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קבלה†בטלוויזיה
בערוץ†המקומי

•†ערוץ††≤μב≠†•†HOTערוץ†∏†πב≠YES

˙È„È˙Ú‰†‰¯·Á‰

ÌÈ‡ˆÂÓ ÂÈÈ‰ Ì‡†¨Ï˘ÓÏ ÌÎÓˆÚÏ ÂÓ„˙Â¢
‡˙‡ ÂÏ ¯ÈÈˆÓ ‰È‰˘ È¯ÂËÒÈ‰ ¯ÙÒ ‰ÊÈ
ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú ¯Á‡ ÂÈ‰È˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„‰
˘Ë˜˘· ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ‰ Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÆÆÆ‰
Æ‰ÂÏ˘Â
˙‡ ÂÏ ‡ÈˆÓÈ˘ ÌÎÁ ‰ÊÈ‡ ‰È‰ Ì‡†¨˜ÙÒ ÈÏ·Â
¨„ÈÁÈ‰ ÈÎ¯„ÓÂ ˙ÂÈ„Ó‰ ˙ÓÎÁÓ ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‡ÍÈ‡ ‰ÙÂ¯˙‰ ÏÎ Â‡ˆÓÈ ÂÏ˘ ÌÈ‚È‰Ó‰ Ê
‡Â·È ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ÏÂÎ‰Â Ì˙ÂÓÎ ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ¯„ÒÏ
·˘ÆÌÂÏ
ÔÂ¯‡· ÏËÂÓÂ ÍÂ¯Ú ÌÎÈÙÏ È¯‰†¨È˙Â·¯ ‰˙Ú
˙ÓÎÁ ÏÎ ˘¯ÂÙÓÂ ·Â˙Î Â·˘ ¯ÙÒ‰ ‰Ê
ÂÈ‰È ¯˘‡ ¯Â·Èˆ‰Â „ÈÁÈ‰ È¯„Ò ÏÎÂ ˙ÂÈ„Ó‰
·ÂÁ˙Ù† Æ‰Ï·˜‰ È¯ÙÒ ÂÈÈ‰„, ÌÈÓÈ‰ ÛÂÒ
ÌÈ¯„Ò‰ ÏÎ ˙‡ Â‡ˆÓ˙Â ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÙÒ‰
ÌÎÂ˙ÓÂ† ¨ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡· ÂÏ‚˙È˘ ÌÈ·ÂË‰
˙˜·Ì‚ ÌÈ¯·„‰ ¯„ÒÏ ÍÈ‡ ·ÂË‰ Á˜Ï‰ ÂÏ
Æ¢‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÈÚ· ÌÎÈÎ¯„Î ÌÂÈ‰
במילים אלה פותח הרב יהודה אשלג)בעל
הסולם(את ההקדמה לכתבים המרתקים
שנותרו על שולחן עבודתו בערוב ימיו.ב"כתבי
הדור האחרון"הוא מתאר לראשונה את מבנה

החברה העתידית,חברה רוחנית שמבוססת
על אהבה,הרמוניה ושלמות.
גיליון מספר8של"קבלהלעם"הוא גיליון
מיוחד .הפעם בחרנו להתרכז בנושאים
אקטואליים שעומדים על סדר היום:בחינוך,
בעתיד ובסיפורם האישי והמרגש של אנשים
שבחרו להקשיב ללִבם ועלו לארץ כדי ללמוד
קבלה .ומעל הכול,לראשונה בתולדות העיתון,
החלטנו להגיש פירוש אמיתי ופנימי לאחד
מהסיפורים המופלאים ביותר מספר הזוהר.

בוקר†אור†≠†לפתוח†את†היום†בדרך†רוחנית
ימים†א≠ßו∑∫∞∞≠∂∫∞∞†ß
קבלה†לעם†≠†מגוון†תוכניות†מרתקות
יום†ה≤±∫∞∞≠≤∞∫≥∞†¨∏∫≥∞≠∏∫∞∞†ß
יום†שישי†∞∞∫±μ∫≥∞≠±μ
לילות†קבלה†≠†שיעורים†בשידור†חי
ימים†א≠ßו∂∫∞∞≠≥∫∞∞†ß

וגם†בערוץ†הטלוויזיה†באינטרנט† †≤¥† www.kab.tvשעות†ביממה

הרצאה†של†הרב
ד¢ר†מיכאל†לייטמן
תתקיים†בימי†וß
בשעה†∞∞∫†πבבוקר
בבית†¢קבלה†לעם¢

החל†מה≠∑∞∞≤≤∂Æ∞±Æ
לפרטים∫†±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π

מליון†וחצי
בתי†אב†כבר
מחוברים

‰¯Âˆ‰†˙ÂÂ˙˘‰
כתביהקבלהמספריםלנושבמידהשבהמאזןהאדםאתעצמועםחוקיהטבע,הואזוכה
לשלמותונצחיות.המקובליםממשיכיםומסביריםשחוקהטבעהעליוןהואנתינהלזולת
ושתכונתהאדםהיאקבלהלעצמואגואיזם.מאחרשחוקהטבעותכונתהאדםנמצאים
בניגודמוחלטזהלזה,נסתרהכוחהעליוןמהכרתהאדםבמידהשבההאדםמסוגללהשוות
אתתכונותיולתכונותהכוחהעליון,לבורא,הואזוכהלהידמותאליו.תהליךהתפתחות
זהמכונהבקבלה"השתוותהצורה".

ÈÂÓ„‡†‰˘Ó

‰

עולם של הילד מופלא ומרתק .במהלך
התפתחותוהואצופהבעולםהפרושבפניו
בעיניים גדולות ,הוא שואל הרבה שאלות
תמימותעלהחייםורוצהללמודולתפוסכל
מהשאפשרעלהמציאותהקסומהשסביבו.כל
מהשהילדנחשףאליו,כלדברשהוארואהבבית
הספר ובביתו משפיע עליו .כך ,מה שיספוג
במשךעשריםשנותיוהראשונותיעצבאתיחסו
למציאותואתאישיותובאופןמוחלט,ועםבסיס
זההואימשיךכלחייו.ההשלכותלכךמרחיקות
לכת,ילדינוהםהעתידשלהחברה,וכברכעת
מהוויםחלקחשובממנה,לכןאיןזהמקרה
שמאזומתמידהיתהכלהחברהשלנומכוונת
להצלחתהדורהצעיר.

„ÁÂ‡Ó†ÍÂÈÁ

≠†‰ÂÂ˜˙†˘È†Ï·‡†ÆÍÂÈÁ·†Ì‚†¨Â‰˘Ó†‡Ï†¨ÚÂ„ÈÎ†¨·ˆÓ‰
·˘˙˙Ï†Ì‰È„ÏÈ†˙‡†ÌÈÎÁÓ†ÌÈ¯Â‰‰†˙ÈÏ·˜‰†‰ËÈ
ÌÈ„ÓÂÏ†Í¯„‰†ÏÚÂ†¨·Â‰‡ÏÂ
·Ï‰Ó†ÁÎ˘˘†‰Ó†˙‡†˘„ÁÓ

ÛÈ¯ÁÓÂ†ÍÏÂ‰˘†¯·˘Ó
עודמימיקדםהיההחינוךבשיטתהקבלהלב
לִבושלהעםשלנו,שנקראבשלכך"עםהספר".
החינוךלרוחניותהיההאמצעיהיסודילקיומה
שלהחברההחינוךבנהאתהחברהוהיווה
מרכיבבלתינפרדממנה.ובאמת,מזמןקבלת
התורהועדלחורבןביתהמקדשחיכלהעם,
צעירים ומבוגרים ,באחדות ובהרגשת הכוח
העליון.משההשתיתחינוךרוחניבעם,וכבר
מגילצעירהתחנכוהילדיםלהכיראתהמציאות
עלבסיסהבנתשורשיהבעולםהעליון.נֶאֱמַר
שמבארשבעועדדןלאהיהילדקטןשלאידע
ענייניטומאהוטהרהעלבוריים.איןמדוברבגוף
הפיזי,אלאהמושג'טומאה'מתייחסלכוחהאגו
שבאדםו'טהרה'מתייחסלכוחהנתינה.כלומר,
אפילוהצעיריםשבעםהרגישואתהמצבים
הגבוהיםביותרבתיקוןהנשמה.אמנםלאחר
חורבןביתהמקדשהשניאיבדהעםאתההרגשה
המוחשית של הרוחניות ,אך יחד עם זאת,
חשיבותהחינוךנשארהמושרשת.גםבזמני
הגלותידעכלילדיהודיחשבון,קרואוכתוב,
והכיראתהמקורות.החינוךלאחדותשהנהיגו
המקובלים שמר על הקהילות היהודיות
מלוכדותבארצותהגולההשונות.בשונהמעם
ישראלבעמיםאחרים,ניתןהחינוךרקלבני
המעמדהגבוה,בעודשבשכבותהנמוכותהיתה
בורות רבה בקרב ילדים ואף במבוגרים.
אמנםלמרותהפריחהשהביאהחינוךלעםבעבר,
כשאנומסתכליםכיוםעלמצבהחינוךבארץ
אנועדיםלמשברשהולךומחריף.העיתונים
גדושים בידיעות ובסקרים המצביעים על
אלימותבבתיהספר,שימושבסמיםותופעות
שלדיכאוןוריקנותבקרבבניהנוער.אנועדים

ליחסמזלזלשל
הנוערכלפידמויות
מחנכות ,ולאיבוד כל
עניין בערכים  דומה
שהדורהצעיראינומסתפק
עודבמהשמציעלוהעולם,וזותופעה
שמתפשטת לכל המגזרים .אמנם ,המשבר
בחינוךמהווהחלקממשברהרבהיותרמקיף,
שמתרחשבכלהעולם.המקובליםמסביריםזאת
כתהליךשבוהאגוהאנושיגדלעדלמימדים,
שהאדםכבראינומוצאאתהמילוישיספקאותו.
ביטוינוסףלגדילתהאגוהואהפערההולךוגדל
ביןהדורות,שקיבלתאוצהבמאההאחרונה.
בימינוהדורהצעירלאמוצאשפהמשותפתעם
הדורשגידלאותו,אשרנתפסבעיניוכמיושן.
המשברבחינוךמראהשמצדאחדאיננומבינים
איךלנהוגעםילדינווכיצדלמלאאתצרכיהם
ורצונותיהםהגובריםוהמשתנים,ומצדשני,לדור

Â‡˘†‡È‰†˙ÂÈÚ·‰†˙Á‡†ÌÂÈÎ
∫‰ÎÂÙ‰†˙Â‚‰˙‰†ÂÈ„ÏÈÏ†ÌÈ‡¯Ó
‡ÌÈÎ¯ÚÏ†Ì˙Â‡†ÌÈÎÁÓ†Â
‡‰È˙Ï†¨ÌÈÈËÒÈ‡Â¯ËÏ
ÂÏÈ‡Â†¨˙ÏÂÊ‰†ÌÚ†˙Â˜ÏÁ˙‰ÏÂ
·˙ÈËÒÈ‡Â‚‡†‰¯Âˆ·†ÌÈ‚‰˙Ó†ÏÚÂÙ
הצעירחסריםאמצעיםושיטותלהתקשרותעם
הדורהקודם.היום,יותרמתמיד,עולההצורך
בשיטה שתוכל לשמש בסיס לחברה אחידה
ומאושרת,שבהכלהחלקיםימצאואתמקומם

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

˙ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ„ÂÓÈÏ†˙ÈÎÂ
ßıÈ·Â·ÈÏ†Ô¯Â‡†≠†˙ÈÓÈÙ†‰„Â·Ú·†ÈÚÂ·˘‰†¯ÂÚÈ˘‰
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˜ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚†≠†‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

ויפעלו
למען מטרה משותפת.

‰·‰‡†Ï˘†ÌÈ˜ÂÁ
‰È˙Â
חכמתהקבלהעוסקתבחינוךהאדםובבנין
החברה,כאמצעילהשגתהכוחהעליון.בכתביהם
גילו לנו המקובלים את ההתפתחות שצריך
לעבורכלאדםבחברההמבוססתעלחינוךרוחני.
כפישבעולםהרוחנימקבלתהנשמהבכלמדרגה
אתהנחוץלהמסביבתה,כךהאדםיקבלבכל
אחד משלבי ההתפתחות בחייו את החינוך
המתאים.בחברהשתהיהמבוססתעלעקרונות
חכמתהקבלההאדםילמד,כברמילדות,איך
לראותאתהחייםבצורהפנימיתיותר.הילדים
יבינושהעולםהזההרבהיותרעשירממהשאנו
מסוגליםלתפוסבחמשתהחושיםוילמדודרך
דוגמאותומשחקיםלזהותאתהסיבותואת
הכוחותהנעלמיםשמפעיליםאתהמציאות.הם
יכירואתהחוקיםהרוחניים,חוקיםשלאהבה
ונתינה,ידעולהשתמשבהםנכוןובכךיהיובאיזון
עםהטבע.

¯˙ÂÈ·†·ÂË‰†„È˙Ú‰
עלמנתשהילדיםיישמובפועלאתמהשלמדו

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

ÈÁ†¯Â„È˘·†˙Â¯·ÚÂÓ†˙Â‡ˆ¯‰‰
·‡˙¯∫†www.kab.tv

˘„ÁßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È··†ÌÈ¯ÙÒ†˙ÂÁ
‡±≤∫∞∞≠π∫∞∞†ßÂ†ÌÂÈ†¨≤±∫∞∞≠±∞∫≥∞†ß‰≠ß
‡ÌÂ˜Ó·†„ÂÓÈÏ†ÈÏÂÏÒÓÏ†‰ÂÂÎ‰Â†ıÂÚÈÈÏ†˙Â¯˘Ù

·®È˙˘†ÏÂÏÒÓ©†±±Æ±Æ∞∑≠Ó†ÏÁ‰†±∏∫∞∞†‰Ú˘†ß‰†ÈÓÈ

˜ıÈ·ÂÈ˘†Ô¯Ú†≠†¯˜Â·†ÒÂÙÓ

∫˘‡¯Ó†˙ÂÓÂ˜Ó†˙ÓÊ‰Ï

·®È˙˘†ÏÂÏÒÓ©†≤πÆ±Æ∞∑≠Ó†ÏÁ‰†±∞∫≥∞†‰Ú˘†ß·†ÈÓÈ

info@kab.co.il†∫Ï¢‡Â„†•†±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†ßÏË

www.kab.co.il

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

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

הםיהיוזקוקיםלדוגמהמצדהבוגרים,כיחינוך
נכוןצומחרקמתוךדוגמהאישית.כיוםאחת
הבעיותהיאשאנומראיםלילדינוהתנהגות
הפוכה ,אנו מחנכים אותם לערכים
אלטרואיסטיים,לנתינהולהתחלקותעםהזולת,
ואילו בפועל מתנהגים בצורה אגואיסטית.
סתירהזויוצרתבקרבהילדיםתחושתבלבול
וחוסרהערכהכלפיהוריהם.אךבמערכתחינוך
המושתתתעלחכמתהקבלה,הדוגמההאישית
שיתנוההוריםתתאיםלערכיםהאלטרואיסטים
שילמדו את ילדיהם .החינוך ינבע מאחריות
הדדית,וילכדביןהדורות:ההוריםיבינושזהו
העתידהטובביותרעבורילדיהם,ולכןמכוח
אהבתםיתחייבולהתנהגותטובהונכונהיותר.
הילדיםיקבלומההוריםערכיםודוגמהאישית
שלנתינה,וכךישאפולהוותחלקפעילובלתי
נפרד מהחברה ,יתפסו בה את מקומם לצד
הבוגריםויפעלויחדלשגשוגה.יוצאשהחינוך
הרוחנייקדםאתההתפתחותשלהחברהכולה
ויביא לשינוי של הדור הקודם ,למרות
שמלכתחילההחינוךהיהמכווןרקעבורהדור
הצעיר.יתרעלכן,בעודשבחינוךהנוכחיהדור
הצעירתמידמזלזלבקודמיםלוומחשיבאותם
כמיושניםוכמפגריםאחריו,בחינוךלרוחניותפני
הדבריםיהיושונים.הדורהצעיריוכללהיעזר
בניסיוןשצברוהבוגריםובדוגמהשיקבלמהם
כדילהתגברעלהאגובכלפעםשיפרוץבו.הדבר
יגדלהערכהכלפיהדורהקודםויבנהביניהם
קשרשלאהבה.
החברההעתידיתשאליהייחלוהמקובליםמדורי
דורותיכולהלהיבנותדרךהחינוךהרוחני,כבר
עכשיו,בימינו.דייהיהבחינוךשלדוראחדכדי
להתחילאתהתהליך,שבוכלדוריעביראת
הערכיםלדורשיבואאחריו.כךתיווצרחברה
אחידהומלוכדת,ללאפעריםכלשהםביןהדורות.
הדורהקודםוהדורהצעיריתמכוזהבזהבאופן
שהאחדיהיהעֵָרבלהתפתחותהרוחניתשל
רעהו,אלויוכלולתתדוגמהואלויחייבואותם
לתתאותהבצורתההנכונהוהאמיתית.כךכמו
שניחבריםהםישלימוזהאתזהויצעדוביחד
לעברההשגההמלאהשלהמציאותהעליונה.
moshe_a@kab.co.il
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בכלגוףחיבולטתתופעהמעניינת:כלתא
מתפקדכאגואיסטו"חושב"עלעצמובלבד.
אולםכאשרנביטבוכחלקממערכת,כתא
בגוף,נראהכילעצמוהואמקבלרקאת
ההכרחי לקיומו וכל יתר פעילותו היא
אלטרואיסטית ומכוונת לטובת הגוף.

סרטןפירושומצבשבוהגוףמתכלהעלידיתאיואשרהחלובתהליךשלהתרבותעצמית
בלתימפוקחת.בתהליךהתרבותוהתאהסרטנימתחלקללאהרף,אינומתחשבבסביבתו
ואףאינומגיבלפקודותהגוף.התאיםהסרטנייםהורסיםאתסביבתם,הםפועליםכך
אףשהדבראינומביאלהםתועלתכלשהי.ההפךהואהנכוןמותהגוףהואגםמות
"רוצחיו".יוצאשכלהעורמהשנוקטיםהתאיםהסרטנייםבהליךהשתלטותםעלהגוף
מובילהאותםאלהכחדתעצמם.
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˙Â˘Â‡‰†ÏÎ†ÌÚ†„ÁÈ†¯·„Ó·†ÂÈÚ˙†‰
ÆÆÆ·ÂË†ÏÎÓ†‡ÏÓ‰†ÏÂ„‚†¯ˆÂ‡†Â‡ˆÓ†‰˙ÚÂ
˙ÂÏÂ˜·†ÚÂ˜˙Ï†‰Ê‰†¯ÙÂ˘‰†˙‡†ÂÎ¯Ú†ÍÎÈÙÏÂ
‡).¢ÌÈ¯˘Â‡Ó†ÂÈ‰ÈÂ†ÂÈÁ‡†ÂÚÓ˘È†ÈÏÂבעלהסולם,
כתבי"הדורהאחרון"(
כולנומכיריםאתסרטיההרפתקאותשבהם
גיבורשמגלהמפתסתריםיוצאיחדעםקבוצת
אנשיםאמיציםלחיפושאחראוצרקסום.בדרך
כלללאחרשהתגברויחדיועלשורתמכשולים
שניצביםבדרכם,ובתוםמסענועזועתירחוויות,
הםמוצאיםאתהאוצרהנכסף.האוצרותשאנו
מדמייניםכולליםלרובתיבותעמוסותבמטילי

הצצהחטופהאלהמציאותהשלמה,אואםתרצו,
אלמהשצופןלנועתידנוהטוב.אםנבחןכיצד
שלבאחרשלבמתגשמיםדבריבעלהסולם,ועד
כמההואחזהבמדויקאתעתידנוהנוכחיעוד
בשנות ה ,50נגלה שלצד התחושה הקצת
אוטופיתשמעורריםהדברים,הםנטועיםביסודות
מוצקיםומבוססיםעלגישהרציונליתביותר.
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זהב ,חפצים ותכשיטים יקרים .אבל לא כל
האוצרותבחיינועשוייםזהב,ישגםאוצרות
מסוגאחרשערכםאינונופלמאלה.
נניחשהייתקםמחרבבוקרללאדאגות,מוקף
בשפעבלתימוגבל,אושהייתיכולהלהפסיק
להיות מוטרדת מעתיד הילדים ,מהדאגה
לבריאותשלהם,לפרנסה,ומהמחשבהאיךהם
יסתדרובלימודיםובעבודה.תארולכםשהיינו
קמיםבבוקרשטוףשמשומהדורותהחדשות
לאהיומדברותכלהיוםעלהחיזבאללהוהסורים,
עלאבומאזןוהחמאסואפילוהאויבממזרח,
שמשחררהכרזותאיןספורבזכותמחיקתנו

ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†˙È˙¯·Á‰†Â˙˘Ó†ÏÚ†‰·Á¯‰Ï
È¢Ú†·˙Î˘†¢ÔÂ¯Á‡‰†¯Â„‰¢†¯ÙÒ·†‡Â¯˜Ï†Ô˙È
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מהמפה העולמית ,היה נעלם כבמטה קסם.
ובכלל,תארלךאתההרגשהשהייתחווהאם
הייתיודעשאלפיחבריםעֵרביםלךותומכיםבך
ודואגיםלטובתך,ממשכמואמאשאוהבתאת
ילדיהורוצהשיהיהלהםרקטוב .נשמעקצת
דמיוני כמו חלום ורוד? אז זהו ,שזה לא.

‰ÓÏ˘†˙Â‡ÈˆÓ†Ï‡†‰ÙÂËÁ†‰ˆˆ‰
מסתברשחזוןכזהתיארוגדוליהמקובליםעוד
מדורידורות.גםהנביאיםדיברועלמשהושנקרא
"אחריתהימים"וכתבועליוסיפוריםססגוניים,
אלאשקשהלנולפרוטאתהסיפוריםהאלה
לפרטים .אבל בפני המקובל שמגלה את
המציאותהרוחניתנפתחמימדחדששלהרגשת
הקיוםהאנושי.הואזוכהלגישהישירהאלשורשי
המציאותשעדייןלאהתגשמולעינינו.לכן,על
אףשאנותופסיםאתהדבריםכארועיםשעתידים
להתרחש,עבורהמקובלהםממשייםכאןועכשיו.
חשובלהביןשאיןהמדוברבנסיםאובחזיונות
במובןהעממישלהדברים,אלאבהבנתהרובד
העליון ביותר של חוקי הטבע המנהלים את
המציאות.
עלהמציאותהזומספרהרביהודהאשלג)בעל
הסולם(בכתביוהאחרונים.לאחרשהשליםאת
מפעליוהגדוליםכתיבתפירוש"הסולם"לספר
הזוהרשלהרשב"יוהכנתביאורמפורטלכתבי
האר"י",תלמודעשרהספירות"ניגשבעלהסולם
לכתובאתהחיבורמרחיקהלכתוהשלםביותר
בתולדותהקבלהכתבי"הדורהאחרון".הוא
הביןכיחובהלהסביראתהמבנההנכוןשלחברה
שמתנהלתעלפיחוקיםרוחנייםואתתפקידו
שלכלאחדמהפרטיםבה.הואתיאראתמה
שראהבעינירוחוולראשונההצליחלהלבישאת
האורות בשפה פשוטה ,מוחשית והגיונית.
בעלהסולםתיארחברההרמונית,שמבוססתעל
נתינהודאגהלזולתולכןמצויהבאיזוןמתמיד
עםהטבע.כתביוממחישיםלנואתמהשמגלה
אדם שמתעלה להרגשת המציאות הרוחנית,
וחושפיםבפנינואתהרובדהנסתרשלמציאות
זו.במידהרבההםמאפשריםלכלאחדמאיתנו

Ï˘†ÌÈÈÁ‰†È‡˙·†ÏÎ˙Ò‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰†Â‡ˆÓ¢
ÔÓÊ·†¨ÌÏÂÚ·†ÌÂÏ˘‰†Ï˘†ÔÓÊ‰†¨ÔÂ¯Á‡‰†¯Â„‰
˘ÂÈ‰ÈÂ†ÆÆÆ‰·Â‚‰†˙„Â˜Ï†ÚÈ‚˙†‰ÏÂÎ†˙Â˘Â‡‰
‡ÏÂ†ßÂ˙ÏÂÊÏ†‰ÚÙ˘‰ß†Ï˘†‰¯Âˆ·†˜¯†ÌÈ˘Ó˙˘Ó
¯˘Ù‡Â†È‡„Î†ÈÏÂ‡†ÆÆÆßÂÓˆÚÏ†‰Ï·˜ß†Ï˘†‰¯Âˆ·†ÏÏÎ
‚ÌÈÈÁ‰†˙¯ÂˆÏ†˙ÂÓ„‰Ï†¨ÔÂÈÒ†˙Â˘ÚÏ†Â¯Â„·†Ì
)Æ¢‰¯ÂÓ‡‰בעלהסולם,מאמר"השלוםבעולם"(
אז מה כל כך מיוחד בחברה שתתבסס על
עקרונותרוחניים?
מתיאורושלבעלהסולםעולהכיכדילהגיע
ליחסיםכאלהבינינונדרששינוייסודיבתפיסת
המציאות שלנו .בלב לִבו של התהליך נמצא
הצורך לשנות את הטבע האגואיסטי שאיתו
נולדנו,לתכונתהנתינהלזולת.עלידיכךאנו
זוכים לחוות מציאות רוחנית חדשה.
עלהדאגההבלתיפוסקתלעצמנונוכללוותר
רקאםיהיואחריםשידאגולנו,באותהדרךשאנו
נדאגלהם,כמובמשפחהקטנהשבהאישדואג
לרעהו.למערכתהיחסיםהחמההזאתקוראים:
ערבות.לאחרשהאדםנפטרמהדאגהלעצמו,
הוא מתעלה להרגשת מימד חדש של טבע
הקיום .הוא פורץ לשדה חדש של רגשות,
ונפתחתלוגישהלמימדגבוהיותר,שבוהוא
נמצאבזרימהמתמדתשלאנרגיהושלמידע
אחריםלגמרי.התחושההזאתנקראת"העולם
העליון".

·˙‡†˜ÈÂ„Ó·†‰ÊÁ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
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·ÏÚ†ÌÈÒÒÂ·ÓÂ†ÌÈ˜ˆÂÓ†˙Â„ÂÒÈ
‚˙ÈÏÂÈˆ¯†‰˘È
˙ÈÁÂ¯†˙ÈËÈ¯˜†‰ÒÓ
אתהיסודותשמהםתיבנההחברההעתידית
פרשבעלהסולםבמסמךמרתקהמשתרעעל
פניכמהמאותעמודים.בחרנולהביאכאןמבחר
עקרונותשמהםניתןלהביןאיךתיראהחברה
שמבוססתעלעקרונותרוחניים.
‡≠†‰·‰אתהחברההעתידיתנייסדעלבסיס
שלאהבה.זואותהאהבתהזולתשהייתהאבן
היסודשלעםישראלעודמימיאברהם,והיא
שקיבצהאותנויחדיותחתהרסיני.בעלהסולם
מדגיש כי את בניין החברה העתידית ניתן
להתחילרקאחרישמביניםאתחשיבותהכלל
של"ואהבתלרעךכמוך".
‡† ≠† ˙ÂÈÁÂ¯·† ‰ÈÈÙÎ† ÔÈבמקום שבו פועלים
מאהבהאיןצורךבכפייה,בלחץאובדיכוי.אוסף
האנשיםשיניעואתהתהליךיהיהאלהשכבר
התעוררבהםהצורךהפנימילהקיםחברהאחרת.
מתוךהבנתחשיבותהחברההםיתחברועם

אנשיםשבהםקייםצורךדומה,כדיליצורמסה
קריטיתשתביאלהתפתחותרוחניתכללית.
אנשיםאלהירצוכברלנסותולקייםאתחייהם
הגשמיים ,היומיומיים ,בהתאם להשגתם
הרוחנית.
˘†≠†ÔÂÈÂÂכמובמשפחהשבהחולקיםבניהבית
אתהנטלהמשותףומשקיעיםכלאחדאתמירב
המאמצים,כךיהיהגםבחברההעתידית.לכל
אחדמבניהביתישתפקידהאחדמפרנס,שני
דואגלצרכיםאחריםשלבניהביתוכןהלאה.
השוויוןביןהפרטיםאינומתבטאבכמותהאוכל
שיקבלכלאחדאובמספרהשעותשיעבוד,אלא
העיקרוןהרוחנישמובילאתהשוויוןהואשכל

אדםישאףלהשקיעאתמיטבהכוחותשלרשותו
לטובתהחברה.יחדעםזאת,צרכיוההכרחיים
ימולאוללאקשרלכמותם.
‡†≠†„Â·Î†˙Â˙Âאנשיהחברההעתידיתיאמצו
כעיקרוןיסודאתהנתינהלזולת.בחברהכזו
ההזדמנותלתתלזולתהיאבעצמההשכרהגבוה
ביותר,כיכךמשתווההאדםלכוחהעליון.יחד
עםזאת,ישלהגדילבחברהאתחשיבותושל
ערךהנתינהלזולת,כיאםהחברהתכבדאת
הערךהזהיהיהלאדםקליותרלקייםאותו.
≠†˙È˘È‡†‰Ó‚Â„Â†˙Â‚È‰Óהנהגת"הדורהאחרון"
תכלולאנשיםשמרגישיםכבראתהמציאות
הרוחניתומביניםכיצדלקייםאתחוקהנתינה
לזולת.הםיהיומחויביםלספקדוגמהאישית
להתנהגות על פי חוקי ההשפעה לזולת.

Ò‡Ò¯†∫‰ÓÈ˘Ó‰
ההיסטוריההרוחניתשלהאנושותמלמדתאותנו
שכל השינויים הגדולים שהתרחשו התחילו
מקבוצתאנשיםקטנה.אנומכיריםאתקבוצת
אברהםשהגיעהלמימדשלאומהשלמהלאחר
שקיימהאתכלהחוקיםהרוחניים.גםבמישור
הגשמיהתרחששינוידומהבתקופתהרנסאנס,
שבה ניסתה קבוצת אמנים לחדש את הרוח
הקלאסיתבניגודלרוחהכנסייהשהייתהשלטת
באותם ימים ,ובכך סיימה את תקופת ימי
הביניים.
כיוםמשימהזומוטלתעלינועםישראל.מקור
הכינוי"עםסגולה"הואבתפקידהרוחנישקיבלנו
 לממש את חכמת הקבלה וליישם את חוקי
המציאותהרוחניתעלעצמנו.לאחרמכןעלינו
להעבירשיטהזולכלהעמים.בכךתלויעתידנו
הטוב,והיוםהבשילהזמןואנוקרוביםמתמיד
לפרשתהדרכיםשבהנוכללבחורלחיותאחרת.
חכמתהקבלהשמתגלהכיוםמציעהלנודרךנאורה
ורציונלית,דרךשלשיתוףואהבהלהגשיםזאת.
aviram_s@kab.co.il
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רבמשהחייםלוצאטו)הרמח"ל(הואאחת
הדמויותהמסתוריות,המעניינותוהחשובות
ביותרבהיסטוריהשלהעםהיהודי.
מקובלגדול,שכתבלמעלהממאהספריםועסק
בלימוד הקבלה ובהפצתה במדינות שונות
באירופה.מלבדזאתהואהיהגםמחנךדגול
שפיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה
המתאימה אפילו לבני נוער .לצד אלה ,היה
הרמח"לגםמשוררמבריקואישרוחבעלהשכלה
כלליתרחבה.למרותגדולתוהואנרדףבאכזריות
עלידיבניעמובמשךכלחייובגללשאישלא
הביןאותו.
הרמח"לנולדבעירפאדובהשבאיטליהבשנת
.1707תחילתהמאהה18היתהתקופהלא

·¯‡˙Ó†¨·˙Î˘†„ÁÂÈÓ†·˙ÎÓ
ÂÈ˙Â‡Ï˙†˙‡†Ï¢ÁÓ¯‰
ÔÓÊ·†¯·Ú˘†ÌÈÈ˘˜‰Â†˙ÂÎ˘ÂÓÓ‰
¯˙ÂÈ†Æ˙Â˜ÒÂÙ†È˙Ï·‰†˙ÂÙÈ„¯‰
ÍÎÓ†˘Á˘†Ï·Ò‰†ËÏÂ·†ÏÎÓ
˘¯·„‰†˙‡†˘ÓÓÏ†ÂÓÓ†ÚÓ
ıÈÙ‰Ï†∫Â¯Â·Ú†¯˙ÂÈ·†·Â˘Á‰
·¯·‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÌÈ
פשוטהליהודיאירופה.העולםהיהודיהיהעדיין
בעיצומםשלתהליכיהתאוששותמהפוגרומים
הקשים שפקדו אותו במאה ה .17כמו כן,
עלייתה ונפילתה של התנועה המשיחית
שבראשהעמדמשיחהשקרשבתאיצבי,הותירה
גםהיאחותםניכרבעם.כתוצאהמכךהיהודים
בקהילותאירופההפכוחשדניםומסוגריםיותר.
משהחייםלוצאטוהיהילדמבריק,עילויבעל
כשרונותנדיריםוזיכרוןיוצאמגדרהרגיל.כבר
מגילצעירהואהשתוקקלהביןאתסודהחיים
ואת המקור שלהם ,והחל לחפש תשובות
לשאלות המהותיות ששאל .רצונו הבלתי
מתפשרלמצואמענההובילאותואלחכמת
הקבלה,שאותההחלללמודבגילמוקדםמאוד
אצלרבייהושעבסן.כברבגילארבעעשרהידע
בעל פה את כל כתבי האר"י ,ואת חיבוריו
הראשוניםכתבבגילשבעעשרה.עםהשנים
החלהלהתפשטהשמועהעליובעירמולדתו.
חבורהמצומצמתשלמקובליםשהכירובגדלותו,
התאספוסביבובכוונהללמודממנואתהשיטה
להתעלותהרוחנית.אולם,מלבדתלמידיואיש
לאהביןאותו.

Û„¯†Ï·Â˜Ó

Ï˘†Â˙‚‰‰†˙Ú„Ï†˜¯†‡È‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÏÎ¢
ø‰Ï‡‰†˙ÂÈ¯·‰†ÏÎ†‡¯·†‰Ó†ÏÚ†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÔÂˆ¯‰
È·Â·ÈÒ†ÏÎ†ÛÂÒ†‰È‰È†‰ÓÂ†øÌ‰·†‰ˆÂ¯†‡Â‰†‰ÓÂ
) ¢øÌÏÂÚ‰הרמח"ל" ,דעת תבונות" ,עמ' (21
החיבוריםשכתבעוררוחשדנותוהתנגדותרבה
בקרברבניהקהילה,שלאהבינוכללאתהעומק
הרבשטמוןבכתביו.התנגדותזוהפכהבמהרה
להאשמותשוואולרדיפותקשות.הםאילצואת
מורהו,הרבבסן,להשביעאתהרמח"לשלא
יפרסםדברלפנישיצונזרוייבדקעלידיהםאו
עלידירבו.השבועהשנשבעצמצמהבמידהרבה
אתהכתיבה,אךהואלאויתרועברללמדאת
חכמתהקבלהבעלפה.
כשהחריפוהרדיפותוהפכוכהקשות,נאלץ
הרמח"ללעזובאתעירמולדתווב1733החל
במסעלאמסטרדם.אולםגםעזיבתולאהרגיעה
אתרבניאיטליה,הםהמשיכולרדוףאותווקראו
לכל אדם למסור לידיהם מידע שיעזור להם
להצדיקאתהאשמותיהםכלפיהרמח"ל.הם
הפיצו אזהרות מפניו בקהילות היהודיות
הגדולותשלגרמניהופולין.וכךכאשרשהה

ÂË‡ˆÂÏ†ÌÈÈÁ†‰˘Ó†·¯‰
הרמח"לבפרנקפורט,הואנתפסעלידירבני
העירוזומןלביתהדיןתחתהאשמותשונות
מתוך מטרה להביא לשריפת כתביו .אמנם
הדייניםלאהצליחולמצואדברבכתביושהפר
אתההגבלותהמקוריותשהוטלועליו,אךלמרות
זאתהםהוציאוגזרדיןקשהשהגבילאותועוד
יותר:הואאולץלחתוםעלמסמךשאסרעליו
להפיץאתהקבלהלגמרילאבעלפהולא
בכתב .כתב היד היחיד שנשא עמו" ,מאמר
הוויכוח",הוחרםעלידירבניהעיר,וכמוכןנקבע
שיוטל חרם על כל אדם שיעיז לעזור לו.
במשך מסעותיו המשיך הרמח"ל לדאוג
לתלמידיו שבאיטליה וניהל איתם חליפת
מכתבים ממושכת .במכתביו הוא הביע את
אהבתוודאגתוהרבהוהפצירבהםלהמשיךללא
פחדוללאבושהבלימודספרהזוהר.הקשר
שהםניהלועםרבםהביאעליהםצרותורדיפות
רבות ,אולם הם סירבו לוותר על ההזדמנות
הייחודיתלהיותתלמידיו.
במכתב מיוחד שכתב ,מתאר הרמח"ל את
תלאותיו הממושכות והקשיים שעבר בזמן
הרדיפותהבלתיפוסקות.יותרמכלבולטהסבל
שחשמכךשנמנעממנולממשאתהדברהחשוב
ביותרעבורו:להפיץברביםאתחכמתהקבלה.
המשפטבפרנקפורטהיווהרקפתיחלסדרת
אירועים,שבשיאםהוחרמוכתביו,הוכרזוככתבי
כפירהוחלקמהםאףנשרףבאש.לאורדברים
אלה,מרגשלגלותשגםבעיצומןשלהרדיפות,
המשיךהרמח"ללכתובספריםולשלוחאיגרות
לתלמידיושנותרובאיטליה.

‡ÌÏÂÚÏ†‡ˆÈ†ÏÂ„‚†¯Â

ÏÏÎ·†˙ÏÏÎÂ†ÛÂ‚‰†È˜ÏÁ·†˙Ë˘Ù˙Ó†‰Ó˘‰¢
‡ÈÎ†¨¢ÔÈ·Ó†·Ï‰¢†Â‰Ê˘†¨‰·‰‰†„ÂÒ·†·Ï·†„Á
ÌÈÈÈÚ‰˘†ÂÓÎ†ÈÎ†¨‰È‡¯†˘ÓÓ†‡È‰†·Ï‰†Ï˘†‰·‰‰
¯˜¯† ‡È‰˘† ‰Ó˘‰† ˙·‰† ‡Â‰† ÍÎ† ¨ÌÈ‡Â
)†Æ¢˙ÂÏÎ˙Ò‰הרמח"ל",אדירבמרום",עמודרע"ד(
לאחרשהגיעהרמח"ללאמסטרדםהרדיפות
נרגעומעט.דווקאשםהפצירובורביםמאנשי
הקהילהשילמדאותםאתהקבלה.בתקופהזו
זכההרמח"ללשלווהיחסיתשבמהלכההוא
חיבראתספריוהבולטיםביותר,ביניהם"מסילת
ישרים" ו"דרך ה'" .מסופר שכאשר המקובל
הגדול,הגאוןמווילנה,קראבפעםהראשונהאת
הספר"מסילתישרים",הואאמרש"אורגדול
יָצָאלעולם"ושאילוהיההרמח"לבחיים",הוא
היההולךאליוברגליו"כדיללמודממנואת
חכמתו.
במהלךחייו,כתבהרמח"לכמאהועשריםספרי
לימוד,הגיון,פיוטומחזות.אךלמעשה,כלכתביו,
ללאיוצאמןהכלל,עסקוכולםבחכמתהקבלה.

לצד אלה כתב גם מאה וחמישים מזמורים
במתכונתתהליםואגרותרבות.עםספריונמנים:
"אדירבמרום"",קל"חפתחיחכמה"",מגדלעוז",
"דעת תבונות"",חוקר ומקובל" ועוד.

בעכו.שנותיוהאחרונותשלהרמח"ללוטות
בערפל.כלשידועלנוהואשהרמח"לנספהעם
משפחתובמגפתדברקטלניתשפשטהבעיר
עכו באביב  1746ושהוא נקבר בטבריה.

„·¯ÏÚ†‰ÏÈÂÂÓ†ÔÂ‡‚‰†È
∫¢ÌÈ¯˘È†˙ÏÈÒÓ¢†Ï¢ÁÓ¯‰†Ï˘††Â¯ÙÒ

¢ÌÏÂÚÏ†‡ˆÈ†ÏÂ„‚†¯Â‡¢

ביןספריובולטחיבורקטןומיוחדבשם"מִשְכָּני
עליון",שבוהואמתארבפרטיפרטיםאתמבנהו
של בית המקדש השלישי" .בית המקדש
השלישי"מסמלאתהשלבהאחרוןוהגבוהביותר
בתיקוןשלהאנושות.הרמח"לשהתעלהלפסגת

ÔÂ‡‚‰†¨ÏÂ„‚‰†Ï·Â˜Ó‰†¯˘‡Î
‰Â˘‡¯‰†ÌÚÙ·†‡¯˜†¨‰ÏÈÂÂÓ
‡˙†‡Â‰†¨¢ÌÈ¯˘È†˙ÏÈÒÓ¢†¯ÙÒ‰
‡¢ÌÏÂÚÏ†‡ˆÈ†ÏÂ„‚†¯Â‡¢˘†¯Ó
‡Â‰¢†¨ÌÈÈÁ·†Ï¢ÁÓ¯‰†‰È‰†ÂÏÈ‡˘Â
„ÂÓÏÏ†È„Î†¢ÂÈÏ‚¯·†ÂÈÏ‡†ÍÏÂ‰†‰È‰
Â˙ÓÎÁ†˙‡†ÂÓÓ
הסולםהרוחני,חשאתהקשריםההדוקיםבין
כלהנשמותשמתגליםבמצבזהוהביעזאת
במאמרו.

ÈÂ‡¯†‰È‰†‡Ï†¯Â„‰

בשנת1743עלההרמח"ללארץישראלוהתיישב
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הרמח"להיהללאספקאחדמגדוליהמקובלים
בהיסטוריה .השפעתו הרבה ניכרת על כל
המקובליםהגדוליםשצמחואחריו,החלמהגאון
מווילנה,שהיההאדםהיחידשהביןאותו,וכלה
בשניהמקובליםהגדוליםהאחרונים,הרבקוק
ובעלהסולם.דווקאעלרקעדמותוהמיוחדת
ורצונוהעזלהפיץאתחכמתהקבלהבולטת
האטימותשלבנידורושרדפואותובאכזריות
ובכךהסבונזקעצוםלהתקדמותהרוחניתשל
הדורותהבאים.לאלחינםאמרהמגידממזריטש
כיהדורשבוחיהרמח"ללאהיהראוילהביןאת
מעלתו.
בימינואנועדיםלהתגשמותחזונושלהרמח"ל
ותקוותםשלמקובליםגדוליםנוספיםשצעדו
בעקבותיווכמוהוהקדישואתחייהםלהפצת
חכמתהקבלה.הםראואתהקשרהישירבין
הפצתהקבלהוביןעתידושלעםישראל.השיטה
שהםחלמולהפיץמתגלהכיוםברביםוכובשת
אתמקומהכאמצעיהיחידשיכוללהביאאותנו
למימושמטרתחיינו.
eli_v@kab.co.il
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˘ÌÂÏ
שלוםמלשוןשָלֵם,שְלֵמוּת.עלפיחכמתהקבלה,שלוםזוהיהדרגההרוחניתהגבוהה
ביותר.לאותהדרגהמגיעהאדםלאחרמאבקרוחניממושך,ממש"מלחמה"פנימית,בין
שניכוחותמנוגדיםהקיימיםבוכוחהקבלהוכוחהנתינה.בזמןה"מלחמה",רוצהכל
כוחלהכניעאתמשנהו.המצבשבומתחבריםשניהכוחותבסיומהשלהמלחמהלכוח
אחדושלם,נקרא"שלום".

·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú
ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

·

˘ÌÂÏ

‰ÈÈÏÚ†Í¯ÂˆÏ†‰ÈÈÏÚ

·‰ˆ˜·†¨Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎ†≠†È„ÈÒÓ†Ô˙Âß‚†¨È„Ó¯ÂÓ†·˜ÚÈ†¨‰·˜ÒÂÓÓ†È
‡Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎ†¯Â·Ú†Æ‰¯˜Ó·†‰¯Â‡ÎÏ†‰Ï·˜‰†˙‡†˘‚Ù†¨ÌÏÂÚ‰†Ï˘†¯Á
ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÒ·†‰ÈÈÏÚ·†·Ï˘†‰˙È‰†Ï‡¯˘ÈÏ†‰ÈÈÏÚ‰

פתאוםקראתיבאתרשישקונגרסקבלהבינלאומי
גםהיהקשורלמחשבהעלכךשיששיטהשהגעת
ראיתישמשהובדתמשפראתהחייםשלי,אושל
בגיליוןהנוכחיהחלטנולנסותולשתףאתכם,
בהיידלברג,בגרמניה.אזנסעתיופשוטהתרגשתי.
אליה,ואתהצריךליישםאותהעלעצמך,והבסיס
אנשיםסביבי.
הקוראים,בהתעוררותהפנימיתהמשותפת
אנילאיודע,כלהאנשיםוהרבלייטמן,עםהאהבה
שלהשיטהוהאנשיםנמצאיםבארץישראל,ולי
לאנשיםמכלקצוותהארץ,וליתרדיוקמרחבי
ø˘ÙÁÏ†˙ÏÁ˙‰†¨˙¯‚·˘ÎÂ
הזו,זוהיתההתפרצותאדירה.
תמידהיהרצוןגםלהיותראשוןוגםלהיותבאמצע
העולם.בחרנולשוחחעםשלושהאנשיםשהחליטו
‚†∫Ô˙Âßאףפעםלאממשחיפשתי,אולי
שלהדברים.אבל,אולימהשהפךאתהכלהיתה
לעלות ארצה בעקבות האהבה שגדלה בלִבם,
ø‰ˆ¯‡† ˙ÂÏÚÏ† ˙ËÏÁ‰† ÌˆÚ·† Ê‡Â
רקבאופןלאמודע.בשנותהעשרים
ההרגשהשלאאניהואזהשמחליטובכלל,שכל
שבחרולהצטרףלדרךשמציעהמודלטבעיופשוט
החייםשליהפכוממשקשים,ולא
† ∫·˜ÚÈהאמת היא שלא ממש
מהשמרכיבאתחיי,כאילועוברדרכי,אבללאאני
לבניית חברה מתוקנת ,טבעית ,הרמונית.
הצלחתילהביןאיךכולםחייםאת
החלטתילעלותלארץ,אלאהחלטתי
פועלבזה,לאאניהחלקהפעיל.
החיים שלהם ככה מסביבי,
להישארפה.למעשהבאתילארץ
˙ÌÈ¯ÙÒ‰†˙¯Â˙Â†ÌÈ¯ÙÒÓ‰†˙¯Â
‰¯·Á·†˙Ó„˜˙Ó†‰ˆÂ·˜·†„ÂÓÏÏ†‰È‰†ÔÂ¯˙Ù‰Â
רודפיםאחריקריירהומשפחות,
לחודשייםאניעוסקבמחשבים
בני כהן ,בחור שקט ומופנם ,נולד במוסקבה
˙ø˙ÎÓÂ
ואנינאבקוכואב,ולאמביןלמה.
ואמרתילהוריםשלישישליסטאז'
ב.1984הוריונפרדועודלפנישנולד,והואלא
·†∫Èכן.להרגישאתעצמךכחלקמקבוצהגדולה,
גםטיילתיהרבהבעולםונחשפתי
באיזו חברה ישראלית ,ואחרי
ממשזוכראתאביו.בגילשלושעלהעםאִמו
ובכלפעולהלהרגיששאתהעושהדווקאאתמה
לכלמינידברים,אבלשוםדברלא
החודשייםהאלו,כשחזרתילצרפת,
לארץ,לירושלים,הלךלגןולביתספר,אבלאחרי
שאתה יכול לעשות והאחרים לא ,ובכל שאר
סיפקאותי.היוםאנייכוללראותאיך
היהלימאודקשה.אניגםבנאדםדי
חמששניםהםחזרולרוסיה",כנראהבגללשלאמי
כלהשניםהקשותהאלוהיולמעשה
היהפהמאדקשה".
הדבריםהאחרים,שאתהלאמסוגללעשות,אתה אבסולוטיבהחלטותשלי,בדרךכללזההכל ‚ÔÓÒ·ÈÏ†Ô˙Âß
מקבלאתהתמיכה.
שניםטובות,איךהןבררואצליאתהרצון
או כלום .וזה היה הכל ,לחלוטין.
·"∫Èתמידהתקדמתימתוךאיזהחושסקרנות.
הזהלקבלתשובהעלהחייםשלי,ואיך
‡øÌÂÈ‰†‰Ï·˜Ï†˙ÒÁÈÈ˙Ó†ÍÏ˘†‰ÁÙ˘Ó‰†ÍÈ
Ï˘†‰¯ÓÂÁ‰Â†¨Ú·Ë‰†Ï˘†‰ÎÂ˙‰
עודבתורילד,כלהזמןהחלפתיאת
מתוךזהאנימפיקכלכךהרבה,ככהשאנילא
תחומיהענייןשלי.ניגנתיבכמהכלי
Ì„‡‰
מצטערעלאףרגע.
מוסיקה,שיחקתישחמטואזכדורגל
יעקבסָבַּל,בן,24אישמחשבים
‡ø‰Ï·˜Ï†˙Ú‚‰†ÍÈ
וכדורסל .אחר כך גדלתי קצת
ÏÎ†ÍÈ‡†˙Â‡¯Ï†ÏÂÎÈ†Ì‚†È‡†ÌÂÈ‰
נמרץ,נולדוגדלבצרפת",באיזועיר
‚∫Ô˙Âßחברילדותהזמיןאותילראותאצלושיעור
ולמדתישפותופילוסופיה.רציתי
ÂÈ‰†ÂÏ‡‰†˙Â˘˜‰†ÌÈ˘‰
קטנהבנורמנדי,שםבצפוןעליד
באינטרנט.היינוקבוצהקטנהשלאנשים,וישבנו
לגלותמשהו.אניזוכרשכשלמדתי
הים,מתחתלאנגליה,עירבגודל
Â¯¯·†Ì‰†ÍÈ‡†¨˙Â·ÂË†‰˘ÚÓÏ
אצלובסלון,וככהלמעשהקמהקבוצתהלימוד
פיזיקהבביתהספר,המורהלימד
שלפתחתקווה,יחסיתלאמשהו".
‡ˆÏ·˜Ï†‰Ê‰†ÔÂˆ¯‰†˙‡†ÈÏ
בסידני.
עלארבעהכוחותשמפעיליםאת
ø˙È„Â‰È†‰ÏÈ‰˜†Ì˘†‰˙È‰
˙˘ÍÈ‡Â†¨ÈÏ˘†ÌÈÈÁ‰†ÏÚ†‰·Â
‡ø‰Ê†˙‡†·ÂÊÚÏ†‰ÓÏ†Ê
הכל,ואמרתילעצמי"לאיכוללהיות,
∫·˜ÚÈקהילה...היואיזה3020איש,
‰·¯‰†ÍÎ†ÏÎ†˜ÈÙÓ†È‡†‰Ê†ÍÂ˙Ó
חייבלהיותרקחוקאחד".
‚†∫Ô˙Âßכשבחנתימהישליבאוסטרליהמולמה
· Ô‰Î†Èיהודיםכאלושלגלות,אתהיודע,קהילה
שיכוללהיותליבישראל,היהליברורשאניצריך
הכיטבעיבשביליהיהללכתללמודמתמטיקה.
שמתפרקתמכלהכיוונים.
לעשותעלייה.למעשהגםהייתיבארץשניםקודם
התמחיתי בזה גם בתיכון .אחרי התיכון
ø¯·ÚÓ†Â‰˘Ó†˘È˘†‰Â˘‡¯Ï†˙˘‚¯‰†È˙Ó
האתר
את
גילה
שלי
אבא
†לאחרונה
∫·˜ÚÈ
לכן ,והיתה לי חברה במשך שנה ,וכשחזרתי
התקבלתיללימודיםבאחתהפקולטותהמובילות
בצרפתית,התחיללהתעניין,וכשהגיעלפהמאוד
 ∫·˜ÚÈהזיכרון הראשון שלי הוא מגיל ארבע,
לאוסטרליהאחרישנפרדנו,הרגשתישאניעוד
בעולם בתחום המתמטיקה ,באוניברסיטה
אהבאתהגישה,שכלהחומרחופשיוניתןלהורדה
כשחשבתישישלבוראאבאחשבתישהבורא
אחזור.כשהגעתיללמודב"בניברוך"הייתילמעשה
הממלכתיתשלמוסקבה,אבלהתאכזבתידימהר.
ללאתשלום,ושחייםכאןלפיערכיםשהואמאד
הואטובועושההכלבסדר,אבלישלואבאשעושה
דוברהאנגליתהראשון,רקאחרכךעלועודחבר'ה
אתה לומד לעשות צעדים כאלו קטנים ,מאד
אוהב,של"ואהבתלרעךכמוך".אבלהיתהתקופה
בלגן.
מאוסטרליהומארה"ב.אניזוכרשדיבהתחלה
מחושבים ,ואתה עובד כמו מחשב ,ולא לזה
שאיאפשרהיהלדברעלזהבכלל.
øÌ˘Ó†Á˙Ù˙‰†‰Ê†ÍÈ‡Â
נסענולקונגרסבאודסהואנינתקלשםבאיזה
התכוונתילהגיע.רציתילמצואאתעצמישמה,
ø˙Â„‰È†‚˘ÂÓ‰†ÈÙÏÎ†ÍÏ˘†ÒÁÈ‰†‰ÓÂ
בחור,הואלאמביןאנגליתואנילאמביןרוסית,
לגלותמשהוחדש.וגיליתישזהלאממשקשור
†∫·˜ÚÈזהלאהתפתחהרבה.מאזגיל12הייתי
והעינייםשלנונפגשות,עםכמותאדירהשלרגש,
†∫·˜ÚÈהאמת,המושגהזהרקמתבררליהיום.אני
לבנאדם".
בענייןשליוגה,קונגפו,ועודכלמינישיטות.
והואפשוטניגשאליומחבקאותי,החיבוקהכי
חושבשכלהזמןניסיתילברראתהמושגהזה,
התעמקתיבצורהמטורפת,למדתייפנית,ואחר
‡ø‰Ï·˜Ï†˙Ú‚‰†ÍÈ
שהיוםמובןליכחכמתהקבלה.אבלהואעדיין
כךהתגלגלתילאסטרולוגיה,ואזלדת,לענייני
·∫Èהפעםהראשונהשנחשפתילכךהיתהבהרצאה
הולךומתבהר.
תורהומצוות,ובסוףלקבלה.
שלהרבלייטמןברדיו.שמעתיככה,מתוךסקרנות.
¨¯ÙÒ†ÈÏ†‡È·‰†ÈÏ˘†¯·Á
øÍ¯Â·Ú†˙˜Â˙Ó†‰¯·Á†ÂÊ†‰Ó
‡ø‰¯˜†‰Ê†ÍÈ
ø˙˘‚¯‰†‰Ó
Æ‰ÎÓ†È˙Ï·È˜†˘ÓÓ†È˙‡¯˜˘ÎÂ
†∫·˜ÚÈעולםשלאיןסוף.
†∫·˜ÚÈאחדהחבריםבקהילהסיפרלישהחכמים
·†∫Èכלום,שוםדברמיוחד.אתהיודע,מעניין.
‰È‰†‰Ê†Ï·‡†¨È¯Â·Ú†˘„Á†‰È‰†‰Ê
הכיגדוליםהםמקובלים,ואמרתילעצמי"אהה,
·Æ·Á¯‰†Ï‰˜Ï†‰Ê†˙‡†Ë˘ÙÏ†‰Ò†‡Â
øÊ‡Â
¨Ô·ÂÓ†‰È‰†ÏÎ‰†Æ¯Á‡†ÔÙÂ‡·†˘„Á
אזאנירוצהלהיותהמקובלהכיגדולבעולם".
†∫·˜ÚÈלאיודע,אניחולםעלמבנהכזה...
ממש
וכשקראתי
ספר,
לי
הביא
שלי
†חבר
·∫È
‡·¨Ô·ÂÓ†‰È‰†‡Ï†˙‡Ê†ÏÎ·†Â‰˘Ó†Ï
טוב ,הייתי נער .אז התחלתי לחפש
דמיין אנשים שמפעילים ספינה,
קיבלתימכה.זההיהחדשעבורי,אבלזההיהחדש
‡‰Ê†˙‡†¯È·Ò‰Ï†ÍÈ‡†Ú„ÂÈ†‡Ï†È
ספרים,ואיןכלכךבצרפתית.חקרתי
וכולםעובדיםכמוצוותמושלם,
באופןאחר.הכלהיהמובן,אבלמשהובכלזאת
אתהאגףעםהספריםהעתיקים
בשמחה ,חותרים אל המטרה
לאהיהמובן,אנילאיודעאיךלהסביראתזה.
בספרייההעירונית,ומצאתישם
שלהם .עכשיו תעשה את זה
‡ø‰È‰†‰Ê†¯ÙÒ†‰ÊÈ
חזקשקיבלתיבחיים,ולאהיהשוםצורךבמילים,
תרגוםשלהזוהרמהמאהה.19
בצורהשלמדינה,וזהו.
רקרגשטהור.
·†∫Èזההיה"בעקבותהלב".
זאתמהדורהשל1,000עותקים,
È˙Ï·È˜˘†˜ÊÁ†ÈÎ‰†˜Â·ÈÁ‰
‡ø‰ˆ¯‡†˙ÂÏÚÏ†ÍÏ†Ì¯‚˘†‰Ó†‰È‰†¯ÙÒ‰†Ê
øÍ¯Â·Ú·†˙ÈÏ‡È„È‡†‰¯·Á†ÂÊ†‰Ó
ואחדהיהאצלנו,בעירהקטנהשלי.
·ÌÈÈÁ
·†∫Èלא,אבלהספרמשךאותילחפשעוד,וכך
‚∫Ô˙Âßחברהשחיהבאיזוןעםהטבע.כיהטבע
אזקראתיאתהזוהראיזהפעמיים,
הגעתיללמודקבלהבמוסקבה,שםמצאתיעוד
ג’ונתןליבסמןנולדבדרוםאפריקה
לאהבנתיכלוםורציתיעוד.
הריעובדבאיזוןמושלם.חיהטורפתחיהאחרת
ב ,1969והיגר עם משפחתו לסידני,
כיהיארעבה,לאכיהיארוצהלהזיקאולפגוע
ø¢ÍÂ¯·†È·¢·†„ÂÓÏÏ†˙Ú‚‰
Ï·Ò†·˜ÚÈ
אוסטרליה,שםגםסייםתוארשניבשיווק,
במזידכמונו.ברגעשישמסהקריטיתשלאנשים
†∫·˜ÚÈהיוםזהנשמעקצתמגוחך...הייתי
ÌÈ¯ÙÒ‰†ÌÚ†Û‚‡‰†˙‡†È˙¯˜Á
מנהלעסקיםוכלכלה.
שבוחריםלחיותלפיערכיםשלנתינהושלמילוי
אוליבן,15וקראתיבאיזהרומןשיששיטה
¨˙ÈÂ¯ÈÚ‰†‰ÈÈ¯ÙÒ·†ÌÈ˜È˙Ú‰
‚∫Ô˙Âßגדלתיבביתדימאתגרודיקשהמבחינת
הרצוןשלהזולת,אזככההםגםממלאיםאת
שלמקובליםלצאתמהגוףשנקראת"צמצום".
¯‰ÂÊ‰†Ï˘†ÌÂ‚¯˙†Ì˘†È˙‡ˆÓÂ
ההתמודדות הרגשית .זו גם אחת הסיבות
הרצוןשלעצמםבצורההכיגדולה,וגםמגדירים
חיפשתיאתזהבאינטרנט,ועליתיעללינקלאתר
‰¯Â„‰Ó†˙‡Ê†Æ±π≠‰†‰‡Ó‰Ó
העיקריותשבגללןהגעתילקבלה.הייתיילדרגיל
מחדש את הסטנדרט החברתי ,איך ראוי ואיך
הבינלאומישל"בניברוך".אמרתילעצמי",בטוח
˘‰È‰†„Á‡Â†¨ÌÈ˜˙ÂÚ†±¨∞∞∞†Ï
וגםכשגדלתיאףפעםלאעשיתישוםדבררע,
מומלץלפעולכחברהאנושית.
אםזהבינלאומיישמשהועלצמצום",ופשוט
‡ˆÈÏ˘†‰Ë˜‰†¯ÈÚ·†¨ÂÏ
תמידניסיתילעשותאתהמיטב,להיותנעים
נדבקתילאתר.אזאמנםדיברושםבכללעלדברים
‡ø‰Ï·˜‰†È„ÂÓÈÏ†˙‡†‰Ï·È˜†ÍÏ˘†‰ÁÙ˘Ó‰†ÍÈ
ואדיב,ולאהצלחתילהביןלמהאנימקבלאתכל
אחרים,אבלזהלאהיהמשנה,כימצאתיאתמה
‚†∫Ô˙Âßאמאשליקיבלהאתזה,ואבאשלילאכל
היחסהזה,למהזהמגיעלי.
שרציתילמצוא.לאהיהלימחשבאואינטרנט,אז
כך.לאחרונההואאמרלישהואדיברעםאיזה
חבריםכמוני,ולימודעמוקויומיומי.
הדפסתיבחדראינטרנטבביתספרחצימהאתר,
øÈÂÏÈÁ†Â‡†È˙„†˙È·†‰È‰†‰Ê
מישהובסידנישאמרלושלדעתוזההכלקשקוש,
‡øı¯‡Ï†˙ÈÏÚ†‰ÓÏ†Ê
וככההמשכתיכמהשנים.
אבלזהבסדר,אתהיודע.עםהזמןלמדתילראות
‚†∫Ô˙Âßמסורתי.לאחרונהשאלתיאתאבאשלי
·†∫Èבאמת,היהלישםהכל.בית,משפחה,קבוצת
ø‰˙˘‰†‰Ê†È˙Ó
איךההוריםשלירצובעיקראתמהשטובלהם,
למההואעושהאתכלמהשהואעושה,והואממש
לימוד,הבטחהלקריירתמחקרמצליחה.אבלזה
אואתמהשהםחשבושהואטובבשבילי,אבלמי
לאהבין,וענהלישזהכמולשאולאותואםהוא
†∫·˜ÚÈאחריארבעשניםשללימודדרךהאינטרנט,
יודעמהבאמתטובבשבילךאםלאאתהעצמך?
לאהרגישנכון,כימהשנכוןבאלידיביטויבהרגשה,
מאמיןבאלוהים.ליזהתמידנראה,שםבקהילה
לבד,צריךלהביןשגםההוריםשליהיומאודנגד
זה,ואניהחבאתיאתהספריםמתחתלמזרןואז
עםביטחוןושלמות.ובהרגשההיהחסרמשהו.זה
היהודית,כמוגוףבלינשמה,פשוטעושים.גםלא
amit_s@kab.co.il
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‡‚ÌÊÈ‡Â
האגוהואיצרטבעיהנמצאבכלאדםמרגעלידתוועדיוםמותו.זהוטבעהאדםלנצל
אתהזולתלתועלתוהפרטית,בכלהאמצעיםשעומדיםלרשותווליהנותמצערהזולת.
חכמתהקבלההיאשיטההמלמדתאתהאדםכיצדלהשתמשבתכונותיוהטבעיות
באגו,בצורהנכונהלטובתוולטובתכלהאנושות.כאשראדםמרוכזבאופןמוחלטבעצמו
וברצונותיוהאגואיסטיים,העולםהרוחנינסתרמעיניו.לאחרשהאדםמתקןאתהטבע
שלו מניצול הזולת לנתינה לזולת ,נגלה בפניו העולם הרוחני ,השלם והנצחי.
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˘¯¥†ËÂË

לאחרשהתעוררבוהרצוןהחדש,החל
הנבראלחפשדרכיםשבהןיוכללתת

·ß‡†‰ÈÁ
‰ÓÎÁ†˙¯ÈÙÒ

Â

·ß„†‰ÈÁ
˙ÂÎÏÓ†˙¯ÈÙÒ
˙Â‡‰

˘¯μ†ËÂË

Â‡¯Â·Ï†Ô˙Â†‡¯·‰

˜„ÂÈ†Ï˘†ÂˆÂ

˘¯≥†ËÂË

˜„¢ÂÈ†Ï˘†ÂˆÂ
חכמתהקבלהמספרתלנושבטרם
נבראהעולם,היהקייםרקהבורא
לבדו,תכונתהנתינה.אתתכונהזו
מכניםהמקובלים",שורש"אוספירת
"כתר",וייצוגובשםהקדושהואקוצו
שלי').שרטוט(1
המקובליםממשיכיםומספריםלנו
שתכונתהבוראהיאנתינהמוחלטת,
ולכןהואבראאתהנבראכדישיוכל
למלאאותובשפעובתענוגים.הנברא
הואהדברהיחידשבראהבוראולכן
הואמותאםבמבנהובאופןמושלם
לקבלת כל השפע שתוכנן עבורו.
בריאתהנבראהינההשלבהראשון
בהתפתחותו ולכן הוא מכונה,

"בחינהא"אוספירת"חכמה".השלב
הזה מיוצג בשם הקדוש באות י'.
)שרטוט(2
במפגשביןהבוראלביןהנברא,מרגיש
הנברא תענוג עילאי ,אך בנוסף
לתענוגזהמתגלהבוהרגשהחדשה
שאותה לא הרגיש קודם לכן 
הרגשתנותןהתענוג.כשגילההנברא
שמעברלתענוגהעצוםשחשישגם
נותן,שבראאותווהעניקלואתכל
השפע,התעוררבורצוןנוסףלהיות
נותן ,בדומה לבורא .דומה הדבר
לאדםעשירשמְסַפֵּק לאדםעניאת
כל מחסורו ,וכששואל העשיר את
העני",נתתילךכלמהשישלי,מה
עודאוכללתתלךכדילשמחאותך?",
עונהלוהעני":אנירוצהלהיותכמוך
נותן".
כך,מתוךהיחסשפיתחכלפינותן
התענוג,נולדהשלבהשניבהתפתחות
הנברא.הואהרגישלראשונהשישכוח
חיצונישרוצהלתתלו,ולכןמתעורר
בו רצון להידמות לבורא .רצון זה
מכונה",בחינהב"אוספירת"בינה",
והואמיוצגבשםהקדושבאותה'.
)שרטוט(3

·˘¯Â˘†˙ÈÁ
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י מאיתנו לא שמע על "השם
הקדוש"? השם שאסור לבטא
לשווא בקול רם ואפילו בלחישה.
וגם כשכותבים אותו מקפידים
להפריד בין אותיותיו.‰≠Â≠‰≠È :
אבל,האםשאלנופעםאתעצמנו
מהו מקור השם הזה ומה כל כך
מיוחדבו?
בתהליךבןארבעהשלביםמלמדת
חכמתהקבלהאתהתהוותושלהשם
הקדוש,שהיאגםהתפתחותושל
הנברא ,ומתארת את השימוש
שעושים בו המקובלים בדרכם
הרוחנית .שלבי התפתחות אלו
מכוניםבפיהמקובלים"ד'הבחינות
שלהאורהישר".

˙ÂÎÏÓÏ†¯˙ÎÓ
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¯˙ÂÈ·†‰‰Â·‚‰†‰‚˘‰‰

לבורא .אולם כאן נשאלת השאלה:
האםהבוראזקוקלמשהומצד הנברא?
הריהוארוצהשהנבראיקבלממנואת

˘‡˙Â·Â˘˙†¨˙ÂÏ
˙Î¯ÚÓÏ†ÌÈ·˙ÎÓÂ
¯ÂÊÚÏ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†‰ÏÂÎÈ†„ˆÈÎ
øı¯‡·†‰˘˜‰†·ˆÓ‰†˙‡†˙Â˘Ï
„‰·È†¨ËÒ·≠Ô·†„Â
באמצעותלימודחכמתהקבלה,רוכשהאדם
ידיעה על מבנה המציאות ,על החוקים
שמנהליםאותהועלהכוחותשפועליםבה.
לאחרשהאדםמגלהבעזרתהלימודאת
מערכתהכוחותהעליונה,הואמסוגללשנות
את מציאות חייו ואת גורלו באמצעות

השימושבהם.
חכמתהקבלההיאהשיטההיחידהשיכולה
ללמדאותנוכיצדועלידימהניתןלהשפיע
עלהכחהעליון,הבורא,כדישישנהאת
מצבנולטובתנו.בשלכך,לימודהקבלההוא
האמצעיהיחידשיכוללעזורלנולהיטיבאת
מצבנו.

התענוגולאיותרמכך.מתוךהכרת
רצונושלהנותן,הנבראלומדכיצדבכל
זאת אפשר לתת לבורא ,ובסוף
התהליך,מוצאפתרוןלשאלתו.הוא
מחליטלקבלאתהשפעכדילגרום
בכךהנאהלבורא,ובזהלהידמותלו
ולתתלבוראכפישהבוראנותןלו.כך
נוצרשלבשלישיבהתפתחותהרצון
שנקרא"בחינהג",ספירת"תפארת"
או "זעיר אנפין" )בארמית  פנים
קטנות(.רצוןזה,מיוצגבשםהקדוש
באותו').שרטוט(4
לאחרשחווההנבראלראשונהאת
פעולתהנתינה,נוצרבורצוןליהנות
מהמעמדהבורא.אתהמעמדהזה
הואגילהבעתשביצעפעולתנתינה
בדומה לבורא ,לשורש .עתה הוא
מרגיששהואעצמורוצהלהיותממש
כמו הבורא .זהו השלב הרביעי
בהתפתחותהנברא,לכןהואנקרא
"בחינהד"או"מלכות"ומיוצגבשם
הקדושעלידיהאותה'התחתונה.
רקבשלבזהנבחןרצוןהנבראלשלם,
כיבחינהזומוכנהלקבלמהבוראאת
כלהשפעשהכיןעבורה).שרטוט(5
המלכותמקבלתאתהשפעשמגיע
אליהמבחינתהכתרדרךכלהבחינות
הקודמות לה .לכן היא מרגישה
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˘˙ÂÚ¯†¨Ô¯Â˜†‰˘Â
התכונההיחידהשנחוצהלאדםשמעוניין
ללמוד את חכמת הקבלה היא רצון.
המקובלים כותבים ,שאין לאדם צורך
בתכונותמיוחדותאובהצטיינותכלשהיכדי
להתקדם במעלה הסולם הרוחני.
הרגשתהחיסרוןבאדםנקראת"שאלה".

כאשראדםנמצאבשאלה,בריקנות,הוא
מחפשנוסחהכיצדלמלאה.הריקנות,הרצון
שמתגלהבווהשאלותשמתעוררותבו,הם
שקובעיםלאןיפנהומהיעשה.כאשרצפות
ועולותבאדםשאלותקיומיותכמו"לשם
מהאניחי?",ומבשילבוהרצוןלגלותאת
סודהחיים,הואיכוללהתחילללמודקבלה.

øÔ¯Â˜Ó†‰Ó†¨˙Â·˘ÁÓ‰†˙ÂÚÈ‚Ó†ÔÎÈ‰Ó
‰ÏÂÙÚ†¨ÌÏÒÓ‡†ÈÏÓ
במאמרו "המחשבה היא תולדה
מהרצון" ,מסבירבעלהסולםכיהרצונות
שמתעורריםבנוהםשקובעיםעלמהנחשוב
ובמהנהרהר.לכןאיננוחושביםעלדברים
רעיםהמנוגדיםלרצוןשלנו,כמויוםהמיתה,
אלא רק על דברים שבהם חפץ ליבנו.
באופןטבעי,מולידהרצוןאתהמחשבה.
הרצוןגורםלכךשיתפתחובנומחשבות
בנוגעלדרכיםהאפשריותלהביאולסיפוקו.
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צפייהבהרצאות'קמפוסקבלה'באתר:
www.kab.co.il/links/4bhinot
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‰˘Ï†ÈÂÓ

ומבינהאתיחסושלהבוראאליה
באופן מושלם .ביטוי יחסו "הטוב
והמיטיב"שלהבוראלנברא,מכונה
"השםהקדוש".אךעלינולהביןשאין
מדוברבהשגהשלדברכלשהוהמצוי
מחוץלנברא.
חכמתהקבלהמלמדתאותנושכל
המציאותשאותהאנומשיגים,הן
הגשמיתוהןהרוחנית,קיימתבתוכנו
ולאמחוצהלנו.אתהתרשמויותינו
מהמציאותאנומכניםבשמותשונים.
גם את הבורא מכנים המקובלים
בשמותלפיהתרשמותםממנו.אם
כן,השםיהוההואביטוילהשגה
הגבוההביותרשיכוללהשיגהנברא
את הכוח העליון ,את הבורא ,וכל
שאר השמות מהווים רק השגה
חלקית.
מטרתהבריאההיאשהנבראיגיע
לגילוי השמות הקדושים בעזרת
עבודה פנימית ,רוחנית ,ובכך יכין
מקום לבורא למלא בשפע את
נשמתו.השיטהשמלמדתאתהנברא
כיצדלהפוךלכלישבויוכללהתגלות
הבורא נקראת חכמת הקבלה.
gilad_s@kab.co.il

info@kab.co.il
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עולםמלשוןהַעֲלָמָה.כתביהקבלהמספריםלנושהמציאותהעליונההשלמה
והנצחיתמוסתרתמהאדםעלידיחמשדרגותשלהעלמה.כלדרגתהעלמהכזו
נקראתעולם.דרגותהעלמהאלהמכונות:עולםאדםקדמון,עולםהאצילות,עולם
הבריאה,עולםהיצירהועולםהעשיה.במהלךמסעוהרוחני,האדםמסיראת
חמשתדרגותהעלמהאלהשהסתירוממנואתהעולםהעליון,וכךעולהבמדרגות
הסולםהרוחנימהעולםהזהלעולםהשלם.
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„Á‡†˘È‡Â†ÆÂÓÚ†ÍÏÂ‰†‰È‰†‡·‡†È·¯Â†¨ÈÒÂÈ
Á˙Ù¢†∫‡·‡†È·¯†¯Ó‡†ÆÌ‰È¯ÂÓÁ†˙‡†ÍÈÏÂÓ†‰È‰
Ô˜˙È‰Ï† ÔÓÊ‰Â† ‰Ú˘‰† ‰˙Ú˘† ¨‰¯Â˙‰† ÈÁ˙Ù
·„¯Æ¢ÂÎ
כלספריהקבלהובראשםספרהזוהר,מתארים
אתסדרתהמצביםהפנימייםשעוברהמקובל
במהלךדרכוהרוחנית.הסיפורשלפנינועוסק
בשנייםמעשרתתלמידיוהגדוליםשלרבישמעון
בר יוחאי .הוא אינו מספר על טיול בגליל 
כשנאמרששניהמקובלים"הולכיםלבקראת
רבייוסי",הכוונההיאשהםרוציםלטפסבסולם
המדרגותהרוחניולהתעלותלמדרגהגבוהה

יותר.הםיכוליםלהתעלותלמדרגהזורקבעזרת
משיכת כוח מלמעלה ולשם כך הם צריכים
להיתקןבדרגהגבוההיותר.זומשמעותהביטוי
"נפתחפתחיהתורה".
"דטעיןחמרי"פירושובארמית"מוליך
החמורים"".טעין"פירושודוקר,
והוא כינוי למוליך החמורים
שדרכולדקוראתהחמוריםכדי
שימהרוללכת,ו"חמור"מקורו
במילהחומר.
עלפיחכמתהקבלההחומר
שלנונקראאגואיזם.בסולם
המדרגותהרוחניעלכל
אדםללמודכיצדלעבוד
נכוןעםהחומרשלוכדילהתפתח
רוחנית.הטבעהאגואיסטישלהאדםמנוגדלטבע
הרוחני,וכדילחייבאותולהתקדםאלהדרגה
הבאהישהכרח"לדקור"אותו.לייסוריםשהאדם
חווהישמטרהאחתבלבד,והיאלכווןאותו
למשוךאת"המאורהמחזירלמוטב".האדם
משיגאתהמאורהזה,האמצעיהיחידלשינוי
הטבעהאגואיסטישלו,עלידילימודבספרי
הקבלה.לאחרששינהאתטבעוהאגואיסטיהוא
מגלהאת"סודותהתורה",כלומראתהמציאות
השלמה.רקלאחרשמתגליםלוסודותהתורה
יודעה"חמור"שבתוכנוכיצדלהשתנותולאן
עליולהתעלות.
ÏÂ‡˘Ï†ÏÁ‰†¨‰¯Â˙‰†˙Â„ÂÒ†˙‡†˙ÂÏ‚Ï†ÂÏÈÁ˙‰˘Î
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‡¨Ì‰È¯Á‡†¯ÓÁÓ†‰È‰˘†¨ÌÈ¯ÂÓÁ‰†ÍÈÏÂÓ†Ì˙Â
˘‡˙ÂÏ‡˘†ÆÔ‰ÈÏÚ†˙ÂÚÏ†ÂÏÎÈ†‡Ï˘†˙Â˜ÂÓÚ†˙ÂÏ
‡‡ÏÏ†‡·‡†È·¯†˙‡Â†¯ÊÚÏ‡†È·¯†˙‡†Â¯È˙Â‰†‰Ï
˙˘Æ‰·Â
מוליךהחמוריםנראהלכאורהאדםפשוט,הוא
צועדלצִדםברגלבעודשהם"רוכביםעלהחמור".
משמעות הטיפוס ממדרגה רוחנית אחת
למדרגההבאההואתיקוןשלחלקאגואיסטי
נוסף מרצונות האדם .המ חַמר שואל את
המקובליםשאלותהקשורותלחוקיםשיתגלו

"מוליךהחמורים"הואזהשמוליךאת"החומר"
שלהם,אתהרצוןהאגואיסטיהבלתימתוקן
שלהם.שניהמקובליםמגליםאתגדלותושל
אותו"מחַמרפשוט"שבוזלזלולפניכן,הוא
עוברל"ראשהשיירה"ומובילאותםקדימה.
הזהרמסבירשעניין"דטעיןחמרי"היאהנשמה
שנשלחתלסייעממרוםלנשמותכדילהעלותן
ממדרגהלמדרגהבסולםהרוחני.שניהמקובלים
לאהיויכוליםלהתעלותלדרגהרוחניתגבוהה
יותרבליהסיועהזה.
בתחילתהמצבנדמהלאדםשהנשמהשמלווה
אותוהיא"נשמהפשוטה",והואאינומזההאותה
כסיועשנשלחעבורו.מהאדםנדרשרקלרצות
אתהשינויהזה,וכשהואמשתוקקבמידהמספקת
הסיועמגיע.כך,לכלאדםשכבררוצהלהתעלות,
נשלחתמלמעלה"נשמהגבוהה"שמסייעתלו
ומוליכה אותו בסולם המדרגות הרוחני.
¯·ÍÈ‡¢†∫˙Ú„Ï†¯ÓÁÓ‰Ó†Â˘¯„†ÈÒÂÈ†È·¯Â†¯ÊÚÏ‡†È
Â‡·† ‰Ê† È„È† ÏÚÂ† ÂÈÏ‡† ˙‡·˘† ‡¯Â·‰† ··ÈÒ
ÁÈË·‰†¨‰Ê‰†„ÂÒ‰†˙‡†Æ¢ø¯˙ÂÈ†‰‰Â·‚†‰‚¯„ÓÏ
ÆÆÆ„È˙Ú·† Ì‰Ï† ˙ÂÏ‚Ï† ÌÈ¯ÂÓÁ‰† ÍÈÏÂÓ
קריאתהזוהרשקראנועכשיו,מזמינהמידעל
כלאחדמאיתנואתה"טעיןחמרי"שלו,שמתחיל
להשפיעעלהנשמהולהעלותאותהלמרומים,
למקום שממנו מגיע ה"טעין חמרי".

·˙Ì„‡Ï†‰Ó„†·ˆÓ‰†˙ÏÈÁ
˘‡È‰†Â˙Â‡†‰ÂÂÏÓ˘†‰Ó˘‰
‰‰ÊÓ†ÂÈ‡†‡Â‰Â†¨¢‰ËÂ˘Ù†‰Ó˘¢
‡ÆÂ¯Â·Ú†ÁÏ˘˘†ÚÂÈÒÎ†‰˙Â
˙‡†˙Âˆ¯Ï†˜¯†˘¯„†Ì„‡‰Ó
˜˜Â˙˘Ó†‡Â‰˘ÎÂ†¨‰Ê‰†ÈÂÈ˘‰
·ÚÈ‚Ó†ÚÂÈÒ‰†≠†˙˜ÙÒÓ†‰„ÈÓ
להםבדרגתםהרוחניתהבאה.הםאינםיכולים
לענותעלשאלותאלה,כיהםעודלאהשיגואת
המדרגההרוחניתהזו.שאלותיושלהמחַמר
מגלות להם שהם אינם מסוגלים להעפיל
למדרגההבאהבכוחותעצמם.המחַמרמוליך
אותם למדרגה הבאה ,מסיבה זו הוא נקרא

לקריאתוהורדת'ספרהזהר'עםפירוש'הסולם'באתר:
www.kab.co.il/links/zohar
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משללחברהרעביםוצמאיםהתועיםבמדבר,והנה
אחדמהםמצאמקוםישובבכלטוב,והתחילנזכר
באחיוהאומללים.מהעשה?התחיללצעוקבקולגדול
ולתקוע בשופר ,אולי ישמעו חבריו הרעבים
והאומלליםאתקולו,יתקרבואליוויבואוגםכןלישוב
ההואהמלאמכלטוב.
כןהדברשלפנינו,הנהתעינובמדברהנוראיחדעםכל
האנושות,ועתהמצאנואוצרגדולהמלאמכלטובדהיינו
ספריהקבלהשבאוצר,שמשביעיםנפשנוהשוקקות
וממלאאותנודשןונחת.
אלאזיכרוןהחבריםשלנושנשארובמדברהנוראאובדי
עצות.אמנםהמרחקרבבינינו,ואיןהדבריםנשמעים
בינותינו,ולפיכךערכנואתהשופרהזהלתקועבקולות
אוליישמעואחינוויתקרבואלינוויהיומאושריםכמותנו.
דעואחינו,כיחכמתהקבלהכלעיקרההואהידיעות
איךנשתלשלהעולםממרוםגובהוהשמימיעדביאתה
לשפלותנו.והמציאותהזההיהמוכרחמשוםש"סוף
מעשהבמחשבהתחילה"ומחשבתופועלתתיכףכי
אינוצריךלכלימעשהכמותנו...ולפיכךקלמאדלמצוא
אתכלהתיקוניםהעתידיםלבואמתוךהעולמותהשלמיםשקדמולנו.
ותדמולעצמכםלמשל,אםהיינומוצאיםאיזהספרהיסטורישהיהמציירלכםאתהדורות
האחרוניםשיהיואחרעשרתאלפיםשנה...להבטיחאתחייהםהיומיומייםבשקטושלוה.
ובליספק,אםהיהאיזהחכםשהמציאלנואתהספרהזהמחכמתהמדינותומדרכיהיחיד,אז
המנהיגיםשלנוימצאוכלהתרופהאיךלסדראתהחייםכמותם...ומתבטליםהיוהשחיטות
והייסוריםהנוראיםוהכולעלמקומויבואבשלום.
עתהרבותי,הרילפניכםערוךומוטלבארוןזההספרשבוכתובומפורשכלחכמתהמדינות
וכלסדריהיחידוהצבוראשריהיובסוףהימים,דהיינוספריהקבלה,שבהםמסודרים
העולמותהמתוקניםשיצאועםהשלמות...פתחוהספריםהללוותמצאואתכלהסדרים
הטוביםשיתגלובאחריתהימים,ומתוכםתקבלוהלקחהטובאיךלסדרהדבריםגםהיום
כדרכיכםבענייניהעולםהזה,שאפשרללמודאתההיסטוריההעוברת,וממנהאנומתקנים
אתההיסטוריההבאה.
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ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

¯„Â¯†ÈÓÁ†ÌÚ

‰Ï‡˘·†˜Ù˙ÒÓ†‡ÏÂ†ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰†˙‡†˘‚ÂÙ†¯„Â¯†ÈÓÁ
‡ÏÚÂ†ÌÈÓÚË†ÏÚ†¨˙ÈÏ·˜†‰˜ÈÒÂÓ†ÏÚ†¯˙ÂÈ†˙Ú„Ï†‰ˆÂ¯†‡Â‰†Æ„ÏÈ‰†‰ÙÈ
˙Â¯Á‡†ÌÈÎ¯„Ó†‰Â˘†‰Ï·˜‰†˙‡†‰˘ÂÚ˘†‰Ó

Á

∫¯„Â¯†ÈÓבשניםהאחרונותישנהאופנהשל
לימודקבלה,אבלמסתברשישמגווןקבוצות
וזרמיםשטועניםשאצלםהפרשנותהנכונהשל
הקבלה.ואדםכמוני,חילוניאבלסקרן,מתבלבל
מזה.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ראשית,לפיההגדרה,חכמתהקבלה
היא שיטה שמיועדת להעלות את האדם
במודעותשלואלמעברלעולםהזה,ולהכניס
אותולמֵמדעליון,רוחני,בעודוממשיךלחיות
בעולםהזהכרגיל.אתהכמוזיקאי,אניכמדען,
כל אחד עם עיסוקיו ,משפחתו ,וכן הלאה.
מדוברבהתבוננותפנימית.חכמתהקבלהמעלה
אתהאדםלמעמדשבויוכללחושאתכלזרימת
החייםהנצחיתויחווהאתתהליךהתפתחות
הטבעמתחילתוועדסופו.
∫¯„Â¯†ÈÓÁאתהבעצםאומרשאיןבחכמתהקבלה
שוםיסודמיסטי,אלאשזושיטהמדעיתלחלוטין.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון,מדוברבראייהובהכרהמדעית,
מוחשית .לאחר שהאדם מגלה את תמונת
המציאותהכללית,הואמביןאתמיקומובתוכה,
מה תפקידו במערכת ולאן עליו להמשיך
ולהתפתח.חכמתהקבלההיאלחלוטיןמדעית.
†∫¯„Â¯†ÈÓÁמתוךהיכרותשטחיתשליעםתורות
אחרותדוגמתזֶן,עושהרושםשישהרבהשיטות
מקבילות.כלפיחוץנראהשהמטרותשלכל
השיטותהרוחניותהןדידומות.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כולםרוציםלהתעלותמעללחומר
ולהגיעלחייםנצחייםושלמים,להתקייםבמֵמד
שנמצאמעללזמן,תנועהומקום.אחתהבעיות
היאשרביםטועיםוחושביםשבאמצעותמדיטציה,
במעיןניתוקרגשיאושכלימההפרעותומהבעיות
של העולם הזה ,הם כבר עולים לרוחניות.
†∫¯„Â¯†ÈÓÁאםכך,רקבאמצעותלימודהקבלה

אפשרלהגיעלרוחניות?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ללאספק.כלהשיטותהאחרותהן
שיטות שמבוססות על הרגעת הנפש ,דיכוי
האגואיזם ולא יותר .האדם מתנזר מהחיים
הגשמיים,מגבילאתעצמו,צורךמזוןצמחוני,
עוסקבמדיטציהובתרגוליםשוניםבאופןקבוע,
ממלמללעצמומנטרותוחושבשעלידיכךהוא
רוכש את המציאות הרוחנית .הבלבול הוא
שהשיטותהאלהבאמתמביאותלאדםשקט,
הרפיה,ובריאותגופניתונפשיתוזהעוזרלאנשים
להפוךלרגועים,שקטיםולכאורה"יפים"יותר,
אךהרוחניותשעליהמדברתהקבלההיאמסוג
שונה לחלוטין .לפי חכמת הקבלה עלינו
להשתמשבכלהקייםבמציאותכדילהתעלות
בעזרתולעולםהרוחני.אסורבשוםאופןלהגביל
אתעצמנואולהתנזרולנסותלברוחמהבעיות
כיהבעיותנועדוכדילכווןאותנובמדויקלמימוש
מטרתהבריאה.

¨˙ÂÓÏÂÒ‰†≠†‰˜ÈÊÂÓ‰†È˜ÂÁ
ÌÈÈÂËÈ·†Ì‰†≠†ÌÈÂÂ˙‰Â†ÌÈ·ˆ˜Ó‰
˙¯·ÂÚ˘†ÌÈÎÈÏ‰˙‰†Ï˘†ÌÈ˜ÈÂ„Ó
˙ÏÚÙ˙Ó†‡È‰†¯˘‡Î†‰Ó˘‰
‰˜ÈÊÂÓÏ†ÔÎÏÂ†‰È˙Â˘‚¯†˙‡†‰ÂÂÁÂ
‰·¯‰†¨„ÁÂÈÓÂ†·Â˘Á†„È˜Ù˙†˘È
˙ÚÎ†ÌÈÈ·Ó†Â‡˘†‰ÓÏ†¯·ÚÓ
:¯„Â¯†ÈÓÁאזכלהשיטותהאחרותמיותרות?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰איניפוסלאתהשיטותהאחרות,
אנירקמציעלהביןשהןמטיבותאתהחיים
הגשמייםהפשוטיםשבעולםהזה.במידהשהאדם
כברשואלעלמהותהחייםומטרתם,ובמידה

שהשאלההזובוערתבוואינהמרפהממנו,הוא
ימצא את הפיתרון רק בחכמת הקבלה.
†∫¯„Â¯†ÈÓÁאנירוצהלשאולאותךשאלהאישית
שנוגעת למקצוע שלי .כפי שאתה יודע אני
מוזיקאי,לכןרציתילשאולמהותפקידהשל
המוזיקהבעולם?
† ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰מאז ומתמיד המוזיקה קיימת
בעולם ,והיא ככל הנראה השפה הראשונה
שנוצרה,עודלפניהשפההמדוברתשלבניהאדם.
צעקות,קריאות,מנגינותהןכולןמוזיקה,הן
כולןסימניםשאדםמבטאמתוךהרגשבאופן
שנשמתומבטאתאותם,ולכןהןמובנותלכל.
למרותשצעקההיאצלילמאודפשוט,אםאצעק
בכאב,כלאחדבעולםיביןמהאנימרגישבאותם
רגעים,כילכולנוישחושמשותףשדרכואנו
מביניםאישאתרעהו.
††∫¯„Â¯†ÈÓÁוכיצדהתפתחההמוזיקהמאזאותם
ימיםועדלימינו?
† ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰כאמור ,המוזיקה היא שפה
כללעולמיתשהתפתחהכתוצאהמרצוןהאדם
לבטא את אותה צעקת הנשמה .האדם בחר
להביעאתאותהצעקהגםבאמצעותכליםשונים.
חוקיהמוזיקההסולמות,המקצביםוהתווים
הםביטוייםמדויקיםשלהתהליכיםשעוברת
הנשמהכאשרהיאמתפעלתוחווהאתרגשותיה
ולכןלמוזיקהישתפקידחשובומיוחד,הרבה
מעברלמהשאנומביניםכעת.
†∫¯„Â¯†ÈÓÁהאםישגםמוזיקהקבליתומה
מיוחדבה?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כמובן.היומקובליםשכתבומוזיקה
 ניגונים מיוחדים שבאמצעותם ביטאו את
הרגשותשחוומתוךהשגתמדרגותרוחניות,
מתוךהרגשתהכוחותשנמצאיםבמרחבשמעל

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â
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הזמן.המענייןהואשכלללאניתןלהביןאת
הטקסטהמקראיללאהניגוןשלו,ה"טעמים".
†∫¯„Â¯†ÈÓÁמהםבדיוק"טעמים"?מההמשמעות
שלהסימניםהללושמצוייריםמעלהאותיות
בספרהתורה?
† ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰הפעולה של כניסת האור לתוך
הנשמהנקראת"טעמים".אלואותםסימנים
המקשטים את האותיות בכתבי הקודש
ומבהיריםלקוראכיצדישלבטאאתניגונהשל
האותבמדויק.ללאהטעמיםאיןכלערךלאות
אולניקודשמצוירתחתיהאומעליה.הטעמים,
כלומר צורת הביטוי המוזיקלית של האות,
מספקים פירוש מהותי לאות ולמילה כולה.
בדיבורהשגורהאדםלאמשתמשבטעמיםולא
מבין אותם ,כי מרבית המידע הרוחני נסתר
מאיתנו,אבלדרךלימודהקבלהאנולומדיםאת
הטעמיםומשמעותם.
∫¯„Â¯†ÈÓÁקראתיפעםשלאותיותישמשמעות
רוחניתושדרךהבנתסודהאותיותניתןלהגיע
לכל הידע שקיים במציאות .האם זה נכון?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰באמצעותהטעמיםניתןאףלהגיע
ליותר ידע .סימני האותיות מבטאים את
ההתרשמויותשנותרותבנשמהכתוצאהמיציאת
האורותמתוכה,אבלהפעולהשלכניסתהאור
עצמולתוךהנשמהנקראת"טעמים",וזהוהדבר
החזקביותרשקייםבמציאות,כיזופגישתהאור
העליון עם הכלי הרוחני של האדם ,הנשמה.
∫¯„Â¯†ÈÓÁאיןספקשהמוזיקההיאבאמתדבר
שיכוללרגשיותרמכלצורתביטויאחרתשקיימת
בעולם.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון,כיהיאמצליחהלבטאאת
הרגשותהעמוקיםביותר,ולכןמצדאחדאיןבה
אותיותברורותכמובשפההכתובה,אךמצד
שני,בניגוןטמוןכלהמידעהרוחני.אדםשרוצה
להשיגאתאותומידערוחנייכוללעשותזאת
רקעלידילימודהקבלה.אםתעמיקבלימוד
חכמתהקבלה,תגלהשהיאאֵםכלהחוכמות
ועוסקתבכלנושאשקייםבמציאות.בכךהיא
מאפשרתלאדםלפתוראתשאלתקיומוולהשיג
אתשורשוהרוחני.
† ∫¯„Â¯† ÈÓÁאני מקווה שאזכה לטעום את
הטעמים .תודה לך על השיחה המרתקת.
הראיוןהמלאעםהזמרחמירודנרבאתר:
www.kab.co.il/links/rodner
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www.kab.co.il†∫ÌÈ¯Ó‡ÓÂ
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www.kab.co.il/heb
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