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הארץ  א תזריע פרי

תזריע 

הקדמה 
של במאמר  מתורתו  גדולים יסודות נתבארו  רבינו  של  הק 'זה טוב שם  הבעל  אשר מרן ,

התורה  ותיבות אותיות של  מהותם להבין בו  יבואו  צדיקים לה' שער פתח כידוע

וכה  בעצמו , קוב"ה מפי תורה בקבלו  לשונו  על  ומילתו  בו  דבר ה' רוח אשר והתפילה,

" חיים אלקים אנו דברי דאין פירוש, יתברך, השם  מתלבש שבאותיות  כשמתפלל  יחשוב

ויאמר  למחשבה, מלבוש הדיבור  הוי נמצא מדבר , כן אם  אלא חושב שאדם  מה יודעים 

כי  כחו, בכל  וידבר  בשמחה, לעשות  לי ראוי מלבוש, לו עושה אני כזה גדול  מלך בלבו,

נמצא  הוא, ברוך הקדוש שורה ובהאות  בהאות , כחו כי שמו, יתברך עמו אחדות  נעשה בזה

שמו  יתברך עמו אחדות  .א "הוא

גילוי וכל לידי שבא  האלוקי האור הם דהאותיות, זה, יסוד  על  מיוסד  רבינו  של  זה מאמרו 

פשוט באור כל  מושג (כתר )קודם ואינו  פשוט בשכל  ואח"כ באותיות (חכמה), ואח"כ ,

המחשבה(בינה)המחשבה מתוך הרגש  שהוא  הלב הבל  מתעורר המידות ואח"כ (ששת

בלב ) הפה.המתיחדים  בדיבור מתגלה אשר הקול  יוצא  ומתוכו 

מרןוזה דברי מה כוונת חושב הוא מקודם  כי מחשבה, בלא דיבור  "אין הק ' הבעש"ט

עליו  תפול  בוודאי ידבר , מי ולפני שידבר  מה התפלה קודם  כשחושב והנה שידבר ,

השכינה  היא הדיבור , שהעולם  לבו על  כשנותן עצמם , הדיבורים  מן ירא שיהיה ובושה יראה

ואיך  כידוע , כולם  וכן והתפארות  ואהבה יראה המדות  מכל  כלולה והיא בו, מדברת  כביכול 
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ע"א.א. די"ג  הריב"ש צוואת



הארץ  תזריע פרי ב 

ק "ג) (תהלים  וזהו כביכול , המדות  וכל  השכינה שמעורר  כשידע ובושה יראה לו יהיה לא

מעשה  מדיבור  שעושים  דברו, מהדיבורים ,ב עושי דהיראה זה ענין ביותר  מבאר  ורבינו ."

לכח  ביטול  הוא דהדיבור  היראה, הוא הדיבור  מהות  דכל  הדיבור , בעצם  גדול  יסוד שהוא

באותיות . הדיבור  יוצא זה ידי שעל  באותיות , שמתגלה השכלי

האדם והמתבונן  אין דלכן השכלי, לכח גמור ביטול  הוא  הדיבור מהות שכל  איך יבין

כשעולה  מיד  אלא  הפה, מוצאות בה' דיבורו  להוציא  איך מיוחד  כח לחשוב צריך

מורה  זה וענין מחשבתו , את פיו  דובר מאליו  כאילו  מיד  אזי לגלותו  ורוצה מחשבה בלבו 

וכמו גרונו " מתוך מדברת "שכינה בבחינת להיות ית', השם בעבודת הפה של  תפקידו  על 

הפסוק  על  חז "ל  יט )שדרשו  יט , בק ל .(שמות יענּנּו והא ֹלהים יד ּבר §¤£©¦¡¨§¥©§¤מ ׁשה

ובושה ואמנם יראה של  בביטול  די אין ה' ההתבוננות ג בעבודת  שתקדם צריך אלא  בעלמא ,

אפשר  אי וזולתו  בו  מדבר הדיבור שעולם "יחשוב הק ' הבעש "ט מרן שאמר ע"ד 

שנאמר כמו  נ"א )לדבר אם (תהלים  כי להיות אפשר אי מחשבתו  כן וגם תפתח, שפתי אדני

ואם  מוציא , הוא  הקול  אותו  בתוכו  שתוקעין מה כי כשופר והוא  המחשבה, עולם ידי על 

לדבר  יכול  אינו  ממנו  שמו  יתברך כחו  ח"ו  בהעדר כך קול , יצא  לא  אז  התוקע ממנו  יפרוש 

ד ולחשוב".
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עה"ת ב. בבעש"ט  מובא וכ"ז בג , בג  בן ד"ה ע"ב ד"ו מלק"א קיצור  והוא ע"ב, ד"ה ח "ב כש"ט 

פו: אות שם וע"ע נח . ויחשובפ' ואהבה, ביראה וידבר  ודיבור , קול  ברמז יחשוב  כשמדבר 

הדיבורים  מעלה אז מפיו, הדיבור  עולם מדבר  ולקוטי שזה ע"ד. ד"ד ח "ב טוב שם (כתר  :

ע"ש): י"ח  אות תשא בפ' לקמן מבואר  ודיבור  קול רמז ועיקר  ע"ר . ד"ד אמרים

התורה ג . על בבעש"ט  ג "כ ומובא ע "א. די"ח  אמרים לקוטי ע"א דכ"א ח "ב טוב שם כתר  ראה

העולמות  כל נבראו שבו כזה גדול עולם בו מדבר  הדיבור  שעולם בדיבור  אדם יחשוב שם:

שכל  שמו, יתברך בתפארתו יחשוב זה ידי ועל הפה, מוצאות בה' שהוא בהבראם כדאיתא

עצמה  את מצמצמת שכינה וכביכול היראה, עולם הוא והוא בדיבור , הוא העולמות חיות

כך  הוא הדיבור  ואם בפה קבען ג ') משנה ב' (פרק יצירה בספר  כדאיתא ופיו בדיבורו ושורה

ואומר לחשוב וכשיתחיל וחקר  סוף אין אשר  מצוחצחות אורות ועוד המחשבה, עולם הוא מה

מפניו  לבייש ראוי כזה גדול עולם ובינה חכמה מדת במוח  המחשבה עולם צמצום זהו כי בלבו

עכלה"ק.

פ"ו.ד. אות שם מובא ע"ב, די"ח  בלק"א והוא ע"ד. די"ט  ח "ב כש"ט 
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ידי ובמאמר  על  העולמות בריאת סוד  כגון ויסודיים, עמוקים ענינים הרבה מבוארים זה

הדיבור  ידי  שעל  היחוד  וסוד  הדיבור, שהוא  היראה ידי על  הוא  שהכוונה הדיבור,

יחוד  שהוא  זה ענין רבינו  מאיר וכאן הק ', טוב שם הבעל  בדברי רבות פעמים שנזכר

לחם  טעם והטועם בשרשם, הדיבור ידי על  המתיחדים – השכינה שוכנת שבהם הנבראים

בה. דכולא  בה והפוך בה הפוך הרבה טעמים בו  יטעם הזה השמים מן

א' פרק
היראה  הוא הדיבור 

ועוף אמר חיה  בהמה  כל  אחר אדם של  שיצירתו  כשם שמלאי ר'

תורתם אחר נתפרשת  תורתו  א)כך  יד, הבעל (ויק"ר  הנה 

עד  דחיי סמא  בעי מאן  ינאי ר' מכריז על  צחות  דרך  כתב עקידה 

יד)שאמר לד, מרע (תהלים לשונך  ע"ב)נצור יט  החכם (ע"ז ואמר ,

כענין  כאבידה , הכרזה  שצריך  עד אדם מבני נאבד שהענין  הנ "ל 

ב)ארז"ל  נח , תהילים עה"פ פט . מה (חולין תדברון  צדק אלם האומנם 

תורה  בדברי אף  יכול  אלם עצמו  יעשה  בעוה "ז אדם של  אומנותו 

וכו ':

העיקר,והנה הוא  המדרש  לא  כי מובן  שבגמרא  היכול  מענין 

לדור אחד דבר לשון  הוא  הדבור ענין  ע"א)כי ח  (סנהדרין

כענין  אחד ע "י רבים והתקשרות  והמשכה  הנהגה  לשון  שהוא 

התחתונה  המדריגה  הוא  כי דבורו , עפ"י מתנהגים שכולם המלך 

המושג  שביניהם הממוצע  והוא  התחתונים עם עליונים המיחדת 

הוא  והפחד היראה  כי יראה  נקרא  הדבור לכן  שניהם. את  ותופס 

עם  העליון  יחוד הוא  שהיראה  נמצא  הימנו  שלמעלה  דבר מפני

כמאמר  בו  המדבר וכח האותיות  מן  היראה  הוא  הדבור וכן  התחתון ,

יא) ד, מפני (שמות המלכות  יראת  ענין  זהו  שהרי לאדם פה  שם מי

הוא  היראה  ולהיות  ישן , כשהוא  ממנו  ירא  ואינו  בו  המדבר כח

ממנו הנמשך  היראה  מפני מולך  והמלך  והעם המלך  בין  המחבר

היראה  נקרא  לכן  לעם, מושגת  אינה  המחשבה  שהרי בדבור והכל 



הארץ  תזריע פרי ד 

מלכות  ע"ב)והדבור וב ו. בהקדמה כמאמר(ת"ז בכל  (ש"ב שמושל 

ג ) מושל כג , אלהים:(ב)צדיק יראת 

תורתואמר כך ועוף  חיה בהמה כל אחר  אדם של שיצירתו  כשם שמלאי  ר '
תורתם אחר  א)נתפרשת יד, צחות .(ויק"ר  דרך כתב  עקידה הבעל הנה

שאמר  עד דחיי  סמא  בעי  מאן ינאי  ר ' מכריז  יד)על לד, לשונך (תהלים נצור 
ע"ב)מרע יט  שצריך (ע"ז עד אדם מבני  נאבד שהענין הנ "ל החכם ואמר  ,

ארז "ל כענין כאבידה, ב)הכרזה נח , תהילים עה"פ פט . צדק (חולין אלם ¤¤¤¥¨§ª©האמנם
בדברי  אף  יכול אלם עצמו  יעשה בעוה"ז  אדם של אומנותו  מה ¥©§ּתדּבר ּון,

וכו ': תורה

שבגמרא והנה  היכול תורה ",מענין בדברי אף  "יכול המדרש – לא  כי  מובן
העיקר  הו"א הוא  יש  זה  שעל תורה  בדברי דיבור מין יש  כי היא  והכוונה 

אלם  עצמו יעשה  יכול לדור ,ה כי אחד דּבר  לשון הוא  הדבור  ענין (סנהדרין כי  ©¨
ע"א) המלך ח  כענין אחד, ע"י  רבים והתקשרות והמשכה הנהגה לשון שהוא 

דבורו, עפ "י  מתנהגים משום שכולם דבר בלשון המלך נקרא  זה  שמטעם 

דיבורו. ידי על גילוי לידי יוצאת  מלכותו שמציאותו

מטעם  הוא  הנהגה  בלשון נקרא  שהדיבור הטעם  המדריגה ולענייננו הוא  כי 
התחתונים  עם עליונים המיחדת רוחניות התחתונה בין ממוצע  הוא  הדיבור

מגלה  היא  זאת  ועם  השמיעה , לחוש  המושג  חושי ענין מציאותה  בהיות  לגשמיות ,

האותיות , ידי על המתגלה  השכל והוא  בתכלית  רוחני הממוצע ענין והוא 
שניהם  את ותופס המושג הדברים שביניהם שני בין ממוצע  שכל הוא  ידוע  דיסוד

בו  נתפסים  הכוחות  שני כן ידי  ועל משניהם , כלול להיות  צריך לזה  זה  המנגדים 

בו. ומתאחדים 

הימנולכן  שלמעלה דבר  מפני  הוא  והפחד היראה כי  יראה נקרא  הדבור 
מורגשת  אינו כבר לכאורה  העליון שמציאות  במקום  דווקא  שייכת  היראה 

נרגש , – הקב "ה  – העליון שמציאות  דבמקום  איך יותר, נרגש ית' שמציאותו (דהיינו

ליש) מאין רגע כל מהוה שאינו כוח  שום כלל ואין הכוחות כל בעל יראה שהוא שייך לא  ,

לגמרי, אין נעשה  דהיש  שירא  מי כאן ואין מנה , מאתים  ובכלל במציאות  ביטול אלא 

של  הביטול שהוא  היראה  ידי ועל התחתונים , במקום  הוא  היראה  שמקום  נמצא 
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רבינו.ה. בדברי לקמן מתבארת אשר  הראויה בבחינה שאינו הדיבור  והוא
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העליונים , עם  התחתונים  מתקשרים  יש  בעודו יחוד היש  הוא  שהיראה נמצא 
- התחתון עם העליון

כמאמר וכן  בו  המדבר  וכח האותיות מן היראה הוא  יא)הדבור  ד, (שמות

לאדם ּפה ׂשם כי מי  הידיעה  הוא  והתפילה  התורה  באותיות  הדיבור יסוד ¦¨¤¨¨¨
הם  והתפילה  התורה  אותיות  שהרי בו, המדבר הוא  עליון כח אלא  המדבר הוא  לא 

הכח  כי נמצא  בהם , ומדבר שמהרהר למי ונרגש  באותיות  מאיר אשר אלוקי שכל

הביטול  אלא  אינו הדיבור וחלק  האותיות , ידי על הפה  מתוך המדבר הוא  העליון

שמאיר  ה ' אור את  במחשבתו מעלה  שהאדם  כלומר יראה , נקרא  שהוא  לאותיות 

הרגש לכלי וחודרים  מגיעים  הם  כן ידי ועל בהם  ומעמיק  והתפילה  התורה  באותיות 

נה "י  חג "ת  ענין ו שלו שזה  מאליהם  כאילו מפיו יוצאים  הם  ממילא  בדרך ואח"כ ."

פה ", – "מלכות  ואינושל בו  המדבר  כח מפני  המלכות יראת  ענין זהו  שהרי 
ישן  כשהוא  ממנו  הכח ירא  מפני היראה  הוא  המלכות  יראת  מציאות  כל שהרי

באמת  היראה  הרגש  את  בקרבו לעורר לאדם  אפשר דאי  בו, המתעורר האלוקי

וכלי  השכל הכרת  כלי לתוך החודרת  האלוקית  החיות  בקרבו מתעוררת  אין כאשר

לעוצם  ממנו הוא  ירא  אזי יתברך אלקותו במציאות  ההכרה  ולאחר שלו ההרגש 

ית '. תפארתו בגודל הכרתו

והעם ולהיות המלך בין המחבר  הוא  העם היראה מתבטלים  היראה  ידי דעל

האור  כל גנוז שבתוכו המלך ציווי לקבלת  כלי נפשם  נעשית  ואזי להמלך,

המלך, של אורו הוא  אשר מהשכל ושלמעלה  והשכלי מפני ההרגשי מולך והמלך
לעם  מושגת אינה המחשבה שהרי  בדבור  והכל ממנו  הנמשך היראה היראה ,

משיגים  העם  אין כן לולי שהרי המלך, דבר ידי על גילוי לידי יוצאת  מהמלך
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מרןו. הק'וכהוראת והנה "הבעש "ט שידבר , מה  חושב  הוא מקודם כי  מחשבה, בלא דיבור  אין

ירא  שיהיה ובושה יראה עליו תפול  בוודאי  ידבר , מי  ולפני  שידבר  מה התפלה קודם כשחושב 

והיא  בו, מדברת כביכול  השכינה היא הדיבור , שהעולם לבו על  כשנותן עצמם, הדיבורים מן

ובושה  יראה לו יהיה לא ואיך  כידוע, כולם וכן והתפארות ואהבה יראה המדות מכל  כלולה

וזהו כביכול , המדות וכל  השכינה שמעורר  ק"ג )כשידע מדיבור (תהלים שעושים דברו, עושי 

בבעש"ט מעשה  מובא וכ"ז בג , בג  בן ד"ה ע"ב ד"ו מלק"א קיצור  והוא ע"ב, ד"ה ח "ב (כש"ט 

פו: אות שם וע"ע נח ). פ' ואהבה,עה"ת ביראה וידבר  ודיבור , קול  ברמז יחשוב  כשמדבר 

הדיבורים  מעלה אז מפיו, הדיבור  עולם מדבר  שזה ע"ד.ויחשוב ד"ד ח "ב טוב שם (כתר  :

ע"ש): י"ח  אות תשא בפ' לקמן מבואר  ודיבור  קול רמז ועיקר  ע"ר . ד"ד אמרים ולקוטי
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לחול, מקום  ליראה  ואין כלל מלכותמחשבתו והדבור  היראה נקרא  (ת"ז לכן

ע"ב) וב' ו. כמאמר בהקדמה  בכל  ג )שמושל כג , אלהים.(ש"ב יראת מֹוׁשל ¦Ÿ¡©§¦¥¦©צ ּדיק

ב ' פרק
ישראל לכנסת  הקב "ה  בין והמיחד המקשר  הוא הדיבור 

הדבור והנה ע "י ומתקשר המדבר כח מפני היראה  עם הדבור

ואדם, מדבר הנקרא  הוא  כולם הכחות  בעל  עם והיראה 

המלביש  וחיצוניותו  העליון  מדריגת  סוף  הוא  והיראה  הדבור שהרי

כמאמר ג "כ התחתון  א)את  ו, שהוא (אבות ויראה  ענוה  ומלבשתו 

להצילו בכדי העליון  מן  הנמשך  עליו  כנפים ופרישת  לבוש  כעין 

אהוי"ר  כנפים הנקרא  היראה  גדפי ע "י אליו  ולהעלותו  מאחרים

הכל  ומעלה  לעליון  שמדמה  אדם נקרא  כזה  דבור וע "י כידוע ,

כמאמר בדבור נברא  כולו  העולם כל  ו)שהרי לג , ה '(תהילים בדבר

ראשית  בשביל  נברא  שהכל  ברא  בראשית  וכתיב נעשו  שמים

יד)ומאמר ג , שהיראה (קהלת נמצא  מלפניו , שיראו  עשה  והאלהים

מתיחדים  ידיהם על  לכן  תחלה  במחשבה  המעשה  סוף  שהוא  וישראל 

הם  דבור שכל  ישראל , אדם דבור ע "י עליה  להם ויש  הברואים כל 

בהם  כיוצא  ותולדותיהם וארץ  שמים נבראו  ובאותיות  אותיות 

ע"א) לח  זח "א החפץ (עיין והתגלות  השגת  הוא  האותיות  ענין  כי

הברואים  כל  הרי נמצא  התגלות  שום אין  אותיות  קודם משא "כ

בריאתם: כסדר וצירופם אבותם לבית  באותיות  נתגלו 

הקודש וזהו בלשון  נברא  שהעולם ח )ארז"ל  לא, שם (ב"ר  שכל 

החיים  מן  והמשכתו  וצירופו  בריאותו  סדר הוא  מלשה "ק

העליון . והקדש 

המדבר והנה  כח מפני  היראה עם של הדבור  באופן בתורה  מדבר כשאדם 

באורות  והתפילה  התוה "ק  אותיות  ידי על אליו המתגלה  הקב "ה  מפני יראה 

בהדיבור, המתגלים  והמידות  בעל השכל עם והיראה הדבור  ע"י  ומתקשר 
כולם  על הכחות אמיתי ביחוד הקב "ה  עם  ומתקשר מתיחד הוא  הדיבור בשעת 
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היראה  ואדם ,ז ידי מדבר  הנקרא  האדם הוא  פה  מתוך שיוצא  כזה  דיבור רק 

הנקרא  הוא  והרגשותיו בשכלו לו המתגלה  האלוקי מהכח וחרד ירא  שהוא  באופן

הנפש כוחות  תשעת  את  המגלה  מלכות  בחינת  עשירית  ספירה  הוא  הדיבור כי דיבור,

כלום ". מגרמה  לה  ליה  – "מלכות  שאמרו בבחינת  הפנימיים ,

העליון שהרי מדריגת סוף  הוא  והיראה הספירה הדבור  שהוא  מלכות 

עשיה , יצירה  בריאה  אצי' עולמות  מארבעת  ועולם  עולם  כל של התחתונה 

ג"כ  התחתון את המלביש  א)כמאמר וחיצוניותו  ו, ענוה (אבות ומלבשתו 
בכדי ,ויראה  העליון מן הנמשך עליו  כנפים ופרישת לבוש  כעין שהוא 

מאחרים אור להצילו  מאיר שבהם  לאותיות  הדיבור ידי על מתקשר שהאדם  בכך

ושומרו  התחתון על ומקיף  המסכך מקיף  אור כעין עליו נמשך העליונים , עולמות 

ערומים  מלבוש  בברכת  לכוין האר"י שכתב  כמו החיצונים  אליו,ח מפני ולהעלותו 
כידוע  אהוי "ר  כנפים הנקרא  היראה גדפי  נעשה ע"י  התורה  אותיות  ידי על

ידי  על שהרי מעלה , מעלה  לעלות  ההתעלות  כח שהוא  כנפיים , בחינת  לאדם 

רוחניים  שהם  העליונים  בעולמות  מתקשר גשמי בעולם  הנמצא  התחתון האותיות 

ו  באותיות  עבודתו כפי ויותר יותר בפנימיות  להתקשר כח לו להתעלות ויש  בכך

ולהתטהר. ולהתקדש 

והערות1 2הוספות

בתורת ז. זי "עמובא טוב  שם הבעל  ומרן ז"ל  האר "י  דיחוד,מרן ענין הוא הדיבור  כי פעמים כמה

בספרי  פעמים הרבה ומובא אחד", עם מדברת "היתה בכתובות המשנה ממאמר  ראיה והביאו

מצורע  פרשת (עי' אפרים מחנה דגל בספר  וכן זי"ע, יוסף יעקב התולדות בעל הגדול הכהן

ועוד"). זאת ד"ה

להאר "י ראהח . הכוונות ערומים שער  מלביש ברכת שהם אלו ברכות שתי השחר : ברכות ענין

לא  אשר  בארץ אדם אין הנה כי והוא עתה. שנבאר  מה לסוד נתקנו כח  ליעף הנותן וברכת

כדמיון  הצואה הקליפה לבוש אותו ומלבישין הקדושה לבוש מעליו מפשיטין כך וע"י יחטא

שנא' הראשון אדם וכדמיון הנחש זוהמת עליהם ונמשך עדים את ישראל בני ויתנצלו מ "ש

הוא  הכל דחויא.....והנה משכא עור  כתנות וילבישם כתיב ואח "כ הם ערומים כי וידעו בהם

אבל  תשי ילדך צור  בסוד ההוא הלבוש כח  מתחלש קל הוא החטא אם כי החטא ערך כפי

בחינות  ב' וכנגד מעליו: לגמרי הלבוש מסתלק חמור  הוא החטא ואם מעליו מסתלק אינינו

ביד  נשמתו מפקיד האדם כאשר לילה  בכל  הנה כי הוא, וענינם אלו: ברכות שתי נתקנו אלו

וכו', לבקרים חדשים בסוד אותה מחדשת היא הנה רוחי, אפקיד בידך בסוד העליונה המלכות

היא  שנחלש אלא לבוש לו שיש ומי לבוש. בחינת בבקר  אליו נותנת לבושו ממנו שנסתלק ומי

זה. והבן לבקרים חדשים בסוד הבקר  בעת נעשות אלו בחינות ושתי ההוא. בלבוש כח  נותנת
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לעליון וע "י שמדמה אדם, נקרא  כזה הפסוק דבור  יד)מלשון יד, ¤©¤א דּ ּמ ה (ישעיה

עולמות  שהן התוה "ק  באותיות  מתדבק  שהאדם  בכך כלומר §¤§לעליוֹ ן,

בעשרת  מאירות  האותיות  שהרי היחוד בתכלית  האותיות  עם  ומתיחד העליונים 

בהרגשותיו במחשבתו הנפש , לפועל(הקול)חלקי הגילוי בחינת ובחלק  הדיבור  (הוא

פה) בעליונים .מלכות לגמרי דבוק  והאדם  ,

כמאמר ומעלה  בדבור  נברא  כולו  העולם כל שהרי  ו)הכל, לג , (תהילים

נעׂשּו ׁשמים ה' המלך ּבדבר  בין התקשרות  לעיל כאמור הוא  הדבור ¦§©¨©¦©£
הכח  יורד העליון השכל מתגלה  שבו בדיבור כי הברואים , כל שורש  והוא  לעם 

התחתונים , בעולמות  ההתגלות  שהיא  התחתונה  הדרגה  עד ומתפשט העליון הרוחני

במחשבתו  שנעלמות  המחשבה  אותיות  שהם  השכל שיהיה  הדיבור, מהות  דזהו

הדיבור  שבחינת  ומכיון לאחרים , בהתגלות  שהם  הדיבור באותיות  להנבראים  מושג 

בעולמות (-ההתגלות) הבריאה  מציאות  שורש  היא  העליונים  העולמות  של

הדבוק והגשמי, התחתון הדיבור שהוא  זו בחינה  דבהתעוררות  נמצא  התחתונים ,

התורה , כל שורש  שהם  מאמרות  עשרת  אותיות  שהם  הרוחני העליון לדיבור

בתחתונים . העליונים  מתיחדים 

א)וכתיב  א, ראשית (בראשית בשביל נברא  שהכל ּברא , ישראל ּברא ׁשית שהם  §¥¦¨¨
שנאמר ראשית , ב)שנקראו וכן (ירמיה תבואתה , ראשית  לה ' ישראל קדש 

ה ', יראת  חכמה  ראשית  שכתוב  כמו ראשית  שנקראת  יד)ומאמר היראה  ג , (קהלת

מּלפניו ׁשּירא ּו עׂשה הוא והאלהים - ה ' עשה  אשר הנבראים  כל ששורש  כלומר , §¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨
והצמצום  הבריאה  שתכלית  דהיינו דינים היראה , על המורה אלוקים בשם (שנרמז

מציאותה,ט כידוע  שורש היא היראה וא"כ היראה בשביל היא וישראל ) שהיראה נמצא 
תחלה  במחשבה המעשה סוף  המלכות שהוא  ספירת  אזי הגילוי שמצד אע "פ 

מצד  הוא  כן לא  הספירות , כל את  המגלה  האחרונה  הספירה  היא  היראה  שהיא 

כל  תכלית  שהרי העולמות  כל שורש  היא  המלכות  שהיא  היראה  דבאמת  השורש ,

ראשית , שנקראת  היראה  ובשביל ראשית  שנקראו ישראל בשביל היא  הבריאה 

שבעוה "ז  וכמו האלוקית , התפשטות  ותחילת  שורש  הם  וישראל דהיראה  ונמצא 

והתענוג  הרצון הוא  ומעשה  דיבור מחשבה  לכל ושורש  שראשית  אנו רואים 

להוציא  ופתח שורש  הוא  במחשבה  שעולה  כפי הזה  והתענוג  באחריתו, שיתהוה 

לפועל, והמעשה  והדיבור המחשבה  הברואים את  כל מתיחדים ידיהם על לכן

והערות1 2הוספות

מרןט . בשם מצורע פרשת אפרים מחנה בדגל טובכמובא שם הק'.הבעל 
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הספירות  לכל ראשית  היא  היראה  לעיל שכאמור הספירות (רצון)משום  לכל סוף  וגם 

התענוג (מלכות) שהוא  דהכתר בתחילתן", סופן "נעוץ  יצירה  בספר שאמרו בסוד ,

להיות  הברואים  כל מיוחדים  ובכתר הם , חד היראה  שהיא  והמלכות  הבריאה  שורש 

ב כביכול כלולים  שהם  כפי אחת  ראשונה .מציאות  מחשבה 

לכן בו, מיוחדים  וכולם  הנבראים  כל שורש  הוא  שהדיבור עליה ומכיון להם יש 
לשרשם  אדם,ודביקות  דבור  ידיע"י  על שורשישראל דהיינו והם  ראש  שנקראו

דבור הבריאה , חול שכל מדברי שמים י אפילו נבראו  ובאותיות אותיות הם
בהם כיוצא  ותולדותיהם ע"א)וארץ לח  זח "א השגת ,(עיין הוא  האותיות ענין כי 

החפץ  הענין והתגלות מתגלה  שבו האופן הם  האותיות  הגשמי שבדיבור כמו

מהתגלות  שלמעלה  הרוחני שהענין ברוחניות  הוא  כן באותיות , לגלותו שרוצים 

אותיות , ידי על התגלות מתגלה  שום אין אותיות קודם המחשבה משא "כ דאפילו

ונקרא  ונעלם  סתום  הוא  במחשבה  השכל התגלות  קודם  אבל כידוע , אותיות  היא 

מה "(כתר )"אין" "כח לבית ,(חכמה)או באותיות נתגלו  הברואים כל הרי  נמצא 
בינה אבותם  בספירת  אבותם " ב "בית  – בפועל עשייתם  לפני עוד נתגלו הנבראים 

המשבה , כח והיא  האותיות , התגלות  תחילת  בריאתם ששם  כסדר  וצירופם
כו'. שני ביום  וזה  ראשון ביום  זה  שנבראו סדר כפי המאמרות  בעשרת 

הקודש וזהו בלשון נברא  שהעולם רז "ל ח )אמרו  לא, מלשה"ק (ב"ר  שם שכל
העליון  והקדש  החיים מן והמשכתו  וצירופו  בריאותו  סדר  וכלשון הוא 

התניא  בעל המצומצם יא הרב  לחיות  כלי  הוא  הקודש  בלשון לו יקראו אשר שמו "וזה 

לברוא  וחיות  כח בהם  שיש  שבתורה  מאמרות  מעשרה  שנשתלשל זה  שם  באותיות 

חד". כולא  וקב "ה  דאורייתא  לעולם  ולהחיותו מאין יש 

והערות1 2הוספות

ספר י. טובעיין שם כתובות בעל  במס' (משנה ביאור  ע"א): דע"ו פענח  (מצפנת עקב פרשת

ב  אחד עם מדברת ראוה ע"א) אבות וי"ג  אלו ע"א) דע"ג  (שבת משנה וביאור  וכו', שוק

בין  נה) בדיבור  יחודים שיש זלה"ה ממורי ששמעתי דרך על אחת, חסר  ארבעים מלאכות

לפי  אחד לכל ולהעלותו לחברו ויוכל בשוק, חבירו עם בדיבור  ובין ותפלה תורה בדיבור 

וכו'. אותיות כ"ב כן גם בו שיש חול, דיבור  ידי על ויש דקדושה דיבור  ידי על יש מדרגתו,

הק'.יא. טוב שם הבעל מרן בשם פ"א והאמונה היחוד שער 
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ג' פרק
דיבור  נקראים אינם בטלים דברים

ואופני משא "כ כרצונו  פיו  והרחבת  בדבורו  המשתמש  אדם

אמתים  השמות  דברי במלת  אין  בגשמיות  עצמו  הנאת 

וסדר  העולמות  ויחוד שורשו  מאמיתת  מושאל  שם אם כי בו 

עופות  צפצוף  אם כי כלל  דבור נקרא  אין  כזה  ודבור בריאתם,

לשונך  נצור וזהו  ויחודם. וחיותם והקליפה  הרע  והנהגת  ודבור

ולה "ר  רע  [שם] המוציא  על  באים שהנגעים מצורע  וזהו  מרע ,

ע"ב) טו ארז"ל (ערכין וזהו  ע"ב). סד כמאמר (נדרים כמת , חשוב מצורע 

ז) ב, הרי (בראשית  ממללא  לרוח תרגומו  חיה  לנפש  האדם ויהי

ואם  החיות  שהוא  הדבור שהוא  ממללא  הוא  חיים של  שתרגום

נפש  אינו  כי באים ונגעים רע  מוציא  הוא  הרי כתיקון  הדבור אין 

שנאמר כמת  מצורע  אם כי יב)חי יב, וזהו(במדבר  כמת . תהי נא  אל 

סוף  ומפני ועוף , חיה  בהמה  כל  אחר אדם של  שיצירתו  כשם

נתפרשת , תורתו  כך  לכולם, היחוד והוא  תחלה  במחשבה  המעשה 

דבורו האותיות  הם התורה  לשון כי הוא  ומתפרשת  יצירתו  וסדר

והתקשרות . היחוד שהוא  שמלה  פרישת 

עצמומשא "כ  הנאת ואופני  כרצונו  פיו  והרחבת בדבורו  המשתמש  אדם
את בגשמיות  שמבטל דהיינו כדלעיל, היראה  בבחינת  הדיבור ואין

ית ', אלקותו חיות  דיבורו ידי על להמשיך הק ' התורה  לאותיות  במלת דיבורו אין
העולמות  ויחוד שורשו  מאמיתת מושאל שם אם כי  בו  אמתים השמות דברי 

בריאתם  שהוא וסדר  האותיות  של הרוחני כח שמדבר אלו אותיות  על שורה  דאין

שהוא  דיבור בשם  לקרותו שייך אין וממילא  מהשכל, שלמעלה  והכח השכלי כח

אלא  זה  ואין נעשו", שמים  ה ' "בדבר ע "ד לעולמות  וחיות  מקור היותו על מורה 

דיבור, הנקרא  מעשה  לאותו בחיצוניותה  דומה  בהיותה  זו לפעולה  מושאל שם 

עופות  צפצוף  אם כי  כלל דבור  נקרא  אין כזה שנקרא וודבור  לומר תמצי אם 

-דבור בשם  הסט"א  בכוחות  זה ", ב "לעומת  דבור שהוא  משום  זה  והנהגת הרי
ויחודם  וחיותם והקליפה .הרע
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מרע,וזהו  לׁשֹונ שאינו נצר  דיבור לכל אלא  דווקא , הרע  ללשון הכוונה  דאין §Ÿ§§¥¨
והקליפה , הרע  להנהגת  הדיבור כח את  בזה  מוריד והוא  ה ' וזהוביראת 

ולה"ר  רע [שם] המוציא  על באים שהנגעים ע"ב)מצורע טו ארז "ל (ערכין וזהו  .
ע"ב) סד כמאמר (נדרים כמת, חשוב  ז)מצורע ב, לנפ ׁש(בראשית האדם ויהי  ¤¤§¨¨¨¦§©ים

הדבור  שהוא  ממללא  הוא  חיים של שתרגום הרי  ממללא , לרוח תרגומו  ¨©חּיה
החיות  בדווקא ,שהוא  הדיבור ידי על לעולמות  ונשפע  יורד שהחיות  לעיל וכאמור

כי  חי  נפש  אינו  כי  באים ונגעים רע מוציא  הוא  הרי  כתיקון הדבור  אין ואם
כמת  מצורע אינו אם שהדיבור ומכיון הדיבור, ידי על  לו האדם  של חיותו שהרי ,

כמת , הוא  חשוב  הרעשנאמר כראוי לשון חטא  יב)בענין יב, תהי (במדבר  נא  ¦§¨©אל
¥©ּכמת.

ועוף וזהו חיה בהמה כל אחר  אדם של שיצירתו  נתפרשת "כשם תורתו כך

תורתם " א)אחר יד, תחלה .(ויק"ר  במחשבה המעשה סוף  שהאדם מפני 

כל  תכלית  והוא  תחילה , במחשבה  עולה  היותו מפני דווקא  המעשה  סוף  הוא 

ית ', מלכותו תתגלה  ידו שעל בכדי העולמות  כל נברא  לצרכו אשר והוא הנבראים 
האותיו הם התורה כי  נתפרשת, תורתו  כך לכולם, וסדר היחוד דבורו  ת

שמלה יצירתו פרישת לשון הוא  ד)ומתפרשת יד, ויקרא היחוד (עי' שהוא 
ידי והתקשרות  על הברואים  כל את  יום  בכל תמיד מקשר הוא  שהאדם  דהיינו

התחתונים . בעולמות  למטה  ית ' אלקותו אורות  את  בזה  מגלה  שהוא  דיבורו


	חוברת תזריע - פר''ה
	תזריע - פרי הארץ

