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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 פרשת תזריע מצורע ה'תשע"ז
 

 בירורי דומם צומח חי מדבר
 

"אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים וגו' וביום השמיני ימול 
ה אזהר -מפרש רש"י "לא תגע"  בשר ערלתו וגו' בכל קודש לא תיגע"

. וצריך להבין מדוע הוציא אכילה יםדשהיינו שאסור לה לאכול קלאוכל, 
אמר רבי שמלאי כשם שיצירתו של אדם "רש"י ? עוד הביא בלשון נגיעה

אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת 
 , ומדוע באמת עניני האדם הם אחר כל הבריאה?"בהמה ועוף

מבואר בהקדמה לספר הזהר לרבינו הקדוש 
שהתפתחות ועבודת האדם הוא על סדר 

מדבר. והמדריגות: דומם צומח חי 
שבתחילה משיג האדם את הרצון הקטן 
ביותר בבחי' דומם, שמורה על דרגת הרצון 
ההכרחי ביותר והוא עצם קיומו. אחמ"כ 
משיג האדם דרגת צומח, שהוא מדריגה של 

דומה לצומח שכבר רצון יותר רחבה, ב
מפנה עצמו אל השמש וכו'. אחמ"כ מתפתח 
האדם ברצונו לדרגת חי, שהוא כבר רצון 
של כבוד וממשלה. ואחמ"כ לדרגת מדבר, 
שהוא הרצון למושכלות, והוא דרגא של 
'הרגש זולתו והכח לכוון ליבו בשלימות 
במצוותיו יתברך בלי שום פניה ונגיעה 

שך האור עצמית' ורק על רצון שלם זה נמ
 העליון. 

כל הדצח"מ שבבריאה ובכל עולם בפני עצמו עוזרים ל'מדבר' להשיג 
שלימותו. השלימות הגדולה שהיתה למדבר מיום שחטא אדם הראשון 
היא בימי שלמה המלך. בספר מלכים מתואר גודל עשירותו, ואפשר לומר 
 שפירוט כל העושר הוא כדי להראות איך כל הדומם צומח חי של הבריאה
היו משועבדים למדבר, שזה גורם לו לקבל את האור העליון. הפסוקים 

אלמוגים, שהם ממוצע בין  –בספר מלכים מונים גם את הממוצעים 
בא בספר עץ שהם ממוצע בין חי למדבר, כמו שמו -דומם לצומח, קופים 

יש ממוצע. בזמן שלמה המלך, שהאדם  חיים לאריז"ל שבין כל מדריגה
 של הבריאה, והממוצעים שביניהם, הדומם צומח וחי היה בשלימות, כל

 היה משועבד אליו. 
]] 

 בניית המשכן ואיסור מאכלות אסורות לברר דומם צומח חי
] 

כשעם ישראל עמד על הר סיני "פסקה זוהמתן והיו כאיש אחד בלב אחד" 
 שהוא עניין מעלת המדבר המתבטא בהרגש זולתו וכוונה שלימה במעשיו,

ל ירדו ממעלתם, ומעתה צריך לחזור ולחבר כל הדומם חטא העג וע"י
 צומח חי חזרה אל דרגת מדבר, שע"י זה יחזרו להאיר המוחין. ונצטוו

מדומם וצומח מתכות ובגדי שרד,  ישראל על נדבת המשכן שהובאה
והתורה האריכה כמה פרשות בנדבת המשכן והקמתו מפני שרומז על 

מם והצומח )וע"י בזוהר פקודי תחילת עבודת האדם בדרגות בירורי הדו
שמשכן סוד הו"ק(, ואח"ז בסוף עניני המשכן התחילו לברר דרגת החי ע"י 

ח התחילה הציווי של "זאת החיה אשר תאכלו"  ורק אחר בירורי הדצ"
טומאת לידה "אשה כי תזריע" וצרעת "אדם  התורה לדבר מעניני האדם:

 כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת" שהם כבר בירור דרגת מדבר.
 

 מדריגת 'מדבר', 'אור החיה', 'אדה"ר וחטאו'
 

בכל בירור של חלק אחד מהדצח"מ זוכה האדם לאור מסוים, כנגד בירור 
ר לאו -כנגד החי  לאור הרוח, -כנגד הצומח  הדומם זוכה לאור הנפש,

לאור החיה ויחידה. עיקר העבודה היא לזכות  -הנשמה, וכנגד המדבר 
לאור החיה שזה מעלתו האמיתית של האדם. והנה מה שנוצר האדם 
ונתפרשה תורתו אחר כל בהמה וחיה כמו שרש"י הביא, הוא דווקא 
מפאת מעלת האדם, שסדר הדברים הוא שמתפתחים מן הנמוך לגבוה, 

נגד אור החיה וספירת החכמה, נברא אחרי שהוא המדבר, כ ,לכן האדם
הנמוכים ממנו, כי כולם משמשים אותו ומתפתח על ידיהם. אחרי שחטא 
אדם הראשון אבד מעלת המדבר שהוא אור החיה שפרח ממנו, כי כשנולד 

נפש רוח נשמה, והיה צריך  -היה לו רוב שלימות של דומם צומח וחי 
"י חטאו גרם ירידה לכל להשיג מעלת המדבר שהוא חיה ויחידה, וע

 הדצח"מ ונאבדו ממנו.
 

 'הפיכת 'דם' ל'חיים –הכח להוליד תולדות ע"י אור החיה 
 

עיקר מעלת המדבר שמשיג ע"י אור החכמה הוא ענין ההולדה, כי אין 
הולדה בלי מוחין. הקב"ה עשה שהאדם יהיה שותף בבריאה, שיוסיף 

רש"י 'יוצרי עולמות'. כח בבריאה, כמו שכתוב "והייתם כאלקים" ומפרש 
ההולדה כשהוא בקדושה נובע מזה שכשיש לאדם השתוות הצורה עם 
השי"ת, וכוונתו שלימה עם יוצרו ברצון להשפיע לו נחת רוח, אז מושפע 
על האדם אור החכמה ויכול להוסיף על הבריאה להוליד תולדות ולברוא 

. בפעולת עולמות, "עימי אתה בשותפותא" כמובא בהקדמה לספר הזהר
העיבור והלידה אנו רואים שמה שהיה קודם דם נהפך להתפתחות של 
חיים. דם הוא מדריגה של עוביות ורצון לקבל, הכח להוליד הינו 
להפוך דם לחיים והוא רק ע"י דרגת המדבר, בהופעת אור החיה 
מכח השתוות הצורה והכונה השלימה להשפיע נחת רוח לה' 

היא לא שלימה אלא עם "נגיעות  ית'. ולהפך ג"כ, שאם הכוונה
עצמיות", אז התולדות יוצאות פגומות ע"י שלא הופיע אור 

 [.החיה והחכמה ולא נתבררו כדבעי כי "הכל בחכמה נתבררו"
 

 'נגיעה עצמית' -כונה שלימה, הנחש  –אור החיה 
 

לפני שאדם וחוה אכלו מעץ הדעת חוה אמרה לנחש שהשי"ת 
, היינו רמז ל'נגיעה עצמית', אסר לנו אפי' את הנגיעה בעץ

שאסור שיהיה שום נגיעה עצמית בהמשכת אור החיה רק עבור 
כבודו ית', ורש"י מביא שהנחש דחף את חוה שתיגע בעץ 
וראתה שלא קרה כלום וזה גרם לחטא עצמו, כי קודם הנחש 
רצה לגרום שיהיה להם 'נגיעה עצמית' עבור עצמם, וכשיש 

ל האור עבור עצמו. א"כ שלימות נגיעה זה כבר פתח להמשיך כ
בירור דרגת המדבר, שהוא המשכת אור החיה, צריך להעשות עם כוונה 
נקיה, ובכח האור שנמשך בלי נגיעות יוכל האדם להיות שותף עם השי"ת 
במעשי בראשית ולהוליד תולדות נצחיים, וכמו שכתוב בזוהר הק' שאם 

 אדה"ר לא היה חוטא היו לו תולדות נצחיים. 
 

 'טומאת לידה'
 

כתוצאה מכך נוצר כל עניין טומאת לידה, שמצד האמת לידה מעיקרה לא 
היתה צריכה לגרום שום טומאה כי כולה מיוסדת על שותפות עם ה' 
"והייתם כאלקים", ואדרבה הלידה מורה על שלימות דרגת 'מדבר' שענינו 

וונה להוליד תולדות כנ"ל, אך מחמת "הנגיעה" בעץ, שרומז על חוסר הכ
השלימה, נגרם עניין טומאת לידה, וזה מסתעף ג"כ שבכל דבר שאדם יוצר 
או מוליד בין במחשבה בין בדיבור בין במעשה יש לו נגיעה אישית 
שנובעת מהנגיעה בעץ )אולי מה שמכונה המילדת בשם 'חיה' כי הכח 

 להוליד הוא מאור החיה( 
 

 בירור דרגת המדבר
 

אנו במדבר שענינו הולדה, אחר כל העיסוק בפרשתינו, פ' תזריע, עוסקים 
בפרשות הקודמות בדומם צומח וחי, ולכן הפרשה מתחילה עם ענין 
טומאת לידה, ולכן גם ביחס לטומאת לידה התורה הוציאה את איסור 
אכילת קדשים בלשון נגיעה 'בכל קודש לא תיגע', כי טומאת לידה 

שיות' שמסלקות התחילה ע"י הנגיעה בעץ שהוא ענין 'הנגיעות האי
מהאדם את אור החיה והשותפות עימו ית', וזה מסובב פגם בתולדות 

פוגמת בכח להפוך את הדם לחיים בשלימות, דצח"ם  -טומאת לידה 
אותיות ד"ם צ"ח שהשלימות היא לברר את הדם שיהיה צח ונקי. ויש 
להוסיף עוד שהתורה מתחילה עם טומאת לידה שרומז על פגם חוה, 

טא ע"י נגיעה, ואח"ז ממשיכה התורה עם "אדם כי יהיה שהתחילה בח
בעור בשרו" שזה רמז לאדם הראשון שהקשיב לחוה, וא"כ טומאת לידה 
וצרעת הם שני קלקולים במדריגת מדבר, אחד מצד חוה ואחד מצד אדם 

 וכנ"ל שהפרשיות עוסקות בבירור מדרגת המדבר. 
 

 מעלת המדבר –מצוות מילה 
 

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" מובן הקשר לפרשתינו, כי אדה"ר חטא 
על ידי שמשך בערלתו שנדבק בנחש, וכאן שעוסקים בבירור מדריגת 
מדבר, שהוא תיקון טומאת לידה, התיקון הוא ע"י ברית מילה שמגלה 

כן מילה דוחה את בחזרה את אור החיה על האדם ע"י מילה ופריעה, ול
הנגעים. ובהמשך הפרשה מובן ענין הנגעים שמרמזים "לנגיעה העצמית" 
ג"כ, לכן אומר האריז"ל שמצורע הוא שמסתלק ממנו אור החכמה. ה' 
יעזור לנו שנזכה להיות בדרגת מדבר לכלול עמנו כל הדצ"ח של כל 
העולמות ויתקיים בנו הפסוק "והושעתים מכל טומאותם" אמן
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 ךתנ"  – יש לי מושג
ונצח והוד הוא  ,"תורה"חג"ת הוא סוד 

והמלכות עצמה הוא  סוד "נביאים",

והמוחין דו"ק  וד "כתובים",ס

שממשיכין לה הו סוד "מדרשות 

דקראי", והמוחין דג"ר שממשיכין לה 

 הוא סוד "רזי חכמתא".

 (ליליא דכלה")סולם. מאמר "ב

 


