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ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּלְפָעִמים ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַעְצְמֶכם: ַמּדּוַע ַהְּגֻאָּלה 
ֲחׁשּוָבה ָּכל-ָּכְך?

ֵמָאז ֶׁשֲאַנְחנּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ְמַסְּפִרים ָלנּו ַעל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוַעל 
ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה. ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא, 
ְוַגם לֹוְמִדים ֹלא ְמַעט ַעל ַהְּגֻאָּלה. ַמּדּוַע ֶזה ָחׁשּוב ַעד ְּכֵדי ָּכְך? 

ַהִאם ֶּבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִלי ַהְּגֻאָּלה?

ְּבִדּיּוק ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ֶהָחׁשּוב ַהֶּזה, ַאֶּתם ַמְחִזיִקים ְּבֶיְדֶכם 
ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְמֻיָחד ֶׁשָּלנּו, ֶׁשַּיְסִּביר ַמִהי ְּגֻאָּלה, ַמּדּוַע ִהיא ֲחׁשּוָבה 

ָּכל ָּכְך, ְועֹוד ְּדָבִרים ְיסֹוִדִּיים ַהְּקׁשּוִרים ֵאֶליָה.

ְמֻעָּבד  ֶאָחד,  ְלֵסֶפר  ַהְּגֻאָּלה  נֹוְׂשֵאי  ָּכל  ֶאת  ִלַּקְטנּו  ָלִראׁשֹוָנה, 
ְלָׂשָפה ַקָּלה ּוְמַרֶּתֶקת, ְּכֵדי ֶׁשָּנִבין ְוַנְתִחיל ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה.

ָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר ֶזה ְיָזֵרז ְוִיְפַעל ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל 
ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלֵעיֵני ֹּכל, ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ֵּתֶכף 

ּוִמָּיד ַמָּמׁש.

ְּתנּוַעת ַהֹּנַער 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם' ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש

ַתח ָּדָבר ּפֶ



ַׁשַער ִראׁשֹון

ַמִהי ַהְּגֻאָּלה

ֶרק 1 ַהַּתֲאוָה ֶׁשל ַהָּקָּב"ה                                                  9ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ִּבְׁשִביל ָמה ָּבָרא ַהָּקָּב"ה ֶאת ָהעֹוָלם, ְוֵכיַצד ִלְגרֹם לֹו ֶאת ַהַּתֲענּוג ֲהִכי ָּגדֹול.

ֶרק 2 לֹוַמר ּתֹוָדה - ַעל ָמה?                                             17ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַמּדּוַע ָּבָרא ַהָּקָּב"ה ֶאת ַהָּגלּות, ְוַעל ָּכְך ֶׁשַּבְּגֻאָּלה נֹאַמר ּתֹוָדה ַעל... ֻּתְפְּתעּו 

ִלְׁשמַֹע ַעל ָמה!

ֶרק 3 וְָהיָה ה' ְלֶמֶלךְ ַעל ָּכל ָהָאֶרץ                                    25ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ִּכי ַּבְּגֻאָּלה ֻּכָּלם ְיַקְּימּו ֶאת ְרצֹון ה' ִּבְׁשֵלמּות.

ֶרק 4 ַמִהי ַהַּמָּטָרה?                                                         33ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ָמה ַהֵּפרּוׁש "עֹוָלם ַהָּבא", ּוַמהּו ַהָּׂשָכר ָהֲאִמִּתי ֶׁשְּנַקֵּבל ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות.

ֶרק 5 ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו                                                      41ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ֵאיזֹו ַּדְרַּגת ֱאֹלקּות ִּתְתַּגֶּלה ַּבְּגֻאָּלה, ּוַמה ֶּזה אֹוֵמר ָלנּו.

ֶרק 6 ִעָּקר וִיסֹוד ָּבֱאמּונָה                                                49ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַמּדּוַע ָמִׁשיַח הּוא ֶאָחד ֵמִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה.

ֶרק 7 ָהעֹוָלם מּוָכן                                                           57ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ִּכי ִּבְזַמֵּננּו ָהעֹוָלם ְּכָבר מּוָכן ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ִּגּלּוֵיי ַהְּגֻאָּלה.

ַמְפֵּתַח ִענְיָנִים



ַׁשַער ֵׁשנִי

ֶמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח

ֶרק 8 ּגְֻאָּלה ֶזה ָמִׁשיַח!                                                     67ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ֶׁשַּדְוָקא ָמִׁשיַח הּוא ֶזה ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוָנִבין ַּגם ַמּדּוַע.

ֶרק 9 ָראּוי ִלְהיֹות ָמִׁשיַח                                                  75ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַמהּו ּוִמיהּו "ָמִׁשיַח ֶׁשְּבָכל ּדֹור".

ֶרק 10  ַּתֲהִליךְ ִהְתּגַּלּות ָמִׁשיַח                                           83ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ֵּכיַצד ֲאמּוָרה ְלִהְתַרֵחׁש ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיַח ְוֵכיַצד ִנָּתן ְלַזהֹותֹו.

ֶרק 11  ְּבֶחְזַקת ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח                                            91ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ֵּכיַצד ִהְתַקְּימּו ָּבַרִּבי ִסיָמֵני ֶחְזַקת ָמִׁשיַח.

ֶרק 12  ִהְתּגַּלּות ָמִׁשיַח ְּבדֹוֵרנּו                                           99ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ִּכי ָהַרִּבי ְּכָבר ִהְתַּגָּלה ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ּוְלָמה ָאנּו ֲעַדִין ְמַחִּכים.

ֶרק 13  ָׁשנָה ֶׁשֶּמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח נִגְֶלה ָּבּה                              107ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ָמה ֵאַרע ַּבָּׁשָנה ֶׁשָּבּה ִהְתַּגָּלה ָמִׁשיַח, ְוַגם – ָמַתי ְּבִדּיּוק ָמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה.

ֶרק 14 115ּפֶ  "הּוא הּוא"                                                           
ּובֹו ִנְלַמד ָמַתי ֵהֵחּלּו ַהֲחִסיִדים ְלַפְרֵסם ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַהָּמִׁשיַח, ְוֵכיַצד ֵהִגיב ָהַרִּבי ַעל ָּכְך.

ֶרק 15  ִמי ֲאנִי?                                                               123ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַעל ִניצֹוץ ָמִׁשיַח ֶׁשַּקָּים ְּבתֹוֵכנּו, ְוֵכיַצד ִנָּתן ְלַגּלֹות אֹותֹו.



ַׁשַער ְׁשִליִׁשי

ֻעּלֹות ַלֲהָבַאת ַהְּגֻאָּלה ּפְ

ֶרק 16  ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום                                               133ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ַהִּצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.

ֶרק 17  ּוגְָאֵלנּו ְמֵהָרה                                                      141ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַּכָּמה ָחׁשּוב ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגֻאָּלה.

ֶרק 18  ִסּיְַמנּו ְלָבֵרר                                                        149ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַמִהי ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים ּוָמַתי ִסַּיְמנּו אֹוָתּה.

ֶרק 19  יֵׁש ָלנּו ּכַֹח                                                           157ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ֵּכיַצד ְּבכֹחֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶרק 20  ַהַחּיִָלים ַּבֲחִזית ַהִּמְלָחָמה                                    165ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַעל ַהּכַֹח ַהְמֻיָחד ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַהְיָלִדים ַלֲהָבַאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶרק 21  ְּבָכךְ נְָקֵרב ֶאת ַהּגְֻאָּלה                                         173ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַעל ַּכָּמה ְּפֻעּלֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ּכַֹח ְמֻיָחד ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶרק 22  ְּבָכךְ נְָקֵרב ֶאת ַהּגְֻאָּלה )ב(                                   181ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַעל ְּפֻעּלֹות נֹוָספֹות ֶׁשאֹוָתן ִנְׁשַּתֵּדל ְלַבֵּצַע ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶרק 23  ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו                                           189ּפֶ
ּבֹו ִנְלַמד ִּכי ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָּמִׁשיַח ְוָכְך ְנָזֵרז ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ַהְּׁשֵלָמה.

ֶרק 24  ֶּדֶרךְ יְָׁשָרה וְַקָּלה                                                  197ּפֶ
ּובֹו ִנְלַמד ַעל ְּפֻעָּלה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשִהיא ַהְּמִהיָרה ְּביֹוֵתר ַלֲהָבַאת ַהְּגֻאָּלה.





פרק 3
 לזכות החיילים

 בצבאות ה'
 לוי יצחק ועובדיה בני

מנחם מענדל ומרים לוין

פרק 2
 לזכות משפחת

 ר' לוי יצחק ברקוביץ
להצלחה בגו"ר

פרק 1
 לע"נ הת' מאיר ע"ה

בן - יבדלחט"א - הרה"ח ר' 
מנחם מענדל שי' טננבוים

 נלב"ע ליל שבת קודש פר' ויחי
 י"ב טבת ה'תשע"ח

פרק 4
לזכות משפחת הרב חיים 
אברהם שמואל דיקשטיין 

להצלחה בגו"ר

פרק 5
לזכות כ"ק אד"ש מה"מ 

נתרם ע"י ולזכות משפחת 
נחשון

פרק 7
 לזכות הרב

 מנחם מענדל דורון
ומשפחתו שיחיו

פרק 6
לזכות משפחת דינרי 

להצלחה בגו"ר



 ַהַּתֲאוָה
ֶׁשל ַהָּקָּב"ה

ּובֹו נְִלַמד ִּבְׁשִביל ָמה ָּבָרא ַהָּקָּב"ה 

ֶאת ָהעֹוָלם, וְֵכיַצד ֶאְפָׁשר ִלגְרֹם לֹו 

ֶאת ַהַּתֲענּוג ֲהִכי ּגָדֹול

ֶרק 1 ּפֶ



ַהּגְֻאָּלה10

ַהְּגֻאָּלה  ַמּדּוַע  ַעְצְמֶכם:  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ַאֶּתם  ֶׁשִּלְפָעִמים  ִלְהיֹות  ָיכֹול 
ֲחׁשּוָבה ָּכל-ָּכְך?

ַמה  ְוַעל  ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ַעל  ָלנּו  ְמַסְּפִרים  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵמָאז 
ְוַגם  ָּתבֹוא,  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ַּבְּגֻאָּלה.  ֶּׁשִּיְהֶיה 
ַהִאם  ָּכְך?  ְּכֵדי  ַעד  ָחׁשּוב  ֶזה  ַמּדּוַע  ַהְּגֻאָּלה.  ַעל  ְמַעט  ֹלא  לֹוְמִדים 

ֶּבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִלי ַהְּגֻאָּלה?

ְּבִדּיּוק ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ֶהָחׁשּוב ַהֶּזה, ַאֶּתם ַמְחִזיִקים ְּבֶיְדֶכם ֶאת 
ַהֵּסֶפר ַהְמֻיָחד ֶׁשָּלנּו, ֶׁשַּיְסִּביר ָלֶכם ַמִהי ְּגֻאָּלה, ַמּדּוַע ִהיא ֲחׁשּוָבה ָּכל 

ָּכְך, ְועֹוד ְּדָבִרים ְיסֹוִדִּיים ַהְּקׁשּוִרים ֵאֶליָה.

ֵמַהַהְתָחָלה.  ְלַהְתִחיל  ְּכַדאי  ְמֻסֶּדֶרת,  ְּבצּוָרה  ַהֹּכל  ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי  ֲאָבל 
ַמָּמׁש ֵמַהַהְתָחָלה - ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם.

ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹונִים
ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ָלנּו ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַּלָּקָּב"ה ָהְיָתה ַּתֲאָוה, ָרצֹון ְמֻיָחד ֶׁשִּבְׁשִבילֹו הּוא ָּבָרא ֶאת 
ָהעֹוָלם. ַהַּתֲאָוה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ֶׁשִּתְהֶיה לֹו "ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים"1. ְּכלֹוַמר, ֶׁשהּוא יּוַכל ָלבֹוא 

ָלגּור ְּבעֹוָלם ַּתְחּתֹון ְוַגְׁשִמי.

ְּכמֹו ֶמֶלְך ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשִּיְבנּו לֹו ַאְרמֹון, ֶׁשּבֹו הּוא ָיגּור ְוֶזה ִיְהֶיה ֵּביתֹו, ָּכְך ָרָצה ַהָּקָּב"ה 
ֶׁשַּיֲעׂשּו לֹו ַאְרמֹון, ִּדיָרה. ֲאָבל ַהָּקָּב"ה ָרָצה ֶׁשַהִּדיָרה ַהּזֹו ִּתְהֶיה ַּדְוָקא ַּבָּמקֹום ֲהִכי 

ַּתְחּתֹון ֶׁשֵּיׁש.

ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבָרא ַהָּקָּב"ה ֶאת ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֹלא ַרק ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת 
ָּכל ָהעֹוָלמֹות ָהרּוָחִנִּיים, ַה"ְּסִפירֹות" ְוַהַּמְלָאִכים, ְּכֵדי ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַיִּגיַע עֹוָלֵמנּו 
ַהַּגְׁשִמי, ָהעֹוָלם ֲהִכי ַּתְחּתֹון ַוֲהִכי ָּפחֹות ָקדֹוׁש, ְּכֵדי ֶׁשַּדְוָקא אֹותֹו ַנֲהֹפְך ְלִדיָרה ֶׁשל 

ַהָּקָּב"ה.

ַמּדּוַע ָאַמְרנּו ֶׁשָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו הּוא ָנחּות ְוַתְחּתֹון? ִּכי ָּבעֹוָלמֹות ָהרּוָחִנִּיים ַמְרִּגיִׁשים 
ֶאת ְמִציאּות ַהָּקָּב"ה, ְויֹוְדִעים ְּבֵברּור ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשּבֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל ְּבָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש. 
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ַאְך ָּבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו - ָהֱאֹלקּות ֹלא ֻמְרֶּגֶׁשת, ָהעֹוָלם ַמְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ִנְבָרא ֵמַעְצמֹו 
ַחס-ְוָׁשלֹום. ָמקֹום ָּכֶזה, ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיִׁשים ּבֹו ֱאֹלקּות, מּוָבן ֶׁשהּוא ֲהִכי ָנמּוְך ַוֲהִכי ָּפחֹות 

ָקדֹוׁש.

ֲאָבל ָלָּמה ַהָּקָּב"ה ָרָצה ֶׁשִּיְבנּו לֹו ַּבִית ַּדְוָקא ְּבָמקֹום ָּכל ָּכְך ָׁשָפל ְוָנחּות?

ְסִביב ְׁשֵאָלה זֹו ָיְׁשבּו ֲחִסיִדים ַקְדמֹוִנים ְוָעְרכּו ִּדּיּון ִעּיּוִני ְוָעֹמק: ֶמה ָהְיָתה 
ַהַּכָּוָנה ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם? ַמּדּוַע הּוא ָרָצה ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים?

"ִנְתַאָּוה  ָּכתּוב  ֲהֵרי  ַהַּדַעת:  ִּבְבִדיחּות  ְוָאַמר  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ֲאֵליֶהם  ָּפָנה 
ִמַּצד  ֶׁשעֹוִׂשים  ָּדָבר  ַעל  ַּבַּתְחּתֹוִנים".  ִּדיָרה  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ִלְהיֹות  ַהָּקָּב"ה 
ַהֵּׂשֶכל ֶאְפָׁשר ְלַהְקׁשֹות ֻקְׁשיֹות ּוְלַהְסִּביר ֶהְסֵּבִרים, ֲאָבל ַעל ַּתֲאָוה – ֵאין 

ַמה ְּלַהְקׁשֹות ֻקְׁשיֹות ְוִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות, ִּכי ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל!2

ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ּכֹוסֹות ַמִים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוהּוא ָצִריְך ִלְבֹחר ֶאת ַאַחת ֵמֶהן. 
ֵהן ִנְראֹות ְּבִדּיּוק אֹותֹו ַהָּדָבר, ִעם אֹוָתּה ַּכּמּות ֶׁשל ַמִים, ְוהּוא ֶהְחִליט ָלַקַחת ַּדְוָקא 
ֶאת ַהּכֹוס ַהְיָמִנית ְוִלְׁשּתֹות. ַמּדּוַע? ָלָּמה? ִמיֶׁשהּו ָיכֹול ְלַהְסִּביר? ָּפׁשּוט ִּכי ָּכָכה הּוא 
ֶהְחִליט. זֹו ְּבִחיָרה ְלֹלא ַטַעם ִׂשְכִלי, ֶאָּלא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל, ְוֵאין ַמה ִּלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות 

ַעל ָּכְך.

ַמִהי "ִּדיָרה"?
ָמה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשִּתְהֶיה ַלָּקָּב"ה ִּדיָרה? ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה ֵאינֹו ֶּבן ָאָדם ַּגְׁשִמי ֶׁשָּצִריְך ָלגּור 

ְּבָמקֹום ְמֻסָּים.

ְּכֵדי ְלָהִבין ֹזאת, ּבֹואּו ָנִׂשים ֵלב ֵּכיַצד ָאנּו ִמְתַיֲחִסים ַלִּדיָרה ֶׁשָּלנּו - ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו.

ל  יָרה ִמּשֶׁ ּתְִהיֶה לֹו ּדִ יֵּׁש לְכָל ָאָדם - הוּא ָהָרצֹון ׁשֶ ָהָרצֹון ֲהכִי ָחזָק ׁשֶ
יָרה ֵאינֹו ָאָדם". ֵאין לֹו ּדִ ֲחזַ"ל אֹוְמִרים "ִמי ׁשֶ עַצְמֹו. עַד ּכְֵדי ּכָךְ ׁשֶ

ל  ל ָהָאָדם לְִדיָרה, ַמגִּיעָה ִמּתֲַאוָתֹו ׁשֶ ּתֲַאוָה זֹו ׁשֶ ּבֲַחִסידוּת ֻמְסּבָר ׁשֶ
גַּם הוּא ִמְתַאוֶּה ּכִבְיָכֹול לְִדיָרה ּבַּתְַחּתֹונִים. ּבָ"ה - ׁשֶ ַהּקָ

ַהַּתֲאוָה ֲהִכי ּגְדֹוָלה
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ְּבֶמֶׁשְך ְׁשעֹות ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות: ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַּבִּכָּתה, ְּבִמְגַרׁש 
ַהִּמְׂשָחִקים ֶׁשל ַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה, ַּבִּסְפִרָּיה, ָּבאֹוטֹוּבּוס, ַּבִּגָּנה ּוִבְמקֹומֹות נֹוָסִפים. ַאְך ֵיׁש 
ָמקֹום ֶאָחד ְוָיִחיד ֶׁשּבֹו ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ַמָּמׁש ְּבנֹוַח – ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו, ּבֹו ֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים 

– ָּפׁשּוט... ַּבַּבִית!

ַּבַּבִית, ַמְרִּגיִׁשים ְּבנֹוַח ִלְהיֹות ִמי ֶׁשֲאַנְחנּו. ָׁשם ֵאין ֹצֶרְך ַלֲעׂשֹות ֹרֶׁשם ַעל ִמיֶׁשהּו, ְוֹלא 
ִמְתַּבְּיִׁשים ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ֶׁשָאנּו ְרִגיִלים. ַּבַּבִית ֹלא ָצִריְך ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבצּוָרה ַמְרִׁשיָמה, 

ְוֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ַּגם ְּבִלי ַנֲעַלִים, ִאם ַאָּבא ְוִאָּמא ַמְסִּכיִמים.

ְּבִקּצּור: ַּבִּדיָרה - ָהָאָדם ִמְתַּגֶּלה ְּבָכל ַעְצמּותֹו, ְּכִפי ֶׁשהּוא, ְּבִלי ְלִהְתַּכּסֹות ְּבַהְנָהגֹות 
אֹו ְלבּוִׁשים ְמֻיָּתִרים.

ָּכְך ַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּבעֹוָלם - ְלִהְתַּגּלֹות ּבֹו ִּבְמלֹוא ָהָעְצָמה, ְּבִלי ְלִהְסַּתֵּתר ּוְבִלי 
ְלִהְתַחֵּפׂש. ֶׁשָּבעֹוָלם ֻיְרַּגׁש ְּבָגלּוי ֶׁשַהָּקָּב"ה ִנְמָצא )ַהּיֹום ֶזה ֲעַדִין ֹלא ָּכָכה, ָהעֹוָלם 
ֹלא ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכְך ֶאת ַהָּקָּב"ה. ְּכָבר ָאַמְרנּו ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ַמְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ַקָּים 

ֵמַעְצמֹו(3.

ַהִחּדּוׁש - ַּדוְָקא ַּבַּתְחּתֹונִים!
ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ָהָרצֹון ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים הּוא ְּבִלי ִסָּבה, ֶאָּלא ִּכי ָּכְך הּוא 
ֶהְחִליט. ַאְך ָחׁשּוב ָלַדַעת ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן, ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֹאֶפן ְמֻסָּים, 

ִנְהְיָתה ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ְּבָכְך ֶׁשַהִּדיָרה ַנֲעֵׂשית ַּדְוָקא ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ַהָּקָּב"ה ָיכֹול ָאְמָנם ְלִהְתַּגּלֹות ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֲאָבל ֵאין לֹו ִמָּכְך ַנַחת-רּוַח ְּגדֹוָלה 
ָּכל ָּכְך, ִּכי ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ִחּדּוׁש ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק ַׁשח-ָמט? ַאֶּתם ַמִּכיִרים ָחֵבר ֶׁשאֹוֵהב ְלַׂשֵחק? אּוַלי 
ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְלַׂשֵחק ַּכּדּוֶרֶגל אֹו ַּכּדּור-ַסל?

ִעם  'ַמְחּבֹוִאים'  ְלַׂשֵחק  ָלֶכם  ַמִּציַע  ָהָיה  ִמיֶׁשהּו  ִאם  אֹוְמִרים  ֱהִייֶתם  ָמה 
ֶׁשֹּלא  ָקָטן  ֶיֶלד  מּול  ֲאִפּלּו  אֹו  ֲחֵבִרים?  ִעם  ַיַחד  ְלַׂשֵחק  ִּבְמקֹום  ַעְצְמֶכם, 

יֹוֵדַע ְלִהְתַחֵּבא ְוֵאין ׁשּום ְּבָעָיה ִלְמֹצא אֹותֹו?

ֶזה ֲהֵרי ַמָּמׁש ְמַׁשֲעֵמם!

ְוַתֲענּוג.  ֲהָנָאה  ׁשּום  ִלי  ּגֹוֵרם  ֹלא  ֶזה  ְּב'ַמְחּבֹוִאים',  ָקָטן  ֶיֶלד  ִנַּצְחִּתי  ִאם 
עֹוֵמד  ָחָזק  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  ֶאְתָּגר,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ַמְצִליִחים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַּדְוָקא 

מּוֵלנּו, ֶזה ּגֹוֵרם ֲהָנָאה ֲאִמִּתית.
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ָּכְך ֶזה ַּגם ַּבַּתֲענּוג ֶׁשל ַהָּקָּב"ה:

ֶאָחד ָׁשם ֹלא  ַאף  ַמֲאָמץ,  ְלִהְתַּגּלֹות ְלֹלא ׁשּום  ַהָּקָּב"ה  ָיכֹול  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות 
ַמְפִריַע ְלָכְך, ְוָלֵכן ֵאין ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ְּבִהְתַּגּלּותֹו ָׁשם.

ַּדְוָקא ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ִמְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשּבֹו ֵיׁש ְּדָבִרים ָרִעים ֶׁשְּמַנִּסים ְלַהֲעִלים 
ּוְלַהְסִּתיר ַעל ָהאֹור ָהֱאֹלִקי, ְוָאנּו ִמְתַּגְּבִרים ֲעֵליֶהם ּוְמַגִּלים ָּכאן ֶאת ַהָּקָּב"ה )עֹוִׂשים 

לֹו ִּדיָרה( – זֹו ַהַּנַחת רּוַח ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר4.

ּפֹוֲעֵלי ַהִּבנְיָן
ְּכֵדי ִלְבנֹות ִּדיָרה ְצִריִכים ּפֹוֲעֵלי ִּבְנָין. ִמי ֶׁשָּזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּתְפִקיד ִלְבנֹות ֶאת 

ַהִּדיָרה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא - ֶזה ֲאַנְחנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִאם ַּתַעְצרּו ְלֶרַגע ְוַתְחְׁשבּו, ִּתְראּו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַּתְפִקיד ְמאֹוד ָחׁשּוב ְוִעָּקִרי – ָּכל ָהעֹוָלם 
ִנְבָרא ִּבְׁשִביֵלנּו, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשָּלנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַנְצִליַח ִלְגֹרם 

- ֶאל  ֶאצְלֹו  רוּ  ּבִּקְ ׁשֶ ַהיְּהוִּדים  ם טֹוב ֶאת ַאַחד  לַח הַּבַעַל-ׁשֵ ׁשָ ּפַעַם 
ל ַהּמַגִּיד, ִהבְִחין  ר ִהגִּיעַ ַהיְּהוִּדי לְבֵיתֹו ׁשֶ ַהּמַגִּיד ִמּמֶעזְִריְטׁש. ּכֲַאׁשֶ

י ָהיוּ ּבַּבַיִת. ּזָעֲקוּ ִמּכָל ּפִנָּה. ֲאִפלּוּ ָרִהיִטים ּבְקֹׁשִ ּבְעֹנִי וְַדלּוּת ׁשֶ

וְָאַמר  ַהיְּהוִּדי,  ל  ׁשֶ ּתְִמיָהתֹו  ֶאת  ַהּמַגִּיד  ָרָאה 
ּכָעֵת  יֵׁש  לְךָ  וְכִי  ִמְתּפַלֵּא?  ַאּתָה  "ַמּדוּעַ  לֹו: 

לְָחן וִּמּטָה?". ׁשֻ

ֶרךְ,  ּבַּדֶ וֲַאנִי  יב הַיְּהוִּדי: "ָאכֵן ֵאין לִי, הֱיוֹת  הֵׁשִ
יָרה זֶה ַאֶחֶרת..." ֲאבָל ּבַּדִ

ּפִיךָ  ּשֶׁ ַמה  ָאזְנֶיךָ  ְמעוּ  "יִׁשְ ַהּמַגִּיד:  לֹו  ָאַמר 
ֶרךְ לַגְֻּאלָּה, עֲַדיִן  ְמַדּבֵר. ֲהֵרי ּכֻלָּנוּ ּכָעֵת ַרק ּבַּדֶ

יָרה זֶה ַאֶחֶרת..." לֹא ִהגַּעְנוּ הַּבַיְָתה. וּבַּדִ

ַּבִּדיָרה זֶה ַאֶחֶרת
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ֶאת ַהַּתֲענּוג ַהָּגדֹול ֶׁשַהָּקָּב"ה ָּכל ָּכְך ִמְתַאֶּוה לֹו, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם ְלִדיָרה ֻמְׁשֶלֶמת 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ַהְמֻיֶחֶדת ַהּזֹו - ַרק ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַבֵּצַע. ַהָּקָּב"ה ָּבַחר ָּבנּו ְוָנַתן ָלנּו ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ֵּכיָון ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה, 

ֲאַנְחנּו הֹוְפִכים ֶאת ָהעֹוָלם ְלָקדֹוׁש יֹוֵתר - ְלָמקֹום ָהָראּוי ֶׁשַהָּקָּב"ה ִיְתַּגֶּלה ּבֹו.

ְׁשֵלמּות ַהִּדיָרה - ַהּגְֻאָּלה
ָמַתי ְּכָבר ְנַסֵּים ִלְבנֹות ֶאת ַהִּדיָרה? ָמַתי ְּכָבר ַהָּקָּב"ה ִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכמֹו ָאָדם 

ְּבִדיָרתֹו ַהְּפָרִטית?

זֹו ַהְּגֻאָּלה. ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ָמִׁשיַח ְוִתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ָאז ַיִּגיַע ָהעֹוָלם 
ִלְׁשֵלמּותֹו, ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו ַהָּקָּב"ה ִמְתַּגֶּלה ּבֹו ִּבְׁשֵלמּות, ְּבִלי ׁשּום ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר. ְּבָכל 

ָהעֹוָלם ִיְראּו ְּבָגלּוי ֶאת ַהָּקָּב"ה.

ַעְכָׁשו ַאֶּתם ְּכָבר ְמִביִנים ַמּדּוַע ַהְּגֻאָּלה ּתֹוֶפֶסת ָמקֹום ָּכל ָּכְך ֶמְרָּכִזי ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו? 
ְלָכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלנּו, ּוְבֶעֶצם - ְלָכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֵיׁש ַמָּטָרה ַאַחת - ְּגֻאָּלה! ָאז 

ִּתְהֶיה ַהִּדיָרה ַלָּקָּב"ה ַּבַּתְחּתֹוִנים.

1 תנחומא בחוקותי ג. נשא ט"ז. במדבר רבה פרשה י"ג. | 2 באר החסידות במשנת חב"ד חלק ב' עמוד 339. המשך 
יו"ט של ר"ה תרס"ו )הוצאה חדשה, תשע"א( עמוד יא, ובהערה. | 3 תניא פרק ל"ו ומקומות נוספים בחסידות. | 4 על 
פי לקוטי אמרים תניא פרק ל"ו, וביאורי חסידים ורבותינו נשיאינו על הפרק. | 5 חלק ב, דף מב, ב. | 6 עץ חיים שער 

ההקדמות הקדמה ג. | 7 על פי המשך תרס"ו בתחילתו. באתי לגני תשל"א. לקו"ש ח"ו עמוד 18 ואילך.



ְּבֶפֶרק זֶה ָלַמְדנּו

יָרה ּבַּתְַחּתֹונִים", ָאז יְִתגַּלֶּה  ּבָ"ה "ּדִ • ּבַגְֻּאלָּה ּתְִהיֶה לַּקָ
ּבָ"ה ּבָעֹולָם ַהּזֶה ַהּתְַחּתֹון - ּבְכָל עַצְמוּתֹו וּלְלֹא  ַהּקָ

ֶהְסּתִֵרים.

ּבָ"ה ִמְתגַּלֶּה  ַהּקָ יָרה ּבַּתְַחּתֹונִים", ׁשֶ ל "ּדִ • ַמּצָב זֶה ׁשֶ
ָמּה נִבְָרא ָהעֹולָם.  לִּׁשְ ּבָעֹולָם, הוּא ַהּמַּטָָרה ׁשֶ

ָרֵאל ּפֹועֲלִים ַמּטָָרה זֹו עַל יְֵדי ִקיּוּם ַהּמִצְוֹות, ּכִי  • ּבְנֵי יִׂשְ
ּבָ"ה ּבָעֹולָם. ַהּמִצְוֹות ֵהן ַהְמגַלֹּות ֶאת ַהּקָ

ּבָ"ה לְִדיָרה ּבַּתְַחּתֹונִים נַעֲלֶה ֵמֲהבָנַת  ל ַהּקָ • ָהָרצֹון ׁשֶ
כֶל.  ַהּשֵׂ

גִּלּוּי  ּבָ"ה ִמְתגַּלֶּה ּבָעֹולָם ַהּזֶה, ּכְׁשֶ ַהּקָ וְָקא ּכְׁשֶ • ּדַ
ּבָעֹולָם – זֹו  ָהֱאלֹקוּת ִמְתגַּּבֵר עַל ַהּדְבִָרים ָהָרעִים ׁשֶ

לֹּא ּכְמֹו ִהְתגַּלּוּת ּבְעֹולָמֹות  ַמעֲלָה גְּדֹולָה ּבְיֹוֵתר. ׁשֶ
ם זֹו לֹא 'ָחכְָמה'. רוָּחנִיִּים, ׁשָ

ַּבּגְֻאָּלה - 
ְּכֶׁשּנְִסַּתֵּכל ַעל 

ָהעֹוָלם, נְִרֶאה ֱאלֹקּות. 
ָּכָכה ֶזה ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹונִים, 
ַהָּקָּב"ה ִמְתּגֶַּלה ָּבעֹוָלם 
וְׁשּום ָּדָבר לֹא ַמְסִּתיר 

ָעָליו.

ֲאנִי ְּכָבר ְמַחֶּכה 
ִלְראֹות ֶאת ֶזה. ָלֵכן 

ֶאְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה 
ִמְצוֹות, וְָכךְ ֲאגֶַּלה ֶאת 

ַהָּקָּב"ה ָּבעֹוָלם.
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ַמּדּוַע ָּבָרא ַהָּקָּב"ה ֶאת ָהעֹוָלם?

ֵׁשׁש",  ַעּמּוֵדי  "ׁשֹוָקיו  ַּבָּפסּוק:  ֶנֱאַמר 
ּוַמְסִּביִרים ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשַהִּמָּלה 'ׁשֹוָקיו' 
ִנְקָרא  ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם.  ְּבִריַאת  ַעל  רֹוֶמֶזת 
ַּבָּפסּוק ְּבֵׁשם "ׁשֹוָקיו" ַעל ֵׁשם ֶזה ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ִהְׁשּתֹוֵקק ִלְבֹרא אֹותֹו. ְּכמֹו ֶׁשָּלַמְדנּו ְּבתֹוְך 
ַהֶּפֶרק, ֶׁשַהָּקָּב"ה "ִנְתַאָּוה ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך 

ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים".

ַעל  נֹוָסִפים  ְטָעִמים  ְּכתּוִבים  ְלָכְך,  ְּבנֹוָסף 
ְּבִריַאת ָהעֹוָלם:

ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ָּכתּוב,  ַּבֹּזַהר5  א( 
ְוַיִּׂשיגּו  ֵיְדעּו  ֶׁשַהִּנְבָרִאים  ְּכֵדי  ָהעֹוָלמֹות 
אֹותֹו, ְּכלֹוַמר - ֶׁשַהִּנְבָרִאים יּוְכלּו ְלַהִּׂשיג 
)ְלָהִבין( ֱאֹלקּות. ְּבדֹוֶמה ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם 
הּוא  ֶאָּלא  ָּבַאְרמֹון,  ְלִהָּׁשֵאר  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו 

ְמֻעְנָין ֶׁשְּבֵני ַהְּמִדיָנה ַיִּכירּו אֹותֹו. 

ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ָאַמר  ָהֲאִריַז"ל  ב( 
ָהעֹוָלמֹות ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשֵלמּות ֹּכחֹוָתיו6. 
ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשאֹוֵהב ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד, ֶׁשְּמַחֵּפׂש ָּכל 
ַהְּזַמן ְלִמי הּוא ָיכֹול ַלֲעֹזר, ֵּכיָון ֶׁשָּכְך הּוא 
ְמַגֶּלה ֶאת ּכַֹח ַהֶחֶסד ֶׁשּלֹו. ַּגם ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא 
ְׁשֵלמּות ַהּטֹוב, ֵיׁש לֹו ָרצֹון ְלַהְׁשִּפיַע ֶחֶסד 
ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ַלִּנְבָרִאים, ְוָלֵכן הּוא ָּבָרא ֶאת 
ָהעֹוָלם - ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְלִמי ְלַהְׁשִּפיַע טֹוב 

ָוֶחֶסד.

ַמּדּוַע אֹוְמִרים ֶׁשַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ִלְבִריַאת 
ְּבָׁשָעה  ַּבַּתְחּתֹוִנים",  "ִּדיָרה  ִהיא  ָהעֹוָלם 

ֶׁשֶּיְׁשָנן ִסּבֹות נֹוָספֹות?

ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות ַּבָּדָבר:

א( ִאם ַהָּקָּב"ה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלמֹות ִּבְׁשִביל 
ָהָיה  א'(,  )ִסָּבה  אֹותֹו  ַיִּכירּו  ֶׁשַהִּנְבָרִאים 
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְבָרא  ַמְסִּפיק 

)ְלָמָׁשל עֹוַלם ָהֲאִצילּות(, ֶׁשֲהֵרי ַהַּמְלָאִכים 
ַמִּׂשיִגים  ָהֲאִצילּות  ֶׁשְּבעֹוַלם  ְוַהְּנָׁשמֹות 
ֵמִאָּתנּו,  יֹוֵתר  טֹוב  ֱאֹלקּות  ּוַמְרִּגיִׁשים 
ּוְלֵׁשם ָמה ָהָיה ָעָליו ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּתְחּתֹון?

ַּגם ִאם ַהִּסָּבה ָהְיָתה ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשֵלמּות 
ֶׁשִּיְבָרא  ַמְסִּפיק  ָהָיה  ב'(,  )ִסָּבה  ֹּכחֹוָתיו 
ְּבעֹוַלם  ּוְכָבר  ֱהיֹות  ָהֲאִצילּות,  עֹוַלם  ֶאת 
ָהֵאין-סֹוִפּיֹות  ַהִּמּדֹות  ִמְתַּגּלֹות  ָהֲאִצילּות 
ָּבעֹוָלם  ָּכְך  ְלֵׁשם  ֹצֶרְך  ְוֵאין  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל 

ַהַּתְחּתֹון.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֹנאַמר  ִאם  ב( 
ִּבְׁשִביל ֶׁשַּיִּכירּו אֹותֹו )ִסָּבה א'(, אֹו ִּבְׁשִביל 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְלִמי ְלַהְׁשִּפיַע טֹוב ָוֶחֶסד )ִסָּבה 
ב'(, יֹוֵצא ִמָּכְך ְּכִאּלּו ִלְפֵני ְּבִריַאת ָהעֹוָלם 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוֹזאת  ָּדָבר,  ַלָּקָּב"ה  'ָחֵסר'  ָהָיה 

לֹוַמר ַעל ַהָּקָּב"ה ַחס ְוָׁשלֹום!

ָלֵכן ֻמְכָרִחים לֹוַמר ֶׁשַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ֶׁשל 
ֶׁשל  ַהַּתֲאָוה  ִּבְגַלל  ִהיא  ָהעֹוָלמֹות  ְּבִריַאת 
ַהָּקָּב"ה ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ְוָלֵכן 
 - ָהֲאִצילּות  עֹוַלם  ֶאת  ִלְבֹרא  ַמְסִּפיק  ֹלא 
ִּכי הּוא ֹלא ֶנְחָׁשב ַּתְחּתֹוִנים, ּוֻמְכָרח ִלְבֹרא 
ְּדָבִרים  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַּדְוָקא 
ֶׁשַּמְסִּתיִרים ּוַמְפִריִעים ַלָּקָּב"ה ְלִהְתַּגּלֹות, 
ּוִמְצוֹות  ְּבתֹוָרה  ֲעבֹוָדֵתנּו  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי 
ֶׁשֶּזה  ְוַלְמרֹות  ָּבעֹוָלם.  ַהָּקָּב"ה  ֶאת  ְנַגֶּלה 
ֹלא 'ָחֵסר' ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – ֲהֵרי ֵיׁש לֹו 

ַּתֲאָוה, ְוַעל ַּתֲאָוה ֹלא ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות...

ַּכּמּוָבן, ַּגם ַהִּסּבֹות ַהּמּוָבאֹות ַּבֹּזַהר ּוְבִכְתֵבי 
ָהֲאִריַז"ל ֵהן ְקדֹוׁשֹות ּוְנכֹונֹות, ְוֵהן ַקָּימֹות 
ְּבִהְתַּגּלּות ְנמּוָכה יֹוֵתר ֶׁשל ָהָרצֹון ָהֱאֹלִקי. 
ֶהְחִליט  ֶׁשִּבְגָלָלּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּסָּבה  ַאְך 
ַהָּקָּב"ה ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם, ִהיא ֵּכיָון ֶׁשִּנְתַאָּוה 

ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים7.


