
ה

     


ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני ּומבאר 1ּבתֹו , ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַָָאדמּו"ר

יתּבר2זה  קדּוׁשתֹו (ּגילּוי יׂשראל ּבני ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּלב  למעלה,3ּבתֹו ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא  ּדיׂשראל) ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּלּבם
מקּדׁשכם, הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
עצמֹו ּובזה למּטה. מּלמעלה יתּבר קדּוׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ההמׁשכה  ענינים, ׁשני למּטה) מּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָ(ּבההמׁשכה

מצֹות  עלֿידי וההמׁשכה ּתֹורה ּדההמׁשכה 4עלֿידי . ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ּתֹורה ְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשעלֿידי
העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה ֿ ידי על הּוא מה 5(ּבגׁשמ ּיּות), וזהּו . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
קדֹוׁש ּפעמים ג' העלאה 6ּׁשאֹומרים הּוא הא' ּדקדֹוׁש , ְְְֲִִֶַָָָָָָ

המׁשכֹות  הם והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָמּלמּטה
מצֹות  ועלֿידי ּתֹורה עלֿידי  למּטה, 5.מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
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― טובים לחיים יבדל ― של אחיו לייב, ארי' ישראל הרב וכו' הוו"ח של היארצייט יום אייר, י"ג "לקראת תש"נ, ― אייר י"ג בקונטרס לאור יצא (*ָ

תובב"א* צפת בעיה"ק ומנ"כ אנגלי', בליווערפול, ה'תשי"ב, אייר בי"ג נסתלק הקודש. לארץ עלה האחרונה מלחה"ע לפני ― שליט"א, אדמו"ר כ"ק

ה'תש"נ". שנת אייר, יג ג, יום ..

לב.1) כב, ב).2)פרשתנו (לג, ט דהלב.3)סעיף הפנימית נקודה הוא ישראל בני דתוך ג) (לב, ה סעיף שם לקו"ת לקו"ת 4)ראה

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

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 (*

    
‡Óe ,ÌÎLc˜Ó '‰ È‡ Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¿«ƒ¿∆¿»≈

'‰Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ "eÓ„‡ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œeacבמאמר «¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ
,‰Ê"...ונקדשתי" זה בפסוק Ï‡NÈהפותח Èa CB˙a ÈzLc˜Âc ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

משמעותו ( הדברים פנימיות שלפי CB˙aציווי Ca˙È B˙Le„˜ ÈeÏÈbƒ¿»ƒ¿»≈¿
l‰ ואחד אחד כל של «≈

Ï‡NÈc ישראל ‰e‡מבני ( ¿ƒ¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»
האלוקית  הקדושה של ההתגלות

תוצאה  היא היהודי הלב בתוך

והתעוררות  האדם פעולת של

שהיא  ה' אל להתקרב שלו

מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

מלמטה  בדרך הוא שהדבר כך

פעולת  היא ההתחלה כי למעלה,

הגורמת  שהיא מלמטה האדם

וההתגלות  ההתעוררות את

ÏLמלמעלה  ÌalL∆ƒ»∆
L‡ ÈÙLk ÚBa Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈≈
,Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈
להתקרב  צמא היהודי הלב

וגדול  חזק והצימאון לאלוקות

של  ורצונו בוערת אש כמו מאד

נכלל  להיות הוא היהודי

שלו  שהרצון היינו באלוקות,

אם  גם הוא באלוקות לדבוק

את  לאבד עליו כך לשם

(ובלשון  שלו האישית המציאות

שישראל  פירוש אדם, נשמת ה' נר ..." יט: פרק התניא, בספר הזקן רבנו

בטבעו  למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור למשל היא נשמתם אדם הקרויים

ביסוד  למעלה בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש שאור מפני

למעלה  וגם למטה כלום יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף הכללי... האש

חפצה  ... האדם נשמת כך בטבעו, חפץ הוא בכך אףֿעלֿפיֿכן בשורשו,

הגם  ... בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה

לגמרי...") במציאות שם ותתבטל ואפס אין כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שתהיה ¿«¿≈∆

מלמטה האדם של וההתעוררות ‰ÈÂ'מהצימאון È‡ CkŒÁ‡ CLÓƒ¿»««»¬ƒ¬»»
˙ÎLÓ‰ ,ÌÎLc˜Ó והתגלותB˙Le„˜'ה ליבו Ca˙Èשל תוך אל ¿«ƒ¿∆«¿»«¿»ƒ¿»≈

האדם  hÓÏ‰.של ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
‰ÎLÓ‰‰a) BÓˆÚ ‰Êe'ה קדושת של hÓÏ‰)ההתגלות ‰ÏÚÓlÓ »∆«¿¿««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,ÌÈÈÚ ÈL- האחד ¿≈ƒ¿»ƒ
‰Bz È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰- ««¿»»«¿≈»

Â השניÈ„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ¿««¿»»«¿≈
˙BˆÓ,שונים עניינים שני שהם ƒ¿

ומבאר. שהולך כפי

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰Bz אלוקות התגלות »ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»
È„Îe ,(˙eiÁea)¿»ƒƒ¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL של ∆ƒ¿∆««¿»»
האלוקית  ההתגלות

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

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

העולמות. בגשמיות

'‚ ÌÈÓB‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ
,LB„˜ ÌÈÓÚt בהמשכת כי ¿»ƒ»

שלושה  יש הקדושה והתגלות

שונים  ‰‡'עניינים LB„˜c¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ הפסוק כאמור, ¿«¿»
התגלות  על מדבר "ונקדשתי"

האדם  מצד התעוררות היינו למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית הקדושה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת זו ודרך מלמעלה והתגלות המשכה שגורמת

מתעלה  מצידו שהאדם מכך כתוצאה ‰Ìלאלוקות '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â¿»«¿«≈
˙BÎLÓ‰,הפוכה בדרך אלוקית התגלות hÓÏ‰,של ‰ÏÚÓlÓ «¿»ƒ¿«¿»¿«»

˙BˆÓ È„ÈŒÏÚÂ ‰Bz È„ÈŒÏÚ5 לפעול שונות דרכים שתי כאמור, שהם, «¿≈»¿«¿≈ƒ¿
בפנימיות  שמתגלית תורה עלֿידי ההמשכה – למטה מלמעלה ההמשכה את

(גשמיות). בחיצוניות שמתגלית מצוות ידי שעל וההמשכה העולמות (רוחניות)
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ו   

ל)הּמאמר CÈLÓÓeב) קדֹוׁש7ּב(הּביאּור ּפעמים ׁשג' , «¿ƒְְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכתר  הּוא הא' קדֹוׁש מדרגֹות. ג' ְֵֵֶֶַָָהם
ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּב' קדֹוׁש מחכמה), ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבזה וק  הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ּכתר הּוא הג' דֹוׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּידּוע  הּסֹובב',8עלּֿפי 'אֹור על קאי (ּבכלל) ׁשּקדֹוׁש ְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הענין  עיקר ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
(ּכי  מהחכמה ׁשּלמעלה ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדקדֹוׁש

ההׁשּתלׁשלּות  ראׁשית היא הּכתר 9חכמה ׁשּגם וזה .( ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות וכתר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּדזעירֿאנּפין
ועלּול, עּלה ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות
הּכתרים  ׁשּכל ּכיֿאם מהעילה, אחר מהּות הּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהעלּול

אחד  מהּות ּכתר 10הם להיֹות הּכתר ירידת לאחרי וגם , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
קֹודם  ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא למלכּות, אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָלזעירֿאנּפין
ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ׁשּלמעלה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(ּכתר
ּבמדרגתם  חלּוקים הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבהּמאמר
הּב' וקדֹוׁש מחכמה, ׁשּלמעלה הּכתר הּוא הא' ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּקדֹוׁש
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ואילך.7) סע"ב ―לג, ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה וראה

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

ואילך)]. 184 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות ה'תנש"א אחריֿקדושים [ש"פ ובכ"מ.8)ואילך]. 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

    
CÈLÓÓe ('תורה Ó‡n‰(Ï,ב'לקוטי e‡Èa‰)a המאמר (לאחר «¿ƒ¿«≈¿««¬»

הדברים  "לבאר בדיבורֿהמתחיל למאמר 'ביאור' תורה' ב'לקוטי מופיע עצמו,

ונתבאר) קדוש" קדוש, "קדוש, עניין באריכות מבואר שם ונקדשתי", פסוק על

˙k ‡e‰ '‡‰ LB„˜ .˙B‚„Ó '‚ Ì‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L בחינת ∆¿»ƒ»≈«¿≈»»∆∆
עליון «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰כתר

‰ÓÎÁÓ ראשית שהיא ≈»¿»
נתון  שהכתר כשם הספירות,

האדם  של ראשו ˜„LBמעל ,(»
ŒÈÚÊc ˙k ‡e‰ 'a‰«∆∆ƒ¿≈

ÔÈt‡ הספירות של המידות «¿ƒ
אנפין" "זעיר הנקראות העליונות

המוחין  לעומת כי זעירות) (פנים

אור  מעט בהם יש העליונים

‰e‡וחיות, '‚‰ LB„˜Â¿»«
˙eÎÏÓc ˙k הספירה ∆∆¿«¿

הספירות. מעשר האחרונה

שמשמעותו  "קדוש" כלומר,

הכתר  עניין הוא ונבדל נעלה

אלא  מהספירות שלמעלה

– שונות דרגות יש עצמו שבכתר

כתר  בתור מספירות, למעלה

ולכן  למלכות כתר ובתור למידות

"קדוש", פעמים שלוש נאמר

ומבאר. שהולך כפי

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂהחסידות LB„wLבתורת ¿≈««≈»∆«ƒ«»«∆»
ÏÏÎa) שבדבר השונות לדרגות להיכנס מבלי כללי, ˜‡Èבאופן מכוון ) ƒ¿»»≈

,'Bq‰ B‡' ÏÚ לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר ««≈
עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב "אור הנקראים אופנים בשני

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי האור התגלות הוא הסובב אור

על  שמאיר שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף', בדרך בשווה, והנבראים העולמות

האור  התגלות הוא הממלא ואור בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה' העולמות

ומתלבש  עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי

עלמין" כל הסובב ל"אור מכוון "קדוש" כלל ובדרך בפנימיות, מהם אחד בכל

˙eÏLÏzL‰Ó ÏceÓe LB„˜ ‡e‰L כל ה"ממלא האלוקי מהאור ∆»¿»≈ƒ¿«¿¿
וההארה  ההמשכה שבו השתלשלות" ב"סדר לדרגה מדרגה ויורד שבא עלמין"

זו  אחוזות שלה שהטבעות שלשלת כמו הדרגתית בצורה היא לדרגה ממדרגה

LB„˜cבזו. ÔÈÚ‰ ˜ÈÚ ÔÎÏÂ ומובדל במובן שקדוש "סובב" של ¿»≈ƒ«»ƒ¿»¿»
והמוגבל  המדוד ÏÚÓlL‰מהאור ˙ka ‡e‰ ('‡‰ LB„˜)»»«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Èk) ‰ÓÎÁ‰Ó היא ולכן ≈«»¿»ƒ»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
העליונות  הספירות בעשר ÔÈt‡ŒÈÚÊcהראשונה ˙k‰ ÌbL ‰ÊÂ .(¿∆∆««∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,LB„˜ ÌLa ÌÈ‡˜ ˙eÎÏÓc ˙ÎÂ השנייה הבחינה כאמור, והם, ¿∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈»

שלמעלה  ו"כתר" "קדוש " יתכן איך מובן לא ולכאורה ב"קדוש", והשלישית

שהם  המלכות ובספירת במידות מהחכמה) למעלה עיקרו (ולכן מהשתלשלות

והביאור ההשתלשלות? סדר שבתוך ‰eÏLÏzL˙דרגות Èk ‡e‰ƒƒ¿«¿¿
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰k ‡Ï ‡È‰ ÌÈ˙k‰ ותוצאה סיבה «¿»ƒƒ…¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿»

Á‡ ˙e‰Ó ‡e‰ ÏeÏÚ‰L∆∆»««≈
,‰ÏÈÚ‰Ó הוא השכל למשל, ≈»ƒ»

שבאות  המידות להתהוות 'עילה'

נולד  רגש כי מהשכל, כתוצאה

אין  אבל שכלית, התבוננות מתוך

למהות  השכל מהות בין דמיון

והתכונות  והמהות המידות,

של  וההשפעה הפעולה ואופן

של  מאלה לחלוטין שונים השכל

שבכל  הכתרים בין אבל המידות

דמיון  יש בחינה ובכל עולם

שבתוך  הכתרים גם כי מהותי

מתהווים  לא השתלשלות סדר

והדרגה  ÏkLבסדר Ì‡ŒÈkƒƒ∆»
,„Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ ÌÈ˙k‰«¿»ƒ≈«∆»
שלמעלה  עליון כתר רק ולא

ונקרא  'כתר' הוא מהחכמה

ÈÈ„˙'קדוש' ÈÁ‡Ï Ì‚Â¿«¿«¬≈¿ƒ«
ŒÈÚÊÏ ˙k ˙BÈ‰Ï ˙k‰«∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈt‡ המידות˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ¿«¿
הספירות,שהיא  השתלשלות בסדר האחרונה BÓkהדרגה B˙e‰Óa ‡e‰¿«¿

(‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ˙k) Ì„B˜ ‰È‰L'השתלשלות ב'סדר כלומר, ∆»»∆∆∆∆¿«¿»≈»¿»
באה  היא כי שמעליה מזו למטה היא בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי המסודר

מהחכמה, (הבינה ממנה בריאה ישירות – בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל וכד') מבריאה יצירה מאצילות,

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות כמבואר לה מיוחד השתלשלות'

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה שכתר נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

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

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

LB„˜Âכאמור( ,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ˙k‰ ‡e‰ '‡‰ LB„wL∆»»«∆∆∆¿«¿»≈»¿»¿»
e‡Èa Ìb ‡e‰ ,(˙eÎÏÓ„e ÔÈt‡ŒÈÚÊc ˙k‰ Ì‰ '‚‰Â 'a‰«¿«≈«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«≈

ÌpÙB‡a ˜eÏÈÁ‰ ÏÚ נמשכת כתר של מסוימת בחינה אותה שבה בדרך ««ƒ¿«»
גילוי לידי ÏÚÓÏ‰,ובאה ‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡e‰ '‡‰ LB„wL)∆»»¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»

האדם מצד שמתחילה התעוררות שהיא 'העלאה' ‰a'באמצעות LB„˜Â¿»«
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ּביאּור  ּגם הּוא ּודמלכּות), ּדזעירֿאנּפין הּכתר הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַוהג'
ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ּבאֹופּנם החילּוק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעל
למּטה). ּדמּלמעלה ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָלמעלה,
ּומּובּדל  קדֹוׁש ׁשהּוא ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּד[אֹור]
מּכיר  ׁשהּוא ּבאֹופן הּוא ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלגמרי,
הּוא  ולכן מּמּנּו, ּומ ּובּדל ׁשּמּופלא ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּומרּגיׁש
הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל מּמציאּותֹו לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמׁשּתֹוקק
אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב [אֹור] ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַוכאׁשר
למּטה. ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלּמלכּות,
ׁשהחּלּוק  והג', הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָועלּֿדרֿזה
ּבמדרגתם. חלּוקים ׁשהם מּפני הּוא המׁשכתם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹופן
ּכתר  ׁשּנעׂשה הּוא ׁשּלֹו ׁשהּירידה ּכיון הּב', ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקדֹוׁש

האצילּות  סֹוף הּוא (ּדזעירֿאנּפין ),11לזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ּבפנימּיּות (רק) היא ְְְִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכתֹו
היא  (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ׁשּיֹורד הג', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָוקדֹוׁש

הּנבראים  ּבחיצֹונּיּות 11ׁשרׁש (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) ּדאיתא 12ּב(הּביאּור מה ּדזהּו , «¿ƒְְְְֲִֵֶַַַַָָ
מׁשל 13ּבּמדרׁש קדֹוׁש), ּפעמים ג' (ּבענין ְְְְִִִַַָָָָָ

,הּמל עׂשה מה ,לּמל עטרֹות ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבני
יֹום  ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹהניח
מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני מכּתירים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעליֹונים
ׁשל  ּבראׁשן ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא והתקּדׁשּתם 14יׂשראל, אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
העטרה  הּוא אני קדֹוׁש ּדכי היינּו קדֹוׁשים. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָוהייתם
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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, יט,14)ויק"ר קדושים

ז. כ, ב.

    
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â בדרך היא שלהם וההתגלות ¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה הבחינה ),'המשכה' מדוע ומבאר שהולך כפי

באות  הנוספות הבחינות ושתי למעלה, מלמטה בדרך באה בכתר העליונה

למטה. מלמעלה ‰Bqבדרך [B‡]c הוא מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (˙k)∆∆«¿≈»∆
ÈÓ‚Ï ÏceÓe LB„»̃¿»¿«¿≈
האור  שבו השתלשלות' מ'סדר

הדרגתית  בצורה יורד האלוקי

מוגדרים  נבראים ומהווה

BlLומוגבלים, Èelb‰«ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה »»»¿∆

‡e‰L האדםÈkÓ ∆«ƒ
e‰fL LÈbÓe האלוקי האור «¿ƒ∆∆

הוא בו «¿ÔÈÚƒשמתגלה
epnÓ ÏceÓe ‡ÏÙenL∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ממנו ‰e‡ונעלה ÔÎÏÂ¿»≈
Ïˆ‡˙האדם ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈

B˙e‡ÈˆnÓ מגדרי לצאת ƒ¿ƒ
שגורמות  וההגבלות המציאות

מוגבלת  מציאות להיות לו

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

נפרדת  «¿ÔÈÚ‰a¿»ƒכיישות
] L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰[B‡ «¿»¿«¬∆

˙k ˙BÈ‰Ï „BÈ Bq‰«≈≈ƒ¿∆∆
B‡ ÔÈt‡ŒÈÚÊÏƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ דרגות שהם ««¿
השתלשלות' 'סדר בתוך ובחינות

ומוגבל ‰ÈeÏÈbהמדוד Ê‡»«ƒ
CLÓpM ÔÙB‡a ‡e‰ BlL∆¿∆∆ƒ¿»

מלמעלה כי hÓÏ‰ומתגלה ¿«»
קולט  התחתון, האדם ה'מטה',

הזה. האור את בתוכו ומכיל

‰ÊŒCcŒÏÚÂ,הכתרים התגלות נפעלת שבו האופן בעניין שהוא ‰e‡כמו ¿«∆∆∆
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L ,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba שבאופן ¿≈«¿»«¿«∆«ƒ¿∆«¿»»»

ביניהם  יש כאמור אבל למטה מלמעלה המשכה ידי על נמשכים שניהם כללי

ההמשכה  אופן לגבי הבדלים ÌÈ˜eÏÁעצמם Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¬ƒ
Ì˙‚„Óa ההמשכה בצורת ההבדלים את היוצרים הם בדרגות וההבדלים ¿«¿≈»»

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות.

BlL ‰„Èi‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆

כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡ŒÈÚÊÏירידה ˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡ŒÈÚÊc) כמבואר ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

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

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

בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

באמצעות  ונמשך יורד כשהוא

שמדובר  וכיוון המלכות), מידת

מעולם  חלק עדיין שהיא בדרגה

נאמר  (עליו הנעלה האצילות

זאת  בכל "עולם" היותו שעם

ממש" "אלוקות )הוא
(˜) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«
ŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»«

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

„BiL נמוכה יותר לדרגה ∆≈
˙eÎÏÓÏ ˙k ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆««¿
בחינת  של מהמידות שלמטה

‰È‡זעירֿאנפין  ˙eÎÏÓc)¿«¿ƒ
ÌÈ‡p‰ LL11 דרכה כי …∆«ƒ¿»ƒ

מז"א  האלוקי האור עובר

הנבראים  את ),להחיות
(Ìb) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ למטה «¿»»ƒ«

העולמות  בפנימיות רק לא יותר,

גם  ˆÈÁa˙eiBאלא ¿ƒƒ
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»«¿≈«¬≈

,(˙Bˆn‰.לעיל כמבואר «ƒ¿
e‡Èa‰)a CÈLÓÓe (‚«¿ƒ¿«≈

,Ó‡n‰(Ï דיבורֿהמתחיל ¿««¬»
תורה' ב'לקוטי "ונקדשתי"

‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc מובא ¿∆«¿ƒ»
ÌÈÓÚt '‚ ÔÈÚa) L„na«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ
ÈÏ ÏLÓ ,(LB„»̃»»ƒ¿≈
LÏL eNÚL ‰È„Ó¿ƒ»∆»»…

˙BËÚ כתרים˙Á‡ BL‡a ÁÈ‰ ,CÏn‰ ‰NÚ ‰Ó ,CÏnÏ ¬»«∆∆∆»»«∆∆≈ƒ«¿…««
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡a ÌÈzLe המלאכיםÌÈÈzÎÓ ¿«ƒ¿…»»»¿»»∆¿ƒ«¿ƒƒ
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ז      

ּביאּור  ּגם הּוא ּודמלכּות), ּדזעירֿאנּפין הּכתר הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַוהג'
ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ּבאֹופּנם החילּוק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעל
למּטה). ּדמּלמעלה ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָלמעלה,
ּומּובּדל  קדֹוׁש ׁשהּוא ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּד[אֹור]
מּכיר  ׁשהּוא ּבאֹופן הּוא ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלגמרי,
הּוא  ולכן מּמּנּו, ּומ ּובּדל ׁשּמּופלא ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּומרּגיׁש
הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל מּמציאּותֹו לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמׁשּתֹוקק
אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב [אֹור] ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַוכאׁשר
למּטה. ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלּמלכּות,
ׁשהחּלּוק  והג', הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָועלּֿדרֿזה
ּבמדרגתם. חלּוקים ׁשהם מּפני הּוא המׁשכתם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹופן
ּכתר  ׁשּנעׂשה הּוא ׁשּלֹו ׁשהּירידה ּכיון הּב', ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקדֹוׁש

האצילּות  סֹוף הּוא (ּדזעירֿאנּפין ),11לזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ּבפנימּיּות (רק) היא ְְְִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכתֹו
היא  (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ׁשּיֹורד הג', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָוקדֹוׁש

הּנבראים  ּבחיצֹונּיּות 11ׁשרׁש (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) ּדאיתא 12ּב(הּביאּור מה ּדזהּו , «¿ƒְְְְֲִֵֶַַַַָָ
מׁשל 13ּבּמדרׁש קדֹוׁש), ּפעמים ג' (ּבענין ְְְְִִִַַָָָָָ

,הּמל עׂשה מה ,לּמל עטרֹות ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבני
יֹום  ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹהניח
מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני מכּתירים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעליֹונים
ׁשל  ּבראׁשן ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא והתקּדׁשּתם 14יׂשראל, אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
העטרה  הּוא אני קדֹוׁש ּדכי היינּו קדֹוׁשים. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָוהייתם
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â בדרך היא שלהם וההתגלות ¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה הבחינה ),'המשכה' מדוע ומבאר שהולך כפי

באות  הנוספות הבחינות ושתי למעלה, מלמטה בדרך באה בכתר העליונה

למטה. מלמעלה ‰Bqבדרך [B‡]c הוא מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (˙k)∆∆«¿≈»∆
ÈÓ‚Ï ÏceÓe LB„»̃¿»¿«¿≈
האור  שבו השתלשלות' מ'סדר

הדרגתית  בצורה יורד האלוקי

מוגדרים  נבראים ומהווה

BlLומוגבלים, Èelb‰«ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה »»»¿∆

‡e‰L האדםÈkÓ ∆«ƒ
e‰fL LÈbÓe האלוקי האור «¿ƒ∆∆

הוא בו «¿ÔÈÚƒשמתגלה
epnÓ ÏceÓe ‡ÏÙenL∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ממנו ‰e‡ונעלה ÔÎÏÂ¿»≈
Ïˆ‡˙האדם ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈

B˙e‡ÈˆnÓ מגדרי לצאת ƒ¿ƒ
שגורמות  וההגבלות המציאות

מוגבלת  מציאות להיות לו

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

נפרדת  «¿ÔÈÚ‰a¿»ƒכיישות
] L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰[B‡ «¿»¿«¬∆

˙k ˙BÈ‰Ï „BÈ Bq‰«≈≈ƒ¿∆∆
B‡ ÔÈt‡ŒÈÚÊÏƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ דרגות שהם ««¿
השתלשלות' 'סדר בתוך ובחינות

ומוגבל ‰ÈeÏÈbהמדוד Ê‡»«ƒ
CLÓpM ÔÙB‡a ‡e‰ BlL∆¿∆∆ƒ¿»

מלמעלה כי hÓÏ‰ומתגלה ¿«»
קולט  התחתון, האדם ה'מטה',

הזה. האור את בתוכו ומכיל

‰ÊŒCcŒÏÚÂ,הכתרים התגלות נפעלת שבו האופן בעניין שהוא ‰e‡כמו ¿«∆∆∆
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L ,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba שבאופן ¿≈«¿»«¿«∆«ƒ¿∆«¿»»»

ביניהם  יש כאמור אבל למטה מלמעלה המשכה ידי על נמשכים שניהם כללי

ההמשכה  אופן לגבי הבדלים ÌÈ˜eÏÁעצמם Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¬ƒ
Ì˙‚„Óa ההמשכה בצורת ההבדלים את היוצרים הם בדרגות וההבדלים ¿«¿≈»»

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות.

BlL ‰„Èi‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆

כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡ŒÈÚÊÏירידה ˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡ŒÈÚÊc) כמבואר ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

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

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

בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

באמצעות  ונמשך יורד כשהוא

שמדובר  וכיוון המלכות), מידת

מעולם  חלק עדיין שהיא בדרגה

נאמר  (עליו הנעלה האצילות

זאת  בכל "עולם" היותו שעם

ממש" "אלוקות )הוא
(˜) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«
ŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»«
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˙eÎÏÓÏ ˙k ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆««¿
בחינת  של מהמידות שלמטה

‰È‡זעירֿאנפין  ˙eÎÏÓc)¿«¿ƒ
ÌÈ‡p‰ LL11 דרכה כי …∆«ƒ¿»ƒ

מז"א  האלוקי האור עובר

הנבראים  את ),להחיות
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‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc מובא ¿∆«¿ƒ»
ÌÈÓÚt '‚ ÔÈÚa) L„na«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ
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ח   

ׁשּתי  הם קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ּבראׁשֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשּנֹותן
ּדבּמדרׁש ּולהעיר, יׂשראל. ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעטרֹות
ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא איתא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלפנינּו
קדֹוׁשים, והייתם והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל
ׁשל  ּבראׁשן ׁשּנֹותן העטרֹות ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדלכאֹורה
אני) קדֹוׁש לכי (ׁשּבסמיכּות ּתהיּו קדֹוׁשים הם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָיׂשראל

קדֹוׁשים  והייתם ׁשניהם 15ּווהתקּדיׁשּתם (ׁשּנחׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּדׁשּתי  מפרׁש, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אבל אחת). ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָלעטרה
והתקּדׁשּתם  הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהעטרֹות
קדֹוׁש לכי (ׁשּבסמיכּות ּתהיּו ּוקדֹוׁשים קדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶָוהייתם

ּבהעטרֹות. נמנית אינּה ְְֲֲִִֵֵָָָאני)

ׁשם LÈÂד) ּבּמדרׁש ּדאיתא מה עלּֿפי זה ,16לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּכי  לֹומר, ּתלמּוד ּכמֹוני? יכֹול ּתהיּו, ְְְִִִִַַָָקדֹוׁשים

למע  קדּוׁשתי אני, ה'צמח קדֹוׁש וכתב מּקדּוׁשתכם. לה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
קדֹוׁשים  ּפרׁשת  ריׁש הּתֹורה' (ּב'אֹור ּתמּוּה.17צדק' ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, (ּבפׁשטּות) ּבזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּכונה
ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּכמֹוני. יהיּו ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָקסלקאּֿדעּתא

נּצבים  הּקדּוׁשה 18ּפרׁשת היא ּדקדּוׁשתכם מבֹואר, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הּמצֹות, ּדמעׂשה ּדלתּתא אתערּותא עלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנמׁשכת
נעלית  קדּוׁשה היא מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּוקדּוׁשתי
מּגעת  הּמצֹות ּדמעׂשה ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר
ׁשּבעליּֿתׁשּובה  מה וזהּו הּתׁשּובה. עלֿידי ונמׁשכת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשם,

ּגמּורים  מּצּדיקים למעלה הם 19הם הּתׁשּובה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ
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ה"ד. פ"ז תשובה

    
È‡ LB„˜ ÈÎc הקדושֿברוךֿהוא על האמורה ‰ËÚ‰הקדושה ‡e‰ ¿ƒ»»ƒ»¬»»

ÈzLהכתר  Ì‰ ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â ,BL‡a Ô˙BpL∆≈¿…¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿≈
˙BËÚ‰ הכתרים שניÔ˙BpL הקדושֿברוךֿהוא.Ï‡NÈ ÏL ÔL‡a »¬»∆≈¿…»∆ƒ¿»≈

L„nc ,ÈÚ‰Ïe רבהeÈÙlL בידינו המצוי מובא ‡È˙‡הנוסח ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆¿»≈ƒ»
È˙Îc ‡e‰ זהו ‰„‡ ¬»ƒ¿ƒ

Ú„˙שכתוב  Ïk Ï‡ ac«≈∆»¬«
eÈ‰z ÌÈLB„˜ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿

Â ÌzLc˜˙‰ÂÌ˙ÈÈ‰ ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
‰fÓ ‰B‡ÎÏc ,ÌÈLB„¿̃ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
˙BËÚ‰ ÈzLc ÚÓLÓ«¿«ƒ¿≈»¬»

ֿ Ô˙BpLהכתרים  הקדושֿברוך ∆≈
Ï‡NÈהוא  ÏL ÔL‡a¿…»∆ƒ¿»≈
Ì‰- eÈ‰zהאחד ÌÈLB„˜ ≈¿ƒƒ¿

LB„˜ ÈÎÏ ˙eÎÈÓÒaL)∆ƒ¿ƒ¿ƒ»
(È‡- ÌzLÈc˜˙‰Âeוהשני ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆

ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Âƒ¿ƒ∆¿ƒ
Ì‰ÈL ÌÈLÁpL)∆∆¿»ƒ¿≈∆
ו"והייתם  "והתקדשתם"

‡Á˙קדושים" ‰ËÚÏ ולא «¬»»««
שונים  כתרים ‡Ïשני .(¬»

,LÙÓ '‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»≈
Ô˙BpL ˙BËÚ‰ ÈzLcƒ¿≈»¬»∆≈
Ì‰ Ï‡NÈ ÏL ÔL‡a¿…»∆ƒ¿»≈≈
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆

,ÌÈLB„˜ המדרש שלפי ¿ƒ
אחד  לכתר ÌÈLB„˜e¿ƒנחשבים

ÈÎÏ ˙eÎÈÓÒaL) eÈ‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ
È‡ LB„˜ הסמיכות )למרות »¬ƒ

˙BËÚ‰a ˙ÈÓ dÈ‡ בין ≈»ƒ¿≈¿»¬»
שלושת  אלא הכתרים שלושת

 ֿ הקדוש של הכתר הם: הכתרים

ושני  אני" קדוש "כי - ברוךֿהוא

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", – ישראל בני של בראשם הכתרים

‰Ê ‡Ï LÈÂ נוסח „) לפי האחד הפסוקים, בדרשות האופנים שני את ¿≈¿»≈∆
תורה, בלקוטי המבואר לפי והשני נוסף ÈtŒÏÚהמדרש È‡c˙‡עניין ‰Ó «ƒ«¿ƒ»

,ÌL L„na זה המוסיף פסוק על נוספת דרשה eÈ‰z,ומביא ÌÈLB„˜ «ƒ¿»»¿ƒƒ¿
?ÈBÓk ÏBÎÈ מתכוון הכתוב כמו האם קדוש להיות היהודי שעל לומר »»ƒ

ÓBÏ,הקדושֿברוךֿהוא  „eÓÏz ממשיך ומלמדנו הפסוק Èkואומר «¿«ƒ
ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙Le„˜ ,È‡ LB„˜ מסוגל לא אכן והאדם »¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו הללו,˙ÎÂלהגיע המדרש דברי על ¿»«

LÈאדמו"ר  '‰Bz‰ B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ והתחלת Lt˙ראש «∆«∆∆¿«»≈»»«
deÓz ‰fL (ÌÈLB„˜.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 קדושיםÈBÓk בדרגת ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, של הקדושה

ולהשתוות  להידמות ניתן וכי

יש  ולמה לקדושֿברוךֿהוא,

מיוחד  ובלימוד בפסוק צורך

פחות  היא האדם שקדושת לומר

הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו

שהדבר  צדק' ה'צמח אומר ולכן

תמוה.

˙Lt '‰Bz ÈËewÏ'e¿ƒ≈»»»«
,‡BÓ ÌÈv בפירוש ƒ»ƒ¿»

זה  ז"ל חכמינו מאמר

ÌÎ˙Le„˜c בני של קדושתם ƒ¿«¿∆
לקדושתו  דמיון לה שאין ישראל

הקדושֿברוךֿהוא  È‰ƒ‡של
‰Le„w‰ העליונה «¿»
˙ÎLÓpL למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆

גילוי  לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚובאה
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד מלמטה, התעוררות

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

שהם  האדם, של שמעשיו

את  וממשיכים המעוררים

מוגבלים, הם הזו, הקדושה

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

לה  שאין הקדושֿברוךֿהוא

האדם למעשה ˜„Le‰דמיון ‡È‰ אלוקיתÔÈ‡L ˙BÈa ˙ÈÏÚ ƒ¿»«¬≈¿≈∆≈
,ÌL ˙ÚbÓ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc ‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ של למעשיו ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬≈«ƒ¿«««»

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא' 'אתערותא בדרך המצוות בקיום האדם

הזו  הנעלית ‰eLz‰דווקאÎLÓÂ˙הקדושה È„ÈŒÏÚ עבודה שהיא ¿ƒ¿∆∆«¿≈«¿»
המצוות. קיום של הרגילה מהעבודה יותר לכך e‰ÊÂנעלית הפנימי הטעם ¿∆

‰eLzŒÈÏÚaL ‰Óלאלוקות והתקרבו רחוקים היו ‰Ìשבעבר «∆«¬≈¿»≈
‰ÏÚÓÏגבוהה יותר בדרגה ÌÈeÓbונמצאים ÌÈ˜ÈcvÓ לא שמעולם ¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰Ìהתרחקו, ‰eLz‰ È„ÈŒÏÚ Èk התשובה ÌÈÎÈLÓÓבעלי ƒ«¿≈«¿»≈«¿ƒƒ

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

     

מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָממׁשיכים
ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָּכמבֹואר

‰B‡ÎÏÂ על ׁשּבבעליּֿתׁשּובה ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ
יׁשנּה ּבּצּדיקים ׁשּגם אף ּגמּורים, ְְִִִִִֶֶַַַַַָצּדיקים
אני  קדֹוׁש הּוא הא' וקדֹוׁש קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' ְְְֲֲִִָָָָָָָהעבֹודה
ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, מּקדּוׁשתכם), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(קדּוׁשתי
למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן ה ּוא ּבּצּדיקים ְְְְֲִִֶַַַַָָָָהא'
ּבקדּוׁשתֹו וליּכלל מּמציאּותם לצאת ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמׁשּתֹוקקים
רק  הּוא למּטה, ׁשהם ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיתּבר
הּוא  הא' קדֹוׁש ּגם ּובבעליּֿתׁשּובה, והג'), הּב' ְְְֲֵַַַַָָָָקדֹוׁש
אפׁשר  אי להבין, וצרי למּטה. ּדהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

למּטה  אני ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה אינֹו20ׁשּתּומׁש ּוביֹותר . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קסלקאּֿדעּתא  ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן,
(ּגם  איתא ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּתמּוּה, הּוא ּכמ ֹוני ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּיהיּו
הּקדּוׁשה  ממׁשיכים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלהּמּסקנא),

הפּוכֹות. סברֹות הם ּדלכאֹורה אני, ְְְְֲִִֵָָָָּדקדֹוׁש

LÈÂ ׁשּזה צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכל,ּתמּוּה מקֹום לזה ׁשאין היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדכיון ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם
נברא  [יתּבר חכמתֹו ׁשּגזרה ּכפי [ׁשּנקּבע ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
קסלקאּֿדעּתא  אפילּו ׁשּי אין לּבֹורא, ּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
ׁשּי אין אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ּכמֹוני. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו
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(דבפשטות 20) כתר הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

ואעפ"כ  עתיק. הוא מקדושתכם שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר

    
,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓ ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆

התשובה  עבודת בכוח רק אלא המצוות מעשה ידי על ולגלות להמשיך

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡BÓk מגלים התשובה עבודת ידי שעל «¿»¿ƒ≈»»
'אתערותא  כלל שבדרך כזה נעלה ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים

(מעשה  האדם מצד דלתתא'

להגיע  מסוגלת לא המצוות)

לשם.

,ÓBÏ CÈˆ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ«
‰ÏÚn‰cוהיתרוןŒÈÏÚaL ¿««¬»∆¿«¬≈

ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz¿»««ƒƒ
,ÌÈeÓb שממנה הדרגה לגבי ¿ƒ

הקדושה  ונמשכת »‡Ûנשפעת
dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»
ÌÈÓÚt '‚c ‰„BÚ‰»¬»¿¿»ƒ
‡e‰ '‡‰ LB„˜Â ,LB„»̃¿»»
È˙Le„˜) È‡ LB„»̃¬ƒ¿»ƒ
,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
עבודת  גם לכאורה כן ואם

התגלות  ממשיכה הצדיקים

הקדושֿברוךֿהוא  של מקדושתו

שהדבר  אומרים ולמה בעצמו

בעלי  של בכוחם רק הוא

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

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

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

שלמעלה  הכתר המשכת אופן

בהתעוררות  שהיא מהספירות

העלאה, בדרך למעלה מלמטה

שעובדים ÌÈ˜˜BzLnLהיינו  זו הצדיקים בדרך ה' Ïˆ‡˙את ∆ƒ¿¿ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ שלהם המציאות כל על לוותר ומוכנים מציאותם, מגדרי לצאת ƒ¿ƒ»

Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏÂ באבוקה נר CLÓpLכהתכללות ‰ÊÂ) ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk Ì‰Ï,מציאותם מגדרי לצאת ˜מבלי ‡e‰ »∆¿∆≈¿«»«

'‚‰Â 'a‰ LB„˜ של הם הכתר שגם המלכות ספירת של והכתר המידות »«¿«
אבל  סוף, אין באור שקשורים הגדרים כתרים לתוך שנמשכו כפי הוא הדבר

לעיל  כמבואר ‰‡'וההגבלות, LB„˜ Ìb ,‰eLzŒÈÏÚe המשכת ), ¿«¬≈¿»«»»
שלמעלה  שאין הכתר הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו עניין שהוא מהספירות

ל"קדושתכם" דמיון hÓÏ‰לה ‰ÎLÓ‰c ÔÙB‡a ‡e‰ שהדבר באופן ¿∆¿«¿»»¿«»
האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ È‡ LB„˜c זו שלמעלה והרי הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים

'‰Bz‰ B‡'c ,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»
לעיל, eÏÈÙ‡L∆¬ƒכמובא

eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ»̃«¿»«¿»∆ƒ¿
,deÓz ‡e‰ ÈBÓk שאפילו »ƒ»«

שבני  הדעת על שמעלה מחשבה

קדושים  יהיו נבראים, ישראל,

היא  הבורא של הקדושה בדרגת

Bz‰'תמוהה  ÈËewÏ'e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ לא ƒ»«¿««¿»»

שניתן  אפשרות בתור רק

הדעת), על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלהעלות
ÌÈÎÈLÓÓ ‰eLz‰«¿»«¿ƒƒ
,È‡ LB„˜c ‰Le„w‰«¿»¿»»ƒ
עבודה  של סוג שיש היינו

ביכולתו  שכן האדם בעבודת

ולגלות  «¿B‡ÎÏc¿ƒ‰להמשיך
˙BÎeÙ‰ ˙BÒ Ì‰≈¿»¬

כזו לחלוטין  תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה מן מחלוקת

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

ˆ ÁÓˆ'‰ ˙kM ‰Óc'˜„ ¿«∆»««∆«∆∆
‰Êa ‰ek‰ ,deÓz ‰fL∆∆»«««»»»∆
ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»∆»

ÏÎOa בלבד זו ולא האנושי, «≈∆
בשכל  מקום לזה שאין אלא

מקום  לזה שאין אלא האנושי

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית ‰‰eÏLÏzL˙החכמה „Ò ÈtŒÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‰ÊbL ÈÙk Úa˜pL] מהחכמה כמתחייב מתנהל והוא ∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»ƒ¿»≈
העליונה  BaÏ‡,האלוקית CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡ מקום ] כל ואין ƒ¿»¿≈¬«≈

השכל  פי על מתנהלים הדברים עוד כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה לדמיון

˜zÚcŒ‡˜ÏÒ‡והחכמה eÏÈÙ‡ CiL ÔÈ‡ להעלות אפילו יתכן לא ≈«»¬ƒ»«¿»«¿»
כזו) למסקנה מקום שאין (ובוודאי ÈBÓkהדעת eÈ‰iL ישראל שבני ולומר ∆ƒ¿»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו דומה בקדושה קדושים להיות «¬‡Ïיכולים
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï והמוחין החכמה מבחינת מעלה שלמעלה ¿«≈«¿≈

‰NÚz ‰Ó BÏ Ó‡È ÈÓc ,ÌÈ„b ÌeL CiL ÔÈ‡ ֿ והקדושֿברוך ≈«»¿»ƒ¿ƒ…«««¬∆
הגדרות. בשום נתון לא ÌÈÚÈbÓבעצמו ‰eLz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«¿»«ƒƒ
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ט      

מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָממׁשיכים
ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָּכמבֹואר

‰B‡ÎÏÂ על ׁשּבבעליּֿתׁשּובה ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ
יׁשנּה ּבּצּדיקים ׁשּגם אף ּגמּורים, ְְִִִִִֶֶַַַַַָצּדיקים
אני  קדֹוׁש הּוא הא' וקדֹוׁש קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' ְְְֲֲִִָָָָָָָהעבֹודה
ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, מּקדּוׁשתכם), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(קדּוׁשתי
למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן ה ּוא ּבּצּדיקים ְְְְֲִִֶַַַַָָָָהא'
ּבקדּוׁשתֹו וליּכלל מּמציאּותם לצאת ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמׁשּתֹוקקים
רק  הּוא למּטה, ׁשהם ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיתּבר
הּוא  הא' קדֹוׁש ּגם ּובבעליּֿתׁשּובה, והג'), הּב' ְְְֲֵַַַַָָָָקדֹוׁש
אפׁשר  אי להבין, וצרי למּטה. ּדהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

למּטה  אני ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה אינֹו20ׁשּתּומׁש ּוביֹותר . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קסלקאּֿדעּתא  ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן,
(ּגם  איתא ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּתמּוּה, הּוא ּכמ ֹוני ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּיהיּו
הּקדּוׁשה  ממׁשיכים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלהּמּסקנא),

הפּוכֹות. סברֹות הם ּדלכאֹורה אני, ְְְְֲִִֵָָָָּדקדֹוׁש

LÈÂ ׁשּזה צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכל,ּתמּוּה מקֹום לזה ׁשאין היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדכיון ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם
נברא  [יתּבר חכמתֹו ׁשּגזרה ּכפי [ׁשּנקּבע ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
קסלקאּֿדעּתא  אפילּו ׁשּי אין לּבֹורא, ּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
ׁשּי אין אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ּכמֹוני. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו
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(דבפשטות 20) כתר הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

ואעפ"כ  עתיק. הוא מקדושתכם שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר

    
,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓ ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆

התשובה  עבודת בכוח רק אלא המצוות מעשה ידי על ולגלות להמשיך

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡BÓk מגלים התשובה עבודת ידי שעל «¿»¿ƒ≈»»
'אתערותא  כלל שבדרך כזה נעלה ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים

(מעשה  האדם מצד דלתתא'

להגיע  מסוגלת לא המצוות)

לשם.

,ÓBÏ CÈˆ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ«
‰ÏÚn‰cוהיתרוןŒÈÏÚaL ¿««¬»∆¿«¬≈

ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz¿»««ƒƒ
,ÌÈeÓb שממנה הדרגה לגבי ¿ƒ

הקדושה  ונמשכת »‡Ûנשפעת
dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»
ÌÈÓÚt '‚c ‰„BÚ‰»¬»¿¿»ƒ
‡e‰ '‡‰ LB„˜Â ,LB„»̃¿»»
È˙Le„˜) È‡ LB„»̃¬ƒ¿»ƒ
,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
עבודת  גם לכאורה כן ואם

התגלות  ממשיכה הצדיקים

הקדושֿברוךֿהוא  של מקדושתו

שהדבר  אומרים ולמה בעצמו

בעלי  של בכוחם רק הוא

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

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

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

שלמעלה  הכתר המשכת אופן

בהתעוררות  שהיא מהספירות

העלאה, בדרך למעלה מלמטה

שעובדים ÌÈ˜˜BzLnLהיינו  זו הצדיקים בדרך ה' Ïˆ‡˙את ∆ƒ¿¿ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ שלהם המציאות כל על לוותר ומוכנים מציאותם, מגדרי לצאת ƒ¿ƒ»

Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏÂ באבוקה נר CLÓpLכהתכללות ‰ÊÂ) ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk Ì‰Ï,מציאותם מגדרי לצאת ˜מבלי ‡e‰ »∆¿∆≈¿«»«

'‚‰Â 'a‰ LB„˜ של הם הכתר שגם המלכות ספירת של והכתר המידות »«¿«
אבל  סוף, אין באור שקשורים הגדרים כתרים לתוך שנמשכו כפי הוא הדבר

לעיל  כמבואר ‰‡'וההגבלות, LB„˜ Ìb ,‰eLzŒÈÏÚe המשכת ), ¿«¬≈¿»«»»
שלמעלה  שאין הכתר הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו עניין שהוא מהספירות

ל"קדושתכם" דמיון hÓÏ‰לה ‰ÎLÓ‰c ÔÙB‡a ‡e‰ שהדבר באופן ¿∆¿«¿»»¿«»
האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ È‡ LB„˜c זו שלמעלה והרי הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים

'‰Bz‰ B‡'c ,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»
לעיל, eÏÈÙ‡L∆¬ƒכמובא

eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ»̃«¿»«¿»∆ƒ¿
,deÓz ‡e‰ ÈBÓk שאפילו »ƒ»«

שבני  הדעת על שמעלה מחשבה

קדושים  יהיו נבראים, ישראל,

היא  הבורא של הקדושה בדרגת

Bz‰'תמוהה  ÈËewÏ'e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ לא ƒ»«¿««¿»»

שניתן  אפשרות בתור רק

הדעת), על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלהעלות
ÌÈÎÈLÓÓ ‰eLz‰«¿»«¿ƒƒ
,È‡ LB„˜c ‰Le„w‰«¿»¿»»ƒ
עבודה  של סוג שיש היינו

ביכולתו  שכן האדם בעבודת

ולגלות  «¿B‡ÎÏc¿ƒ‰להמשיך
˙BÎeÙ‰ ˙BÒ Ì‰≈¿»¬

כזו לחלוטין  תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה מן מחלוקת

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

ˆ ÁÓˆ'‰ ˙kM ‰Óc'˜„ ¿«∆»««∆«∆∆
‰Êa ‰ek‰ ,deÓz ‰fL∆∆»«««»»»∆
ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»∆»

ÏÎOa בלבד זו ולא האנושי, «≈∆
בשכל  מקום לזה שאין אלא

מקום  לזה שאין אלא האנושי

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית ‰‰eÏLÏzL˙החכמה „Ò ÈtŒÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‰ÊbL ÈÙk Úa˜pL] מהחכמה כמתחייב מתנהל והוא ∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»ƒ¿»≈
העליונה  BaÏ‡,האלוקית CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡ מקום ] כל ואין ƒ¿»¿≈¬«≈

השכל  פי על מתנהלים הדברים עוד כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה לדמיון

˜zÚcŒ‡˜ÏÒ‡והחכמה eÏÈÙ‡ CiL ÔÈ‡ להעלות אפילו יתכן לא ≈«»¬ƒ»«¿»«¿»
כזו) למסקנה מקום שאין (ובוודאי ÈBÓkהדעת eÈ‰iL ישראל שבני ולומר ∆ƒ¿»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו דומה בקדושה קדושים להיות «¬‡Ïיכולים
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚ Èa‚Ï והמוחין החכמה מבחינת מעלה שלמעלה ¿«≈«¿≈

‰NÚz ‰Ó BÏ Ó‡È ÈÓc ,ÌÈ„b ÌeL CiL ÔÈ‡ ֿ והקדושֿברוך ≈«»¿»ƒ¿ƒ…«««¬∆
הגדרות. בשום נתון לא ÌÈÚÈbÓבעצמו ‰eLz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«¿»«ƒƒ
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י   

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשעלֿידי 21ׁשּום וכיון . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות מ ּגיעים ְְְְְִִֵֶַַַַָָהּתׁשּובה
להקּב"ה  ׁשאלּו כּו' לּתֹורה ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָמחכמה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר יעׂשה 22כּו' ּדהּמענה , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא כּו' ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָּתׁשּובה
ועלּֿפיֿזה  ּכמֹוני. יכֹול הּתׁשּובה, עלֿידי לכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּדתֹורה],

ּתהיּו קדֹוׁשים הּכתּוב לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְְִִִֶַַַַָֻ
הּוא אני (ׁשּקדֹוׁש אני קדֹוׁש  על ֲֲִִֶַָָ

הּוא  ּתהיּו קדֹוׁשים ׁשהּצּוּוי מׁשמע ּתהיּו) ְְְְְִִִִִֶַַַקדֹוׁשים
לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה יׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּקדּוׁשתם
זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ּכי ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

מהּפרּוׁש ּכמֹוני 23ּולהעיר יכֹול ― ּכמ ֹוני' ּב'יכֹול ְְִִִֵֵַָָָָָ
ְִָּבניחּותא.

ׁשּבהם LÈÂה) להּפסּוקים ּבנֹוגע הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
(אם  ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹנרמזֹות
הּפרּוׁשים  ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים הּפסּוק ּגם ּבזה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנכלל
ּכמֹוני  ׁשּיכֹול ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ּכמֹוני, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּביכֹול
נכללת  ּתהיּו ּדקדֹוׁשים הּקדּוׁשה ― ּתמיהה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָהּוא
הּוא  ּתהיּו קדֹוׁשים ולכן מּקדּוׁשתי, ׁשּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבקדּוׁשתכם

ּכמֹוני ּבכל  יכֹול ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות ל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
הּקדּוׁשה  היא ּתהיּו ּדקדֹוׁשים הּקדּוׁשה ― ְְְְְִִִִִַַָָָּבניחּותא
ּוׁשּתי  לעצמֹו), ׁשּנטל העטרה (ׁשהיא אני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּדקדֹוׁש
והייתם  והתקּדׁשּתם הם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעטרֹות
אני  ּדקדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָקדֹוׁשים.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

יב.21) ט, איוב ― הכתוב לשון שלח 22)ע"פ ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ישראל שובה ד"ה וראה ועוד. תשב. רמז תהלים יל"ש

(סה"מ  תער"ב ביוהשמע"צ ד"ה ואילך]). קא ע' ― תשנ"ד [בהוצאת ואילך רעא ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד וישר טוב ד"ה ואילך).

ועוד. לב). ע' ב).23)תער"בֿתרע"ו (מז, עה"פ עינים מאור
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‰B˙c ‰ÓÎÁÓ שמבחינתה ≈»¿»¿»
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כן  הדבר התשובה שבעבודת
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נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ׁשּנטל העטרה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהיא
אני  ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

ׁשּלהם  הּמציאּות מּצד (לא היא אּלא)24ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא  הּנׁשמה ׁשרׁש מתּגּלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפי
יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ּדגם ונמצא, ה'עצמּות'. עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ'חד'
ּגם  לאחר, נּתנה (ולא הּמל ׁשל ּבראׁשֹו היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּביׂשראל,

לבניו). ְָָֹלא

ׁשּלמעלה LÈÂו) ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים להדיא מבֹואר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמּקדּוׁשתכם,
זה  ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ּבהּדרּוׁשים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּצבים,
הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב (ּומה ּברמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָרק
ּדהעלאה  ּבאֹופן הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשהּגילּוי
וליּכלל  מּמציאּותֹו לצאת ׁשרֹוצה למעלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּלמּטה
ׁשּקֹורין  הּיֹום, נּצבים אּתם ּבפרׁשת ּכי הּוא, ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁש),

ראׁשֿהּׁשנה  ּובפרט 25קֹודם הּתׁשּובה. זמן הּוא , ְְְִֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נּצבים 26להּמבאר ּדאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' לפני ּכּולכם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּיֹום
נּצבים  ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּלמעלה  ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה להדיא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמבֹואר

מתעּלֹות 27מּקדּוׁשתכם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
לעצמֹו ׁשּנטל העטרה ּגם להם נמׁש חֹוצבם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלמקֹור
ּבימי  ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ּובהּדרּוׁשים ה). סעיף ְְְְְִִִִִֵֶַַָ(כנ"ל
(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה העֹומר, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹספירת

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג והדרגה 28ּבאֹופן ּבסדר אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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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 ― מהביאורים 27)שם.26)תוס' גם דזהו י"ל, ואולי

התומ"צ  התשובה, ע"י כי ― (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז

יותר. נעלה באופן המאמרים 28)הם ספר ― מנחם (תורת ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך). פג ע' תשרי

    
,Ï‡NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL כן ואם ∆»«¿«¿«∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈

אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי לומר אפשר איך לכאורה

אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים ישראל בני של והקדושה

זו  שאלה על לענות כדי יחד? וכלולות ÓBÏ,מחוברות LÈ לאמיתו שאכן ≈«
"קדוש  של המשכה אין דבר של

ישראל  בני בתוך ממש Èkƒאני"
LB„˜c ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»¿»
‡È‰ ‰eLzŒÈÏÚa È‡¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ
˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï)…ƒ««¿ƒ

Ì‰lL הכוונה ואין ∆»∆
המעוררת  היא שלהם שהמציאות

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את

"קדוש  של ההמשכה אילו אכן

בתוך  ונקלטת באה הייתה אני"

הייתה  היא שלהם המציאות גדרי

"קדוש  עם אחד לעניין הופכת

עטרה  באותה עימו ונכללת אני"

(‡l‡ שבעלי הסיבה לכך ∆»
בהם  שתומשך זוכים תשובה

היא  אני" "קדוש ÈÙÏ¿ƒבחינת
‰eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»
‰ÓLp‰ LL ‰lb˙Óƒ¿«∆…∆«¿»»
ÌÚ '„Á' ‡e‰L∆«ƒ

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

העליונה. הקדושה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,עם
‰ËÚ‰L ÈÁ‡Ï Ì‚c של ¿«¿«¬≈∆»¬»»

אני" Ï‡NÈa,"קדוש dLÈ∆¿»¿ƒ¿»≈
עבודת  ידי (על אליהם ונמשכה

BL‡aעדיין ‰È‡התשובה) ƒ¿…
‰z ‡ÏÂ) CÏn‰ ÏL∆«∆∆¿…ƒ¿»
(ÂÈÏ ‡Ï Ìb ,Á‡Ï¿«≈«…¿»»
שאת  המדרש דברי וצדקו

שינוי  חל שלא כזה באופן היא ההמשכה כאמור כי לעצמו", "נטל הזו העטרה

אליה. שייכים לא עדיין מצידם והם עצמה שלהם המציאות בגדרי

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜c ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
‡È„‰Ï ‡BÓ ,ÌÎ˙Le„wÓ במפורשÌÈLec‰a החסידות מאמרי ƒ¿«¿∆¿»¿∆¿»¿«¿ƒ

,e˙LÙc ÌÈLec‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈv ˙LÙc פרשת ¿»»«ƒ»ƒ«∆≈≈¿«¿ƒ¿»»»≈
"ונקדשתי", הפסוק על e˙kMאמור ‰Óe) ÊÓa ˜ ‰Ê ÔÈÚ ‡a»ƒ¿»∆«¿∆∆«∆»

‡È„‰Ï במפורש'‡‰ LB„˜c ÈeÏÈb‰L ‡e‰ ‰l‡ ÌÈLe„a ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»»
מהספירות) שלמעלה (כתר והנעלית הראשונה ÔÙB‡aבדרגה ‡e‰ Ì„‡a»»»¿∆

ÏÏkÈÏÂ B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ‰ˆBL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰c¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
LB„˜a הצדיקים עבודת ÌÈvשזוהי Ìz‡ ˙LÙa Èk ,‡e‰ ,( ¿»ƒ¿»»««∆ƒ»ƒ

ÔÈBwL ,ÌBi‰ בקריאת «∆ƒ
M‰ŒL‡‰,התורה  Ì„B˜∆…«»»

‰eLz‰ ÔÓÊ ‡e‰ ולכן ¿««¿»
ניצבים  פרשת של במאמרים

המיוחדת  המעלה על מדובר

דווקא  אליה להגיע על שאפשר

התשובה. עבודת «¿ËÙeƒידי
ÈËewÏ'a ‡n‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿…»¿ƒ≈
Ìz‡c ‰eLz‰L '‰Bz»∆«¿»¿«∆
ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰ ÌÈvƒ»ƒ«¿∆ƒ¿≈

'B‚ 'ÈÂ‰ של הפנימי התוכן ¬»»
הזו  התשובה ‰e‡עבודת

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

ÌˆBÁ B˜Óa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿¿»
שממנו השורש  האלוקי והמקור

הנשמות. נחצבו

ÌÈLec‰a ÔÎÏÂ מאמרי ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈvהחסידות  ˙LÙc¿»»«ƒ»ƒ

‡È„‰Ï ‡BÓ במפורש ¿»¿∆¿»
של  ««¿»»‰‰ÎLÓ‰עניינה

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜cƒ¿»ƒ∆¿«¿»
,ÌÎ˙Le„wÓ היא גם וכיצד ƒ¿«¿∆

באדם  ומתגלה ŒÏÚנמשכת Èkƒ«
Ï‡NÈ ˙BÓLpL È„È¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
ÌˆBÁ B˜ÓÏ ˙BlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿¿»
למעלה  האלוקי לשרשם ומגיעות

‰ËÚ‰ Ìb Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«»¬»»
Ï"Î) BÓˆÚÏ ÏËpL∆»«¿«¿

(‰ ÛÈÚÒ."אני קדוש "כי של והעטרה מכתר חלק היא שלהם והקדושה ¿ƒ
ÌÈLec‰e החסידות במאמרי ÈÓÈaואילו ÔÈBwL ˙BiLt‰c ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ∆ƒƒ≈

,ÓBÚ‰ ˙ÈÙÒ קדושים ופרשת "ונקדשתי" הפסוק מופיע בה אמור פרשת ¿ƒ«»∆
כיוון  הנה תהיו", "קדושים הציווי מופיע ÈÙÒc˙בה ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«

‰eLz) ‚eÏÈ„c ÔÙB‡a ‡Ï) ‡È‰ ÓBÚ‰ שלא התעלות שהיא »∆ƒ…¿∆¿ƒ¿»
קיצוני  במעבר אלא והדרגה ‡l‡בסדר (∆»
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יי      

נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ׁשּנטל העטרה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהיא
אני  ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

ׁשּלהם  הּמציאּות מּצד (לא היא אּלא)24ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא  הּנׁשמה ׁשרׁש מתּגּלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפי
יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ּדגם ונמצא, ה'עצמּות'. עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ'חד'
ּגם  לאחר, נּתנה (ולא הּמל ׁשל ּבראׁשֹו היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּביׂשראל,

לבניו). ְָָֹלא

ׁשּלמעלה LÈÂו) ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים להדיא מבֹואר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמּקדּוׁשתכם,
זה  ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ּבהּדרּוׁשים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּצבים,
הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב (ּומה ּברמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָרק
ּדהעלאה  ּבאֹופן הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשהּגילּוי
וליּכלל  מּמציאּותֹו לצאת ׁשרֹוצה למעלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּלמּטה
ׁשּקֹורין  הּיֹום, נּצבים אּתם ּבפרׁשת ּכי הּוא, ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁש),

ראׁשֿהּׁשנה  ּובפרט 25קֹודם הּתׁשּובה. זמן הּוא , ְְְִֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נּצבים 26להּמבאר ּדאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' לפני ּכּולכם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּיֹום
נּצבים  ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּלמעלה  ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה להדיא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמבֹואר

מתעּלֹות 27מּקדּוׁשתכם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
לעצמֹו ׁשּנטל העטרה ּגם להם נמׁש חֹוצבם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלמקֹור
ּבימי  ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ּובהּדרּוׁשים ה). סעיף ְְְְְִִִִִֵֶַַָ(כנ"ל
(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה העֹומר, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹספירת

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג והדרגה 28ּבאֹופן ּבסדר אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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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 ― מהביאורים 27)שם.26)תוס' גם דזהו י"ל, ואולי

התומ"צ  התשובה, ע"י כי ― (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז

יותר. נעלה באופן המאמרים 28)הם ספר ― מנחם (תורת ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך). פג ע' תשרי

    
,Ï‡NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL כן ואם ∆»«¿«¿«∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈

אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי לומר אפשר איך לכאורה

אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים ישראל בני של והקדושה

זו  שאלה על לענות כדי יחד? וכלולות ÓBÏ,מחוברות LÈ לאמיתו שאכן ≈«
"קדוש  של המשכה אין דבר של

ישראל  בני בתוך ממש Èkƒאני"
LB„˜c ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»¿»
‡È‰ ‰eLzŒÈÏÚa È‡¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ
˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï)…ƒ««¿ƒ

Ì‰lL הכוונה ואין ∆»∆
המעוררת  היא שלהם שהמציאות

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את

"קדוש  של ההמשכה אילו אכן

בתוך  ונקלטת באה הייתה אני"

הייתה  היא שלהם המציאות גדרי

"קדוש  עם אחד לעניין הופכת

עטרה  באותה עימו ונכללת אני"

(‡l‡ שבעלי הסיבה לכך ∆»
בהם  שתומשך זוכים תשובה

היא  אני" "קדוש ÈÙÏ¿ƒבחינת
‰eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»
‰ÓLp‰ LL ‰lb˙Óƒ¿«∆…∆«¿»»
ÌÚ '„Á' ‡e‰L∆«ƒ

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

העליונה. הקדושה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,עם
‰ËÚ‰L ÈÁ‡Ï Ì‚c של ¿«¿«¬≈∆»¬»»

אני" Ï‡NÈa,"קדוש dLÈ∆¿»¿ƒ¿»≈
עבודת  ידי (על אליהם ונמשכה

BL‡aעדיין ‰È‡התשובה) ƒ¿…
‰z ‡ÏÂ) CÏn‰ ÏL∆«∆∆¿…ƒ¿»
(ÂÈÏ ‡Ï Ìb ,Á‡Ï¿«≈«…¿»»
שאת  המדרש דברי וצדקו

שינוי  חל שלא כזה באופן היא ההמשכה כאמור כי לעצמו", "נטל הזו העטרה

אליה. שייכים לא עדיין מצידם והם עצמה שלהם המציאות בגדרי

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜c ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«¿∆∆ƒ¿«««¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
‡È„‰Ï ‡BÓ ,ÌÎ˙Le„wÓ במפורשÌÈLec‰a החסידות מאמרי ƒ¿«¿∆¿»¿∆¿»¿«¿ƒ

,e˙LÙc ÌÈLec‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈv ˙LÙc פרשת ¿»»«ƒ»ƒ«∆≈≈¿«¿ƒ¿»»»≈
"ונקדשתי", הפסוק על e˙kMאמור ‰Óe) ÊÓa ˜ ‰Ê ÔÈÚ ‡a»ƒ¿»∆«¿∆∆«∆»

‡È„‰Ï במפורש'‡‰ LB„˜c ÈeÏÈb‰L ‡e‰ ‰l‡ ÌÈLe„a ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»»
מהספירות) שלמעלה (כתר והנעלית הראשונה ÔÙB‡aבדרגה ‡e‰ Ì„‡a»»»¿∆

ÏÏkÈÏÂ B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ ‰ˆBL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰c¿«¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
LB„˜a הצדיקים עבודת ÌÈvשזוהי Ìz‡ ˙LÙa Èk ,‡e‰ ,( ¿»ƒ¿»»««∆ƒ»ƒ

ÔÈBwL ,ÌBi‰ בקריאת «∆ƒ
M‰ŒL‡‰,התורה  Ì„B˜∆…«»»

‰eLz‰ ÔÓÊ ‡e‰ ולכן ¿««¿»
ניצבים  פרשת של במאמרים

המיוחדת  המעלה על מדובר

דווקא  אליה להגיע על שאפשר

התשובה. עבודת «¿ËÙeƒידי
ÈËewÏ'a ‡n‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿…»¿ƒ≈
Ìz‡c ‰eLz‰L '‰Bz»∆«¿»¿«∆
ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰ ÌÈvƒ»ƒ«¿∆ƒ¿≈

'B‚ 'ÈÂ‰ של הפנימי התוכן ¬»»
הזו  התשובה ‰e‡עבודת

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

ÌˆBÁ B˜Óa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿¿»
שממנו השורש  האלוקי והמקור

הנשמות. נחצבו

ÌÈLec‰a ÔÎÏÂ מאמרי ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈvהחסידות  ˙LÙc¿»»«ƒ»ƒ

‡È„‰Ï ‡BÓ במפורש ¿»¿∆¿»
של  ««¿»»‰‰ÎLÓ‰עניינה

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜cƒ¿»ƒ∆¿«¿»
,ÌÎ˙Le„wÓ היא גם וכיצד ƒ¿«¿∆

באדם  ומתגלה ŒÏÚנמשכת Èkƒ«
Ï‡NÈ ˙BÓLpL È„È¿≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
ÌˆBÁ B˜ÓÏ ˙BlÚ˙Óƒ¿«ƒ¿¿»
למעלה  האלוקי לשרשם ומגיעות

‰ËÚ‰ Ìb Ì‰Ï CLÓƒ¿»»∆«»¬»»
Ï"Î) BÓˆÚÏ ÏËpL∆»«¿«¿

(‰ ÛÈÚÒ."אני קדוש "כי של והעטרה מכתר חלק היא שלהם והקדושה ¿ƒ
ÌÈLec‰e החסידות במאמרי ÈÓÈaואילו ÔÈBwL ˙BiLt‰c ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ∆ƒƒ≈

,ÓBÚ‰ ˙ÈÙÒ קדושים ופרשת "ונקדשתי" הפסוק מופיע בה אמור פרשת ¿ƒ«»∆
כיוון  הנה תהיו", "קדושים הציווי מופיע ÈÙÒc˙בה ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«

‰eLz) ‚eÏÈ„c ÔÙB‡a ‡Ï) ‡È‰ ÓBÚ‰ שלא התעלות שהיא »∆ƒ…¿∆¿ƒ¿»
קיצוני  במעבר אלא והדרגה ‡l‡בסדר (∆»
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יב   

ּדהמׁשכת  זה ענין ּבא וכּו'), ימים, ׁשני אחד, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ(יֹום
ּדזה  לֹומר, ויׁש ּברמז. רק מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדּוׁשתי
הּוא  עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ענין אּלה ּבדרּוׁשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמּובא

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ספירת ּוברּור 29ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה  ּכענין הּוא  הּבהמית להֹוסיף,30נפׁש ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּבסמיכּות  ּבּׁשּבת הּׁשנים ּברֹוב קֹורין אמֹור ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּדפרׁשת
וכּמבֹואר  הּתׁשּובה. ענין הּוא ׁשני ּדפסח ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלפסח

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 31ּבארּוכה ענין הּוא ראׁשֹון ּדפסח ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ולכן  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין  הּוא ׁשני ּופסח ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים,
ּדהמׁשכת  הענין מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ְְְְְְְֱִִַַַַַָָָָָָּגם
ּבניחּותא. ּכמֹוני יכֹול מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָקדּוׁשתי
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(29.4 הערה רסד ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא ושם,30)לקו"ת ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם וראה  מקדושתכם. שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י חלק 31)שלכן לקו"ש

ובכ"מ. ואילך. 119 ע' ח"י

    
(‡ac‡ עבודה היא העומר ÈLספירת ,„Á‡ ÌBÈ) ‰‚„‰Â „Òa «¿«»¿≈∆¿«¿»»∆»¿≈

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ קיצוני ודילוג מעבר ולא שלב אחר שלב היא a‡וההתעלות ,( »ƒ¿»
.ÊÓa ˜ ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆«¿∆∆

a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe„a ‡enL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂÊÓ ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆
,ÌÈtÏkŒÏÚ שאם למרות «»»ƒ

סדר  את להדגיש היא הכוונה

ספירת  בימי שהוא כפי העבודה

צריך  היה לא לכאורה העומר

הזה  העבודה סדר את להזכיר

ÈÙÒ˙כלל  Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿«≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ כמבואר ∆∆««¬ƒ
שלכן  החסידות בתורת בהרחבה

משעורים, היה העומר קרבן

העבודה  ולכן בהמה, מאכל

העומר  ספירת ימי של הרוחנית

ופרט  פרט כל בבירור קשורה

הבהמית  הנפש של מהמידות

לקדושה  והעלאתם שבמלכות") "מלכות עד שבחסד" LÙ(מ"חסד ee≈∆∆
‰eLz‰ ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ והעלאה בירור של עבודה היא שגם ««¬ƒ¿ƒ¿««¿»

רצויים. בלתי עניינים של

BÓ‡ ˙LÙc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בני בתוך "ונקדשתי נאמר שבה ¿≈¿ƒ¿»»«¡
ÈL,ישראל" ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa ÌÈM‰ Ba ÔÈB˜ƒ¿«»ƒ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ

באייר  ÈLי"ד ÁÒÙc במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע יום שהוא ¿∆«≈ƒ
והשלמת  תיקון בתור בניסן, בי"ד ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור

‡Áהחסר ÌB˜Óa ‰Îe‡a ‡BnÎÂ .‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»«¬»¿»«≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡ ÁÒÙc למבואר בהתאם ¿∆«ƒƒ¿«¬«««ƒƒ

בהרחבה  החסידות בתורת

העבודה  עיקר ניסן שבחודש

שהיא  'המשכה' בדרך היא

שהיה  (וכפי הצדיקים עבודת

כאשר  עצמה מצרים ביציאת

מלכי  מלך עליהם 'נגלה

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים

מלמעלה  בהתעוררות וגאלם'

ותשרי  אלול ובחודשי למטה

עבודת  היא העבודה עיקר

בדרך  האדם מצד התשובה

למעלה) מלמטה העלאה

ÔÈÚ ‡e‰ ÈL ÁÒÙe∆«≈ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»¿»≈
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓeÓ BÓ‡ ˙LÙc ÌÈLec‰a Ìb«¿«¿ƒ¿»»«¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ ,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ שהיא ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»
אלא  התשובה, עבודת של בכוחה רק שאפשרית והתגלות המשכה

במאמרים  ואילו ברמז רק נזכר הדבר אמור פרשת של החסידות שבמאמרי

לעיל. כמבואר מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת
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ּדהמׁשכת  זה ענין ּבא וכּו'), ימים, ׁשני אחד, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ(יֹום
ּדזה  לֹומר, ויׁש ּברמז. רק מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדּוׁשתי
הּוא  עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ענין אּלה ּבדרּוׁשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמּובא

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ספירת ּוברּור 29ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה  ּכענין הּוא  הּבהמית להֹוסיף,30נפׁש ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּבסמיכּות  ּבּׁשּבת הּׁשנים ּברֹוב קֹורין אמֹור ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּדפרׁשת
וכּמבֹואר  הּתׁשּובה. ענין הּוא ׁשני ּדפסח ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלפסח

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 31ּבארּוכה ענין הּוא ראׁשֹון ּדפסח ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ולכן  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין  הּוא ׁשני ּופסח ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים,
ּדהמׁשכת  הענין מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ְְְְְְְֱִִַַַַַָָָָָָּגם
ּבניחּותא. ּכמֹוני יכֹול מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָקדּוׁשתי
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(29.4 הערה רסד ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא ושם,30)לקו"ת ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם וראה  מקדושתכם. שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י חלק 31)שלכן לקו"ש

ובכ"מ. ואילך. 119 ע' ח"י

    
(‡ac‡ עבודה היא העומר ÈLספירת ,„Á‡ ÌBÈ) ‰‚„‰Â „Òa «¿«»¿≈∆¿«¿»»∆»¿≈

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ קיצוני ודילוג מעבר ולא שלב אחר שלב היא a‡וההתעלות ,( »ƒ¿»
.ÊÓa ˜ ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆«¿∆∆

a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe„a ‡enL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂÊÓ ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆
,ÌÈtÏkŒÏÚ שאם למרות «»»ƒ

סדר  את להדגיש היא הכוונה

ספירת  בימי שהוא כפי העבודה

צריך  היה לא לכאורה העומר

הזה  העבודה סדר את להזכיר

ÈÙÒ˙כלל  Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿«≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ כמבואר ∆∆««¬ƒ
שלכן  החסידות בתורת בהרחבה

משעורים, היה העומר קרבן

העבודה  ולכן בהמה, מאכל

העומר  ספירת ימי של הרוחנית

ופרט  פרט כל בבירור קשורה

הבהמית  הנפש של מהמידות

לקדושה  והעלאתם שבמלכות") "מלכות עד שבחסד" LÙ(מ"חסד ee≈∆∆
‰eLz‰ ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ והעלאה בירור של עבודה היא שגם ««¬ƒ¿ƒ¿««¿»

רצויים. בלתי עניינים של

BÓ‡ ˙LÙc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בני בתוך "ונקדשתי נאמר שבה ¿≈¿ƒ¿»»«¡
ÈL,ישראל" ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa ÌÈM‰ Ba ÔÈB˜ƒ¿«»ƒ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ

באייר  ÈLי"ד ÁÒÙc במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע יום שהוא ¿∆«≈ƒ
והשלמת  תיקון בתור בניסן, בי"ד ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור

‡Áהחסר ÌB˜Óa ‰Îe‡a ‡BnÎÂ .‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»«¬»¿»«≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡ ÁÒÙc למבואר בהתאם ¿∆«ƒƒ¿«¬«««ƒƒ

בהרחבה  החסידות בתורת

העבודה  עיקר ניסן שבחודש

שהיא  'המשכה' בדרך היא

שהיה  (וכפי הצדיקים עבודת

כאשר  עצמה מצרים ביציאת

מלכי  מלך עליהם 'נגלה

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים

מלמעלה  בהתעוררות וגאלם'

ותשרי  אלול ובחודשי למטה

עבודת  היא העבודה עיקר

בדרך  האדם מצד התשובה

למעלה) מלמטה העלאה

ÔÈÚ ‡e‰ ÈL ÁÒÙe∆«≈ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»¿»≈
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓeÓ BÓ‡ ˙LÙc ÌÈLec‰a Ìb«¿«¿ƒ¿»»«¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ ,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ שהיא ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»
אלא  התשובה, עבודת של בכוחה רק שאפשרית והתגלות המשכה

במאמרים  ואילו ברמז רק נזכר הדבר אמור פרשת של החסידות שבמאמרי

לעיל. כמבואר מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת
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– מאידית תרגום –

'פ פרשיות: שלש בתורה קוראים זו בשבת
שקראנו  – אחת) כפרשה (מחוברין קדושים אחרי
– אמור פ' ו(התחלת) שחרית), תפלת (לאחר בבוקר
מתקיימת  [וההתוועדות מנחה בתפלת שנקרא

בינתיים].
פרטית  בהשגחה הוא דבר ענינים כל – ובודאי ,

ברבים  שקוראים בתורה סדרות – ובפרט בתורה,
הללו  הפרשיות ששלשת מובן, מזה ובציבור.

זו  בשבת נקודה (שקוראים שייכות, ביניהן יש (
בזה. שאין מה בזה יש – גופא ובזה משותפת;

– קדושה אודות מדובר הפרשיות שלשת בכל
  ו השם) (קידוש  שהם וכפי ,

בזה: זה ותלוים קשורים

  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי –
"בקרובי  הי' ה'" לפני "בקרבתם שע"י גו'", ה' לפני

" בכבודי "ונקדש , במכובדי אלא בכבודי א"ת ,
מקום" של במיועדיו הבית שיתקדש ובהמשך כו', .

ע"י  (הקדשים) בקודש העבודה אודות מדובר לזה
הכפורים). (יום הקדוש ביום גדול כהן  אהרן

 "אני קדוש כי תהיו "קדושים –
הפרשה  גו'(ובהמשך קדושים והייתם "והתקדשתם –

ובסיומה אנ  מקדשכם", ה' כי י קדושים לי "והייתם –
"אמר  זה, מפסוק לומדים שחז"ל וכפי אני"). קדוש

קדושים", תהיו כך קדוש שאני כשם כו' הקב"ה
כו'"אמר  שנאמר בך מתקדש אני לישראל הקב"ה

אתפאר  בך אשר ואני ישראל בי מתקדשים ואתם ,
אם  בכם", אני מתקדש מעלה עצמכם אתם מקדישים

אותי". קידשתם כאילו עליכם

  הציווי –,"ישראל בני בתוך "ונקדשתי
השם  דקידוש המצוה את לומדים על שמזה [נוסף .

הכהנים, קדושת אודות מדובר הפרשה שבתחלת כך
ה'"קדושים  אני קדוש כי גו' לאלקיהם יהיו

הפרשה מקדשכם" (ושם) תחלת שגם ולהוסיף, .[
לשון  הוא (אמור) אמירה כך: על מרמז "אמור"

ושבח  רז"ל חשיבות כדרשת , עה"פ'ה "את
הקב"ה  להם "אמר – גו'" האמירך וה' גו' האמרת

אחת  חטיבה עשיתוני אתם ואני לישראל בעולם,
מוסיפים  בנ"י ז.א. בעולם", אחת חטיבה אתכם אעשה
שבנ"י  עי"ז – כולל (כביכול), בהקב"ה ושבח חשיבות
ושבח  חשיבות מוסיף והקב"ה שמים, שם מקדשים
בכם  מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם ע"ד – בבנ"י

אתפאר)". בך אשר (ישראל

:בזה הביאור
לפני  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי בהפסוק
(ענין  כאן מוסיפה מה (א) מובן: אינו וימותו", ה'
שכבר  לאחר וימותו", ה') לפני "(בקרבתם ו)תיבת

"אחרי לפנ"ז יתירה נאמר (ב) אהרן"? בני שני
"בקרבתם מז  הפסוק של השני' המחצית מוסיפה מה ו:

רק  נאמר הי ' אילו מספיק הי' לכאורה – ה'" לפני
אהרן"? בני שני מות "אחרי

בני  למיתת בנוגע הידועה התמי' בהקדים זה ויובן
היא  אהרן בני מיתת הכתובים בפשטות בכלל: אהרן
בדרגא  היו ואביהוא נדב להבין: וצריך חטא. על עונש
לאהרן  אמר רבינו שמשה בזה כמודגש ביותר, גבוהה

"הוא  ואביהוא): נדב למיתת ה'(בנוגע דבר אשר
לאמר  וכפי אכבד", העם כל פני ועל
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וש"נ.1) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר ראה
כולם 2) והם בתורה, אחד בהמשך באים אלו שסדרות זה על נוסף

הקרבנות. ספר ויקרא, מספר חלק
חי"ז 3) לקו"ש גם ראה – וקדושים אחרי פ' בין בזה בהשייכות

ואילך. 91 ע'
ג.4) י, שמיני
מג.5) כט, שמות
שם.6) שמיני פרש"י
זֿח.7) כ,
כו.8) שם,
קדושים.9) ר"פ ויק"ר

שם.10) באבער תנחומא
ג.11) מט, ישעי'
זה,12) לדרש הטעם שם מפרשים וראה קדושים. ר"פ תו"כ

קדושים, נהי' שאנחנו שרצונו משמע תהיו קדושים כתיב זו שבפרשה
הש"י  שרצון הרי ישראל בני בתוך ונקדשתי כתיב אמור ובפרשה

אחת. דהכוונה פירשו ולזה ידינו, על יתקדש שהוא
לב.13) כב,
רפ"ה.14) יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
ח.15) ו. כא,
זה 16) לשון מביא אוכלין) טומאת הל' (סוף שהרמב"ם ולהעיר

ואילך). 69 ע' חל"ב לקו"ש (וראה בכלל ישראל לקדושת בנוגע
(רש"י 17) ישתבחו" – ד) צד, (תהלים און פועלי כל יתאמרו "כמו

ו, און)).ברכות (דפועלי אתהפכא מעלת בזה דמרמז וי"ל – א
ועוד.18) סע"א. ג, חגיגה שם. ברכות
יזֿיח.19) כו, תבוא
(ערוך 20) כמותו שאין הניכר דבר כלומר בעולם, אחד ציור פי'

שם). ברכות הש"ס על בגליון נעתק אמר. ערך

             

           
        

         
         

          
        

        
           

       
         

          
 

        
      

        
        

         
       

          
         
         

         
         

          
         
         
         



























































המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' א


