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 חזרה

של ראש השנה הראשון, שהוא יום של  הראשון  ביום    ראש השנה.  א' של  אנחנו ממשיכים בדרוש

בליל  היה  הייחוד  אבל  היה אמור לאחר את ייחודו עם חווה לשבת קודש.  אדם הראשון  דינא קשיא,  

גרם לזה שהייחוד והנשמות נמשכו בדינא קשיא. זה השפיע גם על הייחוד  ויום ראש השנה עצמו  

התהליכים האלה שמראש השנה ועד שמיני עצרת    .גם הוא בדינא קשיא, ולדורותהיה  האלוקי, ש

תהליכים שיובילו את המפגש למפגש שיהיה בדינא רפיא ולא בדינא  נדחים, מושהים,  עד עצרת, דרך  

 ראינו בפסקה השניה.  זה מה ש קשיא.

עץ הדעת  לקשור גם  אלא  בפסקה הראשונה, הדבר הזה לא רק נשאר בדינא קשיא מול דינא רפיא,  

מביאה איתה את  ובעץ החיים, היא בעץ הדעת טוב ורע  תהיה  טוב ורע. במקום שהארת הייחוד  

שפיע על כל הנשמות שנמשכו עם זוהמת הנחש בתוכן, ומאז כל נשמות  מ מת הנחש. זה כמובן גם  זוה

 האדם אחוזים בזוהמת הנחש בעקבות התהליך הזה. 

השנה   בראש  המוקדם  המפגש  משמעות  של  היבטים  שתי  במקביל,  שתוארו  תהליכים  שני  אלו 

מנם  אראש השנה, שבו  של  רכת  מעההתהליך הזה עיצב את  לפי האר"י,  במקום לחכות לשבת קודש.  

אנחנו מחכים בסבלנות    -רחללו ,נתקנת ליחוד ביום ראש השנה הראשון, שזה דינא קשיא כבר  לאה

תהליכי בניית   -ימי תשובה תלתהליכים ארוכים של תהליכי צמיחה לתוך מרחבי המפגש, דרך עשר

ה, והארת הפנימיות מתחילה  מתחיל להתקן בניין פנימי יותר של יסוד השכינ   , בוהאחור, יום כיפור

בשמיני עצרת. זה    הוא   יחודי להופיע, הארת הפנים והחסד מופיעה מיום כיפור ועד הושענא רבה, וה

 שהאר"י מלמד. הבסיסי התהליך

 תהליכי המעבר מנקודה לפרצוף

בהרבה מדרושי ראש השנה, התהליך מתמקד במצב הזה. התנועה מהמצב בו אנחנו אחור באחור,  

המרכז של הרבה דרושים, לאורך כל המערכת  היא    ,עבר תהליכי הנסירה, ובניין הפנים, והיחודל

שיש שלב    ,תדע לך  - מרותח וא והמהרח"ו פ אבל  הזאת, מדרושי ראש השנה ועד דרושי סוף סוכות.  

היה שלב מוקדם יותר של קשר  היינו במצב של פרצוף אחור באחור,  שב הזה, עוד לפני  מקדים לשל

שבו הז"א עמד ו' קצוות, והשכינה עמדה נקודה קטנה, אבל הם עמדו פנים בפנים. הם עמדו פנים  

בפנים כשהיא נקודה קטנה, והנקודה הזאת היא זוג עיניים, בת עין, מקום של ראיית פנים, שייכות  

  .הנקודה הזאת היא נקודת הכתר שלה, של נקודת רצון ושייכות, "יחידה ליחדך"  .תריתעצמית, כ

פרצוף השכינה, פרצוף  של    ,מצב שעצר את תהליכי ההתפתחות והצמיחה של הפרצופיםזה היה  

מצריך להסב את  המלכות. היכולת לבנות את הכלים שלה, את הפרצוף שלה, את העולמות שלה,  

ולעבור לתהליכי בניה יותר    , מצב ההתייחדות האינטימית הזאת  ,ב הפניםהעיניים, להפסיק את מצ

ארוכים ומתמשכים ורחבים. מוחין דעיבור, כלי חיצון, מוחין דיניקה, כלי אמצעי, מוחין פנימיים,  

כלי חיצון, מרחבי תחושה   - מרחב החב"ד. התפתחות של פרצוף שלם שיש לו מערכות מרחבי עשיה

ההתפתחות של ו' קצוות, התפתחות  הוא מערכת אחת. מערכת שניה היא    הז   ונפש, ומצבי עיבור. כל

רגשית.   ותקשורת  דיבור  של  עולמות  של  התפתחות  יצירה,  רגש,  רוח,  של  עולם  של  מערכות  של 

 שיח ומפגש בין המרחבים האלה.  והתפתחות של עולם של תודעה, מוחין, כלי פנימי, עולם של חב"ד,  



, לנקודה האינטימית העצמית שכבר הייתה בראשית  סוג של מרכבהבעצם  כל הדברים האלה, הם  

לספר סיפור של  ו שזקוקה להתפתחות הזאת בשביל היכולת לבא דרכם, ויחד איתם,  נקודה  הכל.  

זה התהליך הארוך שאליו   שייכות עצמית, שמביא את החיים כולם בתוך השייכות העצמית הזאת.

במ היינו  כל  קודם  הדרך. אבל  הזה,  נשאף בהמשך  הנקודה,    צב  דורמיטא.    היתה  כאןושל  מעין 

היא    .הז"א כביכול נופלת תרדמה, והאור מסתלק מנקודת הבת עיןעל  דורמיטא של סילוק מוחין,  

אריך, הארת  -את האור הזה היא תקבל ברמה מסוימת מ עכשיו,  כבר לא מקבלת ממנו את האור.  

וביה בתוך ע  שהיא תקבל    מוחיןאלה    .צמה, מהמקורהיחידה, אור של עצמיות שקורן לה מיניה 

  יםמתואר .דרוש ו', מאבא ואמא. אור האריך שינתן לה לא מתואר פה, הוא מתואר בדרושי המפיל

פה המוחין שבאים אליה, אבא ואמא שבונים אותה, ומצמיחים את הנקודה הזאת, נקודת הפנים,  

 זה בעצם קורה בזמן הדורמיטא.כל  .הכלים שלהו ומתחילים לבנות לה את הפרצופים 

 בעמידה באחור אחורהבחירה 

פור  אם קוראים את הסי, לכאורה אמורה להיות חזרה פנים בפנים.  כאשר מסתיימת הדורמיטא 

הזה על הרצף של הריתמוס של בריאת אדם הראשון, אז היה פנים בפנים, נסירה, דורמיטא, בניית  

זה לא קרה. חזרנו אחור באחור. אותה הנקודה שדווקא  אבל  .נחזור פנים בפניםאז המימד הנשי, ו

התחילה פנים בפנים מוצאת את עצמה בהמשך התהליך עומדת אחור באחור איתו, דבוקים בכותל  

 אחד. 

אבל הייתה בחירה    .יכלו לעמוד פנים בפנים מצד הנקודה העצמית שלהםהם  האר"י מבאר שבאמת  

גם אנחנו נבחר בזה, לעמוד אחור באחור. זו דרך נכונה יותר לגונן על   מצד המאציל, ובמובן מסוים

וניות  , על המפגש. בשלב הזה, כשהעולם עדיין לא מתוקן, כשמערכת החיצעצמנו, לגונן על היחוד

שלנו לא מתוקנת, כשמערכות האחור לא מתוקנות, אם נעמוד פנים בפנים והאחוריים יופנו החוצה  

הפנים של  היחוד  על  הקליפתיים  המרחבים  של  השפעה  הן    .תהיה  עמוק,  באופן  לפגוע  יכול  זה 

  במרחבי האחור והן במרחבי הפנים. כדי לגונן על המערכת חיים שלנו, יש בחירה לא קלה, שהעולם 

 נבנה הפוך. שהפנים החוצה, והאחור הולך פנימה.  

 הביטוי של האחור ברבדים השונים של החיים 

כאן זה בין    זה הצעד הראשון שבו החיים מוצאים את עצמם, וזה קיים בהרבה רמות של החיים.

לנוק  כזאת,  'ז"א  בחינה  יש  וילדים  הורים  בין  גם  החיים.  של  רבדים  בהרבה  קיים  זה  אבל   ,

צורך  שהאחוריים אחור,  של  תנועות  המון  חווה  שבפנים  ילד  החוצה.  והפנים  פנימה,    ,מופנים 

וההורים מאירים לו    ,הוא עדיין מתוק מדבש, מאיר פנים  .בלבול ותסכול  ,כעס  ,אגרסיה  ,תשוקה

החיצוניות שבין הורים לילדים, תוך כדי    ויש איזושהי אנרגיה שזורמת דרך הארות הפנים  פנים. 

 פשוט בפנים.שיש גם מרחב לא 

בתוך מרחבי הבריאה והעולם הוא יכול לעמוד בחוויה    .על האדם בכללותוגם  הזה קיים    תהליךה

שלו יש המון מרחבי  עם הטבע כחוויה של לצאת לטייל והארת פנים, אבל בתוך הנפש הפנימית  

עיבוד שצריכים  לו    .אחור  יש  וחלומותבפנים  תסכולים,  אמביציות,  שאיפות,  ודווקא    ,תשוקה, 

בע ויש לו הארת פנים חיצונית, ועדיין העולם  אדם הולך לטייל בטלמרחב החיצון יש פנים, רוגע.  

ממרחבי    הפנים  ות האריכולת לקבל את  הוא הולך לשם כי הוא זקוק ל  .הפנימי שלו יכול להיות סוער 

החיצון שלו, כדי לעזור לו לייצר רוגע במרחב הפנימי שלו, שהוא עם המון אנרגיות של אחור באחור.  



מרחבי החברים, הם מאירים פנים, אנשים טובים,  ב  -חוץ ב זה נכון ביחסים משפחתיים, בין אחים, ש

פנימה  הם  אבל   נחמדים בתוך המשפחה מאשר  במסתירים את מרחבי האחור  בית. הרבה פחות 

ההורים כלפי  והן  האחים  כלפי  הן  מורכבות,  יותר  הרבה  יש  שם  למשפחה.  אנחנו    . מחוץ  בחוץ 

 של מרחבי האחור פנימה.  לפעמים יכולים להיות הרבה יותר מאירי פנים, זאת הסתרה

בשלב מסוים, אנחנו כבר לומדים את התהליך הזה. מה נשמע? הכל בסדר,    .זה נכון גם ביחס לעצמנו

יכול להיות שאנחנו מחזיקים אחור באחור מאוד מורכב עם עצמנו.    -, הכל נחמד, ובפנים הכל טוב

תיר אותם פנימה. פנים הבית  שנס  ,תשוקות וצרכים  , עם הנפש שלנו, עם הרוח שלנו. הרבה בירורים

הנפש והרוח שלי זה ז"א ונוק', גם    פה זה אנחנו. זה החיבור הפנימי שלנו, שהוא גם חיבור זוגי.

הנפש והרוח שלי מאירות פנים החוצה, ונמצאות בתוך עצמי במצבים שנפש של הרוח ונפש של הנפש  

, והנפש שלי רוצה דברים אחרים,  הרוח שלי רוצה ורוצה  יושבות יחד בצ'ולנט מתמיד אחד עם השני.

הצרכים   לבין  שלי  הנפשיים  הצרכים  בין  עצמי.  בתוך  מתמיד  בחיכוך  נמצאים  הם  הזמן  וכל 

הרוחניים שלי. אני כל הזמן נמצא במתח של חיכוך וקונטרסט, ולפעמים מאבק פנימי. אוי לי מיוצרי  

וסימביוזה    של ערבוב מתמיד  בחואוי לי מיוצרי, שזה מרחבי היצירה ומרחבי הנפש, שנמצאים במר

 מושכים ומתחככים כל הזמן. שמתמדת, קטבים 

נברא במצב שהאחוריים מופנות פנימהובהרבה מובנים   שם יקרו    .מרחבים בחיים שלנו, העולם 

שקיימים   והתשוקה  והצורך  הדין  מרחבי  של  ועיבוד  ברורים  של  עבודה  של  חשובים,  תהליכים 

החוצה יופנו  והפנים  האחור,  הם  ל.  במרחב  סולארית.  קליטה  יש  החוצה,  שמופנות  האלה,  פנים 

הכל   לא  וזרימה,  שמחה  הרמוניה,  פנים,  של  אור  מקבל  אני  דרכם  עצמי.  של  השלם  את  מזינים 

מסובך. זה מאזן משהו במורכבות שאני מחזיק באחוריים הפנימיים. בין אם זה המרחב ההורי, בין  

 מרחב הזוגי, ובין אם זה המרחב שלי עם עצמי. אם זה עם מרחב המשפחה והאחים, בין אם זה ה

 אפשרות העלייה לפנים בחיק אבא ואמא 

יש אור מקיף שמאיר על החיצוניות,    .ואת מרחבי הפנים  ןמודל קלאסי באר"י יש את מרחבי החיצו ב

באופן טבעי, הציור הפשוט הוא שהחיצוניות זה האחור, והפנים זה   ואור פנימי שמאיר על הפנים.

הפנים יהיו הפנימיות, והאחור יהיה החיצוניות. פה פוגשים מודל    .הפנימיות. זה הסדר אליו נשאף

מהסדר הטבעי בו היינו חושבים,  הפוך , בחיצוניות אני מאיר פנים, ובפנימיות יש את האחור. הפוך

 חיצון, והפנים פנימי. הוא  שהאחור  

במקום הזה, כשהילד    יק אבא ואמא.יותר גבוה מהפנימי, המקום שהוא בחשהוא  מקום  גם  יש  

זוגיות, אני יכול לכעוס, אבל יש מקום יותר  ביעלה לחיק אבא ואמא, הוא יחזור פנים בפנים. גם  

גבוה, בו אני רוצה פנים בפנים. אני רוצה קשר, פנים, ברית. לשם אני אקח את המקום של הקשר  

היכולת  זו    .ך עצמי יותר לעומקאחרי המריבה. זה המקום שבו אני אקח את עצמי להתבונן בתו

עיבוד קבלה,  הבנה,  הכלה,  שקט,  של  מרחב  הזה.    .לייצר  המרחב  על  לעבוד  לי  ויאפשר  יאיר  זה 

העולם נע בין המצב שבו הוא אחור באחור למטה, יש ייחודי  בו    ,יבנה המודל באר"יבהמשך, ככה  

ברמה מסוימת,   באחור  פעם  ואחור  בפאני  כל  פנים  חוזר  למעלה,  בחיק אבא  עולה  נים, מתייחד 

 ואמא, וחוזר למטה אחור באחור. זה יוצר מורכבות.  

בין מרחבי הנפש והרוח  ניגוד  הריתמוס הזה, הוא הריתמוס שממנו אדם הראשון נברא. ריתמוס של  

ו באחור,  אני אחור  בפנים,  פנים החוצההשלי, שם  פנים  אני  ואמא, שם  אבא  חיק  בחוויה    ,לבין 

אחרת. שם אני יודע את האמת הנשמתית שלי, את רצון העמוק שלי, את החוויה שזוכרת את נקודת  



בניגוד  גם אם עכשיו אנחנו    ,מוצא ממנה נכנסתי לסיפור הזה, שאנחנו באמת אוהבים ושייכיםה

הורים  ו זה  בין אם  אותוששם  מורכבות.  אוהבים  ופה  הילד שלהם,  עם  להגיע ו  ,רבים  יכולת    יש 

יש את המרחב של    .עם אלוקיםאו  זוגיות, עם עצמי,  בלנקודת שורש של שייכות ואהבה. בין אם זה  

 של אחור.שהוא מרחב עולם הבא שהוא מרחב של פנים, ויש את המרחב של העולם הזה 

מרחבי האורות המקיפים מאירים את מרחבי החיצון. אם אני שם פה את הפנים, הפנים באים אל  

אהבה וקבלה,  דווקא אור, אור של אורות מקיפים, אור של אריך, אור אריכאי של    ישו החיצוניות,  

המרחבים   דרך  דווקא  לחדור  שיכולות  השפעות  מיני  כל  יש  החיצון.  במרחבי  להאיר  יכול  וזה 

יפה   מתלבשים  אנשים  שלי.  הפנימי  מהמרחב  אחרים,  אבל  משלימים,  שהם  האלה,  החיצוניים 

עוד שלהם צריך עבודה. הם לא בהכרח היו רוצים שאנשים יראו    ונראים בחוץ יפה, אבל הבפנים

מה יש להם בפנים. היופי הזה שקורן על מרחבי החיצון, הוא מייצר איזשהו אור של פנים, ויופי,  

החיצוניות על  שנמצאת  שלנו  .והרמוניה,  הפנים  שלנו.  ,זה  האחור  להיות  אמור  זה  הפנים    אבל 

 פנימה.אמורות להיות מופנות 

בשבת אנחנו קצת מתהפכים. שבת היא כמו בחיק אבא ואמא הזה. היא מביאה את האיזון השבועי  

למצב הזה. אני מתלבש יפה לעבודה, ובבית אני עם הפיג'מה. גם בשבת עצמה יש יכולת לתקן את  

,  לא שהכבוד הולך החוצה .יחוד, כבודילמרחב של פנים. להביא לתוך הבית מרחב של שלום,  הבית

 אחור.  והבית עצמו מרחב של

נקודת המוצא של הסיפור.   זו הייתה  ככה אנחנו מתנהלים. בהרבה  עוד לפני חטא אדם הראשון 

מובנים, גם מגזרית אנחנו עובדים ככה לפעמים, כלפי חוץ אנחנו מפנים פנים יפות, ובתוך המגזר  

 ות. אנחנו אוכלים אחד את השני. יש כל מיני תופעות כאלה, בכל מיני רמ 

 מצבים לא מאוזנים בעמידה אחור באחור 

הפניית פנים החוצה כשהאחוריים פנימה, יש את המצב המאוזן, ויש את המצב הלא מאוזן. בגלל  ל

שיש לי אחוריים קשים בתוך הבית, או בתוך עצמי, אני בורח החוצה. אני בורח לפנים שמזינים  

לם אוהבים אותי, אומרים איזה מקסים  אותי במרחבי החיצוניות, שם הרבה יותר נעים, כיף, כו 

לעצמי אני לא אתן    .אני, שם אני מקבל הרבה יותר מחמאות. בבית אני לא מקבל את המחמאות

כלפי חוץ אני נחמד. זה מצב שאם הוא מוקצן, אם הוא מאבד    .אותם. כלפי עצמי אני מאוד ביקורתי

ונחלש,  ושלו  האיזון  את   בורח החוצה, הפנים הולך  והופך להיות משהו שאני משותק  אני בעצם 

זה מצב   .אזור הזה, ואני רק בורח החוצהאת ה משתדל כמה שפחות לעבד  אני  איתו, נמנע בתוכו.  

אחיזת הקליפות באורות האלה. אני אחניף, ואני אחיה מזה, זה  את אולי נתחיל לראות  לא מאוזן.

ממה שהעולם בחוץ יאיר לה    מקיים, מזין אותי. אין לי מזון פנימי לנפש אלא ממה שהיא תקבל

ה  .אני תלותי בהארות הפנים האלה שבאות בחיצוניות  .מזה אני קיים  פנים. לי  את  צרכים שיש 

בפנים, אני לא מקבל במרחבי הנפש אלא דרך הארות הפנים שיש לי בחוץ. אם זה מוקצן אז אני  

בית, מה שאני לא מקבל  אהפוך להיות תלותי, חנפן ומניפולטיבי. כדי לקבל את מה שאני לא מקבל ב

 בתוך המרחב הפנימי של עצמי. אלו תהליכים שהם מחוץ למסגרת הדרוש, אבל אפשר ללכת לשם. 

גם בשורש, עצם העובדה שהפניתי פנים לא בגלל שאני רוצה באמת אינטראקציה פנימית עם החוץ,  

ת זה לא באמת  אלא בגלל שאני רוצה להגן על עצמי מאחיזת החיצונים, כבר בסיטואציה הראשוני

הפניית פנים. הפניית פנים פה זה סוג של ברירת מחדל כזאת. אני לא מעוניין שיאחזו באחוריים  

שלי, אז אני מפנה את הפנים שלי כדי להגן עליהם. אבל זה לא כמו הפניית הפנים לעבר בת הזוג,  



הגן על עצמי, ואני  אני פשוט רוצה לכי  שאני באמת רוצה קשר אינטימי. אני מפנה את הפנים החוצה  

 יודע שהפנים הם יותר חזקים.

 תודעת האחוריים האצילית

אני מתנתק ממכם, אתם אחרים אלי,    -כשאני מפנה אחוריים החוצה במצב האצילי, אני לא אומר

לא הכוונה. כשאני מפנה אחוריים החוצה, זה אומר שאתם   ואתם אחרים ממני, אתם זרים לי. ז

נמצא ברצף תקשורתי עד אינסוף. אם    חלק מהאחור שלי. האחור הזהחלק מהחיים שלי, אבל אתם  

אפנה את האחוריים שלי החוצה, זאת אומרת שיש לי צרכים, אוכל, שתייה. כשאני מסתכל במבט  

רחב יותר על מה זה אומר האחוריים האלה, אז גם נהגי המשאיות שמובילים את האוכל לחנויות,  

ם שלי. כל מגדלי הפירות והירקות בארץ ובעולם, הם חלק  כל עובדי האספקה, הם חלק מהאחוריי

מהאחוריים שלי. השמש, הירח, הגשם והמים, הם חלק מהאחוריים שלי. גם התולעים שנמצאים  

כי   בתחתית העץ, הם חלק מהאחוריים שלי. אין משהו בעולם שהוא לא חלק מהאחוריים שלי. 

אם לא יהיה חמצן, אני אמות. אז הקיום    הקיום שלי תלוי בהם. אם לא תזרח השמש, אני אמות.

חשיבה אצילית, חשיבה של אחדות חיים קדושה, הוא מסוף העולם ועד  ב שלי, במובן התודעתי,  

על זה אנחנו  סופו. זוהי תודעת האחוריים האצילית שלנו. ממנה אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו. 

על   מדברים  כשאנחנו  אחוריים  מדברים  אאחוריים.  השכינה. במרחבים  של  אחוריים    ציליים, 

אחוריים של השכינה, זה כל העולמות. כולם הם האחוריים שלה. אחוריים של אדם הראשון, זה  

אחור וקדם  "  כל העולמות. אדם הראשון נצבר עפרו מכל העולם, והוא היה מסוף העולם ועד סופו.

", האחור שלו היה מקצה העולם ועד סופו. אין משהו בעולם שהוא לא חלק  ותשת עלי כפכה צרתני

לנהג   להודות  היכולת  לי  תהיה  כך,  על  ולהודות  בכך,  להודות  מסוגל  אני  ואם  שלי.  מהאחוריים 

ובסתר, לכל האנשים    והחזיר אותי.אותי  האוטובוס שלקח   בגלוי  שבזכותם אני  בעולם  להודות, 

היא חלק מהאחוריים שלי. יש    שרת ההוויה מראשיתה ועד אחריתהוכל שר  לכל הציפורים,  קיים.

לי איתם מערכות יחסים של אחור, שהיא מערכת יחסים שאני קשור אליה והיא קשורה אלי, ולכן  

אני מודה עליה, ומכיר לה טובה. הכרת הטובה הזאת יכולה להיחשב "תקשורת" מסוימת, שהיא  

 סוג של אחור.  

אני לא    .שאני תלוי, זקוקאני מתוודה על זה  וגם בבחינת הוד. אני מודה,  זה    -"להודות"  "הודיה",

גוגל וכל   אני פועל.  חי לבד, אני זקוק לכל העולם כולו כדי להתקיים. יש עוד המון אנשים שבזכותם 

ההיי מערכות  כל  את  ושהנדסו  והדיגיטליות  האינטרנטיות  המערכות  את  שמפעילים  טק  -מי 

א  אנחנו מעבירים  שלי. ממילא אם  שבזכותם  זה חלק ממערכת האחוריים  כל  עכשיו,  ת השיעור 

הכל יעלה. הכל יהיו חלק מחיי. את הכל אני אוסף    -העולם כולו קשור אלי, כשאני אעמוד בתפילה

כל  לבד.  עומד  לא  ואני  עולם,  בורא  מול  אל  בתפילה  ועומד  שלי.  הפנים  לתוך  שלי,  בתוך החיים 

האדם, של כל חי וכל צמח. אם אני גם עושה תיקונים של עליית  הנפשות רוחות ונשמות של כל בני  

החיצוניות בתפילה. אם גם החיצוניות תעלה בתוך התפילה שלי, הכל יעלה מהאחוריים שלי, כי  

עוסק בתודעת האחור של האדם  הוא  התודעה שהדרוש עוסק בה.  זו  הכל הוא חלק מהאחוריים שלי.  

זה לא אומר  ,  אני מפנה אחוריים החוצה  -נחנו אומריםהראשון, תודעת האחור של השכינה. כשא 

 רק דרך פנים. לא  שלא מעניין אותי, לא אכפת לי ממכם, תקשורת זה

תקשורת קיימת בהרבה מובנים דרך אחור. רוב התקשורת שאנחנו    .תקשורת היא לא רק דרך פנים

במכולת   קונים  כשאתם  פנים.  בבחינת  ולא  אחור  בבחינת  תקשורת  היא  זה  מנהלים  ממשהו, 



תקשורת של אחור. כשאתם עושים עסקים זאת תקשורת של אחור. כל משא ומתן באמונה הוא  

 ייחודים אחור באחור. אני צריך משהו, אתה צריך משהו, ואנחנו מחליפים את העסקים בנינו בכסף.

ים,  אביא את כל האחוריים שלי לנקודת פנ   . אז אני זה יבוא לפנים כשאעמוד ואברך מול ה' יתברך

ואכיר שבזכותם אני עומד פה לפני ה'. אז כל האוכל שאכלתי, וכל האנשים שבזכותם הגעתי לנקודת  

יהיו חלק מהתפילה שלי.   וכח להתפלל,  לי אנרגיה ושמחה  יש  היכולת לעמוד בתפילה, שמתוכם 

ולחוות מרחב פנימי אם לא היו את    , בלעדיהם לא הייתי מגיע לתפילה. לא הייתי מסוגל לעמוד 

פנימיים.  ה בדרך לתהליכים  אותי  תומכים  אותי    ההורים שליאם  אנשים שהיו  מוליכים  היו  לא 

לא הייתי מסוגל להגיע לשלב בו אני נמצא היום, ברמת המודעות וההתפתחות שלי,  באחוריים,  

 והיכולת שלי לעמוד למול אלוקים, ולחוות תקשורת עומק של הארת פנים. 

 מקומו של האחור במפגש הפנים

הוא  אבל שאר המרחב ישאר באחור.  ,  המפגש יהיה בפנים המסוימות האלה, ה שיש מפגש פניםאיפ

הפנים. בנקודת  נמצאים  שאתם  בזמן  התקשרותי,  התהוותי,  ברצף  כעת    נמצא  בתודעות  אתם 

אין נקודה שפוגשת נקודה בעולם שלא עומד מאחוריה, חוק הדתיים   .תודעות אציליות  ,אחדותיות

מי את מכירה, תוך שתי שניות אנחנו מגלים את רשת ההיכרויות  את  מי הוא מכיר,  . את  השלובים

גם רמת ההתקשרויות שלנו בהרבה רמות אחרות היא חלק מהשדה הזה בו אנחנו נפגשים.    .שלנו

 רחב, לכל הרשת של החיים.  אין נקודה בעולם שלא קשורה לכל המ

פה המפגש, אבל המפגש הזה מביא איתו את כל הרשת. ברמה גלויה או סמויה. כל השדות  אמנם  

הסמנטיים שעומדים מאחורי המילים שאתם אומרים נמצאים במילים שאתם אומרים. כשאתם  

רש שדות  המון  נמצאים  אותך"  "אוהב  המילה  מאחורי  הקב"ה",  אותך  אוהב  "אני  ת אומרים 

סמנטיים של מה אתם מתכוונים כשאתם אומרים "אהבה". מאהבות אסורות עד אהבות מותרות,  

האהב מאחורי  נמצאים  של  הזו    הכולם  הזה  האחדותי  הגל  אותך".  אוהב  "אני  אומרים  שאתם 

הכל.   את  מכיל  הזאת  שתגידו.כך  המילה  אחרת  מילה  כל  בתודעות    לגבי  נמצאים  כשאתם 

הם אחדותיים. הכל רקמת חיים אחת. כל המרכבות  קשרי החיים  ,  אחדותיות, תודעות אציליות 

קשורות בקשר חיים אחד. הבעש"ט אומר שכשאתה עומד בתפילה, ונכנס להיכל המלך, מי יבוא  

הן קשורות בקשר אחד. כשאתה מתחיל לעשות תהליכי התקשרות של    .איתך? כל המחשבות הזרות

שם ב"ן מאיר עוד קצת, הוא גם יכול להאיר    .ככלב  אחדות החיים הקדושה, הם גם באות. קשורה בו

 בקליפות כי שם ב"ן דקליפה הוא גם כלב. גימטריה שם ב"ן.  

להביא  הוא יתחיל  לא מתוקנות,    ועמוד פנים בפנים והאחוריים שלהוא י  .הבעיה של אדם הראשוןזו  

נים יש אנרגיית  מאחורי כל פ  ו.יתמכו את תהליכי הפנים של שלו  תהליכי פנים והאחוריים    ואית

כל רצון, מתחת לאריך ומטה,    . כל רצון מכיל צורך בתוכו  .אחור, כי מאחורי כל פנים יש גם צורך

מכיל צורך בתוכו. יש חסד ויש דין. אני אוהב ואני רוצה, וגם כשאני רוצה פנים יש צורך שעומד  

מקום של שיתוף,  בא בהארת פנים, ב  . אמנם הואמאחורי הפנים האלה, צורך שנחבא בתוך הרצון

משהו שרוצה להתמלאות, בכל מיני רמות.  כאן  יש    .אבל יש שם צורך, דין, תשוקה, חסר, בקשה

בשדה אחדותי לכל מרחבי החיים,  חוסר. אם הוא מחובר  ו דין    ,בכל הרמות של הספירות, יש צורך

עם הייחוד   כל הקישוריות. בהתחלה  יחד  , אבל  תהליכי התקשרות של אלוקים חייםיבואו  יעלו 

אלוקים אחרים. גם הם יבואו בהיכל המלך, לקודש הקודשים, ואז יהיה חילול  יבואו גם    הםאחרי

הקודש. תהיה פגיעה של אנרגיות לא נקיות בתוך המרחבים הפנימיים. זאת בעיית יסוד שקיימת  



  בעבודות אחדותיות. בעבודות של תודעות קדושות. עבודה עם השכינה, או עם ייחודים אציליים. 

זו  או עבודה עם דיוקנא דאדם הראשון. האדם הראשון הוא מסוף העום ועד סופו, הוא אחדות.  

מודע של  רמת  אחרת  יותר    תהעמדות  פשוט  אנחנו  צודקים,  יותר  שאנחנו  לא  זה  החוצה.  אחור 

טונומיים, נפרדים.  ועיוורים כלפי המשמעויות של האחוריים שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו יצורים א 

 נמצא שם.ש  רצףמהשפעות והם חלק ו לא לגמרי נכון. יש לנו המון קישוריות  זהאבל 

 ההגנה על מרחב האחור 

השכינה שמופנות  האחוריים של  אם אנחנו עומדים פנים בפנים, והאחוריים מופנים החוצה, אז  

החוצה מביאות איתן את הכל. השכינה היא כולית, נושאת את כל החיים כולם, הכל חלק ממנה,  

האדם הראשון יבוא למפגש  אם  הכל חלק מהופעות חייה, הכל יבוא בתוך מרחבי האחור האלה.  

סופו.  ולייחוד, הוא מביא בתוכו את הכל. הוא מחובר להכל, אחד עם הכל. הוא מסוף העולם ועד  

חלק   הוא  הפנים.  בתוך  עולה  האחור  פנים,  תומך  האחור  אחת.  התקשרות  ברשת  נמצא  הכל 

 מהאנרגיה שתהפוך להיות המים הנוקבין של הקשר.  

 : סוד אחור באחור -דף מג עמוד א  -שער ההקדמות 

ונחזור לבאר ענין אחור באחור. הנה נתבאר, מקום אחיזת הקליפות בזו"ן,  

והנה קודם שנברא אדם, לא היה מי שיעבוד את האדמה  . והכל באחור שלהם

העליונה, והיה אפשר שהקליפות ינקו משם, להיותם האחורים מגולים,  

 באותם המקומות הנקראים רע בזו"ן, כנזכר לעיל.  

אז הקליפות היו יכולות לאחוז משם, מאותם אחוריים    אם לא היה מי שיעבוד את האדמה העליונה,

   ביכול יש רע שפוטנציאלית ניתן לגילוי או ליניקה, באחוריים של ז"א ונוק'.מגולים, במקומות שכ

ולתועלת תקון גדול, בראם המאציל אחור באחור מדובקים יחד, ועי"כ נתכסו  

האחורים של שניהם, ואין החיצונים יונקים משם. ואם בבחי' פנים, כבר  

 . נתבאר, שאין שם אחיזה כלל אל החיצונים, אף אם הם מגולים

האצילית.אלה   בצורתם  שלנו  הפנים  בעולמות  שלנו,  לאחוז  העולמות    - בפנים  יכולים  בי"ע, 

הקליפות. אם זה פנים שלבושים בלבושים של אמת, אז אין אחיזת קליפות. כמו המקום שהורים  

מאירים לילדים, פנים אמיתיות של אהבה ואמת. אבל אם זה פנים שמאירים בעולמות אבי"ע, הם  

 להיות פנים של קליפת נוגה. פנים של חנופה. זה כבר עסק יותר מורכב.  כבר הופכים 

 אלקים חיים ואלקים אחרים

וכבר נתבאר למעלה, כי אין החיצונים נאחזים ממש במקומות ההם, ועם כ"ז,  

נבאר קצת ענין אחיזת הקליפות במקומות הנז' מה עניינם. דע, כל בחי'  

. ואמנם הם סוד ק"ך צירופים  האחורים שהם שמות של אלהי"ם שהם דינים

של שם אלהי"ם, שהם דינים, אשר התחלתם מן ז"א דאצילות, עד סוף  

העשיה, כמבואר אצלינו. ושם אחר סיום אלו הק"ך צירופים, שם עומדים  

הקליפות, הנקראים אלהי"ם אחרים, ונמשכים משם בסוד כל העשיה, והם  

קים שבקדושה, שהם  נקראים אלהים אחרים, בערך אלו הק"כ צירופים דאל

 ר: נקרא אלהים חיים. וגם להיותם באחור, כי אחרים, לשון אחו



עשייה. האחוריים האלה  -יצירה-מהז"א ונוק' הולכים ומתפשטים אחוריים, בכל מרחבי הבריאה

זה אנרגיית אחור, אנרגיית הכרח, אנרגיית קיום, אנרגיית  -בבסיסם הם שם אלוקים, שם אלוקים

אחוריים. אנרגיה ממילא גם של צורך, קיומי, הישרדותי, המשכי. זה אנרגיית הבסיס של  טבע. זה  

ביום  העולם נברא אחור באחור. "   -"ים את השמים ואת הארץקאל בראשית ברא שם אלוקים, "

וה פנים, אלוקים יהיה באחור. הם מתפשטים בצירופים  -אז יה  -"יהוה אלהים ארץ ושמים עשות

בחינות שונות של גילויים של שם אלוקים רצים על פני כל    -פים של שם אלוקיםיש ק"ך צירו  .שונים

להם איכויות שונות,    ושרשרת ההוויה מזו"ן דאצילות עד תחתית עולם העשייה. בכל מקום יהי 

עשייה כוחות  יצירה,  כוחות  בריאה,  של  שייכים    .כוחות  לסוגיהם השונים  שלנו  הופעות הכח  כל 

מתחת לעולם העשייה, תמשיך השרשרת של גילויי שמות האלוקים. אבל    לגילויי שמות האלוקים.

הפעם האלוקים יהיו אלוקים אחרים. אנרגיות של כח, הופעת טבע, הופעת הכרח והופעת צורך,  

נצרך, במקום   פוגעני,  אגרסיבי,  שובר,  כח  זרות,  ניכור,  של  של אחרות,  בתוך מרחבים  שמופיעה 

רידה של השמות אלוקים לרמות הנמוכות של ההוויה. שם נתחיל  זה יהיה הי  .התלותי והשקרי שלו

לראות את שמות אלוקים נעים בריתמוסים המוכרים שלנו, שכל כך דומים לריתמוסי השבירה. כח  

עולה, בדיד, כוחני, עוצמתי, מתרסק, נשבר, מת, נופל, יוצאים ממנו קליפות. זה חלק מהריתמוסים  

   של האנרגיות הללו.

אלוקים אחרים.    -אלוקים חיים, ולמטה הם נקראים   -פים דקדושה נקראים לעת עתהלמעלה הצירו

כל המרחבים של העבודה זרה בתנ"ך, נקראים אלוקים אחרים. הם מזוהים עם מרחב הקליפות.  

 זה לא שהם לא קיימים, זה לא שהם שקר. הם שקר, אבל הם קיום שקיים ונע בצורות שקריות. 

בי"ע,  ההופעות שמות האלוקים אל מרחבי    -מהאחוריים של הזו"ן  באופן בסיסי ההשתלשלותזה  

שהם הופעות אלוקים חיים, אלוקים מתוקנים, בריאים, יוצרים, עושים, וההופעה של זה במרחבי  

 הקליפה, שם האלוקים מתחילים להיות אלוקים אחרים. 

 הכניסה של החטא אל תוך הקשר

באחור, ולא היו שם נאחזים   והנה קודם בריאת אדם, היו זו"ן דבוקים אחור

הקליפות. וכאשר נברא אדם, אם עושים התחתונים מצות ומע"ט, עובדים  

האדמה העליונה, ומסירים הקוצים הם הקליפות, מן הכרם העליון. אבל אם  

יחטאו התחתונים, אז אותם הקליפות הנקראים אלהים אחרים, נכללים  

,  ר, העומדים באחוריםבשרשם, שהם הק"כ צירופים אלהי"ם שבקדושה כנזכ

 ר. ויונקים מן הקדושה, ע"י היותם נכללים בשרשם הנזכ

הסיר את הקוצים מהכרם, לברר את  ליש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים  חוטאים,    אם אנחנו

נקודת האחיזה, נקודת ההתקשרות, נקודת הרע שקיימת בתוכנו, הפוטנציאליות, שגורמות לגילוי  

תוך מערכות חיינו, ואנחנו יכולים לעשות הפוך. לחטוא, ובזמן החטא  הזה של אלוקים אחרים ב

הקדושה עולמות  של  המרחבים  בתוך  האחרים  האלוקים  של  והנכחה  לעלייה  העולמות    ,נגרום 

פנימה,   יכנס  זה  ואז  בשורשו. והבריאים שלנו.  גדול שהאר"י מסייג, פה הוא    פה  יש  יתכלל  סיוג 

 .  מוציא את הזוהר מפשוטו, ולא במקרה

ולא שחס ושלום הם עצמם נכנסים לתוך הקדש. וזהו סוד פסוק ערו ערו עד   

היסוד בה, כי הנה אלו הק"ך צירופי אלהים, שרשם מן החמש גבורות, שהם  



 המ"ן שביסוד הנקבה, והם סוד ה' אותיות אלהי"ם.  

ה' גבורות האלו הם כנגד חמשת האותיות של שם אלוקים.  -מ"ן של השכינה, יש ה' גבורות, והב

כוחות של עלייה, שהם לא רק כוחות של כוחות ביטוי ויצירה ועשייה, הם כוחות של בקשה. בקשה  

   של תשוקה, צורך, רצון.  

וכאשר הנקבה העליונה, רוצה להעלות מ"ן לגבי דכורא, אז כל האלהים  

 דושים נכללים יחד זב"ז ביסוד שבה,  הק

כל האלוקים הקדושים, מתחתית עולם העשייה עד סוף עולם הבריאה ומלכות דאצילות, הכל נכלל  

כל האחוריים, תומכים את נקודת הקשר, בכל רגע   ביסוד השכינה. הכל נכלל שם, באחדות אחת.

כל נקודת מפגש, באופן נסתר  חשיבה האחדותית, של הקשר האחדותי של השדה הכללי. בזו  נתון.  

לא מודע, כי בתור בני אדם רמת המודעות שלנו היא מאוד קטנה לעצמנו, כל החיים שעברתי עד  ו

היום תומכים את מה שקורה פה עכשיו. ברגע הזה, שאני מדבר אתכם, קשור לכל חווית החיים שלי  

לזה שקשורה  אחריתה,  ועד  נ  .מראשיתה  זה,  את  תומכת  מזה,  נבנית  חלק  היא  היא  בזה,  כללת 

אני אביא לנקודת הקשר. מה שאתם תביאו לתוך נקודת קשר יהיה שונה. כי  שמהאיכויות של מה  

אתם מביאים הצטברות אחרת, ומסה אחרת, וצירופים אחרים, של נסיון החיים שלכם. שבסוף  

ם  מתמצה לחיפוש שלכם, לבקשה שלכם, למה שאתם רוצים להופיע בעולם. איזה כוחות אלוקיי

נושאים בתוך   גילויי כוחות חיים אתם  אתם רוצים לגלות, איזה איכויות, איזה קומבינציות של 

כל פעם מאיר אחרת, בצירוף אחר,  זה עצמכם. מכלול החיים שלכם, מסתכם בתוך נקודת המפגש. 

ברמה מסוימת לא מודעת, לתוך הקשר. בוודאי  במסה אחרת, אבל זה חלק ממה שאתם אוספים  

קים בתודעות אציליות, תודעות שיושבות על אחדות החיים הקדושה. שהופעת החיים  שאנחנו עוס

היא אחת, ממילא כל תנועה היא תנועה של האחד. החיים הם רצף אחדותי. אנחנו מנסים למסגר  

אותו בצורה נוחה לנו, ולהוציא דברים החוצה, מכל מיני סיבות. חלקם בגלל האלוקים האחרים,  

זדהות איתם, ולא רוצים להכיר אותם בחלק מעצמנו, וטוב שכך. ואלו חלק  שאנחנו לא רוצים לה

 . מהמשמעויות של חטא אדם הראשון

ואם חס ושלום יש פגם במעשה התחתונים, גורמים שגם הקליפות הנקראים  

אלהים אחרים, נאחזים בק"ך צירופים הנז', שהם שרשם, ונכללים עמהם.  

הם ביסור הנקבה, עם כ"ז ממקומם  ואע"פ שאלו הקליפות, אינם נכנסים גם 

יונקים דרך האלהים הקדושים שרשם, בהיותם נכללים בהם. וזה וזה אומרו,  

 ערו ערו עד היסוד בה, כי כביכול עד שם מגיע פגם התחתונים.  

שהם לא באמת נכנסים לתוך הקודש פנימה, בצורה ישירה, אבל מתוך המסגרת של השרשרת,    נכון 

הזה  מהתאריך  חלק  גם  הדחף  הם  גם  הפנימי.  הדחף  בבסיס  שעומד  שנוצר,  מהגל  חלק  גם  הם   .

הפנימי המקודש, ניזון וינק מהדחפים האלה שבאו מהאלוקים האחרים. הם נכללים שם, והם חלק  

הקשר כמו ש  . ממה שתומך את נקודת הקשר, נקודת הרצון. ממילא הם גם מקבלים מהקשר הזה

את האלוקים האחרים, כי הם ניזונו ממנו. הם היו    תומך את כל האלוקים החיים, הוא יתמוך גם

המשמעות של תהליכי  את  ש  אומר  הבעש"ט  ה.הזמהקשר  יקבלו אנרגיה    גם  חלק מהסיפור. הם

ההתקשרות האלה, כשהם קורים בתוך עצמנו, נראה לא בתוך התפילה אלא אחריה. ביטויים של  

אחרי שחזרנו ממצבי הפנים    ,י תפילהאנרגיות שליליות, גאווה, התנשאות, או תשוקות שעולות אחר

מה קורה לנו שם באחוריים. אם האחוריים האלה הם אחוריים  הם ביטוי של  אל מצבי האחור,  



את   גם  לזהות  מתחילים  אנחנו  האלה  האחוריים  בתוך  אם  אבל  פשוט,  יותר  זה  אז  בריאים, 

שתתפו בחגיגה גם  האנרגיות הלא בריאות שעולות אחרי מפגשי הפנים, זה סימן שבפנים האלה ה

   .עוד אלמנטים, תמכו, השתתפו, והיו בגלוי או בסתר חלק מהאנרגיות של הפנים

 אנרגיות של פנים ואנרגיות של שפחה 

וזה וזה אומרו, ערו ערו עד היסוד בה, כי כביכול עד שם מגיע פגם התחתונים.  

ו  גם זהו סוד ושפחה כי תרש גבירתה, אשר לסיבה הנזכרת כביכול, הוא, כאל

 היסוד עליון דדכורא, מזדווג עם השפחה, שהיא קליפה בבחי' הנז'.  

אנרגיות של אלוקים אחרים, אז הקשר לא היה רק    אם השכינה נושאת בתוכה אנרגיות שפחתיות,

עם המקום המאיר פנים, החי, האנושי והמתוקן, הוא גם היה תקשורת עם אזורים לא מתוקנים. 

אזורים של ביטול, מחיקה של האחר, שליטה באחר, שזה הביטויים של העבד והשפחה. מקום של  

וראיית אמיתי  כבוד  בה  שיש  תקשורת  ולא  שולטת,  השני.    תקשורת  כלפי  אחד  מקודשת  חיים 

, במקום שתהיה פה הגבירה בתוך  "שפחה כי תירש גברתה"-המקום שבו יש שליטה, זה אומר ש

להיות אנרגיה של עבד, במקום    ההקשר, עומדת פה אנרגיה של שפחה. אותו דבר ביחס לגבר, יכול

 אנרגיה של נוכחות אמיתית של קשר אצילי, קשר מקודש.

  ות מצבים גלויים, כי יכול להיות שבקשר הגלוי ז"א ונוק' מתייחדים, אבל טמונ  אלו מצבים שהם לא

זה יכול לקרות גם במובן ברחב. אם    .יש לזה השלכות על המון רבדים בחיים  שם אנרגיות אחרות.

אנחנו באים לקשר עם הקב"ה, כעם ישראל אל מול הקב"ה, השכינה כמייצגת את כנסת ישראל אל  

ויבואו הקב"ה,  האחרים  מול  האלוקים  חוויות    ,שם  של  צורות,  מיני  בכל  להתבטאות  יכול  זה 

תוך  במגשימות של אלוקים. חוויות כוחניות של אלוקים. אנרגיות של עבודה זרה, אנרגיות של זרות  

אלוקים הופך    .אנרגיות של זרות לקשר, אז משהו נטעם זר בקשר עם הקב"ה  ותהקשר. אם נכנס

המשמעות של האחרות. אנחנו רוצים ליצור אחד, לייצר    וז  .ך הקשרלהיות אחר. זרות תכנס לתו 

אבל אם אני מכניס אנרגיה של הזר לתוך האחד, יש פה סוג של מפגש של עבודה זרה    .אינטימיות

עם אלוקים. או מפגש כוחני, כי במקום אלוקים חיים, כוחות שמעצימים חיים, אנחנו בכוחות של  

  . או לברוח מהאחר, או אני מפוחד מהאחרוצה לכבוש את האחר,  אחרות, זה כח של שלטון. אני ר

יש כל מיני מצבים של תקשורת שנובעות מתוך מצבי האחרות, אם הם באים אל מול אלוקים, זה  

יחווה בתור חווית כניעה, התבטלות, ורפיסות מול אלוקים. אני הופך להיות השפחה או העבד מול  

 מור להיות הקשר שלנו עם אלוקים חיים, כבני השכינה.  אלוקים, בקטע הלא טוב. זה לא מה שא

כבנים או כעבדים? איזה עבדים? איך אלוקים עומד מולנו באותה    ?איך אנחנו נמצאים בראש השנה

השפעות סמויות    .סיטואציה? כל הדברים האלה הם השפעות, שלפעמים לא גלויות אלא סמויות

האם    .שיכולות להזין את התהליכים הפנימיים ויופיעו בשוליים של האירוע אחר כך. בסוף התפילה

נאה כלפי אנשים אחרים, זרות או ניכור. הדברים האלה הם  יש בתוכי אהבה לאנשים אחרים, או ש

  , חלק מההשפעות של החדירה של שפות האלוקים האחרים לתוך הקשר הפנימי. בכל מיני רמות

 עם אלוקים.  ל אינטרקציה רמות שעד הרמות של אינטראקציות בין אישיות,  

רים,  גם זהו סוד פסוק, אלהים באו גוים בנחלתיך וכו', כי האלהי"ם אח

באלהים קדושים ונכללים בהם, וע"י כך נכנסים בהיכל הקדש   נאחזים

העליון, ולכן הזכיר שם אלהים ולא שם הוי"ה, וזכור זה כי כ"מ שנזכיר  



לא שחס ושלום  , אחיזת הקליפות בקדושה, אינה אלא על דרך הנזכר בלבד 

 נכנסים לתוך הקדש.  

, ועל הטומאה שנכנסת  על הנחש שבה לשכינה  הרבההזוהר מפשוטו. הזוהר מדבר    אתמוציא  האר"י  

 במקדש הפנימי. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל אחד דיבר במימדים אחרים.  

ואמנם כאשר התחתונים מעשיהם טובים, וגורמים התעוררות זווג עליון של  

זו"ן, אז חוזרים זו"ן פנים בפנים, ואין אז פחד מהקליפות, אפילו אם  

 : מגולים, כיון שמעשה התחתונים נאיםהאחורים ישארו 

 תודעת הרצף של האדם הראשון

חשיבה של דיוקנא  וב כשאנחנו מדברים על מערכות האחור בחשיבה אצילית,    ,המערכת הבסיסיתזו  

ז אחד.  הם  האבי"ע  כל  הראשון,  הראשון  ודאדם  אדם  של  שכל    .המשמעות  היא  שלי  שהתודעה 

  .בר אחד, כל הנשמות הם אחד, כל ההוויה היא אחתהאבי"ע היא דבר אחד, כל האנושות היא ד

אדם גם אם  כל אקולוגי ברשת של שרשרת אקולוגית אחדותית, ממילא תנועת האחור היא גל.  ה

היה יותר  ת  .הראשון יפנה את האחוריים שלו הביתה, זה יעזור לזה שהאחוריים שלו לא יפנו החוצה

שיישארו שמורים בתוך מערכת   יהם,הגנה על הרבה יותר  ואינטראקציה ישירה עם מרחבי האחור, 

מסופק  ו שעוטפת את העולם של האחור. הוא שמור  הבית. יש סוג של מערכת הגנה, מערכת ברירה,  

 בתוך מרחב ביתי. הוא מרחב מגן, שלא חשוף החוצה.  

,  יכול לעזור לי לראות האם אני רוצה או לא. אני מאיר פנים החוצהשחיץ של פנים. של רצון,  גם  יש  

אז יש לי גם יכולת מסוימת לבחור, מה להכניס הביתה ומה לא. אני עם הפנים החוצה, עם המודעות  

שלי החוצה. אולי בבית אני לא מודע, אומר דברים בלי לחשוב, אבל דווקא בחוץ יש לי הארת פנים  

ומה לא.  מה אני לוקח ומה לא, מה אני פוגש  ל מודעות  להיות בהארת רצון. אני יכול יותר לראות,  ו

יותר עם הארת פנים, פחות שפה גלויה של צורך וחסר. אלו דברים  עם  פוגש את העולם בחוץ  אני  

 שלא באופן לא מודע יעלו לתוך האחוריים שלי כל המרחבים הקליפתיים.  כדי שעוזרים לי, 

האדם נוצר אדם מהאדמה,    .זה לא פתר את אדם הראשון מעבודת הרצף. זה מה שהאר"י מסביר

לק מהרצף של האדמה, ואם הוא חלק מהרצף של האדמה הוא גם חלק מהרצף של הצומח  הוא ח 

פני האדמה, כל נפש החיה הם חלק מחייו. הוא צריך לכרות שם את הקליפות,   וכל מה שחי על 

כמרחב   האדמה,  של  המרחב  את  לייצר  אותם.  ולכרות  באדמה  שטמונים  הקוצים  את  להוציא 

שהיכולת    יוקנים, היכלות בריאים. היכלות נקיים, טובים יותר. כדמתוקן. לייצר לעצמו היכלות מת

של הקליפות לאחוז בכוחות החיים שלו המורחבים, יהיו הרבה יותר מצומצמים. זה חלק מהעבודה  

עם    ורק מתעסק באחוריים של והוא  צריך לעשות. זה לא שאחוריו הביתה,    האדם הראשון היש

מעות של זה היא שהוא הולך לעבוד את האדמה. האר"י לא  , אדם וחווה ונגמר הסיפור. המשואשת

לעבד    ."לעבדה ולשמרה"  - שולח אותו לעבוד את האדמה שממנה הוא נוצרהוא  משאיר אותו כאן,  

צריך  עכשיו אתה עם הפנים החוצה, אבל    .את מרחבי החיצון שלך ללכת לעבד אותם. הם אתה 

אחרת, מודעת או לא מודעת, את האחוריים שיש לך  מרחבי האחור שלך, שמזינים ברמה כזאת או 

מה    אני לא אביא את האחוריים שלי למרחבים האלה, אבל הם קשורים.  .בבית. הם לא מנותקים

אני הולך לעבודה, האחוריים שלי בבית,  ששאני סופג ברחוב, בעבודה, קשור למה שקורה בבית. כ 

   .מוציא החוצה  את התשוקות שלי אני משאיר בבית, את הפנים שלי אני



מרחבי  עדיין  אני  אבל   עם  שלי  והתקשורת  העבודה,  מרחבי  עם  שלי  התקשורת  על  לעבוד  צריך 

יותר   עבודה  של  מרחב  מתוקן,  יותר  רחוב  לייצר  אולי  נקייה.  שתהיה  מתוקנת,  שתהיה  הרחוב, 

מתוקנות. יותר  ואינטראקציות  ש  מתוקן,  לי  כדי  שלי,  תהיה  האחור  אנרגיות  על  להגן  יכולת 

יותר  ש הרבה  שלי  הבית  החוצה,  אחוריים  עם  אהיה  אני  אם  ההשפעות.  מבחינת  בבית,  קיימות 

אבל גם מסיבה נוספת, כי כשאני הולך עכשיו לעבודה או לרחוב, למרות שאני עם   בסכנה ובפגיעה.

הפנים החוצה והאחוריים שלי פנימה, אני עדיין בתוך שדה אחדותי שמזין ומשפיע. בסוף אנחנו  

על דברים שקרו במשך היום, עם אנשים אחרים,  נביא את   נספר  מרחבי העבודה הביתה, אנחנו 

חלק   יהיו  הם  בתוך מרחבי הבית,  אותם  אני אשתף  הביתה.  האחור,  במרחבי  נמצאים  שכביכול 

מאנרגיית המפגש של השיתוף בצרכי החיים, ובמה עברנו מבחינה נפשית היום, ונביא את זה לנקודת  

ומזינים את מרחבי  ייתמך בתוך מרחב הקשר. לכן גם מרחבי החיצון תומכים  הקשר. זה חלק ממה ש

  . ם לרצף הזה שבו אנחנו מתנהליםיהפנים. גם במפגשי האחור הביתיים שלהם. אנחנו אולי לא מודע

אנחנו מנתקים בתודעה שלנו בין מה שקורה בבית לבין מה שקורה במרחב העבודה, או במרחבי  

אבל זאת אשליה. זאת אשליה, זה קשור. יש    תרבות שאנחנו חיים בהם.החיים בחוץ, או במרחבי ה

 חוזר הביתה. זה לא מנותק אחד מהשני.  שרצף, והאדם שבי, שהולך החוצה, הוא גם האדם 

אחרי שהבנתי את זה, זה יכול להיעשות בצורה יותר נכונה. כי אני הולך החוצה, ואולי אני אברר  

לנ כל  קודם  אדע  אני  מבחוץ.  אהיה  משהו  אני  החיצון,  מרחבי  עם  ונקייה  נכונה  תקשורת  הל 

אדע שהצרכים האלה, בוודאי הנפשי    . אניבתקשורת של פנים ולא אביא את הצרכים שלי החוצה

פשוט   באופן  שמתבטאים  החלקים  הם  שלי,  הגבוהים  החלקים  בבית.  נמצאים  העמוק,  שלהם 

ה באחור שלי, כי ספגתי רשמים במשך  החוצה. יש לי הזנה מהמרחב שבחוץ, ואני אולי חווה את ז

מקום שמודע למה אני מביא    היום, ואני גם יודע להביא אותם בצורה מבוררת יותר, נקייה יותר. 

ומה אני לא. יש פה מערכת של עבודת בירורים, שאני יכול לעשות במרחבי האחור כשאני בא הביתה  

 בחיים שלנו.  כל הזמן זה תהליך שמתקיים לתוך הקשר.

בתוך מרחבי הפנים תהיה גם מערכת בירור של    .ם הרבה עבודה בתוך מרחבי האחור האלהיש ג

 האחוריים. בירורי הצרכים והנפש.  

הרצף עדיין מתקיים, גם כשנעמוד אחור באחור הביתה, והפנים החוצה, יש רצף, שמתקיים ומשפיע  

ל הוא מתקיים. לפעמים  על המרחבים הפנימיים. אולי באופן מווסת יותר, מינימליסטי יותר, אב

אנחנו צריכים להכיר בזה, באופן בונה, חיובי. אם רק אהיה שקוע בתוך המרחב הביתי הפנימי שלי  

יש לי מעין מרחבי חיצון בריאים, אז גם משהו פה יהיה חלש. מרחבי  הזוגי, ואין לי מרחבי אחור,  

תומכים את  החיצון הבריאים שלי תומכים את הקשר של הבית, כמו שמרחבי הקשר ש ל הבית 

מרחבי הקשר של הבית. השאלה  את  מרחבי החיצון. מרחבי החיצון האלה מזינים בצורה מסוימת  

אחרי שאלוקים החזיר    .איך עושים את זה נכון. זאת העבודה שהייתה עכשיו לאדם הראשוןהיא  

לעבוד    אותו אחור באחור, אחוריו הביתה, ושם אותם פנים בפנים החוצה, הוא שלח אותם החוצה 

את האדמה, כי האדמה זה האוכל שהוא יאכל ויביא הביתה, אחר כך בשולחן יחד עם אשתו. משם  

צריך לכלול את הקוצים שבכרם בשביל שהם יוכלו לחזור לפנים בפנים,    .יצמחו כוחות החיים שלו

כי האחוריים שלהם, מרחבי החיצון    .ולא לפחד מאנרגיית התקשורת של האחוריים, שתהיה בחוץ

שלהם בריאים ומתוקנים, ויש להם אינטראקציות נכונות עם מרחבי החיצון. לכן אין להם בעיה  

הם ניזונים ממרחבי האחור, אבל בצורה נכונה. לא בצורה  ש לחזור פנים בפנים הביתה, ולהכיר בזה  

שמביאה קליפות הביתה, שמביאה דברים לא בריאים לתוך מערכת הקשר. זה משהו שקורה, כי  



לה בחוץ,  יכול  דברים  יצברו  אנשים  פעמים  שהרבה  בביתויות  אותם  ויוציאו  יצטרך    .יבואו  זה 

 להתעבד, זה לא משהו נחמד.

מה שאנחנו מעלים  שקשורה לנושא העלאת המ"ן. ההבנה  שחלק מהמורכבות של אדם הראשון,  זו  

אחד כלפי השני, לא מנותק מכל שדה החיים שלנו, ולכן היה צריך להשהות את הקשר של אדם 

הראשון, ולהחזיר אותם לעמוד אחור באחור. לברר את מרחבי החיצון, לעבוד את האדמה, לתקן  

 אותה בצורה נכונה, ורק אחר כך יהיה אפשר להביא את כל החיים לתוך נקודת הקשר. 


