
 

המעבר   –   "זכרנו לחיים"א:  4שיעור   -שנה שלישית  –שמועה רביעית חמישית 

 מתהליכי האחור אל הנסירה 

רבי נחמן היה אומר שכשיוצא ראש השנה, הוא כבר שומע את התקיעות של ראש השנה הבא. כל  

 החיים הם מראש השנה לראש השנה. אז כנראה שהשנה נהיה בתווך, בין שני ראשי שנה.  

האדם הראשון נברא    .שלב הנסירה. העולם נברא אחור באחורבעוסקים    ,רוב דרושי ראש השנה

לא להישאר  היא  של הסיפור    הנקודה היהודית  .יים ודבוקים בכותל אחדדו פרצופ אחור באחור,  

להתפתח ולצמוח למרחב של עבודת ה' שיש בו נסירה. יצירת חווה מתוך אדם,    , במרחב האחור

ומעבר מעולם של אחור לעולם של פנים. עולם של פנים, שעובר דרך תנועות שיש בהן חופש, השלמה  

 .  והפריה הדדית בתוך התהליך הזה

 אחור באחור כמצב עיבורי 

שברישא    . דרכו של עולם היאהעולם עומד אחור באחור לא רק בגלל נסיבות שכך דרכו של עולם

שבאופן    העולם מתפתח מתוך מרחב של קטנות, עיבור ויניקה של מרחבי טבע,  .חשוכא והדר נהורא

יכלנו להסביר    . פניםול,  טבעי מצמיחים אותנו לתנועות אחור. מתוך כך הוא מגיע לגדלות, לנסירה

העולם    .בשמועה ראשונהאת זה  ככה האר"י מבאר    .ברובד מסוים זה וודאי נכון  ככה את הסיפור.

הסבר הפשוט ששלב האחור הוא בעצם השלב החל מהזה טבעו של העולם.  כי  נברא אחור באחור,  

המבנה בו אתה    .לושמקביל למצבי העיבור, במצבי העיבור הילד הוא באופן סימביוזי, חלק מאמא ש

דבוק בכותל אחד עם משהו אחר ושם אתה מתפתח וצומח באופן סימביוזי, אחוז נפש בנפש עם נפש  

של משהו אחר, זה אופי של תנועת עיבור. לכן המרחב העיבורי הוא באופן טבעי מרחב של אחור  

מרחב העיבור מקביל לשפת    .החיים ממרחב של עיבור  .באחור. משם התחלנו את הדרך של החיים

הנפש, מרחב היניקה מקביל לתנועת הרוח, ומרחב הגדלות מקביל לתנועת הנשמה. במרחב הנפש,  

ביחסי אם וילד, אבל  גם  התנועה הבסיסית היא מצב של אחור באחור. זה נכון  העיבור,    ישזה מרחב

ב הראשון בינו לבין  גם ביחסים של הילד שמתפתח בשלוגם ביחסים של ההוויה כולה עם מקורה,  

עצמו. בין הנפש והרוח שלו, שדבוקים אחור באחור בכותל אחד כמצבי עיבור. במובן הזה, העולם  

 מתחיל בנקודת העיבור שלו.  

טבעית, במרחבי החיצוניות של העולמות יש חיבור של אחור באחור. תנועת הטבע  המבט  הנקודת מ

באו  קיים  העולם  באחור.  אחור  תנועת  היא  מודע,  בגדול,  לא  הכרחי,  תלותי,  איזו  בו  יש  שפן 

 המציאות. העולם מתחיל אחור באחור.   וז  .סימביוזה אקולוגית של מערכות החיים אחד בשנייה

 חוסר המודעות בתנועת האחור

חוסר מודעות תאפיין תנועות של אחור באחור. אני נע מתוך הכרח, דחף. כשאני נע מתוך הכרח  

נעה, כשהיא במצב אינפנטילי  ומתוך דחף, זה הרמות הנמוכות   . ביותר של האחור באחור. הנפש 

אין לי בו בחירה. אין לי  שבמצבי הבסיס של תנועות האחור באחור הנמוכות שלנו, הם נעים כצורך 

נסירה, אני לא נפרד מספיק בשביל לבחור, אם אני רוצה להיות איתך או לא רוצה להיות איתך. מה  

 אח. לעשות, אחים לא בוחרים, אח ב



  . מודעותתנועת  יכולים להביא בתוך תנועת האחור באחור  עדיין  אם אנחנו מודעים להכרח אנחנו  

ילד שזקוק לאמא או  כש  מודע לצורך שאני חווה.והיא יכולה להיות במקום של ביטוי יותר מכוון  

  . בי עדיין מתנהג באופן רגרסיהוא  אבא שלו צורח ובוכה, יכול להיות שהוא מודע לצורך שלו, אבל  

אין לו ברירה, הוא צריך את ההורים שלו. השכבה הזאת עדיין  כי  הוא עדיין בוכה וצועק ותלותי  

 קיימת שם, אין לו את הבחירה להיות עצמאי, לנהל את עצמו באופן אוטונומי.  

יותר אוטונומיה, מלמדים אותו לא לזרוק את הצלחת של הפסטה כשהוא עצבני, לא  קצת  יש פה  

באלימות, ז  להתנהג  הזה.  המקום  עם  לעבוד  לברוח,  בה  לא  הצורה  האחור  ו  מצבי  את  מגדלים 

באחור, שהם מרחבי החיצוניות של הנפש, והופכים אותם ממצבים נקודתיים, מצבים של קטנות,  

למצבים שגם בהם יש עשר ספירות. גם שם מתפתחת קומה מסוימת של מרחבי האחור באחור של  

 המציאות.  

 בים השונים התנועה המתמדת בין המצ

באחור   לצאת  נהאחור  צריך  תמיד.  שלנו  בהוויה  האר"י,  אשליה  מהשאר  בכתבי  לומדים  של 

'אה, שלב אחור באחור, ואז עברנו לנסירה, זהו. עכשיו אנחנו פנים בפנים.' זה לא ככה.  שחושבים  

יש לנו יותר תזוזה בתוך מרחבים שהופכים את המרחבים האחרים להיות הדומיננטיים    יה.אשל  וז

לי להשתמש אחרת במרחבים המוקדמים שלי. קשר   .יותר המרחבים שכבר התפתחו מאפשרים 

אנחנו    .זוגיות, תמיד ישנובקשר אחור באחור במערכות יחסים, גם    .ילד סימביוזי תמיד ישנו -אם

שייכים למרחב  ולנו צרכים אחד מהשני, הצרכים האלה הם דחפים יצריים,    נזקקים אחד לשני, ויש

וזקוק למשהו אחר, זה סוג של    האחור באחור. יש לי מרחבים של דחף לא מודע בתוכי, שנמשך 

מרחבי אחור באחור. מרחבי העיבור ישנם, מה שאני יכול לעשות זה להצמיח כלי אמצעי, להצמיח  

שכבת עומק לחיים שלי, והאני שלי יפעל מתוך מרחב היניקה ולא מתוך  יוסיפו עוד  ש  ,מוחין דיניקה

מרחב העיבור. אני אפתח עולם רגשי, עולם של תקשורת שיש בה יותר פנים, יותר בגרות ומודעות  

יהיה לה גם שכבת  תמיד  בין האבא לילד או בין חברים, מערכת רגשית. אבל    , ודיבור, בין האם לילד

בבוקר אני חזק והעוגיות חלשות,   :שהו פעם אמריעייף, הוא יחזור. כמו שמ חיצון עיבורית. כשאני 

מודעות   מתוך  בחירות  לבחור  שלנו  היכולת  עייפים  כשאנחנו  חזקות.  והעוגיות  חלש  אני  ובלילה 

היכולת שלי לייצר עכבות בניהול יורדת, וממילא המוחין דעיבור    .ושליטה וניהול של עצמנו יורדת

, עדיף  23:00שהלילה זה הזמן של שליטת המוחין דעיבור. לכן אחרי    אומר  "יהאר   .מתגברים בלילה

כתוצאה   הקליפות,  אחיזת  עם  עיבור  במרחבי  עצמכם  עם  שתבלו  מצב  יש  לא,  אם  לישון.  ללכת 

וחוסר שליטה עצמית מתוקנת.  בעייפות  וזה    23:00-בלפי השעון הסיני,    משהות  הכבד מתעורר, 

 הזמן שצריך ללכת לישון.  

אז נוסף לנו כלי פנימי. זה לא אומר שאין לי שכבת  ומוחין דגדלות,    יםדיניקה מתפתח  י המוחין אחר

מוחין דיניקה, ואין שכבת מוחין דעיבור. עדיין יש לי כלי אמצעי וכלי חיצון, הם פשוט לא מרכז  

ולא  אני מגיב מהמוחין ולא מהרגשות    .האני שלי. האני שלי הרבה יותר מודע, בוחר, חושב, גדול

 מהתחושות והנפש והדחפים והצרכים.  

  ן זה שאצליח להגיע לנסירה בצד הפנימי שלי, יארגן מחדש את כל המערכות שלי, אבל עדיין ישנ 

הם פשוט פחות מנהלות אותי,    .שכבות מסוימות, חיצוניות, של עיבור. הם חלק מהשלם שלי כאדם

אבל ההתקדמות היא תלת מימדית.  פחות שולטות בי. אנחנו מדברים על זה כמודל התקדמותי,  

  היא התקדמות במרחבים שמצמיחים אותי לעומקים ומרכזי שליטה חדשים, מרכזי ניהול חדשים. 



 זה עיקרון יסודי בכל כתבי האר"י. 

מוחין דעיבור מקביל לעולם העשייה, מוחין דיניקה מקביל לעולם היצירה, מוחין דגדלות, דאמא,  

ד ומוחין  הבריאה,  לעולם  מקביל  מקביל  חיה.  נשמה,  רוח,  נפש,  האצילות.  לעולם  מקביל  אבא 

וגדלות שניה, שזה הארת   וגדלות,  יניקה,  דעיבור,  גם מוחין  יש  כנ"ל  ז"א, אמא, ואבא.  לנוקבא, 

החיה. עולם העשייה שלנו, שהוא מרחב הנפש שלנו, מייצג באופן טבעי מערכות התנהלות של מוחין  

יש לנו מקום לשים את הראש וללכת    ., לישון במיטה שלנוהביתהלחזור  דעיבור. אנחנו זקוקים  

לישון, שם אני במוחין דעיבור. אני לא במרחב היצירתי שלי, המרחב הפעיל המודע שלי, הבוחר  

להכנס למצב של מוחין דעיבור. ילד הולך הביתה,  אני צריך מקום בו אני יכול להרפות ולישון.    .שלי

אותו באיזשהו מקום של קיום, פשוט, טבעי, ממשי. לפעמים    ופוגש את ההורים שלו, והם עוטפים

גם גופני, במובן של חיבוק. שייכות בסיסית, שהוא יוכל לנוח, להרפות שם. הרבה פעמים זה מצב  

שאנשים בבית מגלים רבדים נמוכים יותר, אינסטינקטיביים יותר,  לכך זה גורם  של מוחין דעיבור.

שהם מתנהגים בחוץ, במרחבי הרוח או עולם היצירה או במרחבי    נפשיים יותר, ופחות בוגרים מאשר

הגדלות שלהם. הבית נושא בתוכו את מרחבי הנפש, מרחבי עולם העשייה, מרחבי ההיכלות הם  

מרחבי המוחין דעיבור. יש עבודה שלמה שקשורה לעבודת האחור באחור, בבית, במרחבי העשייה.  

עצמו הוא במרחבי עולם העיבור של אחור  להגוף שלנו כש  .גוף שלנובמרחב היחסים שלנו עם הגם  

אני  נושם  אני    .באחור דחף,  זה  תלותיים  אוכל  כי  קיום  צרכי  של  דחפים  בתוכי  יש  דחף,  זה  כי 

שם ההוויה מתנהגת באופן טבעי, במצבים של תנועות    .ים. זה מרחב של מוחין דעיבורב אינהרנטי

זה לא אומר שאנחנו בהכרח נותנים על    .נמצא איתנו אחור. תנועות של הכרח, של צורך. זה תמיד  

 זה את המשקל.  

מרחבי עולם היצירה, והלילה הוא מרחבי עולם העשייה. כיוון שהלילה  שהיום הוא  האר"י אומר  

הוא מרחבי עולם העשייה באופן טבעי, הלילה הוא תנועות אחור באחור. אדם הולך לישון, הוא  

תפתחות לא מודעת, אבל גם יש המון עומק וחכמה, שנמצאת  פחות מודע, העולם נע באופן של ה

תמיד  הוא  בטבע של ההוויה שלנו. עולם העשייה, הוא מרחב האחור באחור, מרחב המוחין דעיבור,  

לא בהכרח המרכז  זה  שכבה בחיים שלנו. תמיד יש לנו גם עולם העשייה. זה חלק מההוויה שלנו,  

כבר הוא  שלנו  שהמרכז  להיות  יכול  באצילות,    שלנו.  הבריאה.  או  במקדש,  עולם  הכבוד,  כסא 

אבל יש לנו גם את השכבות    מרחבים יותר עמוקים ופנימיים, שם אנחנו מנהלים את מרכזי חיינו.

 האלה, שייצגו ויישאו משהו מאיכויות האחור באחור שלנו. 

 התפתחות האחור 

בתוכה   מכילה  הפנים  שתנועת  זה  בהרבה  את  ובוחר,  מודע  כבר  אתה  גדול.  לאחור  צמחת  כבר 

בלי  רק  מובנים.   הפנים  אל  תגיע  לא  לפנים.  לצמוח  יכול  אתה  אחוריים  לך  שיש  לך  אחרי  שיש 

אחוריים שכבר עברו את השלב של צמיחה למודעות. בהקשר של העבודה הפרצופית. אין דבר כזה  

האחור, יכול להיות שחווית הפנים שלך היא  שתגיע לפנים ללא מודעות. כשתחזור לפנים אחרי כל  

ראשונית, עוד לא מפותחת, עדיין נקודה קטנה, יש בה רק רצון לפנים ואתה עדיין לא יודע מה זה  

קבל העמקה של דעת שתיתן לבקשת  להנקודה צריכה לצמוח לפרצוף ו  . אומר להיות פנים בפנים

להיות בנקודה של פנים. אבל לא תגיע    הפנים שפה ומילים, ויכולת לפתח עולם של פנים, ולא רק

 לפנים האלה עד שלא צמחת ובנית לעצמך אחוריים מודעים. 



 סוגי אחור שונים 

הוא  לא כל אחור זה אחור נמוך, יש גם אחור של אמא, שהוא ההפך. הוא רפלקציה מתמדת, אחור ש

וריים מהסוג  כל הזמן רפלקטיבי, מודע. אחוריים של לאה, שהיא אחוריים של אמא, הם לא אח

כל הזמן ביקורת  שיש בהם  הנמוך שדברנו עליו עכשיו, אלא יש בהם גם צד שיכול להיות אחוריים  

לפעמים    .סוג אחר של אחורייםזה  פנימית, שליטה עצמית, בחינה עצמית מתמדת, שיפוט מתמיד.  

אמרה לי  יש לי את האחוריים האלה כי אמא שלי מאז שאני ילד קטן    בו.זה לא משהו שאני בוחר  

לא מספיק, אתה  אתה  -אני אומר לעצמיבו  את זה כל הזמן, אז זה כבר חלק מהריטואל הפנימי,  

 צריך להשתפר יותר.  

 המרחב היוצר של הז"א 

ממצב    .ממוחין דעיבור למוחין דיניקההוא המעבר  המרחב ההתפתחותי שלנו כמרחב של בחירה,  

יש כבר מלחמה,  . במערכת של הז"א  "אשל נוקבא, למערכת של הז  מקביל למערכת המלכותית,ש

טבע נשמתי עמוק, אותו אני רוצה לבחור    ,הארות של אמאיבואו    כםבתו וכח בחירה וכח יצירה,  

יותר, של  אלא  את הטבע הנמוך, שאיתו אני מתקשה.  לא להופיע  להופיע.   יבואו הארות גבוהות 

לא    .רוצה לבחור לחיות את חייתה אני  ימוחין דאבא, של טבע עמוק, של בקשת חיים קדושה, שא

יזינו את המרכז של הז"א.  שאת המקום הנמוך, הנפול שלי. אז יתגלו בתוכי מוחין עמוקים יותר,  

יושב פה במערכת יצירתית, מערכת של בחירה, בה אני יוצר את חיי כשיש לי את  הוא  בהקשר הזה 

רמות העמוקות האלה,  בוקים.  ה ממעל, או נזר אל -החופש להיות "יתוש קדמך" או להיות חלק אלו 

הכרה עמוקה בחיי קודש שטמונים  אלא  ככל שאני אשא אותם, האיכות היא לא שפה של בחירה,  

או גנוזים בי. הם יבואו לתוך חיי, ומה אני אעשה איתם עכשיו? אם הם יבואו לתוך המרכז של הז"א  

תודעת חיי קודש, ומצד    שלי, אני אצור איתם. אני אבוא לתוך עולם שמצד אחד חווה בקצה שלו

חווה אחדות עמוקה שעומדת  ואז אני  שני הוא חי בעולם שיש בו טוב ורע, חול, עולמות של פירוד.  

יצירה   ,אל מול השניים האלה. זה ידחף אותי לתנועת היצירה האינטגרטיבית. זה המרכז של הז"א

פוסקת המרחבי  בלתי  לבין  אמא,  או  אבא  אריך,  האחד,  המקור  שבין  ההבראותיים  בפער  ם 

 ים שלו, שיש בהם שונות, נפרדות, ואחרות. יתיוהיצירתיים והעשי

הכי חשוב  היא  אר"י, מהות האדם  ב של האדם. הפרצוף  הוא המרכז  בכל חמשת  ו הז"א.  מרכזי 

הפרצופים, זה הז"א. הוא המרכז היצירתי, שנע בין שמיים וארץ, ויוצר את האחד. בגלל זה הוא  

חין דאמא או את המוחין של אבא או אפילו את המוחין של האריך אנפין.  יכול לקבל בתוכו את המו 

אבל הוא עיקר שם אדם, זה ז"א. עיקר האדם הוא האדם היוצר. שחי במרחב שיש בו קוטביות.  

 קוטביות בין למעלה ולמטה, בין ימין לשמאל, בין קדימה לאחורה.  

המרחב של הבחירה מצטמצם, תהיה לו    ככל שז"א מתפתח והאור מופיע בו יותר ויותר, אז כביכול

הוא לא ינוע בלבחור בין טוב לרע, כי אין מה לבחור ברע, זה לא    בחירה אחרת, הבחירה שלו תזוז.

אבל תהיה בחירה בין המטטרון    .מבין שג'אנק פוד זה לא אוכל  הבשלב מסוים את  .באמת מעניין

  .צילות. זאת תהיה הבחירה החופשיתלבין הז"א. האם לחיות במדרגת עבד, או במדרגת דיוקנא דא

שלך.   ה'  עבודת  של  עצמך מבחינת האיכות  יותר  ל אם  האיפה תשים את  או  לחיצוניות  יותר  נוע 

עד כמה אתה תנוע בתנועת חיים של חכמה,    ?או איזה עומק של ייחוד תביא בתוך החיים  ?לפנימיות

הם יקרינו על כל שרשרת    .לךיש הרבה משמעויות לבחירות ש  ?עם אור האריך או בלי אור האריך

 ההוויה.  



גם על אותם אלמנטים שאתה כביכול כבר לא בוחר בהם, אבל הם נמצאים איתך באחוריים. איך  

עד כמה אתה מסוגל להשאיר אותם בחוץ, כי הם לא מעניינים, או גם לעבד    ?אתה מתארגן מולם

יתברך ייחודו  גילוי  אל  יצירה  בתהליכי  ש  ?אותם  מהעבודה  חלק  בחירה    לך. זה  לך  תהיה  עדיין 

חופשית, אבל ברמות עמוקות הרבה יותר. הז"א גם באצילות, הוא רוח, יצירה אינסופית. הוא רוח  

היצירה האינסופית, שלוקחת את כל ההוויה, וגורמת לה לנוע עד אינסוף, אל עבר אור האינסוף  

הנוקבא שתמיד אומרת  ב"ה. מי דוחף את כל ההוויה להשתלמות בלתי פוסקת? הנוקבא, והז"א.  

נע לתנועת יצירה בלתי פוסקת. הם שני המנועים שמניעים את  שלו שעדיין משהו חסר לה, והז"א  

המציאות עד אור אינסוף ב"ה. עיקר תנועת השתלמות העולמות. אלמלא זה היינו כביכול נמצאים  

נועה הזאת. הם  פרצופי המשנה, פרצופי יעקב ופרצופי לאה, יש פחות את  התל שלמות מסוימת.  ב

יכולים להיות פרצופים של מוחין, הם משכילים את החכמה, או חיים באיזושהי תביעה של להוות  

חווית היצירה, לחגוג את היצירה, לשמוח ביצירה,    .את המצב הזה של מוחין דאבא או מוחין דאמא

שלנו בחיים, את  להנות מתהליך היצירה, כגילוי ייחודו יתברך, כמרכז הלב, כמה שיוצר את היופי  

 פחות חזק אצלם.   -שמחת החיים

זה חלק מהמאפיינים של פרצוף השורש, שהוא שמח מתהליכי יצירה, נהנה מיצירה. איפה שיש  

יצירה הוא מתפאר בה, הוא חווה שם את ההרמוניה הולכת ונוצרת אל מול פניו. ולכן הוא פחות  

יושב, לומד,  -בחור ישיבה   .נמצא בתוך המוחיןימצא במצב הזה של עיבור שני, שזה המצב שבו אני  

יכול להיות יוצר   יוצר, הוא מרכז ההוויה. הוא  אבל הוא קצת במוחין של עיבור שני. הז"א הוא 

במטטרון, שאז הוא יוצר בין טוב לרע, והוא יכול להיות יוצר באצילות, שאז הוא יוצר את הייחוד  

לאור האינסוף כל הזמן. יחד עם כל המציאות    , עד אינסוף, וממשיך את כל ההוויה כולההקדוש

ה עבודת האדם לפני חטא אדם הראשון? הוא גם היה ז"א, מקנן באדם הראשון.  תכולה. מה הי

אנחנו חיים את האדם היום ברמה יותר נמוכה ממה שהאדם צריך לחיות את המרכז היצירתי שלו.  

 היצירה היא השתלמות אינסוף בחיינו.  

זוגיות, ילדים, עבודה, ומרחבי החיצון הם  לנו באיזורי קונפליקט. יש  ו נמצאים  בסופו של דבר אנחנ

לא בדיוק כמו חווית העומק הפנימית. מרחב הקונפליקט הוא מרכזו של הז"א כמו שהוא נמצא  

שאפשר  על תפיסת האדם. נכון    ,במטטרון של עולם היצירה. זה פותח חשיבה אחרת, יותר גדולה

ימיים, ולהניח למרחבי החיצוניות, כמו שעושים בתפילה. כשאני עובד עם  לעבוד עם המרחבים הפנ 

ואז גם הז"א פחות בקונפליקט. אבל אם אני    ,הפנימיות אני פחות נמצא באיזורי הקונפליקט האלה

אני  ז"א מקננא במטטרון, אז  שתופס את התמונה הגדולה, ואני נמצא עם הז"א במרכז היצירה,  

להתעלם מהמתח ולהיכנס לסוג של  אפשר  ווית פער שמייצרת מתח.  נמצא בתוך מרחב שיש בו ח 

שני,   שניה  :להגידעיבור  אפשרות  אותו.  לפתור  מנסה  לא  המתח,  באיזור  מרפה  להבין    ,אני  זה 

באיזור הקונפליקט,    יםשהמתח מזמין יצירתיות, מזמין אותך ליצור את החיים. כל פעם שנמצא

 עבודת בירורים זה יצירה בלתי פוסקת.  באיזור של עבודת בירורים. יםנמצאבעצם 

 אפשר להתמודד עם הקונפליקט הזה בכמה אפשרויות:  

ישנו  ו   . מכיל גם את עץ החיים וגם את עץ הדעת טוב ורע בו זמניתהוא  תמונה הגדולה של האדם,  ב

המפגש שבין עולמות הבי"ע  הוא מרחב  מרחב הקונפליקט. מרחב הקונפליקט הוא מרחב הבירור.  

עו האצילות  לבין  עולם  עץ החיים,  כלם האצילות.  העולמות, שכבת  של  הפנימיות  מרחבי  ושכבת 

ורעכהחיצון   טוב  עץ הדעת  בין    .מרחבי  להיות  שיכול  הגבול  של  המרחב  הוא  הקונפליקט  מרחב 

עולמות הבי"ע החיצוניים לעולם האצילות שהוא עולם הקודש, או בין ציר הפנים לציר החוץ. שם  



נמצאת נקודת בירור. יכול להיות ששם תחווה את זה בזווית הנוקבית ולא  שם  ו  ,יש נקודת מפגש

בזווית של ז"א. כי שם השכינה נמצאת, והשכינה מבררת את הבירורים ואתה מעלה אותם בתפילה.  

 אחת. אפשרות  וז

ה הפנימי,  -בז"א, שמקנן במטטרון. אז הקונפליקט יחווה בין ההויהוא  שהמרכז  היא  שניה,  אפשרות  

אחוז בעץ החיים, בז"א, בקשת חיים קדושה יצירתית, לבין המרחב החיצוני  שתוך המטטרון,  שב

איך אני בא למרכז יצירה בלתי  השאלה היא,  מתח.  והקונפליקטואלי, שיוצר חווית פירוד, שונות  

פוסק של עבודה של "בכל דרכך דעהו", ליצור את החיים שלי כגילוי חיים קדוש, על אף הקונפליקט  

אני נמצא. איך אני מצליח בתוך מרחבי הקונפליקט להביא ייחודים של חיים, שגם מבררים לי  שבו  

את התנועות היצירתיות שלי כמחוברות לחיים שלי, וממשיכים חיים גם שם. זאת עבודת המטטרון,  

 שבו הז"א מקנן.  

האצילי, להניח גם לזה וגם לזה, להתעסק רק בשבת קודש, רק    ללכת לז"אאפשרות שלישית, היא  

נסופית של המשכת נשמות חדשות, שפע חיים בלתי פוסק,  יצירה אי  הוא  הז"אבעץ החיים, שם  

ועד העולם השתלמות בלתי פוסקת של העמקת חיים, העצמת חיים,    .שנמשך לעולם, מן העולם 

 זה שבת קודש.   .להשאיר אותם שםלהזניח את כל מרחבי הקונפליקט ו  .העצמת רצון

אם הייתי עוסק בתחום המלאכה,    תבחר איפה אתה רוצה לקום בבוקר.  .שלוש אפשרויותאלה  

הייתי נמצא בז"א של מטטרון. אם אני נמצא במרחב של התפילה, אני יכול להמצא במרחב הביניים  

כינה דווקא, ולא של הז"א.  של תפילת יום חול, מרחב ביניים שיש בו גם עבודה יותר מודגשת של הש

ויותר עבודת הבירורים שנמצאת במרחב השכינה, בין עולמות הבי"ע לבין עולם האצילות. אם אני  

נמצא במרחב השבתי, אני יכול לעלות או למלכות או לז"א דאצילות, ולהשתלם איתם השתלמות  

לשבת קודש, מפגש  יותר קרוב    היה  בלתי פוסקת והמשכת חיים קדושה. אדם הראשון לפני החטא

 בין עץ החיים לבין מרחבי החול. 

 הביטוי של אחור באחור בשכבת החיצון

קשור למרחב העשייה שלנו,    הוא  המרחב של אחור באחור, הוא חלק אינטגרלי מחיינו. הרבה פעמים

למרחב הבית שלנו, למרחב הנפש שלנו. בעולם האצילות, ז"א ונוק' עמדו אחור באחור, כדי שלא  

שמו בבית. מרחב האחוריים של ז"א ונוק', כשהם במצב    הם  הםשלאת האחוריים    .קליפותיאחזו ה

בצורה הפשוטה    .המשמעות שהם דבוקים בכותל אחד  וזשכבת החיצון שלהם.  זה  אחור באחור,  

זה שכבת החיצון. שכבת החיצון היא שכבת העור, ושכבת    ,הם דבוקים  וביותר, האחור באחור שב 

גוף החיצונית, הם דבוקים בכותל אחד.  העור, שכבת  השכבת  בם המלכות שלה.  הגוף. המלכות שלו ע

מרחב ההזדקקות הקיומית, התלות  אנחנו דבוקים אחור באחור בבמרחב הנפש.    ה תיאחוריהם בי 

השכינה לבין  הז"א  בין  באצילות,  זה  כך  תלויים    , הקיומית.  והם  יתברך  איתו  נמשכים  החיים 

 שאים את החיים של מקורם, בתלות.  במקורם, ומגלים את מקורם, ונו

פנימי של הזו"ן  הכלי  העשייה.  -יצירה-לכל מה שקורה באצילות יש השתקפות בעולמות הבריאה

כלי אמצעי, מרחבי הרוח האציליים,  הדאצילות ישתקף בעולם הבריאה, כי זה מקביל לכלי פנימי.  

ה בעולם  ישתקף  החיצון  הכלי  היצירה.  בעולם  ישתקפו  הרוח,  המצב  מפגשי  הקב"ה  בו  עשייה. 

עולם   של  בעולם העשייה. במרחב  ישתקף  בכותל אחד,  דבוקים  באחור,  אחור  נמצאים  והשכינה 

העשייה שמשקף את התלות הזאת, את הכרח הקיום, התלות במרחב הזה של הזדקקות לצרכי  

יש בו הרבה תנועה של אחור באחור, שבהקשר שלנו היא    .עולם העשייה מתנהלככה    החיים שלנו.



  שיקוף של שכבת האחור באחור של הז"א ונוק' של בריאת העולם, שדבוקים זה בזה בכותל אחד. 

 רואים בתמונת האצילות יש השתקפות במרחב העולמות, בעשייה התחתונה.  שמה ל

הקליפות מפחד  אחד  בכותל  דבוקים  היא    הוא  דבוקששם  ה  .הם  החיצון  שכבת  אלוקים.  שמות 

שכבת המוחין דעיבור ומוחין    .שכבת שם אלוקים. גם השכינה עצמה בכללותה היא שם אלוקים

מקום בו השמות אלוקים  בשמות "אלם", שמות אלוקים. הם דבוקים בכותל אחד    גם  דיניקה הם

גוף, והן בשכבת העור.  שלו והשמות אלוקים שלה דבוקים אחד בשני, מחוברים. זה נכון הן בשכבת ה

זה ישתקף בעולם העשייה, בתנועת החיים של כוחות החיים של עולם העשייה. כוחות החיים של  

, מרחבי הנפש, מרחבי הטבע, ימצאו  חיים שדוחפים במרחבי העשייה שלנוהעולם העשייה, כוחות  

בכותל אחד דבוקים  להימצא מצב של אחיזגם  שם    . באופציה של אחור באחור,  אלוקים  יכול  ת 

 אחרים בעולם העשייה.  

 אחיזת הקליפות בעולם העשיה 

האר"י אומר שהם עמדו אחור באחור דבוקים בכותל אחד מתוך פחד, שאם הם יעמדו פנים בפנים,  

כתוצאה מעבודת אדם הראשון, כשאחוריהם החוצה,   מ"ן,  יעלו  האלוקים  -יאחזו הקליפותוהם 

ושה שלנו תאחז בקשה של דחפי חיים עם אחרות,  בקשת החיים הקדב, באלוקים החיים.  האחרים

זרות, כוחנות, אלימות, צורות נפולות של תלותיות וסימביוזה. זה הפחד של מה יהיה, אם זה ימצא  

 המצב הזה.  

ההקדמות באצילות    מוסבר  בשער  יאחזו  לא  הם  יאחזו,  האחרים  בשרשרת אלא  שכשהאלוקים 

עול היצירה  לאצילות,  עולה  הבריאה  היצירה,    ה ההוויה.  לכיוון  עולה  והעשייה  הבריאה,  לכיוון 

ישר    עולות  בעקבותיהםו לא תהיה  יניקת הקליפות  עולם העשייה.  יאחזו בתחתית  הן  הקליפות. 

ביסוד ובמלכות    -. בתחתית עולם העשייה השכבה התחתונהבתהודה המוחצנת של  אלא  באצילות,  

 של עולם העשייה.  

בו    ההשתקפות של מערכת יחסים מקודשת, של יכנסו הקליפות ויאחזו  ש נרצה  לא  בית מקודש, 

במהרח"ו, בהאר"י בשער    ", ערו ערו עד היסוד בהזה בית המקדש. "   ,בשפע החיים בעולם העשייה 

אחיזת הקליפות ביסוד השכינה. זה לא יקרה בעולם האצילות ישירות, אבל זה יקרה    וז   ,ההקדמות

עולם העשייה שלנו זה בית    . בחיים שלנו זה יקרה בעולם העשייהבשרשרת שתתחיל מהחיים שלנו.  

תהיה לטהר את המקדש מהטומאות של החטאים  הזה  המקדש. עיקר עבודת יום הכיפורים בהקשר  

בחלל שפגעו  חיינו  והעוונות  של  לפני    ,המקודש  שלנו  הקדושה  החיים  בקשת  את  שנושא  במקום 

חיים. אחוריהם    אלוקים  לגונן  שבא  באחור,  אחור  ז"ון  של  ההשתקפותי  המרחב  של  הקשר  זה 

באחוריים, לבין המקום שבו אנחנו בעולם העשייה מחויבים לעמוד  התיבי על אחיזת הקליפות   ,

בי אחוריהם  באחור  אחור  כן  גם  לא  תהילפעמים  שלנו  האחוריים  אם  בפנים  פנים  לעמוד  ולא   ,

אנחנו לא גוננו על האחוריים    .מתוקנות, ולקבל שפע שיאחזו בו הקליפות של האלוקים האחרים

נמסרים לקדוש ברוך הוא. נמסרים להיות שייכים לה'  יתברך. יש לי צרכים,  ששלנו, כאחוריים  

מה שאני  עם  ' יתברך. בתלות מוחלטת בה'.  אבל הצרכים שלי הם צרכים שצריכים לחיות לפני ה

תפילה. לעבדו בכל לבבכם. לקחת את כל צרכי החיים שלי,    -עבודת ה'זו  צריך אני בא לה' יתברך.  

ולמסור אותם לה' יתברך. לא לספק את צרכי, במודע או שלא במודע, במזיד או בשגגה, מהמצב  

הוא מזין את עצמו ממקומות של    הזה שבו סיפוק הצרכים מתנהל דרך שפת האלוקים אחרים.

מפרקות,   מודעות  לא  תנועות  אלימות,  ניכור,  זרות,  אחרות,  של  מרחב  בו  שיש  צרכים  סיפוק 



 אטומות, כל המאפיינים של תנועת האחרות. 

סוג של  זו  תנועת האחרות זה המצב בו ההוויה מגיעה לשלב שבו אני נאטם בתוך קליפה. קליפה  

עצמי באופן עודף, ולא רואה את האחר. סיפוק הצרכים שלי דורך  רואה את  שאטימות. שכבת עור  

  . על האחר, וזה בסדר. אני ממשיך הלאה למרות שדרכתי. זה סוג אחד של אטימות שיכול להיות 

את  גם  יכול להיות מקום שבו הצרכים והדחפים שלי הם כ"כ חשוכים בתוך עצמי, שאני לא רואה  

מי. אני יכול להיות במקום שבו אני מוחק את עצמי, מתוך  עצמי לפעמים, זה יכול להביא להרס עצ

יראו בצורה של תנועות  שהרצון לספק את הצורך שלי. זה גם יכול להיות צורות נקביות נפולות,  

שפחתיות, עבדותיות, מתבטלות. אני יכול לרמוס אנשים אחרים, ואני יכול להרמס בשביל לספק  

את הבסיס הקיומי שלי, של היות אדם, ולפול לתת    את הצרכים שלי ע"י אנשים אחרים, למחוק 

 אדם שבי. שזה המרחב הבהמי, המרחב שנמצא בתחתית עולמות העשייה.

וזו  . יש לי צרכים ויש לי בקשת חיים,  יתהלייצר אחוריהם ביבאה  ,  "לא תעשהשל "שס"ה  השמירת  

לצו האלוקי, לבקשה  ההזדקקות של חיי, ייעשו ויחיו לפני ובהתאם ומרחבי הבקשה שהיכולת שלי 

אנחנו אם  האלוקי.  לדין  אוחזים  לא  האלוקית,  האחרים  האלוקים  כזאת,  בצורה  יתכן חיים   ,  

בתוכה את טעם המוות, טעם האחרות,  בשגגהש טועמת  שלנו  הקדושה  ובקשת החיים  בתוכנו,   ,

ה' עבודת  של  שלנו  השפה  לתוך  מודע  לא  באופן  המקדש    ,שחודרת  לתוך  הפנימי,  המקדש  לתוך 

אנחנו לא מבינים למה אנשים חושבים באופן לא עדין על אלוקים. למה אלוקים הפך להיות    .הודיהי

"לבציורים   מועך,  מדכא,  הבעלים והסרתימשהו  שמות  תודעות"מפיה את  של  חוויות  יש  של  .   ,

שבתוכנו.   חיים  אלוקים  בבקשת  שפוגעים  סיגים  של  פוגעות,  או  מדכאות  נפולות,  בקשה  יראות 

עבודת ה' מאבדת או נפגעת  בהם  תופעות    .הולכת ומתגשמת בסיגי עבודה זרה, או בסיגי עריותש

באזורי העדינות הפנימית ובקשת החיים שטמונה בתוכה.    ,באזורי הטוהר והקודש הפנימיים שלה

יכים האלה הם תהליכי החדירה של האלוקים האחרים, דרך קודש הקודשים של העשייה,  התהל

כל ערב שבת וגם  דרך השרשרת עד לקודש קודשים דאצילות. חלק גדול מעבודת יום הכיפורים,  

זה עבודת החותמות של השדה. לתקן את החותמות של יסוד השכינה. תיקון החותמות זה  קודש,  

זה היכולת לחתום את הבקשות הפנימיות    -נימה, "גל נעול מעיין חתום"היכולת לשמור אותנו פ 

 שלנו להיות של ה' יתברך.  

יש חתימה מסוג של ראש השנה, יש חתימה מסוג של יום כיפור, ויש חתימה מסוג של הושענא רבה.  

נמצאים. חותם לאה מסתתר בראש השנה,  שיש סוגים שונים של חתימות, שלושת איזורי החתימה  

חינה מסוימת של חותם הארות ה' גבורות יש גם כלפי רחל, שעוד לא בא לידי ביטוי. החותם השני  בו

היכולת  זו  אנחנו חותמים את עצמנו.    .הוא ביום הכיפורים, והחותם השלישי הוא בהושענא רבה

  שלנו לשמור על המעיין הפנימי שלנו, על בקשות החיים הפנימיות שלנו, להיות מכוונות כלפי בקשת 

 חיים קדושה, ולא להיות מוזנות מאנרגיות של אלוקים אחרים. 

 בקשות החיים השונות, בין ראש השנה ליום הכיפורים

יש לנו עומקים שונים של בקשה. יש בקשה שהיא בקשת אחור, שבאה מתוך המקום בו אני מבקש  

משקף משהו בתדר  אחור באחור באיכויות שלו, תלותי. זה  ,  רטיביהנאיכדחף של חיים. הוא חיצוני,  

שלו. יש בקשה שהיא פנימית יותר, שגם בה יש בקשת חיים, אפילו צורך, אבל זה צורך נשמתי,  

  - בקשה שבאה מתוך פנימיות הנשמה ולא מתוך התנועה החיצונית של הדחף  וצורך עדין, פנימי. ז

 שהוא כמעט דחף גופני לפעמים שלנו, שלא קשור לתנועות הפנימיות הנשמתיות שלנו. 



ראש השנה אנחנו עובדים על השכבה שבה יש לנו  בפער שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים.  זה ה

,  אז הבקשה הנמוכהו,  העלה מ"ן  דינא קשיאראש השנה באדם הראשון ב  .בקשת חיים, העלאת מ"ן

גופנית בקשה  היא  הכללי  ,התחתונה,  ב"ערך"  באחור  של   ,אחור  בקשה  גופנית.  חיצונית,  בקשה 

חיצון שלנו, של צורך נפשי לחיים ולקיום, שהוא לא אותו עומק של בקשה פנימית של    שכבת כלי

קודש  הקודשים של יום הכיפורים, בקשת הנשמה הפנימית. לכן חלק גדול מהמעבר שלנו זה לעבור  

ותיקונה בכללותה,  המלכות  קיום    ,מנסירת  לבקשת  אחור,  חווית  בה  שיש  קיום  בקשת  מאותה 

ה הבקשה  מתוך  שייכת שבאה  כבר  רבא,  הושענא  של  הפנים  בקשת  גם  שלנו.  הנשמתית  פנימית 

צורך באהבה   יכול לבקש מתוך  אותה בקשה שבאה מתוך האחור. אני  למערכת הפנים. היא לא 

זה יכול לנוע מתוך בקשה    .וצורך ברצון וצורך בפנים, שזה סוג של אחור של פנים, או בקשה של פנים

 והמשכיות שבלעדיו אני מת.   של אחור באחור, שזה דחף לקיום

אנחנו עוסקים כשאנחנו עוסקים בתיקון היסוד, בתיקון המלכות, בתיקון הבקשות  שכבה    ובאיז

הנשמתיות   הבקשות  לבין  שלהם,  ביותר  החיצוניות  בשכבות  הבקשות  בין  שלנו?  הפנימיות 

מבקש את    אנים  ש  .שזה הושענא רבא  -הפנימיות, או בקשות של האינטראקציה הזוגית העמוקה

 זה כבר בתוך עומק הפנים. זה ההבדל בין ראש השנה לבין יום כיפור לבין הושענא רבא. 

ומתוך מה באה    ?ממי אני מבקש את הבקשות הפנימיות. אל מול מה באה הבקשההוא    - הדבר השני

זה    ?הבקשה הנפש של הז"אהבראש השנה הבקשה באה מול הז"א,  והמלכות    אחור באחור של 

של   הרוח,  בעולם  הנפש  של  תלותיות  כלפיו,  תלות  מתוך  מבקשת  והיא  אחד,  בכותל  שדבוקים 

   רטיבי. האינ שם נקודת תלות, הזדקקות וצורךיש  .השכינה בז"א, של הנקבה בזכר

פנימית, שב  יש שכבה עולה אל הנשמה,    היותר  יום הכיפורים, הנפש  עולה לאמא, שזה  המלכות 

יתממשו יחד עם הז"א, אבל    ןלא קשורות לז"א, כביכול. ה   ןת של הנשמה, והוהבקשות הם בקשו

נממש אותם במרחבי    ןה וגבוהות, אנחנו  עליונות  יש בתוכנו בקשות נשמתיות  בז"א.  לא תלויות 

באים   הם  אבל  הזה,  בעולם  פה  ה',  לפני  בחיים  אותם  נממש  אנחנו  הבחירה.  במרחבי  היצירה, 

וחיים, מן העולם ועד העולם.  בקשות עמוק  . אלה מהעולם הבא ות להופעה של טוב והופעת אור 

שמעבר לעולם הזה, "אשת חיל עטרת בעלה". זה לא בקשה אל מולו, זה לא בקשה שמגיעה  בקשות  

לנו  בו  ממרחבי האחור שיש בהם אוריינטציה של תלות והזדקקות מורכבת, זה מקום אחר. מקום  

סופיות. הן מתממשות בחיים שלנו, כשאנחנו חיים  בקשות נשמתיות קדושות איניש  מצד עצמנו  

אותם לפני ה'. מה שה' מבקש ומה שהנשמה מבקשת, במובן האלוקי שלה, זה אחד. אבל זה שני  

   זה יום כיפור. .צדדים שמשלימים זה את זה

בקשת פנים. יש משהו בתוכנו שהוא בודד לבד, "לא טוב היות האדם לבדו". זה    ובמצב השלישי ז 

נפשי, ברמת הנפש דנפש שלנו, בצורך במגע של האחר, שהוא  ה ו מקום של הצורך הגופני, או  לא באות

"לא טוב היות האדם לבדו" במובן העמוק   - מצב שמחזיר אותי לעיבור עם אמא. זה משהו אחר. זה

ביכולת    -של בקשת הפנים, שהיציאה מהבדידות היא ביציאה בישועת הפנים. "האר פניך ונושעה"

עמוק שמשלים את הנקודות השורשיות שלנו. את אותה  שלנו להאי יש משהו  פנים אחד לשני  ר 

כמה שיהיה   ,אזמנקודת פנים בפנים שהייתה בראשית ההוויה, שהייתה באחדות עמוקה שהופרה. 

לנו הכל בחיים אנחנו עדיין מרגישים קצת חסרים. חיסרון עמוק באור של הפנים. זה קשור להשלמה  

 נבקש.  , את זה זה יהיה בהושענא רבא .עה", "אני והו הושיעה נא"של "האר פניך ונוש

בתווך הגבורות של בקשת    - צורך להארת הגבורות של הפנים  -תלות באחור  :יש לנו שלושה מצבים

 השכינה כבקשה נשמתית שהיא "אשת חיל עטרת בעלה", שעולה בחיק אמא.  



בעומק, גילוי שכינה.    ישרדותי הוא. אבל ההישרדותיבבקשת החיים של ראש השנה יש גם מימד  

אם היא לא מגלה    .הצורך העמוק בהמשכת חיים כקיום של השכינה  -"אם אין לי בנים מתה אנוכי"

הישרדות ברמה האצילית שלה. לא ברמת ה'לגרמייהו'  זו    .ומופיעה חיים יש חיסרון בגילוי המלכות

עם מדינה, חיים יהודי, חי בארצו,  עם  ביטחון  הפרטית. ברמה שיהיה  כבוד    .כלכלהו, צבא,  "תן 

עדיין בשכבת החיצון  - לעמך... תהילה ליראך" ה'    . זה יכול להיות מלכות. שהיא  גילוי של  אנחנו 

אנחנו בוחרים    . , וזה יכול להיות מתוך בחירה"ובחמה שפוכה אמלוך עליכםיתברך. זה יכול להיות " 

במקום הזה שאנחנו נושאים את גילוי מלכות ה' יתברך. זה שאני גילוי של מלכות ה' יתברך זה נתון.  

על    .זה שיש בתוכי בקשה עמוקה להופיע חיים, זה נתון. אני לא בוחר להופיע חיים  . לא שאלה  וז

כרח במובן שעל  לגרמייהו, אלא  הנמוך,  במובן ההישרדותי  לא  חי.  כגילוי  כרחך אתה  חי  ך אתה 

לחיות זה חלק מההכרח  שנושא את החיים האלוקיים, שרוצים להופיע חיים דרכי. אני בטל לזה.  

האלה  החיים .  חליט לסיים את הפרק הזה בעולם הזהלא יכול לה הקיומי שלנו כמגלי שכינה. אדם 

נה. קח את זה  לא שלו. החיים הם של ה' יתברך. "על כרחך אתה חי". אתה נמצא פה כגילוי שכיהם  

לה' יתברך, תעלה את זה לפניו, אתה תעלה אחוריים. וזה בסדר גמור, אם אתה מעלה אותם בצורה  

נקייה מהלגרמייהו, מהניצול שלך את החיים למען עצמך, אתה   נקייה במובן הזה שהיא  נקייה. 

אם אתה    .באמת מתמסר להיות עבד ה', משרת ה', מגלה ה', ונושא את כל החיים כהופעת מלכות ה'

את    תמבטל  כה,מסוגל לנקות אותה גם משכבת הקליפות של אחיזת האחוריים, שלפעמים מנמי

ואת קיומו הפרטי בצורה שהופכת להיות    ולשלול את נקודת הבחירה החופשית של   היכול ו האדם,  

 פשיסטית. 

שוב   נפגוש  רבה  בהושענא  טבא,  גם  הפיתקא  המלאכים,  מלכואת  חיצוניים,  יותר  דין  ות  מרחבי 

במובן היותר חיצוני שלה. דוד המלך, חוזר בהושענא  אבל גם בראש השנה היינו במלכות,   .דמלכות

קשר בין הושענא רבא לבין  יש    .הסוף של אדם הראשון זה דוד  .רבא, אבל הוא גם אדם הראשון

יורדות מוות,  לא  ראש השנה. המרחב הוא אחר לגמרי. מלכות דמלכות   מופיעה במקום שרגליה 

הקליפתי, במובן של האחור באחור ואחיזת הקליפות. אלא במובן של בקשת חיים שאין לה    במובן

סוף, שמעלה את כל ההוויה כולה עד אינסוף. בקשת עומק החיסרון שבעומק הפנים. גם בעומק  

 הפנים יש חיסרון. 

 הנסירה כיתהלי

 הארת הבינה 

כשאנחנו הולכים לבצע את תהליכי הנסירה, שזה חלק מהרצון שלנו לצמוח הלאה, תהליכי הנסירה  

יבואו עם תהליכי עבודה של ניקוי מרחבי האחור שלי. אני עושה תשובה, ווידוי. אני מתקן את עצמי  

  אני מתקן את עצמי להיות אחור באחור עם ה'   .את החיים שלי. אני מתמסר באמת להיות עבד ה'ו

שאני צריך לבחון את עצמי כשאני בא לעשות נסירה. אם אני    הוא  יתברך. חלק אינטגרלי מהתהליך

יבוא המקום שהנסירה    . רק מתנסר, והתודעה שלי היא תודעה של אחרות, זה מאוד מסוכן שם 

יותר   שהיא  אמא,  הארת  של  חזקה  מאוד  תנועה  היא  הנסירה  מסוכנת.  להיות  יכולה  באמת 

תביא בתוכה את  ומבחינת בניין הזהות של השכינה. היא תיכנס בה,    ,מהאבא  דומיננטית בנסירה

היא תבנה אותה, כי אנחנו נבנים דרך התבוננות. ההתבוננות שלי מבחינה    .הבינות ואת הגבורות

הבדל בין הז"א למלכות, שהם לא באמת הופעה  להתבונן באותי ממכם, אני שם לב להבדלים בנינו.  

יש לתורה שבע"פ משהו להגיד    .איכויות שונות שמשלימות את האיכות של גילוי ה'  םיש בה  .אחת



תורה שבכתבחוץ מלהיות אותו דבר כ לא רק במובן    . מו  ישראל משלים את הגילוי האלוקי  עם 

זה מעמיק את    .היישומי, אלא במובן שבו הוא מגלה מתוך נשמתו הגנוזה את אור התורה שבע"פ

 זה קשור להארת הבינה.  כל  .התורה שבכתב ודורש אותה בי"ג מידות של רחמים

צרה את  ייצרה את שבעת מלכי אדום. היא הארת הבינה, בצורתה הקליפתית, היא גם זאת ש ,אבל

בו אני  המקום  היא המקום שבו אוחזים האחוריים.    הופעה של בינתיות עודפת  .כל עולם הקליפות

ועסוק במימוש העצמי שלי. שם היה  נאטם לקשר החיים שבנינו, אני מודע לעצמי כשונה או כנפרד,  

בבינה אדום  בארץ  שמלכו  אדום  מלכי  שבעת  אלה    .שורש  הקליפות  הם  את  ויצרו  שהשתלשלו 

  -בתהליכי שבירת הכלים. בלי דעת לפעמים. מתחיל בדעת, ומסיים בבלי דעת. מתחיל בבלע בן בעור 

והישרדות לקיום  דחפים  להיות  והופכות  שנופלות  בהתרסקויות,  ומסיים  הדעת,  שהיא    ,מלך 

הארו של  תולדה  הם  האלה  הדברים  החיים.  למרקם  מחוברת  לא  חשוכה,  לא  מנותקת,  אמא  ת 

 מאוזנות עם הארות אבא.  

את אמא, ומכניס  -כל המצב של הנסירה, בו אני מפריד את החוכמות מהחסדים, לוקח את הבינה

אותה בנפרד במלכות, ומייצר הגברה של אוטונומיה אנושית, יכולה להביא לבניין השכינה כעומדת  

חופשית שתביא ללכת יחד עם  בזוגיות מול הקב"ה, ויכולה לייצר את האוטונומיה של הבחירה ה

הנחש למרחבי האלוקים האחרים. יש סכנה בשלב הנסירה. זה יכול להיות מצב של סימביוזה זוגית,  

תקשורת משלימה   ,לייצר מובחנות בתוך הזוגיות, שתייצר הפריה טובה יותריכולת בצורך  עלהשמ

 צב שמוביל לגירושין. יותר טובה, בתוך הזוגיות, נסירה שמצמיחה פנים, וזה יכול להיות מ

   ניקוי האחוריים

אני לא תלוי    - תעבור בצורה נקיה, חשוב שננקה את האחוריים שלנו. כשאני אומר נסירהבשביל שה

איני ניזונת ואיני עושה. מה התחושות של בן    ,בך, אני עצמאי. אני מסוגל לשחרר את הצורך שלי בך

פה   צפים  זה? האם  מי שאומר את  של  או התחושות  של  -אלוקים אחרים? מה הסאבזוג  טקסט 

עד כמה זה מגיע מתוך רצון לייצר אחדות עמוקה יותר, ועד כמה יש בזה מקום לגרמייהו,    האירוע?

 אלו האיכויות העדינות של שלבי הנסירה.  שיש בו נפרדות.

מאוד חשוב    .נסירה והעמקה לפנים   לעשות  תהליכי ההתפתחות של הזוגיות, להצליח זה חלק חשוב ב 

שזה יבוא לא    . לשותפותואת היכולת לעבד לפני כן את האחור באחור ליחד, לאכפתיות,  היה  תש

יכול    ממקום שאני רוצה לברוח, אלא ממקום שאני רוצה להצמיח את הקשר למקום עמוק יותר.

להיות שבדרך אצטרך להתמודד מחדש עם האחוריים שלי. לפתוח את שכבת האחור באחור, שעד  

הכל היה מובנה    מה אני עושה בבית,-עכשיו הייתה סימביוזית, לא היה משא ומתן, מה אתה עושה

מראש,  ב ידועה  הנפרדותו סימביוזה  של  והבנה  בחירה,  חופש,  של  מקום  לאפשר  לא  זו    .פתאום 

נפרדות של תנועות של השניים שבתוך האחד של החיים, היא מצריכה ניקוי  אלא  מיתית, נפרדות א

של שכבת האחור. אם אני אחזור אחור באחור והם לא יהיו נקיים, ונעמיד את עצמנו עוד פעם אחור  

באחור כמו שהיינו בהתחלה, מה עשינו? מזה ברחנו בהתחלה. נעמוד פנים בפנים, או נעמוד במצב  

עוד יותר גרוע. לכן אנחנו מלווים את    , כשאחורינו החוצה עם שכבת לגרמייהו, זה יהיהשל נסירה

עבודת   וכל מכשירים המרחב שלפני ואחרי, שז ,קודם התהליך הזה באופן עמוק בתנועות מתקנות.

האדם הראשון. הוא תיקן וקיצץ את הקוצים מן הכרם, ניקה את שכבת הלגרמייהו שיש לו בחיים.  

שכב כל  את  או  להפנות  בחר  הוא  שלו.  החיים  במערכת  האחרים  האלוקים  אחיזת  האופצית  ות 

שזה עצמו תיקון. אחר כך, כשאנחנו עושים תהליכי    ,האחוריים הביתה ולהצמיד אותם בכותל אחד



למענך    וכתבנו בספר החיים  מלך חפץ בחיים  זכרנו לחייםנסירה אנחנו רוצים שיהיה להם בחינת "

של "זוכרנו לחיים", זה הזמן    - אנחנו אומרים את המשפט הזהכשאומר ש  ". האר"יאלוקים חיים

עד עכשיו היינו אחור באחור, הגענו למילה באהבה, אנחנו    שבו אנחנו מבצעים את הנסירה בתפילה.

רוצים לאהוב, האהבה הזאת צריכה פנים. אלוקים רוצה לאהוב אותנו, צריכים לעמוד מולו ביחסים  

נסירה. ברגע שאני מתחיל תהליכי נסירה, צריכים לנסר את עשר הספירות.    פנים בפנים, לכן צריך 

זכרנו  "  -תחילים ועושיםאבל אנחנו רוצים לנסר אותם בצורה שתהיה לחיים ולא למוות. אז אנחנו מ

עוטפים את הכל, ועושים תהליך    ."למענך אלוקים חיים  וכתבנו בספר החיים  מלך חפץ בחיים  לחיים

זיכרון לחיים. זה מתרחש של נסירה. כל תהלי הא חלק  שמעטפת    בתוך   ך הנסירה עטוף בבקשת 

 מצמיחת חיים משותפים שנפתחים במרחב הזה שמתאפשר. זה דבר ראשון. 

דבר שני שקורה, זה שאנחנו כל פעם שעושים את הנסירה אנחנו גם דוחים את סיגי האחוריים הלא  

  את י"א הארורים שאוחזים באחוריים שלנו,דוחים  ונקיים שלנו למטה. יורדים מדרגה אחר מדרגה,  

"  למענך אלוקים חיים  וכתבנו בספר החיים  מלך חפץ בחיים  זכרנו לחיים"  לנוקבא דתהומא רבה.

אנחנו מורידים את הדינים, ודוחים אותם עד למטה, עד מתחת לרגלי הרגליים שלנו, מתחת לשכבת  

 מערכת היחסים שלנו. זהו תהליכי ניקוי שאנחנו עושים בשביל תהליכי הנסירה.  

 עטיפת הנסירה בזיכרון 

 וכותב:    האר"י מבאר את זה

 דרושי ראש השנה, דרוש ו': 

וד הנסירה ואינה נעשית אלא ע"י השינה  כבר נתבאר אצלנו שזהו ס.... 

והדורמיטא שהיא א' מס' במיתה לכן אנו אומרים שזכירה תהיה לחיים ולא  

   .למיתה

אנחנו  הנסירה היא השכחה. האחור באחור, זה מרחב השכחה שלנו. מרחב החוסר מודעות שלנו.  

אני    .ה אני נפרד ממךגם כשאני נפרד ממך אני זוכר למ  שהנסירה תלווה בתנועה של זכירה. רוצים  

נפרד ממך בשביל לייצר איתך חיים. אני עוטף את הנסירה בזיכרון. אני עושה נסירה, ובזמן שאני  

אורות מקיפים שהנסירה   לחיים",  ה"זוכרנו  שילוו את  אורות מקיפים  ממשיך  אני  נסירה  עושה 

 הזאת תהיה לחיים ולא למיתה, אני עוטף אותה. 

ם" הם כוונות של המשכות של התפילין. אני ממשיך אורות מקיפים  כל הכוונות של "זוכרנו לחיי 

  ה, המשכת אורות התפילין,- ה אהי-ה הווי- ה אהי-שמגינים על שכבת הכתר, זוכרנו, לחיים, שהווי 

זה החג"ת,    -זה לאה, "כותבנו בספר החיים"   - של קשר שעוטף את המערכת שלנו. "מלך חפץ בחיים"

ה בתוך  רחל  נכתבת,  המלכות  החיים"שם  "בספר  הז"א,  של  אלוקים    -חג"ת  "למענך  רחל,  שזה 

חיים"  -חיים"  היסוד, "למענך אלוקים  כנגד  הכל  -שזה רחל שנמצאת מתחת,  למענך, למען רחל, 

   .בשביל רחל

תשכח, ופנים  - "זכרנו לחיים" זו בקשה ששייכת להארת הפנים. אחורי אבא ואמא ביחד זה גימטריא 

זכור. אני עושה  -זכור. עומק השורש של הארת הפנים נמצאת ב-של אמא ואבא ביחד זה גימטריא

תהליך של 'תשכח', כביכול. אני עובד עכשיו על האחוריים, אזורים נסתרים בהם אני יכול לשכוח  

 את השני. במקום הזה של האחוריים שלי, בסוף אני מכין כוס תה לעצמי. 



 דחיית הקליפות לתהום 

 דרושי ראש השנה, דרוש ו': 

ה הם י"א תיבות בסדר הזה והם כנגד עשר אחוריים שצריך לנסר ועוד  והנ...

בחי' אחרת שהיא חיות לכולם שעמה הם י"א ע"ד מ"ש בי"א סמני הקטורת  

 ...הנאחזים בי"א אחוריים שלו 

כמו שיש לנו אחד עשרה סמני הקטורת שהם החיות שיורדת ומחייה את הקליפות, יש פה אחד  

 אחוריים שאני רוצה לנסר, להוריד אותם עד למטה. והוא ממשיך ואומר:עשרה סמנים, אחד עשרה  

ואע"פ שאין ננסר בכל יום ויום מן עשרת ימ"ת אלא ספירה א' עכ"ז צריך  

 . להוריד הדינין עד למטה

אני מוריד    -"מלך חפץ בחיים  זכרנו לחיים, אחד עשרה. "י הולך להוריד? מכתר, עד למטהכמה אנ

ם ראשון מתנסר הכתר, וביום השני החכמה וביום השלישי הבינה, אומר  את הכל עד תחתית. ביו

יום עשר ספירותאבל  האר"י,   כי כל פעם שאני מנסר, אני לא מסתפק בלנסר את    ,אני עושה כל 

הספירה המקומית. לייצר יכולת שלנו להבין שמה שאני רוצה זה לא בדיוק מה שאת רוצה, או שיש  

. מה שאני חושב זה לא בדיוק מה שאת חושבת, אנחנו חושבים  לנו דרכים שונות לרצות את זה

אחרת על הדברים. חשיבה משלימה, חשיבה אחדותית, אבל היא משלימה בשונות שלה, וכן הלאה.  

, היא אחד עשרה  הזואבל כל פעם שאני מנסר מתגלים דינים, פסולת של תהליכי העבודה, הפסולת 

 ה.  הסממנים של הקטורת, פסולת של שכבת נוג

נוגה, שכבת הלגרמייהו שמסתתרת פה  זו  הקטורת אני מנסר אותה    . החיות שמחייה את קליפת 

ודוחה אותה עד רגליים, עד למטה. בהמשך זה יגיע לשעיר המשתלח, שהוא סוף תהליך הבירורים,  

ודוחה מנסר  ומנקה,  מנסר  אני  הכיפורים.  עד    . ביום  עליו  עבדתי  שם, שלא  משהו שטמון  פה  יש 

נוגה בצורה שיש בה התמודדות, בצורה  יתהשהיינו אחוריים בי כעכשיו.   , לא חשפנו את השכבת 

אחרות מסוימת שקיימת בקשר שמתאפשרת פתאום. האם    תגלויה, כמו שעכשיו זה נחשף. נחשפ

תהליך נסירה, שהוא גם תהליך ניקוי.  זה    לגרמייהו? או שזה יהיה בשביל לייצר חיים ביחד?  הזה יהי 

יש תהליכי ניקוי    .אני עושה בזמן הנסירה. כשאני מנסר יש שבבים שנופלים למטהתהליך עבודה ש

לא רק תנועה נקייה, פסטורלית, במרחב האצילי. יש פה בירורי   וועבודה בתהליכי האחור. נסירה ז 

שכבת הממוצע המחבר של האלוקים האחרים, שמסתתרים בתוך זה. אחד עשרה  שזו    .קליפת נוגה

גריז הר  של  עוסקיםארורים  כולם  שכל  עיבל.  והר  מערכות    ,בסתר- ים  של  נסתרים  באלמנטים 

אף אחד לא יראה את זה שנתת לו עצה לא טובה. למה נתת לו  -"ארור משגה עור בדרך"  החיים.

ה הטיה של לגרמייהו. מי יראה  ת כי הי  -עצה לא טובה? חז"ל מסבירים ב"ארור משגה עור בדרך"

עשר הארורים, שהם השכבות הנסתרות שהם לא השכבות  את זה? צריך לנסר. לנקות את אחד  

 הגלויות. יש עבודה על השלב הזה שהוא גם חלק מעבודת אחד עשרה הארורים.

מספר   על  אחוריים  דיברנו  תיקון  על  הכנה,  עבודת  על  דיברנו  מתמודדים.  אנחנו  שאיתם  דברים 

מה אני עושה  ל , על תהליכי המשכת האורות המקיפים, של זכירה לחיים ולא למיתה, מודעות  התיבי

פה, למה אני עושה את תהליך העבודה הזה, של היכולת שלנו לייצר חופש בתוך המרחב האינטימי,  

לא יוביל לגירושין אלא לחיבור עמוק יותר של  מקום שממקום שבונה יחד, משלים ומצמיח חיים.  

, הורדה שלהם עד למטה. זה  דבר השלישי זה דחיית הדינים שמתבררים בתהליכי הנסירהפנים. ה

גם אותם  וקטורת. יש פה שכבות מסוימות של לגרמייהו    אני אעשה מהם  י"א הארורים, ביום כיפור



צריך להוציא מהקליפות. גם הלגרמייהו הזה צריך להתנקות. יש פה תמצית של טוב, שצריכה ללכת  

והיבטים של רע שצריכים להידחות לקליפות. זו תהיה הקטורת מצד אחד,  ,הקודשיםלבית קודשי 

 ושעיר המשתלח מצד שני. ככה מהרח"ו יבאר את זה בעץ חיים, שער מ"ט, פרק ז'. 

בוחר   יצרים של  שה"לגרמייהו"  אני  לי בתוכי  יודע שיש  יהיה המקום שבתוכו אני מונע. אני  לא 

מש  לגרמייהו, שלא  בוחר  אני  הקשר.אבל  ייווצר  כבישה.אפשר    ם  בתור  בזה  יכבש  "  לראות 

חטאותם ים במצלות ותשליך עונתינו להיות    ."כל  יכול  הנפש.  תהומות  למרחב  זה  של  הדחקה 

חכה    .בזוגיות זה לא מופיעאבל  שבתהומות הנפש יש לי איזשהו אלמנטים נסתרים של לגרמייהו,  

 ייהו הוא דעבידו. אבא, כל טיבו דעבידו לגרמ -הם יגידו לך  ,לילדים

 תיקון הקטורת

את   שמחיים  סממנים  עשר  שזה  הכולל.  כולם,  את  שמקיף  אחד  מקיף  ואור  ספירות,  עשר  יש 

את הלבונה ויש  נוגה,  קליפת  אומר:    -הקליפות,  הפסוק  לכן  כולם.  לך סמים"ק שעוטפת את    , ח 

זה שתיים, ועוד    סתם סמיםשקח סמים,  -", כלל ופרט וכלל, מזה למדו ש סמים  ,ושחלת וחלבנה נטף

שלוש, ועוד הסמים שבסוף, ואם אני שוקל אותם אחד אל מול השני זה מגיע לעשר. כי יש לי כלל  

ופרט וכלל. אבל יש את הלבונה שהיא מעבר לעשר הסמים, היא האור המקיף שמקיף את כולם.  

 ותם. היא קשורה בעומק לחיות האלוקית שמחייה את כל הקליפות. והיא אור מקיף, שמחייה א

זה קשור לקטורת, שעובדים איתה כל השנה במזבח הפנימי. אהרון הכהן רץ להבדיל איתה בין  

ביום כיפור    .סודו של מלאך המוות  -את זה ממלאך המוותקיבל  החיים ובין המתים, משה רבנו  

שס"ה מינים היו בה, כמניין ימות    .אנחנו עובדים על זה ברמה הפנימית ביותר, בחינת נה"י דאמא

זה נה"י דאמא. החותם של אמא, שצריך לברר אותו. אותו    .חמה, תיקון שס"ה לא תעשה שלנוה

 אות ג' מנין, דקה מן הדקה שנכנסים לקודש הקודשים.  

השורש של העבודה יקרה בתוך המרחב האצילי. הוא יתמקד בתיקון האלוקים חיים, וניקוי שכבת  

בחיר רצון.  יותר  בחירה,  יותר  שם  להכניס  בחיים".  האחור,  "ובחרת  בחיים,  בחירה  שהיא  ה 

. האדוות של זה, זה  ו לבין ה' יתברך. כנ"ל בתוך המרחבים של יחסי דוד ורעיהנ ובאחדות, ביחד, בינ

 לתקן את זה בעולם העשייה, לייצר פה חיים שהם כאלה.  

אם עיקר העניין הוא בתיקון ביסוד והמלכות, שם הייתה עיקר הבעיה של העלאת  היבט.  יש לזה עוד  

הפחד מלהמשיך אותם פנים בפנים כשהאחוריים לא מתוקנות זה שהאדם הראשון לא יעלה    .המ"ן

המרחב    .העשייה  עולםב אמר האר"י שעיקר המ"ן של המלכות צריך להתברר    .מ"ן ליסוד השכינה

  , של אחור באחור שצריכה תיקון, זה המ"ן שזרוק פה בעולם העשייה  של העלאת המ"ן של השכינה,

 והיכולת שלנו פה להביא את התיקון בתוך מרחבי החיים שלנו.  

נתקנת ביום הראשון יחד עם הכתר של רחל. ביום    ,הכתר של המלכות, לאה  ,במסגרת עשרת הימים

  - הבינה, ביום הרביעי-ובהספירת סוד עשרת ימי תשהשני נתקנת ספירת החכמה, ביום השלישי  

ביום השביעי  -החסד, ביום השישי   -הדעת, ביום החמישי   נצח,  -, ביום השמיניתפארת  - הגבורה, 

לשם כך התכנסנו, לתקן  הרי  להיתקן?   והיסוד והמלכות אמורים להתנסר  מתי  ביום התשיעי ההוד.  

שהיא עיקר מרחב  את האחור באחור בנקודת המ"ן, נקודת המפגש האינטימי, נקודת התקשרות  

השלמת התהליך  הוא    הקונפליקט, זה אמור לקרות ביום הכיפורים. יום הכיפורים במובן מסויים

כל תהליכי המעבר של הנסירה, של בניין  תכליתם    .שבשבילו עשינו את כל המהלך של ראש השנה

בו אני מסיים  השכינה, בניין היכולת שלנו לייצר נסירה, אמורה להגיע, להסתיים, ביום הכיפורים. 



את נסירת היסוד והמלכות, ודוחה את הסיגים עד הסוף. שזה שעיר המשתלח, קטורת מצד אחד,  

 ושעיר המשתלח. 

בניין הפנימיות של העומק. יש לנו קושי לבצע את זה ביום כיפור,  ויש את  גמר האחור,  יש את שלב  

ים בתשיעי וזה מעלה עליו כאילו  בחיצוניות, כי אנחנו לא אוכלים ולא שותים, בגלל זה אוכלים ושות

אכל בעשירי. אבל יש המשך של התהליך הזה בשעיר המשתלח של יום הכיפורים. הוא יהיה סוף  

הבקשה   נקודת  ניקוי  שלנו,  השכינה  יסוד  ניקוי  וניקוייה.  השכינה,  יסוד  תיקון  של  התהליך, 

לקרוא את יום  ואפשר    לקרוא את יום כיפור כסיפור בפני עצמו,אפשר  הפנימית, והחתימה שלה.  

 כיפור כהשלמת המהלך של ראש השנה.  


