צניעות וזוגיות תוך נפשית
 .1שתי המקומות של תיקון
אֵ ילֵי מֹוָאב י ֹאחֲ זֵמֹו רעד
בנֵי י ִשראל (במדבר כב ,ג)
וַיָּגָּר מֹוָאב מִ ְּפנֵי הָּ עָּ ם מְּ א ֹד כִי ַרב הּוא וַיָּקָּ ץ מֹוָאב מִ ְּפנֵי ְּ
(שמות טו ,טו)

 .2צניעות עצמיות
וַיֵשֶׁ ב י ִשְּ ָּראֵ ל בַשִ טִ ים וַיָּחֶׁ ל הָּ עָּ ם ִלזְּנֹות אֶׁ ל בְּנֹות מֹוָאב :ו ַתִ קְּ ֶׁראן ָּלָּעָּ ם ְּל ִזבְּחֵ י אֱ ֹלהֵ יהֶׁ ן
בי ִשְּ ָּראֵ ל (במדבר
ו ַי ֹאכַל הָּ עָּ ם וַיִשְּ תַ חֲ וּו לֵאֹלהֵ יהֶׁ ן :וַיִצָּמֶׁ ד י ִשְּ ָּראֵ ל ְּלבַעַ ל ְּפעֹור וַיִחַ ר ַאף ה' ְּ
כה ,א-ג)

 .3דעת ודעת דקליפה
סיחון ועוג היו בחינת הדעת של ז' אומות וזו הכוונה שהם היו מגינים של הקליפה על
כבוש הארץ מז' אומות( .בית גנזי במדבר ב' ,הרב מ.ר .לאוריא ,עמ' תשסח)

 .4תיקון המוחין
דהנה עמון ומואב שניהם מבחינת ג' ראשונות שלא כבשו ישראל קיני קניזי וקדמוני.
ומואב הם בחינת חכמה דקליפה שכן משמעות מואב כי חכמה נקראת אבא ועמון
מבחינת בינה דקליפה כמבואר באר"י ז"ל כי נעם הוא בחינת בינה( .בית גנזי במדבר ב',
הרב מ.ר .לאוריא ,עמ' תשסט)

 .5לפתח אינטואיציה וחוויה
ָארץ בַיֹום הַ הּוא י ִהְּ י ֶׁה ה' אֶׁ חָּ ד ּושְּ מֹו אחד
ו ְּהָּ י ָּה ה' לְּמֶׁ לְֶׁך עַ ל כָּל הָּ ֶׁ

(זכריה יד ,ט)

 .6הבן בחכמה וחכם בבינה
הדמיון ישלח את קרני זהרו למרחק ,לצייר תמיד מה שהוא חוץ מעצמיותו של
החושב ,והשכל ילך סובב לנקודה העצמית שבנשמת החיים ,ויצייר את הנמצא
בקרבה פנימה .ולפי זה הדמיון נדרש הוא אל השכל ,למען העזר על ידו על הצפיה
הרחוקה ,והשכל עוזר וסומך הוא את הדמיון ,להסביר לו כמה גדול הוא הרכוש
האצור בקרבו פנימה( .שמונה קבצים ,ראי"ה קוק ,א ,תרל')

 .7למעשה:
חכם בבינה
 הוא מדבר עוצרים ושואלים :מה עובר עליך כעת שאתה מדבר על זה.
 לכתוב תפילה ,עכשיו להתפלל
 מה אתה מרגיש ,איפה זה מצטייר בגוף ,למה זה דומה הרגש הזה
 אם זאת המחשבה שלך בואו נראה מה המחשבה השורשית שמסתתרת
מאחורי זה
הבן בחכמה





תצייר ,מה ציירתה
מתנגן מנגינה זאת ,במה זה קשור אלינו עכשיו
זה החלום שלך ,ננסה להבין משמעותו
תלך ,מה הרגשת

