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איןעודספרבהיסטוריההאנושיתשישווה
לסקרנותשמעוררספרהזוהר.מאזכתיבתו
המסתוריןשאופףאותואינויודעגבולות
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˙˙Â¯ÓÏ†Æ„ÁÂÈÓ·†ÁÓ˘Ó†¯·„†Ô‰†˙ÂÏÁ
¨Í¯„‰†Í˘Ó‰†È·‚Ï†ÔÂÁËÈ·‰Â†‰ÚÈ„È‰†¯ÒÂÁ
¨ÌÈÏÂ„‚†˙ÂÈÂÈÁÂ†ı¯Ù˙Ó†ÁÎ†‰„ÈÏ‰†‰˘ÚÓ·†˘È
˙ÈÙÂÒ‰†‰¯ËÓ‰†ÏÚ†˙Â¯È‰··†ÚÈ·ˆ‰Ï†ÌÈÁÈÏˆÓ‰
ÍÏÂ‰Ï†Â¯ÊÚÈ˘†˙ÂÁÂÎ†‰ÓÓ†ÍÂ˘ÓÏÂ†‰ÓÏ˘‰
Æ‰ÁË··Â† ˙ÂÏ˜·† Â„ÚÈÏ† ÚÈ‚‰Ï† „ÈÓ˙Ó‰
התחלותהןגםניצוץהחייםהראשון,אותםרגעים
נדירים בעולמנו ,שבהם מתרחשים שינויים.
במהלךהשורותהבאותנספרעלאחדמסימני
הדרך הדרמטיים ביותר בתולדות האנושות.
שינוימשמעותיכזההתרחשבעולםלפני5,000
שנהבערך,באזורבבל,ממשמרחקפסיעה
מכאן.באותהעתהיהאזורמסופוטמיהכור
היתוךלהתהוותהשלהציוויליזציההמודרנית.
במהלךהשניםשקדמולתקופהזוהסתפקה
האנושותבמילוימאווייההקטניםוהבסיסיים:
האנשים חיו בפשטות ,הסתפקו בקורת גג
לראשם,צרכומזוןבסיסיולאשאפולקידום,
לקריירהאולכיבושןשלפסגותשונות.שיטות
המשטר,המִנהלוהמסחרהמודרניותעדייןלא
היוקיימותוהחייםהתנהלובצורהטבעית,
שְׁלֵווהוללאחיכוכים.
כולנומכיריםאתאותהתחושהשפוקדתאותנו
כאשר אנו מתעוררים בוקר אחד ומרגישים
שהחייםשלנו,במצבםהנוכחי,כברלאמספקים
אותנו.אנורוציםמשהואחר,אבלאיננויודעים
בדיוקמה...אותותהליךבדיוקהתרחשלפני
כ5,000שנה,בָּרמההכללאנושית.באותם
זמנים התרחש אחד השינויים המהותיים
בהתפתחותהעולמית.
באותהתקופהרובהאנושותהתרכזהבמקום
שבו שוכנת עיראק של ימינו ,אזור שהחל
להתפתחלפתעבאופןמואץובכמהכוונים
במקביל.החקלאותהמודרניתהחלהלקרום
עורוגידיםממששם,והונחהיסודלשיטות
המסחרולשימושבכסףובמיסוי.לצידןהתפתחו
גם שיטות משטר ושלטון ועוד יסודות סדר
וניהולקלאסיים.גםהכתבהומצאבאזורזה
ובאותה תקופה .ברמה החברתית החלו
להתרחבפערימעמדותבאוכלוסייה,והאנשים
נחלקולכאלהשישלהםהרבהיותרולכאלה
שישלהםהרבהפחות.
אםכך,מהקרהבאותהתקופהמיוחדת,אשר
הוביל לשינוי כה מהותי בכל תחומי החיים,
ולהתפתחותתרבותיתוטכנולוגיתמואצתכלכך?
עלפיחכמתהקבלה,מהותהטבעהאנושיהיא
רצוןליהנות,האגו.רצוןאגואיסטיבריאהוא
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ÒÁÈÏ†Ú‚Â‰†ÏÎ·†Í¯„≠˙ˆ¯ÂÙÂ†˙È˘„Á
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ÂÈ·‡†Ì‰¯·‡Î†˙È˘Â‡‰
לרצותלהשקיעכספיםבבורסה,ולקנותמכונית
אוחליפהחדשה.העיקרוןברור.מתוךעיקרון
זהנוכללהביןכימהשאירעבבבלהעתיקההיה
התפרצותדרמטיתשלרצוןאגואיסטי.לפתע
החייםהפשוטים,במרעה,במערהאומתחת
לעץ,נראואפוריםולאמספקים.

Ï··†Ï„‚Ó
האגוהמתפרץהולידסדרהשל תופעות,שאחריהן
האנושות כבר לא התנהלה כתמול שלשום .

מפקדחילהאווירלשעבר,איתןבןאליהו,רוצה
לדעתמהגורםלאדםלעבורמהעולםהמדעי
לעולםהרוחני,הרבד"רמיכאללייטמןמשיבלו
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המצפןשמדריךאתהאדםבחייוומניעאותו
בכלמעשהשיעשה.הריאישמאיתנואינומסוגל
לבצע תנועה ,ולו הקלה ביותר ,נגד רצונו.
אםהיהאפשרלהזריקרצוןלאבןדוממת,היא
הייתהמתחילהלהצמיחאיבריםנוספים.הזרקת
רצוןנוספתהייתהגורמתלהלהתחיללנוע
ממקוםלמקוםכמובעלחיים,ומנהנוספתשל
רצוןבריאהייתהגורמתלהלהתחיללדבר,

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

לתושביבבלכמוהוזרקהתוספתשלאגואיזם,
והיאשדחפהאותםלבצעשורהשלמעשים
בלתי נשלטים .עד לאותו רגע היו הבבלים
מורגלים ביחסים פשוטים בין איש לרעהו
והתקיימובשקטובשלווה.הםחיוכעםאחד,
דיברובשפהאחת,כמעטכאחים,ככתוב":וַיְהִי
כָלהָאֶָרץ,שָׂפָהאֶחָת,וְּדבִָרים,אֲחִָדים")בראשית
יא,א(.הםלאהתכוננולתהליךהחדששהחל
לעבורעליהםללאהתרעהמוקדמת,ובמידה
רבהלאהבינואותו.דומהכיידנעלמהאחזה
בחוטיםוהניעהאותםכמובובותבמשחקשלא
יכלולשלוטבו.
הבבלים,שעדאותהתקופהסגדווהשתחוו
לכוחות הטבע השונים ,לפסלים ולאלילים,
נשלטו במידה רבה על ידי הפחד והיראה
שפיתחוכלפיאליליםאלה.הםהחליטולשנות
אתחוקיהמשחקו"לשבוראתהכלים".בדומה
לילדקטןשמחליטלהתקומםכנגדהוריו,נדחפו
אותםבבליםמוגדליהאגולהתמודדותנגדהכוח
העליון.הםניסולהציבאתהאגושגדלבהם
מעל לכוח העליון ולהכניע אותו תחתיו.
התחלתההתמודדותעםהמצבהחדשבאה
לידי ביטוי בניסיון לבנות את מגדל בבל
המפורסם ,מגדל שיגיע עד לשמים ,ואף
מעליהם":וַיֹּּאמְרוּ הָבָהנִבְנֶהלָּנוּעִירוּמִגְדָּל
וְֹראשׁוֹבַשָּמַיִםוְנַעֲשֶׂהלָּנוּ שֵׁם")בראשיתיא,ד(.
‡·‰†ßÓÚ·†Í˘Ó‰

˙È˘‡¯·Ó†ÏÈÁ˙‰Ï
השבועהחללטפטףהגשםהראשון,היוֶרה.
לאחרהגשםהתפשטבאווירריחרענןשלאדמה
וצמחייה.הילדיםנצמדואלהחלון,והתמלאו
התרגשותלמראההטיפותהגדולותהשוטפות
אתהעציםואתהרחובות.בתמימותהאופיינית
לילדיםהםרצולנעולמגפייםחדשיםכדילקפץ
בשלוליותולהתיזמיםסביב.החורףמתחיל.
התחלותהןדברמרגש,וכךגםהגשםהראשון:
הואבאושוטףאתהכל,כמומנקהאתהלכלוך
ואתהאבקומטהראתהעיר.לפעמיםמתפשטת
בנוהתחושהכיגםבישראלשלהיוםישצורך
עזשיבואמשהווישטוףויסיראתהשחיתויות
ואתהאכזבות,אתהניכורואתהבדידות.בעיקר
שיפיחתקווהלמשהוטוב,חדש,רענן,דבר
שכולנומשתוקקיםאליו,כמוילדינו.
מחקרשנערךלאחרונהמצביעעלכךשבישראל
כיוםשבעהמתוךעשרהאנשיםמאמיניםשיש
כוחעליון,הטבע,אלוהיםאוכלשםאחר
שנבחר.סוציולוגיםאומריםשהנתוןהזהמפתיע,
שהואמשקףחוסרוודאות,אובדןדרך,בלבול
אבלגםחיפושותהייה,כמיההלמשהוחם,
טוביותר,ביתי,מאחד.אכן,האמונההיאדבר
מורכב,המשקףיותרמעיוורוןאורצוןלברוח.
מורגשבנומאודהצורךלשינוי,וחלקנורק
מקוויםומאמיניםשמעורבותכלשהישלכוח
עליון תביא לידי פתרון המצב הקשה.
עתה ,אחרי החגים ,אחרי היוֶרה ,אנו כמו
מתחילים מבראשית .השנה הקרובה יכולה
להיותשנתמִפנֶה,שנהמלאתתקווהוהישגים,
אלאשהרבהמוטלעלהכף.אומריםש"מצפון
תיפתחהרעה",אבלאוליגםמדרום,וייתכן
שאחריכןאףממזרח.אמנםדווקאברגעים
כאלה,אףשאנומרגישים"עםהגבלקיר",שם
יכולגםלהתגלותחוזקנו.
בעולמנוהמודרני,בבלשנת,2006נמצאיםאלה
שיכוליםלבנותלנועתידטוביותר.האמתהיא,
שכל אחד מאיתנו כבר מרגיש בתוכו את
הכמיההלשינוי.אךגםאםאיןאנומודעיםלכך,
הניצניםכברנובטים.כלשנשארהואלהשקות
אותם,אבלביחד,וכךנוכללקטוףאתהפירות
כאישאחדבלבאחד.אםרקנלמדאיךלמצוא
אתהדרךאישאללבושלרעהו,אםרקנפסע
בדרךשכברסללובעבורנו,אםרקנרצהשינוי,
הואיבוא.ביחדלבטחנצליח.
בגיליון השלישי של "קבלה לעם" קיבצנו
בעבורכםמגווןשלכתבותמעניינותלצדטורים
אישיים.פרסנובפניכםידעמצטברוניסיוןלצד
חוויהאישית,כזוהבאהמהלב.הכתבההמרכזית
עוסקתבבבל,מקוםמוצאנו.היאמפרטתשלב
אחרישלבאתהתהליךשעברעםישראללאורך
הדורות.לצידהריאיוןאישימרגשעםאחד
היוצריםהמצליחיםבארץ,ארקדידוכין.תמצאו
גםטוריםאישייםוהרבהאהבה.
ÆÂ·È‚˙†Ì‡†ÁÓ˘Â†Â‰È˙˘†ÌÈÂÂ˜Ó
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הדחףשפרץבהםהולידאתהצורךלהתקומם
ולהילחםנגדהכוחהעליון.ה"מגדל",מבנה
עצוםבגודלו ,מסמלבצורהאלגוריתאתהדחף
של אגו האדם לשלוט על הטבע .ה"שמים"
שאותםניסוהבבליםלכבושמסמליםבצורה
אלגוריתאתהכוחהעליון.

‡·¯ÔÂÂÈÎ†‰ÓÂ‡‰†È·‡†‰ÂÎÓ†Ì‰
˘Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÓÂ‡‰†˙‡†„ÒÈÈ
‡ÂÎ¯„†˙‡†ÂÎÈ˘Ó‰˘†ÌÈÏ··†Ì˙Â
˘˙ˆÂ·˜Ï†ÂÎÙ‰†Ì‰¯·‡†Ï
ÌÈ„ÓÓÏ†‰Ï„‚†‰ˆÂ·˜‰†ÆÌÈÏ·Â˜Ó
˘˙Â·¯·†‰ÎÙ‰Â†‰ÓÏ˘†‰ÓÂ‡†Ï
Ï‡¯˘È†ÌÚÏ†ÌÈÓÈ‰

מרביתם למדו על השיטה שגילה אברהם
במסגרת השיעורים שלימד באותו אוהל
מפורסםשפתחלקהלהרחביחדעםאשתו
שרה,כפישנכתב":שהיהאברהםאבינומכניסן
לתוךביתוומאכילןומשקןומקרבןומכניסן
תחת כנפי השכינה" )בראשית רבה ,וישב(.
בעבוראלהשעדייןלאהיובשליםלכך,פיתח
אברהםשיטותרוחניותאלטרנטיביות,אשר
התאימולשורשינשמתם.הפסוקהבאמתאר
אתאברהםהשולחאתשליחיולֶקֶדם,היא
המזרחהרחוקשלימינו,שםהתפתחומאוחר
יותרתורותהמזרח":וְלִבְנֵיהַפִּילַגְשִׁיםאֲשֶׁר
לְאַבְָרהָםנָתַןאַבְָרהָםמַתָּנֹתוַיְשׁVלְּחֵםמֵעַליִצְחָק
בְּנוֹבְּעוֶֹדנּוּחַיֵקְדמָהאֶלאֶֶרץֶקֶדם")בראשית
כה ,ו( .משושלתו של אברהם התפתחו
מאוחריותרגםהדתותהמודרניות.

‰Â¯Á‡‰†‰ÓÂ˜‰†¨Ï··†Ï„‚Ó
למרבההפלא,מציאותהחייםהעולמיתבמאה
וחמישיםהשניםהאחרונותדומהבמובניםרבים
למציאות חייהם של אנשי בבל של העת
הקדומה ההיא .מאז סוף הגל הראשון של
המהפכההתעשייתיתהחלהבעולםהתפתחות
מואצתבכלתחוםשאפשרלהעלותועלהדעת:
חשמל,תחבורה,טלוויזיה,רדיו,קולנוע,בורסה,
מוצרימותרות,אוכלגורמה,מחשבים,הייטק,
דמוקרטיהכלאלההתפתחורקלאחרונה.
האגושפרץלראשונהבבבלהעתיקההגיעלשלב
ההתפתחותהאחרוןבתחילתהמאההעשרים.
בימינו ,התפתחות האגו מהירה לאין ערוך
מההתפתחות בתקופות הקודמות .קצב
ההתפתחות של האגו רק הולך וגובר.
במקביללהתפתחותהמואצתמתפשטתבקרב

תהליךהתפרצותהאגוהולידתופעותנוספות,
והןיצרותגובתשרשרת שאישכברלאיכול
היהלעצור,כדורהשלגהחללהתגלגל.בתוך
זמןקצרהפסיקוהבבליםלהביןזהאתזה,
ומשפה אחת משותפת שבה דיברו החל
להתפתחשללהלשונותהקיימותבעולמנו.בני
האדםהחלולהתרחקזהמזהוהתפזרולכל
עבר.האגושגדלהפרידביניהםכסכין,וכלאחד
החללהיותמרוכזיותרויותרבעצמוולהתעלם
מצרכיושלהשני.בהמשךהזמןהחלולהתפתח
גםתופעותשלניצולהזולת.דרךאגב,מקור
השם"בבל"הואמהשורשב.ל.ל,עלשוםבלבול
הלשונות":עַלכֵּןָקָראשְׁמָהּבָּבֶל,כִּישָׁםבָּלַל
ה'שְׂפַתכָּלהָאֶָרץ;וּמִשָּםהֱפִיצָםה'עַלפְּנֵי
כָלהָאֶָרץ")בראשיתיא,וט(.

ÂÈÓÈ·†Ì‰¯·‡†˙ËÈ˘†˘ÂÓÈÓ

„¯ÂÈ·‡†Ì‰¯·‡†Ï˘†ÂÎ
אברםבןתרחהיהבבליככלהבבלים.גםהוא
היהעובדאליליםוהשתחווהלגרמיהשמים
ולפסלים.יתרעלכן,משפחתושלאברםהייתה
מכובדתוידועהבתחוםעשייתפסליםואף
התפרנסהממכירתםבהצלחהרבה.בוקראחד,
גםהרצוןשלוקיבלתיאבוןגדול,ממשכמו
שקרהלשכניו.מהשייחדאתאברםהואצורת
ההתמודדותשלועםהמצבהחדש.האמונה
הפרימיטיביתבכוחותהפסליםשנפוצהאז
בסביבתולאסיפקהאותו.הוארצהיותרמזה.
בזמןשהבבליםהמירואתאמונתםהקודמת
האמונהבפסלים,באמונהחדשההסגידה
לאגוהמתפרץבתוכם,גילהאברםאתמהשלא
גילהאישלפניו .אברםהביןכיבניאדםנכנעים
באופןטבעילאגושמנהלבעבורםאתכלחייהם,
אךעםזאתהואגילהכיביכולתםלהשתמש
באותואגוממשכאמצעי,כמניעלשינויחיובי.
הואצפהאיךהבבלים,שעדאזחיוביניהם
באהבתאחים,מתרחקיםזהמזהומובליםעל
ידיהאגולשנאתחינם.הואניסהללמדאותם
איךלהתחברזהעםזהלמרותהאגוהמתפרץ.
מתוךהשגתוהרוחניתניסהאברםלהסביר
לבבלים,כיאםיחזיקובכלמחירבאהבתהאחים
עלפניהאגושלהם,יזכולחיבורעמוקיותרעם
הכוחהעליון.עיקרתורתושלאברםהיאללמד
אנשיםשתפקידושלהאגוהואלאלהרחיק
ביניהםאלאלחזקעלפניואתהאהבהביניהם.
בזכותהמאמץהזהלשמורעלהחיבורמתגלה
הכוחהעליוןושורהבהם.
אתאשרגילהכתבאברםבספרהקבלההחשוב
המיוחסלו",ספריצירה".הואהוסיףלשמואת
האותה'כסימןלאלוקותאשרהשיג,והחללנסות
להפיץאתשיטתוברביםובצורהפתוחהונעימה
לכלדורש.אולםרקחלקקטןמתושביבבלבחר
להקשיבלמשנתושלהמקובלהראשוןבהיסטוריה.
אלה שהסכימו לשמוע בקולו של המהפכן
הרוחני היו הראשונים להרכיב את קבוצת
המקובליםשהפכהמאוחריותרלעםהיהודי.

¸≤˛

במהלךמאההשניםהאחרונות,גםהמציאות
החיצוניתאינהמאירהלופנים.מלחמותעולם,
טרורואיוםקיומיאטומיברמהביןלאומית
כוללת,עוניהולךומתפשט,משבריםאקולוגיים,
משבריםבתחומיהמדעוהאמנותובעצםבכל
תחוםאפשרי,רקמחדדיםאתהתחושהאצל
רביםשהפתרוןלכלהכאוסהזהקייםברמה
כוללת יותר .היום ,צאצאיה של אותה
ציוויליזצייתבבל,הלואהםהאנושותכולה,
מגיעיםלהכרתהרע,כפישקרהלאברהםבזמנו.
תחושתההכרהבקיומושלמשברעולמיההולכת
וגוברתמעמידהאתהעולםבאותההנקודהשבה
ניצבהבבלהעתיקהלפני5,000שנה.ההבדל
העקרוני בין התקופות הוא ,שכעת אותה
האנושותשהתפזרהעלפניכדורהארץ,גדלה
בינתייםלאוכלוסיההמונהמיליארדיבניאנוש,
והיאכברמוכנהלהאזיןוכברבשלהלקלוטוליישם
אתאותההשיטהשפיתחאברהם.

ÈÁÂ¯‰†ÔÎÙ‰Ó‰
אברהםהיההאדםהראשוןבהיסטוריהשגילה
כיקיימותרקשתיצורותהתייחסותבסיסיות
למציאותשבהאנוחיים:אושהאדם‚È˘Óצעד
אחרצעדאתהמציאותהאמיתית,העליונה,
בכלחושיוהפנימיים,בעזרתעבודהמולהאגו
המתגבר,אושהואנכנעלדרישותהאגושלו.
השיטה שפיתח אברהם הייתה חדשנית
ופורצתדרךבכלהנוגעליחסהאדםלעצמו
ולמציאותהסובבתאותו.איןלנומהפכןבכל
ההיסטוריה האנושית כאברהם אבינו.
אברהםמכונהאביהאומהכיווןשייסדאתהאומה
הישראלית.אותםבבליםשהמשיכואתדרכושל
אברהםהפכולקבוצתמקובלים.הקבוצהגדלה
לממדיםשלאומהשלמהוהפכהברבותהימים
לעםישראל,עםשהדברהיחידשמייחדאותוהוא
המטרהההיסטוריתשלשמהנוצריישוםשל
שיטתוהרוחניתשלאברהם.אותהקבוצהקיבלה
אתהשם"ישראל",לפיכיווןהתפתחותהה""¯˘È
לעברהכוחהעליון,ה"‡."Ï
דרךאגב,מחקריםביולוגייםמוכיחיםכיעם
ישראלהמוכרלנוהיוםזההמבחינהגנטיתלעם
הבבליהעתיק.

רביםהתחושהכיאנוחייםכיוםבמעין"בבל
מודרנית".הולכיםומתרביםהאנשיםשמחפשים
משהו מעבר למילויים ,אף המפתים ביותר,
הקיימיםבעולמנובעתהזאת.כמובאברהם
בשעתו,נרקמתבקרברביםמאיתנוההבנה,
שצעידהעיוורתבעקבותפיתוייהאגונועדה
לכישלון.הניסיונותלהתקדםבדרךזומביאים

ÌÈ˘‡‰†ÌÈ·¯˙ÓÂ†ÌÈÎÏÂ‰
˘¨ÌÈÈÂÏÈÓÏ†¯·ÚÓ†Â‰˘Ó†ÌÈ˘ÙÁÓ
‡ÌÈÓÈÈ˜‰†¨¯˙ÂÈ·†ÌÈ˙ÙÓ‰†Û
·Ì‰¯·‡·†ÂÓÎ†Æ˙‡Ê‰†˙Ú·†ÂÓÏÂÚ
·˘Â˙È‡Ó†ÌÈ·¯†·¯˜·†˙Ó˜¯†¨Â˙Ú
˙Â·˜Ú·†˙¯ÂÂÈÚ†‰„ÈÚˆ˘†¨‰·‰‰
ÔÂÏ˘ÈÎÏ†‰„ÚÂ†Â‚‡‰†ÈÈÂ˙ÈÙ
חלקגדולמאיתנולתחושהשחייבתלהיותגישה
אחרת,דרךנכונהיותרלחיותאתהחיים.חוסר
סיפוקזהמהווהאתהגורםהמרכזילמגפת
הדיכאוןהמתפשטתבעולמנובשניםהאחרונות.
נוסףלמשברהפנימישחווההאדםהמודרני

בימימסופוטמיההעתיקהלאהיוקוניםרבים
מדי לשיטת האיחוד על פני האגו שפיתח
אברהם,זושמכונה"חכמתהקבלה".כאמור,
אברהם ניסה להפיץ את החכמה בקרב
הציוויליזציהדאז,הבבליםהעתיקים,אולם
רובםלאמצאובהעניין.
מאז אברהם אבינו ובבל העתיקה נחלקה
התפתחותהאנושותלשנינתיביםעיקריים
ישראל,ויתרהאנושות.
מטרתקבוצתהמקובליםשייסדאברהםהייתה
לפתחבקרבהאתשיטתהקבלה,לשמורעליה
בסתר,ולהמתיןעדשיתרהאנושותתגיעלמצב
שבותכירבאגוהמתפתחכגורםהרע.אברהם
ידעכיבתוםהשלבהאחרוןשלההתפתחות
האגואיסטית,תמצאהאנושותאתעצמהבמצב
שלחוסרמוצאוייאושכללימקיומה.הואהבין
שרק אז תהיה האנושות מוכנה להקשיב
ולהשתמשבשיטהשפיתח.
זהוהייחודשלקבוצהזו.לשםכךהיאנבחרה
מתוךכללהאנושות,וזהוגםהמקורלשמות
התוארהשוניםשקיבלה",אורלגויים"",עם
נבחר"ואחרים.המשימההמוטלתעלקבוצה
מיוחדתזוהיאלממשעלעצמהאתשיטת
אברהם,להוותבכךדוגמהלכלהאנושותולהפיץ
את שיטתו של אברהם בכל רחבי העולם.
שניהמאורותהגדוליםשלהדורהאחרון,הרב
קוקוהרביהודהאשלג)בעלהסולם(,קבעוכי
מסוףהמאההעשריםיחלמימושהמשימההזאת.
אומרעלכךבעלהסולם":היהדותצריכהלתת
דברחדשלגויים,ולזההמהמחכיםמשיבת
ישראללארץ,ואיןזהבענייןחכמותאחרות"
)כתביהדורהאחרון,עמ'.(341
ומוסיףעלדבריוהרבקוק":התנועההאמיתית
שלהנשמההישראליתבמלאגדולתה,אשרהיא
מתבטאתרקבכוחההקדושהנצחישלה,שהוא
זורםאצלהבתוכיותרוחההעצמי,וזהאשרעשה
אותהואשרעושהויעשהאותהעוד,לאומהשהיא
עומדתÌÈÈÂ‚†¯Â‡Ïולגאולהוישועהלכלהעולם
כולו" )אגרות הראי"ה ,חלק ג ,עמ' קצד(.
רקשינויביחסיםבקרבעםישראלשלהיום,
משנאתחינםל"ואהבתלרעךכמוך",יעלהאותנו
לפסגת האנושות וייתן מענה לכל צרותינו.
כמוהבבליםבעתההיאמוטלעלינו,עםישראל,
להתגברעלהאגוולהתחברבינינועלידיאהבת
אחים .בכך שנעשה כן ,נשמש דוגמה לכל
האנושותונראהכיעלידיפעולהזוניתןלהשיג
חייםנצחיים,שלוויםושלמים.
˙ˆÂ·˜† È‡ˆ‡ˆ† ÏÚ† ˙ÏËÂÓ† ˙‡Ê‰† ‰ÓÈ˘Ó‰
‡·¯ÆÂÈÏÚ†ÆÌÂÈ‰†Ï˘†Ï‡¯˘È†¨Ì‰

¢ÌÈ˙Ó‰†˙ÈÈÁ˙¢

Â·˘†·ˆÓ††≠††ÌÈË¯Ò·†¯‡Â˙ÓÎ†¢ÌÈ˙Ó‰†˙ÈÈÁ˙¢†‚˘ÂÓ‰†˙‡†ÔÈÈÓ„Ï†Ï·Â˜Ó
‚˙ÂÈÁÏ†˙ÂÏÈÁ˙ÓÂ†ÌÈ„È‚Â†¯ÂÚ†˙ÂÓ¯Â˜†¨Ô‰È¯·˜Ó†‰ÈÈÁ˙Ï†˙ÂÓ˜†ÌÈ˙Ó‰†˙ÂÙÂ
‡˙†ÒÁÈÈ˙Ó†¢ÌÈ˙Ó¢†‚˘ÂÓ‰˘†Â˙Â‡†˙„ÓÏÓ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†Æ˘„ÁÓ†Ô‰ÈÈÁ
˙ÂÂˆ¯Ï†Â˜Â˙†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†˙ÂÂˆ¯‰˘†¯Á‡Ï†ÆÂ·˘†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†˙ÂÂˆ¯Ï
‡Æ‰ÈÈÁ˙‰† È‰ÂÊ† Æ˙ÏÂÊ‰† ˙·ÂËÏ† Ì‰·† ˘Ó˙˘Ó† Ì„‡‰† ¨ÌÈÈËÒÈ‡Â¯ËÏ
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רקדידוכיןהואאוליהזמרהמושמעוהנערץ
ביותרבישראלכיום,ויעידועלכךמכירות
שלמאותאלפידיסקים,תאריםאיןספורוהערכה
רבהמצדהקהלוהמבקרים.
ארקדי,יוצרשלאנחלרגע,הואבעלאישיות
מיוחדת,שרובנואיננומכירים.
אנו נפגשים בביתו הצנוע בשעות הבוקר
המוקדמותלשיחהעלהחיים,ועלפָןחדשבחייו:
הקבלה.הואמכיןלנוקפהבמומחיותניכרתלעין
ועונה על השאלות בכנות מעוררת הערכה.
˘ÏÚ†ÍÏ†˙Â„Â‰Ï†‰ˆÂ¯†È‡†˙È˘‡¯†ÆÈ„˜¯‡†¨ÌÂÏ
˘Ú‚ÈÈ†ÔÂÈ‡È¯‰†‡˘Â˘†˙Â¯ÓÏ†ÆÔÈÈ‡¯˙‰Ï†˙ÓÎÒ‰
·‡˜ÂÂ„†ÏÈÁ˙‰Ï†È˙Èˆ¯†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ·†Ì‚†Í˘Ó‰
ÆÍ˙Â„ÏÈ†ÏÚ†˙ÂÈ˘È‡†˙ÂÏ‡˘†‰ÓÎ†ÌÚ

øÈÓÓ†¯˙ÂÈ†ÌÎ˙‡†·‰Â‡†ÈÓ

·‡Â‰Â†‰˙ÓÎ†ÂÏ†‰˙È†‡È‰†Æ„Â‡Ó†ÈÁÂ¯†¯·„†‡È‰†‰˜ÈÊÂÓ‰†ÔÈÎÂ„†È„˜¯‡†Ï˘†ÂÈÈÚ
¨Â‚‡‰†ÍÂ˙Ó†ÚÂÓ†‡Â‰†ÔÓÊ‰†·Â¯˘†ÍÎÏ†Ú„ÂÓ†‡Â‰†Æ‰‡Ï‰†‰¯È·Ú‰Ï†·ÈÈÁ†‡Â‰˘†˘È‚¯Ó
Æ˙¯Á‡†˙ÈÂÂÊÓ†ÌÈÈÁ‰†ÏÚ†ÏÎ˙Ò‰Ï†Â˙Â‡†‰„ÓÈÏ†‰Ï·˜‰†ÍÈ‡†¯ÙÒÓÂ

‡‰È‰†ÌÈ˘ÂÏ˘†ÏÈ‚·†Í¯Ú·˘†·˘ÂÁ†È
È˙ÈÏÈ‚†ÆÏÂ·Ï·†¨¯·˘Ó†Ï˘†‚ÂÒ†‰ÊÈ‡†ÈÏ
˘È„Î†È˙¯ˆÚ†‡Ï†ÌÚÙ†Û‡†ÌÂÈ‰†„Ú
ÈÓÈÙ†ÔÙÂ‡·†‡Ï†¨ÈÓˆÚ†ÏÚ†ÏÎ˙Ò‰Ï
¯ÈÁÓ†ÍÎ†ÏÚ†È˙ÓÏÈ˘†ÆÈÂˆÈÁ†ÔÙÂ‡·†‡ÏÂ
‡Ï†ÆÂ‰˘Ó†˘ÙÁÏ†È˙ÏÁ˙‰†Ê‡Â†„·Î
È˙˘ÙÈÁ†Ï·‡†¨‰Ó†˜ÂÈ„·†È˙Ú„È
ø¯ÎÂÊ†‰˙‡˘†¯˙ÂÈ·†‰˜ÊÁ‰†˙Â„ÏÈ‰†˙ÈÈÂÂÁ†È‰Ó
אניזוכרשכשראיתיבפעםהראשונהילדמנגן
בגיטרה,התרגשתי.זההטריףאותי.אמרתי"גם
אנירוצה",ובתוךכמהשבועותכברמצאתיאת
עצמימקיםלהקהכמעטבלילדעתכלום.כלכך
רצינולנגן,שהסכמנולבצעכלמיניעבודותבבית
הספררקכדישיתנולנומקום.אחדהעובדיםניצל
אתההזדמנותונתןלנולעשות"הובלות"של
ברזלים.אבלאניזוכרשהייתיכלכךלהוטלעשות
מוזיקה ,שזה לא הטריד אותי .עד כדי כך.
Æ±μ†Ô·†˙ÈÈ‰˘Î†¨˙ÈÒÁÈ†¯ÁÂ‡Ó†ÏÈ‚·†Ï‡¯˘ÈÏ†˙ÈÏÚ
‡ø‰Â˘‡¯‰†ÌÚÙ·†Ï‡¯˘ÈÏ†˙Ú‚‰˘Î†˙˘‚¯‰†ÍÈ
זהמצחיק,אניזוכראתהפגישהעםמדינתישראל
כמשהוצבעוני.כאילושעדגיל15חייתיבשחורלבן
ופתאוםהדליקוליצבע:בחורות,קיץ,חופש.הכל
יחסי כמובן ,הרי אף אחד לא באמת חופשי.
‡øÍ˙Â‡†ÁÓÈ˘†‰Ê†¨·ÂË†ÍÏ†‰˙˘Ú†ı¯‡Ï†‰ÈÈÏÚ‰†Ê
זהעשהליטוב,אבלהשהייהבשניםהאלהפה
הייתהמאודקשהעבורי.ההוריםשליהיועסוקים
בהישרדות,ואני,דיבודד,חייתיבזכותהמוזיקה.
דרכהקבלתיכוחותוביטחון.דרכהיצרתיקשרים
עםחבר'השמנגנים,וככהגםהתחברתילשפה.
‡‰Ê†ÍÏÈ·˘·†‰˜ÈÊÂÓ†Æ‰˜ÈÊÂÓ†ÏÚ†˙ˆ˜†¯·„†‡Â·†Ê
øÈÁÂ¯†ÔÈÈÚ
מוזיקההיאדבררוחנימאוד.אנימרגיששנתנולי
אותהכמתנה,מתנהשאניצריךלהעבירהלאה.
קשהלהגידשאניכלהזמןפועלמהמקוםהזה,

אבלהייתירוצהלזכורשזהלארקשלי.מהשמניע
אותירובהזמןזהבאמתהאגולעשותדברים,
להצליח,להראות,להוכיח.לאתמידאניזוכר
שצריךלבואממקוםאחר,ממקוםשלנתינה.
הקבלה לימדה אותי לראות את זה אחרת.
¯ˆÂÈ˘†È‡˜ÈÊÂÓ†Ï‡Î†ÔÈÎÂ„†È„˜¯‡Ï†ÒÁÈÈ˙Ó†¯Â·Èˆ‰
øÔÂÎ†‰Ê†Æ˘‚¯‰†˙ÂÓÂ‰˙Ó†¨Ï·Ò†ÍÂ˙Ó†¨·‡Î†ÍÂ˙Ó
øÍÏ˘†‰‡¯˘‰‰†‡Â‰†·ˆÚ‰
פעםזההיהנכון,היוםההשראהשליהיאהחיים
בכלהמכלולשלהם.זהיכוללהיותמתוךעצב,
וזהיכולגםלהיותמתוךשמחהאוכעס.אבל
בגדול,אנייוצרמתוךה"אני".ישהרבהאנשים
שישלהםמהלהגידעל"אנחנו"כשהםכותבים
שיר,כאילוהםמדבריםעלהמצב.אניפחותמדבר
עלהמצב,אנימדברעלעצמי.
Â‰˘ÓÏ†˜Â˜Ê†‰˙‡˘†‰Â˘‡¯‰†ÌÚÙ·†˙˘‚¯‰†È˙Ó
ø‰˜ÈÊÂÓÏ†¯·ÚÓ†ÛÒÂ
אניחושבשבערךבגילשלושיםהיהליאיזהסוג
שלמשבר,בלבול.גיליתישעדהיוםאףפעםלא
עצרתיכדילהסתכלעלעצמי,לאבאופןפנימיולא
באופןחיצוני.שילמתיעלכךמחירכבדואזהתחלתי
לחפשמשהו.לאידעתיבדיוקמה,אבלחיפשתי.
התחלתי ללכת למפגשים עם פסיכולוגית,
ובהתחלהזהבאמתעזר.אבלעםהזמןגיליתישזה
לאמספקאותי.אחרכךגיליתיאתהאינטרנט

והתחלתילחפשבעזרתו.למדתיזן,בודהיזם.הייתי
מצטטמשםבליסוףומדפיסלימשפטיזןחכמים.
באופןדימפתיע,כךגםהתגלגלתילאתרשל"בני
ברוך".זההיהלפניחמששניםבערך.בהתחלה
לאהבנתיכלום.זההיהבשביליכמומדעבדיוני.
התגלגלתי לאחד החלקים המתקדמים יותר
באתר,ראיתישםשרטוטיםוזההחזיראותי
לטראומהשישליממתמטיקה.
ÌÂ‡˙Ù†˙ÏÁ˙‰†ÍÈ‡†øÈÂÈ˘Ï†Ì¯‚†ÌˆÚ·†‰Ó†Ê‡Â
ø‰Ï·˜†¢ÔÈ·‰Ï¢
השינויהחלכשהתחלתילקרואאתהספריםשל
הרבלייטמן.הספריםהללו"פתחוליאתהעיניים"
וגרמולילהסתכלעלעצמיבצורהאחרתלגמרי.
פתאוםגיליתיעדכמהאניאגואיסט.אמרתי
לעצמישאנילארוצהלמותכאדםשלאסומךעל
אחרים.לארוצהלמותכאדםשהאגוהפרטישלו
"עצםלואתהעיניים",ולאיכולבגללזהלראות
אתהאחר.בדיוקכאןנכנסהחכמתהקבלה.גיליתי
בהתשובותלשאלהשהטרידהאותי":איךאני
מתחילבאמתלדאוגלאנשיםאחריםלפנישאני
דואגלעצמי?"
¯Ï˘†‚ÂÒ†‡È‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ˘†ÌÈ·˘ÂÁ†ÌÈ˘‡‰†·Â
‰¯Â˘˜†‡È‰˘†ÌÈ·˘ÂÁÂ†ÌÈÚÂË†˜ÏÁ†¨˙„†Â‡†‰˜ÈËÒÈÓ
˙ÈÈ‰†ÍÈ‡†Æ˙ÂÎ¯·Ï†Â‡†˙ÂÚÓ˜Ï†¨ÌÈÓÂ„‡†ÌÈËÂÁÏ
ø¯Á‡†Â‰˘Ó†‰Ê†‰Ï·˜˘†˙ÂË˘Ù·†ÌÈ˘‡Ï†¯È·ÒÓ

˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ
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˙¨˙ÂÂ‚Ó†ÌÈÒ¯Â˜Â†„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
˙È„ÂÓÈÏ† ˙È˙Â·¯˙† ˙ÂÏÈÚÙ
Æ‰Ï·˜·†ÌÈÒ¯Â˜†ÔÂÂ‚ÓÂ†‰¯È˘ÚÓ

ˆ¢Ï˘‡¯Ó
‡¢˙†¨Ô‚†˙Ó¯Ó
ˆ‰‰‚†ß
¨‰Ú¯Ó
‡·Ò†¯ÙÎ

˙¢ÙÓ
¯±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†ßÁ

¯¯˜˘†ßÁ

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

··Á¯‰†¯Â·ÈˆÏ†ÁÂ˙Ù†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

קבלההיאמדע,נקודה.היאלאדתולאפילוסופיה,
לאמיסטיקהולאחוטיםאדומים.היוםזהברור
ליוזהבדיוקמהשאנימסבירלכולם.בכלל,אני
מרגישכמו"שגרירשלהקבלה".איכשהויוצא
שאניכלהזמןמייצגאותה.
„˙˘‚Ù˘Î†˙˘‚¯‰†‰Ó†ÆÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†·¯‰†ÏÚ†Â¯·È
‡øÂÈÏ‡† ÍÏ˘† ÒÁÈ‰† ‰Ó† ø‰Â˘‡¯‰† ÌÚÙ·† Â˙Â
בהתחלההואנראהלימאודרחוק,קצתנרתעתי
ממנו.אחרכךגיליתישהואבןאדםמאודעדין,
זאתאומרתראיתיבוילדממש.מצדאחדבןאדם
טוב,ממשכמוילד,ומצדשניראיתיבובןאדם
קשוח.אניחושבשהואהאדםהכימיוחדשפגשתי
בחייםשלי,באמת.משהובאמתנדיר,אחר,לא
דומהלשוםדבר.
ø˙ÈÏÈ‚†‰˙‡˘†‰Ï·˜‰†È‰Ó†ÂÚ„ÈÈ†ÌÈ˘‡˘†ÍÏ†·Â˘Á
כן,זהחשובלי.כלהזמןאנימנסהלזרועאתזה
באנשיםשנמצאיםסביבי.אנימאמיןשזהיכול
לעשותלהםטובכמושזהעושהלי.
øÈÏ·˜†ËÒ˜Ë†ÔÈÁÏ‰Ï†ÌÚÙ†˙ÈÒÈ
ניסיתילהקליטשירשלהאר"י,עשיתילוכמה
גרסאותעדשקלטתישאניעודלאמספיק"נקי"
מבפניםבשביללגעתבמיליםהאלה.אתהצריך
להיות"צינור",מישהושראוילהעביראתהמילים
האלהנכון.כלמישמכיראותייודעשאנייכול
להלחיןאפילועיתוניםאםצריך,איןליבעיה.אני
יכוללהלחיןכלדברוזהיהפוךללהיט.כאןלא
הייתימסוגל.זופעםראשונהשקורהלידברכזה.
‡˘‡Æ˙Â¯ˆ˜†˙ÂÏ‡˘†Ï˘†‰¯„Ò†Í˙Â‡†Ï
ø‰È„Ó·† ÂÈ˘ÎÚ† ‰¯Â˜˘† ‰Ó† ÏÚ† Í˙Ú„† ‰Ó
כלוםלאקורהפה.
ø˙Â·Â¯˜‰†ÌÈ˘·†Ï‡¯˘È·†‰¯˜È˘†‰ÙÂˆ†‰˙‡†‰Ó
אםזהימשיךככה,יהיהפהרע.מוסרית,פוליטית,
כלכלית.בכלתחום.
øÂÏ˘†‰ÈÚ·‰†‰Ó
האגו.אנשיםשקועיםבעצמםחזקמדי,כלאחד
בלוּפשלעצמו.
ø‰‡·‰† ‰˘Ï† ÍÓˆÚÏ† ÏÁ‡Ó† ‰˙‡† ‰Ó
להתעורר.
ø‰˘„Á‰† ‰˘Ï† Ï‡¯˘È† ÌÚÏ† ÏÁ‡Ó† ‰˙‡† ‰Ó
להתעורר.
אנחנומשתהיםעודכמהדקותבדירתושלארקדי.
הואמריםאתבתוהקטנה,מחזיקאותהבידיו
ומחייךברכות.אחרכךהואמתיישבלידהפסנתר
ושרשירשלמיכהשיטרית,משהומימינטאשה.
אפילולאביקשנו.
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¯

·‰‡Ó‰†ÚˆÓ‡·†ÈÁ†®È¢·˘¯©†È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È
˙ÂÈÂÓ„Ó† ˙Á‡† ‡Â‰Â† ‰¯ÈÙÒÏ† ‰ÈÈ˘‰
Æ˙È˘Â‡‰†‰È¯ÂËÒÈ‰·†˙ÙÂÓ‰
רשב"יהיהתנא)כינוילחכםשחיבתקופת
המשנה(בןהדורהרביעי,תלמידוהמובהקשל
רביעקיבא,אחדמגדוליחכמיהתלמוד,מחלוצי
הקבלהומחברושלספרהזוהר.
לשמונקשרואגדותאיןספורוהואמוזכראלפי
פעמיםבתלמודובספרותהמדרש.הואהתגורר
בצידון,בביתפאגיובמירון,ואתישיבתוייסד
בתקועשבגלילהמערבי.

‡‰È¯ÂËÒÈ‰·†¯ÙÒ†„ÂÚ†ÔÈ
˙Â¯˜ÒÏ†‰ÂÂ˘È˘†˙È˘Â‡‰
˘Â˙·È˙Î†Ê‡Ó†Æ¯¯ÂÚÓ†‡Â‰
ÈÙÏ‡†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ†Â¯˘˜
ÛÙÂ‡˘†ÔÈ¯Â˙ÒÓ‰Â†¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ
‡˙ÂÏÂ·‚†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡†Â˙Â
רשב"ינולדוגדלבגליל.עודבילדותוהואנבדל
במידהניכרתמשארבניגילו.שאלותכגון"לשם
מהאניחי?"",מיאני?"",ואיךבנויהעולם?"
ניקרובמוחוולאנתנולומנוח.
באותןשניםהחייםבגלילהיוקשיםמנשוא.
הרומאיםרדפואתהיהודיםוגזרועליהםגזירות
קשות.אףעלפיכןוחרףאיסוריהרומאים,
התעמק רשב"י בתורה וניסה לעמוד על
משמעותההפנימית.הואעסקבהימיםכלילות
מכיווןשהרגישכימתחתלסיפורהמקראיטמון
רובד עמוק ונסתר ,ובו המענה לשאלותיו.
שנותבחרותוחלפובמהירות.ככלשחלפוהשנים
הביןרשב"ישעליולמצואמורה,אדםשכברעבר
אתהדרךהרוחנית,צברניסיוןויכוללהדריךאחרים
בדרכםבמעלההסולםהרוחני.עםהשניםגמלה
בוההחלטהלהצטרףלקבוצתושלגדולהמקובלים
דאזרביעקיבא.רשב"יארזתיקדרכיםקטןושם
פעמיולביתמדרשושלרביעקיבא.כךהחלאחד
השלביםהחשוביםבחייו.

˙‡·È˜Ú†È·¯†Ï˘†Â„ÈÓÏ
כתלמידהיהרשב"ינחושוחסרפשרות.הרצון
לגלותאתהכוחהעליוןבערבעצמותיווהואהפך
במהרהלאחדהתלמידיםהבולטיםשלרביעקיבא,
וזההעלהועדלדרגההעליונהשלהסולםהרוחני.
רשב"ילמדאצלרביעקיבאבמשךלמעלהמשלוש
עשרהשנהוהיהמגדוליתלמידיו.
מרדברכוכבאקטעאתתורהזהבבביתמדרשו
שלרביעקיבא24,000.מתלמידיומצאואת
מותםבמהלךקרבותעקוביםמדםובמגפות
שפרצו באזור .רשב"י היה אחד מחמשת
התלמידיםהיחידיםששרדו.
בתקופהשלאחרמרדברכוכבאהיהרשב"י
מהמתנגדיםהבולטיםלשלטוןהרומאיםבארץ
ישראל.התנגדותוקיבלהמשנהתוקףלאחר
גזירותהשמָדשגזרהקיסרהרומאיאדריאנוס

¯·È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È
ולאחרמותםהטראגישלעשרתהרוגימלכות
ובראשםמורו,רביעקיבא.
התלמוד מספר שבאחת הפעמים שבהן דיבר
רשב"יבגנותהשלטוןהרומאי,שמעיהודיאת
דבריווהודיעעלכךלשלטונות.כתוצאהמכךנידון
רשב"ילמיתה.הקיסרהרומאישלחאנשיםלחפשו
כדילהוציאולהורג,אךעקבותיונעלמוכלאהיו.

ÔÈÚÈ˜Ù·†‰¯ÚÓ‰
עלפיהאגדה,נמלטורשב"יובנולגליל,מצאו
מסתורבמערהבפקיעיןושהובהבמשךשלוש
עשרהשנה.במשךתקופתשהותםבמערההם
התעמקוברזיחכמתהנסתר.מתוךיגיעתםבלימוד
סתריהתורההםזכולגילוישלכלמערכתהבריאה.
הרביהודהאשלג)בעלהסולם,מחברפירוש

עלמותהקיסרהרומאי.הגיעההעתשבההם
יכלולנשוםלרווחה.
לאחרצאתומהמערהקיבץרשב"יסביבותשעה
תלמידים,עלהעימםלמערהקטנהבמירוןוכתב
בעזרתםאתספרהזוהר,ספרהספריםשלהקבלה.

®‰ÏÂ„‚‰†‰ÙÒ‡‰©†¢‡·¯†‡¯„‡¢‰
¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÂ
"האדרארבא"היאמערההממוקמתביןמירון
לצפת.למערהזואסףרשב"יאתתלמידיווכתב
בהאתספרהזוהר.לנו,בניהאנוש,איןיכולת
להביןעדכמהגדולהיהאורושלרבישמעון.הוא
שייךלאורהפנימיהעליוןולכןרקדרךהתלבשותו
שלרשב"יבנשמתושלרביאבאהואהיהיכול
"להוריד"אתדבריוולהעלותםעלהכתב.אומר

קרובלימותהמשיחאפילותינוקותשבעולם
עתידיםלמצואסודותהחכמה,ולדעתבהם
קיציםוחשבונותהגאולה,ובאותוהזמןתגלה
לכול")הזוהר,וירא(.

ÏÂ‚Ï‚‰†„ÂÒ
רשב"יהואגלגולהשלנשמהמיוחדת,נשמה
שמתאמת ,מקשרת בין הכוח העליון לכל
הנבראים,כלהנשמות.נשמהזו"יורדת"לעולמנו
ומתגלגלתבאבותהקבלה.היאהתגלגלהבהם
בסדרזה:אברהם,משה,רבישמעוןבריוחאי,
האר"י)ר'יצחקלוריא(והרביהודהאשלג)בעל
הסולם(.כלאחדמגלגולינשמהזומקדםאת
האנושותלמדרגהרוחניתחדשה,ומותיראת
חותמובדמותםשלספריקבלה,והםמשמשים
אתהדורותהבאים.
ניתןלמצואדוגמהלכךבחלקיםמיוחדיםבספר
הזוהרשנקראים"רעיאמהימנא".בחלקיםאלה
מדבררשב"ימתוךהתלבשותבנשמתושלמשה.
דוגמהנוספתהיאספר"שערהגלגולים",שבו
מדבררשב"ימתוךהתלבשותבנשמתהאר"י.
ספרהזוהראשרחיברהרשב"יהואללאספק
אחד הספרים המפורסמים והמיוחדים
שנתחברו במרוצת השנים .אין עוד ספר
בהיסטוריההאנושיתשישווהלסקרנותשהוא
מעורר.מאזכתיבתונקשרולספרהזוהראלפי
סיפורים,והמסתוריןשאופףאותואינויודע
גבולות.הקסםסביבוכהגדול,עדשמיליונים
קוראים בו על אף היותו סתום ולא מובן,
ומיליונים רבים אחרים חוששים מפניו.

È¢·˘¯†Ï˘†Â˙Â˜Ï˙Ò‰

הסולםעלספרהזוהר(מתאראתרשב"יואת
תלמידיוכיחידיםאשרהשיגואתהשלמות
הנכספת,את125המדרגותהרוחניותהמביאות
אתהאדםלגמרתיקוןנשמתו":וכבראמרנו
שהדביקות השלימה וההשגה השלימה
מתחלקתלקכ"ה)(125מדרגותכוללות,ולפי
זהמטרםימותהמשיחאיאפשרלזכותבכל
קכ"ההמדרגות...חוץמרשב"יודורו,דהיינובעלי
הזוהר,זכולכלקכ"ההמדרגותבשלמות,אףעל
פישהיולפניימותהמשיח.ועלכןנמצאהרבה
פעמיםבזוהר,שלאיהיהכדורהזהשלרשב"י
עדדורושלמלךהמשיח.ולפיכךעשהחיבורו
הגדולרושםחזקכלכךבעולם,כיסודותהתורה
שבותופסיםקומתכלקכ"ההמדרגות,ולפיכך
אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה ,אלא
באחריתהימים,דהיינובימותהמשיח")בעל
הסולם,מאמרלסיוםהזוהר(.
בתוםשלושעשרהשניםהתבשרורשב"יובנו

עלכךרבישמעוןבספרהזוהר":וכךאנימסדר
אתכם,ר'אבאיכתוב,ור'אלעזרבני,ילמודבפה,
ושארהחבריםידובבובליבם")זוהר,האזינו(.
הזוהרמספרכילרשב"יניתנההרשותלגלות
אתרזיהתורה,אךמשוםשהאנושותכולה
והעםהיהודיבפרטעדייןלאהגיעולדרגת
ההתפתחותשתאפשרלימודנכוןשלהזוהר,
נגנז הספר מיד לאחר שנסתיימה כתיבתו.
באותהתקופההיהעםישראלאחריחורבןבית
המקדש.עודבטרםיצאהעםלגלותכברניבא
רשב"יכיספרהזוהרעתידלהתגלותרקבסוף
הגלותוכיהתגלותוברביםתסמלאתסיום
הגלות הרוחנית" :ומשום שעתידים ישראל
לטעוםמעץהחייםשהואספרהזוהרהזה,יצאו
בו מן הגלות ברחמים" )זוהר ,נשא(.
עודנאמרבזוהרשלקראתסיוםהתקופהבת
ששת אלפים השנים שמוקצבת לתיקון
האנושותיתגלההספרלעיניכול":וכשיהיה

לפיהמסורתנסתלקרשב"יבמעמדחבריובל"ג
בעומר,י"חבאייר,שנתג'אלפיםתתק"כ)160
לספירה(ונקברבמירון.נשמתושלמקובלענק
חזרהלבוראה.רשב"ימילאאתייעודו.מאות
אלפים פוקדים מדי שנה בשנה את מקום
קבורתובהרמירון,ומנסיםלהרגישבאפסמה
את האור שהביא לעולם .גדולי המקובלים
מפאריםאתחיבורווחוזריםשובושובעלכך
שספרהזוהרעתידלהביאאתהגאולהלעולם,
"בהאיחיבוראנפקיןבניישראלמגלותא".אומר
עלכךהרבקוק":כיחיבורזהשנקראספר
הזוהרהוא כמותיבתנחשבוהיומיניםהרבה
ולאהיהקיוםלאותןהמיניםוהמשפחותכולם
אלאעל ידיכניסתםלתיבה.כןהואממש...כן
יכנסוהצדיקיםאלסודאורחיבורהזה להתקיים
וכךסגולתהחיבורשמידשעוסקבחשקואהבת
ה'ישאבנוכשאיבתהאבןהשואבתאת הברזל
ויכנסאליולהצלתנפשוורוחוונשמתוותיקונו,
ואפילואםיהיהרשעאיןחששאם יכנס")הרב
ראי"ה קוק ,אור יקר ,שער א סימן ה(.
אנונמצאיםבתקופההיסטורית.נשמתושל
הרשב"ימשלימהאתמשימתהבדורנו.בזכותה
מתגלהחכמתהקבלהומעלהאתהאנושות
לחייםשלשלמותונצחיות.
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ומריםשמצווהגדולהלהיותבשמחהתמיד,
אפילומרססיםאתזהעלכלקירבטוןאפור.
אנילאמכירהרבהסיבותטובותלהיותשמח
בעולםהזה.קשהלמצואסיבהבאמתטובה
להיותשמחבעולםכלכךתחרותי,שהשטחיות
בוהפכהלחלקבלתינפרד,כמעטטבעימחיי
היומיום.אבלהלב,הלברוצהלהיותשמח.לא
טובלאףאחדלהיותעצובומדוכא.ולמרות
שהרבהמשתמשיםבדיכאוןובחוסרהאונים
כאמצעילמשוךתשומתלב,אףאחדלאממש
אוהבאתזה.
השבועהייתההאזכרההשנתיתלדודשליגדעון,
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לא יכול לשרוד .כשאתה שמח יש לך חשק
לחיות.ואזהואהיהנאנחואומרשבזמניםשלו
זולאהייתהקלישאה.לפעמיםהואאפילולחש
שזהמהשהחזיקאותובחיים.אבלהיוםאני,
שלכאורה יש לי הכל ,מה מחזיק אותי?
לךתנסהלחיותבשמחהכשהעבודהמשעממת
אותך,הבנקיושבלךעלהורידים,וכולםמסביב
לאמפסיקיםלשאולאותך",מתיתסייםאת
התואר,מתיתסגוראתהמינוס,מתיתסתפר,

היושםהאנשיםהכייפים,הכישמחים,והכי
אוהביםשאניזוכר.הצבעיםהתחלפובעיניים
והמוזיקהזרמהליבאוזניים,ואפילוהעצים,
שבדרךכללעומדיםבאותומקום,רקדוולא
הפסיקולזוז.
הרגשתישמח,עדשלפתעפתאוםתקפהאותי
סחרחורת,שהלכהוהתגברה.ואזנהיהליקצת
רע,ואזקצתיותררעויותרויותר,וכברלא
הייתישמח,והאנשיםמסביבהמשיכולהסתובב

ÈÎ‰†¨ÌÈÙÈ†ÈÎ‰†ÌÈ˘‡‰†Ì˘†ÂÈ‰
˘Æ¯ÎÂÊ†È‡˘†ÌÈ·‰Â‡†ÈÎ‰Â†¨ÌÈÁÓ
ÌÈÈÈÚ·†ÂÙÏÁ˙‰†ÌÈÚ·ˆ‰
¨ÌÈÈÊÂ‡·†ÈÏ†‰Ó¯Ê†‰˜ÈÊÂÓ‰Â
ÏÏÎ†Í¯„·˘†¨ÌÈˆÚ‰†ÂÏÈÙ‡Â
‡ÏÂ†Â„˜¯†¨ÌÂ˜Ó†Â˙Â‡·†ÌÈ„ÓÂÚ
ÊÂÊÏ†Â˜ÈÒÙ‰
אחשלאמא.האמתהיאשאניכברלאזוכר
ממנוהרבה.
כשמסתכליםבתמונותרואיםשאנימאדדומה
לו.זהאוליהקשרהיחידשנשארבינינו.אניזוכר
שכשקברו אותו ,אמא בכתה .אמא מורה
למתמטיקהבחטיבתהביניים,אישהלוגית,
חזקהכלפיחוץ,אבלבפניםהיארכהכמוחמאה.
האמת,כמוכולנו.אבלעבוריזההיההלםלראות
אותה פתאום בוכה כמו ילדה קטנה.
אנידווקאלאבכיתי.בהתחלהכשהייתיממש
קטןהייתיבוכההרבה,ואזבאיזהשלבהבטחתי
לעצמילאלבכותיותרלעולם.פשוטעצרתיאת
הדמעות.למדתילהחזיקהכלבבטן,כמואמא
שלי ,כמו עוד הרבה אנשים שאני מכיר.
דודשליגדעון,לאהיהצדיקהדור,אבלהוא
היה"יהודימאמין"כזה.היהלוחשובתמיד
לנהלאתהסדרבפסח,לבנותסוכהבסוכות,
לצוםביוםכיפור,לתרוםלביתהכנסת,מידי
פעםאפילוהיה"עולהלתורה".לגדעוןלאהיו
ילדיםואוליבגללזההייתיהילדהחביבעליו
במשפחה ,הבן הבכור של אחותו הקטנה.
הואתמידחזרואמר,שאדםצריךלהיותבשמחה
כי העצב מדרדר אותנו למקום שבו אנחנו
מפסיקיםלקוות.ואדםבליתקווההואאמר,

מתי תתחתן ,מתי כבר תהיה בן אדם?"
כלכךהרבהמסביבובפנים,ריק,איןכלום.כמה
עצובלחשובשבןאדםצריךלהגיעלקצהכדי
להרגישאתהרצוןהזהלחיות.
יודעמתיהייתההפעםהאחרונהשהייתישמח?
כשסופסוףסיימתיאתהלימודים,נסעתילהודו.
היהאיזהערבש"עשיתיטריפ")אוכמושנהוג
לומר "הייתי דלוק"( ,משהו מטורף!!

אבלפתאוםהחיוכיםנראוליסתומיםוהעיניים
נבובות,וכמוסרטשעצרואותובאמצעהכל
התחיללזייף,וברחתימשםוהקאתיאתהחיים
שלי,מצטערעלכלרגע.
לא ,זה ממש לא באמת להיות שמח.
אנילאיודעלמה,אבלכשהתעוררתינזכרתיבגדעון,
הדודהטובשליעםהמבטהשליו,ונוראהתגעגעתי
אליו.הריבסה"כרציתילהיותשמח.אחריהסמים

עברתי ל"קטע הרו חְני" .במה לא התנסיתי...
התחלתיב"סדנתחיבוקים".בהתחלההיוכמה
חיבוקיםנחמדים,אתםיודעים,עדהקטעהזה
ששניגבריםמבוגריםמחבקיםאחדאתהשני
חצישעה,ומחייכים...לא,זהלאהיהנעיםוגם
ממשלאשמח.
אחריזה,חבראחדסיפרלישדרךהריקודאתה
נהיהשמח.החלטתילנסות"סדנתריקודשל
דרווישיםסופיים".אתהמסתובבומסתובב
ומסתובב,מקבלסחרחורתונופל.היהכיףאבל
לאממששמח.
אחרי כן הכרתי בפסטיבל בכינרת מטפלת
רוחניתעםשיעררךועינייםגדולות,שאמרהלי
בקולעדין,שאניצריך"להתחברלילדהפנימי
שלי"ולהוציאהחוצהאתכלהאגרסיות.אני
מטבעידווקאבחורדיפתוחולאסקפטי.ניסיתי,
אבל לא הבנתי מה לי וליללות ולמלמולי
תינוקות.וחוץמזה,למצוץאצבעאףפעםלא
עשה לי להרגיש שמח גם לא בתור תינוק!
אחריכןהמשכתילמקוםאחר,מדברי.כולםשם
לובשיםלבן,מתכנסיםכלבוקרבשש,עומדים
במעגל,מחזיקיםידיים,שותקיםונושמים.היה
מרגיעאיכשהועדהשלבשהתחלתילהתעצבן
ופרשתילעשןסיגריה,כשאניממשלאשמח.
בצרלישובנזכרתיבגדעון,הדודהטובשלי.
כנראהאצלםבדורהזהשל"הנפילים"הכלהיה
הרבהיותרפשוט.האדםהיהשמחבחלקוולא
רצהלבלועאתכלהעולם.אנחנו,בדורשלי,
"דורהכימיקלים",כלהזמןרוציםעוד,ורוצים
יותר.למהכלוםלאמספקאותי?
לפעמיםהייתירוצהלהיותאדםפשוט,שליו,
כמוהו,כזהשמסתפקבמועט.להפטרכברמכל
הדחפיםהללו,האינסופיים,שגואיםוגואיםבי
עדשאיאפשרלעצור.שייעלםכברהצורךהבלתי
מרוסןהזה:לבלוס,לקנות,לשלוט,לבלוט,לדעת.
אבלהאמתהיא...שלרצותבליסוףיכוללהיותגם
יתרון.כילחיותבלילהסתפקבשוםדברזההמנוע
שלי ,המנוע שדוחף אותי לחפש משהו אמיתי.
גדעוןהיהתמידאומר,ששמחהמוצאיםרק
במקוםשישתקווה.ואנימלאתקווה.אנימחפש,
וגםאםעודלאמצאתי,אניבטוחשאמצא.כי
כולנומחפשיםואניבטוחשנמצאאותה,את
הדרך אל השמחה ...וזה כבר משמח אותי.
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כיוםאנומצוייםבעיצומושלמשברכולל.המשברניכרבכלהתחומים
שבהםעוסקהאדם,וגםבמישורהאישיוהמשפחתי.סיבתהמשבר
היאגדילתהאגואיזםהרצוןליהנות.האגושלהאדםמגיעבימינו
למלואעוצמתוואיננויכוליםלשלוטבו.כתוצאהמכךמאבדהאדם
אתהיכולתשהייתהלובעברלהתמודדעםעצמוועםהעולםהסובב
אותו.היחסיםבמשפחהבכללוביןבניזוגבפרטהםהראשוניםלהיפגע
מגדילתהאגו,משוםשהםהקרוביםביותרלאדם.המקובליםכתבו
שבתקופהזותתגלההקבלהכאמצעילתיקוןטבעהאדם.מנקודת
מבטהשלהקבלה,דווקאבמאההעשריםואחתעלבניזוגלהגיע
לחיבוראמיתיביניהם.עליהםלצעודבצוותאכדילגלותבאמצעות
האיחודביניהםאתהכוחהעליוןולהגיעלשלמותולאושראמיתי.

חכמיהקבלהדוגליםבחוקחינוכיעתיק,
האומר:חנךאתהנערעלפידרכו.חוקזה
נובעמתוךהעיקרוןש"איןכפייהברוחניות".
משוםכךעלפיהקבלהחלאיסורלהפעיל
דיכויאולחץעלהנער.ההוריםוהסביבה
מחויביםלספקלודוגמאותנכונותלחיקוי
כדישבכלשלבבחייויגדלבצורהרוחנית
יותר .בכך הוא מממש את כל הכוחות
הטמוניםבנשמתו.בדרךזויכולהאדםלהגיע
לגילוישורשנשמתו,ולחושאתעצמונצחי
ושלםעודבחייובעולםהזה.

‡ø‰Ï·˜†„ÂÓÏÏ†¯ÂÒ‡†ÈÓÏÂ†¯˙ÂÓ†ÈÓÏ†ÌÈÚ·Â˜†ÍÈ
‡¯˜¯·≠È·†¨ÈÊÎ˘‡†Ï‡È
המקובליםהםשבחרולהסתיראתחכמתהקבלהבמשךהדורות,וקבעו
שאסורללמדאותהאלאלעומדיםבתנאיםמחמיריםביותראולאלהשצלחו
בדיקותמדוקדקות.יתרהמזאת,במשךכלההיסטוריהדווקאהמקובליםהם
שדחואתהחפציםללמודאתחכמתהקבלה.משוםכךהסתיררבישמעוןבר
יוחאיאתספרהזוהרלאחרשסייםלכתובאותו,האר"יהקדושלאכתבכלום
ורקתלמידור'חייםויטאלכתבבשמו,וכךהיופניהדבריםעדהמאההעשרים.
במאהשלנוקבעושניהמקובליםהגדולים,הרבקוקוהרבאשלג)בעלהסולם(,
שתמהההסתרה,וכלמישרוצהללמודרשאיויכוללהתנסותבלימודזה.
הסיבהלשינויזההיא,שההתפתחותהאגואיסטיתשלהאנושותהגיעה
לשיאהודורנונמצאבמצב"שכולוחייב".רקגילויהכוחהעליוןבאמצעות
חכמתהקבלהמסוגללתקןאותנוולהעלותאותנולממדהרוחניהעליון
והשלם.תהליךזהאינומקריוהואתוכנןבכוונהתחילהעודבמחשבתהבריאה.
˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†˙ÂÏ
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מכנההמשותףלכולנוהואשכולנורוצים
ליהנות,לקבלתענוג.האחדמוצאאתפסגת
התענוגבסטייקעסיסי350גרםצלויהיטב,והאחר
לא יירגע עד שינצח במשחק שש בש או עד
שבית"רתזכהסוףסוףבגביע.אתהרוצהלזכות
בלוטווחברהשלךתהיהמאושרתרקכשהיא
תרדבמשקלותיפטרמחמשתהקילוהעודפים.
אףשבבחירתהתענוגאנושונים,המשותףלכולנו
הוא הצורך למלא את מה שחסר לנו.

‡·‰†‚ÂÚ‰†„Ú

∫‚ÂÚ˙‰†Ï˘†¢‰Ê‰†ÔÈÈÚ‰¢†ÌÚ†‰Ë˜†˙Á‡†‰ÈÚ·†˜¯†˘È
·¯‚ÔÂ¯˙Ù†Â‡ˆÓ†ÆÌÏÚ†‡Â‰†¨Â˙Â‡†ÌÈ‚È˘Ó˘†Ú
ב˘È˘ÈÏ˘‰†·Ïשלהתפתחותהרצוןאנורוצים
כבודושליטה,גםעלאחריםוגםעלעצמנו.
ב˘ÈÚÈ·¯‰†·Ïשלהתפתחותהרצוןנראהלנו
שהשגת  יֶדע תעשה אותנו מאושרים.
רקב˘È˘ÈÓÁ‰†·Ïשלהתפתחותהרצוןאנו
מבינים שיש משהו גבוה יותר מתפישתנו,

הרוחני,הםקוראים"הנקודהשבלב".רצוןזה
יוצרבנותחושהשלחוסרמשמעות,מעורר
בתוכנואתהצורךלחפשאחרמטרהבחיינו
ואחר סיבה לחיות .האדם שהתעוררה בו
"הנקודהשבלב"שואלאתעצמופתאום"מה
הטעםבחיי",ושוםמענהחומרילאיספקאותו.

לרוחניותמביאאתהאדםלתחושתחוסראונים,
ייאוש,תסכולואףחוסרטעםבחיים.תחושהזו
היאהסיבההמרכזיתלגידולהמתמשךבשימוש
בסמים,באלכוהולובאמצעיבריחהאחרים...
רביםמאיתנושואליםאתעצמםכברבילדות:
"לשםמהאנוחיים?",אבלעםחלוףהשנים,

ÌÏÚ‰†‚ÂÚ˙‰
ישרקבעיהאחתקטנההקשורהב"הענייןהזה"
שלהתענוג.אםנבחןאתמהלךחיינו,נגלה
שמכלמהשעשינועדהיוםבחייםנשארלנורק
זיכרון.אנורודפיםאחריהתענוגיםהמזדמנים
לנו,אולםברגעשאנומשיגיםאותםהםנעלמים,
כמוחומקיםמכףידנו.
כשהייתבגןהילדיםרציתלהיותבביתהספר,
דמיינתאותוכמקום"כיפי"שבואנשיםגדולים
"עושיםחיים"ולומדיםדבריםחדשיםומרתקים.
כשהגעתלביתהספרנשאתעינייםלתיכון.בבית
ספר התיכון נראה הגיוס לצבא כמו פסגת
השאיפות ,ובצבא השתוקקת לטיול "אחרי
הצבא"בהודואובדרוםאמריקה.ואזמגיעשלב
הלימודיםבאוניברסיטה,ואחריכןמתעוררבנו
הצורךלהקיםמשפחה,להולידילדים...תמיד
נראה לך שבשלב הבא יהיה טוב יותר.
אבלהאםזהכך?האםבאמתטובלךיותרהיום,
עכשיו?
וחוץמזהישעודעניין.כשאנוכברמגיעיםלמה
שרצינוונהניםממנו,התענוגכמוחומקונעלם
ביןהאצבעות.אתהצמא,חולםעלכוסמים,
מגיעאליה,ונהנהמהרגעהראשוןשלמגעהמים
בגרונךהיבש.ומהקורהאחרכך?הלגימההבאה
מענגתקצתפחות,והבאהמענגתפחות,ובסוף
אתהבכללשוכחשהייתצמא.בקיצור,כלהחיים
אנורודפיםאחרי"פאנטום"מסוים,רוחרפאים,
וגם כשאוחזים בו לרגע הוא מתחמק .

ÔÂˆ¯‰†˙Â‚¯„†˙˘ÓÁ
חכמיהקבלהגילושרצונותהאדםמחולקים
לחמישהסוגים,והםמדרגיםאותםבסדרעולה
עלפישלביהתפתחותם:
,ÔÂ˘‡¯‰†·Ï˘‰הבסיסי,הואלמזון,לבריאות,למין
ולמשפחה.רצונותאלהנחוציםלנולקיוםבסיסי.
È˘‰†·Ï˘‰בהתפתחותהרצוןהואהשאיפה
לכסף.נדמהלנושהכסףמבטיחהישרדותורמת
חייםטובה.
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שמנהלאתחיינו,ואליואנורוציםלהתחבר.
הצורךבמיןובמזוןמוגדריםכרצונותגופניים
והםנחוציםגםלבעליהחיים.אפילואדםשנמצא
בבידודמוחלטעלאיבודדממשיךלהרגישרעב,
ורוצהליהנותמבריאותוממין.

‰Ë˜†˙Á‡†‰ÈÚ·†˜¯†˘È
Ï˘†¢‰Ê‰†ÔÈÈÚ‰¢·†‰¯Â˘˜‰
¨ÂÈÈÁ†ÍÏ‰Ó†˙‡†ÔÁ·†Ì‡†Æ‚ÂÚ˙‰
„Ú†ÂÈ˘Ú˘†‰Ó†ÏÎÓ˘†‰Ï‚
ÔÂ¯ÎÈÊ†˜¯†ÂÏ†¯‡˘†ÌÈÈÁ·†ÌÂÈ‰
לעומתזאתהרצונותלעושר,לשלטוןולידע
נחשבים לרצונות אנושיים .רצונות אלה
מתפתחיםבנוכחלקמהחייםבחברההאנושית
ואנומספקיםאותםרקבעזרתאנשיםאחרים.
אבלכשמתעוררבנוהרצוןהחמישי,איננויודעים
כיצדלספקאותו.לרצוןהזהקוראיםהמקובלים
"הנקודהשבלב".

¢·Ï·˘†‰„Â˜‰¢
לכללהרצונותשלנוקוראיםהמקובלים"לב
האדם",ואילולרצון"הגבוה"ביותר,הרצוןלעולם

אתהיכוללהציעלושפעשלכסף,הערכה,כבוד
שליטהוידע,והואיישארמתוסכל.הסיבהלכך
היא שרצון זה מגיע מדרגה הגבוהה יותר
ממישור"העולםהזה",ומשוםכךגםהמילוי
לרצון זה צריך להגיע מאותה דרגה .חכמת
הקבלהמלמדתאתהאדםאיךאפשרלמלא
אתהרצוןהזה.
בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך שבו
מתעורראצלרביםרצוןלרוחניות,ועםצורךזה
הםפוניםאלחכמתהקבלה,כדילקבלהסבר
איךלמלאאתהרצוןשצץבתוכם.

ÏÏÁ‰†ÈÂÏÈÓ
האדםשהתעוררהבו"הנקודהשבלב"מחפש
אחרהתענוגהרוחניהנכסף.המקובליםמתארים
אותוכמילויהשלם,הנצחי.כאמור,אתהרצונות
הגשמייםוהאנושייםשקיימיםבויכולהאדם
לספקבאמצעותמילוישמוכרלו.אתהצורך
במין,בכסף,בכבודובשליטהאובידע,האדם
ממלא ונרגע ,אבל כשמתעורר בו הרצון
לרוחניות ,הוא אינו יודע כיצד למלא אותו.
יתרעלכן,רביםמאיתנומתוסכליםמשוםשעדיין
לאביררואתהרצוןלרוחניותשהתעוררבתוכם,
ואינםמודעיםלכךשזוהסיבהלחוסרהסיפוק
שהם חשים .חוסר היכולת למלא את הרצון

בהשפעת הרצונות הרבים שמציפים אותנו
והפיתוייםשמסיחיםאתדעתנו,דועכתהשאלה
ונעלם הצורך למצוא פתרון אמיתי.
בשלבמסוים,עםהתעוררות"הנקודהשבלב",
צפהשובשאלהזוומעוררתמחדשאתחושינו.

‡˙ÚÈ‚Ó†¨ÌÈÓ†ÒÂÎ†ÏÚ†ÌÏÂÁ†¨‡Óˆ†‰
‡Ï˘†ÔÂ˘‡¯‰†Ú‚¯‰Ó†‰‰Â†¨‰ÈÏ
‰¯Â˜†‰ÓÂ†Æ˘·È‰†ÍÂ¯‚·†ÌÈÓ‰†Ú‚Ó
‡˙ˆ˜†˙‚ÚÓ†‰‡·‰†‰ÓÈ‚Ï‰†øÍÎ†¯Á
ÛÂÒ·Â†¨˙ÂÁÙ†˙‚ÚÓ†‰‡·‰Â†¨˙ÂÁÙ
‡˙‡Óˆ†˙ÈÈ‰˘†ÁÎÂ˘†ÏÏÎ·†‰
מישעומדבתוקףעלדרישתולמצואפתרון
מגיעאלחכמתהקבלהובאמצעותההואמשיג
את המילוי הרוחני ומספק את הצורך של
"הנקודהשבלבו".מילויהרצוןהרוחנימקנה
לאדם הרגשת קיום שהיא למעלה מהקיום
הגופני,ולכןקיוםשכזהמורגשבוכחייםנצחיים
ושלמים.תחושהזוחזקהעדכדיכך,שבפרידתו
מהגוףהגשמיהואאינומרגיששנפרדמהחיים,
כיהוא"מזדהה"עםהמילויהגבוהיותרשקיים
"בנקודהשבלב",כליהתפישההחדששפיתח.

øÏ·Â˜Ó†Â‰ÈÓ
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תחילההואהיססקצת.הרעשהאיוםשל
תחנת הרכבת היסה את פעימות לבו,
מקצב החיים האמיתי שלו נשחק לרגע.
המחשבותשלועמדובאווירויכולתלחושבהן
בכניסתךלקטר.אםהייתבמקוםהאישהזה
יכולת להסתחרר וליפול לקרקע כשרעש
הסירנותשלהאמבולנסמייללאלתוךתוכך.
אבלאתהלא,אתהלאבמקומו.הואעמדשם,
החלטתחייומונחתתלויהבאוויר,והואלקח
אותה .הוא הושיט יד דמיונית ותפס.
עכשיוהכוחהנעלםהזהשותק,רקמאירמרחוק.
הכוח,שאתמולבבוקרהובילאותולנצחאת
השגרה,מותיראותועכשיולגמרילבד,כאילו
לוחשלומכלזוויתאפשרית"עכשיותורך"...
וכלאיבריוזועקיםמפחד,הפחדלעשותאת
מהשהואהכירוצה.
הנוסעיםהאחריםנראולומלכתחילהמזויפים,
כאילומישהוהעמידאותםבמכוון.במאיבלתי
נראההסבירלבחורהבעלתהתלתליםהזהובים
שעלייתהלרכבתחייבתלהיותדרמטיתולמשוך
אתתשומתלבו,לגרוםלוברגעהאחרוןלחשוב
שובעלאיילת.הקשישהאפורהושםבכוונה
בקרונוכדילהראותלומהעומדלקרותבעוד
כמהשניםלגופו,ואפילושלטהניאוןהמרגיז
ועליוהמילה"יציאה"סנווראותוכלכמהשניות.
גם הוא הושם שם בוודאי בפקודת הבמאי.
לרגעהכלגאהבתוכו:המחשבות,הזיכרונות
המתוקים,פרצופיהאנשיםההמומים.ההחלטה
שלונראתהלופתאוםהזויהלגמרי,כאילולא
קשורהאליו.
כשהיהנער,בן14אולי,בחטיבתהביניים,נכנסו
לכיתתונציגיםמתנועת"השומרהצעיר".הם
ציירובגדולעלהלוחמשולש,ריבועועיגול
וביקשומכולםלקוםממקומםולכתובאתשמם
עלהלוח.כלאחדכתבאתשמובתוךהצורה
שהכיאהב,ורקהוא,שלאהחליטהיכןלמקם
אתעצמו,כתב"אריאל"בצדהשנישלהלוח.
התלמידים הסתכלו עליו בבוז גלוי עד
שהשומריםהצעיריםאמרו"ובכן,כלאחדמכם
מיקםאתעצמובמקוםהנוחלובתוךהצורות,
כךחינכואתכםמגילצעיר:להיותבמסגרותכל

הזמן.אםאתםמסוגהאנשיםשמחפשיםלצאת
מןהמסגרתמקומכםאיתנו".
מאז,כמוסימלהלוחהזהאתחייובזעיראנפין.
הואעושהאתכלמהשצריך.גופוהאתלטי
עשה צבא ,גופו הנהנתן טייל בעולם וגופו
הבורגניסייםתוארשניבכלכלהומחשבים.גופו
המשפחתיאפילוהתאהבבאיילתהיפהוכמעט
שהתחתנו.מסגרתמשורטטתלהפליא.אבל
הלב שלו ,זה שאמור למלא את המסגרת,
להחיותאתהגוף,לאנמצאשם.הואנמצא
במקוםאחר.בצדהשנישלהלוח.
לפעמיםהואמדמייןשברגעלידתו,כשאמו
שכבהשיכורהמאושר,כוחעלוםואכזרשתל
בוזיקשלחוסרשביעותרצון,ועכשיו,ללאזכות
בחירה ,הוא מתרוצץ ומחפש את התכלית
שלו,כמוסיזיפוסבמעלהההר.
האמת,כדילהביןמהגורםלאדםבאמצעהחיים

ËÓÈ˜†‡Â‰†Ë˜ÈËÒÈ‡†ÍÂ˙Ó
‡˙†ÁÙÏ†‰ÎÈÏ˘‰Â†¯ÈÈ‰†˙ÒÈÙ
ÆË·Ó†‰·†ÛÈÚ‰†‡Ï†ÂÏÈÙ‡†¨·Â¯˜‰
˙ÂÂÏ˘†˙‡†‰¯ÙÓ˘†˙ÓÂÒ¯Ù†„ÂÚ
ÂÓÎ†ÌÏÚ†ÁÂÎ†Ï·‡†ÆÈ˘ÙÂÁ‰†ÌÂÈ‰
‰¯ÂÁ‡†ÌÈ„Úˆ†È˘†Â˙Â‡†¯ÈÊÁ‰
להניחבצדאתעתידוהמובטחולצאתלמסע
שסופוודאיאינוידוע,אתהצריךלקרואאת
המכתב.סליחה,אתפיסתהניירשהבחורה
ההיא,עםהעינייםהשחורותהגדולותוהמבט
הישיר,תחבהלידיובחופזהבעירהתחתיתשל
חיפה,ביןאלפיהעובריםושבים,במקוםשהוא
אוליהאפורביותרבעולם.
מתוךאינסטינקטהואקימטאתפיסתהנייר
והשליכהלפחהקרוב,אפילולאהעיףבהמבט.
עודפרסומתשמפרהאתשלוותהיוםהחופשי.
אבלכוחנעלםכמוהחזיראותושניצעדים
אחורה.הואנברבמהירותביןפיסותהאשפה
ובתוךשניותנפרשוהמיליםלפניו.
˙ÂÓÏÂÚ‰† ÏÎ† ¨˙ÎÏ‰† È·ÎÂÎÂ† ÌÂ˜È‰† ÏÎ¢

‡ˆÓ†¨˙ÈÈÓ„†ÌÚÙ†È‡˘†‰Ó†ÏÎ†¨˙ÂÈÒ˜Ï‚‰Â
·˙¯˙ÂÈ·†ÏÂ„‚‰†ÁÂÎ‰†¨Â‡ÂÏÓÂ†ÌÏÂÚ†‰˙‡†ÆÍÎÂ
·ÌÈÈ„Ú‰†˙ÂÓÈ˘‰†ÈÏ·‰·†¨ÍÈ‡˙·†ÔÂÓË†ÌÏÂÚ
·Æ˙Â‰ÂÏ‡†‰˙‡†ÆÍÏ˘†¯˙ÂÈ
‡˙ÆÛÂÒ≠ÔÈ‡†‰
‡˙ÆÂ˙Â‡†ÈÁ†‡Ï†Ï·‡†ÌÏ˘ÂÓ‰†·ˆÓ·†‡ˆÓ†‰
‡˙¢øÈÁ†‰˙‡†‰Ó†ÏÈ·˘·†ÆÒÂÙÒÙ†‰
הואקימטשובאתפיסתהניירומוללאותהבין
אצבעותיו,הפעםבהחלטיותיתר,כמעטבכעס.
הואהשליךאותהלרצפהוחיפשבחוסרסבלנות
אתמדרגותהרכבתהתחתית,שתיקחאותו
לאוויר צלול יותר במעלה הכרמל הצרפתי.
אישלאיוכללהביןלעולםאיזהחץדקראותו
בלבבאותורגע.כלפסיפסחייועברלנגדעיניו
בן רגע ,כמו סרט .הרגשות הציפו אותו .כל
החיים,תמיד,גםכשהיהילד,תמידשאלאת
השאלההזאתבנוסחיםשונים.תמידהרגיש
שמשהולאבסדרבאיךשכולםמתנהלים.באיך
שכולםמסתפקיםבחייםבינוניים,אפרוריים,
מוותריםעלחלומות.
באותורגעהואהיהמוכןלתתאתכלמהשיש
לותמורתהתשובהלשאלההזאת.להביןאחת
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כלהתשובותנמצאותבגיליוןהנוכחי°‰ÁÏˆ‰·.

∫ÔÊÂ‡Ó

.1מזרח
.2הכינוישלהרצוןהחמישי)(4,5
.3ספרושלאברהם,ספרה...
.4אסיפה
.5מורושלרשב"י)(5,3
.6השגרירשלהקבלה

∫ÍÂ‡Ó

.7מקוםקבורתושלרשב"י
.8משוררוסופרגרמני
.9מחברספרהזוהר)ר"ת(
.10הבבליםסגדולהם
.11ממפקדיחילהאוויר)ש"מ(5,2
.12אביהאומה

·ßÌÈÈÁ‰†˙ÓÎÁÂ†‰Ï·˜ß†˙¯„ÒÓ†ÌÈ¯ÙÒ†≥†ÂÏ¯‚ÂÈ†‰ÂÎ†ÌÈ¯˙ÂÙ‰†ÔÈ
'†Ï‡†˙Â·Â˘˙†ÁÂÏ˘Ï†˘Èהוצאתקבלהלעם'ת.ד1552.רמתגן52115
שמותהזוכיםופיתרון"גילגולהמושגים"מגיליוןמספר2יפורסמובגיליוןהבא

ולתמיד בשביל מה נוצרתי ,בשביל מה כל
האנשיםהאלהסביביובעליהחיים.להביןמה
הטעםבלברואצמחיםוגלקסיות.בשבילמה
להיוולדאםמתים,מהנשארמכלזה.זיכרונות.
אםמישהויצראתכלזה,והואאחראיעלינו,
כךחשבעודכשהיהילד,מההוארוצה?לעשות
לנוטוב?לעשותלנורע?שנהנהאונסבול?
לעולם לא הצליח "להיכנס" לראש שלו.
ומהאםאףאחדלאיצר,אףאחדלאאחראי
עלינו,והאנושותסתםמתקיימתמתוךעצמה,
כאוסלאמאורגן,מקרי.אוליהיאבראהאת
אלוהים כדי שיהיה לה קל ולא הוא אותה.
אםהייתבמקוםהאישהזההייתנכנע.זהבטוח.
החברים ואימא שלו כל הזמן מציקים לו,
שיפסיקלחפשאתעצמוויתחיללהיותמרוצה,
ושישלוהכלבחייםומהחסרלו.
אםהייתחיאתהרגעהזה.אתהתחושהשהכול
מתנפץבך,שהכולגואהבךמבפנים,הייתנכנע.
אבלאתהלא.אתהלאבמקומו.
הואעצםעינייםנטולותדמעה.שרירילסתו
נמתחובכוחוההחלטהכברנבטהאצלובעומק
הבטן.כמוצמח.

9

2

10

11
3
12

4

5

6

¸∑˛

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

Â‰ÈÏ‡≠Ô·†Ô˙È‡†ÌÚ

ÌÏÂÚ‰†Ï‡†ÈÚ„Ó‰ ÌÏÂÚ‰Ó†¯Â·ÚÏ†Ì„‡Ï†Ì¯Â‚†‰Ó†˙Ú„Ï†‰ˆÂ¯†¨Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È‡†¨¯·Ú˘Ï†¯ÈÂÂ‡‰†ÏÈÁ†„˜ÙÓ
ÂÏ†·È˘Ó†ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰†ÆÌÏÂÚ‰†˙ÂÈÚ·†ÔÂ¯˙Ù·†ÂÏ†¯ÂÊÚÏ†ÏÂÎÈ†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†ÍÈ‡Â†¨ÈÁÂ¯‰

‡

יתן בןאליהו הוא טייס קרב מצטיין
והמפקדה13שלחילהאווירהישראלי
).(19962000מאז1967הואהשתתףבכל
המלחמותשלמדינתישראלובמבצעיקרב
שונים .כיום הוא מנכ"ל חברת "סנטרי
טכנולוגיות"העוסקתבפתרונותביטחוניים,
ומשמשכפרשןצבאימבוקשבערוציהתקשורת
השונים.
·∫Â‰ÈÏ‡†Ôאנישמחעלההזדמנותלשאולאדם
כמוך,שהואגםבעלרקעאקדמיוגםבעלרקע
רוחני,עלהקשרביןשניתחומיםהאלה,כילרוב
הםאינםמתיישביםזהעםזה.
מה היההשינוישגרםלךלעבורלפתעמעולם
המדע,הריאלי,לעולםשנתפסאצלרובהאנשים
כמופשטאו"מיסטי"?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰עודבילדותיסקרןאותילהביןמהו
סודהחיים.לכןכשסיימתיאתביתהספרהתיכון
חיפשתי מקצוע שיאפשר לי לחקור את
משמעותהחיים.בחרתיללמודביוקיברנטיקה
משוםשמקצועזהחוקראתמערכותהחיים
ואתהסדרהמכתיבאתקיומן.קיוויתישבעזרת
הלימודאביןכיצדמתפתחהדומםלצומחוממנו
לחי.עםזאת,השאלהשהטרידהאותייותרמכל
הייתהלשםמהאנוחיים,שאלההמתעוררת
בגילצעירבכלאחדמאיתנו,אךנעלמתבמהלך
המרוץהשגרתישלחיינו.
לאחר שסיימתי את לימודיי באוניברסיטה
התמחיתיבביוקיברנטיקה.כברבמהלךסדרת
המחקריםשהתחלתיבהיותיסטודנטהתפעלתי
מהאופןהנפלאשבובנויתאאורגניהמקיים
חיים.נפעמתימהצורהשבהנכללהתאבצורה
מושלמתוהרמוניתבכלהגוף.נהוגלחקוראת
מבנההתאעצמוואתתפקודיוהשונים,אולם
לשאלהלשםמהקייםהגוףכולולאמצאתי
שםתשובה.הנחתישבדומהלתאבגוף,כךגם
הגוףמהווהחלקממערכתגדולהיותר,שכלפיה
הואמתפקדכחלקמןהשלם,אךניסיונותיי
לחקור את הדבר במסגרת המדעית נתקלו
בדחיותחוזרותונשנות.נאמרליכיהמדעאינו
עוסקבשאלותאלה.כלזההיהבשנותהשבעים
ברוסיה.הגעתילארץותקווהבליבישבישראל
אוכללהמשיךבאותומחקרשסקרןאותיכל
כך.המשכתיבחיפושייאחרתשובה,עדשכעבור
5שנים,בשנת,1979הגעתילקבלה.כברלפני
כןחשתישהתשובותכנראהמצויותשם,אך
רקכשהגעתילמורהשלי,הרבברוךשלוםאשלג
)הרב"ש(,התחלתיללמודאתהקבלההאמיתית.

לפני מספר שנים אף סיימתי את עבודת
הדוקטורטשליבקבלהוחשובלילהדגיששעבורי
הקבלה אינה מיסטיקה אלא מדע לכל דבר.
·∫Â‰ÈÏ‡†Ôבילדותישמעתישרקליחידיםמותר
לעסוק בקבלה ,ולפתע אני בא לכאן ורואה
שלומדיםאצלךמאותתלמידים.היוםישתופעה
נפוצה:כלתלאביבישרוצהלהרגיש"אִין"אומר
שהואלומדקבלה.
האםישהבדלביןה"קבלהשלהמקובלים",
שלמדובעברבקבוצותמצומצמות,לביןחכמת
הקבלהשאותהלומדיםכאןאתהותלמידיך
בשלושלפנותבוקר?כיצדתשכנעאותישאינך
עוסקבהבאופןחובבני?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהצודק.גםאנילמדתיכך,

·˜¯˘†È˙ÚÓ˘†È˙Â„ÏÈ·†∫†Â‰ÈÏ‡†Ô
Ú˙ÙÏÂ†¨‰Ï·˜·†˜ÂÒÚÏ†¯˙ÂÓ†ÌÈ„ÈÁÈÏ
‡ÍÏˆ‡†ÌÈ„ÓÂÏ˘†‰‡Â¯Â†Ô‡ÎÏ†‡·†È
‰ÚÙÂ˙†˘È†ÌÂÈ‰†ÆÌÈ„ÈÓÏ˙†˙Â‡Ó
˘È‚¯‰Ï†‰ˆÂ¯˘†È·È·‡†Ï˙†ÏÎ†∫‰ˆÂÙ
‰Ï·˜†„ÓÂÏ†‡Â‰˘†¯ÓÂ‡†¢ÔÈ‡¢
בקבוצה מצומצמת ,אצל המקובל האחרון
בשרשרתהמקובליםשעליהאתהמדבר.אבל
כפישאנורואים,הדורהשתנה,הרצוןהבשיל
וההתעניינותבחכמתהקבלההולכתוגוברת.
עודבספרהזוהרכתובשבסוףהמאההעשרים
עתידה הקבלה להתגלות לאנושות כולה.
בהתחלההיאמתגלהליהודיםולעםישראל,
ואחריכןלכלהעולם.
·†∫Â‰ÈÏ‡†Ôתןלידוגמהאחתפשוטהמדועאתה

‡ÍÂ¯·†È·†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצת
חכמתהקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת
1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן ) MsCבביוקיברנטיקה  PhDבפילוסופיה(ונקראתעל
שמושלהמקובלהרבברוךשלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעל
הסולם"מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
שיטתהלימודהייחודיתאותהפיתחהבניברוך,מבוססתעללימודהמקורותהאותנטייםשל
כתבימקובלים)ר'שמעוןבריוחאי,כתביהאר"י,כתביבעלהסולם(בגישהמדעיתומודרנית.
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צריךאתהקבלהבחיים.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אנירוצהלדעתמהימהותהחיים
ולשם מה האדם חי .עבורי זו אינה שאלה
פילוסופיתללאההבנההזואינייכוללחיות,
איןליטעםלקוםבבוקר.
·†∫Â‰ÈÏ‡†Ôאדםחיכיהואצריךלהולידילדים

‰Ï·˜·†¢‡·‰†ÌÏÂÚ¢†‚˘ÂÓ‰
‡È¯Á‡†ÌÈÈÁ‰†˙‡†ÔÈÈˆÓ†ÂÈ
ÌÈËÂ†ÌÈ·¯˘†ÂÓÎ†¨˙ÂÂÓ‰
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לעבוד,להתפרנס.מהרעבַּתשובותשמספקלו
העולםהגשמי?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אםזוהתשובה,אותיהיאאינה
מספקת.
·†∫Â‰ÈÏ‡†Ôלמהלא?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כיהיאאינהנותנתליטעםלחיות.
אנירוצהלהביןמהימטרתחיי.אנימתבונן
סביביורואהאיךבטבעהכלמתוכנןעדהפרט
האחרוןוכיצדבמערכתהאדירההזוקשורים
כלהחלקיםיחדיוומתפקדיםבשלמות.לעומת
זאת,כשאנימביטבנו,בניהאדם,אנימרגיש
שחיינוהםהפקר.בניגודלכלחלקיהטבעאיננו
יודעיםאיךלתפקדנכוןביחסלסביבהשלנו.
חוסרתפקודזהמוביללכךשאיננויודעיםלשם
מהאנוחיים,ובגללחוסרתפקודזהאנוסובלים.
·∫Â‰ÈÏ‡†Ôאםכךאנימביןשאםהיינומתמקדים
בקבלה,לומדיםקצתבספרהזוהראונסמכים

על קבוצת מקובלים גדולה ,זה היה מועיל
לפתרוןהבעיות?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰חכמתהקבלהמגלהלנואתחוק
הטבע.אםנלמדלהשתמשבונכון,כפישאנו
נוהגיםבחוקיהטבעשכברמוכריםלנו,נוכל
לבנותחברהאנושיתמושלמתונפסיקלסבול
ממאורעותהחיים.הסבלשאנוחוויםנובעאך
ורקמחוסרהיכרותשלחוקיהטבעהסובבים
אותנו.ברגעשנגלהאתהחוקיםהללו,נביןכיצד
עלינולהשתלבנכוןבמערכתהטבע,כפישאנו
למדיםמתוךמחקרהגוףהביולוגילשםמה
קיים כל חלק בגוף ומה תפקודו הבריא.
במיליםאחרות,אםנשתמשבידיעותשחכמת
הקבלהמיועדתלספקלנו,נוכללהגיעלחיים
מאושריםבעולםהזהואףלהכיןאתעצמנו
לקיוםנכוןלאחרעזיבתנואותו.
כפי שהאדם יכול להתקיים בעולם הזה רק
כשהואלומדלהכיראתחוקיהטבע,כךהנשמה
שלנותוכללהתקייםבעולםהבארקאםנדע
אתהחוקיםהקיימיםבו.
המושג "עולם הבא" בקבלה אינו מציין את
החייםאחריהמוות,כמושרביםנוטיםלחשוב
בטעות ,אלא הוא מציין את העולם הרוחני
שאותומשיגהמקובלעודבחייו.
כלמרכיביהטבעהאחריםמלבדהאדםמקיימים
אתחוקיהטבעבצורהאינסטינקטיבית,מחויבת,
ולכןנכונה.רקלאדםישהחופשלבנותחברה
לפיבחירתו.חופשזהניתןלוכדישיכיראת
החוקהכללישלהמציאותויבנהבעצמואת
האנושותהמתוקנת.בכךהואיגיעלהיותבדרגת
"אדם"ויממשאתייעודו.אםנבנהאתהחברה
האנושיתמתוךידיעתהחוקהכללי,נזכהלהגיע
לחייםמאושריםבשניהעולמות.
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