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 שם מ"ב  - חזרה

 דרושי ראש השנה דרוש א:  -שער הכוונות 

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

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

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

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

ראש. הראש, אומר הזוהר, מאופיין בשם מ"ב, כי העולם נברא מתוך התגלות  מו  ראש השנה הוא כ

"בראשית  שם מ"ב. שם מ"ב בתורת הסוד, יוצא מארבעים ושתיים האותיות הראשונות שבפסוק  

". בכל מיני צורות של חילופים שונים  ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו

הראשונות הללו. הוא  האותיות  יים  תבלים הולידו את שם מ"ב מתוך ארבעים ושוומשונים, המק 

הרוח של עולם  היא  שם מ"ב  עיקרו של  . כוחות עולם יצירה.  מייצג את השם שמתוכו העולם נברא

ה. כנגדם שם מ"ב מופיע. "אנא בכח גדלת ימינך תתיר צרורה",  רקצוות של עולם היציהיצירה, ו'  ה

הוא כנגד החסד של עולם הרוח, של עולם היצירה, קר"ע שט"ן הוא כנגד הגבורה של עולם היצירה,  

ושם   היצירה  דעולם  מלכות  עד  הלאה,  אותיותששקוצי"ת,  וכן  שש  בו  הכח    .יש  הוא  הזה  הכח 

נותן לו כוחות התעלות. שם מ"ב הוא הכח של ההתעלות,  ו תוך עולם העשיה, מברר אותו  ל ה  שמתגל

ממילא בדרך כלל נראה את שם    .הכח של העליה. עליית העולמות נעשית בדרך כלל ע"י שם מ"ב

 מ"ב של "אנא בכח" מופיע בעולם היצירה והרוח.  

כל רמות ההאצלה. בכל עולם ועולם יש שכבה מסוימת של שם  בזה לא מקומו היחיד, מקומו  ,אבל

מ"ב   שם  אהיה,  נמצא  מ"ב.  של  כוחות  אהיה",  אשר  "אהיה  יהיה  הוא  שם  הבריאה,  בעולם  גם 

"אהיה אש של  פוסק  בלתי  עולם הבריאה.  אלה  אהיה",    רהולדה, התהוות, מסע  של  שמות מ"ב 

יה הפשוט מתמלא  -לא ומלא דמלא. שם הויה בפשוט ומ- שמות המ"ב של עולם האצילות יהיו שם הו

המסע    . זהווציא את כל הכוחות הפנימיים שלוהוא מ  .ועוד פעם מתמלא,  בע"ב ס"ג מ"הבאותיותיו,  

ההכרה בכוחות    . המלא של המימוש של החיים שלנו, מהשורש שלנו אל ההתגלות הראשונה שלנו

שתיים אותיות, שזה שם מ"ב של  החיים והמימוש שלהם אל תוך ההופעה, יוצרים ביחד ארבעים ו

 המרחבים הפנימיים, או הגבוהים של המציאות. 

העולם,  את  הזוהר מתאר   נברא  שבו  כיום  מ"ב. הכח שדוחף את  ובו  ראש השנה,  נמצא את שם 

ל עבר ארץ  אארבעים ושתיים המסעות, המסע של הרוח, שנע  אלה  ההתעלות, דוחף את היצירה.  

  . דוחפת אותנו כל פעם למסע חדש. כל שנה חדשה זה מסע חדשעוברת את תחנות החיים ו  .נושבת

כל שנה חדשה מביאה עוד רבדים של גילוי שם מ"ב. אם תספרו גם את שבע המלכויות בפני עצמם,  

שכל שם יוצר, כל שם יוצר עוד שם בסופו, א' ב' ג' י' ת' ... צ', השם שיבוא בסוף, הוא כללות כל  

ס"ה ארבעים ותשע, ואז היובל הגדול. זה  ,  ושנת שמיטה  יטה,המסעות הקודמים. זה שש שנות שמ

המבנה המורכב והשלם יותר, שהופך משם מ"ב למ"ט, ולהתעלות בלתי פוסקת אל השורש, ומחזור  

 חדש שיופיע. מחזורי חיים של מסעות.  

בראש השנה, זמן תקיעת השופר, הוא גם הכרזה פשוטה בבית הדין על שנה חדשה, במסגרת   ,לכן



הפשט של תקיעת השופר שמופיעה ביובל, שלומדים ממנה לתקיעות השופר של    גם  זהוהשנים.    49

שיש תקיעות פרטיות ויש תקיעות   מובן  גמרא,  ובספרא  בראש השנה, כתקיעות שנעשות בבית דין.  

גם בשבת, כשלא היו    - יש שתי בחינות של תקיעות שופר .בבית דין. יש לזה שורשים בפשט הסוגיות

שבו  תוקעים   הדין,  בית  במקום  או  במקדש,  תוקעים  היו  כן  המקוריות,  התקיעות  את  בגבולין 

 את השנה. מכריזים על השנה החדשה בבית הדין. ו מקדשים את החודש 

מ"ב ברישא ורך    -"מבורךהזוהר מדגיש, ש "יהי שם ה'    .יש קשר מובהק של שם מ"ב אל ראש השנה

במסעות מתחילים  החיים  ז   .בסיפא.  למסע  קשותלצאת  ההתחלות  כל  קל.  תמיד  לא  לצאת  ה   .

מאיזור הנוחות זה לא קל. וכשיש עליית העולמות, אנחנו רואים לפעמים קצב מואץ. יש תנועות  

מאוד חזקות של דחיפת המציאות, ובדחיפה הזאת יש הרבה פעמים דין. יש משהו שמעורר, מניע,  

 חדשות בחיים.  מזיז אותנו מהנינוחות שבה היינו, כדי לצבור כח לתנועות 

זה חלק מההבנה של הדין שטמון בראש השנה, בתנועות הסתיו. שדוחף, לפעמים בצורה קשה, את  

חלק זה  הלאה.  לצמוח  המלאכית,    המציאות  בגרסתו  וודאי  מ"ב,  שמות  של  צריך  שמהאופי 

להתמודד עם אזורי התהו ובהו של החיים. אזורי החולשה והרביצה הנפשית שקיימים במרחבי  

עולם העשייה, שבאופן טבעי לא נוטים להתעלות. הם נוטים לשקוע בבוץ. זה המאפיין הבסיסי של  

ההבדלים בין העשיה ליצירה, בחיצוניות העולמות. הנפש שוקעת בבוץ, חוק הכבידה, וצריך המון  

להלחם.   צריך  לפעמים  למסע.  לצאת  מסוגלים  ויהיו  ינועו  שהחיים  בשביל  התעלות  וכוחות  רוח 

בשבילו. המסע מצריך אנרגיה לוחמת, בשביל לצאת מהתבניות הרגילות, שהיינו בהם עד    להלחם 

עכשיו, וכבר נחנו בתוכם, ושהינו בהם. לכן התרועות, או התקיעות האלה, הם גם תקיעות שלפעמים  

קשורות לתרועות מלחמה. גם המלכות של הקב"ה, זה  הם גם  או לפעמים    .יוצאים איתם למסע

מסע, של  של    מלכות  התהו  עם  להתמודד  ומבקשת  המים,  פני  על  שמרחפת  אלוקית  רוח  של 

אחד". מכאן ועד שם יש לנו   ושמו אחד יהוה יהיה ההוא המציאות, עד רוחו של משיח. עד "ביום

 ארבעים ושתיים מסעות.  

שנולד מתחיל מ"ב מסעות. עד ביאתו אל ארץ נושבת,   מקובל גם מהגר"א וגם מהבעש"ט, שכל אדם  

נוחה ואל הנחלה. יש המון מסעות שאנחנו צריכים לעבור, וכל אחד בחיים עובר ארבעים  אל המ

 ושתיים מסעות. 

 שני סיפורי העיבור 

ולבאר המאמר הזה צריך שנבאר ענין הנקבה בכל פרטיה ובפרט בענין  

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

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

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

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

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

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

 בזה 

את התיאור  שמקדימה  תהליך ראשוני, שכבת עומק של המציאות,    ,בנקודת המוצאמתאר  האר"י  

יהיה מרכז העיסוק שלנו בראש השנה, תהליך הדורמיטא, תהליך הנסירה, של המימד  שהקלאסי  



  הזכרי מהנקבי, של ז"א מנוקבא.

מוקדם יותר שהם עברו יחד, תהליכי האצלה, תהליכי דורמיטא, וסוג של נסירה, שקדם  יש שלב  

לסיפור שלנו. יש סיפור בתוך סיפור. לפני שנגיע לסיפור המרכזי שלנו, שהוא סיפור הנסירה בין  

 ספר את הסיפור מההתחלה. נ בא  -אדם לחווה ברבדים הכללים של המציאות, אומר מהרח"ו

בראשית ההאצלה, ז"א היה ו' קצוות בלבד, והיה לו נקודה עשירית, נקודה  הסיפור מתחיל בזה ש

מעשר,   כלולה  שלם  שקטנה  פרצוף  הייתה  נקודה.אלא  לא  בפנים.    רק  פנים  עמדו  והוא  זה  היא 

מצב של קטנות. כשז"א הוא ו' קצוות ולא עשר ספירות, הוא לא פרצוף  הזה הוא  מפתיע, כי המצב  

מאוד ראשונית, רוח ראשונית, ו' קצוות. והמלכות שלו היא נקודה קטנה, היא  שלם. הוא רק הופעה  

 אפילו לא פרצוף. ואף על פי כן הם כבר עומדים פנים בפנים. משם מתחיל הסיפור שלנו. 

מצד אחד, מה שסיפרנו פה    . סיפור חלקי, כי הוא בחירה לספר את הסיפור הזה מזווית מסוימתזה   

ר לנו סיפור של מציאות ראשונית, עוברית, אולי אפילו עולם התהו. שבו  היה אמור באופן טבעי לספ

הז"א הוא ו' קצוות, עולם של רוח ועדיין אין לו מוחין. אין לו כתר ואין לו חב"ד, הוא רק חג"ת  

נקודה קטנה, הכי  נה"י רוח, כמו מציאות בעולם היניקה, או בעולם העיבור. היא רק  עולם של   ,

מצפה שהנקודה הזאת תעמוד באחור, שניהם רק התחילו את הדרך. זה גם  ראשוני שיש. הייתי  

יש הרבה דרושים שבהם יהיה כתוב שבמצב הזה, הנקודה הזאת עומדת איתו כנקודה קטנה,    נכון.

בסוף הו' קצוות שלו, על המלכות שעל היסוד. היא באמת נקודת אחור. שניהם עדיין במציאות של  

, כי היא נקודה קטנה, נקודת גילוי של המלכות. הוא עדיין ו' קצוות  אחור באחור. זה מאוד הגיוני

   .בלי מוחין

הם כבר עומדים פנים בפנים, והנקודה עומדת איתו פנים  בו  אבל בו זמנית, מוחזק גם סיפור אחר.  

איך זה מתקיים בבת אחת? תחשבו על ילד קטן, עובר בתוך הרחם של אמא. הוא ו' קצוות,    בפנים. 

חג"ת מקופל בתוך הנה"י. הגמרא בברייתא בנידה, דף ל' ע"ב, מתארת    בתלת"כלילן  לת  אפילו "ת

יש לו נקודת מלכות, אבל נקודת המלכות שלו היא מאוד ראשונית, מאוד לא    מקופל.  אותו כפנקס 

להיות המלכות   יכול  זה  היסוד,  של עטרת  המלכות  להיות  יכול  זה  בתוכו.  צומחת  לא  מפותחת, 

יכולה להיות המלכות שתתפתח בנקודת הפה, אבל כל אלה לא    ו נקודת הלב, זשתתפתח בהמשך ב 

התפתחו אפילו. יש פה רק משהו מאוד ראשוני, מלכות נקודתית שטמונה בו, והיא עדיין לא מודעת,  

בו זמנית, הגמרא מתארת את העובר הזה, שכבר נר מונח לו מראשותיו, והוא    ,לא פנים בפנים. אבל

העולם ועד סופו. חוויות אחרות לגמרי מאשר מציאות קטנה, מעוברת, אחור  צופה ומביט מסוף  

   הכי מאירה, הכי מחוברת, הכי אחדותית.חוויה באחור, ללא מוחין.  

יש פער בתיאור המציאות של עולם העיבור. אני יכול לתאר עובר מנקודת המבט של הגוף, והנפש,  

אם אני מדבר על  ל הנשמה, או הנפש דנשמה.  ונפש דנפש. ואני יכול לתאר עובר מנקודת המבט ש 

המצב הנפשי של העובר, הוא ו' קצוות, נקודה קטנה, עומדת אחור באחור. אם אני מדבר על הציור  

הנשמתי של העובר, אולי הוא ו' קצוות ונקודה קטנה, אבל הם מאירים מסוף העולם ועד סופו. יש  

אולי דווקא כי   .הם עדיין לא התפתחו לתוך גוף  בהם כבר יכולת להיות פנים בפנים. אולי דווקא כי

אולי דווקא כי הם עדיין לא התחילו את תהליכי ההכנסות לתוך שפת    .הם עדיין לא נולדו לעולם

ההתממשות המלאה שהולכת להיות פה בהמשך הדרך. כשהעובר הזה ייוולד, הוא עדיין יהיה זוג  

צרח ויבכה על הצרכים שלו. מבחינה נפשית אולי  קטן של עיניים, עיניים מאירות, ובו זמנית הוא י

ז שלו.  דנפש  נפש  זה  אבל  וזעם,  תסכול  כעס,  מצוקה,  אנרגיות  מלא  יהיה  שבה    והוא  המציאות 

המלכות שלו, כצורך נפשי, תהיה נקודה קטנה באחור, שתתפתח לאט לאט אל החזה, ולאט לאט  



לה וצורך ותקשורת, והמהומים, אבל  לכעס רגשי וזעם, ולאט לאט תתפתח לפה, כי נפתח נקודת קב

נפש שלו לעלות לאט לאט  הכל זה יהיה עליית המלכות שלו על פני ציר האחור שלו. היכולת של  

 .  ציר אמצע שלוהולטפס לקומת 

אבל בו זמנית יש משהו אחר. יש את הנקודה הנשמתית שלו, שהיא זוג עיניים מחייכות ומאירות.  

זה לא באותו מישור.    .ולדחף האילם לנשום, ולאכול, ושיחליפו לו טיטולהיא לא באותו פאזה לצורך  

זה האור שקורן מהעיניים, שהוא אור הנשמה. שירדה לעולם, ואין לה מושג עדיין מה המסע שהיא  

צריכה לעבור. אולי היה לה, אבל היא שכחה אותו. היא הולכת להתארגן בתוך המציאות, להכנס  

והיא תהפך לו' קצוות, והיא תגדל למוחין, והיא תעבור תהליכי התבגרות.    ,לתוך גוף, ולארגן פרצוף

לאט לאט הפרצוף שלה יקבל עוד שכבות ועוד שכבות. שכבת חיצון תהיה לה שכבת אמצע, ושכבת 

אמצע תהיה עוד שכבת פנים, והיא תהיה כבר בנויה ממרחב הרבה יותר מפותח, של כלים, ועושר  

 ומפותחות של הרצוף שלה.    של שפה, פנימית וחיצונית,

אבל מה יקרה לנקודה הזאת, של הזוג עיניים? מה יקרה לאותו אור שהאיר בראשית הילדות? אותם  

ואיבדו את  המהומים שנשמעים בעיניי כקולות של לוויתנים. שאיבדו את המנעד שלהם אחר כך,  

עיניים יותר מעשיות, פרקטיות.  האור שלהם? ולאט לאט האור נגנז, והוא מוחלף בעיניים אחרות.  

אולי לפעמים עם מבע רגשי מסוג אחר, מבע רגשי של רוח, שיכול להיות אהבה ורצון ויכול להיות  

כעס וזעם, אבל הוא פה, שייך לעולם הזה, הוא כבר לא מביא איתו את האור של העולם הבא, או  

 ת פנים. את האור הקמאי הזה, האור הכתרי הזה, שהיה כשהיא הייתה כנקוד

האר"י יתאר את המסע של הנקודה הזאת לפרצוף. אנחנו מתארגנים לתוך הפרצוף שלנו, לתוך הגוף  

 שלנו. לתוך הכלים שלנו. לתוך המבטאים השונים שלנו. ולאט לאט העיניים כמו נכנסות לתוך הגוף. 

איפ  בדיוק  הם  החתול  של  שהעיניים  זה  אלוקים  של  לקיום  שההוכחה  אומר  היה  מנחם  ה  הרב 

תארגנים לתוך הגוף שלנו, בדיוק איפה שהחורים  משהחורים של הפרווה, אז זה באמת פלא. אנחנו  

תארגנים לתוך גוף, שהוא באמת לא לגמרי במקום של העיניים שלנו.  מ של הפרווה. זה נס. אנחנו  

  יש צד מסוים שהעיניים שלנו, האור הפנימי שלהן, הגילוי הנשמתי שבעיניים, מביא משהו מעולם 

לפעמים זה קורן, מתגלה האור בעיניים, מציף יופי, בתוך הגוף ובתוך כל הקיום, בתוך כל    אחר.

ראית אותו, לפני שהוא פתאום חייך וקרן משהו מבפנים,  שההיות של האדם. הוא מעבר לכל מה  

 ופתאום כל ההוויה שלו השתנתה למול עיניך, התגלה משהו ארכאי בנוכחות שלו ובמפגש בניכם.

זה כמו שיבת אור הכתר אל תוך הנוכחות,    נינו. ימול ע ממש  ני מצבים מתחלפים, יכול להיות  זה ש

 שבעצם הייתה כבר בנקודה הראשונה, כשהיא הייתה נקודה והוא היה ו' קצוות, בראשית ההוויה.  

נקודת הכתר של המלכות, נקודת  זו    ,זה כבר היה שם. הנקודה הזאת שעמדה פנים בפנים איתו

הא שהייתה  הרצון  עצמית,  עומק  נקודת  הנשמה.  של  יחידה,  הבת  ההתייחדות,  נקודת  ריכאית, 

מכל השפה של הגוף, מכל השפה של הפרצופים, מכל השפה של מערכות   חופשית, מכל העולם הזה.

חיים. עם כל המקום בו העיניים כבר מזדהות עם  במורכבות שאנחנו מצליחים להחזיק  היחסים  ה

השפות האלה הן  כל    מבחוץ. השיפוטיות והאובייקטיביות של העיניים.העולם ורואות את עצמן  

 שפות שרכשנו אותן, ביחס ל"בת עין" הפנימית שלנו. 

עין. הבת  נקראת  וכמה מקומות,    הנקודה הזאת,  בכמה  סיפור הבריאה  דורש את  זוהר  התיקוני 

למציאות. ונבראה  הלכה  עין  הבת  איך  עין,  בת  של  הבריאה  בר   כסיפור  אלוקים",  "בראשית  א 

בת ראשי, הבת הזאת נקראת בת עין. היא אותה נקודת שכינה, בה השכינה, כל מה    -בראשית זה 

עומק   בתוך  שגנוזה  עמוקה,  אינטימיות  נקודת  שבעיניים.  השחור  שבעיניים,  האור  היא  שהיא, 



השכינה. זאת  של    העיניים.  המפגש  הוא  ביותר  העמוק  המפגש  עולם",  ברית  לזכור  "וראיתיה 

רואים אחד את   ה,א  ר  י  - הא  ר  המפגש האינטימי של הבת עין עם הקב"ה. שי    .ניים עם העינייםהעי

השני. ראייה במובן העמוק ביותר, הנשמתי והאריכאי של ראיית פנים. הבת עין הזאת, שטמונה  

במילה בראשית, הלכה ונבראה לתוך המציאות, הולכת ונסגרת בתוך המציאות והולכת ומתגשמת  

  מביאות את המקום האריכאי הזה, הכתרי הזה.  תוך ההתממשות שלה. העיניים שלנו כבר לאאל  

אלא מעלות כבר הפוך, מעלות מלמטה למעלה את הרגליים שלנו, פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של  

אדם. ומביאות את כל ההתממשות, תפיסת המציאות שלנו, הפנימית והחיצונית והעולמית. הם  

 ת להיות פונקציה אחרת.  הולכות והופכו

סיפור אחד יספר שראשית הבריאה היה ו' קצוות, עם מלכות  .  שני סיפורים הפוכיםמספר  האר"י  

נקודה קטנה שנמצאת בתחתית הו' קצוות, עטרת היסוד נקודת אחור,  שהיא  , באחור שלו. היא 

ר לפנים. הילד  והיא תתפתח. היא תעלה אל החזה, אל הדעת, אל הקודוקוד ואז היא תעבור מהאחו

צורך הישרדותי שנמצא ברמת התחושות, של מצוקה,   .הקטן נולד, ואז יש לו צורך לנשום, לאכול

ואז זה נהיה מודע, בפה, ואז זה הופך לעיניים, ומודעות,    .צורך, דחף. ואז זה נהיה רגשי, עולה לחזה

י, למקום של מפגש של  וזה עובר מאחור לפנים. אני מסוגל להביא את הצרכים שלי, את הדחפים של

אינטימיות, ומקום של רגש שהוא לא רק צורך, הוא גם משמש כמפגש. כל הנקודות האלה עוברות  

זה   שלנו.  הפרצופים  לאינטראקציות  בסיס  תהווה  הנקודה הזאת  מסע שלם.  וזה  לפנים,  מאחור 

צוות האלה  סיפור שמספר את הנקודה הזאת ואת הו' קגם סיפור אחר.  יש  בו זמנית    סיפור אחד.

 הראשונית שלנו.   מנקודת המבט של ההתרחשות הכתרית. הנשמתית.

כעוברים היינו יכולים לספר את הסיפור הזה בו זמנית. האר"י אומר שהמצב העוברי, של הו' קצוות  

והמלכות, זה לא רק נפש דנפש עם ו' קצוות, אדם שבקצה שלו יש נקודת מלכות שהולכת וצומחת,  

גופנים לצרכים חברתיים לצרכים  שצורך  )להתקיים,  שהיא הדחף לחיות,   ויטפס, מצרכים  יעלה 

הנפש והרוח הם  כשגם המון אנרגיות שבירה, של שבעת מלכי אדום.    ות . עם האחור עול(רוחניים

במצב העיבור של הילד, יש שם הרבה אנרגיות תוססות לא פשוטות שהולכות ומתבררות בתהליך  

של תהליכי בירור.  ולא קל  ר"י מצייר את ההריון כתהליך דרמטי  ההריון. זה חלק מהמקום שבו הא

האם מבררת את כל בירורי הנפש של הילד שלה, בשלב    .עברה וזעם יכולים להיות בתוך המצב הזה

 הזה, ועושה את התהליך הראשוני של עבודת הבירורים עם הנפש של הילד.  

ו' קצוות ומלכותיש את   שעומדת באחור, ותטפס לאט לאט    הסיפור מנקודת המבט של האחור, 

למעלה, ואז תעבור לקדימה, ועל זה בנוי כל דרוש ו' בדרושי האר"י לראש השנה. איך אנחנו מעלים  

זה הילד שמתחיל    את המלכות ארבעה ראשים באחור, ואז מעלים אותה לארבעה ראשים בפנים.

דחף. של  ראשונית  באחור.  ראשונית  שהיא  הזאת,  הנפש  מנקודת  שלנו,    וצומח,  הראשוני  הדחף 

 הצורך הראשוני שלנו, שמתפתח בחיים שלנו ועולה. 

יש לנו את ההתחלה של המלכות כנקודה, אבל    יש לנו את ההתחלה של ו' קצוות,  .יש גם סיפור אחר

זה טרום    זה מצב כתרי. העולם מתחיל במצב כתרי.  הנקודה הזאת כבר עומדת איתו פנים בפנים.

שם האר"י    (שער ההקדמות עמ' רכח' עד עמ' רל' )בריאה, במובן מסוים. זה היה בעולם הנקודים,  

מפרש את זה באריכות. אבל במובן מסוים זה קיים גם אחרי הבריאה. גם היום זה מסתתר בתוכנו.  

לילד    .שם רואים את יותר בחוש  ,לא רק בשלבי הראשית שלנו, ברמת העיבור ורמת ראשית היניקה

בו זמנית יש את השכבה העוברית והינקותית הראשונית הזאת, ובו זמנית הוא נשמה, אור, קורן,  יש  

אתה רואה נשמה שירדה לעולם והולכת ומתחילה את המסע    .עיניים וקולות נשמתיים קמאיים



אל מול המצב הקמאי שהיא כבר חוותה,    המסע שלה יעבור דרך מעבר מהפנים אל האחור.  שלה.

ירידה לתוך מצב שיש בו  כנש מה שעמדה פנים בפנים באור הכתרי, כל העולם הזה הוא סוג של 

כלים יותר  ולעמוד    ,הרבה  כל,  קודם  לחזור  אותה  שתכריח  והתממשות.  התגשמות  יותר  הרבה 

תנועה   מין  שלה,  הקמאית  הראשונית  מהחוויה  משהו  תאבד  היא  היא  של  באחור.  האור.  גניזת 

 כתרי, ולהיות ראש לשועלים. חלק מהעולם של האחור.  הולכת לגנוז את אורה ה

בדרוש המפיל האר"י מסביר שכל לילה יש בתוכנו איזשהו תנועה של הנקודה הזאת. היא נעה לאורך  

היממה שלנו, ויש לה את המסע שלה, בתוך הסיפור הרגיל, הפרצופי שלנו. גם בתוך הסיפור שלנו  

בחיים,   ושהיום  פרצופים  של  במרחב  העולםמתפקד  עם  שמזדהות  בוגרות,  עם    ,אינטראקציות 

גם מסע  יש  בו זמנית    .וההורית  ,הזהות הפרצופית שנבראה לנו, והזוגית  ,היכולות,  האישיות  ,עצמנו

אנחנו מגיעים לנקודת התפתחות  כש  .שנעה בתוך המרחבים האלה,  של נקודת הכתר הנשמתית שלנו

גרסיה שלנו, היא תופיע מחדש. כשאני הולך  נהיה בשיא הרכש או    שיא שלנו, היא פתאום תופיע.

פתאום הנקודה תשתחרר. כי כבר  אז  לישון, הפרצוף שלי נחשך, ואני חוזר למצב רגרסיבי ועוברי,  

אור האריך    ן בת עין""מאיר לאישו יהיה  אז    .אין לה את החיבור לפרצוף שלה, אז היא תשתחרר

קרין  זה ימלא באור של פנים, כי הנשמה חזרה לראות את מקורה.  תיאיר לה. ואז היא תגדל, ות 

בבוקר      .זה כשהולכים לישון, ברכת המפיל, דרוש ו'  מחדש אור לכל המסע של הרוח, של הו' קצוות. 

גם   שלו,  קצה  לנקודת  יגיע  בחיים  שלנו  שכשהמסע  להיות  יכול  פרצוף.  לתוך  ותבנה  תחזור  היא 

לו את כל היכולות שלו, ותודעות המוחין שלו, והוא יחזור    ור, ויהי הפרצוף יבנה, והוא יבנה באחוכש

תופיע    א מהאחור לפנים, אז הוא יחזור לפגוש את העיניים, אבל עם כל הוויה שלו. היא תחזור והי

   שם בפנים.

זה ההבדל בין ברכת המפיל, לבין ברכת כהנים בסוף סדר העבודה של תמיד של שחר, או בסוף  

לכל  תפילת שחרית שלנ נבנתה  נכנסה מחדש לתוך הפרצוף, לתוך העולמות, היא  היא כבר  ו. בה 

"יאר    -חזרה לעמוד פנים בפנים עם הקב"ה. בשיא הגילוי ואור היחוד ואור הפנים ומלוא קומתה,  

ה' פניו אליך ויחנך". חזר האור לעיניים, שהוא אור עמוק יותר מכל האור של מה שעברתי בעולם  

העצמית שקורנת בתוך ההתממשות שלי כבר עכשיו. היא תאיר מחדש, היא  הזה. הוא אור הנשמה 

תדליק את הנרות של כל הבית, של כל ההיות, של כל מה שאנחנו. היא תפתח שכבת עומק חדשה  

 בכל הבריאה, בכל המסע של האדם בעולם.

קטן, והוא    היכולת לחזור אחורה ולהתחיל מסע מחדש עם פרצוף, שהוא בכיין, נודניק, מתלונן, ילד

רת שם בפנים, ומסתתרת שם איזה אינטימיות עמוקה  נשמתית   יגדל, והיא תחכה שם. היא מסתת

היא לא הולמת את הכלים של האדם. אבל אין לה ברירה, היא צריכה לרדת    .שמחפשת את עצמה

לתוך הכלים האלה, כי רק ככה היא תוכל לממש את עצמה. לא רק כנקודת אור, אלא  כחיים של  

 ור. כעולם שלם של אור. כאינטראקציות מלאות של אור.א

היא דוחפת את כל החיים בסתר המדרגה, לא סתם היא יורדת    היא דוחפת הכל בסתר המדרגה.

לשם. היא תהיה נקודת הכתר, נקודת הרצון העמוקה והנסתרת, שלבא לפומא לא גליא, שדוחפת  

בפנים. א ולאינטימיות שנמצאת שם  ליחוד  עמוקה  גנוזה, שושנה  בקשה  נקודה  היא  בינתיים  בל 

יש סוגים שונים של אנרגיה של תנועה. הרבה פעמים  קשה לזהות אותה.    פנימית שעוד לא נחשפת.

האנרגיה של ההתחלה, היא אנרגיה של העולם הזה. יש משימות, יעדים, צריך לממש אותם, ואתה  

זו לא הנקודה    . ר עמדה פנים בפניםמתחיל אותם, אבל זו לא הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית כב

הפנימית שדוחפת את התנועה עכשיו. זה הצורך שלי לממש את הכלים, היכולות, היעדים שלי. זה  



לא בהכרח נע משפת האור. האינטימית, האריכאית, של השייכות העצמית. זה יכול לנוע משפת  

זו  לי, ואני רוצה שיהיה טוב לי,  הבינה, או שפת החוכמה, שיניעו אותי למסעות שלי. אני יודע שרע  

אבל    .שפה של חכמה. זה יניע אותי למסעזו  שפה של בינה. אני רוצה לממש את השלמות של חיי,  

   גם זה וגם זה לא באמת נקודת האריך.

נותנת כח ללכת אל המסע של  שחווית הפנים, הראשונית, נותנת ראשוניות של אור או של שייכות,  

אפשר לדמות את המצב הזה לראשית האירוסין. יש איזשהו אור  וגיות,  גם בהקשר של הז   האחור.

מרחב של חיים שחוזר    ,עיניים. בגללו יורדים עוד פעם לתוך הגוף, ואז יש ביתשל  רק    של שייכות

גוף,   ולשפת אחור, שפת נפש, שפת  לפעמים באחור. גדלים שם את כל  שאחורה כביכול, לצרכים 

אבל היא לא תהיה אותה נקודת הפנים שהיא הייתה    .לנקודת פניםהמסע, ואז חוזרים עוד פעם  

אבל בתווך, יש מסע. יכול    בראשית הקשר. יש פנים והיא מביאה איתה את כל החיים לתוך האור.

להיות שכל בוקר נזכיר את נקודת הפנים. או כל לילה נחזור.  דווקא ברגרסיה של השחרור, של כל  

והמ והעבודה  היומיום  של  הראשונית.  המשקל  הקמאית,  הפשוטה,  הרצון  לנקודת  נחזור  שימה, 

 כבר עמדה פנים בפנים.  ש

השנהכל   ראש  שלפני  השנה  ראש  לקראת  .  זה  מנועים  מחממים  רק  מתחילים.  לא  עדיין  אנחנו 

ראש השנה שאנחנו הולכים לעבוד עליו הוא השלב הבא, השלב שבו    .הדרוש. זאת נקודת הבריאה 

אחור, ואנחנו מתקדמים הלאה במסע. הנושא הזה הוא מערכות שלמות  כבר נכנסנו לתוך מרחב ה

תיאורים אחרים בכלל של מערכת הנקודות, כמו בהקדמה  יש  של דרושים. בתוך דרושי ראש השנה 

אני מספר את הסיפור   איך  של  שפות,  כפל  פה  יש  ו'.  דרוש  בפתיחת  כמו  או  לדרוש ראש השנה, 

ששמים את הדגש על הנקודות האלה  , בכוונות ראש השנה,  יש דרושים בהאר"י  הראשוני של החיים.

 כעניין של ראש השנה. בשער הכוונות, בפתיחה שלו.  

 עבודת ראש השנה בארבעת שרשי המלכות 

 - בהקדמה שלו לראש השנה הוא כותב

 שער ההקדמות, דרושי ראש השנה, הקדמה: 

אחרונים שקודם  בליל ר"ה טוב לקרוא על השולחן קודם שיטול ידיו למים 

ברהמ"ז מס' ר"ה שהם ד' פרקים של משנה. ותכוין כי הם ארבעה פרקים  

כנגד ד' אותיות הוי"ה, וכנגד ד' בחי' שיש אל המלכות. ועיין בברכת אבות  

 .דתפלת ר"ה לקמן וע"ש ושם יתבאר ד' בחינות המלכות הנ"ל

ות של  ונלע"ד ששמעתי ממוז"ל פעם אחד שאלו ד' בחי' הם סוד ארבעה אותי 

שם אדנ"י, וכנגדם הם ד' פרקים דמסכת ר"ה הנז'. וכונה זו צריך לכוין  

 בקריאתם בליל ר"ה על השלחן. 

יש לנו ארבעה פרקים, כנגד ארבע שמות שם אדנות, שזאת המלכות הקדושה. כל אות היא פרק  

 אחד, היא ראש אחד של השנה. 

וזה   שנים כו ארבעה ראשי וד' בחינות הנז' נרמזו במשנה ראשונה שהיא 

פירושו. דע כי ד' בחינות יש אל המלכות, נוק' דז"א; כנודע אצלנו כי כל דבר  

של קדושה בכל מקום ששורה נשאר ממנה רושם שם קבוע תמידי, לא ימוש  



 :משם. ואלו הם ד' בחינותיה 

 מהם ארבעת הבחינות שיש לה? יש גרסאות שונות. 

בימי החול בלילו' ההם יורדת היא  הא' היא בהיותה בראש הבריאה, כנודע כי 

למטה בהיכל ק"ק דבריאה בסוד מיעוט הירח ושם נשאר בחינה א' שלה  

 .תמיד

המקום שלה הוא אפילו מתחת לנקודת ההבראות בכלל. המקום בו אני צריך את הזולת בשביל  

 להיות. צריכים את הבריאה בשביל שאלוקים יהיה מלך. זאת הנקודה הראשונה. 

 היסוד דז"א  והב' הוא תחת

 נקודת הקשר האינטימית, כחלק מהמלכות. הצורך בזולת בתוך מרחב הברית. 

 .והג' הוא כנגד הת"ת

 השלישית היא כנגד התפארת, שזו נקודת הקשר של הלב. הצורך באינטימיות הרגשית.

 והד' הוא כנגד הדעת דז"א 

 הצורך במודעות הדדית. 

כי הם ארבעה  ם", שי שני ארבעה רא" ואלו הם ד' שרשים שיש אליה ונקרא

 : ראשים שלה

אלו ארבעת השורשים שנעים על פני ציר האמצע, מאחור, ואחר כך בפנים. ארבע נקודות ראשיות,  

או שורשיות, שהם שרשים עליהם המלכות נבנית. כל האינטראקציות שלנו מפתחות את הנקודות  

ינטימי  ובהבנה, וביחס א  האלה. נקודת הצורך הרגשית בקשר, נקודת הצורך התודעתית בהכרה,

תודעתי. ידיעה. כל דבר כזה הוא עולם שיבנה על בסיסו בהמשך. חלקם תתפוס רחל וחלקם תתפוס  

לאה. לאה תתפוס את החלקים הגבוהים יותר של התקשורת, רחל תתפוס את החלקים הנמוכים  

לכות שבנויות  יותר של התקשורת, אבל גם רחל וגם לאה יושבות על שרשים בסיסיים של תנועות מ

 על ציר האמצע שלנו. מרכזי תקשורת, מרכזי מפגש, מרכזי צורך. 

אבות  ברכת  כוונת  על  בנויים  הראשונים  העמודים  כל  השנה,  ראש  של  ו'  בכריעות    -בדרוש  איך 

כל ארבעת הראשים מאחורה.   ואת  כל ארבעת הראשים מקדימה  וזקיפות אני הולך להרים את 

 ת הראשים של הפנים. זאת הכוונה המרכזית של ברכת אבות: ארבעת הראשים של האחור, וארבע

  דרוש ו':שם, שם, 

 :מדבר בענין כונת העמידה בקיצור ואח"כ אחזור לבארם באורך בע"ה. וז"ל

ברוך: הנה בתפילת יוצר עד גאל ישראל העלינו את המלכות עד היכל ק"ק  

 בחי' פרצוף דבריאה, והנה היא בבחי' נקודה א' כלולה מי', ואינה עדיין ב

המלכות אני פוגש אותה בגאל ישראל כנקודה קטנה כלולה מעשר והיא לא פרצוף. רק נקודה  את  



, וכן הלאה. הוא מדבר  שתעמוד בקודש קודשים דבריאה. אנחנו רוצים להעלות אותה כנגד היסוד

בעבודה הזאת של  כוונת אבות, קודם כל מתחילים בעבודה הזאת.  את  על זה בכל העמודים הבאים,  

יש עבודה בראש השנה, שמתייחסת לאיזור    להרים את נקודת המלכות על פני השרשים השונים.

 . הוא יצמח לפרצוף ואז יצמח לפנים. הזה ראשוניה

 מהפנים לאחור -נסירה הפוכה

רוצה לצאת לדרך שמשם התחלנו באמת. לא התחלנו את הסיפור    . אחרי שהבנו עכשיו מהרח"ו 

ומדים אחור באחור. החיים מתחילים מנקודת פנים שוויתרה על הפנים שלה, כדי  מזכר נקבה שע 

הייתה אינטימיות עמוקה לפני    לצאת למסע של אחור בתוך העולם הזה, כדי לחזור לפנים בפנים.

שאלה טובה מאיפה מספרים את הסיפור שלנו. אם הסיפור    ושחיינו בעולם הזה, אחור באחור. ז

זו"ן עומדים אחור באחור. או שהסיפור שלי  שלנו מתחיל מהעולם הז ה, פה הזהות שלי מונחת, 

קודם לעולם הזה, סיפור שמתחיל מקשר הנשמות שבראשית ההתממשות, כשהיו  שמתחיל מסיפור  

 עוד פנים, ובחרנו להתממש במציאות, בתוך מרחב אחור.

יינו לפני שהיינו. הראה  הבחירה של המהרח"ו לספר את הסיפור, זיכרון ליום ראשון. נזכר איך ה  וז

לי את פניך לפני שאביך ואימך הולידו אותך ואומר לך מי אתה. נחזיר אותך לנקודת הראשית שלפני  

שהתממשת, אפילו באבא ואמא בעולם הזה, ותזכור שכבר היית פנים בפנים עם השם יתברך. תזכור  

לתוך המציאות, אתם    עכשיו התממשתם  . שכבר הייתם פנים בפנים בשייכות אינטימיות ועצמית

נותן ארגון מחדש לתודעה של הזיכרון  זה בתוך המצב שבו אתם נמצאים, אבל לא התחלתם משם. 

תמונות   צרכים,  עם  גוף,  בתוך  נולד  שרק  קטן  כילד  עצמי  את  מספר  אני  האם  שלנו.  ההיסטורי 

הזיכרון שלי  משם מתחיל הזיכרון שלי? או שהאם  ראשונות מגיל שמונה חודשים, שנה או שנה חצי.  

חזיר אותי לנקודת הפנים בפנים שהייתה לי לפני הכל. משם אני מתחיל  שמ הוא זיכרון ליום ראשון,  

 ויום הזיכרון לשם.   את הסיפור. מהרח"ו בוחר להחזיר אותנו בראש השנה

 שער הכוונות, דרושי ראש השנה, דרוש א: 

ובפרט בענין  ולבאר המאמר הזה צריך שנבאר ענין הנקבה בכל פרטיה  

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

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

 אשר עליה אנו אומרים ומאיר לאישון בת עין 

 היא נקראת הבת עין, היא השכינה של האור של העיניים. 

יל חבלי שינה כו' וע"ש היטב כי שם נתבאר כל זה  כמבואר באורך בברכת המפ

  1הדרוש 

וזאת הנקודה היתה בה כח לעמוד עמו פב"פ כנז' שם וטעם הדבר נתבאר  

היטב בדרוש ה' דתפילין למה נוהגים ביום ולא בלילה והוא כי הנקו' הזו היא  

 בחי' הכתר שבה עתה ודי בזה

 
מי שרוצה לחזור ולהיזכר בזה שיחזור לשיעורים משנת תש"פ, למדנו את זה עד חנוכה בערך.   1

 לכו תראו את השיעורים ותזכרו.



  היא הנקודה השורשית שלה, הגבוהה ביותר שלה. נקודת הרצון העצמית האינטימית.  

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

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

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

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

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

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

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

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

   ז"א לבדו

הצורך שלה שהוא יראה אותה, מונע ממנה להתפתח. הצורך שלה שהוא יראה אותה מונע ממנה  

בנקודה   נשארת  היא  שלם.  פרצוף  לעצמה  ראיית  ולבנות  את  שלו,  המבט  את  עיניים  המחפשת 

שם יתברך. זה משאיר אותנו ממוקדים בעיניים, בנקודת ההיראות, נקודת  שבינה לבין ה  ההדדית

המפגש, נקודת האינטימיות. יש צורך של להפסיק לראות, בשביל לבנות את עולם ההיות שלנו. את  

העולם החשוך יותר. העולם של הכלים. כשאנחנו כל הזמן הולכים לנקודת האור, אור לא מאפשר  

כ סותר  אור  להבנות.  של לכלים  ממצבים  נוצרים  כלים  כלים.  שם  אין  רציף,  הוא  האור  לים. 

 הסתלקות אור, כמו בעת הצמצום. אלוקים סילק את האור, ואז נבראו הכלים.  

, לעמוד מולו ולראות  24/7כל עוד אנחנו מחפשים דבקות של אינטימיות עם השם יתברך, כל הזמן,  

הסבי עיניך  "ם נעצר בהתפתחות שלו.  אחד את השני, משהו לא מתפתח בהיות של הקיום. הקיו

שהם להווצר,  מנגדי  למציאות  לאפשר  בשביל  לפעמים.  העיניים  את  לסובב  צורך  הרהיבני", 

כולו סביב   עולם שלם, שלא  להבראות. לאפשר לשכינה את היכולת לבנות לעצמה פרצוף. שהוא 

ים אחד את השני. כמו  העיניים. כשצריך ללכת לסידורים, או כל אחד עוסק בעיסוקיו, אז לא רוא

ילדים, שמחפשים את המבט של אבא או אמא כל הזמן. הם מידי פעם מרימים לראות שהם עדיין  

להיות במרחב    . רואים אותם והם עדיין מסתכלים, הקושי להפרד ממכם. להפרד במבט. להיות לבד

זה    הקשר.  שבו אין את ראיית העיניים, אין את ההשגחה, אין את הנוכחות ההדדית בתוך מרחב

 היה הדבר הראשון שהיה צריך לגנוז. 

היא זקוקה למבט העיניים שלו, שהוא יראה אותה, זה החלק ממשמעות ההיראות של המלכות,  

השפה הראשונה שבה אנחנו מדברים על המלכות בעיניים, הצורך להיראות,    ו ז  הצורך שיראו אותי, 

הצורך הזה, שיש אולי שניים או שלושה    . יולראות את היופי שלי, את היופי האינסופי שקורן בתוכ

בעולם שראו את האור המיוחד הכתרי שטמון בקודש הקודשים, של הלב ושל העיניים, הצורך הזה  

היה צריך    לא הייתה יכולה להיתקן לבחינת פרצוף שלם בגלל זה.בגללו היא  הוא הדבר הראשון  

מ נוצר  אז  אותה.  לראות  הזה  במובן  שיפסיק  העליון  כמו  המאציל  האור,  גניזת  כמו  שהוא  רחב 

 צמצום, הסתלקות האור האלוקי מהמציאות. אנחנו עומדים לבד.  

זה עצמו תהליך ראשוני של מעין דורמיטא. אנחנו כבר לא זקוקים למבט שלו, שהוא יראה אותנו,  

זה אור האריך,   בדרוש המפיל,  אותה עכשיו,  אותה, מי שרואה  להיות. אבל משהו רואה  בשביל 

בפנים. יש לה אור אריכאי, אור עצמי, של אור יחוד עצמי, שמאיר לה את היופי הפנימי של    שנדלק

החן שעולה בתוכה. זה מה שהאר"י יבאר מאיר על ה"מאיר לאישון בת עין", שאור האריך מאיר  



 לה, כשהזעיר אנפין כבר לא רואה אותה. 

לא מפותחת.   היא  נקודה.  רק  והיא  קצוות,  ו'  לה  הוא  הזמן,  לצורך  יש  כל  צורך  היראות  לה  יש 

מונע את היכולת שלה לבנות את עצמה. היכולת להפסיק את זה, לגנוז  וזה  אינטימיות של ראיה,  ב

את האור, לעקוד את יצחק, להחשיך את המציאות, זה חלק נצרך בהקשר של תהליכי ההיבראות  

יר אנפין סוגר את העיניים,  זע   ראשון שקרה. יש שינה,הדבר  השפות. זה  השל המלכות. של מעבר  

נסגר בעיניים, אני כבר לא רואה. זה חלק   "המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי". האור 

  ,מה יקרה כשאני לא אראה? הצורך להשאיר את העיניים פתוחות  .מהפחד של ילדים ללכת לישון

חון ביכולת שלי לסגור  צריך שתשב לידי כשאני נרדם. לחוש בטאני  כמו שאתה משאיר קשר. לכן  

 ל הזעיר אנפין.שדורמיטא האת העיניים. ועדיין לחוש את הקשר שיש בנינו. זה הצעד הראשון,  

ברמח"ל, בכללים ראשונים,  פנים לאחור. זה תהליך הפוך מהנסירה שאנחנו מכירים.  מהנסירה  זו  

הנסירה    פעה דומה.בו הוא מבאר את נושא הנסירה, זה נראה קצת אחרת, אבל גם הוא מדבר על תו

ה ממעל, היינו מחוברים  - נועדה לנתק אותנו מהחיבור שלנו אל השם יתברך. היינו כבר חלק אלו

מונע את  שאליו, אבל בגלל זה לא היינו יורדים לעולם. אלוקים צריך להפסיק את מצב הפנים הזה,  

זה   פרצוף  הכלים.  של  המלאה  ספירות,  כההתממשות  עשר  זה  כלים  כלים.  לך  חיצונישיש  - של 

שלושים כלים, שנבנים קודם כל בחושך. יכול להיות שהחושך הזה יהיה אור החכמה,    .פנימי-אמצעי

 ולא אור הכתר, כי אור החכמה ביחס לאור הכתר, הוא חושך במובן מסוים. הוא כבר גניזת האור. 

ניזת האור.  הדורמיטא היא סגירת העיניים. סילוק האור. ג  .הם פנים בפנים של אור, של העיניים

 .ההתנסרותודוחף את תהליכי ההיפרדות ש

 בבחינ' נשמתו המסתלקת ממנו בעת התרדמה והשינה  

 במובן מסוים. הוא כבר לא מאיר לה את אור הלב.   בדרוש המפיל מבואר שהוא לא רואה אותה 

 עולה למעל' בסו' מ"ן אל אימא עילאה  

רוחי", לא בשבילו, כי הוא כבר היה ו' קצוות,  נשמתו עולה למעלה, ומעלה מ"ן של "בידך אפקיד  

שהמפגש שלו    .תבנה כפרצוף שלםותגדל    , אלא בשבילה. היכולת שהיא צריכה לפתח ושהיא תצמח

מבחינת השלם    ים חסרש  , מפגש מלא, לא רק עם האור של העיניים, עם החיוך האינטימייהיה  איתה  

רק העיניים. העיניים הם לא   ותלא מספיק . ה"של חייו. "כלה שעיניה יפות כל גופה אינו צריך בדיק

קטנים   לילדים  נכון  זה  העיניים.  במרחב  רק  נשארים  שלא  חיים  הם  מלאים  חיים  החיים.  כל 

ולזקנים. יש להם משהו בעיניים. הגוף כבר אולי מתכווץ, אבל יש לפעמים אור שמאיר משהו עמוק  

 שיכול לקרון דרך עיניים של איש מבוגר, איש זקן. 

אבל חשוך יותר. אבא  ,  הליך של אחדות, פרידה וחזרה לקשר ממקום בנוי. מקום מלא יותרזה ת

תקבל עוד תשע ספירות. היא הייתה נקודה   ,ואמא יבנו אותה כפרצוף, היא תעבור מנקודה לפרצוף

שתהפ נקודותוקטנה,  עשר  שצריך  לפרצוף  ואמא    .ך  אבא  אותה.  שיבנו  נקודות  עשר  תקבל  היא 

ת להבנות כפרצוף שלם, והיא תתחיל לראות את עצמה, ואת מה שטמון בה, ואת  ימשיכו לה יכול 

לפתח ולהצמיח אותם. יכול להיות שבין השאר היא תקבל את זה מכוחות    ,הכוחות שיש לה, ולבנות

יפגוש אותה מחדש, הוא יפגוש אותה באחור שלו. היא  ושעברו ממנו אליה. אבל כשהוא יתעורר,  

 ר באחור. היא לא תחזור להיות איתו פנים בפנים. חזור להיות איתו אחות

אם לא היו חותכים את חבל הטבור בינך לבין אמא, לא היית מי שאתה היום. המפגשים הבוגרים  



שלך, גם עם ההורים שלך, גם עם העולם, גם עם בת הזוג שלך, לא היו יכולים להתרחש. אם הילדה  

זן  תה ממנה, משהו בסוף לא יצמח גם אצלה.  שלך לא היית מסוגלת לשחרר את המבט ממך, או א

ראשוניות של  ה   היכולת של ילד להיות בלי אבא ואמא, הוא רץ לחלונות בגן ביום ראשון בספטמבר.

והכל נשאר מאוד גנוז ומקופל בעצם ההיות    .היא אחדות, אבל אין לה שפה מפותחת  ,המבט בעיניים

ים שונים, שלם של מבע. משהו חודר מידי, עירום  אין לו עושר של שפה, מרחבים, סוגי פנ   .האינטימי

מידי. חסר מנסרות, שנצרכות בשביל להפוך את המבט הזה למבט הרבה יותר עשיר, יפה, דינמי,  

 נגלה ונכסה, שפותח את האור אל המעבר לעצמו. 

החושך של הבריאה, של האחור, גם בונה את הכלים. הוא בונה את הגוף, את המרחבים של העולם,  

את עושר הפרצופים, עושר המצבים. אבל הוא גם שולח את האור אל מעבר לעצמו. יש לאור אשליה,  

שזה הסיפור. זה לא בדיוק נכון. החושך, בהקשר הזה, הוא סוג אחר של מגע. של היות, שקודם  

איזה סוג שייכות  של האור. האור זה המצב הזורם, הנוכח, אבל מה היינו לפני שהיה האור?    למצב

יוצר מגע. אולי חשוך, לא מאיר, אבל יש שם משהו שזורק אותנו  שהייתה לפני כן? יש משהו בגוף,  

 משלימה את השייכות של שפת האור. שפת הפנים. שלסוג אחר של חיבור, לסוג אחר של שייכות, 

היא   וכלי. אחדות של כלים,  יחד. אור  וחושך  מול אחדות שמשלבת אור  אחדות של אור, חסרה 

הן  אחדות עצמית בשפה לא מאירה. יש אחדות מאירה ואחדות לא מאירה, ושני האחדויות האלה  

נותן חווית אינטימיות אחרת, מאשר   חלק מהמנעד השלם של חווית האחדות. החושך והממשי, 

 נותנת לשני קיום. איפה שיש אור אין כלים. יש משהו באור שהוא ממיס.  לא  שחווית האור, 

למה אנשים מרגישים צורך לסובב את העיניים? כי זה מבטל אותנו. למה אבא ואמא נשברו? כי אור  

אז אבא ואמא היו צריכים    הם מחקו אחד את השני.וניהם כזאת אהבה,  י האריך האיר להם, האיר ב

להגן על עצמם, ולהגן על כל המערכת מתחת. אור הוא גם דבר שמבטל כלי.  לעמוד אחור באחור כדי  

יש צורך בהיות שפוגש והיות שרואה, ולאפשר לשאת אור בצורה עמוקה יותר ולא שוברת, בצורה  

הן בעושר, הן במרחבים, הן בדינמיות, הן    ,שגם מביאה איכויות אחרות של מפגש, בכל המובנים

משלימות את איכויות האור. רק התהליך הזה שאנחנו צריכים לעבור  באיכויות אחרות של מפגש ש

הוא חתיכת דרעק, יכול לתת את זה. זה משלים את האור. יש משהו מעל אריך, מה שמעל  שאותו,  

אתידע", שאין ידיעה. האור הוא מרחב הידיעה. היכולת   אריך הוא הרדל"א, "רישא דלא ידע ולא

כמה ומטה, שזה מרחב חשוך, שהוא שורש החיים והכלים,  ללכת מתחת לאריך, מתחת לכתר, לח

אתידע".   רישא דלא ידע ולא"הוא שולח את האור אל המקור שלו. הוא גורם לאריך לעלות לנעלם, ל

כל מה שאני יודע באור, יש צניעות שהיא מעבר לאור. היכולת לשלוח את האור  אני יודע ולא יודע,  

ל אינטימיות. כשיש אור אתה חושב שאתה רואה הכל,  אל המקום שהאור עצמו הוא בצניעות ש

יודע הכל, ולא. גם האור אינסוף הגיע למה שמעבר לאור אינסוף. בשביל שהאור אינסוף ידע שיש  

משהו מעבר אליו צריך לייצר צמצום. צריך עולם של חושך. שהוא משלים את אור האינסוף. החושך  

 האינסופי.  

הקשר הזה הוא תנועת האור, תנועת הזיכרון. והחושך משלים  הנקבה שמשלימה את הזכר. הזכר ב

את הזיכרון. יום הזיכרון משלים את עצמו בחושך הגדול של הבריאה, שהוא שכחה אחת גדולה.  

למה הנשמה שלי ירדה לעולם? זה חלק מהתהליכים    ?שכחנו מי אנחנו, מה אנחנו, למה הגענו לפה

הוא גם יום של מפגש עם נקודת ההיווצרות של השכחה  האלה, שאנחנו פוגשים, של יום הזיכרון ש

 של העולם הזה, יצירת הנקבה. אישה והנשייה, כמשלימות את עומק הזיכרון. 

ואנחנו  אלו תהליכים שהם נסירה הפוכה. נסירת האור אל החושך. נתעורר מהשינה, והאור נגנז,  



חיבור אור. אנחנו מחוברים    מוצאים את עצמנו משהו אחר. אנחנו כבר לא מחוברים פנים בפנים,

גוף אל גוף, חיבור חושך. חיבור כלי. זקוקים, תלותיים, נצרכים. זה לא קשר נפשי, קשר פיזי, זה  

 לא קשר שהיינו מחוברים כנקודת אור.  

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

הנקודה שבה ונגדלת וניתוספין  את הנקבה ומורידין בה מוחין אחרים באותה 

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

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

הסתלקות האור, ובניין הכלי, וחזרה מחודשת לקשר, אבל לא קשר של אור, קשר של גוף. קשר  זו  

נפשי בעולם הצרכים שלנו.   צורך, קשר של שיתוף  כלי, של אחור באחור מחוברים. קשר של  של 

ריכה, שפת הצרכים מתחברים. זה לא  צלשתף אחד את השני בחושך ההדדי. מה אני צריך, ומה את  

ר של דין, מחוברים בגבורות, ציר הגבורות  וזה חיבור בדין. זה לא חיבור של חסד. חיב  חיבור באור, 

מחבר אותנו עכשיו. ציר השמאל, שמאלו תחת לראשי. מוצאים את עצמנו מחובקים בשמאל ולא  

ונושעה", פניך  "האר  הפנים.  אור  בסוכות.  האור  נחזיר את  כך  הימין. אחר  השלב    בתנועת  יהיה 

וכות, בדרך אל היחוד. אבל קודם כל יש שלב אחר, אנחנו רוצים להתחיל אותו,  שמיום כיפור לס

מוצאים את עצמנו אחור באחור בתוך העולם הזה, אבל התחלנו  אנחנו  ומכאן אנחנו יוצאים לדרך. 

מהפנים והגענו לפה, ואנחנו רוצים להגיע מפה לפנים מחדש. הסיפור של ראש השנה שאנחנו עובדים  

רה מהאחור באחור אל הפנים בפנים, הוא אמצע הדרך. מבחינת המסע הכולל שלנו.  עליו, שזה הנסי

שהתחלנו מנקודת היחוד של פנים, ונמצא את נקודת היחוד של הפנים בשמיני עצרת, בדרך נעבור  

תודעה רחבה של הסיפור  זו    בנין האחור, ואז בנין הפנים, וחזרה ליחוד של שמיני עצרת.  מסע של

 השלם. 


