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*d"kyz'd ,oqip ycegÎy`x

‰M‡ זכר וילדה תזריע רז"ל 1ּכי ואמרּו ,2 ƒ»ְְְְְִִַַַַָָָָָ

איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה מזרעת ְְִִִֶֶַַַָָָָאּׁשה

הּזקן  אדמֹו"ר ּומביא נקבה, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמזריע

הזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' )3(ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָ

ׁשאּׁשה  זה על ּדהּטעם ּפרׁשּו, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹדהפלסֹופים

ּכׁשאּׁשה  ּכי הּוא זכר יֹולדת ּתחּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמזרעת

ּבאחרֹונה  ּבאה האיׁש טּפת ּתחּלה, ְְֲִִִַַַַַָָָָָָמזרעת

ׁשּפרּוׁשם  הּזקן אדמֹו"ר ואֹומר ּגבר'. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָו'עּלאה

מּפׁשטּות  ּכדמּוכח ּומפרׁש ּגדֹול. ּדֹוחק ְְְִִֵַַָָָהּוא

מּזה  (ולא האּׁשה מּזרע  ּבא הּזכר ׁשּלידת ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּלׁשֹון

ּדזה  לֹומר, ויׁש לבּסֹוף). ּבא האיׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע

הּזכר  ּדלידת הּפירּוׁש ּגם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמביא

'עּלאה  ּכי ּבאחרֹונה, (הּבאה האיׁש מּטּפת ֲִִִִִַַַָָָָָָָהּוא

לּפירּוׁש זה ּפירּוׁש ׁשּמקּדים מּזֹו, ויתרה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּגבר'),

הּוא  האּׁשה, מּזרע הּוא הּזכר איׁש4ׁשּלידת ּכי ִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוכנסת  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הם (ּברּוחנּיּות) ְְְִִֵֶֶַָָָָואּׁשה

'איׁש', ּבׁשם נקרא ּדהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֵַָָָָיׂשראל,

'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּבענין 5ּוכנסת וידּוע . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ואתערּותאּֿדלתּתא  ׁשּבכל 6אתערּותאּֿדלעילא , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָ

 ֿ ּבאתערּותא ּדהּמעלה מעלה. יׁש מהם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָאחד

היא  עלֿידּה הּבאה ׁשההמׁשכה היא ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּדלתּתא

האֹור  ּבאתערּותאּֿדלעילא 7מּפנימּיּות והּמעלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

נעלה  מּמקֹום היא ׁשההמׁשכה היא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָמּצדֿעצמּה

(אּלא  לׁשם מּגעת אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָיֹותר

היא מּׁשם ויׁשׁשההמׁשכה חיצֹונּיּות). מּבחינת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
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תשמ"ט. - ניסן ב' בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ב.1)*) יב, (תזריע) לא,2)פרשתנו נדה

וש"נ. ג).3)סע"א. (יט, פרשתנו מזכירין 4)ריש "למה שאמרו ע"ד הוא הראשון הפירוש שמביא דזה אפ"ל, הי' לכאורה

כלל  רגיל זה אין התורה) (פנימיות חסידות שבדרושי לזה נוסף אבל, מ"ו). פ"א (עדיות לבטלן" המרובים בין היחיד דברי

אחריו, בהבא חיזוק לתת בכדי הוא הראשון של ענינו הפלסופים, דלפירוש הוא, הפירושים דשני החילוק נקודת הרי -

בהראשון  היא שהמעלה השני כפירוש [שמסיק גופא זה שממאמר ונמצא, עצמו. בהראשון הוא המעלה אדה"ז ולפירוש

שלאחריו, הפירוש ו)לחזק (לבטלו בכדי לא הוא הפלסופים) (פירוש הראשון פירוש שמביא בזה שהכוונה מוכח, עצמו],

עצמו. זה שבפירוש והעילוי הענין מצד תחלה"5)אלא מזרעת "אשה דפירוש ובכ"מ, א) (כ, פרשתנו לקו"ת גם וראה

דלעילא. האתערותא לפני היא דלתתא שהאתערותא ואילך.6)הוא ד כג, שה"ש ב.7)לקו"ת כ, פרשתנו לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡1Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ‡M‰בגמרא2, ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»¿»¿««ƒ»
,‰·˜ ˙„ÏBÈ ‰lÁz ÚÈ¯ÊÓ LÈ‡ ,¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ«¿««¿ƒ»∆∆»»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»∆∆¿≈»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac '‰¯Bz ÈËewÏ'a) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח )Ê‰3‰במאמר «∆
ÌÚh‰c ,eL¯t ÌÈÙBÒÏÙ‰„¿«ƒ…ƒ≈¿¿«««
‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ ‰M‡L ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ»«¿««¿ƒ»
‰M‡Lk Èk ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ∆∆»»ƒ¿∆ƒ»
LÈ‡‰ ˙tË ,‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ«¿««¿ƒ»ƒ«»ƒ
'¯·b ‰‡lÚ'Â ‰B¯Á‡a ‰‡a»»»«¬»¿ƒ»»»«
בדוגמת  זכר, יולדת ולכן גובר והעליון

‰Ô˜fהאיש. ¯"BÓ„‡ ¯ÓB‡Â¿≈«¿«»≈
ÌLe¯tL הפילוסופים ‰e‡של ∆≈»

L¯ÙÓe .ÏB„b ˜ÁBc אדמו"ר «»¿»≈
"אשה  ז"ל חכמינו דברי את הזקן

זכר" יולדת תחלה «¿ÁÎeÓ„kƒמזרעת
שמוכח  ‰ÔBLlכפי ˙eËLtÓ של ƒ«¿«»
ז"ל a‡חכמינו ¯Îf‰ ˙„ÈlL∆≈««»»»

Ú¯fL ‰fÓ ‡ÏÂ) ‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»¿…ƒ∆∆∆«
ÛBq·Ï ‡a LÈ‡‰ שקודם לאחר »ƒ»¿«

כפי  תחלה', מזרעת 'אשה לכן

הפילוסופים  ).שאומרים
‡È·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆≈ƒ
Le¯Èt‰ Ìb '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»««≈
˙thÓ ‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈÏc¿≈««»»ƒƒ«
Èk ,‰B¯Á‡a ‰‡a‰) LÈ‡‰»ƒ«»»»«¬»ƒ

('¯·b ‰‡lÚ' דבריו למרות ƒ»»»«
גדול, דוחק הוא זה «≈ÈÂƒ˙¯‰שפירוש

,BfÓ הזקן שאדמו"ר בלבד זו לא ƒ
אלא  הזה הפירוש את מביא

Le¯ÈtÏ ‰Ê Le¯Èt ÌÈc˜nL∆«¿ƒ≈∆«≈
כך אחר מיד ‰Îf¯שאומר ˙„ÈlL∆≈««»»

‡e‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡e‰4Èk ƒ∆«»ƒ»ƒ
˙eiÁe¯a) ‰M‡Â LÈ‡ לפי ƒ¿ƒ»¿»ƒ

של  הרוחנית הפנימית המשמעות

‰ŒCe¯aŒLB„wהדברים  Ì‰ (≈«»»
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‡e‰¿∆∆ƒ¿»≈
‡¯˜ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰c¿«»»ƒ¿»

Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ,'LÈ‡' ÌLa נמשכו שממנו באלקות העליונה הבחינה ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
נקראת ישראל '‡M‰'נשמות ÌLa5Œ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚa Úe„ÈÂ . ¿≈ƒ»¿»«¿ƒ¿«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc לאלקות להתקרב מתעורר אדם כאשר מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
מלמעלה  אור עליו ונשפע שנמשך מכך z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â6‡כתוצאה ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

אדם  כאשר מלמטה, התעוררות

מצידו, לאלקות להתקרב מתעורר

Ì‰Óמלמטה, „Á‡ ÏÎaL הן ∆¿»∆»≈∆
והן  דלתתא' ב'אתערותא ב'אתערותא

ÏÚÓ‰דלעילא' LÈ לעומת מיוחדת ≈«¬»
והיתרון ÏÚn‰c‰השני. ¿««¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a לעומת ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
דלעילא' È‰ƒ‡'אתערותא

‰ÎLÓ‰‰L למטה מלמעלה ∆««¿»»
‰È‡וההתגלות d„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«»»ƒ

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ7, כאשר כי ƒ¿ƒƒ»
האדם, מצד מלמטה, היא ההתעוררות

עצמו  את והכשיר הכין האדם אזי

כלי  והוא מלמעלה האור את לקבל

וההמשכה  ההארה את לקלוט ראוי

בו  ותאיר שתחדור כך מלמעלה

«¬»»¿ÏÚn‰Â‰בפנימיות,
Œ„vÓ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«

dÓˆÚ היא שבו האופן מצד לא «¿»
באדם  ÎLÓ‰‰L‰נקלטת ‡È‰ƒ∆««¿»»

ÏÚ‰מלמעלה  ÌB˜nÓ ‡È‰ƒƒ»«¬∆
¯˙BÈ נמשך שממנו המקום מאשר ≈

דלתתא' ב'אתערותא האור האור כי

לא  דלעילא' ב'אתערותא הנמשך

האדם  של ההתעוררות לאופן מותאם

האדם  של ההכנה במידת מוגבל ולא

ממקום  נמשך הוא ולכן אותו לקלוט

כך  כל ‡˙Œ‡˙e¯Úנעלה ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»
‡l‡) ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙Ïcƒ¿«»«««¿»∆»
‡È‰ ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ»ƒ

ÁaÓ˙eiBˆÈÁ ˙È פנימי אור ולא ƒ¿ƒ«ƒƒ
לאדם  מאיר שאמנם 'מקיף' אור והוא

בפנימיות  בו חודר לא ).אבל
‰fnL ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל המבואר ¿≈«∆ƒ∆
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כללי מפתח  

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ......................  , קיט, קיחקיז תהליםמזמורי   )ב

   י תזריע וילדה זכראשה כ"ה מאמר ד  )ג

 ה   .............  ה'תשכ"ה ניסן חודשראש , פרשת תזריעשבת 

ראש , החודשפרשת , פרשת תזריעשיחת שבת   )ד

 גי  ....................................  ה'תשכ"החודש ניסן, 

  משיחות ש"פ ויקרא, פ' החודש,   )ה

 טז  ......................................  נש"אר"ח ניסן ה'ת

  זכ  ...  זיך כר החודש – פרשת תזריע שיחות -לקוטי  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ז

 לג  ..................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 לה  ............  פרשת תזריע  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 לו  .........  פרשת תזריע  לשבועיומי חומש  ישיעור  )ט

 נד  .............  פרשת תזריע לשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 נה  ...................................  פרשת תזריע לשבוע  

 הס  ...........  דש ניסןאמירת הנשיאים לתחילת חו  )יב

 סו  ...........  פרשת תזריע לשבוע יום יום" "הח ול  )יג

 סט  ........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יד

 שיעורי רמב"ם

 עב  ...........  פרשת תזריע לשבוע ג' פרקים ליום  –  )טו

 יזק   ........  פרשת תזריע לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

 לטק  ..........  פרשת תזריע לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 מאק  .................................. אפרק  קהלת, יאפרק  הרמיי

  סנהדריןמסכת  –משניות   )יט

 מגק  .................................................  ביאור קהתי

 נבק  ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים חוליןמסכת   )כא

 נדק  ............................................  לקעד דף  כדקמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 פבק  .................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כג

 גפק  ...............................  אדמו"ר הזקן לפי לוח רב יומי

  למנצח על השמיניתה ד" תורהלקוטי   )כד

 ופק  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 דצק  .............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 הצק  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 וצק  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   תער"ב –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

 זצק  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 ר  ................................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תספר השיח  )ל

 דר  ..............................................  מוהריי''צאדמו''ר 

  אגרות קודש   )לא

 רה  ........................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רו  ...................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 כאר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 כבר  ....................  פרשת תזריע לשבוע לוח זמנים   )לד

 כגר  .............  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות   )לה



d"kyz'dו ,oqip ycegÎy`x ,rixfz zyxt zay

הּפירּוׁשים  ׁשני מׁשּתלׁשלים ׁשּמּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַלֹומר,

ּכפׁשּוטֹו. זכר" וילדה תזריע ּכי ְְְְְִִִִַַָָָָָּב"אּׁשה

האיׁש מּזרע הּוא הּזכר ׁשּלידת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָּדהּפירּוׁש

מהּמעלה  מׁשּתלׁשל ּגבר', ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּד'עּלאה

הּזכר 8ׁשּבאתערּותאּֿדלעילא  ׁשּלידת והּפירּוׁש . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מהּמעלה  מׁשּתלׁשל האּׁשה, מּזרע ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

הּפירּוׁש ּגם מביא ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא.

ׁשּבגׁשמּיּות, (אף האיׁש מּזרע הּוא הּזכר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלידת

לרּמז  ּבכדי ּכהּמסקנא), ּדלא הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹּפירּוׁש

ּבאתערּותאּֿדלעילא. מעלה ּגם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָׁשּיׁש

(ּבכּמה LÈÂב) קֹוראין ּתזריע ּדפרׁשת להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִַַַַָָָ

ניסן  ּבחדׁש הּוא 9ׁשנים) ׁשענינֹו , ְְִִִֶֶָָָֹ

זה 10אתערּותאּֿדלעילא  ּפירּוׁש מביא ולכן , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּפירּוׁש לפני האיׁש) מּזרע הּוא הּזכר ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ׁשּלידת

ניסן, ּבחדׁש ּכי האּׁשה, מּזרע הּוא הּזכר ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלידת

ׁשּבאתערּותאּֿדלעילא. ּבּמעלה היא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָההדּגׁשה

מּזרע  היא הּזכר ׁשּלידת היא ׁשהּמסקנא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוזה

ניסן  ּבחדׁש ּגם ּתֹורה, מּתן לאחרי ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה,

 ֿ (אתערּותא האדם עבֹודת ּבמעלת היא ְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָההדּגׁשה

ּדּבּורֿהּמתחיל  מהּמאמר ּגם וכּמּובן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָּדלתּתא).

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר ׁשל 11"החדׁש" ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

(ּבתחּלת  ׁשם ׁשמדּיק ניסן, ּדב' ההילּולא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבעל

עצמֹו12הּמאמר  ּבכח עבֹודה צריכים "לּמה ( ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

ויראה  האהבה והלא ּבזה, הּמעלה ּומה ְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹּדוקא,

ּדזה  יֹותר", הרּבה ּגבֹוהים הם מּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּבאים

אף  עצמֹו), ּבכח ּבעבֹודה הּמעלה (מהי ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשמדּיק

לעיל) (ּכּנזּכר מבאר ּדרּוׁשים וכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשּבכּמה

ּבכח  (עב ֹודה ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמעלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

האור. מפנימיות היא האתעדל"ת קדימת שע"י ההמשכה כי זכר, יולדת תחלה מזרעת שאשה זה על הטעם דזהו ושם,

ד.8) סעיף כדלקמן אתעדל"ת, קדימת לאחרי באה כשהיא היא דלעילא דאתערותא המעלה עיקר זה, לפירוש שגם אלא

דחת"ת,9) בשיעורים הלימוד וכן שבת, במנחת הסדרה דהתחלת הקריאה - אייר בחודש הוא תזריע פ' ששבת בהשנים וגם

שנים). (בכמה ניסן בחודש ה 10)הוא 148 ע' חי"ז בלקו"ש 5.נסמן תרס"ו.11)ערה קנז.12)דשנת ע' ריש תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחד  שבכל והמעלה דלתתא' ו'אתערותא דלעילא' 'אתערותא בין ההבדל על

ה', בעבודת ברוחניות, שהם כפי למטה ÌÈÏLÏzLÓמהם, ובאים יורדים ƒ¿«¿¿ƒ
.BËeLÙk "¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡"a ÌÈLe¯Èt‰ ÈL¿≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»ƒ¿
,'¯·b ‰‡lÚ'c LÈ‡‰ Ú¯fÓ ‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰c¿«≈∆≈««»»ƒ∆«»ƒ¿ƒ»»»«

‰ÏÚn‰Ó ÏLÏzLÓƒ¿«¿≈≈««¬»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL8 שבה ∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

יותר. נעלה אור נמשך ידה ועל

‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰Â¿«≈∆≈««»»
ÏLÏzLÓ ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»ƒ¿«¿≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰Ó≈««¬»∆¿ƒ¿»»

‡z˙Ïc אור נמשך ידה ועל שבה ƒ¿«»
È·Ó‡פנימי. ÔÎÏÂ הזקן אדמו"ר ¿»≈≈ƒ

תורה' ב'לקוטי הנזכר »Ìbבמאמר
‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰«≈∆≈««»»
,˙eiÓL‚aL Û‡) LÈ‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ«∆¿«¿ƒ
‡Ïc ‡e‰ ‰Ê Le¯Èt≈∆¿…

,‡˜Òn‰k לעיל שמובא ),כפי ¿««¿»»
‰ÏÚÓ Ìb LiL Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆≈««¬»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a פי על אף ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
עצמו. האדם מצד התעוררות זו שאין

˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿»»«
(ÌÈL ‰nÎa) ÔÈ‡¯B˜ ÚÈ¯Êz«¿ƒ«¿ƒ¿«»»ƒ

ÔÒÈ L„Áa9, אמירת בשנת כמו ¿…∆ƒ»
תשע"ו, זו, בשנה וכן תשכ"ה, המאמר,

פרשת  בשבת היא תזריע שפרשת

ניסן  חודש בראש «¿BÈÚL∆ƒהחודש,
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡e‰10, ƒ¿¬»ƒ¿≈»

הבא  תשרי, שחודש בחסידות כמבואר

חודש  של התשובה לעבודת בהמשך

בעיקר  היא ה' עבודת אלול,

ואילו  האדם, מצד דלתתא' ב'אתערותא

של  החודש ניסן, מצרים בחודש יציאת

("נגלה  מלמעלה התגלות שהיתה

הקדוש  המלכים מלכי מלך עליהם

היא  ה' עבודת וגאלם"), הוא ברוך

דלתתא' ב'אתערותא ≈«¿ÔÎÏÂבעיקר
‡È·Ó במאמר אדמו"ר הזקן ≈ƒ

‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL) ‰Ê Le¯Èt≈∆∆≈««»»
,LÈ‡‰ Ú¯fÓ'גבר ÈÙÏ'עילאה ( ƒ∆«»ƒƒ¿≈

‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡e‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰,('גבר Èk('תתאה «≈∆≈««»»ƒ∆«»ƒ»ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚna ‡È‰ ‰Lb„‰‰ ,ÔÒÈ L„Áa¿…∆ƒ»««¿»»ƒ««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»
וההשפעה  ˜Òn‰L‡מלמעלה.ההמשכה ‰ÊÂ אדמו"ר דברי בהמשך ¿∆∆««¿»»

במאמר  ‰‡M‰,הזקן Ú¯fÓ ‡È‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL ‡È‰ הכוונה אין ƒ∆≈««»»ƒƒ∆«»ƒ»
דלעילא' 'אתערותא של והיתרון המעלה הדגשת של הענין עצם את לשלול

אלא  דלתתא' 'אתערותא Èkƒלעומת
‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡Ï שניתנה לאחר ¿«¬≈««»

להם  וניתנה ישראל לבני התורה

את  ולקיים בתורה לעסוק השליחות

ÔÒÈהמצוות, L„Áa Ìb«¿…∆ƒ»
באה  בו מצרים, ביציאת שבתחילה,

של  המיוחדת המעלה ביטוי לידי

דלעילא' מצד ‰‰„Lb‰'אתערותא ««¿»»
על  המוטלת È‰ƒ‡האדם העבודה

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓa¿«¬«¬«»»»
Ô·enÎÂ .(‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ¯Ó‡n‰Ó Ìb«≈««¬»ƒ««¿ƒ

בפסוק לכם "‰L„Á"הפותח הזה «…∆
מעלת  על המדבר (הפסוק חדשים ראש

ניסן) ‡„BÓ"¯חודש ÏL∆«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)11 ¿»«ƒ¿»≈∆

,ÔÒÈ '·c ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ»
ניסן  ב' ביום תר"פ)שנסתלק (בשנת

˙lÁ˙a) ÌL ˜i„ÓL∆¿«≈»ƒ¿ƒ«
¯Ó‡n‰12ÌÈÎÈ¯ˆ ‰nÏ" ( ««¬»»»¿ƒƒ

BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú הנפש בכוחות ¬»¿…««¿
עצמו  האדם Óe‰של ,‡˜Âc«¿»«

‰ÏÚn‰ והיתרון‰Êa שהאדם ««¬»»∆
עצמו, מצד ה' את …¬»Ï‰Â‡עובד

‰‡¯ÈÂ ה'‰‡‰·‰ אל לאדם שיש »«¬»¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ÌÈ‡a‰ הארה בכוח «»ƒƒ¿«¿»

האדם  אל שיורדת אלקית והתגלות

למטה  ÌÈ‰B·bמלמעלה Ì‰≈¿ƒ
¯˙BÈ ‰a¯‰ והיראה מהאהבה «¿≈≈

בכוחות  אליהם להגיע מסוגל שהאדם

i„ÓL˜עצמו", ‰Êc הרש"ב הרבי ¿∆∆¿«≈
ושואל ‰ÏÚn‰במאמרו È‰Ó)«ƒ««¬»

Û‡ ,(BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Úa«¬»¿…««¿«
ÌÈLe¯c ‰nÎÂ ‰nÎaL מאמרי ∆¿«»¿«»¿ƒ

ÏÈÚÏ)חסידות ¯kÊpk) ¯‡·Ó¿…»«ƒ¿»¿≈
(BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú) ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ כן ואם ««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»¬»¿…««¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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ּדּבּורֿהּמתחיל  ּבמאמר ּכי לֹומר, יׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַעצמֹו),

ֿ "החדׁש" ׁשּבאתערּותא הּמעלה מּודגׁשת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּמעלה  מהי לּׁשאלה מקֹום יׁש ולכן ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדלעילא,

הּמעלה  (מהי זה ׁשענין מּזה אבל ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה.

ּבחדׁש ׁשּגם מּובן, ׁשאלה, רק הּוא ְְֲֵֶֶַַַָָָֹּבעבֹודה)

מּודגׁשת  ׁשּבֹו "החדׁש"), (ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִֶֶֶֶַַַָֹניסן

היא  הּמסקנא מּלמעלה, הּבאה ההמׁשכה ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָמעלת

עצמֹו ּבכח ּבעבֹודה מעלה (ּגם) ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

הּבאים  ויראה האהבה לגּבי ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ(אתערּותאּֿדלתּתא)

מּזֹו, ויתרה (אתערּותאּֿדלעילא). ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָמּלמעלה

הּוא  ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא) (הּמעלה זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּדענין

ּתֹורה') (ּב'לּקּוטי הּמסקנא ׁשּלכן, הּמעלה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָעקר

הּמעלה  האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

ְְְִִֶַָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא.

ֿ ÔÈÚ‰Âג) ׁשּבאתערּותא הּמעלה ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָ

היא  (ׁשּמּצדֿעצמּה) ְְִִִֵֶַַָָּדלעילא

 ֿ אתערּותא ׁשאין מּמקֹום היא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשההמׁשכה

"ּכי  מּצד היא וההמׁשכה לׁשם, מּגעת 13ּדלתּתא ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

הּוא" חסד הּידּוע 14חפץ ועלּֿפי "ּבמי 15. ּבענין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

צּדיקים" ׁשל ּבנׁשמֹותיהן ּכלם 16נמל ועּמ") ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ

"חפץ 17צּדיקים" להיֹות ּכביכֹול ׁשּנתעֹורר ּדזה ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

(מחׁשבה  ּבמחׁשבה ׁשעלה זה מּצד הּוא ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד"

חסד") ּד"חפץ מהּגלּוי ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָעצמית,

ולעׂשֹות  ּומצֹות ּתֹורה לקּים יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָׁשעתידין

ׁשהּׁשרׁש מּובן, ּבתחּתֹונים, יתּבר לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּדירה

ּגם  יֹותר  למעלה הּוא יׂשראל ׁשל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדעבֹודתם

ּד"חפץ  ׁשהּגלּוי ועלֿידי חסד". ּד"חפץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהענין

האדם, עבֹודת עלֿידי ונמׁש נתעֹורר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָחסד"

מּצד  ׁשהּוא (מּכמֹו יֹותר נעלה עילּוי ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַמתוּסף
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יח.13) ז, מיכה - הכתוב שם.14)לשון שה"ש -15)לקו"ת מנחם (תורת ס"הֿו ה'תשמ"ב היום זה ד"ה בארוכה ראה

שם. ובהמצויין ואילך), מד ע' תשרי המאמרים (ג).16)ספר א פ"ב רבא רות ז. פ"ח, כא.17)ב"ר ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך, על התמיהה מהי מובן לא Ó‡Óa¯לכאורה Èk ,¯ÓBÏ LÈ≈«ƒ¿«¬«

"L„Á‰" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ניסן חודש של ענינו בביאור העוסק ƒ««¿ƒ«…∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ˙L‚„eÓ שבדרך לעיל כמובא ¿∆∆««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

של  המעלה מודגשת שבו כזמן ניסן חודש של ענינו בחסידות מבואר כלל

בעת  שהיה (כפי דלעילא' 'אתערותא

מצרים) ÌB˜Óיציאת LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»
‰ÏÚn‰ È‰Ó ‰Ï‡MÏ«¿≈»«ƒ««¬»

‰„B·Úa.עצמו בכוח האדם של «¬»
È‰Ó) ‰Ê ÔÈÚL ‰fÓ Ï·‡¬»ƒ∆∆ƒ¿»∆«ƒ
˜¯ ‡e‰ (‰„B·Úa ‰ÏÚn‰««¬»«¬»«

‰Ï‡L אין ביאור דורש שהדבר ואף ¿≈»
שאכן  הקביעה עצם את לשלול הכוונה

'אתערותא  עצמו, בכוח לעבודה

עבודה  על ויתרון מעלה יש דלתתא'

'אתערותא  מלמעלה, מגילוי כתוצאה

L„Áaדלעילא', ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿…∆
) ÔÒÈ למאמר השייך Œ¯eacהזמן ƒ»ƒ

BaL ,("L„Á‰" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«…∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÚÓ ˙L‚„eÓ¿∆∆«¬«««¿»»

««»‰a‡‰האלקית ההתגלות 
LiL ‡È‰ ‡˜Òn‰ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««¿»»ƒ∆≈
ÁÎa ‰„B·Úa ‰ÏÚÓ (Ìb)««¬»«¬»¿…«

(‡˙Œ‡˙e¯Úהאדם BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ Èa‚Ï (‡z˙Ïcƒ¿«»¿«≈»«¬»¿ƒ¿»

ÌÈ‡a‰ ונמשכים‰ÏÚÓlÓ «»ƒƒ¿«¿»
‰¯˙ÈÂ .(‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡)ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ≈»
‰ÏÚn‰) ‰Ê ÔÈÚc ,BfÓƒ¿ƒ¿»∆««¬»
‡e‰ (‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»

‰ÏÚn‰ ¯˜Ú,ניסן בחודש אפילו ƒ«««¬»
ÈËewÏ'a) ‡˜Òn‰ ,ÔÎlL∆»≈««¿»»¿ƒ≈
¯Îf‰ ˙„ÈlL ‡È‰ ('‰¯Bz»ƒ∆≈««»»
‰ÏÚn‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ƒƒ∆«»ƒ»««¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL,ולכן ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»
דגש  לשים יש ניסן, בחודש שגם בגלל

במאמר  גם דלתתא', 'אתערותא על

היא  המסקנה הזקן אדמו"ר של הנזכר

('תתאה  האשה מזרע היא הזכר שלידת

של  והיתרון המעלה על להורות גבר'),

דלתתא'. 'אתערותא האדם, עבודת

של  מעלתה את ומבאר והולך

ניסן  בחודש גם אותה שמדגישים כך כל חשובה שהיא דלתתא' 'אתערותא

דלעילא'. 'אתערותא של זמן הוא שבכללות

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»¿ƒ≈««¬»∆¿ƒ¿»»ƒ¿≈»

dÓˆÚŒ„vnL)'דלתתא ב'אתערותא האדם עבודת של הקדמה )ללא ∆ƒ««¿»
ÌB˜nÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ‡È‰נעלה כך כל ÔÈ‡Lמקור ƒ∆««¿»»ƒƒ»∆≈

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â ,ÌLÏ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ בעקבות לא ƒ¿¬»ƒ¿«»«««¿»¿««¿»»ƒ
רק אלא האדם מצד מסוימת "Èkפעולה „vÓ13"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ14 ƒ«ƒ»≈∆∆

ובחסדו  מצידו הוא ברוך הקדוש כי

ולהשפיע. לתת רוצה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ15 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa,התייעץ »ƒ¿»¿ƒƒ¿«

לברוא  האם הוא, ברוך הקדוש כביכול,

העולם ÏLאת Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆
"ÌÈ˜Ècˆ16) הכוונה כללי ובאופן «ƒƒ

ככתוב  ישראל, בני ≈»¿"CnÚÂלכל
"ÌÈ˜Ècˆ ÌÏk17‰Êc ,( À»«ƒƒ¿∆

˙pLÏBÎÈ·k ¯¯BÚ ברוך הקדוש ∆ƒ¿≈ƒ¿»
ÒÁ„"הוא  ıÙÁ" ˙BÈ‰Ï ולתת ƒ¿»≈∆∆

ÏÚL‰ולהשפיע  ‰Ê „vÓ ‡e‰ƒ«∆∆»»
‰·LÁÓa העליונה‰·LÁÓ) ««¬»»«¬»»
,˙ÈÓˆÚ שהוא כפי המחשבה ענין «¿ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא אצל

ıÙÁ"c ÈeÏb‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒ¿»≈
"„ÒÁ שיש בחסידות כמבואר ∆∆

כפי  הדבר 'עצם', בין ולהבדיל להבחין

ו'גילויים', מהותו, בעצם היינו שהוא

של  וההתפשטות ההתגלות ההארה,

הרצון  התגלות קודם ובעניננו, הדבר,

יש  חסד", "חפץ מצד ולהשפיע לתת

על  עצמית מחשבה למעלה כבר

ל'חפץ  והשורש המקור שהיא הבריאה

מכך) כתוצאה ÔÈ„È˙ÚL∆¬ƒƒוחסד',
˙BˆÓe ‰¯Bz Ìi˜Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»ƒ¿
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ»ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁ˙a העולמות את לעשות ¿«¿ƒ
להשראת  ראוי מקום התחתונים

L¯M‰Lהשכינה, ,Ô·eÓ»∆«…∆
‡e‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úc«¬»»∆ƒ¿»≈
ÔÈÚ‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈»ƒ¿»

"„ÒÁ ıÙÁ"c עבודתם כלומר, ¿»≈∆∆
מושרשת  ומצות, בתורה ישראל, של

באלקות  ונעלה עמוק יותר במקום

מצד  להשפיע האלוקי הרצון מאשר

חסד". "חפץ הוא ברוך ÒÁ„"שהקדוש ıÙÁ"c ÈeÏb‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ¿»≈∆∆
CLÓÂ ¯¯BÚ˙ וביטוי גילוי לידי ‰‡„Ì,ובא ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ƒ¿≈¿ƒ¿»«¿≈¬«»»»

Ba ÛqÂ˙Ó"חסד "חפץ מצד הרצון ויתרון ÈeÏÈÚבהתגלות ÏÚ‰מעלה ƒ¿«≈ƒ«¬∆
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מה'ּמחׁשבה עצמ  ּבֹו ׁשּנמׁש למעלה), מּצד ֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

לבאר, יׁש ועלּֿפיֿזה מּגלּוי. ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעצמית'

המׁשכה  הּוא (ׁשענינֹו ניסן ׁשּבחדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹּדזה

זכר" וילדה תזריע ּכי "אּׁשה קֹוראין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָמּלמעלה)

ּכי  הּוא, ֿ ּדלתּתא) אתערּותא ּבמעלת ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָ(ההדּגׁשה

ּד"חפץ  (והּגלּוי מּלמעלה ּבהמׁשכה העילּוי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעקר

עבֹודה. עלֿידי נמׁשכת ּכׁשהיא הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָחסד")

ּתחּלה p‰Â‰ד) מזרעת (ׁש"אּׁשה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַַַָָָ

הּמעלה  על מֹורה זכר" ֲֶֶֶַַַָָָיֹולדת

הּפירּוׁש לפי ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא)

הּבאה  האיׁש מּטּפת היא הּזכר ִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּלידת

זה, ׁשּלפיר ּוׁש אּלא ּגבר'. ּד'עּלאה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאחרֹונה,

היא  האּׁשה) (זרע ּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהּמעלה

 ֿ על הּנמׁשכת ׁשהאתערּותאּֿדלעילא סּבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

יֹותר  נעלית מּבחינה ּתהיה ּגבר'),18ידּה ('עּלאה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת הּפירּוׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּולפי

 ֿ מּצד (ּגם) היא ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָהּמעלה

ּדׁשני  ּבּסדר הרמז לֹומר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעצמּה.

הּזכר  ׁשּלידת הּפירּוׁש ׁשּמקּדים ּדזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפירּוׁשים,

ׁשהיא  היא ׁשהּמסקנא אף האיׁש, מּזרע ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהיא

מעלת  העבֹודה, ּבתחּלת ּכי האּׁשה, ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָמּזרע

ׁשהאתערּותאּֿדלעילא  היא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

ועלֿידיֿזה  יֹותר, נעלית היא עלֿידּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּנמׁשכת

ׁשּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּמעלה אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמתּגּלית

ָּגּופא.

Ô·eÈÂ'ּתֹורה ּב'לּקּוטי המבאר עלּֿפי ׁשּיׁש19זה ¿»ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבאתערּותאּֿדלעילא, ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִֵָָָּבחינה

זֹו אתערּותאּֿדלעילא ׁשּגם מּתנה. ּבדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיא

מּגעת  אתערּותאּֿדלתּתא ׁשאין מּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנמׁשכת
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(אהבה 18) "זכר" שבבחינת האהבה שהולדת תשיש, שוש ד"ה פרשתנו בלקו"ת המבואר ע"ד שהוא לומר יש ולכאורה

אהבה  ממנה נולד (שלכן האור מפנימיות נמשכת דלעילא שהאתערותא שזה אלא דלעילא, מהאתערותא בפועל באה רבה)

דלתתא. האתערותא קדימת ע"י שבאה מפני הוא א).19)רבה) (כד, שם שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L BÓkÓ) ¯˙BÈ"חסד "חפץ של vÓ„הענין ,BÓˆÚ „vÓ ≈ƒ¿∆ƒ««¿ƒ«

ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL '˙ÈÓˆÚ ‰·LÁn'‰Ó Ba CLÓpL ,(‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆ƒ¿»≈««¬»»«¿ƒ∆¿«¿»ƒƒ
התגלות  האדם, מעבודת כתוצאה היא שההתעוררות ידי על שבאה המעלה וזו

גילוי. לידי מלבוא למעלה הוא עצמו שמצד מה'עצם'

‰Êc ,¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿∆
‡e‰ BÈÚL) ÔÒÈ L„ÁaL∆¿…∆ƒ»∆ƒ¿»

‰ÎLÓ‰ אלקות ÏÚÓlÓ‰וגילוי «¿»»ƒ¿«¿»
דלעילא' היה )'אתערותא כן ואם

ההתעוררות  מעלת את להדגיש מקום

מלמעלה  ÔÈ‡¯B˜¿ƒוההמשכה
"¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡"ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»»»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÏÚÓa ‰Lb„‰‰)««¿»»¿«¬«ƒ¿¬»
ÈeÏÈÚ‰ ¯˜Ú Èk ,‡e‰ (‡z˙Ïcƒ¿«»ƒƒ«»ƒ
ÈeÏb‰Â) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿«¿»¿«ƒ

("„ÒÁ ıÙÁ"c עצמה שמצד ¿»≈∆∆
האדם  בעבודת תלויה ‰e‡אינה

‡È‰Lk עצמה מלמעלה ההתעוררות ¿∆ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓ של ƒ¿∆∆«¿≈¬»

כמבואר  דלתתא', ב'אתערותא האדם

לבריאת  הרצון ועיקר שורש לגבי לעיל

העולם.

‰M‡"L) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»∆∆ƒ»
"¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ«¿««¿ƒ»∆∆»»
‰ÏÚn‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«««¬»
‡e‰ (‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿»»ƒ¿«»
¯Îf‰ ˙„ÈlL Le¯Èt‰ ÈÙÏ Ìb«¿ƒ«≈∆≈««»»
‰‡a‰ LÈ‡‰ ˙thÓ ‡È‰ƒƒƒ«»ƒ«»»

'¯·b ‰‡lÚ'c ,‰B¯Á‡a וזאת »«¬»¿ƒ»»»«
את  מדגיש זה פירוש שלכאורה למרות

מעלת  את ולא המשפיע, העליון, מעלת

Ê‰,התחתון. Le¯ÈÙlL ‡l‡∆»∆¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

‡È‰ (‰M‡‰ Ú¯Ê) מעלה לא אכן ∆«»ƒ»ƒ
מצד  דלתתא' ה'אתערותא של ויתרון

כיון  מעלתה אלא È‰L∆ƒ‡עצמה,
‰aÒ לכך וגורם טעם ƒ»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰È‰z d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»ƒ¿∆
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁaÓ18 ƒ¿ƒ»«¬≈≈

Le¯Èt‰ ÈÙÏe ,('¯·b ‰‡lÚ')ƒ»»»«¿ƒ«≈
Œ‡˙e¯Ú˙‡aL ‰ÏÚn‰ ,‰M‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL∆≈««»»ƒƒ∆«»ƒ»««¬»∆¿ƒ¿¬»

dÓˆÚŒ„vÓ (Ìb) ‡È‰ ‡z˙Ïc ידו שעל גורם בתור רק ולא ƒ¿«»ƒ«ƒ««¿»
יותר. נעלית דלעילא' ה'אתערותא

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯„qa ÊÓ¯‰ ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ במאמר ¿«ƒ∆≈«»∆∆«≈∆ƒ¿≈«≈ƒ
תורה', ב'לקוטי הזקן רבנו ‰Îf¯של ˙„ÈlL Le¯Èt‰ ÌÈc˜nL ‰Êc¿∆∆«¿ƒ«≈∆≈««»»

,LÈ‡‰ Ú¯fÓ ‡È‰ שבו הפירוש ƒƒ∆«»ƒ
ה'אתערותא  מעלת בעיקר מודגשת לא

עצמה  מצד »‡Ûדלתתא'
‡È‰L ‡È‰ ‡˜Òn‰L לידת ∆««¿»»ƒ∆ƒ

lÁ˙a˙הזכר  Èk ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
,‰„B·Ú‰ בשלבים נמצא כשהאדם »¬»

ה', עבודת של »¬»ÏÚÓ˙הראשונים
‡È‰ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ממנה כתוצאה «ƒ¿∆∆«»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈¿«¿≈∆
‰ÏÚn‰ CkŒ¯Á‡ ˙Èlb˙Óƒ¿«≈««»««¬»
‡Ùeb ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»»
שב'אתערותא  המעלה כלומר, עצמה.

יותר  ומדגישה מבטאת עצמה דלתתא'

המסקנה  היא ולכן שבה, היתרון את

נזכר  זה ענין ומכלֿמקום במאמר,

כי  הראשון בפירוש ולא השני בפירוש

כך הדברים סדר  הוא האדם בעבודת

של  מעלתה ניכרת שבתחילה

דלתתא' וגורם ה'אתערותא כסיבה

בשלב  ורק דלעילא', ל'אתערותא

וגילוי  ביטוי לידי באה יותר מאוחר

דלתתא' ה'אתערותא של המעלה

עצמה.

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a19LiL ¿ƒ≈»∆≈

‰ÈÁaמדריגה˙ÈLÈÏL ¿ƒ»¿ƒƒ
‡È‰L ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ

‰zÓ C¯„a אתערותא' יש כלומר, ¿∆∆«»»
כתוצאה  שנמשכת דלעילא'

'אתערותא  יש דלתתא', מ'אתערותא

יותר  נעלית על דלעילא' נמשכת שלא

וכוונתה  מטרתה אבל האדם עבודת ידי

ויש  דלתתא', ל'אתערותא לגרום היא

הנמשכת  'מתנה' בחינת שלישית דרגה

ביותר. ונעלה פנימי ÎLÓ˙ממקור BÊ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÌbL∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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ט xkf dclie rixfz ik dy`

ׁשל  הּגלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי אּלא ּכלל, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשם

ּתחּלה  להיֹות צרי זֹו, ְְְְֲִִִִִֵָָָָאתערּותאּֿדלעילא

 ֿ האתערּותא התחּתֹונים, ּדמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָהּׁשלמּות

והאתע  עלֿידּה.ּדלתּתא ׁשּנמׁשכת רּותאּֿדלעילא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּדנתאּוה הּכּונה הרי להבין, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָוצרי

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות היא 20הּוא ְְְְִִִִִֵַָָ

האדם, עבֹודת עלֿידי ּתהיה הּדירה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעׂשּית

האֹור  ּגם נעלים, הכי ּגילּויים ׁשּגם מּובן, ְֲֲִִִִִֶֶַַַָָּדמּזה

ּבכח  (ׁשאין לּנבראים מהּׁשּיכּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלמעלה

לגלּוי  ועד לׁשם ), להּגיע ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהאתערּותאּֿדלתּתא

האדם 21העצמּות  עבֹודת עלֿידי הם נמׁשכים ,22, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מ'ּלּקּוטי  לעיל הּמּובא עם מתאים זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָואי

מּבחינה  רק נמׁש העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה'

והמׁשכת  לׁשם, מּגעת ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלתּתא

מּתנה  ּבדר היא - מּזה ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּבחינֹות

ּדזה  ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְִֵֵֶֶַַַָָמּלמעלה.

הּׁשּי ּבאֹור רק מּגעת ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשאתערּותאּֿדלת ּתא

 ֿ [אתערּותא הּנבראים ענין מּצד הּוא ְְְֲִִִִִַַַָָָָלעֹולמֹות,

הּנבּדל  'ּתּתא', ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָּדלתּתא

ׁשּיׁשנֹו העצמּות ּכח מּצד אבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמ'עילא'].

לעיל  ׁשּנתּבאר [ּוכמֹו יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּבעבֹודתם

ׁשל  ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ּבענין ג) ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַ(סעיף

הּוא  ּדיׂשראל העבֹודה ׁשּׁשרש  ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹצּדיקים",

,יתּבר ׁשּבעצמּותֹו העצמית' ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָּב'ּמחׁשבה

הכי  מהּגילּויים ּגם הּגילּויים, מּכל ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

ל'עילא', 'ּתּתא' ּבין לחּלק ׁשּי אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָנעלים],

אּלא  חד. ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָּדיׂשראל

ּכמֹו יׂשראל ּדעבֹודת (הּׁשרׁש זה ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּגילּוי

לאחרי  ּדוקא הּוא העצמית ') ּב'ּמחׁשבה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
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רפל"ו.20) תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא הוא 21)ראה בתחתונים" ה"דירה ענין שהרי

שח). ע' שבט המאמרים ספר - מנחם בתורת נסמן - ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו (המשך לעצמותו המבואר 22)דירה גם וכמובן

בעשייתה  כי בעצמה, המצוה היא המצוה שכר הגורם כי ועבודתינו.. "במעשינו  תלויים דלעתיד שהגילויים רפל"ז, בתניא

הממשכת. היא שהעשי' אלא למעלה, מצד הבאה לההמשכה וסיבה הקדמה לא היא שהעשי' היינו, כו'", ממשיך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÏk ÌL ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ בכוחה ואין ƒ»∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»«««»¿»

לפעול  דלתתא' 'אתערותא אותה,של È‰iL‰ולהמשיך È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,BÊ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÈeÏb‰,ביותר BÈ‰Ï˙הנעלית CÈ¯ˆ «ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»»ƒƒ¿

,ÌÈBzÁ˙‰ ‰NÚÓc ˙eÓÏM‰ ‰lÁz בו התלוי את יעשה שהאדם ¿ƒ»«¿≈¿«¬≈««¿ƒ
את  «»¿z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ‡לעורר

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
.d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«»»

‰ek‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈««»»
והתכלית  העולם המטרה בריאת של

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁ˙a20 היינו לעיל, כאמור ¿«¿ƒ
התחתון  הזה העולם את יעשה שהאדם

השכינה  והשראת לגילוי ראוי למקום

‰È‰z ‰¯Èc‰ ˙iNÚL ‡È‰ƒ∆¬ƒ««ƒ»ƒ¿∆
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ והמטרה «¿≈¬«»»»

אלקות  גילוי ידי על נשלמת אינה הזו

ÌbLמלמעלה, ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆«
ÌÈÈeÏÈbאלקות ÌÈÏÚשל ÈÎ‰ ƒƒ¬ƒ«¬ƒ

נעלה, הכי ‰‡B¯ממקור Ìb האלקי «»
ÌÈ‡¯·pÏ ˙eÎiM‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««»«ƒ¿»ƒ
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÁÎa ÔÈ‡L)∆≈¿…«»ƒ¿¬»

ÌLÏ ÚÈb‰Ï ‡z˙Ïc עבודת כי ƒ¿«»¿«ƒ«¿»
היא  נעלה, באופן העבודה גם האדם,

ÈeÏ‚Ïמוגבלת  „ÚÂ ,(¿«¿ƒ
˙eÓˆÚ‰21 עצמותו התגלות »«¿

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של ומהותו

Ì‰ ÌÈÎLÓ ובאים ויורדים ƒ¿»ƒ≈
למטה B·Ú„˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

Ì„‡‰22ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ‰Ê CÈ‡Â , »»»¿≈∆«¿ƒƒ
'‰¯Bz ÈËewl'Ó ÏÈÚÏ ‡·en‰«»¿≈ƒƒ≈»

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האדם של ∆«¿≈»¬»
‰ÈÁaÓ ˜¯ CLÓƒ¿»«ƒ¿ƒ»
˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»«««
˙BÈÁa‰ ˙ÎLÓ‰Â ,ÌLÏ¿»¿«¿»««¿ƒ
C¯„a ‡È‰ - ‰fÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ תלויה ואינה «»»ƒ¿«¿»
האדם. בעבודת

‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆

,˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡a ˜¯ ˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L∆ƒ¿¬»ƒ¿«»««««»««»»»
'לגעת' יכול המוגבל האדם אין מזה ‰ÌÈ‡¯·pולמעלה ÔÈÚ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ

z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡]'‡zz' ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ‰Ïc·pתחתון,‡ ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆ƒ¿ƒ««»«ƒ¿»
'‡ÏÈÚ'Ó בין הבדל יש אכן הנבראים מצד הם שהדברים כפי כלומר עליון, ƒ≈»

היכן  עד הגבלה ויש ל'עליון' 'תחתון'

דלתתא' 'אתערותא ‡·Ïמגעת .[¬»
BLiL ˙eÓˆÚ‰ Ák „vÓƒ«…«»«¿∆∆¿

Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Úa היינו «¬»»∆ƒ¿»≈
למרות  עצמה, האדם עבודת שבתוך

שלה  המהות מצד עצמה, שמצד

בה  יש מוגבלת, היא שלה, והגדרים

ה'עצמות' כוח a˙pL‡¯את BÓÎe]¿∆ƒ¿»≈
ÈÓa" ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

CÏÓ בריאת על הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«
ÏLהעולם  Ô‰È˙BÓLa¿ƒ¿≈∆∆

‰„B·Ú‰ ˘¯ML ,"ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ∆…∆»¬»
‰·LÁn'a ‡e‰ Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈««¬»»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚaL '˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿»≈
Ìb ,ÌÈÈeÏÈb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»«ƒƒ«

ÌÈÏÚ ÈÎ‰ ÌÈÈeÏÈb‰Ó כן ואם ≈«ƒƒ¬ƒ«¬ƒ
מדידה  מכל שלמעלה כוח בה יש

כוח ],והגבלה  ≈‡ÔÈה'עצמות'ומצד
'‡zz' ÔÈa ˜lÁÏ CiL«»¿«≈≈«»

,'‡ÏÈÚ'Ï כל אין ה'עצמות' לגבי כי ¿≈»
'תחתון' של לגדרים מקום תפיסת

Œ‡L„e˜Âו'עליון' Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a שבני וכיון ¿ƒ»«

אחד, הכול הוא ברוך והקדוש ישראל

ישנו  ישראל בני אצל גם אחת, מציאות

מהגדרים  שלמעלה ה'עצמות' מכוח

להם  יש זה להמשיך ומצד הכוח את

מהאור  יותר נעלה שה'אתערותא אור

להמשכת  ועד לשם, מגעת דלתתא'

Ê‰ה'עצמות'. ÔÈÚ ÈeÏÈbL ‡l‡∆»∆ƒƒ¿»∆
BÓk Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc L¯M‰)«…∆«¬«ƒ¿»≈¿
('˙ÈÓˆÚ‰ ‰·LÁn'a ‡e‰L∆««¬»»»«¿ƒ
ובעולם  האדם על שלו וההמשכה

ÌÏLpL È¯Á‡Ï ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿«¬≈∆ƒ¿«
לשלמותו  ‰CiMשהגיע Ïk»««»
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העבֹודה  האדם, לעבֹודת הּׁשּי ּכל ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָׁשּנׁשלם

מּלמעלה  וההמׁשכה (אתערּותאּֿדלתּתא) ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָעצמּה

ולכן, עלֿידּה. ׁשּבאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ(אתערּותאּֿדלעילא)

(לפני  העבֹודה עלֿידי הּבאה ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחּלת

מהאֹור  רק היא ׁשּבּה) העצמּות ּכח ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנתּגּלה

ׁשאתער  מקֹום לעֹולמֹות, ּותאּֿדלתּתא הּׁשּי ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּדהעבֹודה  הּׁשלמּות לאחרי אבל לׁשם, ְְְְֲֲֲֵֵַַַַַָָָָמּגעת

מּלמעלה  ּדההמׁשכה והן עצמּה, ּדהעבֹודה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָ(הן

ׁשּלּה, ה'ּפנימּיּות' מתּגּלה ׁשאז ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה),

ׁשּבעבֹודת  ׁשּלמעלה והּתענּוג רּוח' ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַַָה'ּנחת

ונעׂשה  ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל,

(ׁש"ּנעׂשה 23רצֹוני" זה ותענּוג רּוח' ּד'נחת , ְְְֲֲִֶֶַַַַַָ

יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא יׂשראל ) עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרצֹוני",

לפני") רּוח ּגם 24("נחת נמׁש העבֹודה עלֿידי , ְְְֲִֵַַַַַַָָָָ

לעֹולמֹות  מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ועד 25האֹור , ְְְִֶַַַָָָָָ

העצמּות. ְְְַַַָָלהמׁשכת

ּדׁשני ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) הּסדר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֵֶַָ

מזרעת  ּב"אּׁשה ְְִִֵַַַַָהּפירּוׁשים

ׁשּנתּגּלה  (לפני ׁשּבתחּלה זכר", יֹולדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּתחּלה

ּד'כנסת  העבֹודה יׂשראל), ּדעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָה'ּפנימּיּות'

ּדברים, ׁשני הם מּלמעלה וההמׁשכה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל'

מהאֹור  היא עלֿידּה ׁשּבאה ההמׁשכה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּובמילא

מּגעת  (ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא לעֹולמֹות ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּי

היא  אז ּדיׂשראל ּבהעבֹודה והּמעלה ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָלׁשם),

מּפנימּיּות  ּתהיה עלֿיד ּה הּנמׁשכת ׁשהאתערּותאּֿדלעילא סּבה היא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהעבֹודה

האיׁש ּדזרע להתּגּברּות סּבה היא האּׁשה ׁשּזרע הראׁשֹון: ּפירּוׁש - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאֹור

העצמּות  ּכח יׂשראל, ּדעבֹודת הּפנימּיּות מתּגּלה ועלֿידיֿזה ּגבר'), ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ('עּלאה

הן  ההמׁשכֹות וכל חד), ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיׂשראל זה (מּצד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּה

ּפירּוׁש - להמׁשכה) סּבה רק היא ׁשהעבֹודה (ולא ּגּופא העבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

(לידת  מּלמעלה ההמׁשכה ּומעלת האּׁשה, מּזרע היא הּזכר ׁשּלידת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשני:

ּגם) אּלא לעֹולמֹות, הּׁשּי האֹור ׁשל הּפנימּיּות המׁשכת רק (לא היא ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּזכר)
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ח.23) כח, פינחס עה"פ בפירש"י) (הובא ספרי ט. א, ויקרא עה"פ בפירש"י) (הובא ד"24)תו"כ גם היום ראה זה ה

.15 האור 25)שבהערה שהמשכת זה על דהטעם ,53 ע' ה'תש"ה ובסה"מ קלא, ע' תרס"ו בהמשך מהמבואר להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ היינו(‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) dÓˆÚ ‰„B·Ú‰ «¬«»»»»¬»«¿»ƒ¿¬»ƒ¿«»

d„ÈŒÏÚ ‰‡aL (‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»«»»
גילוי  לידי בא שבו השלב בא בשלמות, בו התלוי את עשה שהאדם ולאחר

ה'עצמות' האדם.כוח בעבודת ‰‰ÎLÓ‰שנמצא ˙lÁz ,ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«««¿»»
ÈÙÏ) ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰«»»«¿≈»¬»ƒ¿≈
(daL ˙eÓˆÚ‰ Ák ‰lb˙pL∆ƒ¿«»…«»«¿∆»
שלה  הראשון בשלב האדם עבודת

¯B‡‰Ó ˜¯ ‡È‰ המוגבל האלוקי ƒ«≈»
BÓÏBÚÏ˙,והמצומצם  CiM‰««»»»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡L ÌB˜Ó»∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  כוח כפי עצמו,מוגבלת, מצד

È¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÌLÏ ˙ÚbÓ«««¿»¬»¿«¬≈
Ô‰) ‰„B·Ú‰c ˙eÓÏM‰«¿≈¿»¬»≈
Ô‰Â ,dÓˆÚ ‰„B·Ú‰c¿»¬»«¿»¿≈
ŒÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»ƒ¿«¿»∆«

d„È ושלימות בסיבה שלימות »»
lb˙Ó‰בתוצאה  Ê‡L ,(∆»ƒ¿«»

,dlL '˙eiÓÈt'‰ העומק «¿ƒƒ∆»
עבודת  בתוך הנמצאים והפנימיות

שהיא  ¯Áe'האדם ˙Áp'‰««««
‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰Â באלקות ¿««¬∆¿«¿»
,Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚaL כמאמר ∆«¬«ƒ¿»≈

האמור  הכתוב לשון לגבי ז"ל חכמינו

נכון  והענין ניחוח", "ריח בקרבנות,

המצוות, התורה כל ¯Áeלגבי ˙Á"«««
‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»

"ÈBˆ¯23'Áe¯ ˙Á'c , ¿ƒ¿«««
"ÈBˆ¯ ‰NÚp"L) ‰Ê ‚eÚ˙Â¿«¬∆∆«¬»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש »ŒÏÚבעצמו,של
B˙eÓˆÚa ‡e‰ (Ï‡¯NÈ È„È¿≈ƒ¿»≈¿«¿
("ÈÙÏ Áe¯ ˙Á") C¯a˙È24 ƒ¿»≈«««¿»«

יותר  בדרגות רק באלקות,ולא נמוכות

CLÓ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ על «¿≈»¬»ƒ¿»
ומצוות  בתורה ‰‡B¯העבודה Ìb«»

˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»
˙BÓÏBÚÏ25˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ , »»¿«¿«¿»«

˙eÓˆÚ‰.לעיל כמבואר »«¿
ŒÈtŒÏÚÂ (‰¯‡·Ï LÈ ‰Ê ¿«ƒ∆≈¿»≈

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯„q‰«≈∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙„ÏBÈ ‰lÁz ˙Ú¯ÊÓ ‰M‡"a¿ƒ»«¿««¿ƒ»∆∆

"¯ÎÊ,'תורה ב'לקוטי הנזכר במאמר »»

‰lÁ˙aL'ה עבודת של הראשון lb˙pL‰בשלב ÈÙÏ) ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«»
Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc '˙eiÓÈt'‰'ה'עצמות עם שלה ),והקשר «¿ƒƒ«¬«ƒ¿»≈

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â 'Ï‡¯NÈ ˙ÒÎ'c ‰„B·Ú‰ על שנמשכת »¬»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿««¿»»ƒ¿«¿»
עבודה  ÌÈ¯·cזו ידי ÈL Ì‰,סיבה נפרדים של יחס הוא ביניהם והיחס ≈¿≈¿»ƒ

‰‰ÎLÓ‰ותוצאה, ‡ÏÈÓ·e¿≈»««¿»»
¯B‡‰Ó ‡È‰ d„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«»»ƒ≈»
˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»
˙ÚbÓ ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L)∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»«««
‰„B·Ú‰a ‰ÏÚn‰Â ,(ÌLÏ¿»¿««¬»¿»¬»

Ê‡ Ï‡¯NÈc זה מוקדם בשלב ¿ƒ¿»≈»
‰aÒ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ‡È‰ƒ∆»¬»ƒƒ»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰L∆«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰È‰z d„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»ƒ¿∆

¯B‡‰ ˙eiÓÈtÓ רק ולא ƒ¿ƒƒ»
והמקיף  Le¯Ètמהחיצוניות -≈

‰M‡‰ Ú¯fL :ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆«»ƒ»
המקבל  aÒ‰התחתון ‡È‰ƒƒ»

LÈ‡‰ Ú¯Êc ˙e¯ab˙‰Ï העליון ¿ƒ¿«¿¿∆«»ƒ
ŒÏÚÂהמשפיע  ,('¯·b ‰‡lÚ')ƒ»»»«¿«

˙eiÓÈt‰ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«»«¿ƒƒ
˙eÓˆÚ‰ Ák ,Ï‡¯NÈ ˙„B·Úc«¬«ƒ¿»≈…«»«¿
Ï‡¯NiL ‰Ê „vÓ) daL∆»ƒ«∆∆ƒ¿»≈
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»«

לעיל  ‰‰BÎLÓ˙כמבואר ÏÎÂ ,(¿»««¿»
‡Ùeb ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰≈«¿≈»¬»»

¯˜עצמה ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ‡ÏÂ)¿…∆»¬»ƒ«
Le¯Èt - (‰ÎLÓ‰Ï ‰aÒƒ»««¿»»≈
‡È‰ ¯Îf‰ ˙„ÈlL :ÈM‰«≈ƒ∆≈««»»ƒ
˙ÏÚÓe ,‰M‡‰ Ú¯fÓƒ∆«»ƒ»«¬«
˙„ÈÏ) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»≈«
˙ÎLÓ‰ ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ (¯Îf‰«»»ƒ…««¿»«
CiM‰ ¯B‡‰ ÏL ˙eiÓÈt‰«¿ƒƒ∆»««»

˙BÓÏBÚÏ שלו הפנימיות היא שגם »»
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ועד  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְִֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת

העצמּות. ְְְַַַָָלהמׁשכת

ּדלפי LÈÂו) ּבניסן, הּׁשני יֹום עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִִֵֵֶַַָ

הינּו26הּדעה  העֹולם, נברא ׁשּבניסן ְְְִִֵֶַַָָָָָ

ּובריאת  ניסן, חדׁש ּבראׁש היתה האדם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבריאת

אדר  ּבכ"ה היתה הראׁשֹון 27העֹולם הּׁשּבת יֹום , ְְֲִַַָָָָָָָ

הּידּוע  ועלּֿפי ּבניסן. ּבׁשני ׁשּתי 28היה ּבּתיּוּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

הּבריאה  ּבזמן היתה 26הּדעֹות ּבפֹועל ׁשהּבריאה , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

אלּול  (כ"ה את 29ּבתׁשרי לברֹוא והּמחׁשבה ( ְְְְֱֲִִֵֶַַָָ

לֹומר, יׁש אדר), (כ"ה ּבניסן היתה ְְֲִֵַָָָָָָהעֹולם

ּגם  נכלל ּבתׁשרי, ׁשהיתה ּבפֹועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּבּבריאה

חסד" ּד"חפץ היתה 30הּגלּוי ׁשּבניסן וזה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

היא  ז ֹו ּדמחׁשבה לֹומר יׁש לברֹוא, ְְֲֲִִֵַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּכּונה  ,"נמל ּד"במי הּמחׁשבה ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָעלּֿדר

ּבגלּוי  נמׁשכה ׁשּלא ּדהּבריאה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹוהּתכלית

נעׂשה 31ּבּבריאה  ּבניסן, ב' הּׁשּבת, ּוביֹום . ְְְֲִִַַַַָָָָ

יֹום  הּוא ניסן ב' ׁשּיֹום זה עם ּגם זה, לקּׁשר ויׁש ּדהּמחׁשבה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשלמּות

 ֿ ּכבֹוד הּוכּתר ׁשּבֹו ויֹום נׁשמתֹוֿעדן, (מהֹורׁש"ב) אדמֹו"ר ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָההילּולא

הּנׂשיאּות  ּבכתר ההילּולא) ּבעל ׁשל יחידֹו (ּבנֹו אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ,32קדּוׁשת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגלּוי ּבעֹולם ׁשּיהיה היא ּדהּבריאה והּתכלית הּכּונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּכי

עלֿידי  (ּבעקר) הּוא זה ּדגלּוי לעיל), (ּכּנזּכר לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

למעלה  היא מּצדֿעצמּה הּתֹורה ּדפנימּיּות הּתֹורה. ּדפנימּיּות וההפצה ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָהּלימּוד

והּׂשגה, ּבהבנה הּתֹורה ּדפנימּיּות הּלימּוד ועלֿידי ּדאֹוריתא), (סתים ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָמּגלּוי
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היא  מתנה נתינת כי הוא* דוקא, העבודה שלימות לאחרי הוא מלמעלה) מתנה בדרך שהוא (הגם מהשתלשלות שלמעלה

שע"י  בזה, הכוונה לומר ויש א). קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה (ראה לנפשי' נייחא לי' כשעביד דוקא

בפנים. כנ"ל ישראל, שבעבודת העצמי והתענוג רוח' ה'נחת מתגלה העבודה וש"נ.26)שלימות ואילך. סע"ב י, ר"ה

א.27) ח, ר"ה - לתקופות אדר 28)תוד"ה המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ח ה'תשל"ט אדר דכ"ה החודש ד"ה גם ראה

וש"נ. קח) 29.40)ע' הערה שם המאמרים ספר - מנחם בתורת נסמן - ועוד. שם. הנ"ל מלקו"ת 30)תוד"ה גם להעיר

ועוד. ב. נח, ב. מז, המאמרים 31)נצבים ספר - מנחם (תורת ס"ו ה'תשמ"ב היום זה ובד"ה שם. הנ"ל החודש ד"ה גם ראה

חסד. דחפץ בענין (בגילוי) נמשכה לא זו דמחשבה מה) ע' ח"א אא"כ 32)תשרי מלך בן מלך מושחין ש"אין מזה להעיר

שייך. זה אין יחיד ובבן ספ"א), מלכים הל' (רמב"ם מחלוקת" שם היתה

התחתונים  דמעשה שהשלימות היינו, התחתונים", במעשה שלימות כשיש אלא ומתגלה שורה "אינה ואילך) סע"א (כד, שם שה"ש בלקו"ת (*

תרס"ו  בהמשך אבל ב)]; צ, זח"ג (ראה שלים באתר אלא שריא לא קוב"ה [וע"ד האור וגילוי להשראת כלי כמו יהי' שהתחתון בכדי היא

הנותן. מצד המתנה נתינת מלמעלה, ההמשכה בשביל (גם) היא התחתונים דמעשה שהשלימות שם, ה'תש"ה ובסה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגבלה, לו ויש גילוי של ÏÚÓlL‰ענין ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ (Ìb ‡l‡∆»««¿»«»∆¿«¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מכל שלמעלה ƒ«»»»¿«¿«¿»«»«¿
לעיל. כמבואר ו'מטה', 'מעלה' של הגדרים

ÔÒÈa ÈM‰ ÌBÈ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â זו,שלמחרת ÈÙÏcשבת ¿≈¿«≈∆ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰Úc‰26‡¯· ÔÒÈaL «≈»∆¿ƒ»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙‡È¯aL eÈ‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿∆¿ƒ«»»»
השישי  ביום «¿«‰È˙‰לבריאה שנברא

˙‡È¯·e ,ÔÒÈ L„Á L‡¯a¿……∆ƒ»¿ƒ«
¯„‡ ‰"Îa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰27, »»»¿»¿¬»

ÔBL‡¯‰ ˙aM‰ ÌBÈ בבריאת ««»»ƒ
ŒÏÚÂהעולם  .ÔÒÈa ÈLa ‰È‰»»¿≈ƒ¿ƒ»¿«

Úe„i‰ Èt28 החסידות בתורת ƒ«»«
ÔÓÊa ˙BÚc‰ ÈzL CeeÈza¿ƒ¿≈«≈ƒ¿«

‰‡È¯a‰26, נברא בניסן האם «¿ƒ»
שלא  העולם נברא בתשרי או העולם

ביניהם, מחלוקת «È¯a‰L∆«¿ƒ‡‰תהיה
) È¯L˙a ‰˙È‰ ÏÚBÙa זה ולפי ¿«»¿»¿ƒ¿≈
ביום  היתה הבריאה Î"‰תחילת

ÏeÏ‡29‡B¯·Ï ‰·LÁn‰Â ( ¡¿««¬»»ƒ¿
ÔÒÈa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ (ולפי ‡˙ ∆»»»¿»¿ƒ»

כ"ה  ביום היתה הענין תחילת זה

‰‡È¯aaL ,¯ÓBÏ LÈ ,(¯„‡¬»≈«∆«¿ƒ»
ÏÏÎ ,È¯L˙a ‰˙È‰L ÏÚBÙa¿«∆»¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
"„ÒÁ ıÙÁ"c ÈeÏb‰ Ìb30 ««ƒ¿»≈∆∆

שאינה  הקדושֿברוךֿהוא מצד השפעה

האדם. במעשי ÔÒÈaLתלויה ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»
LÈ ,‡B¯·Ï ‰·LÁn‰ ‰˙È‰»¿»««¬»»ƒ¿≈
ŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰·LÁÓc ¯ÓBÏ«¿«¬»»ƒ«
ÈÓ·"c ‰·LÁn‰ C¯c∆∆««¬»»ƒ¿ƒ
˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰ ,"CÏÓƒ¿«««»»¿««¿ƒ
ÈeÏ‚a ‰ÎLÓ ‡lL ‰‡È¯a‰c¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¿»¿ƒ

‰‡È¯aa31 שעבודת לאחר ונמשכת «¿ƒ»

לשלמותם. הגיעו ידה שעל וההמשכה עצמו מצד ‰aM˙,האדם ÌBÈ·e¿««»
.‰·LÁn‰c ˙eÓÏM‰ ‰NÚ ,ÔÒÈa '·¿ƒ»«¬»«¿≈¿««¬»»

ÈÂ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ ‡e‰ ÔÒÈ '· ÌBiL ‰Ê ÌÚ Ìb ,‰Ê ¯M˜Ï L ¿≈¿«≈∆«ƒ∆∆ƒ»«ƒ»
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ÏL,תר"פ בשנת שנסתלק ∆«¿¿»«ƒ¿»≈∆

Œ„B·k ¯zÎe‰ BaL ÌBÈÂ¿∆¿«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿
ÏÚa ÏL B„ÈÁÈ Ba)¿¿ƒ∆««
˙e‡ÈNp‰ ¯˙Îa (‡ÏeÏÈ‰‰32, «ƒ»¿∆∆«¿ƒ

˙ÈÏÎz‰Â ‰ek‰ Èk המטרה ƒ««»»¿««¿ƒ
ÌÏBÚa ‰È‰iL ‡È‰ ‰‡È¯a‰c¿«¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏb‰«ƒ¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) בגדרי מוגדר ואינו «ƒ¿»¿≈
העולמות, ‰e‡והגבלות ‰Ê ÈeÏ‚c¿ƒ∆

„eÓÈl‰ È„ÈŒÏÚ (¯˜Úa)¿ƒ»«¿≈«ƒ
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ‰ˆÙ‰‰Â¿«¬»»ƒ¿ƒƒ«»
dÓˆÚŒ„vÓ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»ƒ««¿»
ÌÈ˙Ò) ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ

‡˙È¯B‡c של והנעלם הסתום החלק ¿«¿»
‰eÓÈl„התורה  È„ÈŒÏÚÂ ,(¿«¿≈«ƒ

‰·‰a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»«¬»»
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,‰‚O‰Â¿«»»ƒ¿»«¿≈
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'חּוצה' (ועד חּוצה הפצתּה עלֿידי ְְְֲִֵַַָָָָָָּובפרט

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה האֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתכלית),

מּגלּוי, ׁשּלמעלה האֹור לעצם ועד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלעֹולמֹות,

ניסן, ּדֿב' הּׁשּיכּות וזֹוהי ּבעֹולם. ּבגלּוי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ּבמחׁשבה  ּבראׁשית ּדמעׂשה הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

לבעל  ּדהּמחׁשבה) הּׁשלמּות היתה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּבֹו

מקֹומֹו ממּלא יחידֹו ולבנֹו ֿ 33ההילּולא על ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַָ

הרמּב"ם  ׁשהּוא ההילּולא ּבעל ׁשל הּדרּוׁשים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידי

החסידּות  ועד 34ּדתֹורת הּמתּבארים, (ּדברים ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

הּכל  ּבפי סדּורה עלֿידי 35ׁשּתהא ּובפרט, ,( ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשלב  הּותחל ּתמימים', ּד'ּתֹומכי ְְְְְְִִִֵַַַָָההתיסדּות

עלֿידי  ּולאחריֿזה הּמעינֹות, ּבהפצת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָחדׁש

נעׂשה  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי ְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

(הפצת  ׁשּזֹו עֹוז. ויתר ׂשאת ּביתר עֹוד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָההפצה

מר, ל"אתי והּכלי ההכנה היא חּוצה) ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמעינֹות

מׁשיחא" מלּכא הּכּונה 36ּדא ּתּוׁשלם 37(ׁשאז ְְְִֶַַַַָָָָָָ

ּבתחּתֹונים" מּמׁש.38ּד"דירה ּבקרֹוב ,( ְְְְִִַַָָָ
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בתשרי,33) בשני גם הוא זה שענין הראשון, דשבת המעלה מצד הוא שם שהביאור אלא .1293 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

שבפנים. להביאור 34.160)משא"כ ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה א. רצו, ח"ב בהקדמתו 35)לקו"ד הרמב"ם לשון

ההילולא. דבעל להמאמרים בנוגע 209 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה גם 36)לספרו. נדפסה - הידועה דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם גם 37)בכתר שזהו לומר ויש בפנים. כנ"ל בניסן, שהיתה (לברוא) המחשבה שזוהי לומר דיש

ומחשבה  כוונה תושלם אז כי - יא) פט"ו, שמו"ר א. יא, (ר"ה ליגאל" עתידין "בניסן - העתידה גאולה עם דניסן הקשר

פל"ו.38)זו. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÎ˙a '‰ˆeÁ' „ÚÂ) ‰ˆeÁ d˙ˆÙ‰ פעמים מתבטא שהרבי כפי ¬»»»»¿«»¿«¿ƒ

הימנו' חוצה שאין 'חוצה התורה ),רבות פנימיות עניני גילוי ידי על היינו

'חוצה', והן בשכל, ומושגים מובנים שיהיו כך האדם, בתוך ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒהן
¯B‡‰ ÌˆÚÏ „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»»»¿«¿∆∆»

‰È‰iL ,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ∆ƒ¿∆
ÌÏBÚa ÈeÏ‚a שפנימיות כשם ¿ƒ»»

בגילוי. באה מגילוי שלמעלה התורה

,ÔÒÈ '·c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»
‰NÚÓc ÔBL‡¯‰ ˙aM‰««»»ƒ¿«¬≈

BaL) ‰·LÁÓa ˙ÈL‡¯a ביום ¿≈ƒ««¬»»∆
‰eÓÏM˙זה  ‰˙È‰»¿»«¿≈

‰·LÁn‰c העולם בריאת )בעת ¿««¬»»
B„ÈÁÈ B·ÏÂ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ»¿ƒ¿¿ƒ

BÓB˜Ó ‡lÓÓ33È„ÈŒÏÚ Èk , ¿«≈¿ƒ«¿≈
ÌÈLe¯c‰ החסידות ÏLמאמרי «¿ƒ∆

eÏÈ‰‰ ÏÚa‡e‰L ‡Ï «««ƒ»∆
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙c Ì"aÓ¯‰34 »«¿«¿««¬ƒ

העובדה  בשל לו שניתן תואר

ענינים  שלו החסידות שבמאמרי

בצורה  באים החסידות בתורת יסודיים

ובבהירות  היטב ומסוכמת מבוארת

הלכות  וסיכום מביאור התורה כמו

‰ÌÈ¯‡a˙n,ברמב"ם  ÌÈ¯·c)¿»ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÈÙa ‰¯e„Ò ‡‰zL „ÚÂ¿«∆¿≈¿»¿ƒ

Ïk‰35 הרמב"ם תורה'כלשון 'משנה ספרו È„ÈŒÏÚאודות ,Ë¯Ù·e ,( «…ƒ¿»«¿≈
'ÌÈÓÈÓz ÈÎÓBz'c ˙e„ÒÈ˙‰‰ בעל הרש"ב הרבי שיסד הישיבה «ƒ¿«¿¿¿≈¿ƒƒ

הלימוד  מסדרי חלק הוא התורה, פנימיות החסידות, לימוד  שבה הילולא

‰BÈÚn˙הקבועים, ˙ˆÙ‰a L„Á ·ÏL ÏÁ˙e‰ פנימיות של ¿«»»»»«¬»«««¿»
'חוצה', גם שיגיעו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Ïeהתורה

˙Le„˜Œ„B·k È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈¿¿«
‰NÚ ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿«¬»

‰ˆÙ‰‰החסידות מעיינות BÚ„של ««»»
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d"kyz'd ,oqip ycegÎy`x ,rixfz zyxt zay

'חּוצה' (ועד חּוצה הפצתּה עלֿידי ְְְֲִֵַַָָָָָָּובפרט

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה האֹור ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּבתכלית),

מּגלּוי, ׁשּלמעלה האֹור לעצם ועד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָלעֹולמֹות,

ניסן, ּדֿב' הּׁשּיכּות וזֹוהי ּבעֹולם. ּבגלּוי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּיהיה

ּבמחׁשבה  ּבראׁשית ּדמעׂשה הראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

לבעל  ּדהּמחׁשבה) הּׁשלמּות היתה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ(ׁשּבֹו

מקֹומֹו ממּלא יחידֹו ולבנֹו ֿ 33ההילּולא על ּכי , ְְְְְִִִִֵַַַָ

הרמּב"ם  ׁשהּוא ההילּולא ּבעל ׁשל הּדרּוׁשים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידי

החסידּות  ועד 34ּדתֹורת הּמתּבארים, (ּדברים ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

הּכל  ּבפי סדּורה עלֿידי 35ׁשּתהא ּובפרט, ,( ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשלב  הּותחל ּתמימים', ּד'ּתֹומכי ְְְְְְִִִֵַַַָָההתיסדּות

עלֿידי  ּולאחריֿזה הּמעינֹות, ּבהפצת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָחדׁש

נעׂשה  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי ְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת

(הפצת  ׁשּזֹו עֹוז. ויתר ׂשאת ּביתר עֹוד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָההפצה

מר, ל"אתי והּכלי ההכנה היא חּוצה) ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָהּמעינֹות

מׁשיחא" מלּכא הּכּונה 36ּדא ּתּוׁשלם 37(ׁשאז ְְְִֶַַַַָָָָָָ

ּבתחּתֹונים" מּמׁש.38ּד"דירה ּבקרֹוב ,( ְְְְִִַַָָָ
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בתשרי,33) בשני גם הוא זה שענין הראשון, דשבת המעלה מצד הוא שם שהביאור אלא .1293 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

שבפנים. להביאור 34.160)משא"כ ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה א. רצו, ח"ב בהקדמתו 35)לקו"ד הרמב"ם לשון

ההילולא. דבעל להמאמרים בנוגע 209 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה וראה גם 36)לספרו. נדפסה - הידועה דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו. טוב שם גם 37)בכתר שזהו לומר ויש בפנים. כנ"ל בניסן, שהיתה (לברוא) המחשבה שזוהי לומר דיש

ומחשבה  כוונה תושלם אז כי - יא) פט"ו, שמו"ר א. יא, (ר"ה ליגאל" עתידין "בניסן - העתידה גאולה עם דניסן הקשר

פל"ו.38)זו. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÏÎ˙a '‰ˆeÁ' „ÚÂ) ‰ˆeÁ d˙ˆÙ‰ פעמים מתבטא שהרבי כפי ¬»»»»¿«»¿«¿ƒ

הימנו' חוצה שאין 'חוצה התורה ),רבות פנימיות עניני גילוי ידי על היינו

'חוצה', והן בשכל, ומושגים מובנים שיהיו כך האדם, בתוך ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒהן
¯B‡‰ ÌˆÚÏ „ÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»»»¿«¿∆∆»

‰È‰iL ,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ∆ƒ¿∆
ÌÏBÚa ÈeÏ‚a שפנימיות כשם ¿ƒ»»

בגילוי. באה מגילוי שלמעלה התורה

,ÔÒÈ '·c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ»
‰NÚÓc ÔBL‡¯‰ ˙aM‰««»»ƒ¿«¬≈

BaL) ‰·LÁÓa ˙ÈL‡¯a ביום ¿≈ƒ««¬»»∆
‰eÓÏM˙זה  ‰˙È‰»¿»«¿≈

‰·LÁn‰c העולם בריאת )בעת ¿««¬»»
B„ÈÁÈ B·ÏÂ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ»¿ƒ¿¿ƒ

BÓB˜Ó ‡lÓÓ33È„ÈŒÏÚ Èk , ¿«≈¿ƒ«¿≈
ÌÈLe¯c‰ החסידות ÏLמאמרי «¿ƒ∆

eÏÈ‰‰ ÏÚa‡e‰L ‡Ï «««ƒ»∆
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙c Ì"aÓ¯‰34 »«¿«¿««¬ƒ

העובדה  בשל לו שניתן תואר

ענינים  שלו החסידות שבמאמרי

בצורה  באים החסידות בתורת יסודיים

ובבהירות  היטב ומסוכמת מבוארת

הלכות  וסיכום מביאור התורה כמו

‰ÌÈ¯‡a˙n,ברמב"ם  ÌÈ¯·c)¿»ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÈÙa ‰¯e„Ò ‡‰zL „ÚÂ¿«∆¿≈¿»¿ƒ

Ïk‰35 הרמב"ם תורה'כלשון 'משנה ספרו È„ÈŒÏÚאודות ,Ë¯Ù·e ,( «…ƒ¿»«¿≈
'ÌÈÓÈÓz ÈÎÓBz'c ˙e„ÒÈ˙‰‰ בעל הרש"ב הרבי שיסד הישיבה «ƒ¿«¿¿¿≈¿ƒƒ

הלימוד  מסדרי חלק הוא התורה, פנימיות החסידות, לימוד  שבה הילולא

‰BÈÚn˙הקבועים, ˙ˆÙ‰a L„Á ·ÏL ÏÁ˙e‰ פנימיות של ¿«»»»»«¬»«««¿»
'חוצה', גם שיגיעו ≈¬»¿ŒÈ¯Á‡Ïeהתורה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gkw sc oileg(iying meil)

øähìxaeq ip` ik ,miptay zeyiwd z` xdhl yi daiq efi` - ¦¨¥
sebk mpi` `linne ,uegay mitprd on wpei miptay wlgd oi`y

,cg`àlàwlgdàîhäx`yp miptay,Búàîeèaie`x xnelk ¤¨©¨¥§§¨
,d`neh lawlåd wlgdøBäèx`yp uegay.Búøäèadzrneéòa §¨§¨¢¨¨¥

éiaà,oerny iax zhiyläNòzL eäîuegay zeyiwddzøáçì ãé ©©¥©¤¥¨¤¨©£¤§¨
ymdy s` ,uegay mitpra d`neh rbiz m` ,xnelk .mipta

m`d ,ux`l mixaegnk miaygpy iptn mi`nhp mpi` mnvr
mi`nhp eidi aewp epi`y uivra mi`vnpd miiniptd mitprd

:`xnbd dwiqn .mzngn.e÷éz¥

dceary `ed oicd .dxf dcear oipra ,dnec wtq d`ian `xnbd
oldl oerny iax zrcly oeike ,d`pda dxeq` dxf(.hkw)lke`

dcear dyrpy xacy ixd ,oilke` z`neh ea oi` dlik`a xq`py
zwtzqne .elke`l xyt` i` ixdy oilke` z`neh lawn epi` dxf

:xg` xacl d`neh `ivedle qipkdl ci dyrp m`d ,`xnbdøîà̈©
eøîà éøä ,äéîøé éaøyéöçì äåçzLnälyúòìc,dnilydøñà ©¦¦§§¨£¥¨§©¦§©£¤©£¦§©©£¨¨

dzrne .dxf dcear oick ,el degzydy ivgd z` d`pda xq` -
,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨
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המשך בינור למס' חולין ליום חמישי עמ' נ


