
והנה נבחן ונבדל מין האדם לבדו, להיות מורכב משני מיני בריאה נבדלים לגמרי, 
דהיינו הנשמה העליונה והגוף השפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. (דרך ה’ 

חלק א פרק ה:א)
“Of all the things that exist, however, only man alone consists of two absolute opposites, namely 
a spiritual soul and a physical body. Nothing else in all creation shares this quality.” (Derech 
Hashem, I:5:1)

הַּקֹל קֹול יַעֲֹקב וְהַּיַָדיִם יְֵדי עֵׂשָו (בראשית פרשת תולדות פרק כז:כב)
“The voice is the voice of Jacob; and the hands are the hands of Esau.” (Bereishis 27:22)

וַאֲבֲָרכָה מְבְָרכֶיָ ּומְַקּלֶלְָ אָאֹר וְנִבְְרכּו בְָ ּכֹל מִׁשְּפְחֹת הָאֲָדמָה: 

(בראשית פרשת לך לך פרק יב:ג)
“And I shall bless those who bless you, and those who curse you I shall curse, and through you 
all families of the earth will be blessed.” (Bereishis, 12:3)
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Hashpa’ah Avoda

Olam HaAtzilus / Nearness Neshama / Soul

Olam HaB’riya / Creation Seichel / Intellect

Olam HaYetzira / Formation Regesh / Emotion

Olam HaAsiya / Materialization Guf / Body
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פרשת ויצא פרק כח:י-כב:
(י) וַּיֵצֵא יַעֲֹקב מִּבְאֵר ׁשָבַע וַּיֵלְֶ חָָרנָה: 

(יא) וַּיִפְּגַע ּבַּמָקֹום וַּיָלֶן ׁשָם ּכִי־בָא הַּׁשֶמֶׁש וַּיִּקַח מֵאַבְנֵי הַּמָקֹום וַּיָׂשֶם מְַראֲׁשֹתָיו וַּיִׁשְּכַב 
ּבַּמָקֹום הַהּוא:  

(יב) וַּיַחֲֹלם וְהִּנֵה סֻּלָם מֻּצָב אְַרצָה וְֹראׁשֹו מַּגִיעַ הַּׁשָמָיְמָה וְהִּנֵה מַלְאֲכֵי אֱֹלהִים עֹלִים 
וְיְֹרִדים ּבֹו: 

(יג) וְהִּנֵה יְֹקוָק נִּצָב עָלָיו וַּיֹאמַר אֲנִי יְֹקוָק אֱֹלהֵי אַבְָרהָם אָבִיָ וֵאֹלהֵי יִצְחָק הָאֶָרץ 
אֲׁשֶר אַּתָה ׁשֹכֵב עָלֶיהָ לְָ אֶּתְנֶּנָה ּולְזְַרעֶָ: 

(יד) וְהָיָה זְַרעֲָ ּכַעֲפַר הָאֶָרץ ּופַָרצְּתָ יָּמָה וֵָקְדמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְּבָה וְנִבְֲרכּו בְָ ּכָל־מִׁשְּפְחֹת 
הָאֲָדמָה ּובְזְַרעֶָ:

...
(טז) וַּיִיַקץ יַעֲֹקב מִּׁשְנָתֹו וַּיֹאמֶר אָכֵן יֵׁש יְֹקוָק ּבַּמָקֹום הַּזֶה וְאָנֹכִי ֹלא יָָדעְּתִי: 

(יז) ּיִיָרא וַּיֹאמַר מַה־ּנֹוָרא הַּמָקֹום הַּזֶה אֵין זֶה ּכִי אִם־ּבֵית אֱֹלהִים וְזֶה ׁשַעַר הַּׁשָמָיִם: 

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד א

היה עומד בחוץ לארץ - יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר: בוהתפללו אליך דרך 
ארצם; היה עומד בארץ ישראל - יכוין את לבו כנגד ירושלים, שנאמר: גוהתפללו אל 

ה' דרך העיר אשר בחרת; היה עומד בירושלים - יכוין את לבו כנגד בית המקדש, 
שנאמר: דוהתפללו אל הבית הזה; היה עומד בבית המקדש - יכוין את לבו כנגד בית 

קדשי הקדשים, שנאמר: הוהתפללו אל המקום הזה; היה עומד בבית קדשי 
הקדשים - יכוין את לבו כנגד בית הכפורת; היה עומד אחורי בית הכפורת - יראה 

עצמו כאילו לפני הכפורת; נמצא: עומד במזרח - מחזיר פניו למערב, במערב - מחזיר 
פניו למזרח, בדרום - מחזיר פניו לצפון, בצפון - מחזיר פניו לדרום; נמצאו כל ישראל 

מכוונין את לבם למקום אחד. 

אלשיך דברים פרשת ראה פרק יב

 וכן אמרו ז"ל (עיין זוהר במדבר) כי כשהיה הכהן משרת למטה היה מעלה עליו 
הקב"ה כאילו היה משמש בבית המקדש העליון בעולם העליון. וכן הנכנס בשל 

מטה כאילו נכנס בשל מעלה,.... שבבואנו לשל מטה יחשב לנו כבאים בשל מעלה.

 וגם הוא מאמרנו על פסוק (תהלים קכב ג) ירושלים הבנויה כעיר כו', לומר, כי הנה 
יש בית המקדש של מעלה ובית המקדש של מטה, וכן ירושלים של מטה וירושלים 

של מעלה, וכאשר הבא אל בית המקדש של מטה יחשב כבא אל של מעלה, כן הבא 
אל ירושלים של מטה הוא כבא אל ירושלים של מעלה.

וזה מאמר הכתוב ירושלים הבנויה כו', לומר, הנה יש שתי ירושלים אחת בנויה 
ואחת רוחנית מחוברת ומכוונת אל של מטה, ואמר הנה ירושלם הבנויה שהיא של 

מטה, עיר שחוברה לה היא הרוחנית ומכוונת כמחוברת לה, הם כאילו הם 
יחדו....נמצאו היו בשני עולמות כאחד בשל מעלה ובשל מטה.
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