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½ìòõ ³¾þõ

íôðší

þôêôë על חדש  אור  מנהיר  רבינו השי"ת . בעבודת  נפלא יסוד  רבינו מבאר  זה  נפלא 

היא כי התקשרות , מידת  נקראת  שהיא  שידוע  ה "יסוד ", מידת  של  מהותה 

הוא היסוד  דמידת  שהפגם ידוע  זה " לעומת  שב"זה  וכמו המידות , כל  את  מקשרת 

המידה דקדושה  ביסוד  כך  מעשה , לידי התאווה והמשכת  עבירה של  לתענוג בתאווה 

לידי  והמשכתה  י-ה , שלהבת  אש  כרשפי בוערה באש  קדושה  של  לתענוג לתאווה  היא 

היא והמלכות  ההשתוקקות  אש  היא  יסוד  כי ומלכות , יסוד  יחוד  נקרא  וזה  מעשה,

המעשה .

èîò¼³î' הק הבעש "ט  וכדברי  לשורשו, הנברא  דבקות  ידי על  בא הוא  בתולדות זה  (מובא

לך  לך  פ' יוסף  יותר)1יעקב יתברך  השם בעבודת  תענוג לו כשיש  הוא יסוד  ומדת 

אחדות  שהוא  התענוגים  מבחר  הוא היסוד  שאבר  אחזה , מבשרי  כי התענוגים מכל 

באחדותו  עצמו את  כשמדבק הרוחניי תענוג  יבין  הגשמיי ומן ומקבל , משפיע  שנתחבר 

התענוגים . כל  שורש  שהוא  שמו  יתברך 

þêëôî מיוחדת מידה לאדם להיות  צריך  כי האחד  נפלאים, יסודות  שני רבינו

נמשך  זה  כח  כי רבינו ומבאר  היסוד , מידת  את  מטבעו  לו יש  שבה ומסויימת 

טבע וכן לתקנה, צריך  שהוא  מכיון זו למצוה  מקושר  שהוא נשמתו, משורש  לאדם 

בטבעו  משתוקק שהגוף  כמו לתקנה , באה  שהיא המצוה  לאותה להשתוקק  הנשמה 

והגוף חיות , לו ונותן אותו המחזק  משקה  או מאכל  כגון להשלימו, לו הנצרך  ענין לאותו

איזה לנשמה  שיש  הוא  שבהכרח ונמצא  כידוע . וענין  דבר  בכל  להנשמה  משל  הוא 

השלימה שלא  מכיון לתקנה, בא  שהוא מסויימת  מצוה  לאיזה  מאוד  חזקה  משיכה

מיוחד  קשר  מחצבתו  משורש  שלו  לנשמה שיש  מכיון או  שלו  הקודמים בגלגולים 

זו. למצוה

óòôêîיותר להתדבק  יכול  הוא המצוה, לאותה  לאדם  שיש  זו חזקה  משיכה  ידי על 

úåøòäå úåôñåä

קצת.1. לשון  בשינוי  הבאנו  וכאן  הלשון , עיי "ש
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מצוה ז "ל  כמאמרם  המצוות  כל  לקיום יגיע  זו  מצוה  ידי שעל  עד  עצמה , במצוה  ויותר 

בנותן  להדבק  ויגיע  בהמצוה  הטמונה הדביקות  אש  בו שתאחז  ידי על  וזהו מצוה , גוררת 

בה . כולא כי כולה  התורה  בכל  יאחז  זו דביקות  ומתוך  והמצוות  התורה 

ðî¼ בני לשאר  גם הזה החיות  את  להמשיך  רוצה אשר  הצדיק יעשה  מה  רבינו, מבאר 

כי  רבינו מבאר  מצוה . לאיזה חזקה  משיכה  לו שיש  מרגיש  שאינו למי וגם  אדם ,

ה האדם כי והבהיר ,בהכרח  הזך  האורה  את  המסתירים רבים בלבושים מכוסה  נשמתו  זה

הגוף עבר  אל  והזך  הצח  אורה  להאיר  יכולה  היא אין  והגסים העבים לבושיה ומתוך 

כן  ועל  שורשה . מרום הגוף  לתוך  ירדה  שבשלה  המובחרה  המצוה  לקיים  אותו  לעורר 

בחריטה עוונות  על  להתחרט  הלב, עמקי  עד  הנוגעת  רבה , בתשובה  לשוב האדם צריך 

האיש אותו את  עמו ולהשיב הגוף , בתוך  הנשמה אור  את  החורטת  קיימא , של  עמוקה 

לעבודת  מושכו לבו איך  ויבחין הקדושה  בנשמתו  הבירה בעל  של  אורו עליו שיאיר  עד 

בא . שבשלו ענין  באותו קונו



è ó−ô¾ñ þîê ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

íòš³ñ êë¾ íî®ôí ê−í ðî½−í ³ð−ô

’õëÂÏÏÙ˙‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ‰Ó È�ÙÓ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó Ì„˜‰· .Á¯Ò ¯˘‡ ˙· Ì˘Â
Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘ ‡È‰ ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‰�‰„ ,Ì˘· ÂÏÏÙ˙‰˘ È�ÙÓ Â�Ú�Â
‡Â‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÌÈ˜ÁÓ�‰ ÂÈ˙ÂÓ˘Ó ‰�È‡˘ Ì‚ ‰ÏÓÂ ‰·È˙ ÏÎ ‰"·˜‰
ÚÊÚ„ÊÓÂ Ú˙¯� ˙ÂÈ‰Ï ,‰·È˙ ÌÂ˘ Â˙ÏÙ˙· Â¯Ó‡· Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆÂ '˜‰ ˙ÂÓ˘
ÈÓ Ï"¯ ,'‰ Ì˘· ‡·‰ ÍÂ¯· ˘Â¯ÈÙ Â‰ÊÂ ,ÂÈ˙ÂÓ˘Ó „Á‡ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ ÂÏ‡Î
ÍÂ¯· ˙ÏÓ Ì‡ Ì‚ ˘Â¯ÈÙÂ ,Ì˘‰ ˙˘Â„˜·Â ˘"˙È ÂÓ˘Ï ÍÂ¯· ˙·È˙ ¯ÓÂ‡˘
'‰ ˙È·Ó ÌÎÂ�Î¯· ÈÊ‡ ˘ÓÓ ˘Â„˜‰ Ì˘ ¯ÈÎÊ‰ ÂÏÈ‡Î Â˙˘Â„˜·Â '‰ Ì˘· ‡·

øåàéá

÷åñôá(מו כט , çøñ.(במדבר  øLà úa íLåÀÅÇÈÅÈÇ

äî éðôî ì"æç øîàî íã÷äá

éðôî åðòðå åììôúä íéðåùàøä

äìåë äøåúä ìë äðäã ,íùá åììôúäù

äáéú ìë ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àéä

óà íé÷çîðä åéúåîùî äðéàù íâ äìîå

,'÷ä úåîù àåä ïë éô ìò מאמר ע "ד 

הק ' יש הבעש "ט  הקדושות באותיות כי

האדם  כשמתדבק  מתגלה זה ואור א"ס , אור

א"ס באור דבוק  להיות בכוונה באותיות

היא  ותיבה תיבה שכל  ונמצא שבתוכם,

מתגלה  שבשם שכמו ה', שם בבחינת

ותיבה  תיבה בכל  כך  השם, בעל  של  המהות

לאדם  שכשקוראים וכמו ית', אורו מתגלה

ואות  ותיבה תיבה כל  כך  בא, הוא בשמו

ידו  שעל  הקב "ה, של  שמו היא שבתורה

ולכן  לעולמות, וחיותו אורו ממשיך  הוא

הלב בפנימיות הדיבור דביקות ידי על 

אורו  לגלות כוח  לאדם יש הא"ב , באותיות

א"ס .

íåù åúìôúá åøîàá íãàä êéøöå

äáéú,שיאמר תיבה כל  úåéäìכלומר

ãçà íù øéëæä åìàë òæòãæîå òúøð

åéúåîùî מתגלה שבאותיות לעיל  כאמור

ב "ה, א"ס  ùåøéôאור åäæå(כו קיח , (תהילים

øîåàù éî ì"ø , 'ä íLa àaä CeøaÈÇÈÀÅ

úùåã÷áå ù"úé åîùì êåøá úáéú

ùåøéôå ,íùä(אם êåøá(גם úìî [íâ íà]

בברכה, הראשונה המילה íùáשהיא àá

ùåã÷ä íù øéëæä åìéàë ,åúùåã÷áå 'ä

'ä úéaî íëeðëøa éæà ,ùîî–åúåà ÅÇÆÄÅ

'äî êøáúî ùéàä2.

úåøòäå úåôñåä

אתה )ìâãäðçîíéøôàעיין 2. ד "ה  הראת (ואתחנן אתה :

לפרש  יש מלבדו . עוד  אין  האלהים הוא ה' כי  לדעת

פסוק על  שאמרתי  דרך  על  רמז  בדרך  כ "א )בזה י', (דברים 

ברוך לומר  רוצה כשאדם כי  אלהיך  והוא תהלתך  הוא

ב"ה  הוי "ה השם שמזכיר  קודם ברוך  כשאומר  ה' אתה

כי  ב"ה להוי "ה אומר  שהוא יבין  המבין  בודאי 
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˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ˙"È˘‰ „Â·ÚÏ ‰ˆÂ¯‰ Ì„‡ ÏÎ ‰�‰Â .'‰Ó Í¯·˙Ó ˘È‡‰ Â˙Â‡ Y
„ÂÒÈ ÈÏ·Â ÔÈ�·‰ „ÂÒÈ ÂÓÎ ,Â˙„Â·Ú· ˜ÊÁ˙È ÔÚÓÏ Â˙„Â·ÚÏ „ÒÂÓ „ÂÒÈ ÂÓˆÚÏ

øåàéá

כל  כוונת כתב  הק ' האר"י בספרי ובאמת

ובפרט התפילה, מתיבות ותיבה תיבה

ותיבה  תיבה שבכל  הברכות בכוונות

בתיבת  ובפרט  הקדושים, שמות ממשיכים

השמות  המשכת עיקר ששם "ברוך "

שבאמת  ונמצא עליון מכתר הקדושים

כהזכרת  בפועל  היא ותיבה תיבה כל  הזכרת

הקדושים. שמות

ú"éùä ãåáòì äöåøä íãà ìë äðäå

ãñåî ãåñé åîöòì úåùòì êéøö

åîë åúãåáòá ÷æçúé ïòîì ,åúãåáòì

å"ç óôåøúî àåä ãåñé éìáå ïéðáä ãåñé,

úåøòäå úåôñåä

ברוך שאומר  קודם להוי "ה מחשב כן  גם הוא במחשבה

וקשה  אתה , קודם וכן  ה' בפיו  עדיין  אומר  שאינו  אף

משל פי  על  זה להבין  ויש ה', אתה כך  אחר  שאמר  למה

ומה  מזה זה ונכבדים רבים שרים לו  שיש למלך 

זה  חשיבותם ומהו  גדולתם הוא חשיבותם גדולתם,

זה  למלך  מקורב היותר  הוא ומי  למלך  יותר  שמקורב

אהבתו  ומהו  מחבירו , ביותר  אותו  אוהב שהמלך 

חכם  יותר  שהוא חכמתו  מפני  אותו  המלך  שאוהב

לכן  המלך , גדולת יותר  שמכיר  חכמתו  ומהו  מחבירו ,

מלפניו  ובוש ממנו  וירא המלך את יותר  אוהב הוא

המלך חשיבות ביותר  מכיר  הוא כי  רצונו , את לעבור 

הוא ג')האיך  ו', ובלעדו (ישעיה  כבודו  הארץ כל  מלא

מ"ד )(בראש  מ"א , והוא ית  רגלו  ואת ידו  את איש ירים לא

כולם את ומחיה כולם את י"ט)מהוה ק "ג, (תהלים 

להגדיל הזה השר  רוצה ולכן  משלה, בכל  ומלכותו 

גדלו  הם גם שיכירו  המלך , גדולת כל  בעיני  ולרומם

לבו  היודע החכם המלך  ולכן  עולם, מלא אשר  וטובו 

יותר  אותו  מקרב הוא הזכה ורצונו  הטובה ומחשבתו 

ולכן  אוהבי , אברהם כמו  נאמנה אהבה אותו  ואוהב

המלך , מן  דבר  איזה לשאול  אחד  אדם לפעמים כשבא

ישאל כך  ואחר  שבחו  מקודם לסדר  הוא הישר  הדרך 

לפני  בא חכם וכשאדם מאליו  מובן  והנמשל  צרכיו , את

התיבה  בראש במלך  מחשב הוא בשבחו  ומתחיל  המלך 

יתעלה  כשמתחיל  דהיינו  לדבר , שמתחיל  השבח של 

של ועצמותו  המלך  שם שמזכיר  קודם ויתגדל  ויתרומם

בהיכלי  גוואי  בבתי  העומדים החכמים הפקחים מלך ,

בודאי  מבינים הם למלך  ומקורבים העליונים המלך 

בודאי  משבח שהוא ועצמותו , המלך  שם שמזכיר  קודם

בחושך ההולך  הכסיל  הוא מי  כי  נגדו , העומד  להמלך 

לחתוך עצמו  את יתחייב הלא זולתו , המלך  לפני  לשבח

העומדים  המלך  מן  רחוקים שהם אותם אך  ראשו , את

מפני  המלך  מן  הרחוקים והעבדים בראי  ובבתי  בחצרות

רק  זה, מבינים אינם הם וחזק, בריא שכלם שאין 

אזי  הגדול , שמו  ומזכיר  המלך  נוכח עצמותו  כשאומר 

כולם  ועומדים עצמו  למלך  מגיע ששבחו  יודעים כולם

דבריו , על  ולהודות שבחו  לשמוע ובזיע ברתת באימה

וזהו  המלך , לפני  יהיו  נכוחים כ "ד )אם א ', בעמדם (יחזקאל 

וכן  הדיבור , לשמוע כנפיהם תרפינה בעמידה ישראל 

יהיה  הוי "ה הוא במחשבתו  ברוך  כשאומר  הנמשל  הוא

העולמות  אותן  להעלות הוא ה' אתה אך  ברוך ,

שהוא  אתה כשאומר  אזי  המלך , מן  הרחוקים השפלים

נתמלאו  כולם הוי "ה אומר  כך  ואחר  מלך , של  עצמותו 

ונתעלו  המשבח קול  ושומעין  ופחד  ויראה ותענוג  אימה

כי  תהלתך , והוא אלהיך  הוא הרמז  וזהו  ידו , על  כולם

עדיין  מזכיר  שאינו  נסתר  ועדיין  ברוך  שהוא ההתחלה

שם  היינו  אלהיך , כן  גם אתה שהוא לנוכח עצמותו 

אתה  וזהו  תהלתך , כן  גם והוא לעיל  כנזכר  אלוהותך 

כל לדעת להראות הוא אתה מלת פירוש לדעת, הראת

בשם  אתוון  בכ "ב שנבראו  התחתונים העולמות

הוא  שה' ידעו  כולם הטבעים כל  אפילו  אלהי "ם,

ועל כבודו , הארץ כל  מלא ב"ה שהוי "ה פירוש אלהים

כל שמלא אלהים בחינת שהם הטבעים כל  נתהוו  ידו 

אותם  ומעלה כולם את מחיה זה ידי  ועל  כבודו , הארץ

והבן : מלבדו , עוד  אין  ב "ה הוי "ה לשורשם
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‡Â‰ Ì˙„Â·Ú ˙˜ÊÁÓ˘ Ì˙„ÂÒÈ ¯˘‡ Ì˘‰ È„·ÂÚ ˘ÈÂ ,Â"Á ÛÙÂ¯˙Ó ‡Â‰
ÌÈ˜È·„ Ì‰ ¯˘‡ ˘ÈÂ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ· ‡Â‰ Ì‰Ó ˘ÈÂ ,Ï‡¯˘È ˙·‰‡
Û‡ ,‰¯Â˙‰ ÏÎ· ˜ÊÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì˘‰ È„·ÂÚ ÏÎ˘ Ì‚‰ ÈÎ ,ÔÈ‡Â ‰Â�Ú ˙„Ó·
ÈÙÏ ‰˙ÏÂÊ·Ó ÂÊ ‰ÂˆÓ· ¯˙ÂÈ ˙ÂˆÓ‡˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ˘ Ì„‡ È�· ˘È ÔÎ ÈÙ ÏÚ
ÈÎ ,ÈÙË ¯È‰Ê È‡Ó· ÍÂ·‡ ‡˙È‡„Î ,ÏÂ‚Ï‚ Â˙Â‡· Ô˜˙Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ‰ÓÂ Ì˙Ó˘�

øåàéá

מצד  אם גם אזי חזק  יסוד  לבנין כשיש

שעוברות  כגון לחלישות מקום יש הבנין

חוזק מכח מקום מכל  קשות רוחות עליו

רוחות  כל  ואפילו מוצק , עומד  הוא היסוד 

צר  כך  אותו, מזיזות אין להיות שבעולם יך 

האדם  שבו אחד  ענין איזה ה' בעבודת

שבאותו  ידי על  ה', לעבודת תמיד  מקושר

ושורש  טבעו מחמת חיזוק  לאדם יש ענין

נשמתו.

ú÷æçîù íúãåñé øùà íùä éãáåò ùéå

,ìàøùé úáäà àåä íúãåáò יסוד שהיא

וקוב "ה  אורייתא כי התורה מיסודות

חד , כולהו ñòá÷וישראל  àåä íäî ùéå

äùåã÷ä äøåúä כל כנגד  שקולה היא כי

מעשה, לידי שמביא גדול  ותלמוד  המצוות,

,ïéàå äåðò úãîá íé÷éáã íä øùà ùéå

הביטול  ידי על  התורה כל  יסוד  שהיא

הבורא  בגדלות הוא מכיר עצמו והשפלות

ית"ש.

íéëéøö íùä éãáåò ìëù íâä éë

äøåúä ìëá ÷æçúäì מצוות ובוודאי

לעשות, ואחד  אחד  כל  מחוייב  óàחיוביות

íéëéøöù íãà éðá ùé ïë éô ìò

äúìåæáî åæ äåöîá øúåé úåöîàúä

åúåàá ï÷úì ïéëéøöù äîå ,íúîùð éôì

àúéàãë ,ìåâìâהאר"י הגלגולים בכתבי (ספר 

הגמ 'פ "ד) דברי ב )בביאור קיח , êåáà"(שבת

éôè øéäæ éàîá מה יודעים היו שהם ,"

ביותר  זהירים היו מצוה ובאותה לתקן באו

'ãåñé',לקיימה, úðéçá åìöà àø÷ð äæ éë

שורש 3והוא  מצוה באיזה לאדם סימן

משיכה  אליו שמרגיש מצוה באותה נשמתו,

úåøòäå úåôñåä

והצדיקים 3. הנ "ל . הבחי ' פ"ד : הגלגולים בשער  ראה

באותן  נזהרים היו  להם חסר  מצות איזה יודעים שהיו 

אבוך ששאלו  בגמ/ שאמרו  וזה מאחרות, יותר  מצות

אותן  קיימו  שכבר  מצות ואותן  טפי , זהיר  במאי 

אין  אך  כך , כל  בהם נזהרים היו  לא אחרים. בגלגולים

הבן , פדיון  כגון  הגוף. חובת שאינם במצות אלא זה,

הגוף, חובת שהם מצות אבל  בהם, וכיוצא הגז  וראשית

ולולב  ושופר  וסוכה ותפלה, וק"ש ותפילין  ציצית כגון 

בכל לעשותם מחויב שהוא ודאי  בהם. וכיוצא

לעסוק  יותר  חפץ שלבו  מי  יש וכן  זה. והבן  הגלגולים.

או  בדרוש או  ברמז , יותר  שחפץ ויש התורה, בפשט

צריך לכן  זה, בגלגול  לו  שחסר  מה כפי  הכל  בסוד ,

עכ "ל . חפץ שלבו  במה לעסוק

יעקב קול  בספר  עוד  שלוראה תלמידו הרועים , מלא  (לבעל 

מלובלין) הענין החוזה  נפשך . תאוה אשר  בכל  הכסף ונתת

ה', את לעבוד  החפץ הוא מהאדם המבוקש שעיקר 

[איוב  ואשלם הקדימני  מי  בבחי ' הוא בעצמו  שהפעולה

זה  הבורא לעבודת האדם שמשתוקק מה רק ג ], מ"א,
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לתקן  באה נשמתו כי מוכיח  שזה יותר,

יותר  משיכה לנשמה יש ולכן ענין אותו

בזה  כי גדול  תענוג בה לה ויש ענין, לאותו

ומובא חסרונה, הק 'משלמת כי מהבעש "ט 

מעבודת  תענוג לו "שיש היא היסוד  מידת

התענוגים" מכל  יותר שם הבורא בכתר  (כמובא

ואתחנן) ופ ' לך לך פ ' מתוי "י  והוא ונמצא טוב  ,

לו  יש לקיים האדם שבא מצוה שבאותה

ידי  על  יסודו, את בו לתקן מיוחד  כח 

מביאה  והיא בתענוג המצוה אותה שעושה

המצוות. כל  את לקיים אותו

'é"ãù ä"éåä' àéøèîéâá 'íù' äðäåפע "ח)

פ "א) הלימוד הנהגת àåä,שער  é"ãù íù äðäå

,ãåñé úãî(.רפ "ג ìéçúä(זח "ג øùàë

úåèùôúä äéä íìåòä àåøáì ä"á÷ä

êøòå ìåáâ éìáî בלי הוא הגדול  חסדו כי ,

וסוף , éãגבול  åîìåòì øîà øùà ãò וזהו

היסוד  מידת ידי על  שנעשה הצמצום

מקושר  שיהיה הא"ס  כח  את המגביל 

הגבלתם, כפי ì"æלהנבראים íøîàîë' ע)

יב .) íìåòä,חגיגה ÷åæéçå íåé÷ äéä æàå

ìåáâá היא היסוד  שמידת מזה היוצא

לעבודה  גבול  בלי המתפשט  הכוח  המשכת

מציאות  כח  לאותו שיהיה כדי מסויימת

במידה  ה' את העובד  מעלת וזה עצמית,

נפש  ומסירות בחוזק  מסויימת ומצווה

אותה  ידי על  ממשיך  הוא שאז מיוחדת,

לידי  שבנפשו האלקות כח  את המצווה

úåøòäå úåôñåä

מה  הכסף ונתת וז "ש מהאדם, להבורא מתנה הוא

לעשיית  הלב כוסף הכסף רק  הוא להשי "ת נותן  שאתה

תשוקתו  הוא כך  שורשו  לפי  אדם כל  והנה המצוות.

כדמצינו  זו , למצוה ויש זו  למצוה שמשתוקק אדם שיש

כו ', טפי  זהיר  במאי  אביך  ע"א] קי "ח [שבת ברז "ל 

אשר  בכל  וז "ש שלו , הנשמה שורש כפי  הוא והכל 

הוא  שכך  תדע ביותר  מתאוה שאתה מצוה לכל  תאוה

כאמור . שלך  הנשמה שורש נפשך 

משמואל  שם עוד  תרע "ו)וראה לך  שבמעשה (לך  אף כי  ,

לפי  ממנו  נדרש ואחד  אחד  כל  מ"מ שוין  הכל  המצוות

וכמו  לתקן , העולם לזה שבא מה ולפי  נשמתו  שורש

לו  יש שאדם המצוות דכל  האריז "ל  בדברי  שאיתא

וכן  בשבילן , שנברא סימן  זה ביותר  אליהן  נטיה

הוא  אליהן  אותו  מסית שהיצה"ר  שכל  בל "ת להיפוך 

להזהר  צריך  ואחד  אחד  כל  ולפי "ז  לתקנן , שעליו  סימן 

שבת וכבש"ם מיוחדות במצוות אבוך(קי"ח:)ביותר 

כל להכיר  יתירה ובינה הבחנה וזוהי  טפי , זהיר  במאי 

מעשהו . איש

למאור  בשמן  עוד  השירים )וראה לשיר  "וזהו (בויבריסק ,

שהנפש  ובהירות זהירות לשון  כו ' טפי  זהיר  במאי 

כו ' בהם נזהר  עבדך  גם כמ"ש ביותר , זו  במצוה מזדכך 

כי  והענין  כו ', הרקיע כזהר  מלשון  נזהר  הבעש"ט ופי '

הוא  מצוה שכל  דמלכא אברין  רמ"ח הם פקודין  רמ"ח

שכל אדם ציור  הם נשמות וכמו "כ  מיוחד , באבר 

ביסדי  היית איפה כמ"ש באדה"ר  כלולים היו  הנשמות

נשמות  שיש כו ' באדה"ר  שלך  איפה ובמד "ר  ארץ,

וע"כ במד "ר , כדאיתא ובשערו  ובאזניו  בעיניו  שתלוים

אבר  שבאותו  המצוה הנה אבר  באיזה ששרשה  הנשמה

אותה  מקיים הוא וע"כ  ביותר  ההיא לנשמה שייך 

כו '. ובשמחה" יתירה בזהירות
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המצוות. שאר לכל  גם וממילא גילוי,

,íùá íéììôúî åéäù éðôî ùåøéô åäæå

úðéçáì ä"éåä úãî åëéùîäù ì"ø

ãåñé úðéçá íìöà àåäù äî ,íúãåáò

,ì"ðë אותה את למעשה שקיימו כלומר

לפי  שלהם העבודה יסוד  שהיא המצוה

מצוות  היה שלהם שהמצוה נשמתם שורש

ä"éåäתפילה, úãî êéùîäì íéëéøöù

ãåñé úðéçáì ù"úé המצוה אותו ידי על  ,

התענוג  ובכל  כוחו בכל  מקיים שאדם

מידת  שתמשך  מעורר הוא שבנפשו,

ויעשה  המצוות, לכל  בתענוג ההתקשרות

ובפנימיות  הלב  בשמחת כראוי המצוות כל 

המשיכו  הראשונים והצדיקים האמיתית,

המצוות. לכל  התפילה של  התענוג את

אשר  בת "ושם הפסוק  את לבאר חוזר ועתה

הצדיק בשלמא לבאר בא וכאן שרח ",

התקשרות  לו שיש יסוד , בחינת שהוא

יכול  מסויימת, מצווה לאיזה הנפש

המצוות, לכל  הזה ההתקשרות כח  להמשיך 

מלכות, בחינת שהוא  האדם יעשה מה אבל 

בסה"ק כמ "ש הסתר, בחינת היא מלכות כי

עם", בלא מלך  "אין חז"ל  מאמר לבאר

גחלים מלשון היא עוממותשהכוונה

חיות (כבויות) בעם מתגלה שאין דהיינו ,

לכל  ושפע  חיות המשפיע  המלך  של  ותענוג

וא"כ  מלכות, בחינת שהם נשמות ויש עמו,

ה'. בעבודת חיות להם שיהיה יעשו מה

ד "שם", לעיל  שביאר דרך  על  מבאר זה ועל 

ידי  על  היסוד  למידת הוי"ה המשכת הוא

תענוג מתוך  התפילה שני עבודת גי ' שם (כי 

כדלעיל) הנ"ל úãî,שמות àø÷ð àåä "úa"Ç

ú"á úåëìî,êéùîäì íéëéøöù éðôî

,úåëìî úãîì íâ äùåã÷ä יסוד מידת

ה', בעבודת תענוג מתוך  התקשרות היא

אמונה  מתוך  העבודה היא המלכות ומידת

וכמאמר הק 'פשוטה, בתולדות הבעש "ט  (מובא

ואתחנן) פ ' יוסף  שאדם ממורי ,"שמעתייעקב 

לו  כשיש עולם יסוד  צדיק  בסוד  צדיק  נקרא

אחזה  מבשרי כי ה' בעבודת גדול  תענוג

המלכות], שורש [שהם והוד  ונצח  א-לוה,

ודפח "ח ". וכו' יתברך  בו האמונה מצד  הוא

מידת  ידי  שעל  לעיל  רבינו ביאר וכבר

מצוה  באיזה תענוג לאדם שיש היסוד 

לכל  הקדושה להמשיך  הוא יכול  מסויימת,

בבחינת  שהם המצוות אותם גם המצוות,

חיות. בהם לו שאין דהיינו מלכות

בספירות, ומלכות יסוד  בחינת שיש וכמו
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אדם, בבני ומלכות יסוד  בחינת יש כך 

מידת  לו שיש הצדיק  הוא יסוד  ובחינת

מסויימת, מצווה תענוג לו  שיש הנ"ל  יסוד 

גם  החיות להמשיך  העבודה מוטלת ועליו

תענוג  מרגישים שאינם העם לפשוטי

שהם  מלכות, בבחינת שהם בעשייתם,

עבד  עשית של  באופן המצוות עושים

מלכו  מצוות .המקיים

מבאר ע "ז לכך , הדרך  àéäוהאיך  "øLà"ÂÆ

äðéá úðéçá àø÷ð(ע "א עד ל' ת' àåä,(ת "ז

äáåùúä(ע "א קכב  על (זח "ג באה התשובה

כמ "ש ההתבוננות, שהיא הבינה (ישעיה ידי

י ) לו ו, ורפא ושב  יבין íù,4ולבבו ìò

äéäà øLà äéäà(יד ג וכדאי'(שמות , ÆÀÆÂÆÆÀÆ

על  מרמז זה ששם הק ' האר"י בספרי

המידות  כל  שורש היא כי הבינה ספירת

לקרוא  ראוי ולכן בעולם, שמתגלות

לשון  שהיא 'אהיה' בלשון זו לספירה

אלא  בעולם מתגלה זו ספירה אין כי עתיד ,

כו', תפארת גבורה חסד  שהם בניה ידי על 

המצוות, עשיית שבתוך  התענוג היא והיא

וההתפארות  והיראה האהבה של  הנשמה

המצוות. בעשיית שמתגלות

ידוע , יסוד  פי על  לזה, הטעם מבאר ועתה

שאין  למקום חיות להמשיך  רוצים כאשר כי

החיות  את ולעורר לחזור צריך  חיות, בו

שמצינו  וכמו משם, שנמשך  מהמקום

שאמר  העגל , בחטא ישראל  כשחטאו

בנה, צואת את ותקנח  האם תבא הקב "ה

פגם  בו היה העגל  שחטא שמכיון דהיינו

המקום  את לעורר צריך  היה ונורא, גדול 

מגיע אין ושבו ומהזמן מהעולם שלמעלה

לכלל  טהרה להמשיך  ומשם פגם, שום

חיות  להמשיך  כדי ולענייננו, ישראל .

שהוא  הצדיק  צריך  מלכות, לבחינת ותענוג

שהוא  לשורשו ולשוב  לחזור יסוד  בבחינת

על  תשובה רוח  להמשיך  ומשם הבינה,

ישראל .

,ïîæäî äìòîì àåäù äáåùúä é"ò ì"ø

ולמטה  מבינה התחתונות המידות שבעת

תפארת) גבורה והזמן (חסד העולם בתוך  הם

תלויים  שהם כלומר יבנה, חסד  עולם כמ "ש

את  מקיימים שכשהתחתונים בתחתונים

ואם  לשרשם, מדובקים המידות המצוות

בה  אין הבינה משא"כ  כן, אינו להיפך  ח "ו

מפני  העומד  דבר אין זה ומטעם פגם, שום

úåøòäå úåôñåä

מקודם 4. "נפרש ראה פרשת לשמים אור  עוד  ראה

ודבק  אמו  ואת אביו  את איש יעזוב כן  על  הפסוק

הם  ישראל  נשמות שורש כי  אחד , לבשר  והיו  באשתו 

שכתוב כמו  בינה ח)בחינת לב , תבינם (איוב  שד "י  ונשמת

נוצר  שהולד  ממקום כי  אם בחי ' נקרא והוא בינה, לשון 

עצמו  לתקן  רצונו  וכשאדם אבא, נק' וחכמה אם נקרא

הבינה  עד  עצמו  להעלות צריך  בתשובה עצמו  ולהעלות

חי  כל  אם ק "ג)שנק' ע ' ת ' נשמתו .(ת "ז חצובת
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‰·Â˘˙‰ ¯Â‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰Ê‰ ˜È„ˆ‰ „È·Â ,¯„‰ ‡¯˜� È�ÈÓ˘‰ ÍÏÓ ÈÎ ,˙ÈÁ Ï˘
‰ÏÚÓÏ ‡Â‰Â ‡ÏÈÚÏ ‡˙˙Ó ˙È�ÈÓ˘ ‡Â‰ ‰·Â˘˙ ˙�ÈÁ·Â Ì„‡ È�· ˙Â·ÏÏ

øåàéá

לחזור  אדם של  בכוחו ותמיד  התשובה

חטאיו, על  ולשוב  äãîåולהתבונן

àìéòì àúúî úéðéîùä כשנספור כלומר

למעלה הוד)ממלכות שהבינה (יסוד, נמצא

עולים  וכשהתחתונים השמינית, המדה היא

שהבינה  נמצא ומעלה ממלכות במדרגה

העבודה. בסדר השמינית המעלה היא

"øãä" éðéîùä êìî àåäåשבסוף ידוע  ,

ושבעת  אדום, מלכי מנויים וישלח  בפרשת

המידות  לשבעת רומזים הראשונים המלכים

התחתונים  לעולמות הכלים בשבירת שנפלו

שם  נאמר ועליהם מיתה, בחינת שזהו

נאמר  לא השמיני והמלך  וימת", "וימלוך ...

כולם, את המתקן שהוא מפני וימת בו

הבינה  ספירת הוא זה מלך  כי רבינו ומבאר

המידות, כל  את 'éøãä'המתקנת ïåùì

חרטה, לשון øãäשהוא ïåùìîå יופי

íëéùòîותפארת  åøôù íù ìò שיהיו

ית"ש, רצונו כפי ושלימים נאים מעשיכם

ä"éåä êéùîäì ïéìåëé äáåùúä éãé ìò

.ì"ðë úåëìîìå ãåñé úãîì

éî ì"ø ,úéç øù ì"ø ,"ç"øù"

ú"éç ìù øù äùòð àåä ïë êéùîîù

לו  ואין היסוד  במידת פגם אדם  אם גם

ה', בעבודת הנפש והתקשרות תענוג

שהוא  וכלי, אור לה יש מידה שכל  ומכיון

כשאדם  המסתלק  שבה, הקדושה אור

שמים, לשם שלא במידה נקרא משתמש (שזה

מלכי  בשבעת הנרמז הכלים שבירת בבחינת הקבלה בלשון

המידות) שבעת כנגד שהם זאת אדום לתקן יכול  ,

שר  שהוא לקמן כמבואר התשובה, ידי על 

לאחרים, להשפיע  התשובה êìîעל  éë

äæä ÷éãöä ãéáå ,øãä àø÷ð éðéîùä

éðá úåáìì äáåùúä øåà êéùîäì

,íãà בחינת הוא שהצדיק  לעיל  וכאמור

בני  ושאר ה', בעבודת התענוג שהוא יסוד 

בלי  העבודה שהיא מלכות בחינת הם אדם

.תענוג 

יסוד  השפעת של  בחינה עוד  מבאר ועתה

בעבודת  ומלכות יסוד  ספירות כי ומלכות,

של  התמידי השפע שורש  הם הם ה',

הבריאה, בהנהגת ומלכות יסוד  ספירות

הסתר  בו שיש בזמן היא מלכות שבחינת

אב הנהגת שנסתר קשים, ודינים פנים

ותענוג  ואהבה בחסד  בניו את המנהיג

שהוא  מלכות בחינת ומתגלה יסוד , בחינת

לזה  וגם קשים. בדינים עמו את הדן כמלך 

את  הממתיקה תשובה ידי  על  הוא העצה

הדינים. úéðéîùכל  àåä äáåùú úðéçáå

,ïîæäî äìòîì àåäå àìéòì àúúî
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øåàéá

,ïéðéãä ìë ÷éúîäì ìëåé íùîåכידוע

ששם  ומכיון הדינים שורש היא שבינה

על  לכן בשרשם, ובטלים מתכללים כולם

כל  להמתיק  אפשר הבינה ספירת ידי

בזוה"ק  וכמבואר ע "א)הדינים, קנ"א (ח "א

מינה במהות מתערין דדינין "אע "ג הבינה

והוא  נפקין מינה חידו  כל  רחמי כלהו

חירותא)חדוותא והוא עיי"ש,(ס "א דכלא"

יוצאין  שממנה אעפ "י דהבינה פירוש

כולה  עצמה היא אבל  הדינין  ומתעוררין

המלך  בן כמשל  וחירות, ושמחה רחמים

המלך  בן וכשמתבונן עונש, עליו שנגזר

את  מגלה הוא העונש, עליו בא מהיכן

להמשיך  כדי שהיא שבדין, החסד  נקודת

אהבת  מתוך  זה שכל  המלך  לעבודת אותו

שב ואם וסוף , גבול  בלי אליו המלך 

הוא  שמחה מתוך  ולעבודתו המלך  לאהבת

סיבת  ובטלה בשרשו העונש את ממתיק 

את  המשיך  שכבר מכיון לגמרי העונש

אחר, באופן הענין êéùîäìåתכלית

ïîà ìàøùéì áåè ìëå úåùåã÷ úåòôùä

÷"åãå ïåöø éäé ïë.


