
שרה תולדות  חיי  יוסף פרשת א יעקב 

שרה  חיי  פרשת

הקדמה 
בעל במאמר  ידי ועל  החסידות תורת של  הראשון היסוד  בספר נכתב אשר זה יסודי

הקדוש , בספרו  הבעש "ט מרן מפי השמועה למוסרי וראשון ראש  שהיה התולדות

זי"ע, הק ' הבעש "ט ממרן יוסף יעקב התולדות רבינו  שקיבל  מה פה אל  מפה לנו  נמסר

כולם. המצוות וכל  כולה התורה כל  ביסוד 

ופרסמה בכדי שגילתה החסידות, תורת של  יסודה את להקדים צריך זה, יסוד  את להבין

"עצות" הם הק ' הזוהר שכדברי והמצוות, התורה של  נשמתה לידבק (עיטין )את

היא  המעשי קיום היא  שעיקרה חיצונית מציאות כאל  המצוות אל  ההסתכלות בהקב"ה.

בכל  אשר מעשים הם אשר המצוות קיום את מאירה החסידות ותורת החיצוני, ההסתכלות

דקדוקי  כולם דיניה דקדוק  וכל  בהקב"ה, דביקות של  מיוחד  כח יש  ממעשיהם ופרט פרט

הדביקות. היא  הנרצה התכלית אך בשלימות. הדביקות של  המעשה את לקיים איך עצות

עד וגילה נורא  כח בהמצוות יש  כי אחת, על  כולם המצוות כל  את בהעמידו  חבקוק  לנו 

באמונתו המחשבה דביקות מתוך אדם יעשנה אם אחת, מצוה בקיום אשר להפליא ,

התורה  כל  יהיו  אזי גידיו , ושס "ה איבריו  בכל  בהקב"ה לידבק  כללית ובמחשבה בהקב"ה

או יד  שהושיט למי דומה, הדבר למה משל  המצוה. באותה כולם כלולים ומצוותיה כולה

למלך  גופו  כל  את להושיט כוונתו  תהיה אזי הוא  חכם אם אשר ולמלך, מאברי אחד  אבר

אימי  בית אל  שהבאתיו  עד  – ארפנו . ולא  "אחזתיו  ובחזקה יחיד , אבר אותו  שמושיט ידי על 

הורתי". חדר ואל 
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המצוות ובחלקו עשיית והיא  בהדביקות, נוסף פרט רבינו  מוסיף הק ' דבריו  של  השני

של  הכח והיא  המידות, וכל  התורה כל  יסוד  כן שכשמה היסוד , מידת  של  באופן

הזה. במעשה תלוי ותענוגיו  חיותו  שכל  איך והרגשה פנימית חיות מתוך הפעולה עשיית

ותענוגיו חיותו  כל  איך זו  שהרגשה הראשון, בהחלק  כן גם תלוי הזה השני שחלק  וכמובן

החיים  חי מקור בהקב"ה נדבק  המצוה שבעשיית איך כשיודע הוא  המצוה במעשה תלוי

האמיתיים. התענוגים וכל 

המצוה,ומוסיף חשיבות על  המוסיף פרט רק  האמונה אין כי לנו , ואומר דבריו  בתוך רבינו 

הרי  האמונה בלי המצוה את שמקיים שמי הנ"ל , וכמשל  חיובה. יסוד  גם אלא 

כל  שלא  וכ"ש  למלך, מאיבריו  אחד  אפילו  מושיט ואינו  בעלמא  קוף מעשה כעושה הוא 

וקיום  האמונה הדביקות, היא  כולה התורה כל  כי כן אם נמצא  הזה. בהמעשה כלול  גופו 

בחיות. המצוות

א' פרק
בשלימות האמונה  הוא המצוות  עיקר 

דמכות פן  ש "ס  ונבאר ע"ב)ג ', ניתנו(כג  מצות  תרי"ג  שמלאי א "ר

באמונתו וצדיק א ' על  והעמידן  חבקוק בא  וכו ' בסיני למשה 

לגרוע  ח"ו  חבקוק בא  וכי ושלמים, רבים בזה  תמהו  וכבר  יחיה .

דאבות  פ"ד במשנה  דאיתא  וי"ל  בן (מי"א)המצות . אליעזר רבי ,

והעובר  אחד, פרקליט  לו  קונה  אחת  מצוה  העושה  אומר יעקב

הקדמונים  שכתבו  כמו  והענין  וכו '. אחד קטיגור לו  קנה  אחת  עבירה 

מלאך  המצוה  מן  נברא  כי הכרחי, רק הסכמי ועונש  השכר שאין 

ותמוגגנה  וכמ "ש  בעבירה . וכן  וכו ', המטיב והוא  פרקליט  הנקרא  א '

עונינו  ו)ביד סד, רעתך (ישעיה תיסרך  וכמ "ש  יט ), ב, א "כ (ישעיה .

וע "כ  עונשו , היא  עצמה  העבירה  וכן  המטיב, היא  עצמה  המצוה 

איברים  ברמ "ח שלימה  קומה  הוא  אחת  מצוה  מן  הנברא  מלאך 

שהיא  אחת  ממצוה  נברא  איך  זה , להבין  ויש  רוחניים. גידים ושס "ה 

עשה  מצות  רמ "ח דמכות  בש "ס  וכמ "ש  שבאדם , אחד אבר כנגד

ממצוה  נברא  איך  וא "כ, יעו "ש . ופירש "י שבאדם. איבריו  רמ "ח כנגד

גידים: ושס "ה  איברים רמ "ח צורת  בכל  מלאך  איברים מרמ "ח אחת 
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עשיות אמנם  שע "י שלימה  בהאמנה  המצוה  עושה  אם לומר יש 

שהוא  תדבק ובו  וכמ "ש  יתברך , בו  לדבק יזכה  זו  מצוה 

וכמ  ומצות , התורה  כל  להרמב"םתכלית  המפרש  יסודי "ש  מהל' (פ"ב

הנ "ל התורה) החסיד וכמ "ש  לעיל), כל (יעבץ פרי הוא  תדבק ובו 

כל  א "כ יתברך , בו  מחשבתו  ומדבק כשמקשר א "כ וכו '. התורה 

ששמעתי  וכמו  המחשבה , אחר גרורין  גידיו  ושס "ה  איבריו  רמ "ח

ודפח"ח: כולו  הוא  שם האדם שחושב במקום מורי מפי מפורש 

יחיה ,ובזה באמונתו  וצדיק אחת  על  והעמידן  חבקוק בא  תבין 

שיעשה  לזרז בא  רק ח"ו , מצוה  שום לגרוע  בא  שאינו  ר"ל 

חיים, חי שנקרא  יתברך  בו  לדביקות  עי"ז שיזכה  בהאמנה , המצוה 

איבריו , רמ "ח כנגד שהם  עשה  מצות  רמ "ח כל  א ' במצוה  ויוכלל 

גידיו . כנגד תעשה  לא  ושס "ה 

בכל.ג'פן  אברהם  את  ברך ואברהם  בימים  בא  זקן ואברהם  הפסוק  נבאר בביאור
דמכות ע"ב)ש "ס וכו '(כג  בסיני  למשה ניתנו  מצות תרי "ג שמלאי  א "ר 

אחת, על והעמידן חבקוק ד)בא  ב, תמהו(חבקוק וכבר  יחיה. באמונתו  וצדיק
המצות  לגרוע ח"ו  חבקוק בא  וכי  ושלמים, רבים אחת בזה מצוה  שיש  לומר

הגמרא . דברי כוונת  זו לא  ובוודאי ח"ו, בלבד

דאבותוי"ל  פ "ד במשנה העושה ,(מי"א)דאיתא  אומר  יעקב  בן אליעזר  רבי 
קטיגור  לו  קנה אחת עבירה והעובר  אחד, פרקליט לו  קונה אחת  מצוה

הסכמי  ועונש  השכר  שאין הקדמונים שכתבו  כמו  והענין וכו '. ענין אחד יש 

תמורת  יהיה  זה  כי שמסכימים  אדם  בני הסכמת  מצד ורק  עצמו, מצד מוכרח שאינו

מוכרח  השכר אין העבודה  שמצד עבודה , איזה  עבור ממון המשלם  אדם  למשל זה ,

אמינא  והוה  וכך, כך לשלם  יש  זו עבודה  על כי אדם  בני שהסכימו מה  מצד רק 

שכר  או עונש  יבא  זה  מעשה  שבעבור ית ' חכמתו שגזרה  והעונש , השכר הוא  שכן

למעשה , אמיתית  שייכות  שום  ולשכר לעונש  אין ובאמת  הכרחי כזה  השכר רק

מצוות  ידי על ולהבדיל המצוות  מציאות  ידי על בטבע  עצמם  מצד מוכרחים  והעונש 

וכו ',העבירות  המטיב  והוא  פרקליט הנקרא  אחד מלאך המצוה מן נברא  כי 
עונינו  ביד ותמוגגנה וכמ"ש  בעבירה. ו)וכן סד, רעתך ,(ישעיה תיסרך וכמ"ש 

יט ) ב, המטיב .(ישעיה היא  עצמה המצוה את א "כ המקרבת  היא  המצוה  קדושת 

ית "ש , לבורא  עונשוהאדם  היא  עצמה העבירה והקליפה וכן העבירה  טומאת 

יתברך. מהשם  אותו המרחיקה  האדם  של העונש  היא  העבירה  רוחניות  שהיא 
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איברים ועל  ברמ"ח שלימה קומה הוא  אחת מצוה מן הנברא  מלאך כן
רוחניים  גידים אחת .א ושס"ה ממצוה נברא  איך זה, להבין מלאך ויש 

בעוד הקדושה , מציאות  שלימות  על המורה  הרוחניים  איבריו בכל שהיא שלם 
שבאדם, אחד אבר  הקדושה ,כנגד משלימות  אחד פרט רק  היא  וכמושהמצוה 

ופירש "י  שבאדם. איבריו  רמ"ח כנגד עשה מצות רמ"ח דמכות בש "ס שאמרו 
רמ"ח  צורת בכל מלאך  איברים מרמ"ח אחת ממצוה נברא  איך וא "כ, יעו "ש .

גידים: ושס"ה איברים

זואמנם  מצוה עשיות שע"י  שלימה בהאמנה המצוה עושה אם לומר  יש 
יתברך, בו  לדבק באמונה יזכה  די לא  זה  דלענין מוכח רבינו ומלשון

האמיתית  ומהותו החיות  שהיא  שהאמונה  באופן שלימה , באמונה  אלא  בעלמא ,
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נתבארא. כבר  סוד, הענין בזה יש עוד הטוב: יצר  עליית - מדות בית - ליעב"ץ  עוז מגדל ראה

מ "ע  וברמ "ח  העליון, אדם סוד הוא ורוחניותם מ "ע רמ "ח  שורש כי אדם תולדות בהקדמה

שיעור העליון שבאדם שרשם מצד והנה תעשים, לא כוללים העשיים גידים, שס"ה נכללים

עשרה  מספר  בסוד בארוכה כמבואר  ועלול, עלה דרך רק ומנין, מספר  ח "ו שייך לא קומה

הכל  אבל ועלול, בעלה השתלשלות בדרך אלא אינו והמספר  במוחלט , אחדות שהם באצילות

וכן  המצות, כל כלולות מצוה שבכל הענין וזהו מזה, כלול וזה מזה כלול וזה אחד, אחדות

פקודין  רמ "ח  מקיים כאילו יאות כדקא חד פקודא דקיים מאן וז"ל מהימנא, ברעיא הוא

אבר ובכל כלן, כלולין מצוה שבכל נמצא רמ "ח . מכל כלילא איהי דלאו פקודא דלית דעשה,

אחת  מצוה העושה כן ומפני בזה, יש שבזה ומה בזה, יש בזה שיש ומה כלם, כלולים ואבר 

כלולה  מצוה כל כי בעדו, שממליץ הרוחניים איבריו רמ "ח  בכל שלם אחד מלאך עשה כתקונה

אר "ש  דסוטה קמא בפרק וארז"ל אחד, פרקליט  לו קונה אחת מצוה העושה דתנן וזהו מרמ "ח ,

שנא' לעה"ב לפניו והולכת מקדמתו בעוה"ז אחת מצות העושה כל יונתן ר ' אמר  נחמני בר 

דהא  קשה ולכאורה פרקליט , והוא המצוה מזו הנעשה המלאך הוא הכונה צדקך, לפניו והלך

שבאדם  איברים רמ "ח  רוחניות מדוגמת המתנוצצים רוחניים איברים רמ "ח  מלאך בכל

כלולה  מצוה שכל כדפי', הוא אלא אחת, ממצוה אברים מרמ "ח  מלאך נעשה ואיך העליון,

ששם  וכמו י"ה ב"ש בא"ת מ "ץ דהינו ידו"ד, היא מצוה כי  בזוהר  (אמרו וק"ל רמ "ח  מכל

מזה  זה וכלול מיוחד והכל רמ "ח , זכרי עם ו"ה שס"ה י"ה עם שמי בסוד תרי"ג  כולל ידו"ד

לקיים  מחויב ולמה אחת מצוה בקיום די א"כ הטועה יטעה ואל המצות. כל כוללת מצוה כל כן

אלא  אינו מ "מ  בה, נכללים שכולם אף אחת מצוה ובעשות ופרט , כלל הוא הענין כי דע כולם.

והוא  האחרות לקיים יוכל שלא סבה איזה או נאנס אם לו מועיל רק בפרט , לא אבל בכלל

ומתפשט ): הכלל זה מתנוצץ או לקיימם חישב
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להיות  למעשה  והגורמת  זו, ידיעה  מתוך כולו הנעשה  המעשה , מהות  כל והפנימית 

הפנימית , בדביקות  שכתוב כולו כ)וכמו  י, כל (דברים תכלית שהוא  תדבק, ובו 
להרמב "ם המפרש  וכמ"ש  ומצות, התורה)התורה יסודי מהל' שכתוב(פ"ב וכמו ,

ית "ש , בו להדבק עצות  תרי"ג  הם  המצוות  שתרי"ג  הקדוש  החסיד בזוהר וכמ"ש 
וכו '(יעב"ץ)הנ "ל התורה כל פרי  הוא  תדבק להצמיח ב ובו  הוא  הזרע  תכלית 

המצות  כל ותכלית  וחיבור )פרי, צוותא מלשון היא (מצוה בדביקות  שעשייתן הוא 

ית "ש , לבורא  המצוה  העושה  את  ולדבק  מחשבתולקשר ומדבק כשמקשר  א "כ
המחשבה  אחר  גרורין גידיו  ושס"ה איבריו  רמ"ח כל א "כ  יתברך, בו 
גם  אזי בשורש , כולה  דבוקה  שהמחשבה  אלא  בעלמא  דביקות  אינה  כשהמחשבה 

חיות , להם  הנותנת  מהמחשבה  חיות  שמקבלים  המידות , כל שהן האיברים  כל

בשורש , ודבוקה  קשורה  המהות  וכל אחריה  כן גם  מפורש נגררין ששמעתי  וכמו 
מורי  הקדוש מפי  טוב  שם  הבעל כולומרן הוא  שם האדם שחושב  במקום

ודפח"ח:

שאינוובזה  ר "ל יחיה, באמונתו וצדיק אחת על והעמידן חבקוק בא  תבין
ח"ו מצוה שום לגרוע התורה בא  כל קיום  מחיוב  ח"ו לפטור בא  לא 

ח"ו, המצות  מחשיבות  להמעיט לא  וגם  המצוה כולה , שיעשה לזרז  בא  רק
היא בהאמנה, שאז בשלימות  נעשית  כשהיא  אחת  מצוה  חשיבות  על להוסיף  אלא 

כולם , כנגד חיים שקולה  חי  שנקרא  יתברך בו  לדביקות עי "ז  כנלמד שיזכה

בשרשה  ויחודה  הנפש  דביקות  היא  שהאמונה  מפני יחיה ", "באמונתו ג מפסוק 

הדסה ", את  אומן "ויהי שהם מלשון עשה מצות רמ"ח כל אחת במצוה ויוכלל
גידיו כנגד תעשה לא  ושס"ה איבריו , רמ"ח בכל כנגד היא  הדביקות  שהרי

המצוה , בה  שעושה  מידה  באותה  או אבר באותו דבק  להיות  רק  חפץ  שאינו מהותו,

המצוות  כל כלולים  שבו ית "ש  בו דבק  מהותו בכל שנעשה  מאמין באמונתו .ד אלא 
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לנגד ב. הש"י אם מובהק, מופת כתב יעבץ מוה' החסיד הנה וזלה "ק: לעיל רבינו בדברי מובא

ב' משל והביא השפלות. מדריגות לו יש אם תדבק, ובו כמ "ש התורה, כל פרי שזה עיניו

יעו"ש. וכו' בכפר  ואחד בכרך דר  אחד סוחרים,

יוסף ג . יעקב תולדות וראה התולדות: בספרי פעמים  כמה  מוזכר  הדבקות היא שהאמונה זה ענין

לבטלה, לבו יפנה  ולא קונו לבין שבינו דביקות יסור  שלא שיראה מזה העולה ח : וישלח 

יחיה, באמונתו וצדיק אחת על והעמידן חבקוק בא (כד.), דמכות בש"ס שכ' מה שזהו ואפשר 

בנפשו. שמתחייב וכו' המפנה היפך יחיה, ועי"ז ית', בו הדביקות הוא האמונה כי

כי ד. וכו', מאהבה א' מצוה בעושה הרמב"ם מ "ש מבואר  ובזה יתרו): (פרשת רבינו וכדברי
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ב ' פרק
תענוג  מתוך המצוות  קיום חשיבות 

דנגעים]וז "ש  [פ"ו  במשנה  וכן  והבן . יחיה  באמונתו  (מ "ז)וצדיק

בכונת  בכתבים וכ"כ יע "ש . נחת  בכף  ופירש  הגויה  ראש 

הכולל  ז"א  יסוד והוא  רמ "ח, גימטריא  מ "טר כי ומטר, טל  ותן 

ותענוג  ודביקות  האמנה  ע "י  איך  תבין  בזה  א "כ יעו "ש . וכו ' רמ "ח

בא  ושפיר עשה , מצות  רמ "ח כל  בזה  נכלל  יסוד, נקרא  שהוא 

והבן : רמ "ח כל  נכלל  שבו  אחת  על  והעמידן  חבקוק

שמשייר ובזה למי חק לבלי פיה  ופערה  ליה  סבירא  דמר יובן ,

ומר  וכו '. חבקוק של  אחד חק ששייר דהיינו  אחד חק

האמנה  ידי על  חבקוק של  אחד חק שמקיים למי ליה  סבירא 

אמר  ומר חדא  אמר ומר מגיהנם. וניצול  בחיים דבוק ודביקות 

שעושה  ר"ל  אחת , מצוה  העושה  כל  יובן  ובזה  וק"ל : פליגי ולא  חדא 

יתברך  באחדותו  לדבק אחת , על  שהעמידן  חבקוק יסוד על  מצוה 

מטיבין  לכך  זה , באחדות  המצות  כל  בזה  שנכללו  האמנה  ידי על 

אחת , שנק' חבקוק יסוד על  ר "ל  אחת , מצוה  עושה  שאינו  וכל  וכו '.

וק"ל : בהיפך  אז 

מצות ובזה רמ "ח לקיים שזכה  ר"ל  בימים, בא  זקן  וא "ברהם יובן 

תעשה  לא  שס "ה  לקיים בימי"ם בא  וגם אברהם, גי' עשה 

ר"ל  בכל , אברהם את  ברך  וה ' לזה  נוסף  שס "ה , שהם הימים כנגד

כי  האמנה . דהיינו  הכל , הכולל  אחת  שהיא  חבקוק ליסוד שזכה 
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האמונה  שורש אל דבוק הוא כן אם יתברך, בו הדביקות והוא אמונה ידי על נמשך האהבה

מצוה  עליו המקבל שכל מנין בשלח , פ' בילקוט  מפורש וכן וכנ"ל. מצות תרי"ג  כל קיים וכאלו

דברי  שירה, ואמרו זכו אמונה בשכר  אבותינו שכן הקודש, רוח  עליו שתשרה כדאי באמונה א'

ושפיר בידו, כולו מהאחדות, א' בחלק שדבוק אחר  כי שזכרנו, מטעם והיינו יעו"ש. נחמיה ר '

על  כי יחיה, באמונתו וצדיק אחת על והעמידן בא כד.) (מכות שסיים וזה הנ"ל. הרמב"ם כיון

וק"ל: הבא עולם לחיי וזוכה הכל הכולל ראשונה מצוה שהוא בחיים דבוק אמונה ידי
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צדקה  לו  ויחשבה  בה ' והאמין  כמ "ש  המאמינים, ראש  היה  אברהם

ו) טו, התרי"ג ,(בראשית כל  בו  נכלל  זה  יסוד על  שעשה  מצוה  כל  א "כ ,

והבן : יתירה  ברכה  וזהו  תרי"ג , פעמים תרי"ג  קיים כאלו  לו  ונחשב

על לפרק :הקדמה והעמדן חבקוק  בא  הגמרא  בדברי שנתבאר מה את לבאר חוזר רבינו 

[וצדיק ] תיבת בעיקר נתבאר הקודם שפרק  שבעוד  אלא  יחיה,באמונתו אחת,

תיבת בזה ולבאר להוסיף רבינו  בא  המצות, כל  חיות היא  יחיה],וצדיק שהאמונה [באמונתו 

האיברים. כל  בהשתתפות ושמחה תענוג  מתוך העבודה שהיא  היסוד , מידת על  המרמזת

והבן וז"ש  יחיה באמונתו  היסוד וצדיק מידת  על מקום  בכל מרמז צדיק  תיבת 

המצוות  כל קיום  שיהיה  לפועל המידות  כל חיות  המשכת  של המידה  שהיא 

ותענוג , חיות  במשנהמתוך דנגעים ]וכן בכף (מ "ז)[פ "ו ופירש  הגויה ראש 
יעו "ש  .ה נחת
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ראשי ה. כ"ד דנגעים], [פ"ו בש"ס אמרו זה דרך ועל ה): אות (ואתחנן יוסף יעקב תולדות ראה

רמ "ח  מכל יותר  הגויה ראש נקרא למה להבין ויש הגוויה. ראש וקחשיב וכו', באדם יש אברים

ולי  יעו"ש. דחה יו"ט  תוספות בעל והרב שפירש, מה שם כ' נחת כף ובעל אדם, של איבריו

וחשיבות  מעלות כי כג ), ל, (שמות ראש בשמים לך קח  כמ "ש חשיבות, לשון הוא דראש נראה

דאיהו  צ"ז] [דף במשפטים סבא כמ "ש הגוויה, ראש נקרא לכך זה באבר  הוא מנוק' יותר  דכר 

להשפיע  השפע מעבר  בו כי וחשיבותו, ומעלתו וכו'. מצרים מארץ הוצאתיך אשר  ואיהו ראש

עץ  פרי נקרא ולכך אלוד, אחזה ומבשרי ו) י, (משלי צדיק לראש ברכות וכמ "ש העולם, לכל

ע"ב]: קפ"ו דף [תצוה בזוהר  כמ "ש הדר 

לכל  השפע מעבר  ובו כה), י, (משלי עולם יסוד צדיק כי בכלל, הוא כך בפרט  שהוא וכמו

חנינא  בשביל ניזון העולם כל אמרו זה דרך ועל המונים. הנק' הגוף איברי  שאר  שהם העולם

אומ  וכללות הגויה. ראש שהוא רצון הנק' והצנור  השביל שהוא ע"ב), יז (ברכות ישראל בני ה

ישראל  וע"י אומות, ע' נגד נפש ע' בסוד הגויה ראשי שנק' אומות, הע' כלל נגד פרט  הם

לע' לישראל להשפיע לתורה פנים ע' יש מישראל, נפש ע' ונגד האומות. לכל השפע מעבר 

שלום  בריתי בסוד אונקלוס), תרגום כז כה, (בראשית שלים גבר  תם איש יעקב, לבית נפש

ע"י  בימין שמאל קו ומחבר  המייחד הוא, חד וברית גוף כי ברית, נק' ולזה  יב). כה, (במדבר 

נק' ולזה ע"א). קפ (וישב בזוהר  כמ "ש יוסף יעקב תולדות אלה  כמ "ש ביעקב, יוסף התכללות

לישראל. דוקא ע"ב) פו (שבת בשבת תורה נתנה ולכך רבתי, ע' הגדול שבת וסוד שביעי, שבת

אצל  אומות כל שנתקבצו חז"ל ודרשו בשלום, עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' הכתוב וז"ס

וגו' ית' לעמו עוז ה' יתיראו שלא והשיב ישב, למבול ה' שמא ואמרו תורה, מתן בשעת בלעם
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האר "י)בכתבים וכ "כ  בסידור  גימטריא (מובא מ"טר  כי  ומטר , טל ותן בכונת
יעו "ש . וכו ' רמ"ח הכולל ז "א  יסוד והוא  כח רמ"ח, לה  יש  היסוד מידת 

אצל  תענוג  שמעורר ענין איזה  שכשיש  בגשמיות  שרואים  וכמו המידות , כל לאסף 

נעשית  הפעולה  ואין זו, פעולה  לעשות  גדול בחיות  מתעוררים  איבריו כל אזי האדם ,

האיברים  רמ"ח כל את  כולל הוא  ז"א  יסוד הנקרא  ההשפעה  וכח אחד, באבר רק 

וברכה  שפע לנו להשפיע  ממעל בשמים  לעורר מבקשים  אנו זו ומידה  הרוחניים ,

העולם . הנהגת  שבהם  יחדיו המידות  כל ידי על

נכלל א "כ  יסוד, נקרא  שהוא  ותענוג ודביקות האמנה ע"י  איך תבין בזה
עשה, מצות רמ"ח כל ותענוג בזה חיות  מתוך מצוה  עושה  אדם  כאשר

קיים  כאילו לו האיברים .נחשב  כל חיות  כלול בתענוג  כי מצוות , תרי"ג  ושפיר כל
והבן. רמ"ח כל נכלל שבו  אחת, על והעמידן חבקוק מתוך בא  בא  התענוג 

הדבר  למה  משל למעלה . חיות  משפיע  הוא  המצוה  שבמעשה  והדביקות , האמונה 

גדול  תענוג  יקבל זו פעולה  ידי שעל יודע  הוא  אשר פעולה , העושה  לאדם  דומה ?

וכסף) זהב מאלפי רב ממון מפני (למשל איבריו, חיות  בכל נעשית  זו שפעולה  ,

עושה  אדם  כאשר ולכן זו. פעולה  ידי על חיות  שיקבלו איך מרגישים  שהאיברים 

הוא  המצות  בפעולת  כי הנפש , איברי לכל החודרת  אמיתית  אמונה  מתוך מצוות 

נעשית  זו פעולה  אזי שבנפשו, הפרטי ולעולם  הכללי לעולם  ית ' אלקותו את  ממשיך

כולם . המצוות  כל קיים  כאילו זו עשייה  לו נחשבת  ולכן היסוד, תענוג  מתוך

הגמ' דברי לבאר בא  א)ועתה  קיא, פיה (סנהדרין ופערה  נפשה  שאול הרחיבה  לכן :

חוק  יד)לבלי ה, רבי (ישעיה אמר אחד, חוק  אפילו שמשייר למי לקיש  ריש  אמר ,

עכ"ל. אחד. חוק  אלא  למד לא  אפילו אלא  הכי להו דאמרת  למרייהו ניחא  לא  יוחנן

אחר  במקום  "ביארתי וזלה "ק  קושיות , ב ' זה  על רבינו הקשה  בפרשייתנו ולעיל
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קטו.): (זבחים

יום  בין ומייחד המחבר  ר "ל כה), לג , (ירמיה ולילה יומם בריתי לא אם נאמר  בתורה גם ולכך

הגבורה  מפי תורה כי ב), לג , (דברים למו דת אש מימינו  וז"ש בימין. שמאל קו שהוא ולילה

ברית: נקראת ולכך בימין, ונכללה ניתנה

דנגעים  פ"ו נחת כף בעל שכתב "וכמו שכתב וישב) יובן ובזה (ד"ה יוסף פורת בן עוד וראה

יעויין  וכו', הגוף ותענוגי הנאות לכל ראש האבר  זה כי האמה גיד הוא הגויה  ראש שנקרא

יוכל  תורה בדרכי שהורגל מי כי התענוג , היפך יוסף, של שטנו לו נזדווג  שאמר  וזהו שם.

אחר עד רוחני". מתענוגי רחוק הזה עולם בשלות שהורגל מי כן שאין מה ברוחני, להתענג 
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ועוד) שלח , פרשת אמור , בחלק (פרשת לקיש  וריש  יוחנן ר' דפליגי קיא.), (סנהדרין

סבירא  וחד מגיהנם  ניצל אחד חק , שקיים  למי ליה  סבירא  מר חק  לבלי פיה  ופערה 

קצה . אל מקצה  פלוגתתן הפליגו איך וקשה  בגיהנם , נידון אחד חק  ששייר מי ליה 

פליגי" .ו ומ"ט

חק ובזה  שמשייר  למי  - חק" לבלי  פיה "ופערה ליה סבירא  דמר  יובן,
וכו ' חבקוק של אחד חק ששייר  דהיינו  את אחד, עושה  האדם  אם 

נשמתה , את  במצוה  שחסר נמצא  היסוד, שהיא  והאמונה  הדביקות  בלא  המצוות 

כלל, נעשתה  לא  כאילו כזה  באופן שעושה  מצוה  כל וא "כ נשמה , בלא  כגוף  והיא 

כלום , קיים  לא  כאילו חבקוק  של זו מצוה  ששייר מי למי ולכן ליה סבירא  ומר 
וניצול  בחיים דבוק ודביקות האמנה ידי  על חבקוק של אחד חק שמקיים

קיים מגיהנם, כאילו ודביקות  ותענוג  חיות  מתוך שעושה  אחת  שבמצות  וכאמור

את  כולל המצוות  כל שורש  שהוא  והתענוג  היא , אחת  החיות  כי כולה , התורה  כל

וק"ל:כולם  פליגי  ולא  חדא  אמר  ומר  חדא  אמר  ומר  .

חבקוק ובזה  יסוד על מצוה שעושה ר "ל אחת, מצוה העושה כל יובן
אחת, על על שהעמידן היא  שהכוונה  אחת , תיבת  לבאר חוזר עתה 

שוים , המצוות  כל שבה  ית ' באלקותו הדביקות  נקודת  המצוות , שבכל האחדות 

זה, באחדות המצות כל בזה שנכללו  האמנה  ידי  על יתברך באחדותו  לדבק
שנק' חבקוק יסוד על ר "ל אחת, מצוה עושה  שאינו  וכל וכו '. מטיבין לכך

כל אחת  של האחדות  שהיא  ודביקות  אמונה  לו אין המצוות  שבעשיית  כלומר

וק"ל:המצוות  בהיפך אז  ,

עשה ובזה  מצות רמ"ח לקיים שזכה ר "ל בימים", בא  זקן "וא "ברהם יובן
אברהם  בפועל גי ' המצות  מעשה  כל עושה  שהיה  ידי בימי "ם על בא  וגם ,

הימים כנגד תעשה לא  שס"ה החמה לקיים "וה'ימות  לזה נוסף  שס"ה, שהם
הכל, הכולל אחת שהיא  חבקוק ליסוד שזכה ר "ל בכל", אברהם את ברך
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הוא  והרוחני הגשמי תענוג  לומר  רוצה חי, בני יוסף עוד כי אביהם יעקב רוח  ותחי שנאמר  כך

והבן". חי, בני יוסף עוד שאמר  וזהו חי, באבר 

א'ו. מצוה המקיים הרמב"ם דכתב ונ"ל, וזלה"ק כאן שתירץ ע"ד ממש הוא שם  ותירוצו

הגויה  ראש כמו חי, באבר  א' מצוה קיום התלהבות ע"י והענין וכו'. כולן קיים כאלו כהלכתה
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האמנה  היסוד דהיינו  מידת  את  שמעוררת  כזאת  באמונה  שמיירי לעיל, וכאמור

ש  משום "כל" המידות)(הנקראת כל את נחשבכולל עצמה  ומצוה  מצוה  שבכל נמצא  ,

המצוות  כל קיים  כאילו "והאמין לו כמ"ש  המאמינים, ראש  היה אברהם כי  .
צדקה" לו  ויחשבה ו)בה' טו, זה ,(בראשית יסוד על שעשה מצוה כל א "כ
התרי "ג  כל בו  והאמונה נכלל בהתענוג  נכללים  המצוות  שכל לעיל כאמור

יתירה שבעשייתם , ברכה וזהו  תרי "ג, פעמים תרי "ג קיים כאלו  לו  ונחשב 
והבן:

והערות1 2הוספות

המקיים  כן שאין מה א', במצוה סגי אז גידיו ושס"ה איברים רמ "ח ) (בכל רמ "ח  כל בו שנכלל

חדא  אמר  ומר  חדא מדאמר  א"כ והתלהבות. זריזות בלי מת אבר  דהיינו א' באבר  א' מצוה

יע"ש. וק"ל פליגי ולא


