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$TS1$למכור$TS1$

$DN2$למכור$DN2$בחוץ.30בפנים,שקל70למדשאה.גםכרטיסים

עלסלולרדמומיהבמה,מולהאלפיםישבושלםערב

ל־יטמןמיכאלה׳׳רב״שלהרצאהשמעולבנים,כיסאות

כמובן,שם,היוהזוהר.לספרפרשנויותלניתוחוהאזינו

לעם״"קבלהותנועתשלייטמןמוכרים,מונחיםאותםכל

עולמי״."משברבבל",״מגדל״אור״,בהפצתם:עוסקים

יותרלראותהיהניתןהווידיאו,מסכיעלבמקביל,

לוס־אנג׳לס,העולם:ברחביאון־לייןשידורמוקדי100מ־

מקשיבאתרכשבכלקייב,לונדון,טוקיו,טורונטו,שיקגו,

בתל־אביב.הנישאיםהדבריםלתרגוםגבריםקומץ

אבלמהופנטים,נראוהמשתתפיםמרשים,היההאירוע

אחריוגםאחריו,שנוהיםהאלפיםאתשרואיםאחריגם

בעיותביןשנעהפנים,אלפניםשיחהשלארוכותשעות

זהבגימטרייהול״אלוהיםהאפוקליפסהלסכנתהגלובליזם

כוחוסודמהופתוחה:נותרתהשאלותשאלת׳טבע'״

״קבלהשנקראהרוחניהקונצרןראשלייטמן,מיכאלשל

אהבתואתהקבלהאתלהפיץמטרה:לעצמושהציבלעם״,

יותר.ולאפחותלאהעולם.אתלהצילכדיהזולת

דוכין,ארקד־כמורצינייםלאנשיםגורםמהכלומר,

אללנהורנוספותמוכרותודמויותדודהנריאיבגי,משה

תנאי"על״פרופסוררב,ממששאינוהרבשלהשיעורים

מתקיימיםהםאםגםבהתכתבות,שלוהדוקטורטאתשעשה

אולילמאות,שגורםהזה,באיש־שמהבוקר.לפנותבשלוש

הר־הפצתלמנגנוןומנפשםמזמנםלתרוםאלפים,אפילו

עיונות

$TS1$הרעיונות$TS1$

$DN2$הרעיונות$DN2$ממשכורתם?חלקלולהפרישואףשלו

לי?יקראואיראז

ארוכותששניםהאיש,אתפניםאלפניםפוגשכשאתה

מבטאעם64בןאדםמגלהאתההתקשורת,מעיןהסתתר

וולגריארםבארץ.חיהואשנה36שכברלמרותככד,רוסי

בגלללאוחלילהנשים,ללמדבתוקףשמסרבלעיתים,

במקוםלפניי,יושבתש״כשאישהמפניאלאהלכתי,איסור

עםארםמגלהאתהעליה".מסתכלאניהספרעללהסתכל

ישנכריםכמהעוזריועםשמבררשומה,פקידשלכריזמה

הקבלה.חוכמתאתלומדשלאמיכבהמהומגדירלו

שמ־אדםמגלהאתהמקרוב,אליומתוודעכשאתה

תקרא

$TS1$שמתקרא$TS1$

$DN2$שמתקרא$DN2$למעשהאבלפרופסור,ואפילוודוקטוררבאמנם

עשההאקדמייםהתאריםואתלרבנות,הוסמךלאמעולם

הואהפרופסורהתעודתכשאתרוסי,מוסרעםבהתכתבות

הדוקטורט.תעודתלאחרביותרקצרזמןמקבל

היא"והאמתמודה,הואלרבנות",הוסמכתילא"מעולם

אותי׳.מענייןלאזהניסיתי,לאשמעולם

כרב.מוצגאתהשלדרסומייםהעלוניםבבל

אתהאיךהתלמידים.ליקוראיםכךכינוי.סתם״זה

דוקטור?״לי,שיקראורוצה

דוקטורט?עשיתבאמתבמה

הרוסית".באקדמיהוקבלה,"בפילוסופיה

ברוסיה?התואראתעשיתבארץשנה36אחרי

מקומות".שיותרלכמההקבלהאתלהחדיררוצה״אני

המחקר?בזמןשמהיית

התואר".אתוקיבלתיעבודותהגשתי״לא.

קיבלת?איופרופסורותואר

בעק־כפרופסור.מתפקרלאאניאבלברוסיה,כן״גם

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$פרופסור".תוארלינתנוהםשהעברתיהרצאות

הדוקטורט.אחריבלבדחודשיםשלושה

בא־שאעבודבתנאיתנאי,עלפרופסורתואר"קיבלתי

קדמיה

$TS1$באקדמיה$TS1$

$DN2$באקדמיה$DN2$.40מ־יותרהוצאתיכיכבור,שלתוארכמוברוסיה

רקליונשארההתבטל,זהאבלמקום,שםליהכינוספרים.

האלה״.התאריםאתצריךלאאניהאמת,התעודה.

מרכזבמסדרונותמסתובבכשאתהשני.צדגםישאבל

באזורלייטמן,מיכאלתורתשלוהמסועףהמורכבההפצה

שכלבאנשיםמביטוכשאתהפתח־תקווה,שלהתעשייה

בשיעו־בורקותבעינייםומתייצביםמהמיטהנעקריםלילה

רים

$TS1$בשיעורים$TS1$

$DN2$בשיעורים$DN2$,ואינטליגנטים.משכיליםאדםבניפוגשאתהשלו

נותןשהואהעובדהזאתאוליבו?ישזאתבכלמהאז

והח־כשפיםניסים,קמעות,לחשים,בלינטוקבלהלהם

לפת

$TS1$והחלפת$TS1$

$DN2$והחלפת$DN2$כדיאדםבניעלמניפולציה״שמאניזם,)שהםשמות

הפךשלנוהעולםהפשוט:המסרזהואוליכסף"(,להרוויח

משותף,מכנהללאלהתקייםיוכללאשכזהעולםגלובלי,

״צריךהקבלה.חוכמתהואהאולטימטיביהמשותףוהמכנה

במ־כמו"בדיוקאומר.הואלקיום",חדשהפרדיגמהלמצוא

גדל

$TS1$במגדל$TS1$

$DN2$במגדל$DN2$,משותפת".שפהלייצרצריךבבל

העולם?בעיותאתתפתורהיהודיתהקבלהדווקא

האגואתלרסןומסוגלתמהטבע,כוחמושכת"הקבלה

ליצרהרעיצראתלהפוךשמסוגלתהיחידההיאהאדם.של
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מנשמ־חלקיםתשעהרקלתקןיכולאתהגמור,צדיקאתה

תו.

$TS1$.מנשמתו$TS1$

$DN2$.מנשמתו$DN2$צדקה״.יריעלרקלתקןיכולאתההעשיריהחלקאת

שלד?לאתוןלתרוםלמהלנזקקים.תורמיםצדקה

אתלתקןשצריךאדםבדעת.שענימיהואבקבלה"עני

מפרישיםהמאמיניםהיוהמקדששבביתכמובדיוקנפשו.

הבית".אתלקייםכדימעשר

מעשר?שלדלאתוןמטרישיםאנשיםבמה

להפרישצורךשמרגישיםאנשיםישיורע.לא"אני

שלנו".התקציבוזהמשכרם,אחוזיםעשרה

אנחנו?כת?

הפצה׳׳׳׳מפעלנקראלעם"״קבלהשלהראשיהמטה

ערוץומפעילהעולם",רחבילכלתוכןייצור"מרכזאו

ומפ־אינטרנטאתרי(,66)ערוץלשעוןמסביבטלוויזיה

על

$TS1$ומפעל$TS1$

$DN2$ומפעל$DN2$גדולה.הברהשלמאוישמוקדמביישהיהשלאתרגום

טל־אולפןמצויהשקשוקה,דוכןמעלהמתקלף,בבניין

וויזיה

$TS1$טלוויזיה$TS1$

$DN2$טלוויזיה$DN2$,סיבודרךשקלים,מיליוןשניבושהושקעומקצועי
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הלילה.שיעוריממנומשודרים

בשעה״כיבוקר?לפנותבשלושחישיעורלשדרלמה

בתרדמה".הגשמייםהרצונותכלהזאת

ענ־דבוריםכוורתשלתחושהמעוררבבנייןסיור

קית.

$TS1$.ענקית$TS1$

$DN2$.ענקית$DN2$מי־לכוכיםשחולקוקטנים,לחדריםחולקוהקומות
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$TS1$מיניאטוריים$TS1$

$DN2$מיניאטוריים$DN2$בקרה,חדרגםכאןישומקלדת.אדםבגודל

וערבית,ואנגלית,רוסית,ומחלקההפקהחדרסאונד,חדר

וס־עריכה,וחדרישידור,וחררתרגום,ועמדותופרםית,

פרייה

$TS1$וספרייה$TS1$

$DN2$וספרייה$DN2$,שנפתחקטןואגףעתידית,רדיוותחנתדיגיטלית

ההנהלה.אגףסודי.קודבאמצעותרק

הלימוד.אולםאלתלמידים400כ־מגיעיםלילהבכל

בבוקר,בששומסתייםבשלוששמתחילהיומי,השיעור

באינטרנט.ומופץשפות38ל־סימולטניתמתורגםמצולם,

יהיהמהיודעלאפעםאף״אניהשיעורים?עוסקיםבמה

לשיעור״.ריקמגיע"אנילייטמן.אומרהנושא״,

ברוך״,״בניקהילתהואלעם״״קבלהשלהקשההגרעין

נשמעיםהאחרונהבתקופהמשפחות.מאותכמההמונה

דבר,לכלבכתמדוברכיהטועניםקולותויותריותר

קריט־על"בהתבססשלה.הכל־יכולהגורוהואשלייטמן

ריונים

$TS1$קריטריונים$TS1$

$DN2$קריטריונים$DN2$בנפגעים,ומטיפולכתותעלממחקריםשהצטברו

מאשרכת",שלמובהקיםמאפייניםאצלםשקיימיםנמצא



כתות.לנפגעיהישראלימהמרכזרןאילעו״ד

להביאעשויותברוך׳ב׳בנישמיושמות"הטפניקות

ני־כדיעדופיננסי,פיזינפשי,לשעבודמחשבתי,לשבי

תוק

$TS1$ניתוק$TS1$

$DN2$ניתוק$DN2$מתמשכות'.נפשיותופגיעותמהסביבה

לפניהגישואפילוההאשמות,אתשוללכצפוי,לייטמן,

מעבראבלכתות,נפגעיהמרכזנגרדיבהתביעתחודשיים

מדובראםציבורית:שאלהמעלההתביעהלייטמן,שללכעס

טלוויזיה?ערוץלהפעילללייטמןלהתירנכחהאסבםז,

בשוםכת?בכללזה׳׳מהמתרגז,הואמבין׳׳,לא׳׳אני

מהדוסים׳׳.חוץכת,שאנחנואומריםלאמקום

היאוההגדרהבתות,לנפגעיהמרכזגפזהאתאומר

טה־גיתוקכלכלי,:יצולאישיות,פולחןמילונית:במעט

משמחה,

$TS1$,טהמשמחה$TS1$

$DN2$,טהמשמחה$DN2$נפשי.ושעבודזמןשעבוד

לךלהגידיכולואניבבני־ברק,שניםהרבה׳׳התגוררתי

הזאת.ההגדרהתחתלהכניסיכולאתההדוסיםכלשאת

הקיבו־התנועהלגביומהכת?לאהיאויז׳ניץחסידותלמה

צית?

$TS1$?הקיבוצית$TS1$

$DN2$?הקיבוצית$DN2$חופשיתכניסהאצלנווישאנשים,מגייסיםלאאנחנו

ומגיעלא,ומינמצאמירישוםשוםאיןחופשית.ויציאה

להת־מוקאניכת?אנחנוכמהאזאנשים.שלרחבמגוון

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$העולם׳׳.כללעיניהזאתהטענהעם

ברוך׳.״בגיאנשיהקרוב,המעגללגביהיאהטענה

מגייסיםאנחנולא.מהמשפחה?מישהומנתקים״אנחנו

להיכנסיכולאתהאיךתראהתחקור.בואלא.גםמישהו?

שתרצה".וכמהבעיהשוםבליולצאת

ולמשפחהלאישהלהקדישלמאמינים,הויאהנתת

יותר?ולאביובשעהרבע

עםלשוחחצריךכיוםשעהרבעשלפחות׳׳אמרתי

׳אלההוראהאתברצינותלוקחיםהריהחרדיםהאישה.

ככה*.לאזהאצלנוהאישה׳.עםשיחהתרבה

לגברים?נשימביןהפרדהאצלדישלמה

יפריעו.לאשהןכדיהלימוד,בשעתרקהפרדה׳׳יש

מסת־אנילפניי,יושבתכשאישהגבר.אניאבללי,תסלח

כל

$TS1$מסתכל$TS1$

$DN2$מסתכל$DN2$.אותי?"להביןיכולאתהכגבר,עליה

ממש.לא

היאיפה,בחורהמולייושבתאםהורמונים?לך׳׳אין

מהספר".יותרהעיןאתליתמשוךתמיד

הנשיט?בליתיקוןלעשותרוצהאתה

היאשליהמטרהמיניים.דחפיםעדייןישטוב׳׳לאדם

רוצהאנילי.שיפריעורוצהלאואניהחוכמה,אתלחקור

לי״.מפריעשביהגברובינתייםשבי,האדםאתלתקן

צנועה?הופעהעלבאןשומריםאתם

דת".שלענייןשוםכאןאיןאבל"קצת.

עשיר?אתה

אתמקבלתאשתילכלום.זקוקלאאניהכל.לי"יש

שקל000,1ממנהמקבלואנימהעמותה,שליהמשכורת

במזומן׳׳.לחורש,

בהמהנשארתבהמה

אולגה.אשתועםלארץועלהבליטאנולדלייטמן

מםורבהייתישבהןשניםארבעאחרי28בגיל"עליתי

היאיעלבתובקנדה,מתגורראוריבנואומר.הואעלייה",

לפילוסו־דוקטורנטיתרחלבתולביולוגיה,דוקטורנטית

פיה,

$TS1$,לפילוסופיה$TS1$

$DN2$,לפילוסופיה$DN2$נכדים.ארבעהגםלוויש

צה׳׳ל,עובדאזרחשניםארבעהייתישעליתי״אחרי

הייתיהגיעו,שליכשההוריםבתל־נוף.מטוסיםבתחזוקת

הלאה,לחפשהתחלתיהצבא.אתועזבתיבהםלטפלצריך

הת־אתלחפשליאמרווכולםעצמי,אתממלאאניאיך

שובות

$TS1$התשובות$TS1$

$DN2$התשובות$DN2$הדת.כעולם

וידעתיהצבא,שלהרפואיתבאקדמיהעבדתי״ברוסיה

האור־אלבאמתהלכתיאזתשובות,אמצאלאשבאקדמיה

תודוקסים.

$TS1$.האורתודוקסים$TS1$

$DN2$.האורתודוקסים$DN2$אוכללאשלילשאלותשתשובותליאמרוהם

המקובלים".אצלאלאאצלם,למצוא

החיים?מהותעלתשובהאץהיהודיתלדת

לא״."ממש

ישבריאה,ישתשובות:מעטלאנותנתהיהדות

מצוות.קיוםוישגמראישתורה,

מהותזהמצוותקיוםבאמת,"נו,צוחק.הואהפעם

זיל־לרבלירושלים,אותיהפנוכעצמםהדתייםהחיים?

ברמן,

$TS1$,זילברמן$TS1$

$DN2$,זילברמן$DN2$בתשובה".זוהראוריאתשהחזיר

לדתי?חפנתובך

אניהיהדות.ערכיאתעצמיעלקיבלתיהמחקר"לשם

תרבותעצמיעללוקחשאניהעובדהמתוקףמצוותמקיים

אומה״.של

שלחהמשחקבבלליאלוהיםשלתסקידוומה

טבע".אומראתהאלוהים,אומראתה"אם

לאלוהים.מתבווןהואאלוהיםאומרדתיבשיהודי

התשובה*.זאתהטבע.הואאלוהים"שמע,

מרחובותערבבכללנסועהחלהואלייטמן,לדברי

וש־אישהבביתמשאירכשהואקבלה,ללמודלירושלים,

לושה

$TS1$ושלושה$TS1$

$DN2$ושלושה$DN2$אמרתיזה.עלחולהשאניירעה"היאקטנים.ילדים

יתרוכלמסוגל,שאניכמההמשפחהאתאפרנסשאנילה

הייתההיאברוסיהבי.תמכהדווקאהיאלנשמה.זההזמן

וכשנולדואלקטרוניקה,למדההיאכאןטקסטיל,מהנדסת

בכית".איתםנשארההיאהילדים

בקבלה?עוסקתהיאגם

מתע־שהיאנאמרבואנגיעה.להישלידי״כשהיא

ניינת

$TS1$מתעניינת$TS1$

$DN2$מתעניינת$DN2$."בזה

אור־מגורמיםאיומיםמקבלאתה

תודוקסיים?

$TS1$?אורתודוקסיים$TS1$

$DN2$?אורתודוקסיים$DN2$עלולעושהשאתהמההרי

אותם.לקומם

נכנסיםלאאנחנואבלהיא"התשובה

אניחשבון.מרייותרעושהלאואנילעימותים

מקבללאאניכיישירה,כצורהעליהםמאייםלאגם

הכיהמסרשלהם.בגטושיחיומבחינתי,חרדים.אליי

האמת*.תורתזוכמוך׳.לרעך׳ואהבתהואשליגדול

בכורובנואשלג,ברוךרביאללייטמןהגיע1979ב־

׳׳הסרפירושמחבראשלג,יהודההרבשלדרכווממשיך

שזהוגיליתיאצלוללמוד׳׳התחלתיהזוהר.לספרלם״

שנ־ואחרימאוד,אליו־התקרבתיאומר.הואהמקונד,

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$אשלג,ברוךנפטר1991ב־בבני־ברק.לגורעברנו

וכשחזרתילקנדה,נסעתיאזנפטר,שליאבאגםכךואחר

לגבשוהתחלתיקלטות,המוןליהיוהתפזרו.כברכולם

שלאשלואבאושלשלוטקסטיםהמוןעםלספר,הכל

אחר,כברשהעולםחשבתיזאת.אסרהואכיפורסמו,

הכל*.לפתוחוהחלטתי

האדירהחפצהמנגנוןוגפברוך׳׳׳בנינולדוואיד

אותן?שמשרת

בע־שיעוריםלהעכירהתחלתיספרים,כמה״כתבתי

רוץ

$TS1$בערוץ$TS1$

$DN2$בערוץ$DN2$ההתרחבותאתהנה.עברנו2001וב־הרצאות,נתתי

בעולם,אותנולהכירהתחילוהאינטרנט.לנוהביאהגדולה

התגלגל".והכל

קמעות,לחשים,מעשית?קבלהשנקראמהאצלדיש

שמות?החלפת

בת־אסורזהבכלל.לקבלהשייךלאזהושלום."חס

כלית

$TS1$בתכלית$TS1$

$DN2$בתכלית$DN2$.זהמהשם?למישהולהחליףיעזורזהמההאיסור

בהמה?"נשארתעדייןהיאאםלבהמה,תקראאיךמשנה

בחמה?הואקבלהלומדשלאמי

לאזההבהמה,דרגתכלומרהחי,דרגתקבלי.מונח״זה

מצב".שלשםאלאלגנאי

יש?רוחניותשלדתותכמה
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אתה?דרגהבאיזו

להגיד״.יכוללא״אני

בנשמהחיסרוןזה

מסייםכשלייטמןראשון.יוםהתערוכה,גנישוב

לקולצוהלתהנשיםאחתלשאלות.הזדמנותניתנתלדבר,

וצווחת:"תודה״,ועוד״תודה"ועוד"תודה",הקהלתשואות

חיים!"שמצילההזאתהעשייהעל״תודה

ושואל:הדיבור,רשותאתאחרחברמקבלאחריה

לשמועיכוללאשאניכךעובד,אניבוקרלפנות"בשלוש

למחרת,שלךהשיעוראתשומעאניאםהשיעורים.את

השפעה?"אותהלוישבאוזנייה,

פונהאניהריקודים,לפנירגעהערב,בארוחתכך,אחר

לכאן?אתכםמביאמהאחת:שאלהעםאנשיםבמהאל

עסמהערבהשהגיעעומרי,אמרלרגש״,קשור"זה

בנותיהם.ושתיאשתו

ליאור.אמרבנשמה",חיסרון״זה

מושג".לישאין״באמתואמר:עלייהסתכלואבי

"ישלייטמן:

נשיםביןהפרדה
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