
 ניגון הייחוד אחרי חיפוש

 תורת דוד .1
י תֹוָרה כִּי תִּ  (ד, ישעיה נא) ֵתֵצא ֵמאִּ
 

 מקדושה לשכינה .2
י וְָעׂשּו ְקָדׁש לִּ י מִּ  (ח, שמות כה)תוכם בְ  וְָׁשַכנְתִּ

 

 חיבור אל הגוף העצמי .3
 עצמן יקדשו אם לומר, מקדש אלא משכן אמר לא. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו

 ולא ועשו אמר לזה, ממש בתוכם ושכנתי זהו, לשכינה מרכבה מהם אחד כל יהיה

 בריאה הם והכרובים, לבב רמוז הארון, בגופו המשכן רמוז אחד כל כי ועשית אמר

, האדם גוף הוא והמשכן, הכבד הוא והשולחן, הלב על ומרחפת מחוטבת שהיא

 הטרפש הוא והפרוכת, האיצטומכא הוא העולה ומזבח ,הצלעות הם והקרשים

 הקטורת ומזבח, ... השכל הוא והמנורה, האכילה ואיברי הנשימה איברי בין שמבדיל

 (שם, שפתי כהן).. . הריח הוא

 

 כינור לב: הגדרת הנורמה .4
עד שאין כינורו האצילי מנגן בקרבו , כשמוצא את עצמו האדם לואה במובן הרוחני

מו מהו התוכן של אז צריך הוא לברר לעצ, כראוי לו במנגינותיו הנאדרות והנעימות

 גופניתלפעמים הסבה היסודית היא . כדי לעמוד על מהלך רפואתה, הלאות הזאת

אז כל מה שיתעצם יותר . כלומר חולשת הבשר מהכיל את היגיעה הרוחנית, לגמרי

ואין דרך , יגרום לעצמו כהות ההופעה ונביכת הרעיונות, לחדור במעמקים הרוחניים

. היגיני במעמד החיים וסידור, מנוחה, השקטת רוחלבוא לכלל תיקון כי אם על ידי 

למרחבים  שהנשמה שואפתכלומר  ,אמנם יש שהלאות באה מתוך העינוי הנפשי

אז תחת הצהלה הפנימית ..,לציורים מאירים ומבהיקים, לשאיפות רבות ערך, גדולים

מסתתרת תוגה חרישית פנימה , של החידוש והצמיחה הרוחנית, של מרוץ החיים

ואין הרפואה באה כי אם על ידי שיקוי אמיץ ממשקה , בחדרי החדרים של הנשמה

 .ציורים הצחים אשר בגבהי מרומיםהחיים העליונים של ה
 

 כשהכל מתנגן לפי הקצב שלך .5

 (א, סוכה נג)י כאן מ כאן איני ואם כאן הכל כאן אני אם כן אמר אבה

 

 טיפול לייחוד הניגון .6
 אם ה"מ ממילוי ט"י שהוא שבמדרגה התחתון המילוי נכנס תחלה כי שתדע צריך וגם

' ג א"בז היות ענין כי והוא אחרת לסבה ואם במדרגה שבכולם קטן שהוא לסיבת

 כ"ואח ה"מ מילוי שהוא עצמו חיות' בחי לוקח תחלה כי הוא ה"מ ג"ס ב"ע אלו שמות

 יותר חיות אבא מן לוקח כ"ואח אמא מן ולוקחו ג"ס מילוי והוא גדול יותר חיות לוקח

 חיות שהוא ט"י מילוי יהיה שתחלה הוא מוכרח כ"וא ב"ע מילוי שהוא מכולם גדול

 (אנך,ל"י ז"אר,עץ חיים)המדרגות מעלות הוא כך כי ו"מ של כ"ואח ז"ל של כ"ואח עצמותו


