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 ' ד לקידוש ה"בי

 כוונות 'הויה אלוקינו הויה'

  :ידוד אלקינו ידוד

אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות בשמע ישראל כנ"ל. 

הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך  

הזה איננו תדירי וצריך הוא אל מעשה התחתונים ולכן  מוחין דגדלות דזו"ן כי הזווג 

  .ע"י הזכרת ג' שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה

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

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

קבלתי בפי' ממורי ז"ל כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים  

חכמה עם יש"ס ונעשים פרצוף אחד ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ואז 

  :שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך המוחין דגדלות

מעוררים את הקשר  אנו  . בתהליכי ההכנה  ת אחרתשנלמד אותם בהזדמנו   הכנה  עוד תהליכיבהקשר הזה  יש  

בהם. שטמון  האריך  אור  מכח  ואמא,  אבא  בין  שקיים  הכוונה    העמוק  הויהיאלכן  החכמה,    -ה -:  הארת 

היא  לכן  משתקפת מנקודת המבט של הפנימיות של אמא,  הארה שזוהי  הארת אמא, הארת הבינה.    -אלוקינו

 שם ע"ב.   ,והאור שמחבר אותם. האור שמחבר אותם הוא אור האריךה, -אהי -  ה-יחוד הויזהו   .ה-אהי

, שעוררה את העלאת המ"ן, שיצרה התערותא  לפני שהייתה מציאות תחתונה",  כד בעא קב"ה למברי עלמא "

דלתתא, היה התערותא דלעילא לבריאת העולם, שנובעת מרצון עליון להופיע את המציאות. הרצון העליון  

נושאים בתוכם את הבקשה העמוקה  שמופיע את או"א,  ש  רצוןזהו  .  רצון אריכאיהוא    להופיע את המציאות,

  . בקשה ה מופיע באבא כבקשת החיים העמוקה שרוצה להתהוות- של החיים שרוצים להתהוות. שם הוי

ה טמון בפוטנציאל החיים שרוצה  - ה של החיים. האהי-האהי שמופיעה את  אינסופית, מסוף העולם ועד סופו,  

תבוא לידי   הזו אינסופיתהה של החיים, שמבקשים להיות זה האור של אמא. בקשת החיים  -. האהילהופיע

אהי אותו  בתוך  אהי- ביטוי,  אשר  המציאות.    ,ה- ה  של  והתהוות  הופעה  הולכת  בתהליכי  הזאת  הבקשה 

- כי אהי חפץ בהופעת החיים, באותם תהליכי התהוות, תהלירצון ש להופיע את אותו רצון עליון, שחפץ חיים.  

מה עלה    .עולם הבא, הם היו העולם הראשוניהעולם הבא שלנו. אבל לפני שהם היו  בה, שגנוזים  -ה אשר אהי

במחשבה, באותם אלפיים שנה שקדמו לבריאת העולם? תורה שקדמה אלפיים שנה לבריאת העולם? אותה  

האלה.   ההתהוות  בתהליכי  שחפצה  קדומה  אהי-הוי מחשבה  ה- ה  המחשבה  הוא  קדום  הרצון  ה  הורית, 

 העמוק בהופעת המציאות, שמתוכו המציאות תוולד.  

 אקיה  - ה -ייחוד הוי

אבל אם    .ה אלוקים, אם עוסקים בלידת המציאות החיצונית הטבעית-אפשר לצייר את זה בתור יחוד הוי

ה, עם  -טמון שם, בבקשות העמוקות של המציאות, טמונה שם בקשה להתהוות ולאהיעומק שמקשיבים ל

רצון אלוקי להופעה שלה שטמון בבסיס המציאות. לשם אנחנו הולכים, לשם פנינו מכוונות, לאותו יחוד לא  

 תדירי של אבא ואמא, שמתרחש ומופיע מתוך אותו רצון עליון להופעת החיים והתהוותם. 
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מאיר בהם את הרצון להמשיך את ההופעה    ,מייחד אותםשה, או"א, עם אור אריכאי  -אהי   ה-יחוד הויזהו  

אחר כך נבוא לשם ונעורר את ההתערותא דלתתא, את השם ס"ג    .של המציאות, את ההתהוות של המציאות

יבקש לבא לתוך המרחב הזה, להתחדש דרכו, ולהמשיך את תהליכי הצמיחה שלנו    . הואמלמטה  שיבוא

 ציאות. לתוך המ

נפתחים אליו בהויזה התהליך אליו   עליון  אנחנו  ה.  -ה אלוקינו הוי-אנחנו  נכללים או מעורים בתוך רצון 

 ה, שנמצאת כל הזמן מעל ראשינו.  -שחופף על המציאות, בבקשה להתהוות ואהי

 כוונת 'אחד' 

  :אחד

  אחרי אשר נזדמנו והוכנו או"א אנו מעלים עתה להם את המ"ן כדי לזווגם במלת

אחד. והנלע"ד שצריך לכוין להעלות עתה את ז"א לצורך מ"ד לחברם ולשלבם יחד  

ולהעלות לנוקבא לצורך מ"ן כדי להוריד אח"כ טיפת הדכורא בנוקב' ע"ד הנז' ביחוד  

כתיבת ידי מורי ז"ל בענין השטתחות על קברי הצדיקים. אמנם לא קבלתיו כאן בפי'  

אחד יכוין לג' דברים. הא' הוא להעלות    וזהו מה שקבלתי כאן כי הנה צריך שבמלת

תחיל' מ"ן, והשני הוא לזווג אח"כ את או"א , והשלישי הוא להוריד אח"כ מוחין אל  

 הזו"ן וזה סדרן. 

 העלאת מ"ן ומ"ד 

הנוק' תעלה מ"ן לאמא, וז"א  באופן פשוט  .  אחרי שכבר הכנו את או"א להתייחד, הגיע הזמן להעלות מ"ן

נוק' תחזור לשורש שלה באמא    יעוררויעלה מ"ד באבא,   את אבא להמשיך מ"ד. כל אחד חוזר לשורשו. 

והז"א יחזור לשורש שלו באבא. יחוד או"א מכיל בתוכו באופן נסתר את יחוד זו"ן. שהפכו להיות המ"ן  

  שבין או"א.והמ"ד של היחוד 

הנוק'    .לייחדשאותם אנחנו רוצים  יש לנו אמא ואבא  

ז"א יעלה    .לאמא, הנפש תעלה מ"ן לנשמה  תעלה מ"ן 

עלה את המ"ד לחיה. י' ה'  ת הרוח    ,את המ"ד לאבא

הבקשה   את  משלימה  הנפשית  האנרגיה  ה'.  ו' 

הרוחית   והאנרגיה  בקשה,  של  כתנועות  הנשמתית, 

היא   אבא.  של  הזכרית  החיים  תנועת  את  משלימה 

מעוררת בו את המ"ד. יחוד או"א מכיל בתוכו באופן  

את והנוק'  נסתר,  הז"א  של  החיים  שכמו    , תנועת 

 נכללים שם.  

היה נראה לעניות דעתו שצריך לכוון להעלות את ז"א לצורך    . מציע בפסקה הראשונה  מהרח"וזה מה שה

 מ"ד, ואת הנוק' לצורך מ"ן. 

בתור המ"ד של אבא. הוא מעורר את המ"ד של אבא. הוא מעורר את הרצון להשפיע במציאות    ז"א עולה  

הו' של הז"א, הוא באבא. באבא יש נקודת חיים שרוצה להופיע, אימפולס חיים פעיל, של  ורש של הש חיים. 

כשזה ממשיך הלאה זה זורם בתוך    ., ראשית ההופעההזה עדיין נקודאצלו  חיים שרוצים להופיע בעולם.  

יים, שכל הזמן  הופך ליצירתיות שיש לנו בחיים. יצירתיות של חהוא כח החיים הזה יש נקודת מעבר, ב .הו'



נדחפת בתור תנועה זכרית, שרוצה ליצור את המציאות לתוך מרחבי הרוח. השורש של הו', התנועה הזכרית  

הנביעה הזו  י', בחווית החיים הראשונית כנביעת חיים שיש לה מעבר אינסופי. תכניס את  -התחתונה, הוא ב

 הו'.  ותיווצר לתוך מרחבי הזמן, לתוך מרחבי הרוח, 

' עולה לשורש שלו, הוא מעורר בתוך נביעת החיים את הרצון שלה ליצור חיים ולהופיע אותם. הוא  הוכש

שיבוא  רצון הו"ק דאבא זה הרצון שבתוך החיים ליצור את עצמם לתוך המציאות.   .מעורר את הו"ק דאבא

 אל אמא, וייתן באמא את החיים שרוצים להיווצר.  

דהות עם הנקבה, ואז יחסינו אל השכינה יהיה עם העלאת מ"ן. אבל  בכל אחד מ"ן ומ"ד. אנחנו יכולים להז

לא רק לנוק'. במקום הזה אנחנו   ,יש בתוכנו גם תנועות זכריות, בתור תנועות זכריות אנחנו מחוברים לז"א

 הצד הנקבי שבנו יעלה מ"ן לשכינה, והצד הזכרי שבנו יעלה מ"ד לז"א.   .לז"א מ"ד  יכולים להעלות

  . ליצור בתוך המציאות   ,חסר לי. הוא רוצה לפעול  -ו שרואה את המציאות, ולא רק אומריש בתוכנו משה

אומר הוא  כמות שהיא.  לקבל את המציאות  לפעול    -הוא מסרב  צריך  פעילות.  שינוי,  תיקון,  צריכה  היא 

הוא מקום זכרי שבתוכנו. הוא הרוח שבתוכנו שרואה את החסר שבמציאות    - לעשות משהו. המקום הזה

הזורוצ יצירה. הרוח  בז"א    וה לפעול בה תהליכי  יכולה לא רק לעמוד בתפילה מול הקב"ה, אלא להכלל 

ולעורר שם את הבקשה להמשכת הרוח היוצרת אל תוך המציאות. זה המקום לא של תפילה, אלא של תורה.  

בה,  מקום בו אתה נכלל בז"א כהופעת תורה, שיש בתוכה תודעה שמבקשת לבא לתוך המציאות ולפעול  

י. כח הרוח שיש בך, הוא יהיה העלאת מ"ד לז"א, לא רק העלאת מ"ן  -ליצור בה, ולתקן עולם במלכות שד

ותגידשלנוק'   חסרה,    :תתפלל  בעמדה    .זקוקהואני  אני  השכינה.  שזה  עם  מסוים,  כאןמזדהה  במובן   ,

בך רוח הקודש, במובן של ספרי הנביאים. בספרי הנביאים, כשיש רוח הקודש לאדם הוא קם    ת מתעורר

הוא מעלה מ"ד  להוביל לקרב.    ,להיות נביא, שופט, הוא תופס את המציאות, לוקח אחריות, ומתחיל ללכת

קא עולה  לאו דוו  . הואבז"א, מעורר את הכח הזכרי שרוצה ליצור בתוך המציאות, ולדחוף את החיים קדימה

 בחלק הנקבי, שמעלה את כמיהת המציאות ואת תפילתה, מול הקב"ה.  

אנשי אמונה אבדו  "  כח.  אין לנוכי  בד"כ אנחנו מעלים מ"ן,    .אפשריות שיכולות לקרותהתנועות  האלו שתי  

  באים בכח מעשיהם", יש לנו פחות כח להעלות מ"ד ויותר קל לנו להזדהות עם החלק החסר, ולבא משם. 

האדם כהזדהות עם  הרבה פעמים על  זוהר מדבר על  אבל ההעלאת מ"ן.  הם של  "י, רוב התהליכים  בארגם  

ז  ,הצדיק הצדיק  עם  ההזדהות  השכינה.  עם  היסוד  ולא  ספירת  עם  בתוך    ,ההזדהות  המשפיע  הכח  עם 

 המציאות.  

ההתפתחותאמנם   דומים  צמיחה  וה  דפוסי  יותר  האדם  אבל  של  מלז"א.  בהעלאת  עוסקים  "ן,  כשאנחנו 

כשאני עומד מול האלוקות, באיזה שפה אני עומד מול אלוקים, אני בד"כ אעמוד מול  עולה  אני  במקום אליו  

הזוהר הרבה פעמים ידבר על הצדיק כדמות אקטיבית,    .בחינה של העלאת מ"ד  נה גם  ישאבל,  השכינה.  

  . עמדה שמעלה חסר  של עמדה משפיעה ולא רק   . דמותפועלת, שלוקחת אחריות על המציאות ומשפיעה בה

האר"י אומר   . ולא רק עם המלכות ,כאילו מזדהה עם הקב"ה ,מזדהה עם הבחינה הזכרית במציאותהאדם 

, למרות שיש לנו באופן פוטנציאלי גם את זה וגם את זה. זה חלק  אחוזות במ"ן, ופחות במ"דשרוב הנשמות  

 פחות פעיל אצלנו.  

אומר ביחס לאו"א. הנוק' היא המשכה של אמא, באופן טבעי. כי היא משקפת את  האר"י  אותו דבר  את  

הבקשה החסרה של הנשמה. החסרון הנשמתי הופך להתגלות נפשית בתוך העולם הזה. כל העולם הזה הוא  

ממשיך את רצון ההתגלות של העולם הבא. העולם הבא רוצה  ששל חסרון ורצון לגילוי והופעת חיים  סוג  

להתגלות בצורה שלמה, והדרך שלו להתגלות זה דרך הופעת העולם הזה. תנועת ההופעה של העולם הזה,  



חת עם  היא המלכות. ההופעה של העולם הזה משלימה את ההופעה של העולם הבא. אמא ומלכות עולות א 

י עם זאת עולה, השכינה  " מ  :הזוהר דרש  " מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה"השנייה, באות ביחד.  

עולה עם אמא. לכן, אומר המהרח"ו, הייתי מצפה שהנוק' תעלה מ"ן באמא, וז"א יעלה מ"ד באבא. הכח  

את  להמשיך  חיים,  לגלות  ליצור,  לפעול,  שבא  כח  זכרי,  כח  הוא  הרוח  של  הזמן    הפועל  במרחבי  החיים 

באבא. הילד דומה  לאבא שלו.    אלא  לא באמאהוא  פעיל. השורש שלו    ,הוא כח חיובי  -היצירתיים. הכח הזה 

כשהילד יעלה לשורש שלו, הוא יזדהה עם אבא, לא עם אמא לפי הציור הזה. אם הוא מזדהה עם אבא, הוא  

ו בתוך המציאות. הוא יעורר בו את הרצון  יחזור לעורר את כח היצירה שטמון באבא. הוא זה שנושא אות

תעורר הז"ת של אמא, והוא יעורר את הו"ק של אבא. זה נמצא  להמשיך וליצור את החיים הלאה. המלכות

אחרים   גם  באר"י נקרא  .במקומות  מחשבה,    -זה  עולה  הז"א,  זה  ישראל,  תחילה.  במחשבה  עלה  ישראל 

 בתוך אבא. באבא, בשורש שלו, ומעלה שם את המ"ד. את הו' ש

עורר את הו' שבתוך אבא, זה לעורר את הרצון של החיים שטמונים באבא ליצור את עצמם. אבא ייצור את  ל

עצמו באמא. זה יעורר את המ"ד. כשאבא יתן את הו' שבו לאמא, האמא תקבל הו' שבו בתוכה. האות ה'  

אבל בתוך הי' טמונים  הי' היא י' ו' ד',    .היא ד' עם ו'. הו' הזאת זה הילד שיוולד. הוא היה לפני כן בתוך הי'

ו' זה כח היצירה. כח נביעת החיים  - גם הו' וגם הד'. הד' זה המלכות, הופעת החיים שטמונה בתוך אבא, וה

וזרימת החיים שטמונה בתוך אבא. הו' הזאת, בסוף תהפך להיות הז"א, היא הייתה טמונה בתוך כח החיים  

 תהליכי העלאת המ"ן. יהיו רח"ו, אני מצפה שככה ממילא אומר המה  .שניתן בתוך אמא

המהרח"ו אומר שהאר"י לא אמר לו ככה. ככה היה נראה לו שצריך להיות,    ,אבל, אחרי כל התיאור היפה 

גם בז"א ונוק' וגם באו"א, יהיו תהליכים  גם הז"א וגם הנוק' יעלו מ"ן באמא.    , אלא  . ומשום מה זה לא ככה

 יעוררו את עצם החיבור בניהם, ועכשיו יעלה המ"ן מכח הנוק'.  ש המ"ן,  כפולים. יהיו תהליכי העלאת 

מה שקיבלתי כאן זה נראה שיש לי רק העלאת    ."לא קבלתיו כאן בפירוש"-למה זה לא ככה? כי הוא אומר ש

הורדת מוחין. הנגישות שלנו ללעלות מ"ד באבא    - מ"ן. שלב ראשון העלאת מ"ן, שלב שני יחוד, שלב שלישי

גם הז"א וגם הנוק' עולים לאמא, ואין לנו כ"כ יכולת  לאמא היא הרבה יותר נגישה.  התנועה  פשוטה.    היא לא

 להעלות יחוד שלם.  

 כוונת א"ח וד'

יכוין תחילה במלת אחד אל שני אותיות א"ח כנגד ז"א הנקרא א"ח של המלכות  

להעלות את שניהם גם תכוין ששניהם זו"ן הם    ובאות ד' תכוין אל נוקבא ותכוין

אחדות גמור אחד וזה תכוין בשטחיות פשט מלת אחד. גם תכוין כי א"ח הוא הז"א  

הכולל ט"ס כמנין א"ח והמלכות היא העשירית הנקרא ד' ע"ש שמקומה הוא כנגד  

שיעור ד"ס דז"א שהם תנה"י ועומדת עמהם אחור באחור כנודע גם תכוין באותיות  

בז"א אשר הוא שם הויה דמלוי אלפין שהוא בגי' מ"ה. ובאות ד' תכוין בנוק'  א"ח 

 .אשר היא שם אדני במילואו עולה תרע"א כי עתה נתמלא שמה

אנחנו מכוונים את זה בתוך    .עכשיו הגיע השלב של העלאת המ"ן. אנחנו מעלים את ז"א ונוק' מ"ן לאו"א

ת. שניהם באחדות אחת עולים מ"ן, שניהם הופעת חיים  זה הז"א, והד' זאת המלכו  -המילה א"ח ד'. א"ח 

 אחת ששבה אל מקורה.  

אתה מכוון להעלות אותם במילה אחד. באחדות אחת אתה אוסף את שניהם לתוך השורש. שהכנת אותו  

- ה אלוקינו אחד, זה לא להגיד שהוי-ה אלוקינו אתה לוקח את האחד. הוי-ה. בתוך הוי -ה אלוקינו הוי- בהוי



ה אלוקינו את כל החיים כולם. כתנועה שעולה ונכללת בשורשה.  -נו הם אחד. זה לאסוף לתוך הוי ה ואלוקי

 ה, בעומק, ולהשיב אותם לשם. לתוך האחד.  -ה אהי- באחדות אחת. לקחת את כל המופעים שנוצרו מתוך הוי

התשע    - י זה א"חזה הפירוש הראשון, א"ח ד'. הפירוש השנ   . המלכות, כי היא דלה. האח שלה זה הז"א  ו ד' ז

וד' ז ספירות שלו.    וספירות,  תכוון, השמות    -פירוש השלישי הוא אומר רקבהמלכות, שיושבת על ארבע 

הד' זה שם    .ה במילוי אלפין- ה במילוי אלפין, זה הז"א, שם הוי- הוי  ,הא"חזה  הקדושים שצריך לכוון פה  

תרע"א,    -ם אדנות במילואו, גימטריהאדנות במילואה, המלכות עולה כהופעה שלמה וכל התגלותה, שזה ש

 הד' שאתה מעלה.   וז

ודע כי זו המלכות שאנו מכוונים בד' דאחד הוא בחי' רחל לפי שהיא הספירה  

העשירית מן הי"ס עצמן והיא מכללן כי לכן נקרא רחל עקרת של הבית עיקרא של בית 

אימא עלאה ולכן ויאהב יעקב את רחל משא"כ בלאה שהיא בחי' האחוריים שנפלו מן 

 כנודע: 

הנוק' שלנו, מיוצגת באות ד', זאת רחל. היא יושבת  בד' ספירות תחתונות   .אנחנו מעלים מ"ן את ז"א ונוק'

הז"א אותו  תיושבשם    .של  ומשלימה  עשירית  היא  שלו  המלכות  ספירות,  תשע  הוא  הז"א  הד'    .רחל. 

"א. העלאת המ"ן זאת העלאת  שמשלימה את התשע, זאת רחל. היא הספירה העשירית שמשלימה את הז

 ההתגלות השורשית של החיים האלוקיים שמופיעים בעולם הזה. אותה אנחנו רוצים להעלות מ"ן. 

ודע כי הנה ע"י תפלתינו ומצות שאנו מקיימים לקרא ק"ש יש כח ותוספת גבור' ברחל 

לעלות עד מקום ז"א דאצילות מן המקום אשר היא עומדת בו עתה שהוא בהיכל  

בריאה עד ז"א דאצילות ואח"כ עולים שניהם יחד עד או"א להעלות להם מ"ן אהבה ד

 .'לפי שז"א ונוק' רחל הם בניה ממש דאימא משא"כ בלאה כנז

רחל עומדת עכשיו בהיכל הבריאה. בהיכל האהבה בעולם הבריאה, היא בכלל לא נמצאת בעולם האצילות.  

יחד להעלות  ות. לחבר אותה לז"א,  מהבריאה לאצילואותה  אנחנו קודם כל צריכים להעלות   את שניהם 

הם בניה האמיתיים, בניה השורשיים. לאה היא לא באמת בת של אמא. היא אחוריים נפולים של    .לאמא

צריכים להעלות  אנחנו  אמא. הבת והבן, הגילויים, הענפים של אמא, השורשיים, זה ז"א ונוק'. קודם כל  

ו  לז"א,  אותה  לחבר  לאצילות,  זה התהאז  אותה מהבריאה  אחת לאמא.  עולים באחדות  יחד  ליך  שניהם 

שרחל לא אמורה בכלל להיות באצילות עכשיו. מי שיקבל את השפע,    ,שנמצא פה. כל זה חושף את הבעיה

, תהיה לאה, לא רחל. בשלב הזה רחל לא מסוגלת להיות באצילות, היא נשארת  'אחד'במילה  אותו  כשנחזיר  

השפע, אני אכוון  לא מנקודת העלאת המ"ן, אלא מנקודת השפעת    ' אחד'שאני אחשוב  כבעולם הבריאה.  

אני אכוון בלאה, בדרוש שלנו. יהיה גם    -בלאה. "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"  - א"ח של הז"א, וד'

נמצאת שם. לא מסוגלת לקבל את השפע. היא תעלה מ"ן שמי שיקבל אותו,    באמת  לאהיא  קצת רחל, אבל  

שניהם ביחד עולים לחיק אמא, לחתונה,    , היא עולה מ"ן,"ויאהב יעקב את רחל"לאה. ההיסטוריה חוזרת.    וז

לאה. רחל תחכה    ולהמשיך חיים חדשים לעולם, להמשיך את מה שרוצה להיוולד, ומי שיקבל את השפע ז

 עוד שבע שנים. 

 תנועת מסירות הנפש 

 מסירות הנפש בגלות 

ברחל לעלות כיון שהיא למטה בהיכל אהבה של עולם   והנה בזמן הגלות אין כח



הבריאה כנז' ולכן אנו צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד. וצריך  

לכוין ולקבל עליו ד' מיתות ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני כמבואר  

 אצלינו בק"ש שעל המטה.  

לות, ומשם להעלות אותה לאמא, ואין לנו כח. כיוון שרחל  אנחנו צריכים להעלות את רחל מהבריאה לאצי

עכשיו בגלות, הקיום שלה בעולם הבריאה הוא עדות לחולשת החיים שלנו. נפילת כח החיים שלנו. איך נעלה  

רצון  יש  שכינתא בגלותא. זה לא מקרה שאתה פה.    -אותה מ"ן? צריך להתמודד עם בעיה. בעיה שאומרת

אחדות? נחרב בית מקדשנו,    ואיזעל מה אנחנו מדברים?  אבל  א באחדות אחת,  להעלות אותה יחד עם הז"

   .גלינו מארצנו. הז"א והמלכות ממש לא באחדות. כבר אלפיים שנה

אנחנו בזמן    .זכינו שהמלכות עולה מהגלות, אבל בזמן המהרח"ו, המצב היה הרבה יותר קשההיום כבר  

נעלה את המלכות מהבריאה ונעלה אותה בזכות מצוות  ש התיאור הפשוט הזה,    . הגלות, ואין כח ברחל לעלות

. לכן עכשיו המהרח"ו יפתח את התהליכים הרדיקליים שאנחנו זקוקים  הוא מתמיהק"ש לז"א, ונעלה מ"ן,  

אין לנו דרך לבצע, אלא מתוך  הזה  ייחוד  הבתקופת הגלות, כדי להצליח לעורר את התהליך הזה. את  להם  

נפ רואים  מסירות  אנחנו  הגלות,  עם  הגלות.  ה', בתקופת  קידוש  על  תנועת  שש  וגוברת  הולכת  בתוך ק"ש 

כצאן טבחה", וכי אפשר להם לצדיקים, אומר המדרש,  קשה. " כי עליך הרגנו כל היום נחשבנומסירות נפש  

חשבה.  להיהרג כל יום ויום, עליך הרגנו כל יום, אלא מלמד שכל פעם שהם עולים מוסרים את נפשם במ 

 מעלה להם כאילו הם מסרו את נפשם כל יום ויום.

צריכין למסור נפשינו על קדוש השם באות ד' דאחד. וצריך לכוין ולקבל עליו ד' מיתות 

  ב"ד סקילה שרפה הרג וחנק מן ד' אותיות אדני כמבואר אצלינו בק"ש שעל המטה.

ני ולכן תכוין לקבל וכבר ידעת מ"ש בתיקונים כי ד' מיתות ב"ד שרשם בד' אותיות אד

מן ד' אותיו' אשר כיוונת בהם בד' דאחד וגם תכוין בד' של אחד בד' מיתות כנז:'  

ושאתה מוסר נפשך בד' מיתות אלו לקדש את השם בכל לבבך ולקבל עליך עול מלכות  

 שמים הזה אשר בק"ש  

וטעם הדבר הוא במש"ל כי הנה אין כח ברחל לעלות עד כאן אלא ע"י מסירת נפשך  

נז' וטעמו של דבר הוא במה שהודעתיך בענין היחוד של כתיבת ידי מורי ז"ל בענין  כ

 השטתחות על קבר  

 כי יש באדם נשמה לנשמה ונשמה ורוח ונפש: והנה נשמה לנשמה 

 . החיה שבתוכנו וז

באה מן אבא ונשמה מן אימא. ורוח מן ז"א ונפש מן נוק' ונמצא כי הנשמה לנשמה   

צמם והם אחים גמורים לז"א ונוקבי' וזש"ה למען אחי ורעי ונשמה הם בנים לאו"א ע

וארז"ל קראם הכתוב אחים ורעים והוא בבחינת נשמה לנשמה ונשמה: אמנם הרוח  

והנפש הם בנים גמורים של ת"ת ומלכות וכנגדם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם שהם  

 בבחי' הרוח והנפש 

ז"א ונוק'    .האדם האציליים, הם אחים לז"א ונוק'אז הנשמה והחיה של    .יש בתוכנו נפש רוח נשמה חיה

   ., הם בנים לז"א ונוק'שלנו הנפש והרוח האציליים  .נולדו מאו"א והם גם כוחות של או"א

והנה עתה אנחנו בזווג העליון דאו"א וכונתינו עתה להעלות מ"ן אליהם מן בניהם  



א עילאה. והנה  שהם זו"ן וגם נשמות הצדיקים וכל אלו צריכים להעלות מ"ן לאימ

הכתוב אומר תנו עוז לאלקים על ישראל גאותו פי' כביכול השי"ת צריך עזר וסיוע וכח 

מן מעשה ישראל התחתונים והנה המלכות נקרא סוכת דוד הנופלת כי בעונותינו נפלה  

ע"י מעשינו הרעים וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה ע"י זכיותינו ומעשינו הטובים  

 לים אותה כביכול וזכיותינו מעלים אותה כי עונותינו מפי 

וא"כ עתה א"א לה לעלות אם לא יהיה בנו צדיקים גמורים אשר נשמותיהם קדושות  

וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום אימא וע"י תעלה המלכות כנז' בתיקונים כי  

 ישראל נק' גדפין דשכינתא להעלותה למעלה  

באופן טבעי,  אה.  למה המלכות נמצאת בעולם הבריהוא מזכיר לנו  לא נותן לנו לקרוא ק"ש בנחת.    מהרח"ו

יחוד  הוא ב בעולם הבריאה בזמן שאני מגיע לקרוא ק"ש. מה מצב העולמות  היא  ללא בית מקדשנו, המלכות  

  ולם הבריאה. זיושב על כיסא כבודו. המלכות בעוו  ,שאלוקים בורא את העולם  - תדיר. יחוד תדיר זה אומר

שכון  להמשמעות של "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ". אלוקים הולך, והמלכות שלו הולכת  

ללכת מהתדיר לשאינו תדיר, אני צריך  כשאני רוצה  קודש קודשים דבריאה. לכן, בק"ש  בבמרחב הבריאה,  

עלות את שניהם יחד לאמא.  להשיב את המלכות שנמצאת בעולם הבריאה, אל הז"א, שנמצא באצילות, ולה 

 ת התדיר.  יתבנ על יושבים שכדי שאמא תחזור להיות עם אבא. אלו תהליכים 

הופעת העולם    -כדי שהיא תוליד את הילדים, שזה  שאבא הוציא את אמא מתוכו,    היא  התדירמשמעותו של  

אה האלוקי בתהליכי  שותפות של כח הברי זו  אמא לרבוץ על הביצים ועל האפרוחים.    ה שלהזה. זה גרם ליריד

הבריאה תהליכי  מאחורי  עומד  זה  החיים.  הופעת  המציאות  ,יצירת  של  והעשייה  מקננא    .היצירה  אמא 

בכורסיא. ממילא, אם אני רוצה להביא לשאינו תדיר, להחזיר את החיים לשורשם, להביא את המציאות  

מה שהאר"י מבאר בשמועה    להתחדש, אני חייב לאסוף את כל גילויי החיים לאמא, ואת אמא לאבא. זה

זה אני צריך מסירות נפש על קידוש ה'. שם המקום של המסירות נפש על  בשביל  ראשונה ובשמועה שניה.  

ק"ש, קורה בבריאה. חווית המעבר שלי מתחדדת דווקא אל מול עולם הבריאה. דווקא בעולם הבריאה אני  

דווקא פה  .  הה אל המעברי ה דוחף אותי לכמחווה את הזולתיות, הנפרדות, ההתרחקות שלי מהשורש שלי. ז

המסירות    ויש נקודת התמסרות, שהיא לוותר על הגבול הנברא שלי, תוך כמיהה לאחדות חיים עם המקור. ז 

 נפש שמתחדדת במצב הזה.  

נמצאים בשמועה  אנחנו    ,אבל  .ללא חווית הגלות. זה תיאור של תהליכי תדיר טבעייםשהוא  זה תיאור    ,אבל

ישית,  שמחדדת באופן דרמטי את נקודת המוצא שלנו של העולם שאחרי חורבן המקדש. ראינו  חמ  -רביעית 

מה היה המצב הבית מקדשי שלנו, ואיך נפלנו משם. איך רחל ירדה לגלות  שתיארו    את זה בדרושי הלילה

שונה.  ראו  ושואגת, ואת הצורך לקום בתיקון חצות, שלא נמצא בשמועה שניהבחצות לילה, איך היא צועקת  

בשמועה שניה אנחנו ישנים בחצות לילה, אנחנו קוראים ק"ש על המיטה, כדי שכשיהיה יחוד בחצות נהיה  

בשמועה רביעית חמישית אנחנו ערים בחצות לילה, מתוך רצון לשאוג ולצעוק על חורבן    .שם כשאנחנו ישנים

אנחנו לא חווים את עצמנו   .פניםהבית. על נפילתה של רחל וירידתה לגלות. תודעת החורבן טופחת לנו על ה

 המצב הבית מקדשי.  האובדן של  הרבה יותר בולט לנו כל הזמן  .רק בתור חזרה למצב התדיר 

זה על רקע החורבן. על    ,לכן, בהקשר הזה, כשהמלכות נמצאת עכשיו בבריאה, זה לא רק על רקע התדיר

בחצות לילה של שמועה  את זה כבר  חלנו  רקע שהיא נפלה בעוונותינו. החרבנו אותה. הפלנו אותה לשם. הת

רביעית חמישית. אנחנו ערים כבר מחצות, על זה שהפלנו את המלכות ואנחנו צריכים להעלות אותה בעצמנו,  

היינו ערים  זה  ולעשות מאמץ להחזיר את הגלות למקורה. להחזיר את המלכות האלוקית למקומה. בשביל  



בשביל    .ית, להעלות את נקודת המלכות שירדה בלילה לאצילותבחצות לילה, בשביל זה הנחנו תפילין בשחר

אנחנו עכשיו קוראים מתפללים את תפילת שחרית, להעלות את עולם אחר עולם עד שהיא תגיע להיכל  זה  

אבל  מקומה. היא צריכה להיות באצילות.  עוד יותר אל  בק"ש נצליח להחזיר אותה אל  שאהבה דבריאה. כדי  

 בתפילת השמונה עשרה. רק היא תעלה  .אין בנו עדיין כח. גם אחרי שנעשה את זה, היא עדיין תישאר שם

מבינים כמה המקום של  אם קוראים ברצף, מדרושי הלילה של שמועה רביעית חמישית, אל דרושי הבוקר,  

, אל הגלות, הוא ההתמודדות שלנו. גם פה רואים את זה  עם נפילת המלכות  הגלות וההתמודדות  ,החורבן

העלאת המלכות מן    .אין לנו כח להעלות את רחל, כי מעשינו הפילו אותה, בעוונותינו נפלה  -בצורה חריפה 

ללכת לשאינו תדיר, לצאת מהבריאה לאצילות. זה לקחת אחריות על מה שעשינו, ולתקן.    -הגלות זה לא 

ה תנועה שהיא לא רק הליכה לפני ה', מהתדיר לשאינו תדיר, אלא תנועה שהיא  לגאול את השכינה. צריך פ 

 גואלת ומתמודדת עם החורבן, ועם העשייה האנושית שלנו שגרמה לחורבן.  

קבלת ארבע מיתות   .לא מספיק למסור את הנפש על קידוש ה', בדרוש שלנו. יש פה גם לקיחת אחריות  ,לכן

יש    .על זה שמעשינו ועוונותינו הפילו אותה, וזכויותינו מעלים אותה  ב"ד הם דרך מסוימת, לקחת אחריות 

  ,לא רק תולדה של אמא מקננא בכורסיאזה    ,דין אלוקי שקיים במצב בו אנחנו נמצאים. המלכות בגלות

עונש שמתואר בנבואות הנביאים, בספר ירמיהו, שמתואר בחז"ל, על    .אלא תולדה של עונש  ,תהליכי טבע

גרמו לגלות. לכן אם  וחטאינו. חטאינו כקולקטיב הפילו את השכינה, של השני, זאת תולדה מה נחרב הבית  

אנחנו רוצים להעלות אותנו, צריכים להתמודד גם עם זה. אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כתהליכים רק  

ם, במובן  שפותחים אותנו למעבר של עצמנו דרך מסירות נפש על קידוש ה'. אנחנו צריכי  ,בריאים  ,טבעיים

לעמוד בדין האלוקי. ומתוכו לעלות. זה הציור שמהרח"ו מצייר. לפני שהוא מצייר את הציור הזה,  מסוים,  

 :הוא אומר

בעונותינו נפלה ע"י מעשינו הרעים וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה ע"י זכיותינו  

 ומעשינו הטובים כי עונותינו מפילים אותה כביכול וזכיותינו מעלים אותה 

אומר לא  אומר    -הוא  הוא  אותה.  יעלה  העונש  את  שנחטוף  וזה  אותה,  מפילים  אותה  ש עוונותינו  הפלנו 

להעלות  ובעוונותינו,   כמו  אותה  צריך  שלנו.  החיים  את  תעלה  בחיים  שלנו  החיובית  העשייה  בזכויותינו. 

היות צדיקים  שהעשייה הרעה מפילה את החיים, העשייה הטובה מעלה את החיים. בעצם היינו צריכים ל

גמורים בשביל לקרוא ק"ש, שנשמותיהם קדושות וטהורות, שיש להם כח להעלות עד מקום אמא. שיש להם  

   כאלה זכויות טובות, שכמו שהפלנו את החיים כ"כ נמוך, הם העלו את החיים ממש גבוה.  

  וע"י תעלה המלכות כנז' בתיקונים כי ישראל נק' גדפין דשכינתא להעלותה למעלה

ולטעם זה הגלות מתעכב ומתארך כי אין בנו מי שיוכל לעלות במדרגה הזו כי אם יהיה 

בינינו מי שיוכל לעלות שם נשמתו היה מעלה גם את המל' והיה הזווג נעשה כתיקונו  

והיתה מתמהרת קץ הגאולה. אך עתה בזמנינו בעו"ה אין יכולת לעשות זווג כתיקונו  

רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות   למעלה ולסיבה זו הקץ מתארך וכמעט

 לסיבה זו.  

. להצליח  אין לנו את הצדיקים שמעשיהם הטובים מסוגלים להעלות את השכינה ואת הז"א עד לאמא עילאה

להוציא אותנו מהגלות. בדורנו אין צדיקים כאלה, שמסוגלים להעלות את נשמתם עד למקום אמא עילאה,  

 כמו שמואל הנביא. אין לנו שמואל הנביא, אין לנו משה רבנו. אין לנו דמויות כאלה ענקיות.  

 :שם הוא אומרו  -שאחר כך נדפסה בתור הקדמה לעץ חיים  -מהרח"ו פותח את ההקדמה לשער ההקדמות 



, התחלנו כבר בשלוש מאות שנה אחרי האלף השישי, היינו כבר מזמן  "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו "

מה הסיבה לכך שהעסק תקוע? היה צריך לבא משיח    .אמורים להיגאל. זה יושב עליו, הוא מתוסכל מאוד

אר"י בעצם היה המשיח שבדור,  ולא בא. חלק מהרמזים של תלמידי האר"י עצמם, שזה מות האר"י. שה

נקטף טרם זמנו. יש קיצים שזה חלונות הזדמנות בהיסטוריה, הזדמנות לקפיצה. היה קץ כזה בשנת השל"ה  ו

- זה שנתיים אחרי שהאר"י מת. האר"י נפטר ב  .מופיע גם במקומות אחרים במהרח"ו  . זה במסורת שלהם

. והיה בכזיב בלדתה אותו, ותקרא את שמו שלה.  ה אכזבה קשהתהי  והשל"ה ציפו לקץ גאולה. ז -השל"ב, וב 

  -של"ה, בשלה, תגיע גאולה, והייתה אכזבה. עד כי יבוא שילה, שילה זה בגימטריה-היה אשליה, חשבנו שב

לא קרה. במקום זה  זה  נשמת משה שהיא נשמת האר"י הייתה צריכה להופיע, ו  .משה שבדור יופיעמשה,  

אז  ולא קרתה. צפת, פריחה, שגשוג, תלמידי חכמים מופיעים,  שלה  אותה כמיהה לגאו  . צרותוהיו מגפות  

כח לדחוף את המציאות  היה אור התשובה היה מופיע בעולם, היה  -אם היה לנו ...המהרח"ו פה כותב שאין

אין לנו. אין בזמננו זה מי שיכול לעשות  אבל    .קדימה ולהעלות את החיים, כח לגאול את השכינה מגלותה

זו"  יחוד כתיקונו. החיים שלנו, בגלל שאנחנו  . אלה  "רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה 

מציע מה  סובלים. החוויה הגלותית היא לא חוויה נעימה. מה אפשר לעשות? המהרח"ו אומר  אנחנו    - בגלות

   :לעשות מתוך המצב הזהאפשר כן 

לב כי ע"י כן  אמנם עכ"ז יש קצת תיקון במה שנמסור נפשינו על קדוש השם בכל 

אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא הנה ע"י מסירת נפשינו להריגה  

מתכפרים עונותינו כולם ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה כמ"ש חז"ל גדולה  

תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך כו' כי ענין התשובה 

בוד שהיא אימא עלאה הנקר' תשובה ועי"כ  מעלה את האדם ומגיעתו עד כסא הכ

תוכל המל' לעלות עמנו כי אנחנו גדפין דשכינתא כנ"ל ואז יעלו זו"ן ונשמותינו למעלה  

בסוד מ"ן אל אימא עלא' וז"ס על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק'  

 ':ה

אלא    את השכינה,   ותיותינו שמעל ו לא זכאלה  תשובה וקבלת הדין. זה לא בדיוק פתרון חיובי,  הוא  הפתרון  

יותר כמו עשרת ימי תשובה ויום כיפור. תהליכי קבלת הדין, קבלת עול מלכות שמיים, המלכת הקב"ה    זה

שז מהגלות  ועלינו,  המלכות  העלאת  האלוקית    .כבר  המלכות  את  עצמו  על  מקבל  שהאדם  הדיוזה  ן  את 

אלא  האחרים.  או  זה מקרה, בגללם, הגויים האלה    -האלוקי, כבר מעלה את המלכות מהגלות. הוא לא אומר

חטאנו עווינו פשענו,    - המלכות בגלות. ברגע שהוא לוקח את הדין ועומד מול הקב"ה, ואומר  :הוא אומר

 מודה, מתוודה. 

שורש שלנו, לגרום שם לאותו יחוד,  לדחוף את החיים שלנו קדימה, לחזור אל ההתנועה הזו תאפשר לנו  

שיזמין לנו תהליכי צמיחה והתפתחות שימשיכו איתנו את מסע התפילה, עד ובא לציון גואל. אבל זה לא  

חולשה, בקשה לסייעתא דשמיא. אם אינו עוזרו   ,יעשה ממקום עוצמתי חיובי, זה יעשה ממקום של תשובה 

 אינו יכול לו.  

שנעשה מתוך מסירות נפשנו להריגה ותהליכי תשובה, זה העלאת מ"ן מתוך  כי ברור שיחוד  .זה קצת תיקון

 אז הקב"ה יראה בעונינו, וידחף הלאה את החיים.   :חוסר כח, מתוך חולשה. מתוך מקום שאומר

 שני הסוגים של מסירות הנפש

ם  יש העלאת מ"ן שבאה מתוך מקום של חסר ושבר. ויש העלאת מ"ן שבאה מתוך מקום של בריאות חיי

רוצה  הוא  ערכת חיים בריאה,  של מרוצה להעלות מ"ן ממקום  כשאדם    .ושמחה והארת פנים. זה שונה לגמרי



עד היום, ומביא אותם אל נקודת    ה, שעשולהצמיח, לדחוף אותה הלאה, אוסף את כל כוחות החיים של

עוד כוחות,    ון ל ותת  ושתחדש אות  וה, ומבקש את התעוררות החיים השורשית של -ה אהי-, הויוההתהוות של

ככה דיברנו עליה עד    עד כה, לשאת הלאה את מסע החיים. זאת העלאת מ"ן בריאה.  האל מול כל מה שעש 

  כל כוחות החיים שלי, כל כוחות החיים הישראליים   ,בשמע ישראל אני אוסף את כל המוחין דיניקה שלי  .כה,

של הצמיחה    םלהמשיך את המסע של כוחות החיי  . בשבילבשביל לחדש את החיים האלה  ,שורשםאל    שלי,

אם אני מגיע כעני על הדלת, מתוך חולשה, מתוך חוויה של גלות, חוסר כח, חוסר    ,והיצירה של עמ"י. אבל

ורש  בגלות תחזיר אותנו בתשובה. תהליכי העלייה לש  , אין לי כוחות, אנחנו שבורים  -זכות, ואומר לקב"ה

מה אפשר לעשות בשביל שתצליח    ,איך אפשר לגאול אותךאלא  איך אפשר להעצים אותך עוד הלאה,    ולא יהי 

עליית מ"ן של עני שדופק    וז .  לחזור בתשובה. שתצליח לצאת מגלות שבה אתה נמצא. זה שיח אחר לחלוטין

 ת החיים.  שבאה מתוך העצמת כוחולא עלייה   .לא של תיקון, עליית מ"ן של שבירה  ,בדלת.

מקום בו במערכת יחסים זוגית, אתה מעלה מ"ן ממקום בריא בקשר, שרוצה לקחת את   ההבדל בין זה כמו

יושבים לשוחח איך אפשר להצמיח את החיים הזוגיים. לבין שיח    ,החיים הלאה ולהצמיח אותם עוד צעד

עוויתי פשעתי, מקבל עלי ארבע מיתות ב"ד תי בסדר, צריך לחזור  לא התנהג   .שמגיע ממקום של חטאתי 

ערכת התנהגות תקינה יותר  מאצליח לייצר  שלא אעשה את זה שוב או כדי  שבתשובה, מה אפשר לעשות כדי  

      שיח אחר לחלוטין. זה בקשר, ונוכל להמשיך הלאה באופן בריא יותר לצמוח. 

ה לחיות תחת מלכות  רוצה לחיות ככה. אני רוצ  אני לאזה לומר:  במובן מסוים, למסור את הנפש להריגה,  

ה', אני רוצה להיות שייך לקב"ה. אני רוצה שתשוב אלי, אני רוצה לשוב אליך. אני לא רוצה להמשיך לחיות  

 במקום גלותי.  

מתחילת הלימוד סביב הנושא של מסירות נפש על קידוש    .שא הזה כבר הרבה זמןואנחנו מתפתלים סביב הנ

לפתוח אותם לשפות יותר מעודנות, בריאות,    ,שתי התופעות האלהאני מנסה לרכך את    .ה', ארבע מיתות ב"ד

יותר פשוטות וראשוניות, הכרחיות לחיים, בלי ארבע    האר"י הן   תנועות היסודיות של הבתוך החיים שלנו.  

כשסקרנו את כל המופעים של מסירות נפש על קידוש ה', משמועה    .מיתות ב"ד, ובלי התיאור הגלותי הזה

התנועה של יחוד  אבל  הצבע הכ"כ קשה הזה, לא נמצא שם. האר"י מתמודד עם הגלות.    , ראשונה עד כאן

אם נתפוס אותה    .תנועה יסודית לעבודת ה' הקבלית שלנו  ורה כ"כ קשה. זלא חייבת לפגוש אותנו בצו  -ק"ש

כל פעם ששותים  ב,  ומשתמשים המון בתנועה הז  .ופסימיתעבודת ה' טרגית  לביא  יבצורה קשה וטרגית, זה  

גילו שזה המאסטר של הכל, אז למה לא להשתמש בו כל   . הםעושים ארבע מיתות ב"דהמקובלים כוס מים 

  .ח את כל השעריםזה פות .פעם

חיים של עבודת ה' הקבלית משהו מאוד קשה. זה מפספס משהו מהתנועה  הזה מכניס לתוך תנועת  אבל,  

העולם נברא לקדש    .העדינה והכ"כ פשוטה, של מסירות נפש על קידוש ה'. זה משהו שהעולם נברא בשבילו 

התנועה של מסירות נפש על  מ   .ונשאת ה'. זה לא משהו שאמור להיות טרגי או גלותי מתוך מתוך חווית ע 

קידוש ה' העולם בא ולשם העולם אמור לשוב. כולנו נשיאת שמו של הקב"ה, ובמובן הזה כולנו אמורים  

הקדוש. זאת מהותנו, עומק הווית חיינו. הווית חיינו זה חיים שבאים מתוך מרחב חיים    שםלשאת את ה

יותר ראשונית. תנועת חיים מקודשת, מבורכת. למה  מבורך עד אינסוף. זאת מהות זרימת חיינו ה ומקודש  

. אני מנסה  והתנועה הזאת צריכה להראות ככה? יש בזה משהו שהוא לא נכון ולא בריא לתנועה השרשית הז 

היא תראה אחרת. במצב  ו לפתוח את הריבוד הפנימי שלה, ולהבין שאפשר לחיות אותה בכל מיני מצבים,  

להראות   יכולה  היא  החיים  מצב  כהגלותי,  בריאות  של  במקום  ה',  קידוש  על  נפש  המסירות  תנועת  של 

כבר מסירות נפש    והטבעית,  היא תראה מעודנת יותר. במצב השבתי שלה, על מנוחתם יקדישו את שמך, ז

היא בנחת. מתוך שיא השיאים של אחדות ה' של שבת קודש, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך  שעל קידוש ה'  



בכלות הנפש, כך משה נפטר, בשבת קודש.    השייכות לעומק האחד היא מסירות נפש.ישראל גוי אחד בארץ.  

 סנה", עלה להר נבו.  שכני נכלל באחד. "רצון

בית מקדש לא צריך מסירות נפש בצורה הקשה שלה. צריך מסירות נפש גם בזמן המקדש, אבל זה לא  בזמן  

ונוק' כבר בבית מקדש. עדיין  יראה ככה. אין מה להוציא את המלכות מהגלות. כי היא כבר נ בנתה. ז"א 

 תהיה מסירות נפש כל יום ויום בעדינות, אבל היא תהיה הרבה יותר עדינה.  

. יהיה הבדל בין קורבנות  יםהבדל  ומסירות נפש במובן הדיני שלה, יהי בה  יש  שתנועת הקורבנות,  גם בתוך  

המקור בזוהר לארבע מיתות ב"ד,    הםארבע מיתות ב"ד, ו היא יותר כמו  השפה שלהם  ש החטאת והאשם,  

תהליכי הקורבן בלילה של זוהר ויקרא דף כט' ע"ב. הזוהר על פרשת החטאת, זאת תורת החטאת. לבין  

בקורבן. אין קורבנות אדם. תנועת האדם היא    , אלאהיא לא נעשית באדם  ,התנועה של הקורבן, שקודם כל

היכולת    .זה לרצונו, בתנועה של שלום ונדבה  .קורבןתנועת רצון, תנועה שעולה מתוך המפגש של הקרבת ה

לתוך מרחבי החיים הטבעיים, ולראות בהם את תנועת ההקרבה, וגם אותם  להסב את זה מהאדם עצמו  

לעשות ממקום של שלמים, של שלום ורצון, זה משהו אחר לגמרי. יחד עם שירת הלוויים על הקורבן. יש  

 העולה.  הבדל יסודי בין חטאת ואשם, לתהליכי 

ברמה    במצב הזה,לא תמיד אנחנו נמצאים    .רלוונטית גם בחיים שלנוהזו  כל תנועה יש מה ללמוד. התנועה  מ

בגלל שהצלחנו לחרבש את העסק. אם זה ברמות  גם  אלא    ,לא רק בגלל התדיר  . האישית או ברמה הלאומית

 ריאה. האישיות, והן ברמות הלאומיות שלנו, הצלחנו להוריד את המלכות היטב לב

משיח מגיע בדור שכולו זכאי, או שכולו חייב. איך מוצאים כח למסירות נפש אם אתה לא פה ולא פה? באופן  

את   בהם  תמצא  אתה  כאלה  יאוש  ברגעי  ואז  החורבן  את  להרגיש  פעם  מידי  אותך  מזכה  הקב"ה  אישי, 

לפעמים   בהתמכרות.  בטיפולים  ידוע,  זה  כאן.  עד  שדי,  שלך.  נפש  מסירות  מצליחים  הנקודת  לא  אנשים 

ש עד  בעיניים.  המוות  את  רואים  לא  שהם  עד  מהתמכרויות  העצמי  הלהשתחרר  ההרס  את  רואים  לא  ם 

שלהם. ואז הם מצליחים לצבור כח לשבור את התבנית, לברוא את עצמם מחדש. לב יודע מרת נפשו, ואם  

 ות נפש בכל יום.  בנאדם נוגע בעומק נקודת שברון הלב שלו, הוא יכול למצוא את נקודת המסיר 

 עומק טוב ועומק רע

זה היכולת מתוך עומק כמיהת    -יש עומק טוב ויש עומק רע. שניהם מוליכים אל היחוד הקדוש. עומק טוב

החיים שלנו לצמוח אל שורשנו ולהביא טוב עמוק לחיים, ולעלות שמה לאמא ולאבא, ולהצמיח את החיים  

יות טובים, ומאושרים, ומבורכים, וקדושים, זה מה שדוחף  אל העולם הבא. אמון שהחיים האלה אמורים לה

אותנו. זאת העלייה שאותם צדיקים גמורים, נשמות קדושות וטהורות שמסוגלות לעלות עד מקום אמא  

המציאות העמוקה שלנו, הנשמות, מה שבני   וואבא. אחוזים בעולם הבא, ויודעים שזה מה שאמור להיות. ז

הטוב שבחיים, ומשם מסוגלים    , רואים את היופי שבחיים, העומק שבחיים  אדם באמת אמורים להיות. הם

 הרב קוק.  לדוגמא . אותוללמד זכות על כל עמ"י ולהרים 

אבל אפשר גם לרדת למטה, ולראות כמה רע, כמה אנשים סובלים, וכמה המציאות נמצאת בדרעק. שניהם  

לעלות משם. לזעוק משם ליחוד שאינו תדיר.  יכולים לחיות באותו דור. לראות עד כמה המציאות שבורה, ו

להיגאל. אחד מהעקרונות   לנו  שיאפשר  עליון  כח  דרך  רק  שלנו  להיחלץ מתוך השיברון  ליכולת  לכמיהה, 

 בשתיים עשרה הצעדים, ומשם להיחלץ. 

עומק הרע. לא רע, עומק רע. עומק רע מחדד לי את הכמיהה לאותו מקום שלא מוכן יותר להמשיך  זהו  

מחדש.    בתבניות עצמי  את  ולברוא  שלי  לשורש  לחזור  החיים,  את  לחדש  שרוצה  מוכן  אני  הקיימות.  לא 



אבל אני עומד מול נקודת החסר  להמשיך ככה. אני יכול להמשיך את התדיר שלי, במסלולים המוכרים,  

  - יות לקבל את הדין, להודות בכך, ולה  - באופן קשיח, ומקבל את הדין, מסתכל לו בעיניים, ולוקח אחריות

 לא מוכן להמשיך. אני אוסף את כל החיים שלי, ומבקש לחדש אותם בשורשם.  

לנקודת השורש שלי, שרק דרכה אפשר לברוא תבניות חדשות. התבניות החדשות    משם אני אאסוף את הכל

מתחדשות בשער החמישים. רק שם אפשר לשנות תבניות. רק שם אפשר לחדש תבניות חדשות. רק שם 

אפשר להביא צעדים חדשים. אני לא מוכן יותר להמשיך את המציאות הקיימת. המציאות קשה, כואבת,  

  -הזוהר אומר   ",ממעמקים קראתיך ה'"צה להתחדש. אני רוצה לשוב בתשובה באמת.  תוקעת אותי, אני רו

ממעמקים, מהעומק של העומק. העומק של העומק זה יחוד שאינו תדיר. זה אבא. רק משם באה התשובה.  

, יש עשר מעמקים. אחד מהעשר מעמקים זה עומק טוב, ועומק רע.  "שיר למעלות ממעמקים קראתיך ה'"

שיר למעלות    -שיר למעלות ממעמקים קראתיך ה', והעומק רע מביא אותך ל  -מביא אותך להעומק טוב  

שסרקו את בשרו במסרקות של    ,ממעמקים קראתיך ה'. עומק טוב, זה משה רבנו, ועומק רע זה רבי עקיבא

 .  "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" -ברזל וצועק

מק זה מה שחופר את החיים מעל השטח שלהם. מאפשר  עומק זה רי"ו, עומק זה גבורה. עומק זה יראה. עו

שני קטבים, בתנועה. אנחנו צריכים ללמוד בתוך התנועות האלה של מסירות נפש על  אלה לחיים להתחדש. 

קידוש ה', להשתמש גם ביד השמאלית לפעמים, של נקודת הקצה של העומק רע, וגם בנקודת המסירות נפש  

לפעמים בחיים אנחנו יכולים לזהות בו זמנית גם    .ות אחת את השניהלא בהכרח סותר  ןשל העומק טוב. ה 

את זה וגם את זה. גם כמה החיים שלנו פוטנציאלית, וגם לפעמים נוגעים, בעומק טוב, וגם בפועל שלנו, כמה  

 אנחנו נושאים בתוכנו לפעמים עומק רע.  


