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Prefaceמבוא מבוא
From the point of infinity, the 

Preface
 From the point of infinity, theמתוך נקודת האינסוף מזמינות 

Mandalas invite you to enter 
the eternal circle and find the 
transcendent source of your 

מתוך נקודת האינסוף מזמינות 

המעגלות את המתבונן להיכנס לתוך  

המעגל הנצחי ולמצוא את שורשיהם  

.העליונים של מידותיו
transcendent source of your 
own nature.

This Mandala art was created by 
Michal Fishel through deep 

.העליונים של מידותיו

פרי יצירתה של האמנית  , המעגלות

 Michal Fishel through deepהן  . נוצרו מתוך התבוננות, מיכל פישל
meditation, drawing on higher 
worlds of perfection.

Contemplating the Mandala, your 
soul may find the very heart of 

הן  . נוצרו מתוך התבוננות, מיכל פישל

.שואבות מעולמות עליונים של שלמות

בתוך המעגלות יכול המתבונן להיפגש  

הידידות , השמחה, עם שורשי האהבה
Contemplating the Mandala, your 
soul may find the very heart of 
love, joy, friendship, faith, and 
many other qualities.

הידידות , השמחה, עם שורשי האהבה

.ועוד עשרות מידות אלוהיות, האמונה

The deep wisdom of Rabbi 
Avraham Itskhak Hacohen 
Kook, flowing from the light of 
infinity, illuminates the 

עמוקים מיני ים , ה"דברי הראי

מאירים  , ומושרשים באור אינסוף

,  את המעגלות בעיטור עליון
Kook, flowing from the light of 
infinity, illuminates the 
Mandalas with a higher glow, 
inviting you to rise with them to 
transcendent worlds.

,  את המעגלות בעיטור עליון

ומזמינים את המתבונן להתעלות  

.transcendent worlds.  עימם אל עולמות עילאיים .  עימם אל עולמות עילאיים



כיצד להשתמשכיצד להשתמש

במעגלות התבוננות פנימית
Mandalas

The Rav’s words have been drawn 

מעגלות

 The Rav’s words have been drawnדברי הרב נדלו מתוך מצולות כתביו  
from the depth of his writings to 
empower the deep introspection 

facilitated by the mandalas.

דברי הרב נדלו מתוך מצולות כתביו  

כדי לסייע ולהעמיק את ההתבוננות 

.  הפנימית שמאפשרות המעגלות
facilitated by the mandalas.

If you know Hebrew, it is 
recommended that you read the 

,  אחרי שבוחרים את המעגלה

מומלץ לקרוא תחילה את דברי הרב  

 recommended that you read theהמובאים לצד המעגלה  , המלאים
Rav’s full exposition presented 

alongside the miniature mandala.

המובאים לצד המעגלה  , המלאים

.  המוקטנת

חוזרים למעגלה וקוראים , לאחר מכן
Your are then invited to focus on 
the enlarged mandala, read the 
essence of the Rav’s thought 

חוזרים למעגלה וקוראים , לאחר מכן

שוב את דברי הרב המובאים 

ניתן להרהר בדברי הרב  . בצידה

 essence of the Rav’s thoughtאו  , תוך כדי התבוננות במעגלה

presented beside it and medidate 
on it. Let your new insights 

או  , תוך כדי התבוננות במעגלה

להניח לתובנות החדשות לפעול את  

 on it. Let your new insights  .פעולתן
expand within you.

  .פעולתן



דברי הרבדברי הרב
במדריגה  , בדבר אחד, איני יכול לצמצם את עצמי בענין אחד"

מכל  , כי אם צריך אני לשאוב מכל הסגנונות, אחת ובסגנון אחד

ואם אני רואה דרך אחת  . מכל הדברים, מכל המדריגות, הענינים ואם אני רואה דרך אחת  . מכל הדברים, מכל המדריגות, הענינים

רואה אני אחר  , ואני רוצה להמשך רק אליה, שהיא טובה בעיני

אני צריך  . כך איך ששאר הדרכים מבקשים ממני את תפקידם

מחלק התורה  , באר מים חיים, ולשתות מים מבארי, לכרות מחלק התורה  , באר מים חיים, ולשתות מים מבארי, לכרות

מהאות המיוחד לי שכל האותיות שבתורה באים על  , שבנשמתי

מתיחסים אלי  , וכל העולם כולו וכל ענייניו, ידי הצינור הזה אלי

,  בנפש נדכאה, ברוח נכונה, בתמימות לב -על פי זה התוכן 

,  אני צריך לקבל את כל שטפי הנהורות. בגבורה ועליזה קדושה ,  אני צריך לקבל את כל שטפי הנהורות. בגבורה ועליזה קדושה

רק . סופם שיתאחדו, אף על פי שהם באים אצלי פזורים מאד

להתדבק במחשבה , למקור החיים, לישא עינים למקור האחדות

באור החיים של שמחת  , בקדושת התורה ושרשה, העליונה באור החיים של שמחת  , בקדושת התורה ושרשה, העליונה

של  , בדרב ך הישרה של המדות הטובות, של צור ישענו, גילנו

של קדושת , של אושר החיים, של הוד העולם, הבנין והתיקון

הודם ופארם של  , לתפארתם והדרם, של עומק המציאות, היש

לפאר חי  , לאדון כל המעשים, לבורא כל הנשמות, כל העולמים לפאר חי  , לאדון כל המעשים, לבורא כל הנשמות, כל העולמים

, ליופי הנאצל שאין לו דוגמא, למקור כל השירות, העולמים

ליסוד  , לדבקות הקודש, לרום כל הטובות, למקור כל האמיתיות

לאור שורש כל  , למקור האמת, למעין כל הדיעות, כל החיים

".  לראש כל ראשית וכל תכלית, קודש קדשים

)קוב� ו א, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(



Faithאמונה Faithאמונה

האמונה שהיא האמונה  "...האמונה שהיא האמונה  "...

בניצוץ האלהי החי בקרבו  בניצוץ האלהי החי בקרבו  

  ".בגילוי פנימי

).שמונה קבצים קובץ א שח, ה קוק"הראי(          ).שמונה קבצים קובץ א שח, ה קוק"הראי(         

.לבטוח בטוב האינסופי–אמון , אמונה

Faith in the divine spark that 
lives within oneself. An inner 

.לבטוח בטוב האינסופי–אמון , אמונה

Faith in the divine spark that 
lives within oneself. An inner 
revelation. 

Faith, trust – Trust in infinite 
goodness.



י מה שמוצא בנפשו  "ע, לפעמים אין הצדיק מאמין בטהרת עצמו וקדושתו"

,  אבל דוקא אז מגיע עתו להתרומם למעלה מכל הפגמים. פגמים וכשלונות

הוא להתעלות  , תקוע הוא בלבבו' שנועם ד, כי מדתו האמיתית של הצדיק

ילכו  , בשורשם העליון, וכל המעשים הטובים והמדות הטובות, למדתו

י הארת הנשמה הגדולה של  "י המעלה העליונה שמתגלה ע"למשרים ע

על כן מחוייב הוא להשיב לעצמו את האמונה שהיא האמונה  . הצדיק בעולם

".בניצוץ האלהי החי בקרבו בגילוי פנימי

FAITHאמונה

).שמונה קבצי� קוב א שח, ה קוק"הראי(



Acceptanceקבלה Acceptanceקבלה
יהיה באמת מעדת ישרים שהם  ... """" יהיה באמת מעדת ישרים שהם  ... """"

המקבלים את כל עניניהם בתכלית  

השיווי ויקיים חסד ומשפט אשירה  

אם חסד אשירה ואם  . אזמרה' לך ד אם חסד אשירה ואם  . אזמרה' לך ד

".משפט אשירה

).יז' קוב ו, ק"ש, ה קוק"הראי(                            

.להיפתח למה שנית�–קבלה      

“Truly be one of the upright people, 
who accept everything that 
befalls them with equanimity, 
thus upholding the verse: ‘Grace 
befalls them with equanimity, 
thus upholding the verse: ‘Grace 
and Judgment I shall sing, to you 

If there ’.d I shall lift my voice-G
is grace, I sing. If there is is grace, I sing. If there is 
judgment, I sing”.

Acceptance – opening up to what is 
being given.being given.



מדרגת ההשתוות במדות היא עולה עד אותה המדרגה עד שאפילו  "

לצורך רוחני לא יהיה צריך לא שבח ולא גנות כי לא יכניס בלבו שום  לצורך רוחני לא יהיה צריך לא שבח ולא גנות כי לא יכניס בלבו שום  

רעיון של גאוה עד שיצטרך לקבל טובה ממה שמגנים אותו ולא ישפל  

בשפלות של עצבות ושל מיעוט זריזות בהארה ובשכל בחריצות  

עד שיהיה צריך לפעמים  , ובחריפות בעומק הדעת ובבהירות החידוש עד שיהיה צריך לפעמים  , ובחריפות בעומק הדעת ובבהירות החידוש

ז שיסוד  "וכ. הגדלה מסביבתו כדי לא למדריגתו הרוחנית העליונה

השבח של בני אדם נדרש לו אפילו לטובה רוחנית עדיין לא בא למדת  

אמנם רכוש גדול וכח נעלה ונפלא צריך אדם לרכוש לו עד  . ההשתוות

שיגיע למדה עליונה זו שלא יהיה דרוש לו לא שבח ולא גנות ואם יעלה  

למדה זו אז יהיה באמת מעדת ישרים שהם המקבלים את כל עניניהם  

אזמרה אם חסד ' בתכלית השיווי ויקיים חסד ומשפט אשירה לך ד

ודוקא כשבאים למדה זו תוכן הכבוד הרוחני  . אשירה ואם משפט אשירה

ACCEPPTANCEקבלהקבלהקבלהקבלה

ודוקא כשבאים למדה זו תוכן הכבוד הרוחני  . אשירה ואם משפט אשירה

כבוד האמת חי הוא בנשמה כי אין דבר שבמינו שיהיה מחריב בו שהוא  

ועל ישרי  . ו של צורך הבוז כדי להשפיל דעתו"הסיג של כבוד מדומה וק

לב כאלה הקשורים בקשר החכמה העליונה המשקיפה על כל העולם  לב כאלה הקשורים בקשר החכמה העליונה המשקיפה על כל העולם  

כחם מתגבר ודומיתם  . כולו באור האמת הברור נאמר כבוד חכמים ינחלו

  ".גבורי כח עושי דברו, דומיה תהלה, ת דמו"ת כחי וס"נפלאה ר

.).ז"י' קוב ו, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(     .).ז"י' קוב ו, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(    



Loveאהבה Loveאהבה
אהבת , האהבה הקדושה..."""" אהבת , האהבה הקדושה...""""

אהבת  , וכל העולמים' ד

,  כל היקום וכל היצור,  כל היקום וכל היצור
 ".".".".ממלאתם רוח חיים

).ט"ב רע"ק ח"אוה, ה קוק"הראי(

.להיפתח אל השלמות–אהבה      

“Sacred love, love for G-d 
and all the worlds, love for 

.להיפתח אל השלמותאהבה      

and all the worlds, love for 
the entire cosmos and 
every being, fills them 
with life”.with life”.

Love – opening up to wholeness.



מרוח מדולדל  , הדברים הבטלים יונקים את חיותם מרוח חלש ורפה"

,  מעלים את הרוח העכור והמכוער הזה, ומותהה וכשמדברים אותם ,  מעלים את הרוח העכור והמכוער הזה, ומותהה וכשמדברים אותם

על כן בורחים כל המעמיקים  . ואויר העולם מתאפל, ומזהמים בו את הנפש

ובזה הם זוכים לאור  , אפילו ממילה אחת, בקדושה מכל דיבור של בטלה

' אהבת ד, והאהבה הקדושה, וכל דבריהם כגחלי אש, הגנוז המלא חיים ' אהבת ד, והאהבה הקדושה, וכל דבריהם כגחלי אש, הגנוז המלא חיים

וקנאת  , ממלאתם רוח חיים, אהבת כל היקום וכל היצור, וכל העולמים

קנאת אור החיים  , פאר הכל ושיגוב הכל, קנאת תיקון הכל, הטוב והקודש

משלהבת את רוחם בעדוני רשפיה רשפי  , מרוממת את נשמתם, העליונים משלהבת את רוחם בעדוני רשפיה רשפי  , מרוממת את נשמתם, העליונים
        ".אש שלהבתיה

).ט"ב רע"ק ח"אוה, ה קוק"הראי( LOVEאהבהאהבהאהבהאהבה



Devotionמסירות נפש Devotionמסירות נפש
החיים תופסים הם את ערכם רק עם  ... """" החיים תופסים הם את ערכם רק עם  ... """"

.  הדעה של קדושת מסירות נפש

אז  , כשיש על מה למסור את החיים

החיים הם דבר שיש להם ערך של  החיים הם דבר שיש להם ערך של  

וכל לח  , ושל הוד, של קודש, חופש

החיים הוא מתגלה בזיוו על ידי  החיים הוא מתגלה בזיוו על ידי  

."קדושת מסירות נפש
).רנו' קוב ה, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(         

“…Life only derives its value when 
the sanctity of devotion is known. 

החופש העליו�–מסירות נפש       

the sanctity of devotion is known. 
When there is something for 
which one is willing to give one’s 
life, life itself becomes filled with 
the values of freedom, sanctity the values of freedom, sanctity 
and glory, and all the sap of life is 
revealed in its splendor by the 
sanctity of devotion”.

Devotion – The Highest Freedom



.  החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש

אז החיים הם דבר שיש להם ערך של  , כשיש על מה למסור את החיים אז החיים הם דבר שיש להם ערך של  , כשיש על מה למסור את החיים

י קדושת  "וכל לח החיים הוא מתגלה בזיוו ע, ושל הוד, של קודש, חופש

כ עשיר ומלא  "ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כ. מסירות נפש

,  עד שכל העושר של החיים עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה,  עד שכל העושר של החיים עם כל תנובתו האידיאלית הרוחנית העליונה

וזאת יוצאת אל  , בלהבת] כניצוץ) [בניצוץ(יהיה נשאב אל תוכו ובטל אליו 

של קבלת מלכות שמים שבאמונה  , י מסירות הנפש שבקדושה"הפועל ע

חשק מסירות הנפש בשביל היסוד העליון שכל חי העולמים  . וכל קדושתה

עד שכל  , ונותן להם את צביונם האמיתי, הוא מבסס את החיים, אצורים בו

כל שאיפה טהורה מלאת חיים היוצאת מן הכח אל  , כל עז וחיל, מרץ

מאמונת המשפחה ואידיאליותה עד רום השאיפות  , הפועל בחיי יום יום

,  המתבטאות במפעלותיהם ויצירותיהם של טובי  החושבים, היותר כלליות

DEVOTIONמסירות נפש

,  המתבטאות במפעלותיהם ויצירותיהם של טובי  החושבים, היותר כלליות

כולם יונקים הם מזיו הקודש של  , ושל טובי הפועלים והיוצרים שבעולם

וכולם הם מסתעפים מהאידיאליות  , תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם

בכל אמת  , וכל רוחב ועושר, הישראלית העליונה אשר התבטאה בעומק בכל אמת  , וכל רוחב ועושר, הישראלית העליונה אשר התבטאה בעומק

י רבי עקיבא ברוממות נקודת "ע, בכל זיו וחדות עולמי עולמים, וטוהר

אלהיך בכל  ' כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה ואהבת את ד. קדושתו

מתי יבא לידי ואקיימנו הוד  , לבבך ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך מתי יבא לידי ואקיימנו הוד  , לבבך ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך

,  והוא יוצר את החיים, י חי בו"העליון של המות בגניזת אורו המתנוצץ ע

אשרי  , ממתים מחלד חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם' ממתים ידך ד

".אלהיו' העם שככה לו אשרי העם שד ".אלהיו' העם שככה לו אשרי העם שד

).רנו' קוב ה, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(    
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על  , צריכים להפריד את הגבורות זו מזו... """" על  , צריכים להפריד את הגבורות זו מזו... """"

ידי מה שמציירים בעמקי הנשמה שאין 

...  פגם אחד מקושר ליתר חלקי החיים

על ידי זה אין חלק רע , וכמו שבנפש על ידי זה אין חלק רע , וכמו שבנפש

פועל הדבר ככה  , אחד מקושר לחבירו

,  ומתכנס החלק הטוב ביחד, בעולם

"ומנצח את הרע לגמרי"ומנצח את הרע לגמרי

).קפא, קוב ב, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(        

להתייצב מול ההכרח–גבורה      

“The forms requiring courage should be 
separated from each other, by 
picturing within the depth of one’s 

להתייצב מול ההכרח–גבורה      

separated from each other, by 
picturing within the depth of one’s 
soul, how no fault is linked to the rest 
of life… And in the same way that this 
separates any bad parts from the rest 
within the soul, so it is in the world, within the soul, so it is in the world, 
and the good becomes focused and 
completely vanquishes the bad”.

Courage – Facing what must be facedCourage – Facing what must be faced



בלתי  , הרגשת הטוב והאמת בבינה פנימית. השכל הישר הוא יסוד הכל"

היא נתיב האורה המובילה את הכלל  , מתעוותת על ידי שום נטייה בעולם

להפנות  . ולאושר זמני המתאים לאושר הנצח, ואת הפרט לאושר עולמים להפנות  . ולאושר זמני המתאים לאושר הנצח, ואת הפרט לאושר עולמים

,  שמקורן ברזי תורה, את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות

שהביאה  , וירידה זו בעצמה. נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות

.  היא היא העלייה, את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה .  היא היא העלייה, את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה

על ידי מה שמציירים בעמקי הנשמה  , צריכים להפריד את הגבורות זו מזו

באופן שעבירה לא תוכל לגרור  . שאין פגם אחד מקושר ליתר חלקי החיים

פועל  , על ידי זה אין חלק רע אחד מקושר לחבירו, וכמו שבנפש. עבירה פועל  , על ידי זה אין חלק רע אחד מקושר לחבירו, וכמו שבנפש. עבירה

.  ומנצח את הרע לגמרי, ומתכנס החלק הטוב ביחד, הדבר ככה בעולם

מוכרחים  , שהרגשת המוסר שלהם היא עמוקה מאד, הצדיקים הגדולים

."  שכינוס בא על ידי זה לצדיקים, העושה פיזור לרשעים, להחזיק במידה זו

COURAGEגבורהגבורהגבורהגבורה

."  שכינוס בא על ידי זה לצדיקים, העושה פיזור לרשעים, להחזיק במידה זו
).קפא, קוב ב, שמונה קבצי�, ה קוק"הראי(    


