלא
שבזההואמזיקלעצמו'.עיןהרע'הוא
העיןהרעהשלהאדםעצמו,אךעלידי
חכמתהקבלהיכולהאדםלשנותאת
טבעו מקבלה לעצמו לנתינה לזולת,
כלומרמעיןרעהלעיןטובה.

˘‡editor@kab.co.il† ∫˙Î¯ÚÓÏ†˙ÂÏ
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רחלבןדודאשדוד,ישילויחיפה,
מוטימרקוביץ'ביתשמש
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www.kab.tv
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