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¯·†?‰ÙÏÁ˘†‰˘‰†˙‡†ÌÎÒÓ†˙ÈÈ‰†„ˆÈÎ†¨ÔÓËÈÈÏ
"שנתתשס"והייתהשנהמאודמיוחדתלישראל.
בשנהזוהחלהמהפיכהפנימיתבנוגעליחסלחכמת
הקבלה.אנשיםהפסיקולפחדממנה.הםמוכניםהיום
לעזובאתהסטריאוטיפיםואתהסטיגמותשלהםעל
חכמתהקבלהשאותןצברו,הםהתחילולהרגיששאולי
הםטועים:שחכמתהקבלההיאלחלוטיןלאכפישתיארו
אותה.קבלההיאלאעסקבקמעותולאבמיסטיקה,אלא
ישבהצופןפנימיוחכמהשקשורהמאודלעתידוהאישי
שלכלאחדואחד.באמצעותההואיכוללשנותאתעתידו,
ולממש את עצמו ולכן כדאי לו להתעניין בה.
המהפךהזההחלעודבשנותהתשעים,מ.1995משהו
התחלף,משהוקרהבעולם,שרעיונותהקבלההחלו
לענייןהרבהאנשים.אפילואתאלהשלאמביניםבה,
ולאיודעיםעליהדבר,ואףרחוקיםונמצאיםאישםבקצה
העולם,גםהםהתחילולהתענייןבקבלה,ולדברעליה.
למרותשאניעוסקבחכמתהקבלהזה30שנה,ולמדתי
אתהחכמההזו'פהאלפה'ממוריורבי,המקובלהאלוקי
הרבברוךשלוםהלויאשלגזצ"ל,בנובכורושלבעל
הסולםוממשיךדרכו,אניעדייןנדהםמעוצמתהשינוי
שחלבציבור,שהחכמההפכהלהיותלמרכזהתעניינותם
שלאנשיםרבים,ולדרךכלכךמבוקשת".
ÆÈ˘È‡†˘Ù†ÔÂ·˘ÁÏ†ÔÓÊ†Ì‰†‰˘‰†˘‡¯†ÈÙÏ˘†ÌÈÓÈ‰
øÈÓÂ‡Ï†˘Ù†ÔÂ·˘ÁÏ†Ì‚†ÌÂ˜Ó†˘È†Í˙Ú„Ï†Ì‡‰
"כותבבעלהסולם,שהאורותבכלחגוחגמסוגלים
לקרבאתהאדםלתכליתחייועדמאוד,ולכןבזמןחודש
אלולנכוןלעשותחשבוןנפשכללי,לכלהאומה.גם
האנושותנמצאתבשלבמאודמיוחד,שבוהיאמגיעה
לחשבון נפש כללי .היא מתחילה לגלות שכל
התפתחותהמשךאלפישנים,היאשגויה,שלאהניבה
שוםתוצאותטובות,והדברניכר.העםעייףומיואש,
אפילוהדורהצעירעייף.עודלפנישהתחילולחיות,הם
כברמיואשים,נופליםלסמים,ורוציםלשכוחמהחיים.
אבלדווקאהמצבהזההואקרקעפורייהלחשבוןנפש
נוקבשמתחילבשאלה':בשבילמהבאמתאניחי?',כי
האדםכברלארודףאחריכלמהשהחברהמציבהלו
כערכיםשאותםכדאילרכוש,אוערכיםשהואמקבל
ממוריואומוצאבספרים,אלאהאדםנמצאלבדעם
עצמו.כלזהקורהמחמתהאגושגדלבאדםעדכדיכך
שכלפרטמרגישאתעצמובודד,אפילושנמצאבין

שבעהמיליארדאיש.
לכןחשבוןהנפשיהיהעכשיואינטנסיביומועילמאוד.
כיהאדםיצטרךלתתלעצמותשובותעלקיומוממש,
ולארקלאיזהכיווןללכת,איזהמקצועלרכוש,ובמה
להצליח.במצבהנוכחילאמדוברכברעלהצלחה,אלא
עלהשאלה':האםישליבשבילמהלחיות?',לכןאני

ÂÈ˘ÎÚ†‰È‰È†˘Ù‰†ÔÂ·˘Á†ÔÎÏ
‡Ì„‡‰†ÈÎ†Æ„Â‡Ó†ÏÈÚÂÓÂ†¨È·ÈÒËÈ
ÏÚ†˙Â·Â˘˙†ÂÓˆÚÏ†˙˙Ï†Í¯ËˆÈ
˜˙ÎÏÏ†ÔÂÂÈÎ†‰ÊÈ‡Ï†˜¯†‡ÏÂ†¨˘ÓÓ†ÂÓÂÈ
שמחומלאתקווהשהפעםחשבוןהנפשיהיהאמיתי".
ø‰·Â¯˜‰†‰˘·†ÂÏ†ÈÂÙˆ†Í˙Î¯Ú‰Ï†‰Ó
"עםישראלקובעמהשיקרהבכלהעולם.אנישומע
את כל החששות ,והפחדים ,את החרדות מפני
המלחמות,פצצותהאטוםשאיראןמפתחתוכןהלאה,
אךאיןלנוסיבהלפחד.אםנקייםמהשמוטלעלינו,
להביאאתהעולםלתיקון,אזכלהדבריםהמפחידים
האלה,לאתהיהלהםשוםאפשרותלצאתאלהפועל,
לאכלפינוולאכלפיכלהאנושות,כידווקאבנותלוי
העתידהטובשלהאנושות.עלשוםזהנקראנו'העם

הנבחר'ו'אורלגויים'.לכןעלינולארקלשיםלבלבעיות
שמעסיקותאותנוכאןבמדינתנו,אלאלהתחשבבראש
ובראשונהבחובתנוובאחריותנולשלוםהעולם.עלכך
שופטיםאותנומלמעלה.
כלהסבלוהייסוריםשאנחנומרגישיםמבפנים:בעיות
הבריאות,העוניהמתפשט,בעיותהכלכלהוהביטחון,
והלחץהמופעלעלינומאומותהעולם,אלהכולםכוחות
המופעליםמלמעלהלהניעאותנולמלאאתתפקידנו.
החשבוןעםעםישראלהואחשבוןכולללאעבורעצמו
אלאעבורכולם.ואםנביןאתזהונתייחסלזהברצינות,
אזפתאוםנגלהשהחייםעלפניכדורהארץהםגןעדן
ממש.וזהתלוירקבנו".
ø‰˘„Á‰†‰˘‰†˙‡¯˜Ï†Ï‡¯˘È†ÌÚÏ†ÏÁ‡Ó†˙ÈÈ‰†‰Ó
"בסופושלדברהכלתלויברמתהמודעותשלהעם
כלפיתפקידובעולם,ואםנוכללהביאלעםאתהידיעה
הזאת,שיוכללקלוטאותה,אזודאישבזהנשנהאת
העולםממש.אניחושבשהשנההקרובה,תשס"ז,היא
שנתהתגלותהמודעות,התגלותתכליתהבריאה,תכנית
הבריאה.התגלותחובותינוכלפיהעולם,במהאנחנו
העםהנבחר,ומהאנחנוצריכיםלהביאלעולםכדילממש
אתהציווי':להיותאורלגויים'.
אנימקווהשהשנהשתבוא,תניבהפצהרחבהמאוד
שלחכמתהקבלה.אניתולהבהאתכלהעתידהטוב

øÂ˙È‡Ó†ÌÈˆÂ¯†ÌÏÂÎ†‰Ó
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פניכמהשבועותהסתיימהלהעודמלחמה.נראה
שאחתלכמהשניםאנחנופשוטחייביםלעבורמלחמה.
זוהיהשיגרהבארץמאזהקמתהמדינהועדהיום.בכלבניין
ישמקלט,בכלביתישמסכתאב"כ,כלילדיודעמהזהצו
,8שלאלדברעלמושגכה'טבעי'כמו"פיגועהתאבדות"
במדינותאחרותשוויץ,אוסטרליהאואיטליהלמשל,
חייםללאאיוםשלטיליםארוכיטווחאואוטובוסים
מתפוצצים.למהלאיכוללהיותכךגםכאן,אצלנו,
בארץ?במהאנושוניםמשארמדינותהעולם?ויותר
מזה,מדועעיניכלהעולםנשואותדווקאל"חציהסיכה"
הזועלמפתהעולםשנקראתישראל?
האםישסיבהלכלהלחץהזה?לכלהמלחמותהאלה
ולכלתשומתהלבהזאתשאנומקבליםמכלהעולם?
מקובליםמספריםלנובכתביהם,שלעםישראלתפקיד
ייחודיבמציאות.לפיאותםספרים,לעםהזהאיןכלל
זכותקיוםאםלאיממשאתתפקידוכעםהנבחר,ויותר

מזההואהתהווהאךורקלמעןמטרהזו.
גםהתפתחותהאומההישראלית,התרחשהבדרךשונה
במהותהמהתפתחותןשלשארהאומות.לכלאומהיש
שורשגנטיהמייחדאותה,ולעומתזאתייחודהשל
האומההישראליתהואבשורשההרוחני.היהודיםהם
האמוריםלהובילאתהאנושותכולהאלדרגתהקיום
הגבוהה ביותר שבני אנוש מסוגלים להגיע אליה.
היסטוריהעלקצההמזלג:אבהאומה,אברהםאבינו,
היהודי הראשון ,נולד כבבלי ,אי שם בין הפרת
והחידקל.בניסיונולפצחאתחידתמהותהקיום
האנושי,הצליחאברהםלעבורמעלהמחסוםהמפריד
ביןהעולםהגשמילזההרוחני.בעקבותגילויזה
כתבאברהםאתספרהקבלההראשון',ספריצירה'.
הואהחללהפיץאתתורתובקרבתושביהאזור.
במהלךהזמןהפכהקבוצתהתלמידיםהראשונית
לעםשהלךוגדל.לימיםנקראהעםהזה"עםישראל".
עדחורבןביתהמקדשהשניהרגישעםישראלאתהעולם
הרוחניבנוסףלחייוהגשמיים.העםהיהחייבלהישאר

„·¯†Í¯ÂÚ‰
ˆ‰Ú˘‰†Â
ב5ליוני,1940החליטהרביהודהאשלג)בעל
הסולם,(18841954מחברפירושהסולםלספר
הזוהר,לעשותמעשה,הואהוציאלאוראתעיתון
"האֻמֶֻה",עיתוןהקבלההראשוןבהיסטוריהשל
העםהיהודי".האֻמֶֻה"הופץלכלדורש,ועלאף
מאמציושלבעלהסולם,הואהיהכתובבשפה
לאפשוטה.בארץישראלשלשנותה40עורר
הצעדתמיההרבה.לאורךדורותנשמרהחכמת
הקבלהבחדריחדריםוהותרהליחידיסגולה
בלבד.גםכיום66,שנהאחריפרסום"האֻמֶֻה",
נראיםמעשיושלבעלהסולםמהפכנייםומרחיקי
לכת.אםכך,מהגרםלגדולמקובליהמאהה20
לפעולכפישפעל?האםהרבאשלגהרגיששמשהו
השתנה?
אכןכן.בדומהלרבקוק)(18861935שחיבארץ
בתקופהמקבילה,מסבירבעלהסולםבמאמריו
הרבים,שהדורכברראויובשללחכמתהקבלה.
חזרתושלעםישראללארץישראללאחר2,000
שנותגלות,סימלהעבורואתתחילתהתהליך.
לדבריו,עלמנתשעםישראלישובלארצו,נדרשת
עליהרוחנית.איננויכוליםלהסתפקבשמירהעל
קיומנוהגשמיבלבדהגיעההעתלהתפתח.
בעיני רוחו ייחל בעל הסולם לחיים חברתיים
המושתתיםעלחוקיהאיזוןוההשפעהההדדית
הקיימיםבטבע.עלינולסדראתהחברהשלנועל
מנתשתתאיםלחוקיהטבע.אםלאנעשהכךנמצא
בצרה .במידה וננהג בחוכמה אזי נגיע לפסגת
האנושות,נשתווהלכוחהעליון,לנצחיותולשלמות.
אםננהגבטיפשות,אזינתעמתעםהטבענסבול
מייסורים וקומץ מועט יגשים את המטרה.
"קבלהלעם"הואעיתוןאפוליטי,לאמסחרי,
השואףלהעביראתהמסרהעתיקשלהמקובלים
לאורךהדורותבשפהפשוטה,קלהומדעית.הוא
מיועדלכולנו,חילונייםודתיים,ספרדיםואשכנזים,
צבריםועוליםחדשים,גבריםונשים,צעיריםוותיקים.
בימינונראהכיכולםלומדיםקבלה.חכמתהקבלה
מקבלתצביוןמדעיהמציבאותהבמרוםפסגת
המחשבההאנושית,אולםעדייןמתקשיםרבים
להבין":מהיבאמתהקבלהואיךהיאיכולהלשפר
אתחיי"?
התדמיתהמיסטיתממנהסבלההקבלהלאורך
שנים ,והשימוש המזדמן ,הפוליטי והמסחרי
שעושיםבהחוגיםשונים,מטעהומאכזברבים.
מועדיציאתולאורשל"קבלהלעם"לאתוכנן
מראשאלאנולדמתוךצורך.חשנוכי'צוהשעה'
מחייב לפעול .מטרת העיתון להפיץ בצורה
חופשיתאתהידעהרבהטמוןבחכמתהקבלה,
בשפהפשוטהלאמגמתיתוללאתשלום.אנו
מאמיניםכיחכמהזויכולהוצריכהלהביאלשינוי
יסודי בתפיסתנו את עצמנו כיחידים וכעם.
ראשהשנההואמועדנפלאלהתחלותחדשות.
כולנותקווהש"קבלהלעם"שעושהאתצעדיו
הראשוניםעתה,יוסיףלכולנומימדנוסף,ויתרום
לאחדותואהבהבקרבעמנו.
··¯.ÂÏÂÎÏ†‰ÁÏˆ‰·Â†‰˜Â˙ÓÂ†‰·ÂË†‰˘†˙Î
מחוברבטבורולעולםהחומרולאלהסתפקרקבחיים
רוחנייםמכיווןשמשימתוהייתהלהעביראתשיטת
ההתפתחות הרוחנית שגילה ,לכל אומות העולם.
בשלתכונהזוהתהווהלעםמלכתחילה.
האנושותכולההיאגוףאחדכללי,ובתוכולכלאומה
תפקידמשלה.ליהודיםתפקידמיוחדוהואלממשאת
שיטת התיקון ולהעבירה לשאר אומות העולם .זו
משמעותהביטוילהיות"אורלגויים".כדילגרוםלכלל
האנושותלרצותלהגיעלפסגתהרוחניות,חייבעם
ישראללהגיעלשםראשון.כלעודאנומתמהמהים,
גובר הסבל .לפי חכמת הקבלה אנו עם נבחר
שיטתתיקוןהאנושותנמצאתבידינו;זוהיאותההתורה
שקיבלנובסיני,אותהשיטתהתפתחותרוחניתהפרוסה
לפנינובכלספריהקבלההמקוריים.אומותהעולם
ימשיכולהאשיםאותנו,אפילובתתמודע,בסיבותלכל
תחלואיהעולם.הןילחצועלינועדשלאנמסוראת
החכמה,וחשובעודיותרעדשלאנתחיללממשאותה
עלעצמנו.
†È¯ÂÁ‡‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰
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¨Â··Ï·†ıÓÂ‡†˘È˘†ÈÓ†ÏÎ†ÆÂÏˆ‡†˙ÂÏÚ˙‰Ï†‡È‰
˙‡ˆÏ†‡Â‰†‡Â¯˜†¨Â˙Ó˘·†ß‰†ÁÂ¯Â†ÂËÚ·†ÁÎ
‡Æ¢¯Â‡†Â·‰†¨˜ÂÚˆÏÂ†‰Î¯ÚÓ‰†Ï

˙ÓÎÁ†ÆÔÂˆ¯†‡È‰†¢ı¯‡¢†‚˘ÂÓ‰†Ï˘†˙ÈÏ·˜‰†˙ÂÚÓ˘Ó‰
ÏÚ†„ÈÓ˙†˙¯·„Ó†‰ÏÂÎ†‰¯Â˙‰†ÏÎ†ÈÎ†ÂÏ†‰¯È·ÒÓ†‰Ï·˜‰
‡„ÏÚ†˜ÂÒÙ·†¨‰Ó‚Â„Ï†ÆÂÈÏÚ†ÌÈ¯·ÂÚ‰†ÌÈ·ˆÓ‰†ÏÚÂ†„Á‡†Ì
‡·¯‡¯Â·‰†¨¢Í‡¯‡†¯˘‡†ı¯‡‰†Ï‡†ÆÆÆÍˆ¯‡Ó†ÍÏ†ÍÏ¢†¨ÂÈ·‡†Ì‰
‡ˆ†¯ÓÂÏÎ†¨Íˆ¯‡Ó†¨Ô‡ÎÓ†‡ˆ†∫ÂÏ†¯ÓÂ‡Â†ÂÈ·‡†Ì‰¯·‡Ï†‰ÂÙ
¨˙„ÏÂ†Ì˙È‡˘†¨Í·˘†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†¨ÍÏ†ÌÈ¯ÎÂÓ‰†˙ÂÂˆ¯‰Ó
ˆ‡†‡.ÍÏ†‰‡¯‡˘†ÈËÒÈ‡Â¯ËÏ‡†ÔÂˆ¯†Â˙Â‡†Ï

®±∏∂μ≠±π≥μ©†¨˜Â˜†Ô‰Î‰†˜ÁˆÈ†Ì‰¯·‡†·¯‰
Ï‡¯˘ÈÏ†ÔÂ˘‡¯‰†È˘‡¯‰†·¯‰†Æ˙ÂÚ„†‰‚Â‰Â†˜ÒÂÙ†¨Ï·Â˜Ó

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ
„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

¯·Ò‰†˘È†¯·„†ÏÎÏ

אפשרותלשנותאתגורליולקבועאותו,חשוב
מאודשאדעזאת.למה?בכדישאפסיקלבזבזאת
זמניואתמרצילריקבניסיונותשוואלהיותמאושר
כפישנהגתילחפשהנאותעדעתה;הדברחשוב
גםכדישאתחיללחפשאתהדרךלאותומקוםשבו
אפשרבאמתלשלוטעלהמערכת.

·„ÌÈÈ˜˙‰Ï†ÏÂÎÈ†ÂÈ‡†‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰˘†ÈÙÎ†˜ÂÈ
·ÌÈÚÈÙ˘Ó˘†ÌÈ˜ÂÁ†˘È†ÔÂÈÏÚ‰†ÌÏÂÚ·†Ì‚†¨ÌÈ˜ÂÁ†ÈÏ
ÌÓÂÈ˜Ï†ÌÈÚ„ÂÓ†˘ÓÓ†‡Ï†ÂÁ‡†Ì‡†Ì‚†¨ÂÈÏÚ

ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚†˙‡Ó

א

םאנורוציםלהכיראתהתופעותהמתרחשות
בעולםשבואנוחיים,עלינולהביןקודםכל
מהמקורן,מניןהןמגיעותאלינו.
אםנתבונןבמתרחשבפשטות,עלינולהודותשאין
לנומושגמדועקורהמהשקורהסביבנו,החל
מהתופעותהפשוטותביותרכמומזגהאווירלמשל
אומצבהרוחהמשתנה,הבריאותוהחולי,פגישה
מקריתעםקולמהעבר,וכלהבפריצתןשלמלחמות
עקובותמדם,אולחלופיןניצחוןבמשחקכדורסל
בהפרששלנקודהאחת.
לאחרשמשהוכברהתרחש,אפשרלמצואלואלף
סיבותבהתאםלמידתהיצירתיותוהססגוניותשל
הדמיוןהאנושי,ותמידישהסברים":אניחולהכי
אתמוללאלבשתיבגדיםחמיםאחריהמקלחת",
"המאמן הזה לא יודע לקבל החלטות ברגעים
החשובים" ,ועוד .אבל בינינו ,הכול תירוצים.
חכמתהקבלהחוקרתאתהמקורשממנונובעות
כלהתופעות.היאמתארתאתההתנהגותבעולמנו
עלפיחוקיטבעמוחלטים,הנסתריםמהאדםהרגיל
ולאכאוסףשלתופעותמקריות.
דוגמהלכך,הואכוחהמשיכההפועלעלינו.ברור
שאםנעמודעלכיסאונקפוץלרצפהזהיהיהנחמד,
אולםאםנקפוץמןהקומההשלישיתשלבניין
עלוללהתרחשאסון.בדוגמהזו,הטעותוהתוצאה
הןמיידיות,והתוצאהמתקשרתבעינינוישירות
לסיבהכואבליכיקפצתיממקוםגבוה.אבלאם
נדמייןלעצמנושקיימתהשהיהכלשהיביןהקפיצה
לביןהכאבהנובעממנה,נוכללהביןעלמהמדברת
הקבלה.הקבלהרואהאתהסיבהואתהתוצאה
הנובעתממנה,ואילואנומרגישיםרקאתהתוצאה,
בלי להבין את הקשר לסיבה ,לגורם שלה.
חוקהכבידההואחוק.לאניתןלעקוףאותואו
לשקרלו.לכלהיותרנוכלללמודאותוולהתנהג
עלפיו.אבלאםעדייןאיננומכיריםאותוואיננו
רואיםאתהקשרבינולביןהתוצאההנובעתממנו,
איךנוכללהימנעמהנפילההבאה.

עלכךעוניםלנוהמקובליםבבירור:איידיעתהחוק
אינהפוטרתמעונש.אינךיכוללקפוץמהבניין
ולומר":אופס,סליחה,לאידעתי".
כךבדיוקפועליםגםהחוקיםשעליהםמדברים
המקובלים,ולכןאםרצונךליהנותמהחייםולממש
אותם עד תום ,עלייך להכיר את החוקים.
ÛÚÂ†˘¯Â˘†˜ÂÁ
החוקהראשוןשנכירנקרא"חוקשורשוענף".חוק
זהקובעכיכלמהשמתרחשבעולמנוהגשמיהוא
העתקה של מה שמתרחש בעולם עליון יותר.
חכמיהקבלהמספריםלנועלעולםעליוןשעתה
נעלםמחושינו,אבלעבורםהואמוחשימאוד,מוחשי
כלכך עד שכל המקובלים מרגישים אותו
ומתייחסיםאליוכאלעולםאמיתי,ואילולעולם
שאנורואיםהםמתייחסיםכאלעולםהתוצאות
הנובעותמהעולםהעליוןההוא.לעולםשהםרואים
הםקוראים"עולםהסיבות"או"עולםהשורשים",
ואילו לעולם שאנו רואים הם קוראים "עולם
התוצאות"או"עולםהענפים".
כלמהשאנוחושבים,חשים,מרגישים,מדמיינים,
רואים,שומעיםוכו'כברנקבעקודםוהוחלטבעולם
גבוהיותר,בלישנדעעלכךדבר.הרביהודהאשלג
)בעלהסולם(מתארזאתכך":איןלךפרטשל
מציאות או של מקרי המציאות המצוי בעולם
התחתוןשלאתמצאדוגמתובעולםעליוןהימנו,
בצורהשווהכמוב'טיפותשלמים.ונקראים"שורש
וענף".כלומר,שאותוהפרט,הנמצאבעולםהתחתון,
נבחןלבחינהשלענףבערךהדוגמאשלו,המצוי
ועומד בעולם העליון ,שהוא שורשו של הפרט
התחתון,מפנישמשםנחתםונתהווההפרטההוא
בעולםהתחתון")מאמר"מהותחכמתהקבלה"(.
‡ø‰Ê†ÌÚ†ÌÈ˘ÂÚ†‰Ó†Ê
המקובליםמאפשריםלנולהתערבבמערכתולשנות
אתגורלנו.השינוימתחילקודםכלבכךשנלמד
להכיראתפעולתהמערכת.אםבמצביהנוכחיאיני
יכוללשנותדבר,אבלישמקוםאחרשבוישלי

קבלה†בטלויזיה
בערוץ†המקומי
ערוץ††≤μב≠HOT
ערוץ†∏†πב≠YES
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יום†שישי†בשעה†∞≥∫±μ

וגם†בערוץ†הטלויזיה†באינטרנט
†≤¥†www.kab.tvשעות†ביממה
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אםישמישהובעולםשכברהגיעלשליטהכזועל
מערכתהחוקים,כיוםאואיפעםבהיסטוריה,אז
גם אני יכול ,גם אתה יכול ,כולנו יכולים.

‡ÚÈ‚‰† ¯·Î˘† ÌÏÂÚ·† Â‰˘ÈÓ† ˘È† Ì
ÌÂÈÎ†¨ÌÈ˜ÂÁ‰†˙Î¯ÚÓ†ÏÚ†ÂÊÎ†‰ËÈÏ˘Ï
‡¨ÏÂÎÈ†È‡†Ì‚†Ê‡†¨‰È¯ÂËÒÈ‰·†ÌÚÙ†È‡†Â
‚.ÌÈÏÂÎÈ†ÂÏÂÎ†¨ÏÂÎÈ†‰˙‡†Ì

השאלההיחידההיאהאםזהחשובליעדכדיכך
שארצהלצאתלמסע,לדרךהמובילהאלהכרת
העולםהעליון.האםהמטרההרוחניתמעניינת
ומסקרנת אותי במידה כזו ,שאסכים להקשיב
למקובליםוללמודמהםאיךמגיעיםאלהאושר
הנצחיהשלםוהטוב.

¯‡˘†ÈÁÂ¯‰†‰˘‰

·˜¯‰ÁÙ˘Ó†È·†Â·˘È†Â„ÈˆÏ†Æ‚Á‰†˙„ÂÚÒÏ†ÂÈ„ÁÈ†·˘ÈÈ˙†·Â
È‚‰Ó†˙‡†ÌÈÈ˜Â†ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ†ÌÈÏÎ‡Ó†ÏÎ‡†¨ÌÈ·Â‰‡†ÌÈ˘‡Â
ø‰˘‰†˘‡¯†ÏÓÒÓ†‰Ó†ÌÈÚ„ÂÈ†˙Ó‡·†ÂÁ‡†Ì‡‰†Ï·‡†¨‚Á‰
‰„˘†Ì¯È·‡†˙‡Ó
עלפיחכמתהקבלה,חגיישראלמתאריםבצורה
סמליתאתתהליךההתפתחותהרוחניתשלכל
אדםואדם.ההתפתחותהרוחניתהיאתהליך
מחזוריהמכונה"שנה".הכוונההיאשבכלמצב
חדשהאדםעובראתאותןהחוויות,רקביתר
עמקותובהירות,העוזרותלולהביןטוביותר
אתעצמו.כךמתחלפיםאצלהמקובל6,000
מצביםשלהתפתחותרוחנית,עדשהואמצליח
לחוותאתכלההנאותשבןאנושיכוללחוות.
במהלך"השנים"הללוהמקובלנתקלפעםאחרפעם
במצביםהמסייעיםלולעלותלשלבהבא.למצבים
האלהקראוהמקובלים"חגים,מועדיםושבתות".
"‡„"ÔÂ˘‡¯‰†Ì
התורהמספרתלנושהעולםנבראבמהלךשישה
ימים,שישהמהלכיםשלשינויביןאורלביןחושך.
ביוםהשישינברא"אדםהראשון",וממשלפניהשבת
הואחטאוגורשמגןעדן".אדםהראשון"מצייןמצב
שלשלמות,אחדותשלכללהנשמות.מכיווןשחטא
נחלקהנשמתולאלפיחלקיםנשמותוהקשר
ביניהםנותק.בכלאחדמאיתנונמצאתאחתמאלפי
הנשמותהאלה.תפקידנולאחדאתכלהנשמות
לנשמהאחתנשמת"אדםהראשון".כךנוכללתקן
את"חטאו"ולחזורל"גןהעדן".
תקופתראשהשנהמזכירהלנושעלינולהתחיל
ולתקן את נשמותינו עד שתחזורנה למצבן
הראשוני,לאחדות.
אדםשמתחילאתהתיקוןהרוחנישלובחלקשל
נשמת"אדםהראשון"שבו,מגלהבמהלךעשרת
הימיםהראשוניםשבהםהואחווהאתעשרת
המצביםהרוחנייםאתהפערביןמצבולבין
המצבשממנונפלהנשמתו.וכךהואמגיעלתיקון
נשמתוהנכללתמעשרספירות,שאותןמסמלים
לנועשרתימיתשובה.כשהואמביןאתגודל

הפער,הואמבקשכוחותלתיקוןומרגיששהוא
זקוקלכפרה.המצבהזהנקראברוחניות"יום
הכיפורים".
וזוהיסדרתהמצביםהרוחנייםשעוברהאדם:
מ¯‡˘†‰˘‰עדיוםהכיפוריםמגלההאדם
מהעליולתקן.
בÌÈ¯ÂÙÈÎ‰†ÌÂÈהואמבקשכוחותשיעזרולו
להיתקן;
ב˙ÂÎÂÒהואמקבלאתהכוחותהללוועוברתיקון;
וב˘‰¯Â˙†˙ÁÓהואמסייםבשמחהאתמלאכת
איחודחלקי"אדםהראשון".
מכיווןשמדוברבמצביםפנימייםשאינםתלויים
בימותהשנה,יכולהמקובללעבורשנהשלמה
במהלכםשליומייםגשמיים.קצבהשינויים
הפנימייםהואהקובעאתאורכושלהתהליך.
משוםכךחשובלזכורשראשהשנההגשמיהוא
רקתזכורתלמצבהרוחנישהואמייצג.מקובל
יכוללהיותבמצבשנקרא"ראשהשנההרוחני"
גםבכליוםחולרגיל.
בסך הכול עובר כל מקובל  6,000שנה של
שינוייםבמהלךחייו,עדשהואמגיעלמצבשבו
הוא גמר לתקן את נשמתו ,את חלק "אדם
הראשון"שבתוכו.בכךהואמסייםאתתפקידו
ואינוצריךלהתגלגלעוד"היוצאמזה,שכלאחד
שנולד,נולדרקעםחלקקטןמחלקושלנשמת
אדםהראשון,וכשמתקןחלקוכברלאצריך
עודהפעםלהתגלגל.לכןאיןאדםיכוללתקן
רקמהששייךלחלקו,ועלזהכתובבספר"עץ
החיים"להאר"יז"ל",איןיוםדומהלחברוואין
רגעדומהלחברתה,ואיןאדםדומהלחברו...
אלאכלאחדצריךלתקןמהששייךלחלקו".
·¯ˆ‰·ÂË†‰˘†˙Î¯··†Ï‡¯˘È†ÌÚ†ÏÎ†˙‡†Í¯·Ï†ÈÂ
‰˘‰† ˘‡¯Ï† ÂÈ„ÁÈ† ÚÈ‚‰Ï† ‰ÎÊ˘† ÌÈÏÁÈÈÓÂ
˙ÂÓÏ˘Ï†ÚÈ‚‰ÏÂ†Â„È˜Ù˙†˙‡†ÌÈÈ˜Ï†¨È˙ÈÓ‡‰
Æ‰Ï‡‰†ÌÈÈÁ·†¯·Î

¢ÔÓÊ¢

˙‡†Ï·È˜†¨‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰†È·‡†¨Ò¯Â‚˙ÈÙ†¨È¯ÂÓ¢
˙¨ÔÂ˘‡¯‰†‡Â‰Â†ÆÌÈÂÂÈ‰Ó†‡ÏÂ†ÌÈ„Â‰È‰Ó†Â˙¯Â
˘˙‰˙ÈÈ‰† ‡Ï˘† ¨¢‰Ï·˜¢† ‰ÏÈÓ‰† ˙‡† Ì‚¯È
Æ¢¢‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ¢†˙ÈÂÂÈ‰†‰ÏÈÓÏ†¨ÂÈÓÈ†È·Ï†‰ÚÂ„È

‰Ó†¨ÍÎ†Ì‡†ÆÏÏÎ†ÌÈÓÈÈ˜†ÌÈ‡†ÌÂ˜ÓÂ†ÔÓÊ†˙ÈÁÂ¯‰†˙Â‡ÈˆÓ·†ÈÎ†ÌÈÚÂË†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
ÏÚ·†ÆÌÈ·ˆÓ†Ï˘†‰¯„Ò†Â˘Â¯ÈÙ†¢ÈÁÂ¯†ÔÓÊ¢†øÌ„‡·˘†¢ÔÓÊ¢‰†˙˘ÂÁ˙†Ï˘†‰¯Â˜Ó
ÌÈ··ÂÒÓ‰†¨˙Â¯Âˆ†ÈÂÈ˘†È˘Â„ÈÁ†Ï˘†ÌÈÂÒÓ†¯ÙÒÓ†Â˘Â¯ÈÙ†ÈÁÂ¯†ÔÓÊ¢†ÈÎ†¯È·ÒÓ†ÌÏÂÒ‰
ÂÈÈÁ†ÍÏ‰Ó·†¯·ÂÚ†Ì„‡‰†¨˙ÂËÂ˘Ù†ÌÈÏÈÓ·†Æ¢··ÂÒÓÂ†‰·ÈÒ†¨ÍÎ≠¯Á‡Â†Ì„Â˜†¨‰ÊÓ†‰Ê
˘¯˘¯˙†˘˙Â¯È‰Ó·†Ì˙Â‡†¯Â·ÚÈ†Ì‡†ËÈÏÁ‰Ï†Ì„‡‰†È„È·†ÆÔÓÊ·†˙ÂÏ˙†‡ÏÏ†¨ÌÈ·ˆÓ†Ï
∫¯Ó‡˘†ÈÙÎ†¨ÔÓÊ·†ËÂÏ˘Ï†Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ÏÂÎÈ·†ÆÌÈ¯ÂÒÈÈ·Â†˙ÂÈËÈ‡·†‡Ó˘†Â‡†‰ÁÓ˘·Â
Æ¢ÌÈÓÊ‰†˙‡†ÌÈÊ¯ÊÓ†Ï‡¯˘È¢

®±¥μμ≠±μ≤≤©†ÔÈÏÎÈÂ¯†Ò‰ÂÈ
‰˙Â·¯˙Â†˙È¯·Ú‰†¯˜Á·†˜ÒÚ†¨ÈÓ¯‚†˙ÂÚ„†‰‚Â‰

È˘È‡†¯ÂË

ÈÏ˘†ÈË¯Ù‰†ÚÒÓ‰

ÌÈÈ„È·†ÍÏ†‰È‰†‰Ó†ÔÈ·‰Ï†È„Î†¨˜ÂÁ¯†˙ˆ˜†˙ÎÏÏ†ÍÈ¯ˆ†ÌÈÓÚÙÏ
ÔÂ¯ÈÓ†ÈÚÂ¯†˙‡Ó
נסהלהגדירזמן...
נראהשבארץההגדרההטובהביותרלזמןהיא"החגים".
דבראיתי"לפניהחגים",אחזוראלייך"אחריהחגים",
אנחנולאנהיהפה"בחגים",איפהאתם"בחגים"?
אנידווקאאוהבאת"החגים".לאתמידאהבתי.פעם
הייתימנסהלמצואכלתירוץאפשריכדילאלהיות
פהכשזהמתחיל.לפניכמהשניםאפילוהתנדבתי
לשירותמילואיםכדישתהיהליסיבהמספיקטובה
להגיד":אנילאיכוללבוא".
אחרכךהשתכללתי.הייתינוסעלחו"ל,לפעמיםרק
יורדלסיניהכולרקכדילברוחמזה...למה?לאיודע.
ישמשהוקצתדביקבכלהעסקהזה.

תירוץמעולה.מצאתיאתעצמיב"לאדק",חבלהארץ
הצפוני ביותר של הודו ,אחרי רכס ההימלאיה,
והרגשתימשהושקשהלהתעלםממנו...הלכתישם
בשוקוהרגשתישהיוםערבחג,קצתכמושהייתי
הולךעםאמאלשוקבנתניה,לקנותירקותובשר,
המולהכלליתשלעשייהחגיגית.חזרתילחדרשלי
ב"גסטהאוס"ולאיכולתילהירגע.הרגשתישאניצריך
לעשותמשהו.אולי"צריך"היאלאמילהטובה,היא
מבטלתאתחופשהבחירהשלהאדםוביתרדיוק,
הרגשתישאנירוצהלעשותמשהו...
חזרתילשוק,ולכלישראלישפגשתיאמרתישאנימארגן
ערבראשהשנהאצליב"גסטהאוס"וכולםמוזמנים.
קניתיחלהעגולהשתהיהשנהשלמהויפהכמועיגול,
בליקצוותמשוננים,תפוחודבששיהיהמתוקמתוק.

זהלאמשוםשאנילאאוהבאתהמשפחהשלי,זהגם
לאממשמשוםשכולםפתאוםנחמדיםמדיזהאלזה
ברחוב.זהגםלאהארוחותעםהדודים,אלהשאתה
רואהרקבאירועיםהאלה.זהגםלאכלהחשבונות
הקטניםשלאמאעםהאחיותשלה,עםהגיסותועם
סבתא,בכלל"חגיגה".ובניהדודים,שמעולםלאמצאת
איתםשפהמשותפתעודמאזשהייתילד.בהתחלה
ישמבוכהוחיוכיםמאולצים,ושאלותכמו":מהקורה
עםהלימודים",ו"איךהולךבעבודה",בסוףזהנגמר
ב"נשמורעלקשר",אףשברורלכולנושלאנעשהזאת.
ואזמתיישביםלאכולאתאותואוכלחגיגישישתמיד
בחגמהשנקרא"הארוחה".בארוחההזואמאעושה
אתכלהניסיונותהגסטרונומיים,ותמידמכינההרבה
יותראוכלממהשצריך,ואתהחייבלאכולהכול,
להתמלאעדשאתהמתפוצץ,ולהגידשהיה"מהזה
טעים" .אבלבאמת,גםזולאהסיבהשבגללהלא
אהבתיאתהחגים.
האמתהיאשאנילאאוהבנקודותציון.ישבהןמשהו
מלחיץ.בחגיםאתהתמידמרגיששאתהמודדאת
עצמך:איפההיית,איפההייתרוצהלהיות,ואיפה

בערבאמרתיכמהדבריםוהקראתיאת"תפילתהדרך".
לאיודעלמה,אבלהרגשתישזההמעשההנכון.כל
שנהמתחילהדרךחדשה,ובכללהייתיבתחילתהטיול
שלי,בתחילתהמסעהפרטישלי,ולאידעתילאןאני
הולך ומה עתיד לקרות לי ,אבל קיוויתי לטוב.
סבתאשליאומרת,שאםהכנסתלתבשילרקדברים
טובים,טריים,שאתהאוהב,איןסיכוישהתבשילשלך
לאיהיהטעים...
גיליתישהחייםהםכמוטיולארוך.בכליוםאינךיודע
מהיקרהומהתפגושבדרך,אבלאתהמקווהשיהיה
טוב.כליוםהואכמויוםהולדת,אפשרלהסתכל
מחדשעלהחלומותשלךועלכלמהשתמידרצית
לעשות,וכליוםהואהזדמנותלעשותצעדנוסףאל
עברהגשמתהחלום.כליוםשעוברהואראשהשנה,
ודווקא הריקנות היא סימן להזדמנות שבאה כדי
להתקדם ,לקנות רצון חדש ולהתחיל להרגיש.
אומריםשמחשבהיוצרתמציאות.האמתהיאשיש
בזהמשהו,אפילומשהומחייב:זהמחייבאותילשמור
עלכוונה,לרצותבאמתלהגיעלמצבשכברהיוםיהיה
טוביותר,לאאחריהחגים,לאמחר,אלאהיום,כאן

‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È

(18841954)‚Ï˘‡†·ÈÈÏ†‰„Â‰È†·¯‰
מכונה"בעלהסולם"עלשם"הסולם"הפירוש
שכתבלספרהזוהר.כלימיועסקבעלהסולם
בפירוש חכמת הקבלה ,בחידושה ובהפצתה
בשדרותהעם.הואפיתחשיטהייחודיתללימוד
הקבלה,המאפשרתלכלאדםבאשרהואלחקור
את המציאות שבה אנו חיים ולהתוודע אל
שורשיהואלמטרתה.
בעלהסולםנולדבפולין.בגיל19הוסמךכרבעל
ידיגדוליהרבנים,ושימשבמשך16שנהכדיין
וכמורהבוורשה.מורוהיהר'יהושעמפורסוב.
בֹ1921עלהבעלהסולםארצהוהתיישבבעיר
העתיקהבירושלים.שמעועברמפהלאוזןעל
ידייהודיםשעלומפולין,ועדמהרההלךשמו
לפניוכבעלידערבבחכמתהקבלה.אטאט
התקבצהסביבוקבוצתתלמידים,והםהחלו
לבוא לביתו בשעות הקטנות של הלילה כדי
ללמודקבלה.מהעירהעתיקהעברבעלהסולם
להתגוררבשכונת"גבעתשאול",ואףכיהןבמשך
שניםאחדותכרבהשכונה.

ÂÈ˙Â¯ÈˆÈ

Â‰˘Ó†Ô‰·†˘È†ÆÔÂÈˆ†˙Â„Â˜†·‰Â‡†‡Ï†È‡˘†‡È‰†˙Ó‡‰
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‡ÂÈ˘ÎÚ†‰˙‡†‰ÙÈ‡Â†¨˙ÂÈ‰Ï†‰ˆÂ¯†˙ÈÈ‰†‰ÙÈ‡†¨˙ÈÈ‰†‰ÙÈ
אתהעכשיו.זהקצתמזכירליימיהולדת.תמידחשבתי
שישאנשיםשלאאוהביםאתהיוםשמזכיראתהחלומות
שהיו להם ,וכמה הם רחוקים מההגשמה שלהם.
כשעברתילתלאביבאמרתילעצמישהפעםזהיהיה
אחרת.הודעתיחגיגיתשהשנהאניעושהאתהחג
עםחבריםבמקוםעםהדודים.ובאמתהיושםאנשים
קרוביםיותר,וניסינולעשותמעין"סעודתחג
עכשווית,תלאביבית,כזהכאילו".אבלהתחושה
נשארהאותהתחושה,משהוריקני,לאשייך,ואפילו
לאנעים.
אניזוכרשלפניארבעשניםנסעתילהודו.כתמיד,
תכננתיאתתחילתהטיולשליקצתלפני"החגים".
זונראתהליהזדמנותנפלאהלברוחמכאןועודעם

ועכשיו,וזהנתוןבידייםשלי.
אוליזהמהשהפחידאותיכלהזמןהזה,האחריות
הזאת,ההרגשהשהחייםשליבידייםשליוישלימה
לעשותכדישהםייראואחרת,שעכשיוזהזמןמצוין
להחליטהחלטה,לעשותמעשה-ולוגםהקטןביותר
שיביאאיתושינויוהתחדשות.סבתאשליאומרת,ששמולנואתהשמשרחוקכלכך
כדישנוכלכולנולהסתכלעלהשקיעהוליהנותממנה.
אם היינו עומדים קרוב אליה ,היה לנו חם מכדי
להתחיללהתרגש...
לפעמיםצריךללכתקצתרחוקכדילהביןמההיה
לךתמידבידיים.
ÁÓ˘†‚Á

בשנים19261928שההבעלהסולםבלונדון.
בהיותושםכתבאתהפירוש"פניםמאירות"ו"פנים
מסבירות"לספר"עץחיים"שלהאר"יהקדוש
שהודפסבֹ,1927ואףניהלחליפתמכתביםעם
תלמידיו,שלימיםפורסמהבספרבשם"פריחכם".
במהלךשנת1933פרסםאתהקונטרסים"מתן
תורה"",הערבות"ו"השלום".
שתי יצירותיו העיקריות ,פרי עמל של שנים
ארוכות,הן"תלמודעשרהספירות"המיוסדעל
כתבי האר"י ופירוש "הסולם" לספר הזוהר.
הוצאתםלאורשל16חלקיושל"תלמודעשר
הספירות"החלהבשנת.1937בשנת1940יצא
לאורספרו"ביתשערהכוונות",הכוללאתהפירוש
"אורפשוט"ללקטקטעיםנבחריםמכתביהאר"י.
פירוש"הסולם"לספרהזוהרנדפסבֹ18כרכיםבין
השנים.19451953לאחרמכןכתבבעלהסולם
שלושהכרכיםנוספיםובהםפירושעל"זוהרחדש".
הוצאתם לאור הסתיימה בשנת  1955לאחר
פטירתו.
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וכך כתב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר:
"וקראתיהביאורבשם'הסולם'להורות,שתפקיד
ביאוריהואבתפקידכלסולם,שאםישלךעליה
מלאהכלטוב,אינךחסראלא'סולם'לעלותבו,
ואזכלטובהעולםבידיך")אותנח(.
בעלהסולםחיברסדרתהקדמותהמכינותאת
התלמידללימודנכוןשלכתביהקבלהוהמבארות
את דרך הלימוד ,ובהן "מבוא לספר הזוהר",
"הקדמהלספרהזוהר"",פתיחהלחוכמתהקבלה",
"פתיחהלפירושהסולם"",פתיחהכוללתלעץ
חיים"ו"הקדמהלתלמודעשרהספירות".
בשנת1940הוציאבעלהסולםלאוראתעיתון
"האֻמֶֻה".בשנותיוהאחרונותהואכתבאת"כתבי
הדורהאחרון",ובהםניתחמשטריםחברתיים
שוניםואףהתווהתכניתמפורטתלבנייןהחברה
העתידיתהמתוקנת.

ÔÂÈÚ¯‰†˙‡†Ì„˜Ó

בעלהסולםלאהסתפקבהעלאתרעיונותיועל
הכתבאלאפעלרבותלקידומם,ואףנפגשלשם
כךעםראשיהיישוב,עםמנהיגיתנועותהפועלים
ועםאישיציבור,ובהםדודבןגוריון,זלמןשזר,
משהשרת,חייםארלוזורוב,משהארם,מאיריערי,
יעקבחזן,דבסדןוחייםנחמןביאליק.
דודבןגוריון,שעלפיהנאמרבאחדממכתביונפגש
עםאשלג"הרבהפעמים",הופתעבפגישותיהם:
"אנירציתילדבראיתועלקבלה,והואאיתיעל
סוציאליזם")ארכיוןבןגוריון,יומנים(.
לכאורהמפתיעלראותכיבעלהסולםחפץלהתקרב
אלתנועתהפועליםהעבריתואלראשיה,שהריבינם
לבינוהיההבדלחיצוניומנטליגדול,אולםעיוןמעמיק
בכתביוחושףדמותמורכבתומרתקתשלאיש
משכילורחבאופקיםהבקיבחכמותרבות,המעורה
היטבבמתרחשבארץובעולםובעלדעותמהפכניות
ומרחיקותלכתבתעוזתן.

˘È‡‰†ÏÚ

"בתחילתשנותהחמישיםשלהמאההעשריםיצא
פרופ'שלמהשוהם,שכעבורשניםהיהמבכירי
הקרימינולוגיםוחתןפרסישראלעלפועלובתחום,
לחפשאתהרבהמקובליהודהאשלג][...באותו
זמןאשלגניסהלהדפיסאת'הסולם',התרגום
העבריוהפרשנותשכתבעלספרהזהר.בכלפעם
שהצליחלגייסמעטכסף,מתרומותקטנות,היה
מדפיסחלקיםמןה'סולם'שלו.מצאתיאותועומד
בבנייןרעוע,חורבהכמעט,לידמכבשדפוסישן.
הואלאהיהמסוגללהרשותלעצמולשלםלסדר,
ולכןסידראתאותיותהדפוסבעצמו,כשהואעומד
מעלהמכונהבמשךשעותבכלפעם,אףשהיה
בסוףשנותהשישיםלחייו.הואהיהללאספקצדיק
אישצנוע,עםמאורפנים.מאוחריותרשמעתי
שהואבילהכלכךהרבהשעותבסידורהדפוס,עד
שהעופרתפגעהבבריאותו".
©®≤∞∞¥†¯·Óˆ„·†±∑†¢ı¯‡‰¢†ÍÂ˙Ó
דומהשרק60שנהלאחרפטירתומתחיליםחוגים
שוניםבחברההישראלית,באקדמיהובעולםכולו
להכיראתגדלותושלהמקובלהעצוםהזה.כיום
כמעטכללימודהקבלהבזמננו,כמוגםהגישהאל
מקורותהקבלההשונים,מתאפשרהודותלפועלו
הנרחבוההיסטורי.בשניםהאחרונותזוכהתורתו
לתשומתלבנרחבתבציבורוזוכהלהצלחהרבה.
מאותאלפיםברחביהעולםלומדיםאתמשנתו
בשפותשונותומחקריםרביםנעשיםעלספריו.
מכתביומתגלהלכלדמותושלהאיששסללאת
הדרךלקימההרוחניתשלעםישראל.
בעלהסולםנפטרבשנת1954ואתדרכוהמשיך
בנוהבכור,הרבברוךשלוםאשלג.

˘‡˙Â·Â˘˙Â†˙ÂÏ
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חכמתהקבלהמסבירהלאדםאתכלמקורות
חייו,מהשורשנשמתו,לאיזומטרההואבא
לעולם,באיזוצורהעליולממשאתעצמוומה
המשךחייובעולםהזה.היאמובילהאותו
למימוש בכל תהליך חייו בעולם הזה.
אםהאדםמגלהצורךלממשאתחייומתוך
השאלה":מההטעםבחיי?",הואמגיעבדרכים
שונותלחכמתהקבלהובכךפותחלעצמו
מסלוללמימושעצמימושלם.
הקבלההיאשיטהלהשגתהעולםהרוחני.היא
מלמדתאותנועלהעולםהרוחני,ועלידיהלימוד
בהאנומפתחיםחושנוסף.בעזרתהחושהזה
אנויכוליםליצורקשרעםהעולמותהעליונים.
הקבלההיאלימודמעשימאוד.האדםלומד
עלעצמו,מיהוומהטבעו.הואלומדמהעליו
לעשותעכשיועלעצמו,ומהעליולשנותבתוכו,
שלבאחרישלב,צעדאחריצעד,עדשיגשים
אתהמטרהשלשמהנברא.
)®¢ÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†Ú„Ó†¨‰Ï·˜¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó
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?ÛÂ‚Ï†ıÂÁÓ†Ï‡†˙ÂÚÒÓ†Â‡†Ú‚Ó
כלאלההםתחושותורגשותפסיכולוגייםשל
האדם,השייכיםלעולםהזה,איןכאןדברשהוא
מעלהעולםשלנו.ריפויעלידימגעוכלמיני
"פלאים"אחריםאינםקשוריםכלללעולם
הרוחניולקבלה.כלהדבריםהאלהקיימים
במציאות,כמוהשפעהשלעצםאחדעלמשנהו
שחלקההואבתתמודע,אבלתופעותאלה
הןעדייןבגדרהעולםשלנו,המושפעמחוקים
שלטבעגשמיאגואיסטי.
הקבלה מציעה לך לחיות בעולם הרוחני,
במקביל לעולם שלנו ,דרך המאפשרת לך
להרגיש,להביןולראותאתכיווןההתפתחות
האישיתשלךושלכלהאנושות.כךתראהאת
חייךבעבר,בהווהובעתידראייהנכונה
יותרותחיהאתחייךבאורח"חכם"יותר.
)("‰Ï·˜†‰Ó˘Â†‰ÈÂÂÁ¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

¯˙ÂÈ·†ıÏÓÂÓ‰†ÚÓ˜‰†Â‰Ó
?˙ÂÈ‚ÂÊ·†‰ÁÏˆ‰†¯Â·Ú
קבלההיאמדעבעלחוקיםברוריםומדוייקים,
שיש ללמוד אותם .אין לקבלה שום קשר
לשימושבקמעותובברכותאולדבריםדומים
הנעשים בשמה .מקורם של דברים אלה
בתקופהשבההקבלההייתהנסתרת.ספרי
הקבלהמסביריםבמדויקמהםהצעדיםשאדם
צריךלעשותכדילרכושלעצמואתהמדעהזה.
בעזרתהידיעותשתרכושבעצמךתלמדמה
הדברהנכוןביותרשעלייךלעשותבכלתחומי
החיים,ובכללזהגםבזוגיות.
)("„È˙Ú‰†ÌÚ†ÔÂÈ‡¯¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó
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ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

È‚·È‡†‰˘Ó†ÌÚ
˘:È‚·È‡†‰היוםמנסיםלאסוףמכלוכל,אתכלמי
שרוצהלבואוללמודקבלה.
האםכלאחדראויללמודקבלה?האםכלאחדיכוללהבין
אתהמשמעותהגדולהשלה,אושמאאנשיםנתפסיםבה
והופכיםגםאתהקבלהלמעיןאופנה,דתאוכת,כאשר
למעשה לא עומדת שום הבנה מעמיקה מאחור.
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰הקבלהכשיטתתיקוןהאדםקיימתועומדת
בפניעצמה.לאמשנהמהמנסיםלעשותממנהאובאיזו
צורהאושםלמכוראותה.אנירקיכוללומר,שרבים
רוציםלהקיםתחתשמהשלהקבלהעסקמשגשג
ולמכורדבריםשישבהםכביכולכוחותעלטבעיים,
אבלכלזהמעולםלאהיהשייךלקבלה.
 :È‚·È‡† ‰˘Óהקבלה הפכה לעסק מצליח.
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זהברור.השםעצמומושךומבוקש,לכן
ישהעושיםממנועסקמסחרי.
  :È‚·È‡† ‰˘Óהאם הדבר אינו גורם נזק לקבלה?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰איןמהלעשות,אנשיםנמשכיםאחרהטוב
ומחפשיםאותו,ורביםחושביםשבצורהכזויוכלולגרום
לעצמםטוב.כאמור,הקבלההאמיתיתמשיבהעל
השאלה"בשבילמהאניחי?"בכךשהיאמעלהאת

האדםמעלדרגתהעולםהזה.חכמתהקבלהאינה
משפרתאתחייהאדםבעולםהזה.
בכלמינימקומותמוכרים"סגולות"שבאמצעותןיהיה
כביכולטובלאדםבעולםהזה:הואיצליחבעסקים,
בזיווג,בבריאותוכןהלאה.אבלכלאותםקמיעותומים
קדושיםזריםלקבלהומנוגדיםלהלחלוטין.כנראה
שאנשיםזקוקיםלהםכדילהרגישביטחוןבחייהם,ולכן
הםמשלמיםתמורתם.

¯·‰Ï·˜‰†Ï˘†‰Ó˘†˙Á˙†ÌÈ˜‰Ï†ÌÈˆÂ¯†ÌÈ
Ì‰·†˘È˘†ÌÈ¯·„†¯ÂÎÓÏÂ†‚˘‚˘Ó†˜ÒÚ
‰Ê†ÏÎ†Ï·‡†¨ÌÈÈÚ·Ë≠ÏÚ†˙ÂÁÂÎ††ÏÂÎÈ·Î
Æ‰Ï·˜Ï†ÍÈÈ˘†‰È‰†‡Ï†ÌÏÂÚÓ
 :È‚·È‡† ‰˘Óהשאלה היא אחרת :מי מגיע לקבלה
האמיתית ומי מגיע לחוגי ה"קבלה" למיניהם?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰האדםמגיעלכלמצבומקוםלפידרישה,
לפיהחיסרוןשלו,ושםהואנשאר.כיצדהאדםמתפתח
בחיים?הואמשיגמשהו,ומידמרגיששהוארוצהיותר
ויותרמזה,וכןהלאה,עדהמקוםשבוהואחושב",מספיק

øÂ˙È‡Ó†ÌÈˆÂ¯†ÌÏÂÎ†‰Ó
רקאזתיפסקהמלחמה,שכןהיאנועדה
רקכדילעורראותנולתפקידנו.אךמה
עלינולתקן?מהמקולקלבנואובעולם?
מקובליםשהשיגואתהמציאותהכוללת
מספריםלנוששורשהקלקולהאנושיטמון
בתכונתהאגואיזםהשולטתבכלאדםואדם.
האגואיזם האנושי שהתפתח בתהליך
אבולוציוניטבעי,מדרגהראשוניתוזעירה
שלובתחילתקיוםהמיןהאנושיועדדרגתו
המירביתבימינואנו,הואכמוסכיןחדה
המפרידה בין הבריות .כיום אנו רואים
שהקשריםביןבניהאדםמתפוררים,אף
ברמת הגרעין הפנימי של המשפחה.
מקובליםממשיכיםואומריםכיהפירוד
הזהביןהנשמותהואהשורשלכלהרע
בעולם.ספריהקבלההמקורייםמתארים
שיטהלתיקוןהאגואיזם,שתחזירתחילה
אתעםישראלולאחרמכןאתכלהאנושות
לחיות'כאישאחדבלבאחד',עלבסיס
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לי,לאכדאילהשיגיותר,זהכברקשהמדי".כלומר,הוא
מתאזן במקום מסוים ,מגיע לרוויה ,ונעצר.
כךגםבחכמתהקבלה:אםשאלתהאדםהיאאמיתית,
מהימטרתחיי?בשבילמהאניחי?לשםמהבנויהעולם
הזה?מההואאמורלתתלי?ומהעליילתתלו?כלומר,
אםשאלותיוהןשאלותחייםעקרוניות,הואלאייעצר
בקנייתבקבוקמיםקדושים,ילגוםממנוויחושבטוב,
אלא ירגיש שעליו להשיג את התשובה הברורה.
הואיהיהחייבלהרגיששהואשולטבמצב,שהוארואה,
מרגיש,חוקרומשיג.אחריםלאיחושוחייביםבכך.לכן
ללימוד חכמת הקבלה האמיתית מגיעים רק אלה
שהתעוררובהםהשאלות":מההטעםבחיי?"",בשביל
מהאניחי?",בצורהאמיתיתופנימית,ודברלאיספק
אותםמלבדמענהלשאלהזו.
:È‚·È‡†‰˘Óאתהיכוללומרליבכמהמשפטיםמהיש
בקבלהשיכוללפתוראתבעיותהעולם?מהישבה
שיכוללהעביראותנולשלבהבא?
:ÔÓËÈÈÏ†·¯‰היאפוקחתאתעיניהאדם.היאהאמצעי
שבעזרתוניתןלראותשכבתמציאותעליונהיותר,שבה
נמצאיםכלהכוחותהמפעיליםאתעולמנוואותנו.

ÔÂ˘‡¯†„ÂÓÚÓ†Í˘Ó‰

העיקרון'ואהבתלרעךכמוך'.
אותואגושגדללממדיםמפלצתיים,הוא
גם הסיבה שבגללה ירד העם מהשגתו
הרוחניתלאחרחורבןביתשני,אותה'שנאת
חינם'שגרמהגםלחורבןהרוחנישלהעם
היהודיויציאתולגלותולשכחהבתאלפיים
שנה.חזרתנובעתהאחרונהלארץמסמלת
אתתחילתהשינויהצפוי:ארץישראלהיא
המקוםשבויישמנואתהשיטהבעבר,וזה
המקום שאליו חזרנו כדי להמשיך את
תפקידנו ולהעביר את השיטה לשאר
האנושות.
המהלומותהניחתותכיוםעלראשנונועדו
לעורראותנולתפקידנו.מרגעשנתעשת
כיחידיםוכעםונביןמהמהותקיומנובעולם
ומהתפקידנועליאדמות,אואזנוכללפתח
מחדשאתהקשרשאיבדנועםהעולםהרוחני
ולזכותלחוותכברעכשיוביטחון,שגשוג,
עצמאותושלמות.
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