
  

'éøôñ –    ààààíéãéñçä øöåíéãéñçä øöåíéãéñçä øöåíéãéñçä øöå    –    ùèéååàáåéì      
 õáå÷  

øåàä úìùìù   
  

        

   מאמרי באתי לגני
   
ùúè"æ"ìùú ,å   

  

●  

  

úàî   
úùåã÷ ãåáë   

 ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãà çéùîä êìî çéùîä êìî çéùîä êìî çéùîä êìîà"èéìù ìãðòî íçðîà"èéìù ìãðòî íçðîà"èéìù ìãðòî íçðîà"èéìù ìãðòî íçðî            
ïäàñøåàéðù   
 ùèéååàáåéìî  

  
  

  

  יוצא לאור על ידי מערכת 

"àíéãéñçä øöå"            
  ברוקלין, נ.י.                                                 איסטערן פארקוויי           770

  לבריאה  ששו שבעיםחמשת אלפים שבע מאות  שנת
   ותהמוווו ותצמעעעענת ששששהא תתתתי' הההה

  שנת הקהל שנת הקהל שנת הקהל שנת הקהל 
         שליט"אמלך המשיח כ"ק אדמו"ר ל שנה ג"יק

 øòù
ïåùàø     

 ìëéä
éòéùú     



 

 

ñá״ .ã  

  פתח דבר 
 השנ ששט, יום מלאות שישים ו״ד שבט הבעל״לקראת יום הבהיר יו

ק ״הילולא של כ-א, ויום הסתלקות״ר מלך המשיח שליט״ק אדמו״לנשיאות כ
   –ע ״מ זי״ה נבג״צ זצוקללה״ר מהוריי״אדמו

ר ״ק אדמו״שאמר כ ׳ה באתי לגני גו״את המאמרים ד הננו מוציאים לאור
  . *ו״ותשל ז״טד שבט בשנים תש״א בהתוועדויות דיו״מלך המשיח שליט

 שישהעל פרק  בעיקרםל מיוסדים ״הנ ו״ותשל ז״טה באתי לגני תש״ד
ל ״בו לומדים פרק הנ –ד שבט שנה זו ״מהמשך ההילולא, ויוצאים לאור לקראת יו

  ל בתחילת הקונטרס. ״פרק הננדפס  –פ בקשת רבים ״וע. **הרביעיתבפעם 

 *          *          *  

ר מלך ״ק אדמו״ל עוד שיחות ומאמרים של כ״ר שנזכה בקרוב להו״ויה
א ויתן לו ״ר מלך המשיח שליט״ק אדמו״ת בריאות כ״א, ויחזק השי״המשיח שליט

ויראה הרבה נחת משלוחיו,  ,וחיים נצחיים ונעימות אריכות ימים ושנים טובות
היג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה ונחת, תלמידיו, חסידיו ומכלל ישראל, וינ

י הפצת ״וע ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה במהרה בימינו ממש.
המעינות חוצה נזכה בקרוב ללמוד תורה מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את 

, ומלך ביפיו תחזינה עיניך בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד כל העולם כולו
  . המלוכה, אמן כן יהי רצון ׳יתה להממש, וה

 !ãòå íìåòì çéùîä êìî åðéáøå åðøåî åððåãà éçé        

   אוצר החסידים״״ מערכת

  שנת הקהל, ימות המשיח, 

   ,)ותהמו ותצמענת שהא תי׳ ה( ו״עה׳תש טבת ב״י

  א, ״שליט מלך המשיח ר״ק אדמו״לכ שנה ג״יק

   ברוקלין, נ.י. 
  

—————   
  

א ותיקן ״ר מלך המשיח שליט״ק אדמו״כלמראה עיני  ׳ו הי״שבט תשל ׳בא, ח פ״ה באתי לגני דש״ד*) 
  ג. ״בו כמה תיקונים, והוסיף מספר הערות הבאות בשוה

  . רלח ׳ב ע״מ מלוקט ח״סה –ח ״תשכ׳ה זה ה״לד ״פתח דבר״ראה ב) **

בגנים,  ה היושבת״ת הוא תחילת מאמר השני דהמשך ההילולא ד״שי׳ו דהמשך באתי לגני ה״ולהעיר שפ
ה, ״ב, תשל״ט, תשל״תשכא, ״ה היושבת בגנים דהשנים: תשי״ו) ראה ד״ולהתחלת המאמר (לפני תחילת פ

  כ)). ״מ באתי לגני (ב״ט (נדפסו בסה״ח, תשל״תשל



ג

בס״ד, י״ג שבט ה׳תש״י

יאצ״ט כבוד אמו הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה נ״ע זי״ע. 
היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, ופי׳ רש״י היושבת בגנים, הקדוש 
אחרים  של  בגנים  רועה  בגולה  הנפוצה  את  ישראל,  לכנסת  אומר  ב״ה 
ויושבת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, חברים מקשיבים מלאכי השרת שהם חבריך בני 
אלקים דוגמתך, באים לשמוע קולך בבתי כנסיות. והוא מהמד״ר, דבשעה שישראל 
חברים  בתורה,  ועוסקין  השמע  את  וקוראין  מדרשו׳  ובתי  כנסיות  בבתי  יושבין 
מקשיבים, אני ופמליא שלי באים לשמוע בקולך. ועוד איתא במד״ר חברים נקראים 
ולכן העוסקים  ולא תחרות,  ולא שנאה  ביניהם לא קנאה  מלאכי השרת, מפני שאין 
ויושבים בגנים דבתי כנסיות ומדרשות, הנה גם החברים שהם מלאכי השרת  בתורה 
מקשיבים לקולם. ולהבין זה יש להקדים תחלה מה שנת״ל דהעבודה במשכן ומקדש 
שטים  מעצי  המשכן  הי׳  ולכן  יאיר,  עצמו  דהחושך  לנהורא  חשוכא  לאהפכא  הוא 
שמהפכים שטות דלעו״ז לשטות דקדושה ואז הנה ושכנתי בתוכם גילוי אור הסובב. 

בזה יובן מה שעצי המשכן נקראים בשם קרשים, וכמ״ש ועשית את הקרשים  ו) והנה 
למשכן עצי שטים עומדים. וביאור הענין דהנה בהקדמת הזהר בענין האותיות 
על  דאתחזיאו  אתוון  ר׳  ק׳  דאות  איתא  כו׳  עלמא  בהו  למיברי׳  קוב״ה  קמי׳  דאעלו 
סטרא בישא אינון, ובגין לאתקיימא נטלי אות ש׳ בגווייהו הוי קשר, ולעיל מיני׳ (באות 
ש׳) אי׳ הואיל ואתוון דזיופא נטלין לך למהוי עמהון לא בעינא למברי בך עלמא, דבגין 
דלא אתקיים שיקרא וכו׳ מכאן מאן דבעי למימר שיקרא יטול יסודא דקשוט בקדמיתא 
ולבתר יוקים לי׳ שיקרא דהא את ש׳ את קשוט איהו, את קשוט דאבהתן דאתיחדו בה. 
הנה ק׳ ר׳ הן לנגד ד׳ וה׳ (שהרי ר׳ מתדמה להדל״ת והק׳ לאות ה׳), דד׳ ורי״ש הנה 
הוא  דבספירות  ועניות,  דלות  מלשון  הוא  דר׳  בפירושן,  וכן  בדמותן  זל״ז*  דומים 
ובכחות נפש האדם הוא כח הדיבור, שהיא  ספירת המלכות דלית לה מגרמה כלום, 
מקבלת ולבוש להכחות שלמעלה ממנה. וכמו השפעת השכל והמדות. וכן אות רי״ש 
הוא מלשון עניות ודלות וכמ״ש (משלי י) מחיתת דלים רישם, וכתיב ריש ועושר כו׳. 
בענינם,  ומחולקים  מובדלים  ה״ה  ומ״מ  בפירושם,  שוים  הם  ורי״ש  דד׳  אע״פ  והנה 
וכאשר  יחליף הרי״ש במקום הדלי״ת או ד׳ במקום הר׳ ה״ז מחריב עולמות ח״ו, וכמו 
כל המאריך באחד מאריכים לו ימיו ושנותיו, ובלבד שידגיש בהדלי״ת*, ואם מחליפו 
ח״ו באות רי״ש ה״ז מחריב עולמות, וכן לא תשתחוה לאל אחר, וצריך להדגיש אות 
דומים  וד׳  דר׳  דגם  והיינו  עולמות,  מחריב  ה״ז  בדלי״ת  ח״ו  מחליפו  ואם  רי״ש, 

דומים זה לזה: בכהנ״ל ראה זח״ג קפ, ע״ב. פרדס שער האותיות פ״ג. אוה״ת ס״פ לך. 

ה״ז מחריב: ויק״ר פי״ט, ב. 

שידגיש בהדלי״ת: טוש״ע או״ח סי׳ סו. 
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בתמונתם ופירושם, ומ״מ ה״ה מובדלים ומרוחקים זמ״ז בתכלית, והיינו דאות דלי״ת 
הוא בקדושה ואות ר׳ הוא מאתוון דאיתחזיאו על סטרא בישא. והנה ההפרש ביניהם 
בתמונתם הוא דאות ד׳ הרי יש לו יו״ד מאחוריו, דאות יו״ד מורה על הביטול ואזעירת 
בתכלית  שהיא  לפי  והוא  כלום,  מגרמה  לה  דלית  דאצילות  מלכות  והיינו  גרמה*, 
ביטול  והיינו  היסוד,  תחת  נקודה  נעשי׳  דאצילות  דמלכות  וזהו  והשפלות.  הביטול 
כלי לקבלה.  בחינת  נעשית  היא  הרי  בזה  לגבי שארי ספירות, אשר  והנחת עצמותה 
כלי  שיהי׳  בכדי  הנה  המקבל  וכמו  מחזיק,  אינו  מלא  מחזיק  ריקן  כלי  וכמאמר* 
לקבלה, ה״ז דוקא כאשר הוא בתכלית הביטול והשפלות, דאז הוא כלי לקבל אמיתת 
השפעת הרב, וא״ז מספיק עדיין מה שהתלמיד אינו בבחינת יש ומציאות, כ״א דוקא 
כאשר יהי׳ בבחינת ביטול והעדר המציאות, וכל מה שמצמצם א״ע יותר בהביטול שלו, 
הנה יותר ויותר תהי׳ הקבלה, והמשל בזה מההכנה בכח התנועה להגביה איזה משא, 
דמשא קלה אינה צריכה הכנה כלל, ומשא כבדה הנה כל מה אשר יצמצם א״ע ביותר 
במי  ולא  הרוח  בגסי  תמצא*  לא  וזהו  ביותר.  כבדה  משא  להגביה  יוכל  הנה  בהכנה 
שמרחיב עלי׳ לבו כים, וגסי הרוח הוא שאין לו ביטול, ומובן אשר אינו שייך לקבל 
אינו בטל  לימודו  והיינו שבעת  כים,  לבו  עלי׳  במי אשר מרחיב  גם  דבר תורה, אלא 
בתכלית אלא שהוא מציאות בעיני עצמו (וכמו התלמיד אשר בעת השפעת הרב ה״ה 
חושב ומהרהר בהשגת הענין, ובאמת צריך בעת מעשה רק לקבל דברי הרב ואח״כ 
יתבונן בדבר השגת הענין) וחושב בהשגת הענין כפי חיוב שכלו, והיינו שאינו בבחינת 
ביטול במציאות לגמרי, והמקבל האמיתי ה״ה בטל בתכלית, וזהו כל ענין הקדושה 
שיהי׳ בבחינת ביטול בתכלית, ובזה הוא כל ענין העבודה, וזהו הביטול דבחינת מלכות. 
ולכן כל הגילויים הוא ע״י השפלות והביטול דבחינת מלכות. ובזה יובן מ״ש תפלה 
והביטול  ההתקשרות  הוא  לדוד  דתפלה  אני,  ואביון  עני  כי  ענני  אזנך  ד׳  הטה  לדוד 
דבחינת מלכות, הנה גדול תוקף הבקשה הטה כו׳ וענני מפני מה הוא לפי דעני ואביון 
אני, שהוא בחינת הביטול דבחינת מלכות, וזהו האות ד׳, משא״כ רי״ש אין בו יו״ד, 
שאין בו בחינת הביטול, ואדרבא הוא בבחינת ישות וגסות, ולכן הוא מאתוון דאיתחזיאו 
על סטרא בישא, והעניות והדלות דסט״א הוא שאין להם שייכות לאלקות, וזה עצמו 
מה שאין להם שייכות לאלקות והעניות והדלות שלהם, בזה גופא ה״ה נעשים בבחינת 

יש ומציאות יותר ויותר. 

ד׳ ור׳ שניהם פי׳ דלות. בד׳ קדושה יו״ד מאחוריו, תכלית הביטול ועי״ז הוא  קיצור. 
כלי לקבלה. ימשיל בתלמיד שצ״ל בהעדר המציאות בעת הקבלה, משא״כ 

באות ר׳. 

אזעירת גרמה: זח״א כ, א. 

וכמאמר כלי: ברכות מ, א. וראה חדא״ג שם. תו״א ס״פ משפטים. ד״ה אני לדודי ש״ת ס״ג. 

לא תמצא: עירובין נה, א. 
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בס״ד. יו״ד שבט ה׳תשט״ז 

הנחה בלתי מוגה

לגני אחותי כלה, ואיתא במדרש רבה במקומו לגני לגנוני דעיקר שכינה  באתי1 
את  סילקו  שלאחריו  והחטאים  הדעת  עץ  חטא  וע״י  היתה,  בתחתונים 
השכינה מלמטה למעלה, ואח״כ עמדו צדיקים והורידו את השכינה מלמעלה למטה 
עד שבא משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין2 והוריד את השכינה מרקיע הא׳ 
למטה בארץ, דבזה נשלם תכלית הכוונה שיהי׳ דירה לו ית׳ בתחתונים דוקא. וזהו 
מ״ש3 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, שיעשו דירה לו 
ית׳ בתחתונים. ואחת העבודות העיקריות שהיו בבית המקדש היא עבודת הקרבנות, 
הוא  ואח״כ  הכחות4,  כל  קירוב  נעשה  שעי״ז  הבהמית  נפש  הקרבת  הוא  דענינה 
ניחוח, המשכה למטה. וזהו ג״כ מה שהמשכן הי׳ מעצי שטים, דשיטה הוא מלשון 
שטות, דהנה העבודה במשכן היא לעשות בתחתונים דירה לו ית׳, שהוא המשכת 
סטרא  אתכפיא  ע״י  היא  זו  והמשכה  בשוה,  העולמות  בכל  עלמין  כל  הסובב  אור 
עלמין,  בכולהו  דקוב״ה  יקרא  אחרא אסתלק  כד אתכפיא סטרא  אחרא, כמאמר5 
דפירוש אסתלק (במאמר זה) הוא גילוי למטה, אלא שהגילוי הוא באופן דהסתלקות, 
והוא המשכת אור הסובב כל עלמין שהוא בכולהו עלמין בשוה, וההמשכה היא ע״י 
המשכן  הי׳  ולכן  כנ״ל,  אחרא  סטרא  ואתהפכא  אחרא  סטרא  דאתכפיא  העבודה 
מעצי שטים, לפי שצריך להפוך את השטות דלעו״ז כמאמר6 אין אדם עובר עבירה 
אא״כ נכנס בו רוח שטות, שעי״ז סילקו את השכינה מלמטה למעלה, הנה על זה 
דקדושה,  לשטות  דלעו״ז  השטות  את  שיהפכו  ואתהפכא,  דאתכפיא  העבודה  היא 
והיא העבודה שלמעלה מטעם ודעת, ואהני לי׳ שטותי׳7, שהשטות דקדושה מהפך 

את השטות דלעו״ז ופועל שיהי׳ דירה לו יתברך בתחתונים8. 

כ״ק מו״ח אדמו״ר בעל ההילולא בהמאמר, דבזה יובן ג״כ מה שעצי  ב) וממשיך 
שטים שבנו מהם את המשכן נקראים בשם קרשים. דהנה, התואר עצי 
שטים יש בהם גם קודם שייכותם להמשכן, דתואר זה בהם הוא מצד עצמם, אבל 

בעיקרו על  1) שה״ש ה, א. – מאמר זה מיוסד 
(נדפס  ה׳שי״ת  לגני  באתי  מד״ה  הששי  הפרק 

לעיל ע׳ ג-ד). 
2) ויק״ר פכ״ט, יא. 

שער  חכמה  ראשית  ראה  ח.  כה,  תרומה   (3
פסוקים).  ושני  (ד״ה  לתחלתו  קרוב  פ״ו  האהבה 
א. שכה,  רא,  א.  סט,  תרומה שם. של״ה  אלשיך 

ב. שכו, ב. 
4) ראה סה״מ תש״ט ע׳ 29 (השני). וש״נ. 

5) ראה זח״ב קכח, ב. תניא פכ״ז. 
6) סוטה ג, א. 

7) כתובות יז, א. 
8) בכל הנאמר עד כאן – ראה ד״ה באתי לגני 

תשי״א-תשט״ו. 



באתי לגני – תשט"ז  ו

בלתי מוגה

התואר קרשים הוא מצד שייכותם להמשכן, וכמ״ש9 ועשית את הקרשים למשכן 
עצי שטים עומדים, דעצי שטים נקראים הם גם לפני זה, וכאשר עושים מהעצי שטים 
את המשכן, אזי נקראים בשם קרשים. ומבאר בהמאמר אשר התואר קרש שייך ג״כ 
לשטות  זה  דלעומת  השטות  את  להפוך  היא  העבודה  אשר  לעיל  שנתבאר  למה 
פירוש  ידוע  השמות  ובענין  נָאמען),  (ַא  שם  הוא  קרש  התואר  והנה  דקדושה. 
הבעש״ט10 עה״פ11 לעולם הוי׳ דברך נצב בשמים, אשר הדבר הוי׳ שאמר יהי רקיע 
הוא עומד בהשמים ובכל הרקיעים להוותם לקיימם ולהחיותם. ודבר זה הוא לעולם, 
דאם הי׳ הדבר הוי׳ מסתלק מהם כרגע הי׳ נעשה מהם אין ואפס כמו קודם הבריאה. 
כל  הנה  ממש,  דומם  שהוא  הגשמית  הלזו  הארץ  עד  הנבראים  בכל  הוא  וכמו״כ 
וז״ש  הוי׳ שברא את הדבר הוא עומד בזה לעולם.  מציאותה הוא רק לפי שהדבר 
האריז״ל12 שגם בדומם ממש כמו אבנים וכו׳ יש בהם נפש, היינו דהגם שהדומם הוא 
כמו  בהדומם  גם  הנה  ודומם, מ״מ  צומח  חי  סוגים מדבר  היותר תחתון מהד׳  סוג 
כל  דזהו  תמיד,  בהם  שעומד  הוי׳  הדבר  והוא  נפש,  בהם  יש  ומים  ועפר  באבנים 
מציאותם. ואף שלא נזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה, זהו לפי שאין האבן 
יכול לקבל חיות מהעשרה מאמרות עצמם כמו שהם, כי אם ע״י צירופים ותמורות 
וחילופי אותיות עד שנעשה צירוף שם אבן, וצירוף זה היוה את האבנים וגם אח״כ 
הוא עומד בהם לעולם להוותם לקיימם ולהחיותם. וכמו״כ הוא בכל השמות שבלשון 
הקודש שאינם שם הסכמי בלבד13 כי אם הוא חיות הדבר שנקרא בשם זה, דבתחילת 
הבריאה נברא הדבר ע״י השם וגם אח״כ הוא עומד בו תמיד דעי״ז דוקא הוא נמצא. 
וכמ״ש הרב המגיד14 בארוכה בביאור דברי המדרש עה״פ15 וכל אשר יקרא לו האדם 
מעלת  להקב״ה  שאלו  שהמלאכים  דבשעה  במדרש16  דאיתא  שמו,  הוא  חי׳  נפש 
ידעו את שמותם,  ולא  ועופות  האדם, העביר הקב״ה לפני המלאכים חיות בהמות 
מרובה  חכמתו  הקב״ה  אמר  כו׳  שור  לקרוא  נאה  לזה  אמר  האדם,  לפני  העבירן 
משלכם. והקשה הרב המגיד מהו גודל החכמה לקרוא בשם. וגם צריך להבין מהו 
נאה.  ענין  ומהו  וכיו״ב  שור  ייקרא  זה  צ״ל  הי׳  הרי  כו׳,  לקרוא  נאה  לזה  הלשון 
לשון,  שבשבעים  להשמות  דומים  אינם  הקודש  שבלשון  דהשמות  זה,  על  ומבאר 
דהשמות שבשבעים לשון אין ענינם שם העצם, כי אם כל ענין השם הוא רק בכדי 

9) תרומה כו, טו. 
10) הובא בשעהיוה״א רפ״א. 

11) תהלים קיט, פט. 
12) ע״ח שער (לט) דרוש ג. הובא בשעהיוה״א 

פ״א. 
13) ראה פרדס שער (כז) האותיות פ״א. וראה 
אגרות-קודש אדמו״ר מהורש״ב ח״ב ע׳ תתטז-יז. 

וראה בכ״ז גם ד״ה זה היום תחלת מעשיך תשכ״ה 
(סה״מ ראש השנה ע׳ קי). 

ג  (נח,  רמד  סימן  קה״ת)  (הוצאת  לקו״א   (14
קה״ת,  (בהוצאת  ואילך  סע״ב  ד,  או״ת  ואילך). 

תש״מ ואילך – סימן יד). 
15) בראשית ב, יט. 

16) תנחומא חוקת ו. יל״ש מלכים-א רמז קעח. 
וראה גם ב״ר פי״ז, ד. 



זבאתי לגני – תשט"ז 

בלתי מוגה

שיוכלו להבדיל ולחלק בין דבר לחבירו, משא״כ השמות שבלשון הקודש הרי השם 
מתאים לשורש ומקור הדבר, דהשם הוא מהוה מקיים ומחי׳ את הדבר. וזהו גודל 
חכמתו של אדם הראשון יותר מהמלאכים, דאדם הראשון ראה השורש ומקור של 
הנברא, וכמו בשור שראה אשר שרשו הוא האותיות דש׳ ו׳ ר׳, ומזה ידע דשם נברא 
זה הוא שור. וזהו ג״כ הלשון נאה, לזה נאה לקרוא שור, דבשם הסכמי שענינו הוא 
רק בכדי לחלק בין דבר לחבירו אין חילוק כלל באיזה שם יקראו את הדבר, והעיקר 
הוא רק שבדעת כולם יסכימו שיקרא בשם זה, משא״כ אדם הראשון שכיוון לשם 
העצם, היינו השם כמו שהוא מתאים לשרשו ומקורו, לכן אמר לזה נאה לקרוא שור 
וכו׳, ועד״ז הוא בשמות אנשים. ומבאר הרב המגיד שם, דראשונים שהיו קוראים 
שמות לבניהם על שם המאורע כדאיתא במדרש17 אשר השמות שקראו הראשונים 
הוא על שם המאורעות שיהיו לאחר זמן עם הבן הנולד, הרי מזה גופא ראי׳ שידעו 
הזמן,  במשך  עמו  שיהי׳  מה  ידעו  ידיעת שרשו  הנולד, שמצד  הבן  את שרשו של 
כדאיתא  וכיו״ב  אבותינו  שם  על  הוא  קוראים  שאנו  השמות  הרי  בזמנינו  אמנם 
במדרש שם, וא״כ אין זה שייך לכאורה להשורש ומקור. ומבאר בזה, דגם בזמנינו 
הנה השם אין זה באקראי בעלמא כי אם כמ״ש האריז״ל18 אשר הקב״ה נותן בהורי 
הילד חכמה שכל ודעת ושיבחרו שם זה מה שמתאים להנשמה שירדה לגוף זה. וזהו 
ג״כ מה שר׳ מאיר דייק בשמא19, דבתורתו של ר׳ מאיר כתוב כתנות אור בא׳ (לא 
בע׳)20, שלא הי׳ בו קליפה כלל דקליפתו זרק21, שהי׳ מאיר אצלו האמת כמו שהוא, 
לזאת הכיר מהשם את שורש הנשמה שבגוף, דזהו ר׳ מאיר מדייק בשמא, ומזה ידע 

ג״כ את כל המאורעות שיהיו עם נשמה זו. 

מאחר שהשמות שבלשון הקודש אינם שמות הסכמים כי אם השמות הם  ג) והנה 
מתאימים לשורש ומקור הדבר, היינו שהשם הוא חיותו של הנברא, ונת״ל 
בפני  הוא מציאות  ואח״כ  הבריאה  בתחילת  אותו  רק שברא  זה  אין  הנברא  דחיות 
עצמו, כי אם שהוא מהוה אותו בכל רגע ורגע, כמו שמאריך בזה כ״ק רבינו הזקן 
אנוש  למעשה  הבריאה  את  שדימו  הכופרים  טעות  על  התשובה  דמכאן  נ״ע22 
ותחבולותיו, וכמו אומן שעשה איזה כלי דלאחר שעשאה הרי הכלי היא מציאות 
בפני עצמה ואינה צריכה להאומן, ומסביר דבאמת אין זה דומה כלל. דאומן שעושה 
משא״כ  בהעלם,  תחילה  בה  שהי׳  הצורה  את  שגילה  ורק  מיש,  יש  הוא  הרי  כלי 
בהבריאה שהיא יש מאין, הנה זה שברא אותה יש מאין צריך להוותה תמיד, ואם 
יסתלק ממנה כרגע יהי׳ אין ואפס. ומאחר שהשם שבלשון הקודש שהוא חיותו של 

17) ב״ר פל״ז, ז. 
מאמרי  שאר  כג.  הקדמה  הגלגולים  שער   (18
רז״ל בסופו. עמק המלך שער (א) שעשועי המלך 

ספ״ד. 

19) יומא פג, א. 
20) ב״ר פ״כ, יב. וראה לקו״א ואו״ת שם. 

21) חגיגה טו, ב. 
22) שעהיוה״א פ״ב. 



באתי לגני – תשט"ז  ח

בלתי מוגה

הנברא מהוה תמיד את הנברא בכל רגע, א״כ מובן שכל המאורעות שישנם בהנברא, 
גם אלו שהם משך של כמה שנים אחרי שנתנו לו את השם, הם שייכים ג״כ להשם, 
מאחר שהשם מהוה את הנברא תמיד. וכמו״כ יובן בהמשכן, דהעצי שטים משעה 
שהכינו אותם לבנין המשכן כבר נקראים (בלשון הקודש) בשם קרשים, הנה השם 
קרש שהוא המהוה ומחי׳ ומקיים אותם, שייך לכל הענינים שצריכים להיות (ווָאס 
דַארפן זיך אויפטָאן) בהעצי שטים. היינו דהשם קרש שייך להעבודה דעצי שטים, 

וכמבואר בסיום הסעיף. 

וביאור הענין הוא, דהנה כמו שהוא בשמות של כל הענינים אשר השמות מתאימים 
להענינים, כמו״כ הוא גם באותיות, דכל אות שבלשון הקודש יש לו שם, 
הנה שמו של האות שייך ומורה על ענינו של האות, וכמו״כ גם תמונת האותיות 
מורה ג״כ על ענינם. וכמ״ש רבינו הזקן23 אשר האותיות שבלשון הקודש מורים על 
המשכות והשפעות מאוא״ס ב״ה, ולהיות שיש חילוקי אופנים בההמשכות, לזאת 
הנה לפי אופן חילוקי ההמשכות כן הוא חילוקי ציור ותמונת האותיות. והנה תיבת 
קרש הוא מג׳ אותיות, ק׳ ר׳ ש׳, ואיתא בזהר24 דהאותיות ק׳ ור׳ הן אתוון דאתחזיאו 
על סיטרא בישא, היינו שהן שייכות לענינים דהיפך הקדושה. וגם אות ש׳, הנה הגם 
דאיתא בכמה מקומות25 (בנוגע לש׳ דשבת) אשר אות ש׳ היא רמז לג׳ אבות שהוא 
יסוד הקדושה, מ״מ איתא בזהר שם, בענין האותיות דאעלו קמי׳ קוב״ה למיברי׳ 
בהו עלמא, שבאה אות ש׳ וטענה שיבראו בה את העולם להיותה את דקשוט, אמר 
הקב״ה, הואיל ואתוון דק׳ ור׳ דאתחזיאו לסטרא אחרא נטלין אות ש׳ בגווייהו ומזה 
יותר אשר כל קיום השקר הוא ע״י אות ש׳, כדאיתא  ועוד  נעשה הצירוף דשקר, 
בזהר שם, מאן דבעי למימר שיקרא יטול יסודא דקשוט בקדמיתא ולבתר יוקים לי׳ 
שיקרא, דשקר מצד עצמו מאחר שהוא היפך האמת אין לו שום מציאות כלל וכל 
מציאותו הוא רק לפי שמערבים בו מילתא דקשוט, דכן הוא בהאותיות דצירוף שקר 
אשר כל קיום השקר הוא ע״י אות ש׳ את דקשוט, לזאת לא בעינא למברי בך עלמא. 
זו  ורמז על אבהתן, מ״מ מאחר שאות  והיינו דהגם שמצד עצמה היא את דקשוט 
יכולה להינצל (קען אויסגענוצט ווערן) לענין של שקר, ועוד יותר אשר כל קיום 
השקר יהי׳ על ידה, לזאת הנה גם אות ש׳ שבתיבת קרש יש לה שייכות לענין דהיפך 
הקדושה, ולכן היא שייכת ובהתאם להעבודה שצריכה להיותם בהעצי שטים, והוא 

להפוך את השטות דלעו״ז, כנ״ל. 

23) שם פי״ב בהגה״ה. 
24) ח״א (בהקדמה) ב, ב. 

מערכת  הכינויים  ערכי  (כג)  שער  פרדס   (25
שבת. וש״נ. כש״ט (הוצאת קה״ת) סימן ערב (לה, 

סע״ד ואילך). סימן שמז (נ, ד). 



טבאתי לגני – תשט"ז 

בלתי מוגה

ע״י  זה  יובן  אינון,  בישא  סטרא  על  דאתחזיאו  אתוון  ור׳  דק׳  הענין  ולהבין  ד) 
בהמאמר,  שממשיך  וכמו  להם,  הדומות  דקדושה  מאותיות  חילוקם 
דהאותיות ק׳ ור׳ הן דומות לד׳ וה׳, דר׳ דומה לד׳ וק׳ דומה לה׳. והנה מה שר׳ דומה 
שתמונת  דנת״ל  האותיות,  שם  ובפירוש  האותיות  בתמונת  ענינים,  בב׳  הוא  לד׳ 
שהם  בתמונתם,  בין  הוא  ור׳  דד׳  הדמיון  הנה  ענינם,  על  מורה  ושמותם  האותיות 
דומים זה לזה בתמונתם, וכן בשמותיהם, שהפירוש דשם ד׳ והפירוש דשם ר׳ הו״ע 
אחד, ששניהם מורים על העניות26. אמנם העניות דר׳ הוא יותר מהעניות דד׳, שלכן 
יכול להביא  והרי הי׳  מביא כ״ק מו״ח אדמו״ר את הפסוק27 מחיתת דלים רישם, 
ראי׳ מפסוק אחר דר׳ הו״ע של עניות ולמה מביא פסוק זה דוקא, אלא לפי שבפסוק 
זה מוכח שר׳ הוא עניות יותר מדלות, שהרי הוא אומר שהרישות שובר (צעברעכט) 
את הדל, וא״כ הרישות הוא עניות יותר. וכן מפסוק השני שמביא בהמאמר, ריש 
היותר  המעלה  הוא  עושר  שהרי  ביותר,  עניות  הוא  שר׳  ג״כ  מוכח  כו׳28,  ועושר 
עליונה, דעושר הוא עילוי יותר מהענין דדי מחסורו (וכמו שיתבאר להלן), והיינו 
שהוא תכלית המעלה שאין למעלה ממנה, הנה בפסוק זה אומר שהניגוד לעושר 
הוא ר׳, עניות שאין למטה ממנו, דהעניות דר׳ הוא יותר מדלות, והוא דלי דלות. 
וא״כ מובן דהגם שבכללות הם דומים זה לזה, אבל באמת הם שונים זה מזה, בין 
בתמונתם דתמונת אות ד׳ היא באופן אחר מתמונת אות ר׳, וכן בפירוש שמותיהם 

ג״כ שונים זה מזה. 

זו  ולא  כנ״ל.  דד׳,  מהעניות  יותר  הוא  דר׳  העניות  דהנה  הוא,  הענין  וביאור  ה) 
זה  הפכיים  יותר שהם  עוד  אלא  בהעניות,  מזה  זה  שונים  בלבד שהם 
מזה, שהעניות דאות ד׳ היא בקדושה והעניות דאות ר׳ היא בהבחינה דאתחזיאו על 
סטרא בישא. ולהבין איך שייך ענין העניות והדלות בקדושה, הנה על זה הוא מבאר 
בהמאמר, דאות ד׳ הוא ספירת המלכות, דלית לה מגרמה כלום29, שהיא בתכלית 
את  מיעטה  עצמה  שהמלכות  היינו  גרמה30,  אזעירת  אשר  עד  והשפלות,  הביטול 
מקבל  והוא  כלום  מגרמי׳  לי׳  לית  הדיבור  הרי  האדם  דיבור  עד״מ  וכמו  עצמה. 
מהשכל ומדות, דמה ששכל ומדות נותנים לתוכו את זה הוא מדבר (דָאס ווָאס שכל 
ומדות גיבן אין אים ַאריין ָאט דָאס רעדט ער), עד״ז יובן בענין המלכות דלית לה 
מגרמה כלום, וזהו ענין אות ד׳, דאף שהוא מורה על עניות, אמנם העניות דד׳ הו״ע 
הביטול והשפלות, דזהו כל ענין הקדושה שיהי׳ בביטול. והנה הגם אשר מלכות היא 

26) בהבא לקמן (בענין החילוק בין ד׳ לר׳) – 
ראה גם ספר הערכים – חב״ד מערכת אותיות אות 

ר׳ ס״ב (ע׳ שס ואילך). וש״נ. 
27) משלי י, טו. 

28) שם ל, ח. 

29) ראה זהר ח״א לג, ב. קפא, א. רמט, ב. ח״ב 
פ״ה.  העקודים  (ו)  שער  ע״ח  ב.  ריח,  א.  רטו, 
ערך  ג)  (כרך  חב״ד   – הערכים  ספר  וראה  ועוד. 

אור הלבנה ס״ב (ע׳ רצז ואילך). וש״נ. 
30) זהר ח״א כ, א. ח״ג קצא, א. 
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מדת ההתנשאות וממנה נתהוה כל סדר ההשתלשלות, מ״מ היא בתכלית השפלות 
ב׳ הענינים, מה שמקבלת מהענינים שלמעלה  וביטול, ומצד הביטול שבה יש בה 
הענינים שלמטה  כל  את  ומה שהיא מהוה  הים31,  אל  הולכים  הנחלים  דכל  ממנה 
ממנה. וזהו מה שבהענין דמלכות לית לה מגרמה כלום יש בזה ב׳ פירושים וענינים. 
וכמ״ש כ״ק אדמו״ר האמצעי בארוכה32, דספירת המלכות ענינה הוא גילוי לזולת, 
היינו שיתהוה ממנה בריאה, והרי הבריאה היא באין ערוך לא״ס ב״ה, והוא רק לפי 
ספירת  מלך,  כסא  שהוא  כסאו  ע״י  היא  דההתהוות  והיינו,  כסא33,  בחסד  שוהוכן 
המלכות, והסיבה למציאות ספירת המלכות היא מצד החסד שלמעלה דטבע הטוב 
להיטיב34, לזאת צמצם את עצמו והמשיך ממנו אורות מצומצמים דספירת המלכות 
בכדי שתהי׳ הבריאה, אבל מצד עצמה לית לה מגרמה כלום. ובדוגמת אור הלבנה, 
מאור  שמקבלת  מה  רק  הוא  למטה  אור  שמאירה  ומה  אור  לה  אין  עצמה  דמצד 
אותה  ולחדש  לחזק  צריך  הרי  המלכות,  ספירת  שנתהוה  לאחר  גם  והנה  השמש. 
הרצון  שהוא  מלכות  הכתר  דהמשכת  כלום,  מגרמה  לה  לית  בזה  גם  הנה  תמיד, 
למלוכה, היא (לא מצד ספירת המלכות עצמה, כי אם) ע״י העלאת מ״ן דעולמות 
בי״ע (דאין מלך בלא עם35), שמעלים מ״ן למלכות דאצילות, דעי״ז דוקא נמשך 
הרצון למלוכה, דמהתנשאות עצמי נמשך שתהי׳ התנשאות על עם, שמזה נעשה 
מציאות הבריאה וקיום וחיות שלה. וזהו ב׳ הענינים מה שהמלכות לית לה מגרמה 
כלום, דבין בתחילת התהוותה אין זה מצד עצמה כי אם מה שמקבלת ממה שלמעלה 
ממנה, כמ״ש והוכן בחסד כסא, וכמו בנין המלכות שבראש השנה בתחילת השנה 
(כאשר צריך לבנות את המלכות מחדש), וכמו״כ גם אח״כ בשביל לקיים ולחזק את 
המלכות הנה גם בזה לית לה מגרמה כלום כי אם מה שמקבלת ממה שלמטה ממנה, 
היינו שהרצון למלוכה נעשה ע״י העלאת מ״ן מהעולמות בי״ע שלמטה ממנה. וכמו 
עד״מ במלך בשר ודם למטה, שהמלך עצמו הרי משכמו ומעלה גבוה מכל העם36, 
ובכדי לפעול אצלו רצון למלוכה שיהי׳ מלך על עם, היינו ההמשכה מההתנשאות 
עצמי שיהי׳ מתנשא על עם שהיא המשכה שבאין ערוך ולא תבוא מצד עצמה, הוא 
הוא מסכים  ועי״ז  עול מלכותו,  עליהם  וההתעורות של העם לקבל  ע״י ההכתרה 
שעי״ז  מלכיות  לפני  אמרו  רז״ל37  שאמרו  מה  הוא  ועד״ז  עליהם,  למלוך  ורוצה 
תמליכוני עליכם, כי מצד עצמו אינו שייך לזה. ומכל זה מובן, אשר המלכות היא 
והדלות בספירת  וזהו העניות  דלית לה מגרמה כלום,  והשפלות  בתכלית הביטול 

המלכות, עניות דקדושה שהוא תכלית הביטול. 

31) קהלת א, ז. וראה אוה״ת עה״פ (נ״ך (כרך 
ב) ע׳ א׳קב ואילך). וש״נ. 

32) תו״ח בשלח קפד, ב ואילך. 
33) ישעי׳ טז, ה. 

34) ראה עמק המלך שם רפ״א. שעהיוה״א פ״ד 

(עט, א). וראה סה״מ בראשית ח״ב ע׳ מא. וש״נ. 
שעהיוה״א  בלק.  ר״פ  ל.  לח,  וישב  בחיי   (35
רפ״ז. ועוד – נסמן בסה״מ במדבר ח״ב ע׳ קלח. 

36) ל׳ הכתוב – שמואל-א ט, ב. 
37) ר״ה טז, א. לד, ב. 
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בלתי מוגה

ההפרש בין אות ד׳ לאות ר׳ בתמונתם הוא, שאות ר׳ אין לה יו״ד מאחורי׳  ו) והנה 
ובאות ד׳ יש יו״ד מאחורי׳, דיו״ד מורה על הביטול והשפלות, והוא הביטול 
שבספירת המלכות. וכמו בתלמיד שמקבל את דברי הרב, דאמיתית ענין רב ותלמיד 
השפעת  לקבל  כלי  יהי׳  שהתלמיד  בכדי  הנה  לזה,  זה  ערוך  באין  הם  כאשר  הוא 
השכל מרבו, הוא דוקא כאשר הוא בביטול במציאות לגמרי. והיינו, דלא זו בלבד 
יהי׳ מציאות גמורה בפני עצמו  שהתלמיד צריך לשמוע עכ״פ את דברי הרב ולא 
(שאינו שומע כלל את דברי הרב), שביטול זה דשמיעת דברי הרב אינו מספיק עדיין, 
כי אם צ״ל בביטול והעדר המציאות לגמרי, והיינו דגם כאשר אופן מציאותו הוא רק 
מה שהוא משפיע (גם) לעצמו בעת קבלת ההשפעה, והיינו שכלי שכלו הם בתנועה 
כזו שרוצה להבין את דברי הרב, הנה אם השכל הוא באין ערוך אליו לא יוכל לקבלו 
בערך  שאינו  ענין  שלו  בהכלי  להחזיק  שצריך  דמכיון  מחזיק38,  ריקן  כלי  דדוקא 
ויתירה מזו, דגם התשוקה של התלמיד  אליו, לכן צ״ל בביטול במציאות לגמרי. 
לקבל מהרב (שהוא דבר הכרחי להשפעה, כדלקמן), צ״ל בהעלם אצלו בעת שמקבל 
את השכל מהרב. דהנה, מאחר שהרב הוא באין ערוך להתלמיד כנ״ל, הרי ההשפעה 
דוקא ע״י תשוקת  זו הוא  ירידה  ובכדי שתהי׳  גדולה אצלו,  ירידה  להתלמיד היא 
התלמיד לקבל, שעי״ז פועל אצל הרב שירצה לצמצם עצמו להוריד עניניו ולהשפיע 
יותר, שהיא מגיעה בעומק כח השכל של  אותם להתלמיד. והתשוקה פועלת עוד 
הרב, דלכן ומתלמידי יותר מכולם39. אמנם עכ״ז צ״ל התשוקה רק קודם ההשפעה, 
בעת  אבל  עצמם,  מצד  ערוך  באין  שהם  ותלמיד  דרב  החיבור  נעשה  דוקא  שעי״ז 
התלהבות  באותה  עומד  התלמיד  דכאשר  במוחש,  רואים  אנו  הרי  גופא  ההשפעה 
ותשוקה לקבל מהרב, הרי זה מבלבל אותו מלקבל. והיינו כנ״ל, שבשעת ההשפעה 
צריך להיות בביטול והעדר המציאות לגמרי, דמה שצריך בכדי שיהי׳ כלי לקבלה 
הוא רק כלי ריקן, שלא יהי׳ אצלו בהתגלות לא השכל וגם לא התשוקה שלו. והגם 
שצריך להיות כלי לההשפעה, היינו שצריך לקבל ההשפעה בכח שכלו דוקא, לפי 
שהמקום שנמשך שם ההשפעה צריך להיות מעין וסוג האור הנשפע, והיינו שכלי 
שכלו דוקא הם כלים לקבלה, אמנם כלי זה צריך להיות כלי ריקן, שיהי׳ בביטול 

והעדר המציאות לגמרי, ואז דוקא יחזיק את האור שבאין ערוך הנשפע אליו. 

וכמו שהוא בביטול דתלמיד לרבו, עד״ז יובן בענין ספירת המלכות, דבכדי שתקבל 
בתוכה את ההשפעה מהספירות שלמעלה ממנה, שהיא השפעה שבאין ערוך 
יובן מה שהענין דלית לה מגרמה כלום  ובזה  דוקא.  ע״י הביטול  הוא  (כדלקמן), 
אומרים על ספירת המלכות דוקא, דלכאורה הרי כל הספירות הם בסדר דמלמעלה 

38) ברכות מ, סע״א. סוכה מו, סע״א-ב. וראה 
הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בהמשך 

באתי לגני ה׳שי״ת שם (לעיל ע׳ ד). 
39) תענית ז, א. מכות י, א. 
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למטה והספירות שלמטה מקבלים מספירות שלמעלה מהם והראשית דספירות אלו 
מקבלת מאוא״ס. ואינו מובן, דא״כ למה על ספירת המלכות דוקא אומרים דלית לי׳ 
ממלכות  שלמעלה  הספירות  כל  ובכלל  ז״א  דהנה  הוא,  הענין  אך  כלום.  מגרמה 
מקבלים מהספירות שלמעלה מהם בדרך עילה ועלול, דבעילה ועלול אין זה בדרך 
אין ערוך, דהרי בכללות הם מהות אחד דהעלול כלול בהעילה, וגם כאשר נעשה 
בקבלת  הוא  וכמו״כ  להעלול.  מקום  בקירוב  היא  העילה  הרי  לעצמו  מציאות 
הוא  והיינו שמהות הספירות  הוא בקירוב מקום,  מזו, שאופן הקבלה  זו  הספירות 
בערך זה לזה. וגם הספירות שמקבלים מאוא״ס, שהוא ע״י צמצום הראשון שהוא 
בדרך סילוק לגמרי, הרי ידוע40 שההמשכה אח״כ היא ע״י שחזר והאיר. וכל זה הוא 
בהספירות שלמעלה ממלכות, משא״כ ספירת המלכות שענינה הוא בשביל התהוות 
היש שהוא מהות אחר לגמרי, שהו״ע שבאין ערוך לגמרי, לכן המלכות היא המקבל 
מגרמה  לה  דלית  הענין  הוא  במלכות  דוקא  ולכן  מקבל),  אמת׳ער  (דער  האמיתי 
כלום. וזהו ענין תמונת אות ד׳ שהו״ע הדלות, שע״י היו״ד שמאחורי הד׳ שהו״ע 
הביטול דאזעירת גרמה, שהו״ע דביטול במציאות לגמרי, עי״ז דוקא היא מקבלת 

מהספירות שלמעלה ממנה. 

כמו״כ הוא בתכלית בריאת האדם שהיא הכוונה דלעשות לו יתברך דירה  ז) והנה 
בתחתונים, הנה העבודה היא שיהי׳ תכלית הביטול והשפלות דוקא, דזהו 
סיטרא  בשם  נקרא  זה  שדוקא  המציאות,  והעדר  בביטול  שיהי׳  הקדושה  ענין  כל 
דקדושה. דכמו״כ הוא בעבודת התפילה שהיא כללות ענין העבודה, וכמו שנתבאר 
בסעיפים הקודמים41 אשר א׳ העבודות העיקריות שהיו במקדש היא עבודת הקרבנות, 
דבאדם היא עבודת התפילה, דתפילות כנגד תמידין תקנום42, הנה העבודה צריכה 
להיות בביטול ושפלות בתכלית. ובזה יובן מה דאיתא בגמרא43 אשר קודם התפילה 
(דשמונה עשרה) תיקנו לומר פסוק אדנ-י שפתי תפתח44, וכמו שמבאר שם, שהוא 
כתפילה אריכתא דמיא. והיינו לפי שבפשוטו יוקשה, והרי ענין התפילה הוא הי״ח 
ברכות וצריך לסמוך גאולה לתפילה, ולמה אומרים פסוק אדנ-י שפתי תפתח, לזה 
תיקנו  מה  מפני  מובן,  אינו  עדיין  אך  אריכתא.  כתפילה  שהוא  בגמרא  אומר  הוא 
לומר פסוק זה קודם התפילה, שעי״ז נעשה קושיא כנ״ל ומתרצים שהוא כתפילה 
אריכתא, לכאורה הרי מספיק ענין התפילה כמו שהיא בלי הקדמת הפסוק, ומזה 

מוכרח שפסוק זה נוגע לכללות ענין התפילה. 

40) ראה ע״ח שער א (דרוש עיגולים ויושר) ענף 
ב. סה״מ תרס״א ע׳ קסא ואילך. המשך תרס״ו ע׳ 

קסד. סה״מ תרח״ץ ע׳ מא ואילך. ובכ״מ. 
 112 (ע׳  פ״ב  ה׳שי״ת  לגני  באתי  ד״ה   (41

ואילך). 
42) ברכות כו, ב. 

43) שם ד, ב. ט, ב. 
44) תהלים נא, יז. 
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זה בהקדים מ״ש כ״ק אדמו״ר הצ״צ45 בענין זבחי אלקים46 כו׳, ובהקדים  ח) ויובן 
הידוע, שקודם הביטול דתפילה ישנו הענין דתורה. דהנה כל ההשתלשלות 
שבסדר  ומכיון  עלמא,  וברא  באורייתא  אסתכל  כמאמר47  מהתורה  משתלשל 
ההשתלשלות בעבודת האדם (תפילה) תלוי הכל בביטול ושפלות, הרי מובן דישנו 
ענין הביטול גם בתורה. והענין הוא, דהנה אמרו בגמרא48 לא תמצא בגסי הרוח ולא 
במי שמרחיב לבו עלי׳ כים, והיינו שהתורה צ״ל בתכלית הביטול והשפלות, דמ״ש 
לא תמצא בגסי הרוח אין הכוונה כמו שסוברים העולם שהתורה לא תמצא בבעלי 
גאוה, שהרי זה מילתא דפשיטא, דמכיון שתועבת הוי׳ כל גבה לב49, מה מחדשים 
(ולמה צריכים ע״ז ראי׳ מפסוק50 לא בשמים היא גו׳) שאין התורה שייכת אליו, הרי 
הוא היפך הקדושה ואין אני והוא יכולין לדור51. וידוע52 דהפירוש בגסי הרוח הוא, 
תחתונה  היותר  מדריגה  דגם  היות  דעם  והיינו  בגסות.  הוא  שלו  הרוחניות  אשר 
פעולתה,  פועלת  שבו  האלקית  הנפש  כאשר  וגם  רוחניות,  היא  האלקית  שבנפש 
אמנם מצד ההתלבשות בנפש הבהמית ועי״ז בהגוף, והגילוי אצלו מנפש האלקית 
הוא רק ממדריגה התחתונה בלבד, הנה הגסות של הגוף ונפש הבהמית פועלים אשר 
גם הרוחניות שלו הוא בגסות, ועד שהרוחניות שלו נעשה גשמיות, ועאכו״כ שאינו 
שייך כלל לעשות מגשמיות רוחניות. וזהו לא תמצא בגסי הרוח, דכאשר הרוחניות 
שלו הוא בגסות, אזי אינו כלי לאור התורה. והעצה לזה היא לשבור את רוחו הגס, 
כדאיתא בזהר53 אעא דלא סליק בי׳ נהורא מבטשין לי׳ גופא דלא סליק בי׳ נהורא 
רוח הגס הוא  רוח נשברה, דשבירת  זבחי אלקים  וכמ״ש46  לי׳,  דנשמתא מבטשין 
זבחי אלקים. דהנה לעיל מיני׳ כתיב54 לא תחפוץ זבח ואתנה, ופירשו בזהר55 אשר 
הקרבנות אינם רק לשם הוי׳ דוקא, דבזה מתרץ מ״ש לא תחפוץ זבח ואתנה גו׳ והרי 
נאמר בתורה בפירוש בכמה מקומות אשר הקב״ה רוצה שיקריבו קרבנות, ומתרץ 
בזהר דענין הקרבנות הוא לשם הוי׳ דוקא, דלהיות אשר שם הוי׳ הוא מדת הרחמים, 
לזאת מספיק (וצ״ל) ענין הקרבנות, אבל לשם אלקים שהוא מדת הדין אינו צ״ל 
ענין הקרבנות, כמ״ש56 זובח לאלקים יחרם בלתי להוי׳ לבדו, דזהו מ״ש לא תחפוץ 
זבח ואתנה, היינו מצד שם אלקים. אמנם הקרבן שמועיל גם לשם אלקים, שגם מדת 
הדין ימחול לו שעי״ז ונרצה לו לכפר עליו57, ע״ז אומר זבחי אלקים רוח נשברה, 

45) אוה״ת לתהלים (יהל אור) עה״פ שבהערה 
הבאה (ע׳ קצט-ר). 

46) תהלים שם, יט. 
47) זח״ב קסא, א-ב. 

48) עירובין נה, א. 
49) משלי טז, ה. 
50) נצבים ל, יב. 

51) סוטה ה, א. ערכין טו, ב. 

52) לקו״ת ר״ה סב, א. 
53) זח״ג קסח, א. הובא בתניא רפכ״ט. 

54) תהלים שם, יח. 
55) ח״ב קח, א. וראה גם ח״ג ה, א. 

ד,  בראשית  חדש  זהר  יט.  כב,  משפטים   (56
סע״א (במדרש הנעלם). 

57) ל׳ הכתוב – ויקרא א, ד. 
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דרוח נשברה מועיל גם לשם אלקים. וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צ בארוכה45 
בנוגע לקרבנות מבהמה גשמית, דבאמת אינו מובן איך זה מכפר על נפשו שחטא, 
מה מועיל קרבן הבהמה להאדם לכפר על מה שעשה האדם שלא כדבעי, והרי האדם 
הוא כבתחילה. אמנם מצד שם הוי׳ שהוא מדת הרחמים, אין מדקדקים בזה, וגם, 
מצד שם הוי׳ הנה הקרבן מועיל רק על שוגג דוקא ולא על מזיד. אמנם מצד מדת 
הנה  יועיל קרבן הבהמה,  ומה  הדין שהוא שם אלקים, הרי מדקדקים דאדם חטא 
בכדי שיועיל גם מצד שם אלקים הנה זהו ע״י שבירת רוח הגס דוקא, שעי״ז הוא בא 
ואתהפכא סטרא אחרא, שמהפכים מג׳ קליפות  להעבודה דאתכפיא סטרא אחרא 
גם מצד שם אלקים. דהנה הקרבנות שמקריבים  זה מועיל  ולכן  הטמאות לגמרי, 
מבעלי חיים הרי הבירור וההעלאה הוא רק מקליפת נוגה דוקא, דלכן זה מועיל רק 
לשם הוי׳ ולא לשם אלקים, לפי שמצד שם אלקים נמשך (שם אלקים הָאט צו טָאן 
מיט) ג׳ קליפות הטמאות לגמרי, אבל ע״י העבודה דרוח נשברה, באתכפיא סטרא 
זה  הנה  לגמרי,  הטמאות  קליפות  ג׳  גם  שמהפכים  אחרא  סטרא  ואתהפכא  אחרא 

מועיל גם לשם אלקים, אשר גם מצד מדת הדין הנה ונרצה לו לכפר עליו. 

כמו שהוא בתורה שהוא בתכלית הביטול, כמו״כ הוא גם בתפילה, אשר  ט) והנה 
שפתי  דאדנ-י  הפסוק  מקדימים  ולזה  הביטול,  בתכלית  צ״ל  התפילה 
בכל  ולעבדו  וכמ״ש58  האדם  עבודת  כללות  הוא  דתפילה  תפילה,  כל  לפני  תפתח 
ההקדמה  הנה  תפילה,  זו  כו׳  בלב  שהיא  עבודה  היא  איזו  רז״ל59  ואמרו  לבבכם 
לעבודה זו היא הפסוק אדנ-י שפתי תפתח. ומבאר כ״ק אדמו״ר מהר״ש60 ע״פ דברי 
מהר״מ אלשיך פירוש הפסוק דאדנ-י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, דכמו שאדנ-י 
שפתי תפתח בתורה (כפירוש התרגום דפסוק זה קאי על תורה), כי דיבורי התורה 
אדנ-י שפתי  בלבד, שזהו  כעונה אחרי הקורא61  הוא  והאדם הלומד  הוי׳  דבר  הוא 
תפתח, כמו״כ ופי יגיד תהלתך בתפילה, דהגם אשר התפילה היא העבודה שמצד 
הוא  דיגיד  תהלתך,  יגיד  ופי  שיהי׳  מהקב״ה  מבקשים  מ״מ  לבבכם,  בכל  האדם 
מלשון הגדה והמשכה62, היינו אשר כל תפילת האדם הוא רק מה שממשיך תהלתך, 
תפלתו של הקב״ה, דקוב״ה מצלי63. וזהו הכרח הקדמת פסוק אדנ-י שפתי תפתח 
ופי יגיד תהלתך (והיא כתפילה אריכתא, כנ״ל ס״ז), דבכדי אשר תפילתו תתקבל 
ותפעל כתפילת ר׳ חייא ובניו64 כמ״ש האלשיך שם, הנה כיצד אפשר לתבוע זאת 

58) עקב יא, יג. 
59) תענית ב, א.

(סה״מ  תרכ״ח  תפתח  שפתי  אדנ-י  ד״ה   (60
(וראה  ובסופו  בתחלתו  ואילך)  תלו  ע׳  תרכ״ז 
עד״ז סה״מ שם ע׳ תלא). וראה גם ד״ה על שלשה 
ימי  (סה״מ  פ״ז  תשי״ד  עומד  העולם  דברים 

הספירה ע׳ פב ואילך), ובהנסמן שם הערה 43. 
61) ראה תו״א יתרו, סו, סע״ג ואילך. סה״מ ימי 

הספירה ס״ע רכב-ג, ובהנסמן שם הערה 11. 
62) ראה גם לקו״ת שה״ש ב, א. ובכ״מ. 

63) ראה ברכות ז, רע״א. 
64) ראה ב״מ פה, ב. 
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מעצמו (איז ווי קען מען דָאס בַא זיך מָאנען), לזאת מקדימים הפסוק דאדנ-י שפתי 
תפתח (בתורה, כעונה אחר הקורא, וכן) ופי יגיד תהלתך (בנוגע לתפילה), שאינו 
מציאות, ורק מה שמגיד וממשיך תפילתו של הקב״ה דקוב״ה מצלי, אשר יכבשו 
והמדידות  הדין  מדת  ַאייננעמען)  זיך  זָאל  (עס  שיתצמצם  כעסו63,  את  רחמיו 
וההגבלות, ויהי׳ חיבור התחתון והעליון (שזהו כללות ענין התפילה), שיהי׳ דירה 

לו יתברך בתחתונים. 

בהמאמר ממשיך כ״ק מו״ח אדמו״ר, מ״ש65 תפלה לדוד הטה הוי׳ אזנך  י) והנה 
ענני כי עני ואביון אני, דדוד שהי׳ מרכבה לספירת המלכות והתפלל בעד 
כללות כנסת ישראל הטה ה׳ אזנך ענני, הנה אמר הטעם לזה, כי עני ואביון אני. 
ואיתא בזהר66 דבתפילה (גופא) יש בחינה דתפילה לעשיר, שהוא תפלה למשה67, 
ותפלה לעני כי יעטוף68, ומסיים בזהר שם דתפילת העני קודמת לתפילת העשיר. 
עשיר,  בשם  נקרא  דמשה  בארוכה69,  נ״ע  (מהורש״ב)  אדמו״ר  כ״ק  בזה  ומבאר 
כדאיתא בגמרא70 שאין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה כו׳, 
יגיד  (דופי  בביטול  היתה  משה  של  ותפילתו  הלוחות71,  מפסולת  נתעשר  דמשה 
תהלתך) כמ״ש72 והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ומ״מ 
אינה דומה תפילת עשיר להבחינה דתפלה לעני כי יעטוף, שתפילת העני קודמת. 
דהנה בכללות הרי יש כמה בחינות73, יש מי שהוא עני היינו שהוא חסר, ויש בחי׳ די 
מחסורו אשר יחסר לו74, והוא מילוי החסרון של העני אבל אי אתה מחוייב לעשרו75, 
ויש אופן נעלה יותר שאין שייך אצלו ענין החסרון כלל, והיינו שיש לו הכל, גם 
ענינים כאלו שמקודם לא הי׳ שייך לזה כלל. דכמו״כ הוא ברוחניות, דזה שמשה 
עשיר הי׳ היינו דכל ענין ובחינה בקדושה הנה לא רק שלא הי׳ חסר אצל משה, אלא 
יתירה מזו, שהיו אצלו באופן דעשירות. ומ״מ תפילת העני קודמת לתפילת העשיר, 
והוא לפי שבעני הנה הביטול ושפלות הוא ביותר, וכל מה שהביטול הוא ביותר, הנה 
התפילה מגעת בבחינה עליונה יותר (טיפער און העכער) וההמשכה היא למטה מטה 
ביותר, ולכן אמר דוד כי עני ואביון אני, שלא הסתפק עם כללות הביטול שבתפילה 

65) תהלים פו, א. 
66) ראה זהר ח״א קסח, ב. ח״ג קצה, א. ועוד. 

67) תהלים צ, א. 
68) שם קב, א. 

ע׳  תר״ס  (סה״מ  תר״ס  למשה  תפלה  ד״ה   (69
ע׳  לר״ה  דרושים  אוה״ת  גם  וראה  ואילך).  מט 
א׳שצא ואילך. סה״מ תרכ״ז ע׳ שצח ואילך. ד״ה 
ב  קיח,  ח״א  קונטרסים  (סה״מ  תר״ץ  ארשב״נ 

ואילך). סה״מ ראש השנה ע׳ נו-ז. וש״נ. 

70) שבת צב, א. נדרים לח, א. 
71) ראה נדרים שם. 
72) בהעלותך יב, ג. 

73) עיין כתובות (סז, ב. ושם) ג׳ האופנים: די 
זהב  בכלי  משתמש  הי׳  כו׳  לעשרו  כו׳  מחסורו 
ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת. 

74) פ׳ ראה טו, ח. 
75) כתובות שם. פרש״י עה״פ. 
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כי אם הוסיף כי עני ואביון אני, כי תפילה זו מגיעה למעלה לא רק ממי שאינו חסר 
עניני קדושה, אלא גם ממי שהוא בבחי׳ עשיר בקדושה. 

מה שנת״ל גודל החילוק וההפכיות שבין אות ד׳ לאות ר׳, דאות ד׳ היא  יא) וזהו 
ספירת המלכות דלית לה מגרמה כלום והיא בתכלית הביטול, ומ״מ עי״ז 
דוקא היא אוספת וכונסת בתוכה כל האורות העליונים, ונמשכת ממנה ההתנשאות 
למטה, היינו שפועלת למטה דירה לו ית׳, ואות ר׳ היא היפך מזה, שהיא דלה ורשה 
המציאות  בתכלית  חומריות  של  מציאות  למטה  נעשה  ומזה  הקדושה  עניני  מכל 
והישות. והיינו, שההפרש ביניהם הוא לא רק שאות ד׳ היא בקדושה ואות ר׳ היא 
מאתוון דאתחזיאו לסטרא אחרא, כי אם עוד יותר, דאות ד׳ הנה בקדושה גופא היא 
בתכלית הביטול, ולזאת מגיעה למעלה יותר, וכמו תפילת העני שקודמת לתפילת 
העשיר, ואות ר׳ הנה בסטרא אחרא גופא היא בתכלית הישות, דלא זו בלבד שהיא 
תכלית  וזוהי  קדושה.  עניני  מכל  רשה  גם  שהיא  אלא  קדושה,  עניני  מכל  דלה 
העבודה, אשר העצי שטים שהם הענינים דלעו״ז הנה כשמכינים אותם להמשכן (ווי 
זיי שטעלן זיך צו צום משכן) הם בחי׳ קרש, והיינו, שמהבחינה דקדושה הנותנת 
מקום להתהוות הסטרא אחרא ע״י השתלשלות וצמצומים ונפילות, שהן האותיות 
ק׳ ור׳, וכדאיתא בספרי הקבלה76 שהיא בחי׳ נצח והוד, שע״י ריבוי צמצומים ונפילה 
אפשר להיות מזה סטרא אחרא בתכלית השפלות, והכוונה היא שיעשו מזה משכן 
לו ית׳, ע״י העבודה דאתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא סטרא אחרא, שעי״ז מקיימים 
אחד  כל  בתוך  בתוכם  ושכנתי  שיהי׳  העולם,  דבריאת  הכוונה  תכלית  ומשלימים 

ואחד מישראל כמו שהי׳ קודם החטא ועוד יותר, שיהי׳ עיקר שכינה בתחתונים. 

76) ראה ל״ת להאריז״ל פ׳ ויקהל. 
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הנחה בלתי מוגה

[בהמאמר3  ההילולא  בעל  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ומביא  כלה2  אחותי  לגני  באתי1 
מאמר  את  תש״י]  שבט,  יו״ד  בא  ש״פ  הסתלקותו  ליום  ידו  על  שניתן 
המדרש4 לגני לגנוני למקום שהי׳ עיקרי בתחלה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, 
אלא שע״י ענינים בלתי רצויים במשך ז׳ דורות סילקו את השכינה מלמטלמ״ע עד 
והתחלת  מלמעלמ״ט,  השכינה  את  והמשיכו  צדיקים  עמדו  ואח״כ  הז׳,  רקיע 
ההמשכה היתה מאברהם, אחד הי׳ אברהם5, שהורידה מרקיע הז׳ לו׳ וכו׳ ועד שבא 
משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין6 והורידה למטה בארץ. וזהו מה שעשיית 
המשכן היתה ע״י משה (דוקא), כי ענין המשכן הוא כמ״ש7 ועשו לי מקדש ושכנתי 
מהשראת  כי  ובעולם,  בבנ״י  למטה  ושכנתי  נעשה  מקדש  לי  ועשו  שע״י  בתוכם, 
בכל  אטומים8  שקופים  החלונות  ע״י  הגילוי  נמשך  בביהמ״ק  שהייתה  השכינה 
העולם. וכל זה נעשה ע״י עבודת ישראל וכמו שדייקו רז״ל9 בתוכו לא נאמר אלא 
צדיקים10)  כולם  ועמך  (אשר  ישראל  עבודת  מישראל, שע״י  כאו״א  בתוך  בתוכם 
לעד  וישכנו  ארץ  יירשו  צדיקים  וזהו  העולם.  בכל  ועי״ז  בהמשכן  ושכנתי  נעשה 
משכינים  שהם  לפי  (ג״ע)  החיים  ארצות  שהוא  ארץ  יירשו  דצדיקים  עלי׳11, 
וממשיכים בחי׳ שוכן עד, בחי׳ הסובב, שיהי׳ בגילוי למטה ע״י העבודה דתומ״צ. 
ואדם עלי׳ בראתי, דזה13 מה שאנכי עשיתי ארץ הוא  וכמ״ש12 אנכי עשיתי ארץ 
בשביל האדם ובריאת האדם היא בשביל בראת״י בגימטריא תרי״ג14, והיינו שע״י 
דירה  ית׳  לו  כוונת הבריאה דנתאווה הקב״ה להיות  קיום התרי״ג מצוות נשלמה 
הקרבנות*.  עבודת  הו״ע  במקדש  שהי׳  העבודות  שאחת  מה  וזהו  בתחתונים15. 

הששי  הפרק  על  בעיקרו  מיוסד  זה  מאמר   (1
מד״ה באתי לגני ה׳שי״ת (נדפס לעיל ע׳ ג-ד). 

2) שה״ש ה, א. 
3) סה״מ תש״י ע׳ 111. 

4) שהש״ר עה״פ. 
5) יחזקאל לג, כד. 

6) ויק״ר פכ״ט, יא. 
7) תרומה כה, ח. 

8) מלכים-א ו, ד. וראה מנחות פו, ב ובפרש״י 
שם. 

קרוב  פ״ו  האהבה  שער  חכמה  ראשית   (9
לתחלתו (ד״ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה שם. 

של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
10) ישעי׳ ס, כא. 

11) תהלים לז, כט. 
12) שם מה, יב. 

תרח״ץ  סה״ש   .139 ע׳  תרצ״ו  סה״מ  ראה   (13
ע׳ 255. וש״נ. 

14) ראה מקדש מלך לזח״א רה, ב. 
15) ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר 

פי״ג, ו. תניא רפל״ו. ובכ״מ. 

*) ד״ה באתי לגני רפ״ב. וראה תוד״ה עד אחת (מנחות יח, א). 



באתי לגני (א) – תשל"ו  יח

בלתי מוגה

וכמו שמדייק כ״ק אדמו״ר  דעבודת הקרבנות היא עבודה רוחנית שבנפש האדם, 
גו׳ שהקרבן צ״ל מכם ממש, מנפש הבהמית  יקריב מכם  כי  הזקן16 במ״ש17 אדם 
בנה״ב  שישנם  מדריגות  הפרטי  הן  הצאן,  ומן  הבקר  מן  זה  על  ואומר  שבאדם, 
(וכמבואר בכ״מ18 בענין שור כשב ועז). ועבודה זו הייתה במקדש, כי כל העליות הן 
השכינה  שהמשכת  וכנ״ל  המקדש,  ע״י  הן  ההמשכות  שכל  דכמו  המקדש.  ע״י 
בעולם הייתה ע״י החלונות שקופים אטומים דמקדש, כן גם העליות מלמטלמ״ע הן 
מה  שם  מבאר  ועפ״ז  המקדש19.  בית  כנגד  יכוון  כשמתפלל  שלכן  המקדש,  ע״י 
שהמשכן הי׳ מעצי שטים, כי עיקר עבודת האדם הוא הענין דאתכפיא ואתהפכא 
חשוכא לנהורא, ולכן הי׳ המשכן מעצי שטים, לשון שטות, הפיכת השטות דלעו״ז 
שלמטה מטו״ד, שאין אדם עובר עבירה אא״כ נכנס בו רוח שטות20, לשטות דקדושה 

שלמעלה מטו״ד. 

כ״ק מו״ח אדמו״ר בהמאמר בפ״ו21, שבזה יובן גם מה שעצי שטים  ב) וממשיך 
את  ועשית  וכמ״ש22  קרשים  בשם  נקראים  המשכן  את  מהם  שבנו 
לו  יקראו  אשר  שמו  [שזה  קרשים  דהשם  עומדים.  שטים  עצי  למשכן  הקרשים 
ונהפך  מתברר  דעולם  ושקר  שמקשר  מה  והוא  ענינם.  תוכן  על  מורה  בלה״ק23] 
והוא ע״ד  (וכמבואר לקמן במאמר ההילולא פ״י).  לקרש המשכן, קשר דקדושה 
המבואר לעיל בענין עצי שטים, שזהו מה שמתהפך משטות דלעו״ז (שקר דעולם) 
לשטות דקדושה (קרשי המשכן). והנה ענין זה שבקרש (שקודם שנהפך לקדושה 
מורה על שקר) מרומז הוא לא רק בכללות התיבה אלא גם בהאותיות שבה, ומבאר 
בהמאמר בפ״ו21 בהקדם מ״ש בהקדמת הזהר24 דאות ק׳ ור׳ הן אתוון דאתחזיאו על 
סטרא בישא, ובגין לאתקיימא נטלי אות ש׳ בגווייהו (דהא אות ש׳ את קשוט איהו). 
והשייכות דאות ק׳ ור׳ לסטרא בישא מבאר בהמאמר שם, שק׳ ור׳ הן לנגד ד׳ וה׳. 
דד׳ ור׳ דומים זל״ז בדמותן וכן בפירושן, דד׳ הוא מלשון דלות ועניות וכן רי״ש הוא 
מלשון עניות ורישות, אלא שמ״מ הם מובדלים ומרוחקים זמ״ז בתכלית, מן הקצה 
מחליף  כאשר  שלכן  דלעו״ז,  אות  היא  ורי״ש  דקדושה  אות  היא  דד׳  הקצה.  אל 
אותיות אלו זב״ז ה״ז מחריב עולמות ח״ו. ומביא על זה ב׳ דוגמאות. דוגמא אחת 
ר׳ ה״ז מחריב עולמות25,  מהד׳ דאחד, הקו דועשה טוב, שאם מחליפה ח״ו באות 

16) סה״מ קונטרסים ח״ב תנ, א ואילך (הועתק 
ב״היום יום״ יב אדר שני). סה״מ תרח״ץ ע׳ רלב. 
ועוד. וראה לקו״ת ויקרא ד״ה אדם כי יקריב (ב, 

ב ואילך). 
17) ויקרא א, ב. 

תורת  סה״ש  פ״ח.  התפלה  קונטרס  ראה   (18
שלום ע׳ 10. סה״מ עת״ר ע׳ רלט. 

19) שו״ע אדה״ז או״ח רסצ״ד. 
20) סוטה ג, א. 

21) סה״מ תש״י ע׳ 119. 
22) תרומה כו, כט. 

23) ראה שעהיוה״א ספ״א. 
24) ב, ב. 

25) ראה ויק״ר פי״ט, ב. 



יטבאתי לגני (א) – תשל"ו 

בלתי מוגה

ודוגמא שני׳ מהר׳ דלא תשתחווה לא-ל אחר26, הקו דסור מרע, שאם מחליף ח״ו את 
הרי״ש בד׳ ה״ז מחריב עולמות25. 

ההפרש שבין אות ד׳ לאות ר׳ בתמונתן מבאר בהמאמר שם, שאות ד׳ יש לה  והנה 
יו״ד מאחורי׳, דאות יו״ד [להיותה אות הכי קטנה מכל האותיות, ועד שהיא 
נקודה בלבד] מורה על הביטול. וזהו נקודת הביאור בהחילוק שבין אות ד׳ לר׳ (אף 
ששתיהן מורות על העניות), שאות רי״ש, מכיון שאין בה יו״ד המורה על ביטול, 
(וענין העניות דסט״א  הו״ע הישות, ולכן היא מאתוון דאתחזיאו על סטרא בישא 
הוא מה שאין להם שייכות לאלקות), משא״כ אות ד׳, מכיון שיש בה יו״ד המורה 

על ביטול, ענין העניות שלה הו״ע הביטול. 

לגני  דבאתי  להענין  בהמשך  בא  פ״ו)  בהמאמר  (המבואר  הביטול  ענין  והנה  ג) 
לגנוני (התוכן דכללות המאמר). והיינו, שהמשכת השכינה למטה, שיהי׳ 
דירה לו ית׳ בתחתונים, הוא ע״י העבודה דביטול דוקא. ומכיון שעשיית הדירה היא 
ע״י התורה, דזהו מה שכל הבריאה הוא בשביל התורה וכמרז״ל27 בשביל התורה 
כ״ק  וכמו שמבאר  הביטול.  הו״ע  מובן, שההקדמה למ״ת  הרי  שנקראת ראשית, 
אדמו״ר הזקן28 עה״פ29 בחודש השלישי גו׳ ביום הזה באו מדבר סיני, ודרשו רז״ל30 
שקאי על ר״ח, שאינו מובן, מהי השייכות של ביאתם למדבר סיני (ההקדמה למ״ת) 
לר״ח, וגם למה נקרא ר״ח בכתוב זה בלשון ביום הזה, ומבאר כ״ק אדמו״ר הזקן 
ע״פ מארז״ל31 ישראל מונין ללבנה, שהלבנה לית לה מגרמה כלום32, ענין הביטול. 
וזוהי השייכות דר״ח למ״ת, דכמו שהלבנה בשעת המולד (ענין ר״ח) היא נקודה 
בהעלם  היא  המולד  לפני  רגע  אשר  מזו,  ויתירה  הביטול),  הו״ע  (שנקודה  בלבד 
גם  עד״ז  דנקודה),  מציאות  לא  (גם  כלל  מציאות  בבחי׳  שאינה  לגמרי  והסתר 
ההקדמה למ״ת הו״ע הביטול. וזהו ג״כ מה שהתורה ניתנה ע״י משה דוקא, לפי 
שמשה הי׳ בתכלית הביטול וכמ״ש33 והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על 
ועניות,  והו״ע הביטול דאות דל״ת מלשון דלות  פני האדמה, עניו הוא ענין עני34 
ומצד הביטול שלו ניתנה התורה על ידו. וזהו ג״כ מה שכל הנביאים נתנבאו בכה 
ומשה נתנבא בזה35, זה הוא בחי׳ חכמה, והמשכת החכמה היא ע״י הביטול, ולכן 

26) תשא לד, יד. 
27) תנחומא (בָאבער) ר״פ בראשית פי׳ ג׳ וה׳. 
וראה  בראשית.  ר״פ  ורמב״ן  רש״י  לק״ט,  פס״ז, 

ויק״ר פל״ו, ד. 
28) תו״א ר״פ יתרו. 

29) יתרו יט, א. 
30) מכילתא יתרו עה״פ. שבת פו, ב. 

31) סוכה כט, א. 

32) ראה זהר ח״א לג, ב. קפא, א. רמט, ב. ח״ב 
פ״ה.  העקודים  (ו)  שער  ע״ח  ב.  ריח,  א.  רטו, 
ערך  ג)  (כרך  חב״ד   – הערכים  ספר  וראה  ועוד. 

אור הלבנה ס״ב (ע׳ רצז ואילך). וש״נ. 
33) בהעלותך יב, ג. 

הובא  רפ״א.  הענוה  שער  חכמה  ראשית   (34
באוה״ת בראשית ו, ב. 

35) ספרי ופרש״י ר״פ מטות. 



באתי לגני (א) – תשל"ו  כ

בלתי מוגה

נתנבא משה בזה. וזהו ג״כ מה שר״ח נקרא בכתוב זה בלשון ביום הזה, יום הוא אור 
וגילוי וזה הוא בחי׳ חכמה כנ״ל, ויום הזה הוא הגילוי דבחי׳ חכמה. וע״י ענין ר״ח 

שמורה על הביטול כנ״ל, נעשה ביום הזה, הגילוי דבחי׳ חכמה. 

ענין הביטול (שהוא ההכנה למ״ת, כנ״ל) צ״ל בכל ג׳ הקוין דתורה עבודה  והנה 
וגמ״ח28. דהנה תורה היא המשכה מלמעלה, וההמשכה מלמעלה היא דוקא 
למי שבטל, וכמ״ש36 מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח. שלכן לימוד התורה 
צ״ל לא בבחי׳ יש מי שלומד רק כמ״ש37 תען לשוני אמרתך, כעונה אחר הקורא, 
ועד״ז הוא גם בקו הצדקה, דענין הצדקה הוא28 להחיות רוח שפלים. וכמו שהוא 
בנוגע לצדקה בפרט, עד״ז הוא גם בכללות המצוות שנקראים בשם צדקה38, שקיום 
בלימוד  הביטול  [ובדוגמת  הוי׳*  מצות  מקיים  שהוא  דוקא,  בביטול  צ״ל  המצוות 
התורה, שהוא מרגיש שהתורה היא אמרתך]. ועד״ז הוא גם בקו העבודה שענינה 
הוא28 בחי׳ ביטול (מלמטה למעלה), דזהו מה שעבודת התפלה צ״ל בביטול דוקא 
עומדים  אין  וכמרז״ל40  אני,  ואביון  עני  כי  וענני  גו׳  הטה  לדוד  תפלה  וכמ״ש39 
וזהו ג״כ מה שמבאר  להתפלל אלא מתוך כובד ראש ופירש״י הכנעה ושפלות41. 
כ״ק מו״ח אדמו״ר בהמאמר (פ״ו) ענין הביטול בכל ג׳ הקוין, דבענין לימוד התורה 
מביא מה שאמרו רז״ל42 לא תמצא בגסי הרוח כו׳, כי לימוד התורה צ״ל בתכלית 
הביטול, וכמו התלמיד המקבל מרבו, שבעת ההשפעה צ״ל בטל בתכלית (שפתותיו 
אזנך  ה׳  בנוגע לתפלה מביא בהמאמר מ״ש תפלה לדוד הטה  וכן  נוטפות מר43), 
וגם  אני,  ואביון  דעני  לפי  הוא  וענני  גו׳  הטה  שהבקשה  אני,  ואביון  עני  כי  וענני 
הביטול שצ״ל בהקו דגמ״ח כללות המצוות מרמז שם בהמשל דכח התנועה, שבכדי 
שבקיום  הביטול  ענין  מרמז  שבזה  עצמו,  את  לצמצם  צריך  כבדה  משא  להגבי׳ 
המצוות. כי המצוות מלובשים בדברים גשמיים, וענין ההתלבשות בגשמיות (אצל 
יהודי) הוא דבר קשה. וזהו מה שמרמז בהמשל דכח התנועה, דכמו שבכדי להגבי׳ 
משא כבדה צריך לצמצם את עצמו, עד״ז הוא גם בקיום המצוות (שהוא דוגמת משא 

כבדה) שצ״ל בביטול. 

36) ישעי׳ נז, טו. 
37) תהלים קיט, קעב. 

וישב  יתרו שם. וראה גם תו״א  38) ראה תו״א 
כז, ב. מקץ מב, ג. בשלח סג, ג. לקו״ת פ׳ ראה כג, 

ג. שה״ש לח, א. 
39) תהלים פו, א. 

40) ברכות ל, ב. 

המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  הערת  ראה   (41
שליט״א בסה״מ תרע״ח ע׳ צג-ד ובסה״מ תש״ז 
ע׳ 203. לקו״ש (חל״ד) עקב תשמ״ט הערה 18. 
באתי  ד״ה   .45 ובהערה   85 ע׳  תרפ״ט  סה״מ 
לגני תשל״ב פ״ט (סה״מ מלוקט ח״ו ריש ע׳ צז) 

ובהערה 60. 
42) עירובין נה, א. 

43) שה״ש ה, יג. ראה שבת ל, ב. 

*) וכדאיתא באוה״ת בראשית (ה, סע״ב ואילך). 



כאבאתי לגני (א) – תשל"ו 

בלתי מוגה

בענין הביטול דאות יו״ד (שבאחורי הדל״ת) מבאר בהמאמר, וז״ל: דאות  ד) והנה 
יו״ד מורה על הביטול ואזעירת גרמה44, והיינו מלכות דאצילות דלית לה 
מגרמה כלום. ויש לומר הכוונה בזה שמוסיף הענין דלית לה מגרמה כלום, כי הענין 
(ורק  מציאות  איזה  עדיין  נשאר  מ״מ  ביטול,  בחי׳  שהוא  אף  גרמה,  דאזעירת 
שהמציאות הוא באופן דאזעירת), ולכן מוסיף הענין דלית לה מגרמה כלום, שהיא 
(כלשון המאמר שם) בתכלית הביטול והשפלות. ויובן זה ע״פ מ״ש כ״ק אדמו״ר 
האמצעי בביאוה״ז45 בענין וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי46, שבחי׳ 
הביטול דכלי ריקן באה מבחי׳ החכמה (אבי) דוקא. כי מההתבוננות דבינה (אמי) 
נעשה ההתפעלות בבחי׳ התלהבות ורעש, וענין הביטול דכלי ריקן בא מבחי׳ החכמה 
(אבי) דוקא, שההתפעלות דחכמה הו״ע השפלות להניח את עצמו ולבטל את עצמו 
מכל וכל. והנה מובן, שגם ההתפעלות בבחי׳ התלהבות ורעש שבאה מההתבוננות 
דבינה, מכיון שגם בת אמי היא בחינה דקדושה, היא בבחי׳ ביטול, שהרי ״כל ענין 
הקדושה שיהי׳ בבחי׳ ביטול בתכלית״47, וההפרש שבין בת אמי לבת אבי הוא רק 
מה שההתפעלות הנולדה מהבינה אינה בבחי׳ ביטול בתכלית. כי מכיון שבינה היא 
רעש.  בבחי׳  היא  ממנה  הנולדת  ההתפעלות  גם  לכן  מציאות,  בחי׳  והשגה,  הבנה 
ע״י  הבא  שהביטול  והיינו  בתכלית,  ביטול  לידי  בא  הוא  החכמה  מבחי׳  משא״כ 
ההתבוננות דבינה (שהוא בחי׳ רעש והתפעלות) הוא בבחי׳ חיצוניות בלבד, משא״כ 
הביטול דחכמה (שהיא בחשאי) הוא בחי׳ ביטול עצמי שהוא בטל בעצם מהותו. וזהו 
מה שמדייק בהמאמר הענין דלית לה מגרמה כלום, בחי׳ תכלית הביטול, כי מכיון 
שבביטול ישנם כמה דרגות כנ״ל, לכן מדייק שהביטול (דאות ד׳) המבואר כאן הוא 
לקמן).  כמשי״ת  דחכמה,  מהביטול  גם  יותר  נעלה  ביטול  (שהוא  בתכלית  ביטול 
שע״י ביטול כזה דוקא הוא נעשה כלי לקבל גם שפע שבאין ערוך אליו כלל, וכמו 
שמבאר בהמשל דרב ותלמיד, שע״י שהתלמיד הוא בבחי׳ ביטול במציאות לגמרי, 

בתכלית הביטול והשפלות, אז דוקא הוא כלי לקבל אמיתית השפעת הרב. 

ה) והענין הוא כמו שמבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צ באוה״ת48, שביטול התלמיד לקבל 
דכאשר  להתלמיד,  להשפיע  בכדי  הרב  ביטול  בדוגמת  הוא  הרב  שפע 
הרב משפיע שכל לתלמיד שבערכו, הנה הגם שגם אז צריך לצמצם קצת את שכלו 
מ״מ אינו צריך להניח את עצמו. משא״כ כשרוצה להשפיע שכל לתלמיד שאינו 
בערך כלל אז הוא צריך להניח עצמותו על הצד ולצמצם כל עצמותו כו׳. ועד״ז הוא 
בנוגע לביטול התלמיד, שבכדי לקבל השפעה שבערכו (אף שגם אז צ״ל בביטול, 

44) זהר ח״א כ, א. ח״ג קצא, א. 
45) וירא י, סע״ד ואילך. 

46) וירא כ, יב. 

47) המשך באתי לגני שם פ״ו. 
48) מסעי ע׳ א׳רנא ואילך. 



באתי לגני (א) – תשל"ו  כב

בלתי מוגה

מ״מ) אינו צריך להיות בתכלית הביטול, משא״כ בכדי לקבל השפעה שאינו בערכו 
כלל, הנה כמו שהרב המשפיע צריך להניח את עצמותו כנ״ל, עד״ז הוא גם בהתלמיד 
המקבל (כמים הפנים לפנים49) שצריך להיות בבחי׳ ביטול בתכלית. ועפ״ז מבאר 
(שם) מה שאמרו רז״ל50 ר׳ זירא צם מאה תעניתא דלשתכח מיני׳ תלמוד בבלי כדי 
שיוכל לקבל תלמוד ירושלמי, ״שהמכוון, שכשלא הי׳ כלי ריקן והי׳ בידו מהשגות 
הראשוני׳ לא הי׳ יכול לקבל השפע העליון דא״י״. וי״ל הכוונה בזה, כי בפשטות 
אינו מובן מה שהוצרך ר״ז לצום מאה תעניתא כו׳, דלכאורה, הרי גם קודם לזה הי׳ 
אצלו הביטול כדבעי [דמזה גופא שלמד והשיג תלמוד בבלי הרי מוכח שהי׳ בביטול, 
שפתותיו  שאין  תלמיד  כל  אשר  ועד  דוקא  הביטול  ע״י  היא  התורה  השגת  שהרי 
כ״ק  מבאר  זה  ועל  כו׳,  תעניתא  מאה  לצום  הוצרך  למה  וא״כ  כו׳],  מר  נוטפות 
הראשונים.  מהשגות  גם  ריקן  כלי  צ״ל  שהי׳  הוא  בזה  שהמכוון  הצ״צ,  אדמו״ר 
יותר, לכן, בכדי  גדול  בביטול  יותר צריך להיות  נעלה  אור  דמכיון שבכדי לקבל 
שיוכל לקבל השפע עליון דא״י [שהוא נעלה באין ערוך], לא הי׳ מספיק הביטול 
דמציאות  ביטול  הוא  שצומות  תעניתא,  מאה  לצום  והוצרך  מקודם,  אצלו  שהי׳ 
האדם, וביטול זה אינו מספיק עדיין והוצרך להיות גם דלשתכח מיני׳ תלמוד בבלי 
(היינו שצ״ל לא רק ביטול מציאותו בכלל כ״א גם ביטול השגתו הקודמת), שזהו 
אמיתית הענין דכלי ריקן, אשר הוא ריקן גם מההשגות הראשונים. וזהו ג״כ ענין 
אחותי בת אבי היא, כי בחי׳ כלי ריקן הנ״ל נמשך מצד החכמה דוקא ולא מבחי׳ 

בינה, כמבואר באוה״ת שם. 

עד״ז הוא גם בההשפעה למעלה, שבכדי לקבל ההשפעה דבחינה שלמעלה  והנה 
מהשתלשלות הוא ע״י הביטול דוקא. וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר מהר״ש51 
עה״פ52 מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו וארז״ל53 למי שמשים 
עצמו כשיריים, דלכאורה אינו מובן, והלא הסליחה נמשכה ממקום גבוה מאד שהוא 
למעלה ממקום הדקדוק ולמה דוקא למי שמשים עצמו כשיריים. ומבאר בזה בהקדם 
גדולה  בשם  החסד  למדת  קראו  האריז״ל  שלפני  הראשונים  שהמקובלים  מה 
והאריז״ל קרא למדת החסד בשם חסד54. והטעם לזה הוא, כי מקובלים הראשונים 
מדבר  האריז״ל  משא״כ  גדולה  בבחי׳  הוא  דתהו  וחסד  דתהו,  המדות  בענין  דברו 
בבחי׳ חסד דאצילות ולכן קורא זה חסד סתם. וחסד זה (חסד דאצילות) נקרא גם 
בשם חסד זוטא. והטעם לזה שחסד זה נקרא בשם חסד זוטא, אין זה שהחסד גופא 

49) משלי כז, יט. 
50) ב״מ פה, א. 

תטז  ע׳  שם  ואילך.  קעה  ע׳  תרכ״ז  סה״מ   (51
ואילך. תר״ל ע׳ קצט ואילך. 

52) מיכה ז, יח. 
53) ר״ה יז, ריש ע״ב. 

54) בכ״ז – ראה גם ד״ה קטנתי דש״פ וישלח 
תשכ״ג (סה״מ יו״ד-י״ט כסלו ע׳ קצט), ובהנסמן 

שם הערה 41. 
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וכדאיתא בספר ארחות  בריבוי מופלג,  הוא  זה  גם השפעה דחסד  זוטא שהרי  הוא 
צדיקים55 בנוגע לאברהם אבינו (שהי׳ מרכבה לחסד דאצילות) שהי׳ נדיב בממונו 
בגופו ובנפשו, ומה שנקרא בשם חסד זוטא הוא לא מפני שהחסד עצמו הוא קטן כ״א 
מחמת  הוא  דאצילות  החסד  שהשפעת  והיינו  הקטנות,  בסיבת  בא  שהחסד  לפי 
שפל  שהי׳  דלהיות  כנ״ל),  דאצילות  לחסד  מרכבה  (שהי׳  אברהם  וכמו  הביטול. 
בעיני עצמו וכמ״ש56 ואנכי עפר ואפר, ולכן הי׳ משפיע כל הטוב והחסד לזולתו. 
ועד״ז הוא גם ענין קטונתי מכל החסדים57 שאמר יעקב, כמ״ש באגה״ק58. והנה הגם 
שחסד דאצילות נקרא חסד סתם או חסד זוטא והתואר גדולה קאי על החסד שלמעלה 
מהשתלשלות, אעפ״כ מבואר בכ״מ בפירוש הכתוב59 לך הוי׳ הגדולה והגבורה וגו׳ 
שקאי על המדות דאצילות. ומבאר בזה, דלהיות שחסד זוטא בא מחמת בחי׳ הקטנות, 
שמקטין ומשפיל את עצמו עד שאינו נחשב לכלום, לכן מטעם זה גופא הוא כלי 
לקבל השפעת בחי׳ החסד שלמעלה מהשתלשלות הנקרא גדולה, ואדרבה, הגילוי 
דבחי׳ הגדולה הוא דוקא בבחי׳ חסד זוטא. וזהו מי א-ל כמוך גו׳ לשארית נחלתו 
היא  מהשתלשלות  שלמעלה  דיגמה״ר  שההמשכה  כשיריים,  עצמו  שמשים  למי 

דוקא למי שמשים עצמו כשיריים, בחי׳ ביטול בתכלית. 

הוא  עצמי)  ביטול  (היינו  הביטול  שענין  (מביאוה״ז)  ס״ד  שנת״ל  הגם  והנה  ו) 
מבחי׳ החכמה דוקא, מ״מ ע״י גילוי הארת החכמה בבינה, נמשך הביטול 
חיצוניות  בחי׳  רק  היא  בבינה  המתגלית  החכמה  שבחי׳  אלא  בבינה.  גם  דחכמה 
החכמה השייכת אל הבינה משא״כ בחי׳ פנימיות החכמה היא למעלה מבחי׳ מקור 
לבינה. וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע בהמשך תרס״ו60, שבאות יו״ד 
בחי׳  הוא  ו״ד  עם המילוי שלה  היו״ד  אות  הא׳  ענינים.  ב׳  יש  על חכמה)  (המורה 
חיצוניות החכמה השייכת לבינה, והב׳ הוא אות יו״ד עצמה בלא המילוי והוא בחי׳ 
בסידור61  בזה ע״פ מ״ש  וי״ל הביאור  לבינה.  בבחי׳ מקור  עצמות החכמה שאינה 
יו״ד  אות  לומר  הזולת. דכשצריך  הוא בשביל  ובדרוש המילויים62, שענין המילוי 
בדיבור לזולתו אזי נתוספים בהכרח אותיות ו״ד, משא״כ כמו שהוא במחשבה אינה 
אלא אות אחת (היו״ד עצמה). ועפ״ז מובן, מה שאות יו״ד עם המילוי שלה ו״ד הוא 
החכמה),  לגבי  זולת  כמו  היא  (שהבינה  לבינה  השייכת  החכמה  חיצוניות  בחי׳ 
משא״כ אות יו״ד עצמה בלא המילוי היא בחי׳ עצמות החכמה. ושתי בחינות אלו 
שבחכמה הן חלוקות גם בבחי׳ הביטול שבהם, וכמובן ממה שמבואר בהמשך תרס״ו 
שם, שבחי׳ חיצוניות החכמה היא דוגמת בחי׳ האור (בחי׳ מים) המתפשט ומתלבש 

55) שער יז. 
56) וירא יח, כז. 

57) וישלח לב, יא. 
58) ס״ב. 

59) דברי הימים-א כט, יא. 
60) ד״ה ביום השמע״צ תרס״ז (ע׳ שעב ואילך). 

61) עם דא״ח – קטו, ב. 
62) מאמרי אדה״ז אתהלך – לאזניא ע׳ כ. 
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מענין התלבשות  האור שלמעלה  בחי׳  דוגמת  היא  פנימיות החכמה  ובחי׳  בכלים, 
בכלים. והנה גם הביטול דבחי׳ פנימיות החכמה אינו בבחי׳ העדר המציאות לגמרי. 
כי גם החכמה היא בבחי׳ גוון ורק שהגוון שלה הוא גוון עצמי. וכמבואר בההמשך 
שם שהביטול דחכמה הוא הביטול דאין זולתך, שפירוש אין זולתך הוא מה שאין 
שום מציאות מלבד העצמות אבל עם העצמות יש מציאות, וביטול זה הוא הביטול 
עם  אבל  לעצמו מלבד המאור,  גילוי) מה שאינו מציאות  בבחי׳  (כמו שהוא  דאור 
משא״כ  דוקא,  המתפשט  אור  בבחי׳  הוא  זה  דביטול  מציאות.  בבחי׳  הוא  המאור 
הביטול דאור הכלול במאור הוא הביטול דאפס (שלמעלה מהביטול דאין) והוא שגם 
עמי׳ ית׳ לא יש מציאות כלל. שביטול זה הוא בבחי׳ האור בהיותו כלול בהמאור 
ועאכו״כ בבחי׳ ישת חשך סתרו63, שהוא בחי׳ חשך והעלם שלמעלה מבחי׳ אור (גם 
דבחי׳ כתר,  לביטול  דבחי׳ חכמה  הביטול  וזהו ההפרש שבין  אור הכלול).  מבחי׳ 
שהביטול דחכמה הוא הביטול דבחי׳ אין, משא״כ הביטול דכתר הוא הביטול דבחי׳ 
אפס, דזהו מה שכתר הוא מלשון כתר לי זעיר64 שהו״ע שתיקה, שהביטול דשתיקה 
הוא למעלה גם מהביטול דפנימיות החכמה. וזהו מה שאמרו65 סיג לחכמה שתיקה, 
שג׳ תיבות אלו מורות על ג׳ בחינות הנ״ל. סיג מורה על הביטול דחיצוניות הכתר, 
דזהו מה שסיג בגימטריא חכמה, היינו שלמעלה מהביטול דבחי׳ חכמה ממש ורק 
גימטריא (והעלם דחכמה) לבד*. חכמה הוא הביטול דבחי׳ חכמה מצ״ע. ושתיקה 

הוא הביטול דכתר, וכנ״ל שכתר הוא מלשון כתר לי זעיר שהו״ע שתיקה. 

לקשר זה עם מאמר התיקונים66 כל רב מבבל כל רבי מא״י, ומבאר בשער  ז) ויש 
מאמרי רשב״י67, שבצאתו יתברך לחוץ, אל חוצה לארץ (בבל), אינו יוצא 
מבחי׳ ההויות אלא שבא בבחי׳ שלשה המילויים של ע״ב ס״ג מ״ה. וז״ש68 הנה ה׳ 
רוכב על ע״ב ק״ל, פירוש, כי איננו יוצא לחו״ל אלא בבחי׳ ע״ב ק״ל [שהוא מילוי 
ההוי׳ של מ״ה דאלפי״ן כנודע], והנה ע״ב ק״ל בגימטריא ר״ב, ולכן כל ר״ב הוא 
מבבל. אבל בארץ ישראל, אז נקרא רבי, לפי ששם מתחברים עם העשרה אותיות 
(ע״כ).  רב״י  בגימטריא  הכל  ויהי׳  ק״ל,  ע״ב  שהוא  שלהם  המילוי  עם  ההוי׳  של 
ומוסיף הבעש״ט69 בפירוש המאמר כל רב מבבל וכל רבי מא״י, שר״ב קאי על בחי׳ 
י׳ המתוסף ברבי הוא הנביע  ואות  חו״ב, ר׳ הוא ראשית חכמה ב׳ הוא בחי׳ בינה, 

63) תהלים יח, יב. 
64) איוב לו, ד. 

65) אבות פ״ג מי״ג. 
סה״מ  וראה  כת״י.  התיקונים  ס׳  הקדמת   (66
תש״ח ע׳ 121 ובהערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח 

שליט״א שם (ס). 
67) בתחלתו, בביאור מאמר התיקונים. 

68) ישעי׳ יט, א. 
69) כש״ט (הוצאת קה״ת) סימן קמ (יח, א). ס׳ 

תולדות יעקב יוסף פ׳ חוקת. 

*) ע״ד י׳ (דשם הוי׳) בגימטריא עשר – כל עשר אותיות השם (במילויו) – ויש חשבון ע״ד 
מש״כ בשעהיוה״א ספ״ז – וע״ד: כלל ופרט וכלל. 



כהבאתי לגני (א) – תשל"ו 

בלתי מוגה

מא״ס. וי״ל שבחי׳ הי׳ המתוסף ברבי לפי ביאור הבעש״ט הוא למעלה מבחי׳ יו״ד 
הנ״ל לפי הביאור שבשער מאמרי רשב״י. כי לפי הביאור שבשער מאמרי רשב״י 
מבחי׳  יותר  נעלה  שהוא  ורק  המילוי,  עם  יו״ד  [שהוא  אותיות  העשר  היא  היו״ד 
עצמו  היו״ד  הוא  הבעש״ט  ביאור  לפי  משא״כ  ק״ל],  ע״ב  שבגימטריא  המילוי 

שלמעלה מבחי׳ מילוי. 

השייכות דבחי׳ יו״ד לא״י (מה שבא״י דוקא הוא רבי ביו״ד), יובן בהקדם  וביאור 
תורת הרב המגיד70 עה״פ71 ארץ אשר ה״א גו׳ תמיד עיני ה״א גו׳, דבספר 
הזהר72 הקשה כתיב73 עין ה׳ אל יראיו לשון יחיד וכתיב74 עיני ה׳ אל צדיקים לשון 
רבים. ולפי פשוטו י״ל כי הנה חכמים נקראו75 עיני העדה. וכתיב76 חכמות בחוץ 
ויראה  פנימית  יראה  יש  והנה  תתאה77.  וחכמה  עילאה  חכמה  חכמות  ב׳  תרונה 
חיצונית יראה חיצונית היא היראה שמחמת גדלו78, היינו שאינו מכיר פנימיותו ורק 
שרואה את גדלו ומחמת זה הוא ירא [וע״ד המבואר בתניא79, שגם כשלא ראה את 
המלך מעולם ואינו מכירו כלל ורק רואה ששרים רבים ונכבדים משתחווים לאיש 
אחד, תפול עליו אימה ופחד], ויראה פנימית היא שמכיר את פנימיותו וחשיבותו 
ומחמת זה הוא ירא ומתבייש מפניו. ויראה זו נקראת יראה בושת78. וב׳ בחינות אלו 
שביראה הן נגד חכמה עילאה וחכמה תתאה. דבחכמה תתאה, שהיא בחי׳ מלכות, 
שם היראה היא מחמת גדלות, ובחכמה עילאה (היינו בחי׳ חכמה) היראה היא מחמת 
פנימיות. והנה כדי להיות ירא בושת צריך להכיר ולהשיג את אלקותו ית׳, וזה א״א 
אלא ע״י צמצום שמצמצם את עצמו כביכול שיכולים להשיגו, וזה הצמצום בא ע״י 
שיקטין האדם את עצמו כי כמים הפנים לפנים. וזהו מ״ש גבי ארץ ישראל עיני ה״א 
בה, עיני לשון רבים, שבארץ ישראל יש ב׳ עיינין, יראה החיצונית ויראה הפנימית. 
גם  יש בה  דעם היות שארץ היא בחי׳ מלכות ח״ת, מ״מ מצד המעלה דאור חוזר 
התגלות יראה עליונה. ובדוגמת מה שבאויר הסמוך לארץ יש יותר חמימות מבאויר 
האמצעי, כי השמש שמכה על הארץ חוזרת ממנו הארה למעלה עד שליש החלל. 
וזהו ארץ אשר עיני ה״א בה, ארץ הוא א״י, ויש בה ב׳ עיינין חכמה עילאה וחכמה 
תתאה. מרשית השנה ועד אחרית שנה, ראשית הוא ח״ע [ורשית חסר כתיב, כי ח״ע 
המתגלית בח״ת (ארץ) אין בה אל״ף המורה עלי׳]. (ע״כ תוכן התורה של הה״מ). 
יו״ד  בתוס׳  רב  הוא  [שבא״י  מא״י  רבי  וכל  מבבל  רב  כל  שאמרו  מה  יובן  ועפ״ז 
המורה על חכמה], דהגם שא״י היא בחי׳ מלכות ח״ת ויר״ת, מ״מ, מכיון שביראה 

נג, ב ואילך (בהוצאת קה״ת, תש״מ  70) או״ת 
ואילך – סימן קסה). 

71) עקב יא, יב. 
72) ראה זח״ג קל, א. 

73) תהלים לג, יח. 
74) שם לד, טז. 

75) שלח טו, כד. 
76) משלי א, כ. 

77) ראה זח״א קמא, ב. כו, ב. ועוד. 
(סידור  חצות  לתיקון  הערה  רפמ״ג.  תניא   (78

(עם דא״ח) קנא, סע״ג ואילך). 
79) פמ״ב בהגהה (סא, א). 



באתי לגני (א) – תשל"ו  כו

בלתי מוגה

מה  ג״כ  וזהו  ביו״ד.  רבי  הוא  בא״י  לכן  עליונה,  יראה  התגלות  גם  יש  התחתונה 
שהיו״ד המתוסף ברבי (מא״י) הוא בחי׳ פנימיות החכמה כנ״ל, כי בחי׳ יראה בושת 
בחי׳  (שמא״י)  ברבי  הי׳  ולכן  ח״ע,  פנימיות  בחי׳  היא  הפנימיות  מהכרת  הבאה 

פנימיות החכמה, ועד לבחי׳ נביע מא״ס, כנ״ל מהבעש״ט. 

מ״ש כ״ק מו״ח אדמו״ר בהמאמר בענין היו״ד שבאחורי הד׳, שאות יו״ד  ח) וזהו 
מורה על הביטול ואזעירת גרמה והיינו מלכות דאצילות דלית לה מגרמה 
בחי׳  כ״א]  גרמה,  דאזעירת  הביטול  רק  [לא  הוא  מלכות  דבחי׳  שהביטול  כלום, 
הביטול דלית לה מגרמה כלום, שהוא תכלית הביטול. וכנ״ל שדוקא במלכות, בחי׳ 
ג׳  בכל  צ״ל  זה  שביטול  בהמאמר,  וממשיך  עליון.  הכי  ביטול  בחי׳  נתגלה  ח״ת, 
(השלילה  סתם  ביטול  מספיק  אינו  התורה  שבלימוד  וגמ״ח,  עבודה  דתורה  הקוין 
וכן בקו העבודה (תפלה)  דגסי הרוח) כ״א צ״ל ״בבחי׳ ביטול במציאות לגמרי״, 
הגמ״ח  בקו  וכן  מלכות,  דבחי׳  הביטול  בחי׳  שהוא  אני  ואביון  דעני  הביטול  צ״ל 
דקיום  ענין  על  משל  (שהוא  כבדה  משא  דהגבהת  בהמשל  מבאר  המצוות)  (קיום 
עצמו  שיצמצם  מספיק  (אינו  ביותר  כבדה  משא  להגבי׳  שבכדי  כנ״ל),  המצוות, 
ביותר. וע״י הביטול (בכל ג׳ קוין הנ״ל) הוא  קצת, כ״א) צריך לצמצם את עצמו 
נעשה כלי ריקן ומחזיק, שמקבל את כל הגילויים והכחות שנותנים מלמעלה לעבוד 
את עבודתו בלימוד התורה וקיום המצוות ועבודת התפלה, ועד שעושה מקשר ושקר 
העולם שיתהפך לקרשי המשכן, שמהפך את השטות דלעו״ז לשטות דקדושה. דכל 
מלמעלה  שנותנים  הכחות  לקבל  כלי  הוא  שאז  ריקן,  דכלי  הביטול  ע״י  הוא  זה 
המלחמה  נצוח  שבשביל  בהמאמר80  וכמבואר  היצר,  מלחמת  את  לנצח  שיוכל 
מבזבזים את האוצרות הכמוסים מדור דור (מה שאצר בעצמו וגם מה שאצרו אבותיו) 
ומוסרים אותם ע״י פקידי החיל, בשביל אנשי החיל שהם דוקא (אנשי החיל) מביאים 
בהמאמר81.  כמבואר  שבזה,  הפירושים  ג׳  בכל  הוי׳,  הצבאות  בפועל,  הנצחון  את 
והנה התואר צבאות הוי׳ לישראל התחיל מזמן יצי״מ, וכמ״ש82 בעצם היום הזה* 
יצאו כל צבאות הוי׳ מארץ מצרים, ומזה מובן גם בנוגע לגאולה העתידה, שתהי׳ 
בדוגמת הגאולה דיצי״מ וכמ״ש83 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, שעי״ז 
יהי׳ הגילוי דגאולה העתידה שאז יהיו נפלאות אפילו לגבי הענינים שהיו ביצי״מ84, 

ולאח״ז יהי׳ הקיצו ורננו שוכני עפר85 והוא בתוכם. 

80) ד״ה באתי לגני שם פי״א. 
81) שם פי״ב. 

82) בא יב, מא. 

83) מיכה ז, טו. 
וש״נ.  תפו).  ע׳  (נ״ך  עה״פ  אוה״ת  ראה   (84

סה״מ תש״ח ע׳ 159. ובכ״מ. 
85) ישעי׳ כו, יט. 

*) להעיר מהנ״ל [אות ג׳] בפי׳ היום הזה. 



כז

בס״ד. יו״ד שבט ה׳תשל״ו 

הנחה בלתי מוגה

[במאמרו3  ההילולא  בעל  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ומביא  כלה2,  אחותי  לגני  באתי1 
שניתן על ידו ליום ההסתלקות הילולא שלו (יו״ד שבט תש״י)] את מאמר 
עיקר  היתה  החטא  לפני  כי  בתחילה,  עיקרי  שהי׳  למקום  לגנוני  לגני  המדרש4, 
שכינה בתחתונים, ואח״כ הנה ע״י החטאים במשך שבעה דורות סילקו את השכינה 
מלמטה למעלה עד לרקיע הז׳. ואח״כ עמדו שבעה צדיקים (שבעה דורות) שהורידוה 
עד שבא  וכו׳  לו׳  הז׳  הי׳ אברהם5, שהורידה מרקיע  לארץ. החל מאברהם שאחד 
משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין6 והורידה מרקיע הא׳ למטה בארץ. ולכן 
הי׳ ענינו של משה (שנצטוה, וקיים את הענין ד)ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם7, 
שכוונת המקדש (כולל המשכן דאקרי מקדש6) היא שמהשראת השכינה שבו יהי׳ 
נמשך הגילוי בכל העולם כולו [וכמו שהי׳ במקדש שלמה שהיו לו חלונות שקופים 
אטומים9], שזה שייך למשה דוקא כי הוא הוריד את השכינה למטה בארץ, והמשכת 
לי  ועשו  זה  ובפסוק  כנ״ל.  ע״י המקדש  היא  בפועל  העולם במעשה  בכל  השכינה 
וכמאחז״ל10  בישראל,  אלקות  דהמשכת  הענין  ג״כ  נכלל  בתוכם  ושכנתי  מקדש 
בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כאו״א מישראל, שענינם של ישראל הוא גם 
וכמו  כולו,  העולם  בכל  אלקות  גילוי  נמשך  ידם  שעל  כפשוטו)  המקדש  (כמו 
שאומרים בנוסח הברכה אלקינו מלך העולם, דע״י שהוא אלקינו (אלקי ישראל) 

עי״ז נעשה מלך העולם. 

מכל הנ״ל מובן דענינו של המשכן הוא ענין כללי שבו בא בגילוי אופן  והנה  ב) 
העבודה שעל ידה ממשיכים עיקר שכינה בתחתונים, כמו שהי׳ בתחילה. 
מעצי  נבנה  דהמשכן  היינו  עומדים,  שטים  עצי  למשכן  גו׳  ועשית  דכתיב11  וזהו 
שטים. דענין השטים הוא מלשון שטות, שעי״ז דוקא ממשיכים עיקר שכינה כו׳. כי 
מכיון שהמשכת השכינה היא לאחרי סילוקה ע״י שבעה הדורות שאצלם הי׳ זה ע״י 

הששי  הפרק  על  בעיקרו  מיוסד  זה  מאמר   (1
מד״ה באתי לגני ה׳שי״ת (נדפס לעיל ע׳ ג-ד). 

2) שה״ש ה, א. 
3) סה״מ תש״י ע׳ 111. 

4) שהש״ר עה״פ. 
5) יחזקאל לג, כד. 

6) ויק״ר פכ״ט, יא. 

7) תרומה כה, ח. 
8) עירובין ב, א. 

9) מלכים-א ו, ד. וראה מנחות פו, ב ובפרש״י 
שם. 

קרוב  פ״ו  האהבה  שער  חכמה  ראשית   (10
לתחלתו (ד״ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה שם. 

של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 
11) תרומה כו, כט. 



באתי לגני (ב) – תשל"ו  כח

בלתי מוגה

צריכים  לכן  שטות12,  רוח  בו  נכנס  אא״כ  עבירה  עובר  אדם  דאין  דלעו״ז,  שטות 
להמשיך השכינה למטה בעולם מלשון העלם והסתר13 ע״י שטות דקדושה דוקא, 
ובעבודה היינו, שאין מספיקה העבודה  דמדתו של הקב״ה היא מדה כנגד מדה14. 
ע״פ טעם ודעת ובמדידה והגבלה, אלא צריך להיות הענין דשטות דקדושה (שזהו 
ענין העצי שטים כמו שהוא אצל בני ישראל, דושכנתי בתוכם בתוך כאו״א מישראל 
(מלך  בעולם  ג״כ  נמשך  עי״ז  (אלקינו),  ישראל  אצל  הוא  זה  שענין  וע״י  כנ״ל), 

העולם). 

לה׳  בית  הי׳ כמ״ש הרמב״ם15 מצות עשה לעשות  יובן מה שענין המקדש  ובזה 
ובלשון המאמר דבעל ההילולא דאחת  בו הקרבנות,  מוכן להיות מקריבים 
היחידה  לענין  רומזת  אחת  [דתיבת  הקרבנות  עבודת  היתה  שבמשכן  העבודות 
שבנפש, וכדאיתא במנחות16 עד אחת, וכתבו התוספות17 דיש גורסים עד לאחת ויש 
מכל  למעלה  היא  שבנפש  דיחידה  יחידה.  שנקראת  הנפש  עד  אחת  עד  מפרשים 
וענין הקרבנות  ליחדך].  יחידה  וכמאמר18  יחידה  נקראת  והגבלות, שלכן  מדידות 
(כמו כללות ענין המשכן) ישנו ג״כ בעבודת כאו״א מישראל, וכמו שמבאר כ״ק 
אדמו״ר הזקן19 במ״ש20 אדם כי יקריב מכם דייקא, דעיקר ענין הקרבן הוא מכם, 
מקומות  בכמה  כמבואר  ועז  וכשב  שור  בין  (בעבודה)  החילוקים  ישנם  גופא  ובזה 
בארוכה21. דענין הקרבנות כפשוטו הוא כמ״ש בספר הבהיר22 דקרבן הוא מלשון 
קירוב הכחות והחושים, ורזא דקורבנא עולה עד רזא דא״ס23. שזהו כמבואר לעיל, 
דענין המשכן ומקדש הוא המשכה ממקום נעלה ביותר, שתומשך למטה. וזהו מה 
מה שצדיקים  דהיינו  עלי׳24,  לעד  וישכנו  ארץ  ירשו  דצדיקים  בהמאמר  שממשיך 
(ועמך כולם צדיקים25) משכינים בחי׳ עד, שהו״ע הא״ס, בחי׳ הסובב, בארץ הלזו 

התחתונה, שעי״ז עושים דירה לו ית׳. 

דלפני  היא, שעושה מהם קרשים.  בהעצי שטים  בפשטות  האדם  פעולת  והנה  ג) 
ועשית  וכמ״ש11  קרשים,  נעשים  עבודתו  וע״י  שטים,  עצי  היו  עבודתו 

12) סוטה ג, א. 
13) ראה לקו״ת במדבר ה, סע״ג (מקה״ר פ״ג, 
ביאוה״ז  ב.  סד,  שובה  שבת  ד.  לז,  שלח  יא). 
להצ״צ ח״א ע׳ שנה (מפסחים נ, א). סה״מ ה׳ש״ת 

ע׳ 160 ואילך. וראה גם תקו״ז תמ״ב. ובכ״מ. 
14) סנהדרין צ, א. וראה סוטה ח, ב ואילך. 

15) ריש הל׳ ביהב״ח. 
16) יח, א. 

17) ד״ה עד אחת. 
18) נוסח הושענות ליום ג׳. 

19) סה״מ קונטרסים ח״ב תנ, א ואילך (הועתק 

ב״היום יום״ יב אדר שני). סה״מ תרח״ץ ע׳ רלב. 
ועוד. וראה לקו״ת ויקרא ד״ה אדם כי יקריב (ב, 

ב ואילך). 
20) ויקרא א, ב. 

תורת  סה״ש  פ״ח.  התפלה  קונטרס  ראה   (21
שלום ע׳ 10. סה״מ עת״ר ע׳ רלט. 

22) סימן מו (קט). וראה גם זח״ג ה, א. של״ה 
התפלה  (א)  שער  פע״ח  ב).  (ריא,  תענית  מס׳ 

פ״ה. 
23) ראה זהר ח״א רלט, א. ח״ג כו, ב. 

24) תהלים לז, כט. 
25) ישעי׳ ס, כא. סנהדרין ר״פ חלק. 



כטבאתי לגני (ב) – תשל"ו 

בלתי מוגה

כ״ק  שמביא  וכמו  משמם.  זה  יובן  הקרשים,  ענין  להבין  והנה  למשכן.  קרשים26 
אדמו״ר הזקן בשער היחוד והאמונה27 תורת הבעש״ט, דכל דבר שבעולם, הנה שמו 
אשר יקראו לו בלשון הקודש הוא המהוה ומחי׳ אותו, ובמילא מובן שבו מתבטא 
תוכן הדבר. שמזה מובן בעניננו, שתוכן ענין הקרשים יובן משמם, קרש. ובזה גופא, 
וצורת  מאותיות,  מצטרף  הוא  הרי  שם  שכל  והאמונה28  היחוד  בשער  מבואר  הנה 
האותיות מורה על אופן ההמשכה שע״י אות זה, שמזה מובן אשר תוכן תיבת קרש 

יובן ע״י הביאור בצורת האותיות שמהן מצטרפת תיבה זו. 

מה שממשיך לבאר בפ״ו של ההמשך29, ומביא מהזהר (בהקדמה30) ביאור ג׳  וזהו 
אתוון  הן  ור׳  ק׳  דאות  ש׳.  ר׳  ק׳  קרש)  תיבת  מצטרפת  (שמהן  האותיות 
דאתחזיאו על סטרא בישא, ובגין לאתקיימא נטלי אות ש׳ בגווייהו (דהא אות ש׳ 
אות קשוט איהו). ומבאר שם השייכות דאות ק׳ ור׳ לסטרא בישא, דק׳ ור׳ הן לנגד 
ד׳ וה׳. דד׳31 ור׳ דומין זה לזה בדמותן וכן בפירושן, דד׳ הוא מלשון דלות ועניות32 
וכן ר׳ הוא מלשון רישות ועניות, אלא שמ״מ הם מובדלין ומרוחקין זה מזה בתכלית, 
מן הקצה אל הקצה. שלכן כאשר מחליף אותיות אלו זו בזו הרי זה מחריב עולמות 
ח״ו. ומביא ע״ז ב׳ דוגמאות. דוגמא א׳ מהקו דועשה טוב, שאם מחליף הד׳ דאחד 
(שבפסוק33 שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד) באות ר׳ ח״ו הרי זה מחריב עולמות34, 
ודוגמא שני׳ בהקו דסור מרע, שאם מחליף הר׳ דתיבת אחר (שבפסוק35 לא תשתחווה 

לא-ל אחר) באות ד׳ הרי זה מחריב עולמות34. 

ד) והנה מבואר בשער היחוד והאמונה28 שתמונת האותיות מורה על ציור ההמשכה. 
ולכן מבאר ההפרש (בתוכן) שבין אות ר׳ לאות ד׳ ע״פ ההפרש ביניהם 
בתמונתן. שההפרש בין ד׳ לר׳ בתמונתן הוא, דאות ד׳ יש לה יו״ד מאחורי׳, דאות 
על  מורה  בלבד]  נקודה  שהיא  ועד  האותיות,  מכל  קטנה  הכי  אות  [להיותה  יו״ד 
הביטול. והנה בענין הביטול דאות יו״ד (שאחורי הד׳) מבאר בהמאמר וז״ל: דאות 
יו״ד מורה על הביטול ואזעירת גרמה36, והיינו מלכות דאצילות דלית לה מגרמה 
כלום37. ויש לומר הכוונה בזה שמוסיף הענין דלית לה מגרמה כלום, כי אף שכללות 

26) כ״ה (ועשית קרשים) בשבת כח, א. ובפסוק 
(שבהערה 11): ועשית את הקרשים. 

27) פ״א. 
28) ספי״א. פי״ב בהגהה. 
29) סה״מ תש״י ע׳ 119. 

30) ב, ב. 
31) בהבא לקמן (בענין החילוק בין ד׳ לר׳) – 
ראה גם ספר הערכים – חב״ד מערכת אותיות אות 

ר׳ ס״ב (ע׳ שס ואילך). וש״נ. 

32) ראה שבת קד, א. 
33) ואתחנן ו, ד. 

34) ויק״ר פי״ט, ב. 
35) תשא לד, יד. 

36) זהר ח״א כ, א. ח״ג קצא, א. 
37) ראה זהר ח״א לג, ב. קפא, א. רמט, ב. ח״ב 
פ״ה.  העקודים  (ו)  שער  ע״ח  ב.  ריח,  א.  רטו, 
ערך  ג)  (כרך  חב״ד   – הערכים  ספר  וראה  ועוד. 

אור הלבנה ס״ב (ע׳ רצז ואילך). וש״נ. 



באתי לגני (ב) – תשל"ו  ל

בלתי מוגה

ספירת המלכות היא בביטול, וארעא אתבטלת38, מ״מ ישנם בביטול זה כמה דרגות, 
החל מהביטול דאזעירת גרמה (שאז נשאר עדיין איזו מציאות), ועד להביטול באופן 
ומכיון שהענינים שבתיבת קרש  הביטול.  כלום, שהוא שלימות  לה מגרמה  דלית 
מורים על עבודת האדם (עם העצי שטים, כנ״ל), מובן שדרגות אלו בביטול ישנם 
ג״כ בהעבודה דאני נבראתי לשמש את קוני39, עשיית משכן ומקדש לו ית׳. והיינו, 
דזה שע״י התורה ומצוות פועלים המשכת עיקר שכינה למטה, שיהי׳ לו ית׳ דירה 

בתחתונים, הוא דוקא כאשר העבודה דתורה ומצוות היא בביטול. 

מה שמבאר כ״ק אדמו״ר הזקן בתו״א40 בהענין דמתן תורה [שהחידוש  וזהו  ה) 
דמתן תורה לגבי ענין התורה ומצוות שהי׳ בימי האבות הוא, דאז נתבטלה 
הגזירה והמחיצה שבין עליונים ותחתונים41, שזהו הענין המבואר לעיל שצריכים 
להמשיך עיקר שכינה בתחתונים] עה״פ42 בחודש השלישי גו׳ ביום הזה באו מדבר 
סיני, ודרשו רז״ל43 שקאי על ראש חודש, שאינו מובן למה נקרא ראש חודש בכתוב 
זה בלשון ביום הזה. ומבאר בזה בתו״א בהקדים השייכות דמתן תורה (באו מדבר 
סיני, שאז הותחל הענין דמתן תורה) לראש חודש. ומבאר זה ע״פ מארז״ל44 ישראל 
מונין ללבנה, דכמו שהלבנה לית לה מגרמה כלום37 (ענין הביטול), כך ישראל הם 
בבחי׳ הביטול לאוא״ס ב״ה כו׳ דלית להון מגרמיהון כלום. וזוהי השייכות דמתן 
תורה לראש חודש, כי ענין הנ״ל בלבנה [מה שלית לה מגרמה כלום] נראה בגילוי 
בראש חודש. כי בשעת המולד הלבנה היא נקודה בלבד, ומולד הלבנה נעשה עי״ז 
שרגע לפני המולד היא בהעלם והסתר לגמרי שאינה בבחי׳ מציאות כלל (גם לא 
מציאות דנקודה), יפקד מושבך45, שאז נראה בגילוי שלית לה מגרמה כלום. וזוהי 
השייכות דמתן תורה לראש חודש, כי ההקדמה למתן תורה הו״ע הביטול, וביטול 
שנעשית  הלבנה  בדוגמת  שהוא  גרמה,  דאזעירת  הביטול  רק  [לא  דוקא  בתכלית 
הלבנה  והסתר  העלם  בדוגמת  בתכלית,  ביטול  אלא  המולד,  בשעת  נקודה  בבחי׳ 
ברגע שלפני המולד]. וזהו ביום הזה (ראש חודש) באו מדבר סיני, כי ההקדמה למתן 
(כנ״ל),  תורה  דמתן  החידוש  שזהו  בתחתונים,  גם  תפעל  שהתורה  [ובאופן  תורה 
היינו הענין דדירה לו ית׳ בתחתונים] הו״ע הביטול. וזהו ג״כ מה שהתורה ניתנה 
ע״י משה דוקא, לפי שמשה הי׳ בתכלית הביטול וכמ״ש46 והאיש משה עניו מאוד 
מכל האדם אשר על פני האדמה, עניו הו״ע עני כמבואר בראשית חכמה47, והו״ע 

38) ראה זח״ב קעו, ב (בספרא דצניעותא). 
39) משנה וברייתא סוף קידושין. 

40) ר״פ יתרו. 
41) ראה תנחומא וארא טו. שמו״ר פי״ב, ג. 

42) יתרו יט, א. 
43) מכילתא עה״פ. שבת פו, ב. 

44) סוכה כט, א. 
45) שמואל-א כ, יח. וראה אוה״ת בראשית ט, 
(סה״מ  זו  שנה  אלקיכם  ה׳  את  ועבדתם  ד״ה  ב. 
שמות ח״ב ס״ע קעד ואילך), ובהנסמן שם הערה 
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46) בהעלותך יב, ג. 

47) שער הענוה רפ״א. הובא באוה״ת שם ו, ב. 



לאבאתי לגני (ב) – תשל"ו 

בלתי מוגה

הביטול דאות ד׳ מלשון דלות ועניות, ומצד הביטול שלו ניתנה התורה על ידו. ובזה 
יובן מה שראש חודש נקרא בכתוב זה בלשון ביום הזה, זה הוא בחי׳ חכמה [דזהו 
ענין מה שכל הנביאים נתנבאו בכה ומשה נתנבא בזה48, כי ענינו של משה הוא בחי׳ 
שב׳  הזה,  ביום  כאן  נקרא  חודש  שראש  מה  וזהו  וגילוי,  אור  הוא  ויום  חכמה], 
פירושים בזה. א׳ שיום הוא בבחי׳ זה, דיום הוא גילוי ואהבה [דכל הגילויים הם ע״י 
אהבה כמבואר בכמה מקומות וגם באגה״ק אגרת התנחומים49], ויום הזה הוא מה 
שהאהבה (יום) היא בבחי׳ ביטול דחכמה (זה). ב׳ שיום הזה הוא הגילוי (יום) דבחי׳ 
חכמה (זה), כי ע״י ראש חודש שמורה על הביטול (כנ״ל), נעשה ביום הזה, הגילוי 
דבחי׳ חכמה, וכנ״ל דע״י יפקד מושבך נעשה הונפקדת. וכמו שהי׳ זה במתן תורה, 
כן הוא בלימוד התורה של כאו״א, וכמו שמביא בפ״ו מהמאמר, דלימוד התורה צ״ל 
באופן של ביטול וכמארז״ל50 לא תמצא כו׳ במי שמרחיב כו׳, כי לימוד התורה צ״ל 
בתכלית הביטול וכמ״ש51 תען לשוני אמרתך, כעונה אחר הקורא52, וכמו התלמיד 
וכמו  מור53.  נוטפות  שפתותיו  בתכלית,  בטל  צ״ל  ההשפעה  שבעת  מרבו  המקבל 
שהי׳ אצל משה רבינו (שקבלת התורה על ידו היתה מפני גודל ביטולו כנ״ל), שכל 
קיום  בענין  צ״ל  וכן  ממשה.  מקבלים  ישראל  כל  וכן  משה54  נקרא  חכם  תלמיד 
המצוות, שקיומם צ״ל מפני היותם מצוות הוי׳ [בדוגמת לימוד התורה שצ״ל באופן 
דתען לשוני אמרתך], וכמו שאומרים בנוסח ברכת המצוות אשר קדשנו במצותיו, 
שקיומם הוא מפני היותם מצוותיו, מצוות ה׳, שזהו ענין הביטול, דלית לי׳ מגרמי׳ 

כלום (ורק תורת ה׳ ומצוות ה׳). 

בכדי לבוא לענין הביטול הוא ע״י התבוננות, כי כל ענין מתחיל מהבנה  ו) והנה 
והשגה. אמנם מכיון שהבנה והשגה היא מציאות, לכן, גם הביטול שנעשה 
ע״י ההתבוננות (מה שע״י ההתבוננות בא לידי החלטה שצריך להיות בביטול) אינו 
[וע״ד  הביטול  לענין  בסתירה  היא  והשגה  דהבנה  המציאות  כי  בתכלית,  ביטול 
(בעת השפעת  הענין  בהשגת  ומהרהר  חושב  בהמאמר, שכאשר התלמיד  המבואר 
הרב) אינו כלי ריקן (בשלימות), ולכן אין ביכולתו לקבל אמיתיות השפעת הרב, כי 
בבחי׳ רעש  הוא  ע״י התבוננות  והיינו שהביטול הבא  (דוקא) מחזיק55].  ריקן  כלי 
רק  הוא  ההתבוננות)  ע״י  (הבא  זה  וביטול  לבד56.  חיצוניות  ובבחי׳  והתפעלות, 
מה  [בדוגמת  מהותו  ובעצם  בחשאי  ביטול  שהיא  חכמה,  דבחי׳  להביטול  הקדמה 
וכמו  כלום].  מגרמה  לה  דלית  להביטול  הקדמה  הוא  גרמה  דאזעירת  שהביטול 

48) ספרי ופרש״י ר״פ מטות. 
49) סימן ז״ך. 

50) עירובין נה, א. 
51) תהלים קיט, קעב. 

52) ראה תו״א יתרו, סו, סע״ג ואילך. סה״מ ימי 

הספירה ס״ע רכב-ג, ובהנסמן שם הערה 11. 
53) שה״ש ה, יג. ראה שבת ל, ב. 

54) ראה פרש״י ד״ה משה – חולין צג, א. 
55) ברכות מ, א. 

56) המשך תרס״ו ע׳ שעא. 



באתי לגני (ב) – תשל"ו  לב

בלתי מוגה

שמבאר כ״ק אדמו״ר האמצעי בביאורי הזהר57 עה״פ58 וגם אמנה אחותי בת אבי היא 
אך לא בת אמי ותהי לי לאשה, שבכדי להיות כלי בית קיבול לקבל את ההשפעה, 
ותהי לי לאשה, הוא ע״י בחי׳ חכמה (אבי) דוקא. כי מההתבוננות דבינה (אמי) נעשה 
ההתפעלות בבחי׳ התלהבות ורעש, ולכן אין ביכלתו לקבל את ההשפעה, כי מצד 
ההתלהבות והרעש שלו אינו בבחי׳ כלי ריקן. וענין הביטול דכלי ריקן, שעי״ז דוקא 
ביכלתו לקבל ולהחזיק את ההשפעה, בא מבחי׳ חכמה (אבי) דוקא, שההתפעלות 

דחכמה הו״ע השפלות להניח את עצמו ולבטל את עצמו מכל וכל. 

בהענין דכלי ריקן גופא (היינו, בהביטול דבחי׳ חכמה) ישנן כמה דרגות.  ז) והנה 
וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צ באוה״ת59, שביטול התלמיד לקבל שפע 
הרב הוא בדוגמת ביטול הרב בכדי להשפיע להתלמיד, שכאשר הרב משפיע שכל 
לתלמיד שבערכו, הנה הגם שגם אז צריך לצמצם קצת את שכלו, מ״מ אינו צריך 
להניח עצמותו על הצד ולצמצם כל עצמותו כו׳. ועד״ז הוא בנוגע לביטול התלמיד, 
צריך  אינו  מ״מ)  בביטול,  צ״ל  אז  שגם  אף  (הרי  שבערכו  השפעה  לקבל  שבכדי 
להיות בתכלית הביטול, משא״כ בכדי לקבל השפעה שאינה בערכו כלל, הנה כמו 
שהרב המשפיע צריך להניח את עצמותו על הצד ולצמצם כל עצמותו, עד״ז הוא גם 
בתכלית.  ביטול  בבחי׳  להיות  שצריך  לפנים60)  הפנים  (כמים  המקבל  בהתלמיד 
ועפ״ז מבאר שם מה שאמרו רז״ל61 ר׳ זירא צם מאה תעניתא דלשתכח מיני׳ תלמוד 
בבלי כדי שיוכל לקבל תלמוד ירושלמי. ומבאר, שהמכוון שכשלא הי׳ כלי ריקן 
והי׳ בידו מהשגות הראשונים לא הי׳ יכול לקבל השפע העליון דארץ ישראל. ויש 
לומר הכוונה בזה, כי בפשטות אינו מובן מה שהוצרך ר׳ זירא לצום מאה תעניתא 
שלמד  גופא  דמזה  כדבעי,  הביטול  אצלו  הי׳  לזה  מקודם  גם  הרי  דלכאורה,  כו׳, 
והשיג תלמוד בבלי מוכח שהי׳ בביטול, שהרי השגת התורה היא ע״י הביטול דוקא, 
ועד אשר כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור כו׳. ומכיון שהי׳ בביטול גם לפני 
זה, למה הוצרך לצום מאה תעניתא כו׳. וע״ז מבאר כ״ק אדמו״ר הצ״צ, שהמכוון 
בזה הוא שהי׳ צ״ל כלי ריקן גם מהשגות הראשונים. דמכיון שבכדי לקבל אור נעלה 
דארץ  עליון  שפע  לקבל  שיוכל  בכדי  לכן,  יותר,  גדול  בביטול  להיות  צריך  יותר 
ישראל [שהוא נעלה באין ערוך], לא הי׳ מספיק הביטול שהי׳ אצלו מקודם, והוצרך 
לצום מאה תעניתא, שזהו ענין של ביטול במציאות לגמרי, והי׳ צריך להיות (לא רק 
הביטול במציאות, כי אם גם ביטול השגתו הקודמת) דלשתכח מיני׳ תלמוד בבלי, 

שזהו אמיתית ענין כלי ריקן, שהוא ריקן גם מההשגות הראשונים. 

57) וירא י, סע״ד ואילך. 
58) וירא כ, יב. 

59) מסעי ע׳ א׳תא ואילך. 

60) משלי כז, יט. 
61) ב״מ פה, א. 



לגבאתי לגני (ב) – תשל"ו 

בלתי מוגה

כמו שהוא בהשפעת הרב לתלמיד, עד״ז הוא בההשפעה מלמעלה, שבכדי  ח) והנה 
לקבל ממדריגה נעלית יותר, צריך להיות ענין הביטול ביותר. וכמבואר 
בכמה מקומות62 עה״פ63 מי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו, 
הסליחה  והלא  מובן,  אינו  דלכאורה  כשיריים.  עצמו  שמשים  למי  רז״ל64  דאמרו 
נמשך ממקום גבוה מאוד שהוא למעלה ממקום הדקדוק [וכמבואר בזהר65 והובא 
בסידור כ״ק אדמו״ר הזקן בסדר תשליך66 דפסוק זה (מי א-ל כמוך גו׳) קאי על י״ג 
מדות הרחמים שלמעלה מסדר ההשתלשלות], ולמה נמשך דוקא למי שמשים עצמו 
כשיריים. ומבואר בזה62, בהקדים מה שהמקובלים הראשונים שלפני האריז״ל קראו 
למדת החסד בשם גדולה והאריז״ל קרא מדת החסד בשם חסד67. והטעם לזה הוא, 
כי המקובלים הראשונים דיברו בענין המדות דתהו, וחסד דתהו הוא בבחי׳ גדולה, 
משא״כ האריז״ל מדבר בבחי׳ חסד דאצילות ולכן קורא לזה חסד סתם, ונקרא גם 
בשם חסד זוטא. והטעם לזה (שנקרא חסד זוטא), אינו מפני שהחסד גופא הוא זוטא, 
שהרי גם ההשפעה דחסד זה היא בריבוי מופלג, בלי גבול, וכדאיתא בספר ארחות 
בספר  וכדאיתא  דאצילות,  לחסד  מרכבה  (שהי׳  אבינו  לאברהם  בנוגע  צדיקים68 
הבהיר69 אמרה מדת החסד כו׳ שהרי אברהם עומד כו׳ במקומי), שהי׳ נדיב בממונו 
בגופו ובנפשו, ומה שנקרא בשם חסד זוטא הוא לא לפי שהחסד עצמו הוא קטן, כי 
אם שהחסד בא בסיבת הקטנות, והיינו שהשפעת החסד דאצילות היא מחמת הביטול. 
וכמו אברהם (שהי׳ מרכבה לחסד דאצילות, כנ״ל), דלהיות שהי׳ שפל בעיני עצמו 
וכמ״ש70 ואנכי עפר ואפר, לכן הי׳ משפיע כל הטוב והחסד לזולתו. ואין זה סותר 
על  דקאי  גו׳  והגבורה  הגדולה  ה׳  לך  הכתוב71  בפירוש  מקומות  בכמה  להמבואר 
קטנות  בחי׳  מחמת  בא  זוטא  שחסד  דלהיות  שם62  וכמבואר  דאצילות,  הספירות 
שמקטין ומשפיל את עצמו עד שאינו נחשב לכלום, לכן מטעם זה גופא הוא כלי 
ואדרבה,  גדולה,  בשם  הנקרא  מהשתלשלות  שלמעלה  החסד  בחי׳  השפעת  לקבל 
הגילוי דבחי׳ הגדולה הוא דוקא בבחי׳ חסד זוטא. [ויש לקשר זה גם עם המבואר 
לעיל (ס״ה) מהתו״א, דהיום הזה הו״ע גילוי האהבה שע״י הביטול, דאהבה הו״ע 
כשיריים,  עצמו  שמשים  למי  נחלתו  לשארית  גו׳  כמוך  א-ל  מי  וזהו  החסד], 

תטז  ע׳  שם  ואילך.  קעה  ע׳  תרכ״ז  סה״מ   (62
ואילך. תר״ל ע׳ קצט ואילך. 

63) מיכה ז, יח. 
64) ר״ה יז, ריש ע״ב. 

65) ח״ג קלא, סע״א ואילך. 
66) רמט, א ואילך. 

67) בכ״ז – ראה גם ד״ה קטנתי דש״פ וישלח 
תשכ״ג (סה״מ יו״ד-י״ט כסלו ע׳ קצט), ובהנסמן 

שם הערה 41. 
68) שער יז. 

69) סימן קצא. הובא בפרדס שער (כב) הכנויים 
פ״ד. וראה גם זח״א (בהשמטות) רסד, ריש ע״ב. 
סה״מ תרפ״ט ע׳ 97, ובהנסמן שם הערה 82. ספר 
הערכים – חב״ד (כרך א) ערך אברהם אבינו ס״א 

(ע׳ סו). וש״נ. 
70) וירא יח, כז. 

71) דברי הימים-א כט, יא. 



באתי לגני (ב) – תשל"ו  לד

בלתי מוגה

שמשים  למי  דוקא  היא  מהשתלשלות  שלמעלה  הרחמים  מדות  די״ג  שההמשכה 
עצמו כשיריים, בחי׳ ביטול בתכלית. 

נת״ל, דגם בהביטול דכלי ריקן גופא, ישנם כמה דרגות, זו לפנים מזו.  ט) והנה 
והענין הוא, דישנו הביטול דכלי ריקן מה שחכמה פועלת בבינה, והביטול 
דחכמה עצמה, ועוד למעלה מזה (ובזה גופא ב׳ דרגות, כדלקמן). וביאור הענין הוא, 
דהגם שנת״ל שהביטול שמצד בחי׳ בינה (עצמה) הוא באופן דרעש והתפעלות, ולכן 
הביטול דכלי ריקן הוא בבחי׳ החכמה דוקא, מ״מ, ע״י גילוי הארת החכמה בבינה 
רק  היא  בבינה  המתגלית  החכמה  שבחי׳  אלא  בבינה.  גם  דחכמה  הביטול  נמשך 
חיצוניות החכמה השייכת אל הבינה, משא״כ בחי׳ פנימיות החכמה הרי היא למעלה 
מבחי׳ מקור לבינה. וכמו שמבאר כ״ק אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע בהמשך תרס״ו72, 
ובחי׳  בכלים,  ומתלבש  המתפשט  האור  בחי׳  דוגמת  היא  החכמה  חיצוניות  דבחי׳ 
גם  והנה  בכלים.  מהתלבשות  שלמעלה  האור  בחי׳  דוגמת  היא  החכמה  פנימיות 
הביטול דפנימיות החכמה אינו בבחי׳ העדר המציאות לגמרי, כי אף שהחכמה היא 
בבחי׳ גוון עצמי, גוון לבן [כמבואר בהמשך תרס״ו שם, וכמבואר גם בדרושי עבודת 
יום הכיפורים73 עה״פ74 כתונת בד קודש ילבש גו׳, שגוון לבן הוא גוון עצמי כו׳], 
מ״מ הוא גוון, ולכן יש בחכמה ענין ההתחלקות75. וכמבואר בההמשך שם שהביטול 
דחכמה הוא דוגמת הביטול דאור המתפשט (שאינו מציאות לעצמו, אבל עם המאור 
הוא נמצא). ולכן ישנו הענין מה שהכתר פועל בחכמה אופן נעלה יותר בביטול, כי 
הביטול דכתר הוא בדוגמת הביטול דאור הכלול במאור (דגם עם המאור אין שום 

מציאות מלבד המאור). 

אמנם בהביטול דכתר עצמו ישנן ג״כ ב׳ דרגות בכללות. דהבחינה שבכתר שממנה 
נמשך הביטול בחכמה היא חיצוניות הכתר, וישנה בחינה נעלית יותר, שהוא 
חושך  דישת  הענין  הוא  זה  שביטול  עצמה,  מצד  שהיא  כמו  כתר  דבחי׳  הביטול 
סתרו76, שלמעלה גם מאור הכלול במאור. וזהו מה שאמרו77 סיג לחכמה שתיקה, 
שג׳ תיבות אלו מורות על ג׳ בחינות הנ״ל, כמבואר בהמשך תרס״ו שם. סיג מורה 
שהוא  מה  היינו  חכמה,  בגימטריא  שסיג  מה  דזהו  הכתר,  דחיצוניות  הביטול  על 
בחי׳ הביטול  הוא  בלבד דחכמה. חכמה  גימטריא  והוא  למעלה מהביטול דחכמה, 
דחכמה מצד עצמה. ושתיקה הו״ע הכתר, דכתר הוא מלשון כתר לי זעיר78, שזהו 

ענין השתיקה. 

72) ע׳ שעג ואילך. 
73) לקו״ת אחרי כט, ג. ובכ״מ. 

74) אחרי טז, ד. 
75) המשך תרס״ו שם ריש ע׳ שעה ואילך. 

76) תהלים יח, יב. 
77) אבות פ״ג מי״ג. 

78) איוב לו, ב. 



להבאתי לגני (ב) – תשל"ו 

בלתי מוגה

שלמעלה  בחינה  על  מורה  הוא  (ולכן  חכמה  בגימטריא  שסיג  מה  הענין  וביאור 
דהנה  אופנים.  ב׳  יש  הגימטריא  שבענין  מה  בהקדים  יובן  מהחכמה), 
(האותיות) של התיבה כלולים בהמספר  הו״ע הכלל, מה שכל הפרטים  גימטריא 
(הגימטריא), ובענין הכלל ישנם ב׳ בחינות, כלל שקדם לפרט וכלל שלאחרי הפרט 
[וכמאמר79 כלל ופרט וכלל]. ולכן יש אופן בגימטריא שמורה על מיעוט האור כו׳, 
שלא נשאר ממנו אלא בחינה אחרונה, כמבואר בשער היחוד והאמונה80, והו״ע כלל 
לפרטים  שקודם  הכלל  בחי׳  על  שמורה  בגימטריא  אופן  וישנו  הפרט.  שלאחרי 
ולמעלה מהם. וע״ד היו״ד דשם הוי׳ שהוא בגימטריא עשר, דהיינו שכולל כל עשר 
אותיות השם בגילוי [וכידוע הביאור בענין רשות היחיד גובהו י׳ ורחבו ד׳81, שגובהו 
יו״ד הוא היו״ד דשם הוי׳ (בגימטריא עשר), ורחבו ד׳ הו״ע ד׳ האותיות דשם הוי׳, 
וגובהו יו״ד הוא מה שד׳ אותיות אלו במילואם הם עשר אותיות82], שהוא בחי׳ כלל 
שלמעלה מפרטים. וזהו מה שסיג בגימטריא חכמה, כי כל הפרטים דחכמה כלולים 

בו בבחי׳ העלם, בחי׳ כלל שלמעלה מפרטים. 

כל דרגות הנ״ל שבביטול ישנם באות יו״ד. וזהו מה שמבאר בהמאמר  יו״ד) והנה 
שהיו״ד (שאחורי הד׳) מורה על ענין הביטול, ובהמשך לזה מבאר כמה 
דרגות בביטול, כי כל דרגות אלו ישנן בהאות יו״ד. ויובן זה ע״פ מאמר התיקונים83 
להאריז״ל84,  רשב״י  מאמרי  בשער  ומבאר  ישראל,  מארץ  רבי  וכל  מבבל  רב  כל 
שבצאתו יתברך לחוץ, אל חוצה לארץ (בבל), אינו יוצא מבחי׳ ההויות אלא שבא 
בבחי׳ שלשה המילויים של ע״ב ס״ג מ״ה. וז״ש85 הנה ה׳ רוכב על עב קל, פירוש כי 
איננו יוצא לחו״ל אלא בבחי׳ ע״ב ק״ל. והנה ע״ב ק״ל הוא בגימטריא ר״ב, ולכן כל 
העשרה  מתחברים  ששם  לפי  רבי,  נקרא  אז  ישראל,  בארץ  אבל  מבבל.  הוא  ר״ב 
ויהי׳ הכל בגימטריא רב״י.  אותיות של ההוי׳ עם המילוי שלהם שהוא ע״ב ק״ל, 
מלא  הוי׳  ודשם  פשוט  הוי׳  דשם  אחוריים  הוא  ק״ל  ע״ב  הנה  הוא,  הענין  וביאור 
שהוא  כמו  ע״ב  בחי׳  אינו  זה  ע״ב  ששם  והיינו  חיים82.  בעץ  כדאיתא  (באלפי״ן) 
בהעילוי שלו, שהוא שם הוי׳ במילוי יודי״ן, כי אם הוא האחוריים דשם הוי׳ [י׳, י״ה, 
אאמו״ר  בהערות  וכמבואר  דקטנות,  מוחין  בחי׳  הוא  שאחוריים  יהו״ה],  יה״ו, 
בלקוטי לוי יצחק לזהר פ׳ ויצא86. ובפרט ק״ל שהוא אחוריים דשם הוי׳ מלא [י׳, 
מה  הוא  המילוי  ענין  שהרי  הנ״ל,  ע״ב  משם  גם  למטה  שהוא  יהו״ה]  יה״ו,  י״ה, 

79) ברייתא די״ג מדות (תו״כ בתחלתה). 
80) פ״ז (פד, ב). 

81) שבת ו, א. 
82) ע״ח שער (יט) אנ״ך פ״ג. 

סה״מ  וראה  כת״י.  התיקונים  ס׳  הקדמת   (83

תש״ח ע׳ 121 ובהערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח 
שליט״א שם (ס). 

84) בתחלתו, בביאור מאמר התיקונים. וראה גם 
ע״ח שם. 

85) ישעי׳ יט, א. 
86) ע׳ קכג. וראה לקוטי לוי״צ לזח״ג ע׳ שפג. 



באתי לגני (ב) – תשל"ו  לו

בלתי מוגה

ששייך אל הזולת [כמבואר בסידור87 ובדרוש המילויים לכ״ק אדמו״ר הזקן88], ושם 
ק״ל הוא האחוריים דבחינה זו גופא. וזהו מה שבחו״ל הוא רק ר״ב בגימטריא ע״ב 
ק״ל, שהוא רק בחי׳ אחוריים דשם הוי׳, משא״כ בארץ ישראל מיתוסף יו״ד, עשרה 
האותיות דשם הוי׳ גופא. וענין זה (הוספת היו״ד בשם רבי שבארץ ישראל) מורה על 
המרומז  (מבחו״ל)  יותר  עליון  ביטול  שזהו  דוקא,  ישראל  בארץ  שישנו  הביטול 
באות יו״ד. וכמבואר לעיל שאות זו מורה על הענין דאזעירת גרמה, ובעומק יותר, 

על הענין דלית לה מגרמה כלום. 

השייכות דבחי׳ יו״ד לארץ ישראל (מה שבארץ ישראל דוקא הוא רבי  יא) וביאור 
ביו״ד), יובן בהקדים תורת הרב המגיד89 עה״פ90 ארץ אשר ה׳ אלקיך 
גו׳ תמיד עיני ה׳ אלקיך גו׳, דבספר הזהר91 הקשה כתיב92 עין ה׳ אל יראיו לשון 
יחיד וכתיב93 עיני ה׳ אל צדיקים לשון רבים. ולפי פשוטו יש לומר כי הנה חכמים 
נקראו עיני העדה94. וכתיב95 חכמות בחוץ תרונה, ב׳ חכמות, חכמה עילאה וחכמה 
תתאה96. והנה יש יראה פנימית ויראה חיצונית, יראה חיצונית היא היראה שמחמת 
גדלו, היינו שאינו מכיר פנימיותו ורק שרואה את גדלו ומחמת זה הוא ירא, ויראה 
ומתבייש מפניו.  ירא  זה הוא  ומחמת  וחשיבותו  פנימית היא שמכיר את פנימיותו 
ויראה זו נקראת יראה בושת [וכמבואר בתניא97 ובסידור בהערה לתיקון חצות98]. 
וב׳ בחינות אלו שביראה הן נגד חכמה עילאה וחכמה תתאה. דבחכמה תתאה, שהיא 
בחי׳ המלכות, שם היראה היא מחמת גדלות, ובחכמה עילאה (היינו בחי׳ חכמה) 
היראה היא מחמת פנימיות. והנה כדי להיות ירא בושת צריך להכיר ולהשיג את 
אלקותו ית׳, וזה אי אפשר אלא ע״י צמצום שמצמצם את עצמו כביכול שיכולים 
להשיגו, וזה הצמצום בא ע״י שיקטין האדם את עצמו כי כמים הפנים לפנים גו׳60. 
וזהו מ״ש גבי ארץ ישראל עיני ה׳ אלקיך בה, עיני לשון רבים, שבארץ ישראל יש 
ב׳ עיינין, יראה החיצונית ויראה הפנימית. דעם היות שארץ היא בחי׳ מלכות, חכמה 
כל  [ע״ד  עליונה  יראה  התגלות  גם  בה  יש  חוזר  דאור  המעלה  מצד  מ״מ,  תתאה, 
הגבוה יותר יורד למטה יותר99, וכמ״ש100 מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח 
כי  האמצעי,  מבאויר  חמימות  יותר  יש  לארץ  הסמוך  שבאויר  מה  ובדוגמת  וגו׳]. 

87) עם דא״ח – קטו, ב. 
88) מאמרי אדה״ז אתהלך – לאזניא ע׳ כ. 

נג, ב ואילך (בהוצאת קה״ת, תש״מ  89) או״ת 
ואילך – סימן קסה). 

90) עקב יא, יב. 
91) ראה זח״ג קל, א. 

92) תהלים לג, יח. 
93) שם לד, טז. 

94) שלח טו, כד. 
95) משלי א, כ. 

96) ראה זח״א קמא, ב. כו, ב. ועוד. 
97) רפמ״ג. 

98) סידור (עם דא״ח) קנא, סע״ג ואילך. 
אדה״ז  לספרי  המפתחות  בס׳  הנסמן  ראה   (99
ערך כל הגבוה כו׳. שערי אורה שער הפורים נח, 

א ואילך. סה, א ואילך. ועוד. 
100) ישעי׳ נז, טו. 



לזבאתי לגני (ב) – תשל"ו 

בלתי מוגה

השמש שמכה על הארץ חוזרת ממנה הארה למעלה עד שליש החלל101. וזהו ארץ 
עילאה  חכמה  עיינין  ב׳  בה  ויש  ישראל,  ארץ  הוא  ארץ  בה,  אלקיך  ה׳  עיני  אשר 
וחכמה תתאה. מרשית השנה ועד אחרית שנה, ראשית הוא חכמה עילאה וכו׳. וזהו 
מה שכל רבי בארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש התגלות יראה עליונה, בחי׳ יו״ד. 

הנקודה דפרק ו׳ של המאמר, ענין הביטול. דע״י שישראל מונין ללבנה,  יב) וזוהי 
היינו (בעבודה) שעומדים באופן של ביטול כמו הלבנה לפני המולד דלית 
לה מגרמה כלום, וכנ״ל בארוכה, הנה זה מגלה את הענין דביום הזה (כנ״ל), ועי״ז 
באו מדבר סיני, שהו״ע קבלת התורה, היינו דע״י הביטול וכו׳ מקבלים את התורה 
ומצוותי׳, ועל ידם משנים את העולם הזה התחתון שיהי׳ דירה לו ית׳ בתחתונים. 
ועי״ז מהפכים הקשר ושקר העולם שיתהפך לקרשי המשכן, שע״י הקרשים בונים 
את המקדש דועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ומזה נמשך אח״כ בכל העולם כולו. 
ועי״ז נקראים ישראל בשם צבאות הוי׳ כמו שהיו בימי צאתך מארץ מצרים, ועי״ז 
הם לוחמים מלחמת הוי׳ ומנצחים, אנשי צבא יחד עם מפקדי הצבא. ובפרט שהמלך 
מבזבז (בשביל ניצוח המלחמה) את האוצרות שאצר הוא בעצמו ושאצרו אבותיו, 
ומוסר אותם לפקידי החיל בשביל אנשי החיל שהם דוקא (אנשי החיל) מביאים את 
ה׳  מלחמת  דילחום  הענין  מתקיים  ועי״ז  בהמאמר102).  (כמבואר  בפועל  הנצחון 
וינצח, ויבנה בית המקדש במקומו103, דע״י ועשו לי מקדש נעשה ושכנתי בתוכם. 
וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות104 [היינו, שאפילו בערך הניסים שבימי 
צאתך מארץ מצרים, יהיו הניסים דאז באופן דנפלאות105], שזה יהי׳ בעגלא דידן 
במהרה בימינו, בביאת משיח צדקנו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה106, ובקרוב ממש. 

101) לקו״ת שה״ש יז, רע״ג. 
102) דההילולא – ד״ה באתי לגני ה׳שי״ת פי״א 

(סה״מ תש״י ע׳ 132). 
103) רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד. 

104) מיכה ז, טו. 
105) ראה אוה״ת עה״פ מיכה שם (נ״ך ע׳ תפז). 

וש״נ. 
106) בשלח יד, ח. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

קונטרס זה הוכן לדפוס ע״י חברי מערכת 

המכון להפצת תורתו של משיח 
שיזכו להפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 
בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

בקבלת פני משיח צדקנו – כ״ק אדמו״ר שליט״א 

יחד עם כל בני ישראל שליט״א בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

●

לזכות 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 
יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 
ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 
״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 
ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 
בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 





 




