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þôêôë, הדברות העשרת  של  מהותן את  רבינו מבאר  שלמה התפארת  של  זה

תלוי  היה  ה' עם בהיותם ישראל  כלל  מציאות  כל  איך  שמבואר  באופן

דברות  ידי על  ממש  ישראל  של  מהותן כל  נשתנה  איך  ומבואר  הדברות , בעשרת 

אלו.

öëîô×î דרכי ולא  מחשבותיכם מחשבותי לא  ודם, בשר  כדיבור  אינו ה ' שדיבור 

הרוה אם  כי ישוב לא  ושמה  וגו' והשלג  הגשם  ירד  כאשר  ה ', נאום  דרכי

וגו ', ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר  דברי יהיה  כן והצמיחה והולידה  הארץ את 

רבינו  ובדברי פירות . מוליד  שהגשם  כמו  הולדה  כח הוא  ית ' שדבורו מבואר 

לאוזן  נכנס  כאשר  אשר  ה ' בדבור  שיש  ההולדה  כח שהוא  הענין עומק מבואר 

ממש . שנולד  כתינוק להיות  מהותם  כל  משתנה  השומעים

þîë−ðíî,הפעולה במהות  גם  אלא  הפעולה  בתוצאת  רק  לא  ממש  כהולדה  הוא 

תוכן  גילוי ולא  גילוי, לידי השכל  יציאת  הוא  הדיבור  פעולת  מהות  כי

הכתיבה )השכל  ונתגשם(כאותיות בא השכל  כביכול  ממש , השכל  עצמות  גילוי אלא ,

שוכנים אשר  הם המחשבה  ואותיות  הדיבור , באותיות  שנתגלה  עד  ונתעבה 

מהותו  כמעט שהוא  ממש  השכל  התגלות  הוא שהדיבור  ומכיון הדיבור , באותיות 

אזי  הלב ברצון השומע  ללב הדיבור  יכנס כאשר  כן  אם  המדבר , של  ועצמותו 

וזהו  המדבר , כשכל  ממש  ומחשבותיו שכלו להתהפך  ממש  השומע מהות  ישתנה 

ברוחניות . אמיתי יחוד 

êñî עצמותו שהוא  המדבר  של  ורוחו רצונו גם מלובש  שבדיבור  אלא עוד ,

ה מורה  זה  ועל  ממש , של ומהותו ועצמותו רוחו כי המדבר  מפי היוצא הבל 

הרצון  מלובש  שבדיבור  עד  בדברו, יצאה  נפשי שכתוב כמו מפיו, יוצא  המדבר 

בדיבור יש  כן  ואע "פ כלל , שכליות  של  באופן לבאר  לפה אפשר  שאי מה  שהוא

עולם . של  מלכו המלך  יסד  כן  כי גילוי, לידי יצא  הרצון שגם  כח 



ë³î¼îë¾í èìñ ³îð−½ì³¾þîõô

îïî יהיו ויום  יום  בכל  נאמר  שעליה  סיני , הר  מעמד  של  האמיתית  תכליתה  היא 

במעמד  היה  אשר  והקדוש  הנורא  היחוד  מהות  הוא והוא כחדשים, בעיניך 

אומר הקב"ה  כביכול  יהבית ", כתבית  נפשי "אנא נאמר  זה שעל  זה , ונשגב נורא 

התורה אין כי לכם . ונתתיה הברית  בלוחות  כתבתי ורצוני נפשי את  אני – עצמו על 

היוצאת  הפעולה  מלבד  מים  בו  ואין ריק  כלי היא שהחכמה  ח"ו, חכמות  כשאר 

זו  חכמה  ועל  החיים, מקור  ית "ש  רצונו התגלות  היא התורה חכמת  אבל  ידה, על 

ממקור נצחיים חיים  להברואים , חיים  הנותנת  שהיא  בעליה , תחיה  החכמה  נאמר 

החיים .

î×þð×î ההתקשרות מעלת  גודל  את  ג"כ רבינו מבאר  רבינו, של  בקודש 

תורה שלומד  מי כי הק ' הבעש "ט  של  הידועים דבריו וע "ד  לצדיקים,

לו  מתחדשים  ותמיד  פירות  ועושה  בו ורבה  פרה  הצדיק תורת  אזי צדיק  מפי 

כדוגמת  הגון שאינו מי מפי שלומד  מי משא "כ דבר , מתוך  דבר  ומבין חידושים 

ורבה פרה  תורתו היתה  שלא כלומר  "בלבד ", דברים שני אחיתופל  מפי שלמד  דוד 

תורה במתן נתגלה  כבר  זה  יסוד  כי לבאר לשבח טעם  בזה  מוסיף  ורבינו זה . מטעם 

משה מפי – הראשונות  שני מלבד  – הדברות  שאר  את  לשמוע ישראל  זכו כאשר 

רבינו  משה מפי  שיצא  ולדיבור  ממש , גרונו מתוך  מדברת  שכינה  בבחינת  רבינו,

הראשונות . דברות  כשני  ה' דבר  של  הסגולה  את  היה 
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’ê šþõ

þîë−ðíî ñîšë ¾ëîñôí öî®þí

³ëíêî‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â 'ÂÎ Í˘Ù� ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· ÍÈ‰Ï‡ '„ ˙‡
'ÂÎ Í··Ï ÏÚ ÌÂÈ‰ ÍÂˆÓ ÈÎ�‡ ¯˘‡„)(Â ‰ ,Â ÌÈ¯··Ï ÌÈ˘Ï ˘È .

‰·ÈË ‰Ó Í··Ï ÏÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â Ï˘ ˙‡Ê‰ ‰ÂˆÓ‰ ÏÚ Ô�Â·˙‰Ï
¯Â‡È· ‰Ï ÔÈ‡ Î"‚ ‰�‰ ˙·‰‡Â ˙ÂˆÓ Ï‡ ¯˘Â˜Ó ‡Â‰ Ì‡Â .‰�È�Ú Â‰ÓÂ
,ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·Ó ¯·Î˘ ‰Ó ÌÈ„˜� Ê"Î ¯‡·Ï Ì�Ó‡ .‰Ê· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÍÈ‡
Ò"‡ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯Â ˙ÂÈÁ‰ ¯Â˜Ó ‰�‰ Ô‰ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙‰Â ‰¯Â˙‰ ˘¯Â˘ ÈÎ
.˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˘Â·Ï· ˘·ÂÏÓ ÈÓˆÚ‰ ÏÂ„‚‰ Â¯Â‡ ÏÂÎÈ·Î˘ ,‡Â‰ ÍÂ¯·

øåàéá

Eááì ìëa Eéäìà 'ä úà záäàåÀÈÇÀÈÈÁÉÆÀÈÀÈÀ
älàä íéøácä eéäå ,'åë ELôð ìëáeÀÈÇÀÀÀÈÇÀÈÄÈÅÆ
'åë Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLàÂÆÈÉÄÀÇÀÇÇÀÈÆ

ו) ה ו, ìò(דברים ïðåáúäì áì íéùì ùé

íéøáãä åéäå ìù úàæä äåöîä

åäîå äáéè äî êááì ìò äìàä

.äðéðòלבב על  התורה דברי יהיו איך 
בזה, הכוונה ומה àåäהאדם, íàå

ïë íâ äðä ,úáäàå úåöî ìà øùå÷î

,äæá éåìú äæ êéà øåàéá äì ïéà איך
במצוות  התורה לימוד  מצוות קשורה
ידי  על  ית' אהבתו תכנס  ואיך  ה', אהבת

האדם? בלב  התוה"ק  חכמת לימוד 

äî íéã÷ð ,äæ ìë øàáì íðîà

ùøåù éë íéøôñá øàåáî øáëù

øå÷î äðä ïä úåöî â"éøúäå äøåúä

àåä êåøá ñ"à ïåéìòä ïåöøå úåéçä

ùáåìî éîöòä ìåãâä åøåà ìåëéáëù

.úåöîäå äøåúä ùåáìá חכמת

שכל  חכמות, כשאר אינה התורה

בתורה החכמות מקור  להם רק)1(שיש  להם יש

ואין  לבדה, שבהם החכמה בחינת את

לחכם  הבא רוחנית חיות עוד  בחכמה

בתורה  אבל  החכמה, לימוד  ידי על 

רצונו  מלובש הקב "ה של  חכמתו שהיא

התורה  וחוקי ההלכות טעמי כי ית',

כך  ההלכה שיהיה שרצה ית' רצונו הוא

חכמת  לימוד  ידי שעל  ונמצא וכך ,

למקור  להתקשר האדם זוכה התורה

ית', רצונו דהיינו הוא, ברוך  החיים

מקור  הוא ורצונו אחד , ורצונו שהוא

החיים.

úåøòäå úåôñåä

בתורה1. מקור  לה שיש חכמה רק אינה אמת של  חכמה .(תניא )כל 
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‡È‰ ‰�‰ ‰¯Â˙‰Â .‡ÎÏÓ„ ÔÈ¯·È‡ ˙�ÈÁ·· Ì‰ ˙ÂˆÓ‰ ÈÎ ˜"‰ÂÊ· 'Â·ÓÎÂ
Â�˘„˜ ¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡ ÍÎÏ ‰�‰Â .‡Â‰ ÍÂ¯· Ò"‡ ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÈÓÈ�Ù
‡Â‰ ¯Â·„‰Â ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ· ¯˘‡Î ‰ÊÏÂ .Ï"�Î ˘"˙È ÂÈ˙ÂˆÓ Ì‰˘ ÂÈ˙ÂˆÓ·
ÍÎÏ .Ú„Â�Î ÔÂˆ¯‰Â ˙ÂÈÁ‰ ˘Â·Ï ‡Â‰ ¯Â·„‰˘ .ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁÓ ‡ˆÂÈ‰
ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓÎÁ‰ ¯Â‡ ‰Ï‚˙�Â ‡ˆÈ È�ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ· ¯˘‡Î ‰�‰
‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÈÁ‰ ¯Â˜Ó ‰È‰ ÏÂ˜‰ ‰Ê ‰�‰ ,Ï‡¯˘ÈÏ ¯Â·„‰Â

øåàéá

íä úåöîä éë ÷"äåæá øàåáîëå

àëìîã ïéøáéà úðéçáá שבאיברי כמו
האיברים  בכל  חיותו מתפשט  המלך 
זיו  מתפשט  המצוות בכל  כך  בשווה,
ורק שוה, הכל  הרצון שמצד  ית', רצונו
בהמצוות  אופנים וכמה בכמה .מתגלה

ïåöø úåéîéðô àéä äðä äøåúäå

,àåä êåøá ñ"à ïåéìòä כל ולכן
היא  התורה כי בתורה, כתובות המצוות
על  לפועל  ויוצא המתגלה העליון הרצון

המצוות  .ידי

åðùã÷ øùà íéøîåà åðà êëì äðäå

éúåöîá,ù"úé åéúåöî íäù å לשון
מתחברים  אנו ידם שעל  וחיבור, צוותא
לבל  חדא בצוותא הקב "ה עם ומתקשרים

ח "ו, מעמו נפרדות נפשותינו ì"ðë.יהיו

øåáãäå ìå÷ä úðéçá øùàë äæìå

øåáãäù .éîéðôä úåéçî àöåéä àåä

.òãåðë ïåöøäå úåéçä ùåáì àåä

המגלה  חיצוני מעשה רק  אינו הדיבור
אלא  בו, הטמון השכל  או החכמה את
את  שמוציא מיוחד  כח  הוא בדיבור
שפנימיות  פועל , לידי עצמה החכמה
גילוי  לידי יוצא עצמה החכמה
דנפח "מאן הזוה"ק  כמאמר בגשמיות,

נפח " מהפנימיות)מתוכיה יוצא הדיבור  ,(שהבל
דבר  איזה מדבר אדם כאשר זה ומטעם
כששומעים  אזי ובמצוות, בתורה חכמה
אפשר  החכם, של  מפיו הדיבור את
מחדרי  היוצא הקול  מתוך  להשיג לנפש
המצוה, של  הרצון עומק  את הלב 
האחרים  מפי כששומעים משא"כ 
ואין  הציווי, לשון את חכמים שאינם
את  שמבין  מי מפי הציווי את שומעים
חיצוניות  רק  מתגלה אז עצמה, החכמה
שהוא  האלוקי הרצון לא אבל  החכמה

החכמה. שורש

éðéñ øä ãîòîá øùàë äðä êëì

úðéçáì äîëçä øåà äìâúðå àöé

ìå÷ä äæ äðä ,ìàøùéì øåáãäå ìå÷ä

êåøá ïåéìòä ïåöø úåéçä øå÷î 'éä

.àåä התורה היתה סיני הר מעמד  עד 
וחכמתו  מחשבתו בבחינת ונעלמה גנוזה
מתוך  סיני הר ובמעמד  הקב "ה, של 
גילה  ישראל , לבני הקב "ה אהבת
הגילוי  אל  החכמה אור  את הקב "ה
המוציא  כחכם סיני, הר מעמד  בדיבור
שיוכלו  כדי בדיבורו חכמתו את
הדברות  עשרת היה זה ומטעם להשיגה,
די  היה ולא בדווקא, גדול  וקול  בדיבור
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ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ· Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁ ‡Â‰˘ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙‰ ÏÎ ˘¯Â˘ Ì˘˘
˙�ÈÁ· ‡Â‰ ¯Â·„‰ ÈÎ .„Á‡ ¯Â·„· ÌÈ¯˘Â˜Ó ÌÏÂÎ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎÂ .¯Â·„‰Â

˙�ÈÁ· Â‰Ê ‰�‰Â .Ú„Â�Î ÌÏÂÎÓ ÏÂÏÎ ˙ÂˆÓ‰Ó ‡"ÎÂ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜˘‡¯)

(‡ ,ÊÎ ‰�˘‰ÏÎ ÏÏÂÎ ‡Â‰˘ ¯ÂÓ˘ Ï"¯ ,Â¯Ó‡� „Á‡ ¯Â·„· ¯ÂÎÊÂ ¯ÂÓ˘
Â¯Ó‡� ‰ÏÚÓÏ˘ „Á‡ ¯Â·„· ÔÏÂÎ Ú"Ó ÏÎ ÏÏÂÎ ‡Â‰˘ ¯ÂÎÊÂ ˙"Ï ˙ÂˆÓ
˙¯˘Ú·˘ Ï"Ê ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�ÂÂÎ ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ .¯‡·˙�˘ ÂÓÎ Ï‡¯˘ÈÏ

øåàéá

עשרת  ידי על  בכתיבתה התורה בנתינת

ומכאן  הלוחות. על  החקוקים הדברים

שנשמע הגדול  שבקול  לומדים אנו

לבני  לגלות הקב "ה רצה  תורה במתן

שתהיה  כדי העליון, הרצון את ישראל 

הרצון  מעומק  פנימית נתינה תורה מתן

כתבית  נפשי אנא בבחינת הרצון, לעומק 

יהבית.

íùùבהרצוןâ"éøúä ìë ùøåù

ìù éîéðôä úåéç àåäù ,úåöî

øåáãäå ìå÷ä úðéçá העליון הרצון 

שנתגלה  ית' אלקותו שורש הוא

פרטי  שמצד  ואע "פ  בתחתונים,

ית' לרצונו התחתונים של  ההתקשרות

התגלות  את המגלים מצוות תרי"ג יש

אמנם  בעולם, ופרט  פרט  בכל  הרצון

הוא  הקב "ה כי אחד , עצמו הרצון

כי  ומיוחד  יחיד  שהוא וכמו אחד  ורצונו

המצוו  וכל  ומיוחד , יחיד  העליון ת הרצון

הרצון, לאותו להגיע  הם עצות

ברצון  רצון הנבראים .ולהתקשרות

øåáãá íéøùå÷î íìåë úåöîä ìëå

äîå÷ úðéçá àåä øåáãä éë .ãçà

,äîéìù הרצון גם שוכן שבהדיבור

גילוי (כתר ) הוא והמידות והבינה, החכמה

קומה  הם שיחדיו והחכמה, הרצון

מתגלים  וכולם ספירות עשר של  שלימה

דבורו  ידי  ìåìëעל  úåöîäî ãçà ìëå ,

,òãåðë íìåëî מצוה בכל  כי וכאמור

שהיא  העליון הרצון נקודת את יש

המצוות  כל  הרצון ומצד  המצוה שורש

.שוים 

úðéçá åäæ äðäå(א כז, השנה "øåîù(ראש 

ì"ø ,"åøîàð ãçà øåáãá øåëæå

øåîù להשמר תעשה ואל  שב  מלשון

העליון, הרצון כנגד  שהוא מפעולות

äùòú àì úåöî ìë ììåë àåäù,

øåëæå חיובית פעולה היא  הזכירה

כי  העליון, הרצון את גילוי לידי להביא

לפנימיות  התקשרות הוא הזכרון

לבל  שבלבו האלוקי והרצון המחשבה

לבו, מקרב  ìëישכח ììåë àåäù

ïìåë äùò úååöî,ãçà øåáãá

äìòîìù הרצון כי אחד , ברצון כלומר

הדיבור  ידי על  גילוי לידי הבא הוא

.øàáúðù åîë ìàøùéì åøîàð

ì"æ íéðåùàøä åðååë äæ êøã ìòå

úåøáãä úøùòáù היו הם שגם
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‚"È¯˙‰ ÏÎ ÏÂÏÎ „Á‡ ¯Â·„· ‡Ï‰˘ .˙ÂˆÓ ‚"È¯˙‰ ÏÎ ÏÂÏÎ ˙Â¯·„‰
.Ï"�Î ‡Â‰ ÍÂ¯· Ò"‡ ÔÂÈÏÚ ÔÂˆ¯Â ˙ÂÈÁ Ì‰˘ ˙ÂˆÓ

’ë šþõ

þîë−ðí −ð− ñ¼ í¾¼òí ðîì−í

óòôê·È˙Î ‰�‰(· ,‡ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘)‡Â‰ ‰Ê· ‰�ÂÂÎ‰˘ .Â‰ÈÙ ˙Â˜È˘�Ó È�˜˘È
Â�¯‡·˘ Í¯„ ÏÚ ‡Â‰ ,‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡· „ÂÁÈ‰ ˙�ÈÁ· ÏÚ
ÁÂ¯ ¯˘‡ÎÂ .‡ÁÂ¯· ‡ÁÂ¯ ˙Â˜·„˙‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰ ‰�‰ ‰·‰‡‰ ˘¯Â˘˘

øåàéá

אחד  בדיבור כולם 2ìëכלולים ìåìë

úåöî â"éøúä רבה במדרש אמרו וכן

טז) - טו עשרת (פי "ג אלו זהב " "עשרה

"מלאה  בלוחות, כתובים שהיו הדברות

וכן  בהן, כלולות מצוות שתרי"ג קטרת"

הפסוק על  משפטים בפרשת פירש"י

והתורה  האבן לוחות את לך  "ואתנה

להורותם" כתבתי אשר כ"ד והמצוה (שמות

עש י "ג) ושלוש מאות שש כל  רה וז"ל 

ורבינו  הן, הדברות עשרת בכלל  מצות

דיבור  לכל  שיסד  באזהרות פירש סעדיה

בו", התלויות מצות 3àìäùודיבור

úåöî â"éøúä ìë ìåìë ãçà øåáãá

êåøá ñ"à ïåéìò ïåöøå úåéç íäù

.ì"ðë àåä

áéúë äðä íðîà( ב א, השירים éð÷MéÄÈÅÄ(שיר 
àåä äæá äðååëäù ,eäét úB÷éLpîÄÀÄÄ
êåøá ïåéìòä øåàá ãåçéä úðéçá ìò

,àåä המקבל ישראל)יחוד  עם (כנסת
åðøàáù,(הקב "ה)המשפיע  êøã ìò àåä

úðéçá àåä äðä äáäàä ùøåùù

àçåøá àçåø úå÷áãúä התדבקות -
כאשר  היא האהבה יסוד  כי ברוח , רוח 
הנאהב ברוח  האוהב  רוח  רוח  נדבקת
של  השתוקקותו שכל  עד  סיבה, מאיזה
שורשו, משם כי לנאהב , רק  אינו האוהב 

úåøòäå úåôñåä

המקרא 2. על  יתרו  בפרשת במכילתא מצינו  וכן 

אחד בדבור  כל  את הדברים" כל  את אלקים "וידבר 

מה  כן  אם כן , לומר  ודם לבשר  אפשר  שאי  מה

אלא  לך ? יהיה לא אלוהיך  ה' אנוכי  לומר  תלמוד 

אחד , בדיבור  הדברות עשרת הקב"ה שאמר  מלמד 

עצמו , בפני  דיבור  ופרטן  וחזר 

הבהיר 3. בספר  מרגליות )וכ "כ  ראובן ר ' הוצאת  קכד  ,(אות 

תרי "ג  נכללן  עשרה אותן  ובכלל  הדברות "עשרת

וגם  פכ "ו , ג  מאמר  העיקרים כתב זה וכעין  מצוות",

היוצאים  מצוות "תרי "ג  הרמב"ן  של  ספרו  ידוע

עזרא  שהרב מקובל  אמנם הדברות" מעשרת

הרמב"ן . שם על  שנקרא אלא המחבר , הוא המקובל 



ï íôñ¾ ³þêõ³ ³îð−½ì³¾þîõô

‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡· Â„ÁÈ˙� ÔÎ È„È ÏÚ ‰�‰ ,Ï‡¯˘È· ¯·„ ÌÈ‰Ï‡
·Â˙Î˘ ÂÓÎ ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁÓ ‡Â‰ ¯Â·„‰ ÈÎ ,ÔÈ˜È˘� ˙�ÈÁ· ‡¯˜� ‡Â‰˘
ÂÓÎ ,„ÂÁÈ‰ ÔÎ È„È ÏÚ ‰˘Ú�Â Ï·˜Ó‰ Ï‡ ÏÚÂÙÏ ‰·˘ÁÓ‰Ó ‡· ‡Â‰
‰˘Ú� ÏÚÂÙÏ ‰·˘ÁÓ‰Â ÁÂÓ‰Ó ‡·‰ Ì„‡·˘ ˙ÈÚ¯Ê‰ ‰ÙËÓ Ï˘Ó Í¯„

øåàéá

משפיע של  באהבה מתגלית זו ואהבה

ההשפעה ידי שעל  השפעת ומקבל  (כגון

לתלמידו) הרב  של ברוחהשכל מתאחדים הם

האהבה. סיבת היא וזו אחד  וברצון אחד 

ìàøùéá øáã íéäì-à çåø øùàëå

הרוח בחינת יצא ששם הדברות בעשרת

הדיבור  ידי על  העליון הרצון ופנימיות

ישראל  בלבות ïëונכנס  éãé ìò äðä ,

,àåä êåøá ïåéìòä øåàá åãçéúð

àåäù היחודéë ,ïé÷éùð úðéçá àø÷ð

åîë éîéðôä úåéçî àåä øåáãä

äáùçîäî àá àåä ,øàáúðù של

רצונו , כלול  שבו לידי ìòåôìהמשפיע 

הדיבור ידי על  ìá÷îäגילוי ìà

לקבל  ורוחו נפשו ומכין באזנו שמאזין

בהדיבור, גילוי לידי הבא הרצון את

בבחינת  רוחו ובעומק  בו  נכנס  והדיבור

אל  נכנסים הלב  מן היוצאים דברים

ãåçéä,הלב , ïë éãé ìò äùòðå הנקרא

זה  יחוד  ומהות ברוחא. רוחא אתדבקות

והמקבל  המשפיע  שנעשים הוא,

ידי  על  אחד , ורצון אחת ברוח  מאוחדים

את  ברצונו ומבין משיג שהמקבל  זה
שלו  שרצונו עד  המשפיע  של  הרצון

המשפיע כרצון להיות נהפך  .4עצמו

שבנשיקה  הנשיקה, מורה זו פעולה ועל 
ומפה  המקבל  מפה רוח  יוצא פא"פ 
מורה  זה וענין יחד , ומתערבים המשפיע 
ברוח המקבל  רוח  התדבקות על 
נכנסת  המשפיע  של  שרוחו עד  המשפיע ,
רוחו  להיות ונהפכת המקבל , נפש לתוך 

כרצונו  ורצונו .כרוחו

úéòøæä äôèî ìùî êøã åîë

äáùçîäå çåîäî àáä íãàáù

.ìá÷îäì ãåçéä äùòð ,ìòåôì בה כי
האדם, של  ועצמותו מהותו  כל  כלולה
ורצון  רוח  נהפכת המקבל  אל  וכשבאה
המשפיע , ורצון כרוח  להיות המקבל 
הרצון  כח  את אכן בה כשיש זה וכל 
אינו  קטן ולכן הפועל , מצד  והמחשבה
ידי  על  רק  נעשית ההולדה כי מוליד ,
והמחשבה  הרצון עומק  התעוררות
להביא  כוח  בו יש אז ורק  להשפיע ,

חדשה. מציאות

úåøòäå úåôñåä

שפעולת 4. כשם כי  כעונה, שומע בחינת היא וזו 

הדברים  ומוציא העונה ידי  על  נעשית הדיבור 

לרוח  הדברים נכנסים כך  לבו , ומתוך  מפיו 

הפנימיות  ואת הדברים את ברצונו  המאזין  השומע

והבדלה  בקידוש כגון  בהם, רוחו  ומדבק שבהם

כו '.
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Â‰ÊÂ .Ï·˜Ó‰Ï „ÂÁÈ‰(‡ ,‚È ˙Â·Â˙Î)È„È ÏÚ˘ ,„ÂÁÈ‰ ‡Â‰ ˙¯·„Ó ‰Â‡¯
ÈÓÈ�Ù‰ „ÂÁÈ‰ ‰˘Ú� Ï·˜Ó‰ Ï‡ ÚÈÙ˘Ó˘ ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁ ‡Â‰˘ ¯Â·È„‰
ÔÂ˘Ï‰ ˙È¯·Â ¯ÂÚÓ‰ ˙È¯· ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ .Ï"�Î ÔÈ˜È˘� ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘
ÈÓÈ�Ù ˙ÂÈÁ ‰· ˘·ÂÏÓ ‰¯Â˙‰ ÏÂ˜· ¯˘‡Î ÍÎÏÂ .Ô·‰Â Ï"�Î ÌÈ�ÂÂÎÓ
Ï·‰Â ¯Â·„‰ „ÁÈ˙� ‡ÏÈÓÓ ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÍÎÏÂ ,Ï"�Î ÔÂÈÏÚ‰

�"˘ÊÂ .Ï"�Î ‡Â‰ ÍÂ¯· Ò"‡ ¯Â‡· ÂÏ˘ ‰Ù(‰ ,ËÈ ˙ÂÓ˘)ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰˙ÚÂ

øåàéá

åäæå(א יג, àåä(כתובות ,"úøáãî äåàø"

ãåçéä דנה כתובות במסכת הסוגיא

"אשה  בלשון באיסור שנתייחדה באשה

לומר  נאמנת אי הסוגיא ודנה מדברת",

שחיישינן  או כשר אדם עם היה שהיחוד 

וקשה  ממזר, או פסול  עם היה שמא

ומבאר דיבור, לשון נקט  é"òùלמה

éîéðôä úåéç àåäù øåáéãä

ãåçéä äùòð ìá÷îä ìà òéôùîù

.ì"ðë ïé÷éùð úðéçá àåäù éîéðôä

בכל  הרוחני היחוד  שעיקר ונמצא

הדיבור  ידי על  נעשה ומקבל  משפיע 

בשם  יחוד  לכל  לקרוא שייך  וממילא

øåòîä,5דיבור  úéøá äæ êøã ìòå

ì"ðë íéðååëî ïåùìä úéøáå וכדאיתא

יצירה  ïáäå.בספר

äá ùáåìî äøåúä ìå÷á øùàë êëìå

ì"ðë ïåéìòä éîéðô úåéç'ית רצונו

החיות  כל  כלול  ובו החיים מקור שהוא

העולמות, ושבכל  êëìåשבעולם

äîùì äøåúá ÷ñåòä שאדם בשעה

פיו, הבל  בדיבור לשמה תורה לומד 

את  גם לקבל  נפשו מיחד  כזה שאדם

גילוי  לידי היוצא נפשו שבשורש הרצון

ìáäåבהדיבור, øåáãä ãçéúð àìéîî

ì"ðë àåä êåøá ñ"à øåàá åìù äô,

לשמה  שלא בתורה שעוסק  מי משא"כ 

הכלול  הרצון את לקבל  זוכה שאינו

בלי  החיצוניות את רק  ומקבל  בהדיבור,

שבה  המאור שמ "מ  אלא הפנימיות,

עיניו  מפקחת התורה כי למוטב , יחזירנו

אור  ובין לרע  טוב  בין להבדיל  אדם של 

.6לחושך 

øîàðù åäæå(ה יט , íà(שמות äzòåÀÇÈÄ

úåøòäå úåôñåä

התולדות 5. בספרי  פעמים כמה מוזכר  זה וענין 

הק'. הבעש"ט מרן  בשם יוסף יעקב

במחשבה 6. תורה שלומד  שמי  כאן  משמע וכן 

שבתורה  הרצון  חלק את להשיג  זוכה אינו  לבד 

נשגבת  היא שגם לבד , החכמה חלק את אלא

וכפסק  הקב"ה. של  חכמתו  היא כי  ערוך  לאין 

ידי  יוצא אינו  במחשבה שהלומד  הפוסקים רוב

הלכות  הרב ערוך  בשולחן  בזה ועי ' חובתו ,

דהלומד מאוד  בזה שהחמיר  תורה תלמוד 

יומם  בו  והגית חובת ידי  יוצא אינו  במחשבה

דבר  להבין  שמעיין  בשעה כן  אם אלא ולילה

דבר . מתוך 
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ÂÚÓ˘˙ ¯˘‡Î ÈÎ .'ÂÎ ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ‰ÏÂ‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â ÈÏÂ˜· ÂÚÓ˘˙
ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â '„ ¯Â‡· Â„ÁÈ˙˙ Ê‡ Í¯·˙È Ì˘‰ ÈÙÓ ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ·Ï ÂÎÊ˙Â
Â��È�ÚÏ ¯ÂÊÁ� .Ï"�Î È�ÁÂ¯‰ ˙Â˜È·„Â ‰·‰‡· ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ‰ÏÂ‚Ò ‰Ê·
˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÌÈÏÂÏÎ ‰�‰ ,‡Â‰ ÍÂ¯· ÔÂÈÏÚ‰ ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ·· ¯˘‡Î

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ ÍÎÏ ‰�‰ Â�¯‡· ¯˘‡Î(Î ,ÂË ˙ÂÓ˘)ÚÓ˘˙ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â
ÂÈ˜ÂÁ ÏÎ ˙¯Ó˘Â ÂÈ˙ÂˆÓÏ ˙�Ê‡‰Â ‰˘Ú˙ ÂÈ�ÈÚ· ¯˘È‰Â ÍÈ‰Ï‡ '„ ÏÂ˜Ï
‡Â‰ ÍÂ¯· Í¯·˙È Ì˘‰ ÈÙÓ ÂÓˆÚ ÏÂ˜‰ ÚÂÓ˘Ï ‰ÎÊ˙ ¯˘‡Î Ï"¯ .'ÂÎ
„"Ú Í··Ï· ÂÒ�Î�Â Ï"�Î ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÌÈÏÂÏÎ ÏÂ˜‰ ˙ÂÈÁ· ‰�‰ Ê‡ ,Ï"�Î
‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,ÂÈ˜ÂÁ ÏÎ ˙¯Ó˘Â ÂÈ˙ÂˆÓÏ ˙�Ê‡‰Â ÔÎ È„È ÏÚ .¯‡·˙�˘
Â· ÌÈÂÏ˙ ÌÏÂÎ˘ ÂÈ˜ÂÁ ÏÎ Â�ÓÓ ¯ÂÓ˘˙ „Á‡ ÏÂ˜‰ ˙�ÈÁ· ˜¯ ÚÓ˘˙
ÈÙÓ ÚÓÂ˘‰ ‰ÓÂ„ Â�È‡ Â¯Ó‡˘ Ï‡¯˘È ˙�ÂÂÎ ‰È‰ ‰�‰ Í¯„‰ Ê"ÚÂ .Ï"�Î
‰Ê· Âˆ¯ Ì‰˘ .Â�ÎÏÓ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Â�È�Âˆ¯ „ÈÓÏ˙‰ ÈÙÓ ÚÓÂ˘Ï ·¯‰

øåàéá

úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîLÈÇÄÀÀÀÉÄÀÇÀÆÆ
íénòä ìkî älâñ éì íúééäå éúéøaÀÄÄÄÀÄÆÄÀËÈÄÈÈÇÄ
úðéçáì åëæúå åòîùú øùàë éë .'åë

êøáúé íùä éôî ìå÷ä כלול שבו
ית"ש, רצונו øåàáעומק  åãçéúú æà

íéîòä ìëî äìåâñ äæá éì íúééäå 'ã

.ì"ðë éðçåøä úå÷éáãå äáäàá

ìå÷ä úðéçáá øùàë ,åððéðòì øåæçð

ìë íéìåìë äðä àåä êåøá ïåéìòä

,åðøàá øùàë úåöîäå äøåúä שם כי
העליון  ברצון התורה, מקור בחינת
הוא  אשר ומהבנה, מהשגה שלמעלה
קול  של  באופן סיני הר במעמד  נתגלה

והבנה. השגה שהוא ודיבור

áåúëä øîà êëì äðä(כ טו, (שמות

'ã ìB÷ì òîLz òBîL íà øîàiåÇÉÆÄÈÇÄÀÇÀ
zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå EéäìàÁÉÆÀÇÈÈÀÅÈÇÂÆÀÇÂÇÀÈ
ì"ø .'åë åéwç ìk zøîLå åéúBöîìÀÄÀÈÀÈÇÀÈÈËÈ

éôî åîöò ìå÷ä òåîùì äëæú øùàë

,ì"ðë àåä êåøá êøáúé íùä כלומר
כאילו  הפנימית בבחינה הקול  שתשמע 
הרצון, גם בו נתגלה שאז מפיו יוצא

חיצונית, בבחינה רק  äðäולא æà

ì"ðë úåöîä ìë íéìåìë ìå÷ä úåéçá

.øàáúðù ã"ò êááìá åñðëðå

ïë éãé ìò( כח טו, zðæàäåÀÇÂÇÀÈ(שמות
ô"òà ,åéwç ìk zøîLå åéúBöîìÀÄÀÈÀÈÇÀÈÈËÈ
ãçà ìå÷ä úðéçá ÷ø òîùú àìù

אחת מצוה ìëכלומר åðîî øåîùú

ì"ðë åá íéåìú íìåëù åé÷åç מצוה ,
רצון  את ולהשכיל  להבין תוכל  אחת

המצוות. כל  בתוך  שגנוז יתברך  השם

ìàøùé úðååë äéä äðä êøãä äæ ìòå

åøîàù( ט יט  שמות ברש "י  äîåã(כמו' åðéà"

éôî òîåùì áøä éôî òîåùä

úà úåàøì åðéðåöø ,ãéîìúä
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„ÂÁÈ· '„ ¯Â‡· ÏÏÎ˙‰ÏÂ ‡Â‰ ÍÂ¯· Í¯·˙È Ì˘‰ ÏÂ˜ ÚÂÓ˘Ï ˙ÂÎÊÏ
¯Ó‡�˘ Â‰ÊÂ .Ï"�Î ÌÏÂÚ „Ú ‰ÏÚ�‰ ˙Â˜È·„Â(‰ ,ÂÎ ˙È˘‡¯·)‡ ·˜ÚÚÓ˘ ¯˘

Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÈÎ .È˙Â¯Â˙Â È˙Â˜Á È˙ÂˆÓ È˙¯Ó˘Ó ¯ÂÓ˘ÈÂ ÈÏÂ˜· Ì‰¯·‡
˙Â˜·„˙‰Ï Ê"ÈÚ ‰ÎÊ ,‡Â‰ ÍÂ¯· '„ ÏÂ˜ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï ‰ÎÊ ¯˘‡Î ‰"Ú
Ì¯Ó˘Ï ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ˙‡ Ú„È ‡ÏÈÓÓ ÍÎÏ ,Ï"�Î ‡ÁÂ¯· ‡ÁÂ¯

.Ï"�Î(‡ ,·"Ù ÔÈ˘Â„È˜)‡Ï˘ „Ú ‰¯Â˙‰ ÏÎ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡ ÌÈÈ˜ ÍÎÏÂ
·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ .Ï"�Î ‰�˙�(ËÈ ,‰ ÌÈ¯·„)Í¯ˆÂ‰ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ ÛÒÈ ‡ÏÂ ÏÂ„‚ ÏÂ˜

øåàéá

."åðëìî למעלה הוא העליון הרצון
לשמעו  אפשר אי ולכן והבנה, מהשגה
עצמו  שהתלמיד  אע "פ  התלמיד  מפי

רבינו) כי (משה הזה, האור את  להשיג זכה
מה  את ולבאר להסביר רק  יכול  התלמיד 
שלמעלה  מה ולא בהשגה, שהוא

òåîùìמהשגה úåëæì äæá åöø íäù

àåä êåøá êøáúé íùä ìå÷ שהוא
מלאך  ידי על  לא ית' אלקותו התגלות

ã'ושליח , øåàá ììëúäìåãåçéá

ì"ðë íìåò ãò äìòðä úå÷éáãå אמנם
הדברים  בדברי (פ "ג)בהמשך  מבואר

זה  כוח  לו יש הצדיק  שגם איך  רבינו
גרונו, מתוך  מדברת שכינה בבחינת
את  היה רבינו משה של  לדיבורו ולכן
מתגלה  שבו הקב "ה של  הדיבור כח 
דור  בכל  לצדיקים וכן ית"ש, רצונו

ודור.

øîàðù åäæå(ה כו, øLà(בראשית á÷òÅÆÂÆ

ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîLÈÇÇÀÈÈÀÉÄÇÄÀÉÄÀÇÀÄ
éúøBúå éúBwç éúBöî חז"ל ודרשו ÄÀÇËÇÀÉÈ

תורה  טעמי לו שנתגלה מלמד 
7ä"òודקדוקיה  åðéáà íäøáà éë

êåøá 'ã ìå÷ úà øåîùì äëæ øùàë

àåäאליו ה' äæכשדיבר éãé ìò äëæ

ì"ðë àçåøá àçåø úå÷áãúäì שזכה
הפנימי  הרצון את הדיבור ידי על  להשיג
שנהפכה  עד  המזרעת, טיפה בבחינת
ורצון  הקודש ברוח  להיות ורוחו רצונו
מהות  מהותו כל  להיות ונשתנה הבורא

ית"ש, רצונו שהיא הק ' êëìהתורה

úåöîå äøåúä ìë úà òãé àìéîî

.ì"ðë íøîùì(א פ "ב , (קידושין

ìë ä"ò åðéáà íäøáà íéé÷ êëìå

åäæå .ì"ðë äðúð àìù ãò äøåúä

øîàðùתורה יט )במתן ה, ÷ìå(דברים

êøöåä àìù øîåìë ,óñé àìå ìåãâ

óéñåäì,הדברות מעשר דיבורים יותר

úåøòäå úåôñåä

הרמב"ן 7. ובלשון  קדושין , מסכת סוף תוספתא

אברהם  שלמד  רבותינו  מדעת אלי  "והנראה כתוב

בה  ועוסק הקודש ברוח כולה התורה אבינו 

כמי  כולה אותה ושמר  וסודותיה, מצוותיה ובטעמי 

ישראל בארץ היה ושמירתו  ועושה מצווה שאינו 

עכ "ל . בלבד "
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.Ï"�Î ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÌÈÏÂÏÎ ÂÈ‰ „Á‡ ÏÂ˜·˘ ÛÈÒÂ‰Ï

’è šþõ

ó−š−ð®í −õë ’í þëð

óòôêÍÂ¯· Í¯·˙È Ì˘‰· ÌÈ˜È·„Â '„ ˙‡ ÌÈ·‰Â‡‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ‰�‰ ÔÎ
Â�¯‡·˘ Ï"�‰ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÌÈÎÂÊ Ì‰ ‡Â‰
ÌÈÓÈ‰ ÏÎ Ì· ¯·„Ó '„ ÁÂ¯ ¯˘‡ ‰Ó‰ Ô‰ .'„ ¯Â‡· ÏÏÎ˙‰ÏÂ „ÁÈ˙‰Ï
.Ï"�Î ˙È˜Ï‡‰ ÈÓÈ�Ù‰ ˙ÂÈÁ· ÌÈ„ÁÈ˙ÓÂ .Ì�Â¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„Ó ‰�ÈÎ˘Â

·È˙Î ÌÎÂ˙· È˙�Î˘Â(Á ,‰Î ˙ÂÓ˘)¯Â‡ ‡Â‰ ˜È„ˆ‰ ¯Â·„· ÍÎÏ ‰�‰ .
˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÏÂÏÎ ‡Â‰‰ ¯Â·„‰· ·Â˘Â .Â· ¯·„ÓÂ ÚÙÂ˘ ˙Â˜Ï‡‰

·Â˙Î˘ ÂÓÎ ÏÈÚÏ Â�¯‡·˘ Í¯„ ÏÚ(‡È ,Êˆ ÌÈÏ‰˙)¯ÓÂÏÎ .˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê ¯Â‡

øåàéá

בעשרת  כלולה התורה כל  היתה וכבר
האלו, åéäהדברות ãçà ìå÷áù

.ì"ðë úåöîå äøåúä ìë íéìåìë

íéáäåàä íé÷éãöä äðä ïë íðîà

êåøá êøáúé íùäá íé÷éáãå 'ã úà

àåä פנימי באופן ה' דבר את השומעים
מהתורה  חלק  להיות מהותם שנהפך  עד 

äìòîìהק ', íéîéä ìë íéëåæ íä

åðøàáù ì"ðä äìåãâä שזכו מה
תורה, מתן בשעת ãçéúäìישראל 

øùà äîä ïä .'ã øåàá ììëúäìå

íéîéä ìë íá øáãî 'ã çåø אשר כל 
התמידית, דביקותם מתוך  מדברים הם
כי  בהם, הממלל  ה' לרוח  נחשב  הכל 
שהם  המדברת הרוח  מכח  יוצא הדיבור
להיות  שנהפכו הצדיק  של  מידותיו

ממש, êåúîלתורה úøáãî äðéëùå

éîéðôä úåéçá íéãçéúîå .íðåøâ

íëåúá ézðëLå .ì"ðë úé÷ìàäÀÈÇÀÄÀÈ
,áéúë( ח כה, בלב(שמות שוכן הקב "ה

זכו  והתפילה התורה ידי שעל  הצדיקים,
בתוכם. תשרה ה' שרוח 

øåà àåä ÷éãöä øåáãá êëì äðä

åá øáãîå òôåù úå÷ìàä שדבר כמו
"רוח בחינת ידי על  הצדיק  ללב  נכנס  ה'
דיבורו  ידי על  הצדיק  כן בם", מדבר ה'
על  בו שנכנס  האלוקות אור את משפיע 

התוה"ק àåääידי øåáãäá áåùå .

êøã ìò úåöîäå äøåúä ìë ìåìë

ìéòì åðøàáù הוא שהדיבור מכיון ,
כל  של  והרצון העליון, להרצון כלי
אחד  שבדיבור נמצא הוא, אחד  המצוות

כולה. התורה כל  כלול 

áåúëù åîë(יא צז, òøæ(תהלים øBàÈËÇ
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ÚÈÙ˘‰Ï Â· ÚÂ¯ÊÂ ÔÂÙˆÂ ˜È„ˆ‰ ÍÂ˙· ÏÂÏÎ ‡Â‰ ‰�‰ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Â‡‰˘
ÌÈ¯·È‡ Á"Ó¯ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÓÂ˜ ‡ˆÈ ˙Á‡ ‰ÙËÓ ¯˘‡ „Ú ,Ï·˜Ó‰ Ï‡ Â�ÓÓ
‰�‰ ÍÎÏ .ÏÈÚÏ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ „Á‡ ¯Â·„· ÌÈÏÂÏÎ Ì‰˘ ÔÈ„È‚ ‰"Ò˘Â
ÏÚ Ë"˘Ú·‰ ¯‡·˘ ÂÓÎ ÚÓÂ˘‰ ·Ï· ‰·¯Â ‰¯Ù ˜È„ˆ‰ Ï˘ ¯Â·„‰
‡ÏÈÓÓ Ô·ÂÓ Â�¯‡· ¯˘‡ Í¯„ ÏÚÂ .˘"Ú „Á‡ ˜¯Ù Â¯È·ÁÓ „ÓÂÏ‰ ˙�˘Ó

øåàéá

äðä ïåéìòä øåàäù øîåìë .÷écvìÇÇÄ
÷éãöä êåúá ìåìë àåä'ה רוח  אשר

בנפשו, åáבוערת òåøæå ïåôöå

øùà ãò ,ìá÷îä ìà åðîî òéôùäì

ç"îø äîéìù äîå÷ àöé úçà äôèî

íéìåìë íäù ïéãéâ ä"ñùå íéøáéà

.ìéòì øàáúðù åîë ãçà øåáãá

כלול  אחד  אלקות שבדבור לעיל  וכאמור
ושס "ה כל  מצוות רמ "ח  בה שיש התורה

איברים  רמ "ח  כנגד  תעשה, לא מצוות
את  הכולל  ה' רצון מפני גידים, ושס "ה

כאחד . המצוות כל 

äøô ÷éãöä ìù øåáãä äðä êëì

òîåùä áìá äáøå לעיל וכמבואר
המזרעת  טיפה בבחינת הוא שהדיבור
האיברים, כל  את הכולל  מהמוח  היוצאת
úðùî ìò è"ùòáä øàáù åîë

íù ïééò ãçà ÷øô åøéáçî ãîåìä8.

àìéîî ïáåî åðøàá øùà êøã ìòå

,ì"ðëרבינו קעה:)וכלשון  את (ראה

ה' מצות אל  תשמעו אשר הברכה

היום. אתכם מצוה אנכי  אשר אלקיכם

הברכה  את למימר ליה דהוה לדקדק  יש

אשר  את גם ה', מצות אל  תשמעו אם

הנה  אך  מיותר. הוא אתכם מצוה אנכי

בשם טוב ידוע  שם  במשנה הבעל ז"ל 

או  אחת פרק  מחבירו הלומד  באבות

בו  לנהוג צריך  אחת אות או אחת הלכה

עליו  המלך  מדוד  וחומר וקל  כבוד ,

שני  אלא מאחיתופל  למד  שלא השלום

ומיודעו  אלופו ורבו וקרא בלבד , דברים

על  משם וחומר הקל  איך  והקשה וכו',

דברים, ב ' למד  הוא הלא אחת אות

תורה  האור כי טוב  שם הבעל  ופירש

úåøòäå úåôñåä

מברכיך )úøàôúäîìùעיין 8. ד "ה  בלק  ידוע (פרשת  :

אחד בדיבור  כח יש אשר  הצדיקים מעלת גודל 

מהם  שומע בלב ורבה פרה להיות שלהם מד "ת

הבעש"ט  שכתוב כמו  ויאדיר , תורה להגדיל 

אבות בפרקי  ג)במשנה אחד(ו, פרק מחבירו  הלומד 

מדוד וק"ו  כבוד  בו  לנהוג  צריך  אחת אות אפי ' כו '

דברים  שני  רק מאחיתופל  למד  שלא ע"ה המלך 

כו '. אחת אות אפי ' מחבירו  הלומד  ק"ו  כו ', בלבד 

שני  למד  דוד  הלא בזה, ק"ו  מה הראשונים והקשו 

בזה  הפי ' אך  אחת. אות על  ק"ו  יליף  ואיך  דברים

דברים  ב' רק מאחיתופל  למד  לא המלך  שדוד 

אבל ורבה. פרה בבחי ' הי ' לא תורתו  כי  בלבד 

הוא  לשמה תורה הלומד  הגון  רב אצל  הלומד 

כן  שבלים כמה יוצא אחד  שמגרעין  זריעה בבחי '

המתגבר  מעיין  כמו  להיות יכול  אחת מאות אפי '

כבוד . בו  לנהוג  צריך  לכן  ורבה פרה להיות



è− íôñ¾ ³þêõ³ ³îð−½ì³¾þîõô

·Â˙Î˘ Â‰ÊÂ .Ï"�Î(ÊÎ ,‡È ÌÈ¯·„)¯˘‡ ˙ÂˆÓ Ï‡ ÂÚÓ˘˙ ¯˘‡ ‰Î¯·‰ ˙‡
‰Î¯· ÌÎÏ 'È‰È È˙ÂˆÓ Ï‡ ÂÚÓ˘˙ ¯˘‡Î ¯ÓÂÏÎ ÌÂÈ‰ ÌÎ˙‡ ‰ÂˆÓ ÈÎ�‡

.Ï"�Î ‰·¯‰ ‰�ÓÓ ÂÚÓ˘˙ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ· ÈÎ ‡Â‰‰ ¯Â·„‰·

øåàéá

בחינת  לצדיק " זרוע  "אור בבחינת הוא

הרבה, ידו על  ומוליד  בהשפעה היא זרע 
יותר, ומרבה מפרה אחת זרע  ידי על  כי

אל  הצדיק  של  אחת הדיבור ידי על  כי

בלב מתרבה הדיבור הנה המקבל ,

ידו  על  לחדש כך  אחר גם המקבל 

בבחינת  שאינו מי אבל  רבים, חדושים

למד  וזה מתרבה, דיבורו אין כזה צדיק 

דברים שני יותר.בלבד,אלא ולא

מזה הואהמבואר הצדיק  של הדבור  כי 

על  לחדש  המקבל בלב  ומתברך מתרבה 

השם לעבודת  ועצות  רבים  חדושים  ידו 

הוא ברוך .9יתברך

áåúëù åäæå(כז יא, äëøaä(דברים úàÆÇÀÈÈ
íëé÷ìà 'ä úBöî ìà eòîLz øLàÂÆÄÀÀÆÄÀÆÅÆ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà לשון ÂÆÈÉÄÀÇÆÆÀÆÇ
בריכת ברכ  מלשון ריבוי על  מורה ה
ìàמים, åòîùú øùàë øîåìë

øåáãäá äëøá íëì äéäé éúåöî

àåää דיבור שהיא אחת במצוה אפילו
שבתורה, úçàאחד  äåöîá éë

.ì"ðë äáøä äðîî åòîùú

úåøòäå úåôñåä

רבון 9. "קדם הפירוש וזה שם: הדברים המשך 

ותימרון  פתגמין  תגלון  סתימין  במילין  עלמין 

עולם  יסוד  הצדיק ידי  על  לומר  רוצה חדושא",

סתימין  במילין  הנה עלמין , רבון  קדם תמיד  שהוא

כל רבים חדושים ותימרון  פתגמין  תגלון  שאמר 

וזה  הצדיק. מפי  שיצא אחד  דבור  ידי  על  הימים

ידי  על  כי  בחדש, תשמע בישן  שמוע אם הפרוש

לחדש  בחדש לשמוע תזכון  בישן  ששמעתם

תורה. חידושי 

בשבתך בם ודברת לבניך  "ושננתם פירוש וזה

תהיה  כאשר  לומר  רוצה בדרך ", ובלכתך  בביתך 

לבניך ושננתם אז  וגו ', ואהבת שכתוב כמו  צדיק,

הזרע  בבחינת בם דבורך  יהיה - התלמידים אלו 

בם  דיבורך  ידי  שעל  תמיד , בלבם וירבה שיפרה

תלך אם וכן  עמהם, תהא שלא בביתך  תשב שאתה

דבורך יהיה תמיד  ובקומך  ובשכבך  בדרך , מעמהם

ובפיהם. בם

ואגמרך תא תנא האי  דקאמר  בגמרא שמצינו  וזה

גמירנא  הוה זכאי  אי  ליה אמר  המרכבה, מעשה

אם  הפירוש אך  לו , השיב מה לדקדק ויש מרביה.

אצל שלמדתי  מתוך  דבר  להבין  לי  היה זכיתי 

כמו  יותר , אצלו  מתרבים דבריו  היו  כי  רבותי ,

ברכה  לכם יהיה הפסוק פירוש וזה שנתבאר ,

אתכם  מצוה אנכי  אשר  תשמעו  אשר  הזה בהלימוד 

עכ "ל . והבן  הנ "ל כנ "ל  לצדיק זרוע אור  בבחינת

ובפ' מברכיך , ד "ה בלק שלמה בתפארת עוד  ראה

ד הבעש"ט ראה בשם ידוע הנה וז "ל  הברכה את "ה

וחומר  הקל  איך  והקשה כו ', דאבות במשנה ז "ל 

ופירש  דברים, שני  למד  הוא הא אחת אות על  משם

זרוע  אור  בחינה הוא תורה האור  כי  הבעש"ט

ידו  על  ומוליד  בהשפעה הוא זרע ידי  על  כי  לצדיק

כן  יותר , ומרבה מפרה אחת זרע ידי  על  כי  הרבה

הנה  המקבל  אל  הצדיק של  אחד  דיבור  ידי  על 

על לחדש כך  אחר  גם המקבל  בלב מתרבה הדיבור 

צדיק  בבחינת שאינו  מי  אבל  רבים, חידושים ידו 

שני  אלא למד  שלא וזהו  מתרבה דיבורו  אין  כזה

בשער  שם הוא וכן  עכ "ל . יותר  ולא בלבד  דברים

והיו . ד "ה הק"ש
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íòíîÏ‡¯˘È Â¯Ó‡˘ ‡Â‰ ÍÎÏ(„Î ,‰ Ì˘)˙‡Â 'ÂÎÂ ÚÓ˘Â ‰˙‡ ·¯˜
.Â�È˘ÚÂ Â�ÚÓ˘Â Â�È‰Ï‡ '„ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ Â�ÈÏ‡ ¯·„˙
Ì˘‰· ˙Â·¯˜˙‰Â ˙Â˜·„˙‰ ÍÍÎ ÏÎ ÍÏ ‰È‰È˘ ‰˙‡ ·¯˜ ¯ÓÂÏÎ
ÏÂÏÎ ‰È‰È Í¯·˙È Ì˘‰ Ï˘ ¯Â·„‰Â ÏÂ˜ ˙�ÈÁ·˘ „Ú ‡Â‰ ÍÂ¯· Í¯·˙È

˙Ó‡· ÔÎ ·Â˙Î˘ ÂÓÎ Í·(ËÈ ,ËÈ ˙ÂÓ˘).ÏÂ˜· Â��ÚÈ ÌÈ‰Ï‡‰Â ¯·„È ‰˘Ó
ÍÂ˙Ó ÏÂ˜· ¯·„ÈÂ Â��ÚÈ ÌÈ‰Ï‡˘ ‰Ó ‰È‰ ‰˘Ó Ï˘ ¯Â·„‰ ˙�ÈÁ··˘
‰Ê ‰˙ÚÂ .Â�È˘ÚÂ Â�ÚÓ˘Â '„ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ¯·„˙ ˙‡Â Â‰ÊÂ Â�Â¯‚

˙ÂˆÓ Ï˘ ¯Â‡È·‰ ‡Â‰(‰ ,Â ÌÈ¯·„)ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· ÍÈ‰Ï‡ '„ ˙‡ ˙·‰‡Â
�"˘ÓÎ Í˘Ù�(Â ,‰ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘)Â¯·„· ‰‡ˆÈ È˘Ù�(· ,‡ Ì˘)˙Â˜È˘�Ó È�˜˘ÈÂ

øåàéá

ìàøùé åøîàù àåä êëì äðäå,ה (שם

øaãzכד) zàå 'åë òîLe äzà áø÷ÀÇÇÈÂÈÀÇÀÀÇÅ
eðé÷ìà 'ä øaãé øLà ìk úà eðéìàÅÅÅÈÂÆÀÇÅÁÉÅ

eðéNòå eðòîLå Eéìà הוא מה ומפרש ÅÆÀÈÇÀÀÈÄ
"קרב ", äúàהלשון  áø÷ øîåìë

רוחא  התדבקות של  פנימית בקרבה

úå÷áãúäברוחא, êë ìë êì äéäéù

,àåä êåøá êøáúé íùäá úåáø÷úäå

íùä ìù øåáãäå ìå÷ úðéçáù ãò

áåúëù åîë ,êá ìåìë äéäé êøáúé

úîàá ïë( יט יט , øaãé(שמות äLîÆÀÇÅ
úðéçááù .ìB÷á epðòé íéäìàäåÀÈÁÉÄÇÂÆÀ
íéäì-àù äî äéä äùî ìù øåáãä

.åðåøâ êåúî ìå÷á øáãéå åððòé

åäæå(כד ה, úà(דברים eðéìà øaãz zàåÀÇÀÀÇÅÅÅÅ

'ä øaãé øLà ìkאלי א-להינּו ÈÂÆÀÇÅֱֵֵֶֹ

,eðéNòå eðòîLåשאע "פ ונמצא ÀÈÇÀÀÈÄ
כי  משה, מפי לשמוע  רצו לא שבתחילה

מפי  כשומע  הרב  מפי שומע  דומה "אינו

גם  כי להבין אח "כ  השכילו התלמיד ",

שבדיבורו  זו סגולה יש משה בדבר

הרמוז  שבו הפנימי והרצון ה' דבר כלול 

אלינו". ה' ידבר אשר "כל  בתיבות

úåöî ìù øåàéáä àåä äæ äúòå

ה) ו, ìëa(דברים Eéäìà 'ä úà záäàåÀÈÇÀÈÈÁÉÆÀÈ
ELôð ìëáe Eááì מורה נפשך  בחינת - ÀÈÀÀÈÇÀÀ

התורה  דברי ידי שעל  הפנימי היחוד  על 

ð"ùîë(ו ה, השירים äàöé(שיר  éLôðÇÀÄÈÀÈ
Bøaãá( ב א, במדרש (שם 10שאיתא ÀÇÀ

ישר  בני בעת שנפשות מגופם יצאו אל 

úåøòäå úåôñåä

רבה10. פ "ד )מדרש כ "ט כח (שמות  בהם היה ולא :

פרחה  להם ונגלה לסיני  שבאו  שכיון  לעמוד 

שנאמר  עמהם שדבר  על  ה )נשמתם נפשי (שיר

רחמים  עליהם בקשה התורה אבל  בדברו , יצאה

אנשי  והורג  בתו  משיא מלך  יש הקב"ה מלפני 

מיד מתים, ובניך  שמחים כולו  העולם כל  ביתו 

שנאמר  נשמתן  יט)חזרה תמימה (תהלים  ה' תורת

נפש. משיבת



î¬ íôñ¾ ³þêõ³ ³îð−½ì³¾þîõô

ÏÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰Â ‰ÎÊ˙ ‡ÏÈÓÓ ÔÎ È„È ÏÚ Ê‡ .¯‡·˙�˘ ÂÓÎ Â‰ÈÙ
‰Ê‰ ÔÙÂ‡·Â ,Í· ‰�ÈÎ˘‰ „ÂÁÈ· Í· ÌÈÏÂÏÎ ·Â˘ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ÂÈ‰È˘ Í··Ï
˙Ó‡ ˙¯Â˙Â ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ì··Ï· ÚÈÙÂ˙˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ‡ ÍÈ�·Ï Ì˙��˘Â

Î"ÈÚ Ê‡ ,Í· ÏÂÏÎ‰ '„ ÏÂ˜·(Ê ,Â ÌÈ¯·„)'ÂÎÂ Í˙È·· Í˙·˘· Ì· ˙¯·„Â
.Ï"�Î Ì· ÍÈ¯·„ ‰·¯ÈÂ ‰¯ÙÈ ÌÏÂÚÏ

íòíî‡Â‰ ÍÎÏ ‰�‰ .¯‡·˙�˘ ÂÓÎ '„ ¯Â‡· ÏÂÏÎ ‡Â‰ ˜È„ˆ‰ ¯˘‡Î
˜"‰ÂÊ· Â�ÈˆÓ˘ ÂÓÎ ,'„ Ì˘·Â ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜�(‡ ,ÁÏ ·"Á)ÔÂ„‡‰ È�Ù

.È"·˘¯ ‡„ '„(ÂÎ ,ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙)·Â˙Î‰ ¯Ó‡ ÍÎÏÂ .'„ Ì˘· ‡·‰ ÍÂ¯·Â¯·„Ó·)

(ÁÏ ,ÂË.‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÔÂ˘Ï Ï"¯ .˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï Â˘ÚÂ(ËÏ ,ÂË Ì˘)Ì˙È‡¯Â

øåàéá

רוחא  התדבקות ידי על  הדברות עשרת

מקור  ה' ברוח  רוחם שדבקה ברוחא

åîëנשמתם, ,eäét úB÷éLpî éð÷LéåÄÈÅÄÄÀÄÄ
øàáúðù אתדבקות היא שהנשיקה

ברוחא, àìéîîרוחא ïë éãé ìò æà

êááì ìò äìàä íéøáãä åéäå äëæú

הנפש, ובפנימיות הלב  ìëבתוך  åéäéù

ãåçéá êá íéìåìë áåù úåöîä

,êá äðéëùä במצוות שהדבקות ידי על 

זוכה  שאז "ואהבת", של  באופן יהיו

והרוח הרצון את גם בהדיבור לקבל 

הפנימי.

åìà êéðáì ízðpLå äæä ïôåàáåÀÄÇÀÈÀÈÆ
úàøé íááìá òéôåúù ,íéãéîìúä

ìåìëä 'ã ìå÷á úîà úøåúå íéîù

êá בו כלולה תהיה שהתורה אחרי

התלמידים  את ילמד  בה' דביקותו מתוך 

זאת, דביקות מתוך  ïëתורה éãé ìò æà

ז) ו, ía(דברים zøaãå,הבנים על  קאי בם ÀÄÇÀÈÈ
בלבות  תמיד  נטוע  יהיה שדיבורך  כלומר

åëå'בניך , Eúéáa EzáLa לאחר גם ÀÄÀÀÀÅÆ
בשבתך  תהיה כבר כשאתה הלימוד 

זה  כל  עם äáøéåבביתך , äøôé íìåòì

.ì"ðë íá êéøáã

øåàá ìåìë àåä ÷éãöä øùàë äðäå

àåä êëì äðä .øàáúðù åîë 'ã

íé÷ìà àø÷ð מרכבה שהוא שם על  ,
כל  ובתוך  ידו על  הנשפעת ית' לאלקותו
שנאמר  משה על  שמצינו וכמו מהותו,

האלקים" "איש åבו ג"כ , ã',נקרא íùá

÷"äåæá åðéöîù åîë(א לח , éðô(ח "ב 

,éàçåé øá ïåòîù éáø àã 'ã ïåãàä

היה  לה' ביטולו מתוך  שרשב "י חזינן
היה  ה' ודבר הקב "ה, של  שמו עליו חל 
הקדושה, בתורתו גרונו מתוך  יוצא

כו) קיח , ä'.(תהלים íLa àaä CeøaÈÇÈÀÅ

áåúëä øîà êëìå,טו eNòåÀÈלח )(במדבר 
úöéö íäì'כדאי הסתכלות לשון ÈÆÄÄ
שם, äæברש"י úåìëúñä ïåùì ì"ø

.äæ ìò( לט טו, àåä(שם Búà íúéàøeÀÄÆÉ



ï¬³î¼îë¾í èìñ ³îð−½ì³¾þîõô

˜È„ˆ‰ È�Ù ˙È‡¯ È„È ÏÚ '„ ˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡ Ì˙¯ÎÊÂ ,˜È„ˆ‰ ‡Â‰ Â˙Â‡
˙Â¯Â‡‰ ÏÎÂ Â· ÌÈÏÂÏÎ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙‰ ÏÎ ÔÎ˘ ,'„ ˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡ Â¯ÎÊ˙

ÔÎÏ ,ÂÈ�Ù· ÌÈÚ˜Â·(‚Î ,„Ï ˙ÂÓ˘)'Â·ÓÎ '„ ÔÂ„‡‰ È�Ù ˙‡ Í¯ÂÎÊ ÏÎ ‰‡¯È
:Ô·‰Â .Ï"�‰ ˜"‰ÂÊ·

øåàéá

÷éãöä על ישראל  בני כשיסתכלו
é"òהצדיק , 'ä úBöî ìk úà ízøëæeÀÇÀÆÆÈÄÀ

ìë úà åøëæú ÷éãöä éðô úéàø

'ã úåöî המתעורר הצדיק  פני בזכרון
גם  עמו מתעורר הצדיק  ראית ידי על 

ה', מצות כל  זכרון ìëכן ïëù

ìëå åá íéìåìë úåöî â"éøúä

,åéðôá íéò÷åá úåøåàä של בפניו
ורצונו, מהותו את לראות אפשר האדם
ה' אור את רואים הצדיק  של  ובפניו

עליו. השורה

ïëì(כג לד, ìà(שמות Eøeëæ ìk äàøéÅÈÆÈÀÀÆ
ì"ðä ÷"äåæá øàåáîë 'ã ïãàä éðtÀÅÈÈÉ

דקרתאוזלה"ק תרעין  למפתח  יכיל מאן 

הקדושה)קדישא  העיר  של השערים לפתוח  יכול (מי 

דשורי  דרגין  לאתקנא  יכיל יכול ומאן  (ומי 

החומות) מדרגות פתח ,לתקן דאיהו  רשב "י  דא 

דרגין אתקין  ואיהו  דחכמתא , דרזי  תרעין 

סודות עלאין של השערים פותח  שהוא רשב "י  (זה

מי  אין כלומר  עליונות, מדרגות מתקן והוא החכמה

של  והסולמות המדריגות יתקן שרשב "י  עד לעלות שיוכל

בזמנו  היה רשב "י  כי  יען המרכבה, ויורדי  המתבודדים

כי  וזה הנבואה במבועי  בזמנו ע "ה רבינו משה בבחינת

יודעים  היו ידו ועל הסודות, לגלות רשות ניתן לבדו לו

מאריה  בגין חכמין הוו דדרא ינוקי  ואפילו דורו , חכמי  כל

לד)וכתוב ,דדרא) את(שמות זכורך כל יראה 

דא ה ' האדון  פני  מאן  ה ', האדון  פני 

רשב "י )רשב "י , מן,(זה דכורא  דאיהו  דמאן 

קמיה לאתחזאה  בעי  שהוא דכרניא  (מי 

לפניו) להראות לו ראוי  שבחכמים ïáäå:11מובחר 

úåøòäå úåôñåä

זצ"ל 11. מרגליות זעליג  אשר  לרבי  דרשב"י  שבחין  ס ' ל "ט)ע"פ שם (ע ' הוא דכרניא מן  דכורא על  והפי ' ,

החמה. אור  בשם 
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