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 הצעה לחגי תשרי/ברוך ברנר   -מתוך הספר: 'האדם שעל הכיסא'  

מוקדי   מיכל טרנספורמטיבי, המאפשר תהליך בעל כמה  או  החג מאפשר שהייה בתוך תהליך, מרחב 
 שיא )תפילת כל נדריי, עבודת הכהן וזמן הנעילה(.

בשבת אלא גם מאכילה,  יום כיפור הוא יום של שביתה. ביום כיפור האדם שובת לא רק ממלאכה כמו  
בין אם זה ממלאכה,    –משתייה, מרחיצה וסיכה, מנעילת הסנדל וממיניות. כל פרקטיקה של "שביתה"  

מפנה מקום להתרחשות חדשה. השביתה מוציאה את האדם מן    –מאכילה ושתייה או כל פעולה אחרת  
, וכך מתאפשר יחס אחר העולם ומפנה מקום לתהליכים אחרים. ביום כיפור האדם כביכול שובת מחייו

והן של הממד האלוהי  הן של העצמי  פנימיות,  יום של  להיות  כיפור  ליום  לחיים. השביתה מאפשרת 
אל   הגעה  עד  והלב,  הנשמה  לפנימיות  היפתחות  מתקיימת  בכך  "פניו".  את  ומבקש  פונה  אני  שאליו 

ס לפנימיותו אשר היא  קודש הקודשים אחת בשנה, מתוך בקשה לא להישאר בחיצוניות הלב אלא להיכנ
 מעבר לכל השגה.

כשם שהאדם יכול לפעול בעולם מתוך ממדי עומק שונים של עצמו, כך גם בתורת הסוד ישנה הבנה 
שההתגלות האלוהית מופיעה דרך "פרצופים" שונים, אשר להם ממדי עומק מגוונים, והאדם בזמנים 

   ובאופני הכרה וקיום שונים יכול לעמוד מול ממדים אחרים.

ישנן פעולות דתיות שבהן האדם עומד אל מול האלוהות כפי שהיא נתפסת בהכרתו הראשונית, ובמצב 
בהשגתו  גם  ולפנים  לפני  נכנס  האדם  שבהם  מצבים  ישנם  אבל  לו.  מחוצה  כנמצאת  נתפסת  היא  זה 

 ובהכרתו את האינסופי.

יום כיפור קשור לעולם של אימא, אשר מולידה את נשמת   האדם בעולם הבריאה,  בלשון המקובלים, 
מקום שבו נבראּותו של האדם מתחדשת. אחת בשנה, האדם יכול להיכנס לקודש הקודשים ולהתפלל.  
יש בו קשר גבוה לכתר, עד שבנעילה האדם   גם עולם הבינה, אשר  נכנס לעולם האימהי, הנקרא  הוא 

כאשר אנו עולים מעל  מתקשר לאריך אנפין. התפילה ביום כיפור היא שהות באימא, בעומק הנבראות,  
לז"א ונפתחים למקום שמעבר להנהגת המשפט בלשונו של הרמח"ל, אין את ז"א השופט, ואנו נפתחים  

 לרחמים שמעל ומעבר.

יש מחלוקת בשאלה אם יום הכיפורים מכפר גם בלי תשובת האדם. לפי דעת רבי עיצומו של יום מכפר, 
יע שאדם  בלי  גם  מכפרת  האלוהית  שההבנה  זה  יום במובן  של  עיצומו  של  משמעותו  וזו  דבר,  שה 

האדם  "השיבנו".  הוא  העיקר  אלא  רגילה,  תשובה  צריך  לא  כיפור  שביום  מדוקדק  ברמב"ם  המכפר. 
בעולם   התשובה  לתנועת  שמקבלת,   –מצטרף  כאימא  האלוהי  גילוי  היא  משמעותו  אימא"  "גילוי 

נטה האדם  שבו  הרגיל  למצב  בניגוד  ביותר.  העמוק  במקום  יותר, שמכילה  גבוהה  שהיא  כפרה  ויש  ר 
במקורו,  שהוא  כפי  האדם  את  שרואה  הנקודה  זו  הטהרה  מהכפרה.  גבוהה  טהרה  יש  כיפור  ביום 

  1מהשורש. האדם טהור בשורש ומשם מתחוללת כפרה. 

שנשבר  ומי  אותו  אוהב  הקב"ה  בו  שהצליח  מי  ניסיון שרק  אינו  העולם  שבורים.  כלים  אוהב  הקב"ה 
מהמדרש משתמע שיש קדושה בלב הנשבר. גם בכישלון, בחטא ובטעות יש עומק  הקב"ה דוחהו ח"ו.  

מסודות   חלק  וזה  ועוד(,  צמיחה  לתהליכי  לחירות,  לבחירה,  לבירורים,  הקשורים  רבים  טעמים  )לכך 
    החיים ומכוח התשובה שקדמה לעולם.

יכאוני, שבו האדם  בשפה אחרת, החג קשור ליציאה מחוויית חיים סכיזואידית־פרנואידית למצב לא ד
פוגש את החיים על שלמותם ללא חלוקה בין טוב ורע, ואף גבוה מכך, האדם נפתח לרובד של אמונה 
עץ   לתהליכי  וכניסה  ורע  טוב  הדעת  מעץ  יציאה  מאפשר  הדבר  מיניה".  פנוי  אתר  "לית  של  בבחינה 

 החיים שבתוך הגן, בתוך קודש הקודשים.

 

 פתחי שערים 
 

 דברים אלו הוארו בי על ידי מורי הרב פדיה. 1
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חג חשוב לברר בצורה בהירה מה ה"פעולות" שהחג מזמין אותנו אליהן. האם  כפי שכבר דיברנו, בכל  
זוהי פעולה של זיכרון העבר והודיה עליו? האם זוהי פעולה של הבאת עצמנו למעלה מטעם ודעת כמו 
עצמנו   את  להביא  היא  המטרה  האם  השנה?  כבראש  מחדש  לידה  של  תהליכים  אלו  האם  בפורים? 

"זדונ והוא  לקודש הקודשים, שבו  הפנים האלוהיות,  זהו המרחב שבו מתגלות  לזכויות"?  נהפכות  ות 
או  אזכור",  לא  וחטאותייך  למעני  פשעייך  מוחה  הוא  אנוכי  "אנוכי  שנאמר:  למענו,  פשענו  המוחה 
לאפשר לעצמנו לבוא בהתבטלות ובהשתוות ללא משוא פנים אל מול הרחמים האלוהיים, אשר עליו 

 המשורר האוהב שר:

את   לדויד:  א. נפשי,  וכל-ברכי  את-יהוה;  קודשו-קרביי,  את  ב.  .שם  נפשי,  -ברכי 
כל-ואל   יהוה; ג.-תשכחי,  לכל  גמוליו.  לכל-הסולח  הרופא,  הגואל   ד.תחלואייכי.  -עוונכי; 

 2.המשביע בטוב עדייך;  תתחדש כנשר נעורייכי  ה.משחת חייכי; המעטרכי, חסד ורחמים. 

 

 ונות טקסים: תמות, מצוות וכו 

כדי לעמוד על התמות השונות של יום כיפור, נתבונן בפעולות השונות המתרחשות לאורך היום, אשר  
 בחלקן הן הכרתיות או נשמתיות־פנימיות, וחלקן חיצוניות המאפשרות התרחשות פנימית:

מתחלקת לשני ממדים: יש פעולה של תשובה תתאה של תיקון המעשים, וכן פעולה   פעולת התשובה  .1
ובינינו  חברנו,  לבין  בינינו  עצמנו,  לבין  בינינו  ההגנות  הסרת  כדי  תוך  היחסים  מערכות  תיקון  של 
לאלוהות. תיקון היחסים כולל גם את המרחב הפנימי שמעבר לתיקון המעשי שבו מתרחשת גם הגעה 

כאשר פעולת הסליחה כוללת סליחה לעצמנו ויכולת לסלוח לזולת שפגע בנו ובוודאי   למקום הסליחה,
 לנשמתו.

המקום  הזוהר,  בלשון  ה"מעמקים"  מן  התחדשות  מאפשרת  אשר  עלאה,  תשובה  של  פעולה  וישנה 
הקודם לשם ד' בבחינת "לפני ה' תטהרו". זהו המקום שבו אדם זוכה וזדונות נהפכות לזכויות. עבודה  

 ן המקדש הייתה קשורה גם לעבודת הקטורת, אשר מעלה ניצוצות ומקשרת את הכול. זו בזמ

אל  לשיבה  דוחף  הוא  גם  אשר  החיסרון,  לסוד  גם  אלא  הכישלון  לסוד  רק  לא  קשורה  עילאה  תשובה 
 המקור, למצוא את מקומו האורגני, להתברך ולהתחדש.

חזרה למקום שלפני מרחב ההתהוות תשובה עילאה כוללת ראייה אחרת של חיינו ושימת לב לנשמה,  
הרחמים,  למקום  הגעה  של  פעולה  זוהי  התחדשות.  יוצרת  וכך  תטהרו,  "הויה"  הנקרא  קדוש  שם  של 
זדונות  להפוך  מכך:  יותר  ואף  להירפא  היא  העליונה  המטרה  כאשר  הקודשים,  קודש  של  מרחב 

 3לזכויות.

נדרים  .2 מעל   –  התרת  המקובלים(,  בלשון  אימא  של  )בעולם  הבריאה  של  במקום  נולד  קיים  הנדר 
המערכות שאיתן אני פועל בעולם, מעל האופן שבו אני מתנהל בעולם. מקורו במקום שממנו אישיותי  

 נבראת. 

גם פעולה החוזרת על עצמה היא נדר, דפוסי התנהגות הם נדר. לדוגמה, אדם המנהל את חייו באופן 
נדר. הפנמת   –שרה אל מול העולם, או הנותן מקום לאנשים המצמצמים אותו מקום בחייו  של פ זהו 

 מבט לא מיטיב של הזולת על עצמנו הוא נדר. 

 העמדת פנים של "אני מזויף", המתחזה לתכונות טובות, היא נדר.  

נה משהו  כאשר הנשמה הבי –גם קבלה של תכונות טובות אמיתיות שהתהוו בשעה של התרוממות רוח  
 זהו נדר. –ואחר כך לא עמדנו בזה 

 
 תהילים, פרק קג.  2
ככ"ה כתר כל הכתרים  זה חלק מהכניסה לקודש הקודשים. כתר עליון הוא שער החמישים.    –יש קשר בין הבינה לכתר    3

בנקודת הכתר יש סליחה שאפילו לא מצריכה תשובה. המלכות עולה לבינה ואז לכתר, כאשר השביתה ממלאכה    –הכול רצון  השי"ת  
 היא עלייה. 
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 גם קפיצה ודילוג מעל נקודת האמת שלנו הם נדר.  

למקום  לאימא,  שעולים  ומכיוון  להתחדש.  וכדי  עצמו  את  לשחרר  כדי  נדרים  להתרת  נצרך  האדם 
 הנבראות שלנו ביום כיפור, קיימת היכולת להתיר נדר.        

ייה. שביתה היא תמיד יציאה מהנתון כהרגל, והיא מאפשרת  ממלאכה ומאכילה ושתהצום והשביתה  .  3
  4דבר המאפשר את עליית העולמות באופן תחושתנו ומגענו איתם. –שינוי בחיבור בינינו והחיים 

בנוסף על כך, ברמה מסוימת ביום כיפור האדם לא רק מונע מעצמו את האוכל אלא שובת שביתת רעב 
ולשתו לאכול  מוכן  הוא  שאין  רוצה  ואומר  האדם  כך  אמו,  של  ההתייחסות  את  הרוצה  הילד  כמו  ת... 

עם  קשר  רוצה  אנו  כי  שובתים,  אנו  הזה.  ביום  המעמקים  ואת  המקור  את  המוצא,  נקודת  את  לשמוע 
 הפנימיות ולא רק עם החיצוניות.

ת,  האדם ביום כיפור שובת מהזנה חיצוני –פי ה'. על פי האר"י  צום ותפילה, צום=קול, צומא=מוצא. 4
 אבל ניזון מהזנה פנימית. 

השביתה והיציאה מההזנה החיצונית מאפשרת לאדם לשמוע את הגעגוע ואת הצורך המבקש תשומת 
לב והתייחסות, ואז האדם שומע: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על פי מוצא פי ד'". יש מוצא  

 בארמית פירושו צום, תענית.  –פי ד', מוצא=צומא 

שם מתקיימת   –למצב טרום־בריאתי )הרב שג"ר( או כניסה לגן עדן לקודש הקודשים  הצום הוא חזרה  
שתיקה. האדם בונה משכן ומקדש, שבו הכרובים עם להט החרב המתהפכת אינם שומרים מלהיכנס לגן  
עדן, אלא מביניהם נשמע קול. הדעת לא מוזנחת, אלא האדם הוא שנכנס לפני ולפנים. עץ החיים מונח  

ת ואחר כך בבית שני בחלל הריק. הכהן נכנס לא עירום, אלא עם בגדי לבן. שם הוא ניגש  בארון הברי
 ומכפר על עץ הדעת טוב ורע ומביא אותו למגע עם עץ החיים.

היום מה שנותר לנו זה ה"סיפור" ולהיכנס לפני ולפנים עד מצב של  שמיעת הקולות )האר"י( בייחודי   
 הפנימיים המזינים את קיומו.נשיקות של אהבה. עד שמיעת ההבלים 

ביום כיפור מתקיימת תנועה שבה מצד אחד האדם מדבר ורוצה להתוודות, אבל מצד שני יש גם מקום  
שבו הוא לא רוצה לדבר ולא מוכן לספר על הבעיות והחטאים שלו. הוא רוצה בעיקר לשמוע את הקול  

 המנחם של אימא, את קול הפיוס.

וה  וידוי.  5 נוכחת  זו כוללת ראיית הוא עמידה  ולפני הרחמים האלוהיים. פעולה  כרתית אל מול חיינו 
דפוסי החיים, התעוררות הרצון לעוזבם ושמיעת הבקשה של עומק נשמתנו לשינוי, לשחרור, לעזרה,  

 ולהתמרה. תפילה שהקב"ה יעזור לנו לעזבם, להיטהר מהם, לשחררם ולעשות בהם תיקון או התמרה.  

חדש לפעולת הווידוי. על פי האר"י ביום כיפור נגמרה הנסירה, ואז המלכות  אופן נוסף להתייחסות מ
עולה לאימא להיות ניזונה ממה שהיא ניזונה מהפנימיות. אין פה את ז"א המלך השופט, אלא יש עלייה  
חלק   שאנו  ונפרדות  כבריאה  הבוראת,  מהאלוהות  נפרד  לא  בעצמיותו  שהוא  ה"אני"  שבו  למקום 

תודעה    –ההכרה של הנפרדות החוזרת למקורה ובו־זמנית קיימת בהתמוססותה    מהתגלמותה, בווידוי
הכישלון   החטא,  את  הכולל  הנפרדות,  כאב  כל  עם  בא  ה"אני"  שם  באינסופי.  נמצא  הסופי  שבה 

 והפספוס. 

ומתוך המצב ההווייתי הזה אנו רוצים שהאימא העליונה תשמע אותנו, כי שם, בניגוד לאדם שיש בו  
נאה כנגד עצמו, האלוהות מקבלת את הנבראות ויש בה רחמים. האדם אומר לעצמו: רגשי אשמה וש

דרך  הנפרדות  כאבי  את  לה  לספר  רוצה  אני  ושם  לאימא,  לנשמה,  נבראתי,  שבו  למקום  עולה  "אני 
כדי לתת   ומרחמת.  נמצאת שם  אימא  כי  הווידוי במקור,  על  חוזר  אני  לקיחת האחריות.  דרך  הווידוי, 

ע מגע  ומתוודה  לנפרדותי  פעמים  כמה  וחוזר  שב  אני  כאביי,  את  ולפרט  לחזור  רוצה  אני  הרחמים,  ם 
 ושוב מתוודה, כדי שהיא תשמע, תרגיע ותרחם".

 
 עולה עד דיקנא דאריך אנפין. נוק' עולה לאימא ואז בחזרת נעילה  4
 



4 
 

 

יש לווידוי כמה רבדים. יש רובד של לקיחת אחריות )על העומק שבהכרה זו עיין בתורתו של מו"ר הרב 
האדם  שג"ר את  הפותחת  הכרה  יש  לאנושי(;  האדם  בהפיכת  ומשמעותה  אחריות  בלקיחת  העוסק   ,

ועיין כל כך    –לתיקון; ויש גם רובד עמוק של תרעומת )כפי שמופיע בסיפור של הבעש"ט על הסוחר  
יש בקשה להתנקות ולהתחדש, כי אימא מרחמת ומקשיבה. האדם אומר   5בפרושו של מו"ר הרב שג"ר(. 

רב בדבר  פעמים  הרגילה  האחיזה  את  להרפות  יוכל  הוא  שבו  למקום  להגיע  כדי  וידוי,  אותו  את  ות 
 ולהיטמע בתוך הרחמים הרבים. 

הווידוי נאמר בלשון רבים וגם בכך יש עומק גדול הקשור לאחריות האישית על כל גילויי האלוהות של 
ואין   נשברת  הנבראת  האלוהות  הזה  במובן  כולם.  דרך  גם  שמתגלה  השבירה  העולם  אם  משנה  זה 

אלוהית אחת   רקמה  אלוהות,  כולנו חלקי  ים.  מיני  והדברים עמוקים  דרך חברינו,  או  דרכנו  התרחשה 
ולא רק סיפור   זה חלק מהסיפור האלוהי  יש אחריות קוסמית לתקן את האדם שמולו.  חיה. לכל אחד 

 אנושי.

וספים שאנו מזדהים איתם ולא יצרנו  אבותיי, שעבורם ביכולתנו לייצר תיקון קונסטלטיבי. יש מעגלים נ
  –בהם תיקון, כגון העולם הדתי, הפוליטי, המקצועי, מעגל של העם והחברה הישראלית, מעגל העולם  

חוכמת  מתגלה  שבו  למקום  קדימה,  להניעם  במקום  שינוי,  ללא  במקומם  שהשארנו  המעגלים  כל 
 "העתיד לבוא" כדי להביא לימות המשיח ולחיי העוה"ב.   

מקום לווידוי אישי שלא מנוסח על ידי אחרים, אלא על ידי כל אחד באופן פרטי ובשפתו. כדאי    יש גם 
גם כקהילה להקדיש זמן של שקט כדי לאפשר לכל אחד זמן לעשות זאת בחיתוך אותיות, כי אז עולה  
  בכל אדם גם רשת אסוציאציות חופשיות הקשורות לדבר, ומתרחש תהליך טרנספורמטיבי אישי ועמוק.
בלי לוותר על הטקסט המסורתי, כדאי גם לעשות וידוי בשפה אישית, ואף ללא מילים, רק של מחשבות 

 וכוונות הלב.

הקודשים.  6 לקודש  הכה"ג   –  כניסה  יחד,  אליה  שנכנסים  עבודה  לא  זו  לבד.  נכנסים  לקוה"ק 
 הנשמה(.     באינטימיות מוחלטת, אבל בשם כל ישראל )לכאורה זו סתירה, אבל היא מתיישבת בסוד

יכול   הקודשים  קודש  הקודשים.  מקודש  יוצא  האריה  גור  לחטא.  קשר  נקודת  הקודשים  לקודש  יש 
האלוהיים,  הרחמים  בגלל  רק  לא  החטא,  את  מסתירים  איננו  כיפור  ביום  לקדושה.  החטא  את  להפוך 

 אלא כי יש שם יסוד של קודש ויש לנו עבודה אתו והדברים עמוקים ומופלאים. 

הקוד ניצוצות  לקודש  של  לעלייה  וקשור  אימא(,  לפנימיות  )הקשור  הקטורת  סוד  עם  נכנסים  שים 
את   מעלה  הקטורת  לזכויות,  זדונות  להפיכת  קשורה  הפנימית  הקטורת  הקליפות.  מבין  הקדושה 
הפנימיות של החטא ואת מה שגרם לו ושהחיה אותו. הקטורת מעלה את הניצוץ הקדוש. יש צד שאינו  

ושאו הקודש  אל  לקודש  שייך  שייך  הוא  כי  מעלים,  שאותו  צד  ויש  המשתלח  השעיר  עם  זורקים  תו 
הקודשים. האדם יכול לחוש זאת גם בעומק פנימיותו. אם הוא יקשיב הוא יוכל להפריד ברחמי שמים  
ולא משנה היכן  בו, ואת הביטוי החיצוני שלפעמים עטיפתו אינה מדויקת,  את היסוד הקדוש שדוחף 

 הסקאלה של "חוסר הדיוק".   חוסר הדיוק נמצא על 

עבודה זו היא עבודה עמוקה ומשנה חיים, חברה ועולם. באחד מסיפורי החסידות  מופיעה אמירה שבה  
נאמר בצורה סיפורית בשם המשיח: "אני בא בשביל אלו שלא צודקים". פה נמצא חלק מסוד הגאולה,  

 שעליו רמזו גדולי עולם בעומק דבריהם.

ה בגוף  גם  לראות  כמקביל ניתן  הגוף  של  התחתון  חלקו  את  לראות  ניתן  הקודשים.  קודש  את  אדם 
למזבח חיצון השייך לגשמיות ולקורבנות, את הסרעפת  כפרוכת  הפרוסה בכניסה להיכל הלב, וממנו  
ביום  ובין הראש.  בין הלב  נעה  היא  יותר למקם:  את הנשמה קשה  לראש.  הכניסה לחלק העליון,  את 

לקודש הקו נכנסים  הפנימי,  כיפור  היא התגלות פתיחת הלב  הקטורת  פנימיות הלב, כאשר  ואל  דשים 
 מקום משכן הלב האימהי. –ובדי הארון מדומים לפי חז"ל לדדי האישה 

 
 שם ציטטתי את הסיפור, וכן עיין בספר האיש מן היער, בעריכת רועי הורן, במאמר של הרב שג"ר. 38עין בהערה   5
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קבלת   סליחה.  7 שפירושה  בעולם,  סליחה  מתקיימת  עומק,  בראיית  שבו,  למקום  הגעה  פירושה 
 הכישלון ואולי אף הבנה של הקודש הטמון בו. 

"יש סדק בכל דבר דרכו נכנס האור", זהו יום שבו הרחמים קיימים ושופעים. בבחינה זו הם מובטחים  
בו האהבה כל כך עמוקה עד שהיא מראש, והם נמצאים בתשתית החיים והעולם. יש אזור של אהבה ש

יכולה להכיל את הכישלון ואת הלב האנושי המתמודד, ולכן ביום זה האדם רוצה להביא את כישלונות 
בעיניים  יראה  חלקם  ואת  ויתקן,  יברר  חלקם  את  יעזוב,  חלקם  את  לכסותם.  ולא  האלוהים  לפני  חייו 

 ונות נהפכות לזכויות.חדשות ויבין שבעומקם הם נראים שונים מפני השטח, עד שזד

סליחה  לבקש  פירושו  אנושי  להיות  לנצח.  קיים  ואף  לעד,  והחי  האנושי  בין  מפגש  מתקיים  זה  ביום 
לסלוח   יכולים  אנו  לפחות  או  ביקשו,  לא  אם הם  אפילו  גם לאחרים  סולחים  אנו  ולהגיע למקום שבו 

ייתית נסדקת והאדם מגיע לנשמתם. הכישלון מסייע להגיע למצב שבו האישיות הגרנדיוזית או האשל
 למקום של רחמים.

"סליחה" כעמדה קיומית: הסליחה היא גם עמדה הכרתית וקיומית ביחס לחיים. "מי אני ומה עולמי?" 
הבריאה בעצמותה היא בעלת עוצמות חיים ענקיות וזרימות חיים שוטפות, שהתודעה עם השנים אט־

קת, מרסנת, מצמיחה. לפעמים מתרחשת מולם  אט עוקבת אחריהן, עוצרת, מאפקת, נותנת שפה ונאב
הפנימית   העבודה  בסוד  נכנס  הוא  זוכה,  אדם  אם  ופעמים,  סובלימציה  שנוצרת  פעמים  יש  הדחקה, 

 ומתחוללת טרנספורמציה.

מהן   לזכור  חשיבות  יש  סביבו.  שוחים  מבויתים  או  מסורסים  קטנים  ודגים  בסנפיריו,  שואג  הלוויתן 
סליחה שלנו.  האמיתיות  צמצם   הפנים  מי  הצטמצם.  החיים,  עם  נפגש  קרה,  שמשהו  לראות  פירושה 

 אותנו? מי מנע מאיתנו? האם אנו יכולים לקבל זאת, לסלוח?

 זאת הוא יכול לקבל את העבר וסלוח, להכיר בהווה באהבה ולנוע ולשנות.

הסליחה  ועכשיו  והמחסור,  התיקון  את  שנראה  כדי  שיעור  היה  העבר  בנו.  תלוי  כבר  הדבר  היא    כאן 
הרגע שבו אנו משלימים עם העבר ורואים את בחירתנו ואחריותנו. זהו רגע שבו, מיניה וביה, מתחוללת  
הסליחה. ייתכן שניתן לראות ברגע זה רגע עדין שבתוכו יש את המורכבות של הכרה וסליחה בו־זמנית.  

ניתן בעין השכל   בין התנועות השונות, אבל  להבחין במורכבות  זהו רגע אחד שאי אפשר להפריד בו 
פעולה   היא  אלא  לתהליך,  החיצונית  נוספת  פעולה  של  הרגיל  במובן  אינה  הסליחה  אותו.  המרכיבה 
מחוללת   ההכרה  בו־זמנית.  מתרחשות  ושתיהן  הכרה=סליחה,  מכירים.  שאנו  זה  כדי  תוך  המתרחשת 

 טרנספורמציה, שהיא פעולת הסליחה.

אלוהית.  פעולה  היא  עכשיו?"  לפנות  "לאן  מחודשת    השאלה  בריאה  אלוהי,  מעשה  היא  התשובה 
פעולה   היא  הסליחה  טובה.  מידה  או  מנומסת  פעולה  רק  ולא  החיים,  לעץ  וקשורה  "חיים"  שנקראת 
רדיקלית אשר משנה חיים. היא הופכת סדק וכאב לנביטה ולצמיחה, יש בה אמון באלוהי שבכל אדם  

חברו   את  שופט  אדם  שבהן  שבפעמים  לציין  ל  –)מיותר  האמת  מעבר  הדיוק,  הידע,  פה    –חוסר  יש 
  פעולה שהיא לא רק בלתי אנושית, אלא אף פעולה של חטא גדול ופגיעה כביכול אל מול האלוהי(.

 


