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 שותפות פנימית 

 מסירות נפש בארץ ישראל 

בצפת. אבל המלכות במצב יותר טוב, כי   , לא בהכרח שיש לנו יותר זכויות, מאשר במצב של המהרח"וכיום

היהודי  לעם  ריבונות  ושיבת  לא"י,  לשוב  כבר  זכינו  לנ   .ב"ה  אותנו  רק מהמקום החסר,  וזה מזמין  לא  ע, 

למסירות נפש על קידוש ה' ולעבודת ה' מהמקום החיובי. המקום הבריא של החיים, שרוצים  אלא  הקשה,  

שזועק מעומק הגלות ועומק האשמה. זה עצמו יתן לנו  להתפתח ולצמוח ולא רק מהמקום הקשה והשבור  

את הכח גם ליצור יותר זכויות. עצם זה שאנחנו באים לעבודת ה' שיש בה אמון, חיוביות ובריאות בתוך  

החיים, בקשה אל הקודש מתוך חיים, ולא רק אל מול המוות ומתוך חווית החסר, זה עצמו מה שיבנה בנו  

ה, מנקודת מבט של מסירות  ת מת חיים מקודשת, ולא רק מסירות נפש למינשמות מאוד נשמתיות, של עוצ

מאפשר לתנועות חדשות להופיע דרך היכולת לפתוח עוד שפות ועוד רבדים בתוך  שנפש להריגה. זה מעגל  

 . והתנועה הז 

 מסירות נפש בשם ס"ג 

האמנם בזווג התחתון דזו"ן אין צריך למסירת נפשינו להריג' רק אל נשיאות נפש  

סוד מיתה טבעית בלבד כמו שית"ל בע"ה בענין נפילת אפים. והנה צריך לכוין בהויה  ב

דס"ג כי הוא המעלה את הנשמות ואת המ"ן של אימא עלאה כנודע כי שם ההויה  

דההין דב"ן מעלה מ"ן למל'. והויה דס"ג מעלה מ"ן דאימא ואע"פ שגם באימא יש  

ביחוד מכתיבת ידי   'א המעלה מ"ן כנז הויה דב"ן כנז' אצלינו עם כ"ז ההויה דס"ג הי

מיתות   'מורי ז"ל בענין השטתחות על הקבר ולכן אחר שמסרת נפשך וקבלת עליך ד

 ב"ד תכוין להעלות זו"ן ונשמתך אל אימא עלאה בסוד מ"ן ע"י הויה דס"ג  

אל  מסירות נפש שהיא מיתה טבעית, היאספות    .המסירות נפש של נפילת אפיים   וז  ,הת מסירות נפש למי

בק"ש,    .ב"ן  -אשי תיבות עושים נפילת אפיים עם שם ב"ן. אליך נפשי אשא, ר  םש  .המקור בסוף תקופת חיינו

שם ס"ג. בשמע    -אנחנו מכווניםומסירות נפש של מיתה על קידוש ה',    ואנחנו עולים לאמא ולא למלכות, ז

ודת הק"ש אנחנו עובדים  ישראל, בתדיר, כשקבלנו כח להעלאה, השתמשנו בשם ב"ן. זה לא מדויק שבעב

שתי פעימות שונות, בשמע ישראל, בהשלמת המוחין דיניקה, בתדיר, כיוונו שם ב"ן,  אלה  רק עם שם ס"ג.  

רוצים לעשות עליית   קיבלנו את הכח לתהליכי ההתעלות מכח הארת שם ב"ן שקיימת בתדיר. כשאנחנו 

ליחוד שאינו תדיר, אנחנו עושים עליה בשם  מסירות נפש על קידוש ה' באחד, ולהעלות או"א עילאין ולגרום  

השם ב"ן של אמא או שם ס"ג של אמא. בתדיר של יחוד    - עבודה באמא עצמה  וז   .שתי בחינותאלה  ס"ג.  

 ובשאינו תדיר של יחוד או"א אנחנו נעים עם שם ס"ג. או"א עילאין עבדנו עם שם ב"ן, 

אז חלק  ועילאין, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין,  לגרום ליחוד או"א  אפשר  בתהליך ההשתטחות על הקבר,  

כיל בתוכו את המסירות נפש.  אצל האר"י פתיחת השפע תלויה ביחוד או"א עילאין, אז  חייב להמהתהליך  

  -שני היחודים המרכזיים שהאר"י לימד את המהרח"ו, על הציון אלה    להכיל תהליכי מסירות נפש.  יםחייב 

שם האר"י לימד אותו את    אותם תהליכי יסוד.אלה  זה יחוד ק"ש של בוקר.    השניזה יחוד ק"ש של לילה, ו

 תהליך היחוד. שנעשה דרך עליית הנשמה.  



 העלאת הנשמות עם ז"א ונוק'

יש פה גם תהליכי העלאת הזו"ן, אבל גם תהליכי עליית הנשמות עצמן. עליית נפשנו רוחנו ונשמתנו, עם ז"א  

נפשנו רוחנו    ,ז"א ונוק' באחד. אנחנו מעלים אותם יחד עם הנשמות שלנוונוק'. זה לא שאנחנו מעלים רק את  

 ונשמתנו. זה קריטי.  

של  פוס הבסיס אני רוצה להעלות מ"ן את מה שכבר קיים בדזה קריטי בגלל שתי סיבות: סיבה אחת היא ש

ם הרצון  עצהם  של המציאות הוא מה שמופיע בהתגלות ז"א ונוק'. ז"א ונוק'  פוס הבסיסי  דה  . המציאות

העולם לבריאת  ההיסטוריה   , האלוקי  מרחבי  בתוך  ולהתנהלותו  הרצון    להופעתו  התדיר.  של  הבסיסיים 

ולגלות את היצירה הזאת בהופעת בריאה יצירה   האלוקי להופיע את היצירה האלוקית בתוך המציאות, 

ש את כל החיים  תעלה את זה לשורש, אתה נמצא עדיין בתהליכים שלא נושאים אל תוך השוראם  ועשייה.  

שיתגלו גם מתוך ז"א ונוק'. אם אתה רוצה התחדשות מלאה, אתה צריך להביא את השורש עם כל ענפיו,  

 גילוייו, פירותיו, ורק ככה תוכל להיות התחדשות עמוקה ושלמה שתוכל לקרות במקור. 

ון החיים המצטבר  הם התהליכים שיביאו את הצעדים הבאים. ניסי  ז"א ונוק' כל הפירות של שדבר שני, זה 

שלהם. ניסיון החיים המצטבר שלנו, זה כל מה שעשינו, יצרנו, הופענו, מעבר לעצם קיומנו. היכולת שלנו  

לאסוף את הופעת החיים שמתוכה העולם נברא, אותו רצון אלוקי ביצירת המציאות, עם כל החיים שהלכו  

ים, של המשכיות החיים. אם כל יום אני  ונוצרו עד כה, הם הפתח לצעד הבא של היום הבא, של החיים הבא

שהיום צברתי עוד ניסיון חיים, שאותו אני אעלה לצעד    זה  יהיה שונה בין היום לאתמולש אעלה מ"ן, מה  

 הבא שלי.  

ההסבר הראשון אומר שז"א ונוק', הזו"ן, ביחס לאו"א, זה ההתגלות האלוקית שאני 

פעה השלמה של הגילוי זה לא רק מחזיר אותה לשורשה ומחדש כביכול אותה. אבל ההו 

ז"א ונוק'. זה עולמות הבי"ע, עם כל מה שבתוכם. אז באמת, אם אתה רוצה לחדש את 

הזו"ן, של התחדשות שהיא גם תביא ברכה עד סוף המציאות, מן הראוי שתעלה את כל 

החיים לשורשם. ככה הברכה שתבוא תהיה ברכה שתשפיע על כל שרשרת החיים. לכן  

לייחד יחוד בתוך האצילות, לייחד את ז"א ונוק' עם או"א אבל להמשיך   חשוב לא רק

שפע לז"א ונוק', חשוב שהשפע הזה יבוא דרך זה שכל ההופעות של הז"א ונוק', שכל 

 שרשרת החיים יחד עם ז"א ונוק' לשורשה, וכל החיים יתברכו. זה ההסבר הראשון.  

בריאת העולם ועד כה, זה פה, זה בפירות שיצאו  שבסוף מה שמשתנה מיום ליום, מ   -ההסבר השני אומר

מתוך ז"א ונוק'. עיקר ההשתנות זה ניסיון החיים שצברנו. אותו אני רוצה להעלות מ"ן. יחד עם ז"א ונוק'.  

 כדי שכל החיים יישאו את עצמם הלאה. 

הראשון,   להסבר  העולמות  ביחס  את  גם  אלא  האלוקית,  המציאות  את  רק  לא  לחדש  לי  חשוב  למה 

חלק    ?חתוניםהת היא  התחתונה  המציאות  גם  האצילי.  בעולם  נמצאים  לא  אנחנו  שלנו,  החיים  זה  כי 

אני   אם  חסר  יהיה  במציאות.  ה'  האצילי.רק  מהתגלות  ביחוד  בחשיבה    אסתפק  קיים  היה  לא  שזה  לא 

התעסקות רק במרחב האצילי. תיקון המרחב האצילי, זה העניין. זה כבר ממילא  יש  הקבלית לדורותיה,  

 כנפיים לתהליך הזה. הוא לא מעניין כ"כ.  

כנפיים להעלות את המלכות מהגלות. אנחנו הגדפין דשכינתה להעלות אותה. כמו שאנחנו מסוגלים  אלה  

ר מלא למערכת היחסים של למה  להוריד אותה אנחנו גם הכנפיים שלה להעלות אותה. אבל זה לא הסב

עיקר    -חשוב לנו בק"ש מלכתחילה לעשות תהליך של עליית העולמות כולם. יכולת לקרוא את הדרוש ולהגיד 

ב דאצילות  -העניין  הזו"ן  את  האצילות,  את  להעלות  לשורש.  הז"א  ואת  המלכות  את  להעלות  זה  אחד, 



יניקה, גם התמקדנו בלהעלות את המלכות  לשורשם באו"א ולחדש. גם התמקדנו בלהמשיך לז"א מוחין ד

 היה לקרוא ככה את הקטע.  אפשר  למקומה, ומעלים אותם לשורש וממשיכים שפע. 

למעלה בסוד מ"ן אל   ונשמותינו ואז יעלו זו"ן " אבל כן בתוך הקטע נמצא שאנחנו גם מעלים את נשמותינו. 

 "  'אימא עלא

ושות וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום אימא  צדיקים גמורים אשר נשמותיהם קד"  -נשמות הצדיקים

לא רק עולים עד המלכות, הם עצמם, הנשמה דנשמה שלהם, בנשמה, מייחדות את    ."וע"י תעלה המלכות

הם בז"א ונוק'. יש להם יכולת לעלות עד או"א עלאה    - או"א. נשמות הצדיקים הגמורים. הנפש רוח שלהם

 ום ליחוד העליון.  בזכות עצמם, לא בזכות ז"א ונוק'. לגר 

 אמנם הרוח והנפש הם בנים גמורים של ת"ת ומלכות 

 - אבל

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

 'הנשמה לנשמה ונשמה הם בנים לאו"א עצמם והם אחים גמורים לז"א ונוקבי

 - ו

צדיקים גמורים אשר נשמותיהם קדושות וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום  

 אימא 

ומכיוון שהם מסוגלים לעלות עד שם, הם   ת. מצד עצמם.להם יש כח לעלות עד לאמא עלאה, בלי המלכו 

 יכולים להעלות את המלכות לשם. 

 תפיסת ה"כנפיים" של המקובלים

צריך להסתכל בפרספקטיבה  אבל  מתמקד בהעלאת הזו"ן לאו"א עילאין.  כאפשר לקרוא את הדרוש שלנו  

שהמלכות שאנחנו מעלים אותה היא לא מלכות שעולה ללא קשר    .יותר רחבה, להבין שיש לנו גם משמעות

המ"ן שלנו  העלאת  יש חשיבות גם להעלות את נשמותינו אנחנו לתוך אמא עלאה.    ושייכות לנשמות שלנו.

זאת השאלה. יש מהמקובלים שיקחו את   ?רק אמצעי להעלאת הזו"ן, או שזה גם שותפות בתוך היחודהיא 

ן זה להעלות את ז"א ונוק' לאו"א עלאה, לייחד אותם, ולהשפיע שפע חדש לז"א  העניישהקטע הזה, ויגידו  

לשמונה עשרה, ולשים    -ולנוק', שיחזרו להיות פב"פ ויוכלו להתייחד יחוד אצילי, שזה השער לצעדים הבאים 

הבי"ע עולמות  שלנו  ,שלום.  נשמה  רוח  אנחנו    ,נפש  בו  המקום  המקום.  לא  מעניין.  לא  הנושא,  לא  זה 

לבים בסיפור זה אח"כ, בשים שלום. בנפילת אפיים. אז אנחנו נעלה מ"ן. לא עכשיו. עכשיו עיקר העניין  משת

תבנה באחור של ז"א, תחזור לפנים  זה העלאת המלכות לאצילות, כדי שהמלכות תחזור למקומה, תהיה שם,  

אנחנו, עולמות  אז  י,  תפיסה, שאם הולכים איתה באופן רדיקל זו  של ז"א, ותתייחד. זאת אופציה קיימת.  

להיות גדפין דשכינתה. כנפיים לאלוקות. עולמות הבי"ע, בתפיסות האלה, לא מעניינים  ענייננו הוא  הבי"ע,  

ההופעה האלוקית.    ואנחנו כנשמות בני האדם כשלעצמנו, נפש רוח נשמה, לא מעניינים. מה שמעניין ז  באמת.

 ת.  אנחנו פה בשביל לגלות ולהופיע את ההופעה האלוקי

במציאות,   להתגלות  רוצה  האלוקית  שלהוההופעה  האמצעי  אנחנו    .אנחנו  אותה,  להוריד  יכולים  אנחנו 

, אנחנו באנו לרומם  "רוממו ה' אלוקינו "  -הרב גץ היה אומר  .יכולים להרים אותה, ואנחנו משרתים שלה

תיו כינוייו והופעותיו,  את האלוקות. אנחנו לא הנושא. העניין זה הרצון של האלוקות לגלות שלמות פעולו



העולם נברא, כי האלוקות רצתה לגלות את שמה. אנחנו כולנו חלק מהופעת    .כמו שמופיע בפתיחה לעץ חיים

השם הקדוש, לא אנחנו. הופעת  הוא  אותו שם קדוש. אנחנו בהקשר הזה, גילויים של השם הקדוש. הנושא  

 פיים.  גדפין. לתת כנ  - תפיסה שנקראת והאלוקות היא העניין. ז 

יחסי האלוקות והנבראים. תפיסה אחת, אותה הוא מייחס להאר"י,  בהרמח"ל כותב שיש שלוש תפיסות  

גוף    , שהנבראים, עולמות הבי"עהיא  באופן בסיסי,   הם כנפיים. תפיסה שניה שאנחנו ביחס לאלוקות זה 

מאר קוק  הרב  התחייה  אורות  בפתיחת  האלוקית.  לנשמה  גוף  הם  הבי"ע  עולמות  יפה  יך  ונשמה.  בצורה 

בתיאור הזה. חווית הסימפטיה של העולם עם האלוקות, הבנת הסימפטיה ומערכת היחסים של גוף ונשמה  

הבי"ע.   עולמות  ובין  והמדרגה השלישית שהרמח"ל    - זה הרמח"ל קורא לבין האלוקות  המדרגה השנייה. 

ז  עליה,  ש  ומדבר  כיל  הבנה  הבי"ע  עולמות  ובין  בין האלוקות  היחסים  עניין  מערכת  זה  ונקבה.  זכר  חסי 

  .רדיקלי בפני עצמו, פשט של חז"ל. הדוד והרעייה. כנסת ישראל היא הרעייה, אל מול הדוד, שזה הקב"ה

היא המלכות שמתגלה בעולם הבריאה. בתוך    .אבל הרעיה היא בעולמות הבי"ע. היא לא מלכות דאצילות

 מרחבי ההיסטוריה.  

שאר רק בתפיסות קשות של כנפיים, שכל מה שמעניין זה הייחודים  תפיסות אחרות לחלוטין. אם אני נאלה  

תפיסה היסודית  . אז בהרבה מקובלים קלאסיים חשבו, בין השאר בעקבות הקטע שלנוכמו שהאציליים.  

הם תהליכי השתקפות והתבררות של המציאות האלוקית, שהיא    עולם הבי"ע לא מעניין. עולמות הבי"עשלי  

 . אנחנו אנשי הגשם שלה.  ההיא השכינה, ואנחנו חיים פה בשביל  ,המהות העמוקה

החלוצים, לא    - שיבנה בית המקדש במהרה בימינו בעולם האצילות. אנחנו  - אבל העניין הואאנחנו הכנפיים,  

מנו, הופעת מלכות שמיים, שבשבילה אנחנו חיים. אנחנו עבדיה  מעניינים כשלעצמנו. יש משהו יותר גדול מ

, בצורה מקודשת. יתגדל  שמו הגדול בעולם יופיע  . להופיע אותה  , של מלכות שמיים, ועניינו לרצות לגאול

ויתקדש שמו רבה. בשביל זה אנחנו חיים. אנחנו כשלעצמנו, עולמות הבי"ע, הם תהליכי בבואות. שמופיע  

אבל עולמות הבי"ע כשלעצמם   .בצורה שבורה, לפעמים בצורה יותר מתוקנתלפעמים , בתוכם השם הקדוש

ה, התמציות האציליות שהולכות ומתבררות מתוך מסע  - הם לא הנושא. הנושא זה התמצית של שם הוי

חיינו, ועליית השם הקדוש מתוך החיים כולם. והופעתו בצורה מתוקנת. לכן כמקובלים העבודה האצילית  

זה העניין. העיקר בק"ש זה לייחד את הקב"ה שיהיה ה' אחד ושמו אחד,    -ין, הייחודים האצילייםזה העני

באצילות. האם עולמות הבי"ע מעניינים כשלעצמם? לא. זה שיהודים המשיכו לריב למטה, זה דיון אחר. מה  

צר היא  למעלה.  להיות  יכולה  לא  אמא  רבים  כשהילדים  כי  האצילות.  על  משפיע  זה  לרדת,  לעשות,  יכה 

 להתעסק במריבות שלהם. 

מי שאוחז בשמועה רביעית חמישית כנקודת המרכז של הקריאה הקבלית, יכול לקרוא ככה את העניין.  

ה בית המקדש, שז"א ונוק' יחזרו להתייחד,  נאנחנו גדפין דשכינתה, זה הסיפור, זה מה שאנחנו רוצים, שיב

ה  בצורתה  תופיע  בחיים  שנמצאת  האלוקית  והמקודשת.  וההופעה  סימנים  מתוקנת  לזה  למצוא  אפשר 

בשמועה שנייה, נגשנו לתפילה מאיסוף הנפש רוח נשמה שלנו, לכלול את נפשי עם    .בשמועה רביעית חמישית

כל הנפשות, רוחי בכל הרוחות, נשמתי בכל הנשמות, לכלול נפש ברוח, רוח בנשמה, וככה עמדנו, וכל זה נכלל  

יסוד השכ ואין  רוחות נשמות  ביסוד השכינה.  נפשות  כל  הנר"ן נתקנים בתוכו. אא"כ  כל  ינה נתקן אא"כ 

יכולת של השכינה לעלות. שכינה נמצאת איפה שהיא נמצאת בגלל שהמ"ן  לישראל נתקנות בתוכו. זה מהותי  

שלה נמצא איפה שהוא נמצא. זה הרבה מעבר לרק להיות כנפיים. אנחנו כוחות החיים של השכינה שמתגלים  

הלאה.  במציאות.   שיצמחו  החיים  נהיה  גם  גם  זה  ואנחנו  שנייה,  בשמועה  רק  לא  האר"י,  של  הפשט  גם 

   כשהאר"י מבאר את ק"ש, בשמועה ראשונה, זה עיקר ההבדל.

ק"ש של משה רבנו היא בלי מסירות נפש על קידוש    - מה ההבדל בין ק"ש של משה רבנו לק"ש של רבי עקיבא



של רבי עקיבא היא עם מסירות נפש על קידוש ה' באחד. משה רבנו    ה', כך כתוב בתורה לפחות. ואילו ק"ש

זאת תורה וזו שכרה? ק"ש של משה רבנו זה יחוד התדיר, לכן אין בה מסירות נפש על קידוש ה'.    -לא הבין

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם    -לא של תורה שבכתב. יש בה  ,ק"ש של רבי עקיבא, היא ק"ש של תורה שבע"פ

מסירות נפש על קידוש ה', שהם תהליכים שעניינם שאני לא רק מעלה את זו"ן לאו"א, אני    ועד, ויש בה

מעלה אותם עם כל עליית הנשמות. עיקר מה שמביא את היחוד שאינו תדיר, זה שהנשמות עולות מ"ן בק"ש  

 יהיה חסר.  זה יחד עם זו"ן. זה מה שמביא לשאינו תדיר, אם אעלה רק זו"ן בלי עליית הנשמות, 

 ' אומר  מחיצוניות  היא  הכוונה    'נשמותכשהאר"י  תדיר,  לשאינו  מהתדיר  עברנו  החיים.  של  העומק  ציר 

אתה מתחיל  ש  היא  העולמות לפנימיות העולמות. פנימיות העולמות זה ציר הנשמות. מהותו של ציר הנשמות

וחות ונשמות,  לראות את החיים לא רק בשכבת החיצון של ההיסטוריה, אלא בתנועת החיים של נפשות ר

הוא זה שיעשה את העלאת   .נפתחשזה הציר הפנימי  .  הרצון שבהם, והתודעה שבהם  ,בבקשת החיים שבהם

  . ה, ושם יבוא השפע- ה, שם יפתח שם אהי- עליית המ"ן קורת בפנימיות העולמות. שם יפתח שם הויהמ"ן.  

העמוקה רבנו  האחדות  שמשה  מה  זה  העולמות.  פנימיות  בציר  להיפתח  ברבי  ופותח,    צריכה  מעמיק  זה 

עקיבא. ציר הפנימיות לא נשאר רק בהארות אמא, ציר הפנימיות חודר להארות אבא. לתוך בקשת החיים  

רצון החיים העמוק המקורי   הקודש שבהם. את  לנקודת  כולם  הנשמות, להשיב את החיים  של  העמוקה 

 שלהם. 

קורה בעליית שמע  שם לבצע את היחוד  באחד. איך אתם רוצי  -קורה בקטע שלנושאפשר להתווכח על מה  

העלאת זו"ן לאו"א, דרך כנפיים, שזה הנשמות, שמעלות את השכינה ועולות  הוא  ישראל באחד. האם עניינו  

בשביל   לשורשם  הזו"ן  שיבת  הוא  האירוע  ועיקר  לאירוע.  כנפיים  רק  לשורשה. אבל הם  הז"א  עם  איתה 

החדשים להיות אב"א ואחר כך פב"פ באצילות. ואז יוכלו    שיקבלו מוחין חדשים וכדי שיוכלו בזכות המוחין 

להתייחד. או שאתם מבינים מלכתחילה את הסיפור אחרת. שמלכתחילה תפקיד הנשמות פה הוא הרבה  

יותר עמוק ומהותי, מאשר רק להיות כנפיים לזו"ן.  כמו שהאר"י מבאר בעצמו בשמועה ראשונה ובשמועה  

שעיקר המ"ן הם נשמות    -פקודי רנ"ד זה שחור על גבי לבן, שהאר"י אומר בשנייה, שעיקר המ"ן זה הנשמות.  

העמוקים    המ"ן זה הנשמות. או"א בעומק, כיחוד עומק, הוא הנשמות. מה שיפתח את היחודים  בני האדם.

 יותר של החיים זה רק אם הנשמות יעלו שם. אם לא נעלה את הנשמות, הפנימיות לא תפתח באמת.  

 בקשת חידוש החיים הפנימיים

לקרוא את כל הסיפור פה כעליית כנפיים, שאנחנו כנפיים לעליית השכינה, לא מכוון לא לשמועה ראשונה  

אבל  ד בשמועה רביעית חמישית, ואפשר לעבוד ככה.  ולא לשמועה שנייה. אפשר לקרוא אותו באופן מבוד

עומק יהיו חסרים. יש מקובלים שככה יקראו הקטע הזה, ככה יעבדו, בשמועה רביעית חמישית.  התהליכי  

מנסה לחתור חתירה תחת כסא הכבוד, שתעבדו עם היחודים של ק"ש באופן עמוק יותר, לא תשאירו  אני  

נפיים לעלות את זו"ן לאו"א, ותגרמו ליחוד שאתם נשארים מחוץ  אותם בעבודה שבו אתם אך ורק תהיו כ

 לו.  

היסודות שהאר"י הניח בשמועה ראשונה ובשמועה שניה. אני לא מתחיל את שמועה  עומדים כאן ברקע  

יותר.   גדול  הוא  פה  שטמון  העבודה  של  הפוטנציאל  במנותק.  חמישית  קוררביעית  אני  כמו    אאם  רק 

הפסהקלאסים  המקובלים   הזאתאת  לפניהלש  , קה  היה  מה  ושכחו  חמישית  רביעית  השמועה  את    , קחו 

בתיקון הז"א ונוק'.    ,יתמקדו בעבודה האציליתהם  יהפכו אותה להיות הדרושים המרכזיים לעבודת ה',  ו

עליתי בתור מ"ן כי אני המאיץ של החללית, בזכותי היא תגיע לשם,    .גם אם אני עליתי שם בתור מ"ןאז,  

 ושא. אני לא הפנימיות של הסיפור.  אבל אני לא הנ



לבקש   ונוק' בעצם באים  זה אומר שז"א  כנפיים לאירוע?  ולא רק  בפנים,  עולה מ"ן  מה המשמעות שאני 

חדשים.   פנימיים.  חיים  ימשיכו  מאו"א,  האלוקית  והפעילות  היצירה  שתהליכי  על  רק  מבקשים  לא  הם 

חדשה, של חיים פנימיים חדשים, שימשיכו    להופיע בצורה מתוקנת. הם רוצים שתהיה זרימה תודעתית

הלאה ויופיעו הלאה בתוך החיים האלה. התחדשות של פנימיות העולמות של הז"א והנוק'. חיות פנימית זה  

הז האנרגיה  את  המציאות,  בתוך  שנושא  מי  תודעתית.  התחדשות  נשמתית,  הנשמות.  אלה  ,  והתחדשות 

'. שיהיו נשמות חדשות שיבואו לעולם. שיבואו נשמות  הנשמות הם השפע הפנימי שיתחדש בין ז"א לנוק

ה. שיהיו  - ז"א ויחושו את הרוח של שם הוישל  חדשות, אנשים שיחיו את הרוח אחרת. שיחיו את הרוח  

המוחין שיתחדשו בין ז"א לנוק'.  אלה  ה.  -ה אשר אהי-נשמות חדשות שבאות לעולם שיחיו את הקיום כאהי 

את שמע. התחדשות של מוחין פנימיים של העולמות, מוחין פנימיים  מוחין שיתחדשו בהם בעקבות הקרי

, בתוך החיים. הם יבואו אחר  כוחות נשמתיים חדשים שרוצים להופיע בתוך המציאותאלה  של העולמות  

כך ליחוד שבין ז"א לנוק', שיחדשו את הנשמות החדשות. שיוולדו אחרי התפילה, בתוך עמ"י. אנחנו לא רק  

ה אנחנו  באמת  כנפיים.  מה  בעומק.  להתחדש,  שצריכים  החיים  אנחנו  הסיפור.  בתוך  שנמצאת  אנרגיה 

עולה במציאות פנימיות העולמות? היא לא מבקשת שיבנה בית המקדש, ועמ"י   השכינה מבקשת כשהיא 

זה לא מה שהיא מבקשת. היא מבקשת את ההתחדשות    , ונוכל להקריב קורבנות בבית המקדש.יחזור לארצו

ה פנימיות  המקדש.של  בית  של  בחיצוניות.  עולמות  אשאר  אני  הפנימיות.    אחרת  של  חיצוניות  בתבניות 

התחדשות חיים  . הסיפור זה שהפנימיות תתחדש, שיהיה  זה לא הסיפור  התבניות החיצוניות של הפנימיות 

שיוולדו ילדים  שיביא  נשמתית,  חדשות,  ארצישראליות  נשמות  קודש  מציון,  חיי  של  עומק  תודעות  ו 

, יחד עם קדושא  "ובא לציון גואל"התורה שתצא מציון, התורה שתצא מציון אחרי זה, זה    ו. ז למציאות

   .והוא יפתח ליבנו בתורתו  דסידרה. שחיי עולם נטע בתוכנו,

פתוח יותר, אינסופי יותר,    פן אחר. מקודש יותר,שהמציאות תתחדש במובן העמוק, שנחייה את החיים באו

אחת מקודשת. נצליח להרים את החיים, לא כי אנחנו  כאחדות חיים  החיים לתקן  ת  את אחדו  .מבורך יותר

את התדיר  זה ישנה אחר כך את המציאות עצמה. השאינו תדיר יפתח    כנפיים, כי אנחנו אחוזים בעץ החיים.

שאלה מאוד גדולה. אם אתם נשארים כנפיים של האירוע, או שאתם נכנסים  יותר ויותר לעומק. לכן יש פה 

 , כעומק המ"ן של ז"א ונוק'. עם עומק המ"ן של ז"א ונוק'. בתוך לב האירוע. בתור המ"ן

  האחרונה ה'  -המלכות משתקפת כאם ז"א ונוק' עולים,  ,  האר"יבשפה של בשמועה ראשונה ובשמועה שניה,  

הקדוש.   השם  המ"ןשל  עם  עולה  היא  עולה  שלה כשהשכינה  החיים  כוחות  עם  שלה    ,שבה,  ביציות  עם 

הבי"ע  הפריון הפנימיים שבה. אנחנו הביציות. אנחנו  כוחות    אלה  ביציות שבה השטמונות בה, היא עולה מ"ן.  

  בקשת החיים שנמצאת אנחנו גילויי    מתגלות.כמיהות, תפילה לחיים שטמונה בתוך השכינה, ששל השכינה,  

עם כמיהת החיים שלה שרוצה להתברך,  בתוך השכינה. השכינה עולה עם המ"ן שלה, עם הפנימיות שלה,  

- ההופעה החיצונית של השכינה, ה וה', ז-ה .בתור האות י'מופיעה היא  שטמונה בתוך השקיו דאילנא שלה.

כוחות החיים  ראש זה עשר  י' ב.  י' בראש וי' בסוף  בייחוד יאקדונקי יש  י' היא ההופעה הפנימית של השכינה. 

מה שעולה זה לא רק    .שזורמים בראשית המציאות, י' בסוף זה כוחות החיים שעולים מתחתית המציאות

זה הדבר הכי חשוב בסיפור. בהקשר שלנו  ז"א ונוק', זה ז"א ונוק' עם נשמות הצדיקים. נשמות הצדיקים  

החיים שטמונה בתוכנו, היא הפנימיות של  בקשת  זה נשמות עם ישראל כולו שעולים יחד עם ז"א ונוק'.  

. להעלות אותה  היא השקיו של האירוע, היא מה שזורם בהתרחשויות הפנימיות שבין ז"א לנוק'האירוע,  

ההבדל  זה  לב האירוע.  ביציות הן לא רק כנפיים, ביציות הן  בלעדינו, זה להעלות את ז"א ונוק' בלי ביציות.  

   .אלו ואלו דברי אלוקים חיים ות.התפיס בין 

עומק המלכות. התיקונים מתאר את  בי' שמסתתרת ב יאקדונקי בי' שמסתתרת ב רק לא מסתתר הכח הזה 



זה    .בקשת החיים שטמונה בתוך הקיום של השכינה  ו היא. נקודת הי' הפנימית הז המלכות  מיותזה כפני 

ושם ס"ג זה י' ו' ד' ה' י' ו' א' ו'  בתוך שם ס"ג. שם ב"ן הוא שני ה', גם לאמא יש י'.   .בתוך אמאגם מסתתר 

של בקשת החיים שגנוזה בתוך אמא.  היא העומק    ורונה של אמא. הי' הז י'. יש י' שמסתתרת בה' האחה'  

כהעלאת כל בקשת החיים שטמונה  כשאנחנו עולים מ"ן בס"ג, לא כהעלאת זו"ן, שנכללים בשורשם, אלא  

בי' האחרונה של שם ס"ג.  באמא, העלאת המ"ן שטמונה באמא, אנחנו כמו   ונכללים  אותה  בתוך  עולים 

ליחד אותה באבא.  בקשת חיים שגנוזה באמא, שמה אנחנו עולים ונכללים. אותה אנחנו רוצים להעלות מ"ן.  

תוך החיים שלנו, להתעורר בתוכנו את אותה בקשת  היא זאת שתרד ותקנן ביש י' גם באמא, הי' האחרונה. 

 שטמונה בתוכה. חיים נשמתית 

כמו   ווגם על צורת העבודה. גם אם תעבדיש השלכות כבירות. גם להבנת השמועה,    האלה  אפשרויותהשתי  ל

כי אנחנו עדיין לא נמצאים בשלב של העלאת המ"ן. אפשר להבין שבשלב הזה,  יש בזה הגיון.    -המקובלים  

נבנה את המקדש, נחזיר את עמ"י לארצו, ואח"כ נדבר על להעלות מ"ן.  היה לנו מדינה,  תטרה היא שהמ

  ו קודם כל בוא  -אומר  מלכתחילה איך בונים מדינה. כמה המקום בו אנחנו יוצרים את החייםהיא  השאלה  

ט היא חלק  או ששאלת בקשת החיים של הפר  נטפל בשאלות הפרטיות.אחר כך  נבנה את המסגרות הגדולות,  

ושאלת  היא לא נפרדת מהשאלות של קיומה של המדינה,  מאיזה אנשים יהיו פה, ואיזה אנשים יחיו פה.  

נים אנחנו  ממה שאנחנו רוצים לבנות פה. איזה פ  צורת ההבניה של המסגרות הגדולות. היא חלק מהותי

זה מלכתחילה השלב שמתוכן אנחנו  זה לא רק יהיה שלב ב',  .  רוצים ליצור פה, איזה חיים רוצים להופיע פה

  מעלים את הבקשה כולה, גם אם יקח לנו זמן בתהליכי הדרך.


