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 (1-6)ע'    א. תולדות חייו של ר' ברוך מקוסוב

תכונות המחבר. )ע'  -. ר' ברוך כדרשן 2(.  4-2. תאריך פטירתו. )ע' 1

6-4)                                . 

 

 (7-18)ע'    ב. כתבי ר' ברוך

. הסיבות לעיכוב הדפסת ספרי החסידים. )ע' 2מהדורות הספרים.   .1

-11. עריכת הספרים. )ע' 4טיבם והיקפם של כתבי ר' ברוך.   .3(.  9-8

. הכתיבה 7(. 12. הכתיבה הפרשנית. )ע' 6. הז'אנר הספרותי.  5(. 10
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 (.18-16. הספריה של ר' ברוך. )ע' 11רשה.  אופי הד

 

 (19-31)ע'    ג. החכמים הנזכרים בכתבי ר' ברוך
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כלליים בפרשנותו של ר' ברוך לקבלה הלוריאנית: המעבר ממושגים 

מעבר מאל בלתי אישי לאל פרסונלי. פילוסופיים למונחים אירוטים. ה
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זכר  -ראייה ושמיעה  .9(.  107-105חוש הראייה וחוש השמיעה. )ע' 

 (.108-107ונקבה. )ע' 

 

 (109-126)ע'    יא. ה"רשימו"
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. הרשימו והארוס. )ע' 2(.  112-110הבטישה. )ע' . מיתוס הברק ו1

השכל. -. קדמות4(.  116-115רשימו שהוא הכרה. )ע'  .3(.  114-112
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. הרשימו במצבים 7(.  120-119הרשימו בתהליך החזרה בתשובה. )ע' 
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-124נובלות חכמה. )ע'  .10(.  123הרשימו על עצמים גשמיים. )ע' 

 (.126-124. התפיסה האירוטית של הרשימו. )ע' 11(.  123

 

 (127-150)ע'    יב. סולם יעקב

. תיאור סולם העליה אצל ר' 2. התפיסה המיסטית של סולם יעקב.  1

. 4(.  130-129. מקורות מדרשיים. )ע' 3(. 129-128ברוך מקוסוב. )ע' 

מהות הסולם: נשמת האדם, הדיבור וההבל, המלאכים, המלאך המגיד, 

(.  135-130הגרון והלב, סולם זה סיני, זיהוי הסולם עם התפילה. )ע' 

סולם יעקב ותהליך  .6(.   136-135. פרשנותו של הרמ"ק. )ע' 5

. סולם יעקב בספרות המוסר 7.  (138-136היצירה אצל הרמ"ק. )ע' 

(.  140-139. סולם יעקב בקרב חברי הקלויז בברודי. )ע' 8הצפתית.  

סולם יעקב בספרות החסידית: התפיסה המוסרנית. ברצוא ושוב.  .9

הרשימו והצמצום בשלבי הסולם ובאספקלריה. מקבילות אחרות 

. סולם ההשגה בפרשנות 10(.  147-141מספרי החסידים. )ע' 

 (.                                150-147הביניים. )ע' -פילוסופית של ימיה

 

 (151-180)ע'    יג. האספקלריה והנבואה

. חזרה לתפיסת הסולם של ר' ברוך בהשוואה לכתבי חברי הקלויז 1

. הרשימו 3(.  152-151. יצירת הנשמה. )ע' 2בברודי: מקור הנשמה.  

-155. ההסתכלות וההשתקפות. )ע' 4.  (153-152במעלות הסולם. )ע' 

ההשגה  -. החזיון באספקלריה 6(.  155-156. )ע' האספקלריה. 5(.  154

(.  160-159האספקלריה של ר' ברוך. )ע'  .7(.  159-156והנבואה. )ע' 

. פירושו של קורדובירו 9(.  161. תפיסת ההשתקפות במדרש. )ע' 8
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. 11(. 162רוך. )ע' . ההשתקפות והסולם של ר' ב10למדרש.  

167-. )ע' שירת המלאכים. 12(. 163האספקלריה במשל האב והבן. )ע' 

(. 169-167. התפיסה המאגית והתיאורגית של השירה. )ע' 13(. 164

(.  170-173. )ע' הצלם. 15(.  170הסולמות של פילון ור' ברוך. )ע'  .14

. הצדיק 17  (.174-173. רעיון הצלם בהשוואה לקבלת האר"י.  )ע' 16

: היצירה הנבואה. 19. צלם החיות.  18(.  174-175כצלם במובהק. )ע' 

. תיאור גופני ונפשי 21התעברות הנבואה.   .20(.  176והנבואה. )ע' 

. נבואה וחכמה. )ע' 22(.  178-177ההתפעלות. )ע'  -של המתבונן 

 (.180-179. חלום הנבואה וההתעוררות מתרדמת החיים. )ע' 23(.  179

 

 יד. החוויה המיסטית

. מראה האידיאות.  2. האספקלריה, החזיון, הראייה והחזון הנבואי.  1

. הזהות המינית של המיסטיקאי 4(.  184-178. החוויה המיסטית. )ע' 3

 (.187-185)ע' 

 

 טו. תפיסת הזמן

 -. המשמעות האתית3. התרחבות המקום.  2. תפיסת המקום והזמן.  1

. קוצר 4בין איכויות שונות של מקום וזמן.   מיסטית של ההבחנה

. 7. ימים שהם ספירות.  6. השליטה על הזמן.  5ואורך הזמן.  

. 9סוף.  -. הזמן ויחסו לאין8התלבשות הימים ו"חלוקא דרבנן".  

המספר.  .11. מקור ושורש הזמן.  10המקום והזמן כתארים עצמיים.  

 (.201-188)ע' 

 

                                    טז. המוות             

 -. החטא והמוות 3. חטא אדם הראשון.  2. נצחיותו של האדם.  1

. המוות הוא החיים 5. חיי הנצח והחזרה בתשובה.  4תפיסת החטא.  

. המוות בזיקה לתפיסת העולם 6הפיכת ערך המושגים.   -האמיתיים 



 8 

צמות כח הנשמה . התע8. המוות אצל ר' נחמן מברסלב.  7כחלום. 

. שינה 10. בחינות של מוות: השינה והלימוד.  9בעת המוות.  

. היסורים כאמצעי 12. התעוררות התעברות ויצירה.  11והתעוררות.  

. השכחה 14. השכחה.    13מעורר וכאבן בוחן למעלת האדם.  

. המוות 16. השבירה. 15בתהליך ההשגה, או הדביקות ברצוא ושוב.  

. השכחה 18. מוות ושגעון.  17ם שבורות, מלים מתות.  מלי -במלים 

 (.217-202במישור האירוטי.  )ע' 

 

 

V. תורת המוסר של ר' ברוך מקוסוב 

 יז. אהבה

. את דפוסי התנהגות -אהבה . 2. יסורים של אהבה )מקור היסורים(.  1

. 4: ההכרח שבהתרחקות.  ההתרחקות. 3אשר יאהב ה' יוכיח.  

. ההתרחקות כביטוי של 5שיטות של התרחקות.  - ביטויים של אהבה

. הסברים חינוכיים להתרחקות.  7. ההתרחקות והגעגועים.  6אהבה.  

. 9. ההתרחקות אצל ר' נחמן מברסלב: התרחקות שהיא התקרבות.  8

. על 11. התרחקות והתמקדות.  10ההתרחקות, הרשימו, הגעגועים.  

. אהבה ואהבת 13.  רבותההתק. 12ההשוואות לר' נחמן מברסלב.  

. אהבה ותהליך החזרה 14אהבה יצרית ואהבה יוצרת.   -היצירה 

. התגברות 16. ההתרחקות בתהליך החזרה בתשובה.  15בתשובה.  

. חבלי 19. האהבה והבריאה.  18. מחשבה שהיא אהבה.  17היסורים.  

 לידה או חבלי יצירה. 

 

 יח. אהבה עד מוות

. צינון האהבה 2. אהבת אלהים ואברהם.  העקידה –מסירת הנפש . 1

מיתת הנשיקה של ר' . 3מיתת נשיקה.  -הבוערת במוות על קידוש השם 

. 6. מיתה עצמית. מיתת נשיקה. 5התבטלות היסורים.   .4.  עקיבא
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 -. העקדה ועקדת הבנים 7כך עלה במחשבה.   -האהבה והצדק האלהי 

. 9בת אלהים ודוד.  . אהמעשה דוד ובת שבע. 8עזה כמוות אהבה.  

עוד לעניין דוד ובת  -תפיסת החטא, אנטינומיזם, מצוה הבאה בעבירה 

. ההיבלעות ע"י השכינה.  11. העדפת החוזרים בתשובה.  10שבע.  

 (.261-218)ע' 

 

 יט. קידוש השם 

. קידוש השם בפועל ובמחשבה.  2. הנכונות למות והשאיפה למות.  1

דוש השם ורעיון הבריאה הצלם.  )ע' . קי4. האהבה וקידוש השם. 3

266-262.) 

 

 כ. הזיווג

. הפיכת העונג 3. עונג גשמי ועונג רוחני.  2. הגישה הסגפנית.  1

. אהבה בתענוגים של 5. התאווה ההפכיית.  4הגשמי לתענוג רוחני.  

. 7ההיפוך בגישתו של ר' ברוך.   -. קידוש התשמיש 6הקדושה.  

 (.279-267דה. )ע' . העיבור והלי8הזיווג.  

                                                             

  כא. היצירה האלהית או בריאת העולם

   (.286-280. היצירה האנושית. )ע' 2. בין לייבניץ לשפינוזה.  1

                                                             

 המאגי -כב. קבלה מעשית 

. התורה 3. אחדות השכל המשכיל והמושכל.  2. השימוש בשמות.  1

. האימננציה של אלהים. 4כמקור ההכרה, הנשמה וכשמו של הקב"ה.  

 (.287292)ע' 
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 כג. תורת הכוונות

השוואת  -. שיר השירים 2האהבה.   -. הכיוון וההתכוונות המיסטית 1

 (.299-293הפרשנות לשיר השירים. )ע' 

 

 חהכד. השמ

 (.305-300. ההשגה והשמחה. )ע' 2. שמחת ההשגה בדרך היסורים.  1

 

 

VI .(.306-311)ע'  סיכום 

 

 

 :נספחים

-314)ע'  . הרעיון המשיחי בחסידות על רקע קבלת האר"י והשבתאות.1

312.) 

ר' ברוך וקארדוזו. השפעת קארדוזו בתיאור  -. . אברהם מיכאל קארדוזו2

והבן. השפעת ר' אברהם הירירה בתפיסת מהות  אמונתם של הגויים. משל האב

. )ע'  -320הרוחניים. ניסוחים פנתיאיסטיים. תלת קשרי מהימנותא. היחס למין

315.) 

פירושיו של ר' ברוך למונחים בקבלת האר"י.  -. מילון למונחים קבליים 3

 (.323-321)ע' 
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 (.328-345(. מחקרים: )ע' 324-327 מקורות: )ע'  .ביבליוגרפיה
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 פתח דבר

 

חקר ראשית החסידות מראה שבתחילתה לא היתה לתנועה הנהגה ריכוזית אחת. התמונה המצטיירת 

היא של חבורה של אנשים כריזמטיים שפעלו והשפיעו בעת ובעונה אחת במקומות שונים וקיימו 

היסטורית במנהיגות -תה לו השפעה חברתיתקשרים ביניהם. בחבורה זו פעל ר' ברוך מקוסוב. לא הי

התנועה, אולם מחשבתו המקורית השפיעה ללא ספק בגיבוש תפיסת העולם החסידית, וספריו הם 

מפתח להבנת תורות החסידות בראשיתה אשר נשתמרו לנו באמרות קצרות, דרשות או פירושים 

 לתורה ולא במארג שיטתי הנפרש לפנינו בכתביו.

 

ר נכתבו כתגובה לפרוץ השבתאות הם פרשנות לקבלת האר"י. מיתוס הבריאה כתבי ר' ברוך אש

הלוריאני שהיסודות העיקריים המרכיבים אותו הם: צמצום, אור ישר, אור חוזר ורשימו, הוא תיאור 

תהליך החשיבה שיצר את העולם. העולם הוא תוצאה של מחשבה שנתגבשה ונצטמצמה בדיבור 

 האלהי.

 

האנושית היא פרי של גיבוש וצמצום של מלים אשר עולות למעלה באור חוזר, באותו אופן היצירה 

לאחר שהאור הישר שבא כהארה או הברקה משאיר בנפש האדם את רישומו. וכזאת היא הופעת 

האהוב שהיא כמכת ברק הנרשמת בלבנו, ובעזיבתו )באור החוזר( אותו רישום וזכרון שנשאר הוא 

נו העולים וחוזרים ונרשמים בנפש האהוב, כדמות דיוקנו של יעקב הארוס היוצר וכותב את געגועי

הרשומה בכסא הכבוד. נשמתנו היא סולם שמלאכי אלהים עולים ויורדים בו. המלאכים היורדים הם 

 ההארות הנשפעות עלינו. והמלאכים העולים הם אלו שנבראו לנו מן הדיבורים שאנו מחדשים.
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שפע רב  –במצב הראשוני אנו שרויים בגן עדן עם כל הטוב  תהליך החזרה בתשובה אף הוא כזה:

מלך בסיפורי ר' נחמן מברסלב(, -שנשפע עלינו באור ישר. ואז הדברים נאבדים לנו )כאותה בת

והאור חוזר. זהו הדיאלוג המתנהל בינינו לאלהים הניצב בראש הסולם שהוא הנשמה. החזרה 

 מלך שנאבדה(.-ואבד )חיזור אחר הבתת כל הטוב שהיה א ביבתשובה היא הנסיון להש

 

האור החוזר והאובדן קשורים בחוסר היכולת להכיל את האהבה הגדולה, את כל הטוב, ואת חוסר 

מה שהוא טראגי לא פחות. האדם, וכמוהו אלהים, נשאר כאותו אייל העומד  –האפשרות לתת הכל 

כזה הוא מצבו של אברהם  על שפת הנהר ורואה את דמותו הנשקפת ואינו יכול להתחבר עמה.

במעמד העקידה כאשר אינו יכול לבטא את אהבתו, לתת את כל היקר לו )את בנו(, ונשאר עקוד 

ביקידת אש אהבתו העצומה המאכלת אותו ואשר השריפה הגשמית )על קידוש השם( צוננת 

 לעומתה.

 

י. סטרוקטורה להעתקה זו של מיתוס הבריאה לתחום ההכרה והמוסר אני קוראת מיתוס סימבול

יסודית אחת קיימת בכל רובדי המציאות. בריאת העולם, היצירה האנושית, אהבת האל והגאולה 

הלאומית מתרחשים ופועלים באותו מבנה. ההפשטה של סיפור הבריאה ומערכת המושגים של 

 החיים והמוות, ותפיסה שונה של היצירה והצמצום. של קבלת האר"י בונה הבנה חדשה 

 

סת הצמצום כעמעום והחלשה בתיאוריות האימנציה הניאופלטוניות ותפיסת הצמצום כנגד תפי

בחומר  והתמקדות , גילוףכפשוטו בקבלת האר"י, הצמצום בתפיסתו של ר' ברוך הוא חידוד

 . ההיוליאני והגולמי )גם כאשר תוכנו הוא מחשבתי( לקראת יצירה חדשה
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שר של מחשבה שהופך להיות לקשר אמוציונלי האל הלוריאני נהפך לאל אישי שהקשר אתו הוא ק

של ידיעה. מהפך זה נעשה לא רק בגלל אופיו הבלתי מושג של האובייקט הנאהב אלא בעיקר בגלל 

 ההיכללות בו, והשיטה כולה מקבלת מפנה מיסטי אקסטטי שבשיאו האהבה וקידוש השם.  



 1 

 א.  תולדות חייו של ר' ברוך מקוסוב

 

וב, חסיד, מיסטיקון ומקובל גדול, מגדולי הדרשנים בדורו, מהווה ר' ברוך בן אברהם מקוס

ר' ברוך חי  מפנה ונקודת ציון חשובה בתפיסת העולם הקבלית, ותחילתה של הדרך החסידית.
פרטים ביוגרפיים מעטים  1,  בראשית ימיה של תנועת החסידות.1780 – לערך 1725בין השנים 

ידוע לנו ששם אביו אברהם, וכי היה בן אחיו )או בן   2וב.ידועים לנו עליו. הוא נולד וחי בקוס

 עולה שהיו לו בת, ובן בשם יוסףלספריו מן ההסכמות   אחותו( של ר' משה אב"ד קיטוב.
ונכדיו: "הרבני המופלג מוה' יצחק זימל" בן בנו, ו"הרבני  3מגיד מישרים בבאטשאן. שהיה

על עצמם להכין ולסדר ולהביא את ספריו אל המופלג מוה' יחיאל מיכל הכהן" בן בתו, קיבלו 

חתנו, אברהם כ"ץ מגיד בבוטשאן, נפטר בג' בתשרי תקע"ב, ואחיו, ר' ישראל,  4מזבח הדפוס.

  5נפטר ביום כז בחשוון תקע"ז.

או נפגש  7נראה שבתקופה מסויימת למד עם המגיד ממזריטש, 6בקוסוב עסק בלימוד והוראה.

לבד קשריו עם חכמי ברודי, מתוארת עיר זו באחד ממשליו וזמן מה ישב בברודי. מ 8אתו,

  9הסיפוריים כמקום התרחשות המעשה.

                                                           
 .1יוקדשו לקביעת תאריכים אלו. ראה להלן א. דיונים מיוחדים בעבודה .1
ור' נחמן חכמי קוסוב הנזכרים בספריו הם דודו, ר' משה מקוסוב, שהיה גם חבר בקלויז בברודי,  .2

להלן בפרק על החכמים הנזכרים ו ,, עיין בערך שכתבתי באנציקלופדיה יודאיקה(1746מקוסוב )נפטר 
 .1ג. -בכתביו 

 –על ר' חיים בן שלמה טירר מטשרנוביץ  –ם גאטהיל, פאר הבאר מים חיים בספרו של אברהם אפרי   3
"צ ]הרב הצדיק[ ר' יוסף יוסקי בנו של (, עמ' צד, נכתב: "גם שימש שם ]בבאטשאן[ הרה1996)ברוקלין, 

הרה"ק הר"ר ברוך קאסובער זצ"ל )מח"ס ]מחבר ספר[ יסוד האמונה ועמוד העבודה(, כמגיד מישרים, אשר 
נבנה הביהמ"ד  ]בית המדרש[ שנקראה "ר' יוסקי'ס שוהל". צילום בית המדרש הנ"ל מצוי בספר. על שמו 

קב(. ר' אהרן  מ'' אברהם כ"ץ שנפטר בתקס"ט או תקע"ב )שם, עאחריו כיהן במשרה זו חתנו של ר' ברוך, ר
 אריה ליב, חתנו של ר' חיים טירר, הוא אחד המסכימים על ספר עמוד העבודה. 

 ההסכמה מתקנ"ז. הספרים נדפסו רק בתרי"ד! על פי .4

-שטרן. ומספרו של 561-564 מ', כרך א, עאנציקלופדיה-וונדרפרטים אלו אנו למדים מספרו של   .5
 . בעל מליצי אש קובע את תאריך פטירתו לי"ג בחשון תקמ"ג.  129 מ', עמליצי אש

 חופ"ק ]חונה פה קהילת[ באטשאן". ההסכמה הנלהבת של תלמידו "הקטן אריה ליב מקוסוב ל פיע    6
בכל מקום בעבודה זו "המגיד" הוא המגיד ממזריטש )עיין בערך שכתבתי באנציקלופדיה    7

  יודאיקה(. 
המגיד נזכר כמה פעמים בכתבי ר' ברוך. בעבודה זו אראה שתורות המגיד ור' ברוך הן תורותיה של    8

ם, ואפילו קטעים כמעט זהים בלשונם שלא יתכן שנכנסו יש חפיפה בדבריהם ובדרך מחשבת .אותה אסכולה
לם בשיטתו, כמו גם סביבן, והן חלק מתפיסת העו יהבנוי הדרשהכיוון שלכתבי ר' ברוך בעריכה מאוחרת 

בכתבים אלו לא  .במחשבתו של המגיד. ר' ברוך לא נזכר בכתבי המגיד או בכתבי ר' מנחם מנדל מויטבסק
 זו ראייה להוציא אותו מחבורתם. נזכר גם אף חסיד אחר, ואין

 (.5-4עמוד העבודה, קפז ע"א. על קשריו עם חברי הקלויז בברודי עיין להלן )ג. .9
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 .  תאריך פטירתו של ר' ברוך מקוסוב1א.

מסופר על ביקורם של חסידי ויז'ניץ בבית העלמין של קוסוב. מדובר  10בכתבה של משה נוצר,
ושם, בבית הקברות, "בין עץ  11במשלחת של מאות חסידי ויז'ניץ, ובראשם הרב שלמה אוביץ.

שזיף אחד לשיח דובדבן שני", בצעקה דרמטית, נתגלתה "מצבה גדולה, ששיני הזמן אכלו בה 

בכל פה, ועליה כתוב: פ"נ ]פה נקבר[ הרב הצדיק הקדוש כקש"ת ]כבוד קדושת[ ר' ברוך בן 
 הרב הצדיק מוהר"ר אברהם ז"ל בעה"מ ]בעל המחבר[ ספר יסוד האמונה וספר עמוד

העבודה... על השורה התחתונה של המצבה... מצויינת שנת הפטירה... תק"ס. שנה זו מנוגדת 

לחלוטין את מה שידוע בכמה מספרי התולדות שציינו את שנת תקמ"ג כשנת פטירתו של 

  12הצדיק".

ההסכמות משנת תקנ"ה נכתבו לאחר פטירתו של ר' ברוך, והקביעה של תק"ס כשנת פטירתו, 

י ההסכמה משנת תקנ"ה, הסכמת מוהר"ר יוסף משה מ"מ ממזריטש, שבה נזכר סותרת את דבר
וחר' ברוך כ"המנוח ז"ל": "מדי עברי פה ק"ק יאס, כאן מצאתי... מוה' יוסף בהרב   המנ

ז"להצדיק מוה' ברוך מק"ק קאסוב, ובידו כתבים מתוקים מדבש מאביו  וח  ...". וכך המנ

)תקנ"ה(: "היות שבא לפני  13ג"ל מוואליטשיסקבהסכמת ר' אריה יהודה ליבש ב"ר שלום ס
וחה"ה... מוהר"ר יוסף ב ... מוה' ברוך והראה לפני כמה וכמה קונטריסים שנשארו מאביו המנ

". בהסכמת מוה' אהרן אבד"ק באטשאן )ללא ציון שנה(: "דברים המתוקים מפז אשר ז"ל

ת אריה ליב מקאסוב, ]נוחו עדן[..." ובהסכמ נ"עיצאו מפי החסיד המפורסם מוה' ברוך 
תלמידו של ר' ברוך מקוסוב, חופ"ק באטשאן, הסכמה שניתנה לנכדיו בתקנ"ז, מתוארת 

 פטירתו.

נראה שאין לקבל את הקביעה ששנת הפטירה היא תק"ס, וסביר להניח שהשנה תק"ם, גם על 

  14פי תיאור מצב המצבה.

ז"ל, בספרו תורי זהב )מאהלוב, מזכיר את ר' ברוך כ 15גם ר' בנימין מזלוז'יץ שנפטר בתקנ"ב,

תקע"ו(, בעוד שאיזכורים של חסידים אחרים באותו ספר, מלווים בתואר "הישיש", או "הותיק 
                                                           

 .36 מ'(, ע19.8.94 -ששי" )יב באלול תשנ"ד בעיתון "יום ה .10

 חתנו של הרב ברוך וולצר, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ. .11
תאריך הפטירה יג מרחשון  - 129 מ'אנוב תרצ"ג, עוור ,כך בס' מליצי אש, על חדש תשרי ומרחשון .12

, 38 מ', עדמוריםא-אלפסי, ט ע"א, קובע אף הוא את יג חשון כיום הפטירה. זכרון צדיקים-צינגר תקמ"ג.
. ג' שלום, שערך עבור 562 מ', כרך א, עאנציקלופדיה-וונדרנוקב בתאריך יג חשון תקמ"ב, ובעקבותיו 

ך שכתב א"ה הורודצקי על ר' ברוך מקוסוב ב"יודאיקה" הגרמנית, השאיר אנציקלופדיה יודאיקה, את הער
 אותו כנפטר. , כנראה בגלל ההסכמות משנה זו המציינות1795-1725את התאריכים 

 .3ג. –ראה עליו להלן בפרק על המסכימים לספרי ר' ברוך מקוסוב   13
לפני כן,  ניםש 23תמונה שצולמה מן הצילומים, המלווים את הכתבה, לא ניתן לקבוע את הכתוב. ב .14

 על ידי צלם יהודי חובב אמנות בשם בנימין ז'ארניצקי, נראית המצבה עם כתר תורה שלם ומהודר ביופיו.
בינתיים שוקמה המצבה  .פורעים אלמונים שהותירו את חציו. ל ידימהשוואת התמונות נראה שהכתר נהרס ע

 ות עבודה זו(, ראה את צילום המצבה מביקורי בקוסוב.והתאריך הכתוב על גביה הוא תק"ם )אולי בעקב
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המעניין הוא שמכל האנשים הנזכרים בספריו של ר' בנימין, שמספרם רב, בגלל  16הישיש".

ש פעמים: כד אופיים האקלקטי של הספרים, ר' ברוך מקוסוב הוא היחיד שנזכר כנפטר )שלו

ברור שר' ברוך  17ע"ב ]צ"ל לח[; סו ע"ב. ושם מובאים דברי תורה משמו(.-ע"ב; לה ע"א-ע"א
נפטר לפני ר' בנימין מזלוז'יץ, ושפטירתו אירעה בסמוך לכתיבת ספרו ולכן עשתה רושם על 

 הכותב שטרח וציין אותה.

של המגיד ממזריטש, מכל מקום, אין ספק שפעילותו הספרותית של ר' ברוך קדמה אף לזו 
וספרו היה מגובש ומוכן לדפוס לפני שתורות המגיד נתפרסמו. ההנחה שר' ברוך היה תלמידו 

של המגיד או של הבעש"ט, אינה נכונה, כפי שבלתי נכונה היא ההנחה שהיה תלמידו של מ"מ 

הבעש"ט ומנחם מנדל מויטבסק אינם נזכרים בכתבי ר'  19או של מ"מ מפרמישלן. 18מויטבסק
אך לא בזיקה של מורה ותלמיד. נראה שנכון  20ברוך, המגיד ומ"מ מפרמישלן נזכרים פעמיים,

לתאר את האישים הללו כחברי חוג או כחבורה, שחבריה למדו יחד והיתה להם זיקה לספרות 

מסויימת, בעיקר ספרות מוסר פילוסופית וקבלית, שהרבו לצטט, כמו: ספר חובות הלבבות, 

 , האלשיך, כוונות האר"י ועוד.השל"ה, ראשית חכמה

קובע כי "מדבריהם ]של שני המסכימים האחרונים[ יוצא שר' ברוך האריך ימים,  21י' תשבי

ולפי נוסח ההסכמה הראשונה משנת תקנ"ה נראה שנכתבה זמן קצר אחרי פטירתו". לא ברור 
קנות מה הביא את תשבי למסקנות אלו. מנוסח ההסכמות אי אפשר להסיק אף אחת מן המס

 האלו ונראה שההיפך הוא הנכון.

                                                                                                                                                                                           
 .519 מ'ראה, וונדר, שם, ע .15

)תורי זהב, פח ע"א, ק ע"ב(. "בשם הותיק  כך הוא מתייחס אל הבעש"ט: "בשם הותיק הישיש" .16
החסיד המובהק", "ושמעתי אומרים בשם הישיש איש אלקי הריב"ש" )אמתחת בנימין, קג ע"ב, קי ע"ב(. 

מטבע לשון: "בשם הישיש הותיק וחסיד המופלא הרב המאה"ג דק"ק פולנאי" )שם, קג ע"ב(,  ובאותה
המופלא הותיק אריה ליב לקאטשיר מבראד" )שם, פט "הישיש המופלא ליפא מחמלניק" )שם, פ ע"ב(, "

 ע"א(. נראה שמטבע הלשון "ישיש" איננה באה להורות על גיל, כי בידוע לא הגיע הבעש"ט לגיל מופלג
(1760-1700.) 

אמנם פעם אחת הוא כותב: "וטעם זה שמעתי מהוותיק ר' ברוך קאסיוור נר"ו" )תורי זהב, סו ע"ב(.  .17
לי, שהתוספת ז"ל היא של המדפיס, וששנת פטירת ר' ברוך היא בין כתיבת הספר עובדה זו מראה, או

י הקדמה בשם המופלא להדפסתו.  אותה הדרשה מופיעה באותו ספר עצמו אחרי המלים "והנה שמעת
עד כאן שמעתי מפה קדוש  .והמופלג בתורה ויראה ובחכמות, מה' ברוך זלה"ה הדרשן הגדול מק"ק קאסוב

בגלל שיבושים בפגינציה(. "ועל פי ששמעתי אומרים בשם המופלא  ,צ"ל לח .ע"ב-ע"א הנ"ל" )שם, לה
על פי ששמעתי אומרים בשם המופלא ע"ב(, ושוב: "-עכ"ל" )שם, כד ע"א .הדרשן מוה' ברוך ז"ל מקאסוב

 עכ"ל" )שם(. אי אפשר לדקדק ולהסיק מלשון הכתובים שר' ברוך נפטר .הדרשן מוה' ברוך ז"ל מק"ק קוטב
אפשר לדייק, ולהסיק מסקנות מביטויים כמו: "בשם" או  לפני הבעש"ט, המגיד או ר' יעקב יצחק, כשם שאי

 שם(.)האר"י"  כאשר אנו מוצאים לעתים מובאות "מפי, "מפי"

 י' אלפסי, שם. .18

 וונדר, שם. .19

 עיין להלן. .20

 .25, עמ' הרעיון המשיחי-תשבי .21
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בהסכמה משנת תקנ"ז, כתב אריה ליב  אבד"ק באטשאן, תלמידו של הרב המחבר: "והן 

נלקח ארון הקודש ושב אל אלקים ורוחו אליו נאסף בטהרה. ונשארו הכתבים, כתבי  פתאום

ולא  22"מ דפה...קודש גנוזה וטמורה. לא שזפתן העין ולא יצאו לאורה. ביד בנו... מוה' יוסף מ
עלתה בידו כי הי'  צריך לסדרה. ולא גרמה הזמן להספיק... להכינה על ערכה ולגמרה. עד שגם 

הוא נדרש מעל ועלה למעלה... והן היום קוינו ראינו שקמו נכדיו... מוה' יצחק זימל בנו של 

ל הרב הרב המנוח מוה' יוסף הנ"ל והשני הרבני המופלג מוה' יחיאל מיכל הכהן בן בתו ש

 המחבר הנ"ל, וקבלו על עצמם להכינה ולסדרה. להביאו לידי גמרה..."

אריה יהודה ליבוש מוואליטשיסק בהסכמתו כותב: "ובהיותו בחיים חיותו, גיל' בדעתו לזכות 

את הרבים להביא לדפוס את הספר הנכבד והיקר, אך שגרמו העונות ונתקרב עת פקודתו 

 תחתיו והתעורר עצמו להביא למזבח הדפוס". נשמתו בגנזי מרומים, והנה קם בנו

לא נשלמה. אולם אף  ת הספרמן הניסוחים הנ"ל עולה שר' ברוך מת פתאום, בטרם עת, ועריכ

הספר עדיין טעון עריכה )קטעים רבים חוזרים, ודרושים רבים קטועים(, ששגם עתה נראה 

 שנים. 94 -דפסה בואין הסבר משכנע לעיכוב הה 23רובו של הספר היה מוכן כבר בתק"ך

להסביר את סיבת עיכוב הדפסת  יכולה תק"םלשנת קביעת תאריך מותו של ר' ברוך מקוסוב 

הספרים. אם ניקח בחשבון שס' תולדות יעקב יוסף, הספר החסידי הראשון שנדפס, יצא לאור 
, וס' מגיד דבריו ליעקב נדפס בקארעץ )שנת פטירתו של ר' ברוך( תק"םבשנת בקארעץ 

נראה שלפני מותו של ר' ברוך )בהנחה שהוא מת בתק"ם( לא נדפסו ספרי חסידות  תקמ"א,

שנה עשרים כך להדפיס את ספריו, יחיה  כלל. קשה להניח שר' ברוך, שבהקדמה נחוש כל
נוספות לאחר שספרים חסידיים כבר הובאו לדפוס בלי שיצליח להדפיסם. במקרה זה אפשר 

 פרים בקשיי עריכה והתרשלות צאצאי המחבר.לתלות את סיבת עיכוב ההדפסה של הס

 

 24.  ר' ברוך כדרשן ו'מוכיח'2א.

בכתיבה שיטתית ולבד מעיסוקו בפרשנות המקרא והמדרש )בעיקר בספר יסוד האמונה(, 

פילוסופית )בחלקו הראשון של ספר עמוד העבודה(, מצטיין ר' ברוך בעיקר כדרשן. -קבלית

כב מדרושים נפלאים במקוריותם, במבנה המסובך חלקו השני של ספר עמוד העבודה, מור

והארכני שלהם, ברוח האקסטטית המנשבת בהם ובאש האהבה המלהטת אותם. כאן הוא 
                                                           

סבמה גר בה, וכן חתנו ובנו של ר' ברוך, שעל שמו נקרא בית הכוונה לקהילת באטאשן שבעל הה   22
 בתחילת העבודה. 3המדרש "ר' יוסק'ס שול". ראה בהערה מס' 

(, ומן ההסכמה 4בהקדמת הספר, ראה להלן בפרק על עריכת הספרים )ב.כך עולה מדברי ר' ברוך   23
 הראשונה שניתנה בשנת תקכ"א.

יוסף ובאחת מן ההסכמות על ספרו, וראה להלן בפרק: חסידים כך הוא מכונה בספר תולדות יעקב    24
 .2ג. –המזכירים את ר' ברוך בספריהם 
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 25מתגלה כמיסטיקאי ודרשן גדול. פעילותו הדרשנית הופנתה בחלקה כנגד הכפירה השבתאית.

יד בברדיטשוב: היה ר' ברוך מג 26פי עדותו של ר' אהרן שמואל בן נפתלי הירץ הכהן, על

"וכמו שאמר הרב הדרשן מוה' ברוך קאסוור ז"ל מ"מ ]מגיד מישרים[ דק' בארדיטשוב ועוזו 
ר' ברוך הרבה לדרוש בעיירות ובכפרים. כמו כן היה שליח ציבור במארמארוש  27בשחקים".

  28הזמנתו של העשיר ר' מרדכי שטרן. ל פיע

ב המובאות בהסכמות, הן מליצות מרביתן של העדויות על מעלותיו של ר' ברוך מקוסו
שגורות. כגון, "אנכי טעמתי מצוף אמרי פיו", "מתעסק בקדשי שמים, בסולם מוצב ארצה 

איזן ותיקן משלים הרבה להשכיל ולהבין לבבות המשתוקקים לראות...  29וראשו מגיע השמים.

ת פנימים להבחין בין העוללות והאשכלות... לפרוש השמלה חדשה באורות עליונים, בצחצחו
וגם יותר מזה: "ראיתי איש אחד המיוחד שבאידרא קדישא,  וחיצונים, לגדולים ולקטנים".

מתעופף בכנפי מזימותיו, ומחזר על במתי עלית הרקיע, וקסת הסופר במתניו, לחקק על לוח 

לבו תבנית הדבירים והיכלות מחנותיו ומסילותיו. ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה, לשבר 
של ומליצה, לפשט הגשמיות מרעיון האנושי במתק ונעימות הטעם, ברוך הוא וברוך האוזן במ

משתלהבים: "ברוך בכולו טהור, גברא גבר שלים, מושלם מפליגים ותיאורים וכן  טעמו..."

אש בעובדי', עבדא דנורא כגחלי אש בוערות.  דודי  כי  , כו יהלו דים  לפי ו  מפי

   30..."יתמלטו

אר את אישיותו של ר' ברוך שבראש וראשונה הוא נביא, הגם ציור אקסטאטי זה מפליא לת

שהוא מתגלה לנו כפילוסוף. "יסוד האמונה" של ר' ברוך הוא החיוב לדעת. אבל ידיעה זו 
איננה נשארת בגדר תוכן שכלי, זוהי בינת הלב, ידיעה של מעורבות ושייכות, שעצם הגדרתה 

 מחשבת הלב או אהבת אלהים.אקטיבית. -. היא ידיעה רגשית-הוא היותה חלק מ

                                                           
נגדותו הנמרצת לשבתאות ולפרנקיסטים. דברים מן ההקדמה לספר עמוד העבודה אנו למדים על הת .25

 240,90' , עמהחסידות-אלפסי; 38, עמ' אדמורים-אלפסיאלו מצויינים אצל רוב כותבי הרשומות. כמו: 
 .331-330, עמ' מקור -בראוורועוד, וכן במאמרו של 

האמונה  שדה לבן תקפ"ג, מו ע"א. דברים אלו ציין ג' שלום בשולי ספר יסוד ,ספר וצוה הכהן .26
טשערנאוויץ תרכ"ד.  ר' אהרן שמואל מאוסטרהא ב"ר נפתלי הירץ הכהן משדה לבן, נפטר  ,ועמוד העבודה

מידו של המגיד ורב בסטפן, באוסטרהא וביאמפולה. חיבוריו: אבן הראשה, קורא בד' בניסן תקע"ד. היה תל
 (.ת האדמוריםתולדו-אלפסיבו הוא מזכיר רבים מגדולי החסידות. ) -מראש, וצוה הכהן 

הוא מעיר: "המחבר ]ר' אהרן שמואל[ היה מתלמידיו של המגיד  )3250Rבטופס של ג' שלום ) .27
ס' " ,שנדפס ממנו פרתקצ"ג, המביא עוד ס , בילגוריי. ועי' בס' דור דעהממזריטש, ומביאו הרבה פעמים

בימי -פייקאז'דה זו בספרו, ירים ראש, ולא ראיתיו, ובו הרבה מדברי המגיד". גם מ' פייקאז' מזכיר עוב
 .58-55, עמ' צמיחת החסידות

, 142וך שם, עמ' . בל144, עמ' קוסוב-בלוך. כך גם בספרו של 12-13, עמ' מצבת קדש-גרינולד .28
מספר על רבה של קוסוב בשם ירחמיאל, שנתפס לשבתאות, עובדה שהשפיעה אולי על פעילותו של ר' 

 ברוך.

 לם יעקב )פרק יב(.ע"כ עיין להלן בפרק על סו .29

 לשון ספרות ההיכלות.   30
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גם בתפיסתו העצמית של ר' ברוך אנו רואים את המורכבות של הפילוסוף והנביא; שילוב של 

הפן הראציונאלי עם המימד האמוציונאלי והאקסטאטי, ותפיסת עולם מקורית בלבוש שמרני.  

וגם ישניםלצד התנצלויות המחבר שדבריו הם " ו"כי  ש" מודע ר' ברוך להיותו מחדחדשים 
כי מה שיש בידו היא מרגניתא שאין ביד אף  זמנין דמשתכחא מרגניתא באפרקסי' דעניא",

השפיע  אשראחד בעולם. "ותהלה ושבח לאל... כי גמל עלי חסד נפלא ואמיץ מאוד מאוד 

עלי השגת מהות הרוחניים בתכלית מה שאפשר להיות מושג בשכל אנושי 
"כי פעמים רבות הוצרכתי  31ה, א ע"ב(." )עמוד העבודוגס המתלבש בחומר עכור

להתייגע להבין עצם הכוונה בהקדמה אחת, אבל עתה הראיתי לדעת... ישמע חכם ויוסף דעת 

  32)סא ע"א(. הדרך שלי"ולקח להכין דעתו  להבין... על 

                                                           
ציינת את ווארשא תרל"ב, עט ע"א. והיא מ ,מטבע לשון זו לקוחה מספר מורה נבוכים, ח"א פרק נד .31

 ידיעתו של משה באלהות.

כבר בהסכמות מצויינת תועלת הספר "להבין עניני הרוחניי' ומהותם ולצייר הפשטות הגשמות",  .32
גלל כן בעל  .וחד "מגודל אריכות הפרד"ס )להרמ"ק( ובצירוף קוצר המשיג של דור יתוםעניין זה נחוץ במי

 הקדמת ר' משה מסמבור. עמוד העבודה, א ע"ב(." )מ.עדיין לא יצא ידי חובת ביאור .שומר אמונים
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 ב.  כתבי ר' ברוך מקוסוב

במחצית  ספר יסוד האמונה וספר עמוד העבודה, אשר נכתבו ספרי ר' ברוך מקוסוב הם

הראשונה של המאה הי"ח, וכתיבתם נסתיימה סמוך לשנת תק"ך. הספרים נדפסו לראשונה 

מהדורה שניה נדפסה עשר שנים אח"כ  1בטשרנוביץ תרי"ד, כמאה שנים לאחר הבאתם לדפוס.
. ספר יוזעפאף תרמ"ד ,באותו מקום. מהדורה נוספת של שני הספרים בשם "נחמד ונעים"

ניו יורק  (,ציון מראה מקומות לחלקו הראשון של הספר)ות אוהבי יש עמוד העבודה, עם הגה

ספר  תשכ"ח. ירושלים ,צילום של מהדורת טשערנאוויץ תרכ"ג-תשמ"ח. כמו כן יצא דפוס
עמוד העבודה נדפס שוב בברוקלין תשס"ד על ידי יעקב אהרן אילאוויטש, שהוציא גם את 

 2ספר עמוד העבודה שוב בירושלים.ושנה אחר כך נדפס  ספר יסוד האמונה בתשס"ז.

"הן אמת עתה  3:כלשהו , עוד לפני שנתפרסם ספר חסידיחיבור הספרים נסתיים בשנת תק"ך
בזמנינו, שהוא זמן ה' אלפים תק"ך לבריאת העולם" )עמוד העבודה, רא ע"א(. ארבע הסכמות 

כמות ניתנו ארבע הסכמות נוספות הן משנת תקכ"ה. ושלוש הס 4בשנת תקכ"א.לספר ניתנו 

בשנת תקנ"ה לבנו, שגם הוא לא הצליח להדפיס את הספרים. שתי ההסכמות האחרונות, 

 ההסכמות משנת תקנ"ה נכתבו לאחר פטירתו.   מתקנ"ז,  ניתנו לנכדיו.

 

 5.  הסיבות לעיכוב הדפסת ספרי החסידים2ב.

 נימוקים וטעמים פנימיים נגד הדפסת הספרים:

וב. בספר שבחי הבעש"ט מובעת התנגדות הבעש"ט תהכא. חשש משיבוש ואי הבנה של 
להדפסת דבריו: "אז הבין הבעש"ט שיש איש אחד שכותב תורתו... והביא לו ]האיש[ כתביו, 

לעומתו  6".ועיין בהם הבעש"ט ואמר: אין בכאן אפילו דיבור אחד שאמרתי
                                                           

 ,בדף האחרון של ספר עמוד העבודה כותב ר' ברוך: "ראיתי להעתיק מספר שלשלת הקבלה   1
, פג ע"ב". כאן באה אגרת אריסטו לתלמידו אלכסנדר מוקדון, ובה הוא מספר איך חזר בו אמשטרדם תנ"ז

פי סיפור זה אימץ לו אריסטו את מאמר שלמה בן דוד  מכל דעותיו בפילוסופיה וקיבל את תורת משה. על
וחר "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה" )קהלת יב יב(. דבריו האחרונים באגרת הם: "והייתי ב

בחנק לנפשי משיתפשטו ספרי". לרוע המזל, משאלתו של אריסטו שלא יתפשטו ספריו, נתקיימה בר' ברוך, 
 לפחות בתחילה.

 עבודה זו הן ממהדורת טשערנאוויץ תרכ"ג.המובאות ב   2

ספר החסידות הראשון שנדפס הוא ספרו של ר' יעקב יוסף מפולנאה, תולדות יעקב יוסף, קארעץ   3
 בשנה שבה נפטר ר' ברוך מקוסוב. תק"ם. נדפס

הראשונה ביניהן הסכמתו של ר' מנחם מנדל מפרמישלן. זוהי ההסכמה היחידה שנתן חסיד זה,  .4
 זו נותנת לה משקל יתר.ועובדה 

 .51-60, עמ' משולם פייבוש הלר-אלטשולר ראה .5

 עמ' קכג. ,תשכ"א ל אביבת .6



 8 

... וכ"ש ]וכל המגיד, לנוכח הססנותו וחרדתו של ר' שלמה מלוצק "דלא יכיל למללא בפומא

שכן[ להביא בכתב עט סופר" )הקדמת מגיד דבריו ליעקב(, סבר שצריך לכתוב למרות סכנת 

השיבוש: "ופעם אחד שאל אותי אדומ"ו זלה"ה )המגיד(, למה אין אני כותב מה שאני שומע, 
והשבתי לו... כי ראיתי כותבי כתבים ומקצרים מאוד... ולפעמים אינם מבינים וכותבים לפי 

ואמר לי: אעפ"כ, איך שיהיה נכתב הכל טוב למען היות למזכרת נתם. הב

 " )שם(.ב"ה לעבודת הבורא

ב. שמירה על קשר בלתי אמצעי בין הצדיק לחסידיו. זהו שיקול מאוחר המובע בכתבי ר' נחמן 

מברסלב ורש"ז מלאדי: "כי קשה להעולם, על מה צריך לנסוע להצדיק... הלוא אפשר לעיין 

כי יש חילוק גדול בין השומע מפי י מוסר, אך באמת הוא תועלת גדול, בספרים דבר
.. להמעיין בספר, כי יורד בכל פעם  .. בעצמו ובין השומע מפי אחר. הצדיק.

.. ממה שיביט בפניו  7".מדרגא לדרגא.

זו מ שבעל פהג. חשש משיבוש ואי הבנה של הקורא בגלל ההבדלים בין רמת ההשגה הישירה 
. ה דומה שמיעת דברי מוסר לראיה וקריאה בספרים, שמן הכתב. "אינ . שהקורא קורא לפי.

. ואם שכלו ודעתו מבולבלים .   8..."השגת ותפיסת שכלו.

מצד הגויים. למשל בין השנים תק"ץ איסורים והגבלות על הדפסת ספרים ד. צנזורה חיצונית. 
גלל הצורך להעלים תר"י זוייפו שנות הדפוס בדפוס האלמנה יהודית ראזאניש בלבוב, ב-ל

  9מעיני השלטונות את שם המדפיס ושנת הדפוס.

המתנגדים. ז' גריס סבור כי בשלהי  על ידיעיכוב הדפסת ספרי החסידים ה. צנזורה פנימית. 

  10יט פעלו מעט מאד דפוסים באיזורי השפעתה של החסידות.-יח ובראשית המאה ה-המאה ה

                                                        

 באיזו מידה השפיעה הערכת הסכנה שבכתבי האר"י על הדפסת כתבי החסידים? 

אף ש"אבות החסידות ראו את תורתם כהמשך ישיר לקבלת האר"י. למרות התנופה החברתית, 

יתכן שעיקר עיכוב הדפסת  11לא נדפס אף ספר חסידי במשך כיובל שנים מאז ראשיתה".

                                                           
 אוסטרהא תקס"ו, לא ע"ב. ,ליקוטי מוהר"ן .7

 .255ראשית, עמ' -חסדאיסלאוויטא תקנ"ו, ב ע"א. ועיין  ,שניאור זלמן מלאדי, ליקוטי אמרים .8

.  שרה 95-108קרית ספר, יז )ת"ש(, עמ'  ',ודית ראזאניש בלבובבית דפוסה של הרבנית יה'א' יערי,  .9
 ,דעי היהדות, חטיבה דדברי הקונגרס העולמי התשיעי למ ',מי זייף את דפוסי יהודית רוזניש מלבוב'פרנקל, 

 .178-175ירושלים תשמ"ה, עמ' 

הסכמות ובלי  דוחה את הטענה שהדפסה אנונימית של ספרים, ללא גריס .110, עמ' הנהגות-גריס .10
 ציון מקום הדפוס, נבעה מן המחלוקת ויחסי היריבות בין החסידים למתנגדים.

 .252, עמ' ראשית-חסדאי .11
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קת על השפעת קבלת האר"י על השבתאות, או בהערכת הסכנה הספרים נובע מן המחלו

ברוך מקוסוב סבור שהבנה  12הטמונה בכתבים אלו, מחלוקת שהיתה קיימת בין החסידים.

נכונה של קבלת האר"י מרחיקה מסכנת השבתאות, אך יתכן שבני דורו לא היו תמימי דעים 

  13עמו, כפי שמוכיח החרם בברודי.

א נדפסו ספרים בקבלת האר"י? ספר עץ חיים נדפס לראשונה שאלה אחרת היא: מדוע ל

בקארעץ בשנת תקמ"ב, וספר מבוא שערים שנה לאחר מכן. הטעמים לכך הם פנימיים, מהם 
( 1756נעוצים בשטר ההתקשרות של תלמידי האר"י. וחיצוניים, כמו החרם בברודי )תקט"ז 

ללמוד זוהר, רמ"ק ושומר אמונים רק שבו נאסר ללמוד בכתבי האר"י לפני גיל ארבעים, והותר 

  14לאחר גיל שלושים.

 

 .  טיבו והיקפו של החיבור3ב.

כתבי ר' ברוך מקוסוב, כפי שהם מונחים לפנינו, כוללים  את שני ספריו, וכן מובאות מדבריו 

  15בספרי אחרים:

עיה, סדר הפרשות. כולל גם: לקוטי יש ל פיהוא ברובו פירוש לתורה ע ספר יסוד האמונהא. 
טעמי המקרא, לקוטי ש"ס, ביאור למסכת  ,לקוטי תהלים, לקוטי קהלת, יסוד הטעמים והנגינות

 -ברכות, חידושי שיטות )על הרמב"ם וסוגיות בגמרא(, פירוש לפרקי אבות, לקוטי אמרים 

 אוסף דרשות )קטועות בחלקן(, בעניני מוסר, וקצורי דרשות נחמדים על פסוקים בתנ"ך.

פילוסופי אשר בו מנוסחת תורת אלהות באופן -הוא ספר תיאוסופי עבודהספר עמוד הב. 

שיטתי, במבנה של הקדמות, ויכוחים, מפתחות, ביאור המלים הזרות וכו'. הספר נכתב 

כאינטרפרטציה לקבלת האר"י, עיקרו תורת הנפש והמוסר, ושיאו הדבקות וקידוש השם. ספר 
ויכוח השואל ומשיב מצויינים איש על דגלו עמוד העבודה כולל: "מפתחות הסימנים אשר ב

חונים". הקדמת המחבר. הצעה לביאור מלות זרות. ויכוח השואל והמשיב. הקדמה הגדולה 

לביאור מהות הרוחניים. קונטרסים לחכמת האמת. דרוש בקשת החכמה. ביאור מעלת קדמון 

                                                           
, עמ' מחלוקות אידיאולוגיות-הרן ', לת האר"י בדברי הבעש"ט והמגידהקובלנה על ערבוב קב' ראה  12

395-368. 
המגיד לדפוס נבעה מהתפשטות קבלת  גריס סבור שהימנעותו של ר' שלמה לוצקער מהבאת כתבי .13

 .59-58, עמ' ספר, סופר וסיפור-גריסהאר"י, שגרמה לשיבושי תפיסה ותקלות בציבור הקוראים.  

, "שאין הספרים הנ"ל בנמצא, רק אצל אחד בעיר ושנים אחד מעיר-אידלרו אידל קובע במאמ .14
לג' שלום( שתפוצתה של ספרות קבלת אמשטרדם תי"ב, א ע"ב(. וגורס )בניגוד  ,ממשפחה" )מעין החכמה

היתה מוגבלת. גם גריס מגיע למסקנה שההשפעה החזקה של ספרות זו החלה רק  17האר"י במאה  ה
 , וכי תפוצת הכתבים עשויה לנבוע מן השבתאות.18, ובתחילת המאה ה17ה הבמחצית השניה של המא

 . (2ראה בפרק על החסידים המזכירים את ר' ברוך בספריהם )ג.  15
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וש שני למסירת ונצחי ונוסח אדון עולם. דרוש מעלת השמח בחלקו. דרוש מסירת נפש. דר

נפש. דרוש גלות השכינה. דרוש השלום. דרוש האהבה והיראה. דרוש הענוה. דרוש הבטחון 

דרוש התשובה. דרוש שני, שלישי ורביעי לתשובה. דרוש המחשבה. ביאור מאמר חז"ל 

 הלוואי אותי עזבו. לקוטי אמרים.

 

 .  עריכת הספרים4ב.

אופן אחר וגם לקרוא להם שמות בהתאם. אין ספק שר' ברוך נתכוון לערוך את ספריו ב

החלוקה המקורית נתכוונה להיות בין קבלה תיאוסופית לתורת המוסר, כפי שהוא כותב 
בהקדמה: את כל הדיונים בקבלת האר"י ותורת האלהות "נכנה בשם יסוד האמונה" )עמוד 

ת כולם בע"ה העבודה, ג ע"א(, ומה שקשור ל"ענין העבודה... וכמה תוכחת מוסר נפלאים... א

אקרא בשם עמוד העבודה. עד שחיבור שני הענינים יכללם השם הויה ית"ש בר"ת שהוא 
עבודה" )שם, ע"ב(. ר' ברוך ביקש שלחלק הראשון בספר עמוד העמוד "ואמונה "הסוד "י"

העבודה, החלק הדן בתורת האלהות, יקרא "יסוד האמונה". ולחלקו השני של הספר; 

 וד העבודה"."עמ  – הדרושים האתיים

פי כוונת מחברו ובאופן  נראה שעורכי הספר, לא קראו את ההקדמה וערכו את הספר שלא על

ענינים רבים חוזרים פעמים רבות ובלי סדר,  16כושל למדי. לבד מאריכות הלשון המכוונת,

פי הנחיות  וך את הספר עלודברים רבים באים באופן מקוטע. מן הראוי היה לחזור ולער
פי הנחיות אלו, שניתנו בדיוק ובפירוט, ברור לגמרי שיש לכלול  דמת הספר. עלהמחבר בהק

תיאוסופיים, ובספר עמוד העבודה את הדברים הקשורים  עיונייםובספר יסוד האמונה דיונים 

באופן מהותי לא ובעבודת האדם )מוסר קבלי(. שני חלקים אלו נותנים את שלימות שם הויה. 
וכולם קים; עבודת האדם היא פועל יוצא של הבנה וידיעת האלהות "ניתן להפריד בין שני החל

. והוא להבין מהות  . . הם מיוסדים על יסודי הגדול, אשר עליו בניתי כל דברי

 17" )עמוד העבודה, ב ע"א(.הרוחניים

                                                           
ר' ברוך נוקט בדרך הרצאה ארוכה, שהיא קצרה: "אעל פי שנראה שארוכה היא, אבל באמת היא  .16

 ע"ב(.קצרה בעבור שתשיג תכלית מבוקשך" )עמוד העבודה, ז 

שדנו בשאלת עריכת  , כמו נגאל ותשבי,, ואחרים55-58, עמ' בימי צמיחת החסידות-פייקאז' .17
' ברוך עצמו, אולם הגיעו למסקנה הנכונה שספר עמוד העבודה הספרים לא התייחסו לדברים אלו של ר

 ל פיא שני ענכתב ראשון, למרות שהוא מוגדר בשער הספר כ"חלק השני מספר יסוד האמונה", ולמרות שהו
דרשות רבות חוזרות בשני הספרים, ולעתים אף באותו  :על השיבושים בעריכת הספר עומדשמו. פייקאז' 

עדותו הברורה של ר' ברוך, ספר יסוד  ל פימטו. ודברים רבים נתערבבו. מכל מקום, עספר. עניינים רבים נש
 ן בעת המסירה לדפוס.לא היה מוכ (הפירוש לתורה ,דהיינו)האמונה במתכונתו הנוכחית  

נכתבו לאחר קבלת ההסכמות". דבר זה הוא  ., מציין ש"חלק מן המאמרים25עמ'  הרעיון המשיחי,-תשבי
נים: "בהבאה הראשונה בשם ר' מנחם מנדל מפרמישלאן, שעלה לארץ בשנת תקכ"ד לומד משני ציו

האמונה, קז ע"ב(". טענה זו  )ההסכמה שנתן היא משנת תקכ"א(, נלווה לשמו: מ"כ ]מנוחתו כבוד[ )יסוד
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מה שעדיין לא נכתב בתק"ך, בעת כתיבת ההקדמה, כשהגיש ר' ברוך את ספרו לדפוס הוא 

יו לש"ס, הוא ספר יסוד האמונה שלפנינו. "ובעזרת האל עוד ידי נטוי' פירושו לתורה וביאור

מי יתן לכתוב ביאורים על מקצת מקומות בש"ס... ועל כמה דיבורים של רש"י בחומש... 
ואזכה שיתפרסמו ברבים, ואשאל ואתחנן מהעוזר האמיתי שיעזור לי להוציא 

לרוע  .)שם( ה בעולם"מחשבתי לידי פועל ממש, ולא יקרה לי שום עיכוב ומניע

המזל "העוזר האמיתי" לא עזר בענין הדפסת ספריו של ר' ברוך וזוהי הסיבה להשפעתו 
המצומצמת על התנועה החסידית. ההשפעה שהיתה לו בסביבה החסידית נעשתה רק 

דרשות אלו נדרשו במקומות שונים )קוסוב, קיטוב,  18.ל פהבאמצעות הדרשות שדרש בע

תודעת  על ידיולא בחצר קבועה לאורך זמן. חיי הנדודים שלו הוכתבו ברודי, ברדיטשוב(, 

שליחותו החברתית ומלחמתו בשבתאות. מוקדי ההשפעה העיקריים בתולדות החסידות היו 

 . מאוחר יותר דווקא חצרות הצדיקים שאליהם עלו לרגל

 

 .  הז'אנר הספרותי5ב.

פר התניא(. כתבי חסידים נכתבו הספרות החסידית לא נכתבה כמשנה סדורה )להוציא את ס
כלל כפירושים לתורה.  גם שלמה לוצקר, שכתב וערך את כתבי המגיד, אינו מביא אותם  בדרך

ביריעה רחבה. הדרשות הן קצרות ובלתי מקושרות. וגם בדרשות ר' נחמן, מאוחר יותר, למרות 

ראה שסיבת אורך הדרשה, הלך המחשבה הוא לרוב אסוציאטיבי, והדרשה נעדרת מבנה. נ
הדבר נעוצה בפורום שבו נאמרו הדברים. הדרשה החסידית נישאה בפני קהל גדול, הדברים 

לא נכתבו באופן מסודר, ולכן הם נקודתיים ולעתים קצרים, מכוונים כלפי חוץ ולאותה שעה. 

מה שאין כן בחוגים מצומצמים של מקובלים בעלי מעמד שוה, או תלמידים קרובים )כמו חוג 

 תלמידי האר"י(, שהגיעו לגיבוש ספרותי של רעיונותיהם, ויכלו להציג ולנסח שיטה. או הזוהר

קהל היעד של הספרות החסידית הוא רחב, לעומת אופיה האיזוטרי של ספרות הקבלה. לכן 

נפוצו והתפתחו צורות ספרותיות מיוחדות כמו הדרשה והסיפור החסידי. בספרות החסידית ר' 
יש  דופן. הוא מקובל בדרך כתיבתו השמרנית וחסיד בתוכן דרשותיו. ברוך הוא תופעה יוצאת

להבחין בשלש צורות כתיבה שהוא משתמש בהן: הכתיבה הפרשנית )ספר יסוד האמונה(, 

                                                                                                                                                                                           

י העורכים, המסדרים או ל ידשל תשבי, אינה חזקה כיון שתארים כגון מ"כ הם מאלו שיכלו להתווסף ע
ם. אם אמנם צודק תשבי, נכתבו הדברים לאחר פטירתו של מ"מ מפרמישלן )לפני תקל"ז(. כפי המגיהי
הוא אינו מוכיח את טענתו: "בעמוד העבודה,  . הציון השני שמביא תשבי, גם31, סי' תולדות-אלפסישקובע 

ציאו במהרה קלג ע"ב )דרוש שני למסירות הנפש( נאמר: כי הנה כבר כתבתי בחיבורי, אשר אני מייחל להו
 ל פילאור, שהעניין היותר משובח מכל הענינים שבעולם הוא השכל והחכמה". אולם, מכל מקום ברור, ע

וטט בפיסקה הבאה, שהחלקים המאוחרים שנכתבו אחרי ההקדמה המצ דברי ר' ברוך עצמו בקטע
 העבודה.ההסכמות, הם הפירושים לתורה ולש"ס. כלומר: ספר יסוד האמונה נכתב אחרי ספר עמוד 

אמנם ר' ברוך העמיד תלמידים. אחד מהם, "הקטן אריה ליב מקוסוב חופ"ק באטשאן", הסכים על  .18
 רי החסידות ולא השאירו אחריהם דברים כתובים.ספריו. אולם תלמידים אלו אינם ידועים לחוק
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הכתיבה הפילוסופית )חלקו הראשון של ספר עמוד העבודה(, והכתיבה הדרשנית )בסוף 

 הספר(.

 

 .  הכתיבה הפרשנית6ב.

ר' ברוך דומה לפירושים אחרים לתורה, כמו ספר תולדות יעקב יוסף.  כתיבתו הפרשנית של 
ספר יסוד האמונה בנוי על סדר הפרשיות ומרבה לעסוק במפרשים הקלאסיים: רש"י, האלשיך 

הוא נסחף ומאריך  ,אלו הדרשות שבהם גיבש דרך מקורית ,וכד'. רק בפירושים מעטים בספר

 19פירושיו על סולם יעקב. לדרוש. הכוונה למשל לפירושו לעקדה, או

 

 .  הכתיבה הפילוסופית7ב.

ספרו השיטתי "עמוד העבודה", הוא ספר דידקטי גדול, שהוא תערובת של פילוסופיה, קבלה 

וחסידות. בחלקו הראשון הוא מבקש לתת לקבלת האר"י פירוש פילוסופי ראציונלי שנמשך 

פיין את ר' ברוך, לעומת חסידים המיוחד והמא ונעשה אקסטטי, והוא השיטה והדרך החסידית.
אחרים, היא היעגנותו העקשנית בכתבי האר"י. נאמנותו השמרנית ודבקותו בטקסט הלוריאני, 

המחוייבות לכל תיאור, תהליך ומינוח בקבלת האר"י, כמו הויכוחים האינסופיים עם הספרות 

היא אבן הפינה ופרשנות זו המאוחרת שנכתבה סביבם. הזיקה לכתבים אלו, היא טוטאלית. 
של השיטה, והיא נקודת המהפך והמעבר מן הקבלה לחסידות. הצמידות הפרשנית הנלהבת 

 לטקסטים הלוריאניים הופכת אותם למשהו חדש בתכלית. 

שיטת כתיבתו וסגנונו הם תוצאה מן העובדה שהוא הראשון שעושה את הקפיצה הזאת. אבל 
אין לנו ז'אנר ספרותי . ר שבין קבלה לחסידותהמעבר עדיין לא חתוך. אנו הולכים על קו התפ

היא פילוסופית וקבלית מובהקת, אבל הניגון הוא כבר חסידי, והלשון  הטרמינולוגיה ,חדש

 אשכנזית מאוד.

 

 .  סגנון הכתיבה8ב.

ברוך מקוסוב הוא החסיד הראשון שמנסח שיטה. הכלים שהוא משתמש בהם הם מסורתיים, 

 ויכוח השואל והמשיב :ו מכירים בספרות הפילוסופית והקבליתאותן צורות ספרותיות שאנחנ

יג(, ר' יוסף אירגס )במאה -ז'אנר ספרותי שהשתמשו בו מקובלים כמו ר' עזריאל )במאה ה –
-הבעיות ודפוסי הפרובלמטיקה הימיהנושאים, המלות הזרות, הטרמינולוגיה,  ,יח(, ואחרים-ה

                                                           
 .המופיעים בשני מקומות בספר. עיין בפרקים המיוחדים לנושאים אלו )פרקים יב,יג,יח( .19
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כך מוכרים מימי רס"ג  ים הפילוסופיים הכלביניימים, הארגומנטים השגורים, והוויכוח

ני חידוש העולם וקדמותו, הזמן, הידיעה ייוהכלאם, הרמב"ם והפילוסופיה האריסטוטלית, בענ

והבחירה ועוד ועוד. כל אלו מרפים את ידי הקורא, שרואה לפניו עוד ספר בשורת הספרים 
ספר שעל פי הגדרת  שהוא מיטיב להכיר. וכשהוא מתחיל לקרוא את ספר יסוד האמונה,

המחבר יתן לו את היסודות ההגותיים לביסוס אמונתו, שוב הוא קורא פירוש לתורה, פירוש 

סדר הפסוקים, סובב ברובו סביב רש"י ופרשנים מסורתיים  לכדוגמת פירושים רבים אחרים, ע
יוצא ין יאחרים, ולהוציא כמה קטעים ארוכים ואקסטטיים בענין העקדה, אין בו חידוש או ענ

דרשנית, של מה  דופן. הקורא המבולבל אינו יודע, שפירוש אקלקטי זה, הוא הצגה מאוחרת

 שנכתב באופן שיטתי, ונתכוון להיות מוצג כך, ולא כפי שהדברים מונחים לפנינו.

מתחת לכל הקליפות, ומאחורי כל הלבושים המסורבלים שבהם מתעטפים הדברים, מה 

דרשניים, לתופעה -לכאורה הם סתם ספרים פילוסופייםשעושה את ספריו של ר' ברוך, ש

 יחידה וייחודית בתולדות הדת, הם שני דברים:

א. תורת האלהות והיצירה, מה שר' ברוך מכנה "השגת מהות הרוחניים", שבה מנוסחת תפיסה 

 מקורית וחדשנית.

ת ההכרה ב. החיבור בין יסוד האמונה ועמוד העבודה, שהוא השם השלם. תורת האלהות, תור

 ותורת המוסר.

מהות  האדם. עבודת האדם היא התחברותו בש האלהיהמרכיב הכרת הכח העצום בשיטה הוא 

ביסוד זה. יסוד האמונה ועיקריה הם עמוד העבודה. העבודה הנכונה היא ידיעת האלהים שהיא 
ריאת גם ידיעה עצמית, והידע הזה הוא כח, והוא יצירה, והוא אהבה. היצירה האנושית היא ב

 העולמות במחשבת האלהים.

הפיתוי להציג את ר' ברוך כפילוסוף סיסטמתי קשור לאופי הצגת דבריו. בראש הספר הוא 
מביא את סיכום ענייני הפרקים, ומציג את התיזה העיקרית שלו, מה היא באה לפתור, ומה הוא 

בדיוניו לאורך  חידושו העיקרי. ר' ברוך כותב מילון למונחים פילוסופיים ובהם הוא משתמש

כל הספר. חלק מסוגיות אלו כתובות בצורת ויכוח השואל והמשיב, הנפוצה בספרות 

הפילוסופית שלפניו. ובהמשך הוא בונה שיטה בדרך של אינטרפרטציה מפורטת של המילון 

כל מונח ומושג שבו. המיתוס הלוריאני הולך ומתפרש כתהליך פנימי של הכרה על הלוריאני, 

תו של ר' ברוך להסביר כל דבר על בוריו. הנכונות לתת הסבר מקיף ורחב עד והשגה. שאיפ
מציג, במבנה העולמות שהיחס ביניהם הוא כיחס שבין  הואכמה שאפשר, מעוגנת בשיטה ש

הרב לתלמיד. בריאת העולם היא השפעה של ידיעה, והיצירה האנושית היא תהליך של לימוד 

יצר הבריאה. זהו הרצון להביא את הדברים לשלימות. והשכלה. ועל כן השאיפה להסביר היא 
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 ל ידילהעלות את הדברים לרמת הבנה גבוהה יותר. ליצור השגה חדשה, עולם חדש. ע

 והתמקדות באספקט מסויים, בנייתו ופיתוחו במערכת מושגים וסטרוקטורות חדשות. 20צמצום

 . הדבריםמשלים למכבירהסברים ו על ידיר' ברוך "ממתיק את הדברים בהמתקה יתירה"... 
כלל בדרשה על  ין. הבעיה מוצגת, בדרךיארוכים ארוכים, אבל הם נפתחים ונסגרים באותו ענ

ין ידיעה יפסוק, ונסגרת באותו פסוק שזוכה להיות מפורש ומובן עד תום.  כך למשל דרכו בענ

נחמן, עומדת  השקפתו הדטרמיניסטית של ר' 21ובחירה. בניגוד גמור לדברי ר' נחמן לעניין זה.
בסתירה מוחלטת לדעתו של  ר' ברוך שמדגיש את חופש הבחירה ואת עקרון החופש של רוח 

האדם ומחשבתו. הבדל זה מכתיב גם את סגנון הכתיבה של שני אישים אלו: ר' נחמן נמשך 

בדרך דרשתו לאן שמושכים אותו. אבל ר' ברוך מקפיד לבנות, לסדר ולהבהיר את הדברים. 
ר אחר הדברים, אלא מעצב ויוצר אותם. מודע לכח המלים והיצירה, ושואף לתת הוא לא נגר

להם צורה וגיבוש מחשבתי אצל הקורא, שהדברים יהיו מושגים עד כמה שאפשר בשכלו 

 ובמחשבתו.

 

 .  מבנה הדרשה9ב.

אין שום קווי דמיון בין דרשותיו של ר' ברוך לאלו של המגיד ממזריטש. דרשות המגיד חזקות 

ן מוצג ומתפרש בקמצנות, וכאלו הם גם ליקוטי האמרים של ראשוני החסידים. ירות. העניוקצ

לעומת זאת דרשותיו של ר' נחמן ארוכות מאוד, מבנה הדרשה מאוד ארכאי. הדברים חדים 
זניחה של נושא ומעבר לדבר  ,הליכה מענין לענין :וחזקים, אולם דרך ההרצאה אסוציאטיבית

ין אחר. יה, אך לעתים ר' נחמן מתעייף וזונח את הנושא ועובר לענהבא. יש הרבה כח בדרש

דבר זה הוא בלתי אפשרי אצל ר' ברוך. מבנה הדרשה קשוח, למרות אורכה. הדרשה פותחת 
בפסוק שנדרש ומתפתחת וסוגרת באותו פסוק. הדברים מוסברים עד הסוף, כי  המטרה היא 

'הרב והתלמיד'. כזה הוא מבנה העולמות, ללמד. מעבר לכך: הדפוס היסודי של השיטה הוא 

                                                           
 עיין להלן )פרק ז(, ובמילון המושגים שבסוף עבודה זו. .20
. הוא בחי' ליקוטי מוהר"ן, כא ד: "וסוכה הנ"ל, היינו רוח הקודש הנ"ל, היינו שפע אלקי הנ"ל .21

כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים  .מקיפין. שהשכל הזה הוא גדול עד למאד, עד שאין המוח יכול לסובלו
אבל כשיכנוס המקיף הזה לפנים, ואז יתגדל  .הבחירה, שאין מוח אנושי יכול להביןבהם, כמו הידיעה ו

כי אז על ידי גידולו של השכל, יצא השכל האנושי, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, אז יתבטל הבחירה. 
מגדר אנושי, ויעלה לגדר מלאך, ואז יתבטל הבחירה. וזה עיקר כח הבחירה, זה שאין יודע השכל של 

". )ואגב במקום אחר אומר ר' נחמן, שידע את פתרון כי לעתיד יתבטל הבחירה .ידיעה והבחירהה
ך דורש ענין זה )יסוד האמונה, קכז ע"א(. אולם נאבד לו הפתק(. גם ר' ברו -בעיית ידיעה ובחירה, ושכח 

צירה. בנקודה זו הוא תוקף את שלילת חופש הבחירה, כמו את הסברו של ריקי לעניין זה. וראה בפרק על הי
 . השתיקה המיסטית של ר' ברוך שונה לגמרי משתיקתו של ר' נחמן.ויטגינשטיין ור' נחמן-ליבסראה גם: 
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כך נברא העולם, והשאיפה העיקרית היא ללמד וללמוד. זוהי מהות  היצירה. הטעות והשכחה 

 22נתפסות כחטא וכמעט מוות.

 23אשכנזיים ומתובלים במלים ביידיש.-הסגנון, הצליל ונימת הדברים אצל ר' ברוך הם חסידיים
ייגע, דבר העומד בסתירה לשיטת ההצגה הפילוסופית המחבר מאריך בהסבר, לעתים עד להת

הביניים: "ובעזה"י אסביר מאוד מאוד, שיובן אף -ולשימוש בלשון הפילוסופית של ימי

לחכמים פשוטים... כי עומק הבנת הענינים הללו יצטרכו להרחבת הלשון. ומבקש אני בקידה 
שאל יקוצו באריכות לשוני...  ובכריעה ובהשתחו', בפישוט ידים ורגלים, מחכמים גדולים...

הלא הם[ חכמים ]שעצם כוונתי לא להתייהר ח"ו, אלא לשם שמים, לזכות את הרבים, ה"ה 

 פשוטים כמוני" )עמוד העבודה, א ע"ב(.

למרות אריכות לשונו, אין ספק שר' ברוך היה דרשן כריזמטי. אך ספק אם דרשות אלו כלשונן, 

אן עיבוד רחב יותר, בשל אורך הדרשה. עדותו של נראה לי שיש כ 24נדרשו לפני אנשים.

, הדרשות נאמרו ל פההמחבר, שכבר דרש את הדרוש הלזה, משמעותה, שהדרשה נדרשה בע

 בציבור, בצורה זו או אחרת, והניסוח כאן מאוחר מאורגן ומגובש אחרת.  

 

 .  אופי הדרשה10ב.

להט הדברים, ובעיקר מן  באופן כללי ניתן לומר שכוחה של הדרשה נובע ממבנה הדרשה,

החיבור בין תוכנה המוסרי ואופיה ההגותי. הדגש בדרשות אינו הצד התיאורגי, ההתכוונות 
המסויימת, או הזיקה לצדיק. הדרשות המוסריות, על החזרה בתשובה, על הדבקות 

האקסטאטית ועוד, הן מסקנות של תורת ההכרה. הן נגזרות מהגדרת מהות המחשבה והנפש, 

 באלהות. האתיקה של ר' ברוך היא פועל יוצא מתורת האלהות שלו. ומקומה

 

                                                           
 .13-14טז. -מן מברסלב. ראה להלן בניגוד לתפיסתו של ר' נח .22
כך למשל הוא כותב לאחר הסבר ביידיש: "והוצרכתי לכותבו ולהסבירו בלשון אשכנז כי זולת זה  .23

להסביר" )יסוד האמונה, כה ע"א(. דוגמא נוספת להסבר שיכול לבוא רק ביידיש )שם, לד ע"א(. מלים  קשה
 במקום נבואה )שם, סד ע"א(. צלצולן ביידיש. למשל: נביאה ל פירבות נכתבות ע

תחילה נדרשה הדרשה בפני קהל. ר' ברוך מספר באחת מדרשותיו על סיטואציה מסויימת במעמד   24
: "ופעם אחת אירע לי שדרשתי הדרוש הלזה בבה"כ בימי הקיץ..." )עמוד ת הכנסתבישהיה דורש ב

 העבודה, רי ע"ב(. 
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 .  הספריה של ר' ברוך11ב.

היא הדרך האקלקטית והאיזכור של ספרי קבלה  25נקודה נוספת שמבדילה אותו מן המגיד
היקף ידיעותיו בספרות ורבים, שהוא מסתמך או חולק עליהם. ר' ברוך מקוסוב היה למדן גדול 

ם. הספרים העיקריים שהוא מתפלמס עמם הם ספריו של עמנואל חי ריקי, הקבלה הוא עצו

תפיסת הצמצום כפשוטו. כמו שהוא חולק על שהוא חולק על פירושיהם המגשימים, ובעיקר 
בוויכוחים אלו הוא מאשש  26על ההסבר המקורי של ריקי לסתירה בין הידיעה והבחירה.

"כי  ,וך סתם ופירש שלא במדה המספקתומרחיב את דברי ר' יוסף אירגס, שלדעת ר' בר

ר' ברוך משתמש  27בשומר אמונים עדיין הדברים סתומים וחתומים" )עמוד העבודה, ב ע"ב(.
עמק המלך, ר' ישראל סרוק, ר' יוסף ן'  28בכתבי האר"י )רבים מכתבי הרח"ו(, הרמ"ע מפאנו,

ועוד. כרבים מן  31ולאי,ר' אברהם אז 30ספר תולדות יצחק, 29טבול, ר' חיים כהן מגורי האר"י,

החסידים וחכמי הקלויז בברודי, הוא מרבה לצטט מכתבי ספרות המוסר הצפתית; השל"ה, 
האלשיך,   32ראשית חכמה, תומר דבורה, ועוד. והוא מביא מכתבי הרדב"ז, הרמ"ק ומפרשיו,

  33ור' יוסף קארו נזכר גם הוא.

יים ומבוא שערים. כן מזכיר ר' ברוך החיבורים המוזכרים יותר הם הזוהר, וכתבי הרח"ו: עץ ח
הבהיר, הראב"ד, חובות הלבבות, מבחר  35ספר רזיאל, 34ספרים רבים ביניהם: ספר יצירה,

ר' מאיר ן'  39ר' אברהם הירירה, 38ר' מנחם ציוני, 37ריקנטי, 36הפנינים לר' שלמה ן' גבירול,
                                                           

' ברוך מקוסוב, אני עורכת השוואות בין שניהם בגלל נקודות המגע הרבות בין כתבי המגיד ור  25
הם השונות, שמטרתן לשייך אותם לאותה חבורה, לאותו הלך רוח והשקפה, ויחד עם זאת להסביר את דרכי

 אופיים וצורות הפרסום או ההצלחה שקבעו את מסלולם.
פוגע ברצונו לפי הסבר זה בוחר אלהים שלא לדעת. או ליתר דיוק; רוצה בכך. החיוב שידע הכל  .26

ואדרבא בכבודו היינו  .מאחר כי רצונו כך .שלא לדעת. "לבורא יש יכולת בידו שלא לראות מה שלפניו
 ל ע"א(. ,קראקא תר"ן , ים שהוא נעדר מזה היכולת" )יושר לבבפוגמים אם היינו חושב

 לאורך מחציתו הראשונה של ספר עמוד העבודה. .27

 יסוד האמונה, צט ע"א; קט ע"א. .28

 יסוד האמונה, עז ע"א. .29

 שם, מ ע"ב; יט ע"ב. .30

 ס' חסד לאברהם. שם, פ ע"ב; קכא ע"א; קכג ע"א. .31

ב. מפרשים כמו: ר' שמואל גליקו בספרו עסיס רימונים )שם, קט יסוד האמונה, עז ע"א, קכה ע" .32
 ע"א(.

שלו או לבנו, אך לא יסוד האמונה, קמ ע"ב. האיזכורים של ר' יוסף קארו מתייחסים לענין המגיד  .33
 .1יט. –לכתביו. ועיין בפרק על קידוש השם 

 יסוד האמונה, קג ע"ב. .34

 שם, קמב ע"א. .35

 שם, עה ע"ב. .36

 ע"א. שם, ק .37

 שם, כא ע"ב. .38
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ר' אפרים  43רגא,ר' שלמה וי 42ר' יהודה חייט, 41ס' תולעת יעקב, 40גבאי: עבודת הקודש,

ס'  48ר' יצחק אבוהב. 47חמדת ימים, הר"ש אלגאזי, 46מקדש מלך, 45המהר"ל מפראג, 44מלונשיץ,

ר' משה אלמושנינו,  50ס' חושב מחשבות לר' עמנואל חי ריקי )אמשטרדם, תפ"ז(, 49קב הישר,
' ר 53מדרש שמואל, 52ר' יוסף יעבץ, ר' שמשון מאוסטרופוליה, 51ר' משה זכותו, ר' יעקב עמדן,

ועוד. ועוד מדרשים ופירושים רבים לתנ"ך, והספרות  54זלמן הענע בעל בנין שלמה,

  55הפילוסופית.

 

                                                                                                                                                                                           
 (. שם, קכג ע"א; קכה ע"ב.2על השפעתו עיין בפרק על קרדוזו )נספח  .39

 עמוד העבודה, ריד ע"א.  יסוד האמונה, ק ע"א. .40

 שם, קלח ע"ב. .41

 ספר מנחת יהודה. שם, ה ע"ב, מט ע"א. .42

 ספר שבט יהודה. שם, ל ע"ב, עד ע"א. .43

 ספר כלי  יקר. שם, ג ע"א. .44

 , קיד ע"א.שם .45

 עמוד העבודה, קכז ע"ב.  46
 מעורכי ס' חמדת ימים. יסוד האמונה, פ ע"א. .47

 שם, כד ע"א. .48

 שם, קכב ע"א. .49

 שם, מב ע"ב, עד ע"א. .50

 יסוד האמונה, קכה ע"א. .51

 שם, כג ע"א, לח ע"א, קכא ע"א. .52

 , קיא ע"א.יב בתים על יסודי הדקדוק )פרנקפורט, תס"ח(. נזכר בס' עמוד העבודה  53
 יסוד האמונה, עג ע"ב. .54

אריסטו, הרמב"ם, רס"ג ועוד. ציונים אלו הם חלקיים בלבד, היה לו ללא ספק רקע טוב בספרות  .55
 פית המאוחרת. הוא הכיר את ספר הכוזרי, מורה נבוכים וספר העיקרים.הדרש הפילוסו
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 ג.  החכמים הנזכרים בכתבי ר' ברוך מקוסוב 

 .  אנשים הקשורים לחוג הבעש"ט1ג.
 
 

, בראשית תקל"ג(. ר' ברוך מזכיר 1772)נפטר   ר' דב בער בן אברהם המגיד ממזריטש
. "כמו ששמעתי בשם המפורסם ר' בער המגיד דב בער ממזריטשו את כמה פעמים בכתבי

אין לדקדק באופן הבאת  2"והנה שמעתי בשם המפורסים )!( מו"ה בער ממזריץ". 1מגיד".

ולהסיק מכך שר' ברוך מעולם לא נפגש עם  3המובאות; "שמעתי בשם" או "שמעתי מ",
לות, לעתים עד לזהות גמורה, וחוג המגיד. הדמיון הרב בין תורות המגיד ור' ברוך, ההקב

 כך שאכן למדו יחד והכירו זה את זה. האנשים המשותף, מצביעים על

נמנה גם הוא בין החסידים  4(, מחבורת הבעש"ט,1728-1772) מנחם מנדל מפרמישלן
ר' ברוך קיים אתו מגע אישי, וקיבל ממנו הסכמה לכתביו בשנת  5הנזכרים בכתבי ר' ברוך.

רעמישלאן כותב עליו בהסכמתו: "והיה אתי במחיצה א' כמה ימים, ואמר לי . מ"מ מפ1761

דברים בכתבי האר"י, והסביר הענין היטב, משולל ומופשט מגשמיות, ונכנסו הדברים בלבי, 
וערבים עלי מאד, והיה נראה לפע"ד ]לפי עניות דעתי[ שהדברים ברורים וזכים ובהירים 

כל צח וזך הראה פנים בתורת האמת..." הסכמה זו היא כשמש, שאין בהם נפתל ועיקש, רק בש

 ההסכמה היחידה שנתן מנחם מנדל מעודו, ועובדה זו נותנת לה משנה תוקף.

                                                           
 צה ע"א. ,דפוס ראשוןוביסוד האמונה, קכח ע"ב.  .1

ק ע"ב. בשני המקומות מביא ר' ברוך את דרשת המגיד על הפסוק  ,דפוס ראשוןוב"ב. שם, קלה ע .2
ב(. דרשה זו ע"אביו ראה )סוטה לו "ויבא יוסף לעשות מלאכתו" )בר' לט יא(, וארז"ל דמות דיוקנו של 

, ובאופן שונה שםקלה ע"ב, ספר יסוד האמונה נמצאת בס' מגיד דבריו ליעקב, טו. הדרשה מובאת נאמנה ב
ליוורנו , בספר פקודת המלך לר' ישראל נחמן דרוהוביטשרגם קכח ע"ב. דרשה זו מובאת בשם המגיד 

 תקס"ד, כ ע"א.

ונים דומים המתייחסים למובאות בס' תורי זהב לר' בנימין מזלוזיץ, ( בדי16הערה  1עיין לעיל )א.   3
 ה.כגון שמעתי מפי האר"י, שבוודאי אין לדייק בהן, ועיין בהערה הבא

 ל פיע –היסב בסעודה שלישית עם הבעש"ט  1760נפטר בצפת, בכ"א בתשרי תקל"א. סמוך לשנת    4
א' רובינטשיין, וכן  שנכתב בידי ציקלופדיה יודאיקהבערכו באנ ייןווארשא תקנ"ח, ט ע"ב. ע ,ס' הויכוח

' קז(. מנחם מנדל המפתח )מהד' הורודצקי, עמ ל פיירושלים תשנ"ב, ע ,במהדורת שבחי הבעש"ט של הנ"ל
 עלה לארץ ישראל. 1764שנת בו ,מפרמישלן זהה לר' מענדל מציקונוסקי בספר זה

עפ"ז שמעתי לפרש בשם החסיד מו"ה מענדיל עח ע"ב: "ו -יסוד האמונה, קז ע"ב. דפוס ראשון  .5
"ב(: קסה ע -ע"כ בשם מוהר"ם מפרעמישלאן". עמוד העבודה, קצג ע"ב )דפוס ראשון  .מפראמישלאן מ"כ

"  מ"כ = מנוחתו .ועפ"י מ"ש ממוהר"ם מפרעמישלאן ."ועפ"י סברא כזו שמעתי ממוהרם מפרימישלאן
ה זו משמו )על תענית יע ע"א: "היושב בתענית נקרא כבוד, היא כנראה תוספת מאוחרת של המדפיס. דרש

 על פי –, קיב ע"ב. בראדי תרל"ה ,חוטא"(, מובאת גם בס' ברית אברהם לר' יוסף משה בן אלקנה מזלוז'יץ
מנחם מענדל  …הפנייתו של ג' שלום בשולי ס' עמוד העבודה, וכן בספר זבד מנחם; לקוטים קדושים מהרב

 מעיר שלום בשולי עמוד זה. ל כךע – 7, עמ' 1908פיעטרקוב  ,מפרומישליין
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 7(, מצוטט בכתבים אלו.1746)נפטר בשנת  6ר' נחמן מקוסוב

מי שהיה חבירו, וי"א אף גיסו,   8(, דודו של ר' ברוך,1729)נפטר ב ר' משה אב"ד קיטוב

ר' משה מקיטוב היה "מזקני תלמידיו של הבעש"ט וחבירו. בס'  9הם גרשון מקיטוב.של ר' אבר
נזכר  10פטרוקוב תרמ"ט, לר' ברוך ממזיבוז' נדפס מכתב הבעש"ט אליו". ,בוצינא דנהורא

 11בספר שבחי הבעש"ט.

"נודע בקרב  13(. "חבירו של הבעש"ט".1745)נפטר ב 12ר' ליב פיסטינר מגיד דקלימייע
חסיד זה מוגדר גם "מגדולי חכמי  14סיד, ור' יעקב יוסף הספיד אותו בספרו".בני דורו כח

   15הקלויז בבראד. משם עבר לקולימייא. מגדולי תלמידי הבעש"ט.

                                                           
-ש"ץ. 392, 234,  עמ' שתי העדויות-שלום"יודאיקה". אנציקלופדיה עיין בערך שכתבתי עליו ב   6

, עמ' התנועה החסידית-רפפורטואילך.  159, עמ' במפנה הדורות-דינור, על פי המפתח. החסידות כמיסטיקה
 אלהים והצדיק.-רפפורט. 191-187

עמוד העבודה, קצ ע"א. )הכוונה ל"עמוד העבודה", טשערנאוויץ, תרכ"ג. להלן תצויין כל מובאה  .7
אלו הם דבריו של  .קסב ע"ב(: "ושמעתי בשם ר' נחמן קאסיבור -ממהדורה זו באופן סתמי. בדפוס ראשון 

, יון המשיחיהרע-תשביהחסיד א' נחמן מקאסוב". חלק מן המובאות שאני מציינת כאן לקוחות ממאמרו של 
בספריית ג'  1216מס' )טשערנאוויץ תרכ"ד  ,ומציוניו של ג' שלום בספר יסוד האמונה ועמוד העבודה

מהד' . א"י השל, שם. שבחי הבעש"ט )239-234, עמ' שתי העדויות-שלום. רתחבו-וייסשלום(. עיין: 
 .57-56(,  עמ' הורודצקי, ברלין תרפ"ב

שון(, ח ע"א; ט ע"ג; יג ע"א; טו ע"ג; טז ע"א; יט ע"ב; כ ע"ג; נזכר בס' יסוד האמונה )דפוס רא .8
"ד: עמ' כה, לב, לח, מה, מז, יוזעפאף תרמ ,הכולל את שני הספרים ,"נחמד ונעים" שםע"ב. )ב-מד ע"א

צג(. ר' ברוך מביא דברי תורה משמו, אך לא דברי קבלה. המובאות הן בלשון "שמעתי מן" או "שמעתי 
נה "דודי החסיד" או "דודי החסיד המפורסים")!(. בשולי מאמרו של י' תשבי, הרעיון בשם", ור' משה מכו

כלל ששמע דברים במישרין )ולא בשם( מדודו, כפי  מעיר ג' שלום: "ויש כאן בעיה כי לא יתכן .המשיחי
ורים לפי מצבתו". המובאות מדברי דודו כולן ביא 1728שהוא אומר פעמיים, שהרי דודו זה נפטר עוד בשנת 

קצרים לרש"י על התורה, חוץ מביאור אחד ל"מדרש פליאה", ואין בהם שמץ דבר של קבלה או חסידות. 
ביא גם ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה בספרו "תולדות יעקב יוסף", פרשת דברי תורה בשם ר' משה מקיטוב מ

 תזריע.

היה גם גיסו של הבעש"ט.  . מחכמי הקלויז בברודי וחתנו של ר' משה אוסטרר.1760נפטר בערך ב .9
-342דמותו ההיסטורית של הבעש"ט, עמ' -שלום  . וכןחבורת-וייס  על חבורות החסידים הראשונים, ראה

 .נחמן מקוסוב-. השל341

 קמה.-ברלין תרפ"ב, עמ' קמד ,שבחי הבעש"ט, מהד' הורודצקי  10
הזוהר. בשולי הספר מעיר ג' נז. ומסופר שם בין השאר כי הבעש"ט שאל ממנו את ספר -שם, עמ' נג  11

 תפ"ט, כפי המצבה, הרי כל סדר הזמנים בספר טעון תיקון".-שלום: "אם ר' משה נפטר בשנת תפ"ח
יסוד האמונה, צ ע"ב, ובס' עמוד העבודה, קפב ע"ב, קצד ע"ב, קצו ע"ב, רכט ע"א. עמוד  נזכר בס' .12

הזאת לפרש בשם ר' ליב פיסטינר מגיד  קעב ע"ב(: "ושמעתי בדוגמא -העבודה, רכ ע"א )בדפוס ראשון 
פוס , יתכן שההבאות בשם "מוהרי"ל" )עמוד העבודה, רכט ע"ב, דהרעיון המשיחי-תשבידקלימייע". לדעת 

קצה ע"א( ובשם מוהר"ל )יסוד האמונה, לז ע"א( הן מר' ליב פיסטינר. "מוהרי"ל" נזכר הרבה  -ראשון 
. כפי שהעיר י' תשבי, הפליג ר' יעקב יוסף 78,52,  83-82עמ' , ראשית-וייסבספר תולדות יעקב יוסף. ראה 

הצדיקים חטפו )ה'שונא',  בשבחו של ר' ליב פיסטינר בדרוש שכתב סמוך למותו: "שאחד המיוחד שבעדר
סטרא אחרא( מהעולם, הוא מוהרר ליב פוסטנר זלה"ה, שהיה מגין בעד כמה אלפים מישראל" )תולדות 

וישב,  שתמשמו מובאים בספר זה בפרנוספים עב ע"ב(. דברים  ,קדושיםפרשת ז. יעקב יוסף, מעזיבוז תקע"
 (.63עיין נ"מ גלבר, שם, עמ' בא, צו ועוד. ר' ליב היה זמן מה מחכמי הקלויז בברודי )
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 איזכורים של ר"ד 

י' תשבי סבור שהמובאות מר' דוב או ר"ד, אינן מכוונות למגיד, ויתכן שהן מתייחסות לאחד 

אולם לדעת ש' רוזנברג, סביר להניח שר'  17מר' ליפמאן"."שמעתי מר' דוב ו 16מחכמי ברודי.

  18דוב המוזכר בסמיכות לשמו של ר' ליפמאן הוא המגיד, וכנראה היו קשרים הדוקים ביניהם.

המובאות המועטות משמו. אני נוטה לצדד  על פיקשה לקבוע מסמרות לגבי זהותו של ר"ד 

מקבילות מדוייקות בכתבי המגיד בדעתו של רוזנברג שהכוונה למגיד, אולם לא מצאתי 
אופיים לכתבי המגיד, אולם רעיונות דומים נכתבו גם  ל פילמובאות אלו. הדברים מתאימים ע

ועוד  19בקלויז בבראד. בין חכמי הקלויז נזכר דב בר הכהן מבראד, דוד בן משה הכהן מבראד,

   חכמים שראשי התיבות ר"ד יכולים להלום אותם.                      

 

 .  חסידים המזכירים את ר' ברוך בספריהם2ג.

נזכרו מספר אנשים מחוגו של הבעש"ט, והובאו מאמרים  תולדות יעקב יוסף"בספר 

משמם. עיון מדוקדק בדברים יש לו חשיבות לא מעטה לתיאור דמותה של חבורת הבעש"ט. 

ר' ברוך  הרבבין האנשים האלה שהמחבר מצטט את דבריהם, ראויים לתשומת לב: ... 
)פ' צו(... הרב ר' יהודה ליב פיסטינר )פ' וישב, בא, צו ועוד(... ר' משה מקוטוב )פ'  מוכיח

                                                                                                                                                                                           
 כך כותב ג' שלום בשולי הדפים בספרו של גלבר.  13
בין -פייקאזפי המפתח. -, עלבימי צמיחת החסידות-פייקאז'תולדות יעקב יוסף, צב ע"ד. ראה:   14

 .255, עמ' אידיאולוגיה למציאות
 .55, עמ' החסידות-אלפסיג' אייר תק"ה.  -בנפטר   15
כמה ר' דוד בין חברי הקלויז: ר' דוד הקארו )קרו, דוד בן יצחק(, בעמ"ח אהל  , מונהערים-גלבר .16

 ן משה הכהן.ור' דוד ב (,78עמ' ). ר' דוד מלעשינוב  (67עמ' )שקלוב תר"ן , רחל

צג ע"ג; זוהי דרשה על הפסוק  -עמוד העבודה, קצה ע"א. וכן יסוד האמונה, קכו ע"ב. דפוס ראשון  .17
הלים צז יא. דרשה אחרת על פסוק זה, ראה מגיד דבריו ליעקב, כט. דרשה אחרת של "אור זרוע לצדיק", ת

"ב, קמב ע"ב. דרשתו של ר' ליפמאן ווין תקנ ,ר' ליפמאן על פסוק זה מצאתי בספרו על תהלים, טל אורות
שונה ממה שמובא בס' עמוד העבודה: "ומי שהוא בחי' צדיק יסוד, שממשיך השפעה גם על המון עם, אז 

המון עם ששומעים את דברו, נמשך להם גדר שמחה על  .ל ידי התעוררותם גורמים המשכת אור על הצדיקע
עמוד )שפעת גומלין בין הצדיק והעם ברצוא ושוב ידי הצדיק". זוהי דרשה חסידית טיפוסית שמניחה ה

ובדפוס ראשון א, רל ע" ;קצה ע"ד -ובדפוס ראשון קיט ע"ג,  ;קג ע"ד -העבודה, רכט ע"א, ובדפוס ראשון 
 קצה ע"ד: "שמעתי מר"ד". -

 .35, הערה קוסוב-רוזנברג .18

חידושי הלכות  .נ"ו(תק :בבית עקד בטעות)לבוב תק"ן  ,אחיו של דב בער הנ"ל, בעל נפש דוד .19
ודרשות שלו נמצאים גם בספרו "מראה כהן" שנדפס יחד עם ספרו של אביו, משה ב"ר יהודה ליב הכהן, 

קווא תקל"ו. עוד בשם דב ודוד. ראה ברשימת גלבר, שם. וכן בקונטרסו של נחום צבי פיש זאל ,"קרן אור"
ניו יורק תשכ"א. על חיים  ,' חיים צנזר"מטל שמים" שנדפס כהקדמה לספר נאדר בקודש על פרקי אבות לר

", בס' נפש . הספד עליו; "דרוש להספד61-60. פייקאז', עמ' 63בן מנחם נחום צנזר, ע"ש. וכן; גלבר, עמ' 
 דוד, ראה להלן, בסוף פירושיו עה"ת )אין מיספור(.
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קבוצת חסידים זו זהה לרשימת  20תזריע(... ר' נחמן קאסאוויר )פ' וירא, בא, צו, שלח, בלק(".

ר החסידים הנזכרים בכתבי ר' ברוך מקוסוב, ונראה לי שהוא "הרב ר' ברוך מוכיח" הנזכ

כינוי זה הולם את דמותו של דרשן נלהב זה, וכן תוכן הדברים  21בספרו של ר' יעקב יוסף.

 שנמסרו בשמו. 

 ר' בנימיןכמה מתלמידי המגיד שגם הם לא הקימו שושלות:  ל ידילבד מזאת הוא נזכר ע

)נפטר בכה בתשרי תקנ"ב(, מזכירו פעמים אחדות בספרו 'תורי זהב' ומביא דברים  מזלוזיץ'
)נפטר בד' בניסן  ר' אהרן שמואל מאוסטרהא ב"ר נפתלי הירץ הכהן 22מו.בש

ר' יוסף משה בן אלקנה )שפירא( תקע"ד(, והיה רב בסטפן, באוסטרהא וביאמפולה. 

ע"ב כותב: "ע"ד -בראדי תרל"ה, ל ע"א ,תקע"ה(, בספרו: ברית אברהם-)תצ"ה מזאלוז'יץ
 ר' אברהם דוד בן אשר )וואהרמן( וכותב 23"… נ"ימה ששמעתי בשם ר' ברוך קאסיוור 

, ח ע"ב: "ושמעתי בשם 1879לעמבערג  ,בספר דברי אבות 24תר"א(,-)תקל"א מבוטשטש

מ"מ בק' קאסוב  ע"הש"ב ]שאר בשרי[ הרב הדרשן הגדול המפורסם בשם טוב מוהר"ר ברוך 
ר'  דרשה זו בשם ר' ברוך מקוסוב נמצאת גם בפירושו של 25]מגיד מישרים בקהילת קוסוב[."

                                                           
 .195, עמ' במפנה הדורות-דינור  20
: ר' ברוך מוכיחפי רמז דשמעתי בשם הרב  קארעץ תק"ם, עד ע"ד: "על ,תולדות יעקב יוסף  21

לומד לפום צערא אגרא. ר"ל: לפומא יש צערא ואגרא. כי בלשון הרע וכיוצא יש עבור פומא צערא, וכש
תורה יש לפומא אגרא. ודפח"ח ]ודברי פי חכם חן[". לא מצאתי מובאה זו, וקשה מאוד למצוא בשני ספרים 

זיטאמיר תרל"ג, או  ,ר בוצינא דנהורא או ב"אמרות טהורות"כך. לא מצאתי דברים אלו בספ גדולים כל
יותר את ר' ברוך ממז'יבוז', בליקוטים שבסוף ס' דגל מחנה אפרים, ונראה לי שכינוי זה הוא בלתי הולם ב

( ולא נודע בדברנותו. )בין כינוייו הרבים 1757נכדו של הבעש"ט שהיה צעיר בזמן כתיבת הדברים )נולד ב
, את האמרה הזו מיוחסת 30בילגורייא תרע"ג, עמ'  ,י זה(. אמנם מצאתי בספר צרור החייםלא מצאתי כינו

, חיים בן ישעיה ליברזון, לקח את הדברים מספר תולדות לר' ברוך ממז'יבוז', אולם סביר להניח שהמלקט
ראגיטשין , מזהה גם הוא את ר' ברוך עם ברוך מוכיח. ובהסכמת ר' משה מדאור יקרות-פרושיעקב יוסף.  

 הוא נקרא 'מוכיח' ודובר טוב לעמו.
 .1א. –ראה לעיל בפרק הדן בתאריך פטירתו של ר' ברוך   22
פלאה בתמימותה: "ואמר שפ"א ]שפעם אחת[ בא אצלו )היצר הרע( כאן באה דרשה אופיינית ונ  23

 אצלי"?  הלא התפללתי והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, ואיך אתה תוכל לבוא …והשיב לו …אחר התפלה
. על חסידי 518-542, עמ' עיר ומלואה-עגנוןעל ר' אברהם דוד וואהרמן, רבה של בוצ'ץ', ראה   24

, בפרק על עיר זו וקשריה עם זלוזיץ )ר' בנימין חיי עגנון-לאור. וראה 530-527עמ'  ,קוסוב בבוצ'ץ' ראה שם
 יץ(.אביו נולד בזלוז גםמזלוזיץ היה הדוד של סבתא של אמו של עגנון, ו

בהוצאה אחרת: מנ"כ ]מנוחתו כבוד[. הדרשה סובבת את הפסוק "ראו עתה כי אני אני הוא"   25
' אנישרק אני של )דברים לב לט(, "שהכוונה  ". דרשה ברוח זו ראה מגיד דבריו הקב"ה הוא בחי

י(: "ש258ליעקב קסא )עמ'  י אני הואמי נתן לך הכח הזה?  …אעשה כביכול תענוגים למעלה אנ . "אנ
מהשוואת הדרשות )ראה גם בהמשך( נראה שהקוסובר הוא מקור הדרשה של המגיד. פיתוח מעניין של 

)על ההגדה בדרשה על 'אחד מי יודע'( לר' יוסף משה  דרשה זו מובא בשם המגיד בספר באר מים
ז"ל ]זה , נג ע"א: "על הבחירה והידיעה שהם מתנגדים זל"ז ]זה לזה[, ואמר הוא 1879למברג  ,מזאלוז'יץ

וז"ש כאן אחד מי יודע, פי': מי שיכול להבין  …לשון המגיד[: שמים יוכיחו, שהם אש ומים יחד –לשונו 
יודע הוא לשון התחברות, כמו והאדם ידע את חוה. וז"ש אחד מי  …ן להיות כאחדשהבחירה והידיעה יכולי

יד יודע, פי' מי יכול להתחבר את עצמו לו יתברך שנקרא אחד. לזה אמר אח יודע,  פי' כשיודע שאין  אנ
ראוי להיות מציאות אני אלא בו ית'". ]האחדות מתבטאת במלה שמים שהיא צירוף של שני הניגודים אש 

ם, ובאותו אופן בחיבור שני הניגודים ידיעה ובחירה. מי שיודע את האחדות הזו )אחד מי יודע(, מי ומי
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פעמים אחדות  27בפירושו למסכת אבות. 26,דוד צבי אוירבך אב"ד קרעמניץ ומאהילוב

, לר' ישראל נחמן בן יוסף דרוהוביצרנזכר ר' ברוך בספר פקודת מלך )ליוורנו, תקס"ד( 

לו והמסכימים על ספריו מהווים רשימה נכבדה מאוד. נסיונות א 28המכנה אותו לעתים 'מורי'.
ישיות זניחה ובלתי ידועה נובעים מידיעה בלתי מספקת של הספרות להציג את ר' ברוך כא

 29החסידית שהיא עצומה בהיקפה. 

קטעי תורות של ר' ברוך מקוסוב נדפסו בס' ארץ החיים )פשעמישל, תרפ"ז(; ספר ליקוטים 
(. המחבר 41-45מאמרות חסידים של ר' חיים בן ישעיה ליברזון מטשרנוביל )מערכת ב, עמ' 

ק ]מהרב הקדוש[ ר' ברוך מקאסאוו בעמ"ס ]בעל מחבר ספר[ יסוד התורה מביא "מהה

שני העמודים הראשונים המובאים בס' ארץ החיים, נמצאים בכתבי ר' ברוך  30זצלה"ה".
בשינויים מסויימים, משם ואילך הדברים הם משל ר' ברוך  ממז'יבוז', ונראה שנעשה בלבול 

 בין שני ר' ברוך. 

 31הגאון מ' ברוך מקאסוב ז"ל נדפס בהגדה של פסח )ווילנא, תרנ"ב(.פירוש "אמרי ברוך" ל

 

                                                                                                                                                                                           

י שיודע להתחבר את עצמו לו ית',  ן ראו .יודע שאי ית' בו  הידיעה והמציאות  להיות מציאות אלא 
"כי לא יצדק של האני יכולה להיות רק באלהים[. בדרשה ארוכה על עניין הבחירה והידיעה כותב ר' ברוך 

זולת מה שנוגע לעניין הבחירה" )עמוד העבודה, רכה ע"א(. "שלא יצדק לכנותו ית'  יודעלכנותו ית' בשם 
מה הרבותה "מאחר שהכל בידו. רק לגבי יראת שמים לחוד שאינו בידו כי בתואר יודע אם אין בחירה" כי 

נמצא כפירת הבחירה גורמת  …ודעיהבחירה חפשית בידי האדם, לגבי ענין זה לבד יצדק לכנותו בשם 
ע"א(. לכן מלכתחילה מבין שתי הכפירות עדיף לכפור בידיעת האל. אנו רואים כיצד  ,כפירת הידיעה" )שם

 משתמשים בתואר "יודע" לאותו עניין המוסבר בדיון פילוסופי ארוך בספר עמוד העבודה. שני החסידים 
"ח(, כיהן ברבנות בקהילות רבות בגליציה וברוסיה. תקס-ר' דוד צבי ב"ר אריה ליב אוירבך )תק"ג  26

תיהו. הניח חיבור גדול על התנ"ך ועל אבות. כמה מחידושיו לאבות נדפסו בהקדמות לספרי נכדו ישראל מת
 . 37-36, כרך א, עמ' אנציקלופדיה-וונדרראה עליו: 

ין, כי הרהק"ר ]הרב ( מביא עדות משם "הגר"א ראזען שליט"א מאושפיצ129אש )עמ' מליצי -טרןש  27
הקדוש רבי[ ברוך מקאסווע היה ידיד לזקינו הגהק"ר ]הגאון הקדוש רבי[ דוד צבי אויערבאך ז"ל אב"ד 

יד קדש[ מזקנו הגה"ק הנ"ל על מס' אבות ושם רפ"ב מ"ב -ת ידו כתי"ק ]כתבקרעמניץ ומאהילוב, ויש תח
או עתה כי אני אני הוא שר"ל ]שרוצה מביא משם הרהק"ר ברוך מקאסווע עמ"ש ]על מה שכתב[ האזינו ר

לומר[ בלעדיו ]לבד מאלהים[ אין מי שיאמר על עצמו 'אני'". דרשה זו בשם ר' ברוך מובאת גם על ידי ר' 
 דוד מבוטשאטש, כנ"ל. אברהם 

" ח"ב, מב ע"ב: "ומשמיה דגברא …ח"ב, כח ע"א: "ואומרים בשם הרב ר' ברוך מקאסווע זלה"ה  28
רסח: -, עמ' רסדאור יקרות-פרוש" וראה …או מורינו[ ברוך מקאסווע ז"ל שמעתירבא הרב מ' ]מורי 

 וה ככתר לראש דבריהם"."למדים אנו שתורת רבינו ]ר' ברוך[ היתה נפוצה בקרב החסידים אשר ענד
שאין איזכורים של חסידים  משוםר' ברוך לא נזכר בכתבי המגיד או מנחם מנדל מויטבסק   29

  לוביץ לספר עמוד העבודה מובאים איזכורים נוספים של ר' ברוך בספרי חסידים.במהדורת אי בכתביהם.
 .יסוד התורה הוא הכותר הנכתב בראשי העמודים של ספר יסוד האמונה .30

. הגדה מעין זו 32זוהי הגדה ובה קטז' פירושים. פירושו של ר' ברוך הוא מס' עד, ומופיע בעמ'   31
 תרפ"ג. נדפסה גם בווין תרס"ה, ובווארשא
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 פי סדר ההסכמות:-.   המסכימים על ספרי ר' ברוך על3ג.

 32.מנחם מנדל בן אליעזר מפרעמישלן .1

אב"ד דובנא רבתי, אחיו של ר' שלמה דב אב"ד  נפתלי הירץ בן צבי הירש חריף .2

 34בסיון תקכ"א. שנתן את הסכמתו בבראד ביום יג 33דק"ק לאביטש,

נתן את הסכמתו בבראד ביום ח"י באדר  אפרים בן החכם צבי אשכנזי זלה"ה .3

 35תקכ"ה.

אשר בגליל פודוליה הסכים על ספרי ר' ברוך בר"ח  מנחם מנדל אבד"ק סאטינוב .4

 שבט תקכ"ה.

אב"ד בדראגיטשין ובסאמבור, בעל ספר מגיד  משה בן יקותיאל זלמן מדרוגטשין .5

נתן את הסכמתו ביום כד  36ר משנת חסידים לר' עמנואל חי ריקי,משנה שהוא פירוש לספ

 באדר תקכ"ה.

תלמיד מובהק של  אריה ליבש בן שלום סג"ל אב"ד דק"ק וואליטשיסק ויאס .6

ועלה בשנת תקס"ו לארץ ישראל.  37המגיד ממזריטש שעזב את רבנותו לבנו ר' יוסף מיאסי,

                                                           
 .1ג. –ראה לעיל ברשימת החסידים הנזכרים בספרי ר' ברוך   32
רת שורש"; תולדות ברשימה זו. על תולדותיהם של חכמים חשובים אלו ראה ב"קונטרס צפי 11מס'   33

, 5-4יורק תש"ן, בעיקר בעמ' -ניו ,ר' צבי הירש חריף, שנדפס בסוף ספר שארית נתן לר' נתן בן יעקב יושע
13. 

וורשא תרס"ב. ר' נפתלי הירץ  ,ושים שלו נדפסו בס' כוס ישועות לר' צבי הירש בן נפתלי אשכנזידר  34
ס' הלכה פסוקה לר' טודרוס בן  ,זאלקווא תקכ"ג ,יוחנןנתן הסכמות לספרים רבים: ס' עטרת צבי לר' צבי בן 

סכים על ס' עטרת ההסכמה מר"ח אדר תקכ"ג. בט"ו באייר תקכ"ה ה –טורקא תקכ"ה  ,צבי הירש מרובנה
אמשטרדם תקכ"ו. ביום כב באייר תקל"ב הסכים על ספר החכמה לר' אברהם בן יצחק  ,ראש לר' לוי בן דוד

אלקסניץ תקל"ב. מיום כו תמוז  ,הסכים על מהדורה מיוחדת של משניותלבוב תקנ"א. בשנה זו  ,הלוי
כג אייר תקל"ו -יהרנפורט תקס"ו. בד ,תקל"ה, הסכמתו לס' ערכי הכינויים לר' יחיאל בן שלמה הילפרין

מעזירוב תק"ן. הסכים על ס' שער השמים  ,כתב הסכמה על ס' מים קדושים לר' אברהם משה בן אשר סג"ל
 אוסטרהא תקצ"ה, ועוד. ,דובנא תקס"ד, על ס' זכר רב לר' בנימין בן עמנואל מוספיה ,רירהלר' אברהם הי

לת ספר, היו לחכם צבי חמישה בנים וחמש בנות. הבנים בספרו מג ,עדותו של ר' יעקב עמדן ל פיע  35
ר הידועים בשמותיהם הם: יעקב עמדן, אברהם משולם זלמן, וצבי הירש. סבו של יעקב עמדן, בעל שע

 אפרים, שהיה שבתאי, נקרא אפרים.
אלו הם דברי ג' שלום על  –זאלקווא תקכ"ה, "ספר יקר מציאות בקבלה"  ,בתוך ספרו "קרית ארבע"  36

)שם,  …גב הספר. ספר אחר שלו הוא ס' חלוקא דרבנן; חידושי הלכות ושיטות, סוגיות חמורות בגמרא
 תקכ"ח(. 

כרטסת החסידים של רבקה ש"ץ בספריית גרשם שלום שעשה להפצת החסידות במולדביה. ראה ב  37
 )נעשתה על ידי תלמידיה: רחל אליאור וזאב גריס(.
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לפרשת חקת תקנ"ה. הסכים גם על ספרו נפטר בכז' בניסן תקע"ו ואת הסכמתו נתן ביום ג' 

 38לבוב תקנ"ג. ,של ר' בנימין מזלוזיץ, אהבת דודים

חתנו של ר' חיים )טירר( מטשרנוביץ, מתלמידי המגיד, שעלה  39אהרן אבד"ק באטשאן .7

 לא"י בתקפ"ז. ההסכמה משנת תקנ"ה.

( אבד"ק )ר' ברוך מקוסוב אריה ליב מקאסוב תלמידו של הרב המחבר .8

 .באטאשאן

מחותנו של הגאון הנ"ל   סף משה בן אליעזר מ"מ דק"ק מעזריטשיו .9

מוואליטשיסק. ההסכמה ניתנה ביאס, מקום מושבו, שם פגש את ר' יוסף בנו של ר' ברוך, 

 ביום ד פר' חקת תקנ"ה.

שד"ר מעיר הקודש טבריא נתן את הסכמתו ביאס, יום ה'  שמריה קאטריואס בן יצחק .10

 40ספירת העומר[ תקנ"ז. –ישראל  למנין בני]שבעה ושלשים למב"י 

וחתנו של "הפני  41אחיו של הגאון הנ"ל מדובנא, שלמה דב אב"ד דק"ק לאביטש .11

 42יהושע".

יג -)נפטר בתקכ"ב(, את הסכמתו נתן ב נתן בן יעקב יושע אב"ד דק"ק דאברמיל .12

חיבר  44שהשלים וכתב את חלקו השלישי של הספר. 43בסיון תקכ"א. בנו של "הפני יהושע"

 45תרנ"ז. ווארשא …ת ספר שארית נתן; שאלות ותשובות וחדושיםגם א

נתן את הסכמתו לר' ברוך  46יצחק הלוי איש הורוויץ אב"ד דק"ק האמבערג .13

כתב את ספר  47בבראד, יד סיון תקכ"א, ור' ברוך מביא דברים משמו בספר עמוד העבודה.

 48פיעטרקוב תרס"ד, ונתן הסכמות לספרים רבים. ,מטעמי יצחק

                                                           
 ודש[ דראהייא.ניתנה בתקל"ב פק"ק ]פה קהילת ק  38
 על עיר זו שבה גרו בניו ותלמידו של ר' ברוך, ראה באנצילופדיה יודאיקה.   39
לס' תועפות ראם לר' מרדכי ברוך קאראוולו . כתב הסכמה 509-511, עמ' שלוחי ארץ ישראל-יערי  40

 ,רו קרני ראםולספ ,ליוורנו תקכ"ב ,)ליוורנו, תקכ"א(. בתקי"ט הסכים על ס' תולדות יצחק לר' יצחק חדאד
 שם, תקכ"ה.

 ברשימה זו. 2מס'   41
 תקט"ז.-פרנקפורט, תצ"ט-אמשטרדם ,ר' יעקב יהושע פאלק בעל פני יהושע  42
 ראה בהערה הקודמת.  43
 "…בהקדמת ספר פני יהושע: "ולא הספיק לגומרו, וכהיום קם בנו תחתיו  44
יצחק הלוי מביא מדבריו בספרו  . ר' יעקב143יורק, תש"ן. ע"ש בעמ' -מהדורה חדשה יצאה בניו  45

 פרנקפורט תקט"ז. ,לובלין תרנ"ה. הסכים גם על ספר המצוות להרמב"ם ,אמרות טהורות
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ראש הישיבה דק"ק לבוב, אחיו של הגאון הנ"ל  ניס הלוי איש הורוויץמנחם מ .14

מהאמבערג, הכותב בהסכמתו שר' ברוך שהה בלבוב ושם נתן לו את הסכמתו בר"ח תמוז 

 49תקכ"א.

מערב ]. הסכמתו מער"ח נתן נטע זלל"ה בן יעקב אשכנזי אבדק"ק ראזדיל.    15

  50ראש חודש[ ניסן תקכ"א.

 

 הנזכרים בכתבי ר' ברוך .  חכמי הקלויז4ג.

, הוא משה ב"ר הלל מזמושץ, מגיד מישרים מיושבי קלויז בראד ר' משה מאוסטרהא
(. מחבר ספר ערוגת הבושם 1784המכונה ר' משה אוסטרר )נפטר בברודי בי"א בטבת תקמ"ה 

בדפוס ) 51לבוב תרל"ט ,זאלקווא תק"ה, ופירוש לס' תהלים "דרש משה" ,על שיר השירים

הוא ור' חיים צאנזר היו מראשי החותמים על החרם בקלויז,  52ירושלים, תש"ן(. -צילום 
ידם  הוחרמו על ר כךבחודש אלול תקי"ב, על דבר הקמיעות של ר' יהונתן אייבשיץ. שנה אח

                                                                                                                                                                                           
לויז. היה גם אב"ד הארחוב, גלוגא, בראד )גם על פי עדותו של ראה גם להלן ברשימת חכמי הק  46

צחק הלוי איש הורוויץ ראה אחיו בהסכמה הבאה( ואה"ו )ממלא מקומו של ר' יהונתן איבשיץ(. על ר' י
תולדות רבי איצק'ל  ,יורק תשמ"ב. וכן הורביץ, צבי בן חיים אריה-ניו ,ספר אהל נפתלי ,הורביץ, נפתלי צבי

 ירושלים תש"ן. ,האמבורגער
בספר לקוטי תורה מר' יצחק הלוי איש הורוויץ )בסוף ספר מטעמי  ר כךדברים אלו מובאים אח  47

(: 84והמעתיק צבי יחזקאל מיכלזאהן אב"ד פלונסק כותב בעמוד האחרון )עמ' יצחק, פיעטרקוב תרס"ד(, 
אוה"ג ]המאור הגדול[ מו"ה "בס' עמוד העבודה )קכד ע"ב( כתב וז"ל ]וזה לשונו[ והנה שמעתי מהרב המ

כאן באים דבריו, כולל סיפור  –" …יצחק שהיה אב"ד בהמבורג ]במקור: בבראד ובגליאגא ובהמבורג[
 דוש השם. )המובאה היא מס' עמוד העבודה, הוצאת יוזעפאף, תרמ"ד(.נפלא על קי

יתנה בהארחוב, בט"ז נ –פרנקפורט דאדר תקי"ד  ,ביניהם: ס' כתנות אור לר' מאיר בן יצחק ווארזיר  48
פרנקפורט  ,ניתנה באב תקי"ד, תוספת שבת –פראג תקכ"ד  ,סיון תק"ט. לספרי ר' יוסף קארו, מאמר קדישין

ניתנה בכז' סיון תקכ"ד. בכו' כסלו תקכ"ג נתן הסכמה לספר נטיעה של שמחה לר' שמחה בן  –ז דאדר תקכ"
ס' משנת חכמים לר' משולם פייבוש הלוי  כא בשבט תקכ"ה הסכים על-זאלקווא תקכ"ג. ב ,יהושע האס

 ,דטורקא תקכ"ה, על ספר עטרת ראש לר' לוי בן דו ,אוסטרהא תקנ"ו, על ספר הלכה פסוקה ,הורוויץ
 ההסכמה מי' אייר תקכ"ה. –אמשטרדם תקכ"ו 

 ,ביום ח' תמוז תקי"ז נתן גם הסכמה לספרו של ר' אליהו בן משה גרשון צאהלון, מענה אליהו  49
 א תקי"ח.זאלקוו

כך בספר יסוד האמונה, ובספר עמוד העבודה: ער"ח ניסן תקכ"ה. הסכים גם בראזדיל ביום כד'   50
 פרנקפורט דאדר תקכ"ז. ,לר' יוסף בן יחיאל מיכלתמוז תקכ"ו על ספר אהל מועד 

הספר נדפס כמאה שנים לאחר מותו למרות השתדלותו של בנו שטרח להוציאו לאור, לא נסתייע   51
 בידו. כזאת אירע גם לר' ברוך מקוסוב.הדבר 

קנו ע"ב(: "ובסגנון זה שמעתי בשם מו"ה משה , עמוד העבודה, קפב ע"א )בדפוס ראשון .52
-81, עמ' בימי צמיחת-פייקאז'. עיין עליו 332-331, 72-71, 64-63, 60, עמ' ערים-גלבר". ועיין מאוסטרא

79. 
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ובהשפעתם הצטרפה קהילת ברודי למלחמה פעילה בכת של יעקב  53כתבי ר' לייבלה פרוסניץ,

 55הנ"ל היה מהאהובים של הבעש"ט הקדוש". "והרב הר' משה אוסטרר 54פראנק.

  56"מיושבי קלויז", נזכר אף הוא בספרי ר' ברוך. ר' איסר מבראד

במובאות רבות שהבאתי  57, מחשובי הקלויז.ר' אליעזר ליפמן בן יהודה ליב מברודי

לאורך עבודה זו, עמדתי על קווי הדמיון הרבים בכתבי ר' אליעזר ליפמן ור' ברוך מקוסוב, 

ש לו מקור השראה. כתביו: הקדמה ופירוש לקבלה לוריאנית "טל אורות", עם "מגדל ששימ
זאלקווא תק"ס. "פתח  ,ווין תקנ"ב. ספר בית שלמה על משלי ,דוד" שהוא פירוש לס' תהלים

זאלקווא תקס"א. ספרים אלו טרם  ,התשובה ונחמות ישעיה" על הושע ופרקים מס' ישעיה

 ראשית החסידות.נחקרו ויש בהם ענין רב לחקר 

ר' ליפמן הדפיס את ספריו עוד בחייו, בזמן שר' ברוך היה כבר בין שוכני עפר. נראה שהיה 

צעיר מר' ברוך או שהאריך ימים מאוד, אך ברור שלמד יחד אתו והכירו. ספריו של ר' ליפמן, 

אורות( כמו ספרי ר' ברוך מקוסוב, הם פרשנות לוריאנית לכתובים, ובהקדמות )ביחוד בס' טל 
יש נסיון לתת סיכום של תפיסת העולם והמוסר הלוריאניים. המטרה העיקרית של המחבר היא 

הסברת עיקרי הדברים בקבלת האר"י, והוא גם מסדר מפתחות לשם כך, דווקא כאן בולטת 

או למיצער רעיונות  58השפעה חזקה של ר' ברוך, ואפשר לראות התחלה של כיוון חסידי,
לך המחשבה של חכם הקלויז. קווי ההשפעה העיקריים באים לידי ביטוי חסידיים שנכנסו לה

                                                           
 צדיק יסוד עולם.-ליבסראה:   53
 פרו של גלבר )על פי המפתח(.ראה ע"כ בס  54
בימי צמיחת -פייקאז'. ועיין עליו 334קטעים מפנקס הקלויז רבתי של חכמי הקלויז. ראה גלבר, עמ'   55

 , ועל פי המפתח.81-79, עמ' ידותהחס
קכו ע"ב, קסו ע"ב(: "עפ"י מה ששמעתי  -עמוד העבודה, קמו ע"א, קצד ע"ב )בדפוס ראשון  .56

ר מבראד", "בהקדי' מה ששמעתי מאדם אחד ושמו ר' איסר מבראד, אחד מיושבי מאדם אחד, שמו ר' איס
 .63קלויז". עיין נ"מ גלבר, שם, עמ' 

. הנ"ל בספרו "בימי צמיחת ראדיקליזם-פייקאז'ות חכמי הקלויז לספריו.  ראה: כך עולה גם מהסכמ .57
שך אתעכב על דמותו של חכם זה, . בהמ73המפתח. וכן, גלבר, שם, עמ'  ל פי, ע1978ירושלים  ,החסידות"

 דעותיו והשקפותיו, במקביל לדברי ר' ברוך והמגיד.

 .5ג. –ראה ע"כ בסוף הפרק על הקלויז בברודי   58
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שלושה מאמרי קבלה ומוסר מובאים משמו:  59בתיאור האצילות כיחסי אב ובן, מורה ותלמיד.

  62רכט ע"א. 61קצו ע"ב, -עמוד העבודה  60קכג ע"א, -יסוד האמונה 

"וגם הרב  63רב בברודי.ל 1760)ר' יצחק המבורגר(, נבחר בשנת  ר' יצחק הלוי הורוויץ
בקהילת[ בראד ואח"כ ]אב בית דין[ שהיה שם ושמו ר' איציק אשר נעשה אב"ד בק' ]אב"ד 

אישיות זו נזכרת 64חלק על הבעש"ט[.]לקחו אותו לאב"ד לק' האמבורג, היה בבעלי מחלוקת" 

בבראד  אב"דשהיה  מו"ה יצחקהמאור הגדול[ ]בכתבי ר' ברוך בשם: "הרב המאוה"ג 

 " )עמוד העבודה, קס ע"ב(.אנא ובהמבורגובגלי

 נזכר בספר יסוד האמונה, קכג ע"ב. ר' מאיר פרענקל

 

ברשימות אלו אנו מוצאים אנשים שהיו מקובלים בקלויז ובחוגי החסידים גם יחד. למשל ר' 

ליב פיסטינר, ר' משה אוסטרר, וכזה היה גם ר' ברוך מקוסוב. נראה לי שבחקר החסידות יש  

מסויים בהשלכה של קטגוריות של מציאות חברתית, והגדרות אחרות, מן המאוחר  אנכרוניזם
אל המוקדם. בשלב ההתחלתי של החסידות כמו בהתחלת הנצרות למשל, הדברים אינם 

חתוכים. ישו לא הגדיר את עצמו כנוצרי, הדברים לא היו מקובעים באופן זה. מהפך בדרך 

                                                           
רעיונות אלו נמצאים עוד בקבלת הירירה, וגם "האריז"ל שכתב בספר מבוא שערים חלק ג פ"ט וז"ל  .59

"א(. אולם ההדגשים והפיתוח הם הרבה מעבר לקבלה וכל התחתון מחבירו נקרא בן אליו" )טל אורות, ד ע
יעים בתהליך תלמיד הופך להיות למבנה השיטה, כאשר הלימוד וההשכלה הם המנ-הלוריאנית. היחס מורה

הדינמי של ההכרה. המעמד האונטולוגי של שרשרת השכלים בקבלת הירירה מקבל אופי אפיסטמולוגי  
 ה חדשה היא בריאה חדשה. ההבנה היא היצירה )"החידוש"(. דיאלקטי "ברצוא ושוב". בתהליך זה, הבנ

לפסוק זה בספרו טל  זוהי דרשה על תהלים קד לה: "יתמו חטאים מן הארץ". פירושו של ר' ליפמן .60
"אפילו חטאים בשוגג", ור' ברוך מביא  -הפירוש לפסוק הוא  .אורות, שונה מן המובאה בשמו אצל ר' ברוך

ת ניצוצות. אולם דרשה זו מתאימה מאוד להקדמת ספר טל אורות, שכולה ברוח דרשה לוריאנית על העלא
 על קארדוזו. 2הקבלה הלוריאנית. ראה בנספח מס' 

 ה זו היא ברוח דבריו של ר' ליפמן בס' טל אורות.גם דרש .61

על  -יסוד האמונה, צ ע"ד; עמוד העבודה, קסח ע"א, קצה ע"א.  -מובאות אלו בדפוס ראשון  .62
ש "הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה". גם על כך כותב ר' ליפמן פעמים מספר כמו בטל אורות, א המדר

ת עשיית המצוה, שעל ידם תעלה אור המצוה למעלה ע"ב )אור ג(: "הצטרכות הרהור ומחשבה בשע
למעלה". השווה לדברי הקוסובר )עמוד העבודה, ריח ע"א(: המחשבה מעלה את הדברים. "מלות בלא 

הם מלות מתים ואינם יכולים לפרוח למעלה" )עמוד העבודה, ריב ע"א(. "הנשמה סובלת ונושאת את  כוונה
(, 16" )ליקוטי מוהר"ן, ס ו(. ועיין בפרק על המוות )טז.הגוף". ובלא מחשבה "נשאר עבודתם למטה

 (.9ובאריכות בפרק על סולם יעקב )יב.

 (.13. מס' 3ספרי ר' ברוך )ג.. ראה לעיל ברשימת המסכימים על 69גלבר, עמ'    63
ברלין תרפ"ב, עמ' נג. "הכוונה לר' יצחק הלוי הורוויץ, שכונה ר'  ,שבחי הבעש"ט, מהד' הורודצקי   64
יציקל המבורגר ע"ש רבנותו בהמבורג. האו היה מחכמי קלויז בראדי, כיהן כרב בהרבה קהילות, ובשנים א

בשנים אלו". כך מעיר א' רובנשטיין במהדורתו תקי"ד בהארוחוב. המעשה המתואר כאן אירע -תק"ט
 .135ירושלים תשנ"ב, עמ'  ,לשבחי הבעש"ט
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ישים אלו יושבים בצומת הדרכים. ולכן זיקתו של מחשבה הוא נקודת מפנה של דרך קודמת. א

 ה מוציאה אותו מחבורת החסידים.ר' ברוך לחכמי הקלויז בברודי אינ

 

 .  הקלויז בברודי5ג.

"אחד הפרקים המעניינים בתולדות החיים והתורה בברודי הם 'חכמי קלויז דק' ברודי'. 
ישן... אחת התופעות יד בית הכנסת ה האכסניה שלהם היתה בבית המדרש הגדול שעל

המעניינות בתולדות יהודי ברודי במאה הי"ח היא העובדה שמספר גדול של רבנים גדולים, 

אדירי תורה, היה בא לברודי לישב בה ולעסוק כל השבוע, לרבות בלילות, בלימוד התורה, ולא 
היו חוזרים לביתם אלא מערב שבת לערב שבת. הקלויז... היה כנקודה המרכזית שמשכה 

גאונים גדולי תורה לבוא לברודי. מייסד הקלויז... היה ר' חיים בן אברהם לנדא" )נפטר 

 65בפורים תקנ"ז(.

מקובלים )בחלקם ממתנגדי החסידות(, שחיו וחסידים  ,הקלויז בבראד היה קלויז של חכמים 

בחבורה ונהגו בעצמם מנהגי חסידות שמקורם בספרות ההנהגות הצפתית. כמה ממנהגים אלו 

א' ריינר מתאר את הקלויז  66רטו בכתב החרם נגד החסידים שהם עצמם היו חתומים עליו.פו
כמסגרת אליטיסטית סגורה שחבריה התגדרו במצויינות בנגלה וגם בתורת הנסתר. לימדו 

קבלה לוריאנית, העניקו הסכמות, ועמדו מאחורי הדפסת ספרים בקבלת האר"י. הקלויז היה 

, עילית מצומצמת שעסקה בקבלה, 30כולם למעלה מגיל  מוסד פרטי שחבריו הנבחרים
חסידים שלמדנותם קדמה לחסידותם. לעומת החסידים החדשים כגון אלו ממז'יבוז' שלא 

 הצטיינו בלמדנותם והרבו לנדוד.

במתח בין שני סוגי החסידים נמצאו אישים מסויימים כמו ר' גרשון מקוטוב מקובל וחסיד 
ר' אריה ליב פיסטינר, ר' משה אוסטרר, ור' ברוך  67ו של הבעש"ט,מאנשי הקלויז בברודי וגיס

שהיו לו קשרים והשפעה בשני החוגים. בקריאה בכתבים של כמה מחכמי הקלויז מוצאים 

רעיונות שנכנסו לכתבי החסידים החדשים. אין ספק שהיתה השפעה של אנשי הקלויז על 
היו בהם למדנים גדולים. להלן החסידים, ולהיפך: היתה השפעה של החסידים החדשים ש

אעמוד על טיב הקשרים של ר' ברוך לחוג הקלויז ולחסידים החדשים, בדיונים טקסטואליים 

אנלוגיות מן  ,רבים. אביא רעיונות חסידיים מובהקים מכתבי כמה מחכמי הקלויז, ולהיפך

                                                           
 .1720-1783ז חי בין השנים . חיים צנזר מראשי הקלוי62-81גלבר, עמ'    65
. לעניין הקלויז בברודי 323. התיאור הנ"ל בעמ' הקלויז-ריינר. 41-102, עמ' הנהגות-גריסראה  .66

 .43-41, עמ' משולם פייבוש הלר-אלטשולר. ועיין מטל שמים-פישוחכמיו, ראה גם, 

 .324שם, עמ'  .67



 29 

ים שנדונו הספרות החסידית לדרך הפרשנות הדרשנית של הקלויז, ונושאים פילוסופיים ואתי

  69הספריה ששני המחנות השתמשו בה, היא אותה הספריה. 68באופן דומה.

ר' ברוך ישב זמן מה בברודי. מלבד קשריו עם חכמי ברודי, מתוארת עיר זו באחד ממשליו 
האם נוכל להגדיר את ר' ברוך כטיפוס של חסיד ישן,  70הסיפוריים כמקום התרחשות המעשה.

? האם יצדק לומר שהוא נמצא "בפריפריה של החסידות", כפי דוגמת חכמי הקלויז של ברודי

שכתב תשבי? אין ספק שר' ברוך היה "למדן", כחכמי הקלויז, נטוע בקבלת האר"י, ועל פי 
תפיסתו, הפרשן המובהק של קבלה זו. הספריה העצומה שלו דומה לזו של חכמי הקלויז, והיו 

ו. אבל הוא לא נמנה בין חברי הקלויז, לו קשרים עם חכמים אלו שאת דבריהם ציטט בספרי

הרבה לנדוד ממקום למקום, וקיים קשרים עם החסידים החדשים. עבודה זו באה לטעון שר' 
ברוך הוא הוגה דעות מקורי שיצר וניסח תפיסת עולם חדשה שהיא תפיסת העולם של התנועה 

 71החסידית.

כפי  ,יפריה של החסידות"השוואת ר' ברוך לחכמי הקלויז, אינה מוציאה אותו אל ה"פר
שעושה זאת תשבי. אמנם ר' ברוך אינו חסיד טיפוסי בדרך ההתנסחות השיטתית שלו, 

והיעגנותו בקבלת האר"י ובספרות המוסר הצפתית, מצד זה הוא דומה לחברי הקלויז. אולם 

ההמראה שלו לפיתוח תמונת עולם חדשה היא הבסיס התיאורטי והכח הדוחף לפריצת 

 ידית. התנועה החס

 72הדברים שעושים את ר' ברוך לחסיד הם לא סגנון כתיבתו או מדת נגישותו לכתבי האר"י,

התורה החדשה שהוא מנסח. תורה זו תוסבר בהרחבה לאורך עבודה זו.  -אלא מה שהוא אומר 
כשאני מדברת על כיוון חסידי אינני מתייחסת למימד החברתי או להיבטים אנתרופולוגיים; 

ה החצר וכו'. אני מבחינה בין התופעה החברתית היסטורית, והרקע האידיאולוגי מנהגים, מבנ

שקדם לה. לשלב של גיבוש מחשבה חדשה ותורה חדשה שייך ר' ברוך מקוסוב. העובדה 

 שספריו לא נדפסו קודם אינה שוללת את עצם כתיבתם בתק"ך.

נותנים להם כיוון  "החסידים משתמשים בנוסחאות במושגים וברעיונות הישנים, אלא שהם

אחר... אין הם מקפחים משום כך את משמעותם המקורית, אלא שהם קונים לעצמם רובד 

                                                           
 על הרעיון המשיחי. 1ראה למשל בנספח מס'    68
 השל"ה, האלשיך ועוד. ,ות אצל ר' ברוך השימוש בכתבי האר"י וספרות המוסר הצפתיתכך לפח .69

 קנט ע"ד. -עמוד העבודה, קפז ע"א. ובדפוס ראשון  .70

 , ה.7ד. –ן על מעמדו של ר' ברוך בתולדות התנועה החסידית, ועל התחלות החסידות ראה להל  71
וונות המקוה של הבעש"ט )ס' כתר שם טוב(, ואגב חסידים אחרים עסקו בכתבי האר"י לא מעט: כ  72

הן על פי קבלת האר"י, ר' יצחק יהודה ספרין מקומרנא כתב ספר גדול בשם 'זוהר חי' שכולו קבלת האר"י, 
 ' צבי הירש מז'ידטשוב כתב פירוש גדול על ס' פרי עץ חיים לר' חיים ויטל, ועוד.ר
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ברוח דברים אלו, כשאני מדברת על כיוון חסידי אני מדברת על  73משמעות נוסף".

אינטרפרטציה שהופכת את התיאולוגיה הלוריאנית לתורת הכרה; העתקת מיתוס הבריאה של 

ום הנפש והחשיבה, על תפיסה חדשה של יצירה וצמצום, ועל תורת קבלת האר"י אל תח
ההכרה כמפתח להבנת התפיסה הזו. בחידוש זה כוונתי בעיקר להדגשת הכיוון המעגלי, ליסוד 

הדיאלקטי של "רצוא ושוב" שנכנס לדרך ההתכוונות המיסטית של האדם, דרך הלימוד 

ובר את רצף התפיסה הניאופלטונית, ותהליך החשיבה. היסוד הדינמי של תהליך החשיבה ש
כאשר מערכת השכלים משתנה ללא הרף בקצב הולך וחוזר; אור ישר ואור חוזר. אלו הם 

הוא  ,בנה חדשה, כל השינויים בתודעת האדם שהיא חלק ממחשבת האל. כל שינוי בתודעה

עולם הולדה ויצירה חדשה. זוהי אינטרפרטציה חדשה לקבלת האר"י: הפשטה שיוצרת תפיסת 

חדשה במקום זו שהיו לה השלכות היסטוריות הרות אסון בדמות התנועה השבתאית. תפיסה 

זו משנה את מעמדו של האדם בעולם, את מושגי הזמן, המקום, החיים והמוות, ואת תפיסת 

פירוש רוחני בתחום הנפש. כל התרחשות היא  74האל, כשהיא נותנת לכל מושג "מקומי",

 נלי, ושינוי מצב התודעה הוא שינוי פני המציאות. מהלך מחשבתי או אמוציו

                                                           
וספק אם בובר אכן האמין בכך(: "תורת החסידות . בניגוד לדברי בובר )370, עמ' דברים בגו-שלום  73

כשהיא לעצמה, כמעט שאין בה יסודות רוחניים חדשים... מה שמהווה את סגולתה ואת גדולתה של 
 , עמ' כב(.בפרדס החסידות-בובראינו התורה אלא אורח חיים היוצר עדה" ) החסידות

 בסוף העבודה. למשל: נקודה אמצעית, צמצום וכו'. ועיין במילון המונחים  74
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 מעמדו של ר' ברוך מקוסוב בין חסיד למקובל   .ד

 בין הזוהר לקבלת האר"י

 .  יחסו של ר' ברוך לספר הזוהר1ד.

ספר הזוהר הוא החיבור המצוטט ביותר בכתבי ר' ברוך, בעיקר בחלק האקסטטי של ספר עמוד 

 פילוסופיים בתחילת הספר, אין מובאות מספר הזוהר. עלבדרשות המוסר. בדיונים הוהעבודה 

פי תפיסתו של ר' ברוך ספר הזוהר הוא טקסט מסוכן כאשר נדרשים אליו בבניית תורות 
קוסמולוגיות. מאידך אין הוא יכול לעמוד בפני קסמו ועצמתו. דבקותו ואהבתו -תיאוסופיות

ות כוונתו המוצהרת להימנע מכך, של ר' ברוך לספר הזוהר מכריחים אותו להשתמש בו, למר

 ולעסוק בקבלת האר"י.

"ובתחילת לימודו לא יפליג עיונו בס' הזוהר, כי הלוא הוא ס' סתום וחתום ועי"ז קרוב מאוד 

לטעות בדבריו... מפני כך הכופרים יערב לבם לתקוע הקדמותיהם המזויפות והשקריות 

ימוד בס' הזוהר. אבל בכתבי האריז"ל בסתימות לשון הזוהר והתיקונים. ולכן ראוי למעט הל

  1.אין שום חשש כלל... שהכופרים הנ"ל מעולם אינם לומדים בכתבי האריז"ל"

 

 .  יחסו של ר' ברוך לקבלת האר"י2ד.

 2על פי הבנתו של ר' ברוך מקוסוב, קבלת האר"י היא אמצעי להרחקת הכפירה השבתאית.

כל הגשמה ומחיקת כל מיתוס. לכן מתנגד אולם יש להבין את קבלת האר"י בדרך של הרחקת 

 ר' ברוך לפשט דבריו של ר' חיים ויטאל.

בספר יסוד האמונה, קלג ע"ב, כותב ר' ברוך: "בעזה"י אבאר... מאמר האריז"ל לתלמידיו; 

השמרו לכם כי דעו נאמנה שאין בידכם שום הקדמה בשלמות. ויאמרו לו; אדוננו אפי' הרח"ו 

 לעז; אלגו קוואנטי. כלומר, מעט הוא יודע יותר מכם ולא כביר". ז"ל? ויען ויאמר בלשון 

                                                           
-ירושלים תשנ"ה, עמ' קיב ,כאלו הם דברי ר' יעקב עמדן, מטפחת ספריםו עמוד העבודה, א ע"א. .1

כל ללמוד ספר הזוהר מפי ספרים בלבד, כי כמה הציצו ונפגעו, קיג: "שלא ידמה כל תלמיד בדעתו שיו
 .שבתי צבי, שם רשעים ירקב כאשר שמענו כן ראינו בעו"ה ]בעוונותינו הרבים[ בכת הנצמדים לבעל פעור

שאין פונים ללמוד ידיעת קיום מצוות, רק לחפש בסתרה של תורה  .כבר שמעתי שנתפשט מנהג זה החדש 
 .צריך להיות העיקר .למוד התלמוד .בי האר"י בלבד, ובעו"ה היא היתה למכשול עוןעל פי ספר הזוהר וכת

שכל עסקם בספר הזוהר וספרי קבלה  .אלין פאדליעונעויתי משמוע כי עתה מקרוב קמו כת חסידים חדשה בו
". שלא שערום אבותינו זצ"ל החסידים האמיתיים.תנועות זרות ומגונות.עושים.ומאריכים חצי היום בתפילה

 הדברים נדפסו לראשונה באלטונא, תקכ"ט.

 .4ד. –ראה להלן בפרק על יחסו לשבתאות    2
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אבל מעניין לשכתב אותה. ההתייחסות דווקא  3דרשתו של ר' ברוך לענין זה, לא נשתמרה לנו.

ר' ברוך  ויטאלי, מעידה על כיוון הדברים.-לעדות שלילית על הרח"ו, הבחירה בקטע אנטי

ו של האר"י: "ואני מודיע בזה למעיין כי הגיד לי מצטט כאן את דברי ר' משה יונה, תלמיד
כמה"ר מונסון זלה"ה, שהעיד לו ר' משה יונה ז"ל, שבשעת פטירתו של האר"י אמר 

לתלמידיו: השמרו לכם, כי דעו נאמנה שאין בידכם שום הקדמה בשלמות. אמרו לו: אדונינו 

כלומר: איזה   tanto e quantoואפילו הר' חיים? ויען ויאמר להם בלשון לעז: טאנטו קואנטו 
דברי ר' משה יונה עומדים בניגוד למה  4קצת הוא יודע יותר מכם, מעט מזעיר ולא כביר".

שכתוב בספר תולדות האר"י: "לא ניתן רשות לכתוב זולת להרח"ו ז"ל שהוא יודע לירד לסוף 

 5דעתי ]הכוונה לאר"י[, כי הוא ניצוץ מנשמת ר' עקיבא".

ר"י נדרש ר' ברוך לכתבי הרח"ו, בעיקר לספר עץ חיים, שעדיין לא בפרשנותו לקבלת הא

נדפס. כתבי הרח"ו מצוטטים פעמים רבות, ור' ברוך מתייחס אליהם כאל הטקסט היסודי 

שעליו לפרש. הבנתו ופרשנותו לקבלת האר"י היא דרכו החדשה בחסידות. הטקסט הלוריאני 
היא בעיקר הסתייעות בכתבי ר' יוסף  מתפרש הפוך מפשט הכתוב. הטאקטיקה של ר' ברוך

אירגס וניגוח דברי ר' עמנואל חי ריקי, אולם הוא אינו תוקף באופן ישיר את הרח"ו. נראה 

כאילו הרח"ו נאמן עליו בכתיבתו, כמי שהעביר נכון מכלי לכלי, אלא שלאמיתו של דבר, 

  6ון.סבור ר' ברוך שהרח"ו לא הבין, ור' משה יונה קרוב ממנו לפירוש הנכ

 

                                                           
 נכתב שם )חסר(. .3

אמשטרדם תע"ג. ר' ברוך  ,הקדמת ר' משה גלאנטי לס' מגן דוד להרדב"ז דברים אלו נדפסו בסוף .4
. ועיין בעבודתי על ר' 87הכיר ספר זה שמצוטט הרבה בכתביו. נדפס גם ב"החלוץ", מחברת רביעית, עמ' 

-שלום בספריית ג' שלום(. על היחסים בין תלמידי האר"י, ראה 4695)מס'  3, עמ' 1965ירושלים  ,משה יונה
הערכה שלילית זו של ר' משה יונה על הרח"ו היא הדדית. הרח"ו כותב: "הר"ר משה יונה נתגלגל  .סרוק

כה לבוא בגלגול אדם, ולכן הוא ליצן גדול ואינו בגלגול שעבר ל"ו שנים בבהמות וחיות וכיו"ב, ועתה ז
 .(פרנקפורט תמ"ד, לב ע"א; פרעמישלא תרל"ה, פח ע"א ,ספר הגלגולים)נוהג כשורה" 

 .164ירושלים תשכ"ז, עמ'  ,ס' תולדות האר"י .5

יד ובנוסחתה בשער הכללים בספר עץ חיים, אינה -קבלת ר' משה יונה, שנשתמרה לנו בכתבי .6
שהוא פתח להבנה  ,אצילות בדרך הצמצום כפי שעושה זאת ר' חיים ויטל. מושג הצמצוםמתארת את ה

נעדר לחלוטין  ,כפשוטו או שלא כפשוטו מגשימה של ה"מקום הפנוי" ושהמקובלים נחלקו בהבנתו
 בכתביו.
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 .   קווים כלליים בפרשנותו של ר' ברוך לקבלה הלוריאנית3ד.

ר' ברוך מבקש לתת לקבלת האר"י פירוש פילוסופי ראציונלי שהולך ונעשה מיסטי, 
הפרשנות הקוסובית למושגים  7אמוציונאלי ואקסטטי, ולובש את דמותה של דרכו החסידית.

מונחים אלו מתערטלים מן המיתוס  הלוריאניים, מפקיעה מהם את משמעותם המקורית.

הלוריאני הסבוך, והופכים לנקודות חיבור בין האדם ואלהים, קשר שכולו השגה, ידיעה, 
דבקות ואהבה. התהליכים הקוסמיים של בריאת העולם, אצילות העולמות, ומבנה עולם 

 האלהות, אינם אלא סטרוקטורות של מחשבה, או תהליכים המתרחשים במחשבה, שיש להם

 איפיונים רציונאליים ורגשיים.

תוצאה  היא, לדעתו,הצורך לתת פרשנות חדשה לקבלת האר"י, עקב הקטסטרופה השבתאית ש

של פירוש מוטעה לקבלה זו, הובילה את ר' ברוך להפשטה של כל תהליכי הבריאה והאצילות 

ים באלהים שהוא מחשבה, ברוחני –הלוריאניים, והבנתם כתהליכים המתרחשים במחשבה 
העתקת המישור הקוסמולוגי לתחום האפיסטמולוגי נוצר  ל ידיהשכליים ובתודעת האדם. ע

מהפך ותפיסה חדשה של מציאות. האדם נהפך ליוצר, והשינויים בתודעתו יוצרים את 

פי דרכו, מגיעה בסופו  שאיפתו של ר' ברוך לפרש כל מונח לוריאני על 8השינויים במציאות.
סמלים והמושגים לתחום המחשבה, ובשלב אחר הם מתארים את של דבר להפיכה של כל ה

 המחשבה היוצרת או היצירה שהיא האהבה במישור האמוציונלי.

 

 9המעבר ממושגים פילוסופיים למונחים אירוטיים

אהבה אוהב ואהוב, הוא ל 10המעבר, בכתבי ר' ברוך, ממושגים של שכל משכיל ומושכל,
ב מנוסחת במונחים רציונאליים בלבד. אפילו המושגים מפתיע. תורת האלהות של ברוך מקוסו

הקבליים הסקסואליים מתפרשים אצלו כאופנים או תבניות של היסקים ומחשבות. היצירה 

העולם המשתקף בגלגל עינו.  -האלהית היא תהליך החשיבה של אלהים, היא הקונספציה שלו 

                                                           
דרכו להוציא כל הגשמה מכתבי המקובלים, אינה מקובלת על כל החסידים. ר' צבי הירש  .7

תקצ"א(, כותב בספרו סור מרע: "והנה הארכתי בכל זה, כי ראיתי לחכמים חכמי הדור -קכ"גמזידטשוב )ת
ודברי האריז"ל המדבר בפרצופים אבי"ע ]אצילות בריאה אשר לוקחים ומסבירים כל דברי הזוהר והאדרות 

די משל יצירה עשיה[, ואומרים כי זה כולו ע"ד משל וחדות וחכמה לעבודת האל, ומסבירים  ענינים על י
 -" )כט ע"א(. רעיה הרן במאמרה על חסיד זה )שטרם פורסם .בחקירות השכל, ומוציאין הדברים מהווייתן

בר שהתנגדותו לרציונליזציה של תורת הסוד מכוונת נגד חב"ד )כתבי רמח"ל, תשנ"ז( מציינת כי תשבי ס
 אולם יתכן שהדברים מופנים לר' ברוך מקוסוב. ,(153עמ' 

 .6; טז.2ט. –העוה"ז הוא חלום  ראה להלן:    8
מעבר זה נעשה בקבלת הקוסובר לאחר שהוא מפרש את המושגים הסקסואליים הלוריאניים     9

 חשיבה.כתהליכים של 
מ' אידל העיר לי שמעבר דומה ממושג זה נמצא כבר בפירושו של ר' יוסף בן שלום אשכנזי לספר  .10

   יצירה, ובספר גן נעול לר' אברהם אבולעפיה.
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יש לו שליטה בעולם זה, יש והיצירה האנושית היא העולם שהאדם יוצר במחשבתו. כאלהים 

לו כח בלתי מוגבל. כחו מתעצם ככל שהחיבור שלו עם אלהים מתעצם. אולם חיבור זה נעשה 

יחס האל לאברהם, דוד,  -מאוד אישי, מאוד אינטימי, כפי שעולה מפירושיו לסיפורי המקרא 
כתיבת וכפי שהדבר מתבטא במציאות של מקדשי השם בימיו )מר' עקיבא ועד לעצם  -איוב 

הדברים(. מעבר זה מתפרש הן מתוך אופיו הבלתי מושג של האובייקט הנאהב, ובעיקר בגלל 

 11מן האלהים. -הרגשת המקובל שהוא חלק בלתי נפרד מאובייקט זה 

 

 המעבר מאל בלתי אישי לאל פרסונאלי 

מעבר זה הוא מעבר מתפיסה אימפרסונאלית של אלהים, נוסח הרמב"ם או תורת האלהות 

ת הכוונות הלוריאנית כפי שנתנסחה בכתבי הרח"ו. האל הקרוב אך הבלתי אישי, ותור

שהקרבה אליו מושגת בחיבור השכל המשכיל והמושכל או בידיעת הבחינות המפורטות של 
הסטרוקטורות העליונות, הופך אצל ר' ברוך להיות האלהים המקראי, הפרסונאלי 

  12שדרישותיו הן מעבר למוסר ההסכמיי.והאמוציונאלי, אלהים של אהבה ושנאה וקנאה, 

 

 המעבר ממיתוס לוריאני למיתוס סימבולי 

כשאנו קוראים את ספר הזוהר, הדברים מתפרשים לנו בכמה רמות. הסיפור מסופר ברבדים 
שונים בגלל אופיה של הסימבוליקה הקבלית. בקבלת האר"י, לעומת זאת, נפרש לפנינו 

למיתוס ת את המיתוס הלוריאני לסימבוליקה, או פרשנותו של ר' ברוך הופכ 13מיתוס.

שינוי המשמעות  ל ידיסיפור שמתקיים בעת ובעונה אחת ברבדים שונים, ע 14;סימבולי
המקורית של המושגים, הטענתם בתוכן נוסף, במשמעות חדשה שעיקרה הבנה אחרת של 

 מהות הרוחניים. 

                                                           
אפשר להקביל מעבר זה ממינוח פילוסופי למינוח אקסטאטי, למעבר מן המחשבה לידיעה; מן   11

, שהיא ידיעת המהות, או 'לדעת את'ל ',לדעת ש'או  ',לדעת כי'הידיעה לידיעה במשמעות האירוטית, או מ
 פנימית, ידיעה של הלב. ידיעה

 בפירוט בפרק יח: אהבה עד מוות. על כךראה ע .12

 .מיתוס-ליבס ראה .13

יהדות -ליבס אכנס כאן להגדרות של מיתוס וסמל. בכך עסקו כמעט כל חוקרי הקבלה והדת. ראהלא   14
, בפרק על הגדרת המיסטיקה. גם לא אעסוק קדושה-דן ;מיתוס-ליבס ;יהודיהמיתוס ה-ליבס ;ומיתוס

המיתוס  ',בכתבי הרב קוקמיתוס סטרוקטורה ומציאות 'במשמעות הסוציולוגית של המיתוס. ראה תמר רוס, 
. אני מתייחסת כאן למעמד המבני של הסמל והמיתוס בתוך 262-239ירושלים תשנ"ו, עמ'  ,ביהדות

ענה היא שהמיתוס מקבל מעמד של סמל מבחינה סטרוקטורלית. הסמל הוא מלה שיש הטקסט. כאשר הט
ר' ברוך עושה במיתוס את אותו לה משמעויות רבות, והשימוש בה נותן לטקסט אפשרויות רבות של הבנה. ו

 השימוש.
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ס משמעות סימבולית: הסיפור הבנה זו מעבה את הטרמינולוגיה הלוריאנית ונותנת למיתו

מודע ובהכרה, -במישור הקוסמולוגי והלאומי, הוא גם סיפור שמתחולל במעמקי הנפש, בתת

במחשבה של אלהים ובלב האדם, והוא סיפור של היקשים, היסקים לוגיים והשגות, כמו שהוא 
וריאני סיפור אחד עובד בכל המישורים: המיתוס הל סיפור אהבה מסובך ומורכב ואקסטאטי.

של בריאת העולמות, הוא גם תיאור ההשגה, ההכרה והיצירה האנושית, הוא סיפור אהבת 

אלהים ועמו, והוא סיפור יחסי האדם ואהבתו לאלהים. ר' ברוך מגלגל את המיתוס האחד 
אותה חוקיות ושיטה. הסיפור  ,בחוטים וגוונים רבים, באותו מבנה וקצב, אותה דוגמת שזירה

 וחו. הוא אחד ובזה כ

 

 15.  ר' ברוך מקוסוב ויחסו לשבתאות4ד.

מאחר שהתנועה השבתאית היא תנועה של רפורמה דתית יותר מאשר תנועה בעלת מגמות 

פוליטיות, סכנתה מרובה גם לאחר כשלונה. כנגד תפיסת העולם השבתאית היה צורך לבנות 

פוליטית, -הריאליתדגם מיסטי חדש, תפיסה ספיריטואלית של גאולה, שתבוא תחת המשיחיות 
ספר עמוד העבודה נכתב אחר אשר "פשתה  וכן זו הקוסמית של קבלת האר"י שקדמה לה.

המספחת וצרעת ממארת, אשר נתרבו הכופרים באלהי ישראל ובתורתו... ומאמינים במומר 

 המפורסם כלב סרוח שבתי צבי ימח שמו וזכרו" )עמוד העבודה, א ע"א(. 

ותרופה לתנועה השבתאית ולפרנקיזם. לדעת ר' ברוך מקורו של  כתבי ר' ברוך נכתבו כתגובה

 המשבר השבתאי בשני גורמים:

 א. העיסוק הבלעדי בספר הזוהר: "ועושין להם סמוכות בדברי הזוהר" )שם(.

"אנשים בני בליעל... אשר כפירתם צמח משורש פורה  16הפשט: ל דרךב. הבנת קבלת האר"י ע

וא שהם מגשימים בדעתם המזוהמת את הרוחניים ראש ולענה. והשורש הרע ההוא ה

 העליונים" )עמוד העבודה, ו ע"א(.

"שהכופרים הנ"ל מעולם אינם לומדים בכתבי האריז"ל אף שורה אחת",  ,ההנחה הראשונה

אולם ידוע גם כן שהנביא והאידיאולוג  17תמוהה. אמנם ידוע ששבתי צבי נהג לקרוא בזוהר,

                                                           
 עיין גם בנספח על קארדוזו. .15

 ארגס ור' ברוך.ר' יוסף הבנה מגשימה, בניגוד לפרשנות של  .16

 ,א' פריימן, ענייני שבתי צבי)"בחכמת האמת ]הקבלה[ לא למד מעולם כי אם הזוהר ובס' הקנה"   17
פי תיאורו  . על100-92, עמ' שבתי צבי-שלוםי צבי: . ובאריכות על השכלתו של שבת95ברלין תרע"ג, עמ' 

. תפילתו היא של ג' שלום, "שבתי צבי... "מכוון בתיבות", כלומר: אומר את המלים לפי משמעותן..
פשטנית... הוא מתרחק מקבלת האחרונים ומחפש לו מפתח משלו לספר הזוהר... אין לה לקבלת האר"י כל 

(. שבתי צבי נדהם מן הבעיה שנתעוררה לו בקריאת הזוהר 95)עמ'  חלק בהתעוררותו המשיחית הראשונה"
אצל שהוא מתחום הספירות סוף, והנ-המדגיש את ההבדל בין המאציל הראשון, האל הנעלם הנקרא אין
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את תורתו על קבלת האר"י, וכך גם השבתאים, אברהם מיכאל של התנועה, נתן העזתי, ביסס 

ונחמיה חיון. מכל מקום, סבור ר' ברוך, "ראוי למעט בלימוד בס' הזוהר", אשר  18קרדוזו,

בסתימות לשונו, תוקעים הכופרים את הקדמותיהם המזויפות והשקריות, "אבל בכתבי 
כי מספר הזוהר ראוי להתרחק ... האריז"ל אין שום חשש כלל ועיקר לבא לידי תקלה ח"ו

למרות הסכנה  19בתחלת לימודו, עד כי יפליג לימודו בכתבי קדשו של האר"י זלה"ה" )שם(.

 בלימוד בס' הזוהר, זהו הספר המצוטט ביותר בספריו יסוד האמונה ועמוד העבודה.

גם ההנחה השניה של ר' ברוך, שהשבתאות היא תוצאה של הבנה מגשימה של כתבי האר"י, 

אולם גם ר'  20ננה לגמרי נכונה. אמנם רבים מן השבתאים הבינו את קבלת האר"י כפשוטה,אי

יעקב עמדן, המתנגד המובהק, והלוחם בשבתאות, הבין את הצמצום כפשוטו, ולעומתו אין 
קרדוזו, שהתנגד להבנה  אברהם מיכאלת כה מרכזית בתנועה השבתאית כמו להתעלם מאישיו

  21פשטנית של קבלת האר"י.

-הפיתוי לעשות חתך ברור של שבתאים אוהבי זוהר או מצדדי צמצום כפשוטו, לעומת אנטי
שבתאים המתנגדים להבנת הצמצום כפשוטו, הוא הצגה פשטנית ובלתי נכונה של פני 

הדברים. נראה שיש כאן היתממות מכוונת של הקוסובר שדבריו מכוונים בעיקר נגד 

 22הפרנקיסטים שקראו לעצמם "זוהריסטים".

מקבילה לתפיסתו של ר' ברוך, אפשר לראות בהקדמה של ר' שלמה מלוצק לס' מגיד דבריו 

ליעקב. אף הוא כותב על הבנה מוטעית של קבלת האר"י, "אשר לא הי' יכול עוד להרחיב 

                                                                                                                                                                                           

הבנתו של שבתי צבי, הזוהר מייחד את הכינוי  ל פיאלהי ישראל שאנו מתפללים אליו. ע -והמדות האלהיות 
 ,יה לספירת התפארת, המגלמת את עיקר הכוח הפעיל של האלהות, והכח הבונה"הקב"ה" ואת שם הו

שרש , סוף-גנוסטית המבחינה בין איןספירות הבנין המקופלות בה. שבתי צבי מפתח כיוון של מחשבה 
הבלתי מתגלה, ובין הכוח העומד מעל הספירות ומתגלה באחת מהן, כוח שאינו עוד ספירה בין  השרשים

 עצם המתפשט מן השורש העליון מעל לכל מערכת הספירות. הספירות, אלא
 ראה בנספח. ,נראה שכתבי קרדוזו השפיעו לא מעט על ר' ברוך מקוסוב .18

ר' יוחנן אלימנו, משמיט את ספר הזוהר מרשימת ספרי הקבלה שיש ללמוד. הוא ממליץ על גם  .19
סדר -אידללטיבית. עיין במאמרו של לימוד "הקבלה המובנת אל השכל", כלומר, קבלה בעלת מגמה ספקו

 , בהערה, וכן גם על הערכתו המסוייגת של ר' יוסף ן' וקאר לס' הזוהר. עוד על330-329, עמ' הלימוד
. מצאתי כמה נקודות מקבילות בין תפיסתו של ר' ברוך הפירוש המאגי-אידלאלימנו, ראה גם במאמרו של 

 .10יב. –עיין להלן בדיון על סולם יעקב לזו של אלימנו, אך קשה להניח השפעה כלשהי. ו

ו נחמיה חיון, שראה את עצמו כפרשן של קבלת האר"י, נתן טעם למה אסר האר"י להפיץ את תורת .20
בחו"ל, כי "יודע הארצות האלה ואת דעתם המעופש ההולך אחר סברת אפלטון וחביריו, וידע שאם תבא 

ברי האר"י ז"ל לקיים דברים המיוסדים על חכמת חכמתו לחוצה לארץ ירכיבהו בפילוסופיא לההביל ד
בלשונו: "פירוש  -אפלטון" )שלהבת יה, כב ע"א(. התנגדות כזו לפירוש פילוסופי נמצאת כבר אצל הרמב"ן 

 ע"ד הסברה", והיא אחת מתפיסותיו היסודיות. ע"כ העיר לי מ' אידל.

 גם הרמח"ל שנאשם בשבתאות הבין את הצמצום שלא כפשוטו.  21
ומלחמתם  ,ר' חיים צאנזר ור' משה אוסטרר ,ועיין במה שכתבתי לעיל על חברי הקלויז  22

 הוא מזכיר את שבתי צבי בשמו. ךא בפראנקיסטים. אמנם ר' ברוך אינו מכנה אותם בשם
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הדיבור בהרחקת ובהפשטת הגשמיות ממנו ית'... כי גילה זאת רק לתלמידיו... והנה בעו"ה 

בו כמו רבו הדורות מטה מטה, ונתמעטו הלבבות וכמעט נשכח חכמה זו, ]בעוונותינו הרבים[ ר

עד אשר... האיר אור ישראל  רק אצל מעט מזעיר יחידי סגולה, וגם מהם... רק דברים כפשטן...
ה"ה... ישראל בעש"ט ותלמידיו... דוב בער... ובדבריו הקדושים רמוזים הבנת כמה מאמרים 

 ז"ל ומזוהר..." מעץ חיים[ ומכוונת האר"י]מע"ח 

תופעה זו היא  23התנועה השבתאית וכל הרעות הכרוכות בה, צמצמו את העיסוק בקבלה.
, והחרם בברודי )תקט"ז( 40מפירות האיסור אשר גזר הנודע ביהודה ללמוד קבלה עד גיל 

 25ההגבלות על הלימוד בכתבי האר"י שגבלו חכמי פולין, 24שהגביל את הלימוד בקבלת האר"י.

ערכת קבלת האר"י כגורם ומחולל בהתפרצות התנועה השבתאית, קוממו את ר' בעקבות ה
ברוך שביטא עמדה עצמאית, למרות קשריו עם אנשי הקלויז בברודי. ר' ברוך ראה בתופעה זו, 

תגובה מסוכנת המתעלמת מ"גודל העונש העצום והמר על מי שמונע את עצמו מלימוד חכמת 

למי שלומד" )עמוד העבודה, ו ע"א(. הוא מבקש לזכות  הקבלה, ועוצם השכר והעונג בעוה"ב
על את הרבים בהבנת קבלת האר"י, שעתה "אין שום חשש כלל בעולם להיות צומח ח"ו תקלה 

והוא מייעץ להקדים וללמוד בכתבי  האר"י לפני  ,לימוד החכמה הזאת" )שם, א ע"ב( ידי

 הלימוד בזוהר.

 

 וההסכמות לספרי על פיהקבלה הלוריאנית  .   תיאור דרכו כנגד ההגשמה בפירוש5ד.

ר' נפתלי הירץ ב"ר צבי הירש מבראד, אב"ד דובנא, שהסכים בבראד ביום יג בסיון תקכ"א 

(, כותב על המחבר; "שהסביר פנים בחכמת הקבלה של האר"י, שכל דבריו הם בדרך 1761)

ר ותיקן משלים הרבה, משל ומלביש ענינים רוחניים בלשון גשמי לשבר את האוזן... איזן וחיק
דקים ונעימים, להסביר מהות הרוחניים על בוריין ולהפשיט הגשמיות, והסביר ענין הקליפות 

אשר הסגנון הלז בטוח מסכנת המכשול לצאת לכפירה ח"ו רחמנא לצלן, כאשר פקרו כמה 

 וכמה אנשים לסיבת שהגשימו ולא ירדו לסוף דעתם של המקובלים."

ב בית דין קהילת[ סאטינוב כותב בהסכמתו שניתנה ביום א' בשבט א]ר' מנחם מנדל אבד"ק 

( על המחבר: "מפיו שמעתי אמרים נכונים בהסברות חכמת הקבלה, בחקירות 1765תקכ"ה )

שכות הגשמיים לעשות מהם רוחניים. ברו"ך אומר ועושה ספר להציל עם ה' הנכנסים [ו]המ
                                                           

תופעה המתוארת בהסכמתו של ר' שלמה דוב מלאביטש: "שכבר צווחו בה קמאי להרחיק א"ע  .23
המחבר תשובת חות יאיר, ואביו הגאון החסיד המקובל מוה' הירש זצ"ל. מלימוד הקבלה כמ"ש הגאון 

צ"ל בעל המחבר ס' שהרחיב העמיק פני וביותר כבוד מו"ח ]מורי וחמי[ הגאון המפורסם מוה' יעקב יושע ז
ולסוף ימיו חזר בו והזהיר את בניו אחריו למנוע א"ע מחכמה הנעלמה מעיני כל  .יהושיע בחכמת הקבלה

 העבודה, ב ע"ב(. חי" )עמוד

 קעג.-, עמ' קעבפראנק-יעריראה,  .24

 .131-133, עמ' תעלומת ספר-יערי; 453-454, עמ' מחקרי ספר-יעריעיין,  .25
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בדורנו יצאו כת נפסדת ר"ל חוץ לדעת,  בחכמה לימוד עמוק זה שלא יטעו ח"ו במאמרם כאשר

ולא די שהרעו לעצמם אף גם צערו חכמי הזמן, לולי ה' שהיה בעזרנו ממש בנס היינו עומדים 

 נגדם."    

כותב בהסכמתו שניתנה ביום כד באדר תקכ"ה, שספריו  26אף המקובל ר' משה אב"ד סאמבור

ותינו הרבים[ כך עלתה בימינו כוכב בעוונ]של ר' ברוך "יועילו לפתוח פתח... כאשר בעוה"ר 

 רעה, כוכב שבתי צבי, שחיק טמיא, אוי להם ואוי לנפשם כי גמלו להם רעה."

לא נדפסו ספרי ר' ברוך בשעתם, אלא כמאה שנה אח"כ  27למרות הסכמות נלהבות אלו,

 בטשערנאוויץ תרי"ד.

 

 28.  הערכות החוקרים את ר' ברוך מקוסוב6ד.

ורות החדש", ואחרים בעקבותיהם, כותבים בטעות שר' ברוך היה אהרן ולדן ובעל "סדר הד
נתחלף להם  29(. כפי שמציין א' יערי בספרו.1730-1788תלמידו של ר' מנחם מנדל מויטבסק )

מ"מ מויטבסק במ"מ בפרמישלן, שהיה חבירו ולא רבו. מ"מ מויטבסק וכן הבעש"ט אינם 

ם שנכתבו בשמם, נמצאות בכתביו. ר' ברוך נזכרים כלל בספרי ר' ברוך, אולם מקבילות לדברי
נותן בסיס הגותי רחב, וניסוח שיטתי לדברים שהובאו באופן מקוטע משמם של חסידים אלו 

 והמגיד, ונראה שהיה בן חוגם. להלן אראה בהרחבה דברים אלו.  

רואה את ר' ברוך רק כפרשן של דברי ארגס: "גם ר' ברוך  30מ' טייטלבוים, לעומת זאת,
וב מבין את ענין הצמצום בדרך עיוני, אבל עיקר דבריו בענין זה לקח מבעל שומר מקוס

אמונים, כמו שכותב זאת בעצמו ]??[, ולכן לא נוכל לחשבו בענין זה כמחדש אלא כמסביר, 

שבזה כחו גדול". בתגובה לכך ניתן לומר שאמנם חלק מדברי ר' ברוך הם פירוש לכתבי 

 רים, אולם פירוש זה הוא החידוש.אירגס, כמו לדברי מקובלים אח

                                                           
זאלקווא  ,על מגיד משנה; פירוש על מפתח העולמות שבספר משנת חסידים לעמנואל חי ריקיב .26

 תק"ה.

צדיקים יסודי עולם,  .ולי ישראל גאוני עולם"ונדפס על חיבור זה ]ספר עמוד עבודה[ הסכמות מגד .27
 .סדר הדורות-בודק -כלם יעידון ויגידון בנפלאות החיבור היקר הזה". 

 צב המחקר )פרק ו(.ראה גם להלן: מ .28

. טעות זו חוזרת אצל אלפסי, במאמרו של ש"א הורודצקי 132תשי"ד, עמ' ירושלים  ,תעלומת ספר .29
)בערכו(, והועתקה ליודאיקה באנגלית. כך גם בס' זכרון צדיקים אשר היו באנציקלופדיה יודאיקה הגרמנית 

פולין, תר"י לערך[, כב ע"ב -זי"ע. ]רוסיהבימי הרב דמעזריטש ז"ל, אשר שמענו שמעם, ואינם תלמידי הרב 
כג ע"א: "הרב מה' ברוך מקאסוב ז"ל הוא הרב הגדול המקובל בוצינא קדישא בישראל גדול שמו,  -

 ".י כל ר' ברוך קאסיבר, תלמיד הגאון הקדוש מה' מנחם מענדיל מוויטעפסק ז"להמכונה בפ

 .2-5ח"ב, עמ'  הרב מלאדי,-טיטלבוים .30
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שר' משה מקוטוב,  ף על פיכותב, כי העובדה שהבעש"ט אינו נזכר כלל, א 31י' תשבי

 32שהבעש"ט התחיל את דרכו הציבורית בחבורתו, היה דודו של ר' ברוך, אומרת דרשני.

ם חשיבות יתירה יש לכך נוכח הקביעה שחלק מן המאמרים בספרי ר' ברוך, נכתבו במשך שני
אחרי הסתלקות הבעש"ט. בנקודה זו יש לדייק: ספר עמוד העבודה היה מוכן לדפוס בשנת 

יש מקום להסיק מעובדה זו, שאפילו בחוגים קרובים  33שנת פטירתו של הבעש"ט. -תק"ך 

  34לחסידות החדשה, לא היתה הכרה כללית בגדולת הבעש"ט ובמנהיגותו.

 

 35.  מעמדו של ר' ברוך בתולדות החסידות7ד.

תמונת חוג הבעש"ט ומקורביו, כפי שהיא מצטיירת בספר שבחי הבעש"ט, רחוקה מרחק רב 

מדמות החצר החסידית האופיינית, שבה שולטת אישיות מופלאה אחת על עדת חסידים, 

"אדרבא, חוג הבעש"ט כולו טעון מתח רוחני גבוה. על כמה מחביריו ידוע שניחנו בתכונות 
סיפורים שונים בספר שבחי  36אליהם תלמידים משלהם".פנאומטיות כשלו, ואף משכו 

הבעש"ט מעידים על חסידים מחבורת הבעש"ט שהיו חסידים עוד לפני פגישתם עם 

הבעש"ט: "מעשה כשבא הבעש"ט לק' מעזיבוז, לא היה חשוב בעיני החסידים, היינו ר' זאב 

  38ה מתנגד להבעש"ט".ובאופן דומה: "הרב מ' נחמן קאסאווער הי 37קוצעס ור' דוד פורקעס".

בתשובה לשאלה זו מתארת  39באיזו מידה היתה הנהגת התנועה החסידית ריכוזית בראשיתה?

ע' רפפורט במחקריה, מציאות חברתית של "קבוצת מורים רוחניים המקיימת קשרים מסויימים 
"ברור שבני חוגו של הבעש"ט הושפעו מתורותיו, וסביר להניח  40בינה לבין עצמה".

ט נחשב בזמנו לאישיות הבולטת ביותר באותו החוג... אך מבחינה אירגונית ודאי שהבעש"

שלא שימש מנהיג על במסגרת היררכית כלשהי, אלא נשתייך לחבורה שלמה של אנשים 

                                                           
 .27המשיחי, עמ'  הרעיון-תשבי .31

בספר שבחי הבעש"ט, מהד' הורודצקי, עמ' כב, כד, נו, קכג, מסופר על ההיכרות בינו לבין  .32
 .131רת ושאל ממנו את ספר הזוהר. ראה, א' יערי, שם, עמ' הבעש"ט, ועל כך שהבעש"ט כתב לו איג

 שנה אחרי הבעש"ט.. ר' ברוך נפטר בתק"ם, עשרים ר כךואמנם ספר יסוד האמונה נכתב קצת אח .33

 ראה להלן על יחסם של ר' זאב קוצעס ור' דוד פורקעס לבעש"ט. .34

 ראה גם להלן על התחלות החסידות )פרק ה(.  35
 .החסידית התנועה-רפפורט  36
,  הקלויז-ריינר. ועיין, 224שבחי הבעש"ט, מהד' א' רובנישטיין )ירושלים, תשנ"ב(, סי' קיד, עמ'  .37

. אישים אלו הפכו לאחר זמן לתלמידי הבעש"ט, "לא בגלל כוחותיו המאגיים, מז'יבוז'-רוסמן. וכן 304עמ' 
 .9עמ'  .החסידות כתנועה-אטקסאלא למרות זאת". ראה: 

 אביב תש"ך, עמ' צב.-תל, בעש"ט, מהד' הורודצקישבחי ה  38
 .47-49, עמ' ראשית צמיחתה-וייסראה:   39
 .195, עמ' התנועה החסידית-רפפורט  40
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פנאומאטים שנתקבלו כולם על הציבור הרחב יותר ואף ראו עצמם מורים -כריזמאטיים

כמה  41ה לא יצרה כל מסגרת אירגונית ריכוזית".ומנהיגים רוחניים. התנועה החסידית בראשית

מבני חוגו של הבעש"ט הם דמויות כריזמטיות שזכו לכח רוחני משלהן ולמהלכים בעולמות 

 42העליונים ממש כמו הבעש"ט עצמו.

 43ר' ברוך מקוסוב היה אחד מבני החבורה הזאת אף שאינו מזכיר את הבעש"ט בכתביו.

וטלת בספק. הוא היה דרשן ומוכיח שנודע סידית איננה מהשפעתו של ר' ברוך על התנועה הח
, ושאיפתו ללמד הביאה אותו למקומות רבים תודעתו כשליח ציבור )גם חזן(בלהט דרשותיו, 

בגיבוש רבה היתה לו השפעה  .דירבנה אותו להשקיע את רוב מרצו בכתיבה ולהשכיל

ריו עם בני חבורת החסידים תורתה של התנועה החסידית. מקוריות מחשבתו וקשרעיונותיה ו

     הראשונה אינם מוטלים בספק.

, מתוך אווירת אותם הימים בהשפעת 18השקפת העולם החסידית גובשה והתפתחה במאה ה

כתבי המקובלים וספרות צפת, כאשר בצומת הדרכים, בין החסידים הישנים לחסידות החדשה, 
. מתוך תמונת העולם הישנה נוצר אפיק ישבו אנשים כר' ברוך, שיצרו כיוון וקווי דרך חדשים

חיבור הרעיונות החדשים ברוח התקופה לכלל שיטה, עם ההדגשים  ל ידימקורי ומיוחד, ע

 44שנותנים את הטון והצליל החסידי.

ברור שר' ברוך לא היה דמות בשולי החסידות. ר' ברוך היה אינדיווידואליסט ואין אנו יודעים 

ה בחוגם של החסידים הראשונים, וכתיבתו השיטתית היא מי היה מורו, אך אין ספק שהי

ר' ברוך,  כלל אתמפתח להבנת כתבי המגיד וראשית החסידות. חוג החסידים הראשונים 
קיימו קשרים ולמדו בחבורה. ואולי היה ר' ברוך הוגה אשר מויטבסק  נחם מנדלהמגיד ומ

  45הדעות המקורי של המחשבה החסידית.

כלל כפירושים לתנ"ך, סיפורים או דרשות, אמרות והנהגות.  בדרךתורות החסידות נכתבו 
כתבים רבים הם בעלי אופי פרגמנטרי )כמו כתבי המגיד(, ואינם מנוסחים באופן סיסטמטי או 

כהצגת שיטה. בספרים אלו מתפרשת הפיסקה, הרעיון, ולא התפיסה הכללית. משום כך נודעת 

המתארים באופן מגמתי ומסודר השקפת עולם. ר'  חשיבות עצומה לכתביו של ר' ברוך מקוסוב

                                                           
 .196, עמ' שם  41
, עמ' פנחס מקורץ-השלעמ' רפפורט מזכירה בעניין זה, בנוסף לס' שבחי הבעש"ט, את מאמרו של   42

 1772, אשר לפיה בראשית ימיה, עוד לפני 135, עמ' מיימון חיי שלמה-מיימון, את עדותו של 220-218
משיכה לחסידים". וכן את "הקימה לה התנועה מספר מרכזים במקומות שונים, וכולם היו ידועים כמוקדי 

העובדה שמנחם מנדל מויטבסק נודע, עוד בחיי המגיד, כמנהיגה של עדת חסידים במינסק )על פי קונטרס 
 (.26-25, עמ' החסידות הליטאית-רבינוביץורים, משנת תקל"ב. ראה: זמיר עריצים וחרבות צ

 למעלה הזכרתי את האנשים שהוא מונה בכתביו )פרק ג(.  43
 .17-27, עמ' תורת אחדות ההפכים-אליאורע לתנועה החסידית, ראה: על הרק .44

 .קוסוב-רוזנברגלעניין הראשוניות של ר' ברוך, ראה:  .45
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(, שכתביו היו מוכנים לדפוס כבר בשנת 1780-1725ברוך שחי בדור הראשון של החסידות )

תק"ך, עוד בטרם נדפסו כתבים כלשהם בחסידות, הוא מקור חשוב מאוד להבנת כתבי המגיד, 

נינו שיטה חדשה מקורית וכתבים אחרים שנכתבו בראשית החסידות, שבחלקם סתומים הם. לפ
וראשונית, שיש בה תערובת מופלאה של פילוסופיה ומיסטיקה, תורת הכרה שעומדת ביסוד 

 תפיסתם של ראשוני החסידים.

 

 .  תפיסתו העצמית כמקובל8ד.

בתכלית מה ר' ברוך מציג את עצמו כאיש אשר השפיע עליו אלהים "השגת מהות הרוחניים 

 מוד העבודה, א ע"ב(." )עשאפשר להיות בשכל אנושי

"ואם יאמר האומר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לכתוב ענינים חדשים בדברי החכמה 

הזאת שאין שום אדם רשאי לחדש בה דבר מסברתו ומשיקול דעתו... אשיב אני, אמת כי 
הדברים שאכתוב בחיבור שלי על החכמה הזאת חדשים וגם ישנים, כי כל הספרים הקדמונים 

ידון ויגידון שכן הוא האמת כמו שאכתוב בפנים אי"ה. ונכרים דברי אמת לבעלי שכל ישר... יע

אבל לפני חכמים גדולים אתנפל ואתנצל בהתנצלות גדול, לא בשביל שעד עתה נעלם מעיניהם 
כי זמנין דמשתכחא מרגניתא באפרקסיה דעניא, כי אפשר שענין זה הענין הזה... 

 ב ע"א(.-" )עמוד העבודה, א ע"בנשמתיניצוץ משורש  נוגע לאיזה

הערכתו העצמית של ר' ברוך היא ברורה מאוד. דבריו הם ישנים רק מבחינה זו שאינם עומדים 
בסתירה לספרי הקדמונים, אך החידוש שבהם הוא וודאי. עבודה זו תנסה להראות את 

את, שהיא השפעתו של ר' ברוך מקוסוב על המחשבה החסידית, להציג את הדרך החדשה הז

 פתח להבנה חדשה, ראיית עולם מקיפה וכוללת.                                                                                    
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 התחלות החסידות   .ה

 איפה מתחילה תנועת החסידות

 

אנקוט בשיטה שחוקרי החסידות לא נקטו בה עד עתה: עיון בחיבורים מתחומי הפריפריה 
ל החסידות בראשית התפתחותה. פריפריה זו רחבה, מגוונת ועשירה באישים, בספרים ש

וברעיונות, וחקירתה חשובה מאוד גם לגופה וגם להבהרת הרקע הדתי והחברתי להתהוות 

 החסידות.

 1דברים אלו כתב י' תשבי במאמרו "הרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות בצמיחת החסידות".

קט בשיטה חדשה, עדיין הוא שבוי בקונספציה הישנה, ששמה את ר' אולם למרות שתשבי נו

ברוך מקוסוב ב"פריפריה של החסידות" יחד עם חברי הקלויז בברודי. חוקרים חשובים של 

 לחקור אישיות מרתקת זו. הרבוהחסידות לא 

התפרצותה של תנועה חדשה ניתנת לתיאור באופנים שונים. לכל סיפור יש התחלות שונות. 

ם חתכים מיתודולוגיים, אפיונים וקביעות חברתיות מסויימות שנוהגים לצייר, הם לעתים אול
שים שקבעו את פרצופה של התנועה נסכימתיים ואנכרוניסטיים. המחקר התרכז עד כה בשני א

המגיד ר' דב בר ממזריטש ור' יעקב יוסף מפולנאה, שתורותיהם נכתבו  ,החסידית בראשיתה

חשובים: ספר מגיד דבריו ליעקב וספר תולדות יעקב יוסף. לצד דמויות בעיקר בשני הספרים ה
ואישים אחרים בתנועה החסידית  2אלו, בשולי הקורפוס הספרותי הזה נחקרו תלמידי המגיד,

"עדויות" ו"ליקוטי אמרים" ששרדו ונתייחסו אליהם. דווקא שני ספרים גדולים  ל פיע

בדור הראשון של החסידות. ספריו של ר' ברוך שיטתיים ועצמאיים שנכתבו באותה תקופה, 

  3ספר יסוד האמונה וספר עמוד העבודה, לא זכו לתשומת לב. ,מקוסוב

משבצת את  4טבלת היוחסין הגדולה של החסידות, בכרך הראשון של אנציקלופדיה יודאיקה,

בסק, טבלה זו, ר' ברוך הוא תלמידו של ר' מנחם מנדל מויט ל פיר' ברוך בדור הרביעי. ע
שושלות  על פיתלמידו של המגיד ממזריטש, תלמידו של הבעש"ט. האילן כולו מסודר 

                                                           
 (.3)בעמ'  1-45)תשכ"ז(, עמ' בתוך: ציון, כרך לב  .1

שקלאו  ,נעם אלימלך ,כגון: ר' אברהם מקאליסק, ר' מנחם מנדל מויטבסק, ר' אלימלך מליז'נסק .2
 ,סלאוויטא תקנ"ח, שניאור זלמן מלאדי ,ספר ישמח לב וספר מאור עינים ,' מנחם נחום מטשרנובילתק"ן, ר

 ,שמואל שמעלקא מניקולשבורג )דברי שמואל סלאוויטא תקנ"ו, ר' אהרן ור' שלמה מקארלין, ,תניא
זה פיעטרקוב תרפ"ה, ר' יעקב יצחק "החו ,דרכי ישרים ]פולין תק"פ[. שמן הטוב ,לעמבערג תרכ"ב

ווארשא תרכ"ט, ר' חיים  ,זכרון זאת ,לעמבערג תרי"א ,זאת זכרון ,זאלקווא תקס"ח ,דברי אמת, מלובלין"
 ווארשא תרנ"א,  משולם זוסיא מאניפולי ועוד. ,חיים וחסד ,טזאלקווא תקנ", אגרת הקדש ,חייקל מאמדור

 בה בנושא זה.פני רשימת הביבליוגרפיה הדלה שנכת הדברים ניכרים אפילו בריפרוף על .3

 , שהייתי שותפה בהכנתה.160-168עמ'  .4
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תלמיד. בראש -בן, וכו'(, או זיקה של מורה-שהזיקה בין חבריהן היא זיקה משפחתית )אב

תלמידיו. כנגד הצגה שכזו טוענת ע'  –השושלת עומד הצדיק האחד, ובמקום שני ושלישי 

וגית המקובלת והנוחה לשלושה 'דורות' בהנהגה החסידית, רפפורט: "החלוקה הכרונול
כלומר; ל'דור' הבעש"ט, ל'דור' המגיד ול'דור' תלמידיו, היא חלוקה שרירותית ומטעה למדי. 

תפיסה זו אינה לוקחת בחשבון קשרים של חבורה  5ה'דורות' חפפו זה את זה במדה רבה".

שית החסידות אני שמה בשורה ראשונה, שוודאי היו קיימים בראשית חסידות. בחבורה של רא
במעמד שווה של אנשים בחבורה, אישים כמו: המגיד, ר' ברוך, מ"מ מויטבסק ור' יעקב יוסף 

 מפולנאה.

נראה לי שהגיע הזמן להשלים את התמונה ולצייר את הדברים אחרת; ללכת בדרכו של תשבי 
ם מחקר ראשית החסידות בחקר האישים והחיבורים בפריפריה של החסידות, ולכלול בתחו

אישים שנשכחו, או ששובצו באופן בלתי נכון בתולדות התנועה. במיוחד אישיות חשובה 

ורבת פנים כמו ר' ברוך מקוסוב שהוא חסיד, מקובל ופילוסוף, בראשית צמיחתה של התנועה 
העילית  ,החסידית. מקובל שהיו לו קשרים הדוקים מאוד עם חברי הקלויז בברודי

חסיד בעל השכלה קבלית  6ואלית של זמנו, והיתה לו השפעה בקרב חוג זה.האינטלקט

ופילוסופית רחבה מאוד, כפי שניכר מן המובאות בספריו, שהיו לו קשרים עם ראשוני 
כפי שעולה מן המקבילות הרבות  –המגיד, מ"מ מפרישלן ומ"מ מויטבסק  –החסידים 

לשפוך אור על נקודות סתומות בענינים  בכתביהם. אעסוק בהשוואות אלו לאורך העבודה כדי

שונים, וכדי להדגיש את נקודות המגע בין חסידים אלו שלדעתי היוו את החבורה הראשונה 

 שפרצה וגיבשה את הדרך החסידית ותורותיה.

ספרי ר' ברוך הם תחום חדש שלא זכה לכיסוי ולמחקר. אין להבין את תורות החסידות 

יטתיים. אנו נמצאים בתחילת מחקר שצריך להיפתח מחדש בתקופה זו ללא הבנת כתביו הש
באופן רחב יותר, לכלול אנשים ויצירות שלא נבחנו עד כה, ולראות את הדברים בזיקה 

 לתורות, רעיונות ותחומים זנוחים אלו.

"הדפוס המאוחר עמד בעוכריהם של כתביו של ר' ברוך מקוסוב. איש לא העלה על דעתו שמה 
 7".18צריך להיחשב כמקור להגות החסידות במאה ה 19יה של המאה השנדפס במחצית השנ

-, וכתב19ואולם, חלק ניכר ממחקר החסידות מתבסס על ספר שבחי הבעש"ט שנדפס במאה ה

היד אשר ממנו נדפס ספר זה נמצא בין גנזיו של יוסף פרל שכידוע אינו נמנה עם אוהבי 
ידם. ספר עץ חיים נדפס לראשונה בשנת החסידות. למרות זאת לא משכו ממנו החוקרים את 

העובדה שר' ברוך גמר לכתוב את ספרו כבר  8תק"ם, ולמרות זאת השפיע שנים רבות לפני כן.
                                                           

 .205, עמ' התנועה החסידית-רפפורט   5
 בחוג, וע"כ אעמוד במהלך עבודה זו. בעיקר על ר' אליעזר ליפמן, מן האישים היצירתיים .6

 כך כתבה פרופ' אליאור בשולי עבודתי.   7
 וגי החסידים שעסקו בקבלת האר"י.כתבי יד שלו היו זמינים גם לחכמי הקלויז וגם בח   8
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זו היא עובדה. הוא היה שם. והעובדה שספר צוואת הריב"ש  –בתק"ך איננה ניתנת לערעור 

מוקדם ביותר של כתבי נדפס בתקנ"ד, אינה נותנת משנה תוקף לדברים שנדפסו בו. כתב היד ה

וסביר להניח שס' צוואת הריב"ש נדפס  9ראשית החסידות שנמצא בידינו הוא משנת תקל"ו,
מכ"י מאוחר יותר, לא לפני תק"ך. ספר צוואת הריב"ש הוא עיבוד מאוחר של הנהגות 

אינה עושה אותו מקור  11הופעתו המוקדמת בדפוס של ספר זה 10שנמצאות כבר בכתבי המגיד.

מקבילים בספר עמוד העבודה. קטעים אלו בכתבי ר' ברוך הם חלקים מדרשה  לקטעים
הם חלק משיטה שלימה, שבספר  12הסובבת עליהם, מסבירה אותם במשלים ובנויה סביבם.

צוואת הריב"ש, בליקוטי אמרים ובכתבי המגיד, באים באופן קטוע או כהנהגות. אינני באה 

הראשונה של החסידים היו כתבי הנהגות שנוסחו לקבוע מה קדם למה. יתכן שבקרב החבורה 

יחד והתקבלו בהסכמה. אולם ברור לגמרי שניסוחם המוקדם ביותר הידוע לנו, מצוי בכתבי ר' 

ברוך, והעובדה שספריו לא נדפסו איננה מוציאה אותו מחוג ראשוני החסידים. הדברים שכתב 

 שמים אותו על המפה של ראשית החסידות. 

הלך מחשבה חסידי נמצאים כבר בכתבי כמה מחברי הקלויז בברודי. דברים שיש בהם 

אפשר  –לעתים קטעים שלמים, ובאותה מטבע לשון  –מקבילות רבות לדברי ר' ברוך מקוסוב 

למצוא בכתבי המגיד, בשם הבעש"ט, ובכתבים שנתייחסו לר' מנחם מנדל מויטבסק ואחרים 
ראשוני  על ידים, בעיקר אלו שנכתבו בראשית החסידות. בדרך עבודתי הבאתי את הדברי

החסידים. אגב השוואה זו מתבארות האמירות והדרשות הפרגמנטריות מתוך שיטתו הרחבה 

 ל דרךשל ר' ברוך, ומתחדדות בדורות מאוחרים יותר בכתבי ר' נחמן מברסלב )לעתים ע
חר לגמרי של הניגוד(, ר' מרדכי יוסף מאיזביצה, ר' יצחק איזיק מקומרנא ואחרים. כיוון א

 מחשבה חסידית סקרתי בקצרה, בזיקה למקום קוסוב )בעיקר כתבי ר' מנחם מנדל מקוסוב(.

מהו מקור הדברים? האם יש לתלות את כיוון המחשבה החדש )"החידוש"( ברוח התקופה, 
האם כתבי ר' ברוך הם גיבוש רעיונותיהם של  בלימוד יחד, בספריה המשותפת, ברקע הרוחני?

 אשונים?החסידים הר

אם כך הדבר, תמוה מפני מה לא ציין ר' ברוך את מקורותיו אלו, דווקא כאשר הוא עושה זאת 
באדיקות רבה לגבי מקורות אחרים, לאורך כל כתביו. ר' ברוך מרבה לצטט במדוייק, ספרות 

הביניים,  עצומה שהכיר; תנ"ך תלמוד ומדרשים, פרשנות התנ"ך, הספרות הפילוסופית של ימי
                                                           

כ"י רוטשילד, הוא כתב היד החסידי הקדום ביותר שהגיע לספריה הלאומית, והוא קובץ תורות    9
מקביל בחלקו לליקוטי אמרים שיוחס לר' מנחם מנדל מויטבסק, ונדפס בלעמבערג  והנהגות של המגיד,

 .19, עמ' ספר סופר וסיפור-גריסתרע"א. ראה: 
שהופיעו בדפוס בספר מגיד דבריו ליעקב )תקמ"א(. קדמו לו בדפוס גם ס' ליקוטי יקרים  הנהגות  10

 .178, עמ' ספרות ההנהגות-סגרינדפס באותה שנה. ראה:  -)תקנ"ב(, וכתר שם טוב )תקנ"ד( 
הספר נדפס לראשונה בתקנ"ג ונשרף בתקנ"ו, ובאותו זמן ראה אור בדפוס ספר ליקוטים יקרים   11

 .31-23קנ"ב(; קובץ תורות והנהגות חסידים. ראה: גריס שם, עמ' )לעמבערג, ת
 .3ט. –ראה להלן בדיוני בסוף הפרק על דבקות המחשבה, וברצוא ושוב    12
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הזוהר, ספרות המוסר הצפתית, קבלת האר"י  –ות הקבלית החל מספר יצירה, ובעיקר הספר

ומפרשיה, חכמי הקלויז ועוד. המובאות הן רבות ומפורטות, ור' ברוך מנהל אתן דיאלוג. אולם 

האיזכורים והציטוטים מכתביהם של חסידים, לרבות המגיד, הם מועטים. את המקבילות 

 המגיד, הבעש"ט, ומ"מ מויטבסק, מביא ר' ברוך בשם עצמו. שמצאתי בכתביו לדבריהם של

מאידך, אם אמנם ר' ברוך הוא הוגה הדעות הראשון של התנועה החסידית, והמקור להרבה 

והרוחניים, כפי שהוא מציין בהדגשה את מקוריותו  13אמרות חשובות על מהות המחשבה
, כמעט מעמד בתולדות החסידותבנושאים אלו בהקדמה לספרו "עמוד העבודה", מדוע אין לו 

אפשר ליישב תמיהה זו בכריזמה  14?בספרות החסידית היא מעטה יוההתייחסות אל מדוע

העצומה של המגיד ויחוסו לבעש"ט, בעוד שר' ברוך אינו קושר את עצמו לבעש"ט כלל 
ועיקר. למרות הסמיכות של קוסוב לקיטוב שבה שהה הבעש"ט זמן מה, הבעש"ט אינו נזכר 

בכתביו. ההבדלים באופיים של ר' ברוך והמגיד יכולים גם הם להסביר את הפופולריות כלל 

   15הגדולה של המגיד לעומת ר' ברוך שהיה בן דורו.

עובדה היא שספרי ר' ברוך לא נדפסו, אלא כמאה שנים אחרי כתיבתם. השנה שבה נדפס ס' 

רתו של ר' ברוך. ספרי המגיד תולדות יעקב יוסף, הספר החסידי הראשון שנדפס, היא שנת פטי

וספרי חסידים אחרים נדפסו בסמוך לכך. נראה שיש לתלות את עיכוב הדפסת ספרי ר' ברוך 
בחוסר מזל, ובחוסר כשרון ומוטיבציה של האנשים שטיפלו בהוצאת ספריו )בנו ונכדיו(, וכן 

פסת כתביו, בתלמידים חוורים ובלתי נמרצים, לעומת האנשים שסבבו את המגיד, ודאגו להד

 כמו גם באריכות כתבי ר' ברוך שלא היה מי שיתעסק בעריכתם.

-אפשר גם לתלות את הסיבה להשפעתו המצומצמת של ר' ברוך באופי כתיבתו הדרשני

פילוסופי, שעל פניו נראה שכלתני יבש וארכני. במקום שאנו מוצאים את כוחו, שם חולשתו: 

ו, וחיבורן לכלל שיטה חדשה והגיונית, שונה ההרצאה השיטתית, המבנה המסודר של דרשותי
תכלית שינוי מן האמרות של הבעש"ט, הדרשות הקצרות והחזקות של המגיד, או הסיפורים 

 כך, שהם חידוש גמור בנוף הספרות הקבלית.  והאנקדוטות המרשימים והקליטים כל

רשן וחזן, בעל למרות הכיוון המיסטי אקסטאטי של כתבי ר' ברוך מקוסוב, ולמרות היותו ד

תודעה של שליחות חברתית של מטיף ומחנך, באופן חברתי הוא נכשל. ניתן לומר שבדברי 

                                                           
במקום שהמחשבה נמצאת שם הוא" )עמוד העבודה, רכ ע"ב(. ראה להלן דיונים מפורטים כמו: " .13

 .1ט.–על אמרה זו בפרק על דבקות המחשבה 

ע"ב, סו -ע"ב, לה ע"א-מאהלוב תקע"ו, כד ע"א ,כר בספרו של ר' בנימין מזאלוזיץ, תורי זהבהוא נז .14
בספר תולדות  וכןשדה לבן תקפ"ג, מו ע"ד.  ,כהןע"ב. ובספר וצוה הכהן לר' אהרן שמואל בן נפתלי הירץ ה

"ל לפומא יש לפום צערא אגרא. ר :: "דשמעתי בשם הרב ר' ברוך מוכיח ר' ברוך מוכיחבשם יעקב יוסף 
ודברי ]צערא ואגרא. כי בלשון הרע וכיוצא, יש עבור פומ' צערא, וכשלומד תורה יש לפומא אגרא ודפח"ח 

 . ("דפי חכם חן[" )קארעץ תק"ם, עד ע

 .1ה. –על הבדלים אלו ראה להלן  .15
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מעמד , והמגיד ממזריטש הוא הצדיק. המוכיח ימי החסידות ר' ברוך מקוסוב הוא הדרשן

 על פיהיא תנועה חברתית שהתנועה החסידית הצדיק נתמסד רק בדור השלישי של החסידות. 

סביב אישיותו של הצדיק. ובתחילה, עוד בטרם נתמסדה, נתמקדה באישיות של  אופיה בנויה
מקובלים כריזמטיים ומשיחיים, עד  בעל מופת, בעל שם, או מי שיש לו כוח כריזמה ומגנטיזם.

מקובלים שיטתיים שהיו בעלי שיעור קומה בעצמם  –לפרוץ החסידות, זכו לכתבנים מסודרים 

למידיו של האר"י. ניתן להבחין בין מנהיגים כריזמטיים וסופרים. כך היה נתן העזתי, וכך ת –

 הסופר. –החלוקה למנהיגים וכותבים, המגיד הוא המנהיג ור' ברוך  על פי

המוכיח הוא מי שנוטל על  בדמות הצדיק החסידי כלולה גם הדמות הישנה של המוכיח..."

או "מגידים" אלה היו  עצמו להורות את הדרך להגשמת אידאלים מוסריים... מוכיחים
רק לעתים רחוקות ישבו דרשנים אלה  תועמלנים שהפליגו בדרישותיהם מן היחיד בישראל...

במקום קבוע, או היו בעלי משרה בקהילה יהודית. לרוב היו אלה אנשי עם, במקרים רבים 

למדנים גדולים, מודרכי מנוחה, שנתעוררו מעצמם לצאת ולנדוד ממקום למקום ולקרוא 
רוב המנהיגים החסידיים הראשונים, ודווקא החשובים שבהם, היו בעלי מעמד של  ובה...לתש

 16מוכיחים ולא של רבנים בקהילתם. המוכיח והצדיק הקבלי נתמזגו בחסידות לדמות אחת".

 .  המגיד ור' ברוך מקוסוב1ה.

ים שונים שר' ברוך והמגיד, שני אי האם הכיר ר' ברוך את המגיד, ומה היו הקשרים ביניהם?

לא כתב דבר.  –אישיות כריזמטית במרכזה של חצר ותלמידים  –לגמרי באופיים: המגיד 
תלמידיו: דברים קצרים וסתומים בחלקם,  על ידינשתמרו לנו "ליקוטי אמרים" שנכתבו 

אמירות שסתימותן היא חלק מכוחן, דברים חזקים ומושכים את הלב, אך בלי סדר ושיטה. 

, אינדווידואליסט שמשקיע את כוחו בכתיבה ברורה סדורה ושיטתית, לעומת זאת, ר' ברוך
בקריאה ועיון בהיקף עצום, ובמחשבה פילוסופית שעומדת ביסוד דבריו. נודד ממקום למקום, 

ויש לו שליחות חברתית; הוא שליח ציבור, מגיד מישרים, מטיף ולוחם. השליחות שלו היא 

 הקבלה, כנגד הכפירה השבתאית.לימוד והבנה חדשה של  –מאוד קונקרטית 

היחס בין ר' ברוך למגיד הוא כמו היחס בין הרמ"ק והאר"י, או נתן העזתי ושבתי צבי. 

הכריזמה מול הכותב, הנביא מול הסופר, החכם כנגד הפילוסוף. ניתן לומר שבאופן 

 פרדוקסאלי, דווקא השתדלותו של ר' ברוך בכתיבה ובהפצת התורה החסידית פעלה כנגדו.

נראה לי שהמגיד ור' ברוך הכירו זה את זה מקרוב, ולמדו יחד, ובחבורתם נתגבשה תורת 

החסידות שר' ברוך היה מנסחה, הוגה הדעות שלה והאידיאולוג של התנועה. השפעתם על 
                                                           

ות של ג' שלום, 'התפתחות מושג הצדיק במיסטיקה היהודית ובחסידות', השלב האחרון; מחקרי החסיד 16
. על דמות המוכיח או הדרשן ראה 213-212גרשם שלום )עורכים: ד' אסף וא' ליבס(, ירושלים תשס"ט, עמ' 

. טענתו של וייס )ששלום 107-46דים', ציון, טז )תשי"א(, עמ' י' וייס, 'ראשית צמיחתה של הדרך החסי
ות והכשלונות של הדרשנים מטיל בה ספק( היא, שהתחלות התנועה החסידית מוסברות דווקא מתוך האכזב

 הנודדים האלה, שנדחו על ידי השכבות הלמדניות.
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מקום, הבנת כתבי ר' ברוך היא המפתח -סביבתם היתה שונה בגלל ההבדל באופיים. מכל

דים הראשונים, שכתיבתם לאקונית וקשה. זוהי המחשבה להבנת כתבי המגיד וכתבי החסי

מאחורי הדברים, ומה ששופך עליהם אור ומסביר אותם. זוהי תמונת עולם שנוצרה מנסיון 
למצוא פתרון למציאות חברתית,  לתת מענה לצוק העתים ובעיות הזמן שצצו בעקבות משבר 

 והולם. השבתאות, ולהעמיד לקבלה )הלוריאנית בעיקר( פירוש נכון 
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 הקדמה 

 מטרות כלליות –ו.  הצגת התיזה 

 תחומים: כמההתיזה שאציג כאן מתחלקת ל

א. קביעת מעמדו של ר' ברוך בתנועה החסידית וההגות החסידית בראשיתה. כאן אנסה 

רעיונותיה  השתייכותו לגרעין העיקרי והראשוני שקבע אתולהראות את חשיבותו של ר' ברוך 

החסידית, את מרכזיותם של כתביו, ואת חוסר האפשרות להבין את  הלך רוחה של התנועהו

 תורות החסידות בלעדיהם בהיותם הניסוח השיטתי הראשון של ההגות החסידית.

הפירוש שהיא נותנת לתיאוריות הבריאה והאצילות הלוריאניות  –החידוש של החסידות ב. 

 ,ת לתחום של חשיבה והכרהשהופך את כל עולם המושגים, הסמלים והטרמינולוגיה הקבלי

 מקבלת משמעות נצחית. העבודה הדתית היצירה וולכן 

הבנת תורת ההכרה של ר' ברוך כמודל שהחוקיות שלו פועלת בכל מישורי המציאות, מה ג. 

שאני מכנה "מיתוס סימבולי": המיתוס הלוריאני שמתאר את אצילות העולמות נהפך לעקרון 

  סטרוקטורלי בכל רובד של קיום.

 בעקבות שינוי התפיסה והחשיבה הדתית.בחסידות ד. השינוי החברתי 

 

בהגותו של ר' ברוך, הבריאה היא הארה שבאה ומצטמצמת בגוון או ביטוי מסויים, נרשמת 

וחוזרת. הרישום הוא היצירה, הצלם או הדיוקן. העולם והאדם הם רישומים של אלהים, וכלי 

ל חשיבה: הברקה וריכוז שמצטמצם ומתבטא במלים, היצירה הם המלים. התהליך כולו הוא ש

  1בדיבור שהוא המעשה.

החשיבה וההכרה האנושית, האור הישר הוא הארה שנרשמת בנשמת האדם. היצירה, בתהליך 

הברקה והתרשמות זו מתגבשת בתהליך של צמצום ליצירה שעולה באור חוזר ונרשמת בדיוקן 

צמצום הוא היצירה, וחמרי היצירה הם המחשבה למעלה. זהו תהליך החשיבה ברצוא ושוב. ה

 שמצטמצמת לדיבור ומלים, במקביל למאמר האלהי שברא את העולם.

במישור האירוטי האור הישר הוא הופעת האהוב, כמוה כהופעת ברק, שרישומו ודיוקנו נחקק 
בלב. הדיאלוג עם האהוב מתחיל לאחר צמצום וגיבוש מטען הרשמים והרגשות שהלב יכול 

כיל, שעולים באור חוזר ונרשמים בדיוקן האהוב, לקראת התקרבות מחודשת. התגובה לה

להופעת האהוב היא גם התרחקותו. מה שהלב אינו יכול להכיל "נאבד" )כאבדת הבת מלך( 

                                                           
 בשפה העברית הסיפור הוא ה"מעשה".    1
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באור החוזר שהוא בעת ובעונה אחת גם הכמיהה להיכלל בדיוקן העליון, הגעגועים  שבו

לות הלב שנרשמות על לב האהוב. האור החוזר הוא לאהוב )לבת המלך(, והיצירה או מ

הסתלקות האור יחד עם הנהיה והרצון להשיבו חזרה. הדיבור והנשיקה, שבהם מתלבשים 
, מחזרים אחר האהוב להחזירו ולמשכו שוב. הדיבורים שנדברים "רצי הנשמה"ההבלים 

גבש במלים של ונרשמים על לבו משיבים אותו. הרישום שנטבע בהכרה בהופעת האהוב, מת

חיזור ששבות ומחזירות אותו, אחר שהן נרשמות בלבו. רושם זה מוליד אצלו רגש שמתלבש 
במלים אחרות שנרשמות בלב האהובה. דברים שיוצאים מן הלב נכנסים ללב. ההשתקפות 

שיח עם האהוב, או השירה הקאנונית עם -האינסופית, או הד המלים, הם הקשר והחיבור בדו

מוס הוא ברצוא ושוב, אור ישר ואור חוזר, מטי ולא מטי, התקרבות והתרחקות. אלהים. והרית

 חוקיות וקצב זה מתקיימים גם בתהליך החזרה בתשובה של היחיד והלאום.  

 

הציר שהעולם מסתובב ועומד עליו הוא נשמת האדם. שני קדקודיו הם ה"דיוקן" וה"צלם", 
השתקפות האל באדם, והדיוקן הוא  –האל  שהם בחינות של "רשימו". הצלם הוא רישומו של

ההשתקפות של האדם באלהות. באופן פלאסטי אפשר לתאר את העולם כמעגל של אור ישר,  

צמצום, רשימו; אור חוזר, צמצום, רשימו... תיאור זה שנתייחד בקבלת האר"י לבריאת 
והאירוטית,  העולמות, הוא תיאור מבנה נשמת האדם, תהליך החשיבה, דרך ההתנהגות האתית

 והדיאלוג המתנהל על ציר היחסים בין האדם ואלהים, האהוב לנאהב.

זוהי תפיסה של מחזוריות מעגלית קוסמית ומיסטית שבונה בדרך של אהבה ויצירה, סולם 
עליה ספיראלי שראשו בשמים. אגב כך משתנים מונחים ותפיסות רבות בראיית העולם 

פכת לתפיסה מקורית וחדשה לגמרי, ה"רשימו", או הקבלית, כמו למשל תפיסת הצמצום, שהו

מעמדו של האדם בעולם, ויצירתו. היצירה האנושית באנלוגיה למעשה האל נותנת לאדם 
מעמד של יוצר שדיוקנו ויצירתו )מעשיו, עבודתו ואהבתו( קבועים בכסא הכבוד, בראש 

בתהליך הקוסמי,  הסולם הספיראלי שקודקודיו מתהפכים. האדם הוא המרכיב החשוב ביותר

 בשרשרת האינסופית של ההשתקפויות העוברות דרכו.                    

בעבודה זו אראה כיצד תורת ההכרה היא המבוא לתורת האלהות: הבנת תהליכי החשיבה, 

הרגש, הרצון, התשוקה, האהבה  –הקונספציה או ההתנהגות והתפיסה האנושית, כוחות הנפש 

חוקי ההכרה.  על פיתיאוסופית וידיעת מבנה העולמות. אלהים מתנהג הידיעה ה םה – והיצירה
האנלוגיה בין היצירה האנושית ובריאת העולם, המוסברת כאנלוגיה בין כינור גדול וכינור 

קטן, נהפכת לדואט שבו תפקיד הכינור הקטן הוא הכרחי ויש לו השפעה עצומה, כח תיאורגי 

 ול.כמעט דומיננטי, על נגינת הכינור הגד

יחד עם זאת בכוונתי להסביר את המעבר שר' ברוך עושה מקבלה פילוסופית למיסטיקה 

אקסטאטית. במקביל למעבר בתפיסתו מאל אימפרסונלי לאל אישי. ההבנה הפילוסופית של 
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הקבלה הנשענת על תורות אריסטוטליות וניאופלטוניות, מזהה את הכוחות האלהיים עם 

הספירות כמהויות רוחניות שכליות. נציגים בולטים של דרך  השכלים הנבדלים או מגדירה את

קבלת  –זו הם ר' אברהם הירירה ור' ברוך מקוסוב. לעומת זאת, הקבלה התיאוסופית 
נטתה לתאר את מבנה הכוחות האלהיים והדינמיקה  –הספירות, הזרם העיקרי בהגות הקבלית 

בתפיסתו  2רשת לדיון הפילוסופי.המורכבת שלהם כמבנה הספירות, לעתים תוך התנגדות מפו

של ר' ברוך האל הלוריאני, הבלתי פרסונלי, נהפך לאל אישי שהקשר אתו, שהוא קשר של 
מחשבה והשגה, הופך להיות לקשר אמוציונלי של ידיעה. מעבר זה נעשה לא רק בגלל אופיו 

מקבלת הבלתי מושג של האובייקט הנאהב, אלא בעיקר בגלל ההיכללות בו, והשיטה כולה 

 מפנה מיסטי אקטטי שבשיאו האהבה וקידוש השם.

חתכים שונים עשויים לעזור לנו בהבנת תולדות הקבלה ותפיסותיה: השתלשלות היסטורית 

טכניקות מיסטיות, סוגים של דבקות, דרכי  על פילעומת חלוקה  3ורציפות טקסטואלית,

לטיבית, קבלה נבואית או קבלה זרמים, כמו: קבלה ספקו על פיהתבוננות או צורות התייחסות, 
באבחנות כאלו ואחרות, יעמדו בשני קצות הקשת ההסתכלות התיאוסופית  4מאגית.-מעשית

התפיסה  לעומת התיאורגיה והמאגיה, התחום הספקולטיבי לעומת התחום החווייתי,

הפילוסופית לעומת האקסטאזה הנבואית. אולם סתירות אלו קיימות בתפיסות שונות זו לצד 
 5. "הקבלה האקסטטית בנתה את התיאולוגיה שלה על תפיסות שהן פילוסופיות במובהק".זו

פרקים מיסטיים נפלאים נמצאים בסוף ספרו הפילוסופי של הרמב"ם "מורה נבוכים". וכזה 

 פילוסופית למיסטיקה אקסטאטית.-הוא גם המעבר שעושה ר' ברוך מתפיסה רציונאליסטית

ודה וכוחה של תורתו של ר' ברוך. ועל הקשר ההדוק בין תורת עבודה זו תנסה לעמוד על ייח

האלהות, תורת ההכרה ותורת המוסר. הבנת השיטה תשפוך אור חדש והבנה חדשה על כתבי 

ניתנים להתבאר  עוד,מויטבסק ו מנחם מנדלהחסידים. דברים קטועים וסתומים בכתבי המגיד, 
אנו מבינים כדברי מוסר גרידא, שאין להם בראייה הכוללת שמציג ר' ברוך. אמרות חסידיות ש

חיבור הדוק זה עם זה, או קשר למסכת הגותית אחת ומסויימת, יש להם קישור חזק ומהותי 

 בתוך מבנה הנפש ההכרה והעולם. 

זוהי הצגה של תורת הכרה ואתיקה מקורית שעומדת ביסוד המחשבה החסידית. לפנינו תופעה 

קובל פילוסוף ומיסטיקאי. צירוף נפלא של חסיד והוגה דתית מיוחדת במינה, אישיות של מ

דעות. תופעה נדירה של חסיד שמתנסח כפילוסוף. אישיות כריזמטית של דרשן, חזן, איש של 

 שכל ולב.  

                                                           
 ל הרמב"ן, בשאלת המחלוקת נגד הרמב"ם.יג, בחוגו ש-כך למשל במאה ה .2

 זרמים עיקריים.-שלום    3
 .קבלה-אידלראה:  .4

 .271שם, עמ'  .5
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אהבת ה' וקידוש ה'. ביצירה  – דבקותהעבודה תתמקד באתיקה ובתורות האקסטאטיות של ה

אה ודרכי המחשבה של אלהים, ותעמוד על ההגותית וההתבוננות האנושית, במקביל לברי

הקשר בין התיאוסופיה, תורת ההכרה ותורת המוסר של ר' ברוך מקוסוב. אתאר את התורות 
על הקוסמולוגיות ותורת האלהות של ר' ברוך מקוסוב, הגות שנוסחה באופן שיטתי, ונוצרה 

והסקסואלים של  מחיקת המיתוס הלוריאני, ואינטרפרטציה של כל המושגים המגשימים ידי

 קבלת האר"י כתהליכי מחשבה.

מתוך תמונת עולם זו מתפתחת תורת הכרה מקורית, תפיסה שעומדת ביסוד הגותם של 

החסידים הראשונים, שמובילה לאתיקה אקסטאטית שגולת הכותרת שלה הוא קידוש ה'. 

ם אנסה לתאר את דרכי ההשגה של המיסטיקאי וצורות הדבקות, ולהראות שבכל הרבדי
המתוארים; בתורת האלהות, במישור הקוסמולוגי, בתורת ההכרה, בהגות וביצירה האנושית, 

, מתקיימת אותה ת האלאהב –ברובד הלאומי, בהתנהגות המוסרית ובהתייחסות האירוטית 

חוקיות ואותו מקצב, שאפשר לצייר אותו כסולם יעקב. סולם שמלאכי אלהים עולים ויורדים 
ל של אורות: אור ישר, רשימו ואור חוזר, או תהליך של יצירה קוסמית: בו ברצוא ושוב, כמעג

 בריאה, צמצום, וגאולה.

עבודה זו תעסוק במקורות הגותו של ר' ברוך בסביבתו התרבותית: הקלויז בברודי, התורות 
מצד יחוסם לקבלת האר"י מחד, ולמחשבה  6והלכי הרוח ששררו בו, ואשר טרם נחקרו

ה מתודולגית זו תידון באופן צמוד לטקסטים מחוג זה והקבלתם לתורות החסידית מאידך. בעי

החסידות. כמו כן אעסוק בהשוואת דרכו של ר' ברוך לתורות של ראשוני החסידות, ובאנלוגיה 

 למחשבה החסידית המאוחרת.                

ם", נראה לי שמהפכה זו בהבנת קבלת האר"י, כלומר: ההבנה החדשה של "מהות הרוחניי

יצרה תבניות חשיבה ודפוסים חברתיים חדשים. התנועה החסידית איננה רק גיבוש חברתי 
חדש, כפי שסוברים חוקרים אחדים. השינוי במבנה הסוציאלי של החברה היהודית היא תופעה 

נלווית לאינטרס העיקרי של החסידים הראשונים לתת פירוש חדש לתורות הקבלה. מתן פירוש 

תפיסתם, כדי להרחיק מן הסכנות כגון השבתאות שהיא תוצאה של  על פיכזה היה הכרחי, 
(, וקריאה בלתי נכונה …של נתן העזתי, קרדוזוכמו זו אינטרפרטציה שגויה לקבלה הלוריאנית )

 של שבתי צבי(. כמו זו בזוהר )

בעטיה של הטראומה של השבתאות, נוצר ההכרח לשנות את התפיסה הדתית. התורות 
ת המסובכות של קבלת האר"י, הקטסטרטפות, התיקונים והמהלכים המורכבים הקוסמולוגיו

המתרחשים בין הפרצופים העליונים, ואינספור הבחינות והעולמות שקיבלו קונקרטיזציה 

ואפילו מציאות פוליטית בשבתאות, עוברים בחסידות ניקוי וזיכוך, ריחון ואינטרוספקציה; 

 החיים המוסריים של היצירה הדתית.הפנמה והעתקה לתחומי ההכרה, הרגש ו

                                                           
 ז' בספרו ראשית צמיחת החסידות.מלבד פעלו של מ' פייקא    6
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סוף מעצמו אל עצמו כדי -בקבלת האר"י מתוארת בריאת העולם כתהליך של צמצום אור אין

סוף, והעולמות נבראו -לפנות מקום לבריאת העולם. במקום הפנוי נשאר "רשימו" מאור אין

אור חוזר". זהו ב"אור ישר" שנכנס אל המקום הפנוי. מה שאין העולמות יכולים לסבול, שב ב"
תיאור כללי מאוד. תהליכים מסובכים יותר מתוארים ביחסי הפרצופים העליונים: זיווג, עיבור 

הם תיאורים מגשימים ומסוכנים.  –תפיסתו של ר' ברוך מקוסוב  על פי –ולידה. תיאורים אלו 

"י ריאה של קבלת הארההפשטה. תורת הב ל דרךלפיכך יש לפרש את המושגים הלוריאניים ע
פיו מתרחשת היצירה האנושית, ופעולת כוחות הנפש כמוה כפעולת מערכת  היא הדגם שעל

הספירות או השכלים הרוחניים. העתקת התמונה מן התיאוסופיה לפסיכולוגיה, מן התיאוריות 

של מבנה העולמות אל התהליכים הפנימיים של הנפש, המעבר בדרך הלימוד וההתבוננות מן 

יונים אל התיקון העצמי, דרך מאווי הנפש וההתמסרות, היא גם שינוי הטכניקה לפעולה בעל

במעמד ובמבנה החברתי, בתלות ובחיבור בין החברים. הידיעה האיזוטרית המופלגת של 

המיסטיקאי בעולמות הרחוקים נעשתה לידיעה אינטימית של החסיד בנבכי האלהות דרך 

 נשמת האדם. 

וך והתנועה החסידית בראשיתה, וניסוחה השיטתי כזו היא הדרך החדשה שנוקט בה ר' בר

פי פרשנות זו בריאת העולם היא תוצאה של המאמר או הדיבור  היחיד נמצא בכתביו. על
האלהי, שהוא סופו של תהליך של חשיבה. תהליך החשיבה והיצירה כלול מהתבוננות 

מודע -ת"(, היזכרות בדברים שבתאור ישר(, הארות והברקות )""צמצום"והתמקדות )

"(, היסקים, רעיונות הריוןו" "עיבור"(, שהות המחשבה )"זיווג"(, היקשים )"רשימו)"

 "(.לידהוהשגות חדשים )"

הבנה חדשה זו של "מהות הרוחניים" תופסת את העולם כעולם של ישויות רוחניות שכליות 

ת חדשות מולידה בחיבור אירוטי יצירות ותובנו –רגשית ושכלית  –שהאינטראקציה ביניהן 
שכלית יש מעמד של -שמגביהות ועולות בסולם ההשגה. בעולם כזה, לאדם כישות רוחנית

יוצר, והוא נדרש להתעורר מן החלום שהוא שרוי בו, מן התפיסה השגויה של המציאות, 

וללמוד בדרך של אהבה ביחסיו עם אלהים ואנשים. הדרישה מן האדם היא פחות 
עמדתו הנפשית. כללי הלימוד מחייבים הכנסת פסקי זמן של אינטלקטואלית ויותר מצד שינוי 

התבוננות, ושינוי קצב החשיבה. הם מכניסים את האדם לתהליכים של אינקובציה, הריון 

ושהות שבה מתבשלת בתוכו הבנה, ידיעה והרגשה עמוקה יותר של התכנים הנלמדים, 

 והזמן האמיתיים.  "המקום"שמאפשרת פריצה והולדה של יצירה חדשה, והתחברות עם 

המפנה האידיאליסטי בטרמינולוגיה הקבלית )הפשטת המונחים הלוריאניים(, משנה ומחליף 

גם את מושגי החיים והמוות. היצירה הרוחנית מקבלת מעמד נצחי בנשמת היוצר והמתבונן. 
היא "החיים האמיתיים", והעולם החושני הוא בן חלוף, בעדיפות נמוכה, בדרגה של חלום. 

וך השינוי בתפיסת העולם הזו צומחת הדרישה להתעוררות, ודרישה זו )כמו בבודהיזם( מת
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משנה את תבניות החשיבה, את ההנהגות, דרכי הלימוד וההתבוננות, ויוצרת את הצורך 

 בהדרכה ובמדריכים רוחניים בדרך להשגה ויצירה.

, או החיבור עם חיי ההתעוררות מן החלום – 7תפיסת המציאות כחלום מולידה את האקטיביזם
האלהים דרך הבנה ויצירה של דברים שיש להם מימד שמעבר לדברים, מימד נצחי. הדילוג בין 

שתי רמות של מציאות הוא שמאפשר את האיזון וההליכה הנכונה. הקביעה האקוסמיסטית 

שהעולם הוא חלום לעומת מציאותו היחידה הממשית של אלהים, יותר משהיא גוררת אחריה 
ה שלילית של המציאות הארצית, היא קובעת שלאדם יש דריסת רגל במציאות הממשית, הערכ

  8הוא שותף באלהות, הוא חלק ממנה.

 

 דרך ביצוע העבודה

 א. בחינת השפעותיה של הספרות הקבלית המוקדמת על כתבי ר' ברוך מקוסוב.

. הספריה של אופי הכתיבה של הספרים "עמוד העבודה" ו"יסוד האמונה" הוא מאד אקלקטי

-ר' ברוך היא עצומה, ולכן הביבליוגרפיה של עבודה זו תכלול ספרות מדרשית, ספרות קבלית

פילוסופית שקרובה לדרך מחשבתו )כגון: שער השמים של הירירה(, כתבי ר' משה קורדובירו 
שהיתה להם השפעה רבה מאוד על כתביו )כפי שאראה להלן(, קבלת האר"י שר' ברוך 

ונותן לה פירוש חדש, למרות החרם שנקבע להגביל את גיל המתעסקים בה מתמודד אתה 

בעקבות פריצת התנועה הפרנקיסטית )בעיקר: ספרי ר' חיים ויטל והוויכוחים המאוחרים בין 
ר' יוסף אירגס ור' עמנואל חי ריקי(, ספרות מוסר פילוסופית )ן' פקודא( וקבלית )בעיקר ספרות 

ת חכמה(, ואינספור מקורות קודמים כמו: ספר יצירה, הבהיר, המוסר הצפתית: השל"ה, ראשי

 .ועוד ספר הזוהר, תיקוני זוהר, הרמב"ן, עבודת הקדש

זיקתו לזרמים הרוחניים, החוגים והחבורות שפעלו  –ב. השפעת הספרות שנכתבה בזמנו 

בסביבתו. לצד הספרות העצומה שהשפיעה על כתיבתו של ר' ברוך, והמוזכרת בספריו 

 –יוניו, תיערך השוואה לספרות הקבלית שנכתבה בזמנו: כתבי חכמי הקלויז בברודי ובד

                                                           
הפסיבי שבדבקות מתבטא רק בשלב האחרון, שבו האיחוד המיסטי נעשה תוך -היסוד הקוויאטיסטי    7

יבית לרצון האל, ביטולם וחדלונם של כל רצון ועצמיות, ומות האני )קידוש השם(. התמסרות גמורה ופס
בלבד. )סכנת האנטינומיזם שבתפיסה זו גבוהה, כתוצאה מכך יפעלו בנשמת האדם הרצון והכוח האלהיים 

שכן אם אין האדם מפעיל את רצונו ושיפוטו המוסרי, הוא עשוי להחשיב לפעולה אלהית מה שבעיני אחרים 
 נחשב לחטא(. 

לפי התפיסה האקוסמיסטית העולם מאבד את קיומו העצמאי לעמות מציאותו של אלהים שהוא    8
חיי שלמה  ,ח זה מופיע בפעם הראשונה באוטוביוגרפיה של שלמה מימוןלבדו נמצא מציאות ממשית. מונ

בוויכוחים  19ה. מונח זה נתגבש בתחילת המאה 239תש"ב, ספר א, פרק טו, עמ' , תל אביב מיימון
, ירושלים שנתעוררו מסביב לפילוסופיה של שפינוזה. ראה ש"ה ברגמן, הפילוסופיה של שלמה מיימון

 .164, 148תרצ"ב, עמ' 
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מויטבסק,  נחם מנדלהעילית האינטלקטואלית של אותה תקופה, ולספרות החסידית: המגיד, מ

 יעקב יוסף מפולנאה ועוד. 

ג. השפעתו על ההגות החסידית, והשוואתו לחסידים אחרי זמנו: ר' נחמן מברסלב, מנחם 

 נדל מקוסוב, ר' מרדכי ליינר מאיזביצה, כמו גם לחסידים הנזכרים בספריו.מ

קשיים רבים בעבודה נובעים מאריכות הכתיבה, החזרות הרבות והליקויים בעריכת הספרים, 

 שנדפסו כמאה שנים אחרי פטירת מחברם. )הסיבות לכך נדונו באריכות(.

 

 מצב המחקר

קוסוב היא מצומצמת למדי. המחקר התייחס לר' הספרות המחקרית המזכירה את ר' ברוך מ

 ברוך בעיקר בהערות שוליים קצרות: 

הערות מעטות ו 9ממאמרו על קדמות השכלשלום לא כתב על ר' ברוך מקוסוב לבד  רשםג
מאוד ששירבט בשולי ספריו של ר' ברוך, כמו ציון החכמים הנזכרים בספר, או הדגשת 

 פיסקאות.

לר'  מתייחס 10ן המשיחי והמגמות המשיחיות בצמיחת החסידות"תשבי במאמרו "הרעיו שעיהי
כמי ש"שייך , "של המגיד יו הראשוניםתלמידמגדיר אותו כאחד "מבניגוד לשלום ש ,ברוך

לפריפריה הקרובה לחסידות", אך יחד עם זאת הוא מביא אותו כדוגמא של חסיד אשר 

ות קושרות את ר' ברוך המגמות המשיחיות "מטושטשות" בתורתו. כמה הערות ביוגרפי
לקלויז בברודי, ודנות ב"מפנה המהפכני שחל בהשקפותיו מחסידות סגפנית לחסידות 

 תענוגתנית".

מזכיר את ר' ברוך בדיונים שונים  11בין אקסטאזה למאגיה" –"החסידות  אידל בספרו שהמ
ופיה של השפעת הפילוסאת בזיקתו למאגיה. הוא מציין את השפעת קורדובירו על הגותו וכן 

הביניים, כמו למשל, פרשנותו של שם טוב בן שם טוב לספר מורה נבוכים, ח"א פרק כח, -ימי

 משם שואב ר' ברוך את הגדרת ההיולי כ"כח מוכן לקבל צורות" )עמוד העבודה, כה ע"א(.

                                                           
ג' שלום, 'הבלתי מודע ומושג "קדמות השכל" בספרות החסידית', השלב האחרון; מחקרי   9

, ושם הנספח 276-268ם תשס"ט, עמ' החסידות של גרשם שלום )עורכים: א' אסף וא' ליבס(, ירושלי
 (. 279-277שכתבתי 'הרשימו, ההיולי וקדמות השכל' )עמ 

 .24-29ציון, לב )תשכ"ז(, עמ'  .10

 ,Hasidism ; between Ecstasy and Magic, New Yorkביב תשס"א. והוא תרגום ספרו תל א  11

1995 
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, 1978ירושלים , פייקאז' כתב על ר' ברוך ביתר הרחבה, בספרו "בימי צמיחת החסידות" נדלמ

. פייקאז' מקדיש דיון לספריו של ר' ברוך, המהדורות השונות, העריכה המבולבלת, 58-55עמ' 

ומה נכתב קודם. כמו כן מזכיר פייקאז' את ר' ברוך במקומות אחרים בספרו, בדיונים על תורות 

 המוסר. 

עבודת המ.א. שכתבתי "קבלת השכל; פרקים במשנתו של ר' ברוך מקוסוב ומעמדו בין חסיד 

, דנה בתורת האלהות של ר' ברוך. עבודה זו מציגה את תפיסתו 1975ירושלים , למקובל"
המקורית של ר' ברוך שהיא ביאור שיטתי של הטרמינולוגיה הלוריאנית המתפרשת אצלו 

כתהליכים המתרחשים במחשבת האלהים. הדגש בעבודה זו הוא על התיאוסופיה הקבלית, 

האר"י, יחד עם הזיהוי והזיקה ההכרחית של  והמהפך שר' ברוך עושה כאינטרפרטציה לקבלת

 תורת האלהות תורת ההכרה והאתיקה.

סיני, נח , רוזנברג פרסם מאמר בשם "ר' ברוך מקוסוב וראשיתה של החסידות" לוםש

על ר' ברוך. מאמר זה מתאר את תורת עד כה )תשנ"ה(. זהו המאמר החשוב ביותר שנכתב 
פיסה החסידית, וגוזר את תורת ההכרה מן התפיסה ההכרה של ר' ברוך כמה שעומד ביסוד הת

 האונטולוגית.

מאמר נוסף שמזכיר את ר' ברוך הוא מאמרו של דניאל סטטמן, על כמה פתרונות לפרדוקס 
. המחבר מתייחס לר' ברוך 370-355הענווה במקורות היהודיים. בתוך: עיון, מד )תשנ"ו(, עמ' 

עוד קשה לי מהו עניין הענווה ומה מהותה. לשם הצגת פרדוקס הענווה: "ו 359רק בעמ' 

דממאי נפשך: אם הוא בעל מעלה ויודע ומכיר מעלתו... ואעפ"כ משפיל את עצמו... אין זה 
אלא צבוע... ואם אינו מכיר יתרון מעלתו... אם כן הוא שוטה" )עמוד העבודה, קעב ע"ב(. 

                    הענווה היא מושג ריק ובלשונו של ר' ברוך "בלי מושג".      
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 מבוא

 מחשבות הלב; אהבה ויצירה בכתבי ר' ברוך מקוסוב

 .   המיתוס הסימבולי1ז.

תמונת המציאות המתוארת בכתבי ר' ברוך מקוסוב יש לה מקצב קבוע המתנגן בכמה מישורים 

מקבילים. קצב משולש של אצילות שבירה ותיקון, וריתמוס כפול: נוגע ולא נוגע, מטי ולא 
הקצב המשולש של המיתוס הלוריאני מתואר בכמה אופנים, ובכמה רמות  , ברצוא ושוב.מטי

 של מציאות:

הבריאה מתוארת כהארה גדולה במחשבה האלהית,  – אונטולוגי-א. במישור הקוסמולוגי
קטסטרופה של נסיגה שהותירה בעקבותיה רישום  –אחריה באה שבירה שנבעה מעצמת האור 

(, ושוב בא האור בחזרה מבוקרת )בריכוז או ב"צמצום"(. זוהי "רשימו"של אותו האור )

 מעגליות של אור ישר שמשתקף ומשאיר את רישומו, מצטמצם וחוזר, ויורד שוב באור ישר.  

–לאחריה הארה או הברקה, בראשונה באה  – החשיבה וההכרה האנושיתהיצירה, ב. בתחום 

שהיא חזרה אל אותה השגה  והיזכרות(, "קדמות השכל"מודע )-שכחה שמותירה רישום תת

. החשיבה שיש לה אופי , צמצום וניפויראשונה, ולעתים אף התמקדות והתעצמות שלה
הנבנית מן האקסיומה בתהליך של היקש והיסק, יש בה תמיד את החזרה לאין,  –דיסקורסיבי 

ריקה למצב היולי, שמשם היא שבה ובונה את עצמה. מחשבה שאין לה תהומות היא מחשבה 

יצירה. זוהי הספיראלה של סולם יעקב שמלאכי בבחינת ה נאינ והיא שהמלים שלה מתות
אלהים עולים ויורדים בה. סולם ששני קדקדיו משתקפים זה בזה ומעגליות אינסופית שהציר 

 1שלה הוא נפש האדם.

בא ואז  2עדן, תחום העשיה המוסרית המצב הראשוני הוא מציאות של גןב – ג. ברמה האתית
החטא שהוא השכחה וההתנתקות מכל הטוב, ואחר כך החזרה בתשובה: חרטה או היזכרות, 

 3שיבה אל המקור, אל המצב הקודם. –וממצב זה של רגרסיה 

-אנו מדברים על אהבה; אהבה ראשונה, אהבה עצומה שאי – אירוטי-ד. במישור הפסיכולוגי
שנשאר, ההיזכרות והגעגועים,  אפשר לסבול, ובעקבותיה השבירה והנטישה, חותם האהבה

 היסורים והכיסופים הנוראים לשוב להתאחד באותה אהבה.

                                                           
 עיין ע"כ בפרק על סולם יעקב )פרק יב(. .1
 תו של יונג.כך גם בתפיס .2

אפשר לתאר תהליך זה במונחים של איבוד, יאוש והשבת אבידה. כך מתפרשת החזרה בתשובה  .3
סף ליינר מאיזביצה. ועיין ע"כ להלן בפרק על חטא דוד ובת שבע, בספר מי השילוח של ר' מרדכי יו

 .9-8יח. –ובפירוש שנתתי בכיוון זה ל"מעשה מאבדת בת מלך" של ר' נחמן מברסלב 
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מתקיימת שוב אותה חוקיות: בראשונה, המצב האידאלי,  – ה. ברובד הלאומי או האוניברסאלי

 ואז החטא שבעקבותיו באה הגלות, והשאיפה המתמדת לגאולה. 

לש של: שכחה, היזכרות והשגה; חטא, אנחנו נמצאים כמובן בנקודת השבירה. בתוך המשו
איבוד, יאוש והשבת האבידה; נטישה, געגועים והתאחדות. אנחנו  4חרטה וחזרה בתשובה;

בגעגועים הגדולים,  ,נמצאים בנקודה האמצעית ההיולית, שהיא גם נקודה של התחלה. באמצע

ככל בקצב הכפול של רגרסיה והתקדמות שצוברת תאוצה, בכל שלב אחורה וקדימה. 
שהנסיגה גדולה יותר )החטא או הרגשת החטא( כך ההתקדמות חזקה יותר. ואנחנו מטלטלים, 

 חוזרים ושבים ושבים...

למבנה זה של שיטתו של ר' ברוך, אני קוראת מיתוס סימבולי: המיתוס הלוריאני מועתק מן 
שים המישור האונטולוגי לתחום ההכרה והמוסר. לאורך ספרות הקבלה אנו מוצאים פירו

או תיאור מערכת השכלים  5,"צמצום"אפיסטמולוגיים למושגים אונטולוגיים. כך למשל ה

( בתורת ר' אברהם הירירה, שהוא תיאור תהליך של השכלה כזה המקיפות זו את זו ספירותה)
שבין הרב לתלמיד. משל זה נמצא עוד קודם לכן אצל ר' שלמה אלקבץ, ר' משה קורדובירו, 

יקר השינויים יש לחפש לאו דווקא בהמצאת מושגים חדשים... אלא "אולם את ע 6ועוד.

החדשנות היא ברובד  7בשימוש השונה שעשו ]המקובלים[ בחומר הקבלי שהגיע אליהם".
המבני ולא ברובד המושגי, בדינמיקה של הרעיונות יותר מאשר בתוכנם. משל הרב והתלמיד 

יתוס הבריאה הלוריאני המועתק לרבדים הופך להיות בקבלת ר' ברוך מבנה השיטה, וכך גם מ

 נוספים; אתי ואפיסטמולוגי.

עבודה זו תתמקד בתורת ההכרה, אהבת האל והיצירה שהיא הידיעה ועבודת האל. דיונים 

אונטולוגיים הבאתי בעבודת המאסטר, ולא אחזור עליהם כאן. עם זאת אגיש בסוף העבודה 

 של ר' ברוך מקוסוב.פרשנותו  על פימילון קצר למונחים לוריאנים 

 

 .  קווים כללים לתיאור שיטתו החדשנית של ר' ברוך מקוסוב2ז.

כדי להקל על הקורא בהבנת שיטתו החדשה של ר' ברוך, אשרטט בצמצום כמה קווים 

 בתהליכים המרכזיים של הבריאה והיצירה.

                                                           
 חזור ושוב. -מונח זה הוא ביטוי מובהק לקצב הכפול  .4

 וסוב.. ועיין בהמשך על תפיסת הצמצום האורגינאלית של ר' ברוך מקצמצום-אידלראה:  .5

 עיין בנספח על קרדוזו, בפרק המוקדש למשל זה. .6

 .100אידל, שם, עמ'  .7
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: העולם נברא במאמרו של אלהים. הדיבור הוא ביטוי מחשבת האל, בריאת העולם

תגבשת בתהליכי האצילות מן החכמה ההיולית, לבינה ולהיקשי הדעת. ההשגה עוברת שמ

היא רישום שנחתם מהארת שבריאה  או ולידה)קונספט( , עיבור )היקשים( תהליכים של זיווג

 מחשבתו של האל שנצטמצמה ונתרכזה.

ווי : באותו אופן האדם הוא יציר מחשבתו של אלהים. אלהים רשם וצייר בקיצירת האדם

אורו צלם ותבנית שהיא האדם. האדם הוא אספקלריה של האור שנטבע בתוכו. כל השגה שלו 
היא "התרשמות": רישום של קו נוסף בדמותו. המכחול האלהי עשוי מקרני אור שבאות באור 

 ישר. בכל קרן מצטמצם גוון ואופי אחר. כל השגה מציירת תו או אספקט אחר במשיג. 

: אולם האדם אינו שקוף, הוא רפלקטיבי. הוא גה )ההכרה(ההש –היצירה האנושית 
חלק מן המחשבה האלהית, הוא צלם השתקפותה, ודמותו היא כמו ראי שמחזיר אור. זהו 

האור החוזר )שהוא האור הישר מבחינת האדם(. הוא היצירה האנושית שנטבעת למעלה 

דברי התורה  –ם ונחקקת בכסא הכבוד כדמותו של יעקב. אלו המלאכים העולים בסול
הרפלקסיה היא אינסופית: הארה, צמצום, רישום; אור חוזר,  והחידושים שנתחדשו לו.

צמצום, רישום, וכן הלאה. באופן זה לפנינו ספיראלה של מלאכים עולים ויורדים, של אינסוף 

שיח ביניהם מתפתח ומתנהל -השתקפויות, בסולם שקדקדיו הם נשמת האדם והאל כשהדו
לאכים שהם המחשבות המתרוצצות; מחשבות אלהים באדם ומחשבות האדם באמצעות המ

 באל.

אמוציות שמתפתחות בגעגועים אינסופיים  ,: מחשבות אלו הן גם רגשותיצירת האהבה
להתדבק במקורן. במישור הרגשי, הופעת האהוב היא ההארה שמטביעה את רישומה בלבנו, 

הנרשם בגופינו, ]מים נוקבין[ . זהו המ"ן וציור זה שנרשם בנו, חוזר ומשתקף בו )באהוב(

 הארוס שמתפרץ ביצירה חדשה, שמעוררת ומעירה ומושרת בקנון אינסופי.

 : באותו אופן מתקיימים גם יחסי אלהים ועמו. היצירה הלאומית

מעשיו של כל אחד, וישנם איזורי חושך  על פיהריתמוס הוא אינדיווידואלי. הוא נקבע 

דווקא במקומות הקרובים יותר אל אפשר לראות בהם את האור )-ימקומות שא – בספיראלה

כמו במשל המעיין של ר' נחמן(. כאן נדרשת מן האדם ידיעת הצמצום, ההתמקדות  ,המקור

ומציאת הפרספקטיבה הנכונה, מבלי לאבד את זיקתו למקורו, בלי לשכוח את הרישום 

 שבתוכו, את צלמו, את אהובו.

, היא הארוס שביסוד כל יצירה : האהבה היאבתשובההחזרה  –היצירה המוסרית 

השיבה לאלהים או השבת האבדה. האדם מנסה להשיב לעצמו את מה שאיבד כשלא השכיל 

מלך שנאבדה. היצירה המוסרית חורגת מתחום -להשיג את ההארה. זהו החיזור אחר הבת
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ן העדן. השאיפה ן מעידן גהמוסר ההסכמיי. אמות המדה ביחסי האהבה שבין האדם לאלהים ה

 אהבה עד מוות. ,קות עד כלותהיא לדב

 

 הצמצום

הקבלה  על פי –: אין כאן צמצום כפשוטו מקוריתתפיסת הצמצום של ר' ברוך היא 
סוף מעצמו אל -הלוריאנית, צמצום שבא להכין מקום פנוי לבריאת העולמות, צמצום אור אין

תפיסתו  על פיהצמצום,  סוף.-אור אין הגבלתדהיינו ריכוך ו עצמו. גם לא צמצום שלא כפשוטו

או הדגשה של אספקט מסויים. הצמצום  8של ר' ברוך מקוסוב, הוא ריכוז, התמקדות ודיוק,
בלשונו של ר'  הוא פן ספציפי בנמשל.שהמשל כמו  הוא יצירה לצורך ההסבר ופישוט הדברים

הציור הם הדגשה של הסיפור )המעשה(, הפיסול או   9לתכלית. –נחמן: "צמצום אל התכלית" 

קווים או אספקטים מסויימים, הסבר שמחדד את העניין. הצמצום הוא פיתוח ויצירה של כיוון 

 ולא עמעום של הדברים. אלהים מצמצם את שכינתו )פסיקתא דרב כהנא, ד( הוא מייחד אותה.

יסה כנגד תפיסת האימנציה הניאופלטונית, נכנס כאן יסוד דיאלקטי. ר' ברוך שובר את התפ

הניאופלטונית. הצמצום הוא היצירה. צמצום לא במובן של הגבלה והיחלשות, אלא ייחוד כל 
כחות הנפש. כולו ונפשו יתייחדו, יתרכזו ויהיו באותה יצירה, באותה אהבה. היצירה מעלה את 

הצמצום הוא התיקון והגאולה. הוא מיקוד היכולת והכשרון ויוצרה לגבהים שלא היה בהם 

החלשתו. זוהי גישה אופטימית, ותקוה לאדם להגיע למקומות שלא שיערום  האנושי ולא
 על ידיאבותיו. אין כאן תפיסה של פוחת והולך, אלא להיפך. אנו נמצאים בנקודת זינוק. 

התפיסה החדשנית של הצמצום היא תוצאה של  היצירה היא המנוף.וצמצום וריכוז נגיע רחוק 

תיאוריות קוסמולוגיות לוריאניות. נקודת כתחליף ל הההכרותפיסת היצירה ותהליך ההשגה 

 המוצא היא אפיסטמולוגית ולא אונטולוגית.

 

 הרשימו 

 הרשימו הוא אחד המושגים המרכזיים במחשבה הקבלית והחסידית בכל מישורי המציאות:

האדם נברא מן הרישום,  10: הארה, ברק ובטישה.ין סוףהעולם נברא מרישומו של אור א
(,  insight -ם האלהי. ההשגה האנושית היא התרשמות )לאו דווקא חושנית החותם והצל

                                                           
 לדייק בלשון המשנה, פירושו לשים דייק. .8

 .9יז. –שימו, הגעגועים )אצל ר' נחמן( ראה: ההתרחקות, הר .9

והיצירה האנושית שהיא , בריאת האדם, ת העולםאלו פועלים במישורים ובתחומים שונים: בריא .10
 הנבואה. או ההתרשמותתולדת ההשגה, 
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והיצירה היא הרפלקסיה של אותו רישום פנימי שנטבע בלב האדם. העולם הוא ספיראלה או 

  11השתקפויות, סולם שקדקדיו מתהפכים ומסתובבים.רשמים ושרשרת אינסופית של 

 

                                                           
 להלן נרחיב את הדיבור ע"כ. .11
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 ח.  מהות הרוחניים

" )עמוד העבודה, א ע"א(, זוהי כלית מה שאדם יכול להשיגבתהבנת מהות הרוחניים "

הפריבילגיה או המרגלית שזכה בה ר' ברוך, ושהוא רוצה לזכות בה אותנו. זוהי הבנה חדשה 

ר' ברוך מספר על הדרך שבה הגיע לתפיסה  בתכלית של הספירות, ומערכת העולמות כשכלים.

 וההבנה המקורית של מהות הרוחניים: 

הזמין לי ההקדמה הלזו של ביאור אמיתת מהות הרוחניים שהם אורות  בתחלה הש"י

ואח"כ דברי המקובלים, ואמצו אצלי אמיתת וקיום ההקדמה  דעתי, משיקולשכליים 
  1.הזאת

וקודם שהשכלתי ההקדמה הזאת הייתי לומד דברי המקובלים כסומא ובעוורון לבב, 

כוונת דברי המקובלים בהרבה ועתה... השכלת ההקדמה שלי גרמה לי להבין אמיתת 

מקומות, ודברי המקובלים הורוני אמיתת ההקדמה שלי. וחי ראשי בהרבה מקומות מאוד, 

  2.היו לפני דברי המקובלים כדברי הספר החתום קודם שהשכלתי ההקדמה הזאת

כלומר ההבנה המקורית של ר' ברוך מקוסוב קודמת לכל הבנה שהיתה לו בספרות הקבלה, 

פי תפיסה חדשה זו יש לקרוא עתה  מתפרשת על פי הבנה זו, ומאשרת אותה. רק עלוספרות זו 

 ולהבין את הקבלה ותורותיה.

 .  התפיסה האונטולוגית1ח.

המושגים: "אורות",  נקודת המוצא להבנת שיטתו של ברוך מקוסוב הוא ענין מהות הרוחניים.
, "ספירות", הם מלים נרדפות "אורות שכליים", "רוחניים", "רוחניים שכליים", "שכליים"

המציינות תוכן זהה. "שמהות הרוחניים הם עצמים שכליים" )עמוד העבודה, כא ע"א(. "ומה 

 3שכנו המקובלים לאורות עליונים בשם רוחניים... ושמם האמיתי הוא שכליים" )שם, סב ע"ב(.

                                                           
 .עמוד העבודה, יט ע"ב  1

 שם, כ ע"א.  2

את פירושו של ר' יוסף אירגס שהאור "הוא היקר שבמוחשים"  לגבי הכינוי "אורות", הוא דוחה    3
שורש ב, עיקר ה[ אלא  )שומר אמונים, לג ע"א(: "דלא כמ"ש בשו"א ]כמו שאמר בשומר אמונים, הקדמה

" )עמוד העבודה, סג ע"א(. "ואור השכל הוא עיקר האור אלא שאנו ועיקר אור הוא אור השכל
מושאל אצלם ואינו שמם העצמי" )שם, כג ע"א(. ביסוד דעה זו מונחת משאילים שם זה לגשמיים... שם אור 

שם, מז )ם משרשם למעלה" התפיסה שהמציאות שלנו היא מציאות מושאלת ו"כל השמות כולם מושאלי
ע"א(. תפיסה זו היא חזרה על דברי הרמב"ן "כי התורה כולה יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים" )שם, פד 

נאמרו על ידי ר' יוסף ג'יקטיליה: "אל יעלה בדעתך כי עין בצורת עין ממש, או יד  ע"א(. ודברים דומים
לפנימיים באמיתת מציאות ה' ית' אשר מהם המקור בצורת יד ממש, אבל הוא ענינים פנימיים ופנימיים 

ם תש"ך, הקדמה, ב ע"ב(. הביטויים האנתרופומורפיים אינ, ירושלים שערי אורה) והשפע יוצא לכל נמצא"
 אלא סמלים לכוחות הרוחניים.
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בתכונותיהן,  תחת אשר בקבלה נתפסו הספירות ככוחות או ישויות אלהיות מובחנות זו מזו

באופיין, מידותיהן ודרכי פעולתן, מגדיר אותן ר' ברוך כשכלים הנבדלים זה מזה בדרגת 

השגתם. תפיסת הספירות כעצמים שכליים דווקא, באה בעקבות הערכת ההשגה השכלית 
כמעולה בין הקונספציות האנושיות, בעיקר בהשפעת מערכת המושגים האריסטוטליים בכתבי 

 הרמב"ם. 

לכאורה אפשר לטעון כנגד ר' ברוך  עיר כל כך בחידוש הזה, והאם יש כאן חידוש?מה מס
הגדרתו, אינן אלא שם אחר לשכלים הנבדלים של הפילוסופיה  על פימקוסוב, שהספירות, 

אפשר גם לומר שיש כאן חזרה   4האריסטוטלית. זוהי טענתו של ר' יוסף אלבו נגד המקובלים.

ם שונים שר' ברוך עצמו מביא את דבריהם: "חבל נביאים על דברי מקובלים ופילוסופי
מתנבאים בסגנון אחד, שהרוחניים הם אורות שכליים, הלא המה הראב"ד ובעל הקנה 

ובפרדס... ומהרמ"ע מפנו ובעל חסד לאברהם ושל"ה ובעל חובת הלבבות ובעל שפע טל 

באחרונים ה"ה בעל  והרמב"ם ור' שלמה אבן גבירול ובעל השיר שבספר שערי ציון ואחרון
שומר אמונים, כידוע למעיין בספרו. הנה הנם שנים עשר חכמים מובהקים, כולם מכנים 

לרוחניים בשם שכליים. והלא יש בעדותם די והותר..." )עמוד העבודה, כ ע"ב(. ר' ברוך 

מצטט את דברי כל אחד מהחכמים המנויים לעיל )שם, וכן סד ע"ב(, אולם נראה בעליל שאין 
ואולי דברי ר' ברוך מקוסוב אינם אלא חזרה על תפיסת האלהות  מכוון לפשט דבריהם. הוא

  5של הירירה?

טענות אלו אין בהן ממש. הספירות של ר' ברוך אינן השכלים הנבדלים של הפילוסופיה 
הן אינן המדות או התארים האלהיים, , האריסטוטלית, או השכלים של הקבלה התיאוסופית

הספירות הן כל הדברים ביחד ועוד. ובראש  6ר פסיכולוגי של מבנה הנפש.וגם אינן תיאו

וראשונה הן שכלים, לא מאגרי נתונים, מושכלות או ישויות בעלות תוכן מוגדר ובלתי משתנה, 
עפ"י הגדרתו של ר' מנחם מנדל מויטבסק: "כי המחשבה  –אלא שכלים פועלים, "זזים" 

זוהי מערכת דינמית משתנה של  7טי אמרים, כז ע"ב(.מתנועעת תמיד ואינה נחה כלל" )ליקו

השכלה, כוחות נפש וכלים של הכרה, יצירה וידיעה, גם במשמעות האינטימית ביותר של 

 מושג זה. גם ידיעה של הלב והנשמה.

 ,בגדול ,אפשר לומר שר' ברוך ממשיך את הקו הפילוסופי של הירירה, אבל באופן טוטאלי

רירה. מקוריותו היא בהפיכה השיטתית של המושגים האונטולוגיים הוא הולך הרבה מעבר להי
)לרבות מושגים מגשימים, כמו, מקום וזמן( למושגים של תורת ההכרה, לתהליכים מחשבתיים 

של האלהות ושל האדם, המכתיבים גם את תורת המוסר. עצמת התפיסה היא בזיהוי שלשת 
                                                           

 פ.-, עט1853פרעסבורג  ,ספר העיקרים .4

 עיין גם בנספח על קרדוזו. .5

 עמ' קסא. קוסוב,-רוזנברגהבחנות כאלו עושה   .6

 וכן בספר מגיד דבריו ליעקב, קמו.   7
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וצר את המתח או השיא של המיסטיקה שלו. הרבדים: אונטולוגי, קוגניטיבי ואתי, זיהוי שי

ונותן תפנית אידיאליסטית אפיסטמולוגית לתפיסת העולם הקבלית. העדפת האידאי על פני 

הממשות הריאלית של הדברים, או הענקת מעמד אכסיסטנציאלי עדיף למציאות האידאית 
החסידות. זהו הנחשבת ומושגת בשכל, היא תפיסה חדשה. זוהי נקודת תפנית ופריצת דרך של 

הלך הרוח בבית מדרשו של המגיד, הבעש"ט, מ"מ מויטבסק, וסביר מאוד להניח שר' ברוך 

מקוסוב הוא האידיאולוג והמנסח הראשון של תורה זו, או לפחות מי שהשתתף בגיבוש 

 תורותיה בחבורה הראשונה של החסידים.    

ברוך מקוסוב. נעקוב אחר בעבודה זו נסקור את תפיסתו החדשנית של החסיד המקובל ר' 

-פרשנותו לתפיסות המקובלים שקדמו לו, ובעיקר לקבלת האר"י. שיטתו השכלתנית
מחשבה של מהויות  .לורריאניים לתהליכי חשיבה-פילוסופית הופכת את כל המונחים המיתיים

 רוחניות שכליות, ר"ל הספירות, מהויות הומוגניות בתכונותיהן ונבדלות בדרגת השגתן. 

פי עדותו היא  ה לרדת לעומק דעתו של ר' ברוך בהבנת מהות הרוחניים. הבנה שעלאנס
מקורית וחדשנית. אין זה מקרה שר' ברוך קורא להם "רוחניים". הרוחניים אינם רק מהויות 

משכילות, או כלים להכרה. אלא הם מכלול של כוחות הנשמה. האיפיונים -אינטלקטואליות

גבורה וכו', מומרים ומתמקדים בשיטתו בכוחות היצירה, הקלאסיים של הספירות; חסד, 

 הידיעה והאהבה. 

 

 .  ההשלכות של התפיסה האונטולוגית על תורת ההכרה ואהבת האל2ח.

שהפן הדומיננטי שלה היא ההשגה, אולם  8היא הנשמה "רוחניים"דוגמא מוקטנת של ה
ה קושרת ומחברת ויוצרת הידיע ,מיקומה בעולם נקבע מכח אהבתה. בין מכלול כוחות הנפש

את הדברים. תבונת האדם היא ההתבוננות בפסקי הזמן של הלימוד וההשכלה. והדבקות 

מושגת בשהות המתבוננת או בידיעה הנמשכת אחר הנהיה וההשתוקקות. תורת ההכרה של 
המיסטיקאי, או השגת הדבקות הם אופנים שונים של אהבה ויצירה. ר' ברוך מנתח בדקות 

וסי התנהגות מגוונים; סותרים ומשלימים. כמו, התרחקות והתקרבות, שמוכתבים מופלאה דפ

השאלה העיקרית העולה בתוך כתבים אלו  עוצמות משתנות של הרגש האנושי והאלהי. על ידי

  ?מה הם ביטוייה, מה הן ההשלכות שלה, ולאלו שיאים היא יכולה להגיע ,היא מה זאת אהבה

שכליים, היא תפיסה כמעט -הית בעולם של ישים רוחנייםתפיסת הנפש כמהות רוחנית אל

היא שולית  9אידיאליסטית. המציאות הגופנית, שאולי אף היא מין התעבות רוחנית )כלי(,

                                                           
כל  כמו כן א"ס ב"ה מנהיג ."כמו הנשמה  השוכנת במוח, מנהיג כל כחות הגוף ופועל על ידם .8

 העולמות בהשגחתו" )שפע טל, ורשה תרל"ב, כח ע"ב(.

 "שהגוף אינו גוף גמור, כי הוא גם רוחני" )עמוד העבודה, פג ע"א(. .9
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ובלתי נחשבת. הנפש חפשית ממגבלות המקום והזמן, והתודעה קובעת את המציאות: במקום 

ורי הנפש, שהם פועל יוצא של שאדם חושב, שם הוא. תודעה זו תגבר על יסורי הגוף. ויס

 האהבה, יבואו על תיקונם בכוח אהבה זו.

הביטוי המוחשי של האהבה היא היצירה הנולדת. "ודע והבן מה שאמרו המקובלים שא"א 

זיווג... חיבור ב' הקדמות יחד, והם כמו אב ואם להתולדה ההיא"  על ידילהוציא אורות כ"א 

הליך דינמי ומתמשך של חשיבה, היסק, זיווג של )עמוד העבודה, פ ע"ב(. היצירה היא ת
הקדמות, והיא ידיעה במשמעות של דיבוק הרוחניים: "כשישיג וישכיל המשכיל איזה דבר 

בכח שכלו והשגתו, אז הענין המושכל ההוא יתדבק במשכיל דיבוק עצום וחזק, ואין שם 

עצם אחד" )עמוד הפסק כלל וריקות בין שכל המשכיל לדבר המושכל, וזהו כמעט ענין ו
העבודה, סז ע"ב(. היצירה איננה בהכרח גיבוש מוחשי של דברים. בתפיסות מיסטיות 

מסויימות מסמל הגולם את שיא היצירה הדתית. הגולם הוא יצירה שמקבלת מעמד עצמאי 

כמו בנין או תמונה. במובן מסויים יש ביצירה מעין זו קיבוע וניתוק. ר' ברוך מעוניין בקשר 

 שיח מתמיד, התבוננות ודבקות.-ות והתפתחות שהוא תהליך הלימוד, בדושל רציפ

נראה לעניות ]מים נוקבין[ נלע"ד ]האהבה והחשק הם תנאי להשגה )ליצירה(: "הנה ענין המ"ן 

דעתי[ שהוא השגת המושכל הראשון, ועל ידו ישיג המושכל השני... וכן אל לא תכלית... 
י שכלו להשיג... ]כי[ אם העלול אינו חושק למה ]המ"ן הוא[ החשק שיחשוק לפתוח עינ

ישפיע לו העילה?... והנה המ"ן הגשמיים שלמטה ג"כ צומחים מתוך תשוקת האשה" )עמוד 

ע"ב(. החיים במערכת של רוחניים שכליים הם באופן פרדוקסלי הקשרים -העבודה, קכ ע"א
הבנת המתח הזה בין קצווי הרגשיים; חשק, יסורי נפש, געגועים, התפעמות ושמחה כבירים... 

המרגש ביותר בכתבי ר' ברוך הוא המעבר מתיאור ו הרגש הוא מה שמאפיין את רוח החסידות.

הקשוח של העולמות כשרשרת של מהויות שכליות, לידיעת הדינמיקה של  המבנה הרציונלי
עד החיים האלהיים ונפש החסיד. אלהים נעשה קרוב מאוד ורחוק, בהישג יד ובלתי אפשרי 

מעמד הלמימוש האהבה העצומה במוות על קידוש השם. הבנת הזיקה בין האדם לאלהים, 

הפתטי וההתנהגות הפרדוקסלית של המין האנושי והאלהות כאחד, בזה כוחו הגדול של ר' 

 ברוך מקוסוב.

 

  .  מהות הרוחניים בהשוואה לאמרי מנחם מנדל מויטבסק3ח.

 10(1730-1788מנדל מויטבסק )תורת ההכרה של ר' מנחם  –ברצוא ושוב 

כתבי ר' ברוך הם מפתח להבנת תורת ההכרה של ראשית החסידות שמנוסחת בליקוטי אמרים 

ובפירושים לתורה ולכתובים. אחרי ההסברים הארוכים והשיטתיים של ר' ברוך בהבנת מהות 

                                                           
 ן בערך שכתבתי באנציקלופדיה יודאיקה )קיצורו באנציקלופדיה העברית(.עיי .10
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שונים. הרוחניים, נקל להבין את הפרגמנטים ושברי הרעיונות המפוזרים בכתבי החסידים הרא

לאורך עבודה זו אביא מקבילות מדברי ר' מנחם מנדל מויטבסק, המגיד וחסידים אחרים. חלק 

מן ההיסטוריונים של החסידות התייחסו לר' מנחם מנדל מויטבסק כאל מורו של ר' ברוך, 
נראה  11כנראה מתוך בלבול עם מנחם מנדל מפרמישלן שהסכים על ספריו, ואשר נזכר בהם.

ברוך ומ"מ מויטבסק היה מהותי וחזק. הדיון בכתבי מ"מ מויטבסק בא כדי שהקשר בין ר' 

להראות, מתוך המובאות מספר ליקוטי אמרים, שהנה לפנינו דרך חדשה, תפיסה חדשה של 

  12תורת הקבלה שנתנסחה בדברי שני מקובלים אלו כמו גם בתורת המגיד.

כמו בכתבי ר' ברוך, הרוחנים תורת ההכרה של מ"מ מויטבסק יוצאת מתמונת עולם אשר בה, 

, השכלים הנקראים מיםהם שכליים: "ולמקוה המים )בראשית א י(, מקום שמתאספים 
המתאספים שם ומתאחדים ונעשה שלימות. כי הגיע  מים הם עשרה שכליםקרא ימים. 

[. שהט' שכלים 90]השכל העליון הנקרא י' אל הטי"ת שכלים שכולם ט יודי"ן עולה מי"ם 

ן העשירית, כדרך התפשטות המים מלמעלה למטה. וכשמתעלים מתחברים אל נתפשטו מ

 [ )ליקוטי אמרים, נב ע"א(.  100]השורש ונתקן הכל ונקרא ימי"ם" 

התהליך המתואר כאן הוא של ירידה ועליה אל המקור. תהליך זה אינו חל רק על הספירות, 

הקצב הקוסמי המתואר אלא גם האדם כמהות חושבת, כיצור שנברא בצלם ונמצא בתוך 

 13לעיל.

אין כאן יחידות  14תהליך ההשכלה הוא מורכב מאוד, בגלל יחסי הגומלין )למונדה יש חלונות(.

כיוונית. כמו שדורש ר' ברוך על הפסוק "אני לדודי -סגורות של הכרה, אלא זרימה והשפעה דו

 דרשה נועזת המסבירה את תאוות היצירה. –ועלי תשוקתו" )קפח ע"א( 

                                                           
 .1ג. –מ"מ מפרמישלן נזכר פעמיים ולא כרבו של ר' ברוך. ראה לעיל  .11

לבוב תרע"א. במהדורת צילום של דפוס זה, הוצאת גנזי  ,מובאות הן מספר ליקוטי אמריםה .12
המסומן כדף ב, ונוצרה פגינציה חדשה שאינה מתאימה החסידות, ירושלים, תשמ"ז, נעשה הצילום מדף טו 

למהדורה הראשונה. יש כאן מכשלה שיש לשים אליה לב. מכל מקום הציטוטים כאמור הם ממהדורת 
 ערג, תרע"א.לעמב

גם תמונת העולם המצטיירת מכתביו של ר' נחמן מברסלב היא של שרשרת של שכלים א' מעל  .13
צדיק וצדיק נכוה מחופתו של חבירו )ב"ב עה(, כי מקיף של זה גדול השני או א' מקיף את השני: "כל 

 ממקיף של זה. והשכל שהוא מקיף לזה הוא פנימי לזה" )ליקוטי מוהר"ן כא. ה(.

כי כשמגיע להשגה שלא ידע זה מקודם והוא אצלו דבר חדש, אזי נתלהב ונבער מאוד ההשגה הזאת שהיא " 
ההשגה, והוא משיג עתה דברים נוראים וגדולים מזו ההשגה, אין לו נפלאת אצלו. אבל מי שכבר עבר בזאת 

גה שאצל חבירו שום התלהבות מזאת ההשגה. וזה כל צדיק נכוה ונבער ומתלהב מחופתו של חבירו, מהש
והצדיק הב'  .היא דבר פשוט, שאינה מבערת ומחממת אותו כלל, עד שצריך להתכסות ולחפות עצמו

רק הוא צריך לחפות ולכסות עצמו בהשגה אחרת גבוה יותר כדי לחמם  .נהשלמטה ממנו נכוה ונבער ממ
 א"ע" )שם, כא. ח(. 

ופיה של לייבניץ. כל השוואה שעושים, כפי שגם שלום רוזנברג מרגיש בהשוואת הדברים לפילוס .14
מה יש לה ערך מיתודי בלבד. החפיפה היא רק חלקית. כך גם ההשוואה לשפינוזה או הירירה, קנט או של

מימון. אפשר למצוא בר' ברוך מקוסוב את כולם. אבל הוא יותר מדי אידיאליסט מכדי להיות שפינוזה 
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 .  תורת ההכרה והאונטולוגיה4ח.

באופן אנלוגי והחשיבה האלהית נותנת מעמד אונטולוגי לדברים. העולם נברא ממחשבת האל 

אפשר לומר שההכרה נותנת מעמד אונטולוגי לדברים. אין פירושו של דבר שר' ברוך שולל 

א ההשגה הי 15את מציאותו של העולם שמחוץ להשגה, או את המציאות הנתפסת בחושים.
תפיסה של תוכן, והגדרתו או הגבלתו )פיסולו( לצורה שהיא הכלי. השגת הדבר היא העצמתו, 

נתינת מעמד של עצם לעצמות, או הפיכת העצמות לכלי. זוהי הבריאה שנעשית באופן מתמיד 

בתהליך ההשגה. ההכנה לקבל השגה היא יצירת הכלי. התוכן המושג מקבל מעמד של 

כרה יוצרת את המציאות, ולדברים המושגים יש מעמד אונטולוגי מציאות בתודעת המשיג. הה

 מעבר למקום ולזמן. –עדיף על המציאות החושנית, כי מציאות הדברים שבהכרה היא נצחית 

 

 16.  עצמות וכלים5ח.

תיאורו של ר' ברוך ההבדל בין עצמות וכלים איננו עקרוני. העולם הוא יחידה שאופייה  על פי

 ינמיקה של אורות בדרגות עצמה שונות. מוניסטי, שיש בה ד

, אלא נקראים כלים בערך האור הגדול המתפשט בהם שהוא מאיר הכלים הם רוחניים

 הרבה מאד יותר מן הכלי )עמוד העבודה, כח ע"ב; עג ע"א(.

, אלא לפי שהאור שבתוכם, הכלים של הספירות הם רוחנייםכתב האריז"ל; הנה אף 

ם מהם, לכן בערך האור שלהם נקראים הכלים בשם כלים )שם, הם יותר רוחניים ויותר דקי

 עג ע"א(.

בעלי השגה ומדע... והנה הכלי יכולה להשיג את אור  הכלים הם רוחניים שכלייםגם 

הפנימי להיותו השגה שאינה עמוקה כ"כ, ומפני כן יכולה הכלי לסבול ההשגה ההיא. אבל 
השגתה ולסבת גודל עומק שכלו )שם, כח אור מקיף אין הכלי יכולה להשיגו לסבת מיעוט 

 ע"ב(.

                                                                                                                                                                                           

גים מתחום הפילוסופיה להסברת השיטה, לעתים מיותרת. ופחות מכדי להיות לייבניץ, ולכן השימוש במוש
עצם של שפינוזה מול בענין זה אפשר לציין את התייחסותו של היגל לשיטות הפילוסופיות השונות, כמו ה

אחדותה של המונאדה של לייבניץ, מה שהוא מכנה הפנומנולוגיה של הרוח. "איחודן של הפילוסופיות 
ום פילוסופיה אינה נשארת קיימת בשביל עצמה, אלא כל הפילוסופיות השונות לכדי שלמות, באופן שש

שהם מורדים לדרגת אלמנטים של מופיעות כחלקים של הפילוסופיה האחת. עקרונותיהן מתאחדים על ידי 
 .83-84, עמ' מבוא-היגל -צדדים של האידיאה האחת".  .האידיאה האחת

 עיין בפרק על תפיסת המקום והזמן )פרק טו(. .15

 ואילך. 100, עמ' תורת האלהות-בן שלמהראה:   16



 67 

, אינם אלא מערכת אורות וכלים, חומר וצורה, גוף ונשמה, עצמות וכליםהמושגים, 

שכלים זו מעל זו, השומרת על היררכיה במבנה של אור פנימי ואור מקיף, כגלדי בצלים. 

חלק ממנו, ויש  תפיסה כזו מעניקה מעמד אינטימי לנשמה. היא כלולה באלהים, מוקפת בו,
מעבר למקום ולזמן. היא  –סוף אפשרויות. יש לה מעמד עצמיי, היא נצחית ואינסופית -לה אין

ר' ברוך מהפך את תפיסת העצם  17העצם האמיתי. תארי האל העצמיים חלים עליה.

האריסטוטלית, כאשר במרכז השיטה הרוחניים השכליים המלובשים זה בזה, שהם העצמות 

 מוניסטית כזו אפשר לומר שהכלים הם גם עצמות ולהיפך:         במערכת 18והעצם.

" )עמוד העבודה, פג ע"א(. למרות הנטיה לפרש מחומר וצורה"השכליים העליונים כלולים 

באופן אידיאלסטי את תפיסתו של ר' ברוך נשארת תמיד השניות. אולם זוהי אינה שניות 
ם בו זמנית על אותה ישות: "בכל עולם יש מוחלטת. מושגי החומר והצורה הם יחסיים, וחלי

... העצם השכליי שלך הוא חומר למדרגת הרוחניים חומר וצורה הם עצמות וכלים

עקרון זה אין הבדל בין אור וכלי, חומר וצורה. ההבדל  על פישלמעלה מעצם שכלך" )שם(. 
ורית שלהם. הגדרות אלו של הכלים אינן עולות בקנה אחד עם התפיסה המק 19הוא רק בדרגה.

בסטרוקטורה של העולמות בקבלה קיימת מערכת של כלים, לעומת האור הממלא אותם. כלים 

בשיטתו של ר'  שהדיפרנציאציה ביניהם אינה רק מצד מדריגתם אלא מצד אופיים ותיפקודם.

 ברוך הכלי ממלא תפקיד כפול; הוא אור לגבי כלי נמוך ממנו, וכלי לגבי האור שמעליו. 

ל האורות העליונים, שאור עליון במדרגה, דהיינו שהוא שכל עמוק מאד, לא וכן הוא בכ

התלבשותו באור יותר עכור, דהיינו שהוא שכל שאינו עמוק כ"כ  על ידייובן ויושג כי אם 

 שם(.)

האור העכור יוצר את ההגבלה ההכרחית, הוא נותן לאור ולתוכן האמורפי צורה מושגית 

, אינם אלא מערכת של צא בזהחומר וצורה, גוף ונשמה וכיו נתפסת. המונחים אורות וכלים,
 , כגלדי בצלים.ר מקיףואו ר פנימישכלים זה מעל זה, השומרת על היררכיה במבנה של או

הגבלה וצמצום, אולם הגבלה זו אינה בהכרח עמעום, אלא לעתים  על ידיהכלי מכניס שוני 

קבוע או סטאטי. אמנם ההבחנה בין  דווקא התמקדות. הכלי הוא גורם מגוון, והוא איננו
 על פידרך וצורת ההשגה;  על פיהספירות נקבעת, בראש ובראשונה, לפי דרגת השגתן, אך גם 

 –אופיין, מדותיהן ובחינותיהן )חכמה, גבורה וכו'(. אין כאן תפיסה מיכניסטית כמותית אלא 

 דינמית.

וח וגם בפועל. אין כאן שילוב של כל דבר הוא גם גוף וגם נשמה, גם חומר וגם צורה, גם בכ

שהגוף אינו אלמנטים, אלא שתי פנים של אותו דבר, או פונקציה כפולה שכל דבר ממלא. "

                                                           
 .9טו. –ראה להלן, בפרק על הזמן  .17

 על הכלים כתארי פעולה. ואילך, ע"ש גם 70ע"כ באריכות בעבודתי, עמ'  .18

 כך גם הביטוי אנשים של חומר ואנשים של צורה. .19
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. אלא בערך הנשמה שהיא רוחניית ודקה יותר מאד, נק' גוף גמור, כי הוא גם רוחני

 לייהעצם השכהכלים גוף" )עמוד העבודה, פג ע"א(. ובאופן הפוך אפשר לנסח זאת כך: "

למדרגת הרוחניים שלמעלה מעצם שכלך" )שם, פג ע"ב(. הטרמינולוגיה  שלך הוא חומר
-]האיןאיננה קבועה, היא תמיד משתנה, וכך גם מהות הדברים. "ולסבה הזאת האציל הא"ס 

, קיח שםכלים מכלים שונים, כדי שהשלמות הכללי יתחלק לשלמויות רבים ופרטיים" )סוף[ 

 ע"א(.

 

 ה.  כלי ההכר6ח.

"הציור השכלי הוא האור והנשמה,  20כלי הדיבור, והאותיות. –  המליםהכלים במובהק הם 

המלות  על ידי. ווהכלי הוא המאמר והמלות ההם שהציור השכלי מוסבר על ידם

ע"ב(. קיימת זיקה הכרחית בין הכלי -ההם יש לציור השכלי תפיסה" )עמוד העבודה, סז ע"א
מלות אחרות" )עמוד  על ידי"א לו להיות מובן ומוסבר ואורותיו "במה שהציור השכלי א

 העבודה, סז ע"ב(.

יד א"א להשכיל הציור ההוא... מפני שהוא -, "ובלית הכלי והביתהכלי הוא אמצעי תפיסה
 על ידיבהיר מאוד... ומכהה את עין השכל" )שם(. כלי הדיבור יוצר את אפשרות ההשגה 

 על ידי" )עמוד העבודה, סז ע"ב(. וכן תלבוש המלו על ידיהבהרת התוכן השכלי "

 המיתוס שמשתמשים בו(.  על פיהכל ) ההגבלה או הצמצום, השכחה או הבטישה

הגדרה, הגבלה,  על ידיהכלי הוא אמצעי הכרחי להשגת האור, הוא יוצר את אפשרות ההשגה 

התמקדות באספקט מסויים )צמצום( והבהרת התוכן השכלי. כשאב רוצה להשפיע לבנו 

להשכילו, הוא משתמש בכלי הדיבור שהם כלי הסברה. אפשר לומר שהכלי הוא אמצעי ו
דידקטי או הבנה ברמה אחרת, כמו הבנת המשל לעומת הנמשל. באופן זה נוכל לתאר את 

המציאות כולה כרבדים שונים של הבנה, רמות שונות של השגה, אורות וכלים, כאשר כל כלי 

וא צירוף המלים המגדירות תוכן מסויים. זוהי יצירה הוא אור להשגה שמתחתיו. הכלי ה
מחשבתית שמתגבשת במאמר ומתרכזת בקטע או עניין מסויים. התמקדות זו היא חידוד 

והבלטה. היא אמנם הגבלה אך לא עמעום והחלשה. במובן מסויים יש כאן חידוש והתפתחות. 

  21ולים.הדינמיקה של תהליך ההכרה משנה כיוון: האור חוזר והמלאכים ע

 

                                                           
 .15-16טז. –השבירה אירעה במלים. ראה בפרק על המוות: השבירה  .20

ש כאן שבירה של האימנציה הניאופלטונית. על הדיאלקטיקה של תהליך היצירה ראה בפרק על י .21
 יג(.-סולם יעקב )פרק יב
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 .  המשל והנמשל 7ח.

 " )עמוד העבודה, מט ע"א(.המשל הוא הכלי, והנמשל הוא האור שבתוך הכלי"

מיעוט האור מכניס שינוי בגווני הכלי, כמו הבנת המשל לעומת הבנת הנמשל. היחס בין 

המשל לנמשל הוא "כערך הארת השמש לעצם אור השמש. והנה הבנת המשל הוא כעין כלי, 

הכלי נתפשט ]במובן של נעשה פשוט[ הבנת ציור  על ידישל הוא בערך אור, שוהבנת הנמ

 השכל של הנמשל" )עמוד העבודה, סז ע"א(.

יד ואחיזה לנמשל" )שם(. "והנה כשהרב בית הכלי הוא אמצעי הסברה, דרך הבנה ו"כעין 

גמא... רוצה להסביר לתלמיד איזה ענין שכלי עמוק... בהכרח יסביר לו עפ"י איזה משל ודו

ומתוך הדוגמא והמשל ישיג הנמשל... המשל ג"כ הוא עניין שכליי, אלא שהנמשל הוא יותר 

המשל נתפס ציור השכלי אל הנמשל  על ידיעמוק... ]המשל[ הוא מכונה בשם כלי, לפי ש

הכלי... הנה התבאר לך שהמשל הוא הכלי  על ידיבשכל התלמיד, כמו שהמים נתפסים 

 הכלי" )עמוד העבודה, מט ע"א(. והנמשל הוא האור שבתוך

הבנתנו את הדברים היא תמיד הבנת המשל, כאשר מאחוריו עומד הנמשל. המשל משתנה 

תמיד. סיפור המעשה משתנה ללא הרף, ככל שהבנתנו מתרבה וגדלה. הסיפור נמשך ממשל 
למשל, וספק אם אפשר להגיע לנמשל שמאחורי כל המשלים הרבים. אנחנו נשארים תמיד 

הטקסטואלית, בתיאור הדברים, אולי ברובד ההיסטורי והפלאסטי, בעמדה של פרשנות  ברמה

שמקלפת ומפשיטה: מפשטת את הדברים ומביאה אותם לרמה של הפשטה, כאשר הדברים 

 המתחוורים ומתבהרים לעולם לא יוכלו להגיע לדרגת החיוורון או הבהירות של השמש.

הלבשתם בכלי או ציור של מלים. באופן  על ידי המשל הוא הכלי. הסיפור מפשט את הדברים

גורמת לקילוף והפשטה של רובד  22פרדוקסאלי, דווקא ההלבשה והקישוט )"קישוטי הכלה"(
שהיה בלתי נתפס, בלתי נראה וסתום. ההלבשה בכלי היא צמצום האור והכהייתו, שיביא 

וילון הבא, כאשר בסופו לפיקחון וראייה. הגבלת ההבנה לרובד אחד היא מהלך לקראת ה

ההבנה הולכת מן החושך להארה גדולה יותר, להפשטה והפשלה של יותר ויותר וילונות. 
יצירת אריגים חדשים. יצירת ההגבלה היא  על ידייצירתם.  על ידיהסרת הוילונות נעשית 

ההתגברות עליה. המחיצה מעבירה את המשיג אל צדה האחר. הוילון נעשה סובטילי ודק יותר 

נרבה לקלף את שכבותיו. אולם המהלך הפרשני הזה משאיר בידינו שובל ארוך של ככל ש
סיפורים ומשלים שנשרך אחרינו בדרך ההשגה, זה הוא לבוש הנשמה; הלבוש שעוטף את 

הדעת שקנינו. חבילת ההשגה, ככל שהיא מתקלפת ונפתחת ומשילה את עטיפותיה, היא 

תהליך של עיטוף. כדי להשיל קליפה אחת  מתבהרת ומתגלה. אולם תהליך הקילוף הוא גם
צריך לייצר קליפה חדשה. באופן זה יש לנו בניה מתמשכת של סיפורים; סיפור שלא נגמר, או 

שיר שמתנגן והולך, בכל פעם ברמת דיוק וזיכוך גבוהה יותר, לקראת יצירה של כלי דק ושקוף 

                                                           
 .3יג. –להלן בפרק על האספקלריה: הרשימו במעלות הסולם על מושג זה ראה    22
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כל שסיפור חיינו צובר מלים, הוא יותר: סיפור נפלא יותר, שיר נשגב, משל יפה יותר ויותר. כ

נעשה צלול ובהיר יותר. הסטריפטיז נעשה אירוטי ככל שמתרבים הבגדים המתקלפים. ללא 

 העטיפות אין תגלית.

המשל מתרכז בקטע מסויים שהוא גובל אותו ונותן לו צורה שנתפסת ומושגת לשכל. סיפור 

אור הרוחני הוא אחדות פשוט המשל הוא צמצום וחידוד פן מוגדר שנעשה קליט ומובן. "ה

הכלי היא הגורמת הבדלה והפרשה מן האור ושלם כי הוא אור א', שכל עמוק, אבל 
בכדי שיוכל להיות מושג" )עמוד העבודה, עג ע"א(. מצד זה הכלי הוא  הרב אור מועט

 "בחי' דין המגביל את החסד שלא יתרבה" )שם(.

 על פיף אם והמסכים להמעטת האור, וזהו עיקר תועלת הגדול והחכמה של מציאת הכלי
.. כמו כן המשל, שהוא הכלי, ממעט את  שאין האור בעצמו מתמעט באמת.

.. בכדי שיוכל התלמיד להשיג ... שבאמת אור א"ס הוא אחדות פשוט האור הגדול.

ממש, אלא הכונה שהשכל הקטן נכלל בשכל הגדול באחדות פשוט, כמו שהארת השמש 

 דות פשוט )שם, ע"ב(.נכלל בעצם אור השמש באח

 

 .  ההכרה, עצמות וכלים, בתפיסתו של ר' אליעזר ליפמן 8ח.

 משל הרב והתלמיד

מפרש את תהליך האמנציה במטפורות של אב ובן מורה  23ר' אליעזר ליפמן מן הקלויז בברודי

ותלמיד. הזיקה של אב ובן מצביעה על קשר ההולדה בין מאציל ונאצל והיא שכיחה בקבלת 
כיווני, דינמי ואינטלקטואלי, והוא עובד במישור -תלמיד הוא דו-אולם הקשר מורההאר"י, 

המחשבתי. כאן הספירות מוגדרות כשכלים שאופיין האינדיווידואלי מתבטל, וההיררכיה 

דרגת השכלתן. מטפורה זו אופיינית ומקורית במחשבה החסידית,  על פיביניהן נקבעת 
דרגת  על פימר' ברוך. ההיררכיה של העולמות נקבעת ולעניות דעתי, ר' ליפמן לקח אותה 

השגתם, כאשר השגה נמוכה היא כלי לגבי ההשגה הגבוהה ממנה. השניות הדואליסטית 

"שהאדם מורכב מגוף ונפש דהיינו עצמות וכלים" )טל אורות, ד ע"ב(. מקבלת מפנה ועומדת 
אונטולוגי של כל נמצא הכל שכל. המעמד ה –על עקרון אחד שחודר את כל תחומי ההוויה 

 הכרתו וכיוון התייחסותו.    על פידרגת ההשגה שלו,  על פיביחס לנמצאים האחרים נקבע 

                                                           
 .4ג. –ראה לעיל בפרק על החכמים הנזכרים בכתבי ר' ברוך  .23



 71 

"שאור ישר השופע מלמעלה למטה הוא  24אמנם מה שתואר באופן מיכניסטי בקבלת האר"י,

עצמות... ואור החוזר המצמצם עצמו ועולה מלמטה למעלה הוא בחי' דין נקרא בשם כלי", 

 25בל הסבר פסיכולוגי, והדינמיקה היא פעולת המחשבה.מק

"ולפי שהוא לכאורא  –ר' ליפמן מסביר כיצד מושג גשמי, כמו כלי, מובן בקונוטציה רוחנית  

]![ דבר תמוה לומר באור רוחני שאין אנו יכולים להשיג מהותו שיהיה בו שייכות בחי' כלי. 

נו רואין בדבר רוחני בחי' כלי: ע"ד משל קטנות שכלי, איך שא על פיע"כ אסביר לך הדבר 
הרב שלומד עם תלמידים. לפעמים כשאיזה תלמיד הוא קשי הבנה, שאינו יכול להבין דבר 

שכלו מאד ומסביר  מקטיןשלבו רחב כפתחו של אולם, הוא  על פיעמוק, אז המלמד ההוא, א

להבינו לאותו  שמשבר משכלו דבר מועט ומקטינו שבירהדרכו. והוא כדמיון  על פילנער 
נמצא שהשכל המועט שהיה להתלמיד מקודם נעשה בחי' כלי לקבל בעצמו אותו  26תלמיד.

השכל המועט של הרב. והשכל המועט של הרב נעשה בחי' עצמות לו, ואח"כ השכל המועט 

שקיבל מרבו נעשה בחי' כלי לשיוכל לקבל עוד יותר חכמה ושכל מרבו וכן לעולם" )שם, ד 

 ע"ב(.

מזהה את המושגים צמצום ושבירה. בתהליך האינסופי של הלמידה, מאגר ההשכלה  ר' ליפמן

או השכל עובר באופן מתמיד ממצב של כלי למצב של עצמות, וחוזר חלילה בנסיקה אינסופית 
' מעגלית כלפי מעלה של אור ישר ואור חוזר. " נמצא שלעולם נעשה השכל הקודם בחי

' עצמות, תו. והנה אנו רואים בחוש שלפעמים הרב בעצמו וממלא או כלי, והמחודש בחי

יחשוב בינו לבין עצמו להשיג איזה חידוש בתורה, ולא ישיגנו, ואח"כ כשלומד עם התלמידים, 
את דבריו, אז מחמת גודל שמחתו על שתלמידיו חפיצים  בצמאמאד לשתות  מתאויםוהם 

ויותר ומשפיעין ומתאוים להגות בתורתו ית',   לו מן השמיםמתרחב שכלו יותר 

  27חידושי תורה עד בלי די" )שם(.

ההכנה הנפשית איננה רק אינטלקטואלית, הידיעה כאן היא אהבה ושמחה. "שתיבת דעת 

אלקים יש בו כמה משמעות: לשון ידיעה, ולשון אהבה... ולשון זיווג וחיבור... ולשון 

                                                           
 ת, ח"ב פ"א. מובא בטל אורות, שם.מבוא שערים, שער הקליפו  .24

על פי תפיסת הקוסובר, האור הישר הוא ההשגה הנשפעת על האדם, והאור החוזר הוא היצירה  .25
שמצטמצמת בכלי הדיבור המגדירים ומתמקדים וגובלים אותה, ועולים למעלה. ועיין להלן בפרק  האנושית

 יב. -על סולם יעקב 
בירה מצאתי בספר דגל מחנה אפרים לר' משה חיים אפרים פירוש אחר שכורך את הידיעה בש  26

דיל ז"ל מפרעמשלין: מסדילקוב )קארעץ, תק"ע(, עג ע"א: "ושמעתי מן הרב המנוח הותיק מוה' מנחם מענ
, כמו ויודע בהם את אנשי סוכות )שופטים ח טז(. והיינו כשאדם מצייר במחשבתו יודע לשון שבירה

 כל המחשבות רעות וזרות".השם הוי"ה ב"ה, אזי הוא משבר 
ראה לעיל: "שמשבר משכלו דבר מועט ומקטינו להבינו לאותו תלמיד" )טל אורות, ד ע"ב(. בניגוד  .27

ר' ברוך; "לא נוסף שום בירור השגה בהסבירו אותה לשמעון" )עמוד העבודה, פג ע"ב(.  למה שכותב
 .2כא. –בפרק על היצירה  במקום אחר הוא כותב שתועלת הרב גדולה מזו של התלמיד. ועיין
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בגדלות", כאשר הידיעה או האהבה היא מצב נפשי בגדול או בסלנג החסידי " 28שבירה".

מתרחב שכלו לקלוט שפע השראה מלמעלה. מצב התעוררות זה נוצר בעטיים של התלמידים, 

של תאוות התלמידים ואהבתם שמגדלת את אהבת הרב המשפיע להם יותר וכך הלאה, ככל 

 29שתגבר אהבתם.

 במשל הרב והתלמיד, עושה ר' ליפמן אנלוגיה של שלושה צמדי מושגים: עצמות וכלי, עילה

ועלול, נמשל ומשל. היחס בין המושגים וכן יחסיותם ואפשרות המעבר ביניהם נשמרת. כמו 
המעבר מהבנת המשל לנמשל, כך המעבר ממדרגת עלול לעילה, ומדרגת כלי לעצמות. עליה 

 זו היא מתמדת ובלתי פוסקת.

 "נמצינו למדין ממשל זה שלושה דברים עצמיים מאד: 

דריגות זה על זה, שמקודם היה שכל התלמיד המועט מאד, כמה מ עצמות וכליםענין  אחד.

כלי אל השכל... של הרב, והשכל של הרב היה אצלו בחי' עצמות, ואח"כ נעשה אותו עצמות 

כלי לקבל עוד יותר... וכן הוא באורות העליונים, שהעולמות נבראו בהשתלשלות מלמעלה 
מות לעולם שתחתיו, ועולם התחתון למטה בדרך עילה ועלול, וכל עולם העליון הוא בחי' עצ

 הוא בחי' כלי לעולם שעליו ובחי' עצמות לעולם שתחתיו... 

דכמו שהרב... משבר קצת משכלו...  שבירת הכליםאנו למדין ממשל הנ"ל קצת ענין  שנית.
כדי להשפיע לתלמידו... וכל זה מחמת גודל חשק הרב ההוא להשפיע לתלמידיו. כן המאציל 

ת שהיה רצונו מאד לברוא אדם בעל בחירה... ולא יתכן להיות בעל בחירה העליון ב"ה מחמ

היות מציאות רע בעולם... ע"כ ברא רבוא רבבות עולמות בהשתלשלותם וצמצם  על ידיכ"א 

  30כח אורו... עד שאפילו הסט"א יוכל לקבל קצת ניצוצי קדושה...

ינו בע"ה" )טל אורות, ד כמו שיתבאר ענ העלאת מ"ןאנו למדים ממשל זה ענין  שלישית.

  31ע"ב(.

אני מביאה כאן בהרחבה את דברי ר' ליפמן בגלל הדמיון הרב שיש בינו לר' ברוך בסגנון, 

ברצון לפרש כל מלה בכתבי האר"י ובתוכן הדברים שמקורם בלי ספק אצל ר' ברוך, שמנקודה 

בתחומי הקלויז זו פיתח תורת מוסר אקסטאטית חזקה ונפלאה, כאשר ר' ליפמן נשאר עדיין 

 עם תורת המוסר הלוריאנית.
                                                           

 ווארשא תרל"ג, ב ע"א., בית שלמה .28

. ולעניין 531, 524, 520עמ' , אברהם מקאליסק-הרןרעיון זה קשור לעניין "דיבוק חברים". ראה:    29
-זק"אחדות נשמות כל ישראל" )עמוד העבודה, קס ע"ב(, או "אהבת החברים" אצל הרמ"ק, ראה: 

 .213-205, עמ' קורדובירו
 .8ט. –הבחירה החפשית אצל ר' ברוך היא אחד העיקרים החשובים. עיין בפרק על המחשבה  .30

, בפרק על 8יב. –, בפרק על הסולם 11יא. –הרשימו ע"כ בפרק על הרשימו: התפיסה האירוטית של  .31
 .20כ. –, ובפרק על האהבה 2טו. –הזמן 
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 כלי ביטוי –.  כלי פעולה 9ח.

הכלי הוא כח הפעולה של הנפש. הוא אמצעי הביטוי שלה ובעזרתו היא מתגלה ופועלת.  

 על ידי"וכלל גדול הוא... אין שום כח רוחני של אדם יכול להתגלות לאדם זולתו כי אם 

שמיים הם כלים לכחות הרוחניים. וכל הכוחות פעולות איברים גשמיים. והפעולות הג
הרוחניים הם כחות הנשמה" )עמוד העבודה, קטז ע"ב(. הנשמה היא אחת אך צורת הביטוי 

והפעולה שלה הן מגוונות ושונות. הגילוי או הביטוי של הדברים הוא מעמדם בפועל. זו 

תיה הם ענין א', אך הנשמה עצמותה וכוחו – הוצאת הדבר מן הכח אל הפועל. "והם כח אחד

 הכלים שונים "ומפני כן שייך גם בהשגת הרוחניים עליונים ענין כח וענין פועל" )שם(. 

ידם היא נבחנת. אלו הם תכונותיה: שכל,  כלי הנפש הם הכוחות שבהם היא פועלת, ועל

 כלי ריק, כמו רצון... וההיפעלויות: אהבה, שנאה. הפעולות הגשמיות הן כלים לכוחות אלו.
דיבור בלא כוונה, אינו יכול למלא את תפקידו. "הדיבור המחובר מאותיות ומלות ותנועות, 

הוא רומז אל הכלים שהם הספירות, והמחשבה והכוונה הם רומזים לא"ס... נמצא שהתפלה 

 היא בלא כונה נמצא שתפלתו היא לספירות בלבד" )עמוד העבודה, נב ע"א(. 

 

 32.  תארי פעולה10ח.

ארי פעולה. א"ס מצד מהותו, טרם התלבשו בספירות, אינו  ניתן להשגה "אבל הכלים הם ת

מצד פעולותיו הוא קרוב אלינו בתכלית הקירוב. דהיינו אחר התלבשו בספירות" )עמוד 

 על ידיהעבודה, נא ע"ב(. ההשגה בו אפשרית מצד הבנת פעולותיו, והתפרטות כחו הכללי "כי 
" )סנהדרין, מלך אין רואין אותו ערוםרטיות" )שם(. "הספירות אנו יכולים לקבל כחות פ

פ"ב משנה ה(. הוא נראה רק לאחר התלבשותו בספירות "שהם פעולות הא"ס, ועל ידם נגלה 

על ואין אנו יכולים להשיגו כ"א פעולותיו" )עמוד העבודה, צה ע"א(. " על ידיהא"ס 
 על ידי, קיז ע"א(. "" )שםהכלים על ידיפעולותיו ושלמויותיו המתגלים לנו  ידי

 נחלקים ומתפצלים לענינים פרטיים" )שם(. התלבש כבודו בכלים

 

 .  יצירת הכלים11ח.

 יצירת הכלים מתוארת באופנים שונים:

                                                           
 .תארים-אידלראה:  .32
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אור המקיף  הכאת על ידיהכאת אור באור: "אין הכלי נעשה רק  על ידיא. הכלי נעשה 

" )עמוד העבודה, קכז ע"א(. בטישה והכאה... וכשעילה משפעת לעלול זהו נקרא 33בפנימי

בפנימי, דהיינו להשפיע...  להכות"המקיף הוא כמו עילה לאור הפנימי, וכשהמקיף רוצה 

  34בהכרח תתלבש ההשגה הזאת באיזה כלי" )שם(.

צמצומים עצומים"  על ידיצמצום: "וכל הכלים נאצלו מאמיתת אור א"ס  על ידיב. הכלי נעשה 

ית' שיער כמה יהיה התעבות כל כלי" )שם(. לענין הדקות  )עמוד העבודה, עג ע"א(. "הא"ס
שלא יהיה דק מדי והאור גדול, או עב מדי ויחשיך בפני ההשגה. "ונקוט האי כללא  ,והעביות

בידך שאור א"ס הגדול בלי צמצום לעולם א"א להיות מושג לשום נאצל... שאין הכלי יכול 

 הבלתי בעל תכלית[" )שם(.]לסבול אורו הבב"ת 

. בסתירה על פיו נברא האדם: "ומלמדין אותו כל התורה כולה, וכיון שיצא לאויר העולם בא ג

מלאך וסתרו על פיו )מס' נדה פ"ג(... ומכניס את הנשמה בתוך הגוף" )עמוד העבודה, קיז 

 . (סתירה והגבלה בגוף)השפעה וצמצום  ,לימוד על ידיע"ב; עג ע"ב(. בריאת האדם נעשית 

                                               

היצירה האלהית, וכמוה האנושית, נעשית בדרך של צמצום, עקדה והגבלה. התולדה 

תהליך והצמצום ב .המחשבתית היא רק קטע ממאגר המחשבות או הפוטנציאל של יוצרה
היפך. הצמצום הוא ריכוז וחידוד פן אלא ל 35איננו "עמעום האמת", של היצירההמחשבתי 

  37או הפיסול. 36כמו צמצום המבט, ,יים של הדבריםמסו

                                                           
 אירגס, מבוא פתחים )אמשטרדם, תצ"ו(, לב ע"א. ר' ברוך מצטט מספרו של ר' יוסף .33

 .ההמובאה בשלימות: "וכשהמקיף רוצה להכות בפנימי, דהיינו להשפיע לו איזה השגה חדש .34
בהכרח תתלבש ההשגה הזאת באיזה כלי. שאל"כ ]שאם לא כן[ לא יוכל הענין השכלי הזה להיות נתפס אצל 

ם. וז"ש האריז"ל אין הכלי נעשה, רק על ידי הכאת אור המקיף וזולת זה, לא היה לעולם צורך לכלי .הפנימי
ועלת הכלי וטעמ' לאיזה צורך בפנימי. אין ר"ל לגלות לנו איכות עשיית הכלי, אלא כוונתו לגלות לנו ת

 הוצרכו הכלים כנלע"ד" )עמוד העבודה, קכז ע"א(.

 .קוסוב-רוזנברג .35

וכן "סותם וסוגר עיניו" )שם, סה ד(. הטכניקה של ראה אצל ר' נחמן, ליקוטי מוהר"ן, פרשת בא.  .36
אצל ר' נחמן,  -להגיע לנקודה היולית של איפוס הרגש  -עצימת העינים באה גם כדי להתגבר על הכאב 

ואצל המגיד: "כשאדם במדרגת קטנות אז טוב יותר להתפלל מתוך הסידור, ומכח שרואה האותיות מתפלל 
לם העליון, אז יותר טוב לסגור עיניו כדי שלא יבטל אותו הראיה בכוונה. אבל כשהוא דבוק יותר בעו

. שורש המלה היוונית מיסטיקה 206אור האמת )הוסיאטין, תרנ"ט(, עמ'  -מלהיות דבוק בעולם העליון" 
מורה על הסתכלות שבעצימת עיניים. כך אמר לי י' ליבס. רי"צ ורבלובסקי, בערך 'מיסטיקה' באנציקלופדיה 

פולחני המיסתורין בעת העתיקה דרשו מהבאים  ב שהמונח יסודו במלה היוונית "לסגור".העברית, כות
שמיועד ליחידי סגולה בלבד, במובן זה המיסתורין הוא בסודם לסגור את פיהם: אסור היה לגלות ברבים מה 

י שהנשמה איזוטרי. משמעות נוספת היא סגירת החושים בפני כל עניני העוה"ז )תחושות, תאוות, רציות( כד
 תהיה פתוחה לעניני הרוח והעולם העליון.

ומיילדת שהם  ראה בדרשת ר' נחמן על הפסוק פסל לך לוחות. שם, ס א(. סוקרטס היה בנם של פסל .37
 לענייננו היינו הך, והוא עצמו יילד את הדברים באותו מובן של יצירה המוצג כאן.
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הצגת הצמצום כעמעום האמת אינה לוקחת בחשבון את הדיאלקטיקה או הקצב הכפול של 

תהליך הבריאה שהוא גם תהליך הגאולה. הבריאה נתפסת כעמעום האמת רק מבחינה 

לא כתהליך  אונטולוגית, כאשר כל נברא הוא חלק מוגבל, או פן מסויים של המציאות, אבל
אפיסטמולוגי. תהליך היצירה הוא גם שכלול של היוצר. החשיבה איננה סטאטית, היא גם 

אינה מיכאנית, כי הצמצום או ההגבלה אינה דווקא כמותית אלא מכוונת, זוהי התמקדות, 

והדינמיקה שלה מפתחת ומעלה את השכל היוצר אותה בתוך מערכת השכלים האחרים. 
ושוב מסבירים את מצבי ה"קטנות וגדלות", גלות וגאולה. והמסה  תהליכי החשיבה ברצוא

המשפיעה על העולם היא המחשבה המתפתחת ויוצרת וגואלת. התולדה המחשבתית היא קטע  

של השכל שהוליד אותה, אולם היוצר או החושב הוא בדרגה גבוהה יותר לאחר המצאתה. אין 

רה היא גם יוצרת, ומעמד היוצר נמדד ביחס קיפאון, הנתונים משתנים וכך גם המסקנות, היצי

לאפשרויות היצירה שלו, שהן משתנות. תהליך החשיבה מתחיל תמיד בנקודה אמצעית 

היוצר נוטל דף חלק, אולם הפוטנציאל שלו משתנה ומשתכלל והוא אף פעם  38היולית,-ספירית

 איננו נמצא באותו נהר ועם אותם מאגרי כוח. 

הכאת אור  על ידייאור של אותו ענין מזוויות שונות: הכלי נוצר תיאורים אלו, כולם, הם ת

 באור והגבלתו. הכלי איננו חומר בהכרח, אלא אור מצומצם מרוכז ומוגבל. 

 

 היצירה היא בעילה -.  היסוד האירוטי של היצירה 12ח.

 "כי בועליך עושיך" )ישעיהו, נד ה(. וכך גם. שהיצירה היא בעילהבאופן אחר ניתן לומר 

נדרש הפסוק בסנהדרין כב ע"ב: "אשה גולם היא, ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי". 

אור שהוא יסוד אלים שמכה וסותר באור, מצמצם ומגביל ומרכז אותו,  ,אקט של בטישהזהו 

 כדי לבנות. והגבלה סילוק ,ועושה אותו קונקרטי ומסויים, באותה סתירה שגורמת שכחה

בכל מובניה ובעיקר במשמעות האירוטית. אם בתחילה דומה היה שר' היצירה היא הידיעה, 

ברוך לוקח את כל המושגים של הקבלה הלוריאנית, מונחים מגשימים לכאורה, שיש להם 
התייחסות אל מקום וזמן, הופך אותם לתהליכים של חשיבה, ומעמיד הכל על בסיס 

הג אתם באותו אופן, דווקא ראציונאלי, הרי כאשר הוא מגיע למושגים הסקסואליים ונו

בנקודה זו מתהפכת התפיסה: "כעין מי שממציא המצאה שכלית מעצמו יצדק לומר שהוליד 
ההמצאה ההיא" )עמוד העבודה, עז ע"א(. "וכן גדלות היא כמו שמתגבר והולך וגדל בשכלו 

כ"א יום יום עד כי גדל מאוד" )שם(. "ודע והבן מה שאמרו המקובלים שא"א להוציא אורות 

זיווג. כן הוא ג"כ בהמצאת תולדה שכליית. שלעולם לא נוכל להוציא תולדה מהקדמה  על ידי
א' הקודמת לה... אלא מחמת חיבור ב' הקדמות יחד והם כמו אב ואם להתולדה ההיא" )עמוד 

                                                           
הספיר, שהוא היולי בבחי' הגוון" )עמוד העבודה, כך דורש ר' ברוך את הספירות "שהם היולים כמו  .38

 כה ע"א(.
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זו לזו... והם כאב ואם אל ההקדמה השלישית  יסתרוהעבודה, פ ע"ב(. "מב' הקדמות... ש

ו והולידו ההקדמה השלישית" )שם, קכו ע"א(. "ודבק באשתו פי' בעלולו. מפני שהם חידש

כלומר שישתוקק יותר להשפיע כח לעלולו שיוליד אור חדש... ודבק באשתו רומז על הכח 
המשפיע בעלולו להוליד ולד שזהו עיקר ענין הדיבוק בין הזכר והנקבה... וכל זה הוא בנוי על 

 הם עצמים שכליים" )שם(.ההקדמה הגדולה שמהות הרוחניים 

המרת המושגים; זיווג, עיבור, לידה... בביטויים המציינים היקשים, היסקים ותהליכים של 
של המקובל העקבי חסר הפשרות שבונה  39חשיבה, היא כהליכה עד אבסורד ב"קבלת השכל"

את שיטה פילוסופית ראציונאלית קוהרנטית ועקבית כל כך. אבל בדיוק כאן בנקודת השיא הז

הכל נעצר ומתהפך. הידיעה איננה רק הבנה אלא היא ההולדה, האהבה והיצירה. ר' ברוך אינו 
סקסואלים של קבלת האר"י, הוא ממיר אותם במושגים של -מקבל את המושגים הטכניים

חשיבה, משליך אותם על תחום ההכרה, אולם אין הוא יכול להתעלם מן היסוד האירוטי 

 אימננטי בידיעה, הוא גם הדומיננטי.                האימננטי. יסוד זה שהוא 

 

 מלך-.   היצירה היא החיפוש אחר הבת13ח.

הידיעה היא ידיעה פנימית, מבפנים, ידיעה של משהו שיצא מתוכו, שהיה בו ונבע ממנו. 

במובן מסויים זוהי ידיעת עצמו. ידיעת אותו חלק שהיה הוא. החיפוש אחר הבת מלך 

היצירה היא חיזור אחרי מה שהיה פעם הוא.  בדה שהיתה פעם חלק ממנו.היא הא 40שנאבדה,
חיפוש של נוסטלגיה וגעגועים למצב הראשוני. קיים  41חיזור במובן של לחזור אחורה בזמן,

 "בטרם כל יציר נברא". ,, והגעגועים לשלימות, למה  שלפניקונפליקט יסודי בין דחף היצירה

רה אינסופית לשלימות שהיא יצאה ממנה. היצירה היא ענין באופן פרדוקסלי, היצירה היא חתי
מצומצם ומוגבל של יוצר מושלם, ששואפת לשלימות גדולה יותר בחיבור עם יוצרה. 

 הם הקובעים את קצב הבריאה.   42,החיזור והחזרההמעגליות של 

                                                           
 כך קראתי לעבודת הגמר שלי על מקובל זה. .39

: 60, עמ' הקדמה-היגלל ר' נחמן; מעשה מאבידת בת מלך. כך גם ניתן לפרש כך את סיפורו ש .40
ם האחדות "הרוח מודע את אבידתו". ירמיהו יובל בהערה כותב: "האחדות האבודה; המודעות לקרע ע

האבודה, מולידה שאיפה להתגבר עליו. כיצור תבוני, האדם עולה במדריגות חייו רק על ידי התעוררות 
המודעות על כך יוצרת תחושה חריפה  .ותחושת הקרע בין האדם לעולמו .צערהרפלקסיה השכלית על כל ה

ד של התבונה, ומתוך על ידי הליכה קדימה בתוך היסו .לשקם את האחדות האבודה .של חסרון ותשוקה
מפליא אבל יש כאן כמעט אותם דברים שאומר ר' ברוך, והדברים נכתבו באותה  -" .התפתחותו הנוספת

שהוא חזרת אבידתו  .רק על הסולם. ר' אליעזר ליפמן כתב בספרו טל אורות, ה ע"א: "מ"ןתקופה. ועיין בפ
 שנפל לס"א, ואנו מחזירין אותו".

 .9יח. –ראה ע"כ בפרק על דוד ובת שבע והיא גם חזרה בתשובה.  .41
 יג.-יב –אור ישר ואור חוזר. ראה להלן בפרק על סולם יעקב   42
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 הידיעה אינה פונקציה של המוח או השכל, היא שם כללי לכוחות הנפש, אלו הם "מחשבות

והמסקנה היא שאי אפשר לעשות  ,כאן נפסקת הפילוסופיה ומתחילה המיסטיקה 43הלב".

מושג; משמעותו כל רדוקציה של כל המושגים לתחום המחשבה. בעבודת הגמר שלי ניתחתי 
המקורית בקבלה הלוריאנית ופירושו אצל ר' ברוך. הדברים נראים פשוטים עד שמגיעים 

יך הזיווג בתהליך הידיעה אינה אפשרית כי הזיווג הוא למושג טעון כמו ידיעה. המרת תהל

חלק מהגדרת הידיעה. הידיעה היא הולדה, הוצאה אל הפועל, מתן קיום נפרד, הינתקות 
ששואפת לשוב ולהתחבר בידיעה מחודשת. לו ידעתיו הייתיו. חיבור והינתקות, ככלב אחר 

הו יובל בהקדמה לפנומנולוגיה של ירמי ל כךכאן גם הקושי בתיאור השיטה. וכבר כתב ע זנבו.

"הפילוסופיה חייבת להיות שיטה שלימה וכוללת שכל חלקיה תומכים זה  44הרוח של היגל.

בזה הדדית... מכאן הקושי המיוחד שיש בכל הבעה פילוסופית". הידיעה היא האהבה, 

, והאהבה היא היצירה. היצירה היא תוצאה הכרחית. אלהים היה מוכרח לברוא את העולם

והאדם מוכרח לאהוב את אלהים ולברוא כמוהו. יצר האהבה או אהבת היצירה חזק מן הכל, 

   45כי זה האלהים וצלמו בתוכנו.

 

 .   כוחות הנפש14ח.

הכח, האנרגיה או ה"חיות", הוא כח המחשבה. לא האינטלקט אלא כחות הנפש והאהבה. 

שהיא מעלה  האור העליון לא יושג אלא מצד החשק והאהבה דבקותודע שה"

  46".נפשיית

הבנת מהות הרוחניים איננה באה להסביר את מבנה הנפש וההתנהגות האנושית, אלא את 

מבנה העולם כולו. הכרת המערכת היא הידיעה איך להתנהג. תורת ההכרה היא גם האתיקה, 
ומה שחשוב יותר, היא ידיעת האלהים. הספירות אינן מסבירות את ההתנהגות הפסיכולוגית, 

 המטרה איננה הבנה עצמית אלא השגת האלהים והקשר אתו ובתוכו.                  ו

                                                           
ראשית החסידות, וכך רציתי לקרוא לעבודה זו. היצירה האמנותית  מונח שנמצא הרבה בספרות של .43

 חושב.או מעשה מחשבת מוגדרת בשפה העברית כמלאכת 

 .9"ו(, עמ' יצאה בתרגומו )ירושלים, תשנ .44

 יח.-יז –ראה להלן בפרקים על האהבה   45
   , טו ע"ב.1863לבוב  ,אברהם אזולאי, חסד לאברהם .46
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 1המחשבה דבקות
 החלום והמציאות

 איפיונים של כחות המחשבה -.  תכונת המחשבה 1ט.

" )עמוד בכל מקום שמחשבתו של אדם מתפשטת, שם הוא עיקר מציאותו"
ם, קפז ע"א(. "עיקר עצמותו " )שעיקר עצמותו היא מחשבתוהעבודה, קפו ע"ב(, ו"

 שהוא מחשבתו שהוא עיקר היותו של אדם" )שם(.

דברים אלו מופיעים גם בשם הבעש"ט: "מבעש"ט: במקום שאדם חושב במחשבה שם הוא 

ובכתבי המגיד: "במה שהמחשבה של האדם  2כולו" )כתר שם טוב, זאלקווא תקנ"ד, ה ע"ב(.

קב, קמב(. "שבכל מקום שאדם שם חושב הוא מחשב שם הוא האדם עצמו" )מגיד דבריו ליע

מתדבק" )ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב, טז ע"ב(. "בכל מקום שאדם חושב שם הוא 
מתדבק" )ליקוטים יקרים, ירושלים תשל"ד, רז(. או בניסוח יותר חזק: "כשיחשוב בעולם 

שב שם הוא. ואם שכל מקום[ שהאדם יח ]העליון, הוא בעולמות העליונים" )שם, יט(. "שכ"מ 

א ע"א(.  ,לעמבערג תרכ"ה ,לא היה בעולם העליון לא היה מחשב בו כלל" )ליקוטי יקרים
 ,או נותנת לו קיום ברובד מסויים. ובצוואת הריב"ש ,המחשבה על הדבר היא ההוכחה לקיומו

זאלקווא תקנ"ד, ט ע"א: "שכמו שאדם מחשב שם הוא, ואם לא היה מחשב בעולם העליון לא 

מחשב כלל". כלומר: המחשבה בעולם העליון היא המחשבה, מחשבה מסוג אחר איננה היה 

 בגדר מחשבה כלל. המחשבה מעצם הגדרתה היא מחשבה בעולם העליון.                  

כאלה הם גם דברי ר' נחמן, ליקוטי מוהר"ן, כא. יא: "כי עיקר האדם הוא השכל, וע"כ במקום 

כשיודע ומשיג בידיעת השכל הוא שם ממש". "כי עיקר החיות שחושב השכל, שם כל האדם, ו

  3הוא השכל" )שם, ס. ו(.

 יש כאן שתי קביעות עיקריות:

                                                           
 .67-64 ,  עמ'קבלה-אידלראה:  .1

 .16במהד' ברוקלין תשמ"ז, עמ'    2
, שם מדברת המחברת על אופי המחשבה 30, עמ' תורת אחדות ההפכים-אליאורראה בספרה של  .3

, היא מזכירה מובאות נוספות מכתבי החסידים קארו-אליאורמננציה האלהית. במאמרה, המשקף את האי
מפורש מפי מורי, במקום שחושב האדם שם הוא  הראשונים )ר' יעקב יוסף מפולנאה והבעש"ט(: "שמעתי

כולו" )תולדות יעקב יוסף, פר' חיי שרה, כג ע"א(. וקשירת קביעה זו להנחה ש"עיקר עצמותו היא 
". אליאור רואה את דברי קארו כמקור השפעה: "כי בדרך הטבע במקום שהוא חושב ומהרהר שם מחשבתו

, מגיד מישרים ,, מביא את דברי קארו156, עמ' קארו-סקיורבלוב(. 139נדבק נפשו" )מגיד מישרים, עמ' 
טבע במקום המובאות בספר הן ממהד' זו. דפוס ראשון: לובלין, ת"ו(, עמ' נו: "כי בדרך )ירושלים תש"ך 

שהוא חושב ומהרהר שם נדבקת נפשו". ועוד: "כי הנפש מתדבקת ומתייחדת בו ית' וגופו ואיבריו הם 
אתה רחל אליאור, בניסוח זה מקדים קארו בכמאתיים שנה את מאמרו מחנה שכינה ממש". כפי שהר

אחת, בספר יסוד המפורסם של הבעש"ט; 'במקום שאדם מחשב שם הוא'.  ר' ברוך מזכיר את קארו רק פעם 
האמונה, קמ ע"ב, וגם שם לא באופן ישיר מכתבי קארו: "וכמו שמצינו בהאריז"ל בס' הגלגולים הנדפסי' 

 ".המגיד למוהר"ר על בנו וז"ל שם מה שאמר
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 . האדם הוא יצור חושב שהמחשבה היא עיקר עצמותו.1

 המחשבה. על ידי. האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת. כלומר, המציאות נקבעת 2

ת את המציאות. המציאות היא מה שהאדם חושב, זוהי תפיסה אידיאליסטית. התודעה קובע
משום שהיא עיקר מה שנמצא במחשבתו, האדם נמצא במקום שמחשבתו נמצאת, 

. המחשבה יכולה להיות בכל מקום, ואינה תופסת שום מקום. והגדרתו כ"חושב" הווייתו

א מציאותו הי קובעת את מציאותו, ואת מציאות הדברים שהוא חושב, מעבר למקום ולזמן.

 היאוהראיה במקום שנשמתו ומחשבתו נמצאות, ולא במקום שגופו נמצא 

 על פיף כשאדם נפטר ומת ומושכב על הארץ, אומרים בני אדם שהוא בעלמא דקשוט, וא

שאנו רואים אותו כאן בהאי עלמא... נשמתו ומחשבתו כבר הם בעלמא דקשוט )עמוד 

  העבודה, קפז ע"א(. 

הנשמה, היא עצם החיות, שאר כאבן דומם, משא"כ כי כשתסתלק הנשמה מן הגוף, י

. כי הנשמה וחיותה הוא ענין אחד. כי עצמותה הוא חיותה בה דבר עצמיי והחיות

 וחיותה הוא עצמותה )עמוד העבודה, ריט ע"א(. 

 יג ע"א(. ,לעמבערג תרכ"ה ,דעיקר כל דבר שבעולם הוא הרוחניות שבו )ליקוטי יקרים

כי המציאות )החיות( היא תואר עצמי שלה, ממש כמו שהיא תואר  המוות אינו חל על הנשמה,
לגבי הנשמה, תואר המציאות אינו מקרי )אפשרי המציאות(  4של אלהים. לתי נפרדב ,עצמי

בהתייחסו אליה, ואין היא קשורה למקום ולזמן מסויים. "אין הפרש בין עצמות הקב"ה 

 האמונה, ד ע"א(.לעצמות נשמותינו. כי הכל הוא עצמות אחד" )יסוד 

והמשל בזה לסוחר אחד שדרכו... לילך... לעיר ברעסלא על יומא דשוקא, אז נמלך 

והנה זה האיש באותה שעה ומתיישב במחשבתו איזה מין סחורה יוליך לשם... 

שאנו רואין אותו  על פיף , ואבאותה שעה בעיר ברעסלא שמחשב כן, הרי הוא
ר על זה האיש שהוא בבראד, רק מחשבתו היא ואין שייך לומ 5לעינינו פה בבראד...

על המחשבה שהיא עיקר חיותו ומציאותו, אבל  רקבברעסלא, שאין שייך לומר מלת 

. כי הוא טפל אל  לומר... רק רקלהיפוך יצדק היטיב מלת  . גופו הוא בבראד.

 קפז ע"א(. -)עמוד העבודה, קפו ע"ב  הנשמה

                                                           
 .9טו. –עיין ע"כ בפרק על הזמן: הזמן והמקום כתארים עצמיים  .4

 זוהי עדות על ישיבתו בבראד. .5
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ית להיות בכל מקום. וכשאדם חושב על עיר אחרת בגלל תכונות )או תארים( אלו, הנשמה חפש

מיד כשהוא מציירה במחשבתו "מתפשטת המחשבה אף על אלף פרסאות או יותר הרבה" 

)עמוד העבודה, קפז ע"א(. מגבלות הגוף אינן חלות על הנשמה, וזה מה שמאפשר את 

 . דבקותה

דם שחושב ברגע אחד מתפשטת המחשבה על אלף פרסאות או יותר הרבה, וכמו כן א

בגדולת הבורא... הרי כבר הוא אצל הבורא והבורא הוא אצלו והוא עם הבורא )עמוד 

 העבודה, קפז ע"א(.

 

 .  המחשבה והחלום2ט.

לחלום יש מעמד עדיף על המציאות. כמו המחשבה הוא חפשי ממגבלות הגוף, המקום והזמן.  

יכול לילך ברגע אחד,  "שהאדם כשרוצה לילך מהלך ת"ק שנה, צריך לילך הרבה, ובחלום
דברי המגיד. וכנ"ל דברי מ"מ מויטבסק: "כשאדם רוצה  – 6"מפני שהוא למעלה מזמניות

מפני שהוא למעלה לילך מהלך ת"ק שנה צריך לילך הרבה, וברגע א' יכול לילך בחלום, 

 7.מהזמנים"

                     הוא חלום הזה םלהעו

יש מעמד שווה למציאות הנחשבת והנחלמת. מהשוואת החלום למחשבה, נראה כאילו 

 למציאות יש מעמד של חלום, וברוך מקוסוב באחת מאמרותיו מגדיר את העולם הזה כחלום: 

והנה ידענו שהעוה"ז דומה לחלום, ועוה"ב דומה להקיץ... ולמה אדאג על זה שמכין אותי 

  8ה, רט ע"א(.בחלום, כיון שלא יכאב לי כלל כשאקיץ, דהיינו לעוה"ב )עמוד העבוד

 9המציאות היא חלום שההתעוררות ממנו היא העוה"ב או הגאולה. תפיסה זו נרמזת כבר בזוהר

החסיד נדרש להתעורר,  11אולם בניגוד לצפייה הפאסיבית לגאולה או לחיי העוה"ב, 10ובמדרש.
                                                           

 .ליקוטים יקרים, רצ  6
לבוב תרע"א, לח ע"ב. ור' להלן בדיון על הזמן. המספר ת"ק נמצא במס' חגיגה פרק  ,ליקוטי אמרים .7

 מהלך ת"ק שנה. ועיין באור יקר, כרך יז, עמ' ו. אין דורשין: "מן הארץ עד לרקיע

עיין להלן בפרק על המוות: השינה, ובפרק על האהבה: המוות בזיקה לתפיסת העולם כחלום.  .8
אידיאליסטית זו מעוררת את התהייה, היתכן שברוך מקוסוב הכיר את הפילוסופיה של זמנו, כפי  תפיסה

 ור לבית מדרשו של המגיד.שהכיר אותה שלמה מימון, שאף הוא היה קש

בדרשה על הפסוק "אני ישנה ולבי ער" )שה"ש ה(. "אני ישנה בגלותא" )זוהר, ח"ג צה ע"א(. "אני    9
 …ובגין דא אתמר בהו הקיצו …וחד בעלמא דאתי" )שם, רכב ע"ב(. "אני ישנה חד בעלמא דין –ישנה 

 (. "בגלותא אני ישנה" )ת"ז, כה ע"ב(.לאתערותא דשכינתא דאיהי ישנה בגלותא" )הקדמת ת"ז, יז ע"ב
זו הגאולה שהיא  …"אני ישנה מן הקץ, ולבי ער לגאולה" )שהש"ר, פרשה ה, פסקה ב(. "אני ישנה   10

 והמקום מעוררו" )מדרש זוטא, שה"ש, פרשה ה, פסקה ב(.  דומה לישן
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להקנות לזמן  ל ידי כךלשנות את המציאות הנתפסת במחשבתו, וע –לעורר את מחשבתו 

שלו איכות נצחית כזו של הגאולה וחיי העולם הבא. הגאולה ההיסטורית היא גאולה  ולחיים

של המחשבה. התפיסה הנכונה של הדברים, הנרכשת בתהליך הלימוד וההתבוננות, מוציאה 
את האדם מן הטעות והגלות, היא משנה את התודעה ואת המציאות. שני רבדי המציאות: 

הם שני מצבים של תודעה: שינה וערות, טעות  12אולה,, הגלות והגאהבלם והעו ההזלם העו

הוא  לם הזה. הגאולה היא מצב של תודעה, מצב של התעוררות. העודבקותוהשגה, תעיה ו
בדברים שמעבר לעולם הגופני.  במציאות האמיתית, דבקותחלום שההתעוררות ממנו היא ה

ה לתפיסת המוות. מות חלומו של הנביא הוא ההתעוררות מתרדמת החיים. תפיסה זו קשור

יש שתי בחינות של מוות,  13הגוף איננו מות הנשמה כמו ששינת הגוף איננה שינה של הנשמה.

האינטנסיביות  על פיפני החלום, נמדדת  של שינה ומציאות. תחושת המציאות, תקיפותה על

 . השינוי החברתי שיצרה התנועה החסידית, מקורודבקותשל המחשבה, ההתכוונות ודרגת ה

 בתפיסה זו, בשינוי דרך הלימוד, מסגרות הלימוד ומושא ההתבוננות.

. מה מקנה למחשבה ממשות לם הזההחלום הוא חפשי כמו המחשבה ובלתי ממשי כמו העו

ינסה ר' ברוך  ל כך? עלם הזהלעומת החלום, ואיזו ממשות זאת לעומת מציאותו של העו

 לענות בהמשך.

 

 דים שונים של מציאות המעבר בין רב -.  ברצוא ושוב 3ט.

 חלום ומציאות, העולם הנחשב והמורגש

לכור מחצבתו. המחשבה היא  ,לכאן נקשרת הנחה נוספת: המחשבה קושרת את האדם למקורו

 . לם הזהו באלהים. היא המדיום שמציאותו הממשית איננה העודבקותהחיבור שלו ו

חשוב תמיד בעולם העליון כמו האדם שהוא הולך מבית לחוץ ודעתו לחזור תיכף... כך י

. ל מויטבסק, ליקוטי אמרים, כז ע"אששם ביתו העיקרית... והחיות רצוא ושוב )מנחם מנד

  .(זאלקווא תקנ"ד, יא ע"א ,וכן בספר צוואת הריב"ש

תמיד יהיה מחשבתו דבוקה בעולם העליון בו ית'... מן המקדש לא יצא. וכשצריך לדבר 

א הולך מעולם העליון למטה כמו אדם שהולך מביתו מעניני העוה"ז יהיה במחשבתו שהו

                                                                                                                                                                                           
סליחות ליום ד' של  "הוי כי יבא יומי/ אזי איקץ מחלומי/ ואשובה אל מקומי" )שלישיה לשלמה,   11

  היסטוריה.-רוזנברגעשרת ימי תשובה(. המובאה ממאמרו של 
 ראה במאמר הנ"ל.   12
 –עולם כחלום, השינה והלימוד, שינה והתעוררות ראה בפרק על המוות: המוות בזיקה לתפיסת ה .13

 .10-9, 6טז.
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אור ) לחוץ... כמו אדם שהולך בדרך ודעתו ומחשבתו וחשקו בכל המהירות לחזור לביתו...

 14(.197הוסיאטין תרנ"ט, עמ'  ,האמת

יהיה מחשבתו דבוקה..."  תמיד" .דבקותהדגש בתחלת הקטע בשם המגיד הוא על תדירות ה
מושכת היא אולי זו האופיינית יותר בתולדות המיסטיקה. נציגה תמידית ומ דבקותהשאיפה ל

על המובהק בחסידות הוא ר' נחמן מקוסוב, שהשכיל לקיים אותה ברובד אחר של המציאות, 

"עבודה בגשמיות", או "התפשטות הגשמיות". על ידי חיים בשתי רמות של מציאות,  ידי
עיון זה רחוק מדרך מחשבתו. הנושא שהוא ביטויים כאלו נעדרים לחלוטין מכתבי ר' ברוך, שר

אינה מצב מתמשך, או חיים בו זמנית בשתי רמות  דבקותטורח לפתח הוא "ברצוא ושוב". ה

  15של מציאות, אלא הקטעים בין הרגרסיות.

 יש מקבילה בכתבי ר' ברוך:  הנ"ללאמרה 

לחזור יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו אדם שהולך לחוץ ודעתו 

תיכף, ובעת הליכה חושב מתי יחזור לביתו, כך יחשוב תמיד בעולם העליון... והחיות רצוא 
שבשעת  על פיושוב... וכשלומד צריך לנוח מעט בכל שורה כדי לדבק עצמו בו ית'... וא

הלימוד א"א לדבק עצמו... ואם לא ילמוד יבוטל דבקותו. ויחשוב כמו בעת השינה אינו 

 ... )עמוד העבודה, רכ ע"ב(.יכול להשיג דבוק

, הם גם ציור תהליך ההשגה וההכרה. תיאור "החיות רצוא דבקותדברים אלו שבאו לתאר את ה

ושוב" )יחזקאל א יד(, איננו תיאור מרכבת יחזקאל אלא הסבר לתהליך היצירה המתואר בספר 

בנשמת האדם  יצירה. במקום החיות ברצוא ושוב, נדמה לנו את מלאכי אלהים עולים ויורדים
, דבקותהגלישה בדיון זה  ממהות הרוחניים והמחשבה אל ה 16שהוא כסולם לעליית ההשגה.

לתאר את הדברים בלי זיקה  י אפשרהיא ממהות הרוחניים. א דבקותהיא מטבע הדברים. ה

למקורם ולמהותם. כל הדברים נובעים ומלובשים זה בזה ויוצרים תמונת עולם אחת, זה 

 וך, וזה גם הקושי בתיאור השיטה. חידושו של ר' בר

 

 כמה דברים עקרוניים לענין כתיבת הדברים

                                                           
שם מ"מ מויטבסק, קשה לדעת מי הוא מקור הרעיון הזה. הדברים מופיעים כמעט מלה במלה ב  14

או  ה את זהנראה שפגשו ז .אמרות רבות אחרות וכך לגביהמגיד, ואצל ר' ברוך )עמוד העבודה, רכ ע"ב(, 
שנה לאחר מכן  40קושי להניח שכתבי ר' ברוך הם המקור לדברים שנדפסו אין שום  למדו בחבורה אחת.

הדברים אין ספק שלא נכנסו מאוחר יותר בספר צוואת הריב"ש. דברי ר' ברוך נכתבו בתק"ך, ועל פי סגנון 
 כמה דברים עקרוניים לעניין כתיבת הדברים.  :על ידי עורכים או מגיהים. ראה להלן

בין שני סוגי דבקות: הדבקות התמידית לעומת מה שהוא רואה כחידושו , מבחין הבעש"ט-אטקס .15
 הדבקות ברצוא ושוב. -של הבעש"ט 

 . יב -ראה בפרק על סולם יעקב  .16
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הדיונים בפרקים האחרונים עסקו בדברי ר' ברוך על מהות המחשבה: "והנה ידוע אצלי במ"א 

]במקום אחר[ בכל מקום שמחשבתו של אדם מתפשטת שם הוא עיקר מציאותו" )עמוד 

ם אחדות בכתביו והוא מלווה במשלים והסברים כגון: פעמי מצאהעבודה, קפו ע"ב(. דיון זה נ
"והמשל בזה לסוחר אחד שדרכו כל הימים לילך עם שתים או שלשה עגלות... והנה זה האיש 

באותה שעה שמחשב כן )איזה מין סחורה יוליך לשם( הרי הוא באותה שעה בעיר ברעסלא 

משכת והולכת בתוך דרוש גדול שאנו רואין אותו לעינינו פה בבראד". דרשה זו נ על פיף וא

 "דרוש המחשבה".

הוא הדין לגבי הדרשה "יחשוב תמיד בעולם העליון ששם ביתו העיקרי" )עמוד העבודה, דף 

ומסתיים בדברים אחרים  18שנמשך מדרשה על מדרש אחר 17רכ(. זהו פירוש למאמר הזוהר
מכירים אותו מכתבי  לאותו עניין. כלומר לפנינו דרשות שבהן הטקסט החסידי המובהק שאנו

לטעון שיש כאן תוספת  י אפשרהמגיד, צוואת הריב"ש וכו', הוא חלק אינטגרלי של הדרשה. א

או עריכה מאוחרת. העובדה שצוואת הריב"ש נדפסה לפני ספר עמוד העבודה אינה עושה 
כשם שאינה מקור לאותם הדברים שנדפסו בכתבי המגיד. ספר  19אותה מקור לדברי ר' ברוך,

את הריב"ש הוא עיבוד וסלקציה מאוחרים של הנהגות שנמצאות באופן מפוזר, ולא צוו

בכתבי ר' ברוך, וזהו הנוסח מצויות גם הנהגות אלו  20כיחידה ספרותית אחת, בכתבי המגיד.
אמירות כלליות או  –הקדום ביותר שלהן. סביר להניח שהנהגות אלו היו מעין מצע משותף 

 21רשו בקרב חוג החסידים הראשונים.שאומצו ונד –כללי התנהגות 

 

 .  "המחשבה הוא הפועל העיקרי והאמתי אצל האדם" )עמוד העבודה, רו ע"ב(4ט.

 ר' ברוך מביא לכך יא ראיות מוצקות:

 ,: "שחושב בדעתו שהקרקע היא שלו"תפיסת המחשבהפי ל ענינים הלכתיים מוכרעים ע .א

 הדבר מוקנה לו מכח אותה מחשבה.

                                                           

"וזהו כוונת מאמר הזוהר ]זוהר, ח"ב קלד ע"ב: "זכאין אינון צדיקייא דידעין לשואה רעותהון   17
 ו דבוקה בו ית' ובעולם העליון" עמוד העבודה, רכ ע"ב(. לעילא לגבי מלכא עילאה"...[ ותמיד יהיה מחשבת

הוא יחידי בעולם כך בסיפרא שמיני, מכילתא דמילואים: "אותו יצר הרע העבירו מלבכם... כשם ש  18
 תהא עבודתכם מיוחדת לפניו". 

 כפי שמנסה לטעון ר' אליאור.  19
יקוטים יקרים )תקנ"ב(, או כתר שם ובחלקם נדפסו לפני כן: בספר מגיד דבריו ליעקב )תקמ"א(, ל  20

טוב )תקנ"ד(. "חלקו של הבעש"ט בצוואת הריב"ש מצטמצם להנהגות שהמגיד מביא משמו בתוך 
 .180, עמ' ספרות ההנהגות-גריס - הנהגותיו".

 ראה לעיל בפרק ה על התחלות החסידות.   21
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יימות פעולתן הפוכה ממה שנראה בעליל, כמו מי שאוכל דבר מזיק במחשבה מחשבות מסו .ב

מועילות לו. כלומר: המחשבה יכולה לשנות את תכונת הדברים, או את תוצאות  – שיועיל

 הדברים בניגוד לתכונותיהם.

יכולת המחשבה לנווט את עצמה ולהתמקד בדברים נגד הטבע, או לדעת דברים שלמעלה  .ג

א כאן דברים מקבילים של המגיד )לקוטים יקרים, רכט: "כשאתה רוצה לדעת מן הטבע. אבי

מה למעלה ממך, תדע כי האדם הוא חלק אלוה ממעל. וכשהוא מדבק מחשבתו למעלה, יכול 
כמו  22.כל הדברים הנעשים למעלה עוברים במחשבתולידע מה שנעשה למעלה. כי 

עלמא. פירוש: כל המדות שמתעוררים שאמר רשב"י ע"ה )זוהר, ח"א רכה ע"א( אנא סימנא ב

למעלה בם מתעוררים למטה בצדיק". הרעיון כאן הוא הרבה יותר קיצוני מרעיון הבריאה 
על תפיסה זו, המחשבה היא אלהים, האדם  על פיבצלם במובן שיש אנלוגיה בין האדם ליוצר. 

  23מהותו הוא חלק מאלהים ולכן הוא חושב את מחשבותיו. פי

עת ויוצרת את המציאות, כדוגמת מה שמובא בזוהר )ח"א קעו ע"ב(; הבכורה המחשבה קוב .ד

 ניתנה ליוסף, כי יעקב חשב על רחל כששכב עם לאה, ולכן הוא "בכור למחשבה".

)כפי שמובא ב"ראשית חכמה, סוף פ"ד משער  מבטלת את הרגשת החושיםהמחשבה  .ה

שב לו על ידו והיה הדם יוצא האהבה, מביא בשם גמ' שבת פ"ח ע"א; רבא שהיה מעיין וי

 מחשבתו בתורה(. דבקותמצפרניו ולא הרגיש מרוב 

את המציאות. היא לא רק קובעת עובדות  יוצרהעיקרי", היא מה ש הפועל"המחשבה היא  .ו

יוצרת מהות אחרת. זהו הכח היצירתי, כח  –)כמו בסי' ד(, אלא משנה את מהות הדברים 
', מביא ר' ברוך דוגמא מס' עמק המלך, בפי"ח משער הבריאה. בדומה למה שהובא בסי' ד

תיקוני התשובה; ישראלי ונוכריה שאוהבים זא"ז, הבנים הנולדים מזיווגם עם בני זוגם, יש 

להם נשמות מתחלפות, בגלל ההרהורים שלהם בעת הזיווג על אהוביהם "יש בהם כח להחליף 

 )טיעון זה דומה לכתוב בסעיף ד(.הנשמות ויצא ממנו )מן הישראלי( איש כופר", ולהיפך. 

יש יכולת לפעול במחשבה "על הדברים הצריכים אליהם  –כח המחשבה )קבלה מעשית(  .ז

הטכניקה שנקטו  כמו מטר או חכמה או שלום ושלוה", דוגמת מה שפעלו החסידים הראשונים.

ם, בה החסידים הראשונים, היא נקודתית ומדוייקת. "משל, פתח שפותחים במפתח גנבי

פותחים בדבר שמשבר ברזל, כך הקדמונים היו מכוונים בכוונה הראוי' לכל דבר. ועכשיו אין 

לנו שום כוונה, רק שבירת הלב היא הפותחת כל דבר" )ליקוטי אמרים למ"מ מויטבסק, מד 

 ע"א(.

                                                           
 .4יב. –והשווה לפירושו על סולם יעקב  .22

. וכן פירוש הרמב"ם לבריאה-קליין ברסלביבהמשך. וראה גם בספרה של  על ענין הצלם אדבר עוד .23
 .צלם-לורברבוים
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. רמג: "בכתבים בשם ר' 62ברוקלין תשמ"ז, עמ'  ,דברים מקבילים נכתבו בס' כתר שם טוב

משל ע"ז הענין שיש לכל מסגר מפתח... ויש גנבים שפותחים בלי מפתח, דהיינו  בער ז"ל,

ששוברים המסגר. כן הענין; יש לכל דבר נעלם מפתח, והוא הכונה המכוונת לאותו דבר, אבל 

 24עיקר המפתח הוא להיות כגנב ששובר הכל, דהיינו לשבור הלב".

הטבות חמריות. "וכל מה שהתשוקה פעולת המחשבה אינה מוגבלת לענינים אקטואליים או ל

יותר חזק בדבר הנחשק לו במחשבתו, כמו אדם שמשתוקק מאוד להשגת החכמה... הוא 
מתגעגע מאוד... הוא ממשיך על עצמו שפע חכמה עמוקה מלמעלה, הרבה יותר ממה 

המחשבה מקבלת הגדרה  –שממשיך אדם שמחשבתו שאין לו כוסף נמרץ כ"כ לחכמה" )שם(. 

. כח המחשבה הוא מכלול כחות הנפש; בעיקר התשוקה והגעגועים, ולא דווקא כח רחבה יותר

 אינטלקטואלי. 

  25המחשבה על תשוקות הגוף. דבקותכח  הנבואה שהוא גם הוכחה לעליונות  .ח

המחשבה מבטלת את ההרגשות הגופנית )כנ"ל בסי' ה(. היא לא רק מתעלמת  דבקות .ט
ראייה ברמה אחרת. דבר זה  –וחררת מנתוני החושים מיסורי הגוף. זוהי תפיסה אחרת מש

מוכח מסיפור אדם וחוה, שרק החטא, שהפריד אותם מדיבוק מחשבתם בבורא, וגרם להם 

 להרגיש כי עירומים הם.

קודם שחטאו אדם וחוה, נתדבקה מחשבתם בו ית'... מרוב השגה עצומה שהיה אז להם, 

עד  גוף מת. כי אז היה כמעט גופם מתחלה כי עירומים הם לא הרגישו בחוש ראותם

הבורא... ולכן הרגישו בחוש ראותם כי עירומים  דבקותלאחר שחטאו, ונפרדה מחשבתם מ

  26רח ע"א(. -הם )עמוד העבודה, רז ע"ב 

המחשבה היא "חלק אלוה ממעל", היא בחיריית ורצוניית, חפשית לפעול ויש לה יכולת  .י

כנעים ומשועבדים לה, כמו כלים אחרים שהיא פועלת לפעול מה שתרצה, והכלים הגופניים נ

  27בהם.

                                                           
 .1כג. –ועיין בפרק על הכוונה  .24

עדיף מנביא )על פי בבא בתרא, יב ע"א(, וגם ר' ברוך סבור כן )יסוד האמונה, עט ע"א(.  ידוע שחכם .25
 .עי"ז נתברר ונתתקן בחי' כח המדמה בנקודה יש הבדל בינו לר' נחמן "ועל ידי התפשטות הנבואה,

ועיקר האמונה הוא רק במקום שהשכל נפסק" )ליקוטי מוהר"ן  .וכשנתתקן המדמה עי"ז נתתקן האמונה
נינא, ז(. כח המדמה חשוב מאוד בתהליך היצירה, עדיפותו על ההקש הלוגי במה שהוא הרשימו של ת

 קדמות השכל, מה שנרשם בתודעה.

יגוד להשקפה שההנאה הגופנית עשויה להביא לדבקות. עיין בפרק על הזיווג. תפיסה זו עומדת בנ .26
 .הבעש"ט-אטקסוראה את מאמרו של 

 אבל קשה יותר לשעבד כלים אחרים, כלי נגינה, אם אינו יודע לנגן. האדם יכול לשיר ניגון, .27
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המחשבה מעמידה ומקיימת את הגוף, ובהעדרה הגוף מתבטל. כמו שאלהים מקיים את  .יא

הבריאה. בניגוד ליצירה כמו בית שנבנה ואינו צריך עוד את האומן שעשאו. האדם אינו יכול 

והרגש חושיו הוא נמשך מן  לפעול שום פעולה ללא מחשבה מוקדמת. "ועיקר חיותו
האדם הוא יצור חושב. המחשבה היא הדבר היחיד  המחשבה" )עמוד העבודה, רז ע"ב(.

היא הסובסטנציה והבפועל. "היא למעלה מן הטבע, ומושלת על  28שקיומו אינו מוטל בספק,

 הטבע" )רה ע"ב(, והיא כלי שיכול וחפשי לפעול פעולות.

 

 דבקותמהות ה

 הרכבה מזגיית –אוניו מיסטיקה  –אלהים .  האיחוד עם 5ט.

תכונת המחשבה, שהיא מעבר למקום ולזמן, מאפשרת לה חופש תנועה אינסופי; אפשר להגיע 

ולהיות בכל מקום "וכמו כן אדם שחושב בגדולת הבורא... הרי באותה שעה שמחשב כן 

הוא עמו" )עמוד בבורא, הרי כבר הוא אצל הבורא והבורא הוא אצלו, והוא עם הבורא והבורא 

 העבודה, קפז ע"א(. 

 הוא יותר דבוק עצוםהדיבוק ה"רוחני" הוא הרכבה מזגיית. "דבוק שני נפשות האוהבים... 

" )עמוד העבודה, ריז ע"א(. באשר החיבור בין גוף לנפש הוא "הרכבה מדבוק הגוף לנשמה
מגדיר ברוך מקוסוב  שכניית", כלומר שכנות של שני יסודות שונים שאינם יכולים להתמזג. כך

בפרק ביאור מלות זרות )בראש הספר, לאחר ההקדמה. ד ע"ב(: "הרכבה שכניית והרכבה 

מזגיית. המשל בזה אם תצבע טבלא אחת, חציה בגוון אדום וחציו בגוון לבן", הרכבה זו היא 
שכניית משום שהצבעים "לא נתערבו ולא נמזגו אלא כל גוון שוכן לבדו", משא"כ "אם תערב 

פי  צבע לבן וצבע אדם ותמזגם היטב, יתחדש מהם גוון אחר ממוצע בין לבן ואדום" )שם(. על

הסבר זה תתכן גם הרכבה שכניית של שני יסודות דומים, אולם במקרה "אשר עצם של שניהם 

 חלוקים הם זה מזה", "כעגלן על העגלה וכספן בספינה" לא תתכן הרכבה מזגיית.                         

המחשבה היא אחדות גמורה שאיננה במקום או בזמן. "כמ"ש הרמב"ם במורה נבוכים,  דבקות

בתחלת ח"ש, כל הרוחניים לא יושכל בהם מנין זולת בהיותם מתלבשים בגופין" )עמוד 
כשהם דבוקים לו ית' נעשה אחדות שבאים  .העבודה, ריז ע"א(. "ומי כעמך ישראל גוי אחד

פי המינוח האריסטוטלי, אחדות  זו, או על דבקות 29ה מזמן]![".למעלה ממספר... שהם למעל

השכל המשכיל והמושכל, מוסברת בדרוש המחשבה כקשר בין דוד ויהונתן שהם "כמו נפש 
אחת שנתחלקה ונתפצלה להתלבש בשני גופים" )עמוד העבודה, ריז ע"א(. "היה נפש דוד 

                                                           
 כפי שכבר הסביר דיקרט. .28

 .66, עמ' קבלה-אידלהזמן: המספר.  וראה,  ברק תשכ"ח, ח ע"א. עיין בפרק על-בני ,אור האמת .29
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אין הגשם  יהם היו מחולקים זה מזה. כישגופ על פיף ויהונתן אחוזים ודבוקים מאד זה בזה וא

 חוצץ בפני דבוק רוחני" )שם(.

העצומה  דבקותבנקודה זו קשה מאד לעצור ולהתאפק מלצטט את הקטע הנפלא שמתאר את ה
הזאת הנובעת מן ה"חיות העצמי" של הנשמה, וכח התנועה הרצוני שלה המשעבד ומכניע את 

 30איברי הגוף, שחיותם הוא "חיות מקרי":

ולה מכל זה, כי דבוק שני נפשות האוהבים זה לזה הוא דבוק יותר עצום מדבוק הנשמה הע
לגוף שאינה אלא כדמות הרכבה שכניית, משא"כ דבוק נפשות האוהבים זה לזה הוא כדמות 

זו בזו הרכבה מזגיית. כי הנפשות  מתאחדות ומתייחדות ומתמזגות ומתדבקות 

  . )עמוד העבודה, ריז ע"א( באחדות נמרץ

יש כאן שימוש מודגש  בכל הפעלים האפשריים, איחוד וייחוד, מיזוג והתדבקות. בניגוד לדעת 

 על ידישאינה "איחוד" אלא "ייחוד" שהוא "ריכוז המחשבה  דבקותג' שלום המדבר על 

זהו אחד הקטעים האירוטים היפים ביותר  31איחוד כל כוחותיה לעבר נקודה מרכזית אחת".

 .בספרות הקבלה

צי האהבה של הנפש מורים ומפלשים תוך הנפש השני בקרב איש ולב, עמוק מעבר כי ח

לעבר, וכמו שאין הגוף של האוהב מעכב מלצאת מלבו חוטי האהבה, כן הגוף של הנאהב 

 32ע"ב(.-אינו מעכב מלכנוס בו חוטי האהבה של האוהב )עמוד העבודה, ריז ע"א

 

 .  ידיעה ואהבה6ט.

ל שפינוזה, אצ “ amor Dei intellectualisת האל השכליתהמחשבה קשורה ב"אהב דבקות

הרמב"ם ואולי אצל אגוסטינוס, וגם למושג "הידיעה". המלה ידיעה יוחדה בשפה העברית 
שהוראתו תפיסה והתעברות או עיבור, לא  conceptionלמעשה האהבה. להוציא את המונח 

 ידוע לי דבר דומה בשפות אחרות.  

מתחלף  וכד', , השימוש במונחים; השגה, חכמה, מחשבהותדבקהאקסטטי של הבשלב 
במלים של אהבה, גם בשיטתו של ר' ברוך מקוסוב, אשר בה אלהים מוגדר כמחשבה. לדעת ג' 

                                                           
עצם  עיין בביאור המלות הזרות )עמוד העבודה, ה ע"ב(, במקום בו מסביר ר' ברוך את המושגים .30

ומקרה: "המקרה הוא נשוא אל העצם, והעצם נושא את המקרה", "כמו חכמה או גבורה או שחרות 
ל פי התפיסה האריסטוטלית, שהחכמה היא מקרה ולבנונית, שהוא ענין מקרה". כאן מסביר ר' ברוך, ע

  בעצם, בניגוד לתפיסתו העקבית לאורך כל הספר, שהחכמה היא העצם והגוף הוא המקרה הנשוא.

 .336דברים בגו, עמ'  .31

במקביל למובאה זו ראה את הקטע הנפלא שהבאתי מס' כנפי יונה לר' משה יונה, בסוף עבודה זו   32
 וק "ישקני מנשיקות פיהו" )שה"ש, א ב(. בפירושים לשה"ש, על הפס
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 דבקות, קשור לאופי מושא הדבקותשלום, הטרנספורמציה של המחשבה לרגש בעת תהליך ה

 שהוא מעבר להשגת השכל, ולכן לקשר אינטימי עם מושא זה.

דיבוק  על ידיהדבקות שהיא בעיקר ערך רגשי, קשורה ככל הנראה במאמץ אינטלקטואלי... 
המחשבה או השכל... העמידה על השימוש בשכל ובמחשבה, לא יתכן שהיא מקרית, אפילו 

נניח שלעתים משתמשים במונח 'מחשבה' שימוש בלתי מדויק... המחשבה השקועה 

אבדת את אפיה המוגדר כפעולה אינטלקטואלית, בהתבוננות באור שהוא מעל לכל הבנה, מ
ידי עצם מעשה הדבקות, המחשבה הופכת לרגש. היא עוברת תהליך רציונלי או  על

אפשר לתרגמה למושגים  אינטלקטואלי, ובהיותה בעלת אופי אינטימי ורגשי ביותר, אי

 33רציונליים.

ת איננו רק בגלל שמושא יש כאן יותר מכך. המעבר מהתייחסות רציונלית לתגובה רגשי אולם

הוא מעבר להשגת השכל, אלא הוא בעיקר תוצאה של הידיעה שהשכל הוא חלק  דבקותה

ממושא זה. הקשר הבלתי אמצעי של הנשמה לאלהים, שמאפייניו החשובים יותר הם 
הגעגועים והתשוקה המצטרפים אל כח המחשבה וההשגה, וביחד הם הידיעה או הארוס. 

את יוצרת התייחסות רגשית שמתבטאת בנשיקה ולא בדיבור. האדם הידיעה האינטימית הז

  34חדל לדבר והוא "כמשיק שפתים" )אילת אהבים(.

במקביל למעבר זה נעשה גם מעבר מתפיסה אימפרסונאלית של האל )בקבלת האר"י למשל(, 

המחשבה נראה פשוט וזמין ואפשרי  דבקותבגלל אופי המחשבה, תיאור זה של  לאל אישי.

היא בהישג ידו של כל הרוצה לעלות בסולם. החסידות הדגישה את הקרבה, אחד, לכל 
וכך כותב ג'  35הנגישות והצורך הנפשי בדבקות, ושאפה לראות את חסידיה עולים בסולם.

 שלום: 

בחסידות שוב אין הדבקות אידיאל רחוק שרק יחידי סגולה, בעלי נשמה יתירה, משיגים 
זו המדרגה האחרונה בסולם העליה, כפי שגרסו  אותו בסופה של הדרך. שוב אין

המקובלים, אלא הראשונה. הכל מתחיל בהחלטת האדם לדבוק באלהים. דבקות היא נקודת 

                                                                      36 כל אחד יכול להגשימה מיד. ,המוצא ולא הסוף

                                                           
 .250,  עמ' השלב האחרוןג' שלום,  .33

 .2כג. –וראה בהרחבה בפרק על הכוונה  .34

 דת ומיסטיקה.-אלהים והצדיק. גרין-רפפורטבהרחבה בפרק על הכוונה. וראה:  עיין ע"כ .35

. אידל 242, עמ' וןהשלב האחר, 'בראשית החסידות או התקשרות אינטימית עם אלהים דבקות' .36
( סבור ש"את מקורותיה של תפיסת הדבקות כנקודת מוצא של הדרך המיסטית ניתן למצוא 67)קבלה, עמ' 

ינים )עמ' ריח( של ר' יצחק דמן עכו בתחתית "הסולם המיסטי" של ר' יצחק דמן עכו כבר בס' מאירת ע
תוות, ואם יזכה לסוד נמצאת אמנם דבקות המחשבה: "הזוכה לסוד ההתדבקות יזכה לסוד ההש

יזכה לרוח הקדש ומזה לנבואה". )עיין ע"כ בהרחבה בפרק על הכוונה(. וכן "סבת ההשתוות  .ההתבודדות
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 37.  כח המחשבה7ט.

ת המחשבה שהיא מעבר למקום ולזמן, והיא חלק מן המחשבה האלהית יש לה כח בגלל תכונ

לפעול "בהתפלל על עצמו לבורא ית', מאחר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, והוא ית' הכלל, 

והנשמה היא הפרט. בהתעורר החלק הנחצב, מתעורר למעלה מהמחצב הכללי, ונעשית 
"וכשבא  לעילא" )עמוד העבודה, ריז ע"ב(.בבקשתו... כי בעובדא דלתתא איתער עובדא ד

לאדם איזה צער... מגביה את הדבר למעלה... ואז ישתנו הצירופים וימתקו הדינים, ויכול 

הכל הולך אחר כי "ות להרע אפשרמובן שקיימת גם ה 38לבטל כל גזירות רעות".

 " )עמוד העבודה, ריא ע"א(.המחשבה

 

 .  חופש המחשבה8ט.

מקום שמחשבתו נמצאת, משמעה שהאדם חפשי. רוח האדם היא הקביעה שהאדם נמצא ב

חפשית, אינסופית ונצחית. המגבלות הגופניות אינן מהותיות, כי הנשמה היא אלהית, והתארים 
 ,האלהיים חלים עליה. לאדם יש אינסוף אפשרויות, והסולם שהוא מטפס עליו ראשו בשמים

שמעות שהוא מגיע לכל מקום, אפילו נגיש, אלא במבלתי לא במובן שהוא בלתי מושג או 

כך יסודי בשיטתו של ר' ברוך,  עקרון החופש הוא כל לשמים, והשמים הם לא הגבול.
את ממנו שבפתרון הסתירה בין הבחירה וידיעת האל הוא מוכן לכפור בידיעת האל ולא לשלול 

ה, היא אין הוא עושה זאת כמובן, באשר המחשבה והידיעה מעצם מהות 39הבחירה החפשית.

מעבר למקום ולזמן, ולכן ידיעתו של ראובן איננה מחייבת את שמעון לנהוג כמצופה ממנו, 
כמו שהנסיון להחדיר למנהרת הזמן מי שיודע את מהלך ההיסטוריה, כדי לשנות אותה, הוא 

 נסיון כושל. ידיעה זו או אחרת אין לה השפעה על המאורעות או השיקולים הפועלים.

א חפשית לגמרי, חפשית להגיע לכל מקום, ואין היא הוזה. ההלוצינציה היא רוחו של האדם הי
הגוף שהוא מוגבל וסופי, ולכן תופעה חולפת. כוחות הנפש יכולים לגבור על מגבלות הגוף, 

                                                                                                                                                                                           

" )שם(.  בסולם המיסטי של ר' יצחק דמן עכו, הדבקות היא אמנם נקודת .חשבה בשם ית'הוא דבוק המ
 המוצא, והיא נגישה "ליחידים ולהמון". 

 .1כב. –הכוונות והמאגיה ראה בפרק על תורת  .37

ירושלים  ,יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא, נוצא חסד על מסכת אבות .38

 תשמ"ב, עמ' קיג.

ואם שאין הדבר  .להיות כאלהים יודע טוב ורע .לתפיסתו של המהר"ל "שהאדם נברא בצלםבניגוד  .39
 ,רה שאפשר לו לעשות הרע" )דרך חייםהזה לטובתו. כי יותר טוב שיהיה ברשות העלה, ולא היה בעל בחי

 ריקי קמט(.-עמ' קמח ,ירושלים, תשל"א
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 ,על היסורים והרגשת החושים. המצב קשה יותר בכל הנוגע ליסורי הנפש. יסורים אלו

המוות הוא השחרור המיוחל ו ,פיים. עזה כמוות אהבההגעגועים הגדולים והאהבה, הם אינסו

 נכונו לה מסעות במעלות הסולם. אולם עודשל הנשמה, 

הדגש על חופש הרוח וכוחה האינסופי של הנשמה, על היכולת המאגית של האדם "היודע", 

שיש לו כוחות עצומים להשתמש בהם, עומדים לכאורה בסתירה לכיוון המיסטי של ר' ברוך. 

שתי המגמות נמצאות בכתביו: המיסטית והמאגית. ר' ברוך אינו פוסל את השימוש ואכן 
אולם הריווח האישי וגאולת הנפש הם בסופו של דבר תיקון העולמות. הכיוון  40במאגיה.

מועתק מן המגמה והמשימה הראשונה שהיתה בקבלת האר"י תיקון העולמות, אל התיקון 

יקון העולם. היכולת המאגית של האדם אינה מתבטאת האישי, דרך עצמו, שהוא מיניה וביה ת
בשבירה, ניתוק או חיבור של כוחות בדרך שונה, כמו באלכימיה למשל. כוחו בא לו דווקא 

מתוך חיקוי מעשה האל והשתלבותו במעגל הכוח הקוסמי. ההתכוונות המיסטית היא גם 

ממשיכה את החסד על  על החסיד 41תיאורגית. יש לה השלכות מעשיות. "המשכת הרוחניות"
העולמות. זוהי הדרך החסידית. האנרגיה האנושית המכוונת לנתב את האדם בסבך הרגשותיו, 

לאפשר לו לחיות בצוק העתים בעולם, היא גם מאבקו ויצירתו לשיפור ותיקון העולמות, כי 

 העולם הוא מה שנתפס במחשבתו.

 

 תהליך הלימוד -.  דרכי המחשבה 9ט.

 של האר"י הוא תיאור דרך הלימוד באופנים שונים:  המיתוס הסקסואלי

א. לימוד דברים רבים, הוא לימוד מפרה. דבר נלמד ומתבאר מדבר אחר. עובדה מסויימת 

, ]על דרך משל[ . עד"מזיווג אורות מולידים אור חדששופכת אור על דברים אחרים. "
קום אחר. והנה כל אדם לומד הקדמה אחת באיזה ספר, ואח"כ לומד עוד הקדמה אחת במ

ההקדמה האחת מובנת  על ידיהקדמה אחת בפני עצמה אינה מובנת הבנה שלימה... ובאמת 

הבנת ההקדמה האחרת... נמצא  מפרשת ומבארתהשניה הבנה שלימה... נמצא כל אחת 
וזווג ב' , והאור השכליי החדש ההקדמות זה לזה מולידים אור שכלי חדש חבור 

 של כל הקדמה בפני עצמה" )עמוד העבודה, קלא ע"ב(.    מהההבנה שלישמולידים, הוא 

. מחשבה יוצרת היא חיבור של הארה שנשפעת עליה זיווג של חומר וצורהב. היצירה היא 
ידה: "הנה הארי' ז"ל כתוב]![ במבוה"ש  מלמעלה שהיא הצורה, עם החומר שכבר מושג על

מר וצורה, אלא שחומר העולם ]במבוא השערים[, והובא במבוא פתחים: בכל עולם יש חו

העליון, הוא אור וצורה בערך עולם שלמטה ממנו... הרי בחי' השכל שלנו בכלל חומר, 
                                                           

 כב. -ראה ע"כ בפרק על המאגיה  .40

 .7יג. –ק על האספקלריה על מושג זה ראה בפר .41



 91 

השכל... והוא כלי לגבי השכל  יוהצורה של המדרגה הגבוה הוא שכל עמוק יותר... מושג ע"

בוש העמוק... בחי' נקיבה שמקבלת מהזכר..." )שם(. באופן זה הלימוד הוא תהליך של גי

והולדה של ישויות מחשבתיות שהולכות ומשתכללות, ככל שמשתכלל חומר שכלינו ודרגת 

 42הארות גבוהות יותר.ו השגתינו ומתחבר עם צורות

: מ"שני הקדמות אמיתיות הסינתיזה בין התיזה לאנטיתיזה ג. תוצר המחשבה הוא

מה אחת שלישית, ומקובלות, ובאמת הן סותרות זו את זו, מוכרחים אנו להמציא עוד הקד
סתירת שני ההקדמות. וזהו כעין שני כתובות ]צ"ל: כתובים[ המכחישים זה את  על ידילתרץ 

הסתירה הנ"ל נולד בנין שהוא  על ידיוזה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם... 

כדמות אב ובן לגבי המכרעת בין ב' הקדמות ראשונות, שהן  ההקדמה השלישית
... וזהו סותר על הסתירה מכרחת מציאות ההקדמה השלישית התולדה הנולדת...

שהנקבה היא  עזר כנגדו. ונוכל לפרש הכתוב לגבי זה אעשה לו ]שבת לא ע"ב[ מנת לבנות

שני כתובים המכחישים כנגדו של הזכר..." )שם(. כך גם בספר יסוד האמונה )פב ע"א(: "
. ומפני התנגדותם מול . .. הם כדמות זכר ונקבה. ידים תולדה בהזדווגותם זא"ז.

... אבל שני כתובין הבאים כאחד... דבכל מקום שאין התנגדות אין שם כח מוליד". ביחד

 43".שכל יופי והדר אינו אלא כשיש התכללות משני דברים הפכיים"

היצירה האנושית היא תולדה של ידיעה והשגה )בעקבות פגישה עם הצדיק למשל(. ההמצאה 

ווג פרצופי אבא ואמא, חכמה ובינה: "השכל ההיולי שבאדם הוא השכלית היא התולדה מזי

בחי' חכמה שבע"ס דנשמה... שכל הציורים המושכלים ישנם בו בכח... בחי' בינה שבע"ס 
דנשמה... התחלת ההתבוננות והתחלת הציור, ואח"כ יתיישב בדעתו לשקול היטיב במאזני 

 רא בשם דעת" )עמוד העבודה, קח ע"ב(.שכלו, אם יש ממשות בציור ההוא... ידיעה ברורה תק

יש כאן הפנמה של המיתוס הלוריאני ויישומו בתהליכי החשיבה האנושית. חב"ד בחינות של 
הנשמה יש להם פיתוח נוסף בהבחנה בין הדעת המכריע והמתפשט ובין הרצון הפשוט 

דעת  והבחירי. "דעת המכריע נשאר למעלה בהכרעתו בין חכמה לבינה... ]וממנו[ נמשך

המתפשט... ]הוא[ הרצון הבחיריי ]שהוא תולדת[ הדעת בצירוף החכמה והבינה... כללות 
חב"ד הוא קודם לרצון הבחיריי. אבל יש בחי' רצון פשוט הקודם לחב"ד והוא בחי' הכתר... 

 קט ע"א(. ,ברצון הפשוט, לא יש שום ציור דבר... כי הרצון הפשוט כולל כל ההפכיים..." )שם

 

                                                           
במצב סטאטי היחס הוא:  חומר / צורה = נקבה / זכר = כלי / עצמות. אולם בתהליך היצירה הכלי  .42

 נותן את הצורה.
מלאדי, סדר התפילות, שער התפלין, יט ע"א. מובא במוטו לספרה של ר' אליאור, תורת  רש"ז .43

 .1992ירושלים  ,אחדות ההפכים
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 44רך הלימוד.  ד10ט.

דרך הלימוד: "אדם הלומד ומפלפל ומבין בדעת, ומחמת קובע את אופי הדינמי של ההכרה ה
, מפני דקותו" )מ"מ רק ברצוא ושובהפלפול נכנס בדקות אשר אי אפשר לתפוס בשכלו 

 נז ע"א(. ,ליקוטי אמרים ,מויטבסק

יד בגדלות הבורא ולחשוב תמ צריך למעט בלימוד"ועוד כלל שלא לרבות בלימוד מאוד... 

 ית' כדי לאהוב אותו ולירא מפניו" )אור האמת. שם(.      

כי המחשבה מתנועעת כדי לדבק עצמו בו ית'...  וכשלומד ינוח מעט בכל שעה"

  45..." )שם, כז ע"ב(.ואינה נחה כלל תמיד

בלי שום הפסק כלל... ]שלא[ נשכח  לא ילמוד בהתמדה רצופה]מכל מקום[ "אבל מ"מ 

' ותיקון מדותינו ויחוד מעשינו לשמו ית' וזה העיקר... והעצבות מדה מגונה ומניעה יראת ה

 כנודע" )שם, כז ע"ב(.]הבורא יתברך[ גדולה לעבודת הבוי"ת 

הוא יותר טוב שבעתיים מהלימוד"  דבקותכלומר, צריך שיהיה קצב לימוד מבוקר, ואף ש"ה

והגאון בעל של"ה ]שני לוחות החסיד בעל חו"ה ]חובות הלבבות[ ]כמו שאמר[ כמ"ש 

למרות  46ן וקרח מכאן" )שם(.אהברית[, "אבל בדורותינו... אם נתבטל מהלימוד נשאר קרח מכ
כדי  48"וכשלומד צריך לנוח מעט בכל שורה 47ולימוד, צירופם הוא הכרחי. דבקותהניגוד בין 

ק עצמו בו ית'. שבשעת הלימוד א"א לדב על פיף לדבק עצמו בו ית'. ואעפ"כ צריך ללמוד. וא

שהתורה מצחצחת נשמתו... ואם לא ילמוד יבוטל דבקותו" )עמוד העבודה, רכ ע"ב(. הלימוד 
. אולם בשעת הלימוד, כמו דבקות. הוא אמצעי לזיכוך הנשמה, ותנאי להשגת הדבקותהכרחי ל

היא בהפסקות ברגעי ההתעוררות או ההתבוננות  דבקות. הדבקותאפשר להיות ב אי 49בשינה,

 מצע הלימוד. שבא

ו. כזו היא העדות המובאת דבקותמעלתו של המגיד לא באה מחמת למדנותו, אלא מגודל 

ג' שלום  על פי(: "הנשמה אמרה להרב ]שהוא המגיד ממזריטש, 207בספר אור האמת )עמ' 

שמה שנגלה אליו דברים עליונים, לא מפני שלמד הרבה מסכת  50בעותק שבספרייתו[,
לה שהיה מתפלל תמיד בכוונה גדולה, ומשם זכה למעלה עליונה. ופוסקים, רק משום תפ

                                                           
 .9טז. –המוות: השינה והלימוד  ראה גם בפרק על .44

והשוואתו למובאות אחרות בכתבי החסידים, ראה ז' גריס,  1467נוסח מלא מכ"י הספריה הלאומית  .45
 .164-160רושלים תש"ן, עמ' י ,ספרות ההנהגות

 וכפי שכתב ג' שלום בשולי דפי הספר: "קטעים שנמצאים גם בצוואת הריב"ש ובהנהגות ישרות". .46

 של נחיתות הלימוד בתפיסה החסידית, היא הנקודה העיקרית בביקורת המתנגדים.ההדגשה  .47
 זאלקווא תקנ"ד, ד ע"א: "בכל שעה". ,בצוואת הריב"ש  48
 .9טז. –הלימוד לשינה, ראה להלן בפרק על המוות על השוואת  .49
 הבעש"ט. זאלקווא תקנ"ד, ה ע"א, נכתב באותה הלשון, ואין להסיק מכך שהוא ,בצוואת הריב"ש  50
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צריך להניח בכל פעם מעט מהלימוד, ולהתבודד בדורותינו שאנו במעט מאוד מאוד, 

. כי לא המדרש עיקר... וכמו שאמרו מחשבתו, ואף שמחמת זה יתבטל מלימודו

ם דבקות, מגודל בגמרא )ברכות כ( דורות הראשונים שמסרו נפשם על קה"ש ]קידוש השם[

 נעשה להם נסים..."

זמני של המחשבה. זו היא  זמני, בגלל אופיה העל להפסקה או לשהות מן הלימוד יש מימד על

האינקובציה או ההריון שמולידים השגה חדשה. הקונספציה משמעה הריון )לכך משמשת 
ים עושים את מלה זו באנגלית(. המחשבה מופרית ומתעברת ועוברת ושוהה. הרווחים בין המל

השיר. "והשתהות הזמן בהתישבות דעתו נק' בשם עיבור והריון. ולכשיראה לו שציור שכלו 

חזק הוא... נק' בשם לידה, ושם הולד הוא הדעת כי נולד ונתחדש השגה וידיעה ברורה 
ר' נחמן אומר: העולם אומרים שמסיפורי דברים אינם  ושלימה" )עמוד העבודה, קח ע"ב(.

ריון )פון זאגין ווערט מען ניט טראגין(. ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק, באים לידי ה

שמעורר עי"ז בני אדם משינתם, עי"ז בא פקידת עקרות" )פעולת הצדיק, ברוקלין תשל"ח, עמ' 

 רלו(. 

היא ההפסקה שבין המלים, והתפיסה שהמלים הם  דבקותיש סתירה מסויימת בין התפיסה שה

, או כוחות מאגיים להורדת השפע. בין התפיסה הספיריטואלית ותדבקכלים להשגת ה

  51והמאגית ששתיהן כרוכות בחסידות בקשר הכרחי.

 

                                                           
 כב. -ראה ע"כ בפרק על המאגיה  .51
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 1י.  כח הראייה וההתבוננות

תבנית מושגית אלא  על ידיההסתכלות השכלית היא מעין ראייה של האמת המוחלטת שלא 

עית, כמו בין העין והאובייקט זו פגישה מיידית, בלתי אמצ 2בכוח חוויה ישירה של השכל.

שהיא רואה. הראייה איננה רק השגה וויזואלית של תמונה, אלא כח יוצר. זוהי יצירת תמונה 
עמוד אשר דרך פעולתה מקבילה לתהליך החשיבה: "ראיית העין הוא ג"כ כח רוחני" )

לעין  קכא ע"א(, "כי השגת השכל מתגשם בעברו דרך העין ומתגבל בעין... ומחוץהעבודה, 

בראייתו  – אלהים את האור וירא" 3הוא חוזר ומתרחב כמו קודם שנתצמצם בעין" )שם(.
יב ע"ב(. באופן זה זהה כח הראייה  ,קראקא תרנ"ו ," )נעם אלימלךהקדושה נתהווה האור

 לכח המחשבה והדיבור.

הוא מעבר את הראייה מוסבר גם בדברי המגיד: "הנה העוף הנקרא ראה, היצירה של כח 
. ומזה יצא לנו מופת גדול, שבכל דבר או מקום שאדם קבתו בראיה והסתכלות בלבדנ

הצמצום כאן  4מחשב, הרי כל חיותו מצומצם באותו דבר או באותו מקום לבד, ואינו רק שם".

משמעו ריכוז. ריכוז שבורא ויוצר מציאות או יצירה חדשה. ריכוז המחשבה או ריכוז כח 

                                                           
ויניציאה שנ"ט,  ,עיין גם בפרק על הראייה בחוויה המיסטית. ר' יוסף טאיטאצאק, בספרו פורת יוסף .1
ז ע"ב, מבחין ב"ג' מיני אור: האור הגשמי אשר הוא מניצוצי השמש, ואור התורה ואור העולם הבא", ס

וזה כשהדבר הנראה יתחבר  -, במין, באספקלריאה: ראיה במהותו לעומת שלוש צורות התבוננות: "במהות
אות מהדבר היא כשדמיון הדבר הנראה מצטייר בר -ויתדבק לראות כמו שהעין רואה אור. ראיה במין 

רק דמות הדבר הנראה מצטייר באספקלריאה". השגת ראיית האל  - .ראיה באספקלריה .הנראה בעצמו
התגלות. ההתבוננות השניה טבעית למלאך. "הראייה באספקלריאה היא במהות תלויה ברצונו של האל ל

מעשיו". עיין טבעי לאדם באלו החיים במה שמכיר את האל יתב' ממה שנראה כוחו וחכמתו וגדולתו ב
קפה. במאמרר זה מדבר המחבר על התורה ,, עמ' קלזהספרות הפילוסופית-סרמוניטהבמאמרו של 

האל מקרין במישרין את הצורות   - illuminatio divina"הארה האלהית" אפלטונית בדבר ה-האוגוסטינית
ת הצורות )האידיאות( האידיאליות על הנפש שהיא מוכשרת לקבלם בהיותה בלתי תלויה בגוף. בהטביעו א

בנפש, מאפשר את היווצרותו של התהליך ההכרתי. הדימוי המצטייר בדמיון, נשלח החוצה על ידי הנפש 
תיאור זה מתאים לתפיסתו  -פעיל בתהליך ההכרתי, בניגוד לתורת ההכרה האריסטוטלית. הממלאת תפקיד 

 .משל האורות-זקן גם במאמרה של יג. עיי -של ר' ברוך. ועיין בפרק על האספקלריה וסולם העליה 

 . 58, עמ' הקדמה-היגלראה ירמיהו יובל על מושג זה אצל שלינג, קנט והיגל.  .2

 ין היא כח נחות מהשגת )או הסתכלות( השכל.משום כך ראיית הע .3

. למשל בכתבי ר' צבי אלימלך שפירא ר כך. משל זה חוזר בכתבי חסידים אח99מגיד דבריו ליעקב,  .4
ב, אגרא דכלה, צג ע"א: "ומעוף ששמו רא"ה שמוליד על ידי העינים". או בספרו של ר' יקותיאל מדינו

" )לעמבערג תרמ"ט, פב .מזריע יראה, שהרי יש עוף שמזריע .ראיהיהודה טייטלבוים, רב טוב: "על ידי כח ה
. ובספרו ייטב פנים, . "וידוע כי הראיה יש לו כח הזריעה, שהעוף הראה מזריע בראיה" )שם, רמט ע"א((ע"א

ש"ץ, שם. ובספרה  'ח"ב, רב ע"א: "כי גדול כח ראות העין המזריע ומוליד כנודע מעוף הנקרא ראה". עיין ר
 .110-95התפילה המתבוננת, עמ'  ,ות כמיסטיקה''החסיד
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את הפסוק "יצרנו כאישון עינו" )דברים לב דורש המגיד  5ציאות.הסתכלות שיוצרת מ זו הראות

  6העולם, או ישראל, הוא בבבת עינו של אלהים, יצירת מחשבתו. באופן זה: י(

 

 .  עין הרע1י.

 השימוש במונח זה רווח מאוד בכתבי החסידים. במיוחד נודעת הראייה בכח המאגי.

שבה בעצמה מבלי הבטת עיניו לא היתה ולכאורה ענין עין הרע רחוק מן השכל... והמח

יכולה לפעול מיעוט ממון חבירו. אך עתה מתלבשת מחשבתו בחוש הראות שלו שהוא 

 בחינ' כלי גופו, לכן יוכל להתמעט ממון חבירו )עמוד העבודה, ריא ע"ב(.

ר' ברוך מקוסוב מדגיש כאן את הפונקציה שהעין ממלאת. העין היא כלי הפעולה של 

שבה לבד אינה יכולה לפעול. היא צריכה להצטמצם, להתגבל ולהתלבש בכלי, המחשבה. המח

ממש כמו בתהליך הבריאה. כלים אחרים שהמחשבה פועלת בעזרתן הן האותיות, המלים, 
התפילות, והכוונות. לכלים אלו יש השפעה גם מעבר לדברים הגשמיים. ר' ברוך מסייג ומגביל 

, והאת פעולת העין רק לתחום הגשמי: " נה ידוע ששליטת העין, שהוא חוש גשמי

" )עמוד העבודה, ריט אינו אלא על דברים הגשמיים. כי החוש לא ישיג ענין רוחני
מקור  .ע"א(. גם המגיד טוען שפעולת העין מוגבלת, אבל זאת בגלל שהיא באה ממקום נמוך

על לזולתו...  הוא "צדיק האוחז במדת יראה בלבד... יכול להשפיע ,ההשפעה שלה, "טוב עין"

 כלומר דרגת המשתמשים בטכניקה זו היא נמוכה. 7החן שהמציא והוריד". ידי

 

   עין ההשגחה -.  עין השכל 2י.

, ולדעתי יצדק לומר עין ה' על עין השכלוהכח המשגיח על העולם יקרא  , עין ה'

לפי שהוא משיג כל מה שמשיג בחכמתו הנפלאה והעצומה, כמו שפירשתי כמה פעמי' 

 ונטריסי' הללו מהו' אור השכל )עמוד העבודה, עז ע"א(. בק

                                                           
 .3יג. –ראה בפרק על סולם יעקב: הרשימו במעלות הסולם  .5
בכתבי החסידים הראשונים נתייחדו לעניין הראייה, ופסוקים דרשות רבות . 239מגיד דבריו ליעקב,  .6

א. דרשות רבות בכתבי מנחם )יסוד האמונה, סה  ע"."עיני העדה" שהםרבים נדרשים לענין זה על הצדיקים 
אמצעי בראיית העין: "מהראוי לכל אדם להשיג  מנדל מקוסוב, בנימין מזלוזיץ ועוד(. על הקשר הבלתי

)ב"עין השכל"(, בלא שמועה" )אהבת שלום, מז ע"א(, וזהו "וכל העם רואים את  התורה בראייה שכלית
שפגם על  ם הראשון, נתקן חטא הראייה של אדהקולות" )במעמד הר סיני(. במעמד זה, "לעיני כל ישראל"

יש  ידי פגם הברית בחי' עיינין עילאין "כי הזיווג תלוי בעיניים" )שם, כא ע"ב; קי ע"ב; קיח ע"א(. ואולי
 השפעה כלשהי של יוחנן אלימנו וספרו "עיני העדה".

 רפא. ,כמו נח. ליקוטים יקרים .7
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. הכח שיש לעין הוא כחו של השכל, כפי שהסביר או אור השכל עין ההשגחה היא עין השכל

(. 12" )מגיד דבריו ליעקב, ועין נקרא שכלר' ברוך לעיל: השכל מצטמצם ומתגבל בעין. "

חשבה. זוהי דרגה שלמעלה מן הראייה; אין כאן רק זיהוי אלא צירוף של פועל הראייה עם המ

 ראייה פנימית, אינטואיטיבית ובלתי אמצעית.

זיהוי ההשגחה עם עין השכל, משמעו הפקעת כח ההשגחה מאלהים. אלהים אינו המשגיח 

הוא הכח לעשות "שהוא ית' חושב מה שהם )הצדיקים(  עין השכלהבלעדי על העולם. 
מחשבת האדם ואלהים, כאשר עין השכל הוא הכלי  (. זהו חיבור ישיר של11חושבים" )שם, 

שבעזרתו האדם מכריח את אלהים לחשוב את מה שהוא חושב )כמו שליטת העין, או עין הרע 

להבדיל(. "וזה פי' עיני ה' אל צדיקים... הצדיקים עושים כביכול להקב"ה כדמות שכלם" 
ריכוז  על ידיהאל.  )שם(. כוחו של הצדיק מתבטא ביכולתו להשפיע ולשנות את מחשבת

מחשבות חדשות שמשנות את מהלך המחשבה של אלהים, את  יוצרצמצום מחשבתו, הוא ו

 הלך רוחו וכיוון מחשבתו.       

הצדיקים. הצדיקים הם העיניים של אלהים ובעזרתם הוא משגיח על העולם. "עיני  הםעיני ה' 

ה' אל יראיו. דעינים נק' אהוי"ר ה' אל הצדיקים )תהלים לד טז(, וכתיב )שמות לג יח( עין 

 מעשה על ידימשגיח עינים, כך הוא הקב"ה,  על ידי]אהבה ויראה[, דכמו שאדם מסתכל 
זוכה  . ועיקר המעשה מאהוי"ר... אבל הירא ]לעומת הצדיקהצדיקים על העולמות

את [ כתיב ביה עין א' ]עין ה' אל יריאיו[... בהעלותך את הנרות. בהעלותך להשגחה מוגבלת

 בבת עינו של הקב"ה. הםהצדיקים ו ,עצמך" )ליקוטי אמרים למ"מ מויטבסק, מו ע"ב(

כח המחשבה בעין יכול לשעבד את כח מחשבת האל לאדם, לעשות את רצונו. "כמ"ש בזוהר 

)תקוני זוהר, תיקון ו(: "מלך אסור ברהטים )שה"ש ז ו(, ברהיטי מוחין" )מגיד דבריו ליעקב, א 

כבול למה שהאדם חושב, ו הוא "אסור" ,אלהים משועבד לחוקיות המחשבה כלומר, 8(.12עמ' 

 פי מחשבה זו )אם לא נאמר שהמחשבה היא בעצם הפעולה(.ל ומחוייב לפעול ע

ההסתכלות על העולם היא בעצם קובעת אותו. זוהי תפיסה פסיכולוגית ידועה: הדימוי העצמי, 

ואת התייחסות הסביבה. ההסתכלות היא ותפיסת העולם האישית, יוצרת את תמונת המציאות 

הסתכלותו  על ידיכח מחבר או מנתק ומקצץ מן החיות. כאן ההסבר הוא מאגי: "טוב עין", 

"ממשיך חיות יותר לאותו דבר )שמסתכל עליו( מאלהותו ית'... מחמת שהוא מדבק אותו 

שהוא רע עין, הדבר אל האין הגמור שממנה נחצבה כל ההויות מאין ליש... וכן להיפך, מי 
, והוא נרגן מפריד אלוף, ]בפני עצמו[ כשהוא מסתכל על הדבר... ועושה אותו לדבר בפ"ע

הסתכלותו נפסק אותו דבר מהשורש ומהחיות... שההסתכלות עושה כלי ועי"ז בא עין  על ידיש

 (.  125-124הרע" )מגיד דבריו ליעקב, עמ' 

                                                           
 ש"ץ, שם. 'ראה ר    8
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 9.  השכחה מהשורש3י.

ר' ש"ץ מעירה )שם(, שההסתכלות  10והשכחה היא האבדון. ,השבירה היא השכחה מהשורש
העושה כלי היא פורמולה לוריאנית הקשורה במיתוס של אדם קדמון שמכח מבטו מתהוות 

הכלים. "עין הרע" של האדם עושה כלי בעל מעמד עצמאי מנותק  דהיינוהצורות המוגבלות, 

שהסביר ר' ברוך למעלה, כלי שיש  מן הרציפות שבין אלהים וההוויה. כלי זה הוא העין, כמו
כח חריג בהיותו מיוחד לענין שולי שאינו ברצף הדברים. זהו לו כח להשפיע בענינים גשמיים, 

, וזוהי השכחה ם הראשוןשבירה כזאת או פירוד היא מקור הרע, היא מה שעמד ביסוד חטא אד

 מהשורש. 

כתבי המגיד מקשה הבנה השימוש במושג השכחה כאן הוא מאלף. האופי הפרגמנטרי של 

יסודית של הדברים, ולכן הארתם מצד כתבי ר' ברוך היא משמעותית וחשובה. הזכרון 

. לעומת השכחה שהיא הניתוק בין דבקותהוא הדבר החשוב ביותר לקראת השגה ו 11)הרשימו(,
השכחה היא גם הכחדה. מה שנשכח מאבד את  12האדם וצלמו, או מקורו במחשבה האלהית.

 י המציאות היא במחשבה, ולכן יש סכנה בסכלות ובשכחה ובתרדמה, שהם יסוד הרע.קיומו. כ

(: "עבירה גורמת שכחה... התשובה גורמת הזכרון. ורמז 263בדרשה אחרת של המגיד )שם, 
וכמו שהשמן גנוז בתוך הזית כך  13לדבר שמן זית; שהזית קשה לשכחה, והשמן טוב לזכרון,

אבל אינו יכול לעשות תשובה אלא אם עשה עבירה תחילה,  התשובה גנוזה בתוך העבירה...

". השמן גנוז בתוך הזית, כמו הזכרון בתוך השכחה, שהתשובה גנוזה בתוך עבירהנמצא 
כמו התשובה בתוך החטא. דרשה זו שיש לה גוון אנטינומיסטי, מתפרשת בדברי ר' ברוך על 

  14תשובה ומעלתם. בעלי

 

 .  יצירת העין4י.

של המגיד, על בן פורת יוסף, הוא מדבר על כח הראייה )עלי שור( והעין )עלי בדרשה אחרת 
יגרום לכך ש"ותשב באיתן קשתו, היינו  15עין( שהיא החכמה. כח הראייה של "איש נלבב"

                                                           
 .13-14טז. –מוות ראה גם בפרק על ה .9

 מיתוסים רבים על נהר האבדון והשכחה קשורים במוות. .10

 .5יא. –עיין להלן על הזכרון  .11

 .2יב. –לם יעקב כך גם הכרת. ועיין ע"כ בפרק על סו .12

הוריות, יג ע"ב. כך גם בספר כתבי קדש כד, ד. וכן בליקוטי אמרים למ"מ מויטבסק, מו ע"א: "כי  .13
 וצריך לשוב מאהבה". .לשכוח בהש"י .ה. הקליפה היא העבירהשמן זית קשה לשכח

 .10יח. –עיין בפרק על האהבה: מעשה דוד ובת שבע, והעדפת החוזרים בתשובה  .14

לשון זו שכיחה מאוד בכתבי החסידים, מקורה אולי בס' חובות הלבבות, בתרגומו של ן' מטבע  .15
 ביידיש "הארציקער".תיבון. ויתכן שהשימוש הרב שעושים בה קשור למלה 
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שתפלתו תעלה בתענוג גדול הנקרא איתן, כמ"ש איתן זה אברהם )שהוא מדת האהבה( ודו"ק" 

, שיש לה גוון סקסואלי ברור, קושרת את הראייה לחכמה  (. הדרשה130)מגיד דבריו ליעקב, 

  16ולהוספת תענוג בהתחברות אתה.

בדרשה נוספת של המגיד מודגש כח היצירה של ההסתכלות: "והנה המסתכל באיזה דבר, אזי 

(. וכשהוא מצייר לו דמות, או יוצר 239כח הראות הוא מלביש אותו דבר ומסבב אותו" )שם, 

אותה בבבת עינו. וכך הוא דורש את הפסוק )דב' לב י(: "יצרנהו כאישון אותה אפשר לראות 
ד(. כלומר העולם נמצא בבבת עינו של האל, הוא  עינו". וזהו "ישראל עלה במחשבה" )ב"ר א

 יצירת מחשבתו. יש כאן אנלוגיה בין כח היצירה של האדם והאל. 

 

 .  תהליך הראייה5י.

והזיווג, פועל ברצוא ושוב. ר' אליעזר ליפמן בן יהודה  מנגנון הראייה, כמו תהליכי החשיבה
ווין תקנ"ב, טו  ,כותב בספרו טל אורות 17ליב, מחכמי הקלויז בברודי, שהיה מקורב לקוסובר,

ע"א: "כבר נחלקו הקדמונים בראיית העין אם הוא בדרך אור ישר; שכח הראות יוצא מן העין 

בר הנראה חוזר אל העין... ואמתת הדבר הוא אל הדבר הנראה, או בדרך אור חוזר; שמראה ד
שניהם כאחד. ע"כ יש  על ידי. שבאמת הראיה היא ברצוא ושובשבאים שניהם כאחד תמיד 

תהליך הראייה המתואר כאן  18תיבה מיוחדת המורה על כללות שניהם והיא תיבת צופה".

  19מקביל לתהליך היצירה בכתבי ר' ברוך.

 

 20.  ראייתו של אדם הראשון6י.

"אותה האורה שנברא בה  מדרשים רבים מציינים את כח ראייתו המופלא של אדם הראשון:

"תפוח עקבו של  העולם, אדם הראשון עמד והביט בה מסוף העולם ועד סופו" )ב"ר יב ו(.

אך בעקבות חטאו,  אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה..." )תנחומא, אחרי מות, סי' ב א(.

                                                           
וראה דרשות מקבילות על "משכיל לאיתן" ו"איתן יהיה מושבך", בס' ליקוטי אמרים למ"מ  .16

ראה בהערה לעיל. "העינים הם מביאים שיחמוד  -ג תלוי בעינים" מויטבסק, מה ע"א. מו ע"א. "כי הזיוו
 .על ראשית הדבר .שמסתכל  .[יד קהלת ב]כי החכם עיניו בראשו" )שם, נה ע"ב(. "החכם עינו בראשו  .הלב

 שמחמת חשק שלא לשמה יכול לחזור לחשק האהבה העיקרית" )שם, נד ע"א(.  .שהוא החיות העצמותי

 .4לעיל ג. .17

צופה הוא כח כולל  .ראייה הוא כוח אור חוזר הנכנס לעין .טה ענינו הוא אור ישר היוצא מן העין"הב .18
 שניהם כאחד" )שם, יט ע"ב(.

 .2יג. –ר בפרק על סולם יעקב המתוא .19

 .2טז. –ראה גם בפרק על המוות: חטא אדם הראשון  .20
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ים להסתכלות חושנית ובלתי נכונה: "וידעו כי עירומם הם" הפכה ראייתו את פני הדבר

מתחלה כי עירומים  לא הרגישו בחוש ראותם)בראשית ב ז(. "קודם שחטאו אדם וחוה... 

מדבקות  לאחר שחטאו ונפרדה מחשבתםהם, כי אז היה גופם כמעט גוף מת עד 
 ותם כיולכן הרגישו בחוש רא... ונתפשטה מחשבתם בגופם וכלי חושיהם הבורא

המחשבה המתמיד  דבקות" )עמוד העבודה, רח ע"א(. החטא שיבש את קשר עירומים הם

  21בין האדם לאלהים, ופירוד זה יצר את הראייה החושנית המוגבלת.

ראייה זו היא למעשה עיוורון. גזירת העיוורון מלשון עור נמצאת כבר בזוהר: "כתנות עור 

ר' משה קורדובירו כורך את עיוורונו של האדם וגם  22חשוכין דעיינין" )ח"א רסג ע"א(.

התפיסה  על פי  23הראשון בהתלבשותו בכתנות עור. אלו הם לבושי התורה שיש להפשיט.
הלוריאנית, הראייה החושנית היא החטא. היא ראייה מוגבלת. העין היא כלי שיש לו כח 

וכך גם פירש ר' שבתי  אורות העיניים גרמו לשבירה. 24לשבור ולהביא פירוד, והיא מקור הרע.

ואחר שחטא...  25...השכל בכתנות אורשעפטל הורוביץ: "קודם חטא אדה"ר שהיה מלובש 
משמעה  ת החושיםראיי 26".שנתעוור עין שכלו ,נתלבש בכתנות עור... שהוא לשון עור

  27עיוורון.באופן פרדוקסלי היא , התעוורות עין השכל

 

 (מ"מ מקוסוב על פית )הראייה הסקסואלי -.  תיקון הראייה 7י.

מנחם מנדל מקוסוב, בספרו "אהבת שלום", מדבר על חשיבות ענין הראייה. הראייה היא 
, והוא מה שנאמר שורה"השגה הנאותה לאדם" הוא לשון אסתכלותא שבזוהר, זהו מדבר 

"וראיתם אותו ]בקריאת שמע; על הציצית[... שכל כוונת הראיה יהא בשביל תיקון באות ברית 

 ש. והוא כולל כל המצוות... כי אותך ראיתי צדיק" )אהבת שלום, דף מ(.קוד

                                                           
דע אדם הראשון לפני חטאו את במקביל לפירושו של הרמב"ם בתחילת ספר מורה נבוכים, לפיו י .21

האמיתות )אמת ושקר(, ולאחר החטא ידיעתו היתה ידיעת המוסכמות )טוב ורע(. גם לגבי הרמב"ם נשאלת 
: כיצד חטא האדם בראייה חושנית אם היה כל הזמן דבוק בראייתו האחרת, והאם הראייה החושנית השאלה

 היא החטא וגם העונש, החטא ועונשו?
של הריטב"א, ר' יהודה בן שלמה קנפנטון )שחי בסוף המאה הי"ג(, בספר ארבעה  ובדברי תלמידו  22

 ברוקלין תשנ"ז, עמ' לז. ,קניינים
 .6יב. –יעקב ותהליך היצירה אצל הרמ"ק ראה בפרק : סולם  .23

 .3י. –ראה לעיל: השכחה מן השורש  .24
 רות, מאמר רוח ונשמה. על פי ב"ר כ יב. וכך גם בזוהר, ח"ב רכט ע"ב. ובזוהר חדש, מדרש .25

. ובמאמרו של 2טז. –הנאוויה שע"ב, סו ע"ב. עיין גם בפרק על המוות; חטא אדה"ר  ,שפע טל .26
 .הגאולה-יעקבסון

לעומת זאת העיוורים הם הרואים: כך בלעם שתום העין, ודמויות אחרות בטרגדיה היוונית )טרזיאס  .27
 .9יז. –: ההתרחקות,  הרשימו והגעגועים )אצל ר' נחמן( ב'אדיפוס המלך', ועוד(. ראה גם בפרק על האהבה
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החטאים הסקסואלים נובעים מן הראייה, ולכן גם התיקון הוא בתחום זה. השכינה המתוארת 

תיקון הלזה )תיקון  על ידיבזוהר כעולמתא שפירתא דלית לה עיינין, מחכה לתיקונה. "

בחי' ראייה. כי נודע שקודם התיקון השכינה היא בסוד הברית(, זוכין להמשכת עיינין עילאין 
עיני , בסוד לראותה', כי סר  ויראעולמתא שפירתא דלית לה עיינין, ואחר התיקון הוא בסוד 

 א(.  ,ה'" )אהבת שלום

 דבקותהתיקון הוא החזרת כושר הראייה שנשלל מאדם הראשון. הוא חזרה למצב האחדות וה
טא. התיקון הוא בבחינת העיינין, "ותראה היבשה... שהיתה עד לפני החששל הראייה הרוחנית 

כה בבחי' יובש ומושללת ראייה... בסוד עולמתא שפירתא דלית לה עיינין... )גם במשמעות 

מעיין( והיוצא לנו מזה, שזהו עיקר עבודתנו, להמשיך לחלוחית והשפעות טובות למקום 
ציור  על פיחלוחית היא העלאת המ"ן, או היובש" )שם, ב ע"א(. כושר הראייה או השפעת הל

הידיעה והראייה האמיתית. העין  מלווה אתודבקות הנהייה להתחברות  28אחר, השקיית הגן.

ופוקח את עיניה פוקד את העלמה )השכינה( השפע התשוקה והלחלוחית  היא במשמעות מעיין
להרגיש  אהירהיבשות. הפעלים המשמשים לתיקון הם מתחום הראייה: "האיש המשכיל 

ועי"ז יהא זוכה להמשכת העיינין בחי' ראיה" )שם,  29...בתענוג תמידי התחדשות אהבה

בהירות השבת ולהתבייש מאד  לראותהמשכת בחי' עיינין, בחי' ראיה, זוכין  על ידיא ע"ב(. "
בפני גודל אור קדושת השבת ולקבלה באש התלהבות חדש" )שם(. הראייה מתפרשת 

לאדם ביום השבת, הכרה בחטא אדם הראשון כשאכל מן העץ  שיש כתוספת של השגה

ונפקחו עיניו ונתבייש. חזרה לגן עדן, ותיקון חטא אדה"ר )שם, יג ע"א; ל ע"ב(.  מ"מ מקוסוב 
קושר עוד דרשות רבות לעניין הראייה, ובכל מקום מתפרש ענין זה כתיקון והשגה: "והנה 

את פניך" )שם,  ראותיא(, "אמותה הפעם אחרי אחי בנימין )שם, לא ע"עיני רואות ו עיניכם

 ע"ב(.  

וע"כ נקרא יוסף טוב עין, היפך  30המתקן המובהק הוא "יוסף הצדיק תיקן בחי' עיינין כנודע,

בתיקן ]![ הנפשות לראות "מגמת הצדיקים היא תמיד  31הסט"א... רע עין... הישר בעיני ה'".

הוא  ראייתםוע"כ בכל מקום אשר תשוטט של כללות ישראל. כי בזה תתוקן קומת השכינה. 
רק בשביל זה..." )שם, לא ע"ב(. האדם המתקן עצמו נקרא חי, וזה שלא עושה כן נק' בחי' 

מיתה הדברים כאן מתפרשים תמיד במישור המוסר הסקסואלי. כיוון זה מנוגד מאוד לכיוון 

בהתלהבות מחודשת מנחם מנדל מקוסוב, השגה  על פיהמיסטי של המגיד ור' ברוך מקוסוב. 

                                                           
די מעשינו הטובים כך גם אצל ר' ברוך מקוסוב, העלאת המ"ן היא עבודת האדמה העליונה: "על י .28

 אנו מעלים מ"ן לארץ העליונה" )עמוד העבודה, קכא ע"ב(.

 .18טז. –האירוטי  מתחדש" אצל מ"מ מקוסוב, ראה להלן: השכחה במישור-על הצירוף "תמידי .29
 מגיד דבריו ליעקב, עד; קכט.  .30

 עלי שור". .יוסף שהוא היסוד ונקשר לפסוקים "בן פורת עלי עין .31
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השגה היא ההשגה המעולה, להבדיל ממצב ההתמדה, או תענוג תמידי, צריך שתהיה 

 . תמידית מתחדשת

 

 .  חוש הראייה וחוש השמיעה8י.

שחוש הראות משיג למרחוק יותר ר' ברוך מדבר על עדיפות כח הראייה על השמיעה: "
השגת  32, קג ע"א(." )עמוד העבודהמחוש השמיעה להיו' דק הרבה מחוש השמיעה

חוש הראות עדיפה על השמיעה "דחוש הראיה יותר דק מחוש השמיעה, ומשיג יותר למרחוק 

 33מן השמיעה. וזהו פי' הפסוק מרחוק ה' נראה לי..." )יסוד האמונה, קמא ע"ב(.

". העל פהשגת החושים היא מבוא להשגה הרוחנית. "דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר ב

. ואם לא היתה הסתכלות והבטת עינים בה על ידיהתורה אם לא אפשר להשיג אי "

השמש הגשמי  על ידיהשמש הגשמי מאירה לנו, לא היינו יכולים להביט בה בעינינו. נמצא 

 אנו משיגים השמש הרוחני, שהיא התורה שבכתב" )עמוד העבודה, קמא ע"ב(. 

 על ידישנלמדת  העל פתורה שבלימוד התורה הוא חוויה שצריכה עיניים, מה שאין כן לימוד ה

שלכך נקראת השכינה עולימתא שפירתא דלית לה שמיעה. "ואפשר היה לומר 
" )שם(. "שאין משיגין את אין צורך לעיני האדם העל פעיינין, מפני שלתורה שב

" )יסוד האמונה, כי הכתיבה היא הויה ולא אדניראיית עין מתוך הכתיבה.  על ידישמה 

היא  העל פו שמה בראש הסולם את התורה שבכתב כאשר התורה שבקמא ע"ב(. תפיסה ז

 34בעדיפות משנית.

                                                           
ויניציאה שנ"ט, סז ע"ב: "שראווי לומר על האור  ,רו של ר' יוסף טאיטאצאק, פורת יוסףכך גם בספ .32

 רים יותר, כי הוא יותר רוחני מכל החושים".כי בו אנו מכי .כי בכל החושים הראות יותר חשוק .שהוא מתוק

למרחוק ר' ברוך חוזר על קביעה זו: "השמיעה שהיא יותר חוש עב מן הראיה שאינה שולטת כל כך  .33
כמו השמיעה. וזהו הרמז בפסוק מרחוק ה' נראה לי" )יסוד האמונה, סח ע"ב(, זאת לעומת הקביעה "כי חוש 

הראיה" )ליקוטי אמרים למ"מ מויטבסק, נ ע"ב(, והטעם הוא מוסרי השמיעה כמו בעילוי יותר נעלה מחוש 
לב חומד, לכן לתקן זה צריך החטא מקורו בחוש הראייה. "והנה קלקול הברית בא מפני שעין רואה ו -

 להגביר בחוש השמיעה" )שם(.
סירת דעה הפוכה מובעת ב"דרוש אשר מכ"י הרב הגדול מורינו ז"ל ]האר"י בעצמו[ שהוא בענין מ .34

-צילום, תשל"ה, מח ע"א-דפוס ,ירושלים תרס"ב ,האדם נפשו למיתה". אלו הם דברי הרח"ו בשער הכוונות
ת ר' עקיבא, "שעלה במחשבה", )כך על פי המדרש: "לפיכך נאמר למרע"ה ע"ב. כאן כותב האר"י כי מעל

נחות כט ע"ב(, גבוהה מ -שנהרג עק"ה ]על קידוש השם[: ]שתוק[ כך עלה במחשבה"  ]רבי עקיבא[ על ר"ע
משל משה רבינו שהוא רק "נשמה לת"ת וגופא לבינה". גם גלגולו מהבל לעומת ר' עקיבא שהוא גלגול קין 

 הח"ו(. לפיכך ר' עקיבא עומד בסוד הזיווג העליון "בסוד הנשיקין", וכך גם "תורה שבעל פ)וכך גם הר
, עמ' תרין אורזילין-ליבסזה ועיין במאמרו,  שהיא הפנימיות" לתורה שבכתב. י' ליבס היפנה אותי למקור

116. 
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ההיררכיה הזו קיימת גם כשאנו בוחנים את מיני ההיוליאנים: האות יוד היא הראשונה 

מאותיות שם הויה, היא ההיולי מבחינת הראייה והכתיבה. האות אלף היא הראשונה בשם 

היינו היוד היא היול"י הציור שהוא בחי' הכתיבה, והיוד "ד ,אדני, היא ההיולית בהברות הקול
היא התחלת הויה הנכתב... והיול"י הב' הוא האלף שהוא היולי של הברה והוא בחי' הקול... 

והאלף היא תחלת אדני... והקול הוא כדוגמת הנייר המקבל ציורי האותיות, כמו כן הקול הוא 

 קמא ע"ב(.המקבל הברת חתוך האותיות" )עמוד העבודה, 

אף בלילה. וכן ארז"ל על פסוק ויהי משה בהר ארבעים יום  העל פ"לכן יכולין ללמוד תורה שב

וארבעים לילה. מנין היה משה יודע מתי יום ומתי לילה? אלא בשעה שלמד תורה שבכתב היה 

היה יודע שהוא לילה... בלי השתלשלות  העל פובשעה שלמד תורה שב 35יודע שהוא יום,
לא היינו יכולין בדורינו להשיג תורה שבכתב, לגודל עמקה,  העל פכתב לתורה שבמתורה שב

אור הלבנה יכול להשיג מציאות אור  על ידיכמו מי שעיניו כהות מלהביט באור השמש ו

היא  העל פהענף ניכר השורש" )שם(. התורה היא אור השמש, והתורה שב על ידיהשמש, ש

 א המבוא לתורה הנלמדת בעזרת העיניים מן הכתב. המשקפיים המאפשרות לעמוד באור. הי

שהוא יותר פועל דק. שאנחנו מוציאים מחשבת  בכתיבה"ואנו מרמזים כחו שהוא שם הויה 

העתקת המחשבה מן הלב על לבנו... הכתב שאין בו שום רושם דיבור כלל ועיקר זולת 
ש דק מאוד יותר ... והראיה היא גם כן חוהראיה, ואינה מושגת... רק על ידי הנייר

השמיעה שהיא יותר חוש עב מן הראיה  על ידימהשמיעה... הקריאה בדיבור פה מושגת... 

שאינה שולטת כל כך למרחוק כמו השמיעה" )יסוד האמונה, סח ע"ב(. רושם האותיות הוא 
חוש השמיעה. אולם שניהם הם  על ידיגבוה ודק מתנודות האויר שהן הברת האותיות הנקלטת 

, שהוא "העתקת המחשבה מן הלב אל הנייר". זהו הצלם וההשתקפות של רושםבבחינת 

  36אותה מחשבה. זו יצירה שבאופן רפלקטיבי עולה שוב למעלה.

" והדיבור "מוציא מחשבתו הרוחני אל קולמוס הלבבמקביל לכך מגדיר ר' ברוך את הלשון כ"

שהוא מחשבת הלב והוא דיבור הפועל" )שם(. הוא מבחין בין שני מיני דיבור: "דיבור פנימי 

רוחני, ודיבור חיצוני שהוא בפה שהוא דיבור גשמי... וכן מצינו לשון שמיעה נופל על שמיעה 
. כמו שפי' בעל חובות הלבבות 'שמע ישראל', פירושו שמע הבנות הלבגשמיות והשני על 

ה גבוהה והבן" )שם(. למרות כל ההבחנות האלו, הסיכום הוא שהכתיבה והראייה הן בדרג

כך בכתיבה, בניגוד למגיד שלא כתב  יותר מן השמיעה והדיבור. זו הסיבה שר' ברוך טרח כל
)אף שהפציר בתלמידו ר' שלמה לוצקר לפרסם את כתביו(, ולר' נחמן מברסלב שהדגיש את 

 37חשיבותו של המגע הישיר עם חסידיו.

                                                           
בפרק על  ובהיפוך: לימוד התורה עושה את היום, את הימים שיש להם ממשות מעבר לזמן. ראה .35

 תפיסת הזמן.
 .15יג. –ראה ע"כ בפרק על הסולם  .36

 .2ב. –עיין לעיל: הסיבות לעיכוב הדפסת ספרי החסידים  .37
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 זכר ונקבה -.  ראייה ושמיעה 9י.

המרכיב הנקבי הפסיבי. עולימתא שפירתא  – אקטיבי והשמיעההראייה היא היסוד הזכרי ה

. היא המנוחה והיא בחינת שמור )לעומת זכור(, בהיפוך העל פדלית לה עינין, תורה שב

, רשימה לבד )עמוד העבודה, קמב ע"א(. הרושם או ההשתקפות הוא הצד רושםאותיות 

  38הנקבי.

"כ נקראת שכינה לפי שהיא שוכנת ושוקטת "כל עניני השביתה והמנוחה הם בנקיבה... ולכן ג

ונחה... הברת הה"א דומה למנוחה, כי הוא דומה לנשימה כבירה שהאדם אשר יגע ממלאכתו, 
ובנוחו ממלאכתו ינשום נשימות כבידות ממש כהברת הה"א ]הה"א האחרונה שבאותיות 

 39הויה[... וכן שמור הוא אותיות רושם, כי הוא בחי' רשימה בלבד". )שם(.

זכר ונקבה. הנה הוא בזכר בדקות נמרץ שהוא הטפה  על ידי"והנה כמו הולד, שאדם נוצר 
לבד, מה שאין כן בבטן האם, שאז מצטיירים בבטנה עור ובשר וגידים ועצמות. והזרע של 

האשה עושה הדבר בהתעבות יותר ממה שבזרע האב... הוא פועל דק. כמו כן אנחנו עם ה', 

 " )יסוד האמונה, סח ע"ב(. ה ושכינתיהנשמותינו הם מיחוד קוב"

ר' ברוך מדבר כאן על מקור הנשמה ודבריו נשענים )בלי שהוא מציין זאת( על תפיסת הזוהר. 

בספר הזוהר מתוארת זרימת הנשמות בנהר האלהי המושך ויוצא ומכניס נשמות לארץ ההיא 

דישראל נפקא מגו  כט(. "נשמתא-ו, כח-)=מלכות. ראה י' תשבי, משנת הזוהר, ח"ב עמ' ה
גופא דההוא אילנא ומתמן פרחין נשמתין לגו האי ארץ, לגו מעהא" )זוהר, ח"א יג ע"א(. 

הנשמה היא עצם רוחני שכלי שהוא תולדה של זיווג רוחני, ובאותו אופן היא מוכשרת להוליד 

תולדות רוחניות. "שני כתובים המכחישים זה את זה... הם כדמות זכר ונקיבה... ומפני 
התנגדותם, מולידים תולדה בהזדווגם ביחד... אבל שני כתובין הבאים כאחד... דבכל מקום 

 שאין התנגדות אין שם כח מוליד" )יסוד האמונה, פב ע"ב(.

                                                           
 .4יד. –. ובפרק על החוויה המיסטית 2יא. – ראה ע"כ בפרק על הרשימו .38

שם  סוף הדרוש מקלקל; ר' ברוך אינו יכול שלא לדרוש רשימה ורושם אשר נדרשו קודם לכן על .39
 הויה, על הראייה. אמנם גם כאן הוא דורש את הה"אין שבשם הויה, וזוהי דרשה אחרת.  
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 יא.  הרשימו

זהו המושג החשוב ביותר בכתבי ר' ברוך מקוסוב, ובהבנת דרך המחשבה החסידית. בזוהר 

באמצעיתא דההוא רקיעא רשימא חד אתרשים וההוא מופיע מונח זה למעלה ממאה פעמים. "

היא  -איהו... י'" )זוהר, ח"ב ריב ע"ב(. זוהי הנקודה ההיולית שהכל עקוד בה בכח  רשימו

 ספירת החכמה שממנה נאצלו הספירות האחרות.

בקבלת האר"י מושג זה מגדיר מה שנשאר במקום הפנוי לאחר חזרת האור או השבירה. 

ת הרשימו נתלה בטבע הרוחניים: "טבע הרוחניים להשאיר רשימו ההסבר הטכני למציאו

  1במקומם אף אחר הסתלקותם משם" )עמוד העבודה, קפח ע"א(.

ובקבלת ר' ברוך הרשימו הוא חותמו של אלהים שמשתקף ונרשם בנו, וחוזר ונטבע ביצירה 

)וכן מות השכל קדאו  ההיולי, הצלם, הזכרוןהאנושית ובאל ברפלקסיה אינסופית. הרושם הוא 
מודע(. זוהי נקודת התפנית שבה מושגים של התיאוסופיה הלוריאנית, תיאורים של -התת

תהליכים קוסמולוגיים של בריאת העולמות, מקבלים משמעות בתחום תורת ההכרה, ובאים 

לתאר את בניית האישיות והזהות העצמית של האדם, את תהליכי החשיבה והיצירה האנושית, 

 האהבה לאלהים. -א; את ההתייחסות האתית והאקסטאטית ובנקודת השי

שזוכר לאחר הסתלקות תכונת אור הדבקות... היא בחי' הרשימו של אור  הזכרון"והנה בחי' 

 ההוא" )עמוד העבודה, קפט ע"א(. 

, ובזה הנשמה היא חלק אלוה ממעל" )עמוד עיקר האור והרשימו הם הם הצלם אלהים"והנה 

הרשימו הוא אחד המושגים המרכזיים במחשבה החסידית, והוא משמש העבודה, קפט ע"ב(. 

סוף. האדם נברא מן הרישום, -בכל מישורי המציאות: העולם נברא מרישומו של אור אין
החותם והצלם האלהי. ההשגה האנושית היא התרשמות, והיצירה האנושית היא ההשתקפות 

 את הדיבור ע"כ.  של אותו רישום פנימי שנטבע בלב האדם. להלן נרחיב 

הרשימו הוא מה שנשאר לאחר ההארה, אבל בעיקר המרשם או התרשים המקדים את היצירה 

 2".אין לך דבר שלא קדם לו רישומוהחדשה. "

 

                                                           
)זאלקווא, תקל"ג(, בלי מיספור דפים, בערך מובאה זו מופיעה בספר מבוא פתחים לר' יוסף אירגס  .1

יחד עם רשימו, בשם האריז"ל מספר מבוא שערים, שער ב, ח"ב פרק ה. ספר מבוא פתחים נדפס לראשונה 
ספר שומר אמונים באמשטרדם, תצ"ו. ר' ברוך מצטט פעמים רבות את קבלת האר"י מכתביו של אירגס. 

 כתבי האר"י נדפסו רק אחרי מותו.

עוף קודם שהוא עף פורס כנפיו והן עושות צל. מביט הוא בצל ונוטל כנפיו וטס".  המובאה "משל ל .2
 מעגנון, "עידו ועינם", עד הנה, עמ' שצא.
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 .  מיתוס הברק והבטישה1יא.

 הברק והרשימו פועלים במישורים ובתחומים שונים:

בזוהר )ח"א טו ע"א(: "סתימא כבר  הבריאה. הבטישה עומדת ביסוד תיאור א. בריאת העולם

 אוירא דיליה )דמטי ולא מטי( )נ"א: ואנהיר( בהאי נקודה".  בטשדסתימין 

"הבום הגדול" ותיאור אלהים בורא העולם המכה בפטיש )בזוהר( מעלה בדמיוננו את תמונת 
 3העשן ובנפץ הרעם". ברקהמלחמה של יופיטר )או זאוס( המכה בברק: "הוא האוחז ב

 ברקאורי התנ"ך: "ירעם מן השמים ה', ועליון יתן קולו. ישלח חצים ויפיצם, במקביל לתי

  4חצו" )זכריה, ט יד(. ברקטו(. "וה' עליהם יראה ויצא כ-ויהם" )שמואל ב, כב יד

כאקט של בטישה או סתירה שהמלאך סותרו על פיו. זה גם  5מתוארת במדרש ב. בריאת האדם

ו וההארה שנשארה מאותו ברק, זכרון ההארה שלא תיאור בריאת האדם בצלם, שהוא הרשימ

 נמחק. 

הבלתי אמצעית של האדם,  ההשגה. זוהי גם ההברקה, ההתרשמות או ג. היצירה האנושית

 שבאה לו באור ישר, והיא תנאי לכל יצירה והשגה אנושית. 

                                      

ה ע"ב(:  -ווארשא תרל"ב  -ה נבוכים אצל הרמב"ם )מור השגת הנבואההברק מתאר את 

פעם אחר פעם, והוא בליל חזק החשך. והנה יש ממנו מי  כמי שיברק עליו הברק"ונהיה 

שיברק לו הברק פעם אחר פעם, במעט הפרש ביניהם עד כאלו הוא באור תדיר. וזאת היא 
רוב הנביאים. מדרגת גדול הנביאים... ויש מי שיהיה לו בין ברק לברק הפרש רב והיא מדרגת 

ומהם מי שיבריק לו פעם אחת... והיא מדרגת מי שנאמר בהם ויתנבאו ולא יספו. ומהם מי 

שיהיה בין בריקה לבריקה הפרשים רבים או מעטים. ויש מי שלא יגיע למדרגת שיאור חשכו 

 בדומה לכך מתואר תהליך ההשגה בהגות החסידית. 6בו בברק..."

פטיש מתרחשת ההשגה  והיצירה האנושית  באמצעות " במקביל לפטיש הבריאה של הזוהר,

"והנה  8היצירה האנושית נעשית באנלוגיה לבריאת העולם, וליצירה האלהית. 7":הנשמה

                                                           
 .25)תשנ"ו(, עמ'  12הסיודוס, בתרגומו של י' ליבס. בתוך: חדרים, חוב'  .3

 .21שם, עמ'  .4

רו על פיו. ראה  בפרק על יצירת הכלים. מסכת נידה, פ"ג. הבטישה כאן היא הסתירה שהמלאך סות .5
 .12-11ח. -ועל הבטישה בתהליך הזיווג 

 .19יג.–ועיין בפרק על הנבואה  .6

מתוך ספרו של ר' יצחק אייזיק מקומרנא,  - 1, מס' 402עמ'  חסידות,-אידלרו של במובאה בסוף ספ .7
 ר' ישראל מרוז'ין.. , בשם1טוב, שם-. מובא בס' בעל110(, עמ' 1982נצר חסד )ירושלים, 
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בהזכרת האדם התיבה ההיא הרומזת באותיות, בסבת תנועת הכחות ההם והכאתם זה בזה על 

לה ההיא... וזהו סוד בזולת שיתעוררו הם בשרשם העליון לפעול הפעו פטיש הנשמה,ידי 

 הזכרת השמות וכוונת התפלה".  

ר' ברוך מדגיש שתהליך הבריאה כולו הוא תהליך של חשיבה והשגה. חומרי הבריאה הם 

המלים וכח היצירה הגלום במאמר, באותיות שהאינטראקציה שביניהם משחררת אנרגיה. 

 על ידיכאתם זה בזה תנועה שמחברת אותם וקושרת אותם למחוזות אחרים, לשרשם, מתוך ה
כבר פטיש הנשמה. הכלים נוצרו באקט של בטישה והכאה, שאינו אלא תהליך של השכלה: "

ידעת שכל מיני שפע של הרוחניים אינם אלא השכלות והשגות שכליות, וכשעילה משפעת 

   9" )עמוד העבודה, קכז ע"א(.והכאה בטישהלעלול, זהו נקרא 

שבאה באור ישר ויש לה חזרה, כמו בריאה מתמדת, הבטישה היא "אור ישר". זו הארה 

בתהליך ההשגה והיצירה. כך מתוארת ההברקה בכתבי המגיד: "כשאדם מתקשה באיזה דבר, 

הערה שהוא ברק מתחיל לחשוב במחשבה, על ידי זה נופל לו במחשבה פתאום ממש כעין 
יא חכמה. מה שנופל שה קדמות השכל. ודבר זה בא לו מהמצאה, כמו כך נופל לו איזה פתאום

לו חכמה זו פתאום כעין ברק, הוא יסוד החכמה, ולא החכמה שנפל לו עתה במחשבה, אלא 

סוד יחוד לקדמות השכל שהיא החכמה הבחינה שנפל לו בפתע פתאום הוא נקרא יסוד, שהוא 
, אבא ואמא דהיינו, היחוד בפרצופים העליונים שהוא הזכר, נותן עם המחשבה שהיא בינה

כאן נעשה היחוד בין קדמות השכל שהוא חכמה עם המחשבה שהיא לנוקבא. וגם  השפעה

  10נ ע"א(. -קארעץ, תקמ"א  -" )מגיד דבריו ליעקב בינה

הברק המתואר אצל המגיד הוא ההברקה "הערה פתאום" או "המצאה" שבאה מקדמות השכל. 

קדמות השכל הוא  11ההארה היא גם הערה )התעוררות( של יסוד זכרי, דינמי, יוצר ומתפתח.

היסוד הזכרי האירוטי המתעורר בחכמה להשפיע ולהתחבר בבינה. הזיווג המתואר כאן מעורר 

 ומוליד ממחשבה היולית, בלתי מודעת, בקדמות השכל, מחשבה מגובשת.

מקבילה אחרת מכתבי המגיד  )שם, נ ע"ב(: "מה שיש בפרט יש שרשיהם בכלל ג"כ רק 

עוד כפי שנראה בחוש באדם שבפתאום נפל לו שכלו ודעתו , קדמות השכל שהוא ההיוליב

                                                                                                                                                                                           
זאת לעומת דרשה מפתיעה שבה ההשקפה ההפוכה, שאלהים בורא מיש אין והאדם בורא יש מאין.  .8

ועבודת הצדיקים הוא שעושים שוב מאין יש". מתוך  .וזהו ענין של עשיה מיש לאין ."שהשי"ת צמצם אורו
דף ט. ועיין בפרק על  ,1996רק יו-ניו ,ספרו של מרדכי בן גדליה משה מזוועהיל, מרדכי בשער המלך

 .2כא. –היצירה 

 .11ח. –עיין בפרק על מהות הרוחניים: יצירת הכלים  .9
 .4יא. –. ש"ץ, קפ. ועיין שם. ועיין להלן על קדמות השכל מגיד דבריו ליעקב, מהד' ר .10

ואחד  ההארה איננה עומדת בניגוד להערה, כמו כותנות האור לכותנות העור. זה פן נוסף שלה, .11
 המוטיבים הבולטים ביותר במחשבה החסידית.
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כששוקל אח"כ בדעתו כמה דברים אשר היו נעלמים ממנו. וזה שנפל לו פתאום בא לו המשכה 

 ..."    קדמות השכלמ

קדמות השכל הוא ההיולי, הפוטנציאל ביסוד כל ההמצאות. מה שקודם לכל המצאה, היסוד 
להתממש כברק. היצירה היא המצאה פתאומית שנופלת  הרדום הבלתי מודע, שמתפרץ פתאום

הרשימו כמכת ברק. משהו שמטלטל ומעיר כברק, זוהי ההברקה, אינטואיציה ראשונית חזקה. 

. הברק הזה הוא הארה של אור ישר שבא פתאום. היא ההארה שנרשמת על הגוף בעת הברק
המצאה" שבאה מקדמות וזוהי ה" 12זוהי "הערה פתאום" שמעירה את האדם ומטלטלת אותו.

השכל, היא הבחינה ההיולית והיסוד הזכרי שמטביע את חותמו ברשימה ראשונית אורגינאלית 

האור החוזר. זוהי החדווה, חדוות היצירה: "מה  -בבינה.. אחרי ההארה באה האינטראקציה 
קבל שהשפיע העליון לתחתון הוא בחי' אור ישר, ומה שהעליון יש לו חדוה מיכולת התחתון ל

  13הוא בחי' אור חוזר" )עמוד העבודה, קיט ע"ב(.

אל  -אנו רואים איך מיתוס יווני רחוק; תיאור מלחמתו של זאוס המכה בברק, ציורו של אלהים 
המלחמה המקראי, ותיאור בורא העולם ויוצר האדם בזוהר, מתייחד אח"כ לאיפיון הנבואה 

המגיד, ומקבל גוון אירוטי בתהליך אצל הרמב"ם ומפרשיו, מתגלגל לתאר את ההשגה אצל 

 והיצירה של ר' ברוך.  דבקותה

 

 .  הרשימו והארוס2יא.

"שימני כחותם )שה"ש, ח ו(.  אורחא דחותם, כיון דאתדבק בההוא אתר דאתדבק, שביק ביה 

 כל דיוקניה, אע"ג דההוא חותם אזיל הכא והכא ולא קיימא תמן" )זוהר, ח"ב קיד ע"א(. 

אשתאר רשימו בההוא אתר ון דאתדבק באתר חד, אע"ג דאתעדי מיניה, הא "ארחיה דחותם, כי

 . דכל רשימו וכל דיוקנא דיליה ביה אשתאר" )זוהר, ח"א  רמד ע"ב(.                   ולא אעדי מניה

"ומהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר הראיני נא את כבודך )שמות לג(. ביקש לידע 

כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ד שיהיה ידוע בלבו אמיתת המצאו של הקב"ה ע
שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבינו  ונחקקה צורתו בלבו

להיות מציאות הקב"ה נפרדת בלבו משאר הנמצאים עד שידע אמתת המצאו כאשר היא"  

                                                           
 .13,9טז. –על ההתעוררות ראה בהרחבה בפרק על המוות: השינה והשכחה  .12

ון מובע בדרשת המגיד: "ותשב באיתן קשתו. היינו שתפלתו תעלה בתענוג גדול" )מגיד אותו רעי .13
 (.130דבריו ליעקב, עמ' 
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"אמיתת המצאו", ידיעה מה שהרמב"ם מגדיר כידיעת  -)הרמב"ם, ספר המדע, הלכה י(.  

 היא הרשימו בהבנתם של החסידים. 14עצמותית של הקב"ה שביקש משה לדעת, שהיא נמנעת

אפשר לתאר את היחס בין האור הישר והרשימו, כיחס בין הופעת האהוב ותמונתו החקוקה 
בלב האהובה.  הזכרון, "תכונת הקול", או הציור והצורה שנשארה ונחקקה ב"הכח המדמה 

  15שהוא כח הזוכר" )עמוד העבודה, קפז ע"ב(.שבאדם 

"שימני כחותם על לבך )שה"ש, ח ו( אע"ג דאנת אסתלק לעילא, דיוקנך לא אתעדי מינאי 

 לעלם" )תיקוני זוהר, ח ע"א(.

כך גם בכתבי המגיד: הרשימו הוא "דבר ציור בנין שנשאר חקוק בלבו" )אור תורה, ד(. זה 

מראה. תמונת אותיות או צליל הברתן. רשימו בחי' הקול, יכול להיות  הד הקול או זכרון ה

  17או הריח. 16המראה, הטעם

... כך הוא ית', מצייר במחשבתו תמונתושרחוק ממנו  על פי"כמשל מי שיש לו בן אהוב א

לבוב, תרע"א  -אפילו הגופים שלנו הם תמיד במחשבתו" )לקוטי אמרים, בשם מ"מ מויטבסק 

 לט ע"א(. -

חבירו לאחר זמן... בעת ראייתם זא"ז ונקשרו אז באהבת זל"ז, נחקק דיוקן כ"א "מי שרואה את 

 כב ע"א(. -לעמבערג תרכ"ה  -במחשבת חבירו" )ליקוטי יקרים 

בכתבי האריז"ל, ובהתוספ' לראותו  רשימו"ואף בהתרחקו מנגדו ישאר הדיוקן בלבו הנקרא 

מאוד... כן יהיה הדיוקן הנחקק פעם שניה[, אז מכירו ותשוקתו ואהבתו גדולה אליו ]פ"ש 

הרשימו יוצר את רצף ההכרה.  18" )שם, כ ע"ב(.הכרהבלבו אשר עי"ז מכירו אח"כ, וזה נקרא 
הוא התמונה הנרשמת בזכרון, מה שיכתיב את המשך הדיאלוג. הוא הנקודה שממנה תצא 

 הארה )והערה( חדשה. 

ד ביסוד כל יצירה. זהו הברק, הופעת האהוב היא משהו סובסטנציאלי באישיות. זה מה שעומ
אפשר בלעדיו. -היסוד האירוטי, האור הישר, המכה ומעורר את האהבה ואת היצירה, מה שאי

 שיח המתמיד שאנו מקיימים, ושמקיים אותנו, של אור ישר ואור חוזר. -מה שמאפשר את הדו

                                                           
ת )ידיעה שכך וכך( ולא ידיעה עצמותית )ידיעה את(. ראה: ידיעת האל היא ידיעה פרופוזיציוני .14

 .הרמב"ם-ברעלי

 .5יא. –ראה להלן על הזכרון  .15

רושם שגורר לטעום עוד. ביידיש: נאך טעם. כך מפרש ר' ברוך "מצוה  -כזה הוא טעמה של המצוה  .16
 גוררת   מצוה" )יסוד האמונה, קלד ע"א(.

 .ופרש-ליבסעל ריח שהוא זכרון, ראה:  .17

 .3יא. –ראה להלן: רשימו שהיא הכרה  .18
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השתקפות היא משאירה את (   coup de foudreאהבה ממבט ראשון היא מכת ברק )בצרפתית 

הברק במפגש הנשמות האוהבות הוא התחברותן  19פני האוהב הנרשמים על פני הנאהב.

בסינתיזה שיוצרת בריאה חדשה. חיצי האהבה אינם נורים מקשתו של קופידון, אלא מנפש 

 אחת לשניה.

"כי חיצי האהבה של הנפש מורים ומפלשים תוך הנפש השני בקרב איש ולב. עמוק מעבר 

ין הגוף של האוהב מעכב מלצאת מלבו חוטי האהבה, כן הגוף של הנאהב אינו לעבר. וכמו שא

 ע"ב(.-מעכב מלכנוס בו חוטי האהבה של האוהב" )עמוד העבודה, ריז ע"א

ההארה הנשארת אחרי הברק היא החומר ההיולי להבנה ויצירה חדשה. הבנה חדשה שבאה 

פגישה ראשונית שהיא בכל פעם לאחר הידיעה יוצרת את החידוש. הברק הוא תמיד ראשוני, 
כבעילת בתולה. היא התחלה של משהו חדש, גרעין ליצירה חדשה. זהו מפגש שאף פעם לא 

ברור מה יתרחש בו. התרחיש הוא חפשי ואינסופי. והפגישה היא ראשונית כי היא מקדמת 

דנא, היא מה שעלה במחשבה, והיא הראשית במובן שישראל נקראו ראשית. אהבה ראשונה, 
שמתחילה יועדה להיות כזאת. במבנה האישיות, הרושם הוא הפן הנקבי שמוכן לקבל תמיד 

הארה חדשה. זוהי דמותו של יעקב, תמונתו החקוקה, לעומת הכחות העליונים שמבטאים 

  20אותו, ושהוא פועל בהם.

זוהי היצירה האלהית: אלהים רושם בצבעי  21הרשימו היא ההשתקפות של אלהים בתוכנו.

הישר רשימה )"רשימו"(, שהיא ה"צלם" האנושי. בריאת האדם היא יצירת רישום האור 

אלהית ישירה )"אור ישר"(. "והנה עיקר האור והרשימו הם הם הצלם" )עמוד העבודה, קפט 
ע"ב(. האור החוזר הוא היצירה האנושית, התגובה היצירתית, שמבחינת האדם היא אור ישר. 

היא קשר האהבה שמתקיים בין היוצר לנברא. האדם כשהוא  הריאקציה, או התגובה האנושית,

 22בבחינת רושם )רישום, תמונה או "רשימו"( הוא יצור נקבי. הוא האיילה המשתקפת בנהר.
-הוא מקבל את קווי המתאר שלו מלמעלה, הוא משקף מכלול של ידיעות וזכרונות, הוא ה

input  האנושית איננה רק פאסיבית. זו  של אלהים. אבל כיוצר הוא מאוד זכרי. ההשתקפות

אספקלריה שמחזירה אור ויוצרת עוד תמונות, יצירות וחיבורים שמחברים את קווי האור 

 ומקשרים אותם שוב למקורם.      

 

                                                           
ולי גם זהו אולי מקור לאמונה העממית שאליהו הנביא יושב על פני הכלה ביום חופתה. וזוהי א .19

 סיבת הדמיון בין האוהבים.

 .5יב. –ראה בפרק על סולם יעקב  .20

הצדיק )ליקוטי  יג. באותו אופן מתייחס ר' נחמן אל הפגישה עם -ראה בפרק על האספקלריה  .21
כי על  .מוהר"ן, יט(: "כי קשה להעולם על מה צריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו, הלא אפשר לעיין בספרים

 למובאה זו היסב את תשומת לבי י' ליבס. -ם שלו יראה א"ע כמו במראה". ידי שיביט בפני

 .4יג. –ראה להלן: אספקלריה   .22
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  23מ"מ מויטבסק( על פי.  רשימו שהוא הכרה )3יא.

. כדרך באופן דומה מתואר תהליך ההכרה באמרי מ"מ מויטבסק. "ולמקוה המים )בר' א י(..
התפשטות המים מלמעלה למטה. וכשמתעלים מתחברים אל השורש, ונתקן הכל ונקרא ימים" 

 24)ליקוטי אמרים, נב ע"א(.

בתיאור מהות הרוחניים נשמר קצב של ירידה ועליה על בסיס של כלים שלובים, כמין עקרון 
גבר. בריאת טבע יסודי. המכניזם הזה איננו לגמרי פשוט, זהו תהליך אינסופי שהולך ומת

צמצומו והגבלתו בגוף. הנשמה מבקשת לשוב למקורה באמצעות  על ידיהאדם נעשתה 

הקריאה בשם. השם הוא סך כל  על ידיההכרה שהיא הרשימו. ההתחברות למקור נעשית 

 ידו, הוא הרשימו.-האסוציאציות, או הזכרון הנקשר למהות המתוארת על

נשמתו[  של אדם רצה לכנוס באדם בגזרת הבורא, "והחיות רצוא ושוב, פי': חיותו ]כלומר, 

. הכרהושוב לדבק במקורו, ובעת שהוא שב לא נשאר ריקן כי אם שמשאיר רשימו שהיא 
ובהכרה זו יזעק אל ה' שיחזיר לו החיות... ואם הכרה זו בשלימות, אזי רץ החיות אליו 

 25רת החיות נק' עורף...ובתוספת יותר... וזפ"י הפ' יערוף כמטר לקחי )דברים לב ב( כי חז

 על ידיבשביל שיתוסף בו חיות... כשאדם קורא לשום אדם שיבוא אליו, הוא קורא אותו 
. בזה אתחזק ואקרא בשם ה', ובזה הבו הרשימו שהיא ההכרה... כן הוא בזה הכרתו בשמו

מובאה זו  - 26גודל, שיתגדל השכל ויתוסף חיות ויבוא גדלות" )לקוטי אמרים, נב ע"ב(.

 . השגהארת את תהליך ההכרה, "הרשימו היא ההכרה", שבכתבי ר' ברוך נקרא מת

מקבילה לרעיון זה נמצאת בספר ליקוטי יקרים )לעמבערג, תרכ"ה(, כ ע"ב: "ככה יהיה הדיוקן 

 ".רשימו", "הדיוקן בלבו הנקרא הכרההנחקק בלבו אשר עי"ז מכירו אח"כ, וזה נק' 

הוא תהליך של השגה )של שכל( שנשפע על האדם, התהליך המתואר בספר ליקוטי אמרים 
ולאחר מכן, לאחר נסיגת האור, מה שנשאר בו מאותה השגה, היא ההכרה או הרשימו מן האור 

". ובנקודה היולית זו שהיא נקודת זינוק טובה מקודמתה יש אפשרות של צלם האור" -שחזר 

ההשפעה, היא יכולת עליה להשגה גבוהה יותר. יש כאן בריאה מתמדת. היצירה, או 
ההתמקדות והצמצום. מה שנתפס כשפע, הוא גם עקידה וצמצום, והתשוקה או האהבה היא 

 כיוונית.-דו

                                                           
 וראה לעיל במובאה מס' ליקוטי יקרים. .23

 ימים = כינוי לספירות העליונות בסימבוליקה הקבלית. .24
 -פך. וכמו אחורי האל יש כאן מחזור מעגלי של אור ישר ואור חוזר, פנים ועורף, כמו חותם שמתה .25

 הרישום שהשיג משה.
מקבילות לקטע זה בליקוטי אמרים: מה ע"ב, מו ע"א. בספר עמוד העבודה: סז ע"א, קיא ע"ב,  .26

 ראה להלן בפרק על אחדות השכל המשכיל והמושכל.קלט ע"ב. ו
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וכך נדרש הפסוק "אפתח בכנור חידתי )תהלים מט ה(, דהקב"ה שמים ושמי שמים לא 

 27ברא את האדם בצלמו, והוא ככנור קטןיכלכלוהו, ומצמצם שכינתו ית' בתוך האדם... 

 ורר מכל מעשיו את השכל ]נ"א השכינה[..." )ליקוטי אמרים, מא ע"א(. ומע

דימוי זה נמצא גם בספר טל אורות לר' אליעזר ליפמן מחברי הקלויז בבראד: "שהאדם דומה 

לכנור. כמו שהכנור כל עוד שעצו ונימיו מוכנים יותר לכך, קולו גבוה ונעים ביותר. כך האדם 

קולו ויגבה למעלה למעלה" )עמוד העבודה, ט ע"ב(. ר'  כל עוד שמתקן מעשיו... שיערב
ליפמן קושר את נגינת הכינור לעליה בסולם )ע"ש(, העליה בנימי הכנור, בסולמות הצלילים, 

מיתרי הסולם, הופכים את השיר והתרועה )כמו גם את הרע שבשלבי הסולם  -ובמקביל 

הזיקה בין שני מושגים  -או הצלם  התחתונים(, לריעות וחיבור. מושג הצלם הנקשר כאן. השם

 אלו תתבאר בהמשך.

 

 28)השוואות לאמרי מנחם מנדל מויטבסק ואחרים( .  קדמות השכל4יא.

מניחה את השייכות לעולם השכל והחיבור אליו. חיבור זה שתיארנו  דבקותהאפשרות של 

ו אותו כתהליך מחשבתי מתרחש באלהים ובאדם, ועובר בכל העולמות, תהליך שתחילת
בקדמות השכל וכולו נמשך מרחמנות )בארמית: רחימו( ר"ל אהבה. "שכל המחשבות באות 

  29ית', ומחשבתו היתה... נמשך מרחמנות" )ליקוטי אמרים, מז ע"ב(. מחשבתו הקודמתמ

באופן ציורי אפשר לתאר את חוט המחשבה הזה כעבותות של אהבה נמשכות מקדמות השכל 
דמות השכל הוא מושג שמתאר גם את החשיבה והיצירה ק 30של אלהים, ממחשבתו הקודמת.

 האלהית.            

"כל אהבה שבעולמות, הכל בא מעולם המחשבה... ויש חכם שמבין מחשבתו של מלך מחמת 
. כל מה שהבן רוצה, אביו חושב, קדימת השכלתנועותיו. ויש עוד שהוא בן כביכול לאביו. 

  31כדי שיהיה לאביו תענוג..." )שם, מה ע"ב(. אפי' אם רוצה מעשה נערות, אביו רוצה.

                                                           
מו הקבלה והקטנה אנתרופומורפית נמצאת אצל הרמב"ן "כאדם שהוא גבוה בקומתו ויראה עצ .27

. וראה 3יג. –במראה קטנה". ראה: בפרק סולם יעקב: הרשימו והצמצום בעליה ברצוא ושוב בשלבי הסולם 
 .13-12יג. –בפרק על השירה 

 דמות השכל.ק-שלוםראה:   28
 .17יז. –ראה בפרק: מחשבה שהיא אהבה    29
חבל  -לתו" לכאן נקשרות הדרשות על ישראל שהם "ראשית" ש"עלתה במחשבה". ו"יעקב חבל נח .30

 (.4,2יב. –שקושר את יעקב ושנקשר לדרשות על סולם יעקב )ראה להלן 

ש חכם שמבין מדעתו מחשבתו : "וי30קטע מקביל נמצא בס' אור האמת )הוסיאטין, תרנ"ט(, עמ'  .31
 של מלך בתנועותיו. ויש עוד מדריגה; בן שהוא כביכול אביו קדמת השכל, כל מה שהבן רוצה אביו חושב".
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קדמות השכל מתוארת בקטע זה כידיעה קודמת אינסטינקטיבית ואינטואיטיבית. ידיעת 

התנהגותו, הכרה פנימית או מה שיותר מזה; האהבה הזאת  על פימחשבות המושא הנאהב 

חשוב את כך טוב את הנאהב גורמת לרצות את רצונותיו ול-שבאמצעותה אתה מכיר כל
מחשבותיו, ולהתענג בהם יחד, גם כשהם "מעשה נערות". הדגש הוא על השיתוף, או הזהות. 

הידיעה המוקדמת שעלתה במחשבה, משמעה, שהיצירה היא חלק מן היוצר, חלק ממחשבתו. 

הנאהב והאוהב הם עצם אחד כפי שמתאר ר' ברוך כהרכבה מזגיית )עמוד העבודה, קפז 

  32ע"א(.

יים של אלהים המכה בקורנס והניצוצות הניתזים ממנו )לחילופין האותיות הציורים המית

הנופלות( ובוראים עולם, נמצאים אצל מ"מ מויטבסק גם כהוראה להתנהגות האנושית: "כמו 
 קדימת השכלאומן שמכה בפטיש על האבן, ולאו היא תאוות הפטיש... כך הוא כמו שמשפיע 

 כלים..." )ליקוטי אמרים, מ ע"א(.בכלים, כך הוא יעשה. וכל אבריו הם 

: "יחשוב שהוא רק ככלי 14מקבילה לקטע זה נמצא בס' אור האמת )הוסיאטין, תרנ"ט(, עמ' 
אומן שמכה בפטיש על האבן בחשקו, ולא זהו תאוות הפטיש שיכה על האבן... כך כמו 

הכלי ]של שמשפיע קדמות השכל בבינה, כך הוא נעשה, וכל איבריו הם רק כלים". "יש בזה 

 (.29הבעל מלאכה[ חכמה בהעלם, והמחשבה צריך להיות לה קדמות השכל" )שם, עמ' 

", וגורם פטיש הנשמהכמו אלהים, גם האדם בכח המלים, השמות וכוונת התפלה, מכה ב"

היצירה או ההשראה באה מקדמות השכל:  33לתנועת הכוחות והכאתם זה בזה, ר"ל ליצירה.

 (.100" )שם, עמ' קדמות השכלא מקבלת ממדריגה עליונה מ"ההבנה היא בלב, כי שם הי

"נופל לו במחשבה פתאום ממש כעין ברק שהוא הערה פתאום... המצאה. ודבר זה באה לו 

(. "כשבאה לאדם איזה חכמה בשכלו, הוא בוודאי מעולם 139" )שם, עמ' קדמת השכלמ

והוא הכתר, נו ניכר כלל. המחשבה. אבל מי הוא המביא אותה המחשבה בשכלו, הוא נעלם ואי

 (.153" )שם,  עמ' ונקרא אין, ונקרא קדמות השכל

זמנית: "בן חכם ישמח אב... כל -סופית ועל-הדינמיקה המחשבתית היא בלתי פוסקת אין

המדות בתחלה הם מקבלין ואח"כ הן משפיעין... ואז עושין תענוג למעלה... החכמה שהוא 

ושט הצורה ולובש, דהיינו שאינו עומדת על מקום חומר ראשון ]למעלה מן הזמן[ שהוא פ

 ,כהרף עין, בלי הפסקאחד, ותמיד בלי הפסק נותנת חיות למטה, ומקבלת שפע ממה שלמעלה, 

מה שהוא  קדמות השכל, ואין יכולין לעמוד עליו... אותיות המחשבה נובעין מבלתי זמן
עצמו אין יכולין לעמוד"  פושטם ונותנם למחשבה. ולובש אחרות ונותנן בלי הפסק. ועליו

 (.83)שם, עמ' 

                                                           
 .5ט. –עיין בפרק על המחשבה: מהות הדבקות ו .32

 .110(, עמ' 1982יצחק אייזיק מקומרנא, נצר חסד )ירושלים,  .33
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 הבריאה בצלםקדימת השכל, המחשבה ההיולית, הרשימו או החותם, כל אלו קשורים לרעיון 

או לנשמה. רעיון זה כבר נמצא בס' תיקוני הזוהר )תיקון כב(: "שימיני כחותם )שה"ש, ח ו( זו 

ת משם ]מכסא הכבוד[, הנשמה שהוא רשם, שיש לה גליפה למעלה... שכל הנשמות גזורו
גליפתן חקוקה למעלה ורשמן למטה. ואותה גליפה שלמעלה היא חותם, והרשם שלמטה רשם 

 34החותם".

הרעיון הוא גם הפוך, התפילה עושה רושם למעלה: "כי להיות דמות ודיוקן נשמתו חקוקה 
רוב תפילותיו... תתעורר נשמתו ותעורר הכסא בעצמו... ]ו[לפי  על ידיבכסא, הוכרח ש

 35החסידות יגדל עובי הצינור".

"ונמשיל משל... שיהיה כאן מעין נאה גדול... ושורש המעין הזה, מקורות מקורות דקים 
כצינורי המחט... המעין הגדול הוא תוקף ההשפעה הנשפעת בעולם, והצינורות הדקים הם 

ירות[, ועל הספ]מציאות הנשמות שהם חוטי שלהבות, עולות ונעלמים תוך מקורם בכל הספי' 

  36ידם יהיה יחודם וקשורם והשפעתם" )שם(.

 

 .  הרשימו הזכרון וההיזכרות5יא.

 לאחר ההארה: דבקותבמישור הפסיכולוגי הרשימו הוא מצב נפשי של חוויית ה

... וציור איכות האור וגודל השמחה דבקות"בחי' הזכרון שזוכר לאחר הסתלקות תכונת אור ה

 האור ההוא" )עמוד העבודה, קפט ע"א(.  שלו היא היא בחי' הרשימו של

זוהי גם ההיזכרות באהוב )דמותו, קולו וכו'( ובשמחת האהבה. "דבר ציור בנין שנשאר חקוק 

 בלבו" )אור תורה, ד(.

כדי להסביר את מושג הרשימו מגדיר אותו ר' ברוך כצורת שמעון שנשארה בכח המדמה של 
 -מאוחר יותר, ר' פייבוש מזבארז' )לקוטים יקרים ראובן )עמוד העבודה, ע"ב(. כך גם מסביר, 

דף קל(: "הדיוקן שבמחשבה הוא קומה ורוחניות של אותו אדם שראה, רק  -יושר דברי אמת 

                                                           
' עב. וכן בספר פקודת המלך )ליוורנו, תקס"ד(, לר' ישראל , ח"ב, עממשנת הזוהר-תשביעיין גם,  .34

יכול לעשות מלאכתו אם לא  נחמן דרוהוביטשר, ח"ב כ ע"א: "מעשה אבות סימן לבנים. פי' כמו אומן שאין
כי  …שיצור אומן אחד הציור ואח"כ השני הוא חותך על הציור. נמצא זה שמצייר צריך להיות לו מוח גדול

 שימו". בזוהר קורא לזה ר

כך יהיה התרחבות  .פרדס רימונים, שער לב, שער הכוונה, פרק ראשון. "וכפי שיעור התעוררות .35
 ים )קארעץ, תקמ"ב(.הקדמת ס' פרי עץ חי -הצינור" 

כך גם אצל אליהו די וידש, ראשית חכמה, שער האהבה, עט ע"א: "והנשמות הם חוטי שלהביות     .36
 –ים אלא משרשם הנשפע בהם לעולם". עיין עוד בפרק על סולם יעקב הנמשכות מלמעלה למטה ואינם חי

 .7יב.
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שהוא נעלם בו, ובעת שמתעורר אהבה אליו, אזי אותה אהבה מקשרת ומייחדת אותו עם אותו 

 הדיוקן שבלבו".

" )עמוד העבודה, ע"ב(. צלם אלהיםים היא הרשימו היא הנקודה שמחברת את האדם לאלה
, ואת הסיכוי שלו להתחבר לאלהים. לכן האדם מאבד את ללא זכרון האדם מאבד את הצלם

צלמו כשהוא מאבד את זכרונו. הוא מאבד את הקשר שקושרים אותו חוטי הזכרון עם יוצרו 

החוט המקשר את ויצירותיו. הניתוק הזה דומה למיתת הכרת שר' ברוך מתאר אותה כניתוק 

  37נשמת האדם  למקורה.

 

 .  הרשימו בתהליך החזרה בתשובה  6יא.

העבירה, כמו איבוד הזכרון, גורמת פירוד בין האור והרשימו, והתשובה מאחדת אותם, אבל 

ללא "הרשימו שהוא זכרון ציור הדבקות", לא היתה התשובה מתעוררת, "נמצא מי גרם 
המושך  קרבןהזכרון הוא  38" )עמוד העבודה, קפט ע"א(.התשובה והחרטה? הוי אומר הרשימו

בנקודה אחרונה זו  39אליו את הכוחות העליונים ובורא השגות חדשות. ריח הקרבן הוא הזכרון.

נקשרת החזרה בתשובה למושג הרשימו וההיזכרות. רישומו של ריח הקרבן מעורר ומזכיר 

 ומעלה ומאחד את הכוחות.

 את החיבור בין מקור ההארה והרושם )הזכרון( שנשאר ממנו.  הרשימו זו ההיזכרות שעושה 

נקודה זו שמחברת את האדם לאלהים היא צלם אלהים )שם, ע"ב(. ללא זכרון האדם מאבד את 
הצלם, ואת הסיכוי שלו להתחבר לאלהים. האור מתייחס לרשימו כמו הקב"ה לשכינה, מה 

חרטה שהיא השיבה וההיזכרות. האור שגורם פירוד כאן, גורם גם שם. עיקר התשובה היא ה

 . מחזר בגעגועים אחר אבידתו. דבקותחוזר בעקבות הרשימו שהוא זכרון ציור ה

 שתי בחינות סותרות של רשימו מדרבנות את תהליך החזרה בתשובה:

 .דבקותא. הרשימו שהוא זכרון ציור ה

 ב. רושם החטא.

                                                           
 .2יב. –עיין בפרק על סולם יעקב  .37

 .10יח. –שובה בפרק על האהבה: חטא דוד ובת שבע עיין גם על החזרה בת .38

י , "ההיבלעות על יד2יא. –(. וכן בפרק : "הרשימו והארוס" 15.9.93ראה: י' ליבס. בתוך: הארץ ) .39
 .11יח. –השכינה" 
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אינה נחלתו של הצדיק, וכן אין בו  רושם החטא הוא "זכרון חימום והתלהבות העוונות". זו

התלהבות מלימוד תורה שהוא מורגל בה. שיגרת חיי הצדיק חסרה את ההתלהבות והחידוש, 

 את המהפך של זכרון התלהבות העוונות להתלהבות גדולה מגודל האהבה.                                                       

ו לו כזכויות, ובודאי לזה יש יותר זכויות משל צדיק "אותן ששבו מאהבה, שזדונות נעש

גמור... מפני שכבר הכיר חימום והתלהבות העוונות... שיודע היטב ההתלהבות, משא"כ 

מעשים טובים[ ולימוד תורה רגילות... ]הצדיק שלא הכיר זה מעולם... אצל הצדיק נעשו מע"ט 
בות גדולה... מגודל האהבה... הבעל תשובה[ אצלו הוא דבר חדש... בהתלה]אבל הבע"ת 

משא"כ העובד מיראה... ואין בהם שום רושם חטא כי אדרבא נעשו זכויות מהם" )לקוטים 

 40יקרים, רפד(.

 

 41.  הרשימו במצבים של שינה ונבואה7יא.

שינה ונבואה הם מצבים של חוסר מודעות גופנית, שבהם מתקיים קשר של הנשמה למקורה. 

שהיא שיאה של המודעות. "איתא בשבחי האר"י,  דבקותנאי לחוסר תחושה פיזית הוא ת

שפעם א' בשבת פר' בלק, שהיה האריז"ל ישן שינת הצהרים, ראהו תלמוד ]צ"ל תלמיד[ א' 
... ונתעורר האריז"ל משנתו, ושאל לו התלמיד על זה. והשיב, שבשעת מרחש בשפתיושהיה 

לעם... והשיב כי מה שלמד למעלה שינתו היה עוסק בתורה בישיבה של מעלה, בסוד אתון ב

בשעה מועטת הזאת היה צריך לדבר שמונים שנה רצופים בלי ספק. ואחשוב אני כי מה 

 שמקצת בני אדם מדברים מתוך שינתם הוא ג"כ לסיבה הזאת" )עמוד העבודה, קלד ע"א(.

 במדרש הנעלם )פר' ויצא. ז"ח, כח ע"א(: "כל מאן דהוא עסיק באורייתא... סלקין ליה

דובבן ומרחשן לנשמתיה לעילא כד איהו נאים בשינתיה. ואולפין ליה מעומקיה תורה, 
. כל המתעסק בתורה לשמה, כשהוא ישן בלילה, נשמתו עולה למעלה ומראין לה שפתוויה

אותן הדברים העתידין להיות בעולם". דיבור אוטומטי כזה, דיבור נטול קשר מודע למחשבה, 

  42, מתואר אף אצל המגיד.אך לא נטול שורשים במחשבה

"כשנתעורר עיקר אור נשמתו ]של  43ענין הרשימו יש בו באופן זה כדי להסביר את הנבואה.

קבר" )עמוד העבודה,  שפתותיו דובבות, ועי"כ מעורר גם בחי' הרשימו למטהאדם[ למעלה, 

                                                           
במהדורת ספר לקוטי יקרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן )לעמבערג, תר"י(, לט ע"א: "ושמעתי טעם    40

 " …על תשובה[ יותר גדול מפני שכבר הכיר חימום והתלהבות העוונותאחר שהבע"ת ]שהב
 .9טז. –ראה גם בפרק על המוות: השינה  .41

. סיפור זה נמצא גם בס' תולדות יצחק ]האר"י[, בתוך: ספר 107, עמ' החסידות כמיסטיקה-ש"ץעיין  .42
 תורת הגלגול )ירושלים, תשמ"ב(, עמ' כז, סי' מ.

 ל הקשר בין הנבואה והברק. ועיין בתחילת הפרק.ראה בהקדמת מו"נ ע .43
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. יומדובבות שפתקלב ע"א(. וכן כשנשמת הנביא מסתלקת מגופו, ומשיגה שפע אור הנבואה 

ניתן לומר שזהו מצב של יניקה ממקור גבוה, ידיעה שהיא למעלה מן השכל, מה שהמגיד 

 .  מודע-תת", או מה שנקרא בפינו קדמות השכלמכנה "

והדיבורים נרשמים עליו.   מותדיבור מתוך שינה ונבואה, מתרחשים כשהגוף הוא במצב של 

קת מן גוף הנביא בשעת קבלתה "וכן היה הענין אצל הנביאים: שנשמת הנביא היתה מסתל

והגוף שפע אור הנבואה הרוחניית שלמעלה, כדי שלא יהיה הגוף מסך מבדיל להשגת הנבואה, 
. ובשעה שנשמת הנביא היתה משגת השגת הנבואה למעלה, היו נשאר מת כאבן דומם

מתעוררים שפתי הנביא... והיו מדברים אותם מלות ותיבות שהנבואה היתה מלובשת בהם" 

 ם(.               )ש

כשאומר אדם שום הלכה משם  44הדבר פועל גם על מתים בקבר ממש. "דובב שפתי ישנים...

תלמיד חכם[ שמת, מעורר נשמת הת"ח ההוא שבעולם הנשמות, ועוסקת גם היא אז ]ת"ח 

בישיבה של מעלה באותה ההלכה... ועופפת הנשמה ההיא מן העולם העליון על השפתיים, 
גופניים, שהם הדיבור שהלביש הצדיק בחייו את הציור השכלי ההוא בתוך שהם הכלים ה

" )עמוד העבודה, קלא ע"ב(. שפתותיו של אותו הצדיק דובבות בקברמלות ותיבות... ועי"כ 

התעוררות ציור השכלי העליון של נשמת הצדיק מתעוררים הכלים הגופניים למטה.  על ידי"
שכל אור... מניח רשימו במקום הראשון... לכן  הידוע, רשימוואחשוב אני שזהו בחי' 

כשנתעורר עיקר אור נשמתו למעלה מתעורר גם בחי' הרשימו למטה ועי"כ שפתותיו דובבות 

 בקבר" )עמוד העבודה, קלב ע"א(.

התפיסה היא מעגלית, כי הרשימו למטה מעורר את הכוחות למעלה: "בעובדא דלתתא אתעבד 

חתום בתיבות ומלים עולה ומעורר את הכוחות למעלה לחזור עובדא דלעילא" )שם(. הרעיון ה

ולהירשם למטה, וחוזר חלילה. את היחס בין האור הישר והאור החוזר משווה ר' ברוך ליחס 
שבין החזיון הרוחני, השפעתו על הכח המדמה והדיבור אצל הנביא: "והוא דוגמת ג' הכלים 

דוגמת מקיף הישר כי הגוף אינו יכול הוא  החזיון הרוחנישאבאר להלן אצל הנביא, שהם 

הוא בחי' המוצעת ]צ"ל ממוצעת. והוא הרשימו[  חקיקת הדוגמה על הכוח המדמהלסבול... ו
הוא מורגש לכל" ]הוא האור  הדיבורוהוא בתוך הגוף ואינו מורגש עדיין כ"א לנביא עצמו... ו

 החוזר[ )עמוד העבודה, קכ ע"א(.

ההארה על הגוף. הרשימו נשאר בגוף וזהו "משארז"ל מובאות אלו ממחישות איך נרשמת 
ששכח, ונסתלקה ממנו קדושת השגתו בתורה, עכ"ז  על פיהזהרו בזקן ששכח תלמודו, כי א

 . לכן צריכים לנהוג בו כבוד" )עמוד העבודה, קז ע"א(.רושם מן הקדושהצריך להיות בו 

                                                           
 ש"הש, ז י. המשך הדרשה על פי יבמות, צז ע"א. .44
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גי של חצי מודעות או מושג הרשימו מתבאר אף בכתבי ר' חיים מאמדור כמצב פסיכולו

רשימה זו אנו יכולין להשיג עצם התענוג שהיה  על ידי, ורשימהשכחה: "והרי נשאר אצלינו 

מקודם ]לפני השבירה[, וזה נקרא תבונה, שמחמת הרשימו יכול לזכור את עצמו מה שהיה 
פיע מקודם בהשגתו. וזה נקרא רקיע לשון פריסת אור העצמי. וזה המשכילים יזהירו... כשהמש

  45עושה רקיע בשכלו" )חיים וחסד על דניאל, קנג(.

 

 מודע-.  התת8יא.

תיאור זה מתאים יותר  46תיאור אחר של האור החוזר הוא של מנגנון הגנה מפני שגעון ובלבול.

  47לתפיסה המיכניסטית של קבלת האר"י ולתיאור חבילות ההשגות במחשבה של ר' נחמן.

להסביר כי הנה גם באדם יקרה לפעמים שאור השכל שלו ונראה לפי עניות דעתי[ ]"ונלע"ד 

יתרחב ויתפשט אצלו ברגע א' לכמה צדדים, עד שברגע א' יתנוצץ בשכלו כמה מיני המצאות 
זה בזה[ וקלועים זב"ז... והנה ]עמוקות מאד. ונדמה לו שכל ההמצאות הללו מסתבכים זב"ז 

אירים אצלו ברגע א'. ושיניח מקצת לא יכול לתפוס כל אלו ההמצאות בבת א' שיהיה כולם מ

ההמצאות וישלח אותם משכלו וממחשבתו לחלוטין, מתירא כי אף כשישלחם ממחשבתו 
ישכחם לגמרי ויהיה צר לו מאוד על איבודם ממנו. וכשירצה לתפוס את כולם הנה יראה שכלי 

לא שכלו, הם המוחין שלו, קצר כחם מלתפוס ולקלוט את כלם ביחד. וכשירצה להתעקש ש

לשלוח אותם ממחשבתו, יוכל לבוא לידי טרוף דעת ובלבול השכל ויאבד אף מה שהיה 
בתחילה בכח שכלו להשיג... וכעין זה היה סבת שבירת הכלים. לכן כשתתרבה האור הפנימי 

שבתוך הכלים... צריך הכלי לשלח מתוכה את בחי' האור הפנימי העודף על כח הכלי, וישאר 

 זהו בחי' מקיף החוזר" )עמוד העבודה, קיט ע"ב(.בחוץ בחי' אור מקיף, ו

מודע,, כשכחה על פי קטע זה נתפס האור החוזר כהדחקה של תכנים מסויימים אל התת

איבוד  -לא להיות מחובר  -מכוונת. זו יכולה להיות גם מחלה של זקנים, שביטויה החמור 

ל תכנים, מעין מנגנון הגנה הצלם, כמוהו כמוות. הצמצום הוא אקט מכוון של מיון סלקטיבי ש

 שלא לצאת מן הכלים.  -של החשיבה, כדי שלא להשתגע 

 

                                                           
 .125, עמ' החסידות כמיסטיקה-ש"ץעיין  .45

 .17,14,13טז. –ה בפרק על המוות: השכחה, מוות ושגעון רא .46

 .ת חבילותאיך המחשבות מונחים במוח כמו חבילו ."בענין המחשבות שבמוח הוא פלא גדול .47
ושמוציא המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות  .וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו, אזי מושך

סה ד(. תיאור זה  מביא את ר' נחמן למסקנה ש"יש בהשכחה מעלה  מסדרם שהיו מונחים" )ליקוטי מוהר"ן,
 גדולה" כנגד הבלבול.



 118 

 48.  השפעת הרשימו על עצמים גשמיים9יא.

מעצם הגדרת הרשימו נקבע טיבו הרוחני. "כל אור עליון אף שמסתלק ממקום א' למקום אחר, 
ב ע"א(. האור מניח רשימו במקום הראשון, ואינו מסתלק משם לגמרי" )עמוד העבודה, קל

נרשם בצורת האות והוא מקור כוחה: "הברת וציורי האותיות הם דוגמא ורושם להאורות 

 49השוכנים בתוכם" )יסוד האמונה, צו ע"א(.

הרשימו הוא הצלם או הנפש, וכשהוא נופל בעצם גשמי, אותו עצם עובר טרנספורמציה, 

 )וכן ידיו של האר"י(: דוגמת הארון והכרובים ושמן המשחה, ירושלים וידי הכהנים 

"קבלו הכרובים והארון רושם וטבע הרוחניי' ששרתה עליהם, במה שלא תפסו מקום, כדרך 

הרוחניים שאינם תופסים מקום. כמדארז"ל כרובים בנס היו עומדין, וארז"ל מקום הארון אינו 

 מן המדה" )עמוד העבודה, קלח ע"ב(. 

, שיהיה כמדליק נר מנר, ואין הראשון חסר "וקלט החומר של שמן המשחה טבע של הרוחניים

 כלום. לפיכך כל מה שהי' מושחין ממנו לא נגרע משיעורו הראשון" )שם(. 

"שהשכינה שורה בחמריים ההם לפי שקבלו רושם לדוגמת הרוחניים, במה שלא נחסר השמן, 

לא  ובמה שהארון וכרובים לא תפסו מדת המקום כלום. ונלע"ד שמעין זה היה הנס שמעולם
אמר אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים. כי כיון שהיה רוחניו' קדוש שורה שם היה 

 מקום מועט מחזיק את המרובה" )שם(. 

"כל מרכבה קולטת רושם מן הרוכב, ולכן אסור להביט על ידי הכהנים בשעה שמברכין את 
ה לקדושה...איתא ל משום שאז שורה קדושה על ידיהם מעין השראת השכינה... מרכבישרא

בו האריז"ל ע"ז ואמר לו על שמביט על בפרי ע"ח שפעם כאבו העינים להרח"ו ושאל לר

 האריז"ל בשעת ק"ש וקדושה, שאז יש שם השראת השכינה" )עמוד העבודה, קמ ע"ב(. 

 

 50.  נובלות חכמה10יא.

 על ידיכן וחניים הן "נובלות חכמה של מעלה... הנשאר בשברי הכלים... להרשימו שנפל בר

אנו מעלים את הנובלות האלו מן השברי כלים" )עמוד  על פילימוד תורה שבכתב ושב

 העבודה, קלח ע"א(.

                                                           
 .2טו. –עיין גם בפרק על התרחבות המקום  .48

רשימו של האות יוד שהוא ההיולי בבחינת הכתיבה, שונה מזה של האות אלף. ראה בפרק על   49
והאורות הנרשמים בו "במה שהציור  הראייה: חוש הראייה וחוש השמיעה. יש זיקה הכרחית בין הכלי

 השכלי א"א לו להיות מובן ומוסבר על ידי מלות אחרות" )עמוד העבודה,  סז ע"ב(.
 .15טז. –רה וראה גם: השבי .50
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במקביל לשבירה שאירעה בעולמות העליונים ובלוחות, שלא נשתייר בהם אלא הרשימו, 

ן חטא העגל, ועתה יש בנו רשימו בלבד מאותו אור החיות קרתה בנו עצמינו שבירה בזמ

נזדכך ונתתקן.  ורק בעוה"ב -חיות השכל וההשגה שהיתה לנו במעמד הר סיני  - העצום

 הרשימו במובן זה הוא האור שנשאר לאחר הצמצום.

 

 .  התפיסה האירוטית של הרשימו11יא.

יף[, אור ישר ואור חוזר, היולי, אור פנימי ואור מק]מושגים שונים; רשימו, או"פ ואו"מ 

הספיריי האופף את האדם או הצלם )הוויה ערטילאית או מדיום קדמות השכל, ואפילו האויר 
ין גוף ונשמה(, מונחים אלו שבקבלה הלוריאנית מתארים את הדינמיקה של ההיפוסטאזות ב

י למידה והכחות האלהיים, מוסבים לתחום החשיבה בכתבי ר' ברוך. הם הופכים לתהליכ

מודע, חצי מודעות, שגעון, -התתוחשיבה, המצאות והברקות, היזכרות ושכחה, הדחקה אל 
ם שקריים ואמיתיים, הלוצינציות, חזיונות נבואה, ועוד. כל אלו יציאה מן הכלים, מוות, היקשי

מוסברים מתוך הטרמינולוגיה של התיאוסופיה הלוריאנית, ובמונחים של זיווג, עיבור ולידה, 

  51בלים בתורת ר' ברוך גוון אירוטי של כיסופים ואהבה.מק

 .והתשוקה הנרשמת בגופה 52חותם דיוקן האהוב בלב האהובה, הוא הגעגועים ו הואהרשימ

"הנה ענין המ"ן נלע"ד שהוא השגת מושכל ראשון, ועל ידו ישיג המושכל שני... וכן אל לא 

זה... כי איזה דרך יעלה וידלג האדם תכלית. והנה המושכלות האלו הם כשלשלת האחוזים זה ב
. והוא החשק... מיין נוקבין[]בחי' מ"ן עמוקות... עד"ז יהיה השגות להשיג הסולם בלי מדרגת 

כי כשעלול חושק לקבל... ישפיע לו העילה... והנה המ"ן הגשמיים שלמטה ג"כ צומחים מתוך 

עם אשתו ואינו מכוין  ומי שמשמשתשוקת האשה לתשמיש. כי הנה כתיב ועונתה לא יגרע. 
. אבל מי י זה אינו מקיים כלל עונתה לא יגרעלמלאות רצון האשה אלא להנאת עצמו, הר

וכמו שתשוקתו גורמת שינוי מורגש שמכוין שתתענג אשתו הרי ע"ז מקיים ועונתה לא יגרע... 

דוע . והנה יבגופו שהוא קשוי אבר, כמו כן תשוקתה גורמת שנוי מורגש שהם לחלוחית המ"ן
 על ידיאלא ענין מחשביי... ושהטפה נמשכת מן המוח הנק' מחשבה. כי ענין התשוקה אינה 

מ"ן אלו מושך עוד מלמעלה על עצמו דבקות יותר עצום. וכשבא לדבקות העצום ההוא, הרי 

אז חשקו יותר עמוק... ועי"כ ממשיך על עצמו דבקות יותר ויותר עצום ונפלא, עד כי יוכל 

  53ע"ב(. -מן הגשמיות..." )עמוד העבודה, קכ ע"א לבוא להתפשטות 

                                                           
 סקסואליים.-בקבלת האר"י מונחים אלו הם יותר טכניים .51

 .9יז. –ראה בפרק על האהבה: הרשימו והגעגועים  .52

 .7כ. –עיין בפרק על הזיווג  .53



 120 

, התשוקה הנרשמת בגופו "יהיה בחי' מ"ן", או "רשימו"ם ההשגות העליה בסולהאדם בזמן 

היא בחינת הנקבה המשתוקקת, המוכנה לקבל בטישות, חקיקות וציורים. החשק מכתיב 

דומה להתייחסות  ומתנה את השפע וההשגה ואת דרך העליה. היחס לתשוקת הנקבה, אינו
ות, שמורים לקיים פעולה זו כמי שכפאו שד, לתשמיש בספרי מוסר רבים, ביניהם ספרי חסיד

חלילה שלא יהנה באמת. ההנאה היא האור החוזר, היא חלק מתהליך לצאת ידי חובה, ו

 ההשגה והיצירה.  

 על ידי מושגת דבקותהנקבה אצל ר' ברוך היא הפן השני של המציאות ושל האדם עצמו. ה

מתוארת כתהליך אירוטי מתגבר  תקודבתשוקת הנקבה. ו"התשוקה אינה אלא ענין מחשביי". ה

 עד מוות.         -ומתמשך. אהבה עד "להתפשטות מן הגשמיות" 

)ח"א רמה ע"ב(, נשמות הצדיקים העולות במיתתם גורמות )בהיותן זכרים(  54הזוהר על פי

עלה, ובכך הן בבחינת מ"ן. בכוונת נפילת אפיים להתעוררות תשוקתה של השכינה לקב"ה ב

הוא מעלה מ"ן. היא פיתוח רעיונות אלו, האדם צריך למסור עצמו למיתה, ובכך אצל האר"י, ש

 ולעתים יש צורך למות ממש. 55שמע יכוון למות על קידוש השם,-ואילו בקריאת

לה אדם נעשה "כשאדם נהרג על קידוש  השם אז מתעלה נשמתו בסוד מ"ן ומה שהיה מתח

 אחר כך עצמות השכינה" )יסוד האמונה, סט ע"ב(.

"עוד יש תועלת גדול א' יותר נפלא שהנשמות הקדושות עולים בסוד מ"ן אל שכינת עוזנו, 

וגורמים יחוד קב"ה ושכינתיה. ואז מיחודם נשפע עלינו, עם בני ישראל, שפע שלימה 

הן שפע רוחניית בענין השגת החכמה וממולאה, הן שפע גשמיית שהוא בני חיי ומזוני... 

 חשק ושמחה לעבודתו ית'" )עמוד העבודה, קא ע"א(. וזכרון, וכן אהבה ויראה ו

אצל ר' ברוך הצדיק הוא המ"ן באופן הישיר, וכך גם דברי התורה שהוא אומר בחייו. המ"ן הם 

מלים המלים המעוררות, אלו דברי אהבה. אם תאלס סבר שהכל מים, ר' ברוך חשב שהכל 
וס. אלהים ברא את העולם במלים, )הכל דיבורים(. המלה היא מהות הבריאה. היא היסוד והאר

במלים. העולם עומד על המלים, הן יוצרות ומקיימות אותו. והאדם בורא, ומשפיע ומעורר 

 שיח של אהבה. האדם הוא סך כל המלים שהוא אומר.-והקיום הוא דו

מיין ]מעשינו הטובים אנו מעלים מ"ן  על ידינה: "העלאת המ"ן היא עבודת האדמה העליו

 על ידימיין דוכרין[, ונתהוה ]מזעיר אנפין[ מ"ד ]מושכת מז"א רץ העליונה... שנוקבין[ לא

המ"ד, אורות נפלאים ועצומים, עד שאין אנו יכולים לקבלם בעוה"ז,  על ידיהמ"ן שלנו, ו
, והמותר יהא מונח באוצר העליון מרוב חלישות כחנו. ומה שיש בכחנו לקבל אנו מקבלים

                                                           
 .179, עמ' המשיח-ליבס .54

 מעשה מיתת ר' עקיבא שבתלמוד )ברכות, סא ע"ב(.  55
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יה הגוף מסך מבדיל ונוכל לקבל שפע רב" )עמוד העבודה, קכא פקדון עד עוה"ב, שאז לא יה

 קכב ע"א(. -"ב ע

 וזהו אור זרוע לצדיק, כטפת זרע "שהקב"ה זרע וגנז לצדיקים לעתיד לבוא" )שם, קלא ע"א(. 
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 סולם יעקב

 .  התפיסה המיסטית של סולם יעקב1יב.

ים עלים וירדים בו ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלה
 )בר' כח יב(.

ויאמר אליו; אמן, אמן אני אומר לכם. מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עולים 

 (.52ויורדים על בן האדם )יוחנן א 

חזיון והנבואה בהא חזון זה איננו רק סיפור מקראי של חלום, הוא ההשגה, ההתגלות, ה

בקבלה הנוצרית סולם יעקב הוא עולם  1לישו. הידיעה. הוא תמונת העולמות וגם מה שנחלם

בספרות  2כך הוא מצוייר אצל ווידמנשטטר, שטודנר, קונראט, פלאד ואחרים. ,הספירות
בס' היכלות רבתי נאמר שמי שזוכה  3ההיכלות הפך הסולם לסמל מובהק לעליה למרכבה.

אכים "עולים תיאורים נפלאים של המל 4רכבה, דומה למי שיש לו סולם בביתו.לעלות למ

"בית אלהים"  6ואצל ר' אברהם הירירה, 5הרי אש" מצויים בקבלת ר' יעקב הכהן.בסולם של נ

  7ו"שער השמים" הם הספרים שיפתחו בפני המיסטיקאי והמקובל, את הדרך להבנת העולמות.

                                                           
רגומו של ישראל אלדד: "רק פה ]בנוף היהודי[ יכול , בת137, סי' 281, עמ' הולדת הטרגדיה-ניטשה .1

נה היה ישו לחלום את חלומות הקשת בענן והסולם השמימי בו ירד אלהים אל בני האדם". למובאה זו הפ
 את תשומת לבי י' ליבס.

2.   1557)-Johann Albrecht von Widmanstetter (1507  המהדיר של הברית החדשה בסורית הוא
. וכן  היינריך 1665שנדפס באוגסבורג,  Juedische ABC Schulבספרו   J. Steudnerוכן  (.1555)וינה, 

  Robert Fluddקובל הנוצרי האנגלי והמ ,Amphiteatrum, Hanau 1609בספרו   (Khunrath)קונראט 
שמתאר את עולם האלהות כעץ הפוך ששורשיו בשמים, או כסולם השגה ששלביו הם: נתוני החושים, 

  ,Philosophia Sacra, רציו, אינטלקט וכו' ושאת המתרחש בו הוא מתאר כתהליכי חשיבה. ראה דמיון
Frankfurt 1626,   ובספריו האחרים. וכןGodwin, Robert Fludd, London 1979  J.  ומיסטיקאים נוצרים

 אחרים.
 .144, עמ' דמות יעקב-וולפסוןעיין  .3

 .237,199סינופסיס, סי'  .4

 ע"ב. ראה וולפסון, שם. 20, דף 1806יורק בהמ"ל -רה לר' משה מבורגוס, כ"י ניוספר האו .5

בא במגע עם מקובלים (. מקובל שהיתה לו השפעה רבה על הקבלה הנוצרית, וש1570-1631) .6
 . ובנספח על קארדוזו.1ח. -נוצרים. על יחסו של ר' ברוך להירירה, ראה לעיל 

ה, אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים" )בר' כח יז(. אחד "ויירא ויאמר מה נורא המקום הז .7
ק באמשטרדם הועת ,מספריית עץ חיים באמשטרדם( (Puerta del Cielo EH.MS.48 מכתבי היד של ספרו

, בידי שמואל בן דוד קוריאל, במצוות ר' יצחק אבוהב. בשער הספר ציור חלום יעקב 1675תל"ה שנת ב
-ר צוייר בידי בנימין שניאור גודיניץ, על פי הציור בספרו של המשומד פיליפ דהובסופו אילן ספירות, אש

אילן ספירות זהה נמצא בספרו   L'Arbre de la Cabale, Paris 1625אקווין )=מרדכי קרשקש מקרופנטרץ( 
. הסולם הוא אחד המוטיבים המרכזיים גם Athanasius Kircher, Oedipi Aegyptiaci, Rome 1653של 

כ"י איטלקי מן המאה   ,יור אילן הספירות של ר' ראובן צרפתי, מחבר פירוש פז לס' מערכת האלהותבצ
 ג' שלום.  , העתק ממנו תלוי בפתח ספריית2429ספורד קאו ,16ה
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 ' ברוך מקוסוב.  תיאור סולם העליה של ר2יב.

ך, או לתת תמונה כללית של הגותו כולה. סולם יעקב של ר' ברוך מקוסוב, יכול להוות חת
נכונה של חלום יעקב היא הבנת היחס של אלהים, האדם והיצירה. הסולם הוא הקשר הבנה 

המלאכים עולים ויורדים בו. היצירה מתרחשת במפגש בין  ,סיטרי-בין אלהים והאדם, והוא דו

יורדת )המלאך ך העולה והמלאך היורד. זה המפגש בין ההשגה העולה וההשראה ההמלא
א ושוב. אלהים עולה ויורד בו באדם, המגיד(. זהו קשר אירוטי של אהבה שמתקיים ברצו

שהוא הסולם. ובכל פעם משאיר את רישומו, את הזרע "ההיולי" לבריאה חדשה. באותו אופן 

נטבעים באספקלריה האלהית, ובהשראת הדמות מעשי האדם )המלאכים שהוא בורא(, 
 וד מכח אותם מעשים )המ"ן(, נולדת הבריאה האלהית. זהו תהליךהנחקקת על כסא הכב

כל אקט של שיבה: ההשגה, החזרה בתשובה,  8מתמשך ברצוא ושוב, שבמרכזו ה"רשימו".

הקודם, וחיבור האהבה, הוא אקט של חיזור וגעגועים בעקבות רושמו וחותמו של המפגש 

 ה"רשימו" שנשאר מאותו המפגש.  יאחר

. תחילה הוא מתואר במשל האילן והענפים: "כי הנה ידוע ורה איננו סטאטיחיבור הנשמה למק

הוא שנשמת אדם הוא חלק אלוה ממעל, והיא דבוקה באילן הקדוש הוא הקב"ה... והנשמות 
ב; עט ע"א(. אולם תיאור זה )יסוד האמונה, טו ע" 9הם הענפים כמו שפי' בעל חמדת ימים..."

נט נוסף: "שבאמת עצם הנשמה היא דבוקה באילן, רק מן אינו מספיק, ור' ברוך מוסיף אלמ

עד למטה לארץ וחופפת על הגוף ומושכות לו חיים. ובשעת מיתת  חוט אחדשך שרשה נמ
האד' מסלקין את החוט מן הגוף, ומעלין את החוט למעלה לשורשה. וזהו ענין הכרת... 

 .. ]גם לעוה"ב[" )שם(. קוצצין וכורתין את החוט מדיבוקו בשורשו, שלא יהא שום דבוק.ש

"וזהו ענין כרת... ששרשו נכרת ממקום דבוקו בהאילן העליון... כשיגיע זמן מיתתו מסתלק 
הצינור ההוא מגופו... ועולה למעלה. וזהו ענין המיתה. וז"ש הכתוב ואתם הדבקים בה' 

 היום, ר"ל שדבקים למעלה נשמותיהן בהקב"ה" )שם, סח ע"א(.אלהיכם חיים כולכם 

                                                                                                                                                                                           

(, 1805עוד לענין סולם יעקב באמנות, מעניין להזכיר את ספירלת הסולם בחלום יעקב של וויליאם בלייק )
(, הנמצאת בלובר.  על גבי ספרה 1632) "הפילוסוף במדיטציה"(, 1669-1606רמברנדט )וכן את תמונתו של 

רכז התמונה יושב הפילוסוף ופניו בקרקע, במ C. Chalier, L'inspiration du philosophe, Paris 1996 של 
זכירה את מדרגות לוליאניות )שווינדל טרעפ(. תמונה זו מ נואור נשפך על פניו מן החלון משמאל, ומימי

 .J, שעל פיה צוירה תמונתו של ר' נפתלי כ"ץ בזמן לימודו, בידי הצייר"ד"ר פאוסטוס"תמונת רמברנדט 

Nothnagel  העירוני של פרנקפורט. את תמונת רמברנדט אפשר לראות בספרו של  התמונה מצוייה במוזיאון
Ludwig Munz, Die Kunst Rembrandts und Goethes Sehenl  יתכן שתמונתו 1934יפציג שנדפס בלי .

שמתאר את  1514משנת  Albrecht Duerer (1528-1471)של רמברנט צויירה בהשראת התחריט הנפלא של 
זיאון לאמנות בבוסטון(. מעניין להשוות תמונה זו לתמונה אחרת שצויירה מאוחר הקדוש ג'רום בחדרו )המו

)במוזיאון פוג של  Joos van Cleveהצייר ( באותו מקום, ועל אותו נושא, תמונת 1530-1524) יותר
 אוניברסיטת הארווארד(. 

 יא. -ראה בפרק על הרשימו  .8

 על יחסו לספר זה ראה בנספח על קארדוזו.  9
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 חבלזה מסביר את חלום יעקב בפרשת ויצא, ונדרש על הפסוק "כי חלק ה' עמו, יעקב  ורתא

בדף סז ע"א נאמר: "נשמותיהן של  10נחלתו" בפרשת האזינו. במאמר מקביל בס' יסוד אמונה,

ית'... דבאמת עיקר נשמותינו ושרשם הם  ישראל הם ענפי עץ החיים, ר"ל שהם ענפי עצמותו
ושלשלתנשפע לנו הארה  דבוקות באילן אך משם היורד מלמעלה למטה כמו... שבנר  כחוט 

אורימשך  מעיקר השלהבת לעין שלנו. וזה החוט... היורד משורש נשמותינו, והוא  חוט של 

קור נשמותינו לכל היורד ממ קנה חלולהחופף על גופינו ונותן לנו חיים. והחוט הזה כעין 
וראשו גם כן,  וטהחאחד כפי גובה שרשו באילן... ודרך אותו  מוצב ארצה  שקצה שלו 

 השבילעולים תפילתנו להקב"ה עד מקום... שהן דבוקות בהקב"ה... דרך  השמימה, מגיע

ב ההוא אחר זה יורד לנו שפע הטוב. דרך אותו השביל גם כן עולים המעשים הרעים...  והנתי

; צור ילדך תשי. ואז כח לקליפה... וכביכול אנו מתישין כחו יתברך כמו שאמר הכתובונותנים 

ער ויגון ויסורים קשים... ומצות ומעשים טובים... הוא יורד לנו משם... כפי פעולתינו, כאב וצ

כדמות השקאה לאילן הקדוש. ויש בו כח כביכול להוציא פירות וליתן לנו שפע טוב וחיים 
ר. ובהיפוך... הנהר יחרב... שדרך השביל ההיא ו נ וחופף  לכחבמתפשט ויורד מלמעלה  הצי

על האדם ומשפיע לו חיות... כי חלק ה' עמו... יעקב חבל נחלתו לומר שהצינור מתפשט ויורד 

 מלמעלה כחבל וחופף על האדם ומשפיע לו חיות כנ"ל".

ים מתחומים החוט, שקצהו מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, מתואר בשורה של דימוי

אה, שביל, נתיב, חבל, סולם ועוד. הוא שונים: שלשלת, חוט של אור, קנה חלול, צינור השק

וא קנה חלול שדרכו יורד חיותינו שפע הטוב, והוא צינור השקאה ממלא שתי פונקציות: ה
מעשינו ותפילותינו )או לחלופין; רעות רבות כנגד מעשים מבישים  על ידילאילן הקדוש 

חיבור משרת תכלית כיוונית; רצוא ושוב, וה-את עץ החיים(. הזרימה היא תמיד דו שמייבשים

 כפולה. נתינה וקבלה. ידיעה ואהבה.

 

 .  מקורות מדרשיים3יב.

בו מגמת ההפנמה בתיאור סולם יעקב נמצאת כבר במדרש: מלאכי אלהים עולים ויורדים 

בום: ", אבל ש788. פירוש כזה נמצא כבר בב"ר סח, יב עמ' ביעקב נטים  ", כלומר: סו

ר; הפנמת החזיון לתוך גופו, זוהי האינטרפרטציה לומ, כבתוכובמשמעות  בומקניטים אותו. 

                                                           
לום יעקב חוזר פעמיים בס' יסוד האמונה, אך אינו נזכר בס' עמוד העבודה, הכולל דיונים ח .10

המופיע גם בס' עמוד העבודה בדיונים על קידוש השם.  תיאורטיים ארוכים, שלא כמו סיפור עקדת יצחק
 ראה לי שהבנת פירוש זה היא עקרונית להבנת השיטה כולה.נ
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ו בעצמוהוא  ,שנעשתה לראשונה במדרש לקח טוב: "והנה סולם מוצב ארצה נ אבי . יעקב 

  11שדמות דיוקנו מחוקקה בכסא הכבוד." ,וראשו מגיע השמימה

 

 .  מהות הסולם4יב.
בל העולה מפיו, ת הקבלה מזוהה הסולם עם נשמת האדם, גרונו, לבו, הדיבור וההבספרו

 פו, התורה או סיני.המלאכים הנבראים מדיבורו, התפילה העולה מגו

הוא הנשמה ממש  – א. נשמת האדם , כל אלין חיילין נשמתא: "וכד סלקא הסולם 
 12".בה ממשן ונחתין בה. סלקין עמה... איהי סלם. והנה מלאכי אלהים )בר' כח יב( סלקי

מגרו – ב. הדיבור וההבל וצא  הי ו של האדם, עשוהחוט  כמו נ והבל,  ר  י מדיבו
הוא  ר,  הדיבו הוא ההד של  ההבל   . תולדה של המאמר האלהי א  הבריאה שהי
היא  יעקב  כמו שדמות   . או האספקלריה שלו  , צלו  , ההשתקפות שלו

העולם  זה שמחזיק את  הוא  כך ההבל  עומד מרכבה ש –המרכבה,  העולם 
ו. בלעדי ום  קי לעולם  ן  אי ו ה    13עלי

הבלים לאכי אלהים עולם ויורדים בו )בראשית  כח( ם דביה מאיהו סל 14"וקנה ן  ו נ דאי
בלבא ביה  ן  נחתי דאוירא  ן  רוחי ו ביה מלבא  ן  " )זוהר, ח"ג רלה ע"א(. אותן סלקי

קד(. הציור הפסוק עושה מלאכיו רוחות )תהלים  על פירוחות מזוהות בהמשך עם המלאכים, 

"דבר היוצא מן  ם ההבלים היוצאים ממנו.הוא של רוחות )מלאכים( היורדים אל הלב ועולים ע

                                                           
. דמות-וולפסוןנה תרפ"ה, עא ע"א. מדרש זה מובא במאמרו של ויל ,מדרש לקח טוב, מהד' בובר  .11

ברק תשמ"ב, עמ' עה(: -ניוולפסון מביא שם מקורות רבים, ביניהם ס' מגלה עמוקות )מהד' ש' וייס, ב
 עולים ויורדים בו ביעקב". ."מדיוקנו של יעקב של מטה עד דיוקנו של יעקב בכסא שראשו מגיע השמים

אביב תש"ח, תק' שבעין, קלא ע"א. וכן "הנשמה שהיא סולם" -תל ,מרגליותתיקוני זוהר, מהד'  .12
 )יסוד האמונה, טו ע"ב; סז ע"א(.

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן" )שבת קיט זה הוא פיתוח של המדרש " .13
" )מדרש .ן בהם חטאוהבל פיהן של תינוקת של בית רבן שאי .ע"ב(. "הקב"ה מעמיד אותנו ומעמיד לעולמו

תהלים, מזמור ו(. "אין העולם מתקיים אלא בהבל  פיהם של תינוקת של בית רבן" )מדרש אבא גוריון, 
(. זוהר, ח"ב לט ע"א, ועוד. זיהוי ההבל עם המרכבה שהעולם עומד עליה נקשר למושג פרשה ה, פסקה א

קשר ההבל בסוד הנשיקין, בפירושים "המשכת הרוחניות". ראה בתחילת הפרק על האספקלריה. וראה איך נ
 לשה"ש בסוף עבודה זו. ראה שם בהערה לפסוק ב: ישקני מנשיקות פיהו.

 -ן המרכבה" )ב"ר מז ח(. המרכבה היא המעשה התיאורגי והשפעתו לכאן נקשר המדרש "האבות הן ה
שיעור קומה,  המשכת אור הקדושה "מאצילות לבריאה ומבריאה ליצירה ומשם לעולם השפל" )קורדובירו,

לט ע"ב(. באופן זה נעשו רשב"י וחביריו מרכבה לשכינה "והיא היתה שורה  -סי' כב. מרכבה. לח ע"א 
 נח. להקדמת הזוהר, דף ו ע"א(. 'עמ ,ירושלים תשכ"ב ,ך אעליהם" )אור יקר, כר

 הוא הגרון שעליו ידובר להלן )סעיף ד(. .14
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לה  ,תרכ"הג לעמבער ,כידוע" )ליקוטי יקרים הבלה על ידיהלב נכנס בלב. פי' בלב העליון 

  15ע"ב(.

 מקבילה ספרותית נוספת מספר זה מתארת את הסולם כחבל העשוי מהבל, דף ט ע"ב: "כל
ממנו מתתא  הבלהוצא [ וי?נושףל נשימה ונשימה שהאדם נושב ]הנשמה תהלל יה. על כ

לעילא וחוזרת אליו מעילא לתתא, ובודאי בנקל יוכל להתחבר חלק אלהות אשר בתוך האדם 

אל שרשו. ובזה יובן גם המדרש... כי חלק ה' עמו... שהוא דמיון החבל ]יעקב חבל נחלתו[, 
ם בלה הקדמונים, בהיות האדם עובד עבודת בוראו... מעורר השרשיכאשר משלו בעלי ספרי ק

טה ומנענע, מנענע הקשר העליונים, דוגמת החבל הקשור בעליה גבוה, והאוחז החבל מלמ

 העליון".

אותה רוח אנו מוצאים אצל ר' אליעזר ליפמן מחברי הקלויז בבראד: "הדיבור הוא להעלותם 

ו ממש, והוא ]את ניצוצות הקדושה[ מעולם אל עולם נ מהודק  חבל... והרי הוא כדברי

 ל אורות, ה ע"ב(.למעלה ולמטה" )ט

או במקביל לתיאור החוט כתרכובת של דיבור והבל, ניתן לומר  – ג. המלאכים שהחבל 
נעשית כאן פרסוניפיקציה של הדיבור שנותנת לסיפור חלום  16:ממלאכים החוט עשוי

ר ולהבל. סולם העליה )נשמתו, לבו, גרונו של יעקב מעמד של מיתוס, ומוסיפה כוח לדיבו
המלאך  לם שעל שלביו עולה המתבונן לאחר כל מכת ברק או הארה, בעזרתהאדם(, הוא הסו

 שנברא לו במחשבתו לאחר נסיגת האור.

והמה  17,מלאכים"והנה כשאדם מתפלל בכוונה, מאותם הדברים שיוצאים מפיו נעשים 

נשמתועולים דרך  יבוקה בשרשה, והמלאך מקבל שם שפע וחוזר ויורד עד למעלה לד חוט 
ן החבל ט עד למטה לגוף האדם ונותן לו השפע ההיא, וזה החוט הוא ענידרך אותו החו

היא כחבלהנזכר... יעקב חבל נחלתו,  ... שהראו כאן ליעקב בחלומו ענין שהנשמה 

סלם )יסוד  מצב ארצה על הגוף, וראשו מגיע השמימה, שדבוקה למעלה" הנשמה שהוא 

 האמונה, סז ע"א(. 

                                                           
ועל פי השער מכיל את דברי הבעש"ט, המגיד, מ"מ  תקנ"ד. בשנת הספר נדפס לראשונה במעזירוב .15

אחרים מסוג זה,  מפרמישלאן, המגיד יחיאל מיכל מזלוטשוב ור' משולם פייבוש מזבראז'. כמו לגבי ספרים
. ונראה שיש לקבל 81-66, עמ' משולם פייבוש הלר-אלטשולרנחלקים החוקרים בדבר זהות המחבר. עיין  

. הזיהוי של המגיד עם המגיד 181-155, עמ' הנהגות-גריסריכת כתבים אלו. את תיאורו של ז' גריס לענין ע
 לכתבי המגיד. מזלוטשוב אינו כה פשוט אחר  בחינת המקבילות בין כתבים אלו

 ספק אם זו היא צורת ביטוי מטאפורית. המלאכים הם בעלי ישות ממשית מאוד כמו הנשמה. .16

זיהוי של הקולות או הדיבורים עם המלאכים נמצא ע"כ עיין במה שכתבתי על תפיסת הזמן. ה .17
ד קול ופרח באוירא, בתיקוני זוהר, כב. סד ע"ב: "רואים את הקולות ואינון הוו מלאכין, דכל חד הוה אתעבי

 ".וכל חד מישראל דהוה אמר נעשה ונשמע, הוה שריא בפומיא והוה אוליף ליה אורייתא כלא
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 המלאך המגיד

וכל ך... והמלאך שלו מגלה לו נסתרות בתורה. ור והבל... בורא מלא"וכבר ידוע שבכל דיב
לו מה מגלים  הוא מה שמלאכים   . . ... שהם עצמם הנבראים מכח שהאדם מחדש.

ים דיבור והבל של התפלה... וזהו ענין שמעלים המלאכים תפלתו למעלה ואח"כ... משפיע

 18האמונה, סח ע"א(.לאדם שפע וטובה דרך אותו צינור של הנשמה שלו..." )יסוד 

ר' ברוך קושר את המדרשים השונים; הוא מחבר את המלאכים הנבראים מדברי תורה )זהו 

 המ"ן העולה(, ואת המלאכים המגידים )השפע, ההשראה והנשמות החדשות היורדות(.

דיבור והבל של התפלה אומרים לפני הקב"ה, פלוני "והמלאכים... שהם עצמם הנבראים מכח 

דרך אותו  ו... ואח"כ אותם המלאכים מקבלים שפע מלמעלה... ומשפיעים...בראני בתפלת

צינור של הנשמה שלו" )יסוד האמונה, סח ע"א(. מקבילות לענין זה נמצאות אצל ר' משה 

וקורדובירו: "עוד יתהווה ממנה  פי ת,רוחניות  מהבל  או שיעלה  מלאךיה כמו יה ומצי
זות ומהירות. וזהו סוד הזכרת השמות וכוונת ויתקשר בשרשו, שימהר להפעיל פעולתו בזרי

 הבל"ובהיות האדם מזכיר ומניע אות מהאותיות בהכרח יתעורר רוחניות ההוא ו 19לה".התפי

ממנו יתהוו צורות קדושות ממנו יתעלו ויתקשרו בשרשם שהם שרש האצילות... שאותם  הפה
ק באלהות ומשפיע בו ותיות עולות ובוקעות האויר ופותחות פתח ומדבקים את בעל העסהא

 20ההבנה והדקות אשר לא היה בכחו להשכיל".

, בקול דיבור מלאכים"והנה ידוע עפ"י כתבי האריז"ל שאדם בורא בלימוד תורתו ג' מיני 

 נה, סח ע"א(. והבל שלו. והם מגלים לו רזי תורה כמו המגיד לבית יוסף" )יסוד האמו

קדושת המלאך והנה בספר יסוד האמונה )קמ ע"ב( חוזר רעיון זה: " כן  תורתו  כח  כפי 

ו ... ואם יש בלמוד תורתו איזה מחשבה מעורבת שלא לשמה, גם המלאך הנעשה ממנ
הנברא מלמודו הוא מעורב... ומגלה לו אמת ושקר... וכמו שמצינו בהאריז"ל בס' הגלגולים 

ל, שקר מה שאמר המגיד למוהר"ר יוסף קארו על בנו שיש לו נשמת בצלא הנדפסי' וז"ל שם;

וא קבור בטבריא מעומד, זו הוא ענה בו. גם מה שאמר לו על ר"א ]ר' אליעזר[ הגדול שה
מטוב ורע[, ומגיד לו ]האמת". וכשיש אז איזה פניה בלימודו, הרי אז המלאך מורכב מטו"ר 

מהימנותו של המלאך  -)עמוד העבודה, רלב ע"ב(.  אמת ושקר, והרי אין לחכמה שלו קיום"

מדרגת האדם שהוא מתגלה אליו, כיון שהמלאך הוא תולדה של הדברים  על פינקבעת 

 היוצאים מפי האדם.

                                                           
 .5יב. –ל ר' משה קורדובירו מקבילות לכך ראה להלן בפרשנותו ש  .18
 , נט ע"ד.1962ירושלים , ספר פרדס רימונים   19
 שם.   20
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מקבילה לעניין זה אפשר למצוא בס' חסד לאברהם, לר' אברהם אזולאי )עין הקורא, נהר יט(: 

דים"וזה סוד  להם עתידות וסודות הנסתרים, הלא המה  לאדם ומודיעים 21המלאכים המגי

ת ל האדם... ויש מגידים אמיתיים שהם אותן הנעשים מתורה ומצווהנעשים מתורה ומצות ש
שנעשו בשלמות בלי חסרון. ויש מגידים שהם משקרים קצת... יש שהם מבחי' קול או דיבור 

 או הבל..."

דת: "והנה ידוע שבעשות האדם החיבור של הנשמה למקורה הוא דינמי, חיבור של יצירה מתמ
... פי' שבורא לעצמו מלאך... וקונה... הוא מלאךהוא מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד ש

, כמו קונה שמים וארץ... מאותם הדברים שיוצאים מפיו נעשים מלאכים והמה בוראמלשון 

ד עולים דרך חוט נשמתו עד למעלה לדיבוקה בשרשה, והמלאך מקבל שם שפע וחוזר ויור
חוט הוא אותו החבל הנזכר דרך אותו החוט עד למטה, לגוף האדם, ונותן לו השפע. וזה ה

הנשמה א כחבל... שהראו כאן ליעקב בחלומו ענין בפסוק כי חלק ה' עמו... שהנשמה הי

מצב ארצה על הגוף וראשו מגיע השמימה, שדבוקה למעלה" )יסוד האמונה, טו  סלם שהוא

 ע"ב(.

ןוח הקודש נחית "ג רלה ע"א(: "רד.  רו ג הו  ייהו בכמה רוחין קדישין דאתמר על בסלם דאי

דלבא(, וסלקין לקבל אלין ד ים קדעושה מלאכיו רוחות )תהל  איהו סלם". קנה". "והבלים 
ו"והנה מלאכי אלהים עולים תחלה  –הגרון והלב התיאור  נ רו של אדם עד למעלה דרך  מג

הזיהוי של הסולם עם  האמונה, טו ע"א(. ודיסאותו החוט ואח"כ יורדים עם השפע למטה" )

כאן הוא של מלאכים שיורדים בגרון ומקבלים את ההבל מהימנא )זוהר, ח הגרון נמצא ברעיא 

  22שעולה מן הלב, וחוזרים ועולים אתו. אלו הם הדברים היוצאים מן הלב ונכנסים ללב.

ןיתכן שר' ברוך לקח את תמונת הסולם היוצא מן  אור עליית המוחין אל דווקא, מתי הגרו

קוטי תורה לר' חיים ויטל על הפסוק "ויצא יעקב מבאר הגרון בבניית דמות זעיר אנפין בספר לי
ך חרנה": "כבר נודע כי מוחין הראשונים היו לז"א היו ג' אלהים, ואח"כ ירדו למטה שבע ויל

ן וילנא, תר"מ. עמ' דפוס צילום של  ,)ירושלים תשל"ב , שהם גי' ג' אלהים והוא גי' חרן"בגרו

גרון: "כי יסוד הבינה לחזה ז"א ועלייתם דרך ה. הקטע מתאר את ירידת יסוד החכמה ו(78-79
יעקב שהוא יסוד דאבא, חכמה... יצא מבאר שבע שהוא יסוד דבינה... אך כשנתעלם אור זה 

דז"א, אז נאמר בו וילך חרנה, שחזר אח"כ להתעלם בחרן, שהוא הגרון,  גרוןלמעלה תוך 

ן, וסולם נמצאים בספרות שהוא גי' ג' אלהים הנ"ל". הציורים של צינור, חוט, חבל, מעי

                                                           
 ספר התמר.-רמח"ל. פינס-המגיד. בניהו-בניהו המגיד.-המגיד. גורדון-ורבלובסקיראה ע"כ:    21
      כך גם בספר לקוטי יקרים, לה ע"ב. ראה לעיל על הדיבור וההבל. וראה להלן: זיהוי סולם יעקב עם   .22

פרשת ויצא. אולי יש כאן ציור ראשוני של משל הלב והמעיין. בהתפילה. במובאה מספר נעם אלימלך 
ירושלים תשמ"ג: "והמשל מעין המים  ,אגדות לר' עזרא, מהד' תשביתמונה כזאת מצויה כבר בפירוש ה

 היוצא מן ההר". 
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כבר בזוהר על הפסוק "כי חלק ה' עמו יעקב חבל הקבלה, החל מהזוהר. משל החבל נדרש 

  24אולם החיבור של החבל והסולם הוא מקורי אצל ר' ברוך. 23נחלתו" )דברים לב ט(.

יח הזיהוי סולם זה בזוהר שכי – ה. סולם זה סיני נ ב"ר פ' סח יב. ז"ח כח ע"ב,  על פי) סי
יעוד(. "סלם דא ו נ ... וכל רתיכין ומשריין עלאין, כלהו נחתי תמן" )זוהר, ח"א קמט ע"א(. סי

סיומא דגופא.  ,והסולם הוא ספירת יסוד ,תיאור סולם יעקב הוא גם תיאור מעמד הר סיני

עומבאופן זה נוכל לומר,  העולםשהסולם שהעולם  נשמת  הוא התורה,   , ו עלי   25.ד 

רעיון זה פותח עוד יותר בזוהר: "והנה מלאכי אלהים עולים  – הו. זיהוי הסולם עם התפיל

, דקב"ה נחית בקב"ה, בו... ויורדים בו. מאי צלותאויורדים בו )בראשית כח(. "סולם דא 

ברנשעלייהו לקבלא שכינתיה ומתייחד קב"ה  בההוא  גם בתיקוני  וכך 26בצלותיה". בו 

  27ונחתין".איהי סלם דבה מלאכי אלקים סלקין  צלותאזוהר: "

זיהוי הסולם עם התפילה נמצא מאוחר יותר גם אצל המגיד: "כי התפלה הוא סולם מוצב 

ארצה" )מגיד דבריו ליעקב, צו(, ואצל ר' אלימלך מליז'נסק: "דברים היוצאים מן הלב... 
אדם עצמו אותו  ללב  ן  סי מוסיפים קדושה... והנה סלם מוצב ארצה ר"ל ומרבים ו נכנ

בו. ויורדים בו ר"ל ה למעלה..שהיא עול 28התפילה רדו  י הדבורים עצמם  דהיינו  אותם 

 מזהה אתפרשת ויצא(. דרשה זו למעשה  ,בקרבו, שנתוסף לו קדושה כנ"ל" )נעם אלימלך
וצ, שהדיבורים יורדים בו ועולים ממנו: הסולם עם לבו של האדם הי הלב דברים  אים מן 

                                                           
בל בעניין אחר: "מה חבל זה פחות , א787פסוק זה נדרש לעניין חלום יעקב כבר בב"ר סח, יב עמ'  .23

חבל נשזר משלושה וכך יעקב הוא רגל שלישית לכסא הכבוד. במדרש ה .".משלושה אין מבקיעין אותו
, נדרש הפסוק "כי חלק ה' עמו" 62ירושלים תשכ"ז, עמ'  ,ביתא דר"ע, בית המדרש לא' ילינק,  ח"גאלפא 

 על יעקב שהיה "איש חלק".

ז אצל קורדובירו. עיין במובאה הבאה מספר אור יקר. קורדובירו אינו קושר אמנם חיבור כזה מרומ .24
 קור זה.את הדרשה לפסוק "יעקב חבל נחלתו", וספק אם ר' ברוך ידע מ

קצו(. בדומה לזיהוי הסולם עם  -כך גם בס' מגלה עמוקות, אופן קעח; קצא. )הזיהוי עם "צלותא"  .25
ןסיני והתורה, נמצא גם זיהוי הסולם עם  ד ע ן  העדן(, או -)עמנואל הרומי, מחברות עמנואל, מחברת כח  ג

לעם  רא יש רץ  "ב: "דע כי סולם זה אוירי, ע-ירושלים תרנ"א, כא ע"א ,, בס' טוב הארץ לר' נתן שפיראא
צורת  .מדרגות מדרגות מן הארץ עד הרקיע .ורחב הסולם ד' אמות וקומתו ת"ק שנה .והוא מקיף כל א"י

מסתלקין מעליו הכ"ב אלף הנז'  .ומי שהורע מזלו לצאת לח"ל .ם מושכב ארצה פרקדןכצורת אד .תחום א"י
עדן -[". תיאור זה מושפע מתיאור הסולם בגן]מלאכי טהרה. ורמז לזה רכב אלהים רבותים אלפי שנאן

, עמ' 1938ירושלים , עדן )א' ילינק, בית המדרש, כרך ג-שאורכו ת"ק פרסאות ובראשו מטטרון, בסדר גן
139. 

 שו ע"ב. נדפס גם בהשמטות לח"א, רסו ע"ב. וכן ח"ג, רלה ע"א. ,רעיא מהימנא ,זוהר, ח"ג .26

 תיקון מה. פג ע"א. .27
בראדי תרל"ה, כו ע"א: "יעקב  ,ו של ר' יוסף משה בן אלקנה מזלוז'יץ, ברית אברםכך גם בספר   28

ו מ עצ ההוא סולם מוצב ארצה, שעל ידו מתקיים הארץ". ע"ב: " ב ל התפ ם ו קי די הצ ל  היא סלם של  ש
כי האדם הוא סולם  …מלאכים לעלות ולירד בו, וז"ש וראשו מגיע השמימה, כי כל התפילות מתעטפים בו

הוראשו דהיינו  מוצב ארצה מחשב -מגיע השמימה". חסיד זה, מתלמידי המגיד, שחי בין השנים תצ"ה ה
 תקע"ה, מביא בספרו דברים בשם ר' ברוך.  
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ללב  ם )או המלאכים( שנכנסים ויוצאים מןהאור הישר והאור החוזר הם הדיבורי . נכנסים 

על הלב. כך גם בצוואת הריב"ש: "דבר היוצא מן הלב נכנס בלב, פי' ]פירושו[: בלב העליון 

וזה גם מה שדורש המגיד על הפסוק "וחנה מדברת על לבה"; הדברים  29ההבל כידוע". ידי
של הדברים שיוצאים  על לבה" )מגיד דבריו ליעקב, לט, רט(. יש כאן תפיסה מעגלית "נדברים

ר' ברוך מקוסוב מרחיב את מעגל האוהבים: "והנה ידוע הוא כמים  30מן הלב וחוזרים אליו.

אל כ 31…הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם )משלי כז יט( נכנס  הלב  מן  וצא  הי דבר  י 

 ת ומסתכלות זו אל זו" )עמוד העבודה, קפג ע"א(.כי רוחניות הלבבות צופו …הלב

 

 מ"קנותו של הר.  פרש5יב.

הסולם המיסטי שהנשמה עולה בו איננו סולם חיצוני, הוא הנשמה עצמה, שאלהים מתחבר 

בה, והיא חלק ממנו. בפירושו לזוהר מתאר קורדובירו את הכוח התיאורגי של האדם, ואת 
לירד הקב"ה...  סולםתייחד קב"ה בו בההוא ברנש... התהליך הפנימי המתרחש בנשמתו: "ומ

בו בההוא ברנש שהוא  32...ה להתיחד עם שכינתיהמתפלל... שבו ממש בא הקב"בו באדם ה

  33)זוהר, אור יקר, כרך טז, ירושלים תשמ"ט, עמ' ע(." סולםהוא ה

עלות שאינה יכולה ל –דלית לה סליקו" " 34בלא מחשבה,ישות השכינה, בקטע שבזוהר, היא 

אדםהמחשבה, " על ידיאלא  הי  אי דם כדי והצורך ההכרחי בא". מודגשת הזיקה ומחשבה 

השכינה היא גם "חיה", "איהי אחור לעובדא דבראשית  אולםלהעלות ולהרים את השכינה. 
וקדם למחשבה, דאתמר ביה ישראל עלה במחשבה". במלים אחרות, היא החיות ו"סוף מעשה 

ינה היא החיות שלפני ואחרי התהליך המחשבתי, שהוא תהליך במחשבה תחילה". כלומר השכ

 ווגותה עם הקב"ה.הזד

כוונית אולם -בריאת האדם היא תחילת הדיאלוג עם האל. עד בריאת האדם היתה הבריאה חד

 – ' ]בראשית ב ה[אדם אין'"כאשר . "סוד ההתעוררות"האדם הפנה את פניו כלפי מעלה, וזהו 

אין החזרת האור ממטה למעלה. והטעם שסוד האדם אחרית כולם פונים ממעלה למטה ו
, והיאך יחזרו בסוד אור , ועד אדם היו כולם יורדין, ומתפשטין ויורדים ומשתלשליןהנמצאים

                                                           
 זאלקווא תקנ"ד, ט ע"א. ,צוואת הריב"ש  29
 .9יב. –אותה דרשה מופיעה גם בספר ליקוטי יקרים, לה ע"ב. ראה לעיל בסעיף ד, ולהלן  .30
 ספר מגיד דבריו ליעקב ובדברי חסידים רבים.פסוק זה נדרש ב   31
הדיוק הוא "באדם המתפלל", ולא "בצלותיה" ]בתפילתו[, כפי שניתן לפרש את המאמר בזוהר. וכך  .32

רקראקא שנ"ב, רט ע"ב: "ויהיה הוא בנשמתו  ,פר פרדס רימוניםגם בס ו נ י שבו יושפעו הספירות, מן  צ
להראשונה עד האחרונה, על ידי ה  הקושר אותם".האמיץ  חב

 .100הדבקות, עמ' -פכטרמשל החבל. וכן  -ובמפתח  202-200, עמ' קורדובירו-זקעיין,  .33

 אור שאין בו מחשבה".מינוח שמזכיר את הטרמינולוגיה השבתאית " .34
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ישר, שעדיין לא הגיע המציאות ממעלה למטה אל סוף קצהו. כיון שנמצא האדם, השלים 

ד פני ההתעוררות ממטה למעלה. והחתים סוף ההתפשטות והגיע עד סוף הנמצאות, ונתן סו

ים יאות אל ההויות לפנות פנים אל פנים... לא היה סוד הזווג פנובעוד ש'אדם אין', אין שום מצ

  35אל פנים".

-האדם הוא החוליה שנותנת לסולם את התנועה המעגלית ואת הדינמיקה האינסופית הדו

"והנה סולם מוצב ארצה...  הסולם מתאר את ההשגה האנושית או את השגת הנבואה:כיוונית. 
כו, סלקין ליה לנשמתיה לעילא, כד איהו נאים בשינתיה. כל מאן דהוא עסיק באורייתא כל צר

ין ליה מעומקי תורה, דובבן ומרחשן שפתוויה. כל המתעסק בתורה לשמה, כשהוא ישן ואולפ

ו הצדיקים בלילה נשמתו עולה למעלה ומראין לה אותן הדברים העתידין להיות בעולם... זכ
בו:  ועסקו בתורה, ראשו מגיע השמימה... עולים ויורדים  . . . בשמו של מקום. . . בו

 מדרש הנעלם,  פר' ויצא(. ,מהד' מרגליות ," )ז"ח, כח ע"אבשבילו

 

 .  סולם יעקב ותהליך היצירה אצל הרמ"ק6יב.

, המשכת סולם יעקב נקשר אצל קורדובירו בכמה מושגים יסודיים: הרושם, הדיוקן או הצלם
ים לתהליך היצירה שהוא מעגל של הרוחניות, התלבשות והתפשטות. מושגים אלו כולם נקשר

"כל דיבור שיהיה... עושה רושם... ולכל דיבור ודיבור יש שהיא פעילות מיסטית. הנחת היסוד 

מהלך בפני עצמו... עלייתו בסוד האותיות הקבועות בפה... הבל זה היוצא מהפה בחיתוך 

 36הגשמיות ויתעלה... מעילה לעלול".האותיות 

ויורד וחוזר חלילה. הירידה היא עולה ומטביע את רישומו, ההבל מתגבש לכלל דיבור ו

בחינות העליונות ב"תשובה". תשובת האורות העליונים היא ירידת הספירות ההתלבשות 
ד ה"מזדווגות, מתלבשות ויורדות בתשובת הרוח עד ההיכלות ויורדות בתשובת הנפש ע

הוזהו  37מעשה בראשית. ובאור זה מתעטר האיש החסיד... רידה סולם  זוהי   38".והעליהי

 המשכת הרוחנית.

תהליך התגבשות ההבל הוא תהליך היצירה: "הענין שצריך שיהיה הבל הלב יוצא מתוך 

שפתיו בחתוך קולות, כדי שיתהווה ממנו דבור. ואותו הדבור יוצא מתוך פיו, מורכב מאותיות 

                                                           
 .226משה קורדובירו, מעיין עין יעקב, באר שבע תשס"ט, עמ'   35

 .195, עמ' קורדובירו-זקוהר, ח"א סד ע"ב. ראה: ירושלים תשכ"ז, עמ' נג. לז, אור יקר, כרך ד .36
 הוא "האיש חסד" אצל ר' נחמן מברסלב. .37
 שם. .38
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יוהבל פיו באויר העולם  .נחצבות הו ות תפילתו  אותי רוף  צי יעשה ממש  ה ו

ונה  39".עלי

תהליך התעצמות ההבל לכלל קול ודיבור, חיתוך וחציבת אותיות, יוצר הוויה ממשית, עליונה, 
שאפשר לתאר אותה ככוח או כמלאך. "ואותם ההבלים מתהוים רוחניות בסוד הכוונה, 

 לחצובלהבות אש, וצריך  חוצבת"והענין שהפה  40ם".ומאירים יותר ויותר... באויר העול

ציורי ההויות בסוד  מציירתשתהיה כתיבתו שלימה. והנשמה ה ולא חסרה התיבה שלימ
הכוונה... וצריך שיהיה מלב ומנפש באהבה, שכל איבריו ולבו, נפשו ורוחו ונשמתו ישתתפו 

 41שם".

גם "התפשטות": "שהתורה היא החציבה והמשכת מערכת הספירות והעולמות העליונים היא 
וואשמצויה בכל העולמות... לעולם  לעולם רי ודע להמשיכה  התחתון... מפני  מי שי

המפשיט חומרה שוכב שהתורה הויה דקה רוחנית, נתלבשה במשלים גשמיים... אמנם 

כשם שהאותיות של התפילה מתפשטות  42... בא אליה אל פנימיותה".המלך עם בת
מי ילה המיסטית, כך יכול המקובל להפשיט את התורה מן הלבוש הגשהתפ על ידימגשמיותן 

"אדם  43ית הפנימית שלה.שנתלבשה בו מחמת חטא אדם הראשון ולהגיע עד להוויה הרוחנ

הראשון לפני שחטא קיים את המצוות העיוניות, ר"ל השכלת רוחניותם... ואין לו שם 
בשה הנשמה בגוף גשמי, כשם עדן, נתל אחרי גירוש האדם מגן 44במעשיות חלק כלל".

עדן חוזרים ומפשיטים את  שמיות, ורק הצדיקים בגןשהתורה נתלבשה בלבוש של אותיות ג

 לבושי התורה.

היא האמצעי למשיכת הרוחניות למטה. הדיוקן והטבעת החותם והרושם למעלה  היא היצירה

מת האדם הדיוקן הוא הקצה העליון של נש 45המצטייר למעלה מושך את הכוחות למטה.

על בעליו. נשמת האדם משולה  המצוי בעולם האלהות, והוא משתתף בהמשכת חוט של חסד
עים מימי התורה על העולם. הנשמה מתבקשת לפעול באופן ימשפ ולצינור שבאמצעות

                                                           
 (. 197עמ'  ,אדרא זוטא. )ב' זק,  שם -, רצ"ד ע"א לזוהר ח"ג ,ירושלים תשנ"ב ,אור יקר, כרך כב .39
 שם. .40
. תיאור זה מזכיר את תיאור (202עמ'  ,אור יקר, כרך יא, עמ' רע. לזוהר, ח"ב רנ ע"א. )ב' זק, שם .41

, כג ע"ג: "מדה שואבת ממדה חצובה, וחצובה מן תקכ"ד אלטונא, ההמשכה בפירוש שיר השירים לר' עזרא
הרשומה, והרשומה מן הנעלמה. והכל זה בתוך זה, וזה מתוך זה, הכל קשור זה בזה החקוקה, וחקוקה מן 

 וזה עם זה".
 (.288עמ'  ,. )ב' זק, שם42-43, עמ' רת האלהותתו-בן שלמהשיעור קומה, פב ע"א. ראה  .42
 –, ובפרק על הראייה: ראייתו של אדם הראשון 2טז. –ראה בפרק על המוות: חטא אדם הראשון  .43
 .6י.
קראקא שנ"ב, רו ע"ב. הבחנה זו מקבילה לזו שעושה הרמב"ם בראשית ספר מורה  ,פרדס רימונים .44

 סכמות.נבוכים, בין ידיעת האמיתות לידיעת המו
 יג. -ראה בפרק על האספקלריה  .45
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"שהנשמות פתחים פתוחים  ,אקטיבי, לדלות ממימי התורה ולהשקות בהם את העולמות

 46מי התורה ולחוץ".לתורה, והנשמות דולות ומשקות מי

 וארים כ"המשכת" התורה משורשה העליון בקומעגלי הפעילות המיסטית אצל קורדובירו מת
אור ישר ואור חוזר.  בתבנית של יורד מלמעלה למטה, ואח"כ השפעה על האלהות בקו עולה

כדרך חיקוי: "האדם הרוצה לחדש חידושי תורה, צריך להתנהג  על ידידבר זה מתבצע 

רת ... יעבירם בדעתו... ובזה ימשיכם אל התפאורא במעשה העולמותהב שהתנהג
החקירה[... אח"כ יוציאם אל בני  על ידיקירה ]ממש, ואח"כ יורידם אל המלכות, מקום הח

ילמדםאדם  . ומיד הם חוזרות ופונות ממטה למעלה, ועולות מפיו, ויאירו שם בסוד הארת ו

ו ממששמים חדשים וארץ חדשה...  נ לקו ידמה  מובע כאן הרעיון שהבריאה היא  47".ו

 עיקר ללמד, עקרון שנעשה לרעיון מרכזי במחשבה החסידית.תהליך של לימוד, ללמוד וב

 

 48.  סולם יעקב בספרות המוסר הצפתית7יב.

ספר ראשית חכמה, שר' ברוך מרבה לצטט ממנו, מדבר על החבל הקושר את הנשמה למקורה, 

רינו חלק, יורה שהנשמות הם ממנו חצובות, והוא והם בלי להזכיר את סולם יעקב: "כי באמ
קים כן הוא קשור קים כענין תרי פלגא דגופא... כמו שהחבל שזור מב' או מג' חלהם ב' חל

 49עמנו למטה ואנו קשורים עמו... הנשמה היא משולשלת מלמעלה למטה כחבל הזה".

ך אינו עושה בהקשר זה. ההבחנה בין חלקי הנפש, כמו גם בין הספירות, הוא דבר שר' ברו
אין גם שימוש במשל החבל והדלי שבאמצעותו  העניין הוא להדגיש דווקא את האחדות.

  50תורה משרשם.שואבים את מימי ה

                                                           
 (.181 'עמ ,שם ,אלימה, פרק ה, קצה ע"ב. )ב' זק .46
  (.189עמ'  ,שם ,אלימה, פרק ח, צז ע"א. )ב' זק .47
ספרות זו השפיעה רבות על ר' ברוך מקוסוב. הוא מציין את הדברים בפירוש ומצטט את מקורותיו.  .48

יתם של חכמי הקלויז בברודי. העניין הוא לא להראות שרעיון זו היתה הספריה שלו כשם שהיתה ספרי
רעיונות מוסריים מסויים חוזר ומופיע בהגות החסידית, אלא איך הוא מופיע. אין כאן אקלקטיקה מקרית של 

או תיאולוגיים, אלא בניה של שיטה חדשה שלתוכה משתלבים רעיונות ישנים, שמקבלים הדגשים אחרים 
 ואינטרפרטציה חדשה.

שפז. וכן בס' -ירושלים תשמ"ד, עמ' שפו ,ראשית חכמה, שער האהבה, פרק ג. ראשית חכמה השלם .49
הנשמה. יג ע"ב ושער ז, עמ' ד מעמודי אור אהבת ג מעמודי אור אהבת -עמ' ב 1נשמת שבתי הלוי, שער 

( מציינת המחברת 3במאמר זה )הערה  .ראשית חכמה והמגיד-זק . וכן:תפיסת א"י-זקהנשמה, יד ע"א. עיין: 
את החוקרים שעסקו בסוגיית השפעת ספרות המוסר הצפתית על כתבי החסידים. כך למשל י' תשבי וי' דן 

ראשית חכמה. -פכטר עקבות,-פכטר; פרקים-רובינשטין(; 770רית )עמ' בערך חסידות באנציקלופדיה העב
 .  51-49, 62-7, עמ' קבלה )א(-לאיד; 102, עמ' כימי צמיחת-פייקאז'; 345, עמ' מקורות הדבקות-נגאל

. או המשל לאדם טובע שמושלך אליו חבל להצילו )מ' פכטר, שם(. "כך 148ראה, ב' זק, שם, עמ'  .50
יא משולשלת מלמעלה למטה כחבל. ראשה א' בידו, וראשה הב' בגוף האדם, וכל מציאות הנשמה. ה
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 .  פירוש הסולם בקרב חברי הקלויז בברודי8יב.

בריאה מתמדת. האדם אינו מה שהיה פעם, או  על ידיהחיבור של האדם לבורא הוא בנשמה, 
דשים ונולדים החידושים שמתח על ידיבגלל שאלהים בורא אותו מחדש בכל רגע  לפני רגע,

ו. התודעה נוצרת ויוצרת כל הזמן, והמציאות היא מה שמתרחש בתודעה. "שעיקר החיות ל

סוף ברוך הוא[ שזהו -מה שהאור עולה תמיד וממשיך חיות חדש מא"ס ב"ה ]מאין על ידיהוא 
ט ע"א(. אלו הם דבריו של ר' אליעזר ליפמן מחברי  ,ותענין והחיות רצוא ושוב" )טל אור

 .בדוגמת עיגולים ויושרבבראד שמסביר את המחזוריות והמעגליות של תהליכי החיים  הקלויז

של כל אחד להתברג למעלה במין  שאיפהה הוא מה שעומד ביסוד תפיסת סולם ההשגה
וא בורא ויוצר יש מאין "שווינדל טרעפ" )ספיראלה( בדרך לגאולתו הפרטית. כל אדם ה

רצוא בחי' יושר, וחיותו הוא הדם שבו הנפש, והוא  במתכונת ובדפוס הזה. "שהנה האדם הוא

עליית מימי התהום בצמחים  על ידיתמיד, והוא כח בחי' עיגול. וכן כל הנבראים  ושוב
וזר מושפע עליהם מלמעלה חיות באמצעות הגשמים והוברי שמים, והוא בחי' אור ישר ואור ח

  51ייה.כאחד בחי' עיגול" )שם(. באותו אופן עובדת גם פעולת הרא

מתואר להפליא אצל ר' ליפמן, וכך הוא כותב:  52קצב העולם הלוריאני, עיגולים ויושר,
"אעתיק לך מ"ש האריז"ל במקומות מפוזרים וז"ל בליקוטי תורה על פ' עוברי בעמק הבכא, 

ין המטר היורד למטה וגורם להוציא הצמחים... כי סוד המיתה בסוד המלכים שמתו... וזהו ענ

עולין לקראת יון מהקדושה של מעלה ואז ניצוצי הקדושה אשר בעמקי הקליפות יורד אור על
אור היורד ומתדבקין ועולין ומתבררין. והנה המטר הוא אור עליון היורד מלמעלה שהם מ"ד 

ניצוצות הנ"ל... והם אסורים בכבלי ]מיין דוכרין[ וכנגדו עולין המ"ן ]מיין נוקבין[ שהם ה

מתאוים וחושקים תמיד לעלות אל מקומם, ואין לאל ידם, עד  ברזל במעמקי הקליפות והם

 היה להם סיוע מהעליונים, ואז עולים בחשק גדול..." )טל אורות, ג ע"א(. שי

הדינמיקה המעגלית שתוארה למעלה כתהליך של השגה מתוארת ביחסים הסקסואליים 

שנדו מתמשך, כמו ניים; התגברות השפע גוררת את התגברות המ"ן וחוזר חלילה בקרהלוריא
פיו  הבלשם. "כשאדם עוסק בתורה... אזי מחזור המים בטבע, וכמו הטל שעולה לעומת הג

עולה למעלה למעלה והוא בחי' העלאת מ"ן וגורם ירידת מ"ד שמושפע עליו מלמעלה... 

השאיפה  בתורה... וכן לעולם" )בית שלמה, א ע"א(. וירידת מ"ד גורם העלאת מ"ן שיעסוק
להירדם באמצע "המחלוקת שבינינו לבינו ית': שאנו אומרים היתקע, להתייבש, היא שלא ל

                                                                                                                                                                                           

מתו הדבוקה בו ית'" )ראשית חכמה, מציאות האהבה והדבקות הוא לידבק בחבל הזה ולקשר בשורש נש
 שער האהבה, פרק ג, עט ע"ב(.

וח אור חוזר הנכנס ראייה הוא כ .עיין בפרק המיוחד לכך. "הבטה ענינו הוא אור ישר היוצא מן העין .51
 צופה הוא כח כולל שניהם" )שם, יט ע"ב(. .לעין

 הזיקה המטאפורית.-עגולים ויושר. אליאור-פכטרראה:   52
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אין  53השיבנו ה' אליך ונשובה, והקב"ה אומר שובו אלי ואשובה אליכם" )טל אורות, ה ע"א(.

 לשבור את המעגל.

אביו מאד מאד, אעפ"י שהאב ההוא הוא קמצן גדול, "אנו רואין בחוש שאם בן ממלא רצון 
הדבר כאשר  של האב ההוא, ונותן מתנה לבנו כדי שיעשה רצונו תמיד. אף כךמתרחב דעתו 

אנו מעוררין איתערותא דלתתא, לעשות רצונו ית', בזה מעלין מ"ן ועי"כ מתרחב בחי' הכלי 

ע למטה, כדי שבכח השפעה זו ומקבל אור הרבה מבחי' העצמות... והצמצום חפץ מאד להשפי
שנפל לס"א  חזרת אבידתו, שחפץ בזה מאד, שהוא נוכל להעלות עוד מ"ן יותר ויותר

  54]לסטרא אחרא[ ואנו מחזירין אותו" )שם(.

 ,ההשגה האנושית, כמו גם כח הראייה, היא מעגלית. היא עובדת במתכונת מחזור המים בטבע
ירוטי מתמיד של מ"ן ומ"ד. הקריאה המקיפה את סחרחרת של אור ישר ואור חוזר, וערבול א

בות" )טל הום קורא, זהו מחז"ל שהסולם שראה יעקב אבינו היה בו ד' שליהכל "תהום אל ת

תרועה אורות, יט ע"ב(. סולם יעקב הוא הספירות, והוא הדינמיקה הפועלת בכל העולמות. ה
ת באספקלריה ע"ד נהפכת בגלגלי הסולם )בהשתקפו 55השירה והתפילה שהיא העבודה,

תון צאל הריעוומזון לנפש ) מרעההתהפכות החותם( ל  העירה(. וחוזר חלילה. "מרעי

להמשיך שפע מלמעלה" )שם, כא ע"א(. התעוררות שמושכת התעוררות עד  התעוררותהוא 
כך גם עוד ועוד צירופי משמעויות והיפוך האותיות "הריעו... לשון שיר, ולשון ואין סוף. 

עים רט ע"ב(, שהוא ה " )שם,רי בו המלצה על . כך מתפרשת העליה והירידה בסולם, עם חי

, כשחושב ההיפך מקרב עצמו רעת שבתיבת הריעו: לשון הירידה "בזה מובן שני המשמעו

 56לבחי' הרע, ואח"כ... לשון שיר ולשון ריעים".

 

                                                           
ליוורנו תקס"ד,  ,ו מובאת "משמיה  דגברא רבא הרב ר' ברוך מקאסווע" בספר פקודת המלךדרשה ז  53

 ח"ב מב ע"ב, לר' ישראל נחמן דרוהוביצר.
וכן בתהליכי ההשגה והיצירה, ישנם תמיד יסודות שנופלים ונאבדים. התיקון הוא  בתהליך הבריאה, .54

 –יפור מאבדת בת מלך. ועיין בפרק על הרשימו השאיפה להחזיר ולהשיב אותם. רעיון זה עומד ביסוד הס
 .9יח. –, וכן בסיפור דוד ובת שבע 6יא.

 .12יג. –עיין להלן על השירה  .55

תיאוריה שנקראת אצלו "תאוה הפכיית": ההתלהבות והשמחה מן  שם. כאן מפתח ר' ליפמן .56
ת לא היה באדם שום האיסור, וההתגברות שלאחריה יש בה "שני תועליות; א' שלולא התאוה ההפכיי

" .תועלת השני הוא .התחלת התלהבות אש השמחה, והיה דומה כגחלים עוממות שאין בהם הבערת אש כלל
[, ש"הוא ענין נחמד מאד והוא תכלית כל תפילותינו ומצותינו" )שם, ה ]התגברות על הס"א והעלאת המ"ן

 .4כ. –ע"ב(. ועיין בפרק על הזיווג 
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 .  סולם יעקב בספרות החסידית9יב.

 התפיסה המוסרנית

 ם יעקב טרנספורמציה מוסרית. בספר תולדות יעקב יוסף, פר' לךבספרות החסידית עובר חלו

וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלהים עולים  57לך, כתוב: "כי האדם הוא סולם מוצב ארצה
רחוק מהש"יויורדים בו. ר"ל  סובר שהוא  , והוא מוצב ארצה, והוא מן כשהוא 

קרוב להש"י והוא מן  וראשו מגיע השמימה. וכשסובר שהוא הוא קרוב להש"יהיורדים, 

 ה והוא מן היורדים".העולים, אז הוא רחוק מהש"י, ומוצב ארצ

זוהי דרשה שאופיה דיאלקטי עם גוון מוסרי חזק, כאשר הנושא המרכזי שלה הוא הענווה, 

קרוב. מתח זה מקבל מימד של יאוש -רחוק, רחוק-והמשחק הוא במתח הפרדוקסלי של קרוב

ומכסהן סג: "כך אצל הקב"ה צריך להיות בחי' אכסיסטנציאלי בליקוטי מוהר" וכו'.  מגלה 
 כל מהולקרב עצמו להשי"ת, כאילו כביכול השי"ת נגלה ומתקרב אליו. אבל צריך לדבק כי 

ותר להשי"ת י רחוק מאוד , צריך להתרחק יותר... שמתקרב  לידע שהוא  צריך 

אינו יודע כלום. כי אם . כי אם יחשוב וידמה בדעתו שכבר נתקרב להשי"ת... סימן שמהשי"ת

 58רחוק מאוד ממנו." היה יודע קצת מהשי"ת, היה יודע שהוא

התפיסה המוסרנית )תיקון המידות( רחוקה מכיוון מחשבתו של ר' ברוך. עניינו העיקרי בקשר 

כמו גם דברי ר' יעקב יוסף בפר' ויצא:  59היסודי בין האדם ואלהים, שהוא קשר של אהבה.
הוא מוצב... בארציות גשמיות החומר... וראשו ומחשבתו מגיע "האדם נקרא סלם, גם ש

  60שמימה".ה

 

 ברצוא ושוב 

באופן שונה, וקרוב לדבריו של ר' ברוך מביא ספר דגל מחנה אפרים לר' משה חיים אפרים 
מסדילקוב, פר' ויצא: "בשם אא"ז נ"ע זלה"ה ]אדוני אבי זקני נוחו עדן זכרונו לחיי העולם 

לה ויורד. כי החיות רצוא ושוב, וא"א לעמוד על מדריגה אחת תמיד, רק עוהבא = הבעש"ט[; 

 והירידה הוא צורך העליה".

                                                           
 דובנא תקנ"ח, א ע"א. ,יששכר בר מזלוטשוב, מבשר צדק –מוצב ארצה"  "דהנה הצדיק נקרא סולם  57
תרל"ה, כו ע"א:  בראדי ,באופן פשטני יותר בספרו של ר' יוסף בן אלקנה מזלוזיץ, ברית אברם  58

"והנה מלאכי אלקים עולים הצורה כשעושין רצונו של מקום, ויורדין הצורה מכסא הכבוד כשאין עושין 
 קום[".  רש"מ ]רצונו של מ

 יח. -קשר שאינו בתחום המוסר ההסכמיי. ראה בפרק 'אהבה עד מוות'  .59
מקיים את הזהות בין הסולם  דרשתו של ר' יעקב יוסף נמשכת לכיוונים אחרים, וברור שאין הוא .60

 ונשמת האדם. לפעמים נשמרת זהות כלשהי בין האדם והמלאך.
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מקבילה ספרותית לאותו עניין ומאותו מקור )הבעש"ט(, אנו מוצאים בספר כתר שם טוב, 

"מהבעש"ט ז"ל ענין החיות רצוא ושוב. כי הנשמה אחר  61המביא מדברי הבעש"ט ואמרותיו:

אות לכן ום קדוש, ראוי שתתלהב תמיד אל מקום מחצבתה. ופן תתבטל ממצישחוצבה ממק
רדוג, לכך האדם סובבה בחומר... כי תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענ ו י ו בעבודת  עולה 

עבודת הש"יהש"י, כדי שיהיה לו  קר  עי א  וג שהו  ."תענ

ל מדריגה אחת כי "א"א לעמוד ע ,א. בגלל הסכנה ההתרוצצות של רצוא ושוב היא הכרחית:
חי של ההשגה ועבודת הוא בן לוויה הכרב. בגלל התענוג ש תמיד", "פן תתבטל ממציאות".

 ה', ותענוג תמידי אינו תענוג. 

המציאות הגופנית מכתיבה את הקצב הכפול. הגוף הוא מה שנותן לנשמה מציאות בעולם 
ד ע"ב(, "ואם מתלהב הזה, והוא המעצור המעכב אותה, "שתנוח כח הנשמה" )כתר שם טוב, נ

טבעו הגופני של האדם הוא סיבת הירידה, הוא תמיד היה בטל ממציאותו" )שם, כב ע"ב(. 

ששובר את העליה הרציפה )המוות(, לקראת תענוג ושמחה של עבודה ה"שוב" ה"יורד" 

 ויצירה מחודשת.

 

  62ה"רושם" )ה"רשימו"( והצמצום בעליה ברצוא ושוב בשלבי הסולם )באספקלריה(

נועותיו ועסקיו ודיבורו כי הוא ]האדם[ הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה וכל ת

   63.למעלה רושםעשה 

קטע קצר ותמציתי זה שמקורו בראשית החסידות יכול להתבאר באופן מושלם ועמוק יותר 

הרושם הנוצר למעלה הוא מה שעולה במחשבה, מה  אחר שאנו קוראים אותו בכתבי ר' ברוך.

י מתאר לרישום וציור ק בזכרון, תמונה שמשתקפת באספקלריה. זהו דיוקן שהוא גם קוושנחק
ל דרך משל[ האב שאוהב את בנו, עמו. פי' עד"מ ]תכנית חדשה: "ויברא אלהים את האדם בצל

אף שהוא רחוק ממנו הרבה, מצמצם את שכלו ומצייר כאילו דמות דיוקנו עומד לפניו... כשבנו 

יבראחשבתו בבנו, מחמת אהבתו אותו... וז"ש מדבר, האב מצמצם מ אלהים את האדם  ו

  64".הצמצום בזהבצלמו... 

הצמצום הוא היצירה. זהו ריכוז המחשבה באותו הרישום, ההסתכלות בתמונת הדיוקן 

המצטייר באספקלריה )צלם האדם(. כשאלהים מסתכל בצלם האדם הוא יוצר אותו. 

                                                           
 . דף טז ע"א.1987ברוקלין,  .61

 .פרק זה לא נכלל במאמר שכתבתי יא. –ק על ה"רשימו" עיין גם בפר .62

  .יח ע"בזאלקווא תקנ"ד, כתר שם טוב,   63

 ריו ליעקב, קנו.זולקייב תר"י, ג ע"א. וכן: מגיד דב ,אור תורה  64
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לם הזה אינו דבר סטאטי, הוא תלוי בדיבורי הבן. כל אבל הצ 65ההסתכלות יוצרת את המציאות.

יאת עצמו ודיוקנו חשבה יוצרים קווי דיוקן אחרים. באופן זה האדם הוא שותף בברדיבור ומ

  66הוא השתקפות מחשבותיו.

וצלם זה משתנה במהלך  67הקול מעלה במחשבה את תמונת המדבר, את צלמו שנחקק בזכרון.

 שה"ש]"השמיעני את קולך  68רעיון זה נמצא גם בדברי המגיד:שיח עם אלהים או הזולת. -הדו

ר"ל שמאסף ]מצמצם[ אור הבורא ית' באותו האותיות, ורואה אותו  69אסיפהפי' לשון  .[ידב 

 מתוך האותיות כמו באספקלריה".

הצמצום הוא הקטנה, הסתכלות בראי קטן, המאפשרת לא"ס להתגלות בקטן. ההאצלה אינה 

הדמות האנתרופומורפית שנצטמצמה. יש איפוא קשר בין תפיסה  אלא בבואה קטנה של
"צמצם עצם הכבוד... והמשל בלשון צמצם עצם כבודו, כאדם  70נתרופומורפית לצמצום.א

שהוא גבוה בקומתו, ויראה עצמו במראה קטנה. באעבוע של מים אעפ"י שהכלי קטן, נראית 

 71שם צורת הקומה ההיא הגבוהה".

היא האספקלריה של אלהים. היא מקור התגלותו. באופן זה הוא  אפשר גם לומר שהתורה

רעיונות אלו  72העולם. משתקף ביצירתו בעולם ובאדם, או בסולם שהוא נשמת האדם ונשמת

 מדברים"כי כשאנו  73נמצאים גם אצל המגיד בפירוש הפסוק "שיר השירים אשר לשלמה":
גדולותלהש"י באהבה ויראה, אנו עושים  מדברת על לבה, פי' וח"ן הה'  . וחנהפעולות 

על לבההם  – הקב"ה, מדבר"ת מוצאות הפה כשהם מחונכים לפני . כביכול נדברים 

בלב... בעולם המחשבה למעלה מדרגה כנפים נק' מה שהולכים  74.מחשבה 

                                                           
 י.-ראה בפרק על הראייה  .65
ם על מעשי האדם מצטיירי -רעיון זה מופיע בספרו של אוסקר וויילד "תמונת דוריאן גריי".  .66

 פרצופו, ומשרטטים את תווי פניו.

 את "צורת שמעון שנשארה בכח המדמה של ראובן" )עמוד העבודה, קפז ע"ב(. .67

 שה"ש ב ע"ב; מגיד דבריו ליעקב, לא. -זי תורה זולקייב תר"י, רמ ,אור תורה .68

הזעיקו"  .לכמו ויזעק" )ש"א טו ד(. "השמיעו אל בב .עיין רש"י לפסוקים: "וישמע שאול את העם .69
מכריזין" )מגלה יג(. דווקא  -מ"א טו(. "משמיעין  -הזעיק" )סוטה י  .)ירמיהו נ כט(. "השמיע את כל יהודה

 רש"י אינו מפרש כך. -יד שה"ש ב  -במקום הנדרש כאן 

. יש גם מעבר בקבלת ר' ברוך מן התפיסה התיאוצנטרית של קבלת האר"י 87, עמ' צמצום-אידל .70
 מורפית, שמורידה ומקרבת את האל.לתפיסה אנתרופו

 .עולם המלאכים-אידלדברי הרמב"ן. על מובאה זו , ראה:  .71

 א( הסולם הוא סיני = התורה = הנשמה.על פי המדרש )ב"ר, פ' סח יב( והזוהר )ח"א קמט ע" .72

 שם, א ע"א; מגיד דבריו ליעקב לט, רט. .73

בס' היכל רש"י )עורך י' אבינרי, ירושלים, המובאה בשלימותה: "אמי"ר הוא לשון מחשבה בלב".  .74
(, עמ' סג: "מצינו מחשבה שהוציא הכתוב בלשון אמירה. כגון ודובר אמת בלבבו, ויאמר עשו בלבו 1985

 יר י(".)נז
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בנה בעבודת הש"י... כי הלא השכינה משתוקקת...  למדרגה כאם המשתוקקת שידבר 

ב י  לפנ באים למעלה . עלהדברי שכל, כדי שתתחבב  כך כשהדיבורים 

בכח האדם, מקושטים  , נולד התפארות גדול למעלה, והמלאכים בזה הכחמלובשים 
אומרים... שירה להקב"ה, וגם הוא מעורר כל העולמות... וזהו שיר השירים. כשאדם אומר 

 75שירה אחת מעורר למעלה השירים דהיינו שירים הרבה".

לבה", נחקקים ומשתקפים בו, עולים בסולם, "למעלה בעולם הדברים )דברי הבן( "נדברים על 
הכלה הנכנסים ללב  בה", "הולכים מדרגה למדרגה", "מקשטים" אותה. אלו הם קישוטיהמחש

האהוב, ה"מעוררים" את שירת העולמות, את האהבה. זוהי בלשון המגיד "עבודת הדיבור" 

 א(.שה"ש ב ע" ,של הכהן הגדול ביום הכיפורים )רמזי תורה

האותיות ]גם הם[ דוגמא ורושם  היסוד האירוטי המעורר והיוצר הוא הדיבור, "הברת וציורי

)יסוד האמונה, צו ע"ב(, ובאמצעותם אנו ממשיכים הרוחניות. להאורות השוכנים בתוכם" 

"וכל מי שמעמיק בתפילתו יותר בעומק הלב, ממשיך אור קדוש יותר" )שם(. "כל מאן דידע 
כא מלין קא יאות, ולסדרא מלין כדקא יאות, הא ודאי מתערי לקב"ה לאמשלסדרא עובדא כד

 עלאין" )זוהר, פ' חוקת, קפד ע"א(.

אחדות... והרושם הוא במה שאוהבין זו  רושםכך גם המצוות: "בתרי"ג מצוות נשאר בהם 
לזה. ]הרושם נטבע בלב[. כמו שאנו רואים בחוש שהמצוה גוררת מצוה. שכל מצוה אוהבת 

דות המצות וענין כללות רותיה" )יסוד האמונה, קלד ע"א(. ר' ברוך מסביר את "ענין אחאת חב

כל חברותיה", ובכל "תוספת השגה... ירגיש... עוד כל המצות": "כל השגה שבתורה צריכה ל

 מתיקות יותר ויותר".

"; טעם המצוה הוא הרושם שלה והוא המצוה הרוחנית שממנה היא טעם"למצוות יש 

ר: הטעם הטעם הפנימי של המצוה, הוא גם ה"נאך טעם" )ביידיש(, כלומ 76משתלשלת.
"האהבה והחשק... המצווים  שנשאר אחרי, רושם שגורר לטעום עוד. זהו החיבור של

ררים אותו אור השכל, שהמצוה ההיא מעורר את איברי הגוף... כשאדם עושה מצוה,  ומעו

ימישמתו בסוד נשתלשלה מאותו אור... יורד ניצוץ... ומתלבש בנ פנ ר  ... והניצוץ ההוא, או

 האוהב והחושק לעשות עוד מצוה" )שם(. שהוא עצם חיוני, הוא

האינרציה של עשיית המצוות, היא זו שקיימת בתהליך היצירה וההכרה, זהו הארוס המושך 

ומושך, שתחילתו בברק או ניצוץ שמתלבש בנשמה ומוליד עוד ועוד ניצוצות, בתהליך של 

 רישומו חוזר בשרשרת השתקפויות אינסופית של יצירה.אור ישר ש

                                                           
כמו הליוואר )=המנוף. יסוד האמונה, צה ע"ב(. "שיר של ישראל גורם שירים הרבה של העליונים".  .75

 תהלים, ה ע"ב.רמזי תורה,  -מאמר מקביל 

 משתלשלות מן המצוות הרוחניות של מעלה שהם אורות שכליות עמוקים" )שם(. ."המצוות .76
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"משכני  77שיח, או יצירה הדדית מומחשת גם במשל שחוזר אצל המגיד:-ה של דוהסיטואצי

אחריך נרוצה. משל אב כשרואה את בנו משתעשע עם ילדים קטנים... והלך האב ומראה את 

ורץ אחרי אביו... וכשרואה את עצמו לפני בנו, וכשרואה הבן את אביו מניח השעשוע הקטנות, 
אחריו, אז מסתיר פניו והולך לדרכו, בשביל שירבה התינוק הבן שהניח כל מעשה נערות ורץ 

ס במעשה הקטנות, וירבה חשק לאהבת אביו, ואז יתרבה התענוג אצל אביו וימשוך מזה למא

היה יכול להיות התענוג רחמנות ]אהבה[ גדול ותענוג גם להבן. נמצא כי התענוג הגדול... לא 
דיכ"א  י והלך  על  הבן צמצם צמצום שצמצם האב את אהבתו  גם  ואז   , לדרכו

ו ו כל מעשי גד אהבת אבי כן  כמעשה האב, ומזה נעשה תענוג גדול כנזכר. נמצא נ

הכל   , ידימעשה הבן  ". צמצום על 

ומוסיף כאן את הצמצום של מעשי הבן.  78משל זה בא להסביר את הסתרת הפנים של האל,

לה והשפעה הדדית בין מצום של האב גורר את הצמצום של הבן וחוזר חלילה. קיימת הקבהצ

ה; הצמצום של אלהים הוא נטישה התרחקות מעשה האל והאדם. אלא שההקבלה היא הפוכ
גם והסתרת פנים, בעוד שהבן מתרכז ומתקרב לנושא אהבתו, מסתיר פניו ובוחל בכל היתר. " ו

ן  חי י ו מנ יש צמצום, שאנ ו  אהבת הש"יבנ גד  נ בהם  ן  ומואסי הזמן  גי  ו , תענ

נתגדל שמו... עי"ז שאנו מצמצמין את עצמינו ורואים  נוג להש"י, ואח"כ...ובזה אנו מרבים תע
ומבינים שכשאנו מדבקים את עצמינו למעשה התחתונים ובתענוג הזמן אזי כולנו כאין 

לנו ואח"כ אחריך נרוצה דהיינו וזהו משכני אחריך נרוצה, דהיינו שירצה עצמותו ית'  79נגדו...

  80היטב." )שם, ע"ב(.כמו שהיה במחשבה קדומה והבן 

המלה נרוצה מבטאת את ההתרוצצות ברצוא ושוב. נרוץ אחריו כאשר הוא בורח מאתנו ורוצה 

אותנו. המלה נרוצה שכוללת בתוכה את המשמעויות ההפוכות של הרצון והמרוצה מסבירה 

הגות המורכבת של אלהים "שירצה עצמותו ית' לנו", ושהוא רץ את היחס הדיאלקטי, או ההתנ

 אתנו.מ

יש טאקטיקה מכוונת בהתייחסות של אלהים. הצמצום מתלבש בצורות שונות של הבעה: ממך 

ואלינו, הסתלקות והתקרבות, ברצוא ושוב. אלהים נמצא באותו מתח של  והלאה וממך ואליך
די שאפשר יהיה לשוב ולטפס בו, אבל הוא יצירה ופרספקטיבה. אלהים מותח את החבל כ

 ו בקב"ה... בו בההוא ברנש" )זוהר, ח"ג שו ע"ב. וראה לעיל(.קשור באותו החבל. "ב

                                                           
 שם, א ע"א; מגיד דבריו ליעקב, קכח. .77

 .5-6יז. –"כ בהרחבה בפרק על האהבה ע .78

 "שא"א לאדם להיות דבוק בו ית' אם לא שמחזיק את עצמו לאין" )שם(. .79

, אנא אמלוך. ואח"כ כששיער שיעורים שאין מלך בלא עם, צמצם את "כי מתחלה עלה במחשבה .80
 " )שם(..כבודו ית' כדי שיוכלו העולמות לסובלו
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"והבן מרבה לקרוא אבי אבי בקול ורץ אחריו". הקריאה היא "משכני אחריך נרוצה". הדיאלוג 

ת ותענוג. זוהי מוכרח להתקיים והמשיכה היא כלפי מעלה; ריכוז וצמצום ואח"כ התעלו

  81תמצית היצירה.

עי" הוא השעשו הצמצום  וגוסיבת  והתענ " )שם, ג ע"ב; מגיד דבריו ליעקב, קכב(, ם 

ו"הצמצום... נעשה מאהבה, שהיא גרמה לכל הצמצומים, כי אהבה דוחקת וכו'" )שם, ד ע"א(. 

תא "אהבה דוחקת את הבשר" )בבא מציעא, פד ע"א(. זהו אחד ההסברים שניתנו למטרוני
בגלל משמניו וכרסו. האהבה אחת שפקפקה ביכולתו של אלעזר בנו של רשב"י להוליד בנים 

לגבולות הגוף. נראה שיש כאן השפעה שבתאית, וכבר  היא מעבר למגבלות הגופניות, מעבר

ר' יונתן אייבשיץ משתמש במטבע לשונית זו כאשר הוא מדבר על הצמצום: "סוד הצמצום 

 82.קביה, בסוד חימום שהוא בכח דין, ובסוד אהבה דוחקת את הבשר"אשר הוא מחמת זווג בנו

 

 מקבילות אחרות מספרי חסידים: -סולם יעקב 

י המקוםקדושת לוי השלם )ברוקלין, תשנ"ו(, עמ' עו: "ויקח  וישם מראשותיו )בר',  מאבנ

תיותכח יא(...  האו זה הקב"הכמבואר בספר יצירה )פ"ד מ"יב(.  זה  כמאמר  המקום 
יו, כלומר, בראשית )מדרש שוחר טוב לתהלים צ(; הוא מקומו של עולם. וישם מראשותחז"ל 

יש כ"ב המחשבה. וזהו וישכב :   " )זוהר, ח"א, ס"ת קנו(. אותיותו

באלהים. האותיות שהוא בוחר להשתמש בהן הן יסודות  -הציור הוא שיעקב נמצא במקום 
זר ונרשם למעלה. תהליך העיבוד הזה אלהיים. הצירוף המיוחד שהוא עושה בהן במחשבתו חו

"וכשהצדיק ישן אזי נשמתו ומחשבתו עולה למעלה... נמצא הוא מקור כוחו ויצירתו. 

ות תי כביכול בהבורא האו ונרשמים למעלה  ק,  הצדי ו במחשבת  " הללו שהי

 )שם, עמ' עו(. 

אבני "תכלית אדם ותיקונו וחיות שלו הם האותיות שמוציא מפיו בתורה ותפלה... ויקח מ

ת.. המקום. ו תי לעי... וקלין דאורייתא וצלותא, או ן  עיסלקי ובקי ןלא  עי רקי )זוהר,  ן 

רכיב חד מלאךשלח, קסח ע"ב(...  ר  ודבו ר  דבו תן)זוהר, נשא, קכו ע"א(...  ובכל   מאו

נבראים מלאכים ו  וצאים מפי )ז"ח רות, צב ע"א(... ומודיעין לו עתידות  הקולות שי

צו)שם(...  ו  יתהו ו  פי נותמהבל  ו עלי , מתקשרות בשרשן בעצם רות קדושות 
ות שמדברין נבראין עולמות... דבורים יש יחודים וקשוטי השכינה... אותיהאצילות... שבכל ה

את הדבר למעלה . מגביה  . . צער ה  ז אי לאדם  בעולמות חדשים שנבראו על  וכשבא 

                                                           
 (.1990רו, קיום בסוד הצמצום )ירושלים, בכיוון זה כתב מ' רוטנברג בספ .81

שלים, . ציון זה נמצא בספרו של י' ליבס, סוד האמונה השבתאית )ירו79ואבוא היום אל העין, דף  .82
 .168, העמ' 322תשנ"ה(, עמ' 
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."  אלו הם דברי ר' ידם. ואז ישתנו הצירופים, וימתקו הדינים, ויכול לבטל כל גזירות רעות..

ירושלים תשמ"ב,  ,בספר נוצר חסד על מסכת אבותיצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא 

עמ' קט. מודגש כוחו של האדם וכוחן של האותיות לברוא עולמות חדשים לשנות ולסכל 

 גזירות רעות. 

ל ר' מרדכי יכולתו של האדם לצאת מן הצער, להגביה את הדברים, חוזרת ומופיעה בספרו ש

, עמ' נה: "והנה סולם מוצב 1996ורק י-ניו ,בן גדליה משה מזוועהיל, מרדכי בשער המלך
ארצה... שאפילו בזמן שהאדם נמצא בצער... לא יתיאש מזה, כי לפניו סולם... עם שליבות 

  83לעלות דרגא אחר דרגא... עד שתהיה הנבואה".

 

 י הבינייםסולם ההשגה בפרשנות הפילוסופית של ימ  10יב.

                            תפיסות מוקדמות של הסולם

-1127סיד אלבטליוסי )-מקור השפעה אפשרי על תפיסות הקבלה בענין הסולם הוא אבן אל

הוא מתאר את השפעת פירושו    The ladder of ascension(. במאמרו של מ' אידל1052
ר' יוחנן אלימנו, על פיקו דלה מירנדולה בעיבודו של  ,ס' העגולות הדמיוניות ,הפילוסופי

 העליהלם של פיקו, עומד במרכזם של שני מעגלים, עליון ותחתון, ו)שהיה תלמידו(. הסו

"הנפש הכללית, מעלתה תחת  84.ידיעה סינטתית ואנליטית: והירידה הן שתי צורות של תפיסה
ל העליון, ויש לה שתי מעלת השכל הפועל, והוא מקיף אותה מכל צדדיה, והיא מקפת כל הגלג

ר ביניהם. והעגולה הראשונה מגעת עד הגלגל עגולות; אחת למעלה ואחת למטה, וקו יש

והוא קצתה התחתון. והקו הישר... נקרא  מוצב ארצההעליון, והשנית  המקיף, והוא קצתה
ה העלי בו , ואמרו הפילוסופים סולם  ו ן  ו העלי הזכות לעולם  הנפשות  עולות  שבו 

רדים המלאכי ו  85".םי

                                                           
עולים  .על פי רש"י: לשמרו, היינו מהמלאכים -מקובל זה מעבד מדרשים נוספים: "והנה ה' נצב  .83

היו יורדים ורואים אותו ישן ורצו לסכוני'" )שם,  .איקונין שלו )פי' שדמותו חקוקה בכסא(למעלה ורואים 
 אה לעיל: "סונטים בו" )ב"ר סח יב(, ובמדרשים אחרים כיו"ב.עמ' נו(. דרשות רבות נדרשות באותה רוח. ר

ם עם אידל מתאר שם את התפתחות תיאור הסולם אצל רויכלין ועד ברונו, שאצלו מזדהה הסול .84
וכן בס' מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים  סולם,-אלטמןאלהים )או הטבע(. ראה: במאמרו של 

{  הוא מעתיק את דברי אלבטליוסי, ספר העגולות הרעיוניות, 32-1מ' לגרשם שלום )ירושלים, תשכ"ח(, ע
 .בב אותה מכל צדדיההסו .]אשר[ היא תחת הדעת הפועל .: "סגולת הנפש הכללית26עמ'  853,2כ"י פריס 

והוא מחובר ]צ"ל מחבר[ בין שתי העגולות. וקורין אותו סולם העלייה ובו  .יש לה שתי עגולות וקו מישור
 יון בנפש הפרטית הטהורה ובו ירדו המלאכים ויעלו הנפשות הזכות אל העולם העליון". יגיע החז

   35 , עמ'בטליוסי-וויידה וראה גם: .85
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המתאר את עליית מוחמד  liber de la scala מקור השפעה ערבי אפשרי אחר הוא ספר הסולם 

  86בסולם ובהיכלות השמים.

גם ר' יהודה אברבנל, מדבר על מעגל ההויה, מעגל האהבה או "העגולה הרעיונית", האהבה 
ה אברבנל: "כי כותב ר' יהוד 87השכלית "שהתחלתה הוא האל ית' וסופה ויסודה הוא ג"כ ית'".

מר הראשון התחתון. הנה החומר הראשון אחרי שירדו הנמצאים ממדרגה למדרגה... עד החו

נטיה, אהבה וחמדה, להתקרב אל השלמות האלקי'... ומן האופן ההוא חוזר להתעלות עם 
והסדר הזה עושים הערביים קו אחד סבובי המציאות, שההתחלה שלו הוא האלקות... עד 

 88דבקות השכל". על ידיהראשון... ומשם חוזר לעלות...  שמגיע אל החומר

חלום זה מקבל משמעויות שונות: גילוי  89ש את חלום הסולם בשלושה מקומות.ם מפרהרמב"
עתידות, סתרי תורה, המבנה הפיסיקאלי של העולם, ההכרה והנבואה. "ההכרה המדורגת של 

באופן מדורג ומסודר את  המציאות הפיסית משמשת אמצעי להכרה מטפיסית. מי שלומד

דבר להשגת מציאות האל כמי שמניע את הגלגל מדעי הפיסיקה יכול להגיע בסופו של 
אל איננה יחודית לנביא. זוהי המדריגה האחרונה של ההשגה השכלית העליון... השגת ה

הפילוסוף. הנביא זוכה לה בתוקף היותו הפילוסוף  על ידיהדיסקורסיבית והיא מושגת 

 90המושלם".

                                                           
טיליאנית, תרגום שנאבד אף הוא, ומתוך תרגום זה נשתמר תרגומו בלטינית ספר זה תורגם לקש .86

 בס, על מוטיב התרנגול בספר הזוהר.וצרפתית עתיקה. הספר השפיע על דאנטה, ולפי מחקריו של י' לי

 .מקורות דימוי המעגל-אידלפי' התורה )ויניציה, של"ט(, יט ע"ג. עיין במאמרו של  .87

סח ע"א. "האהבה יש לה מקור והתחלה מהאב  -( דף סז ע"ב 1871)ליק ספר הויכוח על האהבה  .88
חסידות באו כנראה ממקור נוצרי, ]יש כאן ללא ספק השפעה נוצרית. וגם משלי האב והבן הרווחים כ"כ ב

עד ההיולי שהוא המדרגה  .עיין לעיל בדברי על השפעת קרדוזו על קבלת ר' ברוך[. הראשון של העולם
]כבר עמדתי בעבודתי על המהפכה שעשו המקובלים במושגים הפילוסופיים. ע"ש  הפחותה שבנמצאים

לי עם הרשימו וקדמות השכל. ההיולי שהוא על . שם זיהיתי את ההיו28-23ובאריכות בפרק על ההיולי, עמ' 
פי התפיסה הפילוסופית, כמו זו של אברבנל, "המדרגה הפחותה שבנמצאים", היא האצילות הראשונה, כתר 

יון, כמו במובאה להלן של ר' יוחנן אלימנו, המזהה את הכתר עם ההיולי. בד"כ זיהו המקובלים את על
י לאצילות, מדייקת את ציור המעגל[. וממנו מתחלת האהבה ההיולי עם ספירת החכמה. הקדמת ההיול

 .עליוןאל היופי ה .יותר יפה עד הפועל השכלי האחרון .אל השכלת מושכל .אהבה שכלית עולה .לעלות
  צג ע"א(.  -שהוא היה האוהב הראשון והאב הבורא" )שם, צב ע"ב 

 
פירוש -קליין ברסלביכ בהרחבה: הלכות יסודי התורה ג ז. מו"נ ח"א פט"ו. שם ח"ב פ"י. ע" .89

 .הרמב"ם לסולם יעקב

 .22יג. –הנ"ל, שם. בנקודה זו ר' ברוך תמים דעים עם הרמב"ם. ועיין בפרק על החכמה והנבואה  .90
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ות לעומת הירידה אל באופן כללי ניתן לומר שהעליה אצל הרמב"ם היא השגת המושכל

-כלומר העליה והירידה נקבעים על 91חות מאוד".התחום המעשי "פונה במחשבתו אל ענין פ

 פי תחום ההתייחסות. כאשר הסולם מסמל את העולם הפיסי.

ולם ופירוש הרמב"ם מפרשי הרמב"ם; שם טוב, האפודי וקרשקש משווים בין משל הס

הודיעני נא את דרכך ואדעך" )שמות לג יג(. להתגלות למשה בנקרת הצור, בה מבקש משה "

סולם מספר על עלייתו של משה להר סיני, לא זו המתוארת בספר שמות יט, באופן זה, חלום ה

 אלא העליה המשמעותית, ידיעת האל ודרכי ההתקרבות המתוארים בהתגלות בנקרת הצור.

ם ים... משתדלי"שמלאכי אלה 92ן הפוך ומופלא מפרש את הדברים ר' יצחק עראמה:באופ

לעלות משפל מצבם בדרך עיונם במופתי ראיה אשר הוא הלימוד מהמתאחר הידוע אצלם אל 
הקודם... עלו מעיון אל עיון אחר מעולה ממנו עד הגיעם אל ראש הסולם אשר הוא ית' נצב 

 כמת הטבע המכונ' בפי דעת קצת למעשה בראשית."עליו. וזה הלימוד אשר יקראוהו ח

הדרך האמפירית שתחילתה בנתוני החושים וזו דרך לימוד  תוארת כאן היאדרך הלימוד המ
מעשה בראשית, בדרך העליה. דווקא הירידה "היא ענין נפלא מן הראשון". היא דרך ההשגה 

ם שם "הושפע אליהם אור הנבואית המעולה יותר, והיא באה אחר ההגעה למרומי הסולם, מקו

מטבע הלשון "יורדי מרכבה" במשמעות הפשוטה. השכל האלהי" )שם(. כאן נאמן עראמה ל
היא ירידה )ידיעה  (הכרת אלהים והנבואה)הוא עליה, והמטפיסיקה  (הפיסיקה) לימוד המדעים

 מן הסיבה אל המסובב(.             

סולם[, מיד הושפע אליהם אור השכל "אמנם בהיותם על זאת המדריגה מהשגה ]במרומי ה
ם ורוח בינתם הנבואיית אמתת הנמצאות ודרך השתלשלם מהסבה האלהי עד ישיגו בזוהר שכל

המסובב, שהוא ענין נפלא מאד מהראשון, כי על כן כנה אופן השגתם וידיעתם זאת דרך  אל

נה המעשה ירידה, כי בם הולכים מהנכבד אל אשר תחת ממנו, וזה דרך הלימוד הוא למכו

 מרכבה" )שם(.

עלה י' פח(: "ל ספר הבהיר במונחים ירידה ועליה )סמעניין להזכיר בהקשר זה את שימושו ש

ולא אמרינן ירד. דהא אמרינן, המסתכל בצפיית המרכבה ]נ"א: המתפלל בצפיית  במחשבה

ית המחשבה[  ירד ואח"כ יעלה... במחשבה לית בה צפייה כלל ולית ליה תכלית כלל. וכל דל

י ביה תכלית וסוף לית ליה ירידה, כדאמרי אינשי  נ פלו רד  דעתוי של חבירו לא לסוף  לסוף 

                                                           
מורה נבוכים )ירושלים, תרצ"א(, כח ע"א. זאב הרוי העיר לי כי הרמב"ם )במו"נ, א:טו(נותן לסולם  .91

(. 425-411ג, תרגום ליבס, עמ' 517א 514המערה של אפלטון )פוליטאה ז  פירוש פוליטי דומה למדי למשל
 הנביאים עולים אל השכל הפועל ויורדם אל בני העם כדי לעזור להם.

תורת -שוורץיצחק )דפוס צילום, תשל"ד(, שער טו, רו ע"ב. הדברים מובאים במאמרו של  עקידת .92
. ובו סקירה על פירושי הרמב"ם 161-157דה", עמ' . במאמר זה פרק מיוחד: "סולם יעקב והלמיהאלהות

בים ומפרשיו: שמואל ן' תיבון, ר' שלמה אלקונסטנטין, ר' יצחק אלבלג, ר' יצחק עראמה ועוד. דיונים ר
 .אלקבץ-זקלעניין זה, עיין במאמרה של 
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מחשבתו." זהו פירוש הפוך מזה של עראמה. הירידה היא לדבר שהוא מוגבל, לידיעה שיכולה 

בעוד שהעליה היא במחשבה שאין לה  93להיות מושגת בצפייה "וצפיית מתרגימן סכותא"

 תכלית כלל.   

כי לו בסולם  "וכן רמזו 94יעקב כסולם ההשגות נמצא גם בכתבי ר' אברהם סבע:סולם 

העולמות קשורים אלו באלו, וכל הדברים קשורים... לכן הצדיקים יכולים לקשר מחשבותם 

בתפילתם בדברים עליונים, ולהוריד השפע והשכינה מהעליונים לתחתונים... סולם מוצב... 
לם העליון, וכל זה מצד דיבוק החסידים בשם יתברך להורות שהעולם התחתון קשור בעו

צא בכתבי חשבתם". תיאור מיסטי קרוב לתפיסתו של ר' ברוך את הסולם, נמבתפלתם ובמ

אקהרט: הסולם מחבר את דרגות המציאות, הסיבות והמסובבים. והמלאכים מסמלים ויוצרים 

  95את היכללות המסובב בסיבתו ולהיפך.

                                                           
 י' ליבס משער שהוא לשון סך הכל. .93

 קנו.-צרור המור )בני ברק, תש"ן(, עמ' קנה .94

 .151, עמ' אקהרט-שוורץ י'ה בעבודת הדוקטור של רא .95
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 האספקלריה והנבואה

 ברודיה לתפיסת הסולם אצל ר' ברוך מקוסוב בהשוואה לחברי הקלויז בחזר

 .  מקור הנשמה1יג.

עפ"י תפיסתו של ר' ברוך, הנשמה היא חבל או "סלם מצב ארצה על הגוף וראשו מגיע 

השמימה, שדבוקה למעלה, והנה מלאכי אלהים עולים תחלה מגרונו של אדם עד למעלה, דרך 

 עם השפע למטה" )יסוד האמונה, טו ע"ב(.אותו החוט, ואח"כ יורדים 

התהליך הקוסמי הוא תהליך ירידת הנשמות מן  1התפארת והשכינה.הנשמה נולדת מזיווג 

הזיווג ועלייתן בסוד מ"ן להורדת נשמות חדשות בזיווג, שיעלו בסוד מ"ן וחוזר חלילה. 
ת מפרה מחזוריות מעגלית זו מתרחשת באופן מקביל באדם: המ"ן הוא מחשבה היולי

זיווג וצירוף של  על ידיון אחר )שמולידה רעיון חדש, ורעיון זה הוא גרעין להולדת רעי

 רעיונות(.

 

 .  יצירת הנשמה2יג.

המלאכים הם מטאפורה להשגות או  2הנשמה מולידה מלאכים מזיווג שתי הקדמות סותרות.

ה מתמדת. נשמות חדשות שמתעברות ומתווספות לנשמת האדם בבריאה מתמדת או בהשכל

 שוב. קורם באלהות ויורדיםעולים דרך הגרון למ 3המלאכים יורדים לחזה או ללב,

נשמת האדם היא, אם כן, שותפה בבריאת מלאכים, שהם נשמות או השגות, שנעות בין שני 

על הסולם שהוא נשמת האדם )או גרונו, כאשר המלאכים הם  4,אלהים והאדם :צירים

הוא רעיון שרישומו נשאר בנשמה, ובזיווגו עם השגה אחרת הדיבורים(. כל מלאך שעולה, 
המלאכים הם העליות  ך שיורד(, בורא מלאך חדש, שעולה גבוה מקודמו. שכלול וריבוי)מלא

בסולם ההשגה. ככל שמעלת המלאך גבוהה יותר, שאיפתו ותשוקתו להגיע למעלה גדולה 

                                                           
ונשמות קדושות עולות מהעוה"ז בסוד מ"ן.  ."בכל יום מזדווג ת"ת ומלכות ומוציא נשמות חדשות .1

ז מתרבין הספירות עצמן ומתרחבין כעצמם בכח האין סוף עדי עד, וכמ"ש בספר יצירה; עשר ספירות א
ר ליפמן בס' טל אורות, ה ע"א. "הכוכבים הם נשמות הצדיקים ר' אליעז -" .מדתם אין להם קץ ותכלית

, ח"ב, הזוהרמשנת -תשביהבאים מיחוד הויה ואדני" ]השמש והירח[. )עמוד העבודה, קמא ע"ב(. ועיין: 
 צג.-עמ' ג

זוהי ידיעה סינתטית. הידיעה האנליטית, המנתחת, היא פירוק וחזרה ליסודות המרכיבים, ואפשר  .2
 לאכים היורדים. ירידה צורך עליה, לקראת הרכבה של ידיעה והשכלה אחרת.לומר שהיא המ

 .4יב. –ון אלו הם הדברים הנדברים על הלב. ראה לעיל על תפיסת הסולם כתפילה וכגר .3

או בין שני צירים: הדיוקן והצלם. הצלם הוא רישומו של האל באדם, והדיוקן הוא הרשימו של אדם  .4
 .380-358, פרק עשירי: הצלם, עמ' פרקי יסוד-שלוםהכבוד(. וראה:  באלהים )השתקפותו בכסא
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ק יותר. המלאכים היורדים, הן ו, והרושם שהוא משאיר למטה חזדבקותיותר, וגבוהה דרגת 

ת ומזדווגות בו ועולות.  זוהי ההשראה או השפע האלהי ההשגות החדשות שיורדות ונכנסו

 ונכנס באדם והוא גם הבריאה והמחשבה האלהית.שיורד 

היצירה מתרחשת במפגש בין עליית ההשגה וההשראה. בלשון ציורית: בין המלאך העולה 

והאינטראקציה בין שני היסודות האלו היא הכרחית ליצירה למלאך המגיד )היורד(. המפגש 

ם, וכוחו המעורר. שית כמו ליצירה האלהית. אלהים הוא חסר אונים ללא שיתוף האדהאנו
יצירת האדם ומחשבתו משפיעה ומעוררת למעלה. "להיות שהנשמה היא חלק אלוה ממעל 

הטובים הם בוראים אורות לכן צריך שישאר בה רושם מכחות הבורא... הצדיקים במעשיהם 

  נפלאות..." )יסוד האמונה, צד ע"א(.

יש כאן תפיסה מעגלית: יצירת האדם משפיעה למעלה, אבל בעצמה היא גם השראה אלהית. 

ו"כמו בהליווא"ר ]המנוף[... עיקר הפעולה אינה מיוחסת לאדם כ"א ]כי אם[ להקב"ה שמסר 

לזו"ן ]לזעיר ונוקבא[ מוחין דגדלות, שהם  לו כח נפלא, שבכח חלוש של נשמתו יכול להמשיך
ליך בשני ברוממותן" )שם, צה ע"ב(.  תיאור זה הוא תיאור של אותו התה נשגבים עד אין קץ

הצירים )בשני קצוות הסולם(. המחשבה והיצירה בשני מוקדיה היא אלהית. והמלאכים עולים 

 ויורדים.

 

 5.  הרשימו במעלות הסולם3יג.

על ם אלהים, חותמו והשפעתו עלינו, אנו משפיעים ומטביעים רושם במקביל לרשימו, צל

 על ידימין רישום שנעשה ונחקק אלהים. תכנית היצירה ותבניתה היא כמין רושם. הרושם הוא 

אל אשר בשמים... כי ה' מוצאות הפה יש להם  רושםהדיבור "שהראשונים דבריהם עשו מיד 
וה מאוד, ובראשו הושם קו המשקולת, המוציא והמשיל הדבר למגדול עוז גב 6שורש למעלה

שלת, מרחוק, וקשור בו שלשלת ארוכה עד לארץ יגיע, וכשמנענעים השלקול גדול, נשמע ל

מנענע כל עגול ממנו לחבירו עד למעלה העגול הקבוע בהמשקל המוציא קול למרחוק. וכל זה 
זה; כי הראשונים שעשו הפעולה נעשית כשכל העגולים שלימים וקבועים זה בזה... והנמשל ב

מוצב ארצהוסתורתך קבע ושמרו להם ה' מוצאות הפה  וראשם מגיע השמימה, בארץ  לם 

                                                           
 .8יב. –יא. ועיין לעיל: תפיסת הסולם אצל חכמי הקלויז  -ראה גם בפרק על הרשימו  .5

ומסתכל  .עיין בסיפור על הבעש"ט שלימד את שפת החיות על בסיס תיאוריה זאת: "מי שהוא חכם .6
העליונה, יוכל לדעת ממוצא דבר, כל פרטי אופני הדיבור בבהמות  בכל דבר על שרשו של מעלה במרכבה

 פח.-אביב, תש"ז(, עמ' פו-שבחי הבעש"ט )תל-חיות ועופות" 
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מיד ה' מוצאות העליונים  מעורריםקו המשקולת, והכוחות של ה' מוצאות פיהם  .יצא קום

 7גדול". רושםועשו 

א את העולם דרשה מקבילה אנו מוציאים אצל ר' ליפמן מחברי אותו הקלויז: "שהקב"ה בר
.. מצד שנברא מן העליונים מעלה.גם ל רושםוהצדיק מקיים את העולם... שהאדם עושה 

אלהים. וזה הצלם האלהי, קושרו ומחברו עם אלהיו כמו השרשרת של ברזל התלויה  בצלם

באויר. כי כשתניע החוליא התחתונה שבה, תניע גם העליונה. והמצוה הם מעשר ספירות, 
כח למעלהם למטה, כביכול ובהיות האדם מקיימ ונהמאין סוף  משפיע  רה העלי , בצו

ורת המחשבהך דר נ יםעל אותה המדה המורה על המצוה הזאת. ואז  צי נ ו  יתברכו העלי

ים נ  ב ע"א(.   ,ווין תקנ"ב ," )טל אורותבסבת התחתו

הסולם הוא סימטרי, ועובד בשני קודקודיו באותו אופן. אם נהפוך את הסולם, אפשר לראות 

 8ות, מאז בריאת העולם.יצירה האלהית היא ממש כמו היצירה האנושית. אלהים בורא סולמשה

סולמות אלו הם נשמות או חבלי אהבה שנקשרים ומחברים ויוצרים את הכל. פירוש זה ממזג 
את שתי הדעות במדרש, המתארות את אלהים כבונה סולמות וכמזווג זיווגים, מאז בריאת 

 העולם.

י לדודי דרא זוטא )זוהר, ח"ג רפח ע"א( "פתח ר"ש ]ר' שמעון[ ואמר אנקשר זה מתואר בא
. כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא אתקטרנא ביה (יא )שה"ש ז ועלי תשוקתו

בקב"ה, ובג"כ השתא ועלי תשוקתו. והוא וכל סיעתא קדישא דיליה אתו למשמע בחדוה מילין 

 כלא".  סתימין... כלא ביה מתדבק, והוא מתדבק ב

ות את של השתוקקות, והן יוצר המלים. המלים הן תוצאה על ידיהדיבוק והקשר נוצרים 

התשוקה של אלהים; "אין לך אהבה עזה בעולם כמו אהבת הקב"ה לישראל" )יסוד האמונה, 

סא ע"א(. המלים, "ציורי אותיות או הברות האותיות", הן הכלים למשוך את השפע. "ואגב 
אותה. הן  ות" )שם, צו ע"א(. המלים הן תוצאה של השתוקקות, והן יוצרותהכלים נמשיך האור

שתוקקות, והן רושמות אותה ומעוררות כלי היצירה העיקריים. הן התולדה וההתרשמות מן הה

 אותה.

 

                                                           
יורק תשכ"א, יא -ניו ,י הקלויז בברודי(, מסכת אבות עם פירוש נאדר בקודשר' חיים צנזר )מראש .7

הרושם או ההשתקפות של  זהואוזן שומעת". שני: "דע מה למעלה ממך עין רואה והלפרק  וע"א. זהו פירוש
 העין והאוזן.

תה מאו .: "מטרונה שאלה את ר' יוסי לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו773-771ב"ר סח, י עמ'  .8
אמר ר' ברכיה בלשון הזה השיבה, יושב ועושה  .שעה מהו עסוק, אמר לה יושב הוא ומזווג זיווגים

אדם עולים ויורדים בשלבי -מלים את עשיית הצדק, שבעטיה בניסולמות". נראה שהסולמות במדרש, מס
 החיים.
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 .  ההסתכלות וההשתקפות בסולם יעקב4יג.

נים אל פנים, "כי אילה שעומדת בשפת הנהר ומבטת לנהר ורואה דמותו בנהר במים פא"פ ]פ
ורר תאותו לשכוב עם אותו האילה. וכאשר או: פעם אחר פעם[, ונדמה לו ששם יש נקבה ומתע

ותה, אז תגבר התעוררות התאוה יותר ויותר עד שלגודל התאוה שאינה אינה יכולה להשיג תא

יכולה למלאותה, תחלה חולי גדול כמ"ש כי חולת אהבה אני. וזה פי' הפסוק כאיל תערוג על 
תי את אלהים איני יכול יקי מים כן נפשי תערוג אליך אלהים )תהלים מב ב(. מגודל אהבאפ

 עמוד העבודה, רט ע"ב(.למלאות אהבתי ותאוותי לבורא ית"ש" )

כשעומד על שפת הנהר ומסתכל בנהר ורואה צורתו ודמותו במים, וטועה  9"והאיל ההוא

ות ההוא נדמה לו שהיא נקבה אילה, וחושב שיש שם במים איל ממש ואינו דמות בלבד. והדמ

, אבל מתיירא הוא לקפוץ בתוך המים... אך כשאינו מוצא נקבה ומשתוקק אליה להזדווג עמה

על שפת הנהר, אזי תאוותו להזדווג לנקבה מתגדל ומתרבה, והולך וגדל עד כי יגיע לחולת 
חולי אהבתו, לא  אהבה וצער מופלג מאוד, עד כי יוכל למות מחולת אהבתו לנקבה... לגודל

תגברת עליו. כמו כן נפשי תערוג אליך אלהים, נשקט התאווה ההיא ממנו, כי אדרב' התאווה מ

  10אליך אלהים, הולכת ומתגברת עלי מאוד מאוד" )עמוד העבודה, קמז ע"ב(.כי חולת אהבתי 

. "כאיל תערוג על אפיקי מים.. 11בכתבי ר' ברוך ובסוד מרכבת ישעיהו: רקמדרש זה נמצא 

. וסבור שהיא נקבה. וכאשר כשהאיל בא לשתות את המים, רואה שם אבבואה שלו, פי' דמותו

ה שלו שהיא מקרבת פיה לפיו, וסבור שהיא נקבה, ואינו מקרב פיו אל המים הוא רואה אבבוא
מוצא ממשות... רואה דמיונה בסוד אלהים ר"ל המלכות, והוא רוצה להדבק בה, ואין זה דרך  

ואחד רואה  ה התשוקה של הדיבוק. כך גם כן החיות והשרפים, בהיות כל אחדאזי יתגבר בי

 ."                       ]בדומה לו[ וכל אחד ואחד חפץ להזדווג בדמיונודמות פרצופו בספירה שלמעלה ממנו, 

ההמשכות כלפי מעלה זוהי והערגה  ,ההשתקפות האינסופית של ספירה בספירה שמעליה

תחושת התשוקה, הערגה והחיבור נובעים מ 12וק", יצר הזיווג והיצירה."התשוקה של הדיב

ההידמות לאלהים, והתכוונות נכונה יוצרת את הדברים בתבנית ההידמות; נרקיסיזם. תשוקת 
ובצלם אותה ההתכוונות: "ונ"ל ]ונראה לי[ שכאשר באו הצאן לשתות, אז ראו דמותן במים 

וג עמהם. וכאשר לא מלאו תאותן, אז גברו תאות הצאן ג"כ וכסבורין שהם זכרים ונתעוררו לזו

ן לשתות נעשה וד עד כי הגיעו לחולת אהבה, ונתחממו מאוד מרוב תאותן, ובבאבמאוד מא
" )יסוד שראו דוגמתןהמים זרע במעיהם... ויחמו הצאן אל המקלות... לנכח הצאן שבמים 

                                                           
 .1יח. –ר' ברוך קושר אותו לאיל שהוקרב תחת יצחק, בעקדה. ועיין בפרק על העקדה  .9

 י' ליבס העיר את תשומת לבי לכך שבערבית ערג הוא סולם, וכן לעלות. .10

(. בלי עמוד. כפי שאמרה לי אסי פרבר. 14 )מאה 145חיבור מחוגם של חסידי אשכנז. כ"י מוסיוף  .11
 .1יח. –וראה להלן ע"כ בפרק על עקידת יצחק 

אספקלריאות של מלאכים" )פ' המרכבה לעניין האספקלריאות )הנבואה בפי' ס' יצירה לרמב"ן(, " .12
-94מ' , חלק ב, עפירוש מרכבת יחזקאל-פרברא(, ועוד ועוד, ראה: 60, 1655לר"י ג'יקטילה, כ"י אוקספורד 

95. 
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וס והגעגועים שביסוד כל תמונת ההשתקפות במים היא הרשימו, האר 13האמונה, יח ע"ב(.

וההסתכלות יוצרות את המציאות. ר' ברוך משתמש  יצירה. כאן שוב מובעת הדעה שהמחשבה

וולדות שדומים לתבנית מה שהורתן חשבה בשעת הזיווג, כגון, ערלית שבשעת בדוגמאות של 

  14הזיווג חושבת על אהובה היהודי ונולד חסיד אוה"ע, ולהיפך.

 

 15.  האספקלריה5יג.

אדם כנגד האספקלרי'  והענין הוא כמו באספקלריא )שקורין שפיגיל(, כל תנועה שיעשה"

משל הוא להיפוך, שהמעשה העקרית שבפועל הוא יראה לעינים בתוך האספקלרי'... אבל בנ

למעלה, ואנחנו עושים במצוה גשמיית פעולה שהיא דומה קצת לפעולת האור העליון... מחוץ 

א הסבה להיות נראה בתוך האספקלרי'... הוא סבה לפעולת אור לאספקלרי' והפעולה... הו

 קמד ע"ב(. עליון... מבוא לפעול פעולות באורות עליונים" )יסוד האמונה,ה

כיוונית. האדם העומד מול הראי, הוא הסיבה לדמות שנשקפת -התנועה מול הראי היא חד

האדם הוא סיבת בבואתו, מתוך האספקלריה. אבל בנמשל, התנועה היא מעגלית וכלפי מעלה: 
מן הבבואה, ומשפיע על מעשי האדם כמו שבבואת  אולם הבבואה אינה סטאטית; האור חוזר

ומשפיעה על מעשיהם. ובאותה עת הבבואה היא סיבה לפעולת האור העליון הכבשים חוזרת 

על האדם, אלהים מסתכל באספקלריה, מתרשם מן הבבואה ורושם בנו תוים נוספים שחוזרים 
כמו בשווינדל טרעפ שתקפים במראה. האדם מופעל ופועל ומפעיל במעגלים אינסופיים ומ

  16.(מדריגות לולייניות)

כיוונית: אור ישר ואור -האספקלריה היא החידוש שנוסף בסולם. העליה בסולם אינה רק דו
חוזר, היא מעגלית, ועוברת תמיד דרך האספקלריה. הצלם או הבבואה המצטיירים 

ההשראה האלהית מוסיפים קווים וגוונים באופן מתמיד, כתוצאה מן המפגש בין  באספקלריה,

 על ידיראי, דרך הבבואה הנוצרת, סיטרי נעשה באמצעות ה-ופעולת האדם. הקשר הדו
גבי  היצירה. הפורטרט האישי משתנה תמיד. היצירה היא פנימית, בתוך נפש האדם )על

 הסולם(, והיא משתקפת בדמותו.

                                                           
זוהי דרשה על הפסוק בבר', ל לח: "אשר תבאן הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות".  .13

 .4ט. –ברתי במקום אחר. עיין בפרק על המחשבה לענין זה שהכל הולך אחר המחשבה, כבר די

 .גילוי וכיסוי-ברעליעניין להשוות לכאן את ההשתקפות בבריכה של ביאליק. ראה:  .14
 .205-213, האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית, עמ' קורדובירו-זקראה:    15
ארץ ומתמרת ועולה באותו אופן מתואר עץ החיים בפסיקתא רבתי, מא: "]כתאנה[ הזו ששורשה ב .16

סבה ומרחבת ועולה ורחבה  .וענפיה יוצאים מכל צד למעלה למעלה". השווידל טרעפ הוא סינתיזה של נ
 יך האצילות בקבלה הלוריאנית: עיגולים ויושר.שתי ההצגות של תהל
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 17קטנה".שתקפות האל בקטן "כאדם שהוא גבוה בקומתו ויראה עצמו במראה הצלם הוא ה

צמצומו. יש כאן מעבר מן התפיסה התיאוצנטרית לתפיסה  על ידיזוהי בריאת האל את האדם 

אנתרופוצנטרית. בקבלת האר"י צמצום האל הוא אל תוך עצמו, כדי לפנות מקום ולהכניס 
והתמזערות של אלהים לתוך צלמו בתוכנו, לתוך אותנו לתוכו. כאן הצמצום הוא התמקדות 

בראשו. קלריה של אלהים. כנגד ה"צלם" בתחתית הסולם, ניצב ה"דיוקן" האדם שהוא האספ

 הדיוקן הוא האספקלריה והרישום של האדם באלהים, הוא היצירה האנושית. 

 

 18ההשגה והנבואה  – .  החזיון באספקלריה6יג.

"כל הנביאים ראו מתוך תשע  19יה נמצאת כבר במדרש:השגת הנבואה כהסתכלות באספקלר

הנביאים ראו מתוך אספקלריה .. ומשה ראה מתוך אספקלריה אחת... כל אספקלריות.

מלוכלכת... ומשה ראה מתוך איספקלריה מצוחצחת". "כל הנביאים נסתכלו באיספקלריא 

  20שאינה מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריה המאירה."

גבוהה  ל לך בזה משל... תדמה שאתה במקום, ובמרומי אותו המקום צורה"וראיתי להמשי

עיניך ולהשקיף עליה בחוש כנגד הרוח המקבילה לך, ואין לך אפשרות לראות אותה ב
ראייתך... ואם אתה תשתמש בלוח ברזל הנדואי )כנראה ראי(, ותלטוש אותו עד אשר תסור 

ותעמידהו כנגד פניך, אז ייראו לך מאותן  קדרותו, ותמרחהו זמן ממושך במשחות מסויימות,

ובהוד שהיה נעלם ממך, ויהיה לך אפשרות להביט בהן ולהתענג ביפין  הצורות הגבוהות מה
חנן. והנה הצורות העליונות הנכבדות אשר אין לך אפשרות לראותן בעיניך, היא חכמת 

נפש במדעים ודברי הבורא... אבל הלוח ההנדואי היא הנפש האנושית, והלטוש הוא הכשרת ה

שנן אותם במחשבתך, תזדכך נפשך ויאיר מוסר השכליים והתורתיים, אבל המשחות... ת
 שעריך כל ענין שהיה נעלם, ותראה ציורי האמתיות... ויפתחו לפניך שכלך, ויצטייר לך בנפש

  21, ויסתלק ממך המסך החוצץ..."המעלות

היא מלוטשת  "יפתחו לפניה שערי הנשמה היא ראי הנפש, שבה משתקף גם אלהים, וככל ש
וה יותר בסולם. ההשתכללות הזו, שהיא יצירה או בריאה המעלות" והיא תוכל לעלות גב

 עוברת תמיד דרך הצלם, שהוא ההיולי המיסטי.  מתמדת,

                                                           
 , עמ' ג.לגלגוליה-אידלדברי הרמב"ן. ראה:  .17

 .19יג. –ראה גם להלן: היצירה והנבואה  .18

 לא. מובא על ידי גרינולד, שם.-רבה פר' א יד, מהד' מרגליות עמ' ל ויקרא .19

תרס"ב, חלק סתרי תורה, פי"ח,  ווארשא ,יבמות, מט ע"ב. וראה ר' מאיר אבן גבאי, עבודת הקדש .20
 קכה ע"ב.

מהד' יוסף קאפח, עמ' שעט. יהודה  ,ירושלים תשל"ג ,תורת חובות הלבבות לרבינו בחיי ן' פקודה .21
 נה אותי למקבילה זו.ליבס הפ
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 22הקשר בין סולם יעקב )מעלות הסולם( והאספקלריה נעשה כבר בכתבי מקובלים קודמים.

וכן היה ליעקב  24על "המראות עד חדקל ואובל. 23דה החסידבאחד מחיבוריו כותב ר' יהו

סולם כבה... , שנפתח פתח כנגד המראבינו נקרא  לארץ  ריחות מראות מן השמים  ז

מגיע השמימה וראשו   ."מוצב ארצה 

בתחילת הקטע מובא משל וזה לשונו: "הלא תראה חמה זורחת על בגד צבוע אדום או ירוק, 

ום שהנביא צופה זריחות מראות אלהים הזורח למטה כנגד ובכותל שכנגד מראה הבגד. ובמק
ים לרדת מאותם מראות של מעלהשל מעלה, מראות  ומנ מז ..." ההתגלות ומלאכים 

משל הבגד של ר' יהודה החסיד היא כזו; השמש זורחת על הבגד, והבגד נראה ומשתקף  על פי

וא הנהר שהמרכבה על גבי הכותל. השמש היא האל, הבגד הוא המרכבה, ואילו הכותל ה

  25נראית בו.

נהר חדקל ואובל, מראות הנבואה של יחזקאל ודניאל על  ר' יהודה החסיד מדבר על מראות

אלו מורים על טכניקה נבואית של חזיונות ליד נהרות או ימים: "כך יחזקאל עמד על נהר כבר 
ונוצצי כנף  והיה מסתכל במים... וראה כבוד הקו' והחיות, ומלאכי שרת וגדודים ושרפים

"כי כאשר יזרח  26רואה אותן במים".מחוברים במרכבה. הן עוברין בשמים ויחזקאל היה 

השמש דרך פתח אחד אל תוך המים באור מוצהר ומוזהר ומובהק, ומשם תכה האורה למעלה 
בחוזקה בדמות... כאשר יראה אדם אותו הזוהר, כמו כן ראה הנביא ההוא המוזכר על כסא 

 27הכבוד".

 שפעם אחת עמד בבית "וכן הגיד לי מורי 28אופן אנו מוצאים אצל ר' אלעזר מוורמס: באותו
הכנסת הוא ואביו, והיה צלוחית מלא שמן ומים תלוי שם בפניהם, והיה החמה זורחת על אותו 

צלוחית. והיה יוצא ממנו זוהר מאין כמותו. ואמר לו אביו תן לבך לזה הזוהר, כי כן עניין 

את  א: "הוא חשמל. ואדם הרוצה לידע9דף  1921." ובכ"י אוקספורד הזוהר של החשמל..

                                                           
 .לגלגוליה-אידלעיין במאמרו של  .22

 .172, עמ' עיונים-דןנדפס על ידי  .23

מים, פרק יא(, קשר את הסולם עם מראות ישעיהו ויחזקאל כרמז גם שמואל ן' תיבון  )מאמר יקוו ה .24
 "לדרך השגת שכל האדם והגיעו אל שלימותו האחרון". ראה; ד' שוורץ, לעיל.

כאן את פירושו של פילון; הבגד הוא הנשמה שניתנה לאדם לפקדון, היא גם המרכבה  אם נשלב .25
 .כמובן, ואנו מקבלים את הפירוש הדיאלקטי של ר' ברוך

-גרינולדקלג. מהד' משופרת של -ראויות יחזקאל. בתוך: א' ורטהימר, בתי מדרשות, ב, קכז .26
 .97-95' , עמאספקלריה-גרינולד. ועיין במאמרו של אפוקליפטיקה

 .25, העמ' 65-66, עמ' סוד-אברמסס' החשק )לעמבערג, תרכ"ה(, דף ח ע"ב. עיין להלן,  .27

 ב.47דף , 850פירוש המרכבה, כ"י פאריז  .28
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השמש בזריחת השמש וכאותן מראהו יקח זכוכית כמו ספיר ויתן מים צלולים וילך בחום 

 29זהרורי מים הוא כעין החשמל".

ראי[ בכלי שלה ובתיקונה, ואדם צופה ]"ואותו הכבוד מראה זוהר בתוך הענן כמראה ספיגל 

 30ות בתוך הענן".בה, כך המרא

כותב: "זהו סוד הנביאים הנקראים צופים, היו  31ר' יוסף ג'יקטילה בפירושו למרכבת יחזקאל

רואים מתוך אספקלריא של מים. וכן כל מקום שנקראו הנביאים רואים... זהו סוד שאמר 
יחזקאל במעשה מרכבה... וארא כעין החשמל )יחזקאל א כז(... כל מקום שתמצא עין כזה, 

המיםכי הוא סוד צופה  תדע ד לשון מראות , וכן עשר מעלות, ועליהם מיוסלמעלות 

וצופים... וזהו שהיה מזהיר לתלמידיו )חגיגה, יד ע"ב(: כשאתם מגיעים אצל הנביאים וחוזים 
ות אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים,  אלהי אלא מעלות  אלו מים  ן  שאי

רות  ..."מזהי

והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק; מכאן סוד  32י ליאון:בפירושו למרכבה, כותב ר' משה ד
ן השכלעליונה והיא המרכבה ה עי נשגת למראה  . אשר  . רה. המאי  33...אספקלריאה 

נה משתככתכך החיות העליונות הן זוהר ונוגה אספקלריאה המאירה  להראות אלא  שאי

ב ואינו רצוא ושוב כגלגלי המים בקערה לנגד אור השמש, שניצוץ אור השמש רצוא ושו

 משתכך במקום אחד".

וב. מטבע לשון זה העולים ויורדים בסולם ברצוא וש החיות במרכבת יחזקאל הם המלאכים

עובר מתיאור החיות לתיאור המלאכים, כבר בזוהר, ובמחשבה החסידית אצל ר' ברוך 
והבעש"ט. באופן מפתיע מעביר ר' משה די ליאון את הדינמיקה של רצוא ושוב על המחשבה, 

מחשבות שאינו שוכך, וך שהוא מפרש את הכתוב בספר יצירה. זהו אופיין הדינמי של הת

 כך במחשבה החסידית.-שנתפתח כל

"והאור הבהיר מתנוצץ כעין המראה שהיא מוכנה להראות הצורות הנעלמות, כי מבועי מים 

אל "דברו בהן ברצוא ושוב. פי'  34אינה פוסקת..."  , כשתשלח מחשבותיך להרהר בהן

                                                           
 קטעים אלו ועוד, ראה: ד' אברמס, שם. .29

צילום ירושלים, תשכ"ח(, דף כט ע"ג. ועיין: -ר' אלעזר מוורמס, חכמת הנפש )מהד' צפת, דפוס .30
 ידל, שם.א

 ב. מובא במאמרו של מ' אידל, שם.3 -א 3, דף  1230כ"י פרמא  .31

 א. ראה, אידל, שם.46דף   2922כ"י ירושלים  .32

. בקטע זה מודגשת המהות הדינמית של 1-2יד. –כך בפרק על מראה החוויה המיסטית ראה על  .33
נה נחה כלל" )אור האמת, כז האספקלריה "שאינה משתככת" במקביל למחשבה שהיא "מתנועעת תמיד ואי

 .9ט. –ע"ב(. וראה לעיל בפרק על המחשבה 

 א. 44, דף 2922כ"י ירושלים   34



 154 

. ד"מ אילו תשים , אלא שוב למקומ' שבאת בסוף נעוץ סופן בתחלתןמוד במקום אחדתע

ש, יתהוה ממנו ניצוץ אחד זהריי, ולא יעמוד במקום אחד קערה מלאה מים תחת ניצוץ השמ

 35מעולם, כן תהיה מחשבת' כשתדברו בהן".

י נתפסת, רצי המים המרצדים הן המחשבות המתרוצצות, זו ההתבוננות בתנועה מתמדת ובלת

, ותנענע תקח קערה של מים לעין השמש"והחיות רצוא ושוב... אם  36כמו זו של המים והאור.

 אותה, תמצא בכותל זוהר לכתן אנה ואנה".

ודעתא"מנא דמייא ושמש בכותלא, וכמה דאינון רצוא ושוב,  בלבא  הכי  בר נביאי  ,אוף 

דלא נהרא ומגו אלין הוו  מהימני דמסתכלי מגו אינון דלתתא דאינון ברזא דאספקלריא

  37מסתכלין כבתר כותלא".

 38קצג ע"ב(, על חלום פרעה, ,דל את פירושו של הרמ"ק לזוהר )ח"או מביא איבסוף מאמר

"שצפה המדרגות העליונות מתוך המראה הראוי לו, והוא רוכב על המראה ההיא שהיא 

תדמה לו במקומו, והוא חלומו לא על היאור האמיתי למעלה ח"ו, אלא אותו דמות המ 39חזזית

 כמי שצופה השמש בכלי מלא מים."

 

 אספקלריה של ר' ברוך.  ה7יג.

אין ספק שהטכניקה של ההתבוננות בראי, רחוקה מדרך מחשבתו של ר' ברוך. ההתבוננות היא 

                                            אמצעי חיצוני.                  על ידיבנשמה או במחשבות ברצוא ושוב, לא במים, ולא במשהו חיצוני, או 

ם טכניקה. הוא רק מתאר את דרך ההתבוננות. המים והאור ממליץ על שו ר' ברוך אינו

והאספקלריה, הן המחשבות המרצדות עצמן, ולא אמצעי עזר להגיע אליהן. העולם הוא 

 זהו המבנה והסטרוקטורה. -שרשרת של השתקפויות, סולם של השגות 

יד לגעגועים החזותי של האספקלריה, אף שהוא קשור בראייה שכלית, מתחבר תמהצד 

אולם הצמא הוא לראות. הצמא הוא למים שהם הבבואה והמראה, אותם מים שהם  40ולצמא.
                                                           

 א. 84שם, דף   35
 .113(, עמ' 1911. )לונדון, 89קודש , מהד' מופסיק )לוס אנג'לס, תשנ"ו(, עמ' בס' שקל ה .36

 זהו המאמר המקביל שאידל מביא מז"ח, מהד' מרגליות, לט ע"ד. .37

 מובא באור החמה של ר' אברהם אזולאי, א קצג ע"א. .38

דמוני, חיבור מחוג "האופן הגדול הנקרא חזזית הוא מקום מוצא חזיון החוזים", על פי סוד ויסוד הק .39
 ב(. אידל, שם.201, דף 1959העיון )כ"י ירושלים 

האדם בבקשת כך בס' מבחר הפנינים לר' שלמה אבן גבירול, שער פרישות מהעוה"ז: "דמיתי  .40
העולם, כצמא שהגיע למים המלוחים, כל אשר ישתה מהם יוסיף צמאו". וכן בס' כור לזהב לר' שמואל 

הוא קיצור מבחר הפנינים. על מוטיב המים, האש והרוח, ראה  -, תמ"א(, ו ע"א צורף סגל )פרנקפורט דאדר
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אבני שיש טהור שבמסכת חגיגה, מי הנהרות והימים שהנבואות משתקפות בהם, והמים 

וצלמובלבנו, את  חותמות שהאיילה עומדת על שפתם. ערגה למי שהשאיר א , רישומו 

זיווגא בעלמא דלא אשתכח צלם  יווג, כמאמר הזוהר: "לית לךוהוא נוכח ומתחבר תמיד בז

 בגווייהו" )זוהר, ח"ג קד ע"ב(. 

היצירה היא נרקיסיסטית; ההסתכלות בראי יוצרת בבואה, דמות או מלאך, שמושך אליו 

ספקלריא היא גם התקשטות )לימוד תורה או הסתכלות מכיוון אחר, מלמעלה. ההתבוננות בא
ו , היא סיבה לפעולת האור העליון. ההתבוננות יוצרת, משליכה אעיסוק בקישוטי כלה(

מכפילה, ישויות שמפעילות או מושכות אליהן את עין ההשגחה. אפשר לומר שנפש האדם 

שרים האדם היא מעין אספקלריה, שבה משתקפים עליונים ותחתונים, סולם או חבל שבו נק

 ואלהים.

 שיש לו שני קודקודים, והמלאכים עולים בוכיווני, -וכמו האספקלריה, הסולם שהוא דו

ויורדים, כמו שני סולמות זה כנגד זה, ושלביו משתקפים זה בזה ומשתוקקים לרדת או לעלות 
יונים הברת וציורי האותיות", אורות על על ידי 41ולהתאחד זה בזה. "אנו ממשיכים הרוחניות...

סוף. "התחתונה גוררת את מה -מושכים את אלו שמעליהם, ואלו את מה שמעליהם, עד אין

ת שלנו אינם רק דוגמא... ורושם להאורות השוכנים שלמעלה ממנה. וכמו שהברת האותיו
בתוכם... לא בשמים היא... הקב"ה מסר לך הכלים, דהיינו האותיות, שהם הברת האותיות 

הלבציורי האותיות הדבור פה. ובלבבך הם  ... להמשיכם" )יסוד האמונה, צו במחשבת 

 ב(.ע"

כל דבר הוא השתקפות הדברים שמעליו וכלי לגביהם. כלי לשקף; הדברים מצטיירים 

ומשאירים את רישומם בו, נמשכים לראות את הצטיירותם, ונמשכים לפעולה. מאידך האדם 

ם שהוא יוצר. אפשר לתפוס את משתקף ומשאיר את רישומו, או מטביע את חותמו בדברי

 ו יצירת בבואה אישית )כמו צמצום לתוך ראי קטן(.היצירה כהטבעת חותם, השתקפות א

האם תמונת האדם, שאלהים שומר באלבום שלו, ודרך ההתבוננות בה, בגעגועיו, משפיע על 

התשובה היא כן. יש כאן יסוד  42האורגינל למטה, האם היא גם מושא געגועיו של האדם?

ביותר, המקורית, היא  נרקיסי, אולם תשוקת האדם וכיסופיו להגיע אל התמונה המלוטשת

 המסתירים מנשמתו את השתקפות האלהות.באותה עת גם השאיפה להסיר את המסכים 

                                                                                                                                                                                           

ה: "וקשר לו עשרים ושתים , המסתיים בדברים החותמים את ספר יציראחוזים בדבור-פדיהבמאמרה של 
 אותיות בלשונו, וגלה לו את יסודן. משכן במים, דלקן באש, רעשן ברוח". 

ובספרו האנגלי  תפיסות,-אידל. וכן במאמרו של  המשכת הרוחנית-פינסעל הורדת הרוחניות, ראה:  .41
סולם יעקב: סולם , על פי המפתח. ראה בפרק על קורדובירו-זק. וכן בספרה של  207-147"חסידות", עמ' 

 .4יב. –. ועל מהות הסולם: הדיבור וההבל 6יב. –יעקב ותהליך היצירה אצל רמ"ק 
 מונה.בהקשר זה האורגינל הוא דווקא הת .42
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רעיון זה קשור לתפיסת הנשמה כצורה )"צלם"(, בדמיון שלנו לאלהים. בס' חשמונאים ב, ז, 

ת נני יודעת איך נוצרתם בבטני, ואני לא נתתי לכם את הרוח  ואכג, אומרת האם לבניה: "אי כב

צורת האדםהחיים, אבל בורא העולם  ... יחזיר לכם את הרוח ואת החיים, כשם שלא הצר 

 חסתם עכשיו על עצמכם למען מצוותיו".

 

 .  תפיסת ההשתקפות במדרש 8יג.

שם. בבר' כח, יב עמ'  אם נחזור למדרש, נראה שבאופן מופלא רעיון ההשתקפות נמצא כבר

ל אשר בך אתפאר )ישעיה מט ג(, את הוא שאיקונין , המלאכים סונטים ביעקב "שנ' ישרא788
מעלן, עולים ורואין איקונין שלו, יורדין ורואים אתו ישן". המלאכים מתקלסים שלך חקוקה ל

  43ביעקב על שהוא ישן, אחר שראו את דמותו חקוקה למעלה.

 

 רדובירו למדרש .  פירושו של קו9יג.

וד שהוא הבחינה העליונה של הנשמה "דיוקן קורדובירו מבחין בין הדיוקן החקוק בכסא הכב
ובח ודק", והרשימו או החותם שלמטה. הדיוקן והרשימו הן שתי בחינות של אותה ישות, מש

והעליה והירידה היא ההתרוצצות בין שתי בחינות אלו. הנשמה נוצרת ויוצרת בתהליכים של 

 44יבה, חקיקה, גליפה, רישום וחתימה.חצ

                                                           
, על הקשר בין גולם וצלם, נספח גולם-אידלמקבילות רבות ממדרשים שונים מביא אלבק שם. ראה,   .43

יה ברך, זרע ברך )קראקא, ת"ו(, גליון ה, ב ע"א, לפיה: דמותו מביא אידל את דעתו של ר' ברכ 245א. בעמ' 
לענין זה שהמלאכים רואים דמות העליונה של יעקב היא הגולם, או ה"אוויר" שלו שנחנט בתהליך החניטה. 

( מדרשים נוספים, וכן תרגום ירושלמי לבר' 134-133איקונין חקוקה בכסא הכבוד, מביא וולפסון )שם, עמ' 
הא מלאכיא דילוון יתיה מן ביתיה דאבוי סליקו למבשרא למלאכי מרומא אתון חמיין גוברא כח, יב: "ו

ויתון מתחמדין למסתכלא ביה." תרגום המיוחס ליונתן בן חסידא די איקונין דידיה קביע בכורסי יקרא דה
בכין שאר  עוזיאל: "חמון יעקב חסידא דאיקונין דיליה קביעא בכורסי יקרא הויתון מתחמדין למחמי יתיה

(: "ודמות 141מלאכיא קדישיא דיי נחתין למסתכלא ביה." וכן מקבילות מכתבי ר' אלעזר מוורמס )שם, עמ' 
הוא דמות יעקב". )פי' המרכבה(. "והחיה, אחת שבארבע חיות, שמה ישראל,  -א, י(  פניהם פני אדם )יח'

בן יעקב הכהן(. קבלות ר' יעקב ור' יצחק והיא כדמות דיוקנו של יעקב אבינו ע"ה" )פי' האותיות לר' יעקב 
)שם, עמ'  . ועיין וולפסון98,95, עמ' פירוש מרכבת יחזקאל-פרבר מובא על ידיבן יעקב הכהן, עמ' מו(. 

זה דמות דיוקנו של יעקב אבינו." )כ"י  .דמות כמראה אדם עליו מלמעלה .(: "סוד החיה ששמה ישראל137
הוא יעקב שמעלתו למעלה הה"ד  .ראה אדם עליו מלמעלה יח' א, כו(, ע"ב(. "דמות כמ338, דף 47מינכן 

 מדרש הנעלם(. -כמראה אדם." )זוהר חדש, יד ע"ב 

מעמד של עולמות או "מדות" בפירושו של ר' עזרא לשה"ש: מדה שואבת  תהליכים שמקבלים .44
זה בתוך זה, וזה ממדה חצובה, וחצובה מן החקוקה, וחקוקה מן הרשומה, והרשומה מן הנעלמה. והכל 

 מתוך זה. הכל קשור זה בזה וזה עם זה" )מהד' אלטונא(, דף כג ע"ג. 
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דיל'  רשימודאיהו  נשמתאדא  חותםשימיני כ 45ל ]זה לשונו[:"וזה נתבאר בתיקונים ז"

פ' ולעילא כמו דאוקמוה ביעקב ד גלי וקנ חקוק בכסא הכבוד. דכל נשמתין דאינון גזורות  די

ורשימו מתמן,  הו חותם  אי ן  דלהו ורשימו  לעילא,  איהו חקוק  ן  דלהו פו  גלי
. אתמר בה והנה מלאכי ... וההוא גליפו דנשמתא איהו לעילא, ורשימו דיליה לתתאלתתאד

וקנא דנשמתא דנהרא בההוא עילא מסתכלן אלהים עולים ויורדים בו. סלקין ל בדי

דלתתאומזדעזעין מינה נחתין לתתא ומסתכלין  גליפו וקנא  די וחזו דלא אשתני  ברשימו 
ב"ר כח יב[... כי נשאר למעלה מקום חציבת  על פי]מדיוקנא דלעילא ודחלין מיניה עכ"ל 

                46ן משובח ודק עד שהוא משובח יותר ויותר מהנשמה למטה".הנשמה דיוק

 

 .  ההשתקפות והסולם של ר' ברוך10יג.

רעיון מופלא זה עובר טרנספורמציה והפנמה דרך המחשבה הזוהרית במחשבה הדתית של ר' 
ם ים בין שני הפרצופים של יעקב היא התרוצצות המחשבות וההגיגיברוך. התרוצצות המלאכ

וכח דמותו המשתקפת אליו במוחו ונשמתו של האדם בין קוטבי דמותו המשתקפים אליו. לנ

 באלהים. וזהו גם הדיאלוג עם אלהים.

( "נצב 792שיח זה הוא חיוני לשני הצדדים, והוא צורך קיומי. בהמשך המדרש בב"ר )עמ' -דו

... האבות הן הן הצדיקים אלהיהם מתקיימים עליהם 47על יעקב... מתקיים עליו...עליו 

שוב המעבר מדמות דיוקנו של יעקב החקוקה בכסא הכבוד, כאחד מפרצופי  המרכבה..." כאן
המרכבה, מי ששזור כחבל כאחד מרגלי הכסא )הרגל השלישית(, ועד לדמות הצדיק שהעולם 

 רעיון שהתחדד כל כך במחשבה החסידית. עומד עליו ואלהים מתקיים עליו.

וכך כותב קארו בס'  48ם בכתבי ר' יוסף קארו,המיסטי הזה אנו מוצאיהד רחוק לסולם העליה 
פה: "מאן דיתוקד על קדושת שמים איהו דמי לקרבן -מגיד מישרים )ירושלים, תש"ך(, עמ' פד

דוגמת לעילא באתר קדיש  עולה דכולה כליל ולגבוה סלקא. והכי סליק תנניה, וגופיה מתדבק

 עילאה". סלקא לעילא לעילא ומתדבק באתר , דאיתדבק גופיה לעילא ורוחיה יעקב

 49 אצל קארו: דבקותאת יעקב, וקושר את העליה עם קידוש השם. שני צדדים ל מזכירקארו 

ה  למשכן השכינהההופכת את הגוף המסתגף לכלי או  דבקותהמיסטית מחד, וה העלי

מ' כ כד(, ל הפסוק "בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" )ש. בדרשה עמאידך
                                                           

 תיקוני זוהר, תיקון כב, דף סה ע"ב. .45
 שער הנשמה,  פרק י,  קצא ע"ב.  ,1862לבוב ס רימונים, פרד .46
 מדה.אצל הרמב"ם במו"נ הוא דורש את הפעלים נצב ויצב מלשון קימה והתיצבות לעומת קיום והת .47

 .1יט. –. וקידוש השם 4-5טז. –עמדתי על כמה מקבילות בכתביו, בעניין המוות  .48

 .157, עמ' קארו-ורבלובסקי .49
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המזכיר, כי תהיה מחנה שכינה,  אומר קארו: "כלומר כשאתה תזכיר את שמי, אני אהיה

כפל הפנים הזה, היא המעגליות שהוסברה בפרק זה בתהליכי העליה  50והשכינה תדבר בפיך".

                                       והירידה ברצוא ושוב.                 

 

 ה במשל האב והבן.  האספקלרי11יג.

"והנה כשהאב אוהב את בנו אזי תמונת בנו חקוקה על לוח לבו.  51בדרשה נפלאה אומר המגיד:

וכשהוא רואה את בנו עושה דבר חכמה אז האב מסתכל בו ]באותה החקיקה[ הסתכלותו 

ו בבן, כי האב משים עינו ולבו בעת ההוא בבן..." כלומר החקוקה של הבן שבלב האב הוא כול
ן וחוזר חלילה. לות הבן יוצרת את הסתכלות האב ומעבירה את החקיקה מן האב לבהסתכ

הסתכלות האב היא ריכוז וצמצום שהופך אח"כ להתרחבות ותענוג: "האב משים עינו ולבו 

בפ"ע ]בפני עצמה[ כי כולה  בעת ההוא בבן ואינה נראית החקיקה הנ"ל אפי' לאב לתמונה
חכמה, אז נתרחב הדעת של אביו ויש לו תענוג גדול, בבן. אבל אח"כ כשגומר הבן הדבר 

 תענג א"ע ]את עצמו[ מחקיקות הבן שחקוק בלבו..." ומתהנה ומ

 52חקיקה זו היא האב והיא הבן והיא עולה והיא יורדת. והיא מעשה יצירה משותף של שניהם.
א באמתיה לאותה חקיקה שבלב באב ודו"ק. והנה "ובעת ההוא יש על הי "ל  הנ  החקיקה 

היא חקו אך  עצמו  על תמונת הבןהאב  ]השראה[. והנה כשעל' במחשבה הקדומה  קה 

כסא כבודו מחמת אהבתםשיהיו ישראל בעולם, אז  על   ..." נחקקו 

גם רעיון זה נמצא כבר אצל ר' נפתלי בכרך; כפי שהגאולה תלויה באתערותא דלתתא כך 

בלי מחשבת אלהים על הבריאה. הבריאה לא היתה אפשרית בלי ישראל שעלו במחשבה, 

  53ותענוג סקסואלי.ישראל, מחשבה שמילאה אותו שחוק ושעשוע 

זוהי אותה אהבה המתוארת כאן שהיא תנאי לכל יצירה. "וכשאנו עושים מעשים טובים אז יש 

ו החקיקה הנ"ל... מידי אביר יעקב )בר' תענוג להש"י כ"י ]להשם יתברך כביכול[, ושורה עלי

מעשינו הטובים, משם רועה אבן ישראל. ומפרש התרגום אב בן.  ידיעל מט, כד(. דהיינו 

דהיינו החקיקה הנ"ל היא בעצם האב בעצמו, אך היא ע"ש תמונת הבן. ע"כ נקרא אבן שהוא 

והבן באותה אבן או  אב ובן, והוא רועה, דהיינו ממעשי ידינו הטובים..." החיבור של האב

 תבוננות, בהסתכלות ההדדית.אספקלריה היא היצירה ומקורה בראייה, בה

                                                           
 ירושלים תש"ך, עמ' סד. )מובא על ידי ורבלובסקי, שם(. ,מגיד מישרים .50

 מגיד דבריו ליעקב, קכט. .51

ן שהגיעו אולי דרך הירירה וקרדוזו יש כאן בלי ספק הד לפרובלמטיקה הנוצרית של יחסי האב והב .52
 או דרך הסביבה הנוצרית.

 .117, עמ' עמק המלך-ליבסראה  .53
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 .  שירת המלאכים12יג.

"אמר הקב"ה ליעקב: יעקב, הרבה את יקר בעיני שכביכול קבעתי איקונים שלך בכסאי 

אותי ובשמך ן  ואומרים ברוך ה' אלהי ישראל )תה' מא יד(" )במ"ר  המלאכים מקלסי

 . פד, א(

   "כי רואה דמות יעקב, יקדישון קדוש ישראל" )פיוטי יניי(.

"אתם מבקשים לראות האיש שאנו משבחים שמו של הקב"ה על שמו... והיו המלאכים יורדין 

ורואין את דמותו ואומרים בודאי זו הדמות חקוקה בכסא הכבוד. וענו כולם ואמרו ברוך ה' 

  54עמ' קנו(. ,ירושלים תש"ם ,ראלהי ישראל" )בתי מדרשות, מהד' וורטהיימ

שלעצמה היא יצירה, ואולי ניינה בעיקר הלל ושבח, אבל כהשירה היא סולם של צלילים וע

היצירה במובהק. המלאכים שרים כשהם רואים את דמות יעקב. יעקב הוא סיבת שירת 
גל, המלאכים. הוא המוזה של השירה, דמות דיוקנו היא מקור השראה. גם כאן אנחנו בתוך מע

נברא לעורר בתפילותיו את   כאשר יצירה אחת היא השראה ליצירה אחרת, וכן הלאה. האדם

הבריאה. במדרש זה יעקב ודמות דיוקנו, האספקלריה  שירת המלאכים, והשירה היא תכלית
תפקיד אקטיבי. הוא  ,שהוא בעצם כל אדם מישראל ,שלו, פסיביים. ברוך מקוסוב נותן ליעקב

 של המלאכים, והופך אותם לחלק ממערך כוחות הנפש של יעקב. עושה אלגוריזציה 

ופן דומה מתואר תהליך זה אצל הרמ"ק: למלאכים אין מעמד יוצר, אלא תפקיד מיכני. הם אב
אינם מתפללים ואינם עושים שעשוע: "ועתה בזה יובן סוד התפלה והעבודה שהיא יוצאה 

מעלה אותה התפלה... ומוסרה למטטרון...  מפינו ונתנה לסנדלפון. וסנדלפון אינו מתפלל אלא

התפקיד שלהם הוא חיצוני  56המלאכים בקטע זה משחקים במסירות,  55"ומוסרה לאכתריאל...

  57והם אינם שותפים באמירת דברי שבח וקדושה לאל.

רעיון זה מובע באופן אירוטי בפירוש התפילה של ר' אלעזר מוורמס: "נעריצך ונקדישך... לפי 

ם יורד בכסא כבודו... וכשישראל מקדישים בכוונת לבם לבוראם. האלהי שיעקב חקוק
ונושק לבני אדם על פיו... כדאיתא בס' היכלות... בשעה שאתם אומרים לפני  58ממרכבת יקרו,

                                                           
, כשהוא דן במיסטיפיקציה 136-137, עמ' דמות יעקב-סוןוולפמקורות אלו מובאים במאמרו של  .54

 שעוברת דמותו של יעקב.

 .159-160, עמ' קורדובירו-זק ע"ב. מובא בספרה של 170, דף 2174יורק ביהמ"ל -אילימה, כ"י ניו .55

ראוי לשים לב בהקשר זה לפירושיו של הרמב"ם למלה מלאך. המשמעות האחת היא שליח,  .56
 נביא )מו"נ ח"ב פ"ו(. -על. והמשמעות השניה המוציא פקודה לפו

שותפות כזו נמצאת במדרש: "אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאמרו ישראל למטה"  .57
א ע"א(. ובקדושה: "נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום". ראה, גרינולד, )חולין, צ

 .475להלן בהערה הבאה, עמ' 

ור שירידתו של הקב"ה לכסאו בשעה שישראל מתפללים למטה, היא אחד הרעיונות א' גרינולד סב .58
, בגאוה של רוממה ושררה, היותר מקוריים של הספרות המיסטית הקדומה. "יורד ומסתכל בגאוה מופלאה
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והעידו להם מה אני עושה  59קדוש כי אין לי הנאה בכל העולמות שבראתי, אלא באותה שעה...

א חקוקה בכסא כבודי... כורע אני עליה ומגפף ומחבק לקלסתר פניו של יעקב אביהם, שהי

  60תה..."ומנשק או

 מדגיש שני מוטיבים אירוטיים שפותחו בקבלת ר' ברוך: ההסתכלות 61נוסח אחר של קטע זה

שיח של מבטים, וההבל היוצא מן הפה: "כי אין לי הנאה בכל עולמי שבראתי -דו שהיא

י שכאותה שעה  נ ועי י  נ בעי נשואות  יכם  נ יכםשעי נ נשואות בעי , כשעה שאתם לי 
מפיכם באותה שעה טורד ועולה לפני כריח ניחוח... מה  וצאהי הבלאומרים לפני קדוש. כי 

שאני עושה לה לקלסתר פניו של יעקב אביכם שחקוקה לי על כסא כבודי. כי בשעה שאתם 

 אומרים לפני קדוש, כורע אני עליה ומגפף אותה ומחבק אותה ומנשק אותה".

ביצירה. תלות וצר  שהיא דמותו של בקטעים אלו המלאכים מסתכלים ביצירה האלהית  הי

ם, היוצר, זקוק לתשבחות של המלאכים ובני האדם. יש תלות יעקב, ומשבחים את יוצרה. אלהי

עצומה של הבורא בברואיו. יש לו קיום בזכות הבריאה. ההכרה ביצירה נותנת לו קיום. כוחו 
ל יבור והנורא", הוא גם חולשתו ולהיפך. באופן הפוך ודומה; האשל אלהים "המלך הגדול הג

  62וזה כוחה.הנוצרי, ישו, הוא דמות מסכנה תלויה צלובה ומעוררת רחמים 

והשיר נוצר  ,זו תכלית האדם וזו היצירה במובהק ,אלהים בורא את האדם כדי שישיר לו שירים
מעולה מכל השירים שבעולם, כי  :השיר הוא מין מנוף "שיר השירים 63בדיאלוג עם אלהים.

  64ם למעלה..."העליונים כשאומרים שירה עולי

כל כך אצל קורדובירו: "כל העלולים התחתונים יעוררו ויתקשרו, ואז  תקבץ  נה  השכי
רר התפארת  לעו רים   השי ומשובח מכל  יפה  ר  ו שי ויעשה ממנ ר,  השי אותו 

אליעזר ליפמן מחכמי הקלויז: "ואז " )אור יקר, כרך יז, עמ' ו(. וכך אצל ר' להשפיע שפעו

                                                                                                                                                                                           

של זהיון, שמתרגשת לפני כסא כבודו, שלוש פעמים בכל יום ויום במרום" )היכלות רבתי, יג ד(. ראה: 
 .שירת המלאכים-גרינולד

כך גם כותב הסיודוס, מוזות בנות הליקון: "בא ובמוזות נפתח, אשר בשירן לאל זאוס/ ענג תשפענה  .59
 .24(, עמ' 1966)  12רגם י' ליבס. בתוך: חדרים, בלב הגדול שבהר האולימפוס". ת

 .182ע"ב. ראה וולפסון, עמ'  132, דף 772כ"י פאריז  .60

 .473. מובא במאמרו של א' גרינולד, שם, עמ' 228פי כ"י ואטיקן  ד )על-היכלות רבתי ט ג .61

 .אהבת האל-ליבסועיין במאמרו של  .62

, מתוארת יצירת העולם וקיומו, על ידי מה "שקורין בסיפור של ר' נחמן מברסלב מהז' בעטלערס .63
ין, והמעיין ללב[ באהבה 'גיזעגינין' ומתחילין לומר חידות ושירים שקורין לידער נפלאים זה לזה ]הלב למעי

 ובהשתוקקות גדול מאוד מאוד".
דפוס שני(, ה  - 1895ר' משה בן הלל אוסטרר מזמוטש, ערוגת הבושם על שה"ש )פרעמישלא,  .64

 .2כג. –ע"א. וראה בהמשך עבודה זו על פירושי שיר השירים 
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התעוררותו... לשיר שיר חדש בשמחה גדולה... יתרבה השפעת  על ידיההודאה...  על ידי

 שפע..." )טל אורות, ח ע"א(.

אלהים הוא יוצר "פואט", וכיוצר הוא זקוק לתשבחות; הוא צריך לשיר כדי שישירו לו, 
זו היא שירה מעגלית או קנון  65אחד. להשפיע ולעורר את שירת העולמות שמתעוררת משיר

מדברת ילתו. האל שבוי בקצב השיר, ברהטי מוחין, כמו דבורה האינסופי שחוזר תמיד לתח

  66שיר וברק שבוי בקצבו.

פירוקה ושינוי סדר  על ידירעיון זה נמצא גם במדרש הנעלם הדורש את המלה בראשית 

כי היה תאב שיר, והשיר הוא שיר  אותיותיה: בראשית = שיר תאב. אלהים ברא את העולם

פן תמידי. ז"ח, מדרש הנעלם, ה ע"ד: "שירים תאבים ברא תאב, שרוצה להיות מושר באו

  67בבריאת שמים וארץ, כדי להללו ולשבחו, שהוא יוצר הכל". הקב"ה

-קורדובירו, שדברי ר' ברוך קרובים לדבריו, חוזר על הרעיון ושומר על סימטריה מוחלטת בדו

לעלול איננה ן אלהים והאדם. הסולם מתהפך בקלות באופן שההבחנה בין עילה שיח בי
עלול לעילתו ושירת העילה לעלול כאילו משמעותית. השירה היא מעגלית ואינסופית, שירת ה

סוד היא העלול: "קב"ה משבח לה כאומרו בשיר השירים יפה את רעיתי...  הוא  שהשבח 

ן ו ו בעלי ן להדבק  ררות התחתו יהתעו תו  דיעל  התעוררו עולה  ר  השי תו  או
העלול בעילתו יכול להדבק  עלול קב"ה משבח לה ... ו והוא  עיקר  היא  לו  כאי

פוסקת... והיא משבחת ליה תדיר... ממנה נה  ר שאי כאומרו יזמרך כבוד  התמדת השי

 68ולא ידום" )אור יקר, כרך יג, עמ' קצח(.

"כל פעל ה' למענהו" )משלי  הרעיון שתכלית הבריאה היא השירה מופיע במדרש על הפסוק

יל השיר. כל פעלו של אלהים מכוון לכך שיקלסוהו וישירו טז ד(. למענהו = "לקילוסו", בשב

  69"למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל" )תהלים יט כ(.לו: 

                                                           
 .2כג. –ראה בפי' המגיד לשה"ש  .65

וכשהיא רוצה לחדול שיר שמח לא  ."שרה שרה שיר שמחראה: זלי גורביץ, הא ודא )תשנ"ו(:  .66
י קיץ " "הזמירה בימ.היתה צעירה .שיר אחד היא רק ידעה ש .יכול". או קנונים כמו "היתה צעירה בכנרת

משוררת באילן בלתי הפסק, עד שמתבקעת כריסה ואינה חוששת על מיתתה" )אליהו בן אברהם שלמה 
 .34עמ' פרק שירה, -בית אריהב(, מח ע"ב. וראה, האיתמרי, שבט מוסר  )אמשטרדם, תצ"

ר' אברהם דוד מבוטשאטש )המזכיר בספרו את ר' ברוך(, כותב בספרו ברכת דוד )לעמבערג,    67
 כולם מקבלים שפע קיומם על ידי שיר". …כי כל המלאכים …שיר תאב …(, ד ע"א: "בראשיתתקס"ה?

ל הרמ"ק. "קורדובירו מתאר את תפקיד המוסיקה נז: ע-סב. עמ' נא-, עמ' לגמוסיקה-אידלראה:  .68
 וזהו תפקיד תיאורגי מובהק" )עמ' נב(. .בהתעוררות המינית המביאה לידי זיווג בין  הספירות 

ש תהלים מזמור יט. וכן שם, קמח. ובתנחומא ויקרא ז, א. וכן במקומות רבים אחרים. על שירת מדר .69
 .פרק שירה -בית אריההעולמות, ושירת המלאכים, עיין: 
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בספרות ההיכלות, "היורד" או העולה במעלות הסולם ההשגה וההיכלות, זקוק לשירים 

מן השירה ההימנעות  70והשיר הוא כעין "חותם" הפותח את שערי ההיכלות. בשביל עלייתו,

וגרת את הדרך והעליה לאלהים. יש לשיר סגולה ואיכות מאגית, הוא פותח שערים. האדם ס
צריך לשיר כמלאך ולדעת את צעדי ריקוד המלאכים: "בכל יום ויום בהגיע תפלת מנחה... 

פיהם מלא רינה, בכנפיהם מלא גילה, ידיהם מנגנות חיות הקודש יוצאות מתחת כסא הכבוד. ו

 71קדות".ורגליהם מר

הפונקציונלי קומוניקטיבי -כותב על המעבר של השיר מן המימד הפרסונאלי 72ק' גרוצינגר

בספרות המדרשית למישור האונטולוגי בספרות ההיכלות. "השיר הקול והצליל הם חומרי 

בקטגוריות של שיר. האל מעוטף במלבוש בנייה של העולם. האלהות מתוארת ומוגדרת 

 השיר תופס את המקום המרכזי ולא האדם.                     74כתר של שיר".תר במוכ 73מרוקם ברקמי שיר,

בדרשה נפלאה של המגיד אפשר לסכם פרק זה. ונמצא בה את כל המוטיבים שדיברנו עליהם; 

לאה[ נקראת ריש דרגין. וחכמה החותם והאספקלריה, השיר והיצירה: "הנה ח"ע ]חכמה ע
נעשה תתאה היא  ו . ]ריש בהיפוך = שיר[. זהו פרק שירה. ר"ל שירכחותם המתהפך 

הולך לשלימותו  75" )מגיד דבריו ליעקב, צה(.החכמה שבו המשורר 

 

 76.  התפיסה המאגית והתיאורגית של השירה13יג.

יכלכלוהו ומצמצם "אפתח בכנור חדתי )תהלים מט ה(. דהקב"ה שמים ושמי שמים לא 

ור קטןו, והוא שכינתו ית' בתוך האדם... ברא את האדם בצלמ ומעורר בכל מעשיו את  ככנ

 77השכל ]נ"א: השכינה[".

                                                           
 .3, עמ' שירי קדושה-אלטמןראה,  .70

 .92היכלות רבתי, בית המדרש, חלק ג )מהד' ילינק. ירושלים, תשכ"ז(, עמ'  .71

  .מוסיקה-גרוצינגר. וכן בספרו הגרמני 349עמ' , שיר-גרוצינגר  .72

 .101ב; בית המדרש לילינק, ח"ג, עמ' 42מרכבה שלמה  .73

 .102שם, עמ'  .74

שרת את השיר אל האין נמצאת אצל ר' אשר צבי מאוסטרהא, בספרו מעין החכמה דרשה שקו  75
ל …(, פא ע"א: "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים1897)פאדגארזע,  א  ו ה ר  תשי לו כ הסת ן  ו  …ש

היאך הם מוסרים נפשם ורוחם ונשמתם בכל  …שאני מסתכל בעיני השכל אל הצדיקים שהם נקראים הרים
ו הגדול והגבור והנורא, וכשאני במדרגה זאת אני מעלה במחשבתי מאין יבוא עת ובכל שעה על יחוד שמ

 עזרי".
רגיה, ראה בעבודת הדוקטור  ( במאמרו של אידל. על משמעות המונח תיאו66ראה לעיל )בהערה  .76

 .18-17. ועיין גם יג 95-87, עמ' צלם-לורברבוים
 מ"מ מויטבסק, ליקוטי אמרים, מא ע"א.  .77
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 78"כאדם שהוא גבוה בקומתו ויראה עצמו במראה קטנה".

תפיסת היחס בין אלהים והאדם מוצגת כאנלוגיה בין שני כינורות, כשהכינור הקטן עשוי בצלם 

כי הכינור איננו  ההקבלה הזאת איננה נשארת במצב סטאטי,  79דול )מיקרוקוסמוס(.הכינור הג
ות, והאספקלריה מחזירה אור ותמונות. נגינת הכינור מעוררת את אילם, הוא מנגן מנגינ

ובבואת השכינה משנה את פני השכינה המסתכלת בה. מערכת היחסים היא דינמית  80השכינה

 ומתפתחת בדיאלוג או דואט.  

לם הצלילים ה בסוהעלי 81שהאדם דומה לכנור... שיערב קולו ויגבה למעלה למעלה"."

משפיעה למעלה ויש לשירה כח לפעול. במצב זה לא ברור אם "המעשה העקרית שבפועל הוא 

למעלה" ומעשה האדם הוא בבואה "דומה קצת לפעולת האור העליון", או שמא האדם הנראה 
העליון... מבוא לפעול פעולות באורות עליונים" )יסוד באספקלריה "הוא סבה לפעולת אור 

 , קמד ע"ב(. האם מתקיימת סימטריה של כח והשפעה?האמונה

שאלה זו חוזרת בטקסטים קבליים רבים: היכן הוא קודקוד הסולם ומקור המעיין, מה הוא גוף 
הבה" השכינה? האם האדם הוא כלי לקבלת השפע, מרכבה לשכינה, או שהוא "תוכו הרצוף א

להים. האם "חקוקים בלבו של כלי זה, האם הוא הדיוקן החקוק בכסא הכבוד או צלם א

הספירות הן כרשומות בתוך לבו וחקוקות בו, או שהוא חקוק בהן? ר'  82הדברים הנוראים":
עזריאל כותב בפירוש האגדות: "כי המחשבה הדבקה היא המקור והברכה והמבוע אשר לא 

 83ה.דבקות, אלא המחשבה האנושית הדבקה, היא המקור, מכח יפסק". לא המחשבה האלהית

 ה,  מקור נביעה.דבקותמהווה המחשבה האנושית, מכח  דבקותה מרגע

                                                           
"ן. ראה בפרק על האספקלריה.  המבנה האנתרופומורפי, האיזומורפיות של הגוף דברי הרמב .78

טוען: כי  322רבוים, שם, עמ' למבנה העולם, מבארים את  ההתרחשות האונטולוגית אצל הרמב"ן. י' לורב
מורפית -אלהית בעידן הראשית לפי הרמב"ן היא כעין תהליך של עיצוב עצמי: מהוויה א-"הדינמיקה הפנים

בקת כל, הופך האל לישות המעוצבת בדמות אדם, וזו  נמשכת לדמותה בתחתונים. המשכה זו היא חו
הרמב"ן, היא כעין טעם תכליתי לתהליך הבריאה בצלם, לפי  .מימוש של צורך גדול )"צורך גבוה"(

האצלה כולו. אפשר שזהו מה שמסתתר מאחורי דברי הרמב"ן: "עיקר שכינה בתחתונים היתה". -הצמצום
תפיסה זו מתחדדת בכתבי ר' ברוך. רעיון הבריאה בצלם הוא מה שעומד בבסיס תיאור בריאת העולם 

 והיצירה האנושית.
וי במבנה של העולם הגדול. רעיון זה משולב בתוך התפיסה האדם מוגדר כעולם קטן והוא בנ .79

אצל ר' יצחק עראמה, ן' שהיחסים שבין האדם והעולם הם כיחסים שבין שני כלי נגינה. תפיסה זו נמצאת 
 (. עמ' לו ואילך.65גבאי, שלמה מיימון, מנשה בן ישראל ועוד. ראה: אידל, שם )בהערה 

 בתוכו. השכינה העליונה, לא זו המצומצמת .80
 ר' אליעזר ליפמן, טל אורות, ט ע"ב. .81
 פירוש האגדות לר' עזריאל. ראה בהערה הבאה. .82
. במאמר זה מדברת המחברת על היפוך מערכות היחסים 657, עמ' אחוזים בדבור-פדיהראה:  .83

ל חיים והמושגים היקף ומוקד, אור פנימי ואור מקיף. כמו על תבנית הפוכה של יחסי גוף ונפש במצבים ש
 ומוות. 
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בפסוק זה,  84תמונת האספקלריה מתהפכת בפסוק "ה' צלך על יד ימינך" )תהלים קכא ה(.

. דמות תנועת היד האנושית משתקפת בצל האלהי. דמות האל כבר אינה הארכיטיפ הבסיסי

הוא  וק ה' צלך, שהשי"ת ברוך"הבעש"ט אמר פירוש הפס 85האדם היא שנתפסת עתה כמקור.
מתנהג עם האדם גם כן כמו הצל. כמו שכל מה שהאדם עושה גם הצל עושה, כן הבורא ברוך 

נמצא כשישראל אמרו שירה בשעת הוא מתנהג עם האדם גם כן כמו שהוא עושה.  ו

ג הקב"ה  היה  י  אז כן שרגאולת מצרים  ישיר כביכול את השירה הזאת. והנה  ם 
ל יפעי ן  רוש הפסוק אז ישיר, כלומר: שישראל פעלו בשירתם את השירה וכך פיהוא.  לשו

 86הזאת לה'. כלומר: שהקב"ה כביכול גם כן ישיר".

 ,כוחו התיאורגי של השיר שנוי במחלוקת. באיזו מדה החסיד המיסטיקאי ככינור שני הוא ההד
צעי ות של השיר? אידל סבור כי "בחסידות המוסיקה משמשת בעיקר אמהצל או ההשתקפ

   87", וכי "תכונתה התיאורגית אינה מודגשת ברוב הטקסטים".דבקותלהשגת 

דרך החיקוי. -נראה שהדואט בין שני הכינורות הוא בעצם קאנון, הד וחזרה אינסופית על
ויות והתהודות. כוחו ההקבלה בין הכלים שומרת על ההרמוניה המעגלית של ההשתקפ

שבירה או צירוף  על ידיבריאה של האל, לא התיאורגי של האדם בא לו מחיקוי מעשה ה

עד כמה משועבד  88דיסהרמוני של כוחות, שמאפיין בדרך כלל את הכוח המאגי או הכישוף.
האדם למסגרת היצירה המוסיקאלית המושרת ולריתמוס הכללי? ר' ברוך סבור שחופש 

.  רה הוא ערך עליון. אולם המקוריות של היצירה היא בווריאציותהמחשבה והיצי

שאר בתחום המעגל. הכנר חפשי הווירטואוזיות והחדשנות היא אינסופית אבל היא צריכה להי
לחבר את נגינת הסולו שלו, אבל היא באה בפרק השני של הקונצ'רטו, בתוך החוקיות של 

 ההרמוניה הכללית.          

 

                                                           
: התיאורגיה הקבלית כצל. אידל מביא מקורות שונים הדורשים 189-195, עמ' קבלה-אידלראה:  .84

בעש"ט מובאת גם בספרו של יששכר דב בר מזלוטשוב, מבשר צדק )למבררג, פסוק זה. דרשה זו בשם ה
 (, לה ע"ב.1863

דל הצורך בהצגה סימבולית של . אידל טוען ש"ככל שהארכיטיפ מרוחק יותר, ג191שם, עמ'  .85
הישויות והתהליכים העמוקים. בעייתו הגדולה של הסימבוליזם היא בעיה אפיסטמולוגית כיצד לגשר על 

בין תודעת האדם והאוביקט הנשגב". על פי הגיון זה, השימוש המצומצם יחסית בסימבוליקה קבלית הפער 
 והצללים, מעיד על הקרבה בין החסיד ואלהיו.בחסידות, כמו ההיפוך המוצג לעיל בגלגל ההשתקפויות 

 לוי יצחק מברדיצ'וב, קדושת לוי )ירושלים, תשל"ב(, לט ע"ג. .86
 עמ' סב. .והתיאורגית אידל, התפיסה המאגית .87
 כב.  -ראה בפרק על המאגיה  .88
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 מות של פילון ור' ברוך.  הסול14יג.

 89.הלוגוסיתית. בלשונו של פילון המקום הוא המקום שמעבר לחושים הוא המציאות האמ
בחלום יעקב, יעקב בא אל המקום, אל הלוגוס. ליעקב מתגלה "ההווה" עצמו העומד למעלה 

מכל המציאות הנגלית והנראית )למעלה מן הזמן( כמו רוכב על המרכבה או כמו רב חובל, 

". מו רוכב על מרכבההחזיון נראה "כ  90א תולה בו בעצמו את כל העולם וסובל אותו.והו
"שאפילו כל  91הנפש היא המרכבה "הנפש הבלתי נראית היא בית ארצי לאל הבלתי נראה".

הארץ היתה הופכת זהב פתאום, או איזה חומר יקר מזהב... סטווים, עזרות, היכלות, אולמות, 

תו של דברים אלו מזכירים את דרש 92ראוי לו, אלא הנפש הנאותה לכך".ודבירים... אין כל בית 
ה"ש ג ט: "אפיריון עשה לו המלך שלמה... תוכו רצוף אהבה מבנות ר' ברוך על הפסוק בש

ירושלים". אלהים שוכן בנשמות שיש בהן אהבה, "על האהבה היה שוכן אור שכינתו" )יסוד 

  93וכו'.האמונה, קמ ע"א(, ולא בעצי ארזים, זהב 

 

 .  הצלם15יג.

הוא מדבר על זיקתו  94אחרית הימים בימי הבית השני,במאמרו של י' בער, לבירורה של תורת 

(, לפסוק "והנה ה' נצב עליו" )בחלום יעקב(. 791של פילון למקורות המדרש )בב"ר, סט א 

נפשיכמו ר' יוסי בן זמרה שפתח: " לך  זיתיך כמה לך בשרי בארץ ציה... כן בקדש ח צמאה 
י נראה לנשמות אל הבא באופן בלתפילון מדבר על ה 95ג(,לראות עוזך וכבודך )תהלים סג ב

הצמאות לפגוש בו. יסוד הצמא והגעגועים חיוני ליצירה ולהתחברות: חלום יעקב הוא מענה 

להשתוקקותו לראות. בדרך ההתגלות המיסטית אצל פילון, הפמליא וכבוד ה' הנצב עליו הם 
ות שהם (. האיקונין של יעקב החקוק למעלה והאב70ים )על החלומות א' הכחות האלהי

אכסיסטאנטיות וראשונות במעלה השוכנות -הם במחשבת פילון "הויות פרה 96המרכבה,

 במרומים עם שאר נפשות הצדיקים".    

                                                           
 .5, טז.2ט. –, וכן על תפיסת החלום 3טו. –זוהי גם דעתו של ר' ברוך. ראה בפרק על המקום והזמן  .89

 .78-134, עמ' מחקרים-בער. ובאוסף מאמריו: 29, עמ' אחרית הימים-בער. 157חלומות, סי'  .90

 .74, עמ' מבחר כתביו-פילון .91

 שם. .92

על  ., כותב פילון "לאמיתו, מזבח ה' היא נפש החכם ההוגה תורה לאלהיה75בהמשך, שם, עמ'  .93
לבל תכבה. ואמנם אשה של הרוח היא החכמה". גם מזבח זה אש של קדושה תוקד תמיד, ועליך לשמרה 

 כאן אני מוצאת קרבה רבה מאוד למחשבה של ר' ברוך עד לתפיסה של קידוש השם.

 .31, עמ' חרית הימיםא-בער  .94

 ר' לעיל "צמאה נפשי לאלהים" )תה', מב ב(. המוטיבים של הצמאון והמים חוזרים. .95

צלם -יעקבסוןסט ג ועוד. לענין הצלם, ראה גם מאמרו של מאמר הנמסר בשם ריש לקיש, ב"ר מז ו,  .96
 .וק למעלה לגמרייש לו דבוק והתאחדות ודב .: "צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד117.שם, עמ' אלהים
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מידי הבורא )"אם חבול תחבול  פקדוןלדעת פילון הנשמה נמשלה לבגד שניתן לאדם כ

יא חלק מן שמות כב כו(. השמלה היא סמל ללוגוס, ה .וא השמש תשיבנו לו"שלמת רעך עד ב

זו קרובה לתורת המלבוש,  דעה. (11וות החיים. )שם, עמ' הלוגוס האלהי... לכסות את ער
הברת  על ידיביחוד אם נתייחס אל הלוגוס כאל מארג אותיות: "אנו ממשיכים הרוחניות... 

  ע"ב(. עיקר היצירה הוא חיבור וצירוף אותיות או הברות.  וציורי אותיות" )יסוד האמונה, צו

( "יפה תואר" לב"ר, סט 16ר מביא שם את פירושו של ר' שמואל יפה אשכנזי )מן המאה העב
ו העצוםא. על פי פירוש זה, בא חלום יעקב  נ של יעקב לה' "כי לתאוות  לרוות את צמאו

יו... מה שראה את ה' ניצב עליו, ר"ל יעקב לה' הראה לו פמליא של מעלה וכבודו שוכן על

 הכרת השתלשלות העולמות ומניעי עולם". ידיעל שהשיג מציאותו ית' 

הסולם, בשפה המיתית הציורית של המדרש, מסמל את הצדק האלהי. אלהים היושב בדין, 

מעלה ומוריד את ברואיו, משפיל אף מרומם, וכשמצטרפים אליו דמות האיקונין של יעקב 

גות המאוחרת הם המרכבה או הכחות האלהיים של פילון, הוא הופך, כמו גם בהוהאבות ש

 נשמת העולם והנשמה הפרטית.   – ר' ברוךיותר ובמיסטיקה הנוצרית, לתמונת האלהות. ואצל 

דברים אלו מחזירים אותנו שוב אל תמונת האילן ואל בריאת האדם בצלם. במאמרו על נטיעת 

 97כעל "נטיעה שמימית" של אלהים אשר שרשיה בשמים.העולם, מדבר פילון על האדם 
ים והאדם הוא נטיעה של מעלה. "הנשמה השכלית של האדם היא הנשמה במרוממולדתה של 

הצלם והדמות הם  98מטבע אמיתי טבוע בחותמו של אלהים, וחותם זה הוא הלוגוס הנצחי".

דיאהכעין  צל פילון כך: "האלהות הרעיון האפלטוני מנוסח א 99טיפוס או חותמת.-או אב אי

 ית בחותמותיה".הבלתי נראית חתמה את הנשמה הבלתי נרא

הגדרת החותם האלהי שבתבניתו נוצק האדם כ"לוגוס" מתאימה מאוד להגדרתו כ"שכל" 

בהגותו של ברוך מקוסוב, ולתיאור סולם יעקב כנשמה או גרון שמלאכי אלהים הם הדיבורים 
נצחית -דבר באדם, נפש האדם, יש לו מציאות חזקההמ-העולם ויורדים בה. היסוד השכלי

                                                                                                                                                                                           

והדברים עמוקים מאוד ואין  .וכלדבר שיש לו התאחדות ודבוק לגמרי יש לשניהם צורה אחת על ידי הדבקות
 שיג(.-פס"ז, עמ' שיבלהאריך יותר" )גבורות ה', 

 יב. -דוגמת אילן הספירות של רוברט פלאד. ראה  בהערה בתחילת הפרק על סולם יעקב  .97

צא את הקשר בין הלוגוס לדמותו של יעקב בכתבי פילון, ומזכיר "חוקרים , מו134וולפסון, עמ'  .98
את מקומו של  שהראו שדמות יעקב מסמלת  את אדם קדמון או האנושות בכלל. כלומר יעקב ממלא

. וולפסון קושר לכאן את דברי הבבלי )בבא מציעא, פד ע"א(: "שופריה דיעקב 18אדה"ר" )ע"ש בהערה 
 דם הראשון".אבינו מעין שופריה דא

כך בספרו של פילון על בריאת העולם בפירושו לבר' ב, ז "ויפח באפיו נשמת חיים", וב"צלם  .99
. אצל אפלטון מופיעים המונחים 22-23בדיונו של בער, שם, עמ' אלהים ברא אותו" )שם, א, כז(. ובהרחבה 

לם של האידיאות. עיין בער, שם, העולם החושני הוא צ.  typosו"רושם"    eikonצלם" " " ,sphragis"חותם
והארכיטיפוס. העולם   paradigma. אצל פילון האידיאות, או הלוגוס, הם צלם אלהים שהוא התבנית 24עמ' 

"צלם של צלם". האדם השמימי נברא על פי צלם אלהים שהוא הלוגוס ואין בו כליון, והאדם  החושני הוא
 .צלם אלהים-אלטמןהארצי קורץ מחומר. ראה: 
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שר לאותה ם נתאר זאת כדמות איקונין, אילן, חותם או אספקלריה, ואת הקלמעלה, בין א

מציאות כחוט, חבל, סולם או קרן אור.  השקפה זו יושמה בדרך הטיפול של יונג, בהתייחסותו 

  100ות ממשית.לחיי הנפש, לחלומות ולהלוצינאציות של מטופליו כאל מציא

 ימויים והמונחים: כז, משתמש בכל מגוון הד-פירוש רש"י לבראשית כו

"אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי" )יחזקאל כח יב(. וזהו "אדם שנברא בצלם" )אבות ג 

העשויה  מטבע, כחותםבדפוס העשוי לו... נעשה ב :שלנו... בצלמו דפוסב :יד(, בצלמנו
 צלםבלע"ז. ]מטבע[. וכך הוא אומר; תתהפך כחומר חותם. ב שקורין קוין רושם על ידי

וקןצלם  -. שאותו צלם המתוקן לו ים..אלה  יוצרו הוא". די

צלם אלהים, או רישומו, נוכח בכל בריאה או יצירה או זיווג: "ויברא אלהים את האדם בצלמו. 
א בספרא דשלמה מלכא אשכחנא דבשעתא דזווגא אשכח לתתא, שדר קב"ה חד דיוקנ

.. ובההוא צולמא אתברי ב"נ כפרצופא דב"נ, רשימא חקיקא בצולמא וקיימא על ההוא זווגא.

יהו]בר נש[...  י ו בגו צלם  דלא אשתכח  וגא בעלמא  ו ז לך  ". )זוהר, ח"ג קד ולית 

 החיבור של הצלם עם הזיווג הארוס והיצירה הוא מהותי. 101ע"ב(.

ים... דבשעתא דמטי זמנא דב"נ בשעת המוות מסתלק הצלם. "עד שיפוח היום ונסו הצלל

אתעבר מניה... ר' אלעזר אמר תרין צולמין אית ליה לב"נ... לנפקא מן עלמא, צולמא דבר נש 

  102ד רברבא וחד זעירא..." )זוהר, ח"ג יג ע"ב(.ח

לצלם שנשלח בשעת הריון ומסתלק בשעת מיתה אפשר למצוא מקבילה בכתבי אפלטון )פידון 

ת האדם ראתה או תראה את האידאה לפני היוולדה או אחרי ופידרוס(, על "ראיה שנשמ

 103.מותה"

מאחר שלגוף אין מקבילה למעלה, ולחותם אין מציאות חומרית, כל ישות אנושית היא 

אינדיווידואלית ונבדלת. "שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומים זה לזה, ומלך 
דם הראשון, ואין אחד מהן דומה מלכי המלכים הקב"ה טבע את כל אדם בחותמו של א

 ייב לומר בשבילי נברא העולם..." )סנהדרין ד ה(.לחבירו. לפיכך כל אחד ואחד ח

                                                           
 ויתכן שאפשר לזהות את הבלתי מודע הקולקטיבי של יונג, עם הרשימו. .100

 .אלהים ועצמותו-אלטמןעיין:  .101

ין הסתלקות הצלם הוא ענין הסתרת פניו של הקב"ה" וענ .וכשאדם חוטא מסלק הקב"ה ממנו הצלם .102
 )יסוד האמונה, ו ע"א(.

בתוך: מחקרים בקבלה ובתולדות  ראה; י.ג. ליבס, הארת הנשמה וחזות האידאה אצל אפלטון. .103
 הדתות    מוגשים לגרשם שלום )ירושלים, תשכ"ח(, עמ' קנד.
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ר' ברוך קורא בשם צלם לשיתוף השם בין הדברים הגשמיים ושרשם העליון "במה ששניהם 

מכונים בשם א'" ו"בהיותם כלי ודוגמא להבנת הרוחניים: "ואותה ההשתוות שיש ביניהם 

  104ע"א(. קרא בשם צלם שהוא כעין דפוס וציור בעלמא" )עמוד העבודה, מזנ

באופן דומה, "חותמו של אדם הראשון" מתאים להגדרת פילון את האדם השמימי כ"אידיאה 

פילון משתמש במונח  105בלתי גשמי... בלתי ניתן לכליון". noetos או סוג של חותם מושכל 

(  vi 25לוגוס מכונה החותם הארכי טיפוסי )שם, חותם כנרדף ל"צלם" במשמעות תבנית. ה
האדם השמימי נקרא "אידיאה או סוג  (I4)ו"החותם הראשון" ( xxiii 135) חותם היקום""

חותם", משום שהאדם הארצי עשוי בדמותו. פילון מדבר על "הצורה שאלהים טבע על 

 הנוצרית, שם(. הנשמה כמו על מטבע צרוף" )אלטמן, צלם אלהים בתיאולוגיה היהודים ו

 

 .  רעיון הצלם בהשוואה לקבלת האר"י 16יג.

הביניים הלכה בעקבות המגמה האפלטונית -אלטמן כותב )שם(: "התיאולוגיה היהודית בימי

בפירוש מוטיב צלם אלהים, שבה החל פילון. הפילוסופים היהודים המירו אותו בהיפותזה 

אריסטו... עליונותו של האדם... נבעה  השניה של פלוטינוס "השכל", או "השכל הפועל" של
עם דו הסופי... באמצעות חיי הסתכלות של השכל... באיחוד נשמתו מנשמתו החכמה... ויעו

אלהים... או השכל הפועל... כך מסביר הרמב"ם... קודם לחטאו, היה אדם שרוי כולו בחיי 

ה, נעשה ליודע טוב יל רק בין האמת והשקר... כאשר נכנע לתאודההסתכלות השכליים... מב

 ורע."

ב אין הקבלה תה את התמונה. בקבלה הלוריאנית שולדעת אלטמן תפיסת אלהים כרצון שינ

ברורה בין האדם לבין העולם העליון של האלהות. וגם חטאו של אדה"ר לא נחשב כסיבה 
הראשונה של הרע. האדם מופיע על במת ההיסטוריה לאחר המאורע הקטסטרופלי של 

וש האפלטוני להשלים את תהליך התיקון. בקבלת האר"י בולטת התמוטטות הפיר השבירה כדי

 (.29לפירוש צלם אלהים )שם, עמ' 

אם אכן נקבל את טענתו של אלטמן נצטרך להסכים שהאינטרפרטציה של קבלת האר"י כפי 

ברוך מקוסוב, מחזירה את תמונת העולם אחורנית. הקוסובר לוקח את  על ידישהיא מוצגת 

                                                           
: "אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות "אנו נבראים בצלם של הדמות של התבנית )על פי הפסוק  104

ק תבניתו"(. והוא דוגמא דדוגמא דדוגמא. כלומר, בדוגמא שלישית" )עמוד העבודה, קכח ע"א(, שהמרח
בין כל אחת מהן הוא בב"ת. בספרי ר' מנחם עזריה מפאנו כרוך מושג הצלם בעניין ה"האוויר הספיריי" 

; זהו הספר שכל מעשיו נכתבים בו בפועל. ובקבלה למן המקיף את האדם ובו נחקקים כל פרטי תנועותיו
עיין: ג' שלום,  ספר הזוהר הכוונה היא למעין גוף אווירי המהווה אמצעי בין הגוף החומרי והנפש.

   פרקי יסוד.-שלוםאנציקלופדיה יודאיקה, ערך קבלה. ובפרק על הצלם בספרו: 
105.  134De opificio mundi, xlvi,   
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חנה חדה עושה הב אין הוא 106האלהות של הירירה ומיישם אותה עד אחרון הנמצאים. תורת

בין עולם הספירות לעולם ולאדם. האדם הוא חלק ממערכת השכליים. הוא בתוך האלהים. 

תפיסה שאין בה מערכת  107זוהי שיטה מוניסטית שעקרון אחד חודר אותה מלמעלה למטה.
קבלת האר"י. והבנת הסמלים כ'מידות' או תכונות מקבילה של ספירות הסטרא אחרא, כמו ב

 משמעות.הופכת לחסרת 

 

 תורת הצדיק  .כ"עצמות"ובמובהק  "צלם".  הצדיק כ17יג.

הדיון בדרכי חיבור הנשמה למקורה הוא לגמרי אישי, אך בכל זאת אפשר למצוא יסוד של 
אם יש כאן נימה שיתוף, רעיונות של ערבות הדדית, והדגשת מעלתו של הצדיק. נראה לי ש

הזוהריים. תורת הצדיק אינה מפותחת, אבל חסידית, אין היא גולשת בהרבה מעבר למאמרים 

 היא נרמזת.

סוד עולם"ובזה יובן גם מאמר  י ... הוא ממשיך שפע וטובה דרך צינור שלו, אז גם צדיק 

אחד אחרים שצנורותיהם סתומים יכולים לינק מצינור שלו וזהו ענין אמרם בשביל צדיק 

  108האזינו, דף סז(.העולם עומד... בשביל חנינא בני..." )יסוד האמונה, פר' 

רעיון חסידי זה נמצא גם אצל ר' ליפמן מחברי הקלויז בבראד: "ומה שמושפע שפע זאת גם 

התקשרם בקו אמצעי הכולל קוי הצדדין ומבריח מן הקצה אל הקצה,  על ידיעל המון עם, הוא 

המוצב ארצהל ר' ברוך מקוסוב הוא הצדיק[ דהיינו מלמעלה למטה ]אצ הסולם   שהוא 
מימה" )טל אורות, ו ע"ב(. גם אצל חכם זה, בהיררכיה של הנמצאים שכל מגיע השוראשו 

אחד מתייחס למשנהו בבחי' עצמות וכלים, "הצדיק הוא בבחי' עצמות": "דע שבכל הנבראים 

ני סרק הם בחי' כלים... ובבני אדם יש בחי' עצמות וכלים; אילני מאכל הם בחי' עצמות ואיל

 טל אורות, ח ע"א(. הצדיק הוא בחי' עצמות" )

ההודאה יעשה  על ידי"ואז  109השירה וההלל: על ידיתפקיד הצדיק לעורר את הזיווג העליון 

ידיזיווג חו"ב כנ"ל  תו על  ררו גדולה בגודל אמונה  התעו ר חדש בשמחה  ר שי לשי

                                                           
 על קרדוזו.ראה בנספח    106
. טוען שגם בקבלת האר"י ישנה תפיסה רצופה כזאת, בניגוד לאלטמן, וג' שלום. בעמ' מיתוס-ליבס  .107

אבל לפי  .ת שלום, קבלת האר"י מדגישה דווקא את המרחק בין הבורא לבין הנבראהוא כותב: "לפי דע 204
ר זה נבראו העולמות, שאינם כל התיאורים, מיד לאחר הצמצום חזר אור אין סוף למלא את החלל, ומאו

שונים איכותית מעצמות אור אין סוף, אלא רק בכמות ובבהירות. האר"י איננו הראשון באיחוד התחום 
האנושי. גם עקרון זה נתקבל אצלו מן הזוהר וממקומות רבים אחרים בספרות הקבלה, הגורסת האלהי ו

 שנשמת האדם היא חלק אלוה ממעל".

17-(, עמ' 1978זה מביא פייקאז' בספרו, בימי צמיחת החסידות )ירושלים, מקבילות רבות למאמר   108
הים את השביל עם הצדיק. "בשביל . מהן כמה מכתבי ר' יעקב יוסף בשם הבעש"ט. מאמרים אלו מז16

 חנינא": בשביל שהוא חנינא. 
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ה יתרבה על  "ב  קדושת חו ן עםהשפעת שפע  ... כללות הדברים הנאמרים הוא מו

' עצמ קים שהם בחי " הללומוטל עליהם לתקן... והוא תיקון  ות שבישראלשהצדי

רה על ידי)שם, ז ע"א(. " ושי נפלאות  ר  וסיפו גורמים זיווג חו"ב ]חכמה  110...ההודאה 
. ובינה[ ונולד מהם התולדה והוא אור החסד... על המון עם שנכנס אמונת ההודאה בלבם..

 ומתדבקים ג"כ בקו האמצעי..." )שם, ח ע"א(.  

 

 ם החיות.  צל18יג.

תורת הצלם הורחבה אצל הרמ"ק. לדעתו, גם לחיות יש צלם או ליתר דיוק; כל בריה עשויה 
האידיאה או צורת המין. חיות המרכבה הם ארכיטיפים  ,בתבנית "חותם הצורה העליונה"

העופות ובני האדם )בצלם האדם שעל המרכבה(. רוחניים שעל פיהם נוצקו החיות הבהמות ו

.. וז"ש ואתה וחני, והינו נמשך מבחינה אל בחי' עד הגיעו אל בחי' העביות."והשפע העליון ר
מחיה את כולם... ויש ג"כ בכלל המדרגה הזאת כל ענין פרק שירה... החיות... וצורה זו היא 

  111ממש חותם הצורה העליונה..."

בכל  "סוד פרק שירה, כי כפי הדבור במרכבה העליונה 112שבחי הבעש"ט:רעיון זה חוזר בספר 
ל למטה מטה בבהמות וחיות ועופות". הבנת בעל חי ובעל חי )מחיות המרכבה( כן משתלש

האימנציה והאימננציה האלהית המתעבה, חשובה לפרקטיקה של הבנת שפת החיות: "מי 

מעלה במרכבה עליונה, יוכל לדעת  שהוא חכם ומבין מדעתו ומסתכל בכל דבר על שרשו של
 דיבור בבהמות חיות ועופות" )שם(. כמו גם את "הדיבור" היוצרממוצא דבר כל פרטי אופני ה

 של האדם.

דברים אלו נמסרו אגב הסיפור כיצד לימד הבעש"ט את המוכיח אריה ליב מפולנאה את שפת 
יר ידיו על פני תלמידו אולם לבסוף העב 113החיות. הבעש"ט עשה זאת "לרוות את צמאונך".

 114י אין זה מעבודתך".על מנת להשכיח ממנו, והנימוק הוא "כ

                                                                                                                                                                                           
 .12-13יג. –ראה לעיל על השירה  .109

 זה כבר כמעט סגנון חסידי נוסח ברסלב. .110

 .26-27אריה, שם, עמ' -. מ' בית32עור קומה )וארשא, תרמ"ג(, עמ' שי .111

 פח.מהד' הורודצקי )ת"א, תש"ז(, עמ' פו .112

 צמא.שוב מופיע מוטיב ה .113

 .35אריה, שם, עמ' -מ' בית .114
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 הנבואה

 115.  היצירה והנבואה19יג.

הנבואה היא העליה בסולם יעקב. משה אוסטרר, מחכמי הקלויז, כותב בספרו דרש משה, נג 
שת... מיום ע"א: "זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה )תהלים כד ו(. שהנבואה היתה משמ

למטה, מתחלת הנבואה הנקרא יקר... כמה שנולד יעקב... מאותו העת שירד איקונין של יעקב 

זיו איקונין שלך בכסא הכבוד". קביעה זו מתפתחת מן המדרש  יקר אתה בעיני שקבעתי

 116בבמ"ר. וקושרת את הנבואה בצפיה באיקונין ובאספקלריה העליונה.

 

 .  התעברות הנבואה20יג.

מקלות המגולפים, תעברות הכבשים המתוארת אצל ר' ברוך כהתייחמות מציור מראה הכמו ה

ר העבודה תהיה השמחה... היא בעצם אור ההתעברות מן האהבה, יש לה כח הולדה: "שעיק
רוחני ובהיר מאוד... אבל שמחתו פה אינה אלא כדמות גרעין הזרע, שמצמיח לערך ג' אלפים 

כ מאות גרעינין, ולכן נאמר אור זרוע לצדיק" )יסוד האמונה, ק שבלים, וכל שבולת יש לערך ג'

 ע"ב(.

כח הפעולה המתואר כאן הוא כדוגמת הליוואר )המנוף(, כח מועט שמכפיל את עצמו כל 

ריםהזמן; שמחה שמעוררת את שמחת כל העולמות,  השי כל  ר שמעורר את  , כמו שי

 בלעדיו היא אינה מתקיימת.והוא כח השמחה של מי שממית עצמו עליה, על התורה, וש
                                                           

 נשיקה-פישבייןראה לעיל: החזיון באספקלריה: ההשגה והנבואה. וראה:  .115

. וכן ש' רוזנברג, בתוך: מחקרי ירושלים נבואה-הרויל ראה לעיל. לענין זה עיין במאמרו ש .116
על הפסוק "ועל  שמסתמך ,. הרוי מביא כנגד מדרש זה123-124במחשבת ישראל, כרך א )תשמ"א(, עמ' 

מדרש הפוך המדמה את היוצר לצורה: "גדול כוחן של נביאים שהם  ,הכסא דמות כמראה אדם" )יחז' א כו(
( את דעת 56רת אדם" )במדבר רבה, יט ד. ועוד(. הרוי מביא שם )עמ' מדמין דמות גבורה של מעלה לצו

תם לאלהים, הם מציירים את הרמב"ם שהנביאים מעלים בנפשם צורות דמיוניות של האדם ומדמים או
אלהים בתור 'דמות כמראה אדם': טעות האנתרופורמורפיזם נובעת אצלם מאי הבנת הביטוי המקראי "צלם 

ו ההפוך של שלמה מימון )שהוא, לטענתו, דעתו האמיתית של הרמב"ם(, גבעת אלהים". לעומת פירוש
שם ית' בצורת אדם, כמו שנאמר ועל : "בהתחלה האדם מדמה עצם ה72המורה )ירושלים, תשכ"ו(, עמ' 

דמות הכסא דמות כמראה אדם, ואחרי כן הוא מדמה האדם בצורת השם ית', כמו שנאמר בצלם אלהים עשה 
ט ו(". נעשה כאן דימוי היוצר לצורה והזיהוי של צלם וצורה, האדם ואלהים. התהליך את האדם )בר' 

יה בסולם של ר' ברוך, ואין זה מפליא אם נזכור המתואר לעיל על ידי שלמה מימון מקביל לתיאור העל
מתמיד  :ששניהם מבית מדרשו של המגיד. ואגב כך כדאי להביא כאן את דברי הרמב"ם, מו"נ א טו: "נצב

הסולם הוא מיני השגות. שלבי סבור שאברבנל  :קיים נשאר", ומלאכי אלהים הם הנביאים. מפרשי הרמב"ם
ל פי שם טוב. וקרשקש סבור שהסולם מסמל את כל המציאות. ר' הסולם מציינים את מעלות הידיעה ע

לים במחשבתם שעו .אלו הנביאים .בני ברק תש"ן, עמ' קנז: "מלאכי אלהים ,אברהם סבע, בס' צרור המור
ועל סוד הייחוד שהוא קישור  .על מעמד הר סיני .וכן רמז .למעלה, ויורדים השפע והנבואה למטה

 העולמות".
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סידים בחומרם : "בימים הקדמונים היו שולטים החרעיון זה נמצא כבר אצל קורדובירו

ויראוומזככים אותו ויודעים  הם  ני עי ת  ... עלית המדרגות ליכנס לנבואה ולרוה"ק לגלו

]ולרוח הקודש[ שיפשיט הנביא חומרו ויזדכך וישלוט הנפש בגוף... ויתקשר הכל ]כחות 
ום חציבת למעלה. ודרך מקלעלות ולהשיג  סולםפש[ ויראה אליו המראה לפי בחי' נפשו... הנ

נשמתו בסוד הקשר והסולם הנז'" )אור יקר, כרך יז, עמ' ו(. הקשר  על ידיהנשמה יראה... ישיג 

נה תקבץ הנזכר כאן הוא התקשרות "כל העלולים התחתונים יעוררו ויתקשרו  אז השכי ו
ע י ו ר,  השי תו  או רים לעורר כל  השי ומשובח מכל  יפה  ר  ו שי שה ממנ

  117" )שם(.עוהתפארת להשפיע שפ

 

                     118ההתפעלות  :.  תיאור גופני ונפשי של המתבונן21יג.

המצב הנפשי של ההתפעלות; שמחת ההשגה, ההתפעמות והנבואה, כרוך בתשישות וחולשה 
ויפג לבו... ומדרך השמחה שיפתח הלב... עד כדי סכנת מוות. כך מפרש ר' ברוך את הפסוק "

 ב נפתח פתאום על כל גדותיו, ויוצא ממנו רוח החיים ומת האדםבשמחה פתאומית גם הל

פתאום... ואפשר מהאי טעמא התורה מתשת כוחו של האדם... ואפשר מהאי טעמא תשמיש 
כחוהמיטה מתיש כוחו של האדם...  ניתש   , מופלג ושחוק   ... ולהיפוך,בכל שמחה 

ב מתכווץ ונסגר, לכן נתוסף בו בפחד או ברוגז, אז נתוסף באדם כח וגבורה... הרי אז פתח הל

אלא מחמת שמחהגבורה...   . . גיעה. י בא מחמת  ו  נ אי נפתח  119...ועיקר החלישות 
פתח לבו, ונתפזר החום התולדי מן הלב אנה ואנה. וכן הנביא כל מה שהיה מתקשר ומתדבק 

ו ו... היו כחות הגופניות של הנביא מתחלשות... וכשנתרבה השגתבבורא ית' מרוב אהבתו אות

עד שהיה נופל כל גופו לארץ נתרבה אהבתו... היה נפתח לבו... עד שהגוף היה כ"כ נחלש, 
מחמת שלא עצר כח לעמוד על רגליו... אבל הנשמה והשכל מתחזק... ואפשר לפרש עי"ז 

 כל מה שהיהרתי ענין ההשגה בנביא... כי איזהו גיבור הכובש את יצרו... ובמקום אחר ביא

ומתדבק בבורא י מתקשר  נ ה  הי ת' באהבה,  הגוףי עם  תו  ונעתק התקשרו  תק 
עד שרגליו לא היה בהם כח לסבול את גופו בעמידה, והיה נופל והיה משיב את הרוח למעלה 

 ע"ב(.-ומוריד הגשם למטה... )יסוד האמונה, ל ע"א

הפוך לחיבורה עם הגוף. החולשה היא היפעלות שנלווית חיבור הנשמה למקורה עומד ביחס 
להתעצמות כוחות להתרגשות, והיא גם תנאי להשגת הנבואה כי חולשת הגוף גורמת לשמחה ו

נבואתםהנפש ולהיפך: " רגליהם בשעת  על  לעמוד  כח  עצרו  אים לא  הנבי , כי כל 
                                                           

 .12יג. -רק: שירת המלאכיםראה לעיל בפ .117

 .3יד. –ראה להלן בפרק: החוויה המיסטית  .118
ראה בחוש שהשמחה הוא בניגוד לכך כותב ר' ליפמן מחברי הקלויז, בספרו טל אורות, ה ע"ב: "ונ .119

 .מפאת כח הגבורה שבאדם, שע"כ השמח פניו מאדימות ומלהיבות כלהב אש, וע"כ העושה מצוה בשמחה
 בה, שע"כ תיבת מחשבה הוא אותיות בשמחה".מחש .נתעלה לבחי'
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ים להתפשט מתוך גופם היה מתנגד וחוצץ בפני השגת נבואתם, לכן הוצרכו נשמות הנביא

... לא קם נביא עוד בישראל כמשה... מרוב גופיהם... משא"כ משה, שגופו היה מזוכך מאוד

ם באהבה עזה במקור נשמותיהם... מתוך האש של התלהבות דבקותהתלהבותם ואדוקם ו
והאהבה הנפלאה... האש הרוחני... שהוא ההתלהבות העצום שהיה בוער... לאהבת הש"י" 

ו יחלשו כוחותיתיאור זה נמצא גם אצל הרמב"ם. בשעת הנבואה "  )שם, סה ע"ב(.

בנ "ויתקלקל  ו רוחו ממנ תצא  . עד שכמעט  . . ו נ  120.י

. בדרך זו מתוארת דבקותההתעלפות, ספק מיתה, המתוארת בענין הנביא, מלווה גם את דרך ה

 דרך הלימוד של האר"י "וכתב הרח"ו ז"ל על האריז"ל כשהיה מפלפל ומקשה ומתרץ, היה

ח"ו ע"ז, והשיב לו כי בזה מקשה בכח גדול עד שזיעה שותת מגופו ומעל פניו, ושאל לו הר
וע שהקליפה הוא מסך מבדיל וחוצץ בפני השגת החכמה... משבר הקליפות ומכניעם... והנה יד

לכן כל מה שמתיש כח גופו, בזה מחליש המסך ונעשה המסך דק... ממילא יכול להשיג יותר" 

 )שם, קכ ע"ב(. 

א גם החלשות הקליפות. בתיאור זה יש קורלאציה בין הגוף והקליפות, החלשות הגוף הי

לת האר"י, מקבלות כאן משמעות של גוף, גופו של הקליפות שיש להן מציאות חיצונית בקב

הכנעתו "נקל לאדם להשיג עוד השגה חדשה, וכל מה שמשיג... יוכל להשיג  על ידיהאדם, ש
ת הם כמעין המתגבר והולך... כי אותם ההשגות הטמונים בתוך הקליפועוד יותר ויותר, ויעשה 

 הם גלות התורה" )שם(.

גם בסוגיה זו מעניין להשוות  את ר' ברוך לפילון. הנבואה היא יציאה מן הכלים או אקסטזה. 
"ויהי השמש לבוא ואקסטזה נפלה על אברהם" )בר' טו, יב(. זהו תרגום השבעים ל"תרדמה", 

... מן היסוד ר על האקסטזה כעל נבואה, איבוד התודעה ויציאה מגדר. "לך לךופילון מדב

"אשר יצא מעצמך הוא ירשך  121ושה..."הארצי האופף אותך, הגוף... ממולדתך, שהיא התח
)בר' טו, ד(, אם תפעמך, אפוא, הנפש, התשוקה לרשת את טובות האלהות, עליך לעזוב לא רק 

את התחושה, ואת 'בית אביך' את הדיבור, אלא נוסי גם  'את ארצך' את הגוף, את 'מולדתך'

"ויוצא אותו החוצה )בר' טו,   122והיי שרויה מחוץ לעצמך... בכעין התלהבות נבואית".מעצמך 
ה(... אל המקום החיצון שבחיצון... מכלי החושים, ממלים... התבונה יוצאת מעיר הנפש 

היציאה היא  123, צאי מעצמך ובקשיהו".ותולה את הגיגיה באלהים... הדעת מבקשת את אלהים

  124חושים. החזיון הוא ראייה פנימית.גם מן הדיבור, וגם מן ה

                                                           
 .56-128, עמ' החוויה המיסטית-אידלפי' המשנה, מבוא לפרק חלק בתרגום שמואל ן' תיבון. עיין:  .120

 .65חר כתביו הפילוסופיים של פילון, ערוך בידי יוחנן לוי )ירושלים, תשכ"ה(, עמ' מב .121

 .66שם, עמ'  .122

 .64-65שם, עמ'  .123

 .1יד. –בפרק על החוויה המיסטית עיין ע"כ  .124
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 .  נבואה וחכמה22יג.

"חכם  125למעשה מבטל ברוך מקוסוב את ההבחנה בין חכם ונביא. לכאורה חכם עדיף מנביא.

יתותן, הוא שהחכמה מצויה עמו תדיר, בכל עת שירצה ישיג בשכלו ויכוין הדברים לאמ

ת הנבואה, בהפשיט הכוחות משא"כ נביא... כי אם כשיהיה מתבודד ומכין עצמו להשג
שיו כאבן דומם". אולם באופן עקרוני הנביא הוא חכם הגופניות מעליו עד כי יתבטל כל חו

ולכן האמרה חכם עדיף מנביא איננה נכונה, והיא מתייחסת לתדירות הנבואה או החכמה.  

 ה אלא חכמה". הקביעה שהנבואה ניתנה לשוטים, משמעה "שהשוטים"שעניין הנבואה אינ

הדבר מחמת כסילותו  יכנו לחכמה בשם נבואה". כשהשוטה רואה שהחכם כיוון לאמיתות

 יחשבהו לנביא.

ר' אברהם אזולאי, בס' חסד לאברהם )עין הקורא, נהר לה(, מעדיף את החכם למרות מעלתו 
ביא": "ונודע שבהיותו נביא בנביאותו, כל כחותיו האקסטאטית של הנביא. "חכם עדיף מנ

נו כן החכם..."  אין בו דעת אותה שעה, רק להבין ענין ההוא ]הנבואה[... ואי מתבטלים...

המצב האקסטאטי שהוא הכרחי להשגת הנבואה מבטל את כח רצונו ובחירתו של הנביא: "כל 
דעות גופנית, והוא שבוי בתוך אותה אין לו מו :כחותיו ]הגופניים[ מתבטלים" ו"אין בו דעת"

"בכל עת שירצה ישיג בשכלו". ההשגה השכלית זמינה ותדירה,  ההתגלות. לעומת החכם אשר

היא אינה כרוכה בהכנה נפשית או פיסית. ההבדל בין חכם לנביא קשור לסטאטוס הגופני ו
ה הנפשית בעת ההשגה ולתדירותה. ההבדל הוא לא ברמת המשכל או תוכן ההשגה אלא בהכנ

 ובחוויה.

 

 ת החיים.  חלום הנבואה וההתעוררות מתרדימ23יג.

לעומת הנבואה, שהיא מעין חלום, מין טרנס שמעבר לעולם הגופני, העוה"ז הוא באמת חלום. 
רגעי  126עם אלהים, או המפגשים עם האהובה. דבקותחלום רע שה"התעוררות" ממנו היא ה

, לא זמן מקרי שחלה עליו הסיבתיות של צמוהזמן עשהם  127",הימיםהתעוררות אלו הם "

יםלא המציאות ההזויה, א י. "חיותנו הבא מצד התורה הוא התורהשהם  חי עצמי ות   128"חי

 )עמוד העבודה, ריט ע"א(.

                                                           
 .10יב. –יסוד האמונה, עט ע"א. וכך גם הרמב"ם, ראה לעיל  .125

 .10טז. –מוות, לעניין השינה וההתעוררות כך הוא המעשה מאבידת בת מלך. ועיין בפרק על ה .126

 .6טו. –ראה פירושו לפסוקים "בא בימים", להלן בפרק על הזמן; ימים שהם ספירות  .127

באה כולה בפרק על הזמן; השליטה על הזמן. שם עמדתי על ההבדלים בין "חיות מקריי", המו  128
 "חיות הסביי", "חיות עצמיי" ו"עצם החיות".
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ההתעוררות היא מטרתו של המיסטיקאי, לצאת מן התרדמה, ולחיות בחיים. החיים בתורה 

ל יסורי העוה"ז, וחזרה למצבו של האדם בזמן שאיכותו נצחית, הם השתחררות מן הסיוט ש

שאין עמה הרגשת החושים או תודעה של עירום.  דבקותלמצב של עדן, לפני החטא, -בגן
 לא "קודם שחטאו אדם וחוה, נתדבקה מחשבתם בו ית'... מרוב השגה עצומה שהיה אז להם

ראותם ד לאחר , עמת גוףמתחלה כי עירומים הם. כי אז היה כמעט גופם  הרגישו בחוש 

" חוש ראותם כי עירומים הםהבורא... ולכן הרגישו ב דבקותשחטאו ונפרדה מחשבתם מ

 רח ע"א(. -)עמוד העבודה, רז ע"ב 

וזה  דבקותבאופן פרדוקסלי ניתן לומר שהתבטלות הרגשת החושים היא ההתעוררות. זוהי ה

ה והמכווה... הוא גם מצבו של האוהב המוסר עצמו על קידוש השם. "לא ירגיש כאב השריפ

 ם, רח ע"ב(.שהרי מחשבתו נעקרה ונפרדה ממנו כלל לגמרי" )ש

המצב הנפשי של האדם, הכנתו וצורת הסתכלותו משנה את פני הדברים. השפע שבא לעולם 

הוא אחד, כאור השמש שהוא אחד ופעולותיו רבות והפכיות מצד המקבלים. הוא משחיר 
דת מן השמים טובה היא מאד מאד. רק ומלבן לפי הכנת המקבל. "לעולם השפע שיור

ורע, הכל הוא כפי השתנות בחי' מקבל השפע. המשל לזה כי ההשתנות וההתהפכות מטוב 

ומרינו מקבל חמלבנת הפשתן ומשחרת הכובס... בחטאינו גרמנו לעצמינו להיות  השמש

  129משפע היורד מלמעלה ענין רע וצער וכאב" )שם(.

ולבטל את  דבקותמדת ביחס ישר ליכולתו להיות במעלת האדם והטובה שהוא מקבל עו

ך שתהא הכנתו כך שיוכל להתעלם מיקוד האש. הרגשת העוה"ז. המקבל צריהרגשת חושיו ו
להיעקד באש האהבה ולא ביסורי המציאות. הכשרון לחיות בעולם הזה חיים אמיתיים, זוהי 

 סגולתו המיוחדת של המקובל.

ת חסידיות אלו, השם את הדגש על תהליכי המחשבה עיבוד מודרני מעניין ורחב, לתפיסו
נתפרסם ש 130תשנ"ה(,-יות, נמצא בספר חדש "שבעה עיניים" )ירושלים תש"ןוצירופי האות

בעילום שם מחברו )שלא נזכר אף בהסכמות, ונראה שהוא משה יצחק ארלנגר, שיש לו חבורה 

ורעיא מהימנא ותיקוני  בירושלים(, ומפתח מיסטיקה במסווה של "לקט דברים מזוהר הקדוש

רח"ו וגורי האריז"ל ומהבעל שם טוב הקדוש הזוהר וזוה"ח... הרמ"ק והאריז"ל ומה

 ותלמידיו..."

                                                           
מוד העבודה, קמט ע"ב(, משווה ר' ברוך את השפע לאש. רמת צדיקותו של האדם באופן הפוך )ע .129

וי בטוב ואינו מרגיש יסורים. וצריך נקבעת על פי כמה שהוא יכול לספוג ולהתעלם ממנה. הרשע שר
 .19יז. –להתעורר מתרדימתו על ידי היסורים. ראה בפרק על האהבה 

"שעשועים", עוסק בכל המונחים הנדונים בעבודה  עד עתה יצאו רק שלשה חלקים. השלישי בשם .130
 זו.
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 יד.  החוויה המיסטית 

משאת נפשו של המתבונן היא "דבר שאין בו ממש": מה שהוא מעבר לחושים, 
שאפשר לומר עליו דבר והיפוכו ואי אפשר לומר עליו דבר. תחום נשגב זה מתואר 

 : דיוניסוס "על התיאולוגיה המיסטית"-בדברי הפסוידו

ה אתה... יש על כל יש, אל על כל אל, טוב על כל טוב... ישר דרכנו אל ראש הפסג
העליונה... זו הטמירה על כל טמירין וזוהרת בזוהר עליון, מקום שם מסתורי דבר 
האלהים... נחבאים אל תוך הערפל המואר מכל של הדממה הלוטה במסתורין... 

על כל זוהרים, ובתוך מה שמכל וכל  מאירים באור עליון בתוך האפל מכל את הזוהר
ודשים בשפע בכל שכיות התפארת אינו נראה ואין בו ממש למששו, ממלאים הם וג
 היפות על כל יפות את הדעות שאין להן עינים. 

 

 .  האספקלריה,  החזיון, הראייה והחזון הנבואי1יד.

חשבה, המיסטיקאי עובר מכוח הדיבורים שהם המחשבה, או הדיבורים העולים במ
ונתעורר בו  למצב של אלם.  "כי יש ב' מיני אהבה: א' מחמת שדיבר דיבורים

אהבה. ויש שמכח האהבה נתבטל הדיבור ממציאות".  היציאה מעולם הדיבור היא 
יציאה מן העולם. מה שהוא מעבר לראייה, ליצירה או ל"השעשועים והתענוג 

בטילית. מעבר מעולם הזכר שמקבל ממנו בדיבורו עם בנו".  זהו מעבר למחשבה סו
 להתבטלות נקבית. 

ראנה, ר"ל אלא תראה תמיד בפנימיות הדבר וזהו צאנה, כשאתה יוצא מן הגוף.  ו
ולא בגשמיותה... וכשמדבר בכל כחו, אזי הוא כלו בהדיבור. וכשהולך להלאה, יבא 

לאותיות המחשבה, ואח"כ למעלה מהאותיות כולו לרוח, כי נתבטל כח החומר, 
 לו כח רק מהרוח, ואח"כ לאורות מצוחצחות...  ואין

ר למלים. החוויה מקבלת אופי  ויזואלי האורות המצוחצחות זה החזיון שמעב
והדגש הוא על הראייה שהופכת לראייה פנימית באמצעות "עין החכמה".  

התבוננות זו מיוחדת למי שעיניו פקוחות  ויכול לראות "בהירות אור וניצוצין אתוון 
", מי ש"הדיבורים והאותיות היוצאים מהבל פיהם מתלהבים ומתנוצצים, דפרחין

א להתדבק בשרשם. גם אלו סלקין לעילא ואלו נחתין לתתא כנתינתה ופרחין לעיל
 מסיני...  כמזמוטי חתן וכלה". 

הדיבוק האירוטי תלוי בדיבורים, והוא תולדה שלהם. והמצב האקסטאטי הוא 
ותיות הפורחות ועולות. העליה המיסטית ההסתכלות באותם הדיבורים והא

יג התורה אם לא ע"י הסתכלות מתרחשת מכח הראייה וההתבוננות. "א"א להש
והבטת עינים בה" )עמוד העבודה, קמא ע"ב(. קביעה זו נובעת מהגדרת התורה 
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הוי"ה, והתורה שבעל פה היא "אדני, אספקלריא דלא   –כ"אספקלריא דנהרא" 
חזיון ותמונה, והמצב האקסטאטי קשור בהתבוננות נהרא".  ההתגלות היא 

ת ההשגה בדרך השמיעה, או התורה שבעל פה: והסתכלות. בשלב הנמוך יותר נמצא
"ואחשוב ע"ד רמז מ"ש ]מה שאמרו[ המקובלים שהשכינה היא עלימתא שפירתא 

דלית לה עיינין; שאין משיגין את שמה ע"י ראיית העין, מתוך הכתיבה, כי הכתיבה 
הויה ולא אדני" )יסוד האמונה, קמא ע"ב(.  "דחוש הראיה יותר דק מחוש  היא

 ומשיג יותר למרחוק, וזהו פי' הפסוק מרחוק ה' נראה לי" )שם(.  השמיעה, 

 

 .  מראה האידיאות2יד.

"הנשמות מתחרות עם האלים לעלות אל המקום שמעבר לכיפת השמים ולזכות שם 
 (.246לראיית האמת" )פיידרוס עמ' 

אמרו, הארת הנשמה וחזות האידיאה אצל אפלטון,  מתאר י.ג. ליבס את חזות מב
ה העליונה, החזות שהיא סוף דרכו של הפילוסוף ותכלית הארוטיקה:  האידיא

"יראה הרואה מה שהוא יפה עד להפליא".  היופי הנפלא הזה הוא החכמה: "ארוס 
זיהוי של הארוס עם הוא אהבת היפה עד שבהכרח שואף ארוס לחכמה" )פידון(. ה

קס(, שמחזיר  החכמה נמצא גם במטבע הלשון "צלמו של המושכל" )טימיאוס. שם,
 אותנו אל מושג הצלם, ואצל המגיד:  "מחשבה הוא השכל נק' אהבה". 

במאמר זה מנסה המחבר לענות על שאלתו של ג' שלום, האם ראה אפלטון את 
אים ב"עין הנשמה" )מטבע האידיאות? את ההשגות או החזיונות הנכספים הנר

ן(, או ב"עין הלב",  לשונית שמזדמנת לנו בספרות היוונית לראשונה אצל אפלטו
ב"עין המחשבה", ב"עיני רוחנו". "עין הנשמה" רואה את חזיון או ההארה של 

ההוויה הבלתי משתנית, כי "אין העין רואה אלא מכח האור המצוי בה" )טימיאוס 
האור של אותה הוויה. כך גם בכתבי החסידים: "עין  (, והאור המצוי בה הוא45

לומר שחוויית היופי איננה בהכרח חווייה חושנית כי החכמה", "עיני השכל".  ניתן 
 היא נתפסת ב"עין הנשמה".

 

  

 .  החוויה המיסטית 3יד.

בשיא החוויה המיסטית, נכנסת הארה גדולה לתוך החזה, ממלאת אותו בהתפעלות 
ויוצאת דרך הגרון בקול והברות מלים. הגוף באותה שעה מת, אקסטאטית שעולה 

ל על פניו. זה תיאורו של הנביא או של מי שזכה למיתת כאבן דומם, והאדם נופ
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ע"ב; סה ע"ב(. התמליל שנכתב על שפתי המתפעל, -נשיקה )יסוד האמונה, ל ע"א
ת או הדיבור האוטומטי המוכתב, מתרחש כאשר התודעה הגופנית איננה קיימ

והמסך הגופני החוצץ בפני ההשגה מתבטל. כך מתאר ר' ברוך את האר"י )שם, קכ 
ב(. תופעה זו עשויה להתרחש במצב של שינה, בחלום אשר הוא כנבואה שיש ע"

 לה תוקף אלהי.  

במצב של מודעות, ההתפעלות מביאה להתעלפות ואפילו למוות. העלפון מוגדר 
מב"ן על פסוק זה ]"ויפג לבו" )בר' מה כו([ אצל  ר' ברוך כ"חצי מיתה". "כפי' הר
מופלגת נפתח ונתרחב לבו ויוצא החום וז"ל ]וזה לשונו[: מי שיש לו שמחה 

התולדי מן הלב ויחלש ויתעלף" )יסוד האמונה, ל ע"א(.  על פי הסבר זה "הלב הוא 
סגור כדי לשמור את רוח החיים השוכן בתוכו... ומדרך השמחה שיפתח הלב. ואם 

ה בא לאדם... בהדרגה, אז גם הלב נפתח בהדרגה ויכול להישמר רוח החיים השמח
. משא"כ ]מה שאין כן[ בשמחה פתאומית, גם הלב נפתח פתאום על כל בתוך הלב

גדותיו ויוצא ממנו רוח החיים, ומת האדם פתאום" )שם(. דוגמא למוות כזה הוא 
תה את בעלה פתאום מותה של אשת חניכאי )כתובות, סב ע"ב(, שנתרחש כאשר רא

"י, ושכח שנים שעשה בביתו של רב לשם הגיע אחר חתונתו של רשב 12)לאחר 
 להגיד לה לאן הוא הולך(, "דסוי ]?[ לבה ופרח רוחה ומתה".

ואפשר מהאי טעמא התורה מתשת כוחו של אדם, כי התורה משמחת. ואפשר מהאי 
והנה כן בכל שמחה טעמא תשמיש המיתה מתיש כחו של אדם, וכן תענוג המרחץ. 

 ושחוק מופלג ניתש כחו של אדם )שם(. 

הנביא "כי מרוב שמחתו, מאהבתו  את הבורא ית"ש  כך גם מתחלש כח גופו של
]יתברך שמו[ היה נפתח לבו, ורוח החיוני שבלב רץ ממנו, כדרך החלק הרוצה 

להתדבק בהכלל" ]הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל[ )שם(. בתהליך זה "היה מתרבה 
שגתו, וכשנתרבה השגתו, נתרבה אהבתו, וכשנתרבה אהבתו היה נפתח לבו יותר. ה

ה חוזר חלילה עד שהגוף היה כל כך נחלש, עד שהיה נופל כל גופו לארץ כן הי
מחמת שלא עצר כח לעמוד על רגליו" )שם, ע"ב(. באופן דומה מתאר אבולעפיה 

נכבד, נחלשו אבריך את החוויה המיסטית: "כל מה שיתחזק אצלך השפע השכלי ה
ה עד שתחשוב החצונים והפנימיים, ויתחיל כל גופך להשתער שערה גדולה וחזק

בעצמך שעכ"פ תמות בעת ההיא, כי יתפרד נפשך מגופך מתוך רוב שמחה בהשגתה 
 ובהכרתה מה שהכרת". 

ההתפעלות וההתפעמות באה בעקבות ההתגלות. זו היא הארה כבירה שר' ברוך 
הנבואה שהיא בדרך כלל מראה או חזיון אין לה ביטוי ציורי אינו מתאר אותה. 

כאן תמונות של היכלות, שרפים או נהרות של אש השכיחים בכתבים אלו. לא נמצא 
כל כך בספרות המרכבה ובכתבים של חסידי אשכנז. החוויה האקסטאטית מוצאת 

ין זו ביטוי פואטי נפלא רק באשר היא תוצאת ההתפעמות מחוויה של יופי, אך א
 לשון המראות. היופי הנשגב שר' ברוך מתאר, הוא של צורות נקיות ומופשטות,

מושכלות. הנשמה אף היא מוגדרת כצורה. היא צורת הגוף ומקור יופיו.  את מקומן 
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של התמונות תופסות המטפורות, ולמרות ההפשטה, יופי החוויה יוצר קטעים 
שנתמכים בדימויים ומשלים. אבל פואטיים יפהפיים, ציורים רוחניים סובטיליים 

אה נחותים לאין שיעור בשלבים הגבוהים הם נקיים מכח המדמה וציורי הנבו
 מהשגת השכל. 

ההתפעלות, או קבלת ההארה, היא שלב בסולם העליה, והיא חלק מתהליך הדורש 
הכנה. ההכנה, שלעתים היא עצמה כבר חלק מן האקסטאזה, היא תהליך של 

ורה והצללתה על ידי שבירת הגוף שהוא הפרגוד והמסך שצריך הזדככות; זיכוך הצ
ע את עצמו הרי הוא מדקדק את המסך. ר"ל הקליפה להפוך לשקוף:  "כשמיג

שהיתה חופפת על ההלכה והיתה מכסה את אור השכל מן האדם, אבל על ידי מה 
שמיגע את עצמו, נעשה המסך דק דק, ולפיכך יכול להשיג חכמה אמיתית. ולפיכך 

מרו רז"ל: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ר"ל שממית העצם א
חמת עוצם השתקעות מחשבתו בתורה בחשק עצום, ואין לו הרגשה כלל שלו, מ

לשאר דברים, כי עיקר ההרגשה והחיות באה מן המחשבה, כמו שמבואר בדרוש 
הרגשת  ע"ב(. "העצם שלו" משמעו:-¬המחשבה שלי" )יסוד האמונה, עד ע"א

ת החושים או הגוף.  תיאורים אלו מתייחסים לדרך של סיגוף ולא לדרך של השג
 הדבקות מתוך תענוג.  

הגוף ממלא שתי פונקציות הפוכות, הוא המגביל והמוכן לקבל השפע: הוא המסך 
העכור העומד בפני ההשגה ולכן יש לזכך אותו בסיגופים עד שיצטלל וישתקף, אז 

יור המראות. מאידך, הוא האמצעי, הכלי והמרכבה לנפש, יהיה מוכן לקבל את צ
 לת השפע ולכן יש למלא את הכלי הזה באהבה.שהיא מצדה כלי ומרכבה לקב

"איך לעשות המצוות מ"אהבת השם ב"זמר" ו"נגינות" מלמד ספר הרוקח  ומסביר 
שההתפעלות היא ההכנה ומילוי הכלים באהבה ושמחה. הביטוי הפואטי 

האקסטאזה הוא ביטוי של חוויית היופי. חווית היופי איננה חוויה  והמוסיקאלי של
 ויה של הנפש. זוהי האהבה הקושרת את האדם לאלהים.חושנית אלא חו

שורש האהבה שהנפש מליאה אהבת ה' וקשורה בעבותות האהבה בשמחה... רשף 
אהבת הלב בוער בה, וגיל שמחת הקרב מרבה, ושמחת הלב, ועלו כליות, גדל 

אדם תאיר פניו... והכל כאין נגדו, רק לעשות רצון בוראו ולזכות אחרים,  חכמת
שמו ולמסור עצמו באהבתו כאברהם... וכל מחשבותם עם בוראם, ומנעימים ולקדש 

 זמרים לקונם, וכל עשת מחשבותם בוער מאש אהבתו.  

ההכנה הנכונה היא עשיית המצווה באהבה ושמחה עד מסירת הנפש וקידוש השם. 
סה זו חוזרת בהגותו של ר' ברוך. דרך ההכנה היא גם החוויה עצמה, וביטויי תפי
הבה וההתפעלות הם מוסיקאליים וחזותיים בו זמנית. תמונת המיתוס לפרטיה הא

עתידים כפי שנראים העברים.  נקלטת בבת אחת, באופן סימולטני, ובחזיון מתגלים ה
ופשטת. על פי תפיסתו הצורה החוויה אצל ר' ברוך היא הרבה יותר סובטילית ומ

זמנית ¬-יאור החוויה שהיא עלהיא הנפש. צורות תמונות וצלילים כמעט נעדרים בת
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היא  –ייחוד כל הדברים בשרשם  –כי הנפש היא למעלה מן הזמן. וכוונת הייחוד 
 גם השתוות  הזמן.

בקטע מדרשי מופלא בספר יסוד האמונה )קמ ע"א( מדבר ר' ברוך על דרך הביטוי 
של האהבה, על אהבת האדם שהיא נעשית כלי לאהבת אלהים, וזהו פירושו לפסוק 

שיר השירים ג ט:  "אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה ב
ות ירושלים": "כשהקב"ה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן. תוכו רצוף אהבה מבנ
בות בחשק נמרץ ובאהבה צוה... לישראל שיביאו נדבות למשכן... הביאו אלו הנד
ום להקב"ה, איזה פעולה עזה... בחי' כלי לאהבתם... כי מי שהוא אוהב נאמן ועצ

יכול לעשות באהבתו את בוראו? האם ידלג כאיל, או יפרח באויר או יפזז ויכרכר? 
איזה דבר לעשות... הדבר ההוא שעושה הוא כלי וכסא  אבל כשהקב"ה מצוה לו

אהבה... כי עיקר השראת השכינה היה אל הכח הרוחני ומרכבה להכח הרוחני של ה
תו היה מרכבה לשכינת עוזו... תוכו רצוף אהבה... על של אהבתם אותו, ואהבתם או

 האהבה היה שוכן אור שכינתו..."

. הדבר היחיד הנחשב הוא האהבה "תוכו אלהים אינו זקוק לכסף וזהב לשרות בהם
יון היא האהבה השזורה מן המצוות, רצוף אהבה מבנות ירושלים". רצפת האפיר
הנתיב הוא קיום המצוות. יש כאן מגמה ביטויים פראיים ומשתוללים אינם יאים לה. 

קונפורמיסטית, שמרנית, שמצטרפת לביקורת שנמתחה על פיזוזי החסידים. ועם 
קראת קבלת השפע היא ריפוד הכלי באהבה, לקראת קבלת אהבת זאת ההכנה ל

 צדדית אלא קבלה ונתינה. -¬חד אלהים. האהבה איננה

  

 .  הזהות המינית של המיסטיקאי4יד.

המיסטיקאי הנוצרי, וכן המיסטיקאי בדתות המזרח, מתנהג כדמות נקבית בחוויה 
ל אור, אושר ואהבה. המיסטית: הוא פסיבי, מתבטל, מתמסר, נסחף לתוך חוויה ש

צמו על קידוש השם במדרש אנו מוצאים התייחסות דומה: אלהים שמח על המוסר ע
ם ככלה חדשה. כעל כלה חדשה: "קצף על עולמו וחמס ממנו נפשות, ושמח עליה

רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק" )מועד קטן, כה ע"ב(. המקובל, 
א מזדווג בשכינה, הוא אקטיבי, מגרה, והוא זה לעומת זאת, הוא דמות זכרית. הו

של האלהות. כך גם בזוהר ובכוונות האר"י.  שמעלה ומעורר את המים הנוקבין
תפארת ומלכות והוא המחשבה שמרימה את המקובל הוא גם בחינת מ"ן לזיווג 

השכינה.  הוא המדבר את המלים שהן הכלים שבאמצעותן השכינה עולה במחשבה 
בור עם המחשבה.  המקובל נדרש לדעת ובאמצעות המלים שהם ומתרוממת בחי

 בה, הוא השושבין ומסדר הקידושין והנכנס אליהם.  הכלים הוא עולה במחש

ביסוד המיסטיקה של ר' ברוך עומדות הנחותיו המטפיסיות על מהות הרוחניים 
פילוסופית תובעת מן האדם לדעת ולדעת ולעלות -השכליים. שיטתו השכלתנית
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ם ההשגה, להשיג ולתפוס. אבל זה רק פן אחד. כאשר ר' ברוך עובר מן בסול
לה "ידיעה" אל משמעותה כ"אהבה", וכן לנושאים "קידוש השם", השימוש במ

ת", הוא מגיע למקום שאינו ניתן להשגה או לגיבוש וניסוח "מוות" ו"התבטלו
רק ב"עין הלב", מילולי או לתיאור ויזואלי. לחזון אין שום ציור חושני, הוא נראה 

פסיק להיות הצד ואין לו ביטוי צורני או מילולי )זכרי(. בנקודה זו המקובל מ
ת והתמוססות המעורר, היודע והתופס, והוא מבטא גם פן נקבי, צד של התבטלו

"כדרך החלק הרוצה להתדבק בהכלל".  הוא מגיע לאהבה שאין לה גבולות, מעבר 
התהליך כאגרוף קמוץ ופתוח: קמץ פתח,  לתפיסה. באופן ציורי אפשר לתאר את 

זה הוא גם תהליך היצירה; רצוא ושוב, תפיסה וידיעה שאחריה פתיחות ואהבה. כ
ל. שתי קצוות הרגש; הידיעה והאהבה. כמו ריתמוס הריקוד בשניים או קצב המשג

הידיעה היא תפיסת המוגבל, והאהבה היא אינסופית, ללא גבולות. שני האספקטים 
 ים את אקט היצירה והמקובל ממלא את שניהם.האלו מהוו

ה הסריס הקרבן על מזבח האמנות העולא' הירשפלד במאמרו,  על פארינלי 
בסולמות הצלילים, טוען ש"משהו בתהליך היצירה האמנותי באשר הוא, כרוך 

בהומוסקסואליות... הרוחניות הקשורה בחוויית נרקיס; חוויית הראי, הכפלת האני 
סוף של הכפלתו )המוות הנצח(". החוויה הנרקסיסטית בקבלה -יןוכניסתו אל הא

לית. מיתוס זה נדרש בפסוק "כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי איננה הומוסקסוא
ם".  האייל שהפועל שלו מתהפך לנקבה )תערוג במקום יערוג(, תערג אליך אלהי

אינה של  אהבתו מכוונת לא אל עצמו, אלא אל הנקבה המשתקפת במים.  החוויה
מתחלפת  סירוס ועקרות,  אלא אישית מאוד, זכרית מאוד, יודעת, שבשלב מסויים

ני בהתייחסות נקבית מתמסרת של אהבה. מעין חזרה לשלמות האנדרוגנית שלפ
 הנסירה שהיא השתקפות הישות המקורית של אדם קדמון.                

"רשימה לבד". זוהי הרושם הוא הצד הנקבי. "שמור" הוא בהיפוך "רושם", 
ה הוא מתרומם האיילה, הפן הנקבי של המסתכל, המשתקפת במים, ובחיבור את

סירוס  לגבהים אחרים. אידיאל ההשתקפות בסולם העליה של ר' ברוך איננו
המציאות, או השתקפות מסורסת שלה. מדת עכירות או צלילות ושקיפות התמונה 

של האדם" הוא עיוות שאיננו יוצר  תלויה במעלת היוצר ומדריגתו. "קיצוץ צלמו
ירה. היצירה היא הולדה ברמה אחרת, את היופי. העקר אינו יפה וההולדה היא היצ
חות זכריים ונקביים. אמנם ישנם היא אינה הומוגנית אלא אינטראקציה של כו

מיסטיקאים, דוגמת משה, שפרשו מפעילות סקסואלית. "נראה שהדחף האירוטי 
יה מסויימת, ולהתבטא בעיסוק בתורה בחברותא... ויש בו יכול לעבור סובלימצ

הסקסואלי עם האשה... הזוהר למעשה נקט עמדה זו משום אלטרנטיבה לקשר 
פסגת המין האנושי, הזיווג בשכינה חייב פרישה מן כאשר ציין שלגבי משה רבינו, 

את האשה. ועם זאת ניכר בזוהר שלא נוח לו בכך, שהרי אין כמוהו מרומם ומקדש 
ברה הזיווג של זכר ונקבה. התרוצצות זו ניכרת בלשון התוכחה שהוא נוקט נגד הס

, שעדיף לאדם לצאת לדרך ולהזדווג בשכינה מאשר לשהות בביתו עם אשתו )זוהר
 ח"א נ ע"א(".  
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 הזמן 

 .  תפיסת העולם או תפיסת המקום והזמן 1טו.

ן", או המקום והזמן. המקום ישנם שני מיני מקום וזמן; מקום וזמן, ו"מקום" ו"זמ
וא מעבר למקום ולזמן, הוא והזמן המיודעים הם באלהים, דווקא משום שאלהים ה

. אלהים הוא המקום, זהו המקום והזמן. ממש כמו שאיברי האל הם הגוף האמיתי
שמו וכך הוא נקרא. הוא המקום שאינו תופס מקום, וכשהוא נמצא במקום, אותו 

חי' מקום המחזיק כל נמצא שיש לו מקום".  זוהי מקום נהפך ל"המקום", "ב
ל היא החיות והקיום האמיתי. "ולכן נקרא הקב"ה מציאות שאינה מושגת לחוש, אב
עולם.  לפי שבמקום שהוא ית' שורה, שם הרחבת  בשם מקום, לפי שהוא מקומו של

המקום" )עמוד העבודה, קצח ע"א(. באופן מקביל נראים דברי המגיד: "מעלה 
ה כשאדם מחשב ומהרהר תמיד בלבו שהוא אצל הבורא יתברך. והוא מקיף גדול

צדדיו... רק שיראה... בעין השכל... שהוא יתברך מקומו של עולם... אותו מכל 
 א עומד בבורא ית'". והעולם הו

 

 .  התרחבות המקום2טו.

במקום ששורה בו אור קדוש, רוחני, אף אם הוא במקום גשמי, קולט הגשם ההוא 
הרוחני ואינו תופס מקום... ומעין זה היה בירושלים, שמעולם לא אמר אדם  טבע
ירו, צר לי המקום שאלין בירושלים. לפי שהקדושה שרתה שם... וכשחטאו לחב

מהם השכינה ולא היה יכולת במקום צר כירושלים לסבול בתוכה עם רב, נסתלקה 
פופים ומשתחוים והוצרכו להגלות משם... ולפיכך בבית המקדש היה עומדים צ

והיה דבק לבם רוחים לפי שבהכנעת השתחואה המשיכו על עצמן קדושה יתירה... 
 בו ית', דבוק עצום, ולכן היה אז ריוח...   

 

 התרחבות המקום שהיא הרחבת הדעת; הבחירה החפשית והיצירה

בכתביו של ר' אליעזר ליפמן מחכמי הקלויז בברודי אנו מוצאים דרשה דומה 
ם בבית המקדש היה ענין הרחבה, שהיו עומדים צפופים ומשתחוים ושונה: "ג

וב לדבר שתיבת בחירה שרשו בחר ולמפרע הוא רחב... שע"י מה רוחים. וסימן ט
מ"ן מלמטה למעלה, יתרחב כלי הצמצום... ומכינה עצמה שבעל בחירה יעשה 

 לקבל שפע חדשה מכח המשפיע... וזהו נקרא לידה" )טל אורות, ג ע"א(.
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רשן קושר את תפיסת המקום לבחירה החפשית )זה גם אחד היסודות החשובים הד
בהגותו של ר' ברוך(.  הרחבת הכלי נעשית מכח הבחירה החפשית. המושגים ביותר 

ים: מידות הנפח והשטח, הופכים למושגים מתחום ההכרה. הרחבת הדעת המקומי
הדעת הם אלו  היא מיניה וביה התרחבות המקום והזמן. כי המקום והזמן של

יפך.  המקום המיודעים. השימוש במושגים אלו בתחום הנפש אינו מטפורי אלא לה
הרבה  והזמן האמיתיים הם הרחבת הדעת: כשהאדם שרוי בהרחבת הדעת יש לו

מקום והרבה זמן. התרחבות הדעת וצמצומה הם תהליכים המשפיעים על היצירה 
 ותלויים בבחירתו החפשית של האדם. 

וא תהליך שתחילתו במחשבה כללית שנעשית במהלכו יותר קונקרטית הצמצום ה
במלים ובמעשה: "שאנו רואים אדם משכיל, בתחילה מחשב בלבו עד להתגבשותה 

מה... ואח"כ מהרהר בלבו... בחי' בינה... נמצא שההרהרן לעשות... מבחי' חכ
לא מצמצם את ענין החכמה... והוא כדמיון כלי המצמצם את המים שבתוכו ש

, בית תתפשט... והנה הדבור והמעשים... חסד וגבורה..." )ר' אליעזר ליפמן מבראד
 שלמה, א ע"א(.

הצמצום הוא התחלת היצירה. הוא מתמקד, מגדיר וגובל ויוצר כלי. המחזוריות 
המעגלית של ההכרה יכולה להיות מתוארת בביטויים של צמצום והתפשטות, או 

ת, הריון ולידה. המצב הנפשי של חופש, רצון, במונחים אירוטיים: קטנות וגדלו
ת והתרחבות המקום. תשוקת הזכר, רצונו תשוקה, ארוס, זהו המצב של גדלו

 קבהובחירתו, מרחיבה ומעוררת את תשוקת הנ

וכפי עוצם הקדושה, כן הוא התרחבות המקום... העולה מכל זה, כי אור קדוש  
ם מועט לרב. וכן הוא בענין הזמן... רוחני שאינו תופס מקום, בעצם הוא מרחיב מקו

היא ואחדות ופשוט... נשמות ישראל והקדושה נקראת רשות היחיד. הקדושה אחת 
הם, ואין ריבוי וחילוק הגופים אע"פ שהם בגופין מחולקים, מ"מ אחדות אחד 

גורמים חלוק ורבוי בנשמות, כי הגשמי אינו יכול לחצוץ בפני הרוחני )טל אורות, ג 
 ע"א(. 

 

 מיסטית של ההבחנה בין איכויות שונות של מקום וזמן-.  המשמעות האתית3ו.ט

בין הזמן והמקום הקונקרטיים ל"שורש הזמן" )עמוד העבודה, קצח ע"ב(,  חנהההב
מאפשרת לתת למקום ולזמן הריאליים איכות נצחית; להעלות את הזמן של שורשו. 

ני, ומציאות שמעבר למקום. זמ-על ידי ההתכוונות בעשיה נותנים לדברים מימד על
.   Immortalityהחיים בזה כוחו של המיסטיקאי וזוהי המשמעות האמיתית של

)בהבדל מהתנועה המכנה עצמה כך כיום( אינה נצחיותו של הגוף. המוות מעותד 
לאדם, ובכל יום הוא מת, אבל זוהי מיתת הגוף. המוות אינו חל על נשמתו של 

חל על מעשיו, התכוונותו, מחשבותיו, יצירתו והרושם האדם, ויותר מזה, הוא אינו 
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ממשיך לחיות. אלו הם "הימים" שהוא בא ומתלבש שהשאיר. בדברים אלו הוא 
 בהם, שלא חל עליהם שום הפסד.

 בלתי מתבטלת לזמן? -נצחית-מה מקנה מציאות אלמותית

ים התשובה היא: "במה שבראו מלאכים בחייהם" )עמוד העבודה, רו ע"א(. המלאכ
שנבראו,  המעשים הטובים או לימוד תורה, המחשבה הנצחית שנותן האדם 

 ו, מקנה להם "מציאות קיים מתמיד וחזק".במעשי

אם לומד אדם תורה, במאה ימים, וחידש... חידושי תורה, אזי החידושים ההם הם 
חיים וקיימים לעולמי עולמים. לכן גם הימים קונים מציאות ואיכות קדוש... מציאות 

חזק וקיים לעולמי עולמים... בקול ודיבור והבל של תורה שלו בורא מלאכים, 
 ולמים )שם(.                מלאכים הם חיים וקיימים לעולם ולעולמי עוה

יש להבחין בין עשיות שונות שיש להן קיום ברמות שונות של מציאות; אדם שבנה 
בניין, והקדיש לבנייתו זמן מסויים, לאחר הבניה, אין לאותו זמן ממשות, וגם אותו 

שתמש במשל זה להסביר את היחס הבנין אינו צריך לאומן או למחשבתו. ר' ברוך מ
והבניין בניגוד ליחס שבין הגוף לנשמה, אלהים והבריאה, שמציאותם בין הבנאי 

היא מציאות מתמדת בגוף ובעולם, ובהעדרם אין קיום לגוף ולעולם.  ההבחנה היא 
בין מחשבה שעוסקת בבניית בנין, שהיא מחשבה בזמן, זמן מוגבל וחסר משמעות, 

נעשית חלק מנשמת חשבה שעניינה חידושי תורה, שהיא נצחית ואו זמן נפסד, למ
האדם. בהבחנה זו אין שום הגיון פילוסופי, וכאן ניכר ר' ברוך כמקובל. כאן הוא 

נזקק למערכת הספירות ולמלאכים שנבראים מהבל פה של תורה, שיש להם מעמד 
והיא  עדיף על סתם מושכלות. הבל הפה הוא הנשמה המקיימת את העולם,-נצחי

נת על המדרש שהעולם מתקיים מהבל פיהם חיונית באופן מתמיד. תפיסה זו נשע
של תינוקות של בין רבן,  שאליו מתחברים המלאכים העולים ויורדים בסולם יעקב.  
וכן על דברי קורדובירו: "עוד יתהווה ממנה מהבל פיו, רוחניות ומציאות, יהיה כמו 

יות והמציאות המתהווה מהבל פה של תורה מלאך שיעלה ויתקשר בשרשו".  הרוחנ
יא בעלת איכות של קדושה והיא נצחית: "מציאות חזק וקיים לעולמי עולמים" ה

 )עמוד העבודה, רו ע"א(.

 

 .  קוצר ואורך הזמן 4טו.

 הזמן הוא מושג יחסי שנמדד על פי העבודה וההשגה. 

ץ אצלו, שנחשב דרך הטבע, כשאדם לומד יום ולילה בחשק עצום אז הזמן מתכווי
ל שעה[. ויש קצת סבה לזה להיות שהתורה היא אצלו יום שלם כמו שנה ]צ"

רוחניית... והיא קודם לזמן, לכן אין הזמן שולט על התורה... ולפיכך מתכוויץ אצלו 
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הזמן בלימוד תורה משא"כ באיש יושב בטל כל היום נחשב אצלו יום לשנה... גרם 
)עמוד  הוא שיענש ביסורים שגורם ג"כ אריכת הזמןלעצמו אריכת הזמן, ולפיכך דין 

 העבודה, קפו ע"א(.

לימוד התורה עושה שתי פעולות הפכיות; מצד אחד הוא מכווץ את הזמן ומאידך 
הוא נותן לו "מציאות חזק". כיווץ הזמן הוא מצד התחושה, האדם מאבד את 

י, או בלשונו תחושת הזמן, והזמן מקבל מימד אחר, הוא מקבל איכות של זמן נצח
בתוספת קדושה" )ליקוטי מוהר"ן, ס. ב(. וכן הוא לגבי של ר' נחמן "ימיו מתרחבין 

המקום "שדרך אור הרוחני להתפשט ולהתרחב ולהתגדל עד בלי גבול, לכן אף מי 
שלקט חצי עומר, היה מתפשט הרוחניות ההוא לשיעור עומר" )עמוד העבודה, קנג 

ים מן דות של נפח, או משקל, הם יחסיים, ומושפעע"ב(. גם מימדים קבועים, כמו מ
 הדברים הנמדדים.

לעומת הלימוד שמכווץ את הזמן, "אין דבר שמרחיב ומאריך את הזמן כמו יסורין... 
ומי שהוא מגודל ומורגל בטוב ועונג מתכוויץ ומתקמט אצלו הזמן, שזמן ארוך 

 דומה לו לזמן קצר" )עמוד העבודה, קפו ע"א(.  

ריח ע"א(, כך היא  ונושאת את הגוף" )עמוד העבודה,מה סובלת כשם "שהנש
נושאת את הזמן. הגוף, הזמן והמקום הם מושגים יחסיים ונפסדים, דברים שיתבטלו 

ויחלפו. אבל הנשמה או המחשבה היא מעבר למקום ולזמן. "כי עיקר החיות  הוא 
ש בני אדם השכל".  אנשים שנמצאים במקום ובזמן נמצאים במצב של שינה. "י

בודתם למטה, ואין יכול להתעלות למעלה" )ליקוטי שישנים את ימיהם... כי נשאר ע
מוהר"ן, ס. ו(. אולם יש אפשרות להעלות את הזמן לשרשו ולתת לזמן איכות אחרת 

 בעבודתו.

"הימים" הם הספירות, ובעבודתינו אנו מחברים את הזמנים. באים באותם הימים 
ן ליום ארוך. כי ושה מצות... בדביקות... אזי מעשיו נכנסיומעירים אותם. "כשאדם ע

יש בכח מעשינו לנענע הספירות... כפי מה שאנו מתעוררים בקצוות החוטין 
שבידינו. להודיעך שיש יום בעוה"ז, יום קצר, ויש כנגדו יום ארוך בעוה"ב... 
ובעולם הנשמות עולה לא"ס... התורה שידבר בה האדם בזה העולם, אם היא 

" )ר' יצחק איזיק מקומרנא, נוצר לשמה, הולך אותו ליומו שהוא היום שלמעלה
 יט(.                         -חסד, ירושלים תשמ"ב, עמ' יח

הזמן אינו נמדד בכמות הימים, אריכות ימים איננה שנים רבות, אלא איכות הימים 
והר"ן, ס. ב(: שנמדדת על פי מה שהאדם יצר בהם. וכך כותב ר' נחמן )ליקוטי מ

ם, היינו שצריך שיראה להאריך ולהגדיל ימיו... כי כל יום "בחי' זקן... ואריכות ימי
ויום... בתחלה הוא קצר, היינו שבתחלת היום קשה עליו מאד העבודה שצריך 

לעשות באותו היום... ואח"כ מתרחב והולך בעבודתו. וצריך האדם לראות ולהגדיל 
וכן בכל  עה... להגדילה ולהרחיבה בתוספת קדושה...ולהאריך ולהרחיב כל שעה וש
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פעם ופעם יהיו ימיו מתרחבין בתוספות קדושה, וזה בחי' אריכות ימים... ואברהם 
 זקן בא בימים". כלומר אריכות הימים זו יכולתו של האדם להיות בדבקות. 

הזמן הוא בעל איכויות שונות: "כשבא נשמה לעולם... אם הנשמה של חכם, אז 
יום הולדו עד יום הסתלקותו... חכמה מתחלת לעלות, ועולה למעלה למעלה, מה

ויש בימי חייו של האדם ימי עליה וימי עמידה וימי ירידה" )שיחות הר"ן, ווארשא 
 ע"ב(.-תרפ"ז, מז ע"א

הזמן הוא יחסי, או בניסוח אחר: יש שני מיני זמן; זמן המודד את משך הפעולה, 
)אבות ד  שהוא למעלה מן המקום והזמן. "וזהו פירושוזמן שהוא הפעולה בעצמה 

יז(: יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז. שהאדם כשרוצה לילך 
מהלך ת"ק שנה צריך לילך הרבה, ובחלום יכול לילך ברגע אחד, מפני שהוא 

למעלה מזמניות. והתענוג שיש לו ברגע אחד ]בעוה"ב[... אין יכול כאן העולם 
מר זהה בלשונו )ליקוטי אמרים למ"מ ול כי הוא בזמן" )לקוטים יקרים. רצ(. מאלסב

מויטבסק, לח ע"ב( מסתיים במלים: "והנה הזמן בטל ממציאות ]אין לו מציאות 
 ממשית[ כי הזמן הוא בריאה,  ואין יכול לקבל מלמעלה מהזמנים". -ריאלית

 

 .  השליטה על הזמן5טו.

 ול את התענוגמאפשרת לאיש החי בעולם, לסבמוגבלות העולם הנברא, אינה 
הנפלא של העולם הבא. אולם ישראל הם למעלה מן הזמן ויש להם כח ושליטה על 

הזמן. "וכשהם ]ישראל[ עושים רצונו של מקום, הזמן בידם לעשות כמו שהם 
 רוצים, שהם למעלה מן הזמן" )שם, לט ע"א(. 

ותה לזמן דיבור, או לזמן קריאה "המחשבה תופסת זמן מועט מאוד" כאשר נשווה א
כתיבת אותה המחשבה. למעשה "למחשבה אין יחוס וערך עם הזמן" או לזמן 

)עמוד העבודה, קצח ע"ב(. כשם שהיא "יכולה להתפשט ברגע אחד על אלף 
זמני, או -זמנית, ויש לה יכולת לתת מימד אל-פרסאות" )שם(, באותו אופן היא על

נצחי  הדבר: במה שהמחשבה נצחית, היא מקנה מימדנצחי, לדברים שבזמן. פירוש 
לזמן ולאדם שהמחשבה שלו. "כי הנשמה היא עצם החיות והחיות בה דבר עצמיי" 

)עמוד העבודה, ריט ע"א(, ולכן היא חפשית לעשות הכל. אף מה שנתפס כחלום, 
כבלתי אפשרי, "יכול ללכת ברגע אחד". הכל אפשרי, הכל פתוח, זוהי המציאות 

 ם של הנשמה.והעול

הוא חיות עצמיי, וזהו שדקדק הכתוב ואמר בעשו  "והנה חיותנו הבא מצד התורה
על חרבך תחיה, כלומר, שחיותך אינו אלא חיות מקריי, והחרב תהיה סיבה לחיותך 

המקריי... החרב אינה עצם החיות, אלא היא  סיבת חיות המקריי, משא"כ התורה 
א חיות אבל היא עצם חיות, ומה שהוא עצם הואינה חיות הסביי, ר"ל אינה סיבה ל
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נצחיי. כי זהו ההפרש בין עצם למקרה... כי הוא חייך"  )עמוד העבודה, ריט ע"א(. 
החרב היא מקרה, והתורה היא העצם, עצם החיות, ולכן מי שחי על חרבו, חייו 

 מקריים, אפשרי המציאות, חיי מקרה. ומי שחייו בתורה, חי חיי נצח.

בימים", ועל פסוק "והמלך והר  על פסוק "ואברהם זקן בא ו למאמר הזוזהו פירוש
דוד זקן בא בימים". לומר, שהיו באים עם הימים שלהם לאותו עולם, הוא עולם 

הנשמות. והימים שלהם היו שלמים" )עמוד העבודה, לט ע"א(. תפיסה דומה נמצא 
הפסוק "דבר יום בספר הליקוטים לרח"ו, ירושלים תשמ"א, עמ' קנח, בדרשה על 

 ביומו", שהיא התורה. 

 

 .  ימים שהם ספירות6ו.ט

"זקן בא בימים העליונים"  משמעו: אברהם ההיסטורי התלבש בימים העליונים 
)בספירת החסד(. או לחלופין: "אברהם שהוא זקן בא בימים, פי' בא והתלבש 

ם שעשה באברהם התחתון שהוא נקרא ימים, ר"ל שהוא זמני. ומחמת גודל החסדי
אליו והתלבש בתוכו".  המלה ימים כאן היא אברהם, זכה והמשיך המדה העליונה 

במשמעות של זמן היסטורי הקשור לאברהם התחתון. מדת אברהם )הימים 
העליונים הם הספירות( התלבשה באברהם ההיסטורי. בשני הפירושים ההבחנה היא 

שמעות היא אחת: אברהם בין הימים והימים העליונים. הציור הוא הפוך, אך המ
 העליונים. או: הימים העליונים ירדו והתלבשו על אברהם.עלה והתלבש בימים 

לכאורה "הימים אינם דבר נתפס" )עמוד העבודה, רה ע"ב(, ו"האדם מת בכל יום 
ובכל רגע, מאחר שהוא בהכרח מעותד למיתה", אך יש באפשרותו לחיות חיי נצח, 

 ציאות חזק", על ידי אותם הימים שבהם בראזמני ו"מ-לתת לחייו מימד אל
מלאכים. ואז בעצם מתבטל ההבדל בין חייו כאן ועכשיו, ובין החיים שלאחר 

 המוות, והאדם קונה לו חיי נצח.

על הפסוק ואברהם זקן בא בימים, נכתבו פירושים רבים אצל החסידים, ובאותה רוח 
. "בא והתלבש באברהם מפרש המגיד את המלה יום כ"מדה": "מתלבש במדה שלו"

מים, ר"ל שהוא זמני, ומחמת גודל החסדים שעשה אברהם התחתון שהוא נקרא י
התחתון, זכה להמשיך המדה העליונה אליו והתלבש בתוכו" )לקוטים יקרים, רפב(. 

 זמנית.                        -ההתלבשות במדות העליונות מקנה לאדם מציאות על

דבקותו מן הזמן", כלומר יזנסק דומה: "בא למעלה פירושו של ר' אלימלך מל
 בעליונים מקנה לו מעלה זו )נעם אלימלך, יב ע"א(. 
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 .  התלבשות הימים וחלוקא דרבנן7טו.

מנחם מנדל מקוסוב מרחיב את הענין וקושר אותו עם הרעיון של חלוקא דרבנן.  
יקון צריך ההתלבשות בימים, היא התלבשות במלבוש שנעשה על ידי תיקון, והת

בחי' מלבושים... מהימים שהאדם מתקן בהם להיעשות בשכל חדש: "הימים הם 
נעשה חלוקא דרבנן... בסוד שם הקדוש... ]יעקב[ תיקן כל הימים ולא חיסר כלום 

מימיו"  )אהבת שלום, לג ע"ב(. דברים אלו נמצאים כבר אצל שבתי שעפטל 
: "שהלבוש נעשה מימים הורביץ, בספרו שפע טל, הנאוויאה שע"ב, לט ע"א

ם עצמם שהיה חי הצדיק בעולם הזה ועסק בתורה ובמצוות רבים... ר"ל מהימי
ובמע"ט ]ובמעשים טובים[, מאותן הימים נוצרו לו ימים לבושים".  האדם מחסר 

את זמנו על ידי עיסוק בדברים אחרים, דברים שנפסדים בזמן ושהזמן נפסד על ידם, 
ד את ה' זמן האמיתי. זה הזמן אשר בו "התחיל לעבוולא בימים העליונים שהם ה

 בשכל חדש... בימים היינו המדות הנק' ימים כנודע" )אהבת שלום, יב ע"א(.

פירושים אלו נתלים בדברי ר' חיים ויטל בדרשה על הפסוק "למען ירבו ימיכם",  
ולהבחנה שהוא עושה בין ימים וימים של לימוד תורה: "כי על הימים הראשונים 

שהיה עם הארץ ]הכוונה לרבן יוחנן ולר' עקיבא[, שלט בו המיתה".  המיתה אינה 
שיש לו איכות של עידן גן העדן  שלטת במי שחי בימים של תורה, שהוא זמן נצחי,

"שכל מה שעושה האדם בעוה"ז ביום הקטן, מרבה היום הגדול למעלה, על האדמה 
ומוסיפים ימים".  הזמן על שהיא ג"ע. וג"כ בעוה"ז מתמצית של מעלה מרבים 

אדמת גן העדן הוא תמצית הזמן. משהו שניתן להוסיף ולמהול, שמטיפה אחת 
מתייחסת למדרש בברכות כח ע"ב: "מעשה של רשב"י  ייעשה להמון. דרשת הרח"ו

ורבי יוחנן בן זכאי, שבכה ואמר לתלמידיו: יש לפני שני דרכים, א' לגיהנם וא' לג"ע 
יוחנן כשלמד תורה היה בן מ' שנה, וכל מה שהיה מפחד היה  ולא אבכה?". "כי רבן

, זמן של על אותם השנים שאבד".  זמן אבוד הוא זמן שמלאך המוות שולט עליו
ביטול תורה. "בלילה כשהולכת הנשמה לתת חשבון למעלה, הולך עמה אותו היום, 

גבל, ומעיד לפני הקב"ה מה שעשה פלוני באותו היום. ובעוה"ז היום קטן ומו
ובעולם הנשמות הולך עד א"ס".  הימים שלנו הם איזו רפליקה מוקטנת, בבואה 

ם )גם במובן של טעם החיים(. קלושה של הימים האינסופיים שהם תמצית החיי
"דבר יום ביומו, שהיא התורה שידבר האדם בעוה"ז, מוליך אותה ליומו, שהוא יומו 

 שלמעלה... שיהיה מזון אל נפשו בג"ע". 

"ו על הזמן האינסופי, שהוא תולדה של מעשי האדם בעולם הזה, הרח דברי
סוב מבטל ומרחיק מתייחסים לעולם הנשמות בגן עדן, לאחר המוות. ר' ברוך מקו

את ההבחנה הזאת בין חיי העולם הזה והחיים בעולם הבא. לאדם יש אפשרות לתת 
חייו, והוא יכול למות עדן.. יש לו שליטה על ¬לחייו איכות של חיים נצחיים, חיי גן

מיתת עצמו.  אין כאן עוד איזה מדרש. יש כאן שיטה מטפיזית, שבה תפיסת הזמן 
חלק מהתייחסות חדשה לעולם. תפיסת עולם שמכתיבה היא עקרונית מאוד. היא 

 דרך חיים.
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 סוף                -.  הזמן ויחסו לאין8טו.

ן סוף בין מה שבכוח ומה שבפועל. הזמן אינו חל על האין סוף, ואין הפרש אצל האי
את הנמצאים טרם היותם זהה להשגתו אותם בהיותם נמצאים. האין כלומר השגתו 

דברים לא מצד מציאותם בפועל אלא מצד עצמו" )עמוד העבודה, סוף "יודע כל ה
קלד ע"א(.  ידיעה, או השגחה זו היא ראיה פנימית, "ראיה רוחנית"; "שאין הפרש 

 ין מציאות בכח למציאות בפועל" )עמוד העבודה, עג ע"ב(.אצל עין השכל ב

תיד כולם הזמן הוא אינדיפרנטי וחסר משמעות לגבי האין סוף, "שהזמן העבר והע
בבורא בהוה".  "העבר העתיד וההוה אינם אלא בערכנו, שאנחנו אינם קדמונים, 

 ולא נצחיים ובהכרח יש לנו התחלה וסוף" )שם(. ארגומנטים אלו לקוחים
מהפילוסופיה האריסטוטלית והפילוסופיה היהודית של ימי הביניים. כך למשל 

עת הגלגל, והגלגל נברא".  כותב הרמב"ם: "אבל הזמן נברא, כי הוא נמשך לתנו
העבר והעתיד מושכלים באין סוף בהווה בהשגת עצמותו שהיא תמידיית מעולמי 

 כמו בשאר בחינות.עולמים ולעולמי עולמים בלתי בעלת תכלית בבחי' הזמן 

"קודם בריאת העולם לא היה שום זמן, כי הזמן נברא הוא כמו שאר הנבראים" 
ל על הנבראים, ולפני הבריאה לא היה על מה )עמוד העבודה, פא ע"ב(, והוא ח

יחול. "כי הזמן נתלה בתנועת הגלגל, והגלגל נברא. ומה שאדם מצייר המשך זמן 
ה גונב הציור ההוא מציור הזמן של עתה על קודם הבריאה, הוא מפני שכוח המדמ

קודם הבריאה" )עמוד העבודה, קלג ע"א(. "קודם הבריאה לא היה דבר שאפשר 
 ו קודם ומתאחר" )עמוד העבודה, קכג ע"ב(.לומר עלי

מה שנאמר למעלה לגבי האין סוף, חל גם על הישויות הרוחניות: השכלים או 
קודם לזמן" )עמוד העבודה, קז ע"ב(. וכן הנשמות. "הזמן הוא נברא והרוחניים הם 

והם "השכל והמחשבה של האדם אינם נופלים תחת הזמנים... לפי שהם רוחניים, 
הזמן וקודם לו, ואיך ישלוט המאחר על הקודם" )שם(. לעומת הטיעון למעלה מ

הקודם "שהזמן הוא רק בערכנו" כי אנו אפשרי המציאות "ולא נצחיים", מדייק ר' 
יסה החושנית היא אמנם זמנית )בזמן(, אולם בערך השכל שהוא נצחי, ברוך: התפ

ועקר סבת מציאות  אין לזמן משמעות. "העבר העתיד וההוה כלם אצל השכל בהוה,
העבר והעתיד הוא החוש" )עמוד העבודה, קלג ע"א(.  "מה שהוא אצל החוש עתיד, 

 הרי הוא אצל השכל הוה" )שם, קלד ע"א(. 

' ברוך ממחיש זאת בסדרת משלים כמו משל החושנית בלבד. ר הזמן קשור לתפיסה
לאות, אך החביות שמשאירים את ברזיהם פתוחים, החוש בהווה רואה את החביות מ

עין השכל רואה אותן מרוקנות. השגת החושים היא בזמן: "לא יוכל החוש להשיג 
לם ריקות החביות קודם שתתרוקן בפועל ממש" )עמוד העבודה, קלג ע"ב(. או

ההלכה גוזרת בניגוד לתפיסת החוש: "כל העתיד לגזוז כגזוז דמי" )שם, קלד ע"א(. 
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לכן יכול להשיג איזה דבר אף טרם "להיות שהשגת השכל היא השגה דקה וזכה, 
ביאת הדבר ההוא" )עמוד העבודה, קלג ע"ב(. "בערך השכל אין הפרש בין מה 

ר מצד מציאות הדבר עצמו שבכח לבין מה שבפועל... כי השכל אינו משיג הדב
 בפועל, אלא מצד שיוכל להמצא ומוכרח להמצא" )שם(.

 

 .   המקום והזמן כתארים עצמיים9טו.

אפשרי המציאות, ולכן המציאות היא ענין מקרי, רק כשהיא חלה על  העולם הוא
אלהים היא תואר עצמי. לעומת תארי האל השליליים של הרמב"ם, נוסחו 

יניים תורות תארים "עצמיים". כך למשל תארי האחדות, בפילוסופיה של ימי הב
ואר תארים "מהותיים" לרבות ת –המציאות והידיעה אצל קרשקש,  או אצל רס"ג 

 הנצחיות. תארים אלו הם בלתי נפרדים מן המהות האלהית.

ר' ברוך עושה השלכה של התארים העצמיים של אלהים על נשמת האדם. יש כאן 
יים של אלהים אל התחום האנושי. לנשמה יש גם כן העתקה של התארים העצמ

 . ולכן הנשמה היא מעבר למקוםתארים עצמיים: מציאות, אחדות, ידיעה, נצחיות
ולזמן, והאדם באופן מהותי הוא במעמדו של אדם הראשון קודם החטא.  ההיקש 
בין אלהים והנשמה כבר נעשה בתלמוד: "חמשה ברכי נפשי, כנגד מי אמרן דוד? 

הקב"ה וכנגד נשמה" )ברכות י ע"א(,  ואין ספק שרעיון הבריאה בצלם הוא  כנגד
לם העתקת התארים אחד הרעיונות המרכזיים ביותר במחשבה היהודית,  או

 העצמיים כפי שעושה ר' ברוך נראית לי מקורית.

 

 .  מקור ושורש המקום והזמן10טו.

)עמוד העבודה, קז  "הרוחניים הם קודמים לטבע, ולכן לא ישלוט עליהם הטבע"
]ו' קצוות דזעיר אנפין[. ג' מיני בחינות  ע"ב(. כללות הטבע משתלשל מו"ק דז"א

 משתלשלים משם:

"ששה ימים כנגד ו"ק דז"א שהוא סוד ההנהגה שאנו מתנהגים על ידיהם" א. הזמן. 
)שם(. ר' ברוך מעלה את האפשרות כי ששת ימי השבוע משתלשלים מו"ק 

עי שהוא כללות כולם מצטייר כמרכז שששה קווים יוצאים שבמלכות, ויום השבי
 ממנו וסובבים אותו ויונקים ממנו והוא עומד ושקט. 

עולם...  והוא שורש הזמן שהם ששת ימי השבוע. ובינה קדמה  "הו"ק מכונים בשם
לעולם... ותשובה עילאה היא בבינה, שהיא תשובה מאהבה... תוכל לספוג בתוכה 

ום העשין" )עמוד העבודה, קצח ע"ב(.  התשובה לבינה, שהיא זמן שבלה בהעדר קי
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ת בתוכה... מעל הזמן, נותנת מימד נצחי לימים ולמעשים. המחשבה "סופגת ושואב
כמה שנים שהיה מבלה במעשה הרע" )שם(. ונותנת לו משמעות אחרת, או איכות 

 של זמן אחר.

פי שנין: רגע, חלק א' תשעה מיני זמנים כלולים בזמן עמידת העולם שהוא שית אל
ודש, שנה, שמיטה ויובל שהוא הזמן הגדול מתתרף, שעה, יום ולילה, שבוע, ח

 שבזמנים המוגבלים.

ם שגם הוא מורכב מ"ואו בחינות שהם מעלה ומטה, פנים ואחור, ימין ב. המקו
 ושמאל" )עמוד העבודה, קז ע"ב(. 

ייתם אינו רק עליית "רק דבר גשמי תופס מקום... והספירות הם רוחניים, ועל
"ציורים השכליים שאדם מחדש אותם בשכלו המדרגה" )עמוד העבודה, נג ע"ב(. 

פועל, ואעפ"כ אינם תופסים מקום" )עמוד העבודה, ודעתו... יש לה מציאות חזק ב
סג ע"א(.  לגבי הרוחניים "אין שום ריקות דמשמע שתופסים מקום" )שם, נג ע"ב(. 

או החלל הריק, משמעם "שכחו המצומצם נשאר פנוי  ומושגים כמו המקום הפנוי,
 מן הכח הבב"ת ]הבלתי בעל תכלית[" )שם, קה ע"ב(.  

שבהם תלויים ג' זוגות: קרירות וחמימות, יבשות ולחות, ג. ד' היסודות "ארמ"ע 
 כבדות וקלות" )שם(.

 

 .  המספר11טו.

ד העבודה, קכא "כללות זמן ימי עמידת העולם... כולם נתפסים ע"י המספר" )עמו
לא יושכל בו מנין... הענינים ע"א(. המספר מודד את הזמן. "כל מה שאינו גוף 

בגוף, לא יושכל בהם מנין כלל אלא בהיותם עלות הנבדלים אשר אינם גוף ולא כוח 
 ; עמוד העבודה, קכט ע"ב(.16ועלולים" )מורה נבוכים, דף נה ע"א, ההקדמה ה

א מלכות ים המחדשים והמהוים את הזמן הו"עולם העשיה שמכללו הם הם גלגל
דכללות העולמות. והנה ידוע שכל החשבונות והמספרים הם במלכות וז"ש עיניך 

שבון. ולפיכך כל מציאות הזמן, בכלליו ובפרטי פרטיו, הם נאחזים ברכות בח
 ונתפסים בחשבון ומספר, כי כולם בחי' מלכות" )עמוד העבודה, קכא ע"ב(.

וויות ונופל ברוחניים מצד שינוי מדרגתם. התחלות חידושי הההמספר נתחדש מעת 
שום ספירה" "א"א להיות ב' ספירות שוות".  מאידך "לא יש מדרגה ממוצעת בין 

 ע"ב(.-)עמוד העבודה, נד ע"א
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"בחי' המספר בספירות איננו מצד בחי' העילה אשר בכל ספירה וספירה, אלא מצד 
(. לכן "לא יצדק להצטרף עצמות א"ס בחינת העלול" )עמוד העבודה, מה ע"ב

 לספירות בבחי' המספר" )שם(.

"מספר אחד היה במציאות גם קודם שהאציל הא"ס את כתר א"ק" )עמוד העבודה, 
פה ע"ב(. "הוא מספר קדמוניי, בעבור כי מלת אחד, נגרר ותלוי במציאות א"ס, וכמו 

ג"כ ענין קדמוניי" שהא"ס הוא קדמון, כך ענין אחד הרומז על אחדות הא"ס הוא 
 )שם(.

נו אחד בעצם, כי אם יצטרף אליו עוד דבר ר' ברוך מבחין בין "אחד המספריי ]ש[אי
אחר כמוהו... ובהצטרפותם ביחד סר מהם מקרי האחדות... משא"כ אחד הנאמר על 
הא"ס, אינו אחדות מקרי אלא אחדות עצמי" )עמוד העבודה, צא ע"ב(. וזהו מאמר 

נת הוא חד ולא בחושבן" וכן "אחד ואין יחיד כיחודו", "אין שני אליהו בתיקונים "א
ו להחבירה", "אין סוף לאחדותו. כי אחדות הכתר מחודש כחידוש אצילותו שקדם ל

אליו ההעדר, משא"כ אחדות הא"ס שהוא אחדות קדמוני, ואין אחדותו כאחדות 
 המספרי כי אחדות המספר מחודש."  

הכתר היה צריך מספר, לכן לכאורה עם אצילות מאחר שהמספר אחד אינו בגדר ה
זה לא יתכן "כי ענין המספר לא שייך אלא בדברים  . דבר2להתחדש המספר 

השווים" מבחינת עצמותם )עמוד העבודה, פו ע"א(. המספר יכול לחול מבחינת 
המציאות אך לא מבחינת העצמות. כשם שאין למנות את אין סוף במנין הספירות, 

תשע, כיוון שעצמות כתר שונה מעצמות שאר העלולים במה  אין לומר שהן
צמות אין סוף: "מה שאנו אומרים שכתר א"ק ]אדם קדמון[ נמנה עם שנאצלה מע

שאר הספירות ע"כ ודאי הוא אחרי היות מציאות הספירות בפועל" )עמוד העבודה, 
אפשר פו ע"ב(. לפני אצילות הספירות, הוא בחי' עלול בלבד שלא כמו אין סוף ש

 לומר שהוא עילה אף בטרם האצילות.

כי אם עצמותי, מחודש בחידוש גמור. זוהי ההשקפה המספר עשר איננו הסכמיי 
הפיתגוראית המובעת אף בס' פרדס רימונים, ש"ב. וכך כותב ר' ברוך: "ידוע לכל 

חוקר, שענין היות הספירות עשר לבד, לא פחות ולא יותר, הוא שוה אצל כל 
ל רחוק הוא מדרך השכל שיהיה מספר עשר הסכמיי... כי איך כיוונו כ האומות. והנה

האומות זל"ז ]זה לזה[ להסכמה אחת כזאת. ועוד קשה למה בחרו דוקא עשר ולא 
 מספר אחר" )עמוד העבודה, כז ע"א(. 

ר' ברוך מקוסוב סבור כי אף אדם הראשון השתמש במספר זה "ונשאר המנהג הזה 
י ירכו" )שם(. הראיה ממה שאומות העולם מונים מספר אצל כל האומות שהם יוצא

יעה בס' שפע טל )ש"ז פ"ב(, ור ' ברוך תמיה על אירגס שלא קיבל עשר, כבר מופ
דעה זו כמופת שכלי. אף החייט )בס' עסיס רימונים, ש"ב פ"ב(, שותף לדעה זו: 

ות, "מה שלמעלה מן העשר חוזר אל האחדים, כמו יא יב וכו' בין בעשיריות, מא
 אלפים ורבבות".  
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 המוות 

 .  האדם הוא נצחי1טז.

 ר חושב, יש יכולת לברוא עולמות כאלהים, וכאלהים הוא נצחי.                                                  לאדם כיצו

מי שאין בו נשמה ישנה מגולגלת, רק נשמה חדשה שלא היתה מיום היותה בגוף, 
בור אפילו על חטא קל כל ימיו, הנה איש כזה לא תשלוט ויהיה זהיר מאד שלא לע

כלל, ויכול להיות חי וקיים לעולם בגוף ונפש כמו שהיה קודם חטא  עליו המיתה
 אדה"ר )עמוד העבודה, ר ע"א(. 

משמעות הדבר היא שבמהותו האדם הוא בן אלמוות. הוא נולד למציאות שהיא 
כי האדם כל זמן שמיום הולדו לא בעצם גן  עדן,  והוא נברא בצלם לחיי נצח "

חר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, ומסתמא חטא... לא השליט עליו המיתה, מא
החלק דומה להכל" )עמוד העבודה, קצט ע"ב(. מאותו טעם כוחו של האדם הוא 

כזה ש"יש יכולת בנשמת הצדיק... לשנות הטבע" )שם(. מקור כחו היא נשמתו 
 ק מאלהים.שכור מחצבתה למעלה, שהיא חל

 

 .  חטא אדם הראשון 2טז.

תו, איבד אדם הראשון בחטאו. "והנה קודם שאכל את כוחו הבלתי מוגבל ונצחיו
אדה"ר מעץ הדעת, היו אותן השעות נקראים אצלו חיים גמורים, מאחר כי עדיין לא 
היה מעותד למיתה... ומאז ואילך שוב לא היו חייו חיים, מאחר כי התחיל אז למות. 

ף ביום ]וזה שאמר הכתוב[ כי ביום אכלך ממנו מות תמות )בר' ב יז(: תיכ וזש"ה
קיב  -אכלך תתחיל למות... שבכל רגע מתים והולכים" )יסוד האמונה, קיא ע"ב 

ע"א(. חטאו של אדם הראשון הפך את המשמעות המקורית של המלה חיים. החיים 
ם. על פי הבנה זו המוות בגן עדן שהיו "חיים גמורים" בהעדר המוות, נעשו מוגבלי

 מוות "שבכל רגע מתים והולכים".הוא החיים האמיתיים. והחיים הם התחלת ה

"כיון שנגזר בעת אכילת אדה"ר מעץ הדעת מיתה על כל הדורות, א"כ בהכרח הוא 
כשנולד האדם... ומתחיל למות תיכף מיום הולדו. וכעין זה פירשו המפרשים הפסוק 

מיום הולדו', תיכף מיום הולדו מתחיל יום המוות. כי תיכף בקהלת ]ז א[ 'ויום המות 
ידה ברגע ראשונה, מתחיל למות... כי אנחנו מתים בכל רגע ורגע, בין אחר הל

כשאנחנו אוכלים ושותים, ובין כשאנחנו ישנים, ובין כשאנחנו מדברים, אנו מתים 
 והולכים" )יסוד האמונה, קיא ע"ב(.   
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ו עובר אלינו בירושה. כל חסרונו של אדם הראשון אינלמרות זאת סבור ר' ברוך ש
יתרונו של אדם הראשון בטרם החטא, עם יכולת אינסופית וחיי נצח אדם נולד עם 

כאלהים,  עם "חיים גמורים", עם כשרון לחיות את החיים באיכותם המקורית 
ולהחזיר לחיים את איכותם המקורית. המוות הוא מה שמגביל וקוטע את המציאות 

עצרים החושנית, אך אין לו שליטה על הנשמה והמחשבה, ולכן החיים אינם נ
במוות. באופן פרדוקסאלי, המוות הוא החיים האמיתיים בגלל העדר המציאות 

הגופנית והתפיסה החושנית. אלו באו לאדם והתחלפו לו בדבקות השגתו לאחר 
 החטא, ואז הוא הרגיש בעירומו. 

 

 ת החטאתפיס -.  החטא והמוות 3טז.

חד מאתנו. אין של כל א  –המוות הוא תוצאה של חטא האדם הראשון, ולמעשה 
כאן תפיסה דטרמיניסטית, כלומר: המוות איננו מובן מאיליו, אלא תוצאה ישירה 

של מעשיו של כל אחד. "כי עונותיכם מבדילים" )ישעיהו נט ב(. "ובאמת רש"י ז"ל 
ם'. ו'כי' הוא לשון אלא. כידוע שמלת היה מדייק לישנא דקרא שנאמר 'כי עונותיכ

דלמא אלא דהא נמצא משמע רק העונות מבדילים 'כי' משמש בד' לשונות, אי 
 בינכם לבין האלהים" )עמוד העבודה, קצט ע"ב(. ומי שאינו חוטא יחיה לעד. 

קריאה צמודה כזאת לפשט הכתוב אופיינית מאד לדרכו הפרשנית של ברוך 
וב עד הסוף, ונעמוד על תכונה זו בהמשך בפירושו מקוסוב, שהולך עם מה שכת

תולה גם ר' ברוך את הכאב והרע )רח ע"ב(: "לעולם השפע  לעקדה.  בעוונות
שיורדת מן השמים טובה היא מאד מאד... בחטאינו גרמנו לעצמינו להיות חומרינו 

מקבל משפע היורד מלמעלה ענין רע וצער וכאב".  המוות חל רק על הרשעים 
ועת. רז"ל: רשעים בחייהם קרויים מתים,  מפני שמעותדים למיתה בכל עת "וז"ש 

כי המיתה מתקרבת בהם ואינם עושים שום דבר" )עמוד העבודה, רו ע"א(. חוסר 
המעש, או תרדמתם, של הרשעים הוא מוות. כי הם בזבזו את זמנם. חייהם של 

הרשעים היא "מיתה אריכתא", "שמעותדין למיתה לכן אף בחייהם קרויים מתים" 
 )שם, רל ע"א(. 

שבתם, הם נותנים לזמן איכות נצחית ולכן הצדיקים לעומת זאת, במעשיהם ובמח
"צדיקים אף במיתתן קרויים חיים,  כי אע"פ שאז הם מתים, מ"מ ]מכל מקום[ במה 
שבראו מלאכים בחייהם, הרי באלו הימים הם חיים לעולמי עולמים".  לגבי הצדיק 

המוות והחיים הם היינו הך.  והצדיקים "אף במיתתן נפשם צרורות בצרור החיים, 
 ן נקראים חיים לעולם בין בחייהם בין במיתתן" )עמוד העבודה, רל ע"א(. לכ

יש כאן תפיסה מאוד אופטימית של המוות.  המעבר הטראומטי מן המציאות לעולם 
אחר נעדר לחלוטין. להיפך העדר הגוף הוא רק יתרון. האדם בכח בחירתו יכול 

עשיו. הרשע הוא מת לחיות או למות. בחירה זו נעשית באופן מיידי על ידי מ
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והצדיק בוחר בחיים. המטבע המדרשית "צדיקים אף במיתתן קרויים חיים" צוברת 
עוצמה חדשה כשהיא מתחברת לתפיסת הזמן של ר' ברוך ולהבנת מהות הרוחניים. 

המוות והחיים נמצאים בו זמנית כמו החכמה והסכלות, הן שתי פניה של אותה 
 צונו.מציאות שהאדם יכול לחשוף על פי ר

 

 .  חיי הנצח והחזרה בתשובה4טז.

צ'אנס לחיי נצח, או להיוולדות מחודשת לתוך מציאות של חיים נצחיים בטרם 
חטא, ניתן לחוזר בתשובה: "מי שעושה תשובה מאהבה מתחדשים כל ימיו בחדוש 
גמור כאלו נולד היום" )עמוד העבודה, רב ע"ב(. וראוי שחזרה זו תיעשה כבר היום. 

בה תקום )ויקרא יט לב(... שצריך שיהא הקימה ]החזרה בתשובה[ קודם "מפני שי
הזקנה )זוהר, קדושים, פז ע"ב(, דהיינו שיראה שלא יאבד אף יום אחד ח"ו ]חס 
ושלום[. כי עולם שנה ונפש מקושרים זה בזה. וכשיש פגם ח"ו בשנה, גם עולם 

 ונפש אינם שלמים ח"ו... תקומה... רק תעלה תמיד למדרגה". 

ההיוולדות מחדש, ההתחדשות או החזרה בתשובה היא תהליך של עליה שמתרחש 
בהשגה. כאן חוזר ר' ברוך על המתכון של חפיפת התחומים, כאשר נקודת המוצא 

היא ההכרה. המוות או החיים הם שינוי של מצב התודעה. ומנגנוני ההכרה וההשגה 
עליה מקומית ח"ו אלא קובעים את מעמדו של האדם בעולם. "העליה ההוא אינה 

עליה להשגה יותר עצומה מבראשונה" )עמוד העבודה, ר ע"א(. עליה זו כרוכה 
ביסורים. וזהו הפירוש למאמר חז"ל: "צדיקים אין להם מנוחה לעוה"ב" )כתובות 

קד ע"א(. נשמת הצדיק שעולה למעלה צריכה מירוק מאותם "צחצוחי שמרים 
שגה. תהליך המירוק הוא תהליך עליית רוחניים" שחוצצים ומבדילים בפני הה

הנשמה בשלבי ההשגה, והוא גם תהליך מתמיד של חזרה בתשובה. תהליך שקיים 
 בכל העולמות, בחיים ולאחר המוות )שם, ע"ב(. 

לגבי הצדיקים אין הבדל בין חייהם למותם, בין חיי העולם הזה  לחיי העולם הבא, 
)יסורים של אהבה( נמשכת גם לאחר  דרכם היא תמיד דרך של עליה. דרך היסורים

המוות, ההבדל הוא רק בנוכחות הגוף. הסגפנות היא תנאי הכרחי לחיים האמיתיים, 
שהם המוות, כבר בתפיסתו של ר' יוסף קארו: "ואשר יתנהג כך ]בסגפנות[ יהיה לו 

 המיתה חיים אמיתיים".  

 

 הפיכת ערך המושגים   –.  המוות הוא החיים האמיתיים 5טז.

"יחשוב שבאותה שעה תפרד נפשך מגופך ותמות מן העולם הזה ותחיה לעולם הבא 
אשר הוא מקור החיים... והוא השכל".  המוות הוא החיבור עם מקור החיים. חיים 
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שכל הביניים "אחדות ה-ברובד של השכל, ובמונחים של הפילוסופיה של ימי
ובע גם על ידי ר' יוסף המשכיל והמושכל", אלו הם החיים האמיתיים. רעיון זה ה

קארו:  "ותהיה לך המיתה למנוחה. וזהו סוד מה שאמרו חז"ל מי שירצה לחיות 
ימות...  כי אין לו חפץ בהנאות הגופניות כלל, ובזה הוא כאלו ממית עצמו, ובכך 

עולם מנוחה גדולה בהדבקו בקונו... תחיה נפשו באמת, ותהיה לו הפרידה מזה ה
שתדבק בקונה לאור באור החיים. ואשר כן ינהג יהיה לו  אחרי הפרידה מזה החומר

המיתה חיים אמיתיים, כי מובטח לו שהוא נדבק בקונו." וכדברי ר' נתן: "שמעתי 
מפי הקדוש מעצמו ]ר' נחמן מברסלב[... מי שזוכה לדעת אותו ית', אין חילוק אצלו 

רק שעכשיו בחייו  בין חיים למיתה. כי הוא דבוק ונכלל בו ית' בחייו ובמותו.כלל 
דירתו בכאן, ואח"כ דירתו שם... חיים נצחיים הם רק להשי"ת, כי הוא חי לנצח, ומי 
שנכלל בשרשו, דהיינו בו ית' הוא ג"כ חי לנצח... ועיקר הכלליות... הוא ע"י הדעת 

יתיו. כי עיקר האדם הוא השכל וע"כ במקום אותו ית'. כמ"ש החכם אלו ידעתיו הי
 כל האדם. וכשיודע ומשיג בידיעת השכל הוא שם ממש". שחושב השכל, שם 

 

 .  המוות בזיקה לתפיסת העולם כחלום 6טז.

המוות הוא מושג יחסי, וכאלו הם המושגים: "הזמן"  ו"המקום". מות הגוף איננו 
למוות קשורה לתפיסת העולם  מות הנשמה, במובן מסויים להיפך, וההתייחסות

ם, המוות איננו מעבר מעולם לעולם אלא ממצב ומעמדו. כאשר העולם נתפס כחלו
 תודעה אחד לשני, וככזה הוא מאבד את המימד הטראומטי שלו.

והנה ידענו שהעוה"ז דומה לחלום, ועוה"ב דומה להקיץ... ולמה אדאג על זה 
כשאקיץ, דהיינו לעוה"ב )עמוד שמכין אותי בחלום, כיון שלא יכאב לי כלל 

 העבודה, רט ע"א(.   

סוח נפלא לתפיסתו האידאליסטית של ר' ברוך מקוסוב. המציאות שלנו היא זהו ני
מה שנחלם לנו. המציאות היא חלום, ואין לה ממשות מעבר למורגש. התבטלות 

 משוחררים מכל –המציאות היא ההקיץ "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"  
 :  תפיסה חושנית. קביעה זו לקוחה מסיפור מספר מבחר הפנינים

ואמר, שחכם אחד היה במדינה, והיו אנשיה בצרה גדולה, והיה מדבר דבריו ולא 
היה מרגיש לצרה. אמרו לו: הלא תצטער למה שכלנו בצער. אמר להם: לא. אמרו 

ש לו בהקיץ, על לו: ולמה? אמר להם: אם הייתי רואה אותו בחלומי, לא הייתי מרגי
כל האמת, יהיה עניני העוה"ז כולה כן לא אצטער על זה... כי כאשר אשוב אל הש

כחלום. והעצה הברורה כהקיץ. וכמו שהנר עין האור, כך השכל עין הנפש. וכאשר 
 השמש אור העולם, כך הנפש אור הגוף.  
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ר' ברוך חושב אף הוא שתפיסה כזו היא מסקנת "השכל האמת".  כלומר, 
 התכוונות הנכונה כרוכה בהתעלמות מהרגשת החושים. ה

כי כל מיני ההרגשים שבאדם וכל החיות שבאדם הוא בא מן הנשמה, שאם  כי ידוע
לא יש נשמה, הוא כאבן דומם... והנה זה האדם הנבון כל מגמתו ומחשבתו הוא 

נשתקע... ומחמת רוב השתקעות מחשבתו ונשמתו... לא ירגיש שום כאב כלל. 
   ז אמרתי פירוש הפסוק בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמיםועפ"

 

 .  המוות אצל ר' נחמן7טז.

אנלוגיה מסויימת לתפיסת העולם כחלום אפשר לראות בדבריו של ר' נחמן על 
העולם שהוא גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל.  חוויית הפחד המתמדת של ר' 

ש"ט על "געגועים נמתקים על מולדתה נחמן מן המוות עומדת בניגוד לדברי הבע
איננה מצויה כלל בתפיסת העולם האופטימית של ר' האמיתית של הנשמה",  ו

 ברוך.  

"אמר שכמה פעמים צייר לעצמו... כאילו הוא מת ממש. עד שהרגיש טעם מיתה 
ממש" )שבחי הר"ן, קפט(. "ואז היה מבקש מהשי"ת שימות על קדוש ה'" )שם, נז(. 

"העולם  ן לתת משמעות למוות, אך אין התגברות פסיכולוגית על הפחד.יש כאן רצו
 סבורים שכשיבוא המשיח לא ימותו. לא כן הוא, אפילו משיח בעצמו, גם הוא מת". 

ר' נתן שטרנהרץ, תלמידו של ר' נחמן, כותב: "מקודם סיפר לי ]ר' נחמן[ שבימי 
חד ומתירא הרבה מאד מן בחרותו היה לו פחד גדול מאד מאד מן המיתה. והיה מתפ

על קידוש השם... והלך בזה זמן רב... אפשר המיתה. ואז היה מבקש מהש"י שימות 
שנה... ולא היתה שיח' ותפלה שלא ביקש ע"ז ]על זאת[. שיסתלק על קידוש השם. 
ומגודל פחדו ויראתו אז מהמיתה כנ"ל, היה זה בעצמו אצלו מסירת נפש על קידוש 

בנתי שאותו הדבר שמתגבר על האדם... אותו הדבר דוקא השם ממש... ומהנ"ל ה
ריך לשבר בשביל השי"ת כי זה עיקר עבודתו".  שיא הפחד הוא גם שיאה של הוא צ

 האקסטזה. "כמה מיני עינויים שסבלו הקדושים בשביל קידוש השם. אשרי להם". 

 

 .  התעצמות כוח הנשמה בעת המוות8טז.

נקשר לענין קידוש השם(, נמצא בספר טל אורות רעיון אחר שגם הוא קשור לכאן )ו
 כמי הקלויז, ג ע"ב: לר' ליפמן מח

כמו שהמעיין מעלה מים מלמטה למעלה, כך הצדיקים עוברים בגיהנם ומעלים מ"ן 
למעלה... במותו שיוצא נשמת הצדיק מן הגוף, אז הנשמה בלי לבוש הגשמי, ואז 
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וכם ומשברת הקליפה, ומלקטת אין אחיזה לחיצונים בנשמה, ואז היא נכנסת בת
תה יותר ממה שהעלה בחייו. וז"ש גדולים צדיקים הניצוצות... ומעלה אז בשעת מי

 במיתתם יותר מבחייהם.                    

התעצמות כח הנשמה עומד ביחס ישר להיחלשות הגוף,  לכן גדול כוחו של הצדיק 
 הכוחות העליונים.  לאחר המוות בהעדר הגוף, והוא מעלה את המ"ן לזיווג

 

 וד.  בחינות של מוות: השינה והלימ9טז.

ר' ברוך משווה את השינה ללימוד. השינה והלימוד הם ההפסקות בדבקות ויחד עם 
 זאת הם תנאי ומסגרת למדיטציה.  השינה מאפשרת את הדבקות:

א. ע"י סילוק הגורם המפריע של נתוני החושים. "הרוצה לחיות ימית א"ע ]את 
כמעט מעין  ".  בדרך זו דורש המגיד:  "והנה היסח הדעת הגדול הזה הואעצמו[

מיתה או שינה שהיא ג"כ א מס' ממיתה, כי נתעלה כל חיותו עד למעלה... עד 
שהוליד בשכלו והבין הדברים על אמיתותם". המוות כאן הוא השחרור מן המימד 

דווקא על ידי הסחת  החושני של המציאות, והוא תנאי לדבקות. הריכוז והצמצום בא
 מן הגשמיות.הדעת, התנתקות מן הסביבה או התפשטות 

היסח הדעת הזה, שנתפס אצלינו בדרך כלל כמין פיזור, הוא בעצם ריכוז וצמצום 
במה שהוא מעבר לחושים, "אשר אם יקרא אותו אדם לא יענהו, וכמעט אינו רואה 

בים את הדברים, "מה אפי' מה שנגד עיניו". צמצום ומיתה אלו פותחים ומרחי
הרחבה גדולה בסוד נפשט מגשמיות", שהיה מצומצמים לפניו בתחלה נעשה לו ב

וזוהי הדבקות. במובן זה השינה היא גם מעין התפשטות מן הגשמיות. הצמצום הוא 
סיבת ההולדה והבריאה, הוא היצירה והוא האהבה.  עזה כמוות אהבה. וכשאדם 

 דברים, ואז הוא חי.ממש מת מאהבה, אז הוא יודע את ה

סת המאפשר את הריצה קדימה, בגלל ב. השינה היא ה"שוב", היא הגורם המוו
 האופי הדינמי של החשיבה, וחוסר האפשרות להישאר בדבקות מתמדת. 

והחיות רצוא ושוב... וכשלומד צריך לנוח מעט בכל שורה כדי לדבק עצמו בו ית'... 
ואם לא ילמוד יבוטל דבקותו. ויחשוב ואע"פ שבשעת הלימוד א"א לדבק עצמו... 

 כול להשיג דבוק... )עמוד העבודה, רכ ע"ב(.  כמו בעת השינה אינו י

ר' ברוך שהוא ללא ספק למדן עצום, נוקט כאן בעמדה חסידית מובהקת. הוא דבק 
בדרך הלימוד המדיטטיבית שנהגה בחוג החסידים הראשונים.  בקטע מקביל מספר 

 אור האמת )שם(: 
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תיכף למקומו. וזו  והחיות רצוא ושוב, כן יהיה בדרך הזה לעיין בענין עוה"ז וישוב
מדריגה גדולה עד מאוד שיהיה תמיד דבוק בעולם העליון בו ית'. וכשלומד צריך 

להניח מעט בכל שעה כדי לדבק עצמו בו ית'. ואעפי"כ צריך ללמוד. ואע"פי שבעת 
חת נשמתו... ואם לא ילמוד יבוטל הלימוד א"א לדבק בו ית'... שהתורה מצחצ

השינה אינו יכול להיות דבוק, וכן כשנופלים דביקותו. ויחשוב שכמו שבשעת 
 המוחין שלו, כן לא יהיה שעת הלימוד גרוע מהם.

מקור הנשמה, דיורה הקבוע וחיותה הם בעולם העליון שהוא הבסיס העליון של 
כה לעולה לביתו הם; "שינוח הסולם ]הנשמה[. הדרך חזרה הביתה, או הוראות הדר

בלימוד הם קטעי הדבקות. הלימוד, כמו מעט בכל שורה". המנוחות וההפסקות 
השינה, הוא תנאי ואמצעי להשגת הדבקות. בזמן הלימוד או השינה אי אפשר להגיע 
לדבקות. הלימוד הוא בחינת ה"שוב". הוא גורם שלילי, כמו השינה, אבל הוא חיוני 

רחשת בהפסקות הלימוד. בריווח בין המלים. או לחילופין: לדבקות. הדבקות מת
 והלימוד הן האתנחתות של הדבקות.השינה 

 

 .  שינה והתעוררות10טז.

השינה נתפסת בדרך כלל כדבר שלילי, כמו השכחה והמוות, והיא היפך 
ההתעוררות. יש שתי בחינות של השינה: א. שינה של הגוף שהיא ביטול הרגשת 

ת הגוף. ב. שינה של הנשמה, שהיא החטא, מצב שיש להתעורר החושים כמו מית
  ממנו.

במקומות שונים בכתבי ר' ברוך נתפסת השינה כמוות. מאחר שהתודעה קובעת את 
המציאות, מצבים של חוסר תודעה: שכחה, שינה וכד', הם וואקום או מוות. 

יים. היא המודעות יוצרת את המציאות. ומציאות זו איננה מוגבלת לתנאים הפיס
, ולכן האדם נמצא מוכתבת על ידי חוקיות המחשבה שהיא מעבר למקום ולזמן

 במקום שמחשבתו שם, ולא במקום שגופו נמצא בו.               

השינה של הנשמה היא כמו שכחה שממנה יש "לעורר את האדם בהערה שכלית".  
שההתעוררות  "לצאת מבחינת הדורמיטא לבחינת ההויה".  העולם הזה הוא חלום

מתרדמת החיים בעולם הזה. ממנו היא הדבקות. חלומו של הנביא הוא ההתעוררות 
תפיסת החטא או הטפשות כשינה, מופיעה גם בכתבי ר' נחמן. בסיפור מאבידת בת 
מלך, חטאו העיקרי של המשנה למלך, הן התרדמות שנופלות עליו תמיד )וכן אחרי 

 הראשון, החטא במובהק הוא השינה.  אכלו מן העץ(. זהו גם חטאו של אדם 

 

 ת ויצירה.  התעוררות, התעברו11טז.
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ופקידות עקרות נעשה ע"י שמעוררין את בני אדם משינתם. כי יש בני אדם שישנים 
את ימיהם...  כי נשאר עבודתם למטה ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. כי 

מה תחיה את בעליה... עיקר החיות הוא השכל. כמו שכתוב )קהלת ז יב(: החכ
יו[ וכשרוצין להראות לו פניו ולעוררו ]וכשהשכל נופל לבחינת שינה. כשנופלות פנ

משינתו, צריכין להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות... כי כמו שמרפאין את 
העיור... צריכין לצמצם לו את האור כדי שלא יזיק לו... שהיה בשינה ובחושך זמן 

 ש לו את הפנים בסיפורי מעשיות שלא יזיק לו פתאום האור.  רב... צריכין להלבי

רה, צמצום האור והלבשת הפנים בסיפורי מעשיות, הוא תהליך היצירה. וכך גם ההע
באמנות הפיסול.  בדרך ההתבוננות בתורה יש ללכת בסיבובין, ולהשליך את 
כך  הפסולת שננסרת סביב המכוון. קודם שמחדשים, צריך לומר הקדמות, ואחר

הסיפור שהוא משליכין ההקדמות. בתהליך של  צמצום, גילוף ומחיקה, נוצר 
ההתעוררות, העליה וההכנה לקראת יצירה חדשה. ההתלבשות בכלי הסיפור והמשל 

היא היצירה, יצירת הכלים בדרך הצמצום.  יצירה כזו )סיפור מעשה( כוחה יפה 
תפקיד זהה לזה של לעורר את האדם משנתו. כאמצעי מעורר  ממלא הסיפור 

באות להשכיח את הצרות ולהזכיר המוזות, בנותיה של מנמוסינה, אלת הזכרון, ש
 את הדברים החשובים.  בתמיהה על שנתו של חוני המעגל שואל ר' נחמן מברסלב: 

ווי קען מען אפ שלאפין די זיבציג יאהר? ואח"כ כשאמר רביז"ל התורה היה 
מרוב דביקות, וכשהגיע רביז"ל להפסוק עורו התעוררות רב בין אנ"ש ובכו הרבה 

כות תשובה להרמב"ם[, אמרו בניגון ובהתעוררות ובדביקות ישנים מתרדמתכם ]הל
עצום כזה עד שכל אנ"ש התחילו לבכות בקול גדול והוצרך... להפסיק אמירת 

התורה עד שנשקט הבכיה... וכשגמר אמירת התורה ענה ואמר שהיתה חתונה יפה... 
ולא  ל להחזיק אותם בענין אמירת התורה הזו שלשה ימים ושלשה לילות,שהיה יכו

ידעו בין יום ולילה כלל. ]הדרשה נדרשה בר"ה תקס"ז על מעמד האדרא, דוגמת 
 מעמד הר סיני שהוא הלולא או חתונה.[       

עוד לעניין ר' נחמן וההתעוררות מן השינה:  "היום אמרתי שלשה דברים שלא 
. העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה, ואני אמרתי כדברי העולם: א

סיפורי מעשיות מעוררין בני אדם מן השינה. ב. העולם אומרים שמסיפורי  שע"י
דברים אינם באים לידי הריון, )פון זאגין ווערט מען ניט טראגין(,  ואני אמרתי 

א פקידת שמסיפורי דברים של הצדיק, שמעורר עי"ז בני אדם משינתם עי"ז ב
, אין צריך למעות עקרות.  ג. העולם אומרים כי הצדיק האמת המופלג במעלה

 הרבה... ואני אמרתי שיש התבוננות כזו שצריך לזה כל הון דעלמא".  

 

 היסורים כאמצעי מעורר וכאבן בוחן למעלת האדם –.  התעוררות ע"י יסורים 12טז.
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פי פירושו המקורי של ר'  התעוררות מסוג אחר מתרחשת באמצעות היסורים. על
י הדרך שבה מעורר הקב"ה את האדם לחזור ברוך, היסורים הם אמצעי מעורר.  זוה

 בתשובה, מאחר שאין הוא יכול לדבר אתו. 

מי שאינו ישן שינה עמוקה יכול להתעורר ע"י דבור קל, או ע"י נענוע כל דהו, אבל 
זה לא יועיל צריך לנענעו מי ששינתו עמוקה, צריך לצעוק עליו בקול גדול, ואם 

ו בדקירת מחט בבשרו, ואם אף זה לא יועיל מאוד, ואם זה לא יועיל צריכין לעורר
 צריכין לנסות הרגשתו בחתוך החרב על בשרו )עמוד העבודה, רל ע"א(.

היסורים הם קנה מדה למצב הערנות שלנו ולמידת הקרבה לאלהים: "אם הם יסורין 
שנים שינה עמוקה. ואם הם יסורים גדולים, ודאי אנו קלים, נמצא עדיין אין אנו י

עמוקה ורחוקים ממנו ית'" )עמוד העבודה, רל ע"ב(. על פי הגיון זה,  ישנים שינה
מי שהוא צדיק אין לו יסורים כלל. אולם בנקודה זו שובר ר' ברוך את הגיון 
שאין  הדברים: העדר גמור של יסורים מציין דווקא את מצבו של הרשע. "והנה מי

עוררו". "שכל היסורין לו יסורין כלל... זהו ודאי רשע גמור והוא לאחר יאוש מל
שבעולם לא יעוררוהו", וזהו "רשע מוחלט", "מת גמור" "שאף דקירת דקר לא 

יעוררהו" )שם(.  נראה שבכל זאת המצב האופטימלי הם יסורים קלים שהם 
ות, נחלתו של הרשע אינדיקציה לשינה קלה, ולא העדרם המוחלט שהוא המו

 אחר יאוש. המוחלט שהוא בבחינת מת גמור,  דבר אבוד ול

 

 .  השכחה 13טז.

פן אחר של המוות היא השכחה שבמישור הקוסמי היא השבירה שנתרחשה בבריאת 
העולם. המוות איננו מות הגוף אלא מצב של החלשות השכל. "כי עיקר החיות... 

כלם, הרי נתמעט חיותם, ולכן נקרא מיתה הוא ענין השגה והשכלה, וכשנחלש כח ש
ע ע"ב(. חולשת השכל, שינה, שכחה או שגעון )יציאה מן  ושבירה" )עמוד העבודה,

הכלים(, זוהי השבירה והמיתה. ולעומת זאת המוות הפיזי, היציאה מכלי וכבלי 
 הגוף מתוך אקסטאזה, זוהי שאיפתו של המיסטיקאי.

, בהעדר צמצום. "מי שיטריח עצמו להשיג חולשת הדעת נגרמת על ידי עומס יתר
לו להשיג, יאבד" )עמוד העבודה, צז ע"א(. הדבר מתבאר דבר מה שאין ביכולת שכ

ע"י חוק פיסיקאלי פשוט, זהו חוק טבע, "וכן כתבו ג"כ חכמי הטבע בעניין חוש 
הראות. מי שיאנוס את עצמו לראות למרחוק יותר ממה שמגיע גבול הראייה שלו, 

 אחר כך לראות אפי' מה שהיה יכול לראות מקודם" )שם(. "כי הנה לא יוכל
הראב"ד כתב בפירושו לס' יצירה בדף כד ע"ב וז"ל שם: אם יתאמץ החוקר לחקור 
על מה שאין בדעתו יכולה להשיג, אף מה שהיה בכוחו מקודם לכן להשיגו, יחלש 

א עוד, אם ולא יוכל להשיגו. המשל בזה אדם שיש בכוחו לישא שני ככרים ול
ל לישא אפילו שני ככרים יתאמץ וירצה להוסיף על משאו חצי ככר, יחלש ולא יוכ
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שהיה בכוחו לישא בתחלה" )עמוד העבודה, ע ע"ב(. לכן השכחה בתהליך ההשגה 
היא חלק מן המכניזם של דרך המחשבה ברצוא ושוב. המוות הוא חלק מהחיים. 

ך הדבקות. הקושי להישאר כמו שהלימוד, השינה וה"שוב" הוא חלק מתהלי
 הליכי החשיבה.  בדביקות אקסטאטית מוסבר בחוקיות של ת

]השכחה אינה[ אבידת עולמית, כי אע"פ שבעוה"ז היא אבודה ממנו, מ"מ היא 
כתובה ורשומה למעלה במרום בספר הזכרון של מעלה... וכשנפטר מן העולם אז 

 מונה, קמג ע"א(.מראין לו הנשמות מה שהשכיל בשכלו בעוה"ז )יסוד הא

 

 ושוב             .  השכחה בדרך ההשגה, או הדבקות ברצוא14טז.

 מעלת השכחה

ג' שלום מתאר את הדבקות כמצב שאינו יכול להתמיד.  "ירידה" ממצב זה היא חלק 
מהטבע האנושי. הבעש"ט היה נוהג לפרש את הפסוק ביחזקאל א יד: והחיות רצוא 

יות )החיות הרוחנית של העולמות, שפועלת ושוב כאילו כתוב בחיריק, והח
"כח החיות אי אפשר לממשו ולהיות מודעים לו ברצף  לסירוגין(. לדעת שלום

אחד". הקצב של "מטי ולא מטי" בדינמיקה המחשבתית, הוא הכרחי כווסת או 
 מסנן. 

כי אין הגוף יכול לסבול החיות בתוכו, ולכן קודם המיתה כשרואה השכינה, ונתרבה 
מ ע"ב(. אי ו, לכן מתמיד, כי אינו יכול לסבול רוב החיות )ליקוטי אמרים, חיות

אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול ]הדבקות[. כי א"כ יצא מגדר אנושי. 
 וע"כ מוכרח שיהיה הביטול בבחינת רצוא ושוב )ליקוטי מוהר"ן,  סה. ד(.

 כך גם מוסבר ההכרח שבהדחקה ובשכחה באופן מאלף אצל ר' נחמן: 

ים במוח כמו בענין המחשבות שבמוח הוא פלא גדול... איך המחשבות מונח
חבילות חבילות, הרבה מאוד אלו על אלו. וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו, אזי 

מוציא מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח אצלו במחשבה... ואזי כשמושך וש
אותה המחשבה, אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מונחים... 

היתה שכחה... אם היה זוכר כל מה בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה. כי אם לא 
שעבר, לא היה אפשר לו להרים א"ע לעבודתו ית' בשום אופן. גם היו מבלבלים את 

בה גדולה הרבה מאוד... כדי האדם מאוד כל הדברים... ע"כ השכחה היא עצה טו
שתהא התורה חביבה על לומדיה תמיד כשעה הראשונה. כי ע"י השכחה כשחוזר 

 צלו כחדשות וחביב עליו. ובא ולומד... היא א
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כנגד התיסכול שבשכחה אומר ר' נחמן: "ואיתא משל... ששכרו אנשים למלא 
פורעים לי על  חביות, והחביות היו נקובים... אבל החכם אמר; מה לי בזה, הלא

היום... כי אני מושכר לימים".  השכחה היא הכרחית והיא גם מעלה בהיותה תנאי 
התיסכול שבשכחה, העבודה והלימוד הזיסיפי, החזרה לחידוש והתחדשות. היאוש ו

שוב ושוב, אינם אלא התחדשות מתמדת. אין כאן צד של יאוש, "כי אני מושכר 
מעבר לכך, זהו הפשט. ובאמת, "מושכר לימים"  לימים",  ואינני צריך להיות מוטרד

חלק  משמעו, לימים עליונים )הספירות או הזמן באיכותו הנצחית האינסופית(, אני
 מן המחזוריות וההתחדשות.

 

 .  השבירה15טז.

כמאורע היסטורי אירעה השבירה בלוחות "כאשר חטאנו בחטא העגל ונשתברו 
אור הגדול ההוא, ונשתברנו גם אנחנו הלוחות לחלישות כוחן, שלא יכלו לקבל ה

וחזרה זוהמתינו..." )עמוד העבודה, קז ע"א(.  השבירה אירעה גם בבריאה עם "מות 
לכים" או "חורבן העולמות". "העולמות שאינם מושגים במחשבה כלל הם המ

 בבחי' סוד ומחריבן. שאין זה עיקר כוונת הבריאה. והבן". 

שגעון או עם מותו. מצבי ביניים של  אצל האדם מתרחשת השבירה בשעה של
שבירה הם שכחה, חוסר ריכוז, בלבול, חוסר מודעות, או דיבור אוטומאטי.  

שברו הם מה שאינו מושג, מה שנאבד ונשכח וחדל להתקיים. העולמות הדברים שנ
שאין הקב"ה רוצה לגלותם, ונשארו טמונים עמו, אינם ניתנים להשגה אנושית, דינם 

אין בהם כוונה, מלים מתות, יצירה שלא נתכוונו אליה, לא התמקדו כדין דברים ש
ים אינטלקטואלים בה ולא הצטמצמו בתוכה. השבירה היא תוצאה של עומס תכנ

ורגשיים, הארת יתר. שבעקבותיה באה השכחה וההדחקה.  התיקון לעומת זה הוא 
 תהליך של היזכרות, למידה והשגה.

 

 ורות, מלים מתותמלים שב -.  המוות במלים 16טז.

אין שבירה אלא באותיות, אבל לא במחשבה.  המשל הוא כלי להשכל, וכן הדיבור 
מדבר בלי כונה הוא שבירת הכלים, שאין חיות הוא כלי להמחשבה, וכשהוא 

 בכלים.  

המיתה מתרחשת במלים, שהם כלי המחשבה. מלים מתות הן מלים שאין בהן חיות 
ות או חוסר מודעות, כמו דיבור אוטומטי. או נשמה. זה מצב של אי התכוונ

"וכשהוא מדבר בלי כונה הוא שבירת הכלים".  "מלות בלא כוונה הם מלות מתים 
ינם יכולים לפרוח למעלה" )עמוד העבודה, ריב ע"ב(. מלים שאינן יכולות וא
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לעלות, אין להן השפעה למעלה, אין להן כח של יצירה, הן אינן יכולות ליצור 
 כוונה מעלה את המלים. היא נותנת להם כיוון וצורה שעולה למעלה.ולהשפיע. ה

ם. האמת מעניקה החיות והקיום של הדברים היא המחשבה, או ערך האמת שלה
מציאות לדברים. "המדבר דברים שאין להם ציור שכלי... כמו שמדברים 

המשוגעים. אותן הדברים הם באמת כגוף בלא נשמה... דברים מתים" )עמוד 
דה, צ ע"א(. דברים ללא נשמה, ללא מהות ותוכן )"ציור שכלי"(, אין להם העבו

לית אשר יחדש אדם ג"כ אינה חיות וקיום, אין להם מציאות אמיתית. "המצאה שכ
מושגת לחוש... והציור השכלי הוא כעין נשמה לאותן הדברים שהציור השכלי 

ליפול גם בלב, וזהו לב  ההוא מוסבר על ידם... חיות וקיום..." )שם(. המיתה יכולה
 נשבר.    

 

 .  מוות ושגעון17טז.

אור שכלי עמוק השבירה היא שגעון, יציאה מן הכלים, או מות כתוצאה מהשפעת "
מאוד, יותר מדאי, מה שאין בכוח שכלם להשיג ולהשכיל. עי"ז נחלש כוחם שהיה 

ה של הכלים להם בתחילה להשיג, לא יוכלו להשיג אחר כך, וזו ענין השבירה והמית
ההם. כי עיקר החיות של הרוחניים העליונים הוא ענין השגה והשכלה, וכשנחלש 

ן נקרא מיתה ושבירה" )עמוד העבודה, ע ע"ב(. כח שכלם, הרי נתמעט חיותם, ולכ
הארה כזו גרמה למותו של בן עזאי ש"נסתכל בזיו השכינה. וכמו האדם המסתכל 

יניו כהות ופעמים מתעוור מפני תוקף בעיניו חלושות בתוקפו של אור השמש וע
האור המתגבר עליו, כך אירע לבן עזאי, גבר עליו האור שהיה מסתכל בו, ומרוב 

שהיה חפץ להדבק בו... לא רצה להפרד מאותו הזיו המתוק ונשאר טבוע וגנוז חפצו 
 בתוכו... ונשמטה נפשו ונשארה ונגנזה במקום דביקותה שהוא אור יקר מאוד".  

 

 השכחה במישור האירוטי    .18טז.

אפשר למצוא חוקיות של דמיון והקבלה בין ההתנהגות האנושית, תהליך הלמידה, 
לתהליכי הבריאה או התנהגות הבורא. כל אלו הם צורות הבעה  הידיעה והדבקות,

של אהבה. הבריאה היא "אהבה שאינה מגיעה אל סיפוקה, אלא תהליך דיאלקטי 
היא יוצרת את מושאה ושבה ומכלה אותו". זהו ושוב, כאשר -בפעימות רצוא

ה"שעשוע" של ר' משה קורדובירו שיש בו את ההיכללות המחודשת בעצמות האל.  
החוקיות של תהליכי החשיבה ברצוא ושוב מוסברת אצל המגיד בקביעה שאין 

תענוג מתמשך. זהו תהליך שהשכחה וההתרחקות הם חלק ממנו, ויש להם פן חיובי 
יוצרת את החידוש, והנסיגה וההתרחקות מביאים לפגישה מחודשת. במה שהשכחה 

של אהבה: אהבת אחים על פי הגיון זה מבחין מנחם מנדל מויטבסק בין שני סוגים 
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שהיא אהבה מתמשכת, זוהי דבקות תמידית. ואהבת איש לאשתו שבאה מחמת 
אהבה, התפרדות ברצוא ושוב. זוהי אהבה שמכוחה בא התענוג, והוא מתווסף על ה

 כי תענוג תמידי אינו תענוג.

יש ב' מיני אהבות. א' שאוהב את מי שמקבל טובה ממנו... וזוהי אהבה שבין איש 
... ואהבה ההיא באה מחמת התפרדות... כי תענוג תמידי אינו תענוג. ויש עוד לאשתו

אהבה אח עם אחותו. וזו אהבה עצמיית... נמצא האהבה היא מדה יתירה מן 
מכוחה בא התענוג. ואהבה שמחמת תענוג, התענוג הוא מדה יתירה על התענוג, כי 

ינה תלויה בדבר ואינה האהבה )ליקוטי אמרים למ"מ מויטבסק, מו ע"א(. אהבה שא
נפסקת לעולם וזהו נקרא אהבת אחים ורעים דלא מתפרשין. ואחים הוא דביקות 

 )שם, מח ע"א(.

מנחם מנדל מקוסוב בספרו  ההבחנה הזאת בין שני מיני אהבות נמצאת גם אצל
 "אהבת שלום". הוא מתאר שתי מיני אהבות שהוא עושה סינתיזה ביניהן: 

דרך[ -דודים. אהבת רעים איהו אהבה תמידית ע"ד ]עלהיינו אהבת רעים ואהבת 
תרין רעים דלא מתפרשין. ואהבת דודים הוא התחדשות אהבה, והיינו שאחר 

המשכיל צריך לראות ולהרגיש בתענוג  הריחוק נולד אהבה חדשה כנודע. והאיש
תמידי התחדשות בכדי לאחדן התרין אהבות... כמו שאמרו ז"ל בכל יום ויום יהי' 

יך כחדשים וכאלו היום נתנו. והיינו שצריך האדם למצוא טעם חדש והשגה בעינ
חדשה בתורה... התחדשות אהבה... בכל יום ויום )אהבת שלום, א(.  יש שני מיני 

הוא אהבת אחים שאינו בבחי' משפיע ומקבל, רק אוהבים זל"ז כשני אהבה: א' 
ל יחוד, בחי' איש אחים בהתקשרות לבד... ויש אהבה גדולה מזו שהוא אהבה ש

 ואשתו, בחי' משפיע ומקבל )שם, עד ע"ב(. 

האהבה האידיאלית, זו שלעתיד לבוא, היא מעין צירוף של שתי האהבות הנ"ל, היא 
 .תמידית והיא מתחדשת

שיש שני מיני אהבות... ואהבת דודים איהו אהבה שאינה תמידית, רק לפעמים יש 
דש ביתר שאת... אבל לעתיד... שלא התרחקות, ואחרי הריחוק נעשה התקרבות מח

יהיה התחלקות בין אהבת, דהיינו שיהא אצלו בתענוג תמידי העבודת השי"ת 
]כך הוא[ משה רבינו ע"ה  ואעפי"כ ירגש כאלו הוא התחדשות אהבה )שם, מג ע"ב(.

]עליו השלום[ היה לו בכל יום ויום בחינת התחדשות, ומה שהיה אצלו ביום אתמול 
עכשו אצלו בחי' נגלה... וכך צריך להיות אצל כל אדם... ועי"ז  בחי' נסתר היה

נעשה יחוד בין עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא. אבל מי שאומר שאין בחי' 
 מוציא שם רע על בתולת בת ישראל )שם,  פד ע"א(. התחדשות בהתורה אזי הוא

שהיא  תהליך הלימוד צריך שיהיה כל פעם כבעילת בתולה, כ"אהבת ארוס וארוסתו
אהבה חדשה" )שם, לד ע"א(. "והעיקר התלהבות הוא בלב כנודע, וזהו בלבת אש... 

"כ וע"י ההתלהבות שבלב נולד געגועים בהאיברים החיצונים וזהו זה האשה... וע
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צריך כל איש המשכיל להסתכל בעצמו אם אש תוקד בקרבו... שלא תכבה... וע"כ 
עשה ע"י שפלות והכנעה )כמו צריך לראות לנפחה בכל פעם מחדש... וזה נ

שנופחים ומלבים את האש מלמטה(, צריך לשחות עצמו למטה בכדי שיעורר יפה 
אשה במשמעות את האש והשלהבת" )שם, צט ע"א(.  הדרשן משחק במלים אשה, 

קרבן, מלשון אש. הוא קושר את הפעולה בהתנהגות מוסרית ע"י שפלות וענווה, מה 
של ר' ברוך. )ואולי יש כאן כללי הדרכה להתנהגות שאינו אופייני כ"כ לדעותיו 

 אירוטית(. שכחה לאורך זמן של מושא האהבה הוא חטא. 

 

  

 

 אהבה

בפרק זה ידובר על האהבה שבין אלהים לאדם, ובאנלוגיה של דפוסי ההתנהגות 
בתחום זה לתבנית תהליכי החשיבה וההכרה, בריאת העולם והיצירה, ותהליך 

 החזרה בתשובה.

 מקור היסורים  –.  יסורים של אהבה 1יז.

אין מנוס מן הכאב: הידיעה היא כאב, והאהבה היא כאב, וגם להיפך: ההתרחקות 
והרצון שלא לדעת, רק צער יש בעולם. "וביאור ענין יסורין של אהבה הוא אצלי 

 בכמה אופנים":  

ה א. "מכאוב מן יקידת ולהבת אש האהבה". אלו הם יסורים שבאים מעצם האהב
שבוערת באדם, ומן הרצון לדעת את האובייקט האהוב. "וז"ס הכתוב יוסיף דעת 

השיג גדולת הבורא יהי' ממולא מתוספות יוסיף מכאוב, כי ככל שהאדם יוסיף ל
אהבתו לבורא ויהי' לו תוספות מכאוב" )שם(. השאיפה האינסופית לדעת, מלווה 

להגיע מעבר, וכיסופים אלו  כיסופים אינסופיים לדעת עוד, לגעת, להיות מחובר,
מלווים בכאב )כמו במשל הלב והמעין של ר' נחמן מברסלב(. ככל שנוספת ידיעה 

האהוב כן גדלה אהבתו. הוא מוסיף להיות נאהב. תכונותיו הידועות  באובייקט
מקרבות אותו אלינו. הדברים הידועים לנו מקרבים אותו ומגבירים את האהבה ואת 

 עוד, ואת הכאב הכרוך ברצון הזה.הרצון לדעת ולהתקרב 

ב. "את אשר יאהב ה' יוכיח". אלו הם יסורים שבאים מן הנאהב, מאלהים: אלהים 
יא את היסורים על האדם מרוב אהבתו אותו, "כדי לכבות את אהבתו".  מטרת מב

היסורים לכבות את האהבה, להתרחק ממוקד הכאב, ממושא האהבה, לכבות את 
גם אם משמעות הדבר יסורים וכאב )לכאורה נסבל האש השורפת של האהבה 
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ם מתייסרים יותר(. נראה שיסורי ההתרחקות גדולים מיסורי ההתקרבות ושני הצדדי
 בהם.

ג. יסורי המשיח. לכאן מתווספת גם תודעה לאומית עם יומרה ורצון לשינויים 
ת ראדיקאלים יותר. האדם אוהב את היסורים הללו, ומתייסר בהם כדי להשביע א

אהבתו. היסורים מבטאים את אהבתו, הם מהות אהבתו, והם משככים אותה )כנ"ל(, 
עם, כמו המשיח שסובל עוונות ישראל והוא והוא מקבל עליו יסורים בעוונות ה

מחולל מפשעינו.  יש כאן נכונות פסיכולוגית לסבול יסורים מן האוהב,  מתוך 
 אמונה שזוהי הדרך לגאולה.

מען כפרת הדור איננו מיוחד לנצרות. רעיון זה מצא לו ביטוי "רעיון מיתת הצדיק ל
בת לג ע"ב(".  כך כותב י' נאמן אצל חז"ל בציינם ש'צדיקים נתפסים על הדור' )ש

 ליבס  בניגוד לדעת ורבלובסקי. 

 

 דפוסי התנהגות  –אהבה 

 .  את אשר יאהב ה' יוכיח2יז.

כי ע"י התשת החומר ע"י אמר רב הונא כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורין... 
 עה ע"א(.    -יסורין, מתגבר השכל כי את אשר יאהב ה' יוכיח )יסוד האמונה, עד ע"ב 

רים מגבירים את האהבה כי על ידי דיכוי ההוויה הגופנית יגבר השכל, דהיינו: היסו
היסוד הרוחני של האהבה והגעגועים. והטעם להבאת היסורים על האדם הוא "כדי 

בתו" של האל )עמוד העבודה, קמט ע"ב(. היסורים מגבירים את לכבות את אה
מת סתירה פנימית ומתח האהבה, ובאים כדי לכבות אותה בעת ובעונה אחת. מתקיי

דיאלקטי בלתי נסבל שאי אפשר לפתור אותו. הכאב שגורם האוהב לנאהב, נובע 
יגה מן, מעצמת האהבה, שמוכרחים לקיים אותה ברצוא ושוב, כדי לצנן אותה. הנס
או הפגיעה באהוב, היא הכרחית לעמידה בעצמת הרגש הזה. אולם באופן 

ם הפגיעה ממש באהוב, איננה אמצעי יעיל פרדוקסאלי, ה"הסתר", הרגרסיה, ולעתי
לצינון האהבה, להיפך, היא משמשת כמין מאיץ, ומגבירה את רגש האהבה לקראת 

ה והדיכוי מגבירים אצלו פגישה מחודשת גם אצל האוהב וגם אצל הנאהב שהפגיע
 "השכל".  –את היסוד הרוחני  

ביסוד ההשתוקקות יש כאן מיתיפיקציה של היסורים והעוני, מפני שהם עומדים 
וההתעוררות, "שמרעיבן כדי לקרבן אצלו ית' ע"י השתוקקותן" )עמוד העבודה, ר 

נתינה ע"ב(. זוהי וואריאציה נוספת על הרעיון שהיסורים מגבירים את האהבה. ה
היא לעתים ביטוי של הרחקה. באופן זה אלהים משליך מעל פניו את מי שאין הוא 

החסר הוא סיבת הרצון, האביון הוא זה שמתאווה. רוצה להתעסק אתו. לעומת זאת 
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"יאה עניותא לישראל, כי ע"י העניות הם מקורבים לו ית' ואחר שיש להם לב נשבר, 
ם שבורים, שנאמר לב נשבר ונדכה וכו' כמשארז"ל דרכו של הקב"ה להשתמש בכלי

 ומי שלבו אינו נשבר לא יתפלל" )שם(. 

לחה בחיים הוא סימן להצלחה האמיתית. באופן פרדוקסלי אפשר לומר שחוסר הצ
זהו גם פתרון מסויים לבעיית צדיק ורע לו "כי הרע ההוא הוא טוב, לפי שע"י ]שעל 

א ע"א(. המושגים טוב ורע, חיים ידו[ הוא מקורב לבורא ית'" )עמוד העבודה, רל
ומוות ניתנים לפירוש הפוך. הם אינם מוחלטים. ההתעוררות וההשתוקקות הופכים 

הרע, את היסורים ואת המוות לחיים טובים. שתי גישות סותרות של האוהב את 
דפוס התנהגות חיובי  –לנאהב מוצגות בס' מגיד דבריו ליעקב:  נתינה והלקאה 

 ושלילי.  

ב' אהבות יש: הא' מחמת כל הטובות שיש לו אל הבן עושה לו כל הטובות. כי הנה 
 תו.והב' מחמת אהבתו אותו מוכיח אותו ומכה או

הקושי באהבה קיים לגבי שני הצדדים: האהוב והנאהב, אלהים ועמו, שכל אחד 
מהם הוא אהוב ונאהב. אהבת ה' וישראל, והשעשוע עם הצדיקים, מתוארים בספר 

( "במשל כשהאב אוהב את בנו אהבה עצומה, אך הבן 113ליעקב )ע' מגיד דבריו 
לות האהבה כנ"ל ומכה אותו, קטן ואינו יכול לסבול ולקבל האהבה. והאב רוצה לג

ועי"כ ]ועל ידי כך[ מגלה אח"כ מדת רחמנות שהוא התגלות אהבתו כנ"ל". אהבה 
ברוך מקוסוב לעולם  על ידי מכות, זה לא רעיון שימצא חן בעינינו בימים אלו, ור'

אינו מגיע להתבטאות מעין זאת. מקור היסורים הוא בהתרחקות האל, בחוסר הכנה 
מחמת החטא, ולא באקט מכוון של ענישה. האלמנט האלים מספקת של האדם 

ביחסי האהבה בין אלהים לאדם, מגיע לשיאו בקידוש השם, שהוא תביעה טוטאלית 
 של הנאהב, שמביאה עליו את מותו.  

 ההתרחקות

 .  ההכרח שבהתרחקות3יז.

על א. אהבה ראשונה  אי אפשר לסבול, היא גדולה עלינו. כמו המגיד, ר' ברוך עומד 
חוסר היכולת לקבל אהבה גדולה,  ונותן הסבר פסיכולוגי נפלא לעובדה שהאהבות 

הראשונות סופן כשלון. אהבה ראשונה אי אפשר לסבול מחמת עצמתה, "ולכן 
יות שהעולמות יהיו מקבלין אהבת הבורא, דהיינו השפע בבחינת מוכרח תמיד לה

  מטי ולא מטי, כנשר יעיר על קינו נוגע ואינו נוגע".

ב. ההתרחקות מגבירה את התענוג. לכאן מצטרפת קביעה כללית בדבר אופיו של 
התענוג: "ואהבה היא באה מחמת התפרדות, שאלו היה תמיד, היה תענוג תמידי, 

וכך כותב מנחם מנדל מויטבסק "תענוג תמידי אינו תענוג.  לכך   ואינו תענוג".
רק תראה רשימו, וע"י שמסתלק,  )יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב. אך אינו נפסק,
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עושה כלי שיוכל לעשות תענוג.  ובלא הסתלקות לא היה כלי ולא היה תענוג. וזהו 
יתירה שיהיו יכולין לקבל חביבין ישראל שניתן להם כלי כדי לקבל חמדה. זהו חבה 

תענוג... כדאיתא במדרש )נדה לא ע"ב( לכך אמרה תורה תטמא שבעת ימים כדי 
לה, ולזה מרמז )דברים טז ט( 'שבעה שבועות תספר לך'. וכדי שתתחבב על בע

שיוכלו לקבל התענוג זהו קבלת התורה... )דברים ה ד( פנים בפנים" )ליקוטי 
 אמרים, נא ע"ב(. 

, קבלת התורה, הידיעה והזיווג, כרוכים בהפסקות של הכנה )ספירה( תהליך ההשגה
רבות וההתרחקות אינם חוק והיטהרות שמכניסות את האלמנט של התענוג. ההתק

טבע מיכני, הן מאפיינות את עצמת הרגש המשתנה ואת ההתנהגות והתגובה 
תפלל האנושית: "כך כשאדם מתחיל להתפלל הוא בהתלהבות, ואח"כ אינו יכול לה

כ"כ בהתלהבות".  והרשימו הוא היסוד שנשאר וממשיך את הדברים, הוא זכרון 
 ר את הגעגועים.הדברים והמשכיותם,  הוא מה שמעור

 

 .  ביטויים של אהבה או שיטות של התרחקות4יז.

ר' ברוך מונה שתי התייחסויות שונות שהן שני פנים של אותו דבר, ואלו הם 
 ל מנת לקרר את אהבתו: האמצעים שהאוהב נוקט בהם ע

. נותן ומשפיע שפע נשיקות חיבוקים ומתנות. שיטה זו אינה יעילה והיא רק 1
בה. מרוב ש"מצטער מאוד על שאהבתו העצומה... בוער בקרבו, מגבירה את האה

ואינו יודע מה טובה לעשות... ויתקרר אהבתו מאוד מאוד, יחבקהו וינשקהו. 
בתו" )עמוד העבודה, קמח ע"ב(. הנתינה באמצע החיבוק והנשיקה ניתוסף אה

משנה את האוביקט האהוב במה שהיא משפיעה עליו, וההתייחסות אליו מקבלת 
ספקטיבה אחרת, ומעמיקה את האהבה. גם אם נתעלם מן העובדה שהנותן הוא פר

גם מקבל באותה נתינה, נוספת לו השגה במקבל. ברוך מקוסוב משתמש כאן במשל 
בגדים נאים, באותם בגדים הבן נראה יפה יותר, מה שמגביר לאב שמשפיע על בנו 

 את האהבה אליו. 

על היסורים הרוחניים של האהבה שהם קשים . יתייסר ביסורים גופניים כדי להקל 2
יותר.  הרצון להישרף על קידוש השם מוסבר כרצון להירפא מחולי האהבה או 

דולים מאוד... יהיה החשק, שהוא מחלה רוחנית "ואע"פ שיסורי שריפה הם ג
לתענוג... והשריפה הגשמיית מקרר קצת את אש האהבה הרוחניית" )עמוד העבודה, 

רחקות מתממשת על ידי הנתינה וההתייסרות, ולא על ידי הענשה קמט ע"א(.  ההת
 וייסור, ובאופן פרדוקסאלי דרכים אלו  מקרבות. 
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 .  ההתרחקות כביטוי אהבה5יז.

ות: "ברח דודי ודמה לך לצבי )שה"ש ח יד(... כל הבריחה עצמה היא ההתקרב
כסופא דכסיפו ישראל מקב"ה הוא דאר"ש ]דאמר ר' שמעון[ תאוותם של ישראל 
שיהיה הקב"ה לא הולך ולא מתרחק אלא בורח כצבי... בזמן שהוא בורח... תמיד 

: גם כשהוא בורח הוא הוא מחזיר את ראשו לאחוריו" )זוהר, ח"ב יד ע"א(. כלומר
 קרב על ידי הסתכלותו, על ידי ההתבוננות. ההתרחקות היא סיבת ההתגלות: מת

וזהו בנת לרעי מרחוק, לשון רעות ואהבה. ובנת ר"ל הבינות וגלית האהבה מרחוק, 
 ע"י התרחקות שנתרחק מתחלה ממנו, היא גרמה התגלות האהבה.  

ת היא גורם סיבת ההתגלות.  ההתרחקושינוי הפרספקטיבה יוצר את התמונה, והוא 
שמעורר את האהבה והגעגועים. הטיעונים כאן דומים מאוד לתיאור האהבה ברצוא 
ושוב, מטי ולא מטי, אצל ברוך מקוסוב, אבל אצל המגיד חסרה האידיאליזציה של 

 היסורים, וקידוש השם. 

 

 .  ההתרחקות והגעגועים6יז.

מדרבן ומאיץ, שגה והדבקות והוא יסוד ענין ההתרחקות הוא מהותי לתהליך הה
וברובד לשוני אחר הוא הגעגועים. לכאן נוסף האלמנט של התיסכול, של חוסר 
האפשרות להגיע, של האובססיה האינסופית של התהליך שאי אפשר להפסיקו; 

 רצוא ושוב, רצוא ושוב וחוזר חלילה.

הבתו אח"כ. ואמר וכמשל בן הקטן שצועק לאביו. הלך אביו להלאה כדי שתתגדל א
]ר' ישראל בעל שם טוב[ משל כשאחד הולך במסיבה ]בסיבוב[ שקורין ריב"ש 

שווינדיל טרעפ ]מדריגות לוליאניות[, כשהוא למטה רואה האור של מעלה ואח"כ 
 כשהולך להלאה מהצד אינו רואה )ליקוטי אמרים, מח ע"א(.

ין של ר' נחמן תמונת גרם המדריגות המסתובבות מזכירה מאוד את משל המעי
כשהאדם הוא למטה, בנקודה הרחוקה, הוא רואה את האור, ודווקא על מברסלב; 

ידי ההתקרבות כשהולך מן הצד אינו רואה. אינסופיותו של התהליך מומחש על ידי 
הסיבובים החוזרים, שבכל אחד מהם יש צד חשוך. הנסיגה, או ההסתרה, מתרחשת 

ותר שיש לאדם .  הפרספקטיבה הטובה בידווקא בנקודת התתקרבות הגדולה יותר
היא מרחוק. מרחוק מתגלה לעיניו מושא אהבתו במלוא הדרו, אהובתו בכל יופיה, 

מורגנה, חזיון -והוא מתאווה אליה, לגעת בה, להתקרב אליה. האם זו היא פטה
תעתועים, האם זו היא עבודה סיזיפית שמשאירה אותנו עם צרור נקוב, חבית ריקה?  

חזיון אינו לנגד עינינו, נשאר רישומו בתוכנו. לא. גם כשה –היא כמובן התשובה 
 בכל פעם בהיר וחזק יותר. ובכל פעם זו התחלה והתחדשות והתקרבות.
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 .  הסברים חינוכיים להתרחקות7יז.

יש לשמור על מינון נכון באהבה, כך גורס ר' אליעזר ליפמן מבראד: "אנו רואים 
ואה שהבן חלש ומזיק לו אכילת אכילו פטומות. וכשהוא רבאב... ויש לו בן חביב, מ

פטומות... ומשמרו שלא יחטוף לאכול. והנה אב כזה מצטער מאד על העדר 
השפעתו לבנו... רק שעושה כן לטובת בנו" )בית שלמה, ווארשא תרל"ג, ב ע"א(. 

הטיעון שאי אפשר לסבול את עצמת האהבה, מקבל גוון אחר ברוח הפסוק: "דבש 
קאתו" )משלי כה טז(. ר' משה אוסטרר, מאותו חוג, ת אכל דיך פן תשבעהו והמצא

מפרש את ההתרחקות כזרז וממריץ להתקרבות, אבל ההתרחקות כאן היא מאוד 
מתונה, והאלמנט האלים נעדר לחלוטין. ההתרחקות היא אמצעי חינוכי שבעזרתו 

 : התלמיד לומד להתקרב, לומד ללכת ולעשות את צעדיו הראשונים

שמעתי אומרים  –ותי, לעזרתי חושה )תהלים כב כ(. חושה ואתה ה' אל תרחק איל
משל לאב שרוצה ללמד לבנו שילך, כי קטן הוא. ולהרגילו שילך, האב מרחיק מבנו 
הקטן מעט מעט, והילד הולך אצלו. אזי האב מרחק ממנו עוד כדי שהבן ילך... אך 

... ולך במהרה להילד להצילוכשאביו רואה שהבן יפול במקום סכנה, האב ה
שהנפילה גדולה עד מאוד... ולכן לעזרתי חושה... שאם זכו ישראל אחישנה... 

 חושה אע"פ שאין אנו זכאים. 

משל זה מופיע גם אצל המגיד: "שמעתי משל נפלא על עונש הצדיקים בעוה"ז, והם 
להרגילו  כאלו הקב"ה מרחיק מהם ח"ו. ד"מ ]דרך משל[ אדם שיש לו בן קטן ורוצה

על רגליו על הארץ, ונתרחק ממנו מעט מעט וקוראהו שילך הקטן לילך, מעמידו 
אצלו שיעור מועט. וכאשר בא התינוק אצל אביו אזי מתרחק אביו עוד ממנו... 

והנמשל מובן מאליו; הקב"ה רצונו תמיד שהצדיק יעלה ממדריגה למדריגה ע"י 
 . מעשיו, לכן הקב"ה מתרחק ממנו ומענישו תמיד"

 

 התרחקות שהיא התקרבות -ל ר' נחמן מברסלב .  ההתרחקות אצ8יז.

כשאדם נכנס בעבודת ה', אזי הדרך שמראין לו התרחקות... ובאמת כל ההתרחקות 
הוא רק כולו התקרבות... ואפילו נקודה קטנה מאד שהוא נעתק מגשמיותו אליו 

)ליקוטי מוהר"ן  יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים
 מח(.   תנינא,

יסורי ההתרחקות מקבלים מעמד דומיננטי אצל ר' נחמן. הניסוחים הם מאוד חדים, 
הטיעון הוא דיאלקטי והוא מביא את הענין עד אבסורד בקביעה הפרדוקסאלית 

שההתרחקות היא התקרבות, ובהמשך, היסורים הם טובות גדולות ושמחה.  תהליך 
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צה וכרוך כל הזמן בהתגברות ו בלתי מורגש, צובר תאוההתקרבות שהוא כאיל
 היסורים. התגברות היסורים היא אמת מידה לדרגת הדבקות.

בשעת ביטול ]דבקות[, שנתבטל אל התכלית... אזי באמת מתבטלין היסורין כנ"ל... 
אך א"א להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול. כי א"כ יצא מגדר אנושי, וע"כ מוכרח 

וכשחוזר השכל מהביטול... מרגיש המוח ול בבחינות רצוא ושוב. שיהיה הביט
בצער של היסורין... ודע שאחר כך כשחוזר מהביטול... אזי מתגברין היסורין ביותר 

 ממה שהיו מקודם )ליקוטי מוהר"ן, סה ד(.

 

 .  ההתרחקות, הרשימו, הגעגועים )אצל ר' נחמן(  9יז.

ו יכול בגלל הטבע האנושי שאינ תהליך ההתרחקות וההתקרבות הוא הכרחי,
להתמיד בדבקות. אך יש קרשנדו מתפתח של התגברות היסורים כל הזמן שבשיאו 

 הוא מתהפך לשמחה.  

"ע"י היסורין בא לבחי' ביטול ] דביקות[ כנ"ל. ואח"כ אע"פ ששב מהביטול, 
אעפ"כ מהרשימו שנשאר מהביטול, עי"ז נעשה התחדשות התורה. כי ע"י הביטול... 

ות גדולות מאד. עי"ז נתמלא שמחה. והשמחה הוא כלי שיג שכל היסורין הם טובה
אל חידושין דאורייתא... ועל ידי התחדשות התורה שזוכין ע"י הרשימו של הביטול, 

ועי"ז מקררין היסורין אח"כ כי עי"ז מכבין צמאון הנפש. כי הרגשת היסורין הוא 
ן ומכבים "ל, עי"ז מקררין היסוריבחי' צמאון הנפש... וע"י התחדשות התורה הנ

 הצמאון בבחינות )ישעיהו נה( הוי כל צמא לכו למים" )שם(.

היסורים הם תנאי לדביקות. הם צמאון הנפש והגעגועים. ההארה שנשארת מן 
הולדה ובריאה של  -הדביקות היא שמחת ההשגה )רשימו(, היא חידוש ההשגה 

ה גם הנפש. אולם ההשגה החדש שמצננת את היסורים שהם צמאון -השגה חדשה 
מוסיפה מכאוב וגעגועים חדשים להשיג עוד. והאדם נע בסחרחרת שתנועתה 

 מתעצמת בין יסורים לשמחה; יסורי שמחה ושמחת היסורים.

זהו בדיוק התהליך שמתואר בספר עמוד העבודה. ליסורים יש מעמד ותפקיד כפול: 
צמאון הנפש בעצמו, הם  היסורים מקררים את האהבה וצמאון הנפש, והם גם

 המירוק והעליה.                                

עם ההסתכלות על  -הביטול אל התכלית  -בדרשה זו קושר ר' נחמן את הדביקות 
השדה של רות ובעז. "עיניך בשדה אשר יקצורון, היינו  -התכלית ב"שדה צופים" 

ימת לבלתי נגעך, זה בחי' סתבחי' ההסתכלות אל התכלית... הלא צויתי את הנערים 
העינים שצריך לסגרם ולחבר הראות ולכוונו על התכלית... הלא צויתיך, לשון 

צוותא והתחברות, שצריך לצוות ולחבר הראות... כי הראות נתפזר... זהו בחי' נגעי 
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הנפש... ואזי ע"י ההסתכלות על התכלית נתבטלין כל היסורין כנ"ל שזה בחי' 
ת... כי לכבות הצמאון הוא ע"י ית והלכת אל הכלים ושתיצמאון הנפש... וצמ

התחדשות התורה... מהרשימו שנשאר מההסתכלות על התכלית... נתבטלין היסורין 
 אחר כך ומכבין צמאון הנפש". 

הדביקות מתוארת כענין ויזואלי. היא ההסתכלות אל התכלית. אולם הסתכלות זו 
יצירה של תמונה  קוד וחיבור הראות. זוהיכרוכה בסתימת העינים: צמצום, ריכוז, מי

חדשה או חיבור חדש. הביטול המתואר כאן הוא בעת ובעונה אחת ביטול התחושות 
הגופניות והיסורים, איפוס הרגשות עד לנקודה היולית, וריכוזן. איפוס והתמקדות. 

 התמקדות שמביאה לאיפוס הרגשות תוך יצירת ציור חדש "חידוש".

,  ע"י צמצום הראות. ההסתכלות או דווקא מתוך עצימת עיניםההתבוננות נעשית 
רישומה )הרשימו שנשאר מן ההסתכלות(, מבטלת את היסורים ומעוררת אותם בעת 

 ובעונה אחת. אותו הרשימו הוא גם הגורם לצמאון הנפש.  

הסתכלות זו שהיא מאחדת, היא הסתכלותו של בעל השדה, שדה צופים, שיכול 
ית גם בתחילת התיבה. "וזה בחינות ף התפילה, סמוך אל התכללצפות כשהוא בסו

שכחום וחזרו ויסדום. היינו שמחמת שהם רחוקים מהתכלית, שכחו תחילת 
התיבה... וחזרו ויסדום ותקנו אותם שיהיה כולו אחד כנ"ל".   מתקיים כאן אותו 

 קצב של רצוא ושוב, של הצבי הסב וחוזר לאחוריו: הארה, שבירה ושיבה.

תי הפיסקאות הבאות בסמיכות זו לאחר זו, סתירה ישנה סתירה מסויימת בין ש
שמתיישבת לאחר הבנת האינרציה של התהליך. הפיסקה הראשונה מתארת בתהליך 
הדביקות, את ההתגברות החוזרת של היסורים. היסורים מתגברים בכל פעם בשלב 

אלמנט נוסף בתוך ה"אור החוזר", ה"שוב" או ההתרחקות. בפיסקה השניה נכנס 
 שוב", והוא "הרשימו" שנשאר לאחר ההתרחקות. ה"רצוא ו

הרשימו הוא הד שנשאר מצירוף  קצוות הרגש: יסורים ושמחה, גילה ורעדה. 
הרשימו הוא געגועים של אהבה. הוא מה שמריץ את האדם שוב למצב של דביקות. 

תגבר. התנועה הריצה היא תמיד לכיוון המים וחזרה, כאשר הצמאון בכל שלב מ
ההיכולת לסבול ¬מבטאת מצד אחד את אי -התרחקות והתקרבות  -ברצוא ושוב 

ולהישאר במצב של קרבה, ולכן צעדי הנסיגה בריקוד הזה הכרחיים, מאידך, הקצב 
הכפול, מגביר את עצמו, כיוון שבמצב הנסיגה ישנה היזכרות בטוב הנפלא שהיה, 

יצה את ברות מחודשת. ההתרחקות מאהיזכרות זו היא דחיפה חדשה לקראת התח
ההתקרבות. "לפעמים יש התרחקות, ואחרי הריחוק נעשה התקרבות מחדש ביתר 

שאת" )אהבת שלום, מג ע"ב(. וכך למשל דורש שמחה בונם אלטר מגור, בספר לב 
שמחה )פר' ויצא, תשל"ט, תשמ"ד(: "'מרחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך'. 

 געגועים וזה הרושם".   מרחוק חזק יותר כי יש
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געגועים למצב הקודם, שהם הרשימו )זכרון הדברים או תמונת הדברים(, מאיצים ה
-לקראת פגישה מחודשת. יש כאן הבנה של מושג הרשימו במונחים פסיכולוגיים

רגשיים, במקביל לשימוש במושג זה שמדבר על הרשימו כעל 'קדמות השכל' או 
 מידה אצל ר' ברוך.  מודע בתהליכי ההיזכרות והל-תת

 

 .  התרחקות והתמקדות10יז.

ההליכה אחורנית נותנת פרספקטיבה רחבה ובהירה יותר, וכיוון ותמריץ. כמו 
ספורטאי שלפני הקפיצה מתרחק כדי לצבור תאוצה, או כמו הרוגטקה, שכדי לקלוע 

בה יש למתוח את החוט )הגומי( לאחור, וכמו מי שרוצה למקד ולחדד את ראייתו 
 ל ידי עצימת העינים: ע

דם רוצה להסתכל על דבר שהוא רחוק ממנו, אזי סותם את עיניו, מצמצם כשא
ומכווץ את הראות, כדי לכוון הראות אל הדבר הרחוק שרוצה לראות )ליקוטי 
מוהר"ן, סה ג(. סתימת העינים שצריך לסגרם ולכוונו אל התכלית... כי הראות 

 נתפזר )שם, סה ד(. 

יכוז הם ביטוי של אהבה, והכרחיים פשר את ההשגה. הצמצום והרזהו צמצום שמא
בתהליך היצירה, "כי עיקר הראיה היא הידיעה" )שם, סה ג(. טכניקה זו היא גם 

 הדרכה המאפשרת לאדם לעמוד בעצמת היסורים ולהיכנס לדבקות: 

 כי אפילו כל הצרות והיסורין... אם יסתכל על התכלית... הם טובות גדולות... לא
אדרבא יתמלא שמחה... מחמת הפיזור שנתפזר הראות, עי"ז יהיה לו יסורין כלל. רק 

הוא נקלש ואין בו כח להביא הדבר שרואה לתוך המוח. ע"כ צריך לסתום את עיניו 
ולצמצם הראות ולכוונו אל הדבר שצריך, כדי שלא יבלבלו הדברים האחרים. וגם 

התכלית... מו כן כשרוצים להסתכל על כדי שיתחזק כח הראות  ולא יהיה קלוש... כ
ואי אפשר לראותו כי אם בסתימו דעיינין... ואז יתבטלו היסורין כנ"ל. כי עיקר 

 היסורין מחמת שרחוק מהתכלית... )שם(.

הצמצום הוא התמקדות וריכוז של מה שנקלש, נפזר ונתעמעם.  זוהי טכניקה של 
מחמת תכלית, "כי עיקר היסורין חידוד הראייה, של יצירת תמונה בהירה יותר של ה

שרחוק מהתכלית". ראיית התכלית מקלה את היסורים )ולהיפך(. הריכוז והצמצום 
הם ההתקרבות המבטלת את היסורים ומאפשרת מצד אחד לעמוד בעצמת האור 

 ומאידך להידבק וליצור: 

קודם שמחדשין איזה פשט, צריך לומר מקודם הקדמות, ואח"כ משליכין ההקדמות 
רים וההקדמות שמקודם, הם בחי' פסולת, שננסרין אים אל המכוון... וכל הדבוב

ונפסלין סביב המכוון. כמו כן בהתבוננות התורה, צריך לילך מקודם ולסבב בכמה 
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סבובים, עד שבאים אל המכוון... הסיבובים שננסרין ונפסלין סביב סביב ההתבוננות 
 )ליקוטי מוהר"ן, ס ב(. 

 

 ות לר' נחמן מברסלב.  על ההשווא11יז.

ם הראשונים של עבודה זו, נתכוונתי להשוות את ר' נחמן לר' ברוך על דרך בשלבי
השכל. רציתי להראות איך ההיולי אצל  –הניגוד, כאשר ר' נחמן הוא הלב ור' ברוך 

ר' נחמן הוא מצב נפשי, איון, או מחיקת הרגש )על ידי עצימת העינים למשל(, ואצל 
התאפסות בתהליך המחשבתי. עתה וא איפוס המחשבה, שלב של ר' ברוך ההיולי ה

נראה לי שלמעשה בנקודה זו אין ניגוד ממשי ביניהם, למרות ההבדל הרב בין 
מקובלים אלו. על פי המובאות לאורך עבודה זו, נראה שר' נחמן הולך בעקבות ר' 

ברוך, שגם אצלו המחשבה היא מכלול כחות הנפש. ולמרות הכשרון 
ר' ברוך מקוסוב, אי אפשר להתעלם מן  אנליטי של-פילוסופי-טואליהאינטלק

מיסטי של ר' ברוך מקוסוב, -העצמה הרגשית בכתביו ובאישיותו. הכיוון הפילוסופי
מקבל מפנה נבואי ואישי מאוד אצל ר' נחמן, שמבנה הדרשות שלו כה שונה, תוסס 

 ומתפרץ.  

, אמונתו של ר' נחמן מברסלבוייס העמיד את תפיסתו המיסטית של המגיד, מול 
וטען שהתפיסה המיסטית, פנתיאיסטית, אקוסמיסטית, מוניסטית של המגיד, מניחה 

קרבה בין האדם לאלהים. קרבה שמאפשרת קונטמפלציה, אקסטאזה ודבקות 
)ביטול היש( באלהים בלתי אישי, באמצעות התפלה, שאיננה אישית או קונקרטית. 

שרירותי ומרוחק, ית של ר' נחמן באל אישי, זאת לעומת האמונה הפרדוקסאל
בעולם שיש בו רע פרסונלי, דימוני ועצמאי. בתפיסה כזאת, התפילה היא אפשרות 

של שיחה, מתוך מצוקה והצטרכות. גם התפיסה האסכטולוגית של ברסלב היא 
לפיכך ממשית ומוחשת, וכן הצורך והאמונה בצדיק. שעה ש"בחסידות המיסטית" 

 זמן ההיסטורי או הגאולה ההיסטורית.                             יק, וקיימת אדישות לגבי האין צורך בצד

הבחנות אלו שעושה וייס, בעימות של ר' נחמן עם ר' ברוך מקוסוב, הן חדות מדי. 
ונראה לי שנכון לראות את ר' נחמן כמי שמפתח וממשיך את דרכו של ר' ברוך. זאת 

ם בעבודה זו לכל אורכה. רבות בשולי הדברים הכתובינוכל לראות מן המובאות ה
השוואה קצרה בין שני אישים אלו ניתן לומר, שיתכן אמנם שאלהים קרוב יותר 

בתפיסתו של ר' ברוך, אך אינו נעדר יסוד שרירותי, למרות המוניזם שבשיטה. 
אלהים איננו מחשבה סטרילית, הוא מרגיש, ואוהב, ונפגע, ומקנא. מבחינות אלו 

סות האירוטית והאקסטאטית בתפיסתו של ר' ברוך, הוא אל מאוד אישי. ההתייח
לוקחת בחשבון תכונות אלו, ועיקר עניינה הוא הדיאלוג עם האל ובחינת דפוסי 

 ההתנהגות שלו.          
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 .  ההתקרבות12יז.

מי שאוהב... אהבה עזה מאוד, והאהבה בוערת בלבו, לא יכול להתאפק להסתיר 
בה גדולה... וכשהלב הוא קטן והאהבה היא כי הלב הוא קטן מהכיל אה האהבה...

 רבה מאוד, בהכרח האהבה מבצבצת ויוצאת מן הלב )יסוד האמונה, קמו ע"א(.

התשוקה איננה חד צדדית: "אני לדודי ועלי תשוקתו". ר' מנחם מנדל מויטבסק 
ד[ הוא המקבל דורש "ואל אישך תשוקתך )בר' ג טז( כי באמת התלמוד ]צ"ל התלמי

שפיע. וכשהתלמיד משתוקק לשמוע מהרב, מוליד תשוקה בהרב והרב הוא המ
להשפיע לו דברים... הוא התלמיד היה מעורר הדיבור של הרב, ואח"כ הדיבור 

 מושל בו ומעתיקו ממדריגה אל מדריגה" )ליקוטי אמרים, מט ע"א(.

דים בה, והיא יש כאן מעגליות של תשוקה שמולידה תשוקה. תשוקה שהכל לכו
תשוקת ההתקרבות גורמת לעתים להקטנה עצמית, לויתור וצמצום, מושלת בכל. 

שבעקבותיו בא התענוג והרחבת הדעת.  הרחבת הדעת והתענוג )העליה בשלב(, 
 היא לא רק של האדם אלא גם של הבורא, למרות השימוש במונח כביכול: 

תרחבת דעתו. ואפי' מדרגה כמשל בן הקטן כשעושה מעשים הגונים, מתענג האב ומ
יתירה על הדעת, השכל מתרחב ג"כ, וכ"י ]וכביכול[ נעשה יותר למדן... ודוק והבן 

היטב כי הוא עמוק וכולל כל ספרי קבלה. ואלמלי לא הביא האב עצמו לקטנות, לא 
היה תענוג לאב... וזהו העוה"ב מה שמשעשע הקב"ה ומתענג ממעשינו )ליקוטי 

ששכלו והבנת דעתו הם בגלות...  במאמר מקביל:[ ויש לך אדםאמרים, מב ע"א(. ]ו
ולא בפנימיות... כשאדם רואה שהבן מטיב מעשיו, נתרחבה דעתו ונוסף לו שכל 
ודעת יתירה, כן כ"י ]כביכול[ כשאנו מטיבין מעשינו נתעורר נ"ר ]נחת רוח[ לפני 

 ית'... ונתוסף תענוג כ"י למעלה... )שם, טו ע"א(.

 

 רית ואהבה יוצרתאהבה יצ –ה ואהבת היצירה .  אהב13יז.

היצירה נתפסת כמה שמרחיב את הדעת וכהנאה או שעשוע, זוהי תאוות היצירה, או 
שמחת היצירה:  "עד"מ ]על דרך משל[ יש אדם נושא אשה בשביל אהבת נשים 

]כלומר: בשביל התענוג[... וא' נושא אשה בשביל אהבת בנים. וזוהי נקראת אהבה 
 שם, מד ע"ב(.  קודמת" )

א בין אהבת נשים ואהבה קודמת, אהבה יצרית ואהבה יוצרת, אהבה ההבחנה הי
לשם תענוג, ואהבה שהתענוג קודם לה והוא גם תכליתה. אהבה שהיא התענוג 

עצמו זו היצירה שהיא "סוף מעשה במחשבה תחילה", זוהי "אהבה קודמת" 
 שמחשבת האהבה קדמה לה. 



 217 

תמונתו, ואיך ידבר דברי שכל. בנו שיוליד. ואח"כ מצייר שמצייר במחשבתו כדמיון 
ונולדה לו אהבה.  כך הקב"ה כביכול יש לו תענוג מתחלה מישראל ילד שעשועים. 

שמשתעשע בכל דור ודור מחמת מעשיהם ודיבורים. וזהו )ב"ר פ"א( ישראל עלו 
עץ במחשבה. ומחמת זה רצה הב"ה לברוא העולמות... ברצון... וז"ש בע"ח ]ב"

 ת' )שם, מד ע"ב(.חיים"[ כשעלה ברצונו י

פעולת היצירה כרוכה בתענוג, היא מרחיבה את דעת היוצר, "וכביכול נעשה יותר 
למדן". היצירה מוסיפה מימד ביוצר, והתהליך המחשבתי עושה את האדם חכם 

יותר. התהליך הוא דיאלקטי. הוא מתחיל בצמצום והתמקדות, בלימה והגבלה 
נקודת הבלימה היא גם נקודת זינוק לקראת פסת קטע וכיוון מסויים, ושיוצרת או תו

 השגה ויצירה אחרת. 

וירד ה' על הר סיני )שמות יט כ(... ירידה... וזה נקרא עקידה שהשכל של המלך 
עקוד... ועקוד הוא תפיסה.  אסור כמו ויעקוד )בר' כב ט(. אסור בחוקיות של 

רק שחסר לו דבר  החשיבה, מלך אסור ברהטים"  ויש עוד רחמנות כמו אב על בנו...
הבת עולם, שיש לעני רע יותר מכל קטן, מרחם עליו. וזה בא מחמת אהבה רבה... א

העולם... ויש עוד רחמנות והוא רחמנות המלך על עצמו, שיש לו צער מחמת בנו. 
והחילוק שהרחמנות על עצמו הוא תמידי... )שם, מב ע"ב(. ]המלה רחמנות כאן 

 [.נגזרת מ"רחימו", שפירושה אהבה

מנדל מויטבסק, לכאן נכנסת הבחנה נוספת בין אהבה עצמית לאהבה רבה. מנחם 
במאמר מקביל )ליקוטי אמרים, מו ע"א(, מדבר על "אהבה עצמיית" מתמשכת 

לעומת האהבה שבין איש לאשתו: "יש ב' מיני אהבות: א' שאוהב את מי שמקבל 
באה מחמת  טובה ממנו... וזוהי אהבה שבין איש לאשתו... ואהבה ההיא

הבה אח עם אחותו, וזו אהבה התפרדות... כי תענוג תמידי אינו תענוג. ויש עוד א
 עצמיית..."

תהליך ההתמקדות והצמצום, מכוון להשפיע על הבן שחסר לו דבר קטן, או על 
העני, זו היא אהבת האל לעמו. אבל בעצם התהליך הוא מעצמו אל עצמו. מעמד הר 

וא היא "רחמנות עצמית" ולא צער מולד. כלומר הירידה, סיני וכן הגאולה לעתיד לב
קודם של אהבה עצמית, ולא ענין חיצוני -רצוני-והצמצום הוא אקט פנימיהכבילה 

שנובע מחמת איזה חסר.  תהליך האצילות הוא דיאלוג פנימי של האלהות, תהליך 
של השכלה עצמית, לעומת הדיאלוג שהקב"ה מנהל עם ישראל אהובו ב"אהבתו 

כלול  הרבה", שבסופו של דבר גם הוא למעשה דיאלוג פנימי, מאחר שהכל
 באלהים. 

 

 .  האהבה והחזרה בתשובה14יז.
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אם נערוך הקבלה בין רגשות האוהבים לתהליך החזרה בתשובה, נראה שבשני 
המקרים קיים תהליך אינסופי מתגבר. החוזר בתשובה עובר תהליך של חרטה 

יה לשלב גבוה יותר של השגה. ככל שהוא עולה )רגרסיה( ומירוק לקראת העל
סת החטא שלו והחרטה, ועוצמת הפגישה המחודשת או חוויית בסולם מתעצמת תפי

הדבקות מתחזקת. למעשה זה הוא אותו תהליך המתואר מאספקטים שונים. 
השוואת תיאורים אלו: תהליך החזרה בתשובה, והדינמיקה שביחסי האוהבים,  

אופן בהיר יותר, למה מתכוון המחבר כשהוא מדבר על ההשגה מסייעת לנו להבין ב
קות. אין ספק שלא מדובר פה על ידענות במובן של השכלה של דברים רבים, והדב

אלא על ידיעה לעומק הדבר, ידיעה פנימית, או ידיעה במשמעות האירוטית של 
 מושג זה.

 

 .  ההתרחקות בתהליך החזרה בתשובה15יז.

בות והתרחקות, אינו מתקיים באופן עקבי, בתהליך הקצב הכפול של התקר
העליה מדרגה לדרגה, בכתבי ר' ברוך. תהליך ההתמרקות  )של האקסטאטי של 

החזרה בתשובה( מתואר לעתים כעליה רצופה: "המירוק הוא הוא בעצמו העליה 
למדרגה עליונה, כי הלא העליה ההוא אינה עליה מקומית ח"ו אלא עליה להשגה 

ת ה מבראשונה" )עמוד העבודה, ר ע"א(. המירוק הוא תהליך של הסריותר עצומ
צחצוחי השמרים החוצצים בפני ההשגה, "נמצא תיכף שמתמרקת תיכף משגת 

ההשגה העמוקה... נמצא המירוק בעצמו הוא עלייתה ממש, כי ע"י המירוק מזדככת 
 השגתה. והבן זה מאוד" )שם(.

קומות אחרים אצל ר' ברוך, ולמה תיאור זה מנוגד לתיאור תהליך ההשגה במ
. שם, העליה מהשגה להשגה עוברת תמיד שמתואר אצל מנחם מנדל מקוסוב

ב"העדר קודם להויה", או "ביטול המציאות", בחינה היולית )רשימו( שבוראת 
 השגה חדשה. 

דהנה ידוע שהצדיק... שהוא הולך יותר למדרגה גבוה, הוא מסתכל שפלותו יותר... 
המציאות שיש לו עי"ז הוא בא למדריגה יותר גבוה מהקודמת ע"ד ומצד ביטול 

העדר קודם להויה כידוע" )אהבת שלום, ג ע"א(. וכשרוצה לעלות בהדרגה ומעלה 
יתירה מהקודמת... אזי צריך להיות מקודם בסוד נקודה קטנה בחי' ביטול... ואחריה 

העוה"ב" )שם, קה הוא השמחה, בחי' הרחבת הדעת... וזהו פי' זמר הנעים מעין 
 ע"ב(.

זהו ביטוי שגור כתאור למצב של  השימוש במושג "הרחבת הדעת" הוא נפלא,
שמחה, אלא שכאן השמחה נובעת מהרחבת הדעת, או מהשגה גדולה, והדברים 

מרחיבים את הדעת.  התהליך הנפשי של התגברות היסורים והגעגועים הוא בלתי 
ידי העובדה שככל שאדם עולה בדרגת נמנע. ההתיסרות המתגברת מוסברת גם על 
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ים יותר, והם נעשים כבדים  וגדולים יותר. כאן שוב השגתו, חטאיו ייראו לו כבד
 מובע הרעיון שהחשיבה יוצרת  את המציאות.  

נמצא עתה מתגלין אצלו שמרים חדשים, כי ע"י מה שמשיג עתה רוממות הבורא 
ריך להזדכך ולהתמרק מהשמרים יותר מבקודם, יגדל חטאו למפרע יותר ויותר, וצ

 דה, ר ע"ב(.החדשים שנתחדשו אצלו )עמוד העבו

הרגרסיה המתוארת כאן, היא החרטה. תהליך זה מובלט יותר כשמדובר בתיאור 
 תהליכי הלמידה, ובמקביל בבריאה. 

ואפשר ענין המירוק ההוא אינו מירוק בגיהנם, אלא צער עצום בראותו שמשיגים... 
טערו מאד על שחטאו... ועי"ז הצער והחרטה עמוקה... מה שלא יותר מבקודם ויצ

ו מתחרטים... עד עתה, מתמרקים עתה ע"י זה הצער והחרטה, והוא תשובה הי
 עצומה מאהבה, שעושה זדונות כזכויות, לכן מזדככים יותר, והבן כל זה )שם(.

מן: הקבלה כזאת בין המישורים של חזרה בתשובה ואהבה נמצאת גם בכתבי ר' נח
וא, בקי בשוב. כמ"ש "וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי... ברצ

זכאה מאן דעייל ונפיק )זוהר, ח"ג רצב ע"א(... אני לדודי זה בחינת עייל, ודודי לי 
 זה בחינת ונפיק" )ליקוטי מוהר"ן, ו ד(.

 

 .  התגברות היסורים בתהליך החזרה בתשובה16יז.

חרטה יוצרים שינוי באדם ותודעתו. השינוי הוא בתפיסת היסורים המתגברים וה
שינוי הקונספטואלי הוא גם שינוי המציאות, כיוון שהמציאות היא זו החטא. ה

הנחשבת. את השינוי הזה בתודעה, אפשר לנסח במונחים של השכלה וידיעה או 
לראות אותו כיחס של אהבה, ידיעה או אהבה שהולכת ומתעצמת באופן מתמיד 

יחסים סופי. תהליך ההשגה, או תהליך האהבה, הוא אישי, ומתפתח בתוך ואינ
קרובים ודיאלוג צמוד עם אלהים, ביחסים של נתינה והלקאה ויסורים רבים. למרות 

שר' ברוך נוטה לתאר את התהליך כעליה רציפה, ומזהה את המירוק עם העליה 
פעם חזרה אל עצמה, יש בכל זאת אלמנט דיאלקטי, והוא החרטה, שהיא בכל 

להגיע למעלת החוזר  החטא והעצמתו. ר' ברוך אינו אומר שיש לחטוא כדי
בתשובה, שהיא כידוע גבוהה ממעלת הצדיק.  המחשבה על החטא היא החטא 

עצמו. החטא הוא טעות, כמו שמחשבה מוטעית היא חטא, והטעות החוזרת הזו 
ם עושה עבירה אא"כ תתוקן בידיעה נכונה או אהבה. כך גם אצל המגיד "אין אד

 ד הצלם ]השכל[.  ]אלא אם כן[ נכנס בו רוח שטות" וזהו איבו



 220 

קיימת הקבלה גמורה בין תהליך הלימוד שהוא תהליך של היזכרות הנשמה בכל מה 
שלמדה טרם בואה לעולם, לתהליך החזרה בתשובה, שהוא החזרת הדברים 

 שנשכחו ונאבדו:  ידיעה של דבקות האהבה. 

 

 בה שהיא אהבה.  מחש17יז.

ומחשבה הוא השכל נקרא הזיהוי של מחשבה ואהבה  נמצא כבר אצל המגיד: "
(. זוהי אחת הנקודות המהפכניות במחשבה 274אהבה" )מגיד דבריו ליעקב, 

החסידית. שיטתו של ר' ברוך היא שיא הרציונליזם הקבלי ובעת ובעונה אחת היא 
ה והיא מה שעומד ביסוד גם שיאה האקסטאטי של האהבה. המחשבה היא האהב

 .היצירה, היא היסוד האירוטי של היצירה

תהליך ההשכלה והחזרה בתשובה מקביל לתהליך הבריאה המתרחש במחשבת 
האל. בריאת העולם והיצירה האלהית הם ביטוי ופרי של האהבה. יש שלושה 

מישורים ודרכים  לבטא את האהבה; במעשה בדיבור ובמחשבה.  שלוש צורות של 
חשבה הוא (. המישור של המ132רה, "ג' מיני אהבות" )מגיד דבריו ליעקב, יצי

הגבוה ביותר: "המחשבה היא הר גבוה". האהבה היא הר גבוה. היא קושרת את 
העובדות )המעשים( עם המקור. "עד"מ ]על דרך משל[ כשראה באר, נתדבק במקור 

צא מן ההר )על פי מים חיים, בנהר היוצא מעדן" )שם(. התמונה היא של נהר היו
, מעדן(. ויש בינת הלב "ובה הלב הסימבוליקה הקבלית: הבינה היוצאת מן החכמה

 מבין", וההבנה שבלב מקבלת מקדימת השכל.

בינת הלב הוא מושג מופלא שיש בו שילוב של הראציו והלב, ומקורו בקדימת 
מעין השכל,   בראש ההר שהשאיפה היא להגיע אליו, למקורו של אותו הנהר )"

פשטת עד החזה החכמה"(, בחיבור של הדבקות. "התקשרות דתרין ריעין,  מת
 (. 12כנודע, לכן ההבנה היא בלב" )שם, 

 

 .  האהבה והבריאה18יז.

ר' ברוך מקוסוב מתאר את בריאת העולם כאקט של אהבה,  ואת תהליך הבריאה 
וגמת האהבה כיחסים בין אוהב לאהובתו: "יחוד עולמות עליונים יוכל להתפרש ד

בודה, קיט ע"א(. בגלל העצומה המתהווה בין שני אוהבים עצומים" )עמוד הע
עצמתו של רגש האהבה, בגלל חוסר היכולת להכיל ולקבל הכל, יש קשר ברור בין 

אהבה ומוות. וכדי להימנע מן המוות, יש צורך בצמצום והגבלה. קירור וצינון 
איפה המתמדת להתקרב ולהתקרב האהבה הם תנאי הכרחי להישרדות, למרות הש

 וליצור את הטוב שבעולמות. 
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 .  חבלי לידה, או חבלי יצירה19יז.

הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים מתרפאין בה ולא עוד 
אלא שמתעדנין בה )עמוד העבודה, קמט ע"א(. ]ו[לעולם השפע שיורדת מן השמים 

.. היא כפי השתנות בחי' מקבל השפע. המשל טובה היא מאד מאד. רק ההשתנות.
בנת הפשתן ומשחרת הכובס... בחטאינו גרמנו לעצמינו להיות לזה, כי השמש מל

 חומרינו מקבל השפע היורד מלמעלה ענין רע וצער וכאב )שם, רח ע"ב(.  

הכל מצד הכנת המקבל. אדם שיש לו עקיצה נהנה מרחיצת חמין, שהיא מייסרת 
ון, וץ, "כי טבע האש הוא היולי ועיקר השינוי שבין ראובן ושמעאדם אחר שאינו עק

שמה שראובן מתענג באש הגשמי ושמעון יש לו כאב גדול" )שם(.  קשה לקבל את 
תיאור האש השורפת כהיולית ואינדיפרנטית. נראה שאלהים מייסר את כולם, אבל 

הוא מאבד מרוב אהבה, האדם נעשה משולל השגה חושנית: חושיו נעשים קהים, ו
יק או האוהב.  חיי הנפש את התחושה. איבוד התחושה הוא מה שמאפיין את הצד

משנים את תכונת גופו, מזג הגוף מתחלף בהשפעת עצמת האהבה, והיסורים 
נהפכים לו לתענוג כעקוץ המתרחץ בחמין. הרעיון ברור: הדברים משפיעים באופן 

הם מנת חלקם של הרשעים, שונה על אנשים שונים. על פי תפיסה זו היסורים 
ית.  מדת צדיקותו של האדם נקבעת על פי שהרגשת החושים אצלם היא הדומיננט

יכולתו להתעלם מהרגשת חושיו, ולפי כמות היסורים שהוא יכול לספוג. היסורים 
 הם תענוג לצדיק, וכך גם המוות על קידוש השם. 

ין, הגבלה וצמצום, השריפה מצננת את האהבה. ה"צינון" הזה הוא אלמנט של ד
ת זו עומדת ביסוד כל יצירה. אלו הם המאפשר את המעבר לבריאה חדשה. התייסרו

חבלי היצירה שיש בהם גם כשרון של התנתקות מן המציאות החושנית המורגשת. 
ההתמודדות עם היסורים היא המעבר ממצב למצב, מצורת מציאות אחת לשניה, 

, הכרחיים להתמודדות, להישרדות וליצירה. שינוי התודעה או שינוי זווית הראייה
 גם חבלי הלידה של הבורא ביצירת האדם והעולם.                                 התייסרות זו היא

  

 אהבה עד מוות 

 העקידה                                                  -מסירת הנפש 

 .  אהבת אלהים ואברהם 1יח. .1א.

וך מקוסוב דה הוא הביטוי היותר נפלא לאהבת ה', והוא בא בכתבי ר' ברסיפור העקי
בתוך "דרוש מסירת נפש".  שתי נקודות מרכזיות מודגשות בסיפור זה: האהבה 
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העצומה וההזדהות המוחלטת של אברהם עם יצחק בנו, עד כדי איבוד אישיותו של 
הנוראה והאינסופית יצחק הוא חלק מנפש אביו, חלק מעצמותו. וכן האהבה  -יצחק 

 ו ולתת לו הכל. לאלהים שכולה ערגה וכיסופים להתחבר עמ

"אך הענין יובן בהקדים מ"ש האריז"ל, כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג 
אליך אלהים... והאיל ההוא כשעומד על שפת הנהר, ומסתכל בנהר ורואה צורתו 

אילה ומשתוקק אליה... עד כי  ודמותו במים... והדמות ההוא נדמה לו שהיא נקבה
מאוד, עד כי יוכל למות מחולת אהבתו לנקבה...  יגיע לחולת אהבה וצער מופלג

לגודל חול' אהבתו ולא נשקט התאווה ההיא ממנו כי אדרב' התאווה מתגברת עליו. 
כמו כן נפשי תערוג אליך אלהים, כי חולת אהבתי אליך אלהים הולכת ומתגברת עלי 

 מוד העבודה, קמז ע"ב(.מאוד מאוד" )ע

של שיא עוצמת האהבה והכיסופים, והוא  סיפור המיתוס הנפלא הזה הוא ביטוי
תיאור מצבו הנפשי של אברהם. יש בו מן המיתוס של נרקיס: אלהים הוא בן דמותו, 

הוא ההשתקפות שלו. מיתוס זה חוזר שוב בדרוש המחשבה )רט ע"ב(, כאשר הוא 
א ית"ש מאוד מאוד"...  איך מתקשר המיתוס הזה מתאר את ה"אהבה נפלאה לבור

 דה?לסיפור העקי

 

 מיתת נשיקה  -.   צינון האהבה הבוערת במוות על קידוש השם 2יח. .2א.

הדמות שעומדת במרכז סיפור העקידה היא דמותו של אברהם או המיסטיקאי 
"שמתלהב לבו לאהוב את הבורא. הנה האהבה בוערת בו ואינו יודע מה לעשות 

ה...  ואז מתלהב הקב"ה לכבות אהבתו... אז הוא בצער גדול, ומגיע לחולת אהבל
בלבו וחושק עוד באמרו בלבו, מי יתן והי' אש לפני והייתי קופץ לתוך האש להשרף 

על קידוש שמו ית'.  ואע"פ שיסורי שריפה הם גדולים מאוד... אצלי יהי' לתענוג, 
רפת אותי יותר ויותר... והשריפה מפני שהאהבה שאני אוהב לבורא ית' היא שו

 קמט ע"א(.                                -בה הרוחניית" )עמוד העבודה, קמח ע"ב הגשמיית מקרר קצת אש האה

התגברות האהבה מתרחשת ביחס הפוך להיחלשות הגוף "והנה כח גופו של אדם 
חד עם התשוקה יש לו סוף וקץ, והאהבה הרוחניות שלו לבוראו הולכת ומתגברת" י

שריפה, כי "כאשר יקפוץ לאש למות ולהשתחרר מכבלי הגוף ולהתענג ביסורי ה
להשרף תתקרר ע"י זה חימום הרוחני של אהבתו" )עמוד העבודה, קמט ע"א(. 

התשוקה היא למסור את הנפש, לתת את הכל, ובנקודה זו של הכיסופים והרצון 
ניהם אינם יכולים להשביע את לתת הכל מתקיימת אנלוגיה של אברהם ואלהים, ש

כל כשם שאינם יכולים לקבל הכל. זוהי העמדה אהבתם, הם אינם יכולים לתת ה
היסודית, חוסר האפשרות לתת הכל, ללכת עד הסוף, זוהי הטרגדיה 

האכסיסטנציאלית של העמידה לפני הנהר. "כי חפצו ורצונו ]של אלהים[ להשפיע 
טער הקב"ה שאין לו למי להשפיע טובות יותר ויותר... ועל רוע הכנותינו מצ
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דה, קמח ע"ב(.   באותו אופן מי "שמתלהב לבו לאהוב את העצומות" )עמוד העבו
 הבורא הנה האהבה בוערת בו ואינו יודע מה לעשות להקב"ה לכבות אהבתו" )שם(. 

תיאור אברהם העומד לפני האש ומתאוה לקפוץ לתוכה כדי לצנן את אהבתו, מקביל 
אותו אייל העומד לפני הנהר. הוא בוער באש האהבה. האהבה שורפת לתיאור ה

יותר ויותר, ומצבו בלתי נסבל. שתי דרכים אפשריות עומדות בפניו: כדי להקל על 
זו המשיכה החזקה  -עצמו עליו להתחבר עם מושא אהבתו, לקפוץ באש ובמים 

ו מאוד מאוד. ביותר, או להתרחק; להתנכר או להרעיף עליו מתנות "ויתקרר אהבת
כמו שאר השיטות  -לו אינם יעילים יחבקהו וינשקהו" )שם(. אף שדפוסי התנהגות א

מכל מקום אלו הדרכים האפשריות הפתוחות בפניו.   -והטכניקות שמנינו לעיל 
אהובו: הוא מרעיף עליהם טובות -בדרכים אלו נוקט גם אלהים ביחסיו עם ישראל

הוא מרעיף עליהם "יסורין גשמיים כדי שישביע אשר מגבירים את אהבתו ויסוריו, ו
עמוד העבודה, קמט ע"ב(.  "היסורין של אהבה הם מחמת שהקב"ה אהבתו בהם" )

אוהב אותו מאוד, שהאהבה בוערת בו מאוד, הקב"ה שולח לו יסורין כדי לכבות את 
 אהבתו" של האל. 

הקשה מכל.  הדרך השלישית שבה בוחר אברהם, היא העמידה ביקידת אהבתו, והיא
יקר הנסיון היה על מה שהתרצה זהו המצב הדיאלקטי שהוא למעלה מן הנתינה. ו"ע

אח"כ שלא לשחוט, וישאר ביקידת אהבתו לבורא ית'" )שם(.  אברהם הגיע לידי 
ריסון ושליטה עצמית שהיתה מנוגדת לרצונו ותשוקתו לתת הכל. ונשאר בחוסר 

יקידת אהבתו. מעלתו גדולה מזו של ר'  בשיא -יכולת לבטא את אהבתו ולצנן אותה 
וג גדול ע"י ההריגה" )שם, ע"א(. מי שלא מת ממש "חשוב עקיבא שהיה לו "תענ

יותר ממי שנהרג על קידוש השם בפועל... מי ששקוע באהבה עזה ואינו נהרג על 
קידוש השם בפועל ממש, הרי צער הרוחני גדול הוא אצלו, כי אש אהבתו בוער 

ארת במה לכבות" )שם(. אברהם הוא זה שר' ברוך אומר עליו "ונש בקרבו ואין לו
ביסורי אש אהבתך" )קמט ע"ב(, באהבה האובססיבית שאינה נגמרת, במצב 

הדיאלקטי הבלתי אפשרי.  זהו פירושו הנפלא של ר' ברוך מקוסוב לעקידה. פירוש 
 שאין לו מקבילות בספרות הדתית.                           

 ל ר' עקיבאמותו ש

 .  מיתת הנשיקה של ר' עקיבא3יח. .3א.

כזה נתנסה גם ר' עקיבא.  ר' עקיבא מבטא את הצורך העמוק בהקרבה בנסיון 
 עצמית: 

"כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, ואהבת את ה' בכל לבבך... כל ימיו הי' אהבת 
י' משתוקק ר"ע להקב"ה עצומה מאוד ולא הי' לו במה להשביע אהבתו ולכבותה, וה

 יע אהבתו" )שם(. תמיד שיבא לידי הריגה על קידוש השי"ת כדי להשב
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סטאטי של ההתאכלות באש האהבה.  -אולם המוות הוא תענוג לעומת המצב הפסיבי
ר' עקיבא מגיע לדביקות. הוא קופץ לאש, או לתוך המים, אל חיבורו עם האיילה. 

שורפת. "והנה מי שאין לו מותו על קידוש השם הוא תענוג לעומת אש האהבה ה
ת מחמת דבקותו בהקב"ה וזהו מיתת נשיקה. במה לכבות אהבתו לבורא יוכל למו

שנשמתו נדבקת בשרשה שלמעלה" )עמוד העבודה, קנ ע"א(. ההתחברות היא גם 
אל עצמו. זו היא אהבת האל שהיא אהבת האיילה הנשקפת בנהר שהיא השתקפות 

 עצמו.

ות "דבוק מחשבתו". מוות זה הוא השלב הגבוה של מותו של  ר' עקיבא בא בעקב
יתתו המיוסרת של ר"ע היא למעשה ההיפך ממה שרגילים לקרוא מיתת הדביקות. מ

נשיקה. אולם ר' ברוך מבטל את הנסיבות החיצוניות שהביאו למותו. הוא אינו 
מתייחס לנוחות המיתה, היסורים הם עניין טפל שאין הגוף מרגיש בהם במצב של 

 תת נשיקה".      ות. ודביקות המחשבה במצב הגבוה ביותר היא המיתה שהיא "מידביק

"מחמת אהבתו המופלאה, יהיו כל היסורים בלבו כדבש לפיו, בעבור גודל האהבה 
שיש לו לבורא ית"ש, ואפי' אם ייסרו אותו יסורים קשים ומרים לא ירגיש שום צער 

שרשה במחשבתו בבורא ית"ש וכאב כלל ועיקר, בהיות נשמתו קשורה למעלה ב
 "ב(. ובאהבתו..." )עמוד העבודה, רט ע

 .   התבטלות היסורים4יח. .4א.

יסורי הנפש מבטלים את יסורי הגוף או את הרגשת הגוף. "ודע נאמנה, שעיקר חיות 
האדם והרגש חושיו, הוא נמשך מן המחשבה" )עמוד העבודה, רט ע"ב(. ריכוז 

על מוקדי כאב והרגשה. הנחה זו יכולה להסביר וניתוב המחשבה היא גם שליטה 
התבטלות החושים במצב "שנתדבקה מחשבתו מאוד בדבר  את התופעה של

הנחשב... לא יוכל לראות ולשמוע" )עמוד העבודה, רח ע"א(. ועוד: "כל העוסק 
בתורה יסורין בדלים הימנו... דכשמעיין הרי אז משים כל מחשבתו בעיון ההוא, 

ה ש ביסורין. שכל עיקר ההרגשה היא מן המחשבה". )יסוד האמונושוב אינו מרגי
 עה ע"א(. -עד ע"ב 

ר' ברוך מביא דוגמאות של מצבי דביקות אשר בהם האדם מאבד את חיות הרגשת 
חושיו, אפילו דברים פשוטים המתרחשים יום יום: "ופעם אחת אירע לי שדרשתי 

תי מעט, ואח"כ שאלתי הדרוש הלזה בבהכ"נ בימי הקיץ, ובאמצע הדרוש שתק
סיפור זה בא  -והצפורים..." )רי ע"ב(  לבריות אם שומעין קול צפצופי העופות

 להמחיש "כי מה שאין המחשבה רוצה לשמוע אינה שומעת" )שם(. 

מצב אקסטאטי כזה הוא גם הלך רוחו של האדם ש"נהרג על קידוש השם, שלא 
רח ע"ב(. מצב זה מתואר גם ירגיש שום צער וכאב כלל ועיקר" )עמוד העבודה, 

בברכה שיש לומר לפני קידוש השם: "ויברכנה בשמחה גדולה, בלב שלם ובנפש 
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צמו לסבול היסורים חפצה... אשריו מה טוב חלקו ומה נעים גורלו... שכל המוסר ע
 על קידוש השם ית' בלב שלם, שוב אינו מרגיש בכל יסורים קשים ומרים שבעולם". 

נו העלילו הגויים דם שקר על איש קדוש אחד שנהרג על "והנה שמעתי שבדורי
קידוש שמו ית'. ותחבו בו עמוד של עץ מתחתיתו בפנימיות גופו, בחוזק יד, שנקבו 

תו היה מזמר שירות ותשבחות באהבה עזה. ושאלוהו אם כל בני מעיו... וקודם מית
אהבה עזה מרגיש איזה כאב, והשיב שעד עתה לא הרגיש... מרוב דבקות מחשבתו ב

ועצומה בבורא ית', ומרוב שמחתו בשעשוע נשמתו העתידה לבא לאחר שעה 
מועטה בג"ע ]בגן עדן[, לכן לא היה אז הרגשה לחושיו הגשמיות. וסבת פירוד 

ות חייו מגופו לא הי' ע"י ההריגה כלל, אלא הוא המית את עצמו ע"י דבוק והסתלק
 ה, רי ע"ב(.  מחשבתו בו ית' ונשארה דבוקה שם" )עמוד העבוד

  .5א.

 .  מיתה עצמית. מיתת נשיקה  נראה לי שזה לא נכלל במאמר5יח. .6א.

לת ההתנתקות מן החושים עד מות הגוף היא ההתעוררות לחיים האמיתיים. היכו
להגיע למצב זה נקראת "מיתה עצמית" או "מיתה מרצון". זוהי מיתתו של ר' עקיבא 

הרמ"ע מפאנו.  "ואמר, מותו מרצון... ואמר,  ומיתתו של ר' משה מזווירש,  וזו של
המות שתי מתות: מיתה רצונית ומיתה טבעית. ומי שממית עצמו מיתת רצון, תהיה 

 הב נפשו ימיתנה". מיתתו הטבעית חיים לו. ואמר, מי שאו

"והנה מצאתי בס' תורת חיים של מרח"ו, שקיבל מרבו האר"י, בדרוש הגדול שבפ' 
]שר' עקיבא[ מת מיתות עצמו, ובא אליהו ז"ל וקוברו.  בשלח, שמצא כתוב שר"ע

והנה לפי זה  לא היה מת מצוה, והיאך קברו אליהו שהוא כהן? אך הענין הוא 
הריגה לא פעל בו, כלו' יציאת הנשמה מן הגוף, שבאמת נהרגו ע"י המלכות, אך ה

אך הוא מת מיתת עצמו שהתקשר נשמתו למעלה בשרשה דבוק עצום במחשבתו 
א מיתת נשיקה, כמו שתי חלות שנשקו זו את זו, דהיינו שדבקו. וקרא לדבוק והו

נשיקה... כיון שמת בנשיקה ולא ע"י מלאך המוות, לא היה מטמא כלל..." )עמוד 
 רי ע"א(.העבודה, 

"ובמ"א ]ובמקום אחר[ אמר שמת ]ר"ע[ מיתת עצמו ובא אליהו ז"ל ונתעסק 
רק ט, נאמר: "ור' עקיבה מונח על בקבורתו כמ"ש במדרש".  במדרש משלי, פ

מיטתו. ניטפל בו אליהו ונשאו על כתיפו. אמ' לו יהושע הגירסי... והרי אסור לכהן 
 ." להטמא במת? אמ' לו... אין טומאה בצדיקים..

המושג מיתת עצמו בגמרא )סנהדרין סח ע"א(, משמעו מיתה טבעית בניגוד להריגה 
ורתו. בסנהדרין "כשחלה רבי אליעזר שהוא מת מצוה ומותר לכהן להתעסק בקב

נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרו... אמר להם: ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו: 
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ותו מיתת עצמן. אמר לו רבי עקיבא: לא היה לנו פנאי. אמר להן: תמיה אני אם ימ
 שלי מהו? אמר לו: שלך קשה משלהן".

ומר מוות טבעי. ר' עקיבא ימות הסיפור התלמודי שולל מר' עקיבא מיתת עצמו, כל
ביסורים של מלכות ולכן המדרש מועיד לו את אליהו שיטפל בקבורתו שהרי הוא 

שמעות המקורית של מת של מצוה. האר"י חוזר על המדרש ושומר עדיין על המ
 המושג מיתת עצמו.

ואולם ר' ברוך הופך את המשמעות של "מיתה עצמית".  זו אינה מיתה טבעית אלא 
רצונית מכוונת. זהו מוות שבא לאדם מרוב רצונו וחשקו להידבק באלהים. זה  מיתה

מותו של ר' עקיבא: "כי עזה כמות אהבה, פירוש: כי האהבה היא עזה כמו שיחשוק 
 ות על קידוש שמו ית' הגדול" )עמוד העבודה, רי ע"א(.  אדם למ

 אליהו היה רשאי להתעסק בקבורת ר' עקיבא משתי סיבות: 

 עקיבא נהרג ע"י המלכות וזהו מת מצוה. א. ר' 

ב. מיתתו היתה מיתת עצמו )במשמעות ההפוכה מזו ההלכתית(, לא מיתה טבעית 
א נגע בו, כיון שמת בנשיקה, ולכן מיתת נשיקה. מלאך המוות ל -אלא מיתה רצונית 

 אליהו שנתעסק בקבורתו לא נטמא.                  

הריגה שהרגוהו" )שם(, זוהי עליית הנשמה המוות המתואר כאן אינו "מחמת ה
לשרשה ע"י דביקות המחשבה בבורא. כלומר המוות במקרה זה איננו פעולה 

תוקקות העצומה להידבק חיצונית, קדמה לו התחברות הרצון, הגעגועים וההש
באלהים, למות על קידוש השם. "שר"ע... מת מיתת עצמו, שהתקשר נשמתו למעלה 

חשבתו, והיא מיתות נשיקה... וקרא לדבוק נשיקה" )עמוד בשרשה, דבוק עצום במ
 העבודה, רי ע"ב(. 

מוות זה נגרם כשהנשמה עזבה את הגוף, לא בעטיים של יסורי הגוף. אלא מרוב 
קת הנשמה להתחבר במקורה, באלהים. הדקדוק בעניין מותו של ר' אהבת ותשו

פועל, אלא עליית עקיבא, בא להדגיש שהעיקר הוא אינו מיתתו של ר' עקיבא ב
מחשבתו. כלומר אין הפרש בין מי שמוסר עצמו על קידוש השם במחשבה, לזה 

 שמת בפועל.                                    

 

 כך עלה במחשבה -והצדק האלהי  .  האהבה6יח. .7א.

"ואפשר שזהו הפירוש של כך עלה במחשבה הנזכר על ר"ע" )עמוד העבודה, רי 
 ע"א(.  
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זוהי התשובה לחוסר הצדק במיתתו של ר' עקיבא שהיו  -לה במחשבה" "כך ע
סורקין את בשרו במסרקות ברזל וכו', ושהמדרש מתריע עליו: "זו תורה וזה 

יא את הפירוש מידי פשוטו: כך עלה במחשבה אין פירושו; שכרה?!"  ר' ברוך מוצ
שוטים מזה: ר' ככה וזהו, העניין שרירותי, או אין לתהות על כך. אלא הדברים פ

 עלה והתדבק באלהים.  -עקיבא הוא שעלה במחשבה 

ר' ברוך אינו מוטרד מחוסר הצדק, או העדר המוסר בצו האלהי לאברהם, או בגורלו 
בא. אלו הם ערכים שאינם נחשבים ברמה זו של החשיבה הדתית. הטראגי של ר' עקי

אדם, בנתינה הם אינם עולים בכלל ביחסים של אהבה עד כלות בין אלהים וה
הטוטלית של הכל. כך עלה במחשבה. באהבה לא שואלים. נפתלות דרכי האהבה. 

עזה כמוות אהבה, וישנה רק מחוייבות גמורה ומוחלטת; לאהוב בכל מקרה או 
 יטואציה.ס

 

 .  העקידה ועקידת הבנים7יח. .8א.

 עזה כמוות אהבה -האהבה היא אכזרית  .9א.

השערה" )עמוד העבודה, קנ ע"א(. הצדיקים  "הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט
נמצאים במחשבה, כמו אהבתו הראשונה של האל, ישראל שעלה במחשבה.  ולכן 

ככל שהיא גדולה יותר, היא קשה הם נדונים במדת הדין. כלומר, הקרבה לאלהים, 
יותר, מחייבת יותר והחוקיות שלה איננה בתחום המוסר ההסכמיי אלא הרבה מעבר 

גבי ר' עקיבא, וזהו תיאור עליית הצדיקים בדביקות במחשבה האלהית. לכך. כך ל
כלומר, אלהים רוצה את עליית הצדיקים במחשבתו. אלהים רוצה במות הצדיקים: 

 ותה לחסידיו" )תהלים, קטז טו(."יקר בעיני ה' המ

"וזהו ענין שבחורבן הבית היו שוחטים בניהם ואוכלים המדודים טפחים טפחים, 
תו גודל אהבתם וחמלתם על בניהם החמודים מזהב ומפז אצלם, וזהב והוא בראו

וכסף אין נחשב בעיניהם למאומה לגודל אהבת בניהם... ועכשיו בראותם בניהם 
ואינם יכולים למלאות תאות בניהם, והיה גודל אהבת בניהם בוכים וצועקים ללחם 

ים ואוכלים להם לצער גדול עד שיחזקו א"ע והפכו את לבם ללב אכזר, ושוחט
אותם, למען לא יהיה להם צער גדול כזה... מחמת גודל הצער אשר לא היה לבם 

 ע"ב(.             -יכול להכיל ולסבול זה הצער" )עמוד העבודה, רט ע"א

טענתו של ר' ברוך היא, שמה שנראה כאכזריות בסיטואציה מסויימת הוא ביטוי של 
קת מיתת חסד.  מעשה האכזריות של אהבה עצומה במקרה אחר. כך למשל היא הענ

האבות לבניהם, הוא מעשה של אהבה שרק אוהב עצום יכול לגייס את כל כוחות 
או להיפך; האהבה היא הנפש לעשותו. האכזריות היא רחמנות )רחימו=אהבה(.  

 אכזרית, ביטוי האהבה במקרה זה הוא אכזריות.
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זרית. אלהים מבטא את האהבה היא אכזרית. דרישתו של אלהים מאברהם היא אכ
אהבתו ע"י פגיעה באהובו, ע"י דרישה של אהבה טוטאלית, התקרבות טוטאלית 

 שכרוכה במעשה חטא.

ע"י אבותיהם. נראה לי  הבנים נאכלים -בסיפור המדרשי מתבצעת העקידה 
שהאנלוגיה לסיפור העקידה היא בעיקר בהשוואת יחס האבות לבנים ליחס שבין 

ן נסיון להסביר את האהבה התובענית והאכזרית שעומדת אלהים לאברהם. יש כא
ביסוד הצו של אלהים לאברהם. ובאופן מסויים ניתן לומר שאברהם הוא הנעקד 

 באהבתו של האלהים.

 

אהבתו של אברהם לבנו, בהשוואה למדרש, היתה צריכה להתבטא בעקידה. נח היה 
את הצורך הנורא לאברהם לעקוד את בנו ולבטא כך את אהבתו לאלהים, לממש 

לתת, להתחבר, למות. אבל "עיקר הנסיון היה במה שהתרצה שלא לשחוט" )עמוד 
ואברהם נשאר כמו העבודה, קמט ע"ב(. אהבתו של אברהם לא נתחלפה באכזריות, 

 האייל העומד על שפת הנהר בלי יכולת לרוות את צמאון אהבתו.            

פרא, בחוקותי, פרשה ב' פרק ו: "אמרו דרשתו של ר' ברוך מבוססת על המדרש בסי
עליו על דואג בן יוסף, שמת והניח בן קטן לאמו, והיתה מודדתו בטפחים בכל שנה 

קיפו מצודת ירושלים, טבחתו בידה ואכלתו. ונותנת משקלו זהב לשמים. וכשה
ועליה מקונן ירמיה ואומר; ריבוני אם תאכלנה נשים פרי עוללי טיפוחים". מדרשים 

ייחסים לסיטואציה של אכילת הבנים,  "נשים רחמניות בישלו את בניהן" רבים מת
 )איכה(, אולם קשירת הדברים לקידוש השם, איננה שכיחה.  

 

  

              מעשה דוד ובת שבע

 .  אהבת אלהים לדוד8יח. .10א.

 

דוגמא נוספת ליחס אינטימי שבו המעשה המוסרי מוערך ע"פ אמות מדה אחרות 
 א דוד המלך. לגמרי, הו

"מיום שנברא העולם, לא הרויח הקב"ה ריוח עצום כ"כ בעולם כמו במעשה דדוד 
 עם בת שבע" )עמוד העבודה, קצא ע"א(.               



 229 

 עט לבי אומר לי, שהמעשה ההוא היה בגזירת הקב"ה" )שם(. "וכמ

ת השוואת חטאו של דוד למעשה העקידה הוא רעיון אבסורדי לכאורה: זוהי הערכ
חטאו הכבד של דוד כנפלא בין מעשי ההקרבה והאהבה האנושית. אולם ר' ברוך 

בטא רואה בשני המקרים את הביטוי לרצון אלהים להיות קרוב לאהוביו. אלהים מ
את אהבתו בדרישה לביצוע מעשה אכזרי ובלתי מוסרי, שמטרתו לקרב אליו את 

 -את הבנים, בעקידה  האבות אוכלים -אהובו, בשלושת המקרים: בהקרבת הבנים 
 אברהם נדרש להקריב את יצחק, דוד חוטא בבת שבע וגורם למותו של אוריה.

רתו עשה המעשה" )שם(,  חטאו של דוד נכפה עליו. "דוד היה מוכרח, ולא בכח בחי
אלא כדי שיעשה תשובה ויתקרב לאלהים "ומי לא יתאוה לריוח עצום שכזה" )שם(. 

של דוד. התקרבותו של דוד לאלהים מתוארת  אפילו אלהים מתאווה לקרבתו -
כתהליך של חזרה בתשובה. "עוונותיו של אדם מטמטמין לבו",  זוהי העמדה 

א בטמטום ושכחה. "וכשעושה תשובה הרי היסודית של ר' ברוך התולה את החט
אדרבה מתרבה שכלו מכמות שהיה" )שם ע"ב(. התרבות השכל היא ההתקרבות 

ס ישר לתשובה, או להערכת החטא. וכדוגמת דוד "כך לאלהים והיא נעשית ביח
צריך להיות הסגנון של כל בעלי תשובה" )שם(. אנו רואים בעליל שענין התשובה 

 כל הוא האהבה.הוא ענין התדבקות הש

החטא ממלא שתי פונקציות: התקרבות לאלהים, והצדקתו. דוד הבין שאלהים רוצה 
וטיב המרכזי הוא הרצון של אלהים בו )בקרבתו או בתשובתו(, ולכן חטא. המ

באהובו, כאשר מחיר ההתקרבות הוא החטא. הדרך והאמצעים להתקרב לאלהים 
 ולכוון לרצונו אינם מוסריים. 

יקט בין רצון האל, הצו המוסרי ומערכת המצוות, הצדקת האל היא בתוך הקונפל
וה: מתן לגיטימציה לרצון האל הכרוך בחטא. חטאו של דוד מוסבר כצורך גב

"התחכם לחטוא שלא יתחלל השם וזש"ה למען תצדק בדבריך" )עמוד העבודה, 
טב קצב ע"ב(.  הפרובלמטיקה מומחשת בסיפור, על מלך רגזן שעבדו שופך את הרו
במזיד כדי להצדיק את העונש, שיקבל ממילא גם אם לא חטא, ולהציל את שמו 

 הטוב )של המלך(.  

ן, זה טבעו. היסוד השרירותי באישיותו הוא סיפור זה מבהיר לנו שהמלך הוא רגז
באה  -כמו העקידה, הניאוף והרצח  -עובדה. ושפיכת הרוטב שהיא חטא כשלעצמו 

ה של הצדקת האל. העונש הוא צפוי, אלהים רוצה להציל את שמו הטוב. זהו מעש
את הקרבן, הוא יצעק עלינו ממילא, אז בואו וניתן לו סיבה, כדי שלא יאמרו שהוא 

ס סתם. החטא בא כדי להצדיק את העונש שאלהים יעניש אותנו בו מרוב אהבתו כוע
א אותנו. סיפור זה הוא פיתוח דברי הזוהר על חטאו של דוד: "דוד בדיחא דמלכ

 הוה... אמר: מארי דעלמא... הא חבנא למען תצדק בדברך" )ח"ב, קז ע"א(.  

 פי טיעונים אלו החטא אינו בלתי מוסרי:-על
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 פה על האוהב.א. החטא נכ

 ב. החטא הוא חסד.

 ג. החטא בא להצדיק את האהוב.

אהוב אינו עובד על -ד. החטא אינו חטא כשאלהים הוא שרירותי. עולם של אוהב
 ם מוסריים.קריטריוני

זוהי תפיסה אנטינומיסטית מסוכנת שהושפעה מן המחשבה השבתאית.  החטא, 
גבוהה של התקרבות  ובעקבותיו החזרה בתשובה, מביאים את האדם למעלה

לאלהים. התפיסה שהכניסה לפרדס, או ה"העמקה", מושגת דרך הרע, שיש לו 
סולת, נמצאת כבר קדימה זמנית ואונטולוגית, כקדימת הקליפה לפרי, הפסולת ל

בחוגי האחים הכהנים.  תפיסה זו באה להצדיק נישואי תערובת, או להסביר את 
 מעשה שמשון "הצדיק" ודלילה. 

ה דוד בבת שבע עדיף על מעשה העקידה שבו אברהם אינו חוטא ונשאר האם מעש
שאלה זו  -ביקידת אהבתו, והאם בכל מקרה החוזר בתשובה עדיף על הצדיק? 

ה. ר' ברוך אינו משווה את אברהם לדוד, ואין כאן השוואה של הצדיק נשארת פתוח
תת את כל לעומת החוזר בתשובה. אברהם מצליח לכוון לרצון האל, להקריב ול

בלי לחטוא )ישר והפוך(. אולם יתכן שאידיאל זה אינו ניתן  -היקר לו מבלי להקריב 
הר מול האיילה למימוש בכל סיטואציה. לא כל אחד יכול לעמוד על שפת הנ

 הנשקפת אליו.

 

 .  תפיסת החטא. האנטינומיזם. מצוה הבאה בעבירה 9יח. .11א.

 עוד לענין דוד ובת שבע .12א.

יך היא לשון השבת אבידה. כי אין אדם עומד על ד"ת ]דברי תורה[ אא"כ "והשיבות
]אלא אם כן[ נכשל בהם.  והיינו: כי ע"י המכשול שבא לאדם, יכנסו הד"ת בלב 

 דם בחשק גדול יותר ממקודם". הא

החזרה בתשובה היא השבת מה שנאבד. "והוי כמציאת אבידה גדולה" )מגיד דבריו 
למצב הקודם, המושלם, לגן עדן  שבו היינו שרויים עם  (.  היא חזרה312ליעקב, 

מלך. זו אינה חזרה למקום אלא החזרה. השב אינו חוזר אל, או חוזר בו  אלא -הבת
אדם אינו לוקח את עצמו למקום שהיה בו, אלא משיב לעצמו את מה מחזיר אליו. ה

 שהיה לו.
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ויתור על החטא הוא היאוש, ההשלמה עם מצב החסר. יאוש הבעלים הוא ה
על הנסיכה. האדם שקוע רוב ימיו בתרדימה, מכוסה  -האופציה האופטימלית 

סם התרדימה,  -בבגדים שנתעטף בהם אדם הראשון לאחר החטא, אוכל מפרי העץ 
 היין.   -ושותה משיקוי התרדימה 

ידת בת מלך,  החזרתה )השבת האבידה( היא בסיפורו של ר' נחמן מברסלב מאב
ת, בגלל הקושי להתפשט ולהתעורר, וגם בגלל גודל החטא: כמעט בלתי אפשרי

מלך ואיבודה שהם בלתי נמנעים. הם חלק מתהליך האהבה.  "אין -הפגיעה בבת
 אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם". הד"ת יכנסו בלב האדם רק ע"י המכשול.

בהבנה יוצר את החסר והאובדן, והחזרה למצב הקודם היא  הכשלון בהתנהגות או
בה יותר מורכבת כי היא קשורה בחטא נוסף. בגלל היאוש והויתור שבחטא הר

הראשון, הבת מלך נמצאת כבר ברשותו של מישהו אחר )ה"נישט גוטער"(, 
והשבתה כרוכה בחטא הניאוף.  השיבה למצב הקודם והתיקון כרוכים בחטא בגלל 

בר למצב ציה השתנתה, תנאי הפתיחה הם אחרים, ושינוי המצב, או המעשהסיטוא
 אחר, כרוך תמיד בפגיעה וחטא.

תחילה ויתר האדם )בהיסח הדעת?(  ואיבד את מה שהיה שלו. אולם כשהדברים 
יצאו מרשותו, הם נכנסו ללבו. אז השכיל להשיג את גודל האבידה, את מה שנאבד 

שותו, כדי לחזור ולהתקרב אל מושא אהבתו עליו ממנו. וכדי להשיב את הדברים לר
 וון(. ההתקרבות כרוכה בחטא, המצוה באה בעבירה.לחטוא )במכ

האדם הולך תמיד על הגבול הדק שבין מצוה לעבירה. הוא מתלבט כל חייו בין קיום 
המצוה שהיא החטא, לעשיית חטא שהוא המצוה. החטא והכשלון הם חלק בלתי 

קום שהאדם מוכרח להיות בו כדי להגיע לקיום המצוה. אין נפרד מן המצוה. זה המ
אן היפוך פשוט של המושגים. נדרשת תמיד הערכה של גודל החטא לעומת המצוה כ

ולהיפך.  ההגדרה היא מאוד מסובכת, כאשר לעתים קיום המצוה הוא החטא; 
ההתעלמות, ההתרחקות והפגיעה. והעבירה היא המצוה. המצוה שבאה בעבירה.  

חטאו בבת שבע. ב -ע"י העקידה. דוד  -א מקרב את האדם לאלהיו )את אברהם החט
באכילת בניהם(.  האדם משיג את הדברים רק אחר אבידתם, וע"י  -והאנשים 

אבידתם, בגלל הכשלון וע"י הכשלון. ע"י החטא הוא מאבד אותם וע"י החטא הם 
 חוזרים אליו.       

לק מן החוקיות שבתהליך האהבה. זהו החטא של האיבוד הוא ההתרחקות שהיא ח
עות ההלכתית, שמתחלף ביאוש נורא, בגעגועים בלתי ויתור שהוא יאוש במשמ

 נשלמים לשיבה: לא לשוב למקום או למצב אלא להשיב מה שנאבד.  

 האדם חי בחטא. ישנם שלושה חטאים:

 א. חטא האיבוד )איבוד האהובה וגן העדן(.
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ה. זהו המצב השכיח והחטא החמור מכל. לשקוע ב. חטא היאוש, הויתור והתרדימ
 עם מצב החסר.  בחטא, להשלים

ג. השבת האבידה. החטא שבחזרה, שהוא ההתעוררות, התיקון והחזרה בתשובה או 
 חטא התיקון. תיקון שכרוך בחטא.

                                                               

קדמו לבריאת העולם. החורבן הוא חלק מן היצירה. באותו אופן העולמות שנחרבו 
לעולמות שנאבדו הם יסוד בניינם מחדש. רישומם וזכרונם במחשבה  הגעגועים

 האלהית יוצרים את שיבתם, נכון יותר: השבתם, מכח געגועיו ואהבתו.

כדי לאשש את קו הפרשנות שכרכתי בו את ר' ברוך, המגיד, ר' נחמן והאיזביצר 
 ליה.דוד ובת שבע ע"פ התפיסה הזוהרית וזו של ר' יוסף ג'יקטי נחזור לסיפור

בת שבע בזוהר היא השכינה,  הכלה,  והיא הבת מלך. "בת מלך היינו בת שבע" 
ונראה לי שברקע המעשה מאבידת בת מלך נמצא סיפור  -)זוהר, ח"א רלז ע"א(.  

 דוד ובת שבע: 

ור אחר אבידה: "מפני מה בגמרא )נידה לא ע"ב( נתפס החיזור אחר האשה כחיז
משל לאדם שאבד לו אבידה. מי  -על איש?  איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת

 בעל אבידה מחזיר על אבידתו". -מחזר על מי? 

בתלמוד ובספרות הקבלית נעשו נסיונות ברמות שונות לנקות את דוד מן החטא. 
דמי דאזדמנת ליה בת "דוד זכאה הוא, וברית קדישא על תיקוניה קיימא, דהא גלי ק

ע"א(. הזוהר טורח להוסיף ולזכות את דוד  שבע מיום דאתברי עלמא" )זוהר, ח"א ח
 מן הבחינה ההלכתית.  

פי תפיסתו של ר' יוסף ג'יקטיליה  חטא דוד בבת שבע הוא בעצם חזרה -ועל
 מלך האובדת.   -בתשובה או השבת האבידה, השבת הבת

 ות:ג'יקטיליה מניח שתי הנחות יסודי

"העוסק בתורה תמיד  א. העבודה המיסטית פורצת לעתים את גבולות האיסורים:
יתקן כל הצנורות ומקרב שלום למלכות. וכביכול כאילו הוא עושה את השם ית'... 

 וכתי' עת לעשות לה' הפרו תורתך". 

ב. נשמת האיש ואשתו יוצאים ממקור אחד, וחיבורם הוא תכלית העבודה המיסטית 
ה סותר את הצו המוסרי. "אין הבת יורשת נחלה, לפי שאין נשמאף כשהוא 

מתחדשת בבת מלמעלה בשעת בריאתה אלא בשעת בריאת בעלה שהוא בן זוגה, 
וזהו ודבק באשתו )בר' ב, כה(. וזהו ראויה בת שבע היתה לדוד מששת ימי 
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ה בראשית".  "אם הוא צדיק... זוכה האיש ההוא למצוא בת זוגו, כלומר אותה הנקב
וג עולה יפה. וזהו ודבק שנזרקה בה אותה הנשמה שהיתה בת זוגו... ואזי אותו הזו

באשתו והיו לבשר אחד: בודאי שאנדרוגינס היה וצורה אחת היתה ונחלקה, וחזרו 
 פנים אל פנים ונזדווגו, ואזי מוצא בת זוגו. וזהו שאמר זאת הפעם עצם מעצמי". 

 

ז: "אלהים מושיב יחידים ביתה, מוציא ג'קטיליה דורש את הפסוק בתהלים סח, 
סוררים שכנו צחיחה". הוא מחלק את הפסוק לשלושה חלקים  אסירים בכושרות, אך
 כנגד שלושה זיווגים.

הוא הצדיק  שזוכה למצוא בת זוגו בסוד ה' אחד...  -. "מושיב יחידים ביתה 1
 ר". יחידים ודאי, ולא נתחברה לזכר נקבה אחרת ולא נתחבר לנקבה זכר אח

נשואה ונמסרה במאסר  . "מוציא אסירים בכושרות. כלומר: אותה האשה שהיתה2
בעל אחר שאינו בן זוגה ומת, ובכתה עליו, ואחר כך חזרה לבעלה הראשון ועשתה 
שירים...  אותן שהיו אסורין ברשות נשואין אחרים בוכין על פירוד הנשואין ואח"כ 

לך ע"ה היה יצרו קשה, ולפי' לא זכה משוררין... ועד"ז דע והתבונן כי דוד המ
פ שהיתה ראויה לו מששת ימים בראשית, כי שם נאצלה בתחלה לבת שבע. ואע"

 נשמתו של דוד ונשמת בת שבע זוגו". 

. מי שהשחית את דרכו "ועשה כמה מיני רעות למעלה עד שגרם להפריד בין יסוד 3
וף, אלא היא נפרדת ממנו ומלכות... אינו זוכה למצוא בת זוגו, לא לכתחלה ולא לס

וזהו שנאמר בסוף פסוק זה: אך סוררים שכנו לגמרי ואינו מוצא אבדתו לעולם. 
 צחיחה". 

דוד הוא זה שלא נזדמן לו זיווגו האמיתי לראשונה, בחינת "מוציא אסירים 
בכושרות, מחזיר אבדה לבעלה"  וחטאו נקשר לחטא אדם הראשון  שגרם "להפריד 

התאנים הרעות )שהיו ערלה(. דוד "אכלה פגה"  כשהיתה אלוף" באכלו גם מן 
 ת הערלה = ברשות אוריה החיתי, ולא המתין. ברשו

הניאוף איננו נחשב לחטא בסיטואציה של חיבור נשמת האדם לנשמת זיווגו 
האמיתי.  חיבור כזה הוא הדבר החשוב ביותר והוא בעדיפות עליונה. זו היא השבת 

השבת המצב לתיקונו, לחיבורו האמיתי, לכמות  -האבידה או החזרה בתשובה 
טקסטים נתפסת החזרה בתשובה כהשבת אבידה, וכך יש להבין את שהיה. בכל ה

 המעשה מאבידת בת מלך.

 

 העדפת החוזרים בתשובה -.  אהבת החוזרים בתשובה 10יח. .13א.
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העדפת החוזרים בתשובה ניכרת מהעדפת גיבורי התנ"ך שחטאו, שחטאם נגרם 
שיש לו  להם מרוב אהבת אלהים אליהם.  קיימת העדפה ברורה של מי שחטא,

יכולת למשוך עליו קדושה עצומה. וזהו "אני לדודי ועלי תשוקתו" )שה"ש. קפח 
לל האלמנט של ע"ב(. התשוקה מתקיימת לגבי מי שהיה בדבר ושוב איננו שם, בג

הגעגועים, ההשתוקקות או הארוס, שאז "יש לו יותר חשק ומתאוה יותר" )מגיד 
י היאוש, והוי כמציאת אבידה (.  "מחמת שהתענוג בא אחר127דבריו ליעקב, 

 (.  312גדולה,  ויש מזה תענוג גדול עד מאוד" )שם. 

ול הסבולת, "התענוג שבא אחרי היאוש",  הוא מצב נפשי, של מי שהוא בקצה גב
ונמצאה לו בת המלך. זהו הלך הנפש הטעון, הדיאלקטי והאקסטאטי של האוהב. 

בר הכיר חימום והתלהבות אותו רעיון מובע בליקוטים יקרים, רפד: מי "שכ
העוונות... שיודע היטב ההתלהבות משא"כ הצדיק שלא הכיר זה מעולם...", "רושם 

 מגודל האהבה". החטא" מתהפך "אצלו... בהתלהבות גדולה... 

 

"ויש ב' אהבות; והוא אהבת הצדיקים שאינם חוטאים כל ימיהם וזהו ענין אהבה 
טאים לפניו, כשעושים תשובה מאהבה רבה... ויש אהבה לקיום העולם,  אף שחו

(. האהבה המועדפת היא אהבת החוטא,  זו 268אוהב אותם" )מגיד דבריו ליעקב, 
יימת את העולם. אהבה שהעולם עומד היא "אהבה לקיום העולם", אהבה שמק

עליה. זו אהבה יוצרת, היא היסוד הדיאלקטי הדינמי הנע ברצוא ושוב, בין תהומות 
 שר, שכחה וזכרון.היאוש ופסגות האו

 

 ר' ברוך מונה חמישה טעמים להעדפת החוזרים בתשובה )קפו ע"ב(:

 א. צדיק שלא טעם מתיקות החטא, יתכן שלא היה עומד בנסיון.

עודף תשובתו  -החוזר מעריך את חטאו באופן מוגזם, ולכן גם תשובתו מוגזמת ב. 
 נחשב לו לזכות.

ידוע כל מקום שמחשבתו מתפשטת ג. מחמת הבושה, מעמיק החוזר במחשבתו, וכ
 שם הווייתו ומציאותו.                                  

ער כפול, ונחת כפול תשובה שהכניס ניצוצי קדושה לקליפה, גורם לה צ-ד. הבעל
 לקדושה, משא"כ ]מה שאין כן[ הצדיק. 

ן. ה.  החוזר בתשובה גורם לייחוד הכוחות העליונים בגלל הזיקה שלו אל הזכרו
זכרון הדבר שנאבד ממנו, "רושם החטא" וריח הקרבן, אלו הן בחינות שונות של 

מחבר  זכרון שמחבר את הדברים. הזכרון מתנה את ההשגה באשר לבד ממה שהוא
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ומעתיק את מה שמושג לחושים, ונותן רצף של מחשבה, הוא עומד ביסוד 
אליו את הכוחות הגעגועים. בתהליך החזרה בתשובה, הקרבן הוא הזכרון המושך 

 העליונים ובורא השגות חדשות. ריח הקרבן הוא הרשימו וההיזכרות.    

  .14א.

 ל במאמרגם זה לא נכל –.  ההיבלעות ע"י השכינה 11יח. .15א.

ר' בנימין מזאלאזיץ, תורי זהב  -"ואש המזבח ראוי שתוקד בו בעצמו ולא בקרבן" 
 .  38)מאהלוב, תקע"ו(, דף 

מזהה את מצב הבהמה הנשחטת והאדם שנהרג על קידוש השם. ר' ברוך מקוסוב 
הדגש אינו על האלמנט של הקרבן, אלא על ההנאה הנגרמת לאוכל, כלומר, לזה 

חילה משמשת השוואה זו כתירוץ או כהצדקה להתנהגותו של שמקריבים לו.  ת
זה  בסדר גמור. אם  -האל, כשהמשל הוא למי שיש לו בהמה ורוצה לאכול אותה. 

 יחס בין האדם לאלהים הוא כיחס בין האדם לבהמתו, מותר לו לשחוט.ה

בדרוש השני למסירת הנפש, נראית השוואה זו כמצב האידיאלי, כמשהו שיש 
יו. ר' ברוך מדבר על תהליך עיכול הבהמה בגוף האדם, כאשר ניצוצות לשאוף אל

מדבר  חי, למדרגת-הקדושה שנישבו בגוף הבהמה, נתעכלו ועברו ממדרגת בעל
בעל שכל: "כי מה שהיה בתחילה עצם בהמה, נעשה אח"כ עצם אדם משכיל, 

ואע"פ שהבהמה אינה מבינה התועלת הגדול... תשכיל ותדע למפרע ששחיטתה 
 טובה גדולה היתה לה" )עמוד העבודה, קנד ע"א(. 

ההשוואה הבלתי מחמיאה לבהמה,  שלא לומר, הפוגעת, נהפכת ליתרון גדול אצל 
וא מתאחד באיחוד גמור עם השכינה: "והנה כמו שהבהמה מתעלה האדם כשה

מדרגה בהמיית למדרגה חשובה משכלת ומשגת, כמו כן כשאדם נהרג על קידוש 
שמתו בשכינה ומתעצם בה, ונעשה עצם מעצמה ממש" )שם(. השם, מתעלית נ

מדובר כאן על איחוד מיסטי ממש "כי נשמתו נתפסת לאור השכינה... ומימלא 
למפרע שיסורי הריגתה על קידוש השם העלוה... ועתה יש לה השגה אלהית" משגת 
 )שם(.

דריגה התמונה היא של יקום שבו  כל דבר בולע את מה שמתחתיו, ונבלע ע"י המ
שמעליו. זו תמונה מיתית של אלהים שבולע הכל באהבתו. זו היא תמונה הפוכה 

ר' ברוך מכניס את מטפורת מזו של הבריאה. אלהים מקיא ובולע, משפיע ומקבל.  
הבליעה למסגרת עולם הרוחניים השכליים שהוא מצייר: "כי האכילה, כנוי להשגת 

 " )עמוד העבודה, קכב ע"א(.  השכל, בעבור כי הוא מזון הרוחני של הנשמה

הם ביטויי  -הכאה, התרחקות, בליעה  -האלמנטים האכזריים בהתנהגות אלהים 
לאיחוד עם האל, וההכאה היא הצמצום, שהוא אהבה. הבליעה היא מה שמביא 
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יצירתו, -תנאי לבריאה. זהו תיאור הבריאה כתיאור יחסי האהבה בין אלהים לברואיו
 ת.שהם במעמד של אשה נאהב

קשירת מעשה הקרבן "אשה ריח ניחוח", "אש התמיד" ואש האהבה וההתלהבות, 
ת הבורא ברוך נמצאים גם אצל מ"מ מקוסוב: "שורש כל התורה ותפילה לעבוד

הוא, העיקר הוא האש והתלהבות הבוער בלב האדם בחוזק אש אהבה להשי"ת 
בא לאש הגבוה  באמת ע"ד אשה ריח ניחוח לה', וע"ד אש תמיד תוקד בו. ומכח זה

של מעלה" )אהבת שלום, סז ע"א(. "שע"י האש והתלהבות של מטה באמת לאמיתו 
 -שלח לו מן השמים" )שם. ע"ב(. אזי יכול לבוא לאחדות האמת לאש של מעלה הנ

יתכן שבדברים אלו יש רמז לקידוש השם, אבל בזולת זאת לא מצאתי לכך רמז בכל 
                                      הספר.                            

  

 קידוש השם

 "בקרבי אקדש" )ויקרא י ג(.  "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" )תהלים קטז טו(. 
 "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק" )מועד קטן, כה ע"ב(.  

ל פסוקים אלו מבטאים את האהבה הגדולה של אלהים ואת רצונו במיתת הצדיק ע
קידוש שמו. זוהי גם השאיפה והכיסופים הגדולים של המיסטיקאי, שיאה של 

סוב. רעיון קידוש הדבקות וההתאחדות בבורא. כך נתפס הדבר בעיני ר' ברוך מקו
השם אינו מודגש אצל המגיד,  לעומת זאת הוא קיים בהדגשה יתירה אצל ר' 

בספר עמוד העבודה, אלימלך מליז'נסק בצעטיל הקטן. וכאמור הוא שיא העבודה 
 שהשפיע בלי ספק גם על ר' אליעזר ליפמן מן הקלויז בבראד.

עי"ז אפילו נהיה ח"ו  יש תיקון במה שנמסור עצמינו על קידוש השם בכל לב. כי
היותר רשעים שבעולם, הנה ע"י קידוש השם ומסירת נפשינו בכל לב ובכל נפש, אנו 

למעלה עד הבינה... ואז עי"ז תוכל  צדיקים גמורים, ויש יכולת בנפשותינו לעלות
 לעלות המלכות עמנו בסוד היותנו גדפין דשכינתא... )עמוד העבודה, ד ע"ב(.

 

 והשאיפה למות .  הנכונות למות1יט.

ורבלובסקי, בספרו "ר' יוסף קארו", מבחין בין הנכונות למות על קידוש השם, 
והשאיפה למות, שמשתקפת לראשונה בכתבי קארו.  ר' יוסף קארו מביע את רצונו 

לעלות כקרבן. והמגיד שלו מבטיח לו שיזכה להישרף על המוקד: "ובזה אזכך 
ר נקי".  "על אף ל, ותסתליק כעמלאתוקדא על קדושת שמי לריח ניחוח כלי

התיאורים הציוריים שבהם משתמשים המקובלים,  לא נראה שהחוויה המשתקפת 
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מהם נחשבת סופית. איש ממחברים אלו אינו מבקש מוות מיסטי כמטרה לעצמה, 
 למרות שטבעה של חוויה זו עשוי להיות מושך".  

 

 .  קידוש השם בפועל ובמחשבה2יט.

נוחל ד' מאות עולמות לעוה"ב: ר' על התורה  אי פסוקא דשמע,"כל המוסר נפשו בה
ור' על שמסר עצמו בכל יום על קידוש שמו" )זוהר, ח"א קכד ע"ב(. ר' ברוך רואה 

בחוויה זו את שיא שאיפתו של המיסטיקאי, זוהי חוויה שכולה אקסטאזה אירוטית, 
השם, מתעלית למרות התיאור הבוטה של הקב"ה כשוחט.  כשאדם נהרג על קידוש 

 מתו ומתעכלת בשכינה. נש

מי ששקוע באהבה כזה וחפץ מאד שיבא לידו שיהרג על קידוש השם, וא"כ הקרה 
לו הקב"ה שיהרג, הרי השביע אהבתו ויש לו תענוג גדול ע"י ההריגה )עמוד 

 העבודה, קמט ע"א(.

עה למרות זאת מנוסחת גם הסתייגות מלהטיף לדרך זו: "כל המוסר נפש להריגה בש
שראל, מעלה עליו הכתוב כאלו נהרג על קידוש ה'" )שם(. כלומר, שאומר שמע י

קידוש השם במחשבה הוא קידוש השם ממש. מי שמתכוון למסור את נפשו כאילו 
מת בפועל. אדם יוצא חובת קיום מצוה זו על ידי עיון בדיניה, כשם שהעוסק בתורת 

 הקרבנות דומה כאילו הקריב קרבן.  

ג ממש[ חשוב יותר ממי שנהרג על קידוש השם בפועל עלת מי שלא נהר]ואדרבא, מ
ממש", כי זה האחרון "הרי השביע אהבתו ויש לו תענוג גדול ע"י ההריגה זו. 

משא"כ מי ששקוע באהבה עזה ואינו נהרג על קידוש השם בפועל ממש, הרי צער 
 כבות )שם(.  הרוחני גדול הוא אצלו, כי אש אהבתו בוער בקרבו, ואין לו במה ל

והי מדריגתו של אברהם בעת העקדה, שמוכן להקריב הכל ואינו יכול, כאותו אייל ז
העומד מול דמותו הנראית במים. היחס בין המימוש המעשי, כלומר, המיתה ממש, 

אידאלי של קידוש ה'(, הוא כיחס -לנכונות למות על קידוש השם )המימוש האידאי
אינו מרגיש בו מחמת האהבה ניו ממש, וזה שבין מי שרואה את מרצחו עומד לפ

והדבקות. בשני המקרים המרצח קיים באופן ממשי )גם אם אינו מורגש לאדם 
הדבק(, והמעשה הוא קידוש השם ממש. באופן הפוך אפשר לתאר את הסיטואציה 
כך: בהכרת הממית עצמו על קידוש השם ובמחשבתו יש קיום למרצח; קיום שאינו 

המוות המרחפת על ראשו של הדבק, ממשית  מרצח ממש. סכנתנופל מקיומו של 
מאוד גם בלי נוכחות פיזית של מרצח. כלומר מחשבת המעשה היא כמעשה עצמו. 

 ובנקודה זו קיימת עקביות בכל הספר, למחשבה יש קיום ו"מציאות חזק".  
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 .  האהבה וקידוש השם3יט.

י מן השיטה. בעת באופן הכרחקידוש השם זו נקודת השיא בכתבי ר' ברוך, והיא נו
זוהי ההתעוררות מן השינה והמיתה, זו היא האהבה הגדולה והחיים האמיתיים. 

החיים בעולם לעומת האהבה הזאת, הם מוות, כדברי האלגיה של פנחס שדה: "אל 
 תראוני שאני חי. רק לרגעים כי אקיץ אדע עד מה אני מת". 

"אהבה רבה"  אהבה, כמו ברכתענין קידוש השם קשור באופן הדוק למושג ה
שסמוך לקריאת שמע, והאהבה הכרוכה ביסורים. מתוך השוואת "יסורי גלות" 

שנתייסרו בהם המקובלים במקביל לגלות השכינה, מציין ורבלובסקי שאין מקבילה 
למוות בתחום האלהי ועל כן המסקנה היא שהכיסופים למיתה על קידוש השם, אין 

ס מעבר שיהפוך את קיומו הגשמי של אישית; מעין טקלהם משמעות משיחית, אלא 
המקובל לקיום רוחני טהור. נראה לי שהדברים אינם מתנהגים על פי הגיון זה. על 
כך תעיד המובאה האחרונה, מס' טל אורות,  שבה ממלא המוסר נפשו על קידוש 

השם שליחות לאומית וקוסמית. גם משיח בן אפרים הוא במובהק מי שמת על 
 משיחית זו נזכרת גם בדבריו של ר' ברוך.   ש השם, ושליחותקידו

קידוש השם הוא מוטיב חזק גם אצל ר' נחמן,  ואף בכתבי מיסטיקון בן ימינו, משה 
יצחק ארלנגר, בספרו שבעה עיניים, ירושלים תשנ"ה, ח"ג: "שעשועים". בספר זה 

, ברצוא ושוב, נוגע המחבר במרבית הנושאים שנדונו בעבודה זו; דבקות המחשבה
סולם יעקב, פרק שירה ועוד. זהו ספר קבלי, שהוא מעין עיבוד חסידי מודרני 

 המתרכז בחוויה הדתית.              

 

 .  קידוש השם ורעיון הבריאה בצלם 4יט.

הוגו ברגמן במאמרו "קידוש השם"  קושר את מושג זה לעניין האחדות והייחוד. 
דות עמו. "היהודי מעמיד ייחודו וההתאח האחדות הכוללת של האל מאפשרת את

את דתיותו, לא על הניגוד בין הבריאה לבורא, אלא בין דבר לאני; בין קליפה 
לניצוצות". היות האדם נברא בצלם, עושה אותו סולם ומרכבה של אלהים. "נשמת 

האדם היא כלי יקר, שבו יתבצע פלא הייחוד". כלומר, הרעיון של קידוש השם נטוע 
לאלהים, ואפשרות ההשפעה על אלהים, על יחס אינטימי  של דמיון האדם בתפיסה

ודינמי ביחסי האל והאדם, ולא על מצב סטאטי. מרכיב חשוב מאוד היא תודעת 
חירותו של האדם, האפשרית בגלל השניות של טוב ורע ועובדת היבראו בצלם.  

ברא העולם" תודעה זו מעמידה את האדם במרכז, "כל אדם חייב לומר בשבילי נ
 הדרין, לז א(, והמקובל יכול גם לברוא אותו.)סנ
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קידוש השם הוא דרך ומטרה לראות את הצו המוסרי, כאילו הוא עצם מעצמנו, 
חיינו ותמצית מהותנו. קידוש השם, פירושו, להכות שורש במוחלט הזה. זה מחייב 

 שני.  חו-גבורה. הקרבת הקיום החושני הוא העדות החותכת למציאות מצוי על

  

 גהזיוו

 זיווגא דלתתא

בכתבי ר' ברוך קיימות סתירות שנראה לפרשן כשינוי עמדה לגבי נושא זה. המחבר 
מתחבט בין הגישה הסגפנית ברוח קבלת האר"י והקבלה הקלאסית, לתפיסתו של 

 הבעש"ט.

 

 .  הגישה הסגפנית1כ.

ע"ב(. כאן -דעתו הסגפנית מובעת באריכות בדרוש הענוה )דפוס ראשון, קמט ע"א
כותב כי התענוגות הגשמיים "הם אצל הנשמה כקוץ מכאיב וכמדקרת חרב".  הוא

ועל הזיווג הוא אומר "שיהא דומה בעיניו כאלו עושה המעש' ביחיד בלתי 
הצטרפותו לנקבה... כי היא מעשה בהמה אם כוונתו לתענוג בלבד, ובהעלותו כל זה 

שמתנגד הענין ההוא ם המצוה, אע"פ על זכרונו יעשה המעש' הזאת בעל כרחו לקיי
לרצונו, ויעשה כאלו כפאו שד, ובמהירות, לברוח מהרה מהמעש' הזאת, למעט 

 בזמן הגנות".

דברים אלו עומדים בסתירה גמורה לדבריו במקום אחר,  שבו מסביר ר' ברוך 
באריכות את החיוב להתענג, ובראש ובראשונה החיוב לענג את האשה: "ומי 

למלאת רצון האשה, אלא להנאת עצמו, הרי זה אינו ו ואינו מכוין שמשמש עם אשת
מקיים כלל ועונתה לא יגרע..." )עמוד העבודה, קכ ע"ב(. סתירה זו נפתרת בתפיסתו 

 על הפיכת התענוג הגשמי לתענוג רוחני, או ההתייחסות לתענוג גשמי כרוחני.

 

 .  עונג גשמי ועונג רוחני2כ. .16א.

 נחות יסודיות: ר' ברוך מניח שתי ה

א. "בכל תענוגי העוה"ז התענוג היותר גדול הוא עונג הזיווג" )יסוד האמונה, ח 
 ע"א(.         
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 ב. "התענוג הרוחני גדול מאד מהתענוג הגשמי" )עמוד העבודה, צט ע"א(.

מתוך ראייה היסטורית, ניתן להבין שזיווגו של אדם הראשון לפני חטאו, היה זיווג 
ה"ר היתה מצוה זו כהנחת תפילין, בלא שום צד של בושה, עד אחרי רוחני. אצל אד

החטא שהוטלה בחוה זוהמת נחש "ובטלה גודל השמחה הרוחניית וההתלהבות 
ד העבודה, פח ע"ב(. חטאו של הנמרץ", ו"נתגברה התאווה וההנאה הגופניית" )עמו

בעקרון אנו  אדם הראשון גרם שהנאת הזיווג הרוחני נתחלפה בהנאה גופנית.  אולם
 יכולים לשוב ולהגיע למדרגת "גודל השמחה הרוחניית וההתלהבות הנמרץ" ההוא.

"וזהו ג"כ לענ"ד ]גם כן לעניות דעתי[ כוונת רז"ל באמרם על ת"ח ]תלמידי חכמים[ 
ויים אצל נשותיהם כתרנגולים... שלא יכוונו בעונתם ענין עונג הנאה שלא יהיו מצ

 רוחניית" )שם(, ועי"כ יהפוך התענוג הגשמי לרוחני. גופניית... אלא שמחה והנאה

העונג הרוחני, או הדביקות הרוחנית, הוא המצב הטבעי של האדם. זו היא נקודת 
אשון קודם החטא, המוצא של המין האנושי, שהתחילה בדביקותו של אדם הר

שהוא הדיבוק היותר חזק. "כי דבקות הרוחני הוא דבוק מחשבית. דבוק של אהבה. 
"ד משל: שני אנשים שאוהבין זה לזה אהבה עזה... אף שיהיה ביניהם מרחק מאה ע

פרס', הנה אין המרחק ההוא מבדיל וחוצץ בפני אהבתם, וקשורים זה בזה בקשר 
כל אחד במחשבת חברו, ואינו שולחו ממחשבתו אהבתם זה את זה, ותמיד מצוייר 

בקות האהבה" )יסוד מרוב אהבתו אותו. ואין קשר ודבקות חזק בעולם כמו ד
 האמונה, קלד ע"ב(. 

"והנה דוד המלך ע"ה ]עליו השלום[ לא היה אהוב אצלו שום דבר בעולם כמו 
כן הש"י. לכן נקשרה ונדבקה מחשבתו בו ית', ולא שלחהו ממחשבתו לעולם. ל

אמר: שויתי השם לנגדי תמיד. והנה השכל מחייב כך שכל אדם ידבק מחשבתו 
 "א(.בהש"י... )שם, קלה ע

מצב זה התהפך אצלינו: התענוגות הגשמיים עומדים בדרך הדביקות. "והנה באמת 
אצלנו נהפוך הוא, שעניני עוה"ז ותענוגיו המדומים, דברים נבזים ומאוסים, אינם 

ו ית'. והנה ראוי שנבוש בושה עצומה שדבר נבזה... יעתיק מניחים אותנו לדבק ב
והם הש"י" )שם(. עלינו להעתיק את מחשבותנו מדבר חשוב שאין חשוב כמותו 

הכיוון ולהפוך את התענוג הגשמי לתענוג רוחני. ההנחה הבסיסית היא ש"הגופים 
 אינם חוצצים בפני אחדות הרוחניים של הנשמות" )שם, קלד ע"ב(.

 

 .  הפיכת העונג הגשמי לתענוג רוחני3כ. .17א.
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יע להתקדשותו של הרעיון ש"הרגשת עונג הגשמי" היא גורם חיובי העשוי לסי
האדם, הוא מאבני הפינה של תורת החסידות מראשיתה, בחבורת הבעש"ט, 

 חסידיים הוא מבואר בצורות שונות.   -בחבורות אחרות, ואף בחוגים קדם

אה הגופנית להנאה רוחנית בתנאי שהדברים נשארים ר' ברוך מדבר על הפיכת ההנ
וזהו שאמר הכתוב בכל דרכיך בגבול המותר. זהו מתכון להינצל מכל העבירות "

דעהו והוא יישר אורחותיך. כלומר:... בכל דרכיך לכלול בין דברים המותרים בין 
לה, דברים האסורים, כשיגיעו לידך דעהו. ר"ל תתן דעתך עליו ית' שהוא פעל כל א

שמדברים אסורים תנצל, ומדברים המותרים תוכל  -ועי"כ: והוא יישר אורחותיך 
 האמונה, קלה ע"ב(. ליהנות" )יסוד 

הטכניקה היא של העתקת המחשבה ממושא אחד לשני:  "משל לאומן אחד נפלא 
שעשה כלי נפלאה... נחמדת למראה מאוד... נעתקה אהבתו מן הכלי לאומן, 

 מן" )שם, קלה ע"א(.    ומתחיל לאהוב את האו

א העתקה זו אצל הרמב"ם היא ידיעת האל דרך אופני הפעולה שלו: "והיאך הי
הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, 
ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה 

, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי" תאווה גדולה לידע השם הגדול
 )הלכות יסודי התורה. בפתיחת הפרק השני(.

חומד לדבר איסור, ע"ד משל מי שרואה אשה יפה ומהרהר לשכב עמה, "וכן מי ש
הנה עצה יעוצה להנצל ממנה, שיחשוב מאין בא לה היופי ומי ברא את האשה 

האדם שהפועל הוא בודאי יותר הזאת... הלא הש"י פעל כל אלה... וכאשר יבחין 
לאהבת חשוב מן הפעולה, ובפרט פועל הזה שהוא הקב"ה... יעתק מאהבת האשה 

הבורא, וכשיגיע לכלל אהבת הבורא יפרוש ממחשבתו לשכב עם האשה, כי הוא ית' 
 אסר אותה עליו" )יסוד האמונה, קלה ע"א(. 

ע"א: "אם הסתכל בפתע רעיון זה נמצא גם בצוואת הריב"ש )זאלקווא, תקנ"ד(, יג 
פתאום על אשה יפה יחשוב במחשבתו מנין לה זה היפות. הלא אם היתה מתה לא 
היה לה עוד זה הפנים. א"כ מנין לה זה? ע"כ זה בא מכח אלהי המתפשט בה, הוא 
נותן בה כח היפות והאדמומיות. נמצא שורש היפוי הוא כח אלהי. ומה לי למשוך 

 רשא ועיקרא דכל עלמין ששם כל היפוים".   אחר החלק, טוב לי להתדבק בש

ת להנאה רוחנית, הרע אהבת האשה הופכת לאהבת הבורא,  ההנאה החושנית נהפכ
מתהפך לטוב, אבל רק בתנאי שהוא איננו איסור מפורש. הקביעה "בכל דרכיך 

דעהו" היא סכנה שמובילה לאנטינומיזם ואנרכיה. הידיעה בכל הדרכים היא מיניה 
ת הסייג, ההגבלה והניתוב וההליכה בדרך הישר: "והוא יישר אורחותיך". וביה ידיע

עצום להקב"ה, איזה פעולה יכול לעשות באהבתו את "כי מי שהוא אוהב נאמן ו
אבל כשהקב"ה מצוה לו  -בוראו, האם ידלג כאיל או יפרח באויר, או יפזז ויכרכר? 
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הוא שעושה, הוא כלי איזה דבר לעשות, והוא עושה אותו בשמחה, נמצא הדבר ה
 וכסא ומרכבה להכח הרוחני של האהבה" )שם, קמ ע"א(.  

הבתו במסגרת המותר, כדי להגן על עצמו מפני היסורים: האדם צריך לבטא את א
"מעתה תבין קושית  -"אם פתאום נכנסה חמדה בלבו", ועובר על "לא תחמוד". 

מחשבת  -יין מחשביי" החכם אבן עזרא: איך אפשר לענוש על לא תחמוד, שהוא ענ
התשובה היא: העונש על "לא תחמוד" הוא במחשבה )חטא המחשבה הוא  -הלב? 

נשו(: "והנה הוא חושב שרודף אחר תענוג, וטועה בעצמו, כי באמת אינו רודף עו
 אלא אחר יסורין, כי יפול לחולת אהבה" )שם, קמו ע"א(.

אשית הדבר... שהוא החיות "החכם עיניו בראשו )קהלת, ב יד(... שמסתכל... על ר
העצמותי... שמחמת חשק שלא לשמה יכול לחזור לחשק האהבה העיקרית" 

וחומר החסידי המפורסם  -קוטי אמרים, נד ע"א(. כפי שכבר כתב תשבי, זהו הקל)לי
 החוזר ונשנה בכתבי המגיד ותלמידיו. אולם עם שתי הדגשות נוספות:

ן יופי האשה ושאר ערכים גשמיים, לבין א. בדרושי המגיד מדובר על קשר מהותי בי
שורה בתוכם, האלהות, באשר שורשם בעליונים, חיותם בכח האלהי הפועל ו

ופחיתותם היא היותם בבואה קלושה לגבי מקורם. ואילו ר' ברוך מדבר על יחסי 
פועל ופעולה, ומציג את פחיתות הפעולה הגשמית לגבי הפועל האלהי, כמו גם 

 יות.לגבי שאר הנאות גשמ

ב. אצל המגיד המניע לביטול התאווה הפסולה הוא הכרת גודל היופי בשורש 
ג בהתקשרות עמו, ואילו לפי ר' ברוך, עקירת התשוקה נעשית האלהי ועוצם התענו

 מתוך ההכרה באיסורה. 

          

יש כאן תרגיל אינטלקטואלי, נוסח המגיד, כשהוא חושב על המקור האלהי של יופי 
ותר מזה אותה ההנאה עצמה משנה את אופיה. אדם יכול להגיע האשה. אבל י

יגוש עד דמעות. ר' ברוך מנסח תפיסה להנאה רוחנית אפילו ממאכל, להגיע לר
 הגשמי הופך לעונג רוחני. -מהפכנית יותר: העונג הגופני

"וכן בענין העונה, לא יתכוון להנאה הגופניית, כ"א לקיים מצות עונה, ויהיה א"כ 
תו לשם שמים. ואפילו אם ירגיש הנאה גופניית יערב וירכיב ההנאה ההיא כל כוונ

ית שיש לו, ויתהפך ההנאה גופניית ההיא לרוחניית, והשמחה ההיא בשמחה רוחני
או אפשר תתבטל ההנאה הגופניית המועט בתוך השמחה הרוחניית הגדולה... 

מ... ההנאה ואע"פ שהטבע עושה פעולתה שירגיש הנאה גופניית ע"י משגל, מ"
רוחניית הגדולה שיש לו מכבה הרגשת ההנאה הגופניית, כי ענינים הפכיים המה... 

רז"ל אדם צריך שיקדש עצמו בשעת תשמיש. ר"ל שיעורר אהבתו לבוראו  וז"ש
אהבה עצומה ונפלאה יותר ויותר מאהבת נשים כמאמר דוד ליהונתן... שלא ימשך 
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ו תהיה לקיים מצוות בוראו בשמחה כוונתו אחר הנאה גופניית כ"א כל כוונת
ופניית... ירכיב רוחניית, ולא ירגיש הנאה גופנית כלל. אפילו אם ירגיש הנאה ג

השמחה גופניית ההיא בשמחה רוחניית, ובזה הוא עושה מיצה"ר יצ"ט, כי את הרע 
אותו אקט עצמו נהפך לרוחני ע"י  -עצמו מהפך לטוב" )עמוד העבודה, פח ע"א(.   

 ת.ההתכוונו

 

 .  התאווה ההפכיית4כ. .18א.

יות שבין התענוג דבריו של ר' ברוך קרובים לתפיסתו של ר' ליפמן  בהדגשת הקוטב
הגשמי לרוחני. האיסור על אכילת חזיר אינו בגלל טעמו הרע, טעמים בריאותיים 
וכד', להיפך; העובדה שהחזיר הוא טעים, והאשה האסורה היא כה יפה, צריכה 

מודגשת. אולם תענוג גשמי שאין עמו איסור ניתן להיהפך לתענוג להיות מודעת ו
 רוחני.

 

 ר' יצחק איזיק מקומרנא -גים של הקדושה .  אהבה בתענו5כ. .19א.

באופן קיצוני מתנסחת תפיסה זו  בספר נוצר חסד: "א"א להשיג שום מדרגה 
בקדושה אם לא שילמוד במבחן ההיפך של הקדושה... כאכילת חזיר... באהבת 

בוראו... בנקל לו לבוא לידי מדריגת רוח הקודש ברגע אחד" )נצר חסד, ירושלים 
ן( מקומרנא הם מה שהוא קיד(. דברים אלו של ר' יצחק איזיק )ספרי-תשמ"ב, ע' קיג

קורא "אהבה בתענוגים של הקדושה", או "התלהטות אש התורה והתפלה בבחינת 
 צמאה לך נפשי". זהו ניסוח מובהק להשקפה החדשה ה"תענוגתנית" בחסידות:

... "כשנפתח אצל האדם איזה אהבה תחתונה, אז בנקל לו להפכו לאהבת הבורא
באור עליון בדביקות נפלא. ומעלה כל שמאהבה תחתונה נתרחב לבו לדבק עצמו 

 אהבות להשם יתברך..." )שם(.

"נתצמצם כביכול מדותיו בדברים גשמיים: כסף וזהב... תענוגים... ובעת הרחבת 
דעתו מהנצוצין קדישין שיש בדברים אלו... יאחז צדיק דרכו בדביקות נפלא... כיון 

וא ג"כ בקדושה. ואז גורם בגשמיות, בא לידי קדושה זאת, ואז נכלל השע"י שמחתו 
שיוצאין המדות העליונים מן הצמצום והקמיטו, ומתקשרין באין סוף, ומשפיעין כל 

השפעות בהרחבה גדולה. כי באמת כל הארץ כבודו וחיותו. והכל הוא חיות 
לקי אור ישראל, אלהות... מיין נוקבין וקשוטי הכלה. דשמעתי ממורי הוא מרן א

פר' שלח בענין קשוטי כלה, שמקשטין אותה בכמה עיין בתולדות יעקב יוסף 
לבושין... ובעת היחוד אשתלילה מכל לבושהא. שכל הרחבת הדעת מאהבות 

גשמיים הם קשוטים ומיין נוקבין, שיתעורר הצדיק התחתון. אבל כשבא ליחוד 
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כלית ההפשט. מתקרב במסירות התפלה... דביקות נפשו עם קונו, נפשט מכל זה בת
 קטו(.-הבה בתענוגים..." )שם, קידנפש בבחינת א

התהליך כאן מתואר במונחים של התלבשות והתפשטות: התלבשות והתקשטות 
לקראת ההתפשטות במפגש האינטימי שבו נפשט הכל מן הצמצום והקמיטות, 

השלב ונשפע שפע רב בכל העולמות. התענוג הגשמי הוא קישוטי הכלה, שהם 
 המקדים את ההתפשטות.

 

 ההיפוך בגישתו של ר' ברוך -קידוש התשמיש .  6כ. .20א.

ר' ברוך מעיד על ההיפוך בגישתו אך משאיר את הענין סתום. "וכן שמעתי פעם 
אחד מאיש צנוע, שהיה מצטער על מה שהוטבע הטבע שע"י תשמיש המטה ימשך 

גשמי כלל, כדי שישמש המטה רק עונג גשמי לאדם, והיה חפץ יותר שלא יהיה עונג 
בוראו... ועפ"י דבריו פירשתי פירוש פשוט על מה שארז"ל שכל אדם  לקיים מצות

יקדש עצמו בשעת תשמיש המטה... וחשבתי בדעתי שענין הקידוש הוא שיקדש 
מחשבתו להוציא ממחשבתו כוונת הרגשת עונג הגשמי שלו, ויצטער על מה 

ן הגשמי, והלואי שלא היה הדבר כן. ואחר זמשהוטבע במעשה הזאת הרגשת עונג 
חנני השם חסד חנם וזיכנו להבין אמיתת ענין הקידוש בשעת התשמיש. ודוקא ענין 

הקידוש נמשך ע"י הרגשת עונג הגשמי, והוא סוד נפלא ועמוק נורא, ואין כאן 
מקומו, כי צריך אני להקדים הקדמוס ]צ"ל הקדמות[ והצעות רבות, ואין כאן 

 )עמוד העבודה, לג ע"א(.מקומם" 

ל הסתירה שבין הסגפנות והשמחה שהיא תנאי לדביקות.  אפשר המגיד כבר עמד ע
להתייחס לפסקה הבאה לא כשינוי עמדה אלא כהוראה שונה לפי דרגת נשמתו של 

בדרגה הגבוהה יותר שוב אין צורך בסיגופים: "טוב יותר לעבוד השי"ת  -המסתכל. 
ו שצריך גורמים עצבות. אבל מסתמא ידע אינש בנפש בשמחה בלי סגופים, כי הם

 להתענות, שעדיין לא תיקן נפשו כראוי... צריך לדקדק ולהחמיר על עצמו". 

השמחה והעונג העצום הם השלב השני לאחר העצבות והיסורים. הם פועל יוצא 
 כמו אצל ר' נחמן השמחה באה אחרי היאוש הנורא. -שלהם וזוהי פסגת ההשגה. 

 -שני קצותיו של הרגש  חר לעמדה זו נעוץ בטבעו של הרגש האנושי.הסבר א
השמחה והעצבות, ההנאה והסגפנות, כשהם בשיאם הם באים כאחד. רגש חזק 

מורכב משני ההפכים. ובדרך לדביקות, בזמן התפשטות מן הגשמיות, ממילא 
 מתבטלות הרגשות החושים, והמעבר מסגפנות להנאה, נעשה בקלות.  

עדות על מפנה מהפכני שחל יל, וכבר עמד ע"כ תשבי, שבמאמר שלפנינו נראה בעל
בהשקפותיו של ר' ברוך, בדומה לתמורות שנתרחשו בחייהם של ר' נחמן 
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מהורודנקא ור' יעקב יוסף מפולנאה בהשפעת הבעש"ט. לדעת תשבי העובדה 
, שרעיון חיובו של העונג הגשמי מוצג אצל ר' ברוך כ"סוד נפלא ועמוק ונורא"

מרו בסוד עד הדפסתו של ס' תולדות מחייבת את המסקנה שרעיונות מסוג זה נש
יד לא הופצו ברבים לפני שנת תקל"ז -יעקב יוסף בשנת תק"מ, ואפילו בכתב

 בקירוב.  

כיצד אירע שר' ברוך, הלוחם הקנאי במינות השבתאית,  -"עוד נשארת תמיהה 
ב העונג הגשמי בעבודת שהוקיע את מגמות ההגשמה, נתפס בהתפעלות לשילו

ק הרב בין רעיון חסידי זה לרעיונות השבתאיים אלהים? על אף המרח
 האנטינומיסטיים, עכ"פ קיימת קרבה וזיקה ביניהם". 

לאמיתו של דבר רעיון מהפכני זה, נמצא אצל הבעש"ט וקיים כבר בכתבי ר' יצחק 
ה גשמית היא. דמן עכו  ואצל קורדובירו: "הענין כמו שפירשו כי האהבה פעול

רוחני, ולזה הלב הבשרי יתעורר ממנו אהבה, ואותה אמנם מתוך הגשמי יכנס אל ה
האהבה ידביקנה הנפש והשכל באלוה. ולזה אמרו, שמי שאינו יודע חשק אשה אינו 

יכול להיותו אוהב וחושק באלוה. שמתוך שלבו אוהב וחושק מפריד האהבה 
 י". והחשק ומדביק אותה באלוה ורחמנא לבא בע

אם לא עינג את אשתו לא יצא ידי חובת בדומה לענין העונה שר' ברוך סבור ש
המצוה,  כתב קורדובירו, שאף כאשר הזיווג נעשה שלא כדי לקיים מצוות רבייה, 
"ולא חלקו בין מעוברת למניקה וזקנה הראוי' להתעבר... שאין לך מצוה שידומה 

זאת... אבל סוד הזכר והנקבה הם ממש אל הזיוג העליון בכל צדדיו כמו המצוה ה
הספירות העליונות... וכאשר יתחברו הזכר והנקבה תחתונים יכוונו ממש ממש סוד 

 קשר ויחוד אותם העליונים". 

 

 .  הזיווג7כ. .21א.

"אין לך קשר אמיץ והתיחדות גדול בעולם כמו קשר עבותות האהבה" )עמוד 
 העבודה, קיט ע"א(.

ן שני ל להתפרש דוגמת האהבה העצומה המתהווה בי"יחוד עולמות עליונים יוכ
 אוהבים עצומים" )שם(.

בעולם הרוחניים השכליים של ר' ברוך מציינים גם המונחים הסקסואליים; זיווג, 
עיבור, יניקה וכו', עניני ידיעה והשכלה. תחושתו הדתית ונסיונו לשוות למיסטיקה 

יאניים ממשמעותם המקורית, הקבלית אופי רציונלי, מפקיעים את המונחים הלור
 וון אחר.ונותנים להם ג
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מושגים אלו הם מושאלים. מקורם בתחום היצירה והמחשבה האלהית, דבר זה ניכר 
ברובד הלשוני, בשימוש השגור במלים אלו: "כן ענין הלידה, הנחתו בראשונה על 

המצאת העילה את העלול, כעין מי שממציא המצאה שכלית מעצמו, יצדק לומר 
(. "וכן גדלות הוא כמו שמתגבר וליד ההמצאה ההיא" )עמוד העבודה, עז ע"אשה

 והולך וגדל בשכלו יום יום עד כי גדל מאד" )שם(.

מושגים אלו אינם אלא משל לענין ההשכלה והמצאת המצאות שכליות: "יחוד 
קב"ה ושכינתיה, אל יעלה על דעתך ח"ו שהוא כעין יחוד גשמי ח"ו... אלא הוא 

 ד העבודה, צט ע"א(.חדות השכליים הפשוטים והנשגבים..." )עמוענין התי

"היחוד שלמעלה הוא יחוד רוחני, והתמזגות אורות שכליות... מולידים ע"י יחודם 
נשמות הצדיקים" )שם, צט ע"ב(. היצירה האלהית היא נשמות הצדיקים, ונשמות 

אה שלו. התהליך הצדיקים הם הסיבה וגם התוצאה. הם יוצרים את הזיווג והם התוצ
שיח מתמיד. "עונג הרוחני שהוא יחוד -ם, מתוך דוהוא מורכב ומתפתח במעגלי

 העליון אינו אלא השתוקקות השגה עצומה ועמוקה" )שם(.

הזיווג המכונה "ידיעה" הוא דיבוק רוחניים. הידיעה היא זיווג כי "כשישיג וישכיל 
ההוא יתדבק במשכיל  המשכיל איזה דבר בכח שכלו והשגתו, אז ענין המושכל

ין שם הפסק כלל וריקות בין שכל המשכיל לדבר המושכל, דיבוק עצום וחזק, וא
 וזהו כמעט ענין ועצם אחד" )עמוד העבודה, סז ע"ב(.

"דיבוק הרוחניים זב"ז אינו כקירוב ודיבוק הגשמיים... אבל המה שכליים פשוטים 
איזה דבר שכלי בכח שכלו, רוחניים, והדיבוק שלהם הוא כשישיג וישכיל המשכיל 

ההוא המושכל אל המשכיל, יתדבק במשכיל דיבוק עצום וחזק, אז הדבר השכלי 
ואין שם הפרש כלל" )עמוד העבודה, קיא ע"ב(. "משה נתדבק בהשי"ת והוא 

 הידוע, והיודע והידיעה אחד..." )שם(.

כיל תורת המוסר של ר' ברוך, כמו תורת ההכרה שלו, שמטרתה דיבוק השכל המש
ו"נ, ח"א פרק סח(. ממקור זה הושפעו והמושכל, מושפעת בלי ספק מהרמב"ם )מ

 גם אבולעפיה וג'יקטיליה שזיהו את ספירת מלכות עם השכל הפועל.

"דבוק וקשור המשכיל במושכל הוא ענין השגת העלול את העילה והשפעת השגה 
גה היא אצלם מעילה לעלול שישיג אותה, וזהו יחוד הספירות וקשורן, וענין הש

י" )עמוד העבודה, קיא ע"ב(. "וזהו גם השכר האמיתי תכלית העידון והתענוג הרוחנ
לצדיקים בעולם הנשמות, שיתרבה אצלם השגות מופלגות לאין תכלית. וזהו בעצמו 

ג"כ עבודות הרוחניים והשכליים העליונים שמקיימים את התורה עם התריג מצות 
 )עמוד העבודה, סח ע"א(. שלה ברוחניותה המקורי והשרשיי"
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שכלת מושכלות, מבטל את יחודן של ספירות מלכות ויסוד לענין הבנת הזיווג כה
זה. הזיווג נוהג בכל שלב בדרגות המציאות, לרבות התחום האנושי, ע"י השכלת 

 מושכלות. כאן מגיעה האינטרפרטציה של ר' ברוך לשיא האבסורד ולשיא עצמתה.

היינו יחס בין ידה, המתוארים כתהליך בזיקה למושא אחר, המושגים זיווג, עיבור ול
משכיל ומי שמשפיע לו השכלה, הם אף תהליכים פנימיים באדם, שמבנהו מקביל 
לתבנית הספירות. לבד מהרצון הפשוט שבאדם שהוא בחי' הכתר שבע"ס דנשמה, 

"השכל היולי שבאדם, שהוא בחי' חכמה שבע"ס דנשמה" )עמוד העבודה, קח 
"הוא ענין כוחני לבד, לא פועל השכל ההיולי הוא דוגמת גולם או נקודה,  ע"א(.

ממש, שכל הציורים ישנם בו בכח" )שם(. המעבר מן המצב הכחני הזה אל "הבחינה 
שהיא יותר מן הכח ופחות מן הפעל ממש", המוגדרת כ"פועל קצת", היינו ספירת 

ם "להשכיל איזה דבר בינה שבע"ס דנשמה שהיא המחשבה, תלוי ברצונו של האד
, להקשות ולתרץ" להתאמץ ולהבין. "וכאשר לא ירצה בתורה, לשאול ולהשיב

להזמין ולהכין שכלו, ולהשכיל איזה ציור מושכל, יהיה כסיל וימות בלא חכמה 
 )אע"פ שיהיה לו כח שכלי, מה בכך מאחר שלא רצה להשתמש עמו כלל(" )שם(.

המושכל, ובחינת ממשות הציור וידיעתו  הבינה היא התחלת ההתבוננות והציור של
 הברורה תקרא בשם דעת, שהוא פועל גמור.

עם כל זאת השימוש במונחים אירוטיים אינו מקרי, ור' ברוך ממשיך ומפתח את 
הגותו בכיוון זה. באותו אופן מוסבר עניין הזיווג בהקדמת ספר פרי עץ חיים 

ת כשכלים פשוטים קמ"ב(. גם כאן מתוארות מדרגות המציאו)קארעץ, ת
המשתלשלים זה מזה: "להיות ענין השכלים הפשוטים המשתלשלים מדרגה אחר 

מדרגה... שהם שכליים בעלי חכמה ובינה יתירה, והם משכילים תמיד בבוראם 
ושוקדים תמיד על חשק עבודתם שהיא עבודה שכלית לא גשמית, ותשוקתם גדולה 

ה כלל... ואלו יתקבצו כל מלאכי ה ההיא, לא יגרעו אותה רגע ולא ימנעובעבוד
מרום וכל צבא השמים וכל צבא הכסא וכל הנמצאים, אין להם המצאה לעשותה 

כלל אם לא התחתונים בעבודתם, והיינו המיוחס בס' הזוהר בשם הזיווג. וענין זה  
 -נים בעבודתם". הוא נפלא, ויתבאר לנו בס"ד. ולא ימצא אם לא ע"י התחתו

 מרחיב הכתוב את הדיבור, אינה אלא הזיווג. העבודה השכלית שעליה

 

 .  העיבור והלידה8כ. .22א.

 העיבור הוא משך הזמן שבו מושכל מושג על בוריו.

"כשהחכמה רוצה להשפיע ההשגה לבינה, בהכרח שישתהה ההשגה ההיא בתוך 
די שהבינה תשיג אותה... זהו החכמה, עד שיהא להשגה ההיא ציור מבואר ומובן בכ

ין העיבור. כי אע"פ שהמדרגה עליונה משגת ההשגה כמות שהוא ברגע כוונת ענ
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אחת, מ"מ בשביל המדרגה שלמטה ממנה צריך להשתהות בתוך המדרגה העליונה 
 כדי שהמדרגה התחתונה תשיג ותשכיל ההשכלה ההיא" )עמוד העבודה, עו ע"א(.

ה, והיא ור מן הנקיבה. כל ישות היא זכר ונקיבפירוש זה מפקיע את ענין העיב
מתהפכת מבחינת מ"ן לנשמת הצדיק וחוזר חלילה. "כי כל ספירה וספירה שייך 
לקרוא אותה זכר ונקבה. כי בבחי' מה שמקבלת מספירה שלמעלה ממנה תקרא 

 נקבה, ובבחי' מה שמשפעת למטה ממנה תקרא זכר" )שם(.

את רק בשניות של משפיע ומקבל. בחינת הדיאלקטיקה שבכל ספירה אינה מתבט
הזכר המשפיע הוא בחינת נקבה מצד העיבור שנתייחד לו. "כי בבחי' ההשפעה 
עצמה תקרא זכר המשפיע לנקבה, ובבחי' שהארה וההשגה שמשפעת לשלמטה 
ממנה שוהה בה כדי שההשגה תקבל ציור נגלה ומבואר, כדי שהספירה שלמטה 

 ההשגה, תקרא נקבה" )שם(.ממנה תוכל להכיל בתוכה אותה 

זיווג איננו מיוחד לספירות התחתונות, כך העיבור אינו מתייחס כשם שענין ה
לספירה מסויימת. מערכת הרוחניים השכליים נוטלת כל גוון או תפקיד מיוחד 

מספירה כלשהי, ומשווה לספירות אופי הומוגני. כל ספירה היא גם זכר וגם נקבה, 
חזרה על התפיסה חומר ואף צורה. באופן מסויים יש כאן גם כלי וגם אור עצמות, 

שכל ספירה כלולה מכל הספירות, שיש בחי' יסוד דחכמה וכו'. אולם מערכת 
המושגים הסבוכה של קבלת האר"י, פרצופיה והמיתוס שלה, מתפרשת כולה עד 

 אחרון המושגים באופן עקבי ע"י ר' ברוך, בעצמה ומקוריות.

דה הוא ענין ההשפעה ור מה ענינו ברוחניים העליונים. והלי"והבן היטב ענין העיב
הנגמרת בתיקון וצורה, אח"כ מולידה אותה ההשגה ונותנת אותה לספירה 

 שתחתיה" )שם(.

התהליכים של זיווג עיבור ולידה, הם תהליכי חשיבה שנקשרים לענין ההיולי, 
י ונעלם, הוא בלשון המגיד לענין קדמות השכל: "השכל ההיולי שהוא ענין כחנ

אב, שאינה אלא גולם. ואח"כ כשנעתק מן החכמה אל בחי' טפת החכמה, שהוא ה
הפועל דק, שהיא התחלת הציור, ופועל קצת, נק' אז בשם בינה... אבל עדיין לא 

נודע... אם יש ממשות בציור... עד שיתיישב היטב בדעתו וישקול במאזני שכלו... 
שכלו שם עיבור והריון. ולכשיראה לו שציור והשתהות הזמן בהתישבות דעתו נק' ב

חזק הוא... הרי בחי' ההיא נק' בשם לידה, ושם הולד הוא הדעת, כי נולד ונתחדש לו 
 השגה וידיעה ברורה ושלימה" )עמוד העבודה, קח ע"ב(.        

כמו בזיווג, תהליך החשיבה הוא דיסקורסיבי, כל היסק נובע מחיבור של שתי 
א אורות כ"א ע"י זיווג. ע והבן מה שאמרו המקובלים שא"א להוציהנחות יסוד: "וד

כן הוא ג"כ בהמצאת תולדה שכליית, שלעולם לא נוכל להוציא תולדה מהקדמה א' 
הקודמת לה... אלא מחמת חיבור ב' הקדמות יחד והם כמו אב ואם להתולדה ההיא" 

 )עמוד העבודה, פ ע"ב(.
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"ל א"א להוציא אורות אלא בכח זיווג.  ונר' ברוך חוזר ומפרש את דברי הרח"ו: "
להסביר ההקדמה הלזו. כי הנה א"א להוציא הקדמה שכליית, אלא א"כ מב' 

הקדמות... שיסתרו זו לזו, ע"י שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. הם כאב ואם 
אל ההקדמה השלישית מפני שהם חידשו והולידו ההקדמה השלישית" )עמוד 

 העבודה, קכו ע"א(.

היינה שתי הקדמות סותרות זו את זו. כדי להמציא המצאה שכלית הכרח הוא שת
"אבל אם השני הקדמות הלל בלתי סותרות זו לזו, אין שום הכרח להמציא הקדמה 

 שלישית... וזהו שאמר אעשה לו עזר כנגדו" )שם(.

"ע"כ יעזוב איש את אביו ואת אמו, כלומר עילתה ועילת עילתה, ודבק באשתו פי' 
ח לעלולו, שיוליד אור חדש, ממה בעלולו. כלומר שישתוקק יותר להשפיע כ

שישתוקק לקבל שפע מאביו ואמו... ודבק באשתו, רומז על הכח המשפיע בעלולו 
להוליד ולד, שזהו עיקר הדיבוק בין הזכר והנקבה. והיו לבשר אחד; שע"י התולדה 

שין זה לזה כמו קודם שיצא מביניהם יהיו לבשר א', ולא יהיו מתנגדים ומכחי
ה הוא בנוי על ההקדמה הגדולה שלי שמהות הרוחניים הם עצמים ההולדה... וכל ז

שכליים... ודוק ותשכח בכל ההמצאות השכליות א"א להמצא המצאה שכלית 
 מחודשת אם לא ע"י שתי הקדמות או יותר ולא פחות" )שם, ע"ב(. 

 אשה היא כנגדו.האשה ממלאת פונקציה כפולה: אשתו היא עלולו. וה

שפיע שמתממשת בחיבור עם היסוד המנוגד. החיבור עם ההולדה היא התשוקה לה
האשה שכנגדו היא מיניה וביה יצירת העלול שהוא אשתו. היחס של האדם ליצירתו 
 הוא כיחס שלו לאשתו. בסולם ההיררכיה אשתו היא הנבראת ממנו )עצם מעצמיו(. 

ת של האדם והתפתחותו המוסרית, בין תור הזהות בין התפתחותו האינטלקטואלית
"ציור מושכלות  -ההכרה והאתיקה, מתקיים לאורך כל הספר. תהליך החשיבה 

 התורה" הוא גם תהליך "בחירת מעשה המצוות", תהליך שבו הדעת הוא המכריע.

  

 כא.  היצירה האלהית או בריאת העולם

ל במחשבת האל העולם הוא תוצאה של החשיבה או המאמר האלהי. הוא כלו
ל רעיונות או תכנית. אפשר לדמות את בריאת העולם ואפשר לראות בו גיבוש ש

לבניית בית.  האדריכל יוצר בשכלו תכנית שהיא תבנית הבית. ללא מחשבת 
האדריכל, או התכנית, לא יבנה הבית. אולם הקיום הממשי של הבנין אינו תלוי 

, ולעומת זאת, אם יהרס הבית, עדיין באדריכל; הבנין יעמוד על תלו גם לאחר מותו
 בניתו ומכלול הרעיונות המרכיבים אותו קיימים.ת
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"ואמשילך משל לאומן אחד משכיל נפלא, שבנה בנין גדול מאוד, וכלולים בבנין זה 
חדרים הרבה מאוד... ציור הבנין ההוא מושכל בשכל של האומן... כי עיקר סבת 

לחוש  .  הוא דבר בלתי ממשיי ובלתי נתפס...הבנין הזה הוא ציור השכל של האומן..
הראות ואין לו תפיסות מקום כלל, הנה עכ"ז עיקר ושורש סבת כל הבנין הנפלא 
הזה המבהיל עיני כל רואיו הוא שכל האומן... לאחר שבנה הבנין בפועל ממש, 

נתחדש להחוש ראיה חדשה, מה שלא ראה מקודם, אבל לשכל האומן, לא נתחדש 
מן, אבל שכל האומן לא נשרף... . אף שנשרף הבית... ואף שנשרף גם האולו ידיעה..

יש לשכלו מציאות גמור בפועל ממש, כי הוא עצם חיוני ורוחני חי וקיים... ]הגוף[ 
שהיה בתחלה כסא ומרכבה לשכל, ועתה כשנשרף הגוף, ]והשכל[ עלה לשורשו, 

והרי עדיין ציור הבנין אבל בכל מקום שהוא, לא נאבד ממנו השגת ציור הבנין... 
ה. נמצא עיקר תואר העבר והעתיד שבעולם אינם אלא נגד החוש... מושג אצלו בהו

וזהו שארז"ל באבות, איזה חכם הרואה את הנולד. פירוש מה שעתיד להיות ועדיין 
 צח ע"א(.                                  -אינו בעולם" )יסוד האמונה, צז ע"ב 

הותה היצירה היא חלוף מבחינת הקיום הריאלי שלה, אך במהיצירה היא בת 
זמנית. יש לה קיום אמיתי, עצמי, נצחי, אף אם אין לה קיום ריאלי -חושית ואל¬אל

בזמן. החכמה היא הידיעה של הנולד עוד בטרם נולד, זוהי הולדה במימד אחר, 
 זמנית. במובן זה אפשר לומר שהעולם הוא קדמון. -רוחנית עצמיית ועל

 -ום שהוא מעבר למקום הזמן והחושים באותו אופן קיימת בחירה חפשית, במדי
במחשבה, במימד שאין לתופעות שליטה, במקום שחוקי הסיבתיות אינם חלים. 

זהו מישור אחר של התרחשות(. חופש היצירה  -)ידיעת דבר מסויים איננה סיבתו 
דיעת האל מאשר בחופש הוא היסוד החשוב ביותר בעיני ר' ברוך. מוטב לכפור בי

 א חופש המחשבה, הנובע מעצם מהותה.                 הזה. חופש זה הו

אלהים הוא אדריכל שמוליד במחשבתו תכניות רבות, גיבושים של רעיונות או 
שכלים, אולם שלא כמו הבנין והאדריכל האנושי, ליצירה האלהית אין קיום בלי 

שהנשמה יוצאת מן הגוף, הגוף מתבטל. אלהים. והמשל כאן הוא כנשמה בגוף. כ
נשמה היא נצחית, לא חל עליה דין כליה, היא חלק אלוה ממעל, היא חלק ממארג ה

המחשבות של אלהים, היא תכנית בנין הגוף הנשארת לאחר המוות. באותו אופן 
היצירה האנושית היא נצחית, ויש לה איכות נצחית.  תכנית הבנין היא נצחית, 

וחקיקה למעלה במחשבה חידוש של תורה. לכל אלו יש השתקפות  תמונת האמן או
 האלהית )בכסא הכבוד(.

הקיום הפיזי של העולם, כמו קיום הגוף, כמו הבנין, יש לו חשיבות משנית במערכת 
החשיבה של ר' ברוך מקוסוב. מה שחשוב הוא שיכלול התכנית ולא התגשמותה. 

ההתלבשות בגוף הוא גורם ההתגשמות היא מה שמעכב את השיכלול. כמו ש
השחרור מכבלי הגוף, שהוא הפן  -שמה. לכן המעבר לעוה"ב המגביל את הנ

הוא שיפור עצום, או פתח להשתכללות אינסופית של  -ההכרחי של המציאות 
 הנשמה.
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 ישנן שתי גישות אפשריות של תיאור: 

למו . העולם הוא היצירה של אלהים. אלהים "הוא מקומו של עולם, ואין עו1
 מקומו" )ב"ר, סח ט(.

 א המקום או הגוף של אלהים.  . העולם הו2

 

 .  בין לייבניץ לשפינוזה 1כא. .23א.

כשאנו דנים בתמונת העולם שמצייר ר' ברוך מקוסוב, האם נכון לתאר אותה 
בהשוואה לפילוסופיה של שפינוזה; לשניות פניה של המציאות המתגלה לנו ע"י 

בהשוואה  תואר המחשבה ותואר ההתפשטות;  או לבחון את שיטתו של ר' ברוך
ם, קרוב לתיאור שכליי-לדרכו של לייבניץ. תיאור העולמות כמערכת של רוחניים

המונדות. אמנם אין כאן מונדות סגורות, "בלי חלונות", אלא מערכת של שכלים 
שהיחס ביניהם הוא כיחס בין עצמות וכלים, גוף  -כלולים זב"ז  -מעובים זה מזה 

ל ישות יש ביטוי כפול. כל מציאות היא ונשמה. לפנינו שיטה מוניסטית שבה לכ
ן מה שלמעלה ומה שלמטה, בסולם אינסופי של דרגת ביניים, נקודה אמצעית בי

 מדרגות.

נראה שהנטיה הטבעית לעשות את ר' ברוך פילוסוף שיטתי היא מוגזמת.  אמנם 
הדברים כמעט מתבקשים. ר' ברוך מציג דרך שיטתית, ומשתמש בז'רגון פילוסופי. 

מאידך לא נוכל להתעלם מסגנונו החסידי, מנגינת הדברים, נימת הדברים אולם 
ונשמת הדברים. למרות הפיתוי הגדול להשוותו לפילוסופים דוגמת שלמה מימון; 

 פילוסוף שכמו ר' ברוך הכיר את המגיד ולמד בחברתו. 

שני התיאורים נמצאים בשיטתו של ר' ברוך, בתפיסה מקורית אחת. נראה שנקודת 
ת בד היא בכ"ז בכיוון האידיאליזם, בעיקר בקטע המיסטי של השיטה. ובתורהכו

ההכרה שגורסת כי המחשבה קובעת את המציאות.  אולם אין עקביות גמורה בכל 
 הניסוחים.

האם יש השתקפות או מקבילה גופנית לכל יחידה אידאית; נפש לעומת גוף, תכנית 
 עד לעיבוי הגופני?לעומת בנין, או שיש מערכת שכלים זו מעל זו 

 

 .  היצירה האנושית2כא. .24א.

תהליך החזרה בתשובה, כמו האהבה, הוא  -צא בדיון האתי. תשובה לשאלה זו נמ
אינסופי.  היצירה האמיתית היא לא זו של האדריכל, אלא דיאלוג מתמיד עם 
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נצחית. )המחשבה נותנת  -אלהים; יצירה מתפתחת ומתמשכת, ברמת החשיבה 
 לדברים שבזמן(. יצירה של נשמת חיים שיש לה קיום מתמיד. מימד נצחי

של תהליך אינסופי של הנשמה, לא יצירה של מבנים קבועים, קטעים  התפיסה היא
גופי תורה שנותנים חיות, מעמד וקיום לעולם,  -מתים, אלא בריאה של מלאכים 

 מאמרות או הבל פה שעליו תלוי העולם.

סת או בבית המדרש, כי ההבל של שם )בפתח(, הוא "ולכן מצליח הלימוד בבית הכנ
ו... בארץ ישראל האויר הוא קדוש ולכן הדר בה הוא מאריך הבל קדוש, וחיות יש ב

ימים... ומצטרפת הקדושה של הבלו עם קדושת העצמויות של אויר א"י" )יסוד 
האמונה, עה ע"ב(.  כי משם שואב האדם חיות ורוחניות... כי העולם הוא הגוף 

אם  התורה היא הנשמה... היא החיות והמזון של הנשמה... משיבת נפש. ואפשרו
היו נפסקים כל הפיות שבעולם מעסק התורה אף רגע אחת ח"ו, היה חוזר העולם 

 לתהו ובהו" )יסוד האמונה, סז ע"א(.  

העיסוק בדברי תורה מעבה את החבל הקושר את האדם לנשמתו, ומעבה את ההבל 
. הטיפוס בסולם ההשגה נותן לעולם מעמד יותר חזק ובאופן שהעולם עומד עליו

התכלית היא לברוא עוד נשמות, לגבש כל פעם מכלול של השגות,  מתמשך; כאשר
 תכניות, שכלים.

עדיפות המבנה המחשבתי על המבנה הפיזי היא ברורה. הקיום שלו הוא בשכל 
שתכלל ולהוסיף האלהי. הקונסטרוקציה של המחשבה היא נצחית, והיא יכולה לה

הו האקטיביזם האמיתי; נדבכים ותומכות, היא יכולה להתפשט ולהעמיק ולחיות. ז
 ידיעה בונה, חיים שהמוות הוא רק יתרון בשבילם.

היצירה, הידיעה, היא  ברובד של המלה והמחשבה. בשביל הטיפוס והעליה צריך 
 בה.  כח, דביקות מחשבה, תעצומות נפש ואהבה, כח מושך של חיבור ואה

 ה האנושית:שתי נקודות מקוריות חשובות מאוד בתפיסתו של ר' ברוך את היציר

 א. היצירה היא יש מאין.

 ב. ליצירה יש מציאות בפועל רק בהשגתו של העלול.

                  

היצירה היא יש מאין במובן זה שהיא תוצאה של צמצום הגבלה ושלילה. לאחר 
שאינו נחוץ לענין, נשאר היש שבו אנו מתרכזים,  הסיתות, המחיקה והאיון של מה

: "ובאמת אף שצמצם הוא דין, מ"מ ]מכל מקום[ הדין ההוא וזוהי בריאת יש מאין
הוא חסד גמור במה שהוא סבה לבריאת העולם... וזהו קצת בחי' יש מאין, כי עיקר 
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מוד סבת היש שהוא בריאת העולם הוא האין שהוא העדר אור דהיינו צמצום כח" )ע
 העבודה, קה ע"ב(.

ח מצומצם מאוד, רק השריר כדי להוציא צליל נקי מן הכינור, הכנר מפעיל כ
המסויים של אותה אצבע. הפעלת כח נוסף הוא גורם משבש וצורם. כל מי שלמד 

לנגן יודע שיצירת הצליל הנכון דורשת ריכוז וצמצום באותו מינון מדוייק, והרפיית 
 במשל זה(. -הכלי )הכינור כל הכוחות האחרים בתפיסת 

 

דליה משה מזוועהיל, מובאת דרשה בספר "מרדכי בשער המלך", לר' מרדכי בן ג
הפוכה:  "בראשית ברא. ישראל עלו במחשבה תחילה. י"ל פירושו לפני הבריאה, 
דהיינו שרצון השי"ת הוא שישראל יעשו מהבריאה ענין של היפוך הבריאה. דענין 

צמצם אורו... וזהו ענין של עשיה מיש לאין... ועבודת של בריאה היינו שהשי"ת 
ושים שוב מאין יש האמיתי... כי השי"ת נקרא אצלינו אין, כי הוא הצדיקים הוא שע

 בלתי מושג..."

פי פירוש זה, אלהים ברא אין מיש ע"י תהליך הצמצום שהוא הגבלת היש -על
או הפיכת הבלתי מושג  ואיונו. היצירה האנושית היא בריאת יש מאין. זוהי ההבנה

 לענין מובן.

בין בריאת העולם ויצירת האדם )היצירה  ר' ברוך סבור שישנה הקבלה מוחלטת
בשניהם נעשית בריאת יש מאין. האין הוא יסוד אקטיבי ביצירה. -האנושית(. 

העשיה מיש לאין )הצמצום ההגבלה האיון(, הוא השלב הראשון של יצירת היש מן 
ה(. התהליך הוא דיאלקטי או מעגלי; מיש לאין ומאין ליש. האין )ההבנה וההשג

 תמיד בנקודת האין(.)המעבר הוא 

ועוד )שם(: "הבריאה נתאפשרה רק כשהאדם הגיע למדרגת אהבת ה'. כי בתחלה 
עלה במחשבה לברוא במדת הדין, שהוא מורה על צמצום והסתר... אהבת ה'... 

א ההתפשטות וההתגלות או ההשגה ]היא[ התגלות". הפן האירוטי של היצירה הו
 שר עם ישות אחרת אהובה. והידיעה שהיא האהבה. זו היא יצירת הק

הצמצום הוא השגה שמתלבשת בעלול )עמוד העבודה, ע ע"ב, צג ע"ב(.  קיים 
תהליך נמשך של השגה, שהוא מעבר מתמיד ממציאות בכח למציאות בפועל, וזהו 

מוקנית לו רק בהיותו מושג ע"י העלול.  תהליך הבריאה. מציאות בפועל של הדבר
ת העלול היא הוויתו ומציאותו בפועל של מחוללו. אלהים נמצא רק בהשגתינו. השג

זוהי תמצית תורתו האידיאליסטית של ר' ברוך. למכלול ההשכלה שלי אין שום 
מציאות בפועל אלא בלימוד, שבמהלכו מושכלות מסויימים, או תכנים מקבלים 

. תהליך היצירה הוא תהליך של ניסוח וגיבוש והוראה שיש לו ביטוי מציאות בפועל
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וני בעלול אחר. הקניית מציאות חיצונית, מציאות בפועל, מעמד אונטולוגי של חיצ
 נמצאים גמורים הוא רק "בערך הנמצאים עצמם".

"אין אצל הא"ס )כמו גם במחשבה האנושית( הפרש בין מה שבכח ובין מה 
ם שיצאו מן הכח אל הפועל היה נק' אצל הא"ס פועל ממש, שבפועל, כי אף קוד

תם אז כמו עתה בהיותם נמצאים. וההפרש בין מה שבכח ובין מה מאחר שמשיג או
שבפועל הוא בערך הנמצאים עצמם, שקודם מציאותם היו אפס ואין, ועתה הם 

"ל נמצאים גמורים" )עמוד העבודה, עג ע"ב; צג ע"ב(. "אין הפרש בבחינת עצמם, ר
" )עמוד בבחי' העילה, בין כח לפועל אלא בבחי' מציאות העלול יצדק ענין זה

העבודה, פג ע"א(. לפני הבריאה "העלול היא כלולה וחבוקה ודבוקה בעצמות 
 העילה באחדות ובהעלם נמרץ, בכוח ובהעלם גמור ולא בפועל" )שם, פב ע"ב(.

י הרמ"ק )פרדס רימונים, יש כאן פיתוח, חידוד והדגשה של דברים שנכתבו כבר ע"
כט ע"א(: "שהחידוש והאצילות אינו מצד המאציל, כי האצילות עצמו היו נעלם 

בעצמותו בכוח היותר דק ומשובח מן הפועל. אמנם עתה נתגלו ויצאו מן הכוח אל 
 ל". הפועל והוא חידוש בערך הנבראים ולא בערך המאצי

ל גמור,  וכל הנמצאים בעולם ר' ברוך מסכים לקביעה זו, א"ס "לעולם הוא בפוע
מושרשים היו בו השרשה נעלמת מאד" )עמוד העבודה, פג ע"ב(. "אין לו שלימות 
בכוח, אלא כל שלימותו בפועל, מפני שאם אתה אומר כן, צריך שתאמר שיצא מן 

מציאותו בפועל,   -ילימה, י ע"א(. הכוח אל הפועל... וזה נמנע ממנו שיתפעל" )א
 ותו מושג ע"י הנמצאים.של אלהים, היא הי

התהליך המחשבתי הוא תהליך שבו הפוטנציאל ההיוליאני יוצא מן הכוח אל 
הפועל ככל שנוספת לו השגה והבנה, אולם כל עוד התהליך הוא פנימי, אין לו 

 מציאות בפועל. הדגש הוא על המלה מציאות. 

 בר מציאות הוא: מה שנותן לד

 של הקב"ה בראו את העולם(.  א. התלבשותו במלים )ממש כמו שהמלים

ב. השגתו ע"י נמצא אחר. ע"י כך הדבר מקבל מעמד חיצוני, וזוהי מציאותו בפועל. 
 -צריך שיהיה ליצירה מימד בלתי תלוי, נפרד מיוצרה. היא צריכה להיות חיצונית 

 מוצגת.

צל ראובן יש בחי'... כחנית... בכח ולא בפועל, והיא ענין זה מתברר במשל הבא: "א
כשתהיה ההשגה ההיא נעלמת ההיוליאני שלו, ולא השיג אותה ראובן אפי' 

במחשבתו, אלא אחר שטרח ויגע בכח שכלו ההיוליאני להוציא המצאות מן הכח 
הגמור אל הפועל, בהשגת המחשבה בלבד ולא בדיבור פה... וזה הענין יכונה בערך 
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בן אינו נק' פועל אצל ן עצמו ג"כ מן הכוח אל הפועל. אבל זה הפועל אצל ראוראוב
 שמעון" )עמוד העבודה, פג ע"א(.  

ר' ברוך מחוייב לקביעה שאצל הא"ס הכל הוא בפועל, ש"אין אצל הא"ס הפרש בין 
מה שבכח ומה שבפועל" )עמוד העבודה, עג ע"ב(. אבל צעדו הבא הוא להחיל את 

הבחין אלהית, ואז ל-המחשבה האנושית, שהיא במהותה רוחניית הקביעה הזאת על
 בין שתי רמות של מציאות בפועל: 

 א. ההמצאה השכלית בשכל ראובן. 

ב. הדיבור שמוציא את מה שהיה גנוז במחשבתו בהעלם נמרץ, ונותן לה מציאות 
בפועל "בערך אחרים. אבל בערך עצמו אין הפרש בין מה שבכח ובין מה שבפועל, 

כמו שהיא ברורה אצלו י אצלו ברורה כ"כ ההשגה ההיא המצויירת במחשבתו לבד כ
לאחר שהוציאה לפועל ע"י דיבור פה והסבירה לשמעון... לא נוסף שום בירור 

השגה בהסבירו אותה לשמעון" )שם(. אבל ההמצאה השכלית נוספה בשכל שמעון, 
 וזהו תהליך הבריאה. 

ו מחשבתו של האדם היא בכח, עד שהיא כלומר, באופן עקרוני מחשבת האל א
וזוהי היצירה. הגיבוש  -ומקבלת מציאות בפועל בשכל אחר מתלבשת בדיבור, 

וההגבלה במלים לכלל תוכן שנתפס ע"י ישות אחרת. הציור, או מתן הצורה ע"י 
הצמצום במלים, הוא המחשבה היוצרת, מה שמאפשר את ההשגה, שהיא היצירה. 

 נה מתחברת לשום דבר, בלי ארוס, היא כלי בלי נשמה. קונסטרוקציה ריקה שאי

. זהו האלמנט האירוטי -הנקודה החשובה היא שתהליך היצירה הוא תמיד בזיקה ל
שיח והלימוד יחד. גם השליחות האישית יש לה פן -או האלמנט החברתי של הדו

חברתי בולט; ללמוד יחד וללמד וכך לתקן את העולם. היצירה המשותפת שהיתה 
הרחיבה את מימדיה   חלת עילית מצומצמת, של חבורות מקובלים בכל התקופות,נ

 בחסידות והיתה לאחד מיסודותיה החשובים.

  

 מאגיה  -כב.  קבלה מעשית 

"שני אידיאלים מרכזיים מאפיינים את הספרות המיסטית היהודית מאז ימי הביניים: 
ון שהמיסטיקאי מתקן שאיפה להשגת מצבי דביקות עם האלהות... ואידיאל התיק

ר לכנותו תיאורגיה". השאיפה לדביקות כהישג את מערך הכוחות האלהיים... שאפש
מיסטי קיימת לצד התיאורגיה שהיא תיאוצנטרית. "תיאורן של שתי השאיפות 

 האלה... עשויה להוות את התשתית לפנומנולוגיה של הקבלה בשלביה הראשונים". 
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והמיסטיקה, נמצאים זה לצד זה במחשבה  שני כיוונים שונים אלו, המאגיה
ברוך. המאגיה נובעת באופן טבעי מכוחו של האדם כיוצר, מכח  החסידית של ר'

הראייה והמחשבה ומכוחן של יסודות הבריאה: האותיות והתורה. הנשמה וכוחות 
הנפש של האדם הם חלק מן האלהות. ההתחברות הנכונה ליסודות האלהיים, 

ר זה הוא ביסודו קשר של אהבה. החיבור האמיתי נקי משמעה כוח. אולם קש
 ניות, וכל כולו מכוון לתכלית של אהבה.מפ

כשרונו של המיסטיקאי ל"המשכת הרוחניות"  עומד ביחס ישר ליכולתו להשתלב 
במעגל הבריאה. תיקונו האישי נשלם ברצף ההשתקפויות וההדים האינסופי, שהוא 

צירה האלהית וכחיקוי לה. כוחו וחוסנו חלק מהם, ושהוא יוצר אותם בתוך הי
ממארג הכוחות האלהיים. קולו הוא קול בקאנון ובשירה העולמית.  האישי הוא חלק

הכוחות המאגיים אינם נובעים משבירה או חיבור של כוחות )ע"ד האלכימיה 
למשל( שאינם שומרים על המנגינה הקוסמית.  לא נכנס כאן אקורד דיסהרמוני שיש 

 תיקון הנפש הוא מיניה וביה תיקון העולם.בו פניות. 

ון האידיאליסטי של תורת ההכרה של ר' ברוך, יש למיסטיקאי כוח למרות הכיו
פראקטיי הנובע מתכונת המחשבה, ומן החופש האינסופי שלה. ¬ אופרטיבי

מיסטית ליסודות המאגיים אינה קיימת.  -הסתירה לכאורה בין הקבלה הפילוסופית
ויות. אולם אפשר להבחין בין טיפוסים שונים או כיוונים והתייחס באופן מתודולוגי

תיאורגי או -אקסטאטי, מיתי-תיאורגי, מיתי-ניתן גם לדבר גם על דגם תיאוסופי
אקסטאטי.  ר' ברוך מכיר בכוח ראיית העין, ואינו שולל את השימוש -תיאוסופי

על החיים  התכוונותו-בכוח זה. ההשפעה התיאורגית וההשפעה שיש לעבודתו
"תשובה כללית על דאגת הפרנסה...  המעשיים, היא חלק מן ההגיון הכללי. למשל:

הנה ידוע שעיקר האדם הוא המחשבה, ואל מקום אשר תפול המחשבה שם הוא 
האדם... והכל הולך אחר החושב. במקום שהוא, זהו חיותו ומשם השפעה 

 לפרנסתו..." )ליקוטי אמרים, ח"ב. כה ע"ב(.

הוא מדבר על   ות שבה מדבר ר' ברוך על הפיכת התענוג הגשמי לרוחני,באותה קל
הפיכת השפע הרוחני לגשמי. "ולא אוכל להתאפק מלהודיעך ענין חדש, מה 

שהבינותי בעזה"ש, וע"י זה תוכל להבין איך שהרוחניים שלמעלה מתהפך 
 לגשמות" )עמוד העבודה, מג ע"ב(. 

מן השמים אינו יורד לעולם לא כסף ולא איך מתהפך השפע הרוחני לגשמי, "הלא 
שובה לשאלה זו הוא ענין החן. "החן הוא ענין רוחני נשוא על ענין זהב"? )שם(. ת

גשמי".  "כמו האדם האהוב מאוד אצל הבורא מחמת שהקב"ה השרה עליו חן" 
)שם(. "והנה כשהקב"ה רוצה שראובן ירויח ארבעה זהובים, עד"מ ]על דרך משל[ 

ר של שועל לך לשוק לקנות איזה סחורה..." הסיפור מתאר מסחר בעויתן בלבו שי
אשר סר חינו בעת מכירתו לראובן, וחינו עולה בעת המכירה לאיש אחר, וראובן 

 נמצא מרויח ארבעה זהובים. 
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החן שורה על הדברים, והשפע הרוחני מתגשם "הכל לפי עסקו של אדם אחר 
זי מתגשמת השפע ההיא... ועי"כ התפלה. אם עוסק אחר התפלה במשא ומתן, א

אם האדם עוסק אחר התפלה בדברי תורה, אזי מצטייר בשפע מרויח מקצת מעות... ו
 שנשפע עליו בשעת התפלה ציור החכמה... )עמוד העבודה, מד ע"א(.

 

 .  השימוש בשמות1כב. .25א.

לאדם יש שליטה על האל ע"י השימוש בשמות. ע"י ידיעת שמותיו של הקב"ה 
"שהוא ית' צמצם ידיעת התורה יוכל האדם לכלוא בתוך מחשבתו את המלך. שהיא 

עצמו בתורה. וכשקורין לאדם בשמו מניח עסקיו... מחמת שכל אדם אסור בשמו. 
כך התורה שמו של הקב"ה וכשקורין בתורה ממשיכין הקב"ה" )שם, מה ע"ב(. כמו 

 ".  שהאדם אסור בשמו, גם הקב"ה אסור בשמו: "מלך אסור ברהטים

: "הקב"ה צמצם כביכול 28ע'  (,1900קטע מקביל נמצא בס' אור האמת )זיטאמיר, 
א"ע  ]את עצמו[ בתורה, וכשקורין לאדם בשמו מניח כל עסקיו, ומשיב לזה שקורא 
אותו מחמת שהוא אסור בשמו. כך כביכול הקב"ה צמצם את עצמו בתורה, והתורה 

שי"ת אלינו, כי הוא ושמו אחדות היא שמו. וכשקורין בתורה אז ממשיכים את ה
 גמור עמנו". 

דבר, המהות שלו, מגולמת בשמו. רעיון זה חוזר גם הוא אצל ר' ברוך: "וכן חיות ה
יחשוב למשל כשאומר אמר אביי דאותיות אביי הוא חיותו, נמצא מקשר חיותו 

 (.  29לחיות אביי" )שם, ע' 

 

 .  אחדות השכל המשכיל והמושכל2כב. .26א.

נעשה אחדות... וכן "כשמדבר ד"ת ]דברי תורה[ או תפלה, ידבר בכל כחו, כי בזה 
יחשוב למשל כשאומר, אמר אביי דאותיות אביי הוא חיותו כנ"ל. ונמצא מקשר 
חיותו בחיות אביי בדברי אביי. והדין שאומר הוא שכלו של אביי, נמצא מדבק 

חלק מעולם השכל, אבר  שכלו לשכלו של אביי. כי חושב בשכל את הדין, ושכלו
אביי[, מעלה אותו ומחיה אותו, כי מביא מהשכינה, וכשמדבר בדו"ר ]צ"ל דברי 

 מוחין של אביי בהגוף" )ליקוטי אמרים, מו ע"א(.  

עולם השכל זה הביטוי המתאר את המציאות, והדביקות בכל הכח באותיות, דרך 
 האותיות, זו הדרך.

 של ר' ברוך, והשימוש באותן הדוגמאות:קטעים מקבילים אנו מוצאים בקבלתו 
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בשרשם הם רוחניית" )עמוד העבודה, קלט ע"ב(. "נתדבק שכלו "הויות אביי ורבא, 
בשכל ר"ת ]רבינו תם[... וכמעט שבו לעצם א' ואין שום הפסק וריקות" )עמוד 

 העבודה, סז ע"ב(.

בשכל  "בזו ההשכלה שהשכיל את הציור השכלי של ר"ת ]רבינו תם[ נתדבק שכלו
ואין שם שום הפסק ר"ת ושכל ר"ת נתדבק בשכלו וכמעט שבו והיו לאחדים, 

וריקות בין שכל האיש ההוא ושכל ר"ת, ואע"פ שבגופיהם הם נפרדים אעפ"כ 
שכליהם הם מדובקים דבוק עצום, כי הגשמי אין חוצץ בפני הרוחני..." )עמוד 

 העבודה, קיא ע"ב(.

מיוחד. הן מהוות את הקשר לעולמות  לאותיות ולשמות יש מעמד אונטולוגי
אגי להוריד את השפע לאדם ולעולם. "הלשון היא סולם העליונים. יש להם כח מ

לעליית התורה והתפלה".  והאדם בהזכירו את האותיות הוא "מפריח האותיות 
לשרשם".  ו"מנענע את החיות העליונה". האותיות קשורות בהבל היוצא מן הפה 

                  ו שרשרת שתנועת חוליותיה התחתונות מניעה את שרשיה.      ויוצרות כמין חבל א

רעיון זה נמצא כבר אצל קורדובירו: "עוד יתהווה ממנה מהבל פיו, רוחניות 
ומציאות, יהיה כמו מלאך שיעלה ויתקשר בשרשו,  שימהר להפעיל פעולתו 

)פרדס רימונים, שער  בזריזות ומהירות, וזהו סוד הזכרת השמות וכוונת התפילה"
 כז, פרק ב, נט ע"ד(.

זכיר ומניע אות מהאותיות, בהכרח יתעורר רוחניות ההוא והבל "ובהיות האדם מ
הפה ממנו יתהוו צורות קדושות, ממנו יעלו ויתקשרו בשרשם שהם שרש האצילות" 

 )שם, ע"ב(.

סק "שאותם האותיות עולות ובוקעות האויר ופותחות פתח, ומדבקים את בעל הע
 יל". באלהות, ומשפיע בו ההבנה והדקות אשר לא היה בכחו להשכ

 

.  התורה כמקור ההכרה. התורה כמקור הנשמה. התורה כשמו של 3כב. .27א.
 הקב"ה.

מן הזיהוי בין החכמה, החיות, הנשמה והתורה, והקב"ה, עולה "שכל מה שבעולם 
זה באותיות התורה" אין להם חיות רק ע"י התורה... כי לכל דבר שבעולם יש אחי

אגי של האותיות שהן יסודות העולם, )ליקוטי אמרים, כה ע"ב(. מכאן כוחן המ
 וכוחו של האדם ונשמתו.

הקביעה ש"בהכ"ב אתוון ברא הקב"ה את העולם והם חיות העולמות כולם" )שם, נ 
ע"א(, ו"שבכל דבר החיות היא התורה", "ואורייתא וקב"ה כולא חד וזהו עיקר 
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ולם" שם, נד ע"א(, מזדהה עם דברי ר' ברוך "שהתורה היא נשמת העהחיות" )
)עמוד העבודה, קמא ע"א(. "שהתורה ונשמתן של ישראל עצמות אחד הם ממש", 

 -והנשמה "החלק שיש לה בתורה היא עצמותה ממש" )עמוד העבודה, לט ע"ב(. 
 "קב"ה ישראל ואורייתא כלהו חד". 

 

  

 הים.  האימננציה של אל4כב. .28א.

או ע"י התורה. וכח העקרון הוא שאלהים הוא אימננטי בכל: "כל העולמות נבר
הפועל בנפעל.  א"כ בכל העולמות ובכל דבר ודבר כח התורה בהם, שהוא כח 
הפועל. וכתיב )במדבר יז יד( זאת התורה אדם. שהאדם הוא התורה כאשר ית' 

דכתיב )נחמיה ט ו( למטה, ואורייתא וקב"ה חד, נמצא חיות הקב"ה בכל דבר. כ
עיקר תענוג הוא כביכול שיתעלו מדרגות ואתה מחיה את כולם... וצמצם... כי כל 

תחתונות למעלה... נובלות חכמה... והוא ענין ירידת יוסף למצרים... יוסף שעי"ז 
 נתוסף תענוג..." )ליקוטי אמרים, נב ע"ב(. 

לש של השפעה וחיות, זהו תיאור אירוטי של סולם יעקב. יש פה שוב ריתמוס משו
יוסף, והעליה שהיא התענוג. נובלות חכמה צמצום, ותענוג של עליה והשגה. ירידת 

הן הרשימו, לפני ואחרי כל ירידה, הוא מה שמושך את יוסף לרדת ומה שנשאר 
 לאחר העליה. 

תהליך ההשגה הוא כזה: שהדברים עושים עלינו רושם, ורושם זה הוא נדבך נוסף 
, להשיג עוד: "הנה כששומע ד"ת ]דברי תורה[ עושה רושם במוחובסולם לעלות ו

האותיות שיצאו מפי המדבר. ואף שאח"כ מסתלק ממנו, נשאר רושם במוחו... 
ומהרשימו שנשאר, מזדכך ונעשה ממנו כלי לקבל עוד עד עולם" )שם, נ ע"א(. 
ורן... "שהאדם כולו מראשו ועד רגליו מלא אותיות. וצריך להעלות האותיות אל מק

 כמשל דורך בקשת" )שם, נא ע"ב(. 

מחיש מה שהסברתי במקום אחר בדוגמת הרוגטקה. יש כאן משל הדורך בקשת מ
משיכה לאחור, נסיגה שהיא צמצום, התמקדות ודריכת הקשת מנקודת הרשימו או 

 ההכרה וזינוק לגבהים אחרים. 

ד במחשבתו...  הירידה, הבלימה וההתמקדות, הכרחיים לצורך העליה: "ויהיה יור
רידה שירד, אח"כ כשיעלה יעלה כי הרי הירידה היא לצורך עליה.  כי מכח הי

 במקום גבוה מאוד" )שם, כו ע"א(.  
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 כג.  תורת הכוונות 

פי ההבנה החדשה של מהות הרוחניים )ע"ש(, הספירות הן שכלים שהתייחסותן -על
ל הבן: "כל שכל ישיג זו לזו היא הקפה והשגה שכלית, כיחס שבין שכל האב לשכ

ישיג[ המציאות והמהות, אבל שכל שהוא את עצמו, והשכל הנמוך במדרגה ממנו ]
למעלה ממנו ישיג מציאות ולא מהות" )עמוד העבודה, יב ע"א(. כל הקשרים בין 
הספירות, הפונקציות השונות שהן ממלאות, וההתייחסות אליהן, הן פעולות של 

 השגה והשכלה.

 למעשה עולם הספירות את אחד התפקידים המרכזיים שנועדו לו בתפיסה כזו מאבד
בתודעת המקובלים, היינו את מבנהו הסטרוקטורלי כמושא לכוונות. ניכרת אדישות 

מוחלטת לשאלה עד איזו ספירה מגיעים בגבולות הדביקות. כנגד איזו ספירה 
 מכוונת מצוה מסויימת, תפילה או צירוף אותיות. 

"לכל דבר נעלם מפתח, והוא הכוונה המכוונת לאותו דבר",  הקדמונים שהיה להם
ינם קיימים עוד. דרכו של החסיד, היא דרכו של אלכסנדר מוקדון, אין לו מיומנות א

להתיר קשרים, "אבל עיקר המפתח הוא להיות כגנב ששובר הכל, דהיינו לשבור 
לל, שהם הלב".  "ואנו אין אנו צריכין למפתחות הרבה, כי אם למפתח אחד כו

חוץ משערי דמעה. והנה  הדמעות הפותחים כל השערים. וזהו כל השערים ננעלו
 השערי דמעה שהם העינים הזולגים דמעות..." )חסר. יסוד האמונה, קמא ע"א(.  

תורת הכוונות מבית מדרשו של המגיד ביקשה להיכלל באלהות יותר משביקשה 
ידיעתה. ידיעה זו אינה ידיעת  לדעת אותה.  ור' ברוך ביקש להיכלל באלהות ע"י

דיעת מבנה עולם האלהות; הבחינות השונות של תורת הכוונות הלוריאנית, י
הספירות והפרצופים העליונים, אלא ידיעה והתבוננות פנימית שנובעת מהגדרת 

תכנים שניתנים להשגה שכלית, ומאופיה האירוטי של  -הספירות כעצמים שכליים 
 הידיעה. 

 הלוריאנית שהיתה מפתח אוביקטיבי ובטוח לפריצת הדרך החוצהתורת הכוונות 
ולידיעת עולם האלהות, נדחתה ע"י השבתאות  וע"י החסידות שביקשה למצוא את 

היסוד האלהי באדם. "אולם בעוד שהחסידות ראתה את הדרך לדביקות במחיקת 
דיר המחשבה והתודעה",  רואה ר' ברוך את ידיעת האלהות והכרתה כאידיאל, ומג

שגת ע"י הידיעה את הדביקות כאחדות השכל המשכיל והמושכל. אחדות זו מו
שמשמעה אהבה יצירה וארוס. יש לה פן אינטלקטואלי ורגשי, ובשיאה מתבטלת 

 התודעה האינדיווידואלית.

האינטרפרטציה של ר' ברוך לקבלת האר"י הופכת את התיאולוגיה הלוריאנית 
לתורת הכרה. התיאורגיה התיאוצנטרית מתהפכת, ואלהים נעשה קרוב ואישי. 

ום", "שבירה" וכו' מתחום התיאולגיה אל התחום העתקת המושגים "צמצ
ן השכל או ראייה פנימית. עי -הפסיכולוגי, הופכת את ההתבוננות לאינטרוספקציה 
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עיני הלב מתבוננות בהשתקפותן, עורגות אל דמות האיל שבנהר שהוא האספקלריה 
 שלהן.

והמושכל ר' ברוך הופך את תורת הכוונות הלוריאנית, כמו את תורת השכל המשכיל 
של הרמב"ם, להתבוננות רפקלטיבית. הדגש הוא לא בידיעה של חיבור של כוחות 

ירופיהם גורמים לתוצאות מסויימות. גם אין מסויימים, יסודות או אותיות שצ
התייחסות לספירה מסויימת. ההתייחסות הנפשית, או המצב הנפשי של ההתכוונות 

טכניקות של צירופים ולעומת זאת גם הוא שיוצר את הדביקות. ר' ברוך אינו מלמד 
לא טכניקות של התבטלות. עניינו העיקרי הוא מצבו הנפשי של האדם והרגשותיו, 

יו הדתיים, ומעמדו לעומת ובתוך האלהים. המפתח לעבודת האדם הוא האהבה, חי
הגעגועים, הכיסופים והערגה, והכלים הם האותיות המבטאות את מחשבתו וכוונתו. 

)ע"ח שער ה, פרק ה( שהאותיות נקראים כלים והנקודות הם חיות "והנה ידוע 
ה שיהיה, הוא מחשב ונשמות הכלים. והנה האדם כשמחשב איזה מחשבה, יהיה מ

 אותיות". 

 

 האהבה -.  הכיוון וההתכוונות המיסטית 1כג. .29א.

כשאנו באים לעשות חתכים והשוואות מתודולוגיים, החיתוך הוא לרוב סכימתי. 
ון תמיד פשטני יותר ממורכבות התופעה. בכל זאת, כדי לבדוק את האיפי

ריסר פירושים לשיר ההתייחסות המיסטית של ר' ברוך, אביא חתך קצר של כת
השירים, שנכתבו בתקופות שונות לאורך ספרות הקבלה. זאת על מנת לבחון את 

ות, הלבבות השבורים והדמעות, כיצד הם פותחים את שערי ההיכלות בעת הדביק
ומה זאת אהבה. כוונתי לפירושיהם של ר' אלעזר מוורמס, ר' עזרא, ן' סהולה, 

ליקו, ר' שלמה  לואנץ, ר' ישעיה הורביץ, ר' רדב"ז, ר' שלמה אלקבץ, ר' אלישע ג
משה אוסטרר, המגיד ועוד. באיזו דרך אוהב כל אחד מהמקובלים הנ"ל, מה הם 

 ל אחד מדגיש.הניואנסים, אופני החיבור וגילויי האהבה שכ

יסודות רבים מפירושים אלו, והמדרשים המופיעים בהם, נמצאים אצל ר' ברוך. 
תר הם אלו של הרדב"ז ואלקבץ, שהחסידים המשיכו הטקסטים הקרובים אליו ביו

לפתח. כל מיני אהבות מופיעות כאן; אהבות שמחות ועצובות, הערצה, אהבה 
עד מוות. געגועים ויסורים של  בב"ת ]בלתי בעלת תכלית = אינסופית[, ואהבה

 אהבה. 

ת כל אלו נמצאים בקבלת ר' ברוך, אולם הדגש או נקודת המוצא בתפיסתו היא בחינ
דפוסי ההתנהגות האנושית, והרגש האנושי, והשלכתם על האלהות. האהבה היא 
ידיעה אינטימית פנימית ואישית, שבמצבים שונים היא מביאה להתנהגות שונה 

ולתגובות ורגשות שונים. הרגש הדומיננטי הוא הגעגועים, מצב של  )דחיה וקירוב(
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תוך האש על קידוש השם, או חסר, כיסופים ויסורים שיש צורך לצנן ע"י קפיצה ל
 שיח אינסופי בין האוהב לנאהב.-ע"י התרחקות. זהו תהליך דינמי של דו

, כל למרות שמעשה האהבה הוא אחד, והמיסטיקאי מגיע למקום שאין לו מלים
אחד עושה אהבה באופן אחר. הפירושים השונים לשיר השירים מבטאים גישות 

ל מקובלים שונים, שנמשכים לכיוונים והדגשים שונים, פנים אחרות של אהבה ש
שונים, ואוהבים במקצבים שונים. אצל ר' ברוך למשל הכאב הנורא )שמגיע אצל ר' 

 השמחה. -נחמן לתהומות היאוש(, ובקצה הרגש הזה 

  .30א.

 .  שיר השירים2כג. .31א.

שיר השירים מבטא את יחסי האהבה בין אלהים והשכינה או כנסת ישראל. זה השיר 
הים שר,  ושכסא הכבוד מזמר בפירוש הרמב"ן, הוא שיר שהניגון החסידי הוא שאל

חלק ממנו, שיר שכל אחד יכול לשיר. ע"פ התפיסה החסידית התלמיד המתנשק 
הוא כל אחד מאתנו. השיר הזה מושר בקצב ובלחן אחר, בעולם  )ב"אילת אהבים"(,

 שהדינמיקה שלו שונה.

 וניות פניה של האהבה.כמה נקודות השוואה תמחשנה את רבג

 

 שיר השירים אשר לשלמה.  .32א.

 ר' עזרא מפרש "שיר... אשר כסא הכבוד מזמר... שהקב"ה אומרו בכל יום". 

ה אוסטרר, מחברי הקלויז בברודי, "ערוגת הפירוש צובר תאוצה בספרו של ר' מש
(, ה ע"ב: "בשם הר"א ]ר' אלעזר[ מגרמיזא וז"ל 1895הבושם" )פרעמישלא, 

ירים מלא בי', כי יש מלאך שיש לו מאה פיות ובכל פה ק' לשון, ומשבח ומשורר הש
 להקב"ה שם י' אלפי השירים".                                   

, שמוכפל באלפי קולות, נעשה מורכב ואובססיבי יותר אצל הקרשנדו הפשוט הזה
א צובר סופרלטיבים הרדב"ז בספר מגדל דוד )לעמבערג, תרמ"ג(, ג ע"א: תחילה הו

"מסולסל שבשירים. מאושר ונחמד שבשירים, עמוק ועליון שבשירים..." ואח"כ  -
]בסיכול  הוא הופך לשיר תאב: "ובספר התיקונים ] צ"ל ז"ח[ בראשית = שיר תאב

אותיות[ שיר משובח מכל השירים... כי השיר אחד ויש בו עשרה כחות, והעשרה 
ת". רדב"ז מופעל ע"י אותה אינרציה שהביאה גם למאה, והק' לאלף... לאין תכלי

אותי לאסוציאציה של שיר תאב;  השיר שרוצה להיות מושר. שירה שמושרת 
  מעצמה לאין תכלית, בלי סוף, השיר שאינו נגמר.
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תמונה זו עומדת ביסוד פירושו של המגיד לפסוק זה: "ולכן עדיף שיאמר תיבה 
ר שכל המלאכים אומרים שירה להקב"ה אחת בתפלה ואהבה וביראה, כי בזה מעור

וגם הוא מעורר כל העולמות... כשהאדם אומר למטה שיר א' מעורר השירים 
א' ששר איש הישראלי למעלה. שירים הרבה..." )מגיד דבריו ליעקב, לט(.  "שיר 

למטה ממילא נעשה השירים בכל העולמות... וכל העולמות נכללים והם מוסרים 
אוד באחדות הפשוט... ואפשר לומר שלכן תקנו לומר פרק נפשם ומדבקין עצמן מ

 שירה בכל יום תיכף אחר כל התפלה, והמשכיל יבין" )שם, רט(.

 

 ישקני מנשיקות פיהו.   .33א.

קשר זה את המדרש על דמותו של יעקב. כמו שנכתב "בספר ר' עזרא מעלה בה
ת מן היכלות, שמחבק ומנשק דמותו של יעקב". דמותו של יעקב היא אח
 ההשתקפויות בתוך מכלול העולמות השרים זא"ז ומשתקפים זב"ז.  

הנשיקה היא ביטוי לדביקות. היא פותחת וסוגרת מעגל אינסופי. וזוהי לשונו של ן' 
קה ]היא[ תחלת המחשבה וסוף המעשה. ישקני ר"ל שיתן לו עזר סהולה: "הנשי

יש באחיהו ומנשק וסיוע להדבק בו, כמשל החושקים אשר מרוב חיבתם דבקים א
 –זא"ז מנשיקות פיהו".  הנשיקה מקפלת בתוכה הכל: היא ההתחלה והיא הסוף 

 היא מתרחשת מעבר לזמן וכל הניגודים מתאחדים בה; היא מחשבה, והיא מעשה
 והיא תשוקה.

אלו  -"הנשיקה ]היא[ משל לתענוג דביקות הנשמה במקור החיים, ותוספת רוה"ק" 
פסוק ישקני... הם "דברי הכבוד המתאוה כמשתוקק הם דברי ר' עזרא. אבל ה

 להדבק לאור באור העליון".

ור' שלמה אלקבץ כותב: "ישקני מנשיקות פיהו, אשר הוא הדביקות האמיתי... כי 
 יורה כ"כ שלמות כנשיקה" )אילת אהבים, י ע"ב(. הדביקות לא

ים )לעמבערג, כיוון מעניין, לעומת זה, מתפתח בפירושו לפסוק זה  בספר אילת אהב
(. ר' שלמה אלקבץ כותב: "מי יתן שהתלמיד הזה ישקני. שתהינה שפתותיו 1888

 דובבות בי לאהבה אותי כל הימים". 

ומתדבק בהן בבוראו, והם עצמם ניתנו לו דברי התורה הם הנשיקות שהתלמיד נותן 
בנשיקה. יש כאן נשיקה שניתנת מאלהים, והתלמיד מחזיר לו נשיקה. מעגל 

קות מתרחב כאשר דברי התורה נשפעים מתלמיד אחד לזולתו. זוהי פעולה של הנשי
יצירה ושל אהבה, כבריאת האדם כשאלהים נפח נשמה באפיו. הדברים קרובים 

ברוך. יש כאן שימוש במשל התלמיד כחלק מתפיסה כוללת: מאוד לרוח דברי ר' 
ממש. מפיו "כי המשפיע שפע תורה לזולתו, משפיע ממנו חלק מעצמות נשמתו 
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דעת תבונה... שנפח נשמה באדה"ר" )אילת אהבים, ט ע"ב(. בדיוק כמו אצל ר' 
ברוך, בריאת האדם היא אקט של השכלה, ובאותו אופן "דברי תורה שנתנו 

 )אילת אהבים, י ע"א(.  בנשיקה"

נקודה של עלפון במקום שהמלים נגמרות בגלל  –הנשיקה היא "אפיסת המחשבה" 
אפשר לשהות בו -אפשר להשיג. מקום שאי-ן לעמוד בה, שאיעצמת החוויה שאי

אלא ברצוא ושוב, להרף עין. זהו מעין נצח שאין לו רציפות בזמן. הנשיקה היא 
שיש דברים שאפי' לדבר בהם האדם בינו לבין ביטוי של אהבה במקום המלים. "

עצמו נמנע, כי אם להרהר בהם, וזהו שמשיקין עליהם את הפה... מחשבה 
יקות עליהם את הפה. ויש נקרא אפיסת המחשבה, כי המחשבה בהם ברצוא שמש

 ושוב, דומה למ"ש במופלא ממך אל תדרוש" )אילת אהבים, יא ע"א(.

"מיתת נשיקה". זוהי ההתמסרות הגמורה  -שיאה של הנשיקה הוא בעת המיתה 
שהיא ההתגלות בניסוחו הנפלא והנועז של ר' שלמה אלקבץ: "כי בעת המיתה 

 לו אליו שם האלהים, ושם תתן את דודיה לו" )שם, כז ע"ב(.יתג

 

 התנועה הסיבובית ברצוא ושוב .34א.

דירה. זהו כבר בענין הנשיקה אנו נדרשים לקצב של רצוא ושוב בתנועה סיבובית ת
קצב המחשבה והתשוקה, והוא מובע במשל האיל, שנמצא כבר בזוהר.  "סב דמה 

מה צבי ואיל חוזר למקומה, כך שכינה תחזור" )כך אצל ר' עזרא(.  -לך דודי לצבי 
לא, הופך פניו ועיניו להשגיח "דומה דודי לצבי... אפי' בשעה שהוא מסתלק לעי

 עליו" )מגדל דוד, כב ע"א(.

ש בדבר הסובב בין מעלה ומטה, והירידה היא עליה, והעליה היא ירידה" "אין הפר
 )ר' עזרא, א ע"א(. 

התנועה הסיבובית הזאת מודגשת בכל הטקסטים, כשם שהפעל סבב רווח בשה"ש: 
שפירשתי סב דמה לך דודי  "אקומה נא ואסובבה בעיר... בקשה תמידית... ע"ד

צאוני השומרים הסובבים בעיר..." )אילת לצבי. כי התנועה הסבובית היא תדירה... מ
 הקצב הוא מהיר וכפול. -אהבים, כח ע"א(. 

 

 משכני אחריך נרוצה.  .35א.

המרוצה אצל הרדב"ז היא ב"רצוא ושוב, הוא לשון הווה תמיד". כלומר הווה 
אינסופית של כיסופי האדם, תשוקתו התמידית מתמשך שמציין את התנועה ה

 קרבות ונסיגה )נטישה והתרחקות(.וגעגועיו, בצעדים של הת
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"על רוב התשוקה. כאדם הרץ להשיג... מרוצה רבה להשיג עולם השכל העליון, 
ברוב חשק וכוסף נמרץ. וכן תמצא בסוד והחיות רצוא ושוב... כי החיות מרוב חפץ 

צים במרוצה ופוגעים באש אוכלת אש, ואינם יכולים להשיג מה שלמעלה מהם, ר
ו, ושוב חוזרים מיד לתשוקתם ורצים ושבים תמיד על דרך זו. כי לסבלו, ושבים וזה

 מלת רצוא ושוב הוא לשון הווה תמיד" )מגדל דוד, ד ע"ב(.

-פירושו של המגיד לפסוק זה נתלה בלי ספק בפירוש הרדב"ז, שהכניס את דו
במקור )בפשט הכתוב(. סיפור האהבה החסידי, אצל ר' ברוך הכיווניות שאיננה 

תן מקום מרכזי לדפוסי ההתנהגות של הדחיה, ההתרחקות והפגיעה והמגיד, נו
באהוב. וקיימת אינרציה של התרוצצות המרוצה והרצון, התחלפות המרוצה מן... 

ברצון לרוץ אל. יש כאן משקע כבד של יסורים של אהבה שנתלה, בין השאר, 
 מדרש )ברכות ד ה(, המובא בספר אילת אהבים )כט ע"א(: "אם רואה אדםב

שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו... פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה... תלה 
ולא מצא, בידוע שהן יסורין של אהבה, שנא' את אשר יאהב ה' יוכיח... כי היסורין 

 -רין רק התעוררות לתשובה." ההמה באו אליו לעוררו משנת סכלותו... כי אין היסו
 ו היסורים כאמצעי מעורר.  כבר כאן נמצא המוטיב של ההתעוררות, א

ובספר אילת אהבים )יב ע"ב(: "משכני... שהם אמרי התשוקה. היא התורה 
החושקת" לתת "את דודיה לו" )כז ע"ב(. גם כשמדובר בתשוקת האדם, אין לדבר 

 עליה בשיתוף השם עם תשוקה ואהבה זו.

 

 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. .36א.

האינסופית של הבורא, באותו אופן שהוא מפרש את הרדב"ז מפרש את אהבתו 
"שיר השירים", ו"משכני אחריך נרוצה". גם כאן הדגש הוא לא על עוצמת אהבתו 

של האל, אלא על התהליך האובססיבי, שגם הקב"ה אינו יכול להגיע לתכליתו, 
נסופית של התשוקה: "שאין תכלית לאהבת הבורא ית', כי אין ההתגברות האי

הבת שאר הדברים. כי כאשר יגיע לתכליתו תשקוט התשוקה, ותנוח אהבתו כא
האהבה. אבל אהבתו של הקב"ה אינה כך, אלא כל מה שאתה מוסף להשיג, אתה 

 מוסיף אהבה".  

 

ם התפיסה ר' ברוך ממזג את האובססיה המתמידה של התהליך ברצוא ושוב ע
התנסות אישית האקסטטית והאירוטית של אלקבץ. אהבתו של האיש הפרטי היא 

 כואבת, והיא יכולה להיות התנסותו של כל אדם.
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 השמחה

 .  שמחת ההשגה בדרך היסורים1כד. .37א.

במישור האתי מתואר תהליך ההשגה )סולם העליה( אצל ר' ברוך כתהליך של מירוק 
א העליה, כי תיכף שנתמרק ממנו החציצה הרי כבר עלה "אבל עצם המירוק היא הי

לה, נמצא כל מירוק גורם עליה וכל עליה גורמת המירוק" )עמוד להשגה יותר גדו
העבודה, קנז ע"א(. זהו גם תהליך של חזרה בתשובה "וכשעושה תשובה הרי 

אדרבה מתרבה שכלו מכמות שהיה וכל מה שהתשובה היא יותר גדולה הנה גם 
 רבה אצלו" )עמוד העבודה, קצא ע"א(.          שכלו מת

מתקת נשמתו ומשגת דברים מתוקים... היסורין ממתקין השכל "ע"י היסורין... מת
והנשמה... ג' מתנות נתן הקב"ה לישראל... ע"י יסורין... א"י ותורה וחיי העוה"ב. כי 

ן. כי אין לך שורש  ג' אלו הם ענין השגת השכל... א"א לבוא אליהם כ"א ע"י יסורי
 נה, עה ע"א(.דבר שמזכך השכל ומתיש החומר כמו יסורין" )יסוד האמו

באופן פרדוקסלי היסורים הם אמצעי לתענוג, והם מיניה וביה התענוג עצמו, כי 
"עצם המירוק היא היא העליה" )שם(. קיים טשטוש גבולות בין הנאה ויסורים, 

מעבר למה שמורגש בגבולות  כאשר היסורים הופכים להנאה, וההנאה היא כבר
מכאן ועד לתפיסה של מהלך הפוך,  ההתנסות הזאת שהיא מעבר לתפיסה החושית.

 מהנאה לדביקות הדרך אינה רחוקה.  

התענוג הכי גדול הוא התענוג הרוחני: "ובאמת כששופע על הצדיק הרוחניות 
הדביקות.  בתפילתו ותורתו, אין לך תענוג גדול מזה".  ההנאה הנפלאה ביותר היא

לעבור מהנאה גופנית אפשר להגיע לדביקות מתוך הנאה גופנית, אפילו בזיווג. ו
 להנאה רוחנית. או להיפך: ע"י סיגוף וזיכוך החומר.  

הסתירה בין היסורים לשמחה היא סתירה מודעת שהמגיד מתייחס אליה: "כשאדם 
חה בלי יש לו חשק להתענות... אע"פ שיודע שטוב יותר לעבוד השי"ת בשמ

שעדיין לא תיקן  סגופים, כי הם גורמים עצבות, אבל מסתמא ידע אינש בנפשו...
נפשו כראוי. וכן יש כמה וכמה דברים... יחשוב קודם התפלה שהוא מוכן למות 

באותה התפלה... ויש מכוונים כ"כ עד שע"פ הטבע היה יכול למות מחמת הכוונה. 
 ומשלים התפלה והוא חי..."  ובאמת שהוא חסד גדול שהשי"ת נותן לו כח 

ך הנאה ושמחה מותנה בדרגתו, שהוא המצב שבו אדם יכול להגיע לדביקות מתו
מגיע אליה דרך היסורים. ע"פ מובאה זו נראה שאין מעבר מתפיסה סגפנית לתפיסה 

נהנתנית, אלא שתי התפיסות קיימות זו לצד זו. לא כל אדם יכול להגיע לדביקות, 
נתנית יכול להיעשות רק ע"י מי שמדריגתו גבוהה; מי שעבר והמעבר לדביקות נה

היסורים. השמחה היא דרגה שמגיעים אליה לאחר יסורים וזיכוך. וכמו את מירוק 
לאחר היאוש הגדול. השמחה העצומה הזאת שנזכרת כאן היא  -שר' נחמן יודע  
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 השמחה למות על קידוש השם, שהוא שיאה של אהבת האל, דרגה שבה היסורים
 מתמזגים לאחד. -שני קצוות הרגש  -והתענוג 

עולם העליון בבורא ית', צריך לשמור עצמו שלא יעשה ולפעמים כשאדם דבוק ב
 שום תנועה אפילו בגופו שלא יבטל הדביקות שלו" )שם(. 

זוהי שיאה של הדביקות שמתחילה באופן אחר. הנענוע הוא השלב הראשון למצב 
השכינה, וכמו שבתחלת הזיווג יש ניענוע, כן צריך  של דום: "התפלה הוא זיווג עם

ה בהתחלה. ומכח מה שמנענע עצמו, יכול לבוא להתעוררות לנענע עצמו בתפל
גדול שיחשוב... כי מסתמא השכינה בוודאי עומדת לנגדי, ומכח זה יבוא להתלהבות 

 גדול". 

ההנהגות  הוא ספר -דרשה זו מופיעה כבר בס' צוואת הריב"ש )זאלקווא, תקנ"ד( 
פר בן פורת יוסף לר' העיקרי של ראשוני החסידים מבית מדרשו של המגיד,  וכן בס

יעקב יוסף מפולנאה, תלמיד הבעש"ט )קארעץ, תקמ"ה(, יד טור ד: "בשם מורי: כי 
מבשרי אחזה אלוה )איוב, יט כו(, כמו בזווג הגשמי אינו מוליד כי אם המשמש 

ני הוא הדיבור בתורה ובתפלה כשהוא באבר באבר חי וחשק ושמחה כך בזווג הרוח
וליד". ובכתבי הגר"א: "וזהו תנועות האדם בעסקו חי בשמחה ותענוג אז הוא מ

 מדרש משלי י[ בסוד אבר חי".  -בתורה שאז נקרא חי ]ש"אין חיים אלא תורה" 

"לפעמים מטעה היצה"ר לאדם ואמר לו שעבר עבירה גדולה, אע"פי שאינו אלא 
חומרא בעלמא... וכוונתו שיהיה האדם בעצבות מכח זה, ויבוטל בעצבותו מעבודת 

רא ית', וצריך האדם להבין הרמאות הזה... כי זה כלל גדול כי אין כוונתו הבו
ית', וא"כ... לא יקפיד הבורא  בעבודה לצורך עצמו, רק לעשות נ"ר ]נחת רוח[ לפניו

 עלי... וזו כלל גדול בעבודת הבורא, שיזהר מעצבות כל מה שיוכל". 

 

 .  ההשגה והשמחה2כד. .38א.

ה לרוה"ק אלא מחמת שמחה" )עמוד העבודה, רטז "כתב הרח"ו: האר"י לא זכ
 ע"א(. 

ל השמחה כרוכה בהשגה והיא פועל יוצא שלה. כל הברה אות ומלה, כל מצוה וכ
ישות, יש לה שורש למעלה, ויש לה רישום למעלה. "כי המלות אינן אלא כלי 

לרוחניות הדבקות המלובש בהם... דברי אלהים חיים. כי הם חיים וקיימים לפי 
לובש בהם חיות רוחניית" )עמוד העבודה, ריב ע"ב(.  "רוחניות המחשבה שמ

ונים, והיא מחוברת מלובש במלות" )שם(. המלה היא השתקפות וכלי לכוחות עלי
אליהם בקשר של אהבה. ע"י השימוש במלה אנחנו מתחברים למקורה. ההתכוונות 

 והיזדקקות אליה הוא חיבור של ידיעה ואהבה. 
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ות קשורות גם האחת לשניה: "שמצוה גוררת מצוה יען הם קשורות המלים או ההשג
ן, יתנענע כל זו בזו והתופס באחת תופס בכולן, דמיון האוחז בענף מענפי האיל

האילן... כמו שהנשמה שבאדם היא אור א' פשוט... ושינוי הפעולות הוא מצד שינוי 
טותה, לכן הוצרכה הכלים... ולפי שקצר שכלינו להשיג את התורה באחדותה ובפשי

להתפצל ולהתחלק לתרי"ג מצוות... אע"פ שהמצוה בשרשה... היא אור א' פשוט 
עכ"ז לא נאבד מהם ענין האחדות... שכל  מ"מ מתפצלת אח"כ... להשגות רבות

 קלד ע"א(.  -השגה שבתורה צריכה לכל חברותיה" )יסוד האמונה, קלג ע"ב 

בין ההשגות, מושך את הנשמה תהליך ההשגה הוא תהליך של עליה; החיבור 
באופן מתמיד למעלה, כמו טיפוס בסולם. "בכל רגע ורגע תתעלה ותתרומם מהשגה 

ממושכל למושכל, ומדקות לדקות, ומעמקות לעמקות. ובכל להשגה יותר גדולה, ו
עליה שתתעלה, תתענג תענוג נפלא אשר לא ישוער... שתענוג העוה"ב הוא ענין 

 )יסוד האמונה, קמג ע"ב(.השגות עמוקות ונפלאות" 

העליה בעולם הזה היא קשה ומורכבת יותר מפני ש"בעוה"ז הגוף הוא מסך מבדיל 
המושכלות" )שם, קמד ע"א(. וכן "ההשגה שבעוה"ז  בפני הנשמה לענין השגת

אינה ]אלא[ חלק אחד מאלפי אלפים ורבי רבבות פעמים מהשגת העוה"ב" )שם, 
תענוג ושמחה עצומים: "כשישכיל האדם איזה קמג ע"ב(. אבל עליה זו כרוכה ב

השכלה עמוקה מעצמו... אז בודאי יגל וישמח בלבו, ותהיה נשמתו מתענגת עונג 
 )שם(.גדול" 

השמחה הזאת היא גם תעצומות נפש, היא לוקחת את האדם מעבר למגבלותיו 
.. הגופניים, ומעבר לתחושות הגוף. "כי כשאדם ישכיל איזה ענין שכלי ישמח מאוד.
לפי שהחכמה והשמחה והחיות הם ממקור אחד... ומשרע"ה לא היה צריך לאכול 

כו'" )עמוד העבודה, קמ ע"א(. ולא לישן... וכן באליהו נאמר וילך בכח האכילה ו
 בדומה לכך "לא ירגיש כאב השריפה והמכווה" )שם, ח ע"ב(.

בו האדם כמו  התענוג הגדול ביותר הוא התענוג הרוחני; "שאין דבר בעולם שיתענג
בשמיעת דבר חכמה... אבל אם ישכיל האדם בשכלו מעצמו, יהי התענוג יותר גדול" 

י של ההשגה, שלא באמצעות מורה, זוהי )שם, קמא ע"ב(. הקשר הבלתי אמצע
יצירה עצמאית או השראה של רוה"ק, שהיא בעצמה תוצאה של השמחה: "והנה 

א מחמת שמחה. שהיה שמח בשעת כתב הרח"ו ז"ל כי האריז"ל לא זכה לרוה"ק אל
 עשיית המצוה" )עמוד העבודה, רטז ע"א(.

לם מעגלי )שווינדל כלומר,  השמחה היא תוצאת ההשגה וסיבתה. יש לנו שוב סו
טרעפ( ששזור מחוטי אהבה, והדגש כאן הוא על הנקודה, שהסולם עשוי מן ההשגה 

שרר להפריד בין אפ¬והשמחה. זהו סולם של אהבה, והשמחה היא עצמיית בו. אי
הידיעה והשמחה. האהבה היא מהותית בידיעה, היא חלק מהגדרת הידיעה. בלשון 

 (.274בה"  )מגיד דבריו ליעקב, המגיד: "ומחשבה הוא השכל נקרא אה
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היצירה היא השמחה שלאחר היאוש. זו השגת הדברים לאחר הצמצום וההתרחקות. 
כרון הדברים. אנו מנסים אחר שההארה הראשונה נסתלקה ונאבדה ונשאר רק ז

לשוב, להיזכר, להשיג ולחזר אחר האבידה. וההשגה המחודשת היא כמציאת בת 
 המלך שנאבדה.

הבסיסית בשורש כל הדברים, הכל חוזר ושב לאותו מקום. הבנת בגלל האחדות 
הדבר היא יצירה. היא מקנה לאותו דבר ממשות ומציאות. זוהי תפיסה אידיאליסטית 

מציאות. מציאותו של האובייקט הוא בהשגה וביצירה, שהיא יצירה ההשגה היא ה -
 של ידיעה, אהבה ושמחה.

ע"י קול דיבור והבל... והבנת המאמר או "כשאדם לומד דברי תורה, בורא מלאכים 
הציור השכלי אשר בהם, בורא נשמת המלאך... נשמת המלאך מקנה בגוף המלאך 

ענין עצמי. וז"ש רז"ל גבי בן עזאי ענין שמחה. כי השמחה בדבר שבקדושה הוא 
שהדברים היו שמחים כנתינתן מסיני. כלומר שגוף המלאך... היה שמח מאוד"  

 צ ע"א(.)עמוד העבודה, 

האפשרות להגיע, להניע, לעורר, להלהיב, לגעת בלב... מותנית בהתייחסות הזאת: 
להיב לב "רוחניות המחשבה המלובשת בדברי תפילתו יפלוש ויגוע ללב חבירו וי

חבירו... משא"כ מלות בלא כוונה, הם מלות מתים, ואינם יכולים לפרוח למעלה... 
ום דבר... ואף מי שמנגן בכלי זמר... שהוא גוף כי דבר מת אינו יכול להניע ולעורר ש

מת, ואעפ"כ יכול הקול ההוא להניע ולעורר לב חבירו לבכות. הענין הוא כי 
ל ההוא היוצא מן הכלי ההוא, ונכנסת מחשבת האדם המנגן... מתלבש בקו

המחשבה בלב חבירו ומעוררו" )עמוד העבודה, ריב ע"ב(. בלי כוונה ואהבה 
וזהו ענין פריחת האותיות... ]מן הלוחות[ ונשתברו. כלומר; מתרחשת שבירה. "

נתפרק חבור התיבות והמלות... ונשארו כלים ריקים וגוף מת, בלי אור ונשמה" )שם, 
 קטל ע"א(.

נחנו קשורים למין אורגניזם רוחני עצום, שמורכב מכוחות גדולים המחוברים זה א
בכוחות  -נון הזה, נתבונן בעצמינו לזה, וקשורים זה בזה. כדי להבין איך עובד המנג

הנפש המרכיבים את האישיות האחת, שנבראה "בצלם אלהים... כי כח המחשבה 
 ה, ריג ע"א(.שבנו נשתלשל מן המחשבה העליונה" )עמוד העבוד

האדם מורכב ממחשבה, רצון, קול ודיבור, שהם החותם או הצלם של הכוחות 
נו כח המחשביי אשר בנו. ומבינה האלהיים. "והנה מחכמה עליונה נשתלשלה ל

נשתלשלה כח הרצון אשר בנו... ומן הת"ת נשתלשל בנו הקול, ומן המלכות 
צלם אלהים אשר בנו. וזהו חלק  הדיבור. והם סוד ד' אותיות הויה... והן המה בחי'

אלוה ממעל שבנשמותינו. ונמצא שע"י מה שהוא ית' שם בנו רשימות ודוגמאות מן 
נעלמים, הרי עי"כ כשתפלתינו תהיה כלולה ממחשבה ורצון וקול הארבע פרצופים ה

ודיבור, הרי עי"ז נוכל לייחד ולקשר ולהמשיך השפע מן החכמה אל הבינה, ומשם 
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ומת"ת למלכות.. ומכאן תבין ג"כ איך כל מין השתלשלות הוא מן לת"ת ]לתפארת[ 
 הדק והנעלם אל העב והנגלה" )עמוד העבודה, ריג ע"ב(. 

היא סתימא וטמירא, כי לא נודע מה שבלב חבירו. ועוד, כי כח  "המחשבה
המחשבה הוא כדמות כלל, נושאת על עצמה כל פרטי המחשבות, כמו החשק 

תקוה והשמחה והיגון שאינם נרגשים עדיין בפועל ממש. והרצון והשנאה והפחד וה
כי  אזי כולם הם רשומים במחשבתו... הם פרטיים... המחשבה והשכל הם היולים,

עדיין לא יש שום ציור פרטי... כדמות טפת הזכר שלא ניכר בה עדיין שום ציור" 
 )שם(.

השכל מוליד הרצון וכן שאר ההיפעלויות והרגשות עקודים באופן היולי בשכל. ו
את הרצון. "כשאדם חושק לעבירה, הרי תיכף נרשמת מחשבת העבירה ההיא על כח 

ס הרוחני הרושם על כח המחשביי. ואם המחשביי שלו. כי החשק הוא עיקר הקולמ
ימאס אח"כ במעשה העבירה ההיא... נמחקת מחשבת העבירה ההיא מעל כח 

ו "יש כתיבה ומחיקה רוחנית... המחשביי )עמוד העבודה, רכא ע"א(. על פי תפיסה ז
כח המחשביי הוא נייר הרוחני. וכל מחשבה ומחשבה... היא כדמות אותיות 

 , רכ ע"ב(. הנרשמות על הנייר" )שם

"כמו שהמחשבה והבינה הם טמירין, כך תולדתם שהם היראה והאהבה הם 
כי  טמירים... כמו כן הכלים שלהם שהם המוח והלב הם מכוסים בפנימיות האדם...

לעולם צריך התייחסות ודוגמא בין הכלים לאורות השורה בהם. והתורה והמצוות 
בגלוי, שהם הפה והעינים ללמוד  הם מלין דאתגליין... לכן הכלים שלהם הם ג"כ

יש דמיון בין  -התורה. והידים והרגלים לעשיית המצוות" )עמוד העבודה, יט ע"ב(. 
 הכלי לעצמותו.

אומי, ויש ערבות והדדיות, אהבת ישראל ותפילת הרבים. האורגניזם הזה הוא גם ל
 "ואהבת לרעך כמוך. כי הנה ידוע דבעובדה דלתתא אתער עובדא דלעילא. כי

הנשמה היא חלק אלוה ממעל, ובהתעורר החלק יתעורר הכלל, שהוא השכינה 
 לאהוב ג"כ את ישראל אהבה עזה" )עמוד העבודה, קלו ע"ב(.

פושעי ישראל, אינה תפלה. דילפינן מקטורת שהיה בה "כל תפלה שאין בה מתפלת 
חלבנה" )עמוד העבודה, ריב ע"ב(. "כשלא ילהיבו את הפושעי ישראל להתפלל 

כוונה, אז אין יכול להתערב תפלת פושעי ישראל עם תפלתם... מחלבנה ב
שבקטורת; אע"פ שהיה מסריח מאד, מ"מ ריח טוב של הסממנים היה מהפך גם 

 וד העבודה, ריג ע"א(.ריחו לטוב" )עמ

זהו גם גוף קוסמי, באשר "התורה היא נשמת העולם... וע"י מה שישראל לומדים 
ד העבודה, קמ ע"ב(. בצומת החיבור בין כל מעגלי תורה, העולם מתקיים" )עמו

הבריאה אנחנו השותפים העיקריים "לפי שאנחנו מקיימים את העולם... לכן מכונים 
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במעשה בראשית... לפיכך קורא הקב"ה אותנו אחי  אנחנו בשם שותפים להקב"ה
 ורעי" )עמוד העבודה, קמא ע"א(.

ו שהוא בבחינת צדיק יסוד עולם, את הקיום הרצוף של העולם מבטיח האדם בלימוד
ומבנהו המיוחד של העולם "כשהוא יום במדינה א', הוא לילה במדינה אחרת... כדי 

רה" )שם(.  זוהי האחדות המעגלית של שלא יהיה העולם פנוי אף רגע א' מעסק התו
 הידיעה והאהבה.

  

 סיכום

יסטיקאי והוגה אישיותו של ר' ברוך מקוסוב היא שילוב נדיר של חסיד, מקובל, מ
דעות מקורי, בעל מודעות של מחדש, המתנסח בסגנון פילוסופי. כתביו הם הגיבוש 

שיבותם העצומה התיאורטי הראשון והיחיד של ההגות החסידית בראשיתה. מכאן ח
כמפתח להבנת הכתבים הקטועים והסתומים של ראשית החסידות, בראייה של 

 שיטה כוללת. 

פוס כבר בשנת תק"ך, אך הם נדפסו רק בתרי"ד, כמאה ר' ברוך הביא את כתביו לד
שנים אחר כך. הוא נפטר בתק"ם, לפני שנדפסו כתבים חסידיים כלשהם, ולאחר 

 לא היה אדם נחוש ומוכשר דיו להביאם לדפוס.שהחלו בהדפסת ספרי חסידות, 

השפעתם המצומצמת של ספריו היא תוצאה של שני גורמים: כתיבתם המוקדמת 
הספרים נכתבו עוד בטרם היה הבעש"ט בעש"ט ולפני  -ופרסומם המאוחר. 

שהוכרה מעלתו של המגיד.  ולכן גם מתרי"ד ואילך, שנת צאתם לאור העולם, לא 
מן המובאות ורפוס העיקרי והסמכותי של ראשית החסידות.  שייכו את ספריו לק

לאורך עבודה זו נראה, שר' ברוך נמנה בחבורתם של ראשוני החסידים, והיה 
 המקורי והסיסטמתי שביניהם. 

למרבית האירוניה, דווקא בשל רצונו להשפיע, לא תפס ר' ברוך את מקומו הראוי 
חות ציבורית, בנדודים למקומות בתולדות החסידות. הוא השקיע את כוחו בשלי

רוש בפומבי, ואת מרבית זמנו הקדיש לכתיבה. ולכן לא הקים גרעין שונים כדי לד
של תלמידים שיהווה מוקד של השפעה במקום אחד, בסביבתו הקרובה, כמו חצרות 
החסידים שהחלו להתגבש בימיו. גם הכתיבה המתודית והדידקטית המסורבלת שלו 

 עצומה להשפיע, הטביעה את העגל בחלב הפרה. שנתכוונה בהשתדלות

הפירוש המופשט שנותן ר' ברוך לסימבוליקה הלוריאנית, או הבנתו החדשה את 
מהות הרוחניים, היא תפיסת עולם חדשה בתכלית. זו היא תפיסה חדשה של המקום 

והזמן והחיים, של הספירות והאדם. הקביעה שהמציאות היא חלום איננה ביטוי 
ויוצרת שיטות לימוד, דרכי ק, אלא דרך חיים שדורשת מן האדם כוחות נפש ציורי רי
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התארגנות ומסגרות חברתיות חדשות. החיים בתוך חלום הם מצד אחד חיים של 
אפטיה לגבי הדברים הטפלים כמו הצרות שמתרגשות על האדם, ומאידך הם תביעה 

אל האדם עצמו. להתעוררות. ההתעוררות היא תביעה לתיקון שלראשונה מופנית 
ות, אלא להתעורר, לשכלל את עצמו, להבין הוא אינו נדרש לתקן את העולמ

ולהשכיל, ליצור ולאהוב ולדעת. מלת המפתח היא הידיעה שמולידה הבנה חדשה 
ובוראת שיר, ציור או השתקפות והתחדשות אחרת בתוך עולם שכולו "רוחניים 

-ביניהם את הדיאלוג של מורה שכליים" שמתייחסים זה לזה כאב ובן, ומקיימים
 תלמיד.

עוררות הוא שינוי תודעה שמשמעו שינוי המציאות באשר המציאות היא מצב ההת
מה שנתפס בתודעה. זוהי עמדה של כח.  המקובל אינו משפיע או משנה את 
המציאות שמחוץ לו, אלא את עצמו, את הלך מחשבתו, את תפיסתו והבנתו, 

בה. עם כשלונה של התנועה השבתאית, כשנמוגה והמציאות היא מה שנתפס במחש
הצפייה לגאולה היסטורית, נעלם האובייקט החיצוני )העולמות או מערך הספירות( 

שצריך לתקן, תופסת רק התביעה להתעוררות. ההתעוררות היא תביעה מאוד אישית 
שבאופן פרדוקסאלי נדרשת למסגרת חברתית רחבה. כך מתנהג מושג זה 

ציאות של גורו, דיטציה וההתבוננות דורשות הדרכה, הכוונה ומבבודהיזם:  המ
תלמיד, שכל -סביבה של לימוד )"דיבוק חברים", שמקיים את הזיקה של מורה

הכלול בתוך שכל, זה בתוך זה(.  ההתעוררות היא תביעה ליצירה והיצירה נולדת 
 בזיקה לזולת.

של התנועה  התביעה להתעוררות הולידה את המסגרות החברתיות החדשות
ד מסויימים. כוונתי לטעון שהשינוי הסוציאלי, החסידית ואת ההנהגות בדרכי לימו

שנתפס אצל חוקרים מסויימים כחידוש היחידי של התנועה החסידית, הוא תוצאה 
של השינוי בתפיסת עולמם: הפשטה והעתקת התיאולוגיה לתחום תורת ההכרה, או 

תחום החשיבה והיצירה האנושית בתביעה הפנמת התיקון מן התחום הקוסמולוגי ל
להתעוררות. האיזוטריות של חבורות המקובלים לאורך תולדות הקבלה,  האישית

נפרצת בתנועה החסידית בדרישה הכללית להתעוררות, שמעתיקה את תיקון 
העולמות לתוך החלום הפרטי של כל אחד: חלום בלהות שפתרונו אישי וכללי בעת 

 ובעונה אחת. 

פרשנותו הופכת את  ברוך נכתבו כאינטרפרטציה לקבלה הלוריאנית. ספרי ר'
המיתוס הלוריאני למיתוס סימבולי; סיפור שיש לו רבדים רבים. וזאת ע"י שינוי 

המשמעות המקורית של המושגים והטענתם במשמעות חדשה שעיקרה הבנה אחרת 
 של מהות הרוחניים. 

מוסיפה על סיפור הבריאה הבנה זו מעבה את הטרמינולוגיה הלוריאנית, ו
: אפיסטמולוגיים, פסיכולוגיים, אתיים ואירוטיים. המיתוס והאסכטולוגיה רבדים

מקבל משמעות סימבולית. סיפור אחד עובד בכל המישורים: המיתוס הלוריאני של 
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בריאת העולמות, הוא גם תיאור ההשגה, ההכרה והיצירה האנושית, הוא סיפור 
 יפור יחסי החסיד ואהבתו עם אלהים.אהבת אלהים ועמו, והוא ס

סימבולי לוקח את הדברים מעבר לסיפור הבריאה והגאולה הלאומית, המיתוס ה
לתיאור ההכרה, ההשגה וחיי הרגש. ר' ברוך מגלגל את המיתוס האחד בחוטים 

אותה חוקיות ושיטה.  -וגוונים רבים, באותו מבנה וקצב, אותה דוגמת שזירה 
ולמות, הם כוחו. האור הישר והאור החוזר שבוראים את העהסיפור הוא אחד ובזה 

מלאכי אלהים העולים ויורדים בנשמת האדם, בהכרתו ובמחשבתו, ברצוא ושוב, 
והם מלאכיו )חציו( של קופידון ביחסי ההתקרבות וההתרחקות בחיי האהבה עם 

 אלהים. המלאכים היורדים הם ההארות הנשפעות עלינו, והמלאכים העולם הם אלו
                                                 שנבראו לנו מן הדיבורים שאנו מחדשים.     

אל תוך  -המיתוס הסימבולי מעתיק את האל הלוריאני התיאוצנטרי לרבדים אחרים 
 נפש האדם, והאל האימפרסונאלי הופך לאל אישי אנתרופוצנטרי וקרוב.

ושני קודקודיו הם ה"דיוקן" וה"צלם". הנשמה היא הציר שהעולם סובב עליו, 
השתקפות האל באדם. בין שני  -הוא השתקפות האדם באלהות, והצלם  הדיוקן

הרישומים הללו מתנהל דיאלוג של אור ישר ואור חוזר. התפיסה המעגלית של אור 
ישר, רשימו, צמצום ואור חוזר, הלקוחה מתורה הבריאה הלוריאנית, היא תהליך 

לכדי יצירה )ההברקה(, ההתרשמות, הצמצום בדיבור ובמלים החשיבה: ההארה 
שנחקקת למעלה )שהיא הפרספקטיבה האישית, הדברים שעוברים דרך הפריזמה 

של האדם(. אותו מבנה מאפיין גם ההתנהגות האירוטית: הופעת האהוב )כמכת 
היעלמותו באור חוזר עם כמיהתנו  -ברק(, דיוקנו החקוק בלבנו, וההתרחקות 

 ירו אלינו, להשיב את הבת מלך שנאבדה.להחז

מיתוסים המתחלפים, בכל הרבדים והמישורים: הבריאה, החזרה בתשובה,  בכל ה
תיקון העולמות ועוד, היצירה היא הארוס והגעגועים לאור, להשגה, לאהוב, לבת 
המלך, לגן עדן...  הריתמוס הוא זהה: אור ישר ואור חוזר )במישור האונטולוגי(, 

הגות האירוטית(, אבידה  שוב )בתחום ההכרה(, התרחקות והתקרבות )בהתנברצוא ו
ומציאה; חטא וחזרה  )במישור האתי(, גלות וגאולה ; גירוש וגן עדן  )בתיקון 

 הלאומי והקוסמי(. זוהי הסטרוקטורה היסודית של מבנה המחשבה החסידי.  

ת ומה הוא במבנה של ספיראלה שקדקודיה מתהפכים, לא ברור היכן ההשתקפו
מי והמקיף, מתחלפים ביצירה האינסופית, מקורה. הרוכב והמרכבה, האור הפני

 בשירת העולמות שאינה נגמרת, שרישומה הוא מרשם של שיר חדש.

שהם מאבני הפינה של המחשבה החסידית, כמו משל האב והבן,  -משלים מובהקים 
נמצאים בספרות  -הרב והתלמיד, המסביר את מבנה העולמות ותהליכי היצירה 

ו, אלקבץ ודי וידאש. אולם בתפיסה החסידית הם הקבלה כבר אצל הירירה, קרדוז
 מקבלים מעמד מרכזי של דפוס שיטתי שמארגן את מארג העולמות.                        



 274 

חידוש אחר של ר' ברוך מקוסוב הוא ניסוח תורת הכרה שהיא גם תורת אלהות 
גם תהליך החשיבה האלהית, שבריאת העולם היא והאתיקה. תהליך ההכרה הוא 

תוצאה שלו. ההכרה, ההשגה וידיעת האל היא אהבת האל והיא העבודה והיצירה 
 האנושית.

העולם הוא שרשרת של רוחניים שכליים, והידיעה היא הכח המניע החודר ופועל 
 בכל דרגות המציאות. גם אלהים שבוי בחוקי המחשבה. הוא "מלך אסור ברהטים",

ההכרה )אור ישר ואור חוזר(  וכללי המשחק חלים עליו. הדינמיקה של תהליך
 מכתיבה גם את קצב חיי האהבה והדביקות )ברצוא ושוב(.

תכלית האדם היא הידיעה, שהיא אהבת האל. אהבת אלהים היא אהבה אינסופית. 
אפשר להשתחרר ממנה, או -היא אינסופית בעצמתה, והיא לעולם אינה נגמרת. אי

האהבה הזאת, והוא נמצא תמיד  הגיע לתכליתה. גם אלהים אינו יכול למצות אתל
בתוך המשחק האובססיבי שאינו שוכך של התרחקות והתקרבות: נטישה, וכיסופים 

להתקרב אף במחיר של רצח )העקידה, וקרבן הבנים(, וניאוף )דוד ובת שבע(. גם 
שרף לכוד  ביקוד אש האדם אינו יכול לעמוד בעצמת האהבה. הוא מתרוצץ, נ

 צנן אותה.האהבה וביסורים שבאים ל

העולם כיצירה מוסיקאלית הוא "שיר תאב" = "בראשית" בסיכול אותיות.  זהו שיר 
השירים, שיר האהבה שבורא את כל העולמות. זה לא רק שיר שהופך להמון שירים, 

ואט אלא בעיקר שיר שרוצה לשיר את עצמו שוב ושוב, לשיר ולהיות מושר בד
                 אינסופי עם אלהים.                    

באופן ציורי, אנחנו בתוך ה"שווינדל טרעפ", ב"מסיבה". כלומר: במעלה המדרגות 
הלולייניות המסתובבות, ויש במצב זה איזו שהיא רמאות )שווינדל(, כי דווקא 

ד בציפיותיו; כשאנו מתקרבים אל מקור האור, אז הוא מתעלם מאתנו. האדם לכו
הוא סבור שכבר הגיע ודווקא אז הוא אינו רואה. מראה עיניו מוליך אותו שולל, 

 הוא מתרחק וגעגועיו מושכים אותו שוב למעלה, ואין לדבר סוף, ברצוא ושוב.

זה סולם העליה, וכזה הוא מצבו הפתטי של האדם ושל אלהים. ציור סולם העליה 
ר' נחמן מברסלב. דווקא כשמתקרבים  כספיראלה, מקדים את משל המעיין של

א לראות את האור; כשהצמא הוא ללא נשוא, אין לראות את המעיין. מאוד, א"
המעיין מתעלם, ונגלה רק ממרחק שיוצר פרספקטיבה שמצמצמת וממקדת ויוצרת 

 את התמונה. ומקרבת את הפוקוס של היצירה החדשה.       

אינטימיים של ידיעה. זוהי תורת ההכרה, כל הדברים נבנים ונוצרים במערכת יחסים 
תורת האלהות וזוהי האתיקה. קצב הדברים נקבע ע"פ קצבם של יחסים אלו, זאת 

ע"פ עצמת האהבה, הריחוק והקירוב ומחשבות הלב. הידיעה הזאת נדרשת מכל 
אחד. אסור לו לאדם לשקוע בשינה ובסכלות. לר' ברוך יש שליחות של מעורר 

ידיאולוג שבונה מישרין(, בעל תפילה ושליח ציבור, ובעיקר האומטיף, מ"מ )מגיד 
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ליצור קשרים חזקים  -ומנסח תורה חדשה וקריאה חדשה; להתעורר, לדעת, לאהוב 
 יותר ויותר, ולברוא עולמות חדשים. 

כי התודעה יוצרת את המציאות, כמו שמחשבת אלהים בוראת את העולם. הנשמה 
פגיעת הברק של אלהים, ובהיותה חלק מאלהים היא צלם אלהים, היא מה שנרשם ב

לים עליה התארים העצמיים של אלהים: היא יודעת ונצחית, חפשית  ואינסופית, ח
 מעבר למקום ולזמן. ובמשחק האהבה אלהים הוא כמעט פרטנר שוה.                  

ככל שאלהים רחוק ובלתי מושג, הוא האהוב והאוהב, גם אם אהבתו היא לעתים 
וברגשות האהבה, הקנאה, תרת פנים ואכזרית. ר' ברוך עסוק בתיסכולים הס

הכיסופים הנוראים והמצוקה הגדולה. העיסוק בנפש האדם והעמדתה במרכז 
הדרמה, זהו החידוש והמפנה של הדרך החסידית. הפניה ללב האדם, היא גם הפניה 

עה בניגוד החוצה, כי הכוונה היא ללבו של כל אדם. זה מה שעושה אותה לתנו
לאומית כי -ם לפניה. תנועה שאיננה משיחיתלכיוון האיזוטרי של חוגי המקובלי

 הפתרונות שהיא מבקשת הם בעיקר במישור האישי.

ר' ברוך מקוסוב יודע לעגן את הפתרונות, או ההסברים, למצוקה האנושית במערכת 
רטיקון פיה העולם מתנהג. ובזה כוחו גדול. הוא תיאו-של חוקיות כוללת שעל

נה העולם והגיונו, והתנהגותינו ומעמדינו ומורה מבריק שמסביר לנו בדיוק את מב
שיח עם -בתוכו. והוא החסיד היחיד בדורו שעושה זאת, ופותח לנו ערוץ לדו

 אלהים.

הנפלא ביותר בשיטתו התיאוסופית של ר' ברוך, הוא החיבור שלה עם תורת ההכרה 
ו ספר מוסר קבלי, שהשתמש בחומרים של והמוסר, והפרשנות המקראית. לפנינ

עצומה של כתבי קבלה, בעיקר בספרות המוסר הצפתית, שאין בו המלצות ספריה 
על כללי התנהגות, תכונות אופי, או הוראות לכוון כוונות, וכיו"ב. מגמת הספר אינה 

תיאורגית למרות שהמאגיה נתפסת כחלק טבעי של החיים אפילו בשיטה 
אדם לבוראו. זו של ר' ברוך, ומודגשת הזיקה ההדדית בין הספיריטואלית כמו 

המפתחות לעולמות העליונים הן דמעות הלב הנשבר. הסמיכות של התיאולוגיה 
לאתיקה משמעותה, שההתנהגות המוסרית הנכונה היא ההבנה  הנכונה של 

המציאות. תורת ההכרה היא מיניה וביה האתיקה.  הידיעה של מהות הבריאה היא 
יאות, נתוניה, והחוקיות שלה, דיעת האדם את עצמו כיוצר. אדם שמבין את המצגם י

יודע גם איך להתנהג. הידיעה הזאת היא שמכתיבה לו את דרכי ההתנהגות, זו היא 
ידיעה אקטיבית אירוטית ויוצרת, היא גם הכרת המגבלות והיתרונות שלו עצמו. 

היא לדעת, להכיר את  כךך לדעת. הדרישה העיקרית מן האדם¬ולכן חשוב כל
 לי הרקיע תדריך אותו בדרכו בארץ. הסביבה. ההתמצאות בשבי

בתהליך ההשגה, הברק מטביע בנו תמונה )הברקה, הארה או "רשימו"(, שהאור 
החוזר שלה הוא היצירה שהיא השתקפות תמונה אחרת בשרשרת  אינסופית של 

ת האהוב, ההארה או רפלקסיות והשתקפויות של צמצומים, שביסודן נמצאת תמונ
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נשפע עלינו משתקף בכל אספקלריה באופן שונה, כל הארוס של היצירה. האור ה
פריזמה צובעת אותו בגוון אחר. ההארה מטביעה רושם אחר בנשמות שונות. הגוון 

האינדיווידואלי המיוחד של האור החוזר הוא הצמצום או העיבוד המקורי של 
ר מן ההארה, תמונת האהוב הנחקקת ההכרה והמחשבה היוצרת. הרושם שנשא

נקודה האמצעית ההיולית, נקודת זינוק לקראת יצירה חדשה. והאור בלב, היא ה
 החוזר הוא אור ישר שנשפע מן האדם דרך מחשבתו.

יצירה חפשית. האדם יכול לברוא  -אין כאן מכניזם פיסיקאלי, אלא עיבוד מחשבתי 
רומן עם אלהים או לישון. האדם הוא  מלאכים או לבזבז את זמנו, הוא יכול לקיים

כל ההבלים שעלו ונשזרו -קטיבי, והוא יוצר. האדם הוא מכלול דבריו, סךחפשי וא
מפיו, המלאכים שנוצרו מכח מחשבתו. זהו רישומו בעולם, בכסא הכבוד, השרשרת 

 האינסופית של השתקפויות הבריאה.

א ריכוז, ייחוד, פיתוח ר' ברוך מפתח תפיסה חדשה של מושג הצמצום. הצמצום הו
גד התפיסה הלוריאנית )צמצום כפשוטו ושלא כפשוטו(, ויצירה של כיוון. כנ

ותפיסת האימנציה הניאופלטונית, נכנס כאן אלמנט דיאלקטי, שרואה בצמצום 
 מיקוד היכולת וכשרון היצירה, ולא החלשה והתמעטות.

י האמונה והבנת הדרך שר' ברוך הולך בה היא מ"יסוד האמונה": ביסוס עיקר
 עמוד העבודה": עבודת אלהים שהיא אהבתו.יסודות העולם והבריאה, אל "

בתחילה צובע ר' ברוך את המיתוס הלוריאני בצבע אחד: התהליכים הקוסמיים 
בריאת העולם, הצמצום, הקטסטרופות של השבירה, הזיווג, העיבור  -הכבירים 

ם, תולדות מחשבתיות, תהליכים הופכים להיקשים לוגיי -והלידה, כל אלו ועוד 
, תורת ההכרה ויסוד מודע )=רשימו(, שכחה או טעות בהיסק. תורת האלהות-שבתת

 האמונה של ר' ברוך היא עולם של רוחניים שכליים.  

אולם האדם כחלק ממערך הרוחניים השכליים, כשהוא נדרש להשתתף במשחק 
מעבר בהגותו של ר' ברוך, האינטלקטואלי הזה, מעורבותו ועבודתו היא רגשית. ה

התבוננות שהוא ממינוח שכלתני לאמוציונאלי, איננו רק פועל יוצא של מושא ה
מעבר לתפיסה, אלא תודעת ההיכללות באותו מושא. ההתייחסות הרציונאלית 

נהפכת למעורבות אינטימית. הפרמטרים שהוא מפעיל בשיפוט האובייקט האהוב 
שבע, ועוד(. האהוב אינו -ידה, סיפור דוד ובתאינם מוסריים )כזה הוא סיפור העק

 י הוא הקירבה. נדרש להיות חכם או צודק. האינטרס העיקר

 

שיא התפיסה האקסטאטית של ר' ברוך הוא המוות על קידוש השם ופירושו 
לעקידה. המעבר שר' ברוך עושה מן השימוש בטרמינולוגיה מתחום ההשכלה 

שית, הוא גם מעבר מתפיסת אל וההתייחסות הרציונאלית להתייחסות רג
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גם מושא הכוונות אימפרסונאלי לאל אישי. האל הבלתי אישי של הרמב"ם )כמו 
הלוריאני( שהקרבה אליו נעשית בהתאחדות השכל המשכיל והמושכל, חוזר ונעשה 
אל מקראי פרסונאלי, אלהים אמוציונאלי, שרירותי ותובעני, שאהבתו מתממשת גם 

 מאהוביו )אברהם, דוד(. אגב עשיית חטא שנדרשת 

ה במחשבה התהליכים הקוסמיים והקטסטרופות הלוריאניות עוברים מטמורפוז
החסידית, והם נהפכים לתיאור מערכת יחסים ברומן סוער של אהבה: יחסי דחייה, 

התקרבות והקרבה, משברי שמחה ויאוש, געגועים, יסורים ומוות.  הקשר בין 
ההכרה, הוא קשר של השגה דרך המחשבה העולמות ובין האדם לאל, במישור 

אמונה(. וברובד של עבודת שהיא "יסוד האמונה" )המחשבה שנותנת את הביסוס ל
קשר של אהבה. העבודה היא האהבה.   "יסוד  -האל הקשר עם האל הוא הידיעה 

האמונה" היא המחשבה, ו"עמוד העבודה" הוא הידיעה במובן האירוטי. המעבר מן 
 ו העבודה המיסטית שלא כל אחד מסוגל לה, זוהי האהבה. המחשבה לידיעה ז

וד העבודה" )בר"ת = שם הויה(, תורה ועבודה, אפשר לקרוא ל"יסוד האמונה ועמ
כאשר העבודה היא האהבה ופירותיה הם היצירה.  האהבה היא היצירה והעבודה 
 היא התפילה, שהיא שיר האהבה לאלהים, שיר השירים, שמקיים את כל השירים,

 שמעמיד את כל העולמות, עמוד העבודה.

 

  

 נספח -והשבתאות  הרעיון המשיחי בחסידות על רקע קבלת האר"י 

היסוד המשיחי בקבלה הלוריאנית שנוי במחלוקת בין החוקרים.  לדעת ג' שלום, 
יצרה הקבלה הלוריאנית "תהליכים של מיתולוגיה קוסמית הקושרת את פנימיות 

.  קבלת האר"י העמידה תפיסה של משיחיות קוסמית, העולמות בתהליך הגאולה"
ע"י העלאת הניצוצות, כאשר תפיסת הזמן  היסטורית, של תיקון המתבצע-לעתים א

 תהליך שסופו גאולה. -היא קווית 

 

ג' שלום מצביע על כיוונים שונים ומנוגדים של הלכי רוח שנולדו והתפתחו מן 
מאורעות שהתרחשו  -ית, פוליטית הקבלה הלוריאנית:  משיחיות ריאלית, לאומ

-חסידית: גאולה אישיתבזמן היסטורי בתנועה השבתאית, ובתגובה לכך בתנועה ה
פרטית, גאולת הנפש של כל יחיד. לדעת שלום, האר"י מתאר את גלות הנשמות 

והניצוצות שלהן בסביבה הנשלטת ע"י כח הרע, בעוד שהבעש"ט מדגיש את הקשר 
האדם וסביבתו הקרובה. נוכל לחדד ולהדגיש קביעה זו  המיסטי הבלתי אמצעי בין

הרע השוכן בנשמת האדם עצמו. -יא היצראם נאמר שהגלות בתפיסת הבעש"ט ה
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הגלות בתפיסה החסידית נתפסת גם כטעות בחשיבה או בהיסק.  מכל מקום סבור 
שלום שהתורה הלוריאנית היא מופשטת בעוד שהגירסה החסידית קונקרטית 

לנו איפוא מיתוס משיחי קוסמי לוריאני שנתגלגל ונתפתח למשיחיות ואישית. יש 
 , ול"גאולה אישית" בחסידות  מאידך.פוליטית בשבתאות מחד

 

כנגד תיאור זה טוען י' ליבס: "המשיחיות של ראשי התנועה הרעיונית השבתאית 
אין לה עסק בגאולה הפוליטית אלא בתחום אחר: תחום האלהות והאמונה".  

השבתאית היא רפורמה דתית יותר משהיא תנועה בעלת מגמות פוליטיות. התנועה 
 מהפכה וחידוש בתפיסת האלהות. -וד האלהות עיקר עניינה הוא ס

גם לדעת מ' אידל ראוי לשים לב למרכזיותה של החוויה המיסטית בתנועה 
השבתאית, בעצם קיומה של התופעה המשיחית. זו היא "משיחיות אליטיסטית 

צה כלל להתפשר עם התפיסות העממיות האסכטולוגיות של המשיחיות שאינה רו
טבעיים",  והיא מקיימת קשר מיסטי -במאורעות עלהעממית שמושם בהן דגש 

מובהק של המשיח ואלהים מתוך פיתוח של תורת אלהות חדשה, סוד אלהות 
 שמקורו בהתגלות.  

 

זה גאולת הנפש, לא פי תפיסתו של ג' שלום, בחסידות לפנינו תפיסה שבמרכ-על
ניטרול גאולה היסטורית, אלא תהליך פנימי של התפשטות הגשמיות, התעלמות ו
של ההשפעות הגופניות על התודעה האנושית. כנגד קביעתו שמשיחיות 

ספיריטואלית זו ו"הבעיה של גאולת הפרט... היא כולה בעיה מודרנית ואינה קיימת 
בגאולה הספיריטואלית האישית של ",  רואה אידל 1750במסורת ישראל לפני 

יה והתפיסות החסידות המשך של הקבלה הנבואית האקסטאטית של אבולעפ
.  אידל סבור שבגלל כשלון התנועה -13הפילוסופיות והספיריטואליות של המאה ה

השבתאית לא יכלו מורי החסידות להרשות לעצמם להדגיש את היסודות המשיחיים 
 דגם מיסטי חדש, תפיסה ספיריטואלית של גאולה.  ההיסטוריים, משום כך נתגבש

 

ת חולק י' ליבס על ג' שלום: "אינני מקבל גם בתיאור תפיסת המשיחיות הלוריאני
את דעתו של גרשם שלום הגורס שתורת הגאולה היא עיקר עניינה וחידושה של 

קבלת האר"י, ושהגאולה מתבצעת ע"י כל ישראל עד שדמות המשיח האישי איננה 
סת מקום חשוב בתורה האר"י.  לדעתי רוב היסודות המשיחיים של קבלת תופ

בספרות האידרות שבזוהר.  הפעילות של כל ישראל בתורה האר"י מצויים כבר 
כך לעניין המשיחי או ההיסטורי, אלא דווקא לאספקט -ובמצוות איננה קשורה כל

די ביטוי בשער אחר של הזמן במיתוס הלוריאני, היא הבחינה המחזורית, הבאה לי
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תר הכוונות, ולפיה מיתוס זה נשלם לא במשך ההיסטוריה, אלא אחת לשנה. ויו
משמדובר כאן על התפתחות היסטורית רצופה, מדובר כאן במיתוס עונתי, כעין מות 

 התמוז או אדוניס מדי שנה בדתות הפגאניות". 

 

תפיסה  תפיסה כזו של הזמן מצאתי בכתבים של חברי הקלויז בברודי.  זוהי
מחזורית של תהליכים  קוסמיים שמתרחשים כל הזמן, ובכתבי ר' ברוך נהפכת 

זו לדגם של תהליך שמתקיים בכל רגע ברבדים של החשיבה, היצירה  תפיסה
-פי תיאורו של שלום הוא חד פעמי, ועל-והאהבה. התהליך הקוסמי המשיחי שעל

גי בתפיסה החסידית פי תפיסת חכמי הקלויז הוא מחזורי, מקבל מפנה פסיכולו
ם ויושר" כאשר הוא מתאר מהלכים נפשיים של האדם במסלול ספיראלי של "עיגולי

שראשו בשמים.  "הגאולה מבטיחה להשיב ולשחזר מצב שהתקיים פעם בעבר 
ושהושחת עם הזמן, אך באותה עת היא מבטיחה לבנות... שמים חדשים וארץ 

הדברים לקדמותם... אותה הצפייה  חדשה, כדברי ישעיהו... זו הרבה יותר מהשבת
ים... מהפכה זו היא לקראת החדש לחלוטין, אותה תקווה לתיקון ושינוי ערכ

 העומדת בלבו של הרעיון המשיחי". 

 

חכמי הקלויז מעוגנים בכתבים הלוריאניים מתוך הדגשת הכיוון המעגלי שלהם 
ט של העלאת והמחזוריות בתפיסת הזמן,  שלתוכו משתלבת העשייה האנושית באק

הניצוצות, שמתחיל לקבל מפנה חסידי במשל הרב והתלמיד,  והופך לתהליך 
 בתי אינטימי של ידיעה ואהבה אצל ר' ברוך מקוסוב.מחש

  

 ר' ברוך מקוסוב וקרדוזו                     )נספח(

 השפעת קרדוזו בתיאור אמונתם של הגויים

ואף הושפע מהם. בתיאור אמונתם  אין ספק שר' ברוך הכיר את כתביו של קרדוזו,
ם אל הסבה ראשונה של הגויים, כותב ר' ברוך: "שכל השבעים אומות, כוונת

האמיתי' שברא את העולם מאין. אבל הם תועים שסוברי' שאלהו' שלהם הוא הסבה 
 ראשונה והוא שברא את העולם" )עמוד העבודה, קכח ע"ב(.

ולהודות שאלהי ישראל הוא הסבה הדבר שיביא את אומות העולם להכיר בטעותם 
אשר יעשה עמנו"  הראשונה הוא "בראותם גודל הצלחתינו והניסים והנפלאות

)שם(. מציאות זו לרוע המזל אינה חלה עתה, בגלות. ו"ענין הגלות הוא המטעה 
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והמתעה אותם מדרך האמת" )עמוד העבודה, קכט ע"א(. מצבנו "המשפיל" מונע 
 לותיו".את ההכרה בו ית' "מצד פעו

תיאור זה  לקוח כולו מן הדרוש של קרדוזו, דרוש "זה אלי ואנוהו":  "הנוצרים 
אמונתם שהס"ר ]שהסיבה הראשונה[ הוא האלהים וברא הכל".  "אמונת עובדי ע"ז 

היתה וגם היא היום שיש ס"ר בורא הכל".  "שהפלוסופים והישמעאלים והנוצרים 
ונעלם".   "אמיתות האלהים ם עליון ועובדי ע"ז מאמינים כולם שיש ס"ר אלהי

 ]תתגלה[ לגויי הארץ... עד אשר נצא מן הגלות". 

 

 משל האב והבן

עיון נוסף בדרושו של קרדוזו,  מעלה את האפשרות שתיאורי הדוגמה והשילוש 
הנוצרי, הגיעו אל החסידים ממקור זה, ר"ל; כתבי קרדוזו, והולידו את המשלים 

 יחס שכל האב ושכל הבן. ידית על כך בספרות החס-המובהקים כל

"שלשה פרצופים... הראשון נקרא אב והוא מכיר את עצמו ומוליד את הב' הנק' בן, 
וזה מכיר ואוהב את האב ומתוך האהבה הזאת נאצל הפרצוף הג' הנק' רוח קדוש".  
"הבן אוהב את האב בשביל שמוליד אותו, והאב אוהב את הבן בשביל שנולד ממנו, 

. נמצא שיש שכל לאב ושכל אחר לבן להכיר ולאהוב זה את א מאהבתםוהרוח יוצ
 זה". 

 

 השפעת ר' אברהם הירירה

תיאורים אלו נמצאים כבר אצל הירירה,  אך נראה לי שהגיעו אל ר' ברוך מקרדוזו, 
 או מספרות המוסר הצפתית.  

כזי משל זה שהוא שולי בכתבי מקובלים אלו, צובר דינמיקה חדשה והופך לענין מר
 בה החסידית.  במחש

נסים יושע כותב בספרו  על השפעתו של הירירה על השבתאות ובעיקר על קרדוזו. 
יושע כותב באריכות על סוגיית הבנת הצמצום כפשוטו ושלא כפשוטו,  ומציין: 

"דווקא קרדוזו, שהיה מראשי השבתאים, לחם בתוקף רב נגד תפיסת הצמצום 
שנות המטאפורית של הקבלה ו את הפרכפשוטו, ואף ראה באלה שלא קיבל

הלוריאנית אשמים בעיכוב הגאולה. מעניין כי הן קרדוזו השבתאי והן אירגס, 
שלחם בחיון השבתאי, ראו את עצמם כתלמידי הירירה בפירוש הצמצום שלא 

כפשוטו, וצריך לייחס את דעותיהם הזהות בסוגיה זאת למורשתם האיברית 
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פילוסופיים לקבלת האר"י, ללא -ושגייםירושים מוהאנוסית, שהתייחסה בחיוב לפ
 קשר ליחסם לשבתאות". 

קשר תרבותי כזה אפשר לראות גם בין הירירה לקרדוזו. השפעה ישירה של הירירה 
על ר' ברוך מקוסוב היא מצומצמת מאוד, ולא כפי שנוטה יושע לראות.  נראה לי 

השמים... לסבת ס' שער  שיש לסמוך בענין זה על עדותו של ר' ברוך עצמו: "והנה
שהועתק מלשון ערבי ללשון עברי, הוא ספר חמור מאוד, וקשה מאוד להבין תורף 

כוונתו על בוריו... ובגלל כן איני מבין אמיתת כוונת ספר שער השמים הנ"ל" )עמוד 
 העבודה, ו ע"א(.  

 

 מהות הרוחניים

של  השתלשלותיש דמיון בין תורת האצילות של הירירה המתארת את הספירות כ
שכלים אלהיים, וזו של קרדוזו, המתארת  "עצם א', שכל יחיד ומיוחד, נובע 

מעצמות מהותו של הקב"ה,  כאור מן השמש וכמעין מן המקור",  "נשמה שכלית 
 פנימית".  

"ועתה דע לך שהקב"ה אינו מידה או ספירה ואינו הס"ר ]הסיבה הראשונה[ ולא 
ה א' יוצאת, יוצא ומשתלשל משרש כל י אם נשמעעכ"ה ]עילת על כל העילות[, כ

השרשים... מתפשט והולך ויורד ומתלבש בספירות כנשמה בגוף".  קרדוזו מנסח 
תורה מקורית של מעין עצמות משנית, כאשר הוא דוחה את כל הדעות בענין עצמות 

 וכלים.  

יתכן מאוד שגם כאן יש השפעה על ר' ברוך מקוסוב, אולם אין להתעלם מן 
)ספק גנוסטי( שקרדוזו מקפיד לשמור, ועל הטרנסצנדנציה המוחלטת של דואליזם ה

סוף שאי אפשר להגיד עליו דבר או לחשוב על נביעה ממנו, שקרדוזו מקיים -האין
גם ע"י השימוש במונחים: ס"ר ]סיבה ראשונה[ ושה"ש ]שורש השורשים[, שהם 

עם הנצרות, מלאה ויכוחיו מושגים שונים. מערכת הטיעונים של קרדוזו, בעיקר בו
במושגים וארגומנטים ברוח אותם וויכוחים, שאינם עולים בקנה אחד עם תיאור 

 האצילות הקבלית.  

לעומת תפיסה זו )כמו גם זו של הירירה(, שיטתו של ר' ברוך היא מוניסטית 
 ושומרת על רצף העולמות, ובעיקר על הקשר הקרוב והבלתי אמצעי עם אלהים.

 פנתיאיזם

נתאיסטיים של קרדוזו, גם הם נראים קרובים לרוחו של ר' ברוך: יסוחים פנ
"והאמונה הנכונה והאמיתית שצריך בלב כל יהודי, אע"ג ששכלו לא יוכל לסבול 
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דבר כזה, שהקב"ה בכל מקום, וכלו בכל חלק וחלק של המקום, וכן כולו בכל 
ובכל הנמ'  המקומות האצילות, וכלו בכל ספי' וספי', במה שהוא שוכן ויושב בכל

בהשואה א', הוא כמו שהוא בעולמות א"ס וכן בעולמות בי"ע ]בריאה, יצירה, 
עשיה[, ובכל יחיד, ויחד שם הוא בכל מציאותו, ובכל מהותו, ובכל כחו ובכל 

 כבודו". 

 

 תלת קשרי מהימנותא 

נקודה אחרת שבה נראית השפעה של קרדוזו על ר' ברוך הם "תלת קשרין 
א וקב"ה וישראל, כולה חד" )עמוד העבודה, קכח ע"ב(. וכבר , אורייתדמהימנותא

עמד על כך תשבי  הנוסחה שבזוהר "תלת דרגי מהימנותא" )ח"ב רד ע"ב( הוחלפה 
ע"י השבתאים ל"תלת קשרין דמהימנותא דאינון חד". ר' ברוך מקוסוב שהיה מתנגד 

ש הקב"ה, גבי שילוחריף לשבתאות, הושפע מיריביו בדרך הניסוח ונהג כמותם ל
 התורה וישראל. 

מקור ישיר לטביעת האמרה בשם הזוהר ]הוא[ בדרוש של קרדוזו, "קדש ישראל לה' 
ראשית תבואתה": "ועתה תבין מאמרם ז"ל ]ג' דרגין אינון מתקשרן דא בדא קב"ה 

אורייתא וישראל )זוהר, ח"ג עג ע"א(. שלשה קשרים הם שהם א' הקב"ה והתורה 
 וישראל". 

דות, ר' משה ור' שלמה מחעלמא, המבליטים נקודות משותפות גדי החסימתנ
לשבתאים ולחסידים, מזכירים גם כן את ענין תלת קשרי דמהימנותא, כמו את 

 ההפקרות המינית.  

במאמרו הנ"ל, חולק תשבי על קביעתו של שלום בדבר שכיחותה של האמרה 
"ט רובם ידי הבעשבכתביהם של "כל תלמידי הבעש"ט".  תשבי קובע ש"תלמ

ככולם לא השתמשו כלל באמרה הנדונה",  להוציא את ר' ברוך מקוסוב  הנכלל 
 "בפריפריה של החסידות", או "בסביבת החסידות בתקופת צמיחתה", 

 

 עוד לעניין ר' ברוך והשבתאות

נקודת מגע נוספת עם השבתאות הוא ענין הזיווג.  וכן ענין ספר חמדת ימים. לדעת 
-עמד על אופיו השבתאי של ס' חמדת ימים, כמו חכמים אנטי ברוך לא תשבי,  "ר'

 וספק אם אכן הדברים כה תמימים. -שבתאיים רבים, והביא אותו בהערצה".  

ולסיכום ראוי להביא את דברי ג' שלום:  "רבים היו המעברים העיוניים והמוסריים 
"חסידים" מן הכת אל החסידות החדשה, ולא לחינם יש רציפות טרמינולוגית בשם 
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השבתאית עד החסידות. רבים ממנהגיהם, כגון דביקות, התלהבות, הרחקת 
הרקע האמוציונאלי של העצבות... באו להם ממנהגי הכת השבתאים... אין ספק ש

הרוחח ¬שני החוגים שוה... הצדיק החסידי אינו אלא גלגולו של הנביא ואיש
 השבתאי." 

  

 מילון למונחים קבליים

 של ר' ברוך למונחים בקבלת האר"יפירושיו 

 

בקבלה הלוריאנית הוא האור שאין הכלי יכול לסבול שחוזר ועולה  -אור חוזר 
 למעלה.

אור הישר שיוצא מן האדם וחוזר למקורו. זו היצירה ור' ברוך סבור שהוא ה
וההשגה האנושית. מלאכי אלהים שנוצרים מדברי תורה ומעשיו של האדם ועולים 

מונה המצטיירת באספקלריה האנושית ומשתקפת למעלה באלהים. למעלה. זו הת
האור החוזר איננו האור העודף אלא הרפלקסיה והיצירה האנושית שהיא תוצאה של 

ים והתרשמות )רשימו( שחוזרת ונרשמת למעלה במחזוריות אינסופית. זהו רשמ
של שיח עם אלהים. זהו האור העובר עיבוד דרך הפריזמה -המענה האנושי בדו

הכלי ונצבע בגווניו. אין כאן סינון מיכני של היחלשות והגבלה, אלא יצירה מקורית 
 נגד כיוון האימנציה.

 סוף שנכנס בתהליך האצילות.-אין בקבלת האר"י הוא אור -אור ישר 

 ואצל ר' ברוך: הברק, ההתגלות וההשגה שנשפעים על האדם.

האור שהכלי אינו  -אור מקיף  בקבלת האר"י הוא האור שבתוך הכלי.  -אור פנימי 
 יכול להכיל והוא מקיף אותו.

ואצל ר' ברוך הוא שכל התינוק )התלמיד( לגבי שכל האב )המורה(, שהוא האור 
 ף אותו.המקי

חומר חסר צורה )ע"פ הפילוסופיה האריסטוטלית(. ומה שנתייחד לתיאור  -היולי 
 האות יוד = ספירת חכמה.

ורה. מה שאין לו גיבוש מחשבתי. מחשבה אצל ר' ברוך: מחשבה נעדרת צ
 מודע. רשימו.-סובטילית או אמורפית. ספיריית. קדמות השכל.  תת



 284 

ן הפרצופים העליונים בטרם עיבורם ולידתם בקבלת האר"י: מה שמתרחש בי -זיווג 
 של הפרצופים התחתונים.

 ת(.חיבור והיקש של שתי הקדמות )לעתים סותרו -ואצל ר' ברוך: תהליך החשיבה 

 ישויות המכילות את עצמות האל. כמו; גוף ונשמה. -כלים 

וע"פ ר' ברוך, הכלי הוא עצמות לגבי האור שמתחתיו. הוא השגה נמוכה, משל 
 עי הבנה.ואמצ

 

מה שיוצא מחיבור שתי הקדמות בתהליך הלימוד וההשגה. היצירה  -לידה 
 האנושית. 

ורה שהם קישוטי הכלה. מה נשמות הצדיקים )לעתים לאחר מותם(. דברי ת -מ"ן 
 שמעורר את תאוות הזכר להזדווג בנקבה.

 סוף-בקבלת האר"י זו הנקודה שממנה התחיל הצמצום. אור אין -נקודה אמצעית 
צמצם את עצמו מעצמו אל עצמו, כדי לפנות מקום לבריאת העולמות. ע"פ ציור זה, 

 ות.נקודה זו היא מרכז העיגול, והיא הנמוכה בתחתית סולם האציל

הנקודה האמצעית בפרשנותו של ר' ברוך מקוסוב, היא האמצע בין "בחי' אפס ואין, 
מציאת דבר בב"ת.  שאין שום מציאות לדבר ההוא כלל לגמרי, והקצה השני הוא

והנה הממוצע בין שתי קצוות אלו הוא בחי' מציאות בתכלית השלימות שהוא יכול 
 -ק" )עמוד העבודה, נב ע"ב(.   לסבול והוא בחי' הנאצל הראשון שהוא כתר א"

התיאור איננו מקומי אלא ערכי. הנקודה האמצעית היא הנאצל הראשון, שהוא 
 אמצעי ע"פ דרגת שלימותו.

 השהות והאינקובציה שבה מושג הרעיון בשכל האדם. -עיבור 

סוף, והגבלתו בתהליך -בקבלת האר"י: שאיפה פנימה של אור האין -צמצום 
 האצילות.

ברוך: מתן הסבר לדברים )הלבשת הדברים( ע"י משל. לימוד והתרכזות  בקבלת ר'
תמצות. באספקט מסויים. התמקדות וחידוד. פיסול. מתן צורה לדבר היולי. סיפור. 

 השתקפות או יצירה בקטן )כמו אדם גבוה בראי קטן(.

 סוף במקום הפנוי.-מה שנשאר אחר הצמצום מאור אין -רשימו 
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מונת מה שנרשם בלב האדם מן ההארה, תמונת האהוב, הד ובקבלת ר' ברוך היא ת
קולו, ציור ההשגה, תמונת הדברים, זכרון הדברים, צלם האדם. ובעיקר הרישום, או 

 המתאר, המקדימים ומשרטטים יצירה חדשה.קווי 

קריסה והתנפצות של העולמות שנבנו ללא ויסות וצמצום של השפע   -שבירה 
 האלהי.

 , שכחה, שגעון, בלבול.בקבלת ר' ברוך: מות

  

 ספרי חסידות וקבלה עליהם מבוססת עבודה זו                     

ברוך בן אברהם מקוסוב,  ספר יסוד האמונה וספר עמוד העבודה )טשערנאוויץ, 
 תרי"ד(.

 ספר יסוד האמונה וספר עמוד העבודה )טשרנאוויץ, תרכ"ג(.

, נה ועמוד העבודה )יוזעפאףנחמד ונעים; כולל את שני הספרים: יסוד האמו
 תרמ"ד(.

 ספר עמוד העבודה, עם הגהות "אוהבי יש" )ניו יורק, תשמ"ח(.

 דפוס צילום של מהדורת טשערנאוויץ, תרכ"ג )ירושלים, תשכ"ח(.

 המובאות בעבודה זו הם ממהדורת טשערנאוויץ, תרכ"ג.

 

 אברהם דוד בן אשר מבוצ'ץ',  דברי אבות )לעמבערג, תרל"ט(.

,  וצוה הכהן )שדה לבן, תקפ"ג(; אבן הראש שמואל בן נפתלי הירץ הכהןאהרן 
 )ירושלים, תשכ"א(.

אלימלך מליז'נסק, צעטיל קטן )קליינווארדיין, תרפ"ה(; נעם אלימלך )שקלאוו, 
 תק"ן(. 

אליעזר ליפמן מבראד, בית שלמה על משלי )זאלקווא, תק"ס(; טל אורות עם מגדל 
ישעיה על הושע וישעיה ב(; פתח התשובה עם נחמות דוד על תהלים )ווין, תקנ"

 )זאלקווא, תקס"א(.

 (.1897אשר צבי מאוסטרהא, מעין החכמה )פאדגארזע, 
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 בנימין מזלוזיץ, תורי זהב )מאהלוב, תקע"ו(.

דב בר ממזריטש, אור האמת )הוסיאטין, תרנ"ט(. אור תורה )קארעץ, תקס"ד(. מגיד 
בעבודה הן ממהדורה המובאות  -שלים, תש"ן(.  דבריו ליעקב )מהדורת ר' ש"ץ, ירו

 זו. מהדורה ראשונה )קארעץ, תקמ"א(.

 דוד בן משה הכהן, נפש דוד )לבוב, תק"ן(; מראה כהן )זאלקווא, תקל"ו(.

 דרכי ישרים )זיטאמיר, תקס"ד(.

 הורביץ, יצחק בן יעקב יוקל, מטעמי יצחק )פיעטרקוב, תרס"ד(.

 יורק, תשמ"ב(.-)ניו הורביץ, נפתלי צבי, אהל נפתלי

יץ, שמואל שמלקא בן צבי הירש, שמן הטוב )פיעטרקוב, תק"פ(. דברי שמואל הורב
 )לעמבערג, תרכ"ט(. דרכי ישרים ]פולין, תק"פ[.

חיים חייקל מאמדור, אגרת הקדש )זאלקווא, תקנ"ט(; חיים וחסד )ווארשא, 
 תרנ"א(.

 (.1862חיים צנזר, נאדר בקודש על מסכת אבות )לעמבערג, 

יהודה, רב טוב )לעמבערג, תרמ"ט(; ייטב פנים )מונקאטש, טייטלבוים, יקותיאל 
 תרמ"ג(.

 (.1928טייטלבוים, משה, ישמח משה )ברלין, 

 תר"ט(.-טירר, חיים בן שלמה מטשרנוביץ, באר מים חיים )טשרנוביץ, תקצ"ו

 יוסף משה בן אלקנה מזלוזיץ, ברית אברהם )בראדי, תרל"ה(.

 פולנאה, תולדות יעקב יוסף )קארעץ, תק"ם(. יעקב יוסף מ

יעקב יצחק החוזה מלובלין, דברי אמת )זאלקווא, תקס"ח(; זאת זכרון )לעמבערג, 
 תרי"א(; זכרון זאת )ווארשא, תרכ"ט(.

 (.1982יצחק אייזיק מקומרנא, נוצר חסד )ירושלים, 

 , תקס"ד(.ישראל נחמן בן יוסף דרוהוביטשר, פקודת המלך )ליוורנו

 ששכר דב בר מזלוטשוב, מבשר צדק )דובנא, תקנ"ח(.י
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 כתבי קדש )ווארשא, תרמ"ד(.

 כתר שם טוב )ברוקלין, תשמ"ז(. דפוס ראשון )זאלקווא, תקנ"ד(.

 לבל, ישראל, ספר ויכוח )ווארשא, תקנ"ח(.

לוי יצחק מברדיטשוב, קדושת לוי )ירושלים, תשל"ב(. דפוס ראשון )סלאוויטא, 
 .תקנ"ח(

 רים )לעמבערג, תקנ"ב(.לקוטים יק

 מנחם מנדל מויטבסק, ליקוטי אמרים )לעמבערג, תרע"א(.

 מנחם מנדל מקוסוב, אהבת שלום )לעמבערג, תקס"ד(.

מנחם נחום מטשרנוביל, מאור עינים )ירושלים, תשל"ה(. דפוס ראשון )סלאוויטא, 
 תקנ"ח(; ישמח לב )סלאוויטא, תקנ"ח(.

 (.1996דכי בשער המלך )ניו יורק, זוועהיל, מרמרדכי בן גדליה משה מ

 מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה, מי השילוח )ווין, תר"ך(.

משה בן הלל מזמושץ )אוסטרר(, ערוגת הבושם על שה"ש )זאלקווא, תק"ה(; דרש 
 משה לס' תהלים )לבוב, תרל"ט(.

 משה בן יהודה ליב הכהן, קרן אור )זאלקווא, תקל"ו(.

שין, חלוקא דרבנן )זאלקווא, תקכ"ח(. קרית ארבע זלמן מדרוגטמשה בן יקותיאל 
 )זאלקווא, תקכ"ה(.

משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים )ירושלים, תשכ"ג(. דפוס ראשון 
 )חמ"ד, הסכמה: תקס"ח(.

(. דפוס ראשון )מונקאטש, 1981משולם פייבוש מזברז', יושר דברי אמת )ירושלים, 
 תרס"ה(.

ליקוטי מוהר"ן )אוסטרהא, תקס"ח(; פעולת הצדיק חה מברסלב, נחמן בן שמ
)ברוקלין, תשל"ח(; שיחות הר"ן )ווארשא, תרפ"ז(; סיפורי מעשיות )אוסטרהא, 

 תקע"ה(.

 יורק, תש"ן(.-נתן בן יעקב יושע, שארית נתן )ניו
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 יורק, תשכ"א(.-פיש, נחום צבי, מטל שמים. בתוך: חיים צנזר, פי' למס' אבות )ניו

 (.1864ופת צופים )לעמבערג, חס מקורץ, נפנ

 צוואת הריב"ש )ברוקלין, תשל"ה(. דפוס ראשון )זאלקווא, תקנ"ד(.

שבחי הבעש"ט  מהד' הורודצקי )ברלין, תרפ"ב(. מהד' רובינשטיין )ירושלים, 
תשנ"ב(. לראשונה נדפס בתקע"ה, בשלושה מקומות שונים: ברדיטשוב, לאשצוב 

 וקאפוסט.

 י אמרים )סלאוויטא, תקנ"ו(.לאדי, ליקוטשניאור זלמן מ

 (.1868שפירא, צבי אלימלך מדינוב, אגרא דכלה )לעמבערג, 

 

 

 ספרי קבלה:

 (; אור החמה )שאלוניקי, תר"ב(.1863אזולאי, אברהם, חסד לאברהם )לבוב, 

 אירגס, יוסף, שומר אמונים  )אמשטרדם, תצ"ו(; מבוא פתחים )אמשטרדם, תצ"ו(.

 לנא, יהל אור )ווילנא, תרע"ג(.אליהו בן שניאור זלמן מווי

 אלעזר מוורמס, חכמת הנפש )ירושלים, תשכ"ח(. דפוס ראשון )לעמבערג, תרל"ו(.

 ברכיה ברך, זרע ברך )קראקא, ת"ו(.

 ברית )אמשטרדם, ת"ט(.הורביץ, ישעיה, שני לוחות ה

 הורביץ, שבתי שפעטל, שפע טל )הנאוויה, שע"ב(.

 (. מהד' פטר שפר.1981)טיבינגן,  היכלות; סינופסיס לספרות ההיכלות

 הירירה, אברהם, שער השמים )אמשטרדם, תט"ו(.

 וידש, אליהו די, ראשית חכמה )ויניציה, של"ט(.

חיים )קארעץ, תקמ"ב(; חומש ע"פ ויטל, חיים, עץ חיים )קארץ, תקמ"ב(; פרי עץ 
האר"י )ירושלים, תשנ"א(; שער הכוונות )ירושלים, תשמ"ז(. דפוס ראשון 
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שאלוניקי, תרי"ב(; ספר הגלגולים )פרנקפורט, תמ"ד(;  תולדות האר"י )ירושלים, )
 תשכ"ו(.

 זמרא, דוד ן', מגן דוד )אמשטרדם, תע"ג(.

 .טייטצק, יוסף, פורת יוסף )ויניציאה, שנ"ט(

משה בן שם טוב די לאון, שקל הקודש )לוס אנג'לס, תשנ"ו(. מהד' מופסיק. דפוס 
 (.1911ראשון )לונדון, 

 סבע, אברהם, צרור המור )בני ברק, תש"ן(. דפוס ראשון )ויניציאה, רפ"ג(.

 (. מהד' יעלינעק.1938סדר גן עדן, בית המדרש ח"ג )ירושלים, 

 טרקוב, תרע"א(.עזרא מגירונה, פירוש שיר השירים )פיע

עמדן, יעקב, מגלת ספר )ווארשא, תרנ"ז(. מטפחת ספרים )ירושלים, תשנ"ה(. דפוס 
 לטונא, תקכ"ח(.ראשון )א

 עמנואל הרומי, מחברות עמנואל )תל אביב, תש"י(.

 צורף, שמואל סגל, כור לזהב )פרנקפורט דאדר, תמ"א(.

 ן )לובלין, ת"ו(.קארו, יוסף, מגיד מישרים  )ירושלים, תש"ך(. דפוס ראשו

קורדובירו, משה, פרדס רימונים )קראקא, שנ"ב(; אור יקר )על הזוהר ושיעור 
 תשנ"ו(; אילימה )לבוב, תרמ"א(.-ושלים, ת"שקומה(. )יר

 קנפנטון, יהודה בן שלמה, ספר ארבעה קנינים )ברוקלין, תשנ"ז(.

 רדם, תפ"ז(.ריקי, עמנואל חי, יושר לבב )אמשטרדם, תק"ב(; משנת חסידים )אמשט

 שפירא, נתן נטע בן שלמה, מגלה עמוקות )פירדא, תנ"א(.

 ושלים, תרנ"א(. דפוס ראשון )ויניציאה, תט"ו(.שפירא, נתן בן ראובן, טוב הארץ )יר

  

 ביבליוגרפיה:  
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-81)תשנ"ד(, ע'  34סוד: דניאל אברמס, סוד כל הסודות. בתוך: דעת, חוב' -אברמס
61. 

קדושת השם: שרגא אברמסון, נוסח ברכה על "קדושת השם", בתוך: -אברמסון
 קסד.-פה )ירושלים, תשל"ב(, ע' קנו-תורה שבעל

"ט: עמנואל אטקס, הבעש"ט כמיסטיקן ובעל בשורה בעבודת ה'. הבעש-אטקס
 .454-421יון, כרך סא )תשנ"ו(, ע' בתוך: צ

מאגיה ובעלי שם: עמנואל אטקס, מקומם של המאגיה ובעלי השם בחברה -אטקס
 .104-69י"ח. בתוך: ציון, כרך ס )תשנ"ה(, ע' -האשכנזית במפנה המאות הי"ז

אטקס, תנועת החסידות בראשיתה. בתוך: פולין,  תנועת החסידות: עמנואל-אטקס
 אביב, תשנ"א(. עורך: עמנואל אטקס.-)תל 10-9חטיבה ג, יחידה 

 Emmanuel Etkes, Hasidism as a Movement; theהחסידות כתנועה:  -אטקס

first stage. In: Hasidism; Continuity or Innovation? (Cambridge, Mass., 

1988), p. 1-26. 

ת אחד מעיר: משה אידל, אחד מעיר ושנים ממשפחה; עיון מחודש בבעיי-דלאי
 .30-5)תש"ן(, ע'  44תפוצתה של קבלת האר"י והשבתאות. בתוך: פעמים, חוב' 

באור החיים: משה אידל, באור החיים. בתוך: קדושת החיים וחירוף הנפש: -אידל
. עורכים: 211-191' קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל )ירושלים, תשנ"ג(, ע

 ישעיהו גפני, אביעזר רביצקי.

אידל, גולם; מסורות מאגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת אדם גולם: משה -אידל
 מלאכותי )ירושלים, תשנ"ו(. תרגם: עזן מאיר לוי. נוסח מורחב בעריכת המחבר.

דפוסים: משה אידל, דפוסים של פעילות גואלת בימי הביניים. בתוך: -אידל
 . עורך: צבי ברס.279-253יחיות ואסכטולוגיה )ירושלים, תשמ"ד(, ע' מש

החוויה המיסטית: משה אידל, החוויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה -אידל
 )ירושלים, תשמ"ח(.

הפירוש המאגי:  משה אידל, הפירוש המאגי והניאופלטוני של הקבלה -אידל
כרך א, חוב' ד )תשמ"ב(, ע' בריניסאנס. בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, 

111-60. 

 Idel, Moshe, Hasidism between Ecstasy and Magic (Newחסידות:-אידל

York, 1995). 
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חרב פיפיות: משה אידל, שתי הערות על ספר חרב פיפיות לר' יאיר בן -אידל
 .214-213שבתאי. בתוך: קרית ספר, כרך נג )תשל"ח(, ע' 

ת, מיסטיקה יהודית ומאגיה. בתוך: מדעי היהדות, יהדות: משה אידל, יהדו-אידל
 .40-25' )תשנ"ו(, ע 36כרך 

לגלגוליה: משה אידל, לגלגוליה של טכניקה קדומה של חזון נבואי בימי -אידל
 ז.-הביניים. בתוך: סיני, כרך פו )תש"מ(, ע' א

מוסיקה: משה אידל, הפירוש המאגי והתיאורגי של המוסיקה בטקסטים -אידל
 .סב-(, ע' לג1982מתקופת הרנסנס ועד החסידות. בתוך: יובל, כרך ד ) יהודיים

מקורות דימוי המעגל: משה אידל, מקורות דימוי המעגל בספר הויכוח על -אידל
 .166-156האהבה. בתוך: עיון, כרך כח )תשל"ח(, ע'  

 אביב, תשנ"ב(.-משיחיות: משה אידל,  משיחיות ומיסטיקה )תל-אידל

: משה אידל, סדר הלימוד של ר' יוחנן אלימנו. בתוך: תרביץ, סדר הלימוד-אידל
 .331-303)תשל"ט(, ע'  כרך מה

 The Ladder of Ascension, In: Studies in Medieval Jewishסולם: -אידל

History and Literature, Vol. II (1984), p. 83-93 

ך: מחקרי עולם המלאכים: משה אידל, עולם המלאכים בדמות אדם. בתו-אידל
 .32-24ירושלים במחשבת ישראל, כרך א )תשמ"ד(, ע' 

רדס: משה אידל, פירוש על הכניסה לפרדס בראשית הקבלה. בתוך: מחניים, פ-אידל
 .39-32)ירושלים, תשרי, תשנ"ד(, ע'  6חוב' 

 (.1990פרקים בקבלה נבואית: מ' אידל, פרקים בקבלה נבואית )ירושלים, -אידל

דל,  על תולדות מושג ה'צמצום' בקבלה ובמחקר. בתוך: צמצום: משה אי-אידל
קבלת האר"י;  דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית 

לזכר גרשם שלום  )= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך י(, )ירושלים, 
 . עורכים: רחל אליאור, יהודה ליבס. 112-59תשנ"ב(, ע' 

 ריקנאטי המקובל )ירושלים, תשנ"ח(.ריקנטי: ר' מנחם -לאיד

קבלה: משה אידל, קבלה; היבטים חדשים )ירושלים, תשנ"ג(. תרגם אבריאל -אידל
 לבב בעריכת המחבר.-בר
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 ,Moshe Idel, Kabbalah; New Perspective (New Haverקבלה )א(:  -אידל

1988). 

: מחקרים לוגיה הקבלית. בתוךתארים: משה אידל, תארים וספירות בתיאו-אידל
. עורכים: שרה א' וילנסקי, משה 111-87בהגות יהודית )ירושלים, תשמ"ט(, ע' 

 אידל.

 Moshe Idel, Perceptions of  Kabbalah in theתפיסות: משה אידל  -אידל

second half of the 18th century. In:  The Journal of Jewish Thought and 

Philosophy, Vol. 1 (1991), p. 55-114. 

אלהים ועצמותו: אלכסנדר אלטמן, אלהים ועצמותו של אדם במיסטיקה -אלטמן
. עורך: אברהם 81-76אביב,  תשמ"ג(, ע' ¬היהודית. בתוך: פנים של יהדות )תל

 שפירא.

 The ladder of ascension, Studies in Religiousסולם: אלכסנדר אלטמן, -אלטמן

Philosophy and Mysticism (London, 1969) p.  41-72 וכן בתוך: מאמרים .
 .32-1בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לגרשם שלום )ירושלים, תשכ"ח( ע' 

צלם אלהים: אלכסנדר אלטמן, צלם אלהים בתיאולוגיה היהודית והנוצרית. -אלטמן
 . עורך: אברהם שפירא.30-11(, ע' 1983אביב, -בתוך: פנים של יהדות )תל

כסנדר אלטמן, שירי קדושה בספרות ההיכלות הקדומה. שירי קדושה: אל-טמןאל
 .24-1בתוך: מלילה, כרך ב )תש"ו(, ע' 

משולם פייבוש הלר: מור אלטשולר, משנתו של ר' משולם פייבוש הלר -אלטשולר
עבודת דוקטור, האוניברסיטה  -ומקומה בראשית החסידות )ירושלים, תשנ"ה(. 

 העברית בירושלים.

-ליאור, הבעל שם טוב וראשית התנועה החסידית )תלהבעש"ט: רחל א-יאוראל
 (.1988אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 

הזיקה המטאפורית: רחל אליאור, הזיקה המטאפורית בין האל לאדם -אליאור
ורציפותה של הממשות החזיונית בקבלת האר"י. בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת 

 .57-47ישראל, כרך י )תשנ"ב(, ע' 

ת בגשמיות: רחל אליאור, בין "התפשטות בגשמיות" התפשטו-אליאור
ל"התפשטות האהבה בגשמיות". בתוך: כמנהג אשכנז ופולין; ס' היובל לחנא 

. עורכים: ישראל ברטל, חוה טורניאנסקי, 241-209(, ע' 1993שמרוק )ירושלים, 
 עזרא מנדלסון.
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דית. בתוך: י יסוד במחשבה החסידפוס -יש ואין: רחל אליאור, יש ואין -אליאור
משואות; מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' 

. עורכים: מיכל אורון, עמוס 74-53אפרים גוטליב ז"ל )ירושלים, תשנ"ד(, ע' 
 גולדרייך.

ספרות ההיכלות: רחל אליאור, ייחודה של התופעה הדתית בספרות -אליאור
ה. בתוך: המיסטיקה היהודית הקדומה, והרחבת גבולות ההשגההיכלות, דמות האל 

 . עורך: יוסף דן.13-58מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ו )תשמ"ז(, ע' 

קארו: רחל אליאור, ר' יוסף קארו ור' ישראל בעל שם טוב. בתוך: תרביץ, -אליאור
 .709-671כרך סה )תשנ"ו(, ע' 

דות. בתוך: דברי יקה שבין קבלה לחסיקבלה וחסידות: רחל אליאור, הז-אליאור
 .114-107הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות )תשמ"ו(, ע' 

קבלת האר"י, שבתאות וחסידות: רחל אליאור, קבלת האר"י, שבתאות -אליאור
וחסידות; רציפות היסטורית, זיקה רוחנית וזהות נבדלת. בתוך: קולות רבים; ספר 

חשבת ישראל, כרך יג, )=מחקרי ירושלים במאופנהיימר -הזכרון לרבקה ש"ץ
 . עורכים: רחל אליאור ויוסף דן.397-379(, ע' 1996

תורת אחדות ההפכים: רחל אליאור, תורת אחדות ההפכים )ירושלים, -אליאור
1992.) 

תורת האלהות: רחל אליאור, תורת האלהות בדור השני של חסידות חב"ד -אליאור
 )ירושלים, תשמ"ב(.

רחל אליאור, תמורות במחשבה הדתית בחסידות רות במחשבה הדתית: תמו-אליאור
-438פולין; בין 'יראה' ו'אהבה' ל'עומק' ו'גוון'. בתוך: תרביץ, כרך סב )תשנ"ג(, ע' 

381. 

 אביב, תשכ"א(.-אדמורים: יצחק אלפסי, ספר האדמורים )תל-אלפסי

 (.1974החסידות: יצחק אלפסי, החסידות )תל אביב, -אלפסי

 אביב, תשכ"א(.-סי, תולדות האדמורים )תלתולדות: יצחק אלפ-יאלפס

דרך המלכות: דוד אסף, דרך המלכות; ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות -אסף
 החסידות )ירושלים, תשנ"ז(.

 .Philip d'Aquin, L;Arbre de la Cabale (Paris, 1625)קבלה: -אקווין
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 ח(.נוז )ירושלים, תשי"אור הגנוז: מרדכי מרטין בובר, אור הג-בובר

הערות: מרדכי מרטין בובר, כמה הערות לתיאורה של החסידות. בתוך: -בובר
 אמות, כרך ז )תשכ"ג(.

 אביב, תש"ח(.-בפרדס החסידות: מרדכי מרטין בובר, בפרדס החסידות )תל-בובר

 סדר הדורות: מנחם מנדל בודק, סדר הדורות )לבוב, תרל"ה(.-בודק

ק שירה )ירושלים, תשכ"ז(. עבודת פרק שירה: מלאכי בית אריה, פר-בית אריה
 דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 (.1964אביב, -קוסוב: משה חיים אפרים בלוך, ספר קוסוב )תל-בלוך

ה, תורת האלהות של ר' משה קורדובירו תורת האלהות: יוסף בן שלמ-בן שלמה
 )ירושלים, תשכ"ה(.

וך: ספונות, כרך ה )תשכ"א(, ע' המגיד: מאיר בניהו, המגיד של רמח"ל. בת-בניהו
 שלו.-רצט

פי "מגיד"; -רמח"ל: מאיר בניהו, שבועת רמח"ל לחדול מלחבר ספרים על-בניהו
 .48-24מהותה ותוצאותיה. בתוך: ציון, כרך מב )תשל"ז(, ע' 

אחרית הימים: יצחק פריץ בער, לבירורה של תורת אחרית הימים בימי הבית -בער
 תשי"ט(.-כד )תשי"ח-גהשני. בתוך: ציון, כרך כ

מחקרים: יצחק  פריץ בער, מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל )ירושלים, -בער
 תשמ"ו(.

עתו. פראנק: אברהם יעקב בראוור, מקור עברי חדש לתולדות פראנק וסי-בראוור
 .331-330(, ע' 1917בתוך: השלח, כרך לג )

 ים )תל אביב, תשי"ט(.הוגים ומאמינים: שמואל הוגו ברגמן, הוגים ומאמינ-ברגמן

הפילוסופיה הדיאלוגית: שמואל הוגו ברגמן, הפילוסופיה הדיאלוגית -ברגמן
 (.1974מקירקגור עד בובר )ירושלים, 

 וש השם )ירושלים, תשכ"ד(.קידוש השם: שמואל הוגו ברגמן, קיד-ברגמן

שלמה מיימון והרמב"ם: שמואל הוגו ברגמן, שלמה מיימון ומשה בן -ברגמן
 .492-483. בתוך: מאזנים, כרך ג )תרצ"ה(, ע' מיימון
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שלמה מיימון: שמואל הוגו ברגמן, הפילוסופיה של שלמה מיימון -ברגמן
 )ירושלים, תרצ"ב(.

הוגו ברגמן, תפילה, התבוננות ודבקות  תפילה, התבוננות ודביקות: שמואל-ברגמן
 כאמצעים בחיינו הדתיים )ירושלים, תש"ך(.

עלי, על יראת ה' אצל הרמב"ם. בתוך: עיון, כרך מה הרמב"ם: גלעד בר-ברעלי
 .388-381)תשנ"ו(, ע' 

כריכת הגילוי והכיסוי בלשון ובאהבה. בתוך:  -גילוי וכיסוי: גלעד ברעלי -ברעלי
 ות עברית )תשנ"ו(.מחקרי ירושלים בספר

 . J. Godwin, Robert Fludd (London, 1979)פלאד: -גודווין

 (.1996גאטהיל, פאר הבאר מים חיים )ברוקלין,  פאר: אברהם אפרים-גוטהיל

 Hirsch Loeb Gordon, The Maggid of Caro; The Mystic Life ofהמגיד: -גורדון

the Eminent Codifier Joseph Caro as Revealed in His Secret Diary (New 

York, 1949). 

ביבליוגרפיה  -מיימון  שלמה מיימון: ניל גורדון )נח יונתן( ג'יקובס, שלמה-ג'יקובס
 .262-245מוערת. בתוך: קרית ספר, כרך מא )תשכ"ו(, ע' 

ערים: נתן מיכאל גלבר, ערים ואמהות בישראל, כרך ו: תולדות יהודי ברודי -גלבר
 ו(.)ירושלים, תשט"

 Jerome I. Gellman, The Trembling and the Fire; Kierkegaardעקדה:     -גלמן

and Hasidic Masters on the Binding of Isaac  (Lanham, 1994) . 

 Karl Erich Groezinger, Musik und Gesang in der Theologieמוסיקה:-גרוצינגר

der fruehen Juedischen Literatur (Tuebingen, 1982) 

שיר: קרל גרוצינגר, מסורת וחידוש בתפיסת השיר בזוהר. בתוך: מחקרי -גרוצינגר
 .355-347שראל, כרך ח )תשמ"ט(, ע' ירושלים במחשבת י

 Arthur Green, Devotion and Commandment - The Faith ofאברהם: -גרין

Abraham in the Hasidic Imagination (Cincinnati, 1989). 

 Arthur Green, Religion and Mysticism; The Case ofדת ומיסטיקה: -גרין

Judaism. In: Take Judaism for Example, ed. Jacob Neusner (Chicago, 

1983), p. 67-91 . 
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 :Arthur Green, The Zaddiq as Axis Mundi in Later Judaism. Inהצדיק: -גרין

Essential Papers on Kabbalah, ed.  Lawrence Fine (New York, 1995), p. 

291-314 . 

 Arthur Green, Hasidism; Discovery and Retreat. In: The Otherחסידות: -גרין

Side of God, ed. P.L. Berger (New York, 1981), p. 104-130. 

 Arthur Green, Typologies of Leadership and the Hasidicמנהיגות: -גרין

Zaddiq. In: Jewish Spirituality, ed. Arthur Green. Vol. II (New York, 1987), p. 

127-156. 

שיר השירים לר' יצחק ן' סהולה. מהד' א' גרין. בתוך: מחקרי שה"ש: פירוש -גרין
 .491-393ירושלים במחשבת ישראל, כרך ו )תשמ"ז(, ע' 

 Arthur green, The Song of Songs in Early Jewishשה"ש )א(: -גרין

Mysticism. In: Orim, Vol. II (1987), p. 49-63. 

ה והטכניקה של החזון הנבואי אספקלריה: איתמר גרינולד, האספקלרי-גרינולד
 .97-95)ירושלים, תש"ל(, ע'  40והאפוקליפטי. בתוך: בית מקרא, כרך טו, חוב' 

יורדי המרכבה; אפוקליפטיקה: איתמר גרינולד, אפוקליפטיקה וספרות -גרינולד
פרקים בתולדות האיזוטריקה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד )ירושלים, 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.עבודת דוקטור,  -תשכ"ט(. 

קידוש השם: איתמר גרינוולד, קידוש השם, בתוך: מולד, כרך א  )תשכ"ח(, -גרינולד
 .484-476ע' 

רת המלאכים ה'קדושה' ובעית חיבורה שירת המלאכים: איתמר גרינולד, שי-גרינולד
של ספרות ההיכלות. בתוך: פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני )ירושלים, 

 . עורכים: אהרן אופנהיימר, אוריאל רפפורט, מנחם שטרן.481-459תשמ"א(, ע' 

 יורק, תשי"ב(.-מצבת קדש: יקותיאל יהודה גרינולד, מצבת קדש )ניו-גרינולד י"י

 : זאב גריס, ספרות ההנהגות )ירושלים, תש"ן(.הנהגות-גריס

אביב,  -ידות )תלספר, סופר וסיפור: זאב גריס, ספר סופר וסיפור בראשית החס-גריס
 תשנ"ב(.

 אביב, תש"ך(.-חסידות: שלמה דובנוב,  תולדות החסידות )תל-דובנוב
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תם במפנה הדורות: בן ציון דינור, במפנה הדורות; מחקרים ועיונים בראשי-דינור
 של הזמנים החדשים בתולדות ישראל )ירושלים, תשט"ו(.

החסידות ויסודותיה ראשיתה של החסידות: בן ציון דינור, ראשיתה של -דינור
-227הסוציאליים והמשיחיים. בתוך ספרו: במפנה הדורות )ירושלים, תשט"ו(, ע' 

83. 

 (.1975הסיפור החסידי:  יוסף דן,  הסיפור החסידי )ירושלים, -דן

 עיונים: יוסף דן, עיונים בספרות חסידי אשכנז )רמת גן, תשל"ד(.-ןד

 שנ"ז(.קדושה: יוסף דן, על הקדושה )ירושלים, ת-דן

תולדות: צבי בן חיים אריה, תולדות ר' איצק'ל האמבורגער )ירושלים, -הורביץ
 תש"ן(.

 אביב, תש"ד(.-חסידות: שמואל אבא הורודצקי, החסידות ותורתה )תל-הורודצקי

קוסוב: שמואל אבא הורודצקי, ברוך בן אברהם מקוסוב. בתוך: -ורודצקיה
רך נלקח מן ה"יודאיקה" הגרמנית (. הע1972אנציקלופדיה יודאיקה )ירושלים, 

 ונערך ע"י ג' שלום.

הקדמה: גיאורג ווילהלם פרידריך היגל, הקדמה לפנומנולוגיה של הרוח, -היגל
 תרגם י' יובל )ירושלים, תשנ"ו(.

מבוא: גיאורג ווילהלם פרידריך היגל, מבוא לתולדות הפילוסופיה )ירושלים, -היגל
 תשכ"ג(.

רוי, יסודות קבליים בספר אור ה' לר' חסדאי קרשקש. יסודות קבליים: זאב ה-הרוי
 .109-75בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ב )תשמ"ג(, ע' 

מדמין את הצורה ליוצרה )ב"ר, נבואה: זאב הרוי, גדול כוחן של נביאים שהם -הרוי
 .61-53)תשנ"ו(, ע'  37כז א(. בתוך: דעת, חוב' 

' אברהם מקאליסק; הדרך לדביקות כנחלתם אברהם מקאליסק: משנתו של ר-הרן
 .541-517של בני העלייה. בתוך: תרביץ, כרך סו )תשנ"ז(, ע' 

חסידיות -מחלוקות אידיאולוגיות: רעיה הרן, מחלוקות אידיאולוגיות פנים-הרן
בשלהי המאה הי"ח וראשית המאה הי"ט; הגורמים למחלוקת בין ר' אברהם 

חיבור לשם קבלת תואר  -די )ירושלים, תשנ"ג(. מקליסק לבין ר' שניאור זלמן מלא
 דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים.
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גרשון קיטובר:  אברהם יהושע השל,  ר' גרשון קוטובר פרשת חייו ועלייתו -השל
 עא.-(, ע' יז1950כרך כג )  HUCAלארץ ישראל. בתוך:  

 Abraham Joshua Heschel,  God, Torahקב"ה, תורה וישראל: א"י השל,  -השל

and Israel. In: Theology and Church in Times of Change; Essays in Honor 

of John C. Bennett (Westminster, 1970), p. 81. 

נחמן מקוסוב: אברהם יהושע השל, ר' נחמן מקוסוב חבירו של הבעש"ט. -השל
קמא. עורכים: שאול -יגבתוך: ספר היובל לכבוד צבי וולפסון )תשכ"ה(, ע' ק

 ליברמן, שלום שפיגל, ליאו שטראוס, ארתור היימן.

ם יהושע השל, תורה מן השמים באספקלריה של תורה מן השמים: אברה-השל
 הדורות )לונדון תשכ"ב(.

פנחס מקורץ: אברהם יהושע השל, לתולדות ר' פנחס מקורץ. בתוך: עלי עין -השל
 .244-218תשי"ב(, ע' -)ירושלים, תש"ח

 Johann Albrecht Widmanstetter (tr.), The Newהברית החדשה: -ווידמנשטטר

Testament (Wien, 1555) . 

 Georges Vajda, Une version hebraique inconnue desבטליוסי: -וויידה

cercles Imaginaires de Batalyawsi. In: Semitic Studies in Memory of 

Imannuel Loew (Budapest 1947), p. 3-5. 

דמות יעקב: אליוט וולפסון, דמות יעקב החקוקה בכסא הכבוד; עיון נוסף -וולפסון
ת הסוד של חסידות אשכנז. בתוך: משואות; מחקרים בספרות הקבלה בתור

ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל )ירושלים, תשנ"ד(, 
 גולדרייך. . עורכים: מיכל אורון, עמוס185-131ע' 

אנציקלופדיה: מאיר וונדר, ר' ברוך ב"ר אברהם מקוסוב. בתוך: -וונדר
 .564-561י גליציה, כרך א )ירושלים, תשל"ח(, ע' אנציקלופדיה לחכמ

 .Joseph Weiss, A Late Jewish Utopia of Religious Freedomאוטופיה: -וייס

In: Studies in Eastern European Jewish Mysticism (Oxford, 1985), p 209-

248. 

,  JJSבתוך:  . A Circle of Pneumatics in Pre-Hasidismחבורת: יוסף וייס, -וייס
 .42-27. מאמר זה נמצא בתוך ספרו הנ"ל, ע' 213-199(, ע' 1958כרך שמיני )

חסידות של מיסטיקה: יוסף וייס, חסידות של מיסטיקה וחסידות של אמונה. -וייס
 (.1974: מחקרים בספרות ברסלב )ירושלים, פרק ששי בספרו
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(. עורך: מנדל 1974ים, מחקרים: יוסף וייס, מחקרים בחסידות ברסלב )ירושל-וייס
 פייקאז'.

 J. Weiss, Studies in Eastern European Jewish Mysticismמחקרים )א(:  -וייס

(Oxford, 1985)     . 

אביב, -כתבי אהבה לחנה סנש )תלמפליג חלום: יוסף וייס, מפליג חלום; מ-וייס
1996.) 

ידית. בתוך: ציון, ראשית צמיחתה: יוסף וייס, ראשית צמיחתה של הדרך החס-וייס
 .104-67כרך טז )תשי"א(, ע'  

תלמוד תורה בראשית החסידות: יוסף וייס, תלמוד תורה בראשית החסידות. -וייס
 .617-615בתוך: הדואר )ח באב תשכ"ה(, ע' 

תורה: יוסף וייס, תלמוד תורה לשיטת הבעש"ט. בתוך: תפארת תלמוד -וייס
. עורכים: צבי יעקב צימלס, 169-151ז(, ע' ישראל; ס' היובל לכבוד י' ברודי )תשכ"

 יוסף רבינוביץ, ישראל שמואל פיינשטיין.

בין השיטין: חיים וירשובסקי, בין השיטין )ירושלים, תש"ן(. עורך: -וירשובסקי
 משה אידל.

 ם הגדולים: אהרן ולדן, שם הגדולים החדש )ווארשא, תרכ"ה(.ש-ולדן

לובסקי, לדמותו של המגיד של ר' יוסף המגיד: רפאל יהודה צבי ורב-ורבלובסקי
קארו. בתוך: תרביץ, כרך כז )תשי"ח(; חוברת מוגשת לגרשם שלום למלאות לו 

 .321-310שישים שנה, ע' 

,  ר' יוסף קארו בעל הלכה ומקובל קארו: רפאל יהודה צבי ורבלובסקי-ורבלובסקי
 )ירושלים, תשנ"ו(. מתרגם: יאיר צורן.

ראל: ברכה זק, אחדות האל התורה וישראל, בתוך: אחדות האל התורה ויש-זק
 בשערי הקבלה של ר' משה קורדובירו )ירושלים, תשנ"ה(.

השפעת רמ"ק: ברכה זק, השפעת ר' משה קורדובירו על ר' משה חיים לוצאטו. -זק
וך: דברי הקונגרס  העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ג, כרך שני בת

 )ירושלים, תש"ן(.

 Berakha Sack, The influence of Reshit Hokhmahכמה והמגיד: ראשית ח-זק

on the teachings of the Maggid of Mezhirech. In: Hasidism Reappraised 

(London,1996), p. 251-257. 
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רכה זק, יחסו של ר' שלמה אלקבץ לחקירה הפילוסופית. בתוך: אשל אלקבץ: ב-זק
. עורך: ראובן בונפיל, יעקב בלידשטיין, 306-288באר שבע, כרך א )תשל"ו(, ע' 

 יוסף שלמון.

לבושי אדה"ר: ברכה זק, על ספר לבושי אדם הראשון לר' שבתי שעפטל -זק
הודית, כרך ב  )תשנ"ז(, הורוביץ. בתוך: קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה הי
 עורכים: דניאל אברמס, אברהם אלקיים. )טרם ראה אור(.

רכה זק, משל ג' האורות בס' אילת אהבים לר' שלמה הלוי משל האורות:  ב-זק
מחקרים בתולדות עם ישראל  -אלקבץ. בתוך: עין חד"ה ; חכמה, דעת, היסטוריה 

אלטמאן למלאת לו שבעים והגותו מוגשים להר' פרופסור שמעון צבי אלכסנדר 
סב. הביאו לדפוס: יהושע שטיין, רפאל הלוי -שנה )אלאבאמה, תשל"ט(, ע' נג

 לועווע.

עיון: ברכה זק, עיון בהשפעת ר' משה קורדובירו על החסידות. בתוך: אשל -זק
 .246-229שבע, כרך ג )תשמ"ו(, ע' -באר

רו )ירושלים, קורדובירו: ברכה זק, בשערי הקבלה של רבי משה קורדובי-זק
 תשנ"ה(.

ישראל בכתבי ר' שבתי שפטיל הורוביץ -תפיסת א"י: ברכה זק, תפיסת ארץ-זק
 צבי(.-)יראה אור בספר: ארץ ישראל בהגות היהודית החדשה, בהוצאת יד בן

אביב, תשנ"ה(, ע' -)תלאהבה:  משה חלמיש, אהבה. בתוך: מידות ורגשות -חלמיש
 מדר.. עורכים: אסא כשר, אהרן נ155-131

תורת הכוונות: משה חלמיש, ההתמודדות עם תורת הכוונות. בתוך: קולו.ת -חלמיש
 .257-250רבים; ספר הזכרון לר. ש"ץ )ירושלים, תשנ"ו(, ע' 

ראשית: יעקב חסדאי, ראשית דרכם של החסידים והמתנגדים לאור ספרות -חסדאי
 בירושלים.ש )ירושלים, תשמ"ד(. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית הדרו

עקיבא: דליה חשן, תורת היסורים בתפיסת האלהות של ר' עקיבא. בתוך: -חשן
 .33-5דעת, חוב' כז )תשנ"א(, ע' 

הרב מלאדי: מרדכי טייטלבוים, הרב מלאדי ומפלגת חב"ד )ורשא, -טיטלבוים
 תרע"ג(.-¬תר"ע

של מן: נסים יושע, הבריאה והזמן; ויכוח תיאולוגי פילוסופי הבריאה והז-יושע
קארדוזו עם נתן העזתי. בתוך: קולות רבים; ס' הזכרון לרבקה ש"ץ )ירושלים, 

 . עורכים: רחל אליאור ויוסף דן.284-259תשנ"ו(, ע' 
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הרקע הפילוסופי: נסים יושע, הרקע הפילוסופי לתיאולוג שבתאי; קווים -יושע
שלים, אלהות של אברהם מיכאל קרדוזו. בתוך: גלות אחר גולה )ירולהבנת תורת ה

 . עורכים: אהרן מירסקי, אברהם גרוסמן, יוסף קפלן.572-541תשמ"ח(, ע' 

 מיתוס ומטאפורה: נסים יושע,  מיתוס ומטאפורה )ירושלים, תשנ"ד(.-יושע

שון הגאולה: יורם יעקבסון, הגאולה האחרונה באספקלריה של אדם הרא-יעקבסון
 .89-67א )תשמ"ג(, ע' לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס. בתוך: דעת, חוב' י

צלם אלהים: יורם יעקבסון, צלם אלהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי -יעקבסון
 .136-103המהר"ל מפראג. בתוך: דעת, כרך יט )תשמ"ז(, ע' 

זאניש בלבוב. בית דפוסה: אברהם יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית רא-יערי
 .108-95בתוך: קרית ספר, כרך יז )ת"ש(, ע' 

 מחקרי ספר: אברהם יערי, מחקרי ספר )ירושלים, תשי"ח(.-יערי

 שלוחי ארץ ישראל: אברהם יערי, שלוחי ארץ ישראל )ירושלים, תשי"א.-יערי

 תעלומת ספר: אברהם יערי, תעלומת ספר )ירושלים, תשי"ד(.-יערי

י, לתולדות מלחמתם של חכמי פולין בתנועת פראנק. פראנק: אברהם יער-יערי
 קפג.-יני, כרך לה )תשל"ד(, ע' קעבתוך: ס

בין תתנ"ו: יעקב כ"ץ, בין תתנ"ו לת"ח ות"ט. בתוך: ספר היובל לי'צחק בער -כ"ץ
. עורכים: שמואל אטינגר, ש. ברוך, בן ציון דינור, 337-318)ירושלים, תשכ"א(, ע' 

 ישראל היילפרין.

 יי עגנון, דן לאור, חיי עגנון )ירושלים, תשנ"ח(.ח-לאור

 Naftali Loewenthal, Communicating the Infinite; Theחב"ד: -לוונטל

Emergence of the Habad School (Chicago,1990). 

צלם: יאיר לורברבוים, צלם אלהים: ספרות חז"ל, הרמב"ם והרמב"ן -לורברבוים
 טור, האוניברסיטה העברית ירושלים.עבודת דוק -)ירושלים, תשנ"ז(. 

נחס לחובר, שלמה מיימון וספר תולדותיו )תל אביב, שלמה מיימון: פ-לחובר
 תשי"ג(.

)תשנ"ד(,  7אהבת האל: יהודה ליבס, אהבת האל וקנאתו. בתוך: דימוי, חוב' -ליבס
 כהן.-. עורכת: חוה פנחס36-30ע' 
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' וולף בן יהונתן אייבשיץ, על איבשיץ: יהודה ליבס, חבור בלשון הזוהר לר-ליבס
. ובתוך 178-148(, ע' 1982תוך: קרית ספר, כרך נז )חבורתו ועל סוד הגאולה. ב

 .104-77ספרו: סוד האמונה השבתאית )ירושלים, תשנ"ה(, ע' 

אלישע: יהודה ליבס, חטאו של אלישע, ארבעה שנכנסו לפרדס וטבעה של -ליבס
 המיסטיקה התלמודית )ירושלים, תש"ן(.

-ספר, סג )תש"ן-גלם: יהודה ליבס, גלם בגימטריא חכמה. בתוך: קרית-ליבס
 .1322-1305תשנ"א(, ע' 

המיתוס היהודי: יהודה ליבס, המיתוס היהודי וגלגוליו. בתוך: משואות; -ליבס
מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים 

 . עורכים: מיכל אורון, עמוס גולדרייך.297-243(, ע' 1994גוטליב ז"ל )ירושלים, 

יהודה ליבס, המשיח של הזוהר. בתוך: הרעיון המשיחי בישראל; המשיח: -ליבס
כה בכסלו תשל"ח )ירושלים, -כד -יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום 

. הביא לדפוס: 236-87האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשמ"ב(, ע' 
 שמואל ראם.

 דש לר' נחמן מברסלב.. חוברת שתוקויטגינשטיין ור' נחמן. יראה אור בדימוי-ליבס

)תשנ"ד(, ע'  9זוהר וארוס: יהודה ליבס, זוהר וארוס. בתוך: אלפיים, חוב' -ליבס
 . עורכת: ניצה דרורי.119-67

יהדות  ומיתוס: יהודה ליבס, יהדות ומיתוס. בתוך: דימוי, גליון יד )תשנ"ז(, -ליבס
 כהן.-. עורכת: חוה פנחס15-6ע' 

בן אמיתי כמשיח בן יוסף. בתוך: מחקרים בקבלה, ליבס, יונה  יונה: יהודה-ליבס
בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי )ירושלים, 

 . עורכים: יוסף דן, יוסף הקר.311-269תשמ"ו(, ע' 

 50כיוונים: יהודה ליבס, כיוונים חדשים בחקר הקבלה. בתוך: פעמים, כרך -ליבס
 .170-150)תשנ"ב(, ע' 

כתבים חדשים: יהודה ליבס, כתבים חדשים בקבלה שבתאית מחוגו של ר' -ליבס
יהונתן אייבשיץ. בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ה )תשמ"ו(, ע' 

 .197-103. ובתוך ספרו: סוד האמונה השבתאית )ירושלים,  תשנ"ה(,  ע' 348-191

)ירושלים, תשל"ז(. ן ספר הזוהר מילון הזוהר: יהודה ליבס, פרקים במילו-ליבס
 עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים. 
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שבע, -מיתוס: יהודה ליבס, מיתוס וסמל. בתוך: המיתוס ביהדות )=אשל באר-ליבס
 . עורכת: חביבה פדיה.209-192(, ע' 1996כרך ד. ירושלים, 

ירושלים, סוד האמונה השבתאית: יהודה ליבס, סוד האמונה השבתאית )-ליבס
 "ה(. תשנ

עמק המלך: יהודה ליבס, לדמותו כתביו וקבלתו של בעל עמק המלך. בתוך: -ליבס
 .137-101מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך יא )תשנ"ג(, ע' 

מיתוס שבתאי. בתוך:  -צדיק יסוד עולם: יהודה ליבס, ספר צדיק יסוד עולם -ליבס
נה השבתאית )ירושלים, רו: סוד האמו. ובתוך ספ120-73דעת, כרך א )תשל"ח(, ע' 

הנביא השבתאי ר'  -. וכן מאמרו: מחבר ספר צדיק יסוד עולם 69-53תשנ"ה(, ע' 
 (.76-70ליבלי פרוסניץ )שם, ע' 

שבתי צבי והמרת דתו: יהודה ליבס, יחסו של שבתי צבי להמרת דתו. בתוך: -ליבס
ד האמונה . ובספרו: סו307-267(, ע' 1983ספונות, סדרה חדשה, ספר שני )יז(, )

 .34-20השבתאית )ירושלים, תשנ"ה), ע' 

 (.15.9.93שופר: יהודה ליבס, על אל ששומע קול שופר. בתוך: הארץ )-ליבס

 12תולדות האלים: יהודה ליבס, לפני תולדות האלים. בתוך: חדרים, חוב' -ליבס
 . עורכת: הלית ישורון.18-27)תשנ"ו(, ע' 

ין אורזילין דאיילתא; דרשתו הסודית של ודה ליבס, תרתרין אורזילין: יה-ליבס
האר"י לפני מיתתו. בתוך: קבלת האר"י ; דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר 

תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום  = מחקרי ירושלים במחשבת 
 . עורכים: רחל אליאור, יהודה ליבס.170-113ישראל, כרך י )ירושלים, תשנ"ב(, ע' 

יצה: אסתר ליבס, איזביצה. בתוך: אנציקלופדיה יודאיקה )ירושלים, איזב-ליבס א'
 תשל"א(.

המגיד: אסתר ליבס, דב בר בן אברהם ממזריטש. בתוך: אנציקלופדיה -ליבס א'
 יודאיקה )ירושלים, תשל"א(.

פרקים במשנתו של ר' ברוך  -קבלת השכל: אסתר ליבס,  קבלת השכל -ליבס א'
ובל )ירושלים, תשל"ה(. עבודת מ.א., האוניברסיטה בין חסיד למקמקוסוב ומעמדו 

 העברית בירושלים.

קרדוזו: אסתר ליבס, התיאולוגיה של אברהם מיכאל קרדוזו, )ירושלים, -ליבס א'
 (. עבודת סמינריונית )באוסף ג' שלום(. 1966
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(.  עבודה 1965משה יונה: אסתר ליבס, ר' משה יונה )ירושלים, -ליבס א'
 עבודה נמצאה באוסף הספרים של ג' שלום, ועדיין היא נמצאת שם.ה -נריונית. סמי

הארת הנשמה: יוסף גרהרד ליבס, הארת הנשמה וחזות האידיאה אצל -ליבס י"ג
אפלטון. בתוך: מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לגרשם שלום )ירושלים, 

ה צבי י, רפאל יהודתשכ"ח(. עורכים: אפרים אלימלך אורבך, חיים וירשובסק
 ורבלובסקי.

סוד ראויה היתה:  ר' יוסף ג'יקטיליה, סוד ראויה היתה בת שבע לדוד -מופסיק
 (. עברית וצרפתית.1994מששת ימי בראשית, מהד' צ'רלס מופסיק )קומבס, 

 גבעת המורה: שלמה מיימון, גבעת המורה )ירושלים, תשכ"ו(.-מיימון

 אביב, תש"ב(.-מה מיימון )תלימון, חיי שלחיי שלמה מיימון: שלמה מי-מיימון

אקסיסטנציאליזם חסידי  –סיפורי ר' נחמן, צבי מרק, סיפורי ר' נחמן מברסלב -מרק
)רמת גן, תשנ"ג(. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לספרות עם ישראל של 

 אוניברסיטת בר אילן.

 11 יברסיטה, כרךמשיחיות: משיחיות; וכוח על המשיחיות בחסידות. בתוך: האונ
בהשתתפות: גרשם שלום, ישעיה תשבי, יוסף וייס, רבקה  -. 69-64(, ע' 1965)

 ש"ץ, יוסף דן, אברהם רובינשטיין, בן ציון דינור ועוד.

 מנהיג ועדה:  גדליה נגאל,  מנהיג ועדה )ירושלים, תשכ"ב(.-נגאל

מקורות הדביקות: גדליה נגאל, על מקורות הדביקות בספרות ראשית -נגאל
 .348-343(, ע' 1971. בתוך: קרית ספר, כרך מו )החסידות

-הולדת הטרגדיה: פרידריך ניטשה, הולדת הטרגדיה והמדע העליז )תל-ניטשה
 אביב, תשכ"ט(.

ווה פרדוקס הענווה: דניאל סטטמן, על כמה פתרונות לפרדוקס הענ-סטטמן
 .370-355במקורות היהודיים. בתוך: עיון, כרך מד )תשנ"ו(, ע' 

קלריה: שמואל ספראי, לבעית טיבה של האספקלריה ושימושה אספ-ספראי
בתקופת המשנה. בתוך: ידיעות החברה לחקירת א"י ועתיקותיה, שנה לא )תשכ"ז(, 

 .235-231ע' 

הפילוסופית הספרות הפילוסופית: יוסף סרמוניטה, הספרות -סרמוניטה
כרך יא הסכולאסטית בספר פורת יוסף לרבי יוסף טאיטאצאק. בתוך: ספונות, 

 קפה.-תשל"ח(, ע' קלג-)תשל"א
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 עיר ומלואה: שמואל יוסף עגנון, עיר ומלואה )ירושלים, תשל"ג(.-עגנון

לבירורו של הדפוס הנבואי  -אחוזים בדבור: חביבה פדיה; אחוזים בדבור -פדיה
 .636-565י המקובלים.  בתוך: תרביץ, כרך סה )תשנ"ו(, ע' המתפעל אצל ראשונ

כלכלי -דתי-חביבה פדיה, להתפתחותו של הדגם החברתי הדגם החברתי:-פדיה
. עורך: 373-311יחסי גומלין )ירושלים, תשנ"ה(, ע'  -בחסידות. בתוך: דת וכלכלה 

 מנחם בן ששון.

שירה; השתוקקות ראיית  ראייה נפילה שירה: חביבה פדיה: ראייה, נפילה,-פדיה
פות, כרך ט )תשנ"ה(, ע' האל והיסוד הרוחי במסתורין היהודי הקדום. בתוך: אסו

 רעז.-רלז

שבת: חביבה פדיה, שבת שבתי ומיעוט הירח. בתוך: המיתוס ביהדות -פדיה
 . )=אשל באר שבע, כרך ד(. עורכת: חביבה פדיה.191-184)ירושלים, תשנ"ו(, ע' 

ת: מנדל פייקאז', בימי צמיחת החסידות; מגמות רעיוניות בימי צמיח-פייקאז'
 רושלים, תשל"ח(.בספרי דרוש ומוסר )י

בין אידיאולוגיה: מנדל פייקאז', בין אידיאולוגיה למציאות; ענוה, אין, -פייקאז'
 ביטול ממציאות ודביקות במחשבתם של ראשי החסידות )ירושלים,  תשנ"ד(.

ז', ראדיקליזם דתי בימי התפשטות החסידות. ראדיקליזם: מנדל פייקא-פייקאז'
 .436-412(, ע' 244-243)34-33 בתוך: מולד, כרך ו )תשל"ה(, חוב'

 ;Morris Michael Faierstein, All is in the Hand of Heavanאיזביצה: -פיירשטיין

The Teachings of Rabbi Mordecai Joseph Leiner of Izbica (New York, 

1989). 

 Morris Michael Faierstein, The Deterministic Theology ofליינר: -ייןפיירשט

Rabbi Mordechai Joseph Leiner of Izbica. In: Proceedings of the Rabbinical 

Assembly, Vol. 51 (1989), p. 186-196. 

מבחר כתביו: פילון האלכסנדרוני,  מבחר כתביו הפילוסופיים של פילון, -פילון
 בידי יוחנן לוי )ירושלים, תשכ"ה(. ערוך

נח המשכת הרוחניות ומקורותיו. המשכת הרוחנית: שלמה פינס, על המו-פינס
 .540-511בתוך: תרביץ, כרך נז )תשמ"ח(, עמ' 

 Shlomo Pines, La Sefer ha-Tamar et les Maggidim desספר התמר: -פינס

Kabbalistes. In: Hommage a Georges Vajda (Louvain, 1980), p. 333-363. 
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דמת ספרו של חיים צנזר מטל שמים: נחום צבי פיש, קונטרס מטל שמים, בהק-פיש
 יורק, תשכ"א(.-(, בדפוס צילום )ניו1862נאדר בקודש על מסכת אבות )לעמבערג, 

 Michael A. Fishbane, The Kiss of God; Spiritual andנשיקה: -פישביין

Mystical Death in Judaism (Seattle, 1994). 

ות הדרוש והמוסר הדביקות: מרדכי פכטר, תפיסת הדביקות ותיאורה בספר-פכטר
של חכמי צפת במאה הט"ז. בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך א, חוב' 

 .121-51ג )תשמ"ב(, ע' 

עגולים: מרדכי פכטר, עיגולים ויושר; לתולדותיה של אידיאה )מקבלת -פכטר
 .90-59)תשמ"ז(, ע'  19נת הרב קוק(. בתוך: דעת, חוב' האר"י עד מש

טר, עקבות השפעתו של ס' ראשית חכמה לר' אליהו די עקבות: מרדכי פכ-פכטר
וידאש בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה, בתוך: מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית 

ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים 
 . עורכים: יוסף דן, יוסף הקר.591-569ירושלים, תשמ"ו(, ע' )

: מרדכי פכטר, ספר ראשית חכמה לר' אליהו די וידאש ראשית חכמה-פכטר
 .710-686וקיצוריו. בתוך: קרית ספר, כרך מז )תשל"ב(, ע' 

 .Robert Fludd, Philosophia Sacra (Frankfurt, 1626)פילוסופיה: -פלאד

יחזקאל: יעקב בן יעקב הכהן, פירוש מרכבת יחזקאל לר' יעקב  פירוש מרכבת-פרבר
אשטיליה )ירושלים, תשל"ח(. מהדורה ביקורתית מאת: אסי בן יעקב הכהן מק

 פרבר. עבודת גמר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 אור יקרות: שלום חיים פרוש, אור יקרות )ירושלים, תשנ"ז(.-פרוש

 ענייני שבתי צבי )ברלין, תרע"ג(.ענייני: אהרן פריימן, -פריימן

וסי יהודית רוזניש מלבוב. בתוך: דברי מי זייף: שרה פרנקל, מי זייף את דפ-פרנקל
-178הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, חטיבה ד )ירושלים, תשמ"ה(, ע' 

175. 

(. עורכת: רחל 1994צדיקים ואנשי מעשה: צדיקים ואנשי מעשה )ירושלים, 
 אליאור.

נים ר זכרון צדיקים; יאהרצייט מן צדיקים וגאוזכרון צדיקים: יצחק צינגר, ספ-צינגר
 וקדושים זצל"ה )פאדגארזע, תרנ"ז(.
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קדושת החיים: קדושת החיים וחירוף הנפש; קובץ מאמרים לזכרו של אמיר 
 יקותיאל )ירושלים, תשנ"ג(. עורכים: ישעיהו גפני, אביעזר רביצקי. 

 Allison Coudert, Leibniz and the Kabbalah,  (Dordrect, 1995)ליבניץ:  -קודרט

 Heinrich Khunrath, Amphiteatrum (Hanau, 1609)ום: אמפיתיאטר-קונראט

 .Athanasius Kircher, Oedipi Aegyptiaci (Rome, 1653)קירכר 

או או: סרן קירקגור, או או )ירושלים, תשנ"ו(. תרגמה מדנית: מרים איתן. -קירקגור
 הקדים וערך: יעקב גולומב.

קה דיאלקטית )ירושלים, חיל ורעדה: סרן קירקגור, חיל ורעדה; לירי-קירקגור
 תשמ"ו(. תרגם מדנית: איל לוין. הקדים וערך: יעקב גולומב.

ברסלבי, פירוש הרמב"ם -פירוש הרמב"ם לסולם יעקב: שרה קליין-קליין ברסלבי
אילן, מדעי -ספר השנה של אוניברסיטת בר -לחלום הסולם של יעקב, בר אילן 

. )=ספר משה 349-329ח(, ע' גן, תשמ"-כג )רמת-דות ומדעי הרוח, כרך כבהיה
 שוורץ(. עורך: משה חלמיש.

ברסלבי, פירוש הרמב"ם -פירוש הרמב"ם לבריאה: שרה קליין-קליין ברסלבי
 לסיפור בריאת העולם )ירושלים, תשל"ח(.

, החסידות הליטאית: זאב רבינוביץ, החסידות הליטאית )ירושלים-רבינוביץ
 תשכ"א(.

הם רובינשטין, בין חסידות לשבתאות. בתוך: חסידות ושבתאות: אבר-רובינשטין
. עורכים: 339-324ה )רמת גן, תשכ"ז(, ע' -אילן, קובץ העשור, ספר השנה ד-בר

 חיים זאב הירשברג, משה בר.

פרקים: אברהם רובינשטין, פרקים בתורת החסידות ותולדותיה -רובינשטין
 . 312-250ע'  (,1977)ירושלים, 

ות: אברהם רובינשטין, ראשיתה של החסידות ראשיתה של החסיד-רובינשטין
בפולין המרכזית )ירושלים, תשט"ז(. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 

 ירושלים.

גן עדן: שלום רוזנברג, השיבה לגן עדן. בתוך: הרעיון המשיחי בישראל; -רוזנברג
 .86-78לגרשם שלום )ירושלים, תשמ"ב(, ע' יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה 
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היסטוריה: שלום רוזנברג, היסטוריה בפרספקטיבה אסכטולוגית. בתוך: -רוזנברג
מרומי לירושלים; ספר הזכרון ליוסף ברוך סרמוניטה, עורך: אביעזר רביצקי. 

 . 339-331)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך יד. ירושלים, תשנ"ח(, ע' 

תה של החסידות. בתוך: וב: שלום רוזנברג,  ר' ברוך מקוסוב וראשיקוס-רוזנברג
 קפג.-סיני, כרך נח )תשנ"ה(, ע' קס

 Moshe Rosman,  Founder of Hasidism; A Quest for theבעש"ט: -רוסמן

Historical Ba’al Shem Tov  (Berkeley, 1996). 

תוך: ציון, כרך נב מז'יבוז':  משה רוסמן, מזיבוז ור' ישראל בעש"ט. ב-רוסמן
 .188-187)תשמ"ז(, ע' 

הקלויז: אלחנן ריינר, הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה; הקלויז בחברה -ריינר
-328הי"ח. בתוך: ציון, כרך נח )תשנ"ג(, ע'  -היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז 

286. 

 Ada Rapoport-Albert, God and the Zaddik as theאלהים והצדיק: -רפפורט

Two Focal Points. In: History and religion, Vol. 18 (1979), p. 296-325. 

 ;Ada Rapoport-Albert, Hagiography with Footnotesהגיוגרפיה: -רפפורט

Edifying Tales and the Writing of History in Hasidism. In: History and 

Theory, Vol. 27 (1988), p. 119-159. 

 Ada Rapoport-Albert (ed.); Hasidism Reappraisedדות: חסי-רפפורט

(London, 1996). 

אלברט, התנועה החסידית אחרי שנת -התנועה החסידית: עדה רפפורט-רפפורט
 .245-183; רצף מבני ותמורה. בתוך: ציון, כרך נה )תש"ן(, ע' 1772

 (.1970טעם והקשה: אליעזר שביד, טעם והקשה )רמת גן, -שביד

ידה; פרק בתולדות ההשפעה תורת האלהות: דב שוורץ, תורת האלהות ולמ-שוורץ
)תשנ"ו(, ע'  37המימונית על ההגות השכלתנית בימי הביניים. בתוך: דעת, חוב' 

179-153. 

אקהארט: יוסף שורץ: השפעתו של ספר מורה נבוכים על כתביו -שוורץ י'
ת דוקטור, האוניברסיטה עבוד -המאוחרים של מייסטר אקהרט )ירושלים, תשנ"ו(. 

 העברית ירושלים.



 309 

קידוש השם: עזריאל שוחט, קידוש השם בהגותם של מגורשי ספרד  -וחטש
ומקובלי צפת. בתוך ספרו: מחקרים; מאמרים בתולדות עם ישראל בימי קדם 

 . 213-199(, ע' 1982ובדורות ימי הביניים )חיפה, 

 . ABC: J. Stuedner, Juedische ABC Schul (Augsburg, 1665)-שטודנר

הם בן יצחק יהודה שטרן, מליצי אש לחודש מרחשון רמליצי אש:  אב-שטרן
 )ורנוב, תרצ"ג(.

 15.10.97ר' נחמן וקאפקא. מרדכי שלו. בתוך: הארץ  -שלו

(, 1989אביב, -גאולה: גרשם שלום, טיפוסים של גאולה. בתוך: עוד דבר )תל-שלום
 . עורך: אברהם שפירא.274-263ע' 

ת אינטימית עם אלהים בראשית ודביקות: גרשם שלום, דביקות או התקשר-שלום
 . עורך: אברהם שפירא.350-325(, ע' 1975אביב, -החסידות. בתוך: דברים בגו )תל

דמותו ההיסטורית של הבעש"ט: גרשם שלום, דמותו ההיסטורית של ר' -שלום
 .356-335)תש"ך(, ע'  145-144ישראל בעל שם טוב. בתוך: מולד, כרך יח, חוב' 

רשם שלום, קבלות ר' יעקב ור' יצחק בני ר' יעקב הכהן; גהאחים הכהנים: -שלום
מקורות לתולדות הקבלה לפני התגלות הזוהר )=מדעי היהדות, כרך ב. ירושלים, 

 תרפ"ז(.

התנועה השבתאית בפולין: גרשם שלום, התנועה השבתאית בפולין. בתוך: -שלום
 .76-36בית ישראל בפולין, כרך ב )תשי"ד(, ע' 

 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticismזרמים: -שלום

(Jerusalem, 1941) . 

חסידות: גרשם שלום, חסידות; השלב האחרון. בתוך: פרקים בתורת -שלום
 .52-31החסידות ותולדותיה )ירושלים, תשל"ח(, ע' 

לבוש הנשמות: גרשם שלום, לבוש הנשמות ו"חלוקא דרבנן". בתוך: תרביץ, -שלום
 .306-290"ו(, ע' טכרך כד )תש

מחקרים: גרשם שלום, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה -שלום
 (.1974)ירושלים, 
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 Gershom Scholem, The Neutralisation of the Messianicנויטרליזציה: -שלום

Element in Early Hasidism. In: The  Messianic Idea in Judaism (New York. 

1971), p. 176-202 . 

סרוק: גרשם שלום, ישראל סרוק תלמיד האר"י. בתוך: ציון, שנה ה )ת"ש(, -שלום
 .243-214ע' 

 (. עורךף אברהם שפירא.1986אביב, -עוד דבר: גרשם שלום, עוד דבר )תל-שלום

פרקי יסוד: גרשם שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה )ירושלים, -שלום
 מה.לתשל"ו(. תרגם מגרמנית: יוסף בן ש

(. 1971קבלה: גרשם שלום, קבלה. בתוך: אנציקלופדיה יודאיקה )ירושלים, -שלום
 המקור העברי בספריית ג' שלום )העתקתיו מפי ג"ש(. -

קדמות השכל: גרשם שלום, הבלתי מודע ומושג "קדמות השכל" בספרות -שלום
החסידית. בתוך: הגות; תשורה לש"ה ברגמן במלאת לו ששים שנה )ירושלים, 

. עורכים: מרטין בובר, נתן רוטנשטרייך. ובתוך: דברים בגו 152-145ש"ד(, ע' ת
 . עורך: אברהם שפירא.360-351(, ע' 1975אביב, -)תל

קרדוזו: גרשם שלום, לידיעת השבתאות מתוך כתבי קרדוזו. בתוך: ציון, כרך -שלום
 .28-12ז )תש"ב(, ע' 

 תשי"ז(. ,אביב-שבתי צבי: גרשם שלום, שבתי צבי )תל-שלום

שני מקורות: גרשם שלום, שני מקורות חדשים לידיעת תורתו של קרדוזו. -שלום
 ש.-ד )תשי"ט=תש"ך(, ע' רמה-בתוך: ספונות, כרך ג

שתי העדויות: גרשם שלום, שתי העדויות הראשונות על חבורות החסידים -שלום
 .240-228(, ע' 1949והבעש"ט. בתוך: תרביץ, כרך כ )

ת: גרשם שלום, התפתחות תורת העולמות בקבלת הראשונים. ותורת העולמ-שלום
 .66-33; 442-415תרצ"ב(, ע'  -ג )תרצ"א-בתוך: תרביץ, כרך ב

מאגדות העקדה: שלום שפיגל, מאגדות העקידה. בתוך: ספר היובל -שפיגל
 תקמז. עורך: שאול ליברמן.-יורק, תש"י(, ע' תעא-לאלכסנדר מארכס )ניו

"ץ, אוטונומיה של הרוח ותורת משה; עיונים בתורת שאוטונומיה: רבקה -ש"ץ
-561(, ע' 1963) 184-183הרבי מרדכי יוסף מאיזביצה. בתוך: מולד, כרך כא, חוב' 

554 . 
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החסידות כמיסטיקה: רבקה ש"ץ, החסידות כמיסטיקה; יסודות קוויאטיסטיים  -ש"ץ
 במחשבה החסידית במאה הי"ח )ירושלים, תשכ"ח(.

לחסידות: ישעיה תשבי, בין שבתאות לחסידות. בתוך: כנסת,  בין שבתאות-תשבי
 .268-238כרך ט )תש"ה(, ע' 

הרעיון המשיחי: ישעיה תשבי, הרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות -תשבי
 .45-1בצמיחת החסידות. בתוך: ציון, כרך לב )תשכ"ז(, ע' 

 (.תשכ"א-משנת הזוהר: ישעיה תשבי, משנת הזוהר )ירושלים, תשי"ז-תשבי

קב"ה אורייתא וישראל: ישעיה תשבי, קודשא בריך הוא אורייתא וישראל -תשבי
 .670-668, 492-480בתוך: קרית ספר, כרך נ )תשל"ה(, ע'  כולא חד.

,  797-796,  788-787חסידות: חסידות. בתוך: האנציקלופדיה העברית. ע' -תשבי דן
802-801  ,811-808. 

  

 

 

 

 

 


