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גיליון13שלעיתון"קבלהלעם"מוקדשכלכולו
לנושאהאהבה.מרגעהיווסדושלעםישראלהייתה
אהבתהזולתהדבקשקשרבינינו.כלעודהחזקנו
באהבת הזולת ,חווינו שגשוג ופריחה ,אך
כשהתגברהבנושנאתהחינם,הידרדרנולתקופות
קשותשלחורבןוגלות.כיום,כשעםישראלנמצא
בצומתדרכיםמכריע,אנוזקוקיםלאהבתהזולת
ממש כמו אוויר לנשימה .לשמחתנו ,גדולי
המקובליםהתאימולדורנואתחכמתהקבלה
השיטהשמסבירהלנוכיצדלהגיעלאהבתהזולת.
הצורךההולךוגוברלשחזראתהאהבהבינינוהוא
הסיבהלהתגלותהשלחכמתהקבלהברבים.כאשר
נושיטידזהלזהונתאחד,נעלהעלדרךהמלךונזכה
לחיותחייםאחרים,חייםשלאהבה,שלשלמות
ושלנצחיות.כשרקנרצהבכך,זהיקרה.
·‡,‰·‰
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˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

¯ÂÊÚÈ†‡Ï†¨ÌÓÂ¯Ó†ÁÂ¯†·ˆÓ†Ì„‡Ï†‰È‰È˘†ÔÈÈÚ·†ÈÎ†ÆÁÂ¯†·ˆÓ†ÔÈÈÚ·†ÂÈÈ‰„†¨ÌÏÂÎÏ†Û˙Â˘Ó‰†¯·„†‡Â‰˘†¨„Á‡†¯·„†˘È¢
ÍÈ¯ˆ†„Á‡Â†„Á‡†ÏÎ˘†¨‡Â‰†‰ÊÓ†‡ˆÂÈ‰†ÆÆÆÈ˘Ï†¯ÂÊÚÏ†ÏÂÎÈ†˘È‡†‡˜ÂÂ„†‡Ï‡†Æ‰ÓÂ„ÎÂ†¨˙ÂÓÎÁ†‡ÏÂ†˙Â¯È˘Ú†‡Ï†Ì„‡Ï
„Á‡†ÏÎ†¨ÁÂ¯†·ˆÓ†ÔÈÈÚ·†ÈÎ†ÆÌÓÂ¯Ó†ÁÂ¯†·ˆÓ†ÂÏ†˙Â˘ÚÏ†¨Â¯·ÁÏ†¯ÂÊÚÏ†ÏÂÎÈ†‡Â‰†‰Ó·†·Â˘ÁÏÂ†¨·Ï†˙ÓÂ˘˙†˙Â˘ÚÏ
Æ¢Â˙Â‡†‡ÏÓÏ†ÏÂÎÈ†‡Â‰˘†ÔÂ¯ÒÁ†ÌÂ˜Ó†Â¯·Á·†‡ÂˆÓÏ†ÏÂÎÈ

‡‰ËÈ˘‰†‡È‰†‰·‰
‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

‰

‰Ï‡Ó˘Â†‰ÈÓÈ†ËÈ·‰†¨‰ÈÙÒ‰†˙Â‚¯„Ó·†„¯È†‡Â
Ï·ÏÂ·Ó†„ÏÈ†¨˜È¯ËÙ†ÆÂÈÈÚ·†¯ÎÈ†‰È‰†˘˘Á‰Â
·Ú˘˙‰†‰‡Ó‰†Ï˘†„Ï¯È‡·†ÔË˜†¯ÙÎ·†Ï„‚˘†¯˘Ú†Ô
È¯Á‡†Æ‰ÎÂ·Ó·†Â·È·ÒÓ†˘Á¯˙Ó‰†ÏÚ†ÏÎ˙Ò‰†¨‰¯˘Ú
˜È¯ËÙ˘†¯˙ÂÈ·†‰˜ÊÁ‰†‰ÈÂÂÁ‰†¨‰ÎÂ¯‡‰†‰‚ÏÙ‰‰
ÌÈ¯·„ÓÂ†„ˆ†Ï‡†„ˆÓ†ÌÈˆ¯†ÌÈ˘‡†ÈÂÓ‰†‡È‰†¯ÎÂÊ
·˘˜È¯ËÙ†‰‰ÈÊ†˙ÂÙ˘‰†ÏÈÏ·†ÍÂ˙·†Æ˙ÂÂ˘†˙ÂÙ
Ï˘†ÛÒÂ‡†¨Ì˘†Â„ÓÚ†Ì‰†Æ¢ÂÏ˘†‰ˆÂ·˜‰¢†˙‡†ÔË˜‰
˜È˙Â†È¯È‡†¯‚‰Ó†„ÓÚ†Ì˘‡¯·˘†ÌÈ¯È‡†ÌÈ¯‚‰Ó
¨˙È˜ÏËÈ‡†È¯·Â„†Ï˘†‰ˆÂ·˜†‰„ÓÚ†Ì„ÈˆÏ†Æ¯˙ÂÈ
ÂÈ‰†¯˙ÂÈ†ÌÈ˜ÁÂ¯Ó†ËÚÓ†¨˙ÈÒÂ¯‰†È¯·Â„†Ì‰È¯ÂÁ‡Ó
‰ÓÂ„†Æ‰‡Ï‰†ÔÎÂ†˙ÈÈ‡¯˜Â‡‰†¨˙ÈÏÂÙ‰†‰ˆÂ·˜‰
˘ÌÈ¯„ÒÈÓ†˘¯‚ÓÏ†ÍÙ‰†˜¯ÂÈ≠ÂÈ·†‰ÓÂ‰‰†ÏÓ‰
‚„ÆÌÈ¯‚‰Ó†Ï˘†˙ÂÂ˘†˙ÂˆÂ·˜†˙ÂÊÎÂ¯Ó†ÂÈÏÚÂ†ÏÂ
ÂÓˆÚÏ†·˘Á†¨¢˙ÁË·ÂÓ‰†ı¯‡‰†¨‰˜È¯Ó‡†È‰ÂÊ†Ê‡¢
ÆÆÆ‰‡ÈÏÙ·†˜È¯ËÙ

¨‰·‰‡‰†‰˙·˘†‰Ó†ÏÎ˘†˙Â‡¯Ï†¯˘Ù‡†˙È˘Â‡‰†‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Í¯Â‡Ï
Â˙Â‡†¯È‡˘˙˘†‰ËÈ˘‰†˙‡†Á˙ÈÙ†ÂÈ·‡†Ì‰¯·‡†ÆÍÙ‰ÏÂ†¨Â‚‡‰†·È¯Á‰
˘‰˙Â‡†„ÂÓÏÏ†‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†¯˙Â˘†‰Ó†ÏÎ†¨ÌÈÓÏ
השתלטותםשלמספרשבטיםעלהשטחהמופקר.
עלהאדמהשכבשו,הקימואותםשבטיםאתמה
שהפךברבותהימיםלמדינותאירופה:גרמניה,
אנגליה,צרפת,ספרדומדינותנוספות.בכלאחת
ממדינות אלה שימש המוצא המשותף של בני
השבטכגורםמאחדוטבעי.
עםישראל,בשונהמארצותהבריתואירופה,לא
נוסדעלבסיסשלכדאיותכלכליתוגםלאעלידי
אנשיםשהתאחדוביניהםעלבסיסמוצאמשותף.
הסיפורשלעמנומסקרןושונהמסיפורושלכל
עםאחר.
השורשלהתקבצותושלעםישראללאומההוא
רוחני.התהליךמתחילעודלפניחמשתאלפים
שנה,אישםבאזורבבלהעתיקה.

˘Ì‰¯·‡†Ï˘†Â˙ËÈ
בזמניםהקדומיםחיההאנושותכמומשפחהאחת
גדולה,שבהכולםדאגולכולםוקשריאהבהטבעית
ותמיכההדדיתשררוביןחבריה.ואכן,לאורךשנים
רבות,החייםבאזורבבלהעתיקההתנהלובצורה

ı¯Ù˙‰†Â‚‡‰˘Î
לכלאורךההיסטוריההיוותהאהבתהזולתאת
המפתח להצלחתו ולשגשוגו של עמנו .כל עוד
הצלחנולהחזיקבחיבורובאהבהבינינו,עמדעם
ישראלבמלואתפארתוהרוחניתוהגשמית.שיא
הפריחההיהבימיממלכתישראלהמאוחדת,שבה
נבנהביתהמקדשהראשוןוכלשבטיישראלחיו
באהבתהזולת.
אולם,כאשרהאגוהתפרץפעםנוספת,האחדות
נקטעה והפירוד החל להתפשט בחלק מעם
ישראל .אותו חלק החל להיות מרוכז בעצמו
ואיבדאתהחיבורעםיתרהעם.בסופושלדבר,
הוביל הפילוג הרוחני לחורבן גשמי  הבית
הראשון נחרב והעם התפזר לכל עבר .לאחר
שהכירבכךשהפילוגהואשגרםלחורבןולגלות,
הצליח עם ישראל לחדש את אהבת הזולת.
כתוצאהמכךשבעםישראללארץוהקיםאת
ביתהמקדשהשני.
אולםהתגברותהאגולאעצרהבאותהנקודה.האגו
פרץפעםנוספתוהתבטאבשנאהובפירודעמוקים

איור:מיכאלגונופולסקי

לפניכמאהחמישיםשנההתחילתהליךמרתק
שהשפיעבאופןמשמעותימאודעלמהשמתרחש
בעולםמאזועדהיום.מיליונימהגריםיהודים,
אסייתים,אפריקאיםואירופאים,עזבואתארצות
מולדתם,והיגרולאמריקהחסריכל,כשבליבם
תקווהלעתידחדשוטוביותר.
הםהיובניעמיםשוניםופעריהשפה,התרבות
והדת גרמו לעימותים רבים .אולם ,הצרכים
הקיומייםהכריחואותםלהגיעלהסדריםחברתיים

˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡Ó†‰Â˘·†¨Ï‡¯˘È†ÌÚ
Ï˘†ÒÈÒ·†ÏÚ†„ÒÂ†‡Ï†¨‰ÙÂ¯È‡Â
ÌÈ˘‡†È„È†ÏÚ†‡Ï†Ì‚Â†˙ÈÏÎÏÎ†˙ÂÈ‡„Î
˘‡ˆÂÓ†ÒÈÒ·†ÏÚ†Ì‰ÈÈ·†Â„Á‡˙‰
Ô¯˜ÒÓ†ÂÓÚ†Ï˘†¯ÂÙÈÒ‰†ÆÛ˙Â˘Ó
¯Á‡†ÌÚ†ÏÎ†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒÓ†‰Â˘Â
וכלכלייםביניהם.עםהזמןהפכהמדינתםלמעצמה
העשירהוהחזקהביותרבעולםארצותהברית.

„Á‡Ó‰†Ì¯Â‚‰
עשרתאלפיםקילומטרמארצותהבריתוכמעט
אלףחמשמאותשנהלפניכן,סערוהרוחותביבשת
אירופה .לאחר מאבקים עזים נמחקה כליל
האימפריההרומיתהמפוארת,ששלטהעלרוב
אירופה דאז .סופו של התהליך הגיע עם

¢Â¯ÂÊÚÈ†Â‰Ú¯†˙‡†˘È‡¢†¨ÌÏÂÒ‰†È·Ï˘†¨‚Ï˘‡†ÌÂÏ˘†ÍÂ¯·†·¯‰

שחלומםשלהמקובליםעלעםמאוחדעדייןרחוק
מלהתגשם.גםאםבזמניםקשיםוברגעימכאובאנו
מתאחדיםלרגע,כמואחיםלצרה,איננויכולים

‰ËÈ˘‰†‡È‰†‰Ï·˜†˙ÓÎÁ
˘·˙‡†·È˘‰Ï†ÏÎÂ†‰˙¯ÊÚ
‡„ÏÂ†‰ÒÈÒ·†ÏÚ˘†˙ÏÂÊ‰†˙·‰
Í¯Â‡Ï†ÌÈÈ˜˙‰†‰˙ÂÎÊ·Â†ÂÓÚ
˙Â¯Â„‰
להסתמךעללחץשיבואמבחוץכגורםמאחד.
גםאידיאולוגיותשצצותמידייוםאואינטרסים
לאומייםשממהריםלהשתנותלאיוכלולאחדבינינו.

ÂÏ˘†ÌÈÈ„È·†‰Ê
עלינולהביןשדרוששינויעמוקבקשרבינינוÈÂÈ˘,
˘°ÌÈÙ·Ó†˜¯†ÁÂÓˆÏ†ÏÂÎÈ
שלווהוללאהפרעות,עדשלפתעהתרחשתהליך
גורליששינהלחלוטיןאתפניהדברים.
בתוךזמןקצר,החלכלאחדמתושביבבללהיות
מרוכזבעצמוולהתעלםמצרכיהזולתבבבלים
הקדמוניםכמוהוזרקרצוןאגואיסטי.בהמשך,
הובילתהליךגדילתהאגוגםלתופעותקשותיותר
כמוניצולהזולתושנאה.
אדםאחדבלבדÌ‰¯·‡,שמו,ראהאתהבבלים
מתרחקיםזהמזהוסרבלהשליםעםהמצב.הוא
החליטללכתנגדהזרםולחפשאתהכוחשמניע
אתהעולם.
אברהםגילהאתהכוחהעליון,כוחהאהבהוהנתינה.
מתוךהשגתוהרוחנית,הואפיתחאתהשיטה
להתגברותעלהאגוולאהבתהזולת.אברהםידע
שאםהבבליםיחזיקובקשריאהבהביניהםעלפני
האגוהמתפתח,הםיזכולקשראמיתיונצחי,ולכן
הואהחללהפיץאתהשיטהברבים.הואאסףסביבו
קבוצתתלמידיםולימדאותםאתהדרךלאהבת
הזולת.ברבותהשניםגדלההקבוצהשקמהעל
בסיסאהבתהזולתוהפכהלאומהשלמההמוכרת
לנוכיוםכעםישראל.

יותר,שהתפשטוכברבקרבהעםכולו.ההידרדרות
הרוחניתהייתהכהעמוקה,עדשהובילהלחורבן
בית המקדש השני .אפילו בין תלמידי קבוצת
המקובליםשלרביעקיבאהתהפךהכללהמפורסם
"ואהבתלרעךכמוך"לשנאתחינם,דברשהוביל

‰˙ÂÂÈ‰†‰È¯ÂËÒÈ‰‰†Í¯Â‡†ÏÎÏ
‡Á˙ÙÓ‰†˙‡†˙ÏÂÊ‰†˙·‰
ÆÂÓÚ†Ï˘†Â‚Â˘‚˘ÏÂ†Â˙ÁÏˆ‰Ï
¯Â·ÈÁ·†˜ÈÊÁ‰Ï†ÂÁÏˆ‰†„ÂÚ†ÏÎ
Ï‡¯˘È†ÌÚ†„ÓÚ†¨ÂÈÈ·†‰·‰‡·Â
·˙ÈÁÂ¯‰†Â˙¯‡Ù˙†‡ÂÏÓ
˙ÈÓ˘‚‰Â
לבסוף למותם של עשרים וארבעה אלף מהם
במגיפה.עםישראלאיבדאתאהבתהזולת,יצא
לגלות רוחנית וגשמית בת אלפיים שנה ונכנס
לתקופתוהקשהביותר.

˜ÂÁ¯†ÔÈÈ„Ú†ÌÂÏÁ‰
לאמיתושלדבר,למרותשחזרנולארץ,נמשכת
הגלותהרוחניתגםבימינו.אמנםהצלחנולהקים
מדינה לתפארת ,אך המציאות סביבנו מגלה
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‰‚ÒÙ‰†Ï‡†‰Ú‚‰Ï†‰ËÈ˘‰
אזאיךבכלזאתנצליחלחזורלהיותעםמאוחד
שביסודואהבתהזולת,בדיוקכפישהיינובימים
עברו?
בליבושלכלאחדמאיתנופועמתנקודהמיוחדת
שקוראתלנולחזורולממשאתקיומנוכאומה
שלאהבה.הנקודההזאתמתגלהבימינוכדאגה
לעתידהעםולאיחודבינינו.אכן,האחדותואהבת
הזולת הן המפתח היחיד להצלתנו ,אלא
שהאמצעי להגיע לכך היא השיטה העתיקה
שפיתחאברהם.
חכמתקבלההיאהשיטהשבעזרתהנוכללהשיב
אתאהבתהזולתשעלבסיסהנולדעמנוובזכותה
התקייםלאורךהדורות.בימינו,מתגלההקבלה
ברביםוהופכתלרלוונטיתמאיפעם.הפצתהמסר
הקבליביןשדרותהעם,היאשתוכללהשיבאת
האהבהבינינוולהעלותאתכולנואלפסגתהאושר
והשלמותהנכספים.
eli_v@kab.co.il
צפייהבתכניתקבלהבנושא'אהבתהזולת'באתר:
www.kab.co.il/links/13/love
.

‰ÏÚÈ†Ï‡Â†¨ÍÈÙÏ†ÈÂˆ¯‰Â†¯˘È‰†Í¯„·†Â¯·Á†˙‡†„Á‡†ÏÎ†¯·„˘Â†¨ÌÂ¯ÒÁ†‡ÏÂ†ÂÈ¯·Á†˙ÂÏÚÓ†„Á‡†ÏÎ†‰‡¯˘†Â·ÈÏ·†Ô˙¢
˘Æ¢ÆÆÆÍÈÙÏ†ÚÂ„ÈÂ†ÈÂÏ‚†¯˘‡Î†¨ÍÈÏ‡†‰·‰‡·†Â˙Â¯˘˜˙‰†˜ÊÁ˙Â†Æ‰ÏÈÏÁ†Â¯·Á†ÏÚ†„Á‡Ó†‰‡˘†ÌÂ
¯·‰ÏÈÙ˙†Ì„Â˜†‰ÏÈÙ˙†¨˜ÒßÊÈÏÓ†ÍÏÓÈÏ‡†È

¨‰˙ÂÈÓÈÙÓ†‰ÙÈ†˙„ÎÂÏÓ†‰È‰˙˘†¨‰ÓÂ‡†ÏÎÏ†·ÈÂÁÓ†È‡˙†ÔÎÏ¢
˘‰·‰‡† ÍÂ˙Ó† ‰Ê·† ‰Ê† ÌÈ˜„Â‰Ó† ÂÈ‰È† ‰·˘† ÌÈ„ÈÁÈ‰† ÏÎ
‡) ¢˙È·ÈË˜ÈËÒÈעיתון "האומה" ,בעל הסולם.(1940 ,
הסיפור על העיתון הקבלי הראשון בהיסטוריהÔÂ˙ÈÚ ,
,¢‰ÓÂ‡‰¢מתחיללפניכמעטשישיםושבעשנה.בחמישה
ביוני,1940בד'בסיוןהת"ש,יוצאלאורבארץישראלעיתון
חדש,עיתוןשלאהבה,שהואגםהעיתוןהקבליהראשון
בהיסטוריה.לצדיציאתולאור,עובדהשמעוררתהשתאות
לכשעצמה,מסתתרסיפורמרתק.
גדולהמקובליםבדורנו,הרביהודהאשלג)בעלהסולם(,האיש
שלאפחדלחלוםחלומותוגםמימשרביםמהם,פותחאת
מאמרהמערכתשלאז,שנקרא"מגמתנו"ומצייןאתמטרת
העיתון:עיתוןביןמפלגתישרוצהלגשרולחברביןכלהפלגים
שהיואזבארץישראל.בעלהסולםכותב:
ÔÂ˙ÈÚ†¨È„Â‰È‰†·ÂÁ¯·†˘„Á†¯ÂˆÈ†‡Â‰†ß‰ÓÂ‡‰ß†‰Ê†ÔÂ˙ÈÚ¢
˘ÏÎ†˙‡†˘Ó˘Ï†ÏÎÂÈ˘†ÔÂ˙ÈÚ†ÆÆÆßÈ˙‚ÏÙÓ†ÔÈ·ß†‡Â‰†Â˙¯‚ÒÓ
Æ¢ÆÆÆÔ‰ÈÈ·˘†˙Â¯È˙Ò‰Â†ÌÈ„Â‚È‰†Û‡†ÏÚ†„ÁÈ†˙Â‚ÏÙÓ‰

כדילומרלהםשעםישראלחייבלהתאחד,שחכמתהקבלה
צריכהלהיותהבסיסלאחדותושזוהדרךהיחידהלהצילאת
עםישראל.עלאףשהםהתרשמוממנועמוקות,אישמהם
לאהלךאיתובפועל.
לצערנו,הכיווןשבעלהסולםהתחילבואז,לאהצליח.אחרי
גיליוןאחד,נסגרהעיתוןהראשוןשניסהלהפיץאחדות,חיבור
ואהבתהזולת.
הואנסגרמכיווןשאלהשהתנגדולהתפשטותהשלחכמת
הקבלהברבים,חסמואתדרכושלבעלהסולם.מתנגדיופנו
לשלטוןהבריטיובטענותשונותהביאולסגירתהעיתון.בכך,
הםמנעואתהשינוישרצהבעלהסולםלהביא.

ÈÁÂ¯†ÍÂÈÁ†≠†‰„ÈÁÈ‰†‰ÂÂ˜˙‰
החזרהשלעםישראללארץנטעהתקוותרבותבקרבגדולי
המקובלים,ביניהםבעלהסולםוהרבקוק.הםהיומשוכנעים
שאחרישניםרבותשלפירודנצליחלבנותכאןמחדשאת
הקשרהרוחנישחיברבינינולאורךהדורות‰„ÈÁÈ‰†‰ÂÂ˜˙‰Â¢:

‡˙È˘‡¯‰†˙¯˙ÂÎ·†‰·‰
‡·‰„˘†Ì¯È

¯Â·Èˆ‰†¨˙Â·¯Â˜†‰·Â‚†ÌÏÂÚ‰†˙ÓÁÏÓ†Æ±π¥∞†‰˘‰
·‡¯ÆıˆÂÙ˙Ó†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†Â·ÈÏÂ†‚ÏÂÙÓ†Ï‡¯˘È†ı
ÔÂ˙ÈÚ‰†¨¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚ†È·‚†ÏÚ†Â˙˜ÚÊ†˙‡†˜ÚÂÊ†‡Â‰
˙‡Ê†ÏÎ·Â†˙Á‡†‰¯Â„‰Ó†È¯Á‡†¯‚Ò˘†¨ÔÂ˘‡¯‰†ÈÏ·˜‰
‰È¯ÂËÒÈ‰†‰˘Ú
ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†Â˙˜ÚÊ
השנה,1940מלחמתהעולםהשנייהבעיצומה,היהודיםנרדפים
בכלמקוםומרגישיםאיךטבעתהחנקמתהדקתסביבצווארם.
גזירותקשותמוטלותעליהםוהםנשלחיםלהשמדהבמדינות
שונות.ובארץ,בעלהסולםעומדוצועק.הואצועקבגרוןניחר,
כואבאתסבלאחיוומייחלשמישהו,לאחשובמי,יהיהמוכן
להקשיבלו.ליבומתפוצץוהואאינומוכןלקבלאתהסבל

ÔÓÊ‰˘†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÔÈ·‰†Ê‡†¯·Î
‰Ó†ÏÎ†˙‡†‰˘Ú†‡Â‰†ÔÎÏÂ†¨ÏÈ˘·‰
˘·˙‡†ıÈÙ‰ÏÂ†¯‰ÓÏ†È„Î†Â˙ÏÂÎÈ
˙ˆÙ‰˘†‰ÂÂÈ˜†‡Â‰†ÆÌÈÂÓ‰Ï†‰ÓÎÁ‰
„ÂÁÈ‡Ï†Â‡È·È†ÈÏ·˜‰†¯ÒÓ‰Â†‰ËÈ˘‰
˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÏÚ˙‰Ï†Ì‚†ÍÎ·Â†ÌÚ‰
שעוברהעםהיהודי.הואמביןשהדרךהיחידהלהיחלץמהמצב
היאלהשיבאתהאחדות,שתמידהייתההיסודשלהאומה.
הואמחפשדרכיםלהזרמהמחדששלאהבתהזולתשהיא
הדםשזורםבליבושלעםישראל.
במקביל,מתחיליםלהתקבץבארץפליטיםשנמלטומהתופת
ומגיעיםאליהאחריתלאותקשות.בעלהסולםרואהזאת
הואאינויושבבחיבוקידיים,ומנסהלשנותאתרועהגזרה.
הואפונהלכלגדוליהאומה,לרחובהיהודיהמפולגדאזוצועק
אתצעקתו.לבסוףגומלתההחלטהבליבווהואבוחרלעשות
אתמהשלאעשהאישלפניו,מתוךתקווהאמיתיתלהביא
לשינוי.
·˘‡ÈˆÂ‰Ï†ËÈÏÁÓÂ†È„¯Á†Ì„‡†Ì˜†¨‰˘†∂∂†ÈÙÏ†¨±π¥∞†˙
°ÌÚ‰†ÏÎÏ†„ÚÂÈÓ˘†ÔÂ˘‡¯‰†ÈÏ·˜‰†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙‡†¯Â‡Ï
בעלהסולםהביןשאתהעולםשלנומפעילהכוחהעליון,
ושהדרךהיחידהלגרוםלשינוי,היאלהפיץאתחכמתהקבלה
המסבירהאתמערכתההנהגהשלו.הואקיווהשעלידי
הפצתה,נוכללשנותאתגורלנוולהפכולטוב,וידעשהגיע
הזמןלכך.
למרותהתקופההשמרניתוהמיקוםהבעייתילבהיישוב
היהודיהישןבירושליםבעלהסולםאינוחושש.הואיוצאעם
חכמתהקבלהלקהלהרחבומנסהלהפיץאותהלכלאדם
ברחוב.הואפונהלעםשסביבוובפיומסראחד°„Á‡˙‰Ï†ÌÈ·ÈÈÁ:
עםאותהכוונהבדיוק,הואמתרוצץונפגשעםכלמנהיגי
היישובהיהודידאזעםבןגוריוןועםשז"ר,עםארלוזורוב
ועםיעקבחזןאישיםשהיושוניםממנולחלוטין.הםהיו
חילונייםוהואהיהחרדי,הםהיוסוציאליסטיםוהואבאמרקע
אחר.אבלאיןלכךכלחשיבותבעיניו.למרותההבדלים,הוא
מנסהלהיפגשאיתםכדילצעוקאתהצעקהשבוערתבליבו,

Í¯Ú†ÔÈÈÚ

†‡‰·‰
¯˙ÂÈ·†ÌÏ˘‰†‚˘ÂÓ‰

אהבהאמיתיתמתקיימתכאשראהבתושלאדםלזולתכה
גדולה,עדשהואמרגישאתהחסרונות,הרצונותוהתשוקותשל
הזולתכאילוהיושלו.כשאדםמתעלהלמדרגהרוחניתכזו,הוא
מרגישאתהמושגהאמיתיוהשלםביותרשלהאהבה.

‡¯·„·†‰ÈÂÏ˙†‰È‡˘†‰·‰
כשהאדםאוהבאתהאחריםמבלילרצותלקבלתועלתאישית
מכך,אהבתונחשבתל"אהבהשאינהתלויהבדבר".זוהימדרגה
רוחניתנעלהמאוד,והדרךלהגיעאליההיאבאמצעותהלימוד
בספריהקבלההמקוריים.בעתהלימודהאדםמעוררעלעצמו
אתהשפעתהאורהעליון,ופוסעלאטובבטחוןבנתיבשמוביל
להרגשת"אהבהשאינהתלויהבדבר".

¯˘˙†˘‰·‰‡†È¯˘˜†Ï

ÂÓˆÚÏ†¯„ÒÏ†≠†‡È‰
È„ÂÒÈ† ÔÙÂ‡·† ÍÂÈÁ
˙ÂÏ‚Ï† ¨˘„ÁÓ
˙‡† ·Â˘† ·È‰Ï‰ÏÂ
¨Â·†˙ÈÚ·Ë‰†‰·‰‡‰
Ì˙Â‡†˙ÂÈÁ‰ÏÂ†¯ÂÊÁÏ
¨ÌÈÈÓÂ‡Ï‰†ÌÈ¯È¯˘‰
˘‡Â·†ÌÈÏÈÚÙ†ÌÈ
Ê‡†Æ‰˘†ÌÈÈÙÏ‡†‰Ê
„ÂÒÈ† ÂÏ† ˘È˘† Ú„
¢‰ÓÂ‡†¯Â˙·†ÂÈÓÂÈ˜†ÍÈ˘Ó‰ÏÂ†˘„ÁÓ†˙Â·‰Ï†ÁÂË·†¨ÈÚ·Ë
)עיתון"האומה"(.
"החינוךהרוחני"שעליודיברבעלהסולם,הואחינוךיסודי
ומעשילאהבתישראל.הואהסבירשרקבאמצעותחכמת
הקבלהנהיהמסוגליםלהתעלותמעלהטבעהאגואיסטי
שלנו,גםמעללכלההבדליםוהפילוגשבינינו.זוהסיבה
שחכמתהקבלהמתגלהבימינוברביםולכלדורש.
עיתון"האומה",העיתוןהקבליהראשוןבהיסטוריה,הופץ
בצורהחופשיתלכלהעם.כאמורבארץישראלשלשנות
הארבעיםעוררצעדזההתנגדותרבה,שהרילאורךדורות
נשמרהחכמתהקבלהבחדריחדרים.המתנגדיםלהפצת
הקבלהלאהבינושהמקובליםעצמםהיואלהששמרואת
הקבלהבסודלכלאורךהגלות.המקובליםנדרשולהמתיןעד
לזמןהמתאים,שבוחכמתהקבלהתוכללשמשכאמצעי
היחידלאיחודהעםולבניןהאומההישראלית.
כבראזהביןבעלהסולםשהזמןהבשיל,ולכןהואעשהאת
כלמהשביכולתוכדילמהרולהפיץאתהחכמהלהמונים.
הואקיווהשהפצתהשיטהוהמסרהקבליתביאלאיחודהעם
ובכךגםלהתעלותהרוחנית.
בעינירוחוייחלבעלהסולםלחייםחברתייםהמושתתיםעל
חוקיהאיזוןוההשפעהההדדיתהקיימיםבטבע.הואידע
שאםנבנהאתהחברהשלנועלפיחוקיםרוחניים,נשתווה
לכוחהעליוןונגיעלהרגשהשלנצחיותושלמות.
גםהיוםאנוזקוקיםלאהבתהזולתכאווירלנשימה.גםהיום
הרחובהיהודימפולגואיננומוצאיםאתהדרךוהרצוןלהתאחד.
חכמתהקבלההיאהאמצעיהיחידשיכוללאחותאתהחלקים
המפורדיםולהשיבלעםהיקרשלנואתימיוהטובים.זוהסיבה
שחכמתהקבלהמתגלהברבים,ובאלהמאיתנושכברפועם
"שעוןהחולהרוחני",מורגשהצורךלעשותשינוי.אםנושיט
ידזהלזהונתאחד,נזכהלחיותחייםאחרים,חייםשלאהבה,
שלשלמותושלנצחיות.כשרקנרצהבכך,זהיקרה.
aviram_s@kab.co.il
צפייהבתכניתקבלהעלעיתון'האומה'באתר:
www.kab.co.il/links/13/auma

בעולםשלנואנומכיריםבניזוגשחייםומסתדריםהיטב,ממש
כמוזוגיונים.אךברוחניותאיןזוגנשמותשנועדובמיוחדזולזו,
אלאכלהנשמותנועדולהתחברזועםזובקשריאהבהאמיתית.
כשיעשוזאת,הןיגלוביניהןאתהכוחהעליון,כוחהאהבה
והנתינה.

‡˙ÈËÒÈ‡Â‚‡†‰·‰
כמעטכולנואוהביםדגים,אבללאבאופןרומנטיאנובעיקר
נהניםלאכולאותם.אהבהאגואיסטיתמשולהלאותהאהבת
דגים.האהבההאגואיסטיתהיאהרגשתהתענוגוהסיפוקשמפיק
האדםמניצולהזולת,מכךשהזולתמספקאתתאוותיו.

‡Ì‡†˙·‰
בשונהמ"אהבתהדגים",אהבתהאםלילדיההיאאהבהטבעית.
האםתופסתאתילדהכחלקבלתינפרדממנה,והואהופך
עבורהלחשוביותרמחייה.לכן,באופןטבעיעושההאםאת
הכולכדילמלאאתצרכיילדיה,ואףמציבהאותםמעללצרכיה.
לבסוף,כשילדהנהנה,היאמתמלאתבסיפוקובתענוג.

‡‰‡¯È†ÍÂ˙Ó†‰·‰
האהבהשלנוקשורהתמידביראה,כלומרבפחדשמאנאבד
אותה.עלפיהקבלהקיימיםשניסוגיםשליראה:יראהגשמית
ויראהרוחנית.
בעולםשלנוהאדםדואגכלהזמןלכךשהאחריםיאהבואותו,
כיהואמפחדשבמצבאחרהואיינזק.ברוחניות,האדםאוהב
אתהזולתללאשוםכוונהלתועלתעצמוומפחדשאהבתו
תתמעטאותיפסק.

‡‰„ÈÓ†ÈÙÏ†‰·‰
כדילהתעלותלרוחניות,עלינולאהובאתהזולתבדיוקבאותה
המידהשאנואוהביםאתעצמנו.אבלאיךנדעמהיהמידהומהי
הצורהשבהאנוצריכיםלאהובאתהאחר?
נבראנועםטבעשלאהבהעצמיתכדישנלמדעדכמהאנו
אוהביםאתעצמנו,ומתוךכךנדעלאהובאתהזולתבאותה
המידה.

¯ÚÂ·‰†ÔÂˆ¯‰
האדםשהולךבדרךהרוחניתולומדבספריהקבלה,מפתחבתוכו
רצוןבוערלהביאאתכלהעםלאחדותולאהבה.לכךפעלווקיוו
כלגדוליהמקובלים.

¨‰·‰‡Ó†‡·†ÏÎ‰
מערכתהעיתון"קבלהלעם"
צפייהבשיעורקבלהבנושאאהבתהזולתwww.kab.co.il/links/13/love1:
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Ó¢

˙‡†‡È·‰Ï†‡È‰†Ì„‡‰†˙‡È¯··†‡¯Â·‰†˙¯Ë
)¢˙ÂÈÁˆÂ†˙ÂÓÏ˘Ï†Ì„‡‰בעלהסולם,
שמעתי,מאמרב'(.

איןספורשיריםופיוטיםנכתבועלהאהבה,אבלמי
מאיתנויודעמהיאהבתאמת?כולנורוציםלהיות
אהובים,להרגישבטוחיםורצויים,ולחוותשקט,
שלווהובטחון.אםניזכרברגעיםהמאושריםביותר
בחיינו,נגלהשהיואלוהרגעיםשבהםאהבנו.אנחנו
רוציםלאהובולהעניקמכלהלבלבןהזוג,לילדים
ולהורים,אולםלאתמידיודעיםאיךלעשותזאת.
חכמת הקבלה מסבירה לנו את הסיבה לצורך
הפנימיוהעמוקשלנולאהובולהרגישנאהבים,ואת

‡ÌÏÂÚ·†˘È†‰·‰‡†ÌÈ¯ÓÂ

ÔÂˆ¯‰†˙‡†˘ÂËÏ†Â˙Â‡†˙„ÓÏÓ˘†‰¯˘Î‰†˙ÈÎ˙†Â¯Â·Ú†¯ˆÈ†‡¯Â·‰
˙Ó‡·†·Â‰‡Ï†ÏÎÂ†‰¯˜È†‰Ê˘Î†Æ˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡†˙·ÂËÏ†ÈËÒÈ‡Â‚‡‰
הדרךלהשגתהשלהאהבההנצחיתוהמושלמת.

·Â‰‡Ï†‡Â‰†ÔÂˆ¯‰
המקורשלכולנוהואבנשמהאחתשנבראהעלידי
הבורא .נשמה זו מכונה נשמת אדם הראשון.
המקובליםמסביריםשהטבעשלהבוראהואאהבה
ונתינה מוחלטת ,ואילו הטבע של Ì„‡† ˙Ó˘
ÔÂ˘‡¯‰הואהרצוןלקבלהנאהותענוג.
הבוראבראאתהנשמהמתוךאהבתואליה,ולכן
הרצוןהפנימישטבועבנשמההואלאהוב.כתוצאה
מכך,התענוגהגדולביותרשהנשמהיכולהלהרגיש
הואתענוגמאהבה.אךכיצדתוכלהנשמהלממש
את ההשתוקקות שבה ולאהוב את הבורא?

הפרטיבלבדורואהאתעצמוכמרכזהמציאות.
הואזקוקלאהבהודורשתשומתלב,בדיוקכמו
תינוק.
עםגדילתווהתפתחותושלהרצוןלאהוב,האדם
לומדשכדאילולשתףפעולהולקשורקשריאהבה
עםהסביבה,מכיווןשכךהואמרוויחאתמהשלא
יוכללהשיגבעצמו.

±

˙ÂÁ˙Ù˙‰†˙‡†ÏÈ˘Ó‰Ï†Ô˙È
Ï˘†Â˙ÏÈ„‚†ÍÈÏ‰˙Ï†·Â‰‡Ï†ÔÂˆ¯‰
˘È‚¯Ó†ÂÎ¯„†˙ÏÈÁ˙·†Æ„ÏÂ‰†Í¯‰
„·Ï·†ÈË¯Ù‰†ÂÂˆ¯†˙‡†Ì„‡‰
Æ˙Â‡ÈˆÓ‰†ÊÎ¯ÓÎ†ÂÓˆÚ†˙‡†‰‡Â¯Â
˙ÓÂ˘˙†˘¯Â„Â†‰·‰‡Ï†˜Â˜Ê†‡Â‰
˜ÂÈ˙†ÂÓÎ†˜ÂÈ„·†¨·Ï

≤

ÂÏ˘†ÌÈÏ˘Ó‰

‰·‰‡†ÏÚ†ÌÈÏ·Â˜Ó

„·Ú˘ÈÂ†ÂÓˆÚ†˙‡†ÛÂÎÈ˘†Ì„‡Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡†ÏÂÎ‰†ÏÚ¢
‡˙†ÌÈÏÈÚÂÓ†ÌÈ‡†‰·‰‡†ÏÚ†Ï·‡†¨ÂÓÈÈ˜Ï†ÂÓˆÚ
˘)† Æ¢ÌÏÂÚ·˘† ‰ÈÈÙÎÂ† „Â·Ú˘† ÌÂבעל הסולם,
הקדמהלתלמודעשרהספירות(
‡¯˜‰†˙ÈÓˆÚ†‰·‰‡†˜¯†ÂÈ‡†Ú¯‰†ÏÎ†˙ÂÏÏÎ¢
‡‚ÂÏ†ÔÈ‡˘†‡¯Â·‰Ó†‰¯Âˆ‰†ÈÎÙ‰†Â˙ÂÈ‰Ï†¨ÌÊÈ‡Â
¯ˆÆ¢ÚÈÙ˘‰Ï†˜¯†‡Ï‡†ÌÂÏÎ†‡ÏÂ†ÂÓˆÚÏ†Ï·˜Ï†ÔÂ
)בעלהסולם,מאמרמהותהדתומטרתה(
‰ÙÓ†‰˙‡†‰·˘†‰„ÈÓ‰†‰˙Â‡·†˜¯†¯˘Ù‡†·Â‰‡Ï¢
)†Æ¢˙ÈÓˆÚ†‰·‰‡Ó†ÍÎÂ˙·†ÌÂ˜Óהרבמיכאללייטמן,
אלףשאלהעלקבלה(
¨ÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï†˙·‰‡Â†‡Â‰†‰¯Â˙·˘†·ËÂ˜‰†¯˜ÈÚ¢
Æ¢‰ÈÏ‡†¯˘Î‰Â†˘Â¯ÈÙ†Ì‰†˙ÂÂˆÓ†®∂±≤©†·¢È¯˙†¯˙ÈÂ
)בעלהסולם,מאמרמתןתורה(
¯˘È†‡ˆÓ†‡Â‰†Ê‡†Â˙ÏÂÊ†˙·‰‡†Ï‡†Ì„‡‰†˙‡È··¢
··¨‰¯ˆÂÈÏ†‰¯Âˆ‰†˙‡ÂÂ˘‰†‡Â‰˘†¨˙Â˜È·„‰†˙ÈÁ
‡˘¯†‡ÏÓ‰†¯ˆ‰†ÂÓÏÂÚ†ÍÂ˙Ó†Ì„‡‰†¯·ÂÚ†„ÁÈ†‰ÓÚ
‰ÚÙ˘‰†Ï˘†·Á¯†ÈÁˆ†ÌÏÂÚ†Ï‡†¨Û‚†È·‡Â†ÌÈ·Â‡ÎÓ
)†Æ¢˙ÂÈ¯·Ï†‰ÚÙ˘‰Â†‡¯Â·Ïבעלהסולם,מאמר
מהותהדתומטרתה(

‡ÏÂ†ÂÈ¯·Á†˙ÂÏÚÓ†„Á‡†ÏÎ†‰‡¯˘†Â·ÈÏ·†Ô˙¢
)†Æ¢ÌÂ¯ÒÁנועםאלימלך,תפילהקודםתפילה(

‰¯Â˙·˘†˙ÂÂˆÓ‰†®∂±≥©†‚¢È¯˙Ó†Ë¯ÙÂ†Ë¯Ù†ÏÎ¢
˙·‰‡Âßß†Ï˘†˙Á‡‰†‰ÂˆÓ‰†Ï˘†‰·ËÂ˜†ÏÚ†ÌÈ··ÂÒ
˙ÏÂÊ†ÌÂÈ˜†Ï˘†¯„‚·†ÂÈ‡†‰Ê†·ËÂ˜˘†¨ßßÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï
·‡)†Æ¢¯·„Ï†ÌÈÎÂÓ†‰È¯·Á†ÏÎ˘†‰ÓÈÏ˘†‰ÓÂבעל
הסולם,מתןתורה(
ÌÓˆÚ†˙‡†¯È˘Î‰Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÓÂ‡‰†ÏÚ†ÏËÂÓ¢
Ì‰ÈÏÚ†Ï·˜Ï†ÂÁ˙Ù˙È˘†„Ú†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†È·†˙‡Â
‡˙†‡Â‰˘†˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡†Ï˘†ÂÊ‰†‰‰Â·‚‰†‰„Â·Ú‰
Æ¢‡¯Â··†˙Â˜È·„†‡È‰˘†¨‰‡È¯·‰†˙ÈÏÎ˙Ï†ÌÏÂÒ‰
)בעלהסולם,מאמרהערבות(
È‡˘†‰Ó˘†Ú„ÂÈ†È‡†ÆÌÈ˜ÂÏ‡Ï†‰·‰‡†‡ÏÓ†È‡¢
ÆÌ˘†ÌÂ˘·†‡¯˜†ÂÈ‡†¨·‰Â‡†È‡˘†‰Ó†¨˘˜·Ó
‡ÔÓ†¯˙ÂÈ†¨ÏÎ‰†ÔÓ†¯˙ÂÈ†‡Â‰˘†‰Ó†Ì˘·†‡¯˜È†ÍÈ
È‡Â†°ø‰ÈÂ‰‰†ÔÓ†¯˙ÂÈ†¨˙Â‰Ó‰†ÔÓ†¯˙ÂÈ†¨·ÂË‰
‡)†Æ¢ÌÈ˜ÂÏ‡†˙‡†·‰Â‡†È‡†∫¯ÓÂ‡†È‡Â†·‰Âהרב
קוק,אורותהקודש(
˙‡†·Â‰‡Ï†‡Ï˘†ÏÂÎÈ†ÈÈ‡†ÆÏÎ‰†˙‡†·‰Â‡†È‡¢
·Ï†È˜ÓÚÓ†ÏÎ·†È‡†‰ˆÂ¯†ÆÌÈÓÚ‰†ÏÎ†˙‡†¨˙ÂÈ¯·‰
·˙‡È‰†Ï‡¯˘ÈÏ†È˙·‰‡†ÆÏÎ‰†˙˜˙·†¨ÏÎ‰†˙¯‡Ù
ÈÓÈÙ‰† ıÙÁ‰† Ï·‡† ‰˜ÂÓÚ† ¯˙ÂÈ† ¨‰·‰Ï† ¯˙ÂÈ
ÈÏ†ÔÈ‡†Æ˘ÓÓ†ÏÎ‰†ÏÚ†Â˙·‰‡†ÊÂÊÚ·†‡Â‰†Ë˘Ù˙Ó
¯˘È†Ú·Â†‡Â‰†¨‰Ê†‰·‰‡†˘‚¯†˙‡†ÛÂÎÏ†Í¯Âˆ†ÏÎ
Æ¢˙È˜ÂÏ‡‰†‰Ó˘‰†Ï˘†‰ÓÎÁ‰†Ï˘†˘„Â˜‰†˜ÓÂÚÓ
)הרבקוק,מראהכהן(
¨˙Ó‡·†ÌÈÈÁ†¯Â‡Ï†˙ÂÎÊÏ†‰ˆÂ¯˘†Ï‡¯˘ÈÓ†Ì„‡¢
ˆ¯˙ÒÎ·† ÂÓˆÚ† ˙‡† ÏÂ˙˘Ï† ÌÈÎÒ‰Ï† ‡Â‰† ÍÈ
¨˙ÂÈÏ‡¯˘È†˘È‚¯‰Ï†¨˙ÂÈÏ‡¯˘È†·Â˘ÁÏ†∫Ï‡¯˘È
)†Æ¢Ï‡¯˘ÈÏ†˙Â„ÁÂÈÓ‰†˙ÂÚÈ„È‰†˙‡†˙Â˜Ïהרב
קוק,אורות(

ÏË·Ï†¨„Á‡†‰Ù†ÂÓÈÎÒÈ†ÌÏÂÚ‰†È·†ÏÎ˘†˙Ú·¢
‰È‰È†‡ÏÂ†¨Ì‰·˘†ÌÓˆÚÏ†Ï·˜Ï†ÔÂˆ¯‰†˙‡†¯Ú·ÏÂ
ÂÈ‰†Ê‡†¨Ì‰È¯·ÁÏ†ÚÈÙ˘‰Ï†‡Ï‡†ÔÂˆ¯†ÌÂ˘†Ì‰Ï
ÏÎÂ†¨ı¯‡‰Ó†ÌÈ˜ÈÊÓ‰†ÏÎÂ†˙Â‚‡„‰†ÏÎ†ÌÈÏË·˙Ó
‡ÏÎ†È¯‰˘†¨ÌÈÓÏ˘Â†ÌÈ‡È¯·†ÌÈÈÁ·†ÁÂË·†‰È‰†„Á
‡‡ÏÓÈÂ†Â„Ú·†‚‡„È˘†ÏÂ„‚†ÌÏÂÚ†ÂÏ†‰È‰†¨Â˙‡Ó†„Á
‡˙†ˆ¯)†Æ¢ÂÈÎבעלהסולם,הקדמהלספרהזהר(

ÌÂÈÂ†ÌÂÈ†ÏÎ·†¨Â·¯˜·†‰·‰‡†˙ÂÏ‚Ï†¨Â˙„Â·Ú†ÏÎ¢
)†Æ¢˘ÓÓבעלהסולם,פריחכםאגרות(
·Ï†Â˙Â†¨ÌÈÓÂ„Ó‰†ÌÈ˜ÒÚ‰†ÏÎÓ†ÌÎÏ†ÂÙ†ÔÎÏ¢
¯˘˜Ï†˙ÂÂÎ†˙Â‡ˆÓ‰†‡ÈˆÓ‰ÏÂ†˙Â·˘ÁÓ†·Â˘ÁÏ
¨·Â˙Î‰† ÌÎ·† ÌÈÈÂ˜ÈÂ† ¨˘ÓÓ† „Á‡† ·Ï·† ÌÎ·Ï
)†Æ¢˙ÂËÈ˘Ù·†¢ÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï†˙·‰‡Â¢בעלהסולם,
פריחכםאגרות(

≥

·‡˙Â„ÓÂÏ†Ô‰ÈÈ·†‰·‰‡‰†˙ÂÚˆÓ
‡¯Â·‰†˙‡†·Â‰‡Ï†˙ÂÓ˘‰

˙‰¯˘Î‰‰†˙ÈÎÂ
כדילאפשרלנשמהלאהובאתהבורא,תכנןהבורא
"תוכניתהכשרה"מיוחדתעבורה,שתפתחבהאת
הרצוןלאהוב.בתחילההבוראחילקאתהנשמה
לחלקיםרביםהנקראים˙ÂÈË¯Ù†˙ÂÓ˘והסתיר
אתעצמומפניהן.כלהנשמותקיבלורצוןאגואיסטי,
כלומררצוןלקבלאהבה,ואזהתלבשובגופיהםשל
בניאדםבעולםהזה.
המקובליםמסביריםלנושהבוראאוהבאותנוכל
הזמן,אךקשהלהרגישזאתבחייהיוםיוםמכיוון
שהואמסתיראתעצמומאיתנו.לעומתזאת,בני
אדם אחרים אינם נסתרים מעינינו ,כדי שנוכל
"לתרגל"בינינואתאהבתהזולת.באמצעותהיחסים

‡ÈÙÎ†˙Â˘Â‡‰†ÏÎ†˙‡†Â·‰‡†ÂÏÈ
˘‡ÂÈ‰†¨Ì‰È„ÏÈ†˙‡†ÌÈ¯Â‰‰†ÌÈ·‰Â
Ï·‡†¨¯˙ÂÈ†‰·¯‰†ÌÈËÂ˘Ù†ÂÈÈÁ
Ê‡†Æ˙ÈÏÎ˙·†‰Â˘†·ˆÓ‰†ÚÂ„ÈÎ
øÌÈ˘ÂÚ†‰Ó
בינינונוכלללמודלהתעלותמעלרצוננולקבל
אהבהבצורהאגואיסטית.כשכךיקרה,נגיעלסופה
שלתוכניתההכשרהונרכושאתטבעושלהבורא.
בשלבזהאנונחזוראלהמצבהשלםשבוכולנו
אוהביםומאוחדיםכנשמהאחת,ונזכהבתענוג
העילאישרצההבוראלהעניקלנו,תענוגמאהבה
ונתינה.אזישובהבוראויתגלהבינינוונהיהמסוגלים
להחזירלואהבה,כיכברלמדנולאהובאישאת
חברו.

„ÏÂ‰†Í¯‰†ÂÓÎ
תוכניתההכשרהשתכנןהבוראעבורנוכוללתמספר
שלבים,שבאמצעותםנלמדכיצדלהתחברמחדש
עםשארחלקינשמתאדםהראשון.ניתןלהמשיל
אתהתפתחותהרצוןלאהובלתהליךגדילתושל
הרךהנולד.בתחילתדרכומרגישהאדםאתרצונו
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ככולשרצונושלהאדםגדל,הואמתחיללהרגיש
שיוכלליהנותאםינצלאתהזולתלטובתו.נראה
לאדםשיוכללהיותמאושראםיצליחלשלוטעל
שארהאנשיםולהשתמשבהםלטובתוהאישית,
אךעםהגיעולשלבההתפתחותהסופי,הואמגלה
שמהשחסרלויותרמכלהיאהיכולתלאהובולתת
ללאהגבלה,כמוהבורא.

Ì‰È„ÏÈ†˙‡†ÌÈ·‰Â‡†ÌÈ¯Â‰˘†ÂÓÎ
אחדהתענוגיםהגדוליםביותרשמוכריםלנוהוא
גידולילדים.לאפעםאנושומעיםמשפטכמו:
"הילדיםהםכלהחייםשלי"או"למעןהילדיםשלי
אנימוכןלעשותהכל".
ואכן,למרותהקושיוההקרבההכרוכיםבכך,רוב
בניהאדםמעונייניםלהביאלעולםילדיםולהעניק
להםממיטבזמנםומרצם.דווקאהאהבהוהנתינה
לילדיםנותנתלהוריםסיפוקהרבהיותרגדולמכל
תענוגאחר.
אילואהבנואתכלהאנושותכפישאוהביםההורים
אתילדיהם,היוחיינופשוטיםהרבהיותר,אבל
כידועהמצבשונהבתכלית.אזמהעושים?איך
מפתחיםבליבנואהבהלאחריםכאילוהיוילדינו?
מישבאמתמחפשולאמוותר,מגלהאתחכמת
הקבלה,השיטהשמאפשרתלנולאהובבאמת.

‡¯Â·‰†Ú·ËÏ†ÚÈ‚‰Ï
בתקופתנו,כאשרנחשפתחכמתהקבלהלרבים,
מקבלותכלהנשמותאתההזדמנותללמודכיצד
להגיעלאהבתהזולת.כלאדםשבוחרלהענות
לקריאההפנימיתשבליבויכולללמודאתחכמת
הקבלהולחוותאהבה.
באמצעותהקבלההאדםלומדלהכיראתהרצון
שלשארהנשמותולאהובאותןללאתנאי,ממש
כמו שהבורא אוהב את נשמת אדם הראשון.
כך,ביחדעםשארהאנשים,מצליחהאדםלהגיע
לטבעהבוראולאהובכפישהואאוהב.
כאשרנלמדכולנולאהובזהאתזה,נוכללהתאחד
ולהיותכנשמהאחת.כךנשובאלמצבנוהשלם
ונגיעלחיבורולאיחודנצחיעםהבורא.
gilad_s@kab.co.il

צפייהבשיעורבבית'קבלהלעם'בנושאאהבהבאתר:
www.kab.co.il/links/13/zulat
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‡‰Ï·˜·†ÌÈ˘È
‡ÈÂÏ†Ô¯Â

Ó¢

Ú„È†‡Â‰†¨‰ÏÂÎ†˙Â‡ÈˆÓ‰†Ï˘†˙ÂÈ˜ÂÁ‰†˙‡†ÔÈ·‰†‡Â‰
˘·Â‰‡Ï†Â˙Â‡†„ÓÈÏ†Ï·‡†¨ÂÓˆÚ†˙‡†·Â‰‡Ï†ÂÏ†Ï˜†¯˙ÂÈ
‡˙†¯¯ÂÚÏ†˘˜È·˘†Ï·Â˜Ó‰†‰È‰†Ô˜Ê‰†ÏÏ‰†Æ˙ÏÂÊ‰
‰ÈÏ‡†Í¯„‰†˙‡†ÂÏ†‰¯Â‰Â†‰·‰‡‰†¯Â‡†˙‡†˘„ÁÓ

ÏÎ‰†‰‡¯˘†˘È‡‰
†Ô˜Ê‰†ÏÏ‰

)¢Í¯·ÁÏ†‰˘Ú˙†Ï‡†¨ÍÈÏÚ†‡Â˘˘†‰הלל
הזקן,שבתל"א,ע"א(.
עםעלייתעמודהשחר,בעיצומםשלשיעוריםעל
ההתפתחות הרוחנית שבה עסקו המקובלים,
הייתההשמשהחורפיתמתגנבתפעמיםרבות
מבעדלצוהרהקטןשבגגהבנייןומלטפתאותם
בקרניה.אךבבוקרהשלאותהשבתנותרהבית
חשוך.אמרשמעיה,נשיאהסנהדרין,לחברואבבית
הדין":אבטליוןאחי,בכליוםהביתמאיר,והיום
אפל)"...יומאל"ה,ע"ב(.
השנייםהציצויחדאלהחלוןשבגגוראודמותאדם
שוכבתללאניע.הםמיהרולעלותאלהגגוגילו
אדםקפואהמכוסהבערמהגדולהשלשלג.מיד
הורידואתהשלגמעליו,ייבשואותווהושיבוהומול
מדורהכדישיתחמם.כששבלאיתנו,סיפרלהם
האישכיצדקרההדבר.

"שמיהלל",אמר",ובדרךכללאנימרוויחחצידינר
ליום .את חציו של הסכום אני לוקח לפרנסת
משפחתי,ובחציוהשניאנימשלםעבורכניסהלבית
המדרש.אתמוללאהצלחתילמצואעבודהולא
היהליכסףלהיכנספנימה.הלבשלילאנתןלי
לחזורהביתהמבלילשמועאתדבריכםהנשגבים,
לכןטיפסתיעלהגגוהאזנתילכם".
כךמצוירתלנותחילתדרכוהרוחניתשלהלל,
האיששעתידלהיותאחדמגדוליהמקובליםבכל
הדורותולהתפרסםבכינוי"הללהזקן".

ÂÓˆÚ†ÏÚ†¯ÊÂÁ†Ï··†Ï„‚Ó†‡ËÁ
)¢˘È‡†˙ÂÈ‰Ï†Ï„˙˘‰†¨ÌÈ˘‡†ÔÈ‡˘†ÌÂ˜Ó·¢הלל
הזקן,אבותא',ה'(.
הימיםימיביתשני,תקופתמלוכתושלהורדוס
בישראל,המאההראשונהלפניהספירה.קבוצת
המקובלים,שיוסדהעלידיאברהםאבינועלבסיס
אהבתהזולתוהתהוותהלעםישראל,מתקרבת
למשבר.ירידהרוחניתבתכמהמאותשניםמצויה
בעיצומה.
הערךהמרכזישתמידפעםבלבהאומה,אהבת
הזולת,מתפורר.הרדיפההאגואיסטיתאחרעושר,
כבודושליטהמתחזקת,הכהונההגדולההופכת
גםכןלמשרהפוליטיתושנאתהחינםהורסתכל
חלקהטובה.
הלל הזקן שנולד בבבל והפך בישראל לנשיא
הסנהדרין,הרגישש"חטאמגדלבבל"חוזרעלעצמו:
שובהאגומתעתעבנוומפרידבינינו.אדםכמוהולא
יכולהיהלעמודמנגדולהחריש.כמואבהמדריךאת
בנוהפעוטומורהלובאהבהשלאכדאילהכניסאת
ידולאש,כךגםהוא":הללאומר,הוי)הייה(מתלמידיו
שלאהרון,אוהבשלוםורודףשלום")אבותא',י"ב(.

ÌÏ˘ÂÓ‰†·ˆÓ‰†Ï‡†‰ÎÈÏ‰
)¢‰ÓÎÁ†‰˜˘†ÈÓ†‡Ï‡†Ô˜Ê†ÔÈ‡¢קידושיןל"ב,ע"ב(.
הללהזקןנקראכךבזכותחכמתוהאלוקיתולא
בשל120שנותיו.הואנחשבלרבםשלכלהתנאים,
חכמיהמשנה,וההלכהנקבעהעלפיו)בעלהסולם,
"אהבתה'ואהבתהבריות"(.
משמעותושלהמונח"הלכה",עלפיחכמתהקבלה,

איור:מיכאלגונופולסקי

‡‰‡˘Â†¨¯Â·ÈÁ†‡È‰†‰·‰
Â‡†„ÂÚ†ÏÎ†Æ„Â¯ÈÙ†‰˙Â‰Ó
˘„Â¯ÈÙ·†Â‡†¨‰Ê†˙‡†‰Ê†ÌÈ‡Â
‚‰‡‰‰†ÏÎ†¯Â˜Ó†¨‡¯Â·‰Ó†Ì
Ô˜Ê‰†ÏÏ‰†¯È·Ò‰†¨‚ÂÚ˙‰Â

©®Ò¢‰ÙÏ†‰Â˘‡¯‰†‰‡Ó‰

נגזרתמןהמילה"הליכה",הליכהשלהאדםאל
הבורא.בדרכוהרוחניתאלהבורא,מתקןהאדם
את)613תרי"ג(הרצונותהאגואיסטייםשמהם
מורכבת נשמתו בעזרת  613כוחות רוחניים
הנקראים"אורות".פעולותתיקוןפנימיותאלה
נקראותבקבלהקיוםתרי"גמצוות.
ההלכהמוליכהאתהאדםלמצבהמושלםשבוכל
רצונותיו הופכים דומים לרצון הבורא ,לאהוב
ולהיטיבלכול.במצבזההאדםמרגישאתהשפע
האינסופישהבורארוצהלהעניקלנבראיו,ולדרגה
הזאתהגיעהללבהתפתחותוהרוחנית.
כדילקבועעבורנואתההלכההיהצריךהללהזקן
להכיראתמערכתהעולמותהעליונים,שדרכם
מנהיגהבוראאתמהשמתרחשבעולמנו.החוקיות
שלהמציאותכולה,הרוחניתוהגשמיתכאחת,
הייתהנהירהלהללוממנהנבעוההלכותשפסק.
מערכתהחוקיםהזונקראת"מערכתאורהחכמה",
והאדםשמגלהאותהמתוארכ"מישרכשחכמה"
ולכןמכונהבקבלה"זקן".
ועכשיו,כשהכרנוקצתיותראתמקורחכמתושל
הלל,נוכללהביןמההובילאותולענותאתהתשובה
הקצרהוהמדויקתהבאה.

אהבההיאחיבור,ושנאהמהותהפירוד.כלעודאנו
שונאיםזהאתזה,אנובפירודגםמהבורא,מקור
כלההנאהוהתענוג,הסבירהללהזקן.הואהיהכל
כולו מחובר ל"מרכז הפיקוד" של הבורא ,וידע
שנבראנוכיצוריםאגואיסטיים.היהברורלהלל,
שבצורהטבעיתאנואוהביםרקאתמהשגורםלנו
להרגישטובואיננומסוגליםלאהובאתהזולת.אבל
הואהכירגםאתהכוחהמיוחדשיכוללשנותאת
הטבעשלנוולאפשרלנוסוףסוףלהפסיקלשנוא
ולהתחיללאהוב.זהו"האורהמחזירלמוטב"שטמון
בכתביהמקובלים.
כשהללפיתחאתהרצוןלרוחניותשהתעוררבו
והמשיךלחקוראתעצמוואתהעולם,הואגילה
ש"האורהמחזירלמוטב"חושףבפניהאדםאת
תמונתהכוחותהרוחנייםהפועליםבטבע.אדם
שרואהאתהכוחותהרוחניים,מגלהשאלוהם

˘„Á†Ú·Ë†Ì„‡·†˙Â·Ï
)¢È‡†‰Ó†¨ÈÓˆÚÏ†È‡˘ÎÂ†ÆÈÏ†ÈÓ†¨ÈÏ†È‡†ÔÈ‡†Ì‡¢הלל
הזקן,אבותא',י"ד(.

‡„˙ÂÁÂÎ‰†˙‡†‰‡Â¯˘†Ì
˙ÂÁÂÎ†Ì‰†ÂÏ‡˘†‰Ï‚Ó†¨ÌÈÈÁÂ¯‰
˘˙ÂÈ„„‰†È¯˘˜†ÌÈ¯ˆÂÈ‰†‰·‰‡†Ï
·Ì„‡‰†Æ‰‡È¯·‰†È˜ÏÁ†ÏÎ†ÔÈ
ÈÏ¯‚ËÈ‡†˜ÏÁÎ†ÂÓˆÚ†˙‡†˘È‚¯Ó
‰ÈÂÓ¯‰Â†˙ÂÓÏ˘†‰˙Â‡Ó
˘‰·‰‡·†ÂÏÂÎ†Ú·Ë‰†˙‡†˙ÙËÂÚ
בימיושלהללהזקןידעולומדיהתורהשמטרת
הלימודהיאאחתויחידה:לרומםאתהאדםמעל
טבעוהאגואיסטיולבנותבוטבעחדש,טבעשל
אהבהונתינה,הדומהלטבעושלהבורא.החכמים
שלאותםימיםתיארוזאתבמילים":בראתייצר
הרע,בראתיתורהתבלין")קידושיןל',ע"ב(,כלומר
שאתהאגו)יצרהרע(שטבועבאדם,אפשרלבטל
רקעלידיאורהתורההמביאלאהבה.החורבןהרוחני
שאירעבדורותהבאיםוהגלותשבאהבעקבותיו
השכיחו זאת מאיתנו למשך כאלפיים שנה.
האמצעיהיחידשמאפשרבדורנולעוררשובבישראל
את"אורהאהבה"הואלימודחכמתהקבלה.לכן
"חייבוהמקובליםלכלאישללמודאתחכמתהקבלה"
וקבעו בצורה חד משמעית שהגאולה תלויה
בהתפשטותלימודהקבלהלרבים)ראהבעלהסולם,
"הקדמהלתלמודעשרהספירות"(.
חכמת הקבלה אינה מטיפה לאדם מוסר ,אלא
מסבירהלוכיצדבנויהמערכתקשריהאהבהשבין
הנשמותשלנו.הקבלהמעוררתבאדםאתהרצון
להימצאבתוךאותהמערכת,ובסופושלדברהוא
חשאותה.המצבהרוחניהזההואשנקרא"העולם
הבא",ואליוחייבהאדםלהגיעעודבמהלךחייו
בעולם הזה .זוהי הרגשת האהבה ,השלמות
והנצחיותשלשםהשגתהנבראנו.לכךהתכווןהלל
הזקןבאומרושאהבתהזולתהיאמטרתקיומנו
בעולם הזה וכלפי זה הדגיש¨ÂÈ˘ÎÚ† ‡Ï† Ì‡Â¢ ,
‡)¢È˙ÓÈאבותא',י"ד(.
oren_l@kab.co.il
לקריאתמאמריהרבברוךשלוםאשלגעל
הללהזקןבאתרwww.kab.co.il/links/13/hilel:
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ÏÎ†È„ÓÏ¢†∫˘˜È·Â†È¯Î†Ì„‡†ÏÏ‰†ÈÙÏ†‡·†¨„Á‡†ÌÂÈ
‰Ú†ÏÏ‰†Æ¢˙Á‡†Ï‚¯†ÏÚ†„ÓÂÚ†È‡˘Î†‰ÏÂÎ†‰¯Â˙‰
ÂÊ†¨Í¯·ÁÏ†‰˘Ú˙†Ï‡†ÍÈÏÚ†‡Â˘˘†‰Ó¢†∫¯Ó‡Â†„ÈÓ
¨„·Ï·†‰ÊÏ†˘Â¯ÈÙ†‡Â‰†¯˙È‰†ÏÎ†Æ‰ÏÂÎ†‰¯Â˙‰†ÏÎ†‡È‰
)¢„ÓÏÂ†ÍÏראהשבתל"א,ע"א(.
בקשתושלאותואדםמהללהייתהשילמדאותו
לאןצריכותהמצוות,שהןתיקוניםפנימייםשל
רצונותינוהאגואיסטיים,להביאאותנו.תשובתושל
הללמבוססתעלעיקרוןפשוט:אהבתהזולתמביאה
לאהבתהבורא,ושנאתהזולתמביאהלשנאתהבורא
)הרבברוךשלוםאשלג,מאמרי',תשמ"ז(.

כוחותשלאהבההיוצריםקשריהדדיותביןכל
חלקי הבריאה .האדם מרגיש את עצמו כחלק
אינטגרלימאותהשלמותוהרמוניהשעוטפתאת
הטבעכולובאהבה.הואאינורוצהעודלעשות
לחברואתמהששנואעליו,הואמתחילבאמת
לאהובאותו.
אתזהביקשהללללמדנו,ולכןנאמר":כשנשתכחה
תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה .חזרה
ונשתכחה,עלההללהבבליויסדה")סוכהכ',ע"א(.

°˘„Á
ÌÈ¯ÙÒ†˙ÂÁ
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‡˙ÂÓÎ†‰Ê†¨Ë¯ËÈ‡·†‰Ê†ÍÈ‡†Ú„ÂÈ†‰
·‡¯†˘‡Æ˙ÂÏ‡˘Ó†‰·†˘˜·Ï†¯˘Ù
˜È˙·˙ÎÂ†·˘ÁÓÏ†È˙˘‚È†¨È˙Ó
·ÈÈÁ†È‡ß†¨ÈÓˆÚÏ†È˙¯Ó‡†Æß‰Ï·˜ß
Ì‡†˙Ú„Ï†·ÈÈÁ†È‡†Æ‰Ê†‰Ó†˙Ú„Ï
‡ßÈÈÁ†˙¯ËÓ†È‰Ó†ÍÎ†ÔÈ·‰Ï†ÏÎÂ
טוני מתראיין בסטודיו המצליח שלוThink " ,
,"Musicשםהואעובדמדייוםבכתיבתמוזיקה
לתכניותטלוויזיה,סרטיקולנועוטלוויזיהוכדומה.
טוניעובדעבורכלהרשתותהאמריקאיותהגדולות,
ואףהיהמועמדלפרסה"אמי"עלעבודתובאפוס
ההיסטוריהענק"ז'אןד'ארק".
‡øÍÏ˘†˙ÈÏ˜ÈÊÂÓ‰†‰¯ÈÈ¯˜‰†‰ÏÈÁ˙‰†ÍÈ
"התחלתיאתדרכיככותבשיריםוכזמר.נסעתי
ברחביארה"בכמהשנים.הופעתיבמועדוניםקטנים
ובאולמותגדולים,ועבדתיעםהרבהאנשים.הוצאתי
שבעהאלבומיםוחלקמהםעדייןמושמעיםביפן
ובאירופה.הפסקתילעשותזאתכשהפכתילמפיק".
ÁÈÏˆÓ˘†¨‰˜ÈÊÂÓ·†˘È˘†„ÁÂÈÓ‰†¯·„‰†Í˙Ú„Ï†Â‰Ó
øÌÈ˘‡·†˙Ú‚Ï
"המוזיקהמאפשרתלאנשיםלהרגישבהאתעצמם.
להגיע לתחושת חיבור עם מה שהם שומעים,
להרגיש הרגשת התכללות עם זה .הגרעין הוא

¨ÁÈÏˆÓ†ÔÓ‡Â†˜ÈÙÓ†¨È‡˜ÈÊÂÓ†¨˜ÈÒÂ˜†®ÈÂË©†Ô˙ÂÈÏ
ÈÏ·†‰ÏÈÏ†Ï˘†ÂÓÂˆÈÚ·†ÆÌÏÚÈ‰Ï†‰·¯ÈÒ˘†‰Ï‡˘†‰˙ÈÈ‰
˘ÏÏÎ·†¯·Á˙‰Â†˙˘¯Ï†¯·Á˙‰†‡Â‰†¨ÌÈ·¯†ÈÓ†„Á‡†¨‰È

וביקשממנילהגיעלשם.הייתייחסיתבתחילתדרכי,
ממשילדבן20או,21והמחשבהלפגושאותוהייתה
פשוטמדהימה.הואישבבפיז'מהעםיוקובחדרו
במלון,ואניבאתיוניגנתישיר,בזמןשהואויוקועשו
אתהקצבברקע,ומעיןפזמוןחוזר.זוהייתהממש
חוויה.הואממשידעמהעומדלבואבכלשלבבשיר
והואכאילוניגןאתהחלקהבאיחדאיתי.באותוערב
הקלטנואת'."'Give Peace a Chance
øÌÎÈ·†˘‚ÙÓ‰†‰È‰†ÍÈ‡Â
"ג'וןהיהמהשהייתמצפהשיהיהידידותי,פתוח.
הואיצרקשרמיידי,והיהמאודחביבאלי.אני,
לעומתזאתהייתימאודמתוח.אניזוכרשעמדתי
ללחוץלואתהידומרובהתרגשותתפסתילואת
הבוהן.הואהזמיןאותילהתיישבלידובמיטה,
וכשהתיישבתיהואאמר':אתהיושבליעלהרגל',
כילאראיתיאתהרגלשלומתחתלשמיכה.אז
התרוממתי ,ונכנסתי עם הראש במיקרופון,
שהשמיע'בום'כזה.ככההתחילהמפגשבינינו.בכל
זאת,הואהיההגיבורשלי,באותהתקופההרגשתי
שהואממשמנסהלהצילאתהעולם".
ø˙˘‚¯‰˘†‰Ó†‰Ê
"כן,בגללזהממשכיבדתיאותו.הרגשתישהוא
עושהאתמהשהואמבין,מתוךרצוןלשנותמשהו".

˘‡ÌÏÚÈ‰Ï†˙·¯ÒÓ˘†‰Ï

‡˘ÙÁÓ†ÏÈ·˜Ó·Â†¨˙ÈÏ˜ÈÊÂÓ†‰¯ÈÈ¯˜†Á˙ÙÓ†‰˙‡†Ê
¯ø˙ÂÈÁÂ
"למעשה,התחלתילעסוקבמוזיקהובאמנותבגלל
שאלהבסיסיתשהעסיקהאותיעודכשהייתיילד
'מהזההחייםהאלו?ואיךזהעובד?ואיפהאניבתוך
זה?ולשםמהכלזה?לשםמההחיים?'זאתהייתה
שאלהמטרידהשממשלאיכולתילהשתחררממנה,
היאכלהזמןהעסיקהאותי.חשבתישאםאוכללמצוא
דרךלבטאאתעצמיבאמצעותיצירה,אזאוכלאיכשהו
להיפטר מהשאלה ,או למצוא לה תשובה.

יונתן)טוני(קוסינקשרומנגןיחדעםג'וןלנוןויוקואונו

בחיבורהאנושי,אבלזהבכלזאתדימופשט.איכשהו
האדםנמשךומתרגש,אבלהואלאתמידמביןכיצד
הוא מחובר לדבר הזה בצורה כל כך עמוקה".

ÈÂËÏÂ†¨ÌÂÏ˘Ï†ÈÂÎÈÒ†Ô˙Â†ÔÂÏ

Ì‚†Ì‰ÈÈ·†¨ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ†ÌÈ‡˜ÈÊÂÓ†‰·¯‰†ÌÚ†˙‚È
‚ÆÔÂÏ†ÔÂß
"כן,עםג'וןהייתהחוויהנפלאה,מרגשתומאוד
מעניינת.זההיהבמהלךהביקורשל‘Give Peace
’ a Chanceבמונטריאול .קיבלתי שיחת טלפון
מהאמרגןשלי,שסיפרלישעושיםסרטעםג'ון,

אבלככלשנכנסתיעמוקיותרלתחוםהאמנות,לרוע
המזל,אולמרבההמזל,גםהשאלההפכהלעמוקה
יותרויותר.הענייןהואשבמוזיקה,כמובכלאמנות
אחרת,מתקיימיםכלמיניחוקייצירתיות.אתה
נכנסיותרויותרעמוקלדבריםהאלה.אתהחייב
לדעתאיךדבריםקורים,כיצדלהסתירדבריםוכיצד
להציגאותם.וכך,במקוםשהשאלהתיעלםהיא
הפכהלהיותיותרויותרעמוקה".
‡˙¨ÌÈËÈÏ˜˙†‡ÈˆÂÓ†¨ÚÈÙÂÓ†‰˙‡†¨ÁÈÏˆÓ†È‡˜ÈÊÂÓ†‰
‰¯È˜ÁÏ†ÌÂ˜Ó†Ì‚†ÍÏÈ·˘·†‡Â‰˘†ÌÂÁ˙·†‰Ê†ÏÎÂ†¨˜ÈÙÓ
ø¯ÒÁ†‰È‰†ÌˆÚ·†‰Ó†Ê‡†Æ‰˜ÈÊÂÓ‰†¨˙È˙¯ÈˆÈÂ†˙ÈÓÈÙ

צילום:אהובהברנר

ימודיהקבלההאותנטיים,שמציעהתנועת
"בניברוך",מושכיםאליהםאנשיםרביםמכל
רחביהעולם.חלקםלומדיםבאופןפרטיוחלקם
התאגדובקבוצות.כיוםלומדיםיחדעשרותאלפי
אנשים ברחבי העולם ,הנוהגים להתחבר דרך
האינטרנטלשיעוריהבוקרהמשודריםבשידורחי,
והם משתתפים בפעילויות שונות של הפצת
החכמהוהעברתהמסרהמרכזישל"בניברוך",
חקירתהפנימיות,אחדותואהבתהזולת.
בגיליוןהנוכחיהרחיקהמדור"בעקבותליבי"אלמעבר
לים,לקנדה,ושוחחעםיונתן)טוני(קוסינק),(55
מוזיקאיויוצר,ואחדהאנשיםהבולטיםבקבוצתהלימוד
שלטורונטו,ובהפצתהחכמהבאמריקה)ראומסגרת(.

˙‰·‰‡Ï†Ò‡ßˆ†Â

"מהשהיהחסרבכלמהשעשיתיכלהאמנות,
כלהדבריםוהכיףזהשלאהייתהמטרהלכלזה.
זההיהכמולהסתובבבמעגל,ככלשנכנסתיעמוק
יותרלתוךהאמנות,למדתיעודועודכיצדיוצרים
משהו,וככלשהשתכללתיוהתפתחתיביצירה,
הפכההשאלהשלילעמוקהיותר.וכך,במקום
להסתפקבמוזיקה,המשכתילנסותולבררמהם
החוקיםהאמיתייםשלהיצירתיות".
‡øÍÏ˘†‰Ï‡˘Ï†‰·Â˘˙†˙˘ÙÈÁ†‰ÙÈ
"ניסיתיהרבהדברים,אבלאתהיודעכולםמנסים
שיטותברוחניות.עסקתיבמדיטציה,למדתיאת
שיטתהזן,הייתהגםתקופהשחזרתיבתשובה,
חיפשתיוחיפשתי,אבללאהצלחתילמצואתשובות
בשוםמקום".

˙ÂÁÂ˙Ù†˙Â˙Ï„‰

ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ·†‰Â˘‡¯Ï†˙Ï˜˙†È˙ÓÂ
"הקשרשלילקבלהקייםכבר30שנה.כשהייתיבן
25מצאתיספרשנקרא"עשרהאורותמאירים",
שהגיעמתלמידשלהרבברוךשלוםאשלגאושל
בעלהסולם.קראתיאותוכשהייתיבן25ולמרות
שלאיכולתילהביןאותו,הרגשתישישבומשהו
שחושףאתהאשליהשלהעולםהזה,ומורהעל
הדרךאלתוךהעולםהאמיתי,אלתוךהמציאות
האמיתית.אבלגםידעתישלאאוכללהשיגאתזה
בנקודההזובחיי.הבטחתילעצמישבמרוצתהזמן
אמצאמישהושילמדאותיאיךלעשותאתזה.מאז
חלפו30שנה.היוליהרבהמורים,אבלאףאחד
מהםלאהצליחלפתוחעבורידברים".
ø¢ÍÂ¯·†È·¢†ÌÚ†ÍÏ˘†ÔÂ˘‡¯‰†˘‚ÙÓ‰†¯ˆÂ†ÍÈ‡Â
"בבית,באמצעותהמחשב.אניזוכרשהתעוררתי
באמצעהלילה,אחרישכמהימיםלאהצלחתילישון,
והענייןעםהקבלהכברמקנןבתוכישניםרבות,
ואמרתי':עכשיואניהולךלבקשתשובה'.אתהיודע
איךזהבאינטרנט,זהכמובארשאפשרלבקשבה
משאלות.קמתי,ניגשתילמחשבוכתבתי'קבלה'.
אמרתילעצמי',אניחייבלדעתמהזה.אניחייבלדעת
אםאוכלכךלהביןמהימטרתחיי'.הופיעהרשימה
שלאתרים,נכנסתיל,www.kabbalah.infoוהתחלתי
לקרואשם.ופתאום,כלמהשקראתיקודםעלקבלה,
ושלאיכולתילהביןולחדוראליו,כאילומישהואמר,
'אוקיי,אתהבאמתרוצהלדעתקבלה,אזהדלתות
פתוחות.הנהההסברלזהוהנהההסברלזה,הנהמה
שאתהוהנההםחייך.הנהמטרתחייך,וזהמהשאתה
צריךלעשותאםברצונךלהשיגזאת'.לאבצורת
רעיונות,אלאפשוטכך,שאלתישאלהוכאילוכל
היקום אמר :עכשיו ,כשאתה באמת מבקש ,הנה
התשובההאמיתית".
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ø˙˘‚¯‰†‰Ó
"הרגשתישאיןליכלאפשרותלסגתמהזדמנות
שכזאת.שכלחייחיכיתילתשובההזאת,ושעלי
ללכתבעקבותיה.השלבהבאהיהלהצטרףלקבוצת
לימוד וירטואלית עם אחד מהחבר'ה מישראל,
שבדיוקשבועקודםלכןהחליטלארגןכזאתקבוצה
באנגלית.התחלנוכחמישהאנשיםבקבוצה,והוא
התחיללקרואלנומתוךמאמרשהיהכלכךיפה.
הואהסבירלנואתהשאלותשלנוונתןלנותשובות
שרקפתחוופתחוופתחו.ואזרציתילהגיעלישראל
לראותאתהדברהאמיתישמאחוריזה,ובאמת
ראיתיופגשתיאתכלהאנשיםהנפלאיםהאלו".
ø‰˙˘‰†‰Ó†ø‰Ï·˜†„ÂÓÏÏ†˙ÏÁ˙‰˘†Ê‡Ó†ÍÏ†‰¯˜†‰Ó
כלתפיסתהחייםשלי.היהלימאודקשהלחוש
הנאהמדברים,מכיווןשהנאההייתהתמידמשהו
מחוצהלי.למדתישאפשרלהתחברבצורהשבה
ההנאהלאנעלמת,מכיווןשבעצםזהעבוראנשים
אחריםולאבשבילי.התענוגנמצאבשלםשלכלדבר.
זהוגילוימדהים.זהפשוטמביאלכךשהכלעובד,
ויש צמיחה מתמדת כל הזמן .יש התרגשות
מהגילויים,וחיבורהולךוגדללדברים,לחייםבכלל.
זהכאילושישבחייםשלימשהושלפניהקבלההיה
בצורהתתהכרתית,וכעתהואקייםבצורהמושלמת.
ישלהםמטרהמוחלטת.הםמאודמשמעותיים.
עכשיוהםמשמעותבלבד".

Æ¯·„†ÏÎ†Ï˘†ÌÏ˘·†‡ˆÓ†‚ÂÚ˙‰
‡È·Ó†ËÂ˘Ù†‰Ê†ÆÌÈ‰„Ó†ÈÂÏÈ‚†Â‰Ê
‰ÁÈÓˆ†‰˘ÈÂ†¨„·ÂÚ†ÏÎ‰˘†ÍÎÏ
˙Â˘‚¯˙‰†˘È†ÆÔÓÊ‰†ÏÎ†˙„Ó˙Ó
Ï„‚Â†ÍÏÂ‰†¯Â·ÈÁÂ†ÌÈÈÂÏÈ‚‰Ó
ÏÏÎ·†ÌÈÈÁÏ†¨ÌÈ¯·„Ï
øÍ¯Â·Ú†¯˙ÂÈ·†˘‚¯Ó‰†Ú‚¯‰†‰È‰†‰Ó
"ישרגעיםמרגשיםרביםבלימוד,אבלאניחושב
שהרגעהמרגשביותרהיההניסיוןללכתאחרהעצה
של'ואהבתלרעךכמוך',לעשותכלמהשאתהיכול
כדילהשיגאתזה,שהעצהנמצאתכברבפנים.
בפעולההזאתישחופשוזובאמתהדרךלטפס
מעללדרךהאשליהשלחוויתהחיים,להיכנסלתוך
המציאותהאמיתית.לחוותאפילומעטמהיכולת
לראותאתהאחרולדאוגלוכמולעצמי.לגלות
שהעצההזאתאכןנכונה,היההדברהמרגשביותר
שחוויתיבימיחיי".
lior_g@kab.co.il

˜·˙ÈÏ‚‡·†Ì‚†≠†˙˘¯·†‰Ï

במקביל לפעילותו בתחום יצירת מוזיקה
והפקה,יונתן)טוני(קוסינקפועל,ביחדעםעוד
חברים,להפצתחכמתהקבלהבשפההאנגלית.
טונימארחתוכניתשבועיתעלקבלהבערוץ
הטלוויזיההיהודיבכבלים"שלום,"TVולוקח
חלקביצירתתוכןלעיתוןהמקבילל"קבלה
לעם".Kabbalah Todayעיקרהפעילות
מתרכזתבאתרמרשיםואיכותישטוניועוד
אנשיםרביםאחראיםליצירתכלהתוכןשבו.
האתרפועלבמתכונתשלאקדמיהוירטואלית
ללימודקבלה,ומכילתוכניתעשירהשלקורסים
והרצאותבווידיאו,מאמרים,קליפיםנפלאים
ומסוגננים,ואפשרותלהורדתספריםשלהרב
לייטמןבשפההאנגלית,בחינם.
כתובתהאתרwww.arionline.info:
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ÌÈÚ†‰ÓÂ†·ÂË†‰Ó†‰‰
˘·˙†‡„ÁÈ†Ì‚†ÌÈÁ

ÍÂ˙Ó†¯ˆÂ†‡Â‰†Ì‡†˜¯†Í¯Ú†˘È†¯˘˜Ï˘†Â˙Â‡†„ÓÏÓ†¯‰Ê‰
ÌÈˆÏ†·˘ÂÓ†˙ÓÂÚÏ†˙È˙ÈÓ‡†˙Â¯·Á†ÏÚ†Æ˙ÈÁÂ¯†‰ÂÂÎ

·

ספרהזהרכתוב˙·˘†ÌÈÚ†‰ÓÂ†·ÂË†‰Ó†‰‰¢:
‡‰Ú˘·† ¨ÌÈ¯·Á‰† Ì‰† ÂÏ‡† Æ„ÁÈ† Ì‚† ÌÈÁ
˘Ì‰†‰ÏÈÁ˙Ó†Æ‰ÊÓ†‰Ê†ÌÈ„¯Ù†ÌÈ‡Â†¨„ÁÈ†ÌÈ·˘ÂÈ
˙‡†‰Ê†‚Â¯‰Ï†ÌÈˆÂ¯˘†¨‰ÓÁÏÓ†È˘ÂÚ†ÌÈ˘‡Î†ÌÈ‡¯
¨‡¯Â·‰ Æ‰ÂÂÁ‡†˙·‰‡·†˙ÂÈ‰Ï†ÌÈ¯ÊÂÁ†ÍÎ†¯Á‡ÏÂ†Æ‰Ê
˙·˘†ÌÈÚ†‰ÓÂ†·ÂË†‰Ó†‰‰†≠†Ì‰ÈÏÚ†¯ÓÂ‡†‡Â‰†‰Ó
‡Ì‰ÓÈÚ† ÏÂÏÎÏ† ‰‡·† ¨Ì‚† ‰ÏÈÓ‰† Æ„ÁÈ† Ì‚† ÌÈÁ
˘ÈÂ†¨Ì¯Â·È„Ï†·È˘˜Ó†‡¯Â·‰†‡Ï‡†„ÂÚ†‡ÏÂ†Æ‰ÈÎ˘‰
)†¢Ì‰·†ÁÓ˘†‡Â‰Â†˙Á†ÂÏזהר,אחרימות,אותיות
ס"דס"ה,פירושהסולם(.
"הנהמהטובומהנעיםשבתאחיםגםיחד"הוא
אחדהפסוקיםהמרגשיםוהיפיםשבספרתהלים.
רבישמעוןבריוחאי)רשב"י(,מלמדאותנושפסוק
זה,שהפךברבותהימיםלשירמוכר,עוסקכולו
באהבתאמתביןאנשיםשרוציםלהגיעלרוחניות.
למעשה ,כל ספרי הקבלה וספר הזהר בפרט,
מתאריםאתיחסיהאהבהוהנתינההקיימיםבין
הנשמות.כדילהביןאתהנאמרבזהרחשובלדעת
שהספראינועוסקבכוחותמופשטיםשפועליםאי
שם,אלאמדברעלינו.רשב"ימסבירלנומהימערכת
היחסיםשצריכהלהתקייםבינינו,כחבריםאוהבים
וכעםמאוחד.

˜˘¯‰·‰‡ Ï˘ ÌÈ
האחיםשעליהםמדברספרהזהרנקראים"חברים",
כלומר אנשים פשוטים כמוך וכמוני ,שהחליטו
להתחברביניהםמתוךמטרהמשותפתאחת

להשיגאתהעולםהרוחני.הםמבינים
שכדילהגיעלהרגשההרוחניתשנקראת
"שבת אחים גם יחד" ,הם יצטרכו
להתעלות מעל לחשבונותיהם
האגואיסטיים ולאהוב זה את זה.
הזהר אומר שחברים כאלה אינם
נפרדיםזהמזה,כיישלהםרצון
משותףויחיד.הםמשתוקקיםלהגיעלרוחניות,
ולהכיראתהמציאותהעליונהשבהמתקיימותרק
אהבהואחדות.במהלךהדרךהרוחניתשעוברים
כלהחבריםיחדיו,רואהכלאחדמהםאתחבריו
כאנשיםהחשוביםבחייו.הואיודעשרקבעזרתם
יוכללהתגברעלהאגושטבועבוולהתעלותלדרגת
האהבה.בסוףהדרך,כשהאדםמגיעלדרגהרוחנית
נעלהזו,שבההואקשורבאהבהעםחבריו,הוא
מצליחלגלותדרךהקשרהזהאתהבורא.

ÌÈÚ ‰ÓÂ ·ÂË ‰Ó ‰‰
רבישמעוןבריוחאימספרלנושבתחילתהדרך
הרוחנית ,אותם חברים דומים ל"אנשים עושי
מלחמהשרוציםלהרוגזהאתזה".
בחכמתהקבלהרוחניותנקראתחיים.מישמסרב
להתגברעלהחשבונותהאגואיסטייםשלומומשל
ל"אדםשרוצהלהרוגאתחבריו",כיהואמונעמהם
להשיגאתהרוחניות,אתהחיים.אךהזהרמלמד
אותנושגםהמצביםהאלהנחשביםל"מהטובומה
נעים",כיהםמהוויםשלבחשובבדרךהרוחנית.
בשלבזההחבריםעדייןלאהתגברועלהאגושלהם,
והםמרגישיםשהםעודלאהגיעולמצבהשלם.
בכלזאתישלחבריםהרגשהשלשמחהגדולהמכך
שיושבים גם יחד  הם התחברו מתוך מטרה
משותפת,וישלהםתקווהלהתגברעלהחשבון
האישיולהגיעביחדלאהבה.
הפסוק"הנהמהטובומהנעים"מתייחסלמטרת
החיים ,שהיא להגיע לאהבה ולחיבור הרוחני.

··˘ ‡Ï ÌÈˆÏ ·˘ÂÓ
בפסוק"שבתאחיםגםיחד"המילה"גם"מסמלת
את השכינה .הזהר מסביר שהשכינה היא כלל
הנשמות שפועלות מתוך אהבה ומשתוקקות
להתעלותיחדאלהכרתהעולםהעליון.כשאנחנו
מתחבריםורוציםלגלותבקשרבינינואתהשוכן,
אתהבורא,החיבורהזהנקראשכינה.בנוסף,המילה
"גם"רומזתעלכךשאםנשתוקקלהגיעלאהבה
בינינוונתחברבאמת,אזהאגושמפרידבינינועתה
יצטרףגםהואלאהבההחדשהשתשרהבינינו.
כלומר,החשבונותהאישייםלאיפריעולנויותר
להגיעלרוחניות.אךכדישנוכללהגיעלכך,אנו
צריכיםלהגיעלמצבשבוהחיבורבינינויהיהרק
מתוךכוונהרוחנית.לכןהדגישוגדוליהמקובלים
שהחיבורבינינוחייבלנבוערקמתוךהכוונהלהגיע
לקשרעםהבורא,כלומרלהגיעלתכונתהאהבה
והנתינה.רקאזזהנקרא"שבתאחיםגםיחד",יחד
עםהבורא.
המקובליםהוסיפוואמרושגםלימודחכמתהקבלה
צריךלנבועמאותהכוונה.אולםאםאנשיםלומדים
קבלה ורוצים להתחבר ללא כוונה להשיג את
המטרההרוחנית,המצבהזהנקראבשפתהקבלה
"מושבלצים".
הבדלזההינוכהחשוב,עדכידודהמלךבחרלפתוח
אתספרתהליםדווקאבפסוק"אשריהאישאשר
לאהלךבעצתרשעים"והמשיךבמילים"ובמושב
לציםלאישב".
עלמנתשנוכלכולנולשבתגםיחדכאחים,עלינו
להיעזרבדרךשסללובפנינוגדוליהמקובלים.בעזרת
חכמתהקבלהנוכלללמודכיצדלהתאחדבינינו
בקשרשלאהבה,ולהגיעכ"אישאחדבלבאחד"אל
החיבורהנכסףעםהבורא.
צפייהבשיעורקבלהעלאהבתהזולתבאתר:
www.kab.co.il/links/13/zulat1
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 .1עלבסיסאהבתהזולת.
 .2הליכהשלהאדםאלהבורא.
 .3נשמתהאדםמורכבתמתרי"גרצונות).(613
 .4העיקרוןהוא:אהבתהזולתמביאהלאהבת
הבורא,ושנאתהזולתמביאהלשנאתהבורא.
 .5אתהאגואפשרלבטלרקעלידיהמאורהמחזיר
למוטבהמביאלאהבה.
 .6העיתוןהקבליהראשוןבהיסטוריההואעיתון
"האומה"ומטרתוהייתהלגשרולחברביןכל
הפלגיםשהיובארץישראל.
".7החינוךהרוחני"שעליודיברבעלהסולםהוא
חינוךיסודיומעשילאהבתישראל.
 .8בחכמת הקבלה רוחניות נקראת "חיים".
 .9השכינההיאכללהנשמותשפועלותמתוךאהבה
ומשתוקקותלהתעלותיחדאלהכרתהעולם
העליון.
.10הפסוקמתייחסלמטרתהחיים,שהיאלהגיע
לאהבהולחיבורהרוחני.
.11אברהםאבינוגילהאתכוחהאהבהוהנתינה.
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בספרהזהרכתוב"בואוראה,אדםשנולד,נותניםלונפש ...זכהיותר,נותניםלונשמה)"...זהרמשפטים,
דףד'אותי"א( .
כלאדםנולדעםניצוץרוחניהנקרא"נפש".אםיפתחאתהניצוץהזהבאמצעותלימודחכמתהקבלה,
יזכההאדםלרכושחושרוחניהנקרא"נשמה".דרכוהואירגישאתהבורא.
חכמתהקבלהמסבירהשבסופושלדבריגיעוכלבניהאדםלדרגהרוחניתשבההםירגישואתהבורא
דרךהחושהרוחנישנקראנשמה.כדילצייןזאת,נוהגיםלעיתיםהמקובליםלכנותאת"ניצוץהנפש"
בשם"נשמה"":כלדברשמדבריםמאיזובחינהמדבריםתמידעלבחינההעליונה,וכיווןשבחינה
העליונהשלהאדםהואדרגתנשמה,לכןבאופןכלליקוראיםתמידאתהרוחניותשלהאדםבשם
נשמה").מאמר"הדרגההראשונהשאדםנולד",הרבברוךשלוםאשלג(.כלאדםיכוללהגיעלדרגה
הרוחניתהגבוההביותר,כשיעשהזאתהואיחווהשלמותונצחיות.כותבעלכךהאר"י":כיכלאדם
יכוללהיותכמשהרבינועליוהשלום,אםירצהלזכךמעשיו,לפישיכוללקחתלורוחאחריותרגבוה
מרוםהיצירה,וכןנשמהמרוםהבריאה")שערהגלגולים,דףי"אטורב'(.
להרחבה מומלץלקרואאתמאמר"הדרגההראשונהשאדםנולד"שלהרבברוךשלוםאשלג)ספר
קבלהלמתחיל,עמ'.(151
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‚

 ∫¯·ÈÏ† ÈÏÈשלום הרב לייטמן .כמוזיקאי אני
מרגיש שהתפקיד שלי הוא לשמח אנשים
ולעוררבהםתחושותעמוקות,לקרבאותםבמשהו
למצבשלשלוםפנימי.המוזיקהשלימגיעהמתוך
הרגשהחזקהשבפניםכולנודומים.הענייןהוא
שישהיוםהרבהאנשיםשנמצאיםבמצבקשהשל
עוני,ישילדיםשגדליםבבתיםשאיןבהםאוכל
וחוויםקשייםשאנילאחוויתי.
כיצד ממצבים קשים כאלה ,יכול האדם להגיע
להרגשהשלשלמות,שלאושר?

¨Ï·˜Ï†‰ˆÂ¯†ÂÚ·ËÓ†Ì„‡‰
ÁÈÏˆÓ†‡Ï†‡Â‰†Ï·‡†¨‡ÏÓ˙‰Ï
˙Ú„Ï†‡È‰†‰ÓÎÁ‰†ÆÈ˜È¯†¯‡˘Â
¨Ô˜Â¯˙‰Ï†ÈÏ·Ó†‡ÏÓ˙‰Ï†„ˆÈÎ
˙˘ÂÁ˙†˙‡†Ï¯ËÈ†ÈÂÏÈÓ‰˘†ÈÏ·Ó
·Ú¯‰†˙‡†¨ÔÂ¯ÒÈÁ‰
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אתהחושבשההרגשההזותלויה
במשהו שנמצא מחוץ לאדם? יש אנשים רבים
שהגיעולשפעחומריולכלטובולאחסרלהםדבר
מבחינהחומרית,אבלבפניםהםמרגישיםשאין
להם כלום ,ריקנות .הרגשה של שלמות ,שלום
ושלווההיאתחושהמאודפנימית.
‚ ∫¯·ÈÏ† ÈÏÈזה באמת כך .האם חכמת הקבלה
מצליחהלהובילאתהאדםלכיווןאחר,שמחיותר?

∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰חכמתהקבלהמסבירהלנושאדם
מסוגללהרגיששמחהרקאםהרצוןשלומתמלא
במילוינצחיושלם.במצבנוהנוכחי,אנולאמסוגלים
לחוותתחושהכזו.אפשרלהביןאתהסיבהלכך
מתוךדוגמאיומיומיתפשוטה:ברגעשאדםצמא
מתחיללשתות,הצימאוןשלומתחיללהיעלם.יחד
עםהצימאוןנעלםאטאטגםהתענוגמהמשקה.
התהליךהזהקורהלנובכלתחומיהחייםולכןאנו
חייםבמעיןמרוץאינסופיאחרמילוייםשונים,
שהופךאותנומתוסכלים.שמחהמגיעהרקברגע
שהאדם מסוגל לחבר את שני הקצוות הללו 
החיסרון והמילוי  יחד בצורה נצחית ושלמה.
שמחהלאיכולהלהתקייםללאשלמות.
‚∫¯·ÈÏ†ÈÏÈכיהיאלאאמיתית.
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון.במצבכזהשלחיסרוןללאמילוי,
לאנותרלאדםאלאלעצוםאתעיניוולהתעלם
ממציאותחייו.למעשה,כךכולנוחייםוככלשאנו
גדליםומתפתחיםאנומתעייפים.אפילוהצעירים
בימינולאשמחיםוחלקםהגדולחיבתחושתדיכאון
כברבגילצעיר.
‚∫¯·ÈÏ†ÈÏÈהדיכאוןהואבאמתמחלהנפוצהבימינו.
לאחרונהיצאלילבקרבסקנדינביה,ובעייתהדיכאון
שםקשהבמיוחד.לכאורההדברהזהמפליא,כי
כלפי חוץ החיים שלהם נראים טובים מאוד,
הממשלהעוזרתלאזרחיםבכלהתחומים,ונדמה
שהרבהיותרקללחיותשםמאשרבארץ.אזלמה
דווקאשםהמצבכלכךגרוע?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰דווקאשם,היכןשלאדםישכביכול

הכל,הואמגלהשאיןלוכלום.האדםמטבעורוצה
לקבל,להתמלא,אבלהואלאמצליחונשארריקני.
החכמההיאלדעתכיצדלהתמלאמבלילהתרוקן,
מבלישהמילויינטרלאתתחושתהחיסרון,אתהרעב.
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‚∫¯·ÈÏ†ÈÏÈזאתאומרתשהחיסרוןצריךלהישאר?
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כמובן,אחרתלאנרגישתענוג.אנו
נמצאיםבמצב,שברגעשמגיעהתענוג,מידנעלם
הרעבולכןאנולאמצליחיםליהנות.החכמההיא
להרגישאתשניהםיחד,כשהםמזיניםזהאתזה
במתח מתמיד .חכמת הקבלה היא השיטה
שמלמדתאותנוכיצדלעשותזאת,כיצדלקבל
בצורה הנכונה .מדובר בכוחות שפועלים בתוך
הנשמה ,ולכן בשלב הראשון עלינו לגלות את
הנשמה.
‚∫¯·ÈÏ†ÈÏÈהאםבעזרתחכמתהקבלהאפשרלגלות
אתהנשמה?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰בוודאי,לשםכךהיאמיועדת.הקבלה
אינהעוסקתכללבגוףהאדםאלאאךורקבנשמה.
היאמלמדתאותנוכיצדניתןלפתחאתהכליהזה

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמת
הקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת
1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורוהמקובלהרבברוך
שלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחבר
פירוש"הסולם"עלספרהזהר(.
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†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני†∫‰˘Ó†Í¯ÂÚא.סופר
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',מ.פולטורק,י.עובדיה,נ.חסיד,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלניצ'וק,ש.גונן,
ג.ויסוצקי,א.זוהר,ז.סוביק,ג.שמעוני,א.אוחיון,ד.פולוביץ,ח.בןחור,ג.קיסוס,א.הרשקוביץ',
ס.לייטמן,ת.אקרמן,ס.רץ,ד.נהרי
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚמ.גונופולסקי,י.וולפסון,ב.עברי,א.ונטורה
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שנקרא"נשמה",כךשבתוכויהיהניתןלהרגיש
שמחהואושר.
‚∫¯·ÈÏ†ÈÏÈואיךמפתחיםאתהנשמה?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰עלידילימודמתוךספריהקבלה
האותנטיים ,האדם מעורר את נקודת הנשמה
הראשוניתשכברקיימתבו.אותהנקודה",הנקודה
שבלב",נמצאתבכלאחדמאיתנוולימודהקבלה
חושףאותהומוציאהמהמסתור.כאשרנתחיל
לפתחאתהנשמה,נגלהכיצדכלהנקודותהאלה
שייכותלמערכתכלליתאחת,לנשמהכלליתאחת.
אזנגיעלמצבשבוכלאחדמאיתנוירגישלארק
אתהשמחההפרטיתשלו,אתהנשמהשלו,אלא
גםאתהשמחהשנמצאתבאחרים.
נסהלתארלעצמךפיכמהתגדלעוצמתהאושר
וההתעלותשהאדםמסוגללחוות.רקבתוךהנשמה
אפשרליהנותבאמתורקבההתענוגהואנצחי
ושלם,מפנישהואלאשייךלגוףולעולםשלנואלא
מתקייםברמההרוחנית.
‚†∫¯·ÈÏ†ÈÏÈלמרותהמצבהקשהשבונמצאהעם
שלנוכיום,זהבכלזאתנראהלךאפשרי?
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰דווקאמתוךהחושךיגיעוהזמנים
הטובים,כךמסבירהחכמתהקבלה.המקובלים
מלמדיםאותנושדווקאכךזהחייבלהתרחש.אני
משוכנעשבשניםהקרובותאנונראהשינוייםגדולים
ומהותייםבתוךהעםשלנו.אנונגלהאתנקודות
הנשמהבתוךכלאחדמאיתנוואזנתחברונהפוך
לעם.הריללאחיבורואהבהבינינוברמההרוחנית,
ברמתהנשמות,אנובכלללאמהוויםעם.
התפתחנולכדיאומהמתוךקבוצתהמקובלים
שהרכיבאברהם,קבוצהשנוסדהעלבסיסאהבת
הזולתוחיבוררוחני,ולמצבהזהעלינולחזור.היום
אנונמצאיםבשיאושלגילויהרעשבתוכנו,ודווקא
מתוךהמצבהזהעלינולגלותולפתחאתהנשמה
בכלאחדואחדמאיתנו.ברגעשנעשהזאת,נוכל
להתחברולהרגישאתכלהשפעהנפלאשקיים
במישורהרוחני.לכן,עלאףהקושיהרב,אנימאוד
אופטימי.
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