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 בעיית הייחוד המוקדם 

 הייחוד המוקדם  – חטאו של אדם הראשון

 דרושי ראש השנה דרוש א:  -שער הכוונות 

ויום ר"ה של   כולל בענין ר"ה. הנה נודע כי ביום ר"ה הא' נברא אדה"ר 

כנודע והנה אם אדה"ר היה נמנע מן הזווג ביום   'בריאה העולם היה ביום ו

ההוא וגם מן החטא והיה ממתין עד ליל שבת היו כל העולמות כתקנם  

כמבואר ענין זה בדרושינו אצלנו בחטא אדה"ר אבל יען חטא בעצת הנחש  

ו אדם וחוה  הוא ואשתו והנחש בא על חוה והטיל בה זוהמ' קודם שנזדווג

ומחמת כן יצאו קין והבל אחר הזווג דאדם וחוה מעורבים טו"ר מפני  

הזוהמא שקדם הנחש להטיל בחוה כנראה מדברי רז"ל ומקצת מאמרי הזוהר  

אע"פ שיש מאמרי הזוהר אחרים דמשמע שבתחי' היו אדם וחוה עסוקים  

בתשמיש וראה אותם הנחש ונתאוה להם ואח"כ הטיל הזוהמא בחוה עכ"ז  

הסברא נוטה כדברי המאמרים הנ"ל. ולפי שחטא ואכל מעץ הדעת טו"ר  

עבירה גוררת עבירה וגרמה לו להזדווג ביום הו' עם אשתו שעדיין היה חול  

ולא המתין עד ליל שבת שהוא קדש וז"ס אכילת עץ הדעת טו"ר כי דעת הוא  

 .מלשון זווג כמו וידע אדם את חוה אשתו ואיש לא ידעה וכאלה רבים

לנו על ראש השנה, הנושא שתופס  כש לא בריאת    ,לא בריאת העולםאותו הוא  האר"י בא לספר 

חטא אדם הראשון, אכילת עץ הדעת טוב ורע,  הוא  מרכז  אלא ההאדם, ואפילו לא בריאת האישה  

האר"י משיך    שמתפרשת סביב הנושא של הייחוד שהיה בין אדם וחווה ביום השישי של הבריאה.

 של הייחוד.   אותנו ישירות לשלב

דברים הרבה  בדרך  כל   :עברנו 

אדם,  עולם,  הבריאה,  סיפור 

והיחוד.  זוגיות  בניין  זוגיות, 

שלא   נעשה  הזה  כשהיחוד 

נעשה  הוא  בזמנו,  ושלא  כתקנו 

שהיה   קודש,  שבת  ביום  נעשה  לא  והוא  והבל,  קין  נולדו  אז  הבריאה,  של  השישי  ביום  ו',  ביום 

היה    למחרת. שהאדם  לנו  מחדש  ולא  האר"י  אשתו  עם  להתייחד  אז  ורק  לשבת,  לחכות  צריך 

 להתייחד מיד אחרי שהם נבראו.

 שני מרכיבי החטא: עץ הדעת טוב ורע ויום חול

החטא הזה שטמון ביחוד ביום השישי, מורכב משתיים. הוא מורכב מזה שהוא לא חיכה לשבת  

אכילת    .הדעת טוב ורע  קודש, ועשה את זה ביום חול, והוא מורכב מזה שהוא בא אחרי אכילת עץ

מתפרשת כעצם האכילה מעץ הדעת טוב ורע, שבה  היא  עץ הדעת טוב ורע מתפרשת פה פעמיים.  

הנחש מטיל זוהמה בחווה ואדם, ומתוך כך באמת נגרם יחוד, שהוא יחוד שקורה עם אנרגיות של  



או    , ה נוכחות של עץ הדעת טוב ורע בתוך היחודתעץ הדעת טוב ורע. אם לא היו אוכלים, לא הי 

 בעוצמה הרבה יותר חלשה.  היתה לפחות 

זמן בו השליטה של עץ הדעת טוב ורע לא שולטת, כי עץ הדעת טוב ורע לא שולט בשבת  פוספס גם ה

כים לשבת קודש היו מתייחדים יחוד  היו מח  הם  אם  קודש. מה ששולט בשבת קודש הוא עץ החיים.  

של עץ החיים, ללא זוהמת הנחש שהיא אותה נוכחות עץ הדעת טוב ורע בתוך הזרימה האנרגטית  

היו נולדות מתוך מרחב של עץ חיים קדוש, נשמות    הפנימית, וככה קין והבל ונשמות האדם בכלל,

 קדושות, ללא זוהמת הנחש בתוכם.

זה השפיע על כל אופי היחוד בכל  מעבר לכך,    נולדו עם זוהמת הנחש.  מכיוון שזה לא קרה, קין והבל

הייחודים   כל  האלוקיים,  הייחודים  של  הוא השתקפות  וחווה  של אדם  כיוון שהיחוד  המציאות. 

האלוקיים בכל העולמות, וכל המשכת הנשמות שהייתה צריכה לבא במסגרת עבודת אדם וחווה,  

המציאות  לכך שגרם  זה  ה מסובאת, חדרה בהם זוהמת הנחש.  ביחוד שבין אדם וחווה, הופיעה בצור 

כולנו  עד סוף ששת אלפים שנים    , ילךא כולה קרסה, הן לרבדי החיצון, הן לרבדי הפנים, ומעכשיו ו

מתמודדים עם עובדת היותנו נתונים בתוך זוהמת הנחש. "רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי",  

ף. כל ההוויה האנושית שלנו חדורה בזוהמת הנחש. זה הדגש  אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגו

 האלה.   האר"י פותח את הדרושיםאיתו  

ביחוד שבין אדם וחווה ביום השישי,  קרה  זה    ?איפה קרה האזור בו העסק הסתבך ונפל  ?מה העיקר

הנחש כבר בא על חווה והטיל בה זוהמה. מה היא אותה משמעות של ביאת הנחש שהטיל  שאחרי  

כל הדברים פה הם   היחוד.  האר"י ומהרח"ו מכריעים לטובת המדרשים שזה קרה לפני והמה? בה ז

 כמו קודים בשבילנו, חסר לנו המון מהתמונה הכוללת כדי להבין את מה שמסופר לנו פה.  

 דינא קשיא ודינא רפיא 

הנה מה שגרם אדה"ר ע"י חטאו שנדזווג ביום החול הוא כי הנה יום ר"ה הוא  

כנודע ואם היה ממתין עד ליל שבת הוא דינא רפיא והיה הזווג  דינא קשיא 

ההוא כתיקונו והיו זו"ן מזדווגים באותו יום שבת בבחי' פני' בפנים אבל ע"י  

שאדה"ר הקדים זווגו ביום החול שאז היה יום ר"ה דינא קשיא ותקיפא לכן  

גרם אל זו"ן שיתאחר זווגם עד יום ח' עצרת כדי שבהמשך הימים אשר  

נתיים יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק' כנז' בפ' פנחס בתחילת' כי  בי

ר"ה הוא בחי' שמאלו תחת לראשי עד יוה"כ וביוה"כ האירו ונתמתקו הדינים  

ההם ע"י אימא עילאה ובחג הסוכות בחי' וימינו תחבקני וביום ח' עצרת אז  

 :הוא זווג ממש ואלו הם פשטן של דברים 

נדבך נוסף, היחוד של יום שישי הוא לא רק יחוד שנעשה תחת המסגרת של עץ  האר"י מוסיף כאן  

יש בו גם משמעות של דינא קשיא אל מול  אלא  הדעת טוב ורע ולא עץ החיים ושבת שכולה קודש,  

היה מחכה לשבת קודש  אדם הראשון  אם    .דינא רפיא. ראש השנה ביום הראשון הוא דינא קשיא

היחוד היה    ,א רפיא במציאות, משהו רך יותר בתנועת הדין. ממילאהיה קורה משהו אחר, היה דינ

יותר, הפנים בפנים היו מתוקנות יותר, וכל העולם היה בא לשלמותו. הבחירה להתייחד   מתוקן 

  המצריכ היא    .המציאות היא בדינא קשיא, גרמה להשלכות שמקשות עלינו לדורותכשבראש השנה,  

ך של מיתוק הדינים. תהליך שמתחיל מראש השנה, ומסתיים  מאתנו לאחר את היחוד, ולעבור תהלי



בשמיני עצרת. בו אנחנו עוסקים במהלך ארוך של מיתוק הדין שבתוכנו, הן דרך עבודת ראש השנה  

כיפור עצרת  -ויום  שמיני  עד  כיפור  יום  עבודת  דרך  והן  לראשי",  תחת  "ימינו    -"שמאלו  שזה 

שזה ראש השנה עד יום כיפור, בין דרך עיבוד של אנרגיות    תחבקני". בין דרך עיבוד של אנרגיית הדין,

של אהבה וחסד שממתקות ומרככות את תנועת הדין. רק אז נוכל לבא ליחוד, כשהדין בו הוא מתוק,  

   .ולא קשה. הדברים האלה מבוארים יותר בהרחבה במהלך הכללי בדרושי הסוכות דרוש ג'

 התהליכים השונים של רחל ולאה בראש השנה 

האר"י  בד הזה  אותנו  רוש  לקחת  יתחיל  הבריאהלתחילת  עכשיו  לנקודת    ,לסיפור  לחזור  נצטרך 

אבל רחל    .דינא קשיאהלאה תעמוד פנים בפנים בראש השנה, זה    .ההתחלה, כשהם אחור באחור

לא אומר שאני יכול לרכב על זה, וליחד    לא יכולה להתיחד עכשיו. זה שלאה חזרה כבר לפנים בפנים,

 .  גם את רחל

היא תעבור תהליך של נסירה עד יום    לעבודה שלה.רחל צריכה לחכות. לתהליכים שלה, לקצב שלה,  

רחל    כיפור, הארות פנים עד סוף סוכות, של חסד ושל אהבה, ורק בשמיני עצרת היא תבוא ליחוד.

היא דינא רפיא, היא צריכה אנרגיה אחרת, עבודה אחרת, קצב אחר שהוא שלה. זה הבסיס של  

י עומד בעשרת ימי תשובה,  הפיצול שיקרה בעבודת הכוונות. מראש השנה עד שמיני עצרת. כשאנ

לאה. שבת, לאה, סוכות, לאה, יום כיפור, לאה.    זו  מתייחדשמי    ,יש פנים בפנים  ,מתפלל יש יחודו

הוא  . אין ייחודים ברחל עד שמיני עצרת. אין ייחודים של פרצוף רחל, הפרצוף המרכזי, עיקר הבית

 עיקר הגילוי האלוקי בעולם, ואין ייחודים שלו, עד שמיני עצרת. 

ן, היינו מייחדים את  אנחנו לא נחזור על חטא אדם הראשון, אם היינו חוזרים לחטא אדם הראשו

לאה היא דינא קשיא, רחל צריכה דינא רפיא. לייחד ביום א' של ראש השנה  רחל כבר בראש השנה.  

זה לייחד ביום שפרצוף לאה דומיננטי, ואז בו אני מייחד את רחל, במקום לחכות לה עד שמיני  

ל את רחל בלאה.  צריך לכלובשביל לייחד את רחל בראש השנה    עצרת, דרך תהליכי הבניין שלה.

. אני צריך להיות צדיק, שהנפש שלו ואזורי רחל שלו לא עומדים בפני עצמם,  לאהכלראות את רחל  

הם כלולים במלכות שמיים. אין מלכות ארץ, אין רחל. יש לאה מתפשטת עם רגליה למטה. אנחנו  

יע חצות לילה,  חצות לילה. בחצות הלילה יש לנו ערב, עולם נברא, והנה מגבמכירים תופעה כזאת  

אלהים", ניצבים על ה', והעולם נתקן בו,   בני כל יחד כוכבי בקר ויריעו שבו נתקנת המלכות, "ברן

  . דינא קשיא יש  השירה, הקולות, התנועת רוח שלו, המלאכיות שלו הולכת ונוצרת, ולאה מתייחדת ו

"ויברא אלהים    נברא האדם, המלאכים מקטרגים. אבל האדם נברא להיות גם הוא כבן האלוקים.

אכן כאדם  ני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם", "אאתו  ברא בצלם אלהים בצלמו את האדם

תפלו" השרים  וכאחד  נוצר,    .תמותון  האדם  אבל  האדם  התחתון?  החלק  שלו?  המלכות  עם  מה 

הראשון נוצר בחיק אבא ואמא. הוא עלה למעלה, התייחד בחיק אבא ואמא, שם הוא חזר פנים  

הז"א,  בפנ עם  בפנים  פנים  חזרה  השכינה  שמה  בפנים,  פנים  חזרו  ואמא  אבא  שם  חווה,  עם  ים 

הוא צדיק. נשמתו עליונה,  האדם הראשון  התייחדו עם המ"ן  של אמא, והולידו את אדם הראשון.  

לא    . שהיאאחוז באבא ואמא. אז הוא יותר לאה. אבל הוא אמור לחיות עם חווה, חווה הראשונה

מאשר    במובן מסוים בנוי יותר לקשר לאתי האדם הראשון  שוט, זוהמת הנחש. אבל  יצאה סיפור פ

יחד עם זהלקשר רחלי ולא לאה. לאה נמצאת    ,, בתודעה, בתפיסת מציאות שלו.  לפניו רחל,  יש 

נשרה בעריכה של פרק א' וב' בבראשית. חווה הראשונה מטיילת  היא  בעולם העשייה, בקליפות.  

ריאה, ולא כתובה, נשרה בעריכה. חז"ל מספרים על זה בבראשית רבה  סיפור הבבבספר בראשית,  



בכמה מקומות, שהייתה עוד אישה, חווה ראשונה, לפני חווה שניה, והיא הייתה לפי הזוהר לילית,  

ות. אבל באמת השפה שהאדם כביכול יותר מובנה  לאה דקדושה שהתגשמה בעולם העשיה, בקליפ 

בו הוא נברא בחיק אבא ואמא, יחד עם חווה, היא תנועה  אליה, שפת החשיבה של ראש השנה ש

תנועה של דינא קשיא, תנועה של בן האלוקים, תנועה של צדיקים נחתמים לאלתר. מה  ,  לאתית

לעשות שהזוגיות המוצעת היא חווה, ויש להם עבודה של תיקון העולמות התחתונים, בירורי הנפש,  

 המציאות.  המים נוקבין התחתונים שצריכים לעלות מתוך

 אופציית הביטול של רחל 

יכללו את  ו אם אנחנו לא קשובים, אנחנו נעשה את ראש השנה כמו חצות לילה. רגלי לאה יתפשטו  

רחל, ואנחנו נשאף להיות צדיקים גמורים נחתמים לאלתר, בחיק אבא ואמא, עם תנועות נשמתיות  

זה מה שבאופן טבעי לפחות ביינש"ים    .ממה שקורה בראש השנה זה בערך זהמאוד  הרבה    .אדירות

 בישיבות הרבה פעמים עושים.

לילה   בלאהבחצות  נכללות  דרחל  ספירות  תשע  בלאה.  נכללת  לעולם  רחל  יורדת  עצמה  רחל   .

הבריאה,  לבכות. רחל תופיע במוצ"ש אחרי ראש השנה כשיורדים לקראוונים. או בקריסה שביום  

יהיו הביטויים לזה שהדחקנו את רחל. זה לא הסיפור שלנו, להיות רק צדיקים    םג', מות גדליה. ש

עליון, יש פה חווה, חווה השניה. שתיקונה הוא תיקון רחל, היא ש ייכת למרחבי הנפש, היא  בני 

מעלה מים נוקבין שבבירורים, היא צריכה סיפור של דינא רפיא, היא לא יכולה להתנהל בדינא  

קשיא. היא לא רק מלכות שמים, היא גילוי של מלכות ארץ שצריכה את הקצב שלה, "אבן מאסו  

האמהות, גם בן    הבונים הייתה לראש פינה", דוד המלך, לא רק משה רבנו. דוד המלך היה בן שני

רחל. בן  וגם  רחל    לאה  את  שלוקח  משהו  נושק,  שהוא  משהו  שלוצריך  במסע  גם  מכיר  שיש  נו, 

 בינוניים, לא רק צדיקים, או בעלי תשובה. 

הבעיה   הייתה  היה  מה  השישישהייחוד  שביום  ללאה,  ?  התחפשה  חווה  והיא  חווה  רחל,  בעצם 

מסוים, גם הוא ראה בה את לאה יותר מאשר את  במובן    .השניה. דרושי עץ חיים שער ל"ח, דרוש ב'

סחטה    ,היא סחטה לו את הענביםאבל התנועה היא תנועה של דינא קשיא, ולא דינא רפיא.  .  רחל

היכולת שלהם לקשר    הלא נקיות, לתוך הקשר בניהם, כדי לייצר את  ,  לו את האנרגיות הלאתיות

יותר עמוק  גבוה,  היין  .שהוא  לעול,  חווית  יללה  ואינטימיות  מביאה  מעבר,  תשוקת  מעניקה  ם, 

  , עמוקה, שהייתה מעבר ליכולות שלה, במצב שבו היא הייתה קיימת. מה שהביא לעולם דינא קשיא

 זוהמת נחש, והצפה של אנרגיות נוספות.  

אופציה אפשרית לחלוטין. למה    זו  לאה מתארכתאלא את  את רחל  לראות  לא  ולראש השנה  לגשת  

לא לקרוא את ראש השנה כדרושי תיקון המלכות? תיקון המלכות הראשון הוא בחצות ליל, אז  

מכיוון שזה אופציה כל כך זמינה, חשוב    המלכות נתקנת. תיקון הכלי ורוחא, ראש השנה בלאה.

שנה. אתה לא רק  להתייחס למרחב הרחלי, שיש לו גם ראש הו  ,את הסיפורלרגע  להשהות  מאוד  

צול"ר, בראש השנה, יש גם רחל. אולי צריך בשביל זה שני ימים, יום ראשון ללאה, ויום שני לרחל.  

גם זאת אופציה. יום ראשון דינא קשיא, פרצוף לאה דומיננטי, הוא יתנסר ביום א' של ראש השנה,  

כלם ש"ועמך  מהבחינה  בפנים.  לפנים  ארץ" לעולם צדיקים ויבוא  כויירשו  הבא,  ,  העולם  בני  לנו 

וכולנו ראויים להיות צדיקים. ואת כולנו השביעו להיות צדיק ולא להיות רשע לפני שירדנו לעולם. 

א' יום  יהיה  רק  לא  הוא  ב'  יום  הפעם  אבל  ב',  יום  ב'  -ויש  ויום  העולמות,  חיצוניות    - פנימיות 

יום אלא  ב'   - א'  העולמות,  ויום  ועליון,  פנימי  ולמעלה,  פנימי  ב',    -יהיה  ביום  ותחתון.  חיצוני 



נסר, מתחיל כבר תהליך התיקון של רחל בבניין גופה. כל עשרת ימי תשובה עד יום כיפור,  תמשנ

 נסיים את תהליך בניית קומת רחל. זה לא פחות מרכזי בעבודה שלנו, מאשר תיקון פרצוף לאה.  

בו  שפות  בשני  נדבר  את  -אנחנו  ממשיכים  אנחנו  כאילו  נדבר  גם  ה  זמנית,   דלאה,  תשע  ספירות 

מעשרת ימי תשובה. תקנו את הצדיקים בראש השנה, ועכשיו צריך לתקן את הבעלי תשובה, שהם  

רחל יש את העבודה שלה,  לסיפור של רחל.  גם את הובו זמנית נדבר    רגלי הצדיקים, עד יום כיפור.

קנת למצב של  היא לא מתו   .לא נמצאת בשלב של להגיע בתפילההיא  ובינתיים היא לא מתפללת.  

פנים. הבחינת צדיק שהיא מחזיקה, היא מתפללת. מבחינת היותה אחוזה  מ   תפילה, במקום של 

שלה לא בשל    העולם   .בנקודת הצדיק. היא עצמה עוד לא הגיעה למקום שהיא מסוגלת להתפלל

  לכדי שפה של תפילה. לשפה של פנים וקשר. היא עדיין חווה אחור. איך אני מחזיק בתוכי את הפער 

להבין את המצב   יכולת ההקשבה שלנו, בשביל  בין שני השפות האלה? אנחנו צריכים לחדד את 

 שמערכת הדרושים של שמועה רביעית חמישית מביאה לנו בראש השנה. 

 מיתוק הדינים 

אפשר ללכת  אני לא מסתפק בלהגיד אדם וחווה, מלכות וקודשה בריך הוא, ולסגור סיפור. היה  

להבין שהסיפור עצמו הוא כפול. יש בתוכי    ךפה צריאבל  אחור, פנים, יחוד.  נסירה,    -לסיפור הפשוט

  ? מקום של ראש השנה, של חלומות נשמתיים, כיסופים נשמתיים, והשאלה למה נשמתי ירדה לעולם

נברא העולם  הזה?  למה  מהסיפור  רצה  אלוקים  לפה  ?מה  ירדתי  אני  מה    ?למה  שלי?  היעוד  מה 

חות שלי? אנרגיה מלאכית של שליחות, מה מלכות ה' הנשמתית שאני אמור להופיע בעולם?  יהשל

מה המלכות ארץ שעולה מתוכי? מה הם החיים שצומחים מכח    -יש גם את השאלותשאלות טובות.  

אני בו זמנית צריך    .""ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה  ?הארות אבא, ולא רק הארות אמא

ועות של המלכה. תנועת המלכה שיכולה להיות נורא מהירה, כי רגע אחד של הרהור  להחזיק שני תנ

ה'   עם  בפנים  לפנים  יכולה להתקן  נקודת הרצוי שלי  גמור, ראש השנה.  נהיה צדיק  ואני  תשובה 

של הרצוי, למצוי יש    cut and pasteין הרצוי למצוי יש מסע ארוך. המצוי הוא לא רק  באבל    .יתברך

י יכול לרצות הרבה דברים, אבל מה שימצא, הוא קשב למציאות. הוא קשב לחיים,  שפה משלו. אנ

הוא קשב לשפה שלכם, ולא רק למה אני רוצה. אני רוצה, אבל לחיים יש שפה, שותפות, יחד שנוצר  

 מצריך הכלה יותר גדולה.  ו

.  פנים ויחודלשות יש אנרגיה של  ולא רק במובן של סליחה, של להיות חומל לחולשות המציאות. לח

המון חמלה לאזורים  בהם  לפעמים הצדיקים הם חומלים, מרחמים על החולשות האנושיות, יש  

הנמוכים. אבל זה לא הסיפור. החולשה היא לא רק מקום שבו אני חומל, מהמקום העליון והמתנשא  

יה של  של דינא רפיא היא חלק מהאנרג   ,. אלא מקום בו החולשה, הרכותמתוך ענווה גמורהאו  שלי.  

  . המפגש של הקשר. לאה היא קשה, היא דין, עצם. הקב"ה נוטל אחת מן העצמות ושם בשר תחתיה

יש רכות של הבשר, יש רכות שבו החולשה הופכת את השברון למקום רפוי של בקשת חיים, של  

טה, באים אל יסוד רחל, ובונים שם את  מחסרון שנפתח עד אינסוף, של מים נוקבים שצומחים מל 

של אהבה והשייכות שיש בה גם אהבת עולם, גם דינא רפיא, אבל גם שייכות עצמית מסוג  הקשר  

עבודה שלנו של מיתוק הדינים. לא רק למתק את הדינים מפרספקטיבה לאתית, לא להיות  זו האחר.  

עצבני, על ההמון, הציבור הרחב, אלה שלא מספיק מקפידים ומדקדקים בקלה כבחמורה. לא בזה  

הדין עצמו, מהו, מיהו, מה תפקידו בעולם, מה ההתמרה שלו?    .של מיתוק הדיניםנגמר הסיפור  

השברון, מה ההתמרה שלו? החסרון, מה ההתמרה שלו? הם חלק משפות שאני צריך אותם כדי  

 להבין את רחל.  



, את החיים שלי, כל המכלולים שלי למקום  אותוזה תהליך יותר סבלני, לעבוד עם המצוי, ולהביא  

רא ה',  שהם  לפני  בעמידה  להיות  היכולת  ויים  שבתוכם.  לחסרון  גם  האלה,  לחיים  אהבה  מתוך 

  לשאת את התהומות שעולים עם ניסוך המים של הסוכה, זאת עבודה אחרת. היכולת להביא חסר 

כורחך אתה מת,   ועל  כורחך אתה חי  כבינוניות, במובן שעל  כפשרה,  כלפי המציאות הזאתי, לא 

יו וסלחן כלפי עצמי. זה לא נגמר שם. אלו העבודות  עומק של תיקון רחל.  צריך להיות סלחן כלפ ו

שהיא נקראת בינוני, אבל רחל זה לא בינוני של בדיעבד, הבינוני שלה הוא לכתחילה. היא הפרצוף  

הבינוני במובן הזה שהוא ממותק, מבחינת יחסי דין וחסד. בשונה מלאה שהיא לא ממותקת, ולכן  

 . ם צדיקים, או שהם רשעים, או שבתווך יש לה אחיזה מסוימת בבעלי תשובההיא קיצונית. או שה

זה סינדרום חוזר   .נשברת כשהיא לא מצליחויש שברון של הנשמה שיורדת לעולם והיא מתוסכלת 

של שבעת מלכי אדום. דינא קשיא, לאה/תופעות אחרות שקיימות בחיצוניים, עוזא ועזאל, עשיו,  

היללות מסוגים שונים, הגנוחי גנח של שברון המציאות. עד המקום שבו אני מסוגל    .מ ולילית"ס

להכיל את זה בדרך אחרת, כמקום שמאפשר לשברים לעלות, מתוך המים הנוקבין, כמקום נקי,  

יש לי יכולת    . מתוקן, שרואה את הקודש שבבקשה שכבר ניקתה את הסיגים שלה לכל הכיוונים

. זה יהיה תיקון של יסוד המקדש, והעלאת המים הנוקבים של מי ניסוך  להעלות אותה כבקשת חיים

ם הבא מתוך המסע בעולם  להמים, שער ליחוד של שמיני עצרת, שהוא יהיה יחוד רחל. שמגיע לעו

 הזה, ולא רק כדריכה על במותי הארץ. 

 הסבלנות הנדרשת לתיקון רחל 

, קשורה לאלמנטים קליפתיים, לעץ  שכבה ראשונהה  דברנו על שתי שכבות שקיימות בדרוש הזה.

דברה רק על הפער בין דינא קשיא לדינא רפיא. שבת    והפסקה השניההדעת טוב ורע וזוהמת הנחש,  

אבי"ע שלי, החיצוניות שלי, אחוזה  החול,  ה יום  ב  .קודש הייתה מביאה אינטרקציה של דינא רפיא

שם אני  מהתנשא למקום הלאתי  הקדושה אני צריך לאת  בשביל לחיות  ו  ,בעץ הדעת טוב ורע שלי

יכול לתמך את החולשה הרחלית. שבת קודש מכילה את הכל. מכילה את כל החיים כולם, על כל  

מתייחדת   רחל  כי  להתקדש,  הנפש  למרחבי  גם  ומאפשרת  קודש.  חיי  בתוכם  ונושאת  היבטיהם, 

לאה יש יחוד  באמצע שבוע אין יחוד לרחל עם הז"א, רק ל   .בשבת, במלוא קומתה, עם פרצוף ז"א

עם הז"א. רחל מתייחדת עם פרצוף יעקב, פרצופי משנה, אין לה יכולת אמיתית לבא לקשר. מנקודת  

תשע   היא  רחל  השנה,  ראש  היה  שזה  לאה,  של  הדומיננטיות  ששליטת  לילה,  חצות  של  המבט 

  . שנה, אני אבוא להתיחד עם רחל, אבל אני אעשה את זה בתודעות לאתיותספירות שלה. בראש הה

, ולכן אנחנו מדלגים, חסרי סבלנות כלפי המציאות, קשים עם םהרבה פעמים זה מה שאנחנו עושי

עם המציאות. מאוד אידאליסטים, אידאליים, נשמתיים. לא שזה לא נכון, כל זה נכון. יש  ועצמנו  

. להיות מסוגל להיות סבלני, לחכות  לערבבפרצוף לאה לא פחות משיש פרצוף רחל. רק צריך לא  

 שר הרחלי, ולתת לו את המקום שלו.  לק

ה הווא אמינא כזאת. אומר  תהי  היינו צריכים לצום ביום הראשון להיות צדיקים מנותקים?האם  

יום הזה יש נחת. שהוא לא רק להיות  ביש על זה דיון, לא פשוט ש  .לכו תאכלו ותשתו  :להם נחמיה

יש חושבים שזה הבדלים בין    יות. ות. בלבד. אלא מקום שיש בו גם אנושיות ונפש-כמלאך ה' צבא

הרב ישראל סיפר לי שהוא הגיע לישיבת בית אל, הוא הגיע ממרכז הרב, אז הוא כולו היה    .העדות

, פה זה אל  באימת יום הדין, והרב ניגש אליו, נתן לו צ'פחה אחרי התפילה ואמר תפסיק תפסיק

 תהיה בדיכאון, זה יום שמח. 



היא שפה גם של יום ראשון של ראש השנה. יש דרושים שיסתכלו על  שנקודת כתר דרחל    גם  יש

יספרו רק על רחל. הדרוש שלנו לא הזכיר את  ו המבט הכפול, ויש דרושים שאפילו יתעלמו מלאה,  

,  עה שלו הייתה בתודעות לאתיותהוא לא המתין כי הוא היה בחיק אבא ואמא והתוד  .המילה לאה

הגשמי שלו,  ו. כל הנושא הארצי  הוא היה בן אלוקים. בפרק א' לא כתוב שהוא נוצר עפר מהאדמה

הוא נוצר    .נמחק בפרק א'. הוא רק בן האלוקים. נעשה משמים, בשונה מכל בעלי החיים והטבע

פר מהאדמה. יש פה משהו  בחיק אבא ואמא, מהארות עליונות נשמתיות. רק בפרק ב' כתוב שהוא ע

 מבלבל.  

יש אנרגיה של סבלנות שלא מגיעה  זו סבלנות שמגיעה מאבא.  .גבורהגם  ךצריך סבלנות לרחל, צרי

קצב. יש  שלחיים  יודעת  שהיא  מזה  גם  מגיעה  מאמא,  הזה  כי יען "רק  העם  השלח   את מאס  מי 

צריך    , יש למלכות קצב.צריך לכבד את מי השילוח ההולכים לאט. יש לחיים קצב  .ההלכים לאט"

להיות סבלני עם תהליכי המציאות. הרבה פעמים אין להורים סבלנות לילדים, הם רוצים שהם יהיו  

משהו מסוים וישר הם מכים על קודקודם. צריך קצב, סבלנות לחיים. הם נפתחים כמו פרח, אם  

ם האבהי. המקום  אלא מהמקו,  תלחץ חזק תמעך אותו. יש סבלנות שלא מגיעה רק מהמקום הלאתי

שמבין שלחיים יש חוקיות משלהם, קצב משלהם. "ותצא אחותו מרחוק", לחכות, לראות, "מרחוק  

קטנה  לנו  "אחות  המתנה.  של  סוג  זה  וגם  לי".  נראה  לה  ושדים ה'  לאח אין  נעשה  ביום  ומה  תנו 

ם אין לה,  שדיים אין לה, כי קטנה היא, היא עדיין אחור באחור. שדיי  -שידבר בה", דורש האר"י

שמאל דוחה וימין מקרבת, היא לא עברה עדיין את התהליך של בניית הקשר, יש בו   -ראשי תיבות

צריך לחכות שהיא תתפתח    שמאל דוחה מראש השנה עד יום כיפור, וימין מקרבת מפסח עד סוכות.

ות הדין,  ותצמח. שיבנה לה קשר, שיש בו גם משיכה וגם ריחוק וקירוב וחיזור, ושימוש נכון בתנוע 

 ושימוש נכון בתנועות החסד. 

 האנרגיות השונות של הימים של ראש השנה 

אנרגיה אחרת.  כי זו  בין היום הראשון ליום השני    לפי האר"י צריך להיות הבדל בכוונות ובהנהגות

הוא   ב'  העולמות  מ בדרוש  פנימיות  עבודת  העולמות.  בחיצוניות  וזה  העולמות,  פנימיות  זה  סביר 

יגיד   דומה. אחר כך הוא  והיום השני  שהוחיצוניות העולמות לא  עיקרו הוא בלאה,  יום הראשון 

עיקרו הוא ברחל. זה דינא קשיא כי זה לאה, וזה דינא רפיא כי זה רחל. יש נשמות שנדונות בעיקר  

מות שנידונות בעיקר ביום ב'. התפילה כביכול היא אותה תפילה, אבל התדר הפנימי  ביום א', ויש נש

לא אותו דבר. פה אתה מתקן  הם  הוא שונה. עבודות הנסירה והכוונות והתיקונים של יום א' ויום ב'  

תיקון החכמה דרחל. לא רק    , זהבאופן יותר עמוק  .את פרצוף לאה, ופה אתה מתקן את פרצוף רחל

יגיד שאין  ויש דורמיטא,  ביום הראשון  התיקון כתר דרחל שהולך יחד עם לאה.   ביום ב' האר"י 

דורמיטא. כי כבר היה דורמיטא ביום א'. עכשיו הנסירה היא מודעת. אנחנו ממשיכים את התהליך  

בוחרים בנסירה    בזה.  הזה כי אנחנו רוצים להמשיך את הנסירה של רחל, ולבנות אותה. בוחרים

במודע. בתהליך הזה במודע. בסוג של דורמיטא, סוג של מוכנות לשחרר את רחל הלאה לתהליכי  

זה מה שאנחנו מבינים שצריך לעשות בשביל בניין הקשר. בהתחלה זה לא קרה,    . התפתחות וצמיחה

חר כך כבר  התגלגלת לקשר. התחלת לצאת. או דורמיטא, משבר, ובגלל המשבר הרגשת חסר היתה 

הבנת שיש פה משהו אמיתי, יש פה מלכות שצריכה לצמוח, צריך להתייחס לזה ברצינות. במודע  

לא.  הוא  ב'  יום  בדורמיטא,  הוא  השנה  ראש  תקשורת.  ליצור  זהות,    התחלת  שהתפילות  אף  על 

האנרגיות הפנימיות שלהן שונה. שתיהן תיקון המלכות, אבל איזה מלכות? איזה שכבת מציאות?  

והחיצוניות הולכת עם רחל. רחל מכילה את    זה עם לאה  משתנה. לא מקרי, שהפנימיות הולכת 



   העולמות בתוכה, ולאה היא הרבה יותר נשמתית, תנועה של פנימיות העולמות, של הנשמות.

כל התהליכים מראש השנה ועד שמיני עצרת, הם בעיקר אימהיים. בכלל חגי תשרי הם בהארות  

הבריאה   אמא. חגים    תנועות  הם  ניסן  וחגי  בהן.  דומיננטיות  אמא  הארות  טבעיות,  תנועות  הם 

שהרבה יותר בהארת אבא, זהו מאפיין כללי של כל הימים האלה. גם פה יש הארות אבא נסתרות  

 בתוך המרחבים האימהיים. "ה' בחכמה ייסד ארץ", יש פה גילויים נסתרים של תנועות אבהיות.  

 תנועת המלאכים –שם מ"ב 

ני עתה להרחיב הביאור בענין המאמר הנז' הנה בפ' תצוה ד' קפ"ז וז"ל  ורצו

כתיב יהי שם ה' מבורך מאי מבורך שירותיה קשה וסופיה רך מ"ב קשה  

ודינא איהו ודאי ולבתר רך כגונא דא יומא דר"ה מ"ב דהא במ"ב אתוון  

   ':אתברי עלמא ועל דא אתברי בדינא ולבתר איהו רך כו

גוף תחתון,    ,. הראש הוא קשהתשרי, יש משהו קשהב יורדים לפלג  וגולגולת. אחר כך  כולו עצם 

עולם",  ו ועד  ה' מבורך מעתה  "יהי שם  רך.  עצם, למטה,  עדיין  כלוב הצלעות  רך.  להיות  מתחיל 

וה-מבורך קשה,  זה  מ"ב  ור"ך,  מ"ב  אומר  קשה,  -הזוהר  מתחילים  הסוף.  של  הרכות  זה  ר"ך 

לא    כאן היא  המסע של השנה מקשיות לרכות. המילה מ"ב   .התנועה שמוצגת פה  וממשיכים רך. ז

שייך בפשטותו לתנועה  מ"ב  שם    השם של בריאת העולם."ב,  רק מצד ההגיה שלה, היא גם שם מ

לכן הוא    ,אנרגיית הבריאה בו הרוח האלוקית יוצרת את המציאות  וז  "בשם מ לשלב היניקה.    הזאת

מ"ב נמצא קשור לתנועת המלאכים. בהם הרוח האלוקית מתגלה, ומניעה את תהליכי היצירה. שם  

גם מקביל לארבעים ושתיים המסעות של העולם, של עם ישראל במדבר. יש ארבעים  ו"אנא בכח",  ב

נעשות בתקיעות  שמסעות  מ"ב  ושתיים מסעות שמוליכים אותנו אל ארץ נושבת, מיציאת מצרים.   

שופר  החצוצרות, זה  פה  חצוצרות,  זה  שם  השופר.  תקיעות  השנה,  ראש  הזמן    .שזה  תנועות  זה 

הטבעיות, שהולכות ונעות במקצב של שמות מ"ב, העולם כל הזמן נע מבריאתו אל עבר ההיבראות  

שלו ואחר כך אל עבר התיקון שלו, מראשיתו ועד אחריתו. זו האנרגיה שפועלת על מרחבי חיצוניות  

במסגרת המלאך    העולמות,  המלאך.  תנועת  היא  שמרכזה  היוצרים,  הרוח  עולמות  של  התנועה 

 מטטרון. תנועת הרוח היוצרת.  -שבכולם הוא ה

אנרגיית   בריאת  ויום  העולם,  בריאת  יום  היה  השנה  ראש  פה,  עוצרים  היינו  אם  הזה,  במובן 

ה המסע  ממבשרות  ראש השנה  בת  ותקיעה כל    . אנרגיית המסעות  והמלאכים, והופעת שם מ"ב, שז

המשמעות של    ו מגיע עם הזמן של תיקון העלם אל היבראותו, ואחר כך אל גילוי יחודו. זשהחדש  

זו המשמעות    .המשמעות של שמות מ"ב שמופיעים. שנה מסתלקת ושנה חדשה מופיעה  ,ראש השנה

שמות מ"ב הפנימיים, קשורים להופעת האדם במרחבי    של שמות מ"ב. שפותחים את ראש השנה. 

כהתממשות של השורש, הכח, במילוי שלו. התמלאות כוחות החיים והתממשותם במסע    החיצון

שלהם. זאת הדרך הפשוטה לקרוא את ראש השנה, כתנועות הזמן המתחלפות, של המסע, של עד  

נשארנו בשכבת החיצוניות, שכבת המלאכים,  אבל  "יהיה ה' אחד ושמו אחד" מהיבראות המציאות.  

שש כנפים שש  ממעל לו עמדים ה', בראש השנה, יחד עם השטן. "שרפים בני האלוקים הניצבים על

 כנפים לאחד", שש כנפיים לאחד, בני האלוקים ניצבים על ה', שרפים עומדים ממעל לו.

זאת נקודת מבט אחרת. החיצוניות פה משתקפת דרך תנועת מלאך, שהוא באופן בסיסי עליון על  

"א  עליון.  בני  האלוקים,  בני  אתםהמציאות.  אלהים  אמרתי  כלכם" ני  עליון  האלוקים  .  ובני  בני 



ששותפים ביצירת המציאות. אבל עוזא ועזאל מקטרגים על האדם, על עולם העשייה החלש, הרך,  

החלשלוש, האנושי מידי. זה אזור בחיצוניות, אבל האיזור הגבוה, שדורך, מכה על קודקודך ואומר  

וקדיש מן שמיא לך גדל, ותתעלה, ותתקדם, אבל הוא מאוד ב כל היום הוא   יקורתי. "עיר  נחת" 

מעיר. זה סוג מסוים של האיזור החיצוני, זה איזור בני האלוקים של מרחבי החיצון, שעולים כל  

דרך אבל  במסע,  מתקדמים  החיים  שנה  כל  ה'.  על  וניצבים  השנה  דרך    -ראש  ביקורת.  דרך  דין. 

 שיפוטיות.  שיפוטיות אימהית מלאכית. 

  ו בהקשר הזה לתנועה קצובה של חיצוניות העולמות. זה לא קשור לבחירה חופשית. זהזמן קשור  

עליית העולמות. כל ערב ראש  יש  תגובה אל בחירה חופשית. העולם צריך להתעלות. כל יום שישי  

בתניא הוא מדבר על זה מאוד יפה באגרות הקודש. כל ראש השנה יש    .השנה יש עליית העולמות

ות מ"ב, מסע חדש, תקיעות חדשות בדרך אל היובל הגדול. אל ההיבראות,  עליית העולמות, שמ

אל היחוד. קולות שופר, שנעות במציאות. בהקשר הזה, יש קצב. מסתכלים על המציאות,    םומש

עכשיו  :ואומרים יש  להתקדם  ? מה  צריך  השנה  ?מה  יהיה  ידחף  ?מה  העולם  בשנתיים    ?איך 

להתחיל   למציאות  לגרום  איך  נוספים.  רעיונות  על  לחשוב  צריך  עכשיו  קורונה,  היה  האחרונות 

תנועות חיצוניות של המלאכים. באופן בסיסי זה    ולהתקדם קדימה, להשתנות, להדחף הלאה. ז

דינא קשיא. זה מכה על קודקודך ואומר לך גדל. הרב ישראל היה אומר שכל מה שמופיע בשמונה  

הבחירה החופשית, יקרה מנסיבות החיים, ידחפו  שלא עבד דרך  "מבט", שייך למערכת הזאת. מה  ב

 אותנו. יגלגלו אותנו הלאה. 

מתאר את ראש השנה ללא תהליכי נסירה. בפתיחת הדרוש,  זה הפשט, בשמועה ראשונה האר"י  

נסירה. העולם חוזר לתחילתו, אנרגיית המל אכים חוזרת  כשהאר"י פותח בשמועה ראשונה, אין 

מושפעת,   המלאכים,  ולהיות  התחדשות  של  אנרגיה  מאותה  להתברך  רוצים  בחצות  כמו  אנחנו 

ולחדש את נשמותינו, ואת גופנו. אותה אנרגיה ששופעת אלינו. כמו חצות לילה. ככה האר"י מתאר  

אבל אנחנו לא נשאר שם. אנחנו מתקדמים    את ראש השנה, בשלב הראשון, כשהוא היה במצרים.

- תהליכי הנסירה. שה  הקשר שלימה לעבר תודעת הנסירה. אנחנו נקרא את שם מ"ב עכשיו בקד

 ר"ך נובעים מתהליכי הנסירה. לשם פנינו מועדות. -מ"ב וה 

 הנסירה מנקודת בת עין 

ולבאר המאמר הזה צריך שנבאר ענין הנקבה בכל פרטיה ובפרט בענין  

בד והנקבה היתה בחי'  הנסירה הנה בהתחלת האצילות היה ז"א בבחי' ו"ק ל

עשירית בסוד נקודה קטנה כלולה מי' ולא היה בה פר' שלם והנה זו הנקו'  

אשר עליה אנו אומרים ומאיר לאישון בת עין כמבואר באורך בברכת המפיל  

חבלי שינה כו' וע"ש היטב כי שם נתבאר כל זה הדרוש וזאת הנקודה היתה  

תבאר היטב בדרוש ה' דתפילין  בה כח לעמוד עמו פב"פ כנז' שם וטעם הדבר נ

למה נוהגים ביום ולא בלילה והוא כי הנקו' הזו היא בחי' הכתר שבה עתה ודי  

 בזה 

ולהיות כי הנקב' הית' בתחלת' מקבלת הארתה ע"י ז"א לכן היתה גרועה  

ממנו ולא היתה יכולה להתקן בבחי' פר' שלם ואז הוצרך המאציל העליון  

ואז ז"א לבדו בבחינ' נשמתו המסתלקת  להפיל תרדמה על האדם דא ז"א 



ממנו בעת התרדמה והשינה עולה למעל' בסו' מ"ן אל אימא עילאה כדרך  

האדם המפקיד נשמתו ביד המל' לצורך מ"ן שבה כמבואר לעיל בפ' בידך  

אפקיד רוחי הנאמר בלילה כשהאדם ישן על מטתו ואע"פ שכל העלאת מ"ן  

עכ"ז עתה שכל צורך זווג הזה דאו"א   צריך שזו"ן יעלו ב' זה באבא וזה באימ'

אינו אלא לצורך בנין המל' שהיא נקבה לבדה לכן מספיק בהעלאת מ"ן ע"י  

 ז"א לבדו  

וע"י העלאת מ"ן אלו מזדווגים או"א ומן הארת הזווג ההוא בונים ומתקנים  

את הנקבה ומורידין בה מוחין אחרים באותה הנקודה שבה ונגדלת וניתוספין  

אחרות ונעשה פר' שלם די"ס ועומדת עמו אב"א מן החזה שבו  בה ט' נקודות  

 .ולמטה והבנין הזה נעשה ע"י הפלת דורמיטה על ז"א

והנה סבת התדבקותם עתה בבחי' אב"א מה שלא היה כן בתחילה בהיותה  

בסוד נקודה כנ"ל כי היתה עמו פב"פ בסוף היסוד שבו הטעם הוא כי הנה כל  

מות אלקים כנודע והקלי' נאחזות באותם  בחינ' אחוריים הם דינים והם ש

האחוריים שהם שם אלקים כנודע בסוד מלך אלקים על גוים כנז' בסבא  

    .דמשפטים

למצב   אותנו  מביא  הקטע  להם  בו    סוף  לעשות  נצטרך  ולכן  באחור,  אחור  עומדים  ונוקבא  ז"א 

. אז למרות שמרכז  תהליכי תיקון האחור, נסירה, בניה, פנים, ויחוד. אבל העולם לא מתחיל משם

דרושי ראש השנה יתחיל מפה, המהרח"ו חוזר להסביר לנו מההתחלה. איך הגענו למצב שאנחנו  

אחור באחור. יש לזה סיבה. יש שלבים מוקדמים לשלב הזה. הוא מספר לנו על התהליך המקדים,  

  .הרבה דברים הוא בחר לספר לנו משהו מאוד מסויםאבל 

בהתחלה המלכות עמדה כנקודה, עם הז"א, הו' קצוות. עמדה איתו פנים בפנים. זה היה שלב א'.  

נקראת בת עין. היא  הנקודה הזו    .לנקודה הקטנה הזאת אנחנו אומרים "המאיר לאישון בת עין"

המצב של המלכות כבת עין, היא רק עין, נקודה, נקודה מאירה של הסתכלות. זוג עיניים, שרואות  

זוג עיניים מתבוננות.   גוף ולא דמות הגוף. רק  ילדים קטנים  כשאותך. לא יותר מזה. אין לה לא 

ל והוא ילד קטן בעריסה  נולדים, אתה מהופנט לעיניים. הגוף עדיין לא מפותח, הוא עוד יצמח ויגד

בן שלושה חודשים, אבל העיניים מהפנטות. אחר כך זה יהפוך לחיוך, מכח העיניים, וזהו. כל השאר  

יבנה אחר כך. הפרצוף יתעבה אחר כך, עולם הכלים של הפרצוף, יצמח אחר כך. לפני שהיינו עולם  

היינו זוג עיניים, שרואות    נשמה, - רוח-עם נפששל גוף, ושלושה כלים, עם מוחין, פנימיים וחיצוניים,  

זה היה המצב הראשוני של המלכות הקדושה. היא הייתה נקראת "בת    ומחייכות. ותו לא מידי.

 עין". והוא היה ו' קצוות.

היא עמדה איתו פנים בפנים, אז היא יכולה להיות ממוקמת כנגד פניו, והיא יכולה להיות ממוקמת  

תפילין. נקודת עיניים ולב. היא רואה את הלב שלו. הוא מסתכל    יש לנו  אולי כנגד ליבו. כנגד הלב 

   .את פניך יהוה אבקש" לתוך הלב שלו, ורואה אותה. "לך אמר לבי בקשו פני

האר"י   רל',  עמוד  ההקדמות,  כל    -סבירמבשער  חזרו  התוהו  בעולם  כבר  פרצופים,  שהיה  לפני 

  ו א, אין לה לא גוף ולא דמות הגוף. זהפרצופים פנים בפנים. המלכות חזרה פנים בפנים עם הז"

הנחת הבסיס שלנו. הזהות עומק שלנו, זה האור מהנשמה שקורן מהעיניים. זה הבת עין. הוא כונס  



את כל שאנחנו. אחר כך, הנשמה הזאת יורדת לעולם, ומתחילה להדהות עם הגוף, והעיניים מזהות  

זדהה עם הגוף שלה ועם מי שהיא, עם  מ  אובייקטים,  והיא רואה את עצמה במראה, הופכת לגוף. 

אז העיניים מאבדות    .איך אחרים נראים, ואיך היא נראית  . הגדילה שלה ועם כמה שהיא שוקלת

לעיניים   הופכות  עיני",  מכעס  ל"עששה  הופכות  הנשמה.  כאור  שלהן,  הפנימית  ההקרנה  את 

אחרי לבבכם   ו"ולא תתרושבירת הכלים קרתה בעיניים,    .אובייקטיביות, ומלאך המוות בא לעיניים

  למאכל וכי תאוה הוא לעינים".  העץ טוב "כי   -יםי ואחרי עיניכם", והנחש פיתה אותם בעקבות העינ

במקור העיניים הם אור הפנים של האריך אנפין, אור הייחוד, אור האינטימיות והשייכות העצמית.  

 ניים.כמו תינוק קטן בעריסה, שאין לו עדיין פרצוף באמת, אבל יש לו עי 

ה"בת  מ ת אחרות, אבל מהרח"ו בחר לספר לנו את הסיפור  ומשם הכל מתחיל. יכולתי לבחור בחיר

כל עוד אין לי גוף, ואני לא מחויב לעולם הזה, כעיניים שמשקפות את הסיפור של הנשמה, אני  .  עין"

ף, מכל  יכול עמוד פנים בפנים עם ה' יתברך, תמיד. תשחרר אותי מהסיפור שלי בעולם הזה, מהגו

תשחרר אותי    .שמזדהות עם המציאות החיצונית, עם הגוף  ,האובייקטיביתהתפיסה של העיניים  

אני פנים בפנים עם הקב"ה עכשיו. שייכות פנימית, יחידה  ולראייה הפנימית שלי, הנשמתית שלי,  

 ליחדך.  

החיצונית,    העיניים שלי הפכו להיות האיבר המרכזי שדרכו הזדהיתי עם הגוף, עם המציאותאבל,  

זה תהליך נכון, אבל הנקודה  הזאת, שהיא הכתר    .כאילו מגדירה אותישעם ההתנהגות החיצונית  

של המלכות, הפכה להיות חלק ממערכת פרצופית. לכתר הזה צמח גוף, וכשצמח לו גוף היא הלכה  

ג עם  ולהיות  עין",  "בת  להיות  להפסיק  בחרה  היא  באחור.  אחור  להיות  תעבור  היא  וף.  אחורה. 

לה "עולימתא דלית  בתוך   שפירתא  החיים,  בתוך  הופעה  עם  גוף,  עם  להיות  בחרה  היא  עיינין". 

ברגע שהנשמה, מבחינת הכתר    .העולם, עם סיפור שלם ומלא, עם זהות, עם חיים מלאים שלמים

גוף שנקראת  הזאת  הממלכה  לתוך  מתארגנת  העולם- נשמה- רוח-נפש-דרחל,  בתוך  מרחבי  - חיים 

   זרת אחורה.חיצון היא חו

שלב בריאת האישה,  הוא שלב א', כי היא נבראה מבת עין, לחווה. אחור באחור. הזמן הזה עצמו  זה  

 : הוא כאילו ראש השנה שהיה לפני ראש השנה שלנו

ולהיות כי הנקב' הית' בתחלת' מקבלת הארתה ע"י ז"א לכן היתה גרועה  

 ממנו ולא היתה יכולה להתקן בבחי' פר' שלם 

כיוון שאת האור היא קבלה ממנו, את האור שהוא האיר לה והאיר לתוך ליבו, מזה היא צמחה  

 לא יכלה להתפתח לכדי פרצוף שלם.היא  ומזה היא נבנתה,  

 ואז הוצרך המאציל העליון להפיל תרדמה על האדם דא ז"א

הדורמיטא.זה   השנה,  ראש  אותנו    סיפור  שתעביר  דורמיטא  לא  זאת  לפנים  אבל  אחרי  מאחור 

השלב הראשוני של ההתפתחות ממצב של "בת מאלא זאת דורמיטא שתעביר אותנו  שהנקבה בנויה,  

ממצב של נקודה, בת עין בז"א, יסתלק לו המוחין  , של נקודה, להתפתחות של פרצוף הנקבה.  עין"

ראש השנה של הלילה. הנקודה תשתחרר ממנו, והיא תוכל להתפתח לפרצוף שלם.  זה  בסוד השינה,  

   א ואמא ימשיכו לשפע, ויבנו אותה כפרצוף שלם, ואז יחזירו אותה, לעמוד איתו, אחור באחור.  אב

ואז ז"א לבדו בבחינ' נשמתו המסתלקת ממנו בעת התרדמה והשינה עולה  

למעל' בסו' מ"ן אל אימא עילאה כדרך האדם המפקיד נשמתו ביד המל'  



הנאמר בלילה כשהאדם  לצורך מ"ן שבה כמבואר לעיל בפ' בידך אפקיד רוחי 

 ישן על מטתו 

 זה לכאורה, תהליכים של לילה, תהליכים של חצות לילה. לפי המהרח"ו בדרוש המפיל.

ואע"פ שכל העלאת מ"ן צריך שזו"ן יעלו ב' זה באבא וזה באימ' עכ"ז עתה  

שכל צורך זווג הזה דאו"א אינו אלא לצורך בנין המל' שהיא נקבה לבדה לכן  

 ע"י ז"א לבדו   מספיק בהעלאת מ"ן

 הוא ישן, והיא לא ישנה. היא עכשיו צומחת וגדלה לכדי פרצוף שלם. 

וע"י העלאת מ"ן אלו מזדווגים או"א ומן הארת הזווג ההוא בונים ומתקנים  

את הנקבה ומורידין בה מוחין אחרים באותה הנקודה שבה ונגדלת וניתוספין  

ו אב"א מן החזה שבו  ונעשה פר' שלם די"ס ועומדת עמ בה ט' נקודות אחרות 

 .ולמטה והבנין הזה נעשה ע"י הפלת דורמיטה על ז"א

היא הופכת מכדי נקודה לכדי ספירה, ופרצוף, שהוא בעצם יעמוד    .היא הופכת לעוד תשע נקודות

היא  ספירות, ותשע  לה עוד    פועמדה כנגד החזה שלו, מאחורה. עכשיו נוסלפני זה היא    אחור באחור.

עכשיו יהיה עוד פעם סיפור על ראש השנה,    שהשורש שלו הוא נקודת בת עין.  , רחלנהייתה פרצוף  

ודורמיטא, ונסירה. כבר עברנו סיפור ראשוני של דורמיטא ובניין נקבה והבאתה אל האדם. איפה  

היא הובאה אל האדם? אולי בחיק אבא ואמא, ושבה איתו בעולם הזה אחור באחור. עכשיו מתחיל  

   הסיפור עוד פעם.

ף שהמרכז של הסיפור שלנו יתמקד בסיפור הגלוי, חשוב למהרח"ו שנכיר גם רבדים מוקדמים  אל  ע

  , שמספרים את הסיפור שלפני הסיפור. יותר, קמאיים יותר

 


