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ספר דובר צדק  -קונטרס נר המצות מצות עשה א'
ולכך יום השבת הוא קדושת המחשבה וכמו שמובא בריש הקדמת הזוהר )א'
ע"ב( בארצינו דא יום השבת וכו' עולם הנשמות וכו' .והיינו על ידי הכרת שם
שמים הברורה וקביעא בקרבו עד ששבת גופו] .ונח נפשיה מיגיעה ועבודה שאין
צריך לה עוד שזהו ביאור לשון נח נפשיה בדברי חז"ל על הנפטר כמו שנאמר
)תהלים פ"ח ,ו'( במתים חפשי שנחה מיגיעת היצר וכן זה בחייו טועם מעין עולם
הבא[ ולכך הוא אות על אדנות ה' יתברך דוגמת תפילין שהוא אות גם כן על זה.
והיינו דהאי יומא דקא גרים לאותם היודעי בינה לעתים שכל יום ההוא קבוע
שליטות אדנותו יתברך שמו בתוך לבו בקנין גמור מעצמו בלי שום מעשה
והשתדלות .ולכך הוא יתד בלבו יום ההוא בל תמוט אפילו רגע אחת כמו שאסור
להסיח דעת מתפילין אפילו רגע אחת .ואז נהנין מזיו השכינה דהיינו רוח הקודש
שבא על ידי כך לדעת וחכמת הכליות ]כמו שאמרו ז"ל )ברכות ס"א (.כליות
יועצות .ואיתא בלומד תורה לשמה ונהנין ממנו עצה ותושיה )אבות ו',

א'( .ולשמה לשון נקבה ידוע מטעם האר"י ז"ל דרצה לומר לשם ה'
לשם השכינה ואין כאן מקום להאריך ביאורו[ שנעשים כשני מעיינות נובעים
ומעין אין לו הפסק ואין לו גבול וגדר כלל .וכן אין גדר במעשים כמו שנתבאר לעיל
שהמעשים שעל פי חכמה אין להם גדר .וכל מעשה שיהיה כשנעשית מצד
החכמה טובה .וכמו שאמרו בהרואה )ברכות ס"ג ע"ב( בכל דרכך דעהו ואפילו
לדבר עבירה .ודעהו היינו מדריגת הדעת כנ"ל אז אפילו לדבר עבירה כמו
ששמעתי על פסוק )תהלים קמ"ו ,ז'( ה' מתיר אסורים .וכן אין לו גבול כמו שכתב
בחובת הלבבות בהקדמה שרחבה מצותך מאוד נאמר על חובות הלבבות שהרי
מצוות המעשים יש להם גבול יעוין שם באריכות .והיינו על ידי החכמה שנעשית
כשני מעיינות כנ"ל וכמו שאמרו בפרק קנין תורה )אבות ו' ,א'( ונעשה כמעין
המתגבר וכנהר שאינו פוסק:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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