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פתח דבר

לקראת יום הגדול והקדוש, עשירי בשבט הבעל״ט - ״העשירי יהי׳ קודש״1, אשר 
בו ימלאו שבעים ושנים שנה לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, לאורך 

ימים ושנים טובות, ויום הסתלקות־הילולא של כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( נ״ע —

הננו מוציאים לאור את המאמרים ד״ה באתי לגני גו׳2 שאמר כ״ק אדמו״ר מלך 
המשיח שליט״א בהתוועדויות דיו״ד שבט בשנים תשכ״ב3 ותשמ״ב4 מאמרים הנ״ל 
מיוסדים בעיקרם על פרק השנים־עשר מהמשך ההילולא, ויוצאים לאור לקראת 
יו״ד שבט שנה זו — בו לומדים פרק הנ״ל בפעם הרביעית5. ולתועלת הלומדים 

— נדפס פרק הנ״ל בראש הקונטרס.

בהוצאות  שנפלו  ט״ס  )ותוקנו  עיניים  מאירי  מנוקדים,  המאמרים  זו  במהדורה 
קודמות( עם פיענוח של ראשי־התיבות6,

זאת על משקל דברי7 כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט”א לגבי אותיות מרובעות 
״שהקריאה והלימוד הוא בקל יותר )ובמילא יכולים לנצל את כח היגיעה להוסיף 
בהבנת תוכן העניין(”, ויגיע לקהל רחב וחוצה גדול יותר, ״כך, שהדפסת תורת 
חיות  יוסיף  ובודאי  חוצה”,  המעיינות  ״בהפצת  מוסיפה  הנ״ל  באופן  החסידות 

בלימוד תורתו של נשיא דורנו.

דההמשך  יב  לפרק  בקשר  פרטי  כללי  מכתב8  הקונטרס  בסוף  בא  הוספה  בתור 
באתי לגני לגני ה’שי”ת.

* * *

ויה״ר שנזכה בקרוב לשמוע ולהו״ל עוד שיחות ומאמרים של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח 
וחיים  ונעימות  ויתן לו אריכות ימים ושנים טובות  ויחזק השי״ת בריאותו  שליט״א, 
נצחיים, ויראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, וינהיג את כולנו 
מתוך בריאות, הרחבה ונחת, ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה במהרה 

1(  ל׳ הכתוב בחוקותי כז, לב. וראה בארוכה שיחת ש״פ שמות תש״נ.
2(  המאמרים )והמשכם( משנות ה׳תשי״א ה׳תשמ״ח נדפסו ב"ספר המאמרים - באתי לגני״ ב״כ 

)קה״ת, תשל״ז ואילך(.
3(  ד״ה באתי לגני - יו"ד שבט )נדפס ב"סה״מ - באתי לגני״ ח״א ע׳ קנו ואילך(.
4(  ד״ה באתי לגני - יו״ד שבט )נדפס ב"סה"מ - באתי לגני״ ח״ב ע׳ קצב ואילך(.

5(  ראה ב"פתח דבר״ לד״ה זה ה׳תשכ״ח נדפס ב"סה״מ - מלוקט" ח״ב ע׳ רלח.
6(  הניקוד ופיענוח ראשי התיבות על אחריות המו״ל.

7(  ספר השיחות תשמ״ט ח״ב ע׳ 431.
8(  נדפס ב"סה"מ - באתי לגני״ ח״א )בהוספות( ע' שנא־ב.



ד

ונלמד תורה מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם  בימינו ממש, 
כולו, ובאופן של ראי׳9, ומלך ביפיו תחזינה עיניך10 בהתגלות מלכותו לעין כל, 

תיכף ומיד ממש ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד להפצת שיחות

יום הבהיר ה' טבת תשפ"ב

שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א

9(  ראה שער האמונה פנ״ו ואילך. וקשור עם השלימות דשבעים וראה הערה הבאה.
10(  "והיו עיניך רואות את מוריך״ )ישעי׳ ל, כ( שקשור "עם הגילוי דשבעים, עי״ן דלמעלה״ - ראה 

שיחת ש״פ שמות ה׳תשנ״ב שם.
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פרק י״ב מהמשך באתי לגני ה׳שי״ת

יב( וְִהּנֵה ְלָהִבין ִעְנַין ָהאֹוָצר ְלַמְעָלה הּוא, ְּדִהֵּנה ִאיָתא ְּבִתּקּוֵני-זַֹהר1* אֹור ֵאין-סֹוף 
ְלַמָּטה  ֶּׁשאֹוְמִרים  ַמה  ְוִהֵּנה  ַּתְכִלית,  ֵאין  ַעד  ּוְלַמָּטה  ֵקץ  ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה 

ַעד ֵאין ַּתְכִלית ַהַּכָּווָנה ֶׁשַהִּגיּלּוי ְוַהִהְתַּפְּׁשטּות הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין-סֹוף ּוְבִלי-ְּגבּול ְּכָלל, 

ַהָּדָבר הּוא  ְוַטַעם  ֵאין-סֹוף,  ַעְצמֹו הּוא  ְּדָהאֹור  ֵאין-סֹוף,  ְּדֵׁשם אֹור  ֵׁשם  ְקִריַאת  ְּדֶזהּו 

ֶהָאָרה  ֶׁשהּוא  ִעם  ְּדָהאֹור  ָהאֹור,  ּוַמֲעַלת  ְּדֶזהּו-ִעְנַין  ַהָּמאֹור,  ֵמֵעין  הּוא  ֶׁשָהאֹור  ְלִפי 

ְלַבד ְוֹלא ֶעֶצם ּוִמָּכל-ָמקֹום ִהֵּנה ֶזהּו ַמֲעָלתֹו ֶׁשהּוא ֵמֵעין ַהָּמאֹור, ְוִלְהיֹות ֶׁשָהַעְצמּות 

הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִׁשיטּות ּוִבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ָלֵכן ִהֵּנה ַּגם ָהאֹור ֶׁשהּוא ֵמֵעין ַהָּמאֹור הּוא 

ִּבְבִחיַנת ֵאין-סֹוף, ְוֶזהּו אֹור ֵאין סֹוף ֶׁשָהאֹור ַעְצמֹו הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף, ְוִהֵּנה ֵמָהאֹור 

ַהֶּזה ָהיּו עֹוָלמֹות ּוְסִפירֹות ַעד ֵאין ֵקץ ּוְבִלי-ְּגבּול ְּכָלל, ּוְבאֹוָפִנים ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ְוַהְיינּו 

ֶׁשָהעֹוָלמֹות ְוַהְּסִפירֹות ּגּוָפא ֵהן ְּבִלי-ְּגבּול, ְלַבד ֶזה ֶׁשֵהם ְּבִלי-ְּגבּול ְּבִמְסָּפָרם, ְוַכַּמֲאָמר 

ְּבֵפירּוׁש ִעְנַין ְסִפירֹות ֵאין ֵקץ ֶׁשַהְּסִפירֹות ַעְצָמן ֵהן ְּבִלי-ְּגבּול ְלַבד ֶׁשֵהם ְּבִמְסַּפר ְּבִלי-

ְּגבּול, ְוִכְדִאיָתא ְּבִאיְדָרא-זּוָטא2* ְּכַהאי ּבֹוִציָנא ְּדִאְתְּפַׁשט ְלָכל ְסָטר ְוִעיָבר ְוַכד ִּתְסַּתַּכל 

ְלִמיְנַּדע לֹון ָלא ִתְׁשַּתַּכח ֶאָּלא ּבֹוִציָנא ִּבְלחֹודֹוִהי )ְּכַהֵּנר ַהֶּזה ֲאֶׁשר אֹורֹו ִמְתנֹוֵצץ ְלָכל 

ְּדִלְהיֹוָתן  ִּבְלַבד(,  ַהֵּנר  ֶאָּלא  ִתְמָצא  ֹלא  אֹותֹו  ֵליַדע  ּבֹו  ִּתְסַּתֵּכל  ְוַכֲאֶׁשר  ּוִפיָּנה,  ֵעֶבר 

ִׁשיעּור,  ֵאין  ַעד  ַמְדֵריגֹות  ִהְתַחְּלקּות  ְּבִריּבּוי  ָּבא  הּוא  ָלזֹאת  ְּבֶעֶצם  ְּפִׁשיטּות  ִּבְבִחיַנת 

ִּבְלחֹודֹוִהי,  ּבֹוִציָנא  הּוא  ַלֲאִמיָּתתֹו  ֲאָבל  ְוִעיָבר,  ְסָטר  ְלָכל  ְּדִאְתְּפַׁשט  אֹוְמרֹו  ְּדֶזהּו 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַחד, ְוַכַּמֲאָמר3* ַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוְׁשָּבן, ְוִלְהיֹותֹו ִּבְבִחיַנת ַחד ְּבֶעֶצם 

ֲאָבל  ְּביֹוֵתר,  ִריּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ְוהּוא  ְבחּוְׁשָּבן,  ְוָלא  ְּבִהְתַּגּלּות הּוא  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר הּוא  ִהֵּנה 

ַלֲאִמיָּתתֹו הּוא ִּבְבִחיַנת ַחד ַמָּמׁש. ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשֶּנֶאְצלּו ַהְּסִפירֹות ַּבִּמְסָּפר ֶעֶׂשר, ִּכְדִאיָתא 

ַעל-ְיֵדי  ֶזהּו  ִהֵּנה  ָעָׂשר,  ַאַחד  ְוֹלא  ֶעֶׂשר  ֵּתַׁשע  ְוֹלא  ֶעֶׂשר  ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְּבֵסֶפר-ְיִציָרה, 

ְוַהִּגיּלּוי  ֲהֵרי ָּבא ָהאֹור  ַהִּצְמצּום  ְיֵדי  ְּדַעל  ָּברּוְך-הּוא,  ֵאין-סֹוף  ֶׁשָהָיה ְּבאֹור  ַהִּצְמצּום 

ִהֵּנה ַאַחר ַהִּצְמצּום  ְּבִמְסַּפר ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות, ּוְבָכל-זֹאת  ְוָלֵכן ֵהם  ִּבְבִחיַנת ִמָּדה ּוְגבּול, 

ִנְתַהּוּו ִמָּכל-ָמקֹום עֹוָלמֹות ְּבִלי-ְּגבּול ּוְבִלי ִׁשיעּור, ּוְכמֹו-ֶׁשָּכתּוב ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר, 

ִׁשיעּור  ְּבִלי  עֹוָלמֹות  ֶׁשֵהן  עֹוָלמֹות  ֶאָּלא  ֲעָלמֹות4*  ַאל-ִּתְקֵרי  ּוְכַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל 

ִתּקּוֵני-ֹזַהר: הובא ונתבאר באריכות בהמשך תרס"ו ד"ה ויולך הוי' את הים ואילך. ִאיָתא ּבְ
ִאיְדָרא-זּוָטא: זהר ח"ג רפח, א. עיי"ש. ְוִכְדִאיָתא ּבְ

ֲאָמר: אליהו בת"ז בהקדמה. ְוַכּמַ
ְקֵרי ֲעָלמֹות: זח"ג עא, ב. הקדמת ת"ז קרוב לסופה. וראה ג"כ זח"ג נח, ב. ַאל-ּתִ
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ּוִמְסָּפר ְּכָלל, ְוִכְדִאיָתא ְּבִאיְדָרא-ַרָּבא5* ְּבגּוְלַּגְלָּתא ָיְתֵבי ְּתֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלִמין, ְוַהִּמְסָּפר 

ָּכֶזה, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא  ָהִעְנָין ֶׁשְּמַדֵּבר ָׁשם, ֶׁשֶּזהּו ִמְסָּפר  ְלִפי  ַהֶּזה ְּדי"ב ֶאֶלף הּוא ַרק 

ְּבִלי-ְּגבּול, ַעד ֶׁשַּגם ַּבַּמְדֵריָגה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה ְּדַמְדֵריַגת ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות 

ַּדֲאִצילּות ִהֵּנה ָּבא ִמֶּמָּנה ָהִריּבּוי ְוִהְתַהּוּות ַעד ֵאין ִמְסָּפר, ּוְכמֹו-ֶׁשָּכתּוב ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 

ּוַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ֶׁשֵהם ִריּבּוי ַהִּנְבָרִאים ּוְגדֹוֵלי ַהִּנְבָרִאים )ַּכְמבֹוָאר ְּבִדּבּור-ַהַּמְתִחיל 

ִהֵּנה ַּגם ְּכמֹו ֶׁשָּבא  ְוָלֵכן  ּוְבִלי-ְּגבּול,  ֵאין סֹוף  ְלִפי ֶׁשָהאֹור הּוא  ְּדָכל-ֶזה הּוא  ָוֵאָרא6*( 

ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום ִהֵּנה ַהִהְתַהּוּות הּוא ְּבִלי ִמְסָּפר ּוְגבּול.

א: זח"ג קכח, ב. – להעיר מאגרת הקדש סי' ך' )קל, א( לקו"ת פ' במדבר  ִאיְדָרא-ַרּבָ ְוִכְדִאיָתא ּבְ
רד"ה וארשתיך.

ְתִחיל ָוֵאָרא: ראה תו"א ד"ה וארא – השני. ִדּבּור-ַהּמַ ּבְ



ז

בס"ד, יּו"ד ְׁשָבט, ה'תשכ"ב

ּה י ֻמּגֶ ְלּתִ ַהּנָָחה ּבִ

ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה1, ּוְמָבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ַּבַעל ַהִהּלּוָלא ַעל 
ְלִגּנּוִני ַלָּמקֹום ֶׁשָהָיה ִעָּקִרי ַּבְּתִחָּלה ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה  ְלַגִּני  ְיסֹוד ַמֲאַמר ַהִּמְדָרׁש2, 

ְלַמְעָלה,  ִמְּלַמָּטה  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ִסְּלקּו  ַהֲחָטִאים  ַעל-ְיֵדי  ְוַאַחר-ָּכְך  ָהְיָתה,  ַּבַּתְחּתֹוִנים 

מֶֹׁשה  ֶׁשָּבא  ַעד  ִמְלַמְעָלה-ְלַמָּטה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְוִהְמִׁשיכּו  ַצִּדיִקים  ז'  ָעְמדּו  ְוַאַחר-ָּכְך 

ְוהֹוִריָדּה  ֲחִביִבין3  ַהְּׁשִביִעין  ְוָכל  ַהְּׁשִביִעי  ֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ֶׁשל  ֶנֱאָמן  רֹוֶעה  ַרֵּבינּו, 

ַּבַּתְחּתֹוִנים4.  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ִּדיָרה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהִעְנָין  ַּתְכִלית  ֶׁשֶּזהּו  ָּבָאֶרץ,  ְלַמָּטה  ָהא'  ֵמָרִקיַע 

ּוִבְכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַהְמָׁשַכת ַהִּדיָרה ִּבְקִביעּות, ָלֵכן ַאֲחֵרי ַמַּתן ּתֹוָרה )ֶׁשָאז ָהְיָתה ַהְּׁשִכיָנה 

ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ( ִמָּיד ָאַמר ָלֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ִמְׁשָּכן5 ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ַנֲעֵׂשית ַהִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים 

)ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם6(. ְוִהֵּנה ִמְקָּדׁש ִאיְקֵרי ִמְׁשָּכן ּוִמְׁשָּכן ִאיְקֵרי ִמְקָּדׁש7, 

ִהֵּנה ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ְּכִתיב8 ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדים, ֶׁשָהֲעבֹוָדה 

ַּבֲעֵצי ִׁשִּטים ִהיא ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ְקָרִׁשים, ְוַכְמבָֹאר ָׁשם ַּבֲאִריכּות ֶׁשאֹוִתּיֹות ֶקֶרׁש מֹוִרים 

ַעל אֶֹפן ָהֲעבֹוָדה, ְוַתְכִלית ָהֲעבֹוָדה הּוא ֶׁשִּיְהיּו ֲעֵצי ִׁשִּטים ִּדְקֻדָּׁשה, ְׁשטּות ֶׁשְּלַמְעָלה 

ִמַּטַעם ָוַדַעת, ֶׁשָּבֶזה ְמַתְּקִנים ְּבִחיַנת ֲעֵצי ִׁשִּטים ִּדְלֻעַּמת-ֶזה, ְּכַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל9 ֵאין 

ָאָדם חֹוֵטא ֶאָּלא-ִאם-ֵּכן ִנְכָנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, ִהֵּנה ַהִּתּקּון ַעל-ֶזה הּוא ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה 

ַּבַּתְחּתֹוִנים.  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ִּדיָרה  ִלְהיֹות  ַהַּכָּוָנה  ִנְׁשְלָמה  ּוָבֶזה  ִמַּטַעם-ָוַדַעת,  ֶׁשְּלַמְעָלה 

ֶׁשַהַּטַעם  ְּבַכָּמה-ְמקֹומֹות10  ְוַכְמבָֹאר  ַּדְוָקא,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל-ְיֵדי  ַנֲעֵׂשית  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 

ְוָלֵכן  ַהִּדיָרה.  ֶאת  עֹוִׂשים  ַּדְוָקא  ֵהם  ְּבתֹוָרה-ּוִמְצוֹות  ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֵמַאַחר  הּוא  ֶזה  ַעל 

ַאְנֵׁשי  ָצָבא ִמְּלׁשֹון  ִּדְבָצָבא ֵיׁש ג' ֵּפרּוִׁשים,  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ִצְבאֹות ה', ּוְמָבֵאר  ִנְקָרִאים 

ֶמֶלְך-ַמְלֵכי-ַהְּמָלִכים  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ּוַמְׁשִליִמים  ַהְמַמְּלִאים  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ֵהם  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַחִיל, 

1(  שה"ש ה, א. מאמר זה מיוסד בעיקרו על הפרק השנים עשר מד"ה באתי לגני ה'שי"ת )לעיל ע' 
ה־ו(.

2(  שהש"ר עה"פ.
3(  ויק"ר פכ"ט, יא.

4(  ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו.
5(  תניא פל"ד.

6(  תרומה כה, ח.
7(  עירובין ב, א.

8(  תרומה כו, טו.
9(  סוטה ג, א.

10(  סוטה ג, א.



ח

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָצָבא ִמְּלׁשֹון ְזַמן ֻמְגָּבל ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב11 ֲהֹלא ָצָבא ֶלֱאנֹוׁש ֲעֵלי ָאֶרץ, 

ִצְביֹון  ְלׁשֹון  ְוָצָבא  ַּדְוָקא,  ְלַמָּטה  ּוָמקֹום  ִּבְזַמן  ַהּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות  ִהְתַלְּבׁשּות  ִעְנַין  ְוהּוא 

ָויִֹפי, ֶׁשַהּיִֹפי ָּבא ֵמִהְתַּכְללּות ַּכָּמה ְּגָוִנים, ּוְכמֹו-ֵכן ָהֲעבֹוָדה ִּדְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְצִריָכה ִלְהיֹות 

ַעל-ְיֵדי ִהְתַּכְללּות ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיַחד. ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכל-ֶזה ִנְׁשֶלֶמת ַהַּכָּוָנה ִּדְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש 

ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם. ְּכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ָׁשם ְּפָרֵטי ָהֲעבֹוָדה ִמַּצד ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה. ּוְבִעְנָין ֶזה 

חֹוֵתם ְׁשֵני ַמֲאָמִרים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַהֶהְמֵׁשְך ְּדיּו"ד ְׁשָבט. 

ִמְלַמְעָלה  ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהּכֹחֹות  ֶאת  ֵמַהֶהְמֵׁשְך(  ַהג'  )ַּבַּמֲאָמר  ְלָבֵאר  ַמְתִחיל  וְַאַחר-ָּכְך 
ִּבְׁשִביל ָהֲעבֹוָדה. ּוַמְקִּדים ַעל-ֶזה ְּבָסִעיף י"א ֶׁשַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּדָצָבא ִנְמָׁשְך 

ַהֵּׁשם ְצָבאֹות, ְּדֵׁשם ֶזה מֹוֶרה ַעל ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה, ַּכַּמֲאָמר12 ְּכֶׁשֲאִני ִנְלָחם ָּבְרָׁשִעים ֲאִני 

ִנְקָרא ְצָבאֹות, ֶׁשהּוא ִעְנַין ַהִּמְלָחָמה ְּדַנֲהָמא ַאּפּום ַחְרָּבא ֵליכֹול13, ַהִּמְלָחָמה ֶׁשֵּיׁש ְלָכל-

ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִלְחיֹות ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה )ּדּוְרְכֵגיין ִּדי ֶוועְלט( ַעל-ִּפי ּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות ְוַלֲעׂשֹות 

ֶאת ָהעֹוָלם ִּדיָרה לֹו ִיְתָּבֵרְך )ִזי ָזאל ַזיין ַעל-ִּפי ּתֹוָרה-ּוִמְצוֹות(. ּוְמָבֵאר ִּדְבִמְלָחָמה ֶיְׁשָנם 

ֶׁשִּיְהֶיה  ַהִּנָּצחֹון  ִּבְׁשִביל  ּוִמְלָחָמה  ָּבז  ְוָלבֹוז  ֶׁשִבי  ִלְׁשּבֹות  ִּבְׁשִביל  ִמְלָחָמה  ֳאָפִנים,  ב' 

ִּכְרצֹון ַהֶּמֶלְך. ְּדִמְלָחָמה ִּבְׁשִביל ֶׁשִבי ּוָבז ִהיא ַעל-ִּפי ַטַעם-ָוַדַעת, ּוְבֵמיָלא עֹוִׂשים ָּבֶזה 

ֶׁשַּמְרִויִחים ַעל-ְיֵדי-ֶזה,  ַהִּבָּזה  ְּבֵעֶרְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבַהִּמְלָחָמה  ְלַהְׁשִקיַע  ַּכָּמה ּכֹחֹות  ֶחְׁשּבֹון 

ַמה-ֶּׁשֵאין-ֵּכן ְּבִעַּקר ִעְנַין ַהִּמְלָחָמה ֶׁשִהיא ִּבְׁשִביל ַהִּנָּצחֹון ֶׁשִּיְהֶיה ִּכְרצֹון ַהֶּמֶלְך, ְּדָרצֹון 

ִמַּטַעם-ָוַדַעת.  ּוְלַמְעָלה  ֶחְׁשּבֹונֹות  ִמָּכל  ְלַמְעָלה  ֶזה  ֲהֵרי  ַהֶּמֶלְך,  ְּבַעְצמּות  ָקׁשּור  ֶזה 

ְוָלֵכן ְּכמֹו ֶׁשָּבֲעבֹוָדה ֶׁשְּלַמָּטה ֲהֵרי ּתֹוְבִעים ֶׁשִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ִּבְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה ְלַמְעָלה 

ִמַּטַעם-ָוַדַעת, ִהֵּנה ְּכמֹו-ֵכן ִמְלַמְעָלה נֹוְתִנים ּכֹחֹות ְלָהָאָדם ְּבִלי ֶחְׁשּבֹונֹות ְּכָלל. ְוִכְמַׁשל 

ַוֲחתּוִמים  ַהְּטמּוִנים  ְּביֹוֵתר,  ַהְיָקִרים  ַהֶּמֶלְך  אֹוְצרֹות  ֶׁשּפֹוְתִחים  ִּכְפׁשּוָטּה,  ִמְלָחָמה 

ִמּדֹור ּדֹור, ּומֹוְסִרים אֹוָתם ְלָׂשֵרי ַהְּפִקיִדים ֶׁשֵהם ְּפִקיֵדי ַהַחִיל, ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה ֵהם ַאְנֵׁשי 

ּוַמְׁשִליִמים  ַהִּמְלָחָמה  ְמַנְּצִחים ֶאת  ֶׁשְּמַבְזְּבִזים ֲעבּוָרם ֵהם  ַהַחִיל, ֶׁשַעל-ְיֵדי ָהאֹוָצרֹות 

ַוֲחתּוִמים  ְּכמּוִסים  אֹוָצרֹות  ֶׁשֶּיְׁשָנם  ְלַמְעָלה,  ְּבַהִּנְמָׁשל  הּוא  ְּכמֹו-ֵכן  ַהֶּמֶלְך.  ְרצֹון  ֶאת 

ֶׁשֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ַּגם ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהֶּמֶלְך, ּוִבְׁשִביל ִנּצּוַח ַהִּמְלָחָמה ּפֹוְתִחים אֹוָתם 

ַמְרִּגיׁש  ֶׁשַהְמַקֵּבל  ִּתְפַּתח,  ָלנּו  ַהּטֹוב  ְואֹוָצְרָך  ַּכַּמֲאָמר14  ַהַחִיל,  ְלַאְנֵׁשי  אֹוָתם   ְונֹוְתִנים 

11(  איוב ז, א.
12(  שמו"ר פ"ג, ו. וש"נ.

13(  זח"ג קפח, ב.
14(  נוסח הפיוט “שערי שמים" שאומרים בסוף נעילה ובהושע"ר. וראה סה"מ תרפ"ז ע' כא

ואילך.
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ֶׁשֶּזהּו טֹוב ֶׁשּלֹו, ַאף ֶׁשִּמַּצד ַעְצָמם ֲהֵרי ָהאֹוָצרֹות ֵהם ְּכמּוִסים ַוֲחתּוִמים, ֶׁשֶּזהּו ַהְקָּדָמה 

ְּכָלִלית ְלַהֶהְמֵׁשְך ִמָּכאן ּוְלַהָּבא, ֶׁשְּמָבֵאר ָהִעְנָין ְּדַהּכֹחֹות ֶׁשּנֹוְתִנים ִמְלַמְעָלה15.

ּוְמָפֵרׁש  ַהי"ב,  ַהִהּלּוָלא  ְׁשַנת  ִהיא  ֶׁשַהַּׁשָּתא  י"ב,  ְּבָסִעיף  ַמְמִׁשיְך  וְַאַחר-ָּכְך  ב( 
הּוא,  ֵמַהָּמָׁשל  ַהּמּוָבן  ִּדְכִפי  ֶׁשְּלַמְעָלה,  ָהאֹוָצר  ִעְנַין  ִּבְפָרִטּיּות 

ְיָקִרים ְּביֹוֵתר, ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחס ֲעֵליֶהם  ֶׁשֶּיְׁשָנם אֹוָצרֹות ַהְּכמּוִסים ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ֶׁשֵהם 

)ְזַׁשאֶלעֶוועט ֵזיי( ְוֵאינֹו ּפֹוְתָחם ְלעֹוָלם, ַּגם ֹלא ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהֶּמֶלְך, ְוַהְינּו ְלִפי ֶׁשֵהם 

ְיָקִרים יֹוֵתר ִמָּצְרֵכי ַהֶּמֶלְך, ְוַרק ִּבְׁשִביל ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה ּפֹוְתִחים אֹוָתם. ְוָצִריְך ְלָהִבין 

ּוְלִאיָדְך  ַהֶּמֶלְך,  ִמָּצְרֵכי  ֲאִפּלּו  ָיָקר  ָּדָבר ֶׁשהּוא  ַּׁשָּיְך  ְּדַמה  ִעְנַין ָהאֹוָצר ֶׁשְּלַמְעָלה,  ַמהּו 

ָהאֹוָצר  ִעְנַין  ּוְלָבֵאר  ֵאּלּו.  אֹוָצרֹות  ַּגם  ּפֹוְתִחים  ַהְמַנֵּגד,  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ִּבְכֵדי  ִהֵּנה  ִּגיָסא, 

ְלַמְעָלה, ֵמִביא ַמֲאַמר ַהִּתּקּוֵני-זַֹהר16 אֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין 

ֵאין סֹוף,  ֵּפרּוִׁשים, א' ֶׁשהּוא אֹור ֶׁשל  ְׁשֵני  ֵיׁש  ִּדְבאֹור-ֵאין-סֹוף  ָּבֶזה,  ּוְמָבֵאר  ַּתְכִלית. 

ַּבֲאִמִּתית  ִהֵּנה  ַהב'.  ַּכֵּפרּוׁש  ְמָבֵאר  ְּבַהֶהְמֵׁשְך  ְוָכאן  ֵאין-סֹוף,  הּוא  ַעְצמֹו  ֶׁשָהאֹור  ב' 

ָהִעְנָין, ֲהֵרי ְּכֶׁשאֹוְמִרים ֵאין-סֹוף ַהַּכָּוָנה ִהיא ַרק ַעל ִעְנַין ָהאֹור, אֹו ְלַמְעָלה יֹוֵתר ִעְנַין 

ַהֵּׁשם – ְּדֵׁשם ְואֹור הּוא ִעְנָין ֶאָחד ְּבַכָּמה ְּפָרִטים – ֲאָבל ֹלא ַעל ַעְצמּות, ְּדַעל ַעְצמּות 

ָהָיה ָצִריְך-ִלְהיֹות ַהּתַֹאר ֵאין לֹו ְּתִחָּלה, ִּכְדִאיָתא ְּבֶפַלח ָהִרּמֹון17 ּוְביֹוַנת ֵאֶלם ַּבַהְקָּדָמה 

ּומּוָבא ְּבִלּקּוֵטי-ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי18, ֶׁשֲהֵרי ְׂשָכִלים ַהִּנְבָּדִלים – אֹו ְּכַהָּלׁשֹון ַהּמּוָבא 

ִעְנַין  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֲהֵרי  ַהּבֹוֵרא,  ִּבְרצֹון  ִנְצִחִּיים  ִיְהיּו  ֵמַהִּנְבָרִאים –  ַּכָּמה  ְּבָמקֹום-ַאֵחר19, 

ֵאין-סֹוף, ּוִמָּכל-ָמקֹום ֵיׁש ָלֶהם ְּתִחָּלה, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ִנְבָרִאים, ְוִאם-ֵּכן ְּכֶׁשאֹוְמִרים ַהּתַֹאר 

ֵאין-סֹוף ְוֹלא ּתַֹאר ֵאין לֹו ְּתִחָּלה, ֹלא ָקֵאי ַעל ָהַעְצמּות, ְוַהַּכָּוָנה ִהיא ַרק ַעל ָהאֹור. ָאְמָנם 

ְּכֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ַהְגָּבלֹות, 

ֲהֵרי-זֹו  ְּדִלְכאֹוָרה  ְּכָלל.  ַהְגָּבלֹות  ְּבִלי ׁשּום  ַּבֲאִמִּתית  ֵאין-סֹוף  ַעְצמֹו הּוא  ֲהֵרי ֶׁשָהאֹור 

ְסִתיָרה ִמֵּנּה ּוֵבּה, ְּדאֹור ִעְנָינֹו ַרק ֶהָאָרה, ְוֵאיְך ַׁשָּיְך לֹוַמר ּבֹו ֵאין-סֹוף, ַּדֲאִמִּתית ִעְנַין 

ֵאין-סֹוף הּוא ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ַהְגָּבלֹות ְּכָלל. ַאְך ָהִעְנָין הּוא, ֶׁשֶּזה ֶׁשָהאֹור הּוא ֵאין-סֹוף, 

ֵאין-ֶזה ִמַּצד ַעְצמֹו ִּכי-ִאם ְלִפי ֶׁשִּנְמָצא ֵמָהאֹור ְוהּוא ֵמֵעין ַהָּמאֹור. ְּדִהֵּנה ָידּוַע ֶׁשֵּיׁש ב' 

ָאְפֵני ַהְמָׁשָכה, אֹור ָוֶׁשַפע. ְּדֶׁשַפע הּוא ֶׁשִּנְמָׁשְך ַמהּות ּוְמִציאּות ְּדַבר ָמה, ּוְכמֹו "ִׁשְפַעת 

15(  בכל הנאמר עד כאן ראה ד"ה באתי לגני תשי"א־תשכ"א.
16(  ראה תקו"ז סוף תיקון נז )וראה שם תיקון יט – מ, ב(. ז"ח יתרו לד, סע"ג.

17(  שער ד פ"ג.
18(  ז, א.

19(  ראה פלח הרמון שם פ"ג.
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ַמִים ְּתַכֶּסָּך"20 ַוֲהֵרי ַהְמָׁשַכת ַהַּמִים ֵמַהַּמְעָין ִהיא ְמִציאּות ְּדַבר ָמה, ַמה-ֶּׁשֵאין-ֵּכן אֹור, 

ְּכמֹו אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, הּוא ַרק ֶהָאָרה ְלַבד, ֶׁשָּלֵכן ֵאינֹו ּפֹוֵעל ׁשּום ִׁשּנּוי ְּבַהֶּׁשֶמׁש ְוֹלא ֶנְחָסר 

ְּכלּום ְּבַהֶּׁשֶמׁש, ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַמהּות ְּדַבר ָמה ְוהּוא ַרק ֶהָאָרה. ַאְך ְלִאיָדְך ִּגיָסא ֵיׁש ַמֲעָלה 

ּוְכמֹו- ַהָּמאֹור,  ֵמֵעין  ְוהּוא  ְלַהָּמאֹור  ַׁשָּיכּות  ְקָצת  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשָהאֹור  ְּבֶזה  ֶׁשַפע  ַעל  ְּבאֹור 

ֶׁשִּנְתָּבֵאר ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמים21 ֶׁשַעל-ְיֵדי ָהאֹור ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֶאת ַהָּמאֹור, ִאם הּוא אֹור 

ַהֵּנר, אֹור ַהָּיֵרַח אֹו אֹור ַהֶּׁשֶמׁש. ְוִהֵּנה ֶזה ֶׁשָהאֹור הּוא ֵמֵעין ַהָּמאֹור ְמָבֵאר ַאְדמֹו"ר-

ְוַגְרמֹוִהי ַחד(,  ַהָּזֵקן ְּבִאֶּגֶרת-ַהּקֶֹדׁש ַהְידּוָעה22 )ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל ִאיהּו ְוַחּיֹוִהי ַחד ִאיהּו 

ֶׁשַהְּבִריָאה ֵיׁש ֵמַאִין ִהיא ַרק ְּבכַֹח ָהַעְצמּות ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ִעָּלה ְוִסָּבה ֶׁשָּקְדָמה לֹו ַחס-

ְּדִאם  ְוִסָּבה.  ִעָּלה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַמְרִּגיִׁשים  ֵאיָנם  ְּבַהְרָּגָׁשָתם  ַהִּנְבָרִאים  ַּגם  ֶׁשָּלֵכן  ְוָׁשלֹום, 

ָהְיָתה ִהְתַהּוּות ַהִּנְבָרִאים ִמְּבִחיָנה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִעָּלה ְוִסָּבה, ָהיּו ַּגם ַהִּנְבָרִאים ַמְרִּגיִׁשים ֶאת 

ִעָּלָתם ְוִסָּבָתם. ּוַמה ֶּׁשָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּגם ִנְבָרִאים ֵאּלּו ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים, 

ְוַעד ְלַתְכִלית ַהְיִדיָעה ְוַהַהָּׂשָגה, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָמקֹור ַהְמַהֶּוה אֹוָתם, ֲהֵרי ֶזה ַרק ִּביִדיָעָתם 

אֹוָתם  ַהְמַהֶּוה  ֶׁשַהָּדָבר  ַהְינּו  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  הּוא  ִהְתַהּוּוָתם  אֶֹפן  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַהְרָּגָׁשָתם,  ְוֹלא 

ִנְקָרא ַאִין, ְלִפי ֶׁשְּלַגֵּבי ַהִּנְבָרא ֵאינֹו ִּבְמִציאּות ְּכָלל. ְּדִהְתַהּוּות זֹו ִהיא ַרק ִמַּצד ָהַעְצמּות 

ֶׁשֵאין לֹו ִעָּלה ְוִסָּבה. ִהֵּנה ְמבָֹאר ְּבִאֶּגֶרת-ַהּקֶֹדׁש ָׁשם, ֶׁשַהִהְתַהּוּות ְּבפַֹעל ִהיא ַעל-ְיֵדי 

אֹור-ֵאין-סֹוף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּכַֹח ָהֵאין-סֹוף ַהִּמְתַיֵחד ִעם ַהֵּכִלים. ְּדִעְנַין ַהֵּכִלים הּוא ַרק ִּבְכֵדי 

ֶׁשְּמַדֵּיק  ּוְכמֹו  ֵאין-סֹוף,  ֵמאֹור  ַהִּנְבָרא הּוא  ְמִציאּות  ֶעֶצם  ֲאָבל  ְּגבּוִלי,  ִיְהֶיה  ֶׁשַהִּנְבָרא 

ְוַאְדַרָּבה הּוא  ְּבִגּלּוי  ָּבא  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ּכַֹח הּוא  ְלׁשֹון  ְּדֵבאּור  ָהֵאין-סֹוף,  ּכַֹח  יֹוֵתר,  ָׁשם 

ֵמֵעין  ִעְנַין אֹור  ֲאִמִּתית  ְּדִמֶּזה מּוָבן  ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל.  ַאִין  ִנְקָרא  ֶׁשָּלֵכן  ֵמַהִּנְבָרא,  ְּבֶהְעֵלם 

ַהָּמאֹור, ֶׁשֵאין ֶזה ַרק ֶׁשָהאֹור ֵיׁש לֹו ַׁשָּיכּות ְלַהָּמאֹור, ֶאָּלא ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ּבֹו ַּגם ָהִעְנָין 

ֶׁשֵאין לֹו ִעָּלה ְוִסָּבה. ֶׁשָהאֹור ִמַּצד ַעְצמֹו הּוא ֶהֶפְך ִעְנַין ֵאין לֹו ְּתִחָּלה, ִּכי ֲהֵרי ָּכל ִעְנַין 

ָהאֹור הּוא ֶהָאָרה ְּבָעְלָמא, ַעד ֶׁשִּבְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּתַחת ָלאֶֹפק ִיְתַּבֵּטל ָהאֹור – ְוֵאינֹו 

ְּכֶׁשַפע – ּוִמָּכל-ָמקֹום ִלְהיֹותֹו ֵמֵעין ַהָּמאֹור, ֵיׁש ּבֹו ַּגם ָהִעְנָין ֶׁשַאּיֹו לֹו ִעָּלה ְוִסָּבה. ֶׁשֶּזהּו 

ַמה-ֶּׁשָּכתּוב ְּבִתּקּוֵני-זַֹהר ְּדאֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית )ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ְּבָסִעיף 

ֶזה(, ֶׁשִהיא ְּבִריַאת ָּכל ֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֶׁשִּנְתַהָּוה ֵמָהאֹור.

ַּגם  ַעד  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ַהִּנְבָרִאים  ַּגם  ִהֵּנה  ֵאין-סֹוף,  הּוא  ֶׁשָהאֹור  ֵמַאַחר  וְִהּנֵה  ג( 
ַהִּנְבָרִאים ֶׁשְּלַמָּטה, ֵיׁש ָּבֶהם ָהִעְנָין ִּדְבִלי-ְּגבּול, ּוְבִלי-ְּגבּול ָהֲאִמִּתי. ּוְמָבֵאר 

20(  איוב כב, יא. לח, לד.
21(  ד"ה ואלה שמות תשכ"ב.

22(  סי׳ כ׳.
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ַהְּבִלי- ֶאת  ְּבַהֶהְמֵׁשְך  ְלָבֵאר  ּוַמְתִחיל  ֵמָהאֹור.  ֶׁשִּנְתַהּוּו  ֶׁשַּבִּנְבָרִאים  ֶיְׁשנֹו  ֶזה  ְּדִעְנָין 

ַהְּבִלי-ְּגבּול  ֶאת  ְמָבֵאר  הּוא  ְּדַבְּתִחָּלה  ִמְלַמְעָלה-ְלַמָּטה.  ֶׁשל  ְּבֵסֶדר  ֶׁשַּבִּנְבָרִאים  ְּגבּול 

זּוָטא23,  ָהִאיְדָרא  ַמֲאַמר  ַעל-ֶזה  ּוֵמִביא  ֵמָהאֹור,  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ֶעְליֹוָנה  ַהּיֹוֵתר  ְּבַהִהְתַהּוּות 

ְּבִלי  ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט  הּוא  ָהִעְנָיִנים  ִּדְברּוָחִנּיּות  ְוִעיָבר,  ְסָטר  ְלָכל  ְּדִאְתְּפַׁשט  ּבֹוִציָנא  ְּכַהאי 

ְוַהְינּו  ָהְפִּכִּיים,  ִעְנָיִנים  ב'  ֶׁשֵהם  ַחד.  ִאיהּו  ְּבַאְתֵרּה  ִּתְסַּתַּכל  ְוַכד  ְּכָלל,  ַהְגָּבלֹות  ׁשּום 

ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשְּבַאְתֵרּה ַחד, ִּבְבִחיַנת ַאְחדּות ַהְּפׁשּוָטה, ֲהֵרי ֶזה ַעְצמֹו ִמְתַּפֵּׁשט ְלָכל ְסָטר 

ְבֻחְׁשָּבן,  ְוָלא  ָחד  הּוא  ַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו24,  ֶׁשְּבָפַתח  ַהַּמֲאָמר  ֶאת  ֵמִביא  ֶזה  ּוְלָבֵאר  ְוִעיָבר. 

ְּדֵפרּוׁש ַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן ְמָבֵאר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ְּבתֹוַרת-ַחִּיים סֹוף-ָּפָרַׁשת 

ִמְלַמְעָלה-ְלַמָּטה,  ְּבַהֵּסֶדר ֶׁשל  ַמְדֵרגֹות  ַּכָּמה  ֵאִלָּיהּו חֹוֵׁשב  ְּדָפַתח  ֶזה  ֶׁשְּבַמֲאָמר  נַֹח25, 

ּוְתִחַּלת ָהִעְנָין הּוא ַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן )ֶׁשֶּזה ָקֵאי ַעל ַאְחדּות ַהְּפׁשּוָטה(, ַהְינּו 

ְוִנְתָּבֵאר- ֶׁשֵאינֹו ְּבֶחְׁשּבֹון ִעְנַין ַהְּסִפירֹות ְּכָלל. ָאְמָנם ְלִפי ַמה-ֶּׁשָּכתּוב ְּבִאֶּגֶרת-ַהּקֶֹדׁש 

ְלֵעיל ֶׁשַהְּבִריָאה ֵמַאִין ְלֵיׁש ִהיא ְּבכַֹח ָהַעְצמּות ַּדְוָקא ֶׁשֵאין לֹו ִעָּלה ְוִסָּבה ּוָבָאה ְּבפַֹעל 

ַעל-ְיֵדי ָהאֹור ִלְהיֹותֹו ֵמֵעין ַהָּמאֹור, ֲהֵרי ֶׁשִרּבּוי ַהִּנְבָרִאים ָּבא ֵמַאְחדּות ַהְּפׁשּוָטה, ְּדִמֶּזה 

ֻמְכָרח ֵּפרּוׁש ַהב' ְּבַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן, ֶׁשָּקֵאי ַעל ִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ְלָכל ְסָטר 

ְּדָבֶזה  ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן, ֶׁשֵאינֹו ְּבֶחְׁשּבֹון ֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ַּכְמבָֹאר ְּבַהֶהְמֵׁשְך.  ְוִעיָבר, ּוֵפרּוׁש 

יּוַבן אֹוְמרֹו ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן, ְּדַמְׁשַמע ֶׁשֵּיׁש ַסְלָקא-ַּדְעָּתְך לֹוַמר ֶׁשהּוא ְּבֻחְׁשָּבן ְוָצִריְך ִלְׁשֹלל 

ֶׁשהּוא ָלא ְבֻחְׁשָּבן, ַוֲהֵרי ָּבַאְחדּות ַהְּפׁשּוָטה ֵאין ַׁשָּיְך ַּגם ַסְלָקא-ַּדְעָּתְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֻחְׁשָּבן 

ֶׁשְּיֵהא ָצִריְך ִלְׁשֹלל ֶׁשהּוא ָלא ְבֻחְׁשָּבן, ְוַעל-ֶּדֶרְך ַמה-ֶּׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער-ַהִּיחּוד-ְוָהֱאמּוָנה26 

ֶׁשהּוא ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַעל ָחְכָמה ֲעֻמָּקה ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ְלַמְּׁשָׁשּה ְּבָיַדִים. ַאְך ָהִעְנָין ֶׁשַהַּכָּוָנה 

ֶעֶׂשר  ְּבֶחְׁשּבֹון  ֶׁשֵאינֹו  ְואֹוֵמר  ׁשֹוֵלל  הּוא  ְוָלֵכן  ְוכּו',  ָהאֹור  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַעל  ִהיא  ָּכאן 

ְּפׁשּוָטה  ְּדַאְחדּות  ַהִהְתַּגּלּות  ֶׁשֲאִמִּתית  ָׁשם,  ְּבתֹוַרת-ַחִּיים  ַּבֲאֻרָּכה  ְוַכְמבָֹאר  ְסִפירֹות. 

ֵאיָנּה ַּבֲעֻקִּדים, ְוַגם ֹלא ִּבְנֻקִּדים, ִּכי-ִאם ִּבְבֻרִּדים ַּדְוָקא. ְוַעל-ֶּדֶרְך-ָמָׁשל ְּבכֹחֹות ַהֶּנֶפׁש 

ַּבּכֹחֹות  ֹלא  ְוַגם  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,  ַהִהּיּוִלִּיים  ַּבּכֹחֹות  ֵאינֹו  ָּבֶהם  ְוָהַאְחדּות  ַהִהְתַּכְללּות  ֶׁשִעְנַין 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש, ְוַגם ֹלא ַּבּכֹחֹות ַהִּמְתַּפְּׁשִטים ֵמַהֶּנֶפׁש ְוֹלא ִנְתַלְּבׁשּו ֲעַדִין ִּבְפָרֵטי ֶחְלֵקי ַהּגּוף, 

ִמְתַּכְּלִלים  ֶׁשֵהם  אֹוְמִרים  ָאז  ַהּגּוף,  ְּבֵאיְבֵרי  ְּפָרִטִּיים  ַלֲחָלִקים  ְּכֶׁשָּבאּו  ַּדְוָקא  ִּכי-ִאם 

ְוַעד ְלַאְחדּות ַהְּפׁשּוָטה. ֶׁשֶּזהּו ַּגם-ֵּכן ַמה ֶּׁשְּמבָֹאר  ְלִהְתַּכְללּות ְּבַתְכִלית,  ֶזה ִמֶּזה, ַעד 

ְוִעיָבר,  ְסָטר  ְלָכל  ַהִהְתַּפְּׁשטּות  ִעְנַין  ְבֻחְׁשָּבן הּוא  ְוָלא  ָחד  ַאְנְּת הּוא  ְּדִעְנַין  ְּבַהֶהְמֵׁשְך 

23(  זח"ג רפח, א.
24(  תקו"ז בהקדמה )יז, א(.

25(  סה, ד ואילך.
26(  פ"ט.



יי

ֶׁשִּנְתַהּוּו ִמֶּמּנּו ְסִפירֹות ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ֵקץ. ֶׁשָּכל-ֶזה הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהִּצְמצּום, ֶׁשָּׁשם 

ַּדְוָקא ֵהם ְסִפירֹות ֵאין ֵקץ. ְוַכָּידּוַע ַהַּמֲאָמר ֶׁשל ַאְדמֹו"ר-ַהָּזֵקן ְּכַתב-ַיד ָהַר"ּפ27 )ֶׁשֵּמִביא 

ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק28( ְּבֵבאּור ַעל-ָּפסּוק ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְמָלכֹות, ְּבִעְנַין ְסִפירֹות ַעד ֵאין 

ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות,  ֲהֵרי-ֵהם  ַהִּצְמצּום  ְוַאַחר  ְּכָלל,  ַהְּסִפירֹות  ִעְנַין  ַׁשָּיְך  ֹלא  ְּדָבַעְצמּות  ֵקץ, 

ֶעֶׂשר ְוֹלא ֵּתַׁשע ֶעֶׂשר ְוֹלא ַאַחד ָעָׂשר29 ֹלא ַרק ֶעֶׂשר ְוֹלא ֵּתַׁשע ֶאָּלא ַּגם ְוֹלא ַאַחד ָעָׂשר, 

ֶׁשֵאיָנם יֹוֵתר ֵמֶעֶׂשר, ְוַרק ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור קֶֹדם ַהִּצְמצּום, ָׁשם הּוא ְסִפירֹות ַעד ֵאין ֵקץ. 

ֶעֶׂשר- ֶעֶׂשר,  ַּבִּמְסָּפר  ַהְּסִפירֹות  ְּכֶׁשֶּנֶאְצלּו  ְּדַגם  ְּבַהַּמֲאָמר,  ַמְמִׁשיְך  וְַאַחר-ָּכְך  ד( 
ְסִפירֹות ְּבִלי ָמה, ֶׁשהּוא ַּבֲאִצילּות אֹו ַּגם ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות ַהְּגנּוזֹות, ֲאָבל 

ְסִפירֹות  ָהיּו  ַהִּצְמצּום  קֶֹדם  ֶׁשִּמַּצד  ְּבָמקֹום-ַאֵחר,  ַּכְמבָֹאר  ַּדְוָקא  ַהִּצְמצּום  ְלַאַחר  ֶזה 

ִצְמצּום  ֶׁשהּוא  ָּפנּוי,  ּוָמקֹום  ַהִּצְמצּום  ִמַּצד  ִהיא  ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְוַהְמָׁשַכת  ֵקץ,  ֵאין  ַעד 

ְּדִעַּקר  ֶׁשִּיְהיּו ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות,  ֻמְגָּבל  ִנְמַׁשְך אֹור  ְוַאַחר-ָּכְך  ְלַגְמֵרי  ָהִראׁשֹון ֶׁשִּסֵּלק אֹורֹו 

ִעְנַין ָהֶעֶׂשר-ְסִפירֹות הּוא ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות – ִהֵּנה ַּגם ְלַאַחר ַהִּצְמצּום ְוַגם ַּבֲאִצילּות, 

ַּגם ָׁשם ַהְּסִפירֹות ֵהם ְּבאֶֹפן ִּדְבִלי-ְּגבּול. ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק ִּבְדרּוׁש ג' 

ִׁשיטֹות30 )ּוָבֲאֻרָּכה יֹוֵתר ְּבַכָּמה ְּדרּוִׁשים ֶׁשֹּלא ִנְדְּפסּו(, ֶׁשַהְּסִפירֹות ַּדֲאִצילּות ְּכמֹו ֶׁשֵהן 

ַנַעל  ַעל-ְיֵדי  הּוא  ִּבְגבּול  ַהִּנְבָרִאים  ִהְתַהּוּות  ֶׁשִּתְהֶיה  ּוִבְכֵדי  ְּבִלי-ְּגבּול,  ֵהן  ַּבֲאִצילּות 

ִנְבָרִאים )ִּבְבִריָאה- ָיָדם ַּדְוָקא ַנֲעׂשּו  ִּדְׁשִכיְנָּתא ֶׁשֵהם ַהַּמְלָאִכים מט"ט ְוסנד"ל, ֶׁשַעל 

ְוַעד  ָהֲאִצילּות,  עֹוַלם  סֹוף  ֶׁשהּוא  ַהַּמְלכּות  ְּבִחיַנת  ְוַגם  ְּגבּול31.  ַּבֲעֵלי  ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה( 

ִלְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה,  ְוׁשֶֹרׁש  ּוָמקֹור  ָהעֹוָלמֹות  ַהְתָחַלת  ִהיא  ּגּוָפא  ֶׁשַּבֲאִצילּות 

ֵהם  ַּבֲאִצילּות  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ִהֵּנה  ְוָהאֹוִתּיֹות,  ַהִּדּבּור  ִעְנַין  הּוא  ַהַּמְלכּות  ִעְנַין  ִּדְכָללּות 

אֹוִתּיֹות ְּבִלי-ְּגבּול. ְוַכְמבָֹאר ְּבַהֶהְמֵׁשְך ְּדַמה-ֶּׁשָּכתּוב ָּבִאיְדָרא32 ִּדְבֻגְלַּגְלָּתא ָיְתֵבי ְּתֵריַסר 

ַאְלֵפי ָעְלִמין, ֵאין-ֶזה ַהְגָּבָלה ַמָּמׁש, ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק ְּבִלּקּוֵטי-ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת 

ִיְתַהּוּו  ְלַמָּטה  ֻיְמְׁשכּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהַּכָּוָנה  ִּכי-ִאם  ַמָּמׁש,  עֹוָלמֹות  ֵּפרּוָׁשם  ֶׁשֵאין  ַּבִּמְדָּבר33 

ְּבִלי-ְּגבּול(.  ֶׁשל  ְּבאֶֹפן  ֵהם  ֵהם,  ִּבְמקֹוָמם  )ֲאָבל  ַמָּמׁש  ְּבפַֹעל  ָעְלִמין  ַאְלֵפי  י"ב  ֵמֶהם 

27(  נדפס במאמרי אדה"ז – הנחות הר"פ ע׳ קסד ואילך.
28(  אוה"ת ענינים ע' ערב ואילך.

29(  ספר יצירה פ"א מ"ד.
30(  פ"ט ואילך.

31(  לקו"ת שה"ש מג, רע"ד.
32(  זח"ג קכח, ב.

33(  ח, ב.
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ֶׁשִּמָּכל-ֶזה מּוָבן ֶׁשַּגם ְלַאַחר-ַהִּצְמצּום הּוא ַעד ֵאין ַּתְכִלית. 

ַעל-ְיֵדי  ִּבְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה,  ֶׁשַּגם  יֹוֵתר  עֹוד  ְלָבֵאר  ְּבַהַּמֲאָמר  ּוַמְמִׁשיְך  ה( 
ִּבְכָלל  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשֵהם  ַּבְּנָעִלים34,  ְפָעַמִיְך  ָּיפּו  ְּבַמה  ַהִהְתַלְּבׁשּות 

ָמה  ִּבְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה,  ִנְמָׁשְך  ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְוסנד"ל,  מט"ט  ַהַּמְלָאִכים  ּוִבְפָרט 

ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך35 ּוְבַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך36 ֶׁשֶּזה ֲהֵרי ִרּבּוי ִנְפָרִדים, ִהֵּנה ֵּבין ַהִּנְבָרִאים ִּדְצָבא 

ַהָּׁשַמִים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַמה ָּגְדלּו ּוֵבין ְצָבא ָהָאֶרץ ֶׁשֵהם ְּבִרּבּוי ָעצּום ְוֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ָמה 

ַרּבּו37, ִהֵּנה ַּגם ָּבֶהם ֶיְׁשנֹו ָהִעְנָין ִּדְבִלי-ְּגבּול, ְוֹלא ַרק ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח ֶאָּלא ַּגם ְּבִלי-ְּגבּול 

ְּבפַֹעל. ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ְּבֶהְמֵׁשְך ַמִים ַרִּבים38 ַעל-ַהָּפסּוק39 

ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְצָבָאם ְלֻכָּלם ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֵמרֹב 

אֹוִנים ְוַאִּמיץ ּכַֹח ִאיׁש ֹלא ֶנְעָּדר, ֶׁשּתֹוְבִעים ֵאֶצל ְיהּוִדי ַהִהְתּבֹוְננּות ֶׁשָּיבֹוא ִמֶּזה ִעְנַין 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֲהָוָי' ֱאֹלֵקינּו ֲהָוָי' ֶאָחד40 ִּדְׁשַמע הּוא ָראֵׁשי-ֵתבֹות ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם41, 

ַהְּפׁשּוָטה.  ַאְחדּות  ִעְנַין  ֶׁשהּוא  כּו'  ָחד  הּוא  ְלַאְנְּת  ַעד  ֶאָחד,  ַלֲהָוָי'  ָיבֹוא  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה 

ֶׁשַעל-ְיֵדי  ַעל-ֶזה  ּוְמָבֵאר  ֶאָחד.  ַלֲהָוָי'  ֶׁשַּבִּנְבָרִאים  ֵמִהְתּבֹוְננּות  ָיבֹוא  ֵאיְך  ְּדִלְכאֹוָרה 

ַהִהְתּבֹוְננּות ְּבַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ָּבא ִליֵדי הֹוָכָחה ֶׁשַּגם ְצָבא ָהָאֶרץ ֶׁשֵהם ַקָּיִמים ַרק ְּבִמין 

ִעְנַין  ֶיְׁשנֹו  ָּבֶהם  ַּגם  ִהֵּנה  ָּגְדלּו –  ַמה  ְוֹלא  ַרּבּו  ָמה  ֲעֵליֶהם  ֶנֱאַמר  ֶׁשָּלֵכן  ְּבִאיׁש –  ְוֹלא 

ַהְּבִלי-ְּגבּול, ְוֹלא ַרק ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח ֶאָּלא ְּבִלי-ְּגבּול ַּגם ְּבפַֹעל. ְּדִעְנַין ַהְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח 

ְּפִׁשיָטא ֶׁשֶּיְׁשנֹו ַּבִּנְבָרִאים, ֶׁשֲהֵרי ִאם ָהָיה ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ֶׁשָהעֹוָלמֹות ִיְהיּו ַעד ְּבִלי ַּתְכִלית, 

ְּבִלי-ְּגבּול,  ִעְנָיִנים  מֹוִציָאה  ָהְיָתה  ֶהָעָפר43,  ִמן  ָהָיה  ֶׁשַהּכֹל  ֵיֵצא42,  ִמֶּמָּנה  ָהָאֶרץ  ִהֵּנה 

ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ּכַֹח ִּבְלִּתי ֻמְגָּבל, ֶאָּלא ֶׁשֶּזהּו ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח ְוֹלא ְּבפַֹעל, ִּדְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 

ְּכֶׁשּמֹוִנים ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו ֵמָהָאֶרץ ִיְהיּו ְּבִמְסָּפר ְוֶחְׁשּבֹון. ִהֵּנה ֶּבֱאֶמת, ֹלא זֹו ִּבְלַבד 

ֶׁשֵּיׁש ְּבַהִּנְבָרִאים ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַּגם ְּבִלי-ְּגבּול ְּבפַֹעל. ֶׁשֲהֵרי ֶזה ּגּוָפא 

34(  שה"ש ז, ב.
35(  שם קד, כד.

36(  תהלים צב, ו.
37(  ראה תו"א וארא נו, ב. ובכ"מ.

38(  תרל"ו )פל"א ואילך(.
39(  ישעי׳ מ, כו.
40(  ואתחנן ו, ד.

41(  תקו"ז תמ"ט )פה, ב(.
42(  איוב כח, ה.
43(  קהלת ג, כ.
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ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח, הּוא ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו מּוָבן, ִּכי ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָּבֶהם ְּבִלי-

ְּגבּול ְּבכַֹח, ַוֲהֹלא ָידּוַע44 ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּבִנְבָרא ֻמְגָּבל ְּבִהְתַלְּבׁשּות ּכַֹח ִּבְלִּתי ֻמְגָּבל. 

ְּבכַֹח.  ַּגם  ְּבִלי-ְּגבּול  ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה  ַׁשָּיְך  ֵאיְך  ַהְּצָדִדים,  ִמָּכל  ְּגבּוִלית  ַהְּבִריָאה  ָהְיָתה  ְוִאם 

ּוֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּבִלי-ְּגבּול ְּבכַֹח ֻמְכָרח ֶׁשַהּכַֹח ָּבא ַּגם ְּבפַֹעל. ְוָלֵכן ָאנּו רֹוִאים )ֵמִעְנַין 

ַמה ָּגְדלּו( ֶׁשּכַֹח ַהּפֹוֵעל ֶׁשַּבִּנְפָעל ֲהֵרי ַּגם ְּבפַֹעל הּוא ְּבִלי-ְּגבּול, ֶׁשִאם ְּבפַֹעל ָהָיה ְּגבּוִלי 

ְוָכל ַהְּבִלי-ְּגבּול ֶׁשּלֹו ָהָיה ַרק ְּבכַֹח, ֲהֵרי ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ִׁשּנּוי ַוֲחִליׁשּות ְּבַהִּנְבָרִאים 

ִמּיֹום ְליֹום, ּוֵמַאַחר ֶׁשַהִּנְבָרִאים ֵהם ֲחָזִקים ְּכיֹום ִהָּבְרָאם45, ְּבאֹותֹו ַהחֶֹזק ְוַהּתֶֹקף ְּבִלי 

ַּגם  ְּבִלי-ְּגבּול  הּוא  ֶׁשַּבִּנְבָרִאים  ֶׁשַהּכַֹח  ֻמְכָרח  ֲהֵרי  ַהִּנְצִחּיּות,  ִעְנַין  ֶׁשהּוא  ְּכָלל,  ִׁשּנּוי 

ְּבפַֹעל. ְוַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְדחֹות ְרָאָיה זֹו ְולֹוַמר ֶׁשַּמה ֶּׁשֵהם ֲחָזִקים ְּכיֹום ִהָּבְרָאם הּוא 

ְלִפי ֶׁשְּלעֹוָלם ֲהָוָי' ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים46, ֶׁשִּמְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֶרַגע ִמּכַֹח ֱאֹלִקי 

ַהְמַהֶּוה אֹוָתם – ֶּבֱאֶמת ִאי-ֶאְפָׁשר-לֹוַמר ֵּכן. ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ָׁשם, ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה ַהְמָׁשַכת 

ַהּכַֹח ֶׁשִּנְמַׁשְך ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ְלַהּכַֹח ֶׁשִּנְמָׁשְך ָּתִמיד ְלַחֵּדׁש ַהְיָׁשנֹות. ּוְרָאָיה ַעל-

ָיִמים,  ְלִׁשָּׁשה  עֹוָלמֹו  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶּׁשָאְמרּו-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל47  ִמַּמה  ֶזה 

ּוֵמָאז ְוַעד ַעָּתה ַמה הּוא עֹוֶׂשה, יֹוֵׁשב ּוְמַזֵּוג ִזּוּוִגים. ְוִאם נֹאַמר ֶׁשְּפֻעַּלת ִחּדּוׁש ַהְיָׁשנֹות 

ִהיא ְּכמֹו ְּבֵראִׁשית ַהִהְתַהּוּות, ֲהֹלא ֵאין ֶזה ְּבֶגֶדר ְׁשֵאָלה ַמה הּוא עֹוֶׂשה ַעְכָׁשו. ְּדִמֶּזה 

ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ֶׁשְּבֵׁשֶׁשת  ְלַהַהְמָׁשָכה  ֵאיָנּה ּדֹוָמה  ַהְיָׁשנֹות  ֶׁשַהְמָׁשָכה ֶׁשל ִחּדּוׁש  מּוָכח 

ָאנּו רֹוִאים  ּוִמָּכל-ָמקֹום  ִזּוּוִגים –  ּוְמַזֵּוג  יֹוֵׁשב  ַאֶחֶרת,  ִהְתַעְּסקּות  ִלְהיֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַעד 

ֶׁשַהִּנְבָרִאים ֵהם ֲחָזִקים ְּכיֹום ִהָּבְרָאם )ֶׁשֶּזה ָקֵאי ַעל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית(, ְּדִמֶּזה ֻמְכָרח 

ְּכמֹו  ָוָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֶזה הּוא  ִעְנָין  ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל.  ְּבפַֹעל  ַּגם  ַהְּבִלי-ְּגבּול  ִעְנַין  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש 

ֶׁשֵהם ְלַאֲחֵרי ַהִּצְמצּום ְוַגם ְלַאֲחֵרי עֹוַלם ָהֲאִצילּות ְוֶזהּו ִעְנַין אֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמָּטה ַעד 

ְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ֶׁשַּגם ִּבְבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה ְוַגם ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ֲהֵרי הּוא ֵאין-

סֹוף. ְוַהַּטַעם ָלֶזה ְּכמֹו-ֶׁשִּנְתָּבֵאר-ְלֵעיל, ְּדִלְהיֹות ֶׁשָהאֹור ֵמֵעין ַהָּמאֹור, ָלֵכן ֵיׁש ּבֹו ַּגם 

ָהִעְנָין ֶׁשֵאין לֹו ִעָּלה ְוִסָּבה, ֶׁשִּמַּצד ֶזה ֵיׁש ּבֹו ַּגם ֶהְעֵּדר ַהְּמִדיָדה ְוַהְגָּבָלה ְּבַתְכִלית. ּוְכמֹו 

ֶׁשְּמָבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר )ְמהֹוַרַּׁש"ּב( ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן ְּבֶהְמֵׁשְך תרס"ו48, ְּדִלְכאֹוָרה 

ֵאינֹו-מּוָבן, ֵאיְך ַׁשָּיְך לֹוַמר ְּבָהאֹור ֶׁשהּוא ֵאין-סֹוף, ַּבֲאִמִּתית ִעְנַין ָהֵאין-סֹוף, ַוֲהֵרי ָּכל 

ִעְנַין ָהאֹור הּוא ַרק ֶהָאָרה ְּבָעְלָמא. ְּדִבְׁשָלָמא ִעְנַין ָהֵאין-סֹוף ְלִהְתַּפְּׁשטּותֹו, ֲהֵרי ֶזה ַׁשָּיְך 

44(  ס' האמונות ודעות להרס"ג מ"א פ"א. מו"נ ח"ב הקדמה יב.
45(  ירושלמי ריש ברכות.

46(  תהלים קיט, פט. וראה שעהיוה"א בתחילתו.
47(  ב"ר פס"ח, ד.

48(  ד"ה ויולך הוי׳ את הים וד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה )ע' קסה ואילך(.



טו

ַּגם ְּבָהאֹור, ֲאָבל ִעְנַין ֵאין-סֹוף ִּבְתִחַּלת ָהִעְנָין, ֶׁשַּגם ִּבְתִחָּלתֹו ֵאין לֹו סֹוף, ֵאיְך ֶזה ַׁשָּיְך 

ְּבָהאֹור, ַוֲהֵרי ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיׁש ָמאֹור ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָצא ָהאֹור, ּוְכמֹו-ֶׁשָּכַתב ָהַרֶּמ"ע ִמַּפאנֹו16 

ְּדַבַעל ַהֵּׁשם ָקַדם ַלֵּׁשם. ּוִמָּכל-ָמקֹום ִהֵּנה ָהאֹור הּוא ֵאין-סֹוף, ְּדֵפרּוׁש ֵאין-סֹוף ׁשֹוֵלל 

ַּגם ַהְגָּבָלה ֶׁשִּמַּצד ַהְּתִחָּלה, ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגם ִעְנַין ֵאין לֹו ְּתִחָּלה, ֶׁשָּלֵכן ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות 

ִמֶּמּנּו ַהְּבִריָאה ֵיׁש ֵמַאִין ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל. ּוְמָבֵאר ָׁשם ַּבֲאֻרָּכה ַּדֲהַגם ֶׁשִּמַּצד ַעְצמֹו הּוא ַרק 

זֹו  ִּביכֶֹלת  אּוָלם  ַהְיכֶֹלת,  ִעְנַין  יֹוֵתר  ּוְלַמְעָלה  ַהֵּׁשם,  ִעְנַין  יֹוֵתר  ּוְלַמְעָלה  ְוֶהָאָרה,  אֹור 

ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְלָהַעְצמּות,  ַהְיכֶֹלת  ֵּבין  ְלַחֵּלק  ִאי-ֶאְפָׁשר  ִּכי  ֶׁשָּבַעְצמּות,  ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ִנְמְצאּו 

ְּבָהאֹור ֲאִמִּתית ָהִעְנָין ְּדֵאין-סֹוף, ֶהְעֵּדר ַהַהְגָּבָלה ַּגם ְּבִעְנַין ַהְּתִחָּלה. ֶׁשָּלֵכן ָהְיָתה ִמֶּמּנּו 

ַהְּבִריָאה, ֶׁשִּנְרָּגׁש ָּבּה ֶׁשֵאין ָלּה ְּתִחָּלה, ֹלא ַרק ֶׁשֵאין ָלּה סֹוף.

ו( וְִהּנֵה ְּכמֹו-ֵכן ֻמְכָרח ַּגם ֵמִעְנַין ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ִּדְכָללּות ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִהיא ְּבאֶֹפן 
ִּדְכַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל49 ִמי ֶׁשָּטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת יֹאַכל ְּבַׁשָּבת, ּוְבִעְנַין ַמֲעַלת 

ַהַּׁשָּבת ְידּוָעה ּתֹוַרת ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב50 ַעל ַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל51 ֶמה ָהָיה ָהעֹוָלם ָחֵסר 

ִעְנַין  ְמנּוָחה ָּבא ַׁשָּבת ָּבא ְמנּוָחה, ֶׁשָּלֵכן ְּגַמר ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, ֶׁשָאז ָהָיה 

ַהְּמנּוָחה. ּוְמָבֵאר ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ֶׁשֵּפרּוׁש ְמנּוָחה )ָּכאן( הּוא ְמנּוָחה ֲאִמִּתית ֶׁשֶּזהּו ִעְנָין 

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמְּזַמן ּוָמקֹום, ִּדְכֶׁשֵּיׁש ִעְנַין ַהְּזַמן ֲהֵרי ֵיׁש ַהִּׁשּנּוִיים ְּדָעָבר הֹוֶוה ְוָעִתיד. ּוָמקֹום 

ּוְזַמן ֲהֵרי ֵהם ְקׁשּוִרים ֶזה-ָּבֶזה ּוְבֵמיָלא ַּגם ַּבָּמקֹום ֶיְׁשנֹו ִעְנַין ַהִּׁשּנּוִיים. ּוְבֵמיָלא ֵאין-

ֶזה ִעְנַין ְמנּוָחה ֲאִמִּתית ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהִּׁשּנּוִיים, ְוהּוא ָהַעְצמּות ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָצא 

ָהִעְנָין  ָּבא  ַהחֹל,  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ָהֲעבֹוָדה  ּוְלַאֲחֵרי  ִמֶּזה,  רֶֹׁשם  ַרק  ֶיְׁשנֹו  ִּדְבַהְּבִריָאה  ַהּכֹל. 

ְּדַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם52 ַעל-ְיֵדי-ֶזה ֶׁשָּבא ַׁשָּבת ָּבא ְמנּוָחה. ּוְבַׁשָּבת ֶׁשָאז 

ְמִאיָרה ְּבִהירּות ָהַעְצמּות, ִהֵּנה ֶזה ּפֹוֵעל ְּתׁשּוָקה ְוִכָּליֹון ְּבַהִּנְבָרִאים, ֶׁשֶּזהּו ַוְיֻכּלּו ִמְּלׁשֹון 

ִּכָּליֹון ּוְתׁשּוָקה ְּבַהָּׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם, ֶׁשֵהם ִיְתַעּלּו ְּבַהְּמנּוָחה. ְּדִמֶּזה מּוָבן ֶׁשִעְנַין 

ַהְּמנּוָחה, ֶׁשִהיא ַהְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ִנְמְצאּו ָּכל ַהִּנְבָרִאים, ָקֵאי ַעל ָהַעְצמּות. ַּדֲהֵרי חּוץ 

ֵמַעְצמּות ֵאין ַׁשָּיְך ִעְנַין ַהְּמנּוָחה, ֶׁשָּבֶזה ְמָבֲאִרים53 ַמה ֶּׁשְּלַאֲחֵרי ַהַּׁשָּבת מֹוִנים ֵמָחָדׁש 

ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ְוכּו', ְלִפי ֶׁשַּׁשָּבת הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ַּגם ִמְּזַמן ָּבאֶֹפן ַהּיֹוֵתר ַנֲעֶלה. 

49(  ע"ז ג, א.
50(  כתר שם טוב סי' ת. לקוטי אמרים סי' קכו.

 51(  פרש"י בראשית ב, ב. פרש"י מגילה ט, א ד"ה ויכל. תוד"ה חצבה – סנהדרין לח, א.
 וראה ב"ר פ"י, ט.

52(  בראשית ב, א.
53(  ראה לקו"ת שה"ש כה, סע"א. אוה"ת ברכה ע׳ א׳תתצא. א׳תתצז ואילך. ובכ"מ.



טז

ְּדֶיְׁשנֹו ְזַמן, ּוְלַמְעָלה יֹוֵתר ֵסֶדר ְזַמִּנים54 )ֶׁשִּמֶּזה ִנְמָׁשְך ִעְנַין ַהְּזַמן ְלַמָּטה(, ֶׁשהּוא ִעְנַין 

ָרצֹוא ָוׁשֹוב אֹו ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי ְּדִעְנַין ָהָרצֹוא ָוׁשֹוב ּוָמֵטי ְוָלא ָמֵטי הּוא ְּבָכל ַהְּבִחינֹות 

ַעד ְּבאֹור-ֵאין-סֹוף, ַאְך ִעְנַין ַהְּמנּוָחה ֶׁשהּוא ִעְנַין ַהַּׁשָּבת הּוא ִּגּלּוי ָהַעְצמּות, ֶׁשְּלַמְעָלה 

ֵמִעְנַין ַהִּׁשּנּוִיים ְלַגְמֵרי, ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ַׁשָּבת ֶׁשַּמְתֶחֶלת ָאז ַהְּבִריָאה ֵמָחָדׁש, מֹוִנים ַהּיֹום יֹום 

ִראׁשֹון, ִראׁשֹון ְלַמֲעֵׂשה-ְּבֵראִׁשית. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְסִתיָרה ָלֶזה ִמּתֹוַרת ָהַרב ַהַּמִּגיד55 ַעל 

ָׁשַמִים  ְּדַמֲעֵׂשה  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ִמַּמֲעֵׂשה  ַצִּדיִקים  ַמֲעֵׂשה  ְּגדֹוִלים  ַמֲאַמר-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל56 

ְּגדֹוִלים  ֵאיְך  ֵאין-ֶזה מּוָבן,  ְּדִלְכאֹוָרה  ַאִין.  ִמֵּיׁש  ְוַצִּדיִקים עֹוִׂשים  ֵמַאִין  ֵיׁש  ָוָאֶרץ הּוא 

ִמְּבִחיַנת  ָוָאֶרץ הּוא  ָׁשַמִים  ַמֲעֵׂשה  ַוֲהֹלא  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ִמַּמֲעֵׂשה  יֹוֵתר  ַצִּדיִקים  ַמֲעֵׂשה 

ַהְּמנּוָחה ֶׁשהּוא ָהַעְצמּות, ְוַכִּנְזָּכר-ְלֵעיל ֶׁשַהְּבִריָאה ֵיׁש ֵמַאִין ִהיא ַרק ִמֶּזה ֶׁשֵאין לֹו ִעָּלה 

ְוִסָּבה, ּוַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים ֶׁשעֹוִׂשים ִמֵּיׁש ַאִין, ֲהֵרי ֶזה ַמִּגיַע ַרק ִּבְבִחיַנת ָהַאִין, ְּבאֹוָתּה 

ַהְּבִחיָנה ֶׁשַּמִּגיָעה ָׁשם ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ֲאָבל ֹלא ְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב57 ִאם ָצַדְקָּת 

ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִאם  ָחֵפץ,  ֵמֶהן  ְּבֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוָׁשם אֹוְמִרים  כּו'.  ִּתֶּתן  ַמה 

ַמה  ְפָׁשֶעיָך  ְוַרּבּו  ָּכאֹוָרה  ַּכֲחֵׁשָכה  ִהֵּנה  ַמִּקיף  ֶׁשִּבְבִחיַנת  ְּדַאף  ִמֶּזה  ּוֻמְכָרח  ְלֶהֶפְך.  אֹו 

ַּתֲעֶׂשה ּלֹו, ֲאָבל ְלַמְעָלה יֹוֵתר ּוְבעֶֹמק יֹוֵתר ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ַהַּמִּקיף, ַעד ְּבָהַעְצמּות, 

ִנְמַלְך ְּבִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל  ַּדְוָקא59, ִּכי ְּבִמי  ִהֵּנה ָׁשם הּוא ָחֵפץ ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים58 

ֶאת  ָלנּו  ְּדִיְבַחר  ַהְּבִחיָרה  ִהיא  ּוִמָּׁשם  ָׂשֵנאִתי61.  ֵעָׂשו  ְוֶאת  ַיֲעקֹב  ֶאת  ְואַֹהב  ַצִּדיִקים60, 

ְּבִחיָרה  ְּדִעְנַין  ְּבִחיָרה ָחְפִׁשית,  ִעְנַין  ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה62, ֶׁשהּוא  ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון 

ֲהֵרי  ִּדְבִגּלּוי  ַהִּגּלּוִיים,  ִעְנַין  ִמָּכל  ֶׁשְּלַמְעָלה  ְּבָהַעְצמּות63  ַרק  ִהיא  ְּבַתְכִלית  ָחְפִׁשית 

ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵאיֶזה ְנִטָּיה, ּוְבִחיָרה ָחְפִׁשית ִהיא ַרק ָּבַעְצמּות. ְוֶזהּו ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשה 

ַצִּדיִקים, ֶׁשעֹוִׂשים ִמֵּיׁש ַאִין, ִהֵּנה ֲהַגם ֶׁשַּמִּגיִעים ַרק ְּבָהַאִין, ְּבִחיַנת ָהאֹור, ֲאָבל ְּבָהאֹור 

ֵיׁש ּבֹו ַּגם ִעְנַין ֵמֵעין ַהָּמאֹור ֶׁשהּוא ַעְצמּות ּוַמהּות, ְוַהַּצִּדיִקים ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם עֹוִׂשים 

ֶאת ַהֵּיׁש ְלַאִין ְּכמֹו ֶׁשִּנְכָלל ַּבֵּיׁש ָהֲאִמִּתי, ַעד ִּבְבִחיַנת ַהְיכֶֹלת ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ְלַחְּלקֹו ְּכָלל 

54(  ב"ר פ"ג, ז. נת' בסה"מ להצ"צ – דרמ"צ נז, ב ואילך. ובכ"מ.
55(  אור תורה בסופו.

56(  כתובות ה, א.
57(  איוב לה, ו־ז. וראה ב"ר ספ"ב.

58(  ב"ר שם.
59(  ראה קונטרס ומעין מ"י פ"ב. סה"מ תרנ"ד ע' ב. וראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1341 )וש"נ(. ובכ"מ.

60(  רות רבה פ"ב, ג.
61(  מלאכי א, ב־ג.
62(  תהלים מז, ה.

63(  ראה לקו"ת אמור לח, ב. ובכ"מ.



יז

ִמֵּיׁש ָהֲאִמִּתי. ֶׁשֶּזהּו ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהַּצִּדיִקים ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ּוִמי ֶׁשָּטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת יֹאַכל 

ַּגם  ֵמַהְּזַמן  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּמנּוָחה  ְּבִחיַנת  ִּגּלּוי  ִנְמָׁשְך  ַׁשָּבת  ֶׁשְּבֶעֶרב  ֶׁשֵמַהִּטְרָחה  ְּבַׁשָּבת, 

ְּכמֹו ֶׁשִהיא ִּבְבִחיָנה ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוָנה, ֶׁשֶּזהּו ִעְנַין ֶהָאָרה ְוִגּלּוי ְוַגם ְלַמְעָלה ִמֵּׁשם, ֶׁשְּבַׁשָּבת 

ִנְמָׁשְך ִּגּלּוי ַהְּמנּוָחה, ֶׁשהּוא ָהַעְצמּות.

ז( וְזֶהּו ּתֶֹכן ָסִעיף ֶזה, ֶׁשְּמָבֵאר ָּכאן ִעְנַין אֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ְוַתְכִלית 
ָסִעיף ֶזה הּוא, ְּדַעל-ִּפי ַהְמבָֹאר ָּכאן ְּדאֹור-ֵאין-סֹוף ְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית - 

ֶׁשִּמֶּזה ִיְהֶיה ִנְמָׁשְך ַעד ֵאין ַּתְכִלית ֲאִפּלּו ְּבעֹוְלמֹות ְּבִריָאה-ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה )ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֹלא 

ַרק ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ֶאָּלא ַּגם ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל( ֶׁשֶּזהּו ִעְנַין ֵאין-סֹוף ָהֲאִמִּתי 

)ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל( - ֶׁשִּמֶּזה יּוַבן )ְּכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ְלַאֲחֵרי-ֶזה( ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִעְנַין אֹור-ֵאין-סֹוף 

ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ֶׁשַּנֲעֶלה יֹוֵתר ֵמִעְנַין ַעד ֵאין ַּתְכִלית. ֶׁשִּמֶּזה מּוָבן ֶׁשְּנֻקַּדת ַהֶהְמֵׁשְך 

ַמה ֶּׁשַּמְתִחיל ְלָבֵאר ָּכאן ִהיא ְּכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ְּבַהְּסִעיִפים ֶׁשַאַחר-ָּכְך, ֶׁשִעְנַין אֹור-ֵאין-סֹוף 

ְלַמְעָלה  ֶׁשֵהם   - ָהאֹוָצרֹות  ְונֹוְתִנים  ֶּׁשִּמְלַמְעָלה ּפֹוְתִחים  ַמה  ֵקץ הּוא  ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה 

ִּבְׁשִביל  ְלַהְּפִקיִדים  ֶׁשּנֹוְתִנים אֹוָתם  ַהַחִיל  ִלְפִקיֵדי   - ַּתְכִלית"  ֵאין  ַעד  ִמ"ְּלַמָּטה  ֲאִפּלּו 

ַאְנֵׁשי ַהַחִיל, ַהְינּו ֶׁשאֹוָצרֹות ֵאּלּו נֹוְתִנים ֹלא ִּבְׁשִביל ָהֲעבֹוָדה ְּדִלְׁשֹלל ָׁשָלל ְוָלבֹוז ָּבז 

ֶׁשהּוא ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ִּכי-ִאם ִּבְׁשִביל ַהִּנָּצחֹון ֶׁשִּיְהֶיה ִּכְרצֹון ַהֶּמֶלְך, 

ְרצֹון ָהַעְצמּות ַהָּקׁשּור ְּבָהַעְצמּות, ֶׁשִּבְׁשִביל ֲעבֹוָדה זֹו נֹוְתִנים ֶאת ָהאֹוָצרֹות, ּוַמְמִׁשיִכים 

אֹוָתם ְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ַעד ַּגם ְלעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה. ֶזהּו ַמה ֶּׁשֻּמְסָּבר ִּבְתִחַּלת ַהֶהְמֵׁשְך, 

ְוִנְסַּתְּלָקה ְלַמְעָלה ְוָהֲעבֹוָדה ִהיא ֶׁשַּגם ַעְכָׁשו ַיְמִׁשיכּו  ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה 

ַהִּמְצוֹות  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְּדִלּמּוד  ָהֲעבֹוָדה  ַעל-ְיֵדי  ַּבְּתִחָּלה,  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנה  ִעַּקר 

ְּבַהג' ֵּפרּוִׁשים ֶׁשְּבָצָבא, ָצָבא ְלׁשֹון ַחִיל ֶׁשִהיא ָהֲעבֹוָדה ְּדַקָּבַלת-עֹל, ְוָצָבא ִמְּלׁשֹון ְזַמן 

הּוא ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּמֻלֶּבֶׁשת ִּבְזַמן ּוָמקֹום ֻמְגָּבל ַּדְוָקא, ְוָצָבא ִמְּלׁשֹון ִצְביֹון ָויִֹפי הּוא 

ִעְנַין ִהְתַּכְללּות ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ַעד חֹוֵטב ֵעֶציָך ְוׁשֹוֵאב ֵמיֶמיָך64, 

ְוַעל-ֶּדֶרְך-ֶזה ִהְתַּכְללּות ָּכל ּכֹחֹות ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה לֹוְקִחים ִמְּבִחיַנת ַאְנְּת הּוא ָחד 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ִהיא ְּפִׁשיטּות ַהֶּנֶפׁש, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה לֹוְקִחים ַּגם ֶאת ָהַעְצמּות ֶׁשְּלַמְעָלה, ֶׁשָּבֶזה 

ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשֶּזה  ַהֶּמֶלְך65,  ֶׁשִּנְמָצא ָּבּה ַעְצמּות ּוַמהּות  ִיְתָּבֵרְך  ִּדיָרה לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ַמְׁשִליִמים 

ְּבָקרֹוב ְּבִביַאת ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים.

64(  לשון הכתוב – ר"פ נצבים )כט, ט־י(.
65(  ראה המשך תרס"ו בתחילתו.





יט

בס"ד, יּו"ד ְׁשָבט, ה'תשמ"ב

ּה י ֻמּגֶ ְלּתִ ַהּנָָחה ּבִ

ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחֹוִתי ַכָּלה1, ְוָידּוַע ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי-ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ַּבַעל 
ַהִהּלּוָלא ְּבַמֲאָמרֹו ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל ֶזה2 )ֶׁשִּנַּתן ַעל ָידֹו ְלָלְמדֹו ְּביּו"ד ְׁשָבט ַּבַּפַעם 

ַרָּבה3  ְּבִמְדָרׁש  ְּדִאיָתא  ֶׁשְּלַאֲחֵרי-ֶזה(  ְּבַהָּׁשִנים  ְוַגם  ַהַּׁשָּבת(  ְּבאֹותֹו  )תש"י,  ָהִראׁשֹוָנה 

ְלַגִּני ְלִגּנּוִני, ַלָּמקֹום ֶׁשָהָיה ִעָּקִרי ַּבְּתִחָּלה, ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה. ֶאָּלא ֶׁשַעל-

ְיֵדי ז' ָהִעְנָיִנים ַהִּבְלִּתי ְרצּוִיים ִנְסַּתְּלָקה ַהְּׁשִכיָנה ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ַעד ָלָרִקיַע ַהְּׁשִביִעי, 

ְוַאַחר-ָּכְך ָעְמדּו ז' ַצִּדיִקים ְוהֹוִרידּו ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ַעד ֶׁשָּבא מֶֹׁשה ֶׁשהּוא 

ֶׁשֵאין  ַהַּתְחּתֹוָנה  ַהָּלזֹו  ָּבָאֶרץ  )ַּגִּני(  ְלַמָּטה  ְוהֹוִרידֹו  ֲחִביִבין4,  ַהְּׁשִביִעין  ְוָכל  ַהְּׁשִביִעי, 

ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמָּנה5. ְוַעל-ֶּדֶרְך-ֶזה הּוא ְּבנֹוֵגַע ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם 

ַהּכַֹח ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבינּו6, ַעל-ְיֵדי ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב7 ְלַהְמִׁשיְך ֶאת 

ַהְּׁשִכיָנה )עֹוד-ַהַּפַעם( ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ.

וְזֶהּו ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה8, ַּדֲעבֹוַדת ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשָּקֵאי ַעל ָּכל-ֶאָחד-
ְלַהְׁשִּכין ּוְלַהְמִׁשיְך ֶאת  ַצִּדיִקים, ִהיא  ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם  ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב9  ְוֶאָחד 

ְוִנְצִחּיּות,  ְּתִמיִדּיּות  ְּדָלַעד,  ּוְבאֶֹפן  ָּבָאֶרץ,  ְלַמָּטה  ָעֶליָה,  ַעד10(  )ְּבִחיַנת ׁשֹוֵכן  ַהְּׁשִכיָנה 

ְוַהְמָׁשָכה זֹו ִהיא ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּדִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ַּכַּמֲאָמר11 ַּכד ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא-

ָאֳחָרא ִאְסַּתַּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא-ְּבִריְך-הּוא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין )ַעל-ֶּדֶרְך ִעְנַין ִהְסַּתְּלקּות(, ְּדַמה 

ֶּׁשַהְמָׁשָכה זֹו ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִאְסַּתַּלק הּוא ִלְמַעְליּוָתא12, ִּגּלּוי ְוַהְׁשָרַאת אֹור ַהּסֹוֵבב-ָּכל-

1(  שה"ש ה, א. מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק יב מהמשך באתי לגני ה׳שי"ת )סה"מ ה'שי"ת ע׳ 
132. לעיל ע' ה־ו(.

2(  ה'שי"ת. נדפס בסה"מ ה'שי"ת ע׳ 111 ואילך.
3(  שהש"ר שם. וש"נ.

4(  ויק"ר פכ"ט, יא.
5(  תניא רפל"ו.

6(  ראה תניא רפמ"ב.
7(  ברכה לג, ד.

8(  תהלים לז, כט.
9(  ישעי׳ ס, כא.

10(  ראה בהנסמן ברד"ה באתי לגני הנ"ל הערה 2.
11(  ראה תניא פכ"ז ולקו"ת ר"פ פקודי )מזח"ב קכח, ב. וראה גם שם סז, ב. קפד, א(. ובכ"מ.

12(  ראה תו"א שם.



כ

)ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶזה  ְלַהְמִׁשיְך אֹור  ּוִבְכֵדי  ַהֵּכִלים.  ְוַהְגָּבַלת  ִּבְמִדיַדת  ְמֻצְמָצם  ֶׁשֵאינֹו  ָעְלִמין 

ִמְּמִדיָדה ְוַהְגָּבָלה( ָּבעֹוָלם-ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, ִהֵּנה ַעל ֶזה ָּבא ַהִּצּוּוי13 ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי 

ְּבתֹוָכם )ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה(, ְּדַעל-ְיֵדי ֶׁשּלֹוְקִחים י"ג14 )ְוט"ו15( ְּדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים ְועֹוִׂשים 

ֵמֶהם ִמְקָּדׁש לֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּדִמְקָּדׁש ִאיְקֵרי ִמְׁשָּכן ּוִמְׁשָּכן ִאיְקֵרי ִמְקָּדׁש16, ַעל-ְיֵדי-ֶזה ַנֲעֶׂשה 

ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם, ְּבתֹוְך ָּכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד, ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ׁשֹוֵכן ְּבתֹוְך ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל 

ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּדכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה, ַהְמָׁשַכת ִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן  ]ְּדַהְתָחַלת  ִׁשִּטים  ֵמֲעֵצי  ָהָיה  ֶּׁשַהִּמְׁשָּכן  ַמה  ְמָבֵאר17  וְַעל-ִּפי-זֶה  ב( 
ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב18  ִׁשִּטים  ֵמֲעֵצי  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְּבַהְּקָרִׁשים 

ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עֹוְמִדים[, ְּדִלְהיֹות ֶׁשַהְמָׁשַכת ִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ִהיא 

ַעל-ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּדִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ַּכִּנְזָּכר-ְלֵעיל, ָלֵכן ָהָיה ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים. ְּדִׁשִּטים הּוא 

ִנְכָנס  ֶאָּלא-ִאם-ֵּכן  ֲעֵבָרה  ָאָדם עֹוֵבר  ֵאין  ִּדְלֻעַּמת-ֶזה,  ַהְּׁשטּות  ְוהּוא  ִמְּלׁשֹון ְׁשטּות19, 

ּבֹו רּוַח ְׁשטּות20, ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל )ִמַּצד ִטְבעֹו( ֵאין ַׁשָּיְך ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵאיֶזה ִעְנָין )ַחס-

ְוָׁשלֹום( ֶׁשהּוא ֶהֶפְך ְרצֹון ה', ּוִבְלׁשֹון ַהּזַֹהר21 ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא22 ְּתָוָהא, ַּדֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶּנֶפׁש23 

)ִמִּיְׂשָרֵאל( ֶּתֱחָטא )ַרק( ְּבׁשֹוֵגג הּוא ְּתִמיָהה, ִּכי ֹלא ְיֻאֶּנה ַלַּצִּדיק ָּכל ָאֶון24, )ֶׁשֶּזה ְּתִמיָהה 

ְּבתֹוַרת ֱאֶמת ְותֹוַרת ַחִּיים( ּוַמה ֶּׁשָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה הּוא ַרק ִמַּצד ָהרּוַח ְׁשטּות ִּדְלֻעַּמת-

ֶזה. ְוֶזהּו ַּגם ִעְנַין ַהְּקָרִׁשים ֶׁשָהיּו ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים, ֶקֶרׁש אֹוִתּיֹות ֶׁשֶקר, ְוהּוא ַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם 

ֶׁשַּמֲעִלים ּוַמְסִּתיר ַעל ָהֱאֶמת, ֶוֱאֶמת ֲהָוָי' ְלעֹוָלם25. ַּדֲהַגם ֶׁשֲאִמִּתית ַהְּמִציאּות ֶׁשל ָּכל 

ַהִּנְבָרִאים ִהיא ֲאִמַּתת ִהָּמְצאֹו ִיְתָּבֵרְך26 )ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב ָּבַרְמַּב"ם ִּבְתִחַּלת ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי-

13(  תרומה כה, ח.
14(  פרש"י עה"פ תרומה שם, ב )ודעת זקנים מבעה"ת(. תנחומא תרומה ה. שהש"ר פ"ד, יג. זח"ב

קמח, א.
15(  בחיי עה"פ שם, ז. כלי יקר עה"פ שם, ג. וראה זח"ב קלה, א.

16(  עירובין ב, א.
17(  פ"ג ואילך.

18(  תרומה כו, טו. וראה ראב"ע עה"פ.
19(  ראה סנהדרין קו, א. ספרי ר"פ בלק. במדב"ר פ"כ, כב. תנחומא בלק טז.

20(  סוטה ג, א.
21(  ח"ג יג, ריש ע"ב. טז, א.

22(  ויקרא ד, ב.
23(  ראה לקו"ש חכ"ג ע׳ 138.

24(  משלי יב, כא.
25(  תהלים קיז, ב.

26(  רמב"ם ריש הל׳ יסוה"ת.



כי

ְוהּוא  ְלַעְצמֹו  ְמִציאּות  ֶׁשהּוא  הּוא  ְּדעֹוָלם  ַהֶהְרֵּגׁש  ֲהֵרי  ֶׁשּבֹו(,  ִראׁשֹון  ֶּפֶרק  ַהּתֹוָרה, 

ַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם ֶׁשָּקׁשּור ִעם ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת-ֶזה. 

וְָהֲעבֹוָדה ִּדְוָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עֹוְמִדים ִהיא ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת 
]ּוְכמֹו-ֶׁשָּכַתב  ְוכּו'  ַהִהְתּבֹוְננּות  ַעל-ְיֵדי  ְלעֹוָלם(  ֲהָוָי'  )ֶוֱאֶמת  ָּבעֹוָלם 

ָהַרְמַּב"ם27 ֶׁשַהֶּדֶרְך ָלבֹא ְלַאֲהַבת ה' ְוִיְרַאת ה' ִהיא ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו כּו' ְוִיְרֶאה 

ֵמֶהן ָחְכָמתֹו כּו' ֵליַדע ַהֵּׁשם ַהָּגדֹול, ְּדג' ְלׁשֹונֹות ֵאּלּו ]ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן, ָחְכָמתֹו, ֵליַדע[ ֵהם ג' 

ְוַהְיסֹוד  ְוִיְרָאה, ֶׁשֵהם )ַּגם( ַהּׁשֶֹרׁש  ַּדְוָקא ָּבִאים ְלַאֲהָבה  ַהּמִֹחין ַחַּב"ד28, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה 

ְלִקּיּום ָּכל ַהִּמְצוֹות29[, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ִמְתַּבֵּטל ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת-ֶזה ְוַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם, ִויֵתָרה 

ַלִּמְׁשָּכן(,  )ְקָרִׁשים  ַהִּמְׁשָּכן  ְוֶקֶרׁש  )ֲעֵצי ִׁשִּטים(  ִּדְקֻדָּׁשה  ִמּזֹו ֶׁשְּמַהְּפִכים אֹותֹו ִלְׁשטּות 

ְּבֻדְגַמת  עְֹמִדים  ּגֹו'  ִּדְקָרִׁשים  ּוְבאֶֹפן  ְלִמיְתָקא30,  ּוְמִרירּו  ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ִאְתַהְּפָכא 

ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ַעל-ְיֵדי  ַנֲעִׂשים  ְּדִלְהיֹוָתם  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  )ְלַמְעָלה(31,  עְֹמִדים  ְׂשָרִפים 

)ְוָעִׂשיָת( ֵהם ֲחִביִבים ְוַנֲעִלים יֹוֵתר ִמְּׂשָרִפים עֹוְמִדים32, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ַּגם ָהִעּלּוי ְּדַמְהְלִכים, 

ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעְֹמִדים ָהֵאֶּלה33. ְוַעד ֶׁשַעל-ְיֵדי ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ַנֲעֶׂשה ְוָׁשַכְנִּתי 

ֲערְֹך(  )ְּבֵאין  ֶׁשֶּזה  )ְוָׁשַכְנִּתי(  ָהַעְצמּות  ְלַהְמָׁשַכת  ְוַעד  ְׁשִכיָנה  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  ְּבתֹוָכם, 

ְלַמְעָלה ִמָּכל ְמִדיָדה-ְוַהְגָּבָלה, ָּבאִתי ְלַגִּני ְלִגּנּוִני, ִּדיָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְּדִעְנַין 

ַהִּדיָרה הּוא ֶׁשִּנְמָצא ָּבּה ְּבָכל ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו34 ּוְכמֹו-ֶׁשָּכתּוב35 ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים 

ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך ַאף ִּכי ַהַּבִית ַהֶּזה, ַּדֲהַגם ֶׁשַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים )עֹוָלמֹות ֲהִכי ֶעְליֹוִנים( 

ֹלא ְיַכְלְּכלּוָך, ִהֵּנה ַהַּבִית ַהֶּזה ַּדְוָקא )ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל, ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש( 

הּוא ִּדיָרה ְלַעְצמּותֹו. 

27(  שם פ"ב ה"ב.
28(  ראה לקו"ש ח"י ריש ע׳ 235.

29(  תניא פ"ד. וראה גם “פירוש" לרמב"ם שם ה"א.
30(  ראה זח"א ד, א. תניא פ"י )טו, סע"א(.

31(  ישעי׳ ו, ב. שמו"ר פל"ג, ד. פל"ה, ו. וראה המשך מים רבים תרל"ו פקי"ג.
32(  ראה שמו"ר פל"ג שם.

33(  זכרי׳ ג, ז. וראה תו"א וישב ל, סע"א ואילך. וראה לקו"ת ר"פ בחוקותי. ובכ"מ.
34(  אוה"ת בלק ע׳ תתקצז. המשך תרס"ו ס"ע ג. סה"מ תרע"ח ע׳ קצג.

35(  מ"א ח, כז. וראה סה"מ תרמ"ג ע׳ פט ואילך.



כי

וְאֹוֵמר ַעל ֶזה ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם, ְלׁשֹון ַרִּבים, ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל36 ִּדְתִחַּלת 
ּכֹל  ְוַעל-ְיֵדי  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָּכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ִהיא  )ְוָׁשַכְנִּתי(  ַהַהְמָׁשָכה 

ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ה'37, י"ג ְוט"ו ְּדָבִרים ֶׁשֵּמֶהם ַנֲעָׂשה ַהִּמְׁשָּכן, ַנֲעֶׂשה ְוָׁשַכְנִּתי 

ְּבתֹוָכם )ִּכְפׁשּוטֹו(, ַּבִּמְׁשָּכן ַהַּגְׁשִמי, ִמְׁשָּכן ְּדִאיְקֵרי ִמְקָּדׁש38, ּוִבְפָרט ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש39, 

ַהַּבִית ַהֶּזה, ֶׁשּבֹו ָהָיה ְוָׁשַכְנִּתי ְּבאֶֹפן ַנֲעֶלה יֹוֵתר, ְוַעל-ַאַחת-ַּכָּמה-ְוַכָּמה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ַהְּׁשִליִׁשי40 ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַמָּמׁש ַעל-ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. 

ּוַמְמִׁשיְך ְּבַהַּמֲאָמר41, ְּדֶזהּו ַּגם ַהַּטַעם ַעל ַמה ֶּׁשִּנְקָרִאים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ִצְבאֹות ֲהָוָי'42, 
ָצָבא ִמְּלׁשֹון ַחִיל, ִּכי ָהֲעבֹוָדה ַלֲהפְֹך ֶאת ַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם ְוַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת-

ֶזה ִלְקֻדָּׁשה הּוא ְּבאֶֹפן ֶׁשל ִמְלָחָמה, ֶׁשִּנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה הּוא ַעל-ְיֵדי ַאְנֵׁשי ַחִיל ַּדְוָקא. 

ְוֶזהּו ַּגם ַמה ֶּׁשּתַֹאר ֶזה )ִצְבאֹות ֲהָוָי'( ִנַּתן ְלִיְׂשָרֵאל ִּביִציָאָתם ִמִּמְצַרִים ַּדְוָקא, ִּכי ִמְלָחָמה 

ְוַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם הּוא  ִמְצַרִים, ֶׁשָאז ַהחֶֹׁשְך  ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ַמְתִחיל ִמָּגלּות  ְּבִעָּקר  זֹו ִהיא 

ְוַהְּגֻאָּלה  ַהְיִציָאה  ַנֲעָׂשה  ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה  ִלְקֻדָּׁשה,  ּוְלָהְפכֹו  ִלְלחֹם ִעּמֹו  ְוָצִריְך  יֹוֵתר,  עֹוד 

ֵמַהָּגלּות. ְוִהֵּנה ִעְנַין ַהִּנָּצחֹון הּוא ָנטּוַע ּוֻמְׁשָרׁש ְּבֶעֶצם ַהֶּנֶפׁש, ְלַמְעָלה ִמּכֹחֹות ַהְּגלּוִיים. 

ְּדֶזהּו ַמה ֶּׁשִּבְׁשִביל ִנּצּוַח ַהִּמְלָחָמה ְמַבְזֵּבז ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּכל אֹוְצרֹוָתיו ְואֹוְצרֹות ֲאבֹוָתיו, 

ְוַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן  ְּביֹוֵתר(,  ַהְּנחּוִצים  ַלְּדָבִרים  )ַּגם ֹלא  ָּדָבר  ְלׁשּום  ָּבֶהם  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֵאינֹו 

ְּבֵעת ַהִּמְלָחָמה הּוא ְמַבְזֵּבז ֶאת ָּכל ָהאֹוָצרֹות ְונֹוֵתן אֹוָתם )ַעל-ְיֵדי ַהְּפִקיִדים( ְלַאְנֵׁשי 

ְוַעל-ֶּדֶרְך- ַנְפׁשֹו.  ְּבֶעֶצם  נֹוֵגַע  ַהִּנָּצחֹון  ֶׁשִעְנַין  ְלִפי  ַהִּמְלָחָמה,  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ִּבְכֵדי  ַהַחִיל 

ַעל  ְצָבאֹות  ְּבֵׁשם  )ַּגם(  ֶׁשִּנְקָרא  ְצָבאֹות*,   ֱאֹלִקים  ֲהָוָי'  ְּבַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  הּוא  ֶזה 

ֵׁשם ֶׁשהּוא ִנְלָחם ִעם ָהְרָׁשִעים43, ְּדִעְנַין ַהִּנָּצחֹון נֹוֵגַע ְּכַבָּיכֹול ְּבַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, ּוִבְכֵדי 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְיַנְּצחּו ֶאת ַהִּמְלָחָמה, ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְיַׁשֵּקר44 )ֶהֶפְך ְּדֶׁשֶקר ָהעֹוָלם(, הּוא 

ְמַבְזֵּבז ֶאת ָּכל ָהאֹוָצרֹות ְונֹוְתָנם ְלִצְבאֹות ֲהָוָי', ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא יֹוֵצא 

36(  ראה ר"ח שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו )ד"ה ושני פסוקים – סט, ב(. אלשיך עה"פ קרוב 
לסופו )ד"ה עוד יתכן(. של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. ועוד.

37(  ויקהל לה, ה.

38(  עירובין ב, א.
39(  ראה שהש"ר פ"א, טז )ג(. תו"א ר"פ ויגש )מג, ד(. ובכ"מ.

40(  ראה תו"א שם. ובארוכה – לקו"ש ח"ו ע׳ 21 ואילך.
41(  פ"י וי"א.

42(  בא יב, מא.
43(  שמו"ר פ"ג, ו.

44(  שמואל־א טו, כט.



כג

ִיְצָטְרכּו  ְלִנָּצחֹון ֲאִמִּתי ֶׁשֹּלא  ְוַעד  ְלַנֵּצַח ֶאת ַהִּמְלָחָמה,  ִּבְכֵדי  ָצָבא ְלַׁשֵּמׁש ֶאת קֹונֹו45, 

ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא  הּוא  ְּבָׁשלֹום  ַהְּפִדָּיה  ִעְנַין  ַּדֲאִמִּתית  ַנְפִׁשי46  ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  ְּכָלל,  ְלִמְלָחָמה 

ְוָׁשלֹום  ְׁשמֹו  ִיְהֶיה  ְׁשֹלמֹה  ְׁשֹלמֹה,  ִּביֵמי  ֶׁשָהָיה  ּוְכמֹו  ּוִמְלָחָמה,  ִּדְקָרב  ָהִעְנָין  ָּכל  ְּכָלל 

ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו47, ְועֹוד ְלַמְעָלה יֹוֵתר48, ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ַּבְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ַעל-ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו49. 

ג( ּוַמְמִׁשיְך ְּבֶפֶרק יב ]ְּדֶפֶרק ֶזה הּוא ְמֻכָּון ְלָׁשָנה זֹו – ְׁשַנת ַהי"ב ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה, 
ְלָׁשָנה  ְמֻכָּון  הּוא  ַהֶהְמֵׁשְך  ֶׁשל  ַהְּפָרִקים  ֵמֶעְׂשִרים  ֶּפֶרק  ֶׁשָּכל  ְוַכָּידּוַע 

ַאַחת. ּוְלַאֲחֵרי ֶׁשִּנְׁשְלמּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהִראׁשֹוִנים, ַמְתִחיל ַהִּמְנָין ְּדֶעְׂשִרים ָׁשִנים ַהְּׁשִנִּיים 

ֶׁשַּגם ֵהם ַמְתִאיִמים ְלֶעְׂשִרים ְּפָרִקים ֵאּלּו, ָּכל ָׁשָנה ְלֶפֶרק ֶאָחד. ְוֵיׁש לֹוַמר, ִּדְׁשֵּתי ְּפָעִמים 

ַהְּגֻאָּלה50  ְלִעְנַין  ַהַּׁשָּיִכים  ְּכפּולֹות  אֹוִתּיֹות  ִעְנַין  ָּכִפי"ן,  ב'  ִעְנַין  ֵהם  ֵאּלּו  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ּוְמָבֵאר ְּבֶפֶרק י"ב[ ֶׁשִּבְכֵדי ְלָהִבין ִעְנַין ָהאֹוָצר ְלַמְעָלה, יּוַבן ֶזה ַעל-ִּפי ַמֲאַמר ַהִּתּקּוֵני-

זַֹהר51 אֹור ֵאין-סֹוף ְלַמְעָלה ַּמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה ַּמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית. ְוַהְינּו ְּדִעְנַין 

ָהאֹוָצר הּוא ְּבִחיַנת ְלַמְעָלה ַּמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ֶאָּלא ֶׁשִּבְכֵדי ְלָבֵאר ּגֶֹדל ָהִעְנָין ְוָהִעּלּוי 

ֶׁשָּבֶזה, הּוא ְמָבֵאר ְּתִחָּלה ּגֶֹדל ַהַּמֲעָלה ְוָהִעּלּוי ְּדִעְנַין ְלַמָּטה ַּמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ֶׁשַעל-

ְיֵדי-ֶזה יּוַבן ְּבִמָּכל-ֶׁשֵּכן ָהִעּלּוי ִּדְלַמְעָלה ַּמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ִעְנַין ָהאֹוָצר. 

ַּגם  ִמַּכָּמה ְמקֹומֹות,  ְּבַפְׁשטּות  ֵאין-סֹוף הּוא52 )ַּכּמּוָבן  ְּדֵפרּוׁש ֵׁשם אֹור  ֶזה,  ּוְמָבֵאר 
ֵמַהּמּוָבא ְּבֵעץ ַחִּיים ֶׁשאֹור ֵאין-סֹוף ָהָיה ְמַמֵּלא ֶאת ְמקֹום ֶהָחָלל( ]ֹלא ֶׁשהּוא 

אֹור ֶׁשל ֵאין-סֹוף, ַהְינּו ֶׁשֵאין-סֹוף ָקֵאי ַרק ַעל ָהַעְצמּות ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָצא ָהאֹור, ִּכי ִאם[ 

ְלִפי  הּוא  ֵאין-סֹוף  הּוא  ָהאֹור  ֶּׁשַּגם  ַמה  ֶזה  ַעל  ְוַהַּטַעם  ֵאין-סֹוף.  הּוא  ַעְצמֹו  ֶׁשָהאֹור 

ֶׁשאֹור הּוא ֵמֵעין ַהָּמאֹור, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָהַעְצמּות )ַהָּמאֹור( הּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִׁשיטּות ּוִבְבִחיַנת 

45(  ראה קידושין בסופה.
46(  תהלים נה, יט.

47(  דה"א כב, ט.
48(  ראה ד"ה פדה בשלום תרע"ה פשע"ד )המשך תער"ב ח"ב ע׳ תשסט ואילך(. ובארוכה –

בד"ה זה דשנת תשכ"ו )סה"מ מלוקט ח"ו ע' מה ואילך(.
49(  ראה בארוכה ד"ה פדה בשלום לכ"ק אדהאמ"צ פי"א )שערי תשובה ח"א נה, ג ואילך(.

50(  פדר"א פמ"ח. במדב"ר פי"ח, כא. יל"ש לך לך רמז סד. של"ה קעד, ב. הובא ונתבאר באוה"ת
לך לך )כרך ד( תרדע, א ואילך. ד"ה ויאמר גו׳ לך לך תרכ"ז )סה"מ תרכ"ז ע׳ טו(.

51(  סוף תיקון נז )וראה שם תיקון יט – מ, ב(. ז"ח יתרו לד, סע"ג.
52(  ראה בארוכה המשך תרס"ו ס"ע קעב. המשך תער"ב ח"א פנ"ג ואילך. המשך ר"ה תש"ז בתחלתו 

)סה"מ תש"ז ע' 125 ואילך(. ובכ"מ.



כד

ֵאין סֹוף ]ֵאין סֹוף ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות, ְוַעד ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמָּכל ַהְּגָדִרים ְּדסֹוף ּוְתִחָּלה[, 

ָלֵכן ַּגם ָהאֹור הּוא ֵאין-סֹוף. ְוַעל-ִּפי-ֶזה ְמָבֵאר ַהֵּפרּוׁש ְּדאֹור ֵאין-סֹוף ְלַמָּטה ַּמָּטה ַעד 

ֵאין ַּתְכִלית, ְּדַגם ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִנְמָׁשְך ְלַמָּטה ַּמָּטה, הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין-סֹוף. ַּדֲהַגם ְּדִבְכֵדי 

ֶׁשִּתְהֶיה ַהְּמִציאּות ְּדַמָּטה הּוא ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום, ְּדִמֵּכיָון ֶׁשָהאֹור ִמַּצד-ַעְצמֹו הּוא ֵאין-

סֹוף ּוְבִלי-ְּגבּול ֲהֵרי ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִהְתַהּוּות ַהְּסִפירֹות ְוָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּבְבִחיַנת ְּגבּול הּוא 

ַּדְוָקא ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום ]ְוַכְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְּבֵעץ ַחִּיים ִּבְתִחָּלתֹו ְוַעל-ֶּדֶרְך-ֶזה 

ִּבְמבֹוא-ְׁשָעִרים ְואֹוְצרֹות-ַחִּיים ּוְבַכָּמה-ְמקֹומֹות* ]*( ע"ח היכל א ענף ב. )אוצרות 

ֶׁשַּבְּתִחָּלה  צמצום(.[,  מע'  הליקוטים  בס'  הובאו   - בתחלתן  שערים  ומבוא  חיים 

ְוַרק  ָהעֹוָלמֹות,  ַלֲעִמיַדת  ָמקֹום  ָהָיה  ְוֹלא  ֶהָחָלל  ְמקֹום  ֶאת  ְמַמֵּלא  ֵאין-סֹוף  אֹור  ָהָיה 

ֵסֶדר  ָּכל  ִנְתַהָּוה  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ּוְמֻצְמָצם  ָקָצר  ַקו  ִנְמַׁשְך  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ַנֲעָׂשה  ַהִּצְמצּום  ַעל-ְיֵדי 

ֶּׁשִּסֵּלק  ַמה  ַהִּסּלּוק  ִעְנַין  ֹלא  הּוא  ָּכאן  ַהְמבָֹאר  ַהִּצְמצּום  ֶׁשִעְנַין  ֶאָּלא  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות. 

אֹורֹו ַהָּגדֹול ַעל ַהַּצד )ִּכי ַהִּצְמצּום ְּדִסּלּוק ֵאינֹו ּפֹוֵעל ְּבַהַּקו ּוְבָהאֹור ֶׁשְּבַהַּמָּטה ְוֵאינֹו 

 קֹוֵבַע ּוַמְכִריַח ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְגבּול( ִּכי ִאם53 ַמה ֶּׁשִּצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִמָּדה ּוְגבּול**[, 

]**( וזהו החידוש שבהמאמר דההילולא פי"ב, דהגם הצמצום פועל מדידה והגבלה 

אעפ"כ לא צמצם את הבל"ג שבו.[ ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן, ַּגם ְּכמֹו ֶׁשָהאֹור ִנְמָׁשְך ָּבעֹוָלמֹות 

)ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום(, ּוָבעֹוָלמֹות ּגּוָפא ַּבַּמְדֵרָגה ֲהִכי ַּתְחּתֹוָנה, ְלַמָּטה ַּמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, 

הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין-סֹוף ּוְבִלי-ְּגבּול. ֶׁשִּמֶּזה מּוָבן, ּוִבְפָרט ְלִפי ַהְמבָֹאר ִּבְתִחַּלת ַהֶהְמֵׁשְך 

ּנּוִני ֶׁשל ַעְצמּות ּוַמהּות, ֶׁשֶּזה )ַעְצמּות ּוַמהּות( ְלַמְעָלה עֹוד  ֶׁשַּדְוָקא ְלַמָּטה ַּמָּטה הּוא ַהגִּ

יֹוֵתר ֵמֵאין-סֹוף ְוֶזה ַנֲעֶׂשה ַּדְוָקא ַעל-ְיֵדי ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו ְּבָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּנְבְראּו ַעל-

ְיֵדי ַהִּצְמצּום ְוַעד ָלעֹוָלם-ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשֵאין ְלַמָּטה ֵהיֶמּנּו. ַּכְמבָֹאר ְּבַהַּמֲאָמר54 ְּפָרֵטי 

ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּבֶזה.

ֶאָּלא  ֵאין-סֹוף,  ִּבְבִחיַנת  ָהאֹור  ִנְׁשָאר  ַּמָּטה  ְלַמָּטה  ְּדַגם  ִּבְלַבד  זֹו  ְּדֹלא  ְלהֹוִסיף,  וְיׁש 
ַנֲעֶלה  ִעּלּוי  ִמְתַוֵּסף  ַּתְכִלית,  ֵאין  ַעד  ַּמָּטה  ְלַמָּטה  ַהַהְמָׁשָכה  ְּדַעל-ְיֵדי  ִמּזֹו,  ְיֵתָרה 

ָּבאֹור. ְּדִמֵּכיָון ֶׁשִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה, ְוִגּנּוִני ֶׁשל ַעְצמּותֹו הּוא ַּדְוָקא ָּבעֹוָלם-

ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשֵאין ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ִנְמָצא ְּדַעל-ְיֵדי ֶׁשָהאֹור ִנְמָׁשְך ְלַמָּטה ַּמָּטה 

ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ִמְתַוֵּסף ִעְנָין ָחָדׁש ֶׁשֹּלא ָהָיה ַּגם קֶֹדם ַהִּצְמצּום, ַהְמָׁשַכת ָהַעְצמּות. ְוֵיׁש 

53(  ראה המשך תער"ב ח"ב )ע׳ תתקפז. תתקצה. ובכ"מ(, דבצמצום הראשון שני ענינים ההתעלמות 
והסילוק דאור הבל"ג, והמדידה בהאור שלהאיר העולמות.

54(  פי"ב ואילך. וראה בארוכה ד"ה באתי לגני תשכ"ב )לעיל ע' ז ואילך(, תשכ"ג ותשכ"ד.



כה

ַּבַעל ַהִהּלּוָלא  ַהָּידּוַע* ]*( היום יום יא תשרי55[ ֶׁשְּנִׂשיא ּדֹוֵרנּו  ֶזה ִעם ַמֲאָמר  ְלַקֵּׁשר 

ַּכֲהָוָי'  ִמי  ַעל-ַהָּפסּוק56  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב,  ְּבֵׁשם  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֵמִביא 

ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו ְוָאְמרּו-ַרּבֹוֵתינּו-ַז"ל57 ֵאָליו ְוֹלא ְלִמּדֹוָתיו, ְּדֵפרּוׁש ַהַּפְרֵּדס58 

הּוא ֶׁשֵאָליו ָקֵאי ַעל ָהאֹורֹות ַהִּמְתַלְּבִׁשים ַּבֵּכִלים, ּוֵפרּוׁש ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב הּוא ֶׁשֵאָליו 

ָקֵאי ַעל ָהֱאֹלקּות ֶׁשְּבַהֵּכִלים ּגּוָפא, ּוֵפרּוׁש ַהָּפׁשּוט הּוא ֶׁשֵאָליו ָקֵאי ַעל ָהַעְצמּות59. ְוֶזהּו 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו, ִּדְתִפָּלתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִהיא ֹלא ִלְבִחיַנת ָהאֹורֹות ֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים 

ַּבֵּכִלים ְוַגם ֹלא ְלָהאֹורֹות ְּכמֹו ֶׁשֵהם ִּבְפֵני ַעְצָמם, ִּכי ִאם ְלַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתָּבֵרְך.

וְזֶה ּגּוָפא הּוא ַהַּטַעם ַעל ַמה ֶּׁשָהָיה ַהִּצְמצּום ְּבָהאֹור, ִּכי ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום ַּדְוָקא ִמְתַוֵּסף 
ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב** ּתֹוַרת  ְוַכָּידּוַע  ֲעִלָּיה.  צֶֹרְך  ְיִריָדה  ִמּקֶֹדם60,  ָהָיה  ֶׁשֹּלא   ִעּלּוי 

] **( כש״ט סי׳ רצב61[ ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָעָׂשה ַּכָּמה ִצְמצּוִמים ֶּדֶרְך ַּכָּמה עֹוָלמֹות 

ֶׁשַהַּכָּוָנה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ִעם  ַאְחדּות  ֲעבֹוָדתֹו(  ַעל-ְיֵדי  )ְלָהָאָדם,  כּו'  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי 

ֶזה(  ִלְפֵני  )ֶׁשאֹוֵמר  זֹו  ִלְבִחיָנה  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִעם  ַאְחדּות  ְּבַמה-ֶּׁשָּכתּוב 

ָּכל  ַׁשָּיְך ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות אֹור  ִצְמצּוִמים,  ַּכָּמה  ֶׁשָעָׂשה  ְּדַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ָהִעְנָין ְּדִצְמצּוִמים, ְוַעד ֶׁשֵאין ַׁשָּיְך ַּגם ִלְׁשֹלל ִמֶּמּנּו ִעְנַין ִצְמצּום. ְוֵכן מּוָבן ַּגם ִמּתֹוַרת 

ָהַרב ַהַּמִּגיד ְּבַהְתָחַלת ְׁשֵני ְסָפָריו*** ]***( לקו"א ואו"ת בתחלתם[, ְּדַמה ֶּׁשִּצְמֵצם 

ִּדְבֵרי  ְּכִדְמיֹון ָאב ַהְמַצְמֵצם ֶאת ִׂשְכלֹו ּוְמַדֵּבר  ְּכַבָּיכֹול ֶאת ְּבִחיָרתֹו הּוא  ַהֵּׁשם-ִיְתָּבֵרְך 

ַקְטנּות ִּבְׁשִביל ְּבנֹו ַהָּקָטן. ּוִמֵּכיָון ְּדַמה ֶּׁשָהָאב ְמַצְמֵצם ּוַמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע62 

ְּבַהִּנְמָׁשל.  ַּגם  הּוא  ]ִּדְכמֹו-ֵכן  ִלְבנֹו  ְּדָאב  ַעְצִמית  ָהַאֲהָבה  ִמַּצד  הּוא  ַהָּקָטן  ְּבנֹו  ִעם 

ְוַאְדַרָּבא, ַמה ֶּׁשַאֲהַבת ָהָאב ַלֵּבן ִהיא ַאֲהָבה ַעְצִמית הּוא ְלִפי ֶׁשֵּכן הּוא ְלַמְעָלה, ּוְכָכל 

ָהִעְנָיִנים ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשלּו ֵמֶהן63[, ֲהֵרי ִנְמָצא, ֶׁשַהַהְמָׁשָכה )ַמה ֶּׁשְּמַדֵּבר ּוִמְׁשַּתֲעֵׁשַע 

ִעם ְּבנֹו( ֶׁשָּבָאה ַעל-ְיֵדי ֶׁשְּמַצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשִביל ְּבנֹו ַהָּקָטן ִהיא ְּבִחיָנה ַנֲעֵלית יֹוֵתר 

55(  אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' קמד ואילך. סה"מ תש"ט ע' 100.
56(  ואתחנן ד, ז.

57(  ספרי הובא בפרדס שבהערה הבאה.
58(  של"ב פ"ב. וכ"מ בלקו"ת ויקרא )הוספות( נא, ג. שרש מצות התפלה להצ"צ פ"ב.

59(  ראה בארוכה בהשיחה דהתוועדות זו לאחרי המאמר )התוועדויות תשמ"ב ח"ב ע׳ 796 ואילך(.
60(  ראה המשך תער"ב ח"ב פשמ"ט )ע׳ תשטז(. סה"מ תרפ"ו ע׳ לה. ובכ"מ.

61(  וראה גם או"ת להה"מ ר"פ בהעלותך.
62(  ראה או"ת להה"מ פה, סע"ד. ד"ה לכה דודי תרפ"ט ספ"ב )סה"מ קונטרסים ח"א כא, א. סה"מ 

תרפ"ט ע׳ 83(.
63(  לשון אדה"ז בתניא רפ"ג.



כו

ִעְנָין  ַהָּקָטן הּוא  ִלְבנֹו  ֶׁשָהַאֲהָבה  ִמֵּכיָון  ַעְצמֹו,  ֶאת  ֶׁשִּצְמֵצם  ִלְפֵני  ֶׁשָהָיה  ִמְּכמֹו  ְּבָהָאב 

ַעְצִמי ֶׁשּנֹוַגַעת ְלַעְצמּותֹו ֶׁשל ָהָאב, ְלַמְעָלה ִמָּכל ַהִּגּלּוִיים.

ְוֹלא  ֵאָליו  ְּבִעְנַין  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֶׁשל  ַהִּנְזָּכר-ְלֵעיל  ֵּפרּוׁש  וְִהּנֵה  ד( 
ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשֵאָליו ָקֵאי ַעל ָהַעְצמּות, ֵיׁש ְלַקֵּׁשר ַּגם ִעם ַהָּידּוַע* ]*( סהמ"צ 

להצ"צ שרש מצות התפלה פ"מ.[ ֶׁשַאְדמֹו"ר-ַהָּזֵקן ָהָיה אֹוֵמר ִּבְתִפָּלתֹו ִאיְך ִוויל ֶזע 

ָּגאר ִניְסט ִאיְך ִוויל ִניט ַּדאיין ַּגן-ֵעֶדן ִאיְך ִוויל ִניט ַּדאיין עֹוָלם-ַהָּבא כּו' ִאיְך ִוויל ֶמער 

ִניט ַאז ִּדיְך ַאֵליין, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּב"ִדיְך ַאֵליין" ִהיא ְלָהַעְצמּות ַמָּמׁש. ֶׁשֲהֵרי ִעְנָין ֶזה )ַמה 

ְלִעְנַין ָהַאֲהָבה  ַהָּזֵקן( מּוָבא64 ְּבֶהְמֵׁשְך ּוְבתֹור ֵּבאּור  ֶּׁשָהָיה ִנְׁשָמע ָלׁשֹון ֶזה ֵמַאְדמֹו"ר 

ְּדִמי65 ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמָך ֹלא ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ, ְוִעְנַין ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים ָקֵאי ַּגם ַעל ְּבִחיַנת סֹוֵבב 

ָהֶאְמָצִעי**  ַאְדמֹו"ר  ִלְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ַהִּיחּוד  ְּבַׁשַער  ַּכְמבָֹאר  ַהִּצְמצּום,  ֶׁשִּלְפֵני  ַהְּכָלִלי 

]**( ש' היחוד פי"ב.[. ְּדִמֶּזה מּוָבן, ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְּב"ִאיְך ִוויל ֶזע ָּגאר ִניְסט כּו'" ִהיא ְלָכל 

ַהִּגּלּוִיים, ַּגם ְלַהִּגּלּוִיים ֲהִכי ַנֲעִלים ֶׁשִּלְפֵני ַהִּצְמצּום, ְוַכָּוָנתֹו ְּב"ִאיְך ִוויל ֶמער ִניט ַאז 

ִּדיְך ַאֵליין" ִהיא ְלָהַעְצמּות ַמָּמׁש66 ַמְתִאים ְלֵפרּוׁשֹו ְּבֵאָליו ְוֹלא ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשֵאָליו ָקֵאי 

ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֶהְעִּתיק  ַהָּזֵקן(  ַאְדמֹו"ר  ְּתִפַּלת  )ְּדאֶֹפן  ֶזה  ֶׁשִּסּפּור  ְוַעל-ְיֵדי  ָהַעְצמּות.  ַעל 

]ְּכָכל  הֹוָרָאה  ֶזה  ַנֲעָׂשה  ַהְּתִפָּלה,  ִמְצַות  ׁשֶֹרׁש  ְּבַמֲאַמר  ַּבּתֹוָרה,  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ַאְדמֹו"ר 

ָהִעְנָיִנים ֶׁשַּבּתֹוָרה ִמְּלׁשֹון הֹוָרָאה67[ ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוִבְפָרט ְלֵאּלּו ֶׁשָּלְמדּו 

ִעְנָין ֶזה ]ּוִמֵּכיָון ֶׁשִעְנָין ֶזה ִנָּתן ְלָלְמדֹו )ְּכָכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשְּבתֹוַרת ֲחִסידּות ַחַּב"ד( ְּבאֶֹפן 

ַּדֲהָבָנה ְוַהָּׂשָגה, ֶאְפָׁשר ַּגם ִלְהיֹות ְמֻיָחד ִעם ִעְנָין ֶזה ְּבִיחּוד ִנְפָלא68[, ֶׁשֲעבֹוָדָתם ַּבְּתִפָּלה 

ִּתְהֶיה ֵמֵעין ֶזה, ֶׁשֹּלא ִלְרצֹות ְּבׁשּום ָּדָבר ַרק ְּבַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּבֶהְתֵאם ַלֵּפרּוׁש ַהָּפׁשּוט 

ְּדֵאָליו ְוֹלא ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשֵאָליו ָקֵאי ַעל ָהַעְצמּות.

ְּבַכָּמה-ְמקֹומֹות  ַמֲהַר"ׁש  ַאְדמֹו"ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֶּׁשְּמָבֵאר  ַמה  ִעם  ַּגם  ֶזה  ְלַקֵּׁשר  וְיׁש 
ּוִבְפָרט ְּבַהַּמֲאָמִרים ֶׁשל תרכ"ז ֶׁשָּׁשם*** ]***( תרכ"ז ע׳ תכא.[  מּוָבא ַמֲאַמר 

ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר-ַהָּזֵקן ְלָהִבין ִעְנַין אֹור-ֵאין-סֹוף ]ֶׁשֶּזה ָקׁשּור ִעם ָהִעְנָין ַהְמבָֹאר 

ּוְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ֶׁשל  ְוִצּיּוִנים  ֶהָערֹות  הֹוָספֹות  ִעם  ֶזה[  ְּבֶפֶרק 

64(  בסהמ"צ שם.
65(  תהלים עג, כה.

66(  ראה גם ד"ה ביום עשתי עשר די"א ניסן תשל"א )סה"מ מלוקט ח"ג ע׳ קו־ז. קט(. ד"ה בכל דור 
ודור די"א ניסן ה׳תשל"ד.

67(  זח"ג נג, ב. ובכ"מ.
68(  ראה תניא פ"ה )ט, ב(.



כז

ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה  ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ּוְלַאֲחֵרי-ֶזה ְּבַהַּמֲאָמר ֶׁשל אֹותֹו ַהָּׁשָנה ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל 

ְׁשלּוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר ִּדְׁשַנת תרכ"ז69, ְּדֵיׁש ְלַדְקֵּדק ֶׁשַּמְתִחיל ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה ּוְמַסֵּים 

ְּבִחיַנת  ֵהם  ַהִּצְמצּום  ֶׁשְּלַאֲחֵרי  ָהִעְנָיִנים  ְּדָכל  ּוְמָבֵאר ָׁשם* ]*( ע' תנח.[  ָזָכר,  ִּבְלׁשֹון 

ְנֵקָבה, ַּתׁש ּכֹחֹו ִּכְנֵקָבה, ּוְכמֹו-ֶׁשָּכתּוב70 ַאָּתה הּוא ֲהָוָי' ְלַבֶּדָך ַאָּת ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּגֹו', 

ַאָּת ָחֵסר ה' ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְלִפי ֶׁשַהְמָׁשַכת ָהאֹור ֶׁשַּנֲעָׂשה ָמקֹור ָלעֹוָלמֹות )ַאָּת ָעִׂשיָת ֶאת 

ַהָּׁשַמִים ּגֹו' ָהָאֶרץ( הּוא ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום ]ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר ָׁשם ֶׁשִּמְּבִחיַנת ָהאֹור ֵאין-סֹוף 

ָהָיה ַהִהְתַהּוּות ְּבאֶֹפן ַאֵחר ְלַגְמֵרי ּוַמה ֶׁשִּנְתַהּוּו עֹוָלמֹות ֻמְגָּבִלים הּוא ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום 

ַּדְוָקא[. ְוֶזהּו ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשלּוָחה ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ַנְפָּתִלי הּוא ִמְּלׁשֹון ְּתִפָּלה, ְוִעְנַין ַהְּתִפָּלה 

הּוא ַּבָּקָׁשה ַעל ִמּלּוי ַהִחָּסרֹון ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום. ְוכַֹח ֶזה ִנַּתן ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל- ַהִחָּסרֹון  ֶׁשִּיְתַמֵּלא  ְּתִפָּלתֹו  ִלְפעֹל ַעל-ְיֵדי  ְוַגם  ֶזה,  ְּתִפָּלתֹו ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּתְהֶיה 

ִלְפֵני ַהִּצְמצּום, ּוָבֶזה ּגּוָפא – ַּתְכִלית  ְיֵדי ַהִּצְמצּום ַעל-ְיֵדי ֶׁשִּנְמָׁשְך ָהאֹור ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 

ָהִעּלּוי, ֶׁשְּלַמְעָלה ְלַגְמֵרי ִמֶּגֶדר ַמְעָלה ּוַמָּטה. ִּכְתִפָּלתֹו ֶׁשל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן 

ֶׁשֶהְעִּתיקֹו ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ְוַכִּנְזָּכר-ְלֵעיל ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ִנַּתן ַהּכַֹח ֶׁשָהֲעבֹוָדה ַּבְּתִפָּלה ִּתְהֶיה 

ְלִמּדֹוָתיו  ְוֹלא  ְּבֵאָליו  ַהָּפׁשּוט  ְוַכֵּפרּוׁש  ְּבַעְצמּותֹו-ּוַמהּותֹו.  ַהִּיחּוד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶזה,  ֵמֵעין 

ֶׁשָּקֵאי ַעל ָהַעְצמּות.

ְּדֹלא  ַּתְכִלית,  ֵאין  ַעד  ַּמָּטה  ִּדְלַמָּטה  ָהִעְנָין  ּגֶֹדל  יּוַבן  ַהִּנְזָּכר-ְלֵעיל  ָּכל  וְַעל-ִּפי  ה( 
סֹוף  ֵאין  ִּבְבִחיַנת  ִנְׁשָאר  הּוא  ְלַמָּטה  ָּבא  ֶׁשָהאֹור  ְּכמֹו  ֶׁשַּגם  ִּבְלַבד  זֹו 

)ַּכְמבָֹאר ְּבֶהְמֵׁשְך ַהִהּלּוָלא ֶּפֶרק-יב(, ֶאָּלא ְיֵתָרה ִמּזֹו, ְּדַעל-ְיֵדי ַהַהְמָׁשָכה ְלַמָּטה ַּמָּטה, 

ָהיּו  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ָהַעְצמּות.  ַהְמָׁשַכת  ַהִּצְמצּום,  ִלְפֵני  ַּגם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָחָדׁש  ִעְנָין  ִמְתַוֵּסף 

ָּכל ַהִּצְמצּוִמים. ַּדֲהַגם ֶׁשַהָּלׁשֹון ְּבַהַּמֲאָמר ְּדַהִהּלּוָלא הּוא ֶׁשִהְתַהּוּות ָהעֹוָלמֹות ָהְיָתה 

ַעל-ְיֵדי ַהִּצְמצּום ֶׁשָהָיה ְּבאֹור-ֵאין-סֹוף ָּברּוְך-הּוא, ִצְמצּום ְלׁשֹון ָיִחיד, ֲהֵרי ֶּבֱאֶמת ֵיׁש 

לפי  הוא  יחיד,  לשון  צמצום  בהמאמר  שאומר  ומה   )**[ ַרִּבים**  ִצְמצּוִמים  ָּבֶזה 

שבמאמר זה נוגע רק הענין דאוא"ס למטה מטה עד אין תכלית, שגם "למטה", עם 

היות שהתהוות ה"מטה" היא ע"י הצמצום, מ"מ נשאר האור א"ס. אבל לא נחית כאן 

בפרטי ענין הצמצומים, כי זו סוגיא אחרת שאינה שייכת )באופן ישיר( להמאמר. 

ועד כדי כך לא נחית בזה, עד שאינו מזכיר גם ענין הצמצום דסילוק )שהוצרך להיות 

לפני הצמצום שפועל בהגבלה(, כנ"ל בפנים )משיחת ליל חמשה עשר בשבט שנה 

69(  נדפס בסה"מ תרכ"ז )הוצאת קה"ת תשמ"א( ע׳ תנ.
70(  נחמי׳ ט, ו.



כח

זו(.[ ַעד ֵאין ֵקץ. ּוְכתֹוַרת ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב )ֶׁשהּוְבָאה ְלֵעיל( ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָעָׂשה 

ַּכָּמה ִצְמצּוִמים ֶּדֶרְך ַּכָּמה עֹוָלמֹות, ְּדָלׁשֹון "ַּכָּמה" מֹוֶרה ַעל ִמְסָּפר ִּבְלִּתי ְמֻסָּים, ִּכי ִמֵּכיָון 

ֶׁשֵּיׁש עֹוָלמֹות ְּבִלי ִמְסָּפר )ְּכמֹו-ֶׁשָּכתּוב71 ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר, ַאל-ִּתְקֵרי ַוֲעָלמֹות ֶאָּלא 

עֹוָלמֹות(, ֲהֵרי ְּבֵמיָלא ֵיׁש ַּגם ִצְמצּוִמים ְּבִלי ִמְסָּפר, ִצְמצּום ְלָכל עֹוָלם. ּוִמֵּכיָון ֶׁשְּכָללּות 

ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶנְחָלִקין ְלג' עֹוָלמֹות ְּכָלִלִּיים, ְּבִריָאה ְיִציָרה ַוֲעִׂשָּיה, ָלֵכן ַּגם ְּכָללּות ָּכל 

בחינת  פרטי  רפמ"ט:  תניא  ראה   )*[ ְּכָלִלִּיים*  ִצְמצּוִמים  ְלג'  ֶנְחָלִקים  ַהִּצְמצּוִמים 

ההסתר וההעלם . . עצמו מספר . . אך דרך כלל הם שלשה מיני צמצומים עצומים 

כלליים, לשלשה מיני עולמות כלליים . . והם שלשה עולמות בי"ע.[. ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר 

ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר )ְמהֹוַרַּׁש"ּב( ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן ְּבֶהְמֵׁשְך תרס"ו** ]**( תרס"ו כז72[ 

ּוְבַכָּמה-ְמקֹומֹות, ֶׁשֵּיׁש )ַּכָּמה-ְוַכָּמה ִצְמצּוִמים ּוִבְכָללּות ֶנְחָלִקים ְל(ג' ִצְמצּוִמים*** 

שבג'  הצמצומים  לג'  שם(  תרס"ו  )שבהמשך  אלו  צמצומים  דג'  השייכות   )***[

עולמות בי"ע )שבתניא שם( היא – כי כל עולם כלול מכל העולמות.[, ִצְמצּום א' 

אֹוִתּיֹות  )ד'  ֲהָוָי'  ְּבֵׁשם  ָלבֹוא  ִנְתַצְמֵצם  ֶּׁשָהאֹור  ַמה  ְוהּוא  ַלֲאִצילּות  ַהַּמֲאִציל  ִמן  הּוא 

ְּדֵׁשם ֲהָוָי' ֶׁשּמֹוִרים ַעל ֶעֶׂשר-ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות(, ְוִצְמצּום ַהב' הּוא ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה-

ְיִציָרה-ֲעִׂשָּיה ְוהּוא ַמה ֶּׁשָהאֹור ְּדֵׁשם ֲהָוָי' ִנְתַצְמֵצם ְּבֵׁשם ֱאֹלִקים ִלְהיֹות ָמקֹור ַלִּנְבָרִאים, 

ְוִצְמצּום ַהג' הּוא ֶׁשַּגם ַהֶהָאָרה ְּדֵׁשם ֱאֹלִקים )ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת 

ָהָאֶרץ73( ֶׁשַּנֲעָׂשה ָמקֹור ַלִּנְבָרִאים ִהיא ְּבֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ֵמַהִּנְבָרִאים, ֶׁשַעל-ְיֵדי-ֶזה ַנֲעׂשּו 

ַהַּבַעל-ֵׁשם- ְּבתֹוַרת  )ַּכְמבָֹאר  הּוא  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ַּתְכִלית  ִהֵּנה  ָּגמּור.  ְלֵיׁש  ַהִּנְבָרִאים 

טֹוב( ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה כּו' ַאְחדּות ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְּבִחיַנת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶׁשָעָׂשה 

ָהיּו  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ִיְתָּבֵרְך.  ַעְצמּותֹו  ַהִּצְמצּום,  ִעְנַין  ָּכל  ּבֹו  ַׁשָּיְך  ֶׁשֵאין  ַהִּצְמצּוִמים,  ֶאת 

ָּכל ַהִּצְמצּוִמים, ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְלָהָאָדם, ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ַאְחדּות ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

ִיְׂשָרֵאל  ְוַעד ְלַאְחדּות ֲאִמִּתית ֶׁשֵאין ַׁשָּיְך ְּכָלל ְלַחֵּלק ֵּביֵניֶהם,  ִיְתָּבֵרְך(,  הּוא )ַעְצמּותֹו 

ְוֻקְדָׁשא-ְּבִריְך-הּוא ּכָֹּלא ַחד74.

ו( וְזֶהּו ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם, ְּבתֹוָכם ְלׁשֹון ַרִּבים ְּבתֹוְך ָּכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ּפֹוֵעל ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוָדתֹו ]ּוִבְפָרט ַעל-ְיֵדי ֲעבֹוַדת 

ַהְּתִפָּלה, ֵאָליו ְוֹלא ְלִמּדֹוָתיו[ ִלְהיֹות ַאְחדּות ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִעם ַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך. 

71(  שה"ש ו, ח. זח"ג עא, ב. הקדמת תקו"ז קרוב לסופה. וראה גם זח"ג נח, ב.
72(  ד"ה כי תבואו גו׳ ושבתה )ע׳ רכג(.

73(  בראשית א, א.
74(  ראה זח"ג עג, א.



כט

ְוָכל ֶזה ֵאינֹו ַמְסִּפיק ֲעַדִין, ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶאת ָהעֹוָלם ִּדיָרה ְלַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, ַעל-

ְיֵדי ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ִמי"ג ְוט"ו ְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשּכֹוְלִלים ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם-ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי,  ּוִמְקָּדׁש  ַּבִּמְׁשָּכן  )ִּכְפׁשּוטֹו(,  ְּבתֹוָכם  ְוָׁשַכְנִּתי  ַנֲעֶׂשה  ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ִהֵּנה  ַהַּגְׁשִמי, 

ְוַגם, ִּבְכָללּות ָּכל ָהעֹוָלם, ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ֲהָוָי' ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ֲהָוָי' ִּדֵּבר75 ֶׁשַּגם 

ָּבָׂשר ַהַּגְׁשִמי76 ִיְרֶאה ֱאֹלקּות, ֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה ְּבִעָּקר ַּב"ִּגּנּוִני" ַּבָּמקֹום ֶׁשָהָיה ִּדיָרִתי )ִעָּקִרי( 

ַהַּתְחּתֹון  ְּדעֹוָלם-ַהֶּזה  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ְּדִדיָרה  ַהַּכָּוָנה  ִנְׁשְלָמה  ַּדְוָקא  ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ַּבְּתִחָּלה, 

ֶׁשֵאין ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו ַנֲעֶׂשה ִּגּנּוִני ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִּדיָרה ְלַעְצמּותֹו.

ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַעל-ְיֵדי  ַהָּגלּות77,  ִּבְזַמן  ַעְכָׁשו  ַוֲעבֹוָדֵתנּו  ַמֲעֵׂשינּו  ַעל-ְיֵדי  ַנֲעֶׂשה  ֶזה  וְָכל 
ִמִּיְׂשָרֵאל יֹוֵצא ַּבָּצָבא ִלְלחֹם ִעם ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת-ֶזה ְוַהֶּׁשֶקר ְּדעֹוָלם, ֶׁשֶּזה ַנֲעֶׂשה 

ֶׁשְּמַנְּצִלים  ֶׁשְּלַאֲחֵרי-ֶזה  ַּבְּפָרִקים  ֶׁשְּמָבֵאר  ְּכמֹו  ּוִבְפָרִטּיּות  ַוֲעבֹוָדֵתנּו  ַמֲעֵׂשינּו  ַעל-ְיֵדי 

ֶאת ָהאֹוָצרֹות ֶׁשֶּמֶלְך-ַמְלֵכי-ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא נֹוֵתן ֶאת ָּכל ָהאֹוָצרֹות, ּוְבאֶֹפן 

ְּדִבְזּבּוז, ְלִצְבאֹות ֲהָוָי', ְלָכל-ֶאָחד-ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוֵצא ַּבָּצָבא, ְלַנֵּצַח ֶאת ַהִּמְלָחָמה, 

ַּבְּגֻאָּלה  ִיְתָּבֵרְך,  לֹו  ִּדיָרה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהִּמְלָחָמה  ֶאת  ּוְמַנֵּצַח  ַּתְפִקידֹו  ּוְמַמֵּלא 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ַעל-ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ֶׁשָאז ֵיְלכּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל )ְנָׁשמֹות ְּבגּוִפים(, ְּבַיַחד 

ְלֵבית-ַהִּמְקָּדׁש  ַמָּמׁש  ְבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְלָחָמה(,  ֶאת  ִנְּצחּו  ָיָדם  )ֶׁשַעל  ָהאֹוָצרֹות  ִעם 

ּוְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ּגֹו' ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית 

ָׁשָנה78, ְנָׁשמֹות ְּבגּוִפים, ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ּגֹו' ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו79, ְוַכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם80, 

ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ְּברּוָחִנּיּות81 )ּכֹוֵלל ַּגם ָהאֹוָצרֹות ֶׁשַעל ָיָדם ְמַנְּצִחים ֶאת ַהִּמְלָחָמה( ְוַכְסָּפם 

ּוְזָהָבם ִאָּתם ְּבַגְׁשִמּיּות, ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ְוֵאין ִעְנָין יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו, ֶׁשהֹוְלִכים 

ַעל  עֹוָלם  ּוְבִׂשְמַחת  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ַעל-ְיֵדי  ְוַהְּׁשֵלָמה  ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב 

רֹאָׁשם82, ּוִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ַמָּמׁש.

75(  ישעי׳ מ, ה.
76(  ראה תו"ח תצוה תפב, א ואילך. שער האמונה פכ"ה. וראה גם תניא פל"ו )מו, א(.

77(  ראה תניא רפל"ז.
78(  עקב יא, יב.

79(  בא י, ט.
80(  ישעי׳ ס, ט.

81(  ראה תו"א ר"פ וישב.
82(  ישעי' לה, י. נא, יא.



ב"ה ט"ז שבט ה'תשכ"ב
ברוקלין נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

ובבואנו מיום ההילולא השנים עשר של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

יהי רצון - שבהתחלת וראש פרק השנים עשר של ההמשך באתי לגני - שנתן 
כ"ק מו"ח אדמו"ר ללמדו ביום ההסתלקות שלו - יתגלה אור א"ס למטה עד אין 

תכלית, ובזה יתגלה ג"כ האוצר דלמעלה

אוצרו של ממה"מ הקב"ה, מה שהוא למעלה אין קץ, היא הבחינה דעין לא ראתה, 
ואשר בשביל נצוח המלחמה

למעלה - הקדושה נגד הקליפה, ולמטה - מלחמת נה"א נגד נה"ב,

להכות בכורי מצרים, תוקף ועוצם המצרים וגבולים, תוקף ועוצם הקליפה - 

פותחים ונותנים האוצר ע"י שרי הפקידים שהם פקידי החיל והכוונה בזה - הם 
אנשי החיל.

ויהי' כל זה בטוב הנראה והנגלה וכמ"ש יפתח ה' לך את אוצרו הטוב וכהבקשה 
ואוצרך הטוב לנו תפתח,

ויבוא כ"ז בפועל ועד למעשה, שהוא העיקר, ובמילואו באופן כדבעי לי למיעבד 
- בלימוד התורה (נגלה וחסידות) בעבודת התפלה ובקיום המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מנחם שניאורסאהן

ממה"מ: ראה לקות שה"ש יד, ד.

': ראה בכ"ז המשך הנ"ל פרק יז, יא.  היא הבחינת כו

דעין לא ראתה: ראה סנהדרין (צט, א): ר"ל אמר כו'. וברש"י שם: עין לא ראתה - דאין קץ לדבר. 

ד"ה ואברהם זקן (ואילך) בהמשך ר"ה תרס"ו.

כדבעי לי' למיעבד: כתובות סז, א.

הוספותהוספותכח
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 לזכות 
 שליט"א "ר מה"מ כ"ק אדמו

 מהרה יגלה אכי"ר
~~~ 

 לזכר נשמת
 הרב החסיד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה

 יגאל פיזם
 ע"ה רבקהומרת  שמעון יהודהב"ר 

 מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
 

נה אישית וש"ענינו אמותיו הק', ולקבל ממנו הכוו זכה להכנס אליו ליחידויות, לשהות בד'
בהפצת תורה ומצוות", השליח הראשון ומייסד מוסדות ובתי חב"ד ליובאוויטש הקריות, התמסר 

בשמחה לשליחותו הק' למעלה מיובל שנים בהפצת היהדות וחסידות ובפרט בשיעורי תניא, 
ק ובצרפת במבצעי הרבי בנועם הרביץ תורה לתלמידים וקרבם למאור שבה וזיכה רבים באה"

אהבת ישראל, שימש כמחנך, משפיע, ראש ישיבות "נפש חי'ה" ו"תומכי תמימים" ורב קהילת ו
חיפה, ציפה להתגלות מלך המשיח ופעל לחיזוק האמונה וההתקשרות -חב"ד בקרית שמואל

 ולזירוז הגאולה

 העמיד דור ישרים יבורך ההולכים בדרכי החסידות

 שני לסדר "וכפר בעדו ובעד העם" ה'תשע"טנלב"ע מזוכך ביסורים בליל עשירי בניסן, יום 

 
 ולע"נ

 פיזם ע"ה יוסף ישראלב"ר חנה מרת השליחה 
 נלב"ע ג' אלול ה'תשס"ג

~~~ 
 ע"ה שמעון יהודהב"ר  חייםאחיו השופט ר'  לע"נ

לי



נדפס 
ומופץ 

באה״ק 
ע״י:


