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רבישמעוןבריוחאי

האורשבקצההמערה
לפניכאלפייםשנההתגלהמקוראורגדול
בעולם"ספרהזוהר"חיבורנפלאשכתב
גדולהמקובלים,התנארבישמעוןבריוחאי.
רשב"י,שהגיעלמדרגותהרוחניותהגבוהות
ביותר,הסתירבזוהראתהדרךשבהיוכלו
בניהאדםלהתמלאבאורהעליון.
אבלספרהזוהר,ספרושל"המאורהקדוש",
הקדיםאתזמנו.הסודותהאדיריםשאותם
הסתיררשב"יבספרולאנכתבועבורדורו,
אלאעבורנו,הדורשבאכאלפייםשנהמאוחר
יותר.אנחנובניהדורשראוייםלגלותאת
האורהצפוןבזוהר!
ל"גבעומרמסמלאתגילויהאורהזה.אנו
חוגגיםבואתהופעתהזוהרבעולם,ואת
הידיעההברורהשנשמתנועומדתלהתמלא
באותואורעליוןולזכותלחייםהשמחים
והטוביםביותר.לכןנקראל"גבעומרבשם
"חגהאור".
אנו חיים בתקופה המיוחדת ביותר
בהיסטוריה ,רגע לפני תחילתו של קיום
במימדחדשועליוןיותרשיסייםתקופה
קשהשלייסוריםואכזבות.זוהסיבהלכך
שלאחרשהזוהרהיהחתוםונעולמזמנושל
רשב"י ,זכינו בדורנו למפתח אל הסודות
הצפוניםבו.
"בעלהסולם"חיברעבורנואתהקודלפענוח
הסודות האדירים שהצפין רשב"י .שמו של
המפתח,הואפירוש"הסולם",והואמאפשרלכל
אחדמאיתנולטפסאלהשלמותהמובטחת.
היום,כשהסולםכברבידינו,כלשנותרלנו
הואלעלותבויחדאלהאור.
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צופןבריוחאי

‡¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

‰

∫ÌÂ˜Óהרמירון.
∫ÔÓÊ‰אמצעהמאההשנייהלספירה.
˙Â˘Á¯˙Ó†Ì„Ó†˙Â·Â˜Ú†˙ÂÓÁÏÓ†¨˙Â¯ÚÂÒ†ÌÈ˘‰
·¨‰ËÈÏ˘†ÆÍ¯Ú†ÏÎ†ÌÈ„·‡Ó†Ì„‡†ÈÈÁ†¨ÌÏÂÚ‰†È·Á¯†ÏÎ
ÆÔÂÈÏÚ†Í¯ÚÏ†ÌÈÎÙÂ‰†˘ÂÎ¯Â†„Â·Î
·‡ı¯‡‰†ÔÂÙˆ·†‰ÙÂÙˆÂ†‰ÎÂ˘Á†‰¯ÚÓ·†ÔÓÊ†Â˙Â
˙ÂÈÁˆ†ÏÚ†¯ÙÒ†ÌÈ·˙ÂÎÂ†¨ÌÈÏ·Â˜Ó†‰¯˘Ú†ÌÈ·˘ÂÈ
ÆÌÏÂÚ†˙˜·ÂÁ†‰·‰‡†ÏÚÂ
¯·ÂÈÙ†¨‰¯Â·Á‰†˘‡¯·†·˘ÂÈ†È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È
˜È¯˙ÒÓ†˙‡†ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï†‰Ï‚Ó†‡Â‰˘†‰Ú˘·†˙Â¯Â
ÌÂÁ·† ¨Ú‚Â¯·† Ì‰ÈÏ‡† ¯·„Ó† ‡Â‰† ÆÔÂÈÏÚ‰† ÌÏÂÚ‰
Æ‰·‰‡·Â
¯·„¯È†¯·Î†‰ÏÈÏ‰˘†Û‡†ÏÚ†ÆÂÈÏ‡†„ÂÓˆ†·˘ÂÈ†‡·‡†È
‡Â‰†ÆÂÁˆÓ†ÏÚ†ÌÈÙËÂ†‰ÚÈÊ†ÈÏ‚‡†¨ÏÈÏ‚‰†È¯‰†ÏÚ
Ì˙Â‡† Ì˘Â¯† ¨ÌÈ¯Ó‡‰† ÌÈ¯·„Ï† ËË¯·† ·È˘˜Ó
·˜Æ‰ÏÈÓ†Û‡†ÒÙÒÙÏ†‡Ï˘†ıÓ‡˙Ó†¨‰„ÈÙ
˘‡¯†˙ÂÓÂˆÚ†Ì‰ÈÈÚ†ÆÌ·È·Ò†ÌÈ·˘ÂÈ†ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
·˘Ï˘† ÂÈ˙ÂÏÈÓ† ˙‡† ‰˜È˜˘·† ÌÈÚÓÂ‚† Ì‰˘† ‰Ú
˙ÈÓÈÙ‰†‰¯ÚÒ‰†ÏÚ†„ÈÚÓ†‡Ï†¯·„†Æ¢ÏÂ„‚‰†¯Â‡Ó‰¢
˘‡ÆÌÈÂÂÁ†Ì‰†‰˙Â
¨‰ÏÈÓ†¯Á‡†‰ÏÈÓ†¨˙Â‡†¯Á‡†˙Â‡†¨ÏÈÏ‰†˙Î˘Á·†¨ÍÎ
˙ÓÎÁ·† ¯˙ÂÈ·† È¯Â˙ÒÓ‰Â† ˜ÂÓÚ‰† ¯ÙÒ‰† ·˙Î
Æ¢¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ¢†≠†‰Ï·˜‰
סיפורושלספרהזוהרמתחילבמערהקטנהוחשוכה
בפקיעיןשבגלילהמערבי,לפניקצתפחותמאלפיים
שנה.שםמסתתריםרבישמעוןבריוחאיובנו,רבי
אלעזר,מפניהקיסרהרומאי.במשךשלושעשרהשנים
הםמכיניםאתעצמםלכתיבתהספרשעתידלשנות
אתפניההיסטוריה.יוםולילהםמתעמקיםברזי
העולםהעליון,מתעליםלדרגותהרוחניותהגבוהות
ביותרומברריםאתמהשעתידלהיכתבלאחרמכן
בספרהזוהר.בליבםמחשבהאחתויחידההגיעה

¨·˙Î˘†¯Á‡Ï†„ÈÓ†Ì˙Á†¨‰Ï·˜‰†Ï˘†ÌÈ¯ÙÒ‰†¯ÙÒ†¨¯‰ÂÊ‰
Ï˘†˙Â·¯†˙Â‡Ó†Í˘Ó·†ÌÏÂÚ·†„„Â†ÌÈÏÂÚÓ†ÛÏ‡·†ÏÚ
˘ßÌÏÂÒ‰†ÏÚ·ß†È„È†ÏÚ†˘„ÁÓ†Á˙Ù†‡Â‰†ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰˘Î†ÆÌÈ
העתלגלותאתסודותהבריאהלעולם.
השניםחולפותבמהירות,רבישמעוןובנומשלימים
אתהתיקוניםשהיהעליהםלעשותויוצאיםמן
המערה.אולםכדילכתובאתספרהזוהר,רבישמעון
חייב לאסוף סביבו תלמידים שבעזרתם יוכל
"להוריד"אתהאורהעליוןלעולם.הואעצמוכבר
התעלהלמדרגהרוחניתגבוההמדיואיבדאת
היכולתלהסביראתשגילה,בשפתםשלבניהאדם.
בחלוףזמןקצרהואמקבץסביבותשעהמגדולי
המקובליםבאותההתקופה„‚Î†ÌÈÏ·Â˜Ó†‰¯˘Ú
.˙Â¯ÈÙÒ†¯˘Úאתמקוםלימודםהואקובעבמערה
קטנהבגליל,המשקיפהעלהנוףההררישלהעיר
צפת.
בחיבורביניהםהםיוצריםמעיןמבנהרוחנימשותף,
שדרכומורידרבישמעוןאתהאורהעליוןלעולם.אולם
הדבריםשרבישמעוןאומרכהנעלים,כהסתומים...
כיצדאפשריהיהלהעבירםלשארבניהאדם?

¯‡˘‰È¯ÂËÒÈ‰·†ÌÈ„„Â˜Ó‰†ÔÂ
"וכךאנימסדראתכם,רביאבאיכתוב,ורביאלעזר
בני,ילמודבפה,ושארהחבריםידובבובליבם"...
)ספרהזוהר,פרשתהאזינו(.
ביןתלמידיושלרבישמעוןבריוחאיהיהמקובל
שניחןבכישרוןמיוחד,שמוהיהרביאבא.הואהיה

הסתלקותו
שלרבישמעוןבריוחאי

ˆÈÂÏ†ÔÂ¯ÈÏ†∫ÌÂÏÈ

¯Â‡Ó‰†¯Ó‚†‡Ï†¨‡·‡†È·¯†¯Ó‡¢
„Ú† ¨ÌÈÈÁ† ¯ÓÂÏ† ˘Â„˜‰
˘¨È˙·˙Î†È‡Â†ÆÂÈ¯·„†ÂÎÎ˙˘
‡ÏÂ† ¨„ÂÚ† ·Â˙ÎÏ† È˙·˘ÁÂ
˘ÈÎ†¨È˘‡¯†È˙ÂÓÈ¯‰†‡ÏÂ†ÆÈ˙ÚÓ
ÏÂÎÈ†È˙ÈÈ‰†‡ÏÂ†¨ÏÂ„‚†‰È‰†¯Â‡‰
ÆÏÎ˙Ò‰Ï
ÆÂ˙Â‡†ÌÈ··ÒÓ†ÂÈ‰†˘‡‰Â†¯Â‡‰˘†˙ÓÁÓ†¨ÂÏÎÈ†‡Ï†ÈÎ†¨ÂÈÏ‡†ÚÈ‚È˘†ÈÓ†‰È‰†‡ÏÂ†¨˙È·‰†ÔÓ†˘‡‰†˜ÒÙ
¨ÌÈ˘„˜‰†˘„˜†¨˘Â„˜‰†¯Â‡Ó‰†˙‡†È˙È‡¯†¨˘‡‰†‰ÎÏ‰˘†È¯Á‡†ÆÈ˙ÈÚ‚Â†ı¯‡‰†ÏÚ†È˙ÏÙ†ÌÂÈ‰†Â˙Â‡†ÏÎ
˘Æ˙Â˜ÁÂˆ†ÂÈÙÂ†¨ÂÈÓÈ†ÏÚ†·ÎÂ˘Â†ÛËÚ˙˘†¨ÌÏÂÚ‰†ÔÓ†˜Ï˙Ò
˜‡ÏÂ†¨˙ÂÎ·Ï†ÌÈ¯·Á‰†Âˆ¯†ÆÂÈÏ‚¯†˙Á˙˘†¯ÙÚ‰†È˙ÎÁÏ†È‡Â†ÆÔ˙Â‡†˜˘Â†ÂÈ„È†Á˜ÏÂ†Â·†¯ÊÚÏ‡†È·¯†Ì
Á˙Ù†¨Î¢Á‡†ÆÂÈÙ†ÁÂ˙ÙÏ†ÏÂÎÈ†‡ÏÂ†¨ÌÈÓÚÙ†ß‚†ÏÙ†¨Â·†¯ÊÚÏ‡†ß¯Â†¨‰ÈÎ··†ÌÈ¯·Á‰†ÂÏÈÁ˙‰†Æ¯·„Ï†ÂÏÎÈ
ÆÈ·‡†È·‡†¨¯Ó‡Â
˜Ï„˙˘‰Ï†‡Ï‡†¨ÔÓÊ‰†ÔÈ‡†‰˙Ú†¨ÂÈÏÚ†ÁÈ‚˘Ó†˘Â„˜‰†¯Â‡Ó‰†‰È‰†‰˙Ú†„Ú†¨¯Ó‡Â†ÂÈÏ‚¯†ÏÚ†‡ÈÈÁ†È·¯†Ì
·‰ÏÚÓ†‰È‰†˙È·‰†ÏÎÂ†ÆÌÏÂÒÎ†‰ÈÂ˘Ú‰†‰ËÈÓ†ÏÚ†¨ÂÓÂ˜ÓÓ†Â˙Â‡†ÂÁ˜Ï†‡·‡†È·¯Â†¯ÊÚÏ‡†È·¯†Ì˜†ÆÂ¯˜È
¯ÆÂ˙ËÈÓ†ÏÚ†Â‰ÂÏÚ‰†ÆÌÈ·ÂË†˙ÂÁÈ
‡Â‡Â·Â†ÂÒÎ‰†ÆÏÂ˜†ÂÚÓ˘†Æ‰ÈÙÏ†˙Ë‰ÂÏ†‰˙È‰†˘‡Â†¨¯ÈÂ‡·†‰ÏÂÚ†‰˙È‰†¨˙È·‰†ÔÓ†‰ËÈÓ‰†‰‡ˆÈ˘†¯Á
Æ¢ßÌ˙Â·Î˘Ó†ÏÚ†ÂÁÂÈ†ÌÂÏ˘†‡·Èß†¨ÔÂÚÓ˘†È·¯†Ï˘†‡ÏÂÏÈ‰Ï
)ספרהזוהר,פרשתהאזינו(

שמגיעלהרגשתכוחהאהבהוהנתינהיכוללהבין
אתדבריהם,רקבפניונפתחיםהמנעוליםשלספר
הזוהרומתגלההאור.אדםשמשיגאתכוחהאהבה
והנתינהמתחיללהעפילבמעלהסולםבן125
מדרגותרוחניות,ומגלהאתהעתיד,העברוההווה.
אזהואמבין,שלמעשה,ספרהזוהרסגורומסוגר
רקבפנימישליבומלאבאהבהעצמית,אגואיסטית.
ואילועבורהאדםשליבופתוחלאחרים,משמש
הספרכמפתדרכיםשמובילהאותובמשעוליהעולם
הרוחני,אלעברהנצחיותוהשלמות.

„¯ÙÒ·†ÌÈÈ˙È·ÂÆÆÆ
"האדרארבא"

היחידשידעאיךלכתובאתדברימורו,כךשיהיו
גלוייםונסתריםכאחד.אתששמעמפירבוכתב
כך,שמישכברבשללהביןאתהדבריםיבינםעל
בוריים,ומישאינומוכןידמייןלעצמורקאת
הרובד החיצוני שלהם .ספר הזוהר מכנה את
הכישרוןהמיוחדהזה)¢‡Ê¯·†ÈÂÏÈ‚¢בסוד(.
אלףשמונהמאותשנהמאוחריותריכתובעלכך
בעלהסולם":ר'אבאידעלסדרהדבריםבאופן
שיהיומגוליםבכלצרכןלכלאותםשהמהכדאים
להבינם,ויהיומכוסיםוחתומיםלאותםשאינם
כדאיםלהבינם")פתיחהכוללתלספרפניםמאירות
ומסבירות,אותא'(.
ספרהזוהר,ספרהספריםשלהקבלה,מתגלה
בפעםהראשונהלעולםונגנזמידעלידימחבריו.
הסיבה:הדורעדייןלאהיהראוילהתגלותוברבים.
"הספר" ,אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו,
"יתגלה רק בדור שבו האנשים יתייאשו
מההתפתחות האגואיסטית ויבקשו לגלות את
משמעותהחיים.תפקידויהיהלסייםאתתקופת
החשיכההרוחנית,אתהגלות".

ÁÂ˙Ù‰†·Ï‰†ÈÏÚ·Ï†ÌÈÎ¯„†˙ÙÓ
ספריםרביםנכתבולפניספרהזוהר,ואלפיםרבים
נכתבומזמנוואילך,אבלמעולםלאנכתבספר
שישווהלובכוחהרוחנישמוסתרבו.הזוהרמתאר
אתהמציאותהרוחנית,מציאותנצחיתושלמה
שנמצאתמעללמגבלותזמןומקום,אולם"שפתנו
האנושיתדלהביותרמלהמציאלנוביטוינאמן
ומספיקכדילפרשדבראחדשבספרהזהעדסופו",
כפישכותבבעלהסולם.
אם כך ,מהו המפתח שבעזרתו נוכל לחדור אל
מסתריספרהזוהר?כיצדנוכללגלותאתהאוצר
שהטמינובועבורנורבישמעוןבריוחאיותלמידיו?
בעלהסולםמספקלנואתהשיטה":בכדילהבין
אתדבריהזוהרהקדוש,צריךשיהיההאדםנקי
מאהבה עצמית .ובשיעור זה אפשר להבין את
האמיתות,מהשהזוהרהקדושרוצהלומר.אחרת
ישקליפות,המסתירותוסותמותאתהאמיתיות,
שנמצאבדבריהזוהר")ספרשמעתי,מאמרפ"ט(.
המקובליםהםאנשיםשהשיגואתהכוחהעליון
כוחהאהבהוהנתינה.בספריהםהםמתאריםאת
מהשגילובעולםהרוחני,העליון.אולםרקאדם
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∫ÌÂ˜Ó‰ויאדולידשבספרד.
∫ÔÓÊ‰כמעטאלףומאתייםשניםמאוחריותר.
ÆÔÈÚ†ÌˆÂÚ†ÂÈ‡†ÔÂ‡ÈÏ†È„†‰˘Ó†È·¯˘†˙ÂÏÈÏ†È˘†¯·Î
ÂÈÏ‡†ÚÈ‚‰˘†˜È˙Ú†„È†·˙Î†ÏÚ†ÔÂÎ¯†¨Â¯„Á·†·˘ÂÈ†‡Â‰
·„¯ÌÂˆÚ‰†ÈÁÂ¯‰†ÁÂÎ‰†ÁÎÂÏ†‰‡˙˘Ó†¨‰¯˜Ó†Í
˘È„È†ÏÚ†Â·˙Î†‰Ï‡‰†ÌÈ·˙Î‰¢†ÆÌÈÏÈÓ‰†ÔÈ·Ó†ı¯ÂÙ
¨˙ÂÏÚ†Ì‰È˙ÂÏÈÓ¢†¨ÂÓˆÚÏ†·˘ÂÁ†‡Â‰†¨¢ÁÂ¯†È˜Ú
‰¯Âˆ·†˘¯ÂÙÈ†‡Â‰†¨ÌÒ¯Ù˙È†‡Â‰†Ì‡†ÆÆÆ˙ÂÓÂ˙Ò
˘‚˙Â˘Â‡‰†¨˜ÙÒ†ÔÈ‡†ÆÆÆÂ˙Â‡†ÂÈ·È†‡Ï†ÌÈ˘‡†¨‰ÈÂ
Æ¢ÆÆÆÌÈ·¯·†Â˙ÂÏ‚˙‰Ï†‰ÎÂÓ†‡Ï†„ÂÚ

·¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†Ï˘†ÂÈ„ÈÓÏ˙†ÔÈ
ÔÂ¯˘ÈÎ·†ÔÁÈ˘†Ï·Â˜Ó†‰È‰†È‡ÁÂÈ
‡Â‰†Æ‡·‡†È·¯†‰È‰†ÂÓ˘†¨„ÁÂÈÓ
˙‡†·Â˙ÎÏ†ÍÈ‡†Ú„È˘†„ÈÁÈ‰†‰È‰
„·¯ÌÈÈÂÏ‚†ÂÈ‰È˘†ÍÎ†¨Â¯ÂÓ†È
„Á‡Î†ÌÈ¯˙ÒÂ
‰‡Ó‰†˙ÏÈÁ˙·†Ì˘†È‡†¨Â˙¯ÈËÙ†¯Á‡Ï†ÌÈ˘†¯ÙÒÓ
ÌÈ˘˜‰†ÌÈÙ¯ÂÁ‰†„Á‡·†ÆÏÎÏ†¯ÙÒ‰†‰Ï‚˙Ó†¨±¥≠‰
˘È·˙Î†˙‡†¯ÂÎÓÏ†Â˙ÓÏ‡†˙ˆÏ‡†¨„¯ÙÒ†˙‡†Â„˜Ù
È„Î†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙‡†Ì‚†Ì‰ÈÈ·Â†¨Â˙Â˘¯·†ÂÈ‰˘†„È‰
ÌÏÂÚÓ†‰ÏÚ·†Æ‰˙·†¯Â·ÚÂ†‰¯Â·Ú†ÏÎÂ‡†ËÚÓ†‚È˘‰Ï
ÛÏ‡†¨ÍÎÂ†ÆÂ˘‡¯·†ÂÙÏÁ˘†˙Â·˘ÁÓ·†‰˙Â‡†Û˙È˘†‡Ï
˘È‡ÁÂÈ† ¯·† ÔÂÚÓ˘† È·¯† È„È† ÏÚ† Ê‚˘† ¯Á‡Ï† ÌÈ
¨ÌÏÂÚÏ†È¯Â˙ÒÓ‰†¯ÙÒ‰†·Â˘†‰Ï‚˙Ó†¨ÂÈ„ÈÓÏ˙Â
ÆÌÈ·¯·†ıÙÂÓ†˙ÂÈ‰Ï†ÏÈÁ˙ÓÂ
למרותהתגלותו,ספרהזוהראינומעוררהתעניינות
מיוחדת.הואנותרסתוםונעולבפניההמון.מעטים
האנשיםשעוסקיםבו,מעטיםעודיותרמביניםאת
תוכנואומייחסיםלוחשיבות.הספרנודדמעיר
לעיר,ממקובללמקובל.באותםימיםרקגדולי
המקובלים לומדים מתוכו .הם משכימים קום
בחצותהליל,מדליקיםנרואוטמיםאתחלונות
החדרכדישלאייראווקולםלאיישמע.בחרדת
קודשהםפותחיםאותוומנסיםלגלותולהביןאת
המציאותהנסתרתמחושינו.
הדברנעשהבסתר,מאחורידלתייםסגורות,הם
מביניםשעדייןלאהגיעההעת.האנושותצריכה
להמתיןעודכמהמאותשנים,עדלזמןשבויהיו
בניהאדםמוכשריםלגלותאתהסודותהגנוזים
בספרהזוהר,עדלזמננו.

ולועמישומעלי,בדורהזה...היולומדיםעםתינוקבןתשעהשניםספרהזוהרוהתיקוניםלהגותבהם
©¯®ßÎ†‰˘Ó†¨ß„†˜¯Ù†¨„ÒÁ†¯ˆÂ†¨‰¯ÓÂ˜Ó†ÔÈ¯ÙÒ†Ï‡ÈÁÈ†˜ÈÊÈ‡†˜ÁˆÈ†ß

ˆÈÂÓ„‡†‰˘Ó†∫ÌÈÓÂÏÈ

ÔÓÊ‰†„‚†ıÂ¯Ó
המאה העשרים בפתח והעולם נכנס לסחרור.
התפתחותטכנולוגיתשלאהייתהכדוגמתהבעבר,
ולצידהשתימלחמותעולםוהשמדההמוניתשל
עמים שלמים ,הן רק חלק מהטלטלות שחווה
העולםבתקופהבתפחותממאהשנים.
לקראתאמצעהמאההעשריםהאנושותמוצאת
אתעצמהבנקודתאלחזור.עכשיו,יותרמתמיד,
נדרששינוימהותי,ומהר.נדרשתשיטה.גםאםאין
הוא מכיר בכך ,העולם זקוק לנשמה מיוחדת
שתסביראתהסיבותלכלמהשמתרחשמסביב,
שתדריך,תכוון...ואזהיאמתגלה.נשמתושלרבי
שמעוןבריוחאייורדתשובלעולםהזה,ומתלבשת
בדמותושלהמקובלהגדולבדורנוהרביהודה
אשלג",בעלהסולם".
השעוןמתקתק.עליולפעולבמהירות.בעלהסולם
מביןשהאנושותתוכללעלותעלנתיבחדשרקאם
תתפתחלמדרגההבאהשניצבתבפניה,למדרגה
הרוחנית.הדאגהלעתידהעולםמפעמתבליבו
ואינהנותנתלומנוח",חייביםלפעול"הואחושב
לעצמו",הגיעהזמןלספקפתרון,לפתחשיטה".
בנחישות המאפיינת את כל גדולי המקובלים
שלפניו,הואניגשלמלאכה,בטוחשעכשיוכברהגיע
הזמןלגלותאתהקבלהלעולם.אךהואמוצאאת
עצמומוטרדמדבראחד:לאחרשהתעלהלרום
הסולםהרוחניוהשיגאתכלהסודותהטמונים

ÌÈÁ˙Ù†ÌÈÏÂÚÓ‰

„È˜Ù˙˘†¨˙Â¯Â‰Ï†¢ÌÏÂÒ‰¢†Ì˘·†¯Â‡È·‰†È˙‡¯˜¢
·‰ÈÈÏÚ†ÍÏ†˘È†Ì‡˘†¨ÌÏÂÒ†ÏÎ†„È˜Ù˙·†‡Â‰†È¯Â‡È
¨Â·†˙ÂÏÚÏ†¢ÌÏÂÒ¢†‡Ï‡†¯ÒÁ†ÍÈ‡†¨·ÂË†ÏÎ†‰‡ÏÓ
)¢ÍÈ„È·†ÌÏÂÚ‰†·ÂË†ÏÎ†Ê‡Âהקדמהלספרהזוהר,
אותנ"ח(.
במרוץמטורףנגדהזמן,מדרגהאחרמדרגה,הוא
"בונהאתהסולםשיובילאתהאנושותעדלשמים",
אלהנצח,אלהשלמות.
בעלהסולםיוצאלמשימתחייו.הואלוקחאתספר
הספריםשחיבררבישמעוןבריוחאיוכותבאת
הפירושהמקיףביותרלספרהזוהר,פירושהסולם.
הואעובדשמונהעשרהשעותביממה,ולאמאפשר
לעצמומנוחה.משימתוחשובהמכדישיחשובעל

ÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†˙ÂÏÂ„‚‰†˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢
˙ÂÂ˘†˙Â‚¯„·†ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†Ô‰†˙Â·ÈÈÂÁÓ†¨ÌÈÈÈÂˆÓÂ
)†¢ÌÚ‰†ÏÏÎÏהרבקוק,אדרהיקר,עמ'קמ"ד(.

·ÆÂÈÈÁ†˙ÓÈ˘Ó†ÈÙ·†·ˆÈ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
‰È‡†ÂÓÓ†˙˘¯„˘†‰Î‡ÏÓ‰
¨˙ÂˆÈÁÓ‰†˙‡†¯ÈÒ‰Ï†ÂÈÏÚ†Æ‰ËÂ˘Ù
˙‡†ÍÈ¯Ù‰ÏÂ†˙Â¯Â·‰†˙‡†¯Ú·Ï
‰Ï·˜·†Â˜·„˘†˙ÂÏÙ˙‰†˙ÂÂÓ‡‰
ÂÈÏÚ†¨ÏÎ‰†ÏÚÓ†Í‡†ÆÌÈ˘‰†Í¯Â‡Ï
˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï†‰ËÈ˘†Á˙ÙÏ
˘˙˙‡ÂÈÓÈ·†Ì„‡†ÏÎÏ†ÌÈ
עצמו".הזמןקצרויותרמדימוטלעלהכף.אני
חייבלהספיק.חייב"...הואחוזרואומרלעצמו.
בעלהסולםמחברספריםומאמרים,מוציאלאור
עיתון,נפגשעםראשיהיישוב,מוכןלהסביראת
הקבלהלכלאדםברחוב,רקשיקשיב,שישמע...
רעיונותיו,שנתפסועלידיחלקמהסובביםאותו
כמהפכניים,הולכיםוקורמיםעורוגידים.המלאכה
שנדרשתממנואיננהפשוטהכלל.עליולהסיראת
המחיצות,לבעראתהבורותולהפריךאתהאמונות
התפלותשדבקובקבלהלאורךהשנים.אךמעל

הכל ,עליו לפתח שיטה להתפתחות רוחנית
שתתאיםלכלאדםבימינו.
אותאחראות,מילהאחרמילה,שנהאחרשנה,
מתגשםחלוםהמקובליםוהופךמחזוןלמציאות
הקבלה נעשית נגישה לכל אדם ,ללא כל תנאי
מוקדם.בשאריתכוחותיומצליחבעלהסולםלעמוד
במשימתו.
הואמתרגםומסביראתכלדבריושלרבישמעון
בריוחאיוהופךבכךלחוליהמקשרת,לצינורחיים
שמאפשרלנוקשרעםכתביהמקובלים.האיש
הגדולהזההובילמהפכהרוחניתשאתפירותיה
אנוקוצריםהיום.בזכותונשלםהמעגלשהחלורבי
שמעוןבריוחאיותלמידיו.הספרשנסגרבאלפי
מנעוליםעלידירבישמעון,נפתחכיוםלכולםעל
ידימפתחאחדויחידפירושהסולםלספרהזוהר.
כלשנותרלנוהואלקחתאותוולטפסיחדיובמעלה
הסולםשמובילאלהרוחניות,אלהסודותהנסתרים
ביותרשטמוניםבספרהזוהר.
eli_v@kab.co.il
לקריאהנוספתולצפייהבשיעורקבלהבנושא
www.kab.co.il/links/161

@

¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ
‡È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫¯ÂÈ

בספרהזוהר,איבדבעלהסולםאתהיכולתלכתוב
בשפתםשלבניהאנוש...דרגתוהרוחניתגבוהה
עדכדיכךשהיאמנותקתלגמרימהעולםהזה.
כיצדיובןעלידיבניהאדם?"אזהוסכםבליבי,ויהיה
מהשיהיה,ואפילוארדממדרגתיהרמה,הננימוכרח
לשפוךתפילהחמהלבורא,ליתןליהשגהודעת...
להועילאתבניהעולם,להעלותםלדרגותהחכמה
והנועםכמותי")נבואתבעלהסולם(.
בנבואתומבקשבעלהסולםבכלמאודולהיותמובן,
גםבמחירשלויתורעלמדרגתוהרוחניתהגבוהה,
כיהגיעהזמןלגלותאתסודותהקבלהלעולם.
בקשתונענית.מאותורגעמתחילהשלבהגורלי
בחייו.

קבריצדיקיםבגליל

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

ÈÙ·†˜¯†¯‚ÂÒÓÂ†¯Â‚Ò†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ
¨˙ÈÓˆÚ†‰·‰‡·†‡ÏÓ†Â·ÈÏ˘†ÈÓ
‡‚Ì„‡‰†¯Â·Ú†ÂÏÈ‡Â†Æ˙ÈËÒÈ‡Â
˘˘Ó˘Ó†¨ÌÈ¯Á‡Ï†ÁÂ˙Ù†Â·ÈÏ
‰ÏÈ·ÂÓ˘†ÌÈÎ¯„†˙ÙÓÎ†¯ÙÒ‰
‡Ï‡†¨ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†ÈÏÂÚ˘Ó·†Â˙Â
˙ÂÓÏ˘‰Â†˙ÂÈÁˆ‰†¯·Ú

ספירת העומר ,שנמשכת ארבעים
ותשעהימים,נועדהלהזכירלנואת
תהליךתיקוןארבעיםותשעהחלקי
הנשמה.
הנשמה הכללית מורכבת מעשר
ספירות,הנחלקותלשלושהספירות
הראשונותולשבעהספירותהאחרונות.
שלושהספירותהראשונות,העליונות,
תוקנועלידיהמקובליםהגדוליםשחיו
בדורותהקודמים.
לנו נותר לתקן את שבע הספירות
האחרונות.בכלאחתואחתמהספירות
האלהמצויותשבעספירותמשלעצמה,
המצטרפות יחד לסכום של ארבעים
ותשעספירות)שבעכפולשבע(.
כלאחדמימיהעומרמסמלתיקוןשל
ספירהנוספת.בתוםהתקופהנשלם
התיקון ואנו מגיעים למדרגת "מתן
תורה"שאותהמסמלחגהשבועות.
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בדורהזההאחרון,מישאינועוסקבספרהזוהרותיקוניםוכתביהאר"י,שהםחייםממשלנפש,ידענאמנהשכלתורתושעוסקהואמשפהולחוץ
©¯®‰Î¯·‰†ÏÎÈ‰†¨‰¯ÓÂ˜Ó†ÔÈ¯ÙÒ†Ï‡ÈÁÈ†˜ÈÊÈ‡†˜ÁˆÈ†ß
¯Â‚†¯Â‡ÈÏ

·

מתקרביםלאור,עלידיהאור

‡È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫¯ÂÈ

ואונדברעלאור.מהאנחנומרגישיםכשאנו
חושביםעלהמילהאור?אורזהלצאתמתוך
החשיכה,אורזהשמחה,אורזהלהרגישאהבה.ולא
פלאשאנוחושביםכך,שכןלפיחכמתהקבלה
ה"אור"הואהמקורלכלהטובשבבריאה.האורהוא
הכוחשקדםלבריאהובראאתהבריאה,והואכל
הטובשבבריאה.רבייצחקלוריאאשכנזי,האר"י,
כותב בספרו "עץ החיים"" :דע כי טרם שנאצלו
הנאצליםונבראוהנבראיםהיהאורעליוןפשוט
ממלאאתכלהמציאות".
האורהואכוחשפועללפיחוקפשוט:לתת,רק
לתת .האור ברא אותנו כדי לתת לנו את הטוב
המוחלטוהנצחי.המקובלים,שהשיגואתהטוב
המוחלטוהנצחי,אומריםלנושהאורמוכןלהעניק
לנובכלרגעשפעותענוגאינסופיים,אלאשאנו
איננויודעיםכיצדלקבלם.כדישנדעכיצדלקבלם,
מסרולנוהמקובליםאתשיטתהקבלה.

·¯Â„‰†ÌÂÈ‰†Ï·‡†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†„ÂÓÏÏ†¯˙Â‰†‰ÏÂ‚Ò†È„ÈÁÈÏ†˜¯†¯·Ú
·˘ÂÏÂÎÏ†ÁË·ÂÓ‰†·ÂË‰†˙‡†¯ÈÎ‰ÏÂ†˙ÂÏ‚Ï†¨·ÈÈÁ†ÂÏÈÙ‡Â†¨ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎÂ†Ï

˙¯‡˘˘†‚ÂÚ˙†¨¯Ó‚˘†‚ÂÚ
שאלה:מהמשותףלי,לך,לבןהדודשלאשתך
ולגנבשנמלטבחשיכה?כולנו,כמוכלבניהאדם
בעולם,רוציםשיהיהלנוטוב.למה?כיכךבראאותנו
האור.כשמאירלנותענוג,אנומידנמשכיםלקראתו,
וכברבדרכנואליומרגישיםאותו.לדוגמא:אדם
שבונהביתבכפר,מתמלאאושרמהמחשבהעל
השקטועלהפרחיםבגינה,עודלפנישהקירהראשון
שלהביתנבנה.

·ÌÈ˘È‚¯Ó†Â‡˘†ÌÈ‚ÂÚ˙Ï†„Â‚È
·ÂÏ†‰Ï‚˙È˘†·ÂË‰†¨ÂÏ˘†ÌÏÂÚ
·Â·˘ÈÁ†ÆÈÁˆ†‡Â‰†ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ
Ì˙‡˘†¯˙ÂÈ·†ÏÂ„‚‰†‚ÂÚ˙‰†ÏÚ
È‚ÂÒ†ÏÎ†ÏÚ†Â·˘ÈÁ†¨¯‡˙Ï†ÌÈÏÂÎÈ
‚ÂÚ˙‰†≠†ÂÏ˘†ÌÏÂÚ·†ÌÈ‚ÂÚ˙‰
ÌÏÂÎÓ†ÏÂ„‚†¨¯˙ÂÈ·†ÔË˜‰†ÈÁÂ¯‰
‚ÌÈÂÓ†˙¯˘Ú†ÈÙ†„ÁÈ†Ì
הבעיהעםהתענוגהיא,שהואתמיד"בורחלנובין
הידיים"ומשאיראותנולאמסופקיםובהרגשת
חוסר".כלהנחליםהולכיםאלהים,והיםאיננומלא"
)קהלתא'(.
התענוגיםבעולםשלנוזמניים,ובסופושלדבראנחנו
תמידנשאריםריקים".כשאמות",ביקשאלכסנדר
מוקדוןהגדול,שכלתענוגיהעולםהיופרוסיםבפניו,
"פיתחואתידיוראו:הןריקות".
בניגודלתענוגיםשאנומרגישיםבעולםשלנו,הטוב
שיתגלהלנובעולםהרוחניהואנצחי.חישבועל
התענוגהגדולביותרשאתםיכוליםלתאר,חישבו

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

‰Ó˘

עלכלסוגיהתענוגיםבעולםשלנוהתענוגהרוחני
הקטןביותר,גדולמכולםגםיחדפיעשרתמונים.
אילורקידענואיזהתענוגמחכהלנובעולםהרוחני,
היינוכמובןנמשכיםלקראתו.אלאשהתענוגהזה
נסתרמאתנו.והשיטהלהשיגאותוהיא,כאמור,
שיטתהקבלה.

¯Â‡†Ô¯˜†ÏÚ†·Î¯Ï
טובמאוד,יששיטה.השאלההבאההיא,מהצריך
לעשות?
נתחילדווקאבמהלאצריךלעשות.ובכן,לאצריך
לעשותשוםפעולהחיצונית,לאעםהידייםולא
עםהרגליים.צריךלקרואבספריהקבלהולרצות
לגלותאתהטובשמובטחלנו.כך,מתוךהחשק
לגלותאתהאורשעתידלמלאאותנו,האוריתחיל
לפעולעלינוולמשוךאותנולקראתו.
המקובליםמתאריםבספריהםאתהמצבהמושלם
שלנו,מצבשבואנוכברמלאיםבכלהטובוהעונג
שהובטחולנו.לכן,כשאנוקוראיםבכתביהםורוצים
להגיעלמצבהמושלםשלנו,אנומושכיםממנו
הארהמיוחדתאלינו.הארהזו,שנקראת"המאור
המחזירלמוטב",מתחילהלכווןאותנולאטלאט
אל העולם הרוחני .המחשבות שלנו מתחילות
להסתובביותרויותרסביבגילויהעולםהרוחני.כך
אנומתקרביםלאור,עלידיהאור.
"וכשהאורהעליוןמאירבתוךהלב",כותבהמקובל
הגדולשלדורנוהרבברוךאשלג",אזהלבמתחזק,
ובכלפעםהואמוסיףוהולך")שמעתי,ס"ח(.

‡˙ÍÓˆÚÏ†‰Ê†˙‡†·ÈÈÁ†‰

ÏÊ‡Ù†ÍÂ˙Ó†˜ÏÁ†‡È‰†‰Ó˘†ÏÎ
˘Â‡†¢˙ÈÏÏÎ†‰Ó˘‰¢†‡¯˜˘†ÌÏ
¯˘‡Î†˜¯†Æ¢ÔÂ˘‡¯‰†Ì„‡†˙Ó˘¢
ÌÈ˜ÏÁ‰† ¯˙ÈÏ† ¯·Á˙È† Ì„‡‰
˘·Â˜ÏÁ† ˙‡† ÌÈÏ˘ÈÂ† ¨ÏÊ‡Ù
·˙¯Â‡‰†˙‡†˘È‚¯È†‡Â‰†¨‰ÂÓ
Æ‰ÓÏ˘‰†‰Ó˘·†ÈÂˆÓ˘†ÔÂÈÏÚ‰

אחתמהדעותהרווחותוהשגויותבנוגעלשיטת
הקבלההיא,שרקיחידיסגולהיכוליםללמודאותה.
מקורהשלטעותזוהואבאיסורלעסוקבקבלה,
שהיה נהוג במשך כל הדורות .איסור שלמרבה
הפליאההמקובליםעצמםהנהיגואותו,כיהדור
לאהיהראוי.בימינו,כשהדורהבשילוהצורךבשיטת
הקבלהמתגלהברובעם,כלאדםיכול,וליתרדיוק
חייב,לגלותאתכלהטובשטמוןבשיטתהקבלה.
הפניהשלבעלהסולםלכלאדםלעסוקבקבלה,
הקימהלושונאיםרבים.אבלהואעמדעלשלו.
"הנהנודעמפיסופריםומפיספרים",כותבבעל
הסולםבהקדמהלספר"פיחכם"",אשרלימוד
חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם
מישראל".
אלאשלימודחכמתהקבלהאינולימודשכלירגיל.
כשאנוקוראיםבספריהקבלהבמטרהלמשוךאת

"המאורהמחזירלמוטב",איננוקוראיםכדילצבור
ידע,להתפלפלולהיותחכמיםיותר,אלארקכדי
להתרשםולהתפעלמהאור,להשתוקקעודיותר
אלהטובשמחכהלנובעולםהרוחני.
כדאילדעתשהמאורהמחזירלמוטבפועלעלינו
לארקכשאנוקוראיםבספרים,אלאבכלפעםשאנו
מתרשמים מהעולם הרוחני בכל אחד מאמצעי
התקשורת:טלוויזיה,אינטרנט,עיתוןוכו'.והכי
חשובלזכורכדילהגיעלאורצריךרקלרצות.

˜Æ¯Â˘†ÏÚ†ÌÈ·˘ÂÁ†¨¯Â˘†ÏÚ†ÌÈ‡¯Â
˜¯Â‡†ÏÚ†ÌÈ·˘ÂÁ†¨¯Â‡†ÏÚ†ÌÈ‡¯Â
מימאתנושכברקראאתהגיליונותהקודמיםשל
העיתון"קבלהלעם",יודעבוודאישלארקספרי
הקבלה מתארים את המציאות הרוחנית כפי
שהשיגואותההמקובלים.גםהתנ"ך,הגמראאו
המשנהשנכתבובידיהמקובלים,מתאריםאת
אותההמציאותהרוחנית,אלאשהשפהשבההם
כתוביםאינהשפתהקבלה.התורהכתובהבשפת
המקרא ,והגמרא בשפת התלמוד .אם כן ,למה
המקובלים מחייבים אותנו למשוך את המאור

·˘ÌÈÏ·Â˜Ó‰†¨Â˙È‡Ó†‰Â
ÌÈÓ„Â˜‰†˙Â¯Â„‰†Ï˘†ÌÈÏÂ„‚‰
Ì‚†¨¯Â‡†ÏÚ†¯·„Ó†·Â˙Î‰˘†ÂÚ„È
ÂÏÎÈ†Ì‰†ÔÎÏ†Æ¯Â˘†ÏÚ†Â‡¯˜†Ì‰˘Î
¨ÌÈ¯ÙÒ‰†È‚ÂÒ†ÏÎÓ†˙ÏÚÂ˙†˜ÈÙ‰Ï
‚˙Â‡ÈˆÓ‰†˙‡†ÌÈ¯‡˙Ó˘†ÂÏ‡Ó†Ì
ÌÈÏÓÒ†Ï˘†‰Ù˘·†˙ÈÁÂ¯‰
המחזירלמוטבדווקאמספריהקבלה?
התשובה לשאלה זו היא שספרי הקבלה הם
הספריםהיחידיםשמתאריםאתהמציאותהרוחנית
עצמה,ואילויתרהספריםמתאריםאותהעלדרך
משל ,באמצעות סמלים .התנ"ך מתאר את
המציאות הרוחנית כסיפור היסטורי ,והגמרא
מתארתאותהכסוגיותמשפטיותבנושאיםשונים,
כמולמשלשורשנגחפרה.
כשאתהקוראעלשור,אתהחושבעלשור.כשאתה
קוראעלאור,אתהחושבעלאור.כיווןשבספרי
הקבלהכתובעלפעולותהאור,הםמונעיםמאתנו
לגשםאתהתמונהשלהמציאותהרוחנית.לכן
ספריהקבלההםהמתאימיםיותרמכלעבורנו
לצורךמשיכתהמאורהמחזירלמוטב.
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‰Ï·˜‰†È¯ÙÒ·†ÌÈ‡¯Â˜†Â‡˘Î
·¯Â‡Ó‰¢†˙‡†ÍÂ˘ÓÏ†‰¯ËÓ
È„Î†ÌÈ‡¯Â˜†ÂÈ‡†¨¢·ËÂÓÏ†¯ÈÊÁÓ‰
˙ÂÈ‰ÏÂ†ÏÙÏÙ˙‰Ï†¨Ú„È†¯Â·ˆÏ
È„Î†˜¯†‡Ï‡†¨¯˙ÂÈ†ÌÈÓÎÁ
¨¯Â‡‰Ó†ÏÚÙ˙‰ÏÂ†Ì˘¯˙‰Ï
·ÂË‰†Ï‡†¯˙ÂÈ†„ÂÚ†˜˜Â˙˘‰Ï
˘ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ·†ÂÏ†‰ÎÁÓ
בשונהמאתנו,המקובליםהגדוליםשלהדורות
הקודמיםידעושהכתובמדברעלאור,גםכשהם
קראועלשור.לכןהםיכלולהפיקתועלתמכלסוגי
הספרים ,גם מאלו שמתארים את המציאות
הרוחניתבשפהשלסמלים.

ÏÂ„‚†‚ÂÚ˙†¨ÔË˜†ıÓ‡Ó
ההשפעהמהעיוןבספריהקבלההאמיתייםהיא
מיידית.כלאדםשמתחיללמשוךאליואתהמאור
המחזירלמוטב,מרגיששינוייםבתוכו.האורשמאיר
לומקרבאותובהדרגהאלהטובואלהתענוגהנצחי.
בימינוהקבלהמתגלהלכלדורש,ואיןצורךבשום
כישרוןמיוחדכדילגלותאתכלהטובשטמוןבה.
יתרהמכך,כלאחדמאתנומחויבלגלותזאת.זוהי
גםהסיבהליציאתולאורשלעיתוןזהלאפשר
היכרותראשוניתעםהכתביםהמקורייםשלהקבלה
ולהעניקלכלמישחפץבכך,אתההזדמנותלמשוך
אתהמאורהמחזירלמוטב.
אםכלאחדמאתנוימלאאתחלקוהקטןבמימוש
שיטתהקבלהמיבצפייהבתוכניותטלוויזיה,מי
בעיוןבספרים,מיבקריאתהעיתוןעוצמתהכוח
הרוחנישתשפיעעלכלאחדמאתנוועלכולנויחד
תהיהגדולהפיכמהמעוצמתהאורשמאירהלאדם
אחד.כך,בדרךקצרהיחסיתומהנה,נוכללהגיע
לכלהטובשמובטחלנובמחשבתהבריאה,ולארק
לנואלאלעולםכולו.
המאמץשנדרשמאיתנוקטן,התענוגשמובטחלנו
גדולואיןסופי.כלשעלינולעשותהואלמשוךאת
המאורהמחזירלמוטב.
lior_g@kab.co.il

לצפייהבקליפיםבנושא:
www.kab.co.il/links/162
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חכמתהקבלהמחכימתפתיומישלאראהאורהחכמהזולאראהמאורותמימיוכיאזיביןוישכילסודאחדותוברוךהואוסודהשגחתו...וכל
הפורשממנהפורשמהחייםהנצחייםהרוחניים
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‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

‰¢

יום שלושה ושלושים יום ,שהם ארבעה
שבועותוחמישהימיםלעומר",כךנוהגים
לספור בכל יום במשך ארבעים ותשעת הימים
שמפסחועדלחגהשבועות.
במבט ראשון ,נראה שמקורו של המנהג העתיק
מתייחסלאיסוףהתבואהלאלומותאולעומריםבשדה.
אבללמעשה,מדוברבסדרתפילהשהנהיגוהמקובלים
והואעוסקבתיקוןהנשמה,בפנימיותהאדם.
אתספירתהעומרניתןלמצואבסידורהמוכר,לצד
התפילותהקבועותשנאמרותבמהלךכלימות
השנה .למרות שגם שאר התפילות שבסידור
קשורות בתיקון הנשמה ,ספירת העומר היא
הבולטת והמיוחדת שבהן .זהו אחד הפרקים
היחידים בסידור התפילה שנכתב כולו בשפת
הקבלה,שפתהספירות.
"בזכותספירתהעומרשספרתיהיום,יתוקןמה

הנוספתשלהמילה"ספירה"באהמלשון"ספיר",
המתאראורהמאירוזורחלמרחקים.
ומהיה?¢‰Ó˘¢הנשמההיארצוןשמכווןלרוחניות,
כלומר,רצוןלהידמותלתכונתהבורא†≠†תכונת
האהבהוהנתינה.בכדילהגיעלמעמדמיוחדזה,
עלהאדםלאסוףאתכלחלקיהנשמה,לאחדאותם
ולהפוךאותםדומיםלתכונתהבורא.

‰Ó˘‰†Ï˘†‰˜ÈËÓ˙Ó‰
נשמתהאדםמורכבתמעשרספירות:כתר,חכמה,
בינה,חסד,גבורה,תפארת,נצח,הוד,יסודומלכות.
שלושהספירותהראשונותהןהחלקשמנהיגומפעיל
אתהנשמה,ומשוםכךהןמכונות.¢‰Ó˘‰†˘‡¯¢
שבעהספירותהתחתונותהןהחלקשמבצעאת
הפקודותהמתקבלותמהראש,ולכןהןמכונות
.¢‰Ó˘‰†ÛÂ‚¢

מכךמנותקיםמהבורא.כדילתקןאתנשמתוהאדם
צריךלהפוךאתחלקינשמתולדומיםלתכונת
הבורא†≠†תכונתהאהבהוהנתינה.ואתזהעושה
המקובלבמהלך¢¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ¢הרוחנית†≠†הוא
מאחדאתחלקינשמתו¯ÙÂÒ,אותם,גורםלהם
להתמלאבאורהעליוןולהאיריחדיו.¯ÈÙÒÎ
אורהבוראמתפשטמלמעלהכלפימטה,מהבורא
לנברא,ולכןגםסדרהתיקוןמתוארמלמעלהלמטה
≠†מספירתחסדעדלספירתמלכות.בשבועהראשון
לספירת העומר נתקנת ספירת החסד על כל
חלקיה:חסדשבחסד,גבורהשבחסדוכךהלאה,
עדספירתמלכותשבחסד.בשבועהשנינתקנת
ספירתהגבורה,עלשבעספירותיההפנימיות,וכך
קורהעדלתיקונהשלהספירההאחרונה,מלכות
שבמלכות,אשרנתקנתביוםהארבעיםותשעה.
עםגמרתיקונהשלהנשמהמתאחדיםכלחלקיה

ÌÈÙÏ‡≠˙¯˘Ú†ÏÂÙÈË·†ÌˆÚ·†¯·Â„Ó˘†„ÓÏÓ†¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ†¯„Ò·†ÔÂÈÚ
ıÈ˜‰†˙È˘‡¯†Ï˘†¯Â‡‰†‚Á·†˙ÂÓ˘†ÌÈ˜˙ÓÂ†˙ÂÓÂÏ‡†ÌÈÓÏ‡Ó†Æ‰Ó˘Ï

‰Ó˘‰†È˜ÏÁ†˙‡†˙ÂÓÂÏ‡Ï†ÛÂÒ‡Ï
ספירתהעומרמתארתאתסדרהתיקוןההדרגתי
שלהנשמה,שמתבצעעלידיהאורהעליון.כל,ÌÂÈ
מסמל˘·Ïחדשבתהליךהתיקון.
†≠†¢¯ÓÂÚ¢שהואאלומהשלחיטים†≠†מסמלאת
חלקיהנשמההמתוקניםשנאספיםלאגודהאחת.
עלהאדםלתקןאתכלחלקינשמתווכךללכד
אותםבמהלך"ספירתהעומר".
למילה † ¢‰¯ÈÙÒ¢שתי משמעויות :המשמעות
המוכרתלכלהיאספירהרגילהשלדרגותאו
שלבים ,הממוקמים בזה אחר זה .המשמעות

·˙Ì„‡‰†˙ÈÁÂ¯‰†ÂÎ¯„†˙ÏÈÁ
È˜ÏÁ†‰Ú˘˙Â†ÌÈÚ·¯‡˘†‰Ï‚Ó
‰‡ˆÂ˙ÎÂ†¨„Â¯ÈÙ·†ÌÈ‡ˆÓ†Â˙Ó˘
Ô˜˙Ï†È„Î†Æ‡¯Â·‰Ó†ÌÈ˜˙ÂÓ†ÍÎÓ
‡˙†˙‡†ÍÂÙ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†Ì„‡‰†Â˙Ó˘
˙ÂÎ˙Ï†ÌÈÓÂ„Ï†Â˙Ó˘†È˜ÏÁ
‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†˙ÂÎ˙†≠†‡¯Â·‰
הסיבהלכךשנפגושפעמיםרבותבמספרשבע
בספריהקודשובמנהגיהיהדות.
הנהמספרדוגמאות:העולםנבראב˘·Úהימים,
קיימים˘·Úהרקיעיםוביןפסחל˘·וÚותאנו
סופרים˘·Úהשבועות.כלאלההםסימניםשנועדו
להזכירלנואתתיקוןהנשמה.
אולם הדבר אינו מסתכם בכך; כל אחת משבע
הספירותהכלליותנחלקתגםהיא
לעשרספירותפרטיותמשלה†≠
שלוש ספירות עליונות ושבע
ספירותתחתונות.
לדוגמא :ספירת תפארת מכילה
בחלקה התחתון את שבע
הספירות:חסדשבתפארת,גבורה
שבתפארת,תפארתשבתפארתוכן
הלאה ,עד ספירת מלכות
שבתפארת .אם נכפיל את שבע
הספירותהכלליותבשבעהספירות
התחתונות הפרטיות שקיימות
בתוךכלאחתמהן,נקבלאתמספר
ימיהעומר†≠†ארבעיםותשעה.

ÈÏÎÏ† ˙„¯ÂÙÓ† ‰Ó˘Ó
˘ÌÏ
ÈÁÂ¯‰†¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ†¯„Ò

˘¯‰¯ÂËÂ†È·‡†∫ËÂË

בתחילת דרכו הרוחנית האדם
מגלה שארבעים ותשעה חלקי
נשמתונמצאיםבפירוד,וכתוצאה

¯Â‡‰†‚Á†≠†¯ÓÂÚ·†‚¢Ï
אולםאיננוצריכיםלחכותחמישיםיום,עדליומה
האחרוןשלספירתהעומר,כדילדעתשמובטח
לנוהתיקוןהשלם.כברביוםהשלושיםושלושה
לספירה†≠†ל"גבעומר,מגלההאדםשהואעתיד
להגיעלגמרהתיקון.ומכאןשמושלל"גבעומר†≠
,"¯Â‡‰†‚Á¢עלשוםהאורהמובטחלמלאאת
הנשמהעםגמרתיקונה.
ל"גבעומרמצייןאתתיקוןספירת,„Â‰·˘†„Â‰
שהיאהחלקהשלושיםושלושהשבנשמה.מרגע
שהאדםתיקןאתספירתהודשבהוד,כברברור
לושתיקוןהנשמהיסתייםבהצלחה,למרותשעוד
לאסייםלתקןאתכלארבעיםותשעתהחלקים
שבה.
ניתןלדמותזאתלמקרהשבומתקלקלחלקבמנוע
המכונית:המכונאיפותחאתהמנועומחליףאת
החלקהפגום.המכוניתעדייןלאיכולהלנסוע,כי
המכונאיצריךלהרכיבבחזרהאתהמנועלתוך
המכונית,אךבובזמןברורלושהמכוניתחזרה
למצבההתקיןושהיאאוטוטונוסעת.

ÔÂ˜È˙‰†¯Â‡†˙‡†ÍÂ˘ÓÏ
חכמתהקבלהמדגישהכיהאדםלאמבצעאת
התיקוןהמורכבהזהבכוחותעצמו,אלאבעזרת
האורהעליוןשמאירעלהנשמה.
המקובליםמסביריםכיאיןזהמספיקלקרוא
בסידורולצייןבכליוםאתשםהספירה,וכיהאדם
נדרשלתרוםאתחלקובמסע,ולפקחעלהפעולה
המתאימה לכל שלב בהתפתחותו .על האדם
לשלוטבפעולתהאורמתוךמודעותמלאה†≠†רק
בצורהכזוהואיוכללהידמותלבורא.
רקבעזרתהקריאהבספריהקבלהניתןלמשוך

לצפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/163

@

‰¯Â„Ó

˘¯È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫ËÂË

שפגמתי בספירה הוד שבהוד" ,כך מסתיימת
הברכהבערבל"גבעומר.אךהמקובליםמלמדים
אותנו,שלאדיבכךשנקראבסידורונזכירבכליום
אתשםהספירההמיוחדתלו.עלמנתשנצליח
לתקןאתנשמתנו,עלינולדעתאתהמשמעות
הפנימיתשטמונהבספירתהעומר,להביןכיצד
בנויההנשמהומעללכל,להרגישאותהבתוכנו.

במהלךהתקדמותוהרוחניתצריךהאדםלתקןרק
אתשבעהספירותהתחתונותשלהנשמה.זוהי

לכלישלם,שמסוגללקבללתוכואתאורהבורא.
בסיום התקופה ,ביום החמישים ,מגיע האדם
למעמדרוחנימיוחדשנקרא,¢‰¯Â˙†Ô˙Ó¢החל
בחגהשבועות.המושג"מתןתורה"מרמזעלאור
מיוחדהנקרא,¢‰¯Â˙‰†¯Â‡¢שמאירמלמעלהעל
נשמתוהמתוקנתשלהאדם.

אורתיקוןמיוחד,שמפתחאותנורוחניתומבהיר
לנואתהתמונההאמיתית.ככלשהאדםמתקדם
הואחשאתתהליךתיקוןנשמתו,ומתחיללגלות
בתוכואתהמושגיםהרוחנייםשעליהםהואקורא
בספריהקבלהובסידור.כשיסתייםתהליךתיקון
הספירות,נשמתהאדםתהפוךדומהלבוראה.
הדברבאלידיביטויבחגהשבועות,חמישיםימים
לאחרחגהפסח,שבוהאדםמגיעלגילויהמלאשל
הבורא.אזנשמתומתמלאתכולהבאורהעליון,
אורשלשלמות,נצחיותואושר.
gilad_s@kab.co.il

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

סופריםספירות

¯ÓÂÚ·† ‚¢Ï·† ÌÈ˜ÈÏ„Ó˘† ‰¯Â„Ó‰
‰Ï‚˙Ó˘† ÏÂ„‚‰† ¯Â‡‰† ˙‡† ˙ÏÓÒÓ
Æ˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡·†ÂÈÈ·†ÌÈ¯·Á˙Ó†Â‡˘Î
·¨ÔË˜†ÔÂˆ¯†¨ıÂˆÈ†ÈÂ·Á†Â˙‡Ó†„Á‡†ÏÎ
˘˙˘‚¯‰Ï† ‰ÏÚÓ† ÈÙÏÎ† Â˙Â‡† Í˘ÂÓ
˘¨ÂÈÈ·† ¯·Á˙˘Î† Æ˙ÂÈÁˆÂ† ˙ÂÓÏ
¨˙Á‡†˙·‰Ï˘Ï†˙ÂˆÂˆÈ‰†ÏÎ†Â¯·Á˙È
˘·‰·‰‡‰†ÁÂÎ†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†‰Ï‚˙È†‰
Æ‰È˙‰Â

הודועוד

ÏÎ†‡È‰†„Â‰·˘†„Â‰†˙¯ÈÙÒ†ÚÂ„Ó
ø˙„ÁÂÈÓ†ÍÎ
·Ô˙ÂÚÓ˘Ó†˙‡†¯ÈÎ‰Ï†ÂÈÏÚ†˙‡Ê†ÔÈ·‰Ï†È„Î
ÛÂ‚¢†È˜ÏÁ†¨¯ÂÓ‡Î†Æ˙Â¯ÈÙÒ‰†Ï˘†˙ÈÓÈÙ‰
¨Áˆ†¨˙¯‡Ù˙†¨‰¯Â·‚†¨„ÒÁ†∫ÌÈ‡¯˜†¢‰Ó˘‰
˙Â¯ÈÙÒ‰†Ï˘†Ô„È˜Ù˙†Æ˙ÂÎÏÓÂ†„ÂÒÈ†¨„Â‰
¯Â‡‰†˙‡†¯È·Ú‰Ï†‡Â‰†˙¯‡Ù˙Â†‰¯Â·‚†¨„ÒÁ
Â˙Â‡†¨‡·‰†·Ï˘·†Æ‰Ó˘Ï†¨‡¯Â·‰Ó†¨Â¯Â˜ÓÓ
ÂÊ‰†‰¯ÈÙÒ‰†ÔÎÏÂ†¨Áˆ†˙¯ÈÙÒÏ†¯·ÂÚ†¯Â‡‰
¨‰‡·‰†‰¯ÈÙÒ‰†Æ‰Ó˘‰†¯Â‡†˙‡†˙ÏÓÒÓ
Æ‰Ó˘‰†¯Â‡Ï†ÏÂ·È˜‰†ÈÏÎ†˙‡†˙ÏÓÒÓ†¨„Â‰
Â„ÚÂ†¨˙ÂÎÏÓÂ†„ÂÒÈ†¨˙ÂÂ¯Á‡‰†˙Â¯ÈÙÒ‰
Æ‰Ó˘‰†È˜ÓÚ†ÍÂ˙Ï†¯Â‡‰†˙‡†Ï·˜Ï
¯Â‡·† ‰Ó˘‰† ÈÂÏÈÓ˘† ¨ÌÈ„ÓÏ† Â‡† Ô‡ÎÓ
˙¯ÈÙÒ†ÔÈ·†¯˘˜‰†È„È†ÏÚ†¯˜ÈÚ·†Ú·˜†‡¯Â·‰
¨˙Â¯ÈÙÒ‰†¯‡˘Ï†‰ÓÂ„·†Æ„Â‰†˙¯ÈÙÒÏ†Áˆ
¨˙Â¯ÈÙÒ†Ú·˘†‰ÎÂ˙·†˙ÏÏÂÎ†„Â‰†˙¯ÈÙÒ
¨„Â‰·˘†„Â‰†¨‰Ï˘†˙ÈË¯Ù‰†„Â‰†˙¯ÈÙÒ†ÔÎÏÂ
˙Ï·˜Ï†˙˘Ó˘Ó˘†‰Â˘‡¯‰†‰¯ÈÙÒ‰†‡È‰
‡‡ÏÓÓ†¯Â‡‰˘Î†ÆÌ„‡‰†˙Ó˘·†‡¯Â·‰†¯Â
‡˙†‡Ì„‡Ï†ÁÂË·Â†¯Â¯·†¯·Î†¨ÌÂ˜Ó‰†Â˙Â
˘˙Â¯ÈÙÒ‰†˙¯ÊÚ·†‰ÏÂÎ†‡ÏÓ˙˙†Â˙Ó˘
¯ÓÂÚ·†‚¢Ï†˙‡†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÂÚ·˜†ÔÎÏ†Æ˙Â‡·‰
Æ¢¯Â‡‰†‚Á¢Î

˜·˛μ¸†††±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË†•†www.kab.co.il††• ¥≠±∑ÆμÆ∞∑†•†Ê¢Ò˘˙†¯ÈÈ‡†Ë¢Î†≠†Ê¢Ë†•†±∂†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

ÆÛÒÎ†‰·¯‰Â†„¯‡˜†ÔÈ¯‚†ÏÚ†ÌÏÁÂ†¨¯ÙÚ†˙Â„Â·Ú†Ï˘†˜ÒÚ†Á˙Ù
˙È‡˜È¯Ó‡‰†‰ÊÈÂÂ‰†ÌÂÏÁ†¨‰˘Î†È¯Á‡†‰¯Ó‚†˙ÈÒÁÈ‰†‰ÁÏˆ‰‰
È˜ÒÚ·†„·ÂÚ†¨ı¯‡·†‰¯ÊÁ·†ÂÓˆÚ†˙‡†‡ˆÓ†ÈÊÁÂ†¨‡Â‰†Ì‚†‚‚ÂÙ˙‰
ÆÂ˙ÁÙ˘Ó†Ï˘†¯ÁÒÓ‰
‡·¯˘Â„‚†ÂÓˆÚ†˙‡†¯ÎÂÊ†‡Â‰†Æ¯˘˜‰†ÏÈÁ·†ÍÈ¯„ÓÎ†˙¯È˘†Ì‰
·¯ˆ¨˙ÂÈÙÂÒÂÏÈÙÂ†˙ÂÈÓÂÈ˜†˙ÂÏ‡˘·†˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†¯·Â†∫˙Â·˘ÁÓÂ†˙ÂÂ
¯‡Â˙†ÌÈÈÒÓ†ÛÂÒ·ÏÂ†¨ÌÈÈ¯˘Ù‡†„ÂÓÈÏ†ÈÓÂÁ˙†˙Â¯˘Ú†ÔÈ·†Ë·Ï˙Ó
·ÆÚÂˆ˜Ó·†„Â·ÚÏ†ÏÈÁ˙ÓÂ†·ÂˆÈÚÂ†‰Ò„‰
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ÏÚ†˙ÂÏ‡˘†ÏÂ‡˘Ï†Ì˙ÏÁ˙‰†È˙Ó
øÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘Ó
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È„Ó†ÌÈ˘‚Ù†¨ÈÏ‡ÂË¯ÈÂÂ‰†Ë¯ËÈ‡‰†ÌÏÂÚ·†¨ÔÓÊÏÂ†ÌÂ˜ÓÏ†¯·Ú
·ÈÙÏ‡†¨ÒÂ·ÂÏ‚‰†ÏÚ†ÌÈÓ˜ÂÓÓ†Ì‰†ÔÎÈ‰†ÈÂÏ˙†¨‰ÏÈÏ†Â‡†¯˜Â
‡˙¯Â˘˜˙‰†ÈÚˆÓ‡†Í¯„†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÂÏÈ‚†ÌÈ˘‡†Ì˙Â‡†ÆÌÈ˘
Ï˘†‡ÏÙÂÓ‰†¯ÂÈˆ‰†˙¯ÊÚ·†‰·†˜ÂÒÈÚ‰Â†„ÂÓÈÏ‰†˙‡†ÌÈÓ˘ÈÈÓÂ†¨‰Ê‰
Í¯„·† ÏÈÚÙ† ˜ÏÁ† ÌÈÁ˜ÂÏ† Ì‰† ÍÎ·† Æ˙ÈË¯ËÈ‡‰† ‰È‚ÂÏÂÎË‰
Æ‰ÏÂÎ†˙Â˘Â‡‰†ÔÂ˜È˙Ï†ÌÈÓ¯Â˙†¨‡ˆÂÈ†ÏÚÂÙÎÂ†¨˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰
Ï„‚Â†ÔÂÏÂÁ·†„ÏÂ˘†¨˙˘·ÂÎ†˙ÂÁÎÂ†ÌÚ†¯ÂÁ·†‡Â‰†¨≤∏†Ô·†¨ÈÂÏ†ÈÊÁ
··„ÂÚ†ÂÙÈ„Ú‰˘†ÌÈ˘‡‰†‚ÂÒÓ†‡Â‰†ÈÊÁ†Æ·È·‡†Ï˙†ÌÂ¯„·†ÈÂÏÈÁ†˙È
·ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰†ÏÒÙÒ†ÏÚ†˙·˘Ï†ÌÂ˜Ó·†ÌÈÈÁ‰†˙‡†¢ÛÂ¯ËÏ¢†ÔÂÎÈ˙‰†ÔÓÊ
‡·¯ÌÙÂÓÂ†Ë˜˘†¯ÂÁ·†Æ¯ÂÓ‚‰†ÍÙÈ‰‰†‰¯Â‡ÎÏ†‡Â‰†¨≥∑†Ô·†¨ÏÈÈÂ†Ì‰
˙¯ÂÒÓ‰†ÈÎ¯·†ÏÚ†ÍÁ˙‰Â†Ï„‚†¨ÌÈÏ˘Â¯È·†„ÏÂ˘†˘·ÂÎ†ÍÂÈÁ†ÌÚ
ÆÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰†·ÂˆÈÚ‰†ÌÂÁ˙·†Ò„‰ÓÎ†„·ÂÚÂ†˙„‰Â
‰ÁÈ˘Ï†Ì‰È˘†ÌÚ†Â˘‚Ù
˙Â·˜Ú·† ¨˙Ù˙Â˘Ó
˙„ÁÂÈÓ‰†Í¯„‰

‡ÂÚÈ‚‰Â†˙˘¯‰†Ï‡†Â¯·Á˙‰†¨ÌÙÂÓ†¯„ÈÈÒ†ËÂ‡‡Â†‰ß¯·ÁÂ†ÌÈ†Ï˘†˘È
·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†¯˙‡†≠†˜ÂÈ„·†ÌÂ˜Ó‰†Â˙Â‡†Ï‡†ÈÏËÈ‚È„‰†·È˙

˙Â˘‚¯†Ï˘Â†Ú„È†Ï˘†‰Ï„†È˙Ï·†¯‚‡Ó

"∫ÈÂÏ†ÈÊÁפשוטהקלדתי
'קבלה'יוםאחדבמנועחיפושאינטרנטי"...

˘·‡≠†Ë¯ËÈ‡‰†≠†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÌÚ†˙Â¯ÎÈ‰Ï†ÂÚÈ‚‰†‰˙ÂÚˆÓ
Ï˘†˙„ÁÂÈÓ‰†‰ÈÂÂÁ‰Ó†˙ÂÓ˘¯˙‰†¨ÌÈ‡¯Â˜‰†¨ÌÎÏ†¯È·Ú‰Ï†È„ÎÂ
Æ¢·Â¯˜†ÌÈ˘È‚¯Ó†Ï·‡†¨˜ÂÁ¯Ó†ÌÈ„ÓÂÏ¢˘†ÌÈ˘‡‰

˘„Â˜†È¯ÙÒ†Ï˘†ÌÈÂ†ÌÈ¯·Á†Ï˘†ÌÈ

˘Â·ˆÈÚ˘†˙ÂÈÊÎ¯Ó‰†˙ÂÈÂÂÁ‰†ÏÚ†¨˙Â„ÏÈ‰†ÏÚ†˙ˆ˜†Â¯ÙÒ†ÆÌÎÏ†ÌÂÏ
‡˙Æ˙Â¯‚·˙‰‰†ÏÚ†¨ÌÎ
":ÈÊÁלאאהבתיללמוד,ובעיקראהבתילעשותשטויות.הייתי
מבלההמוןבים.אניאוהבמאודאתכלמהשקשורבזה:דייג,
צלילה,שייט...מעברלזה,הייתימוקףבחבריםותמידהייתה
חשובהליהאחווה,שכולנונפעלביחד.חשובהיהלילהרגיששיש
סביבי"גב",ביטחון.כמובןשעםהזמןהתבדיתי,וגיליתישלפעמים
קשהלסמוךגםעלחבריםטובים."...

Ï˘†¯Â‡‰†ÏÂÓ†È‡†˜¯†¨ÍÈÓÒ†‰È‰†¯„Á·†¯ÈÂÂ‡‰
‰‡¯Î†Æ¯ÂÚÈ˘‰†ÏÈÁ˙‰†Ê‡Â†¨„ˆ¯Ó‰†ÍÒÓ‰
˘ÍÎ†ÏÎ†˙Â˜˜Â˙˘‰Â†ÔÂ¯ÒÈÁ†ÌÚ†È˙Ú‚‰
‚„ÈË¯Ù†¯ÂÚÈ˘†ÂÓÎ†ÈÏ†˘È‚¯‰†‰Ê˘†¨ÌÈÏÂ
‡·¯"∫Ì‰אניזוכראתעצמיכילדחרשן,שקדן,עדיןומופנם.סוג
של"אאוטסיידר",בוגרומהורהרכזה.אניזוכראתעצמיעוד
מתקופתהגן,מסתכלתמידעלהעולםכמודרךעינייםשלזקן.
בדיעבד,כשאנימסתכלאחורה,אנימביןשראיתיאתהחייםבצורה
יותרבוגרת.פחותשטותניקויותררציני.ילדזקן,בקיצור."...
Û˜ÂÓ†ÈÊÁ˘Î†¨˙Â¯‚·˙‰‰†˙Â˘†˙‡†Ì‰¯·‡Â†ÈÊÁ†Ì‰Ï†Â¯È·Ú‰†ÍÎ
·ÆÌÈ¯Â‡È·Â†˙Â˜ÂÏÁÓ†¨ÌÈ˘Â¯ÈÙ†¨˙Â˙ÎÒÓ·†Û˜ÂÓ†Ì‰¯·‡Â†¨ÌÈ¯·ÁÂ†ÌÈ
¨ÌÈ¯·Á†ÌÚ†·¢‰¯‡Ï†„ÈÓ†‡ˆÈÂ†ÈÚ·Â˙†È·¯˜†˙Â¯È˘Ó†¯¯Á˙˘‰†ÈÊÁ

‡·¯"†∫Ì‰אנידווקאנחשפתיקודםלספריםולטקסטים,ורקאחר
כךגיליתיאתאתרהאינטרנט.הפעםהראשונהשהתחברתילשיעור
חיהייתהכמוזריקתאנרגיהשבחייםלאהרגשתי.היהכזהשקט
בהתחלהוהתנגנהלהמיןמוזיקהקסומהועתיקה.האווירבחדר
היהסמיך,רקאנימולהאורשלהמסךהמרצד,ואזהתחילהשיעור.
כנראהשהגעתיעםחיסרוןוהשתוקקותכלכךגדולים,שזההרגיש
ליכמושיעורפרטי.הרבלייטמןלימדאתההקדמהלתלמודעשר
הספירותואת"פתיחהלחכמתהקבלה".כלכךהרבהשאלות,
התלבטויותופחדיםשהיולי,התחילופתאוםלהתבררולקבל
מענהישיר,כאילואניממשהייתינוכחבחדרהלימודושאלתיאת
זהבשיעור.אניזוכרשפשוטבכיתיכמוילד".
"∫ÈÊÁגםאצליהיודמעות.בסופושלדבר,אחריתקופהשלשלוש
שניםשבהןאנילומדדרךהאינטרנט,אנימסתכלעלהדרךשעברתי
ועלההתקדמותשלי,ואניפשוטלאמאמין.זהעדייןבלתינתפס
בעיני,שישאתראינטרנטכזהשאפשרפשוטלהתחברדרכולכוח
העליון.כמהקליקיםעלהעכבר,ואתהיוצאלמסעדרךהחומר,
אלעברהרוחניות".

‡·¯"∫Ì‰מילדות.בגילעשרבערךחשבתי'מהקורהאחריהחיים?'
'מהזהנקראלמות?'ונכנסתילזהלעומק,כמולתוךלוּפ.השאלה
ליוותהאותיכלהזמן.
כשנכנסתילשגרהמסויימת,עםהעבודה,הצורךשלילהביןאת
משמעותחייהלךוגדל,והתחלתילקרואכלמיניספריםעל
פסיכולוגיהומודעותוגםהתחלתיללמודרפואהאלטרנטיבית".
øÈÊÁ†¨ÍÏˆ‡†‰¯˜†‰Ê†„ˆÈÎÂ
" ∫ÈÊÁאחרישהשתחררתימהצבא,התחלתיבאמתלשאול'למה
אנחנוחיים'.לפניזההייתהבימיןסקרנותגדולה,ולאמתוךמצוקה,
כיהחייםבצעירותיהיומאודברוריםומהנים.אבלאחריהצבאהעולם
נראהפתאוםכזהקטןולאמספק.אחרישחזרתימארה"ב,זהממש
התחיללבעורבתוכי.פתאוםהתחלתילהסתכלעלהעולםדרך
עינייםמאוכזבותמאוד.כשנכנסתילעולםהעסקים,התחלתילראות
עדכמהאנשיםיכוליםלהיותנצלנים,חבריםאולא,בכלללאמשנה.
ופתאוםהיהליקשהלסמוך,קשהלהאמיןבחיבורהאנושיהזה,
שכלכךאהבתיוהערכתיבשנותההתבגרותשלי".
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÌÚ†Ì˙˘‚Ù†˙‡Ê†ÏÎ·†ÔÎÈ‰
"†∫ÈÊÁפשוטהקלדתי'קבלה'יוםאחדבמנועחיפושאינטרנטי.
נכנסתילאתרשל'בניברוך',ראיתיהרצאהשלהרבלייטמןואמרתי
לעצמישישפהמשהוחכם,אבלעדייןלאהבנתיממשבמהמדובר.
הורדתיגםכמהמאמריםשלבעלהסולםוהתחלתילקרואקצת.
אחריכמהפעמיםפתאוםהשיעוריםהפכולהיותכלכךמדהימים,
ממשלאהאמנתישזהקורה.אתהיושבממוגנטלמסך,מקשיב
לאיזהמאמראולתלמודעשרהספירותולאמביןכלום...ואזהרב
לייטמןמתחיללבאר,לשרטטולהסביר,ואנימרגיששאניממש
שותהאתהמיליםשלוכאילוזהמימעייןטהורשמצאתיאחרי
שהלכתיבמדברשנים,כשהגרוןשליסדוקושורףמרובצמא".

‡„‰‰ÈÓÎ†Á˙ÙÓ†‡Ï†¨·˘ÁÓ‰†Í¯„†¨˜ÂÁ¯Ó†¨ÂÊÎ†‰¯Âˆ·†„ÓÂÏ˘†Ì
ø˙ÈÊÈÙ†‰¯Âˆ·†ÌÈ„ÓÂÏ‰†¯‡˘Ï†ÌÈÓÚÙÏ†¯·Á˙‰Ï
‡·¯"∫Ì‰כןולא.מצדאחדאתהמאודרוצהלהכיראתהאנשים
ואתהרוחשלהמקום.אבלמצדשניהרגשתישבמקוםשבואני
נמצא,הלימודדרךהאינטרנטממשתפורבשבילי,בדיוקעבור
אורחהחייםשלי.הריבאתרישהכל:אתהיכוללשאולשאלות
בשידורחי,להורידקבציוידאו,אודיווטקסטמארכיוןהמדיה
האדיר,שלאלדברעלהספרייה...תשמע,זהמאגרבלתינדלהולא
רקשלידע,אלאשלרגשות,כיאתהממשיכוללהרגישאתהחיבור
הזהדרךהמסך,אתהחוםהאנושישזורםמשם".
"†∫ÈÊÁכשהתחלתיללמוד,זההיהלבדלגמרי.אףאחדלאידע.היה
נראהליטבעילאלשתף.אתהקםבלילה,לבדמולהמסך,מתחבר
יחדעםאלפיאנשים,בלילדעתאתהשמותולראותאתהפנים,
חוץממישיושבמולהמצלמה.וזהרקאתהוהם,והרבמיכאל
לייטמן,והספרים.וזהברורלךשלאצריךיותרכלום.שפהנמצא
הכל.בטחשעםהזמןמתגברתבךהתחושהשאתהרוצהלהכיר
אותם,עודאנשיםעםרצוןלמשהואחר,כמושלך.אבלגםחששתי
לנסותולהיותחלקמקבוצתמקובליםכזו.אולילאאצליחלעשות
אתזה,אוליאנילאבנוילזה,ואזמה?אזהעדפתילאטלאט,לתת
לאורהמקיףלעשותאתשלו.
ובאמת,אחרישלוששניםשלמדתילבד,התחלתילהגיעלשיעורים.
אניזוכרשהרגשתיכאילוהגעתילמקוםשבונמצאיםגיבוריהילדות
שלי,ואנינפגשעכשיועםספיידרמן,באטמןוסופרמן...כךשהריחוק
הזהשלהלימודדרךהאינטרנטעזרלמעשהלבנותגםהמוןקירבה,
דרךכמיהה,בסופושלדבר".
amit_s@kab.co.il

˘˙Â¯Ú

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

·È·ÈÏ†˙Â·˜Ú

קבלהבדאבלקליק

"שערות"מלשוןסערות.במהלךהדרךהרוחנית
מתעורריםלעיתיםתהיותובלבול,הגורמיםלסערות
נפש.מישמתגברעלהסערות,מגלהשהןנשלחו
אליורקכדילהעלותאותולמצבמתקדםיותר.אם
האדםמתייחסלסערותכאלאמצעיםלהתקדמות,
מידהופךהסערשבלבלשעראלהמצבהרוחני
החדש.
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וכןאמרהגאוןהצדיקרבישלמהבלוךז"למשםרבוהחפץחייםז"ל,שעללימודספרהזוהראיןשוםהגבלה.והיההחפץחייםמעורר
לכולםשילמדוכלשבתאתהזוהרשלאותהפרשהואפילולבחורים
©¯®ÛÒÂÈ†ÔÈ·†˙ÂÙÒÂ‰†¨ÔÈßÊÂÙÓ†‰ÓÏ˘†Ô·†ÛÒÂÈ†ß
ÔÂ·†·È

˘·ÈÏ·˜‰†¯ÙÒ‰†ÚÂ
ÆÆÆÍ¯„Ï†‡ˆÂÈ
ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙‡ˆÂ‰†È¯ÙÒ†ÏÎ
·°ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ¯ÈÁÓ

שאלותבוערותעלל"גבעומר
ÏÎ·†ÌÈ¯ÈÎÊÓ†¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ†ÍÏ‰Ó·†ÚÂ„Ó
øÂÏ†˙„ÁÂÈÓ‰†‰¯ÈÙÒ‰†Ì˘†˙‡†ÌÂÈ
נשמתהאדםכוללתארבעיםותשע)שבעכפול
שבע(תכונות,שנקראותגם"ימים".כליוםשאנו
מצייניםבמהלךספירתהעומרמסמלמצבחדש,
שבוהאדםמתקןתכונהמסויימתמתוךאותן
ארבעיםותשעתכונות.כאשרהאדםמתקןאת
כולן ,מתגלה בהן האור העליון  ה"תורה" או
ה"בורא".

ÔÈ·Ï†¨¢¯Â‡‰†‚Á¢†¨¯ÓÂÚ·†‚¢Ï†ÔÈ·†¯˘˜‰†‰Ó
ÚÂ„ÓÂ†¨È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†Ï·Â˜Ó‰†˙¯ÈËÙ
ø‚ÁÂ†‰ÁÓ˘†ÌÂÈÏ†·˘Á†Â˙¯ÈËÙ†ÌÂÈ

•∞≤†È‡ÏÓ‰†ÏÎ†ÏÚ†‰Á‰

יוםפטירתושלרבישמעוןבריוחאי,הואהיום
שבו נסתיימה "בכוח" מסירת חכמת הקבלה
לעולם.בימינו,אנוצריכיםלממשבפועלאת
הקבלהולהביאלגילויהאורבתוךנשמותינו.

ÌÈ¯ÙÒ‰†˙‡†˘ÂÎ¯Ï†Ô˙È†ÂÈ˘ÎÚ†¯·Î
·¢¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘¢†È¯ÈÁÓ
··‰Â˜˙†Á˙Ù†¨±±≤†È˜ÒÈËÂ·ßÊ†ßÁ¯·†ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È
††www.kabbalahbooks.co.il†∫¯˙‡·Â

‰ÙÈÁ
‰È˙
¯‰Ú
‡·Ò†¯ÙÎ

ø¯ÓÂÚ·†‚¢Ï·†˙Â¯Â„Ó†ÌÈ˜ÈÏ„Ó†ÚÂ„Ó
המדורות שאנו נוהגים להדליק בל"ג בעומר
מסמלות את האור הגדול שמתגלה כשאנו
מתחבריםבינינובאהבתהזולת.
בכלאחדמאיתנוחבויניצוץ,רצוןקטןשמושך
אותנוכלפימעלה,אלהרגשתהשלמותוהנצחיות.
כאשראנומפורדים,הניצוץשבתוכנונשרף,ולא
נותר ממנו כל זכר .אולם אם נממש את שיטת
הקבלהונתחברבינינו,דווקאעלפניההתנגדות
הפנימיתשקיימתבנותיווצרבינינובעירהמיוחדת.
כשנתאחד,הניצוצותשחבוייםבתוךכלאחדמאיתנו
יתחברולשלהבתאחתגדולה,אשרבהיתגלההאור
העליון.

˙‡†¯ÙÒÏ†‚Â‰†˙È„Â‰È‰†˙¯ÂÒÓ‰†ÈÙ†ÏÚ
Æ¯ÓÂÚ·† ‚¢Ï·† ‰Â˘‡¯‰† ÌÚÙ·† ÌÈ·‰
ÂÓÈÈ˜Ï†ÌÈ‚‰ÂÂ†¢‰˜Ï‡Á¢†‡¯˜†‚‰Ó‰
˘¯Â˘‰†‰Ó†Æ˘ÂÏ˘†ÏÈ‚Ï†ÚÈ‚Ó†„ÏÈ‰˘Î
ø‚‰Ó‰†Ï˘†ÈÁÂ¯‰
גילשלושמסמלאת"תיקוןג'הקווים"שאותו
צריךהאדםלבצע.השערותמסמלותאתצינורות
השפע,שדרכםיורדיםמעולםהאצילותאורות
מיוחדים,המסייעיםלאדםלתקןאתהנשמהשלו.
גזירתשערותהראשמעידהעלפעולתתיקון
אקטיביתמצדהאדם.מנהגה"חאלקה"מרמזעל
תהליךההתפתחותהרוחנית.התספורתמבוצעת
דווקאביוםל"גבעומר,כיהואמסמלאתתחילתו
שלתהליךקבלתהאורבתוךהנשמה.

˙·È·‡†Ï

¯ÙÒ†˙‡†ÂÈ¯·ÁÂ†È¢·˘¯†Â·˙Î†‰¯ËÓ†ÂÊÈ‡Ï
ø¯‰ÂÊ‰

¯Ô‚†˙Ó

ספר הזוהר נכתב במטרה למסור את שיטת
התיקוןלידיהעם,בזמןשבוהואיהיהמוכשר
לממשאותה,כלומר,בדורנו.

ÌÈÏ˘Â¯È

‡ÚÂ„Ó†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙‡†ÔÈ·‰Ï†‰˘˜†Ì
øÂ¯Â·Ú†‡˜ÂÂ„†·˙Î†‡Â‰˘†¯Ó‡

ÔÂÏÂÁ
¯‡˘ÔÂÈˆÏ†ÔÂ
‡˘„„Â
‡˘˜ÔÂÏ
·‡¯†˘·Ú

ספרהזוהר,כמוכלספריהקבלה,לאנכתבכדי
שננסהלהביןבעזרתובצורהשכליתאתהעולם
הרוחני,מכיווןשמתוךהעולםהגשמילאניתן
להביןאתהעולםהעליון.
הזוהרנכתבבמטרה"לפתוחלנואתהעיניים",
כדישנוכללראותאתהעולםהעליון.
השפהשבההואכתוב,סגנוןהכתיבהשלווכו'
מכווניםלכךבלבד.כשבעלהסולםכתבאתפירוש
"הסולם"לספרהזוהר,הואעשהזאתמתוךאותה
כוונהבדיוק,כדיללמדאתהאדםאתהשיטה
כיצדלמשוךאליו,את"המאורהמחזירלמוטב"
)ראהכתבהבנושאבעמוד.(4
לאבכדינכתב,שלאחרפטירתונשאלהאדם"האם
עסקתבתיקוןהלב?",ולא"כמהדפיםלמדתבעל
פה?",או"כמהחכםאתה?".

¯ÙÒ·†˜ÒÚ˙‰Ï†¯ÂÒ‡˘†ÌÈ¯ÓÂ‡†ÚÂ„Ó
Ú‚˙˘‰Ï† Ô˙È˘† ÔÂÎ† ‰Ê† Ì‡‰Â† ¨¯‰ÂÊ‰
øÂ·†‰‡È¯˜Ó†‰‡ˆÂ˙Î
כלהתורהכולה,עלהחלקהנגלהוהנסתרשבה,
ניתנהרקלשםתיקוןלבהאדם.כפישכתוב:
"בראתייצרהרעבראתיתורתתבלין,כיהמאור
שבהמחזירולמוטב".בתוךחכמתהקבלהטמון
"המאורהמחזירלמוטב",שהואהאורשמביא
אותנולישועהולכלטוב.
במאמר"הקדמהלתלמודעשרהספירות"מדגיש
בעלהסולםשהקבלהמיועדתלאנשיםששואלים
אתעצמםעלמשמעותחייהם.מכיווןשבימינו
יותרויותראנשיםשואליםאתעצמםאתהשאלה
הזאת,כתבוהמקובליםשדורנוהואהזמןשבו
צריךלהתחיללעסוקבחכמתהקבלהברבים.כל
העוסקבלימודחכמתהקבלהלפידרכושלבעל
הסולםמובטחלו,שלארקשיישארשפוי,אלא
שאפילויהיהמאושר.

˙ÏÓÒÓ†‰Ó†Æ‰¯ÚÓ·†·˙Î†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙÏ†‰¯ÚÓ
מערההיאמקוםמיוחדבאדמהשבתוכויכולהאדם
לחיות.האדמהבכללותהמסמלתאת"הרצוןלקבל",
האגושלהאדם,ואילוהמערהמסמלתאתכוח
הנתינהשנמצאבתוך"הרצוןלקבל".

ø‰˜ÈËÒÈÓÏ†ÌÈ¯Â˘˜†‰Ï·˜‰Â†¯‰ÂÊ‰†Ì‡‰

חכמתהקבלההיאשיטהשמיועדתלהביאאת
האדםלמצבהמתוקן,מצבשבוהאדםנעשה
דומהלבורא,ומרגישנצחיושלםכמוהו.מכיוון
שמלכתחילה מצב זה נסתר מאיתנו ,נקראת
הקבלה"חכמתהנסתר".
שיטתהתיקוןהיאשיטהמדעיתהמוליכהאת
האדםצעדאחרצעד,בדרךשלסיבהותוצאה,
ובהדרכה של מקובל המוסמך לכך .תהליך
התפתחות זה מבוסס על ידיעה והשגה ,כמו
שנאמר"כיתשיגידך",ואיןכלקשרבינולבין
מיסטיקה.

ÈÙÏ†Â˘Á¯˙‰˘†ÌÈÚÂ¯È‡†ÌÈ‚‚ÂÁ†Â‡†ÚÂ„Ó
ø‰˘†ÌÈÈÙÏ‡Î
איננועוסקיםבהיסטוריה,אךכדילצאתמהמצב
העגוםשאליונקלענוהיוםבעולםהמודרני,אנוזקוקים
לשיטתהתיקוןשנוסדהכברלפניאלפישנים.
כיוםאנוחוגגיםאתמסירתשיטתהתיקוןולא
אתהמאורעההיסטורי.

·˙Î† ¯‰ÂÊ‰† ¯ÙÒ† ˙‡† ÈÎ† ÌÈ¯ÓÂ‡‰† ˘È
¯˘·È·¯Ï†Â˙·È˙Î†˙‡†ÌÈÎÈÈ˘Ó˘†˘ÈÂ†¨È¢
øÔÂÎ†‰Ó†ÆÔÂ‡Ï≠È„†‰˘Ó
בעלהסולם,הרביהודהאשלג,מתייחסלשאלה
זוב"הקדמהלספרהזוהר")אותנ"ט'ס'("והנה
כל המצוים אצל ספר הזוהר הקדוש ,כלומר,
המביניםמהשכתובבו,הסכימופהאחד,שספר
הזוהרהקדושחיברו,התנאהאלוקי,רבישמעון
בריוחאי.חוץמהרחוקיםמחכמהזו,שישמהם
המפקפקיםבייחוסוזה,ונוטיםלומר,עלסמך
מעשיותבדויותממתנגדיהחכמההזו,שמחברו
הוא ,המקובל רבי משה דיליאון ,או אחרים
הסמוכיםלובזמן."...

‡ø¯ÓÂÚ·†‚¢Ï†Â‰Ó†¨ÍÎ†Ì
ל"גבעומרמהווהנקודתמפנהחשובהשהאדם
עוברבדרכוהרוחנית.
בנקודה זו האדם כבר סיים לתכנן את תיקון
הנשמהשלו.בקבלהמכונהשלבזה"תיקוןבכוח"
)בכוונה(.עתההואניגשלממשאתשלבהתכנון
הלכהלמעשה.
סיוםהתיקוןבפועלנקראגם"גמרתיקוןהנשמה",
ואותומסמלעבורנוחגמתןתורה,חגמתןהאור,
שבועות.
niv_n@kab.co.il

˘·®±∂Æ∞μÆ∞∑≠∂Æ∞μÆ∞∑©†È¯·Ú‰†¯ÙÒ‰†ÚÂ
לקריאתמאמריםבנושאל"גבעומרwww.kab.co.il/links/165:
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הנבואה

במסמךנדירומדהיםשכתבבעלהסולם,הואמתאראתהתגלותהבורא
בפניוומשימהכבדתמשקלשקיבלעלעצמולהצילאתהעולם.לאפחות
˙‡¯‰ÓÈ˘·†·˙Î†‡Â‰ †Æ·‡Î·†¨ÌÂˆÚ†¯˘ÂÈ·†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†¨Â¯Â„·†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÏÂ„‚†È„È†ÏÚ†·˙Î†‡Â‰†Æ±π≤∂†˙˘Ï†Ú·˜†‰Ê‰†ÔÙÂ„‰†‡ˆÂÈ†ÍÓÒÓ‰†Ï˘†ÂÎÈ
‡¯·Î†˙ÂÈ˙Â‡‰Â†¨Ô˙Â‡†¯ÓÂ‡†‡Ï‡†¨ÂÏ‡†ÌÈÏÈÓ†·˙ÂÎ†‡Ï†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·˘†˘ÂÁÏ†Ô˙È†‰‡Â·‰†˙‡È¯˜†˙Ú· †Æ·Ï‰†˜ÓÂÚÓ†˙‡ˆÂÈ‰†‰˜ÚˆÎ†¨‰ÏÈÙ˙Î†¨˙Á
ÆÛ„‰†ÏÚ†ÔÓÂ˜Ó†˙‡†Ô„·Ï†˙Â‡ˆÂÓ
ÂÈ‰†ÌÈ„È˙Ú†ÌÈ˘˜†˙ÂÂÒ‡Â†¨ÌÈ‡¯Â†˙ÂÚ¯Â‡Ó†Ï˘†Ì˙ÙÓ†ÏÚ†·ˆÈ†ÌÏÂÚ‰†Ì‰·˘†ÌÈÓÈ†¨ÏÚ†Ï‡†‰˘‡¯†‰ÓÈ¯‰†‰‡˘‰†Ì‰·˘†ÌÈÓÊ·†‰·˙Î†‰‡Â·‰
È¯Â˙ÒÓ‰†¨‰ÏÚ‰†ÍÓÒÓ‰†˙‡†·˙ÂÎ†‡Â‰†‰‰Â·‚‰†˙ÈÁÂ¯‰†Â˙‚˘‰†ÍÂ˙Ó†ÆÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÒ‰†ÌÂ¯Ï†¯·Î†ÚÈ‚‰†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†¨ÌÈÓÈ†Ì˙Â‡· Æ˙Â˘Â‡‰†˙‡†ÚÊÚÊÏ
Æ·ˆÈ†‡Â‰†‰·˘†˙ÈÁÂ¯‰†‰‚¯„·†ÌÈ‡ˆÓ˘†‰Ï‡†˜¯†˙Ó‡·†ÔÈ·‰Ï†ÌÈÏÂÎÈ†Â˙Â‡˘†ÍÓÒÓ†¨‰Ê‰†˜ÂÓÚ‰Â
˙„¯Ï†˘˜·Ó†‡Â‰†ÍÎ†Ì˘Ï†Æ‰Ï†‰ÙˆÓ†‰Ó†˙Â˘Â‡Ï†¯È·Ò‰Ï†ÏËÂÓ†ÂÈÏÚ†¨ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†ÏÚ†˙ÂÈ¯Á‡†˙Á˜Ï†ÂÈÏÚ˘†Ú„ÂÈ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†∫ÔÈ¯¯ÂÚ†ÔÈ‡†„Á‡†¯·„†ÏÚ
Ï˘†Â˙‡Â·†¨‰È¯ÂËÒÈ‰·†˙Â‡Â·‰†ÏÎ†ÔÈ· ÆÂ˙Â‡†ÔÈ·‰Ï†ÂÏÎÂÈ†Ì„‡‰†È·†¯‡˘˘†È„Î†≠†˘Â‡†Ô·†‚È˘‰Ï†ÏÂÎÈ˘†¯˙ÂÈ·†‰‰Â·‚‰†‰‚¯„Ó‰†¨˙ÈÁÂ¯‰†Â˙‚¯„ÓÓ
·˙‡†ÌÏÂÚÏ†˙ÂÏ‚Ï†ÔÂˆ¯†ÌÈ‡Ë·Ó†¨‰Ê†˜˙¯Ó†ÍÓÒÓ·†ËÙ˘Ó†ÏÎ†¨‰ÏÈÓ†ÏÎ†ÆÂÈÓÈÏ†ÍÎ†ÏÎ†‰·Â¯˜Â†¨ÍÎ†ÏÎ†˙È˘È‡†‡È‰†Æ„ÁÂÈÓ†ÌÂ˜Ó†˙ÒÙÂ˙†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
Æ¯Â‡‰†Í¯„†˙‡†Ì„‡‰†È·†ÏÎÏ†˙Â‡¯‰ÏÂ†¨È˘Â‡‰†Ï·ÒÏ†‰·ÈÒ‰
·˜˘˙¨¢ÌÏÂÚ·†ÌÂÏ˘‰¢†È¯Ó‡Ó†¨¢˙Â¯ÈÙÒ‰†¯˘Ú†„ÂÓÏ˙¢†¨¢¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ†ÌÏÂÒ‰†˘Â¯ÈÙ¢†∫ÌÈÏÂ„‚‰†ÂÈ¯Â·ÈÁ†¯Â‡†ÌÈ‡Â¯†‰˙ÂÎÊ·Â†¨˙ÈÚ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†Â
‰¯˘È‰†Í¯„‰†˙‡†˘¯ÂÙ†‡Â‰†Æ·È˘˜È˘†‰ÈÁ˙·†ÌÏÂÚÏ†‰ÂÙ†‡Â‰†‰Ï‡†ÌÈ¯Â·ÈÁÓ†„Á‡†ÏÎ· †ÆÌÈÙÒÂ†ÌÈ·¯†ÌÈ¯Â·ÈÁÂ†¢˙Â·¯Ú‰¢†¨¢˙Â˘ÚÏ†˙Ú¢†¨¢˙Â¯ÈÁ‰¢
‡∫ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†Ï˘†Â˙‡Â·†¯·„†ÌÎÈÙÏ†È¯‰†Æ˙ÂÓÏ˘‰†Ï‡†¨¯˘Â‡‰†Ï
"ויהיבתוךשניהמלחמהבימיהטבחהאיום.ואני
תפילה,ואבךבכירבכלהלילה.ויהיכעלותהבוקר.
והנהאנשיהעולםכולוכמומקובציםבקיבוץאחד
לפנידמיוני.ואישאחדמרחףביניהםבראשחרבו
עלראשיהם,מצליףכלפיראשיהם,והראשים
פורחיםלמרוםוגוויותיהםנופליםלבקעהגדולה
מאוד,ויהיוליםשלעצמות.
והנהקולאלי":אניאלשדי,המנהיגלכלהעולם
כולוברחמיםמרובים.שלחידךואחוזבחרב,כי
עתהנתתילךעצמהוגבורה".ותלבישינירוחה',
ואחזתיבחרב.ותכףנעלםאותוהאיש,והבטתי
היטבעלמקומוואיננו.והחרבברשותילקנייני
הפרטי.
ויאמרה'אלי":שארגלךולךלךממולדתךאלארץ
החמדהארץהאבותהקדושים,ואעשךשםלחכם
גדולועצוםונברכובךכלגאוניהארץ,כיאותך
בחרתילצדיקוחכםבכלהדורהזה,למעןתרפא
אתשברהאנושיבישועהשלקיימא.ואתהחרב
הזהתיקחבידך,ותשמורעליהבכלנפשךומאודך,
כיהיאהאותביניובינך,אשרכלהדבריםהטובים
האלויתקימועלידיך,כיעדעתהעודלאהיהלי
אישנאמןכמותך,למסורלוהחרבהזאת.ועלכן
עשוהחובליםמהשעשו,ומעתהכלמחבלאשר
יראה את חרבי בידיך ,תכף יתעלם ויתבער
מהארץ".
ואסתירפני,כייראתימלהביטלעומתהדוברבי.
והחרב שהיתה למראה עיני דמיוני ,כמו חרב
פשוטה של ברזל בדמות משחית נורא ,הנה
נתהפכהברשותילאותיותנוצצותהשםהקדוש
אלשדי,אשרברקזיווםמלאהאורונחתוהשקט
ובטחאתכלהעולםכולו.ואומראללבי":מייתן
ואקנהלכלדוריהעולםמטיפהטהרהשלהחרב
הזאת,כיאזידעושישנועםה'בארץ".
ואשאעיני.והנהה'ניצבעליויאמראלי":אניאל
אלוקיאבותיך,שאנאעיניךמהמקוםאשראתה
עומדלפני,ותראהכלהמציאותאשרהמצאתי
ישמאין,עליוניםותחתוניםיחד,מראשמתחילת
יציאתםלגילויהמציאותועדכלהמשךזמןבסדרי
התפתחותם,עדיבואועלגמרמלאכתם,כראוי
למעשהידילהתפאר".

ואראהואשמחמאודעלהבריאההנהדרהוכל
מלואה.והעונגוהטובאשרכלבאיהארץמתענגים
עליה.ואודהלה'.
אזאמרתילה'":לפניךנעבודביראהופחדונודה
לשמךתמיד,כימאתךלאתצאהרעותוהטוב,
אכןשלשלתשלנועםערוכהלפנינומראשעד
סוף,ואשריהדורכיםעלעולמךאשרהכינותלהם
לנועםועדןוכלטוב,איןשוםנפתלועקשבכל
מעשיידיךהעליוניםותחתוניםיחד".ונמלאתי
חכמהנהדרה.ועלכולםחכמתהשגחתוהפרטית
בתכלית.כןהלכתיוהוספתיחכמהיוםיום,ימים
רביםשמוניםומאתיום.
בימיםהאלהעלהעללבילערוךתפלהלה'לאמור:
"הןנמלאתיחכמהיותרמכלהקדמונים,ואיןדבר
בעולםאשריפלאממני.אולםאתדבריהנביאים
וחכמיה'אינימביןכלום.גםהשמותהקדושים
ברובםלאהבנתי.והרהרתי,הנהה'הבטיחלי
חכמה ודעת עד להיות למופת בין חכמים
והנבראים,ואניעדייןאתשיחתםאינימבין".
ובטרםאקרא,והנהה'שורהעליויאמר":הןתראה
חכמתךוהשגתךלמעלהלמעלהעלכלהחכמים
אשרהיובארץעדהנה.ומהשאלתממניולא
נתתילך,ולמהתדאיבאתרוחךבהבנתדברי
הנבואה,שאינךמסופקשדבריהםנאמריםמתוך
קטנותמהשגתך,האםתרצהשאורידךממדרגתך,
ואזתוכללהביןאתכלדבריהםכמותם?".
והחרשתיושמחתיבהתפארותרחבהולאעניתי
דבר.אחריזהשאלתיאתה'":הלאעדהנהלא
שמעתידברעלקיוםגוויתיוכלהטובותוהיעודים
הגיעולימתוךרוחניותבלבדואליההכלמיועד.
ואםכן,מהיהיהשבגללאיזהמחלהאופגעיהגוף
יתבלבל שכלי ואחטא לפניך? האם תשליכני
מלפניךותאבדאתכלהטובההזאתאותענישני?".
וישבעליה'בשמוהגדולוהנוראובכסאוהנצחי,
כילאירפהחסדוממניבנצחיות.ואםאחטאואם
לאאחטא,חסדווקדושתולאיסורהימנילנצח.
ושמעתיושמחתימאוד).הןכברבאתעלתכליתך
ולכלפשעיךסלחתיוהחסדהזה(.
ובמלאתהימיםהאלההקשבתיקשברבלכל
היעודיםוההבטחותשנועדתימאתה',ולאמצאתי

בהם סיפוק ולשון ,איך לדבר אל בני העולם
ולהביאם לחפץ ה' ,אשר הודיעני .ולא יכולתי
להתאפקלטיילביןבניאדם,הריקיםמכל,ודוברים
סרהעלה'ועלבריאתו.ואנישבעוהללהולך
ושמח,וכמומצטחקעלהאומלליםהאלה.ונגעו
אליהדבריםעדהלב‰Ó†‰È‰È†∫È·Ï·†ÌÎÒÂ‰†Ê‡.
˘Á¯ÎÂÓ†È‰†¨‰Ó¯‰†È˙‚¯„ÓÓ†„¯‡†ÂÏÈÙ‡Â†¨‰È‰È
˙Ú„Â†‰‚˘‰†ÈÏ†Ô˙ÈÏ†¨ß‰Ï†‰ÓÁ†‰ÏÈÙ˙†ÍÂÙ˘Ï
·„·¯ÌÏÂÚ‰†È·†˙‡†ÏÈÚÂ‰Ï†¨ÔÂ˘ÏÂ†‰ÓÎÁÂ†‰‡Â·†È
ÌÚÂ‰Â† ‰ÓÎÁ‰† ˙‚¯„Ï† Ì˙ÂÏÚ‰Ï† ¨ÌÈÏÏÓÂ‡‰
¨ÈÁÂ¯†·È‡„‰Ï†ÈÏ†¯ÂÒ‡˘†Ê‡Ó†È˙Ú„È˘†Ì‚‰Â†ÆÈ˙ÂÓÎ
‰ÏÈÙ˙Â†ÁÈ˘†È˙ÎÙ˘Â†È˙˜Ù‡˙‰†‡Ï†‰Ê†ÏÎ†ÌÚ
Æ„Â‡Ó†‰ÓÁ
ויהיבבוקרואשאעיניוראיתייושבבשמיםישחק
עליועלדבריויאמרלי":מהאתהרואה?".
ואומראני":רואהשניאנשיםמתאבקיםיחד.אחד
חכםושלםבכלעוז,והשניקטןוטיפש,כמוקטן
שנולד.והשניהחסרטעםהקטןוהחלשמפילאת
הגיבורוהשלם".
ויאמרליה'":זההקטןגדוליהיה".
ויפתחהקטןאתפיו,ואמרליאיזהפסוקיםבלתי
מובנים לי כל צרכם .אומנם הרגשתי בהם כל
אוצרותהחכמהוהנבואההנהוגהביןכלנביאי
אמת,עדשידעתיכיענהליה'ונתןלימהלכים
ביןכלהנביאיםוחכמיה'.
ויאמרליה'":קוםעלרגלךוהבטלרוחמזרחית
קדמה".ונשאתיעיני,וראיתיאשרהקטןהלזברגע
אחתנתרומםוהשוהאתעצמווקומתולקומת
הגדול ,ועדיין היה חסר טעם ושכל כמקודם
ונפלאתימאוד.
אחרזההיהדברה'אליבמחזהלאמור":שכבעל
צדךהימנית".ואשכבעלהארץ.ויאמרלי":מה
אתהרואה?".
ואומר" :אני רואה גויים ולאומים רבים מאד,
מתנשאיםונאבדיםומראיהםמשחתמאדם".
ויאמרליה'":אםתוכלליתןצורהלכלהגויים
האלהולהפיחבהםרוחחיים,אזאביאךאלהארץ
אשרנשבעתילאבותיך,לתתלךוכליעודייתקיימו
עלידך".
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כיהאמתהוא,שאיןהזוהרמדברבמקריםגשמייםכלל,אלאבעולמותעליונים,שאיןשםסדרזמניםכמובגשמיות,וזמניםהרוחניים
מתבאריםבשינויצורותומדרגותהםלמעלהממקוםוזמן
©®‡ˆÈÂ†˙˘¯Ù†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ

ÔÂ˘‡¯†¯Â˜Ó
‡ÈÂÏ†Ô¯Â

סתריתורהוטעמיתורה

˙¢˙Â¯ÈÙÒ‰†¯˘Ú†„ÂÓÏ˙¢Ï†Â˙Ó„˜‰·†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯·„†˙ÈˆÓ

Ú

לינו לדעת כי בחכמת הקבלה ישנם שני
חלקים:
• החלקהראשוןנקרא"סתריתורה"ואותםאסור
לגלותלכלאדם.
• החלקהשנינקרא"טעמיתורה"ואותםמותר
לגלותברבים.יותרמזה,לארקשאיןשוםאיסור
לגלותם,אלאאדרבא,שכרושלמישמגלהאותם
הואעצום.
בכלמקוםשאמרוחז"לכיאסורלמסוראתהחכמה
לכלאחד,הםהתכוונולסתריהתורה.ולכן,בכל
ספריהקבלהשנכתבומאזומעולם,הןבכתבידוהן
בדפוס,לאתמצאסתריתורה.
הריאיךיעלהעלהדעתלחשובשמישהומגדולי
האומהעברעלהאיסורלגלותאתסתריהתורה.
החל ממחברי ספר היצירה וספר הזוהר ,ויתר
הראשונים,דרךהרמב"ןובעלהטורים,ועדלגאון
מווילנהכולםכתבוספריםבחכמתהקבלהכדי
ללמדנו כיצד להידמות לבורא  ומובן מאליו
שהמחבראינויודעלידיושלמיייפולהספר.הרי
בהחלטיכוללהיותשאדםשאינוראוייעייןבו.
אלאודאיהואשכלהספריםהנכתביםוהנדפסים
הםבבחינתטעמיתורה,שסודותאלו,לארקשאין
איסורלגלותם,אלאאדרבא,מצווהגדולהלגלותם.

ומישיודעלגלותאתהסודותהאלוומגלהאותם,
ראוילשכרגדולמאוד,כיבגילויהאורותהללולרבים,
ולרביםדווקא,תלויהגאולתהעולם.

‡¯˘Ù‡†È‡†Â˘Â¯ÈÙ†¯ÂÒ
דברידועהואביןהמקובליםשבכלמקוםשנאמר
"אסור"הכוונההיאל"איאפשר".הריהאורהעליון
נמצאבמנוחהמוחלטת,כלומרללאכלשינוי,והדבר
היחידשכןמשתנהומתפתחהואיכולתושלהאדם
לקלוטאתהאורשמאירבקביעות.
עם זאת ,המקובלים חוששים מלהביא לקלקול
שנקרא"אכילתבוסר",ששורשוהרוחנינובעעוד
מחטאושלאדםהראשוןבגןעדן.אכילתבוסר
פירושולפתוחלאדםאתחכמתהקבלה,לפנישהוא
מגיעלדרגתהתפתחותשבההואבאמתזקוקלה.
לכןבזמןהגלות,כשהעםבכללותועדייןלאנזקק
להתפתחות רוחנית ,נזהרו המקובלים מאוד
והשתדלולהסתיראתחכמתםבחדריחדרים.הם
בעצמםקבעומגבלותואיסוריםעללימודהקבלה,
כיידעושעדיין"איאפשר",שעודלאהגיעההשעה,
שהעם עדיין אינו מוכן .באותה התקופה ,עקב
הסתרתהקבלהמההמון,התפתחהסביבההילה
שלמיסתורין.

˘·¯ÙÒ‰†ÚÂ

"חכמתהקבלהעלפי
בעלהסולם"
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰
במהלךמאותהשניםהאחרונות,עםהתפתחות
המדעיםוהטכנולוגיה,נוצרהבאנושותתחושה
שבמדעתימצאהתשובהלכלשאלה,וכךייפתרו
כלבעיותינו.
האםבתחילתהמאההעשריםואחתאנויכולים
לומרשקיבלנומהמדעתשובותלשאלותהעיקריות
שלחיינו?ודאישלא.להיפך,השאלותרקהולכות
ומתרבות.בדיוקבנקודהזו,מתגלהחכמתהקבלה.
במשךאלפישניםמסרו
המקובליםאתהקבלה
מדורלדור,מתוךידיעה
שיבוא יום והצורך
בחכמה יתגלה ועימו
תתגלההחכמהעצמה.
והנה ,בימינו ,בשעה
שהדרישה הולכת
וגדלה ,חכמת הקבלה
אכן מתגלה ברוב עם.

¯ÙÒ‰†ÏÚ

לקריאתהספרולהורדהללאתשלום:
www.kab.co.il/links/168

@

ניתןלרכושאתהספרבאתרwww.kabbalahbooks.co.il:

ÈÂ‡¯†¯Â„‰
"שמחאנישנבראתיבדור
כזה,שכברמותרלפרסם
אתחכמתהאמת.ואם
תשאלונימאיןאנייודע
שמותרהוא?אשיבלכם,
משום שניתן לי רשות
לגלות...אשרמקובלאצלנו,
שזהאינותלויבגאוניותשל
החכםעצמו,אלאבמצבהדור.
ועלכןאמרתישכלזכייתיבדרך
גילויהחכמה,הואמסיבתהדורשלי"
©·Æ®¢‰˙Â‰ÓÂ†‰Ï·˜‰†˙¯Â˙¢††¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ
oren_l@kab.co.il

לקריאהנוספתבנושא:
www.kab.co.il/links/166

הלבנפתחכמעייןנובע
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ø‰Ï·˜‰†˙Â„ÂÒ†˙‡†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†„ÓÏ†ÈÓ
ÏÏÒ˘†‰Ê‰†˜Ú‰†Ï·Â˜Ó‰†ÈÙ·†Á˙Ù†ÈÓ
‡˙†˙ÓÎÁ†˙‡†¨ÌÈÙÏ‡†¯Â·Ú†˙ÂÓÏ˘‰†Ï‡†Í¯„‰
ø‰¯˜†˜ÂÈ„·†‰Ê†ÍÈ‡Â†ø‰Ï·˜‰
‚ÌÈÈÈÚÓ‰† ÌÈ¯˜Ó‰† ·Â¯·† ÂÓÎ† ¨Ô‡Î† Ì
·ÆÈ¯Â˙ÒÓ†ÏÙ¯Ú·†ÌÈËÂÏ†ÌÈ¯·„‰†¨‰È¯ÂËÒÈ‰
¨ÔÈÈÚ‰†ÏÚ†¯Â‡†˙ÎÙÂ˘˘†‰„ÈÁÈ‰†Ú„ÈÓ‰†˙ÒÈÙ
‡ˆÂÈ†·˙ÎÓ†‡È‰†¨ÌÈÈÁÙË†‰ÒÎÓÂ†ÁÙË†‰Ï‚Ó
„¨±π≤∏†˙˘·†ÂÒÈ‚Ï†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÁÏ˘˘†ÔÙÂ
‡·ÂÓ† ‰Ê† ·˙ÎÓ† Æ„ÂÒ‰† ˙‡† ÂÈÙ·† Û˘Á† Â·Â
Æ¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ·†ÂÂ˘ÏÎ†‰Â˘‡¯Ï
"בי"בימיםלחודשמרחשוון,בשישיבבוקרבא
אליאישאחד,נתגלהלישהואחכםגדולהפלא
ופלאבחכמתהקבלהוגםבכלמיניחכמות.
ותיכףבתחילתדיבורוהרגשתיבווטעמתיכי
חכמתאלוקיםבקרבו,וכלדבריובהפלגהגדולה
בהתפארותעצמית.עםכלזההאמנתימאוד
מכלקומתיוחושי.
והבטיחלילגלותליחכמתהאמתבכלמילואו,
ועסקתיעמוכשלושהחודשיםבכללילהאחר
חצותבביתו.ורובהעסקהיהבדרכיהקדושה
והטהרה,אמנםבכלפעםהפצרתיאותולגלות
ליאיזהסודמחכמתהקבלה,והתחיללאמור
ראשידברים,ושוםפעםלאהשליםלי.והיולי
בזהגעגועיםעזיםכמובן.עדשפעםאחתאחר
הפצרהגדולההשליםליסודאחדוהייתה
שמחתיעדאיןקץ.
ומניאזהתחלתילקנותבעצמימעטישות.
וכאשרנתרבתההישותשלי,כןנתרחקממני
מוריז"להקדושוגםבזהלאהרגשתי.ונמשך
זהכשלושהחודשיםעדשבימיםאחרוניםלא
מצאתיאותובביתוכלל,אזהרגשתישבאמת
נתרחקממניונצטערתימאודוהתחלתילהיטיב
דרכי.
ובתשעה לחודש ניסן בבוקר מצאתי אותו

בעלהסולםמחברפירוש'הסולם'לספרהזוהר

ופייסתיאותוהרבהעלהדברואזשובנתפייס
כמקודם ממש ,וגילה לי סוד גדול וכולל,
ושמחתיעלתהלמעלהראשכמובן.אמנם
ראיתיוכמומתחלש,ואנילאיצאתיעודמביתו.
ולמחרת ,בעשרה בניסן שנת תרע"ט
),(10.4.1919שבקחייםלכלעלמא,זכותויגן
עלינו ועל ישראל ,אכי"ר .וגודל צערי אין
להעלותעלהכתבכיליביהיהמלאתקווה
לזכותבחכמהודעת.והנהנשארתיאזבחוסר
כלואפילומהשקיבלתיממנונשכחלשעתו
מחמתהצערהרב.
וזכותמוריהקדושז"לותורתועמדהלי,ונפתח
ליביבחכמההעליונההלוךורבכמעייןנובע.
ונזכרתיבכלהסודותשקיבלתיממוריז"ל.
ומורי הקדוש ז"ל הנזכר היה מתפרנס
ממסחריםגדוליםוהיהמפורסםבכלהעיר

¸∞±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË†•†www.kab.co.il††• ¥≠±∑ÆμÆ∞∑†•†Ê¢Ò˘˙†¯ÈÈ‡†Ë¢Î†≠†Ê¢Ë†•†±∂†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï·˜†††˛±

באדיבותארכיון'בניברוך'

הספר"חכמתהקבלה
עלפיבעלהסולם"חושףבפניהקוראאתהאמת
המדעיתהטמונהבקבלה,כפישנמסרהלעולם
בדורנובידיאחדמגדוליהמקובלים,הרביהודה
אשלג",בעלהסולם".
הספרכוללביאוריםשלהרבד"רמיכאללייטמן
לסדרתמאמריהיסודשלבעלהסולם.המאמרים
עצמםעובדוללשוןמודרנית,כךשאדםשנפגש
לראשונהעםכתביבעלהסולם,יוכללהבינםכראוי
ולהפיקמהםאתמירבהתועלת.
סדרתחכמתהקבלה,הוצאת"קבלהלעם",כריכה
קשה550,עמודים.

Ó

אבלהסתרהזוהייתההוראתשעהולא
יותר .ברגע שהיה "אפשר" ,בעת
שהדור כבר התקדם והגיע
להתפתחותהמתאימהלגילוי
הזוהר,מיידקיבלבעלהסולם
אתהאפשרותלכתובאת
פירוש "הסולם" ולפתוח
אתחכמתהקבלהלרבים.

כתבידושלבעלהסולם

לסוחרנאמן,אבלבחכמתהקבלהלאהכירבו
שוםבןאדםעדהיוםהזהולאנתןלירשות
לגלותשמו".
לקריאהנוספתבנושא:
www.kab.co.il/links/164

@

ומצאתיכתובמהשנגזרלמעלהשלאיתעסקובחכמתהאמתבגלוי,היהלזמןקצובעדתשלוםשנתה'אלפיםר"נ),(1490ומשםואילךיקרא"דראבתראה")דור
אחרון(והותרההגזירה,והרשותנתונהלהתעסקבספרהזוהרומשנתה'אלפיםג'מאותליצירה)(1540מןהמובחרשיתעסקוברבים,גדוליםוקטנים

©¯·®¢‰ÓÁ‰†¯Â‡¢†¯ÙÒ†˙Ó„˜‰†¨È‡ÏÂÊ‡†Ì‰¯·‡†È

Â‚‡Ï†˙ÎÂÒÓ

È¢

˘·†¯·ÈÂ‡†¨‰Ï‚‡†Ì‡†ÈÂ‡†¨¯Ó‡Â†Æ‰Î·Â†ÔÂÚÓ˘†È
‡È˘Â„ÈÁ†Â„·‡È†‰Ï‚È†‡Ï†Ì‡˘†ÆÆÆ‰Ï‚‡†‡Ï†Ì
ÈÂ‡¯† ÂÈ‡˘† ÈÓ† ÚÓ˘È† ÈÏÂ‡† ¨‰Ï‚È† Ì‡Â† ¨‰¯Â˙‰
)¢‰¯Â˙‰†˙Â„ÂÒÏספרהזוהר,פרשתנשא(.

‰È‡†‰¯Â˙‰†ÈÎ†ÂÏ†‰Ï‚Ó†¯‰ÂÊ‰
‡Â‡†‰È¯ÂËÒÈ‰†È¯ÂÙÈÒ†ÛÒÂ
ÈÙÎ†¨ÌÈÈˆ¯‡†¯ÒÂÓ†È˜ÂÁ
˘·Â˘ÁÏ†Â˙Â‡†ÂÏÈ‚¯‰

ÔÈÏ·˙Î†‰¯Â˙‰

‰¯Â˙‰†ÈÎ†¨¯ÓÂ‡˘†Ì„‡†Â˙Â‡Ï†ÈÂ‡†¨¯Ó‡†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢
·‡È¯·„† ÏÎ˘† ‡Ï‡† Æ˙ÂË˘Ù·† ÌÈ¯ÂÙÒ† ¯ÙÒÏ† ‰
)¢ÌÈÂÈÏÚ†˙Â„ÂÒÂ†¨ÌÈÂÈÏÚ†ÌÈ¯·„†Ì‰†¨‰¯Â˙‰ספר
הזוהר,פרשתבהעלותך(.
הזוהרמגלהלנוכיהתורהאינהאוסףסיפורי
היסטוריהאוחוקימוסרארציים,כפישהרגילו
אותנולחשוב.ואכןבמקומותרביםמודגש":בראתי
יצרהרע,בראתילותורהתבלין,כיהמאורשבה
מחזירולמוטב".
המקובליםמסביריםשהתורההיאכוחמיוחד
)"תבלין"(,שתפקידולסייעלנולממשאתמטרת

לתורהישתכונהמיוחדתהיאיכולהלהועיל,
אךעלולהגםלהזיק.אםמשתמשיםבהבהתאם
למטרתה,כלומרמתוךכוונהלהשתוותלכוחהעליון,
התורהמרוממתאותנולחייםחדשים.לעומתזאת,
אםעוסקיםבהשלאמתוךכוונהזו,התורהמזיקה,
כמושכתוב":זכה,נעשיתלוסםחיים.לאזכה,נעשית
לוסםמוות")מסכתיומא(.
משמעות הביטוי "סם המוות" היא ,שהעיסוק
בתורהמביאלתוספתאגו.כלומר,מלבדהאגו
הגשמימתווסףלאדםגםאגורוחני.תוספתהאגו
החדשהגורמתלאדםלראותאתעצמוכצדיק,
לחשובשמגיעלושכרמהבוראומבניהאדםגם
בעולםהזהוגםבעולםהבא,ושמקומובגןעדן
מובטחÆ¢ÈÂ‡¢†∫È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†˜ÚÂÊ†‰Ê†ÏÚÂ.
מטרתושלרבישמעוןהיאלהגישאתחכמתהקבלה
רקלאלושישלהםצורךאמיתילתקןאתעצמם
ולהידמותלבורא.אבלהואחושששיקרהלחכמת
הקבלהמהשקרהלתורהשיעשוממנהאמצעי
להשגתכבוד,כסףושליטה,ויחשבושאיןבהיותר
מדבריםכפשוטם.לכןרבישמעוןכותבאתספרו
הקדושבהצפנהמיוחדת,ויודעשהזוהריהיהחייב
להיגנזלמשךאלפישנים,עדשהדוריהיהראוי.

‡˘¯¯¯ÂÚ˙˙†‰Ï‡˘˘†ÌÈ˘‡‰†È
·Ì·Ï
‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓÏ†ÈÂ‡†¨¯Ó‡Â†‰Î·Â†ÂÈ„È†˙‡†‡˘†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢
·‡‡ˆÓÈ‰Ï†ÏÎÂÈÂ†‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓ†Ï˘†Â˜ÏÁ†È¯˘‡Â†¨ÔÓÊ†Â˙Â
·‡‡Â‰†¨ÔÓÊ†Â˙Â‡·†‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓÏ†ÈÂ‡†∫˘¯ÙÓÂ†ÆÔÓÊ†Â˙Â
ÏÎ˙ÒÈ†¨‰ÏÈÈ‡‰†˙‡†„Â˜ÙÏ†‰¢·˜‰†‡Â·È˘Î†ÌÂ˘Ó
·‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓ†È¯˘‡†ÆÆÆ„Á‡Â†„Á‡†ÏÎ†Ï˘†ÌÈ˘ÚÓ‰†ÏÎ
˙ÁÓ˘†Ï˘†‡Â‰‰†¯Â‡Ï†‰ÎÊÈ˘†ÌÂ˘Ó†¨ÔÓÊ†Â˙Â‡·†‡ˆÓÈÂ
)¢ÍÏÓ‰ספרהזוהר,פרשתשמות(.
בשפתו הציורית מספר הזוהר על רבי שמעון
שמביטקדימה,ובוכהעלהימיםשיבואובסוף
הגלות.בימיםאלהיהיהצורךלגלותאתחכמת
הקבלהכדילממשאתמטרתהבריאה,אולםרבי

‰·˘ÁÓ‰†ÔÂÚÓ˘†È·¯Ï†‰·È‡ÎÓ
ÂÏ‚¯˙‰˘†ÌÈ˘‡˘†ÍÎ†ÏÚ
¨‰¯Â˙·†‰ÂÎ†‡Ï†‰¯Âˆ·†˜ÂÒÚÏ
˙‡†‰‡ÎÈ„˘†Í¯„·†ÂÎÂÁÂ
Â¯¯ÂÚ˙‰˘†˙ÂÈÓÂÈ˜‰†˙ÂÏ‡˘‰
·ÌÚ†‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏÏ†Â˘‚È†¨Ì‰
‡‰ÈÂ‚˘†‰˘È‚†‰˙Â
"אשרי"האנשיםשהשאלה'לשםמהאנוחיים'
תתעוררבליבם,שכןשאלהזותפגישאותםעם
"המאורהמחזירלמוטב"שהוטמןבספריהקבלה.
ואז",כשיבואהקב"הלפקודאתהאיילה",כלומר,
כשהאורהעליוןיבואלמלאאתאוסףהנשמות,
יוכלואנשיםאלהלשמוחב"שמחתהמלך".

˙ÂÏÚÏÂ†¨ÌÏÂÒ·†„ÁÈ†ÊÂÁ‡Ï
בדורנו,קיבלנואתפירוש"הסולם"לספרהזוהר.
פירוש הסולם הוא הפירוש הראשון והיחיד
שמאפשר לאדם לכוון את עצמו נכון ללימוד
הקבלה.בכךהואמאפשרלנולגלותאתהאוצר
שהצפיןעבורנורבישמעוןבזוהר.כשמוכןהוא
סולםלעלייהישירהאלהשלמות.
גילויושלפירושהסולםלזוהראינומקרי,והוא
הוכחהברורהלכך,שאנוממשקרוביםלהרגיש
את"האורשלשמחתהמלך".כלשנותרלנועתה
הואלאחוזיחדבסולםהזה,ולעלותבעזרתואל
המימדהעליון,השלםוהנצחישמחכהלכולנו.
yaakov_z@kab.co.il
צפייהבשיעורקבלהעלספרהזוהר:
www.kab.co.il/links/167

@

¯Â‡†¨¯ÈÙÒ†ÔÂ˘ÏÓ†≠†‰¯ÈÙÒ†‰ÏÈÓ‰
˘Ï˘†ÌÏ˘‰†‰·Ó·†ÆıˆÂÂ†¯È‡Ó
∫˙Â¯ÈÙÒ‰†¯˘Ú†˙ÂÓÈÈ˜†‰Ó˘‰
¨‰¯Â·‚†¨„ÒÁ†¨‰È·†¨‰ÓÎÁ†¨¯˙Î
˙Æ˙ÂÎÏÓÂ†„ÂÒÈ†¨„Â‰†¨Áˆ†¨˙¯‡Ù
˙ÂÂÎ˙†˙‡†˙ÂÂ‰Ó†ÂÏ‡†˙Â¯ÈÙÒ
ÆÔÂÈÏÚ‰†¯Â‡‰†˘‚¯ÂÓ†Ô‰·Â†¨‰Ó˘‰

‡¯Â
‡È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫¯ÂÈ

מאזומתמידחיפשוהמקובלים,איךלגלותלעם
את השיטה להגיע אל השלמות .אבל מסירת
השיטה היא דבר מורכב ,והמקובלים נדרשים
למצואדרךלהתגברעלמגבלותשונות.
במאמרזהשלהזוהראנועדיםלהתלבטותהקשה
שבהמצוירבישמעוןבריוחאי.הוארוצהכלכך
לספרלעולםעלחכמתהקבלה,אבלחושששלא
יבינואותוכראוי.כדילהביןמדועהדברמורכב,עלינו
להתוודעקודםכללאחדהסודותהגדוליםביותר
מהיהמשמעותהאמיתיתשלהמונח"תורה".

‡È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫¯ÂÈ

הבריאהלהתעלותמעלהאגו)"היצרהרע"(
ולהשתוותלכוחהעליוןהפועלבמציאותכוח
האהבהוהנתינה.מלכתחילההתורהנמסרה
לבניהאדםלצורךזהבלבד.

שמעוןיודעשחלקמהאנשיםיעשובהשימושלא
נכון,ועלכךהואמצטער.
מכאיבה לרבי שמעון המחשבה על כך שאנשים
שהתרגלולעסוקבצורהלאנכונהבתורה,וחונכובדרך
שדיכאהאתהשאלותהקיומיותשהתעוררובהם,
יגשוללימודהקבלהעםאותהגישהשגויה.עלאנשים
אלההואאומר"אוי",אךמידמוסיף,שיהיוגםרבים
אחריםשבעזרתהחכמהשלויגיעולאורגדול.

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

ÂÈÊ†·˜ÚÈ

¯·˜ÂÏÁÏ†‰ˆ¯†‡Â‰†ÆÔÈ„Ú†¯ˆÂ‡·†˜ÈÊÁ‰†È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È
·‰„ÈÓ‰†‰˙Â‡·†Í‡†¨ÚÈˆ‰Ï†ÂÏ†˘È˘†‰ÓÓ†Â‰È˘†¨ÌÏÂÎ†ÌÚ†Â
ÌÂÈ‰†Æ˙ÂÂÎ†‡Ï‰†ÌÈÈ„ÈÏ†ÏÂÙÈ†Ì‡†¯ˆÂÂÈÈ˘†Ò¯‰‰Ó†˘˘Á
¯‰ÂÊ·†˙Ú‚Ï†¯˙ÂÓ

‰Ï·˜·†ÌÈ‚˘ÂÓ

¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

אפשרכברלגלותאתהאוצר

‰¯ÈÙÒ

הרגשתושלהאדםאתהכוחהעליון
מכונה "אור" .על פי הקבלה ,האור
נמצאבכלמקום,בכלרצון,שלאנשלט
עלידיהאגוהאהבההעצמית.כאשר
אדם מתקן את עצמו ומחליף את
תכונתו  מאהבה עצמית לאהבת
הזולתהואמתמלאבהרגשהחדשה
שנקראת"אור".

˘Ï·˜†˙Â˘„Á†ÆÆÆÆÌÚÏ†‰Ï·˜†˙Â˘„Á†ÆÆÆÆÌÚÏ†‰Ï·˜†˙Â˘„Á†ÆÆÆÆÌÚÏ†‰Ï·˜†˙Â˘„Á†ÆÆÆÆÌÚÏ†‰Ï·˜†˙Â
· ∫¢Ì„˜˙ÓÏ†‰Ï·˜¢†¯˙‡Ï†È„ÚÏספרו
החדשוהמדוברשלהרבמיכאללייטמן",חכמת
הקבלה על פי בעל הסולם" ,ניתן להורדה
בשלמותוובחינםבכתובתwww.kab.co.il/heb:
∫˙ÈÏ‚‡·†ÌÈÎ„ÂÚÓ†¯‡˘È‰Ïהבלוגהחדש
שלתנועת"בניברוך"בשפההאנגליתעלה
לאוויר.גולשיהבלוגיהנומעדכוניםוחדשות
קבלהעלבסיסיומי,קטעיוידאוואודיו,מאמרים
חמיםבמגווןנושאיםקבליים...
הכול בשפה האנגלית! כתובת הבלוג:
www.kabbalahblog.info

¢°ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ†≠†‰Ï·˜¢השבועיצאלאור
ספר חדש של הרב מיכאל לייטמן בשפה
האנגלית",קבלהכלאחדיכול!"שיצאבהוצאת
).Penguin Group (USAהספרהינומדריך
פשוטהמיועדלכלמישרוצהלהכיראתחכמת
הקבלהממשמההתחלה.למרותפשטותו,מכיל
הספרמידערבעלההיסטוריההקבלית,גדולי
המקובלים,יסודותבחכמתהקבלהוכיצדנוכל
להשתמשבהלשיפורחיינו.

†∫¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘Ï†ÌÈÎ¯Úתנועת"בניברוך"
משנסתמותנייםלקראת"שבועהספר"שיערך
בתחילת חודש יוני הקרוב .במהלכו ,תוכלו
למצואדוכןספריקבלהבכלרחביהארץ.ספרי
הוצאת"קבלהלעם"ימכרובÏ˘†˙„ÁÂÈÓ†‰Á‰
•∞≤,כאשרבאותוהשבועיושקוחגיגיתספריו
החדשיםשלהרבד"רלייטמן",חכמתהקבלה
עלפיבעלהסולם"ו"אגדהעלקוסם"שיצא
בגרסהחדשה.בנוסף,יחולקובמתנהדיסקים
ושארהפתעות.
°Ô‡Î†¯·Î†¢¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘¢ניתןלרכושספרים
במחירי"שבועהספר")•∞≤†(‰Á‰בבית"קבלה
לעם",רח'ז'בוטינסקי,112פתחתקווהובאתר:
www.kabbalahbooks.co.il

∫˙ÂˆÂÙ˙·†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢
• גיליון יום העצמאות )מס'  (15של עיתון
"קבלהלעם",הופץ·˜‰„ב10,000עותקים:
העיתוןצורףלשבועון"זמןקנדה"כמוסף,וחולק
ברחביטורונטוביוםהעצמאותהאחרון.

°www.kab.tv†ıÂ¯Ú·†˘„Á

• ביוםד'ה9.5בשעה,18:30תשודרהתוכנית
"סביבהשולחן"בהשתתפותהרבד"רמיכאל
לייטמןוהשחקןשמואלוילוז'ניבערוץהקבלה
האינטרנטיwww.kab.tv
• ביוםה'ה10/5בשעה,18:30תשודרהתוכנית
"סביבהשולחן"עםהרבד"רמיכאללייטמן
והמוזיקאי מיכה שטרית בערוץ הקבלה
האינטרנטיwww.kab.tv
• ניתןלצפותבשיחתםהמרתקתשלהשחקן
הנרידודוהרבד"רמיכאללייטמן,במסגרת
תוכניתהאירוח"סביבהשולחן"בערוץהקבלה
www.kab.tv

• גיליון מספר  3של עיתון "˜·≠† ÌÚÏ† ‰Ï
,"‰˜È¯Ó‡†ÔÂÙˆ†˙¯Â„‰Óצורףלעיתון"ידיעות
אחרונותצפוןאמריקה"והופץברחביארה"ב
וקנדהב50,000עותקים.
• יצאה המהדורה השלישית של עיתון
"."Kabbalah Todayניתןלקרואאתהעיתון
באתרwww.kabtoday.com:
• ב10/5יערךאירועחגיגי·,‰ÈÏ¯ËÒÂ‡†¨È„ÈÒ
לרגליציאתהעיתון.Kabbalah Today
•†·˜¯ÆÆÆ˙È„¯ÙÒ·†Ì‚†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ†·Â

˜·˛±±¸†††±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË†•†www.kab.co.il††• ¥≠±∑ÆμÆ∞∑†•†Ê¢Ò˘˙†¯ÈÈ‡†Ë¢Î†≠†Ê¢Ë†•†±∂†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†•†ÌÚÏ†‰Ï

ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

במרחקנגיעהמהאור

ÏÚ†¯·„Ó†¨ÔÓËÈÈÏ†·¯‰Ó†‰ÚÈ‚†˜Á¯Ó·†¨„Â„†È¯‰†Ô˜Á˘‰
˙¯Â‡‰†Í¯„†ÏÚÂ†ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰†Í¯„†ÏÚ†„ÓÂÏÂ†ÛÂÒ†Ï˘†‰˘ÂÁ

ˆ¯ÊÚ†Ï˘‡†∫ÌÂÏÈ

ÍÏ†„È‚‰Ï†·ÈÈÁ†È‡†ÆÔÓËÈÈÏ†·¯‰†ÌÂÏ˘†∫„Â„†È¯‰
˘‰Ó·‰†ÏÚÂ†‰ÈÊÈÂÂÏË·†ÈÏÂ‡†Æ˙È··†˘È‚¯Ó†È‡†Ô‡Î
‡¯Â·ÈÁ‰† ‡ˆÓ† ‰ÙÂ† ¨„Â„† È‡† Ô‡Î† Ï·‡† ¨È¯‰† È
ÆÈÏ˘†È˙ÈÓ‡‰
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰אניזוכרשהגעתללמודאצלנו,היית
צעירמאוד.

¨ÔÂÁËÈ·‰Ó†˙Â‡ÈˆÈ‰¢†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
Ï˘†ÔÓÈÒ†Ô‰†¨˙Â˘˘Á‰†¨˙ÂÏÈÙ‰
ÁÂË·˘†ÈÓ†‡˜ÂÂ„†Æ˙Â˘„Á˙‰
˘ÌÏÂÚ‰†˙‡†¯ÈÎÓ˘†¨ÏÎ‰†Ú„ÂÈ†‡Â‰
‰Ê†‡Â‰†¨ÂÏ†¯Â¯·†ÏÂÎÈ·Î†ÏÎ‰Â
˘¢Á˙Ù˙Ó†‡ÏÂ†ÌÂ˜Ó·†„ÓÂÚ
˜ÂÈ„·† ¨ÌÈ˘† ˘˘† ÈÙÏ† ‰È‰† ‰Ê† ¨ÔÎ† ∫„Â„† È¯‰
¯ÎÂÊ†È‡†Æ˜Á˘Ó‰†È„ÂÓÈÏ†˙‡†·ÂÊÚÏ†È˙ËÏÁ‰˘Î
˘ÍÈ‡Â†¨Ì˘†ËÏÂ˘†Â‚‡‰†ÍÈ‡†˙Â‡¯Ï†È˙ÏÁ˙‰†ÌÂ‡˙Ù
Æ¯˙ÂÈ†ÁÈÏˆÓ†‡Â‰†ÍÎ†¯˙ÂÈ†ËÒÈ‡Â‚‡†Ì„‡‰˘†ÏÎÎ
È˙·ÊÚ†Ê‡†¨‰Ê†ÌÚ†„„ÂÓ˙‰Ï†Ï‚ÂÒÓ†‡Ï†È‡˘†È˙˘‚¯‰
‡˙†¨ÁÈÏ˘†˙ÂÈ‰Ï†¨ÚÂ·ˆÏ†¨˙Â˜Ï†È˙ÎÏ‰Â†˜Á˘Ó‰
È˙˘‚Ù†„Á‡†ÌÂÈ˘†„Ú†¨ÌÈ¯Á‡†ÌÈ¯·„†ÈÈÓ†ÏÎ†˙Â˘ÚÏ
‡‰ÓÎ†¯Á‡ÏÂ†¨‰˘ÂÚ†È‡†‰Ó†È˙Â‡†˙Ï‡˘†Æ‰Ù†Í˙Â
·Â˘ÁÏ†È˙ÏÁ˙‰†ÍÎ†Æ¢˜Á˘Ï†ÍÏ¢†∫ÈÏ†˙¯Ó‡†ÌÈÏÈÓ
ÆÈÈÏ‡†¯ÊÁ†˜Á˘Ó·†ÔÈÈÚ‰†¨Ë‡Ï†Ë‡ÏÂ†¨·Â˘†‰Ê†ÏÚ
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰ומאזאנירואהשאתהממשיךלהגיע
מפעםלפעםללמודאצלנו,בהתאםלמהלךהחיים
ולתקופותשעוברותעליך.היוםכברמצאתאתהדרך
לשלבאתלימודיהקבלהעםהמקצועוהחייםשלך?
˙¯Âˆ† ¨‰Ï·˜† „ÂÓÏÏ† È˙ÏÁ˙‰˘† Ê‡Ó† ∫„Â„† È¯‰
˙‡†˘ÙÁÓ†È‡†ÆÈ¯Ó‚Ï†‰˙˙˘‰†ÈÏ˘†‰·˘ÁÓ‰
¨¢‰Ï·˜¢†‡¯˜˘†‰Ê‰†¯·„‰†ÍÂ˙·†¯˙ÂÈÂ†¯˙ÂÈ†ÈÓˆÚ
ÌÈ¯·„‰†ÏÎ†˙‡†·Ï˘Ï†˙Â¯˘Ù‡†˘È˘†ÁÂË·†È‡Â
ÌÈÈ˘˜·†Ï˜˙†È‡†˘„ÁÓ†ÌÚÙ†ÏÎ·˘†˙Â¯ÓÏ†Æ„ÁÈ
·˙¨„ÈÓ˙‰Ï†ÁÂÎ†Â‰˘ÊÈ‡†„ÈÓ˙†‡ˆÂÓ†È‡†¨ÍÈÏ‰˙‰†ÍÂ
ÆÌ„˜˙ÓÂ†ÍÈ˘ÓÓ†È‡†ÍÎÂ
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰זוצורתההתקדמותהנכונה,עלכך
נאמר"כימציוןתצאתורה"דווקאמתוךהיציאות,

מהקשייםמגיעיםלאור,לרוחניות.
ø˙Â‡ÈˆÈ‰Ó†∫„Â„†È¯‰
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כן.היציאותמהביטחון,הנפילות,
החששות,הןסימןשלהתחדשות.דווקאמישבטוח
שהואיודעהכל,שמכיראתהעולםוהכלכביכול
ברורלו,הואזהשעומדבמקוםולאמתפתח.אדם
שמתקדם ,אמור להשתנות כל הזמן ולהימצא
בחיפושובחוסרהבנה.טבעישיתעוררובושאלות
כמו:מיאני?איפהאני?ומהוהעולם?אלהסימנים
מצויניםלהתפתחות.
Æ˘È‚¯Ó†È‡†˜ÂÈ„·†ÍÎ†∫„Â„†È¯‰
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰והיום,בזמןשאתהמשחק,אתהכבר
יכוללקשוריחדאתהתהליךהפנימישאתהעובר
בלימודהקבלהעםהתהליךשאתהעוברכשחקן?
ÌÈËÒ˜Ë‰†˙‡†¯È·ÚÓ†È‡†¨˜Á˘Ó†È‡˘Î†∫„Â„†È¯‰
¢ÔÂÈÒ† ˙ÒÙÂ˜¢† ÂÊÈ‡† Í¯„† ¨ÈÎ¯„† ÌÈ·ˆÓ‰† ˙‡Â
˘È˙·Î¯‰˘†˙Â‡ÁÒÂ‰†ÏÎ†˙ÂÓÈÈ˜†‰·˘†¨È·†˙‡ˆÓ
·˙¯·ÂÚ†ÏÎ‰˘†‡ˆÂÈ†Æ‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏ†˙¯‚ÒÓ·†ÈÎÂ

Ï˘†‰·È·Ò·†ÈÁ†È‡¢†∫„Â„†È¯‰
ˆ˘Â‡ÈÈ†ÔÂÓ‰†È·È·Ò†‰‡Â¯Â†¨ÌÈ¯ÈÚ
ÌÈÚÂ˜˘˘†ÌÈ˘‡†ÔÂÓ‰†¨˙Â„È„·Â
·˙ÂÈÙ†ÈÈÓ†ÏÎ·†ÌÈ‡ˆÓÂ†ÌÈÓÒ
ÈÏ†·‡ÂÎ†„Â‡Ó†ÆÌÓˆÚ†ÌÚ†˙ÂÎÂ˘Á
ÍÏ†‰„ÂÓ†˘ÓÓ†È‡Â†¨‰Ê†˙‡†˙Â‡¯Ï
˙‡†ÈÏ†Ì˙È‡¯‰˘†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁÏÂ
¢ÌÈ„ÁÂÈÓÂ†ÌÈ¯Á‡†ÌÈÈÁÏ†Í¯„‰
„¯¨Ï‰˜‰†Ï˘†˙Â·Â‚˙‰†ÈÙÏ†¨·Ï†Ì˘†È‡†Ê‡Â†Æ‰Ê†Í
˘ÌÂ‡˙Ù†ÆÂ˙Â‡†ÔÈÈÚÓ†¨Â˙Â‡†Í˘ÂÓ†ÌÂ‡˙Ù†Â‰˘Ó
˘È†ÈÏ†Ì‚Â†Æ¯Á‡†Â‰˘Ó†‰Ó·‰†ÏÚ†Â‡†ÍÒÓ‰†ÏÚ†¯ˆÂ
Æ‰¯Â˜†‰Ê˘Î†È¯Ó‚Ï†˙¯Á‡†‰˘‚¯‰
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כיאתהמרגיששמצאתאתהשביל
שלךביןהנשמהשלךלצופיםשאליהםאתהרוצה
להעביראתהמסרהפנימי.

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â

"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצתחכמת
הקבלהכדילהאיץאתההתפתחותהרוחניתבקרבהמיןהאנושי.היאהוקמהבשנת
1991עלידיהרבד"רמיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורוהמקובלהרבברוך
שלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושלהרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחבר
פירוש"הסולם"עלספרהזוהר(.
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,א.וינוקור
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',נ.חסיד,י.שיא,ג.פרץ,ד.מלניצ'וק,ג.ויסוצקי,א.זוהר,ז.סוביק,
ד.פולוביץ,א.ילין,י.עובדיה,א.פינקו,י.תשובה,י.לייבוביץ',ג.קיסוס,א.ארשקוביץ',
ס.לייטמן,ת.אקרמן,ס.רץ,ד.נהרי.
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚט.שמעוני,מ.גונופולסקי,י.וולפסון,א.ונטורה,ר.פרבר
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‰ˆÂ¯†È‡ ÆÈÓˆÚ†˙‡†·ˆÈÈÓ†È‡†ÍÎÂ†¨ÔÂÎ†∫„Â„†È¯‰
‰ÙÂ˜˙·†„Â‡Ó†È˙Â‡†„È¯ËÓ˘†Â‰˘Ó†ÏÚ†Í˙Â‡†ÏÂ‡˘Ï
Â‡†¨‰˜ÈÊÂÓ†ÚÓÂ˘†¨˙Â˘„Á·†‰ÙÂˆ†È‡˘Î†Æ‰Â¯Á‡‰
¯Ì‰·†˘È‚¯Ó†È‡†¨ÌÏÂÚ·†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘ÂÚ˘†ÌÈË¯Ò†‰‡Â
˙ÂÚ‚‰˘†ÂÏÈ‡Î†ÆÛÂÒ†Ï˘†¨‰˜ÚÂÓ†Ï˘†˙ÈÏÏÎ†‰˘ÂÁ
‡‰Ï‡˘‰†ÆÂÊÎ†‰¯Âˆ·†¯˙ÂÈ†ÍÈ˘Ó‰Ï†¯˘Ù‡†È‡Â†¨‰ˆ˜‰†Ï
˘˙Ó‡·†‡Â‰†¨ÌÈÈÁ†ÂÁ‡†Â·˘†‰Ê‰†ÔÓÊ‰†Ì‡‰†¨‡È‰†ÈÏ
øÈÂˆÈ˜†ÍÎ†È„Î†„Ú†‡Â‰†Ì‡‰†ø„ÁÂÈÓ†ÍÎ†ÏÎ
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כן,אנחנובאמתחייםבזמןמיוחד.
כמושהתהליךהזההתרחשבצורהגשמיתביציאת
מצרים,בימינוהואצריךלהתממשבצורהרוחנית.
זהו תהליך שצריך להתממש בקרב עם ישראל
ולאחרמכןבעולםכולו.
אבלבסוףהתהליךהזה,באופןלאצפויופתאומי,
קורההשינוי.וברגעשזהקורה,כלהמציאותשל
האדםמשתנה.לפתעהואנכנסאלתוךעולםאחר
לחלוטין ,עולם אינסופי ,מופלא ונצחי שנקרא
"העולם הרוחני" .וזוהי כל מטרת הקיום שלנו:
להיכנסאלתוךהחלקהעליוןהזהשלהמציאות,
בזמןשאנוחייםבעולםהזה.
באמתישנההיוםתחושהבאווירשמשהוחייב
לקרות,להשתנות.בינתיים,בגללשהשינויעדיין
לא מתרחש ,נוצרת תחושת המתח הקיצונית
שעליהאתהמדבר.אךהשינוייקרהבקרוב.לפי
מה שאומרים המקובלים ,כל סדרי הטבע כבר
מוכניםלזה.
È·È·Ò†‰‡Â¯Â†¨ÌÈ¯ÈÚˆ†Ï˘†‰·È·Ò·†ÈÁ†È‡†∫„Â„†È¯‰
ÌÈÓÒ·†ÌÈÚÂ˜˘˘†ÌÈ˘‡†ÔÂÓ‰†¨˙Â„È„·Â†˘Â‡ÈÈ†ÔÂÓ‰
„Â‡Ó†ÆÌÓˆÚ†ÌÚ†˙ÂÎÂ˘Á†˙ÂÈÙ†ÈÈÓ†ÏÎ·†ÌÈ‡ˆÓÂ
˙ÓÎÁÏÂ†ÍÏ†‰„ÂÓ†˘ÓÓ†È‡Â†¨‰Ê†˙‡†˙Â‡¯Ï†ÈÏ†·‡ÂÎ
ÌÈ¯Á‡† ÌÈÈÁÏ† Í¯„‰† ˙‡† ÈÏ† Ì˙È‡¯‰˘† ‰Ï·˜‰
Ì‡†ÌÂÈ‰†È˙ÈÈ‰†‰ÙÈ‡†ÔÈÈÓ„Ï†ÏÂÎÈ†‡Ï†È‡†ÆÌÈ„ÁÂÈÓÂ
Ï˘†¯·Ò‰‰†‡Ï†ÌÏÂÚ‰†˙‡†˘È‚¯‰Ï†ÍÈ˘ÓÓ†È˙ÈÈ‰
Æ˙ÈÏÎ˙†¯ÒÁÂ†˜È¯†ÌÏÂÚ†¨‰Ï·˜‰
 ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰אלה בדיוק הדברים שאנו רוצים
להסבירלדורהצעירשמגיעאלינו.לשםכךמיועדת
הקבלה.באמצעותהלימוד,האדםיכוללהתפתח
מבלילחוותאתהקשייםשאתהמתאר.אתהמדבר

עלהתקדמותמתוךניסיוןמר,עלהליכהבדרך
שהקבלהמכנה"דרךייסורים",אבלמטרתנוהיא
להתקדםבדרךשנקראת"דרךהאור".
המקובליםשכתבואתהספריםהאלהנמצאים
בדרגהרוחניתגבוההמאוד,ומתאריםעבורנואת
הדרךשבהעלינולפסועכדילהגיעלאותהדרגה.
אםאתהכתלמידתרצהבאמתשהדרךתתגלהלך,
אתה תתחיל להרגיש שהמצבים בחייך נעשים
פתאוםברורים.אתהתגלהשניצבלפניךסולם
שעליואתהיכוללטפס,ולהגיעבעזרתולעולם
הרוחני.אנימקווהשבקרובנצליחלהסבירזאת
לכלהעםשלנוולאחרמכןלכלהעולם.
‰˙‡˘†‰Ê‰†ÈÂÈ˘‰†‡Ë·˙Ó†˜ÂÈ„·†ÍÈ‡Â†∫„Â„†È¯‰
È‡†Â·˘†ÔÙÂ‡·†˜¯†‡Ë·˙È†‡Â‰†Ì‡‰†øÂÈÏÚ†¯·„Ó
‡˙Ì‚†‰˙˘È†Â‰˘Ó˘†Â‡†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â‡¯Ï†ÏÈÁ
·ÌÈ˘‡Ï†‰¯˜È†‰Ê‰†ÈÂÈ˘‰†Ì‡‰Â†øÂÓˆÚ†ÌÏÂÚ
ø˙Â˘Â‡‰Â†ÌÚ‰†ÏÎÏ†Â‡†ÌÈÓÈÂÒÓ
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰התפיסהתשתנהגםבקרבכלאדם

È‡†¨˜Á˘Ó†È‡˘Î¢†∫„Â„†È¯‰
˙‡Â†ÌÈËÒ˜Ë‰†˙‡†¯È·ÚÓ
˙ÒÙÂ˜ß†ÂÊÈ‡†Í¯„†¨ÈÎ¯„†ÌÈ·ˆÓ‰
˙ÂÓÈÈ˜†‰·˘†¨È·†˙‡ˆÓ˘†ßÔÂÈÒ
ÈÎÂ˙·†È˙·Î¯‰˘†˙Â‡ÁÒÂ‰†ÏÎ
·¢‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏ†˙¯‚ÒÓ
וגםבקרבהכללכולו.פתאוםתתפשטאיזורוח
כלליתבעולם,ותוךזמןקצרכולםיתחילולחשוב
בצורהאחרת.זותהיהמגמהכללית,מןגלשישטוף
את כל העולם ,וכולם יתחילו לכוון את עצמם,
להשתוקקולהיותמוכניםלקראתמשהונעלה
יותר.כךמתאריםהמקובליםאתגילויהאלוקות
בעולם.פתאוםאנשיםיבינושאנחנועומדיםמול
הכוחהעליון,כוחהאהבהוהנתינה,ושעלינולגלות
אותוולמצואאתהקשרעימו.
ברגעשכולנונשתתףבתהליךהזה,המעברבין
העולםהזהלעולםהרוחנייהיהקלמאוד".היציאה
ממצרים"תקרהממשבקלותומתוךאושרגדול.
Æ˘ÓÓ˙Ó†‰Ê†ÏÎ†˙‡†‰‡¯†·Â¯˜·˘†‰ÂÂ˜†∫„Â„†È¯‰
ÆÂÊ‰†‰ÁÈ˘‰†ÏÚ†ÍÏ†‰„Â˙†¨ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
† ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰אני שמח לראות שהפכת לשחקן
מצליח,ושיחדעםזהאתהממשיךלשמורעלדרך
ההתפתחותהפנימית.
לראיוןהמלאעםהנרידודבאתר:
www.kab.co.il/links/169
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• ‡˙¯†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
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