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לאכול�מצה�שמתפוררת�לך�תמיד�בין�הידיים,
לשיר�"מה�נשתנה"�עם�הבן�הקטן�של�הדוד�חיים.
לראות�את�עצמנו�כאילו�יצאנו�ממצרים,�לנסות
לספר�על�כך�לילדים�שנרדמו�כבר�פעמיים...�ולא
לשכוח�למלא�גם�לאליהו�הנביא�את�הכוס�שלו.
פסח�הוא�החג�שבו�אנו�מתכנסים�יחד�לסעודת
ליל�הסדר.�אבל�זה�לא�מסתכם�רק�בכך,�פסח
הוא�קודם�כל�חג�רוחני�שמדבר�על�תיקון�הנשמה.
אין�זה�פלא�שהיציאה�ממצרים�עומדת�במרכזו
של�החג���היא�מסמלת�את�הרגע�המיוחד�שבו
אנו�מגלים�את�המצב�החופשי�והנעלה�ביותר,

את�הרוחניות.
סדר�פסח�הוא�נוסחה�עתיקה�לעשיית�סדר
בחיים.�לא�רק�בבית,�בארונות�המטבח�ובחדרי
הילדים,�אלא�סדר�של�ממש,�סדר�פנימי�בתוך�הלב.
גדולי�המקובלים�כתבו�עבורנו�את�ההגדה�של�פסח
כמדריך�שמלווה�אותנו�בדרכנו�לעתיד�בטוח�וטוב.
�לכך. �להגיע �יכול �אחד �שכל �לנו �כותבים הם
בני�ישראל�יצאו�ממצרים�רק�לאחר�שהתאחדו
ונהיו�לעם.�בכל�דור�ודור�סיפור�מצרים�חוזר�על
עצמו���ובמיוחד�בדורנו.�אם�רק�נושיט�יד�זה
�נהיה�עם�חופשי לזה�ונשאף�להתחבר�בינינו
באמת.�כשרק�נרצה�בכך,�האור�העליון�יעשה

זאת�עבורנו.
אז�בואו�נשב�יחד�ונחגוג�את�סדר�הפסח�כעם

שלם�מאוחדים�באהבת�הזולת.
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כך,�מתוך�החושך�ואי�הוודאות,�מתגלה�נקודת�האור
הגדולה�ביותר�בתולדות�עם�ישראל.�משה�רבנו�הוא
ללא�ספק�המנהיג�החשוב�ביותר�של�העם�היהודי
בכל�הזמנים:�הוא�הוציא�את�בני�ישראל�ממצרים
�ובזכותו והוביל�אותם�לפתחה�של�ארץ�ישראל,
�המנהיגים, �גדולי �הדברות. �עשרת �את קיבלנו
�בו�את המצביאים�והמדינאים�בכל�הדורות�ראו
הגדול�מכולם�ופועלו�וסיפור�חייו�רלוונטיים�מאי

פעם,�אפילו�אחרי��3,000שנה.
�משה �של �חייו �לסיפור �הקבלה �חכמת �פי על
�¢Ó˘‰¢�מסמל�את משמעות�פנימית�ומרתקת.
¢‰Ú¯Ù¢� הכוח�הרוחני�שקיים�בכל�אחד�מאיתנו,
לעומתו�מסמל�את�כוח�האגו�ששולט�על�האדם

ומדכא�את�הרצון�שלו�לרוחניות.�הקבלה�מתארת
�פנימי �כמאבק �למשה �פרעה �בין �המאבק את
שמתרחש�בתוך�האדם.�זהו�מאבק�איתנים�בין�הרצון
לרוחניות�שמתעורר�לפתע�ומתפתח�לאט�לאט�לבין

האגו�האכזרי,�הדורסני,�שמדכא�את�הרצון�הרוחני
פעם�אחר�פעם.

המאבק�בין�שני�הכוחות�האלה,�"משה�ופרעה",�הוא
מאבק�על�האדם,�על�"נקודת�ישראל"�שנמצאת�בכל
אחד�מאיתנו.�מאבק�שיכריע�לשם�איזו�מטרה�האדם
יחיה.�האם�הוא�יבחר�לחיות�את�חייו�רק�כדי�להשיג
מטרות�גשמיות�וחומריות�בעולם�הזה�או�שיתפתח

ויגלה�את�העולם�הרוחני.
כל�עוד�ידו�של�פרעה�על�העליונה,�האדם�נשאר
במצרים,�אולם�כשכוחו�של�משה�גובר,�האדם�זוכה
לצאת�לחופשי.�יציאת�מצרים�מסמלת�את�היציאה

משליטת�האגו�אל�החופש.

Â‚‡‰†ÏÚ†‰ÓÁÏÓ†˙Ê¯Î‰
התחנה�הראשונה�בחיי�משה�היא�ארמונו�של�פרעה.
�40שנה�חי�משה�בביתו�של�מלך�מצרים�כבנה�המאומץ
�כנסיך�מצרי�משה�זכה�לכבוד של�בתיה�בת�פרעה.
השמור�לבני�מלכים.�המובחרים�שבחכמי�מצרים�לימדו
אותו�את�חכמות�העולם,�אוכל�ושתייה�לא�חסרו�על

שולחנו�והיה�לו�את�כל�מה�שאדם�יכול�לבקש.
כך�נמשכו�חיי�משה�בארמון�פרעה,�עד�שהתגלה�בו
הרצון�לרוחניות.�מרגע�זה�ואילך�השתנו�חייו�ללא
היכר.�דחף�בלתי�מוסבר�הניע�אותו�לצאת�מהארמון

ולחפש�קשר�עם�אחיו.
הסיפור�הקבלי�מלמד�אותנו�שכאשר�מתעוררת
באדם�הנקודה�הרוחנית�הוא�אינו�יכול�להמשיך
ולשהות�במקום�שבו�מולך�האגו.�זו�הסיבה�שמשה

נדחף�לצאת�מן�הארמון.
כשמשה�רואה�איש�מצרי�מכה�איש�עברי�הוא�הורג
את�המצרי.�הריגת�האיש�המצרי�מסמלת�שלב�חדש
במאבק�הפנימי�בין�משה�לפרעה.�לאחר�שנקודת
ה"משה"�מתעוררת�באדם,�הוא�אינו�מסכים�להמשיך
ולהיכנע�לאגו�שמדכא�את�התפתחותו�הרוחנית.
הריגת�האיש�המצרי�משמעותה�הכרזת�מלחמה

על�הכוח�הכללי�של�האגו.

ÌÈ¯˘ÚÂ†‰‡Ó†„Ú
השמועה�על�הריגת�המצרי�מגיעה�לפרעה,�ובתגובה
הוא�מצווה�להרוג�את�משה.�למשה�לא�נותרת�ברירה

אלא�לברוח�למדיין.
גם�במדיין�משה�אינו�יודע�מנוח,�הנטייה�לרוחניות
ממשיכה�להתפתח�בו.�יתרו�כוהן�מדיין�שומע�על

�אותו �מזמין �של�משה, �יוצאות�הדופן תכונותיו
לאוהלו�ונותן�לו�את�ציפורה�בתו�לאישה.

�לרוחניות �שלו �מפתח�משה�את�הרצון �במדיין
ומכשיר�את�עצמו�למאבק�פנים�מול�פנים�נגד�פרעה.
כשתסתיים�תקופת�ההכשרה,�יחזור�למצרים�ויגאל

את�בני�ישראל�מהשעבוד�לפרעה.
תהליך�ההתפתחות�הרוחני�נע�תמיד�במעגלים,�כל
מעגל�כזה�מכונה�בשפת�הקבלה�"�40שנה".�למספר
40� �יש�משמעות�מיוחדת�בחכמת�הקבלה. 40
בגימטריה�שווה�לאות�מ',�והאות�מ'�מסמלת�את
ספירת�הבינה.�אין�הכוונה�לשנים�במובנן�המוכר
�למדרגה�רוחנית �היא�סימן �אלא�כל�"שנה" לנו,

שאותה�רוכש�האדם.�לפיכך��120שנותיו�של�משה
מתארות�את�המדרגה�הרוחנית�השלמה�שאליה

הגיע�בשלושה�שלבים.

"�40שנה"�חי�משה�בבית�פרעה�עד�שהתגלה�בו
הרצון�לרוחניות,�"�40שנה"�פיתח�משה�את�הרצון
שלו�לרוחניות�במדיין�עד�שהיה�חזק�דיו�להתמודד
מול�פרעה�האגו,�ו�"�40שנה"�הוביל�משה�את�בני
ישראל�במדבר�לארץ�ישראל.�משה�השלים�את�כל
�גם�מקור�הברכה �זהו �120המדרגות�הרוחניות.
המפורסמת�"עד�120"�שאנו�מאחלים�איש�לרעהו,

שכל�אחד�יזכה�להגיע�לדרגתו�של�משה.

˙ÂÁÂÎ‰†˜·‡Ó†Ï˘†Â‡È˘
הגעתם�בדיוק�בזמן,�המתח�בשיאו:�בפינה�הימנית
עומד�משה,�גדול�המנהיגים�בכל�הזמנים,�בפינה
השמאלית�עומד�פרעה,�הָרשע�האולטימטיבי.�סיבוב
תשיעי:�חושך�מצרים.��משה�ואהרון�עומדים�פעם
נוספת�ואחרונה�מול�פרעה�ודורשים:�"שלח�את
עמי!".�הפעם�מלך�מצרים�רותח�מזעם:�"הישמר
לך!",�הוא�צועק�על�משה,�"לך�ואל�תחזור,�אם�תשוב

אל�הארמון,�מות�תמות".
משה�ואהרון�לא�ישובו�עוד�אל�בית�פרעה.�למחרת

היום�כשהבורא�לצידו,�מאחד�משה�את�העם,�מצרים
�ישראל �ובני �פרעה�מובס, מוכה�במכת�בכורות;

יוצאים�לחופשי.
סיפור�יציאת�מצרים�הוא�השיא�במאבק�הכוחות
בין�משה�לפרעה.�אחרי�שהרצון�לרוחניות�סיים�את

התפתחותו�במדיין,�הוא�בשל�לא�רק�להתמודד
פנים�אל�פנים�עם�האגו�ולגבור�עליו,�אלא�גם�מנהיג
את�כל�הרצונות�האחרים�שבאדם�לצאת�בעקבותיו.
הרצון�לרוחניות�משחרר�אותם�מעבדות�לאגו�ומוציא

אותם�לחופשי.
�יתר �שכבר�הבשילה, �"נקודת�המשה" שלא�כמו
�ברגע �לכן �האגו, �נשלטים�על�ידי הרצונות�עדיין
שהעם�מוכן�ללכת�בעקבות�משה,�היציאה�מהאגו
מתבצעת�תכף�ומיד.�זו�הסיבה�שאנו�אומרים�כי

היציאה�מעבדות�לחירות�נעשית�בחיפזון.
משה�הוא�הרצון�היחיד�שמרגיש�ויודע�את�הדרך.
מתוך�הקשר�שלו�לבורא,�הוא�מוביל�אחריו�את�יתר
הרצונות�לצאת�ממצרים.�על�אף�שכל�רצונות�האדם
"מוכנים�לרגע"�לברוח�משליטת�פרעה,�האגו�אינו
�עד�הרגע מרפה�מהם�ורודף�אחריהם�בכל�כוחו
�האדם �שבו �המיוחל �המעמד �כשמגיע האחרון.
משתחרר�משליטת�האגו,�האדם�מתמלא�בשמחה
ואושר,�סוף�סוף�הוא�יוצא�למסע�אל�העולם�העליון.

˙ÂÈÁÂ¯Ï†‰ÒÈÎ†ÒÈË¯Î
המקובלים�מספרים�לנו�שכרטיס�הכניסה�לרוחניות
הוא�היכולת�לאהוב�את�הזולת.�כיום�אנו�חיים�בעולם
חומרני�ותחרותי,�עולם�שבו�אדם�לאדם�זאב.�דווקא
המציאות�שבה�אנו�חיים,�מדגישה�ומחדדת�יותר

מאי�פעם�את�הצורך�באחדות.
לרגע�הזה�בדיוק�חיכו�גדולי�המקובלים�במשך�אלפי
שנים.�במשך�אלפי�שנים�פיתחו�המקובלים�בסתר
�כיום, את�חכמת�הקבלה�כדי�להתאימה�לדורנו.
כשחכמת�הקבלה�מתגלה�ברוב�עם�כשיטת�האיחוד,
�הרצון �את �לפתח �רק �הוא �לעשות �שעלינו כל
�ולהשתמש לרוחניות�שקיים�בכל�אחד�מאיתנו
�האגו. �המקובלים�לתיקון �לנו בשיטה�שהותירו
המציאות�הרוחנית�השלמה�והנצחית�קרובה�מאי

פעם�ונמצאת�בהישג�יד.

øÂÈÓÈ·†‰˘Ó†Â‰ÈÓ
‡Ï˘†Æ„ÁÈ†ÂÏÂÎÂ†Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ†¨Ï‡¯˘È†ÌÚ†¨ÂÁ‡

˙·‰‡ÏÂ†̇ ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†ÌÚÙ‰†̈ ˙ÂÓ„Â˜‰†ÌÈÓÚÙ·†ÂÓÎ

Æ„„Â·†‚È‰Ó·†‡ÏÂ†ÌÚ‰†ÍÂ˙Ó†¯¯ÂÚ˙Ó†˙ÏÂÊ‰

˘È†Æ¢‰˘Ó¢†‡¯˜˘†‰Ê‰†ÔÂˆ¯‰†ÌÈÈ˜†Â˙È‡Ó†„Á‡†ÏÎ·

ÌÈ¯Á‡‰†̇ ÂÂˆ¯‰†̇ ‡†̄ È‡˘‰Ï†̈ ÂÏ†·È˘˜‰Ï†̇ ÂÓ„Ê‰†ÂÏ

Æ˙ÈÁÂ¯‰†Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†Â˙Â‡†ÏÈ·Â‰Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡ÏÂ†„ˆ·

ÏÈ·Â‰Ï†¢‰˘Ó¢Ï†¯˘Ù‡Ï†˜¯†‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ˘†ÏÎ

Ú‚¯·† Æ¯Â‡‰† Ï‡† ¨ÈÁÂ¯‰† ÌÏÂÚ‰† ¯·Ú† Ï‡† Â˙Â‡

¨˙ÈÁˆÂ†‰ÓÏ˘†¨˙ÈÁÂ¯†˙Â‡ÈˆÓ†‰Ï‚†¨˙‡Ê†‰˘Ú˘

ÆÔÂÈÓ„†ÏÎ†ÏÚ†‰ÏÂÚ‰†¯˘Â‡ÏÂ†ÈÙÂÒ†ÔÈ‡†ÚÙ˘Ï†‰ÎÊ

lior_g@kab.co.il
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‰˘ÓÂ†‰Ú¯Ù
"פרעה"�מלשון�"פה�רע",�מסמל�את�כלל�האגואיזם�האנושי�ששולט�על�האדם�והוא�הסיבה�לפירוד�ולפילוג�בין�בני�האדם.

"משה",�מלשון�למשות,�מסמל�את�הכוח�הרוחני�שמושך�את�האדם�מתוך�האגואיזם�אל�עבר�אהבת�הזולת.

צפייה�בשיעור�קבלה�בנושא:
www.kab.co.il/links/14/moshe

ÔÓ‡‰†‰ÚÂ¯‰†≠†‰˘Ó
¯Â‚†¯Â‡ÈÏ

‡Â‰†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ†¯ÂÙÈÒ†ÆÂ‚‡‰†Ï˘†ÂÁÂÎ†˙‡†ÏÓÒÓ†‰Ú¯Ù†¨ÈÁÂ¯†ÁÂÎ†ÏÓÒÓ†‰˘Ó
¯Â‡Ï†Í˘ÂÁ†ÔÈ·†˜·‡Ó‰†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ†Â‰Ê†¨‰È¯ÂËÒÈ‰Ï†¯·ÚÓ†‰·¯‰

ÌÈÏ·Ẫ Ó‰†ÂÁ È̇Ù†ÌÈ †̆ÈÙÏ‡†Í˘Ó·
È„Î†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙‡†¯˙Ò·

˙ÓÎÁ˘Î†¨ÌÂÈÎ†ÆÂ¯Â„Ï†‰ÓÈ‡˙‰Ï
˙ËÈ˘Î†ÌÚ†·Â¯·†‰Ï‚˙Ó†‰Ï·˜‰

˜¯†‡Â‰†˙Â˘ÚÏ†ÂÈÏÚ˘†ÏÎ†¨„ÂÁÈ‡‰
ÌÈÈ˜˘†˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†˙‡†Á˙ÙÏ
‰ËÈ̆ ·†̆ Ó˙˘‰ÏÂ†Â̇ È‡Ó†„Á‡†ÏÎ·
ÌÈÏ·Ẫ Ó‰†ÂÏ†Â̄ È̇ Â‰ †̆Â‚‡‰†ÔẪ È̇ Ï

˜·‡ÓÎ†‰˘ÓÏ†‰Ú¯Ù†ÔÈ·†˜·‡Ó‰
Â‰Ê†ÆÌ„‡‰†ÍÂ˙·†˘Á¯˙Ó˘†ÈÓÈÙ
˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÔÂˆ¯‰†ÔÈ·†ÌÈ˙È‡†˜·‡Ó

Ë‡Ï†Ë‡Ï†Á˙Ù˙ÓÂ†Ú˙ÙÏ†̄ Â̄Ú˙Ó˘
‡Î„Ó †̆̈ ÈÒ¯Â„‰†̈ È¯ÊÎ‡‰†Â‚‡‰†ÔÈ·Ï
ÌÚÙ†¯Á‡†ÌÚÙ†ÈÁÂ¯‰†ÔÂˆ¯‰†˙‡

¢ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·¢†‚Ï˘‡†‰„Â‰È†·¯‰ ¢‰ÓÏ˘‰†‰ÏÂ‡‚Ï†‰ÎÊ†¨ÌÚ†·Â¯·†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙ÂË˘Ù˙‰·†˜¯Â†Í‡¢

È̆‡†‰ÎÓ†È̄ ˆÓ†̆ È‡†‰‡Â̄ †‰˘Ó˘Î
˙‚È¯‰†ÆÈ¯ˆÓ‰†̇ ‡†‚¯Â‰†‡Â‰†È¯·Ú
˘„Á†·Ï˘†˙ÏÓÒÓ†È¯ˆÓ‰†˘È‡‰
‰Ú¯ÙÏ†‰˘Ó†ÔÈ·†ÈÓÈÙ‰†˜·‡Ó·
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בקבלה�החמץ�מסמל�את�האגואיזם�שמפריד�בינינו�לבין�האושר�הנצחי.�כדי�לצאת�מ"הכלא�האגואיסטי"�שנקרא�מצרים,�עלינו�לבצע�את
בדיקת�החמץ�בליבנו.�הבדיקה�נעשית�על�ידי�אור�הנר,�אור�הקבלה,�שעוזר�לנו�לגלות�מהו�החמץ,�כדי�שנוכל�לבערו�מהעולם,�כלומר�מתוך
כל�רצונותינו. ביעור�החמץ�מתוכנו�פירושו�לבדוק�את�עצמנו�ולהסכים�שלא�להשתמש�עוד�באהבה�העצמית.�את�החמץ�שלא�הצלחנו�לגלות
אנו�מוכרים.�פעולת�מכירת�החמץ�מביעה�את�הנכונות�שלנו�להתעלות�גם�מעל�הרצון�האגואיסטי�שיתעורר�בנו�לאחר�הביעור. לאחר�ביצוע

כל�הפעולות�האלה�אנו�מוכנים�מצד�עצמנו�ליציאה�ממצרים,�ובכך�אנו�מזמינים�את�הכוח�העליון�שמוציא�אותנו�לחופשי.

ÌÈÚ˘¯†˙ˆÚ
�‰¯˘�Úתוך�שהוא "מה�אתה�רוצה?!"�צועק�עלי
נושף�עלי�עשן�מהסיגריה�שבידו,�"זוהי�דרכו�של
עולם,�החזק�שורד.�שמע�לי,�העולם�הזה�הוא�ג'ונגל
אחד�גדול�וכדאי�לך�להיות�בצד�החזק,�אחרת�ידרכו
עליך.�מה�שצריך�לקרות�קורה�ולא�צריך�לשנות
שום�דבר!",�הוא�מוסיף�בשקט,�"תפוס�כמה�שאתה
יכול,�אל�תעשה�חשבון�לאף�אחד�כי�ממילא�אין�מי
שדופק�לך�חשבון,�ואם�רק�תהיה�למישהו�הזדמנות,

הוא�ידרוך�עליך�בלי�לחשוב�פעמיים".
האמת�שקצת�נלחצתי,�איכשהו�הרשע�תמיד�נשמע
�האפלים �ליצרים �פונה �הוא �כי �משכנע, מאוד

הטמונים�בכל�אחד�מאיתנו.

Ì˙†˙·Â˘˙
"לא�שיש�לי�משהו�נגד�מה�שאמרת�שם�על�אהבת
הזולת",�אומר�‰˙�Ìבחצי�פה,�"אבל�פשוט�אין�לי
ראש�לזה,�אני�בן�אדם�פשוט.�לך�לאנשים�הגדולים,

למנהיגים,�לחכמים,�מה�כבר�אדם�קטן�כמוני�יכול
לשנות,�ממילא�אנחנו�לא�משפיעים�על�כלום.�אני
מנסה�לחיות�את�החיים�שלי�בשקט,�לא�מפריע
לאף�אחד�וגם�לא�משחק�אותה�גיבור�גדול.�כל�בוקר
אני�אומר�תודה�על�מה�שיש,�וזהו.�מה�רע�בזה?".
אולי�בגלל�התמימות�והאהדה�שהאיש�השקט�הזה
עורר�בי,�נפלטה�לי�מהפה�עוד�שאלה�אחת�קטנה:
"אבל�תגיד",�פניתי�אליו�בדאגה,�"העתיד�לא�מלחיץ
אותך�קצת?�הרי�אתה�קורא�עיתונים�לאחרונה,

נכון?".
"איך�אומרים,�אי�אפשר�לדעת�מה�יילד�יום.�בינתיים,
טפו�טפו�טפו"�הוא�אמר�ונקש�על�השולחן,�"הכל
בסדר.�תראה,�אני�כבר�לא�צעיר.�כל�החיים�עבדתי
קשה,�נתתי�לילדים�את�כל�מה�שיכולתי,�ומכאן
שיסתדרו�בעצמם���אני�את�שלי�עשיתי.�ובינינו,
אם�יהיה�פה�בלגאן,�חס�ושלום,�אח�שלי�משה�מלוס

אנג'לס�יקבל�אותי�בזרועות�פתוחות".
�לא�מצאתי�את�זה למרות�שחיפשתי�ביסודיות,
שאינו�יודע�לשאול�בשום�מקום.�מאוחר�יותר�התברר
שאף�אחד�לא�מכיר�אותו.�חזרתי�מבולבל�הביתה
והתישבתי�לחשוב�קצת�על�המפגשים�שעברתי.

ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡˘†‰ÊÏ†‰·Â˘˙
�קולות�הדמויות�השונות �במוחי �רב�הדהדו זמן
שראיינתי,�כאילו�מתווכחות�זו�עם�זו.�חשתי�שבדברי
כל�אחד�מהאנשים�שפגשתי�היה�הרבה�מאוד�היגיון.
למרות�שהתקשיתי�להגדיר�לעצמי�עם�מי�מהם�אני
מזדהה�יותר,�הרגשתי�שההשקפות�של�כל�אחד

חיות�בתוכי,�ביחד�ולחוד.
בזווית�העין�הבחנתי�בספר�קבלה�שהשאיל�לי�חבר
לפני�מספר�שנים.�ניגשתי�למדף�הספרים�לקחת
אותו,�פתחתי�בעמוד�אקראי�והתחלתי�לקרוא:
Â·È·ÒÓ†‰‡Â¯†‡Â‰˘†‰Ó†ÏÎÂ†¨ÔË˜†ÌÏÂÚ†‡Â‰†Ì„‡‰¢

.¢ÂÎÂ˙·†Ì‚†ÌÈÈ˜

אם�זה�כך�והכל�קיים�בתוכנו,�חשבתי�לעצמי,�מה
משמעות�העובדה�שאת�ההוא�שאינו�יודע�לשאול

עוד�לא�מצאתי?


אַּתְ
ּפְתַח
לֹו,
שֶּנֶאֱמַר:
וְהִּגְַדּתָ
לְבִנְָך�
"וְשֶאֵינֹו
יֹוֵדעַ
לִשְאֹול
ּבַיֹום
הַהּוא
לֵאמֹר,
ּבַעֲבּור
זֶה
עָשָה
ה'
לִי
ּבְצֵאתִי
מִּמִצְָריִם"

‰„˘†Ì¯È·‡

„Á‡†‡ˆÂÈ†‰Ú·¯‡Ó
Æ˙ÂÏ‡˘†ÌÈÏ‡Â˘†Ì‰Ó†‰˘ÂÏ˘†Æ‰¯Â˙†‰¯·È„†ÌÈ·†‰Ú·¯‡†„‚Î
ÂÁ‡†Â·˘†ÌÂ˜Ó‰†˙‡†ÏÓÒÓ†¨ÏÂ‡˘Ï†Ú„È†‡Ï˘†‰Ê†¨ÔÂ¯Á‡‰†Ô·‰

ÌÈÓÈÓ˙Â†ÌÈÓÎÁ†¨ÌÈÚ˘¯†ÂÈÈ‰†¯·Î˘†È¯Á‡†ÌÈ‡ˆÓ

ם�תחשוב�על�זה,�תראה�שארבעת�הבנים
קיימים�בכל�אחד�ואחד�מאיתנו",�אמר�לי
פעם�חבר�טוב�כשישבנו�ושתינו�קפה�ביחד�אחרי

סדר�פסח.
ארבעת�הבנים�שמככבים�בהגדה�של�פסח�מזמינים
את�הקוראים�בה�לדרמה�רבת�משמעויות:�אחד�חכם,
אחד�רשע,�אחד�תם,�והדמות�המסתורית�ביותר,�זה
שלא�מובן�מה�בדיוק�הוא�רוצה,�או�כפי�שההגדה
מכנה�אותו:�זה�˘‡ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈ.�אפילו�עוד�לפני

ששתית�ארבע�כוסות�של�יין�אתה�כבר�מבולבל...
כרגיל,�חכמת�הקבלה�עושה�סדר�בבלגאן,�ומגלה
לנו�עד�כמה�אופיים�של�ארבעת�הבנים�הוא�משל

רלוונטי�גם�בחברה�שלנו�כיום,�כאן�ועכשיו.
�הבנים �ארבעת �על �קצר �לסיפור �שניגש לפני
במשמעותו�הקבלית,�מהדורת�ישראל�2007,�נוסיף
שהקבלה�מלמדת�אותנו�שהמצב�הבעייתי�שאליו
נקלעה�היום�המדינה,�נועד�לקדם�אותנו�למקום

חדש�וטוב�יותר.
המשבר�הנוכחי�יכול�להפוך�להזדמנות�היסטורית
�ומאושרת �מאוחדת �חברה �בניית שתאפשר

.˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡המבוססת�על�עקרון�
עם�המסר�הזה���חכמת�הקבלה�ואהבת�הזולת
כאמצעי�היחיד�שיכול�לקדם�אותנו�לחיים�מאושרים
��יצאתי�לרחובות�ישראל�כדי�לבצע�משאל�עם.
רציתי�לבדוק�ולראות�כיצד�יגיבו�ארבעת�הבנים
שבעם�ישראל�למסר�החדש�ישן�הזה.�הנה�התוצאות.

חכם,�מה�הוא�אומר?
"עזוב�אותך�מדיבורים�יפים�על�אהבת�הזולת�אחי,
זה�לא�יביא�אותנו�לשום�מקום",�אומר�‰ÌÎÁ.�"אני
בכלל�לא�מבין�מה�אתה�רוצה,�מה�בכלל�מפריע�לך
בחברה�שלנו�היום?�סמוך�עלי,�גם�אם�עכשיו�קצת
קשה,�יהיה�בסדר",�הוא�הצהיר�בביטחון.�"חייבים

�את�הצבא�שלנו �נארגן �קדימה�חביבי, להמשיך
מחדש,�נביא�משקיעים�זרים,�שוק�ההי�טק�שוב
פורח�וגם�הבורסה�תעלה.�אמנם�כרגע�זה�נראה�לא
קל,�אבל�לנו�ברור�לחלוטין�מה�צריך�לעשות�כדי
להצליח�בגדול,�ויש�לנו�את�הכוחות�והידע�הדרושים

לכך.�סמוך�על�סמוך".

‡¢

המשכתי�לדפדף�בספר�עד�שעיני�נחו�על�המילים:
.¢ÂÏ†Á˙Ù†‰˙‡†¨ÏÂ‡˘Ï†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡˘†‰ÊÂ¢

היה�כתוב�שם,�שלא�במקרה�זה�שאינו�יודע�לשאול
הוא�הבן�האחרון�שמופיע�בהגדה�של�פסח.�על�פי
הקבלה�הוא�מסמל�את�המצב�המתקדם�שאליו
מגיע�כל�אחד�מאיתנו�לאחר�שכבר�סיים�להיות�חכם,

רשע�ותם.
�מצביע�על�ההכרה �יודע�לשאול" �"שאינו הכינוי
הפנימית�שאליה�אנו�מגיעים�כשאנו�מבינים�שאנו
תקועים:�הגענו�לצומת�דרכים�ללא�אפשרות�לחזור
לאחור,�אבל�חסרה�לנו�ההבנה�איך�ממשיכים�קדימה,

ולאן.
זה�דומה�במשהו�לתחושה�מוכרת�שרבים�מאיתנו
חווים,�כשאנחנו�עומדים�בפני�שאלה�או�החלטה
חשובה,�אבל�מתקשים�עדיין�להגדיר�לעצמנו�מהי.
לפתע�התפשטה�בי�מן�הבנה�שלמה,�אם�אלה�פני
הדברים,�התחושה�שכבר�הגענו�למצב�שבו�אנחנו
לא�יודעים�מה�לשאול,�היא�בעצם�דבר�טוב.�המצב
הזה�מביא�אותנו�כבר�אל�שאלה�פנימית�יותר:�לשם
מה�נוצרנו,�ומשם�לאחר�חקירה�קצרה,�מתעוררת

בנו�עוד�שאלה:�איך�אנחנו�קשורים�זה�לזה?
בהמשך�הספר�הוסבר,�שכאשר�השאלה�הזו�כבר
הבשילה�בנו,�זהו�אחד�הסימנים�הראשונים�שכבר
עייפנו�מהמרדף�אחר�האגו�ואיננו�מוכנים�להמשיך
לחיות�כך�יותר.�אז�גם�מתבהר�לנו�שאהבת�הזולת
היא�האמצעי�היחיד�עבורנו�להתקיים�במציאות�של

היום.
חכמת�הקבלה�מיועדת�דווקא�לאלה�מאיתנו�שכבר
שמעו�את�כל�התשובות,�ניסו�אותן�וראו�שהן�לא
עובדות.�עתה�אנו�ניצבים�בנקודה�מיוחדת�והחכמה

העתיקה�הזו�מסוגלת�לפקוח�את�העיניים�לרבים
מאיתנו�שכבר�בשלים�לכך.

�ובראשי�המשיכה�לנקר הנחתי�לרגע�את�הספר,
השאלה:�אבל�אם�זה�כך,�אז�איך�אפשר�לזרז�את
התהליך�ולהגיע�בהקדם�האפשרי�למצב�של�"אינו

יודע�לשאול"?�איך�נגרום�לכך�ש"יפתח�לנו"?
התשובה�לא�איחרה�לבוא,�היא�פשוט�חיכתה�לי
בעמוד�הבא:�אם�רק�נחבר�את�כוח�ה'משה',�אומרים
�שקיים�בכל�אחד �את�הכוח�הפנימי המקובלים,
�נוכל�לבנות�חברה�שבה�איש�יאהב�את מאיתנו,

רעהו.
החכמה�העתיקה�שליוותה�אותנו�עוד�מימי�אברהם
אבינו,�מתגלה�כיום�לכולם�וממתינה�לנו�שנאמץ
אותה.�כשנעשה�זאת,�נוכל�לבנות�ביחד�מקום�טוב
יותר�לכולנו�לחיות�בו.�אז�גם�יפתחו�בפנינו�צינורות
השפע�ונזכה�לשלמות,�שמחה�הצלחה�ושגשוג�בכל.
aviram_s@kab.co.il
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ברבות�הימים,�מתרחבת�הקבוצה�שאברהם�הקים
והופכת�לעם�שמוכר�לכולנו���עם�ישראל.

„Â˜ÈÙ‰†¯„ÁÓ†‰·Â˘˙

אברהם�מגיע�לאחד�הרגעים�הגורליים�ביותר�בחייו.
הכוח�העליון�מראה�לו�את�שיא�ההתפתחות�שאליו
תגיע�האנושות.�אולם�אברהם�לא�נרגע,�הוא�רוצה
להבין�איך�הוא�וממשיכי�דרכו�יוכלו�להגיע�לטוב
�"חדר�הפיקוד�של�המציאות" �ממרומי ולאושר.
מגיעה�אליו�התשובה:�"האגו�המתגבר�מפעם�לפעם

יקרב�את�האנושות�אל�פסגת�השלמות".�אברהם
מקבל�את�התשובה�בשמחה.

למה�התשובה�הזו�מספקת�אותו?�איך�יתכן�שדווקא
המצבים�הגרועים�ביותר�יביאו�אותנו�אל�השלמות?
�לנקודת �להמשיך �צריך �זה �את �להבין בשביל

ההתפתחות�הבאה���למצרים.

ÍÏÓ‰†‡Â‰†Â‚‡‰†∫‰ÈÈ˘†‰ÂÓ˙
˘„Á‰

�עם�שלם�נמצא�בשבי כמה�דורות�מאוחר�יותר.
המצרי���בני�ישראל�הופכים�לעבדים�חסרי�ערך.
העם�משווע�למנהיג�שיתמודד�מול�פרעה�וישנה
את�המצב.�ואז,�בשעה�החשוכה�ביותר,�כשנראה
כאילו�הכל�כבר�אבוד,�מופיע�Ó˘‰,�המקובל�הגדול
�האדם�היחיד�שיכול הבא�על�במת�ההיסטוריה.

לעשות�זאת.
איך�נקלענו�למצב�הזה,�איך�כל�זה�קרה?

התשובה�מסתתרת�מאחורי�הקלעים�של�המציאות.
לבורא�יש�תוכנית:�בני�ישראל�ילמדו�לשמור�על
האהבה�ביניהם�בארץ�שבה�שולט�האגו�הגדול.�ואכן,
בשנים�הראשונות�מצבם�רק�משתפר���הם�שומרים
על�החיבור�ביניהם�וזוכים�לתקופה�של�שגשוג.
העתיד�נראה�מבטיח�מאי�פעם,�אבל�לכוח�העליון

יש�תוכניות�אחרות...
�המצרים, �בין �להתערבב �מתחילים �ישראל בני
ומפתחים�רצון�חזק�להצליח�על�חשבון�הזולת.�איש

אינו�שם�לב�כיצד�האגו�מתעורר�מחדש.
"מלך�חדש"�קם�במצרים���האגואיזם���ובני�ישראל
מתחילים�להיות�משועבדים�אליו.�אבל�להם�נדמה

שמצבם�מעולם�לא�היה�טוב�יותר.
�נהרסים �וההרמוניה �האהבה �קשרי �אחת בבת
ומתחלפים�בפילוג�שהולך�וגובר.�ואם�זה�לא�מספיק,
�ישראל. פרעה�מתחיל�למרר�את�חייהם�של�בני

העתיד�שנראה�כה�מאיר�הופך�ברגע�אחד�למציאות
חשוכה.�אפילו�השעבוד�הקשה�אינו�מצליח�לאחד

בין�בני�ישראל.
למה�פתאום�מתחיל�פרעה�למרר�את�חייהם�של

בני�ישראל?�למה�פתאום�איכפת�לו�מהם?
למען�האמת,�אין�כאן�שום�דבר�אישי.�הוראה�שיורדת
מ"חדר�הפיקוד�העליון"�גורמת�לו�למרר�את�חייהם
של�בני�ישראל.�הבורא,�הבמאי�הנסתר�של�סצינת
המתח�הזאת,�מושך�בחוטים�ומכביד�את�ליבו�של

פרעה.

˘„ÁÓ†·Â‰‡Ï
ÏÎ†‰È‰˘†∫ÂÈÁ‡†Ï‡†‡ˆÈ˘†‰Ó·†‰˘Ó†Ï˘†Â˙ÏÂ„‚†Â‰Ê¢

‡ÆÆÆ˘ÓÓ†ÂÈÁ‡Î†ÂÈÈÚ·†Ï‡¯˘È†È·Ó†„Á¢†(רבי�שלמה

הכהן�מראדומסק,�ספר�תפארת�שלמה�לשמות�ב',�י"א).
משה�יוצא�אל�אחיו.�בפניו�עומדת�משימה�בלתי
אפשרית.�אם�בבבל�אברהם�היה�היחיד�שהצליח
להתגבר�על�האגו,�הרי�שבמצרים�עם�שלם�צריך

לעשות�זאת.
משה�מגלה�שחוסר�האחדות�בין�בני�ישראל�הוא
הגורם�לתוצאות�הקשות.�רק�אהבת�הזולת�יכולה

�אבל�איך�אפשר �האגואיזם. להציל�אותם�משבי
לאהוב�מחדש?�הרי�האגו�קשה�ואכזרי�יותר.

כדי�לשחרר�את�אחיו�מהעבדות�לאגו,�יהיה�על�משה
להתאים�את�שיטת�אברהם�לדור�החדש.�אך�לפני�כן,
הוא�יצטרך�לשכנע�את�בני�ישראל�שהאגו�שולט�בהם.
לוקח�לו�זמן,�אבל�לבסוף�אהבתו�של�משה�חודרת
לליבם�של�בני�ישראל�והם�מתחילים�לשמוע.�היציאה
�בעזרת�הכוח�העליון�שעומד ממצרים�מתחילה.
לצידו,�משה�מאחד�את�העם�וסוחף�אותו�אחריו.
�ישראל�יוצאים�ממצרים�כעם�שלם�ומאוחד. בני
�הפרק�השני �כבר�סלולה. �הדרך�להר�סיני משם,

בתהליך�ההתפתחות�מגיע�לסיומו.

‰Â¯Á‡‰†‰ÏÂ‡‚Ï†Í¯„·†„Â¯ÈÙ†„ÂÚ
פסח�בבית�המקדש,�קולות�של�שמחה�נשמעים�מכל
עבר.�העם�עולה�לירושלים�לחגוג�את�זכר�האחדות
�החיבור�מגיע �אותם�ממצרים. והאהבה�שהוציאו
לגבהים�חדשים���עם�שלם�נמצא�בהשגה�רוחנית.

אבל�התוכנית�של�הכוח�העליון�עוד�לא�הסתיימה.
שוב�פורץ�האגו�ומכה�בעם.�בני�ישראל�יוצאים�לגלות,

והפעם�בממלכת�פרס.
�מרדכי �קם�מקובל. ואז�כמו�בפעמים�הקודמות,
היהודי�מנהיג�את�העם�בחזרה�לאהבה�ולגאולה,
היהודים�חוזרים�לארץ�ובונים�את�בית�המקדש
השני.�אבל�גם�זה�לא�מחזיק�מעמד�זמן�רב�מדי.
שנאת�החינם�פורצת�בעם�היהודי�במימדים�גדולים
מאי�פעם.�שוב�יוצא�העם�לגלות,�והפעם�לגלות

שתימשך�יותר�מאלפיים�שנה.
בשביל�מה�צריך�את�כל�זה?�איך�הפירוד�והאגו�יקרבו

את�בני�ישראל�לפסגת�השלמות?
אברהם�כבר�קיבל�את�התשובה�לכך:�"האגו�יגדל
בעם�במשך�ארבע�גלויות�ויביא�בכל�פעם�לפירוד
�תגיעו �אתם �עליו �כשתתגברו �אבל �יותר, קשה
לגאולה�הרביעית,�הגאולה�השלמה.�אתם�תלמדו

לאהוב�באמת�ותגיעו�לאושר�ולשלמות".

‰·Â¯˜†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ
¨ÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†¨˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢

ÌÚ‰†ÏÏÎÏ†ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†˙Â·ÈÂÁÓ¢�(הראי"ה�קוק,

אדר�היקר,�קמד).
תוכניתו�של�הבורא�להכניס�אותנו�אל�מסתרי�חדר
הפיקוד�העליון�ולחשוף�בפנינו�את�סודות�הבריאה

מתבהרת�מתמונה�לתמונה.
הנוסחה�לחיבור�בינינו�ברורה:�בכל�פעם�שפורץ
�מתייצב�בראש�העם�מקובל�שמפתח�את האגו,
שיטתו�של�אברהם�ומתאים�אותה�לדורו,�לדרגה

גבוהה�יותר�של�חיבור.
אז�מה�כל�כך�מיוחד�בדור�שלנו?

בזמננו�אנו�נמצאים�בסוף�הגלות�האחרונה,�האגו�הגיע
�המקובלים �וסיים�את�התפתחותו. �האחרון לשלב
מבטיחים�שאנו�חיים�בתקופה�מאוד�מיוחדת���צעד

אחד�לפני�שמתעלים�לחיים�הטובים�ביותר.
למרות�שהיום�הפירוד�עדיין�קיים�בינינו,�ולא�פשוט

להתחבר���"יציאת�מצרים"�קרובה.
גדולי�המקובלים�השאירו�בידינו�את�השיטה�לאיחוד.
אם�נממש�אותה,�מחכים�לנו�חיים�טובים,�נצחיים,

עשירים�וללא�הגבלות,�חיים�באהבה�ובחיבור.
אז�דמיינו�לכם�שנוכל�להיות�כמו�כל�המקובלים,�אך

לא�רק�ליום�אחד,�אלא�לתמיד.
eli_v@kab.co.il

צפייה�בשיעור�קבלה�בנושא:
www.kab.co.il/links/14/mizraim
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‰ÏÂ‡‚Â†˙ÂÏ‚
גלות�היא�ניתוק�ממקור�החיים,�מהבורא.�לעומת�זאת,�גאולה�היא�מצב�שבו�אנו�מגלים�את�הבורא�וזוכים�לחיים�שלמים�ונצחיים.�אנו

נמצאים�בגלות�כאשר�האגו�שולט�עלינו.�כשאנו�משתחררים�מהאגו�אנו�מרגישים�את�העולם�הרוחני,�את�החיים�הנצחיים.

¯Â˜ÂÈÂ†ÈÏ‡Ï‡†ÌÈ‡·‰†ÌÈÎÂ¯·
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ÂÓÓ˘†ÌÂÒ˜†¯„ÁÏ†ÌÈÒÎ†Ì˙ÈÈ‰˘†ÌÎÏ†Â¯‡

¯ÈÒ‰†Â‰˘ÈÓ˘†ÂÏÈ‡Î†¨˙Â‡ÈˆÓ‰†ÏÎ†˙Ï‰˙Ó

Ì˙ÈÈ‰†‰Ó†Æ‰ÓÏ˘‰†‰ÂÓ˙‰†̇ ‡†ÂÏ†‰ÏÈ‚Â†‰·Ú†ÔÂÏÈÂ

Ì‰ÈÈÁ†ÌÎÈÙ·†ÌÈ˘¯Ù†ÂÈ‰†„Á‡†Ú‚¯·†øÊ‡†ÌÈ‡Â¯

Ì˙ÈÈ‰†̈ Â¯·Ú˘†ÌÈÏÂ‚Ï‚‰†ÏÎ·†ÌÏÂÚ·†ÌÈ˘‡‰†ÏÎ†Ï˘

ÏÎÏÂ†ÌÂÈ‰†„Ú†‰¯˜˘†‰Ó†ÏÎÏ†˙Â·ÈÒ‰†˙‡†ÌÈÈ·Ó

Æ„È˙Ú·†‰¯˜È†„ÂÚ˘†‰Ó

˙‡† ‡È·È† ‰Ó† ÌÈÚ„ÂÈ† Ì˙ÈÈ‰† Ì‡† ‰¯Â˜† ‰È‰† ‰Ó

‰È‰†‰Ó† ∫˙Â¯Á‡†ÌÈÏÈÓ·†ø¯˘Â‡‰†Ï‡†˙Â˘Â‡‰

ÌÈÏ·Â˜Ó†˙ÂÈ‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰†ÌÎÏ†ÌÈ˙Â†ÂÈ‰†Ì‡†‰¯Â˜

ø„Á‡†ÌÂÈÏ

המקובל�הוא�אדם�שיכול�להיכנס�לאותו�חדר�קסום,
"חדר�הפיקוד�של�המציאות".�אבל�מה�הוא�רואה�בו?
המקובל�רואה�תהליך�שלם�שמחולק�לסדרה�של
תמונות,�נקודות�ציון�עיקריות�בהתפתחותה�של
�אלה �נקודות �דרך �כיצד �לו �מתגלה האנושות.
האנושות�לומדת�איך�להגיע�אל�השלמות.�בקיצור,
מקובל�הוא�אדם�שיודע�מה�אנו�צריכים�לעשות�כדי

להגיע�לעתיד�טוב�יותר.
�חדר�קסום�ונצא�יחד�עם �ניכנס�לאותו �בואו אז
המקובלים�למסע�מופלא�בזמן,�מסע�שמתחיל�בבבל

העתיקה�ומגיע�לסיומו�בזמננו.

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

ÌÂÈ·† ·Â˘ÁÏÂ† Â˙Ú„·† ËËÂ˘Ï† ÏÈÁ˙‰† Ì‰¯·‡¢

‚‰Â†‰Ê‰†®·ÎÂÎ‰©†Ï‚Ï‚‰†‰È‰È˘†¯˘Ù‡†ÍÈ‡†∫‰ÏÈÏ·Â

··ÒÈ†ÈÓÂ† ª‚È‰Ó†ÂÏ†‰È‰È†‡ÏÂ† ¨„ÈÓ˙†®··Â˙ÒÓ©

‰È‰†‡ÏÂ†ÆÂÓˆÚ†˙‡†··ÒÈ˘†¯˘Ù‡†È‡˘†ÈÙÏ†¨Â˙Â‡

¨‰˘†ÌÈÚ·¯‡†Ô·Â†ÆÆÆ¯·„†ÚÈ„ÂÓ†‡ÏÂ†„ÓÏÓ†‡Ï†ÂÏ

‰Â‡¯Â·†˙‡†Ì‰¯·‡†¯ÈÎ¢�(הרמב"ם,�הלכות�עבודה

זרה,�פרק�א).
בבל�העתיקה,�האלף�השלישי�לפני�הספירה.�כל
תושבי�המקום�חיים�בהרמוניה�כמשפחה�גדולה
ומלוכדת�ומדברים�בשפה�אחת:�שפה�של�אחדות
ואהבה.�פתאום,�ללא�שום�הודעה�מוקדמת,�מתרחש
תהליך�מדהים�שמשנה�לחלוטין�את�פני�האנושות.
הוראה�שיורדת�מאותו�"חדר�פיקוד�עליון"�מביאה
להתפרצות�פתאומית�של�אגו�בין�האנשים.�לפתע
כל�אחד�מתחיל�"לדבר�בשפה�משלו",�כלומר�להיות
מרוכז�בצרכיו�האישיים,�וחושב�רק�איך�לספק�את
רצונותיו.�מתחילים�להיווצר�חיכוכים�ועימותים�בין
האנשים,�והקשרים�שהתקיימו�עד�כה�מפנים�את
�המשפחה�הבבלית �וגדל. �הולך מקומם�לפילוג
מתחילה�להתפרק.�למה�הורסים�פתאום�את�החיים
המושלמים�של�תושבי�בבל?�מה�הכוח�העליון�רוצה

מהם?�אדם�אחד�בלבד�יודע�את�התשובה.
בתוך�הפירוד�שמתגלה,�מעורר�הכוח�העליון�אדם
אחד,�בבלי�כמו�כל�הבבלים�האחרים,�וגורם�לו�לחפש
אחר�הסיבות�לכל�מה�שמתרחש�סביבו.�אותו�אדם
מתחיל�לחקור�את�המציאות�ולהכיר�את�הכוח
שמנהל�אותה.�‡·¯‰Ì,�המקובל�הראשון�שפותח
את�מסענו,�פשוט�לא�יכול�לעמוד�מן�הצד�ולהשלים
עם�כך�שבני�האדם�מתרחקים�זה�מזה.�אבל�מה�יכול

לעשות�אדם�אחד�מול�האגו�ההרסני?
�פני �ולאהבה�על אברהם�מפתח�שיטה�לאיחוד
השנאה�והפירוד�ומתחיל�להפיץ�אותה�ברבים.
�המקובלים �קבוצת �את �מייסד �הוא במקביל,
הראשונה�בתולדות�האנושות�ומלמד�אותה�את
השיטה�להתמלאות�באושר�ובשפע�אינסופיים.

˙

ÌÈÈÏ¯Â‚‰†ÌÈÚ‚¯‰†„Á‡Ï†ÚÈ‚Ó†Ì‰¯·‡
ÂÏ†‰‡¯Ó†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÆÂÈÈÁ·†¯˙ÂÈ·
ÚÈ‚˙†ÂÈÏ‡˘†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†‡È˘†˙‡

‡Â‰†̈Ú‚¯†‡Ï†Ì‰¯·‡†ÌÏÂ‡†Æ̇ Â̆ Â‡‰
ÂÎ¯„†ÈÎÈ˘ÓÓÂ†‡Â‰†ÍÈ‡†ÔÈ·‰Ï†‰ˆÂ¯

¯˘Â‡ÏÂ†·ÂËÏ†ÚÈ‚‰Ï†ÂÏÎÂÈ

Ú·¯‡†Í˘Ó·†ÌÚ·†Ï„‚È†Â‚‡‰¢
„Â¯ÈÙÏ†ÌÚÙ†ÏÎ·†‡È·ÈÂ†˙ÂÈÂÏ‚

ÂÈÏÚ†Â¯·‚˙˙˘Î†Ï·‡†̈ ¯˙ÂÈ†‰˘˜
¨˙ÈÚÈ·¯‰†‰ÏÂ‡‚Ï†ÂÚÈ‚˙†Ì˙‡
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˙Â¯ÈÙÒ†Ï˘†‰¯Ú˜
ÔÂÈÁÂ‡†ÛÒ‡

בפתח�אזור�התעשייה�של�קריית�אריה�בפתח
תקווה,�בין�משרדי�ההי�טק�למוסכי�המכוניות,
�בית�"קבלה�לעם". שוכנת�חנות�הספרים�של
אווירת�המקום�המיוחדת�עוטפת�את�המבקרים
מרגע�הכניסה:�ברקע�מתנגנת�לה�מוזיקה�קבלית
�מופתי �בסדר �מונחים �המדפים �ועל מקורית,
�הקבלה �בחכמת �העוסקים �ספרים עשרות
ובהתפתחות�רוחנית.�במקום�ניתן�לגלוש�בצורה
חופשית�באתר�הקבלה�בעמדות�מחשב�המיועדות
לכך,�ליהנות�מכוס�קפה�או�תה�(שמוגשים�בחינם
ובחיוך�למבקרים)�ולדפדף�בנחת�בספרי�העיון

המיועדים�למבקרים�במקום.
במהלך�היום�ניתן�לפגוש�בחנות�מגוון�אנשים�רחב,
בעלי�מכנה�משותף:�כולם�מחפשים�משהו�קצת
�חתך �המוכרת. �היומיום �לשגרת �מעבר אחר
המבקרים�המגוון�נע�מקוראי�"קבלה�לעם"�וצופי
שיעורי�הקבלה�של�קבוצת�"בני�ברוך"�באינטרנט
ובטלוויזיה�המעוניינים�להעמיק�בלימודיהם,�דרך
תלמידים�ממסלולי�הלימוד�השונים�בבית�"קבלה
לעם"�שבו�שוכנת�החנות,�ועד�לאורחים�שהזדמנו
לסביבה�כדי�לתקן�את�מכוניתם�או�לבצע�סידור

אחר�באזור.

בחנות�ניתן�להשיג�את�קטלוג�הספרים�המלא�של
הוצאת�"קבלה�לעם",�המוציאה�לאור�ספרי�מקור
של�מקובלים�כמו�בעל�הסולם�והרב�ברוך�שלום
אשלג,�תקליטורי�שמע�המכילים�מוזיקה�קבלית,
כותרי�די.וי.די.�עם�סרטים�מגוונים�בנושא�חכמת
הקבלה�ועוד,�הכל�במחירי�חנות�המפעל,�זולים
במיוחד.�בנוסף,�ניתן�לקבל�ייעוץ�לגבי�מסלולי
לימוד�שונים,�לעשות�מנוי�לעיתון�"קבלה�לעם"
ולהזמין�הביתה�ספרים�שתמיד�חיפשתם�אך�חסרו

באותו�הרגע.

עובדי�החנות�מספרים�על�תופעה�מיוחדת�שחוזרת
על�עצמה�מדי�יום:�המבקרים�מתקשים�לעזוב�את
המקום�לאחר�שנטמעו�באווירה�הביתית�המיוחדת

ששורה�בו.�אתם�מוזמנים�לנסות.
˙ÂÏÈÚÙ†˙ÂÚ˘

12:00�9:00�:ßÂ†ÌÂÈ�20:00�10:30�:ß‰≠ß‡†ÌÈÓÈ

כתובת: רח'�ז'בוטינסקי�112,�פתח�תקווה,
1�700�509�טל':�209
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‰Ë˜†˙ÂÁ

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

˙È˙¯ËÓÂ

חג�הפסח�נשב�אל�שולחן�החג�ונערוך�את�המאכלים�הייחודיים�שנקראים
"סימני�הסדר"�בקערה�מיוחדת�במרכז�השולחן.

חכמת�הקבלה�מסבירה�לנו�שבבסיסם�של�מנהגי�ישראל�חבויה�משמעות�פנימית
�הקערה�של�פסח�וכל�הסימנים�שבה�מסמלים�את�התנאים �למשל, ועמוקה.

שבאמצעותם�האדם�מגיע�לקשר�עם�הבורא.

‰È˙Â†‰·‰‡†Ï˘†˙Â‚¯„†˘˘
הקבלה�מלמדת�אותנו�שהטבע�של�הבורא�הוא�אהבה�ונתינה,�ואילו�טבע�הנברא
הוא�קבלה�לעצמו.�הבורא�אמנם�ברא�את�הנברא�במטרה�להעניק�לו�את�התענוג
המושלם,�אלא�שכדי�ליהנות�מאותו�תענוג�הוא�הציב�לנברא�תנאי:�הנברא�צריך

להידמות�לבורא,�כלומר�להיות�אוהב�ונותן�כמוהו.
חכמת�הקבלה�מתארת�בעזרת�שפה�מיוחדת�תכונות�וכוחות�רוחניים.�בשפה
מיוחדת�זו�ספירת�הבינה�מבטאת�את�טבעו�של�הבורא,�טבע�האהבה�והנתינה.�לפי
אותה�שפה�קבלית,�התענוג�שרוצה�להעניק�הבורא�לנברא�מתבטא�בשישה�אופנים,
שש�ספירות:�חסד,�גבורה,�תפארת,�נצח,�הוד,�יסוד.�ספירת�המלכות�מבטאת�את

רצונו�של�הנברא�לקבל�את�התענוג�מהבורא.

¯„Ò‰†ÈÓÈÒ
הקערה�של�פסח�מסמלת�את�תהליך�ההתפתחות�שעובר�הנברא.�לאחר�שהנברא
מתעלה�מעל�האגו�שלו�ורוכש�את�טבע�האהבה�והנתינה,�הוא�כבר�כשיר�לקבל�את
התענוג�שהבורא�רוצה�להעניק�לו.�הפעם�הנברא�מקבל�את�התענוג�מהבורא�מתוך

כוונה�לגרום�הנאה�לבורא,�ובכך�הוא�משתווה�אליו.
ששת�הסימנים�שמניחים�בקערה,�מסמלים�עבורנו�את�התכונות�המתוקנות�של

הנברא,�תכונות�שבהן�הוא�יכול�לקבל�את�התענוג�שבא�מהבורא.
כל�אחד�מ"סימני�הסדר"�מתאר�את�האופן�שבו�האדם�תיקן�את�רצונו�מקבלה
לעצמו�לנתינה�על�ידי�תיקון�האגו.�כתוצאה�מהתיקון,�האדם�מגיע�למעמד�שווה
לבורא�ובכך�מגשים�את�המטרה�שלשמה�נברא.�קערת�הפסח�והמצות�שלצידה,
מסמלות�את�הרצון�הכללי�של�האדם�שמוכן�עתה�לקבל�את�האור�האינסופי�והנצחי.

חג�שמח!
asaf_o@kab.co.il

˘ÁÂ†‰ËÓ
הנחש�מסמל�את�כוח�האגו,�שדוחף�את�האדם�לספק�את�צרכיו�האגואיסטיים�בלבד.

המטה�מסמל�את�כוח�הנתינה,�הכוח�שמטה,�מסיט�את�תשומת�ליבו�של�האדם�לכיוון�הבורא.�כאשר�האדם�מבחין�שכל�חייו�מנוהלים
בידי�ה"נחש",�הוא�מבין�שהדרך�היחידה�להשתחרר�משליטת�האגו�היא�על�ידי�רכישת�כוח�הנתינה.�אז�הוא�תופס�את�הנחש�בזנבו,

והנחש�הופך�למטה.�בצורה�כזו�מתחיל�האדם�לשלוט�על�האגו,�בניגוד�למצב�הקודם�שבו�האגו�שלט�עליו.

ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†˙Â˘„Á
�"שלבי• �הספרים �סדרת °˘„Á† °˘„Á† °˘„Á

הסולם"�(�5כרכים)�שנכתבו�ע"י�הרב�ברוך�שלום
אשלג�(הרב"ש)�הודפסה�לאחר�שנערכה�מחדש

�"קמפוס• �מחזור �יתחיל 11.4.2007� בתאריך
1�700�509�קבלה"�החדש.�להרשמה:�209

�יצא�אוסף�התקליטורים• °˘„Á† °˘„Á† °˘„Á

המשולש�"שירת�העולמות".
האוסף�כולל�בתוכו�עיבודים�מודרניים�למוסיקה
קבלית�שכתב�בעל�הסולם�ואת�שירת�הרב�ברוך

שלום�אשלג�(הרב"ש).

בקרוב�ייצא�לאור�הספר�¢‰˜ÌÒÂ¢�שכתב�הרב•
�להורים �אגדה �כולל �הספר �לייטמן. מיכאל
ולילדים�טקסט�קבלי�ומציג�איורים�חדשים�של

הצייר�מיכאל�גונופולסקי.

•˙È¯·Ú‰†‰Ù˘·†ÈÏ·˜†ÏÂ˜†¯ÙÒ

"מגדל�בבל�הקומה�האחרונה"�ספרו�החדש�של
�לאסלו�שתורגם�לשפות �ופרופ' הרב�לייטמן
שונות�ויצא�לאור�ברחבי�העולם,�הוקלט�השבוע

על�גבי�תקליטור.�קריין:�גלעד�שדמון.

החודש�עלה�לאוויר�אתר�העיתון�"קבלה�לעם"•
www.kabtoday.comבשפה�האנגלית�
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ארבע�כוסות�היין
מסמלות�את�ארבעת

שלבי�היציאה�מהאגו�אל
העולם�הרוחני�שבינתיים

נסתר�מאיתנו
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אם�תרצו�אין�זו
הגדה�של�פסח

אל�ההתנגשויות�מבית�מתווסף�גם�לחץ�שאנו
מרגישים�מצד�אומות�העולם.�כך�יוצא�שאנו
מגיעים�למצב�שבו�מופעל�עלינו�לחץ�מבחוץ

ומבפנים�כאחד.�בהדרגה�הולכת�ומתבהרת�לנו
העובדה�שצעידה�אחר�האגו�מובילה�אותנו

לסבל.
היום,�בדיוק�כמו�בסיפור�המקראי,�גם�אנחנו

מתחילים�להרגיש�רעב,�מן�ריקנות�שכזו.
תחושה�זו�היא�שהכינה�את�הקרקע�להתגלות

חכמת�הקבלה�בדורנו.
האור�שלימוד�הקבלה�מביא�לחיינו�מגלה�לנו
,"ÌÈ¯ˆÓ†ÍÏÓ†‰Ú¯Ù"ל�ÌÈ„·Úשגם�בימינו�אנו�

�Â‚‡Ï†ÌÈ„·Úשממרר�את�חיינו.�הקבלה�פותחת

לנו�פתח�להרגיש�שיש�חיים�אחרים�ויפים�יותר
"מחוץ�למצרים".�כתוצאה�מכך�"פרעה",�האגו

שבנו,�סופג�מכות.
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ÈÂÏ†Ô¯Â‡

איורים:�מיכאל�גונופולסקי

¯·„Ó˘†ÈÏ·˜†¯Â·ÈÁ†‡È‰†ÁÒÙ†Ï˘†‰„‚‰‰˘†˙¯ÙÒÓ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ

‰˘ÚÓÏ†‡Â‰†ÁÒÙ†¯„Ò˘†˙ÂÏ‚Ï†Â˙Â‡†‰ÏÈ·ÂÓ†‡È‰†ÆÂ˙ÂÈÓÈÙ†ÏÚ

Á·ËÓ‰†˙ÂÂ¯‡·†¨˙È··†˜¯†‡Ï†ÆÌÈÈÁ·†¯„Ò†˙ÈÈ˘ÚÏ†‰˜È˙Ú†‰ÁÒÂ

Æ·Ï‰†ÍÂ˙·†ÈÓÈÙ†¯„Ò†¨˘ÓÓ†Ï˘†¯„Ò†‡Ï‡†¨ÌÈ„ÏÈ‰†È¯„Á·Â

ÔÈ·†„ÈÓ˙†ÍÏ†˙¯¯ÂÙ˙Ó˘†‰ˆÓ†ÏÂÎ‡Ï

Ô·‰†ÌÚ†¢‰˙˘†‰Ó¢†¯È˘Ï†¨ÌÈÈ„È‰

˙‡†˙Â‡¯Ï†ÆÌÈÈÁ†„Â„‰†Ï˘†ÔË˜‰

˙ÂÒÏ†¨ÌÈ¯ˆÓÓ†Â‡ˆÈ†ÂÏÈ‡Î†ÂÓˆÚ

¯·Î†ÂÓ„¯˘†ÌÈ„ÏÈÏ†ÍÎ†ÏÚ†¯ÙÒÏ

Â‰ÈÏ‡Ï†Ì‚†‡ÏÓÏ†ÁÂÎ˘Ï†‡ÏÂ†ÆÆÆÌÈÈÓÚÙ

≠†ÂÏ˘†ÒÂÎ‰†˙‡†‡È·‰

øÂÈÏ‡†‰Ê†ÏÎ†Ï˘†¯˘˜‰†‰Ó†Ê‡

מאחורי�הקלעים
של�המציאות

על�פי�חכמת�הקבלה,�מצרים�אינה�המדינה
שאיתה�עשינו�שלום�והיום�נמצאים�בה�חופי�סיני.
היא�גם�לא�הממלכה�העתיקה�שבה�חיו�אבותינו

בימי�קדם.
¨Ì„‡†ÏÎ†ÚÈ‚È†ÂÈÏ‡˘†·ˆÓÏ†„Â˜†Ì˘†‡Â‰†¢ÌÈ¯ˆÓ¢

.≤±≠‰†‰‡Ó·†¨ÌÂÈÎ†Â˙Â‡†ÌÈÂÂÁ†Â˙È‡Ó†ÌÈ·¯Â

נשמע�מפתיע?�להלן�ההסבר�הקבלי.
אם�נתבונן�על�החיים�שלנו�במבט�מן�הצד,�נגלה
כי�מה�שמניע�אותנו�לבצע�פעולות�שונות�בחיינו

הוא�הרצון�שלנו�להשיג�הנאה�ותענוג.
אנו�מחליפים�מקום�עבודה�או�רכב,�נוסעים�לחו"ל,
או�אוכלים�במסעדה�טובה�כדי�לשאוב�מכך�סיפוק.
הטבע�שלנו,�האגו,�הוא�זה�שדוחף�אותנו�לרדוף
אחר�עוד�ועוד�הנאות�כדי�למלא�את�עצמו.�הבעיה

היא�שההנאה�מכל�דבר�שאותו�אנו�מתאמצים
להשיג�מתפוגגת�לה�אחרי�זמן�קצר.

בדרכנו�להשיג�את�ההנאה�המקווה�אנחנו�נתקלים
ברצונות�של�אנשים�אחרים�שמפריעים�לנו,�ועקב
כך�נוצרות�התנגשויות.�זה�קורה�בתוך�המשפחה,

במקום�העבודה�ואף�ברמה�המדינית�והכלל
עולמית.

כאן�בארץ,�בגלל�שהאגו�הוא�הגדול�והמפותח
ביותר,�מורגשות�ההתנגשויות�האלו,�בין�הרצונות
האגואיסטיים�של�בני�האדם�בעוצמתן�החזקה

ביותר.

הסיפור�המוכר
ההגדה�של�פסח�מספרת�כי�אבותינו�ירדו

למצרים�מכיוון�שהיה�רעב�בארץ�כנען.
בתחילה,�חייהם�במצרים�היו�טובים,�אך�בהדרגה

הכל�התחיל�להסתבך.�הם�החלו�להרגיש
שפרעה�ממרר�את�חייהם.�השליטה�של�פרעה
על�חייהם�הייתה�כה�חזקה,�אבותינו�לא�יכלו

להימלט�ממנה.�ואז,�מתוך�הלחץ�והעבודה
הקשה,�הם�זעקו�אל�הבורא�שהוציא�אותם

מעבדות�לחירות.
עד�כאן�תקציר�הסיפור�המוכר�שסיפרו�לכולנו

בגן�ובבית�הספר.
כאמור,�הקבלה�חושפת�בפנינו�את�הרובד

הקבלי,�הפנימי�של�אותו�סיפור�היסטורי.�בואו
ונכיר�את�המשמעות�הנסתרת�שלו�ונגלה�מדוע

הוא�כל�כך�אקטואלי�עבורנו.

לאחר�שהאגו�ספג�עשר�מכות,�נוצר�בנו�צורך
עז�"לצאת�ממצרים",�מהאגו,�ואז�אנו�צועקים

אל�הבורא�שיציל�אותנו.
רק�הבורא�שברא�אותנו�כ"עבדים"�יכול�לשחרר
אותנו�משליטת�האגו,�להוציא�אותנו�לחופשי

מ"מצרים".
זו�המשמעות�האמיתית�של�חג�החירות:�יציאה

ממצרים,�ממקום�העבדות�לאגו,�אל�החופש.
כיום�היציאה�מעבדות�מצרים�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:�ברמה
האישית,�החברתית�ובמיוחד�במעמד�מדינת

ישראל�בעולם.
ועכשיו,�אחרי�שהכרנו�את�משמעותו�הפנימית

של�סיפור�ההגדה,�נוכל�להבין�על�מה�באמת
מרמזים�לנו�מנהגי�ליל�הסדר.

ארבע�כוסות:
ארבעה�שלבי�יציאה

מהאגו
מיץ�ענבים�לילדים,�יין�אדום�מתוק�לאמא

וקברנה�סוביניון�לסבא.�ולך�תסביר�ארבע�פעמים
לבני�הדודים�מהרצליה�שוודקה�עם�מיץ�תפוזים

לא�נחשבת�ליין...
גם�המנהג�הקסום�הזה�מרמז�בעצם�על

תהליכים�רוחניים.
�ÒÂÎמסמלת�בקבלה�את�היכולת�שלנו�לקבל

את�האור�שבא�מהבורא.�המקובלים�גילו
שהתכונה�היחידה�שקיימת�בבורא�היא�תכונת
האהבה.�לכן�אם�גם�אנחנו�מתייחסים�זה�לזה

באהבה�כמו�שהבורא�מתייחס�אלינו,�אנו�נעשים
דומים�לו,�ובמידה�הזאת�האור�שלו�ממלא�אותנו.

�ÔÈÈמסמל�את�אור�הבורא�הפועל�עלינו�בשני
שלבים�במהלך�לימוד�הקבלה:

בשלב�הראשון�האור�מתקן�ומשחרר�אותנו
משליטת�האגו�ובכך�הופך�אותנו�דומים�לבורא

בשלב�השני�הוא�ממלא�אותנו.
למה�שותים�דווקא�ארבע�כוסות�יין�במהלך

הסדר�ולא�חמש�או�שש?
שתיית�ארבע�הכוסות�מרמזת�על�תהליך�בסיסי

בבריאה.
המקובלים�מספרים�לנו�כי�האגו�שבנו�נוצר

בארבעה�שלבים�ובאותו�סדר�מתרחש�גם
תיקונו.�יוצא,�˘‡¯·�ÔÈÈ‰†˙ÂÒÂÎ†Úמסמלות�את
‡¯·�Â‚‡‰Ó†‰‡ÈˆÈ‰†È·Ï˘†˙Úאל�העולם�הרוחני

שבינתיים�נסתר�מאיתנו.�לחיים!

אכילת�מצה:
לישת�הבצק

ובדיקת�המבט
המצה�מוגדרת�כלחם�עוני�(לחמא�עניא)�משום

שהיא�מרמזת�על�תחושת�הריקנות�במצבנו
הנוכחי.

�ÈÚלפי�הקבלה�הוא�"עני�בדעת",�מי�שמרגיש
שיש�לו�הכל�ובכל�זאת�משהו�חסר.�מכאן�ועד
‰ˆÓ‰ליציאה�ממצרים�הדרך�קצרה.�אכילת�

.Â‚‡‰Ó†ÁÂ¯·Ï†˙ÂÂÎ‰מסמלת�את�
מעניין�לראות�שבתהליך�אפיית�המצה�מקפידים
ללוש�את�הבצק�ללא�הפסק,�כדי�שלא�יחמיץ.

החמץ�מסמל�בחכמת�הקבלה�את�הרצון
האגואיסטי�שעימו�נבראנו�והוא�זה�שכולא�אותנו
בתוך�העולם�הצר�של�האהבה�העצמית�שלנו.
בדומה�לאופן�שבו�לשים�את�הבצק,�גם�עלינו

לבדוק�כל�הזמן�מהו�הרצון�שמנחה�אותנו,�לאן
מכוון�המבט�שלנו,�האם�רק�לעצמנו�או�גם�כלפי

הזולת.
ודאי�שאיננו�מסוגלים�להתגבר�על�האגו�בכוחות
עצמנו,�זה�הרי�הטבע�שלנו.�אבל�עצם�הבדיקה
והשאיפה�לשינוי�בונה�בתוכנו�פנייה�אמיתית

לבורא�בבקשה�לעזרה,�לתיקון�האגו�שהוא
הטביע�בנו.�ואז�קורה�השינוי�המיוחל.



החמץ�מסמל�בחכמת
הקבלה�את�הרצון

האגואיסטי�שעימו�נבראנו
והוא�זה�שכולא�אותנו�בתוך
העולם�הצר�של�האהבה

העצמית�שלנו

גם�לשיר�"מה�נשתנה?",
לכאורה�שיר�ילדים�תמים,

יש�משמעות�קבלית
עמוקה.�במהלך�השיר

מתארים�לנו�המקובלים
את�השלבים�שעובר
האדם�במהלך�יציאתו

לחופשי�מהאגו
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�הגדה
�באור�הקבלה
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„·Ï·†„Á‡†‡Ï˘†¨ÂÏÂ†ÂÈ˙Â·‡Ï†‰„ÓÚ˘†‡È‰Â¢

ÌÈ„ÓÂÚ†¯Â„Â†¯Â„†ÏÎ·˘†‡Ï‡†¨ÂÈ˙ÂÏÎÏ†ÂÈÏÚ†„ÓÚ

.¢Â˙ÂÏÎÏ†ÂÈÏÚ

יש�משהו�מאוד�חם�ומלכד�בישיבה�יחד�במהלך
ליל�הסדר�ובהיזכרות�שבעצם�כל�הזמן�כולם�היו
נגדנו.�אבל�היום�כשאנחנו�שוב�מוקפים�בשונאים
הקמים�עלינו�לכלותינו,�מתעוררת�השאלה�מה

הם�באמת�רוצים�מאיתנו,�דור�אחר�דור?

"והיא�שעמדה
לאבותינו�ולנו":

בונים�את�ארץ�ישראל
הרוחנית

אז�מה�באמת

����נשתנה?
גם�לשיר�"מה�נשתנה?",�לכאורה�שיר�ילדים

תמים,�יש�משמעות�קבלית�עמוקה.
במהלך�השיר�באמצעות�הדימויים�השונים

מתארים�לנו�המקובלים�את�השלבים�שעובר
האדם�במהלך�יציאתו�לחופשי�מהאגו.

¢‰Ó†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏˆ‰¢,�כך�מתחילה�הדרך

הרוחנית�שלנו.�אמנם�כבר�היינו�מוכנים�להיפטר
מהאגו�ולברוח�ממצרים,�אבל�ה"פרעה"�שבנו

אינו�מוותר�בקלות.�פעם�אחר�פעם�האגו�השולט
בנו�אינו�מאפשר�לנו�להתחבר�לזולת.�את

התחושות�המרות�האלו�מבטאות�המילים
."¯Â¯Ó†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰¢

מתוך�המצוקה�הזו�אנו�פונים�לבורא�בבקשה
לעזרה.�דווקא�ב"חצי�הלילה",�כשאין�תקווה

לחיים�טובים�יותר,�ואין�סיכוי�להינצל,�דווקא
אז�אנו�נענים.�פתאום,�בחיפזון,�זה�קורה!

http://www.kab.co.il�:"להרחבה�בנושא�תהליך�הבריאה�מומלץ�לעיין�בגיליון�מס'��8של�קבלה�לעם,�מדור�קמפוס�קבלה,�המופיע�באתר�"קבלה�לעם

¢‰ÌÈÓÚÙ†È˙˘†ÌÈÏÈ·ËÓ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ¢�מתאר�כיצד

הבורא�משחרר�אותנו�מהעבדות�ובונה�בנו�טבע
חדש,�ממש�כמו�הטבע�שלו,�טבע�של�אהבה.
¢‰ÌÈ·ÂÒÓ†ÂÏÂÎ†‰Ê‰†‰ÏÈÏ¢�לוקח�אותנו�אל

מנהג�נוסף�שיש�בליל�הסדר,�להסב�על�צד�שמאל
כמו�אדונים�נכבדים�הנשענים�על�כריות�נוחות

בזמן�הסעודה.
למה�דווקא�צד�שמאל?

כי�שמאל�מסמל�בקבלה�את�האגו�שבנו,�את
האהבה�העצמית,�בעוד�שימין�מסמל�את�אהבת
הזולת.�המנהג�להישען�על�צד�שמאל�מרמז�על
Ï˘†ÌÈ„·Ú†‡Ï†¯·Î†Â‡�,המעמד�החדש�שרכשנו

.ÂÓˆÚÏ†ÌÈÂ„‡†‡Ï‡†Â‚‡‰

גם�אנחנו�וגם�העמים�האחרים�לא�מודעים
לסיבה�מדוע�מאז�ומעולם�האנושות�איננה

מחבבת�את�עם�ישראל.�הקבלה�מסבירה�כי
הסיבה�לכך�היא�שדווקא�אנו�מחזיקים�במפתח
לאושר�של�כלל�האנושות.�בתוכנית�ההתפתחות
ÂÈÏÚ�,שקבע�הבורא�הוגדר�לנו�תפקיד�מכריע
˙ÂÚˆÓ‡·†ÔÂ˜È˙‰†˙ËÈ˘†˙‡†ÂÓˆÚ†ÏÚ†Ì˘ÈÈÏ

ÌÈÓÚÏ†‰˙Â‡†̄ È·Ú‰Ï†ÔÎÓ†̄ Á‡ÏÂ†‰Ï·˜‰†̇ ÓÎÁ

ÌÏÂÚ‰†̇ ‡†ÔÓÊ‰†‡Â··Â†Â˙Â‡†Ï‡‚†ÍÎ·†ÆÌÈ¯Á‡‰

.¢ÌÈ¯ˆÓ†˙Â„·Ú¢Ó†ÂÏÂÎ

בדורנו�הזמן�כבר�הגיע,�אומרים�גדולי�המקובלים,
ועלינו�להזדרז�ולפעול,�כי�לאמיתו�של�דבר�אנו

נמצאים�באיחור.
הבורא�קיבץ�אותנו�לכאן�מכל�קצות�תבל�ונתן

לנו�את�ארץ�ישראל�הגשמית,�כדי�שאנו�נבנה
אותה�בעצמנו�כ‡¯ÈÁÂ¯‰†Ï‡¯˘È†ı˙,�כמקור

של�שפע�ואור�לעולם�כולו.�לשם�כך�עלינו�לבנות
כאן�עם�מאוחד�שיהווה�דוגמה�לכל�העמים,

"אור�לגויים".�ברגע�שנתחיל�בזה,�מיד�ישתנה
היחס�העוין�של�העולם�כלפינו�ויתחלף�ביחס
של�כבוד�ואהדה,�כפי�שהבטיחו�הנביאים�עוד

לפני�אלפי�שנים.
לא�במקרה�יוצאת�היום�חכמת�הקבלה�מן

המסתור,�שכן�תפקידה�הוא�לסייע�לנו�להתאחד
באהבה�ולממש�את�ייעודנו�עלי�אדמות.�אם

נתחבר,�ולו�מעט,�למסרים�של�החכמה�העתיקה
שלנו,�דרך�העיתון,�הטלוויזיה,�האינטרנט�או

הספרים,�ונשנה�את�הלך�המחשבה�שלנו,�נוכל
סוף�סוף�להיות�עם�חופשי�בארצנו.

עתידנו�הטוב�מובטח,�אנו�יכולים�לזרז�אותו�יחד.
˙ÓÎÁ†¨‡È‰†Ê‡Â�...אם�רק�נרצה,�אין�זו�אגדה�

°ÂÏ†Ì‚†ÚÈÈÒ˙†ÂÈ˙Â·‡Ï†‰„ÓÚ˘†¨‰Ï·˜‰

הירידה�למצרים�מאופיינת�תמיד�בתהליך�בן
מספר�שלבים�צפויים�מראש.�בתחילה�החיים
שם�נראים�כלל�לא�רעים.�השימוש�באגו�עוזר

לנו�להתקיים,�להתפתח,�לפרוח�וליהנות
מהחיים.

לפתע,�דווקא�כשאנו�זוכים�לשיא�ההצלחה
והשגשוג,�מתפשטת�בנו�תחושת�ריקנות�והחיים
הופכים�להיות�חסרי�תקווה.�תחושה�זו�נמשכת

עד�שיום�אחד,�כאילו�משום�מקום,�מתגלה
.¢‰˘Ó¢��בתוכנו�תכונה�חדשה�

כשתכונת�ה¢Ó˘‰¢�מתגלה�היא�מביאה�אותנו
אל�חכמת�הקבלה.

בזכות�העיסוק�בה�אנו�לומדים�שאנו�עבדים
לטבע�האגואיסטי�שלנו�ומגלים�את�"פרעה",
העריץ�שמושל�בנו�ומעביד�אותנו�בפרך.�יחד

עם�ההבנה�הזו,�"משה"�פותח�לנו�פתח�לתקווה
חדשה,�ומראה�לנו�שקיימת�דרך�לחיות�את

החיים�אחרת.

עבדים�היינו...

"והגדת�לבנך":
על�אבות�ובנים

¢·ÌÈ¢�מסמלים�את�סדרת�המצבים�הבאים

שאנו�עתידים�לעבור�בחיינו.
‡·�מסמל�את�מצבנו�הנוכחי�ובן�מסמל�את

Ô·Âהמצב�הבא�שלנו,�המצב�המפותח�יותר.�אב�
הם�˘�ÌÈ·ˆÓ†Èשאנו�עוברים�במהלך

התפתחותנו�הרוחנית.
ÂÏÈ‡Î†ÂÓˆÚ†˙‡†˙Â‡¯Ï†Ì„‡†·ÈÈÁ†¯Â„Â†¯Â„†ÏÎ·"

.¢ßÍ·Ï†˙„‚‰Âß†¯Ó‡˘†ÌÈ¯ˆÓÓ†‡ˆÈ†‡Â‰

אמירה�זו�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

.¢ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈÏ†¯ÎÊ"תמיד�להזכיר�ולומר�

המקובלים�גילו�כיצד�מפעיל�אותנו�האגו
והצליחו�להשתחרר�משליטתו.�הם�מלמדים

אותנו�שהצעד�הראשון�לקראת�היציאה
מהעבדות,�הוא�להבין�שכל�מה�שקורה�מסביבנו

ובתוכנו�הוא�תוצאה�מהפקודות�ש"פרעה"
מנחית�עלינו.�אבל�יחד�עם�זה�המקובלים

מדגישים,�שרק�לאחר�שנצא�מהחושך�נגלה
.¢ÔÈ¯ÂÁ†È·†‰˙Ú¢�ש¢ÂÈÈ‰†ÌÈ„·Ú¢�ו



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

ארו�לעצמכם�עשרה�אנשים�שצופים�במטוס
שטס�בשמים�הנראה�להם�ממרחק�כנקודה
קטנה.�כל�אחד�מהם�אוחז�בידיו�במשקפת�שמגדילה
את�דמות�המטוס,�אולם�כל�משקפת�מגדילה�אותה
למידה�שונה.�כתוצאה�מכך�נוצר�ויכוח�בין�הצופים:
האחד�קובע�שגודלו�של�המטוס�הוא�ארבעה�מטרים,
השני�סבור�שגודלו�עשרים�מטרים,�השלישי�יטען

בתוקף�שאורכו�רק�חצי�מטר,�וכן�הלאה.
כל�אחד�מהעשרה�בטוח�שהוא�צודק,�מכיוון�שהוא
רואה�זאת�בבירור�בעיניו.�למרות�זאת�המטוס�אינו
משתנה�ונשאר�באותו�גודל.�הרי�כל�השינויים�הם
רק�חווייתם�של�הצופים�ותוצאה�של�מה�שהם

רואים�דרך�משקפותיהם.
את�הדוגמא�הפשוטה,�אך�המאוד�עמוקה�הזו,�מביא
הרב�ברוך�שלום�אשלג�(הרב"ש)�בכדי�להמחיש�לנו
�מתפתחים �אנו �אולם �אחת, �היא �המציאות כי
ומשתנים�מבפנים�ועם�כל�שינוי�אנו��רואים�את

המציאות�בצורה�שונה.

‡¯Â·‰†˙‡†˙ÂÏ‚Ï

�אחת �היא �שהמציאות �מתארים �הקבלה חכמי
ומלמדים�אותנו�שמחוץ�לנו�קיים�כוח�אחד�ויחיד.
כוח�זה�נקרא�"הבורא"�והוא�מעניק�לנו�שפע�של
אהבה�וכל�טוב�ללא�הגבלה.�אך�אם�זה�כך,�מדוע
�ושמחה�ולעיתים�אנו �חשים�אושר לעיתים�אנו

עצובים,�ולמה�יש�כל�כך�הרבה�סבל�בעולם?
�היא�שהבורא�נסתר הסיבה�לרגשות�שונים�אלו
מעינינו,�לכן�כל�מה�שעלינו�לעשות�כדי�להיווכח
�אדם �אותו. �לגלות �הוא �טובות שפעולותיו

שמשתוקק�לגלות�את�הבורא�מעומק�ליבו,�זוכה
למעין�"מכשיר�ראיה"�חדש�שמאפשר�לו�להתבונן
�כאשר�הוא�מצליח�לגלות�את בפעולות�הבורא.
הבורא�בפעם�הראשונה�האדם�קורא�לשינוי�שחל
בו�ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ.�הוא�משתחרר�מעולמו�הצר,�מבין
המֵצַרים,�ויוצא�אל�ההכרה�שהבורא�הוא�טוב�ומיטיב.

ÈÂÏÈ‚‰†Ï‡†¯˙Ò‰‰Ó

חכמת�הקבלה�מלמדת�את�האדם�כיצד�להכיר�את
הבורא�ולגלות�שהוא�פועל�כדי�להיטיב�לנבראיו.
אדם�שמציב�לעצמו�מטרה�זו�בודק�אם�השיג�אותה

על�פי�שני�מדדים:
�שקיים• �היחיד �ככוח �הבורא �לי �מתגלה האם

במציאות?
האם�הכוח�הזה�הוא�הטוב�המוחלט?•

בדרכו�אל�היעד�מגלה�האדם�את�הבורא�בארבעה
שלבים�שונים.�בכל�שלב�נפתח�בפניו�רובד�פנימי
ועמוק�יותר�של�המציאות.�בשני�השלבים�הראשונים
È·Ï˘הבורא�עדיין�נסתר�מהאדם�ולכן�הם�מכונים�
‰‰Ò˙¯.�בשני�השלבים�הבאים�אחריהם�הבורא�כבר

מתגלה�לאדם�ולכן�הם�נקראים�˘ÈÂÏÈ‚‰†È·Ï.�המעבר
.ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈמן�ההסתר�לגילוי�נקרא�

ÌÈÙ‰†ÍÎ†¯Á‡†¨·‚‰†Ì„Â˜

בעל�הסולם�מדמה�את�חיפוש�המקובל�אחר�האמת,
לאדם�שרואה�את�גבו�של�חברו�בעוד�שפניו�נסתרות
ממנו�ולכן�הוא�מתקשה�לזהותו.�אולם�אם�החבר�יפנה

אליו�את�פניו,�האדם�יזהה�אותו�בוודאות.�שלבי�ההסתר
משולים�למצב�שבו�אנו�רואים�את�החבר�מאחור�ושלבי

הגילוי�דומים�לראיית�פניו�של�החבר.
חכמת�הקבלה�מלמדת�אותנו�כיצד�להתפתח�שלב
�להכרת �שנגיע �עד �הרוחנית, �בדרכנו �שלב אחר
האהבה�השלמה�והמוחלטת�של�הבורא�כלפינו�ושל

אהבתנו�כלפיו.

ÔÂ˘‡¯‰†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰†·Ï˘

אדם�שעוד�לא�נולד�בו�הצורך�להכיר�את�הבורא,
הוא�בדרך�כלל�אדיש�לנושא�ולא�מפתח�כלפיו�יחס
כלשהו.�הוא�חי�את�חיי�היומיום�בניתוק�מוחלט

מהבורא,�ואף�אינו�מרגיש�ניתוק�זה.
כאשר�מתעורר�בו�הרצון�להכיר�את�הסיבה�למהלך
�בחכמת�הקבלה. �האדם�מתחיל�להתעניין חייו,
�ונכנס�לשלב בעזרתה�הוא�לומד�כיצד�להתקדם,

ההתפתחות�הראשון�שנקרא�"הסתר�כפול".
ÌÈ¯˙Ò†ÌÈÓ¯Â‚†È˘

בשלב�זה�נראה�לאדם�שהבורא�לא�קיים,�ושכל�מה
שמתרחש�הוא�מקרי,�תולדה�של�הגורל�העיוור

והטבע.
מצב�זה�נקרא�הסתר�כפול,�מכיוון�שנסתרים�מהאדם
שני�הגורמים�שהוא�מחפש���עצם�קיומו�של�הבורא,

ופעולתו�של�הבורא�כטוב.
בעזרת�לימוד�חכמת�הקבלה�מצליח�האדם�להמשיך

בדרכו�לגילוי�הבורא,�ומגיע�לשלב�השני�בהתפתחות,
הסתר�אחד.

ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰

ההתפתחות�הפנימית�שעובר�האדם�על�ידי�לימוד
הקבלה�חושפת�בפניו�את�מה�שלא�ראה�קודם�לכן.
אחד�משני�הנתונים�שהוא�מחפש�התגלה�לו,�והוא
רואה�שהכל�בא�מן�הבורא.�אבל�הנתון�השני�עדיין
נסתר�מפניו,�והאדם�עוד�לא�מצליח�להרגיש�שהבורא
הוא�טוב.�לכן�המצב�שבו�הוא�נמצא�נקרא�"הסתר

אחד".
האדם�מגלה�שהוא�אינו�מסוגל�עדיין�להרגיש�את
הבורא�כטוב�ומיטיב,�למרות�שהוא�כבר�משתוקק
�זו �המקובלים�קוראים�למגבלה �הלב. �מכל לכך

.¢ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰¢שהאדם�מגלה�בתוכו�
לימוד�חכמת�הקבלה�מסייע�לאדם�לחדד�ולמקד
�כאשר את�בקשתו�לראות�את�הבורא�רק�כטוב.
יצליח�האדם�להרגיש�את�הבורא�כטוב�ומיטיב�הוא
�ויצא�ממקומו�הצר, יחצה�את�המחסום�הפנימי

ממצרים.�אז�הוא�יעבור�מן�ההסתר�אל�הגילוי.

˘„Á†‰È‡¯†¯È˘ÎÓ
לאחר�יציאת�מצרים�זוכה�האדם�ב"מכשיר�ראיה"
חדש,�ובעזרתו�הוא�מגלה�מציאות�שונה�לחלוטין.
מנקודת�ראותו�החדשה�הוא�מגלה�שכל�מה�שאירע
לו�קודם�לכן�במהלך�חייו�היה�כחלום�לעומת�מה
�על�כך�כתב�דוד�המלך�"היינו �כעת. שמתגלה�לו
כחולמים"�(תהלים�קכ"ו,�א').�כעת�האדם�רואה�את
אופן�השגחתו�של�הבורא�ואת�פעולותיו�כטוב

מוחלט.

המקובלים�קוראים�לשלב�זה�בשם�¢È¯‡‰¢¨�מלשון
¢¯‡È‰¢,�מכיוון�שהאדם�רואה�את�פעולת�הבורא

ומרגיש�אותו�כטוב.
האדם�מצליח�לגלות�את�יחסו�של�הבורא�אליו�כטוב,
אולם�עדיין�אינו�מסוגל�להבין�מדוע�הבורא�לא�מגלה
את�טובו�לכלל�האנושות.�לשם�כך�הוא�נזקק�למכשיר
�למדרגת �יטפס �שבעזרתו �האחרון, הראיה

ההתפתחות�העליונה,�לאהבה.

‰·‰‡
בעזרת�מכשיר�הראיה�המשופר�שניתן�לו�לבסוף,
רואה�האדם�את�תוכניתו�הכללית�של�הבורא.�לפתע
�ומתמיד�עשה�הבורא�רק�טוב �שמאז הוא�מבין
לנבראיו,�ושהוא�מיטיב�לכלל�האנושות.�כשהאדם

מגלה�זאת�הוא�חש�אהבה�נצחית�כלפי�הבורא.

ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÈÈˆÁ

�מן �הרוחנית �התפתחותו �במהלך �שעובר אדם
ההסתר�אל�הגילוי�זוכה�להכרה�השלמה�של�הבורא.
כל�עוד�האדם�נמצא�במצב�"הסתר�כפול"�ובמצב
"הסתר�אחד"�הוא�מגשש�את�דרכו�באפלה,�והוא
מסתייע�בכתבי�המקובלים�כסימני�דרך.�אולם,�עם
�האדם�זוכה�ל"מכשיר חציית�המחסום�הפנימי,
ראיה"�חדש,�עיניו�נפקחות�וההסתרה�מסתיימת.

."ÛÂÒלכן�נקרא�מעבר�המחסום�"חציית�ים�
בשלב�הבא�מתגלה�בפניו�תוכניתו�של�הבורא�ואופן
השגחתו�על�נבראיו.�הוא�רואה�את�הבורא�כטוב
ומיטיב�עם�כולם,�בעבר,�בהווה�ובעתיד,�ומרגיש

כלפיו�אהבה�נצחית.
סיפור�יציאת�מצרים,�היציאה�מן�המקום�הצר�אל
החופש,�מתאר�את�המעבר�החשוב�ביותר�שחווה
האדם�בחייו.�לכן�מייחסים�המקובלים�לחג�הפסח
חשיבות�עליונה�ומזכירים�לנו�אותו�בהגדה:�"בכל
דור�ודור�חייב�אדם�לראות�עצמו�כאילו�הוא�יצא

ממצרים".
gilad_s@kab.co.il
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ÔÂÓ„˘†„ÚÏ‚

˙

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

·Ú¯†˙Â˘†Ú·˘Â†Ú·Â˘†˙Â˘†Ú·˘
"שבע�שנות�שובע"�מסמלות�תקופה�שבה�האדם�מרגיש�שהוא�שולט�שליטה�מלאה�על�חייו�ויכול�להשיג�כל�דבר�שירצה.�ואז,�דווקא
כשהאדם�מרגיש�שכל�העולם�נברא�להנאתו�בלבד,�מסתיימת�לפתע�תקופה�זו�ומתחלפת�בתקופה�שמכונה�"שבע�שנות�רעב".�לפתע
מתחיל�האדם�להרגיש�ריקנות:�אותם�הדברים�שהסבו�לו�תענוג�בעבר,�כבר�אינם�ממלאים�אותו�והוא�מתחיל�לחוש�לא�מסופק�ומיואש.
סופו�של�התהליך�מגיע�כאשר�האדם�מגלה�שהאגו�שלו�הוא�השורש�לכל�הרעות,�ומחליט�לברוח�ממנו.�לאחר�שהאדם�יוצא�מהאגו,�הוא

זוכה�לתענוג�אינסופי�שאינו�מסתיים�לעולם.

‰Ï·˜†ÒÂÙÓ˜
„ÂÓÏÏ†ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ

˘ÂÙÈÁ†˙‡†‰Ó„Ó†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·
‰‡Â̄ †̆Ì„‡Ï†̈˙Ó‡‰†̄ Á‡†Ï·Ẫ Ó‰

ÂÈÙ˘†„ÂÚ·†Â¯·Á†Ï˘†Â·‚†˙‡
‰˘˜˙Ó†‡Â‰†ÔÎÏÂ†ÂÓÓ†˙Â¯˙Ò

ÂÈÏ‡†‰ÙÈ†¯·Á‰†Ì‡†ÌÏÂ‡†ÆÂ˙Â‰ÊÏ
˙Â‡„ÂÂ·†Â˙Â‡†‰‰ÊÈ†Ì„‡‰†̈ ÂÈÙ†̇ ‡

צפייה�בשיעור�קמפוס�קבלה�בנושא�גילוי�והסתר:
www.kab.co.il/links/14/kampus

הבורא�לא�טוב
הבורא�לא�קיים

ÏÂÙÎ†¯˙Ò‰†Æ≤

הסתר�כפול

הסתר�אחד

‰È˙‰†˙‚˘‰†Æ¥

המחסום�הפנימי

הבורא�קיים�ככוח�אחד
הבורא�טוב�אלי

ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

הסתר�כפול

הסתר�אחד

‰·‰‡‰†˙‚˘‰†Æμ

המחסום�הפנימי

הבורא�קיים�ככוח�אחד
הבורא�טוב�לכולם�תמיד

ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ

יראה���נתינה

העולם�הרוחני

‡¯Â·‰Ó†˜Â˙È†Æ±

הסתר�כפול

הבורא�לא�טוב

„Á‡†¯˙Ò‰†Æ≥

המחסום�הפנימי

הבורא�קיים�ככוח�אחד

‡¯Â·‰†ÈÂÏÈ‚†È·Ï˘

ÔÈÈ„Ú†Ï‚ÂÒÓ†ÂÈ‡†‡Â‰ †̆‰Ï‚Ó†Ì„‡‰
¨·ÈËÓÂ†·ÂËÎ†‡¯Â·‰†˙‡†˘È‚¯‰Ï
ÍÎÏ†˜˜Â˙˘Ó†¯·Î†‡Â‰˘†˙Â¯ÓÏ

ÌÈ‡¯Â˜†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Æ·Ï‰†ÏÎÓ
ÂÎÂ˙·†‰Ï‚Ó†Ì„‡‰˘†ÂÊ†‰Ï·‚ÓÏ

¢ÈÓÈÙ‰†ÌÂÒÁÓ‰¢
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¨‰Ï·˜‰†̇ ÓÎÁÏ†Ú„ÂÂ˙Ó˘†Ì„‡˘†̈ ‡Â‰†ÚÂ„È‰†Ô

Ì‰˘† ÂÓÎ†Á¯Î‰·†‡Ï†Ì‰†ÌÈ¯·„‰˘†‰Ï‚Ó

ÆÌÈ‡¯

¯˘Ù‡†È‡˘†˜¯†‡Ï˘†¨‰„·ÂÚ·†ÌÈ¯ÈÎÓ†Â·Â¯†ÌÓ‡

¨Â·† ÈÂˆÈÁ† Ë·ÓÓ† ‰Ó† ¯·„† Ï˘† Â·ÈË† ˙‡† ˙Ú„Ï

‰ÓÓ† È¯Ó‚Ï† ÍÂÙ‰† Û‡† ‡Â‰˘† ‰Ï‚˙Ó† ÌÈÓÚÙÏ

Æ‰ÏÈÁ˙·†Â·˘Á˘

˙Á˙Ó†∫ÔÈÂˆÓ†˙‡Ê†ÌÈ‚„Ó†„ÈÒÁ†ÈÒ†Ï˘†Â¯ÂÙÈÒ

Ë·Ó‰†ÌÚ†ÁÂ˘˜‰†¯‰ÂÒ‰†Ï˘†˙È¯Â˙ÒÓ‰†Â˙ÂÊÁÏ

Ë‚ÓÏ†ÏÂÎÈ˘†‰ÊÎ†¨ÔÈ„ÚÂ†Í¯†Ì„‡†¯˙˙ÒÓ†¨¯„ÂÁ‰

Æ˙ÂÈ˘†ÍÂ˙†ÌÈ˘‡

‡Â‰†¨ÔÂ˘Ï†È„Â„ÈÁ†¯Â·ÈÁÏ†¯‰ÂÒ‰†˙È··†Â˙„Â·Ú†ÔÈ·

Æ‡ÏÙÂÓ‰†ÂÈÈÁ†¯ÂÙÈÒ†˙‡†ÂÏ†¯ÙÒÏ†‰Ù˙‰

·ÂË‰†˜ÊÁ‰
�בשכונת �בירושלים, 1965� �בספטמבר, "נולדתי
מצוקה�שכל�הזמן�היו�בה�קרבות�רחוב.�אני�זוכר
�תפקדתי�על�תקן�החזק שכשהייתי�בבית�ספר,
'הטוב',�זה�ששומר�על�כל�החלשים�מפני�החזקים
�הייתי�עומד�במרכז�הכיתה�ושומר�על הרשעים.
מישהו�בזמן�ששלושים�חברים�מסביב�מנסים�לתקוף

אותו�אבל�לא�מעיזים.�עד�כדי�כך�הייתי�חזק".
¨Â‡Ï†Ì‡†ÔÈ·Â†Â˙Â„ÏÈ†Ï˘†·ˆÚÓ‰†ÔÂ¯ÎÈÊ‰†‰Ê†Ì‡†ÔÈ·

¯ÙÒÏ†ÂÓÓ†Â˘˜È·˘Î†ÂÈ¯·„†˙‡†ÈÒ†Á˙Ù†˜ÂÈ„·†ÍÎ

ÆÂ¯·Ú†ÏÚ†ËÚÓ

¨˙ÂÓÈÓ˙‰†ÌÚ†¨‰Ê‰†È‚ÏËÒÂ‰†Ú‚¯‰˘†‰‡¯†Ú‚¯Ï

Ï˘ÓÂ†ÌÈ„ÏÈÏ†˜Á˘Ó†‡Â‰†¨˙ÂÈˆ¯‰Â†ÍÂÈÁ‰†¨˙Â˘ÈÁ‰

˙ÈÓÈÙ‰†‰„Â·Ú‰†˙¯ÂˆÏ†ÔÂÈÓ„‰†¨Ï˘ÓÏ†ÆÌÈÏÂ„‚Ï

ÂÏ˘†‰Ë˜‰†‰„Â˜‰†ÏÚ†ÌÈ‚Ó†Â‡†‰·˘†¨˙ÈÁÂ¯‰

¯‡˙Ï†ÈÒ†Ï˘†Â˙¯ÈÁ·†Â‡†¨¢ÌÈÚ˘¯‰†ÌÈ˜ÊÁ‰¢†ÏÎ†ÏÂÓ

Æ¢ÌÈ¯·Á¢†‰ÏÈÓ·†¢ÌÈÚ˘¯‰†ÌÈ˜ÊÁ‰¢†˙‡

"ההורים�שלי�עלו�לארץ�לירושלים�ב�1963,�והגיעו
מיד�לשכונה�הזאת,�שהיא...�אין�בה�שום�דבר�חי,�רק
מצוקה�ועוני.�היינו�משחקים�כדורגל�עם�קופסת
פלסטיק.�לא�היה�שום�משחק�אחר,�כלום,�אפס.

אני�זוכר�שאפילו�ספר�לא�היה�לי.�בעצם,�היה�ספר
אחד�שאבא�שלי�הביא�לי�פעם�כשהייתי�קטן�וכל
הזמן�הייתי�קורא�בו.�אהבתי�אותו�נורא,�למרות

שלא�הבנתי�אותו�בכלל.

מה�שמופלא,�עכשיו�כשאני�מסתכל�לאחור,�זה�שזה
היה�ספר�סיפורים�על�המקובל�הגדול,�'הבעל�שם�טוב'".

øÍÏ˘†˘ÂÙÈÁ‰†ÏÈÁ˙‰†‰ÎÎ†Ê‡

"אני�זוכר�כל�מיני�רגעים�כאלה,�מהשנים�הראשונות
בירושלים.�הלכתי�לגן�ילדים�של�חב"ד.�אני�זוכר
שהגננת�התחילה�לדבר�על�הבורא,�ואז�שאלה:�'איך
�מתוך�אהבה�או�מתוך צריכים�להתקרב�לבורא,
פחד?'�וכל�הילדים�חשבו�וענו�כאחד:�'בפחד'.�וגם
היא�אמרה:�'נכון,�בפחד'.�ואני�לא�הבנתי�איך�היא
אומרת�דבר�כזה,�'בפחד'.�איך�אפשר�להתקרב�לבורא
מתוך�פחד?�זה�צריך�להיות�באהבה.�אמרתי�לעצמי:
'היא�לא�מבינה�כלום�והם�לא�מבינים�כלום'.�לא
הצלחתי�להבין�את�זה,�הייתי�בטוח�שזה�צריך�להיות

מאהבה�ולא�יכול�להיות�אחרת".

ÛÂÒ‰†„Ú†ÍÏÂ‰†„ÈÓ˙
¨˙Â˘Ù†‰ÂÓ˘†Ï˘†‰ÁÙ˘Ó·†È˙¯ÂÒÓ†˙È··†Ï„‚†ÈÒ

ÈÙÏÂ† ¨ÌÈ·‰†ÔÈ·†ÏÂ„‚‰† ¨ÚˆÓ‡·†˜ÂÈ„·†È‡˘Î¢

‰ÂÎ˘Ï†‰ÁÙ˘Ó‰†‰¯·Ú†ßÊ†‰˙ÈÎ·†Æ¢˙ÂÈÁ‡†˘ÂÏ˘

¯·Î†ÈÒÂ†¨¢˙ÈÏÓ¯Â†¯˙ÂÈ†‰·¯‰†‰˙ÈÈ‰˘¢†¨˙¯Á‡

Æ·ÂÁ¯‰†˙Â·¯˜Ï†Â‡†ÁÂÎ†È˜·‡ÓÏ†˘¯„†‡Ï

¨ÔÂÎÈ˙‰†˙‡†ÌÈÏ˘‰†Ì˘†¨È˙„†¯ÙÒ†˙È··†„ÓÏ†‡Â‰

¯·Ú† ÏÈ·˜Ó·Â† ¨‰¯ËÈ‚·† ‰È‚·Â† Ë¯ÂÙÒ·† ˜ÒÚ

±∏†ÏÈ‚†„Ú¢˘†ÍÎ† ¨˙¯Á‡†‰„Â·ÚÏ†˙Á‡†‰„Â·ÚÓ

Æ¢Ô‰·†È˙„·Ú˘†˙Â„Â·Ú†¥μ†È˙¯ÙÒ

"לפעמים�הייתי�משחק�כדורסל�ארבע�שעות�ביום.
וכל�הזמן�הייתי�רץ.�עד�היום�אני�מחזיק�באיזה�שיא
�שעשיתי �מטר �מאתיים �לאלף �ריצה באיזושהי

במהירות�מטורפת.
זאת�אומרת,�בקטעים�האלה,�תמיד�הייתי�הולך�עד
הסוף.�אם�יש�איזשהו�דבר�שאני�צריך�לעשות�אני

אעשה�אותו,�אפילו�אם�זה�ייקח�לי�שנים".
˙ÂÏ‡˘‰†Ì‡‰†̈ ˙È˙„†ÍÂÈÁ†̇ Î¯ÚÓ·†„ÂÓÏÏ†̇ Î˘Ó‰

ÂÈ‰† øÍ˙Â‡†„È¯Ë‰Ï† ÂÎÈ˘Ó‰†‡¯Â·Ï†¯Â·ÈÁ‰†ÏÚ

øÍ˘Ó‰·†Âˆˆ˘†˙Â¯Á‡†˙ÂÏ‡˘

"תמיד�חשבתי�לעצמי,�יש�כל�כך�הרבה�דברים�בעולם,
כל�כך�הרבה�רגשות.�איך�אני�אוכל�להרגיש�את�מה
שכולם�מרגישים?�איך�אני�אוכל�להרגיש�מה�זה�להיות
הצמח�הזה,�או�מה�זה�להיות�האיש�הזה,�ומה�זה�לחוות
את�החוויה�הזאת?�משהו�פה�לא�הסתדר�לי.�איך�אפשר
להיות�ככה,�בלי�לדעת�ולהרגיש�את�כל�מה�שיש�ביקום?

אחרת,�מה�זה�שווה?

˙Â˜„†˙ÂÒÂÎ†Ï˘†˙ÂÁ·†ÂÓÎ
ÏÎ¢†„ÂÓÏÏ†ÈÒ†ÏÈÁ˙‰†¨‡·ˆ‰Ó†¯¯Á˙˘‰˘†È¯Á‡

˙ÂËÈ˘†ÈÈÓ†ÏÎÂ†‰È‚ÂÏÂ¯ÓÂ†Ì‚†Æ¢‰·È·Ò·†˘È˘†‰Ó

¯‡Â˙Â†˙ÂÎÈ‡†˙¯˜·†¨˙ÂÂ·˘Á†˙Ï‰‰†Ì‚Â†¨ÈÂÙÈ¯

‰Èˆ˜ÏÒÈ„‰†˙Â¯ÓÏ†˙‡Ê†ÏÎ†Æ˙Â‚‰˙‰‰†ÈÚ„Ó·†È˘

‰Á·Â‡†Í‡†̈ ÂÏ†‰˙ÈÈ‰†„ÈÓ˙˘†‰Ú¯Ù‰†̈ ÂÏˆ‡†ÂÁ·‡˘

ÆÂÈÈÁ·†·Ï˘†Â˙Â‡·†˜¯

‡ÈˆÂ‰Ï†˜ÈÙÒ‰†Ì‚†ÈÒ˘†ÂÈÏÈ‚†‰ÁÈ˘‰†Í˘Ó‰·

¯ÙÒ†¨˙Â„ÈÁÂ†˙ÂÁÈ„·†È¯ÙÒ†‰˘ÈÓÁ†ÌÈ˘‰†Í¯Â‡Ï

ÌÚ†ËÈÏ˜˙Â†‰È„Ó‰†‡È˘†˙‚ÏÓ·†‰ÎÊ˘†ÌÈ¯È˘

‰ÎÙ‰˘†ÌÈÈÁÏ†Â˙¯·Á†¨Ê‡Â†ÆÔÈÁÏ‰Â†·˙Î˘†ÌÈ¯È˘

ÂÈÏ‡†‰Ó˘¯˘†‰Ï·˜†‚ÂÁ†ÏÚ†ÂÏ†‰¯ÙÈÒ†¨Â˙˘‡Ï

Æ‰˙È‡†„ÂÓÏÏ†‡Â·Ï†ÂÓÓ†‰˘˜È·Â†‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·

"לא�רציתי�ללכת,�כי�כמו�כולם�הכרתי�את�הדעה
הרווחת�שלפיה�חינכו�אותי�בילדות,�שאסור�ללמוד
�בכל�זאת, �יש�תנאים. קבלה�אלא�אם�כן�כך�וכך.
נשאר�בי�עוד�משהו�מהחינוך�הדתי�שקיבלתי,�אבל
בסוף�הלכתי.�אמרתי�לה,�'בגלל�שאני�אוהב�אותך',

והלכתי�ללמוד,�בגללה.
בשיעורים�הראשונים�היה�איזה�מרצה�שעשה�כל�מיני
חישובים,�והסביר�שהקבלה�זה�בעצם�מספרים�ואותיות
ואיך�אתה�מוצא�כל�מיני�דברים�בעזרת�השילוב�הזה".

øÍÈÏ‡†¯·È„†‰Ê

"לא,�לא�היה�בזה�שום�דבר,�ובכל�זאת�המשכתי,�כי
נמשכתי�לקבלה�הפנימית,�האמיתית.

�על�קבוצה �איזה�שבוע�שבועיים�שמעתי "אחרי
שנפתחה�בראשל"צ.�זו�הייתה�למעשה�קבוצת�לימוד
של�תנועת�"בני�ברוך",�שאחר�כך�עברה�לתל�אביב.
בשיעורים�הראשונים�זה�לא�היה�כל�כך�מסעיר,�אבל

בכל�זאת�הרגשתי�שיש�שם�משהו.
ואז,�אני�זוכר�שיחה�שקיימתי�עם�המורה.�שאלתי
אותו�כל�מיני�שאלות,�על�חופש�הבחירה�ועל�עצמי,
והרגשתי�שהוא�תופס�אותי�ומנענע�אותי�מבפנים.

הרגשתי�כאילו�שאני�נמצא�בחנות�של�כוסות�דקות
ושבריריות,�וכולן�נשברות�אחת�אחרי�השנייה�ואיתן
נשבר�כל�מה�שחשבתי�לעצמי�כל�השנים.�הכל�נשבר
ונעלם�ואני�נכנס�עכשיו�למשהו�אחר,�למשהו�אמיתי.
לאורך�תקופה�הגעתי�מדי�פעם�לשיעורים�עם�קבוצת

התלמידים�שלמדה�אצל�הרב�לייטמן,�עד�שהחלטתי
שאני�מתחיל�להגיע�לשיעורים�באופן�קבוע".

øÂÊ‰†‰ËÏÁ‰Ï†Í˙Â‡†‡È·‰†‰Ó

"אתה�לומד�על�הכוח�שמפעיל�אותך�ולאן�אתה
אמור�להגיע�בכזו�שיטתיות�ובהירות,�שזה�הדהים
אותי.�אין�מילים�שיכולות�לתאר�את�ההרגשה.�אתה
מבין�שיש�אנשים�שנקראים�מקובלים,�אנשים�שאולי
היו�מעדיפים�שבכלל�לא�תדע�על�קיומם,�אבל�הם
�איך �אותך �ללמד �בשביל �בשבילך, �רק מתגלים
להתעלות�לבורא.�הם�מגיעים�לעולם�רק�בשבילך,
כדי�לתת�לך.�והם�לא�רוצים�ממך�שום�דבר�בתמורה,

רק�בוא�ותראה�בעצמך.
אני�זוכר�את�השיעורים�הראשונים�עם�הרב�לייטמן.
אתה�נכנס�לשיעור,�וכאילו�נכנס�למציאות�אחרת,
�ואתה �הוא�מספר, נכנס�לתוך�מה�שהוא�מספר.

ממתין,�עוצר�את�הנשימה�ורק�מקשיב.
�זה�אתה�יודע�שאתה�לוקח�את�זה�אתך ואחרי
ליומיום.�לאט�לאט�אתה�ממש�מגלה�דברים�שהוא
מספר�לך�עליהם.�זה�משהו�לא�מהעולם�הזה,�פשוטו
כמשמעו.�כבר�אז�עבדתי�בעבודה�שבה�אני�עובד

היום,�בבית�הסוהר".

ÌÈ‚¯ÂÒ†È¯ÂÁ‡Ó†‡ˆÓ†¯‰ÂÒ‰†Ì‚

ø¯‰ÂÒ‰†˙È··†‰˘ÂÚ†‰˙‡†‰Ó

"אה,�מה�שכולם�עושים,�עובד�עם�האסירים".
øÌ˘†„Â·ÚÏ†‰Ê†ÍÈ‡

"תלוי�איפה�אתה�נמצא,�היכן�נמצאות�המחשבות�שלך.
אתה�יכול�להיות�שם�פיזית�אבל�אתה�לא�נמצא�שם
�כמובן�שכשאתה�כבר�לומד �הכל�תלוי�בך. פנימית.
קבלה,�החיים�שלך�משתנים,�אתה�מבין�בשביל�מה
אתה�חי,�מה�קורה�לך,�ואז�גם�בעבודה�אתה�נתקל
במצבים�מסוימים�ומברר�אותם,�כי�אין�דברים�שקורים

כך�סתם.�אתה�כל�הזמן�נמצא�בהתפתחות.
לפעמים�אני�רואה�את�האסירים,�הם�חושבים�שהם
נמצאים�בבית�סוהר�ולא�מבינים�שבית�הסוהר
האמיתי�זה�משהו�שהם�צריכים�לגלות�בתוכם.�זה
שהוא�נמצא�עכשיו�תחת�איזושהי�מסגרת�נוקשה,
איזה�תא�עם�סורגים,�נו�אז�מה,�גם�הסוהר�נמצא
מאחורי�סורגים.�זה�לא�באמת�בית�סוהר.�כל�אדם
יגלה�בסוף�שבית�הסוהר�האמיתי�נמצא�בתוכו".
ÍÈÏ‰˙†̇ ¯·ÚÂ†ÌÈ˘†‰ÂÓ˘†̄ ·Î†¢ÍÂ¯·†È·¢·†„ÓÂÏ†‰˙‡

ø„ÂÓÈÏ‰†È„Î†ÍÂ˙†¯ÂˆÈÏ†˙Î˘Ó‰†Ì‡‰†ÆÔÎÏ‰Ó·†ÏÂ„‚

�אחרי �כבר �יצאו �שכתבתי �מהספרים �חלק "כן,
שהתחלתי�ללמוד.�הסתבר�שיש�לי�איזה�עניין�לא
פתור�עם�גימטריות�והייתי�משעשע�את�החברים
עם�כל�מיני�חידות�ובדיחות�שהייתי�ממציא.�אבל
היה�בזה�גם�משהו�פנימי�ויום�אחד�נתבקשתי�לכתוב
ספר,�אז�כתבתי.�יצאו�לי�שש�מאות�עמודים:�סקירה
של�כל�תהליך�הבריאה,�דרך�שבירת�הכלים�ועד
לגמר�התיקון,�עם�הוכחות�מתמטיות,�ושרטוטים,

ואני�לא�שרטטתי�בחיי.
מאז�כבר�כתבתי�עוד�ספר�כזה,�גם�בן�שש�מאות
עמודים.�בינתיים�הוא�ממתין�במגירה,�יש�דברים

יותר�דחופים�על�הפרק".
˙¯·Ú˘†ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó†ÌÈÚ‚¯†‰·¯‰†È‡„ÂÂ·†Ì˘È

øÌ‰Ó†„Á‡†Â˙È‡†˜ÂÏÁÏ†ÏÎÂ˙†ÆÂÊ‰†‰ÙÂ˜˙‰†Í˘Ó·

"באמת�יש�הרבה,�אבל�מעניין�שדווקא�מה�שעולה
לי�עכשיו�הם�שני�דברים:�הראשון�זה�העיתון�הזה,
�מרגיש�שזה�נס �אני �שזה�פשוט... 'קבלה�לעם',
�והדבר�השני�הוא�שלאורך�השנים�אתה שקורה.
רואה�תלמידים�חדשים,�כאלה�שאתה�חושב�שאתה
גדול�לידם,�ובשנייה�שהם�פותחים�את�הפה,�אתה
פשוט�נשבר�לרסיסים.�מדהים�לראות�את�האיכות
והמוכנות�הפנימית�של�האנשים�שמגיעים�עכשיו
�זה�באמת ללמוד�את�חכמת�הקבלה�המקורית.
'הדור�האחרון',�בדיוק�כמו�שכותב�בעל�הסולם".
niv_n@kab.co.il

ÁÒÙ
פסח,�מלשון�לפסוח.�לאחר�שהאדם�מגיע�למסקנה�שהאגואיזם�גורם
לנו�רק�צער�וייסורים,�הוא�מחליט�להתנתק�ממנו�ולהזדהות�עם�רצונו
להתפתחות�רוחנית.�בתהליך�זה�האדם�"פוסח"�על�רצונו�האגואיסטי,

ונשאר�עם�הרצון�לחיבור�ולאחדות.
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¨¯ÙÒ†·Â˙ÎÏ†È˙˘˜·˙†„Á‡†ÌÂÈÂ
˙Â‡Ó†˘˘†ÈÏ†Â‡ˆÈ†ÆÈ˙·˙Î†Ê‡
ÍÈÏ‰˙†ÏÎ†Ï˘†‰¯È˜Ò†∫ÌÈ„ÂÓÚ

„ÚÂ†ÌÈÏÎ‰†˙¯È·˘†Í¯„†¨‰‡È¯·‰
˙ÂÁÎÂ‰†ÌÚ†¨ÔÂ˜È˙‰†¯Ó‚Ï

‡Ï†È‡Â†¨ÌÈËÂË¯˘Â†¨˙ÂÈËÓ˙Ó
ÈÈÁ·†È˙ËË¯˘

Ó

ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÚÈ¯˜
קריעת�ים�סוף�מסמלת�את�נקודת�המפנה�החשובה
ביותר�בחייו�הרוחניים�של�האדם.�זהו�תהליך�פנימי
שבו�האדם�מתנתק�סופית�מהאגו�שלו�ומשיג�את

המציאות�הרוחנית�השלמה�והנצחית.

Ì‰†̈ ÌÈ¯ÈÒ‡‰†̇ ‡†‰‡Â †̄È‡†ÌÈÓÚÙÏ
¯‰ÂÒ†˙È··†ÌÈ‡ˆÓ†Ì‰˘†ÌÈ·˘ÂÁ
È˙ÈÓ‡‰†¯‰ÂÒ‰†˙È·˘†ÌÈÈ·Ó†‡ÏÂ

˙ÂÏ‚Ï†ÌÈÎÈ¯ˆ†Ì‰˘†Â‰˘Ó†‰Ê
˙Á †̇ÂÈ˘ÎÚ†‡ˆÓ†‡Â‰ †̆‰Ê†ÆÌÎÂ˙·
‡˙†‰ÊÈ‡†¨‰˘˜Â†˙¯‚ÒÓ†È‰˘ÂÊÈ‡

¯‰ÂÒ‰†Ì‚†¨‰Ó†Ê‡†Â†¨ÌÈ‚¯ÂÒ†ÌÚ
ÌÈ‚¯ÂÒ†È¯ÂÁ‡Ó†‡ˆÓ



ÒÒÓÚ¯Â†ÌÂ˙Ù
כמו�כל�פרט�בסיפורי�התורה,�גם�הערים�¢ÒÒÓÚ¯Â†ÌÂ˙Ù¢�מסמלות�תהליך�שעובר�האדם�במהלך�התפתחותו�הרוחנית.�אותן�ערים�יפות�ומלאות
¢ÒÒÓÚ¯¢��.כל�טוב�שבונים�בני�ישראל�בתקופת�השעבוד�במצרים,�מסמלות�את�השאיפות�והאכזבות�שעובר�האדם�במהלך�המרוץ�של�חייו
מסמלת�את�השאיפה�של�האדם�להשיג�כמה�שיותר�הנאות�בחייו�ובכמה�שפחות�מאמץ.���ÌÂ˙Ùמלשון�¢ÌÂ‰˙≠ÈÙ¢,�מסמלת�את�הרגע�שבו
מגלה�האדם�שכל�המאמצים�שהשקיע�להשגת�רווח�גשמי�ירדו�לטמיון,�לתהום.��בשלב�מסוים�בחייו�האדם�מגלה�שדווקא�המאמצים�והריצה
אחר�מילוי�רצונותיו�הגשמיים,�הם�אלו�שגורמים�לחוסר�השקט�בחייו.�אז�הוא�מגיע�למסקנה�שעליו�לעבור�לדרך�ההתפתחות�הרוחנית.
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Â˙Â‡†‰ÁÓ†‡Â‰†ÆÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†Ï‡†ÂÎ¯„·†Â˙Â‡†‰ÂÂÏÓ˘†„ÁÂÈÓ†ÁÂÎ†ÏÓÒÓ†‡È·‰†Â‰ÈÏ‡

ÏÓÒÎ†‰ÁÂ˙Ù†˙Ï„‰†˙‡†¯È‡˘‰Ï†ÌÈ‚‰Â†Â‡†ÔÎÏ†Æ˙Â‡ÈˆÓ·†¯˙ÂÈ·†‰ÏÚ‰†·ˆÓ‰†¯·Ú†Ï‡

ÆÂ˙‡¯˜Ï†Â·ÈÏ†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ†Â‡˘†ÍÎÏ

øıÓÁ‰†¯ÂÚÈ·†Â‰Ó

Ì„‡‰†Ï˘†Â˙ËÏÁ‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ıÓÁ‰†¯ÂÚÈ·†ÆÂ˙Â‡†ÛÂ¯˘Ï†ÌÈ‚‰Â†Â‡†ıÓÁ‰†˙˜È„·†¯Á‡Ï

ÆÔÂÈÏÚ‰†ÌÏÂÚ‰†˙‚˘‰Ï†¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰†ÏÎ†ÂÓÎ†ÚÈ‚‰Ï†ÍÎ·Â†ÂÏ˘†Â‚‡‰Ó†ÏÈÏÎ†¯ËÙ‰Ï

Ì˙Â‡†ÍÙÂ‰Â†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†ÂÈ˙ÂÂˆ¯†˙‡†¢Û¯Â˘¢˘†Ì„‡Ï†ÔÓÈÒÎ†¨ıÓÁ‰†˙‡†ÌÈÙ¯Â˘†Â‡

Æ˙ÙÒÂ†ÌÚÙ†Â·†Â¯¯ÂÚ˙È†‡Ï†Ì‰†ÍÎ†˜¯†Æ¯Ù‡Ï

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

˙¯˘Î‰Â†˙È·‰†ÔÂÈ˜È†ÆÂÈ˙ÂÂˆ¯†ÏÎ†˙‡†¯ÓÂÏÎ†¨Ì„‡‰†Ï˘†Â·ÈÏ†˙‡†ÏÓÒÓ†˙È·‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ·

˙·‰‡Ï†Â˙Â‡†¯È˘Î‰ÏÂ†˙ÈÓˆÚ‰†‰·‰‡‰Ó†·Ï‰†˙‡†˙Â˜Ï†ÂÈÏÚ˘†ÍÎ†ÏÚ†ÂÏ†ÌÈ¯ÈÎÊÓ†ÌÈÏÎ‰

Æ˙ÏÂÊ‰

øÛÂÒ†ÌÈ†Â‰Ó

‡ÏÂ†Ì˙ËÈÏ˘·†Ì„‡‰†˙‡†ÌÈ˜ÈÊÁÓ˘†ÌÈÂ¯Á‡‰†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰†˙ÂÂˆ¯‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ÛÂÒ†ÌÈ

˜Â˜Ê†Ì„‡‰†¨ÌÈ¯ˆÓÓ†˙ÈÙÂÒ†ÁÂ¯·Ï†È„Î†¨Ì‰Ó†˙‡ˆÏ†È„Î†Æ˙ÏÂÊ‰†˙‡†·Â‰‡Ï†ÂÏ†ÌÈ¯˘Ù‡Ó

Æ‡¯Â·‰Ó†‰¯ÊÚÏ

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

ÂÈ˙ÂÂˆ¯Ó†˜Á¯˙Ó†˜¯†Ì„‡‰†ÌÈ¯ˆÓÓ†‰‡ÈˆÈ·†ÆÌ„‡‰†‰ÂÂÁ˘†ÈÁÂ¯†·ˆÓ†Â˘Â¯ÈÙ†¯Â„†‰Ï·˜·

ÌÈ·ˆÓ‰†˙‡†ÌÈÂÂ‰Ó†ÌÈ˜Â˙Ó‰†˙ÂÂˆ¯‰†ÆÌ˜˙Ï†È„Î†Ì˙Â‡†¯¯ÂÚÓ†‡Â‰†˙ÚÎÂ†ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡‰

ÆÌÈ˘„Á‰†˙Â¯Â„‰†˙‡†¨ÌÈ˘„Á‰

ø‰˙˘†‰Ó†¯È˘‰†˙‡†¯˘†ÔË˜‰†Ô·‰†‰ÓÏ

ÔÈÈ„Ú†Ô·‰†ÆÂÈÏÚ†Â‚‡‰†˙ËÈÏ˘Ó†¯¯Á˙˘‰Ï†Â·†ÌÈÈ˜˘†ÔË˜‰†ÔÂˆ¯‰†˙‡†ÏÓÒÓ†ÔË˜‰†Ô·‰

‰ˆÂ¯†‡Â‰†ÆÈÂÈ˘†ÂÏ†‰¯˜È˘†‰ˆÂ¯†Ï·‡†¨˙‡Ê†˙Â˘ÚÏ†ÍÈ‡†ÔÈ·Ó†‡ÏÂ†Ú„ÂÈ†ÂÈ‡†ÔÈÈ„Ú†¯ÓÂÏÎ†¨ÔË˜

˙‡ÈˆÈ†ÏÈÏ†¨‰Ê‰†‰ÏÈÏ‰†‰˙˘†‰Ó†Ï‡Â˘†‡Â‰†ÔÎÏ†Æ˙ÂÈÁÂ¯Ï†ÚÈ‚‰Ï†ÌÏ˘†ÔÂˆ¯†Â·†Ï„‚È˘

Â˙‡ÈˆÈ†ÍÏ‰Ó·†Ì„‡‰†¯·ÂÚ˘†ÌÈ·Ï˘‰†Ì‰Ó†ÔÈ·‰Ï†‰ˆÂ¯†‡Â‰†¯ÓÂÏÎ††≠†˙ÂÏÈÏ‰†ÏÎÓ†¨ÌÈ¯ˆÓ

ÆÂ‚‡‰Ó†È˘ÙÂÁÏ

øÁÒÙ·†ÌÈÊÂ‚‡†ÌÈÏÎÂ‡†‰ÓÏ

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

‡Â‰†¨ÌÈ¯ˆÓÓ†˙‡ˆÏ†¨Â‚‡‰Ó†¯ËÙÈ‰Ï†ËÈÏÁÓ†Ì„‡‰†¯˘‡Î†˜¯†ÆÌÈ¯ˆÓÓ†¨Â‚‡‰Ó†‰‡ÈˆÈ‰

ÆÂÈ˙ÂÏ‡˘†ÏÎÏ†˙Â·Â˘˙†Ï·˜Ï†ÏÈÁ˙Ó

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

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

ÆÂÈÏÚ†ÂÏ˘

ø¢ÌÈÈÂ‚‰†Ï‡†Í˙ÓÁ†ÍÂÙ˘¢†‰Ê†‰Ó

"הגויים"�מסמלים�את�הרצונות�האגואיסטיים�שבאדם.�"שפוך�חמתך�אל�הגויים"�מרמז�על�כך�שכדי
להתנתק�מהאגואיזם,�על�האדם�לרכז�את�כל�הזעם�שבו�כלפי�רצונותיו�האגואיסטיים.�השנאה

המוחלטת�שנוצרת�באדם�כלפי�הרצונות�הללו,�היא�שמנתקת�אותו�מהם.

ÁÒÙÏ†˙ÂÈ˘Â˜
‡È‰†‰Ó·Â†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†È‰Ó

øÌ„‡Ï†‰ÏÈÚÂÓ
�עוסקת �שהקבלה �היא �בציבור �הרווחת הדעה
בעניינים�רחוקים�ומופשטים�כמו�נשמות�וגלגולים,
מיסטיקה,�קמעות�וגימטריות,�ורבים�חושבים�שהיא

מיועדת�לאנשים�מיוחדים�בלבד.
כיוון�שאיננו�מבינים�עד�כמה�חכמת�הקבלה�נחוצה
וחשובה�לכל�אדם�ולכלל�האומה,�אנו�דוחים�אותה,
כדבר�שאין�לנו�צורך�בו.�אבל�האמת�היא�שאין�לנו
דבר�חשוב�יותר�מחכמת�הקבלה,�ומשום�שאיננו
משתמשים�בה,�הצרות�הולכות�ומתגברות�והגלות

נמשכת.

‰Á‚˘‰†‡È‰†‡¯Â·‰†˙Á‚˘‰
˙È˙¯ËÓ

כל�בריה�מתפתחת�בתהליך�גידול�איטי�והדרגתי
עד�שהיא�מגיעה�לבסוף�למצבה�השלם�והטוב.�דוגמא
לכך�היא�הפרי�שעל�העץ.�כל�עוד�הפרי�לא�הבשיל
לגמרי,�הוא�נראה�הפוך�מהמצב�הסופי�שאליו�הוא
עתיד�להגיע.�למעשה,�ככל�שהפרי�יפה�ומתוק�יותר
�ראוי �ואינו �כך�הוא�יותר�מר בסוף�התפתחותו,

למאכל�במצבי�התפתחותו.
הבהמה�נולדת�מפותחת�אך�כמעט�ואינה�משתנה
במהלך�התפתחותה.�לעגל�בן�יומו�יש�כוח�ושכל
לשמור�על�עצמו.�האדם,�לעומת�זאת,�נולד�כשהוא
�בסוף �אולם �דעת, �וחסר �חושים �נטול כמעט

התפתחותו�הוא�רוכש�דעת�רחבה.
אם�מישהו�שאינו�מכיר�את�העולם�שלנו�היה�מסתכל
על�תינוק�ועגל�שזה�עתה�נולדו,�הוא�היה�אומר
בוודאי�שהתינוק�לא�יצליח�בחייו�גם�כשיגדל,�ואילו

על�העגל�היה�אומר,�"הנה�נולד�נפוליאון�חדש".
מכל�האמור�לעיל�עולה�המסקנה�שהשגחת�הבורא
על�האדם�היא�בעלת�מטרה,�אך�מטרה�זו�תתגלה
רק�בסוף�ההתפתחות,�בסוף�הדורות.�לכן�רק�מי

שכבר�רואה�את�האנושות�בכל�מצבי�התפתחותה
עד�שלמותה,�רק�הוא�יכול�שלא�להירתע�מהצורות

המקולקלות�שבדרך.

˙Ú„Ó†‡ÏÂ†˙Ú„Ó†˙ÂÁ˙Ù˙‰
המקובלים�הם�אלה�שמשיגים�את�מצב�ההתפתחות
הסופי�שאליו�אנו�עתידים�להגיע.�מתוך�השגתם
�היא �הבורא �שהשגחת �המקובלים �לנו אומרים
�אותנו �שמכריחה �זו �והיא �מטרתית, השגחה
להתפתח�כדי�שנהיה�מסוגלים�לקבל�את�הטוב

שהבורא�הכין�עבורנו.
מצבנו�הסופי�והדרך�אליו�נקבעו�עבורנו�מראש,
כלומר�אנו�חייבים�לעבור�את�כל�מצבי�ההתפתחות.
�מצבי �את �להבין �לנו �עוזרת �הקבלה חכמת
ההתפתחות�שלנו�ולגלות�שהם�לטובתנו.�בכך�אנו
�מצבי �את �לנו �ששולח �הבורא �אל נדבקים
ההתפתחות,�מצב�אחר�מצב.�אם�נבין�ונסכים�עם
שלבי�ההתפתחות,�המצבים�שנעבור�בחיינו�יורגשו
כטובים.�אך�כל�עוד�לא�נבין�את�שלבי�ההתפתחות
ולא�נסכים�לפעולות�הבורא�עלינו,�חיינו�ימשיכו

להיות�מלאי�טרחה�וייסורים.
�את �מזרזים �אנו �הבורא, �מחשבות בהבנת
ההתפתחות�שלנו�ובדרך�טובה�ומהירה�מגיעים
לתכלית,�לקבלת�חיים�נצחיים�ומלאים�שלמות�וטוב.
מכאן�מובן�ההבדל�בין�הדתות�השונות�לחכמת
�הדתות�השונות�רק�נותנות�לנו�תקווה הקבלה.
�את �מעניקה�לנו �לעומתם, �הקבלה, �טוב. לשכר
האפשרות�להפוך�את�חיינו�להרפתקה�נעימה.�זהו
רצון�הבורא.�בהרגשת�הייסורים�אנו�מקללים�את
הכח�העליון,�ובהרגשת�הטוב�אנחנו�מברכים�אותו
ומגיעים�מהר�יותר�לתכלית�קיומנו,�שהיא�חיים

שלמים�ונצחיים.

‰Ï·˜‰†˙¯ËÓ

צפייה�בשיעור�קבלה�בנושא:
www.kab.co.il/links/14/mahut�
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ÆßÂ‚Â†˜ÙÂ„†È„Â„†ÏÂ˜†¯Ú†È·ÏÂ†‰˘È†È‡†¨Á˙Ù†‡ÈÈÁ

‡�ÆÌÈ¯ˆÓ†˙ÂÏ‚·†¨‰˘È†È‡†¨Ï‡¯˘È†˙ÒÎ†‰¯Óכי

הגלות�הייתה�מכוח�שליטת�השמאל�על�הימין,
ומדינים�דשמאל�מסתלקים�המוחין�של�המלכות,

Æ‰˘˜‰†„Â·Ú˘·†È·†ÂÈ‰˘�.שהוא�סוד�שינה
ולבי�ער�לשמור�אותם�שלא�יִכלו�בגלות.

.È˙È¯·†̇ ‡†̄ ÂÎÊ‡Â†̄ Ó‡˘†̈ ‰¢·˜‰†Â‰Ê†̈ ˜ÙÂ„†È„Â„†ÏÂ˜

(פירוש�הסולם�לזוהר,�"תרי�דמי�חד�דפסחא�וחד
דאתגזרו",�פרשת�אמור,�אות�קכ"ח)

במאמר�המיוחד�הזה�מלמד�אותנו�רבי�חייא,�מעשרת
תלמידיו�של�רבי�שמעון�בר�יוחאי,�איך�להקשיב
לקול�הפנימי�שעולה�מתוך�ליבנו.�זהו�קולו�של�הכוח
�בינינו. �ולהתחבר �להתעורר �לנו �שקורא העליון
כשנעשה�זאת,�נזכה�להגיע�לחיים�חדשים,�אמיתיים

וטובים�יותר.
רבי�חייא�פותח�את�דבריו�בפסוק�המספר�על�החודש
�חודש�זה�נקרא�¯‡˘ �בין�חודשי�השנה. הראשון
�כי�הוא�מבשר�את�˙�Ì˙ÏÈÁשל�חיים ,ÌÈ˘„ÂÁ‰

ÌÈ˘„Á,�חיים�של�איחוד�ואהבה.

צפייה�בשיעור�קבלה�על�ספר�הזוהר�באתר:
www.kab.co.il/links/14/zohar�
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הזוהר�מספר�שכדי�לחוות�את�אותם�חיים
נפלאים,�יהיה�עלינו�ללמוד�במהלך�חיינו
בעולם�הזה�כיצד�להתעלות�מעל�האגו
�ולרכוש�את�הטבע�של�הבורא, שלנו,
טבע�האהבה�והנתינה.�כשנלמד�איך
לאהוב�זה�את�זה�נתעלה�למימד�אחר
של�קיום��ÍÂÙ‰Âדומים�לבורא.�אז
�"אֶּדַּמֶה �מהביטוי ,¢Ì„‡¢� נִּקֵָרא

לעליון"�(ישעיהו�יד,�יד).
�את�הדרך �לנו �חייא�מסביר רבי
להגיע�למצב�הנעלה�הזה�באמצעות�אחד�הפסוקים
ÏÂ˜†¨¯Ú†È·ÏÂ†‰˘È†È‡¢�:העמוקים�משיר�השירים
„ÙÂ„†È„Â˜¢.�בפסוק�הזה�טמונה�כל�הדרך�הרוחנית,

הדרך�שתוביל�אותנו�אל�השלמות.

ÌÈÓÏÂÁÎ†ÂÈÈ‰

לפני�שהאדם�מכיר�את�חכמת�הקבלה�הוא�אינו
מבין�לשם�מה�הוא�בא�לעולם�שלנו�ומה�צפוי�לו
בעתיד.�מצב�כזה�נקרא�בחכמת�הקבלה�˘È‰.�רק
מי�שמתעורר�ממצב�השינה�ומגיע�להשגה�הרוחנית,
יכול�להסתכל�על�כל�מה�שעבר�קודם�לכן�ולהבין

ש"היינו�כחולמים".

‡¯Â·‰Ó†ıÂˆÈ
�Ï‡¯˘È†˙ÒÎשעליה�מספר�ר'�חייא�מסמלת�את

�הוא�מסביר�לנו כל�הנשמות�של�ישראל,�אותנו.
�ניצוץ�מהבורא שבכל�אדם�מישראל�יש�נקודה,
ששואף�להתעורר�לקשר�עמו.�ברגעים�שבהם�אותו
ניצוץ�מיוחד�מתעורר�בנו,�אנו�חשים�צורך�לחפש
אחר�משהו�נעלה�יותר�בחיינו,�להבין�בשביל�מה

אנו�חיים.

Â·ÈÏ·†˙Â˜ÈÙ„
קול�הבורא�„ÙÂ˜�בליבנו.�לכל�אדם�מגיעה�קריאה,
מעין�"כרוז"�מהבורא�שמשתוקק�להיות�„Â„Â,�כלומר
אוהבו�של�האדם.�הבורא�רוצה�שנידמה�לו�ונעלה

למדרגתו�על�ידי�כך�שנתאחד�בינינו�באהבה
ה"דפיקות"�בליבנו�הן�כמו�צביטות�בלב.�תפקידן
�נמצאים�בגלות�מהחיים �שאנו הוא�לאותת�לנו
�להתעורר. �הזמן �והגיע �ישנים �שאנו הרוחניים,

‡¯Â·‰†Ï˘†ÂÏÂ˜
בימינו�זכינו�להזדמנות�נפלאה:�כל�אדם�מקבל�את
האפשרות�לשמוע�את�קולו�האוהב�של�הבורא.
גדולי�המקובלים�סללו�עבורנו�את�הדרך�להבין
שאנו�ישנים,�לגלות�מהו�החלום�ולהתעורר.�חכמת
הקבלה�מהווה�את�"קולו�של�הבורא"�שדופק�בלבנו.
היא�ניתנה�לנו�כמו�שעון�מעורר�שבכוחו�להקים
אותנו�אל�הבוקר�של�חיינו�החדשים.�בואו�נתחבר
אליה,�ונתעורר�יחד�אל�החיים�הטובים,�אל�האור.

¯¯ÂÚ˙‰Ï†ÔÓÊ‰
¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

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

¨ÌÓˆÚ†˙ÂÓÏ˘†ÂÈÈ‰„†Ì˙Â¯ÈÁ·†Ï‡¯˘È†ÂÎÊ†ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ·¢

˙ÂÓÈ·†ÂÓÈÏ˘È† È˘Â‡‰†ÔÈÓ†Ï˘†ÈÏÏÎ‰†˙ÂÓÏ˘‰†˙‡†Ï·‡

¢ÆÆÆ‡˜ÂÂ„†Ì„Â˜‰†Ì¯ÂÊÈÙ†È„È†ÏÚÂ†¨ÁÈ˘Ó‰

(הרב�קוק,�גנזי�הראי"ה�א�ו,�עמ'�53)

•ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰†ÔÂÈÏÈ‚‰†˙Ï·˜Ï†ÌÈÁ†ÌÂ˘È¯

•Â‡„ÈÂÂ·†‰Ï·˜†È¯ÂÚÈ˘Â†˙Â‡ˆ¯‰
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¯¯ÂÚÓ†ÔÂÚ˘†ÂÓÎ†ÂÏ†‰˙È
¯˜Â·‰†Ï‡†Â˙Â‡†ÌÈ˜‰Ï†ÂÁÂÎ·˘

ÌÈ˘„Á‰†ÂÈÈÁ†Ï˘

לקריאת�הספר�ולהורדה�ללא�תשלום:
www.kab.co.il/links/14/mabat

¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘
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¢‰Ï·˜Ï
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†·¯‰†

מתוך�הספר�"מבט�לקבלה":
¨ÍÂ˘Á†¯„Á·†‡ˆÓ†ÂÓÎ†ÂÓÏÂÚ·†Ì„‡‰¢

ÂÈÈÁ†˙Â‡ÈˆÓ†ÏÎ† Æ‰Ï„†‰¯ÂÓ†˜¯† Â„È·Â

‰¯È‡Ó†Â·˘†¯ÈÚÊ‰†¯ÂÊ‡·†˜¯†˙ÓÈÈ˜˙Ó

„Ú†˙Â‡¯Ï†ÏÂÎÈ†ÂÈ‡†Ì„‡‰†Í‡†Æ‰¯ÂÓ‰

ÌÈË¯Ù†¨˙ÂÁÂÎ·†˙Â‡ÈˆÓ‰†‰¯È˘Ú†‰ÓÎ

¯ÂÊ‡·†ÌÈ‡ˆÓ†‰Ï‡†Æ˙ÂÈÂ‚ÒÒ†ÌÈÈÁ†̇ Â¯ÂˆÂ

Æ¢ÂÏ†¯‡ÂÓ†ÂÈ‡˘

ב"מבט�לקבלה"�מסיר�המחבר�שכבה�אחר
שכבה,�את�התפיסות�הרווחות�ה"מובנות
�בנוגע�לנושאים�האקטואליים מאליהן"
�מענה�עכשווי �הוא�מעניק�להן לימינו.
מנקודת�מבטה�של�חכמה�עתיקה,�חכמת

המציאות�העליונה.

הספר�מפשט�את�מערכת�היחסים�בין�האדם
�דרך�מגוון �היומיום, לבורא�עד�לרמת�חיי
שיחות�הנוגעות�לכל�עיקרי�החיים,�ומלמד
את�האדם�כיצד�עליו�לקשור�את�כל�לבטיו,
ההחלטות,�החלומות�והאכזבות�שבחייו�אל

אותו�כוח�הבורא�הכללי.
¯˘‡Ó†˙ÂÁÙ†Â‡†¯˙ÂÈ†ÌÈ‡†Ì„‡‰†ÈÈÁ¢

‰‡·˘†¨‡¯Â·‰†ÔÈ·Ï†ÂÈ·†ÌÈÒÁÈ†˙Î¯ÚÓ

‰‡¯˙Ó‰†¨‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰†˙ÂÓ˙†Í¯„†ÈÂËÈ·Ï

Æ¢Ú·Ë† ¨ÌÏÂÚ† ¨ÌÚ† ¨‰ÁÙ˘Ó† ¨¢È‡¢Î† ÂÏ

אט�אט�נחשפת�בפני�הקורא�תמונה�חדשה
��מערכת�חוקים�מוחלטת�ועקבית�הניצבת
מאחורי�המציאות�שנקראת�"העולם�הזה"
�כל �את �ולהפעיל �להנהיג �לומד והוא

מאורעות�החיים.
�הוצאת �וחכמת�החיים, סדרת�הקבלה
�עמודים. 327� ,2006� �לעם", "קבלה

ÌÈ¯ˆÓ‰Â†Ï‡¯˘È†È·
"בני�ישראל",�מצרוף�המילים�ישר�אל,�מייצגים�את�הרצונות
שדוחפים�את�האדם�לעבר�האחדות�והאהבה.�מנגד�המצרים,
�מסמלים�את�הרצונות�שגורמים�לפירוד �"מיץ�רע", מלשון

ולשנאה�בינינו.

‡ÂˆÓÏ†Ô˙È†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†˘„Á‰ ¯˙‡·

ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†ÌÈÓ„Â˜‰†˙ÂÂÈÏÈ‚‰†ÏÎ†˙‡

‰‡È¯˜Ï†ÁÂÂ†È˙Â„È„È†·ÂˆÈÚ·

Â¯Â„·†˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†„ÂÓÈÏÏ†ÌÈ˘¯„‰†ÌÈÎ˙‰†ÏÎ†˙‡†ÏÈÎÓ†¯˙‡‰
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‡¯Â·‰†‰Ê†„Á‡†≠†Ú„ÂÈ†È‡†„Á‡
מי�יודע?�מי�שמשיג.�פשוט�לשיר�את�זה,�נכון?
אבל�האמת�היא�שאי�אפשר�להבין�מה�זה�אומר.
רק�מקובל�שמגיע�למדרגות�הרוחניות�הגבוהות
ביותר,�משיג�את�ההבנה�ש"אין�עוד�מלבדו".�הוא
מרגיש�שהבורא�הוא�השורש,�האחד�היחיד�והמיוחד,

שממנו�משתלשלת�ונבראת�כל�המציאות.
אז�אם�יש�רק�אחד,�מאיפה�פתאום�צצה�לה�השורה

"שניים�מי�יודע"?

˙ÂÁÂÏ†È˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†ÌÈÈ˘
˙È¯·‰

שני�הלוחות�מסמלים�את�השפעת�הבורא�עלינו�כדי
להביא�אותנו�להשתוות�עמו,�להיות�אוהבים�ונותנים
�עשרה�תיקונים �מגיעים�לכך�על�ידי �אנו כמוהו.
�הספירות �בעשר �שנעשים �הדיברות) (עשרת
�את�האדם �לוחות�הברית�מביאים שבנשמתנו.

לאיחוד�עם�הבורא.

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

�יצחק �הרחמים; אברהם�מסמל�את�כוח�החסד,
�ויעקב�הוא�הכוח �לקבל; מסמל�את�כוח�הרצון
שמאחד�את�שני�הקווים�בצורה�נכונה.�על�ידי�האיחוד

בין�ג'�הקווים�האדם�משיג�את�הבורא.

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

ø˙Â‰Ó‡
לפי�המקרא,�ליעקב�הייתה�אשה�נוספת�מלבד�רחל,
ושמה�לאה.�היא�ניתנה�ליעקב�על�שם�מצבו�העתידי,
המצב�שבו�הוא�יגדל�ויהיה�לישראל.�השם�"יעקב"
מסמל�את�תחילת�דרכו�של�הנברא�ברוחניות,�ואילו
השם�"ישראל",�מלשון�ישר�אל�(ישר�אל�הבורא),
מסמל�את�המצב�הנעלה�ביותר�שאליו�יגיע�הנברא.

˙˘ÓÁ†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰˘ÈÓÁ
‰¯Â˙‰†È˘ÓÂÁ

חמישה�אורות�שבעזרתם�מתקן�הכוח�העליון�את
�חמשת�האורות�האלה הטבע�האגואיסטי�שלנו.

נקראים:�נפש,�רוח,�נשמה,�חיה,�יחידה�(נרנח"י).

È¯„Ò†‰˘˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰˘˘
‰˘Ó‰

שש�ספירות�שדרכן�עובר�אלינו�האור�של�הבורא,
האור�ש"מחזיר�אותנו�למוטב",�ומתקן�את�טבענו
האגואיסטי�והופך�אותו�לתכונת�האהבה�והנתינה.
ספירת�ה"מלכות"�שמסמלת�בקבלה�את�הנברא,
קולטת�את�האורות�האלה�ובעזרתם�הנברא�מתקן
את�עצמו.��שש�הספירות�מסמלות�גם�את�ששת

ימי�החול�שבשבוע.

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

øÈÚÈ·˘†ÌÂÈ†ÛÒÂÂ˙‰

כשמלכות�רוכשת�את�התכונות�של�שש�הספירות
שלפניה,�היא�מגיעה�לתכונתה�המתוקנת,�לספירת
הבינה,�המבטאת�את�תכונת�האהבה�והנתינה�של

הבורא.�אז�המלכות�נקראת�שבת.

ÈÓÈ†‰ÂÓ˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰ÂÓ˘
‰ÏÈÓ

כבר�הסברנו�שמלכות,�הנברא,�מקבלת�את�תכונותיה
�מבינה�ועד�למלכות�יש�שמונה מספירת�הבינה.

ספירות.�כדי�להיפרד�מהכוונה�האגואיסטית�שלה
לקבל�לעצמה,�צריכה�המלכות��תכונת�הקבלה,
להתחבר�לבינה���לתכונת�האהבה�והנתינה.�מנהג
ברית�המילה�שעושים�לבן�זכר�ביומו�השמיני�מסמל

את�החיבור�הזה.

ÈÁ¯È†˙Ú˘˙†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰Ú˘˙
‰„ÈÏ‰

�את�השפע�שמגיע�מהבורא מסמלים�את�האור,
לנברא.�כשהנברא�מגיע�לספירה�התשיעית,�ספירת
�הטוב�והשפע �הוא�משיג�את�כל�האור, החכמה,

שנמצאים�בה�ואז�נולד�בו�מצב�רוחני�חדש.

‰¯˘Ú†≠†Ú„ÂÈ†È‡†‰¯˘Ú
‡È¯·„

לוחות�הברית�מסמלים�את�התנאים�לברית�בין
הבורא�לבין�הנברא.�לאחר�שהנברא�מתקן�את�עצמו,
ומחליף�את�תכונת�הקבלה�האגואיסטית�בתכונת
האהבה�והנתינה,�ניתן�לומר�עליו�שהוא�מקיים�את

עשרת�הדברות�ומשתווה�לבורא.

„Á‡†≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠„Á‡
‡È·ÎÂÎ†¯˘Ú

מעל�למציאות�שהנברא�מגלה�נמצאת�השגחה
נסתרת�של�הבורא.�השגחה�זו�נקראת�גם�"כוכבים",
הגורל�של�כל�נשמה,�שמכתיב�לכל�אדם�(נשמה)�את

דרכו�המיוחדת.

¯˘Ú†ÌÈ˘†≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠ÌÈ˘
‡ÈË·˘

�מספר �שהוא �שנים�עשר, �המספר �של מקורו
השבטים,�בארבע�האותיות�בשם�הוי�ה,�כפול�ג'
הקווים.�זוכרים?�אותם�ג'�קווים�המופיעים�ב"שלושה
מי�יודע...".��לפי�חישוב�זה�אנו�מקבלים�שנים�עשר
חלקים�במבנה�השלם�והסופי�של�הנברא�שנקרא

ישראל.

≠†Ú„ÂÈ†È‡†¯˘Ú≠‰˘ÂÏ˘
˙Â„ÈÓ‰†‰¯˘Ú≠˘ÂÏ˘

מדברות�על�שלוש�עשרה�צורות�השפעה�שבהן
הבורא�מיטיב�עם�הנברא.�השפעות�אלה�נקראות
�ביציאה�מהגלות�הנוכחית�אנו מידות�הרחמים.

משיגים�את�כל�שלוש�עשרה�המידות.
¯ÂÊÁÏ†‚‰Ó‰†˙‡†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†Â‚È‰‰†ÍÎ†Ì‡†ÚÂ„Ó

˙Â¯Â˘·† Â¯ÎÊ‰˘† ˙ÂÓ˘‰† ÏÚ† ¯È˘·† ‰¯Â˘† ÏÎ·
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