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  ה"בע

  ניר מנוסי

  נוכח פני המערב

  "נקודה"מאמר ל

  

  

  

 שאור האמונה באלופו גולה איננה אלא גאולהכי המלה , על פיו של הרבי מליובאוויטש האמרהמורגלת היתה 

 ועל פי –פועליה� , לשונותיה�,  חכמת�–הגולה היא תרבות העמי� .  מבפני�של עול� חדר לתוכה והאיר�

ולתורתו ' לקשר� לה, להפיח בה� חיי� חדשי�אינו אלא תפקיד היהדות ו,  הגאולהה� הבשר של�ה�, גישה זו

  . המדבר המסתיר את האלוקות לדבר המגלה אותולהופכ� 

תרבויות הזרות כמוה כשחזור חלקי� ניצוצות החכמה שב ע� של התורה !איחודש, מוסיפה על כ  חכמת הסוד

� היא עלה המשתלשל מתורת– "נובלות חכמה של מעלה"רא בגמהתורה שניתנה בסיני מכונה . אבודי� מהתורה

, "ה הסתכל בתורה וברא את העול�"הקב"נאמר כי על זו �אודות תורת.  מ! העי!הסמויעל רחבה לאי! ערו  ו

  . 'כלימוד דבר האיפוא  הוא ה�עיו! נכו! ב. כולל תוצרי השכל האנושי, ורישומיה נוכחי� בכל מחוזותיו

יש , כמו לכל ע� ותרבות, למערב. שלנו' י בירור חכמת המערב ורוחו היא חלק מעבודת הכ, מהסתכלות זו נובע

נכסי� אלו , כל ע� ותרבותאצל כמו א  ; אמנות וחקר האד� ה,מדעתחומי הבפרט ב,  לה�י�נכסי� שאי! שני

. תאוותיה�חרדותיה� ו, עטופי� במשאלותיה�, עושיה�נפש� של �בהל , לעתי� לבלתי היכר, מעורבי�

באיזה אופ! מבררי� וכיצד , מאיזו עמדה ניגשי�? כיצד ניגשי� למלאכת הבירור, השאלה העומדת לפנינו היא

  ?משלבי� הכל ע� חיי האמונה

  

  מעבר לסגירות ולפתיחות

עיקר הדילמה , בעומדנו נוכח תרבות המערב, להשתחרר מכבלי הקבעו! המחשבתי לפיולינו ע, שלב ראשו!בתור 

חלק גדול מדי מהאנרגיה המושקעת בתחו� זה . כלפיהיש לנקוט ש הסגירות ואהפתיחות  מידתטמו! בשלנו 

כל גישות , כתוצאה. לעומת נימוקי� מדוע מסוכ! לעשות זאת,  מדוע חשוב להפתח למערבי�מוקדשת לנימוק

ש לתור ימועילות לפיה! �ומסתכמות באמירות פשטניות ובלתי, בי! שני הקטבי� האלושלציר תחומות הביניי� 

  .'מידת אמצע'אחר 

האמת הפשוטה נחה מעבר לקטבי . מעכב אותנו מלמלא את מלאכתנוה, זהמגוש� ציר עלינו להתקד� הלאה מ

ג� אי! ו ; ולהתעשר מה�נכסיומלאמ& את ברצוננו שכ! , איננו רוצי� להסתגר מפני המערב: הסגירות והפתיחות

בקרקע חיבורנו לשורשינו  ותולשת אותנו מ השליליי�המתעלמת ממרכיביו,  כלפיולנו חפ& בפתיחות סתמית

 ולברר את תוכו שונותו על כל ומש� לפגוש במערב,  הייחודימה שאנו רוצי� הוא לעמוד על מקומנו. התורה

 ומבלי ה את זה זי�מבלי שהללו מוציא, מימד של פתיחותוכ! זו יש מימד של הסתגרות בגישה . מקליפתו

לשמוע את קול הדממה הדקה של מורשתנו ללא , עלינו לשמור על נבדלותינובמידה ש. � מהדשמקדשי� אח

כמו , במידה שעלינו לחפש אחר אוצרות החכמה וההשראה הגנוזי� במערב; עלינו להסתגר, הפרעות חיצוניות

  . עלינו להפתח, במקומות אחרי�
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שלא סת� מפשרת , והסגירותמרגע שאנו מנסחי� את הדברי� כ  נפתחת דר  ביניי� חדשה בי! קטבי הפתיחות 

ועל חיפוש עירני ופתוח אחר , מחדמ! המערב משמעית � לשמור על התבדלות חד: ביניה! אלא מחברת אות!

אול� נדמה לי , אנו נוטי� לחשוש מקיצוניות. להיות קיצוני לשני הצדדי�, במלי� אחרות.  מאיד יואוצרות

ות ע� עמדה אחת תו  איבוד הרגישות לעמדה הזדה, צדדיות�חדשהדבר שאנו באמת חוששי� ממנו הוא 

 מימוש עמוק ומלא של שתי הבחינות –קיצוניות היא דבר מבור  , צדדיות�כאשר מקפידי� על דו. המשלימה

  . המשלימות

רווח יש חשש . העליונות והשויו! ציר –מימדי נוס) הכובל את ידינו �גישה דומה עלינו לנקוט ביחס לציר חד

ושני , )כלפיותסבי  נחיתות שלא לדבר על פיתוח  (השוואתנו אליוומאיד  חשש מ, המערבמהבעת עליונות על 

בי! הזה היא לזכור שההייררכיה איננה קוד� כל הדר  להחל& מטנגו החששות . החששות מזיני� זה את זה

לת והיא שהללו ה! תבונה אנושית מוגב, אלא בי! התורה עליה הופקדנו לבי! חכמות האומות, יהודי� לגויי�

 על וואי! לנו כל זכות לטעו! ל, יתרוננו הוא רק במידה שאנו לומדיה ומחזיקיה של התורה.  האינסופית'חכמת ה

 ,בושה ואחשש כל  מבלי , להתיר לעצמנו לחוות:! נית! להיות קיצוני לשני הכיווני�אג� כ. סמ  קיומנו הסתמי

דקותה , שתובנותיה! מחווירות לעומת מורכבותה, ול�כל חכמות העביחס לאת עליונותה לאי! שיעור של התורה 

אחיה� ובניה� החולקי� , דודיה��אנו בניש, אנו שוי ער  לאומות העול�' מול הומצד שני להרגיש ש; ופלאיותה

, יתרה מכ . שכ! בלעדי התורה היינו בדיוק במקומ�, עמ� את חוויתו הקיומית של האד� באשר הוא אד�

עד שיקראו  לעמי�הפצתו מופקדי� על ' דבר השכנושאי , משרתיה� יותר מאדונ�חוש כמבחינה מסוימת עלינו ל

  .שכ� אחד' בש� הכול� 

  

 חלל הלב

וכדי , הבחנה בי! תו  וקליפהפירושו בירור . על בסיס העמדה הראשונית יש לשאול כיצד מתבצע הבירור עצמו

משו� שאחת הבעיות העיקריות של ,  קריטיתשאלה זו. מה� הלבושי�מה הוא בדיוק התוכ! ויש להגדיר לבצעו 

דבר . אי יכולת להבחי! בי! עיקר לטפל ובי! חיצוני לפנימי היא ,יהודי� שומרי מצוות הניגשי� לתרבות המערב

. עומק מהותיי� יותר� רעיונותוה! להחמצת� של , יתר מיצירות שוליות או שטחיות�זה מוביל ה! להתפעלות

לכ! ו, ע� המערבמקרוב היכרות � סבור כי תופעה זו היא פועל יוצא הכרחי של חוסראינני, בניגוד לסברה הרווחת

ביכולת לדעתי הפתרו! לה נעוצי� כ! מקור הבעיה ו. היא שתפתור אותהשהתוודעות עוד יותר גדולה עמו ג� לא 

  . בה! מתבטאת התרבותלהבחי! בי! רמות שונות 

. ב"חשוב מארה מודרני�רב אורתודוקסי שצוטט מפיו של ממחיש משל הבעייתיות של הגישה הקיימת היו�את 

דוק האת רצועת התפילי! של היד אנו כורכי� באופ! ? בי! תפילי! של יד לתפילי! של ראש, שאל הרב, מה ההבדל

במישור , המשי  הרב, באותו אופ!. חופשיות ברוחמתבדרות ברצועות התפילי! של הראש ואילו , וצמוד לזרועינו

במישור התודעתי ואילו , שומרי� באדיקות על ההלכה, שי אנו צמודי� לשולח! ערו  ולפוסקי�ההלכתי והמע

  . ברחבי עול� המחשבה וההגותשוטט ל אנו חופשיי� והשכלי

משלבת בי! קביעת , "נשמע"קוד� ל" נעשה"השבה , משל נאה המיטיב להמחיש כיצד היהדותלפנינו , לכאורה

, אלו ואלו דברי אלקי� חיי� ה!"בבחינת , ריבוי דעות וכיווני מחשבהכרה במשמעיי� לבי! ה�גדרי� מעשיי� חד

": תורה בגויי� אל תאמי!, חכמה בגויי� תאמי!"הוא א) משק) את העקרו! הנודע לפיו ". והלכה כבית הלל

ל השקרית של אומות העול� ותפילי! הראש פותחי� אותנו לקב' תורת�'תפילי! היד שומרי� עלינו כביכול מפני 

  . מחוכמת�

משתמש בהבחנה דואליסטית דימוי התפילי! . ומטעהמתגלה המשל כלקוי תחת עיו! מעמיק יותר , למעשהא  

אלא שיש , אי! ספק שרבדי� אלו קיימי� ושנית! להתייחס אליה� בנפרד. בי! מחשבות לפעולות, בי! שכל לגו)

רובד זה נח מעל . הנשמה, או א� תרצו, שהרגרובד : להכיר בקיומו של רובד ביניי� הממצע ומתוו  ביניה�
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, הצלילי�, דימויי� ה� הותכני. א  למטה ממישור המחשבות המופשטות, מישור הפעולות המעשיות

בדיוק מקביל  מישור זה אינו .האסוציאציות ובמוב! מסוי� א) דפוסי החשיבה העוטפי� כביכול את המחשבות

  . ! השורה ביניהתהתרבו רובדאלא ל, לחכמה וג� לא בדיוק לתורה

דימוי זוג . המורגש והמושכל, המוטבעכחות , מלמטה למעלה, מכוני� שלושת המישורי�, בלשו! הקבלה

את ' מכסה'אול� לא , מודרני משק) נאמנה את מישורי המושכל והמוטבע�התפילי! של הרב האורתודוקסי

הא� התרבות היא יותר כמו ? כמו הידהא� הלב הוא יותר כמו המח או יותר ? מה איפוא דינו. מישור המורגש

  ? האומות ממנה יש להתבדל' תורת'או יותר כמו , חכמת האומות אליה ראוי להפתח

ומש� יורדת , ה� קוד� כל כנגד הלב, כידוע, תפילי! היד: מעניק תשובהדווקא הוא , א� מדייקי� במשל

ק באותה התבדלות אדוקה כבמישור לנקוט בדיומישור התרבות יש בש, לפי זה יוצא. הרצועה ונמשכת ליד

ע� יחדיו את הרגש הללו כורכי� . אול� לא זו המסקנה שגוזרי� האנשי� המשתמשי� במשל כגו! זה. המעשה

כלפי ונוקטי� , )'מעשה' של הוניגוד(' המחשבה'העל הכללית של �קטגורייתתחת  מציבי� אות� יחדיו, השכל

שכל עוד נותרי� נאמני� לשמירת , ווחת בציבורי� אלו היאהדעה הר. הגותככלפי הפתיחות באותה התרבות 

  . מובטח כי הנפש והשכל יתמודדו נכונה ע� התרבות הסובבת, ההלכה ומישור המעשי� מתוק!

נתבונ! כעת בשני אופני� בה� חוסר ? מה מתרחש בעקבות הזנחתו של רובד המורגש וכריכתו ע� המושכל

  .וי של תכני� מתרבות המערבלקמוביל לבירור גולמי ואליו המודעות 

  

  תרבות פופולרית

תציב כנגד המושכל את ההגות וכנגד , יותבמערבאגפי� ההקבלה הישירה ביותר בי! מישורי המושכל והמורגש ל

של   בפרט התרבות הפופולרית– התרבותהרי ש, לרובד השכלי הגבוהההגות פונה בזמ! ש. המורגש את התרבות

אחד הדברי� איפוא התרבות היא . הרגש והדימויפונה יותר אל מרחב  –הרדיו  ו�העיתוני, הקולנוע, הטלויזיה

הקריטריו! היחידי שמופעל . ליפול תחת הכת� העיוור של החלוקה הדואליסטית בי! מחשבה למעשההנוטי� 

תכני� הסותרי� בבירור את בה ובא� לא נמצאו , הוא זה ההלכתישל יצירה תרבותית לצור  בירור תכניה 

  . היא מסומנת ככשרה–אנטישמיות , אלילות, מלי� גסות,  עירו�–כה ההל

 ורוחמגלה כי , מה ששוכ! בי! השורות ומבעד לתמונותלגבי , עיו! חודר יותר לגבי התכני� המובלעי� של התרבות

. והאמונה' לרוח עבודת המנוגדת באופ! עמוק , עוברת בשלו� את גלאי המתכות ההלכתיהיא א) כי , המערבשל 

של , של השתהות והשתקעות בחיצוניות, רוח של התפזרות במרחבזוהי , מ! הכללמקרי� יוצאי� מספר למעט 

טה והעמידה מול ַקְשהַה,  איכויות החותרות לכיוו! ההפו  במדויק מתוואי ההתכנסות–קיבוע דימויי� עצמיי� 

שאינו , היא מציגה עול� הגדוש בעצמו ובפרטיו, על הכלמ. המקור הנעל� של הדברי� שהתורה מבקשת ליצור

  . מבקש ברית ע� בוראו, בקצרה, שאינו. פוער חלל להתמלא במשהו שמעבר לו

הזרי� בדימויי� וצלילי� הול  ומתמלא חלל הלב שלנו . שסע עמוקכאשר רוח זו מופנמת לתוכנו נוצר בנו 

א  , על קרקע יהודיתנותרי� אנו  שברמה המעשית  מצבנוצר, בהדרגה. לעולמנו המודע ומנתקי� אותנו ממנו

. הנפש מתחלנת, י� דתיי�נותרוהשכל בזמ! שהגו) . מהגר לתרבות המערבמבלי משי� והול  הנפשי עולמנו 

 שהוא בעצ� מבטו של הגוי –הפנמת המבט החילוני על חיי הדת : נתק מהעצמיא והמודע �המצטבר בתתהתוצא 

מוקדשי� לשאלה כיצד להציל המתקיימי� כל שנה עשרות ימי עיו! לאנשי חינו  . יה� והתנכרות אל–על היהודי 

 המחנכי� הבעיה החלה בדורש, הפשוטהבכול� מוחמצת העובדה . מחוסר הצניעות או  מעזיבת הדתנועראת ה

מילדות . התבדלות תרבותיתלהשלי� את ההתבדלות ההלכתית בהשכילו בכ  שלא , א� לא קוד� לכ!, עצמ�

   .ה� שלתרבות�מהיא שהובילה להתנכרות� ו, תרבות הכלליתיתר ע� ה�התערבבותלו הנערי� במציאות של גד
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אולי ,  אלא ג� לגבי הישראליתהאירופאית והאמריקאיתהתרבות לגבי לא רק תקפי� , חשוב לציי!, דברי� אלו( 

התרבות הישראלית כענ) של מתפקדת , ציונות וכל שכ! בעיצומה� הרבה לפני הפוסט, מראשיתה. יתר שאתא) ב

 אול� את , ומטבעות לשו!דימויי�, מוטיבי�ממנו שואב ,  היהדותעיינותבל לפרקי� במוענ) זה ט. זו המערבית

העובדה שהתרבות הישראלית דוברת עברית . ההשכלה האירופאיתתרבות נק מויהמכונני� והשקפתו הוא ערכיו 

 חשיבות ההבחנה בינה לבי! תרבות יהודית אמיתית ואת רק מעצימה את, וממילא מהדהדת טיפה את היהדות

   ).בהזדהות עמההבלבול שיוצרת 

כ! יש לעשות זאת במישור , כש� שברור שיש להדק את רצועת התפילי! של יד במישור ההלכתי: סיכומו של דבר

הודיי� לפעילות המנעות מכ  פירושה רידוד החיי� הי. סו) התפילי! של יד מכווני��שכנגד� סו), הלב והתרבות

  . חיצונית וריקונ� מנשמת�

  

  הגות

נית! בשיח ההגותי שלו הרי ש, מערבה שא� משכילי� להתבדל מהרובד התרבותי של, נראהעד כה מדברנו 

לכאורה שייכי�  כל אלו – כלי החשיבה והמחקרסיגול , רכישת ידע, לימודי� אקדמיי�. ללא חששלהשתת) 

מותר וא) ראוי לנו לצאת , י� על מקומנו מבחינה הלכתית ותרבותיתוא� אנו ניצב, לתחו� השכל הטהור

  . ולאמצ�

כמעי! ערלה , ג� את הרובד השכלי עצמו עוטפת. טעונה סיוגא) היא אול� , עמדה זו כבר קרובה יותר לאמת

, אי! פירוש הדבר שאי! בנמצא מחשבה טהורה. רגש וסגנו! שיש לתת עליה� את הדעת, שכבה של דימוי, דקה

אלא שהשגת� נעשית תמיד במסגרת מערכת מחשבתית שהיא בעצמה ,  ישנ�.ידע מוחלטתובנות פשוטות או 

, במלי� אחרות.  קוי אופיי! של חברה ותרבותידיאלא משורטטת ב, אינה פשוטה ואינה מוחלטת, אינה טהורה

שלא כול� כשירי�  דורשת פריעה זהירהוהפרדת� ,  וערכי�אמונה, ג� מישור החכמה נגוע במטעני תרבות

   .לעשותה

עונדי� את אנו מניה וביה מוצאי� עצמנו , כאשר אנו הולכי� ללמוד במוסד חינו  המושתת על השיטה המערבית

' הגו) שומר המצוות היה מבטא את אמונתנו בה: לא היתה בעיה, אילו היינו רק שכל וגו). משקפיה התודעתיי�

אבל אנחנו ג� לב . הציב בעולמו' גש ע� ריבוא המחשבות שהוהשכל היה חופשי להפ, באופ! ברור ומוחלט

הדימויי� בה� ,  המלי� בה� נוסחה–וכאשר אנו מכניסי� לתוכנו את מחשבת המערב על לבושיה . ונשמה

, לא רק. תרבותהיא סוג של ג� עיונית השכלה . נשמתנו מתלבשת בה� א) היא –הסגנו! בו קושטה , הומשלה

המתיימרת זוהי עמדה , בתמציתיות. נקיטת עמדה נפשיתהכרוכה בננות במציאות היא עמדת התבו. אבל ג�

, משו� שהדבר אינו אפשרי לחלוטי!, מתיימרת. ניכור וספק, לעמוד מחו& לדברי� ולצפות בהכל מתו  ריחוק

פועל הריחוק , משו� כ . עמוק בעול� התחושות והדימויי� המערבי�עמוקלמעשה נטועה והעמדה המחקרית 

תוצאת אימו& . היהדותלמשל כמו , )או מסורות מערביות שננטשו(מערביות �יתוק בעיקר על מסורות חו&והנ

 של פופולריתזהה לזו של ההשתקעות בתרבות ההיא בסופו של דבר בידי היהודי המאמי!  נקודת המבט הזו

מתנכרת ה מבחו& וגלות הנשמה למקו� בו הוא משקיפה על עצמ, הגו) והלב, נתק פנימי בי! השכל: המערב

  . המקורל

 תבניות החשיבהל הכוונה היא ;ביותרוהנסתר  הדק הלבושמהעמדה הנפשית של ההגות נח פנימה עוד יותר 

מצהירי� שכמעט א) פע� אי! כה מובנות מאליה!  מובלעות הנחות יסוד תהמודרניבהגות המערבית . עצמ!

. עשוי רובד המורגש להטמיע� מבלי משי�, ו� כ בדיוק מש.  או אפילו נעשי� מודעי� אליה�במפורשעליה! 

הסברת : שיטת ההסבר המרכזית ביותר של החשיבה האקדמית המערבית נקראת רדוקציוניז�. נית! דוגמא

שכל דבר גבוה , אחת המשמעויות של ההסבר הרדוקציוניסטי הוא. הגבוה והמורכב באמצעות הנמו  והפשוט

מונה אינ� אלא בדותות של אחזו! ו, לפי זה כל רעיו!. לשרת את הנמו אלא נועד רק ,  קיו� בפני עצמומשולל
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היא מסווה אידיאולוגיה , היא סיפור כיסוי של הדח) לפורק! פיזי אהבה :צרכיו ויצריו הארציי� של האד�

, בגרסאתה הכוללנית ביותר .וכ! הלאה, הודאות הקיומית של האד�� מקלט מפני אי�דת היא עיר, כחלתאוות 

התודעה  על המציאות בידי הנכפושפשר כלשהו תמיד , השקפה זו שלדברי� עצמ� אי! כל משמעותגורסת 

  .האנושית

בי! א� מחו& , שכל מפגש ע� דעות ומחשבות היסטוריות, יסוד אלו היא�אחת ההשלכות המרכזיות של עמדות

ה! ורק מנסה לשמוע את כמעט א) פע� אינו מאזי! לדעות עצמ! אלא כביכול פוסח מעלי, ליהדות או במסגרתה

א� מראש מונח שדעות לא משקפות . האינטרסי� והמגמות הנסתרות שהדעות נועדו כביכול לשרת, הצרכי�

בתחו� שנראה , א� כ! ג� כא!? כמה כבר אפשר להאזי! לה!, אלא את המשמעות שהוגיה! השליכו על המציאות

שמיסוד! מקעקעות קטגוריות טבועות הנחות ומסתבר כי , שראוי ונכו! לאמצה לחיק האמונה, כחכמה בעלמא

   .או אפילו שלל חכמות אחרות, כל אפשרות למפגש חי ע� התורה

 ג� אותו יש שאחרי הכל, חיזוק הקשר של התפילי! של ראש, א� תרצו, המודעות ללבושי החכמה היא כמו

  .בחופשיותרק לאחר שעושי� זאת נית! להותיר לרצועות להשתלשל . י גדרי� מדויקי�להדק לפ

  

  היהדותהצופ� הגנטי של 

, שאני סבור שפ! זה הוא העיקריאיננה הסיבה לכ  . הפ! השלילי של מלאכת הבירוררק על כא! כמעט דיברתי 

 איתור� של הניצוצות –הפ! העיקרי הוא כמוב! הפ! החיובי . הדגשהביותר טעו!  הינו הבשעתנושפשוט אלא 

ה� נכסי� יקרי� הידע והכלי� שרכשה . חי� מבעד לבושי� אלותרבות המערב הנל האמיתיי� והטובי� ש

משלי� , וכ! המחשות, לתוכ� תוכל להתרחביספקו אפיקי� שכ! ה� , שייבוא� לעול� התורה חיוני ורצוי

  .המשלימי� אות� ובכ  מעשירי� ומגדילי� אותה, וביאורי� לכמה מדברי חכמתה הגנוזי�

כולל הדקות , יש ראשית כל להפשיט� מכל שכבותיה! החיצוניות, קנתא  על מנת להגיע אל הדברי� בצורה מתו

עלינו להיות מקושרי� בחוזק עצו� , א� ברצוננו להפיק את המירב והמיטב מחכמת המערב. והסמויות שבה!

כמוב! לרבי� עמדה זו נראית . והדבר כרו  בהתבדלות חזקה מכל מה שמחליש קשר זה, לשורש התורה

שהאוחז בה אינו יותר חשו  מצל� המסתגר בחדר חוש  על מנת לפתח את , תכ� וראוא  תנו דע". חשוכה"

ויכול , א  הצל� יודע, מי שאינו מבי! דבר בצילו� ופיתוח עשוי לגנותו על בדלנותו והסתגרותו. תמונותיו

 ע� ששהייתו בחדר החוש  היא רק כדי להפיק תמונות אות! ישת) לאחר מכ!, הקשיבלהסביר לכל המעוני! ל

שהתודעה את נופיה� של עולמות ידע נעלי� המתעד , התורה היא כסרט צילו� שהופקד בידינו. העול� כולו

ולפני שנוכל לצרפ� לתצלומי העול� הזה לכדי תמונה , כדי לפתח�; האנושית אינה מסוגלת להפליג אליה�

כלית גבוהה לאי! ערו  מזו שיש נית! בבהירות ש, מש�. עלינו לרכז חלקי� נרחבי� מאיתנו בחדר החוש , שלמה

  . לפגוש בתרבות המערב ולבררה, לנו כרגע

על מנת . כל צרכהמקו� לפתחה כא! אי! א) כי , של� בלעדיה� בלתייהיה אסיי� בהערה חשובה שהמאמר 

שאינ� אברי� . על היהדות להצמיח זרועות חדשי�, להקי) ולשאת את תכניה� הפנימיי� של חכמות האומות

הצופ! הגנטי של היהדות גנוז בתורת ו, מתו  הצופ! הגנטי של הגו) עצמורק להצמיח כותיות נית! תותבות מלא

החשיבה גנוזי� מבני ש� . הקבלה והחסידות: ס"הקומה הפנימית והעמוקה ביותר בפרד, הסוד שלה

ע את מש� נוכל להנבי. מה� נוכל לאתר את נקודות ההשקה לחכמות האומות,  ביותר של התורהי�התשתיתי

מתרבות שתהא : שלא תוביל להשתעבדות לתבניותיו, כל המסגרות הנדרשות להכלה מתוקנת של נכסי המערב

ועד למערכות קטגוריות , דר  עמדת התבוננות מחקרית שתכיל את האמונה, קשובה למקור הנעל� של העול�

עלינו לפצוח , ורי דר  כוזבי� א� ברצוננו לגשת לבירור המערב באופ! עמוק ושקול וללא קיצ.תורההמקושרות ל

שהיא אכ! חכמה ולא , לתור אחר מורי הקבלה של דורינו שיעמידונו על רזי חכמת הסוד, בפרוייקט הגנו� שלנו

  . וילמדונו כיצד להתפתח בהשראת�, מיסטיקה עמומה


