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 הייחוד 

 תיקון תודעת אדם הראשון

השנה,   ראש  תודעת  השנה.  בראש  זה  הראשון  אדם  מובהק  מאוד  באופן  שצץ  המקומות  אחד 

ל  "בתפילה:  זה משתקף    בתפילות שלנו, היא תודעת אדם הראשון. ְך ְמֹלְך ַעל כָּ ְכבֹודָּ ם כֻּּלֹו בִּ עֹולָּ   הָּ

ְך רָּ יקָּ ֶרץ בִּ אָּ ל הָּ א ַעל כָּ שֵׂ נָּ ה ְפַעְלתֹו...  ְוהִּ י ַאתָּ עּול כִּ ל־פָּ ה ְיַצְרתו  ְויֵַׂדע כָּ י ַאתָּ ל־ְיצּור כִּ ין כָּ ל־   ְויָּבִּ ְויֹאַמר כָּ

ְבַאפֹו ה  מָּ ְנשָּ שָּ   :ֲאֶשר  מָּ ַבֹכל  ּוַמְלכּותֹו  ַלְך,  מָּ ל  אֵׂ ְשרָּ יִּ י  ֱאֹלהֵׂ הה'  רחבות,    ."לָּ לתודעות  חוזרים  אנחנו 

אוניברסליות, ולמעלה מזה. באופן רחב. זה חלק משיבת תודעת אדם הראשון, שקשורה לתודעת  

 .  "נר לבן ישי משיחך ועריכתמשיח. "

לא נמצאים בתודעת השדה האחדותי הגדול. וודאי ברמות של חיצוניות  אנחנו  בד"כ במשך השנה,  

השאר,   בין  החיים  בגלל  העולמות.  של  הרצפים  עם  להתמודד  קושי  לנו  יש  הראשון.  אדם  חטא 

שבתוכם אנחנו מתקיימים. אנחנו חיים בתודעה הרבה יותר שבורה. לכל אחד יש את האישיות שלו,  

מעגל החברים שלו ומעגל המשפחה שלו, ומעגל ההקשר    . יש לו אתואת העולם הקטן שבו הוא חי

כולנו יהודים.  כך  בו הוא גדל, המגזר אליו הוא שייך, ואחר  המקום    החברתי הסביבתי שבו הוא גדל,

ההגדרה שלי, הזהות שלי, המרחב שלי, הסביבה שלי, ובתוך זה אני    וז  -אנחנו עושים נתק  .יש נתק

זה    .עובד. בחוץ יש את הסיטרא אחרא, שם הרבה אנשים לפעמים טובעים, שהם לא במגזר שלנו

ח לעבוד איתו, להתמודד איתו, ולהגיע איתו לנקודת תיקון.  מאפשר לי לייצר מרחב הרבה יותר בטו

מרחב יותר בטוח במובן מסוים, אני  באני גר    .בקהילות שיצרנו לעצמנו, כל אחד ואיפה שהוא גר

לפי  כל אחד חושב  אבל כביכול יותר בטוח.  ,  יכול להרשות לילדי להסתובב ברחוב, באופן אשלייתי

אי אפשר  , הם היכלות שנמצאים יותר באבי"ע מתוקנים.  ווההיכלות של המרחבים  שהבחירות שלו,  

. מרחבים  אבי"ע דקדושה, אבל מעבר לאבי"ע דקדושה יש גם אבי"ע של חיצוניות בריאהלהגיד  

  שבהם הסוציאליזציה היא נורמלית, סבירה. הם לא נמצאים ברחובות, במקומות שבסיכון גבוה 

ות. זה חלק מהנסיון שלנו לייצר לעצמנו, קצת באופן אשלייתי,  מבחינת עבריינות או פשיעה או פוגענ

אבי"ע   וחלקו  דקדושה,  אבי"ע  חלקו  שהוא  שלו,  האבי"ע  את  הקטן,  בעולמו  אחד  כל  מרחבים. 

אנשים   סטנדרטי,  באופן  בריאים  יהיו  שלנו  העבודה  מקומות  בריאות.  בו  שיש  אבי"ע  דבריאה, 

הנחת הבסיס    וז   .וקנת, ולהתנהל אחד עם השני נכוןרוצים לחיות אחד עם השני בצורה מת ש  טובים

שבה אני רוצה להיות. אם זה לא ככה, אני אחפש מקום עבודה אחר. אחפש אולי לעבור ליישוב  

מרחב   פה  שיש  לחוש  להזדהות,  הזאת  היכולת  את  חש  אני  שבו  אחר,  במקום  לחיות  או  אחר, 

אחדות רקמתית, ברמה הבסיסית,    קשר שלבו  יש    .שמערכות האינטראקציה, הקשר שלו, בנויות

במובן שאנשים טובים, מתנהלים באופן תקני בגדול אחד עם השני, במסגרת ההכלה של    . בריאהה

נוגה. אל    קליפת  להוביל  שנצליח  רצון  שיהי  הנחה  מתוך  ואחרים,  כאלו  אינטרסים  יש  לכולם 

 השני בוועד של היישוב.   האינטרסים הללו יחד, בצורה טובה ולמען כולנו. כמה אנחנו רבים אחד עם

היום,   חיים  אנחנו  שבו  מסביר,  בו  זה המצב  דאדם. האר"י  הדיוקנא  של  יותר שבירה  הרבה  יש 

שאחרי חטא אדם הראשון נשבר הדיקונא דאדם, ויש המון רסיסים שמתפזרים, ועולמות שהולכים  



ת היא לחבר מחדש  ונוצרים סביבם, וודאי בחיצוניות העולמות. חלק מהעבודה שלנו בעבודה הרוחני

בפנימיות העולמות מתחברת    בפנימיות העולמות.קודם כל  אבל חיבור הרקמה קורה    .את הרקמה

הזמן  הרקמה,   כל  זה  על  עובדים  אנחנו  שלנו,  בתודעות הכרות החיים  הרצוני,  בעולם התודעתי, 

חיים  במסגרת התפילה. לקשר את כל הנפשות רוחות ונשמות, שיש בהם את הבקשה לחיי קודש, ל

הזה מהמקום  החיים  את  ולברך  השכינה,  ביסוד  יחד  להכלל  טוב,  שלנו.    .של  מהעבודה  חלק  זה 

בחיצוניות העולמות זה מורכב יותר, וזה קורה בשבת קודש. ראיה אחרת של החיים והתעלות של  

 המציאות. 

.  למותהשיבה שלנו לציון, לארץ ישראל, היא תיקון מאוד משמעותי ודרמטי בתיקון חיצוניות העו

שלנו   היהודית  הרקמה  את  להחזיר  שלנו  רקמה  שהיכולת  מחדש,  פה  לייצר  הגלות.  עם  אבדה 

כולם פה אנשים טובים שרוצים לחיות יחד בארץ, ולייצר חברה שיש בה בריאות,    .חברתית מתוקנת

 שותפות מתוקנת. 

מלכות בית  תהליכים של חיצוניות העולמות, הרקמה הזאת היא מורכבת. אבל היעד הסופי, הוא  ב

שיש   חברה  פה  לייצר  להצליח  שבטיה  בה  דוד.  עשרה  ששניים  רקמה  הדדית,  מחויבות  אחדות, 

נרקמים יחד, שבליבה נמצאת מלכות, כבוד אלוקי שוכן וחיי קודש נמצאים בה. זה חלק מתיקון  

ה לִּ "אדם הראשון. מתיקון המרחבים של אדם הראשון.   ּלָּ בוד ְלַעֶמָך, ְתהִּ ן כָּ ן תֵׂ ֶאיָךּוְבכֵׂ ה  .  ירֵׂ ְקוָּ ְותִּ

ה ְלדוְרֶשיָך. יֶחָך ..טובָּ ַשי ְמשִּ ר ְלֶבן יִּ יַכת נֵׂ ְך. ַוֲערִּ ד ַעְבדָּ וִּ יַחת ֶקֶרן ְלדָּ  . "ּוְצמִּ

שלזה   להיסטוריה.    -תיקון  מחדש  הראשון  אדם  את  להשיב  הראשון,  אדם  את  להשיב  להיות 

לפנימיות העולמות וגם  המרחבים של אדם הראשון, ותודעות החיים של אדם הראשון, גם ביחס  

 ביחס לחיצוניות העולמות. 

המרחב שלי, ושם בינונים ואחר כך הרשעים.  זה  בה אני הצדיק, ו  זו אשליה. אשליה  ההתפרטות שלו

יש רקמה שקושרת את כולנו, לפחות בחיצוניות  זה לא נכון.  הם לא קשורים אלי, אנחנו מנותקים.  

אנחנו צריכים את האשליה הזאת,    הרשעים האלה, שומרים על המדינה.יכול להיות שהעולמות.  

פנימית,   עבודה  של  מרחבים  לייצר  לנו  שמאפשרת  בצורה  לחיות  לנו  מאפשרת  אותנו,  בונה  היא 

ממ  מרחבית,  זוגית  אישית  גבוועבודה  עם  יותר,  מבוררת  תודעת    .שלנומ צרכים  וולות  קדת, 

 אבל לפעמים הוא נצרך במסגרת החיים.   ,לא אמיתישהוא התכחשות למערכות הקשר, זה משהו ה

תהליכי עבודה של הבירורים, עליית התוהו מתוך מרחבי הקליפה והבירור שלהם. חלק ממה  יש גם  

רגליה של השכינה  שהאר"י מלמד אותנו זה גם את היכולת לזהות את המרחבים משותפים, להכיר ש

רצף מסוים, והרצף הזה הוא גם מרחב של בירור. הוא מרחב לעבודה  יש    .תמיד השכינה יורדות מוות

לבחור להתנתק במודע, למשוך את  והרצפים האלה,  ושל בירורים. אני יודע לזהות את הממשקים  

ול לי,  מחוץ  זה  את  ולהשאיר  עצמי  את  להעלות  שבת,  בכניסת  כמו  פנימה,  את  הרגליים  הפסיק 

נקודות החיבור. ולפעמים אני יודע שאני שם, אבל אני מברר את זה. מרחבי בירור. יש הבדל בין  

זה מורכב מאוד, אבל אני נמצא שם  בהם  לבין המרחבים    ,מרחבי הבינייםו  המרחבים הפנימיים

 חשיבה דיפרנציאלית, שאיתה אני אנוע. זו בעבודת בירורים. 

 עבודת התיקון של ראש השנה

ושל החיצוניותזו    יקר העבודה בהקשר של תיקון ראש השנהע אנחנו    .ההתכללות של הפנימיות 

הולך ומאיר  ש  "עילאה דאדם הראשון זיהראחוזרים אל נקודת הבריאה, אל נקודת אדם הראשון, "



ההארה של אותה רקמה, שהולכת ומופיעה. אלוקים רואה  חלק מההארה הזאת היא    .בראש השנה

הוא סוקר את כל העולם כולו בסקירה  -  "כל מעשיהם המבין אל יחד לבם היצר, "את כל בני האדם

בתוך השלם. אלוקים מסתכל על העולם בתוך  אותו  אחת. הוא גם רואה כל פרט, אבל הוא רואה  

  יחד הוא רואה אותנו יחד, "היצר    .הרקמה הזאת, הוא לא מסתכל עליך כפרט בודד, עם המגזר שלך

 לבם", כולם נסקרים בסקירה אחת. האדם נידון בראש השנה, לא יוסף, משה, וכו'.

 הבאת "אלוקים אחרים" אל הייחוד -חטא אדם הראשון 

השנהזו   ראש  של  המוצא  מהמורכבות  נקודת  חלק  אבל  שם.  מונחות  השנה  ראש  של  התפילות   .

טבעי התנועה הזאת תציף לא רק את האלוקים החיים שיבואו    שבאופןהיא  שאנחנו חוזרים אליה  

אל ה', אלא גם את האלוקים האחרים. בראש השנה, כחלק מאותה עליית הרקמה, עולים כל כוחות  

החיים   כוחות  את  ביטוי  לידי  מביאים  אנחנו  איך  האלוקית.  המלכות  בנקודת  להתכלל  החיים. 

איך לא  בתוך הקשר גם את המקומות הבעייתיים.  החיוביים, המאירים, המתוקנים, ולא מביאים  

מביאים לנקודת המפגש של הבריאה עם מקורה, של השכינה עם אלוקים, בראש השנה, את כל  

 גם זה חלק כביכול מההוויה.   יש גם אלוקים אחרים, על כל סוגם.שבו  ,האנרגיות של הרצף הזה

וקים ברא את האדם כמכיל בתוכו  הוא יצר אופציית נתק. אל  ,כשאלוקים ברא את אדם הראשון

כוחותיו. היו אזורים שלא נגמרו עד הסוף, מרחבי הצומח  ואת כל האבי"ע דקדושה, על כל מרחביו,  

והדומם, לא נתקיימו כל צורכם, אבל הוא לא הכניס בתוכו את מרחבי הקליפה, מרחבי האחרות,  

הרחבה, היותר גדולה, שמכילה  הזרות. הוא ניסה לגדל אותו במרחב שמור. בלי להביא את הרקמה  

הוא אמר לו במילים    .גם את הסיטרא אחרא. הוא רצה לגדל אותו במקום בריא, בטוח, נורמלי

אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אל תביא את כל האנרגיות האלה, המעורבבות והקליפתיות,    -פשוטות

חשף  ישבגיל צעיר מידי    לתוך החיים שלך. אם הם יבואו עכשיו לתוך מערכות החיים, זה כמו ילד 

 זה יכול לפגוע בתשתיות ההתפתחותיות הבסיסיות של החיים.   .אלימות או פגיעה  ,עולמקומות של ר 

חלק מהרצף  יהיה  גם אם נגדל את הילדים שלנו כמו שנגדל אותם, זה    .זה חלק מהרצף שלנואבל  

ישבתי לשולחן שבת  בהם  אציות  ואבל היו לי סיט ,  אותםשלנו. אני יכול לגדל את ילדי איך שאגדל  

שהיא   גויה,  משפחה  קרובת  מעם  לחשוב  חלק  יכולים  אנחנו  שלנו.  המשפחתית  השרשרת  רצף 

אנחנו לא בהכרח נביא אותם באופן  דברים שהם חלק מהרצף.  שאנחנו עוצרים בקו מסוים, אבל יש  

  -, יש רצףלאדם הראשון, והעולםאבל בסופו של דבר,  פעיל לתוך הזהות שלנו, לתוך הקשר שלנו.  

מ  חלק  הם  הקליפות.  השבירה,  עם  התוהו.  עולמות  עם  היסטורית  התפתחות  השרשרת  של  רצף 

 ההוויה. זה לא מנותק באמת. 

נקודת היחוד. ברגע שאדם הראשון התייחד בראש השנה, הוא  בהפעלה של  זה בא לידי ביטוי  כל  

תוך נקודת האחד. ברגע שהוא יפעיל את נקודת השיוך והאיסוף של  לאיסוף של כל הרצפים,  גורם ל

עצמית, ויבואו  והכל אל האחד, לשייכות, הכל שב אל המקור באופן אינטימי, של אחדות עמוקה  

הכנסת עץ הדעת טוב ורע ליסוד  ללשם גם האלוקים האחרים, זה יגרום לטומאת המקדש. זה יגרום  

מזה. כל האנרגיות הפנימיות יושפעו מזה. היכולת להשהות את  השכינה. כל מערכות החיים יושפעו  

עליית העולמות לעץ החיים, וכל העולמות  אז יש  ולחכות לשבת קודש, כי    נקודת ההתקשרות שלו

יחוד לא הייתה בעיה. היחוד היה בהארת עץ  באז  והיו מתעלים, פנימיות וחיצוניות, אל הקדושה,  

 החיים. 

אלוקים,  העליית המ"ן ביום ראש השנה הראשון, כל אנרגיות שמות    ברגע שאדם הראשון מעורר את



  ם . תשוקות החיים ברצפים הלא מודעים זאת תיבת פנדורה, יחד איתהעלו מ"ן  כל תשוקות החיים

נמצאים כל מיני תשוקות אפלות, אחרות, עם אנרגיות של זרות וניכור וניצול, וגם הם יכולים לבא  

ת הנחש, לתוך מערכות האינטראקציות הבין אישיות, או בין אדם  לתוך הקשר, ולהשפיע את זוהמ

 לאלוקים.  

ה הבקשה ממנו, להשהות את  תהיזו  זה מה שהאר"י מסביר על המשמעות של חטא אדם הראשון.  

ולא לחזור לפנים בפנים עם אחוריים החוצה, ולגרום   הקשר. להשאיר אותו עדיין אחור באחור, 

יים אל האחד, באופן שיביא את האלוקים האחרים לתוך קודש  לתהליך יחוד שיאסוף את כל הח

 הקודשים.  

באופן טבעי, גם אם לא היה יחוד בראש השנה, הם היו מגיעים. הם לא היו מגיעים בצורה הזאת,  

כל העולם הוא מרכבה גדולה של גילוי מלכות ה'. גילוי מלכות ה' בחיצוניות  אבל הם היו מגיעים.  

ם את הסיטרא אחרא. הם גם חלק מהסיפור של גילוי מלכות ה'. גם השטן  הוא מכיל גוהעולמות,  

כאנרגיות  משמשים  שהם  כזה  באופן  אולי  העולם.  תיקון  בתהליכי  שותפים  ביקורתיות,    וסיעתו 

שחושפות את החסרונות של המציאות. הם שם. בראש השנה בני האלוקים ניצבים על ה', באופן  

ויחד  יש אנרגיות של עליית כוחות החיים,    בתוכם.  טן מגיעמובנה. זה מה שהפסוק מתאר. גם הש

 איתם עולים מרחבים של תנועות של שיפוט וביקורת. 

 המשפט בראש השנה 

לראות    ,התקדם. צריך לעשות ביקורתלבשביל  לעשות  מה אנחנו יכולים    אנחנו חושבים  ראש השנהב

לקדם את הזוגיות שלנו. ראש  איך אנחנו יכולים    .מה חסר, בעייתי, מה יש לשפר, מה לא בסדר

  כדי לקדם את המציאות   המשמאילים והמיימינים.יום כיפור קטן. ישר יעלו כל    הוא כמו  השנה

המשמאילים. דינא קשיא, בני האלוקים ניצבים על ה'. זאת עליית העולמות של שמות    יבואו בעיקר

לנקודת הפנים, ומזה אני  מ"ב, של חיצוניות העולמות. אבל אם אני אביא את זה לנקודת המפגש,  

מקומות של כניעה,  המקומות הקשים, הביקורתיים, זה יביא לתוך הפנים  מ אצור את האינטימיות,  

ואמון עמוק, יכולים לבא לשם אנרגיות שאולי    ביקורת, ביטול. במקום הארת רצון ופנים ושייכות

  ? ה טעות ת היזו  אולי באמת    ? למה אנחנו ביחד, אם זה מה שאתה חושב עלי באמת  . יטילו ספק בקשר

מי אמר שצריך להתקדם? אולי צריך להתקדם בצורה מפוצלת, אולי    ?אולי כדאי לפרק את הסיפור 

נסירה וזהו. זה לא פשוט. אנחנו עושים את התהליך הזה,   אנרגיית עליית    ,שמות מ"בעם  נעשה 

ות בציר החיצוניות,  להתקדמטוב  זה    .העולמות, יחד עם כל הפרקליטות של הקב"ה מימין ומשמאל

לאנרגיות יחוד, אנרגיות פנים, שרוצות  טוב  שמות מ"ב דוחפים את המציאות קדימה, אבל זה לא  

 להביא יחוד למטה, יחוד פנים בפנים בז"א ובנוק'. 

ומלך העולם, שזה   אם אני עוסק בקידום העולם אחור באחור, דרך מרחבי החיצון, שמות מ"ב, 

מלך המשפט מעלה את כל כוחות החיים אל נקודת ההיבראות שלהם, ויוצר שיפוט של    .בינה, אמא

שאיר אותנו אחור באחור.  מזה    .מסע של קידום העולם אל העולם הבאב   איך העולם צריך להתקדם

  אם זה יבוא בתוך הקשר הפנימי, אבל  זה שיח של ביקורת, שיפוט, זה לא הסיפור של הקשר הפנימי.  

המעטפת שלנו, זה יביא פה אנרגיות של אחרות,  זו  ה למצב של פנים בפנים, כאשר  נרצה לנוע מפ ו

חלק מהטעות העמוקה, והבוסרית, של היחוד    וקושי, זרות, קליפתיות, לתוך מערכת הקשר עצמו. ז

 בראש השנה, יחד עם עץ הדעת טוב ורע. 

שבמשך  מסביר  הר  אבל לא צריך לערבב אותם עם נקודת הקשר. הזו  .אפשר לעשות שיחות כאלה



אנחנו   לפעמים  שפחה.  ובחינת  עבד  בחינת  המטטרון,  הנהגת  של  יחסים  מערכת  יש  כולו  השבוע 

שבת קודש, אומר הזוהר, המרחב הוא  בבבית, הילדים וגם ההורים, שמישהו עובד אצלם.  מרגישים  

של אינטימיות, להתייחס אל השני כהופעת אלוקים, הופעת מלכו ת  מרחב של בת המלך. מרחב 

את   מביא  משהו  אם  ואבוי  ואוי  אינסופית.  מקודשת  חיים  הופעת  שכינה,  גילוי  הופעת  קדושה, 

השיפוטיות, לקשר בתוך  והרצועה של עץ הדעת טוב ורע, הרצועה של הצד השמאלי, של הביקורת  

המרחב השבתי. הוא מחלל את מקדש ה', הוא מביא את האלוקים לנקודת הקשר האינטימית. זה  

 ערוותיים. הגילויים את ההמשמעות של להביא אל הקודש פנימה  ולא שייך. ז 

 גלוי ערווה

ו"ה דרך המקומות הרעים,  -מחברים את ה  .ר"ע+ו"ה  - ערוה זה  .גילויים ערוותיים זה המקום של רע

ה  םש את  שמייחד  מה  מתחברים.  הביקורתיים,  - הם  החסרים,  הקליפתיים,  המקומות  זה  ו"ה, 

הת בצורות  אפילו  המשתלטים,  השיפוטיים,  השולטים,  המנצלים,  הלגרמייהו,  שלהם,  שוקתיות 

המתרפסים. כל מיני צורות שהם סוגים של גילויים ערוותיים שפוגעים בנקודת הקשר הקדוש. אם  

זה יכנס לתוך השיח שלנו, זה מביא לתוך הקשר גילויי ערוה. גם אם הקשר הוא זוגיות קדושה, ולא  

רוות השונות של ספר ויקרא, פרק יח' ופרק כ', בתוך הקשר  מדובר באשת איש ולא בשאר סוגי הע

 הזוגי עצמו יכולה לבא הערוה.

יש דרך מסוימת לנהל את זה. אבל כשזה הופך להיות האקוסטיקה    אנחנו מדברים על רצףגם כש

של ההתרחשות, שיום ראש השנה הוא דינא קשיא, וזאת האנרגיה שצפה על פני מערכות החיצון  

השיח שלנו, ובתוכה יבוא לתוך קשר, אז זה קשר של דינא קשיא. קשר של דינא  שלנו, מערכות  

קשיא יביא בתוך המ"ן, באופן עוד יותר דומיננטי, את עץ הדעת טוב ורע. שיוצרת אינטימיות תוך  

 כדי ראיית הרע, או ראיית החסר שבזולת. 

אפשר גם אצלנו לבא למקום  אדם הראשון היה אמור לחכות לשבת קודש, במפגש של עץ החיים.  

שהוא בהארת עץ החיים, והוא מעבד גם את המרחבים האלה בצורה אחרת. אבל זה כבר דיון יותר  

להיות מצבים של הארת חיים, הארת עץ חיים,    יםעמוק על תהליכים יותר כוללניים. גם אצלנו יכול

ור הזה עכשיו. אתה יכול  הכל חיובי. לא במובן הזה שהוא מפריד או משהה או לא מפעיל את האיז 

האדם   על  להסתכל  יכול  ואתה  שלו,  החסרים  המקומות  את  ולחפש  אדם  בן  על  להסתכל  לבא 

גם את המקומות החסרים שלו כחלק מהחיים שבינכם.  לראות  אתה יכול    מקומות החיוביים שלו.ב

תשוקה    מה זה יוצר ומביא לתוך הקשר. גם המקום החסר הוא מקום חי, הוא לא מקום רע. יש לי

, ואני  "תראה איזה בהמה הוא, איך הוא אוכל"אני יכול להסתכל על זה בתור מקום רע,    -לאכול

יכול להסתכל על זה בצורה חיובית, לראות בתשוקה מקום טוב. מקום חי, מקום שרואה בצורה  

 ביחד, ולא מקום שבו יש לי ביקורת, נפרדות, או זרות.   את האכילה משמחת

ת בכל  דבר  אותו  נקודת  זה  החסר. את  נקודת  יכול להעלות את  אני  כמה  עד  שלנו,  חומי החיים 

 החי שלה, ועד כמה אני חושף אותה בשכבות החיצון הקליפתיות שלה.ו המקום הקדוש, הבריא 

  אותה.   יכול להיות שבשביל לקדם את המציאות, לפעמים אני צריך להציף את השכבת חיצון, ולברר

א המקום שאדם הראשון היה צריך להיות בו. המקום שלו היה צריך  זאת עבודת בני האלוקים, זה ל

להיות המקום של לראות את העולם בעץ החיים שלו, ולא לחפש לראות את העולם מנקודת המבט  

זה תן לאמא לטפל, עם בני האלוקים, בכביסה. המקום שאתה צריך  בשעושה 'איכסה' על המציאות.  

שתמש בזה כאלוקים חיים. ככוחות של חיים.  ם שמסוגל להלהנכיח בתוך מערכות היחסים, זה מקו



האם    .חלק מכוחות החיים האלה הם כוחות של תשוקה, חלק מכוחות החיים זה כוחות של רצון

פעמים   הרבה  חלק  זה  קליפתי?  למקום  אותו  והופך  הצורך  את  שלוקח  למקום  זה  את  להפוך 

מה אני אסתכל בעיניים זרות על האחר.  לתוך האירוע. עד כ מהמקום של עד כמה אני אביא ציניות

אראה את זה באופן מניפולטיבי, אשפוט אותו כתנועת התרחשות מניפולטיבית. ברגע הזה  האם אני  

אני אביא את זה לתוך מרחב עץ הדעת טוב ורע, לתוך מרחבי הקליפות. אם אני אתייחס בתוך  

לעץ הדעת טוב  שהופך  קשר  של  סוגים  מערכות הזוגיות, לכל מה שקורה, כמניפולציות, או ככל מיני  

ורע. אני אביא ערוה לתוך הקשר. ברגע הזה תהיה הפגיעה של עץ הדעת טוב ורע בתוך מרחבי עץ  

 החיים, בצורה שיכולה לפגוע ולהביא אחרות או כל מיני צורות אחרות בתוך המערכת העצמית.  

 הכבוד בראש השנה 

לעשות יום    לאשאנחנו עושים בראש השנה זה  חלק ממה    .זה חלק מההיזהרות שלנו בראש השנה

יום הדין,  ב  .יום הביקורת השנתית   זה  וידויים, לא עושים יום הדין. יום הדין  עושים  לאאנחנו  הדין.  

והמשמאילים   המימינים  ה',  על  ניצבים  בני האלוקים  כולו,  העולם  כל  שופט את  עומד,  אלוקים 

מסיטים את זה למקום אחר לגמרי.  אנחנו    .משתתפים בזה  לאואנחנו  עומדים לשפוט את כולם,  

אנחנו לא משתתפים באירוע הזה בצורתו של האלוקים האחרים, בצורתו של עץ הדעת טוב ורע,  

 בצורה של חיצוניות העולמות, בצורה שבו הוא מתנהל.  

אבל אנחנו מנסים לייצר שיח אחר.    .ם כעבדיםואאם כבנים    אנחנו יודעים שייתכן שאנחנו נמצא שם

יח של כבוד, "תן כבוד לעמך", שיהיה לי מבט של כבוד, להתייחס לכוחות החיים ממקום של גילוי  ש

גילוי מלכות ה', מלכות ה' שמייצרת בי מלכות, מייצרת בי  ל מלכות ה' שטמונה בתוכנו. להתייחס  

ן"   .שיתגלה בי שמו הקדושגילוי שמו הקדוש.   ְמָך ּוְבכֵׂ ש שִּ ְתַקדָּ ינּו ַעל  יִּ ל  ה' ֱאלהֵׂ אֵׂ ְשרָּ לקדש    ."ַעֶמָך יִּ

 יקרות בחיים שלנו.  שתהיה את החיים שלנו בגילוי שם ה', כבוד ה', מלכות ה', 

הייתי  אז,  זה תהליכים שונים, אולי הפוכים, ממה שהייתי עושה אם הייתי יושב בעץ הדעת טוב ורע.  

הם, המגזר הזה והמגזר  האלה כאלה, ואלה כאלה, תראה את ההם, ואה,  "   -מסתכל בעמ"י ואומר

לחיים שלנו. לא    ,עושים בדיוק הפוך. רוצים להביא את הכבוד, המלכות, היקרותאבל אנחנו    ".הזה

להעביר את הדין לשפה אחרת. אנחנו רוצים לפתוח ציר  אלא  להביא את גילויי הערוה ביום הדין,  

להשהות את נקודת הדין, להמתיק אותה. שלא יהיה ייחוד לרחל    אחר מבחינת התנועה של החיים.

בראש השנה. כי אם היה ייחוד לרחל בראש השנה, הוא היה ייחוד בדינא קשיא. מה היה ללאה  

להגיד לרחל? מה הצדיקים היו יכולים לספר לנו על הבינוניים בראש השנה? מה הם היו רואים בהם  

בוה, האידאלי, של העם היהודי. יש קשר, והעולם הגלוי,  נקודת המבט הגבוהה, של השיפוט הגמ

אין לי יכולת להאיר    נראית לא טוב.והמציאותי שלי, חסר. מולו, המציאות בדינא קשיא נשפטת  

לשמוח בהם, ולראות בהם את גילוי כבוד ה'. להתייחד איתם ככאלה,    פנים באמת לחיים האלה.

יש השהיה. הוא לא עשה את זה, אנחנו עושים את זה  ביום של הדינא קשיא. לכן אצל אדם הראשון  

 במובן מסוים. 

 יניקת הקליפות מראיית הרע

מהמקומות שנקראים רע בזו"ן. במקום  ינקו מהזו"ן  והאלוקים אחרים יאחזו    .יש פה משהו רדיקלי

 שבו אני מסתכל על הרע שבאחר, אני מביא יניקת הקליפות.  

ם האחורים מגולים, באותם  והיה אפשר שהקליפות ינקו משם, להיות



   המקומות הנקראים רע בזו"ן

הרעבו  המקום   את  רואים  ונוק'  את  ,  ז"א  מביא  אני  שלי,  בילדים  הרע  את  רואה  שאני  איפה 

הקליפות. איפה שאני רואה את הרע בזוגיות שלי אני מביא את הקליפות. למרות שבסך הכל הכללי  

האזורים, הנקודות האלה, שבאים פעם בכמה  מערכת יחסים בריאה, והכל סבבה,  הזה מתוקן, ו 

ניכור בתוך נקודת הקשר. שם קשה לי להתחבר.  ו ביא איכויות של פירוד, זרות  זמן, יהיו המקום שמ

של הערוה שקיימות על פני המעטפת של    רנקודות הקישואלה    . זה המקום שממנו ינקו הקליפות

אבל חלק מהמשמעות של לדבר על זה,    .הקשר. לפעמים אין ברירה, צריך לעבוד על זה, לדבר על זה

אני לא מסתכל על זה מבחוץ, אני מדבר על המקום    . ה"כל אחוריהם בית "ובבחינת  זה  זה להביא את  

הרע בזולת, אלא כשיתוף של תקשורת   שקשה לי, ומשתף בו. לא כשיפוטיות חיצונית, שרואה את

זה ההבדל. בבית המשפט    .משותפת בו אני מביע את מה שאני צריך ומה שחסר לי וקשה לי איתו

שלושה  ומדברים לשון הרע כל היום, כי כל אחד מספר לשני את מה שהוא חושב, מה שהוא עשה לו,  

הולך רכיל מגלה  "  ואמשפט ה   דיינים מבררים את זה. אבל מי שיצא החוצה ויספר מה היה בבית

בתוך המרחב הפנימי שלנו, בליבא לפומיה לא גליא,    ., מספר לשון הרע. זה המבט הקליפתי"סוד

נדבר עם הקב"ה על החסרונות שלנו. אבל זה לא משהו מוחצן, וודאי לא משהו שמסתכל מחוץ.  

זה  ה שאנחנו ביחד,  להביא את זה למקום שמברר בתוך הבית, מתוך שותפות, אכפתיות, הבנצריך  

זה יהיה מקום שיעזור להם להתברר בתוך  אבל  חסרים, קשים, נצרכים, או דיניים,    למקומות יגיע  

האחד. בתוך הקשר החי שבנינו. אבל אם אני אסתכל על מבחוץ, או באופן זר וחיצוני על הפגמים,  

 שר. מומים של האחר, באופן לעומתי, אז אני מביא את קישוריות הערוה לתוך הקה

זה חלק מההבדל בין המצב בו האחוריים מופנות החוצה, ויש מבט מוחצן, לבין מקום שבו יש הארת  

על כל פשעים  פנים, הסתכלות של פנים, הסתכלות חיובית שעוטפת ומלבישה באהבה וברחמים, "

, אפשר לשבת ולדבר  ה"כל אחוריהם בית"ו . אם יש נקודות שחסרות ומפריעות, אז  "תכסה אהבה

שהו אחר באופן  ים. עדיף לדבר עליהם מאשר להסתכל עליהם מבחוץ. או לדבר עליהם עם מעליה

ומטפל בזה,    ,קליפתי, חושפני. אני לא מדבר על שיתוף בחיק אבא ואמא, מקום שהוא יותר מכיל 

מגלה את  ששהו אחר על הבית, בצורה  יזה סיפור אחר. אני מדבר על הצורה שבה אני אדבר עם מ

י עצמי יבוא לתוך הקשר, מתוך מקום שרואה את הערוה, ואעפ"כ בא לתוך הקשר  הערוה. או שאנ 

הייחוד  את  מביאים  שאנחנו  המקום  שזה  יגיד  הזוהר  נקודות    -האינטימי.  מביאים  ערוה.  ו"ה, 

 לתוך הסיפור.   אינטימיות שמביאות זרות 

שם נקודת אינטימיות. היא בחוץ. אין לי גישה  אין  אבל    ,אחרות  נהישבמצב של האחור באחור,  

לשם. יש פה קישוריות של נקודות דין, ונקודות רע, ומבט רע על העולם, אבל זה לא מופעל כ"כ, כי  

זה,   את  אפעיל  כן  אני  אם  אבל  אינטימיות.  של  אינטראקציה  שם  לי  לתוך  ואין  זה  את  אביא 

ואעפ"כ אני אחד איתם. זה  רואה את הרע    מקום בו אניהאינטימיות, אז הקישוריות האלה יהיו  

בא לתוך הזוגיות שלו, ומסתכל על בת הזוג או הילדים    יותר נורא אם אדם  יביא רע לתוך האחד.

אינטראקציה שיכולה להביא את הערוה  זו    .שלו ממקום רע, ומתוך זה הוא מגיע לתוך אינטראקציה

פנימה. המקדש  לתוך  האינטימיות.  הערוה    לתוך  את  להביא  בלי  קשר,  לתוך  לבא  רוצים  אנחנו 

 בתוכו. בלי להביא את דינא קשיא בתוכו. 

בהם  בהם  המקומות  את   האזורים  זה  ככה.  ישאיר  לא  האר"י  רע,  של  קישוריות  עבודת  יש  יש 

שהרע הזה הוא לא רק רע, יש שם רצף. בתוך הרצף יש קליפת נוגה, ובתוכה יש  להבין  בירורים.  

אם אני אנתק אותו מהרצף זה יכול לייצר בתוכי    ים, ויש עבודה שצריך לעשות שם.ניצוצות קדוש 



 פוטנציאלית יש מקום לינוק מהם. ש את הדינא קשיא, וזה איזורים

חמישית עיקרה  -לאה היא דינא קשיא, וזה בסיס ראש השנה, וכל יניקת הקליפות בשמועה רביעית

הקשה של לאה, הדינא קשיא שלו כלפי העולם,  זה המקום    . הוא מעקבי לאה שיורדים בראש רחל

כמו   דרעק,  הזה  שהעולם  חושב  הוא  הזה.  בעולם  אחרא  הסטרא  כל  של  ההזנה  עיקר  שהוא 

שהצדיקים חושבים שהעולם הזה לפעמים דרעק, ואין הכי נמי, העולם הזה דרעק ואין מה לעשות  

אותו, או נשמיד אותו, או אכול    אז בואו נחיה את הדרעק הזה כמו שצריך ונהנה בינתיים, או נהרוס

בהם הדינא קשיא  שהזנה    יכל מיני אפשרויות אחרות, אבל יש איזשה   . אלה ושתה כי מחר נמות

שברבדים הגבוהים מזינים את בני האלוקים. זה מורכב, ההבנות האלה הם הבנות עדינות שצריך  

של רצף    ה מייצר מרחבפותר אותם באופן שבהקשר הזאיך האר"י    .להבין איך האר"י פותר אותם

   דיפרנציאלי, מברר, מעבד.

 עליית שמות האלוקים בראש השנה 

 תהילים  פרק מז': 

י   א ְבנֵׂ ַח לִּ ְזמֹור-ַלְמַנצֵׂ ל   ב  ֹקַרח מִּ ְקעּו-כָּ ים תִּ ַעמִּ ף  -הָּ ים ְבקֹול     כָּ אֹלהִּ יעּו לֵׂ רִּ הָּ

נָּה י ג   רִּ א - כִּ ה ֶעְליֹון נֹורָּ דֹול ַעל    ְיהוָּ ֶרץ-לכָּ -ֶמֶלְך גָּ אָּ ים    ד    הָּ ר ַעמִּ ַיְדבֵׂ

ינּו  ינּו    ַתְחתֵׂ ים ַתַחת ַרְגלֵׂ מִּ ְבַחר ה    ּוְלאֻּ נּו ֶאת-יִּ נּו - לָּ תֵׂ ֶאת ְגאֹון ַיֲעֹקב     ַנֲחלָּ

ה-ֲאֶשר ב ֶסלָּ הֵׂ ה ו     אָּ ְתרּועָּ ים בִּ ה ֱאֹלהִּ לָּ ר   עָּ ה ְבקֹול שֹופָּ יםז    ְיהוָּ   ַזְמרּו ֱאֹלהִּ

רּו  רּו   ַזמֵׂ נּו ַזמֵׂ לח    ַזְמרּו ְלַמְלכֵׂ י ֶמֶלְך כָּ ים-כִּ ֶרץ ֱאֹלהִּ אָּ יל    הָּ ַלְך   ט    ַזְמרּו ַמְשכִּ מָּ

ים ַעל ם -ֱאֹלהִּ ים יַָּשב ַעל   גֹויִּ ְדשֹו-ֱאֹלהִּ א קָּ סֵׂ פּוי    כִּ ים ֶנֱאסָּ י ַעמִּ יבֵׂ י     ְנדִּ ַעם ֱאֹלהֵׂ

י נֵׂ גִּ ים מָּ אֹלהִּ י לֵׂ ם כִּ הָּ ה   ֶאֶרץ-ַאְברָּ  .ְמֹאד ַנֲעלָּ

אבל אפשר לשמוע בו כמה הנושא של ראש השנה    . פשר לקרוא את המזמור הזה בכל מיני צורותא

הוא שם אלוקים. כמה יש פה מקום של עליית אלוקים, "עלה אלוקים בתרועה". הרבה פעמים עם  

רים. אנחנו לא  עלית אלוקים עולים בני האלוקים. ועם עליית בני האלוקים עולים האלוקים האח

שיהיה רוצים  אנחנו  יקרה,  שזה  גוים",    - רוצים  על  אלוקים  המלכות  "מלך  של  הרצון  שנקודת 

היא תהיה חלק    .הקדושה, המיטיבה, המתוקנת, שמביאה לאור של ייחוד לא רק דרך דינא קשיא

יהיה  "נדיבי עמים נאספו עם אלקי    -מהעבודה של ראש השנה שלנו. שהמקום של התנועה שלנו 

ברהם", שיש גילוי של שם אלוקים בצורתו שיש בה גם "עם אלוקי אברהם", שיש בה "מגיני ארץ  א

מאוד נעלה", שיש עליה מתוך הגנה על המציאות, מתוך ראיית הטוב שבמציאות, ומתוך המקום  

שבה היא מכניעה את שמות האלוקים האחרים, ומרוממת ומעלה את    השל דיוקנא דאדם, בצור 

כוחות    .ייםהשמות אלוקים ח כל  של  עליית הגרים. עליה  גם  זה אולי  חיים פה  חלק מהאלוקים 

החיים מכל דיוקנא דאדם, להופעת מלכות ה', "נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם". עם אלוקי  

ויחד עם זה   אברהם, שהיה אב לגרים. היכולת שכל דיוקנא דאדם בקדושה יעלה יתברר, יאסף, 

אלוקים האחרים, ולייצר אולי גילוי של שם אלוקים שהוא מחובר  תהיה הכנעה של המקום של ה

מעצים את כבוד ה' ואת מלכות ה' בתוך המציאות, ולא חושף את    - ה, שהוא כמו שאמרנו-לשם הוי

  ה , שאמרו המלאכים עוז "אדם כי תפקדנו   תזכרנו ובן  מה־אנוש כיערוותה של המציאות. תוך כדי "

 האדם, והם עקבי לאה בראש רחל.   ועזאל בראש השנה. ששללו את קיום

משהו   לזכור  שלנו,  הזיכרון  יום  יהיה  שזה  אולי  ובאמת  טובה,  חתימה  גמר  טובה,  שנה  שתהיה 

השני. את  לראות  וביכולת  שבחיינו,  האלוקי  והטוב.    מהכבוד  הקדוש  החיים  כבוד  של  ממקום 



 ולהופיע ככה את מלכות ה' ביחד.  

               


