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„·¯†Í¯ÂÚ‰
˘¯Â˘Ï†ÌÈ¯ÊÂÁ
אנו חיים בזמנים מיוחדים ,בתקופה של
התחלותחדשות.המאורעותשאנוחוויםמדי
יום,כפרטיםוכעַם,מותיריםבנואתחותמם
ומקשיםעלינולראותלאןהכלמוביל?
אם היינו מסתכלים על המתרחש דרך
משקפייםאחרותהיהמתגלהלעינינוכיאנו
נמצאיםבעיצומםשלצירילידה,שבסופם
מצפהלנועתידיפהוטוב.
האר"ימספרלנואיךהכולהתחיל.הואמתאר
כיצדתהליךהבריאהעוברדרךכלהעולמות
ומגיעעדלעולםשלנו,שנמצאבמרכזם.ניצוץ
שלאוררוחניפרץלחללהגשמיובראאתכדור
הארץואותנו.כדורהארץאמנםנמצאבצידה
של גלקסיה קטנה בקצה היקום ,אך בגלל
חשיבותוהרוחניתהמקובליםמתייחסיםאליו
כמרכזכלהבריאה.
במהלך ההתפתחות האנושית היו אנשים
מיוחדיםשבהםהתעוררהצורךלגלותלשם
מה הם חיים .הראשון שבהם נקרא ‡„Ì
,ÔÂ˘‡¯‰משוםשהיהÔÂ˘‡¯‰שמצאמענהעל
אותוצורך.אולםהואבעצמומסמלרקאת
תחילתהתהליך.הואהיההראשוןשהתעורר
בוהרצוןלרוחניות,אבללאהאחרון:בכלדור
היו מקובלים שהלכו בעקבותיו ,אבל
ההתעוררותעדייןנשארהנחלתםשליחידי
סגולהבלבד.
כךהתנהלוהדבריםעדלדורנו.בימינוקורה
דבר מיוחד ,לראשונה מתעוררים הלבבות
להשיגאתמהותהחיים.המקובליםכותבים
כיזוהיהמטרהשבשבילההכלנברא,כלמה
שעברנועדכהמתנקזלנקודתהזמןהמיוחדת
הזולדורשלנו,לעםישראלולארץישראל.
אלאשהפעם,ההתעוררותכבראינהנחלתם
שלמקובליםיחידיסגולהכיאםצורךמוחשי
שלרבים.כיוםאנועדיםלדרישהאמיתית
שחוצהגבולות,מינים,תרבויותולאומים.אבל
התחלתההיאכאןועכשיו.
התעוררות זו היא השלב הראשון בדרכנו
הרוחנית,דרךשעשהגםאדםהראשוןוהיא
שתוביל אותנו בחזרה אל השורש של כל
העולמות .כל הכוחות הקיימים במציאות,
חיובייםושלילייםגםיחד,פועליםכדילהחזיר
אותנולנקודההמרכזית,שממנההכלהתחיל.
חכמת הקבלה שמתגלה היום ברבים ,היא
השיטהשמיועדתלהביאאותנובדרךחיובית
ומודעת אל מימוש המטרה ,לשמה נבראנו.
בגיליוןהחמישישל"קבלהלעם"בחרנולהציג
בפניכםמבחרכתבותהעוסקותבהתחלות:
החלמהאר"יהקדושוקטעהפתיחהשכתב
לספר "עץ חיים" ,דרך סיפורו המרגש של
תלמידוהמסורהרבחייםויטאל.נסבירגםעל
תהליךהבריאהונספרעלהאדםהראשוןשבו
התעוררהרצוןלרוחניות.לצדכתבותאלה
נמצאגםראיונותעםאנשיתרבותואמנים,
מושגיםקבליים,וכמותמיד.‰·‰‡†‰·¯‰
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נוחייםבתקופהמיוחדתמאוד,מסוג
התקופותשעליהןעודילמדובשיעורי
ההיסטוריה.איןספוראירועיםושינויים
מתרחשיםמדייוםביומוובכלתחוםאפשרי,

‰ÂÂÁ˘†˙ÈÁÂ¯‰†˙Â¯¯ÂÚ˙‰‰
‡„‰„Â˜‰†‡È‰†ÔÂ˘‡¯‰†Ì
˘˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†‰ÏÈÁ˙‰†‰ÓÓ
Â‰Ê†ÔÎÏ†Æ˙Â˘Â‡‰†Ï˘†˙ÈÁÂ¯‰
‚ÌÈÏÈÁ˙Ó†Â‡†ÂÓÓ˘†ÍÈ¯‡˙‰†Ì
‡˙†˙È¯·Ú‰†ÌÈ˘‰†˙¯ÈÙÒ
עד שנדמה כי תחושת הזמן מתכווצת.
עלהאנושותכברעברותקופותמשמעותיות
שבהן השתנה מהלך ההיסטוריה ,אלא
שהפעםישבאווירתחושהשאנוניצבים
בפניפרשתדרכיםגורלית.אלפישניםשל
התפתחות מואצת בתחומים שונים 
בתעשייה,בתרבותובמדעמתנקזותאל
נקודתהזמןשבהאנומצוייםכיום.רבים
מאיתנוחשיםשעולמנוניצבבפתחושל
עידןחדש.

‰ÏÁ˙‰‰
לאורךכלהדורותסיקרןסודהיקוםאנשים
רבים.בראשיתהזמניםחשבהאדםשכדור
הארץשטוח,ושאםיצעדרחוקמספיק,יגיע
לקצההעולם.עמיםרביםובהםחכמייוון

עםהשנים.עםזאת,היוגםכאלהששאלת
סודהחייםהמשיכהלהטרידאותםולכןהם
לאויתרווהמשיכובמחקרם.
עיוןבספריהקבלההקדומיםמראהלנו
שכברלפנילמעלהמ5,000שנההעסיקו
שאלות קיומיות אלה גם את ראשוני
המקובלים.
לדברי אותם מקובלים ,כל המציאות
הפרושהלפנינוהתחילהמניצוץקטןשל
אנרגיהרוחניתשפרץלתוךהחללהגשמי.
כךנבראכלהיקום.פריצהזאתהתרחשה
לפני14מיליארדשנהוהיאמכונהעלפי
המדע"המפץהגדול".

צורתהחייםהבאההצומח.כשהשלים
הצומחאתהתפתחותו,נולדהחי.לאחר
מיליוני שנים ,כאשר גם החי סיים את
התפתחותו,נבראהאדם.כלאחתמצורות
חייםאלההתפתחהבפניעצמהוללאקשר
לצורתהחייםשקדמהלה.חשובלהביןשאין
הכוונהלכךשהצומחנולדמןהדומם,החי
מןהצומחוהאדםמןהחי,אלאשהקשר
הקייםביניהםהואקשרשלסיבהומסובב,
כלומר:בכלפעםשצורתחייםאחתסיימה
אתהתפתחותה,נלחץמעיןכפתורנעלם
וזההיההאותללידתצורתהקיוםהבאה.
במשךשניםרבותהתנהלוהחייםעלפני
האדמהכתיקונם,דורותהלכוודורותבאו,
אנשים התקיימו בשלווה והיו מסופקים
מחייהם.התנהלותרגועהזוהייתהמנת

כךנוצרוהתנאיםהמתאימיםלקיומםשל
חייםעלפניכדורהארץ.הרביהודהאשלג
)בעלהסולם(,גדולמקובליהמאההעשרים,
כתב על כך במאמר שפרסם בעיתון
"האומה"" :אכן עוד לא שקט הכדור
ממלחמותהכוחות,ובהמשךאיזהתקופה
גברשובכוחהאשהנוזלי,והתפרץברעש
גדול מתוך בטן הכדור ,ועלה ושיבר את
הקליפההקרהוהקשהלרסיסים...ושוב
התחילתקופהשלמלחמותחדשות,עד
שבסוףהתקופהגברשובכוחהקרירותעל
כוחהאש,וקיררשניתקליפהקרהוקשה
מסביבהכדור...וכןנתחלפוהתקופותבזו
אחר זו עד שבסוף התגברו כוחות
הפוזיטיביםעלהנגטיבים,ובאולידיהרמוניה

חלקהשלהאנושותעדאותורגעמיוחד
שבוהחלהלהתעוררבאחדמבניהאנוש
הרגשהחדשה,דחףעצוםלגלותדברמה
נוסףמעברלמהשישלעולםהזהלהציע.

מוחלטת:והנוזליםלקחומקומםבמעמקי
האדמה,והקליפההקרהנתעבהכלצרכה
מסביבלהם,ונתהווהאפשרותליצירתחיים
אורגניםעליהכיוםהזה")בעלהסולם,עיתון
"האומה"(.

הואכברלאהסתפקבקורתגג,במשפחה
ובארוחהטובהכדילהיותמאושר.מלבד
הרצונותהבסיסייםשאליהםנמשךגופו,חש
לפתעאותואדםצורךלאמוכרלהביןלשם
מההואחי.נולדבורצוןחדש.

ÏÎ†¨ÌÈÏ·Â˜Ó†Ì˙Â‡†È¯·„Ï
ÂÈÙÏ†‰˘Â¯Ù‰†˙Â‡ÈˆÓ‰
‰È‚¯‡†Ï˘†ÔË˜†ıÂˆÈÓ†‰ÏÈÁ˙‰
¯ÆÈÓ˘‚‰†ÏÏÁ‰†ÍÂ˙Ï†ı¯Ù˘†˙ÈÁÂ
ÌÂ˜È‰†ÏÎ†‡¯·†ÍÎ

שרטוטמתוך"רזיאלהמלאך"

היה ‡„ Ìזה  ÔÂ˘‡¯‰בהיסטוריה שבו
התעוררהרצוןלרוחניות.בעלהסולםכותב
עלכך":ההבנההזאתנקראתחכמתהאמת,
˘‡„,ÔÂ˘‡¯‰†Ìהיההראשוןלמקבליםסדר
שלידיעות מכלמהשראה")מתוךמאמר
תורתהקבלהומהותה(.
שמושלאותואישהיה"אָָדם",מלשון"אֶדַּמֶּה
לְ עֶ לְיוֹן" )ישעיהו יד ,יד( על שם רצונו
להידמותלכוחהעליון.אתהדבריםהנפלאים
שגילהמתוךהשגתוהרוחניתכתבאָָדם
בספר"רזיאלהמלאך",וכןמסראתגילויו
לצאצאיו.
ההתעוררותהרוחניתשחווהאדםהראשון
היאהנקודהשממנההתחילהההתפתחות
הרוחניתשלהאנושות.לכןזהוגםהתאריך
שממנואנומתחיליםאתספירתהשנים
העברית.שנתהתשס"זשבהאנומצויים
כיוםמציינתאת5,767השניםשעברומאותו
יוםהיסטורי.

ÌÈÈÁ‰†„ÂÒ†˙‡†ÔÈ·‰Ï†ÔÂˆ¯‰
התחושה שהתעוררה באדם הראשון
מתעוררת כיום גם בקרב רבים מאיתנו.
הריקנותוחוסרהסיפוקמהחייםהםהגורם
המרכזי למגפת הדיכאון המתפשטת
בעולמנובשניםהאחרונות.האדםהמודרני
מגלהשאיןלואפשרותלספקאתרצונותיו
הגדליםללאהרף,ובדבבד,בדומהלאדם
הראשון,מתפתחבוהצורךלהביןלשםמה
הואחי.
העתיקההאמינובעברכיעלכלתופעה
בעולמנואחראיאלאחר.
עםהתפתחותהמדעהחלהאדםלשנות
אתתפיסתוולהביןיותרויותראתהעולם
שבוהואחי.אךאחתהסוגיותשנותרוללא
פתרוןהיא:איךהכולהתחיל?
רביםמאיתנוזוכריםשבשנותילדותםהם
נהגולהביטאלעלולתהותמהנמצאמעבר
לכוכבים.אצלרובהאנשיםנמוגהשאלהזו

˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
תחילההתפתחהטבעהדומם.לאחרשסיים
הדומםאתהתפתחותוהחלהלהתפתח

¸≤˛†††˜·±∑Æ±±Æ∞∂†•†Ê¢Ò˘˙†ÔÂ˘Á†Â¢Î†•†μ†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

¯‡˘ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÔÂ
לפני5,767שנההופיעלראשונהבאחדמבני
האנושהרצוןלגלותאתסודהחיים.אףעל
פישחיולפניודורותרביםעלפניהאדמה,

צורךזהלאנעלםמעיניושלבעלהסולם,
ולכןהואהוסיףופיתחאתחכמתהקבלה
כדי שתספק את המענה לשאלה
שמתעוררתבאלפיאנשיםבימינו:מההטעם
בחיינו?
לנונותררקלפתוחאתהספריםשהותאמו
למצבןהמיוחדשלהנשמותהחיותבדורנו
ולממשאתהשיטההמובילהאלהטובואל
האושר.
yoav_b@kab.co.il

‚ÌÂÈ‰È‚Â†Ô„Ú†Ô

‚˙ÈËÒÈ‡Â‚‡‰†‰ÈÈÎÂ˜‰Ó†Ì„‡‰†‡ˆÂÈ†˙˙Ï†ÔÂˆ¯‰†˙˘ÈÎ¯†È„È†ÏÚ†Æ˙ÏÂÊÏ†ÚÈÙ˘‰Ï†¨˙˙Ï†ÔÂˆ¯†‰Ï·˜·†ÏÓÒÓ†Ô„Ú†Ô
˘ÈÙÂÒ≠ÔÈ‡†Ú·Ë·†ÏÏÎ†‡Â‰†¨Â‚‡‰Ó†¨ÂÓˆÚ†ÍÂ˙Ó†Â˙‡ÈˆÈ†˙Â·˜Ú·†Æ‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†˙ÂÏÂ·‚Ï†¯·ÚÓ†ÂÓˆÚ†˙‡†˘È‚¯ÓÂ†ÂÏ
ÆÈÁˆÂ†ÌÏ˘ÂÓ
‡„ÆÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†ÂÈ˙ÂÂˆ¯†ÍÂ˙·†ÏÂ·Î†‡Â‰˘†˙ÈÁÂ¯‰†‰¯ËÓ‰†˙‚˘‰Ï†ÂÎ¯„·†‰Ï‚Ó†¨˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰Ï†˜˜Â˙˘Ó˘†Ì
¯ˆÆÔ„Ú†Ô‚Ï†¨‰È˙‰†˙ÂÎ˙Ï†¨˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰ÏÓ†Â˙Â‡†ÌÈ¯ˆÂÚ†Ì‰†ÍÎ†ÌÂ˘ÓÂ†¨ÈÁÂ¯‰†Ú·Ë‰†È˜ÂÁÏ†ÌÈ„‚ÂÓ†‰Ï‡†˙ÂÂ
ÆÌÂÈ‰È‚·†‡ˆÓ†‡Â‰†ÂÏÈ‡Î†˘È‚¯Ó†‰Ê†Ì„‡†ÍÎÓ†‰‡ˆÂ˙Î

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

˘È‚¯‰Ï†Â˘Â¯ÈÙ†ÔÈ·‰Ï
ÏÎÏ† ¯È‡Ó† ÔÂÈÏÚ‰† ¯Â‡‰
‡ÆÈÏ·˜†ËÒ˜Ë·†‡¯Â˜˘†˘È
‚¯¯ÂÚ˙Ó† ‡Ï† „ÂÚ† Ì‡† Ì
·‡„¯Â‡‰†¨˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯†Ì
˘˙‡† Ê¯ÊÓ† ÂÈÏÚ† ¯È‡Ó
ÂÏ†¯ÊÂÚ†ÍÎ·Â†¨Â˙ÂÁ˙Ù˙‰
ÌÈÈÁ‰†˙ÂÚ¯Â‡Ó†˙‡†¯Â·ÚÏ
ÌÈ¯ÂÒÈÈ†‡ÏÏÂ†¯‰Ó

‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

·

כתבההראשונהבגיליוןלמדנושאדם
הראשוןנקראכךמשוםשהיהÔÂ˘‡¯‰
שבוהתעוררהרצוןלגלותאתמטרתהחיים.
הואגילהשהמטרההיאלהידמותלבורא
והשיגאותה,ובשלכךנקראאדם,מהמילה
"אֶדַּמֶּה" לעליון .נוסף על כך ,הוא נקרא
"הראשון" מפני שהיה האדם הראשון
באנושותשהשיגאתהבורא.
בימינו השאלה "בשביל מה אנו חיים?"
מתעוררתבמספרהולךוגדלשלאנשים.
חוסריכולתםלמצואמענהלשאלהזומביא
רבים מהם לידי ייאוש ,אכזבה ,גירושין
והתאבדויות.

†·ÚÂ„Ó†∫Ï‡Â˘†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
˘È‡†ÏÎÏ†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Â·ÈÈÁ
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†„ÂÓÏÏ
È¯ÙÒ·†‡¯Â˜‰†Ì„‡†ÏÎ†∫‰ÂÚÂ
˙‡†ÔÈ·Ó†ÂÈ‡˘†ÂÏÈÙ‡†¨‰Ï·˜‰
ÂÓˆÚ†ÏÚ†¯¯ÂÚÓ†¨‡¯Â˜˘†‰Ó
‡ÔÂÈÏÚ†¯Â
בעניין זה כותב הרב יהודה אשלג )בעל
הסולם(בהקדמהלספרוהעיקרישבחכמת
הקבלה"תלמודעשרהספירות",שהספר
מיועדלמישמחפשאתהפתרוןלשאלה
"מההטעםבחיינו?".הואמסבירשחכמת
הקבלהנמסרהלנורקכדישנמצאפתרון
לשאלהזו.

¢·ËÂÓÏ†¯ÈÊÁÓ‰†¯Â‡‰¢
בעלהסולםשואל:מדועחייבוהמקובלים
˘È‡†ÏÎÏללמודאתחכמתהקבלה?ועונה:
כלאדםהקוראבספריהקבלה,אפילושאינו
מביןאתמהשקורא,מעוררעלעצמואור
עליון.האורהעליוןשבראאתהנשמהשל
אותוהאדםמיועדלתקןאותהולאחרמכן
למלאאותה.
אםכן,תחילההאורמשפיעעלהרצוןשברא
באדם,כדילתקןאותו.עלשםפעולהזאת
נקראאורזה"האורהמחזירלמוטב".האור
הזהמתקןאתהאדםרקלפיבקשתהאדם.
כשהאדםלומדקבלה,האורהעליוןמאיר
עלהרצונותשבראבוומתקןאותם.תיקון
האדםמתממשבמעברמשימושברצונותיו
לטובתעצמו,לשימושבהםלטובתהזולת.
שינויכזהבאופןהשימושברצונותנקרא
עשיית מצוות .בסך הכול קיימים באדם
תרי"ג)(613רצונות.לכןנאמרשעלהאדם
לקייםתרי"גמצוות.בגמרהתיקון,האור
ממלאאתהרצונות.מילויזהנקרא"קבלת
התורה" או התגלות הבורא לאדם.

שעלינולהביןדברמה,איןכוונתםלכךשנבין
אותובשכלנו.כוונתםהיאשנשיגונרגישאת
המציאות שהם מתארים לנו ונחיה בה.

‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏ·†˙ÏÚÂ˙‰
אבלבכלזאת,מדועלאחייבוהמקובלים
אתלימודהקבלהרקלמישכברהתעורר
בורצוןלאור,כמובאדםהראשון,אלאחייבו
אותהדווקא?˘È‡†ÏÎÏ
התשובהלכךהיא,שהאורהעליוןמאירÏÎÏ
‡˘Èשקוראבטקסטקבלי.גםאםעודלא
מתעוררבאדםרצוןלרוחניות,האורשמאיר

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ
·˙Â‡ˆ¯‰Â†„ÂÓÈÏ†ÊÎ¯Ó†‡Â‰†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
ÌÂ˜Ó·†Æ¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†‰„ÂÒÈÓ
ÌÈ‡˘Â·†˙Â‡ˆ¯‰†ÚÂ·˜†ÔÙÂ‡·†˙ÂÎ¯Ú
¨˙ÂÈ„ÂÓÈÏ†¨˙ÂÈ˙Â·¯˙†˙ÂÈÂÏÈÚÙ†¨ÌÈÂÂ‚Ó
Æ‰Ï·˜‰†ÌÂÁ˙·††ÌÈÒ¯Â˜†ÔÂÂ‚ÓÂ†˙Â¯È˘ÚÓ

מהםהספריםשבאמצעותםמזמיניםאת
האורהמחזירלמוטב?בדורנו,האדםיכול
להזמיןעלעצמואתהאורהגדולביותרדרך
קריאהבספריושלהרביהודהאשלג)בעל
הסולם(,שהיהאחרוןהמקובליםוהגדול
שבהם.הואכתבגםפירושעלכלספרהזהר
ועלכלכתביהאר"י.לכןספריוהםאלה
שמסוגליםלעזורלדורנולהימנעמייסורים
ולהגיעלשלווהולשלום.
eli_v@kab.co.il

·±π∫∞∞†‰Ú˘·†ß‚†ÌÂÈ†ÏÎ
˙˙˜Ï˘†‰‡ˆ¯‰†ÌÈÈ
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰

˙ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†Ï˘†‰˙Â‰Ó
·®ÌÈ˘‚ÙÓ†¥© ≤∞Æ±±Æ∞∂≠Ó†ÏÁ‰†≤∞∫∞∞†‰Ú˘†ß·†ÈÓÈ

www.kab.co.il

‰˙¯ËÓÂ†˙„‰†˙Â‰Ó
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‰¯ÈÁ·‰†˘ÙÂÁ
ˆ¢Ï˘‡¯Ó

·®ÌÈ˘‚ÙÓ†¥©†≥Æ±≤Æ∞∂≠Ó†ÏÁ‰†≤∞∫∞∞ ‰Ú˘ ß‡†ÈÓÈ

‡¢˙†¨Ô‚†˙Ó¯Ó

ÈÏ·˜†ÔÂÏÈÓ

ˆ‰‰‚†˙ÓÂ
¨‰Ú¯Ó
‡·Ò†¯ÙÎ

˙¢ÙÓ
¯±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†ßÁ

¯¯˜˘†ßÁ

כאשראנועוסקיםבחכמתהקבלהעלינו
להתנתקלחלוטיןמכלמהשהכרנווידענו
עד כה .עלינו להיות פתוחים למילון
המושגים החדש שהמקובלים פורשים
בפנינו,כירקכךנוכללצעודבמסלולשהם
התוועבורנו.לכן,כשהמקובליםכותביםלנו

עליומזרזאתהתפתחותו,ובכךעוזרלו
לעבור את מאורעות החיים מהר וללא
ייסורים,כיכלהייסוריםבאיםלאדםרקכדי
שיברחמהםלמקוםשלווה,לאורהעליון.
המקובליםכותביםשכלהגלגוליםשאנו
עובריםבכלפעםשבהאנוחוזריםונולדים
בעולםהזה,חייםבו,סובליםומתים,הםרק
כדישנרגישבאחדמהםאתהתעוררותה
שלהנקודההזאתבנוונממשאותה,כלומר
ניכנסלעולםהרוחני.כשנעשהזאת,נהיה
ראוייםגםאנחנולהיקרא"בניאדם"בניו
שלמישהיההראשוןלגלותאתסודהחיים.

ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†ÂÈ¯ÙÒ

·˙È

˙ÈÓÈÙ†‰„Â·Ú·†ÈÚÂ·˘‰†¯ÂÚÈ˘‰
·®†˘„Á†¯Ó‡Ó†ÚÂ·˘†ÏÎ©†±∞Æ±≤Æ∞∂≠Ó†ÏÁ‰†≤∞∫±μ†‰Ú˘†ß‡†ÈÓÈ

הכניסה†להרצאות†הרב†לייטמן†חופשית†והקורסים†בתשלום†סמלי

ÈÁ†¯Â„È˘·†˙Â¯·ÚÂÓ†˙Â‡ˆ¯‰‰
·‡˙¯∫†www.kab.tv
˙˙ÂÏ‡˘†ÏÂ‡˘Ï†˙Â¯˘Ù‡†Ô˙È

·˙¢Ù†±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†≠†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
ÆÌÂ˜Ó·†‰ÈÁ†Æ∏≤†¨μ±¨∂∂†∫Ô„†ÈÂÂ˜·†ÌÂ˜ÓÏ†‰Ú‚‰

∫˘‡¯Ó†˙ÂÓÂ˜Ó†˙ÓÊ‰Ï
info@kab.co.il†∫Ï¢‡Â„†•†±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†ßÏË
†††˜·˛≥¸†††±∑Æ±±Æ∞∂†•†Ê¢Ò˘˙†ÔÂ˘Á†Â¢Î†•†μ†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

‡Ï‡†‰˙ÈÈ‰†‡Ï†˙ÂÓÏÂÚ‰†ÏÎ†Ï˘†‰‡È¯·‰†˙ÂÂÎ†˙ÈÏÎ˙¢
·˘·¢Ì„‡‰†ÏÈ
¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ†‰Ó„˜‰†¨®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
ÈÂÓ„‡†‰˘Ó

‰

רב חיים ויטאל )הרח"ו( היה תלמידו
המובהק וממשיך דרכו של גדול
המקובליםבכלהזמנים,רבייצחקלוריא
)האר"י(,והואהמקורלכלכתביקבלתהאר"י
הקיימיםכיום.
הרבחייםויטאלנולדבצפתבשנת1543
וגדלבה.הואלאהסתפקבתורתהנגלה,
אלא הייתה בו כמיהה לפנימיות התורה
וצורך עז לגלות את סוד החיים .לאחר
שהתחנךאצלגדוליהדייניםבצפת,הוא
החלללמודאתחכמתהקבלהבביתמדרשו
שלרבימשהקורדובירו)הרמ"ק(,שהיהגדול
מקובלי צפת ,עד שהתיישב בה האר"י.
מסופרשעםהגיעושלהאר"ילצפת,הרמ"ק
בעצמוהואששלחאותוללמודאצלהאר"י.
באותהתקופההפכהצפתלמרכזהרוחני
שלהאנושותכולה,והאר"יהפךאתחכמת
הקבלה משיטה ליחידי סגולה לשיטה
המתאימה לתיקון כלל האנושות.
הרב יהודה אשלג )בעל הסולם( מספר
באיגרת שכתב לתלמידיו על התפקיד
המיוחד שייעד האר"י לרב חיים ויטאל.
מהאיגרת ניתן ללמוד שהרח"ו התחיל
לשמש את האר"י כבר בגיל  29והתאמץ

Ï‡ËÈÂ†ÌÈÈÁ†·¯‰
ויטאל˙‡ÊÎ†‰Ú˘·†ÈÎÂ†øÌÈÈÁ†ÍÏ‰†ÔÎÈ‰":
øÈÏˆ‡Ó†ÍÏ‰
ÔÈ·‰†Ô‰Î‰†˜ÁˆÈ†·¯‰†Æ„Â‡Ó†È¢¯‡‰†¯ÚËˆÈÂ
¯·„†‰ÊÈ‡†ÈÏ†¯ÂÒÓÏ†ÂÂˆ¯·†‰È‰†ÈÎ†¨ÂÈ¯·„Ó
.¢¯˙Ò
הואפנהאלהאר"יבתחינהושאל‰˘Ú†‰Ó¢
 ,¢øÍÏÈ‡Â† Ô‡ÎÓוהאר"י ענה לו¯Ó‡˙¢ :
Â˜ÒÚ˙È†‡Ï†‰‡Ï‰Â†ÌÂÈ‰Ó˘†¨ÈÓ˘·†ÌÈ¯·ÁÏ
‰˙Â‡†ÂÈ·‰†‡Ï†ÈÎ†¨È˙„ÓÏ˘†ÂÊ†‰ÓÎÁ·†ÏÏÎ
‰·†˜ÂÒÚÈ†Ï‡ËÈÂ†ÌÈÈÁ†·¯‰†ÌÓ‡Â†¨ÈÂ‡¯Î
.¢¯˙Ò·†‰˘ÈÁÏ·†Â„·Ï
תלמידיהאר"יהתקשולהשליםעםהעובדה
שמורם היקר עומד לעזוב אותם.
הרב יצחק הכהן המשיך ושאל את מורו
בהתרגשות,מסרבלהאמין„ÂÚ†ÔÈ‡†ÈÎÂ¢:
˙˜¢ø‰ÂÂ

†©®±μ¥≥≠±∂≤∞†¨Â¢Á¯‰

רשםמפימורואתכלתורתוהידועהלנו
כיוםכקבלתהאר"י.ביןספריוהמרכזיים
ניתןלמצואאתספר"עץחיים",המתאר

˙ÂÈÓÈÙ·†˜ÂÒÚÏ†·ÈÈÁ†Ì„‡†ÏÎ
˙ÓÎÁ†˙‡†„ÂÓÏÏÂ†‰¯Â˙‰
ÔÎ†Ì‡†Ì„‡†¯Ó‡È†Ï‡Â¢†∫‰Ï·˜‰
˜ÒÚ˙‰ÏÓ†¯ÂËÙ†È‡†‰˙ÚÓ
·¢˙‡Ê‰†‰ÓÎÁ
בדרך מדעית את כל מערכת העולמות
העליונים,וכןאת"שמונהשערים",סדרת
ספריםהכוללתביןהיתרהסברעלגלגולי
הנשמות.
הרח"ולאהוסיףדברמעצמועלדבריהאר"י,
בכלמקוםשבולאהיהבטוחבהבנתואת

והשנייהשלה"עץחיים".
הרבחייםויטאל,כמוהאר"יבשעתו,הקדיש
אתכלחייולהפצתחכמתהקבלהועמל
רבות במטרה להעביר לעולם את המסר
הרוחני שלימד אותו מורו האר"י .עד
לתקופתוהייתההקבלהנחלתםשליחידי
סגולה,ומימיוואילךנפתחושעריהקבלה
לכלדורש.הואסברכיכלאדםחייבלעסוק
בפנימיוּתהתורהוללמודאתחכמתהקבלה:
"ואל יאמר אדם אם כן מעתה אני פטור
מלהתעסקבחכמההזאת".
הדברהמייחדאתדמותושלהרח"ויותר
מכול הוא נאמנותו הבלתי מתפשרת
להעברתהמסרהפנימישלקבלתהאר"י.
תקופתו היוותה את נקודת המפנה
בהיסטוריההרוחניתשלעםישראלושל

‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÍÙ‰†È¢¯‡‰
‰ËÈ˘Ï†‰ÏÂ‚Ò†È„ÈÁÈÏ†‰ËÈ˘Ó
ÏÏÎ†ÔÂ˜È˙Ï†‰ÓÈ‡˙Ó‰
˙Â˘Â‡‰
לכתובאתדבריו,אףשחלקגדולמהםעדיין
לאהיומובניםלו".והרח"ובעתששמעוכתב
הדברים,עדייןלאהיהבמדרגותהשלמות,
המוכרחותלהשיגאותםהשמועותבשורשם,
כיהיהאזצעירלימים,בןשלושיםשנההיה
בעומדולפניהאר"י")בעלהסולם,פריחכם,
איגרות(.
ביןהרבחייםויטאללביןהאר"יהיהקשר
עמוק ומיוחד ,שבא לידי ביטוי בדבריו
המרגשיםשלהאר"יברגעיוהאחרונים.על
מילותיוהאחרונותשלהאר"ימספרהרב
חיים ויטאל בספר "שער הגלגולים":
˙¯ÈËÙ†˙Ú·†ÈÎ†¨Ô‰Î‰†˜ÁˆÈ†·¯‰†ÈÏ†¯ÙÈÒ¢
˜ÁˆÈ† ·¯‰† ÒÎ† ¨ÂÏˆ‡Ó† È˙‡ˆÈ˘Î† ¨È¯ÂÓ

‰ÂÂ˜˙‰†‡È‰†ÂÊ†ÈÎÂ†∫¯Ó‡Â†ÂÈÙÏ†‰Î·†¨Ô‰Î‰
˘‰·ÂË†˙Â‡¯Ï†¨ÍÈÈÁ·†ÌÈÂÂ‡˙Ó†ÂÏÂÎ†ÂÈÈ‰
Æ¢øÌÏÂÚ·†‰ÏÂ„‚†‰ÓÎÁÂ†‰¯Â˙Â
השיבלוהאר"יÂÏÈÙ‡†ÌÎ·†È˙‡ˆÓ†ÂÏÈ‡¢:
ˆ„ÌÏÂÚ‰Ó†ÈÂ˜ÏÒ†‡Ï†¨„·Ï·†„Á‡†¯ÂÓ‚†˜È
Æ¢ÈÓÊ†Ì„Â˜†‰Ê‰
בעודומדברשאללפתעהאר"יעלהרבחיים

ענה לו האר"י‡Â·‡† È‡† ÂÎÊ˙† Ì‡¢ :
.¢ÌÎ„ÓÏ‡Â
יצחקהכהן,שלאהביןאתתשובתמורו,
חזר ושאל בסערת רגשות‡Â·˙† ÍÈ‡¢ :
ÌÏÂÚ‰Ó†‰˙Ú†¯ËÙ†‰˙‡˘†¯Á‡Ï†¨Â„ÓÏ˙Â
Æ¢°ø‰Ê‰
השיבלוהאר"יÆ¢˙Â¯˙Ò·†˜ÒÚ†ÍÏ†ÔÈ‡¢:
ותכףנפטר.
אחריפטירתושלהאר"יהתרכזהרבחיים
ויטאל בניסיון לערוך את הספרים .האר"י,
שלימדאתתלמידיובעלפה,לאהתירלשום
תלמידאחרלכתובאתתורתופרטלרח"ו,
באומרושאיןאישמקרבתלמידיוהמסוגל
לרדת לסוף דעתו כמו רבי חיים ויטאל.

È¢¯‡‰†È·˙Î
לאורךהדורותנזקקותמידגדוליהמקובלים
לתלמידבעלנשמהמיוחדת,שדרכויוכלו
לגלותאתהשגותיהםהרוחניותלעולם.
כמו רבי אבא שהיה לצדו של רשב"י כדי
לרשוםאתדבריוומהםנתחברספרהזוהר,
כךרשםהרח"ואתדבריושלהאר"י.הוא
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דברימורו,צייןזאתבמפורש.לכןאיןזה
פלאשכתביושלחייםויטאלנקראיםכתבי
האר"י.
הרביהודהאשלג)בעלהסולם(מספרשרק
כמה דורות לאחר פטירת הרח"ו ערכו
תלמידיו את כתביו לספרים .את ספרי
הקבלהמלווהתהליךמסתורישלהיעלמות

¨‰Ï‚‰†˙¯Â˙·†˜Ù˙Ò‰†‡Ï†‡Â‰
˙ÂÈÓÈÙÏ†‰‰ÈÓÎ†Â·†‰˙ÈÈ‰Â
„ÂÒ†˙‡†˙ÂÏ‚Ï†ÊÚ†Í¯ÂˆÂ†‰¯Â˙‰
ÌÈÈÁ‰
וחשיפה.גםכתביהאר"יאפופימסתורין,
ומסופרעליהםכיעודבחייהרח"ונגנבושש
מאות דפים מן הכתבים .כמו כן ,לפני
פטירתוציווההרח"ועלתלמידיולקבור
עימוחלקמהכתבים,וכלזאתמשוםשלא
היהבטוחשהביןנכוןאתמהששמעמפי
האר"י.ברבותהימיםהוציאותלמידיהרח"ו
אתהחלקהשלישישלהספריםמןהקבר
וסידרו ממנו את המהדורה הראשונה

חכמתהקבלה,ופועלוסללאתהדרךעבור
כלמישהתעוררבלבוהרצוןלהביןלשםמה
הוא חי .את דרכם של האר"י והרב חיים
ויטאלהמשיךהרביהודהאשלג.הואהוציא
לאוראתכתביהאר"ישכתבהרח"ו,פירש
אותםוהתאיםאותםלדורנו.ביןפירושיו
המפורסמיםלכתביהאר"יניתןלמצואאת
הספר"תלמודעשרהספירות",פניםמאירות
ומסבירות,שהואפירושעלהספר"עץחיים",
ואתהספר"ביתשערהכוונות".הואמספר
שאתההשראהלפרשאתדבריהאר"יהוא
קיבלבזכותשליחותוהמיוחדת":והנהברצון
עליון,זכיתילעיבורנשמתהאר"י,לאמפני
מעשייהטוביםאלאברצוןעליון,שנשגבגם
ממני עצמי ,למה נבחרתי אנוכי לנשמה
נפלאהזו,שלאזכהבהאדםמעתפטירתו
עדהיום")בעלהסולם,פריחכם,אגרות(.
בזכותספריואנויכוליםגםבימינולהתקשר
ישירותלגילוייוהנפלאיםשלהאר"ישאותם
העלה על הכתב הרב חיים ויטאל.
moshe_a@kab.co.il
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˙˙Ï·È˜˘†¯˙ÂÈ·†È˙ÂÚÓ˘Ó‰†¯·„‰†‰Ó†¨È
ÏÎÓ† ¯˙ÂÈ† ÍÈÏÚ† ÚÈÙ˘‰˘† ¯·„‰† ¨ÍÈ¯Â‰Ó
øÍ˙ÂÓ„†˙‡†·ˆÈÚÂ
ישביהרבההכרתתודהלהוריםשלי,עלהבית
שבוגדלתי.ילדותיהייתהמלאהבהרבהחום,
אהבה,תמיכהוהמוןצחוק.גדלתיבמשפחה
שלאנשיםמאודמצחיקים.אבאשלי,לנירביץ,
הואדמותידועה,מחנך,מורהובנאדםמאוד
מצחיק.הואמרצהמבוקש,מנחהסדנאות.
בכלל,אבאשליהואאדםמאודמיוחדבעיני,
כיהואכלהזמןעושהשמחלאנשים.הואעושה
אתזהמתוךשליחות,הואממשמריםאנשים,
ללאקשרלמצבם.
גםבקבלהלומדיםשרקאםאתהשואףלטוב,
אתהבכיווןהנכון.ואבאשלימלמדאנשיםאיך
לחגוגאתהחיים.הואלימדגםאותילחגוג.
øÌÏ‚Ï†ÌÏÂÁ†‰˙‡†„È˜Ù˙†Â‡†˙ÂÓ„†‰ÊÈ‡†¨Ô˜Á˘Î
דודהמלך,משהושלמההמלך.
ø‰ÓÏ
כילדמויותהאלההייתהמעלהאחתמעל
כולנו.למרותשהםהיוגדוליהדור,זהלאגרם
להםלהרגיששהםמעלמישהו.האנשיםהאלה
לאהסתכלועלהעטיפה,לאבחנואתהגופים,
הםראואתהמהות.ואםאשחקדמותכזאת,
זהיאפשרליבאיזשהומקוםלהיותכמוהם.
אנימניחשזהיעשהמשהולאישיותשלי.הייתי
רוצהלהעבירדרכםמסר.זולמעשהתכונה
שאנימנסהלסגללעצמיכשחקן,היכולתלגעת
בצופיםשרואיםאותיולהעבירלהםמשהו
שהואמעברלעולםהזה.לגעתבהםבמקום
פנימיולגרוםלהםלעצוררגעולחשוב,להסתכל
על עצמם .מאותה סיבה גם התחלתי את
מחקריהרוחני.הרגשתישישפהמשהושהוא
נסתרממני,משהושלאגילולי,ואנירוצהלהבין
מהזה.אםאצליחדרךהדמויותשאגלם,דרך
הבמהאואפילודרךהמסך,לגרוםלאנשים
להתחברלפנימיותם,לעצורולעשותעםעצמם
איזשהודיאלוג,כברזכיתי.

‡Â‰˘†Â‰˘Ó†‰Ï‡‰†ÌÈÈÁ·†˘È
‚„¨ÈÁˆ†Â‰˘Ó†¨ÌÏÂÎÓÂ†ÈÓÓ†ÏÂ
˘˘‡Ï†È‡˘†˙Â‡ÈˆÓÏ†ÍÈÈ
ÒÂÙ˙Ï†ÁÈÏˆÓ
øÍÏ˘†ÈÁÂ¯‰†˘ÂÙÈÁ‰†ÏÁ‰†È˙Ó
בלידהשלבניהבכור.לאהרבהיודעיםאבלאני
יִילדתיאותובעצמי.המיילדתיצאהלסיבוב
הקבועשלהבביתהיולדותופתאוםמצאתיאת
עצמיעוזרלאשתיללדת.שםזהבעצםהתחיל.
אניזוכראתהתחושהשנולדלעינימשהוחי,
שלם,מושלם.אניזוכרששאלתיאתעצמי"אבל
מהעשיתיכדישזהיקרה?"לאעשיתיכלום.
ואשתי ,גם היא לא עשתה כלום .וזה קרה.
התחלתילהרגיששישמישהואומשהושנמצא
מֵעֵבֶר,איזומערכתעצומהשאחראיתלכך
ששתיטיפותמיקרוסקופיות,יהפכופתאום
לרקמהואח"כלגוף,ופתאוםצומחיםידיים,
עיניים,שיער,ציפורניים,פתאוםהלבמתחיל
לפעום.וכלתאותאבגוףיודעמההואצריך
לעשות.זהלאקורהסתם.ואףאחדלאיכול
לעבודעלי.
הגעתילמסקנהשקריירהחשובה,אבלהיאלא
כלהחיים.ישבחייםהאלהמשהושהואגדול
ממניומכולם,משהונצחי,ששייךלמציאות
שאנילאמצליחלתפוס.

ÌÈÈÁÂ¯†ÌÈ‡ÂÏÈÓ

Ë‡Ï†Ë‡ÏÂ†¯ÂÎ·‰†Â·†˙„ÏÂ‰†ÌÚ†ÏÈÁ˙‰†‰Ê†ÆÁÂ¯‰†Ï‡†Í˘Ó†ıÈ·¯†È˙
Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÊ¯†˙‡†ıÈ·¯†„ÓÂÏ˘†‰˘Ó†‰ÏÚÓÏ†¯·Î†ÆÌˆÚ˙Ó†‰Ê
„ÂÒ†‡Ï†¯·Î†‰ÊÂ

ø‰Ï·˜‰† ˙ÓÎÁÏ† Í˙Â‡† Í˘Ó˘† ‰Ó† ‰ÊÂ
לפניהקבלהניסיתיכמהשיטותאחרות.יום
אחדפנהאליחברוהזמיןאותיללמודאיתו
קבלה .בהתחלה ניסיתי להתחמק .בשלב
מסוים,שמתילבעדכמהזהתופסאותו,עד
כמההואשלםעםזה,הרגשתיאיזועוצמהזה
נותןלו.זהמשךאותיוכךהתחלתיללמוד.
øÂÊ‰†‰˜È˙Ú‰†‰ÓÎÁ‰†„ÂÓÈÏ·†Í˙Â‡†ÒÙ˙†‰Ó
ø˙Î˘Ó‰Â†˙¯‡˘†‰ÓÏ
בשלבהראשוןמשךאותיהעומקשלחומר
הלימוד.קלטתימהרמאודשישפהאוקיינוס
אינסופישלחכמה,אבלהחלקהחשובביותר
הייתה האווירה .האווירה הזאת ,שכולם
מתאחדיםלטובתמטרהאחת.אתהיכוללהריח
אתזהבאוויר.זהכוחעצום.אתהרואהפתאום
מאותאנשיםשמכווניםאתכלהאנרגיהשלהם
למקוםאחד.אפשרלהזיזהריםעםכוחכזה.
הלוואישכלהעםהיהמתאחדבצורהדומה
סביבאותהמטרה.איחודכזהיכוללהיווצררק
כלפימטרהשהיאמעללכלמטרותהעולםהזה.
‡È˘† ÔÈ·† ¯·ÁÏ† ÁÈÏˆÓ† ¯·Î† ‰˙‡† ÌÂÈ‰† Ê

øÈÓ˘‚‰Â†ÈÁÂ¯‰†¨˙ÂÓÏÂÚ‰
זהלאקל.מצדאחד,אנילאמפסיקלהתעסק
עםחיצוניות,אניבןאדם.ולכלבןאדםישגם
צרכיםגשמיים.עםהזמןהבנתישהקבלהלא
לוקחתאותךלמקוםקיצוני,לאגורמתלך
להגיד"עכשיואניעוצראתהחיים,מפסיק
הכולומתעסקרקברוחניות".
˙ÓÎÁ†ÏÚ†ÌÈ¯Á‡Ï†Ì‚†¯ÙÒÏ†ÍÏ†·Â˘Á†‰ÓÏ
ø‰Ï·˜‰
אםהייתשואלאותימההמתנההכיגדולה
שאנייכוללתתלאדם,זהאתעצמו.כלאחד
מאיתנוקצתרחוקמעצמועכשיו.הייתירוצה
לספרלאנשיםשהסבלשלנונובעמכךשאנחנו
לאמחובריםלשורששלנובכלל.
‡˙Ï˘†ÌÈÈÁ†˙Â˘Ï†‰ÏÂÎÈ†‰Ï·˜‰˘†ÔÈÓ‡Ó†‰
‡øÌÈ˘
אנימאמיןשכלאחדחייבלנסות.לבדוקאם
זהטובלו,אםזהמתחברלנשמהשלו.קבלה
יכולה להפוך לאנשים את הדרך שבה הם
מסתכליםעלהחיים.היאיכולהלעשותלהם
ממשחרישבנשמה.היאהשיטהאיךלחיות.

אחריכלשיעוראניתמידיוצאבתחושהשל
התעלות,שלאושראינסופי.וזהגםהמסר
שהייתירוצהלהעבירלאנשים.שישלהםאת
המתנההזאת.במיוחדלנוהיהודים,קיבלנו
כאלהמתנותואנחנואמוריםלחלוקאותןעם
כלהעולם,להיות"אורלגויים".במקוםזהאנחנו
חיים בחושך .חושך לעצמנו וחושך לגויים.
הקבלה מבחינתי ,היא סוג של לפיד.
‡˙ÈÏÂ„‚˘†ÌÈÏÈÓ‰†Ô˙Â‡†˙‡†‰˘ÚÓÏ†¯ÓÂ‡†‰
˙ÂÈÓÈÙ·†Â˜ÒÚ˙†∫ÌÈ˘†ÈÙÏ‡†ÌÈ¯ÓÂ‡†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
·Æ˙ÂÈÚ·‰†ÏÎÏ†‰·Â˘˙‰†˙‡Ê†¨˙ÂÈÂˆÈÁ·†ÌÂ˜Ó
נכון .התלות המוחלטת שלנו בכל הדברים
הגשמייםמגוחכת.פעםהייתיבטוחשאםאני
לאעלהבמהאובאורהזרקורים,אנילאחי.
וכשאתהמתנתקמזהאתהפתאוםמרגיש
כמהכוחישלך.
היוםאנימגלהומביןשדווקאהקבלההפכה
אותילשחקןטוביותר,לאבאטוביותר,ולאדם
טוביותר.
moshe_s@kab.co.il
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לכן,לאפלאשהרגעהמרגשביותרבחיי
התרחש דווקא על מגרש המשחקים.
לאחשבנושזהיכוללקרותלחובבניםכמונו,
אף אחד לא הכין אותנו לזה .הורגלנו
למשחקיםשכונתייםשיגרתיים.לכןכשפנה
אלינוסגןראשהעירשגרלארחוקמהמגרש
בבקשהלהשתתףבמשחקהתרמהלמען
חולי סרטן ,שמחנו וענינו מייד בחיוב.
ההתרגשותבמהלךההכנהלמשחקהיתה
רבה.הזמינואותנולמשרדיהעיריהשם
נפגשנו עם האחראי על האירוע .קיבלנו
חולצותאחידותעםסמלהאגודה,והבטחה
להחלפתהשעריםהחלודיםבמגרש.הסבירו
לנושנשחקמולקבוצתקטרגלמקצוענית
ושלאנתרגשאםהםיעשומאיתנוקרקס...

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

˙

מיד אהבתי לשחק כדורגל .למען
האמתאףפעםלאהייתישחקןגדול,
מעולםלאשיחקתיבליגהמקצוענית,אבל
איןמהלעשות,אניפשוטנגועבחיידקהזה.
בנערותיאהבתיאתבית"רירושליםבגלל
המשחקהקבוצתישלהם.היולהםכוכבים
גדולים אבל כשהם לא שיחקו משחק
קבוצתיהםהפסידו.
חוקיהכדורגלפשוטיםמאוד,אתהצריך
להבקיעיותרשעריםמהיריב,אבלמתחת
לפני השטח מתרחש המשחק האמיתי.
שםאתהבאמתמפגיןאתהשליטהשלך,
אתהיכולת"להתעלל"ביריבומגלהאת
היֵצרהפרימיטיביביותרשקייםבך.לפעמים
אתהמוכןלוותרעלהבקעתשערובלבד
שתצליחלהעבירלשחקןיריבאתהכדור
ביןהרגלייםולהוכיחלומיזריזיותר.אבל
אני אף פעם לא הייתי חסיד של אלה
שמשחקיםלבד.תמידנמשכתילמשחק
הקבוצתי ,לחיבור בין השחקנים ,לכוח
המיוחדששורהביניהםמדיפעםוגורםלהם
לפעול כמכונה משומנת היטב שמניעה
בקלילותאתהכדור.
בתקופתביתהספרלאהתלבטתיאפילו
לרגעביןמגווןאפשרויותהבילוישעמדו
לפניי,ומיטבחוויותגילההתבגרותשלי
חלפו להן על מגרש האספלט .הקריירה
הצבאיתוהטיוללמזרחקטעומעטאתרצף

המשחק,בדומהלהפסקתמחציתארוכה
ומתוחה.אבלעםהשחרורוהחזרהמהודו
מצאתילעצמיחוגידידיםשכונתי,שמקפיד
עדהיוםלקדשאתמשחקהקטרגלביום
שישי אחר הצהרים ,באש ובמים.

ÌÈÈ˜˙Ó†ÁË˘‰†ÈÙÏ†˙Á˙Ó
‰˙‡†Ì˘†ÆÈ˙ÈÓ‡‰†˜Á˘Ó‰
¨ÍÏ˘†‰ËÈÏ˘‰†˙‡†ÔÈ‚ÙÓ†˘ÓÓ
‡˙†¨·È¯È·†¢ÏÏÚ˙‰Ï¢†˙ÏÂÎÈ‰
˘¯ˆÈ‰†˙‡†‰Ï‚Ó†‰˙‡†Ì
Í·†ÌÈÈ˜˘†¯˙ÂÈ·†È·ÈËÈÓÈ¯Ù‰

אנילאיודעלמה,אוליבגללהמעמדהמרגש,
אועידודהקהל,לאהיהאיכפתלנומיינצח.
כברמהרגעהראשוןעלהמגרשהרגשנוכמו
אחד.לאהיהלזההסברהגיוני,היינוחמישה
חובבניםבליכושרגופנימפותח,לראשונה
מולקהלצופים.אבלהרגשנוכאילולאקיים
בעולםאףאחדחוץמאיתנו.הכדורנעמרגל
לרגלבנגיעהאחתאושתייםלכלהיותר,כל
אחדמאיתנוהרגיששהואפשוטיודעאיפה
נמצאים כל שאר חברי הקבוצה .יכולתי
למסוראתהכדורלאחורמבלילסובבאת
הראשולדעתבבטחהשהכדוריגיעלחזי.
לרוץקדימהבספרינטולדעתשהכדוריחכה
לישם.כשמישהוהתעייף,כולנוהרגשנואת
זהואיפשרנולולנוחבכךשלאמסרנולואת
הכדור.כשהתאוששמעט,חשנובכךמייד
וסייענולולחזורלמשחק.לרגענדמההיה
לנושהזמןעוצרמלכת.הכדורהתנועעבינינו
במסלולים משורטטים וידועים מראש.
התגלתהבינינורשתמופלאהשלקשרים
שהייתהסמוייהמעינינועדלאותורגע.לא
היהלנואיכפתמהתוצאה,רצינורקלשמור
עלהרגשתהאחדותהזו,כאילוכולנובנויים
מחומר אחד ,מגוף אחד חי ונושם .לא
התווכחנובינינו,לאעםהקבוצההיריבה
ולאעםהשופט.מבחינתנוהםהיוכתפאורה,

צופיםמןהצד.עולםחדש,מלאברגשות
שלאהכרנוקודםנולדבתוךהקבוצהומעל
הכלחשנואתהאחדות,הרגשנואחד.נחת
עלינוכוחאדירשלאיחודשהדביקאותנו

‰ÚÈ‚·†Ï‚¯Ï†Ï‚¯Ó†Ú†¯Â„Î‰
‡ÏÎ†¨¯˙ÂÈ‰†ÏÎÏ†ÌÈÈ˙˘†Â‡†˙Á
‡‡Â‰˘†˘È‚¯‰†Â˙È‡Ó†„Á
ÏÎ†ÌÈ‡ˆÓ†‰ÙÈ‡†Ú„ÂÈ†ËÂ˘Ù
˘‡¯†‰ˆÂ·˜‰†È¯·Á
יחדלגוףאחד,חזק,בטוח,מלאאהבה.נדמה
לישניצחנואותםבהפרששלשלושהשערים
אבללמיהיהבכללאיכפת?עבורכולנוזו
היתהחוויהבלתינשכחתובלתיחוזרת.
אףאחדמאיתנולאחזריותרלשחק.מצאנו
תירוציםשונים,דודיהרזההתחיללעבוד

בימישישי,נתיעברדירה,חזיהקטןנקע
אתהרגל,גידיבהליכיגירושיןולוקחאת
הילדיםדווקאביוםשישי,ואני,ניסיתילשחק
עודפעםאחתאבלזהכברלאהיהזה.אני
מודה ,איבדתי את הרצון לנצח וזכיתי
בתשוקהחדשה,הרבהיותרחזקהלשוב,
ולורקעודפעםאחת,אלהרגשתהאחדות.
gilad_s@kab.co.il
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רבינחוםמרוֹזֵ'ן,מקובלמהמאהשעברה,
אמר לתלמידיו המשחקים ב"משחק
הדמקה" ,שחוקי המשחק הם חוקים
רוחניים.והנההסבּרוֹ:
א.אסורלעשותשנימהלכיםבבתאחת.
ב.אפשרלהתקדםרקלפנים,ולאלאחור.
ג.למישהגיעעדהסוףמותרללכתכרצונו.

הבורא נסתר מפנינו בכוונה תחילה ,כדי
להעניקלנואתחופשהבחירהביןעולמנו
לעולמו.התגלותהבוראהייתהגורמתלנו
להימשךבאופןאוטומטיאלעולמוהמענג
ונטול הייסורים ,וחופש הבחירה היה
מתבטל.
כוונתהבוראהראשוניתהייתהלברואאותנו
נצחייםכמותו.כוונהזובעינהעומדת,אלא
שעלינולהגיעלהרגשתמצבזהבכוחות
עצמנו,מתוךבחירהחופשית,כדילזכות
בתענוגותהרביםהמזומניםלנובמצבהנצחי,
המוחלטוהאינסופי.
מסיבהזובראהבוראאתתכונתהאגואיזם.
תכונהזוהפוכהמתכונתו,שהיאלהשפיע
טובועונגבאופןמוחלט.באמצעותבריאת
תכונהההפוכהלתכונתו,יצרהבוראעולם
שבו האדם אינו מרגיש את הבורא ,וזהו
עולמנו.עלידיכךמאפשרהבוראלאדם
"לחזור" אליו מתוך חופש בחירה.

התינוקעושהאתצעדיוהראשוניםבעזרת
אמושאוחזתאתידובאהבה.לאטלאטהיא
מתחילהלשחרראתידיווהתינוקמתחיל
להרגיששהביטחוןוהתמיכהשהיולועד
כהנאבדים.יחדעםזההואחשצורךלעשות
צעדקדימהלעבראמא,שרקמחכהשיעשה
זאתבכוחותעצמו.רקכךילמדהתינוק
ללכת.
גם הבורא מצפה מהאדם שיצעד אליו
בכוחותעצמו,אךבדומהלתינוק,לאדם
נדמהשהבוראעזבאותו.

˘‡˙Â·Â˘˙†¨˙ÂÏ
˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ

˙ÂÎÏÓ
הבוראדומהלמלךגדולהיושבבארמון.מלך
שהציבמכשוליםרביםבדרךאליו,ופיזר
ביניהםכסף,זהבואבניםטובות.הואמחלק
מטובותפקידיםרמימעלהלאותםאלה
שמתגברים על המכשולים ,אך האדם
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1

אדםשלומדקבלהבהחלטסובלפחות.כלהייסוריםשבעולמנוהםכוחותהלוחצים
עלינו,כדישנמהרונגיעלמטרתהבריאה.כאשרהאדםצועדלעברמטרתהבריאה
בעצמוומבחירהחופשית,אותםכוחותמשמשיםאותולאורךכלתהליךההתפתחות
הרוחניתומושכיםאותוקדימה.

7

8

2
10

øÌÈÒÈ†˙Â˘ÚÏ†ÌÈÏ‚ÂÒÓ†ÌÈÏ·Â˜Ó†Ì‡‰
„‰ÂÓ˘†˙È¯˜†¨ÈÂÏ†‰Ù

12
3

נראהלנושהמקובליםעושיםניסיםאבללמעשהאיןניסיםבעולם.
בדיוקכפישהאדםהקדמוןאואדםשחיבתקופתימיהבינייםהיהתופסאתהמציאות
הטכנולוגיתהאורבאניתשלנוכמציאותעלטבעית,כךאנותופסיםאתיכולותיושל
המקובל,המסוגללהשיגאתמהשלמעלהמטבענוכמציאותעלטבעית.המקובל
אינוקוסם,אלאישלוידעותכונותשטרםהשגנו.

˘‡editor@kab.co.il†∫˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ†˙ÂÏ

מצבמושלםשלנתינה
סדרתספריםשלרח"ו
האורהמתקןאתהאדם
קדוש
מצבהעוצראתהאדם
מלהגיעלרוחניות
"אדם"מלשון
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מרחיקמהמטרה
מקדםלמטרה
בשבילונבראהכל
שפתהמקובלים
שינויהרצוןנקראעשיית...
עבורוהקבלההיאלפיד)ש"מ(
9
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מקובליםמספריםלנושהכוחהיחידשיכוללתקןאתרצוןהאדםהוא"האורהמחזיר
למוטב".האורהעליון,הבורא,הואשבראאתרצוןהאדםולכןהואהיחידשיכוללתקנו.
משוםכךחכמתהקבלההיאהתרופההיחידהנגדהרצוןהאגואיסטיהטבוע.בכל
אחדואחדמאיתנו.במקורותהקבלהטמוןכוחאדירשיכוללהחזיראתהאדםלמוטב.
אדםשלומדמכִּתביהקבלההמקוריים,זוכהלחזורלמוטבורוכשאתתכונתההשפעה.
אדםכזהאינוזקוקלשיטתהמוסר.

∫ÔÊÂ‡Ó

∫ÍÂ‡Ó

נשמתהאדםמורכבתמ613רצונותהמיועדיםלקבלתענוג.תיקוןהנשמההואשינוי
צורתהשימושבכלאחדמ613הרצונותהללו,משימושאגואיסטילטובתעצמי,
לשימושאלטרואיסטילטובתהזולת.במיליםאחרות,תיקוןהואמעֲבַרמאהבה
עצמיתלאהבתהזולתוהואנעשהבהדרגה.ישכ125שלביתיקוןהכרחייםממצבנו
הנוכחיעדשמגיעיםלדרגתהאהבה.ספריהקבלהמתאריםעבורנואת125המדרגות
בסולם העלייה הרוחנית ומסבירים לנו כיצד להשיג אותן ולעלות בהן.

ø¯ÒÂÓ‰†˙ËÈ˘†ÔÈ·Ï†‰Ï·˜‰†˙ËÈ˘†ÔÈ·†Ï„·‰‰†‰Ó
˘¯‚‡†¯‰·È†¨Á˜Â

שמקבלאותםמסתפקבהםושוכחאת
רצונולפגושאתהמלך.רקמישמעדיףאת
המפגשעםהמלךעלפנימתנותיוהרבות,
זוכהלהיכנסלארמוןהמלךולפגושאותו.
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שושמשהאשקלון,שלומיתנטרוביץהודהשרון,ניסיםהדדירמתגן
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„

 ∫˜ÈÏהרב לייטמן ,אתה מגיע מתחום
המחקרהמדעי.האםאפשרלומרשגם
חכמת הקבלה היא סוג של מחקר?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰חכמתהקבלההיאאכןמחקר,
מדע.אךלעומתמדעיהטבע,שבאמצעותם
האדםחוקראתהעולםהזה,חכמתהקבלה
היא מדע שחוקר את העולם העליון .היא
חוקרתשכבתמציאותשאותהאיננויכולים
לתפוס בחמשת החושים הרגילים שבנו.
„ ∫˜ÈÏמה פירוש "מציאות שאינה נתפסת
בחושיםהרגיליםשלנו"?האםמקובליםיכולים
לנבאאתהעתיד?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰לא,חכמתהקבלהאינהעוסקת
בחיזויעתידות.אלההןרקסטיגמותשדבקו
בה.חכמתהקבלהמאפשרתלאדםלהשיג
מציאותרחבהואמיתיתיותר.באמצעותה
האדם יכול להתחיל להרגיש את הכוחות
שנמצאיםמעברלעולםהזהואתהקשריםשבין
כל חלקי המציאות .מי שלומד את חכמת
הקבלה,מתחיללהרגישולהביןאתההנהגה
וההשגחההכלליתבטבע,שבתוכהאנונמצאים.
„∫˜ÈÏומדועאתהותלמידיךלומדיםדווקא
בשעותהקטנותשלהלילה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰מפנישהמקובלחייבלהיותמעורב
בכלשטחיהחיים.עליולהיותאדםרגיל,ולא
מישהושרקיושבולומד.עליולהיותנשוי,
לעבודככלהאזרחיםולמלאאתכלחובותיו
כלפיהמדינה,הצבא,המשפחהוכןהלאה.לכן
איןלנוזמןאחרשבואנויכוליםללמודמלבד

שעותהבוקרהמוקדמות.בשעותהאלהכל
העולםישן,איןהפרעות,והתלמידמנותקקצת
מהמולתהיוםיום.
„†∫˜ÈÏאבלהמוחלאמתעייף?הצלילותלא
נפגמת?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰חכמתהקבלה,למרותשנקראת
"חכמה",כלללאנרכשתעלידיהשכל.אדםלא
צריךלהיותחכםכדיללמודקבלה,אלאעליו
לפתחחושנוסף,חוששישי,שיפתחלומציאות
נוספת.זהתלוירקבהתמדה.אםהאדםלומד
בדרךנכונה,אזתוךשלושעדחמששניםנפתח
לוהחושהשישי,והואמתחיללהרגישאת
העולםהרוחני.
„†∫˜ÈÏכלומראתהלאמדברעלהבנה,אתה
מדברעלכוחות.

‡„È„Î†ÌÎÁ†˙ÂÈ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‡Ï†Ì
Á˙ÙÏ†ÂÈÏÚ†‡Ï‡†¨‰Ï·˜†„ÂÓÏÏ
Á˙ÙÈ˘†¨È˘È˘†˘ÂÁ†¨ÛÒÂ†˘ÂÁ
˙ÙÒÂ†˙Â‡ÈˆÓ†ÂÏ
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון.החכמההזולאנקלטתבשכל
שלנו,מפנישהשכלמיועדלעבדאתהמידע
שמתקבלדרךחמשתחושיושלהגוף,ואילו
בחושהשישיהמערכתאחרתלחלוטין.היא
פועלת כדי לעבד את המידע הרוחני.
„∫˜ÈÏומההקשרביןספריהקבלהשאתם
לומדיםכאןלביןספריםאחריםשאנומכירים,
כמוספרהתנ"ךלדוגמה?

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמתהקבלה
כדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת1991עלידיהרבד"רמיכאל
לייטמן ) MsCבביוקיברנטיקה  PhDבפילוסופיה(ונקראתעלשמושלהמקובלהרבברוךשלוםאשלג,
בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחברפירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
שיטתהלימודהייחודיתאותהפיתחהבניברוך,מבוססתעללימודהמקורותהאותנטייםשלכתבימקובלים
)ר'שמעוןבריוחאי,כתביהאר"י,כתביבעלהסולם(בגישהמדעיתומודרנית.
˘‡˙Â·Â‚˙Â†˙Â¯Ú‰†¨˙ÂÏ

¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙Î¯ÚÓ
†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני†∫‰˘Ó†Í¯ÂÚא.סופר
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áס.לייטמן,כ.פרי,ד.נהרי,י.עובדיה
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚט.שמעוני,ר.יניב,מ.אדמוני
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קבלה†בטלוויזיה
בערוץ†המקומי

•†ערוץ††≤μב≠†•†HOTערוץ†∏†πב≠YES

†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כלספריהתנ"ך,הגמרא,המשנה,
ספרהזוהרוכןספריקבלהאחרים,נקראים
כולםספריקודש"˘Â„˜".פירושו,Ï„·,„¯Ù
כפי שאנו אומרים תחת החופה "הרי את
˙˘„Â˜Óלי",שפירושוהואהריאתמיועדת
לי.לכןכשמכניםאתהספריםהקדושיםבשם
זה,הכוונההיאשזוספרותשעוסקתבמשהו
ש„¯Ù,Ï„·מהמציאותהרגילהשלנו,כלומר
.ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰בכלהספריםהאלהלאכתובה
אףמילהאחתעלעולמנוהגשמי.
„†∫˜ÈÏאבלהתנ"ךגדושבנושאיםגשמיים,קנאת
אחים,אהבתהורים,ניאוף,מלחמותוכןהלאה...
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰למראיתעיןהכולכתובכסיפור
היסטורימענייןעלהעולםהזה,אוכדינים,
הלכות,אגדותומוסר.אבלהכתביםהאלהלא
עוסקיםכללבעולםהזה,אלאזהוהסברעל
חוקיםרוחניים.אםילדיפתחאתספרהתנ"ך,
הואיקראאותוכסיפורגשמי.אבלאםמקובל
יפתחאתאותוהספר,הואיראהדרךהטקסט
הזהאתהעולםהרוחני.זהמהשנקרא"שפת
הענפים"שעליהנכתברבותבספריהקבלה.
„∫˜ÈÏמהפירוש"שפתהענפים"?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰המקובליםמספריםעלהעולם
העליון,אבלהעולםהעליוןמופשט,איןמילים
לתאראתהקורהבו.לכןלוקחיםהמקובלים
שמות מהעולם הזה ו"מדביקים" אותם
לשורשיםעליונים,וכךהםכותביםאומדברים.
שיטתמסירתמידעזונקראת"שפתהענפים".
משום כך אין אף מילה ואף סיפור בתנ"ך
שמספריםעלהעולםהזה.מדובררקעלכוחות

¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†„ÓÂÏ˘†ÈÓ
˙‡†ÔÈ·‰ÏÂ†˘È‚¯‰Ï†ÏÈÁ˙Ó
˙ÈÏÏÎ‰†‰Á‚˘‰‰Â†‰‚‰‰‰
˘·Ú·Ë
להשכלה .בזמננו הגיעה תקופת הרצון
לרוחניות .זהו תהליך התפתחות טבעי.
האנושותעברהבחיפושיהתחנותרבות,והיום
האדםהואיצורמורכב,שאינויכוללהסתפק
רקבכךשימלאאתרצונותגופו.
בימינו,הרצוןהשליט,העיקריוהגדולמכולם,
מתחיללהיותהרצוןלרוחניות,הואהרצון
להביןאתהטבעשפועלעלינוולהשיגאת
העולם הרוחני .מובן שמגיעים לזה אנשים
שונים,וכלללאמשנהאםהםעשיריםאועניים,
שבעיםאורעבים.
אלחכמתהקבלהמגיעכלאדםשבמהלךחייו
מתגלָהבתוכולפתענקודתמשבר,נקודהשבה
הואמרגיששכלחייוריקניים,והואמפחד
לסייםאתחייומבלישהרוויחבהםמשהונצחי,
בעלערךאמיתי.אדםכזהמשתוקקלגלות
אתמהותהחייםולאמסוגללהסתפקבפחות
מכך.לכןאיןלוברירהאלאלפנותאלחכמת
הקבלההמיועדתלענותבדיוקעלשאלות
אלה.באמצעותחכמתהקבלהמצליחהאדם
לפקוחאתעיניוולהיכנסלהרגשתהמציאות
האמיתית ,שהיא מציאות נצחית ,שלמה
ומלאתכלטוב.
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עליוניםועליחסהשלהנשמהכלפיהבורא.
„†∫˜ÈÏהרבלייטמן,שאלהלקראתסיום.אולי
העיסוקבחכמתהקבלהמיועדרקלאנשים
שְבֵעִים?אוליאדםשצריךלשלםמשכנתא
ולהתמודד עם חיי היוםיום לא מסוגל
להתמסרללימודהקבלה?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כדילקבלמענהעלשאלהזוצריך
להבין את שלבי ההתפתחות האנושית.
בתחילההיולבניהאדםרקרצונותגופניים:
רצוןלשרוד,לאכול,לקייםביתומשפחה.היו
כאלהשאפילוהסתפקובמערה.ולאחרמכן
הגיעהתקופהשבהגדלהרצוןלכסף,אחריה
תקופתהרצוןלכבודושליטה,לאחרמכןהרצון

מליון†וחצי
בתי†אב†כבר
מחוברים

