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 ויחסה אל נסירת רחל 

 ייחודי לאה בין ראש השנה לשמיני עצרת 

 :דרושי ראש השנה דרוש ו קצת כוונות התפילות של ר"ה -שער הכוונות 

כי בר"ה לפי שנברא העולם ביום   ביאור קצת כונות בתפילות ר"ה הנה נת"ל

הזה לכן נעשה בכל שנה באלו הימים ככל מה שהיה בעת שנברא העולם והוא  

כי בתחילה חוזרים זו"ן אב"א וצריכים אח"כ נסירה וחזרת פב"פ וחיבוק  

ונישוק וזווג וכל אלו הבחינות הם נגמרים ביום ח' חג עצרת ואז מזדווגים  

הסוכות ובתחלת דרוש יוה"כ וע"ש בדרוש  יחד וכמ"ש בע"ה בתחלת דרוש חג 

ג' דחג הסוכות בענין התפשטות החסדים דאימא בנוקבא דז"א ושם נתבאר  

 טעם נכון אל אריכות הימים האלו משא"כ בזמנים אחרים

אחור באחור בימי ראש השנה, נסירה בעשרת ימי תשובה,  מתחילים במסביר את התהליך,  האר"י  

 חזרה לפנים בפנים מיום כיפור עד שמיני עצרת, ייחוד בשמיני עצרת. בניין הפנימיות ביום כיפור,  

ונמצא כי מיום א' של ר"ה עד סוף ליל חג עצרת כולם הם או זווג ישראל עם  

לאה או זווג יעקב עם לאה ולכן נק' ר"ה כי כן לאה היא ראש של רחל כנודע  

 '. בסוד עקב ענוה יראת ה

- ערבית- מנחה-כל תפילה, שחריתבשנה ועד שמיני עצרת,  כל הייחודים מראש ה  . נקודה יסודית  וז

לאה. כל עבודת    ויום כיפור ז של  ייחוד  בלאה. הכל לאה.    ושבת ז במוסף של  חצות, הכל ייחודי לאה.  

 הייחודים עד שמיני עצרת היא לאה. 

א לייחד  רוצים  לא  רחלאנחנו  קשיא  ת  דינא  של  רוצים להשהות את תהליך    .בתוך מרחב  אנחנו 

וסבלנית  ולפתח  ם רחל,  המפגש ע מרחבי הרחל. כדי לבנות אותה  ביכולת לעבוד בצורה מתוקנת 

בצורה נכונה, בצורה שמאפשרת לחיים לצמוח במרחב בריא, רך, עמוק יותר. מאשר הדינא קשיא,  

רחל חוותה את הנחיתות שלה אל מול המרחב הלאתי, וסחטה לו  ם  שממנו אדם הראשון ייחד. ש

ות לאתיות. במקום  ענבים בשביל לקבל הארות לאתיות, ולבנות את המפגש של העולם הזה דרך שפ

לכבד את ההופעה הרחלית כעניין לעצמו, עם שפה משל עצמו, עם כבוד לחוסר ולבקשה של החיים,  

הדינ עם  אותו,  להופיע  יודעת  שרחל  שכל  כמו  הסיבה  זאת  קשיא.  הדינא  עם  לא  שלה,  רפיא  א 

 הייחודים יהיו בלאה. 

ומה שאנו מכוונים בכל תפלות אלו הימים הנז' בברכת אבות במלך עוזר  

 ומושיע ומגן כו' להחזירה פב"פ  

 יש חזרת פנים בפנים כמו כל שחרית של כל יום ויום, 

א ע"ס י' ימ"ת  אז הכל בסוד לאה ולא ברחל כי רחל אין נסירתה נגמרת אל

 ספירה א' בכל יום מהם אבל לאה ננסרת לגמרי ביום א' ובכל יום ויום  

 .כבר גמרנו לנסר אותההרי לאה ננסרת בכל יום ויום? למה 



וחוזרת פב"פ עמו ולזה תיקנו ענין זכרנו לחיים כו' קודם מלך עוזר כו' כי  

 במלות אלו נרמז נסירת לאה. 

ת וזה סדרם זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים  ולכן יש בזכרנו לחיים י"א תיבו

כתבנו בספר חיים למענך אלהים חיים ולא יאמר אל מלך וגם לא יאמר אל חי  

   :וכ"כ בעל הטורים ז"ל

יש פה משהו שחשוב להבנה של כל מערכת עשרת ימי תשובה, וגם אולי בכלל לעבודת הימים האלה,  

 להבנה של יום הכיפורים.  אבל הוא גם קשור  

  יפורים אסור בתשמיש המיטה, אז איך אנחנו אומרים כביכול שיש ייחוד של לאה עם ז"א? יום הכ 

הכיפוריםהרי   יום  בתפילות  הז"א,  עם  ישראל,  עומדים    ,עם  שלום",  -ואומרים  כשאנחנו  "שים 

אומרים ווידוי, ושלוש עשרה מידות הרחמים, אנחנו כביכול מייחדים אותנו לפני ה' ועומדים איתו  

ובה היא מאוד פשוטה, איסור תשמיש המיטה מתייחס לרחל. כי זה המרחב של הגופא,  בקשר. התש

ייחוד.   בתהליכי  נמצאת  הנשמה  ייחוד,  בתהליכי  נמצא  לא  שהגוף  בזמן  מישורים  נש  אלהאבל  י 

שלנו האזור    .שונים  המיטהאת  תשמיש  שתייה,  אכילה,  סוגרים,  אנחנו  לסרעפת  אלה    .מתחת 

אנחנו סוגרים מבחינת תהליכי השפע, ויוצרים שם  אותם  נפש והגוף,  איזורים רחליים של צרכי ה 

תנועתיות חזקה של לאה. פתיחת הבקשות הנשמתיות שלנו    ת את מרחב העינוי. יחד עם זה נוצר

פנים   בקשת  בתוכה  נושאת  היא  לה.  חסר  ומשהו  הזה  לעולם  שירדה  לנשמה  וקשב  הזה,  בעולם 

בדרושי יום כיפור רחל בכלל לא קשורה לסיפורי הז"א.    ובקשת ייחוד, אל מול ה' יתברך. מצד אחד

רחל עולה    הז"א עולה עם לאה. הוא נמצא יחד איתה.ומצד שני עולה לאמא, ואחר כך לאריך,  אלא  

לנשמה,   גילוי הנשמה שבעולם הזה, עם  לאמא, לחיבור שלה  והוא מחובר לנשמה שבעולם הזה. 

 הדינים ועם הביקורת ועם השיפוטיות. 

עול בו. רחל  להתבונן  שצריך  דבר  עצמו  זה  לאה.  עם  נמצא  והז"א  לאה,  מעל   ה 

אבל עיקר עבודת הווידויים היא עבודה של תיקון הלב, ועיקר עבודת תיקון הקטורת קשורה לתיקון  

לשורשו,   אותו  ומעלים  נסגר,  הרחלי,  המרחב  התחתון,  המרחב  הפנימיות.  הבקשות  תיקון  הלב, 

לו שלוש עשרה    כותפרצוף לאה, ונמשאת  מתקן  משה  והמרחב הלאתי הוא הפעיל. אחרי חטא העגל  

אנחנו ממשיכים את זה עד השיא של יום הכיפורים שבו כולנו מצטרפים לתנועת    .הרחמיםמידות  

משה בנקרת הצור, ועומדים עם הקב"ה בשלוש עשרה מידות הרחמים, אבל עומדים כחלק מפרצוף  

 לאה.  

 כפל הפרצופים בראש השנה 

הנוקבא. איך אני  חלק מהיישום של כפל הפרצופים של  זה    הזה.  יש בעיה מסוימת בתוך הקטעאבל,  

תודעות שתי  עצמי  בתוך  חיים    :מחזיק  כהופעת  שלנו  הזה  העולם  את  רואה  אחד  שמצד  תודעה 

רחל, ומצד שני מחזיק בתוכי גם ראיה אחרת של עצמי, ראייה נשמתית, נשמה שירדה    , אלוקית

  . בתמוסריות גבוהה ונוק  ,לעולם, ויש לה קושי. היא שואפת לעולם של חירות, טוהר, בקשת קודש

היא נמצאת בתוך העולם הזה, ויש לה דינים. עקבי לאה בראש רחל. יש בתוכה בקשות של מה היא  

לחיות פה חיים יותר מוסריים, צודקים, טהורים, קדושים,   הייתה רוצה להיות בתוך העולם הזה,

  ופחות מרחבים של חיים שהם בדינא רפיא,   ,עם עומק פנימי, מודעות פנימית, פתיחת לב פנימית

 שהם נתפסים לה לפעמים כחולשות אנושיות. 



אנחנו גם חיים הופעת חיים אלוקית, שעולה מתוך המציאות, ארץ קדמה לשמיים, ואנחנו גם הופעה  

  . שמיימית שירדה לתוך המציאות. אנחנו גם בית הלל וגם בית שמאי. שני הדברים האלה נכונים

, שם אני באופן פוטנציאלי רוצה לחיות  אני יכול לגשת אל השנה שלי מנקודת המבט הלאתית שלה

לפני ה', עם הסגולה שלי, הבחירות הפנימיות שלי, אני כבר יכול לעמוד פנים בפנים עם ה' יתברך  

השנה.   רמת  אבל  בראש  דרך  שלי,  היומיום  דרך  שלי,  ההתממשות  דרך  עצמי  את  בוחן  אני  אם 

אני לא בטוח שאני יכול לעמוד.  המודעות וההתנהלות שלי במסגרת השוטף, העובר ושב של רחל,  

קודש בתוכם ושל הארת הפנים, שזורמים דרך  הבנייה של החיים ושל בקשת  ויש תהליכי עבודה  

תהליכי עשרת ימי תשובה ודרך יום כיפור ודרך חג הסוכות והראיית פני ה' ברגל, ושמחת החיים  

 'צול"ריות' של עקבי לאה בראש רחל.  -ולא ה שיש בבשר ויש ביין,

 קון עקבי לאה תי

השנה הקב"ה  אנחנו  בראש  את  להמליך  לאה  .מבקשים  המלכת  זה  ראשון  אותו    ,ביום  להמליך 

יום  ה פנימיות העולמות.    ,מנקודת המבט הפנימית נשמתית, יום ראשון הוא כנגד תיקון הנשמות

צריך להישמר    .השני הוא תיקון חיצוניות העולמות ותיקון רחל. זה שתי בחינות של ראש השנה

 שהמבט הלאתי לא יפגום במבט הרחלי, ולא יגרום לגילוי ערוותה של רחל.  

של ההמונים. הופכים אותם    םהצדיקים הם אלה שמגלים את ערוות  .זו המורכבות הגדולה שלנו

במקום לעשות את התהליך ההפוך, שהם אלה שימשיכו את    .לרשעים, ורואים בהם את כל המומים

הרחמים, של אהבה לעם ישראל, גילוי הסגולה בעם ישראל, גילוי הרצון האלוקי    שלוש עשרה מידות

שלוש עשרה מידות הרחמים.  את  לתקן את לאה לא כדינא קשיא, אלא לתקן כנושאת   .בעם ישראל

אתה צודק,  ":  זה מה שמשה רבנו זכה לו, בחטא העגל. במקום להיות בדינא קשיא, ולהגיד לקב"ה

, הוא  "בא נעשה עוד פעם את ישראל מחדש, יהיה הרבה יותר מוצלח ממני צריך להשמיד אותם,  

לא, אברהם יצחק ויעקב, בני אברהם, תרחם עליהם, אם לא, תמחה גם אותי, אם הם לא  "  :אמר

שרה  . אם אין ציבור אין גם צדיקים. הוא זכה בזכות זה לתיקון פרצוף לאה בשלוש ע"אז גם אני לא

מידות הרחמים, שיש אור אריכאי שנמשך בלאה. היא הופכת להיות צדיק שממתיק את הדינים  

הקשים שלו למקום שיש בו רחמים עמוקים, וראיית הסגולה שטמונה בכל יהודי. יש לו סבלנות  

מהערבות   חלק  את  בשבילה  לוקח  לפעמים,  העבודה  את  בשבילה  נושא  והוא  למציאות,  והכלה 

ישראל. הוא נותן את התמיכה ואת הסבלנות לתהליכים הרחליים. במבט שלו   לעם  העמוקה שלו

מקרין אור שנושא את הפוטנציאל של רחל. הוא נושא בתוכו את הכתר דרחל. כתר דרחל הרבה  הוא  

בתוך לאה. לאה נושאת את    היא בתוך  נשא בתוך לאה. הבת עין של רחל, הרבה פעמיםיפעמים  

את הבת עין,  הרבה פעמים  בבני אברהם יצחק ויעקב. לאה נושאת    האמון העמוק שראה משה רבינו 

בדרוש המפיל היא    ,כתר דרחלל  דרוש הזהבשייכת  בת העין    . אותה "המאיר לבת עין"מכנים  לכן  

לאה. לאה לוקחת איתה את הבת עין של    נתמוצגת ע"י המהרח"ו כשייכת ללאה. בחצות לילה נתק 

נסתר, היא סוד העולם הפנימי, היא נושאת בתוכה לא רק  רחל, כי כיוון שלאה היא סוד העולם ה 

את הסוד הפנימי של העולם הבא, אלא את הסוד הפנימי של העולם הזה. את העומק שטמון בעיניים  

 של הילד, של רחל.  

הבנה של תיקון שלוש עשרה מידות רחמים. עבודה שהיא תיקון אנשי לאה, תיקון אנשי הנסתר  זו ה

ות מסוגלים לראות בן אדם ולדעת את כל העוונות, וכל הפגמים שהוא פגם, לפעמים, שבמקום להי

יהודי. את הקודש שבכל   נסתר שמסוגלים לראות את הנסתר שבכל  ולהוכיח אותו, שיהיו אנשי 

יהודי, את הנשמה האינסופית שלו.   נסתר, לא לחפש  זו  יהודי, את האור שבכל  עבודה של אנשי 



למה כל פעם    :מישהי פעם אמרה לאשתי  .י הקליפות שבבנאדםלראות את הנסתר במובן של גילו

שאני מגיעה לכל צדיקים האלה רק רואים את כל העוונות שלי? אף אחד לא רואה את הדברים  

התוכחה יכולה להיעשות במסגרת של תשובה ואמון וראיית הטוב שבאדם והרצון    הטובים שלי.

יכול להיות שיחד עם    ,ת העומק שלו. אם כןא  ,גם את הנשמה שלורואים לקדם אותו. השאלה אם 

מעלה ריח טוב בנשמות ישראל, או מעלה  שתוכחה  רבי נחמן מבדיל בין  עבודה של תוכחה.  תהיה  זה  

שמנמיכה את הבנאדם ומורידה אותו, ולא מעמיקה ומעצימה אותו.    . תוכחהריח רע בנשמות ישראל

 זה תיקון של פרצוף לאה.  שאלה איך עובדים עם תוכחת מגולה ואהבה מסותרת. זו 

" טבעי  שבאופן  אמא.  של  באחוריים  מידות  י"ג  המשכת  זה  לאה  פרצוף  אשר  תיקון  את 

"יוכיח  יהוה יאהב תיסרנו",  אשר  הגבר  תלמדנו  יה אשרי  לאה  ומתורתך  של  הזה  בעולם  יש   ,"

ביקורתיות גבוהה. היכולת למתק את הביקורתיות ולהאיר בתוכה את י"ג מידות הרחמים, זאת  

המשיח יבוא להחזיר  ש גם הצדיקים צריכים לחזור בתשובה. כתוב בזוהר  העבודה של הצדיקים.  

 לתקן את עצמם בבחינת י"ג מידות הרחמים של משה רבנו.    ,את הצדיקים בתשובה

מייחדים את לאה,  י זה שאנחנו  לעמך "  להזהר לא לפגום בפרצוף רחל.צריך  חד עם  כבוד ה'    תן 

"עריכת נר לבן ישי  ", זה תיקון רחל.  דוד עבדך  צמיחת קרן...  ךותקווה טובה לדורשי  תהילה ליראיך

 משיחך" זה תיקון לאה.  

 

ניסרנו את הכתר דרחל  מתחילים תהליכי נסירה,  . ביום הזה  היום השני של ראש השנה הוא ברחל

נגמרה,   כבר  לאה  כי  דרחל,  החכמה  ניסור  על  לעבוד  וממשיכים  ראשון,  העבודה  וביום  עיקר 

לציר  צירמאנחנו עוברים    מתמקדת ברחל. יותר    .החכמה  הרצון, הכתר,  ציר החכמה הוא הרבה 

נסירה, ותיקון    -. עיקר העבודה היא עבודה של נסירה, דורמיטאחיצוני. ציר הנפש, אבא יסד ברתא

 המלכות.  

שני ראשים למציאות, ראש הכתר וראש החכמה. יש קשר יש    .נסירת החכמה היא נסירת הראש

לאה קשורה    .שורש אבא יסד ברתא מתגלה בעיקר ברחל   ".קודש היא לכם"עמוק בין רחל לחכמה,  

לכן בשבת במנחה היא תעלה עד החכמה, ולאה תעלה עד האריך,  במיוחד לאור הכתר, לאור הרצון.  

 עד הרצון. יום כיפור הוא יוצא דופן.  

נייחד את לאה  ששאנחנו מייחדים את ייחודי לאה, לא נחזור לעץ הדעת טוב ורע.  שכלהיזהר  צריך  

  עם הקב"ה, ונעשה עקבי לאה בראש רחל, נגביר את אחיזת עץ הדעת טוב ורע ברחל. נראה אותה 

  ,באופן שיפוטי, ביקורתי, שמגלה את ערוותה, ובעיקר נהיה עסוקים בביטושים, של רצועה להלקאה

שהופכת את רחל להיות במקום בת מלך, להיות שפחה. להיות עבד. כמו שמשה רבנו חטא בחטא  

כעס עליהם והלקה    הוא   אמר "שמעו נא המורים" במקום לדבר איתם באופן מכובד ומי מריבה  

הבנים.  הוא  אותם.   בדור  לעלות  כבר  שהתחילה  במלכות  לפגיעה  חלק  זו  גרם  שהיא  מורכבות 

חלק גדול ממה    . מהמורכבות של העבודה בימים האלה, והיא היא מהות תיקון חטא אדם הראשון

שניסינו ללמוד עד עכשיו, זה ללמוד את המורכבות הזאת, להבין מה היה חטא אדם הראשון, ואיך  

לה. גם לא לייחד את רחל, אבל גם לשמור על זה שלאה תהיה בהארת י"ג  לא לחזור עליו בימים הא

מידות של רחמים, ותישא בתוכה כבר את המבט נושא חיים. שנושא תהליכים שמתמירים את רחל.  

יש בחינה מסוימת שלאה ורחל פה קשורות כבר יותר אחת לשנייה, לא במבט דיכוטומי, אלא במבט  

 משלים.  



 

הווידוי הוא חלק מההכנה    .הלב, שם יסוד לאה נמצאתיקון    .עיקר הווידוי הוא בלאה. הוא בחג"ת

חושבת שהיא צדיק. "אין אנחנו עזי פנים" המצח  שהיא    היא  לי"ג מידות הרחמים. הווידוי של לאה

עורף" "וקשי  שמאחורה,  -והפנים,  לאה  אבל    מלכות  חטאנו",  ולא  אנחנו  צדיקים  לפניך  "לומר 

נו עווינו פשענו. חלק מהבעיה של המודעות של התודעת התנשאות הלאתית, יכול להיות גם  חטא

רחל לא צריכה את הווידויים בשביל    .בקליפות. הכל בסדר איתי. רחל יודעת שהיא בדינא רפיא

היא גם ככה חיה בשפלות עצמית, לא צריך להגיד לה לעשות מצוות ווידוי.  ,  לדעת את השפלות שלה

ות ווידוי באה להתמודד עם ההיבריס האנושי, עם ההתנשאות שלנו. עם "אשירה לה' כי  עיקר מצו

שאני לא מתגאה בגאוות שמים אלא בשבעת מלכי אדום שבי. עם העזות פנים, שזה    .גאה גאה"

סילוק אור המצח, אור התפילין במצח, ותיקון קשר של תפילין מאחורה. זה עיקר התיקון של לאה.  

התיקון הזה  יקון של בושת פנים, ורכות של הדינא קשיא. שהיא תמיד צודקת.  שהיא נתקנת מהת

הוא תיקון של לאה, גם אנחנו מול ה' יתברך. היכולת שלנו לשבר את העצם שלנו, היא עיקר העבודה  

של הווידויים. להביא רכות ללב. הלב מתקשה במקום הזה שהוא תמיד צודק. והוא גם יחרף אותך  

שאתה חושב שאתה לא בסדר. זה השורש של הווידוי, שאין אנו עזי פנים לומר    ויגדף אותך על זה 

ב' לתקן את  -צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אלא חטאנו עווינו ופשענו. עכשיו מתחילים בתיקון ב א' 

  הווידוי, תיקון לאה. את  האר"י יבאר  כך  אזור אחר.  להיסוד של לאה. זה לוקח את עבודת הווידויים  

בבני  הווידוי אלה   במלאכים,  לאה.  בעקבי  שאוחזות  הקשות  הבחינות  תיקון  של  בהקשר  ים 

 מושלמים וצודקים.   םהאלוקים. שתמיד חושבים שה

ב  ימי תשובה,  תפילין, שזה  גם בעשרת  חיים, הארת  פנים, הארת  "זוכרנו לחיים", נמשיך הארת 

, מתוך זה נגיע לעמוד לפני ה',  תיקון העזות פנים וקשיות עורף  זהתיקון התפילין. תיקון התפילין  

 ומתוך כך נגיע לי"ג מידות של רחמים, ומתוך כך נגיע לייחוד. ייחוד של לאה.  

גם בשאר השנה זה יהיה חלק מהעבודה בסוף תפילת שחרית או מנחה, לייחד את לאה מתוך מקום  

רחמים מידות  י"ג  לתקן   .של  של  חלק מהעבודה,  שצריך לתקן את    זה  כמו  את הפרצוף הלאתי. 

שכבות יש ללאה, מלילית,  הרבה  האחוריים, אבל צריך לתקן את אחורי אמא. את הדינא קשיא.  

  . יש המון רצפים פנימיים של עבודה  .ללאה דקטנות, ללאה של אמא בגדלות, ללאה של אבא בגדלות

ים, ללאה של משה רבנו, בחטא  מלילית של חווה ראשונה, ללאה של יעקב, ללאה של יציאת מצר

בראש השנה,   .תהליכי עומק של תיקון פרצוף לאהאלה  העגל. ללאה של כלת משה, פנים בפנים. כל  

שלה   חיצוניות  הכי  מהאופציות  אותה  מעבירים  לאה,  את  מייחדים  שאנחנו  להבין  לנו  חשוב 

אנוש   "מה  שאמרו  ועזאל,  עוזא  האלוקים,  מבני  שלה,  עמוקות  הכי  שזה  לאופציות  תזכרנו",  כי 

אל משה רבנו של י"ג מידות רחמים  השורש של עץ הדעת טוב ורע, של אחיזת הקליפות בדינא קשיא,  

 . "ופני לא יראו אחרי אתר. "בלאה. עם הארת התפילין של נקרת הצו

כולנו מונחים באופן טבעי בעשרת ימי תשובה ובראש השנה בלאה. זה הדיפולט של כולנו. תיקון  

ראש השנה מתקן את הכתר. מה אני רוצה שיהיה לי בשנה הבאה?    .זה תיקון הכתר  -הרצון שלנו

לי   אני רוצה שיקרה  להיות אחר? איזה משהו אחר  רוצה  רוצה להיות שונה? במה אני  במה אני 

ומה  . מתחיל להיות ביקורתי למה שהיהאני  ע.  והשנה? ברגע הזה עקבי לאה בראש רחל מתחילים לנ 

  ? כמה אני רוצה שיהיה אחרת  ?מה צריך שינוי  ?מה לא בסדר איתי  ?ברה לא היה בסדר בשנה שע

  ? וכמה כח אני אעשה בשביל לבקש משהו אחר ממה שהיה לי, ואיך אני אתמודד עם כל הבאגים שלי 

כשהאדם מתחיל מסעות, הוא עלול גם    - "אלה אלוקיך ישראל"  :זה מתחיל. רבי נחמן כותב  םש



לעשות עגל. הוא נוסע ממקום של דינא קשיא. מקום של חוסר אמון שהקב"ה הולך איתו בחיים.  

שגם כל מה שהוא עבר עד עכשיו זה חלק מרצון ה'. גם זה חלק ממה שהוא צריך ללמוד ממנו, אבל  

במציאות של החיים שלו.  גם על המורכבות שלה, לכפור  לא צריך רק לכפור בעולם הרחלי. לכפור  

 בה. מתוך הרצון של הדינא קשיא ליצור מציאות אחרת. 

 ייחוד לאה עם הספירות של רחל

חלק מההבנה היותר כללית על המורכבות של החזקת הסיפור הכפול, והעדינות שבו אנחנו  כל זה  

 כותב:  מחזיקים את הדברים האלה. אבל, בתוך הקטע עצמו הוא

ומה שאנו מכוונים בכל תפלות אלו הימים הנז' בברכת אבות במלך עוזר  

ומושיע ומגן כו' להחזירה פב"פ אז הכל בסוד לאה ולא ברחל כי רחל אין  

נסירתה נגמרת אלא ע"ס י' ימ"ת ספירה א' בכל יום מהם אבל לאה ננסרת  

    לגמרי ביום א' ובכל יום ויום 

 בכל יום ויום היא גם ננסרת. 

וחוזרת פב"פ עמו ולזה תיקנו ענין זכרנו לחיים כו' קודם מלך עוזר כו' כי  

 במלות אלו נרמז נסירת לאה.

וכתר דרחל. ביום השני,    ,מנסר את הנסירה היומית, ביום הראשוןזה לא ברור. אני   כתר דלאה 

וכן הלאה ביום הרביעי דעת דרחל,  בינה דרחל,  ביום השלישי  רחל    אני מנסר את.  חכמה דרחל, 

 . בעשרת ימי תשובה. אבל פה כתוב שבכל יום ויום אני מנסר את לאה

  ,לכאורה זה נסירת רחל .נסירת לאה "כל יום ויום", אני גם מנסר את לאה. ב"זוכרנו לחיים" נרמז

נצליח לנסר את הבינה של רחל,  כשתהליך מעניין.  כאן  אבל מצד שני, זה נקרא נסירת לאה. קורה  

ולאה היא  שתמש בה לעמוד פנים בפנים. ביום הרביעי אני אנסר את הדעת של רחל,  לאה היא זו שת

כל יום שאני מנסר ספירה של רחל, רחל לא יכולה להתייחד,  בשתמש בה לעמוד פנים בפנים. זו שת

קח  ושוב לאה ת גיע ליום כיפור,  ת לאה. היא  זו    ייקח אותה כדי להתייחד עם הספירה הזאת שמי  ו

 תייחד איתם.תאת כל תשע הספירות האלו ו

מתנסרת בכל יום, וחוזרת עמו פנים בפנים. זאת אומרת, תשע הספירות האלו, שאנחנו מנסרים  לאה  

יום כיפור, נקראות לשני פנים. הם גם נקראות כנסירת רחל, תשע ספירות של   מראש השנה ועד 

גם נקראות תשע ספירות של לאה. מאיפה אנחנו מכירים את זה? כל לילה. חצות  רחל, אבל הם  

לילה. שלאה משתמשת בתשע ספירות של רחל בשביל לבנות את עצמה, בשביל לעמוד פנים בפנים  

 עם ה' יתברך.  

  , עד שיסתיים תהליך הנסירה שלה. רחל לא תתייחדאבל  אנחנו קוראים את זה כסיפור של רחל,  

כל ספירה שנתקנת, ועברה את הנסירה וראויה לבא  ליך הנסירה של רחל לאה תיקח  תוך כדי תה 

מסירת הסימנים, כמו    כמו   זה  . שתמש בה לעמוד פנים בפנים עם ה' יתברךתותאיר אותה  לפנים,  

חצות לילה. כל יום ויום, שאני מנסר אותו, חוזר בו בתשובה, מוסר את עצמי לה' יתברך, ומעביר  

,  רות פנים, אני לא יכול לעמוד איתו עכשיו עם רחל. רחל תחכה להושענא רבהאותו מאחור לאפש

 אבל לאה כבר יכולה לעמוד עם זה לפני ה' יתברך.   .לשמחת תורה



 היכללות הצדיקים ובעלי התשובה

לא לבד, כלאה, ורחל תעבור את התהליכים שלה. משה    -משה רבנו יעמוד ביום כיפור עם ה' יתברך

את כל עם ישראל איתו, ליום כיפור, ועם כל עם ישראל הוא יגיד י"ג מידות של רחמים.    רבנו יקח

בינונים נידונים, אבל    . בעשרת ימי תשובה"צדיק ", לא ה"רחל "יחד עם כל הבעלי תשובה, שזה כל ה

לא רק משה רבנו עושה את ייחוד לאה.  .  בינונים נידונים יחד עם י"ג מידות של רחמים, והווידויים

ביום הכיפורים. כל עם ישראל חוזר בתשובה, כל עם ישראל    ל עם ישראל עושה את הייחוד הזהכ

עושה ווידוי ועומד לפני ה'. יש בחינה של רחל שהיא תעשה את מה שתעשה, ויש בחינה של לאה  

זה המקום שגם אנחנו כבעלי תשובה נכללים כבינונים עם משה רבנו. וממשיכים    שתעשה את זה.

את אותה הסליחה והמחילה שהקב"ה הבטיח למשה, ושבשבילה הוא עלה לעוד ארבעים  על עצמנו 

   יום וירד במוצאי יום כיפור, וממשיך לכולנו עת רצון ועת סליחה ומחילה ורחמים.

תשע הספירות של רחל יכולות ללכת לשני כיוונים. הם יכולים לשמש לרחל באופן טבעי, ויכולים  

ים. היא שואלת ממנה את תשע הספירות שלה. בעשרת ימי תשובה אנחנו  יאת לאה בינת גם לשמש 

שואלים גם את עשר הספירות האלה לעשר ספירות של לאה. עשר ספירות שאנחנו משתמשים בהם  

הרצון שלנו לחזור   .בשביל העמקת החזרה בתשובה שלנו. העמקת החלומות והרצונות שלנו לשינוי

את החלום הזה שחלמנו בראש השנה לכדי ציור הולך וגדל    בתשובה, ולתקן את עצמנו, ולהוריד

חלומות.   רצונות,  שינויים,  עוד  לבקש  היבטים.  בעוד  בעוד תחומים,  בתשובה  לחזור  חיינו.  בתוך 

לצייר ציור יותר עמוק של החלום שלנו, זה התרחבות כמו מחצות לילה עד אור הבוקר. התהליך  

 בה. הזה קורה גם מראש השנה עד עשרת ימי תשו

ביום כיפור כולנו כביכול עומדים,    .לבדו את הייחוד של לאה, כמו בנקרת הצורעושה  משה רבנו לא 

ונכללים בתוך עבודות לאתיות. זה המקום שבעלי התשובה   יסודות הרחמים,  עם הווידויים, עם 

מוסיפים לצדיקים. משלימים את העבודה של הצדיקים. גם אנחנו משתתפים באותה העבודה של  

 רה בתשובה, אלא שהחזרה בתשובה שלנו, תעלה מ"ן ביסוד לאה. כי אין רחל.  חז

כל הזמן יש בו חזרה בתשובה, גילוי בקשת  שגם הצדיקים מתרככים, מתארכים, מקבלים מקום  

רואה  רצון, תנועה שנעה מתוך חושך לגילוי סגולת ישראל. כשצדיק רואה יהודי חוזר בתשובה, הוא  

הוא רואה עמוק יותר ממה שהוא לפעמים חושב על מה שהוא עושה.    סגולת ישראל מאירה.את  

אומר מסתתר  -הוא  עומק  איזה  פלא.  איזה  הנשמתיות    פה.  וואו,  התנועות  את  רואה  הוא 

שמסתתרות בתוך התנועות החיצוניות של החיים. הוא רואה שם משהו הרבה יותר עמוק. זה מעלה  

מתקן    ,מעלה לו מ"ן  ,מביא לו את זהשל ה' יתברך. מי  מתייחד עם זה מו   ,לו מ"ן, פותח לו  את הלב

זה מעלה לנו מ"ן    . הבעלי תשובה. כולנו, כבעלי תשובה, אל מול נקודת הלב שלנואלה  לו את הרחם,  

שמוקטרים באופן  טבעי    ,בעשרת ימי תשובה. זה עצמו סוג של תיקון אחד עשרה סממני הקטורת

ת התפארת. זה סוד לאה, סוד הלב, כל יום. זה עדיין לא  ספירכל יום, במזבח הפנימי, שזה החג"ת. 

מקום מתוקן של חיים, זה עולה אל מול השבר, אל מול עץ הדעת טוב ורע, אל מול המורכבות של  

זה עולה  ויש פה בקשה לטוב, לחיים, לעומק, לאמת, לכנות, לישרות של לב ופתיחות של לב,    . החיים

בערב שבת קודש. הוא רואה משהו מעבר ליהודי שרץ עם    שם. יש ריח של בשמים, שהרשב"י מריח

הוא רואה את הריח    .הריח שעולה מתוך החיים של הגשמיותאת  האגודת בשמים שלו. הוא רואה  

בבית קודשי   ייחוד,  לו  הוא מתייחד  זה  ומתוך  בגדיו.  ריח  הקטורת,  ריח  מריח,  העולם הבא  של 

  לו, שמחזיקה את הנסתר, שבסוף "רחמנאצד תודעת נסתר שההקודשים של הלב. הוא מחזיק מ

אדם הולך בעולם הזה, נשמה שירדה לעולם הזה, והלכה בתוך החושך, שכחה את עצמה,    .ליבא בעי"



איבדה מה היא רוצה מעצמה, לא תמיד היא זוכרת בדיוק למה היא נמצאת פה, מה היא עושה פה.  

אבל יש פה נשמה אלוקית שירדה לעולם, והיא מחפשת משהו. יש צלילים עמוקים שהיא מבקשת.  

יש איזה ריח שהיא מריחה שהיא מחפשת. וכשהריח הזה עולה, ויש איזשהי עליה שלו, גם אם זה 

ן בהמון מגושמות, הריח הזה נפתח ופותח את הלב. פותח את הזיכרון הפנימי, פותח את  עדיין טמו

אותה   מקבלים  שהצדיקים  לאה,  ייחודי  עבודת  זו  ייחוד.  של  אור  מאיר  העמוקה,  הרצון  נקודת 

 מהבעלי תשובה. שפותחים להם את תיקון הקטורת של המזבח הפנימי.  

  . השפה שלנו היא שפה של עץ הדעת טוב ורע  . רוריםלא עוזרת לרחל להתייחד. זה עדיין בילאה  

המרחב הרחלי ביחס ללאה הוא עץ הדעת טוב ורע. אלא שהוא מרחב של תשובה, מרחב של פתיחת  

 לב. פתיחת נשמה. כל העולם הזה הוא רגלי הנשמה. 

מרחלשואלת  לאה   החופשיים  החלקים  שלה,  את  המלכות  הם  לעולם,    .כי  שירדה  נשמה  היא 

המלכות שלה תתפשט למטה, זו תהיה רחל.  אם  הרגליים שלה. הרגליים שלה זה רחל.    המלכות זה ו

אלמלא חטא העגל אולי לא היינו צריכים את זה, אבל אחרי    היא תשלים לה את הרחם שחסרה.

איבדנו משהו, בחווית החיים הפשוטה, והאמון בה. אנחנו    .נפגם בעולם הרחלימשהו  חטא העגל,  

הוא תומך אותו בשפה שלו ובדרך    .לעולם הלאתי שיתמוך את המרחב הרחליזקוקים במובן מסוים  

משם הוא יורד למטה ומשם הוא    .שלו. הוא תומך אותו כעץ הדעת טוב ורע שנפתח ממפתח הלב

 עולה כתשובה וכבירורים וכקטורת לתוך הלב.  

 סוגי הנסירה השונים 

בלי התמיכה הזאת של לאה, בשמועה שניה, היא ננסרת בחיק אבא    יש סיטואציה שרחל ננסרת

ואמא, עולה למעלה, במקום מוגן שאין בו אחיזת הקליפות, שם היא ננסרת פנים בפנים, ושם היא  

חוזרת בחזרה ויורדת בחזרה אחור באחור. הנסירות בשמועה שנייה הם תמיד בחיק אבא ואמא,  

ך להרדמה, עושים ניתוח, ומחזירים אותך למודעות. הכל  מכניסים אות  .במרחב מוגן, בדורמיטא

בשמועה רביעית חמישית הנסירה לא קורת רק בחיק אבא  אבל  סטרילי, מורידים אותך מחדש, סע.  

ואמא, במובן של עליה להיכלות אבא ואמא. הנסירה קורת פה, אמא נכנסת בתוך המרחב שלנו,  

אתה מקבל את הדינים של הז"א    .לב מוגברתבונה לך מודעות מוגברת, הבנה מוגברת, תשומת  

האר"י כותב    . אליך, יש לך הרבה יותר סכנה. מצד שני, יש עבודה במקומה. זה עבודת נסירה מודעת

שאחרי היום הראשון, הז"א מנסר במודעות עצמית את הנוקבא ממנו. הוא מבין שזה מה שהוא  

ביום הראשון זה היה בבלי    .לייצר יחדרוצה, הוא רוצה אותה מנוסרת ממנו. לטובת היכולת שלהם  

 דעת, הקושי של היום הראשון, אבל מהיום השני והילך הם עובדים ביחד על זה. 

  , יש את התמך של המערכת הלאתית  .מודע  ,מנוהלהוא  מצד שני,  , אבל  תהליך הרבה יותר מסוכןזה  

   אפשרויות:תי  ש אלה  מחליפה את התמך של בחיק אבא ואמא, שאנחנו מכירים משמועה שניה.  ש

שהו שמנהל לך את התהליך הזה, טיפול זוגי, משהו שעוטף את התהליך, עובר על  יללכת למ  ,אחת

שאתה שומר על    ,אפשרות שניה  .תהליך הנסירה שיקרה כמו שצריך, מתווך את כל ההתרחשויות

, כבר ברור לנו מה אנחנו רוצים, ממשיכים הארת י"ג  המרחב הלאתיעם  כפל בתוך המרחב הזוגי.  

 מידות רחמים, יש לנו הרבה אהבה ושייכות, ויחד עם זה, עובדים על החיים ביחד.  

 תיקון ההוד

 ונמצא כי ביום הט' שהוא כנגד ההוד שבנקבה  



 הוא סוקר את כל הספירות שבכל יום.  

בהוד הזה של הנקבה  שננסרה אז ביום הזה עם הפרק תחתו' דהוד דז"א והנה  

 כלולים יסוד ומל'  

היסוד והמלכות של הנקבה עומדים על ההוד של המלכות. מה שיסביר לנו כמה הווידויים הם נושא  

מרכזי, אבל בהקשר אחר. חווית ההוד, תיקון ההוד, הנקודה שעליה עומדת המלכות. זה עוד רובד  

 ההוד, שזה המשך של יום כיפור. אחד של תנועת ההודיה. כמו בחנוכה, שהמלכות עומדת על 

 מן הגבו' המתפשט' בו יצאו שניהם כנז'.  

החמש גבורות מגיעות עד ההוד, ומהם נבנים היסוד והמלכות, שכוללים בתוכם את כל הה' גבורות.  

במלכות,  נכללים  גבורות  הה'  ואז  ביסוד,  נכללים  גבורות  הה'  שהולכים    ואז  גבורות  הה'  וכל 

בנקב  וניתנים  והמלכות,  ומתנסרים  היסוד  נקודת  אל  הגיעו  עכשיו,  ועד  השנה  מראש  מהז"א,  ה 

 שאמורים להתנסר ביום כיפור.

והנה לפי שהיסוד והמלכות שבה נעשו כא' ברגע א' לכן שניהם נכללים יחד  

ההארת ההוד שבה   ביום העשירי של יוה"כ ואמנם לפי ששניהם יצאו מכח 

ושם היו כלולי' ביום הט' לכן ארז"ל כל האוכל ושותה ביום הט' מעלין עליו  

    .כאלו התענה תשיעי ועשירי

כל אנרגיית המפגש טמונה באנרגיית ההוד, היכולת שלי לעמוד ולהכיר בזה שאני חסר, ולהודות  

זה המקום שבו אני נפתח לקבל, נפתח לקשר. המקום שבו הקב"ה גם מודה, שהוא    .בצורך שלי

נותן למלכות מקום, כמו שרבי נחמן כותב.   מיעט את הירח. זה גם תיקון ההוד, של הקב"ה. זה 

גם אני חסר,    -אלוקים אומר  .בתיקון ממשלה. לא סתם ראש השנה נמצא ביום של מיעוט הירח

 אנחנו גם חסרים. נותן לנו מקום, פתחון פה לפני ה' יתברך.    -ר לנו להגידמיעטתי את הירח, זה מאפש 

ש בחינת  מכיוון  את  לתקן  אפשרות  יש  עומדות,  הם  ועליה  והיסוד,  המלכות  יצאו  ההוד,  ספירת 

.  המלכות והיסוד כבר ביום התשיעי. לכן ביום התשיעי אנחנו אוכלים ושותים בשביל היום העשירי

יכולת    אז  כי לנו  העשיריאין  ביום  החיצוניות  את  ולתקן  ולשתות  עבודת  לאכול  אותה.  ולנסר   ,

החיצוניות היא עבודה של עולם שנוגע בצרכי החיים שלנו, ולא רק עובר למרחבים פנימיים. אז לכן  

זה חלק מעבודת תיקון יום    .עושים ווידוי במנחה. לפני הסעודה המפסקתואנחנו אוכלים ושותים  

 הכיפורים ביום קודם. 

  כוונת הכפרות

 : דרושי יום הכיפורים הקדמה  -שער הכוונות 

ובתחילה אכתוב המנהגים ואח"כ אכתוב הדרושים בע"ה מנהג של הכפרה  

המנהג הנזכר בספרי הגאונים היה מורי ז"ל נזהר מאד לקיימו והיה לוקח  

הזכרים ותרנגולת א' לבנה לכל א' מבני   תרנגול א' לבן לכל א' מבני הבית

הבית הנקבות ולפיכך לאשה מעוברת ישחוט עליה מספק ב' תרנגול א' זכר  

אולי הוא זכר ותרנגולת א' נקבה אולי הולד נקבה ועוד תרנגולת אחרת בשביל  

האשה עצמה נמצא שהם ג' תרנגולים ב' נקבות וא' זכר לכל אשה מעוברת.  



יה"כ באשמורת קודם עלות השחר אחר סליחו'  וזמן שחיטתו הוא בליל ע

גבר כי הוא בחי' ה"ג  ' וסוד הדבר הוא לכפות את הדינים כי הנה התרנגול נק

אשר ביסוד דנוק' הנק' גב"ר והוא נשחט ג"כ ביום הט' שגם הוא כנגד היסוד  

   ז'כנ"ל וע"י השחיטה נכנעים ונמתקים גבו' היסוד הנ

שם מאיר בחינת אחור באחור של אלוקים חיים. הה' גבורות  והיא דבוקה אחור באחור עם היסוד, 

אלוקים זה    .של  שלו  בגבורות  להתנסר  שצריכים  שלה  שביסוד  האלה  אלוקים  של  גבורות  הה' 

בתרנגול. לנסר את נקודת הגבר גבר ולהמתיק את הדינים  המקום של הגבר גבר. שוחטים את הגבר  

הגבורות עם  מה  הראשון.  התרנגול  היה  זה  ממת   שבה.  איפה  המלכות?  איפה  ישל  אותה,  קים 

מנסרים אותה? אותה,  מתקנים שם את אחיזת האלוקים האחרים שטמונים שם? את    מתקנים 

האלוקים האחרים שטמונים בגבר גבר תקנו בערב יום הכיפורים בתרנגול, שזה יסוד שבמלכות,  

 מה עם המלכות שבמלכות?  

גבר כי הוא בחי' ה"ג אשר ביסוד דנוק' הנק' גב"ר והוא  '  כי הנה התרנגול נק

יסוד כנ"ל וע"י השחיטה נכנעים  נשחט ג"כ ביום הט' שגם הוא כנגד ה 

ונמתקים גבו' היסוד הנז' וכנגדו הוא השעיר המשתלח ביום הכפורים כי הנה  

השעיר ההוא הוא גבו' שבמל' דנוק' אשר הם דינין קשים יותר מן הגבו'  

שביסוד שבו הנקרא גבר ותרנגול ולפי שהוא יוה"כ יש בנו כח למתק אפי'  

יר אבל בעיוה"כ אין בנו כח אלא בגבו'  הגבו' קשות שבמלכות שבה הנק' שע 

היסוד שאינם כ"כ קשים ואפי"ה אינ' נמתקי' אלא באשמורת הבוקר שהוא  

עת רצון והרחמים גוברים אז. ועוד טעם אחר כמו שהקדמנו כי יסוד נרמז  

         :בט' והמלכות בעשור שהוא יוה"כ ולכן כל בחי' נעשית ביום המיוחד לה

קשר, של שייכות, ברית,    באוריינטציה של   ות נמצאש הגבורות  את    .ת קשותהגבורות שביסוד הם פחו

 הזדקקות הדדית, יותר קל לתקן ולהמתיק. חווית הכח שטמונה בנקודת המפגש.

השחיטה פה זה המתקה. ההמתקה הזאת היא קשורה לזה שצריך לעשות את הנסירה של הגבורות  

 שלא ניסרנו אותם, חלק קשור לשחיטה שלהם. 

שזה מיתוק הגבורות שביסוד, לתת צדקה לעני. זה אותו    נותנים אחרי זה את הבשר לעניאחרי זה  

מערכת, הצדק זה יסוד שמשפיע בעני, במלכות, והיכולת שלך לתת אותו ולא להשאיר    הדין, אות 

אפשר לכוון את כל הכוונות האלה בלתת צדקה. כוונות    אותו לעצמך זה גם סוג של נסירת הגבורות.

 תיקון היסוד.  לאלה של צדקה, דומות ה

הדבר השני זה הגבורות של השעיר המשתלח, שזה הגבורות שבמלכות עצמה, מלכות שבמלכות,  

נצרכת שלו. החסר הקיומי, שיוצר את התלות, את   הדחף לקיום, הדחף ההישרדותי בצורה הכי 

ש המלכות  של  הגבורות  של  התיקון  זה  אותו  ולהמתיק  לתקן  היכולת  יום  הפחד.  של  במלכות 

 , של הנקבה, שזה השעיר המשתלח.  הכיפורים

יוצא שביום כיפור יש שתי עבודות. העבודה המרכזית שכתובה לפניכם בדרושי כוונות יום הכיפורים  

  . היא עבודת פנימיות העולמות, עליית השכינה, תיקונים פנימיים, תיקוני חותמות, עליית האריך

נה. עבודת האחוריים הנסתרות, של עבודת יום הכיפורים,  אבל יש עבודות שהם המשך ראש הש

שמשתקפות בעבודת השעיר. ומשלימות את המהלך של ראש השנה. בו זמנית יש ליום כיפור "אחור  



וקדם צרתני", יש את רבדי הפנים ורבדי האחור, רבדי אחור זה השעיר המשתלח, האחוריים של  

 יא גם סוג של מקבילה לתהליכי האחור האלה. המקדש. שם עושים עבודות אחור. והקטורת, שה


