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עיוור מכונה סגי-נהור, שפירושו המילולי הוא רב אור. 
לעתיד לבוא יזכו העיוורים להכיל ריבוי אור כפשוטו ואז 
יוכלו לקרוא וללמוד תורה מתוך הכתב, ככל אדם.
)משיחת שבת פרשת עקב תנש"א(

עשו ככל שביכולתכם 
ילדיה  גילתה אם צעירה מבוסטון, ששני   1994 בשנת 
חולים במחלה גנטית נדירה וקשה בשם PXE. כשנודע 
שמדובר במחלה חשוכת מרפא, היא החליטה לחתור 
לאיתור הגן הפגום אצל ילדיהם ולמצוא תרופה לבעיה. 
הם יצרו קשר עם הורים לילדים חולים ברחבי העולם 
מהחולים.  ודם  רקמות  של  דגימות  מאגר  והקימו 
הרבה  והפעילות  המאגר  בזכות  כך,  אחר  שנים  חמש 

שהשקיעה האם – התגלה הגן.

מבוסטון  האם  של  ההישג  המחקר,  עולם  במושגי 
לגילוי  האחראים  בין  רשומה  היא  תקדים.  חסר  היה 
הגן. לאחר מכן הפכה האישה לשותפה לשלל יוזמות 
הדרך  את  ומקצרות  לחולים  מדענים  בין  המקרבות 
)ארגון   Genetic Alliancv כמו  רפואיות.  לתגליות 
לבין  בינם  ומקשר  גנטיים  חולים  קבוצות  שמאגד 
חוקרים(, בנק ביולוגי )Biobank( עם מאגר עולמי של 
 ,Reg4All בשם  עולמי  ומאגר  חולים,  ורקמות  דגימות 
שבו מדענים וחולים חולקים ידע. במקביל, היא קידמה 
חוק להגנה מפני אפליה על רקע מידע גנטי והתקבלה 

כחברת מערכת בשני עיתונים גנטיים מקצועיים.

 אישה זו ממחישה את עוצמתן של עמותות המתרפאים. 
בין  ומגשרות  "עמותות חולים ממלאות תפקיד חשוב 
אבינועם  פרו'  אומר  הרפואה",  לעולם  הבודד  החולה 
בירושלים  'הדסה'  הרפואי  מהמרכז  )אמריטוס(,  רכס 
ויו"ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית בישראל. "הן 
אוספות ידע ומעבירות אותו למטופלים, מגייסות חולים 
למחקרים קליניים בתרופות, ופעמים רבות גם נאבקות 

בגופים שלטוניים לקידום הטיפול במחלתם".

כי עם כל ההערכה – התשוקה העזה למציאת הפתרון 
לא בוערת בעצמותיו של אף חוקר או חברת תרופות 
כמו אצל הורה לילד חולה. רגעי הפחד נצרבים עמוק 

לבעלי  משפחותיהם  ובני  המתרפאים  את  והופכים 
מוטיבציה ייחודית להפיץ ידע ולהמשיך לצבור אותו.

מה שמאפשר להם לקדם את המחקר איננו רק הידע 
הרפואי שצברו במהלך מחלתם, אלא דווקא העובדה 
תוכן  מעולמות  רב  ידע  המדע  לעולם  מביאים  שהם 
אחרים, כמו יזמות וניהול עסקים, גיוס כספים ומציאת 
מומחים. כשכל זה מצטרף למוטיבציה שלהם להאריך 
קצר  שזמנם  ולתחושה  קרוביהם,  חיי  או  חייהם  את 
מישהו  מחכה  בבית  כי  מוגזם  אינו  מאמץ  וששום 
גורמים לכך שחלק מהמחלות  שמתקשה לנשום, הם 

תיכנענה בפנינו בקרוב. 

ביותר  היעיל  האופן  על  ללמוד  ניתן  זו  מהתפתחות 
הרבי  לימדנו  כך  הכללית.  הגלות  עם  להתמודדות 
יעיר  שמישהו  תחכו  אל  המשיח.  מלך  מליובאוויטש 
הרבנים  הצדיקים,  על  תסמכו  אל  התעוררו!  אתכם. 
והארגונים. אף אחד, יהיה מי שיהיה, איננו יכול לעשות 
את עבודת השם שלכם. לחזור בתשובה במקומכם. רק 
מכם, כדי  אתם יכולים לבצע את מה שאלוקים רוצה 
לגלות את הגאולה, שכבר נמצאת כאן )!( וממתינה רק 

שנפתח לה את הדלת ו'נסחב' אותה פנימה.

לזכות החייל בצבאות-השם ידידיה אלתר בן חיה מושקא שיחי' דינרי, לרגל הולדתו בי' מנחם-אב ה'תשע"ה, לאורך ימים ושנים טובות

מלחמה בין חיות טרף 
הקדוש-ברוך-הוא  יראה  לבוא  לעתיד  כי  נאמר  במדרש 
לצדיקים "קניגיא" – מחזה משעשע של מאבק בין חיות. 
מסתבר, כמובן, שלא מדובר בשעשוע גרידא אלא ברעיון 
הטוב  בין  הכוחות  שיקוף של מלחמת  זהו  עמוק מאוד. 
לרע בכל השנים. וכך מתאר ומסביר כבוד קדושת אדמו"ר 

האמצעי )רבי דובער( מליובאוויטש:

במופע כזה מעמתים בין שתי חיות טרף. לדוגמה – אריה 
בזו,  זו  אותן  ומשסים  החיות  את  מרגיזים  מראש,  ונמר. 
ללא  להרוג אחת את השנייה.  להן להתאמץ  לגרום  כדי 
השיסוי וההרגזה המוקדמים לא היו החיות נלחמות זו בזו.  
גם לאו דווקא שיש בכוחן לנצח אחת את השנייה. הנמר 
יותר מהאריה )כמו שאמרו חז"ל  גופני  וכוח  ניחן בעזות 
מהנמר  יותר  לב  בגבורת  ניחן  והאריה  כנמר"(,  עז  "הווי 
)וכמו שאמרו חז"ל "וגיבור כארי"(. בעלי החיים בכלל לא 
זה, אבל המאמנים האכזרים  זה עם  מחפשים להתעמת 
משתמשים בטכניקות ותחבולות שונות, שמאלצות אותם 
האריה  את  מחזקים  פעם  גם  הם  זה.  על  זה  להתנפל 
– הכול לפי הזמנתם  ופעם להיפך  ומחלישים את הנמר 

של הצופים צמאי הדם.

ידועות  שתוצאותיו  משחק  אפוא  היא  החיות  לוחמת 
וגם  המלאכותי  השיסוי  בגלל  רק  נוצרת  היא  מראש. 
מקום,  מכל  המאמנים.  מעשי  לפי  נקבעת  בה  התוצאה 

החיים.  בעלי  של  הכוחות  מהפגנת  מתענגים  הצופים 
ואדרבה, הם נהנים מהמאבק שבעקבות ההתגרות, הרבה 

יותר מאשר אם היה נוצר בין החיות מאבק טבעי.

כזו בדיוק היא גם המלחמה בין הטוב והרע בעולם. בכל 
השלבים שהרע ניצח כביכול – בעת שחרבו בתי המקדש, 
בעת שנגזרו על עם ישראל גזירות קשות וכדומה – הכול 
היה 'משחק' אלוקי. זו הייתה נתינת כוח זמנית לרע, כדי 
שלאחר מכן, כשהקדושה תנצח – תהיה לניצחון עוצמה 
רבה יותר. בדיוק כמו בלוחמת החיות, שעוזרים לכתחילה 
לחיה אחת כדי ליהנות יותר בהמשך מהניצחון של השנייה 

עליה.

היא,  יהודי  כל  של  הפרטית  ברמה  הדברים  משמעות 
)בדיעבד(  לדעת  יש  בחטא,  ומועדים  נכשלים  שכאשר 
שכל המטרה של המעידה היא לגלות כוחות עמוקים יותר 
בנפש ועמם להתגבר ולחזור בתשובה. ועד שנזכה כולנו 
האמיתית  בגאולה   – המושלמת  התשובה  אל  להתעלות 

והשלמה, תכף ומיד ממש.

ד.  וישב  תנחומא  ג.  יג,  רבה  ויקרא  ב.  לד,  ברכות  בבלי  תלמוד  מקורות: 
ספר שני המאורות י, א. מאמרי אדמו"ר הזקן על מאמרי רז"ל עמוד קמא 
)ליובאוויטש( תקס"ג חלק ב עמוד תשל"א. שערי  ואילך. ספר המאמרים 
תשובה לאדמו"ר האמצעי חלק א כא, ד. וראה באריכות תורת חיים פרשת 
תולדות דיבור המתחיל 'ויתן לך' פרק י ואילך ופרק יד שם. התוועדויות הרבי 

מליובאוויטש מלך המשיח תשמ"ז כרך רביעי עמוד 191.

 אבות: פרקים ג'-ד'

מן
ינ

לי
 ק

מן
זל

ר' 
ר: 

שע
 ה

ור
צי

שנה טובה ומתוקה
לכל בית ישראל

שנה113

להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



זה קרה באמת נקודה למחשבה

הצרה כהתגלמות של ברכה
את  יקיים  שלא  למי  עונשים  מופיעים  השבוע  בפרשת 
הצרוף,  הטוב  הוא  הקדוש-ברוך-הוא  הבורא.  של  רצונו 
אפוא  מוכרחים  רעים.  דברים  ממנו  שיגיעו  ייתכן  ולא 
לפרש שגם העונשים החמורים הנם למעשה ברכות. כיצד 

באמת?

אחת הדוגמאות המפורסמות לכך היא הסיפור שמופיע 
כשעמו  בדרך  הלך  עקיבא  רבי  עקיבא.  רבי  על  בגמרא 
עיר  בבתי  להתארח  ביקש  ערב  לקראת  ותרנגול.  חמור 
קרובה, אולם התושבים סירבו להכניסו. רבי עקיבא נאלץ 
נר  של  לאורו  לעיר,  מחוץ  בשדה  הלילה  את  להעביר 
שהיה עמו. קורות אותו לילה היו לכאורה רעות: התרנגול 
והחמור נטרפו, ורוח כיבתה את הנר. למרות הכול, אמר 

רבי עקיבא: "כל מה שעושה השם – הכול לטובה".

ולקחה  העיר  על  שודדים  כנופיית  פשטה  לילה  באותו 
את כל התושבים בשבי. רבי עקיבא ניצל כי תושבי העיר 
ששרר  משום  במקומו  התגלה  לא  והוא  לארחו  סירבו 

חושך עבות ולא היו עמו בעלי חיים שיסגירוהו בקולם.

איש  נחום  של  סיפורו  היא  נוספת  מפורסמת  דוגמה 
גמזו: חכמי ישראל שלחוהו לקיסר הרומי עם תיבה 

אבנים  מלאה 
בדרך,  יקרות. 

התיבה  תכולת  ממנו  נגנבה 
נחום  ועפר.  בחול  התיבה  את  מילאו  ובמקומה 

הגיש לקיסר את ה'דורון', וכשהקיסר גילה שמדובר בחול 
הוא היה בטוח שהיהודים שמוהו ללעג! נחום לא איבד 

עשתונות ואמר: "גם זו לטובה".

ואז קרה נס: אליהו הנביא הגיע מחופש לשר חשוב והציע 
שמא   – אויביו  נגד  במלחמות  העפר  את  לנסות  למלך 
הוא יהפוך לחצים וחרבות. ואכן, כך היה! הדבר שנראה 

לכאורה רע, התגלה כטוב מאין כמוהו.

רבי עקיבא לא ראה כיצד הרע עצמו הוא טוב, אלא רק 
את האפשרות שתצמח טובה מהרעה. נחום חי קרוב יותר 
לזמן הבית, ימים בהם ניתן יותר לראות את הטוב האלוקי, 
ולכן הוא הצליח לזהות כיצד הרע עצמו הוא בעצם טוב.

בגאולה השלמה נזהה כולנו את כל הטוב הנשגב שהיה 
הגדולים  הקשיים  ובכל  שבתורה  העונשים  בכל  טמון 

ביותר של הגלות.
)ליקוטי שיחות חלק ב עמוד 393(

ארבעה מי יודע 
יום ראשון, כ"ו אדר א' תשנ"ב. בשעת בוקר הסתיימה 
בניו-יורק הוועידה העולמית של ארגון הבונדס. החברים 
שהתאספו מכל קצוות תבל, ארזו את חפציהם לקראת 

נסיעתם חזרה, איש איש לביתו.

ארגון  מנהל  בוטמן,  שמואל  הרב  עומד  ומתמיד  מאז 
הבונדס.  ראשי  עם  הדוק  בקשר  המרכזי,  צעירי-חב"ד 
הפעם הציע להם לנצל את ההזדמנות שהיום יום ראשון, 
דולרים  המשיח  מלך  מליובאוויטש  הרבי  בו  מחלק  בו 
הרבי.  מפי  להתברך  החברים  כל  עם  ולהגיע  לברכה, 
להצעה  בשמחה  נענתה  איש  כחמישים  של  קבוצה 
ואוטובוס שכור הוביל את כולם לקראון-הייטס, שכונתו 

של הרבי.

בין הבאים הייתה גברת ירדנה הניג-סטוקהמר, עורכת-
דין מפורסמת בטורונטו ופעילה ותיקה בבונדס. לא מכבר 
נישאה לבעלה לארי סטוקהמר, מנהל משרד חשבונאות 
מצליח, אותו הכירה במסגרת הפעילות בארגון הבונדס. 
לחיים  ברכה  מהרבי  ירדנה  ביקשה  תורה,  כשהגיע 

מאושרים יחד עם בעלה הטרי, שעמד לצדה.

הרבי, כשחיוך נסוך על פניו, ֵברכה ונתן לה דולר נוסף, 
עוד דולר העניק ללארי, פנה שוב אליה ונתן לה ארבעה 
דולרים יחד. ירדנה לא הקדישה מחשבה יתירה לפשרם 
הברכה,  על  לרבי  הודתה  היא  הדולרים.  ארבעת  של 
תחבה את הדולרים לכיס המעיל ויצאה יחד עם בעלה 

לשדה-התעופה "קנדי", משם טסו לטורונטו.

חלפו שנים. משפחת סטוקהמר רכשה בית בצפון שכונת 
טורנהיל, שם נמצא בית חב"ד גדול בראשות שליחו של 
הרבי, הרב מענדל קפלן. ירדנה ובעלה אף פעם לא הגדירו 
את עצמם שומרי מצוות. מכל מקום, הם החלו לפקוד 
בשבתות ובמועדי ישראל את בית-הכנסת שבבית חב"ד. 

נולדו  המאושר  לזוג  המשפחה.  התרחבה  הזמן  עם 
במוסדות  והתחנכו  גדלו  השלושה  ילדים.  שלושה 
על  זרמו  המשפחה  וחיי  המקומית  היהודית  הקהילה 

מי-מנוחות. ידי ההורים מלאו עבודה, כל אחד בתחומו 
וההצלחה האירה להם פנים.

בשלב מסוים רצתה משפחת סטוקהמר להתברך בילד 
נוסף, רביעי. רופאים, ידידי המשפחה, לא ששו לשמוע 
על ההחלטה. לדעתם, ירדנה עברה את הגיל האידיאלי 
ללידה, ומבחינה בריאותית הדבר לא מומלץ. אולם ירדנה 
ובעלה לא נרתעו. ואמנם כעבור תקופה קצרה בישרה 

ירדנה לבעלה, כי מצפה להם הפתעה נעימה...

באחד הביקורים השגרתיים אצל רופא המשפחה, המליץ 
המבוגר  "גילך  העובר.  מצב  את  לבדוק  לירדנה  הרופא 

הטעים.  פגם",  כל  בו  ואין  בריא  לוודא שהעובר  מחייב 
הוא הוסיף וציין כי מדובר בבדיקה מקובלת מאוד בעולם 

הרפואה המודרני.

ירדנה לא אהבה את המלצת הרופא. היא העדיפה לוותר 
על הבדיקה, אך רצתה שתהיה לה סמכות רפואית כלשהי, 
שתוכל להישען עליה בסירובה. בכל מאודה רצתה ללדת 
בצורה הכי טבעית, ללא התערבויות מיותרות, אולם לפי 

שעה, אף רופא לא אישר לה לעמוד בסירובה.

זה היה סוף שבוע. הרופא האיץ בה לקבל החלטה וירדנה 
היא  שבת.  לאחר  מיד  תשובה  עם  לחזור  לו  הבטיחה 

סיכמה עם לארי בעלה, כי בשבת ייוועצו ברב 
מאז  העריכו  דעתו  חוות  שאת  קפלן,  מענדל 

ומתמיד.

את  ירדנה  הקדימה  שבת  של  בוקר  בשעת 
בואה לבית הכנסת, כדי לפגוש ברב קפלן. אלא 
קפלן.  הרב  נעדר  זו  בשבת  דווקא  שלאכזבתה, 
מה יהיה? כמעט כססה את ציפורניה. היא ממש 
הוא  וכעת  קפלן,  הרב  עם  תלתה תקוות בשיחה 

לא נמצא.

את מקומו של הרב קפלן בניהול התפילות מילא חותנו, 
זלמן-אהרון  השליח הראשי של הרבי לטורונטו, הרב 
ביקש  מוסף  לתפילת  התורה  קריאת  בין  גרוסבאום. 
הגבאי מהרב גרוסבאום לשאת דרשה. "זו השעה בה 

אנו שומעים מדי שבת דרשה מהרב".

הרב גרוסבאום הסכים בחפץ לב. הוא ניגש לדוכן וחזר 
אקטואליים,  מסרים  עם  לפרשת-השבוע  רעיונות  על 
עצמה  על  חזרה  "הרבי"  המילה  הרבי.  משיחותיו של 
בדרשתו שוב ושוב, וירדנה, שהאזינה בקשב רב, חשה 
חידודים- בשרה  נעשה  פתאום  בגופה.  צמרמורת 
חידודים. בתודעתה הבזיקה הארה גדולה. 'כן', חשבה 

לעצמה בלא קול. 'הרבי כבר נתן לנו את התשובה'.

ומעזרת-הנשים  הדרשה  את  סיים  גרוסבאום  הרב 
סימנה ירדנה לבעלה לצאת למסדרון. לארי יצא מבוהל 
לארי,  "הקשב,  נסערת.  מאוד  נראתה  ירדנה  במקצת. 
לארי  הספק!".  את  לנו  פתר  כבר  מליובאוויטש  הרבי 
הביט בה במבט תמה. הוא לא הבין מתי ואיך בדיוק 
"כי  ירדנה,  "זוכר", המשיכה  ירדנה עם הרבי...  שוחחה 
בעת שביקרנו אצלו, העניק לנו הרבי ארבעה דולרים 
שאף פעם לא הבנו את פשרם. אז הנה – יש לי הסבר: 
הרבי נתן לנו ברכה כי ייוולדו לנו ארבעה ילדים! אתה 
מבין? הרבי כבר אז ראה כי גם ילדנו הרביעי יהיה בריא. 

אני בטוחה בכך. אין צורך בשום בדיקה!".

כי למשפחת סטוקהמר המאושרת אכן  למותר לציין 
נולד תינוק רביעי, בריא ושלם. 

מי נמצא במרכז ההוויה 
שנים   317 מלאו  באלול,  ח"י  האחרון,  רביעי  ביום 
קדושת  כבוד  החסידות,  שיטת  מחולל  של  להולדתו 
זה,  ביום  'הבעל-שם-טוב'.  בכינוי  המוכר  ישראל,  רבי 
בהפרש של 47 שנים, נולד גם מייסד חסידות חב"ד, 
כבוד קדושת רבי שניאור זלמן מלאדי, המוכר בכינוי 

'בעל התניא'.

לדרך  כלל  בדרך  מתכוונים  'חסידות'  אומרים  כאשר 
שחידש הבעל-שם-טוב, או לדברי-התורה של מנהיגי 
הבעל-שם- חידש  בעצם  ומה  לדורותיהם.  החסידות 
טוב? מה היה חסר בעבודתם של עם ישראל, שאותו 

בא הבעל-שם-טוב להשלים?

*

אפשר אולי לומר, שתורף חידושו של הבעל-שם-טוב, 
הגענו  שלשמה  המטרה  של  המדויקת  בהגדרה  הוא 
לעולם. לפני שנולדה החסידות רווחה התפיסה לפיה 
נולדנו כדי להגשים את עצמנו, וההגשמה המושלמת 
היא על-ידי שנלמד תורה ונקיים מצוות, כרצון הבורא. 
ורק  אך  האדם  יוצר  שכתב  כמתכון  נתפסה  התורה 
למען האדם, ויש לקיימה כי זו דרך החיים המומלצת 

ביותר.

במרכז  אחד  כל  של  האני  את  הציבה  זו  הסתכלות 
ההוויה של חייו. מאמר חז"ל הנודע, 'חייב אדם לומר 
כמשמעו.  פשוטו  התפרש  העולם',  נברא  בשבילי 
המיטב  את  מעצמי  למצות  שאוכל  כדי  נברא  הכול 
ולהתעלות עוד ועוד במעלות קיום ההוראות שנכתבו 
המידות  מכל  עצמי  את  לנקות  עליי  בתורה.  למעני 
המגונות ולסגל מידות חיוביות, הכול מתוך אידיאל של 

שאיפה לשלמות.

הגיע הבעל-שם-טוב והפך את הקערה על פיה. אנחנו 
כאן לא בשביל עצמנו, אלא בשביל הקדוש-ברוך-הוא. 

אותנו  מביאה  אכן  התורה 
כך  לשם  לא  אך   – לשלמות 
נכתבה  היא  נכתבה.  היא 
את  למלא  כיצד  שנדע  כדי 
הקדוש-ברוך-הוא  של  רצונו 
של  ההוויה  מרכז  בשלמות. 
שלנו,  האני  לא  הוא  החיים 
סביב  סביבו,  הבורא.  אלא 
להסתובב  צריכים  רצונותיו, 
הדיבורים  המחשבות,  כל 
'בשבילי  שלנו.  והמעשים 

כראוי  לקיים  בשביל שאצליח  פירושו:  העולם'  נברא 
את רצון האלוקים האחד והיחיד, שאין עוד מלבדו.

הבעל-שם-טוב בא והציב את כללי החיים באור הנכון. 
הוא השריש בנו את זכות הקיום האמיתית שלנו, ובכך 
כיוון לבטל את תחושת הגאווה והישות, שהיא למעשה 
אם כל חטאת. כאשר מודעים לכך שהמטרת החיים 
החשיבות  הרגשת  את  ממעטים   – עצמנו  אנו  אינה 
העצמית, וכתוצאה מכך מתרגלים לא לכעוס – כי מי 
אני שאכעס, לא לרדוף אחרי הנאות עצמיות – כי לא 
אני המטרה, וכך גם לא להתרברב, לא להתעצל ולא 

כל יתר התכונות השליליות.

אלומת האור ששפך הבעל-שם-טוב על החיים, האירה 
שניאור  רבי  שייסד  חב"ד  חסידות  המטרה.  את  לנו 
והמעשיים  הנפשיים  הכלים  את  נותנת  מלאדי,  זלמן 

להגשים את המטרה.

*

לא  בעולם  לאף אחד  הגאולה השלמה,  כאשר תבוא 
תהיה תחושת גאווה. הקדוש-ברוך-הוא יתגלה לפנינו 
הנבראים  ייהנו  הזו,  ההתגלות  ולמול   – הדרו  במלוא 
חשיבות  הרגשת  של  בדל  לעצמם  יותירו  שלא  מכך 

עצמית.

ולכן התגלה משמים לבעל-שם-טוב, כי המשיח יבוא 
כאשר 'יפוצו מעיינותיך חוצה'. כאשר העיקרון המרכזי 
שלימד הבעל-שם-טוב – לשים את הקדוש-ברוך-הוא 
במרכז חיינו ולא את עצמנו – יגיע ויילמד בכל קצוות 
זו המוכנות הטובה ביותר למעבר אל עידן   – העולם 
הגאולה, בו כאמור לא יעלה בדעת אף אחד לשים את 

עצמו במרכז.

המהפכה  במסגרת  בדורנו, 
הרבי  שחולל  היהודית 
המשיח  מלך  מליובאוויטש 
קצוות  לכל  שלוחיו  הגיעו   –
החזון  התגשם  ואכן  העולם 
לכן  חוצה'.  מעיינותיך  'יפוצו 
לבוא  רגע  בכל  מצפים  אנו 
הגאולה, כפי שהובטח לבעל-

גם  שהובטח  וכפי  שם-טוב, 
הדבר  כי  הרבי,  על-ידי  לנו 
רגע  בכל  בדורנו,  יתרחש 

ממש.

  הבעל-שם-טוב הפך את 
הקערה על פיה. אנחנו כאן לא 

בשביל עצמנו, אלא בשביל 
הקדוש-ברוך-הוא. 'בשבילי נברא 
העולם' פירושו: בשביל שאצליח 
לקיים כראוי את רצון האלוקים 
האחד והיחיד, שאין עוד מלבדו


