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העבודה  תשא יסוד  א כי 

תשא כי 

א' פרק
התשוקה  ידי על  חיות  מקבלים הנבראים

מתברך אחד "ש  אחז"ל  המפייסו  הנה  נפשי. חביבאי לאהוביי 

הטעם  לפרש  יש  ברכות . בששה  והנותן  ברכות  בי"א 

דפרודא  מעלמא  שהם אלו  ואפילו  העולמות , כל  של  חיות  דהנה  בזה 

דאיהו השי"ת  מן  חיותם מקבלים כולם מדבר, חי צומח והדומם

ההשתוקקות  נטיעות  הוא  החיות  והנה  עלמין , דכל  ושרשא  עקרא 

יש  אכן  מורכב, שאינו  דבר לך  אין  כי בעולם השי"ת  הטביע  אשר

כמחז"ל  המחייהו , ממנו  גבוה  כח יש  וכן  טבעו  לפי המחברם דבר בו 

יותר  ע "ד והיינו  גדל  ואומר המכהו  מזל  לו  שאין  עשב לך  אין 

המשפיע  תשוקת  וע "י להניק, רוצה  הפרה  לינק רוצה  משהעגל 

לשניה ' א ' מדריגה  היא  כי המחברם. דבר הר"ז  המקבל  ותשוקת 

שהוא  השי"ת  כביכול  מעלה  רום עד גבוה  מעל  גבוה  וכן  כללית ,

הברואים, לכל  חיות  נמשך  זה  השתוקקות  ע "י העולם בקיום רוצה 

וע "פ  מטה  מטה  הבחינות  לכל  הזה  השתוקקות  יורד זה  ידי ועל 

מיד  לחיותו  שהוא  מזונו  יקבל  אדם שכל  ראוי היה  התשוקה  מדת 

מכפי  הרבה  יותר לתכלית  הוא  התשוקה  עצם בודאי כי השי"ת 

החיות  כל  התנא  שאלת  והר"ז התכלית , לסביב להסובבים שהוא 

כש "כ  לא  קוני את  לשמש  שנבראתי ואני וכו ' והם לשמשני נבראו 

והברואי' העולס  לחיות  ב"י חיות  דומה  אינו  כי ולהסבירו  וכו' אלא 

רק  היא  הברואי' שבכל  אלא  תשוק' ע "י הוא  שהחיות  כיון  כי



העבודה  תשא יסוד  כי  ב 

כל  המקבלים וכן  בקיומם, רוצה  שהשי"ת  מה  תיצוניות  תשוק'

היא  עבדיו  ישראל  זרע  משא "כ החיצוני, חיותם הקיום ע "ד רצונם

בלב  לעבדו  אליו  ישתוקקו  הם גם כן  כמו  אשר פנימיות , תשוקה 

תהתשוקה  פנימיות ,ואםזוכיםאזמדת  שלםולעשות רצונו בתשוקה 

שהפנימיות  כמו  ואז ובגופני, ברוחני עליהם מתמלאת  הפנימיות 

כמו להשי"ת , ומעט  לאדם מהשי"ת  כ"א  שליח ע "י שייכת  איננה 

אבל  לבדו  מהשי"ת  לו  מגיע  התשוקה  ידי שעל  החיצוני חיות  כן 

הפנימיות  התשוקה  נתמעט  זה  ידי ועל  מעשי את  הרעותי כאשר

מבע "ח  שפל  האדם נעשה  זה  ידי ועל  החיצונות  גם נחסר ממילא 

לשמשני. רק נברא  שהוא  מה  מתכליתו  לעצמו  הרע  לא  הבע "ח כי

חן  מצאתי כּ י- אפ וֹ א  יוּ דע  וּ ב ּמ ה  מזּ ה : אל-ּת עלנוּ  הלכים  ּפ ניךָ  אם -אין אליו ¥¦¨¨¦¥©¨¦¤©¤¦¥£©©¦§¤¨¥¦¨¥¤©ויּ אמר

על-ּפ ני  א ׁש ר מכּ ל-העם  וע ּמ ךָ  אני ונפלינוּ  ע ּמ נוּ  בּ לכּת ךָ  הלוֹ א  וע ּמ ךָ  אני ¥§©¤£¨¨¨¦§©§¦£¦§¦§¨¦§§¤§£¤©§¦£¤¥§בּ עיניךָ 

טו-טז)האדמה , לג  מה)ובמדרש (שמות פרשה שמות רבה כבר (מדרש הקב "ה  א "ל , ¨£¨¨

אין  אם  מוסרני? אתה  למלאך רבש "ע  לפניו אמר מלאך. לפניך ושלחתי לך אמרתי

מזה . תעלנו אל הולכים  פניך

המפייסואחר הנה נפשי . חביבאי  לאהוביי  שלום הענידרישת אמרואת 
ט :)חז "ל  לפרש (ב"ב יש  ברכות. בששה והנותן ברכות בי "א  מתברך
בזה  פנימית ,הטעם נתינה  שהיא  פנים  ובמאור ברצון נתינה  בין החילוק  בגודל

חיצונית , נתינה  שהיא  יד כלאחד שהיא  נתינה  העולמות,לבין כל של חיות דהנה
דפרודא  מעלמא  שהם אלו  כולם הסט"א ואפילו  מדבר , חי  צומח והדומם

עלמין. דכל ושרשא  עקרא  דאיהו  השי "ת מן חיותם מקבלים

אין והנה  כי  בעולם, השי "ת הטביע אשר  ההשתוקקות נטיעות הוא  החיות
דבר  ומדברלך חי צומח יסודותמהדומם  מד' מורכב  רוח שאינו  אש 

עפר, טבעומים  לפי  המחברם דבר  בו  יש  בו אכן שהטביע  טבע  יש  נברא  לכל

חיבור  להם  אין עצמם  מצד שהרי היסודות , הד' כל בין המחבר הטבע  והוא  הקב "ה ,

טבע ומהות  ועפר, רוח או ומים , אש  כמו לזה  זה  הם  נוגדים  אדרבה  אלא  לזה  זה 

האיברים , כל את  המאחד וההשתוקקות  הרצון שהוא  הדברים  בהמשך מתבאר זה 

המכהו מזל לו  שאין עשב  לך אין כמחז "ל המחייהו , ממנו  גבוה כח  יש  וכן
גדל פעולתו.ואומר  אופן הוא  וכיצד זו הכאה  ומהי זה , מזל מהו מבאר ועתה 



העבודה  תשא יסוד  ג כי 

תשוקת והיינו וע"י  להניק, רוצה הפרה לינק רוצה משהעגל יותר  דרך על
מדריגה  היא  כי  המחברם. דבר  זה הרי  המקבל ותשוקת המשפיע

כללית  לשניהם להשפיעא ' זה  לזה , זה  משתוקקים  והמקבל שהמשפיע  ידי על

אחד  רצון יש  לשניהם  כי והתאחדות , התקשרות  להם  יש  זה  ידי על לקבל, ולזה 

לקבל, רצונו מצד והמקבל להשפיע  רצונו מצד המשפיע  בהשפעה , המיוחדת 

האמיתי. החיבור עצמה  היא  והרצון הצורה  השוואת  מעל וברוחניות  גבוה וכן
השתוקקות  ע"י  העולם בקיום רוצה שהוא  השי "ת כביכול מעלה, רום עד גבוה

הברואים  לכל חיות נמשך הקב "ה זה שרוצה  מה  בעצם  הוא  הברואים  כל קיום 

כתר, הנקרא  הברואים  חיות  הוא  הזה  הרצון ועצם  להם , להשפיע  ומשתוקק  בקיומם 

זה ידי  הבריאה ,ועל בקיום  רוצה  הבחינות שהקב"ה  לכל הזה השתוקקות יורד
מטה  כי מטה הספירות , לכל לספירה  מספירה  וכן לחכמה  מכתר לדרגה  מדרגה 

הברואים  לכל חיות  ולתת  הפועל אל מכח להתפשט מטבעו רוצה  הזה  היולי .א כח

הנותן  גם  הוא  וממילא  שבאדם , היסודות  כל את  המאחד גם  הוא  הזה  הרצון וכח

את  המאחד בכח הוא  המורכב  וחיות  ולמיתה  לאבדון סופו מורכב  כל כי חיות , לו

חיות  לו נותן הוא  זה  ידי ועל שבו יסודות  הד' .ב כל

מיד ועל  לחיותו  שהוא  מזונו  יקבל אדם שכל ראוי  היה התשוקה מדת פי 
מחסור,השי "ת  שום  יותר בלי לתכלית, הוא  התשוקה עצם בודאי  כי 

התכלית  לסביב  להסובבים שהוא  מכפי  רוצה הרבה אדם  כאשר משל ע "ד

והערות1 2הוספות

בספרוא. העבודה היסוד רבינו שכתב מה לאברהםראה ע"ב,חסד  ו' ע' ג ' אות פ"ב בראשית

וע"י  בו, הכמוסים הצורת שרשי פרטי כוחי ע "י הצורת מתפשטים ההיולי שמכח  כמו "והכלל,

דעת  אל בהגיעו במחשבה שנראה כמו הפועל אל מכח  ולהוציא ליצא ההיולי תשוקת גודל

תאוות  לפרטי והן וגידיו, אבריו ופרטי לחיות הנוגעים או ענינים פרטי אל תמיד המחשבה יניע

רק  אחד רגע עומדת המחשבה ואין ומע"ט  ופרטיו התורה ידיעת לתשוקת והן הבהמיות נפש

כל  חיות ע"י אשר  העליון מרצון נמשכה והתכלית תכליתה, כן כי צורה ולובשת צורה פושטת

ואומרת  המהבהבם ההיולית הכוחת כל אם הוא הזה והרצון תחתיו, אשר  הצורת וכל הרצוניות

ההיולי  והוא גדל, ואומר  אותו המכה מזל בו שאין עשב לך אין כמחז"ל לפועל כוחך גלה

להוציא  עזיזא מצוא בעת היולי כל תשוקת ולכן ומחוץ, מפנים ומקיפו היולית כל הכולל

פושטת  וכאשר  והחטה הגרעון זריעת על שממתנת בארץ רואין כאשר  הפועל אל כוחתיו

אשר הפרטי הזה מכח  בו מתפשטת מיד הפרטי היולי הכח  זולת בה עוד ואין צורתה החטה

כו'. הפועל אל מכח  להוציא וניעור  וחוזר  שבארץ הצמוחה בכח  כמוס

יש ב. היולי שבכל לעיל, דברינו כפי הדעת חונן בעז"ה ונראה וז"ל, ע"א), ז' (ע' שם שכתב כמו



העבודה  תשא יסוד  כי  ד 

דהגם  אחר, דבר איזה  עוד להכין צריך ההוא  הדבר הכנת  ולצורך דבר, איזה  להכין

גודל  אמנם  לשניהם , הוא  צריך סוף  כל שסוף  כיון הדברים  שני את  כולל שרצונו

התכלית , יעוד שהוא  הדבר אל בוערים  לב  ונקודת  אדם  של ומחשבותיו התשוקה 

לקיום  שההשתוקקות  הדבר, לאותו ובסיס  והכנה  אמצעי רק  שהוא  לדבר משא "כ

אותו  לעצם  השתוקקות  לו ואין אחר דבר מכח שבאה  כיון חלשה  היא  הדבר אותו

הדבר.

לשמש והר"ז שנבראתי  ואני  וכו ' והם לשמשני  נבראו  החיות התנא  שאלת
וכו ' אלא  שכן, כל לא  קוני  ארי את מימיך ראית  אומר יהודה  ר' תניא 

לשמשני  שנבראו אלו ומה  בצער. שלא  ניזונין והם  חנוני, ושועל סבל וצבי קייץ 

אלא  וכמה ? כמה  אחת  על קוני את  לשמש  שנבראתי אני בצער, שלא  ניזונין הם 

והערות1 2הוספות

והעדרו, הויתו ותמורתו דבר  ענינים, הרבה הם וגם פרטים ופרטי פרטים הרבה כוחת ג "כ בו

שמתאספים  מה מעלתו העיקר  זהו אכן בהם. היתרון ומה מורכבים הם סוף כל סוף א"כ

פשוטתו  ומרוב ואחדותו התעלמותו רוב בבטן כולם שניכמסים עד כ"כ ומתאחדים ומתקרבים

בחינת  דגרמי הבלי הנקרא שבאדם החומרי בהיולי שכן ואם ותמורתו דבר  לכל מוכנים הם

ויותר . יותר  מתאחדים הם הרוחניות במעלת ועולת הנגבהות בבחינת כש"כ א"כ שבנפש נפש

בסדר תכופים שלו המדריגות כל שהיו ישר  האדם את עשה א' כתיב אדם בריאת בעת והנה

הבעש"ט  וכמאמר  אחת כבחינה הכל היו שלו החומרי מדריגות סוף עד עליונה ממדריגה נכון

היו  ולכן בגחלת האחוזה כשלהבת וכולם אחת כמנורה כולה שנעשית העולם כללות בענין

ע"כ  בחינותיו בכל האחדות רוב ועי"ד בא'. אור  כתנות והיו חמה גלגל מכהה שלו הגוף

אכן  השי"ת לרצון רק מהך באין תשוקתו כל והיו המייחדו הפשוט  ככח  הנצחי מעלת היתהלו

העליון  למהות המרומז עליון אור  שאבד עד ומסכים תערובת בו נעשה וחטאו טעותו אתר 

אלף  בתוך מיתה עליו נקנסה לכן באלף רמיזתה זו מדה והנה ורצון כתר  הנקראת נשמה בחי'

צדקינו  משיח  כשיבוא אבל הגו מצד צורתו וביטול העדר  הבחי' והגיעו הקב"ה. של יומו שנה,

גבוה  ונשא ירום עליו שנא' תורה בלקוטי כדאיתא בעולם, זו בחי' יתגלה אז בימינו במהרה

הזיכוך  אחרי הצדיקים בנשמות וביותר  העולם בכל שיתפשט  הנעלם מהות וע"י מאוד

הארז  גם ואז לחמו ועפר  העדר  הנקרא נחש של עטיו בה היו אשר  ראשונה צורה והפשטת

אז  היית' וכאשר  המדבר , נפש של ההיולי כח  בה ויתגלה דעה הארץ ומלאה כמאה"כ תתחדש

שם  אשר  מזבח  ממקום שהיו ואחז"ל האדמה מן עפר  ויקת אדם על שנאמר  הבריאה בעת

של  ביהמ "ק עי"ד יהיו וזה יופי מכלל מציון כי אדם, נפש של ההיולי כח  ועיקר  נקודת קוטב

העצמות  ותחיינה הראשון אור  וניעור  חוזר  יהיו ולכן הראשון מקומו אל משמים שיורד מעלה

חיים. א' ברצון החיים אל וישוב שבגוף ההיולי לכח  כת רוב יתוסף אשר  האלה



העבודה  תשא יסוד  ה כי 

מזונותי. קפחתי מעשי את  שהרעתי בני מתוך חיות דומה אינו  כי  ולהסבירו 
אלא  תשוקה ע"י  הוא  שהחיות כיון כי  והברואים, העולם לחיות ישראל

בקיומם  רוצה שהשי "ת מה חיצוניות תשוקה רק היא  הברואים באומות שבכל

לשמשם  ישראל לצורך אלא  קיומם  ואין יתברך השם  את  עובדים  שאינם  העולם 

המח  יתברך השם  שרצון נמצא  המשתוקקוכו', אדם  ע "ד כביכול הוא  אותם , יה 

אהבה  שהיא  אדם  בני שני בין אהבה  ע "ד ולא  המשמשו חפץ  איזה  לו שיהיה 

החיצוני פנימית , חיותם הקיום ע"ד רצונם כל המקבלים של וכן הטבעי רצון

כל  אלא  פנימיותם , שהוא  נפשם  לקיום  אינו חיותם  את  לקיים  העולם  אומות 

לקיום  אוכל הצריכות  ובהמות  חיות  ע "ד חיצוניות  אהבות  הם  ומאוייהם  רצונותם 

פנימי  ענין איזה  שרוצה  כגון אנושי, רצון ע "ד זה  ואין לאכול, ומתאוים  גופם 

ורוחו. נפשו את  לחיות  שרצונו תשוקה מושכל היא  עבדיו  ישראל זרע משא "כ
דבר פנימיות  באיזה  הרוצה  אדם  ע "ד אלא  ממוצע  ע "ד לא  בהם  רוצה  שהקב "ה 

משפיע בין אמיתית  אהבה  והיא  שלישי, לדבר סיבה  היותו משום  לא  עצמו

רצונולמושפע , ולעשות שלם בלב  לעבדו  אליו  ישתוקקו  הם גם כן כמו  אשר 
פנימיות  יתברך,בתשוקה השם  במציאות  המאמינים  אותם  גם  העולם  כאומות  ולא 

שאינם  חיצונית  קרבה  וזה  להם  שמשפיע  בשפע  אלא  ה ' בקרבת  חפצים  שאינם 

חפץ אינו כי אליו פניו מסובב  ואינו המלך מיד שמקבל כאדם  הדבר, בעצם  חפצים 

אליו. שמשפיע  בשפע  אם  כי המלך בקרבת 

ובגופני ,ואם  ברוחני  עליהם מתמלאת הפנימיות התשוקה מדת אז  זוכים,
לאדם  מהשי "ת אם כי  שליח ע"י  שייכת איננה שהפנימיות כמו  ואז 
בעצמו, יתברך השם  ידי על בא  ישראל לבני דקדושה  ושפע  חיות  של הרוחני ששפע 

התשוקה ידי  שעל החיצוני  חיות כן שתכליתם כמו  גופו וצרכי הפרנסה  דהיינו

הרוחנית , נפשו לחיות  רק  לבדוהיא  מהשי "ת לו  להיות מגיע צריך אינו וממילא 

כו', וסבל התשוקה חנווני נתמעט זה ידי  ועל מעשי , את הרעותי  כאשר  אבל
מבעלי  שפל האדם נעשה זה ידי  ועל החיצונות, גם נחסר  ממילא  הפנימיות,
לשמשני  רק נברא  שהוא  מה  מתכליתו  לעצמו  הרע לא  חי  הבעל כי  חיים,
או  קלקול ולא  האמיתית  דרגתו היא  החיצוני והשפע  החיצונית  התשוקה  וממילא 

פגם .
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ב ' פרק
שליח  ידי שעל  ההשפעה  אופן

סיבוב אבל לבחינת  וירד התכלית  שהוא  מעלתו  שאבד אדם

נחסר  ע "כ וחיצון  פנימי כפול  גדול  לחיות  הוכן  ומקודם

הגם  ושר, מזל  ע "י שהוא  החיצוני חיות  קרוב באופן  לשליח ונצרך 

השליח  כי שליח, בחי' זאת  אעפ"כ מהשי"ת , להם מגיע  זה  שכל 

השי"ת  כי הפנימיות  התמעטות  ורק ג "כ, השתוקקות  בחי' הוא 

ידי  על  ומחלק נותן  זה  ידי על  השליח והשתוקקות  השתוקקותו 

מה  חיצוניות  שזהו  ורק עליון , מכח הבא  כח כמו  והשליח השליח,

לא  ולכן  נחסר הפנימיות  אבל  תפקודתו , לשנות  השליח ביד שאין 

תלך  שאם טענתו  ר"ל  וכו '. הולכים פניך  אין  אם בשליח משה  רצה 

ואתם  וכמאה "כ פניך  וזהו  פנימי, וחיות  תשוקה  יהיה  עמנו  אתה 

לו שיש  לאדם כי הצדקה  מעלת  וזהו  חיים אלהיכם בה ' הדבקים

לישראל , מזל  ואין  השי"ת  תח"י הר"ז כראוי הפנימיות  התשוקה 

יכול  השי"ת  בכ"ז גרוע  מזלו  וגם הפנימיות  לו  שנחסר מי אבל 

ליתן  הרוצה  לכן  נס , כמו  הר"ז אכן  סיבות , ידי על  אליו  לסבב

יהיה  ע "י ואשר החיצוניות  השי"ת  השפעת  בו  לקבל  עצמו  ומכין 

יהיה  הוא  אשר בזה  ורוצה  בו  משפיע  הטוב ה ' בודאי השליחות 

שהנותן  מה  מעלה  עוד בזה  ויש  ונותן , חונן  וצדיק התשוקה  במדת 

יכול  זה  ידי על  השי"ת  רצון  לקיים פנימיות  בתשוקה  זאת  עושה 

שמקבל  זה  משא "כ הפנימיות . התשוק' את  ג "כ בהמקבל  להאיר

המלכות  במדת  שנבראו  הם מלכים בני ב"י כי  הטוב מזלו  ע "י חיותו 

של  יראה  מצד חיצונה  עבודה  הוא  וזה  וברואיו  ה ' עבדי שהם מה 

בתשוקה  ג "כ עבודתם שתהיה  להשתדל  צריכים אמנם עונשי'

בתשוקה  שלמה  ואמונה  אמת  ומאהבת  הרוממות  מיראת  גדולה 

ומד  היסוד, מדת  שזהו  וחפץ  ע "ד ודבקה  ב"י בכל  ממנה  יש  זו  ה 

ראשונה  בביאה  משל  ע "ד היא  וד"ז בכם, בעלתי אנכי כי מאה "כ

וקבלת  סיני הר מעמד ע "י לב"י הגיע  וזה  בגווה  דשדי רוחא  האי

גודל  מפני גדול  התקשרות  ענין  הוא  השבועה  כי בשבועה  התורה 

יחסר  לא  תמיד כן  אשר זה  ידי על  ראוי היה  וא "כ הנפש  תשוקת 
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בלבושו , והן  הפנימיות  שהוא  ברוחני הן  ב"י אל  השי"ת  השפעת 

היא  כי מאוד נעלמה  היא  זו  שהבחינה  מפני אך  החיצוניות  שהוא 

א "ע  יעורר שהאדם השי"ת  ורוצה  הוא , השי"ת  ומן  כלליות  בחינה 

היא  התשוקה  את  ויעורר לבבו , התעוררות  ע "י בקרבו  ולחדש 

עיקרהעבודה המולידה תולדות מעש "ט ,כמחז"ל אין אשה מתעברת 

אתערותא  ונצרך  הזכר ומצד כלליות  היא  כי ראשונה , מביאה 

בבחינת  רק שהוא  דל  זה  איש  נקרא  זאת  חסר וכאשר דלתתא 

הדעת , עניות  היא  שזו  מות , יורדות  רגלי' ומלכות  בלבד מלכות 

חברו וכאשר תוכו  בתוך  נסתרה  רוחא  האי כי חיצוניות , ועניות 

שהצדקה  ומאמין  השי"ת , רצון  מפני הנפש  בתשוקת  צדקה  לו  נותן 

כאלו מעלהו  הר"ז הלא  מהשי"ת , פקדון  ורק שלו , איננה  עצמה 

ה ' לפני צדקה  תהיה  ולך  מאה "כ וזהו  לחברו  נתן  בעצמו  השי"ת 

התתבר  והוא  זב"ז ערבים שב"י וכיון  נתן  השי"ת  כאלו  ר"ל  אלהיך ,

גם  זה  ידי על  נעזר להיות  יכול  חבירו  הר"ז המקבל  עם א "ע 

נמצא  בשניהם כלולה  שהיא  לאדם השי"ת  כמדת  פנימיות  בתשוקה 

אות  נעשה  עתה  דל , מלכות  לשון  ד' אות  בחי' היה  שמקודם מה 

היסוד  מדת  את  כלל  והנותן  בגווה  דשדי רוחא  האי בו  שנתעורר ה '

מדות  תשעה  שם על  צ' אות  רק היה  לא  ומקודם במלכות  שלו 

הר"ז  מלכות , הדל  עם השתתפותו  וע "י המלכות  מדת  בו  ונחסר

ק' נעשה  הצ' צדקה  תיבת  של  רמז והר"ז ק' אות  ונעשה  נשלם

ה '. נעשה  והד'

התכלית אבל  שהוא  מעלתו  שא ּבד להגיעאדם ומעשיו ברצונו עוסק  אינו ¦¥
שעוסק סיבוב  לבחינת  וירד לבוראו, הנפש  כלות  השתוקקות  שהיא  לתכלית 

בריאתו, תכלית  שאינו אחר וחיצון בדבר פנימי  כפול גדול  לחיות הוכן ומקודם 
ושר , מזל ע"י  שהוא  החיצוני  חיות קרוב  באופן לשליח ונצרך נחסר  כן על
השליח  כי  שליח, בחינת זאת כן פי  על אף  מהשי "ת, להם מגיע זה  שכל הגם
השתוקקותו השי "ת כי  הפנימיות התמעטות ורק ג"כ, השתוקקות בחי ' הוא 
כמו והשליח השליח, ידי  על ומחלק נותן זה ידי  על השליח, והשתוקקות
לשנות  השליח ביד שאין מה חיצוניות שזהו  ורק עליון, מכח הבא  כח

ואין תפקודתו נצטווה  שכן מפני אלא  פנימית  השתוקקות  מתוך נותן אינו השליח

שליחותו, לשנות  רצה להשפיעהפנימיותהשתוקקות אבל בידו לא  ולכן נחסר ,
בשליח טו)משה לג  אליו (שמות הלכיםויּ אמר  ּפני מזּ ה ,אם-אין אל-ּת עלנוּ  ©¤¥¨¦¥¨¤§¦©©£¥¦¤
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פניך  וזהו  פנימי , וחיות תשוקה יהיה עמנו  אתה תלך שאם טענתו  ר "ל וכו '.
פנימיות , הכתוב מלשון ד)וכמאמר  ד, בה'(דברים הּדבקים חּיים וא ּתם אלהיכם §©¤©§¥¦¡Ÿ¥¤©¦

פנימית . דבקות  ידי על בא  ישראל לבני שהחיות  ה יּ וֹ ם , ©¤§ªכּ לּ כם 

זה וזהו הרי  כראוי  הפנימיות התשוקה לו  שיש  לאדם כי  הצדקה, מעלת
וגם  הפנימיות לו  שנחסר  מי  אבל לישראל, מזל ואין  השי "ת, יד תחת

סיבות, ידי  על אליו  לסבב  יכול השי "ת זאת בכל גרוע שיעשה מזלו  ידי על

כו', וסבל חנווני ויהיה  נס השתדלות  כמו  זה הרי  כלי אכן את  לו הכין לא  כי

הפנימית , הקבלה  את  סיבה  ידי  שעל בהשפעה  אין ולכן הפנימית , ההארה  קבלת 

ע"י  ואשר  החיצוניות השי "ת השפעת בו  לקבל עצמו  ומכין ליתן הרוצה לכן
השליחות העני,יהיה לזה  שליח להיות  עמו ומכין צדקה  הנטתן אדם  דהיינו

וצדיק  התשוקה, במדת יהיה הוא  אשר  בזה ורוצה בו  משפיע הטוב  ה' בודאי 
ונותן. חונן

רצון ויש  לקיים פנימיות בתשוקה זאת עושה שהנותן מה מעלה עוד בזה
הפנימיות  התשוק' את ג"כ בהמקבל להאיר  יכול זה ידי  על השי "ת
גם  נמצא  שבה  העני, ליד שבא  ממון ובאותו לעני הצדקה  שנותן פעולה  באותה 

זה  ידי ועל לעני, יתברך השם  מאת  השפע  להמשיך התשוקה  שהיא  הפעולה  כוונת 

יתברך  מהשם  השפע  לקבל הפנימית  התשוקה  כן גם  בהמקבל שיהיה  וממשיך גורם 

שלם , בלבב  השם  עבודת  ידי על פנימי  באופן חיותובעצמו שמקבל זה משא "כ
הם  מלכים בני  ישראל בני  כי  הטוב  מזלו  היא ע"י  במדת והכוונה  שנבראו 

וברואיו ה' עבדי  שהם מה מהותם המלכות בעצם  הטבעית  חיותם  להם  שנשפע 

וזכותם , התעוררותם  מצד דווקא  ולאו ברואים , חיצונה בהיות  עבודה הוא  וזה
פנימית  בעבודה  דווקא  לאו ה ' את  לעבוד צריך המלכות  שמצד השפע  את  לקבל כדי

בעבודה  גם  אלא  אהבה  עונשים,של של יראה הבא מצד השפע  בין החילוק  וזה 

היסוד מידת  ז"א)מצד - המידות כל את הוא (הכולל המלכות  מידת  מצד הבא  לשפע 

זעיר  הנקרא  ית ' מידותיו התגלות  ידי על בא  שהשפע  שבזמן ההשפעה , בסיבת 

וכשהשפע(ז"א)אנפין פנים , וגילוי השתוקקות  ידי על פנימי באופן השפע  בא  אזי

השם  של עבדיו הם  ישראל שבני מה  ידי על השפע  בא  המלכות  מידת  ידי על בא 

פנים  הסתר של באופן השפעה  וזה  בחיצוניות  רק  שהוא  הגם  רצונו ועושים  יתברך

עמו. לבני האהבה  אמיתות  מגלה  אין אבל שפע  הנותן כמלך
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מיראת אמנם  גדולה בתשוקה ג"כ עבודתם שתהיה להשתדל צריכים
שזהו וחפץ ודבקה בתשוקה שלמה ואמונה אמת ומאהבת הרוממות

היסוד  והשתוקקות מדת ההתקשרות  והיא  המידות , כל את  כוללת  היסוד מידת  כי

בזמנים  גם  שלימה  ובאמונה  אמיתית , ויראה  באהבה  יתברך השם  עם  מקושר להיות 

ההתקשרות  מידת  זו ומדה  והוד, נצח דהיינו כ"כ ויראה  אהבה  התגלות  יש שאין
הכתוב  מאמר  ע"ד ישראל, בני  בכל יד)ממנה ג  בכם (ירמיה ּבעלּתי  אנכי  ¤¨¦§©¨¦¨¦ּכי 

צ יּ וֹ ן, אתכם  והבאתי מּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים  מעיר אחד אתכם  על ולקחּת י היא  זה ודבר  §¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨§¥¥¦¤§¤¦

בגווה  דשדי  רוחא  האי  ראשונה בביאה משל ומקבל דרך משפיע  כאשר

התקשרות  ליסד בכוונה  שהיא  הראשונה  ההתקשרות  ידי על אז יחדיו, מתקשרים 

תמידית , ותשוקה  התקשרות  של רוח בהמקבל נכנס  ונצחית , הגיע תמידית  וזה
הוא  השבועה כי  בשבועה התורה וקבלת סיני  הר  מעמד ע"י  ישראל לבני 

הנפש  תשוקת גודל מפני  גדול התקשרות עצמ ענין אדם  מחיב  להיות בשבועה  ו

מרוב זה  וכל בפועל, ההתקשרות  ירגיש  שלא  בשעה  גם  תמידית  ההתקשרות 

להשם  מקושר תמיד להיות  שרוצה  הנפש  כלות  עד עכשיו שמרגיש  ההתקשרות 

השי "ת יתברך, השפעת יחסר  לא  תמיד כן אשר  זה ידי  על ראוי  היה כן ואם
הפנימיות  שהוא  ברוחני  הן ישראל בני  המדות אל וכל ויראה  אהבה  השפעת 

החיצוניותדקדושה  שהוא  בלבושו , שהרי והן גופו, צרכי וכל הפרנסה  השפעת 

תמיד? ישראל ובני הקב "ה  את  מקשרת  השבועה 

זוומתרץ  שהבחינה מפני  ראשונה אך ביאה  הנקראת  הראשונה  היא ההתקשרות 
שהאדם  השי "ת ורוצה הוא , השי "ת ומן כלליות בחינה היא  כי  מאוד נעלמה
התשוקה  את ויעורר  לבבו , התעוררות ע"י  בקרבו  ולחדש  עצמו  את יעורר 

טובים  מעשים תולדות המולידה העבודה עיקר  ההתקשרות היא  שתהיה  בכדי

וכמאמר המקבל, מצד התעורררות  שתהיה  צריך קיימא , של טוב – שם הבעל 

ז"ל,הקדוש  חכמינו אמרו זכר, וילדה  תזריע  כי אשה  הפסוק  ע"א)על דל"א (נדה

שמתעורר  הוא  א ' ענין התעוררות , מיני שני דיש  כו' זכר יולדת  תחלה  מזרעת  אשה 

כדין מלמעלה , אותו מסייעין כך ואחר טוב , ודבר וכיוצא  בתשובה  תחלה  (יומא הוא 

ע"ב) מעצמו דל"ח  לשוב  לב  נותן שאינו ב ' התעוררות  אותו, מסייעין לטהר הבא 

מתעורר  אז תחלה  מלמעלה  אותו שמעוררין ידי על אם  כי טוב , לעשות  או בתשובה ,

שמעתי אלו התעוררות  שני בין והנפקותא  תשובה , לעשות  זלה "ה ממורי למטה 

התעוררות  אם  כך, נמי והכי וכו' רחמים  שהוא  זכר יולדת  תחלה  מזרעת  אשה  בסוד

זכר  הוי דכורין, מיין מלמעלה  בא  כך ואחר נוקבין, מיין שהוא  תחלה  מלמטה 

דינא : הוי ובהיפוך ובדרוש רחמים , ע"ג , דקט "ו תקכ"א, לש"ת בדרוש יוסף פורת (בן

ע"א) דק"ז תקכ "ז, .לשה"ג 



העבודה  תשא יסוד  כי  י

כלליות כמאמר היא  כי  ראשונה, מביאה מתעברת אשה אין כוונת חז "ל

היא  וזאת  בנצחיות , תמיד מקושרים  להיות  היא  הראשונה  ההתקשרות 

אמנם  שאח"כ, ההתקשרויות  לכל להמקבל כח נתינת  בה  שיש  כללית  התקשרות 

הולדה , שהיא  פרטית  התקשרות  להיות  כח לבדה  התקשרות  באותה  הזכר אין ומצד
תשוקה  התעוררות  מבלי שפע  להשפיע  יכולה  הזאת  ההתקשרות  שאין טעם  ועוד

המקבל  מצד התשוקה  התעוררות  את  בה  וחסר הכר מצד שהיא  מכיון תמיד זו

הראשונה , ההתקשרות  ידי ועל לאחר רק  דלתתא ,שנולד אתערותא  ונצרך
בלבד  מלכות בבחינת רק שהוא  דל, זה איש  נקרא  זאת חסר  אדם וכאשר 

חוזר אור לעורר כח לו ואין להשי"ת  השתוקקות  מעורר יתברך שאינו להשם (להשפיע

שלו) השתוקקות ידי על בלבד,כביכול מקבל בבחינת  שהוא  ה ומלכותנמצא  (משלי

מות,ה) ירדֹות מות ,רגליה בחינת  בה  יש  כלום  מעצמה  לה  שאין מלכות  בחינת  ©§¤¨§¨¤
הדעת  עניות היא  בעליה שזו  תחיה  החכמה  שכתוב  כמו חיים  נקראת  החכמה 

מות , נקראת  הדעת  עניות  בתוך וממילא  נסתרה רוחא  האי  כי  חיצוניות, ועניות
השי "ת  רצון מפני  הנפש  בתשוקת צדקה לו  נותן חברו  וכאשר  וממשיך תוכו ,

לכ  להשפיע  יתברך השם  שרצון האמת  בזה  הברואים ,ומגלה  שהצדקה ל ומאמין
מהשי "ת  פקדון ורק שלו , איננה ההשתוקקות עצמה פעולת  עושה  וממילא 

כביכול, קונו לחברו .בשליחות  נתן בעצמו  השי "ת כאלו  מעלהו  זה הרי  הלא 

הכתוב וזהו יג )מאמר  כד כאלו(דברים ר "ל , אלקי ה' לפני  צדקה ּתהיה ּול§¦§¤§¨¨¦§¥¡Ÿ¤
נתן  פנים השי "ת של באופן אלקיך, ה ' "פני " אלא  שליח ידי על ולא  בעצמו

המקבל,בפנים , עם עצמו  את התחבר  והוא  בזה, זה ערבים ישראל שבני  וכיון
כמדת  פנימיות, בתשוקה גם זה ידי  על נעזר  להיות יכול חבירו  זה הרי 
ד' אות בחי ' היה שמקודם מה נמצא  בשניהם כלולה שהיא  לאדם השי "ת

דל  מלכות ועניה ,לשון דלה  היא  המלכות  שבחינת  לעיל וכאמור דל, מלשון דל"ת 

ה' אות נעשה עוד,עתה דל ואינו בד' וחיות  מילוי רוחא שיש  האי  בו  שנתעורר 
בגווה  המקבל דשדי  בו שהשפיע  הראשון הרוח – ישראל – במקבל שנתעורר

פנימי, שפע  לו שישפיע  יתברך להשם  ההשתוקקות  כח את דהיינו כלל והנותן
במלכות שלו  היסוד פנים מדת הסתר של באופן עכשיו עד היתה  השפעה  שאותו

נתגלה  שאין באופן היא  המלך ונתינת  שפע , עמו לבני הנותן כמלך "מלכות " שהיא 

שנעלם  עוממות , גחלים  מלשון עם  עם ", בלא  מלך "אין הסה "ק  כמ"ש  פנימיותו

אמנם  ודבקות , השתוקקות  במקבל מעוררת  זו נתינה  אין וממילא  המלך, מעלת  מהם 

על  אזי להשפיע , ורצון ודבקות  השתוקקות  מתוך נותנה  הצדקה  את  הנותן כאשר

מידת  את  בנתינה  הוא  מוסיף  אזי פנימית  השתוקקות  נתינה  לאותה  שמוסיף  ידי

והשתוקקות . פנים  הארת  מתוך נתינה  שהיא  היסוד
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היה ומקודם  היסודלא  מידת  כנגד שהוא  צ 'במשפיע  אות שמידת רק וכידוע 

שנרמז  והטעם  עולם ", יסוד "צדיק  שכתוב  כמו צדיק  נקראת  היסוד

הוא  עשיריות  ט' הוא  שמניינה  צ ' מדות באות  תשעה שם שמידת על ידוע  שהרי

המלכות , ממידת  חוץ  המידות  כל את  בתוכה  כוללת  המלכות היסוד מדת בו  ונחסר 
בהשפעה  מתגלה  שהיא  ידי על אלא  נשלמת  אינה  שהיא  שלימות  שכל ידוע  כי

ומקבל, משפיע  שהוא  ומלכות  יסוד יחוד ידי על השתתפותולאחרים  ידי  ועל
מלכות  הדל כלום ",עם מגרמה  לה  "לית  מקבל, בחינת  נשלם שהיא  זה הרי 

ק'המשפיע , נעשה הצ ' צדקה תיבת של רמז  זה והרי  ק' אות הוא ונעשה

ה'המשפיע , נעשה המקבל.והד' והוא 
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