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זוהר ישראלי

המציאות החדשה שהתגלתה בכנס "זוהר לעם" הולכת ומתרחבת לגל חברתי עצום ,שפותח את שעריו לאנשים מכל קצוות הארץ.
גל שצומח מתוך השורשים העמוקים ביותר שלנו ,ומציף את הלב הישראלי ברוח חדשה של אחדות ,אהבת אדם וקשר אנושי

מ

שהו גדול קורה בארץ .משהו שחיכינו לו
הרבה זמן .הוא היה כאן תמיד ,מתחת לפני
השטח ,חיכה לסימן ,ועכשיו הוא בוקע
מתוך ענני האבק הכבדים ,כמו קרן אור באפלה.
אולי לא הבחנתם בו ,אולי עדיין לא שמעתם עליו,
אבל הרבה אנשים כבר מרגישים אותו .הם כבר
יודעים .הם התעוררו .כי הזמן הגיע.

זה התחיל בחודש האחרון ,כשעשרת אלפים איש
התאספו בגני התערוכה כדי לחגוג את ראשיתה של
תקופה חדשה .תקופה של פריחה ,של גילוי ,ובעיקר
של שמחה .למעשה ,זו הייתה הרבה יותר מסתם
התאספות .כל מי שהגיע לכנס "זוהר לעם" הרגיש
את עצמו כחלק מרקמה אנושית אחת .חיה ,שלמה,
מאושרת .במשך שלושה ימים העולם כמו עצר

מלכת .תחושה חדשה ומופלאה התפשטה באוויר. . .
המציאות החדשה שהתגלתה בכנס ,הולכת ומתרחבת
לגל חברתי עצום ,שפותח את שעריו לאנשים מכל
קצוות הארץ .גל שצומח מתוך השורשים העמוקים
ביותר שלנו ,ומציף את הלב הישראלי ברוח חדשה
של אחדות ,אהבת אדם וקשר אנושי.
בגיליון הזה תוכלו לגלות מהו סוד הכוח האמיתי

של ספר הזוהר ,שמאחד בין בני האדם ומדוע
דווקא הוא יכול להצליח ַבּמקום שבו רבים כל כך
נכשלו .תבינו מה הופך את סיפור יציאת מצרים
מאגדה היסטורית רחוקה ותלושה לַדבר הרלוונטי
והאקטואלי ביותר לזמננו .וחשוב מכול ,תקבלו
כלים להתחיל לבנות כאן מציאות אחרת .טובה
ושלמה יותר ממה שיכולנו אי פעם לחלום. . .
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יציאת מצרים על פי
ספר הזוהר

מה מסתתר מאחורי
סיפור ההגדה?

סודות ספר הזוהר בעולם הגלובלי

מהי הסיבה האמיתית למשבר העולמי ,מדוע לא ניתן לפתור אותו בכלים המוכרים ,ואיך ספר הזוהר קשור לכל זה?
ֺ אלי וינוקור מרצה במכללת "קבלה לעם”

ס

יפורו של ספר הזוהר מתחיל לפני כ1,800
שנה ,במערה צפופה וחשוכה בגליל,
המשקיפה על הנוף ההררי של העיר צפת.
תשעה מגדולי המקובלים דאז יושבים לפני רבי
שמעון בר יוחאי )רשב"י( ,וגומעים בשקיקה את
מילותיו .פניו קורנות בשעה שהוא מגלה לתלמידיו
את מסתרי העולם העליון .רשב"י מדבר אליהם
ברוגע ,בחום ובאהבה .לא לחינם הוא קיבץ אותם כאן
 יחד הם מהווים שריד אחרון לחיבור הרוחני שהיה
נחלת עם ישראל בשנים שבהן חיינו כמשפחה אוהבת
אחת .עם ישראל והעולם כולו נכנסים לתקופה של
גלות ארוכה ,אך רשב"י כבר רואה את העתיד.
כשברקע מתנהלות מלחמות עקובות מדם ,חיי
אדם מאבדים כל ערך ושליטה ,כבוד ורכוש הופכים
לערך עליון ,יושבים עשרת גיבורנו וכותבים את
הספר שעתיד להחזיר את האהבה לעולם.

בחיבור ביניהם הם יוצרים מבנה רוחני משותף 
עשרה מקובלים כנגד עשר ספירות  שדרכו יורד
האור העליון לעולם ומתגשם בצורה של אותיות
ומילים על פני קלף ישן.
ספר הזוהר ,ספר הספרים של הקבלה ,מתגלה בפעם
הראשונה לעולם ונגנז מיד על ידי מחבריו .הסיבה:
הדור עדיין לא היה ראוי להתגלותו ברבים" .הספר",
אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו" ,יתגלה רק בדור
שבו האנשים יתייאשו מההתפתחות האגואיסטית
ויבקשו דרך להתחבר ביניהם בשנית .תפקידו יהיה
לסיים את תקופת החשיכה הרוחנית ,את הגלות".

‰¯Â‚Ò ˙ÈËÒÈ‡Â‚‡ ˙Î¯ÚÓ
בשנים שחלפו מאז ,האנושות עברה כברת דרך.
מערות כמו זו של רשב"י וחבריו הפכו לאתרי
תיירות ,רצינו וגם השגנו כסף וכבוד ,יצאנו
מהכפרים ועשינו מהפכות ,פיתחנו את הטכנולוגיה,
טסנו לחלל ,רצנו אחרי החימוש ,המצאנו את רשת
האינטרנט ,את תרבות הצריכה ו . . .אז משהו קרה,

וארמון החול שבנינו התחיל להתפרק במהירות.
התהליכים שעברנו במהלך השנים קשרו בינינו
יותר ויותר והבטיחו אושר ועושר ,אבל יותר מכול
סימנו את הגעתנו לשלב חדש בהתפתחות האנושית
" הגלובליזציה".
כשהגלובליזציה הייתה עוד בראשית דרכה ,המומחים
אמרו לנו שהקשרים ההולכים ומתהדקים בינינו יגרמו

ראיון חגיגי עם
הרב לייטמן

לנו לדבר באותה שפה ,יאפשרו לנו לטייל היכן שרק
נרצה ויפתחו פתח לקשרים כלכליים ,מדיניים
וחברתיים שטרם הכרנו .ואכן כך היה .אלא שכפי
שגילינו לאחרונה ,ההגדרה של המילה "גלובלי"
היא ,איך לומר ,הרבה יותר רחבה.
בין שלל המשברים שמתרגשים כעת על פתחנו,
אנחנו מגלים שלהיות "גלובלי" זה לא רק להתכתב
עם החברים באייפון ,תוך כדי אכילת מקדונלד’ס
בתאילנד על שולחנות פלסטיק תוצרת סין ,אלא
גם להיות תלוי בהרבה מאוד אנשים .איפשהו
במהלך הדרך ,חוקי המשחק השתנו .ממצב שבו
כל אחד חותר קדימה בצורה אישית ,עברנו למצב
שבו כולם חותרים בסירה גלובלית אחת ,תלויים
לחלוטין אחד בשני .מה זה אומר? שפתאום
האגו ,או אם תרצו המחשבה על עצמי בלבד,
הפך לבעיה .מדוע? כי המשכנו להתנהג בצורה
אגואיסטית ,למרות שהפכנו למערכת סגורה.
ובמערכת סגורה ,כמו במערכת סגורה  כל
פעולה שלך משפיעה על אחרים ,אבל גם חוזרת
אליך כמו בומרנג ,ופוגעת בך.
מרגע שבני האדם נקשרו זה לזה בקשרים
שאינם ניתנים להתרה  המציאות השתנתה.
<<< המשך בעמוד<<< 7
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הזוהר חוזר לעם

ֺ אורן לוי מנהל תוכן "קבלה לעם"
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ל של אור שוטף לאחרונה את ישראל;
את האור הזה לא ניתן למדוד בכלכלה
משגשגת ,בביטחון שופע או במערכת
חינוך מצוינת .עדיין לא .אך בהחלט ניתן להרגיש
אותו בלב ,באותם רגעים נדירים שבהם מתחברים
עשרות אלפי אנשים במדינה ומיליונים נוספים
ברחבי העולם ,סביב מטרה אחת  לגלות את כוח
האהבה שקושר אותנו ,מעצם היותנו בני אדם.
בעת האחרונה קרה מהפך  ספר הזוהר ,שהיה
סגור בפני רוב הציבור במשך אלפיים שנה ,נפתח
ללימוד ההמונים .כדי להבין על מה בדיוק מדובר
ולמה דווקא עכשיו ,נפגשתי עם הרב ד”ר מיכאל
לייטמן לשיחה מרתקת בארבע עיניים:
”ספר הזוהר” נקשר בתודעת הציבור כספר
אפוף מסתורין או יראת קודש .למה זה כך ,ומהו
באמת ספר הזוהר?
”ספר הזוהר הוא מערכת רוחנית מיוחדת מאוד,
במבנה העולם הרוחני .ספֶרה חיצונית רחבה וגדולה
יותר שפועלת על העולם שלנו ,שגם הוא כמו
ספֶרה ,כדור שהכול נמצא בתוכו  היקום ,מערכת
השמש ,כדור הארץ ואנחנו.
זוהי ספרה של כוחות שנמצאת מחוץ ליקום המוכר
לנו  כוחות שמביאים לנו רצונות ומחשבות ,גורמים
לפעולות ביקום עצמו ומנהלים את כל המציאות
שאנו רואים .הכוחות הללו נקראים ’כוחות רוחניים’,
והם גדולים ונעלים יותר מכפי שאנו מסוגלים לתפוס
ולהרגיש.
אמנם את הכוחות שמפעילים אותנו אנחנו לא
חשים ,אך את התופעות ,התוצאות שנובעות
מפעולתם ,אנחנו מרגישים היטב".

להתרגש

מדוע אנחנו מרגישים רק את התוצאות מפעולת
הכוחות הרוחניים?
”האדם לעולם לא יודע על מה יחשוב או מה ירצה
בעוד רגע .מה יקרה לו מחר בבוקר ,או מהו עתידו
של העולם .למרות שאם עוסקים בחקר הטבע ,מגלים
שהוא מסודר בצורה מדויקת לפי סיבה ותוצאה,
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"קבלה לעם"
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האדרא של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו
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ושהכול בנוי בצורה הגיונית מאוד ,בהשתלשלות,
בהתפתחות ובהתפשטות מדבר לדבר .אנחנו עוד
לא יודעים מהי הנוסחה של התפתחות הטבע ,איך
היא מתקיימת ופועלת עלינו ,ולכן איננו יודעים מה
יקרה ברגע הבא.
הנוסחה הזאת ,שנמצאת בכל המציאות בצורה של
מערכת כללית ,באה לידי ביטוי באופן מיוחד מאוד
בכתיבת ספר הזוהר.
כשהאדם יושב מול ספר הזוהר ,עם הרצון שלו,
עם הרגש והשכל שלו ,עם כל מה שהוא ,ובא במגע
כלשהו עם הספר ,הוא הופך בהדרגה לחלק פעיל
בתוך המערכת.
כולנו כבר נמצאים בתוך המערכת הזאת ,וכולנו
נתונים להשפעתם של הכוחות הרוחניים הללו מבלי
להיות מודעים לכך .אך כשהאדם פותח את הספר
ורוצה להתקשר אל אותה מערכת ,לקבל ממנה

תגובה ,להבין ולגלות את השינויים שהיא גורמת לו
ואת השינוי שהוא יכול לחולל בה ,אותם הכוחות
מתחילים לעשות מהאדם חלק שמפעיל במידת מה
את המערכת כולה”.
מדבריך אני מבין שקיים בלימוד ספר הזוהר
פוטנציאל עצום לאדם .אם כך ,מדוע המקובלים
הסתירו אותו מאיתנו עד היום?
”אדם שעדיין לא הגיע לבשלות פנימית ,לא
יכול להיכנס לקשר עם ספר הזוהר ולהפוך לחלק

אודות הרב ד"ר מיכאל לייטמן
הרב ד"ר מיכאל לייטמן היה תלמידו ועוזרו האישי של הרב ברוך שלום אשלג ,בנו הבכור וממשיך דרכו של
מחבר פירוש "הסולם" לספר הזוהר ,הרב יהודה אשלג ,בעל הסולם .במשך שתיםעשרה שנה רכש מפי
רבו את תורת "הסולם" של אביו.
לאחר פטירת הרב"ש בשנת  ,,1991הקים הרב לייטמן את קבוצת המקובלים " ְבּנ ֵי ברוך" ,על שם מורו .בשנת
 ,,1995לפי ציווי המקובלים להתחיל להפיץ את חכמת הקבלה ברוב עם ולכלל האנושות ,הקים את תנועת
"קבלה לעם"  התנועה ללימוד והפצת חכמת הקבלה .כיום "קבלה לעם" היא תנועה בינלאומית ענפה,
הכוללת כשני מיליון תלמידים בארץ וברחבי העולם.
מדי יום מעביר הרב לייטמן הרצאות ושיעורים בספר הזוהר ובכתבי המקור של הקבלה ,והם משודרים
בשידור חי ברשתות טלוויזיה שונות וברשת האינטרנט .הרב לייטמן חיבר למעלה משלושים ספרי קבלה
שתורגמו לשפות רבות .בנוסף ,הוא מכהן כנשיא "המכון למחקר ע"ש הרב אשלג" ,ומשמש כחבר במועצת
החכמה העולמית ).(World Wisdom Council
בצעירותו התמחה בביוקיברנטיקה ,והוא אוחז בתארים דוקטור לפילוסופיה ופרופסור לאונטולוגיה
ולאפיסטמולוגיה .הרב לייטמן מנהל בלוג אישי " קבלה ,מדע ומשמעות החיים".www.laitman.co.il ,

¯‰ÂÊ‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ
רמי קלינשטיין וגלעד שדמון יוצאים למסע היכרות
עם ספר הזוהר .במהלך התוכנית קלינשטיין מנגן על
הפסנתר מוזיקה מקורית.
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פעיל במערכת .הנשמה שלו עדיין לא בשלה .לכן
המקובלים הסתירו את ספר הזוהר לטובתנו ,כיוון
שלפני כן היה עלינו להגיע למצב שבו העולם
והאנושות נמצאים על סף התמוטטות”.
במה באה לביטוי ההתמוטטות הזו?
”היום הגענו למצב שבו האדם כבר לא מסוגל
להצליח בעולם הזה .אנחנו הורסים את החיים שלנו,
מחריבים את כדור הארץ הקטן שעליו אנו חיים ,כל
זוג שלישי בישראל מתגרש ,ילדים עוזבים את הבית
בגיל צעיר ,החינוך כושל ,וההורה הממוצע כבר לא
מצליח לצייר עתיד טוב יותר לילדיו .הגענו למצב
שבו רבים אינם רוצים להביא ילדים לעולם .המשבר
בא לידי ביטוי בכל התחומים :במדע ,בכלכלה,
באקולוגיה ועוד.
המצב הזה מגלה לאדם שהוא מקלקל את העולם
שבו הוא חי ,אבל כיצד ניתן לתקנו? לשאלה זו ,אין
לאף אחד תשובה. . .
ובנוסף לכל ההרס ,אנחנו מגלים שקיימת בינינו
תלות הדדית הדוקה מאוד .העולם הפך לכפר
גלובלי קטן שבתוכו פועל ’אפקט הדומינו’  אם
אחד נופל ,אז הוא מפיל איתו את כולם ,ולכן גם
המשבר הוא גלובלי ,עולמי .כלומר ,אנחנו קשורים
זה עם זה ,תלויים זה בזה ושונאים זה את זה .זהו
מצב מסוכן מאוד”.
אז היה צורך לחכות עד שהאנושות תגיע למצב
הקשה הזה ,כדי לתת לנו את המפתח לחדור לתוך
מערכת הכוחות המפעילה אותנו?
”כך בדיוק כתוב בספר הזוהר .לרגע הזה
המקובלים היו צריכים לחכות’ .בעל הסולם’,
מחבר פירוש הסולם לספר הזוהר ,ומספר מקובלים
נוספים ,נקבו בתאריך ביתר דיוק ,וקבעו שיש צורך
להמתין עד שנת  1995כדי לפתוח את ספר הזוהר
לכל האנושות.
אני זוכר כשרק התחלתי ללמוד את חכמת
,
 ,1979התקשיתי להאמין כששמעתי
הקבלה ,בשנת
ממורי ,הרב ברוך שלום אשלג )הרב"ש( ,שבסוף
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המאה העשרים יתגלה ספר הזוהר ושחכמת הקבלה
תהפוך למבוקשת בעבור מיליוני אנשים .ופתאום זה
קורה ,וכל מה שנכתב בזוהר לפני כאלפיים שנה,
מתגשם לנגד עינינו".

ÔË˜ ÈÏ·ÂÏ‚ ¯ÙÎÏ ÍÙ‰ ÌÏÂÚ‰
˘·˙¢ÂÈÓÂ„‰ Ë˜Ù‡¢ ÏÚÂÙ ÂÎÂ
≠ ‡ÏÈÙÓ ‡Â‰ Ê‡ ¨ÏÙÂ „Á‡ Ì
‡¯·˘Ó‰ Ì‚ ÔÎÏÂ ¨ÌÏÂÎ ˙‡ Â˙È
ÂÁ‡ ¨¯ÓÂÏÎ ÆÈÏ·ÂÏ‚ ‡Â‰
˜˘‰Ê ÌÈÈÂÏ˙ ¨‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯Â
·Â‰Ê Æ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡Â˘Â ‰Ê
„Â‡Ó ÔÎÂÒÓ ·ˆÓ
אז מדוע דווקא עכשיו מותר לכולם ללמוד
אותו?
”מכיוון שהגענו לבשלות של הכרת החורבן,
הכרת האגו ההרסני שלנו ,הכרת שנאת החינם
בין בני האדם ,במידה כזו שאנחנו לא מסוגלים
להמשיך כך יותר.
נאמר שספר הזוהר נכתב לאדם שכולו זכאי או
לאדם שכולו חייב .כמו שכתוב’ ,אין משיח בן דוד
בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב’ .מאחר
שכולנו נמצאים בחוב גדול ,במשבר גדול ,אנחנו
מגלים את הכוח הזה .לכן בדור שלנו אנחנו מגלים
את תורת האמת בפעם הראשונה”.
האם אין רף כניסה ללימוד ספר הזוהר? האם
לא צריכה להיות לי הכנה מסוימת לפני תחילת
הלימוד?
”כל אדם בעולם ,בכל מקום שבו הוא נמצא,
צריך להשתתף במערכת הזאת ,ולא חשוב אם הוא

שיעור זוהר בכנס "זוהר לעם" ,פברואר  ,2010גני התערוכה ,תלאביב

יהודי או גוי ,מפותח יותר או מפותח פחות .זאת
משום שהוא אדם שנמצא במערכת הכללית ,ועליו
להפעיל את הכוח הטמון בספר הזוהר כדי לקשור
את עצמו בצורה נכונה למערכת הכלל אנושית.
המצב העגום שאליו הגענו נובע מכך שאנחנו
קשורים זה לזה ,אבל בצורה לא נכונה ,נצלנית,
אגואיסטית ,וכעת עלינו לנטרל את האגו ולהשתמש
בו בצורה שתהיה מועילה לכולם ,כי אחרת לא
נשרוד .עלינו להפעיל את הכוח הטמון בספר,

·‰˘È „Á‡ ÏÎ Ï˘ Â˙Ó˘
¨¯·Ú· ¨ÌÚÙ˘ ÍÎÓ ˙ÂÓ˘¯˙‰
¨¯‰ÂÊ‰ ·˙ÂÎ ÂÈÏÚ˘ ·ˆÓ· ÂÈÈ‰
¯Â·ÈÁÂ ÌÈÁ‡ ˙·‰‡ Ï˘ ·ˆÓ

בעל הסולם

מהו ספר הזוהר?
ספר הזוהר נכתב במאה השנייה לספירה בתוך
מערה קטנה  ה"אידרא רבא" ,החבויה ביער
המקיף את העיר צפת ,למרגלות הר מירון .במערה
ישבו עשרה מקובלים ,בראשם רבי שמעון בר
יוחאי )רשב"י( ,וכתבו את החיבור הקבלי החשוב
ביותר ביחד ,מתוך הרגשת השלמות.

להתחבר

במאה ה ,13התגלה לראשונה ספר הזוהר
כביכול במקרה ,על ידי אלמנתו של רבי משה

דווקא על ידי הרצון לשנות ולשפר את העולם”.
איך ספר הזוהר מתקן את הריחוק בינינו?
”בעזרת ספר הזוהר אתה מפעיל את כוח התיקון
הטמון בתורה ,כלומר בחכמת הקבלה ,שהיא
עיקר התורה ,ואז הכוח הזה מאיר עליך את אותו
האור הנקרא ’האור הגנוז’’ ,האור הנסתר’’ ,המאור
המחזיר למוטב’’ ,תורה תבלין’.
כתוצאה מכך אתה פתאום מתחיל להשתנות
ולראות את העולם מחובר ולא מפורד כפי שהוא
נראה לנו היום ,ושגם אתה צריך להיות מחובר
בתוכו בצורה נכונה .על ידי ההארה הזו אתה
משתנה ונעשה לאט לאט לחלק חיובי בעולם.
כשאתה משתנה ,אתה רואה שהחיים שלך
משתנים :אתה ,הילדים שלך ,העבודה והבריאות
 הכול משתנה!
הכול תלוי במידת האור שהעולם הזה מקבל
מלמעלה ,ממערכת הכוחות העליונה ,ועל ידי

הלימוד שלך אתה גורם לכך שהאור העליון ישפיע
עליך במידה רבה יותר”.
כיצד אתה מתרשם מהתגובה של עם ישראל
לגילוי ספר הזוהר?
”אני מרגיש שעם ישראל חוזר לספר הזוהר,
כלומר ,שהוא לא לומד אותו ’מאפס’ ,אלא שהוא
ממש נזכר בו .וזה מפני שבנשמתו של כל אחד
ישנה התרשמות מכך שפעם ,בעבר ,היינו במצב
שעליו כותב הזוהר ,מצב של אהבת אחים וחיבור.
לכן כשהאדם פוגש בספר הזוהר הוא מתרגש ,הוא
מרגיש שזה שלו ,וזו תגובה שלא מתרחשת אצלנו
כלפי שום ספר אחר.
אני מאמין שתוך פרק זמן קצר תחול התקרבות
נוספת בין ספר הזוהר ועם ישראל .התקרבות
שבאמצעותה נגיע לחיים טובים באמת ,לביטחון,
לשגשוג ,ולכך שסוף סוף נוכל להרגיש שהעולם
נעשה ידידותי ואוהד כלפינו”.

)(1884-1954

דהליאון .מאז החלו ללמוד מתוך ספר הזוהר
מקובלים בודדים ,בחדרי חדרים ,ונמנעו מלהפיצו
ברבים ,מכיוון שעדיין לא תמה תקופת הגלות.
גילויו של ספר הזוהר בימינו הוא אחד הסימנים
המרכזיים המסמלים את תום תקופת הגלות
ותחילת ההתעוררות הרוחנית הכללית בכל
העולם ,כפי שחזו בעלי הזוהר
כבר לפני כאלפיים שנה" :ומשום
שעתידים ישראל לטעום מעץ
החיים שהוא ספר הזוהר הזה,
יצאו מן הגלות ברחמים". . .
)זוהר ,פרשת נשא(.
הרב יהודה אשלג הוציא
לאור את מה שהתברר לימים
כפירוש המקיף ,המעמיק
והרחב ביותר על ספר
הזוהר" ,פירוש הסולם" .מטרתו
בחיבור זה הייתה להפוך את ספר הזוהר לנגיש
ומובן לכל אדם.

הרב יהודה לייב הלוי אשלג ,המכונה ”בעל
הסולם” על שם פירוש ”הסולם” שכתב לספר
הזוהר ,נולד בפולין בה’ בתשרי תרמ”ה ).(1884
בגיל  19הוסמך כרב על ידי גדולי הרבנים ,ושימש
במשך  16שנה כדיין וכמורה בוורשה .כל ימיו
עסק בעל הסולם בפירוש חכמת הקבלה ,בחידושה
ובהפצתה בשדרות העם .הוא פיתח שיטה ייחודית
ללימוד הקבלה ,המאפשרת לכל אדם לחקור את
המציאות שבה אנו חיים ולהתוודע אל שורשיה
ואל מטרתה.
יצירתו העיקרית של הרב יהודה אשלג הייתה
פירוש ”הסולם” על ספר הזוהר .בנוסף לכך ,הוא
חיבר את ספר ”תלמוד עשר הספירות”  פירוש
נרחב בן שישה כרכים ,על כתביו של האר”י הקדוש
 ר’ יצחק לוריא  גדול מקובלי צפת במאה ה16
ואחת הדמויות המרכזיות והמשמעותיות ביותר
בתולדות חכמת הקבלה לאורך כל הדורות.
בהקדמה לספר הזוהר כתב בעל הסולם” :וקראתי
הביאור בשם ’הסולם’ להורות ,שתפקיד ביאורי

הוא בתפקיד כל סולם ,שאם יש לך עלייה מלאה
כל טוב ,אינך חסר אלא ’סולם’ לעלות בו ,ואז כל
טוב העולם בידיך”.
פירוש ”הסולם” לספר הזוהר ,הודפס ב18
כרכים בין השנים תש”התשי”ג ).(19451953
לאחר מכן כתב בעל הסולם שלושה כרכים נוספים
ובהם פירוש על ”זוהר חדש” .הוצאתם לאור
הסתיימה בשנת תשט”ו ) ,(1955לאחר פטירתו.
את דרכו המשיך בנו הבכור ,הרב ברוך שלום
הלוי אשלג.

˘·˙ ‡ÈÁ ¯Â„È˘· ÌÈÁ
כמנהג המקובלים ,נפגשים החברים ,לערב
שכולו שמחה וחיבור .ערב שמטרתו לגלות
מחדש את השורש הרוחני של ישראל.
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עושים סדר בחיים

ֺ ניב נבון מרצה במכללת "קבלה לעם"

Â‚‡Ï ÌÈ„·Ú

בימינו אנו עבדים לפרעה מלך מצרים  עבדים
לאגו שממרר את חיינו .ספר הזוהר פותח לנו
פתח להרגיש שיש חיים אחרים ויפים יותר "מחוץ
למצרים" .כתוצאה מהשינוי הפנימי שאנו עוברים,
פרעה ,האגו שבנו ,סופג מכות.
לאחר שהאגו סופג עשר מכות ,אנחנו מגיעים
להכרה שבָּאופן הטבעי שאנחנו משתמשים באגו,
לא נגיע לשום מקום ,וזה יוצר בנו צורך עז לצאת
ממנו; אז אנו צועקים אל הבורא שיציל אותנו,
שיוציא אותנו ממצרים.
רק הבורא ,הכוח העליון שברא אותנו כעבדים
לאגו ,יכול לשחרר אותנו משליטתו ,ולהוציא אותנו
לחופשי ממצרים.
זו המשמעות האמיתית של חג החירות  יציאה
ממצרים ,ממקום העבדות לאגו ,אל החופש.
היציאה מעבדות מצרים שבנו קרובה מתמיד,
ובידינו ההזדמנות לזרז אותה ביחד .כשנצא לחופשי
תתגלה בפנינו דרך חדשה לחיות את החיים .יהיו
אלה חיים של איחוד ואהבת אחים ,חיים של
שלום ושלווה בכל הרמות  האישית ,החברתית
והמדינית.
ועכשיו ,כשאנחנו כבר קצת מכירים את משמעותו
הפנימית של סיפור ההגדה ,נוכל להבין על מה
מרמזים לנו מנהגי ליל הסדר.

·ÏÏÎÏ ˙¯‰·˙ÓÂ ˙ÎÏÂ‰ ¨‰‚¯„‰
ÏÈ·ÂÓ Â‚‡‰˘ ¨‰„·ÂÚ‰ ˙Â˘Â‡‰
‡˙ ÂÓÎ ˜ÂÈ„· ¨ÌÂÈ‰ ÆÏ·ÒÏ ÂÏÂÎ
·ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÁ‡ Ì‚ ¨‰„‚‰‰ ¯ÂÙÈÒ
ÂÊÎ˘ ˙Â˜È¯ ÔÓ ¨¢·Ú¯¢ ˘È‚¯‰Ï

‰ÒÓÒÓ˙‰ ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰‰ ¯ÂÙÈÒ È¯ÂÁ‡Ó˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
‚¯Ï‡ÈÂ ¨Ì˙Â‡ ÂÁˆÈ ¨Â˙Â‡ „ÈÓ˘‰Ï Âˆ¯¢ ∫˙¯ˆÂ˜Ó ‰Ò
È¯ÂËÒÈ‰ ¯ÂÙÈÒ Â˙Â‡ Ï˘ ÈÏ·˜‰ „·Â¯‰ ˙‡ ÂÈÙ· Û˘ÂÁ
È· ‡˜ÂÂ„Â ÈÏ‡ÂË˜‡ ÍÎ ÏÎ ‡Â‰ ÚÂ„Ó ‰Ï‚ ¨ÂÏ˘ ˙¯˙Ò‰

shutterstock

על פי ספר הזוהר ,מצרים אינה המדינה שאיתה
עשינו שלום .היא גם לא הממלכה העתיקה שבה
חיו אבותינו בימי קדם ,וגם לא האזור שבו נמצאים
חופי סיני הקסומים.
מצרים הוא שם קוד למצב שאליו יגיע כל אדם,
ורבים מאיתנו חווים אותו כיום ,במאה ה .21נשמע
מפתיע? הנה ההסבר הקבלי:
אם נתבונן על החיים שלנו במבט מהצד ,נגלה
שמה שמניע אותנו לבצע את כל הפעולות השונות
בחיינו ,הוא הרצון שלנו להשיג הנאה ותענוג.
אנחנו מחליפים מקום עבודה או רכב ,נוסעים
לחו"ל או אוכלים במסעדה טובה ,כי זה גורם לנו
הנאה וממלא אותנו בתחושה של סיפוק .הטבע
שלנו ,האגו ,דוחף אותנו לרדוף אחר עוד ועוד
הנאות מתוך רצון למלא את עצמו .יש רק בעיה
אחת  ההנאה מכל דבר שהתאמצנו כל כך להשיג,
מתפוגגת לה אחרי זמן קצר.
בניסיון להשיג את ההנאה המיוחלת ,אנחנו
נתקלים ברצונות של אנשים אחרים העומדים
בדרכנו ,ופעמים רבות נוצרות התנגשויות .זה קורה
בתוך המשפחה ,במקום העבודה ואפילו ברמה
המדינית והעולמית.
בהדרגה ,הולכת ומתבהרת לכלל האנושות
העובדה ,שצעידה אחר האגו מובילה את כולנו
לסבל .היום ,בדיוק כמו בתחילתו של סיפור ההגדה
המקראי ,גם אנחנו מתחילים להרגיש "רעב" ,מן
ריקנות שכזו.
זאת בדיוק התחושה שהכינה את הקרקע להתגלות
חכמת הקבלה וספר הזוהר בדורנו.
האור שלימוד הזוהר מביא לחיינו ,מגלה לנו שגם

‡‰ˆÓ ˙ÏÈÎ
המצה מוגדרת כלחם עוני )לחמא עניא( ,ומרמזת
על תחושת הריקנות במצבנו הנוכחי.
עני ,לפי הקבלה ,הוא מי שמרגיש שיש לו הכול
ובכל זאת משהו חסר .מכאן ועד ליציאה ממצרים
הדרך קצרה.
בתהליך אפיית המצה מקפידים ללוש את הבצק
ללא הפסק ,כדי שלא יחמיץ .החמץ מסמל את
הרצון האגואיסטי שעימו נבראנו ושכולא אותנו
בתוך העולם הצר של האהבה העצמית.
בדומה לאופן שבו לשים את הבצק ,עלינו לבדוק
כל הזמן מהו הרצון המנחה אותנו ,לאן מכוון המבט
שלנו  האם רק כלפי עצמנו או גם כלפי הזולת?
ודאי שאיננו מסוגלים להתגבר על האגו בכוחות
עצמנו ,זה הרי הטבע שלנו ,שאיתו נולדנו .אבל
עצם הבדיקה והשאיפה לשינוי ,בונה בתוכנו פנייה
אמיתית לבורא ,לאותו כוח הטבע שברא אותנו,
בבקשה לעזרה ,לתיקון האגו שהוא הטביע בנו .ואז
קורה השינוי המיוחל.

shutterstock

‡¯·È·Ï˘ ˙Ú·¯‡ ≠ ˙ÂÒÂÎ Ú
Â‚‡‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰
כוס מסמלת בקבלה את הכלי הרוחני ,את היכולת
שלנו לקבל את האור שבא מהבורא .המקובלים
גילו שהתכונה היחידה הקיימת בבורא היא תכונת
האהבה .לכן אם גם אנחנו מתייחסים זה לזה באהבה
כמו שהבורא מתייחס אלינו ,אנו נעשים דומים לו.
יין מסמל את אור הבורא הפועל עלינו בשני
שלבים במהלך לימוד הקבלה:
בשלב הראשון האור מתקן ומשחרר אותנו
משליטת האגו ,ובשלב השני הוא ממלא אותנו
בתענוג אינסופי.
המקובלים מספרים לנו שהאגו שבנו נוצר בארבעה

להשתוקק
¥

¯ßˆ ˙Â‡ ¨‡˘ ˙˘¯Ù ¨¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ¨È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ ß

"קבלה לעם"

ÈÁ ¯Â„È˘· ÌÚÏ ¯‰ÂÊ
שיעור ערב אינטראקטיבי של הרב לייטמן
עם ספר הספרים של הקבלה ,ספר הזוהר.

˘±π∫∞∞≠· È˘ÈÓÁ ¨ÈÚÈ·¯ ¨È
±∏∫≥∞≠· ¯ÂÚÈ˘Ï ‰Î‰
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שלבים ,ובאותו הסדר מתרחש גם תיקונו .ארבע
כוסות היין מסמלות את ארבעת שלבי היציאה
מהאגו אל העולם הרוחני ,שבינתיים נסתר מאיתנו.
לחיים!

‡ø‰˙˘ ˙Ó‡· ‰Ó Ê
גם לשיר "מה נשתנה?" ,לכאורה שיר ילדים
תמים ,יש משמעות קבלית עמוקה .השיר מתאר
את השלבים שעובר האדם במהלך יציאתו לחופשי
ממצרים.
"הלילה הזה כולו מצה"  זוהי תחילתה של
הדרך הרוחנית שלנו .אמנם כבר היינו מוכנים
להיפטר מהאגו ולברוח ממצרים ,אבל ה"פרעה"
שבנו אינו מוותר בקלות .פעם אחר פעם האגו
שולט בנו ואינו מאפשר לנו להתחבר לזולת .את

ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÂÈ‡˘ È‡„Â
Ú·Ë‰ È¯‰ ‰Ê ¨ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· Â‚‡‰
˘‡‰ÙÈ‡˘‰ ÌˆÚ Ï·‡ ÆÂ„ÏÂ Â˙È
˙È˙ÈÓ‡ ‰ÈÈÙ ÂÎÂ˙· ‰Â· ÈÂÈ˘Ï
‰¯Â˜ Ê‡Â ÆÔÂ˜È˙Ï ‰˘˜·· ¨‡¯Â·Ï
ÏÁÂÈÓ‰ ÈÂÈ˘‰
התחושות המרות האלו מבטאות המילים "הלילה
הזה מרור".
מתוך המצוקה הזו אנו פונים לבורא בבקשה
לעזרה .דווקא ב"חצי הלילה" ,כשאין תקווה לחיים
טובים יותר ,ואין סיכוי להינצל ,דווקא אז אנו נענים,
ופתאום ,בחיפזון ,זה קורה!
"הלילה הזה מטבילים שתי פעמים"  מתאר כיצד

¢

‚‡Æ¯‰ÂÊ‰ „ÂÓÈÏ· ÈÂÏ˙ Ï‡¯˘È ˙ÏÚÓ ÏÎÂ Ï‡¯˘È ˙ÏÂ

¯Ë¢Ò ˙Â‡ ¨¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒÏ ‰Ó„˜‰ ¨ÌÏÂÒ‰ ÏÚ· ¨‚Ï˘‡ ‰„Â‰È ß

סודות ספר הזוהר

בעולם הגלובלי

ÔÈÚÓ ‰Ï·È˜Â ¨Â·Â¯ Ïˆ‡ ‰
¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ Æ¢°ÏÎÂ‡Ï ‰ÏÏ
˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ¯ÈÎ Ì‡ ÆÈ
‰Ï‡ ÌÈÓÈ

הבורא משחרר אותנו מהעבדות ובונה בנו טבע
חדש ,ממש כמו הטבע שלו ,טבע של אהבה.
"הלילה הזה כולנו מסובים"  כידוע ,המנהג הוא
להסב על צד שמאל .שמאל מסמל בקבלה את
האגו שבנו ,את האהבה העצמית ,ואילו ימין מסמל
את אהבת הזולת.
המנהג להישען על צד שמאל מרמז על כך
שהתעלינו מעל לאגו ,לא עוד עבדים של האגו,
אלא אנחנו מעליו ,אדונים לעצמנו.

ÌÈ·Â ˙Â·‡ ÏÚ ≠ Í·Ï ˙„‚‰Â
אב מסמל את מצבנו הנוכחי ,ובן מסמל את
המצב הבא שלנו ,המצב המפותח יותר .אב ובן
הם שני מצבים שאנו עוברים במהלך התפתחותנו
הרוחנית.
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים".
האמירה הזו באה להדגיש כי כל המצבים הנפלאים
שנחווה בעולם הרוחני ,הם תוצאה מאותה יציאה
מהאגו ,ממצרים .רק אחרי "יציאת מצרים" נפתחים
לנו אופקים חדשים ,ולכן נהוג תמיד להזכיר ולומר
"זכר ליציאת מצרים".

≠ ¢ÂÏÂ ÂÈ˙Â·‡Ï ‰„ÓÚ˘ ‡È‰Â¢
·˙ÈÁÂ¯‰ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙‡ ÌÈÂ
"והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שלא אחד בלבד
עמד עלינו לכלותינו ,אלא שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותנו".
גם אנחנו וגם יתר עמי העולם ,לא מודעים לסיבה,
מדוע מאז ומתמיד האנושות איננה מחבבת את עם
ישראל.
ספר הזוהר מסביר כי הסיבה לכך היא מכיוון
שאנו מחזיקים במפתח לאושר של כלל האנושות.
בתוכנית ההתפתחות שקבע הבורא הוגדר לנו

<<< המשך מעמוד <<< 1

‰ÒÈ¯˜ ÛÒ ÏÚ

תפקיד מכריע ,עלינו ליישם על עצמנו את שיטת
התיקון באמצעות ספר הזוהר ,ולאחר מכן להעביר
אותה לעמים האחרים .בכך נגאל את עצמנו ,ובבוא
הזמן את העולם כולו מ"עבדות מצרים".
הזמן כבר הגיע ,אומרים גדולי המקובלים ,ועלינו
להזדרז ולפעול ,כי אנחנו כבר באיחור. . .
הבורא קיבץ אותנו לכאן מכל קצוות תבל ,ונתן
לנו את ארץ ישראל הגשמית ,כדי שנבנה אותה
בעצמנו כארץ ישראל הרוחנית  המרכז הרוחני
של העולם ,מקור של שפע ואור לעולם כולו .לשם
כך עלינו לבנות כאן עם מאוחד ,שיהווה דוגמה לכל
העמים " אור לגויים" .ברגע שנתחיל את תהליך
התיקון ,ישתנה מיד יחס העולם העוין כלפינו,
ויתחלף ביחס של כבוד ואהדה ,כפי שהבטיחו
הנביאים בכתביהם עוד לפני אלפי שנים.

˙ËÈ˘ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ì˘ÈÈÏ ÂÈÏÚ
¨¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂ˜È˙‰
ÌÈÓÚÏ ‰˙Â‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
¨ÂÓˆÚ ˙‡ Ï‡‚ ÍÎ· ÆÌÈ¯Á‡‰
ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÓÊ‰ ‡Â··Â
¢ÌÈ¯ˆÓ ˙Â„·Ú¢Ó
לא במקרה יוצא היום ספר הזוהר מן המסתור,
שכן תפקידו הוא לסייע לנו להתאחד באהבה ולממש
את ייעודנו עלי אדמות .אם נתחבר ,ולו במעט,
למסרים של החכמה העתיקה שלנו ,דרך הטלוויזיה,
האינטרנט או שלל הספרים ,ונתחיל לשנות את הלך
המחשבה שלנו ,נוכל סוף סוף ,להיות עם חופשי
בארצנו .עתידנו הטוב מובטח ,ואנו יכולים לזרז
אותו ביחד.

כדי להבין קצת יותר מהי "מערכת סגורה",
נסתכל על דוגמא חיה למערכת כזאת  הגוף
שלנו .בגוף של אדם בוגר יש כעשרה טריליון
תאים )אם נפרוש אותם זה לצד זה הם יקיפו את
כדור הארץ  47פעמים!( .כדי לשמור על בריאות
הגוף ,כל תא לוקח לעצמו רק את ההכרחי לקיומו
ובשאר כוחותיו פועל לטובת המערכת כולה.
האופן שבו פועלים התאים בגוף מבטא חוקיות
שחלה על קשרי הגומלין בטבע כולו  יציבותה
של כל מערכת תלויה ביחסים ההדדיים בין
הפרטים שמרכיבים אותה .ומה איתנו?
האדם הוא היצור היחיד בטבע שנהנה מהיותו
נעלה על האחרים .היצור היחיד שרוצה לנצל
את סביבתו לטובתו האישית בלבד ,שאף פעם
לא מסתפק במה שיש לו ,לוקח מהסביבה הרבה
יותר ממה שהוא באמת צריך ,ונהנה כשאחרים
סובלים.
מה לדעתכם היה קורה אילו תא מסוים בגופנו
היה מחליט לדאוג לעצמו בלבד ,לקחת כל מה
שרק יוכל ולא להתחשב באף אחד?
קוראים לזה תא סרטני .עכשיו ,דמיינו לעצמכם
שהמערכות החברתיות שפועלות היום ומושתתות
על דאגה לאינטרסים צרים )מישהו אמר המערכת
הכלכלית?( הן כמו גרורות סרטן בגוף הגדול
שנקרא החברה האנושית .נשמע מפחיד? אולי,
אבל זו המציאות שבה אנחנו חיים היום .לכן
לגמרי לא מפתיע שרובן נמצאות על סף קריסה,
גם אם לפעמים כלי התקשורת מנסים להוכיח
לנו אחרת .אנחנו הרי לא טיפשים .כולנו רואים
ומרגישים את המתרחש היום על בשרנו.

הוא האמצעי שנכתב במיוחד לתקופה הזאת ,לזמן
שבו אנשים ירגישו צורך בשיטה שתוכל לחבר
ביניהם באמת.
ספר הזוהר נכתב מתוך חיבור ,והכוח שטמון
בו מסוגל לאחד אותנו שנית .למעשה ,זהו סודו
האמיתי של החיבור האדיר הזה  האור העליון
שהטמינו בו רשב"י ותלמידיו הוא הכוח היחיד
שמסוגל להתמודד מול האגו שהפריד בינינו
במהלך השנים .כפי שהעידו גדולי המקובלים,
ובראשם האר"י ,הגאון מווילנה ,הרב קוק ובעל
הסולם ,הספר הזה נכתב כדי לשחזר את הקשר
החם והאוהב שאבד לנו ,והוא מתגלה היום כדי
לחבר בינינו למשפחה אחת ולאחר מכן לעבור
דרכנו לעולם כולו.
כשהצורך בקשר הנכון בין בני האדם יהפוך
לנחלת הכלל ,ישראל כבר תהווה דוגמא
לחברה שחיה על בסיס אהבת הזולת ומקדמת
אותו בעולם  והתוצאה תהיה הצלחה מלאה
לכל הצדדים; האנושות תבין שיש דרך לצאת

¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ·˘ ÁÂÎ‰
כמובן שכל מה שנאמר כאן לא נעלם מעיני
המומחים .גם אם לאחרונה מדברים על זה פחות
מאשתקד )כשהמשבר הכלכלי איים לחסל כל
חלקה טובה וכתבות על הצורך בחיבור הופיעו
בעיתונים כמו פטריות אחרי הגשם( ,כולם מבינים
שהמצב מחייב אותנו לבנות אנושות אחרת,
שהדרך היחידה לשרוד בעולם הגלובלי היא לבנות
בינינו יחסים אחרים ,כאלה שמבוססים על אמון
הדדי ,התחשבות ואהבה .הבעיה היחידה היא שאף
אחד לא באמת מצליח להבין איך אפשר לעשות
את זה ,והמצב רק מידרדר משעה לשעה.

¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒÏ ·Â˘ ÌÈ¯ÊÂÁ
מפתיע ככל שזה יישמע ,דווקא עם ישראל,
העני כל כך באוצרות טבע "רגילים" כמו נפט או
פחם ,מחזיק בידיו את "אוצר הטבע" שהאנושות
מחפשת היום  חכמת הקשר והחיבור בין אנשים.
עמוק בפנים מקנן בנו אותו ניצוץ של אהבת הזולת
שסביבו נוסד העם שלנו והתקיים עד לחורבן בית
המקדש השני .ספר הזוהר שמתגלה היום לכולנו

מהמשברים שאופפים אותה ותעלה על דרך
המלך .במקביל ,גם השנאה האנטישמית והאיומים
כנגד ישראל יפחתו בהדרגה ,ויפנו את מקומם
לאהדה ולתמיכה.
אהבת הזולת כדרך חיים ,כסדר חברתי חדש,
היא הנכס היחיד שיש לנו להציע היום לעולם,
וזוהי גם הסגולה האמיתית שטמונה בספר הזוהר.
הזוהר המתין לנו בסבלות ,ובאמת לקח לנו זמן
להבשיל ,וכעת הגיע הזמן לפתוח אותו וליהנות
מאותה פריחה והתחדשות שכולנו מייחלים לה.

להבין

ÈÁÂ¯ ¯ÂÙÈÒ
מה מסתתר מאחורי הסיפור המקראי?
ערן קורץ משוחח עם הרב לייטמן על
המשמעות הנסתרת של סיפורי התנ"ך.

≤≤∫±µ≠· È˘ÈÓÁ

˜·ÌÚÏ ‰Ï
"קבלה לעם"
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יש משהו חדש באוויר

·Ï‰Ó ‡ˆÂÈ˘ ÔÎÂ˙Â ¯Â·ÈÁ ¨„ÂÓÈÏ Ï˘ ˙ÁÎ˘ È˙Ï· ‰ÈÂÂÁ

ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡Ó

ÈÁ ¯Â„È˘· ÌÚÏ ¯‰ÂÊ

˘¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ· ‰‡È¯˜ Ï˘ ·¯Ú ¯ÂÚÈ

ÌÏÂÚÓ ÌÈ¯·Á ÌÚ ·Â„ÈÓ„ ‰˘Ò
ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ˙ÂÁÈ˘· ¯Â„È·‰

ÈÁ ¯Â„È˘· ‰Ï·˜ ˙ÂÏÈÏ
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 - 29.3.10יום ב' ערב חג
 1:40פותחים את הזוהר
 2:15טעם של אור
 2:35ברוח החג ,פסח
 3:10לילות קבלה ,בשידור חי
 6:05פלפלונים ,ספיישל פסח
 6:50קבלה היום
 7:55פסטיבל הילדים ,לגדול בכיף
 8:45הכיתה של מר שמלו
 9:00חוויה ושמה קבלה
 10:20ארקדי דוכין בהופעה
 10:45להרגיש זוהר
 11:25שבת אחים*
 12:10מסע לעולם עליון
 15:05הופעה של הדור האחרון
 15:50מקובלים כותבים
 16:30הכיתה של מר שמלו
 17:05פלפלונים ,ספיישל פסח
 17:40ברוח החג עם גיל קופטש
מכניסת החג שידור חוזר אוטומטי
 18:15מאחורי הקלעים*
 19:00להרגיש זוהר*
 19:40הופעה של הדור האחרון*
 20:25ברוח החג עם גיל קופטש*
 21:00באותה סירה*
 21:40סיפור רוחני ,פסח*
 22:15שבת אחים*
 22:55ברוח החג ,פסח*
 23:30כולנו יחד*

 - 30.3.10יום ג' חג פסח
0:10
0:55
1:30
2:10
2:35
3:10
6:05
6:30
7:15

הופעה של הדור האחרון*
מקובלים כותבים*
באותה סירה*
ארקדי דוכין בהופעה*
שלבי הסולם*
לילות קבלה*
ארקדי דוכין בהופעה*
לגדול בכיף*
הכיתה של מר שמלו*

 7:55פלפלונים ,ספיישל פסח*
 8:30ברוח החג עם גיל קופטש*
 9:10לומדים ביחד ,פסח*
 9:45הופעה של הדור האחרון*
 10:30להרגיש זוהר*
 11:10מאחורי הקלעים*
 11:45סיפור רוחני ,פסח*
 12:25באותה סירה*
 13:00חוויה ושמה קבלה*
 14:30מופע מחול ,הקוסם*
 15:15מקובלים כותבים*
 15:50שיר מהשרוול*
 16:20מאירה והחברים*
 16:40הכיתה של מר שמלו*
 17:15ברוח החג ,פסח*
 17:50שבת אחים*
 18:35שלבי הסולם*
 19:10מאחורי הקלעים*
 19:45להרגיש זוהר
 20:30ספטמבר ,ארקדי דוכין בהופעה
 21:50באותה סירה
 22:25סיפור רוחני ,פסח
 23:00מאחורי הקלעים ,סשה דמידוב
 23:40חוויה ושמה קבלה

 - 31.3.10יום ד' חוה"מ
 1:00שדרן לילה עם רועי מירון
 1:40לומדים ביחד
 2:15טעם של אור
 2:35מקובלים כותבים
 3:10לילות קבלה ,בשידור חי
 6:05שעת סיפור
 6:25הכיתה של מר שמלו
 6:50קבלה היום
 7:55צוחקים ביחד
 8:30הכיתה של מר שמלו
 9:15חוויה ושמה קבלה
 10:50ספטמבר ,ארקדי דוכין בהופעה
 12:10מסע לעולם עליון
 15:05פסטיבל הילדים ,לגדול בכיף
 16:00פלפלונים

 16:35הכיתה של מר שמלו
 16:50שיחות מכוונות ,ארקדי דוכין
 17:25ארקדי דוכין בהופעה
 17:50שאל את המקובל
 18:25כולנו יחד*
 19:00זוהר לעם
 20:05הנקודה שבלב
 20:40שבת אחים*
 21:25מקסיקו ,יומן מסע
 21:40נפגשים עם קבלה ,חנוך רוזן
 22:15פותחים את הזוהר
 22:50תיקון חצות

 - 1.4.10יום ה' חוה"מ
 1:40מאחורי הקלעים ,סשה דמידוב
 2:15טעם של אור
 2:35שלבי הסולם ,ביטחון
 3:10לילות קבלה ,בשידור חי
 6:10פלפלונים
 6:50קבלה היום
 7:55שיר מהשרוול עם ארקדי דוכין
 8:30לגדול בכיף
 9:15חוויה ושמה קבלה
 10:50בדרך שלך
 11:25בעקבות ספטמבר ,ארקדי דוכין
 12:10מסע לעולם עליון
 15:05בית ספר להורים
 15:40לומדים ביחד
 16:15שלבי הסולם
 16:50מאירה והחברים
 17:15הכיתה של מר שמלו
 17:50שאלה של חינוך
 18:25נפגשים עם קבלה ,חנוך רוזן
 19:00זוהר לעם
 20:05הופעה של הדור האחרון
 20:50בעקבות ספטמבר ,ארקדי דוכין
 21:40הנקודה שבלב
 22:15סיפור רוחני
 22:50תיקון חצות
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 - 2.4.10יום ו' חוה"מ
 1:40שבת אחים*
 2:35מקובלים כותבים
 3:10לילות קבלה ,בשידור חי
 6:05לגדול בכיף
 6:50קבלה היום
 7:55הנקודה שבלב
 8:30חוויה ושמה קבלה
 10:00מופע מחול ,הקוסם
 10:45שאלה של חינוך
 11:20ארקדי דוכין בהופעה
 11:45פותחים את הזוהר
 12:10מסע לעולם עליון
 15:00ברוח החג עם גיל קופטש
 15:40פסטיבל הילדים ,לגדול בכיף
 16:40פלפלונים ,ספיישל פסח
 17:15מקובלים כותבים
 17:50באותה סירה
מכניסת השבת שידור חוזר אוטומטי
 18:30שלבי הסולם*
 19:05שבת אחים*
 19:50להרגיש זוהר*
 20:30מאחורי הקלעים*
 21:05סיפור רוחני ,פסח*
 21:40ארקדי דוכין בהופעה*
 23:00תיקון חצות*

 - 3.4.10שבת חוה"מ
 0:20חוויה ושמה קבלה*
 1:50מקובלים כותבים*
 2:35שלבי הסולם  ,אני*
 3:10לילות קבלה*
 6:05קבלה היום*
 7:05מאירה והחברים*
 7:25שיר מהשרוול*
 7:55הכיתה של מר שמלו*
 8:30חוויה ושמה קבלה*
 10:00בדרך שלך*
 10:35עליות ומורדות בסן פרנסיסקו*
 11:10טעם של אור*

 11:30פותחים את הזוהר*
 12:00קבלה היום*
 13:05ברוח החג עם גיל קופטש*
 13:40מופע מחול ,הקוסם*
 14:25לגדול בכיף*
 15:10קבלה היום*
 16:10פלפלונים ,פסח*
 16:45הופעה של הדור האחרון*
 17:40קבלה היום*
 17:30פרשת דרכים עם הרב לייטמן*
 18:00קבלה היום*
 19:00הנקודה שבלב*
 19:35מקסיקו ,יומן מסע
 19:55להרגיש זוהר ,פסח
 20:30שבת אחים ,בשידור חי
 21:20מאחורי הקלעים ,סשה דמידוב
 21:55נפגשים עם קבלה ,מנשה נוי
 22:30ארקדי דוכין בהופעה
 22:50תיקון חצות

 - 4.4.10יום א' חוה"מ
 1:40שדרן לילה עם רועי מירון
 2:15טעם של אור
 2:35סיפור רוחני ,פסח
 3:10לילות קבלה ,בשידור חי
 6:05שעת סיפור
 6:25הכיתה של מר שמלו
 6:50קבלה היום
 7:55פלפלונים
 8:30חוויה ושמה קבלה
 10:05הנקודה שבלב
 10:40ברוח החג ,פסח
 11:15טעם של אור
 11:35מאחורי הקלעים ,סשה דמידוב
 12:10מסע לעולם עליון
 15:05באותה סירה
 15:45פלפלונים ,פסח
 16:20הכיתה של מר שמלו
 16:55לומדים ביחד ,פסח
 17:30מקובלים כותבים
 18:00ארקדי דוכין בהופעה

מכניסת החג שידור חוזר אוטומטי
 18:25ברוח החג ,פסח*
 19:00להרגיש זוהר*
 19:35באותה סירה*
 20:10סיפור רוחני ,פסח*
 20:40קבלה היום*
 21:40שבת אחים*
 22:20שלבי הסולם*
 22:50תיקון חצות*

 - 5.4.10יום ב' שביעי של פסח
 1:40פותחים את הזוהר*
 2:15טעם של אור*
 2:35שלבי הסולם*
 3:10לילות קבלה*
 6:05פסטיבל הילדים*
 7:00מאירה והחברים*
 7:25פלפלונים*
 8:00חוויה ושמה קבלה*
 9:30הופעה של הדור האחרון*
 10:20להרגיש זוהר*
 10:55ארקדי דוכין בהופעה*
 11:20שלבי הסולם*
 11:55הנקודה שבלב*
 12:30סיפור רוחני*
 13:10מופע מחול ,הקוסם*
 14:00קבלה היום*
 15:05כולנו יחד*
 15:40שיר מהשרוול*
 16:15לגדול בכיף*
 17:00בעקבות ספטמבר ,דוכין*
 17:45ארקדי דוכין בהופעה*
 18:15נפגשים עם קבלה מנשה נוי*
 19:00זוהר לעם*
 20:05שבת אחים*
 20:50ארקדי דוכין בהופעה
 22:15שלבי הסולם
 22:50תיקון חצות
__________________
* שידור חוזר אוטמטי
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פותחים את הזוהר  -יוצאים ממצרים
ÌÈ„ÓÂÏÂ ¯‰ÂÊ‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ÆÂ˙È‡Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ¨‰ÏÂ‡‚ ÏÚ ¯·„Ó ¯‰ÂÊ‰˘Î
‡˙ ÂÏ ‰ÈÂÙˆ‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÈÂÂ˘ÎÚ‰ ˙ÂÏ‚‰ Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

ֺ גלעד שדמון מנהל אקדמי  מכללת "קבלה לעם"

ופתח בחיפוש אחר מענה לתחושת הריקנות
הפנימית .מתוך רצונו החזק הוא הצליח להגיע
למגע עם הכוח העליון.
אברהם השתוקק להעביר את הדבר המופלא
ציור :נעם דויב

ה

מקובלים מלמדים אותנו שהקריאה בספר
הזוהר מסוגלת להעלות אותנו ,מדרגה
אחר מדרגה ,שלב אחר שלב ,אל עבר
חיים מלאים באור .כל מה שצריך זה רק לרצות
להרגיש את מה שהזוהר מעביר לנו .לרצות שהוא
ייפתח בפנינו.
עם הכוונה הזו ניגש לקרוא את מה שכתוב בזוהר
בפרשת תזריע )אותיות קפ"וקפ"ז(:
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.
עתיד הקדוש ברוך הוא להראות גאולה
לבניו ,כאלו הימים ששלח הקדוש ברוך הוא
להוציא ישראל ממצרים".
כשהזוהר מדבר על גאולה ,הוא מתכוון לגאולה
הפרטית של כל אחד מאיתנו.
אנחנו נמצאים כל הזמן בריצה בלתי פוסקת,
ומשקיעים המון כוחות ומאמצים כדי לזכות למעט
רגעים של שלווה.
לא פלא שרבים מאיתנו מתחילים להרגיש שקשה
לנו למצוא את המטרה האמיתית של חיינו .אם
נתבונן לרגע מהצד על החיים שלנו ,ייתכן שיהיה
לנו קשה להסביר לעצמנו בשביל מה לנו לחיות
חיים כל כך קשים .הרי במוקדם או במאוחר הכול
ייעלם וימות.
ההרגשה הזו של ריקנות פנימית נקראת בלשון
הזוהר "גלות".
המקובלים מספרים לנו שקיימת דרך לצאת
מהגלות .להתעלות לממד אחר של קיום .לחוש
את המציאות בצורה אחרת לגמרי .לחיות חיים
נצחיים ,ללא גבולות וללא הגבלות .ההרגשה הזאת
נקראת בלשון הזוהר "גאולה".
משמעותה של הגאולה היא לא רק לחיות
בביטחון ,בשלווה ובשגשוג ,אלא הרבה מעבר
לזה .גאולה פירושה להגיע לדרגת הבורא ,הכוח
העליון שפועל בטבע .להיות עצמאי ,גדול ושלם

כמו הכוח העליון .להגיע לאותו האושר שנמצא
בכוח העליון עצמו.
כל אחד מאיתנו מסוגל להגיע לכך במהלך חייו.
כל מה שצריך הוא להתעלות מעל האגו ,ולהיות

להתעלות לדרגתו של הבורא .מכיוון שעם ישראל
היה בשל לכך לפני האחרים ,הוטלה על כתפיו
משימה חשובה :להעביר ליתר העמים את השיטה
לגילוי האור העליון  להיות "אור לגויים".
כדי להצליח במשימה זו ,היה עלינו לעבור סדרה
של גלויות וגאולות .בכל גלות התגלתה לנו עוצמה
גדולה יותר של פירוד ודחייה הדדית ,ובכל גאולה
חשנו את אהבת האחים ביתר עמקות.
"מה בין גאולה שבסוף הימים לבין גאולת
מצרים? גאולת מצרים היתה במלך אחד ,ובמלכות
אחת ,וכאן בכל המלכים שבעולם".
המצב המושלם ,שבו כל אנשי העולם יתעלו
לדרגת הכוח העליון ,נקרא בלשון הזוהר "הגאולה
שבסוף הימים".
כדי להיגאל עלינו להחיות את אהבת האחים
ששררה בינינו לפני אלפי שנים .חיבור הלבבות
הוא המפתח ליציאה מהגלות והפירוד אל הגאולה,
אל גילוי הכוח העליון.
לאחר שנחדש את המגע עם הכוח העליון,
יהיה עלינו להעביר את הגילוי הזה הלאה ,לכל
העולם.
"ואז יתכבד הקדוש ברוך הוא בכל העולם,
וידעו הכול ממשלתו של הקדוש ברוך הוא ,ואז
תתגלה ממשלתו של הקדוש ברוך הוא ,שכתוב,
והיה ה' למלך על כל הארץ .כמו שכתוב ,כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
אנחנו עוד לא מתארים לעצמנו עד כמה נפלאה
היא המציאות הרוחנית .כל התענוגים המוכרים
לנו בעולם הזה נחשבים כניצוץ קטן לעומת האור
העצום המורגש במדרגה הרוחנית הנמוכה ביותר.
הכול תלוי רק בנו ,במידת החיבור והקשר בינינו.
אנחנו מסוגלים להתעלות לאותה דרגה נעלה של
קיום ,שבה נוכל למלא את כל הרצונות והשאיפות
שלנו .הזוהר מכוון אותנו לשם ,ובעזרתו זה
אפשרי .אם רק נרצה ,נראה נפלאות.

¨‚Â˘‚˘·Â ‰ÂÂÏ˘· ¨ÔÂÁËÈ·· ˙ÂÈÁÏ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó
‡ÁÂÎ‰ ¨‡¯Â·‰ ˙‚¯„Ï ÚÈ‚‰Ï ‰˘Â¯ÈÙ ‰ÏÂ‡‚ Æ‰ÊÏ ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ‡Ï
ÚÈ‚‰Ï ÆÔÂÈÏÚ‰ ÁÂÎ‰ ÂÓÎ ÌÏ˘Â ÏÂ„‚ ¨È‡ÓˆÚ ˙ÂÈ‰Ï ÆÚ·Ë· ÏÚÂÙ˘ ÔÂÈÏÚ‰
ÂÓˆÚ ÔÂÈÏÚ‰ ÁÂÎ· ‡ˆÓ˘ ¯˘Â‡‰ Â˙Â‡Ï
אוהב ונותן כמו הכוח העליון .בדיוק לשם כך
מתגלה הזוהר בימנו.
לפני כ 4,000שנה חי אדם אחד שזכה לגאולה
פרטית שכזאת .קראו לו אברהם .הוא היה אחד
מכוהני הדת בבבל העתיקה ,שבה הייתה מרוכזת
מרבית אוכלוסיית העולם באותם זמנים .אברהם
החל לחוש בקרבו את הרגשת הגלות הרוחנית,

שגילה לכל בני האדם בעולם .הוא הקים אוהל,
הזמין אליו עוברים ושבים ,וניסה ללמד אותם את
השיטה להגיע לדרגת הכוח העליון .אך רק קבוצה
קטנה של תלמידים הלכה בעקבותיו .קבוצה זו
קראה לעצמה "ישראל" ,משום שמטרתה הייתה
להגיע ישר אל הבורא.
במוקדם או במאוחר ,כל בני העולם עתידים

°˘„Á

יש למה להתחבר
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È‚·È‡ ‰˘Ó ≠ È˘È‡ ¯ÂË
בחיים שלי ,אני אוהב להתנהל באהבה ובאמון
מול אנשים .אני לא אוהב לריב .אני חושב שבן
אדם מרגיש טוב יותר כשהוא כזה .אדם שלא
שקוע בעצמו ומפנה את האנרגיה שלו החוצה,
לעזור לאחרים ולהיות איתם ,יותר קל לו בחיים.
הוא מתחבר לדברים שלא רק קשורים לעצמו
אלא גם למשפחה ,לסביבה ולחברה.
בימינו ,זה מאוד קשה לביצוע .האגו התפתח
לממדים ענקיים .כל אחד חושב איך לקחת
מהשני ,איך להיות מיליארדר על חשבון השני.
חשבונות אישיים מניעים את הכול :כעסו עליי
 אני כועס בחזרה ,נתנו לי  אני נותן ,לא נתנו
לי  אני לא אתן .הכול נובע מהאגו .אבל בסופו
של דבר ,את מי האגו הזה הורס? אותנו .תראו
איך אנחנו ממציאים פצצות ונשק .את מי אנחנו
משמידים פה? את עצמנו .אם לא נעשה שינוי,
פשוט לא נשרוד.
ספר הזוהר וחכמת הקבלה חיזקו אצלי מאוד
את ההבנה של חשיבות התלות ההדדית ,ובכלל,
איך העולם הזה בנוי .הבנתי שאנחנו לא יכולים
להרשות לעצמנו רק לקחת ולהיות אגואיסטים.
ככל שיותר אנשים יבינו את זה ,העולם יעבוד
כמקשה אחת .אנחנו נבין שכולם צריכים לדאוג
לכולם.
אמנם זה תהליך לא קצר ,אבל אני בטוח
שחכמת הקבלה שמתגלה עכשיו יכולה לעשות
את זה בענק.
לקראת פסח ,אני רוצה לאחל לנו ,שתשרה
האהבה במחוזותינו .במקום שנאת אחים 
אהבת אחים .שתהיה בינינו פתיחות והבנה.
שנוכל באמת לצאת ולפתוח את הלב לאחרים.
ושנתחיל לדאוג לעולם ולסביבה שבה אנחנו
חיים ,כי הם חלק מאיתנו .אני מבטיח לכל אחד
שיעשה את הפעולה הזאת  יצא מעצמו החוצה
לזולת  שהוא בעצמו יבריא .הוא ירגיש יותר
טוב עם עצמו ובעיותיו ייעלמו .כי ככל שהבן
אדם יוצא מעצמו ונותן ,הוא מציל את עצמו
ואת הסביבה שלו.

°ÁÓ˘ ‚Á

מכתבים למערכת
שאלות ותגובות למערכתinfo@kab.co.il :

ובדואר להוצאת "קבלה לעם" ת.ד,1552 .
רמתגן  .52115טלפון1700509209 :
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ֺ ליאור גור מרצה במכללת "קבלה לעם"
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פר הזוהר הוא כלי נפלא שביכולתו
לפתוח בפנינו עולם ומלואו של גילויים
עצומים ומפתיעים .הזוהר הוא מעין שער
למציאות האמיתית ,העליונה ,שכרגע נסתרת
מחושינו .אך כדי שנצליח להשתמש ביעילות
בכוח הגילוי שטמון בו ,עלינו להבין תחילה את
צורת הלימוד הנכונה של הזוהר ,כפי שנקבעה
על ידי המקובלים הגדולים בהיסטוריה .חמשת
הכללים הבסיסיים הבאים יעזרו לכם לצאת לדרך,
ולהתכונן לקראת מסע ההרפתקאות הגדול שספר
הזוהר מזמן לנו .מוכנים?

Æ±

¢„ÓÏ ÌÎÁ‰ ÔÈ‡¢

אל תחפשו הבנה שכלית .את ספר הזוהר לומדים
עם "הלב" ,כלומר ,דרך הרצון והרגש .למה הכוונה?
בניגוד לצורות הלימוד הרגילות הנהוגות בעולמנו,
המבוססות על עיבוד שכלי של עובדות ונתונים ,כאן
עלינו לפתח גישה שונה לחלוטין .לימוד הזוהר נועד
לעורר בנו שינוי פנימי ,ולהכשיר אותנו לקליטת
המציאות הנסתרת.
מידת ההצלחה בלימוד תלויה אך ורק במידת
ההשתוקקות שלנו לגלות ולהרגיש את המציאות
הזו .לכן אין כל צורך בידע מוקדם ,בכישרון ,או
בחכמה מיוחדת! כל שנדרש מאיתנו הוא לפתח רצון
פשוט ואמיתי ,ממש כמו ילד סקרן שפוקח את עיניו
לרווחה ורוצה "לבלוע" את כל העולם.

≤Æ

צורת השפעתו של המאור נסתרת מהבנתנו כרגע,
ולכן אנו מכנים אותה בשם "סגולה" ,או "נס" .אבל
מבחינתם של המקובלים ,שנמצאים בהכרת העולם
הרוחני ,אין כאן שום "נס" ,אלא תהליך טבעי
לחלוטין.

¢ÔË˜ ÌÏÂÚ ≠ Ì„‡‰¢

פרשׁו נכון את המילים .ספר הזוהר מכיל תיאורים
ומושגים רבים המוכרים לנו מן העולם הגשמי ,כמו:
עיר ,מגדל ,נהר ,מסעות וכוכבים .חשוב להבין שכל
הפרטים והדמויות המוזכרים בספר ,אינם מדברים
על העולם החיצוני הנמצא סביבנו ,אלא אך ורק על
מה שמתרחש בתוכנו.
הזוהר מספר על המבנה הפנימי של הנשמה ,על
ה"אנטומיה" הרוחנית הנסתרת של כל אחד מאיתנו.
ממש כשם שהגוף הפיזי שלנו מורכב מחלקים
ואיברים שונים ,כך גם הנשמה בנויה כמערכת של
רצונות הפועלים בתיאום ובתזמון מושלם ביניהם.
לכן בזמן שאנו קוראים את הזוהר ,עלינו להשתדל
לפרש את המילים הכתובות בו כביטוי לאותן
פעולות פנימיות המתרחשות בנשמה .לראות את
הטקסט כגשר המוביל אל הרצונות העמוקים ביותר
שלנו.

≥¢·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁÓ ‰·˘ ¯Â‡Ó‰¢ Æ

חפשו את המאור .לא פעם אנו שומעים כי
בספר הזוהר יש "סגולה" מיוחדת .סגולה היא חוק
התפתחות טבעי שפועל בכל תהליכי החיים ,ולא
כוח מיסטי דמיוני .למה הכוונה?
המקובלים מסבירים כי העולם הגשמי שלנו נשלט
כולו על ידי הרצון האגואיסטי לנצל את הזולת ,ואילו
בעולם הרוחני פועלת רק הכוונה להיטיב לזולת בנתינה
אינסופית .לכן ניתן לנו אמצעי מיוחד שתפקידו לקשור
בין העולמות ההפוכים ,או במילים אחרות ,לכוון את
התכונות שלנו ,בהתאם לתכונת הנתינה של העולם
הרוחני " המאור המחזיר למוטב".

בנו בזכות אותו מאור .העולם הרוחני ייפתח ,ומה
שנראה בעיננו בתחילה כ"סגולה" ,יהפוך לחוקיות
ברורה ומובנת.

¢ÔÂˆ¯‰ ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ¯·„ ÔÈ‡¢ Æ¥

הכול תלוי ברצון .כולנו יודעים אילו מאמצים
נדרשים מהתינוקות הקטנים כדי לעשות את צעדיהם
הראשונים בעולם ,ובאיזו התמדה מעוררת התפעלות
הם עושים זאת .הם אינם מוותרים ,ומנסים שוב ושוב
עד שהם מצליחים .באותו אופן ,הדגישו המקובלים,
צריכים גם אנחנו להמשיך בלימוד הזוהר בסבלנות
ובהתמדה ,עד שנתחיל "ללכת" בכוחות עצמנו,
ולגלות את העולם הרוחני .כל התנאים להתקדם כבר
ניתנו לנו מראש .הדבר היחיד שעלינו לספק מצידנו,
הוא הרצון לגדול.

¢„Á‡ ·Ï· „Á‡ ˘È‡Î¢ Æµ

shutterstock

מעצמי לזולת

ספר הזוהר  -מדריך למשתמש

כל שעלינו לעשות ,הם מדגישים ,הוא לקרוא את
ספר הזוהר ולרצות שהכוח הטמון בו יפעל עלינו
בזמן הלימוד.
לאט לאט נגדל ונרגיש בשינוי הפנימי המתחולל

חיבור הוא המפתח .ספר הזוהר נכתב על ידי
קבוצה של עשרה מקובלים ,אשר הרכיבו ביניהם
"כלי" שלם ,רצון מאוחד לגילוי הכוח העליון
של המציאות ,הבורא .רק הקשר הפנימי ביניהם,
האהבה והחיבור ,אפשרו להם לפרוץ את גבולות
העולם הגשמי ,ולעלות לרמת הקיום הנצחי שעליה
מסופר בזוהר .אם ברצוננו ללכת בעקבותיהם,
עלינו לנסות לבנות בינינו קשר דומה ,לחפש את
עוצמת החיבור ששררה בין תלמידיו של רבי שמעון
בר יוחאי .הזוהר נולד מתוך אהבה ,ולכן גם גילויו
המחודש בזמננו יתאפשר רק מתוך אהבה.

∫ÌÂÈÒÏ ÔË˜ ÙÈË
השתמשו בטכנולוגיה! כיום ,בניגוד לעבר ,אין עוד
צורך להיכנס למערה חשוכה וקרה ,לאכול חרובים
וללמוד עשרות שנים . . .כלי התקשורת המודרניים,
הטלוויזיה והאינטרנט ,מאפשרים לנו לבנות
מעין "מערה וירטואלית" חדשה ,רשת חברתית
שבאמצעותה נוכל לחלוק מידע ,ללמוד ולהתקדם
במהירות שיא .בהצלחה!

מהי קבלה?
חכמת הקבלה היא שיטה להשגת חיבור ואהבה
בין בני אדם ,במטרה להגיע להרמוניה עם הכוח
העליון.
בעבר ,לפני כאלפיים שנה ,היחסים בין
האנשים בעם ישראל התבססו על אהבה ,ממש
כמו משפחה אחת גדולה .היינו דומים לכוח
העליון שפועל במציאות ,שכל מהותו היא
אהבה ונתינה .ולכן היינו עם חזק ,בעל יכולת
להתמודד ולעמוד מול הקמים עליו .עם שיודע
את הייעוד שלו.
בשלב מסוים ,האגו פרץ בקרבנו ,שנאת החינם התפשטה והאהבה החלה לדעוך .רבי שמעון בר יוחאי,
שהרגיש בשינוי המתרחש ,כתב עם חבריו את ספר הזוהר ,שבו טמונה סגולה מיוחדת שביכולתה
לגרום לנו לחזור לזוהר של אותם הימים.
ספר הזוהר נגנז עם סיום כתיבתו ,משום שבני הדור לא היו ראויים לו עדיין ,ולא הרגישו שהם
זקוקים לו .מאז ובמשך הדורות הצביעו המקובלים על דורנו כדור שבו יתגלה ספר הזוהר .ואכן ,בעת
האחרונה אנו עדים לכך שיותר ויותר אנשים נמשכים לספר הזוהר ולחכמת הקבלה.
לאט לאט מחלחלת ההכרה בכך שרק בכוחו של הזוהר נוכל לשוב לחיות באהבה ,ולהתעלות לדרגת
קיום חדשה .דרגה שבה נגלה את האהבה האינסופית שהכוח העליון מעניק לנו.

לחוות

ÈÁ ¯Â„È˘· ‰Ï·˜ ‰Ó˘Â ‰ÈÂÂÁ

∏

"קבלה לעם"

הרצאות לקהל הרחב במגוון נושאים מחכמת הקבלה.
הכניסה חופשית! בית "קבלה לעם",
ז'בוטינסקי  ,112פ"ת.
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