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 א עילאין ב"וההזמנה לאו

 הפתיחה אל הֵמֵעֶבר 

המשכת את השמות אלוקים, באור פנימי ואור    'ישראל'ב  .יודע שהוא אלוקיךאתה    'שמע ישראל'ב

המוחין  ומקיף, הפנמת את זה שהקב"ה הוא האלוקים שלך. הוא החיים שלך, המוחין דעיבור שלך 

דיניקה שלך. כל מה שצמחת והתפתחת עד היום, זה רק בזכות החיות האלוקית שיש לך. זה התדיר  

לאורך כל תהליכי  ות השחר ועד עכשיו. , ומברכ'שמע ישראל'זה כבר סדרת שבחו של מקום ב  .שלך

מ אני' התפילה,  המחייה  'מודה  הוא  שהקב"ה  הכרת  אותךו ,  השכבות.  בכל  אותך,  את    , המקיים 

העולם שסביבך ואת ההיסטוריה, כל תהליכי החיים באיזשהי רמה מסוימת. זה בעומק כבר הופנם  

קיפים האלה, שכל החיים  המשכת את המעד לשם כבר  בשמע ישראל, הגיע לשלמותו בשמע ישראל.  

אתה רוצה לקחת    ',ה אחד-ה אלוקינו הוי - הוי' באבל,  זה המסע של שירת החיים כהופעה אלוקית.  

את כל זה למקום שרוצה להצמיח מעבר לזה. להגיד שהקב"ה הוא האלוקים שלי, עדיין משאיר  

אבל  ים אלוקית.  הופעת חי הם  של כולנו, בעבר הווה ועתיד,  ושכל החיים שלי    ,אותי בתוך הקיים

 היא עדיין משאירה אותי בתדיר. היא עדיין לא מפגישה אותי ואלוקים במעבר שרוצה לצמוח.  

הופעת חיים אלוקית. ועכשיו מה? מה החיים האלוקיים רוצים?    וכל מה שקיים, בעבר הווה ועתיד, ז

יש    .חדותאפשרות לייחד את המרכבה כמו שהיא קיימת. אבל אפשר להבין שזה לא רק איש  אז  

 .  רוצה לגדול, לצמיחה חדשה, למעבר חדשהזה חיים שרוצים לצמוח. כל הסיפור כאן 

שאר ילדי המשפחה, כולנו  ו, כולנו אחד. אבא ואמא  'שמע ישראל '  -הילדה יכולה להגיד  דוגמה,ל

אני מודה    .אחדות אחת של חיים, שאתם נותנים לנו ומקיימים אותנו, ודואגים לנו, ומזינים אותנו

עדיין, זה בתוך האחד, בתוך    .על כך, חווה בזה שמחה גדולה ושלמות וברכה ומפרגנת לכם על זה

נניח שהיא הייתה מספיק גדולה  ובתי ברכי אותי,    -אם היית מבקש מהילדה  האחדות, בתוך הקיים.  

רבה מעבר  בשביל לספר לה על או"א עילאין שלך. שבעצם בכל מה שהיא מכירה אותך עד היום יש ה

ב בקשר  להביא  הצלחת  ולא  להביא  רוצה  להתפתח  ישאתה  רוצה  שהיית  שלמים  חיים  יש  ניכם. 

ולצמוח, גם ברמה האישית, גם ברמה הזוגית, גם ברמה המשפחתית. גם בשבילה, גם בשביל הילדים  

יותר שהיא תגדל בו. עשית את מה שאתה יכול    ,שלה, שאתה חולם עולם הבא, עולם אחר, טוב 

יכבמסגר ולא  ולהיוולד,  לבא  שרוצה  המון  עוד  יש  אבל  הקיים,  יכו ת  לא  לבא.  בגלל  ו ל  לבא  ל 

את זה תברכי אותי,  ואתה אומר לה:    .הקונסטלציה הסביבתית, המשפחתית, הדורית, בה היא גדלה

.  'ה אחד-ה אלוקינו הוי- הוי'אני רוצה שתבואי איתי לשם. תעלי לי את המ"ן האלה. זה לא להגיד  

הרבה מעבר שרוצה לצמוח להתפתח  קיים. להכיר שבתוך כל מה שנוכח פה, יש מעבר,  לברך את ה

ולהתהוות. הוא בעצם הכמיהה שלך, שהיא כדור ההמשך שלך, תוליד ממך את זה, ותצליח לגשר  

היית רוצה להגיד  את זה לתוך החיים שלה ולהוליד את זה הלאה לתוך הילדים שלה. זה החלום ש

 ליא. זה המקום בו האר"י נמצא עכשיו.  לא ג לה, בליבא לפומא



 המעבר מהאחדות אל המעבר

שלנו היהודית  בתודעה  מאוד  משמעותית  חשובה,  היא  את    .אחדות  לשאת  לנו  מאפשרת  אחדות 

את השברים שאנחנו מתמודדים איתם. בתוך עולם שבור,  והקטבים שבחיים שלנו, את הפיצולים  

תנועות חיים אחדותיות שמאפשרות לחיים    .אחדות  ,ההגאולה שלנו טמונה ביכולת לייצר אינטגרצי

להינשא באופן בריא יותר. אחדות זה סוג של התקשרות, שגם יכולה לשאת חיים חדשים בתוכה.  

או"א יכולים להתאחד, בשביל להביא  ואו"א יכולים להתאחד, להעמיק את הקשר החי שבניהם  

להביא ילד חדש, זה לא רק להביא ילד חדש,    ילד חדש. זה לא אותו דבר. זה תדיר, וזה שאינו תדיר.

לתוך   ההיסטוריה.  לתוך  להיוולד  עוד  שרוצה  המעבר  את  להביא  חדש,  עולם  את  להצמיח  זה 

החיים שאנחנו    םהאנושות, לתוך החיים האלה. חלומות על מציאות אחרת, באופן עמוק, על מה

ם הם נושאי חיים, הם לא רק חיים. לשנות אותם בכל הרמות של הקיום. זה משהו אחר. אז הקשרי

זה דבר משמעותי מאוד, אבל הבקשה העמוקה, של  קשרים נושאי קשרים. קשרים נושאי אחדות  

היסודות, שזה קשרים, תהליכי ההתקשרות שלנו, תהליכי היסוד, לא שקשרים ישאו קשרים. ישאו  

 שהקשרים ישאו חיים בתוכם.  אלא שזה דבר נפלא.  ,אחדות בתוכם

בשמע ישראל. אנחנו רוצים לצמוח    כבר  יסי, ואת הכרת קשר החיים הנוכח, רקמנואת הקשר הבס

ולעורר את הקשר העמוק יותר, שבו כמו שאמרתי אתה לא מזמין אותה לא רק לדבר איתך על  

על כל מה שחלמת להביא ולא הבאת, שעדיין מחכה להיוולד. כנראה אולי  אלא    ,ניכםיהקיים שב

ועל ממש, אבל היא תוליד אותו הלאה. היא וילדיה והדור הבא, ישאו  אתה כבר לא תוליד אותו בפ 

הלאה את החלום שאתה נושא בתוכך, שאתה יכול להביא להם אותו בתור מוחין, אבל הם אלה  

,  'ה אלוקינו-הוי 'שילדו אותו בתוך החיים. בתוך הז' תחתונות, בתוך ההיסטוריה. בואי נדבר לא על  

, מה  'ה-ה אהי-הוי'לי חיים אחרים, במובן הקיים, התדיר. אלא    במובן שאתה החיים שלי, ואין

טמונה בעומק  ש ה, שטמון בעומק החיים, ההתהוות האינסופית שרוצה להופיע,  -החלום של האהי

האחדות. אחדות היא לא רק כלעצמה, אחדות לא רק תומכת חיים, במסגרת הקיים, ומאפשרת  

נעלם  פלטפורמה לשאת את המעבר של עצמנו. לגעת בלהם להתרחש בצורה בריאה. אחדות היא  

בחיים היכולת להתעורר אל המעבר    ת נולד פריון. נולד  שיכול להיוולד במצבי אחדות. במצבי אחדות

המעבר את  מולידים  עמוקים  אחדות  תהליכי  למה  כשלעצמו,  מוזר  דבר  זה  להופיע.    , שרוצה 

   .מעוררים את הנעלם

ם את הקיים, נושא את התדיר, אלא היכולת ממקום שהוא נושא  היכולת לגעת באחד, לא רק כמקיי

בתוכו את הנעלם שרוצה עוד להאמר. האחד החי, הוא הרבה יותר עמוק מהאחד שאתה יכול לדמיין  

אותו במסגרת הקיים היום. אחדות הרבה יותר גדולה, שאי אפשר לומר אותה. ושאי אפשר היה  

ן טיפין לתוך המציאות. כמו שהרב דב היה אומר לי  לשאת אותה במסגרת הקיים. היא תבוא טיפי

לו אומר  היה  שלו  שתצליח    :שאבא  מקווה  רק  אני  אותך.  אוהב  אני  כמה  תבין  לא  לעולם  אתה 

להעביר את זה לילדים שלך. יש בקשה לאהבה ולאחדות כ"כ עמוקה, שלא ניתנת להיתפס, במסגרת  

ז  . הזמנת תהליכי האחדות  מביאר"י  חלק מההזמנה שהא  והקיים. אפשר לשאת אותה אל עבר. 

שנושאים את המעבר. קשרים עמוקים של אחדות שנושאים חיים שמיילדים את המציאות למצבים  

 החדשים שלהם. 

 איסוף ומסירת המוחין - מסירות נפש

  ,יש לפחות שתי שפות למסירות נפש. גם בדרוש שלנו יש שפות שונות. יש מסירות נפש לעומתית



השייכות שלי אל המעבר שטמון בו. יש מסירות נפש שהיא תהליכי עיבור    את  , שבונה את האחד

ז  כל עוד הילדה שלך, לא תאסוף את כל סיפור החיים בניכם, ותהיה    ועמוקים.  המטרה שלהם. 

מסוגלת לשאת אותו אל המעבר של הקשר בניכם, ולבקש לגעת במשהו חדש, משהו עמוק יותר מכל  

ם, כי היא מוכנה לקבל שהיה שם או"א עילאין, שהיא לא קלטה  מה שהיא חוותה וידעה בקשר בניכ

ל לבא. אנחנו צריכים להשליך את כל המוחין שלנו, לה' יתברך, כדי לקבל מוחין  ואותם, זה לא יכ 

חדשים. לשאת תודעות עומק יותר על המציאות שלנו. על החיים שלנו, על הקשר בנינו לבינו. על מה  

אני אוסף את  אלא  במובן שאני זורק את המוחין,  אותם  להשליך    שרוצה להתפתח ולצמוח. זה לא

בבקשה    .נינו עד כה, אל המקורישבשהיה  כל התבונה שלי, כל היש"ס שלי, כל הקשר    ,כל הסיפור

תו מ"ן לצעדים הבאים הלא ידועים, שטמונים, מעוררים, גנוזים, באורות המקיפים של  שיעורר אי

שרוצה לצמוח ולבא לתוך המציאות. זה סוג של מסירות    המציאות ובמעבר הנעלם של המציאות

כל מה שאני קולט על החיים, החיים    . אתנפש, כי אני צריך למסור את כל היש שלי, הידוע שלי

שביני לבינו, התורה, המצוות, הסיפור שלנו, למסור אל מה שמעבר לכל מילה, תפיסה. אותו עומק  

יודע על המילה אחדות אפילו. בשביל להיפתח לאו"א   חיים קדוש ואחדותי, שהוא מעבר למה שאני

ידע ולא אתידע, של   עילאין, ולאור הגנוז שבתוכם, ולאור העתיק שטמון בהם, לעומק האחד דלא

פה.   עוברים  נראה מסע לא  זה  עומק האחד של החיים, שהוא הפשר העמוק לכל המסע שאנחנו 

מסוים במובן  ה  ,הגיוני,  למה  האחד.  של  האור  הכל  במסגרת  סך  אם  מתוסבך?  כ"כ  נהיה  עולם 

זה לא מוסבר לגמרי. לא במסגרת או"א   ההורים רוצים כ"כ לעשות טוב, למה זה מתפלק כ"כ? 

והאור שלהם, ולא במסגרת אריך. לא פנימיות האריך ולא חיצוניות האריך מספיקה להסביר את  

ורכבות של העולם הזה  עומק המורכבות והפער, בין או"א שרוצים להטיב לילדים שלהם לבין המ

כמו שהוא נראה, וההתנהלות המורכבת, גם של הילדים בתוך המרחבים שלהם, והשבירות שלהם,  

 וגם מערכות היחסים עם ההורים שלהם. 

דלא שרישא  מקום  מהעתיק.  נובע  בתוך   זה  נישאים  והאור  החושך  שבו  מקום  אתידע,  ולא  ידע 

ים עמוקים יותר, שנושאים גם את האור וגם את  שם יש חי האחד, שהוא מעבר לאור ומעבר לחושך.  

וקדוש עמוק  אחד  בתוך  המציאות  של  לנשיאה  ש  ,החושך  ביחד,  והחושך  האור  את  לתקן  יכול 

מסר אל תוך הדבר הזה, במובן העמוק, לא אפתח לצמיחה  תאינסופית. אם לא אהיה מסוגל לה

יפים של המציאות, למוחין  עמוקה מכל מה שיש לי לומר. אני אשאר בתוך הקיים, לא אפתח למק 

ה. והתהוות, שהיא הבסיס של חיי. אני מניח בסיס חדש לקיום, קשר  -דגדלות עמוקים של אהי 

יש צמיחה אינסופית של אהיבה.  -שמונח באהי לבין אלוקים,  ביני  ה, התהוות שמזינה את  -מגע 

, לאחדות  במסגרת היש, לדאוג לאחדות בתוך עמ"ירק  לא נשארת  שעומק חיי הקודש שלי לצמיחה  

בין עמ"י ישראל לתורה, אחדות בין עמ"י לקב"ה, שנהיה אנשים טובים אחד לשני. זה לא עומק  

שצכאן  יש    .הסיפור יותר  עמוקות  לידות  לקרות.  שצריכים  יותר  עמוקים  לבא,  בירורים  ריכות 

 .יאפשרו לנו גם פנים ואחדותש

  . במטטרון כל השבוע  -לפני האר"י, לא היה יחוד בימות החול. היחוד הוא   .זה החידוש של האר"י

קריאת שמע של יום חול תהיה בתוך מצבי המטטרון.    . אתה ביחוד חיצוניות העולמות, בתוך התדיר

ה עם אלוקים, האצילות עם  -מייחד את הוי  אתה  .ה אחד-ה אלוקינו הוי-יחוד הקריאת שמע זה הוי 

הבריאה, לפעמים אפילו בתוך המטטרון, שזה שם מ"ב. שמות מ"ב של המציאות. בלכתך בדרך, 

שנושאים את הטוב והרע שבתוך  חיבורים  יחודים של חיבורים שאדם צריך לדעת, שגם הם נכונים.  

בא להגיד לך שגם באמצע השבוע    החיים בתוך האחד. להאמין בזה. אפשר להישאר שם. אבל האר"י

דרך זה שאתה פותח    ,אפשר להגיע למצבים שהם כמו שבת. אפשר להגיע ליחוד בתוך אמצע השבוע



את או"א עילאין, וממשיך משהו מהשפות האלה שמאפשרות פנים ויחוד וצמיחת חיים, גם באמצע  

ראש את השפה לתוך  מנבנה  שבת  בהשבוע. מה היתרון של זה על שבת? ששבת זה בלי בירורים.  

הישסו"ת, והבירורים שלהם, והמפגש שבין החול למעבר, בין העולם הזה לעולם הבא,  או"א עילאין.  

אחת   יפה שעה  .קורה ביום חולשלא קורה בשבת, כמו שהוא קורה ביום חול. יש איכויות למפגש  

יכולים לקרות.    הםדווקא בימות החול מכל חיי העולם הבא. , בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים

 עם יעקב ורחל, והמשכת המוחין של או"א עילאין.  ,דווקא בק"ש שאנחנו עושים עכשיו

  . ה אלוקינו-. אבל קודם כל, אנחנו צריכים להיפתח לאיזור הזה, להוי'אחד'תקרה ב הזו  המסירה  

ות של  האר"י נכנס לתוך הפנימי  .ה-ה אהי- ה אלוקינו, כתדיר, אלא הוי - לא כהוי  -לעמוד מול או"א 

ה שטמון בתוך המציאות, וההתהוות שרוצה להופיע בתוכה,  -אמא, ומזמין אותך להיות שם. באהי

אל תוך זה    .לפתוח את ראיית או"א עילאין   .ה- ה אהי-באחד העמוק שמבקש להיוולד בתוך ההוי 

 אתה עושה את מסירת האחד. 

נפש הלעומתית, בלבד, לא תבינו את   עומק  אם תשארו רק בשפה של המסירות  עומק המסירה. 

המסירה זה לקחת את כל המוחין, את כל הז"א, כל הנוק', כל הנפשות רוחות ונשמות, ואת אמא  

בעצמה, הבנת המציאות בצורה בה אנחנו מכירים אותה, אל שער החמישים של אמא, שהוא בעומק,  

אל תוך הלב,    או"א עילאין. זה המקום שכל התבונה, בארבעים ותשע פניה, שבע כפול שבע, נאספת

אותה בקשת חיים של אהבה ואחדות  של הבקשה של אמא. שהוא עמוק עמוק עמוק מי ימצאנו.  

לא גליא, שרוצה    לפומאליבא    .חיים עמוקה, כמיהה של אור עולם הבא, שחופפת על חיי העולם הזה

ק אם  אבל אתה שב אל המקור ר  .לבא וליילד אותנו מחדש. זו המשמעות של לחזור אל המקור שלנו

אתה מוסר את כל מה שיש לך אל המקור. כשאתם מסתכלים על מה שהאר"י מסביר, זה לא רק  

למסור את עצמכם, אתם חייבים למסור גם את נוק', ז"א, ואפילו את אמא, במובן מסוים, מצד 

גם את הז"א, גם  ,אתם חייבים למסור גם את השכינה -הישסו"ת שלהם, למקור. אתם מעלים מ"ן

על כל הופעותיו, כולל התגלות מלך העולם, כהארת אמא, כתבניות עומק הרוחניות של    את הקב"ה,

המציאות, למקור. אתם צריכים למסור את הציורים הרוחניים שלכם, הציורים האלוקיים שלכם,  

לא גליא. לתת אמון   למסור אל נקודת הלב, שליבא לפומאלמקור. הכל נכלל ביחד. את כל זה צריך 

אילו  ניכם, שרוצה להופיע ולצמוח. זה  יהרבה יותר עמוק שטמון בעומק הלב, בקשר בשיש פה משהו  

למסור גם את ההורים, במובן מסוים, לתוך הייחוד. למסור את הנפש של כולם, את כל הציורים,  

ה. של הרצון של האלוקות  - ה אהי-הגילויים, הלבושים, המופעים, אל תוך האחד הנעלם, של הוי

, מעבר לכל העולם הזה. מעבר לכל מה שכבר בא לכדי גילוי. זה להעמיק את זה.  להתהוות ולהופיע

מה שתעלה מ"ן, תקבל אל מולו מ"ד. הוא יעורר את הצמיחה של הצעד הבא. זה מה שראינו בארבע  

כך תקבל. כעומק ההבנה של מה אתה מעלה, כך עומק היכולת שלך    -תעלה שקריאות שמע, מה  

ולא רק    ,ה-ה אהי-להיפתח לראייה מחודשת של ההורים, שבעומק יופנם בך התודעה שלהם, כהוי

 ה. - ה אהי-תראה אותם כהוי

אחרי האחד    .שיכנסו בכם מוחיןאלא  ה,  -ה אהי -הצעד הבא של זה, זה לא שתראו את ההורים כהוי

מוחין חדשיםיבו המוחין    או  לנוק'.  עכשיוהחדשים  לז"א  ואהי -הוי  - יהיו  שיכנסו  ז-ה  היה  ת  ו ה. 

הפנימיות שלכם. אתם תפנימו תודעה חדשה של ההורים. תתחילו לקלוט מחדש את עצמכם ואת  

ה  -ה אלוקים תהיה נקודת נקודת המוצא כלפי הקב"ה, אלא הוי- ההורים, בשפה חדשה. לא הוי

ה אלוקים, הוא יהיה הפנימיות  -ת המוצא מול הקב"ה. הוא יהיה הפנימיות להויה תהיה נקוד-אהי

לכל מופעי החיצון של העיבור והיניקה של הנהגת הקב"ה בעולמו. תודעת המשמעות של הקב"ה  



וברוך כקדוש  וברוך, תפתח  שלך,  - ה אהי-כהוי  -כקדוש  חיי הקודש  של  ה. ההתהוות האינסופית 

ופית של חיים, הוא עומק ציר הפנים שלך עכשיו. זה בונה את בית  ה שמאפשר ברכה אינס-והאהי

המקדש, זה אמור להיות התודעות עומק שמאפשרות לנו לבסס שפה חדשה, לא רק כלפי ההורים,  

כלפי מי אנחנו. כלפי ההורים שיכולים לבא בתוכנו כמוחין חדשים. כתודעות ותפיסות חדשות של  

- תמדת של התהוות אינסופית. חיים כזרימה מתמדת של אהימה זה החיים האלה. חיים כזרימה מ

גם הזרמים הפנימיים שלנו  -ה אשר אהי זה החופש העמוק והקדוש שנולד עכשיו.  ה, אינסופית. 

מתחילים להיות זרמים שהם זרמים של או"א עילאין בפנימיות החיים שלנו. מאפשרים לנו לצמוח  

של מערכות היחסים שלנו, ולהעמיק את כל מה שהיה  לתפיסה אחרת לגמרי של הקיום, ושל עצמנו, ו

 עד עכשיו.  

 לימוד התנועה של הכוונות

זה עלה   עדיין.  ידועות, אין לכם מילים לזה  לכם במילים  זה לא בא  לזה.  אתם צריכים להתרגל 

ישסו"ת. זה מגיע ממקומות של ליבא לפומא לא גליא. תחושה עדינה יותר של החיים, ושל  מ למעלה  

ית החיים משתנה למשהו יותר עמוק, אינסופי ופתוח. לפחות מנקודת הרצון. זה מתחיל  הלב, חוו 

לאט לאט לרדת ולהתעמק בהמשך התפילה. אם נעשה את זה רק כשנגיע לק"ש, זה לא יקרה. האר"י  

לא חיכה שנעשה את רק במילה שמע ישראל. האר"י לימד את זה ככוונות, של יחודי רוח הקודש. 

די דומה ליחוד שמע ישראל. אם זה זמן של ק"ש, אז תגיד את זה בתור  ש, יש יחוד  בשער רוח הקודש

אבל כתהליכי    .שמע ישראל. תכוון שמע ישראל, תכוון את כל התהליך הזה במילים שמע ישראל

זה    -או בשעות הערב  ,התקשרות ועבודה רוחנית, אם זה נשמת צדיק אז נשמת צדיק, בשעות הבוקר

זה יהיה יחודים אחרים, תלוי לפי הקשרי הסוגי ק"ש וסוגי    -או בחצות הלילה  יהיה יחודים אחרים,

 הזמן. זה מסע של חיים. שינוי עומק של תהליכי הפלטפורמה שלנו.  

אלה  הכוונות של ק"ש למחר בבוקר. אנחנו מאריכים בזה כ"כ הרבה כי  על  אני לא מדבר אתכם  

ונחווה לאט לאט    , ד לאט לאטונעב   , אט לאט  תשתיות חדשות, לתפיסת החיים שלנו. ככל שנטפטף ל

היא תתייצב בתוכנו יותר ויותר, למסד הקיום שלנו. ממילא זה יהיה יותר מובן  את הפתיחה הזאת,  

משמעות של אותה כריתת ברית שאני רוצה לחדש בתוך עצמי. מה  כ  ,לנו כשנגיע למילה שמע ישראל

לבקש.   רוצה  של החיים שאני  שלמה  ההתחדשות  בנוכחותהיכולת  להיות  של    ,י  המשמעות  ומה 

לחיות בנוכחות עם הקב"ה. איך העולם הזה הופך להיות חיים של נוכחות. בשביל שהעולם הזה  

יש   עילאין.  או"א  של  נוכחות  יש  ישסו"ת,  של  נוכחות  יש  במובן העמוק,  נוכחות,  של  חיים  יהיה 

שהיא גם מסע    ,בר למיליםבנויה מתוך מילים, ויש נוכחות שנושאת את המקיפים שמעשנוכחות  

שמונה עשרה זה סוג של מסע  תפילת  את המקיפים של התפילה בעצמה.  פותח  מהידוע שלו. זה גם  

שלנו בתוך הברית כל יום ויום. מסע בו אני נע מבקשה למודעות, תשובה, סליחה, גאולה, צמיחת  

הלשון הרע בעם  והכרתת מספרי    ,חיים בא"י, איסוף העם היהודי מחדש, תיקון מערכת המשפט

האחדות   לצמיחת  עוזרות  שיותר  דמויות  וצדיקות,  התקשרות  של  כוחות  התגברות  היהודי, 

והתקשרות בעמ"י, בניין ירושלים כמרכז של חיים משותף וקדוש, וצמיחת דוד, שיבת מלכות דוד  

.  יכולת שלנו לפתוח את הקולות הפנימיים שלנו כמבקשי חיים  -כאוספת את הכל ביחד, ומתוך כך

זה בית התפילה,    ,החיים והבקשות שלנו הם בעצמם בקשות קודששהשבת רוח הקודש בעם היהודי,  

ות מתוך חיים של הודיה  יהרצון של אלוקים בחיינו, לח בית המקדש, מתוך כך להחזיר את נקודת  

חיים של שלום וברית עם הקב"ה, לנו ולכל    .עמוקה לקיום הזה, כנוכחות של ברכה אלוקית בחיינו



 מציאות כולה.  ה

המסע הזה גדול מהידוע. העומק של הבקשה, העומק  זה המסע. כל יום אתה אומר אותו בקצרה.  

באיזה    .ישמע אותו  מה יש בקול שלי שאני רוצה שאלוקים  .של המשמעות של שמע קולנו ה' אלוקינו

מובן הקולות שלי נושאים קולות, קולות מעמקים, קולות של לוויתנים. קולות של שייכות עומק  

של חיים שלי אל המעבר. שהם עמוקים מהידוע של עצמי. מהשעמום שלי מעצמי מהמילים של  

עצמי. זה ליבא לפומא לא גליא. מנגינות יותר עמוקות, של מוזיקה שבאה בתוך האחד. באה מתוך 

"א עילאין. באה מתוך הלא ידוע, שרוצה לצמוח לתוך החיים. להביא אחד יותר עמוק. מהו אותו  או

יש את השלום הידוע, נפסיק לריב אחד עם השני, אבל יש שלום    .שלום שאני מבקש בשים שלום

הרבה יותר עמוק מזה. שלום שנושא גם את הקטבים בתוכו. שלום שנושא גם את ההפכים, גם את  

ם את מורכבות החיים שקיימת בתוך המציאות שלנו, לבירור עמוק יותר של חיים שהוא  האחרות, ג

בא נהיה ביחד. בשביל שזה יהיה, אני צריך את ה"אחד" שלי בשמע ישראל,    -מעבר לידוע. לא רק

הפרד ומשול. איך    טוב, בא נהיה ביחד, נפסיק לריב.  -"אחד" של-שיהיה אחד עמוק יותר, מאשר ה

איזה קריאת שמע אתה קורא עכשיו. זה קשה, אבל זה פשוט    ,כשהילדים שלך רביםשאתה מתמודד  

בתוכה.   המעבר  את  שנושאת  ק"ש  או  הישסו"ת,  בתוך  שמע  קריאת  ההבדל.  את  לק"ש  מעניק 

ה לתוכנו, כעומק  -אותה הפנמת שם הוי  והאורות המקיפים, הארות הפנים העמוקות, שעיקרם ז 

שאין לה מילים.    -ינסופית, שמברכת את חיינו, בתוך אחדותמתמדת וא  חיים. כחיים של התהוות

זה יהיה רוח הקודש. זה יהיה מילים    - היא מולידה בתוכנו מילים, אבל אם היא תוליד בתוכנו מילים

אז   שלנו הלאה.  לידוע. שמצמיחות את החיים  בתוכם את מה שמעבר  לידה  תשנושאים  תאפשר 

לשם האר"י מכוון. האר"י מכוון את    .ש נולד בתוכנוחדשה של ילד חדש, בסוף התפילה. משהו חד

שחרית ללידת הילד החדש, ובא לציון גואל. תהליכי צמיחה של גאולה, שהם גאולת עולמים. גאולה  

 שגואלת גם את העולם הזה וגם את העולם הבא, במובן העמוק.  

הישסו"ת,     בישסו"ת? באיזה מצב של  ?קורא את החדשותאתה  איך    .אתה פותח כל יום חדשות

איזה תפילה אתה מתפלל עכשיו? מה השמונה עשרה שלך? מה בקשת   ?מוחין דיניקה   ?מוחין דעיבור

זה יכול לעורר אחדות בארבע סוגי    האחדות שמתעוררת בך, אל מול המציאות בה אנחנו קיימים?

יכול  כשאני שם אותך מול החדשות של היום, אתה    . יש פה הזמנה  .הק"ש שאנחנו מכוונים אליהם

הזה מהסוג  לק"ש  לצמוח  כולנו  של  הצורך  את  גם    . להבין  כי  הישסו"ת.  במסגרת  ק"ש  רק  לא 

המושגים הרוחניים שלנו צריכים להתחדש אל המעמקים שלהם, ולהביא בתוכם אחדות עמוקה  

שנושאת את האחדות של החיים כולם. שמחברת את העולמים כולם לשלום אמיתי. של נשיאת  

ם במובן העמוק. התחדשות רוח הקודש בישראל, במובן העמוק. שחודר את  החיים אל המעבר שלה

הרבה ממנו הוא לא מילולי,    .הטבע שלנו מחדש, ומביא לנו צמיחה חדשה. זה מגיע טיפין טיפין

 בתהליכים עצמם. 

זה לשמוע את השיר של אלוקים. זאת ההכנה ליחוד של    'שמע ישראל'. ' שמע ישראל'זה התחיל ב

. משם צומחת התורה מחדש. הברית צומחת מחדש, השמונה עשרה  'ה אחד-נו הויה אלוקי- הוי'

גאולה חדשה אני רוצה להיגאל היום?    ו? איז'גאל ישראל'צומח מחדש. מה אני מבקש בגאולה? ב

מה הכמיהה שלי לגאולה? מה העולם שלנו צריך בשביל להיגאל? גאולת ישסו"ת? או גאולה שנושאת  

זה מתחיל. מה הוא העולם הבא שאתה מבקש להביא לתוך העולם    םן? שאת זה לתוך או"א עילאי

 . הזה? באיזה עומק תשתיתי הוא חודר לתוך הקיום? זה הפתח לצעדים הבאים בשמונה עשרה

אם תהיו ערים לזה במסגרת היומיום, סביב  אבל  אני לא יודע אם זה לא רלוונטי לתפילת היומיום,  



מת, שהיא חלק מהדרך בה אתם מקשיבים למציאות,  היה כמיהה מסוית   ואמירת שמע ישראל, וז

לשם כמכוונת  המציאות,  בתוך  אלוקים  שירת  את  שמע    ,שומעים  בתוך  קל  יותר  לכם  יהיה  אז 

נסה להתעורר לשם. השיר הזה כל הזמן מנגן  אני אבתוך שמע ישראל  שרק  ישראל. זה לא יעזור  

עים את המציאות שלנו כל הזמן. לאן  מניבתוך המציאות. יש מסע, של עליות וירידות, שמות מ"ב ש

 הם נושאים אותנו? לישסו"ת? לתדיר? להביא בתוכו אחדות? להצמיח אותו בתוך מסגרת הקיים?  

אלף דרכים אחרות לקרות ק"ש. לא בטוח שבהלכה יש מצווה למסור את הנפש על קידוש ה'    יש  

מחלוקת אחרונים. בשו"ע    ובק"ש. לא בטוח שהשכבה הזאת שרבי עקיבא הכניס, מחויבת להלכה. ז

הרבה אחרונים  אבל  הב"ח חושב שהיא כן נמצאת. המשנה ברורה הביא אותה,    .היא לא נמצאת

הגאולה,   את  להביא  דרך התהליכים האלה,  כיוון שהוא מבקש  קיימת. האר"י,  לא  חשבו שהיא 

אחר היהודיים  החיים  את  לחדש  להתחדש,  היהודי  לעם  שמאפשר  המעבר,  אל  אותנו  י  לפתוח 

אלפיים שנות גלות, אין דרך אחרת. אם לא תיגע באיזור הזה, לא תלמד לפתוח אותו, להמשיך איתו  

יום. של   ילד חדש כל  את התפילה, לא תצמיח את החיים הלאה. לא תאפשר לידה מחודשת של 

 להוליד את עצמנו כל יום.  

בבוקר קם  ישראל,    ,אני  שמע  שמיםואגיד  מלכות  עול  עצמי  על  זאבל    .מקבל  של    ו מה  המלכות 

השמים שמעליך? השמים שמעליך זה הישסו"ת? או שהשמיים שמעליך זה או"א    םהשמים? מה

מה האופק שלך? מה הייעוד שלך? והאם המילים    עילאין? מה הם השמים? וממילא מה תהיה הארץ?

 יכולות לספק את עומק הייעוד?  

נקים פה מדינה  אז   האם המילים האלה,  אבל  התורה,  מממשת את חזון הנביאים, חזון  ש נחיה, 

עומק את  נושאות  כשלעצמם,  אותם  אומר  או    - כשאתה  אליו?  יוולדו  שהחיים  רוצה  שאתה  מה 

אם אתה מרגיש שעדיין יש  השאתה עדיין מרגיש שיש מעבר שלא נאמר? באופק הכי אופטימי שלך?  

 פה ליבא לפומא לא גליא? אם כך, יש עוד מסעות. 

ל מתחלקים  א'-החיים  ה  -א"י.  של  השורש  אהי-זה  שזה  הנעלם,  וי'-אני  אדנות.  אלוקים  זה    -ה 

ה  -חיים הנעלמים, שהולכים ומתממשים בי' ה' ו' ה'. פה זה מתקרב כבר אחד לשני. זה לא הויה

ה פותח את  -ממש קרובים. אבל עדיין, האהיהם    .ה- ה אהי- ה אלוקים, זה הוי-אדנות, זה לא הוי 

ה פותח מה החיים האינסופיים שיכולים  -של החיים. כאני. ההוי הפוטנציאל העמוק    ,הא', את האני

להתהוות התוך המציאות הזאת. הזהות של המציאות, של הקיום, אני קיים, מי אני? אני וגופי, מי  

האני שלך הוא    אני? אני וכוחותי, מי אני? אני וכשרונותי, מי אני? אני והמחשבות שלי, מי אני?

ה, והם מתחברים אחד עם  -ה. ואל מולו באה ההוי-ה אשר אהי -היהרבה יותר. האני שלך הוא א

ה זה לא רק חיות ולבוש, זה שתי סוגים  -ה ואהי-ה זה חיות ולבוש? או שהוי -ה ואהי- השני, האם הוי

ה, והוא המצע  - לא רק מברך את אהיה הוא  -עומק? שמתחברות יחד, ושהוי של מוחין? שתי תודעות  

ה, לפעמים זה  - ה מברך את אהי-ה. בנוהג שבעולם הוי - בשם הוי  ה גם פותח-ושאהילהופעה שלו,  

עומק השמים. לא כמשפיעים לנו, אלא  ה נפתחים העומק של נשמות ישראל.  - משתקף אחרת. באהי

המהות שלנו. זאת המלכות    וז   כזהות העמוקה שלנו. שנשמות ישראל הם כ"עצם השמים לטהר",

העמוקה שאנחנו נושאים בתוכנו. זאת התכלת של נשמות ישראל, שהיא שוללת כל הגשמה. שוללת  

כזה,   זהות ספציפית, שאני  ואינסופי    .אחראו  כל תפיסה. שוללת כל אמירה של  יש משהו עמוק 

,   חותמות של אמאה שאנחנו. זה יקרה ביום כיפור, אז יופיעו ה -ה אשר אהי-במראה שלנו, באהי 

השמיים של נשמות ישראל. לכן    .ה, שיעלה למעלה, ויפתח את הקיום הזה- שם יתגלה עומק האהי

מי זה השמים, מה זה המלכות שמים שלך? אבל בד"כ, אנחנו לא חיים ככה. בד"כ, בחיים,    -שאלתי



הוי- האהי את  להופיע  דרך  הוא  מתפ- ה  חיים  כתנועות  אותו  להמשיך  המציאות,  בתוך  שטות  ה 

 ומופיעות, אבל הוא משני לו במובן מסוים.  

-ה אהי - האיזורים הפנימיים הם איזורים של הוי  .יש לך איזורים פנימייםו יש לך איזורים חיצוניים  

אם תלך לאריך אתה    ה, הוא באבא.- אהי-ה הוא מעל ה -ה אדנות. אבל הוי-ה, שזורמים הלאה להוי 

ה. זה כמו  -ה וגם אהי-פעים ימשיכו תמיד להיות גם הויה. לכן בש-ה וגם אהי- תמצא שיש בו גם הוי

 אשת חיל עטרת בעלה. 

 כוונת 'אחד' 

 אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א   אחד :

שזה כל מה שעשינו היום, בגדול. לנסות לזמן ולהכין את התודעה שלנו, להבין מה זה אומר המעבר  

 עכשיו לאו"א עילאין. 

 וגם במלת אחד. אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי לזו 

   :ומה שאנחנו נעלה עכשיו

... ולכן אחר שמסרת נפשך וקבלת עליך ד' מיתות ב"ד תכוין להעלות זו"ן  

 ונשמתך אל אימא עלאה בסוד מ"ן ע"י הויה דס"ג. 

 ה דס"ג, כאשר ההכנה כשלעצמה היא בסוד שם ע"ב.  - תהליכי העלייה, בהויאלה 


