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עצ�מהות
יום�העצמאות�ה��59של�מדינת�ישראל
כבר�בפתח.�בכל�מקום�מתנוססים�דגלי
כחול�לבן�ועם�שלם�נזכר�ביום�המאושר
�אולם�מבט�על�יום �מדינה. שבו�הקמנו
העצמאות�כפי�שהוא�משתקף�מבעד�לעיני
�בעל �חג �שזהו �לנו �מגלה המקובלים
משמעות�מיוחדת�גם�מבחינה�קבלית.�הם
כותבים�לנו�שיום�העצמאות�מסמל�את
�מאיתנו �אחד �לכל �שניתנה ההזדמנות
להגיע�לעצמאות�רוחנית,�לחירות�אמיתית

עוד�בחייו.
אבל�איך�מממשים�את�ההזדמנות�הזו?

באמצעות�חכמת�הקבלה.

�בעצמם �זאת �מימשו �המקובלים גדולי
והותירו�בידינו�את�השיטה,�להתחבר�בינינו
בחיבור�אמיתי�ונצחי�ולגלות�על�ידי�כך
�נזכה �זאת �כשנעשה �העליון. �הכוח את
�ורוחנית. �גשמית �אמיתית, בעצמאות

מערכת�"קבלה�לעם"�מאחלת�לכל�עם
ישראל�שנתעלה�כולנו�אל�הכרת�המציאות
�חופשי �לעם �ונהיה �השלמה הרוחנית,

ומאוחד.
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Æ‚Ï˘‡†˙ÁÙ˘Ó†˙È·Ï†ıÂÁÓ†˙ÏÏÂ˙˘Ó†‰˜ÊÁ†ÁÂ¯†Æ±π≤±†‰˘
˙È˙¯‚˘†‰ÚÈÒÓ†‰˙Ú†‰Ê†̄ ÊÁ†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÆÌÈ˜˙Â˘†ÌÏÂÎ†ÌÈÙ·

Æ„ÈÓ˙Ó†¯‰¯Â‰Ó†‰‡¯†‡Â‰†¨ÌÚÙ‰†Í‡†¨Â·¯Ï
¨‰ÙÒ‰†ÏÚ†·Î˘Â†¯„Á‰†˙ÈÙ·†˙ÂÚÈÒ‰†˜È˙†˙‡†ÁÈÓ†‡Â‰
ÚÈ„ÂÈ†‰ÎÂ¯‡†‰Ú˘†ÛÂÏÁ·†ÆÂÈÙÓ†‰‚‰†‡ÈˆÂÓ†‡Ï†¨ÂÓˆÚ·†¯‚ÂÒÓ
È˙Ï·È˜†Æ‰˘„Á†‰ÙÂ˜˙†Ï˘†‰Á˙Ù·†ÌÈ„ÓÂÚ†Â‡†∫Â˙ÁÙ˘Ó†È·Ï
ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰†ÆÔÈÏÂÙ·†¯˙ÂÈ†¯‡˘È‰Ï†ÏÂÎÈ†ÈÈ‡†ÆÈ˙ÏÂÎÈ˘†ÏÎ†˙‡†È·¯Ó

ÆÆÆ‰ˆ¯‡†˙ÂÏÚÏ

בעל�הסולם,�הרב�יהודה�אשלג�(1954�1884),�היה�אחד�מגדולי�המקובלים
בתולדות�האנושות.�נשמה�מיוחדת�שירדה�לעולם,�כדי�להביא�לנו�את

חכמת�הקבלה�ולקרב�אותנו�לחיים�של�אושר,�שלום�ואחדות.
ÂÈÈ·†˙˜ÒÙÓÂ†‰ÈÂˆÓ‰†¨ÏÊ¯·†˙ˆÈÁÓ†ıˆÂÙÏ†ÏÂ„‚†Í¯Âˆ†ÈÏ†È˙‡ˆÓ¢

Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÔÈ·Ï‰¢,�כתב�בעל�הסולם.�ואכן,�הוא�היה�הראשון�שפירש

את�כל�ספר�הזוהר�ואת�כתבי�האר"י,�הראשון�שהתאים�את�החכמה
העתיקה�של�הקבלה�לכל�אדם,�הראשון�שהוציא�לאור�עיתון�קבלי
והפיץ�אותו�ברחבי�העם.�בליבו�פעמה�דאגה�לגורל�העם�שלנו,�דאגה

שהכתיבה�באופן�מוחלט�את�כל�מהלך�חייו.

Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†‰ÈÈÏÚ‰†ÏÚ†˜·‡Ó‰
אותו�יום�בשנת�1921�לא�היה�הפעם�הראשונה�שבה�הביע�בעל�הסולם
את�רצונו�לעלות�ארצה.�מספר�שנים�קודם�לכן,�הוא�ניסה�לארגן�עלייה
של�קבוצה�בת�מאות�משפחות�כדי�להקים�בארץ�יישוב�משותף.�"עננים
שחורים�מתקרבים�לשמי�אירופה",�אמר�לכל�מי�שרק�הקשיב,�"השעון

מתקתק,�לא�נותר�לנו�זמן�רב".

הקבוצה�כבר�הזמינה�צריפים�משוודיה�והתכוננה�לעלות�ארצה,�אלא
שאז�גילו�רבני�ורשה�את�העניין.�ומשום�שחששו�מפני�השפעתה�של
החילוניות�בישראל,�אסרו�על�הקבוצה�לעלות.�הם�איימו�עליה�באמצעים
שונים,�ולבסוף�הביאו�לפיזורה.�בעל�הסולם,�שארגן�את�הקבוצה��
נודה,�הושפל�על�ידי�רבני�העיר�ואיבד�את�משרתו�כרב.�אבל�הוא�לא
ויתר,�והמשיך�בשלו.�זמן�מה�מאוחר�יותר,�כשהוא�חסר�כל,�עלה�הרב

יהודה�אשלג�עם�משפחתו�ארצה�והתיישב�בירושלים.

‰·‰‡‰†˙‡†·È‰Ï‰Ï
±∑†Ï¢˜˜ ˙Â¯„˘·†ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†„Â„†Ï˘†Â˙È·†ÆÌÈÚ·¯‡‰†˙Â˘†ÛÂÒ
˜˙Â¯Ó†‰‡¯†¢ÌÚ‰†˙Ï‰Ó†˘‡¯¢† Æ·¯Ú·†‰ÂÓ˘† Æ·È·‡ Ï˙·
·Â¯˜†„ÂÓÚ†Ì‡†ÆÆÆÂÏÂÓ†·˘ÂÈ˘†È„¯Á‰†Ì„‡‰†Ï˘†ÂÈ¯·„†ÚÓ˘ÓÏ
¨˘‚¯·†Ì„‡†Â˙Â‡†¯ÓÂ‡†¨¢„Â„¢†∫ÌÈ¯·„†È¯·˘†ÚÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†˜ÈÙÒÓ
·È‰Ï‰Ï†Ú„†Ì‡†˜¯†˙¯˘Â‡ÓÂ†˙È‡ÓˆÚ†‰È„Ó†Ô‡Î†˙Â·Ï†ÏÎÂ¢
Â‡¢† ∫ÍÈ˘ÓÓ†‡Â‰†¢ÆÆÆÂ·†‰ÓÂÓÚ‰†˙ÈÚ·Ë‰†‰·‰‡‰†˙‡†·Â˘
˘È‡†Â‚‡„È†‰ÈÁ¯Ê‡†¨‰È„Ó†Ô‡Î†ÌÂ˜˙†¯˘‡Î˘†¨ÍÎÏ†‚Â‡„Ï†ÌÈ·ÈÈÁ
˙‡†ÍÈ˘Ó‰ÏÂ†˙Â·È‰Ï†ÁÂË·Â†ÈÚ·Ë†„ÂÒÈ†ÂÏ†‰È‰È†ÍÎ†˜¯†ÆÂ‰Ú¯Ï

Æ¢ÆÆÆ‰ÓÂ‡†¯Â˙·†ÂÓÂÈ˜
"פעמים�רבות",�מספר�דוד�בן�גוריון,�"נפגשתי�עם�בעל�הסולם�כדי
לדבר�עימו�על�קבלה�ועל�עתיד�המדינה".�פעמים�רבות�הפתיע�אותו

בעל�הסולם�בדעותיו�המהפכניות�ומרחיקות�הלכת.
מה�אמר�לו�בעל�הסולם,�ומדוע�בן�גוריון�התעניין�כל�כך�בדבריו?

בעל�הסולם�הכיר�את�מהותו�הפנימית�ואת�ייחודו�של�עמנו.�הוא�ידע
שעם�ישראל�יכול�להתקיים�רק�על�בסיס�החוק�הרוחני�של�אהבת
�להצליח �"כדי �הוא�חזר�והדגיש: �גוריון �עם�בן �בפגישותיו הזולת.
במשימתנו�המשותפת�ולבנות�כאן�חברה�מאושרת",�אמר,�"אנו�צריכים
לעורר�בתוכנו�את�ניצוץ�האהבה�לזולת,�אחרת,�במוקדם�או�במאוחר,

לא�יהיה�לנו�יסוד�משותף".
אולם�בן�גוריון�לא�היה�היחיד.�הרב�יהודה�אשלג�נפגש�עם�כל�ראשי
היישוב�דאז���עם�משה�שרת�ועם�זלמן�שז"ר,�עם�משה�ארם�ועם�חיים
ארלוזורוב...�הבדלים�חיצוניים�ומנטאליים�לא�הטרידו�אותו,�דאגה

אחת�בלבד�דחפה�אותו���הדאגה�לעתידו�של�עם�ישראל.
הוא�ראה�חשיבות�כה�גדולה�בהקמת�המדינה,�עד�שאפילו�על�הסכין

שעימה�פרס�את�החלות�לאחר�הקידוש�בשבת,�חרת�את�אשר�היה�על
ליבו:�"מדינת�ישראל".

ÌÚÏ†‰Ï·˜
˙ÓÎÁ†˙‡†ÌÒ¯ÙÏ†¯˙ÂÓ†¯·Î˘†¨‰ÊÎ†¯Â„·†È˙‡¯·˘†È‡†ÁÓ˘¢

Æ®¢‰˙Â‰ÓÂ†‰Ï·˜‰†˙¯Â˙¢†¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©†¢˙Ó‡‰
בעל�הסולם�לא�מסתפק�במפגשים�עם�ראשי�היישוב.�מרגע�שהגיע
לארץ,�הוא�מקדיש�את�כל�זמנו�להפצת�השיטה�לאהבת�הזולת.�כבר
בשנת�1933�הוא�מחליט�להוציא�לאור�סדרת�מאמרים�שסוללים�את

הדרך�לאיחוד�אמיתי�של�העם.
"עת�לעשות"�היה�מאמרו�הראשון,�וכותרתו�העידה�יותר�מכל�על
כוונתו�החד�משמעית�של�בעל�הסולם���הגיעה�העת�להתאים�את
חכמת�הקבלה�לדורנו.�עד�כה�הייתה�החכמה�סגורה�ומסוגרת�באלפי

מנעולים,�אך�לא�עוד.�האנושות�זקוקה�לחכמת
הקבלה,�ובעל�הסולם�מגיש�את�החכמה�לעולם.
סדרת�המאמרים�הייתה�רק�החוליה�הראשונה
בשרשרת;�בעל�הסולם�מפרש�את�כתבי�האר"י,
ויוצר�מהם�חיבור�מופלא�בשם�"תלמוד�עשר
הספירות".�בהקדמתו�לספר�כותב�בעל�הסולם,
שהוא�נועד�לאפשר�לכל�אדם�בימינו�למצוא�את

התשובה�לשאלה�"לשם�מה�אני�חי?".
ÌÚ†·Â¯·†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†˙ÂË˘Ù˙‰·†˜¯Â†Í‡¢

�הסולם �בעל �קובע ,¢‰ÓÏ˘‰† ‰ÏÂ‡‚Ï† ‰ÎÊ

באמירה�שאינה�משתמעת�לשתי�פנים���ולא
רק�לציבור�שכבר�מכיר�אותה�ועוסק�בה,�אלא
ÌÈ·ÈÂÁÓ†Â‡†È¯‰†ÔÎ˘†ÔÂÈÎÂ"�!לכולם�העם,�לכלל
¯‰ÓÏ† È„Î† ¨ÌÈ¯ÙÒ† ¯·ÁÏÂ† ˙Â˘¯„Ó† ÚÂ·˜Ï

.¢‰ÓÂ‡‰†È·Á¯Ó·†‰ÓÎÁ‰†˙ˆÂÙ˙

‰·‰‡Ó†‡·˘†ÔÂ˙ÈÚ
בחמישה�ביוני�1940,�מחליט�בעל�הסולם�לעשות�צעד�מהפכני:�הוא

מקבץ�את�הרעיונות�המרכזיים�ביותר�בחכמת�הקבלה,�משכתב�אותם
לשפה�פשוטה�ומוציא�אותם�לאור�בעיתון�הקבלי�הראשון�בהיסטוריה
��עיתון�"האומה".�באמצעות�העיתון�פונה�בעל�הסולם�לעם�שסביבו

°„Á‡˙‰Ï†ÌÈ·ÈÈÁ�:אחד�מסר�כשבפיו

למרבה�הצער,�אנשים�שהתנגדו�לחכמת�הקבלה�ולמסר�שבעל�הסולם
התאמץ�להפיץ,�פנו�לשלטון�הבריטי�והביאו�לסגירת�העיתון.�וכך,
לאחר�גיליון�אחד�בלבד,�נסגר�העיתון�הראשון�שניסה�להפיץ�אחדות,

חיבור�ואהבת�הזולת.

אולם�בעל�הסולם�אינו�נרתע�מהניסיון�לעצור�את�הפצת�חכמת�הקבלה.
הוא�מחליט�לעשות�כל�שביכולתו�כדי�להביא�את�הקבלה�לאחיו,�ומתחיל

לכתוב�את�מפעל�חייו:�פירוש�"הסולם"�לספר�הזוהר.

ÌÈÓ˘Ï†ÌÏÂÒ
˙Â˘†ÛÂÒ·†¯·Î†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†ÆËÚÓÎ†‰·¯ÂÁ†ÆÚÂÚ¯†ÔÈÈ·†Æ·È·‡†Ï˙
Ô˘È†ÒÂÙ„†˘·ÎÓ†ÏÚ†ÔÂÎ¯†„ÓÂÚ†‡Â‰†˙ÂÚ˘†Í˘Ó·†ÆÂÈÈÁÏ†ÌÈ˘È˘‰
˙ÂÈ˙Â‡‰†Ï˘†˙¯ÙÂÚ‰†ÆÒÂÙ„‰†˙ÂÈ˙Â‡†˙‡†ÂÈ˙ÂÁÂÎ†˙È¯‡˘·†¯„ÒÓÂ
Æ̇ Â¯È‡Ó†ÂÈÙ†̈ ‡Â‰†ÍÂÙ‰†Æ̆ ‡Â†̄ ÓÂ‡†‡Ï†‡Â‰†Ï·‡†̈ Â˙Â‡È¯··†‰Ú‚Ù†̄ ·Î
ÏËÂÓ†ÌÏÂÚ‰†Ï˘†ÂÏ¯Â‚¢†¨·˘ÂÁ†‡Â‰†¢‰Î‡ÏÓ‰†˙‡†ÌÈÈÒÏ†·ÈÈÁ†È‡¢
ÆÆÆÂ˙Î‡ÏÓ·†ÍÈ˘ÓÓÂ†¨‰˜ÂÓÚ†‰ÓÈ˘†Á˜ÂÏ†¨¯˘ÈÈ˙Ó†‡Â‰†¢ÆÆÆÛÎ‰†ÏÚ

שני�התקפי�לב,�בזה�אחר�זה,�כמעט�ומפילים�אותו�מרגליו.�בקושי�רב
הוא�קם�ממיטת�חוליו,�מתעלם�מהמנוחה�שקבע�לו�הרופא,�וממשיך
במלאכת�הכתיבה.�שמונה�עשרה�שעות�הוא�עובד�בכל�יום.�כשהוא
נרדם,�אשתו�פותחת�את�אצבעותיו�בכדי�להוציא�את�העיפרון�מידו
המכווצת�מדלקת�פרקים�קשה.�הוא�מגייס�את�כוחותיו�האחרונים
כדי�לעמוד�במשימה�שהציב�לעצמו;�אות�אחר�אות�הוא�מסדר,�ומכין
בעצמו�את�ספר�הזוהר�לדפוס.�כוס�קפה�רודפת�כוס�קפה���הוא�חייב

להישאר�ער�ולסיים�את�המלאכה.
בעל�הסולם�הקדיש�את�כל�חייו�לטובת�בני�עמו.�פעם,�בזמן�מלחמת
העצמאות,�כשהיה�חולה�מרוב�דאגה,�שאלו�אותו:�"מדוע�אתה�דואג
כל�כך�למה�שקורה�בחזית?"�הוא�השיב:�"משום�שאני�מרגיש�שהלוחמים
שם,�הם�ילדיי".�ממש�כך,�כאב�רחום�המדבר�על�ליבו�של�בנו,�ביקש
לומר�לנו:�"בנים�אהובים,�בחרו�בדרך�אהבת�הזולת,�על�פני�הפירוד...

רק�כך�נוכל�להצליח...".
הרב�יהודה�אשלג�השלים�את�תפקידו.�הוא�השאיר�בידינו�את�מפעל
חייו,�את�פירוש�הסולם�לספר�הזוהר,�ואת�"תלמוד�עשר�הספירות"��
פירושו�המקיף�לכתבי�האר"י.�הוא�סלל�עבורנו�את�הדרך�להשגת
האושר,�השלמות�והנצחיות.�כעת,�כל�שנותר�לנו�כדי�להגיע�לכך,�הוא
להעפיל�במעלה�הסולם�הרוחני�שהוא�הציב�עבורנו���"סולם�שראשו

מגיע�עד�השמים".
eli_v@kab.co.il
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ÌÈÈÁ‰†ÍÂ˙Ó†Â˙¯ËÓ†̇ ‡†‰È·‚†‡Ï˘†„ÂÚ†Ï
¨˙ÈÓ˘‚†‰ÓÂ˜˙†ÂÏ†‰È‰˙†‡Ï†¨ÌÈÈÓ˘‚‰
È„È‡‰†È·†Â‡†ÈÎ‡‰¢�(בעל�הסולם,�"השלום�בעולם").
�למדינה. �ההולדת �יום �את �מציינים �אנו השבוע
חמישים�ותשע�שנים�חלפו�מאז�קרא�דוד�בן�גוריון
לאומות�המאוחדות�"לתת�יד�לעם�היהודי�בבניין
מדינתו,�ולקבל�את�מדינת�ישראל�לתוך�משפחת
העמים"�(מגילת�העצמאות),�אולם�נראה�שעדיין
לא�הצלחנו�להקים�כאן�בית�רוחני�אמיתי�שביסודו

עומדת�אהבת�הזולת.
�אנו �לצערנו �אולם �שנה, �לשישים �קרוב חלפו
מתקשים�עדיין�להגדיר�לעצמנו�מה�נקרא�"להיות
ישראלי".�יותר�מכך,�אם�נתבונן�במציאות�בעיניים
�אנחנו �לנו�הבנה�ברורה�מי �שאין פקוחות�נגלה,

ואפילו�קשה�לנו�לומר�מה�היינו�רוצים�להיות.
את�כדורי�הפלאפל�והחומוס�שאנו�כה�אוהבים,
אימצנו�בחום�מבני�דודינו,�את�חלק�מחוקי�המדינה
אימצנו�משלטון�המנדט�הבריטי,�ואפילו�ה'כובע
טמבל'�המפורסם�לא�הצליח�להתחבב�על�כל�שורות

העם,�ולבסוף�שבק�חיים.
גם�על�מאורעות�העבר�איננו�מסכימים�בינינו.�הדבר
�שברשתות�החינוך�השונות �בכך, �ביטוי בא�לידי
מתקיימות�ונלמדות�במקביל�כמה�גרסאות�שונות

להיסטוריה�שלנו.
אכן�ארץ�קטנה�ועם�שלם�מחפשים�משמעות,�מנסים
�מהי �שנבין �לאחר �רק �כי �נראה �זהות. למצוא
המשמעות�האמיתית,�הפנימית�שטומנת�בחובה
�כיחידים �חיינו �את �לשנות �נוכל �המדינה, הקמת

וכאומה.
Ú‚¯Ï†¯ÂˆÚÏ†ÂËÏÁ‰†≤∞∞∑†˙Â‡ÓˆÚ‰†ÌÂÈ†·¯Ú
≠†„ÈÓ˙ÏÂ†˙Á‡†¯¯·ÏÂ†˙ÂÒÏÂ†ÌÈÈÁ‰†ıÂ¯Ó†˙‡

øÈÏ‡¯˘È†˙ÂÈ‰Ï†Ï˘†˙ÂÚÓ˘Ó‰†È‰Ó

ÔÓÊ‰†˙Â„ÏÂ˙†¯ÂˆÈ˜
לכל�מדינה�בעולם�יש�אופי�ייחודי�משלה�שמכתיב
את�התרבות,�את�החינוך�ואת�הערכים�המשותפים
לאזרחיה.�אולם�כאן�בארץ,�למרות�כל�הניסיונות�לסגל
לעצמנו�סגנונות�חיים�שהצליחו�היטב�במדינות�העולם
השונות,�עדיין�לא�מצאנו�את�הדרך�המתאימה�לנו,

ומיום�ליום�הקשיים�רק�הולכים�וגוברים.
חכמת�הקבלה�מלמדת�שקיימת�דרך�ייחודית�לעם
היהודי,�ושמהלך�החיים�כיום�דוחף�אותנו�לאתר
אותה.�כדי�להבין�מהי�ולהתחקות�אחר�מקורותיה,
עלינו�להפליג�למסע�אחורה�בזמן,�מרחק�כמה�אלפי
�בזמנים�הקדומים�ההם,�האנושות שנים�מהיום.
הייתה�מרוכזת�בבבל�העתיקה�וחיה�כמשפחה�אחת

גדולה.�כך�היה�עד�לראשית�המשבר�הגדול.
לפתע�החל�להתגבר�באנשי�בבל�היצר�האגואיסטי,
וכל�אחד�החל�להיות�מרוכז�יותר�ויותר�בעצמו.
כתוצאה�מכך,�הפסיקו�האנשים�להרגיש�ולהבין�זה
�גבר�הם�אף�החלו �ובהמשך�ככל�שהאגו את�זה,
ליהנות�מניצול�הזולת.�ואז,�כשכולם�כבר�התמכרו
�אחר�טובתם�האישית�והחלו למרדף�אגואיסטי
לשנוא�זה�את�זה,�אדם�אחד�עמד�מנגד���שמו�היה

אברהם.
אברהם�סירב�להסכים�עם�התופעה,�וביקש�להבין
מדוע�פרץ�האגו�פתאום.�הוא�החל�לחקור�את�עצמו
ואת�העולם�הסובב�אותו.�במהלך�חיפושו�הפנימי
הוא�גילה,�שאם�בני�האדם�יצליחו�להתעלות�מעל
האגו�המתגבר�ויקיימו�ביניהם�קשרי�אהבה,�ייפתח
בפניהם�מימד�עליון�יותר�של�הטבע,�מימד�רוחני,
נסתר,�שבו�יחוו�הרגשה�של�שלמות�ונצחיות.�אברהם
פיתח�את�השיטה�לעשות�זאת,�וקרא�לה�חכמת
הקבלה���חכמה�שמלמדת�את�האדם�כיצד�לקבל
נכון,�כך�שיוכל�לחיות�מתוך�הרגשת�הנאה�ותענוג

בלתי�פוסקים.
לאחר�שפיתח�את�השיטה,�החל�אברהם�להפיץ
אותה�לכל�מי�שהיה�מוכן�להקשיב.�אלה�ש���הלכו
על�פי�שיטתו�וחיו�לפי�העיקרון�הרוחני�של�אהבת
הזולת,�התקבצו�לקבוצת�מקובלים�שהלכה�וגדלה

ונקראה�ברבות�הימים�"עם�ישראל".
שאר�האנושות,�שנכנעה�לשליטת�האגו,�התפרדה

כתוצאה�מכך�ל"שבעים�אומות",�והחלה�בתהליך
�רבים, �דורות �משך �כיום. �מגיעים �אנו שלשיאו
�"שבעים�האומות"�הבסיסיות�לאומות התפצלו
רבות,�כשלכל�אומה�שכזאת�מאפיינים�ייחודיים

משלה.

ÏÂ„‚‰†ıÙÓ‰
התפרצות�האגו�שאירעה�בבבל�הייתה�הראשונה
בשרשרת�התפרצויות�אגואיסטיות�שגברו�מדי�כמה

דורות�ועיצבו�את�פני�ההיסטוריה�האנושית.

כל�התפרצות�שכזו�טמנה�בחובה�התפתחות�עבור
�בכל�פעם �במקביל. עם�ישראל�ואומות�העולם,
שהאגו�התגבר,�התאמצו�ישראל�להתעלות�מעליו
�האומה. �חברי �בין �ואחדות �אהבה �על ולשמור
לעומתם,�יתר�האנושות�נכנעה�לאגו�הגדל,�נסחפה
אחר�הריגושים�שהוא�מציע�וחיפשה�דרכים�חדשות
�להתפתחות �גם �זכינו �כך �אותו. �ולמלא לספק
�צורות �התעצבו �כיום, �מכירים �שאנו המודרנית

המשטר,�התרבות,�הכלכלה,�החינוך�וכדומה.
�כעם, �נוסדנו �שבו �החל�מהרגע�הראשון כאמור,

‡‰·˙†‰ÏÂÊ˙�הייתה�היסוד�המקורי�שלנו.
כל�עוד�השכלנו�לשמור�על�האהבה�והאחדות�בינינו,
שגשגנו�רוחנית�וגשמית,�ולשיא�פריחתנו�הגענו
בימי�בית�המקדש�הראשון.�אך�ברגע�שבו�נכנענו
�בינינו �והיחסים �הפורץ �האגו �לשליטת �אנו גם
התדרדרו�עד�לשנאת�חינם,�איבדנו�את�המדרגה
�כתוצאה�מכך�נחרבה�ארץ הרוחנית�שבה�היינו.

ישראל�ויצאנו�לגלות�בת�אלפיים�שנה.
במהלך�הגלות�הממושכת�נשתכחה�מאיתנו�החכמה
�כעם �והתקיימנו �האגו, �מעל �להתעלות כיצד
�מיוחדות �נשמות �סגולה, �יחידי �רק אגואיסטי.
שהוגדר�להן�תפקיד�מיוחד�בהתפתחות�העם�שלנו,
התוודעו�אל�החכמה�העתיקה�של�אברהם�והמשיכו
לפתח�אותה�בסתר.�אלה�היו�המקובלים�הגדולים,
שהמשיכו�לשמר�את�דרכו�של�אברהם�ופעלו�בסתר

בכל�דור�ודור.�הם�הכינו�עבורנו�את�הקרקע�לשלב
שבו�נרצה�לחזור�לחיים�רוחניים�המבוססים�על

אהבת�אחים,�ונזדקק�לשיטה�כדי�לעשות�זאת.

ÆÆÆÌÈÈÁÏ†‰¯ÊÁ·
בסוף�המאה�ה���19התחיל�תהליך�של�חזרה�לחיים
רוחניים.�התהליך�הגיע�לשיאו�ובא�לידי�ביטוי�בצורך
העז�ובדחף�של�בני�העם�היהודי�לשוב�ולהקים�את

מדינת�ישראל.
�שלבסוף �עד �וגידים, �עור �הרעיון �קרם �אט אט
�את �הקמנו �תבל, �קצוות �מכל �ארצה התקבצנו

המדינה�וזכינו�לעצמאות.
במקביל,�חכמת�הקבלה,�שהוסתרה�מאיתנו�לאורך
כל�שנות�הגלות�מפני�שעוד�לא�הבשיל�הצורך�בה,
החלה�להתגלות�ברבים.�במאה�ה���21קבעו�"שני
המאורות�הגדולים",�בעל�הסולם�והרב�קוק,�ש"הזמן
¯˙ÂÓ†¯·Î˘†¨‰ÊÎ†¯Â„·†È˙‡¯·˘†È‡†ÁÓ˘"�:"הגיע
Ó‡‰†˙ÓÎÁ†˙‡†ÌÒ¯ÙÏ˙"�(בעל�הסולם,�"תורת

הקבלה�ומהותה").

עכשיו,�כשאנחנו�כבר�חיים�במדינת�ישראל�והשיטה
להתעלות�רוחנית�כבר�זמינה�לכל�אדם,�עלינו�לחזור
ולהחיות�מחדש�את�אותם�ערכי�היסוד�שעל�בסיסם
הוקם�עמנו,�ולהשיב�את�יחסי�האהבה�בינינו.�זוהי
הנוסחה�שעל�פיה�הגענו�בעבר�להישגים�עצומים
�מדינתנו �את �להוביל �שמסוגלת �והיא כאומה,
ÏÎ¢�:לפריחה�בכל�המישורים.�לכן�כתב�בעל�הסולם
ÌÈÈÁ‰† ÍÂ˙Ó† Â˙¯ËÓ† ˙‡† ‰È·‚† ‡Ï˘† „ÂÚ
È·†Â‡†ÈÎ†¨˙ÈÓ˘‚†‰ÓÂ˜˙†ÂÏ†‰È‰È†‡Ï†¨ÌÈÈÓ˘‚‰

.¢‰‡È„È‡‰
�מדינה �כאן �לבנות �ניתן �לא �פשוט, �הוא העיקרון
שתתבסס�על�עקרונות�זרים,�שיטות�חיים�או�ערכים
‡Â‰†ÂÏ˘†˘¯Â˘‰†ÈÎ� שמצליחים�במדינות�אחרות,
ÚÈÈÒ†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰†ÔÎÏÂ†¨¢‰‡È„È‡‰†È·¢†Â‡†ÆÈ„ÂÁÈÈ
ÈÙ†ÏÚ†‰ÈÁ‰†‰È„Ó†Ô‡Î†‰·˘†È„Î†¨ı¯‡Ï†¯ÂÊÁÏ†ÂÏ
.¢Ï‡≠¯˘È¢†‰È‰˘†È„Î†≠†˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡†Ï˘†Ï‡È„È‡‰

ÌÏÂÚ‰†≠†Ï‡¯˘È†≠†‰˙‡†≠†È‡
¢Ï‡≠¯˘È¢מקורו�בצירוף�המילים��¢Ï‡¯˘È¢הכינוי�
והוא�מסמל�בקבלה�את�הרצון�של�האדם�להגיע

ישר�אל�הכוח�העליון,�כוח�האהבה�והנתינה.
"להיות�ישראל"�פירושו�לחיות�על�פי�חוק�הטבע

הכולל,�שגילה�אברהם:�"ואהבת�לרעך�כמוך".
�להתעלות�מעל�לגבולות �משמעו "להיות�ישראל"
התפיסה�האגואיסטית�הצרה�ולפתוח�את�חושינו
לעולם�רחב�ואינסופי,�כפי�שתיאר�זאת�בעל�הסולם:
"בביאת�האדם�אל�אהבת�זולתו,�עובר�האדם�מתוך�עולמו

הצר�המלא�מכאובים�ואבני�נגף�אל�עולם�נצחי�רחב".

�כעם, �הבסיס�היחיד�לקיומנו �הוא �האהבה חוק
ויישומו�מחדש�הוא�המתכון�הבלעדי�עבורנו�"להיות
עם�חופשי�בארצנו"�ולזכות�לעצמאות�אמיתית��
לשחרור�משליטה�של�האגו�עלינו.�כשתשרה�בינינו
אהבה,�לא�יקנן�בנו�הצורך�להיאבק�בינינו�על�"מי

צודק"�או�"מה�נכון�יותר".
האהבה�תכלול�את�כולנו�יחדיו,�ותאפשר�לפוטנציאל
האדיר���שטמון�בכל�אחד�מאיתנו�כפרט�ובכולנו
�והזרמים �העדות �כל �אז �להתממש. �� �כעם יחד
שהתקבצו�הנה�מכל�רחבי�העולם,�יעשירו�וישלימו
זה�את�זה�בהרמוניה�נפלאה,�ואז�גם�נבין�מה�דורש

העולם�מאיתנו.

¨¯˘Â‡‰†˙‚ÒÙ†∫‰ÙÈ‡˘‰
ÍÂÓÎ†ÍÚ¯Ï†˙·‰‡Â†∫ÈÚˆÓ‡‰

ÌÓˆÚ†˙‡†¯È˘Î‰Ï†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÓÂ‡‰†ÏÚ†ÏËÂÓ¢
Ì‰ÈÏÚ†Ï·˜Ï†ÂÁ˙Ù˙È˘†„Ú†ÂÏÂÎ†ÌÏÂÚ‰†È·†˙‡Â
¢‰‡È¯·‰†˙ÈÏÎ˙Ï†ÌÏÂÒ‰†‡Â‰˘†˙ÏÂÊ‰†˙·‰‡†˙‡

(בעל�הסולם,�"הערבות").
חכמת�הקבלה�מלמדת�אותנו,�שהטבע�דוחף�לא
רק�את�העם�שלנו�לעלות�מאהבה�עצמית�לאהבת
הזולת,�אלא�את�כל�בני�האדם.�אותה�אנושות�שבזמן
אברהם�עדיין�לא�הייתה�בשלה�לאהבת�הזולת,
זקוקה�לה�כיום�כמו�אוויר�לנשימה.�הכפר�הגלובלי
הקטן,�שהפך�למקום�מסוכן�ולא�יציב,�זקוק�לדרך

חדשה,�ואנחנו�אלה�שתפקידם�לספק�לו�אותה.
כשנתחיל�להגיש�לעולם�את�השיטה�לאיחוד�ולאהבה
בין�בני�האדם,�נזכה�לשלום�ולביטחון.�אף�מדינה�לא
תבקש�עוד�למחוק�אותנו�מהמפה,�כולם�ירגישו�שיש
בנו�צורך�ויתייחסו�אלינו�בכבוד�ובהערכה,�כי�אנו

נהיה�אלה�שנוביל�אותם�אל�פסגת�האושר.
Ì˙‡È·†È„È†ÏÚ†¨‰˙¯ËÓÏ†ÚÈ‚˙†˙Â˘Â‡‰˘†˙Ú·¢
ÏÎ†Â„ÎÏ˙È†Ê‡˘†¨Â˙ÏÂÊ†˙·‰‡·†‰ÓÏ˘‰†‰‚¯„Ï
Ê‡†˜¯†≠†„Á‡†·ÏÂ†„Á‡†ÛÂ‚Ï†ÌÏÂÚ‰†È·†˙ÂÙÂ‚
¢Â‰·Â‚†‡È˘†ÏÚ†̇ Â˘Â‡Ï†‰ÂÂ˜Ó‰†̄ ˘Â‡‰†ÏÎ†‰Ï‚˙È

(בעל�הסולם,�"החרות").
oren_l@kab.co.il

¯Ó‡Ó¢†∫ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯Ó‡Ó†ÏÚ†˙ÒÒÂ·Ó†‰·˙Î‰
Æ¢‰ÓÂ‡‰¢†ÔÂ˙ÈÚÂ†¢‰ÏÂ‡‚‰Â†˙ÂÏ‚‰¢†¨¢¯‰ÂÊ‰†ÌÂÈÒÏ
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@ צפייה�בשיעור�קבלה�בנושא:
www.kab.co.il/links/15/israel

ÒÂÓÂÁ‰Â†ÏÙ‡ÏÙ‰†È¯Â„Î†˙‡
ÌÂÁ·†ÂˆÓÈ‡†¨ÌÈ·‰Â‡†‰Î†Â‡˘

‰È„Ó‰†È˜ÂÁÓ†˜ÏÁ†˙‡†¨ÂÈ„Â„†È·Ó
¨ÈËÈ¯·‰†Ë„Ó‰†ÔÂËÏ˘Ó†ÂˆÓÈ‡
ÌÒ¯ÂÙÓ‰†ßÏ·ÓË†Ú·ÂÎß‰†ÂÏÈÙ‡Â
˙Â¯Â˘†ÏÎ†ÏÚ†··Á˙‰Ï†ÁÈÏˆ‰†‡Ï

ÌÈÈÁ†˜·˘†ÛÂÒ·ÏÂ†¨ÌÚ‰

ÌÈÈÁ†¯·Î†ÂÁ‡˘Î†¨ÂÈ˘ÎÚ
‰ËÈ˘‰Â†Ï‡¯˘È†˙È„Ó·

ÏÎÏ†‰ÈÓÊ†¯·Î†˙ÈÁÂ¯†˙ÂÏÚ˙‰Ï
˘„ÁÓ†˙ÂÈÁ‰ÏÂ†¯ÂÊÁÏ†ÂÈÏÚ†¨Ì„‡

ÏÚ˘†„ÂÒÈ‰†ÈÎ¯Ú†Ì˙Â‡†˙‡
·È˘‰ÏÂ†¨ÂÓÚ†Ì˜Â‰†ÌÒÈÒ·

ÂÈÈ·†‰·‰‡‰†ÈÒÁÈ†˙‡

עם�אחד���לב�אחד
Î¢¨¢ÈÏÂÙ†‡Ë·Ó†ÌÚ¢†‰ÊÎ†˘ÈÂ†¢ÈÂÂÈ†·ˆ˜Ó·¢†¯·ˆ†˘È†Ê‡

Ï·‡†¨¢ÈÓÂ¯†¯ÂÈÎ†ÌÚ¢†¯Á‡Â†¢ÈÓÈ˙†ÏÂÒÏÒ·¢†„Á‡
‡ÂˆÓÏ†ÛÂÒ†ÛÂÒ†ÏÈÎ˘˘Î†ÆÆÆÌÈˆÂ˜†ÌÚ†ÔÈÈ„Ú†Â·Â¯

‰Ê†‰ÈÂÓ¯‰·†˙ÂÈÁÏ†ÏÎÂ†¨˙ÏÂÊÏ†‰·‰‡‰†˙‡†ÂÎÂ˙·
ÆÆÆ¢ÌÏÂÎ†ÏÚÂ†ÂÈÏÚ†ÌÂÏ˘†‡Â·È¢†Ê‡Â†‰Ê†ÌÚ

ÈÂÏ†Ô¯Â‡

ÈÏ‡¯˘È
Á¯Î‰·†ÂÈ‡†ÈÏ‡¯˘È†¨‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙ†ÏÚ†ÆÏ‡≠¯˘È†ÌÈÏÈÓ‰†ÛÂ¯ÈˆÓ†≠†ÈÏ‡¯˘È
Æ‰ÏÂÁÎ†˙Â‰Ê†˙„ÂÚ˙† Â˙Â˘¯·˘† ÈÓ† Â‡†˙ÈÏ‡¯˘È‰†‰ÓÂ‡‰† Ô·†‡Â‰˘† ÈÓ†ÏÎ
¨Â˙ÂÎ˙†˙˘ÈÎ¯ÏÂ†¨‡¯Â·Ï†¨®Ï‡≠¯˘È©†ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎÏ†‰ÎÈ˘Ó†ÂÏ†˘È˘†Ì„‡†‡Â‰†ÈÏ‡¯˘È

Æ‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†˙ÂÎ˙



„ÂÚ†ÂÈ‰†˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†‰¢·˜‰†‰ˆ¯†¯˘‡
‰¢·˜‰†‰È‰†¨ÌÏÂÚ‰†‡¯·˘†Ì¯ËÓ†‰˘†ÌÈÈÙÏ‡Â†Æ˙ÂÓÂ˙Ò
Æ®¢‡·Ò†‡ÂÓ‰†·¯„†˙ÂÈ˙Â‡¢†¨¯‰ÂÊ‰©†¢˙ÂÈ˙Â‡·†Ú˘Ú˙˘ÓÂ†ÏÎ˙ÒÓ

אותיות�השפה�העברית�הן�מיוחדות,�והשפה�העברית�אינה�שפה�ככל
השפות.�הסיבה�לכך�היא,�שבאמצעות�אותיות�השפה�העברית�מבטאים
המקובלים�את�גילוייהם�בעולם�הרוחני.�עברית�היא�שפה�רוחנית,�שפת
האור,�והיום�ניתנת�לכל�אחד�מאיתנו�הזדמנות�יקרה�מפז�לגלות�זאת.

אז�בואו�ונצא�יחד�למסע�אל�מסתרי�שפת�הרוח,�השפה�העברית.

˘¯Â˘†ÏÂÙÈË
על�פי�חכמת�הקבלה,�עשרים�ושתיים�האותיות�של�השפה�העברית
הן�למעשה�עשרים�ושניים�סימני�קוד.�המקובלים�משתמשים�בסימני

הקוד�האלה�כדי�לתאר�את�תהליך�הגילוי�של�המציאות�הרוחנית.
המציאות�הרוחנית�משולה�ל"אור�המופשט�מכל�צורה",�ואת�התחושה
הראשונה�שמרגישים�עם�הכניסה�למציאות�הרוחנית�מתארים�המקובלים
כ"נקודה�שחורה�בתוך�האור�הלבן".�נקודה�קטנה�זו�היא�שורש�הנשמה
שלנו.�אם�מצרפים�לנקודה�זו�רצונות�נוספים�באמצעות�אהבת�הזולת,

היא�מתפתחת�והופכת�לבית�קיבול�שאותו�אנו�מכנים�"נשמה".�אם�לא,
�היא�נותרת�כנקודה�בלבד.�ככל�שהנשמה�גדלה�ומתפתחת,�כלומר�
מצרפת�אליה�רצונות�נוספים�על�ידי�אהבת�הזולת���היא�יכולה�להתמלא

לאחר�מכן�באור�ובתענוגים�רוחניים�גדולים�יותר.

‰Ó˘‰†¯Â‡Ï†‰È˙Â†‰·‰‡Ó
¯Â‡†ÏÚ†‰¯ÂÓ†˙Â‡Â†˙Â‡†ÏÎ¢

¯Ú˘†¨È¢¯‡‰©†¢ÔÂÈÏÚ†ÈË¯Ù
Æ®˙ÂÓ„˜‰‰

לכל�אות�בשפה�העברית�צורה
ייחודית�משלה,�המורכבת�מקווי
רוחב�(ימינה�שמאלה)�ו/או�קווי

אורך�(מעלה�מטה).
קווי�הרוחב�מבטאים�את�עוצמת
האהבה�והנתינה�שבנשמה.�קווי
�האורות �את �מתארים האורך
�כך �הנשמה. �את הממלאים
�של �הצורות �ושתיים עשרים
האותיות�השונות�מבטאות�עשרים�ושניים�סוגי�מילויים�של�הנשמה

באור�העליון.
"בעשרים�ושתיים�אותיות�ברא�הבורא�את�עולמו"�נכתב�בספר
�כאשר�אנו �ספר�קבלה�עתיק�המיוחס�לאברהם�אבינו. היצירה,
בונים�את�האותיות�האלה�בתוך�הנשמה�שלנו���כלומר�רוכשים
את�התכונות�האלה�בתוכנו,�ועושים�בהן�פעולות�עם�כוונה�לתת,
כמו�הבורא,�אנו�הופכים�דומים�לו.�רק�אז�אנו�יכולים�להבין�את
�שבו �הפעולה�של�הבורא�וחשים�את�המצב�האינסופי כל�דרכי

נמצא�הבורא.

ÛÂÒÈ‡†ÌÏÂÚ†„ÚÂ†‰Ê‰†ÌÏÂÚ‰Ó†≠†ÚÒÓ†˙Â¯ÙÒ
כדי�לקרב�אותנו�אל�האור,�יורדת�עלינו�הארה�קטנה�מהעולם�העליון.
הארה�זו�מסומלת�באות�˜,�שבאופן�סימבולי�כתובה�בצורה�כזו�שהיא
יורדת�למטה�משורת�האותיות.�כתוצאה�מהארה�זו�מתעורר�בנו�רצון

להתעלות�מעל�לעולם�הזה.
אך�האדם�נכנס�לעולם�הרוחני�רק�במידה�שמתפתח�בו�רצון�לתת
ולאהוב.�האות�Ì†מסמלת�את�הרצון�הזה.�אדם�שרוכש�את�הרצון�לתת,
מרגיש�שאהבתו�של�הבורא�אליו�מקיפה�אותו�מכל�צדדיו,�בדומה

לאות��Ìשצורתה�מסמלת�את�השמירה�וההגנה�על�האדם.
כך�קודדו�המקובלים�גם�בכל�יתר�אותיות�השפה�העברית�מצבים
רוחניים�שאותם�עברו�בעלייתם�מהעולם�הזה�עד�עולם�אינסוף.�צורתן
של�האותיות�מבטאת�את�משמעותן�הרוחנית,�את�התכונה�הרוחנית

שאותה�הן�מסמלות.
כאשר�עשרים�ושתיים�האותיות�המתארות�את�כל�המצבים�הרוחניים
שעובר�האדם,�מצטרפות�למילים�ולמשפטים,�מתהווה�שפה�המשמשת
את�המקובלים�לכתיבת�ספריהם.�ספרים�אלה�מתארים�את�החוויות

שעברו�המקובלים�בתהליך�התפתחותם�הרוחנית.

ÌÈÙ·˘†¯Â‡‰†Ï˘†ÌÈÎ¯„†˙ÙÓ
עבור�המקובלים,�האנשים�שכבר�מרגישים�את�המציאות�הרוחנית,
משמשים�ספרי�הקבלה�כמו�מפת�דרכים.�כשמקובל�קורא�בספר�קבלה
הוא�מבצע�בפנימיותו�את�אותן�פעולות�רוחניות�המתוארות�בספר
על�ידי�צורות�האותיות�וצירופן�למילים�ולמשפטים,�וכתוצאה�מכך

מתמלאת�נשמתו�באור�העליון.
יחד�עם�זאת,�לספרי�המקובלים�יש�תפקיד�נוסף���הם�נועדו�להוביל
גם�אותנו,�שעדיין�לא�מרגישים�את�המציאות�הרוחנית,�אל�הרגשה

מיוחדת�זו.
הכוח�שטמון�באותיות�שבספרי�הקבלה�פועל�עלינו�בזמן�הקריאה
בספר,�וזאת�בתנאי�שאנו�משתוקקים�להרגיש�בעצמנו�את�מה�שהרגישו
המקובלים.�הרצון�שלנו�לרוחניות�הוא�שיקבע�את�מידת�ההשפעה

של�ספרי�הקבלה�עלינו�ואת�התוצאה�מהקריאה�בהם.
אם�נקרא�בספרי�הקבלה�מתוך�השתוקקות�להגיע�להרגשת�העולם
הרוחני�ולגלות�אותו,�הכוח�שטמון�בספרים�יפתח�את�הנשמה�שלנו
�ללא�הקדם�של�רצון ונתחיל�להרגיש�בה�את�המציאות�הרוחנית.
לרוחניות�מצידנו,�הכוח�הטמון�באותיות�ובמילים�שבספרי�הקבלה�לא

�אותנו �ימשוך �ולא �עלינו יפעל
לרוחניות.

ÌÈÓÈÒ‰†˙Ù˘
�הניקוד �סימני �את �מכירים כולנו
�בתוך �או �מתחת �מעל, שנכתבים
�ומסייעים�לנו�בקריאת האותיות,
השפה�העברית.�אלא�שבנוסף�להם
�סימנים �קבוצות �שתי קיימות
ÌÈÓÚË‰�:שמוכרות�לנו�קצת�פחות
(טעמי�המקרא)��ÔÈ‚˙‰Â(הסימנים�שמופיעים�מעל�האותיות�ונראים

כמו�כתרים).
�את �משמשים �והנקודות �התגין �הטעמים, �גם �לאותיות, בדומה

המקובלים�כדי�לתאר�פעולות�רוחניות.
‰�ÌÈÓÚËמסמלים�את�כניסת�האור�לנשמה,�הממלא�אותה�ונותן�לה

את�טעם�קיומה.
‰Â„Â˜˙�(סימני�הניקוד�המוכרים)�מסמלות�את�יציאת�האור�מהנשמה

כאשר�היא�עוברת�למדרגה�הבאה�בהתפתחותה.
‰˙‚�ÔÈמבטאים�את�ההתרשמות�שנותרת�בנשמה�מהחוויה�של�כניסת

האור�לתוכה,�כלומר,�מהטעמים�שמילאו�אותה.
‰‡ÂÈ˙Â˙�מבטאות�את�ההתרשמות�שנותרת�בנשמה�מיציאת�האור

מתוכה,�והן�שדוחפות�את�האדם�לעלות�למצב�רוחני�חדש�וגבוה�יותר.

˙ÈÓ¯‡‰†˙ÂÁ‡‰
מבין�כל�שפות�העולם,�ישנה�רק�עוד�שפה�אחת�שבאמצעותה�העבירו

המקובלים�ידע�רוחני,�זוהי�הארמית.
ספר�הזוהר�למשל,�משלב�בתוכו�ארמית�ועברית.�זאת�בהתאם�לנושאים
ולדגשים�שאותם�רצה�המחבר,�רבי�שמעון�בר�יוחאי,�להעביר�לקוראיו

בחלקים�השונים.
כדי�להבין�את�ההבדל�והקשר�בין�שתי�השפות,�העברית�והארמית,
עלינו�לדעת�שבחכמת�הקבלה�כל�מצב�רוחני�מורכב�משני�מרכיבים:
הראשון���הנשמה,�שהיא�כמו�כלי�קיבול,�שיכול�לקבל�לתוכו�מילוי

רוחני,�והשני���האור,�המילוי�שממלא�את�הנשמה.
הארמית�והעברית�מתארות�את�שני�המרכיבים�האלה,�כלומר,�הן�מתארות

את�המציאות�הרוחנית�מכיוונים�שונים,�מנקודות�מבט�הפוכות.
השפה�הארמית�מתארת�את�המציאות�מצד�הנשמה���שמקבלת�את
האור,�ואילו�השפה�העברית�מתארת�את�המציאות�הרוחנית�מצד

האור���שממלא�את�הנשמה.

¢ÆÆÆÒÏË‡‰†È¯‰†·Ï·˘†¨‡¯„ÂË†¯ÙÎ·†ÂÏˆ‡¢
�הקהילות קיים�סיפור�מפורסם�על�מנהג�שהיה�נפוץ�בקרב�ילדי
היהודיות�במרוקו:�כאשר�הגיעו�הילדים�לגיל�חמש�והתחילו�ללמוד
עברית,�היו�מלבישים�אותם�בבגדי�שבת�ומביאים�אותם�בתהלוכה
חגיגית�לבית�הכנסת.�שם�נהגו�לכתוב�על�לוח�עץ�את�כל�אותיות

האלף�בית�בדבש,�והילדים�היו�מלקקים�את�האותיות�מהלוח.
אכן,�מתוקות�ומאירות�הן�אותיות�השפה�העברית,�אבל�לא�רק�מדבש.
השפה�העברית,�שפת�האור,�היא�השפה�שמתארת�לנו�כיצד�ממלא
האור�העליון�את�הנשמה�בתענוג�אין�סופי.�כשהנשמה�שלנו�תתחיל
"לדבר�עברית",�נוכל�להרגיש�גם�אנחנו�את�התענוג�שהרגישו�מקובלי

כל�הדורות�והעבירו�לנו�דרך�הספרים�שחיברו.
lior_g@kab.co.il
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רחבי�העולם�חיים�מיליארדי�אנשים.�נהוג�לחשוב
שבכל�אחד�מהם�יש�מטען�רוחני,�מעין�נשמה
פרטית�משלו.�אולם�המקובלים�מספרים�לנו,�שקיימת
נשמה�אחת�יחידה�שכוללת�בתוכה�את�כל�הנשמות.
הם�מסבירים,�שכולנו�מרכיבים�את�הנשמה�הנצחית
והשלמה�הזו,�ונמצאים�בה�בחיבור�ובאהבה�אינסופיים.
אם�כך�הם�הדברים,�מדוע�איננו�מרגישים�קשורים�זה
לזה,�מדוע�איננו�מרגישים�את�האהבה�בינינו? מכיוון
שאנחנו�מפורדים�זה�מזה,�מנותקים�איש�מרעהו�על

ידי�מעטפת�של�אגו.
�הנשמה �את �להרגיש �כדי �לעשות �עלינו �מה אז

הכללית?�עלינו�להתחבר�בינינו.
חכמת�הקבלה�נכתבה�במטרה�להדריך�את�האדם
כיצד�לגלות�את�נשמתו,�ולהביא�אותו�להרגיש�עד
כמה�הוא�מחובר�עם�שאר�הנשמות�באחדות�נפלאה
ונצחית.�היא�מלמדת�אותנו�את�החוק�הכללי,�שלפיו
.¢‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†˜ÂÁ¢��פועלת�המציאות�כולה�
אם�נפעל�בהתאם�לחוק�הזה,�נרגיש�מיד�את�הנשמה
הכללית,�לא�לאחר�המוות,�אלא�כאן,�במהלך�חיינו

בעולם�הזה.

˙¯Á‡†ı¯‡†ÈÏ†ÔÈ‡
האר"י,�אחד�מגדולי�המקובלים�בהיסטוריה,�כותב
בספרו�"עץ�חיים",�שיש�מקום�אחד�בעולם�שלנו
�שמבוסס�ובנוי�כל�כולו�על�חוק�האהבה�והנתינה�

זוהי�ארץ�ישראל.
��מלשון�ßı¯‡ßלא�לחינם�היא�נקראת�כך:�המילה�
��מלשון�Ï‡≠¯˘È.�זהו�מקום�המיוחד�ßÏ‡¯˘Èßו�,ßÔÂˆ¯ß

לכל�אדם�שיש�בו�רצון�להגיע�ישר�אל�הבורא,�לתכונת
האהבה�והנתינה.

על�ישראל�מאיר�כוח�עליון�מיוחד,�שמושך�את�כל
�� �לשמש �בדומה �לאחדות. �בה �החיות הנשמות
המאירה�בדרך�אחרת�באזורים�שונים,�כך��שבמקום
אחד�קר�ובשני�חם,�גם�הכוח�העליון�מאיר�בצורה

שונה�על�חמישה�אזורים�שונים�בארץ�ישראל.

ÔÂÓ¯Á‰†¯˙Î
.¢¯˙Î¢סוג�ההארה�הראשון�נקרא�

הכל�מתחיל�מהכתר,�מהראש.�זהו�החלק�הנעלה
ביותר,�כמו�מחשבה�שממנה�נולד�הכל.�אין�זה�מקרה
ש‰¯†‰�ÔÂÓ¯Áמסמל�את�ההארה�הזו.�החרמון�הוא
החלק�הלבן,�הטהור�והגבוה�ביותר�של�ישראל.�וכמו
שהכתר�הוא�מקור�כל�החיים,�כך�החרמון�הוא�המקור
והראש�למים�שמביאים�את�החיים�לשאר�חלקי�הארץ.

ÔÏÂ‚†È¯‰†Ì˘
.¢‰ÓÎÁ¢ההארה�השנייה�נקראת�

החכמה�היא�החלק�שנותן�את�החיים,�והיא�מהווה
מימוש�של�המחשבה,�של�הכתר.�"אור�החכמה"�הוא
האור�שמביא�את�החיים�לכל,�ובלעדיו�לא�יתקיים
דבר.�המים�שזורמים�מהחרמון�דרך�נהרות�ונחלים
�נאספים�למרגלות�החרמון,�באזור�השני�בארצנו�
��והם�מסמלים�את�אור�החכמה.�ÏÈÏ‚‰Â†ÔÏÂ‚‰†˙Ó¯

¢ÆÆÆÈÏ˘†˙¯Î†¨ÈÂ‰¢
.¢‰È·¢ההארה�השלישית�נקראת�

חכמת�הקבלה�מלמדת�שזהו�החלק�האצילי�והנעלה
ביותר.�הארה�זו�מבטאת�את�הנתינה�המוחלטת,
ובעולם�שלנו�היא�מסומלת�על�ידי�הÎ¯˙,�מאגר
המים�שנותן�חיים�לכל�הארץ,�ומעביר�אותם�מבלי

להשאיר�דבר�לעצמו.

·‰Ê†Ï˘†ÌÈÏ˘Â¯È
ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ†̈ ÌÏÂÚ†Ï˘†Â˙ÈÚˆÓ‡·†̇ ·˘ÂÈ†Ï‡¯˘È†ı¯‡¢

¢Ï‡¯˘È†ı¯‡†Ï˘†‰˙ÈÚˆÓ‡·†≠
(מדרש�תנחומא,�פרשת�קדושים,�סימן�י').

"החיים"�שזורמים�מהכנרת,�מגיעים�אל�החלק�הרביעי
שעליו�מאיר�הכוח�העליון,�אל�מרכז�הארץ.�בקבלה,
החלק�הרביעי�מכונה�¢ÔÈÙ‡†¯ÈÚÊ¢�(פנים�קטנות).
אם�עד�כה�דיברנו�על�ראש�ועל�מחשבות,�"זעיר�אנפין"
יסמל�את�הגוף�על�כל�חלקיו:�לב,�ריאות,�כבד...�זהו
ממש�"מפעל�לייצור�חיים"�שמביא�את�כל�השפע
שהיה�במחשבה,�בתכנון,�אל�ı¯‡‰†ÊÎ¯Ó.�לא�לחינם
במרכז�הארץ�יש�ריכוזים�של�חקלאות�ענפה�ושל
אוכלוסיה,�ואין�זה�מקרה�שכאן�מצוי�ליבו�של�העולם,
ÍÎ†‡È‰†ÌÈÏ˘Â¯È†Ì‚Â¢�:בזוהר�כתוב�על�כך�.ÌÈÏ˘Â¯È

‡È‰†ÔÎ†ÏÚÂ†ÆÌÈ¯·È‡‰†ÔÈ·†·Ï†ÂÓÎ†˙Âˆ¯‡‰†¯‡˘†ÔÈ·

ÚˆÓ‡·† ‡Â‰˘† ·Ï† ÂÓÎ† ÌÏÂÚ‰† ÏÎ† Ï˘† ÂÚˆÓ‡·

�נ"ב). �עמ' �זוהר�פנחס, ‰‡ÌÈ¯·È¢�(פירוש�הסולם,

ירושלים�מסמלת�את�ספירת�‰˙Ù‡¯˙,�שנמצאת
ממש�במרכזו�של�"זעיר�אנפין".

¢ÚÂÈ†Ë‡Ï·†ÏÂÁÎ‰†˙ÂÂÓ‰†ÌÈ¢
החלק�החמישי�והאחרון�שעליו�מאיר�הכוח�העליון
ÌÈוהאזור�בארץ�שמסמל�אותו�הוא��,˙ÂÎÏÓנקרא�

.ÁÏÓ‰

ים�המלח�מייצג�את�מצבנו�האגואיסטי�הנוכחי,�שבו
כל�אחד�חושב�רק�על�עצמו,�ולכן�זהו�המקום�הנמוך
ביותר�בעולם,�מקום�שאינו�יכול�לתת�שפע�לסביבותיו.
�אין�זה�פלא�שאת�ים�המלח�מכנים�'ים�המוות'�

האגואיזם�פשוט�לא�יכול�להעניק�חיים.

¢ÆÆÆÏ‡¯˘È†ı¯‡†Ï˘†¯Â‡‰†˙Â„˘·ÆÆÆ¢
¨ÔÈ„‰ ˙„ÈÓ· ‰Ù˙È˘Â ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÈÓ ÌÈ„˜‰ ÔÎÏ¢

‡È‰˘ ¨˙ÂÎÏÓ‰ Ì‚ ‰˙˘Ú ÂÊ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ È„È†ÏÚ˘

¢‰È·†Ï˘ ÈÏÎ·˘ ‰ÚÙ˘‰ ÈˆÂˆÈÓ ‰ÏÂÏÎ†,ÔÈ„‰ ̇ „ÈÓ
(רב"ש,�"ענין�החסד",�שלבי�הסולם�כרך�א').

למי�מיועדים�כל�המחשבה,�האהבה�והחיים�שהיו
בכתר?

דווקא�ה'מלכות',�החלק�האגואיסטי�ביותר,�נוצרה
במיוחד�כדי�לקבל�את�כל�מה�שהיה�במחשבה,�בכתר.
זהו�החלק�שזקוק�יותר�מכל�לחיים�ולשפע�שיש�בכוח
העליון.�וכשהוא�יקבל�אותו,�ים�המלח�יהפוך�למקור
חיים�גדול�עוד�יותר�מהכנרת�עצמה.�המלכות�תתעלה
אז�ותהפוך�מחלק�חסר�חיים�לחלק�אצילי�ונותן�שפע
כמו�הבינה.�את�המצב�הקבלי�המיוחד�הזה�מכנים
.‰È·‰†̇ ¯ÈÙÒÏ†¢‰ÏÂÚ¢˘†̇ ÂÎÏÓ‰†̇ ¯ÈÙÒ�:המקובלים
�יתחיל �ישראל �כשעם �אלינו? �קשור �זה �כל ואיך
להתקרב�ולדמות�את�עצמו�לחוק�הרוחני�של�אהבה
ונתינה,�הוא�ירגיש�מיד�את�שורשיו�הרוחניים,�את
הכוחות�שפועלים�עליו,�ויפעל�איתם�בהרמוניה.�אז
כל�אחד�מאיתנו�ירגיש�את�עצמו�כחלק�מנשמה�אחת
גדולה�ונצחית,�שבה�כל�החלקים�פועלים�באחדות
�ובאהבה�מוחלטת.�אז�נחיה�במצב�המושלם�ביותר�
נפסיק�להרגיש�לחצים�מבפנים�ומבחוץ�ונחווה�הנאה
אינסופית.�זה�יקרה�מכיוון�שנחיה�באיזון�עם�הכוח
העליון�הפועל�על�הארץ�שלנו,�על�המקום�שנועד�לנו,

לנשמתנו�המאוחדת.
shlomo_v@kab.co.il
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¨Â˙¯‡Ù˙†‡È˘·†¨ÌÈÚ·˘‰†˙Â˘†Ï˘†ıÂ·È˜·†ÏÂ„‚Ï
ø˙¯˘Â‡Ó†˙Â„ÏÈ†˙·˘Á

�היה �עוד �זה �גדלתי �שבה �בתקופה �ספק. "ללא
'הקיבוץ�הישן',�גאוות�המדינה.�היית�הולך�לכאן�או
לשם,�אומר�אני�מ'גבעת�חיים�מאוחד',�וכל�הדלתות
�עצומה �הערכה �הייתה �בפניך. �נפתחות היו
לקיבוצניקים,�לאידיאולוגיה�של�עבודה,�מסירות,

התנדבות,�של�לתת�את�עצמך".
øÍ˙Â„ÏÈ·†Í˙Â‡†‰˙ÂÂÈÏ˘†˙È¯˜ÈÚ‰†‰˘ÂÁ˙‰†È‰Ó

"ביטחון.�כילד�הרגשתי�ביטחון�גדול.�לא�הרגשתי
�דאגות �חסר �הייתי �למישהו, �משהו �חייב שאני
�כמו�שאומרים; �חייתי�ממש�ב'חממה', לחלוטין.
ובכלל�לא�הייתי�מודע�לזה�שאני�גדל�בחממה�כי�לא
ראיתי�את�השמש�בחוץ,�רק�חשתי�איזו�חמימות

נעימה...
לילד�זה�נראה�חלום.�אתה�גדל�יחף,�חופשי,�נוסע
בטרקטורים�לטיולים,�לים,�בין�הפרדסים,�בלי�שום
�מאוד �הרי �זה �משנה, �לא �זה �רע, �טוב, דאגה...
אינדיבידואלי�בסופו�של�דבר.�בערך�בגיל��9או�11
ההורים�שלי�התגרשו,�ואבא�שלי�עזב�את�הקיבוץ

די�מהר".

ÆÂÓ˙ÂÁ†˙‡†ÚÈ·Ë‰†‰Ê˘†ÁÈ‰Ï†¯È·Ò

"בטח.�בלי�לגלוש�לפסיכולוגיה�בגרוש,�אני�חושב�שמאז
המסגרות�סביבי�התחילו�להישבר.�אחת�אחרי�השנייה.
בכיתה�י'�בבית�הספר�המרחבי�במעגן�מיכאל�כבר
הפסקתי�ללמוד.�קלטתי�שאני�חי�במציאות�שלא�בא
לי�עליה,�במיוחד�עם�סיגריה�על�הדשא�היפה�והקצוץ,
והדקלים,�ואם�אתה�ממשיך�קצת����יש�לך�את�בריכות
�אז�התחלתי�לעבוד �ומאחוריהן�את�הים... הדגים,
במוסך.�נהייתי�מקצוען.�טרקטורים,�קטפות,�מה�שאתה
רוצה.�אני�גם�טוב�בזה.�יש�לי�את�הידיים,�וקלטתי�מהר.
�אבל �בלגן, �מופרע�ועשיתי כך�שמצד�אחד�הייתי

כשהייתי�עובד�הייתי�מאוד�יעיל�וחרוץ".
˙‡†˜Á˘Ï†¨ÌÈÈ˘‰†ÔÈ·†Ô¯Ó˙Ï†˙ÁÏˆ‰˘†ÚÓ˘

Æ˜Á˘Ó‰

"כן�ולא.�בעיקר�לא.�כי�כל�הזמן�משהו�מכרסם�אותך
מבפנים.�מעין�תחושה�מתמשכת�שאתה�לא�מבין
בשביל�מה�אתה�חי,�וזאת�לא�הקלישאה�המוכרת...
אני�אסביר:�מצד�אחד,�תמיד�הייתה�לי�את�ה'זולה'
שלי,�נעשיתי�מומחה�גדול�לעניין�'זולות'�ובשלב

מסוים�הלכתי�גם�ללמוד�סאונד�והתחלתי�לעבוד
באולפן�הקלטות�במקביל�לעבודה�במוסך.�מצד�שני,
הרגשתי�שהמערכת�מחייבת�אותי�למשחק�שלא
ידעתי�את�החוקים�שלו,�לא�ידעתי�איך�לשחק�אותו.
אמרתי�לאנשים�דברים�בצורה�ישירה�וסבלתי�מאוד
מהתגובה�שלהם;�עד�שבסוף�החלטתי�לשתוק,�לא
להגיד�כלום.�ככה�אתה�לא�פוגע�באף�אחד�ואף�אחד
לא�פוגע�בך.�התהום�הכי�גדולה�נמצאת�בקשר�בין
�ולא �וקשר�בין�אנשים�הוא�כולו�משחק. אנשים,
סבלתי�את�המשחק�הזה,�לא�יכולתי�לשחק�אותו.
ואם�אתה�לא�יכול�לשחק�אותו,�אז�איך�אתה�יכול

להסתדר?�איך�אתה�יכול�לחיות?
זאת�נקודת�הפיצול,�כי�מאז�ומעולם�אני�זוכר�את
עצמי�מפוצל�לשניים.�מצד�אחד���חייתי�בתחושה
של�קאנטרי�קלאב,�בריכה,�מגרשים,�פאב,�מה�שאתה
רוצה,�אלף�חוויות�לילד�מתבגר,�ומצד�שני���גדלתי
בלי�שמץ�של�מושג�מה�קורה�איתי,�בתוך�כל�ה'ביחד'
הזה.�והימים�עוברים,�וכל�מה�שחשוב�זה�הכלל,�הכל
נבנה�בשביל�זה,�ובמקביל�גדל�לו�איזה�פרט�קטן

שצועק�מבפנים".
ø˜ÚÂˆ†‡Â‰†‰ÓÏ

"בגלל�דברים�מאוד�קטנים�שקיימים�אצל�כל�אדם.
בכלל,�מה�זה�אדם?

�לקיצוניות �מגיע �וזה �לכלל. �ביחס �שלך העמדה
בקיבוץ�כי�זו�חברה�שכאילו�פועלת�למען�הכלל,
אבל�אתה�כפרט�לא�מרגיש�שייך.�שם�נעשה�הפיצול.

עם�המחשבות�והרגשות�'האם�אני�משתלב�או�לא...'
ובמקביל�פתאום�כל�האידיאולוגיה�והערכים�קורסים
�מפעלים, �הכל�מסביב�מופרט: לך�מול�העיניים,

אנשים�וערכים".
ÍÈÏ‰˙†ÏÈÁ˙‰†˙È¯·‰†˙Âˆ¯‡Ï†ÏÂÈË‰Â†‡·ˆ‰†È¯Á‡
‰‡È¯˜Â†˘ÂÙÈÁ†ÌÚ¢†¨È˘†Ï˘†ÂÈÈÁ·†È˙Â‰Ó†ÈÂÈ˘†Ï˘
‰‡¯†‰ÏÁ˙‰·˘†¨ß‚ÈÈ‡≠ÂÈ† È¯ÙÒ†ÈÈÓ†ÏÎ†Ï˘
Í¯„†¯·ÂÚ†‡Â‰†Æ¢˘„Á†‰·˘ÁÓ†ÔÂÂÈÎ†ÍÏ†ÌÈ˙Â˘
¨˙Â¯Á‡Â†ÈË·ÈË†ÌÊÈ‰„Â·†≠†˙ÂÈˆËÈ„Ó†¨˙ÂËÈ˘†ÔÂÂ‚Ó
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¢ıÂÁ¢‰†ÍÈ‡††≠†ÈÏ†ıÂÁÓ˘††ÌÏÂÚ‰†ÏÂÓ†¢È‡¢‰†Ï˘
‡Â‰˘†˙Â¯ÓÏÂ†¢ÆÂÈÏ‡†·È‚Ó†È‡†ÍÈ‡Â†ÈÈÏÚ†ÚÈÙ˘Ó
¨¢˙Â„‰ÈÏÂ†˙„Ï†¯Â˘˜†‡Ï†ÈÎ‰†¨ÈÒÂÙÈË†˜ÈˆÂ·È˜¢
ÏÚ·†Â˙Â‡†„ÓÏ†˘ÓÓÂ†¨˙Ï‰˜†¯ÙÒÏ†¯·Á˙‰†‡Â‰

ÆÛÂÒ‰†„ÚÂ†‰ÏÁ˙‰‰Ó†¨‰Ù

"הרגשתי�שקהלת�ממש�מדבר�עליי,�על�הרגשות�שלי,
על�הסבל�האנושי,�ומדריך�אותך�מה�לעשות�ואיך".

ø‰Ï·˜‰†˙‡†˙˘‚Ù†ÍÈ‡Â

"באיזשהו�שלב�התחילו�הרצאות�על�קבלה�בקיבוץ,
אז�הלכתי.�בשיעור�הראשון�לא�התחברתי.�אלא
�'בעל �של �מהטקסטים �הוקסמתי �מאוד שמהר
הסולם'.�יש�שם�קסם�שלוקח�אותך�אל�מעבר�לשכל,
ושם�אתה�מרגיש�קיים,�אתה�רוצה�להתחבר�לשם,

רק�לשם.
מיד�הזמנתי�את�כל�הספרים�הקיימים,�קניתי�את
כל�הדיסקים�של�המוזיקה�של�בעל�הסולם�ופשוט

קראתי,�כל�יום,�מאחר�הצהריים�ועד�שהלכתי�לישון.
הייתי�חייב�להבין�מה�קורה�שם.

בפעם�הראשונה�היה�לי�ברור�ומוחלט�שיש�אמת
ואני�הולך�אחריה.�ומאז,�בערך�שש�שנים,�אני�פה

ב'בני�ברוך',�לומד�קבלה".
Æ¢„ÁÈ·¢†ÏÚ†‰·¯‰†ÌÈ¯·„Ó†‰Ï·˜·†Ì‚

"בוודאי,�אבל�ההבדלים�הם�כמובן�רבים�ומהותיים.
בקבלה�מדובר�על�'ביחד'�פנימי,�לא�חיצוני.

אין�פה�איזה�כלל,�שאומר�לך�'אתה�פרט,�ואתה�חלק
ממני,�ואתה�עושה�כך�ובתמורה�מקבל�כך�וכך'.�ממש�לא.

חכמת�הקבלה�מלמדת�את�הפרט�על�עצמו,�ומביאה
אותו�לרצות�להתחבר�אל�הכלל.�ולא�מתוך�כפייה
חס�וחלילה,�או�מתוך�כדאיות,�אלא�מתוך�בחירה

חופשית,�אותנטית.

אתה�פשוט�מבין�את�הזיקה�בינך�לבין�הסביבה,
ומתפתחת�בך�ההכרה�וההרגשה�שאתה�אכן�חלק

ממערכת�גדולה,�חלק�ממשהו�מופלא�ואדיר".

˙‡Ê†‰Ó†Æ˙Â‡ÓˆÚ‰†ÌÂÈ†˙‡†ÌÈ‚‚ÂÁ†Â‡†ÚÂ·˘‰
øÍ¯Â·Ú†˙Â‡ÓˆÚ

"עצמאות�זה�כל�מה�שהאדם�מחפש,�רק�את�הנקודה
הזו,�את�הנקודה�העצמאית�שלו,�שהיא�'הוא'.�אדם
חי�בתוך�מגוון�מערכות�יחסים:�'אני�והחברה',�'אני
והמדינה',�'אני�והמשפחה',�'אני�וההורים',�אז�מי�זה

באמת�'אני'?".

ø¢˙Â‡ÓˆÚ¢†‚˘ÂÓÏ†‰˘„Á†‰¯„‚‰†˙Ï·È˜

"לא,�ואני�חושב�שזה�גם�מה�שיפה�בחכמת�הקבלה,
�לך �מספק �כשמישהו �לא �זה �אמת �האמת. שזו
תשובות,�משכנע�אותך�ואתה�חי�איתן�או�לפיהן,

ממש�לא.

כל�העניין�בדרך�שהיא�דרך�אמת,�שהיא�פותחת
בפניך�נתיב�אינסופי�של�התקדמות,�היא�מובילה
אותך�ואתה�הולך�בה.�אתה�לא�יודע�מי�זה�בדיוק
זה�שהולך�בדרך,�אבל�יש�שם�מישהו�שהולך�ומישהו
�זו �אתה�העצמאי. שאתה�רוצה�להתחבר�איתו,

העצמאות,�שם�נמצא�האדם".

øÍÏ˘†ÌÂÏÁ‰†‰Ó

"שהסבל�ייגמר.�אצל�כל�אחד�ואחד.�אם�אני�סוף
סוף�הכרתי�את�הדרך�איך�למנוע�את�כל�הייסורים
האלו,�אז�כל�אדם�חייב�לגלות�את�הדבר�הזה.�אני
חייב�לספר�לו�שיש�דרך�אחרת.�זו�מטרת�החיים
שלי,�לגלות�את�האדם�שבי.�אנחנו�נמצאים�בעולם
חשוך�שכולו�משחק,�עולם�שנמאס�כבר�על�כולם,

כולל�על�'השחקנים�הגדולים'�ביותר�בינינו.

העניין�הוא�שכולם�צריכים�לדעת�על�זה.�ואני�מאחל
לכולם�שידעו.�שידעו�שיש�מקום�שאליו�אפשר�וצריך
ללכת,�אבל�אי�אפשר�ללכת�לבד.�וזה�הקושי�שבזמננו
��כולם,�כל�המדינה�צריכה�ללכת�לשם.�זה�לא�שכולם
צריכים�להצטרף�לאיזה�ארגון,�אלא�פשוט�צריכים
להבין�שקיים�עולם�טוב�יותר�ולרצות�להגיע�אליו,
�ואנחנו�צריכים להרגיש�שהוא�נמצא�ומחכה�לנו
�זה �ורק�אם�נתאחד�ונלך�לשם�יחד, להגיע�לשם.

יקרה.�שיהיה�חג�שמח�לעם�היקר�שלנו".

amit_s@kab.co.il
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ÔÂ‚†Ï‡ÂÓ˘

ÌÚ†˙ÂÈ‰Ï¢†Ï˘†˙ÂÚÓ˘Ó‰†È‰Ó
ø¢Âˆ¯‡·†È˘ÙÂÁ

להיות�עם�חופשי�משמעותו�לשלוט�על
�מוחלט. �באופן �ובעתיד �בהווה גורלנו
כשנעלה�את�רמת�המודעות�שלנו�לדרגת
הכוחות�הרוחניים�שפועלים�עלינו�ומנהלים
את�עולמנו,�נוכל�להגיע�למצב�הנעלה�הזה.

ÈÈ„Ó‰†Â·ˆÓ†ÔÈ·†¯˘˜†˘È†Ì‡‰
øÈÁÂ¯‰†Â·ˆÓÏ

מובן�שכן,�כדברי�חז"ל:�"אין�לך�כל�עשב
ועשב�שאין�לו�מזל�ברקיע�שמכה�אותו

ואומר�לו�גדל"�(בראשית�רבא).
כלומר,�כל�דבר�שקיים�בעולם�מנוהל�ומכוון
על�ידי�כוחות�טבע�עליונים,�ולכן�רק�מצבנו
הרוחני�קובע�את�מצבה�של�מדינתנו,�מכל

הבחינות.

ø‰„‚Â‡†‡Ï†‰ÓÏ
מדינת�ישראל�אינה�רק�מקום�גיאוגרפי
�חכמת�הקבלה�מסבירה�לנו על�המפה.
שלכל�מדינה�בעולם�יש�שורש�רוחני�משלה,
והוא�זה�שגורם�לאנשים�להתיישב�באותה
הארץ.�הציווי�הפנימי�שהוביל�את�אברהם,
משה�ואותנו�בסוף�הגלות�הנוכחית�לארץ
ישראל,�מצביע�על�כך�שכאן�נמצא�שורשנו
�כדי �עלינו. �ושומר �שמגן �הכוח הרוחני,
שיהיה�כאן�טוב�יותר,�עלינו�רק�להכיר�את

הכוח�הזה�ולהזדהות�עימו.

¯Ù˘Ï†ÏÂÎÈ†ÈËÈÏÂÙ†ÈÂÈ˘†Ì‡‰
ø·ˆÓ‰†˙‡

�שכל�הניסיונות�לעשות עינינו�הרואות,
שינוי�פוליטי�ומדיני�על�ידי�ממשלה�או
מפלגה�כלשהי,�לא�הביא�עדיין�לשיפור
המצב.�המצב�ימשיך�להידרדר�כל�עוד�לא
נכיר�בכך�שעולמנו�מופעל�על�ידי�חוקי
הטבע�העליון�ועלינו�להגיע�לאיזון�איתם.
המפתח�להתקשרות�לכוחות�אלו�ולעתיד
טוב�יותר�נמצא�בידי�עם�ישראל,�בידינו,

והוא�נקרא�"חכמת�הקבלה".

øÌÂÏ˘†Ô‡Î†‰È‰È†ÌÚÙ†È‡†Ì‡‰
אין�ספק�שנגיע�לשלום,�ביטחון�והרמוניה,
ולהרבה�יותר�מכך���לגילוי�העולם�העליון.
אלא�שדרך�ההתפתחות�אל�עבר�אותו�"גן
עדן�עלי�אדמות"�כוללת�שתי�אפשרויות:
הראשונה,�היא�התפתחות�מאולצת�דרך

סבל,�מלחמות�וצרות�נוספות.
השנייה,�התפתחות�דרך�חכמת�הקבלה,
מעניקה�לנו�הזדמנות�להתחבר�אל�הכוחות
העליונים,�ולגרום�בכך�לשינוי�חיובי�מיידי

בכל�תחומי�החיים.

˘È†Ï‡¯˘È†È‚‰Ó†ÏÎÏ˘†È˙ÚÓ˘
˘È†¢Ï‚Ó¢Ï†Ì‡‰†ÆÈÁÂ¯†˘¯Â˘

ø˙ÂÈÁÂ¯·†˘¯Â˘
לא.�אבל�המקובלים�מלמדים�אותנו�שעלינו
לאהוב�ולכבד�כל�אמצעי�שמאחד�ומשמח
את�האומה,�את�כל�חגיה�ומנהגיה,�מפני
שהם�גורמים�לאנשים�להיות�בשמחה.�וזה

כולל�גם�את�ה"מנגל"...

‰ÎÈ˘Ó‰†˙‡†¯È·Ò‰Ï†Ô˙È†„ˆÈÎ
ÏÏÎ·† Ï‡¯˘È† ı¯‡Ï† ˙ÈÓÈÙ‰

øË¯Ù·†ÌÈÏ˘Â¯ÈÏÂ
משיכה�זו�נובעת�מהקשר�הקיים�בין�הנשמות
�הכוחות�הרוחניים�שנקראים�"ארץ לבין
ישראל"�ו"ירושלים".�זו�הסיבה�לכך�שבליבנו,
�לארץ �משיכה �חשים �אנו �הכרתנו, בתת
ישראל,�על�אף�כל�הקשיים�המצויים�בה.

˙Â‡ÓˆÚ† ÔÈ·† ¯˘˜† ˘È† Ì‡‰

ø„ÈÁÈ‰†Ï˘†Â˙Â¯ÈÁ†ÔÈ·Ï†‰È„Ó‰

כן.�רק�כאשר�כל�יחיד�ישיג�חירות�אמיתית,
תהיה�עצמאות�אמיתית�למדינה.

ומהי�חירות�אמיתית?
זו�היכולת�לנהל�את�הגורל�מתוך�הבנה

של�חוקי�הטבע�הרוחני.
בעל�הסולם�כותב�על�כך�"שהן�היחיד�והן
האומה,�לא�ישלימו�הכוונה,�שעליה�נבראו,
זולת�בהשגת�פנימיות�התורה�וסודותיה",
�לספר �("הקדמה �הקבלה �חכמת שהיא

פנים�מאירות�ומסבירות",�אות�ה').

øÈÂÈˆ‰†ÔÂÊÁÏ†‰Ï·˜‰†ÒÁÈ†‰Ó

עוד�מזמן�האר"י�ואילך,�יצר�לימוד�הקבלה
�ניתן�היה�לראות משיכה�לארץ�ישראל.
�לרוחניות �שנמשך �מי �כל �� �ברור קשר

הרגיש�גם�משיכה�לארץ�ישראל.
המקובלים�כתבו�על�הקמת�מדינת�ישראל
עוד�לפני�שהחזון�הציוני�קרם�עור�וגידים,
אלא�שהם�התכוונו�לכך�שהמדינה�תיבנה
מתוך�הכרה�והבנה�של�הכוחות הרוחניים

שמנהלים�את�המציאות.

øÏ‡¯˘È†̇ ÂÓÁÏÓÏ†ÛÂÒ†‰È‰È†Ì‡‰

השלום�תלוי�רק�בנו.�המלחמות,�המשברים
�את �מבטאים �שבעולמנו והייסורים
�הכוח �לבין �בינינו �שקיימת הניגודיות
העליון.�במידה�שנעשה�"שלום�במרומים",
כלומר�בתוכנו,�עם�הכוח�העליון�שמנהל
את�חיינו,�אנו�נזכה�לזה�ש"יעשה�שלום

עלינו",�גם�בעולם�הגשמי.

øÌÏÂÚ·†Â˙Â‡†ÌÈ‡Â˘†ÍÎ†ÏÎ†‰ÓÏ

תפקידו�של�עם�ישראל�הוא�לממש�את
חכמת�הקבלה�על�עצמו�ולאחר�מכן�להפיץ

את�השיטה�הזו�לכל�האנושות.
�להעניק �יכולתנו �את �מנצלים כשאיננו
לעולם�את�הדרך�להשגת�אושר�ושלמות,
העולם�מגיב�בשנאה�ובהכרזה�על�כך�שאין
�המפתח�ליצירת�תפנית�הוא �צורך. בנו
הפצת�חכמת�הקבלה,�שרק�באמצעותה
נוכל�להתאחד�סביב�רעיון�אהבת�הזולת,
ולהוות�דוגמא�לאיחוד�האנושות�כולה

"כאיש�אחד�בלב�אחד".

Ï˘† ˙ÈÏ·˜‰† ˙ÂÚÓ˘Ó‰† È‰Ó

ø¢¯Á·†ÌÚ¢†ÈÂËÈ·‰

עמנו�"נבחר"�לתפקיד�אחד:�עליו�לתקן
�הכוח �בדרגת �לקיום �ולהגיע �עצמו את
העליון,�לאחר�מכן�עלינו�להפיץ�את�הידע
הזה�לכל�האנושות.�בכך�נעלה�את�העולם
כולו�לאותו�גובה�רוחני;�כל�העולם�יהיה
כאגודה�אחת,�ואנו���עם�ישראל���נממש

את�תפקידנו�להיות�"אור�לגויים".

øÈÁÂ¯†˙Â‡ÓˆÚ†ÌÂÈ†ÌÈÈ˜†Ì‡‰

יום�העצמאות�הרוחני�הוא�מצב�מיוחד
מאוד,�שבו�האור�העליון�נותן�לאדם�את
הכוחות�להתעלות�מעל�הטבע�האגואיסטי
שלו�ולנהל�את�חייו�בצורה�המושלמת,
�זוכה �כך �רק �ביותר. �והנוחה החופשית
האדם�בחירות�אמיתית�והופך�לעצמאי.

˙˘† ¨† μπ≠‰† ˙Â‡ÓˆÚ‰† ÌÂÈ

øÔ‡Ï†¨Ï‡¯˘È†∫≤∞∞∑
למעלה,�לחיים�הרוחניים.�ורק�מהמצב�הזה
נוכל�לנהל�בהצלחה�את�חיינו.�חג�שמח!

shmuel_g@kab.co.il

למה�לא�אוגנדה?!למה�לא�אוגנדה?!
È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†˙‚¯„

�הדרגה �את �השיג �(רשב"י) �יוחאי �בר �שמעון רבי
הרוחנית�הגבוהה�ביותר�וביטא�אותה�באמצעות�ספר
�בזוהר�כתוב�שבכל�שנות�הגלות�אי�אפשר הזוהר.
יהיה�להשיג�את�מה�שקיים�בספר�הזה�בכל�עומקו,
אלא�רק�בסוף�הגלות,�בימות�המשיח.�אז�יבוא�דור
שיוכל�להגיע�להשגה�רוחנית�כמו�זו�שהייתה�לרשב"י
ויגלה�את�הסודות�הגנוזים�בספר�הזוהר.�זו�הסיבה
לכך�שהזוהר�לא�יכול�היה�להתגלות�בדורות�הקודמים.

¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†ÏÚ†˘Â¯ÈÙ
אמנם�ספר�הזוהר�עצמו�התגלה�כבר�בסוף�המאה
ה���12בספרד,�אך�כל�הביאורים�שנכתבו�עליו�מאותו
הזמן�ועד�לדורנו�לא�הצליחו�לבאר�אפילו�עשרה
�סתום �הספר �נותר �שלמעשה �כך �ממנו, אחוזים
כשהיה.�אולם�כיום�זכינו�לפירוש�"הסולם",�ביאור
מלא�ופשוט�על�דברי�הזוהר�שכל�אדם�יכול�להבינו.
העובדה�שזכינו�בדורנו�זה�לביאור�ספר�הזוהר,�מהווה
הוכחה�ברורה�לכך�שאנחנו�נמצאים�כבר�בימות
המשיח,�בזמן�שבו�נוכל�להיות�עצמאיים�רוחנית

וגשמית�כאחד.

‰ËÓÏÓ†‰Ï·˜Â†‰ÏÚÓÏÓ†‰È˙
�בעניינים�רוחניים �לדעת�כי �עלינו יחד�עם�זאת,
הנתינה�והקבלה�אינם�באים�כאחד,�אלא�זמן�נתינה
לחוד�וזמן�קבלה�לחוד.�כלומר�תחילה�ניתן�הדבר
מהבורא�לבני�האדם,�אך�בנתינה�זו�ניתנת�לנו�רק
ההזדמנות�לקבל.�כדי�לקבל�את�הדבר�בפועל,�עלינו
לפתח�בתוכנו�רצון�אליו,�ורק�אז�נזכה�לקבלו.�יוצא
שמזמן�הנתינה�מלמעלה�ועד�לזמן�הקבלה�יכול

לעבור�זמן�רב.

˙ÈÁÂ¯†‰‚˘‰Ï†˙ÂÓ„Ê‰
לפי�זה�מובן�כי�הקביעה�שדורנו�כבר�הגיע�לימות
המשיח�מדברת�על�זמן�נתינה�בלבד,�רק�על�ההזדמנות
שיש�לנו�לקבל�את�השפע�שרוצה�הבורא�לתת�לנו.

אבל�למצב�של�קבלה�ודאי�שעוד�לא�הגענו.�נגיע�אליו
רק�כשנרצה�לקבל�את�מה�שהבורא�רוצה�לתת�לנו.

‰ÏÂ‡‚Â†˙ÂÏ‚
ההבדל�בין�גלות�וגאולה�הוא�באות�‡ß,�המסמלת
�התגלות �את�הבורא. לנו�את�"אלופו�של�עולם",
�כלומר �מהגלות�לגאולה, הבורא�מוציאה�אותנו

מהסתרת�הבורא�לגילוי�שלו.

Ï‡¯˘È†˙È„Ó
כמו�שבגילוי�סודות�ספר�הזוהר�לא�זכינו�עדיין�לזמן
קבלה,�אלא�לנתינה�מלמעלה�בלבד,�כך�גם�בעניין
מדינת�ישראל���אמנם�הבורא�החזיר�לנו�את�ארצנו,

אך�·�ÂÓˆÚעדיין�לא�קיבלנו�אותה.

˙Â‡ÓˆÚÏ†˙ÈÁÂ¯†˙Â‡ÓˆÚÓ
˙ÈÓ˘‚

נהוג�לחשוב�שכל�מה�שיש�בעולם�שלנו�נולד�כאן,
אבל�האמת�היא�ש"אין�חדש�תחת�השמש".�דהיינו,
כל�מה�שקורה�בעולמנו�נקבע�בעולם�עליון�יותר

ויורד�למטה,�אל�העולם�שלנו.
הסיבה�לכך�שאין�לנו�עצמאות�כלכלית�ומדינית�היא
מפני�שעדיין�לא�קבלנו�לידינו�את�חכמת�הקבלה.
הכוחות�שיורדים�מלמעלה�קובעים�שגאולת�הנפש
קודמת�לגאולת�הגוף.�ולכן�רק�עצמאות�רוחנית

תביא�לעצמאות�גשמית.

˙ÂÓÏ˘‰†˙‡†Ï·˜†Â‡Â·
כיום�ניתנה�לנו�הזדמנות�להתחיל�לעסוק�בחכמת
הקבלה�ולפתח�בתוכנו�את�הרצון�לעצמאות�רוחנית
�הטוב �כל �את �מיד �נקבל �יקרה, �כשזה וגשמית.
�ונזכה�להצלחה�הגדולה�המובטחת שמצפה�לנו

לדורו�של�המשיח,�לדורנו.

שתי�פסיעות�לעבר�העצמאות
®±πμ≥©†‚¢È˘˙†¯ÓÂÚ·†‚¢Ï·†Â¯Ó‡˘†ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·†È¯·„†˙ÈˆÓ˙
¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ†¢ÌÏÂÒ‰¢†˘Â¯ÈÙ†Ï˘†‰Â˘‡¯‰†‰ÒÙ„‰‰†Ï‚¯Ï

לקריאת�המאמר�המלא�ולצפיה�בשיעור�קבלה�בנושא:
www.kab.co.il/links/15/zohar1@

˙Â¯ÈÁ
ÏÚÓ† ‰ÏÚ˙Ó† Ì„‡† ¯˘‡Î† ˙˘ÓÓ˙Ó† ˙È˙ÈÓ‡† ˙Â¯ÈÁ
È„Î†ÆÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†¯·ÚÏ†¨„ÏÂ†ÂÓÈÚ˘†ÈËÒÈ‡Â‚‡‰†Ú·Ë‰
ÂÚ·Ë˘†‰ÏÈÁ˙†˙ÂÏ‚Ï†Ì„‡‰†ÏÚ†¨˙Â¯ÈÁ†Ï˘†·ˆÓÏ†˙‡ˆÏ
˙ÂÏ‚ß†‡¯˜‰†·ˆÓ·†‡ˆÓ†‡Â‰˘Â† ¨Â·†ËÏÂ˘† ÈËÒÈ‡Â‚‡‰
Ì„‡‰†˙‡†˙„ÓÏÓ˘†‰ËÈ˘‰†‡È‰†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†Æß˙ÂÈÁÂ¯Ó
Æ˙ÂÈÁÂ¯Ï† ¨˙Â¯ÈÁÏ† Í¯„‰† ˙‡† ÂÏ† ‰‡¯ÓÂ† ¨ÂÚ·Ë† ÏÚ

˙Â‡ÓˆÚ
˘ÎÂ¯†‰˙Â‡˘†¨¯˙ÂÈ·†‰‰Â·‚‰†˙ÈÁÂ¯‰†‰‚¯„‰†‡È‰†¢˙Â‡ÓˆÚ¢
¢˙Â‡ÓˆÚ¢‰†˙‚¯„Ó·†Æ¢˙Â¯ÈÁ¢‰†˙‚¯„ÓÏ†ÚÈ‚‰˘†¯Á‡Ï†Ì„‡‰
¨ÌÈÈËÒÈ‡Â‚‡†˙ÂÂˆ¯†Ì˙Â‡†ÏÚ†‰‡ÏÓ†‰ËÈÏ˘†ËÂÏ˘Ï†ÁÈÏˆÓ†Ì„‡‰
‰ÏÚ˙Ó†Ì„‡‰†¨‰¯Â˜†‰Ê‰†ÍÈÏ‰˙‰˘Î†Æ‰ÏÈÁ˙·†Ì‰Ï†ÚÎ˘

ÆÌÏ˘Â†ÈÁˆ†¨Â˙ÂÓÎ†Ô˙Â†‰È‰Â†‡¯Â·‰†˙‚¯„ÓÏ



˙Â˘Â‡‰˘†ÔÓÊ·†ÏÎ˙Ò‰Ï†¨˙ÂÓ„Ê‰†Â‡ˆ
ÌÈ˘Ó˘Ó†ÂÈ‰ÈÂ†¨‰·Â‚‰†˙„Â˜Ï†ÚÈ‚˙†‰ÏÂÎ
¢Â˙ÏÂÊÏ†‰·‰‡¢†Ï˘†‰¯Âˆ·†˜¯†Ì‰Ï˘†ÔÂˆ¯‰†ÌÚ
ÂÓˆÚÏ†‰Ï·˜¢†Ï˘†‰¯Âˆ·†ÏÏÎ†‡ÏÂ¢�(בעל�הסולם,

"השלום�בעולם").
היום�חלף�ממש�במהירות.�לבשתי�בגדי�חג�ומיהרתי
�ערב�נעים�של�תחילת �בחוץ, לצאת�אל�הרחוב.
האביב,�אנשים�מטיילים�ברחוב�בנחת,�לחלק�מהם

יש�הבעת�שמחה�אמיתית�על�הפנים.
עברו�כבר��67שנים�לעצמאות�המדינית�של�מדינת
ישראל,�אבל�היום�אנו�מציינים�אירוע�נוסף�וחשוב
מאוד�שקרה�לכולנו���לאחר�שנים�של�מאמץ�עם
שלם�הצליח�להתאחד,�להשתחרר�מהאגו�ולצאת
לחירות�אמיתית.�כן,�הלילה�נחגוג�את�חג�העצמאות
של�שנת�2015,�את�העצמאות�האמיתית�של�עם
ישראל.�אני�יודע,�שזה�נשמע�מוזר�מאוד.�גם�לי
קשה�להתרגל�לרעיון�שסוף�סוף�אחרי�כל�כך�הרבה
שנים�הגענו�ביחד�להתעלות�רוחנית.�אבל�זו�כבר
השנה�השלישית�שאנו�חוגגים�ביחד�מאז�2012.
�רצף �אחר �לעקוב �מכדי �מהר �מהר... �קרה הכל
האירועים.�אני�זוכר�איך�המצב�במדינה�הפך�לא
פשוט.�ב��2007,�קצת�אחרי�מלחמת�לבנון�השנייה,
האגו�והפירוד�התפרצו�כבר�במימדים�של�עם�שלם,
�להמשיך �היה �אפשר �שאי �לתופעה �שהפכו עד

ולהתעלם�ממנה.
יחד�עם�זאת,�הייתה�הרגשה�שלאף�אחד�לא�ממש
אכפת�שהעגלה�מידרדרת�אל�התהום.�כולנו�היינו
בטוחים�ש"מישהו"�יסדר�את�הדברים:�יש�לנו�צבא
חזק,�במקרה�הצורך�יהדות�אמריקה�תהיה�שם

תמיד,�ובכלל,�באופן�כללי,�"יהיה�בסדר".
אבל�מהר�מאד�ראינו�שהמצב�לא�באמת�השתפר,
וכבר�היה�קשה�להתעלם�מהדיכאון,�או�להמשיך
ולעצום�עיניים�אל�מול�הריקנות�והאלימות�שמילאו
את�הסטטיסטיקות�בעיתונים.�אמנם�היתה�לנו
מדינת�ישראל�משלנו,�אבל�בתוכנו�הפירוד�הלך

וגבר,�ונראה�היה�לא�מציאותי�להמשיך�כך...

�
...הנה�עובר�מאיר,�הוא�מברך�אותי�לשלום,�גם�הוא
לבוש�בגדי�חג.�כבר�חמש�עשרה�שנים�שיש�לו�דוכן
ירקות�בשוק,�והוא�לא�מוכן�להיפרד�ממנו.�אני�זוכר
שלפני�עשר�שנים�הוא�נתן�לי�ספר�במתנה,�ואמר
לי�"כשיהיה�לך�זמן,�תקרא".�זה�היה�ספר�על�חכמת

�כי�חשבתי�שמדובר �בהתחלה�נרתעתי הקבלה.
בעוד�ספר�מיסטיקה�או�פילוסופיה�חסרת�תכלית.
עד�אז�הכרתי�את�הקבלה�רק�מתוך�הסיפורים
בעיתוני�הרכילות,�ומעולם�לא�דמיינתי�שהחכמה
הזו�מלמדת�לאהוב�את�הזולת�ולהתעלות�לדרגת

הכוח�העליון.
בספר�היה�כתוב�על�אנשים�מיוחדים�בעם�שלנו
�על �סיפרו �הם �יותר. �נעלה �מציאות שהשיגו
המציאות�הזו,�על�מה�מרגיש�אדם�שמשיג�אותה.
�"התחברו... �ואמרו: �בספריהם �אלינו �פנו הם
התעלו�מעל�האגו�שלכם�לעצמאות�האמיתית,

ואז�תוכלו�להרגיש�את�מה�שאנחנו�מרגישים".
אבל�באותה�תקופה,�עבורי�ועבור�רבים�מחבריי�זה
נשמע�כמעט�כמו�סינית.�מה�זה�נקרא�"להתחבר
עם�מישהו"?�איך�אפשר�לחשוב�על�טובת�האחרים
ולא�רק�על�עצמי?�איך�זה�בכלל�ייתכן,�ומה�פתאום?!

ככל�שהוספתי�לקרוא�היה�ברור�לי�יותר�ויותר�שיש
בי�איזה�כוח,�משהו�ששולט�עליי�ומונע�ממני�לצאת
לקיום�טוב�יותר...�המקובלים�הסבירו�שלכוח�הזה
קוראים�אגו,�או�אהבה�עצמית,�ושזו�הסיבה�לכל
הצרות�שיש�לנו�בחיים.�אבל�זה�היה�בלתי�אפשרי

להשתחרר�ממנו.
למרבה�המזל,�אני�זוכר�שבאותן�שנים,�כמו�משום
�התחילה�חכמת�הקבלה�להיות�מופצת מקום,

בארץ.
לאט�לאט�התחילו�עוד�ועוד�אנשים�לקרוא�את
ספרי�הקבלה�האמיתיים,�וגם�הם,�כמוני,�גילו�מה
מונע�מהם�להיות�חופשיים�באמת.�לאחר�תקופה
קצרה�מצאו�עוד�ועוד�אנשים�את�הדרך�בחכמת
הקבלה,�שהרגישו�שצריך�לעשות�משהו...�והמעטים
הפכו�למסה�קריטית�חיובית�שהביאה�את�השינוי

המיוחל.

�
ÌÈ·ÂË‰†ÌÈ¯„Ò‰†ÏÎ†Â‡ˆÓ˙Â†ÂÏÏ‰†ÌÈ¯ÙÒ‰†ÂÁ˙Ù¢
Á˜Ï‰†ÂÏ·˜˙†ÌÎÂ˙ÓÂ†ÌÈÓÈ‰†˙È¯Á‡·†ÂÏ‚˙È˘
‰ÌÂÈ‰†Ì‚†ÌÈ¯·„‰†¯„ÒÏ†ÍÈ‡†·ÂË¢�(בעל�הסולם,

כתבי�"הדור�האחרון").
...ממרחק�עולים�רעש�וקולות�צחוק�של�ילדים.�יובל
ואבי,�בניו�הצעירים�של�רמי,�מתרוצצים�ברחוב
ודופקים�אחד�לשני�עם�פטישי�פלסטיק�על�הראש...

בכל�זאת,�כמה�מנהגים�לא�השתנו.
�זה�מדהים�שמבחוץ�כמו�דבר�לא למען�האמת,
השתנה,�"עולם�כמנהגו�נוהג",�הכל�נשאר�כרגיל,
�השינוי �היה�מאוד�מיוחד. אבל�מצד�שני�משהו
היחיד�שהתרחש�היה�בתוכנו,�ביחסים�בינינו.�שינוי
היחסים�בינינו�הוביל�לכך�שהתחלנו�לראות�את

הכל�בצורה�שונה,�אמיתית.
המקובל�הגדול�של�המאה�העשרים,�הרב�יהודה

אשלג,�קרא�לזה�"השינוי�הפסיכולוגי".
...אבל�איזה�שינוי...�ברגע�שהבנו�שהמכשול�היחיד
הוא�האגו�שלנו,�ושעלינו�להתעלות�מעליו�בעזרת

חיבור�בינינו,�התפתחה�בנו�הבנה�מופלאה�של�מי
אנחנו,�מה�תפקידנו,�מהי�המציאות�ומהם�הכוחות
שמפעילים�אותה.�גילינו�שהכל�מבוסס�על�אהבה

ועל�נתינה,�וכך�נכנסנו�ל"עולם�הרוחני".
אני�זוכר�שהיו�כאלה�שחשבו�שההתעלות�לרוחניות
�מלאכים �עם �דמיוני �בעולם �ריחוף �כמו תהיה

מעופפים�סביב.�אחרים�דמיינו�שצריך�לסיים�את
החיים�כאן�כדי�להגיע�ל"עולם�הבא"...�אבל�ההרגשה
של�העולם�הרוחני�התחילה�רק�כשרכשנו�רצון
אמיתי�לנתינה,�כשבאמת�למדנו�איך�לחשוב�על

האחרים,�כמו�אם�הדואגת�לילדיה.

�
‰˘Ú†Â¯Ó‡Â†„Á‡†‰Ù†ÂÓÈÎÒ‰†‰ÓÂ‡‰†ÏÎ˘†̄ Á‡Â¢
‡Ï˘†·¯Ú†‰˘Ú†Ï‡¯˘ÈÓ†„Á‡†ÏÎ˘†È¯‰†¨ÚÓ˘Â
Ú„ÂÈ†ÈÎ†ÆÆÆ‰ÓÂ‡‰†È¯·ÁÓ†¯·Á†ÌÂ˘Ï†‰Ó†¯·„†¯ÒÁÈ
ÌÈÓ‡†ÌÈ·‰Â‡†ÛÏ‡†˙Â‡Ó†˘˘˘†‡Â‰†ÁÂË·Â
¢ÂÏÈ·˘·†‚Â‡„Ï†ÔÎ‰†ÌÈ„ÓÂÚ†Â˙·È·Ò·†ÌÈ‡ˆÓ

(בעל�הסולם,�"הערבות").
אף�אחד�מאיתנו�לא�ישכח�את�הרגע�הקסום�הזה,
�יצאנו �שבו �הרגע �את �השתנה, �הכל �שבו הרגע
�ברגע �� �מדהים �זה �האגו. �משליטת לחירות
�להרגיש �אחד �כל �התחיל �להתחבר שהסכמנו
שקיימים�חיים�שלמים�ובלתי�מוגבלים�מחוצה�לו,
�כולם. �אהבה�וקשר�מיוחד�הוא�חש�כלפי ואיזו
פתאום�הרגשתי�שכולם�דואגים�לי,�ואני,�ככל�שאני
ערב�ליותר�אנשים,�הם�הופכים�להיות�החיים�שלי,

חיים�גדולים,�עשירים�ונצחיים.�מי�היה�מאמין�שרק
רגע�אחד�לפני�כן,�רציתי�לנצל�את�כולם,�או�שהם

רצו�לנצל�אותי.�איזה�חלום�זה�היה...
כשאתה�יוצא�מחוץ�למגבלות�האגו�אתה�יכול�לשנות

אותו,�להשפיע�עליו,�כלומר,�להשפיע�גם�על�החיים
הגשמיים.�זו�ממש�תפיסה�שונה�של�המציאות��

זוהי�העצמאות�האמיתית�שקיווינו�לחגוג.
...מאוחר.�אני�חוזר�הביתה�לחגוג�עם�המשפחה�את
חג�העצמאות�של�העם�שלנו.�היום�כבר�ברור�לי

מה�זה�"להיות�עם�חופשי�בארצנו".
המקובלים�תמיד�הסבירו�שרק�אהבת�הזולת�תוכל
לאחד�בינינו,�שהיא�השורש�הרוחני�שלנו,�היסוד
שלנו.�הם�הבטיחו�שכאשר�כולנו�נחשוב�ונפעל�מתוך
אהבה�ונתינה,�מיד�נרגיש�את�העולם�העליון.�אז
נהיה�מאוחדים�מעבר�לזמן�ולמקום,�נרגיש�נצחיות,
שלמות,�הזדהות�עם�זרימה�בלתי�מוגבלת�של�אור,

ונעלה�באמת�למדרגת�ה"אדם"�ברוחניות.
כמה�שהם�צדקו!
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העולם",	כוונתו	לשני	סוגי	רצונות	פנימיים	שמצויים
באדם	שמתקדם	בדרכו	הרוחנית:

"אומות	העולם"	הוא	כינוי	לרצונות	האגואיסטיים,
	האגו 	מלכות. 	ספירת 	ידי 	על 	בקבלה המסומלים
שבעקבותיו	אנו	נסחפים,	גורם	לנו	לחשוב	שאפשר
ליהנות	יותר	אם	נעשה	זאת	על	חשבון	הזולת.	אולם
בסופו	של	דבר,	אנו	נותרים	תמיד	בתחושת	ריקנות.
	רצון 	יותר, 	נעלה 	לרצון 	כינוי 	הוא "ישראל"
שמעורר	באדם	הבנה,	שהנאה	נצחית	ומושלמת
תוכל	לנבוע	רק	מאהבה	לזולת.	את	הרצון	הזה

מסמלת	בקבלה	ספירת	הבינה.	בינה	פירושה	הבנה
והשגה,	כמו	שנאמר	"הלב	מבין".

הזוהר	מדמה	את	ישראל	ל"לב	בין	האיברים",	לב
שמזרים	חיים	לגוף	כולו.	כך	הוא	ממחיש	לנו	שהרצון
שנקרא	ישראל	צריך	"ללמד"	את	הרצונות	האחרים
�	אומות	העולם	�	את	השיטה	לחיבור	עם	הכוח

העליון,	כוח	האהבה	והנתינה.

˙ÈÓˆÚ†‰Ú‰Ï†≠†˙ÈÓˆÚ†‰‡‰Ó
"הלב	הוא	רך	וחלש",	וכל	אחד	מאיתנו	יוכל	להבין
זאת	אם	יתבונן	אל	תוך	עצמו	פנימה.	הרצון	הבסיסי
שלנו	ליהנות,	מביא	אותנו	לחשוב	רק	על	הנאת
עצמנו,	אפילו	כשזה	בא	על	חשבון	הזולת.	זהו	רצון
חזק	מאוד,	כמעט	אכזרי,	ורק	אם	נחבר	אליו	את

כוח	האהבה	והנתינה	נצליח	לתקן	ולרכך	אותו.
במהלך	מסעו	הרוחני,	האדם	מרגיש	שהוא	חלש
ביחס	לאגו	ששולט	בו,	ושאותו	הוא	צריך	לרכך,	לכן
קורא	לכך	הזוהר	"הלב	הוא	חלש".	אך	דווקא	הרגשת
החולשה	היא	שמחייבת	את	האדם	לפנות	שוב
ושוב	אל	הבורא,	אל	מקור	כוחות	האהבה	והנתינה,
כדי	לקבל	ממנו	עזרה.	וכך,	בהדרגה	ובדרך	עקיפה
אנו	משיגים	את	המטרה	האמיתית:	האדם	יוצר

קשר	עם	הבורא,	וממשיך	בהתפתחותו	הרוחנית.

ÏÏÎ‰†Ï‡†Ë¯Ù‰†ÔÓ
המקובלים	מלמדים	שבדיוק	כפי	שקורה	בתוך
אדם	אחד,	כך	מתרחש	תהליך	התיקון	גם	בקרב
	של	עם 	מכיוון	שהשורש	שלנו, האנושות	כולה.
	הנתינה 	בתכונת 	הבינה, 	בספירת 	הוא ישראל,
	אנו 	העולם. 	ללב 	משולים 	אנו 	לזולת. והאהבה
היחידים	שמסוגלים	לקבל	מהבורא	את	אור	התיקון
ולהעביר	אותו	לכל	יתר	העמים.	אבל	כדי	לקיים
את	התפקיד	החשוב	הזה,	עם	ישראל	צריך	לתקן

קודם	כל	את	עצמו.
מהו	התיקון?	ללמוד	להתאחד	ולהגיע	לאהבה

ולנתינה	בינינו	בעזרת	חכמת	הקבלה.
הזוהר	קובע	שכל	זמן	שאנחנו	לא	מתקנים	את	עצמנו,
	ואז	אין אנו	מאבדים	את	הקשר	אל	השורש	שלנו,
לעולם	ממה	להתקיים.	זו	גם	הסיבה	שבגללה	נוהגים
העמים	האחרים	להאשים	אותנו	בכל	הרע	שיש	בעולם.
עמוק	בפנים,	בצורה	בלתי	מודעת	הם	מרגישים,	שבכך
שאנו	לא	מתקנים	את	עצמנו,	אנו	מונעים	מהם	את

האור	שהבורא	רוצה	להעניק	להם.
אבל	לא	רק	העמים	האחרים	לוחצים	עלינו	לתקן
את	עצמנו;	גם	הבורא	דוחף	אותנו	לתקן	את	האגו
שבנו,	יותר	מאשר	הוא	דוחף	את	העמים	האחרים.
	הדחיפות 	בלב. 	בנו, 	תלוי 	כולו 	העולם 	הרי כי
והלחצים	האלה	מורגשים	עתה	כצער,	ותפקידם

לזרז	אותנו	להתחיל	לתקן	את	עצמנו.
כשנתקן	את	עצמנו,	נוכל	להעניק	לעולם	כולו	את
È·†ÂÓÏ˘ÂÈ†¯˘‡ÎÂ¢	:שנאמר	כפי	התיקון,	שיטת
‰Â·˙‰†˙ÂÈÈÚÓ†Â¯·‚˙È†¨ÌÏ˘‰†˙Ú„†ÌÚ†Ï‡¯˘È
˙ÂÓÂ‡†ÏÎÏ†Â˜˘ÈÂ† ¨Ï‡¯˘È†ÏÂ·‚Ï†ÏÚÓ†˙Ú„‰Â
‰ÌÏÂÚ¢	(בעל	הסולם,	"הקדמה	לפנים	מאירות
ומסבירות").	אז	כל	בני	האדם	יתחברו	באהבה	זה
לזה,	שלום	ושלוה	ישררו	בכל	העולם	וכולנו	נדבק

יחדיו	אל	השורש	שלנו,	אל	הבורא.
yaakov_z@kab.co.il
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פירוש	הסולם,	פרשת	פנחס,	אותיות	קמ"ג�קנ"ג).

ÔÈ·Ó†·Ï‰
	כואבת 	שאלה 	הזוהר 	מעלה 	זה 	עמוק במאמר
שמטרידה	אותנו	משך	דורות	רבים:	מדוע	העם
שלנו	שלכאורה	קרוב	יותר	לקשר	עם	הבורא,	סובל

יותר	מכל	העמים	האחרים?
	לגילוי 	צעד 	אחר 	צעד 	אותנו 	מוליכים המקובלים
התשובה.	בהסברם	הם	ממשילים	את	האנושות	כולה
לגוף	האדם	ואת	העמים	השונים	לאיברים	בגוף	הכללי.
	הזוהר, 	אותנו 	מלמד 	קטן" 	עולם 	הוא "האדם
	בעולם המשמעות	היא	שכל	מה	שסובב	אותנו
מצוי	גם	בתוכנו.	לכן	על	מנת	להבין	את	דברי	הזוהר,
עלינו	לסגל	לעצמנו	צורת	מחשבה	חדשה.	כאשר
ספר	הזוהר	מתאר	את	המושגים	"ישראל"	ו"אומות

צפייה	בשיעור	קבלה	על	ספר	הזוהר	באתר:
www.kab.co.il/links/15/zohar	

¯‰ÂÊ‰†˙‡†ÌÈÁ˙ÂÙ

øÌÈ¯Á‡‰†ÌÈÓÚ‰†ÏÎÓ†¯˙ÂÈ†Ï·ÂÒ†ÂÏ˘†ÌÚ‰†ÚÂ„Ó
ÔÂ¯˙Ù†˘È†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒÏ

•ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰†ÔÂÈÏÈ‚‰†˙Ï·˜Ï†ÌÈÁ†ÌÂ˘È¯

•Â‡„ÈÂÂ·†‰Ï·˜†È¯ÂÚÈ˘Â†˙Â‡ˆ¯‰

•ÁÂ¯≠È˘‡Â†ÌÈÓ‡†ÌÚ†˙ÂÈÏ·˜†˙ÂÁÈ˘†˙¯„Ò

•ÌÂÏ˘˙†‡ÏÏ†‰„¯Â‰Ï†ÌÈ¯ÙÒÂ†ÌÈÈË˙Â‡†ÌÈÈÏ·˜†̇ Â¯Â˜Ó

•˙È˙ÂÎÈ‡†ÂÈ„Â‡†˙Ò¯‚†˙Ù¯ÂˆÓ†ÔÂÈÏÈ‚†ÏÎÏ

•ÔÂ˙ÈÚÏ†ÈÂÓ†˙Â˘ÚÏ†Ô˙È

www.kab.co.il

Ë¯ËÈ‡·†ÌÈ„ÓÂÏ†‰Ï·˜†ÌÂÈ‰Ó
Í¯„Ï†‡ˆÂÈ†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ‰†Ï˘†˘„Á‰†˙È·‰†¯˙‡

לקריאת	הספר	ולהורדה	ללא	תשלום:
www.kab.co.il/links/15/book

¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘
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Ï‡¯˘È†ı¯‡
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Æ‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†˙ÂÎ˙†Ï‡†¨‡¯Â·‰†Ï‡

הלב�של�כל�העולם
קבלה,�מדע

ומשמעות�החיים
ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰

מי	אנחנו?	מהו	החומר	שממנו	אנו	בנויים?
כיצד	נוצר	היקום?	האם	יש	מימדים	נוספים
	עומדות 	אלה 	שאלות 	וזמן? 	מרחב של
במרכזו	של	דו"ח	בן	11	שאלות,	שעל	הכנתו
עמלו	מדענים	בארה"ב	מטעם	האקדמיה
הלאומית	למדע	ומחקר	(NRC),	הוועדה
לפיזיקה	ואסטרונומיה	(BPA)	וסוכנות	החלל

.(NASA)
	"בליפ" 	הסרט 	מוקרן 	אלה בימים
(?What the Bleep Do We Know)	בכל	ערוצי
הטלוויזיה.	לרגל	כך	החלטנו	להציג	בפניכם
.ßÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†Ú„Ó†‰Ï·˜ß	הספר	את
הספר	מגולל	את	קורותיו	של	מפגש	בין
מקובל�מדען	לבין	בין	מדענים	ידועי�שם
מתחומי	הפיזיקה	הקוונטית	אשר	השתתפו
בסרט.	ביד	אמן	מוליך	אותנו	המחבר	בין
שבילי	הקבלה	והמדע,	אל	שיח	מרתק	בין

השכל	לבין	התחושה	הפנימית.	הקורא	נוטל
חלק	בהרפתקה	מדעית	רוחנית	מתוך	גירוי

אינטלקטואלי	ואתגר	מחשבתי.

¯ÙÒ‰†ÏÚ

"בתקופה	של	בחירות	הרות�גורל	לעתידנו
	מקבלת 	הקבלה 	חכמת 	הארץ, 	כדור על
	החכמה	הצרורה משנה	חשיבות	ותוקף.
בכתבים	העתיקים	חייבת	להתגלות,	לחקור
	את 	ולמצוא 	שבפנינו, 	הבעיות את
ßÙÂ¯Ù)	 ההזדמנויות	הנפתחות	בעבורנו"
	הפילוסופיה 	מחלוצי ,ÂÏÒ‡Ï† ÔÈÂÂ¯‡

השיטתית	ותאוריית	ההתפתחות	הכללית).
"הרכב	חוקרים	מתחום	המדעים	המדויקים
ומדעי	החברה,	בשילוב	עם	הבנה	מעמיקה
של	חכמת	הקבלה,	מאפשרים	להבין	בעזרת
ספר	אחד	את	יסודות	הקבלה,	יחסה	למדע
ולטבע	ואת	משמעותה	לחיי	האדם.	ספר
מיוחד	במינו,	שמחבר	בדרך	יוצאת	דופן	את
המדע	והקבלה,	ומסביר	נושאים	מורכבים
,ÔÂÓÈÓ†„„ÂÚ†ßÙÂ¯Ù)	"וקולע	קצר	בהיר,	באופן
מומחה	בעל	שם	עולמי	בתחום	גילוי	ידע

וכריית	נתונים).
ÔÂÎÓ‰† ˙‡ˆÂ‰† ¨‰˘ÚÓÏ† ‰Ï·˜† ˙¯„Ò
ÆÌÈ„ÂÓÚ†≤±∂†¨‚Ï˘‡†·¯‰†˘¢Ú†¯˜ÁÓÏ

È
„ÓÏÏ†ÍÈ¯ˆ†Ï‡¯˘È†‡¯˜˘†ÔÂˆ¯‰
˙ÂÓÂ‡†≠†ÌÈ¯Á‡‰†˙ÂÂˆ¯‰†˙‡

ÌÚ†¯Â·ÈÁÏ†‰ËÈ˘‰†˙‡†≠†ÌÏÂÚ‰
‰È˙‰Â†‰·‰‡‰†ÁÂÎ†¨ÔÂÈÏÚ‰†ÁÂÎ‰

ÂÈÊ†·˜ÚÈ



דברים�שרואים�משם�

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

‰˙È·‰Â†≠†˜Â˜‚·†≠††Â„ÓË˜†≠†È‰Ï„†≠†·È·‡†Ï˙†∫ÚÒÓ†ÔÓÂÈ

¨¯„Ò‰†ÏÈÏ†ÈÙÏ†‰Ú˘†¨≤Æ¥Æ≤∞∞∑†Ï‡Ù†¨Â„ÓË˜

˙ÂÁÈ˘†ÂÓÓ†˙Â˘ÚÏ†¯˘Ù‡˘¢†‰Ù˜†Ë¯ËÈ‡

¢ı¯‡Ï†˙ÂÏÂÊ

øÈ˙Â‡†˙ÚÓÂ˘†˙‡†¨‡Ó‡†ÂÏ‰¢

¨‡Ï†Æ¯„Ò‰†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ÍÏÂ‰†È‡†˙Â˜„†‰ÓÎ†„ÂÚ†¨ÔÎ

ÆÌÈÏ‡¯˘È† ÔÂÓ‰† ‰Ù† ÂÈ‰È† ¨„·Ï† ÌÂ‡˙Ù† ‰Ó

‰ÈÏ‚†ÌÚ†È˙¯·È„†ÆÌÏÂÎ†˙‡†·‰Â‡†„Â‡Ó†È‡†‡Ó‡

ÆÌÈ˘„ÂÁ†‰˘ÂÏ˘†¯·Î†¨‰ÈÏ‡†Ú‚Ú‚˙Ó†‰Ê†‰Ó†È‡Â

Ì‚†ÆÚ‚Ú‚˙Ó†È‡˘†˙È‚ÁÏÂ†‡·‡Ï†Ì‚†È¯ÒÓ˙†‡Ó‡

Æ‡˙·ÒÏ

È‡†‰˘‰†˘‡¯·˘†ÍÏ†È˙ÁË·‰†ÆÆÆ†‰È‰‡†È‡˘†ÁË·

˙ÂÈ‰Ï†ÏÂÎÈ†Ú‚¯Î†‰‡¯†‰Ê˘†ÍÈ‡†˙Ó‡‰† ¨‰È‰‡

Æ˙ÂÚÂ·˘·†¯·Î†¯ÂÊÁ‡˘

¨·ÂË†ÍÎ†ÏÎ†‡Ï†¯˘˜‰†ËÂ˘Ù†ø˙ÚÓÂ˘†˙‡†¨‡Ó‡†ÂÏ‰

Æ¢ÆÆÆ†ø‡Ó‡

ÌÂ˜†ËÂ„†ÈË‡˘
תופעה�מעניינת�"הטיול�לדרום�מזרח�אסיה".�אני�זוכר
שביקרתי�לראשונה�באסיה�לפני�קצת�יותר�משמונה
�"המטייל �את �להכיר �אז �למדו �בהודו �שנה. עשרה
הישראלי",�באיי�תאילנד�עוד�לא�היה�חשמל,�ומים
זרמו�שם�רק�לפעמים,�ובנפאל�עוד�היו�מסלולים�בהרים
�לבד. �ממש �ולהרגיש �בהם �לטייל שיכולת
והקשר�...�אולי�יותר�מהכל,�הנסיעה�למזרח�סימלה
אז�שקט,�יציאה�להתמודדות�עם�מציאות�אחרת,
חופש�מהארץ,�התנתקות,�מעין�טיול�התבגרות.
זה�היה�לפני�שהמציאו�את�האינטרנט,�את�הפלאפון
Skype�,Yahoo messenger��וה� sms,�לפני�ה
והרבה�לפני�ש��voice over ipהפך�לתופעה�נפוצה.
מאז�הפשירו�הרבה�שלגים�על�פסגות�ההימלאיה
ומים�רבים�זרמו�אל�הנהרות�שבהם�עושים�היום

רפטינג,
�אחר. �לגמרי �הוא 2007� �מודל הישראלי

‰ÒÈÂÂÒ†„Ú†ÈÙ‡Ó
את�אפי�פגשתי�בכניסה�למשרד�הנסיעות�הכי
ישראלי�בעולם�שדווקא�מתנהל�בקטמנדו�על
ידי�נפאלי�חביב�ואמין�בשם�"מאיר�סוויסה".
סוויסה�הוא�שם�דבר�בנפאל�והוא�חולש�על�שני
�ישראלים. �לקוחותיו �שכל �נסיעות משרדי

אפי,�בחור�צנום�בן�24,�מחדרה,�עמד�בכניסה�והיה

מבואס�מאוד�כי�יום�לפני�כן�גנבו�לו�את�מכשיר�ה
PSP,�מעין�דגם�משוכלל�לפלייסטיישן�חדיש�שהוא

הביא�איתו�לטיול�למזרח.
�בשקט. �אמר �הוא �האמת" �את �לך �אגיד "אני
�לצאת�קצת�מהארץ, �לטיול�במזרח�כדי "נסעתי
להשתחרר�מהעול�הזה�שלחץ�לי�על�הצוואר�כמו

מלחציים.�הייתי�צריך�שינוי.�אבל�מהיום�הראשון
שעזבתי�את�הארץ�אני�מתגעגע�בטירוף.�לא�יודע

מה�תקף�אותי�פתאום.
מתגעגע�לחברה�שלי�שנשארה�בארץ,�מתגעגע�לחברים,
ואפילו�לאמא,�לאבא.�וגם�לסבא�שלי.�כל�הזמן�מלחיץ
�כאן. �מטייל �כשאני �פתאום �ימות �שהוא אותי
תראה,�היה�לי�משעמם�בארץ,�שום�דבר�מיוחד�לא
קרה.�עבדתי�בשירות�לקוחות�בחברת�סלולאר,�כל

בוקר�נוסע�שעה�בפקקים,�פעם�בשנה�מילואים,
אתה�יודע...�שגרה".

כאן�הוא�שותה�קפה�נמס�מהארץ,�אוכל�במסעדות
�ושוטי �אהוד�בנאי �דוכין, �שומע�ארקדי ישראליות,
הנבואה�ב��mp3ואם�יש�הזדמנות�הוא�רואה�בווידאו
�האלופות. �ליגת �או �נהדרת" �"ארץ �של פרקים
"אפילו�נהייתי�קצת�מסורתי,�בשביל�התרבות.�פתאום
נהייתה�לי�איזו�משיכה�ליהדות,�בארץ�זה�בכלל�לא
עניין�אותי,�אבל�כאן�נראה�שככל�שמתרחקים�מהארץ
היא�מתקרבת�אלינו.�זה�דומה�קצת�למערכות�היחסים
האלה�שמצד�אחד�'אי�אפשר�לחיות�איתן',�ומצד�שני

'בלתי�אפשרי�לחיות�בלעדיהן'".
זה�מעורר�מחשבה:�מה�מושך�כל�כך�הרבה�ישראלים

למזרח?
כמות�התרמילאים�הישראלים�במזרח�היא�אדירה
�האוכלוסייה �בקרב �שלהם �היחסי �לאחוז ביחס
הכללית.�לא�גרמנים,�לא�יפנים,�לא�אמריקאים�או
�המצוינים�מטפסים�על�גבעות �בחורינו בריטים.
ההימלאיה,�חותרים�במרץ�בנהרות�נפאל�ורוקדים
בטראנס�במסיבות�פול�מון�בקופנגאן,�ובהמוניהם.

¨È˘† ‚Á† ·¯Ú† ¨∏Æ¥Æ≤∞∞∑† „ÏÈ‡˙† ¨Ô‡‚ÙÂ˜

˙ÈÏ‡¯˘È†‰„ÚÒÓ

"פה,�בקופנגאן,�האי�הכי�יפה�בתאילנד�ואחד�היפים
בעולם,�יש�לך�את�ישראל�הקטנה..."�מספר�אחד
מבעלי�ארבע�המסעדות�הישראליות�שבאי,�"�אנחנו
בכל�מקום.�אנחנו,�הישראלים,�בכל�מקום!!�לאן�שלא
תסתכל�תראה�אותם.�אוכלים,�מטיילים,�רוקדים.
�לישראל!". �לחזור �צריך �לא �כבר �לי, תאמין
על�השולחן�מפוזרים�שרידים�מארוחת�ערב�טיפוסית
שמוכרת�לכל�תרמילאי�ישראלי�במזרח�הרחוק:

שייק�אבטיח�טרי,�שקשוקה,�סלט�ישראלי�(שכולל
עגבניה�ומלפפון�מקומיים�ושמן�זית�וזעתר�שהובאו
במיוחד�מהארץ),�פירה,�ולרגל�החג�גם�מצות.�בקרוב
�והמהפכה �אסיה �מדינות �לשאר �הפלא יורחב

התרבותית�תושלם.

ÒÎ†ÌÈÏÂÈË†ÒÙÂË
סדרה�של�חיסונים�נגד�כלבת,�דלקת�קרום�המוח,
�גרב �שימושיות, �קניות �קצת �ומלאריה. צהבת
שאפשר�לאכסן�בה�את�הכסף�המסמכים,�הדרכון
וטרוולרס�צ'קס�למען�הביטחון,�תרמיל�משומש

היטב�והופ,�יוצאים�לדרך.
הסיבה�הרשמית�לנסיעה�שלנו�היא�שהחלטנו�להדפיס
את�העיתון�"קבלה�לעם",�שמחולק�מזה�חצי�שנה
ברחבי�ישראל,�במהדורה�מיוחדת�לדרום�מזרח�אסיה
ולחלק�אותו�באהבה�לכל�עשרות�אלפי�הישראלים
�פשוט �רעיון �ונפאל. �הודו �בתאילנד, המטיילים
בתיאוריה,�אבל�הביצוע�מורכב�הרבה�יותר.�עם�זה

נצטרך�כבר�להסתדר�איכשהו.
יצאנו�לדרך,�צוות�בן�עשרה�אנשים�שכולם�טיילו
�השטח. �את �היטב �ומכירים �במזרח בעבר
עזבנו�את�הארץ�ויצאנו�להודו,�נפאל�ותאילנד�עם
הרבה�כוונה�טובה�בלב�ורצון�כנה�למצוא�את�הדרך
המתאימה�להעביר�את�הקסם�של�חכמת�הקבלה

לתרמילאים�במזרח.
על�הפרק�צפו�מייד�המון�שאלות:�איפה�מדפיסים
עיתון�בהודו?�איך�לחלק�אותו,�והיכן?�כיצד�להוביל

עיתונים�מבנגקוק�לאיים�בתאילנד?�מה
נעשה�בקטמנדו,�איך�יתקבל�העיתון�על
�ועוד �הישראלים �התרמילאים ידי
שאלות�רבות�שצריך�למצוא�להן�פתרון.
בליבו�של�כל�אחד�מאיתנו�קיננה�בסתר
�איך�אנחנו�היינו�מגיבים�כמה מחשבה,
שנים�אחורה,�בזמן�הטיול�שלנו�במזרח,
אם�היינו�מקבלים�לידנו�עיתון�שמספר
�חיפוש �הזולת, �אהבת �רוחניות, על

ופנימיות?
ÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡†¯„Ò†ÏÈÏ

ÌÈÏ‡¯˘È†≤∞∞∞≠Ï†·Â¯˜†∫ÌÈÂ˙†˙ˆ˜†Ê‡

„ÂÚ† ¨Â„ÓË˜·†¯„Ò‰†˙‡†‰˘‰† Â‚‚Á

‰ÈÈ˘‰†‰¯ÈÈÚ‰†≠†‰¯˜ÂÙ·†Â‚‚Á†±∞∞∞≠Î

ÂÒÎ˙‰†±¨μ∞∞†˙Â·È·Ò·†¨Ï‡Ù·†‰Ï„Â‚·

ÂÙÒ‡˙‰†¯˙ÂÈ†˙ÂË˜†˙ÂˆÂ·˜Â†¨˜Â˜‚··

¨Â„Â‰† ÔÂÙˆ·˘† ÏÂÒ‡˜·Â† ‰ÏÒÓ¯„·

ÌÈÈ‡·† ÆÒ‚‚‰† ˙Â„‚† ÏÚ˘† ˘˜È˘È¯·Â

ı¯ÙÓ†ÈÙÂÁÏ†ÌÈÎÂ˘‰†ÈÂÓ‡ÒÂ˜Â†Ô‡‚ÙÂ˜

ÌÈ¯„Ò·†˙Â‡Ó†‰ÓÎ†„ÂÚ†ÂÙÒ‡†„ÏÈ‡˙

ÆÌÈ¯˙ÏÂ‡Ó

‰˘‰†ÂÎ¯Ú†‰È„Â·Ó˜·Â†Ì‡ËÈÈÂ·†Ì‚

ÌÚ† ÈÎ† ‰‡¯Â† ¨ÁÒÙ† È¯„Ò† ‰Â˘‡¯Ï

ÏÚ†Ï·‡†ÌÏÂÚ·†ÏÈÈËÓ†ÌÓ‡†Ï‡¯˘È

Æ¯ÈÁÓ† ÌÂ˘·† ¯˙ÂÂÓ† ‡Ï† ‡Â‰† ¯„Ò‰

ÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈ˘‡†‰·¯‰†ÍÎ†ÏÎÏ†Ì¯Â‚†‰Ó

‰„˘†Ì¯È·‡

Ë˘Ù˙Ó˘†ÌÂÁ‰†˙‡†¯È·Ò‰Ï†‰˘˜†

‰¯ÂÁ·†Â‡†¯ÂÁ·†˘‚ÂÙ†‰˙‡˘Î†¨·Ï·

¯¯ÂÚ†¨Ì‰ÈÏ‡†¯·È„†ÔÂ˙ÈÚ‰˘†ÌÈ¯ÈÚˆ

Â̇ÚÓ˘Ó†ÏÚ†Â‡†ı¯‡‰†ÏÚ†·Â̆ ÁÏ†Ì Â̇‡

¨‰ÂÂ˜˙†Ï˘†˜ÈÊ†˙ˆÈ†ÌÂ‡˙Ù†ÆÌÈÈÁ‰

È̆̆ †‰ Â̆Á †̇̄ È̃Ú·Â†̈‰ È̄‰Ê†̇ ÂÈÓÈËÙÂ‡

‡Ï˘†ÆÂÏˆ‡†‡ˆÓ†‡Â‰Â†Í·Ò‰Ó†‡ˆÂÓ

‰˙È·‰†̄ ÂÊÁÏ†È‡„Î†̈ÍÙÈ‰Ï†̈ÁÂ¯·Ï†ÍÈ¯ˆ

¯ÂÊÁÏ†‰ÓÏ†˘ÈÂ

˙Â‚ÒÙ†ÏÚ†ÌÈ‚Ï˘†‰·¯‰†Â¯È˘Ù‰†Ê‡Ó

˙Â¯‰‰†Ï‡†ÂÓ¯Ê†ÌÈ· †̄ÌÈÓÂ†‰È‡ÏÓÈ‰‰

ÈÏ‡¯˘È‰Â†¨‚ÈËÙ¯†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘ÂÚ†Ì‰·˘

ÈÏ‡¯˘È‰†È‡ÏÈÓ¯˙‰†Æ‰˙˘‰†ÆÆÆ†ÈÂˆÓ‰

¯Á‡†È¯Ó‚Ï†‡Â‰†≤∞∞∑†Ï„ÂÓ
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���לא�רואים�מכאן
øÁ¯ÊÓ·†¢‡·ˆ†È¯Á‡†Ï˘†ÏÂÈË¢Ï†ÚÂÒÏÂ†ÏÎ‰†·ÂÊÚÏ

ÈÏ‡¯˘È†ÏÎ†¯Â·ÚÏ†ÍÈ¯ˆ˘†˙ÂÏÂÚÙ†˙ÓÈ˘¯†ÂÊ†Ì‡‰

¨‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†„ÂÓÏÏ†ÏÈÁ˙Ó†‡Â‰˘†ÈÙÏ†¯ÈÚˆ

ÌÈÈÁ‰†ÏÂÏÒÓÏ†ÒÎÈ‰ÏÂ†Ô˙Á˙‰Ï†¨‰¯ÈÈ¯˜†Á˙ÙÏ

ÈÙÏ†ÌÈÂ¯Á‡‰†̇ ÂÓÈÓ˙‰†ÈÚ‚¯†‰Ï‡†Ì‡‰†øÈ˙¯‚˘‰

¯˙˙ÒÓ†ÈÏÂ‡†Â‡†¨¢ÌÏ˙Ï†ÒÎ¢Â†·˘ÈÈ˙Ó†‡Â‰˘

¨ÈÓÈÙ†Ë˜˘†¯ÒÂÁ†‰ÊÈ‡† ¨¯˙ÂÈ†˜ÂÓÚ†Â‰˘Ó†Ô‡Î

˙ÎÏÂ‰˘†˙Â˜È¯‰†ÍÂ˙·†˙ÂÚÓ˘Ó†¯Á‡†˘ÂÙÈÁ

øÌ˘†˘ÙÁÏ†˘È†‰Ó†¨ÏÏÎ·Â†ø˙¯·Â‚Â

¯‰‰†˙‚ÒÙ†ÏÚ†˙Â˜ÙÒ
"Little Italy"בכניסה�ל� �ועירית�פגשנו את�יוסי
המסעדה�הישראלית�הכי�פופולארית�בבאגסו,�כפר
�הודו. �שבצפון �דרמסלה �לעיר �מעל קטן
למען�הדיוק,�אנחנו�לא�מדברים�ממש�על�דרמסלה,
אלא�על�מקלוד�גאנג',�עיירה�ציורית�ששוכנת�מעל
לדרמסלה,�תושביה�פליטים�טיבטיים�ובראשם�עומד

הדלאי�לאמה.
האזור�הוא�אחד�היעדים�המועדפים�על�תרמילאים
ישראלים�רבים�שמציפים�אותו�ונהנים�ממגוון�של
סדנאות�רוחניות�המוצעות�שם�בשפע�על�רקע�נוף
הררי�מרהיב�ומזג�אוויר�נוח�יחסית�ברוב�עונות�השנה.
עירית�סיימה�תואר�ראשון�במשפטים�ומתלבטת
האם�להמשיך�הלאה�ולפתח�קריירה�של�עורכת
�טק �מתכנת�בכיר�בחברת�היי �ויוסי, �בארץ, דין
�ולעשות �מהעבודה �זמן �פסק �לקחת שהחליט
חושבים�לפני�שהוא�מחליט�סופית�לטחון�עבודה

ולא�לראות�בית.
הם�ביחד�כבר�שנתיים�והטיול�משמש�עבורם�סוג
של�בדיקה�אחרונה�את�הקשר�שלהם�לפני�שהם

עושים�את�הצעד�הגדול�ומתחתנים.
�ויפאסנה �סדנת �כבר �ניסו �יוגה, �לומדים הם
ובשבועיים�האחרונים�גם�מתרגלים�מדיטציה�כל

בוקר,�באשראם�הטיבטי�המקומי.
"האמת�היא�שקשה�להגדיר�מה�בדיוק�אני�מחפש",
אומר�יוסי�במבט�מהורהר.�"אולי�את�עצמי.�רוחניות
זו�מילה�קצת�גדולה�עבורי,�מושכת�ומאיימת�כאחד,

אבל�כאן�אני�מרגיש�עם�זה�נוח.
בארץ,�אני�קצת�נרתע�מזה�כי�איכשהו�נוטים�לקשור
את�זה�לדת.�תראה,�אני�לא�טיפש.�ברור�לי�שאני
לא�אהיה�נזיר�טיבטי.�יש�לי�חברים�שהלכו�עם�הקטע
הזה�עד�לקצה,�נכנסו�לאשראם�ומשחקים�אותה
הודים.�גם�כל�הניסיונות�האלה�להתלבש�כמוהם

הוא�קצת�פתטי.
כל�מי�שטייל�בהודו�ונמצא�בתהליך�של�חיפוש,
מכיר�את�ההרהורים�שעולים�בך�כשאתה�משתתף

�עושה �אתה �האלה. �הרוחניות �הסדנאות בכל
�מנסה�קצת�"להיות�הודי"�לכמה�זמן מדיטציה,
שאפשר.�אבל�לפתע�הטבע�שלנו,�הרצונות�החזקים
שקיימים�בנו�מתנגדים�לניסיון�לדכא�אותם.�אז
�מה�היא�הדרך אתה�נותר�עם�שאלה�אמיתית:
הנכונה�עבורי?�הרי�אני�לא�אצייר�לעצמי�נקודה
אדומה�על�המצח,�אבל�אני�חייב�להגיד�לך�שכרגע,

באופן�זמני,�התהליך�שאני�עובר�עוזר�לי�להיפתח
לדברים�האלה.

אומר�לך�שלמרות�שזה�נשמע�בנאלי,�אני�יודע�שבסוף
אחרי�כל�הסיבובים�האלה�אחזור�הביתה�והתשובה

תחכה�לי�שם".

ÔÂ¯Á‡‰†ËÏÙÓ‰

בקצה�רחוב�הקוואסן�המכונה�בפי�כל�"קוואסן
רואד",�אחרי�דוכן�הפלאפל�הקומפקטי�לבין�עשרות
עגלות�הנודלס�המוקפץ,�מתנשאים�שני�שלטי�ענק
�למטייל". �ו"המרכז בעברית�"הקשר�הישראלי"
מלבד�שלטי�הניאון�בתאילנדית,�ושלטי�המסעדות
באנגלית�עבור�התיירים,�אלה�הם�השלטים�היחידים
שבולטים�ומסמנים�את�הנוכחות�הישראלית�הפעילה
ברחוב�ובתאילנד�בכלל.�קרוב�לשמונים�אלף�ישראלים
מבקרים�בתאילנד�בכל�שנה.�רובם�עוברים�בתחנה
המרכזית�הסואנת�של�אסיה�שנקראת�בנגקוק�בדרכם

ליעד�אקזוטי�ומעניין�יותר�במזרח.
�השונים �לאיים �המלך �דרך �מובילה מבנגקוק

�לחודש �אחת �תאילנד. �מפרץ �לחופי השוכנים
מתקבצים�מטיילי�תאילנד�והמזרח�למסיבת�'פול
�כשהירח�מלא,�מתאספים�קרוב �בקופנגאן. מון'
לארבעת�אלפים�איש�למסיבת�חוף�שרוקדים�במשך
�יותר. �גם �ולעיתים �שעות �וארבע עשרים
Â‡†Â·˘†¯ÙÎ‰† ¨¯˜Â··†Ì„˜ÂÓ†ÌÈÓÈÎ˘Ó†ÂÁ‡

˜¯† ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó† ÌÈÈÓÂ˜Ó‰† ÆÌ„‡Ó† ˜È¯† ÌÈ˘È

¨˜ÒÚ‰†È˙·†ÔÈ·†˙Â¯È‰Ó·†ÌÈ¯·ÂÚ†ÂÁ‡†ÆÌÈÈ¯‰ˆ·

≠† Ë¯ËÈ‡† ‰Ù˜·† ¨ÌÈÒÂ‡‰† ËÒ‚·† ¨˙Â„ÚÒÓ·

ÆÂ‡Â·È˘†ÌÈÏ‡¯˘ÈÏ†ÂÏ˘†ÌÈÂ˙ÈÚ‰†˙‡†ÌÈ¯È‡˘Ó

·‚‰†ÏÚ†ÏÈÓ¯˙†ÌÚ†ÂÏ˘Ó†‰ß¯·Á†ÌÈ˘‚ÂÙ†ÌÚÙ†È„Ó

ÌÈ˜ÁÂˆÂ†ÌÈÎÈÈÁÓ†¨ÌÈÓ˘¯†ÌÈÙÈÏÁÓ†¨„È·†¯ÙÒÂ

ÔÂ˙ÈÚ†˙˙Ï†ÌÈÁÎÂ˘†‡Ï†Ï·‡†Ì‰Ó†ÌÈ„¯Ù†¨„ÁÈ·

ÛÂ¯Ù¯·†ÂÈÏÚ†ÌÈÏÎ˙ÒÓ†¨Â˙Â‡†ÌÈÁ˜ÂÏ†Ì‰† Æ„È·

¨˜ÈÙÒÓ† ‰Ê† ÂÏ† ÆÏÈÓ¯˙·† ˜ÂÓÚ† Â˙Â‡† ÌÈÓÂËÂ

.‰‡·‰†‰Á˙Ï†ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

גם�בגואה�שבדרום�הודו�כמו�בקופנגאן
�חוף �מסיבות �חודש �מידי מתקיימות

ענקיות.
"תשמע,�קשה�לי�להסביר�לך�מה�דחף
אותי�להגיע�למסיבות�האלה�כל�חודש",
אומר�עופר,�לשעבר�קיבוצניק�מבית�אלפא,
�כמה �לפני �ועד �מובחרת, �יחידה יוצא
חודשים�בעלים�של�פאב�מצליח�בגואה
שבדרום�הודו.�היום�הוא�גר�בארץ�ומשתדל

להתרחק�מהדברים�האלה.
"כן�בודאי�שעושים�שם�סמים.�אין�חכמות.
אתה�לא�רוקד�עשרים�וארבע�שעות�סתם
�אף�אחד�לא�יכול�להחזיק�בזה�בלי כך.
שמשהו�יתדלק�אותו.�התהליך�הוא�כמעט
קבוע,�בדרך�כלל�זה�מתחיל�במהלך�הטיול
עם�סמים�קלים,�ואז�מתוך�לחץ�חברתי�כי
כולם�עושים,�ומתוך�איזו�ריקנות,�זה�קורה.
כמעט�כל�חודש�מחזירים�מגואה�בחור
�בשנים �בארץ. �לאשפוז �חזרה ישראלי
שהייתי�שם,�ראיתי�הרבה�חבר'ה�שהלכו
לאיבוד.�אתה�נתקל�בסיטואציות�קיצוניות
�ואיך שאתה�לא�יודע�מה�לעשות�איתן

�זה�הולך�ומחריף. �עם�הזמן �ואז למנוע�את�זה.
החבר'ה�שמגיעים�לגואה�מחפשים�שם�רק�דבר
אחד.�אתה�יודע�איזו�חוויה�קשה�זו�לדבר�עם�הורים
שמודאגים�בארץ�ולא�מבינים�לאן�הבן�שלהם�נעלם?
מישהו�חייב�להתחיל�לפקח�על�זה.�לחלק�מהאנשים
שמגיעים�למקומות�האלה�כמו�גואה,�אין�לאן�לחזור"
ממשיך�עופר�בעצב.�"רבים�מהם�ניסו�למצוא�את
מקומם�בארץ,�הייתה�להם�אפילו�עבודה�טובה�אבל
�ואז �התרוקן, �הלב �נגמר, �משהו �שלב, באיזשהו
�להרגל. �הופך �זה �לאט �ולאט �בקטן מתחילים
לא�צריך�להיות�גאון�גדול�כדי�להבין�שסמים�זו�דרך
לברוח.�בכלל�בכל�המקומות�האלה�כמו�גואה,�יש
הרבה�אנשים�שבורחים�מהחיים.�בורחים�מחוויות
�מעצמם. �בורחים �איתן, �להתמודד שקשה
אני�אגיד�לך,�בהתחלה�אנשים�חיים�כאן�באשליה
שהם�בגן�עדן.�אתה�מתרגל�לשכנע�את�עצמך,�אבל
�בסוף�היום�כשאתה�יושב�לבד�עם בפנים�כואב.
עצמך�ומסתכל�בראי,�אתה�שואל�את�עצמך,�מה
�לא�היה�לי�קל אני�עושה�כאן?�ואין�לך�תשובה.
לברוח�משם.�אני�יכול�להגיד�לך�שאלה�שתקועים
שם�כבר�הרבה�זמן�מבינים�את�זה�טוב�מאוד,�וקשה

לצאת�מזה",�הוא�נאנח.

‰˙È·‰†ÌÈ¯ÊÂÁ
בתום�שלושה�שבועות,�שיחות�עם�מאות�ישראלים,
ולאחר�שפיזרנו�בהצלחה�עיתונים�בתאילנד,�נפאל

�לחזור �ואפשר �תפקידנו, �את �סיימנו והודו,
הביתה.

קשה�להסביר�את�החום�שמתפשט�בלב,�כשאתה
פוגש�בחור�או�בחורה�צעירים�שהעיתון�דיבר�אליהם,
�משמעות �על �או �הארץ �על �לחשוב �אותם עורר
החיים.�פתאום�ניצת�זיק�של�תקווה,�אופטימיות
זהירה,�ובעיקר�תחושה�שיש�מוצא�מהסבך�והוא
נמצא�אצלנו.�שלא�צריך�לברוח,�להיפך,�כדאי�לחזור

הביתה�ויש�למה�לחזור.
חזרנו�מלאי�סיפוק�שהכרנו�חברים�חדשים,�לבבות
�ותמימות �פתיחות �המון �לחפש, �ברצון מלאים
אמיתית.�אין�ספק�שזה�דור�מיוחד.�הוא�מפותח
מהדורות�הקודמים,�מבולבל�מאוד,�אבל�כשהוא
מוצא�משהו�שנוגע�לו�באמת�בלב�הוא�מסתער�עליו

באותה�יסודיות�שהוא�עושה�כל�דבר.
ואנחנו�…�אנחנו�את�שלנו�ניסינו�לעשות.�ההמשך�…

יבוא.
aviram_s@kab.co.il
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¢ÆÆÆÌÈÓÚ‰†ÏÎÓ†Â˙¯Á·†‰˙‡¢

�המדינה �קום �לפני �תקופה �הייתה :˜Â„ˆ† ÔÂ¯‡
שיהודים�חיו�בין�עמים�אחרים�ולא�היה�להם�לאן
לברוח,�וקרה�מה�שקרה.�יהודי�היום�צריך�להגדיר
את�עצמו�כיהודי�ולהגן�על�עצמו.�להגיד�"לא�עוד".
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�אנו�באמת�צריכים�להגדיר�את�עצמנו
כיהודים,�כ"עם�נבחר",�שצריך�להביא�לעולם�את
שיטת�התיקון,�השיטה�לחיים�טובים.�על�עם�ישראל

להיות�"אור�לגויים".
‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜:��מה�זה�"עם�נבחר"?

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�עם�נבחר�הוא�עם�שמחויב�לגלות�את
האמצעי�לתיקון�לעולם�כולו.

‡¯Â„ˆ†ÔÂ˜:�שוודי�ששומע�שהיהודים�הם�"עם�נבחר"
תוהה�על�מה�ולמה,�ומי�שם�אותנו�בכלל�להיות

"נבחרים"?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�השוודי�או�כל�אדם�אחר�שתוהה�על
עצם�קיומנו�מכיר�בזה�יותר�ממך,�אחרת�מדוע�יש
לו�טענות�כלפיך?�רק�משום�שהוא�מרגיש�בפנים,
בתת�הכרתו,�שיש�ביהודים�דבר�שהוא�תלוי�בו.�לכן
יש�לו�טענה�צודקת�כלפיך,�שאתה�מחזיק�בגורלו
הטוב,�אתה�מחזיק�בתרופה�ובגללך�הוא�סובל.�זה
הפן�הרע�של�היותנו�"עם�נבחר".�והפן�הטוב�של
היותנו�"עם�נבחר"�הוא�בזה�שביכולתנו�להביא�לאותו

שוודי�ולכלל�העולם�חיים�טובים.

ÆÆÆ‰ÓÁÏÓ†‡Ï†≠†‰·‰‡
‡Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È:�מעניין�אותי�להבין�איך�אנחנו�יכולים
ליישם�את�חכמת�הקבלה�בחיינו.�הרי�אנחנו�נמצאים
בארץ�במצב�של�קונפליקט�מתמיד�עם�הסביבה,
ולרוב�נהוג�להציע�שתי�דרכים�להתמודד�איתו:�או

בשיטת�"ואהבת�לרעך�כמוך"...
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�שעליה�מדברים�כולם,�אבל�אף�אחד

לא�יודע�איך�אפשר�לבצע�את�זה...
‡Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È:�או�בתגובה�אגרסיבית,�במלחמה.

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�שבדרך�הזו�לא�פותרים�שום�בעיה,
כמו�שאנחנו�רואים.

‡Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È:�אבל�במקומות�אחרים�בעולם�דווקא

�חזרתי �עכשיו �טוב. �די �חיים �שאנשים נראה
מסקוטלנד,�הכל�שם�בסדר,�האנשים�חיים�את�חייהם

בשקט.�למה�רק�אצלנו�מתרכזות�כל�הצרות?
�את �מבצעים �לא �שאנו �זמן �כל �כי :ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰
משימתנו,�בעולם�מרגישים�כלפינו�שנאה.�אפשר
לראות�שהאנטישמיות�פורצת�באנשים�מתוך�תת
ההכרה�שלהם,�ואפילו�הם�עצמם�לא�יודעים�למה

בעצם�הם�שונאים�אותנו.
�וברגע �הקבלה, �בחכמת �לעסוק �להתחיל עלינו

שנעשה�זאת�נשפיע�על�העולם�בצורה�כל�כך�חיובית,
שנראה�כיצד�המציאות�משתנה�לנגד�עינינו.�נתעלה
לחיים�נצחיים�ושלמים�שאליהם�הקבלה�מיועדת

להעלות�אותנו,�חיים�שנקראים�"גן�עדן".
‡Â‰ÈÏ‡†Ô·†Ô˙È:�אז�זה�ההבדל�בעניין�הזה�בין�היהודים

לשאר�העמים?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�כן.�ההבדל�הוא�שעלינו�היהודים�מוטלת
משימה:�לממש�את�שיטת�הקבלה�על�עצמנו�ולאחר

מכן�לגלות�אותה�לכל�העולם.

¯ÒÓ†ÌÚ†Ï·‡†ÆÆÆÌÈ¯È‰È
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯:�ישנה�היום�התעניינות�גוברת�בעולם

בקבלה...
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�ככל�שנסביר�בצורה�נכונה�מהי�הקבלה,

אין�אדם�שיישאר�אדיש�לה.
חכמת�הקבלה�אינה�שייכת�לעם�ישראל.�עם�ישראל

הוא�מעין�מעבר,�שדרכו�חכמת�הקבלה�תימסר�גם
�ייחודו�של�עם�ישראל�הוא�רק�בחובתו לאחרים.
למסור�אותה,�ובכך�להיות�"אור�לגויים".�במדרש
מסופר�כי�"הבורא�הלך�לכל�העמים�ורצה�לתת�להם
את�התורה"�והם�לא�קיבלו,�אז�הוא�נתן�אותה�לעם
ישראל.�אותו�מדרש�מדבר�על�כך�שאנו�מחויבים

למסור�את�זה�אחר�כך�לכל�העולם.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯:�ואתה�מאמין�שתוך�פרק�זמן�כה�קצר,
�היהודים �את �לקבל �תסכמנה �העולם אומות

השנואים�כמצילי�האנושות?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�זה�יקרה�תוך�עשר�שנים.�אם�נפתח
את�החכמה�הזו�בפני�העולם,�כולם�יכבדו�ויעריכו
אותנו.�איש�כבר�לא�יטען�שאין�לעם�ישראל�מקום
על�פני�האדמה�ושהוא�מיותר�וגורם�רק�רע�לעולם,
אלא�להיפך.�זה�כתוב�בכל�הספרים�ולפי�חוקי�הטבע
וכוחותיו�זה�אכן�כך,�כי�אצלנו�נמצא�המפתח�לאוצר:
בידנו�השיטה�לתקן�את�עצמנו�כדי�לגרום�לתיקון

העולם.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯:�בינתיים�אנחנו�מצטיירים�כעם�יהיר

ומתנשא.
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�נכון.�אך�בביקוריי�ברחבי�העולם,�כאשר
אני�משתתף�בדיונים�בנושא,�בדרך�כלל�עם�אנשי
פילוסופיה�ומדע,�דווקא�כולם�מבינים�אותי.�עיניהם
נפקחות�והם�מתחילים�לראות�ולקבל�ולהעריך�את

חכמת�הקבלה,�וגם�את�ישראל.
‡ËÎ˘†ÏÈÈ¯:�אם�כן,�חמישה�מיליון�יהודים�בארץ
ועשרה�מיליון�יהודים�בעולם�צריכים�תוך�שנים

אחדות�להפנים�את�חכמת�הקבלה?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�ואחר�כך�להעביר�את�הידע�הזה�לכל
העולם.�ברגע�שנפיץ�את�הקבלה�לא�תהיה�עוד�שום
בעיה�בינינו,�לא�עם�שכנינו�ולא�עם�העולם�כולו.�עד
כמה�שזה�נשמע�מוזר,�אומות�העולם�ממתינות,
בתוך�תוכן,�שנציג�להן�את�חכמת�הקבלה�באופן

שיתפרש�אצלן�כגאולה�כללית.

˙ÂÏ·Ò·˘†‰ÓÎÁ‰
‡ÛÒ†‡˘˙¯:�לאחרונה�עולות�בי�שאלות�גדולות
מאוד�על�עתידנו.�אני�מוצא�את�עצמי�שואל�ברצינות,

"עמנו�לאן?"�יש�הרגשה�שהחברה�שלנו�מידרדרת
מכל�הבחינות,�וגם�אין�אל�מי�לשאת�עיניים�כי�אין
פה�מנהיגות.�ואני�באמת�שואל�מה�יהיה�עם�החזון

הציוני,�לאן�מועדות�פנינו?
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�אני�יכול�לספר�לך�על�עצמי;�עליתי
לארץ�בתקופת�מלחמת�יום�הכיפורים�מתוך�רגש
ציוני�מאוד�חזק.�אבל�כבר�אז,�לפני�כמעט�שלושים
וחמש�שנה,�הרגשתי�שהדברים�כאן�לא�נראים�כמו
שחלמתי.�וכך�התחלתי�לחפש�את�האידיאל�הזה
שעליו�אתה�מדבר,�האידיאל�של�העם�והמדינה,�של
האחדות�שהרגשתי�שחסרה�פה.�החיפוש�הזה�גרם
לי�לשאול�שאלות�כלליות�ועמוקות�יותר�על�החיים,

וכך�הגעתי�אל�חכמת�הקבלה.
‡ÛÒ†‡˘˙¯:�כשחושבים�על�זה,�נראה�שפעם�דווקא
היו�אידיאלים�שהחזיקו�את�האנשים.�אבל�היום�יש
ממש�חור.�אתה�קם�בבוקר,�הולך�לעבודה,�חוזר,�אז
מה?�מה�הלאה?�אין�שום�אידיאל�מעֵבֵר,�אין�כלום,

ממש�ריק.
‰¯·†ÔÓËÈÈÏ:�כל�האידיאלים�של�העבר�נפלו�כי�האדם
לא�ראה�בהם�פתרון�אמיתי�לשאלת�הקיום.�אנשים
הרגישו�בדיוק�את�מה�שאתה�מתאר,�שגם�אם�תהיה
�נהיה�כביכול�כמו�כל �ויהיה�בה�הכל, לנו�מדינה,

העמים.�נו�אז�מה,�ומה�הלאה?
לכן�אפשר�לראות�שאנשים�רבים�עוזבים�היום�את
הארץ,�ואולי�רבים�מאלה�שעדיין�נמצאים�כאן,�גם
היו�עוזבים�בשמחה�אם�רק�הייתה�להם�אפשרות.
כל�זאת�מפני�שאין�לנו�כרגע�שום�יסוד�משותף
שמאחד�אותנו.�לכן�עלינו�לפתוח�את�חכמת�הקבלה
בפני�העם,�אותה�חכמה�שבנתה�אותנו�כאומה�כבר
לפני�חמשת�אלפים�שנה,�ולהבין�באמצעותה�מה
בעצם�הופך�אותנו�לעם.�רק�ברגע�שנעשה�זאת,
�לאומה �שוב �ונהיה �הרוחני �תפקידנו �את נממש

משגשגת�ומאוחדת.
ÌÚ†ÌÈ˘‚Ù¢†¯ÙÒ·†ÌÈÚÈÙÂÓ†‰‡ÏÓ‰†Ì˙Ò¯‚·†˙ÂÂÈ‡¯‰
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"בני�ברוך"�הינה�תנועה�ללא�כוונת�רווח,�א�פוליטית,�העוסקת�בלימוד�והפצת�חכמת
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פירוש�"הסולם"�על�ספר�הזוהר).
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