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ב"ה.

פתח דבר

ניסן, הננו מוציאים לאור מאמר ד"ה  לקראת ש"פ תזריע - פרשת החדש, ר"ח 

„החדש הזה לכם" אשר לכ"ק אדמו"ר ה„צמח צדק".

מאמר זה נאמר בש"פ תזריע, פ' החדש, תרי"ט, ונדפס כעת - בפעם הראשונה - 

הנחה מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהר"ש.

לחביבותא דמילתא נדפסו בראש הקונטרס ובסופו — פַאקסימיליא מגוכתי"ק.

ומראי  הערות  וניתוספו  לקטעים  המאמר  נחלק  והמעיינים,  הלומדים  לתועלת 

מקומות הבאים בשולי הגליון. 

הקונטרס נערך ע"י הת' דוד ב"ר אברהם.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מערכת „אוצר החסידים" 

המשיח,  ימות 

בכל(, פלאות  שנת  תהא  )הי'   ועש"ק פ' החדש, ער"ח ניסן – חודש הגאולה, ה'תשפ"ב 

שליט"א, המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  להולדת  ועשרים  המאה   שנת 

נ.י. ברוקלין, 



פַאקסימיליא מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהר"ש מהתחלת המאמר



ה

פ' חדש. י"ט נרשם בקיצור.

בירח  כו'  ויקהלו  כתי'3  הנה  לכם2.  הוא  ראשון  חדשי'  ראש  לכם  הזה  החדש1 
האיתנים בחג הוא החדש השביעי ות'4 עתיקייהו הוי נק' לי' ירחא קדמאה 

כי בכ"ה באלול נברא העולם5 ותשרי הוא ר"ה לשנים6. כמ"ש7 והיו לאתת ולמועדים 

לימי' ושני'. וכען הוא ירחא שביעאה לפי שניסן הוא ראש חדשי'. וזהו כמ"ש רז"ל 

במד"ר פ' בא פט"ו8 משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ר"ח ושני' וכשבחר ביעקב ובניו 

קבע בו ר"ח של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרי'. ובו עתידי' ליגאל שנא'9 כימי 

צאתך כו' וזהו כר' יהושע שבניסן עתידי' להגאל בפ"ק דר"ה די"א10.

ולהבין זה צ"ל מה שבכ"י צריך להזכיר יצ"מ בבוקר ובערב11. ויובן בהקדם הדרוש 

מצרי'13.  סבלות  אתכם מתחת  והוצאתי  ה'  אני  לבנ"י  אמור  לכן  שבת"א12 

שהיא  כמו  כנס"י  על  שקאי  בתענוגי'  אהבה  נעמת  ומה  יפית  מה  כתי'15  דהנה14 

ישמח  ש"מ  שמחה  בחי'  היא  הנה  האדם.  בנפש  בעבודה  זו  בחי'  ולהבין  למעלה 

למאמר ( 1 מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הנחת 

פ' החדש,  תזריע,  בש"פ  הזה" שנאמר  „החודש 

כ"ק אדמו"ר שליט"א  נמצא בספריית  ה'תרי"ט. 

א. נב,   1077 מס.  בכת"י  המשיח  מלך 

המאמר כפי שנרשם ע"י הצ"צ )בוך מס. 1096 

עדר־ערה  ע׳  )א(  שמות  באוה"ת  נדפס  ב(  כו, 

ואילך. ער  ע׳  שני׳.  נוסחא 

שצא,   534 מס.  בבוך  נמצא  זה  ממאמר  נ"א 

)בוך  תרל"ט  משנת  קלים  ובשינויים  ואילך.  א 

א(. פג,   1069 מס. 

לכן  ד"ה  תו"א  על  כנראה,  מיוסד,  המאמר 

)והנחות  ב.  נז, ב והביאור שם נח,  אמור, וארא 

ממנו במאמרי אדה"ז תקס"ג ע' קו. אוה"ת שמות 

כרך א ע' רסד ואילך. כרך ז ע' ב'תקצז ואילך(. 

אדהאמ"צ  מאמרי  ואילך.  א  קא,  שמות  תו"ח 

ואילך. מו  ע'  ח"א  שמות 

לכללות מאמר זה ראה סה"מ תרל"ד ע' קס 

קלד  ע'  עזר"ת  קט.  ע'  תרס"ה  סה"מ  ואילך. 

ואילך. עטר"ת ע' שכג ואילך. ת"ש ע' 19 ואילך. 

ד"ה זה תשי"ד )סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' קלח(. 

תשי"ז )שם ע' קנד(. תשי"ט )שם ע' קסד(. מאמרי 

חי"ז  לקו"ש  קצב(.  קפא,  קעז,  ע'  )שם  תשכ"ו 

זה  ד"ה  שמות  הרמון  פלח  גם  וראה   .148 ע' 

ואילך. סו  ע' 

ב.( 2 יב,  בא 

ב.( 3 ח,  מלכים־א 

שם.( 4 בפרש”י  גם  הובא  שם.  ת”י 

א.( 5 פכ”ט,  ויק”ר 

מ”א.( 6 פ”א  ר”ה 

יד.( 7 א,  בראשית 

יא.( 8 פיסקא 

טו.( 9 ז,  מיכה 

ע”א.( 10

ב.( 11 יב,  ברכות 

12 ).1 בהערה  הנסמן  וראה  ב.  נז,  וארא 

ו.( 13 ו,  וארא 

ראה סה"מ תרפ"ג ע' ריא ואילך. תרפ"ח ( 14

ע' קד. תרצ"ט ע' 157. תש"ט ע' 76. תש"י ע' 207.

ז.( 15 ז,  שה”ש 



החדש הזה לכם ו

ישראל בעושיו16, דהנה17 כתי'18 תחת אשר לא עבדת בשמחה כו' מרוב כל. פי' כל 

הוא העמוד המחבר ג"ע העליון וג"ע התחתון19 וארז"ל20 יפה שעה בתשומ"ע בעה"ז 

מכל חיי העוה"ב ולכן הוא מרוב כל יותר מבחי' כל. 

ובאור הענין21 דהנה כתי'22 כי נשגב שמו שכל השתלשלות העולמות הוא רק מבחי' 

שמו שהוא הארה בעלמא כמשל שם האדם כו'. וכמ"ש23 כי בי"ה הוי' צור 

עולמי'. בב' אותיות לבד24 ובאמת כי נשגב שמו שבחי' שמו הוא ג"כ נשגב ורק הודו 

על או"ש שרק הארה מבחי' שמו נמשך על ארץ ושמי' הוא ג"ע התחתון והעליון כי 

השגת הנבראים בהבורא ית' א"א להיות כ"א בהארה מבחי' שמו ולא בבחי' שמו ית' 

עצמו וגם בבחי' זו הגם שהיא רק הארה בעלמא מבחי' שמו מ"מ יש בה תענוג נפלא 

עד אין קץ לפי שהוא מהארת שמו ית' שהוא א"ס אבל המצות הם מצותיו ממש25 

כמשרז"ל26 הקב"ה מניח תפילין הקב"ה מתעטף בציצית27 שבת להוי'28 מועדי הוי'29 

שבמועדי' נמשך תוס' הארה בש' הוי'30 וכמו"כ בצדקה כתי'31 אני מדבר בצדקה 

שהם מצוותו ממש של עצמותו ית' לכן העבודה בשמחה הוא מרוב כל מכל תענוגי 

פנימיות המצוה32 משא"כ  היא  דוקא שהשמחה  צ"ל בשמחה  אך העבודה  עוה"ב. 

כשעושה המצוה בדרך מצות אנשי' מלומדה33 היא כגוף בלא נשמה34. שכמו באיברי 

ב.( 16 קמט,  תהלים 

ב. ( 17 פא,  תצוה  תו”א  ראה  לקמן  בהבא 

ע’  תרכ”ז  סה”מ  ב'תקפג.  ע'  )ז(  וארא  אוה"ת 

ע’  תר”ל  קפב.  ע’  תשנ”ב(  )קה”ת,  תרכ”ט  רנב. 

רפד. תרנ”ח ע’ קעג. לקו"ש ח"א ע' 231. והנסמן 

 .14 בהערה 

מז.( 18 כח,  תבוא 

מציין ( 19 )ושם  ג  ק,  מג”א  תו”א  ראה 

וארא  אוה”ת   .)17 בהערה  הנסמן  תצוה  לתו”א 

)ז( ב’תקפג. סה”מ תרל”ג ע’ קעו. תרנ”ד ע’ רנ. 

תרס”ו  המשך  שמג.  ע’  תרנ”ו  קלא.  ע’  תרנ”ה 

ע’ רמא. ד”ה וידבר כו’ זאת חקת תשח”י )סה”מ 

ז(. ע’  ח”ב  פרשיות  ד’ 

יז.( 20 ד,  אבות 

ראה לקו”ת נצבים מו, ד. מאמרי אדה”ז ( 21

הנחות הר”פ ע’ עב. מארז”ל ע’ שמ. אוה"ת חקת 

)קה"ת,  שצה  ע'  תרנ"ה  סה"מ  א'תרנה.  ע'  )ה( 

תשפ"ב ]נמצא בדפוס[. סה"מ ליקוט ח"ב ע’ נב(. 

קלז. ע’  עזר”ת 

יג.( 22 קמח,  תהלים 

ד.( 23 כו,  ישעי’ 

אדה”ז ( 24 מאמרי  וראה  ב.  כט,  מנחות 

תתקסו.  ע’  )ג(  תצא  אוה”ת  כה.  ע’  הקצרים 

סה”מ תרח”צ ע’ ע. תש”ח ע’ 63. תשי”א ע’ 328.

ראה תו"א מקץ לה, ב )והנחת אדהאמ"צ ( 25

ע'  )ה(  שמע"צ  אוה"ת  סד(.  ע’  תקס”ג  בסה”מ 

ב'קמט ואילך. סה”מ תרל”ד ע’ רפו. סה"מ מלוקט 

ובכ”מ. ואילך.  סז  ע'  ח"ג 

)א( ( 26 ואתחנן  אוה”ת  וראה  א.  ו,  ברכות 

קלד. ע’ 

ראה ר”ה יז, ב. פסיקתא דרב כהנא פ”ה ( 27

וש”נ. שם.  תרל”ד  סה”מ  החודש.  פ’ 

ועוד.( 28 י.  כ,  יתרו  כה.  טז,  בשלח 

ד.( 29 כג,  אמור 

מאמרי ( 30 רפא.  ע’  תקס”ח  אדה”ז  מאמרי 

ובכ”מ. שפג.  ע’  נ”ך  אדהאמ"צ 

א.( 31 סג,  ישעי’ 

ובכ”מ.( 32 רה.  ע’  תרל”ד  סה”מ  ראה 

אוה"ת ( 33 וראה  יג.  כט,  ישעי’  הפסוק  ל’ 

תפב. ע'  )ב(  עקב 

של״ה ( 34 עקב.  ר״פ  להאריז״ל  ל״ת  ראה 

ובכ"מ. א(.  )נ,  פל"ח  תניא  סע״ב.  רמט, 



זהחדש הזה לכם

הגוף יש עצם האבר והחיות כן עד"ז הוא במצות. שהשמחה ש"מ הוא הפנימיות של 

המצוה וצ"ל העבודה בשמחה שיתבונן שהם מצוותו כנ"ל ועי"ז יהי' ישמח ישראל 

בעושיו וממילא יומשך להיות ישמח הוי' במעשיו35. 

והנה36 כתי'37 אם הבנים שמחה וכתי'38 כי אם לבינה תקרא שהשמחה היא בינה וצ"ל 

השמחה  שישאר  ולא  דוקא  במידות  השמחה  שיומשך  דהיינו  הבני'  אם 

וההתבוננות במוחו. ובחי' מצרי' הוא המונע להיות גילוי השמחה מהמוח למידות 

וזהו מצרי' מיצר הגרון39 שמהמוח נמשך ללב ע"י הקנה כמ"ש40 קנה חכ' ומצרי' 

מונעי' לבחי' זו וזהו ג' שרי פרעה קנה ושט וורידין41 שהם המונעי' ומעכבי' להיות 

נמשך השמחה מהתבוננות שבמוחו למדות ובנפש הוא כאשר נמשך אחר תאוות 

תענוגי גשמי' והשמחה מלובש בתענוגי' גשמי'. 

וזהו42 ההפרש בין בחי' עיבור לבחי' לידה שבחי' עיבור הוא כשהוא בהעלם דהיינו 

הוא  ולמעלה  ללב.  ממוח  נמשך  ולא  במוחו  בהתבוננות  רק  שהוא  כמו 

אבל  שורי',  דינים  שאז  עוברה  כאשה  עברה  עליהם  מתמלא  כשאתה  כמשרז"ל43 

לידה הוא בחי' גילוי ולכן בשעת הלידה יוצא דם שהוא בחי' דיני' והיינו כי ע"י 

הלידה הוא בחי' גילוי השמחה ממוח ללב עי"ז נעשה המתקת הדיני'. והוא ע"י בחי' 

אני הוי' הוא בחי' התורה כי מצרי' הוא בחי' מיצר הגרון שהוא בחי' ניחר גרוני44 

כי קול הוא בחי' המשכה ממוחי' ומדות לבחי' הדיבור כמו קול מבשר45 שהוא בחי' 

גילוי והמשכה אבל בגלות הוא בחי' נאלמתי דומי' החשיתי46. וגם ניחר גרוני שאינו 

מאיר הקול והדיבור אך ע"י התורה הוא בחי' יצ"מ כי התורה היא ג"כ בחי' קול 

שבבחי' צואר דקדושה47 שהוא בבחי' קול גדול ולא יסף48 שפי'49 לא פסק שנמשך 

תמיד וכמ"ש50 קול דודי הנה זה בא ל' הוה שנמשך תמיד רק שנמשך בדרך דילוג51. 

לא.( 35 קד,  תהלים 

ראה תו"א תצוה קי, א. לקו"ת דרושים ( 36

ח"ג  במדבר  אדהאמ"צ  מאמרי  ד.  עט,  לסוכות 

נצבים  אוה"ת  מח.  ע'  נ"ך  ואילך.  תתקסח  ס”ע 

ובכ"מ. א'רנט.  )ג( 

ט.( 37 קיג,  תהלים 

ג.( 38 ב,  משלי 

שם ( 39 ובהגה”ה  ג  כא,  ויצא  תו”א  ראה 

תר"ל  סה"מ  לד.  ע’  )א(  שמיני  אוה”ת  ב.  כב, 

ובכ”מ. כז.  ע' 

ה.( 40 ד,  משלי 

ובכ”מ.( 41 ב.  קד,  ויחי  לתו”א  הוספות 

ראה הוספות לתו”א שמות קו, א. ביאורי ( 42

שה”ש  אוה”ת  תקמו.  ע’  א’  כרך  להצ”צ  הזהר 

ובכ”מ. תקה.  ע’  )ב( 

ב.( 43 כט,  ברכות 

ד.( 44 סט,  תהלים  הפסוק  ל’ 

הושענות.( 45 נוסח 

ג.( 46 לט,  תהלים 

ראה אוה”ת בראשית )ג( תפו, א. שה"ש ( 47

תז. ס"ע  )ב( 

יט.( 48 ה,  ואתחנן 

שם.( 49 ופרש"י  ת"י  ת"א, 

ח.( 50 ב,  שה”ש 

מאמרי ( 51 ג־ד.  מא,  שה"ש  לקו"ת  ראה 

ע’  תרכ”ז  סה”מ  קסז.  ע'  הר"פ  הנחות  אדה"ז 

קפו־קפז.



החדש הזה לכם ח

וזהו שמברכין נותן התורה52 לשון הוה53 שתמיד בכ"י הוא יצ"מ בעבודה ע"י בחי' 

קול גדול שבתורה כו' ופי' קול גדול ע"ד מ"ש באברהם54 משתה גדול, גדול עולמי' 

הי' שם55. וכמו גדול הוי' כו'56 ולכן ע"י התורה שהיא בחי' קול גדול בחי' הקול57 

קול יעקב58 נמשך בחי' יצ"מ. 

וזהו לכן אמור לבנ"י אני הוי' שע"י בחי' התורה הוא בחי' יצ"מ והוצאתי אתכם כו' 

והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי כו'59 שהוא בחי' תושבע"פ. כי תושב"כ 

היא רק דרך רמז60 לבד כמו תפילין וציצית שאינו מבואר היטיב איך לעשותם אבל 

בתושבע"פ מתבאר היטיב שהתפילין יהיו מרובעי' ותפורי' בגידי' והיינו כי עיקר 

התגלות רצה"ע הוא בתושבע"פ דוקא61 ולכן נק' ארץ הצבי62 שהוא ל' רצון63 וגם 

ל' רץ כצבי כי כתי'64 מכנף כו' צבי לצדיק וארז"ל65 ביקש הקב"ה לעשות חזקי' 

משי'. והענין הוא כי תושבע"פ מתלבשת אפי' בשקר66 כמו67 ז"א כולה שלי וז"א 

כולה שלי שא' מהם טוען שקר ועד"ז בשארי הלכות גשמיות כמו68 המחליף פרה 

בחמור ואעפ"כ נמשך רצה"ע בתושבע"פ לברר הדין עם מי שהוא השפלה יותר 

מתושב"כ ולכן בחי' זו צ"ל ע"י צבי דוקא כי תושב"כ הוא ג"כ ע"י אותיות הנק' 

סוסי'69 כמ"ש70 כי תרכב על סוסיך. אך כדי שיהי' המשכת הרצה"ע בחי' תושבע"פ 

אפי' בטענות שקרי' כנ"ל זהו ע"י הצבי דוקא שרץ מהר וכמו"כ בענין חזקי' משי' 

שצ"ל ע"י צבי דוקא+ וכמ"ש במ"א71 בדרושי פורים בענין אח"ש דאחשורש שהוא 

התורה.( 52 ברכות  נוסח 

ראה של"ה כה, א. לקו"ת כג, א. דרושים ( 53

לסוכות פא, ג. מאמרי אדהאמ"צ שמות ח"א ע' 

ובכ"מ. ריא.  ע'  תר"ל  סה"מ  קעה. 

ח.( 54 כא,  וירא 

י.( 55 פנ"ג,  ב”ר 

ועוד.( 56 ג  קמה,  ב.  מח,  תהלים 

כב.( 57 כז,  תולדות 

וראה ב”ר פס”ה, כ. וראה סה”מ תרמ”ו־ן ( 58

סג. ע’ 

ח.( 59 ו,  וארא 

ראה אגה”ק סי’ כט )קנ, ב(. סה”מ תרכ”ז ( 60

ובכ”מ. שפא.  ע’  תשנ”ב(  )קה”ת, 

אוה”ת ( 61 הקודמת.  שבהערה  אגה"ק  ראה 

סה”מ  ג’ו.  ע’  )ח(  יתרו  א.  תפב,  )ג(  בראשית 

ובכ”מ. קיד.  ע’  תשפ”א(  )קה”ת,  תער”ב־ע”ו 

ע’ ( 62 תרל”ד  סה”מ  וראה  טז.  יא,  דניאל 

קצב. קפה. וככה תרל"ז ס"פ סב ע' צז )בהוצאת 

עג(. ע'  תשע"ג 

ח.( 63 פ”ה,  ב”ר  ראה 

טז.( 64 כד,  ישעי’ 

א.( 65 צד,  סנהדרין 

שם.( 66 תרל"ז  וככה  המשך 

מ”א.( 67 פ”א  ב”מ 

מ”ד.( 68 פ”ח  שם 

אורה ( 69 שערי  ג.  סב,  בשלח  תו”א  ראה 

החקירה  ס'  תתקכט.  ע'  )ג(  בלק  אוה"ת  ב.  ס, 

ובכ”מ. א.  עה, 

ח.( 70 ג,  חבקוק 

ראה תו”א הוספות למג”א קיח, א. אוה”ת ( 71

+( בשוה"ג נוסף בכתי"ק: בענין חזקי' מ' צ"ל שז"ע אחישנה שזהו ע"י צבי דוקא 

וכנראה שייך לכאן.



טהחדש הזה לכם

לשון מהירות72 לפי שצ"ל דוקא דומה דודי לצבי73 כו' וזהו לאגנא עלייה74 כו' וכ"ש 

במה שביקש לעשות חזקי' כו' ודאי צ"ל ע"י בחי' צבי דוקא שה"ז ענין אחישנה ממש 

כו'.

ומעתה יובן ענין המד"ר הנ"ל כשבחר הקב"ה כו' דהנה כתי'75 אנכי ה' אלקי' אשר 

הוצאתיך מאמ"צ וצ"ל76 מפני מה לא נא' אשר בראתי יש מאין שהוא יותר 

פלא כי ניסי' דיצ"מ הם יש מיש כמו דם ממי', ומים יבשה, משא"כ ברה"ע יש מאין. 

אך הענין הוא כנ"ל שברה"ע הוא כי נשגב שמו. בע"מ77 נברא העולם והלא במאמר 

א' יכול להבראות, ובשתי אותיות כי בי"ה כו'78. שהוא רק הארה בעלמא מבחי' שמו 

כנ"ל והנה מבחי' זו נמשך מצרי' דקדושה שהוא בחי' הגבול מהארץ לרקיע מהלך 

ת"ק שנה79 שהוא בחי' גבול ומדה אבל בחי' יצ"מ הוא לצאת מהמצרים וגבולי'. 

ובחי' זו נמשך מבחי' אנכי הוי'. ולכן נא' אשר הוצאתיך מאמ"צ שהוא דבר גדול 

בין כשבחר  יובן ההפרש  ועד"ז  כו'  להיות אלקיך  הוי'  אנכי  יותר שנמשך מבחי' 

הקב"ה בעולמו קבע להם ר"ח שתשרי הוא ראש כי בריאת80 העולמות נמשך מבחי' 

וכמו"כ בכל ההשפעות  זו תשרי ר"ה לשני' להנהגת העולמות  ובבחי'  שמו כנ"ל 

גשמיות כמו מזונותיו של אדם קצובות לו מר"ה81 שה"ע פרנסה כו'. 

וזהו דעתיקייהו הוי קרי ירחא קדמאה. אבל משבחר הקב"ה ביעקב ובניו קבע להם 

חודש של גאולה כמאמר82 ומביא גואל כו' למען שמו כי גלו83 למצרי' שכינה 

עמהם שנא' אנכי ארד כו'. גלו לבבל כו'. ע' במד"ר פ' בא פ' ט"ו84. וכדי שיהי' יצ"מ 

קבע להם חודש של גאולה שבחי' חודש של גאולה הוא בחי' יצ"מ והיינו שכמו שיש 

י"ב חדשי השנה בבחי' בריאת80 העולמות שקבע להם ר"ח שבכל חדש נמשך הארה 

חדשה85 והם בחי' י"ב בקר86 ד"מ87 שכינה ושורש קבלתם הוא מבחי' הים העומד 

סה"מ  ואילך.  קצ  ד.  ע’  תש”נ(  )קה”ת,  מג”א 

קפד. עמ'  תרכ"ז 

יב.( 72 ח’,  אות  מאו”א 

ט.( 73 ב,  שה”ש 

זח”ב קכו, ב. וראה אוה”ת מג”א )קה”ת, ( 74

רנה. רלא.  ע’  תש”נ( 

ב.( 75 כ,  יתרו 

ראב"ע שם )ד"ה שאלני ר"י הלוי( כוזרי ( 76

רפד,  דא"ח(  )עם  סידור  וראה  סכ"ה.  א  מאמר 

ב. מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ס"ע תא ואילך. 

ואילך. תתקטו.  )ג( ע' תתקג  יתרו  וש"נ. אוה"ת 

סה"מ תרכ"ו ע' נ ואילך. עטר"ת ע' שס ואילך. 

סה"מ מלוקט ח"ג ע' קעה ואילך. וש"נ. ובכ"מ.

א.( 77 ה,  אבות 

78 ).24 בהערה  הנסמן  ראה 

ה”א.( 79 פ”ט  ברכות  ירושלמי 

בגוכתי"ק בריאות. וראה לקו"ש ח"ה ע' ( 80
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א.( 81 טז,  ביצה 

אבות.( 82 ברכת   - העמידה  בתפלת 

א.( 83 כט,  מגילה 

טז.( 84 פיסקא 

אוה”ת ( 85 וראה  פ”ג.  ר”ח  שער  פע”ח 

ע’  תרכ”ו  סה”מ  ואילך.  סע”ב  ו,  )א(  בראשית 

ובכ”מ. ל. 

הזהר ( 86 ביאורי  ב.  קיח,  זח”ג  ראה 

לאדהאמ"צ פה, א. ולהצ”צ כרך א' ע’ תנא ואילך.

= ד’ מחנות. וראה לקו”ת צו יז, א. בלק ( 87



החדש הזה לכם י

עליהם הוא בחי' שמו הנ"ל י"ב צרופי אד'88 שבבחי' זו תשרי ר"ה. כמו"כ יש י"ב 

חדשי' י"ב צרופי הוי' שהוא בחי' י"ב גבולי אלכסון89. וכמ"ש90 וזרחה לכם יראי שמי 

שמש לצדקה שיש כמה בחי' בשמש כו'. ובבחי' זו ניסן הוא הראש כמ"ש91 מוצא 

לפי  דוקא  בניסן  הי'  המוכשר  מצרי'92. שהזמן  גלות  על  בכושרות שקאי  אסירים 

שניסן הוא צרוף הראשון שבי"ב צרופי הוי'93. שהוא בחי' ש' הוי' כסדר, משא"כ 

שארי הצרופי' הם כשמתחלפי' האותיות שלא כסדרן. וזהו החודש הזה לכם שהוא 

חודש של גאולה, ראשון הוא לכם קאי על הקב"ה שאני ראשון ואני אחרון94 כמ"ש 

וזהו ראשון הוא לכם. והנה אע"פ שבחדשי  ניסן נגלה לכם  במד"ר95 הנה בחדש 

הגאולה ניסן הוא ראשון אעפ"כ יש מעלה בתשרי שהוא שביעי וזהו וכען הוא ירחא 

שביעאה שכל השביעין חביבין96. נמצא כי יש בתשרי ב' מעלות הא' שבבחי' החדשי' 

שבבריאת80 העולם הוא ראשון. הב' שגם בחדשי הגאולה שניסן הוא ראשון מ"מ 

הרי כל השביעין חביבין כו'. ואעפ"כ חודש של גאולה הוא ניסן. 

צאתך מאמ"צ  כימי  שנא'  להגאל  עתידין  ובתשרי  נגאלו  בניסן  אומר97  ר"א  ולכן 

אראנו נפלאות לע"ל ויש כמה טעמי' ע"ז. ע"פ פשוט הוא מפני כי תשרי הוא 

חודש המשפט98 ובבחי' המשפט כתי'99 הן שמי' לא זכו בעיניו. ולכן א"א מועדי' 

לשמחה בר"ה כי הוא זמן המשפט ולכן ניסן הוא חודש הגאולה הב' כי תשרי הוא 

יתירה  מעלה  ויש  לאברהם  שביעי  דור  שהי'  משה  כמו  שהוא  כו'  לניסן  שביעי 

באברהם שלמשה נא' לו100 אל תקרב הלום כשאמר101 הנני שדימה עצמו לאברהם 

כמ"ש במדרש תנחומא ע"פ זה102 וכ"ה במד"ר פ' וירא פנ"ה103 ובפ' ואתחנן פ"ב104 

ע"פ אתה החילות כו'105. וכמ"ש ג"כ במד"ר על פסוק זה ר"פ שמות ס"פ ב'106 וי"ל 

המעלה ית' שבאברהם מפני שהוא הי' הראשון כמ"ש107 מי העיר ממזרח א"ת העיר 

אלא האיר במד"ר בראשית פ"ב108 שדרשו על אברהם שהתחיל להאיר. הג' כי יש ג' 

ובכ”מ. ב.  עט,  )א(  לך  לך  אוה"ת  ג.  סח, 

וש”נ.( 88 ד.  מט,  שמות  תו”א  ראה 

ראה מאמרי אדה"ז תורה ומועדים ח"ב ( 89

סהמ"צ  ב’תקצג.  )ו(  ברכה  אוה”ת  תרצב.  ע' 

.84 שבהערה  תרכ”ו  סה”מ  ב.  קכב,  להצ"צ 

כ.( 90 ג,  מלאכי 

ז.( 91 סח,  תהלים 

עה”פ.( 92 רש”י 

ע' ( 93 )ח(  בא  רעז.  ע'  )א(  בא  אוה"ת  ראה 

חכ”ב  לקו”ש  רכו.  ע’  תרע”ח  סה”מ  ב'תתקיב. 

וש”נ. בהערות.   234 ע’ 

ו.( 94 מד,  ישעי’ 

א.( 95 פט”ו,  ב"ר 

יא.( 96 פכ”ט,  ויק”ר 

א.( 97 יא,  ר”ה 

א.( 98 א,  בראשית  עה”ת  החיים  אור  ראה 

טו.( 99 טו,  איוב 

ה.( 100 ג,  שמות 

ד.( 101 ג,  שם 

)בָאבער(.( 102 טז  שמות 

ו.( 103 פיסקא 

ז.( 104 פיסקא 

כד.( 105 ג,  ואתחנן 

ו.( 106 פיסקא 

ב.( 107 מא,  ישעי’ 

ג.( 108 פיסקא 



יאהחדש הזה לכם

בחי' אחותי אמי בתי109 בפסח שהוא בחי' מקבל אחותי בשבועות מ"ת. אמי בסוכות 

בחודש תשרי ולכן ר"א אומר בתשרי עתידי' להיגאל כסדר המדרגות. אך הנה נת' 

בדרוש רני ושמחי בת110 שבחי' אמי בעטרה שעיטרה לו אמו111 שהעטרה עצמה היא 

למעלה מבחי' אמי ורק אמי מעטרו בהעטרה. אבל לעתיד יהי' עליות המל' להיות 

עתידי'  בניסן  ולכן  בכתר113.  המל'  שורש  כי  עצמה  עטרה  בחי'  בעלה112  עטרת 

להיגאל בחי' בת כו'. הד'114 כי בניסן נגאלנו לפי שביצ"מ הי' הגילוי מבחי' אתעדל"ע 

מצד עצמו לכן בפסח מצה לחם עני115. והנה משיח הוא ג"כ בחי' עני עני ורוכב על 

החמור116 כמ"ש117 בזהר פ' כי תצא והיינו כי יש אתעדל"ע שאין אתעדל"ת יכול 

עתידי'  בניסן  ולכן  עני דמשיח  בחי'  וזהו  לישראל118.  כטל  אהי'  בחי'  להגיע שם 

להיגאל לפי שהזמן שנמשך בחי' האתעדל"ע מצד עצמו הוא בניסן דוקא משא"כ 

בתשרי כו'.

———— • ————

שבהערה ( 109 תו”א  ראה  ה.  פנ”ב,  שמו”ר 

הבאה.

א.( 110 לו,  מקץ  תו”א 

יא.( 111 ג,  שה”ש 

ד.( 112 יב,  משלי 

וראה ( 113 פ"ב.  א"א(  )שער  יג  שער  ע"ח 

יא. ע'  תרנ"ט  סה"מ  בארוכה 

ואילך. ( 114 קלא  ע’  תרנ”ד  סה”מ  ראה 

ובכ”מ.  .235 ע’  ח”א  לקו”ש 

ג.( 115 טז,  ראה 

ט.( 116 ט,  זכרי’ 

ואילך.( 117 סע”ב  ערה,  זח”ג 

ו.( 118 יד,  הושע 



פַאקסימיליא מגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהר"ש מסוף המאמר



 לזכות
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

*    *    *

לז"נ 
 הרה"ח הרה"ת ר' צבי הירש בן הרה"ח ר' בן ציון ע"ה

נלב״ע ז״ך אלול ה׳תש״מ

 ומרת רבקה בת הרה"ח ר' צבי ע"ה
נלב״ע כ״ט תמוז ה׳תשס״ב

שּפריצער

 נתרם ע"י בניהם – יבלח"ט – 

הרה"ת ר' שמואל והרה"ת ר' יעקב מרדכי שיחיו

שּפריצער

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות
 כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א

מהרה יגלה אכי”ר

*    *    *

לע"נ 
 הרה"ח הרה"ת ר' זושא בן הרה"ח הרה"ת ר' שלום ע"ה

פוזנר

נפטר י"ב שבט ה׳תשפ"ב

 משלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לארה"ק
 משפיע בישיבת תות"ל

 מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 ו„הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם

בהתגלות מלכנו משיחנו לעין כל תיכף ומיד ממש

*    *    *

לזכות

הת' מנחם מענדל שלום שי' בן רינה

 להצלחה רבה ומופלגה בכל מכל כל
מתוך הרחבה של זמן הגאולה

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לרגל מאה ועשרים שנה להולדתו לאיוש”ט

 יה"ר שיראה רוב נחת מבניו – התמימים בפרט,
 משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל
 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'

 ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל
 בגאולה האמיתית והשלימה

נאו תיכף ומי"ד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!




