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 שזהו, שכינתו מזיו וליהנות' ה על להתענג אלא נברא לא שהאדם: הוא ל"חז שהורונו מה, והנה

 הוא באמת הזה העידון ומקום. להימצא שיכולים העידונים בכל הגדול והעידון האמיתי התענוג
 חפצנו מחוז אל להגיע כדי הדרך אך. הזה לדבר המצטרכת בהכנה הנברא הוא כי, הבא העולם
 העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם): "ו, ד אבות( ל"ז שאמרו מה והוא. העולם זה הוא זה
 מקוםו. שמו יתברך האל עליהן ציוונו אשר המצוות הם, הזה לתכלית האדם את המגיעים והאמצעים ".הבא

 האלה האמצעים ידי שעל כדי, בתחילה העולם בזה האדם הושם כן על. הזה העולם רק הוא המצוות עשיית
 על לו קנה אשר בטוב שם לרוות, הבא העולם שהוא, לו הוכן אשר המקום אל להגיע יוכל כאן לו המזדמנים

  ".שכרם לקבל חרומ, לעשותם היום): "א, כב ערובין( ל"ז שאמרו מה והוא. האלה האמצעים ידי

 אומר המלך דוד שהיה מה והוא, יתברך בו הדבקות רק הוא האמיתי השלמות כי, תראה בדבר עוד וכשתסתכל
, אבקש אותה' ה מאת שאלתי אחת): "ד, כז שם( ואומר". טוב לי אלוהים קרבת ואני): " כוח, עג תהילים(

 הבל אלא אינו לטוב האדם בני שיחשבוהו הז זולת וכל, הטוב הוא זה רק כי". חיי ימי כל' ה בבית שבתי
: והיינו, לקנותה ביגיעו וישתדל ראשונה שיעמל ראוי, הזאת לטובה האדם לכשיזכה אמנם. נתעה ושווא

  .המצוות הם והם, העניין זה שתולדותם מעשים בכוח יתברך בו לדבוק שישתדל

, החומריות התאוות הם והם, יתברך ממנו אותו המרחיקים בו שרבים במקום לאדם הוא ברוך הקדוש ָׂשמו והנה
 המלחמה בתוך באמת מושם שהוא ונמצא. האמיתי הטוב מן והולך מתרחק הוא הנה אחריהן ימשך אם אשר
, אחד מצד והעושר אחד מצד העוני. לאדם ניסיונות הם הנה, לרע בין לטוב בין, העולם ענייני כל כי. החזקה
 מצד השלווה'". וגו וגנבתי אורש ופן', ה מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן): " ט,ל משלי( שלמה שאמר כעניין
 מכל המלחמה וינצח חיל לבן יהיה ואם. ואחור פנים אליו המלחמה שנמצאת עד. אחד מצד והייסורין אחד

 באור ליאור בטרקלין ויכנס הזה הפרוזדור מן ויצא, בבוראו לידבק יזכה אשר השלם האדם יהיה הוא, הצדדין
 כן - בו לדבק ונשתדל מהטוב אותו המרחיקים מן ונתרחק ותאוותיו יצרו את כבש אשר השיעור פיוכ. החיים
  .בו וישמח ישיגהו

 אם כי, גדול בשקול עומד הוא הנה אמנם, האדם לשימוש נברא העולם כי תראה בעניין עוד תעמיק ואם
 בעצמו שולט הוא ואם; מוע העולם ומקלקל מתקלקל הוא הנה, מבוראו ומתרחק העולם אחר נמשך האדם
 מתעלה עצמו והעולם מתעלה הוא, בוראו לעבודת לסיוע לו להיות רק העולם מן ומשתמש בבוראו ונדבק
 והוא. יתברך בקדושתו המקודש השלם האדם משמשי בהיותם, כולם לבריות הוא גדול עילוי הנה כי. עמו
 וכיון: לשונם וזה. לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנזו האור בעניין) א, יב דף חגיגה( ל"חז שאמרו מה כעין
  ".ישמח צדיקים אור): ט, יג משלי( שנאמר, שמח לצדיקים הוא ברוך הקדוש שגנזו אור שראה

 שנתקבצו מלמד: יצחק רבי אמר): "ב, צא חולין( אמרו מראשותיו ושם יעקב שלקח המקום אבני ובעניין
  .ראשו דיקצ יניח עלי: אומרת אחת כל והייתה, למקום כולן

  

   אור עולם הבא בעולם הזה

ם הזה, באיש היחידי, בכללות העולם ובמציאות בכללותה, הכל לפי אותו הערך שאור עולם הבא זורח בעול
מתעלה. באדם זורחת היא האורה של עולם הבא לפי טהרתו קדושתו וגבורתו הרוחית, בהופעת קודש, 
בשכל, ברגש, בציור, בדמיון, בטבע, במזג הגופיות. וכפי אותו הערך, שהשליטה על ארחות החיים כולם 

באה מכח ההתכווות אל חיי עולם הבא, כה הם מאירים יותר, כה הם עדיים  ועל עצם החיים וכחותיהם
יותר, יותר מלאים גבורה ותפארת, יותר מיוסדים ביסוד חיים קבועים, אהל בל יצעד בל יסע יתדותיו יצח, 

וא וכל חבליו בל יתקו. כשאור עולם הבא זורח בפילוש גדול, מרומם הוא את כל ערכי החיים כולם, מאיר ה
בספרות ובשירה, בחיי החברה והמדיה, באישיות היחידה ובמשפחה, בממלכה ובמשטריה, בעולם היופי 
והגבורה, באהבה ובסידור הצרכים כולם לכל סעיפיהם, הקטים עם הגדולים. החותם העליון של חיים 

וארץ ומשטריהם,  עליוים ממלא את כל חלל העולם, וזיו השכיה פורח בכל, והטבע וחוקיו, הליכות שמים
חיים, שכוס התעוגים  החיים והמות הראים בעולם, התקוות והתלאות, הכל מואר באור חיי עד, באור

העדיים, המרוממים כל שמה, ומצחצחים כל רוח ופש, ממלאים הם את כל מהותם. והאישים היחידים, 



רה של הכרה עליוה. העולם שמעלים הם את חייהם למדה זו, מתברכת מדת האמוה אצלם, מתעטרת בעט
ומלואו, הזמים ושטפיהם מתיצבים ברוחם במערכה בהירה, מלואת כבוד, גודל צח והוד, וזיו אור עליון, 
הממלא את כל השמות , את כל האותיות , את כל ההגיוות, כל המחשבות, כל משאות הפשות אשר מעולם 

ם מלאים אהבה לכל היקום, לכל הבריות, שקועים ועד עולם, שוטף עליהם תמיד, בעוזו ועטרת חיו. וה
  באור החסד העליון, האומר לעולם חסד יבה, ודעת ד' במשפט ובצדקה ממלאה את כל אחד מהם.

  )(אורות הקודש ג', קכ"ב
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 Ì‚Â ,È¯Ó‚Ï ·˜ÚÈÏ ¯ÒÁ ÔÂÁˆ�‰Â ˙Â¯·‚˙‰‰ Ï˘ ÁÎ‰ ‰Ê˘ ‰‡¯˘ ÔÂÈÎÂ .˙ÂÈÏÏÎ ‰ÏÂ‚Ò· '„ ıÙÁ ÏÚ ˙Â‡ ‡Â‰˘ ¯ÂÎ·‰
 ,ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ˙�˜˙ Ï˘ ‰ÏÂ‚Ò‰ ‡ˆ˙ Â�ÓÓ˘ ‰Ùˆ˘ „ˆÓ Â˘Ú Ï‡ ‰˜·„ Â˙·‰‡ ‰˙È‰ Î"Ú ,Â˘Ú ‡Â‰ Â�ÓÓ ˙‡ˆÏ ‰„È˙Ú‰
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