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המשנה שלשה1מפרשי למספר החלוקה בתוכ� האריכו

כ�: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא הגשמי, הזה עול� דוקא אינו שבמשנתינו "העול�"

עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניי�: העולמות את ג� כולל הוא

בפסוק יצרתיו2המרומזי� בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל

הרמב"� ביאר העולמות, שלושת של התוכ� את עשיתיו". א�

היש "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת

הוא "יצירה" היולי", הנקרא הראשו�, החומר והוא מאי�..

מה הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אות�". ש"תק�

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיו� מוב�,3והנה, ,

השתלשלו ה� וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש

עבודה תורה, ה� בתורה, אלו עניני� שלושת בעול�.

שהרי האד�, למחשבת רומזת "עבודה" חסדי�. וגמילות

עיקר ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרב� נפסל בקרבנות

מברכי� אי� בד"ת הרהור על שהרי בדיבור היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד ה� ומעשה, דיבור מחשבה אלו עניני� ושלשת

על הוא ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת

במציאות היו לא המחשבה אותיות כי מאי�, יש בריאה דר�

כנגד הוא מחשבה ולכ� המחשבה, לכח ירידת� לפני נרגשת

כבר שהיו שהאותיות הוא "דבור" ואילו הבריאה. עול�

מוצאות בה' בצאת� צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקוד�

כנגד הוא ו"מעשה" היצירה. עול� כנגד הוא דבור לכ� הפה,

שבתורה אלו בחינות משלושת כ� וא� העשיה. עול�

תלוי שהכל ומכיו� העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע),

של העמודי� בשלושת לעסוק צרי� לכ� האד�. בעבודת

בריאה העולמות שלושת את לקיי� כדי וגמ"ח, עבודה תורה

עשיה. יצירה

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר הזק� שלושת4רבינו כנגד ה� העמודי�, ששלושת

האבות:

גומלֿגמילותֿחסדי�" שהיה אבינו אברה� כנגד "

כדכתיב רז"ל"5חסדי�, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברילתיה,שכילה,אש"אשל" שסיפק ינה,

האורחותֿצדיקי� (ובלשו� נדיב7אורח "היה שאברה� ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה" עבודת שהיא התפילה, עבודת � "

תיקנו�" תמידי� כנגד שהיה8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמרתורה" כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,

בישראל". ש� ותורה ביעקב, עדות "ויק�

את למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא

� הפו� בסדר עומד, העול� שעליה� הדברי� שלושת

האבות)?! סדר (כפי תורה לבסו� ורק עבודה גמילותֿחסדי�,

הפרטי עבודתו סדר ג� השאלה: את ולחזק להוסי� ויש

העמודי� שלושת את כולל ויו�, יו� בכל יהודי, כל של

תחילה � במשנה מהמפורט הפו� הוא הסדר ש� וג� האלה,

לעני צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדי�,

רז"ל מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי

שלב בא אחרֿכ� ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכ� לאחר

רז"ל (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר מכ� נובע במשנתנו ה"דברי�" שסדר לומר ויש

" � בעול� פעולת� המשנההעול�על מונה לכ� עומד".

הפעולה עיקר מודגש שבו משו� התורה עמוד את תחילה

גבול" "בלי היותה למרות התורה זה12בעול�: כל ע� בעצ�,

אלא בלבד, זו לא האד�. בשכל ומתלבשת נקלטת היא

בעול�, המציאות את בפועל לשנות א� התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה13כדרשת זו .

התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כר תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיי� דר	 ז.2)עיי� מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, ד� מטות כא,5)לקוטיֿתורה וירא

לז.6)לג. תהלי� יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלי� י, סד,11)בבאֿבתרא ברכות ראה

ט).12)א. יא, (איוב י�" מני ורחבה מדה �מאר ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות תלמודֿירושלמי
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