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ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני 1ּבתֹו, ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֶַָ

ּב'לּקּוטי  הּזקן אדמּו"ר ְְְִֵֵֵַַָָּומבאר

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבני 2ּתֹורה' ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּלב  ּבתֹו יתּבר קדּוׁשתֹו (ּגילּוי 3יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּלּבם  למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּדיׂשראל)

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיתּבר

מּלמעלה  יתּבר קדּוׁשתֹו המׁשכת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמקּדׁשכם,

מּלמעלה  (ּבההמׁשכה עצמֹו ּובזה ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָלמּטה.

ּתֹורה  עלֿידי ההמׁשכה ענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמּטה)

מצֹות  עלֿידי ׁשעלֿידי 4וההמׁשכה ּדההמׁשכה . ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ְְִִִִִָָָָּתֹורה

העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי הּוא וזהּו5(ּבגׁשמּיּות), . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַ

קדֹוׁש ּפעמים ג' ּׁשאֹומרים הא'6מה ּדקדֹוׁש , ְְְִִֶַָָָָ

והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִַַַַַָָָָָהּוא

ּתֹורה  עלֿידי למּטה, מּלמעלה המׁשכֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָהם

מצֹות  5.ועלֿידי ְְְִֵַ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשג'7ּב(הּביאּור , «¿ƒְְֲֵֶַַַָ

מדרגֹות. ג' הם קדֹוׁש ְְִֵֵַָָּפעמים
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אחיו  לייב, ארי' ישראל הרב וכו' הוו"ח של היארצייט יום אייר, י"ג "לקראת תש"נ, - אייר י"ג בקונטרס לאור יצא (*ָ

ה'תשי"ב, אייר בי"ג נסתלק הקודש. לארץ עלה האחרונה מלחה"ע לפני - שליט"א, אדמו"ר כ"ק - טובים לחיים יבדל - של

ה'תש"נ". שנת אייר, יג ג, יום .. תובב"א* צפת בעיה"ק ומנ"כ אנגלי', לב.1)בליווערפול, כב, (לג,2)פרשתנו ט סעיף

דהלב.3)ב). הפנימית נקודה הוא ישראל בני דתוך ג) (לב, ה סעיף שם לקו"ת ד).4)ראה (לב, ו סעיף סוף שם לקו"ת

בפנים).5) (כדלקמן קדוש" בחי' ב' הן ש"לכן ושם, א). (לג, ח סעיף שם ג.6)לקו"ת ו, ואילך.לג,7)ישעי' סע"ב

קמט]. ע' היומן רשימת - תו"מ תשנ"ב). (קה"ת, שנה ארבעים אייר י"ג [קובץ ואילך 68 ע' תשמ"ט) (קה"ת ח"א מלך" "ימי ספר ראה - תולדותיו (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎLc˜Ó '‰ È‡ Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â1¯‡·Óe , ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¿«ƒ¿∆¿»≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacבמאמר «¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ
‰Ê2,"...ונקדשתי" זה בפסוק Ï‡¯NÈהפותח Èa CB˙a ÈzLc˜Âc ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
משמעותו ( הדברים פנימיות שלפי CB˙aציווי C¯a˙È B˙Le„˜ ÈeÏÈbƒ¿»ƒ¿»≈¿

·l‰3 ואחד אחד כל Ï‡¯NÈcשל «≈¿ƒ¿»≈
ישראל  ÔÙB‡aמבני ‡e‰ (¿∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc של ההתגלות ¿ƒ¿«»¿«¿»
היהודי  הלב בתוך האלוקית הקדושה

האדם  פעולת של תוצאה היא

שהיא  ה' אל להתקרב שלו והתעוררות

כך  מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

כי  למעלה, מלמטה בדרך הוא שהדבר

מלמטה  האדם פעולת היא ההתחלה

ההתעוררות  את הגורמת שהיא

מלמעלה  ÏLוההתגלות ÌalL∆ƒ»∆
L‡ ÈÙL¯k ¯ÚBa Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈≈

,C¯a˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏ הלב ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈
לאלוקות, להתקרב צמא היהודי

אש  כמו מאד וגדול חזק והצימאון

להיות  הוא היהודי של ורצונו בוערת

שלו  שהרצון היינו באלוקות, נכלל

כך  לשם אם גם הוא באלוקות לדבוק

שלו  האישית המציאות את לאבד עליו

פרק  התניא, בספר הזקן רבנו (ובלשון

פירוש  אדם, נשמת ה' נר ..." יט:

היא  נשמתם אדם הקרויים שישראל

תמיד  שמתנענע הנר כאור למשל

חפץ  האש שאור מפני בטבעו למעלה

ולידבק  מהפתילה ליפרד בטבע

הכללי... האש ביסוד למעלה בשורשו

כלום  יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף

 ֿ אףֿעל בשורשו, למעלה וגם למטה

נשמת  כך בטבעו, חפץ הוא בכך פיֿכן

בשרשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחזקה חפצה ... האדם

לגמרי...") במציאות שם ותתבטל ואפס אין שתהיה הגם ... בה' ומקורה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מלמטהכתוצ האדם של וההתעוררות מהצימאון CLÓאה ¿«¿≈∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰ ,ÌÎLc˜Ó 'ÈÂ‰ È‡ CkŒ¯Á‡ והתגלותB˙Le„˜ של ««»¬ƒ¬»»¿«ƒ¿∆«¿»«¿»

האדם C¯a˙Èה' של ליבו תוך hÓÏ‰.אל ‰ÏÚÓlÓ ƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿«»

‰ÎLÓ‰‰a) BÓˆÚ ‰Ê·e'ה קדושת  של ÏÚÓlÓ‰ההתגלות »∆«¿¿««¿»»ƒ¿«¿»
,ÌÈÈÚ ÈL (‰hÓÏ- Bz¯‰האחד È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰-Â השני ¿«»¿≈ƒ¿»ƒ««¿»»«¿≈»¿

˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰4.ומבאר שהולך כפי שונים, עניינים שני שהם ««¿»»«¿≈ƒ¿
‡È‰ ‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c אלוקות eiÓÈÙa˙התגלות ¿««¿»»∆«¿≈»ƒƒ¿ƒƒ

È„Î·e ,(˙eiÁe¯a) ˙BÓÏBÚ‰»»¿»ƒƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL ההתגלות של ∆ƒ¿∆««¿»»

‰BÓÏBÚ˙האלוקית ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(˙eiÓL‚a)¿«¿ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ‰NÚÓ5 פעולה שהוא «¬≈«ƒ¿
בגשמיות  גם השפעה לה שיש גשמית

העולמות.

ÌÈÓÚt '‚ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ¿»ƒ
LB„˜6, והתגלות בהמשכת כי »

שונים  עניינים שלושה יש הקדושה

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ '‡‰ LB„˜c¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ הפסוק כאמור, ƒ¿«»¿«¿»

הקדושה  התגלות על מדבר "ונקדשתי"

למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית

שגורמת  האדם מצד התעוררות היינו

זו  ודרך מלמעלה, והתגלות המשכה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת

מצידו  שהאדם מכך כתוצאה לאלוקות

‰Ìמתעלה  '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â¿»«¿«≈
˙BÎLÓ‰ בדרך אלוקית התגלות של «¿»

ŒÏÚהפוכה, ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
˙BˆÓ È„ÈŒÏÚÂ ‰¯Bz È„È5 ¿≈»¿«¿≈ƒ¿

שונות  דרכים שתי כאמור, שהם,

– למטה מלמעלה ההמשכה את לפעול

שמתגלית  תורה עלֿידי ההמשכה

העולמות  (רוחניות) בפנימיות

שמתגלית  מצוות ידי שעל וההמשכה

(גשמיות). בחיצוניות

CÈLÓÓe תורה'·) ב'לקוטי «¿ƒ
¯Ó‡n‰(Ï ¯e‡Èa‰)a7,'תורה ב'לקוטי מופיע עצמו, המאמר (לאחר ¿«≈¿««¬»

שם  ונקדשתי", פסוק על הדברים "לבאר בדיבורֿהמתחיל למאמר 'ביאור'

ונתבאר) קדוש" קדוש, "קדוש, עניין באריכות ˜„LBמבואר ÌÈÓÚt '‚L∆¿»ƒ»
¯˙k ‡e‰ '‡‰ LB„˜ .˙B‚¯„Ó '‚ Ì‰ עליון כתר בחינת ≈«¿≈»»∆∆

‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL) מעל נתון שהכתר כשם הספירות, ראשית  שהיא ∆¿«¿»≈»¿»
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כללי מפתח  

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

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  ה ונקדשתי בתוך בני ישראל"מאמר ד  )ג

 ה   ..............................  ה'תשכ"ה אייר י"ג ,אמורש"פ 

 גי  ............  ה'תשכ"ה, אייר ג, י"אמור פ"ששיחת   )ד

  , קדושים-אחרי בת פרשתת שומשיח  )ה

 טז  .......................................  אייר ה'תנש"א י"ג

  כז  ........................  זיך כר ראמו 'פשיחות -לקוטי  )ו

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

 ל  ....................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 אל  .............  פרשת אמור –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 בל  ..........  פרשת אמורלשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 סא  ..............  פרשת אמורלשבוע שיעורי תהלים   )י

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יא

 סב  ....................................  פרשת אמורוע לשב 

 עא  ............  פרשת אמורלשבוע ם יום" וי"הח ול  )יב

 עג  .........................  יון ברמב"םהלכה יומית לע  )יג

 שיעורי רמב"ם

 וע  ..............  פרשת אמורלשבוע ליום  ג' פרקים –  )יד

 ולק   .........  פרשת אמורלשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 נאק  .............  פרשת אמורלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 דנק  ...........................................  חכעד דף  כבמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

 פגק  ......................................  גפרק  קהלת, דיפרק  הרמיי

  ות/שבועותמכסכת מ –משניות   )יט

 הקפ  ................................................  תיביאור קה

 צגק  ........................................ מגילהמסכת  עקביעין   )כ

 

  עם ביאורים ותורבכמסכת   )כא

 דקצ  ............................................  לאעד דף  כהמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 גכר  ..................................................  אדמו"ר הזקן

  ןתפילית שולחן ערוך הלכו  )כג

 גכר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  בתוספרתם לכם ממחרת הש ה"ד תורהלקוטי   )כד

 וכר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כה

 כטר  .............................................  מו"ר האמצעיאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 לר  .........................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 גלר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כח

 דלר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ה'ש"ת –ם מאמריספר ה  )כט

 לזר  .............................................  ו''ר מוהריי''צאדמ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )ל

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

  גרות קודש א  )לא

 במר......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 דמר  ................................  ריאה בציבורקומש לח  )לב

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

 נגר  ............................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לד

 נדר  ...................... פרשת אמורלשבוע לוח זמנים   )לה

 נהר  .............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לו



d"kyz'dו ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

קדֹוׁש מחכמה), (ׁשּלמעלה ּכתר הּוא הא' ְְְֵֶֶֶַָָָָָָקדֹוׁש

וק  ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּוא הּב' הג' דֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַָ

עלּֿפי  ּבזה הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּכתר

הּסֹובב',8הּידּוע  'אֹור על קאי (ּבכלל) ׁשּקדֹוׁש ְִֵֵֶַַַַָָָָ

עיקר  ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּלמעלה  ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ּדקדֹוׁש ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ראׁשית  היא חכמה (ּכי ְְִִִֵֵַָָָָמהחכמה

ּדזעירֿאנּפין 9ההׁשּתלׁשלּות  הּכתר ׁשּגם וזה .( ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות ְְְְְִִִֵֶֶַָָוכתר

עּלה  ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות

מהעילה, אחר מהּות הּוא ׁשהעלּול ְִֵֵֶֶַַָָָָועלּול,

אחד  מהּות הם הּכתרים ׁשּכל וגם 10ּכיֿאם , ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות הּכתר ירידת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַלאחרי

(ּכתר  קֹודם ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא ְְְְֶֶֶֶַַָָלמלכּות,

ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

חלּוקים  הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְֲֲִִֵֶַַָָָּבהּמאמר

ׁשּלמעלה  הּכתר הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמדרגתם

 ֿ ּדזעיר הּכתר הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמחכמה,

החילּוק  על ּביאּור ּגם הּוא ּודמלכּות), ְְְִִֵַַַַַאנּפין

ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ְְְְִֶֶַַָָָָּבאֹופּנם
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בשמו  ביאור - ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה וראה

ואילך]. 256 ע' ח"ג תשמ"ז [התוועדויות ה'תשמ"ז שני פסח שיחת אחריֿקדושים. לפ' דשמו והשייכות היארצייט, בעל ָשל

ואילך)]. 184 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות ה'תנש"א אחריֿקדושים ובכ"מ.8)[ש"פ ג. כב, תזריע היחוד 9)לקו"ת שער

ובכ"מ. רפ"ט. ו 10)והאמונה פש"מ. ח"ב פע"ט. ח"א תער"ב המשך ובכ"מ.ראה ג. נב, קרח לקו"ת ראה
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וצמצום  בגבול שבא כפי האור התגלות
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ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k המידותB‡ ∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓÏ האחרונה שהיא הדרגה ¿«¿

הספירות, השתלשלות ‰e‡בסדר
Ì„B˜ ‰È‰L BÓk B˙e‰Óa¿«¿∆»»∆
(‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k)∆∆∆¿«¿»≈»¿»
המסודר  השתלשלות' ב'סדר כלומר,

היא  בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי

באה  היא כי שמעליה מזו למטה

מהחכמה, (הבינה ממנה ישירות

– בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

וכד') מבריאה יצירה מאצילות, בריאה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל

כמבואר  לה מיוחד השתלשלות'

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות

שכתר  נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה

כאשר  שגם להתפלא אין ולכן שבינתיים הדרגות דרך לעבור מבלי דאצילות

עדיין  הוא דמלכות וכתר דז"א כתר בתור הספירות עשר בתוך מתגלה הכתר

מהספירות. שלמעלה עליון כתר עם אחד' 'מהות ונחשב 'קדוש' נשאר

Ì‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L ¯Ó‡n‰a ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆¿…»¿««¬»∆¿»ƒ»≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ בכתר אחרת לדרגה מתייחסת פעם שכל היינו ¬ƒ¿«¿≈»»

LB„˜Âכאמור( ,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ‡e‰ '‡‰ LB„wL∆»»«∆∆∆¿«¿»≈»¿»¿»
Ìb ‡e‰ ,(˙eÎÏÓ„e ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ¯˙k‰ Ì‰ '‚‰Â 'a‰«¿«≈«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«
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גילוי לידי ובאה hÓlÓc‰נמשכת ÔÙB‡a ‡e‰ '‡‰ LB„wL)∆»»¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ האדם מצד שמתחילה התעוררות שהיא 'העלאה' באמצעות ¿«¿»
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ז mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָלמעלה,

ׁשהּוא  ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ּד[אֹור] ְְְֵֵֶֶֶַַַָָלמּטה).

הּוא  ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי לגמרי, ּומּובּדל ְְְִֵֶַַָָָָָקדֹוׁש

ׁשּמּופלא  ענין ׁשּזהּו ּומרּגיׁש מּכיר ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

לצאת  מׁשּתֹוקק הּוא ולכן מּמּנּו, ְְְִִֵֵֵֶָָָּומּובּדל

וכאׁשר  הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּמציאּותֹו

אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ[אֹור]

ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְִִֶֶֶַַַָָלּמלכּות,

הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָלמּטה.

ׁשהם  מּפני  הּוא המׁשכתם ּבאֹופן ׁשהחּלּוק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהג',

ׁשהּירידה  ּכיון הּב', ּדקדֹוׁש ּבמדרגתם. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחלּוקים

 ֿ (ּדזעיר לזעירֿאנּפין ּכתר ׁשּנעׂשה הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

האצילּות  סֹוף הּוא (רק)11אנּפין היא המׁשכתֹו ,( ְְֲִִִַַַָָָ

הג', וקדֹוׁש ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ְְְִִִֵַַָָָָּבפנימּיּות

ׁשרׁש היא (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיֹורד

ּבחיצֹונּיּות 11הּנבראים  (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִַַַָָָ

הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) מה 12ּב(הּביאּור ּדזהּו , «¿ƒְְְֲֵֶַַַַָ

ּבּמדרׁש ג'13ּדאיתא (ּבענין ְְְְִִִַַָָ

ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה לבני מׁשל קדֹוׁש), ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּפעמים

ּבראׁשֹו הניח ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעטרֹות

העליֹונים  יֹום ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאחת

מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני ְְְִִִֵַַַָָָֹמכּתירים

ּבראׁשן  ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא יׂשראל, אני,14ׁשל קדֹוׁש ּכי ְְֲִִִִִֵֶָָָָ

קדֹוׁש ּד"כי היינּו קדֹוׁשים. והייתם ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָוהתקּדׁשּתם

"והתקּדׁשּתם  ּבראׁשֹו, ׁשּנֹותן העטרה הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאני"

ׁשּנֹותן  העטרֹות  ׁשּתי הם קדֹוׁשים" ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָוהייתם

ׁשּלפנינּו ּדבּמדרׁש ּולהעיר, יׂשראל. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבראׁשן
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ובכ"מ.11) ואילך. רפד ס"ע תרס"ו המשך ב. פא, תרומה ואילך).12)תו"א א (לה, ו ח.13)סעיף פכ"ד, קדושים 14)ויק"ר

ז. כ, ב. יט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â שלהם וההתגלות ¿»«¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה 'המשכה' בדרך מדוע ),היא ומבאר שהולך כפי

הנוספות  הבחינות ושתי למעלה מלמטה בדרך באה בכתר העליונה הבחינה

למטה. מלמעלה בדרך ‰Bq··באות [¯B‡]c מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה הוא

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (¯˙k)∆∆«¿≈»∆
È¯Ó‚Ï Ïc·eÓe LB„˜ מ'סדר »¿»¿«¿≈

יורד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

נבראים  ומהווה הדרגתית בצורה

ומוגבלים, b‰BlLמוגדרים Èel «ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה‡e‰L »»»¿∆∆

e‰fLהאדם  LÈb¯Óe ¯ÈkÓ האור «ƒ«¿ƒ∆∆
הוא בו שמתגלה «¿ÔÈÚƒהאלוקי
epnÓ Ïc·eÓe ‡ÏÙenL ונעלה ∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ‰e‡ממנו ÔÎÏÂ האדם ¿»≈
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ
וההגבלות  המציאות מגדרי לצאת

מוגבלת  מציאות להיות לו שגורמות

ÏÏkÈÏÂ באבוקה הנכלל נר כמו ¿ƒ»≈
נפרדת  כיישות מציאותו את ומאבד

¯L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰ ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»«¿»¿«¬∆
˙BÈ‰Ï „¯BÈ ··Bq‰ [¯B‡]«≈≈ƒ¿
B‡ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏ ¯˙k∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ בתוך ובחינות דרגות שהם ««¿
ומוגבל המדוד השתלשלות' «‡Ê'סדר

ÔÙB‡a ‡e‰ BlL ÈeÏÈb‰«ƒ∆¿∆
CLÓpMמלמעלה hÓÏ‰ומתגלה ∆ƒ¿»¿«»

קולט  התחתון, האדם ה'מטה', כי

הזה. האור את בתוכו »¿ŒÏÚÂומכיל
‰ÊŒC¯c האופן בעניין שהוא כמו ∆∆∆

הכתרים, התגלות נפעלת ‰e‡שבו
,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿»«¿«
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L∆«ƒ¿∆«¿»»»
ידי  על נמשכים שניהם כללי שבאופן

כאמור  אבל למטה, מלמעלה המשכה

אופן  לגבי הבדלים עצמם ביניהם יש

Ì‰Lההמשכה  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈
Ì˙‚¯„Óa ÌÈ˜eÏÁ וההבדלים ¬ƒ¿«¿≈»»

את היוצרים הם ההבדלים בדרגות

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות. ההמשכה בצורת

BlL ‰„È¯i‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆
כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊÏירידה ¯˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc)11 ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

האלוקי  האור של ביותר הגדולה הירידה היא אנפין' ש'זעיר בחסידות כמבואר

את  להחיות כך אחר הנמשך הוא דאצילות לז"א שירד והאור לעולמות

מידת  באמצעות ונמשך יורד כשהוא בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

שמדוב  וכיוון הנעלה המלכות), האצילות מעולם חלק עדיין שהיא בדרגה ר

בכל  "עולם", היותו שעם נאמר (עליו

ממש" "אלוקות הוא )זאת
˙eiÓÈÙa (˜¯) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«ƒ¿ƒƒ

(‰¯Bz È„ÈŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ והוא »»«¿≈»
לכך, מעבר יורד ‰‚',איננו LB„˜Â¿»«

„¯BiL נמוכה יותר BÈ‰Ï˙לדרגה ∆≈ƒ¿
˙eÎÏÓÏ ¯˙k מהמידות שלמטה ∆∆¿«¿

זעירֿאנפין  בחינת ¿»¿(eÎÏÓc˙של
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L ‡È‰11 דרכה כי ƒ…∆«ƒ¿»ƒ

את  להחיות מז"א האלוקי האור עובר

(Ìb)הנבראים  ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ ,(«¿»»ƒ«
העולמות  בפנימיות רק לא יותר, למטה

גם  ‰BÓÏBÚ˙אלא ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
,(˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ)«¿≈«¬≈«ƒ¿

לעיל. כמבואר

¯e‡Èa‰)a CÈLÓÓe (‚«¿ƒ¿«≈
¯Ó‡n‰(Ï12, דיבורֿהמתחיל ¿««¬»

תורה' ב'לקוטי Ó‰"ונקדשתי" e‰Êc¿∆«
‡˙È‡c מובאL¯„na13ÔÈÚa) ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿«

È·Ï ÏLÓ ,(LB„˜ ÌÈÓÚt '‚¿»ƒ»»»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ LÏL eNÚL ‰È„Ó¿ƒ»∆»»…¬»

‰CÏn,כתרים  ‰NÚ ‰Ó ,CÏnÏ«∆∆∆»»«∆∆
ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a ÁÈ‰≈ƒ«¿…««¿«ƒ
ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡¯a¿…»»»¿»

ÌÈBÈÏÚ‰ המלאכיםÌÈ¯ÈzÎÓ »∆¿ƒ«¿ƒƒ
‰"a˜‰ ÈÙÏ אותו ומעטרים ƒ¿≈«»»

באמירת  ˜„BLe˙,כביכול LÏL»…¿
Ô˙B ,‰NBÚ ‰"aw‰ ‰Ó««»»∆≈
ÔL‡¯a ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡¯a¿…««¿«ƒ¿…»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Îc14 שלושה בתורה שכתוב זהו ƒ¿ƒ
מהם  שאחד קדושה של ביטויים

˜„LBלקדושֿברוךֿהוא מתייחס  Èkƒ»
,È‡ לבני מתייחסים נוספים ושניים »ƒ

Ì˙ÈÈ‰Âישראל  ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
"È‡ LB„˜ ÈÎ"c eÈÈ‰ .ÌÈLB„˜ הק על האמורה ֿ הקדושה דוש ¿ƒ«¿¿ƒ»»ƒ

‰ËÚ¯‰ברוךֿהוא  ‡e‰ הכתרÌzLc˜˙‰Â" ,BL‡¯a Ô˙BpL »¬»»∆≈¿…¿ƒ¿«ƒ¿∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzL Ì‰ "ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â הכתרים שניÔ˙BpL ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿≈»¬»∆≈

Ï‡¯NÈ.הקדושֿברוךֿהוא  ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈
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d"kyz'dח ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָאיתא

והייתם  והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל

העטרֹות  ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָקדֹוׁשים,

ּתהיּו" "קדֹוׁשים הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּנֹותן

ּווהתקּדׁשּתם  אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָ(ׁשּבסמיכּות

קדֹוׁשים  לעטרה 15והייתם ׁשניהם (ׁשּנחׁשבים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּדׁשּתי  מפרׁש, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אבל ְְְֲִִֵֵֵַַָָָאחת).

הם  יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּו"קדֹוׁשים קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַוהתקּדׁשּתם

נמנית  אינּה אני") קדֹוׁש ל"כי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָ(ׁשּבסמיכּות

ְֲָָּבהעטרֹות.

ּבּמדרׁשLÈÂד) ּדאיתא מה עלּֿפי זה לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּכמֹוני?16ׁשם  יכֹול ּתהיּו, קדֹוׁשים , ְְִִִָָָ

למע  קדּוׁשתי אני, קדֹוׁש ּכי לֹומר, לה ּתלמּוד ְְְְֲִִִַַַָָָ

הּתֹורה' (ּב'אֹור צדק' ה'צמח וכתב ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָמּקדּוׁשתכם.

קדֹוׁשים  ּפרׁשת ּבזה 17ריׁש והּכונה ּתמּוּה. ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

 ֿ קסלקא אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, ְְְֲִִִֵַַַָָָ(ּבפׁשטּות)

ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי "ּכמֹוני". יהיּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדעּתא

נּצבים  היא 18ּפרׁשת ּד"קדּוׁשתכם" מבֹואר, ְְְִִִִֶַַָָָָ

ּדלתּתא  אתערּותא עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהּקדּוׁשה

מּקדּוׁשתכם  ׁשּלמעלה ּוקדּוׁשתי הּמצֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּדמעׂשה

אתערּותא  ׁשאין ּביֹותר נעלית קדּוׁשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָהיא

ונמׁשכת  ׁשם, מּגעת הּמצֹות ּדמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּדלתּתא

הם  ׁשּבעליּֿתׁשּובה מה וזהּו הּתׁשּובה. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ּגמּורים  מּצּדיקים הּתׁשּובה 19למעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ׁשּלמעלה  קדּוׁשתי מּבחינת ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהם

ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְִִֵֶַַָָָמּקדּוׁשתכם,
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ה"ד. פ"ז תשובה הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯„n·c ,¯ÈÚ‰Ïe רבהeÈÙlL בידינו המצוי מובא ‡È˙‡הנוסח ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆¿»≈ƒ»
·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ Ï‡¯NÈזהו Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ ¯ac «»ƒ¿ƒ«≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

‰fÓ ‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ÚÓLÓ הכתריםÔ˙BpL הקדושֿברוךֿהואÔL‡¯a «¿«ƒ¿≈»¬»∆≈¿…»
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL- האחד ∆ƒ¿»≈≈

˙eÎÈÓÒaL) "eÈ‰z ÌÈLB„˜"¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
("È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï- והשני ¿ƒ»¬ƒ

Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Âe¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÌÈLB„˜15Ì‰ÈL ÌÈ·LÁpL) ¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈∆

ו"והיתם  קדושים""והתקדשתם"

˙Á‡ ‰¯ËÚÏ כתרים שני ולא «¬»»««
Bz¯‰'שונים  ÈËewÏ'a Ï·‡ .(¬»¿ƒ≈»

Ô˙BpL ˙B¯ËÚ‰ ÈzLc ,L¯ÙÓ¿»≈ƒ¿≈»¬»∆≈
Ì‰ Ï‡¯NÈ ÏL ÔL‡¯a¿…»∆ƒ¿»≈≈
,ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ

המדרש  אחד שלפי לכתר נחשבים

˙eÎÈÓÒaL) eÈ‰z ÌÈLB„˜e¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
"È‡ LB„˜ ÈÎ"Ï למרות ¿ƒ»¬ƒ

ÈÓ˙הסמיכות  dÈ‡ (≈»ƒ¿≈
˙B¯ËÚ‰a אלא הכתרים שלושת בין ¿»¬»

של  הכתר הם: הכתרים שלושת

אני" קדוש "כי - הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  בני של בראשם הכתרים ושני

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", –

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ שני „) את ¿≈¿»≈∆
לפי  האחד הפסוקים, בדרשות האופנים

המבואר  לפי והשני המדרש, נוסח

תורה', נוסף ÈtŒÏÚב'לקוטי עניין «ƒ
ÌL L¯„na ‡˙È‡c ‰Ó16, «¿ƒ»«ƒ¿»»

פסוק המוסיף  על נוספת דרשה ומביא

ÏBÎÈזה  ,eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿»
?ÈBÓk מתכווין הכתוב לומר האם »ƒ

 ֿ הקדוש כמו קדוש להיות היהודי שעל

ÓBÏ¯,ברוךֿהוא  „eÓÏz הפסוק «¿«
ומלמדנו ממשיך  ˜„LBואומר Èkƒ»

‰ÏÚÓÏ È˙Le„˜ ,È‡¬ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÌÎ˙Le„wÓ מסוגל לא אכן והאדם ƒ¿«¿∆

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו הללו,ÎÂ˙·להגיע המדרש דברי על ¿»«
¯LÈאדמו"ר  '‰¯Bz‰ ¯B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ והתחלת L¯t˙ראש «∆«∆∆¿«»≈»»«

ÌÈLB„˜17deÓz ‰fL תמוהה.) זו ז"ל חכמינו Êa‰דרשת ‰Âk‰Â ¿ƒ∆∆»«¿««»»»∆
הצמחֿצדק  ‰È‡,בדברי (˙eËLÙa) היא CÈiLשהתמיהה CÈ‡ Èk ¿«¿ƒƒ≈«»

‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡ הדעת על להעלות אפילו ייתכן Ï‡¯NiLאיך ¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»≈

eÈ‰È קדושים"ÈBÓk" ניתן וכי הקדושֿברוךֿהוא, של הקדושה בדרגת ƒ¿»ƒ
מיוחד  ובלימוד בפסוק צורך יש ולמה לקדושֿברוךֿהוא, ולהשתוות להידמות

אומר  ולכן הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו פחות היא האדם שקדושת לומר

תמוה. שהדבר צדק' ה'צמח

˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»»»«
ÌÈ·v18,¯‡B·Ó מאמר בפירוש ƒ»ƒ¿»

זה  ז"ל ∆¿»¿ÌÎ˙Le„˜"cƒ"חכמינו
לה  שאין ישראל בני של קדושתם

הקדושֿברוךֿהוא  של לקדושתו דמיון

‰Le„w‰ ‡È‰ העליונה ƒ«¿»
˙ÎLÓpL ובאה למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆
גילוי  ‡˙e¯Ú˙‡לידי È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

‰Bˆn˙האדם ‰NÚÓc שהיא ¿«¬≈«ƒ¿
שמעשיו  כיוון מוגבלת, במידה קדושה

וממשיכים  המעוררים שהם האדם, של

מוגבלים, הם הזו, הקדושה את

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜e"¿»ƒ∆¿«¿»
"ÌÎ˙Le„wÓ של הקדושה ƒ¿«¿∆

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

האדם ˜„Le‰למעשה ‡È‰ƒ¿»
ÔÈ‡Lאלוקית  ¯˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈∆≈

‰NÚÓc ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬≈
,ÌL ˙ÚbÓ ˙Bˆn‰ של למעשיו «ƒ¿«««»

'אתערותא  בדרך המצוות בקיום האדם

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא'

הזו  הנעלית ∆∆¿ÎLÓÂ¿ƒ˙הקדושה
‰eLz·‰דווקא È„ÈŒÏÚ שהיא «¿≈«¿»

הרגילה  מהעבודה יותר נעלית עבודה

המצוות. קיום הפנימי e‰ÊÂשל הטעם ¿∆
eLzŒÈÏÚaL·‰לכך ‰Ó שבעבר «∆«¬≈¿»

לאלוקות והתקרבו רחוקים ≈‰Ìהיו
‰ÏÚÓÏ גבוהה יותר בדרגה ונמצאים ¿«¿»

ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜ÈcvÓ19 לא שמעולם ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰eLz·‰התרחקו, È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿»
Ì‰ התשובה ÌÈÎÈLÓÓבעלי ≈«¿ƒƒ

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»
,ÌÎ˙Le„wÓ מעשה ידי על ולגלות להמשיך ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿«¿∆

התשובה עבודת בכוח  רק אלא ÌLהמצוות  '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ≈»»
נעלה  ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים מגלים התשובה עבודת ידי שעל

מסוגלת  לא המצוות) (מעשה האדם מצד דלתתא' 'אתערותא כלל שבדרך כזה

לשם. להגיע
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ט mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

‰¯B‡ÎÏÂ ֿ ׁשּבבעלי ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

אף  ּגמּורים, צּדיקים על ְְִִִַַַָּתׁשּובה

קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' העבֹודה יׁשנּה ּבּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשּלמעלה  (קדּוׁשתי אני קדֹוׁש הּוא הא' ְְְְֲִִֶַָָָָָוקדֹוׁש

הא' ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְִִֶֶַַָָמּקדּוׁשתכם),

למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִֶַַַַָָָּבּצּדיקים

וליּכלל  מּמציאּותם לצאת ְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשּמׁשּתֹוקקים

ׁשהם  ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה יתּבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבקדּוׁשתֹו

 ֿ ּובבעלי והג'), הּב' קדֹוׁש רק הּוא ְְְֲֵַַַַַָָלמּטה,

ּדהמׁשכה  ּבאֹופן הּוא הא' קדֹוׁש ּגם ְְְְֶַַָָָָָּתׁשּובה,

ׁשּתּומׁש אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה.

למּטה  אני" ּד"קדֹוׁש אינֹו20הּקדּוׁשה ּוביֹותר . ְְְְִֵֵַַָָָָ

 ֿ קסלקא ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְֲִִִֶַַָָָָָמּובן,

ּוב'לּקּוטי  ּתמּוּה, הּוא "ּכמֹוני" ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַַָָָּדעּתא

הּתׁשּובה  ׁשעלֿידי להּמּסקנא), (ּגם איתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּתֹורה'

הם  ּדלכאֹורה אני ", ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְְְְִִִִֵַַָָָָממׁשיכים 

הפּוכֹות. ְֲָסברֹות

LÈÂ ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּתמּוּה ׁשּזה ׁשאין צדק' היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ּגם ּבּׂשכל, מקֹום ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה

ּכפי  [ׁשּנקּבע ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדכיון

ּבאיןֿערֹו הּוא 'נברא' [יתּבר חכמתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּגזרה

ׁשּיהיּו קסלקאּֿדעּתא אפילּו ׁשּי אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלּבֹורא,

אין  אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ְְֲִֵֵֵַַָָ"ּכמֹוני".

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשּום 21ׁשּי. ְְֲִִֶַַַַָָֹ

 ֿ אֹור ּבעצמּות מּגיעים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָוכיון
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כתר 20) הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

מקדושתכם  שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא (דבפשטות

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר ואעפ"כ עתיק. יב.21)הוא ט, איוב - הכתוב לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚn‰c ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂוהיתרוןÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚ·aL ¿ƒ¿»»ƒ«¿««¬»∆¿«¬≈¿»«

,ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ הקדושה ונמשכת נשפעת שממנה הדרגה ‡Ûלגבי «ƒƒ¿ƒ«
LB„˜Â ,LB„˜ ÌÈÓÚt '‚c ‰„B·Ú‰ dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»»¬»¿¿»ƒ»¿»

,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜) È‡ LB„˜ ‡e‰ ואם ‰‡' »»¬ƒ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
הצדיקים  עבודת גם לכאורה כן

של  מקדושתו התגלות ממשיכה

ולמה  בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  בכוחם רק הוא שהדבר אומרים

הביאור  אלא תשובה? ‰e‡,בעלי
'‡‰ LB„˜c Èelb‰L∆«ƒ¿»»

‡e‰ ÌÈ˜Ècva המשכה אמנם ««ƒƒ
 ֿ הקדושֿברוך של מקדושתו והתגלות

ÏÚÓÏ‰,הוא  ‰‡ÏÚ‰c ÔÙB‡a¿∆¿«¬»»¿«¿»
המשכת  אופן לגבי לעיל כמבואר

שהיא  מהספירות שלמעלה הכתר

בדרך  למעלה מלמטה בהתעוררות

היינו  ÌÈ˜˜BzLnL∆ƒ¿¿ƒהעלאה,
שעובדים  זו הצדיקים בדרך ה' את

Ì˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ מגדרי לצאת »≈ƒ¿ƒ»
כל  על לוותר ומוכנים מציאותם,

שלהם  ≈«ÏÏkÈÏÂ¿ƒהמציאות
C¯a˙È B˙Le„˜a נר כהתכללות ƒ¿»ƒ¿»≈

Ì‰Ïבאבוקה  CLÓpL ‰ÊÂ)¿∆∆ƒ¿»»∆
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk לצאת מבלי ¿∆≈¿«»

מציאותם, ˜„LBמגדרי ˜¯ ‡e‰«»
'‚‰Â 'a‰ של והכתר הכתר המידות «¿«

כתרים  הם שגם המלכות ספירת של

אבל  איןֿסוף, באור הדבר שקשורים

הגדרים  לתוך שנמשכו כפי הוא

לעיל  כמבואר ),וההגבלות,
LB„˜ Ìb ,‰·eLzŒÈÏÚ··e¿«¬≈¿»«»

שלמעלה ‰‡' הכתר המשכת »
של  קדושתו עניין שהוא מהספירות

דמיון  לה שאין הקדושֿברוךֿהוא

ÔÙB‡aל"קדושתכם" ‡e‰¿∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰c שהדבר באופן ¿«¿»»¿«»

האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ 'È‡ LB„˜'c20 זו הקדושֿברוךֿהוא והרי של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים שלמעלה

'‰¯Bz‰ ¯B‡'·c ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»

לעיל, ‰e‡כמובא "ÈBÓk" eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»ƒ
,deÓz יהיו נבראים, ישראל, שבני הדעת על  שמעלה מחשבה שאפילו »«

תמוהה  היא הבורא של הקדושה בדרגת Bz¯‰'קדושים ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ על להעלות שניתן אפשרות בתור רק ),הדעת לא ƒ»«¿««¿»»

ÌÈÎÈLÓÓ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¿ƒƒ
,"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ היינו «¿»¿»»ƒ

עבודה  של סוג האדם שיש בעבודת

ולגלות  להמשיך ביכולתו שכן

˙BÎeÙ‰ ˙B¯·Ò Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈¿»¬
מן לחלוטין  מחלוקת כזו תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה

,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
אלא מחלוקת כאן אין »¿Óc‰שבעצם

‰fL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙kM∆»««∆«∆∆∆∆
,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,deÓz»«««»»»∆ƒ
ÏÎOa ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L∆≈»∆»«≈∆
לזה  שאין אלא בלבד זו ולא האנושי,

מקום  לזה שאין האנושי בשכל מקום

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית «≈¿ÔÂÈÎcהחכמה

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÈtŒÏÚL∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
B˙ÓÎÁ ‰¯ÊbL ÈÙk Úa˜pL]∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»

C¯a˙È כמתחייב מתנהל והוא ƒ¿»≈
העליונה  האלוקית ]מהחכמה
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ '‡¯·'ƒ¿»¿≈¬

,‡¯BaÏ לדמיון מקום כל ואין «≈
עוד  כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה

השכל  פי על מתנהלים הדברים

‡eÏÈÙוהחכמה CiL ÔÈ‡≈«»¬ƒ
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ אפילו יתכן לא »«¿»«¿»

שאין  (ובוודאי הדעת על להעלות

כזו) למסקנה ¿eÈ‰iL∆ƒמקום
"ÈBÓk" יכולים ישראל שבני ולומר »ƒ

דומה  בקדושה קדושים להיות

הקדושֿברוךֿהוא. של «¬‡·Ïלקדושתו
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï¿«≈«¿≈

והמוחין  החכמה מבחינת מעלה ÈÓcשלמעלה ,ÌÈ¯„b ÌeL CiL ÔÈ‡≈«»¿»ƒ¿ƒ
‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È21 בשום נתון לא בעצמו והקדושֿברוךֿהוא …«««¬∆

ÌÈÚÈbÓהגדרות. ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ'נוגעים'˙eÓˆÚa ¿≈»∆«¿≈«¿»«ƒƒ¿«¿
Úe„ik] ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ז"ל חכמינו מאמר ≈∆¿«¿»≈»¿»«»«

eÏ‡Lבמדרש  ÔÈÚa שחטא מי של התקנה תהיה eÎ'מה ‰¯BzÏ ¿ƒ¿«»¬«»
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d"kyz'dי ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע מחכמה ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאיןֿסֹוף

יעׂשה  אמר כּו' להקּב"ה ׁשאלּו כּו' ְֲֲֶַַַַָָָָָלּתֹורה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה 22ּתׁשּובה יעׂשה ּדהּמענה , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ

מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָכּו'

ּכמֹוני". "יכֹול הּתׁשּובה, עלֿידי לכן ְְְִֵֵַַָָָָָּדתֹורה],

הּכתּוב  לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְִִֶֶַַַַַָֻועלּֿפיֿזה

ּתהיּו הּוא iMקדֹוׁשים אני" (ׁש"ּקדֹוׁש אני קדֹוׁש ְְִִ¦ֲֲִִֶָָ

dxAqdde mrHd מׁשמע ּתהיּו") "קדֹוׁשים על ©©©§©©§¨¨ְְְִִַַַ

ׁשל  ׁשּקדּוׁשתם הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ְְְִִִֶֶֶַָָׁשהּצּוּוי

,יתּבר לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָיׂשראל

זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכי

מהּפרּוׁש "יכֹול 23ּולהעיר - ּכמֹוני' ּב'יכֹול ְְִִֵֵַָָָָ

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"

ּבנֹוגע LÈÂה) הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְִִֵֵֵַַַ

ׁשּתי  נרמזֹות ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַָָלהּפסּוקים

ּגם  ּבזה נכלל (אם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהעטרֹות

ּב"יכֹול  הּפרּוׁשים ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים ְְְְִִִֵֵַַָָהּפסּוק

ׁש"ּיכֹול  ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ְְִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹוני",

הּקדּוׁשה  - ּתמיהה ּבלׁשֹון הּוא ְְְִִִַָָָּכמֹוני"

ׁשּלמּטה  ּבקדּוׁשתכם נכללת ּתהיּו" ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָּד"קדֹוׁשים

ּבכל  הּוא ּתהיּו" "קדֹוׁשים ולכן ל מּקדּוׁשתי, ְְְְְִִִִִֵָָָ

"יכֹול  ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן ְְֲֵֶַַָָָָָָֹהעטרֹות

ּתהיּו" ּד"קדֹוׁשים הּקדּוׁשה - ּבניחּותא ְְְְִִִִִַָָָּכמֹוני"

העטרה  (ׁשהיא אני" ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה ְְֲֲִִִֶַָָָָָהיא

ּבניו  ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות  ּוׁשּתי לעצמֹו), ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנטל

ׁשּכתּוב  ּומה קדֹוׁשים". והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָהם

העטרה  היא אני" ּד"קדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּבּמדרׁש

נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנטל
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תרס"ד 22) וישר טוב ד"ה ואילך). שלח ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ישראל שובה ד"ה וראה ועוד. תשב. רמז תהלים יל"ש

לב). ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תער"ב ביוהשמע"צ ד"ה ואילך]). קא ע' - תשנ"ד [בהוצאת ואילך רעא ע' תרס"ד (סה"מ

ב).23)ועוד. (מז, עה"פ עינים מאור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תקנה  לו שאין היה NÚÈ‰והמענה ¯Ó‡ 'eÎ ‰"a˜‰Ï eÏ‡L»¬¿«»»»««¬∆

BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz22‡˜Âc ‡a 'eÎ ‰·eLz ‰NÚÈ ‰Ún‰c , ¿»¿ƒ¿«≈¿««¬∆«¬∆¿»»«¿»
‰¯B˙c ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ‰"aw‰Ó לחוטא אין שמבחינתה ≈«»»∆¿«¿»≈»¿»¿»

ÈBÓk"תקנה  ÏBÎÈ" ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ להגיע ], יכול והאדם »≈«¿≈«¿»»»ƒ
אכן  כלל שבדרך כזאת ברמה לקדושה

שהיא  הדעת על להעלות יתכן לא

אליה, להגיע מסוגל שנברא קדושה

הצמחֿצדק  דברי שלמעשה ונמצא

היא  "כמוני" קדושה של הסברא שעצם

אדמו"ר  לדברי סותרים לא תמוה דבר

כן  הדבר התשובה שבעבודת הזקן

הדבר  השכל לפי אמנם כי אפשרי

התשובה  עבודת של בכוחה אבל תמוה

שלמעלה  מה את גם ולהמשיך לפעול

מהשכל.

˜zÓÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ דבר יותר ויובן ¿«ƒ∆À¿«
ביאור  דורש שלכאורה »Ó‰נוסף

·e˙k‰ ÔBLÏ ˙eËLtnL∆ƒ«¿¿«»
È‡ LB„˜ Èk eÈ‰z ÌÈLB„¿̃ƒƒ¿ƒ»¬ƒ

הוא ( הפסוק פירוש פשוטו ולפי

ÌÚh‰ ‡e‰ "È‡ LB„w"L∆»¬ƒ«««
ÌÈLB„˜" ÏÚ ‰¯aÒ‰‰Â¿««¿»»«¿ƒ

"eÈ‰z ישראל לבני שהציווי כלומר ƒ¿
 ֿ שהקדוש מכך נובע תהיו" "קדושים

קדוש  »¿»ÚÓLÓומזה )ברוךֿהוא
‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" Èeev‰L∆«ƒ¿ƒƒ¿
‰ÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙Le„wL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿ƒ»
B˙Le„˜Ï ‰ÓB„a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆ƒ¿»

,C¯a˙È והרי יתכן זה איך ולכאורה ƒ¿»≈
הוא  ונברא בורא בין הפער כאמור

והשוואה, דמיון כל וללא באיןֿערוך

מובן  הדבר לעיל האמור לפי Èkƒאבל
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»

BÊ ‰Le„˜Ï ÌÈÚÈbÓ יש ואכן «ƒƒƒ¿»
להגיע  יהודי של לקדושה בכוחו

 ֿ הקדושֿברוך של לקדושתו הדומה

(כביכול). בעצמו ÈÚ‰Ïe¿»ƒ¯הוא
Le¯t‰Ó23Z 'ÈBÓk ÏBÎÈ'a ≈«≈¿»»ƒ

של  הפשוטה למשמעות בנוסף אשר

כמוני" "יכול המדרש חסידי,דברי פירוש גם יש ÈBÓk"בתמיהה, ÏBÎÈ"»»ƒ
‡˙eÁÈa דומה שתהיה לקדושה להגיע יהודי של בכוחו יש שאכן היינו ¿ƒ»

העליונה. לקדושה

ÌÈ¯e‡a‰ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ לעיל ‰) ÌÈ˜eÒt‰Ïהאמורים Ú‚Ba ¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ
ÏÏÎ Ì‡) ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰ ÈzL ˙BÊÓ¯ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿≈»¬»∆»«¿…»»ƒƒ¿»

eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰ Ìb ‰Êa שמשמע או כפי שלפנינו מהמדרש »∆««»¿ƒƒ¿
תורה' ב'לקוטי שמבואר כפי הללו, הכתרים שני בין נמנה לא זה )שפסוק
ÏBÎÈ"a ÌÈLe¯t‰ ÈLe¿≈«≈ƒ¿»

"ÈBÓk או בתמיהה הכוונה (האם »ƒ
Êa‰.בניחותא), ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆

Le¯t‰Ïc הפירוש ÏBÎi"Lלפי ƒ¿«≈∆»
‰‰ÈÓz ÔBLÏa ‡e‰ "ÈBÓk»ƒƒ¿¿ƒ»
יכול  לא שהאדם לומר בא והמדרש

 ֿ הקדוש של בקדושתו קדוש להיות

― «¿»‰Le„w‰ברוךֿהוא
˙ÏÏÎ "eÈ‰z ÌÈLB„˜"cƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
‰hÓlL ÌÎ˙Le„˜aƒ¿«¿∆∆¿«»

,È˙Le„wÓ את מדגיש זה פירוש כי ƒ¿»ƒ
בין הפער  הגדול הערך וריחוק

ישראל  בני של "קדושתכם"

הקדושֿברוךֿהוא  של ל"קדושתי"

‡e‰ "eÈ‰z ÌÈLB„˜" ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿
˙B¯ËÚ‰ ÏÏÎa משני אחד והוא ƒ¿»»¬»

ÂÈa,הכתרים  L‡¯a Ô˙pL∆»«¿…»»
Le¯Èt‰Ïe הפירוש לפי אבל ¿«≈

‡˙eÁÈa "ÈBÓk ÏBÎÈ"»»ƒ¿ƒ»
בין  דמיון להיות יכול שכן המדגיש

של  לקדושה הנברא של הקדושה

התשובה  עבודת באמצעות (כי הבורא

עד  ו'נוגעת' מגעת האדם עבודת

― הקדושֿברוךֿהוא) של עצמותו

"eÈ‰z ÌÈLB„˜"c ‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿
"È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰ ‡È‰ƒ«¿»¿»¬ƒ
ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰L)∆ƒ»¬»»∆»«

(BÓˆÚÏ לאותה שייכים ושניהם ¿«¿
בכתר, עליונה ≈¿ÈzLeבחינה

ÂÈa L‡¯a Ô˙pL ˙B¯ËÚ‰»¬»∆»«¿…»»
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â" Ì‰≈¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆

"ÌÈLB„˜ יותר בחינות שתי שהם ¿ƒ
לעיל  (כמבואר בכתר נמוכות

בפרטיות).

L¯„na ·e˙kL ‰Óe«∆»«ƒ¿»
Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰ ‡È‰ "È‡ LB„˜"c ‰Le„w‰L∆«¿»¿»¬ƒƒ»¬»»∆»«¿«¿«

,Ï‡¯NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL לומר אפשר איך לכאורה כן ואם ∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈
ישראל  בני של והקדושה אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי
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יי mkycwn 'd ip` l`xyi ipa jeza izycwpe

ּד"קדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

הּמציאּות  מּצד (לא היא ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹאני"

מתּגּלה 24ׁשּלהם  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי אּלא) ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ונמצא, ה'עצמּות'. עם 'חד' ׁשהּוא הּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹׁשרׁש

ּבראׁשֹו היא ּביׂשראל, יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדגם

לבניו). לא ּגם לאחר, נּתנה (ולא הּמל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּדקדּוׁשתי LÈÂו) ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

להדיא  מבֹואר מּקדּוׁשתכם, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

מהּֿׁשאיןּֿכן  נּצבים, ּדפרׁשת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבהּדרּוׁשים

ּברמז  רק זה ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַָָ(ּומה

ּבאֹופן  הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְִֶֶַָָָָָׁשהּגילּוי

לצאת  ׁשרֹוצה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּדהעלאה

ּבפרׁשת  ּכי הּוא, ּבקדֹוׁש), וליּכלל ְְְְִִִִֵַָָָָמּמציאּותֹו

ראׁשֿהּׁשנה  קֹודם ׁשּקֹורין הּיֹום, נּצבים ,25אּתם ִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּב'לּקּוטי  להּמבאר ּובפרט הּתׁשּובה. זמן ְְְְְְִִֵַַַָָָֹהּוא

ּכּולכם 26ּתֹורה' הּיֹום נּצבים ּדֿאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' ְְְֲִִֵֶַַָָָָלפני

ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָלמעלה

ּדקדּוׁשתי  ההמׁשכה להדיא מבֹואר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָנּצבים

מּקדּוׁשתכם  ׁשּנׁשמֹות 27ׁשּלמעלה עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּגם  להם נמׁש חֹוצבם למקֹור מתעּלֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ה). סעיף (כנ"ל לעצמֹו ׁשּנטל ְְְֲִֶַַָָָָהעטרה

ּבימי ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ספירת ּובהּדר ּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ

(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה ְֲִִִֶֶֶַָָָָֹהעֹומר,

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג ּבסדר 28ּבאֹופן אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

זה  ענין ּבא וכ ּו'), ימים, ׁשני אחד, (יֹום ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוהדרגה

רק  מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּדהמׁשכת
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דהמשכה.24) באופן ולא ליכלל) (שירצה דהעלאה באופן רק הוא האדם למציאות ששייך אני) (קדוש הא' דקדוש הגילוי כי

א).25) (מד, נצבים ר"פ לקו"ת ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע סע"ב. לא, מגילה - גם 27)שם.26)תוס' דזהו י"ל, ואולי

ע"י  כי - (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז מהביאורים

יותר. נעלה באופן הם התומ"צ (תורת 28)התשובה, ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כדי  יחד? וכלולות מחוברות אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים

זו  שאלה על ÓBÏ¯,לענות LÈ של המשכה אין דבר של לאמיתו שאכן ≈«
ישראל  בני בתוך ממש אני" LB„˜"c"קדוש ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»««¿»¿»

Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ‰·eLzŒÈÏÚ·a "È‡24 ואין ¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ…ƒ««¿ƒ∆»∆
היא  שלהם שהמציאות הכוונה

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את המעוררת

אני" "קדוש של ההמשכה אילו אכן

גדרי  בתוך ונקלטת באה הייתה

הופכת  הייתה היא שלהם המציאות

ונכללת  אני" "קדוש עם אחד לעניין

עטרה  באותה הסיבה ‡l‡)עימו ∆»
שתומשך  זוכים תשובה שבעלי לכך

היא  אני" "קדוש בחינת ÈÙÏ¿ƒבהם
‰lb˙Ó ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»ƒ¿«∆
ÌÚ '„Á' ‡e‰L ‰ÓLp‰ L¯L…∆«¿»»∆«ƒ

'˙eÓˆÚ'‰ נובעת ומכאן »«¿
עם  שלהם הקדושה של ההתאחדות

העליונה. Ì‚cהקדושה ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«
‰¯ËÚ‰L È¯Á‡Ï קדוש" של ¿«¬≈∆»¬»»

Ï‡¯NÈa,אני" dLÈ ונמשכה ∆¿»¿ƒ¿»≈
התשובה) עבודת ידי (על È‰ƒ‡אליהם

(ÏÂ‡עדיין  CÏn‰ ÏL BL‡¯a¿…∆«∆∆¿…
(ÂÈ·Ï ‡Ï Ìb ,¯Á‡Ï ‰zƒ¿»¿«≈«…¿»»
הזו  העטרה שאת המדרש דברי וצדקו

ההמשכה  כאמור כי לעצמו", "נטל

בגדרי  שינוי חל שלא כזה באופן היא

מצידם  והם עצמם, שלהם המציאות

אליה. שייכים לא עדיין

ÔÈÚL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿∆∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆¿»¿∆¿»

מאמרי ÌÈLe¯c‰aבמפורש ¿«¿ƒ
Œ‰Óהחסידות  ,ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ«

ÌÈLe¯c‰a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¿ƒ
,e˙L¯Ùc הפסוק על אמור פרשת ¿»»»≈

¯˜"ונקדשתי", ‰Ê ÔÈÚ ‡a»ƒ¿»∆«
‡È„‰Ï ·e˙kM ‰Óe) ÊÓ¯a¿∆∆«∆»¿∆¿»

‰e‡במפורש  ‰l‡ ÌÈLe¯„aƒ¿ƒ≈∆
'‡‰ LB„˜c ÈeÏÈb‰L בדרגה ∆«ƒ¿»»

מהספירות) שלמעלה (כתר והנעלית ÔÙB‡aהראשונה ‡e‰ Ì„‡a»»»¿∆
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰c¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆»≈ƒ¿ƒ

LB„˜a ÏÏkÈÏÂ הצדיקים עבודת ‡Ìzשזוהי ˙L¯Ùa Èk ,‡e‰ ,( ¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»««∆
ÔÈ¯BwL ,ÌBi‰ ÌÈ·v התורה ¯‡M‰ŒL‰בקריאת Ì„B˜25, ƒ»ƒ«∆ƒ∆…«»»

‰·eLz‰ ÔÓÊ ‡e‰ המעלה על מדובר ניצבים פרשת של במאמרים ולכן ¿««¿»
דווקא  אליה להגיע שאפשר התשובה.המיוחדת עבודת ידי Ïעל Ë¯Ù·e פי ƒ¿»¿

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰26 «¿…»¿ƒ≈»
ÌÈ·v Ìz‡Œc ‰·eLz‰L∆«¿»¿«∆ƒ»ƒ
'B‚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰«¿∆ƒ¿≈¬»»
הזו  התשובה עבודת של הפנימי התוכן

˙BÓLp‰ ÏkL ‡e‰ בני כל של ∆»«¿»
("כולכם") »¿BlÚ˙Óƒ˙ישראל

Ì·ˆBÁ ¯B˜Óa ‰ÏÚÓÏ השורש ¿«¿»ƒ¿¿»
נחצבו  שממנו האלוקי והמקור

הנשמות.

ÌÈLe¯c‰a ÔÎÏÂ החסידות מאמרי ¿»≈¿«¿ƒ
‡È„‰Ï ¯‡B·Ó ÌÈ·v ˙L¯Ùc¿»»«ƒ»ƒ¿»¿∆¿»

של  עניינה ««¿»»‰‰ÎLÓ‰במפורש
‰ÏÚÓlL È˙Le„˜cƒ¿»ƒ∆¿«¿»

ÌÎ˙Le„wÓ27, היא גם וכיצד ƒ¿«¿∆
באדם  ומתגלה È„ÈŒÏÚנמשכת Èkƒ«¿≈

˙BlÚ˙Ó Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«
Ì·ˆBÁ ¯B˜ÓÏ לשרשם ומגיעות ƒ¿¿»

למעלה  Ìbהאלוקי Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«
Ï"Î) BÓˆÚÏ ÏËpL ‰¯ËÚ‰»¬»»∆»«¿«¿

(‰ ÛÈÚÒ חלק היא שלהם והקדושה ¿ƒ
אני". קדוש "כי של והעטרה מכתר

ÌÈLe¯c‰·e במאמרי ואילו ¿«¿ƒ
ÔÈ¯BwLהחסידות  ˙BiL¯t‰c¿«»¿ƒ∆ƒ
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‰·eLz)28 שלא התעלות שהיא ¿»
קיצוני  במעבר אלא והדרגה )בסדר

(‡a¯c‡ ‡l‡ היא העומר ספירת ∆»«¿«»
(ÌBÈעבודה  ‰‚¯„‰Â ¯„Òa¿≈∆¿«¿»»

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ ÈL ,„Á‡∆»¿≈»ƒ¿
ולא  שלב אחר שלב היא וההתעלות

קיצוני  ודילוג ÏÚÓlL‰מעבר È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚ ‡a ,(»ƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»
.ÊÓ¯a ˜¯ ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆«¿∆∆
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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ואילך). פג ע' תשרי המאמרים ספר - המאמרים 29)מנחם ספר - מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא לקו"ת

.4 הערה רסד ע' מקדושתכם.30)אייר שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י שלכן ושם, ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם ובכ"מ.31)וראה ואילך. 119 ע' ח"י חלק לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÓ¯a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe¯„a ‡·enL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ כפי העבודה סדר את להדגיש היא הכוונה שאם למרות «»»ƒ
לכאור  העומר ספירת בימי העבודה שהוא סדר את להזכיר צריך היה לא ה

כלל  LÙהזה ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰29, בהרחבה כמבואר ««¬ƒ

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

לקדושה  LÙוהעלאתם ¯e¯·e≈∆∆
ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰30 של עבודה היא שגם «¿»
בלתי  עניינים של והעלאה בירור

רצויים.

¯BÓ‡ ˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»«¡
בני  בתוך "ונקדשתי נאמר שבה

‰ÌÈMישראל" ·B¯a ÔÈ¯B˜ƒ¿«»ƒ
,ÈL ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa באייר ÈLי"ד ÁÒÙc יום שהוא ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ¿∆«≈ƒ

בי"ד  ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע

החסר והשלמת תיקון בתור B·nÎÂ‡¯בניסן .‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Îe¯‡a31˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÁÒÙc «¬»¿»«≈¿∆«ƒƒ¿«¬«

,ÌÈ˜Ècv‰ עיקר ניסן שבחודש בהרחבה החסידות בתורת למבואר בהתאם ««ƒƒ
ביציאת  שהיה (וכפי הצדיקים עבודת שהיא 'המשכה' בדרך היא העבודה

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא

למעלה) מלמטה ÈLהעלאה ÁÒÙe∆«≈ƒ
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
˙L¯Ùc ÌÈLe¯c‰a Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«¿«¿ƒ¿»»«
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓe¯Ó ¯BÓ‡¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«
‰ÏÚÓlL È˙Le„¿̃»ƒ∆¿«¿»
"ÈBÓk ÏBÎÈ" ,ÌÎ˙Le„wÓƒ¿«¿∆»»ƒ

‡˙eÁÈa והתגלות המשכה שהיא ¿ƒ»
עבודת  של בכוחה רק שאפשרית

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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d"kyz'd ,xii` b"i ,xen` zyxt zay

אּלה  ּבדרּוׁשים ׁשּמּובא ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָּברמז.

ספירת  ּכי הּוא עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָענין

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא ּוברּור 29העֹומר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּתׁשּובה  ּכענין הּוא הּבהמית ויׁש30נפׁש . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשנים  ּברֹוב קֹורין אמֹור ּדפרׁשת ְְְֱִִִַַָָָלהֹוסיף,

הּוא  ׁשני ּדפסח ׁשני, לפסח ׁשּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּׁשּבת

אחר  ּבמקֹום ּבארּוכה וכּמבֹואר הּתׁשּובה. 31ענין ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּופסח  הּצּדיקים, עבֹודת ענין הּוא ראׁשֹון ְְֲִִִִֶֶַַַַַַּדפסח

ּגם  ולכן הּתׁשּובה. עבֹודת ענין הּוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָׁשני

הענין  מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ְְְְְֱִִַַָָָָָּבהּדרּוׁשים

"יכֹול  מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּדהמׁשכת

ּבניחּותא. ְִִָָּכמֹוני"
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ואילך). פג ע' תשרי המאמרים ספר - המאמרים 29)מנחם ספר - מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא לקו"ת

.4 הערה רסד ע' מקדושתכם.30)אייר שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י שלכן ושם, ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם ובכ"מ.31)וראה ואילך. 119 ע' ח"י חלק לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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כלל  LÙהזה ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿«≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰29, בהרחבה כמבואר ««¬ƒ

העומר  קרבן שלכן החסידות בתורת

ולכן  בהמה, מאכל משעורים, היה

ספירת  ימי של הרוחנית העבודה

ופרט  פרט כל לבירור קשורה העומר

(מ"חסד  הבהמית הנפש של מהמידות

שבמלכות") "מלכות עד שבחסד"

לקדושה  LÙוהעלאתם ¯e¯·e≈∆∆
ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿«

‰·eLz‰30 של עבודה היא שגם «¿»
בלתי  עניינים של והעלאה בירור

רצויים.

¯BÓ‡ ˙L¯Ùc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»«¡
בני  בתוך "ונקדשתי נאמר שבה

‰ÌÈMישראל" ·B¯a ÔÈ¯B˜ƒ¿«»ƒ
,ÈL ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa באייר ÈLי"ד ÁÒÙc יום שהוא ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ¿∆«≈ƒ

בי"ד  ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע
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,ÌÈ˜Ècv‰ עיקר ניסן שבחודש בהרחבה החסידות בתורת למבואר בהתאם ««ƒƒ
ביציאת  שהיה (וכפי הצדיקים עבודת שהיא 'המשכה' בדרך היא העבודה

מלך  עליהם 'נגלה כאשר עצמה מצרים

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים מלכי

למטה, מלמעלה בהתעוררות וגאלם'

העבודה  עיקר ותשרי אלול ובחודשי

בדרך  האדם מצד התשובה עבודת היא
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˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓe¯Ó ¯BÓ‡¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«
‰ÏÚÓlL È˙Le„¿̃»ƒ∆¿«¿»
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‡˙eÁÈa והתגלות המשכה שהיא ¿ƒ»
עבודת  של בכוחה רק שאפשרית

החסידות  שבמאמרי אלא התשובה,

ברמז  רק נזכר הדבר אמור פרשת של

כמבואר  מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת במאמרים ואילו

לעיל.
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מוגה  בלתי

על ‡. גדולים להזהיר ואמרת, "אמור הכהנים", אל "אמור פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
"אמור  שנאמר דכיון - "להזהיר mipdkdאל1הקטנים" הוא ואמרת" ד"אמור שהכפל לפרש אפשר אי ,"

oicÎzia על גדולים "להזהיר - הכהנים אל היא השניה האמירה שגם לומר, צריך ועלֿכן הכהנים", על
ציווי 2הקטנים" שמצד שאף והיינו, עצמו, מדעת זה היה הכהנים, על ביתֿדין הזהיר שמשה ומה ;

הן" ש"זריזין הכהנים על ביתֿדין להזהיר צורך אין סייג 3הקדושֿברוךֿהוא משה הוסיף מכלֿמקום, ,
הכהונה  לעבודת שייכים שאינם לענינים בנוגע גם המלובש 4לזרזם בורא ניצוץ מצד בעבודה: והענין .

בזירוז; צורך יש השינה, ענין שייך ששם שבנפש, החכמה בחינת מצד אבל כו', בזירוז צורך אין ביחידה,
אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת ובלשון משנתו, להעירו רק אלא חידוש, בדרך פעולה "ניט 5לא :

היום  אור קודם שיחות'6פארשלאפן" ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ַָ
ואילך. 61 עמוד ל"ז חלק

***

שיחה ·. (כעין כבודֿקדושת מאמר עלֿידי (הוגה גו' ישראל בני בתוך ונקדשתי דיבורֿהמתחיל (
שליט"א). אדמו"ר

***

על ‚. רש"י בפירוש ישראל 7הפסוק הביאור של "שבחן דן", למטה דברי בת שלומית אמו "ושם
בזה  יש ישראל, כלל של שבחן שזהו אף דלכאורה, - כו'" היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה

הכלל  בשביל הפרט על לוותר אין והרי ישראל, בת של גנותה גם 8משום שזהו לומר, צריך ועלֿכן ,
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ולא 1) רכה, בלשון אמירה "אמור", הלשון אודות גם דובר
קשות" אתנו הארץ אדוני האיש "דיבר (כמו קשה בלשון דיבור
פח, (ח"ג פרשתנו (ריש בזהר מ"ש ע"פ ובפרט ל)), מב, (מקץ
בלשון  צורך יש שלכאורה אף - בלחישו" הכהנים, על "אמור ב))

הטומאה  ענין אודות שמדובר לפי דוקא, שאינו *קשה שזהו"ע ,
שכהן  דכיון - מקוואות) הלכות סוף רמב"ם (ראה שכל ע"פ מובן
בחשאי, היא הכהנים עבודת גם לכך (ובהתאם החסד איש הוא
- מנחם תורת (ראה וזמרה בשירה הלווים עבודת כמו לא
כדי  קשה בלשון צורך אין וש"נ)), .289 ע' ריש ח"ד התוועדויות

כו'. הטוב בקו גם לפעול יכולים אלא עליו, לפעול
קטן?!2) מילד רוצים מה לטעון: שאין גם נאמר זה בענין

בעצמו  יתבונן ואז ודעת, בינה בחכמה שיגדל עד להמתין יש -
(או"ח  בשו"ע הזקן רבינו (כמ"ש האדם ושפלות ֿ ל הא בגדלות
האֿל  בגדלות להתבונן צריך תפלה כל שלפני וש"נ) רסצ"ח.

של האחריות שזוהי לידע צריך אלא האדם), הגדולים,ושפלות
את גם להזהיר החיוב מוטל עי"ז שעליהם ודוקא הקטנים,

הציווי. את עצמם הגדולים מקבלים - הקטנים את שמזהירים
"בנינו  שאמרו עי"ז היתה לבנ"י התורה שנתינת במ"ת, וכמו

(א)). ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא (ראה בעדנו" ערבים
וש"נ.3) א. כא, שבת
הזה,4) בזמן גם מטומאה דכהנים הזהירות אודות גם דובר

רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מתים טמאי כולם שבלאה"כ אף
וכן וש"נ); .137 ע' חכ"ח לקו"ש מישראל וש"נ. אחד כל בעבודת

כהנים" "ממלכת צריכים - ומצב מעמד שבכל - ו) יט, (יתרו
אם  (וגם מצוה והידור סופרים דברי של קל בדקדוק גם להזהר

"על - בכך רצונו יכול אין שלא כיון  לכך ", ב"ד  יקדישום כרחם
שענין להיות כיון - ישראל") בית הגוים ש"ככל ומצב מעמד

חידוש, של באופן אינו בלבד הטהרה משינה יקיצה כמו אלא
בפנים), ממילא.(כדלקמן בדרך הטומאה מתבטלת שאז

אצלו  פועל רבינו שמשה נטמא, שכבר מי אודות דובר וכן
דרא, שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע ועד"ז הטהרה, ענין

הרי  ששולח ובדורנו אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאינו, רבינו זה
39 ע' ח"ו התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה כו' לטהר שלוחים

וש"נ). ואילך.
ואילך.5) 316 ס"ע תרצ"ט סה"ש
שנים 6) עשר מלאות עם בקשר - בהמכתב בארוכה כמשנ"ת

ואילך). שעח ע' חכ"ג (אג"ק חב"ד אגודת צעירי להתייסדות
יא.7) כד, פרשתנו
(8- וש"נ) א. ט, (ברכות כרבים" הלכה ורבים ש"יחיד ואף

היחיד  דעת את לבטל (לא היא התכלית אדרבה)**הרי אלא ,
הרביםלפעול לדעת ותסכים תשתנה היחיד דעת גם שגם (ראה

להיות  יכול זה שענין ולהעיר, .(33 ובהערה 112 ע' חכ"א לקו"ש

*(ieeivdy mb x`azp"ik 'eb `nhi `l ytpl'eb aexwd ex`yl m`,"dxez t"r zeidl jixvy itk rahd jtid dxe`kl `ed-ieeivd epyiy oeikc
hi miyecw),(gi"jrxl zad`ejenk,"eizegiyn '`a x"enc` g"en w"k ixacke,y"dq d`x) ely xrvd enk zeidl jixv zlefd ly exrvy

(73 'r d"yz,k"`,oia welig 'idi dnl"aexwd ex`yeil`"i"pa x`yl,`edy inl wx `nhidl xzenyaexwcvn eil`sebd-dbdpdd jtid
mytpclth mtebe xwir,zevn meiw icil d`iand `idy"jenk jrxl zad`e"(a"lt `ipz d`x).

**(zkxay xirdle"mifxd mkg"`wec `idl`xyin `eaix miyy lr,dnec mzrc oi`y" itldfl df"gp zekxa),(`.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zexeka(iyiy meil)
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