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   שכל נקנה
וכל עוד שנמצא באדם , חוש ששי' הוא מחויב להגיע דרך הדמיון בחי

המוכשרים ' ואפי, ציורים כוזביים ביחש הבורא לנבראיו לא מוכשר לזה
אינם מטוהרים לגמרי לכן נברר רק חלק קטן מאותו היחש דהיינו 

כ נמדד הקנין הזה לפי מדת האמת "אשר ע, מציורים היותר אמיתים שבו
מוח ' ולכן כשיתקדש כל העולם בבחי". שבציוריו ולרב תרבה נחלתו וכו

" מסוגל בכל הקיפו סביב להתישבות חוש הששי כי לא יהי... הדמיון שב
 .ה לנבראיו"היחש שבין הבורא ב" נמצא שום ציור כוזב בבחי

 

 ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש" " אור הסולםאור הסולם""ברכות ותודות למכון ברכות ותודות למכון 



 

 יש לי מושג
 

 לשון הרע

כשהתעוררות הזאת של לשון הרע מתעוררת , בוא וראה

מעלה קשקשותיו ומקים אותן , אז נחש עקלתון הזה, למטה

ונתעורר מראשו עד , זקופות כלפי מעלהשיהיו , בהעלאה

אין להם אחיזה אלא , א"וכל הס, כי הנחש: פירוש. רגליו

אלא ". ורגליה יורדות מות", בסוד הכתוב, ממלכות דקדושה

בעון לשון הרע אז עולה המלכות בבינה ונאחז הנחש מן 

כי כמו שבעל לשון הרע מטיל פגם . המלכות שבמקום בינה

, ך למעלה עולה הדין של המלכותכ, באדם שאין בו פגם

ונעשה פגם במקום שאין בו , שהוא סוד מנעולא במקום בינה

 (פ הסולם"ע, פרשת פקודי, ספר הזוהר)           .פגם
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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יעמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ אא""מרן רבי

 כ זוכה להמתיק גם את הרע"בחילה אדם גוזר מעצמו את הרע ואח
והיינו כמו שכתב .  'דא גזירת אורייתא'ובתרגום ', זאת חוקת התורה'

עניין גזירה הוא כמו .  'גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה'י "רש
והגזירה הזו גורמת שהאדם יוכל .   שגוזרים את הערלה, גזירת המילה

שפירושו , בחינת פלא, שיתגלה לו בנפש, ללכת למעלה מהדעת שלו
 וגוזר שמבדיל, י הגזירה הזו"וע.  ת מצד ספירת הכתר"השידביקות ב

.  'והמתקה' 'הבדלה'עניינים ' כי יש ב.  זוכה לטהרה, עצמו מן הרע
והמתקה הוא  כבר .  לגזור מעצמו את הרע', הגזירה'הבדלה הוא עבודת 
.  מטומאת מת' בטהרה'אבל עתה עוסקת התורה .  שהרע נהפך לטוב

 .  'הלהבד'זהו מצב של .  עדיין אין מצב של תחית המתים
 'כח הבחנה'ודעת דקדושה הוא  'רצון להבין'דעת גשמית הוא 

ל "כמו שאמרו חז.  וידוע שכח ההבדלה בנפש קשור עם ספירת הדעת
ודרש הרב הקדוש .  'נבילה טובה הימנו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת'

והיה אמונת 'שידוע שששה סדרי משנה מרומזים בפסוק , ה"מרוזין זלה
.  'דעת'ה לוסדר טהרות הוא כנגד המ.  'ודעתחכמת עיתך חוסן ישועות 

ודעת אין פירושו כמו שאיש גשמי מבין , יוצא שטהרה קשור עם דעת
הוא , אלא דעת דקדושה, שהוא להבין כל דבר, את המשמעות של דעת

ואדם .  עד התיקון השלם, לדעת שיש דברים שלא מבינים' כח ההבדלה'
שיודע להבדיל , שיש לו דעת דקדושה זה אדם שיש לו כח הבדלה כנכון

  .טהרה כ"ג זהו אדם שיש לו.  ן הרעעצמו מ
כמו שיש דעת בראש כך יש גם דעת הגוף 
שזה ענין ברית מילה שמבדיל עצמו מן 

 שהם התאוות הגשמיות הערלה
שגם שם יש , שזה קשור גם לקדושת הברית
כי יש כח .  את ענין ההבדלה מן הערלה

שזה הדעת דקדושה ויש כח , הבדלה בראש
כי .  ההבדלה בגוף שזה בחינת ברית קודש

והדעת זה כח .  לכל דבר יש ראש וגוף
והיסוד זה כח ההבדלה , ההבדלה בראש

וגוף ושניהם  שלמות של ראשזוהי . בגוף
.  כי מה שיש בראש יש בגוף. פועלים יחדיו

וכן הדעת .  ן מהגוף לראש"וכן יש עליית מ
שזהו עניינו , שניהם בקו האמצעי, והיסוד

לגזור את חלקי הרצון 'של קו אמצעי 
ולעסוק , ולהניחם בצד', הבילתי מתוקנים
מבחינת , היינו בכלים, רק במה שמותר

 .  ב האבן"ת לולא מבחינ, ח ניצוצין"רפ
ך ניצוצין "בזמן שבירת הכלים נפלו ש

שבהם כלולים כל מיני הרצונות שבעולם 
 ח מתוכם ניתנו לנו לתקנם"ורק רפ

כ "והם ש, בזמן שבירת המלכים בעולם הנקודים ך"כי ידוע שנפלו ש
וכל .  ב הנותרים"ולא ל, ח ניצוצין"ומתוכם אפשר לתקן רפ.  ניצוצין

.  ח ניצוצין"ב האבן ולעסוק רק ברפ"מל" הטהר"הוא ל' ההבדלה'סוד 
היינו לגזור ', דא גזירת אורייתא' 'זאת חוקת התורה'וזה הסוד של 

כי הם בבחינת , שאי אפשר לתקן אותם, ב ניצוצין"מבחינת הל, ולהפרד
וכמו שיש אדם שינסה להחזיר .  שאם אדם ינסה לתקנם ודאי יפול, רע

כי הוא , נאמר לו שלא כדאי, עם כל רצונו הטוב, בתשובה כופר גדול
 .  עלול להמשך אחריו

ם שמובאים בתורה נובעים מהרצון לתקן במקום האסור קודם החטאי
 הזמן

שהם  חס ושלום לחשוב, ך"והנה החטאים של הקדמונים המובאים בתנ
, אלא הם היו אנשים גבוהים וקדושים מאד, היו אנים פשוטים

, והיינו.  'והחטאים שלהם נבעו מטעויות דקות שהיה להם בעבודת ה
וחשבו שהם ראויים לזה ולא ימשכו , ב האבן"שרצו כבר לתקן גם את ל

כי יש כלל . אבל טעו  ונמשכו אחרי הרע, ב האבן"אחרי הרע  שבל
רש והחטא הראשון בתורה הוא חטא אדם שהכל נמשך אחרי השו

כ נבין שכל החטאים שמובאים בתורה  הם אותו עניין "וא.  הראשון
והיינו אנשים  שרצו לתקן את חטא אדם , וזכר מחטא של אדם הראשו

ואדם הראשון ידוע שבאכילת עץ הדעת הוא התכוון , הראשון ונכשלו
שהוא בחינת , גדולשרצה לתקן את חלק הרע ה, ל"והיינו כנ.  רק לטוב

נכשל בזה וכל חטאי התורה הם , י שהתכוון לטובה"ואעפ, ב האבן"ל
שהיו אנשים גדולם שרצו לתקן תיקון גדול , מיסודם על המהלך הזה

 . ונכשלו
 
 

פרשת פרה אדומה שאין לה טעם גורמת לאדם טהרה ולימוד שלא לברר 
 במקום האסור

, מרגלים, פרשת חוקת מופיעה אחרי החטאים הגדולים של עגל, והנה
ועל , סורל כל החטאים האלו היו נסיון לתקן במקום א"שכנ', קורח וכו

שלא לתקן , והיינו. זה באה פרשת חוקת להזהיר על הדרך של התיקון
.  ולא להתעסק עימו כלל, את הרע ולהפרידו' לגזור'במקום האסור אלא 

אדם הראשון מושך בעורלתו 'ל שאמרו "בחז בדרך אפשר וזה הביאור
שזה בחינת הניצוצים , היינו שהוא רוצה לתקן את הערלה', היה

. וזה גרם מיתה בעולם. אותם לקדושה' למשוך'האסורים לבירור ורצה 
וכן את , שגוזרים את הערלה שבגוף', גזירת אורייתא'שזה ,  ופרה אדומה

העבודה בדעת היא רק ובמקום זה  .שרוצה להבין של דבר', ערלת הדעת'
אלא להתדבק .  והבחנה מה מותר להבין ומה אסור להבין' כח ההבדלה'

גזירה היא מלפני 'י "דברי רשואפשר להעמיד זה ב.  בו יתברך באמונה
של גזירת הרע , שהעבודה הזו, והיינו.  'ואין לך רשות להרהר אחריה

גורם אצל האדם כח לא להרהר , ואי ההתעסקות בה, וההטהרות ממנה
  .  על הנהגתו יתברך וזוכים לטהרה
 'קדושה'ו' טהרה'ההבדל בין 

רע עצמו הקדושה זו מדריגה ש.  מדריגות טהרה וקדושה' כי ישנם ב
וידוע שאם אדם הראשון היה .  'שבת קודש' שזה בחינת, משמש לטוב

כי ביום השבת יש סגולה .  מחכה לשבת היה יכול לאכול מעץ הדעת
. כי זוהי מדריגת הקדושה, להפך הרע לטוב

.  אבל מדריגת הטהרה הוא ההכנה לקדושה
שבו האדם מפריד ופורש עצמו מכל סוג 

אלא רק עוסק , של רע ולא מנסה לתקנו
אפילו , תענוגים בדביקות ולא בקבלת

מחשש שהתענוג ימשוך אותו , לשם שמים
 .  לרצון לקבל לעצמו

שהם מקבילים לדרגת  'ריח'ו 'טעם'ענין 
 'גוף'ו 'ראש'

כ אנו מוצאים שטהרה קשורה לטעם "וע
הטהרה 'ש, כמבוא במסכת סוטה, וריח

, והיינו.  'לקחה את הטעם והריח
שהפירות בזמן בית המקדש היו בעלי טעם 

בן הבית נסתלקה י חור"וע, וריח מיוחדים
 טעם והריחה הטהרה וממילא בטל ונלקח

שטהרה , ובפנימיות העניין.  מהפרות
כי כל עוד , ל"הוא כנ, קשורה לטעם וריח

שהוא בריחה , שעוסקים רק בבחינת טהרה
כל הטעם שטועמים הוא רק , מהרע

לפי הנחת רוח , הינו', ריח'בהתאם ל
וידוע שמסך בראש דוחה את .  זהו עיקר הכוונהש . ת"שמשפיעים להשי

הכוונה להשפיע נחת ' שזה בחי, למעלה אור חוזר ממטה' בבחי, האור
, שהאור בראש מתפשט בגוף', בגוף'את האור ' לטעום'ז אפשר "ועי, רוח

שמגביר את , היינו על פי התיקון של קו אמצעי, י תורה"אבל הכל עפ
שזה מורה שעיקר העבודה הוא .  הימין של הדעת על השמאל שבדעת

 .   לעשות נחת רוח ולא להתענג
 'ושרף אותה לעיניו'

ושרף 'על מעשה השריפה , בפרשה של שריפת הפרה וזהו שמוצאים
וחכמה הוא שפע , כי עינים הם מרמזים על חכמה.  'אותה לעיניו

ובעבודת שריפת .  'והחכמה תחיה את בעליה'כמו שכתוב , התענוג
וחכמה , הפרה הרי אנו שורפים את בחינת הרצון להשגה של תענוג

ולא ' רצון'זה בחינת ש, ומגברים את החשק לדביקות', עינים'המכונה 
אמרתי 'וזה מה ששלמה המלך אמר על פרשת פרה .  'תענוג'בחינת 

והבריחה , כי מצוות פרה עניינה הטהרה.  'אחכמה והיא רחוקה ממני
מחכמה ותענוג וסגולת מצווה ' מתרחקת'מהרגשת תענוג וחכמה והיא 

שזהו ההכנה האמיתית למדריגת , זו היא הטהרה והנקיון מטומאת מת
 .שהרע יתהפך לטוב, לעתיד לבא' הקדושה'

 סיכום המאמר
הבדלה מהרע והמגמה לעשות נחת ' גזירה'מצוות פרה הוא עניין של '

והיא .  שהרע מתהפך לטוב, שזה ההכנה למדריגת הקדושה', רוח לה
שהרע ' הקדושה'ם היה הרצון להשיג את באה אחר כל החטאים שעניינ

ומפרשת פרה אנו שואבים את .  ועדיין לא בא הזמן.  מתהפך לטוב
והיינו .  בבחינת הברית.  במחשבתינו ובגוף, היינו, הטהרה בראש ובדעת

גם , שבת שלעתיד לבא' בבחי, עד שזוכים לעתיד לבא, בהרגשתינו
.למדריגת הקדושה
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