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כלשאנומרגישים,אנומרגישיםבתוכנובלבדואיןלכךקשרעםהמציאותהסובבתאותנו.איננויכוליםאפילולומר
אםקיימתמציאותמחוץלנואםלאו.תמונתהעולםה"חיצוני"מצויהבתוכנו
©®¢‰Â¯Á‡‰†‰ÓÂ˜‰†≠†Ï··†Ï„‚Ó¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

„·¯†˙Î¯ÚÓ‰

יחד,לרגליההר

°ÁÓ˘†‰¯Â˙†˙Ï·˜†‚Á

‡¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â
"בניברוך"הינהתנועהללאכוונתרווח,
אפוליטית,העוסקתבלימודוהפצת
חכמת הקבלה כדי להאיץ את
ההתפתחות הרוחנית בקרב המין
האנושי.היאהוקמהבשנת1991עלידיהרבד"ר
מיכאללייטמן,ונקראתעלשמושלמורוהמקובל
הרבברוךשלוםאשלג,בנוהבכורוממשיךדרכושל
הרביהודהאשלג)"בעלהסולם"מחברפירוש
"הסולם"עלספרהזוהר(.
ÌÈÈË˙Â‡‰†˙Â¯Â˜Ó‰†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó†ÔÂ˙ÈÚ·†˘‚ÂÓ˘†¯ÓÂÁ‰
˘Æ‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†Ï

ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙Î¯ÚÓ
†∫È˘‡¯†Í¯ÂÚד.אהרוני.
†∫‰˘Ó†ÈÎ¯ÂÚא.סופר,א.וינוקור.
∫˙Î¯ÚÓ†È¯·Áא.לייבוביץ',נ.חסיד,ד.מלניצ'וק,
ג.ויסוצקי,י.שיא,א.זוהר,ז.סוביק,ד.פולוביץ,
י .עובדיה ,א .פינקו ,י .תשובה ,ג .קיסוס,
א.ארשקוביץ',ס.לייטמן,ת.אקרמן,ס.רץ,ד.נהרי.
∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚט.שמעוני,מ.גונופולסקי,א.ונטורה.

·„ÂÓÏÏ†ÌÈÏÂÎÈ†Â‡†‰˙¯ÊÚ·˘†‰ËÈ˘†‡È‰†¨ß‰¯Â˙ß†¨¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ‰†‰·ÂÓ
‡˙†„ˆÈÎ†Ú„†¨Â˙Â‡†Ú„†Ì‡†Æ‰‡È¯·‰†ÏÎ†˙ÏÚÂÙ†ÂÈÙÏ˘†„Á‡‰†˜ÂÁ‰
˙Â‡ÈˆÓ·†ÌÈÈ˜˘†·ÂË‰†ÏÎ†˙‡†‚È˘‰Ï

‰

˘·Æ¯ÙÒ‰†˙È·Ó†È·ˆÚ†ÈÁ‡†Ï˘†Â·†¯ÊÁ†ÚÂ
¨ÒÚÎ·† È˙Â‡† Ï‡˘† ‡Â‰† ¨¢˙ÂÈ‰Ï† ÏÂÎÈ† ÍÈ‡¢
‡Â‰†¨‰¯Â˙‰†˙‡†Ï·È˜˘†¯Á·‰†ÌÚ‰†¨ÂÏ˘†ÌÚ‰˘¢
˙Â˘„Á·Â†¨ÔÓÊ‰†ÏÎ†ÌÈÈ·ˆÚ†ÌÈ˘‡Â†¨ÍÎ†ÏÎ†·ÂˆÚ†ÌÚ
Æ¢øÍÎ†ÏÎ†ÌÈÚ¯†ÌÈ¯·„†ÏÚ†ÌÈ¯ÙÒÓ
הואשבעםהשאלהמביתהספר,בעקבותשיעור
על מתן תורה ,שבו הסבירה להם המורה כמה
מיוחדתהיאהתורהועדכמהמיוחדהואהעם
שקיבלאותה.
אבלאפילוילדיםבניעשרהתקשולהסכיםאיתה.
שאלהדומהלשאלתושלהאחייןשליעולהגם
מעיוןבדבריהמקובלים.לפיהקבלה,ה'תורה',
במובנההעמוקיותר,היאשיטהשבעזרתהאנו
יכוליםללמודאתהחוקהאחדשלפיופועלתכל
הבריאה.אםנדעאתהחוק,נדעכיצדלהשיגאת
כלהטובשקייםבמציאות.אבלאםהתורההיא
שיטהמועילהכלכך,מדועאנולאמשתמשיםבה,
ולמהככלשהזמןעוברהמצברקמחמיר?התשובה

‡ÍÂ˙Ó†‰ÓÈ„˜†Â„Úˆ†ÌÈ˘†ÈÙÏ
˘ÓÓ†‡ˆÓ†¯˘Â‡‰˘†‰·˘ÁÓ
¯Á‡Ï†¨ÂÈÓÈ·†Æ‰ÈÙÏ†¯·ÚÓ
˘˙Á†˙ˆ˜†‡ÂˆÓÏ†Í¯„†ÏÎ†ÂÈÒÈ
˙Â˜È¯†Ï˘†‰˘ÂÁ˙Â†¨‰ÂÂÏ˘Â
¨‰·ÂË†‰˜ÏÁ†ÏÎ†˙˘·ÂÎ†˘Â‡ÈÈÂ
‰ËÈ˘·†È˙ÈÓ‡†Í¯Âˆ†¯¯ÂÚ˙Ó
˘·‰ÎÂ·Ó‰Ó†˙‡ˆÏ†ÏÎÂ†‰˙¯ÊÚ
‡ÌÈÈÁˆ†ÌÈ‚ÂÚ˙†È‡ÏÓ†ÌÈÈÁ†Ï
התורהאמנםניתנהלנו,אולםאנחנוטרםקיבלנואותה.

לכךפשוטהומפתיעה:התורהאמנםניתנהלנו,
אולםאנחנוטרםקיבלנואותה.

¯ˆÂ‡·†‰˘ÚÓ
בכפראחד,עלפסגתהראחד,גראיכראחד,שכל
לילהחלםעלאוצרשטמוןמתחתלאחדהגשרים
בעירהבירה.יוםאחדהחליטהאיכרלנסועלעיר
ולמצואאתהאוצר.כשהגיעהאיכראלהגשרגילה
כיהמקוםשמורעלידישומריהמלך,ואיאפשר
לחפורתחתיו.
אחדהשומריםהבחיןבאיכרמסתובבמסביבלגשר,
ושאלאותולפשרמעשיו.האיכרסיפרלועלחלומו,
והשומר ,שלא היה יכול לעצור את צחוקו לנוכח
תמימותושלהאיששעשהדרךארוכהכלכךבגלל
חלום,סיפרלאיכרבבדיחותהדעתשגםלוישחלום:
חלוםעלאיכראחד,שגרבכפראחד,עלפסגתהר
אחד,שבביתו,מתחתלתנור,טמוןאוצר...מיהרהאיכר
חזרהלביתו,חפרמתחתלתנורוומצאאתהאוצר.

·˘∫¯Úזוהרזמיר,בן†∫ÌÂÏÈˆ.5דודיאהרוני

‚˘ÂÓ

Æ„Æ˙†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†˙‡ˆÂ‰Ï†¯‡Â„·Â
≤μ≤±±μ†Ô‚≠˙Ó¯†±μμ
ÈÂ¯Ë˜Ï‡†ÔÂÈÏÈ‚†˙Ï·˜Ï†‰Ó˘¯‰
˘info@kab.co.il†∫ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï

‡‰˘ÚÓÏ†¨¯ˆÂ
כמואותואיכר,גםאנחנונדרשנולעשותדרךארוכה
כדישבימינו,דווקאמתוךהבלבולוהמבוכה,נוכל
לגלותאתהאוצרשניתןלנולפניכ3,500שנה
במעמדהרסיני.
כדילקבלאתהשיטהלהשגתכלהטובשבמציאות,
צריךלרצותאותהבמיוחד,כלומרלהכירבאפסותו
שלכלפיתרוןאחר.לכןנדרשנולעבורדרךארוכה
ולהיקלעלמשברעמוקכלכך.כיהחייםהטובים
באמת,הםהרבהיותרמאשרארוחהטובה,קריירה
מוצלחת,כבודאוידע.אבלכדילרצותבאמתאת
השיטהצריךלנסותתחילהאתכליתרהתענוגים
ולגלותכיהםאינםמְספקים.
אלפישניםצעדנוקדימהמתוךמחשבהשהאושר
נמצאממשמעברלפינה.בימינו,לאחרשניסינוכל
דרךלמצואקצתנחתושלווה,ותחושהשלריקנות

ÈÈÒ†¯‰†„ÓÚÓ

˘‡∫˙Î¯ÚÓÏ†˙Â·Â‚˙Â†˙Â¯Ú‰†¨˙ÂÏ
editor@kab.co.il

עיבודממוחשב:אביונטורה

יש רגעים שבהם אומה ניצבת בפני פרשת
דרכים.ברגעיםכאלהשבהםמתעצבעתיד
האומה,מניחיםבצדאתהציניותוהלבנפתח
לערכיםחדשיםישנים.
אהבתהזולתואחדותהעםהםערכיםשעמדו
ביסודהאומהשלנועודמדורידורות.דווקא
בימיםכאלההםהופכיםלאקטואלייםיותר
מאיפעם.
גםהביטוי"כאישאחדבלבאחד"כברלאנשמע
כקלישאה ,להיפך זהו צורך השעה ,דרישה
ממשית שהחיים מציבים בפנינו כיום כדי
להמשיךולהתקייםכעםוכמדינה.
חכמתהקבלהנמסרהלמשהבהרסיניכאמצעי
להגיעלקשרנכוןבינינו.אחריהיציאהלגלות
היאהוסתרהמשךשנים.היהצורךלהמתיןעד
שהאגושבנויתפתחונגיעלמצבבונראהבבירור
שהאגואינומביאאותנולחייםטובים,ונרצה
להתעלותמעליו.
היוםהגיעההעת.אנונמצאיםלרגליהרסיני,
סוףסוףמביניםשאיןברירהוכיהמצבדורש
תיקון.לכןבימינומתגלהחכמתהקבלהכשיטה
לבנייתקשריםחדשיםומתוקניםבינינו.
חגהשבועותהבאעלינולטובהמסמלאתמתן
השיטהבהרסיני.בעלהסולםהתאיםאותה
לדורנו,וכלשנותרלנוהואלקבלולממשאותה.
רק כך נוכל להכריע איך יראו חיינו במאה
העשריםואחת.

¯Â‚†¯Â‡ÈÏ

בעקבותהשיטה
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וייאושכובשתכלחלקהטובה,מתעוררצורךאמיתי
בשיטהשבעזרתהנוכללצאתמהמבוכהאלחיים
מלאיתענוגיםנצחיים.ואכן,שיטהזומתגלהכעת
חכמתהקבלה.
אתהנוסחאלקבלתהשלמות,הנוסחאשניתנה
למשהלפניאלפישניםבמעמדהרסיני,מסרו
המקובליםמדורלדור,ופיתחואותהלכדישיטה
שנקראתחכמתהקבלה.והנה,כיום,בשעהשאנו
כברמוכנים,ÏÚÂÙ·†‰ËÈ˘‰†˙‡†Ï·˜Ïניתנתלנו
ההזדמנותלממשאתחכמתהקבלה.
lior_g@kab.co.il

לצפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/171

@

בעולםהרוחניאיןזמן,איןמקוםואיןתנועה.העולמותהעליוניםאינםנמצאיםמעלינובמובןהפיזישל
הדברים.עלייהרוחניתפירושהחזרהלהכרה
©®¢ÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†Ú„Ó†¨‰Ï·˜¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

¯ˆ˜†¯ÂÙÈÒ
ÔÂ·†·È

Î

לאהבנתי,עלמהמדבריםשם?מדוענלחמיםעל
טלית?ואםאחדמקבלשלושהרבעיםממנה,מה
יעשההשניברבעטלית?איכשהו,ניחשתישגםכאן
ישעומקלדברים.
"זוכראתשניהכוחותמקודם,הרצוןלקבלוהרצון
לתת?" שאל אותי מנדלבוים ,מבטו בוחן אותי
מאחורימשקפיוהגדולות,כמומבקשלראותאם

∫„Â˜† ˙ÂÙ˘† Ú·¯‡·† Â·˙Î† ˘„Â˜‰† È¯ÙÒ
‡Ï†Ï·‡†Æ‰Ï·˜‰Â†‰„‚‡‰†¨‰ÎÏ‰‰†¨Í¢˙‰
Ú·¯‡·†‡Ï‡†¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ·†Â‡†¯ÒÂÓ†ÈÏÏÎ·†¯·Â„Ó
„¯ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†ÏÚ†ÂÏ†¯ÙÒÏ†˙ÂÂ˘†ÌÈÎ
‡È˜ÒÏÂÙÂÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†∫¯ÂÈ

·¯†ÏÚ†¯ÙÒ†‰ÊÈ‡†˙Â˜Ï†È˙Î˙†ÔÓÊ†‰·¯‰
ÏÂ„‚†‡È˜·†È˙ÈÈ‰†‡Ï˘†‡È‰†˙Ó‡‰†Æ‰Ï·˜‰
·˙˙¯˙˙ÒÓ†¯‚†È‡†Â·˘†·ÂÁ¯‰†‰ˆ˜·†Ï·‡†¨ÌÂÁ
ÂÚ„È†ÁÂË·†Ì˘˘†È˙·˘ÁÂ†¨‰Ë˜†˘„Â˜†È¯ÙÒ†˙ÂÁ
ÌÈ¯ÙÒ†Ï˘†ÁÂÁÈÂ†¨‰˜È˙Ú‰†˙ÂÁÏ†È˙ÒÎ†ÆıÈÏÓ‰Ï
ÛÂÒÎ†¯ÚÈ˘†ÌÚ†¯‚Â·Ó†˘È‡†¨¯ÎÂÓ‰†ÆÈ˙Â‡†ÛÙ‡†ÌÈ˘È
¨Ë˜˘·† È·† ËÈ·‰† ¨˙Â·Ú† ˙Â˘„Ú† ÌÚ† ÌÈÈÙ˜˘ÓÂ
ÆÔÈ˙ÓÓ
אמרתילושאנימחפשספרעלקבלה".אישצעיר",
השיבהמוכר",כלמהשאתהרואהפהזהספרי
קבלה".
הסתכלתי סביב בפליאה על ערימות של ספרי
גמרא,תורהומדרש,וממשלאהבנתי".ישלךכמה
דקות?",הואשאללשמחתי.הסכמתילהישאר
ולהקשיב.

אורזורםבארבעשפות

ÂÏ˘†ÌÏÂÚ‰Ó†ÌÈÏÈÓ
"לפניהכל",אמר",אתהצריךלדעתשכתביהקודש
נכתבועלידימקובלים.מקובל,הואאדםשגילה
שבכלהמציאותקייםכוחאחדשלנתינהמוחלטת
ואהבה,שמטרתוהיאלהביאאותנולמצבו,להיות
מאוחדיםבאהבהכמוהו.המקובליםתארועבורנו
אתהדרךהרוחנית,ולאהייתהלהםברירהאלא
להשתמשבמיליםשגםאנחנונכיר,מיליםמהעולם
שלנו.אחרתלאהיינומביניםדבר".

מנדלבוים ,כך קראו למוכר ,הזמין אותי לשבת
והמשיךבנחת",הםכתבואתחכמתהקבלהבארבע
'שפותקוד'שונות,שמספרותכולןעלדבראחד
בלבד :על העולם הרוחני" .הבטתי בו מרותק.
הסתכלתיעלפתחהחנות,חושששמאייכנסלקוח
ויפריעלנובשיחה.

˘Í¢˙‰†˙Ù

˘‰ÎÏ‰‰†˙Ù
"...אזבואונראהאיךמשלביםביןהכוחותהאלה",
הואאמרולהפתעתיהרבההוציאמתוךהארון,
ספרגמראגדול,פתחבדףהראשוןוקראבנגינה
למדניתטיפוסית¯ÓÂ‡†‰Ê†ÆÆÆ˙ÈÏË·†ÔÈÊÁÂ‡†ÌÈ˘¢
‰˘ÂÏ˘†ÏËÂ†‰ÊÆÆÆÈÏ˘†‰ÈÈˆÁ†¯ÓÂ‡†‰ÊÂ†¨ÈÏ˘†‰ÏÂÎ
Æ¢ÈÚÈ·¯†ÏËÂ†‰ÊÂ†¨ÌÈ˜ÏÁ

התלמידהבין".ודאי"עניתיבביטחון".המקובלים
שחיברוגםאתהגמרא,הסבירובהרחבהכיצד
להשתמשנכוןבשניכוחותאלה.בשפתההלכה,
הנבראנקרא.ß˙ÈÏËßכשהאדםמתחילאתדרכו
הרוחנית,שניהכוחותהרצוןלתתוהרצוןלקבל
'אוחזים'בו,כלומרשולטיםבו,אתהמבין?
ברגעאחדהוארוצהלהתאחדעםהזולתולתת
ופתאוםשולטבוהרצוןהשני,ואזהוארוצהרק
ליהנותמהזולתולנצלאותו.אבלכשמתקדמים
ברוחניות,לומדיםלשלוטבשניהכוחות.ולקבוע
בכלמצבומצבאתהשילובוהיחסהנכוןביניהם,
אםשלושהחלקים,רבעאוחצי".

˘‰„‚‡‰†˙Ù
מנדלבויםשולףספרישןמהמדף,עלהכריכהכתוב
"מדרשרבה".הואנושףעליוומפריחעננתאבק
אלחללהחדר.הואמצביעעלדףמסוים,והפעם
אני קורא‰Ú˘·† ≠† ß‰·¯˜·† ÌÈ·‰† ÂˆˆÂ¯˙ÈÂß" :
˘·˜ÚÈ† ¨˘¯„Ó† È˙·† „È† ÏÚ† ˙„ÓÂÚ† ‰˜·¯† ‰˙È‰
˙¯·ÂÚ†‰˙È‰˘†‰Ú˘·Â†ÆÆÆ˙‡ˆÏ†®ÚÚÂ˙Ó©†ÒÎ¯ÙÓ
Æ¢˙‡ˆÏ†ÒÎ¯ÙÓÂ†ı¯†Â˘Ú†¨ÌÈ·ÎÂÎ†˙„Â·Ú†È˙·†ÏÚ
"שפהציורית,נכון?",הואמחייך",המקובליםבחרו

‰Ó†ÏÎ¢†¨¯ÎÂÓ‰†·È˘‰†¨¢¯ÈÚˆ†˘È‡¢
˘‡˙Æ¢‰Ï·˜†È¯ÙÒ†‰Ê†‰Ù†‰‡Â¯†‰
ÏÚ†‰‡ÈÏÙ·†·È·Ò†È˙ÏÎ˙Ò‰
‰¯Â˙†¨‡¯Ó‚†È¯ÙÒ†Ï˘†˙ÂÓÈ¯Ú
È˙·‰†‡Ï†˘ÓÓÂ†¨˘¯„ÓÂ
ב'שפתהאגדה'כדילהסבירלנועלמצביםרוחניים
שהיוקשיםלתיאורבשפותהאחרות.
"ß·˜ÚÈßבמקרהזה,הואהכוחהחיובישעוזרלנברא
להתרומםלדרגתהבורא,ולהיותאוהבכמותו.
ßÂ˘Úßבסיפורהואהכוחשלכאורהמפריעלנברא
להשיגאתהמטרההזו".
"אזרגע,אםכך,ברוחניותכלמילהמסמלתדברים
אחרים ,ש ,"?...שאלתי" ,יותר מזה" ,קטע אותי
מנדלבויםבאדיבות'",בסיפור'הזהמוסברכיצדלקבוע
אתהיחסביןהכוחות,איזהמהםיפעלבך.הכלתלוי
בחברתהאנשיםשעימםתבחרלהיות.ישסביבה

שתעזורלךלהתקדםברוחניותותהפוךאותךלאדם
שאוהב את הזולת ,ויש סביבה שתרחיק אותך
מהרוחניותותגרוםלךלהרגיששכלהעולםחייבלך.
אתהשומע,הכלתלויבסביבהשאתהבוחרלעצמך".

˘‰Ï·˜‰†˙Ù
עלהשולחןהיהמונחהספר¢ÌÏÂÒ‰†È·Ï˘¢†:של
הרב"ש,הרבברוךשלוםאשלג".זוהי˘.‰Ï·˜‰†˙Ù
השפההמתאימהביותרלדורשלנו",פתחמוכר
הספריםהוותיק".מישלומדקבלהמביןשהתורה
מדברתעלהעולםהעליון,עלהאהבהועלהקשר
ביןהנשמות,ואינומתבלבלוחושבשהיאעוסקת
במוסר,אובסיפוריםעלהעולםשלנו".
"אבלהכיחשוב",הואהוסיף,וראיתישהואמתחיל
להתרגש",בספריםשלהרב"ש,המקובלהגדולהזה,
אתהמרגיששזהמדברעליך".
"זוכר את שני הכוחות שעוזרים לנברא להגיע
למדרגתהבורא?בטחשאלתאתעצמךאיךהרצון
ליהנות על חשבון הזולת ,עוזר בהתקדמות?".
הנהנתיבציפייהואמרתי",כן,הריקודםאמרנו
ש'עשו'מפריע".מנדלבויםחייךואמר"אבלאמרתי
.¢‰¯Â‡ÎÏ¢הרב"שהסבירשבכלפעםשמתעורר
באדםהרצוןלנצלאתהזולת,הרצוןהזהמראהלו
עדכמההוארחוקמלהיותנותןואוהבכמוהבורא.
ההרגשההזועוזרתלאדםלאלרמותאתעצמו
ולחשובשהואכבר'צדיקגמור'",הואהוסיף",רק
ככה אפשר להגיע לבקשה מהבורא ,שיעזור
להתעלות מעל הרצון הזה .ועל זה כתבו לנו
המקובלים,בכלארבעהשפות".
הודיתילמנדלבוים,כולינרגש.בשעהשלחצתיאת
ידוחשבתילעצמי,שכך,בלילשיםלבקיבלתיממנו
אתהשיעורהראשוןשליבחכמתהקבלה.עברשבוע
מאזהמפגשואניעדייןנרגש.מדיפעםאנירואה
אתמנדלבויםעומדבפתחהחנות,כמוממתיןלעוד
תלמידשירצהלשמועעלהקבלה.אנישואלאת
עצמי,האםהםמביניםאיזהאישמיוחדיושבשם?
¨¯ÓÂ‡˘†Ì„‡†Â˙Â‡Ï†ÈÂ‡†¨¯Ó‡†È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢
ÆÆÆËÂÈ„‰†È¯·„Â†˙ÂË˘Ù·†ÌÈ¯ÂÙÈÒ†¯ÙÒÏ†‰‡·†‰¯Â˙‰†ÈÎ
ÈËÈÏ˘†ÂÏÈÙ‡†¨ÌÏÂÚ‰†È¯·„†˙Â‡¯‰Ï†‰‡·†‰¯Â˙‰†Ì‡Â
ÏÎ˘†‡Ï‡†ÆÆÆ¯˙ÂÈ†ÌÈÏÂÚÓ†ÌÈ¯·„†Ì‰ÈÈ·†˘È†ÌÏÂÚ‰
„·¯¢ÌÈÂÈÏÚ†˙Â„ÂÒÂ†ÌÈÂÈÏÚ†ÌÈ¯·„†Ì‰†¨‰¯Â˙‰†È
)זוהרבהעלותך,פירושהסולםאותנ"ח(.

˙˘¯Ù†¨‰·¯†˙È˘‡¯·†∫˙Â¯Â˜Ó‰†ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó†‰·˙Î‰
˙ÏÚ·†;ß‡†Û„†¨ß‡†˜¯Ù†‡ÚÈˆÓ†‡··†˙ÎÒÓ†;˙Â„ÏÂ
;¢‰˙Â‰ÓÂ†‰Ï·˜‰†˙¯Â˙¢†¨ÌÈ¯Ó‡Ó†ÌÎÁ†È¯Ù†¨ÌÏÂÒ‰
¯ˆÈ‰˘†Â‰Ó¢†¨ÌÏÂÒ‰†È·Ï˘†¨‚Ï˘‡†ÌÂÏ˘†ÍÂ¯·†·¯‰
ÍÂ¯·†·¯‰†;¢‰„Â·Ú·†Ì„‡Ï†ÌÈ¯ÓÂ˘†Ú¯†¯ˆÈÂ†·ÂË
˘ÆÁ¢Ú˘†¯Ó‡Ó†¨ÌÏÂÒ‰†˙Â‚¯„†¯ÙÒ†¨‚Ï˘‡†ÌÂÏ
niv_n@kab.co.il
לקריאהנוספתולצפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/172

@

˘·ÌÈÈÓ‰†˙Ú
ÈÂÓ„‡†‰˘Ó†∫·˘ÁÂÓÓ†„Â·ÈÚ

"השפההראשונהנקראתשפתהתנ"ך",אמרלי
בקריצהערמומיתוהשתתק".איךזהיכוללהיות?"
שאלתימיד",הריהתנ"ךמדברעלעםישראל,על
המצוות,עלהבריאהמהזהקשורלקבלה?!"
מנדלבויםחייךלעצמובשביעותרצון",ניקחלדוגמה
אתהפסוקהמפורסם†˙‡†ÌÈ˜ÂÏ‡†‡¯·†˙È˘‡¯·ß
,"ßı¯‡‰†˙‡Â†ÌÈÓ˘‰אמר,והתחילבהסבר.
"עכשיו תקשיב לי טוב ,הבורא ברא מציאות
שמורכבתמשניכוחות:הרצוןלתתוהרצוןלקבל
האגו.בסיפורהבריאההםנקראים'שמיםוארץ'.
המקובליםגילולנושהנבראצריךלהגיעלדרגת
ההתפתחותהגבוההביותר,לדרגתהבורא.אבל
כדילהגיעלכךעלהנבראלהשתמשבשניהכוחות
ולארקבאחדמהם".
"אנילאמבין",התלוננתי.מנדלבויםהסביר",אם
היהבנורקרצוןלתת,כלומר'שמים',אזהיינוכמו
מלאכים,נותניםוזהו,בליבחירה.ואםהיהבנורק
אתהרצוןלקבל,כלומראתה'ארץ',אזהיינורוצים
רקלקבל,כמותינוקות.
הקבלה מסבירה לנו איך שני הכוחות האלה
משתלביםבצורהנכונה".הואהסתכלביבחדות
והוסיף",ושתדעשכלהמקובליםכתבושהתורה
מדברתרקעלזה".

המקובליםגילולנושהנבראצריךלהגיעלדרגתההתפתחותהגבוההביותר,לדרגתהבורא.

‚˘ÂÓ

†‰¯Â˙‰˘†ÔÈ·Ó†‰Ï·˜†„ÓÂÏ˘†ÈÓ
ÏÚ†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÌÏÂÚ‰†ÏÚ†˙¯·„Ó
¨˙ÂÓ˘‰†ÔÈ·†¯˘˜‰†ÏÚÂ†‰·‰‡‰
‡È‰˘†·˘ÂÁÂ†Ï·Ï·˙Ó†ÂÈ‡Â
ÏÚ†ÌÈ¯ÂÙÈÒ·†Â‡†¨¯ÒÂÓ·†˙˜ÒÂÚ
ÂÏ˘†ÌÏÂÚ‰

ı¯‡˘†˙Â¯ÈÙ‰†ÈÈÓ†˙Ú·˘Ó†ÔÈÓ†ÏÎ
‰ÂÎ˙†ÏÓÒÓ†Ì‰·†‰Î¯·˙†Ï‡¯˘È
‡ÚÙ˘‰† ˙ÂÂÎ˙† Ú·˘† ÍÂ˙Ó† ˙Á
ÔÈ˙ÓÓÂ† ¨ÂÚÓÏ† ÌÈÈ˜‰† ÈÁÂ¯‰
˘ÆÂÓÓ†ÌÚËÂ†Â˙Â‡†¢ÛÂË˜¢
‡„¨ÚÙ˘‰†Â˙Â‡Ó†˙Â‰ÈÏ†‰ˆÂ¯˘†Ì
ˆ¯ÂÚ·Ë† ÏÚÓ† ˙ÂÏÚ˙‰Ï† ÍÈ
‰Ú·˘†ÏÏÂÎ‰†ÍÈÏ‰˙·†ÈËÒÈ‡Â‚‡‰
˘˙Â¯ÈÙÒ‰† Ú·˘† „‚Î† ÌÈ·Ï
˘·˙‚¯„Ï†‰ÏÂÚ†Ì„‡†Â˙Â‡†ÆÂ˙Ó˘
‡Â‰†‰·Â†¢˙ÈÁÂ¯‰†Ï‡¯˘È†ı¯‡¢
Ì¯Â·Ú˘† ÌÈÈÁÂ¯‰† ˙Â¯ÈÙÏ† ‰ÎÂÊ
Ï‡¯˘È† ı¯‡¢† ¨¯Ó‡† ÍÎ† ÏÚ† ÆÏÚÙ
Æ¢‰È˙Â¯ÈÙ·†‰Î¯·˙
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המציאותכולההיאמחשבהאחתבלתימשתנה,מחשבהשלהשפעהונתינה.המקובליםמכניםאת
המחשבההזובשם'מחשבתהבריאה'
©®¢‰Ï·˜Ï†Ë·Ó¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

עודלאחוברהלהיחדיו

·˙‡ˆÓ†Ï‡¯˘È†˙¯È
ÌÚ†¯˘˜‰†Ï·‡†¨Ô‡Î
‰ÏÚÓ†Ï˘†ÌÈÏ˘Â¯È
‡·„ÛÈÒÂ†Ì‡†˜¯†Æ
ÈÁÂ¯†ÔÎÂ˙†ÂÈÈÁÏ
¯ÈÚ‰†Ï‡†·Â˘Ï†ÏÎÂ
˘ÂÈ„ÁÈ†‰Ï†‰¯·ÂÁ
‡·‰„˘†Ì¯È

לרגליוםירושליםהארבעיםשחלהשבועטורעםנשמה

Î

˘·È˙¯ˆÚ†¨ÌÈ˘†‰ÓÎ†ÈÙÏ†·¢‰¯‡·†È˙¯˜È
˙È„Ó·† ‰Ë˜† ‰¯È·† ¯ÈÚ† ¨ÔÂÒ˜ß‚·† ‰ÈÈÁÏ
˙È‚·†˙·˘Ï†È˙‡ˆÈÂ†¯È‰·†ÌÂÈ†‰Ê†‰È‰†ÆÈÙÈÒÈÒÈÓ
ÈÓ¯‚†¯ÈÈ˙†·˘ÈÈ˙‰†È„ÈˆÏ†ÆÈ˙ÒÎ‡˙‰†Â·˘†ÔÂÏÓ‰
·‚ÆÌÂÏ˘Ï†È˙Â‡†Í¯·Â†ÈÏ‡†ÍÈÈÁ†‡Â‰†Æ‰„ÈÓÚ‰†ÏÈ
Ï‡˘Â†ÈÏ‡†˘‚È†¨Â·˘ÂÓÓ†Ì˜†‡Â‰†˙Â˜„†‰ÓÎ†¯Á‡Ï
ÆÏ‡¯˘ÈÓ†È‡†Ì‡‰
הנהנתי,ופניואורו.החלפנוכמהמילותנימוסין
ולפתעהואהרציןושאלאותיבכאב",תגידמה
קורהאיתכםשם?".
לאהבנתיאתהשאלה.חשבתישהואמתכווןכרגיל
לבעיותהפוליטיותוכןהלאה.הכנתיאתעצמי
לתשובההשגרתיתשאנינוהגלענותבמקריםכאלה
כדילצאתידיחובה,אבלאזהואהסתכלביבמבט
ישירושאל",מתיכברתבנואתביתהמקדש,הרי
זהתפקידכםלא?".
מופתעמהשאלה,עצרתילרגע,וכמהשניותלאחר
מכן,יריתיאתהתשובההראשונהשעלתהבי":איך
אפשרלבנותאתביתהמקדשאםאצלנובלביש
חורבן?".
האישהביטביבחום,ראיתיעדכמההנושאקרוב
לליבו.הואחשבלרגעואמר"אזבואנתחילמזה,

ישלנועודהרבהעבודה".המשכנולשוחחשםעוד
מספררגעים,נפרדנולשלוםומאזלאראיתיו.

„Á‡†˘È·Î

למצוא את הקשר הנכון בינינו לבין "ירושלים
העליונה".אתירושליםהאמיתיתאפשרלהרגיש
רקכאשרהלבמתוקן.

˙¯˙Ò†ÌÈ˜ÂÁ†˙Î¯ÚÓ

לפניכמהימים,כשעשיתיאתדרכיבמעלההכביש
לירושלים,נזכרתיבדבריםשאמרליאותותיירגרמני.

השבועחליוםירושלים.לפניארבעיםשנהשיחררו

„Ï˘†Â‰˘Ó†ÈÓÂÓ‚Ú‰†‰·ˆÓ†ÈÎ†‰ÓÂ
·ˆÓ‰†˙‡†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ†ÏÓÒÓ†ÌÈÏ˘Â¯È
¯ÂÈÒ†ÆÌÂÈ‰†ÌÈ‡ˆÓ†Â‡†Â·˘†ÛÂÙ˘‰
˜ˆ¯†·Ï˘†ÌÈ˘¯Ó†ÛÒÂ‡†‰Ï‚Ó†¯ÈÚ
‡ÏÎ˘†¨˙Â˘Â„˜†ÌÈ·‡Â†˙Â‡Ë¯„
‡˙ÂÈÁÂ¯‰†˙‡†‰¯ÈÎÊÓ†ÂÓÎ†Ô‰Ó†˙Á
˘¯·Ú·†Ô‡Î†‰˙ÈÈ‰

¯‡˘¢‰ÓÂÁ¢†˙Â·Ï†Ì„‡‰†ÏÚ†˙È
˙ÂÂˆ¯‰†ÔÈ·†„È¯Ù‰ÏÂ
ÔÈ·Ï†Â·ÈÏ·˘†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰
¯ˆ‡È‰†ÂÊ†‰ÓÂÁ†Æ˙ÏÂÊÏ†˙˙Ï†ÂÈ˙ÂÂ
È„Î†¨ÔÎÓ†¯Á‡Ï†Æ¢¯ÈÚ‰†˙ÓÂÁ¢†ÂÓÎ
¨¢‰ÏÚÓ†Ï˘†ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ¢†ÒÎÈ‰Ï
¢¯ÈÚ‰†È¯Ú˘¢†˙‡†˘ÙÁÏ†ÂÈÏÚ

התחושהשחלחלהביהייתהשכולנואיבדנואת
הנשמה .אפילו אוהדי הכדורגל בוכים .למרות
שבית"רזכתההשנהבאליפותהליגה,בשוקמחנה
יהודהאומריםשהקבוצהאיבדהאתהנשמה,מכרה
אתהלבתמורתכסף.
ככהזהכשישחורבןבלב.ישאבנים,ישרחובות,
אבלאתהעיראנחנולאמרגישים.איננומצליחים

לוחמיהצנחניםאתהעירהעתיקהונתנותקווה
לעםשלם.במהלךהשניםהתקווההתהפכהלגאווה
וכיוםמשתיהןלאנותרלנודבר.
דומהכימצבההעגמומימשהושלירושליםמסמל
יותרמכלאתהמצבהשפוףשבואנונמצאיםהיום.
אפילוהטקסהמסורתילחגיגותאיחודהעירנתקל
השנהבהתנגדויותמכלהעולם.סיורקצרבעיר
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מגלהאוסףמרשיםשלאנדרטאותואבניםקדושות,
שכלאחתמהןכמומזכירהאתהרוחניותשהייתה
כאןבעבר.
הקבלה ,שמעוררת שוב את העיסוק ברוחניות
שאבדה,מלמדתאותנושלכלדברבעולםשלנוקיים
שורשעליון,רוחני.כלתהליךאואירועמתנהלעל
פימערכתחוקיםמורכבתשנסתרתמעינינו.אין
מקריותאואירועיםבלתיצפויים.
עוד מסבירה לנו הקבלה ,שמצבנו הכללי נגזר
ממצבנוהפנימי.כלומרמצבנוהכלליומצבבירת
ישראלבפרטהםתוצאהישירהמהעיסוקשלכל
אחדמאיתנובפנימיות.כדילשפראתהמצב,עלינו
לצרףלחיינואתהתוכןהפנימירוחנישלואנוכל
כךזקוקים,ובכךרקהקבלהיכולהלעזורלנו.

¯ÈÚ‰†¯Ú˘†˙‡†˘ÙÁÏ

הפירוש הקבלי לשם "ירושלים" מקורו בצירוף
המילים"יראהשלמה",מיליםאלהמתייחסות
למצבהרוחנישבלבהאדם.כלומר",ירושלים"זו
דרגהרוחניתשמשיגהאדםבמהלךהתקדמותו
במסעהרוחני.
לפיעקרוןזה,האדםמורכבמאוסףשלרצונות.
ביניהםרצונותאגואיסטייםורצונותרוחניים.הרצון
הרוחנישמשתוקקלהכיראתהבוראנקרא"ישראל",
ומקורובצירוףהמילים'ישראל',ישראלהבורא.
"ירושלים"מסמלתאתהנקודההפנימיתשבתוך
הרצוןהזה,ו"ביתהמקדש"מסמלאתהרצוןהנעלה
ביותרשקייםבאדם.
כדילממשאתתפקידנוהרוחניולהשיגאתהמצב
הרוחנישנקרא"ירושליםשלמעלה",עלינולתקן
אתהרצונותהאגואיסטייםשבליבנו.אולםתהליך
זהלאנעשהבבתאחת.
ראשית ,על האדם לבנות "חומה" ולהפריד בין
הרצונותהאגואיסטייםשבליבולביןרצונותיולתת
לזולת.חומהזוהיאכמו"חומתהעיר".לאחרמכן,
כדילהיכנס"לירושליםשלמעלה",עליולחפשאת
"שעריהעיר".
"שעריהעיר"הואמקוםמיוחד,ליתרדיוקתכונה
מיוחדת  תכונת האהבה ,שאותה חייב האדם
לרכוש .כשהאדם רוכש תכונה זו הוא יכול כבר
"להיכנסלירושליםהרוחנית".
את"ירושליםשלמעלה"ניתןלהרגישרקמתוך
הלבהמתוקן.בהתאםלמידתתיקונושלהלב,
האדםמתחיללפתחראייהרוחנית.אז,הואכבר
לאמשתוקקלמשולעלאנשיםאואבנים,אלא
להיותאוהבונותן,כמוהכוחהעליון.לאחרשנעשה
זאת,כברלאישאלואותנובכאב":תגידו,מהקורה
איתכם שם?" .וגם ירושלים ,עיר הבירה שלנו,
תתמלאבאורהעליוןובאהבה.
aviram_s@kab.co.il

·ÏÁ†ÈÏÎ‡Ó
·˙‡† ÏÓÒÓ† ·ÏÁ‰† ‰Ï·˜‰† È·˙Î
˙ÌÂÈÓ†¯·Î†Æ‰¯Â‰Ë‰†‰È˙‰†˙ÂÎ
ÈÚˆÓ‡Î† ·ÏÁ‰† ˘Ó˘Ó† Â„ÏÂÂÈ‰
ÔÈ·†¨‰·Ï†Ì‡†ÔÈ·†‰È˙Â†¯Â·ÈÁÏ
Â‡† ˙ÂÚÂ·˘‰† ‚Á·† ÆÔË˜Ï† ÏÂ„‚‰
ÔÈÈˆÏ†È„Î†·ÏÁ†È¯ˆÂÓ†ÏÂÎ‡Ï†ÌÈ‚‰Â
‡˙†Â·˘†¨ÂÏ†„È˙Ú‰†‡ÏÙ‰†·ˆÓ‰
¨ÚÙ˘·†Â˙Â‡†‡ÏÓÈ†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰
˘ÆÂÏÂÎ†ÌÏÂÚÏ†Ï‡¯˘È†ÌÚ†Í¯„†ÌÂ¯ÊÈ

‚˘ÂÓ

·˙ÂÁÂ˜Ù†ÌÈÈÈÚ

אםישנהבאדםמידתהסבלנות,אזמכלהדחיפותומכלהמכות,הואנעשהיותראמיץ,יותרחזקיותרחכם.ולומד
בעצמולעשותכלמיניקסמיםופלאים,להמציאכלמיניתחבולות,כמושרקקוסםיודעלעשות
©®¢ÌÒÂ˜†ÏÚ†‰„‚‡¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

‡˜¯ÂËÏÂÙ†‰˘ÓÂ†¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ

Î¢

„ÏÎ˙Ò‰Ï†ÂÈÏÚ†¨ÍÂÈÁ·†È˙ÈÓ‡†ÈÂÈ˘Ï†ÌÂ¯‚Ï†È
„ÓÏÏ†ÏÈÁ˙‰ÏÂ†‰ÓÈ„˜†˙Â¯Â„†È˘†ÂÈ˘ÎÚ†¯·Î
‡˙†Ì‰Ï†¯È·Ò‰Ï†ÂÈÏÚ†¨ÌÈÈÁÏ†˙ÈÏÎ˙†˘È˘†ÂÈ„ÏÈ
·¯‰†¯ÓÂ‡†¨¢„È˙Ú‰†ÂÏ†ÔÙÂˆ†‰ÓÂ†Ô‡Î†ÂÁ‡†‰ÓÏ
Æ¢Â˙˘È†ÌÈ·¯†ÌÈ¯·„†¨˙‡Ê†‰˘Ú†Ì‡¢†¨ÔÓËÈÈÏ
הרבד"רמיכאללייטמן,מקובלומדעןשעוסקמזה
שלושיםשנהבחינוך,בטוחשישפתרוןלבעיית
החינוך,ואפילופתרוןטוב".מהשמפתיע",הוא
מוסיףבחיוך",זהשהפתרוןנמצאממשלנגדעינינו".
מענייןשדווקאהשבוע,ביוםשבויצאנולראייןאת
הרבלייטמן,הכריזהנשיאתביתהמשפטהעליון,
דוריתבייניש,בפתיחתכנסתלאביביפולחינוך
מתקדם,כי"המדינהנמצאתעלסףקריסתמערכות
ערכית".היאאףהוסיפהש"כיוםצריךלהיותאדם
אופטימיכדילהאמיןשישבידינולחזקולשפראת
החברהבישראל".
"האםאתהאדםאופטימי"?אנושואליםאתהרב
לייטמן".אופטימי",הואעונהבביטחון",כיהיום
אנונמצאיםבתקופהמיוחדת,תקופהשבהאנו
יכוליםלאפשרלדורהצעירשלנולפתוחלעצמו
עולםחדש,להכירממדחדששלקיוםשנמצא
מעברלמציאותהגשמית,ולגדולמתוךביטחון
ואהבה".

לנשמהאיןגיל

·¨˙ÈÎ¯Ú†˙ÂÎ¯ÚÓ†˙ÒÈ¯˜†ÏÚ†‰ÊÈ¯ÎÓ†ÔÂÈÏÚ‰†ËÙ˘Ó‰†˙È·†˙‡È˘˘†„ÂÚ
¯Â„Ï†¯ÈÎ‰Ï†Ô˙È†‰·˘†˙„ÁÂÈÓ†‰ÙÂ˜˙·†ÌÈ‡ˆÓ†Â‡†ÈÎ†ÔÈÓ‡Ó†ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
ÌÈÈÁÏ†‰ÒÈÎ‰†ÒÈË¯Î†≠†ÌÈ„ÏÈÏ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ††ÆÌÂÈ˜†Ï˘†˘„Á†„ÓÓ†¯ÈÚˆ‰

ÍÂÈÁ†Ï˘†ÂÁÂÎ
"לתקןאתהעולם,פירושולתקןאתהחינוך")יאנוש
קורצ'אק(.
˙‡†‰‡Â¯†ÔÚ„ÓÎÂ†Ï·Â˜ÓÎ†‰˙‡†ÍÈ‡†¨ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
ø„ÏÈÏ†ÏÈÁ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‡Â‰†ÌÈÎ¯Ú†ÂÏ‡†øÍÂÈÁ‰†‚˘ÂÓ
החינוךלאנועד"לנפח"אתמוחושלהילדבידע
ובנתונים,אלאלקשוראותולתהליךהמיוחדשנקרא
"חיים".מהמקורם?מדועדבריםקוריםכפישהם
קורים?לשםמהאנוחיים?היכןנמצאתנקודת
הבחירהשלהאדםבחייו,ומהדורשמאיתנוהטבע?
כדילהעניקלילדינוכליםמעשייםלהתמודדעם
המציאותשבההםחיים,אנוצריכיםללמדאותם
אתהחוקיותשעלפיהפועלהטבע,לאןהואמכוון
אותנוולאיזותכלית.אולםלשםכך,עלינוללמוד
אתהחוקיותהזאתבעצמנו.
‡˙ø˙‡Ê‰†˙ÂÈ˜ÂÁ‰†ÏÚ†ËÚÓ†ÂÏ†¯ÙÒÏ†ÏÂÎÈ†‰
היוםאנוכבריודעיםשדברבעולמנולאנבראסתם,
לאבטבעהדומם,הצומח,ולאבחי,לכלדבריש

ÍÂ˙Ó†Ì‰ÈÈÁ†˙‡†ÂÈÁÈ†ÂÈ„ÏÈ˘Î
ÌÈ¯·ÂÚ˘†ÌÈÎÈÏ‰˙‰†Ï˘†‰·‰
ÌÏÂÚ†ÌÓˆÚÏ†ÂÁ˙ÙÈ†Ì‰†¨Ì‰ÈÏÚ
˙Â‡ÈˆÓÏ†ÏÚÓ†‡ˆÓ˘†˘„Á
ÔÂÁËÈ·†ÍÂ˙Ó†ÂÏ„‚ÈÂ†˙ÈÓ˘‚‰
‰·‰‡Â
סיבהותוצאה.ומהאיתנו?עםבניהאדם?האם
ייתכןשהאדם",נזרהבריאה",נבראכךסתם,ללא
מטרה?ודאישלא.אנחנופשוטלארואיםאותה.
תסבירלילדמהימטרתהבריאה,וזהכברישנה
אתכלהגישהשלולחיים.פתאוםהואיראהשברגע
שהואהולךנגדהמטרהשאליהמובילאותנוהטבע,
מידהואחוטףמכה.ואזבפעםהבאההואידעאיך
למנועאותה.
הריישלנודוגמאותלכךמחיינואיןזהמשנה,
אםתכניסידלאש,אותקפוץמבנייןגבוה,אםלא
תתחשבבחוקיהטבעותלךנגדם,אתהתסבול.רק
שהקבלהמסבירהשמלבדהחוקיםהמוכריםלנו,
ישחוקיםנוספים,נסתריםמעינינו.אזאנישואל
אותך:מהיכוללהיותטוביותרמאשרלהראות
לילדשרקמתחילאתחייו,איךלהבטיחאתעתידו
הטובבחיים?
·˙„ÂÚ˙Ï†È‡ÎÊ†ÂÈ‡†Ï‡¯˘È·†È˘†„ÏÈ†ÏÎ†Ì‰·˘†ÌÈÓÈ
·‚¯‰˘˜†¨˜ÒÂ†ÏÂ‰ÂÎÏ‡‰Â†ÌÈÓÒ‰†˙ÎÈ¯ˆ†ÊÂÁ‡Â†¨˙Â
˙Â¯˜Ï†ÏÂÎÈ†ÔÈÈ„Ú˘†ÍÎ·†ÌÈÈÓ‡Ó˘†ÌÈ˘‡·†˘Â‚ÙÏ

øÏÈÁ˙‰Ï†ÌÈÎÈ¯ˆ†ÂÁ‡†¨Í˙Ú„Ï†¨‰ÙÈ‡Ó†ÆÈÂÈ˘†Ô‡Î
הקבלהמסבירהשהאנושותמתקדמתכך,שכל
דורמפותחיותרמקודמו.לדורהחדשישרצונות
חדשים,שאיפותגדולותיותר,אגוגדוליותרמזה
שהיהלדורהקודם,ולכןהערכיםשסיפקואת
דורההוריםכבראינםמספקיםאתהדורהצעיר.
הםנראיםלוריקיםמתוכןמפנישאינםממלאים
את הצורך הפנימי החדש והמפותח יותר
שמתעוררבו.
זו גם הסיבה לכך שהם מואסים בחינוך שאנו
מעניקיםלהםואינםמוצאיםכלענייןבחיים.הבעיה
היאשאנועדייןלארוציםלהכירבזה.רקאםנתאים
אתהחינוךשלנולדרגתההתפתחותשבהנמצאים
ילדינו,נוכללשנותאתפניהדבריםהיום.

ÌÈ„ÏÈÏ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ

˜ÂÈ˙†ÌÚ†ÌÈ„ÓÂÏ†ÂÈ‰†ÆÆÆ‰Ê‰†¯Â„·†¨ÈÏ†ÚÓÂ˘†ÈÓÚ†ÂÏ¢
·¢Ì‰·†˙Â‚‰Ï†ÌÈÂ˜È˙‰Â†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†ÌÈ˘†Ú˘˙†Ô
©¯·Æ®‰¯ÓÂ˜Ó†ÔÈ¯ÙÒ†Ï‡ÈÁÈ†˜ÈÊÈ‡†˜ÁˆÈ†È
˙‡Ê†ÌÈ˘ÂÚ†ÍÈ‡†Ï·‡†¨‰È¯Â‡È˙·†¯„‰†ÚÓ˘†‰Ê
·ø¯ÈÚˆ‰†¯Â„Ï†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘‚È†ÍÈ‡†øÏÚÂÙ
המסרשלחכמתהקבלהצריךלהיבנותבהתאם
לגילאיםהשונים.אפשרלהעביראותובאמצעות
משחקיםבנושא,סיפוריםיפיםוכו'.אםנתחיל
להעביר להם את המסר הזה ,הילדים ירגישו
שמלמדיםאותםאיךלהצליח,איךלהביןיותר.הם
ירגישושנפתחיםלהםערוציםנוספיםבחיים.אין
צורךלדבראיתםעלדבריםרוחנייםאועניינים
מופשטים,אלארקלהקנותלהםאתהגישההנכונה
לחייםאיךלראותאתהחייםבצורהמעטפנימית
יותר.הילדיםיקלטואתזהבצורהטבעית,ובקלות.
לאמיתו של דבר ,אין שום קושי להסביר להם
שמאחוריהקלעיםשלהחייםהללוישדברמה
נוסף,מיוחד,נסתרמחושינו,שבעולמנופועלים
כוחות עדינים יותר מאלה שאנו תופסים ,ואת
הכוחות האלו עלינו לקחת בחשבון .ואז ,בתוך
מעשיהם היומיומיים הרגילים ,הילדים יתחילו
להרגישבקיומושלרובדפנימייותרשלהטבע,
רובדשאנחנו,המבוגרים,התרגלנוכברלאלראות.
ø‰¯Â˜†‰Ó†Ê‡Â
הילדיםממשיכיםלקייםאתאורחחייהםהרגיל,
רקשהםמצרפיםאליואתההכרהבכךשישחוקיות

ÂÁÂÓ†˙‡†ßÁÙÏß†„ÚÂ†‡Ï†ÍÂÈÁ‰¢
˘‡Ï‡†¨ÌÈÂ˙·Â†Ú„È·†„ÏÈ‰†Ï
„ÁÂÈÓ‰†ÍÈÏ‰˙Ï†Â˙Â‡†¯Â˘˜Ï
˘Æ¢ßÌÈÈÁß†‡¯˜

אפילואםהאדםאינומביןאתמהשהואקורא,
הכוחהרוחנישנסתרבכתביםמטפלבוביןאם
הואצעיראומבוגרומקדםאתנשמתולעבר
המצבהמושלם.
אמנםחסריםעדייןספריםשיסבירואתהחכמה
בצורהרכהועדינהלילדים,ובמבטראשוןנראה
שזהעשוילהפחידאתהילדאולבלבלאותו,אבל
איןזהנכון.
הילדיםלאירתעואלאיבינוויספגואתזהבצורה
ישירה .כשההורים יקראו בספרי הקבלה וינסו
להסביראתזהלילדיהם,הםיראועדכמהשזה
מועיל.לכןהייתיממליץלהוריםלהתענייןיותר
בקבלה ,להיכנס לאתר שלנו ,לקרוא ולצפות
בשיעוריםבנושא.
בחכמההזאתטמוןכוחאדיר.מרגעשאדםמתחיל
לעסוקבה,הכוחהזהכברפועלעליוומשנהאת
חייולטובה.
ËÙ˘Ó·†ÍÏ˘†ÔÂÊÁ‰†˙‡†ÌÎÒÏ†ÏÎÂ˙†Ì‡‰†¨ÌÂÈÒÏ
‡ø„Á
אנוצריכיםלהגישלילדינוכרטיסכניסהלחיים,
ובכךיכולההקבלהלעזורלנו.כשילדינויחיואת
חייהםמתוךהבנהשלהתהליכיםשעובריםעליהם,
דבריםרביםישתנו.הםפשוטיפתחולעצמםעולם
חדש,ממדחדששלקיוםשנמצאמעללמציאות
הגשמיתויגדלומתוךביטחוןואהבה.אניבטוח
שאםנתחילבכך,אנחנונצליח.
eli_v@kab.co.il

לקריאתוהורדתהספר'אגדהעלקוסם':
www.kab.co.il/links/174

עליונהיותר,וההכרההזאתמעניקהלהםנקודת
מבטעשירהיותרעלהחיים.כבראיןלהםצורך
לפרוקאתתסכולםבאמצעותדבריםשליליים,או
לחפש דמויות ומודלים לחיקוי בטלוויזיה .הם
מתבגריםומוצאיםבעצמםאתהנתיבלהגשמה
עצמית.
ÍÎ†ÏÎ†ÌÈ¯ÒÓ†ËÂÏ˜Ï†ÌÈÏÂÎÈ†ÌÈ„ÏÈ†øÈÏ‡È¯†‰Ê†Ì‡‰
øÌÈË˘ÙÂÓ†¨ÌÈÎ·ÂÒÓ
בליספק.לאלחינםמקובליםרביםלאורךהדורות
הורוללמדקבלהלילדים.כפישכבראמרתי,ילדים
מקבליםאתחכמתהקבלהבצורהטבעית,ומבינים
אותהבקלותרבהיותרמאיתנו.אנייכוללספרלך
עלכךמניסיוניהאישי.כשהתחלתיללמודקבלה
אצלמורי,הרבברוךשלוםאשלג,בשנת,1979
ניסיתילהסבירלבני,שהיהאזבןשבע,אתהדברים
שלמדתי.הופתעתילראותעדכמהשהואתפס
את הדברים בצורה חלקה ,ושאל אותי בצורה
טבעיתשאלותעלדבריםשאפילואנילאידעתי
אזכיצדלקשורביניהם.
לאחרמכןהואגדל,נעשהעצמאי,סייםאתלימודיו,
הקיםמשפחה,ועלפניכלהמסגרותשהיהבהן
והשינוייםשעבר,הגישההזולחייםנחרתהבו
ונשארהעדהיום.כךקרהגםעםשתיבנותיי.
למעשה,ילדיםמרגישיםבאופןטבעישהקיום
האנושיאינומתחילואינונגמרבקיוםגופני,אלא
שישמשהומעברלכך.התלהבותםמסרטיפנטזיה
ומדעבדיוניכמו"מטריקס"מראהאתהמוכנות
ואתהדרישהשלהםלזה.
øÔÂ˘‡¯†„ÚˆÎ†¨ÌÂÈ‰†˙Â˘ÚÏ†ÌÈ¯Â‰Ï†ıÈÏÓÓ†˙ÈÈ‰†‰Ó
עלינולהביןשלנשמהאיןגיל,ושישרקאמצעי
אחדלתקןאותה,והואהכוחשטמוןבספריהקבלה
האותנטיים.אתהכוחהזהאדםמעוררעלנשמתו
באמצעותקריאהבאותםהספרים.לאההבנה
משפיעהעלתיקוןהנשמה,אלאהנושאעצמו.

@

‡¯˘·„Â†·ÏÁ†˙·Ê†ı

¯Â‡È˙†‡Â‰†¢˘·„Â†·ÏÁ†˙·Ê†ı¯‡¢
Ï‡¯˘È†ÌÚÏ†ÁË·ÂÓ˘†ÈÁÂ¯†·ˆÓÏ
‡˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÁÈÏ˘‰†˙‡†ÌÈÈ˜È†Ì
˘‰ËÈ˘‰† ˙¯ÈÒÓ† ≠† ÂÈÏÚ† ‰ÏËÂ‰
ÆÌÏÂÚ‰† ÏÏÎÏ† ˙Â˜ÂÏ‡‰† ÈÂÏÈ‚Ï
‰Á‚˘‰‰† ¨˙ÂÁÈÏ˘‰† ÌÈÈÂ˜˙˘Î
ÌÚ†ÏÚ†‰ÈÙÎ†˙‡†˘Â¯Ù˙†‰ÂÈÏÚ‰
ÏÂÏÚ˘†ÈÓ†ÏÎ†ÈÙÓ†ÂÈÏÚ†Ô‚˙Â†Ï‡¯˘È
Â„È˜Ù˙† ˘ÂÓÈÓ·† ÂÏ† ÚÈ¯Ù‰Ï
ÆÈ¯ÂËÒÈ‰‰
‡‰ËÂÒ† Ï‡¯˘È† ÌÚ† Ì‡† ¨ÌÏÂ
¯Â‡¢† ˘Ó˘Ï† ·Â˘Á‰† Â„È˜Ù˙Ó
Ï‡¯˘È†ı¯‡†Â¯Â·Ú†˙ÎÙÂ‰†¨¢ÌÈÈÂ‚Ï
‡È‰˘†ÈÙÎ†¨¢‰È·˘ÂÈ†˙ÏÎÂ‡†ı¯‡¢Ï
ÆÌÂÈ‰

‚˘ÂÓ

˜·ÍÂÈÁÂ†‰Ï
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בעולמותהרוחנייםישעולםהמכונה"עולםהאצילות",הנחשבלחלקוונחלתושלהכוחהעליון.הואמכונהגם"ארץ
ישראל".העולמותהאחרים"בריאה"",יצירה"ו"עשיה",נקראים"חוץלארץ"
©®¢‰Ï·˜†ÏÚ†‰Ï‡˘†ÛÏ‡¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

בטבעהדברים

˘Â‡‰†È·†ÆÌ„‡·†„·ÏÓ†¨ÈÁ‰†˙ÎÏÓÓ†ÏÎ·†˙ÓÈÈ˜˙Ó†˙ÏÂÊ‰†˙·ÂËÏ†‰‚‡„‰
˙‡†„·‡˘†ÈÙÏ†Æ˙È˘ÙÂÁ‰†Ì˙¯ÈÁ·†ÍÂ˙Ó†ÍÎÏ†ÚÈ‚‰Ï†ÌÈÎÈ¯ˆ˘†ÌÈ„ÈÁÈ‰†Ì‰
Ú·Ë·˘†˙ÂÓÏ˘Ï†Û¯Ëˆ‰Ï†ÍÈ‡†ÂÏ†‰¯È·ÒÓ†‰Ï·˜‰†¨ÔÂÊÈ‡‰

Á

‰ÒÈ†‰È‚ÂÏÂÈ·Ï†‰¯ÂÓ‰†ÍÈ‡†ÌÈ¯ÎÂÊ†ÔÈÈ„Ú†Â˜Ï
˙‡ˆÓ˘† ˙Ó‡‰† ˙‡† ˙Â˘˜Ú·† ÂÏ† ¯ÂÎÓÏ
ÆÔÂÊÈ‡Ï† Û‡Â˘† Ú·Ë‰† ÏÎ† ∫¢ÁË˘‰† ÈÙÏ† ˙Á˙Ó¢
ÂÏ˘†ÒÁÈ‰†Ï·‡†¨ÈÚ·Ë†ÍÎ†ÏÎ†‰‡¯†‰Ê†‰¯Â‡ÎÏ
Æ¯·Â„Ó†‰Ó·†ÌÈÈ·Ó†ÂÈ‡˘†‰‡¯Ó†Â˙Â‡†··ÂÒÏ

אינהפוטרתמעונש".יותרמזה,חוקהואחוק
והפרתושלחוקהאיזוןשווהלעוצמתהתופעות
השליליות,הבעיותוהקשייםשבחיינו.יותרמזה,
מכיווןשמשנהלשנהמתגברהאגואיזםבחברה
האנושית ,הפרת חוק האיזון בטבע רק הולכת
וגוברת .כתוצאה מכך מחמירות התופעות
השליליותשאנוחווים.

¯·ÎÚÂ†ÏÂ˙Á†ÂÓÎ

בתחילתשנותהתשעיםיצאהצפוןקוריאהלמאבק
כוללנגדחתוליהרחובששרצובכלרחביהמדינה.
הקונפליקטהסתייםבניצחוןמשכנעשל...העכברים.
התבררשהקוריאניםלאלקחובחשבוןבעיהקטנה
אחת:היעדרותהחתוליםמהשטחהביאהלהתרבות
שלעכברים,עכברושיםונחשיםבקצבמסחרר,עד
שממשלתקוריאהנאלצהלייבאחתוליםמהמדינות
השכנות...כדילעצוראתהתופעה.
זורקדוגמאאחתמינירבותלחוסריכולתושל
האדםלהביןאתהחוקהכוללשלהטבע,החוק
שמנהלאתכלמהשקורהבעולם.האיזוןבטבע
הואכהעדיןומחושב,כלהפרטיםקשוריםזהלזה
ותלויים זה בזה ,עד שפגיעה בפרט אחד קטן
מוציאהאתכלהמערכתמאיזוןוגורמתלנזקים
שאיאפשרלצפותםמראש.

ÔÙÂ„†‡ˆÂÈ†¯ÂˆÈ†Ì„‡‰
מחקריםמראיםשהטבעכולומתקייםעלבסיסהדאגה
לטובתהזולת,האלטרואיזם.כלהפרטיםשבטבע
מצטרפיםלכדיפאזלאחדנפלאוהרמוני.אףיצור
בטבעאינומתייחסליצוראחרמתוךכוונהלהרעלו,
וגםאםנראהלנושכךקורה,זהרקמפנישאנומנתחים
אתהדבריםמנקודתהמבטהאגואיסטיתשלנו,ואיננו
רואיםאתהתמונההשלמה.
אנונתקליםבדאגהלטובתהזולתונתינה,בכל
דרגותהטבע:החלמיצוריםפשוטיםכמוחיידקים
ועדלקופיםופילים.גםמסירותןשלהנמליםלקן
שבוהןחיות,וההרמוניהביןהדבוריםבכוורת,הפכו
כברמזמןלמשל.
אבלחשובלדעתשהפרטיםבטבעמוצאיםאת
נקודתהאיזוןעםהסביבהשלהםמתוךדחףטבעי;

˜‰Ï·˜†ÒÂÙÓ

‚ÔÂÓ„˘†„ÚÏ

‡

ÌÈÏ‡Â˘Â†ÌÚ†Ï‡˘Ó†ÂÈ˘ÎÚ†ÌÈÎ¯ÂÚ†ÂÈÈ‰†Ì
˘‡¨¢ø˙Â¯·„‰†˙¯˘Ú†Ì‰Ó¢†∫„·Ï·†˙Á‡†‰Ï
˜˙ÂÚ†ÂÈ‰†˙Â·Â˘˙‰†·Â¯˘†ÌÈ‰Â·‚†È„†ÌÈÈÂÎÈÒ†ÌÈÓÈÈ
Ï‡¯˘È†ÌÚÏ†Â˙È˘†ÌÈÈ¯ÒÂÓ†ÌÈ˜ÂÁ†‰¯˘Ú¢†·È·Ò
·¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰†˙‡†ÌÈÏ‡Â˘†ÂÈÈ‰†ÂÏ†Í‡†Æ¢ÈÈÒ†¯‰†„ÓÚÓ
ÆÈ¯Ó‚Ï†‰Â˘†‰˙ÈÈ‰†ÌÈÏ·˜Ó†ÂÈÈ‰˘†‰·Â˘˙‰
עלפיחכמתהקבלה,עשרתהדברותהםעשרה
חוקים רוחניים שמדריכים את האדם בדרכו
הרוחניתלהגיעלמטרתבריאתו.
נתבונןלדוגמהבדיברהחמישי"כבדאתאביך
ואתאמך".ממבטראשוןנראהשזהוחוקשמטרתו
ללמדאתהאדםכיצדלהתנהגבחייהמשפחה.
אךהמקובליםמסביריםשישלומשמעותמעט
שונה.הםמספריםשזהוחוקטבערוחני,שמטרתו
להנחות את האדם כיצד לעלות ממדרגתו
הנוכחית,מטבעוהגשמי,אלמדרגתהטבעהרוחני
הגבוהיותר,שנקראתבקבלה"אבאואמא".

ÌÈÂÈÏÚ†˙ÂÓÏÂÚ
מקובלשמטפסבמעלהסולםהמדרגותהרוחני,
מגלהשמלבדלהרגשתהעולםהזה,קייםמסביבו
עולםנוסף.מסביבהנוספתזו,פועליםעליוכוחות
המנהליםאתכלפעולותיווהרגשותיו.

„ÚÂÈÓ˘†„ÈÁÈ‰†Ë¯Ù‰†‡Â‰†Ì„‡‰
‰ÂÈÏÚ‰†˙ÂÓÏ˘Ï†Û¯Ëˆ‰Ï
˘˜˜ÏÁÏ†ÍÂÙ‰ÏÂ†Ú·Ë·†˙ÓÈÈ
Ê‡†Æ˙È˘ÙÂÁ‰†Â˙¯ÈÁ·†ÍÂ˙Ó†‰ÓÓ
ÍÎÏ†ÛÂ‡˘Ï†ÛÈ„Ú†‰Ê†ÔÈ‡†Ì‡‰
·¯·Ú‰†ÔÂÈÒÈ†‡Ï‰†øÂÓˆÚ†˙ÂÁÂÎ
Ú·Ë‰†˙¯Á‡˘†Â˙Â‡†„ÓÏÓ
Ô·¯„ÈÂ†¨¯ÂÁ‡Ó†Â˙Â‡†¢ÛÂÁ„È¢
‡ÌÈÚˆÓ‡†˙¯ÊÚ·†˙Â˙˘‰Ï†Â˙Â
ÌÈÓÈÚ†˙ÂÁÙ

בכוחותעצמנו,כדילאפשרלנולהתעלותמהממד
שבואנוקיימיםעתהלממדעליוןיותר.בכךאנו
נבדליםמכליתרהיצורים.
הודותלספריהמקובליםאנויכוליםלהתבונןעל
העולםמהגובהשאליוהםהעפילוולראותאת
דרכנובבהירותמרבית.
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰†Ï˘†Â¯ÙÒ†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó†¯Ó‡Ó‰
Æ¢‰Â¯Á‡‰†‰ÓÂ˜‰†¨Ï··†Ï„‚Ó¢
amit_s@kab.co.il

@

לקריאהוהורדתהספר'מגדלבבל,הקומההאחרונה'
וצפייהבשיעוריקבלהבנושאwww.kab.co.il/links/176:

˘·˙ÂÚÂ

לאןאנחנוהולכים?

הםאפילואינםמודעיםלכך.יוצאהדופןהיחידהוא
האדם.האדםהואהיצורהיחידבטבעשיכולליהנות
מסבלושלהאחראועלחשבונו.
למהזהכך?כיבשונהמיתרהיצוריםבטבע,בנולא
הוטבעו אינסטינקטים שדוחפים אותנו לאיזון,
להדדיותולהרמוניהעםהסביבה.
כתוצאהמכך,איננוחשיםאתהתמונההשלמה
שבהכולנומחובריםיחד,ולכןאנומעדיפיםאת
טובתעצמנועלפניטובתושלהכלל.וכך,ביחס
האגואיסטישלנולאחרים,אנומפריםאתחוק
האיזוןשלהטבע.

Â˙Â‡†ÛÂÁ„È†Ú·Ë‰˘†ÈÙÏ
אולםהטבעאינו"עושהלנוהנחות",ונוהגאיתנו
עלפיהכללהמפורסםשאומר"איידיעתהחוק

אזהאםאיןזהעדיףלשאוףלהתאמהלחוקהטבע
בכוחותעצמנו?הלאניסיוןהעברמלמדאותנו
שאחרתהטבע"ידחוף"אותנומאחור,וידרבןאותנו
להשתנותבעזרתאמצעיםפחותנעימים.
מעניין שבלטינית משמעות המילה "לדרבן"
),(stimulusהיא"מקלמחודד"שעימונהגולהאיץ
בבעליחייםכדילגרוםלהםלהתקדם.
פתגםעתיקאומרש"חכםהואמישרואהמראש
לאןיובילואותוטעויותיו,ונמנעמלבצעאותן".אבל
כדילעשותזאתצריךלראותאתהתמונההשלמה,
וכאןבדיוקמקומהשלחכמתהקבלה.
האדם,מסביריםהמקובלים,הואהפרטהיחידשמיועד
להצטרףלשלמותהעליונהשקיימתבטבעוהואמיועד
להפוךלחלקממנהמתוךבחירהחופשית.
הטבע הותיר בידנו את האפשרות להגיע לכך

˘·ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÆÈÚÈ·˘†ÔÂ˘ÏÓ†¨˙ÂÚÂ
È˙˘Ï†¢ÈÚÈ·˘¢†‚˘ÂÓ‰†˙‡†˜¯ÙÓ
¯Â‡‰†‰Ï‚˙Ó†È·˘†∫‡Â‰≠È·˘†∫ÌÈÏÈÓ
ÁÒÙÓ†¨¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ†ÔÓÊ†ÆÔÂÈÏÚ‰
ÔÂ˜È˙†ÍÈÏ‰˙†˙‡†ÏÓÒÓ†¨˙ÂÚÂ·˘†„Ú
¯ˆ¨ÍÈÏ‰˙‰†ÌÂ˙·†ÆÌ„‡‰†˙ÂÂÂÎÂ†˙ÂÂ
·‡¯Â·‰†¯Â‡†˘·Ï˙Ó†¨‰¯Â˙†Ô˙Ó†‚Á
·˙ÌÈ˜˜Â˙˘Ó‰† ˙ÂÂˆ¯‰† ÍÂ
Æ‡¯Â·‰†Ï‡†¯˘È†¨Ï‡≠¯˘È

‚˘ÂÓ

ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

הדיברהחמישי

ÈÂÂÈˆ‰†Ï˘†˙ÈÁÂ¯‰†˙ÂÚÓ˘Ó‰†˙‡†ÂÏ†‰Ï‚Ó†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ
‰‚¯„ÓÏ†˙ÂÏÚÏ†‰ˆÂ¯˘†ÈÓ†ÏÎ†∫¢ÍÓ‡†˙‡Â†ÍÈ·‡†˙‡†„·Î¢
‚·˙‡† ¯ÈÎ‰ÏÂ† ¯Â˜ÁÏ† ¯ÓÂÏÎ† ¨„·ÎÏ† ÍÈ¯ˆ† ¨¯˙ÂÈ† ‰‰Â
¢‡Ó‡Â†‡·‡¢†˙‡¯˜˘†‰ÂÈÏÚ‰†‰‚¯„Ó‰†Ï˘†‰˙Â·È˘Á
המילה"עולם"נגזרתמןהמילה"העלמה".הכוונה
היאשהעולםמשמשכמסננתשמעלימהומקטינה
אתכמותהאור,כמותהתענוגהמגיעהאלהאדם.
העולםהרוחניבנוימחמשמדרגותשממוקמות
זומעלזוומכונות:כתר,חכמה,בינה,תפארת,
מלכות.
¯˙Îמייצגאתהבורא,ל‰ÓÎÁקוראים"אבא",
ול·"‰Èאמא"˙¯‡Ù˙.ו˙ÂÎÏÓנקראים"בנים".
והםמייצגיםאתהנברא,אתהאדם.

‡·‡†‡Ó‡Â
המקובליםמסביריםלנוכיצדמתרחשהטיפוס
ממדרגהרוחניתאחתלשנייה.התהליךמתחיל
מהבורא,מהכתר.
מקור השם "בורא" הוא מצירוף המילים
"בואראה",עלשםההזמנההמיוחדת,שהוא

שולחלאדםדרך¢‡Ó‡Â†‡·‡¢לעלותלמדרגה
רוחניתחדשה,לגלותמציאותרוחניתרחבהיותר.
¢‡Ó‡Â†‡·‡¢הםשניכוחותשעוזריםלאדםלממש
את העלייה הזו .הם מרוממים אותו לגבהים
רוחניים,ופותחיםבפניואופקיםחדשים.
¢‡Ó‡¢הואשמושלהכוחשמתקןאתהאדם,
ומכשיראותולעלותלמדרגהרוחניתגבוההיותר.
הכוחשנקרא"אמא"מעניקלאדםאורמיוחד
שנקרא"אורחסדים".בעזרתאורזההואעולה
ממדרגתוהנוכחיתלמדרגההרוחניתהבאה.
מרגעשהאדםהגיעלמדרגההחדשה,הכוחהשני,
שנקרא,¢‡·‡¢מעניקלושפעוממלאאותובאור
מיוחדשנקרא"אורחכמה".
כךבעזרתשניהכוחותשנקראים"אבאואמא"
מצליחהאדםלהתקדםברוחניות.
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תהליךזהחוזרעלעצמומחדש.בכלפעםשהאדם
מגיע למצב חדש ,הוא מגלה בו "אבא ואמא"
גבוהיםיותר,ושובנעזרבהם,כדילהמשיךבטיפוסו
במעלההסולםהרוחני.

„Â·Î†¯˙ÂÈ†˘È†¨ÈÓÏ†„ÈÓ˙†¨ÈÓÏ†ÈÓÏ
בספרהזוהר,פרשתתצווה,כותברבישמעוןבר
יוחאי":ומטעםתיקוןהזהנשתנהשמםשלחכמה
ובינהלאבאואמא,תפארתומלכותנקראיםבנים,
להיותםמתקנים".
ספרהזוהרמגלהלנואתהמשמעותהרוחניתשל
הציווי"כבדאתאביךואתאמך":כלמישרוצה
לעלותלמדרגהגבוההיותר,צריך,„·ÎÏכלומר
לחקורולהכירחשיבותהשלהמדרגההעליונה
שנקראת"אבאואמא".
בעזרתחכמתהקבלההאדםלומדאיךלהיעזר
בכוחותשהואמקבלממדרגותעליונותיותר,כדי
לעלותבסולםהרוחני,עדשהואמגיעלמדרגה
הגבוההביותרשנקראת"גמרהתיקון".
gilad_s@kab.co.il

@

לקריאהנוספתולצפייהבשיעורקבלהבנושא:
www.kab.co.il/links/175

אילוהיוממציאיםשעוןמיוחד,שהיהקשורללבהאדם,ניתןהיהלראותאתצירהחייםהרוחנייםשלנשמותבני
האדם,כלומראתהעלייהבדרגותהרוחניות
©®¢ÔÂÈÏÚ†ÌÏÂÚÏ†ÚÒÓ¢†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó

¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

לילהכלה

ÂÈÊ†·˜ÚÈ

¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ·˘†ß‰ÏÎ‰†ÏÈÏß†¯Ó‡Ó·†Ì‚†¨‰Â˙Á†¯ÂÙÈÒ†ÏÎ·†ÂÓÎ
˜ÏÓÒ†‡È‰†˙ÂÓ„†ÏÎ†¯‰ÂÊ·˘†‡Ï‡†¨˙ÂÈÊÎ¯Ó†˙ÂÈÂÓ„†¯ÙÒÓ†˙ÂÓÈÈ
Ì„‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†ÈÓÈÙ†ÈÁÂ¯†ÍÈÏ‰˙Ï

¯¢

·‰ÏÈÏ·†¨‰¯Â˙·†˜ÒÂÚÂ†·˘ÂÈ†‰È‰†ÔÂÚÓ˘†È
˘·¢‰ÏÚ··†˙¯·Á˙Ó†¨˙ÂÎÏÓ†‡È‰˘†¨‰ÏÎ‰†Â
)ספרהזוהר,הקדמה(.כךפותחמחברספרהזוהר
אתהמאמר"לילהדכלא"שאותונוהגיםלקרוא
בלילשבועות.

Â˙Â‡·†ÌÈÎÈ¯ˆ†¨‰ÏÎ‰†ÏÎÈ‰†È·†Ì‰˘†ÌÈ¯·Á‰†ÏÎ¢
ÌÈÂ˜È˙·†‰ÓÚ†ÁÂÓ˘ÏÂ†‰ÏÎ‰†ÌÚ†˙ÂÈ‰Ï†¨‰ÏÈÏ‰
˘‰ÏÎ‰†¨˙ÂÚÂ·˘‰†ÌÂÈ·†¨˙¯ÁÓÏ†ÆÌ‰·†˙˜˙ÈÓ†‡È‰
Æ¢‰ÏÚ·†ÌÚ†‰ÙÂÁ‰†˙Á˙†˙ÂÈ‰Ï†‰„ÚÂ
במבט ראשון ,נראה שמסופר כאן על חברים
שמסייעים לכלה להגיע לליל חתונתה .אולם
למעשה,מסבירכאןהזוהרבשפתוהציוריתעל
התפקידהמיוחדשלבנידורנו,וכיצדעלינולפעול
כדילממשאותווליהנותמכלהטובוהאושר.
כמובכלסיפורחתונה,קיימותגםכאןמספרדמויות
מרכזיות,אלאשבסיפורשלנוכלדמותהיאסמל
לתהליךרוחניפנימישמתקייםבאדם.
 ‰ÏÎ‰מסמלת את כלל הנשמות .כשהנשמות
מאוחדות"כאישאחדבלבאחד"הןנקראותÆ‡¯·
† Ô˙Á‰מסמל את  ,‡¯Â·‰האור העליון .הבורא
והנברא"נפגשיםבחתונה"ומקיימיםביניהם.‚ÂÂÈÊ
הזיווגמסמלאתהגילויהרוחנישלהנברא,את
האיחודבינולביןהבורא.

˙ÂÏ‚†Ï˘†‰ÏÈÏ

‡Ï‡†‰ÙÂÁÏ†‰‡·†‰È‡†¨˙ÂÚÂ·˘‰†ÌÂÈ·†¨˙¯ÁÓÏÂ¢
¨‰¯Â˙·†‰ÏÈÏ‰†ÏÎ†ÌÈ˜ÒÂÚ‰†ÌÈ¯·Á‰†¨ÂÏ‡Â†ÆÌ‰ÓÚ
‰¢·˜‰†‰ÙÂÁÏ†‰‡·˘†ÔÂÈÎÂ†Æ‰ÙÂÁ‰†È·†ÌÈ‡¯˜
˘‰È˙Â¯ËÚ·†Ì˙Â‡†¯ËÚÓÂ†¨Ì˙Â‡†Í¯·ÓÂ†¨Ì‰ÈÏÚ†Ï‡Â
˘Æ¢Ì˜ÏÁ†È¯˘‡†Æ‰ÏÎ‰†Ï
למרותשספרהזוהרנכתבלפניכאלפייםשנה,
מאמרזהמסבירעדכמהחשובלימודהקבלה
דווקאבימיהגלותהנקראים"לילה".
לפיהקבלה,הגלותהיאתוצאהמריחוקוניתוק
מרוחניות.גדוליהמקובליםהצטערועלכךשהעם
שלנושקועבתוךעולםהחומר,ועוסקבמעשים
גשמייםבלבד.הואמתעלםמייעודולהובילאת
האנושותלמקוםטוביותר.
בעולםהגשמי,היוםמגיעבאופןטבעילאחרהלילה,
אולםברוחניות,דבראינוקורהמאליו.מישהוצריך
לפעולכדילהביאאת"אורהיום",אתגילויהאור
העליוןלעולם.וה"מישהו"הזההואעםישראל,
הדרךלעשותזאתהיאלעסוקבחכמתהקבלה.
המיוחדבקבלההואשבאמצעותהאפשרלקבל
השפעהמיוחדתמלמעלהשנקראת¯ÈÊÁÓ‰†¯Â‡Ó‰
Æ·ËÂÓÏבעזרתהמאור"נפקחותעיניהלומד",והוא
רואה ,כלומר מרגיש את הכוח העליון שמנהל

yaakov_z@kab.co.il

לקריאהנוספתבנושא:
www.kab.co.il/links/177

תיקוןלילשבועות

שיעורלפנותבוקרשלקבוצתהמקובלים'בניברוך'

חגהשבועותנקראגםחגמתןתורה,מכיוון
שהואמסמלאתמתןהשיטהשמסייעתלאדם
להגיע להרגשת העולם הרוחני ,לגילוי הכוח
העליון.אולם,נתינתהתורהעדייןאינהמצביעה
עלכךשהאדםמסוגללקבלאותה.
כדישהנבראיוכללקבלאתהאורהעליון,עליו
להכיןאתעצמולכךבאמצעותתהליךמורכב
הקרוי"ספירתהעומר".
במהלךשבעתהשבועותשקדמוללילחגהשבועות
אנונוהגיםלמנותארבעיםותשעהתיקוניםשאותם
עוברהנבראכהכנהלקבלתהתורה.בלילההאחרון,
עלפימנהגהמקובליםמזהדורות,נוהגיםשלא
לישוןוללמודקבלהבמהלךכלהלילה.

הסיבה לכך היא ,שלילה זה מייצג את כלל
ארבעיםותשעההתיקוניםשצברהאדםכהכנה
לקבלתהתורה.
עיקרושלהלימודהואבחצותהליל,מכיווןשאז
אנונמצאיםבמצב"החשוך"ביותר.וכפישכולנו
יודעיםהרגעלפנישמפציעהאור,הואתמיד
הרגעהחשוךביותר.לכןאנומתאספיםיחד,
"כאישאחדבלבאחד",לומדיםכדילתקןאת
עצמנולהגיעלאהבהולקבלאתהאורהעליון.
לאחר שנתקן את עצמנו ונקיים את התנאי
העיקרילקבלתהתורה"ואהבתלרעךכמוך",
נחווהאתמעמדמתןהתורה,ואזיאירהאור
העליוןבכלהנשמות.

˘ÌÈÏÂ·È
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¢ÈÓÏ˘Â¯È¢·†„Â„†È¯‰Â†ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
שיחה בנושא קבלה ומצב העולם
בתחילתהמאהה,21שנערכהבין
השחקןהנרידודוביןהרבד"רמיכאל
לייטמן,התפרסמהבמקומוןהמצליח
"ירושלמי" .ניתן לצפות בגרסה
הטלוויזיוניתהמצולמתבערוץהקבלה
האינטרנטי.www.kab.tv

‡¯˜„ÔÈÎÂ„†È

‰È„Ó†˙Â˘„Á
מיטב אמני ישראל לוקחים חלק
בהפקת"ספרהקול"הקבליהראשון.
השחקניםשמואלוילוז'ניומשהאיבגי
והמוזיקאי ארקדי דוכין מסיימים
בימיםאלההפקהמשותפתשלגרסת
"ספרהקול"לאגדהשכתבהרבמיכאל
לייטמן",הקוסם,אגדהלמבוגרים".
אתהתקליטורניתןיהיהלרכושבדוכני
הוצאת "קבלה לעם" במהלך שבוע
הספרבכלרחביהארץ.

˙ÂˆÂÙ˙·†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢
עשרות אלפי גיליונות של העיתונים
"קבלהלעם"ו”,”Kabbalah Today

הגרסההאמריקאיתשלהעיתון"קבלה
לעם",חולקובנייורקובפילדלפיה.
העיתונים חולקו במסגרת המצעד
השנתי למען ישראל ולציון יום
העצמאות ה ,59שנערך בתחילת
החודשבמקבילבעריםאלה.במצעד
השתתפורבבותיהודים,ישראלים,
אמריקאיםונציגי136קבוצותוארגונים
תומכיישראל.

˙ÈÈËÏ‰†‰Ò¯‚‰
החל מחודש דצמבר ,מופיע מאמר
מתורגםמתוךהעיתון"קבלהלעם",
בעיתון "אורורה" לדוברי ספרדית,
העיתוןמופץבכלרחביהעולםהלטיני.

ÌÏÂÚ·†˙È„¯ÙÒ‰†È¯·Â„Ï
השבועיצאלאורהגיליוןהראשוןשל
העיתון "קול הקבלה" ,הגרסה
הספרדיתשלהעיתון"קבלהלעם".
העיתוןמופץחינםבכלרחבידרום
אמריקהוכןבספרדובארצותהברית.

החלמהשבועיופץהעיתוןב25,000
עותקים,בתוךהשבועוןהניויורקי
“.”Jewish Week

‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙ˆÙ‰·†˙ÂÙ˙˙˘‰
כל מי שמעוניין ליטול חלק במערך
ההפצההעולמישלחכמתהקבלה,יכול
ליצורקשר,באופןפשוטונוח,דרךאתר
האינטרנט.kab.co.ilמלאואתפרטיכם
בדףהמיועדלכך,ונציג"קבלהלעם"
ייצורעימכםקשרבהקדם.

·ÈÏÂ·È˘† ¨ÌÁÏÏ† ‰ÎÂÙ‰˙† Ì¯Ë
˙ÂÙÒ‡†¨˙Â„„Â·Î†˙ÂÏ„‚‰†‰„˘‰
ÂÓÎ†ÆÔ‰È˙Â¯·Á†ÌÚ†„ÁÈ†˙ÂÓÂÏ‡Ï
ÌÈÏ„‚†Ì„‡‰†È·†Â‡†Ì‚†¨ÌÈÏÂ·È˘‰
ÏÈ˘·˘Î†ÆÌÏÂÚ·†ÌÈ„¯Ù†ÌÈË¯ÙÎ
¨˙ÈÁÂ¯‰† ÂÎ¯„Ï† ˙‡ˆÏ† ÏÎÂ
Ï˘† È‡˙·† ˜¯Â† Í‡† ˙¯˘Ù‡˙Ó‰
ÌÚ† Â˙È‡Ó† „Á‡† ÏÎ† Ï˘† ¯Â·ÈÁ
ÌÈÏÂ·È˘Ï† ‰ÓÂ„·† ¨ÌÈ¯Á‡‰
‰‡ˆÂ˙Î† Æ˙ÂÓÂÏ‡Ï† ˙ÂÙÒ‡‰
ÌÈ˘‡‰†ÌÈÏÂÎÈ†¨Ì‰ÈÈ·†¯Â·ÈÁ‰Ó
ÈÈÁÏ†ÚÈ‚‰ÏÂ†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†˙‡†˙ÂÏ‚Ï
‡ÆÈÙÂÒÈ‡†‚ÂÚ˙Â†¯˘Â

‚˘ÂÓ

‰˙Ó·†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†·ËÈÓ‰
מערכתעיתון"קבלהלעם"משלימה
בימים אלה את העבודה על הספר
הראשוןשיכילאתמיטבהמאמרים
מהגיליונותהשונים,בעיבודמיוחד.

@
ˆÈÂÓ„‡†‰˘Ó†∫ÌÂÏÈ

˙ÏÓÒÓ†‰ÏÎ‰†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†ÈÙ†ÏÚ
‡˙†‡Â‰†Ô˙Á‰†¨˙ÂÓ˘‰†ÏÏÎ
˙ÓÎÁ·†ÌÈ˜ÒÂÚ†ÌÈ¯·Á‰†¨‡¯Â·‰
‡Â‰†ÏÁÂÈÓ‰†‚ÂÂÈÊ‰Â†¨‰Ï·˜‰
‡˙ÂÁÙ†‡Ï†¨ÈÁÂ¯†„ÂÁÈ

מחברספרהזוהרמספרלנועלÌÈ¯·Áשמסייעים
לכלה,לנברא,להתכונןלמפגשעםהחתןÌÈ¯·Á‰.
הםאלהשעוסקיםבחכמתהקבלהמתוךרצון
להגיע¯Â·ÈÁÏאמיתיביניהם,בכךהםמכינים
אתעצמםלאיחודהנכסףבמשךהמצבהרוחני
הנקרא.‰ÏÈÏ
מצבשבוהאדםעדייןאינומרגישאתהאור
העליון,אתהרוחניות.עלידילימודהקבלה
האנשיםמתחבריםזהעםזהובכךמשמחיםאת
הכלה,כלומרהחיבורביניהםמהווהמקורשלאור
לכללהנשמותוגורםשמחהבמרומים.
כשמגיעיוםהחתונה,היוםשבומתגלההאורהעליון
ונשלםהאיחודהמלאעםהבורא,אותםחבריםנהנים
מהמאמציםשהשקיעו.מתוךהאיחודביניהםהם
מתעליםלהרגשתהעולםהעליון,ורואיםאתהמצב
המתוקןשלכללהנשמות,שנקרא.¢ÔÂ˜È˙†¯Ó‚¢

ומפעילאתהעולם.
המקובליםקבעושבזמננותסתייםתקופתהגלות
הרוחנית,עםישראליתעוררמתרדמתוויביאלעולם
אתאורהיום.אבלקודםיצטרךעמנולהתאחד
באהבה.
בשלבהשנייביאעםישראלאתשיטתהתיקוןלכל
עמיהעולםואזיהנוכולםמהטובוהאושרשנובעים
מןהקשרלכוחהעליון.
במאמר"לילאדכלא"מתואריםכלשלביהתהליך
הזה.העלילהמתארתזאתבאמצעותסיפורההכנה
לחתונההגדולהשעתידהלהתקייםבשבועות,וה"הפי
אנד"שלהסיפורמתרחשבעיצומושלהחגהזה.

עםזאת,עלינולדעתכיחגהשבועותהואלארק
יוםמסויםבשנה,חגהשבועותמסמלאתגמר
תהליך התיקון .מאמר "לילא דכלא" מזכיר לנו
שעלינולהגיעלמצבזהבימינו.תפקידנוהואלהביא
את"אורהיום"לאנושות,אתהיוםהמיוחדשבו
נפגשיםהחתן,שהואהבוראוהכלה,שהיאכלל
הנשמות,תחתהחופה.
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ÌÈ·ÎÂÎ†ÔÈ·†ÚÒÓ

ישביאהבה,יםשלאהבה

˙ÂÈÁÏ†‰ˆÂ¯†‡Ï†®‰˘‡Ë†Ï˘†ÌÈ¯·Á‰©†˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ†¯ˆÂÈ‰Â†È‡˜ÈÊÂÓ‰
˙ÂÁÂÎ†ÏÚ†ÂÏ†¯È·ÒÓ†ÔÓËÈÈÏ†·¯‰†ÆÂ‚‡‰†Ï˘†ÂÁÂÎÓ†˘˘ÂÁÂ†ËÓÂËÂ‡†ÏÚ
‡„Úˆ† ¯Á‡† „Úˆ† ‰Ï‚˙Ó˘† ÌÏÂÚ† ÏÚÂ† ÂÎÂ˙·† ÌÈ‡ˆÓ˘† ÌÈ¯Á

˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ

Ó

¨ÔÓËÈÈÏ†·¯‰†ÌÂÏ˘†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈ
‡ÏÂ‡˘Ï†˙ÂÓ„Ê‰‰†ÏÚ†ÁÓ˘†È
‡È„Î†ÍÂ˙†È·†Â¯¯ÂÚ˙‰˘†˙ÂÏ‡˘†Í˙Â
ÆÈÏ˘†‰Ï·˜‰†È„ÂÓÈÏ
ÍÏ˘†¯ÙÒ·†È˙Ï˜˙†ÌÈ˘„ÂÁ†‰ÓÎ†ÈÙÏ
ÏÚ·†È·˙Î†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó˘†¨¢ÔÂ¯Á‡‰†¯Â„‰¢
¯ÓÂÏ†·ÈÈÁ†È‡Â†Â˙Â‡†È˙‡¯˜†ÆÌÏÂÒ‰
˘‰·¯‰·† ˜ÒÂÚ† ‡Â‰† ÆÈ·† Ú‚† ¯ÙÒ‰
˙¨‰¯·Á†ÂÓÎ†¨È˙Â‡†ÌÈ˜ÈÒÚÓ˘†ÌÈÓÂÁ
˜ÔÙÂ‡·†Ì„‡‰†Ï˘†Â·ˆÓ·Â†ÔÂËÏ˘†¨‰ÏÈ‰
ÆÈÏÏÎ
‡·Ì‚† ¯ÙÒ‰† ˙‡È¯˜˘† ‰„ÂÓ† È‡† Ï

„Â‡Ó†‰ÎÂ·Ó†Ï˘†·ˆÓ·†È˙Â‡†‰„ÈÓÚ‰
‚„ÍÈ‡†˙Â‡¯Ï†È˙ÏÁ˙‰†ÌÂ‡˙Ù†ÈÎ†¨‰ÏÂ
‰ÚÂ·Ë˘†¢˙Â‰ÈÏ†ÔÂˆ¯‰¢†Ï˘†‰ÎÂ˙‰
·˙ÂÏÂÚÙ‰†ÏÎ·†È˙Â‡†‰ÚÈÓ†¨Â‚‡‰†¨Â
˘˙ÈËÓÂËÂ‡†‰¯Âˆ·†Úˆ·Ó†È˙ÈÈ‰†Ê‡†„Ú
ÆÌÏÂÚ‰†ÏÎ†˙‡†Ì‚†ÍÎÂ†ÆÆÆÈ¯Ó‚Ï
ÏÎ†ÏÚ†ËÏÂ˘†Â‚‡‰˘†˘È‚¯‰Ï†È˙ÏÁ˙‰
ÌÚ†·˘ÂÈ†È‡†Ì‡†Æ‰˘ÂÚ†È‡˘†‰ÏÂÚÙ
˙‡†‡ÏÓÏ†˙‡·†¨‰‡¢†¨·˘ÂÁ†È‡†¯·Á
ÍÏÂ‰†‰˙‡†¨ÍÏ˘†ÏÏÁ‰†˙‡†¨ÍÏ˘†¯ÂÁ‰
ÏÎ·†Â‡†‰„Â·Ú·†Ì‚†ÍÎ†Æ¢ÆÆÆÂ˙Â‡†ÏˆÏ
˙‰ÙÈ‡†¨˙Ó‡·†Ï‡Â˘†È‡†Ê‡†Æ¯Á‡†ÌÂÁ

‡ÏÂÎÈ† È‡† ‰ÓÂ† ¨‰Ê‰† ¯ÂÙÈÒ‰† ÏÎ·† È
ø‰Ê†˙‡†˙Â˘Ï†È„Î†˙Â˘ÚÏ
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰האגוהואכוחגדולמאוד
שקייםבנוומניעאותנו.החכמההיא
לדעתאיךלהשתמשבובצורהנכונה.
כאשר האדם משתמש באגו להשגת
המטרההרוחנית,הואלאמבטלאותו,
להיפך,הואדווקאמפתחאותוולומד
כיצדלהשתמשבומבלילהזיקלעצמו
או לאחרים .הבעיה הרצינית קיימת
באדםשלאשואףלרוחניות.באדםכזה
האגו קיים בצורה המקולקלת ,הוא
מנוהלעלידיכוחותהטבעבאופןמוחלט
ואיןלוכלבחירהחופשית.במצבהזה
האדםפועלרקלפישניסוגינתונים:
התכונות שאיתן הוא נולד והערכים
שהחברהמשפיעהלו.
¨ËÂ·Â¯†ÂÓÎ†‡Â‰†Ì„‡‰†Ê‡Â†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ
¯˜†ø‰¯Â˜˘†‰ÓÏ†·È‚Ó
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰נכון,וגםאתהתגובותשלו
אפשרלצפותמראשכיהאדםהואבסך
הכולמערכתשמגיבהבהתאםלנתונים
שמזרימיםלתוכה.אבלאםמלבדהאגו
קיימתבאדםנקודהנוספת,חיצונית,
שממנההואיכוללהשקיףעלעצמוועל
האגושלו,אזהואכבריכוללהתייחס
לחייובצורהאובייקטיבית.המקובלים
קוראיםלנקודההזו"הנקודהשבלב"
ואםאדםמתחיללפתחאותהבתוכו,
היאתצמחבהמשךהדרךלנשמהשלו.
וזוהתחלתהקשרשלהאדםעםהכוח
העליון,עםהבורא.
Ì‡†˙Ú„Ï†ÏÂÎÈ†È‡†ÍÈ‡†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ
‚ø¢·Ï·˘†‰„Â˜‰¢†˙‡†˘È†È·†Ì
∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כאשרהנקודהשבלביוצאת
מןהמסתור,מתחילותלהתעוררבאדם
שאלותכמו"בשבילמהאניחי?"",מה
הסיבה לכל מה שקורה?"" ,למה
נולדתי?"וכןהלאה.האדםלמעשהשואל

עלמהשנמצאמחוץלגופו,עלהסיבה
לקיומו,כיהחיסרוןשמתעוררבולפתע
שייךלדרגתקיוםגבוההיותר.ברגע

‰·È‚Ó˘†˙Î¯ÚÓ†ÏÂÎ‰†ÍÒ·†‡Â‰†Ì„‡‰¢†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰
·Â‚‡‰†„·ÏÓ†Ì‡†Ï·‡†Æ‰ÎÂ˙Ï†ÌÈÓÈ¯ÊÓ˘†ÌÈÂ˙Ï†Ì‡˙‰
˜ÏÂÎÈ†‡Â‰†‰ÓÓ˘†¨˙ÈÂˆÈÁ†¨˙ÙÒÂ†‰„Â˜†Ì„‡·†˙ÓÈÈ
ÒÁÈÈ˙‰Ï†ÏÂÎÈ†¯·Î†‡Â‰†Ê‡†¨ÂÏ˘†Â‚‡‰†ÏÚÂ†ÂÓˆÚ†ÏÚ†ÛÈ˜˘‰Ï
¢˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡†‰¯Âˆ·†ÂÈÈÁÏ
שאדםמתחיללעבודעםהנקודהשבלב
ולגדלאותהבתוכו,מתחילהלהתפתח
בודרגתמודעותעליונה,ובסופושלדבר
נפתחת לו תמונת מציאות אחרת,
חדשהלחלוטין.התמונההזאתנקראת
"העולםהרוחני".

„·Ï†ÌÈ˘‡†ÈÂÈÏÈÓ

Í˙Â‡†ÏÂ‡˘Ï†‰ˆÂ¯†È‡†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ
ÆÌÂÈÓÂÈ‰†ÈÈÁ·†‰Ï·˜‰†˙ËÈ˘†ÌÂ˘ÈÈ†ÏÚ

ÌÂ‡˙Ù¢†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ
ÍÈ‡†˙Â‡¯Ï†È˙ÏÁ˙‰
ß˙Â‰ÈÏ†ÔÂˆ¯‰ß†Ï˘†‰ÎÂ˙‰
˘‰ÚÈÓ†¨Â‚‡‰†¨Â·†‰ÚÂ·Ë
‡Ê‡†„Ú˘†˙ÂÏÂÚÙ‰†ÏÎ·†È˙Â
‰¯Âˆ·†Úˆ·Ó†È˙ÈÈ‰
‡Ì‚†ÍÎÂ†ÆÆÆÈ¯Ó‚Ï†˙ÈËÓÂËÂ
‡˙†¢ÌÏÂÚ‰†ÏÎ
ÈÎÂ˙·† È˙˘‚¯‰† ¨„ÂÓÏÏ† È˙ÏÁ˙‰˘Î
ıÂˆÈ†‰ÊÈ‡†¨·Â˙Î‰†¯ÓÂÁ‰†ÌÚ†˙Â‰„Ê‰
˘ÌÂÈ†ÏÎ†ËÚÓÎ†˙ÂÙˆÏ†È˙ÏÁ˙‰†Æ‰·‰†Ï
·ÈÎ†‰ÈÊÈÂÂÏË·Â†Ë¯ËÈ‡·†ÍÏ˘†˙Â‡ˆ¯‰
¯ˆÆ‰‡Ï‰†‰Ê†ÌÚ†Ì„˜˙‰ÏÂ†ÍÈ˘Ó‰Ï†È˙È
‡¨ÌÈ¯ÂÚÈ˘·†‰ÙÂˆ†¨˙È··†‡¯Â˜†È‡†Ê

כלמהשרציתלדעתעלקבלה וכןהעזתלשאול

ø‰Ï·˜†È‰Ó

Ì„‡Ï† ˙Â˜ÂÏ‡‰† ÈÂÏÈ‚† ˙ËÈ˘† ‡È‰† ‰Ï·˜‰
˘È‰Ó† ÂÏ† ‰¯È·ÒÓ† ‡È‰† Æ‰Ê‰† ÌÏÂÚ·† ‡ˆÓ
‰Ï·˜‰†ÆÂÊ†‰¯ËÓ†˘ÓÓÏ†„ˆÈÎÂ†ÌÈÈÁ‰†˙¯ËÓ
˘ÍÏ‰Ó·†ÌÈ¯·ÂÚ†Â‡˘†ÌÈÎÈÏ‰˙‰†ÏÚ†¯Â‡†˙ÎÙÂ
‰Ó˘‰†ÌÚ†‰¯Â˜˘†‰Ó†˙‡†Ì‚†˙¯‡˙ÓÂ†¨ÂÈÈÁ
Æ‰Ê‰†ÌÏÂÚ·†ÂÈÈÁ†ÌÈÓÈÈ˙ÒÓ˘†¯Á‡Ï

øÌÈÏ·Â˜Ó‰†Ì‰ÈÓ
המקובלים הם האנשים שגילו והבינו את
המציאותהכוללת,אתהעולםשלנוואתהעולם
העליון.הםמסביריםלנואיךיכולכלאדםלהגיע
לחייםנצחייםעודבמהלךחייובעולםהזה.

˜·øÂÈ˘ÎÚ†‡˜ÂÂ„†‰ÓÏ†≠†‰Ï

‰Ï·˜†ÏÚ†ÌÈÒÂ˙ÈÓ

כדילגלותאתחכמתהקבלהכשיטהלהשגת
חיים מאושרים ושלווים ,האנושות צריכה
הייתה לעבור מספר שלבי התפתחות.
המקובליםמסביריםשבימינו,כאשרהאנושות
הגיעהלשלבהאחרוןבהתפתחותה,הדורכבר
מוכןובשללגילויהאלוקותלכולם.

†∫ÒÂ˙ÈÓ‰קבלההיאדת.
†∫˙Ó‡‰הקבלההיאמדעמדויק,הפיזיקהשל
המציאותהכללית.היאחכמהשעוסקתבגילוי
המציאותהעליונה,שנסתרתמחושינו.

˘‡‰Ï·˜†ÏÚ†˙ÂˆÂÙ†˙ÂÏ

¨ËÂ¯‡Ë† ÈÙÏ˜Ï† ‰¯Â˘˜† ‰Ï·˜‰† Ì‡‰
‡ø‰È‚ÂÏÂ¯ÓÂÂ†‰È‚ÂÏÂ¯ËÒ
לא.קלפיטארוט,אסטרולוגיהונומרולוגיההן
מיסטיקותנפוצותשנקשרולשמהשלהקבלה
במאההשניםהאחרונות.
ø˙ÈÏ·˜†‰ÈˆËÈ„Ó†È‰Ó
אין מדיטציה קבלית .הקבלה מלמדת את
האדםאיךלעשותשינויפנימיביחסשלוכלפי
הזולתמשנאהלאהבה.
ø‰Ï·˜·†˙ÂÚÓ˜†˘È†Ì‡‰
לא.בעולםשלנואיןשוםחפץגשמיבעלתוכן
רוחני .חפצים כאלה יכולים לסייע לאדם
בתמיכהפסיכולוגיתבלבד.
ÌÈÓÂ† ÌÈÓÂ„‡† ÌÈËÂÁ† ¨‰Ï·˜† ÔÈ·† ¯˘˜‰† ‰Ó
˜„øÌÈ˘Â
איןקשר.חוטיםאדומים,מיםקדושיםושאר
מוצריםהינםהמצאהמסחריתמשגשגתשל
עשריםהשניםהאחרונות.

†∫ÒÂ˙ÈÓ‰הקבלהמוגבלתלמעטיםורשאים
ללמודאותהרקגבריםמגיל40ומעלה.
∫˙Ó‡‰בתקופתהגלותהייתההקבלהמותרת
רקליחידיסגולה,אךמתקופתהאר"י)המאה
ה(16ואילךהיאפתוחהלכולם.
∫ÒÂ˙ÈÓ‰הקבלהעוסקתבקסמים.
†∫˙Ó‡‰קבלהאינהעוסקתבקסמיםאובמאגיות
אחרות,אלאבמחקרריאלישלהמציאות.
∫ÒÂ˙ÈÓ‰הקבלההיאכת.
†∫˙Ó‡‰הקבלההיאחכמהומדעשפתוחלכל
אדםללאשוםהגבלה.
∫ÒÂ˙ÈÓ‰הקבלהקשורהלניואייג')העידן
החדש(והיאטרנדתופעהחולפת.
†∫˙Ó‡‰קבלההיאהחכמההעתיקהבאנושות,
והחלהלהתפתחלפני5,000שנה.

לצפייהבקליפבנושא:
www.kab.co.il/links/179

È˙Ú‚‰†‡Ï†ÔÈÈ„Ú†Ï·‡†¨„ÂÓÈÏ‰Ó†‰‰
ÔÙÂ‡·†¨‰ˆÂ·˜·†„ÂÓÈÏÏ†ÔÂˆ¯†Ï˘†·ˆÓÏ
˘·ÆÔ‡Î†ÌÈ„ÓÂÏ†Ì˙‡†Â

@

†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰איןבכךצורך,כיהקבוצה
שיושבתכאן,באולםהלימוד,כלללא
מיועדתלהכילאתכלהאנושות.היום
ישנם כבר מיליוני אנשים בכל רחבי
העולם שצופים בשיעורים ולומדים
איתנודרךערוציהתקשורתהשונים.
קבוצת"בניברוך"שלומדתכאןבפתח
תקווה מונה רק כשלוש מאות איש
מתוךכלאותםהתלמידים.והריאם
מדוברעלתיקוןהעולם,מובןשלאכל
העולםיוכללשבתבתוךחדראחד.אני
בטוחשהשינויהגדוליקרהבעזרתקווי
התקשורת.
¨ÚÂÓ˘Ï†ÁÓ˘†„Â‡Ó†È‡†∫˙È¯Ë˘†‰ÎÈÓ
Â‰˘Ó†ÒÙÒÙÓ†È‡†ÈÏÂ‡˘†È˙·˘Á†ÈÎ
·ˆÆÈÏ˘†˙ÈÁÎÂ‰†„ÂÓÈÏ‰†˙¯Â
†∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰כלללא,אתהפועלבצורה
טובה מאוד .העיקר הוא לספוג את
התכניםבצורהנוחהונעימהאלתוך
החיים,ולגלות,צעדאחרצעד,שהעולם
גדולורחביותרמכפישנראהלעין.וזו
למעשההמטרהשלחכמתהקבלה.

@

לראיוןהמלאעםמיכהשטריתבאתר:
www.kab.co.il/links/178

˜·Ë¯ËÈ‡·†‰Ï

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

·ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙È

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

‰ÈÊÈÂÂÏË

∫(YES)†π∏†ıÂ¯ÚÂ†(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

„ÂÓÈÏ‰†˙ÂÈÂ¯˘Ù‡†ÔÂÂ‚Ó†ÏÚ†Ú„ÈÓ
·±≠∑∞∞≠μ∞π≠≤∞π†∫ßÏË

