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לאכולמצהשמתפוררתלךתמידביןהידיים,
לשיר"מהנשתנה"עםהבןהקטןשלהדודחיים.
לראותאתעצמנוכאילויצאנוממצרים,לנסות
לספרעלכךלילדיםשנרדמוכברפעמיים...ולא
לשכוחלמלאגםלאליהוהנביאאתהכוסשלו.
פסחהואהחגשבואנומתכנסיםיחדלסעודת
לילהסדר.אבלזהלאמסתכםרקבכך,פסח
הואקודםכלחגרוחנישמדברעלתיקוןהנשמה.
איןזהפלאשהיציאהממצריםעומדתבמרכזו
שלהחגהיאמסמלתאתהרגעהמיוחדשבו
אנומגליםאתהמצבהחופשיוהנעלהביותר,
אתהרוחניות.
סדרפסחהואנוסחהעתיקהלעשייתסדר
בחיים.לארקבבית,בארונותהמטבחובחדרי
הילדים,אלאסדרשלממש,סדרפנימיבתוךהלב.
גדוליהמקובליםכתבועבורנואתההגדהשלפסח
כמדריךשמלווהאותנובדרכנולעתידבטוחוטוב.
הם כותבים לנו שכל אחד יכול להגיע לכך.
בניישראליצאוממצריםרקלאחרשהתאחדו
ונהיולעם.בכלדורודורסיפורמצריםחוזרעל
עצמוובמיוחדבדורנו.אםרקנושיטידזה
לזהונשאףלהתחברבינינונהיהעםחופשי
באמת.כשרקנרצהבכך,האורהעליוןיעשה
זאתעבורנו.
אזבואונשביחדונחגוגאתסדרהפסחכעם
שלםמאוחדיםבאהבתהזולת.
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‰˘ÓÂ†‰Ú¯Ù
"פרעה"מלשון"פהרע",מסמלאתכללהאגואיזםהאנושיששולטעלהאדםוהואהסיבהלפירודולפילוגביןבניהאדם.
"משה",מלשוןלמשות,מסמלאתהכוחהרוחנישמושךאתהאדםמתוךהאגואיזםאלעבראהבתהזולת.
¯Â‚†¯Â‡ÈÏ

Ï

¯Â˜¯˜†˜¯†Æ‰ÓÓ„†ÌÈÈ¯·Ú‰†È˙··†ÆÌÈ¯ˆÓ·†‰ÏÈ
˙‡†ÌÚÙ†È„ÈÓ†¯ÙÓ†¯Â‡È‰†ÔÓ†‰ÏÂÚ˘†ÌÈÚ„¯Ùˆ‰
Ë·˘Ó†„·ÎÂÈÂ†Ì¯ÓÚ†Ï˘†Ì˙ÎÂÒ·†˜Ï„†¯Â‡†ÆË˜˘‰
Æ˜ÂÈ˙†Ï˘†ÈÎ·†ÚÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†ËÚÓ†·¯˜˙†Ì‡†ÆÈÂÏ
ÂÈÎ·˘†È„Î†ËÂÚÙ‰†Ï˘†ÂÈÙ†˙‡†‰È„È·†‰ÒÎÓ†„·ÎÂÈ
ÌÈ¯Ó†ÆÌÈ‡ÂÙ˜†ÂÈÙÂ†‰ÏÂÓ†„ÓÂÚ†Ì¯ÓÚ†ÆÚÓ˘È†‡Ï
ÌÈ„Óˆ† Ì‰Â† ‰Ï‰··† Â¯¯ÂÚ˙‰† ÌÈË˜‰† ÔÂ¯‰‡Â
‰ÂÂÈˆ†ÌÈ¯ˆÓ†ÍÏÓ†‰Ú¯Ù†ÆÌÓÈ‡†„·ÎÂÈ†Ï˘†‰¯ÂÈÒÏ
ÂÈÁÈÏ˘† ÆÌÈ„ÏÂ‰† ÌÈ·‰† ÏÎ† ˙‡† ¯Â‡È·† ÚÈ·Ë‰Ï
‰ÊÓ†Æ˘Á¯†ÏÎÏ†ÌÊÂ‡†˙‡†ÌÈËÓÂ†ÌÈ˙·‰†ÔÈ·†ÌÈ··ÂÒ
˘ÌÈ¯ˆÓ‰†ÔÓ†ÔÙˆÂÓ†ÔË˜‰†‰˘Ó˘†ÌÈ˘„ÂÁ†‰˘ÂÏ
·„¯Â¯È˙Ò‰Ï†¯˘Ù‡†È‡Â†¨ÂÈ¯Â‰†˙˙˜··†Í¯„†‡Ï†Í

ÔÓ‡‰†‰ÚÂ¯‰†≠†‰˘Ó

‡Â‰†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ†¯ÂÙÈÒ†ÆÂ‚‡‰†Ï˘†ÂÁÂÎ†˙‡†ÏÓÒÓ†‰Ú¯Ù†¨ÈÁÂ¯†ÁÂÎ†ÏÓÒÓ†‰˘Ó
¯Â‡Ï†Í˘ÂÁ†ÔÈ·†˜·‡Ó‰†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ†Â‰Ê†¨‰È¯ÂËÒÈ‰Ï†¯·ÚÓ†‰·¯‰
האגוהאכזרי,הדורסני,שמדכאאתהרצוןהרוחני
פעםאחרפעם.
המאבקביןשניהכוחותהאלה",משהופרעה",הוא
מאבקעלהאדם,על"נקודתישראל"שנמצאתבכל
אחדמאיתנו.מאבקשיכריעלשםאיזומטרההאדם
יחיה.האםהואיבחרלחיותאתחייורקכדילהשיג
מטרותגשמיותוחומריותבעולםהזהאושיתפתח
ויגלהאתהעולםהרוחני.
כלעודידושלפרעהעלהעליונה,האדםנשאר
במצרים,אולםכשכוחושלמשהגובר,האדםזוכה
לצאתלחופשי.יציאתמצריםמסמלתאתהיציאה
משליטתהאגואלהחופש.

תכונותיו יוצאות הדופן של משה ,מזמין אותו
לאוהלוונותןלואתציפורהבתולאישה.
במדיין מפתח משה את הרצון שלו לרוחניות
ומכשיראתעצמולמאבקפניםמולפניםנגדפרעה.
כשתסתייםתקופתההכשרה,יחזורלמצריםויגאל
אתבניישראלמהשעבודלפרעה.
תהליךההתפתחותהרוחנינעתמידבמעגלים,כל
מעגלכזהמכונהבשפתהקבלה"40שנה".למספר
 40יש משמעות מיוחדת בחכמת הקבלה40 .
בגימטריהשווהלאותמ',והאותמ'מסמלתאת
ספירתהבינה.איןהכוונהלשניםבמובנןהמוכר
לנו ,אלא כל "שנה" היא סימן למדרגה רוחנית

ציור:מיכאלגונופולסקי

¢‰ÓÏ˘‰†‰ÏÂ‡‚Ï†‰ÎÊ†¨ÌÚ†·Â¯·†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙ÂË˘Ù˙‰·†˜¯Â†Í‡¢
‰˘Ó†˙‡†ÁÈ˙Â†¯Â‡È‰†Ï‡†ÌÈ¯Ó†‡ˆ˙†¯ÁÓ†Æ„ÂÚ
·˙ÌÈ˜Ï†„Ú·Ó†ÆÏÁ‰†˙Â„‚†ÏÚ†¨ÛÂÒ·†¨‡ÓÂ‚†˙·È
Æ·ÂËÏ†‰ÂÂ˜˙·†˘Á¯˙Ó·†‰Ùˆ˙†‡È‰
כך,מתוךהחושךואיהוודאות,מתגלהנקודתהאור
הגדולהביותרבתולדותעםישראל.משהרבנוהוא
ללאספקהמנהיגהחשובביותרשלהעםהיהודי
בכלהזמנים:הואהוציאאתבניישראלממצרים
והובילאותםלפתחהשלארץישראל,ובזכותו
קיבלנו את עשרת הדברות .גדולי המנהיגים,
המצביאיםוהמדינאיםבכלהדורותראובואת
הגדולמכולםופועלווסיפורחייורלוונטייםמאי
פעם,אפילואחרי3,000שנה.
על פי חכמת הקבלה לסיפור חייו של משה
משמעותפנימיתומרתקת¢‰˘Ó¢.מסמלאת
הכוחהרוחנישקייםבכלאחדמאיתנו¢‰Ú¯Ù¢,
לעומתומסמלאתכוחהאגוששולטעלהאדם

˜·‡ÓÎ†‰˘ÓÏ†‰Ú¯Ù†ÔÈ·†˜·‡Ó‰
Â‰Ê†ÆÌ„‡‰†ÍÂ˙·†˘Á¯˙Ó˘†ÈÓÈÙ
˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†ÔÈ·†ÌÈ˙È‡†˜·‡Ó
˘Ë‡Ï†Ë‡Ï†Á˙Ù˙ÓÂ†Ú˙ÙÏ†¯¯ÂÚ˙Ó
‡Î„Ó˘†¨ÈÒ¯Â„‰†¨È¯ÊÎ‡‰†Â‚‡‰†ÔÈ·Ï
‡˙†ÌÚÙ†¯Á‡†ÌÚÙ†ÈÁÂ¯‰†ÔÂˆ¯‰
ומדכאאתהרצוןשלולרוחניות.הקבלהמתארת
את המאבק בין פרעה למשה כמאבק פנימי
שמתרחשבתוךהאדם.זהומאבקאיתניםביןהרצון
לרוחניותשמתעוררלפתעומתפתחלאטלאטלבין

Â‚‡‰†ÏÚ†‰ÓÁÏÓ†˙Ê¯Î‰
התחנההראשונהבחיימשההיאארמונושלפרעה.
40שנהחימשהבביתושלמלךמצריםכבנההמאומץ
שלבתיהבתפרעה.כנסיךמצרימשהזכהלכבוד
השמורלבנימלכים.המובחריםשבחכמימצריםלימדו
אותואתחכמותהעולם,אוכלושתייהלאחסרועל
שולחנווהיהלואתכלמהשאדםיכוללבקש.
כךנמשכוחיימשהבארמוןפרעה,עדשהתגלהבו
הרצוןלרוחניות.מרגעזהואילךהשתנוחייוללא
היכר.דחףבלתימוסברהניעאותולצאתמהארמון
ולחפשקשרעםאחיו.
הסיפורהקבלימלמדאותנושכאשרמתעוררת
באדםהנקודההרוחניתהואאינויכוללהמשיך
ולשהותבמקוםשבומולךהאגו.זוהסיבהשמשה
נדחףלצאתמןהארמון.
כשמשהרואהאישמצרימכהאישעבריהואהורג
אתהמצרי.הריגתהאישהמצרימסמלתשלבחדש
במאבקהפנימיביןמשהלפרעה.לאחרשנקודת
ה"משה"מתעוררתבאדם,הואאינומסכיםלהמשיך
ולהיכנעלאגושמדכאאתהתפתחותוהרוחנית.
הריגתהאישהמצרימשמעותההכרזתמלחמה
עלהכוחהכללישלהאגו.

ÌÈ¯˘ÚÂ†‰‡Ó†„Ú
השמועהעלהריגתהמצרימגיעהלפרעה,ובתגובה
הואמצווהלהרוגאתמשה.למשהלאנותרתברירה
אלאלברוחלמדיין.
גםבמדייןמשהאינויודעמנוח,הנטייהלרוחניות
ממשיכהלהתפתחבו.יתרוכוהןמדייןשומעעל

¢ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·¢†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰

שאותהרוכשהאדם.לפיכך120שנותיושלמשה
מתארותאתהמדרגההרוחניתהשלמהשאליה
הגיעבשלושהשלבים.

˘È‡†‰ÎÓ†È¯ˆÓ†˘È‡†‰‡Â¯†‰˘Ó˘Î
˙‚È¯‰†ÆÈ¯ˆÓ‰†˙‡†‚¯Â‰†‡Â‰†È¯·Ú
˘„Á†·Ï˘†˙ÏÓÒÓ†È¯ˆÓ‰†˘È‡‰
·‰Ú¯ÙÏ†‰˘Ó†ÔÈ·†ÈÓÈÙ‰†˜·‡Ó
"40שנה"חימשהבביתפרעהעדשהתגלהבו
הרצוןלרוחניות40",שנה"פיתחמשהאתהרצון
שלולרוחניותבמדייןעדשהיהחזקדיולהתמודד
מולפרעההאגו,ו"40שנה"הובילמשהאתבני
ישראלבמדברלארץישראל.משההשליםאתכל
 120המדרגות הרוחניות .זהו גם מקור הברכה
המפורסמת"עד"120שאנומאחליםאישלרעהו,
שכלאחדיזכהלהגיעלדרגתושלמשה.

˘˙ÂÁÂÎ‰†˜·‡Ó†Ï˘†Â‡È
הגעתםבדיוקבזמן,המתחבשיאו:בפינההימנית
עומדמשה,גדולהמנהיגיםבכלהזמנים,בפינה
השמאליתעומדפרעה,הָרשעהאולטימטיבי.סיבוב
תשיעי:חושךמצרים.משהואהרוןעומדיםפעם
נוספתואחרונהמולפרעהודורשים":שלחאת
עמי!".הפעםמלךמצריםרותחמזעם":הישמר
לך!",הואצועקעלמשה",לךואלתחזור,אםתשוב
אלהארמון,מותתמות".
משהואהרוןלאישובועודאלביתפרעה.למחרת
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היוםכשהבוראלצידו,מאחדמשהאתהעם,מצרים
מוכה במכת בכורות; פרעה מובס ,ובני ישראל
יוצאיםלחופשי.
סיפוריציאתמצריםהואהשיאבמאבקהכוחות
ביןמשהלפרעה.אחרישהרצוןלרוחניותסייםאת

·ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÂÁ˙ÈÙ†ÌÈ˘†ÈÙÏ‡†Í˘Ó
·È„Î†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†¯˙Ò
˙ÓÎÁ˘Î†¨ÌÂÈÎ†ÆÂ¯Â„Ï†‰ÓÈ‡˙‰Ï
˙ËÈ˘Î†ÌÚ†·Â¯·†‰Ï‚˙Ó†‰Ï·˜‰
˜¯†‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ˘†ÏÎ†¨„ÂÁÈ‡‰
ÌÈÈ˜˘†˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†˙‡†Á˙ÙÏ
·‰ËÈ˘·†˘Ó˙˘‰ÏÂ†Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ
ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÂÏ†Â¯È˙Â‰˘†Â‚‡‰†ÔÂ˜È˙Ï
התפתחותובמדיין,הואבשללארקלהתמודד
פניםאלפניםעםהאגוולגבורעליו,אלאגםמנהיג
אתכלהרצונותהאחריםשבאדםלצאתבעקבותיו.
הרצוןלרוחניותמשחרראותםמעבדותלאגוומוציא
אותםלחופשי.
שלא כמו "נקודת המשה" שכבר הבשילה ,יתר
הרצונותעדייןנשלטיםעלידיהאגו,לכןברגע
שהעםמוכןללכתבעקבותמשה,היציאהמהאגו
מתבצעתתכףומיד.זוהסיבהשאנואומריםכי
היציאהמעבדותלחירותנעשיתבחיפזון.
משההואהרצוןהיחידשמרגישויודעאתהדרך.
מתוךהקשרשלולבורא,הואמובילאחריואתיתר
הרצונותלצאתממצרים.עלאףשכלרצונותהאדם
"מוכניםלרגע"לברוחמשליטתפרעה,האגואינו
מרפהמהםורודףאחריהםבכלכוחועדהרגע
האחרון .כשמגיע המעמד המיוחל שבו האדם
משתחררמשליטתהאגו,האדםמתמלאבשמחה
ואושר,סוףסוףהואיוצאלמסעאלהעולםהעליון.

˙ÂÈÁÂ¯Ï†‰ÒÈÎ†ÒÈË¯Î

המקובליםמספריםלנושכרטיסהכניסהלרוחניות
הואהיכולתלאהובאתהזולת.כיוםאנוחייםבעולם
חומרניותחרותי,עולםשבואדםלאדםזאב.דווקא
המציאותשבהאנוחיים,מדגישהומחדדתיותר
מאיפעםאתהצורךבאחדות.
לרגעהזהבדיוקחיכוגדוליהמקובליםבמשךאלפי
שנים.במשךאלפישניםפיתחוהמקובליםבסתר
אתחכמתהקבלהכדילהתאימהלדורנו.כיום,
כשחכמתהקבלהמתגלהברובעםכשיטתהאיחוד,
כל שעלינו לעשות הוא רק לפתח את הרצון
לרוחניות שקיים בכל אחד מאיתנו ולהשתמש
בשיטה שהותירו לנו המקובלים לתיקון האגו.
המציאותהרוחניתהשלמהוהנצחיתקרובהמאי
פעםונמצאתבהישגיד.

øÂÈÓÈ·†‰˘Ó†Â‰ÈÓ

‡‡Ï˘†Æ„ÁÈ†ÂÏÂÎÂ†Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ†¨Ï‡¯˘È†ÌÚ†¨ÂÁ
˙·‰‡ÏÂ†˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†ÌÚÙ‰†¨˙ÂÓ„Â˜‰†ÌÈÓÚÙ·†ÂÓÎ
Æ„„Â·†‚È‰Ó·†‡ÏÂ†ÌÚ‰†ÍÂ˙Ó†¯¯ÂÚ˙Ó†˙ÏÂÊ‰
·˘È†Æ¢‰˘Ó¢†‡¯˜˘†‰Ê‰†ÔÂˆ¯‰†ÌÈÈ˜†Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ
ÌÈ¯Á‡‰†˙ÂÂˆ¯‰†˙‡†¯È‡˘‰Ï†¨ÂÏ†·È˘˜‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰†ÂÏ
·ˆ„†Æ˙ÈÁÂ¯‰†Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†Â˙Â‡†ÏÈ·Â‰Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡ÏÂ
ÏÈ·Â‰Ï†¢‰˘Ó¢Ï†¯˘Ù‡Ï†˜¯†‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ˘†ÏÎ
‡Ú‚¯·† Æ¯Â‡‰† Ï‡† ¨ÈÁÂ¯‰† ÌÏÂÚ‰† ¯·Ú† Ï‡† Â˙Â
˘¨˙ÈÁˆÂ†‰ÓÏ˘†¨˙ÈÁÂ¯†˙Â‡ÈˆÓ†‰Ï‚†¨˙‡Ê†‰˘Ú
ÆÔÂÈÓ„†ÏÎ†ÏÚ†‰ÏÂÚ‰†¯˘Â‡ÏÂ†ÈÙÂÒ†ÔÈ‡†ÚÙ˘Ï†‰ÎÊ
lior_g@kab.co.il
צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/14/moshe

ıÓÁ
בקבלההחמץמסמלאתהאגואיזםשמפרידבינינולביןהאושרהנצחי.כדילצאתמ"הכלאהאגואיסטי"שנקראמצרים,עלינולבצעאת
בדיקתהחמץבליבנו.הבדיקהנעשיתעלידיאורהנר,אורהקבלה,שעוזרלנולגלותמהוהחמץ,כדישנוכללבערומהעולם,כלומרמתוך
כלרצונותינו .ביעורהחמץמתוכנופירושולבדוקאתעצמנוולהסכיםשלאלהשתמשעודבאהבההעצמית.אתהחמץשלאהצלחנולגלות
אנומוכרים.פעולתמכירתהחמץמביעהאתהנכונותשלנולהתעלותגםמעלהרצוןהאגואיסטישיתעוררבנולאחרהביעור .לאחרביצוע
כלהפעולותהאלהאנומוכניםמצדעצמנוליציאהממצרים,ובכךאנומזמיניםאתהכוחהעליוןשמוציאאותנולחופשי.
‡·‰„˘†Ì¯È

‡¢

‡˜ÂÂ„†˙„ÚÂÈÓ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ¢
ÏÎ†˙‡†ÂÚÓ˘†¯·Î˘†Â˙È‡Ó†‰Ï‡Ï
‡Ï†Ô‰˘†Â‡¯Â†Ô˙Â‡†ÂÒÈ†¨˙Â·Â˘˙‰
‰„Â˜·†ÌÈ·ˆÈ†Â‡†‰˙Ú†Æ˙Â„·ÂÚ
ÂÊ‰†‰˜È˙Ú‰†‰ÓÎÁ‰Â†˙„ÁÂÈÓ
ÌÈ·¯Ï†ÌÈÈÈÚ‰†˙‡†ÁÂ˜ÙÏ†˙Ï‚ÂÒÓ
¢ÍÎÏ†ÌÈÏ˘·†¯·Î˘†Â˙È‡Ó
להמשיך קדימה חביבי ,נארגן את הצבא שלנו
מחדש,נביאמשקיעיםזרים,שוקההיטקשוב
פורחוגםהבורסהתעלה.אמנםכרגעזהנראהלא
קל,אבללנוברורלחלוטיןמהצריךלעשותכדי
להצליחבגדול,וישלנואתהכוחותוהידעהדרושים
לכך.סמוךעלסמוך".

Æ˙ÂÏ‡˘†ÌÈÏ‡Â˘†Ì‰Ó†‰˘ÂÏ˘†Æ‰¯Â˙†‰¯·È„†ÌÈ·†‰Ú·¯‡†„‚Î
ÂÁ‡†Â·˘†ÌÂ˜Ó‰†˙‡†ÏÓÒÓ†¨ÏÂ‡˘Ï†Ú„È†‡Ï˘†‰Ê†¨ÔÂ¯Á‡‰†Ô·‰
ÌÈÓÈÓ˙Â†ÌÈÓÎÁ†¨ÌÈÚ˘¯†ÂÈÈ‰†¯·Î˘†È¯Á‡†ÌÈ‡ˆÓ
צילום:משהאדמוני

םתחשובעלזה,תראהשארבעתהבנים
קיימיםבכלאחדואחדמאיתנו",אמרלי
פעםחברטובכשישבנוושתינוקפהביחדאחרי
סדרפסח.
ארבעתהבניםשמככביםבהגדהשלפסחמזמינים
אתהקוראיםבהלדרמהרבתמשמעויות:אחדחכם,
אחדרשע,אחדתם,והדמותהמסתוריתביותר,זה
שלאמובןמהבדיוקהוארוצה,אוכפישההגדה
מכנהאותו:זה˘‡.ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈאפילועודלפני
ששתיתארבעכוסותשלייןאתהכברמבולבל...
כרגיל,חכמתהקבלהעושהסדרבבלגאן,ומגלה
לנועדכמהאופייםשלארבעתהבניםהואמשל
רלוונטיגםבחברהשלנוכיום,כאןועכשיו.
לפני שניגש לסיפור קצר על ארבעת הבנים
במשמעותוהקבלית,מהדורתישראל,2007נוסיף
שהקבלהמלמדתאותנושהמצבהבעייתישאליו
נקלעההיוםהמדינה,נועדלקדםאותנולמקום
חדשוטוביותר.
המשברהנוכחייכוללהפוךלהזדמנותהיסטורית
שתאפשר בניית חברה מאוחדת ומאושרת
המבוססתעלעקרון‡.˙ÏÂÊ‰†˙·‰
עםהמסרהזהחכמתהקבלהואהבתהזולת
כאמצעיהיחידשיכוללקדםאותנולחייםמאושרים
יצאתילרחובותישראלכדילבצעמשאלעם.
רציתילבדוקולראותכיצדיגיבוארבעתהבנים
שבעםישראללמסרהחדשישןהזה.הנההתוצאות.
חכם,מההואאומר?
"עזובאותךמדיבוריםיפיםעלאהבתהזולתאחי,
זהלאיביאאותנולשוםמקום",אומר".ÌÎÁ‰אני
בכלללאמביןמהאתהרוצה,מהבכללמפריעלך
בחברהשלנוהיום?סמוךעלי,גםאםעכשיוקצת
קשה,יהיהבסדר",הואהצהירבביטחון".חייבים

„Á‡†‡ˆÂÈ†‰Ú·¯‡Ó

"וְשֶאֵינוֹ יוֵֹדעַ לִשְאוֹל  אַתְּ פְּתַח לוֹ ,שֶנֶּאֱמַר :וְהִגְַּדתָּ לְבִנְָך
בַּיוֹם הַהוּא לֵאמֹר ,בַּעֲבוּר זֶה עָשָה ה' לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְָריִם"

ÌÈÚ˘¯†˙ˆÚ
"מהאתהרוצה?!"צועקעליÚ˘¯‰תוךשהוא
נושףעליעשןמהסיגריהשבידו",זוהידרכושל
עולם,החזקשורד.שמעלי,העולםהזההואג'ונגל
אחדגדולוכדאילךלהיותבצדהחזק,אחרתידרכו
עליך.מהשצריךלקרותקורהולאצריךלשנות
שוםדבר!",הואמוסיףבשקט",תפוסכמהשאתה
יכול,אלתעשהחשבוןלאףאחדכיממילאאיןמי
שדופקלךחשבון,ואםרקתהיהלמישהוהזדמנות,
הואידרוךעליךבלילחשובפעמיים".
האמתשקצתנלחצתי,איכשהוהרשעתמידנשמע
מאוד משכנע ,כי הוא פונה ליצרים האפלים
הטמוניםבכלאחדמאיתנו.

˙˘Ì˙†˙·Â
"לאשישלימשהונגדמהשאמרתשםעלאהבת
הזולת",אומרÌ˙‰בחציפה",אבלפשוטאיןלי
ראשלזה,אניבןאדםפשוט.לךלאנשיםהגדולים,

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
˙Â‡ˆ¯‰† †˙Â·¯˙† †ÌÈ„ÂÓÈÏ
¢‰Ï·˜†ÒÂÙÓ˜¢†È„ÂÁÈ†ÏÂÏÒÓ
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למנהיגים,לחכמים,מהכבראדםקטןכמונייכול
לשנות,ממילאאנחנולאמשפיעיםעלכלום.אני
מנסהלחיותאתהחייםשליבשקט,לאמפריע
לאףאחדוגםלאמשחקאותהגיבורגדול.כלבוקר
אניאומרתודהעלמהשיש,וזהו.מהרעבזה?".
אוליבגללהתמימותוהאהדהשהאישהשקטהזה
עוררבי,נפלטהלימהפהעודשאלהאחתקטנה:
"אבלתגיד",פניתיאליובדאגה",העתידלאמלחיץ
אותךקצת?הריאתהקוראעיתוניםלאחרונה,
נכון?".
"איךאומרים,איאפשרלדעתמהיילדיום.בינתיים,
טפוטפוטפו"הואאמרונקשעלהשולחן",הכל
בסדר.תראה,אניכברלאצעיר.כלהחייםעבדתי
קשה,נתתילילדיםאתכלמהשיכולתי,ומכאן
שיסתדרובעצמםאניאתשליעשיתי.ובינינו,
אםיהיהפהבלגאן,חסושלום,אחשלימשהמלוס
אנג'לסיקבלאותיבזרועותפתוחות".
למרותשחיפשתיביסודיות,לאמצאתיאתזה
שאינויודעלשאולבשוםמקום.מאוחריותרהתברר
שאףאחדלאמכיראותו.חזרתימבולבלהביתה
והתישבתילחשובקצתעלהמפגשיםשעברתי.

˙˘ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡˘†‰ÊÏ†‰·Â
זמן רב הדהדו במוחי קולות הדמויות השונות
שראיינתי,כאילומתווכחותזועםזו.חשתישבדברי
כלאחדמהאנשיםשפגשתיהיההרבהמאודהיגיון.
למרותשהתקשיתילהגדירלעצמיעםמימהםאני
מזדההיותר,הרגשתישההשקפותשלכלאחד
חיותבתוכי,ביחדולחוד.
בזוויתהעיןהבחנתיבספרקבלהשהשאילליחבר
לפנימספרשנים.ניגשתילמדףהספריםלקחת
אותו,פתחתיבעמודאקראיוהתחלתילקרוא:
Â·È·ÒÓ†‰‡Â¯†‡Â‰˘†‰Ó†ÏÎÂ†¨ÔË˜†ÌÏÂÚ†‡Â‰†Ì„‡‰¢
˜.¢ÂÎÂ˙·†Ì‚†ÌÈÈ
אםזהכךוהכלקייםבתוכנו,חשבתילעצמי,מה
משמעותהעובדהשאתההואשאינויודעלשאול
עודלאמצאתי?

המשכתילדפדףבספרעדשעינינחועלהמילים:
.¢ÂÏ†Á˙Ù†‰˙‡†¨ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡˘†‰ÊÂ¢
היהכתובשם,שלאבמקרהזהשאינויודעלשאול
הואהבןהאחרוןשמופיעבהגדהשלפסח.עלפי
הקבלההואמסמלאתהמצבהמתקדםשאליו
מגיעכלאחדמאיתנולאחרשכברסייםלהיותחכם,
רשעותם.
הכינוי "שאינו יודע לשאול" מצביע על ההכרה
הפנימיתשאליהאנומגיעיםכשאנומביניםשאנו
תקועים:הגענולצומתדרכיםללאאפשרותלחזור
לאחור,אבלחסרהלנוההבנהאיךממשיכיםקדימה,
ולאן.
זהדומהבמשהולתחושהמוכרתשרביםמאיתנו
חווים,כשאנחנועומדיםבפנישאלהאוהחלטה
חשובה,אבלמתקשיםעדייןלהגדירלעצמנומהי.
לפתעהתפשטהבימןהבנהשלמה,אםאלהפני
הדברים,התחושהשכברהגענולמצבשבואנחנו
לאיודעיםמהלשאול,היאבעצםדברטוב.המצב
הזהמביאאותנוכבראלשאלהפנימיתיותר:לשם
מהנוצרנו,ומשםלאחרחקירהקצרה,מתעוררת
בנועודשאלה:איךאנחנוקשוריםזהלזה?
בהמשךהספרהוסבר,שכאשרהשאלההזוכבר
הבשילהבנו,זהואחדהסימניםהראשוניםשכבר
עייפנומהמרדףאחרהאגוואיננומוכניםלהמשיך
לחיותכךיותר.אזגםמתבהרלנושאהבתהזולת
היאהאמצעיהיחידעבורנולהתקייםבמציאותשל
היום.
חכמתהקבלהמיועדתדווקאלאלהמאיתנושכבר
שמעואתכלהתשובות,ניסואותןוראושהןלא
עובדות.עתהאנוניצביםבנקודהמיוחדתוהחכמה

·‰Ï·˜†¯ÙÒ·†È˙Á·‰†ÔÈÚ‰†˙ÈÂÂÊ
˘ÆÌÈ˘†¯ÙÒÓ†ÈÙÏ†¯·Á†ÈÏ†ÏÈ‡˘‰
¨Â˙Â‡†˙Á˜Ï†ÌÈ¯ÙÒ‰†Û„ÓÏ†È˙˘‚È
∫‡Â¯˜Ï†È˙ÏÁ˙‰Â†È‡¯˜‡†„ÂÓÚ·†È˙Á˙Ù
‡Â‰˘†‰Ó†ÏÎÂ†¨ÔË˜†ÌÏÂÚ†‡Â‰†Ì„‡‰¢
¯¢ÂÎÂ˙·†Ì‚†ÌÈÈ˜†Â·È·ÒÓ†‰‡Â
העתיקההזומסוגלתלפקוחאתהעינייםלרבים
מאיתנושכברבשליםלכך.
הנחתילרגעאתהספר,ובראשיהמשיכהלנקר
השאלה:אבלאםזהכך,אזאיךאפשרלזרזאת
התהליךולהגיעבהקדםהאפשרילמצבשל"אינו
יודעלשאול"?איךנגרוםלכךש"יפתחלנו"?
התשובהלאאיחרהלבוא,היאפשוטחיכתהלי
בעמודהבא:אםרקנחבראתכוחה'משה',אומרים
המקובלים,אתהכוחהפנימישקייםבכלאחד
מאיתנו,נוכללבנותחברהשבהאישיאהבאת
רעהו.
החכמההעתיקהשליוותהאותנועודמימיאברהם
אבינו,מתגלהכיוםלכולםוממתינהלנושנאמץ
אותה.כשנעשהזאת,נוכללבנותביחדמקוםטוב
יותרלכולנולחיותבו.אזגםיפתחובפנינוצינורות
השפעונזכהלשלמות,שמחההצלחהושגשוגבכל.
aviram_s@kab.co.il

צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/14/banim
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‚‰ÏÂ‡‚Â†˙ÂÏ
גלותהיאניתוקממקורהחיים,מהבורא.לעומתזאת,גאולההיאמצבשבואנומגליםאתהבוראוזוכיםלחייםשלמיםונצחיים.אנו
נמצאיםבגלותכאשרהאגושולטעלינו.כשאנומשתחרריםמהאגואנומרגישיםאתהעולםהרוחני,אתהחייםהנצחיים.

‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

˙

‡¯ÂÓÓ˘†ÌÂÒ˜†¯„ÁÏ†ÌÈÒÎ†Ì˙ÈÈ‰˘†ÌÎÏ†Â
¯ÈÒ‰†Â‰˘ÈÓ˘†ÂÏÈ‡Î†¨˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÎ†˙Ï‰˙Ó
Ì˙ÈÈ‰†‰Ó†Æ‰ÓÏ˘‰†‰ÂÓ˙‰†˙‡†ÂÏ†‰ÏÈ‚Â†‰·Ú†ÔÂÏÈÂ
¯Ì‰ÈÈÁ†ÌÎÈÙ·†ÌÈ˘¯Ù†ÂÈ‰†„Á‡†Ú‚¯·†øÊ‡†ÌÈ‡Â
˘Ì˙ÈÈ‰†¨Â¯·Ú˘†ÌÈÏÂ‚Ï‚‰†ÏÎ·†ÌÏÂÚ·†ÌÈ˘‡‰†ÏÎ†Ï
ÏÎÏÂ†ÌÂÈ‰†„Ú†‰¯˜˘†‰Ó†ÏÎÏ†˙Â·ÈÒ‰†˙‡†ÌÈÈ·Ó
Æ„È˙Ú·†‰¯˜È†„ÂÚ˘†‰Ó
˙‡† ‡È·È† ‰Ó† ÌÈÚ„ÂÈ† Ì˙ÈÈ‰† Ì‡† ‰¯Â˜† ‰È‰† ‰Ó
‰È‰†‰Ó†∫˙Â¯Á‡†ÌÈÏÈÓ·†ø¯˘Â‡‰†Ï‡†˙Â˘Â‡‰
˜ÌÈÏ·Â˜Ó†˙ÂÈ‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰†ÌÎÏ†ÌÈ˙Â†ÂÈ‰†Ì‡†‰¯Â
ø„Á‡†ÌÂÈÏ
המקובלהואאדםשיכוללהיכנסלאותוחדרקסום,
"חדרהפיקודשלהמציאות".אבלמההוארואהבו?
המקובלרואהתהליךשלםשמחולקלסדרהשל
תמונות,נקודותציוןעיקריותבהתפתחותהשל
האנושות .מתגלה לו כיצד דרך נקודות אלה
האנושותלומדתאיךלהגיעאלהשלמות.בקיצור,
מקובלהואאדםשיודעמהאנוצריכיםלעשותכדי
להגיעלעתידטוביותר.
אז בואו ניכנס לאותו חדר קסום ונצא יחד עם
המקובליםלמסעמופלאבזמן,מסעשמתחילבבבל
העתיקהומגיעלסיומובזמננו.

·¯Ï‡†ÌÈ‡·‰†ÌÈÎÂ

˙Â‡ÈˆÓ‰†Ï˘†„Â˜ÈÙ‰†¯„Á

·Ì˜†¯·˘Ó†ÏÎ·Â†˙ÂÏ‚Ï†Â‡ˆÈ†¨„Â¯ÈÙÏ†‡È·‰†‡Â‰†Â‚‡‰†ÂÈÏÚ†¯·‚˘†ÌÚÙ†ÏÎ
˙‡†Â¯·Ú†¨Ï··†˙‡†Â¯·Ú†Æ˙Â„Á‡Â†‰·‰‡†Ô‰Ó†Ï‡¯˘È†ÌÚ†˙‡†„ÓÈÏÂ†Ï·Â˜Ó
‰Ê†˙‡†Ì‚†¯Â·Ú˘†‰‡¯Î†Æ‰Â¯Á‡‰†˙ÂÏ‚Ï†ÂÚ‚‰Â†ÔÓ‰†˙‡†Â¯·Ú†¨‰Ú¯Ù
ברבותהימים,מתרחבתהקבוצהשאברהםהקים
והופכתלעםשמוכרלכולנועםישראל.

העתידשנראהכהמאירהופךברגעאחדלמציאות
חשוכה.אפילוהשעבודהקשהאינומצליחלאחד
ביןבניישראל.
למהפתאוםמתחילפרעהלמרראתחייהםשל
בניישראל?למהפתאוםאיכפתלומהם?
למעןהאמת,איןכאןשוםדבראישי.הוראהשיורדת
מ"חדרהפיקודהעליון"גורמתלולמרראתחייהם
שלבניישראל.הבורא,הבמאיהנסתרשלסצינת
המתחהזאת,מושךבחוטיםומכבידאתליבושל
פרעה.

˙˘„Â˜ÈÙ‰†¯„ÁÓ†‰·Â
אברהםמגיעלאחדהרגעיםהגורלייםביותרבחייו.
הכוחהעליוןמראהלואתשיאההתפתחותשאליו
תגיעהאנושות.אולםאברהםלאנרגע,הוארוצה
להביןאיךהואוממשיכידרכויוכלולהגיעלטוב
ולאושר .ממרומי "חדר הפיקוד של המציאות"
מגיעהאליוהתשובה":האגוהמתגברמפעםלפעם

‡¯Â·‰†˙ÂÏ‚˙‰

‰ÓÏ˘‰†‰ÏÂ‡‚‰

‰Â¯Á‡‰†‰ÏÂ‡‚Ï†Í¯„·†„Â¯ÈÙ†„ÂÚ
פסחבביתהמקדש,קולותשלשמחהנשמעיםמכל
עבר.העםעולהלירושליםלחגוגאתזכרהאחדות
והאהבהשהוציאואותםממצרים.החיבורמגיע
לגבהיםחדשיםעםשלםנמצאבהשגהרוחנית.

Ú·¯‡†Í˘Ó·†ÌÚ·†Ï„‚È†Â‚‡‰¢
‚„Â¯ÈÙÏ†ÌÚÙ†ÏÎ·†‡È·ÈÂ†˙ÂÈÂÏ
˜˘ÂÈÏÚ†Â¯·‚˙˙˘Î†Ï·‡†¨¯˙ÂÈ†‰
‡˙¨˙ÈÚÈ·¯‰†‰ÏÂ‡‚Ï†ÂÚÈ‚˙†Ì
¢‰ÓÏ˘‰†‰ÏÂ‡‚‰

ÈÎ„¯Ó
‰˘Ó

‡·¯ÌÈÈÏ¯Â‚‰†ÌÈÚ‚¯‰†„Á‡Ï†ÚÈ‚Ó†Ì‰
·ÂÏ†‰‡¯Ó†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÆÂÈÈÁ·†¯˙ÂÈ
‡˙†˘ÚÈ‚˙†ÂÈÏ‡˘†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†‡È
‡Â‰†¨Ú‚¯†‡Ï†Ì‰¯·‡†ÌÏÂ‡†Æ˙Â˘Â‡‰
¯ÂÎ¯„†ÈÎÈ˘ÓÓÂ†‡Â‰†ÍÈ‡†ÔÈ·‰Ï†‰ˆÂ
¯˘Â‡ÏÂ†·ÂËÏ†ÚÈ‚‰Ï†ÂÏÎÂÈ

ÌÂÈ·† ·Â˘ÁÏÂ† Â˙Ú„·† ËËÂ˘Ï† ÏÈÁ˙‰† Ì‰¯·‡¢
‚‰Â†‰Ê‰†®·ÎÂÎ‰©†Ï‚Ï‚‰†‰È‰È˘†¯˘Ù‡†ÍÈ‡†∫‰ÏÈÏ·Â
©··ÒÈ†ÈÓÂ†ª‚È‰Ó†ÂÏ†‰È‰È†‡ÏÂ†¨„ÈÓ˙†®··Â˙ÒÓ
‡‰È‰†‡ÏÂ†ÆÂÓˆÚ†˙‡†··ÒÈ˘†¯˘Ù‡†È‡˘†ÈÙÏ†¨Â˙Â
¨‰˘†ÌÈÚ·¯‡†Ô·Â†ÆÆÆ¯·„†ÚÈ„ÂÓ†‡ÏÂ†„ÓÏÓ†‡Ï†ÂÏ
)¢Â‡¯Â·†˙‡†Ì‰¯·‡†¯ÈÎ‰הרמב"ם,הלכותעבודה
זרה,פרקא(.
בבלהעתיקה,האלףהשלישילפניהספירה.כל
תושביהמקוםחייםבהרמוניהכמשפחהגדולה
ומלוכדתומדבריםבשפהאחת:שפהשלאחדות
ואהבה.פתאום,ללאשוםהודעהמוקדמת,מתרחש
תהליךמדהיםשמשנהלחלוטיןאתפניהאנושות.
הוראהשיורדתמאותו"חדרפיקודעליון"מביאה
להתפרצותפתאומיתשלאגוביןהאנשים.לפתע
כלאחדמתחיל"לדברבשפהמשלו",כלומרלהיות
מרוכזבצרכיוהאישיים,וחושברקאיךלספקאת
רצונותיו.מתחיליםלהיווצרחיכוכיםועימותיםבין
האנשים,והקשריםשהתקיימועדכהמפניםאת
מקומם לפילוג הולך וגדל .המשפחה הבבלית
מתחילהלהתפרק.למההורסיםפתאוםאתהחיים
המושלמיםשלתושביבבל?מההכוחהעליוןרוצה
מהם?אדםאחדבלבדיודעאתהתשובה.
בתוךהפירודשמתגלה,מעוררהכוחהעליוןאדם
אחד,בבליכמוכלהבבליםהאחרים,וגורםלולחפש
אחרהסיבותלכלמהשמתרחשסביבו.אותואדם
מתחיללחקוראתהמציאותולהכיראתהכוח
שמנהלאותה,Ì‰¯·‡.המקובלהראשוןשפותח
אתמסענו,פשוטלאיכוללעמודמןהצדולהשלים
עםכךשבניהאדםמתרחקיםזהמזה.אבלמהיכול
לעשותאדםאחדמולהאגוההרסני?
אברהם מפתח שיטה לאיחוד ולאהבה על פני
השנאה והפירוד ומתחיל להפיץ אותה ברבים.
במקביל ,הוא מייסד את קבוצת המקובלים
הראשונהבתולדותהאנושותומלמדאותהאת
השיטה להתמלאות באושר ובשפע אינסופיים.

‡„Ì

‚˙ÂÏ
··Ï

‚˙ÂÏ
ÌÈ¯ˆÓ

‚˙ÂÈÂÏ
יקרבאתהאנושותאלפסגתהשלמות".אברהם
מקבלאתהתשובהבשמחה.
למההתשובההזומספקתאותו?איךיתכןשדווקא
המצביםהגרועיםביותריביאואותנואלהשלמות?
בשביל להבין את זה צריך להמשיך לנקודת
ההתפתחותהבאהלמצרים.

˙ÍÏÓ‰†‡Â‰†Â‚‡‰†∫‰ÈÈ˘†‰ÂÓ
˘„Á‰
כמהדורותמאוחריותר.עםשלםנמצאבשבי
המצריבניישראלהופכיםלעבדיםחסריערך.
העםמשוועלמנהיגשיתמודדמולפרעהוישנה
אתהמצב.ואז,בשעההחשוכהביותר,כשנראה
כאילוהכלכבראבוד,מופיע,‰˘Óהמקובלהגדול
הבאעלבמתההיסטוריה.האדםהיחידשיכול
לעשותזאת.
איךנקלענולמצבהזה,איךכלזהקרה?
התשובהמסתתרתמאחוריהקלעיםשלהמציאות.
לבוראישתוכנית:בניישראלילמדולשמורעל
האהבהביניהםבארץשבהשולטהאגוהגדול.ואכן,
בשניםהראשונותמצבםרקמשתפרהםשומרים
עלהחיבורביניהםוזוכיםלתקופהשלשגשוג.
העתידנראהמבטיחמאיפעם,אבללכוחהעליון
ישתוכניותאחרות...
בני ישראל מתחילים להתערבב בין המצרים,
ומפתחיםרצוןחזקלהצליחעלחשבוןהזולת.איש
אינושםלבכיצדהאגומתעוררמחדש.
"מלךחדש"קםבמצריםהאגואיזםובניישראל
מתחיליםלהיותמשועבדיםאליו.אבללהםנדמה
שמצבםמעולםלאהיהטוביותר.
בבת אחת קשרי האהבה וההרמוניה נהרסים
ומתחלפיםבפילוגשהולךוגובר.ואםזהלאמספיק,
פרעהמתחיללמרראתחייהםשלבניישראל.

‚˙ÂÏ
Ò¯Ù

‚˙ÂÏ
ÂÈÓÈ

שרטוט:אביונטורה

˙¨˙·¯Á†Ï··†∫‰Â˘‡¯†‰ÂÓ
Ì˜†ÔÂ˘‡¯‰†Ï·Â˜Ó‰

‡·¯Ì‰

˘„ÁÓ†·Â‰‡Ï

ÏÎ†‰È‰˘†∫ÂÈÁ‡†Ï‡†‡ˆÈ˘†‰Ó·†‰˘Ó†Ï˘†Â˙ÏÂ„‚†Â‰Ê¢
‡)†¢ÆÆÆ˘ÓÓ†ÂÈÁ‡Î†ÂÈÈÚ·†Ï‡¯˘È†È·Ó†„Áרבישלמה
הכהןמראדומסק,ספרתפארתשלמהלשמותב',י"א(.
משהיוצאאלאחיו.בפניועומדתמשימהבלתי
אפשרית.אםבבבלאברהםהיההיחידשהצליח
להתגברעלהאגו,הרישבמצריםעםשלםצריך
לעשותזאת.
משהמגלהשחוסרהאחדותביןבניישראלהוא
הגורםלתוצאותהקשות.רקאהבתהזולתיכולה

∫‰¯Â¯·†ÂÈÈ·†¯Â·ÈÁÏ†‰ÁÒÂ‰
··ˆÈÈ˙Ó†¨Â‚‡‰†ı¯ÂÙ˘†ÌÚÙ†ÏÎ
·¯‡˘†˙‡†Á˙ÙÓ˘†Ï·Â˜Ó†ÌÚ‰
˘ÌÈ‡˙ÓÂ†Ì‰¯·‡†Ï˘†Â˙ËÈ
‡¯˙ÂÈ†‰‰Â·‚†‰‚¯„Ï†¨Â¯Â„Ï†‰˙Â
˘¯Â·ÈÁ†Ï
להצילאותםמשביהאגואיזם.אבלאיךאפשר
לאהובמחדש?הריהאגוקשהואכזרייותר.
כדילשחרראתאחיומהעבדותלאגו,יהיהעלמשה
להתאיםאתשיטתאברהםלדורהחדש.אךלפניכן,
הואיצטרךלשכנעאתבניישראלשהאגושולטבהם.
לוקחלוזמן,אבללבסוףאהבתושלמשהחודרת
לליבםשלבניישראלוהםמתחיליםלשמוע.היציאה
ממצריםמתחילה.בעזרתהכוחהעליוןשעומד
לצידו,משהמאחדאתהעםוסוחףאותואחריו.
בניישראליוצאיםממצריםכעםשלםומאוחד.
משם,הדרךלהרסיניכברסלולה.הפרקהשני
בתהליךההתפתחותמגיעלסיומו.
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אבלהתוכניתשלהכוחהעליוןעודלאהסתיימה.
שובפורץהאגוומכהבעם.בניישראליוצאיםלגלות,
והפעםבממלכתפרס.
ואזכמובפעמיםהקודמות,קםמקובל.מרדכי
היהודימנהיגאתהעםבחזרהלאהבהולגאולה,
היהודיםחוזריםלארץובוניםאתביתהמקדש
השני.אבלגםזהלאמחזיקמעמדזמןרבמדי.
שנאתהחינםפורצתבעםהיהודיבמימדיםגדולים
מאיפעם.שוביוצאהעםלגלות,והפעםלגלות
שתימשךיותרמאלפייםשנה.
בשבילמהצריךאתכלזה?איךהפירודוהאגויקרבו
אתבניישראללפסגתהשלמות?
אברהםכברקיבלאתהתשובהלכך":האגויגדל
בעםבמשךארבעגלויותויביאבכלפעםלפירוד
קשה יותר ,אבל כשתתגברו עליו אתם תגיעו
לגאולההרביעית,הגאולההשלמה.אתםתלמדו
לאהובבאמתותגיעולאושרולשלמות".

‰·Â¯˜†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

¨ÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†¨˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢
)¢ÌÚ‰†ÏÏÎÏ†ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†˙Â·ÈÂÁÓהראי"הקוק,
אדרהיקר,קמד(.
תוכניתושלהבוראלהכניסאותנואלמסתריחדר
הפיקודהעליוןולחשוףבפנינואתסודותהבריאה
מתבהרתמתמונהלתמונה.
הנוסחהלחיבורבינינוברורה:בכלפעםשפורץ
האגו,מתייצבבראשהעםמקובלשמפתחאת
שיטתושלאברהםומתאיםאותהלדורו,לדרגה
גבוההיותרשלחיבור.
אזמהכלכךמיוחדבדורשלנו?
בזמננואנונמצאיםבסוףהגלותהאחרונה,האגוהגיע
לשלב האחרון וסיים את התפתחותו .המקובלים
מבטיחיםשאנוחייםבתקופהמאודמיוחדתצעד
אחדלפנישמתעליםלחייםהטוביםביותר.
למרותשהיוםהפירודעדייןקייםבינינו,ולאפשוט
להתחבר"יציאתמצרים"קרובה.
גדוליהמקובליםהשאירובידינואתהשיטהלאיחוד.
אםנממשאותה,מחכיםלנוחייםטובים,נצחיים,
עשיריםוללאהגבלות,חייםבאהבהובחיבור.
אזדמיינולכםשנוכללהיותכמוכלהמקובלים,אך
לארקליוםאחד,אלאלתמיד.
eli_v@kab.co.il
צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/14/mizraim

˘ÁÂ†‰ËÓ
הנחשמסמלאתכוחהאגו,שדוחףאתהאדםלספקאתצרכיוהאגואיסטייםבלבד.
המטהמסמלאתכוחהנתינה,הכוחשמטה,מסיטאתתשומתליבושלהאדםלכיווןהבורא.כאשרהאדםמבחיןשכלחייומנוהלים
בידיה"נחש",הואמביןשהדרךהיחידהלהשתחררמשליטתהאגוהיאעלידירכישתכוחהנתינה.אזהואתופסאתהנחשבזנבו,
והנחשהופךלמטה.בצורהכזומתחילהאדםלשלוטעלהאגו,בניגודלמצבהקודםשבוהאגושלטעליו.

‡ÔÂÈÁÂ‡†ÛÒ

·

˜˙Â¯ÈÙÒ†Ï˘†‰¯Ú

ÔÂˆ¯†‚ˆÈÈÓ†Ì‰Ó†„Á‡†ÏÎ†¨˙ÈÏÓÒ†˙ÂÚÓ˘Ó†ÁÒÙ‰†˙¯Ú˜·†ÌÈÏÎ‡ÓÏ
‰È˙Â†‰·‰‡Ï†ÔÂˆ¯†¨Ô˜Â˙Ó

חגהפסחנשבאלשולחןהחגונערוךאתהמאכליםהייחודייםשנקראים
"סימניהסדר"בקערהמיוחדתבמרכזהשולחן.
חכמתהקבלהמסבירהלנושבבסיסםשלמנהגיישראלחבויהמשמעותפנימית
ועמוקה .למשל ,הקערה של פסח וכל הסימנים שבה מסמלים את התנאים
שבאמצעותםהאדםמגיעלקשרעםהבורא.

˘˘†„¯‚‰È˙Â†‰·‰‡†Ï˘†˙Â

„‚Î†ÚÂ¯Ê
„ÒÁ†˙¯ÈÙÒ

„‚Î†¯Â¯Ó
˙¯‡Ù˙†˙¯ÈÙÒ

·„‚Î†‰ˆÈ
‰¯Â·‚†˙¯ÈÙÒ

הקבלהמלמדתאותנושהטבעשלהבוראהואאהבהונתינה,ואילוטבעהנברא
הואקבלהלעצמו.הבוראאמנםבראאתהנבראבמטרהלהעניקלואתהתענוג
המושלם,אלאשכדיליהנותמאותותענוגהואהציבלנבראתנאי:הנבראצריך
להידמותלבורא,כלומרלהיותאוהבונותןכמוהו.
חכמתהקבלהמתארתבעזרתשפהמיוחדתתכונותוכוחותרוחניים.בשפה
מיוחדתזוספירתהבינהמבטאתאתטבעושלהבורא,טבעהאהבהוהנתינה.לפי
אותהשפהקבלית,התענוגשרוצהלהעניקהבוראלנבראמתבטאבשישהאופנים,
ששספירות:חסד,גבורה,תפארת,נצח,הוד,יסוד.ספירתהמלכותמבטאתאת
רצונושלהנבראלקבלאתהתענוגמהבורא.

¯„Ò‰†ÈÓÈÒ
הקערהשלפסחמסמלתאתתהליךההתפתחותשעוברהנברא.לאחרשהנברא
מתעלהמעלהאגושלוורוכשאתטבעהאהבהוהנתינה,הואכברכשירלקבלאת
התענוגשהבורארוצהלהעניקלו.הפעםהנבראמקבלאתהתענוגמהבוראמתוך
†„‚Î
כוונהלגרוםהנאהלבורא,ובכךהואמשתווהאליו.
ששתהסימניםשמניחיםבקערה,מסמליםעבורנואתהתכונותהמתוקנותשל †˙¯ÈÙÒ
הנברא,תכונותשבהןהואיכוללקבלאתהתענוגשבאמהבורא.
כלאחדמ"סימניהסדר"מתאראתהאופןשבוהאדםתיקןאתרצונומקבלה
לעצמולנתינהעלידיתיקוןהאגו.כתוצאהמהתיקון,האדםמגיעלמעמדשווה
†„‚Î
לבוראובכךמגשיםאתהמטרהשלשמהנברא.קערתהפסחוהמצותשלצידה,
מסמלותאתהרצוןהכללישלהאדםשמוכןעתהלקבלאתהאורהאינסופיוהנצחי.
†˙¯ÈÙÒ
חגשמח!
asaf_o@kab.co.il

˙ÒÂ¯Á
Áˆ

˙¯ÊÁ
„ÂÒÈ

˜„‚Î†‰¯Ú
˙ÂÎÏÓ†˙¯ÈÙÒ

ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙Â˘„Á

‰Ë˜†˙ÂÁ

•  °˘„Á† °˘„Á† °˘„Áסדרת הספרים "שלבי
הסולם")5כרכים(שנכתבוע"יהרבברוךשלום
אשלג)הרב"ש(הודפסהלאחרשנערכהמחדש

˙È˙¯ËÓÂ
בפתחאזורהתעשייהשלקרייתאריהבפתח
תקווה,ביןמשרדיההיטקלמוסכיהמכוניות,
שוכנת חנות הספרים של בית "קבלה לעם".
אווירתהמקוםהמיוחדתעוטפתאתהמבקרים
מרגעהכניסה:ברקעמתנגנתלהמוזיקהקבלית
מקורית ,ועל המדפים מונחים בסדר מופתי
עשרות ספרים העוסקים בחכמת הקבלה
ובהתפתחותרוחנית.במקוםניתןלגלושבצורה
חופשיתבאתרהקבלהבעמדותמחשבהמיועדות
לכך,ליהנותמכוסקפהאותה)שמוגשיםבחינם
ובחיוךלמבקרים(ולדפדףבנחתבספריהעיון
המיועדיםלמבקריםבמקום.
במהלךהיוםניתןלפגושבחנותמגווןאנשיםרחב,
בעלימכנהמשותף:כולםמחפשיםמשהוקצת
אחר מעבר לשגרת היומיום המוכרת .חתך
המבקריםהמגווןנעמקוראי"קבלהלעם"וצופי
שיעוריהקבלהשלקבוצת"בניברוך"באינטרנט
ובטלוויזיההמעונייניםלהעמיקבלימודיהם,דרך
תלמידיםממסלוליהלימודהשוניםבבית"קבלה
לעם"שבושוכנתהחנות,ועדלאורחיםשהזדמנו
לסביבהכדילתקןאתמכוניתםאולבצעסידור
אחרבאזור.

„‚Î†ÒÙ¯Î
„Â‰†˙¯ÈÙÒ

• בתאריך  11.4.2007יתחיל מחזור "קמפוס
קבלה"החדש.להרשמה1700509209:
•  °˘„Á† °˘„Á† °˘„Áיצא אוסף התקליטורים
המשולש"שירתהעולמות".
האוסףכוללבתוכועיבודיםמודרנייםלמוסיקה
קבליתשכתבבעלהסולםואתשירתהרבברוך
שלוםאשלג)הרב"ש(.

בחנותניתןלהשיגאתקטלוגהספריםהמלאשל
הוצאת"קבלהלעם",המוציאהלאורספרימקור
שלמקובליםכמובעלהסולםוהרבברוךשלום
אשלג,תקליטורישמעהמכיליםמוזיקהקבלית,
כותרידי.וי.די.עםסרטיםמגווניםבנושאחכמת
הקבלהועוד,הכלבמחיריחנותהמפעל,זולים
במיוחד.בנוסף,ניתןלקבלייעוץלגבימסלולי
לימודשונים,לעשותמנוילעיתון"קבלהלעם"
ולהזמיןהביתהספריםשתמידחיפשתםאךחסרו
באותוהרגע.

עובדיהחנותמספריםעלתופעהמיוחדתשחוזרת
עלעצמהמדייום:המבקריםמתקשיםלעזובאת
המקוםלאחרשנטמעובאווירההביתיתהמיוחדת
ששורהבו.אתםמוזמניםלנסות.
˘˙ÂÏÈÚÙ†˙ÂÚ
12:009:00:ßÂ†ÌÂÈ20:0010:30:ß‰≠ß‡†ÌÈÓÈ
כתובת :רח'ז'בוטינסקי,112פתחתקווה,
טל'1700509209:

www.kabbalahbooks.info

• בקרובייצאלאורהספר¢ÌÒÂ˜‰¢שכתבהרב
מיכאל לייטמן .הספר כולל אגדה להורים
ולילדיםטקסטקבליומציגאיוריםחדשיםשל
הציירמיכאלגונופולסקי.
• ˙È¯·Ú‰†‰Ù˘·†ÈÏ·˜†ÏÂ˜†¯ÙÒ
"מגדלבבלהקומההאחרונה"ספרוהחדששל
הרבלייטמןופרופ'לאסלושתורגםלשפות
שונותויצאלאורברחביהעולם,הוקלטהשבוע
עלגביתקליטור.קריין:גלעדשדמון.
• החודשעלהלאוויראתרהעיתון"קבלהלעם"
בשפההאנגליתwww.kabtoday.com
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‡ÈÂÏ†Ô¯Â
איורים:מיכאלגונופולסקי
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חכם

תם
לחיים

אםתרצואיןזו

ÔÈ·†„ÈÓ˙†ÍÏ†˙¯¯ÂÙ˙Ó˘†‰ˆÓ†ÏÂÎ‡Ï
Ô·‰†ÌÚ†¢‰˙˘†‰Ó¢†¯È˘Ï†¨ÌÈÈ„È‰
˙‡†˙Â‡¯Ï†ÆÌÈÈÁ†„Â„‰†Ï˘†ÔË˜‰
˙ÂÒÏ†¨ÌÈ¯ˆÓÓ†Â‡ˆÈ†ÂÏÈ‡Î†ÂÓˆÚ
¯·Î†ÂÓ„¯˘†ÌÈ„ÏÈÏ†ÍÎ†ÏÚ†¯ÙÒÏ
Â‰ÈÏ‡Ï†Ì‚†‡ÏÓÏ†ÁÂÎ˘Ï†‡ÏÂ†ÆÆÆÌÈÈÓÚÙ
≠†ÂÏ˘†ÒÂÎ‰†˙‡†‡È·‰
‡øÂÈÏ‡†‰Ê†ÏÎ†Ï˘†¯˘˜‰†‰Ó†Ê
¯·„Ó˘†ÈÏ·˜†¯Â·ÈÁ†‡È‰†ÁÒÙ†Ï˘†‰„‚‰‰˘†˙¯ÙÒÓ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
‰˘ÚÓÏ†‡Â‰†ÁÒÙ†¯„Ò˘†˙ÂÏ‚Ï†Â˙Â‡†‰ÏÈ·ÂÓ†‡È‰†ÆÂ˙ÂÈÓÈÙ†ÏÚ
Á·ËÓ‰†˙ÂÂ¯‡·†¨˙È··†˜¯†‡Ï†ÆÌÈÈÁ·†¯„Ò†˙ÈÈ˘ÚÏ†‰˜È˙Ú†‰ÁÒÂ
Æ·Ï‰†ÍÂ˙·†ÈÓÈÙ†¯„Ò†¨˘ÓÓ†Ï˘†¯„Ò†‡Ï‡†¨ÌÈ„ÏÈ‰†È¯„Á·Â

ש

אינו
יוד ע

לשאול

הסיפורהמוכר

חכם

תם

מרור

ההגדהשלפסחמספרתכיאבותינוירדו
למצריםמכיווןשהיהרעבבארץכנען.
בתחילה,חייהםבמצריםהיוטובים,אךבהדרגה
הכלהתחיללהסתבך.הםהחלולהרגיש
שפרעהממרראתחייהם.השליטהשלפרעה
עלחייהםהייתהכהחזקה,אבותינולאיכלו
להימלטממנה.ואז,מתוךהלחץוהעבודה
הקשה,הםזעקואלהבוראשהוציאאותם
מעבדותלחירות.
עדכאןתקצירהסיפורהמוכרשסיפרולכולנו
בגןובביתהספר.
כאמור,הקבלהחושפתבפנינואתהרובד
הקבלי,הפנימישלאותוסיפורהיסטורי.בואו
ונכיראתהמשמעותהנסתרתשלוונגלהמדוע
הואכלכךאקטואליעבורנו.

אלההתנגשויותמביתמתווסףגםלחץשאנו
מרגישיםמצדאומותהעולם.כךיוצאשאנו
מגיעיםלמצבשבומופעלעלינולחץמבחוץ
ומבפניםכאחד.בהדרגההולכתומתבהרתלנו
העובדהשצעידהאחרהאגומובילהאותנו
לסבל.
היום,בדיוקכמובסיפורהמקראי,גםאנחנו
מתחיליםלהרגישרעב,מןריקנותשכזו.
תחושהזוהיאשהכינהאתהקרקעלהתגלות
חכמתהקבלהבדורנו.
האורשלימודהקבלהמביאלחיינומגלהלנו
שגםבימינואנוÌÈ„·Úל","ÌÈ¯ˆÓ†ÍÏÓ†‰Ú¯Ù
Â‚‡Ï†ÌÈ„·Úשממרראתחיינו.הקבלהפותחת
לנופתחלהרגיששישחייםאחריםויפיםיותר
"מחוץלמצרים".כתוצאהמכך"פרעה",האגו
שבנו,סופגמכות.

מצה

מאחוריהקלעים
שלהמציאות
חכם

תם
לחיים

רשע

חכם

תם

מצה

עלפיחכמתהקבלה,מצריםאינההמדינה
שאיתהעשינושלוםוהיוםנמצאיםבהחופיסיני.
היאגםלאהממלכההעתיקהשבהחיואבותינו
בימיקדם.
¨Ì„‡†ÏÎ†ÚÈ‚È†ÂÈÏ‡˘†·ˆÓÏ†„Â˜†Ì˘†‡Â‰†¢ÌÈ¯ˆÓ¢
.≤±≠‰†‰‡Ó·†¨ÌÂÈÎ†Â˙Â‡†ÌÈÂÂÁ†Â˙È‡Ó†ÌÈ·¯Â
נשמעמפתיע?להלןההסברהקבלי.
אםנתבונןעלהחייםשלנובמבטמןהצד,נגלה
כימהשמניעאותנולבצעפעולותשונותבחיינו
הואהרצוןשלנולהשיגהנאהותענוג.
אנומחליפיםמקוםעבודהאורכב,נוסעיםלחו"ל,
אואוכליםבמסעדהטובהכדילשאובמכךסיפוק.
הטבעשלנו,האגו,הואזהשדוחףאותנולרדוף
אחרעודועודהנאותכדילמלאאתעצמו.הבעיה
היאשההנאהמכלדברשאותואנומתאמצים
להשיגמתפוגגתלהאחריזמןקצר.
בדרכנולהשיגאתההנאההמקווהאנחנונתקלים
ברצונותשלאנשיםאחריםשמפריעיםלנו,ועקב
כךנוצרותהתנגשויות.זהקורהבתוךהמשפחה,
במקוםהעבודהואףברמההמדיניתוהכלל
עולמית.
כאןבארץ,בגללשהאגוהואהגדולוהמפותח
ביותר,מורגשותההתנגשויותהאלו,ביןהרצונות
האגואיסטייםשלבניהאדםבעוצמתןהחזקה
ביותר.

ארבעכוסותהיין
מסמלותאתארבעת
שלביהיציאהמהאגואל
העולםהרוחנישבינתיים
נסתרמאיתנו
לאחרשהאגוספגעשרמכות,נוצרבנוצורך
עז"לצאתממצרים",מהאגו,ואזאנוצועקים
אלהבוראשיצילאותנו.
רקהבוראשבראאותנוכ"עבדים"יכוללשחרר
אותנומשליטתהאגו,להוציאאותנולחופשי
מ"מצרים".
זוהמשמעותהאמיתיתשלחגהחירות:יציאה
ממצרים,ממקוםהעבדותלאגו,אלהחופש.
כיוםהיציאהמעבדותמצריםקרובהמתמיד
ובידינוההזדמנותלזרזאותהביחד.כשנצא
לחופשיתתגלהבפנינודרךחדשהלחיותאת
החיים.יהיואלהחייםשלאיחודואהבתאחים,
חייםשלשלוםושלווהבכלהרמות:ברמה
האישית,החברתיתובמיוחדבמעמדמדינת
ישראלבעולם.
ועכשיו,אחרישהכרנואתמשמעותוהפנימית
שלסיפורההגדה,נוכללהביןעלמהבאמת
מרמזיםלנומנהגילילהסדר.
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הגדהשלפסח

אכילתמצה:
לישתהבצק
ובדיקתהמבט
המצהמוגדרתכלחםעוני)לחמאעניא(משום
שהיאמרמזתעלתחושתהריקנותבמצבנו
הנוכחי.
ÈÚלפיהקבלההוא"עניבדעת",מישמרגיש
שישלוהכלובכלזאתמשהוחסר.מכאןועד
ליציאהממצריםהדרךקצרה.אכילת‰ˆÓ‰
מסמלתאת.Â‚‡‰Ó†ÁÂ¯·Ï†˙ÂÂÎ‰
מענייןלראותשבתהליךאפייתהמצהמקפידים
ללושאתהבצקללאהפסק,כדישלאיחמיץ.
החמץמסמלבחכמתהקבלהאתהרצון
האגואיסטישעימונבראנווהואזהשכולאאותנו
בתוךהעולםהצרשלהאהבההעצמיתשלנו.
בדומהלאופןשבולשיםאתהבצק,גםעלינו
לבדוקכלהזמןמהוהרצוןשמנחהאותנו,לאן
מכווןהמבטשלנו,האםרקלעצמנואוגםכלפי
הזולת.
ודאישאיננומסוגליםלהתגברעלהאגובכוחות
עצמנו,זההריהטבעשלנו.אבלעצםהבדיקה
והשאיפהלשינויבונהבתוכנופנייהאמיתית
לבוראבבקשהלעזרה,לתיקוןהאגושהוא
הטביעבנו.ואזקורההשינויהמיוחל.

ארבעכוסות:
ארבעהשלבייציאה
מהאגו
מיץענביםלילדים,ייןאדוםמתוקלאמא
וקברנהסוביניוןלסבא.ולךתסבירארבעפעמים
לבניהדודיםמהרצליהשוודקהעםמיץתפוזים
לאנחשבתליין...
גםהמנהגהקסוםהזהמרמזבעצםעל
תהליכיםרוחניים.
ÒÂÎמסמלתבקבלהאתהיכולתשלנולקבל
אתהאורשבאמהבורא.המקובליםגילו
שהתכונההיחידהשקיימתבבוראהיאתכונת
האהבה.לכןאםגםאנחנומתייחסיםזהלזה
באהבהכמושהבוראמתייחסאלינו,אנונעשים
דומיםלו,ובמידההזאתהאורשלוממלאאותנו.
ÔÈÈמסמלאתאורהבוראהפועלעלינובשני
שלביםבמהלךלימודהקבלה:
בשלבהראשוןהאורמתקןומשחרראותנו
משליטתהאגוובכךהופךאותנודומיםלבורא
בשלבהשניהואממלאאותנו.
למהשותיםדווקאארבעכוסותייןבמהלך
הסדרולאחמשאושש?
שתייתארבעהכוסותמרמזתעלתהליךבסיסי
בבריאה.
המקובליםמספריםלנוכיהאגושבנונוצר
בארבעהשלביםובאותוסדרמתרחשגם
תיקונו.יוצאÔÈÈ‰†˙ÂÒÂÎ†Ú·¯‡˘,מסמלותאת
‡¯·Â‚‡‰Ó†‰‡ÈˆÈ‰†È·Ï˘†˙Úאלהעולםהרוחני
שבינתייםנסתרמאיתנו.לחיים!
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אזמהבאמת

נשתנה?
גםלשיר"מהנשתנה?",לכאורהשירילדים
תמים,ישמשמעותקבליתעמוקה.
במהלךהשירבאמצעותהדימוייםהשונים
מתאריםלנוהמקובליםאתהשלביםשעובר
האדםבמהלךיציאתולחופשימהאגו.
,¢‰ˆÓ†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰¢כךמתחילההדרך
הרוחניתשלנו.אמנםכברהיינומוכניםלהיפטר
מהאגוולברוחממצרים,אבלה"פרעה"שבנו
אינומוותרבקלות.פעםאחרפעםהאגוהשולט
בנואינומאפשרלנולהתחברלזולת.את
התחושותהמרותהאלומבטאותהמילים
."¯Â¯Ó†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰¢
מתוךהמצוקההזואנופוניםלבוראבבקשה
לעזרה.דווקאב"חציהלילה",כשאיןתקווה
לחייםטוביםיותר,ואיןסיכוילהינצל,דווקא
אזאנונענים.פתאום,בחיפזון,זהקורה!

גםלשיר"מהנשתנה?",
לכאורהשירילדיםתמים,
ישמשמעותקבלית
עמוקה.במהלךהשיר
מתאריםלנוהמקובלים
אתהשלביםשעובר
האדםבמהלךיציאתו
לחופשימהאגו
¢ÌÈÓÚÙ†È˙˘†ÌÈÏÈ·ËÓ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰¢מתארכיצד
הבוראמשחרראותנומהעבדותובונהבנוטבע
חדש,ממשכמוהטבעשלו,טבעשלאהבה.
¢ÌÈ·ÂÒÓ†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰¢לוקחאותנואל
מנהגנוסףשישבלילהסדר,להסבעלצדשמאל
כמואדוניםנכבדיםהנשעניםעלכריותנוחות
בזמןהסעודה.
למהדווקאצדשמאל?
כישמאלמסמלבקבלהאתהאגושבנו,את
האהבההעצמית,בעודשימיןמסמלאתאהבת
הזולת.המנהגלהישעןעלצדשמאלמרמזעל
המעמדהחדששרכשנוÏ˘†ÌÈ„·Ú†‡Ï†¯·Î†Â‡,
.ÂÓˆÚÏ†ÌÈÂ„‡†‡Ï‡†Â‚‡‰

עבדיםהיינו...
הירידהלמצריםמאופיינתתמידבתהליךבן
מספרשלביםצפוייםמראש.בתחילההחיים
שםנראיםכלללארעים.השימושבאגועוזר
לנולהתקיים,להתפתח,לפרוחוליהנות
מהחיים.
לפתע,דווקאכשאנוזוכיםלשיאההצלחה
והשגשוג,מתפשטתבנותחושתריקנותוהחיים
הופכיםלהיותחסריתקווה.תחושהזונמשכת
עדשיוםאחד,כאילומשוםמקום,מתגלה
בתוכנותכונהחדשה.¢‰˘Ó¢
כשתכונתה¢‰˘Ó¢מתגלההיאמביאהאותנו
אלחכמתהקבלה.
בזכותהעיסוקבהאנולומדיםשאנועבדים
לטבעהאגואיסטישלנוומגליםאת"פרעה",
העריץשמושלבנוומעבידאותנובפרך.יחד
עםההבנההזו",משה"פותחלנופתחלתקווה
חדשה,ומראהלנושקיימתדרךלחיותאת
החייםאחרת.
המקובליםגילוכיצדמפעילאותנוהאגו
והצליחולהשתחררמשליטתו.הםמלמדים
אותנושהצעדהראשוןלקראתהיציאה
מהעבדות,הואלהביןשכלמהשקורהמסביבנו
ובתוכנוהואתוצאהמהפקודותש"פרעה"
מנחיתעלינו.אבליחדעםזההמקובלים
מדגישים,שרקלאחרשנצאמהחושךנגלה
ש¢ÂÈÈ‰†ÌÈ„·Ú¢ו.¢ÔÈ¯ÂÁ†È·†‰˙Ú¢

"והגדתלבנך":
עלאבותובנים
¢ÌÈ·¢מסמליםאתסדרתהמצביםהבאים
שאנועתידיםלעבורבחיינו.
‡·מסמלאתמצבנוהנוכחיובןמסמלאת
המצבהבאשלנו,המצבהמפותחיותר.אבÔ·Â
הם˘ÌÈ·ˆÓ†Èשאנועובריםבמהלך
התפתחותנוהרוחנית.
"·ÂÏÈ‡Î†ÂÓˆÚ†˙‡†˙Â‡¯Ï†Ì„‡†·ÈÈÁ†¯Â„Â†¯Â„†ÏÎ
.¢ßÍ·Ï†˙„‚‰Âß†¯Ó‡˘†ÌÈ¯ˆÓÓ†‡ˆÈ†‡Â‰
אמירהזובאהלהדגישכיכלהמצביםהנפלאים
שנחווהבעולםהרוחני,הםתוצאהמאותה
יציאהמהאגו,ממצרים.רקאחרי"יציאת
מצרים"נפתחיםלנואופקיםחדשים,ולכןנהוג
תמידלהזכירולומר".¢ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈÏ†¯ÎÊ

"והיאשעמדה
לאבותינוולנו":
בוניםאתארץישראל
הרוחנית
„·Ï·†„Á‡†‡Ï˘†¨ÂÏÂ†ÂÈ˙Â·‡Ï†‰„ÓÚ˘†‡È‰Â¢
ÌÈ„ÓÂÚ†¯Â„Â†¯Â„†ÏÎ·˘†‡Ï‡†¨ÂÈ˙ÂÏÎÏ†ÂÈÏÚ†„ÓÚ
.¢Â˙ÂÏÎÏ†ÂÈÏÚ
ישמשהומאודחםומלכדבישיבהיחדבמהלך
לילהסדרובהיזכרותשבעצםכלהזמןכולםהיו
נגדנו.אבלהיוםכשאנחנושובמוקפיםבשונאים
הקמיםעלינולכלותינו,מתעוררתהשאלהמה
הםבאמתרוציםמאיתנו,דוראחרדור?
גםאנחנווגםהעמיםהאחריםלאמודעים
לסיבהמדועמאזומעולםהאנושותאיננה
מחבבתאתעםישראל.הקבלהמסבירהכי
הסיבהלכךהיאשדווקאאנומחזיקיםבמפתח
לאושרשלכללהאנושות.בתוכניתההתפתחות
שקבעהבוראהוגדרלנותפקידמכריעÂÈÏÚ,
˙ÂÚˆÓ‡·†ÔÂ˜È˙‰†˙ËÈ˘†˙‡†ÂÓˆÚ†ÏÚ†Ì˘ÈÈÏ
ÌÈÓÚÏ†‰˙Â‡†¯È·Ú‰Ï†ÔÎÓ†¯Á‡ÏÂ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÔÓÊ‰†‡Â··Â†Â˙Â‡†Ï‡‚†ÍÎ·†ÆÌÈ¯Á‡‰
.¢ÌÈ¯ˆÓ†˙Â„·Ú¢Ó†ÂÏÂÎ
בדורנוהזמןכברהגיע,אומריםגדוליהמקובלים,
ועלינולהזדרזולפעול,כילאמיתושלדבראנו
נמצאיםבאיחור.
הבוראקיבץאותנולכאןמכלקצותתבלונתן
לנואתארץישראלהגשמית,כדישאנונבנה
אותהבעצמנוכ‡¯,˙ÈÁÂ¯‰†Ï‡¯˘È†ıכמקור
שלשפעואורלעולםכולו.לשםכךעלינולבנות
כאןעםמאוחדשיהווהדוגמהלכלהעמים,
"אורלגויים".ברגעשנתחילבזה,מידישתנה
היחסהעויןשלהעולםכלפינוויתחלףביחס
שלכבודואהדה,כפישהבטיחוהנביאיםעוד
לפניאלפישנים.
לאבמקרהיוצאתהיוםחכמתהקבלהמן
המסתור,שכןתפקידההואלסייעלנולהתאחד
באהבהולממשאתייעודנועליאדמות.אם
נתחבר,ולומעט,למסריםשלהחכמההעתיקה
שלנו,דרךהעיתון,הטלוויזיה,האינטרנטאו
הספרים,ונשנהאתהלךהמחשבהשלנו,נוכל
סוףסוףלהיותעםחופשיבארצנו.
עתידנוהטובמובטח,אנויכוליםלזרזאותויחד.
אםרקנרצה,איןזואגדה˙ÓÎÁ†¨‡È‰†Ê‡Â...
°ÂÏ†Ì‚†ÚÈÈÒ˙†ÂÈ˙Â·‡Ï†‰„ÓÚ˘†¨‰Ï·˜‰
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החמץמסמלבחכמת
הקבלהאתהרצון
האגואיסטישעימונבראנו
והואזהשכולאאותנובתוך
העולםהצרשלהאהבה
העצמיתשלנו

מצה

להרחבהבנושאתהליךהבריאהמומלץלעייןבגיליוןמס'8שלקבלהלעם,מדורקמפוסקבלה,המופיעבאתר"קבלהלעם"http://www.kab.co.il:

˜·˛∑¸††††††±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË†•†www.kab.co.il†•†μÆ¥Æ∞∑≠≤≥Æ≥Æ∞∑†•†Ê¢Ò˘˙†ÔÒÈ†Ê¢È†≠†ß„†•†±¥†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

˘··Ú¯†˙Â˘†Ú·˘Â†Ú·Â˘†˙Â˘†Ú
"שבעשנותשובע"מסמלותתקופהשבההאדםמרגיששהואשולטשליטהמלאהעלחייוויכוללהשיגכלדברשירצה.ואז,דווקא
כשהאדםמרגיששכלהעולםנבראלהנאתובלבד,מסתיימתלפתעתקופהזוומתחלפתבתקופהשמכונה"שבעשנותרעב".לפתע
מתחילהאדםלהרגישריקנות:אותםהדבריםשהסבולותענוגבעבר,כבראינםממלאיםאותווהואמתחיללחושלאמסופקומיואש.
סופושלהתהליךמגיעכאשרהאדםמגלהשהאגושלוהואהשורשלכלהרעות,ומחליטלברוחממנו.לאחרשהאדםיוצאמהאגו,הוא
זוכהלתענוגאינסופישאינומסתייםלעולם.

˘„Á†‰È‡¯†¯È˘ÎÓ

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

¢˙Â‡Â¯†ÂÈÈÚ˘†‰Ó†‡Ï‡†ÔÈÈ„Ï†ÂÏ†ÔÈ‡¢
©Æ®Ï¢ÊÁ

˙

ארולעצמכםעשרהאנשיםשצופיםבמטוס
שטסבשמיםהנראהלהםממרחקכנקודה
קטנה.כלאחדמהםאוחזבידיובמשקפתשמגדילה
אתדמותהמטוס,אולםכלמשקפתמגדילהאותה
למידהשונה.כתוצאהמכךנוצרויכוחביןהצופים:
האחדקובעשגודלושלהמטוסהואארבעהמטרים,
השניסבורשגודלועשריםמטרים,השלישייטען
בתוקףשאורכורקחצימטר,וכןהלאה.
כלאחדמהעשרהבטוחשהואצודק,מכיווןשהוא
רואהזאתבבירורבעיניו.למרותזאתהמטוסאינו
משתנהונשארבאותוגודל.הריכלהשינוייםהם
רקחווייתםשלהצופיםותוצאהשלמהשהם
רואיםדרךמשקפותיהם.
אתהדוגמאהפשוטה,אךהמאודעמוקההזו,מביא
הרבברוךשלוםאשלג)הרב"ש(בכדילהמחישלנו
כי המציאות היא אחת ,אולם אנו מתפתחים
ומשתניםמבפניםועםכלשינויאנורואיםאת
המציאותבצורהשונה.

ÈÂÏÈ‚‰†Ï‡†¯˙Ò‰‰Ó
חכמתהקבלהמלמדתאתהאדםכיצדלהכיראת
הבוראולגלותשהואפועלכדילהיטיבלנבראיו.
אדםשמציבלעצמומטרהזובודקאםהשיגאותה
עלפישנימדדים:
• האם מתגלה לי הבורא ככוח היחיד שקיים
במציאות?
• האםהכוחהזההואהטובהמוחלט?
בדרכואלהיעדמגלההאדםאתהבוראבארבעה
שלביםשונים.בכלשלבנפתחבפניורובדפנימי
ועמוקיותרשלהמציאות.בשניהשלביםהראשונים
הבוראעדייןנסתרמהאדםולכןהםמכונים˘È·Ï
.¯˙Ò‰‰בשניהשלביםהבאיםאחריהםהבוראכבר
מתגלהלאדםולכןהםנקראים˘.ÈÂÏÈ‚‰†È·Ïהמעבר
מןההסתרלגילוינקרא.ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

˜ÌÈÙ‰†ÍÎ†¯Á‡†¨·‚‰†Ì„Â
בעלהסולםמדמהאתחיפושהמקובלאחרהאמת,
לאדםשרואהאתגבושלחברובעודשפניונסתרות
ממנוולכןהואמתקשהלזהותו.אולםאםהחבריפנה

ÂÈÈÁ† ÍÏ‰ÓÏ† ‰·ÈÒ‰† ˙‡† ÔÈ·‰Ï† ‰ˆÂ¯† Ì„‡‰
ÌÈÏ·Â˜Ó‰†È·˙Î†¨‰ÏÙ‡·†¯ÂÂÈÚÎ†˘˘‚Ï†ÏÈÁ˙ÓÂ
ÏÚ† ¯·‚˙È˘† È¯Á‡† ÆÍ¯„† ÈÓÈÒÎ† ÂÏ† ÌÈ˘Ó˘Ó
‰È‡¯†¯È˘ÎÓ·†‰ÎÊ˘†˘È‚¯È†¨ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰
‡¯Â·‰†˙‡†˙Â‡¯Ï†¨ÛÂÒ†ÛÂÒ†¨ÂÏ†¯˘Ù‡Ó˘†˘„Á
בדרכולגילויהבורא,ומגיעלשלבהשניבהתפתחות,
הסתראחד.

ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰
ההתפתחותהפנימיתשעוברהאדםעלידילימוד
הקבלהחושפתבפניואתמהשלאראהקודםלכן.
אחדמשניהנתוניםשהואמחפשהתגלהלו,והוא
רואהשהכלבאמןהבורא.אבלהנתוןהשניעדיין
נסתרמפניו,והאדםעודלאמצליחלהרגיששהבורא
הואטוב.לכןהמצבשבוהואנמצאנקרא"הסתר
אחד".
האדםמגלהשהואאינומסוגלעדייןלהרגישאת
הבוראכטובומיטיב,למרותשהואכברמשתוקק
לכך מכל הלב .המקובלים קוראים למגבלה זו

˘‡¯Â·‰†ÈÂÏÈ‚†È·Ï

הבוראקייםככוחאחד
הבוראטובאלי
המחסוםהפנימי

הבוראקייםככוחאחד
הבוראלאטוב
הסתרכפול

‡¯Â·‰Ó†˜Â˙È†Æ±

≤ÏÂÙÎ†¯˙Ò‰†Æ

≥„Á‡†¯˙Ò‰†Æ

‡¯Â·‰†˙‡†˙ÂÏ‚Ï
חכמי הקבלה מתארים שהמציאות היא אחת
ומלמדיםאותנושמחוץלנוקייםכוחאחדויחיד.
כוחזהנקרא"הבורא"והואמעניקלנושפעשל
אהבהוכלטובללאהגבלה.אךאםזהכך,מדוע
לעיתים אנו חשים אושר ושמחה ולעיתים אנו
עצובים,ולמהישכלכךהרבהסבלבעולם?
הסיבהלרגשותשוניםאלוהיאשהבוראנסתר
מעינינו,לכןכלמהשעלינולעשותכדילהיווכח
שפעולותיו טובות הוא לגלות אותו .אדם

·˘ÂÙÈÁ†˙‡†‰Ó„Ó†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
‰‡Â¯˘†Ì„‡Ï†¨˙Ó‡‰†¯Á‡†Ï·Â˜Ó‰
‡˙†‚·ÂÈÙ˘†„ÂÚ·†Â¯·Á†Ï˘†Â
‰˘˜˙Ó†‡Â‰†ÔÎÏÂ†ÂÓÓ†˙Â¯˙Ò
ÂÈÏ‡†‰ÙÈ†¯·Á‰†Ì‡†ÌÏÂ‡†ÆÂ˙Â‰ÊÏ
‡˙†˙Â‡„ÂÂ·†Â˙Â‡†‰‰ÊÈ†Ì„‡‰†¨ÂÈÙ
שמשתוקקלגלותאתהבוראמעומקליבו,זוכה
למעין"מכשירראיה"חדששמאפשרלולהתבונן
בפעולותהבורא.כאשרהואמצליחלגלותאת
הבוראבפעםהראשונההאדםקוראלשינוישחל
בו.ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈהואמשתחררמעולמוהצר,מבין
המֵצַרים,ויוצאאלההכרהשהבוראהואטובומיטיב.

אליואתפניו,האדםיזההאותובוודאות.שלביההסתר
משוליםלמצבשבואנורואיםאתהחברמאחורושלבי
הגילוידומיםלראייתפניושלהחבר.
חכמתהקבלהמלמדתאותנוכיצדלהתפתחשלב
אחר שלב בדרכנו הרוחנית ,עד שנגיע להכרת
האהבההשלמהוהמוחלטתשלהבוראכלפינוושל
אהבתנוכלפיו.

˘ÔÂ˘‡¯‰†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†·Ï

ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

הסתראחד
הסתרכפול

‰È˙‰†˙‚˘‰†Æ¥
שהאדםמגלהבתוכו.¢ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰¢
לימודחכמתהקבלהמסייעלאדםלחדדולמקד
אתבקשתולראותאתהבורארקכטוב.כאשר
יצליחהאדםלהרגישאתהבוראכטובומיטיבהוא
יחצהאתהמחסוםהפנימיויצאממקומוהצר,
ממצרים.אזהואיעבורמןההסתראלהגילוי.

ÔÈÈ„Ú†Ï‚ÂÒÓ†ÂÈ‡†‡Â‰˘†‰Ï‚Ó†Ì„‡‰
¨·ÈËÓÂ†·ÂËÎ†‡¯Â·‰†˙‡†˘È‚¯‰Ï
ÍÎÏ†˜˜Â˙˘Ó†¯·Î†‡Â‰˘†˙Â¯ÓÏ
ÌÈ‡¯Â˜†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Æ·Ï‰†ÏÎÓ
ÂÎÂ˙·†‰Ï‚Ó†Ì„‡‰˘†ÂÊ†‰Ï·‚ÓÏ
¢ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰¢

אדםשעודלאנולדבוהצורךלהכיראתהבורא,
הואבדרךכללאדישלנושאולאמפתחכלפיויחס
כלשהו.הואחיאתחייהיומיוםבניתוקמוחלט
מהבורא,ואףאינומרגישניתוקזה.
כאשרמתעוררבוהרצוןלהכיראתהסיבהלמהלך
חייו ,האדם מתחיל להתעניין בחכמת הקבלה.
בעזרתההואלומדכיצדלהתקדם,ונכנסלשלב
ההתפתחותהראשוןשנקרא"הסתרכפול".

˘„Á†‰È‡¯†¯È˘ÎÓ

בשלבזהנראהלאדםשהבוראלאקיים,ושכלמה
שמתרחשהואמקרי,תולדהשלהגורלהעיוור
והטבע.
מצבזהנקראהסתרכפול,מכיווןשנסתריםמהאדם
שניהגורמיםשהואמחפשעצםקיומושלהבורא,
ופעולתושלהבוראכטוב.
בעזרתלימודחכמתהקבלהמצליחהאדםלהמשיך

לאחריציאתמצריםזוכההאדםב"מכשירראיה"
חדש,ובעזרתוהואמגלהמציאותשונהלחלוטין.
מנקודתראותוהחדשההואמגלהשכלמהשאירע
לוקודםלכןבמהלךחייוהיהכחלוםלעומתמה
שמתגלה לו כעת .על כך כתב דוד המלך "היינו
כחולמים")תהליםקכ"ו,א'(.כעתהאדםרואהאת
אופןהשגחתושלהבוראואתפעולותיוכטוב
מוחלט.

˘ÌÈ¯˙Ò†ÌÈÓ¯Â‚†È
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‡‰·‰
בעזרתמכשירהראיההמשופרשניתןלולבסוף,
רואההאדםאתתוכניתוהכלליתשלהבורא.לפתע
הוא מבין שמאז ומתמיד עשה הבורא רק טוב
לנבראיו,ושהואמיטיבלכללהאנושות.כשהאדם

הבוראקייםככוחאחד
הבוראטובלכולםתמיד
יראהנתינה
ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

המחסוםהפנימי

הסתראחד
הסתרכפול

‰·‰‡‰†˙‚˘‰†Æμ

שרטוט:אביונטורה

העולםהרוחני

הבוראלאקיים
הבוראלאטוב

המחסוםהפנימי

המקובליםקוראיםלשלבזהבשם¨¢‰‡¯È¢מלשון
,¢‰È‡¯¢מכיווןשהאדםרואהאתפעולתהבורא
ומרגישאותוכטוב.
האדםמצליחלגלותאתיחסושלהבוראאליוכטוב,
אולםעדייןאינומסוגללהביןמדועהבוראלאמגלה
אתטובולכללהאנושות.לשםכךהואנזקקלמכשיר
הראיה האחרון ,שבעזרתו יטפס למדרגת
ההתפתחותהעליונה,לאהבה.

מגלהזאתהואחשאהבהנצחיתכלפיהבורא.

ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÈÈˆÁ
אדם שעובר במהלך התפתחותו הרוחנית מן
ההסתראלהגילויזוכהלהכרההשלמהשלהבורא.
כלעודהאדםנמצאבמצב"הסתרכפול"ובמצב
"הסתראחד"הואמגששאתדרכובאפלה,והוא
מסתייעבכתביהמקובליםכסימנידרך.אולם,עם
חציית המחסום הפנימי ,האדם זוכה ל"מכשיר
ראיה"חדש,עיניונפקחותוההסתרהמסתיימת.
לכןנקראמעברהמחסום"חצייתים."ÛÂÒ
בשלבהבאמתגלהבפניותוכניתושלהבוראואופן
השגחתועלנבראיו.הוארואהאתהבוראכטוב
ומיטיבעםכולם,בעבר,בהווהובעתיד,ומרגיש
כלפיואהבהנצחית.
סיפוריציאתמצרים,היציאהמןהמקוםהצראל
החופש,מתאראתהמעברהחשובביותרשחווה
האדםבחייו.לכןמייחסיםהמקובליםלחגהפסח
חשיבותעליונהומזכיריםלנואותובהגדה":בכל
דורודורחייבאדםלראותעצמוכאילוהואיצא
ממצרים".
gilad_s@kab.co.il
צפייהבשיעורקמפוסקבלהבנושאגילויוהסתר:
www.kab.co.il/links/14/kampus

˜¯ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÚÈ

ÁÒÙ

קריעתיםסוףמסמלתאתנקודתהמפנההחשובה
ביותרבחייוהרוחנייםשלהאדם.זהותהליךפנימי
שבוהאדםמתנתקסופיתמהאגושלוומשיגאת
המציאותהרוחניתהשלמהוהנצחית.

פסח,מלשוןלפסוח.לאחרשהאדםמגיעלמסקנהשהאגואיזםגורם
לנורקצערוייסורים,הואמחליטלהתנתקממנוולהזדהותעםרצונו
להתפתחותרוחנית.בתהליךזההאדם"פוסח"עלרצונוהאגואיסטי,
ונשארעםהרצוןלחיבורולאחדות.

·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú
ניבנבון

Ó

¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁÏ†Ú„ÂÂ˙Ó˘†Ì„‡˘†¨‡Â‰†ÚÂ„È‰†Ô
Ì‰˘†ÂÓÎ†Á¯Î‰·†‡Ï†Ì‰†ÌÈ¯·„‰˘†‰Ï‚Ó
ÆÌÈ‡¯
‡¯˘Ù‡†È‡˘†˜¯†‡Ï˘†¨‰„·ÂÚ·†ÌÈ¯ÈÎÓ†Â·Â¯†ÌÓ
¨Â·† ÈÂˆÈÁ† Ë·ÓÓ† ‰Ó† ¯·„† Ï˘† Â·ÈË† ˙‡† ˙Ú„Ï
‰ÓÓ† È¯Ó‚Ï† ÍÂÙ‰† Û‡† ‡Â‰˘† ‰Ï‚˙Ó† ÌÈÓÚÙÏ
˘Æ‰ÏÈÁ˙·†Â·˘Á
˙Á˙Ó†∫ÔÈÂˆÓ†˙‡Ê†ÌÈ‚„Ó†„ÈÒÁ†ÈÒ†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ
Ë·Ó‰†ÌÚ†ÁÂ˘˜‰†¯‰ÂÒ‰†Ï˘†˙È¯Â˙ÒÓ‰†Â˙ÂÊÁÏ
Ë‚ÓÏ†ÏÂÎÈ˘†‰ÊÎ†¨ÔÈ„ÚÂ†Í¯†Ì„‡†¯˙˙ÒÓ†¨¯„ÂÁ‰
‡Æ˙ÂÈ˘†ÍÂ˙†ÌÈ˘
·‡Â‰†¨ÔÂ˘Ï†È„Â„ÈÁ†¯Â·ÈÁÏ†¯‰ÂÒ‰†˙È··†Â˙„Â·Ú†ÔÈ
Æ‡ÏÙÂÓ‰†ÂÈÈÁ†¯ÂÙÈÒ†˙‡†ÂÏ†¯ÙÒÏ†‰Ù˙‰

‰„Â˙†¯ÈÒ‡†˙ÂÈ‰Ï

¨˙È¯˘Ù‡†‰„Â·Ú†ÏÎ·†ËÚÓÎ†„·Ú†‰˙ÈÎ·†˜ÊÁ†ÈÎ‰†„ÏÈ‰
ÌÂÈ†ÆÛÂÒ‰†„Ú†ÍÏ‰†„ÈÓ˙Â†„ÂÓÏÏ†¯˘Ù‡˘†‰Ó†ÏÎ†„ÓÏ
‡Ú‚¯·†ÆÌÈÙ·Ó†Â˙Â‡†ÚÚ†Â‰˘Ó†‰Ï·˜†¯ÂÚÈ˘·†¨„Á
Â˙Â‡†ÏÈÚÙÓ˘†ÁÂÎ‰†Â‰Ó†ÔÈ·‰†„ÈÒÁ†ÈÒ†‰Ê‰

·ÂË‰†˜ÊÁ‰

Ì‰†¨ÌÈ¯ÈÒ‡‰†˙‡†‰‡Â¯†È‡†ÌÈÓÚÙÏ
¯‰ÂÒ†˙È··†ÌÈ‡ˆÓ†Ì‰˘†ÌÈ·˘ÂÁ
È˙ÈÓ‡‰†¯‰ÂÒ‰†˙È·˘†ÌÈÈ·Ó†‡ÏÂ
˙ÂÏ‚Ï†ÌÈÎÈ¯ˆ†Ì‰˘†Â‰˘Ó†‰Ê
·˙˙Á˙†ÂÈ˘ÎÚ†‡ˆÓ†‡Â‰˘†‰Ê†ÆÌÎÂ
‡‡˙†‰ÊÈ‡†¨‰˘˜Â†˙¯‚ÒÓ†È‰˘ÂÊÈ
¯‰ÂÒ‰†Ì‚†¨‰Ó†Ê‡†Â†¨ÌÈ‚¯ÂÒ†ÌÚ
ÌÈ‚¯ÂÒ†È¯ÂÁ‡Ó†‡ˆÓ
מהשמופלא,עכשיוכשאנימסתכללאחור,זהשזה
היהספרסיפוריםעלהמקובלהגדול',הבעלשםטוב'".
‡øÍÏ˘†˘ÂÙÈÁ‰†ÏÈÁ˙‰†‰ÎÎ†Ê
"אניזוכרכלמינירגעיםכאלה,מהשניםהראשונות
בירושלים.הלכתילגןילדיםשלחב"ד.אניזוכר
שהגננתהתחילהלדברעלהבורא,ואזשאלה':איך
צריכיםלהתקרבלבורא,מתוךאהבהאומתוך
פחד?'וכלהילדיםחשבווענוכאחד':בפחד'.וגם
היאאמרה':נכון,בפחד'.ואנילאהבנתיאיךהיא
אומרתדברכזה',בפחד'.איךאפשרלהתקרבלבורא
מתוךפחד?זהצריךלהיותבאהבה.אמרתילעצמי:
'היאלאמבינהכלוםוהםלאמביניםכלום'.לא
הצלחתילהביןאתזה,הייתיבטוחשזהצריךלהיות
מאהבהולאיכוללהיותאחרת".

˙ÛÂÒ‰†„Ú†ÍÏÂ‰†„ÈÓ

¨˙Â˘Ù†‰ÂÓ˘†Ï˘†‰ÁÙ˘Ó·†È˙¯ÂÒÓ†˙È··†Ï„‚†ÈÒ
ÈÙÏÂ†¨ÌÈ·‰†ÔÈ·†ÏÂ„‚‰†¨ÚˆÓ‡·†˜ÂÈ„·†È‡˘Î¢
˘‰ÂÎ˘Ï†‰ÁÙ˘Ó‰†‰¯·Ú†ßÊ†‰˙ÈÎ·†Æ¢˙ÂÈÁ‡†˘ÂÏ

צילום:משהאדמוני

"נולדתי בספטמבר 1965 ,בירושלים ,בשכונת
מצוקהשכלהזמןהיובהקרבותרחוב.אניזוכר
שכשהייתיבביתספר,תפקדתיעלתקןהחזק
'הטוב',זהששומרעלכלהחלשיםמפניהחזקים
הרשעים.הייתיעומדבמרכזהכיתהושומרעל
מישהובזמןששלושיםחבריםמסביבמנסיםלתקוף
אותואבללאמעיזים.עדכדיכךהייתיחזק".
·¨Â‡Ï†Ì‡†ÔÈ·Â†Â˙Â„ÏÈ†Ï˘†·ˆÚÓ‰†ÔÂ¯ÎÈÊ‰†‰Ê†Ì‡†ÔÈ
¯ÙÒÏ†ÂÓÓ†Â˘˜È·˘Î†ÂÈ¯·„†˙‡†ÈÒ†Á˙Ù†˜ÂÈ„·†ÍÎ
ÆÂ¯·Ú†ÏÚ†ËÚÓ
¨˙ÂÓÈÓ˙‰†ÌÚ†¨‰Ê‰†È‚ÏËÒÂ‰†Ú‚¯‰˘†‰‡¯†Ú‚¯Ï
Ï˘ÓÂ†ÌÈ„ÏÈÏ†˜Á˘Ó†‡Â‰†¨˙ÂÈˆ¯‰Â†ÍÂÈÁ‰†¨˙Â˘ÈÁ‰
˙ÈÓÈÙ‰†‰„Â·Ú‰†˙¯ÂˆÏ†ÔÂÈÓ„‰†¨Ï˘ÓÏ†ÆÌÈÏÂ„‚Ï
ÂÏ˘†‰Ë˜‰†‰„Â˜‰†ÏÚ†ÌÈ‚Ó†Â‡†‰·˘†¨˙ÈÁÂ¯‰
¯‡˙Ï†ÈÒ†Ï˘†Â˙¯ÈÁ·†Â‡†¨¢ÌÈÚ˘¯‰†ÌÈ˜ÊÁ‰¢†ÏÎ†ÏÂÓ
‡˙†Æ¢ÌÈ¯·Á¢†‰ÏÈÓ·†¢ÌÈÚ˘¯‰†ÌÈ˜ÊÁ‰¢
"ההוריםשליעלולארץלירושליםב,1963והגיעו
מידלשכונההזאת,שהיא...איןבהשוםדברחי,רק
מצוקהועוני.היינומשחקיםכדורגלעםקופסת
פלסטיק.לאהיהשוםמשחקאחר,כלום,אפס.
אניזוכרשאפילוספרלאהיהלי.בעצם,היהספר
אחדשאבאשליהביאליפעםכשהייתיקטןוכל
הזמןהייתיקוראבו.אהבתיאותונורא,למרות
שלאהבנתיאותובכלל.

‡¯·Î†ÈÒÂ†¨¢˙ÈÏÓ¯Â†¯˙ÂÈ†‰·¯‰†‰˙ÈÈ‰˘¢†¨˙¯Á
Æ·ÂÁ¯‰†˙Â·¯˜Ï†Â‡†ÁÂÎ†È˜·‡ÓÏ†˘¯„†‡Ï
¨ÔÂÎÈ˙‰†˙‡†ÌÈÏ˘‰†Ì˘†¨È˙„†¯ÙÒ†˙È··†„ÓÏ†‡Â‰
¯·Ú† ÏÈ·˜Ó·Â† ¨‰¯ËÈ‚·† ‰È‚·Â† Ë¯ÂÙÒ·† ˜ÒÚ
±∏†ÏÈ‚†„Ú¢˘†ÍÎ†¨˙¯Á‡†‰„Â·ÚÏ†˙Á‡†‰„Â·ÚÓ
Æ¢Ô‰·†È˙„·Ú˘†˙Â„Â·Ú†¥μ†È˙¯ÙÒ
"לפעמיםהייתימשחקכדורסלארבעשעותביום.
וכלהזמןהייתירץ.עדהיוםאנימחזיקבאיזהשיא
באיזושהי ריצה לאלף מאתיים מטר שעשיתי
במהירותמטורפת.
זאתאומרת,בקטעיםהאלה,תמידהייתיהולךעד
הסוף.אםישאיזשהודברשאניצריךלעשותאני
אעשהאותו,אפילואםזהייקחלישנים".
˙ÂÏ‡˘‰†Ì‡‰†¨˙È˙„†ÍÂÈÁ†˙Î¯ÚÓ·†„ÂÓÏÏ†˙Î˘Ó‰
ÂÈ‰† øÍ˙Â‡† „È¯Ë‰Ï† ÂÎÈ˘Ó‰† ‡¯Â·Ï† ¯Â·ÈÁ‰† ÏÚ
˘‡øÍ˘Ó‰·†Âˆˆ˘†˙Â¯Á‡†˙ÂÏ
"תמידחשבתילעצמי,ישכלכךהרבהדבריםבעולם,
כלכךהרבהרגשות.איךאניאוכללהרגישאתמה
שכולםמרגישים?איךאניאוכללהרגישמהזהלהיות
הצמחהזה,אומהזהלהיותהאישהזה,ומהזהלחוות
אתהחוויההזאת?משהופהלאהסתדרלי.איךאפשר
להיותככה,בלילדעתולהרגישאתכלמהשישביקום?
אחרת,מהזהשווה?

˙Â˜„†˙ÂÒÂÎ†Ï˘†˙ÂÁ·†ÂÓÎ

‡ÏÎ¢†„ÂÓÏÏ†ÈÒ†ÏÈÁ˙‰†¨‡·ˆ‰Ó†¯¯Á˙˘‰˘†È¯Á
˙ÂËÈ˘†ÈÈÓ†ÏÎÂ†‰È‚ÂÏÂ¯ÓÂ†Ì‚†Æ¢‰·È·Ò·†˘È˘†‰Ó
¯¯‡Â˙Â†˙ÂÎÈ‡†˙¯˜·†¨˙ÂÂ·˘Á†˙Ï‰‰†Ì‚Â†¨ÈÂÙÈ
˘‰Èˆ˜ÏÒÈ„‰†˙Â¯ÓÏ†˙‡Ê†ÏÎ†Æ˙Â‚‰˙‰‰†ÈÚ„Ó·†È
˘‡·‰Á·Â‡†Í‡†¨ÂÏ†‰˙ÈÈ‰†„ÈÓ˙˘†‰Ú¯Ù‰†¨ÂÏˆ‡†ÂÁ
¯˜†·‡ÆÂÈÈÁ·†·Ï˘†Â˙Â
·‡ÈˆÂ‰Ï†˜ÈÙÒ‰†Ì‚†ÈÒ˘†ÂÈÏÈ‚†‰ÁÈ˘‰†Í˘Ó‰
¯ÙÒ†¨˙Â„ÈÁÂ†˙ÂÁÈ„·†È¯ÙÒ†‰˘ÈÓÁ†ÌÈ˘‰†Í¯Â‡Ï
˘ÌÚ†ËÈÏ˜˙Â†‰È„Ó‰†‡È˘†˙‚ÏÓ·†‰ÎÊ˘†ÌÈ¯È
˘‰ÎÙ‰˘†ÌÈÈÁÏ†Â˙¯·Á†¨Ê‡Â†ÆÔÈÁÏ‰Â†·˙Î˘†ÌÈ¯È
ÂÈÏ‡†‰Ó˘¯˘†‰Ï·˜†‚ÂÁ†ÏÚ†ÂÏ†‰¯ÙÈÒ†¨Â˙˘‡Ï
·‡Æ‰˙È‡†„ÂÓÏÏ†‡Â·Ï†ÂÓÓ†‰˘˜È·Â†‰ËÈÒ¯·ÈÂ

"לארציתיללכת,כיכמוכולםהכרתיאתהדעה
הרווחתשלפיהחינכואותיבילדות,שאסורללמוד
קבלהאלאאםכןכךוכך.ישתנאים.בכלזאת,
נשארביעודמשהומהחינוךהדתישקיבלתי,אבל
בסוףהלכתי.אמרתילה',בגללשאניאוהבאותך',
והלכתיללמוד,בגללה.
בשיעוריםהראשוניםהיהאיזהמרצהשעשהכלמיני
חישובים,והסבירשהקבלהזהבעצםמספריםואותיות
ואיךאתהמוצאכלמינידבריםבעזרתהשילובהזה".
øÍÈÏ‡†¯·È„†‰Ê
"לא,לאהיהבזהשוםדבר,ובכלזאתהמשכתי,כי
נמשכתילקבלההפנימית,האמיתית.
"אחריאיזהשבועשבועייםשמעתיעלקבוצה
שנפתחהבראשל"צ.זוהייתהלמעשהקבוצתלימוד
שלתנועת"בניברוך",שאחרכךעברהלתלאביב.
בשיעוריםהראשוניםזהלאהיהכלכךמסעיר,אבל
בכלזאתהרגשתישיששםמשהו.
ואז,אניזוכרשיחהשקיימתיעםהמורה.שאלתי
אותוכלמינישאלות,עלחופשהבחירהועלעצמי,
והרגשתישהואתופסאותיומנענעאותימבפנים.

¨¯ÙÒ†·Â˙ÎÏ†È˙˘˜·˙†„Á‡†ÌÂÈÂ
‡˙Â‡Ó†˘˘†ÈÏ†Â‡ˆÈ†ÆÈ˙·˙Î†Ê
ÍÈÏ‰˙†ÏÎ†Ï˘†‰¯È˜Ò†∫ÌÈ„ÂÓÚ
„ÚÂ†ÌÈÏÎ‰†˙¯È·˘†Í¯„†¨‰‡È¯·‰
˙ÂÁÎÂ‰†ÌÚ†¨ÔÂ˜È˙‰†¯Ó‚Ï
‡Ï†È‡Â†¨ÌÈËÂË¯˘Â†¨˙ÂÈËÓ˙Ó
˘¯ÈÈÁ·†È˙ËË
הרגשתיכאילושאנינמצאבחנותשלכוסותדקות
ושבריריות,וכולןנשברותאחתאחריהשנייהואיתן
נשברכלמהשחשבתילעצמיכלהשנים.הכלנשבר
ונעלםואנינכנסעכשיולמשהואחר,למשהואמיתי.
לאורךתקופההגעתימדיפעםלשיעוריםעםקבוצת

התלמידיםשלמדהאצלהרבלייטמן,עדשהחלטתי
שאנימתחיללהגיעלשיעוריםבאופןקבוע".
øÂÊ‰†‰ËÏÁ‰Ï†Í˙Â‡†‡È·‰†‰Ó
"אתהלומדעלהכוחשמפעילאותךולאןאתה
אמורלהגיעבכזושיטתיותובהירות,שזההדהים
אותי.איןמיליםשיכולותלתאראתההרגשה.אתה
מביןשישאנשיםשנקראיםמקובלים,אנשיםשאולי
היומעדיפיםשבכלללאתדעעלקיומם,אבלהם
מתגלים רק בשבילך ,בשביל ללמד אותך איך
להתעלותלבורא.הםמגיעיםלעולםרקבשבילך,
כדילתתלך.והםלארוציםממךשוםדברבתמורה,
רקבואותראהבעצמך.
אניזוכראתהשיעוריםהראשוניםעםהרבלייטמן.
אתהנכנסלשיעור,וכאילונכנסלמציאותאחרת,
נכנסלתוךמהשהואמספר.הואמספר,ואתה
ממתין,עוצראתהנשימהורקמקשיב.
ואחרי זה אתה יודע שאתה לוקח את זה אתך
ליומיום.לאטלאטאתהממשמגלהדבריםשהוא
מספרלךעליהם.זהמשהולאמהעולםהזה,פשוטו
כמשמעו.כבראזעבדתיבעבודהשבהאניעובד
היום,בביתהסוהר".

‚ÌÈ‚¯ÂÒ†È¯ÂÁ‡Ó†‡ˆÓ†¯‰ÂÒ‰†Ì
ø¯‰ÂÒ‰†˙È··†‰˘ÂÚ†‰˙‡†‰Ó
"אה,מהשכולםעושים,עובדעםהאסירים".
‡øÌ˘†„Â·ÚÏ†‰Ê†ÍÈ
"תלויאיפהאתהנמצא,היכןנמצאותהמחשבותשלך.
אתהיכוללהיותשםפיזיתאבלאתהלאנמצאשם
פנימית.הכלתלויבך.כמובןשכשאתהכברלומד
קבלה,החייםשלךמשתנים,אתהמביןבשבילמה
אתהחי,מהקורהלך,ואזגםבעבודהאתהנתקל
במצביםמסוימיםומברראותם,כיאיןדבריםשקורים
כךסתם.אתהכלהזמןנמצאבהתפתחות.
לפעמיםאנירואהאתהאסירים,הםחושביםשהם
נמצאים בבית סוהר ולא מבינים שבית הסוהר
האמיתיזהמשהושהםצריכיםלגלותבתוכם.זה
שהואנמצאעכשיותחתאיזושהימסגרתנוקשה,
איזהתאעםסורגים,נואזמה,גםהסוהרנמצא
מאחוריסורגים.זהלאבאמתביתסוהר.כלאדם
יגלהבסוףשביתהסוהרהאמיתינמצאבתוכו".
‡˙ÍÈÏ‰˙†˙¯·ÚÂ†ÌÈ˘†‰ÂÓ˘†¯·Î†¢ÍÂ¯·†È·¢·†„ÓÂÏ†‰
‚„ø„ÂÓÈÏ‰†È„Î†ÍÂ˙†¯ÂˆÈÏ†˙Î˘Ó‰†Ì‡‰†ÆÔÎÏ‰Ó·†ÏÂ
"כן ,חלק מהספרים שכתבתי יצאו כבר אחרי
שהתחלתיללמוד.הסתברשישליאיזהענייןלא
פתורעםגימטריותוהייתימשעשעאתהחברים
עםכלמיניחידותובדיחותשהייתיממציא.אבל
היהבזהגםמשהופנימיויוםאחדנתבקשתילכתוב
ספר,אזכתבתי.יצאוליששמאותעמודים:סקירה
שלכלתהליךהבריאה,דרךשבירתהכליםועד
לגמרהתיקון,עםהוכחותמתמטיות,ושרטוטים,
ואנילאשרטטתיבחיי.
מאזכברכתבתיעודספרכזה,גםבןששמאות
עמודים.בינתייםהואממתיןבמגירה,ישדברים
יותרדחופיםעלהפרק".
˙¯·Ú˘†ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó†ÌÈÚ‚¯†‰·¯‰†È‡„ÂÂ·†Ì˘È
·øÌ‰Ó†„Á‡†Â˙È‡†˜ÂÏÁÏ†ÏÎÂ˙†ÆÂÊ‰†‰ÙÂ˜˙‰†Í˘Ó
"באמתישהרבה,אבלמענייןשדווקאמהשעולה
ליעכשיוהםשנידברים:הראשוןזההעיתוןהזה,
'קבלה לעם' ,שזה פשוט ...אני מרגיש שזה נס
שקורה.והדברהשניהואשלאורךהשניםאתה
רואהתלמידיםחדשים,כאלהשאתהחושבשאתה
גדוללידם,ובשנייהשהםפותחיםאתהפה,אתה
פשוטנשברלרסיסים.מדהיםלראותאתהאיכות
והמוכנותהפנימיתשלהאנשיםשמגיעיםעכשיו
ללמודאתחכמתהקבלההמקורית.זהבאמת
'הדורהאחרון',בדיוקכמושכותבבעלהסולם".
niv_n@kab.co.il
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ÒÒÓÚ¯Â†ÌÂ˙Ù
כמוכלפרטבסיפוריהתורה,גםהערים¢ÒÒÓÚ¯Â†ÌÂ˙Ù¢מסמלותתהליךשעוברהאדםבמהלךהתפתחותוהרוחנית.אותןעריםיפותומלאות
כלטובשבוניםבניישראלבתקופתהשעבודבמצרים,מסמלותאתהשאיפותוהאכזבותשעוברהאדםבמהלךהמרוץשלחייו¢ÒÒÓÚ¯¢.
מסמלתאתהשאיפהשלהאדםלהשיגכמהשיותרהנאותבחייוובכמהשפחותמאמץÌÂ˙Ù.מלשון,¢ÌÂ‰˙≠ÈÙ¢מסמלתאתהרגעשבו
מגלההאדםשכלהמאמציםשהשקיעלהשגתרווחגשמיירדולטמיון,לתהום.בשלבמסויםבחייוהאדםמגלהשדווקאהמאמציםוהריצה
אחרמילוירצונותיוהגשמיים,הםאלושגורמיםלחוסרהשקטבחייו.אזהואמגיעלמסקנהשעליולעבורלדרךההתפתחותהרוחנית.

˜ÁÒÙÏ†˙ÂÈ˘Â

‰Ï·˜‰†˙¯ËÓ

‡È‰†‰Ó·Â†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†È‰Ó
øÌ„‡Ï†‰ÏÈÚÂÓ

הדעה הרווחת בציבור היא שהקבלה עוסקת
בענייניםרחוקיםומופשטיםכמונשמותוגלגולים,
מיסטיקה,קמעותוגימטריות,ורביםחושביםשהיא
מיועדתלאנשיםמיוחדיםבלבד.
כיווןשאיננומביניםעדכמהחכמתהקבלהנחוצה
וחשובהלכלאדםולכללהאומה,אנודוחיםאותה,
כדברשאיןלנוצורךבו.אבלהאמתהיאשאיןלנו
דברחשוביותרמחכמתהקבלה,ומשוםשאיננו
משתמשיםבה,הצרותהולכותומתגברותוהגלות
נמשכת.

‰Á‚˘‰†‡È‰†‡¯Â·‰†˙Á‚˘‰
˙È˙¯ËÓ

ø¯„Ò‰†ÏÈÏ·†‡È·‰†Â‰ÈÏ‡Ï†˙ÂÙˆÏÂ†˙Ï„‰†˙‡†ÁÂ˙ÙÏ†‚Â‰†ÚÂ„Ó

‡Â˙Â‡†‰ÁÓ†‡Â‰†ÆÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†Ï‡†ÂÎ¯„·†Â˙Â‡†‰ÂÂÏÓ˘†„ÁÂÈÓ†ÁÂÎ†ÏÓÒÓ†‡È·‰†Â‰ÈÏ
‡ÏÓÒÎ†‰ÁÂ˙Ù†˙Ï„‰†˙‡†¯È‡˘‰Ï†ÌÈ‚‰Â†Â‡†ÔÎÏ†Æ˙Â‡ÈˆÓ·†¯˙ÂÈ·†‰ÏÚ‰†·ˆÓ‰†¯·Ú†Ï
ÆÂ˙‡¯˜Ï†Â·ÈÏ†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ†Â‡˘†ÍÎÏ

øıÓÁ‰†¯ÂÚÈ·†Â‰Ó

Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ËÏÁ‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ıÓÁ‰†¯ÂÚÈ·†ÆÂ˙Â‡†ÛÂ¯˘Ï†ÌÈ‚‰Â†Â‡†ıÓÁ‰†˙˜È„·†¯Á‡Ï
ÆÔÂÈÏÚ‰†ÌÏÂÚ‰†˙‚˘‰Ï†¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÏÎ†ÂÓÎ†ÚÈ‚‰Ï†ÍÎ·Â†ÂÏ˘†Â‚‡‰Ó†ÏÈÏÎ†¯ËÙ‰Ï
‡Ì˙Â‡†ÍÙÂ‰Â†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†ÂÈ˙ÂÂˆ¯†˙‡†¢Û¯Â˘¢˘†Ì„‡Ï†ÔÓÈÒÎ†¨ıÓÁ‰†˙‡†ÌÈÙ¯Â˘†Â
Æ˙ÙÒÂ†ÌÚÙ†Â·†Â¯¯ÂÚ˙È†‡Ï†Ì‰†ÍÎ†˜¯†Æ¯Ù‡Ï

ø¢ÁÒÙ‰†˙ÂÂÈ˜È¢†È¯ÂÁ‡Ó†˙„ÓÂÚ˘†˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÚÓ˘Ó‰†È‰Ó

·˙¯˘Î‰Â†˙È·‰†ÔÂÈ˜È†ÆÂÈ˙ÂÂˆ¯†ÏÎ†˙‡†¯ÓÂÏÎ†¨Ì„‡‰†Ï˘†Â·ÈÏ†˙‡†ÏÓÒÓ†˙È·‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
˙·‰‡Ï†Â˙Â‡†¯È˘Î‰ÏÂ†˙ÈÓˆÚ‰†‰·‰‡‰Ó†·Ï‰†˙‡†˙Â˜Ï†ÂÈÏÚ˘†ÍÎ†ÏÚ†ÂÏ†ÌÈ¯ÈÎÊÓ†ÌÈÏÎ‰
Æ˙ÏÂÊ‰

øÛÂÒ†ÌÈ†Â‰Ó

‡ÏÂ†Ì˙ËÈÏ˘·†Ì„‡‰†˙‡†ÌÈ˜ÈÊÁÓ˘†ÌÈÂ¯Á‡‰†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†˙ÂÂˆ¯‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ÛÂÒ†ÌÈ
˜Â˜Ê†Ì„‡‰†¨ÌÈ¯ˆÓÓ†˙ÈÙÂÒ†ÁÂ¯·Ï†È„Î†¨Ì‰Ó†˙‡ˆÏ†È„Î†Æ˙ÏÂÊ‰†˙‡†·Â‰‡Ï†ÂÏ†ÌÈ¯˘Ù‡Ó
Æ‡¯Â·‰Ó†‰¯ÊÚÏ

‡ˆÈ†ÂÏÈ‡Î†ÂÓˆÚ†˙‡†˙Â‡¯Ï†Ì„‡‰†·ÈÈÁ†¯Â„†ÏÎ·¢˘†·Â˙Î†‰ÓÏ
ø¢ÌÈ¯ˆÓÓ

·˜·ÂÈ˙ÂÂˆ¯Ó†˜Á¯˙Ó†˜¯†Ì„‡‰†ÌÈ¯ˆÓÓ†‰‡ÈˆÈ·†ÆÌ„‡‰†‰ÂÂÁ˘†ÈÁÂ¯†·ˆÓ†Â˘Â¯ÈÙ†¯Â„†‰Ï
ÌÈ·ˆÓ‰†˙‡†ÌÈÂÂ‰Ó†ÌÈ˜Â˙Ó‰†˙ÂÂˆ¯‰†ÆÌ˜˙Ï†È„Î†Ì˙Â‡†¯¯ÂÚÓ†‡Â‰†˙ÚÎÂ†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰
ÆÌÈ˘„Á‰†˙Â¯Â„‰†˙‡†¨ÌÈ˘„Á‰

ø‰˙˘†‰Ó†¯È˘‰†˙‡†¯˘†ÔË˜‰†Ô·‰†‰ÓÏ

ÔÈÈ„Ú†Ô·‰†ÆÂÈÏÚ†Â‚‡‰†˙ËÈÏ˘Ó†¯¯Á˙˘‰Ï†Â·†ÌÈÈ˜˘†ÔË˜‰†ÔÂˆ¯‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ÔË˜‰†Ô·‰
˜‰ˆÂ¯†‡Â‰†ÆÈÂÈ˘†ÂÏ†‰¯˜È˘†‰ˆÂ¯†Ï·‡†¨˙‡Ê†˙Â˘ÚÏ†ÍÈ‡†ÔÈ·Ó†‡ÏÂ†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡†ÔÈÈ„Ú†¯ÓÂÏÎ†¨ÔË
˘˙‡ÈˆÈ†ÏÈÏ†¨‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰†‰˙˘†‰Ó†Ï‡Â˘†‡Â‰†ÔÎÏ†Æ˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰Ï†ÌÏ˘†ÔÂˆ¯†Â·†Ï„‚È
Â˙‡ÈˆÈ†ÍÏ‰Ó·†Ì„‡‰†¯·ÂÚ˘†ÌÈ·Ï˘‰†Ì‰Ó†ÔÈ·‰Ï†‰ˆÂ¯†‡Â‰†¯ÓÂÏÎ††≠†˙ÂÏÈÏ‰†ÏÎÓ†¨ÌÈ¯ˆÓ
ÆÂ‚‡‰Ó†È˘ÙÂÁÏ

øÁÒÙ·†ÌÈÊÂ‚‡†ÌÈÏÎÂ‡†‰ÓÏ

‡Ì¯Ë·†ÂÈÈÁ·†Ì„‡‰†‰ÂÂÁ˘†‰·‰‰†¯ÒÂÁ†˙‡Â†ÌÈÈ˘˜‰†˙‡†˙‡Ë·Ó†ÁÒÙ·†ÌÈÊÂ‚‡‰†˙ÏÈÎ
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ÆÂÈ˙ÂÏ‡˘†ÏÎÏ†˙Â·Â˘˙†Ï·˜Ï†ÏÈÁ˙Ó

ø¢‰ÈÂË†ÚÂ¯Ê·Â†‰˜ÊÁ†„È·¢†ÈÂËÈ·‰†˘Â¯ÈÙ†Â‰Ó

ÈËÒÈ‡Â‚‡‰†Ú·Ë‰†˙ËÈÏ˘Ó†˙‡ˆÏ†Ì„‡Ï†¯ÂÊÚÏ†ÏÂÎÈ†‡¯Â·‰†ÁÂÎ†˜¯˘†Â˙Â‡†„ÓÏÓ†‰Ê‰†ÈÂËÈ·‰
˘ÆÂÈÏÚ†ÂÏ

ø¢ÌÈÈÂ‚‰†Ï‡†Í˙ÓÁ†ÍÂÙ˘¢†‰Ê†‰Ó

כלבריהמתפתחתבתהליךגידולאיטיוהדרגתי
עדשהיאמגיעהלבסוףלמצבההשלםוהטוב.דוגמא
לכךהיאהפרישעלהעץ.כלעודהפרילאהבשיל
לגמרי,הואנראההפוךמהמצבהסופישאליוהוא
עתידלהגיע.למעשה,ככלשהפרייפהומתוקיותר
בסוף התפתחותו ,כך הוא יותר מר ואינו ראוי
למאכלבמצביהתפתחותו.
הבהמהנולדתמפותחתאךכמעטואינהמשתנה
במהלךהתפתחותה.לעגלבןיומוישכוחושכל
לשמורעלעצמו.האדם,לעומתזאת,נולדכשהוא
כמעט נטול חושים וחסר דעת ,אולם בסוף
התפתחותוהוארוכשדעתרחבה.
אםמישהושאינומכיראתהעולםשלנוהיהמסתכל
עלתינוקועגלשזהעתהנולדו,הואהיהאומר
בוודאישהתינוקלאיצליחבחייוגםכשיגדל,ואילו
עלהעגלהיהאומר",הנהנולדנפוליאוןחדש".
מכלהאמורלעילעולההמסקנהשהשגחתהבורא
עלהאדםהיאבעלתמטרה,אךמטרהזותתגלה
רקבסוףההתפתחות,בסוףהדורות.לכןרקמי

שכבררואהאתהאנושותבכלמצביהתפתחותה
עדשלמותה,רקהואיכולשלאלהירתעמהצורות
המקולקלותשבדרך.

˙Ú„Ó†‡ÏÂ†˙Ú„Ó†˙ÂÁ˙Ù˙‰
המקובליםהםאלהשמשיגיםאתמצבההתפתחות
הסופישאליואנועתידיםלהגיע.מתוךהשגתם
אומרים לנו המקובלים שהשגחת הבורא היא
השגחה מטרתית ,והיא זו שמכריחה אותנו
להתפתחכדישנהיהמסוגליםלקבלאתהטוב
שהבוראהכיןעבורנו.
מצבנוהסופיוהדרךאליונקבעועבורנומראש,
כלומראנוחייביםלעבוראתכלמצביההתפתחות.
חכמת הקבלה עוזרת לנו להבין את מצבי
ההתפתחותשלנוולגלותשהםלטובתנו.בכךאנו
נדבקים אל הבורא ששולח לנו את מצבי
ההתפתחות,מצבאחרמצב.אםנביןונסכיםעם
שלביההתפתחות,המצביםשנעבורבחיינויורגשו
כטובים.אךכלעודלאנביןאתשלביההתפתחות
ולאנסכיםלפעולותהבוראעלינו,חיינוימשיכו
להיותמלאיטרחהוייסורים.
בהבנת מחשבות הבורא ,אנו מזרזים את
ההתפתחותשלנוובדרךטובהומהירהמגיעים
לתכלית,לקבלתחייםנצחייםומלאיםשלמותוטוב.
מכאןמובןההבדלביןהדתותהשונותלחכמת
הקבלה.הדתותהשונותרקנותנותלנותקווה
לשכר טוב .הקבלה ,לעומתם ,מעניקה לנו את
האפשרותלהפוךאתחיינולהרפתקהנעימה.זהו
רצוןהבורא.בהרגשתהייסוריםאנומקלליםאת
הכחהעליון,ובהרגשתהטובאנחנומברכיםאותו
ומגיעיםמהריותרלתכליתקיומנו,שהיאחיים
שלמיםונצחיים.
צפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/14/mahut
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"הגויים"מסמליםאתהרצונותהאגואיסטייםשבאדם".שפוךחמתךאלהגויים"מרמזעלכךשכדי
להתנתקמהאגואיזם,עלהאדםלרכזאתכלהזעםשבוכלפירצונותיוהאגואיסטיים.השנאה
המוחלטתשנוצרתבאדםכלפיהרצונותהללו,היאשמנתקתאותומהם.
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·ÌÈ¯ˆÓ‰Â†Ï‡¯˘È†È
"בניישראל",מצרוףהמיליםישראל,מייצגיםאתהרצונות
שדוחפיםאתהאדםלעברהאחדותוהאהבה.מנגדהמצרים,
מלשון "מיץרע" ,מסמלים את הרצונות שגורמים לפירוד
ולשנאהבינינו.

¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

¨ÌÓˆÚ†˙ÂÓÏ˘†ÂÈÈ‰„†Ì˙Â¯ÈÁ·†Ï‡¯˘È†ÂÎÊ†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ·¢
‡·˙ÂÓÈ·†ÂÓÈÏ˘È†È˘Â‡‰†ÔÈÓ†Ï˘†ÈÏÏÎ‰†˙ÂÓÏ˘‰†˙‡†Ï
¢ÆÆÆ‡˜ÂÂ„†Ì„Â˜‰†Ì¯ÂÊÈÙ†È„È†ÏÚÂ†¨ÁÈ˘Ó‰
)הרבקוק,גנזיהראי"האו,עמ'(53

¯¯ÂÚ˙‰Ï†ÔÓÊ‰

‡ÌÂÏÁ†ÍÂ˙·†ÌÈÈÁ†¨‰È˘†Ï˘†·ˆÓÏ†ÌÈ„ÏÂ†ÂÁ
¯¯ÂÚ˙‰Ï†ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰†ÆÍÎÏ†ÌÈÚ„ÂÓ†‡Ï†ÏÏÎ·Â

Â

·ß¯†∫ßÂ‚Â†˘„ÁÏ†ÌÂÈ†¯˘Ú†‰Ú·¯‡·†ÔÂ˘‡¯‰†˘„ÂÁ
ÆßÂ‚Â†˜ÙÂ„†È„Â„†ÏÂ˜†¯Ú†È·ÏÂ†‰˘È†È‡†¨Á˙Ù†‡ÈÈÁ
‡ÆÌÈ¯ˆÓ†˙ÂÏ‚·†¨‰˘È†È‡†¨Ï‡¯˘È†˙ÒÎ†‰¯Óכי
הגלותהייתהמכוחשליטתהשמאלעלהימין,
ומדיניםדשמאלמסתלקיםהמוחיןשלהמלכות,
שהואסודשינהÆ‰˘˜‰†„Â·Ú˘·†È·†ÂÈ‰˘.
ולביערלשמוראותםשלאיִכלובגלות.
˜.È˙È¯·†˙‡†¯ÂÎÊ‡Â†¯Ó‡˘†¨‰¢·˜‰†Â‰Ê†¨˜ÙÂ„†È„Â„†ÏÂ
)פירושהסולםלזוהר",תרידמיחדדפסחאוחד
דאתגזרו",פרשתאמור,אותקכ"ח(
במאמרהמיוחדהזהמלמדאותנורביחייא,מעשרת
תלמידיושלרבישמעוןבריוחאי,איךלהקשיב
לקולהפנימישעולהמתוךליבנו.זהוקולושלהכוח
העליון שקורא לנו להתעורר ולהתחבר בינינו.
כשנעשהזאת,נזכהלהגיעלחייםחדשים,אמיתיים
וטוביםיותר.
רביחייאפותחאתדבריובפסוקהמספרעלהחודש
הראשוןביןחודשיהשנה.חודשזהנקרא¯‡˘
,ÌÈ˘„ÂÁ‰כיהואמבשראת˙Ì˙ÏÈÁשלחיים
,ÌÈ˘„Áחייםשלאיחודואהבה.

הזוהרמספרשכדילחוותאתאותםחיים
נפלאים,יהיהעלינוללמודבמהלךחיינו
בעולםהזהכיצדלהתעלותמעלהאגו
שלנו,ולרכושאתהטבעשלהבורא,
טבעהאהבהוהנתינה.כשנלמדאיך
לאהובזהאתזהנתעלהלמימדאחר
שלקיוםÍÂÙ‰Âדומיםלבורא.אז
נִ קֵָּרא  ,¢Ì„‡¢מהביטוי " אֶ דַּ מֶּה
לעליון")ישעיהויד,יד(.
רבי חייא מסביר לנו את הדרך
להגיעלמצבהנעלההזהבאמצעותאחדהפסוקים
העמוקיםמשירהשיריםÏÂ˜†¨¯Ú†È·ÏÂ†‰˘È†È‡¢:
„.¢˜ÙÂ„†È„Âבפסוקהזהטמונהכלהדרךהרוחנית,
הדרךשתובילאותנואלהשלמות.

ÂÏÂ˜¢†˙‡†‰ÂÂ‰Ó†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ
˘‡È‰†ÆÂ·Ï·†˜ÙÂ„˘†¢‡¯Â·‰†Ï
¯¯ÂÚÓ†ÔÂÚ˘†ÂÓÎ†ÂÏ†‰˙È
˘·¯˜Â·‰†Ï‡†Â˙Â‡†ÌÈ˜‰Ï†ÂÁÂÎ
˘ÌÈ˘„Á‰†ÂÈÈÁ†Ï
ÌÈÓÏÂÁÎ†ÂÈÈ‰
לפנישהאדםמכיראתחכמתהקבלההואאינו
מביןלשםמההואבאלעולםשלנוומהצפוילו
בעתיד.מצבכזהנקראבחכמתהקבלה˘.‰Èרק
מישמתעוררממצבהשינהומגיעלהשגההרוחנית,
יכוללהסתכלעלכלמהשעברקודםלכןולהבין
ש"היינוכחולמים".

‡¯Â·‰Ó†ıÂˆÈ
Ï‡¯˘È†˙ÒÎשעליהמספרר'חייאמסמלתאת
כלהנשמותשלישראל,אותנו.הואמסבירלנו
שבכל אדם מישראל יש נקודה ,ניצוץ מהבורא
ששואףלהתעוררלקשרעמו.ברגעיםשבהםאותו
ניצוץמיוחדמתעוררבנו,אנוחשיםצורךלחפש
אחרמשהונעלהיותרבחיינו,להביןבשבילמה
אנוחיים.

„Â·ÈÏ·†˙Â˜ÈÙ
קולהבורא„˜ÙÂבליבנו.לכלאדםמגיעהקריאה,
מעין"כרוז"מהבוראשמשתוקקלהיות„,Â„Âכלומר
אוהבושלהאדם.הבורארוצהשנידמהלוונעלה
למדרגתועלידיכךשנתאחדבינינובאהבה
ה"דפיקות"בליבנוהןכמוצביטותבלב.תפקידן
הוא לאותת לנו שאנו נמצאים בגלות מהחיים
הרוחניים ,שאנו ישנים והגיע הזמן להתעורר.

˘·¯ÙÒ‰†ÚÂ

Ë·Ó¢
¢‰Ï·˜Ï

†ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†·¯‰
מתוךהספר"מבטלקבלה":
¨ÍÂ˘Á†¯„Á·†‡ˆÓ†ÂÓÎ†ÂÓÏÂÚ·†Ì„‡‰¢
ÂÈÈÁ† ˙Â‡ÈˆÓ† ÏÎ† Æ‰Ï„† ‰¯ÂÓ† ˜¯† Â„È·Â
‰¯È‡Ó†Â·˘†¯ÈÚÊ‰†¯ÂÊ‡·†˜¯†˙ÓÈÈ˜˙Ó
„Ú†˙Â‡¯Ï†ÏÂÎÈ†ÂÈ‡†Ì„‡‰†Í‡†Æ‰¯ÂÓ‰
ÌÈË¯Ù†¨˙ÂÁÂÎ·†˙Â‡ÈˆÓ‰†‰¯È˘Ú†‰ÓÎ
¯ÂÊ‡·†ÌÈ‡ˆÓ†‰Ï‡†Æ˙ÂÈÂ‚ÒÒ†ÌÈÈÁ†˙Â¯ÂˆÂ
˘‡Æ¢ÂÏ†¯‡ÂÓ†ÂÈ
ב"מבטלקבלה"מסירהמחברשכבהאחר
שכבה,אתהתפיסותהרווחותה"מובנות
מאליהן"בנוגעלנושאיםהאקטואליים
לימינו .הוא מעניק להן מענה עכשווי
מנקודתמבטהשלחכמהעתיקה,חכמת
המציאותהעליונה.

˜‡¯Â·‰†Ï˘†ÂÏÂ
בימינוזכינולהזדמנותנפלאה:כלאדםמקבלאת
האפשרותלשמועאתקולוהאוהבשלהבורא.
גדוליהמקובליםסללועבורנואתהדרךלהבין
שאנוישנים,לגלותמהוהחלוםולהתעורר.חכמת
הקבלהמהווהאת"קולושלהבורא"שדופקבלבנו.
היאניתנהלנוכמושעוןמעוררשבכוחולהקים
אותנואלהבוקרשלחיינוהחדשים.בואונתחבר
אליה,ונתעורריחדאלהחייםהטובים,אלהאור.
צפייהבשיעורקבלהעלספרהזוהרבאתר:
www.kab.co.il/links/14/zohar

Ë¯ËÈ‡·†ÌÈ„ÓÂÏ†‰Ï·˜†ÌÂÈ‰Ó

‡˙¯†Í¯„Ï†‡ˆÂÈ†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†˘„Á‰†˙È·‰
הספרמפשטאתמערכתהיחסיםביןהאדם
לבוראעדלרמתחייהיומיום,דרךמגוון
שיחותהנוגעותלכלעיקריהחיים,ומלמד
אתהאדםכיצדעליולקשוראתכללבטיו,
ההחלטות,החלומותוהאכזבותשבחייואל
אותוכוחהבוראהכללי.
¯˘‡Ó†˙ÂÁÙ†Â‡†¯˙ÂÈ†ÌÈ‡†Ì„‡‰†ÈÈÁ¢
‰‡·˘†¨‡¯Â·‰†ÔÈ·Ï†ÂÈ·†ÌÈÒÁÈ†˙Î¯ÚÓ
‰‡¯˙Ó‰†¨‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†˙ÂÓ˙†Í¯„†ÈÂËÈ·Ï
Æ¢Ú·Ë† ¨ÌÏÂÚ† ¨ÌÚ† ¨‰ÁÙ˘Ó† ¨¢È‡¢Î† ÂÏ
אטאטנחשפתבפניהקוראתמונהחדשה
מערכתחוקיםמוחלטתועקביתהניצבת
מאחוריהמציאותשנקראת"העולםהזה"
והוא לומד להנהיג ולהפעיל את כל
מאורעותהחיים.
סדרת הקבלה וחכמת החיים ,הוצאת
"קבלה לעם" 327 ,2006 ,עמודים.

·‡˙¯ ‡ÂˆÓÏ†Ô˙È†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†˘„Á‰
‡˙†ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†ÌÈÓ„Â˜‰†˙ÂÂÈÏÈ‚‰†ÏÎ
·‰‡È¯˜Ï†ÁÂÂ†È˙Â„È„È†·ÂˆÈÚ
•
•
•
•
•
•
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www.kab.co.il
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לקריאתהספרולהורדהללאתשלום:
www.kab.co.il/links/14/mabat
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1

‡‡¯Â·‰†‰Ê†„Á‡†≠†Ú„ÂÈ†È‡†„Á

מייודע?מישמשיג.פשוטלשיראתזה,נכון?
אבלהאמתהיאשאיאפשרלהביןמהזהאומר.
רקמקובלשמגיעלמדרגותהרוחניותהגבוהות
ביותר,משיגאתההבנהש"איןעודמלבדו".הוא
מרגיששהבוראהואהשורש,האחדהיחידוהמיוחד,
שממנומשתלשלתונבראתכלהמציאות.
אזאםישרקאחד,מאיפהפתאוםצצהלההשורה
"שנייםמייודע"?

2

˘˙ÂÁÂÏ†È˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†ÌÈÈ
˙È¯·‰

שניהלוחותמסמליםאתהשפעתהבוראעלינוכדי
להביאאותנולהשתוותעמו,להיותאוהביםונותנים
כמוהו.אנומגיעיםלכךעלידיעשרהתיקונים
)עשרת הדיברות( שנעשים בעשר הספירות
שבנשמתנו .לוחות הברית מביאים את האדם
לאיחודעםהבורא.

3

˘˙˘ÂÏ˘† ≠† Ú„ÂÈ† È‡† ‰˘ÂÏ
·˜ÚÈÂ†˜ÁˆÈ†¨Ì‰¯·‡†Ì‰†˙Â·‡‰

אברהם מסמל את כוח החסד ,הרחמים; יצחק
מסמל את כוח הרצון לקבל; ויעקב הוא הכוח
שמאחדאתשניהקוויםבצורהנכונה.עלידיהאיחוד
ביןג'הקוויםהאדםמשיגאתהבורא.

4

‡¯·‰˘ÂÏ˘†˘È†Ì‡††≠†Ú„ÂÈ†È‡†Ú
‡·Ú·¯‡†˘È†„ˆÈÎ†Ê‡†¨˙Â
‡ø˙Â‰Ó

לפיהמקרא,ליעקבהייתהאשהנוספתמלבדרחל,
ושמהלאה.היאניתנהליעקבעלשםמצבוהעתידי,
המצבשבוהואיגדלויהיהלישראל.השם"יעקב"
מסמלאתתחילתדרכושלהנבראברוחניות,ואילו
השם"ישראל",מלשוןישראל)ישראלהבורא(,
מסמלאתהמצבהנעלהביותרשאליויגיעהנברא.

5

˙˘ÓÁ†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰˘ÈÓÁ
‰¯Â˙‰†È˘ÓÂÁ

חמישהאורותשבעזרתםמתקןהכוחהעליוןאת
הטבעהאגואיסטישלנו.חמשתהאורותהאלה
נקראים:נפש,רוח,נשמה,חיה,יחידה)נרנח"י(.

6

˘˘È¯„Ò†‰˘˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰
‰˘Ó‰

ששספירותשדרכןעובראלינוהאורשלהבורא,
האורש"מחזיראותנולמוטב",ומתקןאתטבענו
האגואיסטיוהופךאותולתכונתהאהבהוהנתינה.
ספירתה"מלכות"שמסמלתבקבלהאתהנברא,
קולטתאתהאורותהאלהובעזרתםהנבראמתקן
אתעצמו.ששהספירותמסמלותגםאתששת
ימיהחולשבשבוע.

˘·Æ‡˙·˘†ÈÓÈ†‰Ú·˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰Ú
ÔÎÈ‰Ó†ÆÂ¯·È„†¯·Î†ÌÈÓÈ†‰˘˘†ÏÚ
øÈÚÈ·˘†ÌÂÈ†ÛÒÂÂ˙‰

7

כשמלכותרוכשתאתהתכונותשלששהספירות
שלפניה,היאמגיעהלתכונתההמתוקנת,לספירת
הבינה,המבטאתאתתכונתהאהבהוהנתינהשל
הבורא.אזהמלכותנקראתשבת.

8

˘ÈÓÈ†‰ÂÓ˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰ÂÓ
‰ÏÈÓ

כברהסברנושמלכות,הנברא,מקבלתאתתכונותיה
מספירתהבינה.מבינהועדלמלכותיששמונה

9

Æ‰Ï·˜‰† ˙ÓÎÁ† Ï˘† ÌÈÈË˙Â‡‰† ˙Â¯Â˜Ó‰† ÏÚ† ÒÒÂ·Ó† ÔÂ˙ÈÚ·† ˘‚ÂÓ˘† ¯ÓÂÁ‰

¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†˙Î¯ÚÓ

†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני†∫‰˘Ó†ÈÎ¯ÂÚא.סופר,י.ברנשטיין
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',נ.חסיד,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלניצ'וק,ש.גונן,ג.ויסוצקי,א.זוהר,
ז.סוביק,ד.פולוביץ,א.ילין,ח.בןחור,ד.ברוסילובסקי,ג.קיסוס,א.הרשקוביץ',ס.לייטמן,
ת.אקרמן,ס.רץ,ד.נהרי
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚמ.גונופולסקי,י.וולפסון,ב.עברי,א.ונטורה,ר.פרבר
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info@kab.co.il†∫ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†ÈÂ¯Ë˜Ï‡†ÔÂÈÏÈ‚†˙Ï·˜Ï†‰Ó˘¯‰

„˙Ú
„ÒÁ

˙˘ÈÁ¯È†˙Ú˘˙†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰Ú
‰„ÈÏ‰
Áˆ

‰¯˘Ú†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰¯˘Ú
„·¯‡È
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מעל למציאות שהנברא מגלה נמצאת השגחה
נסתרתשלהבורא.השגחהזונקראתגם"כוכבים",
הגורלשלכלנשמה,שמכתיבלכלאדם)נשמה(את
דרכוהמיוחדת.

12

˘¯˘Ú†ÌÈ˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠ÌÈ
˘·‡ÈË

מקורו של המספר שניםעשר ,שהוא מספר
השבטים,בארבעהאותיותבשםהויה,כפולג'
הקווים.זוכרים?אותםג'קוויםהמופיעיםב"שלושה
מייודע."...לפיחישובזהאנומקבליםשניםעשר
חלקיםבמבנההשלםוהסופישלהנבראשנקרא
ישראל.

„Â‰

„ÂÒÈ

לוחותהבריתמסמליםאתהתנאיםלבריתבין
הבוראלביןהנברא.לאחרשהנבראמתקןאתעצמו,
ומחליףאתתכונתהקבלההאגואיסטיתבתכונת
האהבהוהנתינה,ניתןלומרעליושהואמקייםאת
עשרתהדברותומשתווהלבורא.

‡„Á‡†≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠„Á
‡È·ÎÂÎ†¯˘Ú

‚·‰¯Â

˙˙¯‡Ù

מסמליםאתהאור,אתהשפעשמגיעמהבורא
לנברא.כשהנבראמגיעלספירההתשיעית,ספירת
החכמה,הואמשיגאתכלהאור,הטובוהשפע
שנמצאיםבהואזנולדבומצברוחניחדש.

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמת
הקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת
1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורוהמקובלהרבברוך
שלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחבר
פירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.

‰ÓÎÁ

ספירות.כדילהיפרדמהכוונההאגואיסטיתשלה
לקבללעצמה,צריכההמלכותתכונתהקבלה,
להתחברלבינהלתכונתהאהבהוהנתינה.מנהג
בריתהמילהשעושיםלבןזכרביומוהשמינימסמל
אתהחיבורהזה.

·‰È

˙ÂÎÏÓ
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˘≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠‰˘ÂÏ
˘˙Â„ÈÓ‰†‰¯˘Ú≠˘ÂÏ

מדברותעלשלושעשרהצורותהשפעהשבהן
הבוראמיטיבעםהנברא.השפעותאלהנקראות
מידותהרחמים.ביציאהמהגלותהנוכחיתאנו
משיגיםאתכלשלושעשרההמידות.
¯ÂÊÁÏ†‚‰Ó‰†˙‡†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Â‚È‰‰†ÍÎ†Ì‡†ÚÂ„Ó
·˙Â¯Â˘·† Â¯ÎÊ‰˘† ˙ÂÓ˘‰† ÏÚ† ¯È˘·† ‰¯Â˘† ÏÎ
ø„Á‡†¯ÙÒÓÏ†ÌÈ¯ÊÂÁ˘†„Ú†¯ÂÁ‡Ï†¯ÂÙÒÏÂ†˙ÂÓ„Â˜‰
ÌÈ‡ˆÓ†¨¯˙ÂÈ·†‰Ë˜‰†ÂÏÂ†‰‚˘‰†ÏÎ·˘†‡È‰†‰·ÈÒ‰
ÈÏ·˜‰†˜ÂÁ‰†ÈÙÏ†¨˙ÂÓ„Â˜‰†˙Â‚˘‰‰†È·ÈÎ¯Ó†ÏÎ
˙ÈÁÂ¯†‰‚˘‰†ÏÎ†ÔÎÏ†Æ¢ÌÈÂÂ˘†Ë¯ÙÂ†ÏÏÎ¢†ÌÒ¯ÂÙÓ‰
˙ÂÓÏ˘‰† ˙˘‚¯‰† ˙‡† Ì„‡·† ‰ÏÈ„‚Ó† ‰˘„Á
Æ˙ÂÈÁˆ‰Â
‚Á†˙˘‚¯‰Ï†ÚÈ‚‰Ï†˙ÂÎÊÏ†‡Â‰†ÂÏ†¯˙Â˘†‰Ó†ÏÎ
°ÁÓ˘†‚Á†ÆÂÎÂ˙·†È˙ÈÓ‡‰†ÁÒÙ‰

ø‰Ï·˜†ÌÈ„ÓÂÏ†ÍÈ‡†≠†ÔÂÚ„ÈÓ
˜·Ë¯ËÈ‡·†‰Ï

• ‡˙¯†ÏÎ†˙‡†‚ÈˆÓ†≠†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰
ÌÈÙÒÂ† ÌÈÎ˙† „ˆÏ† ÔÂ˙ÈÚ‰† Ï˘† ˙ÂÂÈÏÈ‚‰
www.kab.co.il
• ‡˙¯†˜·‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†‚ÈˆÓ†≠†ÏÈÁ˙ÓÏ†‰Ï
·‡ÌÈ¯Ó‡ÓÂ† ÌÈÙÈÏ˜† ÔÂÂ‚Ó† ˙ÂÚˆÓ
www.kab.co.il/bheb
• ‡˙¯†˜·ÌÈ¯ÙÒ†¨ÌÈ¯Ó‡Ó†‚ÈˆÓ†≠†Ì„˜˙ÓÏ†‰Ï
ÌÚ†‰˜ÈÓÚÓ†˙Â¯ÎÈ‰†ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰†¯Â˜Ó†È·˙ÎÂ
www.kab.co.il/heb†‰ÓÎÁ‰
• ‰ÈÊÈÂÂÏË†˙ÂÈÎÂ˙†Â‡ˆÓ˙†Ô‡Î†≠†TV†‰Ï·˜†ıÂ¯Ú
È¯ÂÚÈ˘Â†˙Â‡ˆ¯‰†¨ÌÈÂË¯ÒÂ†ÌÈË¯Ò†¨˙Â˜˙¯Ó
˜·www.kab.tv†ÈÁ†¯Â„È˘·†Ï
*†ÌÂÏ˘˙†‡ÏÏÂ†˙È˘ÙÂÁ†‰¯Âˆ·†˘‚ÂÓ†¯ÓÂÁ‰†ÏÎ

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

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

‰ÈÊÈÂÂÏË

•† (YES)†π∏†ıÂ¯Ú •††(HOT)†≤μ†ıÂ¯Ú

• ·˙ÈÁÂ¯†Í¯„·†ÌÂÈ‰†˙‡†ÁÂ˙ÙÏ†≠†¯Â‡†¯˜Â
∑∫∞∞≠∂∫∞∞†ßÂ≠ß‡†ÌÈÓÈ
• ˜·˙Â˜˙¯Ó†˙ÂÈÎÂ˙†ÔÂÂ‚Ó†≠†ÌÚÏ†‰Ï
≤±∫∞∞≠≤∞∫≥∞†¨∏∫≥∞≠∏∫∞∞†ß‰†ÌÂÈ
±μ∫≥∞≠±μ∫∞∞†È˘È˘†ÌÂÈ
• ÈÁ†¯Â„È˘·†ÌÈ¯ÂÚÈ˘†≠†‰Ï·˜†˙ÂÏÈÏ
∂∫∞∞≠≥∫≤∞†ßÂ≠ß‡†ÌÈÓÈ
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