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 חמשה עולמות בנפש האדם

שמעון בר יוחאי, מחבר ספר בגליון זה נבאר איך רבי 

הזוהר, מבאר בסוגיין איך עבודתו של האיש ישראל 

צריכה להיות באיזה אופן, בהתאם לסדר ההשתלשלות 

שבעולמות העליונים, שהוא שורש העבודה הפרטית 

 של כל איש ישראל.

ק, כי "כי מלבד הידוע לכל, ומובא בסהבתחילה נקדים 

ש ארבעת עולמות הנקראות אצילות בריאה יצירה י

עשיה, הרי שכל עולם ועולם בעצמו כלול מחמשה 

דרגות שונות של קדושה, המשפיעות זה לזה, וכמו 

 שיבואר.

את דברי רבי שמעון בסוגיין הקדמה זו נבין לאחר 

שיש בהם כמה חלוקות מיני קרבנות,  חמשההמונה 

 (בביכורים,  (אחמורים זה מזה, בסדר הזה:  בחומרתם

חטאת ואשם, ולאחר מכן  (הבכור,  (דושלמים,  (גתודה 

 מונה קרבן עולה. 

אותיות  מיני קרבנות אלו מכוונים באמת כנגד חמשת

כנגד חמשת העולמות הנרמזות  –שם הוי"ה, וליתר דיוק 

בו, )כי גם קוצו של היוד הראשון רומז על העולם 

שכל עולם כלול מכל חמשת דרגות וכאמור  הראשון(.

התגלות אלקותו ה שמרמז על "שם הוילכן אלו, ו

כלול מכל דרגות ת, במידותיו בבחינתו של עולם האצילו

 אלו.

זאת קרבן עולה הוא קרבן כללי, הקשור לכל לעומת 

 אצילות סדר ההשתלשלות, הכולל את ארבעת עולמות

 בריאה יצירה עשיה.

 התגלות התענוג והרצון –ביכורים 

וזה סדר הדברים. בתחילה מונה הגמרא את הדרגה 

תניא ותרומת ידך אלו בכורים "הראשונה הקלה ביותר: 

הא לא בא הכתוב ? ...אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו

 ".אלא לאוכל מבכורים עד שלא קרא עליהן שהוא לוקה

 ענוגהביכורים, הם כידוע קרבן הבא לבטא את הת

, שבקדושה שהוא השורש של כל דבר שבאלקות,

ומטעם זה נקרא "ראשית" )מראשית פרי האדמה(, כי 

התענוג הוא ראש ושורש לכל דבר, והוא מכוון כנגד 

העולם המרומז בקוצו של יוד שהוא ראש ושורש לכל 

 העולמות, בבחינת רצון ותענוג )ומיקרי "אריך אנפין"(.

אשר זי"ע מבאר כי כהמגיד ממעזריטש ביאור הענין: 

אדם נוטע אילן או כל פעולה אחרת שהיא שורש 

כדי להוליד  למציאות העולה ברצונו )כגון שנושא אשה

כו'(, הרי בהכרח לומר שבפעולה זו יש  בנים לעבודת ה'

תענוג שרשי שבעצמות הנפש, המתעורר מכך שעלה 

בדעתו כמה עתיד להיות לפניו תענוג בפועל כאשר יטע 

ויעשה את הדבר הזה, ומכח תענוג זה שבנפשו שרוצה 

זה הוא ותענוג ת לפועל, עושה הוא את הדבר הזה. לצא
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השורש לכל הפעולות העתידות להוולד, והוא חיותם 

 ונשמתן.

 ל, כי"את מאמרם זובזה מבאר המגיד ממעזריטש 

 יינו,דה. ברא בשביל ישראל שנקראו "ראשית"העולם נ

מכח התענוג והשעשועים שעלה לפניו ית' כשהעלה ש

במחשבתו גודל התענוג והשעשועים העתידים 

מכח זה עצמו נתהווה להתהוות ממעשי הצדיקים, 

דהיינו שהאור אין סוף )האור שמחיה את העולמות, 

 ,(לאור שיכולים העולמות התחתונים לקבל םצמטנצ

ותענוג זה הוא השורש של כל העולמות, הנקרא "אריך 

 אנפין".

השורש לכל העלמות, , שהוא זה הטעם שעולם זה

נרמז  התענוג שמלובש בכל העולמות ומחיה אותם,

היינו דתיבת ידך רומז על האות במילים "ותרומת ידך", 

 ,לשון הרמה והתנשאות שהיא , ותיבת "תרומה"1יו"ד

על העולם על הקוץ שמעל האות יו"ד, דהיינו  תרומז

והוא הרצון  שמושגת בעולמות, שלמעלה מהחכמה

 העליון.

 תודה ושלמים כנגד חכמה ובינה

והנה לאחרי העולם הזה יש עוד שני עולמות בסדר 

ההשתלשלות הבאים תמיד כאחד, וכלשון הזוה"ק 

הידועים כי החכמה והבינה הם "תרין רעין דלא 

מתפרשין", מפני שהחכמה והבינה הם שני עולמות של 

היא שורש התנוצצות  חכמהוהחילוק הוא שהידיעת ה', 

, הוא הכח ידיעת ה' באופן של ברק המבריק במחשבה

האמונה הפשוטה שלמעלה  שמאיר בנשמה מכח

נקודת השכל, ואילו ולכן היא שורש , מהשגת השכל

היא כח המרחיב את הנקודה שתחדור לעומק  בינהה

אבל  המחשבה והרחבת הדעת עד לעומק עומקי הנפש.

מובן שאי אפשר להשיג את החכמה בלי הבינה, דהיינו 

וננות, ואי אפשר שאי אפשר להשיג שום שכל בלי התב

להתבונן בשום שכל מבלי שהקב"ה מאיר בתחילה את 

 הארתה.

נדבותיך "לכן שני עולמות אלו נרמזים כאחד בתיבות ו 

מה בא זה "רבי שמעון  וכמאמר ,זו תודה ושלמים

הא  ,ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה קל וחומר ממעשר

                                                           
כתיב פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון,  (ב, זעל פי דברי הזוה"ק )תיקו"ז  1

 "ך עיי"ש.ואוקמוהו אל תקרי ידך אלא יודי

לא בא הכתוב אלא לאוכל בתודה ובשלמים לפני זריקה 

 ".שהוא לוקה

והטעם שהחכמה והבינה נרמזים בתודה ושלמים, הוא 

מכיון שמהותם של שני קרבנות אלו הוא בכל עת שבא 

השגה חדשה בגדלות ה', אם מפני שהיה בצרה גדולה 

ועל ידי זה מתנוצץ באדם וניצל ממנה )קרבן תודה(, 

באלקות, הכרה חדשה במציאות ה', אשר ידיעה חדשה 

היא שורש מקור מים חיים לעבודת ה' מחודשת, וזה 

או על ידי הארת הימים החכמה, בחינתה של הארת 

כי בהם מאיר  רת הבינה )שלמי חגיגה(טובים שהם הא

ה אור השכל המאיר בלבות בני ישראל ומכח זה "הקב

 .כו' מתרחב להם בשמחה אלוקית

 בני בכורי ישראל

בלשון ) ולאחר מכן, נתגלה העולם הנקרא "ישראל"

ת "או בר "זעיר אנפין"ספרי החסידות הוא ידוע בתואר 

, הוא העולם שמתגלה בנפשות בני ישראל, על (א"ז –

האלוקית, המתנוצצות בהשלמת אור ידי המידות 

החכמה והבינה, ומידות אלו מורגשות לכל אחד ואחד 

ה כו' תפארת נצח ורהם חסד גבשמתבונן בגדלותו ית', ו

 .הוד יסוד

, "תפארת"אלו נכללים בכלליות במידת ההכל המידות ו

אלו הוא שעל ידי שבני  היינו שעיקרם של כל מידות

 ,ישראל עובדים אותו במידות אלו על מנת לפארו

בני בכורי "הקב"ה מתפאר בבני ישראל ואומר עליהם 

. ובעולם זה "ישראל אשר בך אתפאר", ו"ישראל

מתגלה התענוג העליון שהיה עד עכשיו נחבה ונעלם 

)ונרמז בקרבן ביכורים כאמור לעיל(, ויוצא מכח אל 

בנפשות בני ישראל, בבחינת בן ההולך בדרכי  הפועל

רא ולכן הוא נק אביו ומדרכי הבן אומרים אשרי יולדתו,

  ."ובכורות זה הבכור" וזהו דאיתא בגמרא בכור.

 הגבולות שב"עולם שנה נפש"

נעלם ונשגב,  והנה אם נשים לב, נראה שככל שהעולם

כך איסוריו פחותים, היינו שאין כ"כ הגבלות על אכילתו, 

מבחינת מקום אכילתו ומי אוכלו. וכשנעמיק בטעם 

הענין, נחלק את ההגבלות לשלשה מיני סוגים לפי סדר 

הצמצום הנקרא "עולם, שנה נפש". ההגבלה של עולם 
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הוא ההגבלה הכי גדולה, והוא ההגבלה של התגלות 

ינת מקום, דהיינו שבמקום שיוכלו לעבוד אלוקית בבח

את ה' בגלוי בכל מקום כי הרי באמת מלא כל הארץ 

כבודו, צמצם הקב"ה את אורו ויחד מקום לשכינתו בהר 

הבית ובבית המקדש כו'. ההגבלה השניה היא "שנה", 

דהיינו הזמן שאוכלים כל קרבן, יום ולילה כו', וההגבלה 

אוכל את הקרבן )כי  השלישית היא "נפש", דהיינו מי

מעלתו של הכהן על פני איש ישראל באה גם כן 

כתוצאה מהצמצום, שנתחלקו ניצוצי נשמות ישראל 

מהמקום שבו היו כלולים כולם כאחד, וירדו בגוף ובזה 

 נתחלקה מעלתם לפי הספירות שנאצלו מהם(.

 "זעיר אנפין"בבחינת שהוא ובזה נבין למה קרבן בכור, 

)ששת המידות(, שהוא כנגד עולם אשר למטה 

מהעולמות שלמעלה ממנו )אריך אנפין ואבא ואמא(, 

יש לו חומרא יתירה, בבחינת "נפש" והוא שנאכל רק 

אמר ר' " כמאמר הגמרא כאן לכהנים ולא לכל אדם,

שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה ק"ו 

אם לפני זריקה ק"ו מתודה ושלמים הא לא בא  ,ממעשר

הכתוב אלא לאוכל מן הבכור אפי' לאחר זריקה שהוא 

   ".לוקה

ביכורים, תודה )שהקרבנות המנויים עד כאן וזהו מפני 

מכוונות כנגד עולמות עליונים שאינם מתגלים  (ושלמים

דהיינו הכתר החכמה והבינה הנקראים  כ"כ בעולם

, ובבחינה זו כל כי הם מקור ושורש לעולמות "אבות"

, אבל כי אין הדבר תלוי בהשגה ובעבודה יםישראל שו

כשהאור יורד לתוך העולם, מקבלו כל אחד לפי דרגתו 

 ולפי שורש נשמתו.

שלות הוא שלאחר מכן יורד האור לעולם לוסדר ההשת

, שממנו משתלשל הנהגת "מלכות"התחתון הנקרא 

העולם בכלל ובתוך בתוך העולם בפועל, והוא המקום 

נפש הארה המתגלית על ידי השמחוץ ל, בפרטות האדם

האלוקית, ונראה בו בחירה בין טוב לרע, כי ממנו 

במטרה שהאדם  שבעולם,משתלשלות כל ההסתרים 

  יבחר בטוב, בקבלת עול מלכות שמים.

כל ענינו של מלך משום שהטעם בזה, ק "בסהומבואר 

הוא שמולך גם על "עם" אנשים שחיים לכשעצמם, 

מחוץ לארמון המלך, ואין מאיר בהם אור המלך )וכמו 

שפירשו בסה"ק שעם הוא מלשון גחלים עוממות 

 כלומר גחלים נוטות להכבה ואין ניכר בהם האש(.

 לגלות מלכותו ית' במקום החושך

". וצאנך זו חטאת ואשם בקרך"וזהו שאומר רבי שמעון, 

כי החטאת והאשם מעלתם המיוחדת היא בכך שבאו 

על ידי חטא ופגם, דהיינו שהאדם הזה נכנס למקום 

הסט"א ועבר עבירה, ושב בו בתשובה שלימה על קלות 

הדעת שהביאה אותו לידי השגגה הזאת, ועל ידי זה 

הוא מגלה את כבודו יתברך במקום שלא היה מתגלה 

 קום של הבחירה בין טוב לרע.עד עכשיו, במ

ולפי מה שביארנו לעיל שההגבלות על האכילה, תלויות 

כפי דרגתו של העולם, נבין את המשך דברי הגמרא: 

אמר רבי שמעון מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ "

אם לפני זריקה קל וחומר  ,לחומה קל וחומר ממעשר

אם לאחר זריקה קל וחומר מבכור הא  ,מתודה ושלמים

לא בא הכתוב אלא לאוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר 

  ".זריקה חוץ לקלעים שהוא לוקה

ונחזור למה שביארנו כי ההגבלות של העולם חלקות 

. והנה "ה ונפשנעולם ש"לשלשה מיני הגבלות הקרויות 

בתוך הקלעים, היא הגבלה זו, לאכול את הקרבן רק 

, דהיינו שקדושתו של הקרבן "מקום"הגבלה בבחינת 

לתו בקדושה השלימה היא רק במקום ההוא, וזהו ואכי

מפני שכל ענינו של קרבן חטאת ושלמים הוא גילוי 

מלכותו יתברך בתוך כל הצמצומים שבעולם ובתוך 

העולם שנה נפש, ולכן יש בו בקרבן זה את הצמצום 

 הכי גדול הנקרא "עולם" דהיינו מקום.

 כל העולמותעליית  –המיוחד של קרבן עולה ענינו 

הקרבן השישי שאינו נמנה בכלל הקרבנות הנ"ל הוא 

רבן השונה במהותו מכל הקרבנות הנ"ל, בהיותו כליל ק

. והטעם הוא כי שלא ככל עולהלאישים, והוא קרבן 

הקרבנות הנ"ל שבאים להעלות ניצוצות הקדושה 

מהעולמות התחתונים, ולכן הם באים לרוב על ידי 

מעשה הקשור לעולם, דהיינו שדהו של אדם )ביכורים(, 

דים שמאירים בו מעשים העוברים עליו )תודה(, המוע

)שלמים(, צאנו )בכור(, או עבירות שעבר )חטאת 

ואשם(, הרי שקרבן זה אינו חובה על היחיד )אלא אם 

כן נדר להביאו(, ורק הציבור מחוייבים בו בקביעות 

 )עולת תמיד(.

 , הוא משום"עולה"נה והטעם הוא מפני שקרבן זה מכו

הכללית של כל העולמות כולם,  "העליה"כנגד  הואש
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 "אשה ריח ניחוח לה'"על הפסוק כמאמר האר"י הק' 

)האמור בעולת תמיד(, שארבעת תיבות אלו מרומזים 

על עליית העולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, 

מלמטה למעלה, דהיינו אשה כנגד עשיה, ריח כנגד 

יצירה, ניחוח כנגד בריאה, לה' כנגד אצילות, וכוונה זו 

 .וונה כל יום בעת אמירת קרבן תמידיש לכ

 רק עם כל כוחות הנפש –הולדה בעבודת ה' 

אמר רבא דילידא אימיה כר"ש " וזה יובן מאמר הגמרא

ופלא הוא. אבל לפי מה  יד",תיליד ואי לא לא תיל

שביארנו יובן, דהנה הגמרא הזאת באה ליסד את כל 

סדר ההשתלשלות מרישא ועד גמירא, כפי עבודת 

הסדר, האיש ישראל, אשר עבודתו צריכה להיות לפי 

אשר בתחילה מדביק רצונו ברצונו יתברך, ומדביק 

חכמתו ובינתו בחכמה ובינה העליונים, ומתוך כך מעורר 

בקרבו בדעת חזקה את כל המידות שבנפשו, להיות 

בדרכיו ית' בחסד גבורה כו' לפארו ולשבחו ית' ולגלות 

 מלכותו בעולם גם במקום החושך וצלמות.

אדם, כלומר כח הבינה ורק באופן זה יכולה אמו של ה

שלו הנקרא אמא, להוליד אור חדש בנפשו, וכמאמר 

 : 2מרן הבעש"ט הק' המובא בספרי הכהן הגדול

בשם מורי כי מבשרי אחזה אלוה )איוב י"ט( כמו בזווג "

בחשק ובשמחה, כך בזווג  כו'הגשמיי אינו מוליד כי אם 

כשהוא באבר חי ובתפלה,  ההרוחניי הוא הדיבור בתור

אם כן זה העוסק וכו', ה ותענוג אז הוא מוליד בשמח

בתורה ובעבודת השם יתברך לשם שמים לעשות נחת 

רוח להשם יתברך בלי שום תשלום שכר, אז זוכה לטעום 

מתיקות ועריבות ותענוג בתורה ובעבודת השם יתברך, 

כמו בזווג כשהוא בתענוג ועל ידי זה הוא מוליד ברוחניי, 

ק בתורה ובעבודת ה' שלא ושמחה, מה שאין כן העוס

 ".לשם שמים, ואין לו נחת ותענוג אינו מוליד

יסוד גדול הנמצא בתיבות קדושות אלו, הוא מעמודי 

התווך של דרך החסידות, אשר תכליתו של האדם 

בעולמו אינו רק לקדש ולטהר את נפשו, אלא האדם 

מצווה ועומד להביא את העולם אל תכליתו, בכך 

דש של עבודת ה'. אור חדש זה שימשיך בעולם אור ח

יכול להוליד כל אחד ואחד, כאשר הוא עובד את ה' 

בשמחה ותענוג, ואל יאמר האדם מי אני ומה אני 

שאמשיך לעולם אור חדש, כי הלא על כך עומדת רוח 

 הקודש וצווחת: 

שרוב ענוותנותו של האדם גורם שמעתי ממורי "

ו שנתרחק מעבודת השם יתברך, שמצד שפלותו אינ

מאמין כי האדם גורם על ידי תפלתו ותורתו שפע אל כל 

העולמות, וגם המלאכים נזונין על ידי תורתו ותפלתו, 

שאילו היה מאמין זה, כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה 

מרוב כל, והיה נזהר בכל אות ותנועה ומלה לאומרה 

וגם לתת לב אל מה שאמר שלמה עליו  כדקא יאות,

שהקדוש אם תשכבון בין שפתים השלום )תהלים ס"ח( 

ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי האדם לנושקה 

ואם  כשהוא אומרה בתורה ובתפלה בדחילו ורחימו,

ישים אליו לבו בוודאי מי זה האיש אשר לא יאחזנו 

רתת וזיע שהמלך גדול ונורא שומר ושוקד על שפתיים 

של אדם נבזה וחדל אישים וכיוצא בזה, והוא מעין מה 

ו חכמינו ז"ל )גיטין דנ"ו ע"א( ענוותנותו של ר' שאמר

כך האדם ראוי לשום לב ולומר כי זכריה גרם חורבן וכו', 

הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכל 

תנועותיו ודיבורו והילוכו ועסקיו, עושה רושם למעלה 

ובוודאי יזהר בכל דרכיו ועסקיו שיהיה לשם למעלה, 

 .3"שמים
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