
 הבחירה במצב האחור באחור  -ב 2שיעור   –חמישית - שמועה רביעית

 בעמידה פנים בפניםהסכנות 

גם על  ו, של הנקודותעל השלב גם סיפור תרדמת האדם, ובריאת האישה, נדרש פעמיים. הוא נדרש 

השלב הבוגר יותר. אפשר לספר את סיפור הבריאה פעמיים. ראש השנה זה זמן בריאת האדם, וזה  

מעבר מנשמה אל תוך הגוף, ויש את השלב שמוצאים  היש שלב של    מתהליכי בריאת האדם.חלק  

   את עצמנו כבר גוף בגוף, אחור באחור, ונעים את המסע הלאה.

אנחנו מתעוררים מהדורמיטא, המלכות נבנתה לפרצוף, והיא עומדת איתו דבוקים אחור באחור.  

ה דורמיטא, נבראו  ת פנים, כבר היה חושך, הילמה הם דבוקים אחור באחור? הם כבר היו פנים ב

שהיה אור אינסוף, היה  ככמו    ?לה הכלים, והיא כבר פרצוף. למה שלא תחזור איתו לפנים בפנים

וחזר האור. למה אנחנו לא מתעוררים אחרי השינה, אחרי תהליך החושך    -צמצום, נוצרו הכלים 

באים בבוקר למצב של פנים מחדש?    , ולאלילהמרחב של ההזה, שבו נברא המימד הנשי, מתוך ה

למה אחרי שכבר עברנו את תהליך בניית הכלים של הלילה, אנחנו צריכים להתעורר לאחור באחור  

 ? ולא פנים בפנים

בצביונם.   נבראו  וחווה  שאדם  אומרים  בוגריםהם  חז"ל  כבר  הםנבראו  תהליכי    .  כל  את  קיפלו 

המפגש שלהם, בגיל הבוגר שלהם, אחור    הילדות עד לבגרות, בבת אחת. למה הם מתחילים את

בפנים  למה  באחור?   שם  שמקופל  הזה  התהליך  הכל  היו  לא  שהם  כמו  בפנים  פנים  אותם  פגיש 

, בתוך החושך,  בתוך הלילה  .זמן הדורמיטאקרה בבהתחלה? עברנו כבר תהליך ארוך של חביון, ש

בניה. חזרנו לפנים בפנים,  בתוך הלא מודע הזה. הוא העלה מ"ן לאבא ואמא, והיא עברה תהליכי  

המשך הפסוק אבא ואמא בונים אותה,  ב  .אה אל האדם". הוא דרש את פסוקי הבריאהי"ויב  -אז

"ויבאה אל האדם", לכאורה אל החתונה פנים בפנים. ולא "יבאה אל האדם" אחור באחור, למה  

 מביאים אותה אחרי כל תהליכי הבנייה האלה, למפגש של אחור באחור? 

 : דרוש א, דרושי ראש השנה, ות שער הכוונ

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  

כנודע והקלי' נאחזות באותם   בחינ' אחוריים הם דינים והם שמות אלקים

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

  .דמשפטים

והנה אם קודם יצירת אדה"ר היו זו"ן בבחי' פב"פ היו אחוריהם מגולים והיו  

הקלי' נאחזות בהם מאד ולכן כדי שלא יתאחזו הקלי' באחוריה' הוצרכו  

מן החזה דז"א ולמטה כנודע. ואז עי"כ אין  להדבק אב"א דיבוק ממש גמור 

 הקלי' יכולים ליכנס בינתים כדי להתאחז שם באחוריים שלהם

כשני פרצופים, ולכל אחד יש פנים ואחור. פניהם יהיו    ,הם יכלו לעמוד כביכול פנים בפניםבאמת  

לשני.   אחד  הדדית  עצמית  שייכות  להם  יש  החוצה.  יהיו  ואחוריהם  אחיו,  אל  קבאיש  ודש שבת 

יש לנו שייכות כזאת, אנחנו יכולים    המציאות חוזרת לפנים בפנים, כי אנחנו שייכים לפנים בפנים.



, שכבר יש לנו פרצוף,  היא  הבעיהאבל  להיזכר בשייכות הזאת, ולחזור לפנים בפנים עם השם יתברך.  

חור, שאנחנו  יש קליפות. רבדי א   םיש לנו אחוריים, יש לנו עולם ומלואו שאנחנו שייכים אליו. ש

הגוף,   לכל מרחבי  אור שלא מחוברות  כנקודות  היינו  כלים,  לנו  היה  לא  עוד  כל  שייכים אליהם. 

ה שום בעיה שנעמוד פנים בפנים. אבל כשאנחנו כן מחוברים,  תוהאחור, והחושך, ורבדי הנפש, לא הי

נו בצורה לא  ונחזור לנקודת פנים, ולא נתמודד עם כל שכבת האחור שלנו, משהו יקרה לפנים של

נכונה. משהו יכול לפגוע עמוקות במרחב הפנים, כאשר יש לנו אחוריים לא מטופלים. האחוריים  

 משפיעות על הפנים שלנו.  הן האלה, הם גם חלק מהשדה הרחב של החיים שלנו ו 

להבין    וז בסבלנות.  להמתין  הצורך  של  כל  המשמעות  על  אחריות  לקחת  צריכים  אנחנו  שעכשיו 

נו. אנחנו לא יכולים עכשיו לעמוד פנים בפנים, כמו שעמדנו באופן ראשוני בהתחלה.  השלם של חיי 

זה יהיה חסר אחריות. להבין שיש לנו חיים הרבה יותר רחבים, שמשפיעים על איכות הפנים שלנו,  

ויכולים לזהם ולפגוע בקשר הפנים שקיים בתוכנו, באינטימיות שלנו. האינטימיות הזאת בהכרח  

מחוברות בתהודה  הן  כבר לא נקיות,  הן  אדוות והשפעות מכל שכבות האחור שלנו.  תביא איתה  

 שלהם למרחבים של אלוקים אחרים, ולא רק לקשר של פנים ושייכות אריכאית אינטימית.  

יש פה שני מצבים. האופציה הפוטנציאלית שהייתה יכולה להיות, שהם יחזרו לפנים בפנים. ואז  

ה, מחוברים לכל האדוות של עולמות האחור ומערכות האחור שלהם,  אחוריהם יהיו חשופים החוצ 

הוא בחר להחזיר אותם אחור באחור גוף אל גוף, כדי לגונן על  אבל  וככה הם יתחילו את חייהם.  

שכבות האחור שלהם. להתחיל תהליך בו החיים לא מתחילים בפנים בפנים, אלא באחור באחור,  

כששכבות האחור שלנו יהיו מתוקנות, נבחר לחזור פנים  רק  .  ועכשיו נעבוד על שכבות האחור שלנו

 בפנים. 

ע לא  אינטימיות,    יםמד והם  פה  תיווצר  כי  בפנים  את  ופנים  היא  גם  תזין  נקייה  לא  אנרגיה 

האינטימיות הזאת. האינטימיות לא תיווצר רק מהאור. האינטימיות תיווצר גם מהחושך, מהנפש,  

תהומות האפלות שלנו. שם יש לנו אחרות אחד עם השני,  מהצרכים, מהתשוקות שעולות מתוך ה

ולא את אותה אינטימיות שחווינו קודם, של שייכות עצמית. עכשיו כבר יש לנו עולם שבו אנחנו  

אנשים אחרים אחד מהשני. המקום שבו אנחנו אחרים אחד מהשני יביא תוך המפגש הזה של הפנים  

כח, בעלות, אינטרסנטיות. אנרגיות שמשתמשות ולא  אנרגיות של שליטה,    גם אנרגיות של אחרות.

הרבה דברים יכולים לקרות כאשר האנרגיות האלה יכנסו לתוך האור של הפנים, ויכולים    . רואות

לתוך האור הזה מקום מנצל, מקום משתמש, מקום  לפגוע בנקודת האמת של האור. יכולים להביא 

ה וכל מיני דברים אחרים, שבסוף יפגעו בלב.  שיפגע ויזהם את בית קודשי הקודשים. שמכניס חנופ

ש מבינים  אנחנו  עכשיו  שלנו.  הקודשים  קודשי  הקודש" -בבית  אל  עת  בכל  יבוא  צורך  "אל  יש   .

בתוך   דווקא  ולהיפגש  ולחזור  בית קודשי הקודשים.  של  לחכות, להשהות את המפגש האינטימי 

ולעבד אותו, לעבוד את האדמה. לעבוד על כל מרחבי האחור שלנו, ואז לבא לתוך    מרחב האחור.

 מפגשי פנים.  

בורא עולם רצה שיהיו תהליכי הקשר הזוגיים בין  הצורה שבה   -זה הציור האידאלי שהיה בראשית

אדם לחווה, כשהוא ברא אותם קודם כל אחור באחור. גם הקב"ה והשכינה בוחרים לעמוד אחור  

ולא לעמוד במצב הפוטנציאלי שבו הם יכלו להיות פנים בפנים. האלוקות בוחרת להיות  באחור,  

במצב של אחור באחור. לברוא עולם של אחור באחור, שעובדים בו. שהוא מרחב של עבודה, ולא  

בצורה   תבוא  שלא  האינטימיות.  על  לגונן  כדי  ההתחלה,  כנקודת  ואינטימיות,  מפגש  של  מרחב 

לשכבות    שיש  נקיותההאינטימי בגלל חוסר    חבמרתוך הלא יהיו תהליכי פגיעה בבוסרית, פוגענית. ש



 האחור שלנו.  

 היתרונות של האחור

 . תשובותי  תשישנן באיזה מובן להעמיד אותנו אחור באחור עוזר לסיפור? 

אחור באחור משהה את תהליכי המפגש של הפנים, ומאפשר לנו להשליך את האור שלנו  דבר אחד, ה

ני מופנות החוצה, ולא לתוך המפגש הזוגי. אני הרבה יותר רואה את העולם. רואה את  החוצה. פ

הקליפות שיש בעולם, ומוכוון עבודה החוצה. לעבוד על מרחבי  ,  הקוצים  הטוב והרע שיש בעולם,

כל כולי רוצה    בה  האחור. יש פה הרבה יותר מודעות שנזרקת החוצה. לא מודעות שנזרקת פנימה

הפיכת הפנים. דווקא    וז   ואה את האחוריים שלי, שכולם רואים אותם חוץ ממני.קרבת ה' ולא ר 

המפגש עם הקב"ה הוא אחור באחור בהקשר הזה. מפגש שאם יש בו מודעות, זו מודעות שיש בה  

והיא תהיה חלק מנקודת    הרבה דין. יש בה תשומת לב שיכולה להיות גם תשומת לב לחסר, ולנצרך,

 פך את מערכות היחסים. זה לא פשוט. המפגש של הקשר. זה הו

דרמטי.   דבר  זה  וחסר.  צורך  של  במרחב  אינטימיות  לייצר  לומדים  אנחנו  רובד,  עוד  לזה   יש 

באופן עקרוני אנחנו ביחד במרחב של אהבה ואינטימיות, אבל הרבה אחוריים שלא אומרים אותם  

שולחן, ועדיין הם שם. אנחנו  נמצאים בחוץ, או מופנים החוצה, או שהם מודחקים ופועלים מתחת ל

לא משתתפים שם, לא מייצרים שם אינטימיות. היכולת לייצר אינטימיות דווקא במקום החלש,  

לקחת תחום שעד עכשיו היה המרחב האחר שלי,    .קשר  להחסר, הנצרך, ולהביא אותו למקום ש

 רחב המפגש. שלא בא לתוך תהליכי מפגש, ועכשיו בתוך המרחב האינטימי, הוא הופך להיות מ

הכל פנים, נחמד, איזה תמונות יפות הוא מעלה,    אצלו,  בעולם הגדולשילד, או נער מתבגר,  כמו אצל  

דינים. אח באח זה קיצור של  העולים    םש   - ילד, אחים- הכל מתוק. אבל במרחב המשותף, הורה

 יש שם הרבה אנרגיות של דין וצורך.   אחור באחור.

 העבודה עם האחור 

עם הצורך אני חי בחיכוך גבוה, בטח אם חיים ביחד. טוב שיחיו ביחד, שיהיה חיכוך גבוה, שילמד  

אותם לחיות ביחד אחד עם השני. זה יכול להיות פנימייה, זה יכול להיות בבית. מרחב שבו הם  

נפש   ללמוד להזדקק, להצטרך,  לומדים להביא את הנפש בחיכוך עם  אחרת. ללמוד להפגש שם. 

לקבל אחד מהשני. זה בונה את השלב שבו הנפש לומדת לייצר הצטרכות הדדית. תלות הדדית. זה  

 מעבד את האחוריים האלה.  

  ,היציאה שלי החוצה, אז במרחב העולם הגדול אני רק מראה פניםזו  כשאני רק מראה פנים לעולם,  

מה קורה באחוריים שלי? אף אחד לא יודע, מה עובר שם בפנים. המצוקות,    .נחמד וטוב וסבבה  הכל

אבל אף    .הדחפים שלי, יכולים להיות הרבה יותר אלימים, מודחקים, נצרכיםו הקשיים, הצרכים  

אל העולם אני אהיה  אף אחד לא עובד עליהם.    .לא רואה אותם, הרבה יותר מיואשים או מדוכאים

לעולם, אבל זה יהיה אחוריים אלימים.  האלה    אחורייםאביא את ה שם, ואחוריים קשים. או  רק פני

כי אין לי שם אינטימיות של אחור. יש אינטימיות ברמת הארת הפנים, אבל האינטימיות הזאת לא  

רעיון   הוא  אבל  מופרך.  רעיון  זה  האחוריים,  את  לייחד  לבחור  היכולת  האחוריים.  את  מעבדת 

 בור עכשיו, הוא דווקא דרך שפת האחור. ייחודי אחור באחור.  דרמטי. שהחי

אנחנו מנהלים המון שיח ומפגש, בוודאי בשנים הראשונות, סביב שפת האחור. מי עושה את זה ומי  

ביחד ולנקות  ביחד  לבשל  זה,  את  תפקידים  ?עושה  לחלק  הדדית    ?או  הצטרכות  הזמן  כל  יש 



י האחור באחור אחד עם השני. כל פעם עולה אזור של  והתחשבנות אינסופית. שהיא סוג של בירור 

אנטיפתיות, או חוסר רגישות, או חוסר ראית האחר, וזה בא לתוך הקשר. זה עולה בתור דין, בתור  

פיצוץ, הפיצוץ הזה מציף קושי, הקושי הזה מצריך לדבר, לברר את האחור, ולייצר עוד פעם מפגש  

חיים   אנחנו  איך  לסדר  להצליח  אחור.  את  של  שרואה  באינטימיות.  שלנו,  האחור  בשכבת  ביחד 

האחר, שחיה איתו, שרואה את הצורך של האחר כמו שאני רואה את הצורך של עצמי ומשתף צרכים 

 ביחד. זו עבודה של האחוריים.

לעמוד אחור באחור. הם יכלו לעמוד פנים בפנים, ויש בחירה לא לעמוד  בוחרים  בדרוש שלנו הם  

בפנים נמצא  אחורבאלא    ,פנים  כשילד  מודע.  לא  זה מרחב  באחור  אצלנו, אחור  במובן מסוים,   .

כפוי, מוכרח. הוא מוכרח להיות אחור  קצת  במשפחה, הוא חי אחור באחור באופן לא מודע, וגם  

כי הוא נולד למשפחה, בחוץ הוא עם פנים לעולם, חמודות, ואחור מוסתר או מודחק, כי    באחור.

לו. אבל בבית הוא מוכרח לחיות ביחד, וזה מתפרץ לו. הרבה פעמים  הוא לא יביא את החולשות ש

נובע מתוך חולשה, גם של ההורים, גם של הילדים, וגם אחד עם השני. הרבה פעמים זה לא   זה 

משהו תודעתי, היינו כבר פנים בפנים, וחזרנו לנקודת פנים בפנים, תיאורטית  כאן  יש    באמת בחירי.

בת בפנים  פנים  לעמוד  באחור. יכלנו  המסע  את  להמשיך  ובחרנו  ההתעוררות,   הליך 

כי יש הבנה של הבעיה לחזור לפנים כשהאחוריים לא נקיות ולא מתוקנות, או שהן מודחקות. אם  

לנקודת יבואו  ואוהב, האחוריים לא  יפה ומתוק  יהיה מאוד  והכל  יפה,  הקשר,    נחייך אחד לשני 

 יהיה משהו בעייתי בהמשך ההתפתחות והצמיחה.  ו

  ני מפנה אנרגיה של הדדיות ושייכות ואינטימיות, אבל של אחוריים. לא תמיד זה נחווה כפנים. א

ו  בחרנו להיות ביחד, בה  גם בזוגיות   ובדינים    תלותבלריב, להתעסק אחד עם השני בשפת הצורך 

או מודע. בחרנו לחיות אחד עם השני כי    יכאזור בחיר  אנחנו לא תמיד מזהים את זה  ,אחד של השני

בחרנו להיות בפנים בפנים אחד עם השני. מצאנו את עצמנו הרבה אחור באחור, ואנחנו מרגישים  

  . היינו פנים לפני כן, היה הרבה יותר נחמד לפני שהתחתנו  .תסכול. זה לא מה שרצינו, רצינו פנים

התחלנו בנקודת  ש   -לא נמצא פה בטעותשאנחנו    ביןנכנס לזה מתוך מודעות בוחרת.  נהלוואי שעכשיו  

פנים, ומשום מה מצאנו את עצמנו בתהליכי המפגש, יושבים שנים טובות על אינטראקציות של  

לעבוד    נו אליו קודם, מה טוב. הוא יאפשר לך  ים היה מודענזה תהליך, שככל ש   חיבורי אחור באחור.

 בוגר, לאחור באחור בוגר.    איתו, להיות בתהליכים שיעלו את זה מאחור באחור לא

נתון  הואגם בתוך התהליכים של הקשר, יש מצב של אחור באחור ש אנחנו אחור באחור    .פשוט 

דבוקים בכותל אחד, והאחור הזה מחבר אותנו חיבור יסודות, ואנחנו כל הזמן בחיכוך מתמיד של  

ית וכן הלאה. זה בונה  תלות רגשית, תלות גופנית, ביתית, תעסוקת  ,הזדקקות אחד לשני של חיבור

רבי שמעון בן שטח, תיקן את הכתובה. הוא אמר: כל נכסיך יהיו ערבים לקשר בניכם,  כשאותנו.  

כדי לחבר את כל האחוריים להיות דבוקים  זה  ואם תרצה לפרק את זה כל החיים שלכם יתפרקו,  

י זה אומר שזה  זה עומק הקשר, כ מסכת כתובות עושה בהרבה מובנים.  זה מה שביחד בכותל אחד.  

בעולם שבו אנחנו   ,קשר שיש בו פנים ואין בו אחור. קשר שיש בו פנים ואין בו אחור, זו בעילת זנות

 נמצאים. 

אחים,  או  זוגיות או קשר הורים וילדים  המצב הזה, בו  בשלכך  יגרום    היכולת לראות ולהבין את זה,

ין והמודע והמכיר שבנינו.  וכל לקחת את זה למקום אבא ואמא, למקום המבנ ברמת אחור,  הם  

 להחזיר את זה לפנים בפנים בחיק אבא ואמא, לברר את זה, ולחזור לאחור בצורה מאירה יותר.  

יש אחור באחור של ערבית, שהוא אחור באחור של ראשית הבריאה.    של אחור באחור.  הבא זה הצעד  



כי עבודה עם אנרגיות  תהלי ויש אחור באחור של חצות לילה, שהוא בחיק אבא ואמא. הוא מאפשר

יכולת לעבוד עם מרחבי האחור שלנו,  זו    .האחור, עם האנרגיות של חידוש הרוח בתוך מרחבי האחור

דינמיות. אני יכול לעלות לחיק אבא ואמא, לחזור  שם כי יש גדלות בתוך מערכות יחסי האחור. יש 

של שיח והכרה וחיבור    פנים בפנים, לחדש, לדבר על הקושי, לדבר על הצורך לתקשר אותו ברמה

אני צריך לעבוד. כדי להגיע    .עמוק יותר, ולחזור עוד פעם לתוך האחור. להבין שזה חלק מהחיים

לפנים בפנים עם ה' יתברך בצורה עמוקה, אני חייב לעבד את שכבת האחור שלי. אם אני אחיה  

בדבקות רוחנית, מתוך התכחשות לצדדים האפלים שלי, לצדדי האחור שלי, לחלקים הנמוכים שלי,  

ה יכול להיות מאוד יפה  לא אעבור שם תהליכי עיבוד, הקשר שלי עם הקב"ו לחלקים הנפשיים שלי,  

 חשוכים ולא מעובדים.  ומתוק, אבל האחוריים שלי יהיו

יכול לעצור בהמון תחנות  אפשר    מתחיל בעבודת השרשים.שדרוש ו'  יש לזה הד בעבודת ראש השנה ב

ו השנה,  אחבבראש  ליום  אפשר  לחגוג.  אפשר    מהם  תכל  הזיכרון  את  השרשים,  שלב  את  לחגוג 

ללכת  אפשר   .יכול ללכת לעליית העולמותאפשר   .פנים והאור שלפני הכללהיזכר בנקודת ה -ראשון

להמליך את הקב"ה על האחוריים שלך בחיים ולהבין שעל זה אתה ממליך אותו,    -לעבודת האחור

לפגוש אותו במרחבי האחור. זה קבלת עול מלכות שמיים, מלאה,    זה  להיות עבד ה'. להיות עבד ה' 

אחוריים, על כל הקשיים וכל המסעות. לא קל, אבל זה זוגיות. ברית  שלמה, להמליך אותו על כל ה

                           לא בדיוק חיינו ככה כיהודים.    .מאיר פנים ,משהו חמודילא  עם הקב"ה זה 

ובתהליכי    ערביתבלפני שאתם רצים לבוקר של שחרית, שאמור כבר להיות בתוך תהליכי נסירה,  

בבוקר תמצאו את עצמכם בתוך תהליכי נסירה,    לעבור את השלבים האלו.אתם אמורים    הלילה

הלאה יש    .ונתקדם  האלה.  המסעות  של  שלבים  זה  הראשונים  השלבים  ה אבל  "אם  את  של  צד 

כעבדים", להמליך את הקב"ה בתוך החיים שלנו, להיות עבד ה'. להיות מוכן לעבדה ולשמרה. לקבל  

שאם אני לא אגע ואברר את הגוף שלי, את תנועות  להבין    . רחבי אחוראת המוכנות למסע בתוך מ

הנסירה  והאחור שלי, ואביא לשם מודעות ומפגש וחיים ביחד עם אלוקים, אז ההליכה אל הפנים  

יהיו בוסריות. כעומק האחור שלי, ביכולת שלי לחיות אותו בצורה גדולה, כך יהיו גם עומק הנסירה  

ושב על שנה שלמה של מה שעשית בשכבת האחור שלך, אתה מגיע עם  ועומק הפנים. ראש השנה י

ובחיים שלנו בתוך העולם הזה  עולםבשהיו  תשפ"ג שנים של אחוריים  כל ה כל שנה אנחנו    .הזה 

ארכ  מעמיקים עומק,  שכבות  ללא  מתחילים  לא  אנחנו  חדשים.  פנים  למפגשי  אולוגיות  יאותם 

כל אחד ומה שהוא עבר עד היום הזה.    .ו בעולם הזהוגאולוגיות של היסטוריה של אחוריים שעברנ 

מוכנים   ולהיות  האחור,  שכבות  דרך  לעבור  המוכנות  את  לקבל  שלו  והצורך  שלו  ההבנה  בעומק 

 . עבד ה'.עבודהלהפגש שם. גם אם המפגשים זה מפגשים של 

יצר  מנסים ליהיום יש כאלה ש אתה חי בעולם בחיכוך מתמיד. חיכוך הוא חלק מתופעות החיים.  

או רשת מסעדות ביפן שאתה רק מגיע, יש    . אפשרויות אחרת, עולם הווירטואלי בו אתה חי לבד

וילון כזה, יד נעלמת מוציאה לך את המזון, ואתה אוכל אותו לבד בתוך הכוך. יש עולמות כאלה,  

 אבל כולנו חיים בעולם הזה, ואנחנו בחיכוך. 

 בתהליכי האחור  בחירהה

השלב הראשון זה ערבית. ערבית זה ניתוק. ערבית הראשונה  כי האחור? האם יש לנו בחירה בתהלי

המאציל בחר. בלילה הראשון אתה הולך לישון,    כך  כי  ,היא נתון, אתה מוצא את עצמך אחור באחור

בלילה הבא, אתה כבר מודע לזה שזה    כי נפלה עליך תרדמה. המאציל החליט להפיל עליך תרדמה.



אתה מודע או לא מודע? אתה בוחר    . עכשיו השאלה היא אםת לילהיש ערבית, שינה, חצו   .חוזר

ללכת לישון או לא? אתה מוכן להתפלל ערבית או לא? אם כן, אתה כבר בשלב הבחירה. זה מה  

האר"י מכניס אותך גם למצבים שהם כביכול מובנים והם חלק מהטבע של    .שהאר"י מלמד אותך

ה ומודעות, ולהיות  עבודת ה'. תלמד לייבא לשם הבנ  ואומר לך שזוההוויה, חלק מהדיפולט שלה,  

מסונכרן עם הרצון האלוקי שיצר את הריתמוסים האלה. תעבוד עם זה. תתפלל ערבית, תביא את  

חלק   זה  שלך,  הערבית  על  הקב"ה  את  תמליך  בערבית,  שמע  קריאת  תקרא  לילה.  לחצות  זה 

תוכל    .עמוקים יותר בעבודה שלך  מהשלבים שבהם אתה נמצא. אם כן, אתה תצליח ללכת למקומות

קריאת שמע שהיא    ו לא רק של ערבית, אלא עול שמים על המיטה. ז  ,לקבל עליך עול מלכות שמיים

כבר בחיק אבא ואמא, ללכת להתייחד פנים בפנים, כשאתה בתוך מצבי אחור באחור. לקחת את  

 ועות אחור.  מצבי האחור, להתעלות איתם לתהליכי עבודה, לתהליכי יצירה, מתוך תנ 

כוחות  אלה  זה הכוונות של קריאת שמע שעל המיטה, של דרושי ג', ודרוש ח', וכל דרושי הלילה.  

אם להישאר עם זה כנתון ורק    .בחירה שלךזו  העבודה שיצמחו אם תדע לעבוד על האזורים הללו.  

להתנסר אולרצות  כל    ,  את  הקב"ה  לעשות  את  להמליך  בערבית,  הקב"ה  את  להמליך  המהלך, 

בשחרית,   חדשה,  בצורה  אותו,  להמליך  כך  ואחר  חצות,  לקראת  המיטה,  שעל  שמע  בקריאת 

 ובשמונה עשרה.  

בשלב הראשון, פגשת את זה בתור ילד, זה היה לא מודע. בשלב הבא זה היה מודע ומודחק, ואז  

שלך יושבים לך על הווריד אחור באחור, סבלת מזה    לא מודחק וסבל. סבלת מזה שהאחים  מודע,

בתוך מערכות תקשורת זוגיות, ועכשיו שינית גישה. התחלת לעבוד עם זה, להבין את זה, לקבל עליך  

עול מלכות שמיים. התחלת להמליך אותו בתוך הסיטואציות האלה. כחלק מעבודת ה', לעבד את  

 יחוד, בצורה עמוקה ושלמה יותר.  היו  האחוריים. זה מאפשר לנו להביא את הפנים

חוזר לאחור  הוא לא מסתפק בלהגיד  ,בהרבה מהתהליכים שהאר"י עושה : הגיע ערבית, העולם 

יש ערבית, העולם חוזר לאחור באחור,    .או שנחכה לחצות. לא  . בא נתפלל שחרית מחראז  באחור,  

היסוד, עובדים  כנגד  שם,  ואנחנו  קטנוני,  אפילו  קטן,  ראשוני,  הקב"ה,  חיבור  את  ממליכים   .

 מייחדים אותו שם. מידת יום ומידת לילה.

 "לעבדה ולשמרה" עיבוד האחוריים של אדם הראשון

ואח"כ נברא אדה"ר ועשה מצוה והתפלל תפיל' וע"י מעשיו היה כורת הקלי'  

בסוד האדם העובד את האדמה ומכלה קוצים מן הכרם וכמש"ה ואדם אין  

וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ כי   '"ל על פלעבוד את האדמה. וז"ס מ"ש רז

כל הצמחים והעשבים עמדו בפתח הקרקע ביום הג' שנאמר בו ותוצא הארץ  

דשא כו' והיו שם עד שנברא אדם כו' והתפלל עליהם וצמחו ויצאו מפתח  

 הקרקע לחוץ והבן זה 

שות את  אדם הראשון עשה שני דברים, עשה מצוות והתפלל. מטרת המצוות בהקשר הזה היא לע

 עבודת האדמה, לעבד את האדמה שממנה הוא לוקח.  

ואז כיון שאדה"ר היה כורת הקלי' אין עתה יראה ופחד מן הקלי' כי בודאי  

עתה לא יוכלו להתאחז באחוריים הנז' ואז היה בא ענין הנסירה וחזרת פב"פ  



 כמ"ש בע"ה.  

כל מצווה אותו לעשות עבודה  מצווה אותו על הנסירה ועל החזרת פנים, הוא קודם    הקב"הלפני ש

הוא נותן לו את המשימה "לעבדה ולשמרה".    .בשכבת האחוריים. זה הסיפור של ראשית הבריאה

דהיינו לעבוד את שכבות האחור שלו. שכבת האדמתיות שלו. הוא לא    - לכלות את הקוצים מהכרם

שיש באדם.    רק נברא בצלם אלוקים, כמו שנראה בפרק א'. פרק א' מסתיר את שכבות האדמה

ים אתם  וקני אמרתי אלאהוא נראה כאילו הוא בן אלוקים. "  .שכבות האחור לא מוצפות בפרק א'

, לאדם יש אחוריים. הוא גם נברא מן  "אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו ,םובני עליון כלכ

ה ייהפך  בהמשך ז האדמה, הוא לא רק יצור אלוקי ועליון. הוא צריך לדעת לראות את האדמי שבו,

לעבוד איתה, לעבד אותה. לעבד אותה   . צריךהנפש החיה שיצאה מן הארץ  וז  .חייתי שבווה לבהמי 

זה יאפשר לו לבא    .חלק מהמשימה שאדם הראשון היה צריך לעשות  ו בכל המרחבים של החיים. ז

לזוגיות אחרת. רק אחרי זה אנחנו נגיע לנסירה, ולמפגש מחודש זוגי של הארת פנים. שיביא עימו  

גם אנרגיות של אחור, שהם אנרגיות בריאות, נקיות, מתוקנות, פוריות, ללא הקליפות שהיו טמונות  

 בשלבים מוקדמים. 

שמזינים את האחור. זה לא נפרד לגמרי. לפעמים  לעבוד על האדמה זה לעבוד על מרחבי ההזנה  

זאת הדרך גם לגשת למרחבי האחור. היכולת לעבוד על מרחבי האכילה, מרחבי האחור. מרחבי  

התעסוקה שלי, גם סוג של משהו שבונה זהות. אני לומד שם סוג של שפה, תקשורת, מערכות קשר  

בי האחור באחור שלי, פנימה. או בתוך  של אחור, שבסוף מקרינות גם על איך אני ניגש בתוך מרח

המרחב הביתי, יש קשרים בין המרחבים. הם לא מנותקים לגמרי אחד מהשני. לפעמים ילד לומד  

 בחוץ דברים שעוזרים לו לחזור בחזרה לתוך המרחב הפנימי, וגם לברר אותו שם, בצורה אחרת. 

 תפקיד הפנים כלפי חוץ 

עוזר  ן הפנים, כשה י  ותכלפי חוץ,  עוטפות    ן. העלינו להגן  תפקיד אחד,    :שני תפקידים  ןש להלנו. 

מקום שמאפשר לנו לכסות את חסרוננו מבפנים. אנחנו לא יכולים לחוות רק  זה    אותנו ברחמים.

המון אנרגיות של אחור. אבל כלפי    את שכבת האחור שלנו. לדוגמא ילד והורים. כלפי פנים יש לילד

תוך כדי שבפנים    . זהל ההורים וגם לפעמים של הסביבה כלפיוחוץ, הוא מתוק. יש הארת פנים. גם ש

איתה,   מתמודד  שהוא  האנוכיות  זו  אם  בין  קלים.  תמיד  שלא  באחור  אחור  תהליכי  עובר  הוא 

והתחושות הקשות שלא רואים אותו, בגלל ה"לגרמייהו" שלו, ושלא מספקים את צרכיו, דחפים  

ו על הרצפה, וזורק את הצלחת עם הפסטה, ומשקף  לא מווסתים שיש בתוכו. אותו ילד שצורח עכשי 

ועכשיו,   האוכל,  את  לו  שיתנו  ואמא,  באבא  שלו  בצורך  באחור,  אחור  שלו  התלות  את 

שמכסה,  החוצה.  שקורנת  פנים  הארת  יש  אחרים  זמנים  בהרבה  נסבלת,  בלתי  באימפולסיביות 

   ים עכשיו בתוכו.מלבישה, בלבושים של פנים ואור את האחוריים המורכבים האלה, המתהוו 

זה נותן חסד, איזון לחוויית הפנים שלנו.    קצת מזכיר את הקונטרסט בין שני שכבות העיבור.זה  

פידבק מאיר, מכיל, אהבה ושייכות, רחמים, חן,   אנחנו זקוקים מבט הזה מבחוץ, שנותן לנו גם 

 .נו לא מעריכים את עצמנו בשלב הזה לפעמיםיורואה את היופי שבנו. אנחנו עצמ

, במעטפת המבט החיצוני  שלנו  זה גם מבודד את האחוריים. וגם קצת ממתיק את הדינים הפנימיים 

זה יכול להיות ילד מתבגר שמוציא להורים שלו את  והמאיר. זה יכול להיות בנאדם מתוך עצמו  

רגע של תמונה משפחתית, עכשיו כולם מחייכים, עוד שניה הם יחזרו לריב. אבל יש  יש  הנשמה.  



מחזיקים את המבט הזה של  ש, התמונות באלבום המשפחתי,  שהתמונה של הצילום  , הו רגעאיזש

הפנים שמופנות החוצה, ומאפשרות איזושהי חווית אחדות. כשבפנים, האחדות הפנימית לא נחוות  

כאחדות לפעמים, אלא כמו חיכוך מוגבר. בתור חווית צורך וחווית תלות, שהיא מורכבת. במובן  

ם, נתחיל לנוע לקראת נסירה. אני נע לקראת נסירה דרך חיכוך מוגבר של נקודות  הזה, כשמתבגרי

ניסיון להשתחרר, וחוסר יכולת להשתחרר. זה נקרא "הפרדת הדבקים", שקורה בקריאת    .התלות

בתמונות   זה  את  עוטפים  אנחנו  תנועה.  לשחרר  שמתחילים  נסירה,  טרום  של  תהליך  הוא  שמע, 

לנו חנופה, הצגה, יש אורח אז כולם נחמדים בשולחן שבת. אם לא   משפחתיות, לפעמים זה נראה

היה אורח היו אוכלים אחד את השני. עדיין, מי שמגיע מבחוץ כמו גורם להפנות פנים החוצה, זה  

מכסה את האחור, משהה אותו בתוך האינקובציה הפנימית של התהליך המשפחתי. הוא צריך את  

הזאת,   הנפש,  האינקובציה  את  עם  לברר  להתמודד  צריך  משהו  אותם.  לעבד  האחוריים,  את 

יכול להיות שזה האחים, יכול להיות שזה ההורים, שעושים את    .האזורים המורכבים של הנפש

 החלק הפחות נעים באירוע. החברים הרבה יותר טובים. 

הפנים עצמם מקבלים אור. מקבלים אמון ביפה, בטוב, בערך שלי.  התפקיד השני של הפנים הוא ש

זה נותן לי כח, מזין אותי. ההזנה הזאת היא חשובה, כי אם היה לי רק את הבפנים, הייתי נורא  

מוחלש. הפידבק החיצוני הזה, העוטף הזה, נותן אמון, ומאפשר לנו לעמוד פנים בפנים ולאזן את  

שאנחנו עוברים מכח ההארה הזאת. לפעמים החברים שמאירים  התהליכים הפנימיים המורכבים  

לו בבית ונותנים פידבק, תומך את הילד המתבגר שקשה  יכול להיות המורים, חברים,    . זהפנים 

המדריך בסניף. כל מיני מצבים כאלה, שבונים. בהתחלה ההורים נתנו את הפידבק המאזן הזה,  

 אחר כך החברים ואחר כך האנשים מבחוץ. 

מורכב. כי לפעמים נוצר מצב, שאתה לא מבין את השלם  נהיה  ב מסוים, גם בפנים האלה זה  בשל

אתה מתלבש יפה  של התמונה, ואז אתה חווה שאחרים בחוץ נותנים לך פנים, ובבית רק קשה לך.  

כשאתה יוצא החוצה לעבודה, ובבית אתה נראה כמו סמרטוט. גם כי אתה עייף, וגם כי לא אכפת  

נראה בבית. זה המרחב של המפגש אחור באחור, של הדין, של הצורך, של הנפש. שם לך איך אתה  

אתה עם הפיג'מה בלבד. נוצר מצב שאין הקרנת פנים פנימה, יש הקרנת אחור פנימה ופנים החוצה.  

ובבית רק רבים  והיופי    ,הפידבק אתה מקבל בחוץ, שם אתה מקבל את האוראת   הערך העצמי, 

ל התהליך השלם ושל האינטראקציה שלו, של האיזון שלו, זה גם יכול לגרום  איתך. אם אין הבנה ש

שבת קודש מחזירה אותנו למקום של פנים בפנים, בתוך    .לבעיות קשות. זה האיזון של שבת קודש

המרחב המשפחתי. להתלבש יפה בתוך הבית, לנקות את הבית, לכבד את הבית, להחזיר שם את  

נחזור לששת ימים של אחור באחור, של עבודה  לפני ששאר השבוע,  הפנים והיחוד, לתת בזה כח ל

 ושל אינטנסיביות. 


