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האור�שבקצה�המערה
לפני�כאלפיים�שנה�התגלה�מקור�אור�גדול
בעולם���"ספר�הזוהר"���חיבור�נפלא�שכתב
גדול�המקובלים,�התנא�רבי�שמעון�בר�יוחאי.
רשב"י,�שהגיע�למדרגות�הרוחניות�הגבוהות
ביותר,�הסתיר�בזוהר�את�הדרך�שבה�יוכלו

בני�האדם�להתמלא�באור�העליון.
אבל�ספר�הזוהר,�ספרו�של�"המאור�הקדוש",
הקדים�את�זמנו.�הסודות�האדירים�שאותם
הסתיר�רשב"י�בספרו�לא�נכתבו�עבור�דורו,
אלא�עבורנו,��הדור�שבא�כאלפיים�שנה�מאוחר
יותר.�אנחנו�בני�הדור�שראויים�לגלות�את

האור�הצפון�בזוהר!
ל"ג�בעומר�מסמל�את�גילוי�האור�הזה.�אנו
חוגגים�בו�את�הופעת�הזוהר�בעולם,�ואת
הידיעה�הברורה�שנשמתנו�עומדת�להתמלא
�ולזכות�לחיים�השמחים באותו�אור�עליון
והטובים�ביותר.�לכן�נקרא�ל"ג�בעומר�בשם

"חג�האור".
�ביותר �המיוחדת �בתקופה �חיים אנו
�קיום �של �תחילתו �לפני �רגע בהיסטוריה,
�יותר�שיסיים�תקופה במימד�חדש�ועליון
קשה�של�ייסורים�ואכזבות.�זו�הסיבה�לכך
שלאחר�שהזוהר�היה�חתום�ונעול�מזמנו�של
�למפתח�אל�הסודות �בדורנו �זכינו רשב"י,

הצפונים�בו.
�את�הקוד�לפענוח �חיבר�עבורנו "בעל�הסולם"
�של �שמו �רשב"י. �שהצפין �האדירים הסודות
המפתח,�הוא�פירוש�"הסולם",�והוא�מאפשר�לכל

אחד�מאיתנו�לטפס�אל�השלמות�המובטחת.
היום,�כשהסולם�כבר�בידינו,�כל�שנותר�לנו

הוא�לעלות�בו�יחד�אל�האור.
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העת�לגלות�את�סודות�הבריאה�לעולם.
השנים�חולפות�במהירות,�רבי�שמעון�ובנו�משלימים
את�התיקונים�שהיה�עליהם�לעשות�ויוצאים�מן
המערה.�אולם�כדי�לכתוב�את�ספר�הזוהר,�רבי�שמעון
�יוכל �שבעזרתם �תלמידים �סביבו �לאסוף חייב
"להוריד"�את�האור�העליון�לעולם.�הוא�עצמו�כבר
�ואיבד�את התעלה�למדרגה�רוחנית�גבוהה�מדי
היכולת�להסביר�את�שגילה,�בשפתם�של�בני�האדם.
בחלוף�זמן�קצר�הוא�מקבץ�סביבו�תשעה�מגדולי
„‚Î†ÌÈÏ·Â˜Ó†‰¯˘Úהמקובלים�באותה�התקופה���
Â¯ÈÙÒ†¯˘Ú˙.�את�מקום�לימודם�הוא�קובע�במערה

קטנה�בגליל,�המשקיפה�על�הנוף�ההררי�של�העיר
צפת.

בחיבור�ביניהם�הם�יוצרים�מעין�מבנה�רוחני�משותף,
שדרכו�מוריד�רבי�שמעון�את�האור�העליון�לעולם.�אולם
הדברים�שרבי�שמעון�אומר�כה�נעלים,�כה�סתומים...

כיצד�אפשר�יהיה�להעבירם�לשאר�בני�האדם?

‰È¯ÂËÒÈ‰·†ÌÈ„„Â˜Ó‰†ÔÂ˘‡¯

"וכך�אני�מסדר�אתכם,�רבי�אבא�יכתוב,�ורבי�אלעזר
בני,�ילמוד�בפה,�ושאר�החברים�ידובבו�בליבם..."

(ספר�הזוהר,�פרשת�האזינו).
בין�תלמידיו�של�רבי�שמעון�בר�יוחאי�היה�מקובל
שניחן�בכישרון�מיוחד,�שמו�היה�רבי�אבא.�הוא�היה

היחיד�שידע�איך�לכתוב�את�דברי�מורו,�כך�שיהיו
גלויים�ונסתרים�כאחד.�את�ששמע�מפי�רבו�כתב
כך,�שמי�שכבר�בשל�להבין�את�הדברים�יבינם�על
�ומי�שאינו�מוכן���ידמיין�לעצמו�רק�את בוריים,
�את �מכנה �הזוהר �ספר �שלהם. �החיצוני הרובד

הכישרון�המיוחד�הזה�¢‚Ê¯·†ÈÂÏÈ‡¢�(בסוד).
אלף�שמונה�מאות�שנה�מאוחר�יותר�יכתוב�על�כך
�אבא�ידע�לסדר�הדברים�באופן �"ר' בעל�הסולם:
שיהיו�מגולים�בכל�צרכן�לכל�אותם�שהמה�כדאים
�ויהיו�מכוסים�וחתומים�לאותם�שאינם להבינם,
כדאים�להבינם"�(פתיחה�כוללת�לספר�פנים�מאירות

ומסבירות,�אות�א').
�מתגלה �ספר�הספרים�של�הקבלה, ספר�הזוהר,
בפעם�הראשונה�לעולם�ונגנז�מיד�על�ידי�מחבריו.
הסיבה:�הדור�עדיין�לא�היה�ראוי�להתגלותו�ברבים.
�לתלמידיו, �יוחאי �בר �שמעון �רבי �אמר "הספר",
�יתייאשו �האנשים �שבו �בדור �רק "יתגלה
�לגלות�את מההתפתחות�האגואיסטית�ויבקשו
משמעות�החיים.�תפקידו�יהיה�לסיים�את�תקופת

החשיכה�הרוחנית,�את�הגלות".

ÁÂ˙Ù‰†·Ï‰†ÈÏÚ·Ï†ÌÈÎ¯„†˙ÙÓ
ספרים�רבים�נכתבו�לפני�ספר�הזוהר,�ואלפים�רבים
�אבל�מעולם�לא�נכתב�ספר �ואילך, נכתבו�מזמנו
שישווה�לו�בכוח�הרוחני�שמוסתר�בו.�הזוהר�מתאר
את�המציאות�הרוחנית,�מציאות�נצחית�ושלמה
שנמצאת�מעל�למגבלות�זמן�ומקום,�אולם�"שפתנו
�נאמן האנושית�דלה�ביותר�מלהמציא�לנו�ביטוי
ומספיק�כדי�לפרש�דבר�אחד�שבספר�הזה�עד�סופו",

כפי�שכותב�בעל�הסולם.
�נוכל�לחדור�אל �המפתח�שבעזרתו �מהו אם�כך,
מסתרי�ספר�הזוהר?�כיצד�נוכל�לגלות�את�האוצר
שהטמינו�בו�עבורנו�רבי�שמעון�בר�יוחאי�ותלמידיו?
בעל�הסולם�מספק�לנו�את�השיטה:�"בכדי�להבין
את�דברי�הזוהר�הקדוש,�צריך�שיהיה�האדם�נקי
�את �להבין �אפשר �זה �ובשיעור �עצמית. מאהבה
האמיתות,�מה�שהזוהר�הקדוש�רוצה�לומר.�אחרת
יש�קליפות,�המסתירות�וסותמות�את�האמיתיות,
שנמצא�בדברי�הזוהר"�(ספר�שמעתי,�מאמר�פ"ט).
המקובלים�הם�אנשים�שהשיגו�את�הכוח�העליון��
כוח�האהבה�והנתינה.�בספריהם�הם�מתארים�את
מה�שגילו�בעולם�הרוחני,�העליון.�אולם�רק�אדם

שמגיע�להרגשת�כוח�האהבה�והנתינה�יכול�להבין
את�דבריהם,�רק�בפניו�נפתחים�המנעולים�של�ספר
הזוהר�ומתגלה�האור.�אדם�שמשיג�את�כוח�האהבה
125� והנתינה�מתחיל�להעפיל�במעלה�סולם�בן
מדרגות�רוחניות,�ומגלה�את�העתיד,�העבר�וההווה.
אז�הוא�מבין,�שלמעשה,�ספר�הזוהר�סגור�ומסוגר
רק�בפני�מי�שליבו�מלא�באהבה�עצמית,�אגואיסטית.
ואילו�עבור�האדם�שליבו�פתוח�לאחרים,�משמש
הספר�כמפת�דרכים�שמובילה�אותו�במשעולי�העולם

הרוחני,�אל�עבר�הנצחיות�והשלמות.
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‰ÌÂ˜Ó∫�ויאדוליד�שבספרד.

‰ÔÓÊ∫�כמעט�אלף�ומאתיים�שנים�מאוחר�יותר.
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למרות�התגלותו,�ספר�הזוהר�אינו�מעורר�התעניינות
מיוחדת.�הוא�נותר�סתום�ונעול�בפני�ההמון.�מעטים
האנשים�שעוסקים�בו,�מעטים�עוד�יותר�מבינים�את
תוכנו�או�מייחסים�לו�חשיבות.�הספר�נודד�מעיר
�באותם�ימים�רק�גדולי �ממקובל�למקובל. לעיר,
�קום �משכימים �הם �מתוכו. �לומדים המקובלים
בחצות�הליל,�מדליקים�נר�ואוטמים�את�חלונות
החדר�כדי�שלא�ייראו�וקולם�לא�יישמע.�בחרדת
קודש�הם�פותחים�אותו�ומנסים�לגלות�ולהבין�את

המציאות�הנסתרת�מחושינו.
הדבר�נעשה�בסתר,�מאחורי�דלתיים�סגורות,�הם
מבינים�שעדיין�לא�הגיעה�העת.�האנושות�צריכה
להמתין�עוד�כמה�מאות�שנים,�עד�לזמן�שבו�יהיו
בני�האדם�מוכשרים�לגלות�את�הסודות�הגנוזים

בספר�הזוהר,�עד�לזמננו.
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ÌÂ˜Ó∫�הר�מירון.

‰ÔÓÊ∫�אמצע�המאה�השנייה�לספירה.
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˙ÈÓÈÙ‰†‰¯ÚÒ‰†ÏÚ†„ÈÚÓ†‡Ï†¯·„†Æ¢ÏÂ„‚‰†¯Â‡Ó‰¢

ÆÌÈÂÂÁ†Ì‰†‰˙Â‡˘
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Æ¢¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ¢†≠†‰Ï·˜‰

סיפורו�של�ספר�הזוהר�מתחיל�במערה�קטנה�וחשוכה
בפקיעין�שבגליל�המערבי,�לפני�קצת�פחות�מאלפיים
שנה.�שם�מסתתרים�רבי�שמעון�בר�יוחאי�ובנו,�רבי
אלעזר,�מפני�הקיסר�הרומאי.�במשך�שלוש�עשרה�שנים
הם�מכינים�את�עצמם�לכתיבת�הספר�שעתיד�לשנות
�יום�וליל�הם�מתעמקים�ברזי �ההיסטוריה. את�פני
העולם�העליון,�מתעלים�לדרגות�הרוחניות�הגבוהות
ביותר�ומבררים�את�מה�שעתיד�להיכתב�לאחר�מכן
בספר�הזוהר.�בליבם�מחשבה�אחת�ויחידה���הגיעה

‰

¯Â‡Ó‰†¯Ó‚†‡Ï†¨‡·‡†È·¯†¯Ó‡¢

„Ú† ¨ÌÈ ÈÁ† ¯ÓÂÏ† ˘Â„˜‰

¨È˙·˙Î†È‡Â†ÆÂÈ¯·„†ÂÎÎ˙˘˘

‡ÏÂ† ¨„ÂÚ† ·Â˙ÎÏ† È˙·˘ÁÂ

ÈÎ†¨È˘‡¯†È˙ÂÓÈ¯‰†‡ÏÂ†ÆÈ˙ÚÓ˘
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ÆÂ˙ËÈÓ†ÏÚ†Â‰ÂÏÚ‰†ÆÌÈ·ÂË†˙ÂÁÈ¯

Â‡Â·Â†ÂÒÎ‰†ÆÏÂ˜†ÂÚÓ˘†Æ‰ÈÙÏ†˙Ë‰ÂÏ†‰˙È‰†˘‡Â†¨¯ÈÂ‡·†‰ÏÂÚ†‰˙È‰†¨˙È·‰†ÔÓ†‰ËÈÓ‰†‰‡ˆÈ˘†¯Á‡

Æ¢ßÌ˙Â·Î˘Ó†ÏÚ†ÂÁÂÈ†ÌÂÏ˘†‡·Èß†¨ÔÂÚÓ˘†È·¯†Ï˘†‡ÏÂÏÈ‰Ï

(ספר�הזוהר,�פרשת�האזינו)

הסתלקותו
של�רבי�שמעון�בר�יוחאי

"האדרא�רבא"
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יודע�אני�שבזכות�ספר�הזוהר�הקדוש�וכתבי�הקבלה�שיתפשטו�בעולם�ייצא�עם�ישראל�לחירות,�ובלימוד�זה�תלויה�גאולתנו
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ÌÈÈÂÏ‚†ÂÈ‰È˘†ÍÎ†¨Â¯ÂÓ†È¯·„
„Á‡Î†ÌÈ¯˙ÒÂ



עצמו.�"הזמן�קצר�ויותר�מדי�מוטל�על�הכף.�אני
חייב�להספיק.�חייב..."�הוא�חוזר�ואומר�לעצמו.

בעל�הסולם�מחבר�ספרים�ומאמרים,�מוציא�לאור
עיתון,�נפגש�עם�ראשי�היישוב,�מוכן�להסביר�את
הקבלה�לכל�אדם�ברחוב,�רק�שיקשיב,�שישמע...
רעיונותיו,�שנתפסו�על�ידי�חלק�מהסובבים�אותו
כמהפכניים,�הולכים�וקורמים�עור�וגידים.�המלאכה
שנדרשת�ממנו�איננה�פשוטה�כלל.�עליו�להסיר�את
המחיצות,�לבער�את�הבורות�ולהפריך�את�האמונות
התפלות�שדבקו�בקבלה�לאורך�השנים.�אך�מעל

�רוחנית �להתפתחות �שיטה �לפתח �עליו הכל,
שתתאים�לכל�אדם�בימינו.

אות�אחר�אות,�מילה�אחר�מילה,�שנה�אחר�שנה,
מתגשם�חלום�המקובלים�והופך�מחזון�למציאות��
�ללא�כל�תנאי הקבלה�נעשית�נגישה�לכל�אדם,
מוקדם.�בשארית�כוחותיו�מצליח�בעל�הסולם�לעמוד

במשימתו.
הוא�מתרגם�ומסביר�את�כל�דבריו�של�רבי�שמעון
בר�יוחאי�והופך�בכך�לחוליה�מקשרת,�לצינור�חיים
�האיש שמאפשר�לנו�קשר�עם�כתבי�המקובלים.
הגדול�הזה�הוביל�מהפכה�רוחנית�שאת�פירותיה
אנו�קוצרים�היום.�בזכותו�נשלם�המעגל�שהחלו�רבי
שמעון�בר�יוחאי�ותלמידיו.�הספר�שנסגר�באלפי
מנעולים�על�ידי�רבי�שמעון,�נפתח�כיום�לכולם�על
ידי�מפתח�אחד�ויחיד���פירוש�הסולם�לספר�הזוהר.
כל�שנותר�לנו�הוא�לקחת�אותו�ולטפס�יחדיו�במעלה
הסולם�שמוביל�אל�הרוחניות,�אל�הסודות�הנסתרים

ביותר�שטמונים�בספר�הזוהר.
eli_v@kab.co.il
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@ לקריאה�נוספת�ולצפייה�בשיעור�קבלה�בנושא
www.kab.co.il/links/161

ÔÓÊ‰†„‚†ıÂ¯Ó
�לסחרור. �נכנס �והעולם �בפתח �העשרים המאה
התפתחות�טכנולוגית�שלא�הייתה�כדוגמתה�בעבר,
ולצידה�שתי�מלחמות�עולם�והשמדה�המונית�של
�שחווה �מהטלטלות �חלק �רק �הן �שלמים, עמים

העולם�בתקופה�בת�פחות�ממאה�שנים.
לקראת�אמצע�המאה�העשרים�האנושות�מוצאת
את�עצמה�בנקודת�אל�חזור.�עכשיו,�יותר�מתמיד,
נדרש�שינוי�מהותי,�ומהר.�נדרשת�שיטה.�גם�אם�אין
�מיוחדת �לנשמה �זקוק �העולם �בכך, �מכיר הוא
שתסביר�את�הסיבות�לכל�מה�שמתרחש�מסביב,
שתדריך,�תכוון...�ואז�היא�מתגלה.�נשמתו�של�רבי
שמעון�בר�יוחאי�יורדת�שוב�לעולם�הזה,�ומתלבשת
בדמותו�של�המקובל�הגדול�בדורנו���הרב�יהודה

אשלג,�"בעל�הסולם".
השעון�מתקתק.�עליו�לפעול�במהירות.�בעל�הסולם
מבין�שהאנושות�תוכל�לעלות�על�נתיב�חדש�רק�אם
תתפתח�למדרגה�הבאה�שניצבת�בפניה,�למדרגה
�הדאגה�לעתיד�העולם�מפעמת�בליבו הרוחנית.
ואינה�נותנת�לו�מנוח,�"חייבים�לפעול"�הוא�חושב
לעצמו,�"הגיע�הזמן�לספק�פתרון,�לפתח�שיטה".
�המקובלים �גדולי �כל �את �המאפיינת בנחישות
שלפניו,�הוא�ניגש�למלאכה,�בטוח�שעכשיו�כבר�הגיע
הזמן�לגלות�את�הקבלה�לעולם.�אך�הוא�מוצא�את
עצמו�מוטרד�מדבר�אחד:�לאחר�שהתעלה�לרום
הסולם�הרוחני�והשיג�את�כל�הסודות�הטמונים

בספר�הזוהר,�איבד�בעל�הסולם�את�היכולת�לכתוב
בשפתם�של�בני�האנוש...�דרגתו�הרוחנית�גבוהה
עד�כדי�כך�שהיא�מנותקת�לגמרי�מהעולם�הזה.
כיצד�יובן�על�ידי�בני�האדם?�"אז�הוסכם�בליבי,�ויהיה
מה�שיהיה,�ואפילו�ארד�ממדרגתי�הרמה,�הנני�מוכרח
לשפוך�תפילה�חמה�לבורא,�ליתן�לי�השגה�ודעת...
להועיל�את�בני�העולם,�להעלותם�לדרגות�החכמה

והנועם�כמותי"�(נבואת�בעל�הסולם).
בנבואתו�מבקש�בעל�הסולם�בכל�מאודו�להיות�מובן,
גם�במחיר�של�ויתור�על�מדרגתו�הרוחנית�הגבוהה,
כי�הגיע�הזמן�לגלות�את�סודות�הקבלה�לעולם.
בקשתו�נענית.�מאותו�רגע�מתחיל�השלב�הגורלי

בחייו.

ÌÈÁ˙Ù†ÌÈÏÂÚÓ‰
„È˜Ù˙˘†¨˙Â¯Â‰Ï†¢ÌÏÂÒ‰¢†Ì˘·†¯Â‡È·‰†È˙‡¯˜¢

‰ÈÈÏÚ†ÍÏ†˘È†Ì‡˘†¨ÌÏÂÒ†ÏÎ†„È˜Ù˙·†‡Â‰†È¯Â‡È·

¨Â·†˙ÂÏÚÏ†¢ÌÏÂÒ¢†‡Ï‡†¯ÒÁ†ÍÈ‡†¨·ÂË†ÏÎ†‰‡ÏÓ

ÍÈ„È·†ÌÏÂÚ‰†·ÂË†ÏÎ†Ê‡Â¢�(הקדמה�לספר�הזוהר,

אות�נ"ח).
במרוץ�מטורף�נגד�הזמן,�מדרגה�אחר�מדרגה,�הוא
"בונה�את�הסולם�שיוביל�את�האנושות�עד�לשמים",

אל�הנצח,�אל�השלמות.
בעל�הסולם�יוצא�למשימת�חייו.�הוא�לוקח�את�ספר
הספרים�שחיבר�רבי�שמעון�בר�יוחאי�וכותב�את
הפירוש�המקיף�ביותר�לספר�הזוהר,�פירוש�הסולם.
הוא�עובד�שמונה�עשרה�שעות�ביממה,�ולא�מאפשר
לעצמו�מנוחה.�משימתו�חשובה�מכדי�שיחשוב�על

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

Ï‡†̈ ÈÁÂ¯‰†ÌÏÂÚ‰†ÈÏÂÚ˘Ó·†Â˙Â‡
˙ÂÓÏ˘‰Â†˙ÂÈÁˆ‰†¯·ÚÌÈÏÂ„‚Ï†˜¯†˙Â¯˙Ù†ÂÈ‰˘†˙ÂÏÂ„‚‰†˙ÂÈÁÂ¯‰†˙ÂÏ‡˘‰¢

˙ÂÂ˘†˙Â‚¯„·†ÂÈ˘ÎÚ†¯˙ÙÈ‰Ï†Ô‰†˙Â·ÈÈÂÁÓ†¨ÌÈÈÈÂˆÓÂ

ÌÚ‰†ÏÏÎÏ¢†(הרב�קוק,�אדר�היקר,�עמ'�קמ"ד).
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ולו�עמי�שומע�לי,�בדור�הזה...�היו�לומדים�עם�תינוק�בן�תשעה�שנים�ספר�הזוהר�והתיקונים�להגות�בהם
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�ארבעים �שנמשכת �העומר, ספירת
�נועדה�להזכיר�לנו�את ותשעה�ימים,
תהליך�תיקון�ארבעים�ותשעה�חלקי

הנשמה.
�מעשר �מורכבת �הכללית הנשמה
�הנחלקות�לשלוש�הספירות ספירות,
הראשונות�ולשבע�הספירות�האחרונות.
שלוש�הספירות�הראשונות,�העליונות,
תוקנו�על�ידי�המקובלים�הגדולים�שחיו

בדורות�הקודמים.
�הספירות �שבע �את �לתקן �נותר לנו
האחרונות.�בכל�אחת�ואחת�מהספירות
האלה�מצויות�שבע�ספירות�משל�עצמה,
המצטרפות�יחד�לסכום�של�ארבעים

ותשע�ספירות�(שבע�כפול�שבע).
כל�אחד�מימי�העומר�מסמל�תיקון�של
ספירה�נוספת.�בתום�התקופה�נשלם
�"מתן �למדרגת �מגיעים �ואנו התיקון

תורה"�שאותה�מסמל�חג�השבועות.

קברי�צדיקים��בגליל
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¨˙ÂˆÈÁÓ‰†˙‡†¯ÈÒ‰Ï†ÂÈÏÚ†Æ‰ËÂ˘Ù
˙‡†ÍÈ¯Ù‰ÏÂ†˙Â¯Â·‰†˙‡†¯Ú·Ï

‰Ï·˜·†Â˜·„˘†˙ÂÏÙ˙‰†˙ÂÂÓ‡‰
ÂÈÏÚ†¨ÏÎ‰†ÏÚÓ†Í‡†ÆÌÈ˘‰†Í¯Â‡Ï
˙ÈÁÂ¯†˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï†‰ËÈ˘†Á˙ÙÏ

ÂÈÓÈ·†Ì„‡†ÏÎÏ†ÌÈ‡˙˙˘



ואו�נדבר�על�אור.�מה�אנחנו�מרגישים�כשאנו
חושבים�על�המילה�אור?�אור�זה�לצאת�מתוך
החשיכה,�אור�זה�שמחה,�אור�זה�להרגיש�אהבה.�ולא
�חכמת�הקבלה �לפי �שכן �חושבים�כך, פלא�שאנו
ה"אור"�הוא�המקור�לכל�הטוב�שבבריאה.�האור�הוא
הכוח�שקדם�לבריאה�וברא�את�הבריאה,�והוא�כל
הטוב�שבבריאה.�רבי�יצחק�לוריא�אשכנזי,�האר"י,
�טרם�שנאצלו �"דע�כי �"עץ�החיים": כותב�בספרו
הנאצלים�ונבראו�הנבראים�היה�אור�עליון�פשוט

ממלא�את�כל�המציאות".
האור�הוא�כוח�שפועל�לפי�חוק�פשוט:�לתת,�רק
�את�הטוב �לתת�לנו �כדי �האור�ברא�אותנו לתת.
�המקובלים,�שהשיגו�את�הטוב המוחלט�והנצחי.
המוחלט�והנצחי,�אומרים�לנו�שהאור�מוכן�להעניק
לנו�בכל�רגע�שפע�ותענוג�אינסופיים,�אלא�שאנו
איננו�יודעים�כיצד�לקבלם.�כדי�שנדע�כיצד�לקבלם,

מסרו�לנו�המקובלים�את�שיטת�הקבלה.

¯‡˘˘†‚ÂÚ˙†¨¯Ó‚˘†‚ÂÚ˙
�לבן�הדוד�של�אשתך �לך, שאלה:�מה�משותף�לי,
ולגנב�שנמלט�בחשיכה?�כולנו,�כמו�כל�בני�האדם
בעולם,�רוצים�שיהיה�לנו�טוב.�למה?�כי�כך�ברא�אותנו
האור.�כשמאיר�לנו�תענוג,�אנו�מיד�נמשכים�לקראתו,
�לדוגמא:�אדם וכבר�בדרכנו�אליו�מרגישים�אותו.
שבונה�בית�בכפר,�מתמלא�אושר�מהמחשבה�על
השקט�ועל�הפרחים�בגינה,�עוד�לפני�שהקיר�הראשון

של�הבית�נבנה.

הבעיה�עם�התענוג�היא,�שהוא�תמיד�"בורח�לנו�בין
הידיים"�ומשאיר�אותנו�לא�מסופקים�ובהרגשת
חוסר.�"כל�הנחלים�הולכים�אל�הים,�והים�איננו�מלא"

(קהלת�א').
התענוגים�בעולם�שלנו�זמניים,�ובסופו�של�דבר�אנחנו
תמיד�נשארים�ריקים.�"כשאמות",�ביקש�אלכסנדר
מוקדון�הגדול,�שכל�תענוגי�העולם�היו�פרוסים�בפניו,

"פיתחו�את�ידי�וראו:�הן�ריקות".
בניגוד�לתענוגים�שאנו�מרגישים�בעולם�שלנו,�הטוב
שיתגלה�לנו�בעולם�הרוחני�הוא�נצחי.�חישבו�על
התענוג�הגדול�ביותר�שאתם�יכולים�לתאר,�חישבו

על�כל�סוגי�התענוגים�בעולם�שלנו���התענוג�הרוחני
הקטן�ביותר,�גדול�מכולם�גם�יחד�פי�עשרת�מונים.
אילו�רק�ידענו�איזה�תענוג�מחכה�לנו�בעולם�הרוחני,
היינו�כמובן�נמשכים�לקראתו.�אלא�שהתענוג�הזה
נסתר�מאתנו.�והשיטה�להשיג�אותו�היא,�כאמור,

שיטת�הקבלה.

¯Â‡†Ô¯˜†ÏÚ†·Î¯Ï
טוב�מאוד,�יש�שיטה.�השאלה�הבאה�היא,�מה�צריך

לעשות?
נתחיל�דווקא�במה�לא�צריך�לעשות.�ובכן,�לא�צריך
לעשות�שום�פעולה�חיצונית,�לא�עם�הידיים�ולא
עם�הרגליים.�צריך�לקרוא�בספרי�הקבלה�ולרצות
לגלות�את�הטוב�שמובטח�לנו.�כך,�מתוך�החשק
לגלות�את�האור�שעתיד�למלא�אותנו,�האור�יתחיל

לפעול�עלינו�ולמשוך�אותנו�לקראתו.
המקובלים�מתארים�בספריהם�את�המצב�המושלם
שלנו,�מצב�שבו�אנו�כבר�מלאים�בכל�הטוב�והעונג
שהובטחו�לנו.�לכן,�כשאנו�קוראים�בכתביהם�ורוצים
�אנו�מושכים�ממנו להגיע�למצב�המושלם�שלנו,
הארה�מיוחדת�אלינו.�הארה�זו,�שנקראת�"המאור
המחזיר�למוטב",�מתחילה�לכוון�אותנו�לאט�לאט
�מתחילות �שלנו �המחשבות �הרוחני. �העולם אל
להסתובב�יותר�ויותר�סביב�גילוי�העולם�הרוחני.�כך

אנו�מתקרבים�לאור,�על�ידי�האור.
"וכשהאור�העליון�מאיר�בתוך�הלב",�כותב�המקובל
הגדול�של�דורנו�הרב�ברוך�אשלג,�"אז�הלב�מתחזק,

ובכל�פעם�הוא�מוסיף�והולך"�(שמעתי,�ס"ח).

ÍÓˆÚÏ†‰Ê†˙‡†·ÈÈÁ†‰˙‡
אחת�מהדעות�הרווחות�והשגויות�בנוגע�לשיטת
הקבלה�היא,�שרק�יחידי�סגולה�יכולים�ללמוד�אותה.
מקורה�של�טעות�זו�הוא�באיסור�לעסוק�בקבלה,
�איסור�שלמרבה �במשך�כל�הדורות. שהיה�נהוג
הפליאה�המקובלים�עצמם�הנהיגו�אותו,�כי�הדור
לא�היה�ראוי.�בימינו,�כשהדור�הבשיל�והצורך�בשיטת
הקבלה�מתגלה�ברוב�עם,�כל�אדם�יכול,�וליתר�דיוק
חייב,�לגלות�את�כל�הטוב�שטמון�בשיטת�הקבלה.
הפניה�של�בעל�הסולם�לכל�אדם�לעסוק�בקבלה,
הקימה�לו�שונאים�רבים.�אבל�הוא�עמד�על�שלו.
"הנה�נודע�מפי�סופרים�ומפי�ספרים",�כותב�בעל
�"אשר�לימוד הסולם�בהקדמה�לספר�"פי�חכם",
�אדם �לכל �בהחלט �מחויב �הוא �הקבלה חכמת

מישראל".
אלא�שלימוד�חכמת�הקבלה�אינו�לימוד�שכלי�רגיל.
כשאנו�קוראים�בספרי�הקבלה�במטרה�למשוך�את

"המאור�המחזיר�למוטב",�איננו�קוראים�כדי�לצבור
ידע,�להתפלפל�ולהיות�חכמים�יותר,�אלא�רק�כדי
להתרשם�ולהתפעל�מהאור,�להשתוקק�עוד�יותר

אל�הטוב�שמחכה�לנו�בעולם�הרוחני.
כדאי�לדעת�שהמאור�המחזיר�למוטב�פועל�עלינו
לא�רק�כשאנו�קוראים�בספרים,�אלא�בכל�פעם�שאנו
�בכל�אחד�מאמצעי מתרשמים�מהעולם�הרוחני
�והכי התקשורת:�טלוויזיה,�אינטרנט,�עיתון�וכו'.

חשוב�לזכור���כדי�להגיע�לאור�צריך�רק�לרצות.

Æ¯Â˘†ÏÚ†ÌÈ·˘ÂÁ†¨¯Â˘†ÏÚ†ÌÈ‡¯Â˜
¯Â‡†ÏÚ†ÌÈ·˘ÂÁ†¨¯Â‡†ÏÚ†ÌÈ‡¯Â˜

מי�מאתנו�שכבר�קרא�את�הגיליונות�הקודמים�של
העיתון�"קבלה�לעם",�יודע�בוודאי�שלא�רק�ספרי
�כפי �הרוחנית �המציאות �את �מתארים הקבלה
שהשיגו�אותה�המקובלים.�גם�התנ"ך,�הגמרא�או
�מתארים�את �המקובלים, �בידי המשנה�שנכתבו
אותה�המציאות�הרוחנית,�אלא�שהשפה�שבה�הם
כתובים�אינה�שפת�הקבלה.�התורה�כתובה�בשפת
�למה �אם�כן, �והגמרא�בשפת�התלמוד. המקרא,
�המאור �את �למשוך �אותנו �מחייבים המקובלים

המחזיר�למוטב�דווקא�מספרי�הקבלה?
�הם �הקבלה �שספרי �היא �זו �לשאלה התשובה
הספרים�היחידים�שמתארים�את�המציאות�הרוחנית
עצמה,�ואילו�יתר�הספרים�מתארים�אותה�על�דרך
�את �מתאר �התנ"ך �סמלים. �באמצעות משל,
�והגמרא �היסטורי, �כסיפור �הרוחנית המציאות
מתארת�אותה�כסוגיות�משפטיות�בנושאים�שונים,

כמו�למשל�שור�שנגח�פרה.
כשאתה�קורא�על�שור,�אתה�חושב�על�שור.�כשאתה
קורא�על�אור,�אתה�חושב�על�אור.�כיוון�שבספרי
הקבלה�כתוב�על�פעולות�האור,�הם�מונעים�מאתנו
�לכן לגשם�את�התמונה�של�המציאות�הרוחנית.
ספרי�הקבלה�הם�המתאימים�יותר�מכל�עבורנו

לצורך�משיכת�המאור�המחזיר�למוטב.

בשונה�מאתנו,�המקובלים�הגדולים�של�הדורות
הקודמים�ידעו�שהכתוב�מדבר�על�אור,�גם�כשהם
קראו�על�שור.�לכן�הם�יכלו�להפיק�תועלת�מכל�סוגי
�המציאות �את �שמתארים �מאלו �גם הספרים,

הרוחנית�בשפה�של�סמלים.

ÏÂ„‚†‚ÂÚ˙†¨ÔË˜†ıÓ‡Ó
ההשפעה�מהעיון�בספרי�הקבלה�האמיתיים�היא
מיידית.�כל�אדם�שמתחיל�למשוך�אליו�את�המאור
המחזיר�למוטב,�מרגיש�שינויים�בתוכו.�האור�שמאיר
לו�מקרב�אותו�בהדרגה�אל�הטוב�ואל�התענוג�הנצחי.
בימינו�הקבלה�מתגלה�לכל�דורש,�ואין�צורך�בשום
כישרון�מיוחד�כדי�לגלות�את�כל�הטוב�שטמון�בה.
יתרה�מכך,�כל�אחד�מאתנו�מחויב�לגלות�זאת.�זוהי
גם�הסיבה�ליציאתו�לאור�של�עיתון�זה���לאפשר
היכרות�ראשונית�עם�הכתבים�המקוריים�של�הקבלה
ולהעניק�לכל�מי�שחפץ�בכך,�את�ההזדמנות�למשוך

את�המאור�המחזיר�למוטב.
אם�כל�אחד�מאתנו�ימלא�את�חלקו�הקטן�במימוש
שיטת�הקבלה���מי�בצפייה�בתוכניות�טלוויזיה,�מי
בעיון�בספרים,�מי�בקריאת�העיתון���עוצמת�הכוח
הרוחני�שתשפיע�על�כל�אחד�מאתנו�ועל�כולנו�יחד
תהיה�גדולה�פי�כמה�מעוצמת�האור�שמאירה�לאדם
אחד.�כך,�בדרך�קצרה�יחסית�ומהנה,�נוכל�להגיע
לכל�הטוב�שמובטח�לנו�במחשבת�הבריאה,�ולא�רק

לנו�אלא�לעולם�כולו.
המאמץ�שנדרש�מאיתנו�קטן,�התענוג�שמובטח�לנו
גדול�ואין�סופי.�כל�שעלינו�לעשות�הוא�למשוך�את

המאור�המחזיר�למוטב.
lior_g@kab.co.il
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מתקרבים�לאור,�על�ידי�האור ¯Â‚†¯Â‡ÈÏ
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במהלך�התקדמותו�הרוחנית�צריך�האדם�לתקן�רק
את�שבע�הספירות�התחתונות�של�הנשמה.�זוהי

הסיבה�לכך�שנפגוש�פעמים�רבות�במספר�שבע
בספרי�הקודש�ובמנהגי�היהדות.

הנה�מספר�דוגמאות:�העולם�נברא�ב˘·Úה�ימים,
�פסח�ל˘·וÚות�אנו קיימים�˘·Úה�רקיעים�ובין
סופרים�˘·Úה�שבועות.�כל�אלה�הם�סימנים�שנועדו

להזכיר�לנו�את�תיקון�הנשמה.
�כל�אחת�משבע �מסתכם�בכך; אולם�הדבר�אינו
הספירות�הכלליות�נחלקת�גם�היא
לעשר�ספירות�פרטיות�משלה†≠
�ושבע �עליונות �ספירות שלוש

ספירות�תחתונות.
�ספירת�תפארת�מכילה לדוגמא:
�שבע �את ן �התחתו בחלקה
הספירות:�חסד�שבתפארת,�גבורה
שבתפארת,�תפארת�שבתפארת�וכן
�מלכות �ספירת �עד הלאה,
�שבע �את �נכפיל �אם שבתפארת.
הספירות�הכלליות�בשבע�הספירות
�שקיימות �הפרטיות התחתונות
בתוך�כל�אחת�מהן,�נקבל�את�מספר

ימי�העומר†≠†ארבעים�ותשעה.

ÈÏÎÏ† ˙„¯ÂÙÓ† ‰Ó˘Ó
ÌÏ˘

�האדם �הרוחנית �דרכו בתחילת
�חלקי �ותשעה �שארבעים מגלה
נשמתו�נמצאים�בפירוד,�וכתוצאה

�מסתיימת �כך �שבהוד", �הוד �בספירה שפגמתי
הברכה�בערב�ל"ג�בעומר.�אך�המקובלים�מלמדים
אותנו,�שלא�די�בכך�שנקרא�בסידור�ונזכיר�בכל�יום
את�שם�הספירה�המיוחדת�לו.�על�מנת�שנצליח
לתקן�את�נשמתנו,�עלינו�לדעת�את�המשמעות
הפנימית�שטמונה�בספירת�העומר,�להבין�כיצד
בנויה�הנשמה�ומעל�לכל,�להרגיש�אותה�בתוכנו.

‰Ó˘‰†È˜ÏÁ†˙‡†˙ÂÓÂÏ‡Ï†ÛÂÒ‡Ï
ספירת�העומר�מתארת�את�סדר�התיקון�ההדרגתי
,ÌÂÈשל�הנשמה,�שמתבצע�על�ידי�האור�העליון.�כל�

מסמל�˘Ï·�חדש�בתהליך�התיקון.
¢ÓÂÚ¯¢†≠†שהוא�אלומה�של�חיטים†≠†מסמל�את

חלקי�הנשמה�המתוקנים�שנאספים�לאגודה�אחת.
על�האדם�לתקן�את�כל�חלקי�נשמתו�וכך�ללכד

אותם�במהלך�"ספירת�העומר".
�המשמעות �משמעויות: †שתי ¢‰¯ÈÙÒ¢� למילה
המוכרת�לכל�היא�ספירה�רגילה�של�דרגות�או
�המשמעות �זה. �אחר �בזה �הממוקמים שלבים,

Ô˙ÂÚÓ˘Ó†˙‡†¯ÈÎ‰Ï†ÂÈÏÚ†˙‡Ê†ÔÈ·‰Ï†È„Î·
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�ארבעה �שהם �יום, �ושלושים �שלושה יום
שבועות�וחמישה�ימים�לעומר",�כך�נוהגים
לספור�בכל�יום�במשך�ארבעים�ותשעת�הימים

שמפסח�ועד�לחג�השבועות.
�העתיק �המנהג �של �שמקורו �נראה �ראשון, במבט
מתייחס�לאיסוף�התבואה�לאלומות�או�לעומרים�בשדה.
אבל�למעשה,�מדובר�בסדר�תפילה�שהנהיגו�המקובלים

והוא�עוסק�בתיקון�הנשמה,�בפנימיות�האדם.
את�ספירת�העומר�ניתן�למצוא�בסידור�המוכר,�לצד
התפילות�הקבועות�שנאמרות�במהלך�כל�ימות
�שבסידור �התפילות �שאר �שגם �למרות השנה.
�היא �העומר �ספירת �הנשמה, �בתיקון קשורות
�הפרקים �אחד �זהו �שבהן. �והמיוחדת הבולטת
�בשפת �כולו �שנכתב �התפילה �בסידור היחידים

הקבלה,�שפת�הספירות.
"בזכות�ספירת�העומר�שספרתי�היום,�יתוקן�מה

אור�תיקון�מיוחד,�שמפתח�אותנו�רוחנית�ומבהיר
לנו�את�התמונה�האמיתית.�ככל�שהאדם�מתקדם
הוא�חש�את�תהליך�תיקון�נשמתו,�ומתחיל�לגלות
בתוכו�את�המושגים�הרוחניים�שעליהם�הוא�קורא
בספרי�הקבלה�ובסידור.�כשיסתיים�תהליך�תיקון

הספירות,�נשמת�האדם�תהפוך�דומה�לבוראה.
הדבר�בא�לידי�ביטוי�בחג�השבועות,�חמישים�ימים
לאחר�חג�הפסח,�שבו�האדם�מגיע�לגילוי�המלא�של
הבורא.�אז�נשמתו�מתמלאת�כולה�באור�העליון,

אור�של�שלמות,�נצחיות�ואושר.
gilad_s@kab.co.il

הנוספת�של�המילה�"ספירה"�באה�מלשון�"ספיר",¢‰
המתאר�אור�המאיר�וזורח�למרחקים.

ומהי�ה¢Ó˘‰¢?�הנשמה�היא�רצון�שמכוון�לרוחניות,
�רצון�להידמות�לתכונת�הבורא†≠†תכונת כלומר,
האהבה�והנתינה.�בכדי�להגיע�למעמד�מיוחד�זה,
על�האדם�לאסוף�את�כל�חלקי�הנשמה,�לאחד�אותם

ולהפוך�אותם�דומים�לתכונת�הבורא.

‰Ó˘‰†Ï˘†‰˜ÈËÓ˙Ó‰
נשמת�האדם�מורכבת�מעשר�ספירות:�כתר,�חכמה,
בינה,�חסד,�גבורה,�תפארת,�נצח,�הוד,�יסוד�ומלכות.
שלוש�הספירות�הראשונות�הן�החלק�שמנהיג�ומפעיל
.¢‰Ó˘‰†˘‡¯¢את�הנשמה,�ומשום�כך�הן�מכונות�
שבע�הספירות�התחתונות�הן�החלק�שמבצע�את
�ולכן�הן�מכונות הפקודות�המתקבלות�מהראש,

.¢‰Ó˘‰†ÛÂ‚¢

לכלי�שלם,�שמסוגל�לקבל�לתוכו�את�אור�הבורא.
�מגיע�האדם �ביום�החמישים, בסיום�התקופה,
למעמד�רוחני�מיוחד�שנקרא�¢Â˙†Ô˙Ó¯‰¢,�החל
בחג�השבועות.�המושג�"מתן�תורה"�מרמז�על�אור
מיוחד�הנקרא�¢‡Â˙‰†¯Â¯‰¢,�שמאיר�מלמעלה�על

נשמתו�המתוקנת�של�האדם.

¯Â‡‰†‚Á†≠†¯ÓÂÚ·†‚¢Ï
אולם�איננו�צריכים�לחכות�חמישים�יום,�עד�ליומה
האחרון�של�ספירת�העומר,�כדי�לדעת�שמובטח
לנו�התיקון�השלם.�כבר�ביום�השלושים�ושלושה
לספירה†≠†ל"ג�בעומר,�מגלה�האדם�שהוא�עתיד
להגיע�לגמר�התיקון.�ומכאן�שמו�של�ל"ג�בעומר†≠
�על�שום�האור�המובטח�למלא�את ,"¯Â‡‰†‚Á¢

הנשמה�עם�גמר�תיקונה.
,„Â‰·˘†„Â‰ל"ג�בעומר�מציין�את�תיקון�ספירת�
שהיא�החלק�השלושים�ושלושה�שבנשמה.�מרגע
שהאדם�תיקן�את�ספירת�הוד�שבהוד,�כבר�ברור
לו�שתיקון�הנשמה�יסתיים�בהצלחה,�למרות�שעוד
לא�סיים�לתקן�את�כל�ארבעים�ותשעת�החלקים

שבה.
ניתן�לדמות�זאת�למקרה�שבו�מתקלקל�חלק�במנוע
המכונית:�המכונאי�פותח�את�המנוע�ומחליף�את
החלק�הפגום.�המכונית�עדיין�לא�יכולה�לנסוע,�כי
המכונאי�צריך�להרכיב�בחזרה�את�המנוע�לתוך
המכונית,�אך�בו�בזמן�ברור�לו�שהמכונית�חזרה

למצבה�התקין�ושהיא�או�טו�טו�נוסעת.

ÔÂ˜È˙‰†¯Â‡†˙‡†ÍÂ˘ÓÏ
חכמת�הקבלה�מדגישה�כי�האדם�לא�מבצע�את
התיקון�המורכב�הזה�בכוחות�עצמו,�אלא�בעזרת

האור�העליון�שמאיר�על�הנשמה.
�זה�מספיק�לקרוא �אין המקובלים�מסבירים�כי
בסידור�ולציין�בכל�יום�את�שם�הספירה,�וכי�האדם
נדרש�לתרום�את�חלקו�במסע,�ולפקח�על�הפעולה
�האדם �על �בהתפתחותו. �שלב �לכל המתאימה
לשלוט�בפעולת�האור�מתוך�מודעות�מלאה†≠†רק

בצורה�כזו�הוא�יוכל�להידמות�לבורא.
רק�בעזרת�הקריאה�בספרי�הקבלה�ניתן�למשוך

מכך�מנותקים�מהבורא.�כדי�לתקן�את�נשמתו�האדם
�לדומים�לתכונת �נשמתו צריך�להפוך�את�חלקי
הבורא†≠†תכונת�האהבה�והנתינה.�ואת�זה�עושה
המקובל�במהלך�¢ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ¯¢�הרוחנית†≠†הוא
מאחד�את�חלקי�נשמתו,�ÙÂÒ¯�אותם,�גורם�להם

.¯ÈÙÒÎלהתמלא�באור�העליון�ולהאיר�יחדיו�
אור�הבורא�מתפשט�מלמעלה�כלפי�מטה,�מהבורא
לנברא,�ולכן�גם�סדר�התיקון�מתואר�מלמעלה�למטה
≠†מספירת�חסד�עד�לספירת�מלכות.�בשבוע�הראשון

�כל �על �החסד �ספירת �נתקנת �העומר לספירת
חלקיה:�חסד�שבחסד,�גבורה�שבחסד�וכך�הלאה,
עד�ספירת�מלכות�שבחסד.�בשבוע�השני�נתקנת
ספירת�הגבורה,�על�שבע�ספירותיה�הפנימיות,�וכך
קורה�עד�לתיקונה�של�הספירה�האחרונה,�מלכות
שבמלכות,�אשר�נתקנת�ביום�הארבעים�ותשעה.
עם�גמר�תיקונה�של�הנשמה�מתאחדים�כל�חלקיה
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ÌÙÂÓÂ†Ë˜˘†¯ÂÁ·†Æ¯ÂÓ‚‰†ÍÙÈ‰‰†‰¯Â‡ÎÏ†‡Â‰†¨≥∑†Ô·†¨ÏÈÈÂ†Ì‰¯·‡

˙¯ÂÒÓ‰†ÈÎ¯·†ÏÚ†ÍÁ˙‰Â†Ï„‚†¨ÌÈÏ˘Â¯È·†„ÏÂ˘†˘·ÂÎ†ÍÂÈÁ†ÌÚ

ÆÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰†·ÂˆÈÚ‰†ÌÂÁ˙·†Ò„‰ÓÎ†„·ÂÚÂ†˙„‰Â

‰ÁÈ˘Ï†Ì‰È˘†ÌÚ†Â˘‚Ù

˙Â·˜Ú·† ¨˙Ù˙Â˘Ó

˙„ÁÂÈÓ‰†Í¯„‰

≠†Ë¯ËÈ‡‰†≠†‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÌÚ†˙Â¯ÎÈ‰Ï†ÂÚÈ‚‰†‰˙ÂÚˆÓ‡·˘

Ï˘†˙„ÁÂÈÓ‰†‰ÈÂÂÁ‰Ó†˙ÂÓ˘¯˙‰†¨ÌÈ‡¯Â˜‰†¨ÌÎÏ†¯È·Ú‰Ï†È„ÎÂ

Æ¢·Â¯˜†ÌÈ˘È‚¯Ó†Ï·‡†¨˜ÂÁ¯Ó†ÌÈ„ÓÂÏ¢˘†ÌÈ˘‡‰

˘„Â˜†È¯ÙÒ†Ï˘†ÌÈÂ†ÌÈ¯·Á†Ï˘†ÌÈ
Â·ˆÈÚ˘†˙ÂÈÊÎ¯Ó‰†˙ÂÈÂÂÁ‰†ÏÚ†¨˙Â„ÏÈ‰†ÏÚ†˙ˆ˜†Â¯ÙÒ†ÆÌÎÏ†ÌÂÏ˘

Æ˙Â¯‚·˙‰‰†ÏÚ†¨ÌÎ˙‡

ÈÊÁ:�"לא�אהבתי�ללמוד,�ובעיקר�אהבתי�לעשות�שטויות.�הייתי
מבלה�המון�בים.�אני�אוהב�מאוד�את�כל�מה�שקשור�בזה:�דייג,
צלילה,�שייט...�מעבר�לזה,�הייתי�מוקף�בחברים�ותמיד�הייתה
חשובה�לי�האחווה,�שכולנו�נפעל�ביחד.�חשוב�היה�לי�להרגיש�שיש
סביבי�"גב",�ביטחון.�כמובן�שעם�הזמן�התבדיתי,�וגיליתי�שלפעמים

קשה�לסמוך�גם�על�חברים�טובים...".

‡·¯‰Ì∫�"אני�זוכר�את�עצמי�כילד�חרשן,�שקדן,�עדין�ומופנם.�סוג

של�"אאוט�סיידר",�בוגר�ומהורהר�כזה.�אני�זוכר�את�עצמי�עוד
מתקופת�הגן,�מסתכל�תמיד�על�העולם�כמו�דרך�עיניים�של�זקן.
בדיעבד,�כשאני�מסתכל�אחורה,�אני�מבין�שראיתי�את�החיים�בצורה

יותר�בוגרת.�פחות�שטותניק�ויותר�רציני.�ילד�זקן,�בקיצור...".
Û˜ÂÓ†ÈÊÁ˘Î†¨˙Â¯‚·˙‰‰†˙Â˘†˙‡†Ì‰¯·‡Â†ÈÊÁ†Ì‰Ï†Â¯È·Ú‰†ÍÎ

ÆÌÈ¯Â‡È·Â†̇ Â˜ÂÏÁÓ†̈ ÌÈ˘Â¯ÈÙ†̈ ˙Â˙ÎÒÓ·†Û˜ÂÓ†Ì‰¯·‡Â†̈ ÌÈ¯·ÁÂ†ÌÈ·

¨ÌÈ¯·Á†ÌÚ†·¢‰¯‡Ï†„ÈÓ†‡ˆÈÂ†ÈÚ·Â˙†È·¯˜†˙Â¯È˘Ó†¯¯Á˙˘‰†ÈÊÁ

ÆÛÒÎ†‰·¯‰Â†„¯‡˜†ÔÈ¯‚†ÏÚ†ÌÏÁÂ† ¨¯ÙÚ†˙Â„Â·Ú†Ï˘†˜ÒÚ†Á˙Ù

˙È‡˜È¯Ó‡‰†‰ÊÈÂÂ‰†ÌÂÏÁ†¨‰˘Î†È¯Á‡†‰¯Ó‚†˙ÈÒÁÈ‰†‰ÁÏˆ‰‰

È˜ÒÚ·†„·ÂÚ†¨ı¯‡·†‰¯ÊÁ·†ÂÓˆÚ†˙‡†‡ˆÓ†ÈÊÁÂ†¨‡Â‰†Ì‚†‚‚ÂÙ˙‰

ÆÂ˙ÁÙ˘Ó†Ï˘†¯ÁÒÓ‰

˘Â„‚† ÂÓˆÚ†˙‡†¯ÎÂÊ†‡Â‰† Æ¯˘˜‰†ÏÈÁ·†ÍÈ¯„ÓÎ†˙¯È˘†Ì‰¯·‡

¨˙ÂÈÙÂÒÂÏÈÙÂ†̇ ÂÈÓÂÈ˜†̇ ÂÏ‡˘·†̃ ÒÙ‰†‡ÏÏ†̄ ·Â†∫˙Â·˘ÁÓÂ†̇ ÂÂˆ¯·

¯‡Â˙†ÌÈÈÒÓ†ÛÂÒ·ÏÂ†¨ÌÈÈ¯˘Ù‡†„ÂÓÈÏ†ÈÓÂÁ˙†˙Â¯˘Ú†ÔÈ·†Ë·Ï˙Ó

ÆÚÂˆ˜Ó·†„Â·ÚÏ†ÏÈÁ˙ÓÂ†·ÂˆÈÚÂ†‰Ò„‰·

¯·ÎÚ†˙ÚÈ‚ †˜Á¯Ó·
ÏÚ†˙ÂÏ‡˘†ÏÂ‡˘Ï†Ì˙ÏÁ˙‰†È˙Ó

øÌÈÈÁ‰†˙ÂÚÓ˘Ó

‡·¯‰Ì∫�"מילדות.�בגיל�עשר�בערך�חשבתי�'מה�קורה�אחרי�החיים?'

'מה�זה�נקרא�למות?'�ונכנסתי�לזה�לעומק,�כמו�לתוך�לּופ.�השאלה
ליוותה�אותי�כל�הזמן.

כשנכנסתי�לשגרה�מסויימת,�עם�העבודה,�הצורך�שלי�להבין�את
�ספרים�על �לקרוא�כל�מיני �והתחלתי �הלך�וגדל, משמעות�חיי
פסיכולוגיה�ומודעות�וגם�התחלתי�ללמוד�רפואה�אלטרנטיבית".

øÈÊÁ†¨ÍÏˆ‡†‰¯˜†‰Ê†„ˆÈÎÂ

ÈÊÁ∫�"אחרי�שהשתחררתי�מהצבא,�התחלתי�באמת�לשאול�'למה
אנחנו�חיים'.�לפני�זה�הייתה�בי�מין�סקרנות�גדולה,�ולא�מתוך�מצוקה,
כי�החיים�בצעירותי�היו�מאוד�ברורים�ומהנים.�אבל�אחרי�הצבא�העולם
נראה�פתאום�כזה�קטן�ולא�מספק.�אחרי�שחזרתי�מארה"ב,�זה�ממש
התחיל�לבעור�בתוכי.�פתאום�התחלתי�להסתכל�על�העולם�דרך
עיניים�מאוכזבות�מאוד.�כשנכנסתי�לעולם�העסקים,�התחלתי�לראות
עד�כמה�אנשים�יכולים�להיות�נצלנים,�חברים�או�לא,�בכלל�לא�משנה.
ופתאום�היה�לי�קשה�לסמוך,�קשה�להאמין�בחיבור�האנושי�הזה,

שכל�כך�אהבתי�והערכתי�בשנות�ההתבגרות�שלי".
ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÌÚ†Ì˙˘‚Ù†˙‡Ê†ÏÎ·†ÔÎÈ‰

ÈÊÁ∫†"פשוט�הקלדתי�'קבלה'�יום�אחד�במנוע�חיפוש�אינטרנטי.
נכנסתי�לאתר�של�'בני�ברוך',�ראיתי�הרצאה�של�הרב�לייטמן�ואמרתי
לעצמי�שיש�פה�משהו�חכם,�אבל�עדיין�לא�הבנתי�ממש�במה�מדובר.
הורדתי�גם�כמה�מאמרים�של�בעל�הסולם�והתחלתי�לקרוא�קצת.
אחרי�כמה�פעמים�פתאום�השיעורים�הפכו�להיות�כל�כך�מדהימים,
ממש�לא�האמנתי�שזה�קורה.�אתה�יושב�ממוגנט�למסך,�מקשיב
לאיזה�מאמר�או�לתלמוד�עשר�הספירות�ולא�מבין�כלום...�ואז�הרב
לייטמן�מתחיל�לבאר,�לשרטט�ולהסביר,�ואני�מרגיש�שאני�ממש
שותה�את�המילים�שלו�כאילו�זה�מי�מעיין�טהור�שמצאתי�אחרי
שהלכתי�במדבר�שנים,�כשהגרון�שלי�סדוק�ושורף�מרוב�צמא".

‡·¯‰Ì∫†"אני�דווקא�נחשפתי�קודם�לספרים�ולטקסטים,�ורק�אחר

כך�גיליתי�את�אתר�האינטרנט.�הפעם�הראשונה�שהתחברתי�לשיעור
חי�הייתה�כמו�זריקת�אנרגיה�שבחיים�לא�הרגשתי.�היה�כזה�שקט
בהתחלה�והתנגנה�לה�מין�מוזיקה�קסומה�ועתיקה.�האוויר�בחדר
היה�סמיך,�רק�אני�מול�האור�של�המסך�המרצד,�ואז�התחיל�השיעור.
כנראה�שהגעתי�עם�חיסרון�והשתוקקות�כל�כך�גדולים,�שזה�הרגיש
לי�כמו�שיעור�פרטי.�הרב�לייטמן�לימד�את�ההקדמה�לתלמוד�עשר
הספירות�ואת�"פתיחה�לחכמת�הקבלה".�כל�כך�הרבה�שאלות,
התלבטויות�ופחדים�שהיו�לי,�התחילו�פתאום�להתברר�ולקבל
מענה�ישיר,�כאילו�אני�ממש�הייתי�נוכח�בחדר�הלימוד�ושאלתי�את

זה�בשיעור.�אני�זוכר�שפשוט�בכיתי�כמו�ילד".
ÈÊÁ∫�"גם�אצלי�היו�דמעות.�בסופו�של�דבר,�אחרי�תקופה�של�שלוש
שנים�שבהן�אני�לומד�דרך�האינטרנט,�אני�מסתכל�על�הדרך�שעברתי
ועל�ההתקדמות�שלי,�ואני�פשוט�לא�מאמין.�זה�עדיין�בלתי�נתפס
בעיני,�שיש�אתר�אינטרנט�כזה�שאפשר�פשוט�להתחבר�דרכו�לכוח
העליון.�כמה�קליקים�על�העכבר,�ואתה�יוצא�למסע�דרך�החומר,

אל�עבר�הרוחניות".

˙Â˘‚¯†Ï˘Â†Ú„È†Ï˘†‰Ï„†È˙Ï·†¯‚‡Ó
‰‰ÈÓÎ†Á˙ÙÓ†‡Ï†¨·˘ÁÓ‰†Í¯„†¨˜ÂÁ¯Ó†¨ÂÊÎ†‰¯Âˆ·†„ÓÂÏ˘†Ì„‡

ø˙ÈÊÈÙ†‰¯Âˆ·†ÌÈ„ÓÂÏ‰†¯‡˘Ï†ÌÈÓÚÙÏ†¯·Á˙‰Ï

‡·¯‰Ì∫�"כן�ולא.�מצד�אחד���אתה�מאוד�רוצה�להכיר�את�האנשים

ואת�הרוח�של�המקום.�אבל�מצד�שני���הרגשתי�שבמקום�שבו�אני
נמצא,�הלימוד�דרך�האינטרנט�ממש�תפור�בשבילי,�בדיוק�עבור
אורח�החיים�שלי.�הרי�באתר�יש�הכל:��אתה�יכול�לשאול�שאלות
בשידור�חי,�להוריד�קבצי�וידאו,�אודיו�וטקסט�מארכיון�המדיה
האדיר,�שלא�לדבר�על�הספרייה...�תשמע,�זה�מאגר�בלתי�נדלה�ולא
רק�של�ידע,�אלא�של�רגשות,�כי�אתה�ממש�יכול�להרגיש�את�החיבור

הזה�דרך�המסך,�את�החום�האנושי�שזורם�משם".
ÈÊÁ∫†"כשהתחלתי�ללמוד,�זה�היה�לבד�לגמרי.�אף�אחד�לא�ידע.�היה
נראה�לי�טבעי�לא�לשתף.�אתה�קם�בלילה,�לבד�מול�המסך,�מתחבר
יחד�עם�אלפי�אנשים,�בלי�לדעת�את�השמות�ולראות�את�הפנים,
חוץ�ממי�שיושב�מול�המצלמה.�וזה�רק�אתה�והם,�והרב�מיכאל
לייטמן,�והספרים.�וזה�ברור�לך�שלא�צריך�יותר�כלום.�שפה�נמצא
הכל.�בטח�שעם�הזמן�מתגברת�בך�התחושה�שאתה�רוצה�להכיר
אותם,�עוד�אנשים�עם�רצון�למשהו�אחר,�כמו�שלך.�אבל�גם�חששתי
לנסות�ולהיות�חלק�מקבוצת�מקובלים�כזו.�אולי�לא�אצליח�לעשות
את�זה,�אולי�אני�לא�בנוי�לזה,�ואז�מה?�אז�העדפתי�לאט�לאט,�לתת

לאור�המקיף�לעשות�את�שלו.
ובאמת,�אחרי�שלוש�שנים�שלמדתי�לבד,�התחלתי�להגיע�לשיעורים.
אני�זוכר�שהרגשתי�כאילו�הגעתי�למקום�שבו�נמצאים�גיבורי�הילדות
שלי,�ואני�נפגש�עכשיו�עם�ספיידרמן,�באטמן�וסופרמן...�כך�שהריחוק
הזה�של�הלימוד�דרך�האינטרנט�עזר�למעשה�לבנות�גם�המון�קירבה,

דרך�כמיהה,�בסופו�של�דבר".
amit_s@kab.co.il
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קבלה�בדאבל�קליק
ÂÏ˘†˙ÈÓÚ

‰
Ï

·
˜

·
†Ì

È‚˘
ÂÓ

˙Â¯Ú˘

"שערות"���מלשון�סערות.�במהלך�הדרך�הרוחנית
מתעוררים�לעיתים�תהיות�ובלבול,�הגורמים�לסערות
נפש.�מי�שמתגבר�על�הסערות,�מגלה�שהן�נשלחו
אליו�רק�כדי�להעלות�אותו�למצב�מתקדם�יותר.�אם
האדם�מתייחס�לסערות�כאל�אמצעים�להתקדמות,
מיד�הופך�הסער�שבלב�לשער�אל�המצב�הרוחני

החדש.

ÂÚÈ‚‰Â†˙˘¯‰†Ï‡†Â¯·Á˙‰†¨ÌÙÂÓ†¯„ÈÈÒ†ËÂ‡‡Â†‰ß¯·ÁÂ†ÌÈ†Ï˘†˘È‡

ßÌÚÏ†‰Ï·˜ß†¯˙‡†≠†˜ÂÈ„·†ÌÂ˜Ó‰†Â˙Â‡†Ï‡†ÈÏËÈ‚È„‰†·È˙·

Ï˘†¯Â‡‰†ÏÂÓ†È‡†˜¯†¨ÍÈÓÒ†‰È‰†¯„Á·†¯ÈÂÂ‡‰
‰‡¯Î†Æ¯ÂÚÈ˘‰†ÏÈÁ˙‰†Ê‡Â†¨„ˆ¯Ó‰†ÍÒÓ‰

ÍÎ†ÏÎ†˙Â˜˜Â˙˘‰Â†ÔÂ¯ÒÈÁ†ÌÚ†È˙Ú‚‰˘
ÈË¯Ù†¯ÂÚÈ˘†ÂÓÎ†ÈÏ†˘È‚¯‰†‰Ê˘†¨ÌÈÏÂ„‚

ÈÂÏ†ÈÊÁ∫�"פשוט�הקלדתי
'קבלה'�יום�אחד�במנוע�חיפוש�אינטרנטי..."

שה�אדמוני
צילום:�מ

Ó

È·ÈÏ†˙Â·˜Ú·
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˙Ï·˜Ï†ÌÂ˘È¯

¯‡Â„·†ÔÂ˙ÈÚ‰
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ÏÎ·†ÌÈ¯ÈÎÊÓ†¯ÓÂÚ‰†˙¯ÈÙÒ†ÍÏ‰Ó·†ÚÂ„Ó

øÂÏ†˙„ÁÂÈÓ‰†‰¯ÈÙÒ‰†Ì˘†˙‡†ÌÂÈ
נשמת�האדם�כוללת�ארבעים�ותשע�(שבע�כפול
שבע)�תכונות,�שנקראות�גם�"ימים".�כל�יום�שאנו
מציינים�במהלך�ספירת�העומר�מסמל�מצב�חדש,
שבו�האדם�מתקן�תכונה�מסויימת�מתוך�אותן
ארבעים�ותשע�תכונות.�כאשר�האדם�מתקן�את
�או ��ה"תורה"� �האור�העליון �מתגלה�בהן כולן,

ה"בורא".

ÔÈ·Ï†¨¢¯Â‡‰†‚Á¢†¨¯ÓÂÚ·†‚¢Ï†ÔÈ·†¯˘˜‰†‰Ó

ÚÂ„ÓÂ†¨È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†Ï·Â˜Ó‰†˙¯ÈËÙ

ø‚ÁÂ†‰ÁÓ˘†ÌÂÈÏ†·˘Á†Â˙¯ÈËÙ†ÌÂÈ

יום�פטירתו�של�רבי�שמעון�בר�יוחאי,�הוא�היום
�הקבלה �חכמת �מסירת �"בכוח" �נסתיימה שבו
�צריכים�לממש�בפועל�את �אנו �בימינו, לעולם.

הקבלה�ולהביא�לגילוי�האור�בתוך�נשמותינו.

ø¯ÓÂÚ·†‚¢Ï·†˙Â¯Â„Ó†ÌÈ˜ÈÏ„Ó†ÚÂ„Ó
�בעומר �בל"ג �להדליק �נוהגים �שאנו המדורות
�כשאנו �שמתגלה �הגדול �האור �את מסמלות

מתחברים�בינינו�באהבת�הזולת.
�רצון�קטן�שמושך �ניצוץ, בכל�אחד�מאיתנו�חבוי
אותנו�כלפי�מעלה,�אל�הרגשת�השלמות�והנצחיות.
כאשר�אנו�מפורדים,�הניצוץ�שבתוכנו�נשרף,�ולא
�אולם�אם�נממש�את�שיטת �זכר. �כל נותר�ממנו
הקבלה�ונתחבר�בינינו,�דווקא�על�פני�ההתנגדות
הפנימית�שקיימת�בנו�תיווצר�בינינו�בעירה�מיוחדת.
כשנתאחד,�הניצוצות�שחבויים�בתוך�כל�אחד�מאיתנו
יתחברו�לשלהבת�אחת�גדולה,�אשר�בה�יתגלה�האור

העליון.

˙‡†¯ÙÒÏ†‚Â‰†˙È„Â‰È‰†˙¯ÂÒÓ‰†ÈÙ†ÏÚ

Æ¯ÓÂÚ·† ‚¢Ï·† ‰Â˘‡¯‰† ÌÚÙ·† ÌÈ·‰

ÂÓÈÈ˜Ï†ÌÈ‚‰ÂÂ†¢‰˜Ï‡Á¢†‡¯˜†‚‰Ó‰

˘¯Â˘‰†‰Ó†Æ˘ÂÏ˘†ÏÈ‚Ï†ÚÈ‚Ó†„ÏÈ‰˘Î

ø‚‰Ó‰†Ï˘†ÈÁÂ¯‰
גיל�שלוש�מסמל�את�"תיקון�ג'�הקווים"�שאותו
צריך�האדם�לבצע.�השערות�מסמלות�את�צינורות
השפע,�שדרכם�יורדים�מעולם�האצילות�אורות
מיוחדים,�המסייעים�לאדם�לתקן�את�הנשמה�שלו.
גזירת�שערות�הראש�מעידה�על�פעולת�תיקון
אקטיבית�מצד�האדם.�מנהג�ה"חאלקה"�מרמז�על
תהליך�ההתפתחות�הרוחנית.�התספורת�מבוצעת
דווקא�ביום�ל"ג�בעומר,�כי�הוא�מסמל�את�תחילתו

של�תהליך�קבלת�האור�בתוך�הנשמה.

¯ÙÒ†˙‡†ÂÈ¯·ÁÂ†È¢·˘¯†Â·˙Î†‰¯ËÓ†ÂÊÈ‡Ï

ø¯‰ÂÊ‰
�שיטת �את �למסור �במטרה �נכתב �הזוהר ספר
התיקון�לידי�העם,�בזמן�שבו�הוא�יהיה�מוכשר

לממש�אותה,�כלומר,�בדורנו.

ÚÂ„Ó† ¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ†˙‡†ÔÈ·‰Ï†‰˘˜†Ì‡

øÂ¯Â·Ú†‡˜ÂÂ„†·˙Î†‡Â‰˘†¯Ó‡
ספר�הזוהר,�כמו�כל�ספרי�הקבלה,�לא�נכתב�כדי
שננסה�להבין�בעזרתו�בצורה�שכלית�את�העולם
הרוחני,�מכיוון�שמתוך�העולם�הגשמי�לא�ניתן

להבין�את�העולם�העליון.
הזוהר�נכתב�במטרה�"לפתוח�לנו�את�העיניים",

כדי�שנוכל�לראות�את�העולם�העליון.
השפה�שבה�הוא�כתוב,�סגנון�הכתיבה�שלו�וכו'
מכוונים�לכך�בלבד.�כשבעל�הסולם�כתב�את�פירוש
"הסולם"�לספר�הזוהר,�הוא�עשה�זאת�מתוך�אותה
כוונה�בדיוק,�כדי�ללמד�את�האדם�את�השיטה
כיצד�למשוך�אליו,�את�"המאור�המחזיר�למוטב"

(ראה�כתבה�בנושא�בעמוד�4).
לא�בכדי�נכתב,�שלאחר�פטירתו�נשאל�האדם�"האם
עסקת�בתיקון�הלב?",�ולא�"כמה�דפים�למדת�בעל

פה?",�או�"כמה�חכם�אתה?".

¯ÙÒ·†˜ÒÚ˙‰Ï†¯ÂÒ‡˘†ÌÈ¯ÓÂ‡†ÚÂ„Ó

Ú‚˙˘‰Ï† Ô˙È˘† ÔÂÎ†‰Ê†Ì‡‰Â† ¨¯‰ÂÊ‰

øÂ·†‰‡È¯˜Ó†‰‡ˆÂ˙Î
כל�התורה�כולה,�על�החלק�הנגלה�והנסתר�שבה,
�כפי�שכתוב: �לב�האדם. ניתנה�רק�לשם�תיקון
"בראתי�יצר�הרע�בראתי�תורת�תבלין,�כי�המאור
שבה�מחזירו�למוטב".�בתוך�חכמת�הקבלה�טמון
"המאור�המחזיר�למוטב",�שהוא�האור�שמביא

אותנו�לישועה�ולכל�טוב.
במאמר�"הקדמה�לתלמוד�עשר�הספירות"�מדגיש
בעל�הסולם�שהקבלה�מיועדת�לאנשים�ששואלים
את�עצמם�על�משמעות�חייהם.�מכיוון�שבימינו
יותר�ויותר�אנשים�שואלים�את�עצמם�את�השאלה
הזאת,�כתבו�המקובלים�שדורנו�הוא�הזמן�שבו
צריך�להתחיל�לעסוק�בחכמת�הקבלה�ברבים.�כל
העוסק�בלימוד�חכמת�הקבלה�לפי�דרכו�של�בעל
הסולם�מובטח�לו,�שלא�רק�שיישאר�שפוי,�אלא

שאפילו�יהיה�מאושר.

˙ÏÓÒÓ†‰Ó†Æ‰¯ÚÓ·†·˙Î†¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ

ø‰Ï·˜‰†˙ÓÎÁ†ÈÙÏ†‰¯ÚÓ
מערה�היא�מקום�מיוחד�באדמה�שבתוכו�יכול�האדם
לחיות.�האדמה�בכללותה�מסמלת�את�"הרצון�לקבל",
�ואילו�המערה�מסמלת�את�כוח �של�האדם, האגו

הנתינה�שנמצא�בתוך�"הרצון�לקבל".
ø‰˜ÈËÒÈÓÏ†ÌÈ¯Â˘˜†‰Ï·˜‰Â†¯‰ÂÊ‰†Ì‡‰
חכמת�הקבלה�היא�שיטה�שמיועדת�להביא�את
�מצב�שבו�האדם�נעשה האדם�למצב�המתוקן,
דומה�לבורא,�ומרגיש�נצחי�ושלם�כמוהו.�מכיוון
�נקראת �מאיתנו, �נסתר �זה �מצב שמלכתחילה

הקבלה�"חכמת�הנסתר".
שיטת�התיקון�היא�שיטה�מדעית�המוליכה�את
האדם�צעד�אחר�צעד,�בדרך�של�סיבה�ותוצאה,
�תהליך �לכך. �המוסמך �מקובל �של ובהדרכה
�כמו �ידיעה�והשגה, התפתחות�זה�מבוסס�על
�ואין�כל�קשר�בינו�לבין שנאמר�"כי�תשיג�ידך",

מיסטיקה.

ÈÙÏ†Â˘Á¯˙‰˘†ÌÈÚÂ¯È‡†ÌÈ‚‚ÂÁ†Â‡†ÚÂ„Ó

ø‰˘†ÌÈÈÙÏ‡Î
�לצאת�מהמצב �אך�כדי �עוסקים�בהיסטוריה, איננו
העגום�שאליו�נקלענו�היום�בעולם�המודרני,�אנו�זקוקים

לשיטת�התיקון�שנוסדה�כבר�לפני�אלפי�שנים.
כיום�אנו�חוגגים�את�מסירת�שיטת�התיקון�ולא

את�המאורע�ההיסטורי.

·˙Î† ¯‰ÂÊ‰† ¯ÙÒ† ˙‡† ÈÎ† ÌÈ¯ÓÂ‡‰† ˘È

È·¯Ï†Â˙·È˙Î†˙‡†ÌÈÎÈÈ˘Ó˘†˘ÈÂ†¨È¢·˘¯

øÔÂÎ†‰Ó†ÆÔÂ‡Ï≠È„†‰˘Ó
בעל�הסולם,�הרב�יהודה�אשלג,�מתייחס�לשאלה
זו�ב"הקדמה�לספר�הזוהר"�(אות�נ"ט'�ס')�"והנה
�כלומר, �הקדוש, �הזוהר �ספר �אצל �המצוים כל
המבינים�מה�שכתוב�בו,�הסכימו�פה�אחד,�שספר
הזוהר�הקדוש�חיברו,�התנא�האלוקי,�רבי�שמעון
בר�יוחאי.�חוץ�מהרחוקים�מחכמה�זו,�שיש�מהם
המפקפקים�בייחוסו�זה,�ונוטים�לומר,�על�סמך
מעשיות�בדויות�ממתנגדי�החכמה�הזו,�שמחברו
�אחרים �או �די�ליאון, �משה �רבי �המקובל הוא,

הסמוכים�לו�בזמן...".

ø¯ÓÂÚ·†‚¢Ï†Â‰Ó†¨ÍÎ†Ì‡
ל"ג�בעומר�מהווה�נקודת�מפנה�חשובה�שהאדם

עובר�בדרכו�הרוחנית.
�את�תיקון �האדם�כבר�סיים�לתכנן בנקודה�זו
הנשמה�שלו.�בקבלה�מכונה�שלב�זה�"תיקון�בכוח"
(בכוונה).�עתה�הוא�ניגש�לממש�את�שלב�התכנון

הלכה�למעשה.
סיום�התיקון�בפועל�נקרא�גם�"גמר�תיקון�הנשמה",
ואותו�מסמל�עבורנו�חג�מתן�תורה,�חג�מתן�האור,

שבועות.
niv_n@kab.co.il

שאלות�בוערות�על�ל"ג�בעומר
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"ויהי�בתוך�שני�המלחמה�בימי�הטבח�האיום.�ואני
תפילה,�ואבך�בכי�רב�כל�הלילה.�ויהי�כעלות�הבוקר.
והנה�אנשי�העולם�כולו�כמו�מקובצים�בקיבוץ�אחד
לפני�דמיוני.�ואיש�אחד�מרחף�ביניהם�בראש�חרבו
�והראשים �ראשיהם, �מצליף�כלפי על�ראשיהם,
פורחים�למרום�וגוויותיהם�נופלים�לבקעה�גדולה

מאוד,�ויהיו�לים�של�עצמות.
והנה�קול�אלי:�"אני�אל�ש�די,�המנהיג�לכל�העולם
כולו�ברחמים�מרובים.�שלח�ידך�ואחוז�בחרב,�כי
עתה�נתתי�לך�עצמה�וגבורה".�ותלבישיני�רוח�ה',
ואחזתי�בחרב.�ותכף�נעלם�אותו�האיש,�והבטתי
היטב�על�מקומו�ואיננו.�והחרב�ברשותי�לקנייני

הפרטי.
ויאמר�ה'�אלי:�"שא�רגלך�ולך�לך�ממולדתך�אל�ארץ
החמדה�ארץ�האבות�הקדושים,�ואעשך�שם�לחכם
גדול�ועצום�ונברכו�בך�כל�גאוני�הארץ,�כי�אותך
בחרתי�לצדיק�וחכם�בכל�הדור�הזה,�למען�תרפא
את�שבר�האנושי�בישועה�של�קיימא.�ואת�החרב
הזה�תיקח�בידך,�ותשמור�עליה�בכל�נפשך�ומאודך,
כי�היא�האות�ביני�ובינך,�אשר�כל�הדברים�הטובים
האלו�יתקימו�על�ידיך,�כי�עד�עתה�עוד�לא�היה�לי
איש�נאמן�כמותך,�למסור�לו�החרב�הזאת.�ועל�כן
עשו�החובלים�מה�שעשו,�ומעתה�כל�מחבל�אשר
�ויתבער �יתעלם �תכף �בידיך, �חרבי �את יראה

מהארץ".
ואסתיר�פני,�כי�יראתי�מלהביט�לעומת�הדובר�בי.
�חרב �כמו �דמיוני, �עיני �למראה �שהיתה והחרב
�הנה �נורא, �משחית �בדמות �ברזל �של פשוטה
נתהפכה�ברשותי�לאותיות�נוצצות�השם�הקדוש
אל�ש�די,�אשר�ברק�זיוום�מלאה�אור�ונחת�והשקט
ובטח�את�כל�העולם�כולו.�ואומר�אל�לבי:�"מי�יתן
ואקנה�לכל�דורי�העולם�מטיפה�טהרה�של�החרב

הזאת,�כי�אז�ידעו�שיש�נועם�ה'�בארץ".
ואשא�עיני.�והנה�ה'�ניצב�עלי�ויאמר�אלי:�"אני�אל
אלוקי�אבותיך,�שא�נא�עיניך�מהמקום�אשר�אתה
עומד�לפני,�ותראה�כל�המציאות�אשר�המצאתי
יש�מאין,�עליונים�ותחתונים�יחד,�מראש�מתחילת
יציאתם�לגילוי�המציאות�ועד�כל�המשך�זמן�בסדרי
התפתחותם,�עד�יבואו�על�גמר�מלאכתם,�כראוי

למעשה�ידי�להתפאר".

ואראה�ואשמח�מאוד�על�הבריאה�הנהדרה�וכל
מלואה.�והעונג�והטוב�אשר�כל�באי�הארץ�מתענגים

עליה.�ואודה�לה'.
אז�אמרתי�לה':�"לפניך�נעבוד�ביראה�ופחד�ונודה
לשמך�תמיד,�כי�מאתך�לא�תצא�הרעות�והטוב,
אכן�שלשלת�של�נועם�ערוכה�לפנינו�מראש�עד
סוף,�ואשרי�הדורכים�על�עולמך�אשר�הכינות�להם
לנועם�ועדן�וכל�טוב,�אין�שום�נפתל�ועקש�בכל
מעשי�ידיך�העליונים�ותחתונים�יחד".�ונמלאתי
חכמה�נהדרה.�ועל�כולם�חכמת�השגחתו�הפרטית
בתכלית.�כן�הלכתי�והוספתי�חכמה�יום�יום,�ימים

רבים�שמונים�ומאת�יום.
בימים�האלה�עלה�על�לבי�לערוך�תפלה�לה'�לאמור:
"הן�נמלאתי�חכמה�יותר�מכל�הקדמונים,�ואין�דבר
בעולם�אשר�יפלא�ממני.�אולם�את�דברי�הנביאים
וחכמי�ה'�איני�מבין�כלום.�גם�השמות�הקדושים
�והרהרתי,�הנה�ה'�הבטיח�לי ברובם�לא�הבנתי.
�חכמים �בין �למופת �להיות �עד �ודעת חכמה

והנבראים,�ואני�עדיין�את�שיחתם�איני�מבין".
ובטרם�אקרא,�והנה�ה'�שורה�עלי�ויאמר:�"הן�תראה
חכמתך�והשגתך�למעלה�למעלה�על�כל�החכמים
�ומה�שאלת�ממני�ולא אשר�היו�בארץ�עד�הנה.
�ולמה�תדאיב�את�רוחך�בהבנת�דברי �לך, נתתי
הנבואה,�שאינך�מסופק�שדבריהם�נאמרים�מתוך
קטנות�מהשגתך,�האם�תרצה�שאורידך�ממדרגתך,

ואז�תוכל�להבין�את�כל�דבריהם�כמותם?".
והחרשתי�ושמחתי�בהתפארות�רחבה�ולא�עניתי
דבר.�אחרי�זה�שאלתי�את�ה':�"הלא�עד�הנה�לא
שמעתי�דבר�על�קיום�גוויתי�וכל�הטובות�והיעודים
הגיעו�לי�מתוך�רוחניות�בלבד�ואליה�הכל�מיועד.
ואם�כן,�מה�יהיה�שבגלל�איזה�מחלה�או�פגעי�הגוף
�תשליכני �האם �לפניך? �ואחטא �שכלי יתבלבל
מלפניך�ותאבד�את�כל�הטובה�הזאת�או�תענישני?".
וישבע�לי�ה'�בשמו�הגדול�והנורא�ובכסאו�הנצחי,
כי�לא�ירפה�חסדו�ממני�בנצחיות.�ואם�אחטא�ואם
לא�אחטא,�חסדו�וקדושתו�לא�יסור�הימני�לנצח.
ושמעתי�ושמחתי�מאוד.�(הן�כבר�באת�על�תכליתך

ולכל�פשעיך�סלחתי�והחסד�הזה).
�קשב�רב�לכל ובמלאת�הימים�האלה�הקשבתי
היעודים�וההבטחות�שנועדתי�מאת�ה',�ולא�מצאתי

�העולם �בני �אל �לדבר �איך �ולשון, �סיפוק בהם
�ולא�יכולתי �אשר�הודיעני. ולהביאם�לחפץ�ה',
להתאפק�לטייל�בין�בני�אדם,�הריקים�מכל,�ודוברים
�ואני�שבע�והלל�הולך �ועל�בריאתו. סרה�על�ה'
ושמח,�וכמו�מצטחק�על�האומללים�האלה.�ונגעו
‰Ó†‰È‰È†∫È·Ï·†ÌÎÒÂ‰†Ê‡�.אלי�הדברים�עד�הלב
Á¯ÎÂÓ†È‰†¨‰Ó¯‰†È˙‚¯„ÓÓ†„¯‡†ÂÏÈÙ‡Â†¨‰È‰È˘

˙Ú„Â†‰‚˘‰† ÈÏ† Ô˙ÈÏ† ¨ß‰Ï†‰ÓÁ†‰ÏÈÙ˙†ÍÂÙ˘Ï

ÌÏÂÚ‰†È·†˙‡†ÏÈÚÂ‰Ï†¨ÔÂ˘ÏÂ†‰ÓÎÁÂ†‰‡Â·†È¯·„·

ÌÚÂ‰Â† ‰ÓÎÁ‰† ˙‚¯„Ï† Ì˙ÂÏÚ‰Ï† ¨ÌÈÏÏÓÂ‡‰

¨ÈÁÂ¯†·È‡„‰Ï†ÈÏ†¯ÂÒ‡˘†Ê‡Ó†È˙Ú„È˘†Ì‚‰Â†ÆÈ˙ÂÓÎ

‰ÏÈÙ˙Â†ÁÈ˘†È˙ÎÙ˘Â†È˙˜Ù‡˙‰†‡Ï†‰Ê†ÏÎ†ÌÚ

Æ„Â‡Ó†‰ÓÁ

ויהי�בבוקר�ואשא�עיני�וראיתי�יושב�בשמים�ישחק
עלי�ועל�דברי�ויאמר�לי:�"מה�אתה�רואה?".

ואומר�אני:�"רואה�שני�אנשים�מתאבקים�יחד.�אחד
חכם�ושלם�בכל�עוז,�והשני�קטן�וטיפש,�כמו�קטן
שנולד.�והשני�החסר�טעם�הקטן�והחלש�מפיל�את

הגיבור�והשלם".
ויאמר�לי�ה':�"זה�הקטן�גדול�יהיה".

ויפתח�הקטן�את�פיו,�ואמר�לי�איזה�פסוקים�בלתי
�בהם�כל �אומנם�הרגשתי �כל�צרכם. מובנים�לי
אוצרות�החכמה�והנבואה�הנהוגה�בין�כל�נביאי
אמת,�עד�שידעתי�כי�ענה�לי�ה'�ונתן�לי�מהלכים

בין�כל�הנביאים�וחכמי�ה'.
ויאמר�לי�ה':�"קום�על�רגלך�והבט�לרוח�מזרחית
קדמה".�ונשאתי�עיני,�וראיתי�אשר�הקטן�הלז�ברגע
אחת�נתרומם�והשוה�את�עצמו�וקומתו�לקומת
�כמקודם �ושכל �טעם �חסר �היה �ועדיין הגדול,

ונפלאתי�מאוד.
אחר�זה�היה�דבר�ה'�אלי�במחזה�לאמור:�"שכב�על
צדך�הימנית".�ואשכב�על�הארץ.�ויאמר�לי:�"מה

אתה�רואה?".
�מאד, �רבים �ולאומים �גויים �רואה �"אני ואומר:

מתנשאים�ונאבדים�ומראיהם�משחת�מאדם".
ויאמר�לי�ה':�"אם�תוכל�ליתן�צורה�לכל�הגויים
האלה�ולהפיח�בהם�רוח�חיים,�אז�אביאך�אל�הארץ
אשר�נשבעתי�לאבותיך,�לתת�לך�וכל�יעודי�יתקיימו

על�ידך".
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במסמך�נדיר�ומדהים�שכתב�בעל�הסולם,�הוא�מתאר�את�התגלות�הבורא
בפניו�ומשימה�כבדת�משקל�שקיבל�על�עצמו���להציל�את�העולם.�לא�פחות

הנבואה
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"בי"ב�ימים�לחודש�מרחשוון,�בשישי�בבוקר�בא
אלי�איש�אחד,�נתגלה�לי�שהוא�חכם�גדול�הפלא
ופלא�בחכמת�הקבלה�וגם�בכל�מיני�חכמות.
ותיכף�בתחילת�דיבורו�הרגשתי�בו�וטעמתי�כי
חכמת�אלוקים�בקרבו,�וכל�דבריו�בהפלגה�גדולה
בהתפארות�עצמית.�עם�כל�זה�האמנתי�מאוד

מכל�קומתי�וחושי.
והבטיח�לי�לגלות�לי�חכמת�האמת�בכל�מילואו,
ועסקתי�עמו�כשלושה�חודשים�בכל�לילה�אחר
חצות�בביתו.�ורוב�העסק�היה�בדרכי�הקדושה
והטהרה,�אמנם�בכל�פעם�הפצרתי�אותו�לגלות
לי�איזה�סוד�מחכמת�הקבלה,�והתחיל�לאמור
ראשי�דברים,�ושום�פעם�לא�השלים�לי.�והיו�לי
בזה�געגועים�עזים�כמובן.�עד�שפעם�אחת�אחר
הפצרה�גדולה�השלים�לי�סוד�אחד�והייתה

שמחתי�עד�אין�קץ.
ומני�אז�התחלתי�לקנות�בעצמי�מעט�ישות.
וכאשר�נתרבתה�הישות�שלי,�כן�נתרחק�ממני
מורי�ז"ל�הקדוש�וגם�בזה�לא�הרגשתי.�ונמשך
זה�כשלושה�חודשים�עד�שבימים�אחרונים�לא
מצאתי�אותו�בביתו�כלל,�אז�הרגשתי�שבאמת
נתרחק�ממני�ונצטערתי�מאוד�והתחלתי�להיטיב

דרכי.
�אותו �בבוקר�מצאתי ובתשעה�לחודש�ניסן

�שני �ישנם �הקבלה �בחכמת �כי �לדעת לינו
חלקים:

החלק�הראשון�נקרא�"סתרי�תורה"�ואותם�אסור•
לגלות�לכל�אדם.

החלק�השני�נקרא�"טעמי�תורה"�ואותם�מותר•
לגלות�ברבים.�יותר�מזה,�לא�רק�שאין�שום�איסור
לגלותם,�אלא�אדרבא,�שכרו�של�מי�שמגלה�אותם

הוא�עצום.
בכל�מקום�שאמרו�חז"ל�כי�אסור�למסור�את�החכמה
לכל�אחד,�הם�התכוונו�לסתרי�התורה.�ולכן,�בכל
ספרי�הקבלה�שנכתבו�מאז�ומעולם,�הן�בכתב�יד�והן

בדפוס,�לא�תמצא�סתרי�תורה.
הרי�איך�יעלה�על�הדעת�לחשוב�שמישהו�מגדולי
האומה�עבר�על�האיסור�לגלות�את�סתרי�התורה.
�ויתר �הזוהר, �וספר �היצירה �ספר �ממחברי החל
הראשונים,�דרך�הרמב"ן�ובעל�הטורים,�ועד�לגאון
מווילנה���כולם�כתבו�ספרים�בחכמת�הקבלה�כדי
�מאליו �ומובן �� �לבורא �להידמות �כיצד ללמדנו
שהמחבר�אינו�יודע�לידיו�של�מי�ייפול�הספר.�הרי
�בו. �יעיין �ראוי בהחלט�יכול�להיות�שאדם�שאינו
אלא�ודאי�הוא�שכל�הספרים�הנכתבים�והנדפסים
הם�בבחינת�טעמי�תורה,�שסודות�אלו,�לא�רק�שאין
איסור�לגלותם,�אלא�אדרבא,�מצווה�גדולה�לגלותם.

ומי�שיודע�לגלות�את�הסודות�האלו�ומגלה�אותם,
ראוי�לשכר�גדול�מאוד,�כי�בגילוי�האורות�הללו�לרבים,

ולרבים�דווקא,�תלויה�גאולת�העולם.

¯˘Ù‡†È‡†Â˘Â¯ÈÙ†¯ÂÒ‡
דבר�ידוע�הוא�בין�המקובלים�שבכל�מקום�שנאמר
"אסור"�הכוונה�היא�ל"אי�אפשר".�הרי�האור�העליון
נמצא�במנוחה�מוחלטת,�כלומר�ללא�כל�שינוי,�והדבר
היחיד�שכן�משתנה�ומתפתח�הוא�יכולתו�של�האדם

לקלוט�את�האור�שמאיר�בקביעות.
�המקובלים�חוששים�מלהביא�לקלקול עם�זאת,
שנקרא�"אכילת�בוסר",�ששורשו�הרוחני�נובע�עוד
�אכילת�בוסר �עדן. �בגן �של�אדם�הראשון מחטאו
פירושו�לפתוח�לאדם�את�חכמת�הקבלה,�לפני�שהוא
מגיע�לדרגת�התפתחות�שבה�הוא�באמת�זקוק�לה.
לכן�בזמן�הגלות,�כשהעם�בכללותו�עדיין�לא�נזקק
�מאוד �המקובלים �נזהרו �רוחנית, להתפתחות
והשתדלו�להסתיר�את�חכמתם�בחדרי�חדרים.�הם
בעצמם�קבעו�מגבלות�ואיסורים�על�לימוד�הקבלה,
כי�ידעו�שעדיין�"אי�אפשר",�שעוד�לא�הגיעה�השעה,
�עקב �התקופה, �באותה �מוכן. �אינו �עדיין שהעם
הסתרת�הקבלה�מההמון,�התפתחה�סביבה�הילה

של�מיסתורין.

אבל�הסתרה�זו�הייתה�הוראת�שעה�ולא
�בעת �"אפשר", �שהיה �ברגע יותר.

�והגיע �התקדם �כבר שהדור
להתפתחות�המתאימה�לגילוי

הזוהר,�מייד�קיבל�בעל�הסולם
את�האפשרות�לכתוב�את
�ולפתוח פירוש�"הסולם"
את�חכמת�הקבלה�לרבים.

ÈÂ‡¯†¯Â„‰
"שמח�אני�שנבראתי�בדור
כזה,�שכבר�מותר�לפרסם
�ואם את�חכמת�האמת.
תשאלוני�מאין�אני�יודע
שמותר�הוא?�אשיב�לכם,

�רשות �לי �שניתן משום
לגלות...�אשר�מקובל�אצלנו,

שזה�אינו�תלוי�בגאוניות�של
החכם�עצמו,�אלא�במצב�הדור.

ועל�כן�אמרתי�שכל�זכייתי�בדרך
גילוי�החכמה,�הוא�מסיבת�הדור�שלי"

Æ®¢‰˙Â‰ÓÂ†‰Ï·˜‰†˙¯Â˙¢††¨ÌÏÂÒ‰†ÏÚ·©

              oren_l@kab.co.il
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סתרי�תורה�וטעמי�תורה ÈÂÏ†Ô¯Â‡

Ú

הלב�נפתח�כמעיין�נובע
Ó
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@ לקריאה�נוספת�בנושא:
www.kab.co.il/links/166

ופייסתי�אותו�הרבה�על�הדבר�ואז�שוב�נתפייס
�וכולל, �גדול �סוד �לי �וגילה �ממש, כמקודם
�אמנם �עלתה�למעלה�ראש�כמובן. ושמחתי
ראיתיו�כמו�מתחלש,�ואני�לא�יצאתי�עוד�מביתו.
�תרע"ט �שנת �בניסן �בעשרה ולמחרת,
(10.4.1919),�שבק�חיים�לכל�עלמא,�זכותו�יגן
�אין �צערי �וגודל �אכי"ר. �ישראל, �ועל עלינו
להעלות�על�הכתב�כי�ליבי�היה�מלא�תקווה
לזכות�בחכמה�ודעת.�והנה�נשארתי�אז�בחוסר
כל�ואפילו�מה�שקיבלתי�ממנו�נשכח�לשעתו

מחמת�הצער�הרב.
וזכות�מורי�הקדוש�ז"ל�ותורתו�עמדה�לי,�ונפתח
ליבי�בחכמה�העליונה�הלוך�ורב�כמעיין�נובע.
�ז"ל. ונזכרתי�בכל�הסודות�שקיבלתי�ממורי
�מתפרנס �היה �הנזכר �ז"ל �הקדוש ומורי
ממסחרים�גדולים�והיה�מפורסם�בכל�העיר

לסוחר�נאמן,�אבל�בחכמת�הקבלה�לא�הכיר�בו
שום�בן�אדם�עד�היום�הזה�ולא�נתן�לי�רשות

לגלות�שמו".

בעל�הסולם�מחבר�פירוש�'הסולם'�לספר�הזוהר

®‡ˆÈÂ†˙˘¯Ù†¨¯‰ÂÊ‰†¯ÙÒ©

כי�האמת�הוא,�שאין�הזוהר�מדבר�במקרים�גשמיים�כלל,�אלא�בעולמות�עליונים,�שאין�שם�סדר�זמנים�כמו�בגשמיות,�וזמנים�הרוחניים
מתבארים�בשינוי�צורות�ומדרגות�הם�למעלה�ממקום�וזמן
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@ לקריאה�נוספת�בנושא:
www.kab.co.il/links/164�

כתב�ידו�של�בעל�הסולם

ÔÂ˘‡¯†¯Â˜Ó

"חכמת�הקבלה�על�פי
בעל�הסולם"

ÔÓËÈÈÏ†Ï‡ÎÈÓ†¯¢„†·¯‰

במהלך�מאות�השנים�האחרונות,�עם�התפתחות
�נוצרה�באנושות�תחושה המדעים�והטכנולוגיה,
שבמדע�תימצא�התשובה�לכל�שאלה,�וכך�ייפתרו

כל�בעיותינו.
האם�בתחילת�המאה�העשרים�ואחת�אנו�יכולים
לומר�שקיבלנו�מהמדע�תשובות�לשאלות�העיקריות
של�חיינו?�ודאי�שלא.�להיפך,�השאלות�רק�הולכות
ומתרבות.�בדיוק�בנקודה�זו,�מתגלה�חכמת�הקבלה.

במשך�אלפי�שנים�מסרו
המקובלים�את�הקבלה
מדור�לדור,�מתוך�ידיעה
�והצורך יום � שיבוא
�ועימו �יתגלה בחכמה
תתגלה�החכמה�עצמה.
�בשעה �בימינו, והנה,
ת כ ל ו ה � ה ש י ר ד ה ש
�הקבלה �חכמת וגדלה,
�עם. �ברוב �מתגלה אכן

¯ÙÒ‰†ÏÚ
הספר�"חכמת�הקבלה

על�פי�בעל�הסולם"�חושף�בפני�הקורא�את�האמת
המדעית�הטמונה�בקבלה,�כפי�שנמסרה�לעולם
בדורנו�בידי�אחד�מגדולי�המקובלים,�הרב�יהודה

אשלג,�"בעל�הסולם".
הספר�כולל�ביאורים�של�הרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן
לסדרת�מאמרי�היסוד�של�בעל�הסולם.�המאמרים
עצמם�עובדו�ללשון�מודרנית,�כך�שאדם�שנפגש
לראשונה�עם�כתבי�בעל�הסולם,�יוכל�להבינם�כראוי

ולהפיק�מהם�את�מירב�התועלת.
סדרת�חכמת�הקבלה,�הוצאת�"קבלה�לעם",�כריכה

קשה,��550עמודים.

@

¯ÙÒ‰†ÚÂ·˘

לקריאת�הספר�ולהורדה�ללא�תשלום:
www.kab.co.il/links/168

www.kabbalahbooks.co.il�:ניתן�לרכוש�את�הספר�באתר



@ צפייה�בשיעור�קבלה�על�ספר�הזוהר:
www.kab.co.il/links/167�
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אפשר�כבר�לגלות�את�האוצר
ÂÈÊ†·˜ÚÈ
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·Ì„˜˙ÓÏ†‰Ï·˜¢†¯˙‡Ï†È„ÚÏ¢∫�ספרו

החדש�והמדובר�של�הרב�מיכאל�לייטמן,�"חכמת
�להורדה �ניתן �הסולם", �בעל �פי �על הקבלה
www.kab.co.il/heb�:בשלמותו�ובחינם�בכתובת

̄†ÈÏ‚‡·†ÌÈÎ„ÂÚÓ˙∫�הבלוג�החדש ‡˘È‰Ï

של�תנועת�"בני�ברוך"�בשפה�האנגלית�עלה
לאוויר.�גולשי�הבלוג�יהנו�מעדכונים�וחדשות
קבלה�על�בסיס�יומי,�קטעי�וידאו�ואודיו,�מאמרים

חמים�במגוון�נושאים�קבליים...
�הבלוג: �כתובת �האנגלית! �בשפה הכול

www.kabbalahblog.info

��השבוע�יצא�לאור�¢°ÏÂÎÈ†„Á‡†ÏÎ†≠†‰Ï·˜¢

�בשפה �לייטמן �מיכאל �הרב �של �חדש ספר
האנגלית,�"קבלה���כל�אחד�יכול!"�שיצא�בהוצאת
�הספר�הינו�מדריך .Penguin Group (USA)
פשוט�המיועד�לכל�מי�שרוצה�להכיר�את�חכמת
הקבלה�ממש�מההתחלה.�למרות�פשטותו,�מכיל
הספר�מידע�רב�על�ההיסטוריה�הקבלית,�גדולי
המקובלים,�יסודות�בחכמת�הקבלה�וכיצד�נוכל

להשתמש�בה�לשיפור�חיינו.

∫˙ÂˆÂÙ˙·†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢

�של�עיתון• (15� �יום�העצמאות�(מס' גיליון
"קבלה�לעם",�הופץ�·˜„‰�ב��10,000עותקים:
העיתון�צורף�לשבועון�"זמן�קנדה"�כמוסף,�וחולק

ברחבי�טורונטו�ביום�העצמאות�האחרון.

•≠† ÌÚÏ† ‰Ï·˜"� �עיתון �של 3� �מספר גיליון
È¯Ó‡†ÔÂÙˆ†˙¯Â„‰Ó˜‰",�צורף�לעיתון�"ידיעות

אחרונות�צפון�אמריקה"�והופץ�ברחבי�ארה"ב
וקנדה�ב���50,000עותקים.

�עיתון• �של �השלישית �המהדורה יצאה
"Kabbalah Today".�ניתן�לקרוא�את�העיתון

www.kabtoday.com�:באתר
•,‰ÈÏ¯ËÒÂ‡†¨È„ÈÒ·�10/5יערך�אירוע�חגיגי��ב

.Kabbalah Todayלרגל�יציאת�העיתון�
ÆÆÆ˙È„¯ÙÒ·†Ì‚†¢ÌÚÏ†‰Ï·˜¢†ÔÂ˙ÈÚ†·Â¯˜·†•

°�www.kab.tv†ıÂ¯Ú·†˘„Á

ביום�ד'�ה��9.5בשעה�18:30,�תשודר�התוכנית•
"סביב�השולחן"�בהשתתפות�הרב�ד"ר�מיכאל
לייטמן�והשחקן�שמואל�וילוז'ני�בערוץ�הקבלה

www.kab.tvהאינטרנטי�
ביום�ה'�ה��10/5בשעה�18:30,�תשודר�התוכנית•

"סביב�השולחן"�עם�הרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן
�הקבלה �בערוץ �שטרית �מיכה והמוזיקאי

www.kab.tvהאינטרנטי�
ניתן�לצפות�בשיחתם�המרתקת�של�השחקן•

�במסגרת �דוד�והרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן, הנרי
תוכנית�האירוח�"סביב�השולחן"�בערוץ�הקבלה

www.kab.tv

ÙÒ‰†ÚÂ·˘Ï†ÌÈÎ¯Ú¯∫†תנועת�"בני�ברוך"

משנסת�מותניים�לקראת�"שבוע�הספר"�שיערך
�תוכלו �במהלכו, �הקרוב. �יוני �חודש בתחילת
למצוא�דוכן�ספרי�קבלה�בכל�רחבי�הארץ.�ספרי
Ï˘†˙„ÁÂÈÓ†‰Á‰הוצאת�"קבלה�לעם"�ימכרו�ב
•∞≥,�כאשר�באותו�השבוע�יושקו�חגיגית�ספריו

החדשים�של�הרב�ד"ר�לייטמן,�"חכמת�הקבלה
על�פי�בעל�הסולם"�ו"אגדה�על�קוסם"�שיצא
בגרסה�חדשה.�בנוסף,�יחולקו�במתנה�דיסקים

ושאר�הפתעות.

¢˘·Ô‡Î†¯·Î†¢¯ÙÒ‰†ÚÂ°�ניתן�לרכוש�ספרים

במחירי�"שבוע�הספר"�(•∞≥†‰Á‰)�בבית�"קבלה
לעם",�רח'�ז'בוטינסקי�112,�פתח�תקווה�ובאתר:

www.kabbalahbooks.co.il

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

ומצאתי�כתוב�מה�שנגזר�למעלה�שלא�יתעסקו�בחכמת�האמת�בגלוי,�היה�לזמן�קצוב�עד�תשלום�שנת�ה'�אלפים�ר"נ�(1490),�ומשם�ואילך�יקרא�"דרא�בתראה"�(דור
�גדולים�וקטנים �ברבים, �המובחר�שיתעסקו �מן �מאות�ליצירה�(1540) �אלפים�ג' �והרשות�נתונה�להתעסק�בספר�הזוהר�ומשנת�ה' �והותרה�הגזירה, אחרון)
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הרגשתו�של�האדם�את�הכוח�העליון
�האור �הקבלה, �פי �על �"אור". מכונה
נמצא�בכל�מקום,�בכל�רצון,�שלא�נשלט
על�ידי�האגו���האהבה�העצמית.�כאשר
�את �ומחליף �עצמו �את �מתקן אדם
�לאהבת �עצמית �מאהבה �� תכונתו
הזולת���הוא�מתמלא�בהרגשה�חדשה

שנקראת�"אור".
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ÈÂ‡†¨‰Ï‚‡†Ì‡†ÈÂ‡†¨¯Ó‡Â†Æ‰Î·Â†ÔÂÚÓ˘†È·¯†·˘

È˘Â„ÈÁ†Â„·‡È†‰Ï‚È†‡Ï†Ì‡˘†ÆÆÆ‰Ï‚‡†‡Ï†Ì‡

ÈÂ‡¯† ÂÈ‡˘† ÈÓ† ÚÓ˘È† ÈÏÂ‡† ¨‰Ï‚È† Ì‡Â† ¨‰¯Â˙‰

Â˙‰†˙Â„ÂÒÏ¯‰¢�(ספר�הזוהר,��פרשת�נשא).

מאז�ומתמיד�חיפשו�המקובלים,�איך�לגלות�לעם
�מסירת �אבל �השלמות. �אל �להגיע �השיטה את
�נדרשים �והמקובלים �מורכב, �דבר �היא השיטה

למצוא�דרך�להתגבר�על�מגבלות�שונות.
במאמר�זה�של�הזוהר�אנו�עדים�להתלבטות�הקשה
שבה�מצוי�רבי�שמעון�בר�יוחאי.�הוא�רוצה�כל�כך
לספר�לעולם�על�חכמת�הקבלה,�אבל�חושש�שלא
יבינו�אותו�כראוי.�כדי�להבין�מדוע�הדבר�מורכב,�עלינו
�להתוודע�קודם�כל�לאחד�הסודות�הגדולים�ביותר�

מהי�המשמעות�האמיתית�של�המונח�"תורה".

ÔÈÏ·˙Î†‰¯Â˙‰
‰¯Â˙‰†ÈÎ†̈ ¯ÓÂ‡˘†Ì„‡†Â˙Â‡Ï†ÈÂ‡†̈ ¯Ó‡†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢

È¯·„† ÏÎ˘† ‡Ï‡† Æ˙ÂË˘Ù·† ÌÈ¯ÂÙÒ† ¯ÙÒÏ† ‰‡·

‰˙ÌÈÂÈÏÚ†˙Â„ÂÒÂ†¨ÌÈÂÈÏÚ†ÌÈ¯·„†Ì‰†¨‰¯Â¢�(ספר

הזוהר,�פרשת�בהעלותך).
�כי�התורה�אינה�אוסף�סיפורי הזוהר�מגלה�לנו
היסטוריה�או�חוקי�מוסר�ארציים,�כפי�שהרגילו
אותנו�לחשוב.�ואכן�במקומות�רבים�מודגש:�"בראתי
יצר�הרע,�בראתי�לו�תורה�תבלין,�כי�המאור�שבה

מחזירו�למוטב".
המקובלים�מסבירים�שהתורה�היא�כוח�מיוחד
("תבלין"),�שתפקידו�לסייע�לנו�לממש�את�מטרת

הבריאה���להתעלות�מעל�האגו�("היצר�הרע")
ולהשתוות�לכוח�העליון�הפועל�במציאות���כוח
האהבה�והנתינה.�מלכתחילה�התורה�נמסרה

לבני�האדם�לצורך�זה�בלבד.

Â‚‡Ï†˙ÎÂÒÓ
לתורה�יש�תכונה�מיוחדת���היא�יכולה�להועיל,
אך�עלולה�גם�להזיק.�אם�משתמשים�בה�בהתאם
למטרתה,�כלומר�מתוך�כוונה�להשתוות�לכוח�העליון,
התורה�מרוממת�אותנו�לחיים�חדשים.�לעומת�זאת,
אם�עוסקים�בה�שלא�מתוך�כוונה�זו,�התורה�מזיקה,
כמו�שכתוב:�"זכה,�נעשית�לו�סם�חיים.�לא�זכה,�נעשית

לו�סם�מוות"�(מסכת�יומא).
�שהעיסוק �היא, �"סם�המוות" משמעות�הביטוי
בתורה�מביא�לתוספת�אגו.�כלומר,�מלבד�האגו
הגשמי�מתווסף�לאדם�גם�אגו�רוחני.�תוספת�האגו
החדשה�גורמת�לאדם�לראות�את�עצמו�כצדיק,
לחשוב�שמגיע�לו�שכר�מהבורא�ומבני�האדם�גם
בעולם�הזה�וגם�בעולם�הבא,�ושמקומו�בגן�עדן
Æ¢ÈÂ‡¢†∫È‡ÁÂÈ†¯·†ÔÂÚÓ˘†È·¯†˜ÚÂÊ†‰Ê†ÏÚÂ�.מובטח
מטרתו�של�רבי�שמעון�היא�להגיש�את�חכמת�הקבלה
רק�לאלו�שיש�להם�צורך�אמיתי�לתקן�את�עצמם
ולהידמות�לבורא.�אבל�הוא�חושש�שיקרה�לחכמת
הקבלה�מה�שקרה�לתורה���שיעשו�ממנה�אמצעי
להשגת�כבוד,�כסף�ושליטה,�ויחשבו�שאין�בה�יותר
מדברים�כפשוטם.�לכן�רבי�שמעון�כותב�את�ספרו
הקדוש�בהצפנה�מיוחדת,�ויודע�שהזוהר�יהיה�חייב

להיגנז�למשך�אלפי�שנים,�עד�שהדור�יהיה�ראוי.

¯¯ÂÚ˙˙†‰Ï‡˘˘†ÌÈ˘‡‰†È¯˘‡
Ì·Ï·

‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓÏ†ÈÂ‡†¨¯Ó‡Â†‰Î·Â†ÂÈ„È†˙‡†‡˘†ÔÂÚÓ˘†È·¯¢

‡ˆÓÈ‰Ï†ÏÎÂÈÂ†‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓ†Ï˘†Â˜ÏÁ†È¯˘‡Â†¨ÔÓÊ†Â˙Â‡·

‡Â‰†¨ÔÓÊ†Â˙Â‡·†‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓÏ†ÈÂ‡†∫˘¯ÙÓÂ†ÆÔÓÊ†Â˙Â‡·

ÏÎ˙ÒÈ†¨‰ÏÈÈ‡‰†˙‡†„Â˜ÙÏ†‰¢·˜‰†‡Â·È˘Î†ÌÂ˘Ó

‰¯˜ÈÈ˘†ÈÓ†È¯˘‡†ÆÆÆ„Á‡Â†„Á‡†ÏÎ†Ï˘†ÌÈ˘ÚÓ‰†ÏÎ·

˙ÁÓ˘†Ï˘†‡Â‰‰†¯Â‡Ï†‰ÎÊÈ˘†ÌÂ˘Ó†¨ÔÓÊ†Â˙Â‡·†‡ˆÓÈÂ

‰ÍÏÓ¢�(ספר�הזוהר,�פרשת�שמות).

�שמעון �רבי �על �הזוהר �מספר �הציורית בשפתו
�ובוכה�על�הימים�שיבואו�בסוף שמביט�קדימה,
הגלות.�בימים�אלה�יהיה�צורך�לגלות�את�חכמת
הקבלה�כדי�לממש�את�מטרת�הבריאה,�אולם�רבי

שמעון�יודע�שחלק�מהאנשים�יעשו�בה�שימוש�לא
נכון,�ועל�כך�הוא�מצטער.

�שאנשים �כך �על �המחשבה �שמעון �לרבי מכאיבה
שהתרגלו�לעסוק�בצורה�לא�נכונה�בתורה,�וחונכו�בדרך
שדיכאה�את�השאלות�הקיומיות�שהתעוררו�בהם,
יגשו�ללימוד�הקבלה�עם�אותה�גישה�שגויה.�על�אנשים
אלה�הוא�אומר�"אוי",�אך�מיד�מוסיף,�שיהיו�גם�רבים

אחרים�שבעזרת�החכמה�שלו�יגיעו�לאור�גדול.

"אשרי"�האנשים�שהשאלה�'לשם�מה�אנו�חיים'
תתעורר�בליבם,�שכן�שאלה�זו�תפגיש�אותם�עם
"המאור�המחזיר�למוטב"�שהוטמן�בספרי�הקבלה.
ואז,�"כשיבוא�הקב"ה�לפקוד�את�האיילה",�כלומר,
כשהאור�העליון�יבוא�למלא�את�אוסף�הנשמות,

יוכלו�אנשים�אלה�לשמוח�ב"שמחת�המלך".

˙ÂÏÚÏÂ†¨ÌÏÂÒ·†„ÁÈ†ÊÂÁ‡Ï
בדורנו,�קיבלנו�את�פירוש�"הסולם"�לספר�הזוהר.
�והיחיד �הראשון �הפירוש �הוא �הסולם פירוש
�ללימוד �נכון �עצמו �את �לכוון �לאדם שמאפשר
הקבלה.�בכך�הוא�מאפשר�לנו�לגלות�את�האוצר
�שהצפין�עבורנו�רבי�שמעון�בזוהר.�כשמו�כן�הוא�

סולם�לעלייה�ישירה�אל�השלמות.
גילויו�של�פירוש�הסולם�לזוהר�אינו�מקרי,�והוא
הוכחה�ברורה�לכך,�שאנו�ממש�קרובים�להרגיש
את�"האור�של�שמחת�המלך".�כל�שנותר�לנו�עתה
הוא�לאחוז�יחד�בסולם�הזה,�ולעלות�בעזרתו�אל

המימד�העליון,�השלם�והנצחי�שמחכה�לכולנו.
yaakov_z@kab.co.il

‰È‡†‰¯Â˙‰†ÈÎ†ÂÏ†‰Ï‚Ó†¯‰ÂÊ‰
Â‡†‰È¯ÂËÒÈ‰†È¯ÂÙÈÒ†ÛÒÂ‡

ÈÙÎ†¨ÌÈÈˆ¯‡†¯ÒÂÓ†È˜ÂÁ
·Â˘ÁÏ†Â˙Â‡†ÂÏÈ‚¯‰˘

‰·˘ÁÓ‰†ÔÂÚÓ˘†È·¯Ï†‰·È‡ÎÓ
ÂÏ‚¯˙‰˘†ÌÈ˘‡˘†ÍÎ†ÏÚ

¨‰¯Â˙·†‰ÂÎ†‡Ï†‰¯Âˆ·†˜ÂÒÚÏ
˙‡†‰‡ÎÈ„˘†Í¯„·†ÂÎÂÁÂ

Â¯¯ÂÚ˙‰˘†˙ÂÈÓÂÈ˜‰†˙ÂÏ‡˘‰
ÌÚ†‰Ï·˜‰†„ÂÓÈÏÏ†Â˘‚È†¨Ì‰·

‰ÈÂ‚˘†‰˘È‚†‰˙Â‡

È¢



על�התקדמות�מתוך�ניסיון�מר,�על�הליכה�בדרך
שהקבלה�מכנה�"דרך�ייסורים",�אבל�מטרתנו�היא

להתקדם�בדרך�שנקראת�"דרך�האור".
המקובלים�שכתבו�את�הספרים�האלה�נמצאים
בדרגה�רוחנית�גבוהה�מאוד,�ומתארים�עבורנו�את
הדרך�שבה�עלינו�לפסוע�כדי�להגיע�לאותה�דרגה.
אם�אתה�כתלמיד�תרצה�באמת�שהדרך�תתגלה�לך,
�נעשים �בחייך �שהמצבים �להרגיש �תתחיל אתה
פתאום�ברורים.�אתה�תגלה�שניצב�לפניך�סולם
�ולהגיע�בעזרתו�לעולם שעליו�אתה�יכול�לטפס,
הרוחני.�אני�מקווה�שבקרוב�נצליח�להסביר�זאת

לכל�העם�שלנו�ולאחר�מכן�לכל�העולם.
‰˙‡˘†‰Ê‰†ÈÂÈ˘‰†‡Ë·˙Ó†˜ÂÈ„·†ÍÈ‡Â†∫„Â„†È¯‰

È‡†Â·˘†ÔÙÂ‡·†˜¯†‡Ë·˙È†‡Â‰†Ì‡‰†øÂÈÏÚ†¯·„Ó

Ì‚†‰˙˘È†Â‰˘Ó˘†Â‡†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†˙Â‡¯Ï†ÏÈÁ˙‡

ÌÈ˘‡Ï†‰¯˜È†‰Ê‰†ÈÂÈ˘‰†Ì‡‰Â†øÂÓˆÚ†ÌÏÂÚ·

ø˙Â˘Â‡‰Â†ÌÚ‰†ÏÎÏ†Â‡†ÌÈÓÈÂÒÓ

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫�התפיסה�תשתנה�גם�בקרב�כל�אדם

וגם�בקרב�הכלל�כולו.�פתאום�תתפשט�איזו�רוח
כללית�בעולם,�ותוך�זמן�קצר�כולם�יתחילו�לחשוב
בצורה�אחרת.�זו�תהיה�מגמה�כללית,�מן�גל�שישטוף
�את�עצמם, �לכוון �וכולם�יתחילו את�כל�העולם,
�נעלה להשתוקק�ולהיות�מוכנים�לקראת�משהו
יותר.�כך�מתארים�המקובלים�את�גילוי�האלוקות
בעולם.�פתאום�אנשים�יבינו�שאנחנו�עומדים�מול
הכוח�העליון,�כוח�האהבה�והנתינה,�ושעלינו�לגלות

אותו�ולמצוא�את�הקשר�עימו.
ברגע�שכולנו�נשתתף�בתהליך�הזה,�המעבר�בין
העולם�הזה�לעולם�הרוחני�יהיה�קל�מאוד.�"היציאה
ממצרים"�תקרה�ממש�בקלות�ומתוך�אושר�גדול.
Æ˘ÓÓ˙Ó†‰Ê†ÏÎ†˙‡†‰‡¯†·Â¯˜·˘†‰ÂÂ˜†∫„Â„†È¯‰

ÆÂÊ‰†‰ÁÈ˘‰†ÏÚ†ÍÏ†‰„Â˙†¨ÔÓËÈÈÏ†·¯‰

�שמח�לראות�שהפכת�לשחקן †אני ∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰

מצליח,�ושיחד�עם�זה�אתה�ממשיך�לשמור�על�דרך
ההתפתחות�הפנימית.

ÍÏ†„È‚‰Ï†·ÈÈÁ†È‡†ÆÔÓËÈÈÏ†·¯‰†ÌÂÏ˘†∫„Â„†È¯‰

‰Ó·‰†ÏÚÂ†‰ÈÊÈÂÂÏË·†ÈÏÂ‡†Æ˙È··†˘È‚¯Ó†È‡†Ô‡Î˘

¯Â·ÈÁ‰†‡ˆÓ†‰ÙÂ† ¨„Â„† È‡† Ô‡Î†Ï·‡† ¨È¯‰† È‡

ÆÈÏ˘†È˙ÈÓ‡‰

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†אני�זוכר�שהגעת�ללמוד�אצלנו,�היית

צעיר�מאוד.

˜ÂÈ„·† ¨ÌÈ˘† ˘˘† ÈÙÏ† ‰È‰† ‰Ê† ¨ÔÎ† ∫„Â„† È¯‰

¯ÎÂÊ†È‡†Æ˜Á˘Ó‰†È„ÂÓÈÏ†˙‡†·ÂÊÚÏ†È˙ËÏÁ‰˘Î

ÍÈ‡Â†¨Ì˘†ËÏÂ˘†Â‚‡‰†ÍÈ‡†˙Â‡¯Ï†È˙ÏÁ˙‰†ÌÂ‡˙Ù˘

Æ¯˙ÂÈ†ÁÈÏˆÓ†‡Â‰†ÍÎ†¯˙ÂÈ†ËÒÈ‡Â‚‡†Ì„‡‰˘†ÏÎÎ

È˙·ÊÚ†Ê‡†̈ ‰Ê†ÌÚ†„„ÂÓ˙‰Ï†Ï‚ÂÒÓ†‡Ï†È‡˘†È˙˘‚¯‰

¨ÁÈÏ˘†˙ÂÈ‰Ï†¨ÚÂ·ˆÏ†¨˙Â˜Ï†È˙ÎÏ‰Â†˜Á˘Ó‰†˙‡

È˙˘‚Ù†„Á‡†ÌÂÈ˘†„Ú†¨ÌÈ¯Á‡†ÌÈ¯·„†ÈÈÓ†ÏÎ†˙Â˘ÚÏ

‰ÓÎ†¯Á‡ÏÂ†¨‰˘ÂÚ†È‡†‰Ó†È˙Â‡†˙Ï‡˘†Æ‰Ù†Í˙Â‡

·Â˘ÁÏ†È˙ÏÁ˙‰†ÍÎ†Æ¢˜Á˘Ï†ÍÏ¢†∫ÈÏ†˙¯Ó‡†ÌÈÏÈÓ

ÆÈÈÏ‡†¯ÊÁ†˜Á˘Ó·†ÔÈÈÚ‰†¨Ë‡Ï†Ë‡ÏÂ†¨·Â˘†‰Ê†ÏÚ

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†ומאז�אני�רואה�שאתה�ממשיך�להגיע

מפעם�לפעם�ללמוד�אצלנו,�בהתאם�למהלך�החיים
ולתקופות�שעוברות�עליך.�היום�כבר�מצאת�את�הדרך
לשלב�את�לימודי�הקבלה�עם�המקצוע�והחיים�שלך?
˙¯Âˆ† ¨‰Ï·˜† „ÂÓÏÏ† È˙ÏÁ˙‰˘† Ê‡Ó† ∫„Â„† È¯‰

˙‡†˘ÙÁÓ†È‡† ÆÈ¯Ó‚Ï†‰˙˙˘‰†ÈÏ˘†‰·˘ÁÓ‰

¨¢‰Ï·˜¢†‡¯˜˘†‰Ê‰†¯·„‰†ÍÂ˙·†¯˙ÂÈÂ†¯˙ÂÈ†ÈÓˆÚ

ÌÈ¯·„‰†ÏÎ†˙‡†·Ï˘Ï†˙Â¯˘Ù‡†˘È˘†ÁÂË·†È‡Â

ÌÈÈ˘˜·†Ï˜˙†È‡†˘„ÁÓ†ÌÚÙ†ÏÎ·˘†˙Â¯ÓÏ†Æ„ÁÈ

¨„ÈÓ˙‰Ï†ÁÂÎ†Â‰˘ÊÈ‡†„ÈÓ˙†‡ˆÂÓ†È‡†̈ ÍÈÏ‰˙‰†ÍÂ˙·

ÆÌ„˜˙ÓÂ†ÍÈ˘ÓÓ†È‡†ÍÎÂ

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†זו�צורת�ההתקדמות�הנכונה,�על�כך

נאמר�"כי�מציון�תצא�תורה"���דווקא�מתוך�היציאות,

מהקשיים�מגיעים�לאור,�לרוחניות.
ø˙Â‡ÈˆÈ‰Ó†∫„Â„†È¯‰

�הנפילות, �היציאות�מהביטחון, �כן. ∫ÔÓËÈÈÏ†·¯‰

החששות,�הן�סימן�של�התחדשות.�דווקא�מי�שבטוח
שהוא�יודע�הכל,�שמכיר�את�העולם�והכל�כביכול
ברור�לו,�הוא�זה�שעומד�במקום�ולא�מתפתח.�אדם
�ולהימצא �הזמן �כל �להשתנות �אמור שמתקדם,
בחיפוש�ובחוסר�הבנה.�טבעי�שיתעוררו�בו�שאלות
כמו:�מי�אני?�איפה�אני?�ומהו�העולם?�אלה�סימנים

מצוינים�להתפתחות.
Æ˘È‚¯Ó†È‡†˜ÂÈ„·†ÍÎ†∫„Â„†È¯‰

‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†והיום,�בזמן�שאתה�משחק,�אתה�כבר

יכול�לקשור�יחד�את�התהליך�הפנימי�שאתה�עובר
בלימוד�הקבלה�עם�התהליך�שאתה�עובר�כשחקן?
ÌÈËÒ˜Ë‰†˙‡†¯È·ÚÓ†È‡†¨˜Á˘Ó†È‡˘Î†∫„Â„†È¯‰

¢ÔÂÈÒ† ˙ÒÙÂ˜¢† ÂÊÈ‡† Í¯„† ¨ÈÎ¯„† ÌÈ·ˆÓ‰† ˙‡Â

È˙·Î¯‰˘†˙Â‡ÁÒÂ‰†ÏÎ†˙ÂÓÈÈ˜†‰·˘†¨È·†˙‡ˆÓ˘
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‰¯·†ÔÓËÈÈÏ∫†כי�אתה�מרגיש�שמצאת�את�השביל

שלך�בין�הנשמה�שלך�לצופים�שאליהם�אתה�רוצה
להעביר�את�המסר�הפנימי.
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‰ÙÂ˜˙·†„Â‡Ó†È˙Â‡†„È¯ËÓ˘†Â‰˘Ó†ÏÚ†Í˙Â‡†ÏÂ‡˘Ï

Â‡†¨‰˜ÈÊÂÓ†ÚÓÂ˘†¨˙Â˘„Á·†‰ÙÂˆ†È‡˘Î†Æ‰Â¯Á‡‰

Ì‰·†˘È‚¯Ó†È‡†¨ÌÏÂÚ·†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘ÂÚ˘†ÌÈË¯Ò†‰‡Â¯

ÂÚ‚‰˘†ÂÏÈ‡Î†ÆÛÂÒ†Ï˘†¨‰˜ÚÂÓ†Ï˘†˙ÈÏÏÎ†‰˘ÂÁ˙

‰Ï‡˘‰†ÆÂÊÎ†‰¯Âˆ·†̄ ˙ÂÈ†ÍÈ˘Ó‰Ï†̄ ˘Ù‡†È‡Â†̈ ‰ˆ˜‰†Ï‡

˙Ó‡·†‡Â‰†¨ÌÈÈÁ†ÂÁ‡†Â·˘†‰Ê‰†ÔÓÊ‰†Ì‡‰†¨‡È‰†ÈÏ˘

øÈÂˆÈ˜†ÍÎ†È„Î†„Ú†‡Â‰†Ì‡‰†ø„ÁÂÈÓ†ÍÎ†ÏÎ
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כמו�שהתהליך�הזה�התרחש�בצורה�גשמית�ביציאת
מצרים,�בימינו�הוא�צריך�להתממש�בצורה�רוחנית.
�תהליך�שצריך�להתממש�בקרב�עם�ישראל זהו

ולאחר�מכן�בעולם�כולו.
אבל�בסוף�התהליך�הזה,�באופן�לא�צפוי�ופתאומי,
קורה�השינוי.�וברגע�שזה�קורה,�כל�המציאות�של
האדם�משתנה.�לפתע�הוא�נכנס�אל�תוך�עולם�אחר
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מוכנים�לזה.
È·È·Ò†‰‡Â¯Â†¨ÌÈ¯ÈÚˆ†Ï˘†‰·È·Ò·†ÈÁ†È‡†∫„Â„†È¯‰

ÌÈÓÒ·†ÌÈÚÂ˜˘˘†ÌÈ˘‡†ÔÂÓ‰†¨˙Â„È„·Â†˘Â‡ÈÈ†ÔÂÓ‰

„Â‡Ó†ÆÌÓˆÚ†ÌÚ†˙ÂÎÂ˘Á†˙ÂÈÙ†ÈÈÓ†ÏÎ·†ÌÈ‡ˆÓÂ

˙ÓÎÁÏÂ†ÍÏ†‰„ÂÓ†˘ÓÓ†È‡Â†¨‰Ê†˙‡†˙Â‡¯Ï†ÈÏ†·‡ÂÎ

ÌÈ¯Á‡† ÌÈÈÁÏ† Í¯„‰† ˙‡† ÈÏ† Ì˙È‡¯‰˘† ‰Ï·˜‰

Ì‡†ÌÂÈ‰†È˙ÈÈ‰†‰ÙÈ‡†ÔÈÈÓ„Ï†ÏÂÎÈ†‡Ï†È‡†ÆÌÈ„ÁÂÈÓÂ

Ï˘†¯·Ò‰‰†‡Ï†ÌÏÂÚ‰†˙‡†˘È‚¯‰Ï†ÍÈ˘ÓÓ†È˙ÈÈ‰

Æ˙ÈÏÎ˙†¯ÒÁÂ†˜È¯†ÌÏÂÚ†¨‰Ï·˜‰

�רוצים �שאנו �הדברים �בדיוק �אלה ∫ÔÓËÈÈÏ† ·¯‰

להסביר�לדור�הצעיר�שמגיע�אלינו.�לשם�כך�מיועדת
הקבלה.�באמצעות�הלימוד,�האדם�יכול�להתפתח
מבלי�לחוות�את�הקשיים�שאתה�מתאר.�אתה�מדבר

¢ÍÂ¯·†È·¢†˙Â„Â‡
"בני�ברוך"�הינה�תנועה�ללא�כוונת�רווח,�א�פוליטית,�העוסקת�בלימוד�והפצת�חכמת
הקבלה�כדי�להאיץ�את�ההתפתחות�הרוחנית�בקרב�המין�האנושי.�היא�הוקמה�בשנת
�1991על�ידי�הרב�ד"ר�מיכאל�לייטמן,�ונקראת�על�שמו�של�מורו�המקובל�הרב�ברוך
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