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אשֶׁר בָ ּר ָא כ ָּל
מתְמִיד טוֹבָתוֲֹ ,
ה ַּ
מצ ִיאוּתוַֹ ,
קּדְמוֹן בִ ּ ְ
ה ַ
תִיַ ,
מ ּ
א ִ
ה ֲ
אחָד ָ
ה ֶ
אשֶׁר לוֹ י ֵאוֹת עִ נ ְיַן ָ
אלֹהֵי יִשְׂרָאֵלֲ ,
חבֵּר :בָּרוּך ְ יְי ָ ֱ
מ ַ
ה ְ
אמַר ַ
ָ
חכְמָתוֹ וְגֹדֶל טוּבוֹ,
ח ָדשׁוֹת לְהָעִ יד עַ ל ָ
החֵל ֲ
אחְדוּתוֹ ,וְיָצ ַר יְצ ִירוֹת ל ְעֵ ד עַ ל ג ְבוּר ָתוֹ ,ו ְ ֵ
מצ ָאוֹת ל ְאוֹת עַ ל ַ
הַנ ִ ּ ְ
אז החוה"ל מגדיר מה סיבת הבריאה" ,אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו"" ,אות" -גילוי" .ויצר יצירות לעד על
גבורתו ,והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" .לכאורה יש כאן ראשית ארבעה הגדרות שהחוה"ל מעמיד :א" .כל
הנמצאות לאות על אחדותו" -אות על האחדות .ב" .ויצר יצירות לעד על גבורתו" .ג" .והחל חדשות להעיד על חכמתו" .ד.
"וגודל טובו" .כלומר בהעמדה של עצם שורש מציאות הבריאה ,מה שמתגלה במציאות הבריאה הוא ה"אות על אחדותו",
כלומר כל הבריאה כולה ,בכללות הרי יש לנו הגדרה של שלוש אותות :א .אות ברית קודש .ב .אות של שבת .ג .ואות
התפילין .כאן מגדיר החוה"ל "אשר ברא כל הנמצאות לאות על אחדותו" ,כלומר שכל מציאות הנבראים כולם נבראו "לאות
על אחדותו" ,ודאי שבפועל יש ג' אותות ,אבל תכלית כל הבריאה זה "לאות על אחדותו".
"ויצר יצירות לעד על גבורתו ,והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" -כלומר שהסיבה שהקב"ה ברא נמצאים זה לגילוי
האחדות ,יצר יצירה זה גילוי הגבורה ,והוא "החל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" ,יש כאן שלושה מדרגות במעשה של
הקב"ה ,מדרגה ראשונה זה "ברא כל הנמצאות" ,מדרגה שניה זה "יצר יצירות" ,ומדרגה שלישית זה "החל חדשות" .יש כאן
שלושה פעולות של הקב"ה וכל אחד מגלה דבר אחר.
מה זה בריאה ומה זה יצירה? דברי הרמב"ן כידוע ,בריאה -יש מאין ,יצירה -יש מיש .אז כשהחוה"ל מגדיר "אשר ברא כל
הנמצאות" ,למה הקב"ה ברא? כלומר יש מאין? זה "לאות על אחדותו" .כל יצירה יש מיש אז מדבר אחד אני יכול ליצור כמה
דברים ,אז לא מתגלה האחדות ,אבל בריאה שהקב"ה ברא את הכל מאין אז הכל נברא מכח אחד שזה הוא ית' .יצירה יש
כבר דבר ומהדבר שיש אני יוצר צורה חדשה יש מיש ,אז מאותו דבר אני יכול ליצור עוד צורה ועוד צורה ועוד צורה ,אז זה לא
מגלה אחדות ,לגלות אחדות כלומר שכח אחד ממנו נברא הכל" .ויצר יצירות לעד על גבורתו" -אדם צר צורה ומהצורה
האחת שהוא צר כמה צורות יכולים לצאת? אבל הקב"ה יצר אדם אחד ,ומהצורה הזו יש מצווה של "פרו ורב" ,ומכן ואילך
נוצרו המון בריות לאין תכלית ואין פרצופיהן שווים ,נמצא שמצורה אחת נעשו המון בריות ,זה העדות על גבורתו ,ריבוי
הצורות זה מידת גבורתו" .והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" -הקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית,
אז בכל יום כאשר הקב"ה מחדש את הבריאה כולה" ,כולם בחכמה עשית" ,דברי חז"ל כידוע שהקב"ה מחדש חידושי תורה,
ומכח החידושי תורה שאנחנו מחדשים כאן בעולם לפי"ז מתחדש הבריאה בכל יום ,כל יום שהוא מחדש את הבריאה אין
בריאה דומה לחברתה מה שהיה אתמול לפי החידושים שחידשו ,זה עדות על חכמתו ית' שבכל יום יכול לחדש דבר חדש.
"וגודל טובו" -שהוא ממשיך לקיים בכל יום את הבריאה כולה ,הרי הברואים כשהם נבראו בראשית מאמרו של הקב"ה אז
מתגלה "להטיב לבריותיו" ,אבל בכל יום ויום הקב"ה מחדש את הבריאה לפי מעשה הנבראים ,ואם הנבראים חטאו אפ"ה
הקב"ה מחדש את הבריאה למחרת ,זה נקרא גודל טובו ,יש את גודל טובו שהקב"ה חידש את הבריאה בראשית היצירה אבל
החידוש היותר גדול הוא שלאחר שיש חטאים בביראה אפ"ה הקב"ה ממשיך לחדש .כמו שמאריך הרמ"ק בתומר דבורה שעל
אף שהנבראים חוטאים לו הוא זן ומכלכל ומפרנס אפי' את המלאך שנברא מכח מה שהאדם חוטא.
תְהִל ִּים קמה ,ד( :דּוֹר ל ְדוֹר יְשַׁבַּח מַעֲ שֶׂיך ָ וּג ְבוּרֹתֶיך ָ י ַג ִּידוּ,
כ ְ ּ ִדכְתִיב ) ּ
פשוטו של דבר ,בכל דור ודור משבחים את הקב"ה על מעשיו ועל גבורותיו .אבל בעומק "דור לדור ישבח מעשיך" בכל דור

ודור משבחים את הקב"ה על המעשים שלו כי המעשים שיש בכל דור הם לא המעשים שבדור קודם לכן ,זה לא שגם הדור
הזה וגם הדור הקודם וגם הדור שלפני הקודם משבחים את אותו מעשים ,אלא בכל דור ודור יש מעשים חדשים וא"כ "דור
לדור ישבח מעשיך" זה על החדשות שיש בכל דור ודור" .וגבורותיך יגידו" הם משבחים את גבורותיו של הקב"ה שיצר יצירות
שזה עד על גבורתו ,ובכל דור ודור יש צורות חדשים ,על זה חל השבח.
אדָם
ה ָ
מל ְכוּתְך ָ יֹאמֵרו ּוּג ְבוּרָתְך ָ י ְ ַדבֵּרוּ ,ל ְהוֹדִיעַ לִבְנֵי ָ
חסִידֶיך ָ יְבָר ְכוּכ ָה ,כ ְּבוֹד ַ
תְהִל ִּים קמה ,י־יב( :יוֹדוּך ָ יְי ָ כ ָּל מַעֲ שֶׂיך ָ ו ַ ֲ
וּכְתִיב ) ּ
מל ְכוּתוֹ.
הדַר ַ
ג ְּבוּרֹתָיו וּכ ְבוֹד ֲ
עד עכשיו הסביר חוה"ל בכללות שהקב"ה ברא בריאה לאות על אחדותו ולעד על גבורתו ,ומחדש את הבריהא מכח חכמתו
וטובו .אבל עדיין לא התבאר לנו מכל המהלך הזה ,יש כאן פרטים וכמובן שזה לא שלימות הפרטים אלא יש כאן פרטים
רבים ,כל פרטים רבים חיייב להיות שיש להם שורש גילוי וממנו מגיע ריבוי של פרטים .כשהוזכר כאן כל דברי חוה"ל "אחדותו"
"גבורתו" "חכמתו" ו"טובו" ,איפה שורש הדברים ואיפה הענפים? עכשיו מסביר החוה"ל את שורש הסוגייא.
הבָנָתָם
תְכוּנוֹת הַכ ָ ּרָתָם בָ ּהֶן ג ְּמוּר ָה ו ַ ֲ
מצ ִיאוֹ אוֹתָם עַ ל ּ
ה ְ
חר ֵי ַ
א ֲ
מ ַדבְ ּר ִיםַ ,
ה ְ
הבּוֹר ֵא ל ַעֲ בָדָיו ַ
אשֶׁר הֵיטִיב בָ ּהֶם ַ
טוֹבוֹתֲ ,
וְהַג ְּדוֹל ָה שֶׁבַ ּ ּ
חכְמָה,
ה ָ
שְׁלֵמָה ,הִיא ַ
אז כשנתבאר לעיל "להעיד על חכמתו וגודל טובו" ,אם בראשית הדברים כשלמדנו הבננו שזה שני דברים ,כבר היה מדויק
לעיל "והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו" אז מבואר שהוא כלל את זה ב"החל חדשות" שני פרטים .כשהוא העמיד
את "אחדותו" הוא העמיד את זה בלשון "ברא" דבר לעצמו" ,עד על גבורתו" בלשון לעצמו "יצר יצירות" ,כשהוא דיבר
ב"חכמתו וגודל טובו" הוא צירף את זה לאחת "והחל חדשות" ,אז בפשטות הבננו שיש כאן שני סוגיות ,יש סוגייא של "החל
חדשות להעיד על חכמתו" והסוגייא השניה "גודל טובו" ,עכשיו מסביר החוה"ל שזה היינו הך .גודל טובו זה חכמתו.
עוד מעט נראה שלא זה שלימות ההטבה .תכלית כל הבריאה להיטיב לבריותיו ושלימות ההטבה זה גודל החכמה.
אשֶׁר הִיא חַיֵי ּ רוּחָם ו ְנ ֵר שִׂכְל ָם,
ֲ
כלומר זה נותן לאדם חיות ומאיר לו את הדרך שבה הוא צריך לילך
אלֹהִים,
ה ֱ
מבִיאָה אוֹתָם אֶל ר ְצוֹן ָ
ה ְ
וְ ַ
התורה נקראת תורה מלשון הוראה ,כלומר גילוי רצונו של הקב"ה ,אז התכלית של החכמה היא לא החכמה אלא להביאו
לרצון בוראו.
א"כ ההטבה והחכמה שורשם אחד ,שלימות ההטבה היא גילוי החכמה ,פנמיות החכמה היא גילוי רצונו ,אז שלימות ההטבה
היא גילוי רצונו .אבל גם זה לא סוף פסוק-
פִיו ד ַּעַ ת וּתְבוּנ ָה,
מ ּ
חכְמָה ִ
תֵן ָ
משְׁל ֵי ב ,ו( :כ ִּי יְי ָ יִ ּ
אמַר הַכ ָּתוּב ) ִ
אשֶׁר ָ
הבָּא ,כ ַ ּ ֲ
פוֹ בָּעוֹל ָם הַז ֶּה וּבָעוֹל ָם ַ
קּצ ְ ּ
מ ִ
מַצ ֶ ּל ֶת אוֹתָם ִ
ה ּ
וְ ַ
איך האדם מקבל את הכחמה מהקב"ה? הרי עד עכשיו למדנו "להעיד על חכמתו וגודל טובו" שלמות ההטבה גילוי רצונו
ית"ש ,אבל איך הקב"ה מטיב עם האדם שהוא נותן לו את החכמה שבה הוא מגלה את רצונו? "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת
ותבונה" -כלומר עומק ההטבה שהקב"ה מטיב שהוא נותן את החכמה ,כלומ הכח להשיג את החכמה מגיע מגילוי דיבורו של
הקב"ה .אז אם עד עכשיו הבננו האדם מקבל טובה שהיא חכמה שהיא גילוי רצונו אבל ממי הוא מקבל? מהקב"ה .ואיך?
מדיבורו .יתר על כן-
תְבִינ ֵם,
ח הִיא בֶאֱנוֹשׁ ו ְנִשְׁמַת שַׁד ַּי ּ
אכ ֵן רו ּ ַ
אל ִיהוּא )אִיו ֹּב לב ,ח(ָ :
אמַר ֱ
וְ ָ
מה שהרוח מתחברת לרוח אלוקים מכח זה היא משיגה את החכמה .מה הכוונה "אכן רוח היא באנוש"? מכח שיש באדם רוח
אז רוחו של הקב"ה כביכול )כלשון הפסוק בתחילת בראשית "ורוח אלוקים מרחפת"( מכח הרוח הקב"ה משיג את החמה זה
מה שהקב"ה מדבר "ויהי האדם לנפש חיה" לרוח ממללא ,אז כשמפיו דעת ותבונה מכח דיבורו שזה רוח פיו כביכול.
אבל יתר על כן "ונשמת שדי תבינם" ,מה שהאדם משיג את התורה ,עד עכשיו התבאר דרך דיבורו של הקב"ה רוח ממללא,
עשרה מאמרות .כאן מכח הנשמה "נשמת שדי" שהיא חלק אלוה ממעל ,אז התורה הופכת להיות אות על אחדותו .ודאי
שבהגדרה פשוטה האדם משיג שכל הנבראים הם אות על אחדותו אם הוא מתבונן בברואים ורואה גילוי אחדותו של הקב"ה,

אבל מאיזה כח באדם הוא יכול להתבונן ולראות את אחדותו? בשכל של גוי?! בשכל של יהודי?! גם לא אלא בנשמת שדי
תבינם כביכול הוא וחכמתו חד ,אז הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל שמכח כך היא משיגה את החכמה היא משיגה אות על
אחדותו.
מתָא לְחַכ ִּימִין וּמַנ ְד ְּעָ א ל ְיָדְעֵ י בִינ ָה,
חכ ְ ְ
אמַר )ד ָּנ ִי ֵּאל ב ,כא( :יָהֵב ָ
וְדָנ ִי ֵּאל ָ
כשהקב"ה נותן כחמה לחכמים אז השאלה הידועה מאיפה מתחיל החכמה הראשונה שיש לאדם ,לשון הגמ' כידוע בברכות,
מידת בדר ודם כלי ריקן מחזיק ומלא לא ומידת הקב"ה כלי מלא מחזיק וריקן לא .בראישת בשביל ישראל שנקראו ראשית
בחכמתה ,אסתכל באורייתא וברא עלמא וכל אחד מנשמות ישראל יש חלק באורייתא ונברא מכח התוה"ק .מי שתופס את
היצירה שלו כחלק מחכמתא של אורייתא הוא נקרא חכם .מתי האדם נברא? כפשוטו ביום שישי דמעשה בראשית ,אבל
השורש נשמות ישראל נבראו קודם העולם הם היו כלולים בחכמתו ית' .שאני תופס את היצירה שלי מחכמתו ית' ולא רק
ממאמר פיו ,אם אדם נברא בשישי למעשה בראשית אחור למעשה בראישת מצד כך הוא נברא במאמר העשירי של מעשה
בראשית א"כ הוא יקבל את החכמה "מפיו דעת ותבונה" אבל עצם היצירה שלו היא לא מהחכמה אלא כמו כל הנבראים.
אבל כשמתייחסים לנשמות ישראל שקדמו לעולם ,אז שורש היצירה שלנו כנשמות זה מחכמתו ית' ובגופים זה ממאמר פיו של
הקב"ה אז מאמר פיו אמר נעשה אדם עפר מן האדמה מתחיל מכלי ריקן לאחר מכן ויפח באפיו נשמת חיים .אבל אם אני
שייך לחלק השנמה שלי שנבעלה במחשבה תחילה להבראות מקור יצירת הנשמה מהחמה.
אדם שרוצה לדעת רצונו ית"ש אז הוא לומד ויודע זה כלי ריקן והוא מחזיק זה כמידת בשר ודם זה לא כמידת הקב"ה .יהיב
חכמה חכימין נאמר על מה שהתחיל בהתחלה שברא את כל הנמצאות לאות על אחדותו שהיה אחד לגמרי כשעלו במחשבה
להתבראות ישראל היו עם הקב"ה לבד.
לפי"ז נבין את ראשית לשונו "המתמיד בטובותו" זה מה שהוא רוצה להטיב איתנו שזה עניין האחד האמיתי וקדמון במציאותו,
קדמון כלומר קודם שנברא העולם כשיראל עלו קודם שנברא העולם.
נחזור א"כ ונסכם את הדברים עד השתא:
להיטיב גודל טובו שזה חכמתו שזה גילוי רצונו ומצד כך הגילוי "כי ה' יתן חכמה מפיו" אבל לא זה שלימות ההטבה" .נשמת
שדי תבינם" באופן של יהיב חכמתא לחכימין באופן של כלי מלא מחזיק שזה מי שנברא מכח חכמתו שעלה במחשבה
להבראות שזה היה קודם שנברא העולם שהיתה התורה ישראל כשהקב"ה היה אחד .יש לישראל כח להגיע להכרה של
אחדות ה' מוחלטת מכח התורה"ק שקדמה לעולם.
תֵל ֵך ְ.
מ ְדר ִיכ ְך ָ בְ ּ ֶדר ֶך ְ ּ
מדְך ָ ל ְהוֹעִ יל ַ
מל ַ ֶּ
אלֹהֶיך ָ ְ
אמַר הַכ ָּתוּב )יְשַׁעְ י ָה מח ,יז( :אֲנ ִי יְי ָ ֱ
וְ ָ
הדרך שהקב"ה מלמד את נשמות ישראל זה דרך איך להחזיר לעצמם את ההכרה שהיתה בשעה שעלו ישראל במחשבה
להבראות ,כל הדרך שאנחנו הולכים בכל ימות עולם שית אלפי שנין וכל אחד בימי שנותיו היא תשובה ,לא תשובה רק
מחטאים אלא תשובה מלשון כמו שאומר המהר"ל לשוב למקום שממנו באנו ,באנו מהמחשבה של קודם שנברא העולם.
"מדריכך בדרך תלך" -כביכול שהקב"ה מדריך את האדם באיזה דרך לילך הוא מדריך אותו באיזה דרך לילך לקב"ה בעצמו,
אז לא כמו אב שמדריך את בנו הקטן שצריך ללכת לאיזה מקום .אלא מלמד אותו לחזור בחזרה לראשית באצילות של
הנשמות של קודם שנברא העולם שישראל עלו במחשבה.
א"כ כשאנחנו מעמידים את הדברים עד השתא ,תכלית כל הבריאה כוולה היא "אות על אחדותו" ,האדם יכול לחזור ל"אות
על חדותו" כי הקב"ה היטיב לנבראים ,וההבטה הזאת היא נתינת החכמה ,בשני אופנים באופן של "ה' יתן חכמה מפיו" הוא
מגלה את רצונו ,אבל יתר על כן הוא נתן חכמה בכח של "נשמת שדי תבינם" "יהיב חכמתא לחכימין" ,ומכח כך האדם מגלה
את הישראל עלו במחשבה להיבראות ,ובעומק בכל הוראה של הקב"ה מתגלה הרצון הפניצי שרוצה בכנסת ישראל.
החוה"ל בהמשך דבריו ימשיך ויבאר את חלקי החכמה ,אבל היסוד הוא שיש חכמה שבאה להסביר לאדם מה לעשות כאן
בעוה"ז בגשמיות ,יש חכמה שבאה להסביר לאדם מה לעשות בעוה"ז ברוחניות ויש חכמה שבאה להסביר לאדם איך לחזור
לישראל עלו במחשבה תחילה להיבראות -זה עומק חכמת התוה"ק ,התורה אלפיים שנה קודם שנברא העולם וישראל היו
שם ,אז התורה הזו מגלה לאדם איך לחזור למקום של המחשב הראשונה שמשם אצילות נשמות ישראל ,זה עומק המציאות
של החכמה שהקב"ה מלמד את האדם.
חכְמַת
טבְּעִ י ,וְהִיא ָ
אל ְ ִ
אל ְעִ ל ְם ַ
חכְמַת הַיְצ ִירוֹת ,שֶׁקוֹר ִין לָהּ בִ ּלְשׁוֹן עֲ ר ָב ַ
הר ִאשׁוֹן ָ
חל ֶק ָ
ה ֵ
חלָקִיםַ .
מתְחַל ֶ ּקֶת לִשְׁלשָׁה ֲ
חכְמָה ִ
ה ָ
וְ ַ

קר ֵיהֶן.
מ ְ
טבְעֵ י הַגּוּפוֹת ו ּ ִ
ִ
החכמה הזו מלמדת ענייני גוף.
מִנ ְיָן
ה ּ
חכְמַת ַ
אל ְעִ ל ְם ר ִי ָּאצ ִ'י] ,ויש מי שקראה חכמת המוסר[ וְהִיא ָ
שמּוּשׁ ,שֶׁקּוֹר ִין לָהּ בִ ּלְשׁוֹן עַ רְבִי ַ
ה ּ ִׁ
חכְמַת ַ
שֵנ ִי הִיא ָ
ה ּׁ
חל ֶק ַ
ה ֵ
וְ ַ
ּ
ּ
ּ
קר ֵאת מוזִיקָא.
חכְמַת הַנ ִּגון הַנ ִ ּ ְ
חכְמַת הַכּוֹכָבִים ,ו ְ ָ
שִעור ִים ,ו ְ ָ
ה ּׁ
וְ ַ
זה חכמה שעוסקת בחלקי הנפש ,זה לא שהיא עוסקת במניין ושיעורים שמחוץ לחלקי הנפש ,היא נקראת חכמת המוסר היא
עוסקת בכל חלקי החכמה וגם בחלקי החכמה שבנפש האדם שמצרפים את הכל לאחד.
אלֹהוּת,
ה ֱ
חכְמַת ָ
אל ָאהִי ,וְהִיא ָ
אל ְעִ ל ְם ֱ
של ִישִׁי קוֹר ִין לָהּ בִ ּלְשׁוֹן עַ רְבִי ַ
ה ּ ְׁ
חל ֶק ַ
ה ֵ
וְ ַ
כל הבריאה נבראה כמו שהוא אמר בהתחלה "לאות על אחדותו" מכח החכמה ,החכמה עצמה מתחלקת לג' חלקים ,יש
חכמה שמלמדת גופים ,יש חכמה שמלמדת את כח הנפש שבבריאה והחלק השלישי שעל זה הוא אמר מקודם שהיא הטובה
השלימה שהקב"ה היטיב לנבראים ,היא חכמת האלוקות.
שכ ֶל וְכָאִישִׁים הָרוּחָנ ִי ִ ּים.
משְׂכ ָּלוֹת ,כ ַּנ ֶ ּפֶשׁ וְכ ַ ּ ֵׂ
ה ֻּ
תוֹר ָתוֹ וּשְׁאָר ַ
האֵל יִתְבָ ּר ַך ְ וְדַעַ ת ּ
ו ְהוּא ד ַּעַ ת ָ
שתכליתם היא הכרת האלוקות ,חכמת האלוקות זה חכמה שמגלה את התורה ,את המושכלות ,את הנפש ושכל ,אבל
כתפיסה של ידיעת אלוקות בבחינה של "ומבשרי אחזה אלוה" ,זה לא חכמת הנפש לעצמה אלא זה חכמת האלוקות איחך
מכח הגוף והנפש יהיה הכרת האלוקות.
תוֹר ָה וְהָעוֹל ָם,
ה ּ
שִיג בָ ּהֶם ַ
ה ּׂ
מ ַדבְ ּר ִים ל ְ ַ
הבּוֹר ֵא יִתְבָ ּר ַך ְ ל ַ ְ
פְתָחָם ַ
מָה שְׁעָ ר ִיםּ ,
ה ּ
ה ֵ
חלֹקֶת עִ נ ְי ְנ ֶי ָ
מ ֲ
חכְמָה לְפִי ַ
ה ָ
חלְקֵי ַ
וְכ ָל ֶ
הכוונה להשיג איך התורה מגלה אלוקות כמו שהוא אמר בהתחלה .ואיך העולם מגלה אלוקות .הרי הוא הגדיר את זה "והיא
חכמת האלוקות" ,אין הכוונה להשיג את העולם כפשוטו כי זה החכמות שהוא כתב בהתחלה.
ַצ ּר ֶך ְ עֲ ל ֵיהֶם יוֹתֵר ל ְתוֹעֶ ל ֶת הָעוֹל ָם.
קצָתָם ה ֹ
מ ְ
תוֹר ָה ,ו ּ ִ
ה ּ
אל ֵיהֶם יוֹתֵר ל ְעִ נ ְיַן ַ
ַצ ּר ֶך ְ ֲ
חכ ְמוֹת ה ֹ
ה ָ
קצ ָת ַ
מ ְ
אֶל ָּא שֶׁ ִּ
אין כוונת הדבר לתועלת העולם כפשוטו ,זה שייך לחכמת הגופים שהוא הזכיר בהתחלה .יש מה שאני רואה את הקב"ה דרך
התורה ויש כדברי הספרי "רצונך להכיר את בוראך?" מחד אומר הספרי עסוק בתורה ומאידך תתבונן בגלגלים ,כלומר זה שני
דרכים איך להגיע לחכמת אלוקות.
תִיכוֹנ ָה
ה ּ
חכְמָה ַ
ה ָ
קר ֵיהֶן ,ו ְ ַ
מ ְ
טבְעֵ י הַגּוּפוֹת ו ּ ִ
חכְמַת ִ
אשֶׁר הִיא ָ
תוֹנ ָהֲ ,
ח ּ
תַ ְ
ה ּ
חכְמָה ַ
ה ָ
אל ֵיהֶם יוֹתֵר ל ְעִ נ ְיַן הָעוֹל ָם הִיא ַ
ַצ ּר ֶך ְ ֲ
אשֶׁר ה ֹ
וַ ֲ
שמּוּשׁ.
ה ּ ִׁ
חכְמַת ַ
שֶׁהִיא ָ
כלומר ,הצורך להם יותר לעניין העולם מה שצריך לעולם התחתוןן זה החלק התחתון.
מל ָאכוֹת וּמִינֵי
ה ְּ
מֶנּוּ ,וּמוֹרוֹת עַ ל כ ָּל עִ נ ְי ְנ ֵי ַ
מ ּ
האֵל ֶּה מוֹרוֹת עַ ל כ ָּל סוֹדוֹת הָעוֹל ָם הַז ֶּה ו ְתוֹעֲ לוֹתָיו וַהֲנ ָאוֹתֵינו ּ ִ
חכ ְמוֹת ָ
ה ָ
תֵי ַ
וּשְׁ ּ
חכְמָה הָעֶ ל ְיוֹנ ָה ,וְהִיא
ה ָ
תוֹר ָה הִיא ַ
ה ּ
ה יוֹתֵר אֶל ַ
אל ֶי ָ
ַצ ּר ֶך ְ ֵ
חכְמָה שֶׁה ֹ
ה ָ
חב ּוּלוֹת לְצָרְכ ֵי הַגּוּפוֹת וּל ְעִ נ ְי ְנ ֵי קִנ ְי ְנ ֵי הָעוֹל ָם .אַך ְ ַ
תַ ְ
ה ּ
ַ
אלֹהִית,
ה ֱ
חכְמָה ָ
ה ָ
ַ
ודאי שגם החכמה התחתונה האדם צריך להתשמש בה לצורך גילוי אלוקות ,שהוא כותה בהתחלה שצריך לדעת את סודות
העוה"ז ,כלומר איך שהעולם מגלה אלוקות ,יש מה שהתורה להדיא מגלה אלקותו ית' ויש את מה שהחמה מלגה וזה סודות
העולם הזה.
תוֹרָתֵנוּ ,אַך ְ לִלְמֹד אוֹתָהּ כ ְ ּדֵי לְהַג ִּיעַ אֶל הֲנ ָאוֹת הָעוֹל ָם אָסוּר ל ָנוּ.
הבִין וּלְהַג ִּיעַ אֶל ּ
וַאֲנַחְנו ּחַי ָ ּבִין לִלְמֹד אוֹתָהּ כ ְ ּדֵי ל ְ ָ
כל מה שאנחנו צריכים ללמוד את שתי החכמות הראשונות זה בכדי לגלות בהם את החכמה העליונה שהיא חכמת האלוקות,
אז כל ידיעת האדם את העולם על כל חלקיו עניינה "מי ברא אלה" לגלות את האלוקות בכל חלקי הבריאה.
קר ָא
א ְ
אדָם ֶ
)דבָר ִים ל ,כ( ,שֶׁל ֹּא יֹאמַר ָ
אלֹהֶיך ָ לִשְׁמֹעַ בְּקוֹלוֹ וּל ְ ָדבְקָה בוֹ ְּ
הבָה אֶת יְי ָ ֱ
א ֲ
תַנ ְי ָא ,ל ְ ַ
אמְרו ּרַבּוֹתֵינו ּ)נ ְָּדר ִים סב ,א(ּ :
וְ ָ
הבָה ,ו ְסוֹף הַכ ָּבוֹד לָבֹא.
א ֲ
מ ַ
אשֵׁב בַּיְשִׁיבָה ,אֶל ָּא לְמַד ֵ
אהְי ֶה זָקֵן ו ְ ֵ
אשְׁנ ֶה כ ְ ּדֵי שֶׁ ֶ
קר ָאוּנ ִי רַבִּיֶ ,
אשְׁנ ֶה כ ְ ּדֵי שֶׁי ִ ּ ְ
חכ ָםֶ ,
קר ְאוּנ ִי ָ
כ ְ ּדֵי שֶׁי ִ ּ ְ

"סוף הכבוד לבוא" -לכאורה כך הוא עוד פעם לומד שלא לשמה שהרי הוא לומד על דעת שיבוא הכבוד ,אלא ביאור עומק
דברי הברייתא ,לא סוף הכבוד שלו לבוא אלא סוף גילוי כבוד ה' אלא למוד מאהבת ה' ע"מ להכיר את הבורא ,ואז מתגלה
לאדם הכרת הבורא שזה כבודו ית'.
אמְרו ּ
תֹך ְ בָ ּהֶם .ו ְ ָ
ח ּ
קר ְד ֹּם ל ַ ְ
התְג ַּד ֵּל בָ ּהֶם וְלֹא ַ
טר ָה ל ְ ִ
תַעֲ שֵׂם עֲ ָ
פָעֳ ל ָם ,ו ְ ַדבֵּר בָ ּהֶם לִשְׁמָם ,וְאַל ּ
אמְרו ּ)שָׁם( :עֲ שֵׂה ְדבָר ִים לְשֵׁם ּ
וְ ָ
מצְוֹתָיו" וְלֹא "בִ ּשְׂכ ַר
אל ְעָ ז ָר "בְ ּ ִ
אמַר רַבִּי ֶ
תְהִל ִּים קיב ,א( ָ
מאֹד ) ּ
חפֵץ ְ
מצְוֹתָיו ָ
אשְׁר ֵי אִישׁ יָר ֵא אֶת יְי ָ בְ ּ ִ
)עֲ בוֹדָה זָר ָה יט ,א(ַ :
משִׁים
משַׁ ְּ
ה ְ
פְר ָס ,אֶל ָּא הֱוו ּכ ַעֲ בָדִים ַ
קבֵּל ּ
הר ַב עַ ל מְנ ָת ל ְ ַ
משִׁים אֶת ָ
משַׁ ְּ
ה ְ
תִהְיו ּכ ַעֲ בָדִים ַ
מצְוֹתָיו" ,כ ְ ּ ִדתְנ ַן )אָבוֹת פ"א ,מ"ג( :אַל ּ
ִ
פְר ָס ,וִיהִי מוֹר ָא שָׁמַיִם עֲ ל ֵיכ ֶם.
קבֵּל ּ
הר ַב שֶׁל ֹּא עַ ל מְנ ָת ל ְ ַ
אֶת ָ
כוונת הדבר ,שכל מה שתהיו עמלים זה לגלות את המורא שמיים עליכם.
שנעמיד א"כ את הדברים בקצרה עש השתא ,תכלית כל הבריאה כולה כדבריו החוה"ל בהתחלה היא "אות על אחדותו",
והכלי שהקב"ה נתן לנו לזה היא חכמה שהיא מתחלקת לג' חלקים בכללות ,החלק העליון שבחכמה זה חכמת האלוקות,
שני החלקים האחרים נצרכים לאדם ע"מ לגלות אלוקות בכל ,לא למען הנאת העולם ,ועומק החכמה מביאה את האדם
למקום ששם היה רק קוב"ה אורייתא וישראל ,לאות על אחדותו ,לישראל עלו במחשבה תחילה ,לתורה שקדמה לעולם ואז
האדם מגיע לקדמון האמיתי כי יש לו הכרה מושרשת במציאות הבורא שהוא קדמון קודם שנברא העולם שאז היה את
נשמות ישראל שהכירות את בוראם כל תכלית החכמה היא לחזור למחבה הראשונה שמש נבראו כל נשמות ישראל.
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