
 

  "הויה אלוקינו הויה"א: 15שיעור   -שנה שלישית   –חמישית - שמועה רביעית

   א עילאין א"וההזמנה לאו

 ה'-ה אלוקינו הוי-כוונת 'הוי

ו  ךמשינ דרוש  שמע,  ביותר  וזה  '.בקריאת  והיסודיים  הארוכים,  הדרושים  בהרבה  ש  ,אחד  נוגע 

 . תשתיות של האר"י

 ' את  הוי-הוילמדנו  אלוקינו  את  'ה- ה  הבאו כעת    '.ישראל',  למילים  הלאה  שאמורות    ת,נמשיך 

אותנו   תדיר.  להעביר  השאינו  אל  מהתדיר  הפנימית.  התנועה  אל  החיצוניות,  תנועת  משכבת 

מעבר שמכיל  זהו  ה.  -ה אהי -מישסו"ת אל או"א עילאין. ממוחין של שמות אלוקים, לשמות הוי 

   בתוכו הרבה רבדים, שאליו אנחנו צועדים.

אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות    קינו ידוד :ידוד אל

העולמות בשמע ישראל כנ"ל. הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו  

זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך מוחין דגדלות דזו"ן כי הזווג הזה איננו תדירי  

אלו אנו רומזים  וצריך הוא אל מעשה התחתונים ולכן ע"י הזכרת ג' שמות ה

 .ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה

והנלע"ד בזה הוא כי הנה זווג חיצונית העולמות הוא מישסו"ת וזווג הפנימיות  

  מן חו"ב ולכן בשמע ישראל אנו מכווני' אל ישסו"ת וג' שמות אלו הם בחו"ב 

ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא  

בינה עם התבונה   ונכללת  ונעשים פרצוף אחד  יש"ס  עם  ע"י שנכללים חכמה 

 :ונעשים פרצוף אחד ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך המוחין דגדלות

יותר את   נרחיב  הוי - הוי'הכוונה של  בהמשך  אותנו  שמכין  תהליך מסוים  כאן  ש  י  '.ה- ה אלוקינו 

הכנה    וזה עדיין לא היחוד, ז  'ה- ה אלוקינו הוי-הוי ' . ב'אחד'לקראת העלאת המ"ן, שתקרה במילת  

   ".מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך מוחין דגדלות"לקראת. 

ם להבין שאנחנו נעים מחשיבה של  אנחנו יכולי  .לא ברורעדיין    ?משמעותה של ההכנה הזאת  ימה

משתחררת  שעולים לחשיבה  אנחנו  יש"ס ותבונה לאו"א עילאין, שכבר כוללים את ישסו"ת בתוכם.  

  , תוך המרחבים של התדירלמהחשיבה של ההורים, שנמצאים בתוך החשיבה שנעה לקראת הילדים  

ר, כולל יותר, עצמי יותר.  מקום שהוא משוחרר יותלשמות אלוקים, מצבי העיבור והיניקה, וחוזרים  

  . לתדירו  ,בקשה של או"א מצד עצמם, מצד הרצון להוליד לתוך המציאות משהו שהוא מעבר לקיים

חדש משהו  להביא  להורים  שמאפשר  מהמקום  חלק  הילדים    .זה  את  בלגדל  עסוקים  ההורים 

בהרבה    במסגרת הקיים. לכן  ,הפתרונות שלווהקיימים, הם מעצבים את המרחב הקיים, הבעיות  

הם אלה שיתמודדו עם הניהול    .ישסו"תאלה  ים, מי שיטפל בכל מערכת הבירורים השוטפת,  מובנ

ההורים ללכת אל  תדרוש מ של התדיר. היכולת להביא משהו חדש לעולם, צמיחה מעבר לקיים,  

שכוללים גם את הקיים בתוך מסגרת גדולה, מקורית,    ,עצמיים שלהםוהמקומות היותר שלמים  



היסודות שלהם  אם הם לא ילכו לשם,  ליילד תנועה חדשה.    , ומשםעצמית, חופשית, חולמת יותר

גידול של הקיים.  הצמחה ומשועבדים למערכת הקיימת. בזה הם עסוקים כל הזמן. תהליכי  יהיו  

חדש שמצמיח הלאה את  אלא  חדש מנותק,    לא  .אבל זה לא מאפשר את היכולת להוליד משהו חדש

 כל מה שקיים עד עכשיו.  

לכלול מחדש את החלקים של ישסו"ת בתוך המקור שלהם, הפרצוף  של הרצון חלק מהמשמעות זו 

השלם שלהם. להחזיר אותם לקונטקסט המקורי שלהם. הקונטקסט המקורי שלהם זה שהם נה"י  

החג"ת   של  יותר,  גדול  משהו  הד ושל  של  נפתחת,  החב"ד  החשיבה  אז  או"א.  שנקרא  השלם  בר 

 לחשיבה שלמה יותר.  

 שילוח הקן – המודל של שמועה שניה 

בשמועה שניה התיאור  .  יתואר אחרת  התהליך הזה  לה להיות אפשרות אחרת. בשמועה שניהויכ

ואז אני צריך לעשות שילוח הקן. בדרוש שילוח  רובצת על הביצים ועל האפרוחים,  שהאם  הוא של  

ועל  הקן,   על הביצים  רובצת  האם  והיניקה,  העיבור  של  שבמצבי הקטנות  שער המצוות, מתואר 

האפרוחים. היא מתעסקת איתם. צריכה לטפל בהם, היא יורדת מהמקום שלה הטבעי והמקורי,  

מוחין דעיבור,  ב  -ויורדת לטפל בילדים. היא רובצת על הביצים  ,יחד עם או"א, כמו עוזבת את אבא

נוצר חוסר איזון בין אבא ואמא. אבא לא ירד לרבוץ על הביצים    .ה מוחין דיניקהז  -ועל האפרוחים

היא    ,קשורה אליוו ועל האפרוחים, הוא לא מרגיש וחש את הילד באותה רמה שהיא חשה אותו,  

הוא    ., בגלל תהליכי הלידה של הילדבין אבא לאמאנוצר גם חוסר מפגש מסוים    .עולה ויורדת איתו

ם היו לפני הלידה, מקום הרמוני וזוגי בניהם, והיא עכשיו עסוקה עם הילדים  הבו    נמצא במקום

   .ניהם לפני הלידה של הילדיםיופחות פנויה לקשר המקורי שהיה ב 

אז, באופן טבעי, העולם יהיה מונהג ע"י    מקביל במובן מסוים, למצב של הישסו"ת.שזה גורם למצב  

הדרך של שמועה ראשונה ושניה לתאר את    ו אבל ז  .מוחין של אמא. ברור שאבא גם מעורב בסיפור

חכם בבינה. העולם הוא בינתי, האם רובצת על הביצים ועל האפרוחים, מונהג באופן    -מה שנקרא

אבל המקום ההורי המקורי שלהם, שזה הבן    .טבעי במוחין דאמא, עם איזשהו נוכחות של אבא

בצרכי הטיפול של הילדים,    בו שניהם היו מעבר למרחב בו היא הלכה וירדה להתקשר  -בחוכמה

מול המצב  אל  יש דיסהרמוניה מסוימת בין המצב בו אמא נמצאת,    .הוא המרחב שהוא נשאר בו 

 השלם של הקשר בניהם, שאבא קצת נשאר בו, באופן יותר טבעי.  

עזבי  "  -בשמועה ראשונה ושניה, באופן כללי, צריך לעשות שילוח הקן. שילוח הקן זה להגיד לאמא

הילדים תשחררי,    את  לכו.  בילדים,  שיטפלו  וסבתא  סבא  את  תביאו  ותסעו.  צימר  קחו  עכשיו, 

תשחררי את ההתעסקות שלך עם הילדים, ובואי נצא יחד למרחב שמחזיר אותנו למקום בו שנינו  

נולדו לפני שהילדים  עדיין שייכים אליו,  לפני, שאנחנו  בין    .היינו  לפני שנוצר החוסר איזון הזה, 

  ו . ז"ת שלנו, לבין ההורות העכשווית שיצרה חוסר איזון תפקודי, בין אבא לאמא ההורות המקורי

שלח תשלח את האם, ואת הביצים    המשמעות של לשלוח את האם מעל לביצים ומעל לאפרוחים.

אמא משתחררת אל הקשר המקורי שלה עם אבא, ואז הם יכולים להתייחד יחוד    ...תקח לסבתא

 הו חדש. זה המודל של שמועה שניה.  שהוא מעבר לקיים, ולהוליד מש

האם השפילה את עצמה, במובן מסוים, אל תוך הקטנות של  שהאר"י, בעקבות הזוהר,  מסביר  

הז השפה  בתוך  נמצאים  הילדים,  וגם  היא  גם  אותם.  לגדל  בשביל  לייצר את    ו.הילדים,  היכולת 



אמא באמת. אמא    לא   היא  אמא  -המקוריות של החיים חסרה במציאות. כי עכשיווההתחדשות  

אם הם נפגשים, זה סביב    .ואבא לא מדברים באותה שפה. הם לא נפגשים כ"כ מאז שהילדים נולדו

המעבר   אל  ללכת  בשביל  אמא,  את  לשחרר  היכולת  השוטף.  במסגרת  שלהם  והצרכים  הילדים 

המקורי שלה, להשיב אותה לאיזושהי נקודת שייכות ראשונית, עם אבא, זה מה שיתן לאפשרות  

א. זה הדרך לשאינו תדיר, בשמועה שניה. אני לא נכנס לכל הדיוקים, כי יש  ומציאות החדשה לבל

   .סוגים שונים של תדיר, וסוגים שונים של שאינו תדיר

זה לא המודל.    -זה המודל הבסיסי של ללכת אל השאינו תדיר, בשמועה שניה. אבל, בשמועה רביעית 

נשלח את אמא ללכת לאבא כדי שתחזור לאיזון המקורי    . לא אבצע את יחוד הק"שבה הדרך    ו לא ז

שהיא    -האר"י מתאר את זה בספרא דצניעותא בשמועה ראשונה  .שבניהם, שהופר בעקבות הלידה

קרה חוסר איזון בין אבא ואמא בעקבות לידת הילדים, וכל המערכת הזוגית    .שולחה על אודות בנה

מאפשר  שהקן מאפשר לחזור לקשר המקורי  שילוח    .שלהם התארגנה עכשיו מחדש, מול הילדים

 להביא חיים חדשים מהמעבר, לידה חדשה שתגיעה. 

מוחין  התהליכי    .לקיחת אחריות על חייך. לשחרר את התלותיות. להפנים את מה שיש לך כשלךזו  

ויניקה הם שלנו. בהרבה מובנים ההשפלה של אמא לתוך הילדים, זה חלק מהמצב שבו   דעיבור 

יכולת התפיסה הדתית והרוחנית  לים הנשמתיים, ציורי העולם הבא, מותאמים  הציורים הרוחני 

מושפלות,   הרוחניות  שהתפיסות  מצבים  נוצרים  אדם.  בני  בלשון  התורה  דיברה  כילדים.  שלנו, 

ש צמצום של התודעה הדתית לתפיסות קטנות, תפיסות של מוחין דעיבור,  הרבה פעמים י  .ובגלות

ו העולם הבא. יודע מה יקרה לך אם תעשה משהו? זה איום ונורא. מה  מוחין דיניקה, וזה נראה לנ

שיכולה ללכת למוחין דעיבור,  אמא    .אמא  הםיעשו לך בגן עדן, מה יעשו לך בגיהנום. גן עדן וגיהנום  

תהליכי    ,הקב"ה צריך לחנך אותנו  .למוחין דיניקה, בשביל לקדם את הילד לתהליכים חינוכייםו

הצמיחה וההתפתחות שלנו לפעמים הם מוחין דעיבור ויניקה. זה לא המקום האמיתי של המפגש  

אמא    . אמא  זה לא באמת  שזה שלנו,להבין    ,אין לנו יכולת לשחררלפעמים  נינו לבין אמא, אבל  יב

אם    .ירדה אלינו ככה, כדי לדבר איתנו בלשון בני אדם. לאפשר את תהליכי העיבור והיניקה שלנו

האלה   בשפות  איתנו  מדברים  היו  אנושית,  לא  מבחינה  וצומחים  ומתפתחים  עובדים  היינו  לא 

שפות שלפעמים הושפלו לתוך שפות של עבדותיות, שפות של מוחין דעיבור  אלה    .רוחנית, דתית

יכולת לשחרר את אמא, לאפשר לחדש תודעה של העולם הבא, תודעות  אנחנו צריכים לפתח  ויניקה.  

נש ועל  חיים  הביצים  על  רבצה  שהאם  בזמן  הגלות,  בזמן  לנו  שהיה  ממה  יותר,  גבוהות  מתיות 

בין    בו הם היו ,המקום  היה  צריך להצמיח את הילדים במוחין דעיבור ויניקה, זה  . היה  האפרוחים

 הסדר ההתפתחותי, בין אם זה תהליכים גלותיים. מצד אם זה 

תדיר, המצב המקדשי, המצב הארצישראלי,    את השאינו  ,בא לפתוח לנו את המעברהתהליך הזה  

עלינו מוחין חדשים, ויפתח בתוכנו את עץ החיים, אבל זה    ו שאותו איבדנו בגלות. מצב שבו ישפיע

לא יקרה אם לא נשחרר את אמא. אם נמשיך להבין את המציאות שלנו, להוריד את היכולת ההבנה  

 .ר ויניקה שלנו, אי אפשר להבין משהו חדשהרוחנית, היהודית, האלוקית שלנו, לתוך המוחין דעיבו

אמר   הוא  הראשונים.  למקובלים  ביחס  אחרת,  בשפה  זה  על  דיבר  האר"י  אותנו.  תוקע  זה 

שהמקובלים הראשונים לא דיברו בשפת הפרצופים, לא בגלל שהם לא ידעו על שפת הפרצופים. לא  

ה צריך לסתום את האורות,  כי זה לא השפת עומק של החשיבה היהודית הרוחנית. אלא שבגלות הי

חזר   היהודי  העולם  כל  אז  הזה,  מהשפע  יקבלו  לא  כדי שהקליפות  יאכל קודש,  לא  זר  כדי שכל 

להיות כמו מצב הנקודים  הוא מתאר את עומק הרגרסיה מדור לדור, עד שהעולם חזר    .ברגרסיה



ו צריך לצמוח  בעולם התוהו, מבחינה רוחנית, הוא מתאר את זה בפתיחת שער רוח הקודש, ועכשי 

זאת השפה, אין שפה אחרת, השפה של עולם התוהו, השפה של    :מחדש. באים המקובלים ואומרים

השפה הדתית, אין אפשרות לחדש שפות חדשות, מי מלאך ליבך    והצמצום של עולם הנקודים, ז

ו,  האר"י הקדוש להמציא לנו תודעות חדשות רוחניות? לדבר בשפות חדשות? זה מנוגד למה שיש לנ 

 במוחין דעיבור ויניקה.  

 ההתכללות של ישסו"ת באבא ואמא עילאין 

מישסו"ת   לעבור  שצריך  זה  דרך  נעשה  הזה  התהליך  ככה.  יעשה  לא  הזה  התהליך  שלנו,  בדרוש 

שונה זה  עילאין.  יש"ס  לאו"א  הילדים.  בגידול  שותף  בכל    גם אבא  ועד הסוף,  נמצא מההתחלה 

מחכה שהיא  ו התהליך. זה לא שאמא נמצאת עם הילדים, ואבא נשאר איפה שהוא היה לפני כן,  

מרחב אימהי כי    יותר   נכון שבגדול זה   .יניקהבשניהם במוחין דקטנות, בעיבור,  אלא    . תתייחס אליו

שניהם צריכים ללכת למקור    אבלזה חכם בבינה. היש"ס נמצא עם תבונה במרחב שהוא יותר בינתי.  

זה לא מעבר של שילוח שלה אליו, זה ששניהם נכללים בסיפור השלם    .שלהם, להתעלות לאו"א

 יותר שלהם.  

הוא כאילו היה במקיפין, ביחס להורות הפעילה    .זה כמו לאסוף את הנה"י אל תוך השלם שלנו

התדיר.   או"א  זה  בתוך  לתוך  היש"ס,  את  פנימה  להכיל  גם  אבל  שלנו,  לשלם  לגדול  לנו  מאפשר 

אם לא אאסוף את    ,הנה"י שליאלה  עילאין. משם ליצור יחוד שנושא איזשהו מעבר, לתוך הנה"י.  

הרצון לבקש מעבר. מצד שני, היחוד העמוק  ולי את תהליכי העלאת המ"ן    והנה"י פנימה, לא יהי 

הוא   חיים  לחדש  לאזורים  והיכולת  למעלה,  שמחוברים  לאזורים  גם  מחובר  אהיה  אם  רק 

מעבר   להיות  שלי  ליכולת  שלי,  לשלם  שלי,  עמוקים  היותר  לשפעים  יומין,  לעתיק  האריכאים, 

 לסיטואציה הקיימת של המצב הקיים.  

לאה היא אחורי אמא, ורחל  ו ייחודית במובן מסוים לפרצופי המשנה של אבא ואמא.  ההתכללות הז 

להיות התכללות בין    הוף שורשי. יעקב הוא אחורי אבא, וישראל הוא פרצוף שורשי. יכול היא פרצ

כשאמא נכנסת בתוך רחל ולאה הם כמו    .על מהות נשית משותפת  ותיושב  תיהןלאה לרחל, כי ש

מתאחדות שתיהן להיות ייצוגים של אמא. אבל זה לא אותו דבר. פה זה ממש שתי פונקציות של  

  . הורית כלפי הילדים, מותאמת מסונכרנת עם הילדיםמייצר הורות וזהות  שמי,  עצפיצול  ההורים.  

שם   הילדים.  של  לציור  מחדש  נחקקים  ממש  שהם  זה  את  מתאר  הוא  ראשונה  אלה  בשמועה 

התיאורים פה. אני חייב לאסוף את זה מחדש לתוך השלם שלי. אני לא  מתיאורים יותר חריפים,  

כל פעם שאו"א ירצו להביא שפע חדש לעולם, הם יצטרכו  לא בארק עולה לאו"א, שם קורה היחוד.  

לכלול את ישסו"ת במקום השלם שלהם, להתייחד כשלם אחד אורגני. שכלול גם מהישסו"ת וגם  

 מאו"א עילאין, כהופעה אחת.

 יצירת הישסו"ת 

קטן לילד  שמותאמים  מוחין  שלוש  .צריך  בן  ילד  עם  להסתנכרן  שמסוגלות  רגשות  חג"ת    .צריך 

מותאמים לילד. צריך נה"י שעסוקים באיך להקנות הרגלים לילד בן שלוש, להתמודד עם  שים חדש

ממש ההתקשרות שלך, הנה"י שלך, היסוד שלך. הדעת שלך    ואתה שוקע שם, ז  הגמילה בשלום.

היסוד שלך, נקודת ההמשכת חיים שלך, טמונה בילד הקטן הזה בן שלוש שילמד לגמול.    .באה ביסוד

צו  תנחקק הילדבך  בפתיחת  .רת  מתאר  הילד    המגיד  של  הנערות  מעשי  שכל  יעקב,  דבר  המגיד 



יורד    ,השמחה שלך, העצב שלך, מה שמפעיל אותך רגשית, אתה עולה איתו  ומשתקפים בהורה. ז 

עד כדי כך שבמובן מסוים אתה   . מתעצבן איתו. חייב להיווצר לך פרצוף חדש שמותאם לילד ,איתו

יש מוות מסוים של ההורה באיזורי הישסו"ת, והמשכת    ."ת, מתרוקןמתרוקן מהאור שלך, בישסו 

מוחין של הילד בתוך ההורה. אתה כבר לא חושב את עצמך, אתה חושב את הילד, כמו שאתה רואה  

המוחין שהז"א צריך לקבל. המוחין העצמיים    . אותו בתוך עצמך. זה המוחין שיבואו בתוך הישסו"ת

שזה הז"א, אלא    -הסתלקו למעלה. זה שאין התורה מתקיימתשל הישסו"ת כמו התרוקנו מהם,  

בנשמת ההורה עצמו כזהות  שזה אמא, דהיינו ישסו"ת, שממית עצמו עליה. יש מוות מסוים  -במי

  עצמית, לצורך המסירות נפש לילדים. לכן במובן הזה הישסו"ת מתפצלים מאו"א עילאין. הבעיה

התגובות, הרגשות, המחשבות  אלה  משהו אחר,  שהילד באמת בטוח שזה ההורים שלו, אין    היא

הבעיה של הצורך לבצע הורות שניה גם כלפי ההורה וגם  זו    . הם מה שהוא קלט בתור ילד  .שלהם

 כלפי הילד, לשחרר ולחזור להבנה יותר שלמה של החיים. 

לכן, במובן מסוים, כיון שתהליכי התאמה של ההורה לילד כ"כ דרמטיים, קשה לסנכרן בין המצב  

ל הילד בתוכו,  ההורה כ"כ מותאם לילד ומרוקן, מייצר חלל פנימי בתוך עצמו והכנסת מוחין ש בו  

אלה  מקיפים, על הישסו"ת. המקיפין ימשיכו איזושהי הארה,  כ  יםנשארהם  או"א עילאין.  למצב של  

תהליכי התפילין, שכן ממשיכים אורות מקיפים שהילד מקבל, שפותחים בו איזה חווית מעבר, גם  

 בתוך מצבי הישסו"ת.  

מיילד החוצה, את הישסו"ת. כשהילד  באופן בסיסי, התהליך הזה כ"כ דרמטי, שהוא שובר, מפריד,  

. אם ההורים מבינים  ו יותריתקרבהם  שהוא יגדל יותר,  ככל  .  יתקרבו  יגדל, או"א עילאין והישסו"ת

הם יכולים לסנכרן יותר בין התבונה והיש"ס שלהם לבין המקום שלהם    ,הילד מבין את זהו את זה

  , הילד הקטן והישסו"ת של ילד בן שלוש  כאו"א עילאין. זה פחות קיצוני בין ההורה כשלעצמו לבין 

   .לבין ישסו"ת של הורים מתבגרים

מכוונת  שכאו"א עילאין, שממשיכים תורה לעולם,    ,ביחס לתורה, ביחס לקב"האפשר לחשוב על זה  

צריך להתמודד עם תהליכי ההתפתחות והצמיחה של הופעת האחד    . להתפתחות של העולם הזה

ת עץ הדעת טוב ורע, אחרי חטא האדם הראשון, ולאפשר לחיים  בתוך העולם המורכב, בתוך הופע

מתנקות מזוהמת עץ הדעת טוב  שהאנושיים לצמוח לתודעות מתוקנות, מטיבות, מזוככות יותר,  

פער בין איך שהעולם נראה  יש  .תודעות של שבת ?בין עץ החיים. מה בין זה לבין העולם הבאלורע, 

  .איך שהעולם מתנהל מנקודת המבט של הישסו"ת, ושל הז"אמנקודת המבט של או"א עילאין, לבין  

יש בחינה מסוימת שהקב"ה ממית את עצמו, כאו"א עילאין, כתורה שהולכת לעולם, ביחס לתורת  

תודעת עץ הדעת טוב ורע היא משהו אחר לגמרי, חז"ל כבר מתארים את זה, כחרות  על    עץ החיים.

צומח איתה  ומתפתח    ,הילד לומד אותה  .ום של תורה כמה אובדן, במובן מסוים, יש במק  .הלוחות

חז"ל מדברים על תורה של עולם הבא, תורה של    .כמות שהם  אבל הוא לא רואה את או"א באמת

פער עמוק בין  יש    ".משיח של בל היא לפני תורתו , הבעולם הזה שאדם למד תורה "  -ימות המשיח

ה חשיבה  הצורות   עילאין,    - תורה על  או"א  של  הישסו"ת,  ה  לביןבמצב  במצבי  שהיא  כמו  תורה 

 במוחין דעיבור ויניקה. אנחנו צריכים להחזיק את שתי התמונות. 

דיברה התורה  לכך ששכתבי הקודש מטמאים את הידיים. זה לא מקרי, זה קשור  אומר  הרב קוק  

התורה מתקיימת אלא    ן בלשון בני אדם. יש בחינה מסוימת שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. אי

אנחנו צריכים לבקש את הטל של התורה, שיחייה אותנו, את האור של    .שממית עצמו עליהבמי  

האור הגנוז    .תורה שיחייה אותנו, את האור של תחיית המתים שטמון בתורה, אור הגנוז של התורה 



 של התורה, זה קצת להשיב את תורת העולם הבא. 

התורה הייתה צריכה להינתן במדרגת    יםראשונהלוחות  ב , בהרבה מובנים.  יםראשונההלוחות  אלה  

והנוק'  או"א עילאין, ביום שבת. בשבת הפרצופים נמצאים באו"א עילאין. יש עליית עולמות, והז"א  

נמצא במקום או"א עילאין. קיבלנו תורה בשבת באו"א עילאין. תורה של יום חול, היא    יםנמצא

תורה של   ו, זה לא אותו מישור. זקריאה בתורה של יום חולוהקריאה בתורה של שבת הבישסו"ת.  

 . "ישמח משה במנת חלקו"תורה של או"א עילאין.  וישסו"ת וז

 

אתה רוצה לצמוח לקומה הבאה, להביא את השאינו תדיר, צריך להעלות מ"ן,  אם    :האר"י אומר

לא מספיק, אתה צריך לחזור בתשובה, לתקן את עצמך. אם היית מסוגל לגדול, אז באופן    אבל זה

ל טבעי   עוברים  ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"היינו  גדולים" שמע  לא מספיק  כן  אבל    ,, אבל אנחנו 

הדרך שלנו לומר להורה, אני רוצה  זו  זה לחזור בתשובה.  שנעשה  אז מה    .רוצים להתפתח הלאה

להיות יותר ממה שאני היום. תעזור לי, תן לי משהו מעבר להשאיר אותי במצב הקיים. אפשר לנהל  

בה, אני רוצה לצמוח מעבר לקיים שלי. תעזור לי. אם  וקיים, אבל אני רוצה לחזור בתש את השיח ה

לא  נהיינו   אנחנו  גם  לפעמים,  או  אחר.  למשהו  מוזמנים  היינו  טבעי  באופן  אחר,  במצב  מצאים 

או שלפעמים המנהיגים שלנו לא משחררים את   .אנחנו מחזיקים בישסו"תמשחררים את ההורים. 

, כי הוא עדיין ראה  יוהיכה בסלע במקום לדבר אל שזה מה שהאר"י אומר על משה רבנו,    .הישסו"ת

ויניקה. כבר הגיע הזמן שלהם לצמוח למוחין דגדלות, לא"י, לדור הבנים ,  אותם במוחין דעיבור 

לא האמין שהם מסוגלים לשיח אחר. זה  הוא    . הוא לא האמין בהם. "יען לא האמנתם בי"  אבל

לא תמיד מה שאתה רואה בחוץ   .מורכב לפעמים. הם אומרים משהו אחד בחוץ ומשהו אחר בפנים

ומה שאתה רואה בפנים זה אותו דבר. הם עדיין מתנהגים בצורה מסוימת, ובפנים הם כבר בשלים 

על המדוכה הזאת כל הזמן,    הרב קוק עמד  .הבעיה בגילאים האלה. משהו מתחלף  ולמשהו אחר. ז

 אין הלימה בין ההתנהגות החיצונית לבין הבקשה הפנימית.  

ככה נוצר תהליך הלידה. הם  , ולכן כשהילד נולד, ישסו"ת היו עדיין חלק מאו"א. ככה נוצר העיבור

האורות האירו    .עדיין לא התנתקו. כשהילד היה ברחם של אמא, הוא עדיין היה חלק מהשלם הזה

מוק בעומק הפוטנציאל שלו, כשהוא נחווה בתוך אמא, או"א ראו בו את המעבר. נשאו אותו  באופן ע

להופיע רוצים  שהם  ההתפתחותי  השלם  רק  בתוך  היה  לא  היה  זה  של  .  ההתפתחותי  השלם 

הוא עובר של    ,ם ההתפתחותי של או"א עילאין. הוא לא עובר של יש"ס ותבונהלהשאלא  הישסו"ת,  

ם צריכים ליילד אותו, הם צריכים לתת לו את הסיפור שלו, להתאים את  או"א עילאין. אבל כשה

הם צריכים להסתנכרן אל מולו.    ., כיונק, שצריך לעבור תהליכי גדילהעצמם אליו, כעובר, כילד קטן

בתהליך הלידה, כל האור שהציף את המרחב של הנה"י, מסתלק למעלה, נגנז באזור התפארת, מעל  

תון של הרגליים מתרוקן מהאור, והילד נדחף החוצה, יחד עם סוג של  קו הסרעפת. האיזור התח

יש התרוקנות של הרגליים וכל    ."ם יעל האבני וראיתןהתקררות הרגליים, של היולדת. של אמא. "

ימלא את  שהשפע    .פלג גוף תחתון, כחלק מתהליך ההיוולדות של הנה"י כנפרדים ממערכת השלם

זה שפע שיהיה מותאם לילד ברמת ההתפתחות והצמיחה שלו.   . הנה"י, יהיה ישסו"ת, מכאן והילך

נגנז בקו הסרעפת. האור   עילאין,  הילד כחלק מאו"א  על הילד, שראה את הנה"י ואת  כל המבט 

 הגנוז. שפעם היה בנו, וצפינו מסוף העולם ועד סופו, נגנז. 

בונה. יצירת הופעה  הלוחות האבן. יש איזושהי התאבנות מסוימת, של הנה"י, לצורך יצירת תאלה  

לצרכים,   לילד,  חיה כחלק מהשלם. האור שהאיר לאמא    .להופעה שלוו שמותאמת  היא כבר לא 



 לילד, בו הוא היה קיים כחלק מאו"א עילאין, צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, נגנז. ו

נשבר  מוות. יחד עם המוות הזה יש סוג של שבירה. משהו    זה סוג של שבירה. הלידה היא סוג של

בין הישסו"ת לבין או"א עילאין. אחרי שהילד יצמח ויגדל, ויפנים את כל הנה"י של או"א במסגרת  

האור הגנוז שהסתלק בו מהלידה. אורות    זה   הישסו"ת, יופיעו עליו הנה"י החדשים. הנה"י החדשים

ן  יאה ויבישובו. הם יהיו הדרך שלו לצמוח מחדש אל או"א עילאין. הוא ירהעיבור שלו, הקמאיים, 

הוא  מבין שמתוכו. מבט שונוצר  שהוא כבר נולד    ,את עצמו, בתוך המבט הגבוה, או הקמאי יותר

האור של שמחת החיים ועומקם, הוא האור  אבל  בעצם עובר של או"א עילאין, לא של ישסו"ת.  

אור של או"א  ה זה    שנגנז, שמתוכו הוא נולד, לא ישוב אליו אלא בימות המשיח. באחרית הימים.

עילאין, שהציף פעם את הנה"י, והסתלק, ונגנז. ההורים הפכו להיות מחנכים. בתוך תהליך החינוך,  

לבוש   של  רשימו  יש  עדיין  עילאין,  או"א  של  מקיפין  אורות  מחזיקים  עדיין  הם  האור.  גניזת  יש 

 שמאיר, אבל ככל שהילד גדל, ככל שצריך לחנך אותו יותר, האור הזה הולך ונגנז. 

 השבת הישסו"ת לתוך אבא ואמא עילאין

מסויםה במובן  מ"ן,  העלאת  של  להורים   ,תהליך  הישסו"ת    הוא  ביחס  את  להם  להשיב  היכולת 

מעבר  לתוכם. להבין, במובן העמוק, שהקשר העמוק בינך לבינם הוא מעבר לקליטה שלך כילד.  

של היחס עם האלוקות.  למוגבלות של החשיבה והתפיסה האנושית,    , מעברפגשת כילדשתהליכים  ל

האחדות העמוקה שלי איתו,  מדבר אלי כמותאם.    הוא   , אני קולט אותובצורה בה  היחס עם אלוקים  

של העולם איתו, עם המציאות האלוקית, היא מעבר לחשיבה התבניתית והשפתית שיש לי בעולם.  

זה חלק    .ע הזההתורה חוזרת לקבל את עץ החיים שלה, ברג  .זה סוג של תחייה מסוימת של התורה

שהולכת   להמשכה  הישסו"ת,  מהמשכת  לעבור  פה.  לעשות  צריכים  שאנחנו  ההכנה,  מתהליכי 

 ומכוונת ומעוררת את או"א להתייחד, לא את ישסו"ת להתייחד.  

שאני  שמעבר למה  שהם  ויחד עם זה יש גם איזורי קשר כהורים,  ,  מיילד בי משהו שלא היה ביהילד  

לבינו. אנחנו    יבשכבת החלום. משהו שלא יכול עכשיו להתממש בקשר ביננשארים  הם  מביא לו.  

 . פרצוף שלם שנוצר, עולם שלם של ישסו"תכאן  עוברים תהליכי הגדלה מבחינת יכולות, יש 

להם לברר את עצמם, במקומות החשוכים שלהם. כשהילד היה קטן    תמאפשר העבודה של ההורים  

אור  הכישסו"ת. כש  מולם,  ולחשוף את הבירורים שלם  אותלא הכריח  הוא    ,הוא היה פשוט מאיר

נחש  הלא    ,הכלים  פיםמסתלק,  האיזורים  ההורים,  של  האחוריים  נחשפים  הבירורים.  החושך, 

זה יאפשר גם תהליכי בירור של    .. זה חלק מכל הסיפור של הישסו"ת אל מול הז"א ונוק'שלהם

מקום שהוא פחות שפה של כלים, תבניות ובירורים שלא    .איזורים שלא היו כשהכל היה מוצף באור

 של ההורה ולא של הילד. 

אחרי שיילדתי את הישסו"ת, אני מרוויח משהו שלא היה לי קודם. לפני כן, במובן מסוים הכל היה  

לי כלים, לא היה את האזור של המרחב בו או"א עברו תהליכי התבהרות של    ואו"א עילאין. לא הי 

זהות   של  את  מרחב  עוברת  הזה,  העולם  של  החושך  את  חיה  הזה,  לעולם  שמותאמת  פרצופית, 

של   תהליכים  איתם  ועוברת  הזה,  העולם  של  השבירות  את  חווה  הזה,  העולם  של  הבירורים 

את   ביחד,  האלה  הפרצופים  שתי  את  מחבר  כשאתה  קטן.  לא  תסכול  כולל  וצמיחה,  התפתחות 

שה משהו  מקבל  אתה  עילאין,  או"א  עם  חלקיוהישסו"ת  מסך  גדול  עמוקה    .וא  הכ"כ  האחדות 

וקמאית שהייתה לאו"א, היתה מלאת אור, ולא הכילה את החושך שטמון במשמעות של להיות  



היחוד של או"א עילאין, הוא יהיה  אבל עכשיו,  המשמעות של המסע של העולם הזה.    , את הורה

עמוק יותר  תהלי  .הרבה  אחרי  ונוק'  הז"א  ואת  הישסו"ת  את  יכיל  הלידההוא  תהליכי    ,כי 

של התמימות   כבר לא תהיה אחדות  וז  .תהליכי גניזת האור, ותהליכי עליית הבירורים  ,ההתבהרות

של או"א עילאין. זו תהיה אחדות הרבה יותר עמוקה. ממילא היא תביא ליחוד שלא ילך   הראשונה

דות שנושאת  רק לאריך, אלא לעתיק. יביא למקום של אחדות שהיא לא רק אחדות באור, אלא אח

אור וחושך יחד. נושאת את העולם הזה והעולם הבא יחד. את העולם הזה ואת העולם הבא של  

הם  אלמלא  מתרחשת  שלא הייתה    ,כיל תמונה הרבה יותר מורכבת של החיים של או"אמזה    .או"א

היו יורדים לעולם הזה, עוברים את התהליכים האלה עם הילדים שלהם, וחוזרים לאסוף אותם  

ש להורות העמוקה שלהם. אנחנו לא חוזרים לאו"א עילאין, כמו שהיינו לפני. זה יחזיר אותי  מחד

לאותו רוחא דשביק של הבן שעלה במחשבה. אנחנו נושאים את עצמנו ואת הישסו"ת מחדש לתוך  

העלאה של הבירורים. להצמיח משהו    ואו"א עילאין. זה מאפשר לנו להעלות מ"ן. העלאת מ"ן ז

 עילאין, שימשיכו אור חדש שיצמיח אותנו הלאה לתוך מסע החיים.   חדש, מאו"א

אחרת הם פשוט היו מתייחדים יחוד תדיר    תח את או"א עילאין במובן מסוים.ופ תהליך הזה  כל ה

לא פסיק לעלמין. היכולת להביא יחוד שמביא את המעבר, זה בגלל שהם ירדו לישסו"ת, עוברים  

להתכלל באו"א עילאין, ועכשיו הם מעלים בתוכם מ"ן, שפותח  עם הילד תהליכי בירורים, חוזרים  

ההורים עצמם, עם כל    .את ההורים מעבר לאיכויות התדיר. פותח את ההורים ליחוד שאינו תדיר

התשובה   את  יודעים  לא  העמוק,  החיבור  כל  עם  שלהם,  לילדים  להם  שיש  האינסופית  האהבה 

במצ   -לשאלה שעולים  הבירורים  עכשיו.  עושים  מביאים  מה  התדירי.  המבט  את  מאתגרים  יאות 

שב שמשהו   האחד,  על  עמוק  יותר  משהו  להביא  או"א  את  צמיחת  ימצריך  של  האחד  ועל  ניהם, 

 החיים. 

עמוק יותר. עץ החיים מכיל בתוכו גם את  אותם  וחות הראשונים דווקא פתחה  לבשבירת  משהו  

החיים לתהליכים עמוקים יותר    הוא צריך להתמודד עם המוות, ולאפשר להצמיח את  .המוות עכשיו

במסגרת התדיר. אבל יש פה משהו שלא התדיריות שבו היא  זה תהליך שקורה  מאשר שהיה קודם.  

לנו   שמאפשרים  האלה,  התהליכים  במסגרת  שקורים  והמוות  ההתרוקנות  תהליכי  אלא  הנושא, 

וכילדים דש את האהבה  לאפשר לנו לחוות מח  .לחוות חושך ואתגור ובירור עמוק יותר, כהורים 

אהבה    ושלנו כלפי הילדים שלנו, כעמוקה יותר. לא אותה האהבה לילד קטן, שמלאת חלומות. ז

לילד גדול, עם פקעלך שפותח את ההורה לאהבה אינסופית שנושאת אותו עם כל המורכבות של  

   .החיים. מצמיחה אחדות עמוקה יותר, נושאת חיים

וך זה הרגליים, הנה"י. "חנוך לנער על פי דרכו גם כי  כשהסתלק האור, הפכנו להיות מחנכים. חינ

אבל  גם בתהליכי החינוך של הילד, האור הזה שנגנז לא מופיע כאור פנים,    יזקין לא יסור ממנה".

מופיע כאור מקיף. אנחנו עוטפים את הילד באהבה, מחבקים אותם, מאירים להם פנים, מסתכלים  

בהצמחה שלהם תוליד  שגם יכול להיות  עליהם כשהם ישנים, כמה הם חמודים. לפום דרגא דיליה.

 כאור פנימי, או כאור מקיף.    ,הארה של או"א עילאין, השאלה איך היא תרד אליהם  ימתוכך איזשה

לא תמיד בתוכן, כמו בתדר בו זה נאמר. כמה חווית אחדות יש בזה, כמה  הוא    גדלותה  לשוי  ביטה

כמה ההורה נוכח בתוך הסיטואציה, בסבלנות. כמה הוא נשבר כל פעם עם    .חווית אמון יש בזה

היה חלק מהיכולת שלו להחזיק את האירוע. כמה האו"א עילאין יקיפו את הסיטואציה,  ת   והילד. ז 

ה יכולת לשאת אותה. האו"א עילאין הם בתוך הדיקנא של האריך, יש להם הרבה יותר  וכמה תהי

נשיאה של הסיטואציה, הרבה יותר סבלנות לסיטואציה, הרבה יותר יכולת להאיר את הסיטואציה  



 ולא רק לשקוע בתוך החושך בתהליכי הבירור, מוצפים בתוכה. זה יהיה ההבדל.  

התחלנו בפסח, ברית    . לשלב הגידול של עמ"יומותאם  הדרגתי  ה  היהתהליך של קבלת תורה ומצוות  

כל זה זה השלמות מוחין של   .מילה וקורבן פסח, עברנו למרה, "שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו"

זה השמות אלוקים, העשה הישר    -שמות אלוקים, כמו שהרמב"ן כותב על "שם שם לו חוק ומשפט"

למעמד הר סיני, השלמת מעמד הר סיני כהשלמת מוחין    משם צמחנו  . והטוב. משא ומתן  באמונה

 דשמות אלוקים, ואז זה קבלת מוחין דגדלות. או"א עילאין. 

 הופעת אבא אל הילד 

האם בגן השעשועים כשהילד רץ על המגלשות,    :דוגמהל  ?הילדיםעם  אבא עילאה  מהו המפגש של  

יחד? באקסטרים? יש עדיין חווית  בא נעשה את זה יותר חזק וב  -התגובה היא תזהר שלא תיפול, או

מעבר, יש גדילה, יש גירוי של המציאות לקפוץ אל המעבר של עצמה, זה נראה בצורה של לקפוץ  

מהמגלשה. אז פה יש שפה של יש"ס. הוא מכניס משהו מהאנרגיות של אבא, האנרגיות של המעבר  

, להלחם, להכניס בתוך  וצמיחת החיים באופן שקורא למציאות לפרוץ מעבר לגבלותיה, להתמודד

הז"א אנרגיות של פריצת חיים, שמאורגנות בתוך שפה של ילד. זאת השפה החדשה של האבהות  

לא במובן שמדכא    .האמוןו מעניקה לו את הבטחון    איתו,צומחת  ושכן מותאמת לתוך עולם של ילד  

אלא    .צר בו חרדותשם לו גבולות, ויו  ,ומפחיד אותו כי אז זה האבא שנשאר מלמעלה ודורך על הילד

להיפך, מעניקה בו את האמון במעבר של החיים, ואת הבטחון ואת היכולת לחוש את אותה האהבה  

ושייכות לאותו מעבר, שהוא מזדהה איתו כאבא שלו. אבא שלו תמיד נושא את המעבר, אבל לא  

יסוד    ההתארגנות המחודשת של היש"ס, ובהמשך של  והמעבר שמטיל צל, המעבר שנותן אמון. זה

 שאלה איך אתה קורא את זה בתורה, לא רק בהורות. ואבא, שהולך להמשך בתוך הז"א. ז

,  ..."אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"התורה הופכת להיות משהו שמעודד את המעבר שבך כל הזמן.  

מעבר שמטיל צל, על הקיום האנושי אל מול הטרנסצנדנטלי, הנומינזי,  של  יש קדושה, לא קודש  

אלא קודש שבא בתוך חיינו ומעודד אותנו בכל תנועת חיים, לגדול אל המעבר של עצמנו, אל היותר  

 שטמון בתוכנו, אל החיים האינסופיים שרוצים להיוולד בתוכנו, מעודד אותנו לצמוח.

 ההבדל בין הֵמֵעֶבר לאחרות

אלוקים לפעמים גם יש צללים. הצללים האלה, הם סוג של אחרות, שאנחנו חווים אל מול    בשמות

האלוקות, אחרות יש לה אוריינטציה של אלוקים אחרים. יכול להיות שהיא נצרכת בשביל לדבר  

ז   .עם הקליפות שלנו   ו אבל כמו שהיא מדברת עם הקליפות, בצד השני היא גם מייצרת קליפות. 

בו זמנית הדבר הזה גם מתמודד אבל גם מזין. כמו    . ימוש של במערכות האלההמורכבות של הש

חלק מהמורכבות. צריך את זה    ולאה, היא גם מתמודדת אבל גם מזינה את אותה סיטואציה. ז

אחוריים   בתוך  להנשא  יכולה  היא  אחרת.  בדרך  נישאת  האחרות  מזה.  לגדול  גם  צריך  לפעמים, 

שהוא לא אחרות,  מתוקן יותר, והיא יכולה להנשא בתור משהו  דאבא של פרצוף יעקב, שהוא כבר  

הוא מעבר. מעבר חי. אני לא חווה אותו כאחר, אני חווה אותו כפוטנציאל חיים אינסופי שהוא  

מעבר אלי ובו זמנית נושם בי. זאת תנועת החיה, שהיא גם מעבר לתבניות שלי, לגבולות שלי, להבנה  

אות מחייה  כ"כ  גם  היא  אבל  קצות    - ישלי,  עד  הרגלים.  ושל  הידיים  של  הציפורניים  קצות  עד 

האצבעות. אני כולי חדור בחיים, אבל הם עדיין בלתי נתפסים. זה נושם בי ונושף בי, אבל זה עדיין  

הארת החיה, שהיא מקיף    והמעבר הזה אני נולדתי, הוא חי בי. זממעבר אלי. זה עמוק בתוך חיי.  



 כל תאי החיים שלי, ומצמיח אותם כל רגע נתון, אל המעבר. פנימי. מקיף פרטי. הוא יורד ל

יש תהליכים, בתהליכי התפתחות וצמיחה, לאן אתה מכוון את הגבול. הגבול הוא אליך, או הגבול  

חוויה אחת. אם הגבול הוא כלפי הקליפות שלך, מתוך    והוא לקליפות שלך. אם הגבול הוא אליך, ז

זה תהליכי התבגרות    .חר, לחיות חיי קודש, אז זו חוויה אחרתאמון בך, שאתה יכול להיות משהו א

וצמיחה שלך כילד. איך אתה קורא את ההורה שלך. כשהוא אומר לך לא, הוא אומר לא לך, או  

אחר.   למשהו  מסוגל  ושאתה  בך,  מאמין  הוא  כי  שלך?  מתוקנים  הלא  למקומות  שלך?  לקליפות 

 תהליכי הגדילה שלנו. תהליכים של הקשבה, שהם גם חלק מ אלהלצמוח. 

 ייחוד אבא ואמא עילאין

ה, אתם  -ה ואהי-שזה הויזה לעורר את או"א כאו"א עילאין,    - ה אלוקינו-הוי  '. ה-ה אלוקינו הוי - הוי'

זה הדעת שמעוררת את היחוד שבין  -שיבוא עכשיו  'ה-הוי'  .ה- אתם חושבים אהי  -אומרים אלוקינו

 דעת עליון, לא דעת תחתון.    והחיבור בין אבא לאמא זה. הדעת שמעוררת את  -ה לאהי- או"א בין הוי

אבל   .זה אמא  'אלוקינו'זה אבא,    'ה- הוי',  'שמע ישראל'ב

 ה.  - בעצם אני לא חושב אמא, אני חושב אהי

המדרגה העמוקה יותר של אמא. לא כתדיר, לא   וה ז -אהי

כאהי אלא  בתוכנו-כטבע,  שטמון  האינסופי  אנחנו    .ה 

הפנימיים  החיים  במרחבי  אינסופי  באופן  להוולד  יכולים 

יש אהי לו מוגבלות של תדיר, ושאינו תדיר,  ה - שלנו. אין 

, אבל 'ה אלוקינו-הוי'ה. במובן בעמוק. אני אומר  -אשר אהי

מכוון   אהי-הוי'אני  הוא עכשיואכוון  ש,  'ה- הוי'.  'ה -ה   ,

ו חכמה  יחוד  לבינה.  החכמה  בין  שמחברת  בינה, הדעת, 

הדעת  זאת  שמחברת  הדעת  בניהם.  שמחבר  הדעת  ואור 

מלמעלה עליון  ,שיורדת  העליון,   ,דעת  הייחוד  אור  אריך. 

מאיר את אור האחדות שבין אבא לאמא. אחדות קמאית, עמוקה,  שבתוכו או"א מופיעים, הוא  

בהעלאת  שעומדת בבסיס השניים של או"א. זה מה שאנחנו מבקשים לעורר עכשיו. לתוך זה נבוא,  

מילה אחד, גם נייחד את או"א, באור הדעת העליון, וגם  ב  .יאיר בהעלאת המ"ן של אחדש המ"ן,  

הדעת שעולה מהילדים. האיזור התחתון יותר    ונייחד אותם באור שעולה מלמטה, דעת התחתון. ז

 זה המ"ן שלהם שיעלה מלמטה על ידינו.   .הוא האיזור של הישסו"ת

ן יהיה שם ע"ב. הדעת תחתון שיעלה את האור של אמא כלפי אבא,  בשמות קבליים, הדעת העליו

ן, כי אז זה היה  " נכון שמקודם, בהעלאת התדיר, העלינו את שם ביהיה שם ס"ג.    להתייחד איתו 

ליחוד התדיר,   היותר עצמי  אבל  העלאה  היחוד  תדיר,  ליחוד שאינו  רוצים להעלות  עכשיו אנחנו 

, זה שם ס"ג, העלאת מ"ן שבניהם, שאולי אפילו  מצד אמא  שבניהם, יחוד ע"ב וס"ג. העלאת מ"ן

 יותר מצד אבא, תהיה שם ע"ב. 



את היש"ס ותבונה,  והיחוד הזה מכיל בתוכו שתי רבדים. יש פה או"א,   

שנכללו בהם. שניהם זה שלם אחד. עכשיו יש את היחוד שמחבר אותם  

ודית.  התמונה היותר יס   ו מלמעלה, ואת היחוד שמחבר אותם מלמטה. ז

שעולה   הדומינטטיות  ס"ג.  שם  יהיה  מלמטה  וזה  ע"ב,  שם  יהיה  זה 

המקום שלנו, שעולה עם מציאות שיש בה מורכבות, ריבוי,  זה  מלמטה,  

את כל חלקי החיים על כל ההופעות שלהם וכל ההתפרטויות שלהם, זה  

האחד הקמאי שמחבר אותם, שהוליד  שם  ע"ב הוא  יותר שפה בינתית.  

נרצה  ש שפה טרום הבחנתית, שיותר מתאימה לאו"א עילאין. אלו יהיו התהליכים    ,אותם כשניים

  לעורר.


