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לאורך�דורות,�נעזרו�המקובלים�בדרך�התפתחות
האילן,�כדי�לתאר�עבורנו�את�התהליך�שעובר
�ועד�שהוא�מגיע�אל האדם���מתחילת�דרכו
השלמות.�המקובלים�תיארו�בצורה�חיה�וברורה,
מתוך�ניסיונם�האישי�את�תהליך�הצמיחה�שלנו,
�מתוקים �רוחניים �פירות �להצמיח שסופו
ועסיסיים.�בכתביהם�הם�תיארו�את�ט"ו�בשבט
כחג�המסמל�את�נקודת�השיא�שאליה�צריכה
�את �והמשילו �כולה, �הבריאה �להגיע ויכולה

הנקודה�הזו�לפרי�בשל.
עוד�במאה�ה��16קיבל�ט"ו�בשבט�משמעות

מיוחדת�על�ידי�מקובלי�צפת,�שאף�קבעו�את
"סדר�ליל�שמחת�האילנות".�הם�נהגו�ללבוש
ביום�זה�בגדי�חג,�לקשט�את�השולחנות�בפרחים
ובענפי�הדסים�ולערוך�אותם�עם�שפע�פירות
�המקובלים�לשבת �נהגו �אז �ויין. ארץ�ישראל

וללמוד�מתוך�ספר�הזוהר.
המקובלים�שייחסו�חשיבות�גדולה�מאוד�לחג
זה,�קבעו�אותו�כסמל�להזדמנות�שיש�לכל�אחד
מאיתנו,�לקטוף�את�הפרי�הטוב�ביותר�שמחכה

לנו���חיים�רוחניים.

ÔÂˆÏ†ıÂÁÓ˘†ÌÏÂÚ‰
�והיא �הצנון, �בתוך �שנולדה �התולעת "אותה
יושבת�שם�וחושבת,�שכל�העולם�הוא�כל�כך�מר,
חשוך�וקטן,�כמדת�הצנון�שהיא�נולדה�בו.�אבל
ברגע�שבקעה�את�קליפת�הצנון,�וחוטפת�מבט
מבחוץ�לצנון,�היא�תמהה,�ואומרת,�אני�חשבתי
שכל�העולם�הוא�כמדת�הצנון�שנולדתי�בו,�ועתה
�ויפה �אדיר �נאור �גדול �עולם �לפני �רואה אני
להפליא"�(בעל�הסולם,�הקדמה�לספר�הזוהר,

אות�מ').
במהלך�חיינו�אנו�מציבים�לעצמנו�מטרה�כלשהי
ומקווים�שעם�השגתה�נהיה�מאושרים.�הפרי,
השכר,�שעומד�לנגד�עינינו�באותו�רגע�נראה�לנו
כה�מושך,�עד�שאנו�משקיעים�מאמצים�מרובים
לשם�השגתו.�אנו�מקדישים�מספר�שנים�לרכישת
מקצוע,�מקימים�משפחה,�ומוצאים�את�עצמנו
עמלים�במשך�רוב�החיים�כדי�לפרנס�את�ילדינו

ולהבטיח�את�עתידם.
לפעמים,�כשרצינו�לרענן�מעט�את�חיינו,�חסכנו
כסף�כדי�לצאת�לטיול�ברחבי�העולם.�אז,�זה�היה
"הפרי"�שבו�חפצנו,�אך�ההנאה�ממנו�חלפה�מהר

מדי�ושוב�חזרנו�לשגרת�החיים.
אם�נסתכל�על�חיינו,�נראה�שהשאיפות�שלנו
משתנות�ללא�הרף:�מה�שהיה�הפרי�של�אתמול
מתחלף�היום�במטרה�אחרת�וכבר�אינו�נראה
מושך�כבעבר.�דומה�שגם�הדברים�שהשגנו,�טובים
ככל�שיהיו,�אינם�מספקים�אותנו,�ויש�דבר�מה
בתוכנו�שאינו�נותן�לנו�מנוח,�אלא�דוחף�אותנו
�יותר. �ונעלה �גדול �פרי �רגע �בכל לחפש
החיים�שלנו�הם�למעשה�מרדף�אין�סופי�אחר
האושר,�מרדף�שפעמים�רבות�מעורר�בנו�תסכול
ואכזבה.�לכן,�בנקודה�מסוימת,�אנו�מתחילים
לחוש�שהעולם�הופך�ללא�מספק�ולקטן�מדי.
הרב�יהודה�אשלג,�"בעל�הסולם",�הפליא�לתאר
את�התחושה�הזאת�במשל�"התולעת�והצנון".
הוא�כותב�שהאדם�אינו�מכיר�עדיין�את�הפרי
היפה�והנעלה�שאותו�הוא�נדחף�לחפש,�ולכן
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המטרות�הזמניות�והלא�מספקות�שרדף�אחריהן
עד�עתה.�התולעת�אינה�מכירה�דבר�מלבד�הצנון
המר�והחשוך�שבתוכו�נולדה,�ולכן�בטוחה�שכל
�שישמע �ברגע �אבל �כמותו. �מרירה המציאות
האדם�על�הפרי�המתוק�והבשל�שמצפה�לו,�ועל
הדרך�להשגת�הפרי�הזה,�אז�האדם,�כמו�התולעת,
יוכל�"להוציא�את�ראשו�מתוך�הצנון"�ולראות�את
העולם�הרוחני,�היפה�ומלא�האור,�שמחכה�לו.
בעל�הסולם�הדגיש�בכתביו,�שאם�רק�נפקח�מעט
�נראה�שהדרך�להגיע�אל�השלמות את�עינינו,

נמצאת�ממש�בהישג�ידינו.
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ÌÈ¯˘ÎÂÓ† ÂÈ‰È˘† ˙ÂÏÈ‡·† ÌÈ‚‰Â˘† ˙Â„Â·Ú‰

˙Â¯ÈÙ†ÔÈÈÚÂ†ÆÆÆÌ„‡·†Ì‚†ÌÈ‚‰Â†˙Â¯ÈÙ†‡ÈˆÂ‰Ï

‰Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ÈÏÎ˙†‡Â¢�(הרב�ברוך�שלום�אשלג,

אגרת�י"ח).
�כדי �המקובלים �עמלו �ההיסטוריה במהלך
להתאים�את�חכמת�הקבלה�לזמן�מיוחד,�שבו
יהיה�הדור�בשל�והיא�תהיה�חייבת�להתגלות

ברבים,�לזמננו.
החל�מתקופת�האר"י,�כל�גדולי�המקובלים�קראו
להפיץ�את�השיטה�להשגת�העולם�הרוחני�לכלל
�המאורות �"שני 20��ה �המאה �בתחילת העם.
הגדולים",�הרב�קוק�ובעל�הסולם,�המשיכו�את
�וקירבו�אלינו�את�השיטה�כך דרכו�של�האר"י
שנוכל�להבין�וליישם�אותה.�בכך�הם�הכשירו�את
הקרקע�עבור�הדור�שלנו�והפכו�את�הפצת�חכמת

הקבלה�מחזון�למציאות�של�ממש.
ממשיך�דרכו�ובנו�של�הרב�יהודה�אשלג,�הרב
�כתב�לנו�הוראות ברוך�שלום�אשלג�(הרב"ש),
הפעלה�מעשיות�ופשוטות�לחיים�טובים�יותר
�הרוחני, �ההתפתחות �תהליך �את �הפך ובכך

‰ÏÂ„‚†̇ Â·È˘Á†ÂÒÁÈÈ †̆ÌÈÏ·Â˜Ó‰
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הנחוצים�להתקדמותנו.
הרב"ש�הסביר,�שהסביבה�שמשפיעה�על�חיינו,
אינה�מסתכמת�רק�ברחוב�שבו�אנו�גרים�או�בחוג
המכרים�שלנו.�הסביבה�שלנו�כוללת�גם�את�כל
המקורות�שמהם�אנו�שואבים�מידע�על�העולם
שסובב�אותנו,�מידע�שמשפיע�על�צורת�החשיבה
שלנו�ועל�האופן�שבו�אנו�תופסים�את�המציאות.

‰ÂÎ†‰·È·Ò†ÌÈÂ·†ÍÈ‡
ø˙ÈÁÂ¯†˙ÂÓ„˜˙‰Ï

על�שאלה�זו�השיב�הרב"ש�בפשטות�ואמר,�שככל
שהאדם�יתעניין�יותר�בחכמת�הקבלה�ויקרא
מתוך�ספרי�המקור�האמיתיים,�כך�הוא�יתחיל
להכין�לעצמו�סביבה�טובה�ומותאמת�לצמיחתו
הרוחנית.�בעבר�היה�קשה�למצוא�סביבה�כזו,
ספרי�הקבלה�היו�קשים�להבנה�ולא�היו�מורים
רבים�שלימדו�את�משמעותה�הפנימית�של�חכמת
�של �רחב �מגוון �לרשותנו �עומד �כיום הקבלה.
מקורות�שדרכם�אנו�יכולים�ללמוד�את�החכמה.
�יכולים�ללמוד�ולהבין�את�האוצר�הרוחני אנו
�דרך �והרב"ש, �הסולם �בעל �עבורנו שהשאירו
�ספרים �באמצעות �הטלוויזיה, האינטרנט,
�עיניים �ומאירת �פשוטה �בשפה הכתובים
�לעם", �"קבלה �העיתון �דרך �אפילו ולאחרונה
�דורש. �לכל �וחופשי �רחב �באופן שמופץ
אמצעים�אלה,�הם�שמעוררים�את�האדם�לחפש
את�המציאות�הרוחנית�ומנחים�ומדריכים�אותו
בדרכו�אליה.�כך�האדם�לומד�צעד�אחר�צעד�לשלב
�גשמיות �פעולות �של �מגוון �שכוללים בחייו,

הכרחיות,�גם�את�חכמת�הקבלה.

Ô˘„Ï†˙ÎÙÂ‰†˙ÏÂÒÙ‰
לאחר�שבחרנו�בסביבה�טובה�עלינו��Ô˘„Ïאת
הקרקע.�כשמדובר�בדרכנו�הרוחנית,�מקבל�שלב
זה�משמעות�עמוקה�יותר.�הרוחניות�שנראתה
לנו,�אך�לפני�רגע,�חסרת�חשיבות�או�לא�נחוצה
לנו,�מתחילה�לתפוס�מקום�מרכזי�יותר�בחיינו
�תקווה. �ומלא �חיובי �מימד �להם ומוסיפה
האכזבות�שחווינו�מן�המטרות�השונות�שהצבנו
�ובהבנת �בשמחה �מתחלפות �בעבר, לעצמנו

החיים.
�לאירועים �הסיבות �את �להבין �מתחילים אנו
שקורים�בחיים�שלנו,�החיבור�למקורות�הקבלה
האותנטיים�מקנה�לנו�ביטחון�ואנו�מגלים�שדווקא
הם�יכולים�לקדם�אותנו�להשגת�"פרי�של�ממש"
בחיינו,�פרי�רוחני,�שלם�ונצחי.�החשיבות�החדשה
שמקבלת�הרוחניות�בעינינו,�מוסיפה�חיוניות
לחיינו�באופן�כזה�שאנו�מקבלים�ממנה�כוחות
�לנו �שמסייעים �כוחות �רגע, �בכל מחודשים
�ובכך�אנו�הופכים�את�הסביבה בהתקדמותנו,
שלנו�לפוריה�יותר.�מה�שהיה�בעבר�חסר�חשיבות
עבורנו�ונראה�לנו�כפסולת,�הופך�לדשן�שמסייע

להתפתחותנו�הרוחנית.

¯Â˜ÁÂ†¯ÂÙÁ
על�מנת�שהגרעין�יוכל�לנבוט�ובהמשך�גם�להכות
¯Â„ÚÏÂשורשים,�יש�להכשיר�את�הקרקע,�להפוך�
אותה.�הרב"ש�מסביר,�שכפי�שחופרים�בעיקרי
האילנות,�גם�האדם�צריך�Â˜ÁÏÂ†¯ÂÙÁÏ¯�לשם
איזו�מטרה�בא�לעולם�הזה.�אולם,�כעת�כשאנו
כבר�עולים�בסולם�ההתפתחות�הרוחני,�הופכת
השאלה�על�הטעם�בחיים�למקור�של�אור�בדרכנו

שמסמל�ט"ו�בשבט,�לדבר�מובן�ובר�ביצוע�עבור
כל�אחד�מאיתנו.

הרב"ש�פירש�את�הפסוק�"כי�האדם�עץ�השדה"
והסביר�שהוא�מדבר�עלינו.�כפי�שהאילן�מניב
בשיא�התפתחותו�פרי�מתוק�וראוי�למאכל,�כך
גם�אנו�נניב�את�הפרי�השלם,�כלומר�נגיע�לדרגת
�שקיימת �ביותר �המושלמת ההתפתחות

במציאות.
באיגרת�מיוחדת�שכתב�לתלמידיו,�הקביל�הרב"ש
את�התפתחות�האדם�לתהליך�התפתחות�האילן.
הוא�תיאר�בפירוט�ובבהירות�את�כל�השלבים
שעלינו�לעבור�מהרגע�שבו�אנו�פוגשים�בחכמת
הקבלה,�שהוא�הרגע�שבו�נשתל�הגרעין�באדמה,
ועד�לרגע�שבו�יניב�העץ�את�הפירות�הבשלים,
הרגע�שבו�נגיע�לדרגה�הרוחנית�הגבוהה�ביותר.

Ú˜¯˜‰†˙‡†ÔÈÎ‰Ï
ÌÈÁ¯ÎÂÓ†̇ Â¯ÈÙ†‡ÈˆÂ‰Ï†̄ ˘ÎÂÓ†‰È‰È†Ì„‡‰˘†„Ú¢

ÂÏÈ‡·†ÌÈ‚‰Â˘†˙Â„Â·Ú‰†ÏÎ†ÂÈÏÚ†¯Â·ÚÏ˙¢†(הרב

ברוך�שלום�אשלג,�אגרת�י"ח)
�להתקדם �לעשות�כדי �שעלינו הצעד�הראשון
�הדבר�החשוב �כשמדובר�באילן, .‰ÚÈ¯Êנקרא�
ביותר�לצמיחה�נכונה�ובריאה�של�העץ,�הוא�לבחור
�שתספק�לזרע�את בקרקע�פוריה�ומתאימה,
התנאים�הטובים�ביותר�לגידולו.�באופן�דומה,
כדי�להתפתח�רוחנית,�עלינו�לחפש�את�הסביבה
הטובה�ביותר�עבורנו,�שתספק�לנו�את�כל�התנאים

¢Ô„Ú†Ô‚¢

¢‚Ô¢�מסמל�את�כלל�הרצונות�שבאדם,�¢Ô„Ú¢�הוא�האור�העליון�שממלא�את�רצונות

האדם. אדם�שמגיע�להרגשה�של�¢‚Ô„Ú†Ô¢�חש�שהכוח�שפועל�עליו�הוא�טוב�ומלא
אהבה.�חכמת�הקבלה�מדגישה�שכדי�להגיע�להרגשת�"גן�עדן"�אין�האדם�צריך�למות
�הזה. �בעולם �בחיים, �בעודו �זאת �לעשות �עליו �אלא �גופו, �את ולעזוב



�אנו�לומדים�כיצד�לחקור�את לעבר�המטרה.
הרבדים�העמוקים�יותר�של�המציאות�ואיך
�חיינו. �תוך �אל �הקבלה �אור �את להכניס

˙Â˜ÙÒ‰†˙‡†ÌÈÒÎÓ
השלב�הבא�בסולם�הרוחני�שעליו�מספר�הרב"ש

.ÌÈ˜·‡Óנקרא�
כשמדובר�בגידול�האילן,�נהוג�לכסות�בשלב�זה
את�השורשים�החשופים�בעפר,�כדי�שהשורשים
יוכלו�להמשיך�ולהתפתח�ללא�פגע.�כמו�האילן,
�ספקות, �הרוחנית �בדרכנו �פוגשים �אנו גם
ולעיתים�נתקלים�גם�בחוסר�אמונה�ביכולתנו
להשלים�את�המסע�הרוחני�ולהגיע�לפרי�הבשל.
בשלב�זה,�עלינו�"לאבק"�את�המחשבות�האלה,
�מדרכנו �אותן �לסלק �בהן, ˜·‡È‰Ï� כלומר

ו"לכסות"�אותן.�במילים�אחרות,�כשאנו�מגיעים
לשלב�זה,�עלינו�להעמיד�את�דברי�המקובלים
מעל�לספקות�שצצים�בנו.�המקובלים,�שכבר
�פוסעים, �את�השלבים�בדרך�שבה�אנו עברו
מנחים�ומדריכים�אותנו�בבטחה�לעבר�השלבים

שעוד�צפויים�לנו.

ÌÈ˘·È‰†ÌÈÙÚ‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÒÓ
בהמשך�הדרך,�כדי�שהאילן�יוכל�להניב�פירות
מתוקים�וראויים�למאכל,�עלינו�לחתוך�ממנו
את�כל�הענפים�היבשים�שעדיין�תלויים�עליו

ומעכבים�את�גדילת�הפירות.
�רבות �השפעות �סופגים �אנו �מילדות, עוד
מהסביבה�שבה�גדלנו.�ערכים�אלה�הטביעו�בנו

�כלפי �קדומות �ודעות �מוסכמות שאיפות,
המציאות,�שגרמו�לנו�לחפש�בחיינו�רק�אחר

פירות�חולפים�וזמניים.
אבל�סביבה�זו�לא�נטעה�בנו�ערכים�וידיעות�על
קיומו�של�הפרי�האמיתי,�הפרי�הרוחני�והממשי

של�חיינו.
להיפך,�החברה�חינכה�אותנו�להשיג�את�כל�מה
שנרצה�בחיינו,�גם�ללא�הבנת�המציאות�הרוחנית.
אולם,�כאשר�האדם�מתפתח�בדרכו�הרוחנית,
�שעל �המוסכמות �איך �להרגיש �מתחיל הוא
ברכיהן�חונך,�ללא�הסבר�מספק�על�משמעות

החיים,�הופכות�ל"יבשות"�בעיניו.

כפי�שענף�שהתייבש�על�העץ�אינו�יכול�להניב
פרי�וצריך�להסירו�מהעץ,�כך�גם�אנחנו�לומדים
איך�להסיר�מעצמנו�בהדרגתיות,�את�מה�שמעכב
אותנו�מלהבין�את�המשמעות�האמיתית�של

חיינו.
�כרסום ,ÌÈÓÒ¯ÎÓ� �זו �פעולה �מכנה הרב"ש

הענפים�היבשים�מהעץ.
�הרב"ש �שכתב �ההפעלה" �"הוראות בהמשך
באגרת�זו,�מסופר�לנו�על�פעולות�נוספות�שעלינו
�של �יותר �המתקדמים �בשלבים לבצע
¨ÌÈ˜¯ÙÓ† ¨ÌÈÏ·ÈÈÓ� �הרוחנית. התפתחותנו
�ÌÈ„¯ÊÓÂ†ÌÈ˘ÚÓ(ראה�הרחבה),�הן�פעולות

נוספות,�שמדריכות�אותנו�כיצד�להגיע�אל�השלב
הגבוה�ביותר:�אדם�שלם�שמניב�פירות�בשלים.

‰ÈÈ¯ÂÙ†Ú˜¯˜‰˘Î
Ô˙È†ÂÈ¯Ù†¯˘‡†¨ÌÈÓ†È‚ÏÙ†ÏÚ†ÏÂ˙˘†ıÚÎ†‰È‰Â¢

¢ÁÈÏˆÈ†‰˘ÚÈ†¯˘‡†ÏÎÂ†ÏÂ·È†‡Ï†Â‰ÏÚÂ†Â˙Ú·

(תהילים,�א',�ג').
בכתבים�רבים,�המשילו�גדולי�האומה�את�האדם
לעץ�השדה,�לאילן.�הם�ביקשו�להראות�לנו�שכל
אחד�מאיתנו�יכול�לצמוח�ולראות�פירות�רוחניים,

עוד�במהלך�חיינו�בעולם�הזה.
כמו�האילן,�כך�גם�אנו�ניצבים�על�האדמה,�מכים
בה�שורשים�וצומחים�מעלה�אל�הרוחניות.�אנו
מתחילים�את�התפתחותנו�הרוחנית�כגרעין�קטן
כשמתעוררת�בו�השאלה�"מה�הטעם�בחיינו?"
ואז�אנו�כבר�בשלים�לצמוח�אל�הכרת�המציאות
הרוחנית�והגשמית�גם�יחד.�עם�ההתפתחות,
אנו�מוצאים�תשובה�לשאלות�מהותיות�ששאלנו
במהלך�חיינו�ואף�יותר�מכך:�אנו�מגיעים�לדרגה
שבה�אנו�מרגישים�את�הכוח�העליון�במלואו
ומתאחדים�עמו,�ואז�העולם�שפעם�היה�חשוך
ומר�עבורנו,�מתגלה�לנו�כעולם�נאור,�אדיר�ויפה

להפליא.
¯‡˘†‰˘ÂÏÈ‡Ï†‰˙�מסמל�עבורנו�הזדמנות

להתפתחות�חדשה.
כיום�עומדים�לרשותנו�כל�התנאים�שנחוצים�לנו
כדי�להביא�את�חיינו�למקום�טוב�יותר.�הקרקע
�מה �וכל �רוחנית, �לצמיחה �ומוכשרת פורייה
שעלינו�לעשות�הוא�רק�להוסיף�מעט�מחכמת

הקבלה�לתוך�חיינו.
ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÒ‰†ÌÂ¯ÓÏ†ÂÏÂÎ†ÚÈ‚†˙‡Ê†‰˘Ú˘Î

˙‡†¨„ÁÂ‡ÓÂ†ÌÏ˘†ÌÚÎ†¨„ÁÈ·†‚Â‚ÁÏ†ÏÎÂ†Ê‡Â

ÆÌÈÈÁ‰†‚Á†˙‡†¨ÈÁÂ¯‰†Ë·˘·†Â¢Ë

moshe_a@kab.co.il
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˙ÂÏÈ‡Ï†‰˘‰†˘‡¯

על�פי�חכמת�הקבלה�מסמל�ראש�השנה�לאילנות�התחלה�של�שינוי�רוחני�באדם.�¯‡˘�מסמל�התחלה,�˘‰�מלשון�שינוי.

תהליך�התפתחות�ה‡�ÔÏÈמסמל�את�תהליך�התפתחותו�הרוחנית�של�האדם���מגרעין�שנשתל�באדמה�לעץ�מלבלב�ומניב�פרי.
ט"ו�בשבט�מסמל�מצב�שבו�האדם�מחליט�להשקיע�את�כל�כוחותיו�כדי�לגלות�את�תכלית�חייו.�הוא�מגלה�שחבויים�בו�כל
הכוחות�הנחוצים�לו�להתפתחות�רוחנית�ושעליו�רק�לבחור�את�הדרך�הנכונה�ולממש�אותה.�כאשר�האדם�בוחר�להתקדם�אל
הרוחניות,�הוא�מתחיל�לצמוח�כמו�האילן�ולבסוף�מניב�פירות�רוחניים,�כלומר�מקבל�תענוג�אין�סופי�ומגיע�לשלמות.

לצפייה�בשיעורי�קבלה�בנושא�ט"ו�בשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat1

‰ËÏÁ‰Ï†ÚÈ‚‰Â†ÏÈ˘·‰˘†̈ Ì„‡‰†̇ ‡†ÏÓÒÓ†ÔÏÈ‡‰
¨˙ÚÎ†Æ˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰·†Í¯Âˆ†˘È‚¯Ó†‡Â‰˘
Ú˜¯˜·†¢ÂÓˆÚ†˙‡†ÚÂËÏ¢†ÂÈÏÚ†¨˙‡Ê†˙Â˘ÚÏ†È„Î
ÆÂÈ˙Â¯ÈÙ†ÂÏÈ˘·È˘†„Ú†Â˙ÁÈÓˆ†˙‡†ÁÙËÏÂ†‰ÈÈ¯ÂÙ

Ì„‡‰˘†˙ÂÏÂÚÙ‰†¯„Ò˘†ÂÏ†ÌÈ¯ÙÒÓ†ÌÈÏ·Â˜Ó‰
ÏÈ·˜Ó†˙ÈÁÂ¯‰†Â˙ÏÈ„‚†ÍÏ‰Ó·†ÂÓˆÚ†ÏÚ†Úˆ·Ó
ÏÂÙÈË‰†ÍÏ‰Ó·†˙ÂÚˆÂ·Ó‰†˙ÂÂ˘‰†˙ÂÏÂÚÙÏ

∫ÔÏÈ‡·

ÌÈÏ·ÊÓ
Ï·Ê‰† ˙‡† ÒÈÎ‰Ï† ÍÈ¯ˆ† Ì„‡‰¢
Æ¢Â˙˘‚¯‰† ÍÂ˙Ï† ÂÈÈ‰† ÈÂÏ‚‰† Ï‡† ÌÏÚ‰Ó

�האילן �גדל �שבה �האדמה �את �להפרות כדי
מדשנים�אותה.�כך�גם�אצל�האדם,�לאחר�שבחרנו
�התומכת �בסביבה �כלומר �טובה, בסביבה
בהתפתחות�רוחנית,�עלינו�לדשן�את�הקרקע.
כשמדובר�בדרכו�הרוחנית�של�האדם�הכוונה�היא,
שהרוחניות�שנראתה�לנו�אך�לפני�רגע�חסרת
חשיבות�או�לא�נחוצה�לנו,�מתחילה�לתפוס�מקום
�מכל �לבחור �צריך �האדם �בחיינו. �יותר מרכזי
הרצונות�והמחשבות�שלו�רק�את�אלה�שמועילים

להתפתחותו�הרוחנית.

ÌÈ¯„ÚÓ
ÔÎ†ÂÓÎ†∫˙ÂÏÈ‡‰†È¯˜ÈÚ·†ÌÈ¯ÙÂÁ¢
Â˙ÈÏÎ˙Â†¯˜ÈÚ†˙‡†¯Â˜ÁÏÂ†¯ÂÙÁÏ†ÍÈ¯ˆ†¨Ì„‡‰
ÌÏÂÚÏ†‡·†‰¯ËÓ†ÂÊÈ‡†Ì˘Ï†Æ‡Â‰†‰Ó†Ì„‡‰†Ï˘

Æ¢‰Ê‰

צמיחתו�של�האילן�תלויה�בקרקע�שבה�הוא�גדל.
על�מנת�שהגרעין�יוכל�לנבוט�ובהמשך�גם�להכות
שורשים,�יש�להכשיר�את�הקרקע,�להפוך�ולעדור
אותה.�כך�גם�ההתפתחות�הרוחנית�של�האדם
תלויה�בחקירתו�את�התכלית�של�חייו.�האדם
צריך�לחפור�ולחקור�לשם�איזו�מטרה�הוא�בא
לעולם�הזה.�על�ידי�החקירה�הפנימית�האדם
מחייה�את�השורשים�הרוחניים�שלו�ובעקבות

כך�גם�את�הענפים�שניזונים�מהם.

ÌÈÏ·ÈÈÓ
‰„Â·Ú†‰ÊÈ‡†‰˘ÂÚ†Ì„‡‰˘†˙Ú·¢
˜˜Â˙˘Ó† ‡Â‰† Ì‡† ‡Â‰† ÔÓÈÒ‰† ¨ÂÈ˜ÂÏ‡† Ì˘Ï
Â˙ÂÂÎ˘†ÔÓÈÒ†‰ÊÂ†Ì„‡†È·Ó†¯·„‰†˙‡†ÚÈˆ‰Ï

Æ¢˙È˙ÈÓ‡†‡È‰

כפי�שחותכים�את�היבלות,�את�המומים�שנולדים
באילן,�כך�גם�על�האדם�לנהוג�בעבודתו�הרוחנית.
היבלות�מסמלות�את�הסימנים�החיצוניים�של
�להישמר �עליו �האדם. �של �הרוחנית עבודתו
מביטויים�חיצוניים�אלה,�מכיוון�שהם�יכולים
לעורר�קנאה�באנשים�שרואים�אותם�ובכך�להזיק
להתפתחותו�הרוחנית.�לכן,�על�האדם�להסתיר

אותם�מאחרים.

ÌÈ˜¯ÙÓ
ÔÏÈ‡‰†È·‚†ÏÚÓ†ÌÈÏÚ‰†˙‡†ÌÈ˜¯ÙÓ¢
ÏÚ† ¯·‚˙‰Ï† ÍÈ¯ˆ† Ì„‡‰† ÆÆÆÂÈÏÚÓ† Ï˜‰Ï† È„Î

Æ¢˙ÈÓˆÚ†‰Ï·˜Ï†˙ÂÂˆ¯‰

ה"עלים"�מסמלים�את�כל�הפעולות�שבעזרתן
האדם�מגיע�ל"פירות"�ואילו�הפירות�מסמלים
את�היכולת�לעשות�פעולות�למען�הזולת.�האדם
מתחיל�את�דרכו�עם�כוונה�אגואיסטית,�לטובת
�שהוא �ככל �אך �לשמה", �"לא �שנקראת עצמו,
מתקדם�בדרכו�הרוחנית�הוא�מתרחק�מכוונה�זו,
�ומגיע �האילן" �גבי �מעל �העלים �את "מפרק
לפירות.�התהליך�הזה�נקרא�בקבלה�"מתוך�שלא
�אנו �"לשמה" �במילה �לשמה". �באים לשמה
�הזולת. �לטובת �רק �שהן �לפעולות מתכוונים

ÌÈ˜·‡Ó
ÌÈÏÂ‚Ó‰†ÌÈ˘¯Â˘‰†˙‡†ÌÈ˜·‡Ó¢
È„ÈÏ†ÌÈ‡·†ÂÁ‡†ÌÈÓÚÙÏ†Æ‰Ó„‡·†Ì˙Â‡†ÌÈÒÎÓÂ
Û‡†‰ÏÚ†‡Ï˘†ÌÈ˘È‚¯Ó†ÂÁ‡Â†˘Â‡ÈÈ†Ï˘†·ˆÓ
Â¯Ó‡†‰Ê†ÏÚ†ÆÂÈ˘ÎÚ†Â·†ÌÈ‡ˆÓ˘†Â·ˆÓÓ†ÌÚÙ

Æ¢ÂÏÏ‰†˙Â·˘ÁÓ‰†ÌÚ†ÌÂÁÏÏ†ÍÈ¯ˆ˘†¨ßÌÈ˜·‡Óß

כשמדובר�בגידול�האילן,�נהוג�לכסות�בשלב�זה
את�השורשים�החשופים�בעפר,�כדי�שהשורשים
יוכלו�להמשיך�ולהתפתח�ללא�פגע.�שורש�נקרא

מחשבה,�שהיא�"שורש�המעשה".
�הרוחנית �פוגשים�בדרכנו �גם�אנו �האילן, כמו
�ולעיתים�נתקלים�גם�בחוסר�אמונה ספקות,
�כשאנו ביכולתנו�להשלים�את�המסע�הרוחני.
�דברי �את �להעמיד �עלינו �זה, �לשלב מגיעים
המקובלים�מעל�לספקות�שצצים�בנו�"ולכסות
בהם�את�הספקות".�המקובלים,�שכבר�עברו�את
�מנחים �פוסעים, �אנו �שבה �בדרך השלבים
ומדריכים�אותנו�בבטחה�לעבר�השלבים�שעוד

צפויים�לנו.

ÌÈ„¯ÊÓ
Ì‡†ÆÆÆÌÈÁÏ‰†ÌÈÙÚ‰†˙‡†ÌÈ„¯ÊÓ¢
¯ÂÒ‡†ÈÊ‡†̈ ÂÈ˘ÚÓÓ†ÌÈ·Â¯Ó†Ì‰†̇ ÂÓÎÁ‰Â†̇ Â¯Â˙‰
¯˜ÈÚ†ÈÎ†Æ˙Â¯È˜ÁÂ†˙ÂÚÈ„È†‰·¯‰†ÌÚ†˘Ó˙˘‰Ï†ÂÏ

Æ¢ÌÈ˘ÚÓ·†‰Ï‚˙Ó†˙Ó‡‰

�מידי �הלחים �הענפים �את �שכשמקצצים כפי
מהעץ,�כך�גם�על�האדם�לשים�לב�שלא�להרבות
בלימוד�רק�לשם�הלימוד.�כלומר,�אפילו�שהחכמה
שרכש�היא�"לחה",�כלומר�נכונה�ואמיתית,�אסור
לו�לשקוע�בחכמה�רק�כדי�ליהנות�ממנה,�אלא
עליו�לזכור�שמטרת�הלימוד�היא�להידמות�לבורא

ולהגיע�לאהבת�הזולת.

ÌÈ˘ÚÓ
˙ÈÓ‰Ï†È„Î†ÔÏÈ‡‰†˙Á˙†ÌÈ˘ÚÓ¢
È„È†ÏÚ†‡·†Ô˘Ú‰˘†ÆÆÆÂ·†ÌÈÏ„‚‰†ÌÈÚÏÂ˙‰†˙‡
Â˙„Â·Ú†˙‡†Û¯Â˘†‡Â‰†ÌÂÈ†ÏÎ·˘†ÂÈÈ‰†¨‰ÙÈ¯˘‰

Æ¢˘„ÁÓ†ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ†ÆÆÆÏÂÓ˙‡†Ï˘

�את �להמית �כדי �האילן �תחת �שמעשנים כפי
התולעים�הגדלים�בו�כך�גם�צריך�האדם�"לשרוף"
בכל�יום�את�העבודה�של�אתמול,�את�המדרגה
שהשיג,�אחרת�היא�מפריעה�לו�לגדול.�רק�כך
�החיים. �למטרת �שמביא �בסולם �לעלות יוכל

ÌÈÏ˜ÒÓ
ÔÈÈÚ†‡Â‰˘†¨ÌÈ·‡‰†˙‡†ÌÈ¯ÈÒÓ¢

Æ¢˙Ú„‰†ÍÂ˙·†ÂÏ†˘È˘†˙Â·‰

"אבן"�מלשון�הבנה.�כפי�שמסירים�את�האבנים
�השטח �את �להכשיר �האדם �על �גם �כך בשדה,
לעבודה�רוחנית�ולהסיר�את�ההבנות�האגואיסטיות
�נקראת �זו �פעולה �דרכו. �בתחילת �לו שיש
"מסקלים",�מכיוון�שהאדם�צריך�לסלק�מעצמו
את�ההבנות�שאפשר�ליהנות�רק�כשפועלים�מתוך
אהבה�עצמית.�שכן,�ההנאה�האמיתית,�השלמה

והנצחית�מצויה�באהבת�הזולת.

ÌÈÓÒ¯ÎÓ
ÌÈÙÚ‰† ˙‡† ÌÈÎ˙ÂÁÂ† ÌÈ˙¯ÂÎ¢
‰Ó†ÏÎ†˙‡†ÂÈÈ‰† ¨ÔÏÈ‡‰Ó†ÌÈ˘·È‰

Æ¢‰·È·Ò‰Ó†˘Î¯˘

בהמשך�הדרך,�כדי�שהאילן�יוכל�להניב�פירות
מתוקים�וראויים�למאכל,�עלינו�לחתוך�ממנו�את
כל�הענפים�היבשים�שעדיין�תלויים�עליו�ומעכבים

את�גדילת�הפירות.
�רבות �השפעות �סופגים �אנו �מילדות, עוד
מהסביבה�שבה�גדלנו.�ערכים�אלה�הטביעו�בנו
�כלפי �קדומות �ודעות �מוסכמות שאיפות,
�רק�אחר �לנו�לחפש�בחיינו �שגרמו המציאות,
�ערכים�אלה�נקראים פירות�חולפים�וזמניים.
"ענפים�יבשים"�משום�שאינם�כשירים�לתת�פרי.
כפי�שענף�שהתייבש�על�העץ�אינו�יכול�להניב
פרי�וצריך�להסירו�מהעץ,�כך�גם�אנחנו�לומדים
�מה �את �בהדרגתיות, �מעצמנו �להסיר איך
�המשמעות �את �מלהבין �אותנו שמעכב

האמיתית�של�חיינו.

‰„˘‰†ıÚ†Ì„‡‰†ÈÎ
®˘¢·¯‰©†‚Ï˘‡†ÈÂÏ‰†ÌÂÏ˘†ÍÂ¯·†·¯‰†Ï˘†˙¯‚‡†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó

®±πμ∑†¯‡ÂÈ©†Ê¢È˘˙†Ë·˘·†Â¢Ë†¨Á¢È†˙¯‚‡†ÍÂ˙Ó

לקריאת�אגרת�י"ח:
www.kab.co.il/links/igeret18

È¯Ù‰†ÏÚ†Ì„‡‰†ÚÓ˘È˘†Ú‚¯·
ÏÚÂ†ÂÏ†‰ÙˆÓ˘†Ï˘·‰Â†˜Â˙Ó‰

Ê‡†¨‰Ê‰†È¯Ù‰†˙‚˘‰Ï†Í¯„‰
ÏÎÂÈ†¨˙ÚÏÂ˙‰†ÂÓÎ†¨Ì„‡‰

¢ÔÂˆ‰†ÍÂ˙Ó†Â˘‡ †̄̇ ‡†‡ÈˆÂ‰Ï¢
¨ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â‡¯ÏÂ

ÂÏ†‰ÎÁÓ˘†¨¯Â‡‰†‡ÏÓÂ†‰ÙÈ‰

˙ÚÂ˙†Ï˘†Ë¯ËÈ‡‰†¯˙‡†¨ÌÈ˜˙ÂÚ†≤μ∞¨∞∞∞≠·†ÌÂÈÎ†˜ÏÂÁÓ˘†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰

¨≤μ†ıÂ¯Ú†∫HOT©†È˙ÏÈ‰˜‰†ıÂ¯Ú·†ÌÂÈ†È„Ó†˙Â¯„Â˘Ó˘†‰ÈÊÈÂÂÏË‰†˙ÂÈÎÂ˙Â†¢ÍÂ¯·†È·¢

˙Â¯ÎÈ‰†È„È†ÏÚ†¨ÈÁÂ¯‰†ÂÓÏÂÚ†˙‡†˜ÈÓÚ‰Ï†˙Â¯˘Ù‡‰†˙‡†ÂÏ†ÌÈ˜ÙÒÓ†¨®π∏†ıÂ¯Ú†∫YES
ÔÂˆ¯†Â·†˘È˘†Ì„‡†ÏÎ†≠†˙ÈÓÚÙ†„Á†˙ÂÓ„Ê‰†ÈÙ·†ÌÈ·ˆÈ†Â‡†ÌÂÈÎ†Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÌÚ

Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÂÏ†‰ÚÈˆÓ˘†‰‡ÏÙÂÓ‰†‰˜˙Ù¯‰‰Ó†˙Â‰ÈÏ†ÔÓÊÂÓ†¨ÁÂÓˆÏÂ†Á˙Ù˙‰Ï



‰Ï·˜†ÒÂÙÓ˜
„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

ø˙ÂÈÁÂ¯·†¢‰ÙÈÏ˜¢†È‰Ó

הקליפה�שעוטפת�את�הפרי�שומרת�עליו�עד�שיבשיל�ויגיע�לתכלית�שלו.�בדומה�לפרי�גם�על�האדם�קיימת�שמירה
שנקראת�"קליפה",�שמגנה�על�התפתחותו�הרוחנית�ומסייעת�לו.�תפקיד�הקליפה�להיות�"עזר�כנגדו",�כי�"לא�טוב�היות
אדם�לבדו",�ללא�הבורא.�הקליפה�נוצרה�כדי�לעזור�לנו�לתקן�את�מצבנו,�להיות�לנו�לעזר.�היא�דוחפת�אותנו�להציב�מטרות
ולשאוף�לדברים�שנדמה�כי�יביאו�לנו�הנאה�ואושר,�וזאת�רק�כדי�שנגלה�כי�האושר�האמיתי�והתענוגים�הגדולים�ביותר

נובעים�דווקא�מהקשר�עם�הבורא.

לצפייה�בהרצאות�'קמפוס�קבלה'�בנושא�עץ�החיים
www.kab.co.il/links/etz�:ועץ�הדעת

Æ˙Ú„‰†ıÚÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÚ†ÌÈ¯‡Â˙Ó†Ô„Ú‰†Ô‚†¯ÂÙÈÒ·
‡¯Â·Ï†Ì„‡‰†ÔÈ·†ÔÂÎ‰†¯˘˜‰†˙¯ÈˆÈÏ†˙Â‡¯Â‰‰†˙ÂÈÂ·Á†ÌÈˆÚ‰†È˘·

„Á‡†˘¯Â˘†≠†ÌÈˆÚ†È˘

בדומה�לאותו�ילד,�המקובל�רואה�את�פעולת
הבורא�בעולמנו�ומנסה�לחקות�אותה,�כפי�שכתוב
�"ממעשיך �הנקרא�"שיר�הייחוד": בשיר�קבלי

הכרנוך".
על�פי�חכמת�הקבלה,�מי�שחפץ�להידמות�לכוח
העליון�נקרא�"אדם",�כינוי�שנגזר�מהביטוי�"אדמה

לעליון"�(ישעיהו,�י"ד).
את�הוראות�ההפעלה�המדויקות�לשמירה�על
הקשר�עם�הכוח�העליון�קיבל�אדם�הראשון�מיד
לאחר�בריאתו.�הוראות�אלה�מתוארות�בסיפור
ıÚ¢Â†¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢��גן�העדן�בדמות�שני�העצים�

Æ¢˙Ú„‰

ÌÈ¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯Â†ÌÈ¯˙ÂÓ†˙ÂÂˆ¯
המקובלים�מסבירים�לנו�שחייו�הרוחניים�של
האדם�תלויים�בקשר�רציף�בינו�לבין�הבורא,�לכן
הם�עושים�כל�שביכולתם�כדי�להעדיף�את�החיבור
לבורא�על�פני�כל�שאר�הרצונות�שמתעוררים
בהם.�המקובלים�אינם�מתנתקים�משאר�הרצונות
אלא�רק�מתמקדים�ברצון�החשוב�ביותר�עבורם,

הרצון�להישאר�קשורים�לבורא.
�חכמת�הקבלה�נשמת�האדם�מורכבת על�פי

מתרי"ג�(613)�רצונות.�רצונות�אלה�מתחלקים
לשני�סוגים:

‡�Æרמ"ח�(248)�רצונות�שבעזרתם�ניתן�להתקרב
לבורא,�ולכן�מותר�לאדם�להשתמש�בהם.�רצונות

אלה�נקראים�בשם�"עץ�החיים".
·�Æשס"ה�(365)�רצונות�שמלכתחילה�אסור�לאדם
להשתמש�בהם,�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
יגרום�לו�להתנתק�מן�הרוחניות.�רצונות�אלה

נקראים�בשם�"עץ�הדעת".
�כלומר�להשתמש �לאכול�מעץ�החיים, הציווי
ב��248הרצונות,�מטרתו�להסביר�לאדם�כיצד
להתקרב�לבורא,�והאיסור�שלא�לאכול�מעץ�הדעת
מתאר�את�המגבלות�שחלות�על�האדם���מאלו
רצונות�עליו�להיזהר�כדי�לא�להגיע�לניתוק�הקשר

מהבורא.

˘‡¯Ó†ÔÎÂ˙˘†‡ËÁ
את�המילה�"אסור"�מסבירים�המקובלים�כ"אי
אפשר",�לכן�משמעות�האיסור�לאכול�מעץ�הדעת
היא�שלא�הייתה�לאדם�שום�אפשרות�להשתמש
בשס"ה�(365)�הרצונות�כדי�לחזק�את�הקשר�עם
הבורא.�נהפוך�הוא,�אם�ישתמש�ברצונות�אלו,
כלומר�יאכל�מעץ�הדעת,�הוא�יגיע�לנתק�מוחלט
מהכוח�העליון�ויפסיק�להרגיש�אותו.�מצב�זה

נקרא�ברוחניות�"מוות".
ואכן,�לאחר�שאדם�הראשון�אכל�מעץ�הדעת,
למרות�האיסור,�התברר�לו�עד�כמה�קשה�לשמור
�בשעה�שמתגלים�365 על�הקשר�עם�הבורא,
הרצונות�הגדולים�שמסמל�עץ�הדעת.�עם�זאת,
צריך�להבין�שחטאו�של�אדם�הראשון�לא�היה
מקרי,�אלא�תוכנן�מראש.�מטרת�החטא�הייתה
�יוכל�להשתמש להביא�את�האדם�למצב�שבו

לבסוף�בכל��613(תרי"ג)�רצונותיו�ללא�הגבלה.
כתוצאה�מהחטא�עברו�כל�רצונותיו�תהליך�של
"שבירה",�בדומה�לפאזל�שחלקיו�נפרדו�ועורבבו
זה�עם�זה,�עד�שאי�אפשר�יותר�לדעת�מה�מיקומו
של�חלק�זה�או�אחר�במערכת.�אדם�הראשון�איבד
את�היכולת�להשתמש�גם�באותם��248רצונות
�השבירה, �לפני �להשתמש �היה �יכול שבהם
והתדרדר�למקום�המרוחק�ביותר�מהבורא,�אל
"העולם�הזה".�אולם�ערבוב�הרצונות�המותרים
עם�הרצונות�האסורים�גרם�לכך�שחלקים�שבהם
מותר�להשתמש�נמצאים�כעת�בכל�הרצונות.�לכן,
לאחר�תיקונם,�ניתן�יהיה�להשתמש�בצורה�נכונה
�בעקבות �של�דבר, �בסופו בכל��613הרצונות.
תהליך�זה,�כולל�כל�אדם�את�שני�סוגי�הרצונות,

האסורים�והמותרים.

˘„ÁÓ†ÌÈ˜ÏÁ‰†˙‡†ÌÈ¯·ÁÓ
�תפקידנו �על �אותנו �מלמד �העדן" �"גן סיפור
הנוכחי.�כדי�לשוב�ולהרכיב�את�הפאזל�שפוזר
עם�חטאו�של�אדם�הראשון,�עלינו�ללמוד�מחדש
כיצד�להשתמש�תחילה�בעץ�החיים�ולהימנע�מן

השימוש�בעץ�הדעת.
המשמעות�היא,�שאנחנו�צריכים�לרכוש�מחדש
את�יכולת�ההבחנה�בין�מכלול�רצונותינו�ואת
�על�מנת�לשוב השיטה�הנכונה�לשימוש�בהם,
לקשר�יציב,�רציף�ובטוח�עם�הכוח�העליון,�שיוביל
�את�זה�מלמדת �אל�האושר�והשלמות. אותנו

אותנו�חכמת�הקבלה.
gilad_s@kab.co.il
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ÂÓ˙†˙ÂÓ˙¢�(בראשית�ב',�ט"ז�י"ז).

חיים,�מוות,�חטא,�עונש,�עץ�הדעת�ועץ�החיים.
כל�מרכיבי�הדרמה�הקלאסיים�מצויים�בסיפור
�דבר�מפתה�יותר �אין �העדן. �של�גן המסתורי
מלטעום�מהפרי�האסור,�אולם�מי�מאיתנו�מוכן
�הנפלא? �טעמו �בעד �המחיר �את לשלם
כולנו�רוצים�ליהנות�מהחיים.�אנחנו�רוצים�זוגיות
מוצלחת,�בריאות,�אוכל�טוב,�הערכה,�אושר,�כסף
והצלחה�בחיים.�הרצון�הפנימי�שלנו�הוא�שמכוון
�שחובב�סיכונים �מאיתנו �מי את�מהלך�חיינו:
וריגושים�קופץ�באנג'י,�מי�שאוהב�לאכול�מבלה
את�זמנו�במסעדות�יוקרה�ומי�שאוהב�שקט�מכבה

את�הסלולארי.
לצד�כל�אלה,�האדם�שהתעורר�בליבו�רצון�מיוחד
�מאחורי �שפועל �הנסתר, �הכוח �את לחשוף
הקלעים�של�חיינו���לומד�את�חכמת�הקבלה.

ÌÈÈÁ·†‰ËÈÏ˘
כמו�שספורטאים�מקצוענים�שומרים�על�משקל
�כלכלנים �קפדני, �אימונים �משטר �ועל גופם
�חוץ �מטבע �שערי �בתנודות �תדיר מתעדכנים
ושערי�המסחר�בבורסה�ועיתונאים�אוספים�כל
פיסת�מידע�חדשה�כדי�להישאר�בתמונה,�כך�גם
המקובלים�דואגים�בכל�כוחם�לשמור�על�קשר

רציף�עם�הכוח�העליון.

אולם,�שמירה�על�קשר�מתמיד�עם�הכוח�העליון
איננה�מטרה�בפני�עצמה.�זהו�אמצעי�המסייע
למקובל�ללמוד�מהבורא�כיצד�לשלוט�על�חייו
ואיך�לנהוג�ברצונותיו.�מערכת�היחסים�בין�הבורא
לאדם�מזכירה�במובן�מסוים�את�מערכת�היחסים

בין�אב�לבנו.
�את �מחקה �צעצוע �במכונית �שמשחק הילד
התנועות�שאביו�מבצע,�מנסה�להשמיע�צלילים
דומים�לרעש�המנוע�ומסיע�את�מכונית�הצעצוע
�מהמשחק�במכונית�כצעצוע ממקום�למקום.
יעבור�הילד�בהדרגה�לנהוג�במכונית�אמיתית.
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מוקדמת,�באזור�מרכזי�בתל�אביב,�כשהוא�פותח
את�שעריה�של�"מהות",�מבנה�מרשים�ומעוצב
שבו�הוא�מנהל�מכללה�להכשרת�מטפלים�ברפואה
�הוא �שדמון .1993��שאותה�הקים�ב משלימה,
מראשוני�המטפלים�האלטרנטיביים�בארץ�ונכנס
לתחום�עוד�בשנות�השמונים,�"באותה�תקופה
�והוא�היה היית�אומר�למישהו�טיפול�בשיאצו,
חושב�שאתה�מתכוון�לטיפול�במוסך�של�מיצובישי.

אף�אחד�עוד�לא�ידע�מה�זה".
הוא�נולד�בקריית�גת�של�שנות�השישים,�בן�להורים
ניצולי�שואה.�אביו,�שנלקח�בדיוק�ביום�בר�המצווה
שלו�לאושוויץ�והיחיד�ששרד�מתוך�משפחתו,�היה
חקלאי�ועיבד�את�אדמות�הדרום�כל�חייו.�גם�את
גלעד�אפשר�היה�למצוא�רוב�שעות�היום�בשדות
או�כבלם�קדמי�במכבי�קריית�גת�בכדורגל.�אהבתו
הגדולה�לים�היא�זו�שהובילה�אותו�מאוחר�יותר

לקורס�חובלים�בצבא.
"הורי�תמכו�בי�לאורך�כל�הדרך�למרות�ניגוד�הדעות
שהיה�בינינו�ביחס�להשגחת�הבורא.�מבחינתם,
הבורא�נשאר�באושוויץ�איפשהו.�הוא�לא�נתן�להם
תשובות,�ולהם�כבר�נגמרו�השאלות.�אבל�אני�זוכר
את�עצמי�שואל�תמיד���'בשביל�מה�כל�זה?',�'מה
קורה�אחרי�שמתים?',�'האם�באמת�אנחנו�פה�רק
�זוכר�שהכלבה�שלי �אני בשביל�החיים�האלה?'
�'איך�זה�יכול�להיות �ושאלתי�את�עצמי, מתה,
�מה �אוהב�אותה?�מה, �עדיין �ואני שהיא�מתה,
�אז �תשובות, �למצוא �איפה �ידעתי �לא קורה?'.

קראתי�ספרים.�והרבה".
גלעד�סיים�קורס�חובלים�כחניך�מצטיין�והשתחרר
בדרגת�רב�סרן.�למרות�שהציעו�לו�להישאר�בקבע,
הוא�חיפש�משהו�אחר:�"כבר�הבנתי�את�העיקרון,
והיה�לי�ברור�שאני�רוצה�להתעסק�עם�אנשים.�אחותי
למדה�רפואה�באותו�זמן,�והבנתי�ששם�לומדים�את
המכניקה�של�הגוף,�ואילו�אני�חיפשתי�את�הקשר
�אותי". �ריתק �תמיד �זה �ונפש. �גוף �שבין הזה
�רפלקסולוגיה, הוא�בחר�ללמוד�רפואה�סינית,
שיאצו,�הילינג,�צמחי�מרפא,�פרחי�באך,�"כל�מה
�בצורה �גם �הטבעית, �הרפואה �לתחום שקשור
מסודרת�בבתי�ספר�וגם�אצל�כל�מיני�מאסטרים
למיניהם".�הוא�החל�לטפל�באופן�עצמאי,�הקים
�ספרים�מקצועיים את�המכללה�ואף�כתב�שני

איפה�הפתרונות�לשאלות?�איפה�האתגרים?�איפה
הצורך�לרצות�משהו,�לרוץ,�להשיג�אותו,�ובתוך
כל�זה�למצוא�את�השקט?�לא�מצאתי�את�זה,�אז

המשכתי�לחפש".
ø‰Ï·˜Ï†¯·„†Ï˘†ÂÙÂÒ·†˙Ù˘Á†„ˆÈÎ

"שותפי�למכללה�באותה�תקופה�הביא�ספר�של
האר"י,�"שער�הגלגולים".�פתחתי�וקראתי�אותו,
בתור�אוטודידקט�כמו�שאני�רגיל,�מהתחלה�עד
הסוף.�בעודי�מעלעל�בספר,�בא�אלי�תלמיד�שלמד
אצלי�ואומר�לי�'אתה�יודע,�יש�לי�איזה�דוד�שלומד
�וזהו.�התקשרתי�לרב, קבלה�אצל�רב�שמלמד'.
ענתה�אשתו,�הגעתי�אליו�הביתה,�ושם�זה�התחיל".
"זה"�גרם�לשינוי�מהותי�בחייו�של�שדמון.�גלעד�הוא
�מיכאל �המקובל �הרב �של �הראשונים מתלמידיו
לייטמן�ואחראי�במידה�לא�מבוטלת�להקמת�קבוצת
"בני�ברוך"�שהלכה�והתפתחה�עד�למימדי�תנועה
בין�לאומית.�במהלך�השנים�כתב�גלעד�כמה�ספרים
בנושאי�קבלה,�חלקם�עיוניים�וחלקם�פרוזה,�והחל
�בנושא. �וסדנאות �קורסים �ולהעביר להרצות
ÌÈÏÈ·˜Ó‰†˙ÂÓÏÂÚ‰†È˘†ÔÈ·†·Ï˘Ï†˙ÁÏˆ‰†„ˆÈÎ

øÌ‰Ó†„Á‡†ÏÎ·†Á˙Ù˙‰ÏÂ†¨ÁÂ¯‰Â†¯ÓÂÁ‰†Ï˘†¨ÂÏ‡‰

�הרפואה �סותר. �לכאורה �נראה �זה �מבין, "אני
המשלימה�מחפשת�שלווה�וריפוי�בלי�לעשות
איזשהו�חיבור�לכוח�עליון,�בלי�לחפש�את�עולם
הסיבות.�גם�טיפולים�אנרגטיים�זה�עדיין�בגדר
�לרוחניות. �קשר �שום �להם �ואין �הזה, העולם
�הגישה�הפילוסופית�המזרחית�אומרת בנוסף,
�פחות �תתאכזב, �פחות �פחות, �שתרצה שכמה
תסבול.�הקבלה�אומרת�משהו�אחר�לגמרי���אם
אתה�באמת�רוצה�להתפתח,�אל�תתעסק�בכלל
�לגדול, �לצמוח, �להם �תן �שלך. �הרצונות עם
להתפרע,�ורק�תחפש�כל�הזמן�את�החיבור�אל
�על�פני �כך, �לבורא. �כוח�שמפעיל�אותם, אותו
החומר�שממנו�אתה�עשוי,�אתה�מפתח�קשר�עם

הרגשת�החיות�הנצחית.
כשהבנתי�שיש�סתירה�בין�הגישות�האלה,�תהיתי
אם�עלי�לעזוב�את�המקצוע�אבל�הרב�אמר�לי�דבר
שאני�לא�אשכח.�הוא�יעץ�לי�לא�לעשות�שום�שינוי
בעבודה.�'תמשיך�בדיוק�איפה�שאתה,�ולאט�לאט,
תוך�חודש�חודשיים,�תבין�איך�אתה�יכול�לשלב
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È·ÈÏ†˙Â·˜Ú·לא�יודע�מה�באמת�קורה.�יש�תיאוריות�והנחות
שהן�רק�פילוסופיות�ואין�להן�שום�בסיס�מדעי
ולא�זה�מה�שקיוויתי�למצוא�שם.�החלטתי�לשלב
את�שתי�הנטיות�שלי,�מדעים�ואמנות,�וללמוד
אדריכלות.�גם�הרגשתי�שדרך�האדריכלות�אני�יכול

לשנות�את�העולם".
ø‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡† Í¯„† ÌÏÂÚ‰† ˙‡† ÌÈ˘Ó† ÍÈ‡

"כשאתה�מתכנן�בשביל�אנשים�סביבה�ותנאים
שבהם�הם�יכולים�לפעול,�אתה�יכול�לשנות�את
�לאגו �להיכנס �במהירות �אפשר �שלהם. החיים
במקום�הזה.�היה�לי�מזל�שבשלב�מסוים�הכרתי
�גם �ולמעשה �אשתי, �היא �שהיום �אורית, את
שותפתי�למשרד.�היא�בעצמה�גם�תמיד�חיפשה
�נוסף. �משהו �אחר, �משהו �שיש והרגישה
�בערך�לפני�שמונה�שנים�היא�פגשה יום�אחד,
�בחכמת �שעסקו �קלטות �לה �שהביאה חברה
הקבלה.�התחלנו�לשמוע�את�הקלטות�וזה�היה
�לנו. �התחבר �לא �ממש �שם �משהו �אבל מעניין
המשכנו�לחפש,�ויום�אחד�הגענו�למפגש�ביתי�על
קבלה�עם�הרב�לייטמן.�אני�לא�זוכר�מה�הוא�אמר,
אבל�היה�בזה�משהו�אחר,�לא�מלוטש,�לא�ממוסחר,
�זה�התחבר�להרבה �מהלב. �אמיתי, �ישר, משהו
�דברים �על �האצבע �את �ושם �שחשבנו, דברים
שהרגשנו.�הבנו�שיש�כאן�משהו�גדול,�והתחלנו
לחפש�את�הקשר�והיום�זה�כבר�הפך�להיות�חלק

אינטגרלי�מהחיים�שלנו".
øÈÂËÈ·†È„ÈÏ†‡·†‰Ê†‰Ó·

"זה�משנה�את�החיים�בלי�לשנות�אותם.�אתה�לא
עובר�לאיזה�עולם�אחר�ורואה�שם�דמויות�מכונפות
ונסתרות.�אתה�נשאר�פה,�בחיים�שלך,�ואתה�רואה
�העולם�נראה �אבל�אחרת. את�אותם�הדברים,
�מתחבר �הכל �נצחי. �ממש �שלם, �יותר פתאום
�אתה�מתחיל�להבין�את �כזה... �הרמוני למשהו
הסיבות�לתופעות�השונות,�לא�רק�את�התוצאות".

ÏÂ„‚†ÈÎ‰†„¯˘Ó‰†˙ÂÈ‰Ï†‰ˆÂ¯†‡Ï†¯·Î†‰˙‡

ø¯ÈÚ·†‰Â·‚†ÈÎ‰†ÔÈÈ·‰†˙‡†˙Â·Ï†øÌÏÂÚ·

"אני�עדיין�רוצה.�כל�הרצונות�האלה�ממשיכים
לגדול�אבל�הם�מקבלים�מקום�חדש,�חלק�מתוך
תהליך�של�גדילה�והתפתחות.�הם�נכללים�בהבנה
�להתפתחות �קשור �במערכת �שלך שהתפקיד
האישית�שלך.�והתפקיד�שלי�במערכת�הגדולה
בנוי�מכמה�אלמנטים:�המקום�שאני�גר�בו,�האופן
�ושאר �מגדל�ומחנך�את�הילדים�שלי, �אני שבו

היחסים�ההדדיים�עם�הסביבה.

�ירד �חודשים �כמה �תוך �ובאמת �הדברים'. בין
האסימון�והכל�היה�לי�ברור�יותר".

Æ‰Ê‰†·ÂÏÈ˘‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ËÂ˘Ù†‡Ï†‰Ê†¨˙‡Ê†ÏÎ·ו
øÌÈÏÈÁ˙ÓÏ†ÙÈË†‰ÊÈ‡†ÍÏ†˘È

"תשמע,�החיים�האמיתיים�של�האדם�הם�בפנים
ולא�בחוץ.�זה�לא�ממש�משנה�מה�אתה�עושה�עם
הגוף�שלך.�אתה�יכול�להתעסק�ברפואה�משלימה,
או�להיות�איש�מחשבים,�או�להיות�שיפוצניק,�אבל
�את �עושה �אתה �שבשבילו �משהו �שיש ברגע
הדברים�האלה,�אז�הוא�מלווה�אותך�בכל�תחום
בחיים.�כשאתה�טועם�ולו�מעט�מהאור�הזה,�אתה
�אליו. �מחובר �להיות �כדי �הרבה �לעשות מוכן
אני�מקווה�שאוכל�לתרום�כמה�שיותר�להתפשטות
הידע�הזה�בעולם,�כדי�שיהיה�פחות�סבל,�שתהיה
יותר�הבנה�בין�אנשים,�כי�המקור�לסבל�הוא�בורות,
חוסר�הבנה�של�החוקים.�הקבלה�מתארת�בצורה
חד�משמעית�את�כל�אותם�חוקי�טבע�נסתרים
�אהבה". �� �כללי �אחד �לחוק שמצטברים
ÈÏÂ‡† ¨Í¯„‰† ˙ÏÈÁ˙Ó† ÔÓËÈÈÏ† ·¯Ï† „ÂÓˆ† ‰˙‡

øÂÈÙÏÎ†˘È‚¯Ó†‰˙‡˘†‰Ó†ÏÚ†ÌÈÏÈÓ†‰ÓÎ†ÌÂÎÈÒÏ

גלעד,�שתמיד�משיב�מיד�על�השאלות�בביטחון,
משתהה�לרגע,�וחיוך�עולה�על�פניו.�"אדם�שרק
אוהב,�אי�אפשר�שלא�לאהוב�אותו",�הוא�אומר,
ומוסיף�עוד�הרבה,�אבל�הגיע�הזמן�לעבור�לדורון.

Ì˙Â‡†̇ Â˘Ï†ÈÏ·Ó†ÌÈÈÁ‰†̇ ‡†‰˘Ó
את�דורון�פנחס�(49)�אנו�פוגשים�במשרדו�המעוצב
�המשפחה �לבית �בסמיכות �השוכן והשוקק,
שבשכונת�תל�ברוך�בתל�אביב.�הוא�נולד�וגדל�לא
הרחק�משם,�בשכונת�מעוז�אביב.�ילדות�תמימה
של�שנות�השישים,�לימודים�ב"תיכון�חדש",�צייר

�בסביבה�מאד �חי �אני �לעזוב, היה�שלב�שרצינו
�אפילו �היו �הכל�נסב�סביב�חיצוניות. חומרית,
מחשבות�לנסוע�לחו"ל.�אבל�היום,�דרך�הלימוד,
אתה�מבין�שלקשיים�יש�תפקיד�והם�באים�כדי
�פתאום�הקשיים�עצמם�נהפכים לקדם�אותך.
לאתגר�ואז�זה�כמו�משחק�שגם�אפשר�ליהנות
ממנו.�אלה�כלים�שקיבלתי�שהופכים�את�החיים

לחוויה�מסוג�אחר".
amit_s@kab.co.il

מוכשר�וילד�חולמני�שכבר�מגיל�צעיר�הרגיש�שיש
משהו�מעבר�למה�שסובב�אותו.�"קראתי�הרבה
�כאילו �בדיוני, �למדע �תמיד �ונמשכתי ספרים
הרגשתי�שיש�משהו�נוסף,�מאוד�גדול.�היום�דברים
כאלו�מתחברים�אצלי�לתפיסת�המציאות,�איך

הדברים�הם�לא�כמו�שהם�נראים".
כשהשתחרר�מהצבא�הלך�לאוניברסיטה�ללמוד
פיזיקה,�אבל�"אחרי�שנה�הבנתי�שברמות�הגבוהות
פיזיקה�הופכת�לפילוסופיה�מופשטת,�כי�אף�אחד

ÌÓˆÚ†ÌÈÈ˘˜‰†ÌÂ‡˙Ù¢†∫ÔÂ¯Â„
ÂÓÎ† ‰Ê† Ê‡Â† ¯‚˙‡Ï† ÌÈÎÙ‰
ÆÂÓÓ†̇ Â‰ÈÏ†̄ ˘Ù‡†Ì‚ †̆̃ Á˘Ó
ÌÈÎÙÂ‰˘†È˙Ï·È˜˘†ÌÈÏÎ†‰Ï‡
¢¯Á‡†‚ÂÒÓ†‰ÈÂÂÁÏ†ÌÈÈÁ‰†˙‡

ÌÈÁÈÏˆÓ†ÌÈ˘‡†È˘†¨ÒÁÙ†ÔÂ¯Â„Â†ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

Â‰˘ÓÏ†ÌÈ˜Â˜Ê†˘ÓÓ†ÂÈ‰†‡Ï†¨‰„ÈÓ†‰˜†ÏÎ·

‰¯ÈÈ¯˜†¨ÌÈÁÈÏˆÓ†ÌÈ˜ÒÚ†Ì‰È˘Ï†ÆÌ‰ÈÈÁ·†ÛÒÂ

Ï·‡†øÚ¯†‰Ó†¨ÌÈ¯·Á†¨˙·‰Â‡†‰ÁÙ˘Ó†¨˙‚˘‚˘Ó

È˙Ï·‰Â†˙È¯˜Ò‰†¨ÂÊ‰†‰„Â˜‰†ÍÎÂ˙·†˙˜Ó˘Î

‰Ó†Ì˘Ï¢†¨Û¯‰†‡ÏÏ†˙Ï‡Â˘Â†‰˜ÈˆÓ˘†¨˙˜ÙÂÒÓ

‰‡¯Î†Ê‡†̈ ¢ø‰ÊÏ†̄ ·ÚÓ†Â‰˘Ó†„ÂÚ†̆ È†Ì‡‰†̈ ‰Ê†ÏÎ

.¯ÒÁ†Â‰˘Ó†˙‡Ê†ÏÎ·˘

ÏÂ„‚Ï†˙ÂÂˆ¯Ï†Ô˙
אנחנו�פוגשים�את�גלעד�שדמון�(44)�בשעת�בוקר

‚

¢ıÂÁ·†‡ÏÂ†ÌÈÙ·†Ì‰†Ì„‡‰†Ï˘†ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰†ÌÈÈÁ‰¢†∫„ÚÏ‚

�"הזרימה �האלטרנטיבית, �הרפואה בתחום
המחומשת"�ו"עידון".

"התחלתי�גם�ללמוד�טאי�צ'י�וצ'י�קונג,�חיפשתי
�ותרגילים �מדיטציות �דרך �שלווה איזושהי
�זה�היה �זה�לא�היה�זה. �אבל�עדיין להירגעות,
מדיטציה�במקום�אחד,�והחיים�במקום�אחר.�לא
ראיתי�איך�הם�משתלבים�יחד.�לא�ראיתי�שאדם
שעושה�מדיטציה�באמת�יכול�להביא�אותה�לחיים
�וגם�אם�הוא�חי שלו�ולחיות�שקט�ורגוע�יותר,
�אז�מה?�איפה�החיים�האמיתיים? שקט�ורגוע,

¢ÛÚÂ†˘¯Â˘¢

"שורש"�הוא�הסיבה�שממנה�יוצא�ה"ענף",�התוצאה.�שורשיו�של�העץ�נסתרים
באדמה�ואילו�ענפיו�גלויים.�באותו�אופן�מתקיים�הקשר�בין�העולם�שלנו,�המכונה
עולם�התוצאות,�לבין�העולם�הרוחני,�שהוא�עולם�הסיבות.�לכן,�הדרך�היחידה
לחולל�שינוי�אמיתי�בחיינו�היא�להשפיע�על�הסיבות,�השורשים,�לכל�הקיים

בעולם�הזה,�על�הענפים.
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˘È‡† ¯˘Ú† ÌÈ˘† ¨‰ËÓ† ÌÈÓÂ˙Á‰† ÂÏÂ

‰Ê†ÌÈ·‰Â‡†ÂÏÂÎ†‰È‰†¨‰≠È†ÈË·˘†¯ÙÒÓÎ

¢Â¯ˆÂÈÏ†ÁÂ¯†˙Á†˙Â˘ÚÏ†ÏÂÎ‰Â†¨‰·¯†‰·‰‡†‰ÊÏ

(מתוך�שטר�התקשרות�בין�מקובלי�ירושלים).
השנה�1751,�המקום�ירושלים.

בחור�צעיר,�בן�31,�שהגיע�לא�מזמן�מתימן,�רזה,
לבוש�בלויים,�ששימש�כמשרת,�מוכתר�להיות
ראש�חבורת�מקובלי�בית�אל,�כצוואת�מורו�שזה
עתה�נפטר.�אנשי�העיר�מזועזעים�ובטוחים�כי
�התלמידים �דבר, �יודעי �ורק �בטעות, מדובר
�בחדרי �שהתרחש �למה �עדים �שהיו הקרובים
�למעשה. �הסיבה �את �מבינים חדרים,
מאותו�היום�ואילך,�רבי�שלום�שרעבי�(הרש"ש),
פעל�להפצת�חכמת�הקבלה�בצוותא�עם�חבריו.
הוא�הוביל�אותם�לפסגות�חדשות�של�התעלות
רוחנית,�ויחד�הם�הקימו�חברה,�שבבסיסה�עמד
חוק�האהבה���החוק�הכולל�של�המציאות.�הם
העניקו�לה�את�השם�"חברת�אהבת�שלום"�וחתמו

ביניהם�ברית�אחים.
כעת�נחזור�לתחילתו�של�הסיפור...

ÂÏ†¯ˆ†ÌÏÂÚ‰
צנעא,�בירת�תימן,�שנת�1720.

במשפחת�שרעבי�נולד�בן�יפה�תואר�ושמו�שלום.
כמסורת�יהודי�תימן,�גם�הילד�שלום�הולך�ללמוד
תורה�אצל�ה"מארי",�מחנך�הילדים.�אך�נפשו�של
שלום�אינה�מסתפקת�בלימוד�התורה�הרגיל
ובחיים�השגרתיים.�הוא�מרגיש�שסיפורי�התורה
מרמזים�על�דברים�פנימיים�יותר,�ורוצה�לחוש
אותם�בעצמו.�העולם�הזה�צר�לו,�נפשו�שואפת

לעולמות�עליונים.
בלילות,�לאור�הנר,�כשכולם�סביבו�ישנים,�צולל
שלום�אל�תוך�ספרי�חכמת�הקבלה.�עם�הקריאה
מתגבשת�בו�התחושה,�שאם�לא�ייקח�את�חייו
�ייצא�מן�העולם�כלעומת�שבא.�הקבלה בידיו,
מסבירה�לו�שמטרת�חיי�האדם�היא�אחת�בלבד
��לגלות�את�הבורא,�את�העולמות�הרוחניים.
הוא�מחליט�לעשות�מעשה,�לעלות�לבדו�לארץ
�חייו �מטרת �על �מעיד �ששמה �הארץ ישראל,
�הבורא. �אל �ישר , �"ישר�אל" החדשה:
אך�לפתע�נפטר�אביו,�ושלום,�הבן�הבכור,�נקרא
לפרנס�את�אימו�האלמנה�ואחיו�היתומים.�הוא
נאלץ�לשוטט�בין�הכפרים�ולהציע�את�מרכולתו
בשווקים.�וכך,�מכפר�לכפר,�הוא�מהלך�יחידי�בין
הגבעות,�בגשם�ובשרב.�הוא�והטבע,�הוא�והבורא.

¯˙Ò†Ï·Â˜Ó
שלום�מסתיר�מעין�כל�את�שמתרחש�בתוכו.�כלפי
חוץ�הוא�נראה�כנער�רגיל�לחלוטין�ובו�בזמן�זורח
�במדרגות �מטפסת �ונשמתו �הקבלה, �אור בו

הסולם�הרוחני.
לסובבים�נראה�שמטרידים�אותו�קשיי�הפרנסה,
החיות�הטורפות�והליסטים�האורבים�להולכים

במדבר,�אבל�את�שלום�מטרידים�דברים�אחרים
�על�כך �כואב�על�"גלות�השכינה", �ליבו לגמרי.
�ואינם �הקבלה �מחכמת �מנותקים שאנשים
מודעים�לאפשרות�להתעלות�לעולם�גדול,�טוב
�לדמיין. �אפילו �משניתן �יותר �הרבה ונאור
בליבו�גומלת�החלטה�חד�משמעית���להקדיש
את�חייו�להפצת�חכמת�האמת,�למען�התפתחותו
הרוחנית�של�העולם.�כמה�עשרות�שנים�מאוחר
יותר,�על�ערש�דווי,�הותיר�אחריו�הרש"ש�צוואה
˙ÈÎ˘†˙ÂÏ‚†ÈÎ†¨‰Ï·˜‰†˙¯Â˙†˙‡†ÂˆÈÙ‰¢�:אחת
„ÂÓÈÏ·†‰ÈÂÏ˙†¨‰ÏÈ·˘·†ÈÓˆÚ†È˙¯ÒÓ˘†¨ÂÊÂÚ

Ê‰¢†(ספר�אור�הרש"ש,�עמ'�158).

ÈÓÈÙÂ†ÈÂˆÈÁ†ÚÒÓ†Ï˘†Â˙ÏÈÁ˙
�מבני �שלום �נפרד �עשרה, �שמונה �לגיל בהגיעו
�הארוך�לעבר�ארץ �ומתחיל�את�מסעו משפחתו
ישראל.�עם�תרמיל�קטן,�מעט�אוכל�ומים,�ספר�קבלה
ולב�בוער,�שם�שלום�פעמיו�אל�עדן,�עיר�הנמל�של
תימן�שהייתה�אז�שער�היציאה�אל�העולם�הגדול.
בעיר�הססגונית,�מלאת�הריחות�והטעמים�ככל
עיר�נמל�טיפוסית,�מוצא�שלום�עבודה�מזדמנת
בשוק�המקומי�ואוסף�פרוטה�לפרוטה.�כשנמצא
בידיו�הסכום�הדרוש,�הוא�קונה�כרטיס�ועולה�על
אוניה�המפליגה�לבומביי�שבהודו.�זה�היה�נתיב

העלייה�לארץ�ישראל�באותם�ימים.
התחנה�הבאה�במסעו�היא�בבל.�שבועות�ארוכים
של�הפלגה�באוקיינוס�ההודי�הסוער,�מהווים�רק

מסגרת�חיצונית�למסעו�הפנימי.
כמו�אברהם�הבבלי�בשעתו,�מייסד�חכמת�הקבלה,
גם�שלום�מחפש�אנשים�נוספים�המעוניינים
להתעלות�מעל�לגבולות�העולם�הזה.�לכן�מייד
כשמגיע�לעיר�הנמל�בצרה,�הוא�מצטרף�לשיירת
סוחרים�שיוצאת�צפונה,�דרך�המדבר�לבגדד.�שם,

הוא�יודע,�מחכים�לו�המקובלים.

˙¯˘ÓÂ†ÔÂÏ‚Ú†Ï˘†‰ÂÂÒÓ·
זמן�קצר�לאחר�שהגיע�לבגדד,�מאתר�שלום�את
�שבעיר �המקובלים �חבורת �של �מושבה מקום
�על �דבר �להם �מספר �אינו �הוא �אליה. ומצטרף
מעלותיו�שלו�עצמו.�הוא�יושב�בצד�ומאזין�בשקיקה
�שם. �הנלמדים �הקדוש �והאר"י �הזוהר לדברי
שנים�לאחר�מכן�יאמר�עליו�המקובל�הגדול�של�גלות
בבל,�רבי�יוסף�חיים,�הבן�איש�חי:�"נמצא�צדיק�זה,
קודם�שזרח�אורו�בירושלים,�בא�אל�ארץ�בגדד�ודרכו
רגליו�על�רחובות�עירנו,�אך�לא�נודע�כבודו�לאנשי
עירנו�כדי�שיהיו�מניחים�אותו�עטרה�בראשם,�ואשרי
�ועוד�הוסיף�ואמר:�"כאשר�בא�רבנו עין�ראתהו".
הרש"ש�היה�מתעלם�כדי�שלא�להודיע�עצמו�שהוא
חכם,�אלא�סוג�אדם�פשוט,�גר�עובר�אורח,�ונתעכב
�לדמשק" �ההולכת �שיירה �לו �שנזדמנה �עד פה,

(הבן�איש�חי,�ספר�"בן�יהוידע").
בדמשק,�בירת�סוריה,�"הבחור�העני�שהגיע�מתימן"
עובד�כעגלון�אצל�גביר�יהודי,�כדי�לחסוך�את�הסכום
הדרוש�לפרק�האחרון�במסעו�אל�ארץ�ישראל.�כאשר
זמנו�מאפשר�לו,�הוא�פוקד�את�בית�המדרש�שבו
לומדים�חכמי�הקבלה�המקומיים,�כשם�שהיה�נהוג
בכל�תפוצות�המזרח.�גם�כאן,�אין�הוא�מגלה�להם
�הכלים. �אל �נחבא �בצד, �ויושב �באמת מיהו
�יוצא�שלום�שוב�אל כשמגיעה�העת�המיוחלת,
�מייד �עולה �הוא �ישראל �לארץ �בהגיעו הדרך.
�אל�חבורת�מקובלי לירושלים�ושם�את�פעמיו
בית�אל.�הוא�פונה�ישירות�אל�העומד�בראשם,
רבי�גדליה�חיון,�מספר�לו�כי�הוא�בחור�יתום�וחסר
כל�שעלה�מתימן�ומבקש�ממנו�לחוס�עליו.�הוא

מתקבל�לעבודה�כשמש�המסדר�את�הספסלים,
מחזיר�את�הספרים�למקומם�ומעלה�אור במנורות.
וכך,�יום�אחר�יום,�מסתופף�שלום�בצילה�של�חכמת

הקבלה�במסווה�של�משרת�חרוץ.

¯ÙÒ·˘†ÌÈ˜˙Ù‰†˙ÓÂÏÚ˙
ואז�קרה�הדבר.�כאילו�נסתלקה�ממנו�דעתו,�יום
אחר�יום,�רבי�גדליה�חיון,�אינו�מצליח�להשיב
�אינו �שלום �רבי �של �ליבו �תלמידיו. לשאלות
מאפשר�לו�לעמוד�מנגד�ולהחריש�בזמן�שחבריו
נזקקים�להדרכה�רוחנית.�אך�מה�יעשה?�אין�הוא
רוצה�לחשוף�את�זהותו,�עדיין�לא�הגיעה�העת.
מצא�עצה:�מעט�לפני�חצות�הלילה,�טרם�שמגיעים
המקובלים�לבית�המדרש,�הוא�כותב�על�פתק
את�התשובות�לשאלות�שעלו�ומטמין�את�הפתק
בתוך�ספרו�של�רבי�גדליה.�לאושרם�של�רבי�גדליה
וחבורת�תלמידיו�לא�היה�קץ,�אולם�מי�הוא�זה
שמטמין�את�הפתקים�מעת�לעת,�לא�ידע�איש.

�את �לפתור �בתלמידיו �מפציר �גדליה רבי
התעלומה�ולגלות�מי�מהם�עושה�זאת,�אך�לשווא.
כשנודע�לה�על�הפרשה�המסתורית,�מחליטה
חנה,�בתו�הצעירה�והיפה�של�רבי�גדליה,�שהיא
תפתור�את�התעלומה.�לילה�אחר�לילה�מסתתרת
�וממתינה �המדרש �בית �חלון �מאחורי חנה
�בחלון, �עומדת �בעודה �אחד, �לילה בסבלנות.
קפואה�מקור,�רואות�עיניה�את�המשרת�שלום
נכנס�בחשאי,�מצית�את�הפתילה�במנורת�השמן
הקטנה,�כותב�בחרדת�קודש�דבר�מה�על�פתק,
�אביה. �של �בספרו �ומטמינו �עבר �לכל מביט
הסוד�התגלה.�משנודע�הדבר,�מושיב�רבי�גדליה
�השולחן, �בראש �לימינו �המשרת" �"שלום את
ולימים�אף�מכתיר�אותו�כממשיך�דרכו.�חנה�בתו,
�נישאה�לו�לאישה. שליבה�יצא�אל�רבי�שלום,
מאותו�היום�ואילך�החלה�תקופה�חדשה�בחייו
של�רבי�שלום�שרעבי,�לא�עוד�מקובל�נסתר,�כי

אם�ראש�וראשון�למקובלי�בית�אל.

‰·‰‡Ï†‰‡˘†ÔÈ·
הרש"ש�הקפיד�ללמוד�וללמד�קבלה�אך�ורק�על
פי�שיטתו�של�האר"י�הקדוש,�כפי�שהובאה�לעולם
על�ידי�תלמידו,�רבי�חיים�ויטאל.�הוא�השקיע�את
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‡Â‰†˙ÂÚÈˆ·Â†˙Â˘ÈÁ·

ÔÓÈ˙Ó†ÂÎ¯„†˙‡†‰˘ÂÚ

ÏÏ‚·†‡˜ÂÂ„†¨Ô‡Î †ÆÏ‡¯˘ÈÏ

‡Â‰†¨ÌÈÏÎ‰†Ï‡†‡·Á†‰È‰˘

ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÏÂ„‚Ï†ÍÙÂ‰

¯˘È†·È˙·†Ï˙ÂÙÓ†ÚÒÓ

לסידור�התפילה�הקבלי�של�הרש"ש�ולקריאה�נוספת
www.kab.co.il/links/rashash�:בנושא

ÌÂÈ†̈ Â˙Ú„†ÂÓÓ†‰˜Ï˙Ò†ÂÏÈ‡Î
ÂÈ‡†¨ÔÂÈÁ†‰ÈÏ„‚†È·¯†¨ÌÂÈ†¯Á‡

˙ÂÏ‡˘Ï†·È˘‰Ï†ÁÈÏˆÓ
ÂÈ‡†ÌÂÏ †̆È· †̄Ï †̆Â·ÈÏ†ÆÂÈ„ÈÓÏ˙

„‚Ó†„ÂÓÚÏ†ÂÏ†¯˘Ù‡Ó
ÌÈ˜˜Ê†ÂÈ¯·Á †̆ÔÓÊ·†̆ È¯Á‰ÏÂ

˙ÈÁÂ¯†‰Î¯„‰Ï

Î¢

כל�כוחו�וזמנו�בכתיבת�ביאורים�לחכמת�הקבלה,
מתוך�כוונה�להביא�להתפשטותה�ברבים.�שמעו
נודע�למרחוק�ואנשים�נוספים�שביקשו�לממש
את�מטרת�החיים�החלו�להתקשר�עימו�ולבקש

הדרכה�רוחנית.
האדמו"ר�הראשון�מבעלז�ביקש�שיביאו�לו�מארץ
ישראל�את�הספר�"נהר�שלום"�ואת�כתבי�היד
�הרש"ש. �שכתב �הקבלי �התפילה �סידור של
מתוניס�נשלחו�אל�הרש"ש�שבעים�ושבע�אגרות
ובהן�שאלות�בנושאים�רוחניים,�שעליהן�השיב
בסבלנות�ובאהבה,�ובין�תלמידיו�נמנו�רבי�חיים
יוסף�דוד�אזולאי�(החיד"א),�רבי�יום�טוב�אלגאזי

ורבי�חיים�דה�לה�רוזה.
Â„È˜Ù˙Â†¨ÌÈÁ†˙‡˘†¯Â·Ú†·¯Á†˘„˜Ó‰†˙È·¢

ÌÈÁ†˙·‰‡†‰È‰˙˘†Ï‡¯˘È†˙·‰‡†¯È·‚‰Ï¢,�כתב

הרש"ש�(ספר�אור�הרש"ש,�עמ'�161).�ברוח�זו
הקימו�הוא�וקבוצת�תלמידיו�חבריו�מודל�לחברה
„Á‡†ÏÎ¢� מתוקנת�שבה�כולם�ערבים�זה�לזה:
¨˘ÓÓ†ÂÓÓ†¯·‡†˜ÏÁ†‡Â‰†ÂÏÈ‡Î†Â¯·ÁÏ†ÒÁÈÈ˙È

·Â‡Ó†ÏÎ·Â†˘Ù†ÏÎ„¢�(מתוך�שטר�התקשרות�בין

מקובלי�ירושלים).

ÌÈÂÎ†ÌÈÈÁÏ†‡Ó‚Â„
�כשהניכור�ושנאת�החינם�מפוררים�את היום,
�לשוב�ולהתוודע�לחכמה �עלינו יסודות�עמנו,
האדירה,�שהיוותה�את�מקור�חייו�של�הרש"ש
ושל�כל�גדולי�ישראל�לאורך�הדורות,�החכמה
שאבדה�לנו�במשך�שנות�הגלות,�חכמת�הקבלה.
הקבלה�תאפשר�לנו�לחדש�את�העקרונות�שעל
פיהם�נוסד�והתקיים�עם�ישראל,�אותם�עקרונות
שעל�פיהם�ייסדו�המקובלים�את�חבורותיהם
�העתידית �לחברה �דוגמה �שהיוו הקטנות,
המתוקנת.�בדיוק�כמותם,�כדאי�גם�לנו�לסייע�זה
לזה�להתרומם�מעל�רצונותינו�האגואיסטיים,
לרכוש�את�תכונת�האהבה�והנתינה�של�הבורא
וליהנות�מהשפע,�השלמות�והנצחיות,�שרוצה

הבורא�להעניק�לכולנו.
È·˙ÎÂ†˘Â„˜‰†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙ÂÎÊ·˘†È‡†Ú„ÂÈ¢

Ï‡¯˘È† ÌÚ† ‡ˆÈÈ† ÌÏÂÚ·† ÂË˘Ù˙È˘† ‰Ï·˜‰

Â˙ÏÂ‡‚†‰ÈÂÏ˙†‰Ê†„ÂÓÈÏ·Â†¨˙Â¯ÈÁÏ¢�(הרש"ש,

ספר�אור�הרש"ש,�עמ'�159).

oren_l@kab.co.il

Â·È·Ò†ÌÏÂÎ˘Î†̈¯‰†̄ Â‡Ï†̈ Â̇ÏÈÏ·
È¯ÙÒ†ÍÂ˙†Ï‡†ÌÂÏ˘†ÏÏÂˆ†¨ÌÈ˘È

‰‡È¯˜‰†ÌÚ†Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
‡Ï†Ì‡ †̆̈ ‰˘ÂÁ˙‰†Â·†̇ ˘·‚˙Ó

ÔÓ†‡ˆÈÈ†¨ÂÈ„È·†ÂÈÈÁ†˙‡†Á˜ÈÈ
‡·˘†˙ÓÂÚÏÎ†ÌÏÂÚ‰

¢˙Ú„‰†ıÚ¢

"עץ�הדעת"�מסמל�את�המדרגה�הרוחנית�שבה�האדם�משיג�את�"מחשבת
הבריאה".�בדרגה�זו�האדם�משפיע�טוב�כמו�הבורא,�ואור�אין�סופי�ממלא�את�כל
רצונותיו�בידיעה�נפלאה�אודות�כל�המציאות,�שמביאה�לאדם�הרגשת�שלמות

ונצחיות.
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¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

¢ÌÈÈÁ‰†ıÚ¢

חכמת�הקבלה�נקראת�"עץ�החיים"�מפני�שעל�ידי�המאור�שטמון�בה,�המאיר
בעת�הלימוד,�רוכש�האדם�את�תכונת�הנתינה�ונעשה�דומה�לבורא.�על�שם�פעולה
זו�נקראת�חכמת�הקבלה�"תורה",�תורה�שהמאור�שבה�מחזיר�את�האדם�למוטב,

כלומר�לאהבת�הזולת�ולהשפעת�טוב�כמו�הבורא.

¨¯Â˙‰†ÏÂ˜Â†̈ ÚÈ‚‰†̄ ÈÓÊ‰†̇ Ú†̈ ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

Âˆ¯‡·†ÚÓ˘¢�(שיר�השירים�ב',�י"ב).

במאמר�הניצנים�מסביר�לנו�רבי�שמעון�בר�יוחאי
כיצד�האדם�עולה�מיום�ליום�במעלה�הסולם
הרוחני�עד�שזוכה�להגיע�לדרגה�הגבוהה�ביותר

במציאות.
¨ÌÈˆÈ‰†Æßı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰ß†∫Á˙Ù†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢

Æ¢˙È˘‡¯·†‰˘ÚÓ†Â‰Ê

לכל�מילה�בספר�הזוהר�יש�משמעות�מיוחדת,
ולכן�כשהזוהר�מספר�לנו�ש"רבי�שמעון�פתח",
הוא�מתכוון�לרמז�לנו�על�כך�שרבי�שמעון�"פותח"
עבור�הקורא�בספר�הזוהר�את�צינורות�השפע

העליון.
�כלומר ,¢˙È˘‡¯·¢� �מעשה �זהו ¢ÌÈˆÈ¢ה
�הקבלה �על�פי ראשיתה�של�הדרך�הרוחנית.
¢‡¯ı¢�משמעותה�רצון,�והיא�מסמלת�את�הרצון

הראשוני�שמתעורר�בנברא�לפסוע�בדרך�הרוחנית.
הביטוי�¢‰ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ¢�מסמל�את�ראשיתו
�הנברא. �לחוות �שעתיד �הרוחני �התהליך של
�ראשית �את �מסמלת �באילן �הניצנים הופעת
תהליך�צמיחתו�של�הפרי.�בדומה�לכך,�באדם,
מסמלים�ה¢ÌÈˆÈ¢�את�ראשית�דרכו�הרוחנית.
·Â˙Î˘†¨È˘ÈÏ˘‰†ÌÂÈ·†‡Â‰†øÈ˙Ó†Æı¯‡·†Â‡¯¢

Æ¢ı¯‡·†Â‡¯†Ê‡†Æı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â

חכמת�הקבלה�מסבירה�שהמילה�"יום"�מסמלת
את�פעולת�הבורא�על�הנברא.�ששת�ימי�בראשית
משולים�לששת�הפעולות�שדרכן�הבורא�מעלה
את�הנברא�לרוחניות,�עד�שמביא�אותו�לתיקונו

.¢˙·˘‰†ÌÂÈ¢הסופי�שחל�ב
�פעולת �התגלות �על �מרמז ¢È˘ÈÏ˘‰† ÌÂÈ‰¢

התיקון�השלישית�שבאמצעותה�מפתח�הבורא
את�נשמת�הנברא.

משמעות�המילים�¢ı¯‡‰†‡ˆÂ˙Â¢�היא�שהנשמה
�את �ולקבל �הבורא �ידי �על �להיתקן מתחילה

תכונתו,�תכונת�הנתינה.
המילים�¢‡ı¯‡·†Â‡¯†Ê¢�מרמזות�על�כך
שתכונות�הבורא�מתגלות�ברצון�של�הנברא.
בשלב�זה�הנברא�מתחיל�בתהליך�תיקון
שבסופו�הוא�עתיד�להניב�פירות�רוחניים.
¨ÈÚÈ·¯†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê† ¨ÚÈ‚‰†¯ÈÓÊ‰†˙Ú¢

Â·†·Â˙Î†ÔÎ†ÏÚ˘†ÆÌÈˆÈ¯Ú†¯ÈÓÊ†Â·†‰È‰˘

Æ¢‰ÏÏ˜†ÔÂ˘Ï†‡Â‰˘†ßÂ†¯ÒÁ†˙¯‡Ó†È‰È

�הגיעה. �הזמיר �עת �הרביעי ביום

¢ÈÓÊ¯¢�מלשון�מזמרה.�¢ÈÓÊ‰†˙Ú¯¢�מרמזת�על

שלב�מתקדם�מאוד�בהתפתחותו�הרוחנית�של
הנברא.�בשלב�זה�מרגיש�הנברא�שהגיעה�העת
לעלייה�רוחנית.�הוא�מבין�שעליו�להיפרד�ממצבו
�¢‰ÈÓÊ¯¢�מסמל�את הנוכחי�ולהתחיל�לעלות.
הפעולה�הזאת.�בשלב�הזה�אור�הבורא�עוזב�את
הנברא�כדי�לאפשר�לו�להתעלות�בכוחות�עצמו.
האות�ו'�שחסרה�במילה�¢Â¯Â‡Ó˙¢�מסמלת�את

עזיבה�זו.
Âˆ¯˘È†̈ Â·†·Â˙Î˘†̈ È˘ÈÓÁ†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ ¯Â˙‰†ÏÂ˜Â¢

Æ¢˙Â„ÏÂ˙†˙Â˘ÚÏ†ßÂ‚Â†ÌÈÓ‰

¢˜Â˙‰†ÏÂ¯¢�היא�העלייה�הרוחנית�שחווה�הנברא

בפעולה�החמישית�של�הבורא�עליו.�ביום�החמישי
כתוב:�"ישרצו�המים�שרץ�נפש�חיה".�����������.
¢Â˙Î·¢�משמעותו�דבר�שמתגלה�בנברא.�בקבלה

"ÌÈÓ¢�מציינים�את�התכונה�של�ספירת�בינה,�תכונת
הנתינה.�המים�מחלחלים�אל�תוך�ה¢‡¯ı¢�(רצון
הנברא)�ומדמים�בכך�את�תכונת�הבורא�שמחלחלת
�הן ,¢˙Â„ÏÂ˙¢ה� �הן �אלו �הנברא. �רצון �תוך אל
התוצאות�הרצויות�שעליהן�מדבר�ספר�הזוהר.�כך,
�הבורא. �לדרגת �עולה �הנברא �החמישי ביום

¨Ì„‡†‰˘Ú†¨Â·†·Â˙Î˘†¨È˘˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†¨ÚÓ˘¢

·Â˙Î†ÈÎ†¨‰ÚÈÓ˘Ï†‰È˘Ú†ÌÈ„˜‰Ï†„È˙Ú†‡Â‰˘

Æ¢ÚÓ˘Â† ‰˘Ú† ¨Ì˘† ·Â˙ÎÂ† ¨Ì„‡† ‰˘Ú† Ô‡Î

¢ÚÓ˘¢�מרמז�על�בואו�של�היום�השישי�שבו

.¢Ì„‡†‰˘Ú¢�:מתגלה�פעולת�התיקון�האחרונה
כעת,�אחרי�פעולות�רבות�שעשה�הנברא�על�הרצון
שלו�ליהנות,�הוא�כבר�בשל�לממש�את�תכליתו
�נצחיות �להרגשת �ולהגיע �לבורא �להידמות �
ושלמות.�הוא�נקרא�¢‡„Ì¢�(מלשון�אדמה�לעליון)

על�שם�תפקידו�להידמות�לבורא.
ÆÌÈÈÁ‰†ı¯‡†ÂÓÎ†‡Â‰˘†Æ˙·˘†ÌÂÈ†‡Â‰†‰Ê†̈ Âˆ¯‡·¢

.¢‡·‰†ÌÏÂÚ†‡Â‰˘

¢‡¯ˆÂ¢�הם�רצונות�האדם.�יום�השבת�הוא�המצב

הרוחני�הנעלה�ביותר�שבו�הנברא�מתקן�את�כל
ı¯‡¢)רצונותיו�וזוכה�לחיים�רוחניים�ושלמים�
‰ÌÈÈÁ¢).�למצב�רוחני�מופלא�זה�זוכה�המקובל

.¢‡·‰† ÌÏÂÚ‰¢ � �נקרא �והוא �בחייו עוד

¢ı¯‡·†Â‡¯†ÌÈˆÈ‰¢

זה�מובן�לנו�מכל�מערכות�הטבע�המוצגות�לעינינו,
אשר�כל�בריה�קטנה�איזו�שהיא�מארבעת�הסוגים:
דומם,�צומח,�חי,�ומדבר,�הן�בכללם�והן�בפרטם,
אנו�מוצאים�בהם�השגחה�מטרתית,�כלומר,�גידול
�"קודם �של �התפתחות �בדרך �והדרגתי אטי
ונמשך",�כמו�הפרי�על�האילן,�אשר�מושגח�במטרה
�לחיך. �ומתוק �נאה �פרי �שיהיה �לסופו טובה
וצא�נא�ושאל�לבוטניקאי,�כמה�מצבים�עוברים
על�הפרי�הזה�מעת�שנראה�לעיניים�עד�ביאתו

לתכליתו,�שהוא�גמר�בישולו.
�לא�די אשר�כל�המצבים�הקודמים�לתכליתו

שאינם�מראים�לנו�שום�דוגמא�מותאמת�לתכליתו
המתוקה�והיפה,�אלא�עוד�כמו�להכעיס,�מראים

לנו�את�ההיפך�לצורה�התכליתית.
דהיינו�ככל�שהפרי�יותר�מתוק�בסופו,�הוא�נמצא
יותר�מר�ויותר�מגונה�במצבים�הקודמים�של�סדר

התפתחותו.
‡¯·˘†˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÚ†Â˙Á‚˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†ËÏÂ·†È¯‰
ÈÏ·Ó†¨¢˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰¢†Ï˘†˙ÂÓ„·†‡Ï‡†‰È‡
Ï˘† ÌÈ·Ï˘‰† ¯„Ò† ˙‡† ÔÂ·˘Á·† ÏÏÎ† ˙Á˜Ï
Â˙Â‡† ˙ÂÓ¯Ï† ÌÎ¯„† ‰·¯„‡† ÈÎ† Æ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
Ì˙ÂÈ‰·†Ì˙ÈÏÎ˙†˙‡†ÔÈ·‰ÏÓ†ÂÈÈÚ†˜È˙Ú‰ÏÂ
ÆÌ˙Î‡ÏÓ† ¯Ó‚† Ï‡† ÈÎÙ‰† ·ˆÓ·† „ÈÓ˙

ועל�דברים�כאלה�אנו�אומרים�אין�חכם�כבעל
הניסיון,�כי�רק�בעל�הניסיון�שיש�לו�הזדמנות
לראות�את�הבריה�בכל�מצבי�התפתחותה�עד
ביאתה�לשלמותה�הוא�יכול�להרגיע�את�הרוחות,
שלא�לפחד�כלל�מכל�אותן�התמונות�המקולקלות
שהבריה�אוחזת�בהן�במצבי�ההתפתחות,�רק

להאמין�בגמר�בישולה�היפה.
‡È‰˘†ÂÓÏÂÚ·†Â˙Á‚˘‰†ÈÎ¯„†·ËÈ‰†Â¯‡·˙†‰‰Â
·ÂË‰†˙„ÈÓ†ÔÈ‡˘†¨„·Ï·†˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰†˙ÈÁ·

‰„Â˜Ï†‰È¯·‰†Ï˘†‰˙‡È·†Ì„Â˜Ó†ÏÏÎ†‰·†˙¯ÎÈ
‰·¯„‡Â†¨‰ÏÂ˘È·Â†‰˙¯Âˆ†¯Ó‚Ï†¨‰·˘†˙ÈÙÂÒ‰
ÌÈÏÂ˜Ï˜†Ï˘†‰ÙËÚÓ·†„ÈÓ˙†ÛËÚ˙‰Ï†‰Î¯„

ÆÌÈÏÎ˙ÒÓ‰†ÈÙÏÎ

˜¯†„ÈÓ˙†ÂÈ˙ÂÈ¯·Ï†ÚÈÙ˘Ó†Ì˘‰˘†¨ÍÈÈÚÏ†È¯‰
Í¯„·†ÂÓÓ†Á‚˘ÂÓ†‰Ê‰†·ÂË‰˘†‡Ï‡†„·Ï·†·ÂË

Æ˙È˙¯ËÓ†‰Á‚˘‰

¢‰˙¯ËÓÂ†˙„‰†˙Â‰Ó¢ ¯Ó‡Ó†ÍÂ˙Ó

®ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

Ì„‡Ï†¯ÂÒ‡†˙ÂÂˆ¯†‰ÓÎ·†∫±
øÚÂ„ÓÂ†˘Ó˙˘‰Ï

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≤
ø¢ÌÈÏ·ÊÓ¢

‰ÏÂÚÙ‰†˙ÏÓÒÓ†‰Ó†∫≥
ø¢ÌÈ¯„ÚÓ¢

ø˘¢˘¯‰†Ï˘†Â„ÂÒ†‰È‰†‰Ó†∫¥

¯ÙÒ·†ÌÈˆÈ‰†ÌÈÏÓÒÓ†‰Ó†∫μ
ø¯‰ÂÊ‰

ÔÂ˙Á˙‰†ıÚ‰†ÏÓÒÓ†‰Ó†∫∂
ø¢ÍÂ¯·†È·¢†˙ÚÂ˙†Ï˘†Â‚ÂÏ·

1:�בשס"ה�(365)�הרצונות�שנקראים�"עץ
הדעת,�וזאת�מכיוון�שהתענוג�שיפיק�מהם
�הרוחניות. �מן �להתנתק �לו יגרום

2:�מצב�שבו�הרוחניות�הופכת�מחסרת
חשיבות�לדבר�התופס�מקום�מרכזי�יותר

בחיינו.

3:�האדם�חוקר�את�תכליתו�ומבקש�לדעת
�הזה. �לעולם �בא �מטרה �איזו לשם

4:�מעט�לפני�שהגיעו�המקובלים�לבית
המדרש,�הוא�היה�כותב�בחשאי�על�פתק
�שאלו �שהם �לשאלות �התשובות את
ומטמין�את�הפתק�בתוך�ספרו�של�רבי

גדליה�חיון.

5:�ה"ניצנים"�מסמלים�את�ראשיתה�של
הדרך�הרוחנית.

6:�העץ�התחתון�מסמל�את�האדם�שרוצה
�לבורא. �פעולותיו �בכל להידמות

ÍÓˆÚ†˙‡†ÔÁ·

˙ÂÏ‡˘

˙Â·Â˘˙

להרחבה�ולצפייה�בשיעורים�בנושא:
www.kab.co.il/links/nitzanim

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰

לצפייה�בשיעורי�קבלה�בנושא�ט"ו�בשבט:
www.kab.co.il/links/tushvat2

ß„†˙Â‡†¨‰Ó„˜‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†¨ÌÈˆÈ‰†¯Ó‡Ó†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó



ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫†כיוצר�לוקח�לי�המון�זמן�לכתוב
שיר,�אבל�ידוע�שיש�אנשים�שהם�כמעיין
�השירים�זורמים�מהם�החוצה�בקלות הנובע,
והופכים�ללהיטים�מרגשים.�רציתי�להבין�ממך,
מה�זה�הדבר�הזה�שאנחנו�קוראים�לו�"השראה"
�יותר... �שתבוא �בה, �לשלוט �יכול �אני והאם
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†כמו�שאנו�רואים,�יש�אנשים�שיש
להם�יכולת�מיוחדת�לבטא�את�מה�שהם�מרגישים
וחווים,�בצורה�שנוגעת�באנשים�רבים.�נהוג�לקרוא
לזה�מוזה,�התעוררות,�השראה,�אבל�למעשה�אלו
פשוט�כלים�מיוחדים�שקיימים�באדם�באופן�טבעי
ונובעים�מתוך�שורש�נשמתו.�הוא�מרגיש�הארה
מלמעלה,�שהוא�כלל�לא�מבין�את�מהותה,�אך
הוא�מסוגל�לבטא�את�עצמו�באופן�שנוגע�בכולם.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫�זאת�אומרת�שאין�לי�אפשרות�לשלוט

בזה?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�במישור�העולם�הזה�אין�אפשרות
כזו.�רק�מי�שזה�טבוע�בו�מלידה�מצליח�לבטא�כך
את�עצמו.�אבל�כאשר�אדם�מתרומם�מעל�העולם
הזה�ומרגיש�את�ההרמוניה�ששורה�בין�כל�חלקי
הטבע,�מתגלה�בו�יכולת�אמיתית�להפוך�למישהו
שמשפיע�לטובה�דרך�היצירה�שלו�על�העולם
כולו.�את�השינוי�הזה�מאפשרת�רק�חכמת�הקבלה.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫†מה�הדבר�הראשון�שהייתי�מרגיש
�קבלה? �עכשיו �ללמוד �מתחיל �הייתי אם
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�היית�מגלה�שני�דברים�במקביל:
מצד�אחד�היית�רואה�שאתה�מופעל�לחלוטין�על
ידי�כוחות�הטבע�ושאין�לך�כל�יכולת�לפעול�באופן
חופשי,�אבל�יחד�עם�זה�היה�מתגלה�בפניך�המקום
שבו�אתה�כן�מסוגל�לשלוט�בגורלך�ולנהל�את

חייך.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯:�ומהו�המקום�הזה?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�האפשרות�להתעלות�מעל�העולם
הזה�לעבר�העולם�הרוחני,�שם�נמצאת�הבחירה

�מלמעלה�ניתנת�לאדם החופשית�של�האדם.
הזדמנות,�התעוררות�ראשונית�להגיע�לשם,�והיתר

כבר�תלוי�באדם�עצמו.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫†ומתוך�המעבר�לעולם�הרוחני�אני

הופך�לאדם�אחר?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�הגוף�נשאר�אותו�גוף,�אבל�המודעות

גדלה,�מתרחבת.�האדם�מתחיל�לראות�ולהבין
את�הסיבות�והכוחות�שעומדים�מאחורי�כל�דבר
שקיים.�הוא�חי�במציאות�נצחית�שנמצאת�מעל
למגבלות�של�זמן,�תנועה�ומקום.�מטרת�הבריאה
�כל�האנושות. �יגיעו�כולם, היא�שלהרגשה�הזו
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫�איך�אגיע�למצב�שבו�אחליט�מחר
בבוקר,�"אני�הולך�ללמוד�את�חכמת�הקבלה"?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†מתוך�כך�שתתחיל�לשאול�את�עצמך:
"בשביל�מה�אני�חי?�בשביל�לכתוב�עוד�שיר?"...
�אך�בכל�זאת�כשעולה�באדם �פוסל�דבר, איני
השאלה�"נו,�ומה�בסוף?",�אם�מתעוררת�באדם
השאלה�הזו,�סימן�שכבר�הגיע�למצב�שבו�הוא

חש�חובה�לפתור�את�חידת�החיים.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫�אם�כבר�מדברים�על�משמעות�החיים,
אז�בתקופה�האחרונה�ההרגשה�היא�שהכול�דועך.
אין�התפתחות�באף�תחום,�ומבחינה�תרבותית
וחברתית�אנחנו�רק�הולכים�ושוקעים.�עד�מתי

זה�יימשך?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�כפי�שאתה�מתאר,�כבר�היום�יש
משבר�בכל�תחומי�החיים.�הטרור�העולמי,�אסונות

הטבע�והקריסה�החברתית,�יוצרים�תחושת�חוסר
ודאות�בלתי�נסבלת�שמתפשטת�בכל�העולם.
במוקדם�או�במאוחר,�הצרות�הללו�יחייבו�אותנו
�אנחנו �סבל, �ברגע�שמוסיפים�לנו �הרי לפעול.
באופן�אוטומטי�בורחים�ממנו�ועושים�הכל�כדי
להפסיק�לסבול.�כך�אנחנו�בנויים,�הרגשות�התענוג
והייסורים�פועלים�עלינו�ממש�כמו�שתי�מושכות.
החדשות�הטובות�הן,�שעל�ידי�זה�ששומעים�שיש
�את �ומיישמים �הקשה �למצב �ופיתרון סיבה
הפיתרון�לפני�שמגיעה�המכה,�אז�חוסכים�מכות.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫†זאת�אומרת�שיש�שתי�אפשרויות,
או�לעשות�את�זה�עם�קוביית�סוכר�בפה,�או�על

ידי�זה�שנחטוף�מכות.
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†נכון,�כך�בדיוק�כתוב�בספרי�הקבלה:
או�שנתפתח�בדרך�הקבלה�או�בדרך�הייסורים.
�מהר. �לכך �ונגיע �הטובה �בדרך �שנבחר נקווה
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯∫�ואיך�אפשר�לגרום�לשינוי�כזה�בעולם?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†בתחילת�השיחה�שאלת�אותי�איך
אפשר�באמת�לרגש�ולגעת�באנשים.�עניתי�לך
שחושיו�של�מי�שלומד�קבלה�מתרחבים,�הרגשת
החיים�שלו�נעשית�עמוקה�יותר�ובכך�ניתנת�לו
היכולת�להשפיע�לטובה�על�המציאות.�לכן�אני
ממליץ�לך�ללמוד�את�חכמת�הקבלה�ולעסוק
במקביל�במוזיקה�ככלי�להעברת�הידע�שטמון
�תוכל�לכתוב�שירים �ברגע�שתעשה�זאת, בה.
�השירים�יעסקו�במה שיגעו�באנשים�מבפנים.
שכואב�לאנשים�באמת�ואפילו�הם�עצמם�לא�ידעו
לבטא�זאת�בבירור.�אז�תגלה�שאתה�יכול�לגעת
בלב�בני�האדם�ולהעביר�להם�מסר�שיש�בו�אהבה

אמיתית.
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¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â‡
"בני�ברוך"�הינה�תנועה�ללא�כוונת�רווח,�א�פוליטית,�העוסקת�בלימוד�והפצת
חכמת�הקבלה�כדי�להאיץ�את�ההתפתחות�הרוחנית�בקרב�המין�האנושי.�היא
הוקמה�בשנת��1991על�ידי�הרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן,�ונקראת�על�שמו�של�מורו
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�נהרי �ד. �לייטמן, �ס. �נקש, �ע. �סוביק, �ז. �גימלשטיין, �ו. �זוהר, �א. �ויסוצקי, �ג. �גונן, ש.
ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚ∫�מ.�גונופולסקי,�י.�וולפסון,�א.�ונטורה,�ר.�יניב
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בעלי†עסקים†המעונינים†לעזור†בהפצת†העיתון†¢קבלה†לעם¢†מוזמנים†לפנות†ולקבלו†ללא†תשלום
�ניתן�לקבל�סטנד�להצבה�בבית�העסק

הראיון�המלא�עם�אייל�שכטר�באתר:
www.kab.co.il/links/shehter
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מנהג�אכילת�הפירות�בט"ו�בשבט�מסמל
את�הכרתו�של�האדם�בחשיבותה�של
�כלומר �בחייו, �רוחניים �פירות השגת
בחירתו�בדרך�של�התפתחות�רוחנית.
�המתוקים �הפירות �אכילת בנוסף,
מסמלת�את�הגעתו�של�האדם�למעמד
�הרוחניים. הפרי של�הבשלת�פירותיו
מהווה�את�שיא�תפארתו�של�העץ�ומורה
על�בשלותו�ועל�הגעתו�לתכליתו.�באופן
דומה,�פירות�העץ�הרוחני�מסמלים�את
�תכליתו. �למימוש �האדם �של הגעתו
במעמד�זה�נהנה�האדם�מטעמם�העסיסי
�הכוח �את �מגלה �הוא �� �הפירות של
העליון,�הבורא,�וזוכה�לקיום�רוחני�שלם

ונצחי.

ÈÙ†ÏÚ†¢Ú¯‰†ÔÈÚ¢†‰Ê†‰Ó
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ

‰¯„‚†¨ÔÂÏ„Ù†‰˜·¯

פירוש�המושג�"עין�הרע"�במובנו�המוכר
�עתיקה �אמונה �על �מבוסס בציבור,
�העולם, �של �גדול �בחלק שנפוצה
המייחסת�לאנשים�אחוזי�קנאה�כוחות

להרע�לאחרים.
אולם�על�פי�הקבלה�המושג�"עין�הרע"
מרמז�על�זווית�הראייה,�האגואיסטית
בבסיסה,�שיש�באדם.�כיוון�שטבע�האדם
הוא�רצון�ליהנות�לעצמו,�כל�מציאות�חייו
מושפעת�מתכונה�מולדת�זו�והיא�שמנחה
�אלא �בכל�פעולה�שיעשה�בחייו, אותו
שבזה�הוא�מזיק�לעצמו.�'עין�הרע'�הוא
העין�הרעה�של�האדם�עצמו,�אך�על�ידי
חכמת�הקבלה�יכול�האדם�לשנות�את
�לזולת, �לנתינה �לעצמו �מקבלה טבעו

כלומר�מעין�רעה�לעין�טובה.

¯ÙÒ·†ÌÈÎÂÊ‰
¢‰Â¯Á‡‰†‰ÓÂ˜‰†≠†Ï··†Ï„‚Ó¢

∫Ì‰†∏†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚Ó†ı·˘˙‰†ÔÂ¯˙Ù·
רחל�בן�דוד���אשדוד,�ישי�לוי���חיפה,

מוטי�מרקוביץ'���בית�שמש
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