
הדמויות , קלפי הארקנה הגדולה בטארוט 22 -הענפים המקבילים בספירת עץ החיים מתאימים בדיוק ל 22
קלפי הטארוט מעבירים את ההבנה הגדולה של , השונות של קלפי הטארוט יתאימו למקביל הקבליסטי

.הקבלה
( מכאן ניתן לראות שכל , עולמות הקבלה 4 -היסודות מתקשרות ל -4-גם קלפי הסדרה המשנית מחולקים ל
.מערכת עץ החיים מסומלת בקלפי הטארוט

הספירות מיוצגות בעשרה , עץ הספירות מתאר באופן סמלי את מידות האל אשר הואצלו מהשפע האלוהי
.ממדים אשר ביכולתה של הנשמה להשיג

עולמות 4 -עץ החיים מחולק ל
עולם העשייה שהוא העולם התחתון ביותר
עולם היצירה ששיך עדיין לעולם תחתון
עולם הבריאה הנמצא במרכז העולמות
.ועלום האצילות העולם העליון

" מלכות"הוא ניזון מאנרגית ספירת , שהוא עולם רביעי ובו אנו נמצאים " עולם העשייה"נתחיל מעולם תחתון 
ספירה זו תסמל , יוצרת חציצה בין העולם הגשמי לספירות העליונות הרוחניות יותר" מלכות"ספירת . בלבד

.את הארציות והאדמה
חייב להיות מאוזן מבחינה , אדם הרוצה לעבור דרך שער זה לעולמות אחרים מעל לעולם העשייה הגשמי

ומי שאינו מוכן לא יידע " מכשילים"כי בדרך אל עולם שלישי יהיו דברים ה. רוחנית ושכלית, פיסית, רגשית
.להתמודד

* ולספירת יסוד יחבר אותנו קלף העולם" עולם היצירה"החיבור אל עולם שלישי שהוא  . 
, מחובר להשגת מטרות, המביא אותנו להתעסק בחיי היום יום שלנו, הקלף בעל המשמעויות הגשמיות

.והגשמה עצמית
אינטליגנציה ללא גוף וחומר רק אנרגיות טהורות, בעולם היצירה בו נמצאים המלאכים 

מסורבל ומוגבל פיסית שכלית, מגושם, כי בעולמנו הכול גס, הגורמות לנו להרגיש נחותים
מעולם היצירה יש אפשרות להגיע לעולם הבריאה ששם קיימות עוצמות אנרגיה גבוהות יותר בשל . ורוחנית

)שם עולם האצילות. (או יותר נכון למקור האלוהות, הקרבה לאלוהות

היוצאות מתוך ספירת מלכות" הוד"ו" נצח"כאשר בעולם שלישי זה ישנם גם ספירות 
בעולם זה, "יסוד"ומתחברות לספירת  … 

ספירת יסוד תסמל את תת ההכרה
ספירת הוד תסמל את המחשבות
וספירת נצח תסמל את התחושות

ככל . לאחר שעלינו מעולם העשייה, באמצעות ספירה זו אנו מתנסים בהתנסות חשובה הקשורה לעולם הפיסי
בחיים האדם מפעיל את חושיו על מנת , שאנו מודעים לסביבה בה אנו נמצאים אנו נפעיל את החושים 

ואין ספק כי ירגיש תחושות ומחשבות לגבי הקורה אתו, להתנסות או בכדי לבטא את עצמו .
ספירות עולם היצירה היא כאן  3 -כל אחת מ" נצח"והתחושות לספירת " הוד"המחשבות מיוחסות לספירת 

מקרי העבר משפיעים , חוויות העבר שלנו משפיעות על ההווה ותפיסת המודעות שלנו. ועכשיו של המודעות
יסוד"במודע או שלו במודע והם יהיו קשורים לספירת  ".

חלק מן הצמיחה וההתפתחות האפשרית תדרוש מאתנו לנבור בעברנו על מנת לשחרר אנרגיות חסומות 
רק לאחר תהליך זה של שילוב העבר עם ההווה נהיה בהירים במה שקורה כאן ועכשיו, ותקועות .

, נוכל להמשיך ולקבל אנרגיות גבוהות יותר מספירת עץ החיים, ככל שנהיה בהירים וברורים יותר בספירות אלו
נוכל להיות במקום הנכון , רק וכאשר נקבל באמת את מה שקורה , קבלת המציאות תהיה צעד ראשון בתהליך
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.ולראות מה עלינו לשנות

יחבר אותנו קלף הירח" נצח"ל" מלכות"מספירת 
המחפש דרך לצאת מהעולם הנמוך אל העולם הבא אחריו מתרכז ברגשות , הבא עדיין מתוך העולם הגשמי

אך דרך זו מהווה נקודת מעבר הכרחית להגשמת המטרה, והתמודדות עם מצבים לא קלים מצוקות עמוקות .

יחבר אותנו קלף יום הדיו" הוד"ל" מלכות"כשלצידו מספירת 
, למסגרות חדשות, להוציא אותו לקראת השינוי בחייו, הבא לעורר את האדם לראיית המציאות כפי שהיא

מתוך הקשבה לקול הפנימי, יציאה מהגשמיות החומר אל הרוח .

יחבר קלף הכוכב" נצח"ל" יסוד"את עולם היצירה בין הספירות 
והוא חש מבלי לדעת , מטרת חיפושיו כבר מוגדרות, פתיחות פנימית וחיצונית, המתאר את יושרו של האדם

.עדיין שהוא בדרך אל היעד

יחבר קלף השמש" הוד"ל" יסוד"את ספירת 
עם קבלת , עדיין מחובר לחומר ורצונו להיות במרכז, המביא לנו אור ושמחה וגילוי ישיר של הגשמה עצמית
תוך הגשמה עצמית, וידע להוציא דברים אל הפועל, הדרכה נכונה ומתאימה ימצא את אושרו .

קלף המגדל" הוד"עם " נצח"בחיבור של ספירת " היצירה"יסגור לנו את עולם 
הכל מתפרק לקראת , אחרי תקופה של הכנה, חוקי המשחק משתנים, הנה נקודת המפנה, האומר שלנו

,, יצור קשר בין הרמות השונות, הסיוע שבא מלמעלה ישלים את העבודה שהתחילה מלמטה, התחדשות 
מפה להמשיך רק למעלה. ויאפשר להפיק את הטוב מהניגוד שבניהן .

הבריאה"כשבמרכז עולם , "הוד"ו" נצח"נעלה מספירות " הבריאה"אל עולם  " 
המייצגת את האני המרכזי" תפארת"ספירת 

את הרצון והכוח" גבורה"ספירת 
את האהבה והמודעות" חסד"ספירת  .

חיזוק הקשר לאנרגיות עמוקות ופנימיות היכולות להתבטא , נבנה את חיי היום יום שלנו עם העולם" תפארת"ב
.בחיינו
" "חסד"ו" גבורה הגשמת החשיבות בפעולה הדדית של כוחות אלה על מנת לגלות את אנרגית הנשמה  – 
.הנמצאת על פני האדמה
" "תפארת " תפארת", היא החיבור בין ספירה אישית תחתונה לבין ספירה עליונה העוסקת באל טבעי – 

מנקודת מבט , הגדול שבראש הספירה" אני"הקטן שהוא הניצוץ היחידי המבטא את ה" אני"תתבטא כמרכז ה
היא אותו חלק בתוכנו שהוא מעבר לגוף לתחושות ולמחשבות, "תפארת"האישיות וזו מהותה של ספירת  .

אנו נחיה זאת בעזרת , נוכל גם לשלוט בגורלנו ועל יכולתנו להישאר בקשר עם הנשמה, אם נתרכז בעצמנו
חסד"ו" גבורה"אהבה ורצון במתבטאים ב ".

מוציאה החוצה נושאים ואירועים בחיינו ובאמצעותם אנו נגשים את האלוהות , פעולה הדדית זו בין הספירות
ועלינו לראות בזה כלי ביטוי הדומים לספירות , אל נבלבל כוחות אלה עם הנשמה, הפנימית הקיימת בתוכנו

.תחתונות שבעץ החיים המסמלות את האישיות

יחבר קלף המיזוג" תפארת"אל ספירת " יסוד"יחברו בקו ישיר מספירת " יצירה"מעולם ה" בריאה"אל עולם ה
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אך עם התמדה תהיה הצלחה בלגשר , וזהו תקופה העבודה הקשה תקופה בה המשימה נראית בלתי אפשרית
גישה נכונה ומתונה במידה הנכונה והטיה אל הזרימה הטבעית של הדברים על מנת להגיע , בין כל הפערים

במקרה הזה לעלות. למקסימום האפשרי
בריאה"אל עולם ה" יצירה"מעולם ה ."

בקלף המוות" תפארת"ל" נצח"ספירת 
, התחדשות ומהפך, לתת לחדש לצמוח, ישן מפני חדש להוציא, קלף המתאר לנו מהפכה מסדרים קודמים

יש מודעות לקורה . ניקוי השטח והתבוננות נכונה במהלך הדברים המתרחשים, שינוי בחשיבה ובגישה לחיים
.עם האדם

בקלף גלגל המזל" חסד"תתחבר גם ל" נצח"ספירת 
שלא ניתנים לשליטתו, תהפוכות ושינויים בחיי האדם, שמשמעותו כפי שהוא גלגל המזל

.כי הגורל הוא זה שמניע אותו ומביא אותו לידי שינויים לטוב ולרע

בקלף השטן" תפארת"ל" הוד"ספירת 
מרץ המניע את האדם להתמודד , המבטא חלקים ראשונים וגבוהים של התודעה היוצאים מתוך העולם היצרי

והפיכת דחפים אלה לחיובי על ידי , שלא ייפול לתוכם, עם הדחפים הגשמיים והארציים הפועלים בתוכו
תיקון העבר ולהתקדם הלאה, התבוננות פנימה מתוך קבלה עצמית .

תתחבר בקלף התלוי" גבורה"ל" הוד"ספירת 
נכונות , ראיית העולם באופן חדש ושונה ואולי זו הראייה הנכונה, לוותר מתוך בחירה, עכשיו זה הזמן לוותר

התבונה תירכש במחיר . שמהותן ברוחניות, לוותר על חומריות וגשמיות לצורך השגת מטרות ארוכות טווח
.נטישת העבר ויכולת התאמה לנסיבות המשתנות

וגבורה" חסד" "תפארת"ימצאו ספירות " הבריאה"בעולם  "
בקלף הנזיר" חסד"תתחבר ל" תפארת"ספירת 

, מעולם הגשמי כדי להגיע לתובנה גבוהה יותר) גם אם זמנית(המתאר התבוננות עמוקה פנימה והתנתקות 
לקראת חשבון נפש ומציאת האמת ומתוך נטייה לעולם הרוח, בחינת ההישגים העצמיים עד כה .

בקלף הצדק" גבורה"תתחבר ל" תפארת"ספירת 
ולכן מצב זה מביא את האדם לניצחון של הצדק וקבלה , מעשי העבר שעולים אל הווה עלולים לפגוע בעתיד

ניצחון התבונה , לא באופו סמוי אלה על פי הסיבות הייחודיות שהביאו אותו לכך. של כל מה שמגיע לכל אחד
.מתוך שיקול רציונאלי

גבורה"ו" חסד"יחובר על ידי " בריאה"סגירת עולם ה "
על ידי קלף הכוח

מתוך חוסר הפעלת כוח פיסי מסיבי רק אינטואיציה מתוך עוצמה פנימית ושליטה , כוח מתוך התמסרות לדרך
, רוחני יותר, שליטה של התבונה ביצר אולם לא באמצעות דיכוי היצר אלה על ידי הפנייה לאפיק חיובי, עצמית

זהו ההתנתקות מעולם הגשמיות והתחברות לעולם האין סוף הרוחני .
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מופרדות מן הספירות התחתונות ומהוות מעבר בין " בריאה"הנמצאות בראש עולם ה" חסד"ו" גבורה"ספירות 
.עולמות עליונים לעולמות תחתונים

הנמצא גבוה ביותר מכל העולמות" אצילות"מושפע מזוהרו של עולם ה" בריאה"עולם ה
מקרין ונותן אנרגיות לכל העולמות במידת צורכם של העולמות לקלוט" אצילות"עולם ה

אצילות"את עוצמה זו של אנרגיה היורדת מעולם ה ".
להיכנס לאחד משערי  …יש לנו בני האנוש מזל שהאל נטע בנו מנשמתו ולכן יש לנו את האפשרות אולי
.העולמות העליונים

,, וגם לו לרגע קט,, ולבטל את האגו הנפוח שלנו" ענווה"במסע בו אני בני האנוש נעים מאפשר לנו ללמוד 
כי רק כך נוכל ללמוד את החיים,, שווה .

כאשר מדובר בספירות אלו אני מתמקדים בפתח להתנסות לקראת קבלת , עד כה סבבנו בעולמות תחתונים
…אנרגיות רוחניות גבוהות יותר באמצעות הגשמה ישירה

אצילות"מלכות הרוח היא עולם ה ".

כתר"ובראשם ספירת , "בינה", "חוכמה"ספירות " אצילות"בעולם ה "
מסמלות רמות או מצבי מודעות אותם נחווה רק ברגעים , ספירות גבוהות אלו של מלכות הרוח מעל התהום

, יופי ועצב, אמת, כאשר אנו חשים שמחה, רגעים בהם אנו מתמזגים עם היקום והחיים. בעלי משמעות בחיינו
.אנו מגשימים חיבור רוחני זה בתוכנו

" "בינה  אהבה רוחנית –  .
תפארת"מחוברת על ידי קלף האוהבים בחיבור אל ספירת " בינה"ספירת  "

אם ישתחרר האדם ממערכות ישנות , ההסתמכות על תחושות, התלבטות בבחירה, עדיין על פרשת דרכים
אך , הכוחות הפועלים בתוכו מנוגדים מתוך נטייה לשמור על הקיים הישן. ימצא את המתאים לו בכיוון החדש

.התחושה הפנימית תניע אותו לעבר מעלה אל החדש

יחבר קלף הקיסר" חוכמה"אל ספירת " תפארת"מספירת 
, כוחו זה נובע מעוצמה פנימית ומשליטה עצמית גבוהה, דווקא בתחום הגשמי חומרי, מתאר עמדה של כוח

הצלחתו נובעת מכוח ושררה אלה, ולכן קיימת שמירה על הקיים מתוך אינטרסים אישיים .

אצילות"מעולם ה" בינה"תתחבר לספירת " גבורה"עדיין מעולם הבריאה ספירת  " 
קלף המרכבה

נראה תחילת דרך עם עצמאות, הלאה אל העולם החיצוני הפנימי, המתאר תנועה קדימה
על התנועה היא קיימת מאליה מצורך הנסיבות, ללא יכולת לשלוט על המתרחש .

אצילות"מעולם ה" חוכמה"מעולם הבריאה אל ספירת " חסד"כמו כן יחבר את ספירת  "
קלף הכהן

פשטות , יכולתו בפשטותו, עיצה טובה ומתאימה למצבו של האדם, המורה הרוחני המורה את הדרך הנכונה
החוכמה הרוחנית והעוצמה הרוחנית תהווה פשרה . למידה בעקרונות מופשטים למונחים של פעולה מעשית

.בין האידיאל למציאות
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יחבר" כתר"ישירות אל ספירת " בריאה"את ספירת תפארת מתחתי עולם ה
קלף הכוהנת

תשאיר את הדברים, עם חכמתה הנסתרת מלאת הידע ויכולת המדיומית, הכוהנת הגדולה
, "בריאה"לעולם ה" אצילות"ומעולם ה" אצילות"היא המרמזת אל עולם ה, רחוק מאור השמש ותסתירם באפלה

היא תשמור על הלא נודע ותיתן מסרים נסתרים. ולקשרים בניהם  .

בינה"לספירת " חוכמה"בין ספירת " אצילות"בעולם ה "
יחבר קלף הקיסרית

, מתוך התייחסות מעשית ושלטונה שלטון החומר, על האדמה והטבע, תחלוש על כל היקום , הקיסרית
קיים בה שפע בכל תחום והגשמת מאוויים. להבדיל מהכוהנת הרוחנית

.בתחום המעשי

קלף הקוסם" כתר"אל ספירת " בינה"יחבר את ספירת " אצילות"בראש עולם ה
יש לו הכרה ויכולת פעולה בכל , העומד יציב כשידו האחת אל המרומים וידו השנית אל הארץ, כשמו כן הוא

הוא יודע את רצונו ויש לו את האמצעים להגשים את רצונותיו, תחום .
יש לו את ארבע סמלי המאגיה ויסודות העולם, הוא המקשר בין שמיים לארץ .

כמו כן מעליו סמל האין סוף .

יחבר לנו קלף השוטה" כתר"אל ספירת " חוכמה"את ספירת 
את התוכניות, זה הזמן לבצע את השינוי,, כל האפשרויות פתוחות בפני, אשר אומר

ללא , רק לפקוח את העיניים ולראות את העולם בתוך אותו טוהר, כל מה שארצה נמצא פה כאן ועכשיו לצדי
השוטה במסעו יגיע לכל מקום, מימוש ללא קביעות .

בפניו נפתחות כל האפשרויות , היודע לקבל לתת ולקחת, הוא הנמצא גבוה מכולם, השוטה אינו שוטה כלל
והוא יבחר מתוך בטחון וידע רוחני בדרכו למסעו אל עולם החומר, וניתנת לו הבחירה  ..
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