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 בע"ה פרשת שמיני תשע"ז

 

 

 / הרב יעקב פישר לזכותם של בני אהרון

 

 

לא שפר גורלם של נדב ואביהוא, שני בני אהרון. לא די בכך שקיפחו את חייהם באופן טראגי 

וד חטאים רבים במיתה נוראה ואכזרית, חכמים כאילו 'מתחרים' ביניהם למצוא עוד וע

 העונש הקשה ואת זיקתו לחטא., שיסבירו את פשר ומגוונים ומקוריים

כל . , אין היא מפרשת ובוודאי לא מפרטתאינה נוקבת בחטא נדב ואביהוא ? היאהתורהו

' ותאכל דתם. ותצא אש מלפני א   הו  ' "אש זרה אשר לא צ  דשהם הקריבו לפני שנימצא הוא 

  " )ויקרא י, א־ב(. 'דתו לפני אותם, וימ  

שרק בגלל "אש זרה" יתרחש  ן זה סבירמבינים שאיחשים והם  .חז"לאפשר להבין את 

איזה חטא נוסף או פגם  שמסתתר כאן ,ואיום עוד משהו גדול שמוכרח להיות כאן האסון,

 חמור שיצדיק עונש קשה ונורא כל כך. ומוסרי אישיותי

רצונה של תורה  כי עוז באופן אירוני משהו, מתברר, סברות רבות.מעלים חכמים משום כך,  

ר ולפחות לגמד ולהצניע את שעוללו הבנים, הוא זה דווקא שמשלהב את הדמיון להסתי

ואנו, מתוך שחסים אנו על כבוד  ומייצר חרושת אדירה של אופציות מקוריות וססגוניות...

  אהרון ובניו, נביא רק חלק מהן.

ם ו כי חטאם של נדב ואביהוא היה שנכנסו לקודש הקודשים. אחרים אמרו שהשנייגרסהיו ש

עשו דין לעצמם ולא התייעצו עם משה ואהרן; שהיו שיכורים; שלא התלבשו כנדרש; שלא 

כי חשבו שאין אישה  נמנעו מלשאת נשיםובעלי כבוד עצמי וגאווה הרו לפני מעשה; שהיו היט

  -יורשי המעמד  שמשה ואהרן ימותו כדי שהם עצמם יהיו ציפוש אפילו או ,המגיעה למעלתם

 גדולים.ה ומנהיגי העם וכוהני

זמן  שנעשה היסטורי כת המשכן על עווןשעונשם בא להם ביום חנו ,סברוהרחיקו נדוד ויש ש

בהר סיני. התורה מספרת שנדב ואביהוא ושבעים הזקנים עלו להר "ויראו את  ,קודם לכן רב  

את  עצמו ולא לקי ישראל" )שמות כד, י(. הם היו ראויים לעונש, כנראה, כי לא הסיטו-א

 התיישבו מרומםהעמד לאחר המולא זו בלבד, אלא ש ;לקים-ולא נמנעו מלחזות בא הםעיני

כי  ,. רש"י מסבירלקים ויאכלו וישתו" )שם שם, יא(-"...ויחזו את הא - לאכול ולשתות להם

עתה הגיע  את עונשם כי לא רצה "לערבב שמחת התורה". ועיכב הקדוש ברוך הוא השהה

 שבעים הזקנים, מוסיף רש"י, נענשו אף הם, בהזדמנות אחרת. זמן הפירעון.

מעניינים ומעוררי מחשבות נכונים, . הגם שיהיו ורעיוניים כל אלה הם פירושים מדרשיים

 פשוטו של מקרא.מתיימרים לכוון ל אינםש דאיומגמתיים הם, ובו ,מוסריות וערכיות

הוא היחיד אותו  ,בו פתחנו זרה"ברורה. הביטוי "אש ו , כאמור, קצרה היאלשון התורה 

ה. מופיע בשלושה מבין ארבעת האזכורים של מות נדב ואביהוא בתורוהוא  ת התורה,תורמ

אין לאיש ספק שטהורה וצודקת הייתה  .נצטוולא עליו שהם עשו דבר ש , אפוא,חטאם היה

 הם ודאי עשו כך ממניעים נעלים.ו כוונתם של הבנים,

 וריקים במיתתם של בני אהרן עלינו לזכור שלא באנשים פשוטיםכשאנו באים לעסוק ואכן,  

 . אלא בצדיקים חלילה, אנו עסוקים

 בשער הפסוקים על חטאם של בני אהרן: הקדוש דברי האר"י ואלו
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כללו של דבר, אל יחשוב אדם טעות מפורסמת כזה שנדב ואביהוא הקריבו אש זרה ח"ו, כי "

קב"ה עליהם 'בקרובי אקדש', אין לייחס להם טעות מי שהיו שקולים כמשה ואהרן, ואמר ה

  ".גדולה כזו שאין לייחסה לתינוק הדיוט אחד

)יומא פ"א ה"א(: "למה הוא מזכיר מיתתן של שני בני אהרן ביום הכיפורים? מצינו בירושלמי ו

 ללמדך כשם שיום הכיפורים מכפר על ישראל כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל". 

הפסוק: "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי" הוסיפו ואמרו: "זה הדיבר ובמדרש על 

אמר לאהרן: אהרן אחי, מסיני נאמר לי  .ני ולא נודע בו עד שבא מעשה לידונאמר למשה מסי

עתיד אני להיוועד להם לישראל ולהתקדש בהם בבית זה, ובאדם גדול אני מקדשו, וסבור 

כיון ששמע אהרן כך  .כשיו נמצאו שני בניך חביבין ממנוש, עהייתי או בי או בך בית זה מתקד

לכאורה בעצם הבאת האש  ,וידע שבניו ידועי שמים, שתק וקיבל שכר טוב על שתיקתו". ואכן

לא היה חטא, שהרי ההלכה היא ש"אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן 

לפי פשט  ,אש על המזבח". ואכן ככתוב: "ונתנו בני אהרן הכהן ,ב(ע"ההדיוט" )יומא כא 

זאת ללא ציווי, תה מפני שעשו יהכתוב עיקר חטאם לא היה על הבאת האש אלא ההקפדה הי

ו ה א   לאחר האסון, באמרו "הוא משה אישר זאת באוזני אהרן מיד  תם".ככתוב: "אשר לא צ 

רוב להט דתי נשים שמ, א'מתלהבים'רבי אקדש" )ויקרא י, ג(. הם היו ' לאמר: בקדאשר דבר 

 למוסכמות. הבאת אש זרה למזבח מורה להם לנהוג בניגוד לחוקים ו קב"ההאמינו שה

 מעשה לא כל, אך בתחום הקודש חסרת ערך ונטולת משמעות, פעוטה עבירה , אולי,נראית

שכך רגילים כל ר. ב  שעלול להתרחב לכדי ש   ,במעטפת הכללים רעבסכר, ק   ה יוצר סדקצוומ

 הבריות: הרי לפנינו תקדים, שעלול לשמש 'מדרון חלקלק'.כך היום להזהיר 

שתי מערכות נפרדות כי סב תשומת לב לכך מ , ששימש כרב יהדות בריטניה,הרב יונתן זקס 

פועלות במוחנו. הפסיכולוג חתן פרס נובל דניאל כהנמן מכנה אותן "חשיבה מהירה וחשיבה 

ת, בעיקר בתגובה לפחד. המוח אטית". המוח המהיר, המערכת הלימבית, משחרר רגשו

האטי, קליפת המוח הקדם־מצחית, הוא רציונלי, מחושב, ומסוגל לשקול השלכות לטווח ארוך 

ומהלכי פעולה חלופיים. הכפילות הזו אינה מיותרת ואינה מקרית. בלי תגובות 

ם אינסטינקטיביות לסכנה לא היינו שורדים. אבל בלי המוח האטי והמחושב היינו נופלים פע

אחר פעם להתנהגות הרסנית כלפי הסובבים אותנו וכלפינו עצמנו. אושרו של היחיד 

 ושרידותה של התרבות תלויים באיזון העדין שבין שתי המערכות.

החיים הדתיים, דווקא משום שהם מעוררים כמיהה ולהט, זקוקים במיוחד לגבולות ולכללים 

ויכולה להאיר. להבעיר ולשרוף  ,להבעירפרטני. אש האמונה יכולה  ולטקסים, לתדריך עבודה

' דאו להאיר את חיינו ואת כבוד  ,ופת כשמניחים לה להשתולל חופשיתולהיות אש־ת

ובים כששמים אותה במסגרת ברורה. מן הסיבה הזו כוללת תורת ישראל דינים ופרטים מר

 ', כך אנו זקוקים להם יותר.דוככל שאנו מתקרבים ל ;כל כך

שבשתי ההבדל, אפוא, בין אש לאש, אינו אלא כהבדל בין מקור לחיקוי. מה גדלה תורתנו, 

 מילים קצרות וחדות כל כך השכילה להעביר ולהנחיל את הרעיון כולו: "אש זרה"!

יפה היא האש. שורשם של חיים היא. יפה גם הלהבה וההתלהבות לאיש ישראל, וביותר 

מי כמונו יודע כמה מאמץ מושקע על ידי הורים ומחנכים למבקש להיות 'עובד ד' '. ובאמת, 

 על מנת לעורר רגש ושמחה והתלהבות בעבודת ד' בקרב הבנים! 

היהדות רואה באדישות הקרירה את האויב המסוכן ביותר. יש הממשילים זאת אפילו לעמלק 

 בדרך". קרך"...אשר  –

את דברי חז"ל המתארים את רגיל היה מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל להביא, בהקשר זה, 

ת ואינו מברך יוצר ח״רשע בחייו חשוב במת, מפני שרואה חמה זור  הרשע החשוב כמת:

" )תנחומא וזאת אור, שוקעת ואינו מברך מעריב ערבים, אוכל ושותה ואינו מברך עליה

 הברכה ז(.

יותר,  מסוכנת וראויה לגנאי היא האדישות המדיפה צינה משתקת; אך בה במידה, ושמא אף
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נשקפת סכנה מן ההתלהבות השורפת, והיא מהווה איום קיומי לעבודת ד' ולעובד ד'. תשאלו 

 את נדב ואביהוא.

 כיצד ניישב, אם כן, את הסתירה, איך נעשה שלום בעולמנו הפנימי?

, כמו תמיד: איזון. מציאת אזור מדויק ומוקפד של מיצוע בין האש והקרח; או, 'משחק'ם הש  

 הפסיכולוגים: שילוב נכון ונבון בין שתי מערכות החשיבה שבמוח האנושי.על פי שיטת 

אפשר שניתן לעמוד עוד על שתי מערכות חשיבה מקבילות במוחנו, זו הצעירה הסוערת 

  בלהב אש, ולעומתה הקשישה המתונה והמיושבת.

בחין בין זצ"ל בנתחו את עניין נדב ואביהוא, תוך שהוא משלכך בדיוק נתכוון הראי"ה נראה  

"רוח הנעורים הסוער" לבין "רוח הזקנה המסודר", בין 'אש אוכלה' לבין 'אש תמיד'. ואלו 

  דבריו:

כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, ושל כל חכמה והופעה שבעולם, "

בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות, ובמדידת המדות הטובות, המשוערות על פיה, 

 ה חטא נדב ואביהו...הרי ז

חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש, מיחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש 

זרה, ובאים אל הקודש, שתויי יין, בלא אימתא דשמיא, הנובעת ממקור עליון, הבאה על ידי 

כיסוי הראש, אלא פרועי ראש, ומתיחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של 

ת משה מורשה, ולא נטלו עצה זה מזה, ומורים הלכה בפני רבם, מתוך הכרה של גדלות תור

פנימית. ועומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. ונקדש בכבודי. והם 

מיודעיו של מקום, אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרן, בהתפשטותם, נדחים 

 בנין של משפחה, ובנים לא היו להם...מן העולם, ואינם באים ב

רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעז ובגבורה, עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש 

וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה לפעול פעולתם בחיים, הרוחניים והגשמיים, להחיש ישועה, 

יבואו אלינו שניהם ולהעשות בסיס לצמח ד', עריכת נר לבן ישי משיח ד', רוח אפינו, אשר בא 

 1." )אורות הקודש ג, עמ' שס(יחד, אליהו הנביא עם משיח בן דוד

                                                           
 :, הלהבה והברוש'שני היסודות'דומה שלמתח מובנה ומשלים זה נתכוונה גם המשוררת זלדה בשירה על   1

 
ה ב  ה  ת ַהל  ר  רֹוש אֹומ   ַלבְּ
ר י ַכֲאש  ה ֲאנ    רֹוא 
ה ה ַכמ  ן ַאת    ַשֲאנ 
ה ה ַכמ  אֹון עֹוט   ג 
הו י ַמש  תֹוכ  ל בְּ תֹול  שְּ  מ 
יְך ר א  ש  פְּ ר א  ת ַלֲעב  ים א   ַהַחי 

ים א  ה ַהּנֹור  ל  א   ה 
י ל  ץ בְּ מ  ל ש  רוף ש   ט 
י ל  ץ בְּ מ  ל ש  יות ש  נ   רוח 
י ל  ץ בְּ מ  ל ש  יֹון ש  מְּ  ד 
י ל  ץ בְּ מ  ל ש  רות ש   ח 

ַגֲאו ה ה בְּ יק  ת ַעת  ר  קֹוד   .וְּ
י לו ת  לְּ י י כ  ית  י  ת ה  פ   ׂשֹור 
ת ד א  ס  מְּ  ַהמ 

מֹו שְּ קופֹות ש  נ ה תְּ  ַהש 
ת א  לות וְּ ה ַהתְּ ֲארור  ָך ה  לְּ  ש 

ה מ  ֲאד  יר, ב  ֲאו  ש, ב  מ  ר, ַבש  ט   .וַבַטל ַבמ 
רֹוש ק ַהבְּ  , שֹות 
עַ  הוא י ש יֹוד  רוף בֹו ש    ט 
י ש רות בֹו ש   ח 
י ש יֹון בֹו ש  מְּ   ד 
י ש יות בֹו ש  נ   רוח 
ת ַאְך ב  ה  ין ל א ַהַשלְּ ב   ת 

ת ב  ה  ין ל א ַהַשלְּ  .ַתֲאמ 
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בפתח הדברים לעיל, הבאנו בתוך שטף הסברות לחטאם של הנשרפים גם את אפשרות 

 השכרות.

התורה על איסור כניסת שתוי היין לאוהל מועד למיתת הבנים, משגרת  דומה, כי סמיכות ציווי

 אלומת אור המבקשת להפנות תשומת לב מיוחדת לזיקה בין היין לאש.

 ואכן, חז"ל לא הניחו לזיקה זו לחמוק:

רבי פנחס  ...דתני רבי שמעון: לא מתו בניו של אהרן אלא על שנכנסו שתויי יין לאהל מועד."

יות והתיז את ור: משל למלך שהיה לו בן בית נאמן. מצאו עומד על פתח חנבשם רבי לוי אמ

אלא  ;מפני מה הרג את הראשון ןנו יודעיואין א .בשתיקה, ומינה בן בית אחר תחתיו ראשו

 אנו יודעין שמתוך כך הרג הראשון. - השני ואמר: לא תכנס בפתח חנויות ממה שמצווה את

מפני מה מתו, אלא ממה שמצווה את  ןאותם' ואין אנו יודעי' ותאכל די 'ותצא אש מלפנ :כך

ויקרא ")י היין 'יין ושכר אל תשת', אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפנ  :אהרן ואמר לו

 (.רבה יב

ם ואכן, לא בכדי מופיעה אזהרת ד' לאהרון בציווי: " ֲאכ  ב  ְך בְּ ת  נ יָך א  ה וב  תְּ ַאת  שְּ ר ַאל ת  כ  ש  ן וְּ ַיי 

ם יכ  ת  ר  ד  ם לְּ ַקת עֹול  תו ח  מ  ל א ת  ד וְּ ל מֹוע  ה  ל א   ." )ויקרא י,ט( דווקא מיד לאחר אסון השריפהא 

 .ואין זה מקרה שדווקא היין נבחר לשמש כנקודת מבחן או בקורת ליכולת האיזון המתבקשת

וות וקלקול עד מ וטומאה וחיים בו, אך גם רוע וקדושה טובה וברכה –שכן, היין כמוהו כאש 

 בו צפון.

"יש שותה יין וטוב לו, יש שותה יין ורע לו. תלמיד חכם שותה וטוב לו, לימדונו חז"ל: שכך  

 עם הארץ שותה ורע לו" )ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו(.

 מצווה. –אסור; ניסוך יין  –יין נסך 

לעיין חכמים חרגו, ודומה שאף הפריזו קמעא, בתיאור דו הערכיות שגנוז בו ביין, וכדאי 

במיוחד מעניין ומרתק הסיפור שבוחר המדרש להביא  בדברי מדרש תנחומא בפרשתנו.

 בהקשר זה:

ההוא תלמידא דהוה חסיד והוה ליה אבא ושתי חמרא טובא, ובכל עידן דהוה נפיל בשוקא "

אתו עולמיא ומכין יתיה באבנים ובצרורין, וצווחין וקורין בתרוי חזו שיכרא )=תלמיד אחד היה 

, והיה לו אבא שהיה שותה הרבה יין, ובכל פעם שהיה נופל בשוק, היו באים נערים חסיד

ומכים אותו באבנים ובצרורות, וצועקים וקוראים אחריו: "ראו שיכור"(, וכשראה בנו החסיד 

הוא מכלים ושואל את נפשו למות, ובכל יום אומר לו אבא אני אשגר ויביאו לך לביתך מכל 

ולא תלך לשתות בבית היין, שאתה עושה חרפה ממני וממך, והוא היין שמוכרין במדינה 

אומר לו כן פעם אחת ושתים בכל יום עד שאמר אביו שיעשה כמו שהוא אומר, שלא ילך 

לשתות בבית היין. וכן עשה החסיד שהוא עושה לו בכל יום ובכל לילה מאכל ומשתה ומישנו 

א החסיד לשוק והיה הולך לבית הכנסת במטתו ואחר הולך לו. פעם אחת היה יורד מטר, ויצ

לתפלה, וראה שכור אחד שהוא שוכב בשוק ואמת המים יורד עליו, והבחורים והנערים מכין 

אותו באבנים ובצרורין ומשליכין חומר )=בוץ( בפניו ובתוך פיו. כשראה זה החסיד אמר בלבו 

הבחורים והנערים, אולי אלך לאבא ואביאנו לכאן, ואראה לו זה השכור והחרפה שעושין ממנו 

ימנע פיו מלשתות בבית היין ולהשתכר. וכן עשה, הביאו לשם והראהו לו. מה עשה אביו 

הזקן, הלך אצל השכור ושאל לו באיזה בית שתה אותו יין שהיה משתכר בו. אמר לו בנו 

החסיד, אבא, בשביל זה קראתיך, אלא שתראה החרפה שעושים לזה כי כן עושים לך בעת 

שותה, אולי שתמנע פיך מלשתות בבית היין, אמר לו בני, בחיי אין לי תענוג וגן עדן שאתה 

 " )תנחומא שמיני יא(.אלא זה. כששמע החסיד הלך לו במפח נפש

דברים הרבה ניתן ללמוד מסיפור מדרשי זה. ולענ"ד נראה, שמובא הוא על מנת ללמד זכות 

שמישהו פרשת היין בתורה. ואפשר על נדב ואביהוא, שהרי הם אלו ש'בזכותם' הובאה 

יעלה בדעתו להעביר ביקורת על  ,חיוביים מוסריים וערכיים תנו, בתום לב ומתוך מניעיםמא

; על כך שלא יכלו להתאפק ולא השכילו לעצור ולשלוט ביצרם ולבלום ולשכך נדב ואביהוא

סיפור התלהבותם, על שלא עלה בידם להרגיע את האש הזרה שבערה בם. יבואו חז"ל ב
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אין אתה זוכר דברים שלמדת במסכת תמים וילדותי משהו זה, ויניחו יד על כתפו ויאמרו: 

קֹומֹו" )אבות ב, ה(" –אבות?... כמו, למשל  מְּ יַע ל  ַתג  ְך ַעד ש  ר  ת ֲחב  ין א  ד  ַאל ת  , או הלל אומר: וְּ

כות" )אבות א, ו( - ַכף זְּ ם לְּ ד  א  ל ה  ת כ  ן א  ק  -עצות יפות, שיסודן במצוות התורה  "ו ֱהו י ד  ד  צ  "בְּ

ָך" )ויקרא יט, טו( ית  ט ֲעמ  פ  שְּ  .ת 

בעל 'רוח הזקנה המסודר',  הנתון ב'רוח הנעורים הסוער' יתקשה להבין את התנהלותו של

 וזה האחרון לא יבין את הנער.

עולם של  על שניהם יחדיו נגזר לשאת את האש ואת היין במסע חייהם ולבנות באמצעותם 

  2הבדלה מנין?" )ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב(. –ש"אם אין דעת , דעת ושל הבדלה

כה טבעי ומובן עכשיו מקומה של ההבדלה הראשונה שבפרשתנו, מיד לאחר ציווי הרחקת 

 הכהנים מן היין, שסמוך לתיאור מיתת בני אהרון:

ְך בְּ " ת  נ יָך א  ה וב  תְּ ַאת  שְּ ר ַאל ת  כ  ש  ן וְּ םַיי  יכ  ת  ר  ד  ם לְּ ַקת עֹול  תו ח  מ  ל א ת  ד וְּ ל מֹוע  ה  ל א  ם א  ֲאכ   ב 

הֹור ין ַהט  א וב  מ  ין ַהט  ל וב  ין ַהח  ש וב  ד  ין ַהק  יל ב  ד   וֲלַהבְּ

ה ש  ַיד מ  ם בְּ יה  ו ק ֲאל  ק  ר יְּ ב  ר ד  ים ֲאש  ק  ל ַהח  ת כ  ל א  א  ר  ׂשְּ נ י י  ת בְּ הֹור ת א   יא(.-ט" )ויקרא י, ולְּ

 

   שבת שלום       

   

 

 

      

 

                                                           
מוסיפה ההבדלה להופיע בפרשתנו, ואף כי נדחקת היא ל'שישי' ול'שביעי' לקראת סיום, דומה שזו ההבדלה  2

ישנו חיוב לבדוק בסימני הבהמות,  המוכרת ביותר, שאף הייתה למפורסמת כנושאה המרכזי של פרשת 'שמיני'.
רה, עליו לדעת כי היא מובדלת ולהבדיל בין המותר באכילה ובין האסור באכילה. גם כשאוכל האדם בהמה טהו

 ויש בהמות שאין לאוכלן.
 מהי משמעות מצוה זו? מדוע יש צורך בהבדלה, קודם שניתן לאכול?

 קוק זצ"ל ניתן לעמוד על עומקו של ענין זה. אי"המדברי הר
 בפסקה הנקראת "ערך הניגודים" כותב הרב:

נראה מחוג אחד על חברו, והניגודים הללו  כל הניגודים הנמצאים בהדעות, וכל אותה האפסיות שלפעמים" 
מתגדלים ביותר כל מה שהדעות תופסות מקום יותר גדול ברוח האדם, למסתכל פנימי מתראים הם בתואר 
ריחוקים מקומיים של שתילים, שהם משמשים לטובת רעננותם ושביעת יניקתם, כדי שכל אחד ואחד יתפתח 

ד מחוטבה בכל פרטיה, מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל. במילואו, ותהיה הסגולה המיוחדת של כל אח
 ." )אורות הקודש א עמ' טו(והאחדות המתואמה באה רק מתוך זה הריחוק, שרי בפירודא וסיים בחיבורא

כדי להגיע לאחדות בין הדעות השונות, יש צורך להפריד ביניהן, להגדיר כל דעה, במה היא מתייחדת ובמה היא 
 ת, ורק כך ניתן אחר כך לחבר ביניהן, בלא לטשטש ולמחוק חלק מן הדעות.שונה מדעות אחרו

אי אפשר להצמיח גן יפה בצורה מעורבבת. יש להצמיח כל שתיל וכל צמח בנפרד, וכשיגדל כל פרח בצורה 
 וכבר אמרו: "אין לך עוד דבר כל כך בלתי שווה כמו מתן יחס שווה המיוחדת לו, יהיה הגן השלם מרהיב ביופיו.

 לבלתי שווים".
 יש צורך בפירוד, בהעמדת כל כח על מקומו ובהדגשת עניינו המיוחד. -כדי להגיע לחיבור 

 במקום נוסף כותב הרב:
וזאת היא נחלת ד' בכל דרך הקודש, הפרדה על מנת התחברות, להיפך מההכללה הגסה, המדברת גדולות " 

ואצילי. וסוף כל סוף על ידי החשכת החיים נעכר  ואומרת לאגד הכל בחבילה אחת, ומאבדת את כל הוד רוחני
אור הדעת הצלול, והאהבה הגסה המיוחדה של כל בריה מתגברת ונעשית מזוהמה, עד שהכל מתפרד, והארץ 

כולה תנוע כשכור מכובד פשעה. סטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא, וסטרא דקדושה שרי בפירודא 
 .תמ( " )אורות הקודש ב עמ'שלוםוסיים בחיבורא, ושם גופיה איקרי 
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