טיפול גוף נפש לנוער בסיכון ,הבן החמישי
 .1להרבות בכלים
מפני שהציור של גדולת האור האלוקי גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור אחרון של
עקבתא דמשיחא ,במידה כזו שאין להן עדיין הסתגלות איך מנהיגים את החיים המעשיים על
פי גודל עליון כזה ,באה הכפירה ,והדלדול הרוחני שדומה לחורבן ,שאנו רואים אותו בדורנו.
אבל דרך הרפואה היא רק להרבות כלים ,הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל
הסתגלות מעשית על פי הארתו היותר עליונות .ומטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה
לחירות הרוח ,ואימוץ הגוף ,כי רק רוח חזק ואמיץ ,וגוף בריא ואיתן ,יוכלו להכיל בתוכם את
ההארות היותר עליונות מבלי זעזוע ,ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים
עוז של יצירה ,ולהמשיך מתוכם המשכות של ארחות חיים(...ערפלי טוהר ,שמונה קבצים ,ב,
שמח ,הראי"ה קוק)

 .2וחמושים עלו
שלב א'

ההגדה של
פסח
משעבוד
לחירות
מיגון לשמחה

שלב ג'

מאבל ליום טוב

שלב ד'

מאפלה לאור
גדול

מוחין אימא
בינה מתוך
הבנה
מוחין אבא

שלב ה'

משעבוד
לגאולה

רצון חיצוני
אריך ופנימי
עתיק יומין

שלב ב'

שלב
התפתחותי
מעובר ללידה
קטנות מוחין
למודעות

עקרון
כל מה שקנה
עבד קנה רבו
אין דעתו
מיושבת עליו
חשיבה חיובית

גדילת
העצמיות
גוף ומידות .
גיל 0-8
בניין ישוב
הדעת גיל 9-
13
מ 13-18אימא
נשמה

כח המדמה

מ 19-30אבא
חיה

התגייסות למען
האומה

מגיל 30
יחידה

 .3גילוי אליהו
שעל ידי השתיקה כל הגוף שותק מכל רגשותיו ואינו מחוה דעה כי אם מניח עצמו להיות
מקשיב ללחשי נשמתו .והוא מה שהשתיקה נקראת אומנות'' ,מה אומנותו של האדם בעולם
הזה'' ,שבזה אוסר את כל רגשותיו וקושרם אל השכל הטהור זיו אור הנשמה( .הרב חרל"פ,
מי מרום ,אבות ,עמ' ק')

 .4כנגד חמשה מוחין דברה התורה
חיבור גופנפש
החכם (מוח החכמה)

התם (סימפטטית)

(מוח הבינה) הרשע

שאינו יודע לשאול (פרסימפטטית)

 5 .5כו''ס=ת''ל
והסוברים שצריכים כוס חמישי ושתייה בהסיבה הוא משום שאין הכוסות לעניין המשכת
האור בלבד אלא גם להראות מכמה בחינות יצאנו לחירות ולכן גם מה שהוא נעשה ממילא
צריך שתייה והסיבה( .בית גנזי סדר ליל שימורים ,עמ' ש' ,הרב משה רפאל לוריא)

ונמצא כי הגוף מצד תנועתו ראוי הוא להיות משכן לנשמה.

(השל"ה ,תולדות אדם)

