
גופא דמלכא

.  רמב"ם יד החזקה - הלכות תשובה פרק ג 1
  והאומר)ז( חמשה הן הנקראים מינים האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר

  וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדישיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה
להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא מין.

 וכמה גדולים וטובים ממנו והאומר שיש שם רבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה א"א ולמה קרא לזה מין השגת הראב"ד -
 לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות.הלכו בזו המחשבה

.  ספר ראשית חכמה - הקדמה 2
 הרי שתכלית הידיעה בחכמה הוא לדעת מעשה מרכבה ושאר הדברים הנזכרים במאמרו, אם כן הרי יש ממנו תועלת למעשה

 כל פקודי דאורייתא מתאחדן בגופא דמלכאכדפירש בפרשת יתרו )זוהר פז( שכל המצות כלם תלוים למעלה, זה לשונו, דתנינן 
 מנהון ברישא דמלכא ומנהון בגופא ומנהון בידי מלכא ומנהון ברגלוי, ולית מאן דנפיק מגופא דמלכא לבר, עד כאן לשונו. הרי
 כפי ידיעתו בחכמה ידע לעשות המצוה ברמיזתה )כפי הסוד( העליון ולא יושג אלא על ידי העסק בתורה יומם ולילה, וכולי האי

 ואולי:
 .  דרשות המהר"ל - דרוש לשבת תשובה )המשך(3

  יש בדמותו הגשמי דמיון מלך מלכי המלכים. ועוד יותר כי השם יתעלה הוא הכל והכל בקומה זקופה והנה האדם שהוא הולך
 . , וכן האדם בתחתונים הוא הכל וכל הנבראים הם לשמשו  , שהריולכך האדם יש בו כל ששה קצוותנברא בשבילו ולכבודו

  לארבע רוחות, ובזה נראה כי האדם הוא הכל, כי הבהמה איןגופו לארץ ורגליו הוא לשמים וכאילו דבק ראשו בשמים ראשו
  אם שהם נמצאים גם כן בבעלי חיים, מורים הםוכן כל האברים שבאדםראשה לשמים ולכך אין לומר כאילו ראשה בשמים... 

 על הפעולות אשר אצל השם יתעלה עד שהאדם נברא בצורתו הגשמית לגמרי בצלם אלהים. והנה פעולות השם יתעלה באים
  שתי עינים לאדם ימין ושמאל, וזהולכך יש איברים זוגותמאתו טוב אל המקבל ובאים מאתו פעולות להפך והם ימין ושמאל, 

 . ' לפעמים להטיב ולפעמים להרע   שהוא שומע תפלה מבני אדם והוא לטוב ושומע קנטור שלהםוכן האזניםמורה כי עין ה
  היא יחידת באדם ודבר זה כי אין הלשון ראויה שתהיה שתים כי הדבור הוא האדם בעצמו שהאדם הוא חי הלשוןלרעה. רק

מדבר וזהו גדר האדם, ואילו היו שתי לשונות באדם היה האדם שהוא אחד שנים ודבר זה לא יתכן. 
א.  אבות דרבי נתן פרק אחד ושלשים 3

 ברא חורשים בעולם וברא חורשים באדם זה שערות של אדם. ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה באדם זה בני מעיו של
 אדם... מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם זהו דמעות של עינים. נחלים בעולם נחלים באדם אלו דמעות. חומות בעולם

 חומות באדם אלו שפתותיו של אדם. דלתות בעולם דלתות באדם זה שיניו של אדם...מים מתוקים בעולם ומים מתוקים באדם
 זהו רוקו של אדם... מגדלים בעולם מגדלים באדם זה צוארו של אדם... מלך בעולם מלך באדם ראשו... אשפתות בעולם

 אשפתות באדם זה כריסו של אדם. בורות בעולם בורות באדם זה טיבורו של אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם זה דמו
 של אדם. עצים בעולם עצים באדם זה עצמותיו של אדם. גבעות בעולם גבעות באדם זה עגבותיו של אדם... הא למדת שכל מה

שברא הקב"ה בעולמו ברא באדם:
ב. הרמח"ל  דרך עץ חיים 3

 , והאורות ההם העליונים מזהירים עלכל האותיות שאנו רואים בתורה כולן מורות על עשרים ושנים אורות הנמצאים למעלה
 האותיות, ומכאן נמשכה קדושת התורה קדושת ספר התורה, ותפילין, ומזוזות, וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבה נכתבים -

 כך תגדל ההשראה וההארה של האורות ההם על אותיותיהם. ולכך ספר התורה שיש בו פיסול אחד נפסל כולו, כי אין ההארה
עומדת עליו כראוי, שתימשך ממנו הקדושה לעם בכח הקריאה בו:

.   ספר השל"ה הקדוש - מסכת פסחים - דרוש ג' לשבת הגדול שחל בפרשת מצורע )יא( 4 
 ועתה נבא אל הביאור, הנה עין בעצמו שהוא ענין השגחה הוא בו יתברך, וממנו יתברך משתלשל מעילה לעלול אלפי אלפים רבי

 רבבות מדריגות בלי ערך זה לעומת זה וגבוהים מעל גבוהים, עד שדוגמתו באדם השגחה הגשמיית שלו נקרא עין ...וכן צירוף
אותיות 'יוד' 'דלת' דהיינו 'יד' הם בשרשם כח אלהי מצד חסדו, זהו חסד יד ימין, וכן לגבורה יד שמאל... 

  וכן כולם, רק אנחנו נקראים באלויד ממש עין ממשכן על הכסא דמות מראה אדם, רצה לומר שם שיעור קומה בעצם, 
הלשונות בלשון קודש.

א.   ספר השל"ה הקדוש - מסכת פסחים - דרוש ג' לשבת הגדול שחל בפרשת מצורע )יא( 4
 כענין ד' יסודות הגשמיים שהם מתפשטים מסיבה לסיבה בעולם הגלגלים, ולמעלה מהגלגלים עולם המלאכים סוד המרכבה,

 מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, מיכאל מים גבריאל אש אוריאל אויר רפאל עפר, אבל יסודות שלהם בהירים וזכים במאוד
מאוד.

 עוד גבוה מעל גבוה ד' מחנות שכינה, אדם אריה שור נשר, שהם יותר ויותר זכים רוחניים. עד למעלה מעלה ד' אותיות השם
נקראים אש מים רוח עפר, ולזכותם ורוחניותם אין ערך ואין חקר ואין תבונה, ושם אלו השמות הם בעצם. 

 ואחר כך בהשתלשלות מושאלים אלו יסודות בד' חיות, ואח"כ בהשתלשלות בד' מחנות השכינה, עד השתלשלות בעולם
הגלגלים, ואח"כ בהשתלשלות עד בעולם הזה ונקראים מים אש אויר עפר. 

. אורות הקדש א עמוד פג5
קריאה להסתכלות עליונה

אם תרצה, בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל  
היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל   .א

 פנה וזוית שבחיים הרוחניים והחמריים, שנגד עיני בשרך, ונגד   .ב
עיני רוחך..ג

התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלהות שלהם, 
 לא בתור איזה תכנית כהה, שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם    

          דע את המציאות שאתה חי בה.   
. שמונה קבצים א לא.6



 ובזה הננו קרובים לסברת הראב"ד, שהשיג על הרמב"ם במה שקרא למי שמאמין ההגשמה באלהות מין. ונוכל להסכים, שכל 
, שלא תוכל להיות , ונשארה היא עדיין בחוג הרוח , הרי לא גמר את מחשבתו  זמן שאותו המגשם לא יעשה לו פסל ותמונה

נכללת בשם עקירה ויציאה מן הדת.

ע"ע

. אורות הקדש א עמוד פג5
קריאה להסתכלות עליונה

א.  אם תרצה, בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל  
היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל   .ד

 פנה וזוית שבחיים הרוחניים והחמריים, שנגד עיני בשרך, ונגד   .ה
עיני רוחך..ו

ב.      
 התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלהות שלהם, 

 לא בתור איזה תכנית כהה, שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם    
          דע את המציאות שאתה חי בה.                                  

ג.  דע את עצמך,ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך,
 ושל כל הוגה וחושב.

ד.    מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממעל לך,  
 שמסביבך, את פארי הדרות החיים, שאתה שרוי בתוכם. 

 
ה.  האהבה שבקרבך העלה אותה לשורש עזה ועדנת תפארתה, 

הרחיבה לכל סרעפותיה, לכל אשד נשמת חי העולמים,    אשר רק רצוץ 
המקום של ההגה גורם מיעוט זהרו.

ו. 
  הבט על האורות, בתוכיותם. 

ז.   אל יבלעו נשמתך  
 השמות, הניבים והאותיות, הם מסורים בידך, ואי אתה מסור

 בידיהם. 
ח.  

 עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי  
 נשרים אבירים.

ט.   אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרש אותם, וימצאו  
 לך מיד.

 י.   
 יקרים וקדושים הם לנו לבושי הציורים, מוכרחים הם לנו,

 ולכל בעלי גבול במבטיהם הרוחניים ביחוד.
יא.   אבל תמיד בעת שאנו באים  

 לחיים מדעיים, אסור לנו לזוז מהנקודה העליונה, שרק מהבלתי  
 נתפס אור מתפלש     בהנתפס, במהלך האצילות, מאור 

 אין סוף. 
יב.   ואנו קרואים להיות מתעדנים בעדנים שמימיים, בכל 

 פרטי ההכרות, שבכלל הגדול הזה, שממנו תוצאות כל החיים.

ריה"ל
יה אנה אמצאך-מקומך נעלה ונעלם.
ואנא לא אמצאך-כבודך מלא עולם.

דרשתי קרבתך בכל לבי קראתיך
ובצאתי לקראתך –לקראתי מצאתיך.

ובפלאי גבורתך-בקדש חזיתיך.
מי יאמר לא ייראך-הן השמים וחילם יגידו מוראך

בלי נשמע קולם...
א( ספר באר מים חיים פרשת לך לך - פרק יב )המשך( 3)

 ועבור זה כדי לעורר האדם בתיקון הזה נתן הקב"ה בארץ דוגמת עליונים זה לעומת זה בענין אכילה ושתיה ותשמיש ושאר
 כי כן הטביע הבוראחפצי הגוף הכל כנודע לאותן ההולכים לפני ה' ומקיימין בכל דרכיך דעהו… בכדי לתקן שורשו בשמי מרום 

 , ולקדש ולטהר את הגוף מכף רגליתברך לאכול ולשתות ושאר דברים הגשמיים הכל לתקן שורשם במקום עליון בשיעור קומה
 ועד ראש בכל הדברים עד שיהיו ככוונת הבריאה.

 כיצד חושבין מלמעלה למטה. משערים אידיאלים רמים ומחשבות נשאות כלליות, ומתוכם מולידים תולדות, פרטים א תעד.
, הכח המחשבי פועל את . באופן כזה הולכים הרעיונות בהרחבה , או הרבה סקירות בפעם אחת  ופרטי פרטים, ענף אחר ענף
 פעולתו ביושר, בשטף, והנשמה מלאה אורה ונחת רוח. אמנם כשחושבין מלמטה למעלה, מקבלים איזה פרט מחשבי או מעשי,
, וכן , ומרעיון זה למקורי יותר ממנו , הולכים ממנו הלאה להרעיון שהוליד אותו  מפצלים אותו לפצלות של ניתוחים דקים



 מטפסין ועולים, עד מרומי רעיונות נשגבים ביותר. בדרך זה יש עמל וליאות, ספיקות רבים מאד, וסיבוכי דרכים עד אין חקר,
 אשר הם מתבררין לפי אותה המדה שהעמל הפרטי הולך ומקבל שפע אורו מהתכונה של המחשבה הישרה שמלמעלה למטה.

וכששתי הנטיות המחשביות מבטשות זו בזו, מחדשות הן סגולות רוחניות מיוחדות, א"ת ב"ש ג"ר ד"ק.
 חדריו עמ' צ

מקשיבים את קול שיח הקודש ממרומים, קולטים את הרשמים המתגלים המתנוצצים
 כברקים ממרומי הנשמה ושרשיה. צולל פעמון הטלפון  והקול נשמע, איש בער לא ידע שאיש בעל חפץ והכרה מדבר שם יחשב
 שזהו דבור מכני, בלא נשמת חיים ואוצר רגשות וחפצים . רק היודע את סוד השיח יכיר מיד כי רעהו מדבר אליו. כל חזון אשר

יגלה , קול קורא הוא ממרומים, ממקור הדעת, מאוצר החיים אשר בנשמת חי העולמים.    
( רש"י משלי פרק כז פסוק י 6 )

 רעך ורע אביך - הקב"ה שנקרא רע לישר' ורע אביך שחיבב את אבותיך.
( ספר נתיבות עולם א - נתיב גמילות חסדים - פרק ד 7 )

 ובמשנה )אבות פ"ג( ג"כ קאמר חביב האדם שנברא בצלם אלהים ואמר חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה כי אלו שניהם
 , , כי השכמת ב"ה זהו כבוד התורה . וקאמר רב דימי שהוא יותר מן השכמת בית המדרש  אבל הכנסת אורחים כבודשוים

 אלהים עצמו להכניס האורח לבית ולכבדו בשביל שנברא בדמות ובצלם אלהים, ודבר זה נחשב כבוד השכינה עצמה והוא יותר
  ולכך התנא מקדים זה שאמר חביב האדם שנברא בצלם אלהים ואח"כ חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה.מן התורה,

( אורות הקדש ב עמוד שנט8
    נשמת האדם, בהרחבתה, כוללת היא בתוכה את הנשמות 

 הפרטיות של כל הברואים כולם. כל נפש חיה ניצוץ הוא              
 מאור האבוקה הגדולה הכללית, נשמת האדם. רק למראה  

 עינים, כל מין וכל פרט הוא מצוי בפני עצמו, העין החודרת רואה 
 לבת חיים גדולה, מאחזת באדם הכללי, לכל פלגיו, שבתוכם חילופי 

 מדרגות רבות, במדת האור והחום המתגלה, וכל בריאה גלמית 
 מוכשרת היא רק לחלק קטן מאור זה המאיר בו.   

 והכל עורג וחותר לשוב אל האורה העליונה במילואה,  
 להאחד עם נשמת האדם, להיות מואר באורה. והיא מתעלה  

 בעפיפות רוחנית, מדושנה חיים ועונג, למקורה, לאוצר החיים,
 ששם עז וחדוה, שלמות מוחלטה, נצח והוד. כשאורה הפנימי של  
 הנשמה מתגלה בכבודו, הכל שמח, הכל מרגיש, שהמכון, שאוצר 

 החיים והאושר שלהם מתגלה בו, הוא אתם, והכל שמח ומתעלה.  
 עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך.  

  הדמיון תופס את יסוד אחדות עליונה זו בתחלה, והשכל  
 מבררו בסוף, ובאה המציאות הממשית ומראה את חילה במקום  

 שאור החיים הפנימיים הבהיק במלא אורו, בנסים, אשר נעשו לצדיקים,
 אנשי מופת בדור דור, שהאמונה המזוקקה יודעת לשמור את הרשימות  

 החיות של האמת הגדולה, המתעלה מכל חכמת לב האדם וכל             
 כשרונותיו בארחות החיים.

( ספר גבורות השם - פרק סט 9 )
 ואל יעלה על הדעת שהנמצאים הם דבר זולתו שאם היו נחשבים דבר זולתו אם כן הוא יתברך ח"ו יחסר דבר שהנמצאים

  זולתו, אבל אין הדבר כך כי כל הנמצאים שבים אליו באמתת מציאותו וכל הנמצאים אפס זולתו …

.  מסילת ישרים פ"כו10
 והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימניך אכילת קדשים שהיא
 עצמה מצות עשה... וכמאמרם ז"ל במדרש כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא,

וכאילו נקרב על גבי המזבח ממש:
 ...כי הת"ח הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה
 במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים )ספלים שהיו על גבי המזבח שהיו
 מנסכים לתוכם יין(. ועל דרך זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העולם אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי

ויתרון הוא לדבר ההוא שזכו להיות תשמיש לצדיק...

עקדת יצחק
 והנה כאשר יחליטו הגוים המאמר הזה על האון הנזכר, הוא העד המיועד שיעשה השם לעמן שמו הגדול, כי איך יחל ותהיה
 תשובתו להם על פי דבריהם, ראו עתה כי אני אני הוא האוכל חלב זבחימו והשותה יין נסכים, אמףנם אין רבוי אלהים עמדי,
 כמו שאמר אי אלהיימו אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו או נסיכה יחומו ועיזרכום, וכמו שאמר זבח לאלהים יחרסםבלי לה לבדו
 )שמות כ"ב( אני אמית מכם מה שאמית ואחיה מה שאחיה ומחץ מכח עמי אשר מחצתי אני ארפה ואין מידי מציל מעשות כל
, לא ' והכוונהכ שאפילו יעזרו אותם מערכות המשים וכל צבאם ' אם שנותי ברק וחרבי וגו  אלה כי אשא אל שמים ידי וגו
 יועילולמו, כי אשא ידי אליהם ואבטל כל ממשלתם, כי אמרתי חי אנכי לעולם אם שנותי ברק וכגו' אשכיר חצי וגו' והנה באמת
 שבועה זתא היא חמור הובמוארת מבלי שום כנוי ושמירת הכבווד הנהוג בשבועות האלה, כדי שלא לתלול קללה בנשבע, אמר
 כה יעשה אליהם לאויבי דוד וגו', )שמואל א' כ"ה( אמר במרגים ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ וגו' אם יראו את
 הארץ וגו' )במדבר י"ד( שפשוטן של דברים הפך הכוונה, על דרך הכנוי כמו שהוא מבואר, וכן בכ השבועות אמנם בכן לא נשמר
 דב רמזה, אלא שחלה החיות במעשה, חי אנכי לעולם אם שנותי ברק חרבי עד מרא שפרעות אויב, ומכלל הן את השומע שומרת
 השובעה ועשה זה בחסדו ובחכמתו הצומה, כי במקום שחב לאחרים בענין גדול כזה, ובהמשך זמן רב אין חוליקן כבוד בדבור,
 אשר בו יחלש כח השבועה, אלא שידעו הדורות האחרונים כי השבועה גדולה לאלהינו. ומעתה יאמר בגוים הרנינו גוים עמו כי
 דם עבדיו יקום וגו' ירהצ, כמו שבאו ורננו הגוים עד הנה בעמל ישראל, יבאו עכשיו וירנינו את עמו זה במה שיקום מהם דם



 עבדיו הנהרגים על ידם על קדושת שמו, ונקם ישיב לצריו על כל רעתם אשר הרעו אותם, כי שלם עונם, ואז וכפר עמו ואדמתו
 כי חטא הארץ אשר עליו היא יושבת ושוממה כל זה הזמן הארוך אינו רק חטא העם אשר חטאו עליה, וכאשר יכופר חטא העם
 הנה העם עצמו יכפר בעד הארץ, ויהיה הכל מכופר ושב אל קדמותו ומכונתו. ויהי עם זה סוף הפסוק הפוך בראשו, והוא פירוש
 נכון. הנה שנתבארה השירה הזאת יפה במשך כונותיה אל מה שייעדו תחלה בה מהיות כל הקורות אותנו בכל המשך הזמנים
 הרהבים שעברו מראש ועד סוף הכל צפוי וגלוי לפניו ית' ואל עוד אלא מכוון ממנו להביאנו על פי דרכנו אל תכלית הנסינוות
 אשר בהם ימול לבבנו הערל, ונקום ונחיה לפניו מבלי נפול עוד אל החטאים והמרדים שהיו רגילין בהם, וכמו שאמר הנביא

)ירמהי נ
( תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל/ב 5)

 כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה ויולדת יחדיו ליגלג עליו אותו תלמיד אמר אין כל
 חדש תחת השמש אמר לו בא ואראך דוגמתן בעולם הזה נפק אחוי ליה תרנגולת ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידים
 אילנות שמוציאין פירות בכל יום שנאמר ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום ליגלג עליו אותו תלמיד אמר
 והכתיב אין כל חדש תחת השמש אמר לו בא ואראך דוגמתם בעולם הזה נפק אחוי ליה צלף ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש
 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר יהי פסת בר בארץ ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת

 השמש אמר ליה בא ואראך דוגמתן בעולם הזה נפק אחוי ליה כמיהין ופטריות ואכלי מילת נברא בר קורא:
( ספר חדושי אגדות חלק ראשון עמוד סז - מסכת שבת 13)

)קכ"ז ע"א(. אמר ר' יוחנן גדול' הכנסת אורחי' כהשכמת בית המדרש וכו':
 גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. פירוש הכנסת אורחים לכבוד האדם ]האורח[ שהוא נברא בצלם אלקים. ודבר זה
( קאמר חביב האדם שנברא ובמשנה )אבות פ"ו  נחשב ענין אלקי כמו מי שהוא משכים לבית המקדש לתורה שהיא אלקית]
 בצלם אלקים, חביבים ישראל שנתן להם כלי חמדה, אלו שניהם שוים[ )כי נחשב גם כן דבר זה מה שהוא מכניס אורחים הוא

וקאמר רב דימי יותר מהשכמת בית המדרש ]כיהאדם שנברא בצלם אלקים כמו מי שמשכים לבית המדרש(. 
ודבר זה נחשב כבוד [ , ובצלם [ ולכבד אותו שנברא בדמות  אדם ]לביתו [ זהו עצמו כבוד אלקים להכניס ה  הכנסת אורחים

 השכינה והוא יותר מן התורה שהרי התנא מקדים חבוב זה שהאדם נברא בצלם אלקים למה שנתן להם כלי חמדה[…
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