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הפרה והנחש.                                    

 

יעש משה נחש נחשת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי. ואיתא 

'. במשנה )ספ"ג דר"ה( על זה בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים כו

וקשה למה ליה לנחש כלל אלא והיה אם נשך הנחש יסתכל כלפי מעלה. ועוד מהו ההסתכלות כלפי מעלה 

הלא מבואר בענין תפלה שיהיו עיניו למטה ולבו למעלה. ולהבין זה נקדים לחקור בענין ירידת הנשמה 

הם יותר קרובים  בעולם הזה כי עיקר תכליתו לדבק בקונו באהוי"ר ועיקר הדביקות הוא בתפלה שהתיבות

להבנת האדם ובודאי קודם צאת הנשמה בעולם הזה וגם אחר הסתלקותו מן הגוף הוא מתדבק יותר באהבה 

ויראה פנימיות שהגוף אינו מניחו לעבוד את ה' ואדרבה מחמת חומרו יכריח את הנשמה ליהנות אף מגופניות, 

 ורצונה לידבק בבוראה יותר. והנה מבוארואף כי הנשמה אינה רוצה בזה כי מקור חוצבה חלק אלוה ממעל 

בזהר מאן דלא מהפך מרירו למתקא לית ליה חולקא בהאי עלמא כלום )ע' בזהר בראשית דף ד' ע"א ובפי' 

הרמ"ז שם( כי זה כל האדם לא נברא אלא בשביל זה, שהרי בבית ראשון לא היו מתפללין כלל גם בבית 

ודאי כל העבודה שלהם לא היה כי אם ע"ד זה להפוך מרירו שני תקנו אנשי כנסת הגדולה תפלה קצרה. וב

והענין הוא כי הדיניןנמתקים בשרשן. דהנה כל רעות ודינים ר"ל שנתהוו בעולם שרשם ומקורם  למתקא

המחיה אותם הוא טוב, כמשל הזונה עם בן המלך המבואר בזהר )תרומה דקס"ג ע"א( שכל רצונה וחפצה 

ותר שתהא אהובה למלך משא"כ כשמפתה אותו ותוכל לו אין זה רצון שלא לציית אותה ובזה תתענג י

המלך. וזהו מאמר רז"ל שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו ובמ"א )סוכה נ"ב א'( אמרו נתן עיניו במקדש 

ראשון והחריבו משמע שנתקנא בו. והענין הוא ששרש הרע המחייהו הוא טוב כמבואר בזהר שם וכי יש 

גם שיש כמה עבדים המתפרצים מאת אדוניהם אמנם הם בשר ודם וחיותם נפרדים עבדא דמריד במאריה ה

זה מזה. אבל עבדי ה' שמקבלים חיותם ממנו ית' והוא המחיה את הכל איך יש חיות לדבר שכנגדו ומשני 

שהוא עד"מ הזונה עם בן המלך. וזהו דבר המחיה את כל הרעות ושרשם למעלה הוא טוב וכשיורד למטה 

 לות נעשה באמת רע גמור ודינים גמורים הן במילי דעלמא והן במילי דשמיא.ע"ד השתלש

וזהו ענין נחום איש גם זו שהיה אומר גם זו לטובה מפני שהיה מתבונן באמת ששרש הרע הוא הטוב והביאו 

למעלה אל שרשו למקום אין ושם הי' יכול לעשות השתנות כמאמר ר' חנינא בן דוסא מי שאמר לשמן 

וזהו ענין נחש הנחשת שהיה צריך  ו' )ועמ"ש סד"ה זאת חקת התורה בענין מי יתן טהור מטמא(.וידליק כ

להשימו על הנס שהיה צריך לה להגבהת הנחש למעלה ומסתכלים כלפי מעלה כלו' שלא יחשוב שהנחש 

נפרד א"כ הוא רע ממש ונשאר רע. אבל כשיחשוב את הנחש בהגבהתו למעלה בשרשו שאינו נפרד מאתו 

ת' וחיותו משם הוא ע"ד משל הזונה עם בן המלך הנ"ל א"כ אין רע יורד מלמעלה ולכן היה נחשת שמשתנה י

לכמה גוונין ע"י אין. והמ"י. )עיין מענין נחש הנחשת בזח"ב תרומה )קמ"ח ב'( והובא בע"ח שמ"ט פ"ג 

וא ת"ת דק"נ ועמק"מ שם, והיינו שמיתוק הגבורות קשות דנחשים השרפים זהו ע"י נחש הנחשת שה

דאצילות* והיינו ע"י שמסתכלים כלפי מעלה להגביה ק"נ לשרשו שמעולם התהו ועי"ז מתגבר הטוב שבו 
 שאין רע יורד מלמעלה ואז מתקשר הטוב שבת"ת דק"נ דאצילות בת"ת דקדושה דאצילות כו'.


