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עתלעשות!

Í¯„‰†¯·„·†ÔÂÈ¯Â‚†Ô·†Ï˘†ÂÊÂ‡·†˘ÁÏ†‡Â‰†¨‰ˆ¯‡†˙ÂÏÚÏ†ÌÈ·ÈÈÁ˘Â†˜˙˜˙Ó†ÔÂÚ˘‰˘†ÔÈ·‰†‡Â‰
‰Ï·˜‰†˙‡†ıÈÙ‰Ï†≠†ÂÓÂÏÁ†˙Ó˘‚‰†ÔÚÓÏ†ÒÈÈ‚†ÂÈ˙ÂÁÂÎ†ÏÎ†˙‡†¨˙Ó‡·†˙È‡ÓˆÚ†‰È„Ó†˙Ó˜‰Ï
¢ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·¢†¨‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰†≠†ÌÈÏ·Â˜Ó·˘†ÏÂ„‚‰†ÈÏÂ‡†‰È‰˘†ÈÓ†Ï˘†ÂÈÈÁ†¯ÂÙÈÒ†ÆÂÏÂÎ†ÌÚÏ
‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

שעימה פרס את החלות לאחר הקידוש בשבת ,חרת את אשר היה על
ליבו" :מדינת ישראל".

˘Æ‚Ï˘‡†˙ÁÙ˘Ó†˙È·Ï†ıÂÁÓ†˙ÏÏÂ˙˘Ó†‰˜ÊÁ†ÁÂ¯†Æ±π≤±†‰
·˙È˙¯‚˘†‰ÚÈÒÓ†‰˙Ú†‰Ê†¯ÊÁ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÆÌÈ˜˙Â˘†ÌÏÂÎ†ÌÈÙ
Æ„ÈÓ˙Ó†¯‰¯Â‰Ó†‰‡¯†‡Â‰†¨ÌÚÙ‰†Í‡†¨Â·¯Ï
¨‰ÙÒ‰†ÏÚ†·Î˘Â†¯„Á‰†˙ÈÙ·†˙ÂÚÈÒ‰†˜È˙†˙‡†ÁÈÓ†‡Â‰
ÚÈ„ÂÈ†‰ÎÂ¯‡†‰Ú˘†ÛÂÏÁ·†ÆÂÈÙÓ†‰‚‰†‡ÈˆÂÓ†‡Ï†¨ÂÓˆÚ·†¯‚ÂÒÓ
È˙Ï·È˜†Æ‰˘„Á†‰ÙÂ˜˙†Ï˘†‰Á˙Ù·†ÌÈ„ÓÂÚ†Â‡†∫Â˙ÁÙ˘Ó†È·Ï
ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰†ÆÔÈÏÂÙ·†¯˙ÂÈ†¯‡˘È‰Ï†ÏÂÎÈ†ÈÈ‡†ÆÈ˙ÏÂÎÈ˘†ÏÎ†˙‡†È·¯Ó
ÆÆÆ‰ˆ¯‡†˙ÂÏÚÏ
בעל הסולם ,הרב יהודה אשלג ) ,(19541884היה אחד מגדולי המקובלים
בתולדות האנושות .נשמה מיוחדת שירדה לעולם ,כדי להביא לנו את
חכמת הקבלה ולקרב אותנו לחיים של אושר ,שלום ואחדות.
ÂÈÈ·†˙˜ÒÙÓÂ†‰ÈÂˆÓ‰†¨ÏÊ¯·†˙ˆÈÁÓ†ıˆÂÙÏ†ÏÂ„‚†Í¯Âˆ†ÈÏ†È˙‡ˆÓ¢
 ,¢‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÔÈ·Ïכתב בעל הסולם .ואכן ,הוא היה הראשון שפירש
את כל ספר הזוהר ואת כתבי האר"י ,הראשון שהתאים את החכמה
העתיקה של הקבלה לכל אדם ,הראשון שהוציא לאור עיתון קבלי
והפיץ אותו ברחבי העם .בליבו פעמה דאגה לגורל העם שלנו ,דאגה
שהכתיבה באופן מוחלט את כל מהלך חייו.

˜·ÌÚÏ†‰Ï

‰

Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†‰ÈÈÏÚ‰†ÏÚ†˜·‡Ó‰
אותו יום בשנת  1921לא היה הפעם הראשונה שבה הביע בעל הסולם
את רצונו לעלות ארצה .מספר שנים קודם לכן ,הוא ניסה לארגן עלייה
של קבוצה בת מאות משפחות כדי להקים בארץ יישוב משותף" .עננים
שחורים מתקרבים לשמי אירופה" ,אמר לכל מי שרק הקשיב" ,השעון
מתקתק ,לא נותר לנו זמן רב".

‡¯ÙÒ†˙‡†ÂÓˆÚ·†ÔÈÎÓÂ†¨¯„ÒÓ†‡Â‰†˙Â‡†¯Á‡†˙Â
ÏÚ·†≠†‰Ù˜†ÒÂÎ†˙Ù„Â¯†‰Ù˜†ÒÂÎ†ÆÒÂÙ„Ï†¯‰ÂÊ‰
‰Î‡ÏÓ‰†˙‡†ÌÈÈÒÏÂ†¯Ú†¯‡˘È‰Ï†·ÈÈÁ†ÌÏÂÒ‰
הקבוצה כבר הזמינה צריפים משוודיה והתכוננה לעלות ארצה ,אלא
שאז גילו רבני ורשה את העניין .ומשום שחששו מפני השפעתה של
החילוניות בישראל ,אסרו על הקבוצה לעלות .הם איימו עליה באמצעים
שונים ,ולבסוף הביאו לפיזורה .בעל הסולם ,שארגן את הקבוצה 
נודה ,הושפל על ידי רבני העיר ואיבד את משרתו כרב .אבל הוא לא
ויתר ,והמשיך בשלו .זמן מה מאוחר יותר ,כשהוא חסר כל ,עלה הרב
יהודה אשלג עם משפחתו ארצה והתיישב בירושלים.

˙ÓÎÁ†˙‡†ÌÒ¯ÙÏ†¯˙ÂÓ†¯·Î˘†¨‰ÊÎ†¯Â„·†È˙‡¯·˘†È‡†ÁÓ˘¢
Æ®¢‰˙Â‰ÓÂ†‰Ï·˜‰†˙¯Â˙¢†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†¢˙Ó‡‰
בעל הסולם לא מסתפק במפגשים עם ראשי היישוב .מרגע שהגיע
לארץ ,הוא מקדיש את כל זמנו להפצת השיטה לאהבת הזולת .כבר
בשנת  1933הוא מחליט להוציא לאור סדרת מאמרים שסוללים את
הדרך לאיחוד אמיתי של העם.
"עת לעשות" היה מאמרו הראשון ,וכותרתו העידה יותר מכל על
כוונתו החד משמעית של בעל הסולם  הגיעה העת להתאים את
חכמת הקבלה לדורנו .עד כה הייתה החכמה סגורה ומסוגרת באלפי
מנעולים ,אך לא עוד .האנושות זקוקה לחכמת
הקבלה ,ובעל הסולם מגיש את החכמה לעולם.
סדרת המאמרים הייתה רק החוליה הראשונה
בשרשרת; בעל הסולם מפרש את כתבי האר"י,
ויוצר מהם חיבור מופלא בשם "תלמוד עשר
הספירות" .בהקדמתו לספר כותב בעל הסולם,
שהוא נועד לאפשר לכל אדם בימינו למצוא את
התשובה לשאלה "לשם מה אני חי?".
ÌÚ†·Â¯·†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙ÂË˘Ù˙‰·†˜¯Â†Í‡¢
 ,¢‰ÓÏ˘‰† ‰ÏÂ‡‚Ï† ‰ÎÊקובע בעל הסולם
באמירה שאינה משתמעת לשתי פנים  ולא
רק לציבור שכבר מכיר אותה ועוסק בה ,אלא
¨¯‰ÂÊÏ†È¯·Ú†ÌÂ‚¯˙†ÔÈ‡˘†È˙¯ÚËˆ‰†ÔÓÊ‰†ÏÎ†ÆÏ¢Ê†‚Ï˘‡†·¯‰†ÈÏÚÙÓ†Ï˘†‰ÓÏ˘‰·†‰·¯†˙Â·È˘Á†‰‡Â¯†È‡¢
לכלל העם ,לכולם! "ÌÈ·ÈÂÁÓ†Â‡†È¯‰†ÔÎ˘†ÔÂÈÎÂ
ÂÈ‡˘†¨È¯·Ú‰†‡¯Â˜‰†È„È·†ÂÏÂÎ†‡ˆÓÈ˘†‰Ê†¯ÙÒ†‡Â‰†ÈÂ‡¯†Ï·‡†≠†È˜ÏÁ†ÌÂ‚¯˙†ÌÒ¯Ù†ÌÓ‡†˜ÈÏ‡È·†„ÒÂÓ
¯‰ÓÏ† È„Î† ¨ÌÈ¯ÙÒ† ¯·ÁÏÂ† ˙Â˘¯„Ó† ÚÂ·˜Ï
Æ¢ÂÓÚ†Ï˘†ÌÈÈÁÂ¯‰†ÌÈÈÁ·†·Â˘Á†ÍÎ†ÏÎ†ÌÂ˜Ó†ÒÙÂ˙‰†¨‰Ê†ÏÂ„‚†¯ÙÒ†Ï˘†˛ÆÆÆ¸†˙ÈÓ¯‡‰†˙‡†ÔÈ·‰Ï†Ï‚ÂÒÓ
˙.¢‰ÓÂ‡‰†È·Á¯Ó·†‰ÓÎÁ‰†˙ˆÂÙ
‡¯∂Æ±Æ±π∂∞†¨˙Â·Â˙Î˙†¨ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†ÔÂÈÎ

‰·‰‡Ó†‡·˘†ÔÂ˙ÈÚ
בחמישה ביוני  ,1940מחליט בעל הסולם לעשות צעד מהפכני :הוא
מקבץ את הרעיונות המרכזיים ביותר בחכמת הקבלה ,משכתב אותם
לשפה פשוטה ומוציא אותם לאור בעיתון הקבלי הראשון בהיסטוריה
 עיתון "האומה" .באמצעות העיתון פונה בעל הסולם לעם שסביבו
כשבפיו מסר אחד°„Á‡˙‰Ï†ÌÈ·ÈÈÁ :

‰·‰‡‰†˙‡†·È‰Ï‰Ï
±∑†Ï¢˜˜ ˙Â¯„˘·†ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†„Â„†Ï˘†Â˙È·†ÆÌÈÚ·¯‡‰†˙Â˘†ÛÂÒ
·˙˜˙Â¯Ó† ‰‡¯† ¢ÌÚ‰† ˙Ï‰Ó† ˘‡¯¢† Æ·¯Ú·† ‰ÂÓ˘† Æ·È·‡ Ï
·Â¯˜†„ÂÓÚ†Ì‡†ÆÆÆÂÏÂÓ†·˘ÂÈ˘†È„¯Á‰†Ì„‡‰†Ï˘†ÂÈ¯·„†ÚÓ˘ÓÏ
¨˘‚¯·†Ì„‡†Â˙Â‡†¯ÓÂ‡†¨¢„Â„¢†∫ÌÈ¯·„†È¯·˘†ÚÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†˜ÈÙÒÓ
·È‰Ï‰Ï†Ú„†Ì‡†˜¯†˙¯˘Â‡ÓÂ†˙È‡ÓˆÚ†‰È„Ó†Ô‡Î†˙Â·Ï†ÏÎÂ¢
˘Â‡¢† ∫ÍÈ˘ÓÓ† ‡Â‰† ¢ÆÆÆÂ·† ‰ÓÂÓÚ‰† ˙ÈÚ·Ë‰† ‰·‰‡‰† ˙‡† ·Â
˘È‡†Â‚‡„È†‰ÈÁ¯Ê‡†¨‰È„Ó†Ô‡Î†ÌÂ˜˙†¯˘‡Î˘†¨ÍÎÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈ·ÈÈÁ
˙‡†ÍÈ˘Ó‰ÏÂ†˙Â·È‰Ï†ÁÂË·Â†ÈÚ·Ë†„ÂÒÈ†ÂÏ†‰È‰È†ÍÎ†˜¯†ÆÂ‰Ú¯Ï
˜Æ¢ÆÆÆ‰ÓÂ‡†¯Â˙·†ÂÓÂÈ
"פעמים רבות" ,מספר דוד בן גוריון" ,נפגשתי עם בעל הסולם כדי
לדבר עימו על קבלה ועל עתיד המדינה" .פעמים רבות הפתיע אותו
בעל הסולם בדעותיו המהפכניות ומרחיקות הלכת.
מה אמר לו בעל הסולם ,ומדוע בן גוריון התעניין כל כך בדבריו?
בעל הסולם הכיר את מהותו הפנימית ואת ייחודו של עמנו .הוא ידע
שעם ישראל יכול להתקיים רק על בסיס החוק הרוחני של אהבת
הזולת .בפגישותיו עם בן גוריון הוא חזר והדגיש" :כדי להצליח
במשימתנו המשותפת ולבנות כאן חברה מאושרת" ,אמר" ,אנו צריכים
לעורר בתוכנו את ניצוץ האהבה לזולת ,אחרת ,במוקדם או במאוחר,
לא יהיה לנו יסוד משותף".
אולם בן גוריון לא היה היחיד .הרב יהודה אשלג נפגש עם כל ראשי
היישוב דאז  עם משה שרת ועם זלמן שז"ר ,עם משה ארם ועם חיים
ארלוזורוב ...הבדלים חיצוניים ומנטאליים לא הטרידו אותו ,דאגה
אחת בלבד דחפה אותו  הדאגה לעתידו של עם ישראל.
הוא ראה חשיבות כה גדולה בהקמת המדינה ,עד שאפילו על הסכין

„ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†„Â

למרבה הצער ,אנשים שהתנגדו לחכמת הקבלה ולמסר שבעל הסולם
התאמץ להפיץ ,פנו לשלטון הבריטי והביאו לסגירת העיתון .וכך,
לאחר גיליון אחד בלבד ,נסגר העיתון הראשון שניסה להפיץ אחדות,
חיבור ואהבת הזולת.

È˙˘‚Ù¢†¨ÔÂÈ¯Â‚†Ô·†„Â„†¯ÙÒÓ†¨¢˙Â·¯†ÌÈÓÚÙ¢
ÏÚÂ†‰Ï·˜†ÏÚ†ÂÓÈÚ†¯·„Ï†È„Î†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÌÚ
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אולם בעל הסולם אינו נרתע מהניסיון לעצור את הפצת חכמת הקבלה.
הוא מחליט לעשות כל שביכולתו כדי להביא את הקבלה לאחיו ,ומתחיל
לכתוב את מפעל חייו :פירוש "הסולם" לספר הזוהר.
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ÌÈÓ˘Ï†ÌÏÂÒ
˙˙Â˘†ÛÂÒ·†¯·Î†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÆËÚÓÎ†‰·¯ÂÁ†ÆÚÂÚ¯†ÔÈÈ·†Æ·È·‡†Ï
Ô˘È†ÒÂÙ„†˘·ÎÓ†ÏÚ†ÔÂÎ¯†„ÓÂÚ†‡Â‰†˙ÂÚ˘†Í˘Ó·†ÆÂÈÈÁÏ†ÌÈ˘È˘‰
˙ÂÈ˙Â‡‰†Ï˘†˙¯ÙÂÚ‰†ÆÒÂÙ„‰†˙ÂÈ˙Â‡†˙‡†ÂÈ˙ÂÁÂÎ†˙È¯‡˘·†¯„ÒÓÂ
Æ˙Â¯È‡Ó†ÂÈÙ†¨‡Â‰†ÍÂÙ‰†Æ˘‡Â†¯ÓÂ‡†‡Ï†‡Â‰†Ï·‡†¨Â˙Â‡È¯··†‰Ú‚Ù†¯·Î
ÏËÂÓ†ÌÏÂÚ‰†Ï˘†ÂÏ¯Â‚¢†¨·˘ÂÁ†‡Â‰†¢‰Î‡ÏÓ‰†˙‡†ÌÈÈÒÏ†·ÈÈÁ†È‡¢
ÆÆÆÂ˙Î‡ÏÓ·†ÍÈ˘ÓÓÂ†¨‰˜ÂÓÚ†‰ÓÈ˘†Á˜ÂÏ†¨¯˘ÈÈ˙Ó†‡Â‰†¢ÆÆÆÛÎ‰†ÏÚ
שני התקפי לב ,בזה אחר זה ,כמעט ומפילים אותו מרגליו .בקושי רב
הוא קם ממיטת חוליו ,מתעלם מהמנוחה שקבע לו הרופא ,וממשיך
במלאכת הכתיבה .שמונה עשרה שעות הוא עובד בכל יום .כשהוא
נרדם ,אשתו פותחת את אצבעותיו בכדי להוציא את העיפרון מידו
המכווצת מדלקת פרקים קשה .הוא מגייס את כוחותיו האחרונים
כדי לעמוד במשימה שהציב לעצמו; אות אחר אות הוא מסדר ,ומכין
בעצמו את ספר הזוהר לדפוס .כוס קפה רודפת כוס קפה  הוא חייב
להישאר ער ולסיים את המלאכה.
בעל הסולם הקדיש את כל חייו לטובת בני עמו .פעם ,בזמן מלחמת
העצמאות ,כשהיה חולה מרוב דאגה ,שאלו אותו" :מדוע אתה דואג
כל כך למה שקורה בחזית?" הוא השיב" :משום שאני מרגיש שהלוחמים
שם ,הם ילדיי" .ממש כך ,כאב רחום המדבר על ליבו של בנו ,ביקש
לומר לנו" :בנים אהובים ,בחרו בדרך אהבת הזולת ,על פני הפירוד...
רק כך נוכל להצליח."...
הרב יהודה אשלג השלים את תפקידו .הוא השאיר בידינו את מפעל
חייו ,את פירוש הסולם לספר הזוהר ,ואת "תלמוד עשר הספירות" 
פירושו המקיף לכתבי האר"י .הוא סלל עבורנו את הדרך להשגת
האושר ,השלמות והנצחיות .כעת ,כל שנותר לנו כדי להגיע לכך ,הוא
להעפיל במעלה הסולם הרוחני שהוא הציב עבורנו  "סולם שראשו
מגיע עד השמים".
eli_v@kab.co.il
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לקריאת כתביו של בעל הסולם ולצפייה בתוכניות טלויזיה בנושא:
www.kab.co.il/links/15/hasulam
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ÌÈÈÁ‰†ÍÂ˙Ó†Â˙¯ËÓ†˙‡†‰È·‚†‡Ï˘†„ÂÚ†Ï
¨˙ÈÓ˘‚†‰ÓÂ˜˙†ÂÏ†‰È‰˙†‡Ï†¨ÌÈÈÓ˘‚‰
)¢‰‡È„È‡‰†È·†Â‡†ÈÎבעלהסולם",השלוםבעולם"(.
השבוע אנו מציינים את יום ההולדת למדינה.
חמישיםותשעשניםחלפומאזקראדודבןגוריון
לאומותהמאוחדות"לתתידלעםהיהודיבבניין
מדינתו,ולקבלאתמדינתישראללתוךמשפחת
העמים")מגילתהעצמאות(,אולםנראהשעדיין
לאהצלחנולהקיםכאןביתרוחניאמיתישביסודו
עומדתאהבתהזולת.
חלפו קרוב לשישים שנה ,אולם לצערנו אנו
מתקשיםעדייןלהגדירלעצמנומהנקרא"להיות
ישראלי".יותרמכך,אםנתבונןבמציאותבעיניים
פקוחותנגלה,שאיןלנוהבנהברורהמיאנחנו
ואפילוקשהלנולומרמההיינורוציםלהיות.
אתכדוריהפלאפלוהחומוסשאנוכהאוהבים,
אימצנובחוםמבנידודינו,אתחלקמחוקיהמדינה
אימצנומשלטוןהמנדטהבריטי,ואפילוה'כובע
טמבל'המפורסםלאהצליחלהתחבבעלכלשורות
העם,ולבסוףשבקחיים.
גםעלמאורעותהעבראיננומסכימיםבינינו.הדבר
באלידיביטויבכך,שברשתותהחינוךהשונות
מתקיימותונלמדותבמקבילכמהגרסאותשונות
להיסטוריהשלנו.
אכןארץקטנהועםשלםמחפשיםמשמעות,מנסים
למצוא זהות .נראה כי רק לאחר שנבין מהי
המשמעותהאמיתית,הפנימיתשטומנתבחובה
הקמת המדינה ,נוכל לשנות את חיינו כיחידים
וכאומה.
Ú‚¯Ï†¯ÂˆÚÏ†ÂËÏÁ‰†≤∞∞∑†˙Â‡ÓˆÚ‰†ÌÂÈ†·¯Ú
‡˙†≠†„ÈÓ˙ÏÂ†˙Á‡†¯¯·ÏÂ†˙ÂÒÏÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÂ¯Ó
øÈÏ‡¯˘È†˙ÂÈ‰Ï†Ï˘†˙ÂÚÓ˘Ó‰†È‰Ó

˜ÔÓÊ‰†˙Â„ÏÂ˙†¯ÂˆÈ

לכלמדינהבעולםישאופיייחודימשלהשמכתיב
אתהתרבות,אתהחינוךואתהערכיםהמשותפים
לאזרחיה.אולםכאןבארץ,למרותכלהניסיונותלסגל
לעצמנוסגנונותחייםשהצליחוהיטבבמדינותהעולם
השונות,עדייןלאמצאנואתהדרךהמתאימהלנו,
ומיוםליוםהקשייםרקהולכיםוגוברים.
חכמתהקבלהמלמדתשקיימתדרךייחודיתלעם
היהודי,ושמהלךהחייםכיוםדוחףאותנולאתר
אותה.כדילהביןמהיולהתחקותאחרמקורותיה,
עלינולהפליגלמסעאחורהבזמן,מרחקכמהאלפי
שניםמהיום.בזמניםהקדומיםההם,האנושות
הייתהמרוכזתבבבלהעתיקהוחיהכמשפחהאחת
גדולה.כךהיהעדלראשיתהמשברהגדול.
לפתעהחללהתגברבאנשיבבלהיצרהאגואיסטי,
וכלאחדהחללהיותמרוכזיותרויותרבעצמו.
כתוצאהמכך,הפסיקוהאנשיםלהרגישולהביןזה
אתזה,ובהמשךככלשהאגוגברהםאףהחלו
ליהנותמניצולהזולת.ואז,כשכולםכברהתמכרו
למרדף אגואיסטי אחר טובתם האישית והחלו
לשנואזהאתזה,אדםאחדעמדמנגדשמוהיה
אברהם.
אברהםסירבלהסכיםעםהתופעה,וביקשלהבין
מדועפרץהאגופתאום.הואהחללחקוראתעצמו
ואתהעולםהסובבאותו.במהלךחיפושוהפנימי
הואגילה,שאםבניהאדםיצליחולהתעלותמעל
האגוהמתגברויקיימוביניהםקשריאהבה,ייפתח
בפניהםמימדעליוןיותרשלהטבע,מימדרוחני,
נסתר,שבויחווהרגשהשלשלמותונצחיות.אברהם
פיתחאתהשיטהלעשותזאת,וקראלהחכמת
הקבלהחכמהשמלמדתאתהאדםכיצדלקבל
נכון,כךשיוכללחיותמתוךהרגשתהנאהותענוג
בלתיפוסקים.
לאחרשפיתחאתהשיטה,החלאברהםלהפיץ
אותהלכלמישהיהמוכןלהקשיב.אלהשהלכו
עלפישיטתווחיולפיהעיקרוןהרוחנישלאהבת
הזולת,התקבצולקבוצתמקובליםשהלכהוגדלה
ונקראהברבותהימים"עםישראל".
שארהאנושות,שנכנעהלשליטתהאגו,התפרדה

‡¨¢ÈÏÂÙ†‡Ë·Ó†ÌÚ¢†‰ÊÎ†˘ÈÂ†¢ÈÂÂÈ†·ˆ˜Ó·¢†¯·ˆ†˘È†Ê
‡Ï·‡†¨¢ÈÓÂ¯†¯ÂÈÎ†ÌÚ¢†¯Á‡Â†¢ÈÓÈ˙†ÏÂÒÏÒ·¢†„Á
¯‡ÂˆÓÏ†ÛÂÒ†ÛÂÒ†ÏÈÎ˘˘Î†ÆÆÆÌÈˆÂ˜†ÌÚ†ÔÈÈ„Ú†Â·Â
·˙‰Ê†‰ÈÂÓ¯‰·†˙ÂÈÁÏ†ÏÎÂ†¨˙ÏÂÊÏ†‰·‰‡‰†˙‡†ÂÎÂ
ÆÆÆ¢ÌÏÂÎ†ÏÚÂ†ÂÈÏÚ†ÌÂÏ˘†‡Â·È¢†Ê‡Â†‰Ê†ÌÚ

עכשיו,כשאנחנוכברחייםבמדינתישראלוהשיטה
להתעלותרוחניתכברזמינהלכלאדם,עלינולחזור
ולהחיותמחדשאתאותםערכיהיסודשעלבסיסם
הוקםעמנו,ולהשיבאתיחסיהאהבהבינינו.זוהי
הנוסחהשעלפיההגענובעברלהישגיםעצומים
כאומה ,והיא שמסוגלת להוביל את מדינתנו
לפריחהבכלהמישורים.לכןכתבבעלהסולםÏÎ¢:
ÌÈÈÁ‰† ÍÂ˙Ó† Â˙¯ËÓ† ˙‡† ‰È·‚† ‡Ï˘† „ÂÚ
È·†Â‡†ÈÎ†¨˙ÈÓ˘‚†‰ÓÂ˜˙†ÂÏ†‰È‰È†‡Ï†¨ÌÈÈÓ˘‚‰
.¢‰‡È„È‡‰
העיקרון הוא פשוט ,לא ניתן לבנות כאן מדינה
שתתבססעלעקרונותזרים,שיטותחייםאוערכים
שמצליחיםבמדינותאחרות‡Â‰†ÂÏ˘†˘¯Â˘‰†ÈÎ,
ÚÈÈÒ†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÔÎÏÂ†¨¢‰‡È„È‡‰†È·¢†Â‡†ÆÈ„ÂÁÈÈ
ÈÙ†ÏÚ†‰ÈÁ‰†‰È„Ó†Ô‡Î†‰·˘†È„Î†¨ı¯‡Ï†¯ÂÊÁÏ†ÂÏ
.¢Ï‡≠¯˘È¢†‰È‰˘†È„Î†≠†˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡†Ï˘†Ï‡È„È‡‰

‡ÌÏÂÚ‰†≠†Ï‡¯˘È†≠†‰˙‡†≠†È

כתוצאהמכךל"שבעיםאומות",והחלהבתהליך
שלשיאו אנו מגיעים כיום .משך דורות רבים,
התפצלו"שבעיםהאומות"הבסיסיותלאומות
רבות,כשלכלאומהשכזאתמאפייניםייחודיים
משלה.

ישראלויצאנולגלותבתאלפייםשנה.
במהלךהגלותהממושכתנשתכחהמאיתנוהחכמה
כיצד להתעלות מעל האגו ,והתקיימנו כעם
אגואיסטי .רק יחידי סגולה ,נשמות מיוחדות
שהוגדרלהןתפקידמיוחדבהתפתחותהעםשלנו,
התוודעואלהחכמההעתיקהשלאברהםוהמשיכו
לפתחאותהבסתר.אלההיוהמקובליםהגדולים,
שהמשיכולשמראתדרכושלאברהםופעלובסתר

‡˙†ÒÂÓÂÁ‰Â†ÏÙ‡ÏÙ‰†È¯Â„Î
˘‡ÌÂÁ·†ÂˆÓÈ‡†¨ÌÈ·‰Â‡†‰Î†Â
‰È„Ó‰†È˜ÂÁÓ†˜ÏÁ†˙‡†¨ÂÈ„Â„†È·Ó
‡¨ÈËÈ¯·‰†Ë„Ó‰†ÔÂËÏ˘Ó†ÂˆÓÈ
ÌÒ¯ÂÙÓ‰†ßÏ·ÓË†Ú·ÂÎß‰†ÂÏÈÙ‡Â
˙Â¯Â˘†ÏÎ†ÏÚ†··Á˙‰Ï†ÁÈÏˆ‰†‡Ï
ÌÈÈÁ†˜·˘†ÛÂÒ·ÏÂ†¨ÌÚ‰

ÌÈÈÁ†¯·Î†ÂÁ‡˘Î†¨ÂÈ˘ÎÚ
·‰ËÈ˘‰Â†Ï‡¯˘È†˙È„Ó
ÏÎÏ†‰ÈÓÊ†¯·Î†˙ÈÁÂ¯†˙ÂÏÚ˙‰Ï
‡„˘„ÁÓ†˙ÂÈÁ‰ÏÂ†¯ÂÊÁÏ†ÂÈÏÚ†¨Ì
‡˙†‡ÏÚ˘†„ÂÒÈ‰†ÈÎ¯Ú†Ì˙Â
··È˘‰ÏÂ†¨ÂÓÚ†Ì˜Â‰†ÌÒÈÒ
‡˙†ÂÈÈ·†‰·‰‡‰†ÈÒÁÈ

ÏÂ„‚‰†ıÙÓ‰

התפרצותהאגושאירעהבבבלהייתההראשונה
בשרשרתהתפרצויותאגואיסטיותשגברומדיכמה

דורותועיצבואתפניההיסטוריההאנושית.
כלהתפרצותשכזוטמנהבחובההתפתחותעבור
עם ישראל ואומות העולם ,במקביל .בכל פעם
שהאגוהתגבר,התאמצוישראללהתעלותמעליו
ולשמור על אהבה ואחדות בין חברי האומה.
לעומתם,יתרהאנושותנכנעהלאגוהגדל,נסחפה
אחרהריגושיםשהואמציעוחיפשהדרכיםחדשות
לספק ולמלא אותו .כך זכינו גם להתפתחות
המודרנית שאנו מכירים כיום ,התעצבו צורות
המשטר,התרבות,הכלכלה,החינוךוכדומה.
כאמור ,החל מהרגע הראשון שבו נוסדנו כעם,
‡˙ÏÂÊ‰†˙·‰הייתההיסודהמקורישלנו.
כלעודהשכלנולשמורעלהאהבהוהאחדותבינינו,
שגשגנורוחניתוגשמית,ולשיאפריחתנוהגענו
בימיביתהמקדשהראשון.אךברגעשבונכנענו
גם אנו לשליטת האגו הפורץ והיחסים בינינו
התדרדרועדלשנאתחינם,איבדנואתהמדרגה
הרוחניתשבההיינו.כתוצאהמכךנחרבהארץ

בכלדורודור.הםהכינועבורנואתהקרקעלשלב
שבונרצהלחזורלחייםרוחנייםהמבוססיםעל
אהבתאחים,ונזדקקלשיטהכדילעשותזאת.

·ÆÆÆÌÈÈÁÏ†‰¯ÊÁ

בסוףהמאהה19התחילתהליךשלחזרהלחיים
רוחניים.התהליךהגיעלשיאוובאלידיביטויבצורך
העזובדחףשלבניהעםהיהודילשובולהקיםאת
מדינתישראל.
אט אט קרם הרעיון עור וגידים ,עד שלבסוף
התקבצנו ארצה מכל קצוות תבל ,הקמנו את
המדינהוזכינולעצמאות.
במקביל,חכמתהקבלה,שהוסתרהמאיתנולאורך
כלשנותהגלותמפנישעודלאהבשילהצורךבה,
החלהלהתגלותברבים.במאהה21קבעו"שני
המאורותהגדולים",בעלהסולםוהרבקוק,ש"הזמן
הגיע"¯˙ÂÓ†¯·Î˘†¨‰ÊÎ†¯Â„·†È˙‡¯·˘†È‡†ÁÓ˘":
)"˙Ó‡‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÌÒ¯ÙÏבעלהסולם",תורת
הקבלהומהותה"(.

הכינוי¢Ï‡¯˘È¢מקורובצירוףהמילים¢Ï‡≠¯˘È¢
והואמסמלבקבלהאתהרצוןשלהאדםלהגיע
ישראלהכוחהעליון,כוחהאהבהוהנתינה.
"להיותישראל"פירושולחיותעלפיחוקהטבע
הכולל,שגילהאברהם":ואהבתלרעךכמוך".
"להיות ישראל" משמעו להתעלות מעל לגבולות
התפיסההאגואיסטיתהצרהולפתוחאתחושינו
לעולםרחבואינסופי,כפישתיארזאתבעלהסולם:
"בביאתהאדםאלאהבתזולתו,עוברהאדםמתוךעולמו
הצרהמלאמכאוביםואבנינגףאלעולםנצחירחב".
חוק האהבה הוא הבסיס היחיד לקיומנו כעם,
ויישומומחדשהואהמתכוןהבלעדיעבורנו"להיות
עםחופשיבארצנו"ולזכותלעצמאותאמיתית
לשחרורמשליטהשלהאגועלינו.כשתשרהבינינו
אהבה,לאיקנןבנוהצורךלהיאבקבינינועל"מי
צודק"או"מהנכוןיותר".
האהבהתכלולאתכולנויחדיו,ותאפשרלפוטנציאל
האדירשטמוןבכלאחדמאיתנוכפרטובכולנו
יחד כעם  להתממש .אז כל העדות והזרמים
שהתקבצוהנהמכלרחביהעולם,יעשירווישלימו
זהאתזהבהרמוניהנפלאה,ואזגםנביןמהדורש
העולםמאיתנו.

¨¯˘Â‡‰†˙‚ÒÙ†∫‰ÙÈ‡˘‰
ÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï†˙·‰‡Â†∫ÈÚˆÓ‡‰
ÌÓˆÚ†˙‡†¯È˘Î‰Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÓÂ‡‰†ÏÚ†ÏËÂÓ¢
Ì‰ÈÏÚ†Ï·˜Ï†ÂÁ˙Ù˙È˘†„Ú†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†È·†˙‡Â
‡˙†‡¢‰‡È¯·‰†˙ÈÏÎ˙Ï†ÌÏÂÒ‰†‡Â‰˘†˙ÏÂÊ‰†˙·‰
)בעלהסולם",הערבות"(.
חכמתהקבלהמלמדתאותנו,שהטבעדוחףלא
רקאתהעםשלנולעלותמאהבהעצמיתלאהבת
הזולת,אלאאתכלבניהאדם.אותהאנושותשבזמן
אברהםעדייןלאהייתהבשלהלאהבתהזולת,
זקוקהלהכיוםכמואווירלנשימה.הכפרהגלובלי
הקטן,שהפךלמקוםמסוכןולאיציב,זקוקלדרך
חדשה,ואנחנואלהשתפקידםלספקלואותה.
כשנתחיללהגישלעולםאתהשיטהלאיחודולאהבה
ביןבניהאדם,נזכהלשלוםולביטחון.אףמדינהלא
תבקשעודלמחוקאותנומהמפה,כולםירגישושיש
בנוצורךויתייחסואלינובכבודובהערכה,כיאנו
נהיהאלהשנובילאותםאלפסגתהאושר.
Ì˙‡È·†È„È†ÏÚ†¨‰˙¯ËÓÏ†ÚÈ‚˙†˙Â˘Â‡‰˘†˙Ú·¢
ÏÎ†Â„ÎÏ˙È†Ê‡˘†¨Â˙ÏÂÊ†˙·‰‡·†‰ÓÏ˘‰†‰‚¯„Ï
‚Ê‡†˜¯†≠†„Á‡†·ÏÂ†„Á‡†ÛÂ‚Ï†ÌÏÂÚ‰†È·†˙ÂÙÂ
¢Â‰·Â‚†‡È˘†ÏÚ†˙Â˘Â‡Ï†‰ÂÂ˜Ó‰†¯˘Â‡‰†ÏÎ†‰Ï‚˙È
)בעלהסולם",החרות"(.
oren_l@kab.co.il

¯Ó‡Ó¢†∫ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯Ó‡Ó†ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó†‰·˙Î‰
Æ¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚÂ†¢‰ÏÂ‡‚‰Â†˙ÂÏ‚‰¢†¨¢¯‰ÂÊ‰†ÌÂÈÒÏ

צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/15/israel
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ÌÈ¯Ó‡ÓÏ†˙Â·È˙‰Â†¨˙Â·È˙Ï†ÌÙ¯ˆÓÂ†ÆÂ˙„Â·Ú†ÁÂÎ·†¨Â¯ÊÙ˙‰˘†˙ÂÈ˙Â‡‰†Û¯ˆÏ†¨‡¯·Ï†ÈÂÙ†ÌÂ˜Ó†Ô˙†‡¯Â·‰¢
˘Æ®¢ÌÂˆÓˆ‰†¯·„¢†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†¢‰‡È¯·‰†Ì¯ËÎ†ÛÂÒ†ÔÈ‡†¯Â‡†¨Û¯Èˆ˘†˙Â·È˙‰†Ì˙Â‡†ÏÚ†˘„Á˙Ó†Ê‡Â†¨ÌÈÓÈÏ
ÏÏÎÏ†¨˙ÂÂ˘†˙Â‚¯„‰·†¨ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†Ô‰†˙Â·ÈÂÁÓ†¨ÌÈÈÂˆÓÂ†ÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†¨˙ÂÏÂ„‚‰†˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢
¢˙Â‡Óˆ†˙Â˘Ù†·È˘‰Ï†È¯ÏÂÙÂÙÂ†Ï˜†ÔÂ‚Ò·†ÌÈ˜ÂÓÚ†¯˙ÂÈ‰†ÌÈ¯·„‰†ÚÈ·‰Ï†È„Î†„Ú†¨‰Ù˘‰†¯¯·˙˙Â†ÆÆÆÌÚ‰
©Æ®„¢Ó˜†ßÓÚ†¨Ô‡ˆ‰†È·˜Ú†¨˜Â˜†·¯‰

המסעאלמסתרישפתהרוח

¨˘ÓÓ†˙ÂÓ‡†‰˘ÚÓ†ÂÓÎ†¨ÁÂ¯‰†Ï˘†‰˙Ù˘†¨˙È¯·Ú‰†‰Ù˘‰†ÆÆÆ˙Â„Â˜†¨ÌÈÓÚË†¨ÔÈ‚˙†¨„Â˜†ÈÓÈÒ
¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†Ï‡†¢Ô·Ï‰†¯Â‡‰†ÍÂ˙·†‰¯ÂÁ˘†‰„Â˜¢Ó†¨˙·˘ÁÓ†˙Î‡ÏÓ
¯Â‚†¯Â‡ÈÏ

שרטוטים:אביונטורה

Î¢

יפעל עלינו ולא ימשוך אותנו
לרוחניות.

‡˘¯†¯ˆ„ÂÚ†ÂÈ‰†˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†‰¢·˜‰†‰
‰¢·˜‰†‰È‰†¨ÌÏÂÚ‰†‡¯·˘†Ì¯ËÓ†‰˘†ÌÈÈÙÏ‡Â†Æ˙ÂÓÂ˙Ò
Æ®¢‡·Ò†‡ÂÓ‰†·¯„†˙ÂÈ˙Â‡¢†¨¯‰ÂÊ‰©†¢˙ÂÈ˙Â‡·†Ú˘Ú˙˘ÓÂ†ÏÎ˙ÒÓ
אותיותהשפההעבריתהןמיוחדות,והשפההעבריתאינהשפהככל
השפות.הסיבהלכךהיא,שבאמצעותאותיותהשפההעבריתמבטאים
המקובליםאתגילוייהםבעולםהרוחני.עבריתהיאשפהרוחנית,שפת
האור,והיוםניתנתלכלאחדמאיתנוהזדמנותיקרהמפזלגלותזאת.
אזבואוונצאיחדלמסעאלמסתרישפתהרוח,השפההעברית.

˘ÌÈÓÈÒ‰†˙Ù
כולנו מכירים את סימני הניקוד
שנכתבים מעל ,מתחת או בתוך
האותיות,ומסייעיםלנובקריאת
השפההעברית.אלאשבנוסףלהם
קיימות שתי קבוצות סימנים
שמוכרותלנוקצתפחותÌÈÓÚË‰:
)טעמיהמקרא()ÔÈ‚˙‰Âהסימניםשמופיעיםמעלהאותיותונראים
כמוכתרים(.
בדומה לאותיות ,גם הטעמים ,התגין והנקודות משמשים את
המקובליםכדילתארפעולותרוחניות.
ÌÈÓÚË‰מסמליםאתכניסתהאורלנשמה,הממלאאותהונותןלה
אתטעםקיומה.
)˙Â„Â˜‰סימניהניקודהמוכרים(מסמלותאתיציאתהאורמהנשמה
כאשרהיאעוברתלמדרגההבאהבהתפתחותה.
ÔÈ‚˙‰מבטאיםאתההתרשמותשנותרתבנשמהמהחוויהשלכניסת
האורלתוכה,כלומר,מהטעמיםשמילאואותה.
˙ÂÈ˙Â‡‰מבטאותאתההתרשמותשנותרתבנשמהמיציאתהאור
מתוכה,והןשדוחפותאתהאדםלעלותלמצברוחניחדשוגבוהיותר.

˘¯Â˘†ÏÂÙÈË
עלפיחכמתהקבלה,עשריםושתייםהאותיותשלהשפההעברית
הןלמעשהעשריםושנייםסימניקוד.המקובליםמשתמשיםבסימני
הקודהאלהכדילתאראתתהליךהגילוישלהמציאותהרוחנית.
המציאותהרוחניתמשולהל"אורהמופשטמכלצורה",ואתהתחושה
הראשונהשמרגישיםעםהכניסהלמציאותהרוחניתמתאריםהמקובלים
כ"נקודהשחורהבתוךהאורהלבן".נקודהקטנהזוהיאשורשהנשמה
שלנו.אםמצרפיםלנקודהזורצונותנוספיםבאמצעותאהבתהזולת,

È¯ÙÒ·˘†˙ÂÈ˙Â‡·†ÔÂÓË˘†ÁÂÎ‰
¨¯ÙÒ·†‰‡È¯˜‰†ÔÓÊ·†ÂÈÏÚ†ÏÚÂÙ†‰Ï·˜‰
˘È‚¯‰Ï†ÌÈ˜˜Â˙˘Ó†Â‡˘†È‡˙·†˙‡ÊÂ
·ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Â˘È‚¯‰˘†‰Ó†˙‡†ÂÓˆÚ

˙ÈÓ¯‡‰†˙ÂÁ‡‰

‰Ó˘‰†¯Â‡Ï†‰È˙Â†‰·‰‡Ó
¯Â‡†ÏÚ†‰¯ÂÓ†˙Â‡Â†˙Â‡†ÏÎ¢
¯Ú˘†¨È¢¯‡‰©†¢ÔÂÈÏÚ†ÈË¯Ù
Æ®˙ÂÓ„˜‰‰
לכלאותבשפההעבריתצורה
ייחודיתמשלה,המורכבתמקווי
רוחב)ימינהשמאלה(ו/אוקווי
אורך)מעלהמטה(.
קוויהרוחבמבטאיםאתעוצמת
האהבהוהנתינהשבנשמה.קווי
האורך מתארים את האורות
הממלאים את הנשמה .כך
עשרים ושתיים הצורות של
האותיותהשונותמבטאותעשריםושנייםסוגימילוייםשלהנשמה
באורהעליון.
"בעשריםושתייםאותיותבראהבוראאתעולמו"נכתבבספר
היצירה,ספרקבלהעתיקהמיוחסלאברהםאבינו.כאשראנו
בוניםאתהאותיותהאלהבתוךהנשמהשלנוכלומררוכשים
אתהתכונותהאלהבתוכנו,ועושיםבהןפעולותעםכוונהלתת,
כמוהבורא,אנוהופכיםדומיםלו.רקאזאנויכוליםלהביןאת
כלדרכיהפעולהשלהבוראוחשיםאתהמצבהאינסופישבו
נמצאהבורא.

ÛÂÒÈ‡†ÌÏÂÚ†„ÚÂ†‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰Ó†≠†ÚÒÓ†˙Â¯ÙÒ
כדילקרבאותנואלהאור,יורדתעלינוהארהקטנהמהעולםהעליון.
הארהזומסומלתבאות˜,שבאופןסימבוליכתובהבצורהכזושהיא
יורדתלמטהמשורתהאותיות.כתוצאהמהארהזומתעוררבנורצון
להתעלותמעללעולםהזה.
אךהאדםנכנסלעולםהרוחנירקבמידהשמתפתחבורצוןלתת
ולאהוב.האות†Ìמסמלתאתהרצוןהזה.אדםשרוכשאתהרצוןלתת,
מרגיששאהבתושלהבוראאליומקיפהאותומכלצדדיו,בדומה
לאותÌשצורתהמסמלתאתהשמירהוההגנהעלהאדם.
כךקודדוהמקובליםגםבכליתראותיותהשפההעבריתמצבים
רוחנייםשאותםעברובעלייתםמהעולםהזהעדעולםאינסוף.צורתן
שלהאותיותמבטאתאתמשמעותןהרוחנית,אתהתכונההרוחנית

ציור:גיאבסיליה

היאמתפתחתוהופכתלביתקיבולשאותואנומכנים"נשמה".אםלא,
היאנותרתכנקודהבלבד.ככלשהנשמהגדלהומתפתחת,כלומר
מצרפתאליהרצונותנוספיםעלידיאהבתהזולתהיאיכולהלהתמלא
לאחרמכןבאורובתענוגיםרוחנייםגדוליםיותר.

˙ÓÎÁ†„ÂÓÏÏ†˘È‡†ÏÎÏ†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Â·ÈÈÁ†‰Ê†‰ÓÏ
¨ÂÓÒ¯ÙÏ†ÈÂ‡¯Â†¨ÏÂ„‚†¯·„†‰Ê·†˘È†ÌÓ‡†ø‰Ï·˜‰
ÌÈ˜ÒÂÚÏ†¨ÍÂ¯Ú†ÔÈ‡Ï†‰‡ÏÙ†‰ÏÂ‚Ò†˘È†ÈÎ
·‰Ó†ÌÈÈ·Ó†ÌÈ‡˘†ÈÙ†ÏÚ†Û‡Â†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
˘¨˜ÊÁ‰†ÔÂˆ¯‰Â†˜˘Á‰†ÍÂ˙Ó†‡Ï‡†¨ÌÈ„ÓÂÏ
˙‡†Ì‰ÈÏÚ†ÌÈ¯¯ÂÚÓ†¨ÌÈ„ÓÂÏ˘†‰Ó†ÔÈ·‰Ï
‰Ó‰˘†ÆÆÆÌ˙Ó˘†˙‡†ÌÈÙÈ˜Ó‰†˙Â¯Â‡‰
ÏÚ·©†Â˙ÂÓÏ˘Ï†ÚÈ‚È˘†¨„‡Ó†Ì„‡‰†˙‡†ÌÈ·¯˜Ó
®‰¢˜†˙Â‡†¨¢˙Â¯ÈÙÒ‰†¯˘Ú†„ÂÓÏ˙Ï†‰Ó„˜‰¢†¨ÌÏÂÒ‰

שאותההןמסמלות.
כאשרעשריםושתייםהאותיותהמתארותאתכלהמצביםהרוחניים
שעוברהאדם,מצטרפותלמיליםולמשפטים,מתהווהשפההמשמשת
אתהמקובליםלכתיבתספריהם.ספריםאלהמתאריםאתהחוויות
שעברוהמקובליםבתהליךהתפתחותםהרוחנית.

ÌÈÙ·˘†¯Â‡‰†Ï˘†ÌÈÎ¯„†˙ÙÓ
עבורהמקובלים,האנשיםשכברמרגישיםאתהמציאותהרוחנית,
משמשיםספריהקבלהכמומפתדרכים.כשמקובלקוראבספרקבלה
הואמבצעבפנימיותואתאותןפעולותרוחניותהמתוארותבספר
עלידיצורותהאותיותוצירופןלמיליםולמשפטים,וכתוצאהמכך
מתמלאתנשמתובאורהעליון.
יחדעםזאת,לספריהמקובליםישתפקידנוסףהםנועדולהוביל
גםאותנו,שעדייןלאמרגישיםאתהמציאותהרוחנית,אלהרגשה
מיוחדתזו.
הכוחשטמוןבאותיותשבספריהקבלהפועלעלינובזמןהקריאה
בספר,וזאתבתנאישאנומשתוקקיםלהרגישבעצמנואתמהשהרגישו
המקובלים.הרצוןשלנולרוחניותהואשיקבעאתמידתההשפעה
שלספריהקבלהעלינוואתהתוצאהמהקריאהבהם.
אםנקראבספריהקבלהמתוךהשתוקקותלהגיעלהרגשתהעולם
הרוחניולגלותאותו,הכוחשטמוןבספריםיפתחאתהנשמהשלנו
ונתחיללהרגישבהאתהמציאותהרוחנית.ללאהקדםשלרצון
לרוחניותמצידנו,הכוחהטמוןבאותיותובמיליםשבספריהקבלהלא
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מביןכלשפותהעולם,ישנהרקעודשפהאחתשבאמצעותההעבירו
המקובליםידערוחני,זוהיהארמית.
ספרהזוהרלמשל,משלבבתוכוארמיתועברית.זאתבהתאםלנושאים
ולדגשיםשאותםרצההמחבר,רבישמעוןבריוחאי,להעבירלקוראיו
בחלקיםהשונים.
כדילהביןאתההבדלוהקשרביןשתיהשפות,העבריתוהארמית,
עלינולדעתשבחכמתהקבלהכלמצברוחנימורכבמשנימרכיבים:
הראשוןהנשמה,שהיאכמוכליקיבול,שיכוללקבללתוכומילוי
רוחני,והשניהאור,המילוישממלאאתהנשמה.
הארמיתוהעבריתמתארותאתשניהמרכיביםהאלה,כלומר,הןמתארות
אתהמציאותהרוחניתמכיווניםשונים,מנקודותמבטהפוכות.
השפההארמיתמתארתאתהמציאותמצדהנשמהשמקבלתאת
האור,ואילוהשפההעבריתמתארתאתהמציאותהרוחניתמצד
האורשממלאאתהנשמה.

¨¢˙È¯·Ú†¯·„Ï¢†ÏÈÁ˙˙†ÂÏ˘†‰Ó˘‰˘Î
‚ÂÚ˙‰†˙‡†ÂÁ‡†Ì‚†˘È‚¯‰Ï†ÏÎÂ
˘Â¯È·Ú‰Â†˙Â¯Â„‰†ÏÎ†ÈÏ·Â˜Ó†Â˘È‚¯‰
Â¯·ÈÁ˘†ÌÈ¯ÙÒ‰†Í¯„†ÂÏ
¢ÆÆÆÒÏË‡‰†È¯‰†·Ï·˘†¨‡¯„ÂË†¯ÙÎ·†ÂÏˆ‡¢
קיים סיפור מפורסם על מנהג שהיה נפוץ בקרב ילדי הקהילות
היהודיותבמרוקו:כאשרהגיעוהילדיםלגילחמשוהתחילוללמוד
עברית,היומלבישיםאותםבבגדישבתומביאיםאותםבתהלוכה
חגיגיתלביתהכנסת.שםנהגולכתובעללוחעץאתכלאותיות
האלףביתבדבש,והילדיםהיומלקקיםאתהאותיותמהלוח.
אכן,מתוקותומאירותהןאותיותהשפההעברית,אבללארקמדבש.
השפההעברית,שפתהאור,היאהשפהשמתארתלנוכיצדממלא
האורהעליוןאתהנשמהבתענוגאיןסופי.כשהנשמהשלנותתחיל
"לדברעברית",נוכללהרגישגםאנחנואתהתענוגשהרגישומקובלי
כלהדורותוהעבירולנודרךהספריםשחיברו.
lior_g@kab.co.il
∫˙Â¯Â˜Ó‰†ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó†‰·˙Î‰
˜ÏÁ†¨˙Â¯ÈÙÒ‰†¯˘Ú†„ÂÓÏ˙†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ª˙ÂÓ„˜‰‰†¯Ú˘†¨È¢¯‡‰
‡ÆÈ˙ÚÓ˘†¨¢˙Â¯ÈÁ‰¢†¯Ó‡Ó†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ªß
צפייהבקורס"סודהאותיות"בנושא:
www.kab.co.il/links/15/hebrew

@

Æ¢‰ÈÂ·‰†ÌÈÏ˘Â¯È†‡¯˜†ÔÂ˜È˙‰†¯Ó‚˘†¨ÂÈ„ÁÈ†‰Ï†‰¯·ÂÁ˘†¯ÈÚÎ†‰ÈÂ·‰†ÌÈÏ˘Â¯È†ÍÏÓ‰†„Â„†ÊÓ¯˘†‰Ê¢
©·®¯È‰·‰†¯Â‡†¨˙Â¯˙Ò†Í¯Ú†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
Ï˘†‰˙„Â·Ú†˙È˘‡¯ ÆÌÈÈÁÂ¯‰Â†ÌÈÈ¯ÓÂÁ‰†¨‰ÓÂ‡‰†Ï˘†ÌÈ·ˆÓ‰†ÏÎ†˙‡†Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†·È˘‰Ï†Á¯Î‰‰†ÛÂÎÈ†‰˙Ú¢
˙‡Â‰†‰Ê†Æ‰¯Â˙·˘†ÈÓÈÙ‰Â†ÈÚ„Ó‰†˜ÏÁ‰†Ï˘†˙Â¯Â·‰†˙‡†¯ÈÒ‰Ï†„ÂÁÈ·†˙ÂÂÎÓ†˙ÂÈ‰Ï†‰ÎÈ¯ˆ†Ï‡¯˘È†ı¯‡†˙¯Â
Æ¢·Ï‰†ÈÈÚ†ÏÎ†Ï˘†·‚˘‰†˜ÏÁ‰
©®∑π†ßÓÚ†¨‰¢È‡¯‰†È¯Ó‡Ó†¨˜Â˜†·¯‰

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

גיאוגרפיה רוחנית

˙ÂÎÏÓ‰†ÔÓ†¨ÌÂ¯„·†ÁÏÓ‰†ÌÈ†Ï‡†ÔÂÙˆ·†ÔÂÓ¯Á‰†ÔÓ
‡‰Ó˘‰†‡È‰†˙Á‡Â†¨Ï‡¯˘È†ı¯‡†‡È‰†˙Á‡†≠†‰È·‰†Ï
˘¯Â˜ÂÈÂ†‰ÓÏ

¢ÚÂÈ†Ë‡Ï·†ÏÂÁÎ‰†˙ÂÂÓ‰†ÌÈ¢

·

החלקהחמישיוהאחרוןשעליומאירהכוחהעליון
נקרא,˙ÂÎÏÓוהאזורבארץשמסמלאותוהואÌÈ
.ÁÏÓ‰
יםהמלחמייצגאתמצבנוהאגואיסטיהנוכחי,שבו
כלאחדחושברקעלעצמו,ולכןזהוהמקוםהנמוך
ביותרבעולם,מקוםשאינויכוללתתשפעלסביבותיו.
איןזהפלאשאתיםהמלחמכנים'יםהמוות'
האגואיזםפשוטלאיכוללהעניקחיים.

רחביהעולםחייםמיליארדיאנשים.נהוגלחשוב
שבכלאחדמהםישמטעןרוחני,מעיןנשמה
פרטיתמשלו.אולםהמקובליםמספריםלנו,שקיימת
נשמהאחתיחידהשכוללתבתוכהאתכלהנשמות.
הםמסבירים,שכולנומרכיביםאתהנשמההנצחית
והשלמההזו,ונמצאיםבהבחיבורובאהבהאינסופיים.
אםכךהםהדברים,מדועאיננומרגישיםקשוריםזה
לזה,מדועאיננומרגישיםאתהאהבהבינינו? מכיוון
שאנחנומפורדיםזהמזה,מנותקיםאישמרעהועל
ידימעטפתשלאגו.
אז מה עלינו לעשות כדי להרגיש את הנשמה
הכללית?עלינולהתחברבינינו.
חכמתהקבלהנכתבהבמטרהלהדריךאתהאדם
כיצדלגלותאתנשמתו,ולהביאאותולהרגישעד
כמההואמחוברעםשארהנשמותבאחדותנפלאה
ונצחית.היאמלמדתאותנואתהחוקהכללי,שלפיו
פועלתהמציאותכולה.¢‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†˜ÂÁ¢
אםנפעלבהתאםלחוקהזה,נרגישמידאתהנשמה
הכללית,לאלאחרהמוות,אלאכאן,במהלךחיינו
בעולםהזה.

¢ÆÆÆÏ‡¯˘È†ı¯‡†Ï˘†¯Â‡‰†˙Â„˘·ÆÆÆ¢

¨ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ· ‰Ù˙È˘Â ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÈÓ ÌÈ„˜‰ ÔÎÏ¢
˘‡È‰˘ ¨˙ÂÎÏÓ‰ Ì‚ ‰˙˘Ú ÂÊ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ È„È†ÏÚ
¢‰È·†Ï˘ ÈÏÎ·˘ ‰ÚÙ˘‰ ÈˆÂˆÈÓ ‰ÏÂÏÎ†,ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ
)רב"ש",עניןהחסד",שלביהסולםכרךא'(.

‡˙¯Á‡†ı¯‡†ÈÏ†ÔÈ

ÔÂÓ¯Á‰†¯˙Î
סוגההארההראשוןנקרא.¢¯˙Î¢
הכלמתחילמהכתר,מהראש.זהוהחלקהנעלה
ביותר,כמומחשבהשממנהנולדהכל.איןזהמקרה
שÔÂÓ¯Á‰†¯‰מסמלאתההארההזו.החרמוןהוא
החלקהלבן,הטהורוהגבוהביותרשלישראל.וכמו
שהכתרהואמקורכלהחיים,כךהחרמוןהואהמקור
והראשלמיםשמביאיםאתהחייםלשארחלקיהארץ.

˘ÔÏÂ‚†È¯‰†Ì
ההארההשנייהנקראת.¢‰ÓÎÁ¢
החכמההיאהחלקשנותןאתהחיים,והיאמהווה
מימוששלהמחשבה,שלהכתר".אורהחכמה"הוא
האורשמביאאתהחייםלכל,ובלעדיולאיתקיים
דבר.המיםשזורמיםמהחרמוןדרךנהרותונחלים
נאספיםלמרגלותהחרמון,באזורהשניבארצנו
¯ÏÈÏ‚‰Â†ÔÏÂ‚‰†˙Óוהםמסמליםאתאורהחכמה.

¢ÆÆÆÈÏ˘†˙¯Î†¨ÈÂ‰¢
ההארההשלישיתנקראת.¢‰È·¢
חכמתהקבלהמלמדתשזהוהחלקהאציליוהנעלה
ביותר.הארהזומבטאתאתהנתינההמוחלטת,
ובעולםשלנוהיאמסומלתעלידיה,˙¯Îמאגר
המיםשנותןחייםלכלהארץ,ומעביראותםמבלי
להשאירדברלעצמו.

שרטוט:סטודיויניב

האר"י,אחדמגדוליהמקובליםבהיסטוריה,כותב
בספרו"עץחיים",שישמקוםאחדבעולםשלנו
שמבוססובנויכלכולועלחוקהאהבהוהנתינה
זוהיארץישראל.
לאלחינםהיאנקראתכך:המילהßı¯‡ßמלשון
,ßÔÂˆ¯ßוßÏ‡¯˘Èßמלשון.Ï‡≠¯˘Èזהומקוםהמיוחד
לכלאדםשישבורצוןלהגיעישראלהבורא,לתכונת
האהבהוהנתינה.
עלישראלמאירכוחעליוןמיוחד,שמושךאתכל
הנשמות החיות בה לאחדות .בדומה לשמש 
המאירהבדרךאחרתבאזוריםשונים,כךשבמקום
אחדקרובשניחם,גםהכוחהעליוןמאירבצורה
שונהעלחמישהאזוריםשוניםבארץישראל.

ÈÏÂ„‚Ó†„Á‡†¨È¢¯‡‰
·˙ÂÎ†¨‰È¯ÂËÒÈ‰·†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
·ÌÂ˜Ó†˘È˘†¨¢ÌÈÈÁ†ıÚ¢†Â¯ÙÒ
‡ÒÒÂ·Ó˘†ÂÏ˘†ÌÏÂÚ·†„Á
‰·‰‡‰†˜ÂÁ†ÏÚ†ÂÏÂÎ†ÏÎ†ÈÂ·Â
Ï‡¯˘È†ı¯‡†È‰ÂÊ†≠†‰È˙‰Â
·‰Ê†Ï˘†ÌÈÏ˘Â¯È

ÏÈÁ˙È†Ï‡¯˘È†ÌÚ˘Î
ÂÓˆÚ†˙‡†˙ÂÓ„ÏÂ†·¯˜˙‰Ï
¨‰È˙Â†‰·‰‡†Ï˘†ÈÁÂ¯‰†˜ÂÁÏ
ÂÈ˘¯Â˘†˙‡†„ÈÓ†˘È‚¯È†‡Â‰
ÌÈÏÚÂÙ˘†˙ÂÁÂÎ‰†˙‡†¨ÌÈÈÁÂ¯‰
‰ÈÂÓ¯‰·†Ì˙È‡†ÏÚÙÈÂ†¨ÂÈÏÚ

למימיועדיםכלהמחשבה,האהבהוהחייםשהיו
בכתר?
דווקאה'מלכות',החלקהאגואיסטיביותר,נוצרה
במיוחדכדילקבלאתכלמהשהיהבמחשבה,בכתר.
זהוהחלקשזקוקיותרמכללחייםולשפעשישבכוח
העליון.וכשהואיקבלאותו,יםהמלחיהפוךלמקור
חייםגדולעודיותרמהכנרתעצמה.המלכותתתעלה
אזותהפוךמחלקחסרחייםלחלקאציליונותןשפע
כמוהבינה.אתהמצבהקבליהמיוחדהזהמכנים
המקובלים.‰È·‰†˙¯ÈÙÒÏ†¢‰ÏÂÚ¢˘†˙ÂÎÏÓ‰†˙¯ÈÙÒ:
ואיך כל זה קשור אלינו? כשעם ישראל יתחיל
להתקרבולדמותאתעצמולחוקהרוחנישלאהבה
ונתינה,הואירגישמידאתשורשיוהרוחניים,את
הכוחותשפועליםעליו,ויפעלאיתםבהרמוניה.אז
כלאחדמאיתנוירגישאתעצמוכחלקמנשמהאחת
גדולהונצחית,שבהכלהחלקיםפועליםבאחדות
ובאהבהמוחלטת.אזנחיהבמצבהמושלםביותר
נפסיקלהרגישלחציםמבפניםומבחוץונחווההנאה
אינסופית.זהיקרהמכיווןשנחיהבאיזוןעםהכוח
העליוןהפועלעלהארץשלנו,עלהמקוםשנועדלנו,
לנשמתנוהמאוחדת.
shlomo_v@kab.co.il
¯˘Ú†„ÂÓÏ˙¢†¯ÙÒ‰†ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó†‰·˙Î‰
ÆÊ¢Ë†˜ÏÁ†¨¢˙Â¯ÈÙÒ‰

ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ†¨ÌÏÂÚ†Ï˘†Â˙ÈÚˆÓ‡·†˙·˘ÂÈ†Ï‡¯˘È†ı¯‡¢
≠†·‡¢Ï‡¯˘È†ı¯‡†Ï˘†‰˙ÈÚˆÓ

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

)מדרשתנחומא,פרשתקדושים,סימןי'(.

˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ

"החיים"שזורמיםמהכנרת,מגיעיםאלהחלקהרביעי
שעליומאירהכוחהעליון,אלמרכזהארץ.בקבלה,
החלקהרביעימכונה)¢ÔÈÙ‡†¯ÈÚÊ¢פניםקטנות(.
אםעדכהדיברנועלראשועלמחשבות",זעיראנפין"
יסמלאתהגוףעלכלחלקיו:לב,ריאות,כבד...זהו
ממש"מפעללייצורחיים"שמביאאתכלהשפע
שהיהבמחשבה,בתכנון,אל.ı¯‡‰†ÊÎ¯Óלאלחינם
במרכזהארץישריכוזיםשלחקלאותענפהושל
אוכלוסיה,ואיןזהמקרהשכאןמצויליבושלהעולם,
.ÌÈÏ˘Â¯ÈבזוהרכתובעלכךÍÎ†‡È‰†ÌÈÏ˘Â¯È†Ì‚Â¢:
·‡È‰†ÔÎ†ÏÚÂ†ÆÌÈ¯·È‡‰†ÔÈ·†·Ï†ÂÓÎ†˙Âˆ¯‡‰†¯‡˘†ÔÈ
·‡ÚˆÓ‡·† ‡Â‰˘† ·Ï† ÂÓÎ† ÌÏÂÚ‰† ÏÎ† Ï˘† ÂÚˆÓ
)¢ÌÈ¯·È‡‰פירושהסולם,זוהרפנחס,עמ'נ"ב(.
ירושליםמסמלתאתספירת,˙¯‡Ù˙‰שנמצאת
ממשבמרכזושל"זעיראנפין".

צפייהבשיעוריקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/15/israel1
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·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú
ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

Ò

Ì„‡‰˘†‰Ó†ÏÎ†‰Ê†˙Â‡ÓˆÚ
˙‡†¨ÂÊ‰†‰„Â˜‰†˙‡†˜¯†¨˘ÙÁÓ
‡È‰˘†¨ÂÏ˘†˙È‡ÓˆÚ‰†‰„Â˜‰
˙ÂÎ¯ÚÓ†ÔÂÂ‚Ó†ÍÂ˙·†ÈÁ†Ì„‡†Æß‡Â‰ß
È‡ß†¨ß‰¯·Á‰Â†È‡ß†∫ÌÈÒÁÈ
¨ß‰ÁÙ˘Ó‰Â†È‡ß†¨ß‰È„Ó‰Â
‡øßÈ‡ß†˙Ó‡·†‰Ê†ÈÓ†Ê
ÆÂÓ˙ÂÁ†˙‡†ÚÈ·Ë‰†‰Ê˘†ÁÈ‰Ï†¯È·Ò
"בטח.בלילגלושלפסיכולוגיהבגרוש,אניחושבשמאז
המסגרותסביביהתחילולהישבר.אחתאחריהשנייה.
בכיתהי'בביתהספרהמרחביבמעגןמיכאלכבר
הפסקתיללמוד.קלטתישאניחיבמציאותשלאבא
ליעליה,במיוחדעםסיגריהעלהדשאהיפהוהקצוץ,
והדקלים,ואםאתהממשיךקצתישלךאתבריכות
הדגים,ומאחוריהןאתהים...אזהתחלתילעבוד
במוסך.נהייתימקצוען.טרקטורים,קטפות,מהשאתה
רוצה.אניגםטובבזה.ישליאתהידיים,וקלטתימהר.
כך שמצד אחד הייתי מופרע ועשיתי בלגן ,אבל
כשהייתיעובדהייתימאודיעילוחרוץ".
˙‡†˜Á˘Ï†¨ÌÈÈ˘‰†ÔÈ·†Ô¯Ó˙Ï†˙ÁÏˆ‰˘†ÚÓ˘
Æ˜Á˘Ó‰
"כןולא.בעיקרלא.כיכלהזמןמשהומכרסםאותך
מבפנים.מעיןתחושהמתמשכתשאתהלאמבין
בשבילמהאתהחי,וזאתלאהקלישאההמוכרת...
אניאסביר:מצדאחד,תמידהייתהליאתה'זולה'
שלי,נעשיתימומחהגדוללעניין'זולות'ובשלב

˘˙ÂÓ˘†ÈÏ·†¨˙Â‡˘„Ó‰Â†ÌÈÒ„¯Ù‰†ÔÈ·†Ï„‚˘†¨¯ÈÓÊ†È
˘˜È·†„ÈÓ˙†¨Â„ÈÏ†ÌÈ„ÏÈ†‰·¯‰†ÌÚÂ†˙Â˙Ï„‰†ÏÚ
‰ÁÈ˘†ÆÂÓˆÚ†˙‡†¨¯˙ÂÈ·†È¯ËÓÏ‡‰†¯·„‰†˙‡†˘ÙÈÁÂ
˘ÌÈÈÁÂ¯†ÌÈÈÁÏ†¨ÌÈÈˆÂ·È˜†˙Â„ÏÈ†˙ÂÂ¯ÎÈÊ†ÔÈ·†‰Ú

קראתי,כליום,מאחרהצהרייםועדשהלכתילישון.
הייתיחייבלהביןמהקורהשם.
בפעםהראשונההיהליברורומוחלטשישאמת
ואניהולךאחריה.ומאז,בערךשששנים,אניפה
ב'בניברוך',לומדקבלה".
‚Æ¢„ÁÈ·¢†ÏÚ†‰·¯‰†ÌÈ¯·„Ó†‰Ï·˜·†Ì
"בוודאי,אבלההבדליםהםכמובןרביםומהותיים.
בקבלהמדוברעל'ביחד'פנימי,לאחיצוני.
איןפהאיזהכלל,שאומרלך'אתהפרט,ואתהחלק
ממני,ואתהעושהכךובתמורהמקבלכךוכך'.ממשלא.
חכמתהקבלהמלמדתאתהפרטעלעצמו,ומביאה
אותולרצותלהתחבראלהכלל.ולאמתוךכפייה
חסוחלילה,אומתוךכדאיות,אלאמתוךבחירה
חופשית,אותנטית.
אתהפשוטמביןאתהזיקהבינךלביןהסביבה,
ומתפתחתבךההכרהוההרגשהשאתהאכןחלק
ממערכתגדולה,חלקממשהומופלאואדיר".

Ï˘†‰˘ÂÁ˙·†È˙ÈÈÁ†≠†„Á‡†„ˆÓ
˜‡¨ÌÈ˘¯‚Ó†¨‰ÎÈ¯·†¨·‡Ï˜†È¯Ë
ÛÏ‡†¨‰ˆÂ¯†‰˙‡˘†‰Ó†¨·‡Ù
≠†È˘†„ˆÓÂ†¨¯‚·˙Ó†„ÏÈÏ†˙ÂÈÂÂÁ
‚„‰Ó†‚˘ÂÓ†Ï˘†ıÓ˘†ÈÏ·†È˙Ï
˜‰Ê‰†ß„ÁÈ·ß‰†ÏÎ†ÍÂ˙·†¨È˙È‡†‰¯Â
˙‡Ê†‰Ó†Æ˙Â‡ÓˆÚ‰†ÌÂÈ†˙‡†ÌÈ‚‚ÂÁ†Â‡†ÚÂ·˘‰
øÍ¯Â·Ú†˙Â‡ÓˆÚ

צילום:משהאדמוני

ÈÂ˘†¨±π∑±†„ÈÏÈ†¨ÔÚÂÏÂ˜†≠†¯ÈÓÊ†È˘†Ï˘†Â¯ÂÙÈ
¯Â„†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ†‰˘ÚÓÏ†‡Â‰†¨˙·Â†Ô·Ï†·‡Â
˘˙ÂÏÂß‚†È˜Á˘Ó†ÔÈ·†ÌÈÚ·˘‰†˙Â˘·†Ï„‚˘†¯Â„†ÆÌÏ
ÌÚ† ¨ÌÈÂÓ˘‰† ˙Â˘·† ¯‚·˙‰† ¨ÔÈËÒÂ‡† ·ÈËÒÏ
˙ÌÚ†¯ÊÂÁ˘†‡·‡Ó†˙ÂÂ¯ÎÈÊ†¨¢‰ÁÂ‡†ÈÏ‡¢†˙¯ÂÙÒ
„¨ÔÂÏÒ·†„ÈÂÏÙ†˜ÈÙÂ†ÔÈÏÙÊ†„Ï†ÌÚÂ†¨ÔÂ·ÏÓ†ÌÈ·„·Â
·˙ÂˆÙ˙‰†¨Ê‡Â†ÆÏÂ‰ÂÎÏ‡‰†È„‡Ï†Ô˘Ú‰†˙ÈÏÂÏÙ‡†ÔÈ
˘Ï˘†˙ÂÁÎÙ˙‰‰†ÈÚÏÒ†ÏÚ†ÌÈÏ·ÏÂ·Ó†ÌÈ¯ÂÚ†Ï
¨‰„Â·Ú†˙ˆ˜†¨‰Â˘‡¯‰†‰„‡ÙÈ˙È‡‰†¨ÌÈ„ÓÂ†˜˘
Æ‰˜È¯Ó‡Ï†≠†‰ÏÏ‡ÈÂ
‰˘ÈÏ‚‰Â†¨ı¯‡Ï†˙ÚÓ†È˙Ï·‰†‰¯ÊÁ‰†ÔÎÓ†¯Á‡Ï
ÌÈ·¯˘†È‡„ÂÂÏ†·Â¯˜†ÆË„ÂËÒÎ†ÌÈÈÁ‰†ÏÚ†‰ÓÈÚ‰
Ì‚˘†ÁÈ‰Ï†¯È·ÒÂ†¨Áˆ¯†ÔÈ·¯˘Î†Ì˘†ÂÈ‰†Â˙È‡Ó
·¯‡˘·†Ì‚†ÆÌÈ·ÏËˆÓ†ÌÈÈÁ‰†ÆÆÆÏÏÎ·Â†¨ÌÈÚÂ‚ÈÙ
‰Â˙Á†Ï˘†¯˘Â‡‰Â†˙ÂÁÓ˘‰†ÌÚ†¨ÌÈÈÁ‰†ÈÏÂ˙Ù
˙ÂÚÓ˘Ó†¯Á‡†˜ÒÂÙ†È˙Ï·‰†˘ÂÙÈÁ‰Â†¨ÌÈ„ÏÈÂ
ÌÈÈÁÏ†¯·ÚÓ˘†˙Â‡ÈˆÓ‰Â†˙ÂÏÂ„‚‰†˙ÂÏ‡˘‰†¨˙Ó‡Â
ÆÌÈÏÈ‚¯‰
¨Â˙¯‡Ù˙†‡È˘·†¨ÌÈÚ·˘‰†˙Â˘†Ï˘†ıÂ·È˜·†ÏÂ„‚Ï
ø˙¯˘Â‡Ó†˙Â„ÏÈ†˙·˘Á
"ללא ספק .בתקופה שבה גדלתי זה עוד היה
'הקיבוץהישן',גאוותהמדינה.הייתהולךלכאןאו
לשם,אומראנימ'גבעתחייםמאוחד',וכלהדלתות
היו נפתחות בפניך .הייתה הערכה עצומה
לקיבוצניקים,לאידיאולוגיהשלעבודה,מסירות,
התנדבות,שללתתאתעצמך".
øÍ˙Â„ÏÈ·†Í˙Â‡†‰˙ÂÂÈÏ˘†˙È¯˜ÈÚ‰†‰˘ÂÁ˙‰†È‰Ó
"ביטחון.כילדהרגשתיביטחוןגדול.לאהרגשתי
שאני חייב משהו למישהו ,הייתי חסר דאגות
לחלוטין.חייתיממשב'חממה',כמושאומרים;
ובכלללאהייתימודעלזהשאניגדלבחממהכילא
ראיתיאתהשמשבחוץ,רקחשתיאיזוחמימות
נעימה...
לילדזהנראהחלום.אתהגדליחף,חופשי,נוסע
בטרקטוריםלטיולים,לים,ביןהפרדסים,בלישום
דאגה ...טוב ,רע ,זה לא משנה ,זה הרי מאוד
אינדיבידואליבסופושלדבר.בערךבגיל9או11
ההוריםשליהתגרשו,ואבאשליעזבאתהקיבוץ
דימהר".

אני,הקיבוץ,וכלהשאר...

"עצמאותזהכלמהשהאדםמחפש,רקאתהנקודה
הזו,אתהנקודההעצמאיתשלו,שהיא'הוא'.אדם
חיבתוךמגווןמערכותיחסים':אניוהחברה'',אני
והמדינה'',אניוהמשפחה'',אניוההורים',אזמיזה
באמת'אני'?".
˜ø¢˙Â‡ÓˆÚ¢†‚˘ÂÓÏ†‰˘„Á†‰¯„‚‰†˙Ï·È

˘Æ¢ÂÏ‡‰†ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰†ÏÎ†˙‡†ÚÂÓÏ†ÍÈ‡†Í¯„‰†˙‡†È˙¯Î‰†ÛÂÒ†ÛÂÒ¢†¨¯ÈÓÊ†¯‰ÂÊÂ†È

מסויםהלכתיגםללמודסאונדוהתחלתילעבוד
באולפןהקלטותבמקביללעבודהבמוסך.מצדשני,
הרגשתישהמערכתמחייבתאותילמשחקשלא
ידעתיאתהחוקיםשלו,לאידעתיאיךלשחקאותו.
אמרתילאנשיםדבריםבצורהישירהוסבלתימאוד
מהתגובהשלהם;עדשבסוףהחלטתילשתוק,לא
להגידכלום.ככהאתהלאפוגעבאףאחדואףאחד
לאפוגעבך.התהוםהכיגדולהנמצאתבקשרבין
אנשים,וקשרביןאנשיםהואכולומשחק.ולא
סבלתיאתהמשחקהזה,לאיכולתילשחקאותו.
ואםאתהלאיכוללשחקאותו,אזאיךאתהיכול
להסתדר?איךאתהיכוללחיות?
זאתנקודתהפיצול,כימאזומעולםאניזוכראת
עצמימפוצללשניים.מצדאחדחייתיבתחושה
שלקאנטריקלאב,בריכה,מגרשים,פאב,מהשאתה
רוצה,אלףחוויותלילדמתבגר,ומצדשניגדלתי
בלישמץשלמושגמהקורהאיתי,בתוךכלה'ביחד'
הזה.והימיםעוברים,וכלמהשחשובזההכלל,הכל
נבנהבשבילזה,ובמקבילגדללואיזהפרטקטן
שצועקמבפנים".
ø˜ÚÂˆ†‡Â‰†‰ÓÏ
"בגללדבריםמאודקטניםשקיימיםאצלכלאדם.
בכלל,מהזהאדם?
העמדה שלך ביחס לכלל .וזה מגיע לקיצוניות
בקיבוץכיזוחברהשכאילופועלתלמעןהכלל,
אבלאתהכפרטלאמרגיששייך.שםנעשההפיצול.

עםהמחשבותוהרגשות'האםאנימשתלבאולא'...
ובמקבילפתאוםכלהאידיאולוגיהוהערכיםקורסים
לךמולהעיניים,הכלמסביבמופרט:מפעלים,
אנשיםוערכים".
‡ÍÈÏ‰˙†ÏÈÁ˙‰†˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡Ï†ÏÂÈË‰Â†‡·ˆ‰†È¯Á
˘‰‡È¯˜Â†˘ÂÙÈÁ†ÌÚ¢†¨È˘†Ï˘†ÂÈÈÁ·†È˙Â‰Ó†ÈÂÈ˘†Ï
˘‰‡¯†‰ÏÁ˙‰·˘†¨ß‚ÈÈ‡≠ÂÈ†È¯ÙÒ†ÈÈÓ†ÏÎ†Ï
˘Í¯„†¯·ÂÚ†‡Â‰†Æ¢˘„Á†‰·˘ÁÓ†ÔÂÂÈÎ†ÍÏ†ÌÈ˙Â
¨˙Â¯Á‡Â†ÈË·ÈË†ÌÊÈ‰„Â·†≠†˙ÂÈˆËÈ„Ó†¨˙ÂËÈ˘†ÔÂÂ‚Ó
‰˜ÈÓÈ„‰†˙‡†ÔÓÊ‰†ÏÎ†˘ÙÁÓÂ†¨˜„Â·†¨Ë˜˘†‡Ï¢
˘¢ıÂÁ¢‰†ÍÈ‡††≠†ÈÏ†ıÂÁÓ˘††ÌÏÂÚ‰†ÏÂÓ†¢È‡¢‰†Ï
‡Â‰˘†˙Â¯ÓÏÂ†¢ÆÂÈÏ‡†·È‚Ó†È‡†ÍÈ‡Â†ÈÈÏÚ†ÚÈÙ˘Ó
¨¢˙Â„‰ÈÏÂ†˙„Ï†¯Â˘˜†‡Ï†ÈÎ‰†¨ÈÒÂÙÈË†˜ÈˆÂ·È˜¢
ÏÚ·†Â˙Â‡†„ÓÏ†˘ÓÓÂ†¨˙Ï‰˜†¯ÙÒÏ†¯·Á˙‰†‡Â‰
ÆÛÂÒ‰†„ÚÂ†‰ÏÁ˙‰‰Ó†¨‰Ù
"הרגשתישקהלתממשמדברעליי,עלהרגשותשלי,
עלהסבלהאנושי,ומדריךאותךמהלעשותואיך".
ø‰Ï·˜‰†˙‡†˙˘‚Ù†ÍÈ‡Â
"באיזשהושלבהתחילוהרצאותעלקבלהבקיבוץ,
אזהלכתי.בשיעורהראשוןלאהתחברתי.אלא
שמהר מאוד הוקסמתי מהטקסטים של 'בעל
הסולם'.יששםקסםשלוקחאותךאלמעברלשכל,
ושםאתהמרגישקיים,אתהרוצהלהתחברלשם,
רקלשם.
מידהזמנתיאתכלהספריםהקיימים,קניתיאת
כלהדיסקיםשלהמוזיקהשלבעלהסולםופשוט
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"לא,ואניחושבשזהגםמהשיפהבחכמתהקבלה,
שזו האמת .אמת זה לא כשמישהו מספק לך
תשובות,משכנעאותךואתהחיאיתןאולפיהן,
ממשלא.
כלהענייןבדרךשהיאדרךאמת,שהיאפותחת
בפניךנתיבאינסופישלהתקדמות,היאמובילה
אותךואתההולךבה.אתהלאיודעמיזהבדיוק
זהשהולךבדרך,אבליששםמישהושהולךומישהו
שאתה רוצה להתחבר איתו ,אתה העצמאי .זו
העצמאות,שםנמצאהאדם".
øÍÏ˘†ÌÂÏÁ‰†‰Ó
"שהסבלייגמר.אצלכלאחדואחד.אםאניסוף
סוףהכרתיאתהדרךאיךלמנועאתכלהייסורים
האלו,אזכלאדםחייבלגלותאתהדברהזה.אני
חייבלספרלושישדרךאחרת.זומטרתהחיים
שלי,לגלותאתהאדםשבי.אנחנונמצאיםבעולם
חשוךשכולומשחק,עולםשנמאסכברעלכולם,
כוללעל'השחקניםהגדולים'ביותרבינינו.
הענייןהואשכולםצריכיםלדעתעלזה.ואנימאחל
לכולםשידעו.שידעושישמקוםשאליואפשרוצריך
ללכת,אבלאיאפשרללכתלבד.וזההקושישבזמננו
כולם,כלהמדינהצריכהללכתלשם.זהלאשכולם
צריכיםלהצטרףלאיזהארגון,אלאפשוטצריכים
להביןשקייםעולםטוביותרולרצותלהגיעאליו,
להרגיששהואנמצאומחכהלנוואנחנוצריכים
להגיעלשם.ורקאםנתאחדונלךלשםיחד,זה
יקרה.שיהיהחגשמחלעםהיקרשלנו".
amit_s@kab.co.il
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ÆÌÏ˘Â†ÈÁˆ†¨Â˙ÂÓÎ†Ô˙Â†‰È‰Â†‡¯Â·‰†˙‚¯„ÓÏ

שתיפסיעותלעברהעצמאות

˙®±πμ≥©†‚¢È˘˙†¯ÓÂÚ·†‚¢Ï·†Â¯Ó‡˘†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯·„†˙ÈˆÓ
¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ†¢ÌÏÂÒ‰¢†˘Â¯ÈÙ†Ï˘†‰Â˘‡¯‰†‰ÒÙ„‰‰†Ï‚¯Ï
„¯‚˙†¯·È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È
רבי שמעון בר יוחאי )רשב"י( השיג את הדרגה
הרוחניתהגבוההביותרוביטאאותהבאמצעותספר
הזוהר.בזוהרכתובשבכלשנותהגלותאיאפשר
יהיהלהשיגאתמהשקייםבספרהזהבכלעומקו,
אלארקבסוףהגלות,בימותהמשיח.אזיבואדור
שיוכללהגיעלהשגהרוחניתכמוזושהייתהלרשב"י
ויגלהאתהסודותהגנוזיםבספרהזוהר.זוהסיבה
לכךשהזוהרלאיכולהיהלהתגלותבדורותהקודמים.

¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†ÏÚ†˘Â¯ÈÙ
אמנםספרהזוהרעצמוהתגלהכברבסוףהמאה
ה12בספרד,אךכלהביאוריםשנכתבועליומאותו
הזמןועדלדורנולאהצליחולבאראפילועשרה
אחוזים ממנו ,כך שלמעשה נותר הספר סתום
כשהיה.אולםכיוםזכינולפירוש"הסולם",ביאור
מלאופשוטעלדבריהזוהרשכלאדםיכוללהבינו.
העובדהשזכינובדורנוזהלביאורספרהזוהר,מהווה
הוכחהברורהלכךשאנחנונמצאיםכברבימות
המשיח,בזמןשבונוכללהיותעצמאייםרוחנית
וגשמיתכאחד.

‰ËÓÏÓ†‰Ï·˜Â†‰ÏÚÓÏÓ†‰È˙
יחד עם זאת ,עלינו לדעת כי בעניינים רוחניים
הנתינהוהקבלהאינםבאיםכאחד,אלאזמןנתינה
לחודוזמןקבלהלחוד.כלומרתחילהניתןהדבר
מהבוראלבניהאדם,אךבנתינהזוניתנתלנורק
ההזדמנותלקבל.כדילקבלאתהדברבפועל,עלינו
לפתחבתוכנורצוןאליו,ורקאזנזכהלקבלו.יוצא
שמזמןהנתינהמלמעלהועדלזמןהקבלהיכול
לעבורזמןרב.

˙ÈÁÂ¯†‰‚˘‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰
לפיזהמובןכיהקביעהשדורנוכברהגיעלימות
המשיחמדברתעלזמןנתינהבלבד,רקעלההזדמנות
שישלנולקבלאתהשפעשרוצההבוראלתתלנו.

אבללמצבשלקבלהודאישעודלאהגענו.נגיעאליו
רקכשנרצהלקבלאתמהשהבורארוצהלתתלנו.

‚‰ÏÂ‡‚Â†˙ÂÏ
ההבדלביןגלותוגאולההואבאות‡,ßהמסמלת
לנואת"אלופושלעולם",אתהבורא.התגלות
הבורא מוציאה אותנו מהגלות לגאולה ,כלומר
מהסתרתהבוראלגילוישלו.

Ï‡¯˘È†˙È„Ó

למהלאאוגנדה?!
˘ÔÂ‚†Ï‡ÂÓ

ÌÚ†˙ÂÈ‰Ï¢†Ï˘†˙ÂÚÓ˘Ó‰†È‰Ó
ø¢Âˆ¯‡·†È˘ÙÂÁ
להיותעםחופשימשמעותולשלוטעל
גורלנו בהווה ובעתיד באופן מוחלט.
כשנעלהאתרמתהמודעותשלנולדרגת
הכוחותהרוחנייםשפועליםעלינוומנהלים
אתעולמנו,נוכללהגיעלמצבהנעלההזה.

ÈÈ„Ó‰†Â·ˆÓ†ÔÈ·†¯˘˜†˘È†Ì‡‰
øÈÁÂ¯‰†Â·ˆÓÏ

כמושבגילויסודותספרהזוהרלאזכינועדייןלזמן
קבלה,אלאלנתינהמלמעלהבלבד,כךגםבעניין
מדינתישראלאמנםהבוראהחזירלנואתארצנו,
אך·ÂÓˆÚעדייןלאקיבלנואותה.

מובןשכן,כדבריחז"ל":איןלךכלעשב
ועשבשאיןלומזלברקיעשמכהאותו
ואומרלוגדל")בראשיתרבא(.
כלומר,כלדברשקייםבעולםמנוהלומכוון
עלידיכוחותטבעעליונים,ולכןרקמצבנו
הרוחניקובעאתמצבהשלמדינתנו,מכל
הבחינות.

נהוגלחשובשכלמהשישבעולםשלנונולדכאן,
אבלהאמתהיאש"איןחדשתחתהשמש".דהיינו,
כלמהשקורהבעולמנונקבעבעולםעליוןיותר
ויורדלמטה,אלהעולםשלנו.
הסיבהלכךשאיןלנועצמאותכלכליתומדיניתהיא
מפנישעדייןלאקבלנולידינואתחכמתהקבלה.
הכוחותשיורדיםמלמעלהקובעיםשגאולתהנפש
קודמתלגאולתהגוף.ולכןרקעצמאותרוחנית
תביאלעצמאותגשמית.

ø‰„‚Â‡†‡Ï†‰ÓÏ

˙Â‡ÓˆÚÏ†˙ÈÁÂ¯†˙Â‡ÓˆÚÓ
‚˘˙ÈÓ

·˙ÂÓÏ˘‰†˙‡†Ï·˜†Â‡Â
כיוםניתנהלנוהזדמנותלהתחיללעסוקבחכמת
הקבלהולפתחבתוכנואתהרצוןלעצמאותרוחנית
וגשמית .כשזה יקרה ,נקבל מיד את כל הטוב
שמצפהלנוונזכהלהצלחההגדולההמובטחת
לדורושלהמשיח,לדורנו.

@

לקריאתהמאמרהמלאולצפיהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/15/zohar1

ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†ÔÂ˙ÈÚÏ†ÈÂÓ
˙ÂÂÈÏÈ‚†˙‡†Ï·˜Ï†ÂÏÎÂ˙†ÌÂÈ‰Ó
°ÌÎ˙È·Ï†„Ú†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß
‰˘†ÈˆÁÏ†ÈÂÓ
©≤®˙ÂÂÈÏÈ‚†±

∞∂†˘Á¢

מדינתישראלאינהרקמקוםגיאוגרפי
עלהמפה.חכמתהקבלהמסבירהלנו
שלכלמדינהבעולםיששורשרוחנימשלה,
והואזהשגורםלאנשיםלהתיישבבאותה
הארץ.הציוויהפנימישהובילאתאברהם,
משהואותנובסוףהגלותהנוכחיתלארץ
ישראל,מצביעעלכךשכאןנמצאשורשנו
הרוחני ,הכוח שמגן ושומר עלינו .כדי
שיהיהכאןטוביותר,עלינורקלהכיראת
הכוחהזהולהזדהותעימו.

¯Ù˘Ï†ÏÂÎÈ†ÈËÈÏÂÙ†ÈÂÈ˘†Ì‡‰
‡˙†ø·ˆÓ‰
עינינוהרואות,שכלהניסיונותלעשות
שינויפוליטיומדיניעלידיממשלהאו
מפלגהכלשהי,לאהביאעדייןלשיפור
המצב.המצבימשיךלהידרדרכלעודלא
נכירבכךשעולמנומופעלעלידיחוקי
הטבעהעליוןועלינולהגיעלאיזוןאיתם.
המפתחלהתקשרותלכוחותאלוולעתיד
טוביותרנמצאבידיעםישראל,בידינו,
והואנקרא"חכמתהקבלה".

øÌÂÏ˘†Ô‡Î†‰È‰È†ÌÚÙ†È‡†Ì‡‰
איןספקשנגיעלשלום,ביטחוןוהרמוניה,
ולהרבהיותרמכךלגילויהעולםהעליון.
אלאשדרךההתפתחותאלעבראותו"גן
עדןעליאדמות"כוללתשתיאפשרויות:
הראשונה,היאהתפתחותמאולצתדרך
סבל,מלחמותוצרותנוספות.
השנייה,התפתחותדרךחכמתהקבלה,
מעניקהלנוהזדמנותלהתחבראלהכוחות
העליונים,ולגרוםבכךלשינויחיובימיידי
בכלתחומיהחיים.

˘˘È†Ï‡¯˘È†È‚‰Ó†ÏÎÏ˘†È˙ÚÓ
˘˘È†¢Ï‚Ó¢Ï†Ì‡‰†ÆÈÁÂ¯†˘¯Â
˘ø˙ÂÈÁÂ¯·†˘¯Â

‰˘Ï†ÈÂÓ

לא.אבלהמקובליםמלמדיםאותנושעלינו
לאהובולכבדכלאמצעישמאחדומשמח
אתהאומה,אתכלחגיהומנהגיה,מפני
שהםגורמיםלאנשיםלהיותבשמחה.וזה
כוללגםאתה"מנגל"...

©®˙ÂÂÈÏÈ‚†≤¥

∞≤Á¢˘†±

±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫Â‚ÈÈÁ†˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï
info@kab.co.il

‰ÎÈ˘Ó‰†˙‡†¯È·Ò‰Ï†Ô˙È†„ˆÈÎ
ÏÏÎ·† Ï‡¯˘È† ı¯‡Ï† ˙ÈÓÈÙ‰
øË¯Ù·†ÌÈÏ˘Â¯ÈÏÂ
משיכהזונובעתמהקשרהקייםביןהנשמות
לבין הכוחות הרוחניים שנקראים "ארץ
ישראל"ו"ירושלים".זוהסיבהלכךשבליבנו,
בתת הכרתנו ,אנו חשים משיכה לארץ
ישראל,עלאףכלהקשייםהמצוייםבה.

˙Â‡ÓˆÚ† ÔÈ·† ¯˘˜† ˘È† Ì‡‰
ø„ÈÁÈ‰†Ï˘†Â˙Â¯ÈÁ†ÔÈ·Ï†‰È„Ó‰
כן.רקכאשרכליחידישיגחירותאמיתית,
תהיהעצמאותאמיתיתלמדינה.
ומהיחירותאמיתית?
זוהיכולתלנהלאתהגורלמתוךהבנה
שלחוקיהטבעהרוחני.
בעלהסולםכותבעלכך"שהןהיחידוהן
האומה,לאישלימוהכוונה,שעליהנבראו,
זולתבהשגתפנימיותהתורהוסודותיה",
שהיא חכמת הקבלה )"הקדמה לספר
פניםמאירותומסבירות",אותה'(.

øÈÂÈˆ‰†ÔÂÊÁÏ†‰Ï·˜‰†ÒÁÈ†‰Ó
עודמזמןהאר"יואילך,יצרלימודהקבלה
משיכהלארץישראל.ניתןהיהלראות
קשר ברור  כל מי שנמשך לרוחניות
הרגישגםמשיכהלארץישראל.
המקובליםכתבועלהקמתמדינתישראל
עודלפנישהחזוןהציוניקרםעורוגידים,
אלאשהםהתכוונולכךשהמדינהתיבנה
מתוךהכרהוהבנהשלהכוחות הרוחניים
שמנהליםאתהמציאות.

øÏ‡¯˘È†˙ÂÓÁÏÓÏ†ÛÂÒ†‰È‰È†Ì‡‰
השלוםתלוירקבנו.המלחמות,המשברים
והייסורים שבעולמנו מבטאים את
הניגודיות שקיימת בינינו לבין הכוח
העליון.במידהשנעשה"שלוםבמרומים",
כלומרבתוכנו,עםהכוחהעליוןשמנהל
אתחיינו,אנונזכהלזהש"יעשהשלום
עלינו",גםבעולםהגשמי.

øÌÏÂÚ·†Â˙Â‡†ÌÈ‡Â˘†ÍÎ†ÏÎ†‰ÓÏ
תפקידושלעםישראלהואלממשאת
חכמתהקבלהעלעצמוולאחרמכןלהפיץ
אתהשיטההזולכלהאנושות.
כשאיננו מנצלים את יכולתנו להעניק
לעולםאתהדרךלהשגתאושרושלמות,
העולםמגיבבשנאהובהכרזהעלכךשאין
בנוצורך.המפתחליצירתתפניתהוא
הפצתחכמתהקבלה,שרקבאמצעותה
נוכללהתאחדסביברעיוןאהבתהזולת,
ולהוות דוגמא לאיחוד האנושות כולה
"כאישאחדבלבאחד".

Ï˘† ˙ÈÏ·˜‰† ˙ÂÚÓ˘Ó‰† È‰Ó
ø¢¯Á·†ÌÚ¢†ÈÂËÈ·‰
עמנו"נבחר"לתפקידאחד:עליולתקן
את עצמו ולהגיע לקיום בדרגת הכוח
העליון,לאחרמכןעלינולהפיץאתהידע
הזהלכלהאנושות.בכךנעלהאתהעולם
כולולאותוגובהרוחני;כלהעולםיהיה
כאגודהאחת,ואנועםישראלנממש
אתתפקידנולהיות"אורלגויים".

øÈÁÂ¯†˙Â‡ÓˆÚ†ÌÂÈ†ÌÈÈ˜†Ì‡‰
יוםהעצמאותהרוחניהואמצבמיוחד
מאוד,שבוהאורהעליוןנותןלאדםאת
הכוחותלהתעלותמעלהטבעהאגואיסטי
שלוולנהלאתחייובצורההמושלמת,
החופשית והנוחה ביותר .רק כך זוכה
האדםבחירותאמיתיתוהופךלעצמאי.

˙˘† ¨† μπ≠‰† ˙Â‡ÓˆÚ‰† ÌÂÈ
∑∞∞≤∫†øÔ‡Ï†¨Ï‡¯˘È
למעלה,לחייםהרוחניים.ורקמהמצבהזה
נוכללנהלבהצלחהאתחיינו.חגשמח!
shmuel_g@kab.co.il
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היינו כחולמים

¯ˆ˜†¯ÂÙÈÒ

˙Â‡ÈˆÓ†Ï˘†ÌÂÏÁ†ÏÚ†¯ˆ˜†¯ÂÙÈÒ

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

¯„ÒÈ†¢Â‰˘ÈÓ¢˘†ÌÈÁÂË·†ÂÈÈ‰†ÂÏÂÎ
‡˙†¢Â‰˘ÈÓ¢†Â˙Â‡†Ï·‡†¨ÌÈ¯·„‰
ÏÎÂ˘†ÂÈÂÂÈ˜†ÆÚÈ‚‰†‡Ï†ËÂ˘Ù
¨ÏÂÁ·†˘‡¯‰†˙‡†ÔÂÓËÏ†ÍÈ˘Ó‰Ï
˘Í¯Âˆ‰†‰¯˜Ó·˘Â†¨˜ÊÁ†‡·ˆ†ÂÏ†˘È
¨„ÈÓ˙†Ì˘†‰È‰˙†‰˜È¯Ó‡†˙Â„‰È
¢·ÂË†‰È‰È¢†¨ÈÏÏÎ†ÔÙÂ‡·†¨ÏÏÎ·˘Â
הקבלה.בהתחלהנרתעתיכיחשבתישמדובר
בעודספרמיסטיקהאופילוסופיהחסרתתכלית.
עדאזהכרתיאתהקבלהרקמתוךהסיפורים
בעיתוניהרכילות,ומעולםלאדמיינתישהחכמה
הזומלמדתלאהובאתהזולתולהתעלותלדרגת
הכוחהעליון.
בספרהיהכתובעלאנשיםמיוחדיםבעםשלנו
שהשיגו מציאות נעלה יותר .הם סיפרו על
המציאותהזו,עלמהמרגישאדםשמשיגאותה.
הם פנו אלינו בספריהם ואמרו" :התחברו...
התעלומעלהאגושלכםלעצמאותהאמיתית,

צילום:משהאדמוני



...הנהעוברמאיר,הואמברךאותילשלום,גםהוא
לבושבגדיחג.כברחמשעשרהשניםשישלודוכן
ירקותבשוק,והואלאמוכןלהיפרדממנו.אניזוכר
שלפניעשרשניםהואנתןליספרבמתנה,ואמר
לי"כשיהיהלךזמן,תקרא".זההיהספרעלחכמת

צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/15/herut

@

" ...מ

ככלשהוספתילקרואהיהברורלייותרויותרשיש
ביאיזהכוח,משהוששולטעלייומונעממנילצאת
לקיוםטוביותר...המקובליםהסבירושלכוחהזה
קוראיםאגו,אואהבהעצמית,ושזוהסיבהלכל
הצרותשישלנובחיים.אבלזההיהבלתיאפשרי
להשתחררממנו.
למרבההמזל,אניזוכרשבאותןשנים,כמומשום
מקום ,התחילה חכמת הקבלה להיות מופצת
בארץ.
לאטלאטהתחילועודועודאנשיםלקרואאת
ספריהקבלההאמיתיים,וגםהם,כמוני,גילומה
מונעמהםלהיותחופשייםבאמת.לאחרתקופה
קצרהמצאועודועודאנשיםאתהדרךבחכמת
הקבלה,שהרגישושצריךלעשותמשהו...והמעטים
הפכולמסהקריטיתחיוביתשהביאהאתהשינוי
המיוחל.



ÌÈ·ÂË‰†ÌÈ¯„Ò‰†ÏÎ†Â‡ˆÓ˙Â†ÂÏÏ‰†ÌÈ¯ÙÒ‰†ÂÁ˙Ù¢
˘Á˜Ï‰†ÂÏ·˜˙†ÌÎÂ˙ÓÂ†ÌÈÓÈ‰†˙È¯Á‡·†ÂÏ‚˙È
)¢ÌÂÈ‰†Ì‚†ÌÈ¯·„‰†¯„ÒÏ†ÍÈ‡†·ÂË‰בעלהסולם,
כתבי"הדורהאחרון"(.
...ממרחקעוליםרעשוקולותצחוקשלילדים.יובל
ואבי,בניוהצעיריםשלרמי,מתרוצציםברחוב
ודופקיםאחדלשניעםפטישיפלסטיקעלהראש...
בכלזאת,כמהמנהגיםלאהשתנו.
למעןהאמת,זהמדהיםשמבחוץכמודברלא
השתנה",עולםכמנהגונוהג",הכלנשארכרגיל,
אבלמצדשנימשהוהיהמאודמיוחד.השינוי
היחידשהתרחשהיהבתוכנו,ביחסיםבינינו.שינוי
היחסיםבינינוהוביללכךשהתחלנולראותאת
הכלבצורהשונה,אמיתית.
המקובלהגדולשלהמאההעשרים,הרביהודה
אשלג,קראלזה"השינויהפסיכולוגי".
...אבלאיזהשינוי...ברגעשהבנושהמכשולהיחיד
הואהאגושלנו,ושעלינולהתעלותמעליובעזרת
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ˆ‡˙Â˘Â‡‰˘†ÔÓÊ·†ÏÎ˙Ò‰Ï†¨˙ÂÓ„Ê‰†Â
ÌÈ˘Ó˘Ó†ÂÈ‰ÈÂ†¨‰·Â‚‰†˙„Â˜Ï†ÚÈ‚˙†‰ÏÂÎ
¢Â˙ÏÂÊÏ†‰·‰‡¢†Ï˘†‰¯Âˆ·†˜¯†Ì‰Ï˘†ÔÂˆ¯‰†ÌÚ
)¢ÂÓˆÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†‰¯Âˆ·†ÏÏÎ†‡ÏÂבעלהסולם,
"השלוםבעולם"(.
היוםחלףממשבמהירות.לבשתיבגדיחגומיהרתי
לצאתאלהרחוב.בחוץ,ערבנעיםשלתחילת
האביב,אנשיםמטייליםברחובבנחת,לחלקמהם
ישהבעתשמחהאמיתיתעלהפנים.
עברוכבר67שניםלעצמאותהמדיניתשלמדינת
ישראל,אבלהיוםאנומצייניםאירוענוסףוחשוב
מאודשקרהלכולנולאחרשניםשלמאמץעם
שלםהצליחלהתאחד,להשתחררמהאגוולצאת
לחירותאמיתית.כן,הלילהנחגוגאתחגהעצמאות
שלשנת,2015אתהעצמאותהאמיתיתשלעם
ישראל.אנייודע,שזהנשמעמוזרמאוד.גםלי
קשהלהתרגללרעיוןשסוףסוףאחריכלכךהרבה
שניםהגענוביחדלהתעלותרוחנית.אבלזוכבר
השנההשלישיתשאנוחוגגיםביחדמאז.2012
הכל קרה מהר ...מהר מכדי לעקוב אחר רצף
האירועים.אניזוכראיךהמצבבמדינההפךלא
פשוט.ב,2007קצתאחרימלחמתלבנוןהשנייה,
האגווהפירודהתפרצוכברבמימדיםשלעםשלם,
עד שהפכו לתופעה שאי אפשר היה להמשיך
ולהתעלםממנה.
יחדעםזאת,הייתההרגשהשלאףאחדלאממש
אכפתשהעגלהמידרדרתאלהתהום.כולנוהיינו
בטוחיםש"מישהו"יסדראתהדברים:ישלנוצבא
חזק,במקרההצורךיהדותאמריקהתהיהשם
תמיד,ובכלל,באופןכללי",יהיהבסדר".
אבלמהרמאדראינושהמצבלאבאמתהשתפר,
וכברהיהקשהלהתעלםמהדיכאון,אולהמשיך
ולעצוםעינייםאלמולהריקנותוהאלימותשמילאו
אתהסטטיסטיקותבעיתונים.אמנםהיתהלנו
מדינתישראלמשלנו,אבלבתוכנוהפירודהלך
וגבר,ונראההיהלאמציאותילהמשיךכך...

ואזתוכלולהרגישאתמהשאנחנומרגישים".
אבלבאותהתקופה,עבוריועבוררביםמחברייזה
נשמעכמעטכמוסינית.מהזהנקרא"להתחבר
עםמישהו"?איךאפשרלחשובעלטובתהאחרים
ולארקעלעצמי?איךזהבכללייתכן,ומהפתאום?!

חיבורבינינו,התפתחהבנוהבנהמופלאהשלמי
אנחנו,מהתפקידנו,מהיהמציאותומהםהכוחות
שמפעיליםאותה.גילינושהכלמבוססעלאהבה
ועלנתינה,וכךנכנסנול"עולםהרוחני".
אניזוכרשהיוכאלהשחשבושההתעלותלרוחניות
תהיה כמו ריחוף בעולם דמיוני עם מלאכים

אותו,להשפיעעליו,כלומר,להשפיעגםעלהחיים
הגשמיים.זוממשתפיסהשונהשלהמציאות
זוהיהעצמאותהאמיתיתשקיווינולחגוג.
...מאוחר.אניחוזרהביתהלחגוגעםהמשפחהאת
חגהעצמאותשלהעםשלנו.היוםכברברורלי
מהזה"להיותעםחופשיבארצנו".
המקובליםתמידהסבירושרקאהבתהזולתתוכל
לאחדבינינו,שהיאהשורשהרוחנישלנו,היסוד
שלנו.הםהבטיחושכאשרכולנונחשובונפעלמתוך
אהבהונתינה,מידנרגישאתהעולםהעליון.אז
נהיהמאוחדיםמעברלזמןולמקום,נרגישנצחיות,
שלמות,הזדהותעםזרימהבלתימוגבלתשלאור,
ונעלהבאמתלמדרגתה"אדם"ברוחניות.
כמהשהםצדקו!
gilad_s@kab.co.il
¨¢ÌÏÂÚ·†ÌÂÏ˘‰¢†∫ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó
Æ¢ÔÂ¯Á‡‰†¯Â„‰¢†È·˙ÎÂ†¢˙Â·¯Ú‰¢†¨¢˙Â¯Á‰¢

צ

מעופפיםסביב.אחריםדמיינושצריךלסייםאת
החייםכאןכדילהגיעל"עולםהבא"...אבלההרגשה
שלהעולםהרוחניהתחילהרקכשרכשנורצון
אמיתילנתינה,כשבאמתלמדנואיךלחשובעל
האחרים,כמואםהדואגתלילדיה.



‰˘Ú†Â¯Ó‡Â†„Á‡†‰Ù†ÂÓÈÎÒ‰†‰ÓÂ‡‰†ÏÎ˘†¯Á‡Â¢
‡Ï˘†·¯Ú†‰˘Ú†Ï‡¯˘ÈÓ†„Á‡†ÏÎ˘†È¯‰†¨ÚÓ˘Â
Ú„ÂÈ†ÈÎ†ÆÆÆ‰ÓÂ‡‰†È¯·ÁÓ†¯·Á†ÌÂ˘Ï†‰Ó†¯·„†¯ÒÁÈ
ÌÈÓ‡†ÌÈ·‰Â‡†ÛÏ‡†˙Â‡Ó†˘˘˘†‡Â‰†ÁÂË·Â
¢ÂÏÈ·˘·†‚Â‡„Ï†ÔÎ‰†ÌÈ„ÓÂÚ†Â˙·È·Ò·†ÌÈ‡ˆÓ
)בעלהסולם",הערבות"(.
אףאחדמאיתנולאישכחאתהרגעהקסוםהזה,
הרגע שבו הכל השתנה ,את הרגע שבו יצאנו
לחירות משליטת האגו .זה מדהים  ברגע
שהסכמנו להתחבר התחיל כל אחד להרגיש
שקיימיםחייםשלמיםובלתימוגבליםמחוצהלו,
ואיזו אהבה וקשר מיוחד הוא חש כלפי כולם.
פתאוםהרגשתישכולםדואגיםלי,ואני,ככלשאני
ערבליותראנשים,הםהופכיםלהיותהחייםשלי,

ÌÈ‚‡Â„†ÌÏÂÎ˘†È˙˘‚¯‰†ÌÂ‡˙Ù
¯˙ÂÈÏ†·¯Ú†È‡˘†ÏÎÎ†¨È‡Â†¨ÈÏ
‡ÌÈÈÁ‰†˙ÂÈ‰Ï†ÌÈÎÙÂ‰†Ì‰†¨ÌÈ˘
˘ÌÈ¯È˘Ú†¨ÌÈÏÂ„‚†ÌÈÈÁ†¨ÈÏ
Ú‚¯†˜¯˘†ÔÈÓ‡Ó†‰È‰†ÈÓ†ÆÌÈÈÁˆÂ
‡¨ÌÏÂÎ†˙‡†ÏˆÏ†È˙Èˆ¯†¨ÔÎ†ÈÙÏ†„Á
‡È˙Â‡†ÏˆÏ†Âˆ¯†Ì‰˘†Â
חייםגדולים,עשיריםונצחיים.מיהיהמאמיןשרק
רגעאחדלפניכן,רציתילנצלאתכולם,אושהם
רצולנצלאותי.איזהחלוםזההיה...
כשאתהיוצאמחוץלמגבלותהאגואתהיכוללשנות
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ÚÈ‚È†ÍÎ†¯Á‡Â†ÆÆÆÔÂÎ†¯„Ò·†˙¯Á·‰
ÏÚ˘†‡ˆÓÂ†ÆÆÆÌÏ˘‰†·ˆÓÏ†ÌÏÂÚ‰
‰È‰˙˘†¨‰ÊÏ†ÚÈ‚˘†ÍÈ¯ˆ†ÌÈÙ†ÏÎ
ÌÈ‡˙‰†ÏÎ·†‰˙ÂÓÏ˘·†‰ÓÂ‡‰
‰‡È¯·‰†Ï·˜˙Â†¨‰ÊÏ†ÌÈÎÈ¯ˆ‰
ÌÏÂÚ‰†Ú·˜È†Ê‡Â†¨‰˙ÂÓÏ˘†‰ÏÂÎ
·Æ¢Ô˜Â˙Ó‰†·ˆÓ
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חדש!חדש!חדש!יצאלאור˙ÓÎÁ¢†¯ÙÒ‰
¢ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÈÙ†ÏÚ†‰Ï·˜‰קיצורמשנתו
שלבעלהסולםבשפהפשוטהובהירה.אוסף
שיחותעלמאמריהיסודשלבעלהסולםשנשא
הרבד"רמיכאללייטמןבפניתלמידיו.הספר
מציגאתעקרונותיהשלחכמתהקבלהבראייה
מדעית,והואמומלץמאודלמתחילים.
חדש!חדש!חדש!‰„‚‡†≠†¢ÌÒÂ˜†ÏÚ†‰„‚‡¢
˜·¨‰ÁÙ˘Ó‰†ÏÎÏ†˙ÈÏמלווהבאיורים
צבעוניים,שמביאהאתסיפורוהמופלאשל
הקוסםהכליכולשלאיכולהיהלהיותלבד.
חדש!חדש!חדש!תוכניותטלוויזיהחדשות
בערוץהקבלה:www.kab.tv
˘ÈßÊÂÏÈÂ†Ï‡ÂÓמראייןאתהרבלייטמן.
הסיפורשמאחוריכתיבתהספר"מגדל
בבלהקומההאחרונה".
שימולב!ביוםד'25.04.07ביןהשעות
19:3018:30תשודרבkab.tvהתוכנית"סביב
השולחן"בהשתתפותהרבלייטמןו.„Â„†È¯‰
נפתח˜.˙ÈÏ‚‡‰†‰Ù˘·†‰Ï·˜†Ò¯Âניתן
להתרשםמהאתרwww.arionline.info:
השבועהושק‡˙¯†˜·.˙È„ÂÂ˘‰†‰Ù˘·†˘„Á†‰Ï
כתובתוwww.kabbalah.info/swedish:
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הלבשלכלהעולם
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øÌÈ¯Á‡‰†ÌÈÓÚ‰†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ†Ï·ÂÒ†ÂÏ˘†ÌÚ‰†ÚÂ„Ó
ÔÂ¯˙Ù†˘È†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ
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העולם" ,כוונתו לשני סוגי רצונות פנימיים שמצויים
באדם שמתקדם בדרכו הרוחנית:
"אומות העולם" הוא כינוי לרצונות האגואיסטיים,
המסומלים בקבלה על ידי ספירת מלכות .האגו
שבעקבותיו אנו נסחפים ,גורם לנו לחשוב שאפשר
ליהנות יותר אם נעשה זאת על חשבון הזולת .אולם
בסופו של דבר ,אנו נותרים תמיד בתחושת ריקנות.
"ישראל" הוא כינוי לרצון נעלה יותר ,רצון
שמעורר באדם הבנה ,שהנאה נצחית ומושלמת
תוכל לנבוע רק מאהבה לזולת .את הרצון הזה

Ô˜Ê†∫¯ÊÚÈÏ‡†È·¯Ï†¯Ó‡Â†¨ÈÂ‚†ÌÎÁ†‡·†„Á‡†ÌÂ
ÔÂÈÏÚ‰†ÍÏÓÏ†ÌÈ·Â¯˜†Ì˙‡˘†ÌÈ¯ÓÂ‡†Ì˙‡†¨Ô˜Ê
¨ÍÏÓ‰†Ï‡†·¯Â˜Ó˘†ÈÓ†ÆÌÈÓÚ‰†¯‡˘†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ
Æ˙Â¯ˆ†‡Ï·†¨‰‡¯È†‡Ï·†¨¯Úˆ†‡Ï·†„ÈÓ˙†ÁÓ˘†‡Â‰
ÔÂ‚È·Â†˙Â¯ˆ·Â†¯Úˆ·†„ÈÓ˙†ÌÈ‡ˆÓ†Ì˙‡†È¯‰Â
ÆÌÏÂÚ‰†È·†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ
˙˘ÔÂÈÏÚ‰†ÍÏÓ†Ï‡†ÌÈ·Â¯˜†Ï‡¯˘È˘†È‡„Â†∫¯‰ÂÊ‰†˙·Â
¨‡¯Â·‰†Ì˙Â‡†‰˘Ú†Ï‡¯˘È˘†ÆÌÈÓÚ‰†¯‡˘†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ
¨˙ÂÓÂ‡‰†¯‡˘†ÔÈ·†Ï‡¯˘È†Ì‰†ÍÎÂ†ÆÌÏÂÚ‰†ÏÎ†Ï˘†·Ï
ÂÏÎÂÈ†‡Ï†ÛÂ‚‰†È¯·‡˘†ÂÓÎÂ†ÆÌÈ¯·‡‰†ÔÈ·†·Ï†ÂÓÎ
ÏÎ†ÍÎ†¨·Ï‰†ÈÏ·†„Á‡†Ú‚¯†ÂÏÈÙ‡†ÌÏÂÚ·†ÌÈÈ˜˙‰Ï
ÆÏ‡¯˘È†‡Ï·†ÌÏÂÚ·†ÌÈÈ˜˙‰Ï†ÌÈÏÂÎÈ†ÌÈ‡†ÌÈÓÚ‰
¨ÌÈ¯·‡‰†ÏÎ†Ï˘†ÌÂÈ˜†‡Â‰Â†¨˘ÏÁÂ†Í¯†‡Â‰†·Ï‰
¨ÏÏÎ†ÔÂ‚ÈÂ†‰¯ˆÂ†¯ÚˆÓ†ÌÈÚ„ÂÈ†ÌÈ‡†ÌÈ¯·‡‰†ÏÎÂ
‡) Æ‰Â·˙‰†Â·Â†¨ÌÂÈ˜‰†Â·˘†¨·Ï‰†‡Ïזוהר עם
פירוש הסולם ,פרשת פנחס ,אותיות קמ"גקנ"ג(.

˙ÈÓˆÚ†‰Ú‰Ï†≠†˙ÈÓˆÚ†‰‡‰Ó

במאמר עמוק זה מעלה הזוהר שאלה כואבת
שמטרידה אותנו משך דורות רבים :מדוע העם
שלנו שלכאורה קרוב יותר לקשר עם הבורא ,סובל
יותר מכל העמים האחרים?
המקובלים מוליכים אותנו צעד אחר צעד לגילוי
התשובה .בהסברם הם ממשילים את האנושות כולה
לגוף האדם ואת העמים השונים לאיברים בגוף הכללי.
"האדם הוא עולם קטן" מלמד אותנו הזוהר,
המשמעות היא שכל מה שסובב אותנו בעולם
מצוי גם בתוכנו .לכן על מנת להבין את דברי הזוהר,
עלינו לסגל לעצמנו צורת מחשבה חדשה .כאשר
ספר הזוהר מתאר את המושגים "ישראל" ו"אומות

"הלב הוא רך וחלש" ,וכל אחד מאיתנו יוכל להבין
זאת אם יתבונן אל תוך עצמו פנימה .הרצון הבסיסי
שלנו ליהנות ,מביא אותנו לחשוב רק על הנאת
עצמנו ,אפילו כשזה בא על חשבון הזולת .זהו רצון
חזק מאוד ,כמעט אכזרי ,ורק אם נחבר אליו את
כוח האהבה והנתינה נצליח לתקן ולרכך אותו.
במהלך מסעו הרוחני ,האדם מרגיש שהוא חלש
ביחס לאגו ששולט בו ,ושאותו הוא צריך לרכך ,לכן
קורא לכך הזוהר "הלב הוא חלש" .אך דווקא הרגשת
החולשה היא שמחייבת את האדם לפנות שוב
ושוב אל הבורא ,אל מקור כוחות האהבה והנתינה,
כדי לקבל ממנו עזרה .וכך ,בהדרגה ובדרך עקיפה
אנו משיגים את המטרה האמיתית :האדם יוצר

ÔÈ·Ó†·Ï‰

„ÓÏÏ†ÍÈ¯ˆ†Ï‡¯˘È†‡¯˜˘†ÔÂˆ¯‰
‡˙†˙ÂÓÂ‡†≠†ÌÈ¯Á‡‰†˙ÂÂˆ¯‰
ÌÚ†¯Â·ÈÁÏ†‰ËÈ˘‰†˙‡†≠†ÌÏÂÚ‰
‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†ÁÂÎ†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰
מסמלת בקבלה ספירת הבינה .בינה פירושה הבנה
והשגה ,כמו שנאמר "הלב מבין".
הזוהר מדמה את ישראל ל"לב בין האיברים" ,לב
שמזרים חיים לגוף כולו .כך הוא ממחיש לנו שהרצון
שנקרא ישראל צריך "ללמד" את הרצונות האחרים
 אומות העולם  את השיטה לחיבור עם הכוח
העליון ,כוח האהבה והנתינה.

קשר עם הבורא ,וממשיך בהתפתחותו הרוחנית.

ÏÏÎ‰†Ï‡†Ë¯Ù‰†ÔÓ
המקובלים מלמדים שבדיוק כפי שקורה בתוך
אדם אחד ,כך מתרחש תהליך התיקון גם בקרב
האנושות כולה .מכיוון שהשורש שלנו ,של עם
ישראל ,הוא בספירת הבינה ,בתכונת הנתינה
והאהבה לזולת .אנו משולים ללב העולם .אנו
היחידים שמסוגלים לקבל מהבורא את אור התיקון
ולהעביר אותו לכל יתר העמים .אבל כדי לקיים
את התפקיד החשוב הזה ,עם ישראל צריך לתקן
קודם כל את עצמו.
מהו התיקון? ללמוד להתאחד ולהגיע לאהבה
ולנתינה בינינו בעזרת חכמת הקבלה.
הזוהר קובע שכל זמן שאנחנו לא מתקנים את עצמנו,
אנו מאבדים את הקשר אל השורש שלנו ,ואז אין
לעולם ממה להתקיים .זו גם הסיבה שבגללה נוהגים
העמים האחרים להאשים אותנו בכל הרע שיש בעולם.
עמוק בפנים ,בצורה בלתי מודעת הם מרגישים ,שבכך
שאנו לא מתקנים את עצמנו ,אנו מונעים מהם את
האור שהבורא רוצה להעניק להם.
אבל לא רק העמים האחרים לוחצים עלינו לתקן
את עצמנו; גם הבורא דוחף אותנו לתקן את האגו
שבנו ,יותר מאשר הוא דוחף את העמים האחרים.
כי הרי העולם כולו תלוי בנו ,בלב .הדחיפות
והלחצים האלה מורגשים עתה כצער ,ותפקידם
לזרז אותנו להתחיל לתקן את עצמנו.
כשנתקן את עצמנו ,נוכל להעניק לעולם כולו את
שיטת התיקון ,כפי שנאמרÈ·†ÂÓÏ˘ÂÈ†¯˘‡ÎÂ¢ :
‰Â·˙‰†˙ÂÈÈÚÓ†Â¯·‚˙È†¨ÌÏ˘‰†˙Ú„†ÌÚ†Ï‡¯˘È
˙ÂÓÂ‡†ÏÎÏ†Â˜˘ÈÂ†¨Ï‡¯˘È†ÏÂ·‚Ï†ÏÚÓ†˙Ú„‰Â
) ¢ÌÏÂÚ‰בעל הסולם" ,הקדמה לפנים מאירות
ומסבירות"( .אז כל בני האדם יתחברו באהבה זה
לזה ,שלום ושלוה ישררו בכל העולם וכולנו נדבק
יחדיו אל השורש שלנו ,אל הבורא.
yaakov_z@kab.co.il
צפייה בשיעור קבלה על ספר הזוהר באתר:
www.kab.co.il/links/15/zohar

Ë¯ËÈ‡·†ÌÈ„ÓÂÏ†‰Ï·˜†ÌÂÈ‰Ó
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·‡˙¯ ‡ÂˆÓÏ†Ô˙È†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†˘„Á‰
‡˙†ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†ÌÈÓ„Â˜‰†˙ÂÂÈÏÈ‚‰†ÏÎ
·‰‡È¯˜Ï†ÁÂÂ†È˙Â„È„È†·ÂˆÈÚ
•
•
•
•
•
•

¯ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰†ÔÂÈÏÈ‚‰†˙Ï·˜Ï†ÌÈÁ†ÌÂ˘È
Â‡„ÈÂÂ·†‰Ï·˜†È¯ÂÚÈ˘Â†˙Â‡ˆ¯‰
ÁÂ¯≠È˘‡Â†ÌÈÓ‡†ÌÚ†˙ÂÈÏ·˜†˙ÂÁÈ˘†˙¯„Ò
ÌÂÏ˘˙†‡ÏÏ†‰„¯Â‰Ï†ÌÈ¯ÙÒÂ†ÌÈÈË˙Â‡†ÌÈÈÏ·˜†˙Â¯Â˜Ó
˙È˙ÂÎÈ‡†ÂÈ„Â‡†˙Ò¯‚†˙Ù¯ÂˆÓ†ÔÂÈÏÈ‚†ÏÎÏ
ÔÂ˙ÈÚÏ†ÈÂÓ†˙Â˘ÚÏ†Ô˙È
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˘·¯ÙÒ‰†ÚÂ

קבלה,מדע
ומשמעותהחיים
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
מי אנחנו? מהו החומר שממנו אנו בנויים?
כיצד נוצר היקום? האם יש מימדים נוספים
של מרחב וזמן? שאלות אלה עומדות
במרכזו של דו"ח בן  11שאלות ,שעל הכנתו
עמלו מדענים בארה"ב מטעם האקדמיה
הלאומית למדע ומחקר ) ,(NRCהוועדה
לפיזיקה ואסטרונומיה ) (BPAוסוכנות החלל
).(NASA
בימים אלה מוקרן הסרט "בליפ"
)? (What the Bleep Do We Knowבכל ערוצי
הטלוויזיה .לרגל כך החלטנו להציג בפניכם
את הספר .ßÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†Ú„Ó†‰Ï·˜ß
הספר מגולל את קורותיו של מפגש בין
מקובלמדען לבין בין מדענים ידועישם
מתחומי הפיזיקה הקוונטית אשר השתתפו
בסרט .ביד אמן מוליך אותנו המחבר בין
שבילי הקבלה והמדע ,אל שיח מרתק בין

השכל לבין התחושה הפנימית .הקורא נוטל
חלק בהרפתקה מדעית רוחנית מתוך גירוי
אינטלקטואלי ואתגר מחשבתי.

¯ÙÒ‰†ÏÚ
"בתקופה של בחירות הרותגורל לעתידנו
על כדור הארץ ,חכמת הקבלה מקבלת
משנה חשיבות ותוקף .החכמה הצרורה
בכתבים העתיקים חייבת להתגלות ,לחקור
את הבעיות שבפנינו ,ולמצוא את
ההזדמנויות הנפתחות בעבורנו" )ßÙÂ¯Ù
‡¯ ,ÂÏÒ‡Ï† ÔÈÂÂמחלוצי הפילוסופיה
השיטתית ותאוריית ההתפתחות הכללית(.
"הרכב חוקרים מתחום המדעים המדויקים
ומדעי החברה ,בשילוב עם הבנה מעמיקה
של חכמת הקבלה ,מאפשרים להבין בעזרת
ספר אחד את יסודות הקבלה ,יחסה למדע
ולטבע ואת משמעותה לחיי האדם .ספר
מיוחד במינו ,שמחבר בדרך יוצאת דופן את
המדע והקבלה ,ומסביר נושאים מורכבים
באופן בהיר ,קצר וקולע" ),ÔÂÓÈÓ†„„ÂÚ†ßÙÂ¯Ù
מומחה בעל שם עולמי בתחום גילוי ידע
וכריית נתונים(.
ÔÂÎÓ‰† ˙‡ˆÂ‰† ¨‰˘ÚÓÏ† ‰Ï·˜† ˙¯„Ò
ÆÌÈ„ÂÓÚ†≤±∂†¨‚Ï˘‡†·¯‰†˘¢Ú†¯˜ÁÓÏ
לקריאת הספר ולהורדה ללא תשלום:
www.kab.co.il/links/15/book
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דבריםשרואיםמשם
‡·‰„˘†Ì¯È

‰˙È·‰Â†≠†˜Â˜‚·†≠††Â„ÓË˜†≠†È‰Ï„†≠†·È·‡†Ï˙†∫ÚÒÓ†ÔÓÂÈ

˜¨¯„Ò‰†ÏÈÏ†ÈÙÏ†‰Ú˘†¨≤Æ¥Æ≤∞∞∑†Ï‡Ù†¨Â„ÓË
‡˙ÂÁÈ˘†ÂÓÓ†˙Â˘ÚÏ†¯˘Ù‡˘¢†‰Ù˜†Ë¯ËÈ
¢ı¯‡Ï†˙ÂÏÂÊ
øÈ˙Â‡†˙ÚÓÂ˘†˙‡†¨‡Ó‡†ÂÏ‰¢
¨‡Ï†Æ¯„Ò‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ÍÏÂ‰†È‡†˙Â˜„†‰ÓÎ†„ÂÚ†¨ÔÎ
ÆÌÈÏ‡¯˘È† ÔÂÓ‰† ‰Ù† ÂÈ‰È† ¨„·Ï† ÌÂ‡˙Ù† ‰Ó

מבואסמאודכייוםלפניכןגנבולואתמכשירה
,PSPמעיןדגםמשוכלללפלייסטיישןחדיששהוא
הביאאיתולטיוללמזרח.
"אני אגיד לך את האמת" הוא אמר בשקט.
"נסעתילטיולבמזרחכדילצאתקצתמהארץ,
להשתחררמהעולהזהשלחץליעלהצווארכמו

‡‰ÈÏ‚†ÌÚ†È˙¯·È„†ÆÌÏÂÎ†˙‡†·‰Â‡†„Â‡Ó†È‡†‡Ó
ÆÌÈ˘„ÂÁ†‰˘ÂÏ˘†¯·Î†¨‰ÈÏ‡†Ú‚Ú‚˙Ó†‰Ê†‰Ó†È‡Â
‡Ì‚†ÆÚ‚Ú‚˙Ó†È‡˘†˙È‚ÁÏÂ†‡·‡Ï†Ì‚†È¯ÒÓ˙†‡Ó
Æ‡˙·ÒÏ
·È‡†‰˘‰†˘‡¯·˘†ÍÏ†È˙ÁË·‰†ÆÆÆ†‰È‰‡†È‡˘†ÁË
‡˙ÂÈ‰Ï† ÏÂÎÈ† Ú‚¯Î† ‰‡¯† ‰Ê˘† ÍÈ‡† ˙Ó‡‰† ¨‰È‰
˘‡Æ˙ÂÚÂ·˘·†¯·Î†¯ÂÊÁ
¨·ÂË†ÍÎ†ÏÎ†‡Ï†¯˘˜‰†ËÂ˘Ù†ø˙ÚÓÂ˘†˙‡†¨‡Ó‡†ÂÏ‰
‡Æ¢ÆÆÆ†ø‡Ó

מלחציים.הייתיצריךשינוי.אבלמהיוםהראשון
שעזבתיאתהארץאנימתגעגעבטירוף.לאיודע
מהתקףאותיפתאום.
מתגעגעלחברהשלישנשארהבארץ,מתגעגעלחברים,
ואפילולאמא,לאבא.וגםלסבאשלי.כלהזמןמלחיץ
אותי שהוא ימות פתאום כשאני מטייל כאן.
תראה,היהלימשעמםבארץ,שוםדברמיוחדלא
קרה.עבדתיבשירותלקוחותבחברתסלולאר,כל

˙Â‚ÒÙ†ÏÚ†ÌÈ‚Ï˘†‰·¯‰†Â¯È˘Ù‰†Ê‡Ó
˙Â¯‰‰†Ï‡†ÂÓ¯Ê†ÌÈ·¯†ÌÈÓÂ†‰È‡ÏÓÈ‰‰
˘·ÈÏ‡¯˘È‰Â†¨‚ÈËÙ¯†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘ÂÚ†Ì‰
ÈÏ‡¯˘È‰†È‡ÏÈÓ¯˙‰†Æ‰˙˘‰†ÆÆÆ†ÈÂˆÓ‰
¯Á‡†È¯Ó‚Ï†‡Â‰†≤∞∞∑†Ï„ÂÓ
בוקרנוסעשעהבפקקים,פעםבשנהמילואים,
אתהיודע...שגרה".
כאןהואשותהקפהנמסמהארץ,אוכלבמסעדות
ישראליות,שומעארקדידוכין,אהודבנאיושוטי
הנבואהבmp3ואםישהזדמנותהוארואהבווידאו
פרקים של "ארץ נהדרת" או ליגת האלופות.
"אפילונהייתיקצתמסורתי,בשבילהתרבות.פתאום
נהייתהליאיזומשיכהליהדות,בארץזהבכלללא
ענייןאותי,אבלכאןנראהשככלשמתרחקיםמהארץ
היאמתקרבתאלינו.זהדומהקצתלמערכותהיחסים
האלהשמצדאחד'איאפשרלחיותאיתן',ומצדשני
'בלתיאפשרילחיותבלעדיהן'".
זהמעוררמחשבה:מהמושךכלכךהרבהישראלים
למזרח?
כמותהתרמילאיםהישראליםבמזרחהיאאדירה
ביחס לאחוז היחסי שלהם בקרב האוכלוסייה
הכללית.לאגרמנים,לאיפנים,לאאמריקאיםאו
בריטים.בחורינוהמצויניםמטפסיםעלגבעות
ההימלאיה,חותריםבמרץבנהרותנפאלורוקדים
בטראנסבמסיבותפולמוןבקופנגאן,ובהמוניהם.
˜¨È˘† ‚Á† ·¯Ú† ¨∏Æ¥Æ≤∞∞∑† „ÏÈ‡˙† ¨Ô‡‚ÙÂ
˙ÈÏ‡¯˘È†‰„ÚÒÓ
"פה,בקופנגאן,האיהכייפהבתאילנדואחדהיפים
בעולם,ישלךאתישראלהקטנה"...מספראחד
מבעליארבעהמסעדותהישראליותשבאי",אנחנו
בכלמקום.אנחנו,הישראלים,בכלמקום!!לאןשלא
תסתכלתראהאותם.אוכלים,מטיילים,רוקדים.
תאמין לי ,כבר לא צריך לחזור לישראל!".
עלהשולחןמפוזריםשרידיםמארוחתערבטיפוסית
שמוכרתלכלתרמילאיישראליבמזרחהרחוק:

˘‡ÌÂ˜†ËÂ„†ÈË
תופעהמעניינת"הטיוללדרוםמזרחאסיה".אניזוכר
שביקרתילראשונהבאסיהלפניקצתיותרמשמונה
עשרה שנה .בהודו למדו אז להכיר את "המטייל
הישראלי",באייתאילנדעודלאהיהחשמל,ומים
זרמושםרקלפעמים,ובנפאלעודהיומסלוליםבהרים
שיכולת לטייל בהם ולהרגיש ממש לבד.
והקשר...אולייותרמהכל,הנסיעהלמזרחסימלה
אזשקט,יציאהלהתמודדותעםמציאותאחרת,
חופשמהארץ,התנתקות,מעיןטיולהתבגרות.
זההיהלפנישהמציאואתהאינטרנט,אתהפלאפון
וה ,smsלפניהSkype,Yahoo messenger
והרבהלפנישvoice over ipהפךלתופעהנפוצה.
מאזהפשירוהרבהשלגיםעלפסגותההימלאיה
ומיםרביםזרמואלהנהרותשבהםעושיםהיום
רפטינג,
הישראלי מודל  2007הוא לגמרי אחר.

‰ÒÈÂÂÒ†„Ú†ÈÙ‡Ó
אתאפיפגשתיבכניסהלמשרדהנסיעותהכי
ישראליבעולםשדווקאמתנהלבקטמנדועל
ידינפאליחביבואמיןבשם"מאירסוויסה".
סוויסההואשםדברבנפאלוהואחולשעלשני
משרדי נסיעות שכל לקוחותיו ישראלים.
אפי,בחורצנוםבן,24מחדרה,עמדבכניסהוהיה
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שייקאבטיחטרי,שקשוקה,סלטישראלי)שכולל
עגבניהומלפפוןמקומייםושמןזיתוזעתרשהובאו
במיוחדמהארץ(,פירה,ולרגלהחגגםמצות.בקרוב
יורחב הפלא לשאר מדינות אסיה והמהפכה
התרבותיתתושלם.

ÒÎ†ÌÈÏÂÈË†ÒÙÂË
סדרהשלחיסוניםנגדכלבת,דלקתקרוםהמוח,
צהבת ומלאריה .קצת קניות שימושיות ,גרב
שאפשרלאכסןבהאתהכסףהמסמכים,הדרכון
וטרוולרסצ'קסלמעןהביטחון,תרמילמשומש
היטבוהופ,יוצאיםלדרך.
הסיבההרשמיתלנסיעהשלנוהיאשהחלטנולהדפיס
אתהעיתון"קבלהלעם",שמחולקמזהחצישנה
ברחביישראל,במהדורהמיוחדתלדרוםמזרחאסיה
ולחלקאותובאהבהלכלעשרותאלפיהישראלים
המטיילים בתאילנד ,הודו ונפאל .רעיון פשוט
בתיאוריה,אבלהביצועמורכבהרבהיותר.עםזה
נצטרךכברלהסתדראיכשהו.
יצאנולדרך,צוותבןעשרהאנשיםשכולםטיילו
בעבר במזרח ומכירים היטב את השטח.
עזבנואתהארץויצאנולהודו,נפאלותאילנדעם
הרבהכוונהטובהבלבורצוןכנהלמצואאתהדרך
המתאימהלהעביראתהקסםשלחכמתהקבלה
לתרמילאיםבמזרח.
עלהפרקצפומיידהמוןשאלות:איפהמדפיסים
עיתוןבהודו?איךלחלקאותו,והיכן?כיצדלהוביל

†˜˘Ë˘Ù˙Ó˘†ÌÂÁ‰†˙‡†¯È·Ò‰Ï†‰
·‰¯ÂÁ·†Â‡†¯ÂÁ·†˘‚ÂÙ†‰˙‡˘Î†¨·Ï
ˆ¯¯ÂÚ†¨Ì‰ÈÏ‡†¯·È„†ÔÂ˙ÈÚ‰˘†ÌÈ¯ÈÚ
‡˙ÂÚÓ˘Ó†ÏÚ†Â‡†ı¯‡‰†ÏÚ†·Â˘ÁÏ†Ì˙Â
¨‰ÂÂ˜˙†Ï˘†˜ÈÊ†˙ˆÈ†ÌÂ‡˙Ù†ÆÌÈÈÁ‰
‡˘È˘†‰˘ÂÁ˙†¯˜ÈÚ·Â†¨‰¯È‰Ê†˙ÂÈÓÈËÙÂ
‡Ï˘†ÆÂÏˆ‡†‡ˆÓ†‡Â‰Â†Í·Ò‰Ó†‡ˆÂÓ
ˆ¯‰˙È·‰†¯ÂÊÁÏ†È‡„Î†¨ÍÙÈ‰Ï†¨ÁÂ¯·Ï†ÍÈ
¯ÂÊÁÏ†‰ÓÏ†˘ÈÂ
עיתוניםמבנגקוקלאייםבתאילנד?מה
נעשהבקטמנדו,איךיתקבלהעיתוןעל
ידי התרמילאים הישראלים ועוד
שאלותרבותשצריךלמצואלהןפתרון.
בליבושלכלאחדמאיתנוקיננהבסתר
מחשבה,איךאנחנוהיינומגיביםכמה
שניםאחורה,בזמןהטיולשלנובמזרח,
אםהיינומקבליםלידנועיתוןשמספר
על רוחניות ,אהבת הזולת ,חיפוש
ופנימיות?
ÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡†¯„Ò†ÏÈÏ
‡ÌÈÏ‡¯˘È†≤∞∞∞≠Ï†·Â¯˜†∫ÌÈÂ˙†˙ˆ˜†Ê
„ÂÚ† ¨Â„ÓË˜·† ¯„Ò‰† ˙‡† ‰˘‰† Â‚‚Á
‰ÈÈ˘‰†‰¯ÈÈÚ‰†≠†‰¯˜ÂÙ·†Â‚‚Á†±∞∞∞≠Î
·‚ÂÒÎ˙‰†±¨μ∞∞†˙Â·È·Ò·†¨Ï‡Ù·†‰Ï„Â
··ÂÙÒ‡˙‰†¯˙ÂÈ†˙ÂË˜†˙ÂˆÂ·˜Â†¨˜Â˜‚
·„¯¨Â„Â‰† ÔÂÙˆ·˘† ÏÂÒ‡˜·Â† ‰ÏÒÓ
ÌÈÈ‡·† ÆÒ‚‚‰† ˙Â„‚† ÏÚ˘† ˘˜È˘È¯·Â
˜ı¯ÙÓ†ÈÙÂÁÏ†ÌÈÎÂ˘‰†ÈÂÓ‡ÒÂ˜Â†Ô‡‚ÙÂ
˙‡ÌÈ¯„Ò·†˙Â‡Ó†‰ÓÎ†„ÂÚ†ÂÙÒ‡†„ÏÈ
ÆÌÈ¯˙ÏÂ‡Ó
‚‰˘‰†ÂÎ¯Ú†‰È„Â·Ó˜·Â†Ì‡ËÈÈÂ·†Ì
ÌÚ† ÈÎ† ‰‡¯Â† ¨ÁÒÙ† È¯„Ò† ‰Â˘‡¯Ï
ÏÚ†Ï·‡†ÌÏÂÚ·†ÏÈÈËÓ†ÌÓ‡†Ï‡¯˘È
Æ¯ÈÁÓ† ÌÂ˘·† ¯˙ÂÂÓ† ‡Ï† ‡Â‰† ¯„Ò‰
ÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈ˘‡†‰·¯‰†ÍÎ†ÏÎÏ†Ì¯Â‚†‰Ó

לארואיםמכאן
øÁ¯ÊÓ·†¢‡·ˆ†È¯Á‡†Ï˘†ÏÂÈË¢Ï†ÚÂÒÏÂ†ÏÎ‰†·ÂÊÚÏ
ÈÏ‡¯˘È†ÏÎ†¯Â·ÚÏ†ÍÈ¯ˆ˘†˙ÂÏÂÚÙ†˙ÓÈ˘¯†ÂÊ†Ì‡‰
ˆ¨‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†„ÂÓÏÏ†ÏÈÁ˙Ó†‡Â‰˘†ÈÙÏ†¯ÈÚ
ÌÈÈÁ‰†ÏÂÏÒÓÏ†ÒÎÈ‰ÏÂ†Ô˙Á˙‰Ï†¨‰¯ÈÈ¯˜†Á˙ÙÏ
ÈÙÏ†ÌÈÂ¯Á‡‰†˙ÂÓÈÓ˙‰†ÈÚ‚¯†‰Ï‡†Ì‡‰†øÈ˙¯‚˘‰
˘¯˙˙ÒÓ†ÈÏÂ‡†Â‡†¨¢ÌÏ˙Ï†ÒÎ¢Â†·˘ÈÈ˙Ó†‡Â‰
¨ÈÓÈÙ†Ë˜˘†¯ÒÂÁ†‰ÊÈ‡†¨¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ†Â‰˘Ó†Ô‡Î
˙ÎÏÂ‰˘† ˙Â˜È¯‰† ÍÂ˙·† ˙ÂÚÓ˘Ó† ¯Á‡† ˘ÂÙÈÁ
øÌ˘†˘ÙÁÏ†˘È†‰Ó†¨ÏÏÎ·Â†ø˙¯·Â‚Â

¯‰‰†˙‚ÒÙ†ÏÚ†˙Â˜ÙÒ

את יוסי ועירית פגשנו בכניסה ל""Little Italy
המסעדההישראליתהכיפופולאריתבבאגסו,כפר
קטן מעל לעיר דרמסלה שבצפון הודו.
למעןהדיוק,אנחנולאמדבריםממשעלדרמסלה,
אלאעלמקלודגאנג',עיירהציוריתששוכנתמעל
לדרמסלה,תושביהפליטיםטיבטייםובראשםעומד
הדלאילאמה.
האזורהואאחדהיעדיםהמועדפיםעלתרמילאים
ישראליםרביםשמציפיםאותוונהניםממגווןשל
סדנאותרוחניותהמוצעותשםבשפעעלרקענוף
הררימרהיבומזגאווירנוחיחסיתברובעונותהשנה.
עיריתסיימהתוארראשוןבמשפטיםומתלבטת
האםלהמשיךהלאהולפתחקריירהשלעורכת
דין בארץ ,ויוסי ,מתכנת בכיר בחברת היי טק
שהחליט לקחת פסק זמן מהעבודה ולעשות
חושביםלפנישהואמחליטסופיתלטחוןעבודה
ולאלראותבית.
הםביחדכברשנתייםוהטיולמשמשעבורםסוג
שלבדיקהאחרונהאתהקשרשלהםלפנישהם
עושיםאתהצעדהגדולומתחתנים.
הם לומדים יוגה ,ניסו כבר סדנת ויפאסנה
ובשבועייםהאחרוניםגםמתרגליםמדיטציהכל
בוקר,באשראםהטיבטיהמקומי.
"האמתהיאשקשהלהגדירמהבדיוקאנימחפש",
אומריוסיבמבטמהורהר".אוליאתעצמי.רוחניות
זומילהקצתגדולהעבורי,מושכתומאיימתכאחד,
אבלכאןאנימרגישעםזהנוח.
בארץ,אניקצתנרתעמזהכיאיכשהונוטיםלקשור
אתזהלדת.תראה,אנילאטיפש.ברורלישאני
לאאהיהנזירטיבטי.ישליחבריםשהלכועםהקטע
הזהעדלקצה,נכנסולאשראםומשחקיםאותה
הודים.גםכלהניסיונותהאלהלהתלבשכמוהם
הואקצתפתטי.
כלמישטיילבהודוונמצאבתהליךשלחיפוש,
מכיראתההרהוריםשעוליםבךכשאתהמשתתף

‡È‰†ÂÏ˘†‰ÚÈÒÏ†˙ÈÓ˘¯‰†‰·ÈÒ‰
˘‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙‡†ÒÈÙ„‰Ï†ÂËÏÁ‰
È·Á¯·†‰˘†ÈˆÁ†‰ÊÓ†˜ÏÂÁÓ˘†¨¢ÌÚÏ
Á¯ÊÓ†ÌÂ¯„Ï†˙„ÁÂÈÓ†‰¯Â„‰Ó·†¨Ï‡¯˘È
‡˙Â¯˘Ú†ÏÎÏ†‰·‰‡·†Â˙Â‡†˜ÏÁÏÂ†‰ÈÒ
‡¨„ÏÈ‡˙·†ÌÈÏÈÈËÓ‰†ÌÈÏ‡¯˘È‰†ÈÙÏ
Ï·‡†¨‰È¯Â‡È˙·†ËÂ˘Ù†ÔÂÈÚ¯†ÆÏ‡ÙÂ†Â„Â‰
Í¯Ëˆ†‰Ê†ÌÚ†Æ¯˙ÂÈ†‰·¯‰†·Î¯ÂÓ†ÚÂˆÈ·‰
Â‰˘ÎÈ‡†¯„˙Ò‰Ï†¯·Î
בכל הסדנאות הרוחניות האלה .אתה עושה
מדיטציה,מנסהקצת"להיותהודי"לכמהזמן
שאפשר.אבללפתעהטבעשלנו,הרצונותהחזקים
שקיימיםבנומתנגדיםלניסיוןלדכאאותם.אז
אתה נותר עם שאלה אמיתית :מה היא הדרך
הנכונהעבורי?הריאנילאאציירלעצמינקודה
אדומהעלהמצח,אבלאניחייבלהגידלךשכרגע,

באופןזמני,התהליךשאניעוברעוזרלילהיפתח
לדבריםהאלה.
אומרלךשלמרותשזהנשמעבנאלי,אנייודעשבסוף
אחריכלהסיבוביםהאלהאחזורהביתהוהתשובה
תחכהלישם".

ÔÂ¯Á‡‰†ËÏÙÓ‰
בקצהרחובהקוואסןהמכונהבפיכל"קוואסן
רואד",אחרידוכןהפלאפלהקומפקטילביןעשרות
עגלותהנודלסהמוקפץ,מתנשאיםשנישלטיענק
בעברית "הקשר הישראלי" ו"המרכז למטייל".
מלבדשלטיהניאוןבתאילנדית,ושלטיהמסעדות
באנגליתעבורהתיירים,אלההםהשלטיםהיחידים
שבולטיםומסמניםאתהנוכחותהישראליתהפעילה
ברחובובתאילנדבכלל.קרובלשמוניםאלףישראלים
מבקריםבתאילנדבכלשנה.רובםעובריםבתחנה
המרכזיתהסואנתשלאסיהשנקראתבנגקוקבדרכם
ליעדאקזוטיומענייןיותרבמזרח.
מבנגקוק מובילה דרך המלך לאיים השונים

‡˙˙ˆ˜†‰ÒÓ†¨‰ÈˆËÈ„Ó†‰˘ÂÚ†‰
Ï·‡†Æ¯˘Ù‡˘†ÔÓÊ†‰ÓÎÏ†¢È„Â‰†˙ÂÈ‰Ï¢
ÌÈ˜ÊÁ‰†˙ÂÂˆ¯‰†¨ÂÏ˘†Ú·Ë‰†Ú˙ÙÏ
˘˜‡Î„Ï†ÔÂÈÒÈÏ†ÌÈ„‚˙Ó†Â·†ÌÈÓÈÈ
‡‰Ï‡˘†ÌÚ†¯˙Â†‰˙‡†Ê‡†ÆÌ˙Â
‡øÈ¯Â·Ú†‰ÂÎ‰†Í¯„‰†‡È‰†‰Ó†∫˙È˙ÈÓ
השוכנים לחופי מפרץ תאילנד .אחת לחודש
מתקבציםמטייליתאילנדוהמזרחלמסיבת'פול
מון'בקופנגאן.כשהירחמלא,מתאספיםקרוב
לארבעתאלפיםאישלמסיבתחוףשרוקדיםבמשך
עשרים וארבע שעות ולעיתים גם יותר.
‡Â‡†Â·˘†¯ÙÎ‰†¨¯˜Â··†Ì„˜ÂÓ†ÌÈÓÈÎ˘Ó†ÂÁ
˜¯† ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó† ÌÈÈÓÂ˜Ó‰† ÆÌ„‡Ó† ˜È¯† ÌÈ˘È
·ˆ¨˜ÒÚ‰†È˙·†ÔÈ·†˙Â¯È‰Ó·†ÌÈ¯·ÂÚ†ÂÁ‡†ÆÌÈÈ¯‰
·≠† Ë¯ËÈ‡† ‰Ù˜·† ¨ÌÈÒÂ‡‰† ËÒ‚·† ¨˙Â„ÚÒÓ
ÆÂ‡Â·È˘†ÌÈÏ‡¯˘ÈÏ†ÂÏ˘†ÌÈÂ˙ÈÚ‰†˙‡†ÌÈ¯È‡˘Ó
·‚‰†ÏÚ†ÏÈÓ¯˙†ÌÚ†ÂÏ˘Ó†‰ß¯·Á†ÌÈ˘‚ÂÙ†ÌÚÙ†È„Ó
ÌÈ˜ÁÂˆÂ†ÌÈÎÈÈÁÓ†¨ÌÈÓ˘¯†ÌÈÙÈÏÁÓ†¨„È·†¯ÙÒÂ
·ÔÂ˙ÈÚ†˙˙Ï†ÌÈÁÎÂ˘†‡Ï†Ï·‡†Ì‰Ó†ÌÈ„¯Ù†¨„ÁÈ
·ÛÂ¯Ù¯·†ÂÈÏÚ†ÌÈÏÎ˙ÒÓ†¨Â˙Â‡†ÌÈÁ˜ÂÏ†Ì‰†Æ„È
¨˜ÈÙÒÓ† ‰Ê† ÂÏ† ÆÏÈÓ¯˙·† ˜ÂÓÚ† Â˙Â‡† ÌÈÓÂËÂ
.‰‡·‰†‰Á˙Ï†ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ
גםבגואהשבדרוםהודוכמובקופנגאן
מתקיימות מידי חודש מסיבות חוף
ענקיות.
"תשמע,קשהלילהסבירלךמהדחף
אותילהגיעלמסיבותהאלהכלחודש",
אומרעופר,לשעברקיבוצניקמביתאלפא,
יוצא יחידה מובחרת ,ועד לפני כמה
חודשיםבעליםשלפאבמצליחבגואה
שבדרוםהודו.היוםהואגרבארץומשתדל
להתרחקמהדבריםהאלה.
"כןבודאישעושיםשםסמים.איןחכמות.
אתהלארוקדעשריםוארבעשעותסתם
כך .אף אחד לא יכול להחזיק בזה בלי
שמשהויתדלקאותו.התהליךהואכמעט
קבוע,בדרךכללזהמתחילבמהלךהטיול
עםסמיםקלים,ואזמתוךלחץחברתיכי
כולםעושים,ומתוךאיזוריקנות,זהקורה.
כמעט כל חודש מחזירים מגואה בחור
ישראלי חזרה לאשפוז בארץ .בשנים
שהייתישם,ראיתיהרבהחבר'השהלכו
לאיבוד.אתהנתקלבסיטואציותקיצוניות
שאתהלאיודעמהלעשותאיתןואיך

למנוע את זה .ואז עם הזמן זה הולך ומחריף.
החבר'השמגיעיםלגואהמחפשיםשםרקדבר
אחד.אתהיודעאיזוחוויהקשהזולדברעםהורים
שמודאגיםבארץולאמביניםלאןהבןשלהםנעלם?
מישהוחייבלהתחיללפקחעלזה.לחלקמהאנשים
שמגיעיםלמקומותהאלהכמוגואה,איןלאןלחזור"
ממשיךעופרבעצב".רביםמהםניסולמצואאת
מקומםבארץ,הייתהלהםאפילועבודהטובהאבל
באיזשהו שלב ,משהו נגמר ,הלב התרוקן ,ואז
מתחילים בקטן ולאט לאט זה הופך להרגל.
לאצריךלהיותגאוןגדולכדילהביןשסמיםזודרך
לברוח.בכללבכלהמקומותהאלהכמוגואה,יש
הרבהאנשיםשבורחיםמהחיים.בורחיםמחוויות
שקשה להתמודד איתן ,בורחים מעצמם.
אניאגידלך,בהתחלהאנשיםחייםכאןבאשליה
שהםבגןעדן.אתהמתרגללשכנעאתעצמך,אבל
בפניםכואב.בסוףהיוםכשאתהיושבלבדעם
עצמךומסתכלבראי,אתהשואלאתעצמך,מה
אניעושהכאן?ואיןלךתשובה.לאהיהליקל
לברוחמשם.אנייכוללהגידלךשאלהשתקועים
שםכברהרבהזמןמביניםאתזהטובמאוד,וקשה
לצאתמזה",הואנאנח.

קשהלהסביראתהחוםשמתפשטבלב,כשאתה
פוגשבחוראובחורהצעיריםשהעיתוןדיבראליהם,
עורר אותם לחשוב על הארץ או על משמעות
החיים.פתאוםניצתזיקשלתקווה,אופטימיות
זהירה,ובעיקרתחושהשישמוצאמהסבךוהוא
נמצאאצלנו.שלאצריךלברוח,להיפך,כדאילחזור
הביתהוישלמהלחזור.
חזרנומלאיסיפוקשהכרנוחבריםחדשים,לבבות
מלאים ברצון לחפש ,המון פתיחות ותמימות
אמיתית.איןספקשזהדורמיוחד.הואמפותח
מהדורותהקודמים,מבולבלמאוד,אבלכשהוא
מוצאמשהושנוגעלובאמתבלבהואמסתערעליו
באותהיסודיותשהואעושהכלדבר.
ואנחנו…אנחנואתשלנוניסינולעשות.ההמשך…
יבוא.
aviram_s@kab.co.il

‰˙È·‰†ÌÈ¯ÊÂÁ
בתוםשלושהשבועות,שיחותעםמאותישראלים,
ולאחרשפיזרנובהצלחהעיתוניםבתאילנד,נפאל
והודו ,סיימנו את תפקידנו ,ואפשר לחזור
הביתה.
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ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

כנגדארבעהבנים...

‡¯˙ÓÎÁ†˙ˆÙ‰Ï†Í¯„‰†ÏÚ†‰‰Â˙†¯ËÎ˘†ÏÈÈ‡†¨ÂÈÈÁ·†‰Ï·˜‰†˙ÂÈÓÂ˘ÈÈ†ÏÚ†Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È‡†¨¯Á·‰†ÌÚ‰†ÏÚ†Ï‡Â˘†˜Â„ˆ†ÔÂ
˙ÈÓÏÂÚ†‰ÏËÓ·†‡˘Â‰†¯Á·‰†ÌÚ‰†Â‡†≠†·È˘Ó†ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ ¢°ø‰‡Ï‰†‰Ó¢†˙Ú„Ï†‰ˆÂ¯†¯˙˘‡†ÛÒ‡Â†‰Ï·˜‰

‡Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È

¢ÆÆÆÌÈÓÚ‰†ÏÎÓ†Â˙¯Á·†‰˙‡¢
‡¯ :˜Â„ˆ† ÔÂהייתה תקופה לפני קום המדינה
שיהודיםחיוביןעמיםאחריםולאהיהלהםלאן
לברוח,וקרהמהשקרה.יהודיהיוםצריךלהגדיר
אתעצמוכיהודיולהגןעלעצמו.להגיד"לאעוד".
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אנובאמתצריכיםלהגדיראתעצמנו
כיהודים,כ"עםנבחר",שצריךלהביאלעולםאת
שיטתהתיקון,השיטהלחייםטובים.עלעםישראל
להיות"אורלגויים".
‡¯:˜Â„ˆ†ÔÂמהזה"עםנבחר"?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰עםנבחרהואעםשמחויבלגלותאת
האמצעילתיקוןלעולםכולו.
‡¯:˜Â„ˆ†ÔÂשוודיששומעשהיהודיםהם"עםנבחר"
תוההעלמהולמה,ומישםאותנובכלללהיות
"נבחרים"?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰השוודיאוכלאדםאחרשתוההעל
עצםקיומנומכירבזהיותרממך,אחרתמדועיש
לוטענותכלפיך?רקמשוםשהואמרגישבפנים,
בתתהכרתו,שישביהודיםדברשהואתלויבו.לכן
ישלוטענהצודקתכלפיך,שאתהמחזיקבגורלו
הטוב,אתהמחזיקבתרופהובגללךהואסובל.זה
הפןהרעשלהיותנו"עםנבחר".והפןהטובשל
היותנו"עםנבחר"הואבזהשביכולתנולהביאלאותו
שוודיולכללהעולםחייםטובים.

‡ÆÆÆ‰ÓÁÏÓ†‡Ï†≠†‰·‰

‡:Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙Èמענייןאותילהביןאיךאנחנויכולים
ליישםאתחכמתהקבלהבחיינו.הריאנחנונמצאים
בארץבמצבשלקונפליקטמתמידעםהסביבה,
ולרובנהוגלהציעשתידרכיםלהתמודדאיתו:או
בשיטת"ואהבתלרעךכמוך"...
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰שעליהמדבריםכולם,אבלאףאחד
לאיודעאיךאפשרלבצעאתזה...
‡:Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙Èאובתגובהאגרסיבית,במלחמה.
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰שבדרךהזולאפותריםשוםבעיה,
כמושאנחנורואים.
‡:Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙Èאבלבמקומותאחריםבעולםדווקא

‡¯˙˘‡†ÛÒ

נראה שאנשים חיים די טוב .עכשיו חזרתי
מסקוטלנד,הכלשםבסדר,האנשיםחייםאתחייהם
בשקט.למהרקאצלנומתרכזותכלהצרות?
 :ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰כי כל זמן שאנו לא מבצעים את
משימתנו,בעולםמרגישיםכלפינושנאה.אפשר
לראותשהאנטישמיותפורצתבאנשיםמתוךתת
ההכרהשלהם,ואפילוהםעצמםלאיודעיםלמה
בעצםהםשונאיםאותנו.
עלינו להתחיל לעסוק בחכמת הקבלה ,וברגע

˙ÓÎÁ·†˜ÂÒÚÏ†ÏÈÁ˙‰Ï†ÂÈÏÚ
ÚÈÙ˘†˙‡Ê†‰˘Ú˘†Ú‚¯·Â†¨‰Ï·˜‰
¨˙È·ÂÈÁ†ÍÎ†ÏÎ†‰¯Âˆ·†ÌÏÂÚ‰†ÏÚ
˘„‚Ï†‰˙˘Ó†˙Â‡ÈˆÓ‰†„ˆÈÎ†‰‡¯
ÌÈÓÏ˘Â†ÌÈÈÁˆ†ÌÈÈÁÏ†‰ÏÚ˙†ÆÂÈÈÚ
˘‡˙ÂÏÚ‰Ï†˙„ÚÂÈÓ†‰Ï·˜‰†Ì‰ÈÏ
‡¢Ô„Ú†Ô‚¢†ÌÈ‡¯˜˘†ÌÈÈÁ†¨Â˙Â
שנעשהזאתנשפיעעלהעולםבצורהכלכךחיובית,
שנראהכיצדהמציאותמשתנהלנגדעינינו.נתעלה
לחייםנצחייםושלמיםשאליהםהקבלהמיועדת
להעלותאותנו,חייםשנקראים"גןעדן".
‡:Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙Èאזזהההבדלבענייןהזהביןהיהודים
לשארהעמים?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כן.ההבדלהואשעלינוהיהודיםמוטלת
משימה:לממשאתשיטתהקבלהעלעצמנוולאחר
מכןלגלותאותהלכלהעולם.

¯ÒÓ†ÌÚ†Ï·‡†ÆÆÆÌÈ¯È‰È

‡:¯ËÎ˘†ÏÈÈישנההיוםהתעניינותגוברתבעולם
בקבלה...
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ככלשנסבירבצורהנכונהמהיהקבלה,
איןאדםשיישאראדישלה.
חכמתהקבלהאינהשייכתלעםישראל.עםישראל

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמת
הקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת
1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורוהמקובלהרבברוך
שלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחבר
פירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
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,א.וינוקור
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',נ.חסיד,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלניצ'וק,ג.ויסוצקי,א.זוהר,ז.סוביק,
ד.פולוביץ,א.ילין,י.עובדיה,ג.קיסוס,א.הרשקוביץ',ס.לייטמן,ת.אקרמן,ס.רץ,ד.נהרי
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚט.שמעוני,מ.גונופולסקי,י.וולפסון,א.ונטורה,ר.פרבר

˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†˙Â·Â‚˙Â†˙Â¯Ú‰†¨˙ÂÏ
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‡¯ËÎ˘†ÏÈÈ

הואמעיןמעבר,שדרכוחכמתהקבלהתימסרגם
לאחרים.ייחודושלעםישראלהוארקבחובתו
למסוראותה,ובכךלהיות"אורלגויים".במדרש
מסופרכי"הבוראהלךלכלהעמיםורצהלתתלהם
אתהתורה"והםלאקיבלו,אזהואנתןאותהלעם
ישראל.אותומדרשמדברעלכךשאנומחויבים
למסוראתזהאחרכךלכלהעולם.
‡:¯ËÎ˘†ÏÈÈואתהמאמיןשתוךפרקזמןכהקצר,
אומות העולם תסכמנה לקבל את היהודים
השנואיםכמציליהאנושות?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זהיקרהתוךעשרשנים.אםנפתח
אתהחכמההזובפניהעולם,כולםיכבדוויעריכו
אותנו.אישכברלאיטעןשאיןלעםישראלמקום
עלפניהאדמהושהואמיותרוגורםרקרעלעולם,
אלאלהיפך.זהכתובבכלהספריםולפיחוקיהטבע
וכוחותיוזהאכןכך,כיאצלנונמצאהמפתחלאוצר:
בידנוהשיטהלתקןאתעצמנוכדילגרוםלתיקון
העולם.
‡:¯ËÎ˘†ÏÈÈבינתייםאנחנומצטייריםכעםיהיר
ומתנשא.
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון.אךבביקורייברחביהעולם,כאשר
אנימשתתףבדיוניםבנושא,בדרךכללעםאנשי
פילוסופיהומדע,דווקאכולםמביניםאותי.עיניהם
נפקחותוהםמתחיליםלראותולקבלולהעריךאת
חכמתהקבלה,וגםאתישראל.
‡:¯ËÎ˘†ÏÈÈאםכן,חמישהמיליוןיהודיםבארץ
ועשרהמיליוןיהודיםבעולםצריכיםתוךשנים
אחדותלהפניםאתחכמתהקבלה?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ואחרכךלהעביראתהידעהזהלכל
העולם.ברגעשנפיץאתהקבלהלאתהיהעודשום
בעיהבינינו,לאעםשכנינוולאעםהעולםכולו.עד
כמהשזהנשמעמוזר,אומותהעולםממתינות,
בתוךתוכן,שנציגלהןאתחכמתהקבלהבאופן
שיתפרשאצלןכגאולהכללית.

˙ÂÏ·Ò·˘†‰ÓÎÁ‰

‡:¯˙˘‡†ÛÒלאחרונהעולותבישאלותגדולות
מאודעלעתידנו.אנימוצאאתעצמישואלברצינות,

‡¯˜Â„ˆ†ÔÂ

"עמנולאן?"ישהרגשהשהחברהשלנומידרדרת
מכלהבחינות,וגםאיןאלמילשאתעינייםכיאין
פהמנהיגות.ואניבאמתשואלמהיהיהעםהחזון
הציוני,לאןמועדותפנינו?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אנייכוללספרלךעלעצמי;עליתי
לארץבתקופתמלחמתיוםהכיפוריםמתוךרגש
ציונימאודחזק.אבלכבראז,לפניכמעטשלושים
וחמששנה,הרגשתישהדבריםכאןלאנראיםכמו
שחלמתי.וכךהתחלתילחפשאתהאידיאלהזה
שעליואתהמדבר,האידיאלשלהעםוהמדינה,של
האחדותשהרגשתישחסרהפה.החיפושהזהגרם
לילשאולשאלותכלליותועמוקותיותרעלהחיים,
וכךהגעתיאלחכמתהקבלה.
‡:¯˙˘‡†ÛÒכשחושביםעלזה,נראהשפעםדווקא
היואידיאליםשהחזיקואתהאנשים.אבלהיוםיש
ממשחור.אתהקםבבוקר,הולךלעבודה,חוזר,אז
מה?מההלאה?איןשוםאידיאלמעֵבֵר,איןכלום,
ממשריק.
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כלהאידיאליםשלהעברנפלוכיהאדם
לאראהבהםפתרוןאמיתילשאלתהקיום.אנשים
הרגישובדיוקאתמהשאתהמתאר,שגםאםתהיה
לנומדינה,ויהיהבההכל,נהיהכביכולכמוכל
העמים.נואזמה,ומההלאה?
לכןאפשרלראותשאנשיםרביםעוזביםהיוםאת
הארץ,ואולירביםמאלהשעדייןנמצאיםכאן,גם
היועוזביםבשמחהאםרקהייתהלהםאפשרות.
כלזאתמפנישאיןלנוכרגעשוםיסודמשותף
שמאחדאותנו.לכןעלינולפתוחאתחכמתהקבלה
בפניהעם,אותהחכמהשבנתהאותנוכאומהכבר
לפניחמשתאלפיםשנה,ולהביןבאמצעותהמה
בעצםהופךאותנולעם.רקברגעשנעשהזאת,
נממש את תפקידנו הרוחני ונהיה שוב לאומה
משגשגתומאוחדת.

ÌÚ†ÌÈ˘‚Ù¢†¯ÙÒ·†ÌÈÚÈÙÂÓ†‰‡ÏÓ‰†Ì˙Ò¯‚·†˙ÂÂÈ‡¯‰
˜·Æ¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘†˙‡¯˜Ï†¯Â‡Ï†‡ˆÈ˘†¨¢‰Ï
הראיונותהמלאיםעםהאומניםבאתר:
www.kab.co.il/links/15/artists
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ÌÈÙÒÂ† ÌÈÎ˙† „ˆÏ† ÔÂ˙ÈÚ‰† Ï˘† ˙ÂÂÈÏÈ‚‰
www.kab.co.il
• ‡˙¯†˜·‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†‚ÈˆÓ†≠†ÏÈÁ˙ÓÏ†‰Ï
·‡ÌÈ¯Ó‡ÓÂ† ÌÈÙÈÏ˜† ÔÂÂ‚Ó† ˙ÂÚˆÓ
www.kab.co.il/bheb
• ‡˙¯†˜·ÌÈ¯ÙÒ†¨ÌÈ¯Ó‡Ó†‚ÈˆÓ†≠†Ì„˜˙ÓÏ†‰Ï
ÌÚ†‰˜ÈÓÚÓ†˙Â¯ÎÈ‰†ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰†¯Â˜Ó†È·˙ÎÂ
www.kab.co.il/heb†‰ÓÎÁ‰
• ‰ÈÊÈÂÂÏË†˙ÂÈÎÂ˙†Â‡ˆÓ˙†Ô‡Î†≠†TV†‰Ï·˜†ıÂ¯Ú
È¯ÂÚÈ˘Â†˙Â‡ˆ¯‰†¨ÌÈÂË¯ÒÂ†ÌÈË¯Ò†¨˙Â˜˙¯Ó
˜·www.kab.tv†ÈÁ†¯Â„È˘·†‰Ï
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