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י  ל ָהַרּבִ יאּות ׁשֶ ׂשִ י"צ, ְויֹום ַהְתָחַלת ַהּנְ י ָהַרּיַ ל ָהַרּבִ ָבט, יֹום ַהִהּלּוָלא ׁשֶ אִתי ְלֵביִתי' ִנְתּכֹוֵנן ִלְקַראת יּו"ד ׁשְ ֶרת ִמְבַצע 'ּבָ ִמְסּגֶ ּבְ

ְפִקיד  יאּות ּובֹו ִהְתָוה ֶאת ּתַ ׂשִ י ֶאת ַהּנְ ל ַעל ַעְצמֹו ָהַרּבִ י' תשי"א, ִעּמֹו ִקּבֵ אִתי ְלַגּנִ ל ַמֲאַמר 'ּבָ י ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ִלּמּוד ִמׁשְ יא ּדֹוֵרנּו, ּבְ ְנׂשִ

ַתְחּתֹוִנים'.  יָרה ּבְ ֵרְך 'ּדִ ִריַאת ָהעֹוָלם, ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ ְכִלית ּבְ ים ֶאת ּתַ ה ּוְבָכְך ְלַהְגׁשִ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ּדֹוֵרנּו ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ

ִלְלֹמד ֶאת  ֵיׁש  ָהִעְנָין  ֵלמּות  )ִלׁשְ י" תשי"א  ְלַגּנִ אִתי  ְתִחיל "ּבָ ַהּמַ ּבּור  ּדִ ֲאָמר  ַהּמַ ִמּתֹוְך  יֹוִמי  ְלִלּמּוד  ְקָטִעים  ֵהֵבאנּו  ֶזה  ֹקֶבץ  ּבְ

ִגים  ַאְרנּו ֻמּשָׂ מֹו ֵכן, ּבֵ ֲאָמר. ּכְ ל ַהּמַ ֲהָלְך ָהָרִציף ׁשֶ ֵקל ַעל ֲהָבַנת ַהּמַ ּיָ ֹאֶפן ׁשֶ יָלה, ּבְ צּוָרה ַקּלִ ְמקֹורֹו(, ּוֵבַאְרנּו אֹוָתם ּבְ ֲאָמר ּבִ ַהּמַ

ֲאָמר. ּמַ ִרים ּבַ ְזּכָ ֵלִאים ַהּמֻ ים ַהּמְ ְדָרׁשִ יֹון ֶאת ַהּמִ ּלָ ׁשּוֵלי ַהּגִ ְוֵהֵבאנּו ּבְ

ק. גֹוָפן ּדַ אּור ּבְ ב ַהּבֵ ּלַ ּה, ּוְבתֹוכֹו ׁשֻ ּגָ ֲאָמר ַהּמֻ ׁש הּוא ִמּגּוף ַהּמַ ְדּגָ ְקְסט ַהּמֻ ַהּטֶ

י – "ִאיׁש ּוֵביתֹו",  ְחּתִ ּפַ ִלּמּוד זּוִגי/ִמׁשְ ֲאָמר ּבְ ָבט, ֶקַטע ֵמַהּמַ ֲאִריִכים יּו"ד – כ"ב ׁשְ ין ַהּתַ י יֹום, ּבֵ ְבָצע ִנְלַמד ִמּדֵ ֶרת ַהּמִ ִמְסּגֶ ּבְ

ֵלָמה.  ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ת ַהּגְ ת ַאְדמֹו"ר, ִמּתֹוְך ַאְחדּות, ּוְלֶהָחׁשַ רּות ִלְכבֹוד ְקֻדּשַׁ ְ ְלִחּזּוק ַהִהְתַקּשׁ

ין  ּבֵ ׁשֶ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ י  ּתֵ ִלׁשְ אֹוַרְיָתא'(  ּדְ ָמָתא  ַה'ִנׁשְ ִסְגנֹון  )ּבְ הֹוֵריֶהם  ִעם  ִליָלִדים  ִלּמּוד  ִקְטֵעי  הּוְבאּו  ַהחֹוֶבֶרת  ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבַ

"ל. ֲאִריִכים ַהּנַ ַהּתַ

ְכִנית  ב ְמֻאְבָזר ּוָמנּוי ַלּתָ י, ַהּכֹוֶלֶלת ַמְחׁשֵ ל ָהַרּבִ ִויֵדאֹו ׁשֶ ה ּבְ ת ְצִפּיָ ין ַהּלֹוְמִדים ֶעְרּכַ ְגַרל ּבֵ ִלּמּוד ֶזה, ּתֻ ּבְ כּות ָהרּוָחִנית ׁשֶ ֵמֵעֶבר ַלּזְ

נּו'.  ים' אֹו 'ִלְראֹות ֶאת ַמְלּכֵ ל 'ּתֹוַרת ַחּיִ בּוִעית ׁשֶ ְ ַהּשׁ
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ְסִקיָרה
ְך'  י"צ 'ֶהְמׁשֵ י ָהַרּיַ ם ָהַרּבִ ַנת תש"י, ָרׁשַ ׁשְ קּותֹו, ּבִ ּלְ ֶטֶרם ִהְסּתַ

ּבּור  ֶהם – ַמֲאָמר ּדִ ּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָרִקים, ׁשֶ ִרים ּפְ ן ֶעׂשְ ַמֲאָמִרים ּבֶ

ָבט,  ת ֹקֶדׁש יּו"ד ׁשְ ּבַ ׁשַ י" – נֹוַעד ְלִלּמּוד ּבְ אִתי ְלַגּנִ ְתִחיל "ּבָ ַהּמַ

ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש.  ִנית ִרְבָקה, ֵאׁשֶ ל ָהַרּבָ קּוָתּה ׁשֶ ּלְ יֹום ִהְסּתַ

ת ֹקֶדׁש,  ּבַ ׁשַ ֲאָמר ּבְ ׁשּו ַהֲחִסיִדים ְלִלּמּוד ַהּמַ ּגְ ּנִ ׁשֶ ה, ּכְ ַאְך ְלַמֲעׂשֶ

י  ל ָהַרּבִ קּותֹו ׁשֶ ּלְ ָבר ַאַחר ִהְסּתַ ֲחִרית, ָהָיה ֶזה ּכְ ת ׁשַ ִפּלַ ִלְפֵני ּתְ

אֹותֹו ּבֶֹקר. ֵאְרָעה ּבְ י"צ, ׁשֶ ָהַרּיַ

ַרּבֹות  ַהְפָצרֹות  ַאַחר  ָבט תשי"א,  ׁשְ יּו"ד  ּבְ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ָנה  ׁשָ

י  ָהַרּבִ ֵנאֹות  ָהעֹוָלם,  ַרֲחֵבי  ּבְ ִרים  ָ ֻקּשׁ ְוַהּמְ ַהֲחִסיִדים  ד  ִמּצַ

ַתח  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֹזאת,  א  ּוִבּטֵ יאּות,  ׂשִ ַהּנְ ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ

סּוק  ַהּפָ ַעל  הּוא  ם  ּגַ ַסב  ּנָ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ ֲאִמיַרת  ּבַ

ֲאָמר  ַתח ֶאת ַהּמַ ּפָ ׁשֶ י"צ, ּכְ י ָהַרּיַ ַהג ָהַרּבִ ּנָ ִפי ׁשֶ י" )ּכְ אִתי ְלַגּנִ "ּבָ

ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק",  ְתִחיל – "ֵראׁשִ ּבּור ַהּמַ אֹותֹו ּדִ ּלֹו, ּבְ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

"ּב(. ַ י ָהַרּשׁ ל ָהַרּבִ ֲאָמר ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ח ַהּמַ ּבֹו ִנְפּתַ

ֲחִביִבין"  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ִעְנַין "ּכָ ּבְ י  ָהַרּבִ ֶזה ָעַסק  ְיסֹוִדי  ַמֲאָמר  ּבְ

ֵקן,  ַהּזָ ֵמַאְדמֹו"ר  ִביִעי'  ְ ַהּשׁ 'ַהּדֹור  ּדֹוֵרנּו,  ְפִקיד  ּתַ יר ֶאת  ְוִהְגּדִ

י  יר ָהַרּבִ ֲאָמר ִהְזּכִ ַמֲהַלְך ַהּמַ ׁש. ּבְ ֹפַעל ַמּמָ ה ּבְ ֻאּלָ ְלָהִביא ֶאת ַהּגְ

ְך  ֶמׁשֶ ם ּבְ יֵאינּו, ְוָכְך ָנַהג ּגַ ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ ָעִמים ֶאת ּכָ ר ּפְ ִמְסּפַ

ל  ל ּכָ ֵבאּוֵריֶהם ׁשֶ ֲאָמר ּבְ ֹזר ֶאת ַמֲהַלְך ַהּמַ אֹות ִלׁשְ ִנים ַהּבָ ָ ַהּשׁ

יֵאינּו. ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ

•

ׁשּות  ִכי ְוִהְתַרּגְ י ִמּתֹוְך ּבְ ּנּו ָאַמר ָהַרּבִ ֲחָלִקים ִמּמֶ ַמֲאָמר ֶזה, ׁשֶ ּבְ

יֵאינּו,  ְנׂשִ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ִסּפּור  י  ָהַרּבִ ֵמִביא  ֲעצּוָמה, 

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ מֹו  )ּכְ ה'  ְקֻדּשָׁ ּדִ טּות  'ׁשְ ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבָ ְלַהְנָהָגָתם  ֻדְגָמה  ּכְ

ַעם  ִמּטַ ְלַמְעָלה  טּות(,  ׁשְ ׁשֹון  ִמּלְ ים',  ּטִ ׁשִ ֵמ'ֲעֵצי  נּוי  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ

ֶאת  ָלנּו  ָסְללּו  ֵהם  ּוְבָכְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ִעְנָין  ּבָ ָוַדַעת, 

ֹאֶפן ּדֹוֶמה. ם ָאנּו ּבְ ֶרְך, ִלְנֹהג ּגַ ַהּדֶ

ַהּדֹור  ל  ׁשֶ ֻדְגָמתֹו  ּבְ ַלֲעֹבד  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  ָעֵלינּו,  ֵכן,  מֹו  ּכְ

ִביִעי ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ְ ַהּשׁ ה ָהָיה ַהּדֹור  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָהִראׁשֹון. 

ב,  ל עֹוֵבר ָוׁשָ ִפי ּכָ ֲעבֹוָדתֹו ָהְיָתה ְלַהְקִריא ּוְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבְ ׁשֶ

ֶלת  ם ָעֵלינּו ֻמּטֶ ְך ּגַ רּוְך הּוא, ּכָ דֹוׁש ּבָ ר ֶאת ָהעֹוָלם ִעם ַהּקָ ּוְלַחּבֵ

ֲעבֹוָדה זֹו.

ֲאָמר, ְלִהְתָראֹות ִעם  י ֶאת ַהּמַ ם ָהַרּבִ ּיֵ ּסִ ִפי ׁשֶ ה, ּכְ ְך ִנְזּכֶ ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ָרה ְטָפִחים, ְוהּוא ִיְגָאֵלנּו!  ה ֵמֲעׂשָ גּוף, ּוְלַמּטָ ה ּבְ י, ְלַמּטָ ָהַרּבִ



ְלִלּמּוד זּוִגי/ ִמְׁשַּפְחִּתי
יֹום א

ָבט תשי"א י", יּו"ד ׁשְ אִתי ְלַגּנִ ְתִחיל "ּבָ ּבּור ַהּמַ ַמֲאָמר ּדִ

אֹות א. ֵּבאּור ַּכָּוַנת ַהָּלׁשֹון "ִעַּקר ְׁשִכיָנה"

ְלקּותּו,  ַמֲאָמרֹו ְליֹום ִהְסּתַ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ְבּ ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכֹוֵתב ּכְ

ָבט ה'שי"ת: יּו"ד ׁשְ

ִמְדַרׁש  ה", ְוִאיָתא ּבְ י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ יִרים ֶנֱאַמר "ּבָ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ ּבְ

ַעל  ר  ַדּבֵ ַהּמְ סּוק,  ַהּפָ ַנת  ּוָ ּכַ יר ֶאת  ַמְסּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ ְמקֹומֹו(,  )ּבִ ה  ַרּבָ
ִלי  "ְוָעׂשּו  ֱאַמר  ּנֶ )ּכַ עֹוָלם  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְרָתה  ׁשָ ּבֹו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת  יֹום 

ֶרד ה'  ן ּתֹוָרה )ּבֹו ֶנֱאַמר "ַוּיֵ ְך ְלַמּתַ ֶהְמׁשֵ תֹוָכם"(, ּכְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ִמְקּדָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִעם ַהּקָ ל ַעם ִיׂשְ ַעל ַהר ִסיַני"(, ְוִנְפֲעָלה ִהְתַאֲחדּות ׁשֶ

ה"( -  הּוא )"ֲאֹחִתי ַכּלָ

ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  ׁשֶ ֲהֵרי  י,  ְלַגּנִ א  ֶאּלָ אן  ּכָ ִתיב  ּכְ ֵאין  ְלַגן  ׁשֶ ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ

ֶהָחָתן1,  ל  ׁשֶ יָרתֹו  ּדִ ר  ְוִעּקַ ה  ַהֻחּפָ ְמקֹום   – ְלִגּנּוִני  א  ֶאּלָ ן,  ּגַ ִלְסַתם 

ָיְרָדה  ּבֹו  ֶזה,  יֹום  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִרי  ִעּקָ ָהָיה  ׁשֶ ְלָמקֹום 
י" –  ְלַגּנִ אִתי  ְבָיכֹול "ּבָ ּכִ רּוְך הּוא אֹוֵמר  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִכיָנה ָלעֹוָלם,  ְ ַהּשׁ

ִכיָנה  ר ׁשְ ִעּקַ יָון ּדְ י, ּכֵ ּלִ ִרי ׁשֶ קֹום ָהִעּקָ ּמָ ּכֹן ּבַ רֹות ְוִלׁשְ י ׁשּוב ִלׁשְ ָחַזְרּתִ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ְרָתה  ׁשָ ִריָאה  ַהּבְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ
ְדָרׁש2. ל ַהּמִ אן ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ְחּתֹון. ַעד ּכָ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבְ

1. פירוש יפה קול לשיר השירים רבה.
2. המדרש המלא:

"באתי לגני,
אמר ר' מנחם חתניה דר' אלעזר בר אבונה בשם ר' שמעון בר' יוסנה: 

באתי לגן אין כתיב כאן, אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי מתחלה, ועיקר שכינה 
לא בתחתונים הייתה?

הדא הוא דכתיב: )בראשית ג'( וישמעו את קול ה' א-לוהים מתהלך בגן. 
אמר רבי אבא: 

מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, מקפץ וסליק מקפץ וסליק. 
חטא אדם הראשון ונסתלקה השכינה לרקיע הראשון. 

חטא קין נסתלקה לרקיע השני. 
חטא אנוש נסתלקה לרקיע השלישי. 

חטא דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי. 
חטא דור המגדל נסתלקה לרקיע החמישי. 
חטאו אנשי סדום נסתלקה לרקיע הששי. 

חטאו המצריים בימי אברהם נסתלקה לרקיע השביעי. 
כנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידוה לארץ. 

זכה אברהם הורידה משביעי לששי. 
עמד יצחק והורידה מששי לחמישי. 

עמד יעקב והורידה מחמישי לרביעי. 
עמד לוי והורידה מרביעי לשלישי. 
עמד קהת והורידה משלישי לשני. 

עמד עמרם והורידה משני לאחד, שהוא ראשון. 
עמד משה והורידה לארץ. 

אמר רבי יצחק: 
הדא הוא דכתיב: )תהילים ל"ז( צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה. 

הרשעים מה עשו? 
תלויין באויר, כי לא השכינו שכינה לארץ. 

אבל הצדיקים השכינו שכינה לארץ. 
מה טעם צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה? 

ישכינו לשכינה עליה. 

ֲאָמר,  ַהּמַ ל  ׁשֶ א'  אֹות  ּבְ ִכיָנה,  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֹון  ַהּלָ ּיּוק  ּדִ ּוְלָהִבין 
ָנה  ּוָ ַהּכַ יֵאינּו, ׁשֶ ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ אּוֵרי ּכָ י ּבֵ ַהְרָחָבה3, ַעל ּפִ י ּבְ ְמָבֵאר ָהַרּבִ

ֵעת  ְחּתֹון, ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְרָתה ּבָ ִכיָנה ׁשָ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ְדָרׁש ׁשֶ ִדְבֵרי ַהּמִ ּבְ

ַרק  לֹא  ִהיא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּוַבֲהָקַמת  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ִריָאה  ַהּבְ

בֹוָהה  ה ַהּגְ ְרּגָ א ַלּדַ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ֶאּלָ ֶרת ּבִ ֻדּבֶ ִכיָנה ַהּמְ ְ ת ַהּשׁ ְלַדְרּגַ

ִכיָנה": ר ׁשְ יֹוֵתר – "ִעּקַ ּבְ

ֵקן  ֵבאּור ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִכיָנה", ִהיא ּכְ ר ׁשְ ִעְנַין "ִעּקַ אן, ּבְ ָנה )ּכָ ּוָ א ַהּכַ ֶאּלָ
ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֲאָמר( ַעל ָהאֹור  ּמַ ּבַ י  "ּב אֹוָתם ֵמִביא ָהַרּבִ ַ י ָהַרּשׁ ְוָהַרּבִ

ָרָמה  הּוא ֲעַדִין ּבָ ִפי ׁשֶ עֹוָלמֹות, ּכְ ִאיר ּבָ ּמֵ ֵמעֹוָלמֹות, ׁשֶֹרׁש ָהאֹור ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהּקָ אֹור ָהֵאין סֹוִפי ׁשֶ לּול ּוְמֻאָחד ּבָ הּוא ּכָ יֹוֵתר, ׁשֶ ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ

ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ]=ּכְ ְמצּום'  ַה'ּצִ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ

ֵאינֹו  ַהָחְמִרי  ָהעֹוָלם  ְך  ּכָ יק,  ְוַנְרּתִ ָמֵגן  ְללֹא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוֹחם  אֹור  ֶאת 

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ל ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור ָהרּוָחִני ָהֵאין סֹוִפי ׁשֶ ְמֻסּגָ

ר  ְקָרא ִעּקַ ּלֹו4[, ְוהּוא ַהּנִ ִריָאה ה' 'ִצְמֵצם' ֶאת ָהאֹור ׁשֶ ְוָלֵכן ִלְפֵני ַהּבְ

ֵעת  ִריָאה, ְוֵכן ּבְ ת ַהּבְ ְתִחּלַ עֹוָלמֹות ּבִ ֵהִאיר ּבָ ִכיָנה, ְואֹור ֶזה הּוא ׁשֶ ׁשְ
ן. ּכָ ׁשְ ן ּתֹוָרה ַוֲהָקַמת ַהּמִ ַמּתַ

רֹות  ִכיָנה ִלׁשְ ְ ר ַהּשׁ ן ָחְזָרה ִעּקַ ּכָ ׁשְ ן ּתֹוָרה ּוַבֲהָקַמת ַהּמִ ֵעת ַמּתַ ִקּצּור: ּבְ

ִכיָנה"  ׁשְ ר  "ִעּקַ ְדָרׁש  ַהּמִ ּוְבִדְבֵרי  י".  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ְוַעל  עֹוָלם,  ּבָ

אֹור ֵאין  הּוא ֲעַדִין ּבְ ִפי ׁשֶ יֹוֵתר, ׁשֶֹרׁש ָהאֹור ּכְ בֹוָהה ּבְ ה ַהּגְ ְרּגָ ָנה ַלּדַ ּוָ ַהּכַ

רֹות. י ֵהיָכן ָיַרד אֹור ֶזה ִלׁשְ ָאה ְיָבֵאר ָהַרּבִ אֹות ַהּבָ ְמצּום. ּבָ ְפֵני ַהּצִ ּלִ סֹוף ׁשֶ

יֹום ב

אֹות ב. ֵּבאּור ַּכָּוַנת ַהָּלׁשֹון "ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה"

ְמבֹוָאר  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ּדְ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ב( 
ָהעֹוָלמֹות  ַעל  לֹא  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ  - ָקֵאי  ַתְחּתֹוִנים  ּדְ ְדָרׁש  ֵמַהּמִ
ָלעֹוָלמֹות  ַיַחס  ּבְ ַרק  ְחּתֹון'  'ּתַ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ים  ָהרּוָחִנּיִ

יֹוֵרד  ְמצּום,  ַהּצִ ]=ַאַחר  לּות',  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ 'ֵסֶדר  ּבְ ֵמֶהם  בֹוִהים  ַהּגְ

עֹוָלם  ּבָ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ַעד  ּוִמְצַטְמֵצם  ְוהֹוֵלְך  ְלַמְדֵרָגה',  ְדֵרָגה  ִמ'ּמַ ָהאֹור 

ֶהם ָהאֹור  ּבָ 'ְסִפיָרה'  ְיִריַדת ַמְדֵרָגה מֹוָרה ַעל 'עֹוָלם' אֹו  ל  ּכָ נּו.  ּלָ ׁשֶ

ַאְך  ַהּקֹוֶדֶמת.  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  חּוָתה  ּפְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהֱאלִֹקי הּוא 

ל  ּכָ ּה  ּבָ ֶלת  ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ מֹו  ּכְ ָלזֹו  זֹו  ְקׁשּורֹות  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ִני,  ׁשֵ ד  ִמּצַ

ְוָקא, ַעל  ּדַ א  ה.[ ֶאּלָ ִנּיָ ְ לֹות ָהַאַחת ֵמַהּשׁ ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ ַהֻחְליֹות ְקׁשּורֹות 

ַמֲאַמר  )ּכְ ִריָאה  ַהּבְ ַרת  ַמּטְ ְכִלית  ּתַ ִהיא  ּבֹו  ׁשֶ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם 
יָרה  רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ּדִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ִנְתַאּוָ

ְחּתֹוִנים5"(,  ּתַ ּבַ

ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 

שוכן עד וקדוש שמו. 
ואימת שרת שכינה עליה? 

ביום שהוקם המשכן, שנאמר )במדבר ז'( ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן".
3. לשלימות העניין, מומלץ ללומדו במקור, במאמר המלא. 

4. ראה תניא, שער היחוד והאמונה רפ"ד.
5. תניא ריש פרק ל"ו, על פי מדרש תנחומא לפרשת נשא. 



ְרָתה ִלְפֵני ַהֵחְטא - ָלָרִקיַע, ְוַעל  קֹום ּבֹו ׁשָ ִכיָנה ֵמָאֶרץ - ַהּמָ ְ ַהּשׁ
אִתי  ָאֶרץ - ּבָ רֹות ּבָ ן ּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני ִהיא ָחְזָרה ִלׁשְ ְיֵדי ַמּתַ

י ְלִגּנּוִני. ְלַגּנִ

ְחּתֹוִנים", ֲהֵרי  ּתַ יָרה ּבַ ְכִלית ַהּכֹל ִהיא "ּדִ ּתַ יָון ׁשֶ ּכֵ י ׁשֶ ֵעת ְמָבֵאר ָהַרּבִ ּכָ

ַהְחָזַרת  ֶגד,  ּוִמּנֶ ַהֵחְטא,  ְיֵדי  ַעל  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִסּלּוק   - ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ר  ִעּקַ ׁשֶ

ֵמָהָאֶרץ  קּוָתּה  ּלְ ִהְסּתַ הּוא   - יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ַוֲחָזָרָתּה ָלָאֶרץ:

ַעת  ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ה ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא הּוא ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ּלּוק ׁשֶ ר ַהּסִ ְוִעּקַ
ְוָקא.  ּדַ

ֵעץ  ֵחְטא  ָהָיה  ַהֲחָטִאים  ר  ִעּקַ ֲהֵרי  ַהֵחְטא,  ִעְנַין  ּבְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָמקֹום  ְנִתיַנת  ָהָיה  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ֲהֵרי  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ
ָלל  ְפֵני ֵכן לֹא ָהְיָתה ּכְ ּלִ יָון ׁשֶ ן, ּכֵ אּו ְלַאַחר ִמּכֵ ּבָ ָאר ַהֲחָטִאים ׁשֶ ִלׁשְ
ַעת ָהָיה  עֹוָלם, ְוָלֵכן ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ל ֵחְטא ּבָ רּות ׁשֶ ְמִציאּות ְוֶאְפׁשָ

ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוכּו',  ה ְוגֹוֵרם ְלַהֲחָטִאים ּדְ ִסּבָ ב ּכְ ֶנְחׁשָ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ִכיָנה ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּלּוק ׁשֶ ַהּסִ ת ַהֵחְטא, ּדְ ְפֻעּלַ מֹו ֵכן הּוא ּבִ ּכְ
ק ַעל ְיֵדי  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ֶ ּלּוק הּוא ַמה ּשׁ ר ַהּסִ ה ִעּקַ ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא, ִהּנֵ

ְוָקא. ְחּתֹון ּדַ ה ַהּתַ ַעת ֵמעֹוָלם ַהּזֶ ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ְחּתֹוִנים הּוא ּבָ ּתַ ִכיָנה ּבַ ָרַאת ַהׁשְ ר ַהׁשְ ִעּקַ ם ׁשֶ ְכׁשֵ ּדִ
ּלּוק הּוא ַמה  ר ַהּסִ ִעּקַ ּלּוק - ּדְ ַהּסִ מֹו ֵכן הּוא ּבְ ה ּכְ ְוָקא, ִהּנֵ ּדַ
ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָקא,  ּדַ ֵמָהָאֶרץ  ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ּשׁ

ִכיָנה ֵמָאֶרץ ָלָרִקיַע,  ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסּתַ ַעת, ׁשֶ ַהּדַ

ַנת תש"י(  ל ׁשְ ֲאָמר ׁשֶ ַהּמַ ֵאינֹו ְמָצֵרף )ּבְ ַעם ׁשֶ ן ַהּטַ ם ּכֵ ְוֶזהּו ּגַ
ְפֵני  ב ֶזה ּבִ ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוחֹוׁשֵ ַעת ִעם ַהֲחָטִאים ּדְ ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ֶוֱאנֹוׁש  ַקִין  ּדְ ַהֲחָטִאים  ְבּ ׁשֶ ְלִפי  ַעְצמֹו6, 
ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ַעת ׁשֶ ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ֵמָרִקיַע ְלָרִקיַע, ַמה ּשׁ
ר  ִעּקָ ּבְ ֶזה  ֵמָהָאֶרץ,  ּלּוק  ַהּסִ ׁשֶ זֹאת  ַבד  ּלְ ׁשֶ ָלָרִקיַע,  ֵמָאֶרץ 

ּלּוק. ר ִעְנַין ַהּסִ ם ִעּקַ ה ֶזהּו ּגַ נֹוֵגַע ָלנּו, ִהּנֵ

ְדָרׁש:(  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ְלָהִביא  ֲאָמר  ּמַ ּבַ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ יְך  )ּוַמְמׁשִ
ה,  ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוהֹוִרידּו  יִקים  ַצּדִ ז'  ָעְמדּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ר  ִכיָנה ֵמָרִקיַע ז' ְלו' כּו' )ּוְמַקּצֵ ְ ַאְבָרָהם ָזָכה ְוהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ
ִביִעין  ְ ַהּשׁ )ְוָכל  ִביִעי  ְ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ה  ֹמשֶׁ י  ּכִ ַעד  ם(  ּוְמַסּיֵ ֶזה  ּבָ

ָאֶרץ.  ה ּבָ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ּלּוי ַהּשׁ ֲחִביִבין7( הֹוִרידֹו - ֶאת ּגִ

6. ובלשונו: "דעקר שכינה בתחתונים היתה, ועל ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה 
מארץ לרקיע, ועל ידי חטא קין ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע א' לב' וג'. . ".

7. כדברי המדרש )ויקרא רבה כט, יא(:
"כל השביעין חביבין לעולם –

ושמי  שמים  רקיעים:(  שבעה  המדרש  מונה  )וכאן  חביב  השביעי  )=למעלה(  למעלן 
ה(  סח,  )תהלים  וכתיב  ערבות,  הוא(  ו)השביעי  ומעון,  זבול  ושחקים  ורקיע  השמים 
"סולו לרוכב בערבות בי-ה שמו" )-ומכאן שהשביעי הוא החביב, וכן בדברים הבאים 
המפורטים במדרש(. בארצות שביעית חביבה )וכאן מונה המדרש שבע ארצות:( ארץ 
אדמה ארקא גיא ציה נשיה, )והשביעית היא( תבל, וכתיב )שם ט, ט( "והוא ישפוט תבל 

בצדק ידין לאומים במישרים". 
בדורות שביעית חביב )וכאן מונה המדרש שבעה דורות:( אדם שת אנוש קינן מהללאל 

ירד, )והשביעי הוא( חנוך, וכתיב )בראשית ה, כד( "ויתהלך חנוך את הא-להים". 

ְבַעת ַהּדֹורֹות הּוא ַעל  ְך ׁשִ ֶמׁשֶ ְפֲעָלה ּבְ ּנִ ָכה ׁשֶ ר ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִעּקַ ּדְ
ָאֶרץ,  ה ּבָ ְוָקא הֹוִרידֹו ְלַמּטָ ה ּדַ ֲהֵרי ֹמשֶׁ ה, ׁשֶ ְיֵדי ֹמשֶׁ

הּוא  ר  ָהִעּקָ ֲהֵרי  ְלַמְעָלה  ה  ַמּטָ ִמּלְ ּלּוק  ַהּסִ ִעְנַין  ּבְ ׁשֶ ם  ְכׁשֵ ּדִ
ה  ִהּנֵ ְלֵעיל,  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ֵמָהָאֶרץ  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ּבְ
ִעְנַין  ר  ִעּקַ ה,  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ָכה  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ּבְ ֵכן הּוא  מֹו  ּכְ

ְוָקא,  ָאֶרץ ּדַ ה ּבָ ָכה הּוא ְלַמּטָ ַהַהְמׁשָ

ָאנּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָלנּו,  נֹוֵגַע  ר  ִעּקָ ּבְ ה  ְלַמּטָ ָכה  ַהַהְמׁשָ ׁשֶ זֹאת  ְלַבד  ּדִ
ָכה,  ר ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ם ִעּקַ ה ֶזהּו ּגַ ָאֶרץ, ִהּנֵ ה ּבָ אן, ְלַמּטָ ִנְמָצִאים ּכָ

ְחּתֹון.  ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ אן, ּבָ ְוָקא ּכָ ָאמּור ְלֵעיל, ּדַ ְכִלית ִהיא ּכָ ַהּתַ יָון ׁשֶ ּכֵ

ְוָקא.  ה ּדַ ה ַעל ְיֵדי ֹמשֶׁ ְוֶזה ַנֲעׂשָ

ְמָבֵאר  ה,  ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלהֹוִריד  ָזָכה  ה  ְוָקא ֹמשֶׁ ּדַ ׁשֶ ָלֶזה  ַעם  ְוַהּטַ
ּנֹוִסיף  ׁשֶ ּוְכִפי  ֲחִביִבין  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ י  ּכִ ר,  ֻמְסּגָ ּבְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ

ָאה. אֹות ַהּבָ ְוִנְלַמד ּבָ

ְמצּום,  ְפֵני ַהּצִ ּלִ ִכיָנה הּוא ׁשֶֹרׁש ָהאֹור ׁשֶ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ֵאר ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ִקּצּור: ַאַחר ׁשֶ

א  עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ רֹות, לֹא ּבָ אֹור ֶזה ָיַרד ִלׁשְ י ּוֵבֵאר ׁשֶ הֹוִסיף ָהַרּבִ

ִריָאה.  ַרת ַהּבְ ְכִלית ַמּטְ אן ִהיא ּתַ ּכָ יָון ׁשֶ ְחּתֹון, ּכֵ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְוָקא ּבָ ּדַ

ָהְלָכה  ם  ָ )ּוִמּשׁ ֵמָהָאֶרץ  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ַאַחר  ַאְך 

ְוַעל  ִביִעי(.  ְ ַאר ַהֲחָטִאים, ַעד ָלָרִקיַע ַהּשׁ ְיֵדי ׁשְ ָקה ְלַמְעָלה, ַעל  ּלְ ְוִהְסּתַ

ְבָעה ּדֹורֹות,  ְך ׁשִ ֶמׁשֶ יִקים, ָיְרָדה ׁשּוב ֵמָרִקיַע ְלָרִקיַע, ּבְ ּדִ ְבַעת ַהּצַ ְיֵדי ׁשִ

ְוהֹוִריָדּה  ָזָכה  ֲחִביִבין",  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ְו"ָכל  ִביִעי  ְ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ה,  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ַעד 

ן ּתֹוָרה. ֵעת ַמּתַ ָאֶרץ, ּבְ ה ּבָ ְלַמּטָ

יֹום ג

אֹות ג. ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי

אֹול: ָמה ָקַדם  ן ִלׁשְ ִביִעין ֲחִביִבין", ִנּתָ ְ ל ַהּשׁ ְדָרׁש "ּכָ ְבֵרי ַהּמִ ג( ַעל ּדִ
ה  ֹמשֶׁ )ּוְלֻדְגָמה,  ְדָרׁש  ַהּמִ מֹוֶנה  אֹוָתם  ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהִאם  ְלָמה, 

ד  ִמּצַ ֲחִביִבים  ֵהם  י(  ִיׁשַ ל  ׁשֶ ָבָניו  ּבְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְוָדִוד  ָאבֹות,  ּבָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ר  ִמְסּפָ ה  ּזֶ ׁשֶ  – ים  ִביִעּיִ ְ ַהּשׁ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַמִים  ָ ִמּשׁ ע  ִנְקּבַ ָלֵכן  ַעְצָמם, 

ֶהם,  ּלָ יבּות ׁשֶ ל ֶאת ַהֲחִביבּות ְוַהֲחׁשִ ַסּמֵ ּמְ ׁשֶ

ָלעֹוָלם  ֹפַעל  ּבְ יַע  ִהּגִ ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ֶזה  )ּוְלֻדְגָמה,  ים  ִביִעּיִ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ אֹו 

א  ֶאּלָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ יבּות  ַהֲחׁשִ ַעל  ֵמִעיד  ַרק  לֹא  ָלָאבֹות(,  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדֹור  ּבַ

י: ְך עֹוֶנה ָהַרּבִ ֻיֶחֶדת? ַעל ּכָ יבּות ְוַהֲחִביבּות ַהּמְ יֹוֵצר8 ֶאת ַהֲחׁשִ

אברהם  ה'אבות':(  בדורות  צדיקים,  שבעה  המדרש  מונה  )וכאן  חביב  שביעי  באבות 
יצחק ויעקב לוי קהת עמרם, )והשביעי הוא( משה, וכתיב )שמות יט, ג( "ומשה עלה 

אל הא-להים". 
בבנים השביעי חביב שנאמר )דה"א ב, טו( "דוד )הוא( השביעי". 

במלכים השביעי חביב )וכאן מונה המדרש שבעה מלכים:( שאול איש בושת דוד שלמה 
רחבעם אביה, )והשביעי הוא( אסא, וכתיב )שם ב יד, י( "ויקרא אסא אל ה'". 

בשנים שביעי חביב שנאמר )שמות כג, יא( "והשביעית תשמטנה ונטשתה".
בשמיטין שביעי חביב שנא' )ויקרא כה, י( "וקדשתם את שנת החמשים".

בימים שביעי חביב שנאמר )בראשית ב, ג( "ויברך א-להים את יום השביעי". 
בחדשים שביעי חביב שנא' "בחדש השביעי באחד לחדש"".

8. ע"ד החקירה לגבי סימני כשרות, האם הם סימנים שרק מעידים על הכשרות, או שהם 
גורמים ומהווים סיבה לכשרות. ראה מחלוקת רש"י ותוספות, חולין ריש סא, א, ועוד.



ִביִעין ֲחִביִבין  ְ ׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ְוָכל ַהּשׁ ה ִמּלְ ְוִהּנֵ
ֲעָלה הּוא  ר ַהּמַ ִעּקַ ה ׁשֶ ִביִעין, מּוָכח ִמּזֶ ל ַהֲחִביִבין ׁשְ ְולֹא ּכָ
הּוא  ֶזה  ד  ִמּצַ ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ ִביִעי,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶזה 

ֲחִביבּותֹו,  

ל  ָאה )ָהרֹוֶמֶזת לֹא ַרק ְלדֹורֹו ׁשֶ ְסָקָנה ַהּבָ ה מֹוִליְך אֹוָתנּו ַלּמַ ָהִעְנָין ַהּזֶ

יֵאינּו, ּוְכִפי  ִביִעי ְלַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ ְ נּו, ַהּדֹור ַהּשׁ ּלָ ם ַלּדֹור ׁשֶ א ּגַ ה, ֶאּלָ ֹמשֶׁ

ְך ָהאֹות(: ֶהְמׁשֵ בַֹאר ּבְ ּיְ ׁשֶ

ְרצֹונֹו  ְבִחיָרתֹו  ּבִ לּוי  ַהּתָ ִעְנָין  ד  ִמּצַ ֵאינֹו  ֲחִביבּותֹו  ׁשֶ ַהְינּו 
ד ַהּתֹוָלָדה,  א ִמּצַ ה ּבָ ּזֶ ִביִעי, ׁשֶ הּוא ׁשְ ֶזה ׁשֶ י ִאם ּבָ ַוֲעבֹוָדתֹו, ּכִ

ִביִעין ֲחִביִבין. ְ ל ַהּשׁ ה ּכָ ּוְבָכל זֹאת ִהּנֵ

אּוַלי ֵאינֹו ָחִביב  ִביִעי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹן ׁשֶ ְ ּדֹור ַהּשׁ ְמָצא ּבַ ּנִ לֹוַמר, ִמי ׁשֶ ּכְ

ֶעֶצם  י  ּכִ ָאֶרץ,  ּבָ ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלהֹוִריד  ְכֵדי  ּבִ יק  ַמְסּפִ ְוָראּוי 

ֻיֶחֶדת ְוהֹוֵפְך אֹותֹו  ִביִעי ּפֹוֵעל ּבֹו ֶאת ַהֲחִביבּות ַהּמְ ְ ּדֹור ַהּשׁ ֱהיֹותֹו ּבַ

ִלְהיֹות ָראּוי ְלָכְך.

ד ַהֲחִביבּות  ָנה ּתֹוָרה ַעל ָידֹו, לֹא ַרק ִמּצַ ּתְ ּנִ ה ׁשֶ ְוָלֵכן ָזָכה ֹמשֶׁ
ִביִעי ָלָאבֹות.  ְ הּוא ַהּדֹור ַהּשׁ יָון ׁשֶ ר ּכֵ ִעּקָ א ּבְ ּלֹו, ֶאּלָ ית ׁשֶ ָהִאיׁשִ

ִני ָעֵלינּו ִלְזּכֹר: ד ׁשֵ ַאְך ִמּצַ

ת  ְתִחּלַ )ּבִ ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאר  ּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ר ַמֲעַלת  ִביִעין ֲחִביִבין ִנּכָ ְ ַהּשׁ ִעְנָין ּדְ ם ּבָ ּגַ ּבֹואֹו ְלָאֵמִריָקה( ׁשֶ
ִביִעי ָלִראׁשֹון,  הּוא ׁשְ ִביִעי הּוא ׁשֶ ל ִעְנַין ׁשְ ֲהֵרי ּכָ ָהִראׁשֹון, ׁשֶ
ִאים ַאֲחָריו(, לֹא  ל ַהּדֹורֹות ַהּבָ ל ַהּדֹור ָהִראׁשֹון )ְוׁשֶ ּוְללֹא ַמֲעָלתֹו ׁשֶ

ֵהִביא  ׁשֶ ל  ׁשָ ַהּמָ ]ּוְכִפי  ִביִעי.  ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ית  ִמְתַגּלֵ ָהְיָתה 

י ֲעָנק"  ּבֵ ס ַעל ּגַ "ַנּנָ הּוא ּכְ נּו, ׁשֶ ּלָ ַיַחס ַלּדֹור ׁשֶ ָעִמים9 ּבְ ר ּפְ י ִמְסּפַ ָהַרּבִ

ְך ָלֲעבֹוָדה  ֶהְמׁשֵ אֹות ּבְ נּו ּבָ ּלָ כּויֹות ׁשֶ ס', ַאְך ַהּזְ ד ַעְצמֹו הּוא 'ַנּנָ - ִמּצַ

ה,  ֻאּלָ ה ַלּגְ ְוָקא ִנְזּכֶ ְדמּו ָלנּו, ְוָלֵכן ָאנּו ּדַ ּקָ ים ׁשֶ ל ַהּדֹורֹות ָהֲעָנִקּיִ ל ּכָ ׁשֶ

ר ָהֲעָנק  בֹוּהַ יֹוֵתר ְורֹוֶאה ְלֶמְרָחק ַרב יֹוֵתר, ֵמֲאׁשֶ ְמָצא ּגָ ּנִ ס ׁשֶ ּנָ מֹו ַהּנַ ּכְ

ֵתָפיו.[  הּוא רֹוֵכב ַעל ּכְ ׁשֶ

ה הּוא  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ּדֹורֹו  ׁשֶ ָאבֹות,  ּבָ ָהִראׁשֹון  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ָאז  ּוֵבֵאר 
ֵני  ּלֹו ִהיא ִמּפְ ֲעָלה ׁשֶ ַהּמַ הּו ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ׁשֶ ּזֶ ּנּו, ׁשֶ ִביִעי ִמּמֶ ְ ַהּשׁ

ִביִעי  ְ ׁשֹוֶנה ֵמַהּדֹור ַהּשׁ עֹוָלם )ּבְ ִפְרסּום ַוֲהָפַצת ֱאלֹקּות ּבָ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
ד  א ִמּצַ ִחיָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ֶאּלָ ֵני ּבְ ָאמּור, לֹא ִמּפְ ּלֹו ִהיא, ּכָ ֲעָלה ׁשֶ ַהּמַ ׁשֶ

ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָהְיָתה ֲעבֹוָדתֹו ּבִ ִביִעי(, ְוׁשֶ ֶעֶצם ֱהיֹותֹו ׁשְ

)ַאף  עֹוד  ּומֹוִסיף  ֲעַדִין,  ֶזה  ּבָ ק  ּפֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  י"צ  ָהַרּיַ י  ]ְוָהַרּבִ
ִסיַרת ֶנֶפׁש  ֹאֶפן ַהּמְ ם ְלגּוף ָהִעְנָין( ּדְ ִלְכאֹוָרה ֵאין ֶזה נֹוֵגַע ׁשָ ּדְ
א  ׂש ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶאּלָ ּלֹא ִחּפֵ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהָיה ׁשֶ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ

ד. בַֹאר ִמּיָ ּיְ ִפי ׁשֶ ֹפַעל ֶאת ַנְפׁשֹו, ּכְ ָמַסר ּבְ

ִסיַרת  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַהּמְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ּדְ ין ַהּמְ הּו ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ּזֶ ׁשֶ

9. ראה שיחות: י"ט כסלו תשכ"ח. אחרון של פסח תשמ"ב. ליל ג' דחג הסוכות תשמ"ו. 
ליל י"ב סיון תשמ"ז. ועוד.

י ֲעִקיָבא ָהָיה ָוואס  ַרּבִ ִסיַרת ֶנֶפׁש ּדְ ַהּמְ י ֲעִקיָבא, ּדְ ַרּבִ ֶנֶפׁש ּדְ

ָאַמר  ׁשֶ ּוְכִפי  ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ׂש  ִחּפֵ הּוא  ׁשֶ ֶגעזּוְכט,  ָהאט  ֶער 

ְלַתְלִמיָדיו10 "ָמַתי ָיבֹוא ְלָיִדי ַוֲאַקְיֶמּנּו", 

ֶדֶרְך  ּלֹו ָהָיה ּבְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ ה ַהּמְ ַאְבָרָהם, ִהּנֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ּשׁ

ב.  ַאּגַ

ם  ְקָרא ׁשָ תּוב ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ּכְ ִעּקַ ַאְבָרָהם ָיַדע ׁשֶ ּדְ

ְך ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה11 "ַאל  ם ֲהָוָי' ֵאל עֹוָלם, ְוָאְמרּו ַעל ּכָ ׁשֵ ּבְ

ַרייֶען,  ְקִריא", ַאז ֶיעֶנער ָזאל אֹויְך ׁשְ ַוּיַ א  ְקָרא ֶאּלָ ַוּיִ ְקָרא  ּתִ

ם ַהּזּוָלת ִיְקָרא  ּגַ ַעל ׁשֶ א ּפָ ם ה', ֶאּלָ ׁשֵ ַעְצמֹו ּבְ ַאְבָרָהם לֹא ַרק ָקָרא ּבְ ׁשֶ

ה  ב ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ִהּנֵ ֶדֶרְך ַאּגַ ם ה', ְוִאם ִנְצָרְך ָלֶזה ּבְ ׁשֵ ְוַיְכִריז ּבְ

ן ָהֵאׁש  ִליְך אֹותֹו ְלִכְבׁשַ ְמרֹד ִהׁשְ ּנִ ֹפַעל ׁשֶ ָהָיה ּבְ נֹו, ּוְכִפי ׁשֶ ם ֶזה ֶיׁשְ ּגַ

ל ְמִסירּות  ׂש ֶאת ָהִעְנָין ׁשֶ ְגַלל ִנּפּוץ ָהֱאִליִלים, ַאְך ַאְבָרָהם לֹא ִחּפֵ ּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה.[  ֲעבֹוָדה ּבִ ֶנֶפׁש, ּכַ

ִסיַרת  ְוַהּמְ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו  ַמֲעַלת  ְדָלה  ּגָ ְך  ּכָ ְוָכל 

ָנה ּתֹוָרה ַעל  ּתְ ּנִ ָכה ׁשֶ ּזָ ֶ ה - ַמה ּשׁ ם ֹמשֶׁ ר ּגַ ּלֹו, ַעד ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש ׁשֶ

ִביִעין  ְ י ַהּשׁ ַעם ּכִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִמּטַ ָידֹו הּוא ִמּכֹוַח ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ

ִביִעי ָלִראׁשֹון.  ה הּוא ׁשְ ּמֹשֶׁ ֲחִביִבין, ׁשֶ

ְמקֹום  ה( "ּבִ רּוְך-הּוא ָאַמר לֹו )ְלֹמשֶׁ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ְוַעד ּכְ

ֲעֹמד12".  דֹוִלים )ַאְבָרָהם( ַאל ּתַ ּגְ

ִביִעי:  ְ ל ַהּשׁ ֲחִביבּותֹו ׁשֶ ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ ה ׁשָ ַעּתָ

א לֹא ַעל ְיֵדי  ִביִעי ְוֵאין ֶזה ּבָ ְ ְדָלה ֲחִביבּות ַהּשׁ י ּגָ ה ַאף ּכִ ְוִהּנֵ

'ִמן  ַפאְרִטיֶקעְרֵהייט,  ִאם  י  ּכִ ֲעבֹוָדה,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ִחיָרה  ּבְ

ד ַהּתֹוָלָדה,  ַהּמּוָכן', ִמּצַ

10. כמסופר בגמרא )ברכות סא, ב(: "בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת 
מלכות  עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל,  של  במסרקות  בשרו  את  סורקין  והיו  היה  שמע 
שמיים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, 
"בכל נפשך", אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא 
לידי ולא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: 

אשריך עקיבא שיצתה נשמתך באחד".
11. כדברי הגמרא )סוכה ו, ב(: ""ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם" )בראשית כא,לג(. אמר 
ריש-לקיש: אל תקרא 'ויקרא' אלא 'ויקריא'. מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של 
הקב"ה בפי כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו. אמר להם אברהם, 
למי שאמר  וָברכו  וַשבחו  הודו  אכלתם.  עולם  אלוקי  והלוא משל  אכלתם,  וכי משלי 

והיה העולם".
12. כמובא במדרש רבה )דברים ב, ז(:

 ""ה' א-להים אתה החילות" מהו ה' א-להים? אמר רבי יהושע בן קרחה בשני מקומות 
דימה משה את עצמו לאברהם ולא הועיל לו כלום. 

"ויאמר אברהם  א(:  כב,  )בראשית  הנני שנאמר  ואמר  לו הקב"ה  כיצד? אברהם קרא 
זכה  זכה למלכות.  זכה לכהונה  ויאמר הנני". מהו הנני? הנני לכהונה הנני למלכות, 
לכהונה מנין שנאמר )תהלים קי, ד(: "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי 

מלכי צדק" וזכה למלכות שנאמר )בראשית יד, יז(: "אל עמק שוה הוא עמק המלך". 
ואף משה בקש לעשות כן שנאמר )שמות ג, ד(: "ויאמר משה משה ויאמר הנני" הנני 
לכהונה הנני למלכות. אמר לו הקב"ה )משלי כה, ו(: "אל תתהדר לפני מלך ובמקום 
גדולים אל תעמוד" )שמות ג, ה(: "ויאמר אל תקרב הלום" אין לך עסק בכהונה שנאמר 
)במדבר ג, י(: "והזר הקרב יומת". אין לך עסק במלכות כענין שנאמר )ש"ב ז, יח(: "כי 

הביאתני עד הלום".
אברהם אמר )בראשית טו, ד(: "ה' א-להים מה תתן לי" א"ר לוי אמר לפניו רבש"ע אם 
מתבקש לי בדין שיהיו לי בנים תן לי ואם לאו ברחמים תתן לי אמר לו הקב"ה חייך 
בדין מתבקש לך )שם(. ואף משה כך אמר "ה' א-להים אתה החילות". אם מתבקש בדין 
שאכנס לא"י אכנס ואם לאו אכנס ברחמים. אמר לו הקב"ה "אל תתהדר לפני מלך וגו'" 

"כי לא תעבור את הירדן הזה". . ". 



ָבר  ַהּדָ ְפֵלאת הּוא, ׁשֶ ּנִ ּנֹאַמר ׁשֶ ָלה ׁשֶ ֶזה ַהְגּבָ ל ָמקֹום ֵאין ּבָ ִמּכָ

י ִאם  ּכִ ה,  ְסֻגּלָ ִליִחיֵדי  א  ֶאּלָ ְך  ּיָ ׁשַ ְוֵאינֹו  נּו  ֵמִאּתָ ּוְמרֹוָמם  ִנְפָלא 

ה כה(  ה ט ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ הּו )ּפָ ָתָנא ְדֵבי ֵאִלּיָ בֹוָאר ּבְ ּמְ ֶרְך ׁשֶ ַעל ּדֶ

ַהֲחִסידּות(  ְלתֹוַרת  ּנּוי  ּכִ ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  )=ּדִ ַדא"ח  ּבְ ּומּוָבא 

יַע  ְלַהּגִ ְיכֹוִלים  ְפָחה  ׁשִ ַוֲאִפּלּו  ֶעֶבד  ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ

ב לֹוַמר  ָרֵאל ַחּיָ ׂשְ ָרַאת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ְלַהׁשְ

ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוַתי  י  ְלַמֲעׂשֵ י  ַמֲעׂשַ יעּו  ַיּגִ ָמַתי 

ּדֹור  ְהיֹוֵתנּו ּבַ נּו, ּבִ ת ֵמִאּתָ ְדֶרׁשֶ יָלא ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ ּוִמּמֵ

ִביִעי.  ְ ַהּשׁ

יי ִזיְך, ֵאין  ל ָמקֹום ַדאְרְפֶמען ִניט ַזיין ֶגעַנאְרט ּבַ ּכָ ּמִ א ׁשֶ ֶאּלָ

דֹוִלים  ְמקֹום ּגְ ר ּבִ ה ַעְצִמית, ְוָצִריְך ֵליַדע ֲאׁשֶ ֵפס ִלְרִמּיָ צֶֹרְך ְלִהּתָ

ִביִעי ָלִראׁשֹון,  הּוא ׁשְ ִביִעי הּוא ׁשֶ ְ ֲעֹמד. ְוָכל ַמֲעַלת ַהּשׁ ַאל ּתַ

ֲעבֹוַדת  ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ דּוְרְכִפיהְרן,  ֶקען  ֶער  ַאז 

ְקִריא, ָהֲעבֹוָדה  א ַוּיַ ְקָרא ֶאּלָ ְקָרא ַוּיִ ַאל ּתִ ִליחּות ָהִראׁשֹון ּדְ ּוׁשְ

עֹוָלם.  ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבָ

יְך  ְמׁשִ ַהּמַ ִלְהיֹות  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדְ ַהֲחִביבּות  ְוֶזהּו 

ִכיָנה, ֶאת ׁשֶֹרׁש  ְ ר ַהּשׁ יְך ִעּקַ ְמׁשִ ּמַ א ׁשֶ ִכיָנה, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ְ ַהּשׁ

ִכיָנה ַעד  ְ יְך ֶאת ַהּשׁ ְמׁשִ ּמַ אֹות א'. ְועֹוד יֹוֵתר ׁשֶ בָֹאר ּבְ ּמְ ָהאֹור, ּכַ

אֹות ב'. בָֹאר ּבְ ּמְ ְחּתֹוִנים, ּכַ ּתַ ָאֶרץ, ּבַ ה ּבָ ְלַמּטָ

יֵאינּו,  ְנׂשִ ְלַרּבֹוֵתינּו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  נּו,  ּלָ ׁשֶ ּדֹור  ּבַ י  ָהַרּבִ עֹוֵסק  ֵעת  ּכָ

ֵקן: ָהֵחל ֵמַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּדֹור  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ

ּדֹור  ּבַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱהיֹות  ִעם  ּדְ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ָכל  ּדְ

ֲעבֹוָדֵתנּו,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ִחיָרֵתנּו  ּבְ י  ּפִ ַעל  לֹא  הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ה  ִהּנֵ ל ָמקֹום  ִפי ְרצֹוֵננּו, ִמּכָ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ִעְנָיִנים ֶאְפׁשָ ה  ּוְבַכּמָ

לּות,  ַהּגָ ְזַמן  סֹוף  ּבְ ֲאַנְחנּו  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ

ָבר  ּכְ ָאנּו  ַעְצמֹו,  ֶזה  ּוִבְזַמן  יָחא",  ִדְמׁשִ "ִעְקְבָתא  ָמָרא  ּגְ ּבַ ה  ֻכּנֶ ַהּמְ

ִלְגֹמר  ִהיא  נּו  ּלָ ׁשֶ ְוָהֲעבֹוָדה  ְדִעְקְבָתא,  ִסּיּוָמא  ּבְ סֹופֹו,  ּבְ ׁש  ַמּמָ

ִכיָנה,  ׁשְ ר  ִעּקַ ִאם  י  ּכִ ִכיָנה  ׁשְ ַרק  ְולֹא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ

ְוָקא. ְחּתֹוִנים ּדַ ּוַבּתַ

ִחיָרתֹו  ד ּבְ ה, ִהיא לֹא ִמּצַ ל ֹמשֶׁ ִביִעי, ּדֹורֹו ׁשֶ ְ ל ַהּדֹור ַהּשׁ ִקּצּור: ַמֲעָלתֹו ׁשֶ

ִביִעי –  ְ הּוא ִנְבַחר ִלְהיֹות ַהּשׁ ה ׁשֶ א ֵמֶעֶצם ָהֻעְבּדָ ַוֲעבֹוָדתֹו אֹו ְרצֹונֹו, ֶאּלָ

ל ַאְבָרָהם  ל ָהִראׁשֹון, ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ִלים ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ יְך ּוַמׁשְ ְמׁשִ ּמַ ֶזה ׁשֶ

ם ָהעֹוְבִרים  ּגַ ׁשֶ ְלָכְך  ְוָגַרם  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִמּתֹוְך  ְרֵסם ֱאלֹקּות  ּפִ ׁשֶ ָאִבינּו 

ם ה'.  ׁשֵ ִבים ִיְקְראּו ּבְ ָ ְוַהּשׁ

ִביִעי,  ְ ּדֹור ַהּשׁ ְמָצִאים ּבַ נּו, ַהּנִ ל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאּתָ דֹוֵרנּו, ַעל ּכָ ם ּבְ ְוָכְך ּגַ

ַהּדֹורֹות  ֲעבֹוַדת  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ָעֵלינּו,  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ִלְפעֹל 

ִכיָנה ָלעֹוָלם  ְ ר ַהּשׁ ׁש ֶאת ִעּקַ ֹפַעל ַמּמָ ה ְלהֹוִריד ּבְ ִנְזּכֶ ָהִראׁשֹוִנים, ַעד ׁשֶ

ָאה. אֹות ַהּבָ בַֹאר ּבָ ּיְ ִפי ׁשֶ ִריָאה, ּכְ ְכִלית ַהּבְ ּזֹו ּתַ ְחּתֹון, ׁשֶ ה ַהּתַ ַהּזֶ

יֹום ד

אֹוִתּיֹות ד-ה. ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה – "ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים"

ה  ִחּלָ ּתְ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ ּדְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ָבֵאר  ּמְ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ְוִהּנֵ ד,ה( 
ה  ֹמשֶׁ ׁשּוב  יָכּה  ִהְמׁשִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ

י"צ:  י ָהַרּיַ ְוָקא, אֹוֵמר ָהַרּבִ ִביִעי( ָלָאֶרץ ּדַ ְ )ַהּשׁ

ָהָיה  ַעְצמֹו,  עֹוָלם  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ֱאלֹקּות  ּלּוי  ּגִ ר  ְוִעּקַ
ַעל  )ּוֵמִביא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ְכִתיב  ּדִ סּוק(,  ַהּפָ ֶזה 
ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ֵהן  נּו;  ּלָ ׁשֶ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ׁשֶ

ה'.  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ָהרּוָחִני  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ְוֵהן  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ׁש  ְקּדָ ְוַהּמִ

ֶאת  ְלָבֵאר  תש"י  ַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ֲאָמר  ּמַ ּבַ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ֲאִריְך  ּמַ ׁשֶ ]ּוְכִפי 

ִהְתָקְרבּות   – נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵהן  ָהרּוָחִני,  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ָרֵטי  ּפְ

ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֲעבֹוָדה   – ים  ּטִ ׁשִ ֵמֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְוֵהן  ֶלֱאלֹקּות, 

ה'.[ ָ ְקֻדּשׁ טּות ּדִ 'ׁשְ

לֹא  תֹוכֹו  ּבְ ֶזה:  סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ּוְכִפי 

א  ׁש - ֶאּלָ ְקּדָ ן ּוֵבית ַהּמִ ּכָ ׁשְ ָנתֹו ַרק ַעל ַהּמִ ּוָ ּכַ ְלׁשֹון ָיִחיד, ׁשֶ ֶנֱאַמר ּבִ
ָרֵאל,  ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ ם ּבְ ָנתֹו ּגַ ּוָ ּכַ ים, ׁשֶ תֹוָכם ְלׁשֹון ַרּבִ ּבְ
ֲעבֹוָדתֹו  ה ּבַ ָרֵאל, ָהעֹוׂשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ִקְרּבֹו ׁשֶ ּבְ ָרִטי' ׁשֶ ׁש ַהּפְ ְקּדָ 'ּמִ ּבַ

ִכיָנה. ְ ֵרְך, ּובֹו ׁשֹוָרה ַהּשׁ ׁש לֹו ִיְתּבָ ִמְקּדָ

א  ּטֵ נּו, ִמְתּבַ ּלָ ִכיָנה ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְ ָרַאת ַהּשׁ ל ַהׁשְ ְוֶזהּו, ָהִעְנָין ׁשֶ
ָלַעד  נּו  ּכְ ְוִיׁשְ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  "ַצּדִ תּוב(  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ן  ּכֵ ם  )ּגַ
ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ֵעֶדן  ן  ּגַ הּוא  ׁשֶ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  ַצּדִ ּדְ  – ָעֶליָה" 
ָרַאת  הּוא ְמקֹום ַהׁשְ ן ֵעֶדן" ׁשֶ ִריָאה ַה"ּגַ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ּבִ "ֶאֶרץ", ]ְלִפי ׁשֶ

ם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִלְפֵני ַהֵחְטא  ם ּגַ ָאֶרץ, ְוׁשָ ה ּבָ ִכיָנה, ָהָיה ְלַמּטָ ְ ַהּשׁ

ְמָרּה"(.[ יֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ תּוב "ַוּיַ ּכָ )ּכַ

יִנים  ּכִ ַמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶדן,  ן  ּגַ ל  ׁשֶ ָכר  ְלׂשָ זֹוִכים  ה  ֵאּלֶ יִקים  ְוַצּדִ

ִחיַנת ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש  ה ֶאת( ּבְ יִכים ְלַמּטָ )ַהְינּו ַמְמׁשִ
ׁשֹוֵכן ַעד ֵאינֹו ְמָבֵאר  ה ּדְ ֱאלֹקּות )ָהִעְנָין ַהּזֶ בֹוָהה ּבֶ ה ּגְ ְרּגָ ִהיא ּדַ ׁשֶ

י ַמֲאַמר ַהּזַֹהר  ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַעל ּפִ ֲאָמר, ּוְמבֹוָאר הּוא ּבְ ַהּמַ ּבְ
ִגּלּוי  ְהֶיה ּבְ ּיִ ִפירֹות(, ׁשֶ ל ַהּסְ הּוא ְלַמְעָלה ִמּכָ ֶתר, ׁשֶ ּזֹו ַמְדֵרַגת ַהּכֶ ׁשֶ

ִכיָנה  ְ ָרַאת ַהּשׁ ן - ָמקֹום ְלַהׁשְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ּיַ ל ֲעׂשִ הּו ָהִעְנָין ׁשֶ ּזֶ ה, ׁשֶ ְלַמּטָ
ה.  עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

י"  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ַוֲעׂשִ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְזַמן  ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ה' ָחַזר ּוָבא ְלָמקֹום  ָנתֹו, ׁשֶ ּוָ ּכַ ְדָרׁש – "ְלִגּנּוִני", ׁשֶ ֵרׁש ַהּמִ ְך ּפֵ ְוַעל ּכָ

ְחּתֹוִנים ָהְיָתה.  ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ יָון ּדְ ה, ּכֵ ִחּלָ ּתְ רֹו ּבַ ָהָיה ִעּקָ ׁשֶ

ָהְיָתה  ֱאֶמת  ּבֶ ָמה  ֵני  ִמּפְ ְלָהִבין  ָהִעְנָין  אּור  )ּבֵ הּוא  ְוָהִעְנָין 
י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ְמָבֵאר  ְוָקא(,  ּדַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ל  ּכָ לּות  ְלׁשְ ּתַ ְוִהׁשְ ְבִריַאת  ּבִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ְכִלית  ּתַ ה  ִהּנֵ ּדְ ַמֲאָמרֹו,  ּבְ

רּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו  דֹוׁש-ּבָ ה ַהּקָ ִנְתַאּוָ ָהעֹוָלמֹות, ִהיא ָהִעְנָין ּדְ



ְיֵדי  ַעל  ְוָקא,  ּדַ ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ
ְחּתֹוִנים,  ּתַ ְוָקא ּבַ ה ּדַ ִחּלָ ּתְ ִכיָנה ּבַ ְ ְרָתה ַהּשׁ ֵני ֶזה ׁשָ נּו, ּוִמּפְ ּלָ ה ׁשֶ ּיָ ָהֲעׂשִ

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ְכִלית ַהּבְ ם ִהיא ּתַ ָ ּשׁ יָון ׁשֶ ּכֵ

נּו, ֵהן  ּלָ עֹוָלם הּוא ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִכיָנה ּבָ ְ ָרַאת ַהּשׁ ר ַהׁשְ ִקּצּור: ִעּקַ

ָהרּוָחִני  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ת  ְבִנּיַ ּבִ ְוֵהן  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוֵבית  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ְבִנּיַ ּבִ

ִכיָנה  ְ ר ַהּשׁ יִכים ֶאת ִעּקַ ָאנּו ַמְמׁשִ ה ְלָכְך ׁשֶ ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוַהּסִ תֹוְך ּכָ ּבְ ׁשֶ

יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  "ִלְהיֹות   – ִריָאה  ַהּבְ ְכִלית  ּתַ ּזֹו  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ִהיא  ה  ְלַמּטָ

ְחּתֹוִנים". ּתַ ּבַ

יֹום ה
ָאֵכן  ׁשֶ יֵאינּו13,  ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  י,  ָהַרּבִ ּומֹוִכיַח  ְמָבֵאר  ֵעת  ּכָ

ְוָקא: ְחּתֹון ּדַ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ִריָאה ִהיא ּבָ ְכִלית ַהּבְ ּתַ

לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ְכִלית  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶזה14  ּבָ ְמָבֵאר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ה  ְוִהּנֵ
ִביל עֹוָלמֹות  ׁשְ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ֵאינֹו ּבִ ָהעֹוָלמֹות ִויִריָדָתם ִמּמַ
ֵרְך  ָניו ִיְתּבָ ָהֶעְליֹוִנים ַעְצָמם, הֹוִאיל ְוָלֶהם זֹו ְיִריָדה ֵמאֹור ּפָ
ְלצֶֹרְך  ַעְצמֹו  ְלַצְמֵצם  ָצִריְך  ָהָיה  ֲהֵרי  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ִריַאת ָהעֹוָלמֹות,  ּבְ

ִריָדה,  ַהּיְ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ְכִלית  ְוַהּתַ ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ לֹוַמר  ר  ְוִאי-ֶאְפׁשָ
ה  ִמּמָ חֹות  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶסף  ּכֶ ִקיַע  ַמׁשְ ֵאינֹו  ָאָדם  ׁשֶ ל  ְלָמׁשָ מֹו  ּכְ

ִריַאת ָהעֹוָלמֹות  ְכִלית ּבְ ּתַ ר לֹוַמר ׁשֶ ְך ִאי ֶאְפׁשָ ָהָיה לֹו קֶֹדם ָלֵכן, ּכָ ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ ה  ִמּמָ רּוָחִנית  ִחיָנה  ִמּבְ יֹוֵתר  ָנמּוְך  ב  ַמּצָ ִליצֹור  ִביל  ׁשְ ּבִ ִהיא 

ִחיָנה  ִמּבְ בֹוִהים ְמאֹוד  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים,  ַוֲאִפּלּו עֹוָלמֹות  ָלֵכן,  קֶֹדם 

ֵהם  ְמצּום  ַהּצִ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ ָלאֹור  ַיַחס  ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי  ֵאֵלינּו,  ַיַחס  ּבְ רּוָחִנית 

ְבִחיַנת ְיִריָדה ְוִצְמצּום. ָבר ּבִ ּכְ

ַרת  ן ַמּטְ ֵרְך, ְוִאם ּכֵ ִריָאה ָהְיָתה ֵמַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתּבָ ַהּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ

עֹוָלמֹות  ּבָ ה  ּזֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ הּו,  ְלׁשֶ ּכָ ֱאלִֹקי  ִגּלּוי  ּבְ ֵאיָנּה  ִריָאה  ַהּבְ ְוַתְכִלית 

ֵרְך,  ִיְתּבָ ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ ְוַרק  ַאְך  א  ֶאּלָ ָהֶעְליֹוִנים, 

ן לֹו  ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ּיַ ְחּתֹון, ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּלּות זֹו ִהיא ַרק ּבָ ְוִהְתּגַ

דֹוׁש  ה ַהּקָ ְתַאּוָ "ּנִ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ רּוׁש ּדִ ֵרְך. ְוֶזהּו ּפֵ ִיְתּבָ

י:   ְוָקא. ּוִבְלׁשֹון ָהַרּבִ ְחּתֹוִנים" ּדַ ּתַ יָרה ּבַ רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ּדִ ּבָ

ְרצֹונֹו  ְך ָעָלה ּבִ ּכָ ְחּתֹון, ׁשֶ ה ַהּתַ ְכִלית הּוא עֹוָלם ַהּזֶ א ַהּתַ ֶאּלָ
ְפָיא ִסְטָרא  ד ִאְתּכַ ֵרְך - ּכַ ֵרְך ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ ִיְתּבָ
ד  ר ְמכֹוְפִפים ֶאת ַהּצַ ֲאׁשֶ ָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, ּכַ ָאֳחָרא ְוִאְתַהּפְ
ּטּוי  ְלאֹור. ]=ַהּבִ ְך  ַהֹחשֶׁ ֶאת  ְוהֹוְפִכים  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ַצד  ֵאינֹו  ׁשֶ ָהַאֵחר, 

ם ַאְך ִמְתּכֹוֵפף  ָהַרע נֹוָתר ַקּיָ ְך ׁשֶ רּות, ּכָ ּבְ ל ֶאת ַהִהְתּגַ ְפָיא' ְמַסּמֵ 'ִאְתּכַ

ְוִאּלּו  ְנָיא(.  ּתַ ּבַ ֶרת  ֻדּבֶ ַהּמְ ינֹוִנים  ַהּבֵ ֲעבֹוַדת  ֶרְך  ּדֶ )ַעל  ַהּטֹוב  י  ְלַגּבֵ

ֶרְך ֲעבֹוַדת  ֹאֶפן ֻמְחָלט )ַעל ּדֶ רּוׁשֹו ֲהִפיַכת ָהַרע ְלטֹוב ּבְ ָכא' ּפֵ 'ִאְתַהּפְ

יִקים(15.[  ּדִ ַהּצַ

13. לשלימות העניין, מומלץ ללומדו במקור, במאמר המלא.
14. תניא פל"ו.

15. ראה תניא פרק כז.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲאָמר,  ַהּמַ ּבְ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ִביא  ּנָ ׁשֶ ִפי  )ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ּדִ טּות  ְ ַהּשׁ ַלֲהֹפְך 

רּוְך הּוא "ַנַחת רּוַח ְלָפַני  דֹוׁש ּבָ אֹות ו'(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה אֹוֵמר ַהּקָ ּבְ

ה ְרצֹוִני",  י ְוַנֲעׂשָ ָאַמְרּתִ ׁשֶ

יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יִכים  ַמְמׁשִ ְוָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ

ָכל ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ְולֹא  ּה ּבְ ר ּבָ יָרה ֲהֵרי ָהָאָדם ּדָ ּוְכמֹו ַהּדִ

יָרה לֹו  ּדִ ֵהם  ְחּתֹוִנים ׁשֶ ּתַ ּבַ מֹו ֵכן הּוא  ה ּכְ ּנּו, ִהּנֵ ַרק ֵחֶלק ִמּמֶ

ַרק  לֹא  ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יִכים  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵרְך,  ִיְתּבָ

רּוְך  ּבָ ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות  ֶהם  ּבָ ִנְמָצא  ִאם  י  ּכִ ים  ֱאלִֹקּיִ ּלּוִיים  ּגִ

לּות ָהעֹוָלמֹות. ְלׁשְ ּתַ ִריַאת ְוִהׁשְ ְכִלית ּבְ הּוא. ְוֶזהּו ּתַ

רֹות  ָבה ִלׁשְ ְחּתֹוִנים ָהְיָתה )ְוָלֵכן ִהיא ׁשָ ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ ה ׁשֶ ּבָ ִקּצּור: ַהּסִ

ִהיא  ְוֶאָחד(,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ְוֵכן  ׁש,  ְקּדָ ּוַבּמִ ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ אן  ּכָ

עֹוָלמֹות  ְחּתֹון ְולֹא ּבָ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְוָקא ּבָ ִריָאה ִהיא ּדַ ְכִלית ַהּבְ ּתַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

יִגים ָרָמה ְמֻצְמֶצֶמת ּוְנמּוָכה  ם עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַמּשִׂ ן ּגַ ּכֵ ָהֶעְליֹוִנים - ׁשֶ

ִריָאה  ַהּבְ ׁשֶ ְועֹוד  ִריָאה,  ַהּבְ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ִמּכְ ֱאלִֹקי  ּלּוי  ּגִ ל  ׁשֶ ַיֲחִסית 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ְוָקא ּבָ ִריָאה ִהיא ּדַ ְכִלית ַהּבְ ן, ּתַ כֹוַח ָהַעְצמּות, ְוִאם ּכֵ ִהיא ּבְ

ְחּתֹון; ַהּתַ

ר  ה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ נּו ָנמּוְך ַהְרּבֵ ּלָ ּלּוי ָהֱאלִֹקי, ָהעֹוָלם ׁשֶ ת ַהּגִ ַדְרּגַ ּבְ ְוַלְמרֹות ׁשֶ

ָאנּו  אן  ּכָ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ָהֱאלִֹקי  ְוָהָרצֹון  ֲאָוה  ַהּתַ זֹו  ֲהֵרי  ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות 

ָכל ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו )ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר  ה ּבְ ּלֶ יָרה, ְוָכאן הּוא ִיְתּגַ ה לֹו ּדִ ַנֲעׂשֶ

ָהעֹוָלם  ְך  ֹחשֶׁ ֶאת  ַלֲהֹפְך  נּו  ּלָ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  י"(,  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ

ָאה. אֹות ַהּבָ יְך ּוְמָבֵאר ּבָ י ַמְמׁשִ ָהַרּבִ ְלאֹור, ּוְכִפי ׁשֶ

יֹום ו

אֹות ו. ַהְנָהַגת ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ְּבאֶֹפן ֶׁשל 'ְׁשטּות 
ִּדְקֻדָּׁשה' ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל

ִלְהיֹות  ר  ֲאׁשֶ י"צ,  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ְמָבֵאר  ֲאָמר  ַהּמַ ִסּיּום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ו( 

ה  ִמּזֶ ּלּוי  ַהּגִ ר  ִעּקַ ה  ִהּנֵ ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ

ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעם ׁשֶ ה ֶזהּו ַהּטַ ַאְרנּו, ִהּנֵ ּבֵ ִפי ׁשֶ ׁש ּכְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהָיה ּבְ

ֵדי  ת ּכְ ְדֶרׁשֶ ָבר ָהרֹוֵמז ַעל ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ ְוָקא, ּדָ ים ּדַ ּטִ ָהָיה ֵמֲעֵצי ׁשִ

ה,  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ר ַהּשׁ יְך ֶאת ִעּקַ ְלַהְמׁשִ

ת  ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם הּוא ַלֲהֹפְך ַהּשׁ ָנה ּבִ ּוָ ַהּכַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ה, אּון ֶדעם ָקאְך פּון - ְוֵכן ֶאת ַהַחּיּות  ָ ד ִלְקֻדּשׁ ַנּגֵ ד ַהּמְ ל ַהּצַ ֶזה, ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר  ה16,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ל  ׁשֶ

16. שם, באות ה' של המאמר, נותן הרבי הריי"צ דוגמה לשטות העולם וכיצד יש להפוך 
אותה לקדושה: 

"דישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה כן וויילע אזוי טוט וועלט )כיון שכך עושה 
העולם, ולא מצד ההגיון(, והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו לפי 
דכן הוא הנהגת העולם, וכמו בכמה עניני נימוס והדומה כו', הנה את זה צריכים להפכו 

אל הלמעלה מן הדעת בעבודה, 
קבועים  הנה מצד הרגש העולם הם  וזמני השינה,  זמני האכילה  דרך משל  על  וכמו 



ר  ְמֻסּפָ  - ְלָסָבא"  טּוֵתיּה  ׁשְ ֵליּה  "ַאַהְנָיא  ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה 

ָידֹו  ים ּבְ ָהָיה רֹוֵקד ִעם ֲהַדּסִ ר ַרב ִיְצָחק ׁשֶ מּוֵאל ּבַ ָמָרא ַעל ַרב ׁשְ ּגְ ּבַ

הּוא ָהָיה  יָון ׁשֶ טּות ּכֵ ה ׁשְ ַמֲעׂשֵ ה. ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ּכְ ּלָ ִלְכבֹוד ֶהָחָתן ְוַהּכַ

ַאְך  ְך,  ּכָ ִלְרקֹד  ִלְכבֹודֹו  ָראּוי  ָהָיה  לֹא  ְוִלְכאֹוָרה  דֹול  ּגָ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ

ֵאׁש  ַעּמּוד  ָיַרד  ִטיָרתֹו  ּפְ ַאַחר  ׁשֶ ָזָכה  הּוא  ֶזה  ה  ַמֲעׂשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ

תֹו.  ָ ְקֻדּשׁ ּגֶֹדל  ֶאת  ְלַהְראֹות  ָהָעם,  ּוֵבין  תֹו  ִמּטָ ין  ּבֵ ְוִהְפִריד  ַמִים  ָ ִמּשׁ

ָרִגיל, הּוא ָזָכה ְלִגּלּוי ֱאלֹקּות ְמֻיָחד. ְוַעל  ּלֹא ּכָ הּוא ִהְתַנֵהג ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּזֹו ִנְקֵראת  ּלֹו, ְלאֹותֹו ָזֵקן". ׁשֶ טּות ׁשֶ ְ י ֵזיָרא "הֹוִעיָלה ַהּשׁ ְך ָאַמר ַרּבִ ּכָ

ַעם  ִמּטַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּוִבּטּול  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה'  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ טּות  'ׁשְ

ל.  ֻקּבָ ֶדר ָהֲעבֹוָדה ָהָרִגיל ְוַהּמְ ֶכל ּוִמּגֶ ָוַדַעת, ְלַמְעָלה ֵמַהּשֵׂ

ת מֹוִרי ְוָחִמי  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ נּו ּכְ ַבע ֵמִאּתָ ּתָ ל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ה ּכָ ְוִהּנֵ

ַעְצָמם, ְוהּוא  מּו ֶזה ּבְ יִאים - ִקּיְ ׂשִ ָאר ַהּנְ ַאְדמֹו"ר ּוְכמֹו ֵכן ׁשְ

יד  "ַמּגִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ּדִ ֶרְך  ּדֶ ַעל 

הּוא,  ֶ ּשׁ "ַמה   – ָרֵאל"  ְלִיׂשְ ָטיו  ּפָ ּוִמׁשְ יו  ֻחּקָ ְלַיֲעקֹב  ָבָריו  ּדְ

ֹמר,  ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְוִלׁשְ ה, הּוא אֹוֵמר ְלִיׂשְ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ה",  ָרֵאל הּוא עֹוׂשֶ ה ְלִיׂשְ הּוא ְמַצּוֶ ֶ ְוֵכן ַמה ּשׁ

ְדָרׁש17  ַהּמִ ּוְכִדְבֵרי  יֵאינּו,  ְנׂשִ הֹוָראֹות  ּבְ הּוא  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 

ִכים  ּיָ ְוׁשַ ִרים  ָ ֻקּשׁ ֵמַהּמְ ְבעּו  ּתָ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ּדֹוִמין ְלבֹוְרָאם",  יִקים  "ַצּדִ

רּו  ּלּו ְוִסּפְ ּגִ ֶ ן. ּוַמה ּשׁ מּו ְוָעׂשּו ּכֵ ַעְצָמם ִקּיְ ה ֵהם ּבְ ֲאֵליֶהם, ִהּנֵ

ָיְדֵענּו  ָמם, ּבְ ְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ָנֵקל ְלַקּיְ ּיִ ֵדי ׁשֶ מּו ֶזה, הּוא ּכְ ּיְ ּקִ ָלנּו ׁשֶ

ֶרְך ְונֹוְתִנים ָלנּו ֶאת ַהּכֹוַח ְלַהְנָהָגה זֹו.  ֵהם ָסְללּו ֲעבּוֵרנּו ֶאת ַהּדֶ ׁשֶ

ה ִסּפּוִרים  ה ְוַכּמָ ּמָ ֶזה ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ ָהִעְנָין ּדְ ּוְכמֹו ּבְ

ֹאֶפן  ִעְנָין ֶזה ּבְ יַצד ָעְבדּו ֲעבֹוָדָתם ּבְ יִאים ּכֵ ׂשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּנְ ִמּכָ

ָתם.  ָ ט ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתם ּוְקֻדּשׁ ִלי ַהּבֵ ַעם ָוַדַעת, ִמּבְ ל ְלַמְעָלה ִמּטַ ׁשֶ

תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ִהְפִסיק  ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ִמּכְ ּוְלֻדְגָמא 

ַעְצמֹו  ל ָמָרק ְוֶהֱאִכיל ּבְ ֵ ּפּוִרים ְוָהַלְך ְוָקַצץ ֵעִצים ּוִבּשׁ יֹום ַהּכִ ּבְ

ָבר  ַהּדָ ְוֶעֶצם  ִית,  ּבַ ּבַ ם  ׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְליֹוֶלֶדת, 

ל  ׁשֶ ִעּצּוָמּה  ּבְ ה,  ָ ִאּשׁ ְלאֹוָתּה  ָחַסר  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ יׁש  ִהְרּגִ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ׁשֶ

ַעם  ִמּטַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ִעְנָין  ֶזהּו  ָנה,  ָ ּשׁ ּבַ ֲעֶלה  ַהּנַ ּיֹום  ּבַ ֲעֵלית,  ַהּנַ תֹו  ִפּלָ ּתְ

ִאים.  ּפּוִרים ַהּבָ ּסִ ָוַדַעת18, ְוֵכן הּוא ּבַ

ַאְבֵרְך  ֵאָליו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֵאיְך  ָהֶאְמָצִעי,  ת ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ִמּכְ

וזמנים, וגם כשצריך להתעסק במשא ומתן ומכל מקום הנה זמנים האלו על  בעתים 
פי הרוב בלתי ניזזים ובלתי נידחים כלל ועיקר, וזמני הקביעות של תורה ותפילה הם 
'שטות  זו בחינת  כן  )ואם  לגמרי  ושלום  נדחים חס  ויש שהם  ואין להם קבע,  נדחים 

דקליפה' המכסה על אור הקדושה(.
הנה האדם אשר נותן איזה חשבון לנפשו, האם יש איזה חכמה בהנהגה כזו, דמי הוא 
היודע עתו וזמנו, וכדאיתא במדרש רבה "אין אדם שליט לומר המתינו לי עד שאעשה 
חשבונותי ועד שאצוה לביתי כו'" ואיך יתן כל נפשו על דבר שאין בו ממש כלל, ועל 
העיקר מה שהיתה הכוונה בירידת נשמות למטה הוא שוכח לגמרי?!, והוא רק מצד 

הרוח שטות שמכסה על האמת, 
הנה זאת תהיה עבודתו להפוך שטות זה דעולם, ויעמוד על נפשו ויקבע לו עתים לתורה 
)גם כש"העולם אומר" שבזמן זה יש לעשות דברים אחרים...(, ואז הנה ושכנתי בתוכם, 

שיאיר לו גילוי אור אלקי בנפשו. . ".
17. רות רבה, סז, ח.

18. שיחת י"ט כסלו תשד"מ.

ַאְבֵרִכים ִמְתאֹוְנִנים  ֶאָחד ִליִחידּות ְוִהְתאֹוֵנן ַעל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ
ֶאת  יל  ִהְפׁשִ ְזרֹועֹו,  ֶאת  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ה  ְוִגּלָ ֲעֵליֶהם. 
ה  ּזֶ ַפד עֹוִרי ַעל ַעְצִמי ּגֹו', ׁשֶ ּצָ ְרוּולֹו, ְוָאַמר לֹו ֲהלֹא ִתְרֶאה ׁשֶ ׁשַ

ָך.  ּלְ ְבִריאּותֹו, ְוָכל ֶזה הּוא ֵמַהַחּטֹאות ְנעּוִרים ׁשֶ ַגע ּבִ ּפָ

ת ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ר מּוָבן ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ַמֲעַלת ּכְ ֲאׁשֶ
ֵאּלּו,  ּכָ ְלִעְנָיִנים  ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ֵמֵאּלּו  ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ ָהֶאְמָצִעי 
ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶהם  ִעּמָ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ָהָיה  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ
רּוׁש,  ִפי ַהּדָ ּלֹא ּכְ ְדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי - ׁשֶ ּלֹא ּכִ ָהיּו ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ ָהִעְנָיִנים ׁשֶ
עֹורֹו  ַפד  ּצָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ּבְ ִריאּות  ַהּבְ ֲחִליׁשּות  ָעָליו  ַעל  ּפָ ֶזה 

ַעל ַעְצמֹו. 

קֶֹדם  ָהַלְך  ׁשֶ ֵאיְך  ַמח-ֶצֶדק,  ַהּצֶ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ִמּכְ
ַפְרָנָסתֹו  ָהָיה נֹוֵגַע לֹו ּבְ ׁשּוט ׁשֶ ַמ"ח ְלִאיׁש ּפָ ה ַלְלֹות ּגְ ִפּלָ ַהּתְ
ים  ל ְיהּוִדי ַאֵחר, ְלִעּסּוָקיו ָהרּוָחִנּיִ ִמּיּותֹו ׁשֶ ָאָגה ְלַגׁשְ ים ּדְ ּוְבָכְך ִהְקּדִ

ֲעִלים.  ְוַהּנַ

ִיחּוד  ּבְ ָנַסע  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַמֲהַר"ׁש,  ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ִמּכְ
ר  ְרּדֵ ִהּדַ ׁשֶ ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ִעם  ם  ׁשָ ׁש  ְוִנְפּגַ ְלָפִריז  ִמּקּוַהָראְרט 
ם ְוָאַמר לֹו:  ָתה ִעּמָ ְוׁשָ ַחק ְקָלִפים  ּגֹוִיים ְלִמׂשְ ב ִעם  ְוָיׁשַ רּוָחִנּיּות  ּבְ

ב, ַזיי  יּוְנֶגעְרַמאן - ַאְבֵרְך, ֵיין ֶנֶסְך ִאיז - ֶזה ְמַטְמֵטם ַהּמֹוַח ְוַהּלֵ
ַקט  (ְיהּוִדי. ְוָהַלְך ָהַאְבֵרְך ְלֵביתֹו, ְולֹא ׁשָ ְנַהג ּכִ ַא ִאיד - ֱהֵיה )ּתִ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזר  ַמֲהַר"ׁש,  ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ִלְכבֹוד-ְקֻדּשׁ א  ּבָ ׁשֶ ַעד 

ַחת ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים.  ּפַ ּנּו ִמׁשְ ְוָיְצָאה ִמּמֶ

ָהָיה  ַמֲהַר"ׁש  ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל  ׁשֶ ָידּוַע  ר  ֲאׁשֶ
ִקּצּור,  ם ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ָהָיה ּבְ ּגַ ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ַמן ָיָקר ּבִ ַהּזְ
ָבר  ּכְ ָהָיה  ֶקר  ּבֹ ּבַ ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ִהּנֵ ְידּוִעים  ים  ּוִבְזַמּנִ
ם  ׁשָ ָהה  ְוׁשָ ְרחֹוָקה  ְנִסיָעה  ָנַסע  זֹאת  ּוְבָכל  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַאֲחֵרי 

ֶזה כּו'.  ב ּכָ ַמּצָ ָהָיה ּבְ ִביל ַאְבֵרְך ׁשֶ ׁשְ ְך ְזַמן ּבִ ֶמׁשֶ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵעֶדן  ָמתֹו  ִנׁשְ "ּב  ַ ָהַרּשׁ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ִמּכְ
ה ְוָהָיה ָצִריְך ִלְנסַֹע ַעל  ֵזָרה ֲחָדׁשָ ּגְ ְזרּו ָאז  ר ּגָ יאּותֹו, ֲאׁשֶ ְנׂשִ
י ַזְלָמן  דֹול ָהַרָז"א, ַרּבִ ַבר ֶזה ְלמֹוְסְקָבה. ְוָאַמר לֹו ָאִחיו ַהּגָ ּדְ
ה יֹוֵדַע ֵהיֵטב  ַמן ָיָקר ֶאְצְלָך ְוֵאין ַאּתָ ָמתֹו ֵעֶדן, "ַהּזְ ַאֲהרֹן ִנׁשְ

ה ָצִריְך  פֹות( ְוַגם ַאּתָ ׂשָ ד ּבְ ִדיָנה )ָהַרָז"א ָהָיה ְמֻלּמָ ַפת ַהּמְ ׂשְ
ִפי  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ע  ֶאּסַ ְוָלֵכן  ִרים,  ִרים/ְקׁשָ ַמּכָ  - רּות  ֶהּכֵ ׂש  ְלַחּפֵ
לֹא  ֵעֶדן  ָמתֹו  ִנׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ֲאָבל  הֹוָראֹוֶתיָך". 

ַעְצמֹו ְוִהְצִליַח.  ים ַעל ֶזה ְוָנַסע ּבְ ִהְסּכִ

ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ה ִסּפּוִרים ִמּכְ ּמָ ָנם ּכַ ְוֵכן ֶיׁשְ
ָרִטי,  ּפְ ְלִאיׁש  ַוֲאִפּלּו  טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ אֹודֹות 
ַרק  לֹא  ֶזה,  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ְוִהּנִ ִמּיּות.  ַגׁשְ ּבְ אֹו  רּוָחִנּיּות  ּבְ
ה - ָהָאָדם  ּזֶ ּלֹו, ַאף ׁשֶ ם ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ י ִאם ּגַ ּלֹו ּכִ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ַהּגַ
ל  ּסּוג ׁשֶ ָלל ּבַ ּלֹא ָהָיה ּכְ ְלַבד ׁשֶ ה לֹא זֹו ּבִ ָהָיה ֵמִטיב ִעּמֹו ִהּנֵ ׁשֶ

ָלל. ֶעְרּכֹו ּכְ ּלֹא ּבְ ָהָיה ׁשֶ א ׁשֶ תֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאּלָ ֲחֵבְרָך ּבְ



ים ָהרֹוְמִזים  ּטִ ה ֵמֲעֵצי ׁשִ ִכיָנה, ַנֲעׂשָ ְ ָרַאת ַהּשׁ ן, ְמקֹום ַהׁשְ ּכָ ׁשְ ִקּצּור: ַהּמִ

ה',  ָ ְקֻדּשׁ טּות ּדִ ל 'ׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ם ָעֵלינּו ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּבְ טּות. ְוָכְך, ּגַ ל ׁשְ ְלַעְנָין ׁשֶ

יָרה  ְחּתֹון ִיְהֶיה ּדִ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְך ָהעֹוָלם ְלאֹור, ַעד ׁשֶ ְוָכְך ַלֲהֹפְך ֶאת ֹחשֶׁ

ל  ְוָקא ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּדַ ִכיָנה )ּוְכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ׁשֶ ְ ָרַאת ַהּשׁ ן ְלַהׁשְ ּכָ ּוִמׁשְ

ָכל ָהעֹוָלמֹות(. ל ה' ּבְ בֹודֹו ׁשֶ ה ּכְ ּלֶ ְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא", ִמְתּגַ "ִאְתּכַ

ִלים  ְמַקּבְ ָאנּו  ָוַדַעת,  ַעם  ִמּטַ ְלַמְעָלה  טּות',  'ׁשְ ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל 

י ֵמִביא  ָהַרּבִ ֶזה, ּוְכִפי ׁשֶ ֹאֶפן ּכָ ַעְצָמם ּבְ ָעְבדּו ּבְ יֵאינּו ׁשֶ ּכֹוַח ֵמַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ

ְללֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ִיים  ֵמָהַרּבֵ ֶאָחד  ל  ִמּכָ ְגָמה  ּדֻ ֲאָמר  ּמַ ּבַ

ֶרְך.  ַעם ָוַדַעת, ּוְבָכְך ָסְללּו ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ּבֹונֹות, ְלַמְעָלה ִמּטַ ֶחׁשְ

יֹום ז

אֹות ז. ַהְמָׁשַכת ָהאֹור ֶׁשִּבְבִחיַנת 'ִהְסַּתְּלקּות'

ל  יפּוף ְוַהֲהִפיָכה ׁשֶ ָכא - ַהּכִ ְפָיא ְוִאְתַהּפְ ה ַעל ְיֵדי ִאְתּכַ ז( ְוִהּנֵ

ַנת  ּוָ ִאים ּכַ ה, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַמּלְ ָ ְקֻדּשׁ טּות ּדִ ה ִלׁשְ ְקִלּפָ טּות ּדִ ְ ַהּשׁ

ָאמּור,  ְחּתֹוִנים ּכָ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ ִהיא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ ִריָאה, ׁשֶ ַהּבְ

ית  ָכא ַנֲעׂשֵ ְפָיא ְוִאְתַהּפְ ל ִאְתּכַ ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ה ֶזה ׁשֶ ְוִהּנֵ

ַמְדֵרָגה עֹוד יֹוֵתר ַנֲעֵלית  י, הּוא ּבְ אִתי ְלַגּנִ ְחּתֹוִנים, ּבָ ּתַ יָרה ּבַ ּדִ

ְחּתֹון.  ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ִכיָנה ּבָ ר ׁשְ ם ָאז ָהָיה ִעּקַ ּגַ ִמּקֶֹדם ַהֵחְטא ׁשֶ

יָטא  ׁשִ ְנָין ַהּקֹוֵדם ַעל ְמָנת ִלְבנֹות ָחָדׁש, ֲהֵרי ּפְ סֹוֵתר ּבִ ְכמֹו ּבְ ּדִ

ַמְדֵרָגה  ּבְ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶהָחָדׁש  ְנָין  ּבִ ׁשֶ אֹוֵמר  ׁשּוט  ַהּפָ יֹון  ַהִהּגָ  -

ֶאת  ִלְסּתֹר  ה  ִסּבָ ֵאין  ַאֶחֶרת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַהּקֹוֵדם  ְנָין  ִמּבִ ַנֲעֵלית  יֹוֵתר 

ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ֻמְכָרח  ֵכן  מֹו  ּכְ ַהּקֹוֵדם,  ְנָין  ַהּבִ

ַנֲעֵלית  יֹוֵתר  ַמְדֵרָגה  ּבְ יָרה  ּדִ ית  ַנֲעׂשֵ ָכא  ְוִאְתַהּפְ ְפָיא  ִאְתּכַ

ְכָלל ְיִריָדה ַעל ְיֵדי  ְהֶיה ּבִ ּתִ רּות ׁשֶ ָהֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ ר קֶֹדם ַהֵחְטא, ּכֵ ֵמֲאׁשֶ

דֹוָלה יֹוֵתר19,  ה ּגְ ַהֵחְטא, ִהיא ְלצֶֹרְך ֲעִלּיָ

ְפָיא  ְדִאְתּכַ ְיֵדי  ַעל  ּדְ תש"י  ַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ בֹוָאר  ְוַכּמְ

הּו  ֻכּלְ ּבְ ִריְך-הּוא  ּבְ א  ְדֻקְדׁשָ ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ָאֳחָרא  ִסְטָרא 

ַרת ַהּטֹוב ַעל ָהַרע,  ְפָיא' ְוַהְגּבָ ל 'ִאְתּכַ ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ָעְלִמין, ׁשֶ

ִדְבֵרי ַהּזַֹהר,  ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בֹודֹו ׁשֶ ה ּכְ ּלֶ ִמְתּגַ

ָכל  ּבְ ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָהאֹור  ׁשֶ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ם  ׁשָ ְמָבֵאר  ְך  ּכָ ְוַעל 

ֶוה, אֹור  ׁשָ הּו ָעְלִמין ּבְ ֻכּלְ הּוא ּבְ ָהעֹוָלמֹות ַהְינּו - ֶזהּו ָהאֹור ׁשֶ

ָלל, ַעד  ֵעֶרְך ֲאֵליֶהם ּכְ ָלל ְמרֹוָמם ֵמָהעֹוָלמֹות ְוֵאינֹו ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ֱאלִֹקי ׁשֶ

יָנם ְלֵבין  ִוים ּבֵ ׁשָ ִבים ּכְ ְחּתֹוִנים, ֶנְחׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות, ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ּכָ ׁשֶ

ָחְכָמתֹו ִהיא  דֹול, ׁשֶ מֹו ָחָכם ְמאֹוד ּגָ ַיַחס ֵאָליו. ]ּכְ ַעְצָמם ּוְבֵטִלים ּבְ

ין  ל ּבֵ ר ַהֶהְבּדֵ ַיַחס ֵאָליו לֹא ִנּכָ ּבְ ים, ַעד ׁשֶ ַאר ָהֲאָנׁשִ ֵעֶרְך ִלׁשְ ּלֹא ּבְ ׁשֶ

בֹוָהה  חֹות.[ ְוזֹו ַמְדֵרָגה ּגְ ים ִמי ֵמֶהם ָחָכם יֹוֵתר ּוִמי ָחָכם ּפָ ֶיֶתר ָהֲאָנׁשִ

ה  ִריָאה, קֶֹדם ַהֵחְטא )ְוִהיא ָהֲעִלּיָ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ֵהִאיר ּבִ יֹוֵתר ֵמָהאֹור ׁשֶ

ִריָדה(. ַאֲחֵרי ַהּיְ ׁשֶ

19. כמבואר באריכות במאמר 'באתי לגני' תשל"א.

ל  ל ָעְלִמין, ִמּכָ ֲאָמר הּוא אֹור ַהּסֹוֵבב ּכָ ַהּמַ ׁשֹון ּבְ ַהּלָ ְוַאף ׁשֶ

הּוא  ְך ַרק אֹור ׁשֶ ְמׁשָ ּנִ ָנה הּוא ׁשֶ ּוָ ַהּכַ ר לֹוַמר ׁשֶ ָמקֹום ִאי ֶאְפׁשָ

ן  ִאם ּכֵ יף ֲעֵליֶהם, ׁשֶ הּוא סֹוֵבב ּוַמּקִ א ׁשֶ ֶגֶדר ָהעֹוָלמֹות ֶאּלָ ּבְ

אִתי  ִכיָנה, אֹודֹוֶתיָה ֶנֱאַמר "ּבָ ר ׁשְ ְדֵרַגת ִעּקַ ֶזהּו אֹור ָנחּות יֹוֵתר ִמּמַ

ַנֲעֶלה  ְך אֹור  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ א  ֶאּלָ א,  ְסִעיף  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ י",  ְלַגּנִ

ם.  ר ְלֵעיל ׁשָ ְזּכָ ּנִ ָלל, ּכַ ֶגֶדר עֹוָלמֹות ּכְ ֵאינֹו ּבְ ׁשֶ

ָנתֹו  ּוָ ּכַ ַוֲהֵרי  ק,  ּלֵ ִאְסּתַ ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  אֹור  ְלִגּלּוי  ַהּזַֹהר  קֹוֵרא  ְוָלֵכן 

ט  ֵ ּשׁ ְך ּוִמְתּפַ ה ִנְמׁשָ ְפָיא' ָהאֹור ַהּזֶ ל 'ִאְתּכַ ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ

קּות'  ּלְ 'ִהְסּתַ ם  ׁשֵ ּבְ זֹאת  ה  ְמַכּנֶ ּוַמּדּוַע  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ

ָבִרים ִהיא  ַנת ַהּדְ ּוָ א ּכַ ר ָהאֹור? ֶאּלָ ָמעּוָתּה ִלְכאֹוָרה ִסּלּוק ְוֶהְעּדֵ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

קּות' ֵמָהעֹוָלמֹות,  ּלְ ָלל ְמרֹוָמם ּוִבְבִחיַנת 'ִהְסּתַ ֶדֶרְך ּכְ הּוא ּבְ ָהאֹור ׁשֶ ׁשֶ

ה  ָלל - ִהּנֵ ֵעֶרְך ֲאֵליֶהם ּכְ יִגים אֹותֹו ְוהּוא ֵאינֹו ּבְ ֵהם ֵאיָנם ַמּשִׂ יָון ׁשֶ ּכֵ

עֹוָלמֹות,  יְך ּוְלַגּלֹות ּבָ ְפָיא' ָאנּו זֹוִכים ְלַהְמׁשִ ל 'ִאְתּכַ ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

ה. ֲעֶלה ַהּזֶ ם ֶאת ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ַהּנַ ְחּתֹון, ּגַ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּוִבְפָרט ּבָ

עֹוָלם אֹור ַנֲעֶלה  יִכים ּבָ ְפָיא' ָאנּו ַמְמׁשִ ל 'ִאְתּכַ ִקּצּור: ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

ְבִחיַנת  ָלל ִנְמָצא ּבִ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ ָהָיה קֶֹדם ַהֵחְטא, ְוֶזהּו ָהאֹור ׁשֶ ה ׁשֶ יֹוֵתר ִמּזֶ

ֶהם. ה ּבָ ּלֶ ב ּוִמְתּגַ ה הּוא ׁשָ ִסּלּוק ְורֹוְממּות ֵמָהעֹוָלמֹות, ְוַעּתָ

י  ל ָהַרּבִ קּותֹו ׁשֶ ּלְ יֹום ַהִהּלּוָלא ָהִראׁשֹון ְלִהְסּתַ ֲאָמר ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ

קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ְבִחיַנת  ּבִ ׁשֶ ָהאֹור  ִעְנַין  ין  ּבֵ ְלָהִקיׁש  י  ָהַרּבִ עֹוֵבר  י"צ,  ָהַרּיַ

יִקים:  ל ַצּדִ ְלַעְנַין ִסּלּוָקן ׁשֶ

י  ּכִ קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקֵראת  יִקים  ַצּדִ ִטיַרת  ּפְ ם  ּגַ ְוָלֵכן 

ֵעת ִסּלּוָקן  ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ יֹוֵתר ַהּמִ ּלּוי אֹור ַנֲעֶלה ּבְ קּות הּוא ּגִ ּלְ ִהְסּתַ

ְנָיא  ֵסֶפר ַהּתַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּבְ ִאּגֶ רֹות ּבְ ה ֵיׁש ב' ִאּגְ ִהּנֵ יִקים. ּדְ ל ַצּדִ ׁשֶ

קּות  ּלְ ֶרת ַהב' ִעְנַין ַהִהְסּתַ קּות. ּוָבִאּגֶ ּלְ ָבֲאִרים ִעְנַין ַהִהְסּתַ ּמְ ׁשֶ

ַרת  ּפָ ְקֵראת  ַהּנִ ה,  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה  ִעְנַין  ּבְ ם  ׁשָ ְמבֹוָאר 

תֹוְך  ּבְ ְפִנים  ּבִ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֶיֶתר   - ָהִעְנָיִנים  ּדְ את.  ַחּטָ

ְמָאה  ּטֻ ּבַ ְטָמא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ְלַטֵהר  ְיכֹוִלים  ֵאין  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוֵבית  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ְך ּוְלָבֵרר  כֹוָחם ְלַזּכֵ ן ֵאין ּבְ ִהיא 'ֻטְמַאת ֵמת', ְוִאם ּכֵ יֹוֵתר ׁשֶ ַהֲחמּוָרה ּבְ

ָרה  ְוָקא, ּפָ חּוץ ּדַ ה ּבַ ֲעׂשֶ י ִאם ִעְנָין ַהּנַ ֵמאֹות, ּכִ ג' ְקִלּפֹות ַהּטְ

זֹו.  ְמָאה  ִמּטֻ ָאָדם  ְלַטֵהר  ַהּכֹוַח  ֶאת  ֵיׁש  ָלּה  ַרק  חּוץ,  ּבַ ית  ֲעׂשֵ ַהּנַ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ֶרת  ַכּפֶ ּמְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִמיָתָתם  ין  ְמַדּמִ ְוָלֶזה 

קּוָתּה  ּלְ ּפּור ַעל ִהְסּתַ ה ַלּסִ ָרה ֲאֻדּמָ ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ַמְסִמיָכה ֶאת ִמְצַות ּפָ

ם.  ֶרת ַהּקֶֹדׁש ׁשָ ִאּגֶ ּמּוָבא ּבְ ִביָאה, ּכַ ל ִמְרָים ַהּנְ ׁשֶ

ָצִריְך  ָהָיה  ֲחָטֵאינּו  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ה,  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ֵאין  ה  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ

יִקים  ל ַצּדִ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו, ֲאָבל ֵאַרע ִסּלּוָקן ׁשֶ ְוָקא ּגָ ִלְהיֹות ּדַ

ֲעֵדנּו.  ר ּבַ ְלַכּפֵ

ֶזה ב' ַמַאְמֵרי ַרּבֹוֵתינּו  יִקים ֵיׁש ּבָ ל ַצּדִ ִעְנַין ִסּלּוָקן ׁשֶ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ֵרַפת  ׂשְ ּכִ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִמיָתָתן  קּוָלה  ׁשְ א.  ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה: 

ַמֲאַמר  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ר  ְלַכּפֵ נֹוַעד  ֶזה  ן  ֻחְרּבָ ַאף  ׁשֶ ֱאלֵֹקינּו,  ית  ּבֵ



ְבָיכֹול ֶאת ֲחָמתֹו ְוַכֲעסֹו ַעל  ּכִ ַפְך  ה' ׁשָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה20 ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו 

ָרֵאל.  ֵעִצים ַוֲאָבִנים ְולֹא ַעל ַעם ִיׂשְ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ יִקים יֹוֵתר ֵמֻחְרּבַ ל ַצּדִ ה ִסּלּוָקן ׁשֶ ב. ָקׁשֶ

ָרה, ִסּלּוָקן  ֵרַפת ַהּפָ ל: ׂשְ ִבים ׁשֶ ּצָ ת ַהּמַ לֹשֶׁ ל ֶזה – ׁשְ ר ַעל ְיֵדי ּכָ ֲאׁשֶ
ּלּוי  ה, ְלצֶֹרְך ּגִ ׁש, ֵהם ְיִריָדה ְלצֶֹרְך ֲעִלּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ יִקים ְוֻחְרּבַ ל ַצּדִ ׁשֶ

ִריְך- א ּבְ ק ְיָקָרא ְדֻקְדׁשָ ּלֵ ל ִאְסּתַ ֹאֶפן ׁשֶ בֹוּהַ ְוַנֲעֶלה יֹוֵתר, ּבְ אֹור ּגָ

הּוא. 

ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ִיים  ָהַרּבֵ ל  ּכָ ְרׁשּו  ּפֵ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִעְנַין  ּוֵפרּוׁש 
בֹוד- ּכְ ָהֶאְמָצִעי,  ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

ַאְדמֹו"ר  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ ַמח-ֶצֶדק,  ַהּצֶ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ
ת  ַ ָמתֹו ֵעֶדן ּוְכבֹוד-ְקֻדּשׁ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ַמֲהַר"ׁש, ּכְ
קּות  ּלְ ַבת ִהְסּתַ ֵפרּוׁש ּתֵ ָנה ּבְ ּוָ ֵאין ַהּכַ מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר, ׁשֶ
ָאמּור,  ּכָ ָנה  ּוָ ַהּכַ ִאם  י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַמְעָלה  ה  ֲעִלּיָ הּוא  ׁשֶ

ְבִחיַנת רֹוְממּות. הּוא ּבִ א ׁשֶ ה ֶאּלָ הּוא ִנְמָצא ְלַמּטָ ׁשֶ

ת ַאְדמֹו"ר  ַ ִביִעי ִלְכבֹוד-ְקֻדּשׁ ְ ַהּשׁ נּו, ּדֹור  ְוֶזה ּתֹוְבִעים ֵמִאּתָ
ִביִעין ֲחִביִבין, ַאז ֲהַגם ַאז ְמ'ָהאט ָדאס ִניט  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ֵקן,  ַהּזָ
ּלֹא ִהְרַוְחנּו זֹאת ַעל  ַפאְרִדיְנט אּון ִניט אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועט - ׁשֶ
ְוָהֲעבֹוָדה  ִביִעין ֲחִביִבין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ל ָמקֹום  ִויִגיָעה, ִמּכָ ְיֵדי ָעָמל 

ׁש. ַלֲהֹפְך  ה ַמּמָ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ יְך ַהּשׁ ִביִעי הּוא ְלַהְמׁשִ ְ דֹור ַהּשׁ ּדְ
ֶער  ַאז  יּה  ַנְפׁשֵ ּבְ ֱאיַנׁש  ָיַדע  ר  ֲאׁשֶ ֲהִמית,  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ּדְ טּות  ְ ַהּשׁ
ֲהִמית ָוואס ֶער ָהאט  ָהאט ָדאס, אּון ֶדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש ַהּבַ
ַעְצמֹו  ָאָדם יֹוֵדַע ּבְ ר ַאָמאל ָנאְך ִניֶדעִריֶקער - ׁשֶ ָדאס אּון ֶאְפׁשָ
ֲהִמית,  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ל  ׁשֶ ְוַהִהְתַלֲהבּות  ַהַחּיּות  טּות,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

טּות  ה ְוַלֲהֹפְך ֶאת ֶזה ִלׁשְ ְך, ַלֲעׂשֹות ִמּזֶ ה ִמּכָ ְוִלְפָעִמים עֹוד ְלַמּטָ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה  ְוָקׁשֶ ָרה,  ַהּפָ ֵרַפת  ִלׂשְ קּול  ָ ַהּשׁ יִקים,  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסּלּוָקן  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ִקּצּור: 

ל ָהאֹור  ּלּוי ׁשֶ ֵדי ְלָהִביא ַלּגִ ְך, הּוא ּכְ ׁש ְועֹוד יֹוֵתר ִמּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ּכְ

ְבִחיַנת ִסּלּוק ְורֹוְממּות. ּבִ ׁשֶ

ֶזה  יְך אֹור  ְלַהְמׁשִ ִהיא  ֵקן,  ַהּזָ ְלַאְדמֹו"ר  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ל  ׁשֶ טּות  ְ ַהּשׁ ֲהִפיַכת  ְיֵדי  ַעל  עֹוָלמֹות,  ּבָ ה  ְלַמּטָ

ה. ָ ֶאָחד ִלְקֻדּשׁ

יֹום ח

אֹות ח. ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי

ַאף  ּדְ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִסּלּוקֹו   - ר  ּטַ ְדִאְתּפַ יָקא  ַצּדִ ִעְנַין  ְוֶזהּו  ח( 
יֹות  ה ֻקׁשְ ִרים ְוַכּמָ ה ַהְעָלמֹות ְוֶהְסּתֵ ּמָ ָבר ָהיּו קֶֹדם ָלֵכן ּכַ ּכְ ׁשֶ
יק.  ל ֶזה לֹא ִהְסּפִ ה ּכָ י, ִהּנֵ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ּשֵׂ י מּוָבִנים ּבַ ְלּתִ ְוִעְנָיִנים ּבִ
הּו  ֻכּלְ ּבְ ִריְך-הּוא  ּבְ א  ְדֻקְדׁשָ ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְכֵדי 
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ה לֹא  ה ָקׁשֶ ּזֶ יִקים, ׁשֶ ל ַצּדִ ן ִעְנַין ִסּלּוָקן ׁשֶ ם ּכֵ ָעְלִמין, ָהָיה ּגַ
ן.  י ִאם יֹוֵתר ֵמַהֻחְרּבָ ן ּכִ ֻחְרּבָ ַרק ּכַ

ק ְיָקָרא  ּלֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִאְסּתַ ֶזה הּוא ׁשֶ ָנה ּבָ ּוָ ְוַתְכִלית ַהּכַ
ִריְך-הּוא.  א ּבְ ְדֻקְדׁשָ

ִזיְך  ְמ'ֶגעִפיְנט  ַאז  ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ְוֶזה 
ִביִעי הּוא  ְ ל ַמֲעַלת ַהּשׁ ּכָ ִביִעי, ׁשֶ ְ ּדֹור ַהּשׁ ָאנּו ִנְמָצִאים ּבַ ִאין - ׁשֶ
ּלֹא  ָאמּור ׁשֶ ַהְנָהַגת ָהִראׁשֹון ָהָיה ּכָ ִביִעי ָלִראׁשֹון, ׁשֶ הּוא ׁשְ ׁשֶ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֲעָלה ׁשֶ לּום ַוֲאִפּלּו לֹא ֶאת ַהּמַ ׂש ְלַעְצמֹו ּכְ ִחּפֵ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ ל ִעְנָינֹו הּוא ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבָ ּכָ י ָיַדע ׁשֶ ּכִ

ם ֲהָוָי' ֵאל עֹוָלם. ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ ַוּיִ

ִאין  ֶגעקּוֶמען   – הּוא  ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַהְנָהַגת  ְוֻדְגַמת 
ֶגעוואּוְסט  ִניט  ָדאְרְטן  ְמ'ָהאט  ָוואס  ֶעְרֶטער  ַאֶזעְלֶכע 
ִניט  אּון  ַקייט  ִאיִדיׁשְ פּון  ֶגעוואּוְסט  ִניט  ֶג-ְטִליְכַקייט,  פּון 
ּלֹא  ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּכָ יַע ִלְמקֹומֹות  ית - ִהּגִ ֶגעוואּוְסט ֲאִפּלּו פּון ַאֶלף ּבֵ

ית, ֲהדּות ְולֹא ָיְדעּו ֲאִפּלּו ֵמַאֶלף-ּבֵ ָיְדעּו ֵמֱאלֹקּות, לֹא ָיְדעּו ִמּיַ

ִגיֵלייְגט ָאן ַא ַזייט,  ִזיְך ָאּפְ ַזייֶעְנִדיק ָדאְרְטן ָהאט ֶמען  אּון 
א  ֶאּלָ ְקָרא  ַוּיִ ְקָרא  ּתִ ַאל  אּון  ה,  ּדָ ַהּצִ ַעְצמֹו  יַח  ִהּנִ ם,  ׁשָ ּוִבְהיֹותֹו 

ֵהם  ַעל ׁשֶ ּפָ ִבים, ַעד ׁשֶ ל ָהעֹוְבִרים ְוׁשָ ִפי ּכָ ְקִריא, ְוִהְקִריא ֱאלֹקּות ּבְ ַוּיַ
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ַלֲאֵחִרים,  ֱאלֹקּות  ִויַפְרְסמּו  ַיְכִריזּו  ַעְצָמם 

ַעְצמֹו  ּבְ 'ָקָרא'  ַרק  לֹא  הּוא  ׁשֶ ֲאָמר,  ַהּמַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ְרנּו  ִהְזּכַ ׁשֶ ִלְבָרָכה 

ַרם ַלֲאֵחִרים  ם 'ִהְקִריא' – ּגָ א ּגַ ה', ֶאּלָ ם ה' ּוִפְרֵסם ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבַ ׁשֵ ּבְ

עֹוָלם. ִלְקרֹא ּוְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבָ

ת ַהּתֹוָרה,  ֶהן ִנְדֶרׁשֶ ּדֹות ּבָ ַאַחת ֵמַהּמִ ת - ּבְ ִמּדַ ּמּוד ּבְ ַהּלִ ּבְ ְוָידּוַע ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ מֹות,  ַקּיָ ִריאֹות  ַהּקְ י  ּתֵ ׁשְ ְקָרא,  ּתִ ַאל  ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ָהִעְנָין  ם  ּגַ ִלּמּוד:  סּוֵגי  ֵני  ׁשְ אן  ּכָ

ִרי'(. ים אֹותֹו )ַה'ּקְ ָאנּו קֹוְרִאים ְודֹוְרׁשִ ִפי ׁשֶ ִתיב'(, ְוַגם ָהִעְנָין ּכְ )ַה'ּכְ

ְכָתב  ּבִ ׁשֶ תֹוָרה  ּבְ ְמֹפָרׁש  ֲהֵרי  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִעְנָין  ּבָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֶזה  ּבָ ְוַגם 
ְקָרא,  ַוּיִ ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ּכֹל  ּקֶֹדם  ׁשֶ

ַעְצמֹו. ִלְקרֹא ּוְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבְ

ל ָמקֹום ָצִריְך ֵליַדע ַאז אֹויּב ֶער ִוויל ִאים ָזאל ַאייְנֵגיין  ַאְך ִמּכָ

ְלַהְצִליַח  רֹוֶצה  ִאם הּוא  ׁשֶ ְקִריא,  ַוּיַ ֶדער  ַזיין  מּוז  ְקָרא,  ַוּיִ ֶדער 
ְקִריא'. ל 'ַוּיַ ם ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ם ה', ֻמְכַרַחת ִלְהיֹות ּגַ ׁשֵ ֲעבֹוָדתֹו 'ִלְקרֹא' ּבְ ּבַ

אֹויְך  ָנאר  ִוויְסן  ָנאר  ִניט  ָזאל  ֶיעֶנער  ַאז  ֶזעהן  ַדאְרְפְסטּו 
ִיְקָרא  ם  ּגַ א  ֶאּלָ ֵיַדע,  ַרק  לֹא  ַהּזּוָלת  ׁשֶ א  ְלַוּדֵ ָעֶליָך   - אֹויְסרּוְפען 

ִויַפְרֵסם.

יז ִאיְצט ָהאט ֶיעֶנער ִניט ֶגעוואּוְסט פּון ָגאְרִניט,  ֲהַגם ַאז ּבִ
ַרייֶען ֵא-ל עֹוָלם,  ער ִאיְצט ַדאְרְפְסטּו ֶזעהן ַאז ֶער ָזאל ׁשְ ָאּבֶ
הּוא ִיְצַעק  א ׁשֶ ג, ָעֶליָך ְלַוּדֵ ל ֻמּשָׂ ה לֹא ָהָיה לֹו ּכָ ַעד ַעּתָ ְמרֹות ׁשֶ ּלַ ׁשֶ

ְוַיְכִריז "ֵא-ל עֹוָלם".



ָהעֹוָלם,  ֵא-ל  לֹא   - ִניט  תּוב:  ַהּכָ ְלׁשֹון  ּבִ הּוא  ּיּוק  ַהּדִ ַעְצמֹו  ּוָבֶזה 

ֱאלֹקּות הּוא ִעְנָין  ְך, ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ׁשֶ תּוב ּכָ ִאם ָהָיה ּכָ ַהְינּו ׁשֶ

ל  ֱאלֹקּות מֹוׁשֵ א ׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹו, ֶאּלָ ְפֵני ַעְצמֹו ְועֹוָלם ִעְנָין ּבִ ּבִ

ְוׁשֹוֵלט ַעל ָהעֹוָלם, 

עֹוָלם  א ׁשֶ ים "ֵא-ל עֹוָלם" )ְללֹא ָהאֹות ה'( ְמַבּטֵ ּלִ י ִאם ֵצרּוף ַהּמִ ּכִ

לֹוַמר,  ּכְ ּוְמֻאָחד.  ֶאָחד  ָבר  ּדָ ַהּכֹל  ֶזה  ַחד  א  ּלָ ּכֹ הּוא  ֶוֱאלֹקּות 

ם  ה' ַקּיָ ָכְך ׁשֶ ים לֹא ַרק ֶאת ָהֱאמּוָנה ּבְ ֲאָנׁשִ ִריׁש ּבָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהׁשְ

ָבר  עֹוָלם ּדָ ֵאין ּבָ ָכְך ׁשֶ ַאְחדּות ה' – ּבְ ם ּבְ א ּגַ ּוַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאּלָ

א ַהּכֹל הּוא ְמִציאּות  רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִציאּותֹו ׁשֶ ְפָרד ִמּמְ ּנִ ׁשֶ

ְוָהֱאמּוָנה'  חּוד  ַהּיִ ַער  'ׁשַ ּבְ ֲאִריכּות  ּבַ בָֹאר  ּמְ )ּכַ דֹוָלה  ּגְ ַאַחת  ֱאלִֹקית 

ְנָיא(. ֵסֶפר ַהּתַ ּבְ

ה, ַעל ְיֵדי  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ִביִעי ִהיא ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ ְ ּדֹור ַהּשׁ ִקּצּור: ֲעבֹוָדֵתנּו ּבַ

ּלֹא ַרק 'ָקָרא' ּוִפְרֵסם  ל 'ָהִראׁשֹון' – ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ׁשֶ ַדְרּכֹו ׁשֶ ַהֲהִליָכה ּבְ

ּלֹו לֹא ַרק ְלַהֲאִמין  ִעים ׁשֶ ּפָ ׁשְ א 'ִהְקִריא' ְוָגַרם ַלּמֻ ם ה', ֶאּלָ ַעְצמֹו ֶאת ׁשֵ ּבְ

ם ה' ַלֲאֵחִרים. ַעְצָמם ֶאת ׁשֵ ם ְלַפְרֵסם ּבְ א ּגַ ה' ֶאּלָ ּבַ

ַאְך  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמְנִהיג  ה'  ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ֹאֶפן  ּבְ ַרק  לֹא  ְוזֹאת 

ֶאת  ּוְלַפְרֵסם  ְלַהֲאִמין  א  ֶאּלָ ְוִנְפֶרֶדת,  ַעְצָמִאית  ְמִציאּות  הּוא  ָהעֹוָלם 

ׁש. ָבר ֶאָחד ַמּמָ ָהעֹוָלם ֶוֱאלֹקּות ֵהם ּדָ ַאְחדּות ה' – ׁשֶ

יֹום ט

אֹות ט. ָלנּו ִנְּתנּו ַהּכֹוחֹות ִלְפעֹל ֶאת ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה 
ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה

ר ָעַרב ִלּבֹו ֵלאֹמר, ֶאֱעֹבד  י ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו ֲאׁשֶ ט( ְוַאף ּכִ

ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָאִבינּו?, 

ב  ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ב. ּוְמֻחּיָ ּיָ ל ָמקֹום ֶאֶפס ָקֵצהּו א. ׁשַ ִמּכָ

ֶהְרָאנּו  נּו לֹו ַהּכֹחֹות ַעל ֶזה - ַעל ְיֵדי ַהַהְנָהָגה ׁשֶ ֶזה. ג. ְוִנּתְ ּבָ

ּנּו  ֵקן, ּוִמּמֶ יֵאינּו, ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ דֹורֹוֵתיֶהם ׁשֶ ָהִראׁשֹון ּבְ

ֶהְרָאנּו  ְכָלל, ַהַהְנָהָגה ׁשֶ יֵאינּו ַעד, ְוַעד ּבִ ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ ָוֵאיָלְך ּכָ

ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָסְללּו  ֵהם  ׁשֶ ַאְדמֹו"ר,  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ

ְוָנְתנּו ָלנּו ּכֹחֹות ַעל ֶזה. 

 - ִביִעי  ְ ַהּשׁ דֹור  ּדְ ַהֲחִביבּות  ִעְנַין  הּוא  ַעְצמֹו  ֶזה   - ּגּוָפא  ְוֶזהּו 

ְדמּו  ּקָ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות ׁשֶ ִביֵלנּו ּבְ ׁשְ ּלּו ּבִ נּו ְוִנְתּגַ ה ּכֹחֹות ִנּתְ ּמָ ּכַ ׁשֶ

ָלנּו. 

ה'  ָ ְקֻדּשׁ טּות ּדִ ל 'ׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ֶזה - ַהְנָהָגה ּבְ ֹאֶפן ּכָ ְוַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּבְ

עֹוָלם  ּבָ ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ְך  ֻיְמׁשַ עֹוָלם  ּבָ ַאְחדּות ה'  ּוִפְרסּום 

ַמְדֵרָגה  ּלּוי ָהאֹור ָהֱאלִֹקי עֹוד ּבְ ְוִיְהֶיה ּגִ ִמי ְוַהָחְמִרי,  ׁשְ ה ַהּגַ ַהּזֶ
תּוב  ּכָ ַאְרנּו קֶֹדם, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ם ִמּקֶֹדם ַהֵחְטא ּכְ ַנֲעֵלית יֹוֵתר ּגַ
ְהֶיה  יַח ּתִ ל ָמׁשִ ֲעָלתֹו ׁשֶ ּמַ ְך ׁשֶ א ְמֹאד" ּוְמבָֹאר ַעל ּכָ יַח "ְוִנּשָׂ ָמׁשִ ּבְ

ָהָיה קֶֹדם ַהֵחְטא.  מֹו ׁשֶ יֹוֵתר ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ַוֲאִפּלּו ּכְ

א  ר ֶאת ֳחָלֵינּו הּוא ָנׂשָ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ֲאׁשֶ ַ ּוְכבֹוד-ְקֻדּשׁ
א ֵמֲעֹונֹוֵתינּו,  ֵעינּו ְמֻדּכָ ׁשָ ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ְוהּוא ְמֹחָלל ִמּפְ
ּוַבֲעָגָלא  ְבָיֵמינּו  ְמֵהָרה  ּבִ ה  ִהּנֵ ָצָרֵתנּו,  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲהֵרי 
ם  ּגַ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוָגלּות  ָהרּוָחִני  לּות  ִמּגָ ַמְרִעיתֹו  צֹאן  ִיְגַאל  יַדן  ּדִ

ֶקֶרן אֹוָרה.  ו, ְוַיֲעִמיֵדנּו ּבְ ַיְחּדָ

ר הּוא  ּלּוִיים, ְועֹוד יֹוֵתר – ָהִעּקָ ּגִ ל ֶזה הּוא ֲעַדִין ַרק  ּכָ ֲאָבל 
רּוְך הּוא.  ַמהּות ְוַעְצמּות ֵאין-סֹוף ּבָ ר ִויַאֵחד אֹוָתנּו ּבְ ֵ ַקּשׁ ּיְ ׁשֶ

לּות  ְלׁשְ ּתַ ל ְיִריַדת ְוִהׁשְ ֶֹרׁש ׁשֶ ּשׁ מּוָנה ּבַ ָנה ַהּטְ ּוָ ִניִמּיּות ַהּכַ ְוֶזהּו ּפְ
ְוִעְנַין  ְוִתּקּונֹו,  ַהֵחְטא  ל  ׁשֶ רּות  ָהֶאְפׁשָ ֶעֶצם   - ְוִעְנַין  ָהעֹוָלמֹות 
ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ִיְהֶיה  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ  - יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסּלּוָקן 

ִריְך הּוא.  א ּבְ ְדֻקְדׁשָ

ִיְהֶיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ָרָמה  ָיד  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ּיֹוִציֵאנּו  ּוְכׁשֶ
ּגֹו' ֲהָוָי'  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  יר ֹמשֶׁ ָיׁשִ ִיְהֶיה ָאז  בֹוָתם  מֹוׁשְ אֹור ּבְ
ְלׁשֹון  ה( ְוַגם ּבִ ִפּלָ ח ַהּתְ ֻנּסַ הּוא ּבְ ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד, )ּוְכמֹו ׁשֶ
ְדֵרי ָהעֹוָלם - ֲהָוָי'  ּגִ תֹוְך  ָכה ּבְ ִריָדה ְוַהַהְמׁשָ ְרּגּום ַהּמֹוֶרה ַעל ַהּיְ ּתַ
ִמים ְוָהָיה ֲהָוָי'  א. ּוְמַסּיְ ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ין ֲהָוָי'  ּלֹא ִיְהֶיה ִחּלּוק ּבֵ מֹו ֶאָחד, ׁשֶ ְלֶמֶלְך ְוגֹו' ֲהָוָי' ֶאָחד ּוׁשְ

טּות, ְ ּשׁ ּלּוי ְוַהִהְתּפַ ת ַהּגִ ְרּגַ מֹו ַהּמֹוֶרה ַעל ּדַ ּוׁשְ

ם  ה יֹוֵתר ּגַ ׁשֶ ּקָ יִקים, ׁשֶ ל ַצּדִ ה ַעל ְיֵדי ִסּלּוָקן ׁשֶ ל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּכָ ׁשֶ
ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֵמֻחְרּבַ

ָבר  ּכְ ְוֵכיָון ַאז ְמ'ִאיז ׁשֹוין ִדי ַאֶלע ִעְנָיִנים דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען - ׁשֶ
א  לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ ו ֵאין ַהּדָ ה ַעְכׁשָ ה, ִהּנֵ ל ִעְנָיִנים ֵאּלֶ ָעַבְרנּו ֶאת ּכָ

ְיֵדי  ה, ַעל  ֹפַעל ְלַמּטָ ּבְ ִכיָנה  ְ ִביִעי, ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ ְ נּו – ּדֹור ַהּשׁ ּבָ
ֶרת ְלֵעיל. ְזּכֶ ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ

ה ִאין ַא ּגּוף ְלִהְתָראֹות  י'ן ָדא ְלַמּטָ ה ֶזעהן ִזיְך ִמיְט'ן ֶרּבִ ְוִנְזּכֶ
ְוהּוא  ְטָפִחים,  ָרה  ֵמֲעׂשָ ה  ּוְלַמּטָ גּוף  ּבְ ה  ְלַמּטָ אן  ּכָ י  ָהַרּבִ ִעם 

ִיְגָאֵלנּו.

יֵאינּו  נּו ַהּכֹוחֹות ַעל ֲעבֹוָדה זֹו, ֵמַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ נּו ִנּתְ ִקּצּור: ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ

ִביִעי. ְוַעל  ְ נּו, ַהּדֹור ַהּשׁ ּלָ ֻיֶחֶדת ׁשֶ ֶרְך, ְוזֹו ַהֲחִביבּות ַהּמְ ְללּו ָלנּו ֶאת ַהּדֶ ּסָ ׁשֶ

ַעְצמּות אֹור ֵאין  חּוד ּבְ ה, ְוַעד ַהּיִ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ר ַהּשׁ יְך ִעּקַ ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנּו ַנְמׁשִ

לּוי  ָבר ּתָ ּה. ְוֵאין ַהּדָ ּלָ ּכֻ ִריָאה  ל ַהּבְ ל ּכָ ְכִלית ׁשֶ ּזֹו ַהּתַ רּוְך הּוא, ׁשֶ סֹוף ּבָ

נּו. א ּבָ ֶאּלָ



ָׁשבּוַע א:

ַאֲהָבה ְלַמְעָלה ִמַּטַעם ָוָדַעת

ַלת  ל ַמֲאַמר 'ַקּבָ ה ׁשֶ ֻקּדָ א: ַהּיֹום ִנְלַמד ַיַחד ֶאת ַהּנְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ֲאָמר  ַהּמַ ֶאת  ַתח  ּפָ י  ָהַרּבִ תשי"א.  ָבט  ׁשְ יּו"ד  ּבְ יאּות'  ׂשִ ַהּנְ

ר  ִעּקַ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִעְנָין,  ּבָ

ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ה!  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה,  ְלַמּטָ אן  ּכָ ָהְיָתה  ִכיָנתֹו  ׁשְ

ב  ׁשָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּוְבֵעת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִלְרִקיֵעי  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִהְסּתַ

אִתי  ְך ֶנֱאַמר "ּבָ ה, ְוַעל ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ן ּבָ ּכֹ רּוְך הּוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י...". ְלַגּנִ

י: ְלׁשֹון ָהַרּבִ ּבִ

ְליֹום  ַמֲאָמרֹו  ּבְ ַאְדמֹו"ר,  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ּכֹוֵתב 
ָבט השי"ת: קּותֹו, יּו"ד ׁשְ ּלְ ִהְסּתַ

ְמקֹומֹו(  )ּבִ ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ְוִאיָתא  ה,  ַכּלָ ֲאֹחִתי  י  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ
ִרי  ָהָיה ִעּקָ י, ְלִגּנּוִני, ְלָמקֹום ׁשֶ א ְלַגּנִ אן ֶאּלָ ִתיב ּכָ ְלַגן ֵאין ּכְ

ְחּתֹוִנים ָהְיָתה..." ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ ה, ּדְ ִחּלָ ּתְ ּבַ

ִכיָנה ְלַאַחר  ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ ה: ָמה ָקָרה ֵמָאז? ַמּדּוַע ִהְסּתַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ִריָאה? ַהּבְ

ֵני ָהָאָדם ְלַאַחר  ָעׂשּו ּבְ ְבָעה ֲחָטִאים ׁשֶ ְגַלל ׁשִ א: ֶזה ּבִ א/ִאּמָ ַאּבָ

ל  דּוַע, ּכָ ּיָ ַעת, ֵחְטא ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוכּו'(. ּכַ ִריָאה )ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ַהּבְ

ַהֲחָטִאים  ְבַעת  ְוׁשִ ֵמָהעֹוָלם.  ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ּגֹוֵרם  ֵחְטא 

ִביִעי. ְ ק ְלַמְעָלה ַעד ָלָרִקיַע ַהּשׁ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְרמּו ַלּשׁ ּגָ

ָלָאֶרץ  ֲחָזָרה  ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָיְרָדה  ְלֶפַתע  ֵאיְך  ה: ָאז  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ן ּתֹוָרה?! ַמּתַ ּבְ

ְבַעת  ׁשִ י  ּכִ אֹוֵמר  ְדָרׁש  ַהּמִ טֹוָבה!  ֵאָלה  ׁשְ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

ָעְמדּו ָהֵחל ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִיְצָחק, ַיֲעֹקב ְוכּו'.  יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ְבַעת ָהְרִקיִעים ַעד ָלָאֶרץ. ִ ִכיָנה ִמּשׁ ְ הֹוִרידּו ֶאת ַהּשׁ

ה – הֹוִריד  הּוא ֹמשֶׁ ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ י!  ה: ֵהַבְנּתִ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ן ּתֹוָרה!... ַמּתַ ִכיָנה ְלַהר ִסיַני ּבְ ְ ֶאת ַהּשׁ

ֲאָמר,  ּמַ י, ּבַ ָהַרּבִ ַעְנֵין הּוא ׁשֶ א: ָנכֹון ְמאֹוד. ֲאָבל ַהּמְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ְבַעת  ְלׁשִ "ד  ַחּבַ ַאְדמֹו"ֵרי  ל  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ְבַעת  ׁשִ ֶאת  יל  ַמְקּבִ

ְבַעת ָהְרִקיִעים. ְוַהּדֹור  ִ ִכיָנה ִמּשׁ ְ הֹוִרידּו ֶאת ַהּשׁ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלהֹוִריד  ְוַתְפִקידֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדֹור  הּוא  נּו  ּלָ ׁשֶ

ָאֶרץ! ה ּבָ ְלַמּטָ

י: ל ָהַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ִנְקָרא ֹזאת ּבִ

ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּדֹור  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ֶזה  ה  "ְוִהּנֵ
ּדֹור  ּבַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱהיֹות  ִעם  ּדְ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ָכל  ּדְ
ֲעבֹוָדֵתנּו,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ִחיָרֵתנּו  ּבְ י  ּפִ ַעל  לֹא  הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ה  ִהּנֵ ל ָמקֹום  ִפי ְרצֹוֵננּו, ִמּכָ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ִעְנָיִנים ֶאְפׁשָ ה  ּוְבַכּמָ
יָחא,  ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ְמָצִאים ֲאַנְחנּו ּבְ ּנִ ִביִעין ֲחִביִבין, ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּכָ
ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ ִלְגֹמר   – ְוָהֲעבֹוָדה  ְדִעְקְבָתא,  ִסּיּוָמא  ּבְ

ְוָקא". ְחּתֹוִנים ּדַ ִכיָנה, ּוַבּתַ ר ׁשְ י ִאם ִעּקַ ִכיָנה ּכִ ְולֹא ַרק ׁשְ

ים ֶאת ֶזה? ֵאיְך ֶיֶלד ָקָטן ָיכֹול "ְלהֹוִריד  ה: ֵאיְך עֹוׂשִ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ָאֶרץ"?! ה ּבָ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ֶאת ַהּשׁ

ִזי  ְרּכָ ַהּמֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ִדּיּוק  ּבְ ֶזה  ֶנת.  ְמֻצּיֶ ֵאָלה  ׁשְ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

ָהְיָתה  ָאֶרץ  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ׁשֶ ֲאָמר.  ּמַ ּבַ ְמָבֵאר  י  ָהַרּבִ ׁשֶ

ים. ּטִ נּוי ֵמֲעֵצי ׁשִ ָהָיה ּבָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ

ה: ּוָמה ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו? ָמה, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְכֹרת  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ים?!... ּטִ ֲעֵצי ׁשִ

ים"  ּטִ י "ׁשִ י ְמָבֵאר ּכִ ר. ָהַרּבִ י ֶאת ַהֶהְסּבֵ ְמּתִ א: לֹא ִסּיַ א/ִאּמָ ַאּבָ

ר ְיהּוִדי ּכֹוֶפה  ֲאׁשֶ ַעם ָוַדַעת. ּכַ ה. ְלַמְעָלה ִמּטַ ׁשֹון ְנִטּיָ הּוא ִמּלְ

ּלֹו – הּוא 'מֹוִריד'  ַבע ׁשֶ ם ֵמֵעֶבר ַלּטֶ ֶאת ַעְצמֹו ְועֹוֵבד ֶאת ַהּשֵׁ

ה. ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ֶאת ַהּשׁ

י: ל ָהַרּבִ ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ִנְקָרא ּבִ

ה ָהָיה  ּלּוי ִמּזֶ ר ַהּגִ ה ִעּקַ ְחּתֹוִנים, ִהּנֵ ּתַ ּבַ ִכיָנה  ר ׁשְ ִעּקַ ֶ ּשׁ "ַמה 
ים  ּטִ ן ָהָיה ֵמֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעם ׁשֶ ה ֶזהּו ַהּטַ ׁש, ִהּנֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ת ֶזה ְוֶאת  ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ָנה הּוא ַלֲהֹפְך ַהּשׁ ּוָ ַהּכַ ֵני ׁשֶ ְוָקא, ִמּפְ ּדַ
ֲהִמית ]"ֶדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש  ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ַהט ְוַהֲחִמימּות ׁשֶ ַהּלַ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֲהִמית"[  ַהּבַ
ּוִבּטּול  ֲעבֹוָדה  ְלָסָבא1,  טּוֵתיּה  ׁשְ ֵליּה  ַאַהְנָיא  ִלְבָרָכה: 

ַעם ָוַדַעת". ַמְעָלה ִמּטַ ּלְ ׁשֶ

"ְלַמְעָלה  ם  ַהּשֵׁ ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ְגָמאֹות  ּדֻ אּוַלי  ה: ֵיׁש  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ָנה? ּוָ ָאִבין ְלָמה ַהּכַ ֵדי ׁשֶ ַעם ָוַדַעת", ּכְ ִמּטַ

ל  ׁשֶ ְגָמאֹות  ּדֻ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֵמִביא  ַעְצמֹו  ּבְ י  ָהַרּבִ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

1. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאיָלִעי ֶׁשָהָיה רֹוֵקד ִלְפֵני ַהַּכָּלה ִעם ְׁשלֹוָׁשה ֲהַדִּסים, 
ֶאת  )ֶׁשְּמַסֵּמל  ֵאׁש  ַעּמּוד  ָהָיה  ְּכֶׁשִּנְפַטר,  ַהֲחָכִמים.  ֶאת  ְמַבֶּזה  ִּכי הּוא  ָעָליו  ְוָהיּו צֹוֲחִקים 
ִכיָנה( ְלַיד ִמָּטתֹו. ְוָאז ָאְמרּו: "ַאַהְנָיא ֵליּה ְׁשטּוֵתיּה ְלָסָבא", ְּכלֹוַמר  ה ְוַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ ַהְּקֻדּׁשָ

טּות', ַּבּמּוָבן ַהִחּיּוִבי, ֶׁשְּבִמְנָהגֹו ֶזה. הֹוִעיָלה לֹו ַה'ּׁשְ
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ִיים  ל ֶאָחד ֵמָהַרּבֵ ה' ִמּכָ ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ ל 'ׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ם ּבְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ח(. ְסּפָ ּנִ )ְרֵאה ּבַ

ַאֲהַבת  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ּפּוִרים  ַהּסִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵלב  י  ְמּתִ ה: ׂשַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

נּו! ּלָ ל ַהּדֹור ׁשֶ ִזית ׁשֶ ּזֹו ֲעבֹוָדה ֶמְרּכָ ָרֵאל. ִסיָמן ׁשֶ ִיׂשְ

ם  ּגַ ת  ׁשֶ ֻמְדּגֶ ִסּפּור  ָכל  ּבְ ה.  ִמּזֶ ְויֹוֵתר  ָאֵכן.  א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

ִנְפָלִאים  ִעְנָיִנים  ַעל  רּו  ּתְ ּוִ ׁשֶ ִיים  ָהַרּבֵ ל  ׁשֶ ֶנֶפׁש'  ִסירּות  ַה'ּמְ

ה'. ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ ׁש 'ׁשְ ׁשּוט. ַמּמָ ִביל ַלֲעֹזר ִליהּוִדי ּפָ ׁשְ ֶהם ּבִ ּלָ ׁשֶ

לּוִחים,  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָלֲעבֹוָדה  אֹוִתי  ר  ְמַחּבֵ ֶזה  ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ם. זֹו  ר ְיהּוִדים ְלַהּשֵׁ ֵדי ְלַחּבֵ הֹוְלִכים ְלָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ּכְ ׁשֶ

ַעל  ֶנֶפׁש"  "ְמִסירּות  ְוַגם  ה"  ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ "הֹוָרַדת  ׁש  ַמּמָ

ָרֵאל! ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ ָאנּו  ֶזה  ּבָ ֶעֶצם,  ּבְ ה!  ְמֻעּלֶ ִחּבּור  א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

)ְוַאְדמֹו"ר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהִראׁשֹון  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו 

ֲאָמר: ּמַ י אֹוֵמר ּבַ ָהַרּבִ ִפי ׁשֶ ֵקן(. ּכְ ַהּזָ

ָאנּו ִנְמָצִאים ]"ַאז  ְדעּו ׁשֶ ּיֵ נּו ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ "ְוֶזה ּתֹוְבִעים ִמּכָ
ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַמֲעַלת  ל  ּכָ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּדֹור  ּבַ ִאין"[  ִזיְך  ְמ'ֶגעִפיְנט 
ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַהְנָהַגת  ׁשֶ ָלִראׁשֹון,  ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ הּוא 
ל  ּכָ י ָיַדע ׁשֶ לּום ַוֲאִפּלּו לֹא ְמִסירּות ֶנֶפׁש. ּכִ ׂש ְלַעְצמֹו ּכְ ִחּפֵ
עֹוָלם.  ֵאל  ֲהָוָי'  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ׁשָ ְקָרא  ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ִעְנָינֹו 
ִלְמקֹומֹות  יַע  ִהּגִ הּוא  ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַהְנָהַגת  ְוֻדְגַמת 
ֲהדּות ְולֹא ָיְדעּו  ם לֹא ָיְדעּו ֵמֱאלֹקּות לֹא ָיְדעּו ִמּיַ ָ ּשׁ ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ
ד  ּצַ ּבַ ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ִהּנִ הּוא  ם  ׁשָ ּוִבְהיֹותֹו  ית  ַאֶלף-ּבֵ ֲאִפּלּו 
]"ֶגעקּוֶמען ִאין ַאֶזעְלֶכע ֶעְרֶטער ָוואס ְמ'ָהאט ָדאְרְטן ִניט 
ַקייט  ֶגעוואּוְסט פּון ֶגְטִליְכַקייט, ִניט ֶגעוואּוְסט פּון ִאיִדיׁשְ
ית אּון ַזייֶעְנִדיק ָדאְרְטן  אּון ִניט ֶגעוואּוְסט ֲאִפּלּו פּון ַאֶלף-ּבֵ
ְקָרא  ַוּיִ ְקָרא  ּתִ ְוַאל  ַזייט"[  ַא  ָאן  ִגיֵלייְגט  ָאּפְ ִזיְך  ֶמען  ָהאט 

ְקִריא". א ַוּיַ ֶאּלָ

ַמֲאִמיִנים  ָאנּו  ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ ְלַהְראֹות  ֵאיָנּה  ֲעבֹוָדֵתנּו  לֹוַמר,  ּכְ

ַעְצָמם  ּבְ ְלַהֲאִמין  אֹוָתם  ד  ְלַלּמֵ א  ֶאּלָ ם'(.  ַהּשֵׁ ם  ׁשֵ ּבְ )'ִלְקֹרא 

ם ֵא-ל עֹוָלם. ם ַהּשֵׁ ׁשֵ )'ְלַהְקִריא'( ּבְ

ָאֶרץ  ה ּבָ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ר ַנְצִליַח ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ ֲאׁשֶ ה: ּכַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

יַח? ָיבֹוא ָמׁשִ

ׁשּות  ִהְתַרּגְ ֲאָמר ּבְ ם ֶאת ַהּמַ י ִסּיֵ ְך. ָהַרּבִ ִדּיּוק ּכָ א: ּבְ א/ִאּמָ ַאּבָ

דֹוָלה ְוָאַמר: ּגְ

ִביִעי.  ְ ַהּשׁ ּדֹור   – נּו  ּבָ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין  ו  ַעְכׁשָ ה  "ִהּנֵ
ה  ה ִאין ַא ּגּוף ]"ְוִנְזּכֶ י'ן ָדא ְלַמּטָ ִזיְך ִמיְט'ן ֶרּבִ ה ֶזעהן  ְוִנְזּכֶ
ָרה  ֵמֲעׂשָ ה  ּוְלַמּטָ גּוף"[  ּבְ ה  ְלַמּטָ ּפֹה  י  ָהַרּבִ ִעם  ְלִהְתָראֹות 

ְטָפִחים, ְוהּוא ִיְגָאֵלנּו.

ִנְסָּפח

ִסּפּוֵרי ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ְּבַמֲאַמר ָהַרִּבי

ֵקן: ת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

ְוֶהֱאִכיל  ָמָרק  ל  ֵ ּוִבּשׁ ֵעִצים  ְוָקַצץ  ְוָהַלְך  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ "ִהְפִסיק 
ִית". ּבַ ם ּבַ ים ׁשָ ּלֹא ָהיּו ֲאָנׁשִ ֵני ׁשֶ ַעְצמֹו ְליֹוֶלֶדת, ִמּפְ ּבְ

ת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

ַאְבֵרִכים  "ִנְכַנס ֵאָליו ֶאָחד ִליִחידּות ְוִהְתאֹוֵנן ַעל ָהִעְנָיִנים ׁשֶ
ה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ֶאת ְזרֹועֹו ְוָאַמר  ִמְתאֹוְנִנים ֲעֵליֶהם. ְוִגּלָ
הּוא  ֶזה  ְוָכל  ּגֹו'  ַעְצִמי  ַעל  עֹוִרי  ַפד  ּצָ ׁשֶ ִתְרֶאה  ֲהלֹא  לֹו 

ָך".  ּלְ ֵמַהַחּטֹאות ְנעּוִרים ׁשֶ

ַמח ֶצֶדק': ת ַאְדמֹו"ר ַה'ּצֶ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

נֹוֵגַע  ָהָיה  ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ְלִאיׁש  ַמ"ח  ּגְ ַלְלֹות  ה  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  "ָהַלְך 
ַפְרָנָסתֹו". לֹו ּבְ

ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש: בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

ם ִעם ַאְבֵרְך  ׁש ׁשָ ִריז ְוִנְפּגַ ִיחּוד ִמּקּוַהָראְרט ְלּפָ ַעם ָנַסע ּבְ "ּפַ
ב,  ֶאָחד ְוָאַמר לֹו: יּוְנֶגעְרַמאן ֵיין ֶנֶסְך ִאיז ְמַטְמֵטם ַהּמַֹח ְוַהּלֵ
ב, ֱהֵיה  ַזיי ַא ִאיד )=ַאְבֵרְך ֵיין ֶנֶסְך ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּמֹוַח ְוַהּלֵ
ִלְכבֹוד  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ַקט  ׁשָ ְולֹא  ְלֵביתֹו,  ָהַאְבֵרְך  ְוָהַלְך  ְיהּוִדי(. 
ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְצָאה  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחַזר  ַמֲהַר"ׁש,  ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ

ַחת ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים2. ּפַ ִמׁשְ

ָמתֹו ֵעֶדן: "ּב ִנׁשְ ַ ת ַאְדמֹו"ר ָהַרּשׁ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

ה ְוָהָיה ָצִריְך  ֵזָרה ֲחָדׁשָ ּגְ ְזרּו ָאז  ּגָ ר  יאּותֹו, ֲאׁשֶ ת ְנׂשִ ְתִחּלַ "ּבִ
דֹול ָהַרָז"א  ַבר ֶזה ְלמֹוְסְקָבה. ְוָאַמר לֹו ָאִחיו ַהּגָ ִלְנסַֹע ַעל ּדְ
ַפת  ה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ׂשְ ַמן ָיָקר ֶאְצְלָך ְוֵאין ַאּתָ ָמתֹו ֵעֶדן, ַהּזְ ִנׁשְ
ָצִריְך  ה  ַאּתָ ְוַגם  פֹות(  ׂשָ ּבְ ד  ְמֻלּמָ ָהָיה  )ָהַרָז"א  ִדיָנה  ַהּמְ
ִפי הֹוָראֹוֶתיָך. ֲאָבל  ּכְ ִעְנָין ֶזה  ּבְ ע  ְוָלֵכן ֶאּסַ רּות,  ׂש ֶהּכֵ ְלַחּפֵ
ים ַעל ֶזה ְוָנַסע  ָמתֹו ֵעֶדן לֹא ִהְסּכִ ת ַאְדמֹו"ר ִנׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ

ַעְצמֹו ְוִהְצִליַח". ּבְ

י"צ: ת ַאְדמֹו"ר ָהַרּיַ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ

ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ה ִסּפּוִרים ִמּכְ ּמָ ָנם ּכַ "ְוֵכן ֶיׁשְ
ָרִטי,  ּפְ ְלִאיׁש  ַוֲאִפּלּו  טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ אֹודֹות 
ַרק  לֹא  ֶזה,  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ְוִהּנִ ִמּיּות.  ַגׁשְ ּבְ אֹו  רּוָחִנּיּות  ּבְ
ָהָיה  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ּלֹו, ַאף  ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות  ם  ּגַ י ִאם  ּכִ ּלֹו  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ

ת ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ָהָיה ַהְּזַמן ָיָקר ִּבְמאֹוד, ַעד ֶׁשַּגם ֲאִמיַרת  2. "ֲאֶׁשר ָידּוַע ֶׁשֵאֶצל ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
ַאֲחֵרי  ְּכָבר  ָהָיה  ַּבֹּבֶקר  ִמיִנית  ַהּׁשְ ָעה  ַּבּׁשָ ִהֵּנה  ְידּוִעים  ּוִבְזַמִּנים  ְּבִקּצּור,  ָהָיה  ַהֲחִסידּות 

ַהְּתִפָּלה, ּוְבָכל ֹזאת ָנַסע ְנִסיָעה ְרחֹוָקה ְוָׁשָהה ָׁשם ֶמֶׁשְך ְזַמן ִּבְׁשִביל ַאְבֵרְך כּו'".



ל ֲחֵבְרָך  ּסּוג ׁשֶ ָלל ּבַ ּלֹא ָהָיה ּכְ ְלַבד ׁשֶ ה לֹא זֹו ּבִ ֵמִטיב ִעּמֹו ִהּנֵ
ָלל"... ֶעְרּכֹו ּכְ ּלֹא ּבְ ָהָיה ׁשֶ א ׁשֶ תֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאּלָ ּבְ

)מעובד ע"פ באתי לגני תשי"א(

ִלְכבֹוד  ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִעְנַין  ּבְ טֹוָבה  ַהְחָלָטה  ן  ַצּיֵ

ָבט: יּו"ד ׁשְ

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ָׁשבּוַע ב:

ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה

ַה'ַּגן' ֶׁשל ַהֵּׁשם

י  יר, ַעל ּפִ י"צ הּוא ַמְסּבִ י ָהַרּיַ ל ָהַרּבִ ַמֲאָמרֹו ׁשֶ א: ּבְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ה"  י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ יִרים "ּבָ ִ יר ַהּשׁ ִ סּוק ִמּשׁ ַהּפָ ְדָרׁש, ׁשֶ ַהּמִ

ָאז  ִביִעי ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו( ׁשֶ ְ ן ּתֹוָרה )ַהּדֹור ַהּשׁ ר ַעל ַמּתַ ְמַדּבֵ

ּנֹו'  ֶעֶצם 'ּגַ הּוא ּבְ ה ַהָחְמִרי, ׁשֶ ִכיָנה ֲחָזָרה ָלעֹוָלם ַהּזֶ ְ ָיְרָדה ַהּשׁ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִרי ׁשֶ קֹום ָהִעּקָ – ַהּמָ

ִריַאת  ּבְ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִרי?  ָהִעּקָ קֹום  ַהּמָ הּוא  אן  ּכָ ַמּדּוַע 

ם  ִכיָנה, ְוָכְך ּגַ ְ ֶרה ּבֹו ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ה ָהְיָתה ּכְ ִחּלָ ַכּתְ ָהעֹוָלם ִמּלְ

עֹוָלם. ִכיָנה ּבָ ְ ְרָתה ַהּשׁ ַעת ׁשָ ִלְפֵני ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ

ל  כּויֹות ׁשֶ ִכיָנה ֵמָהעֹוָלם ְוִאּלּו ַהּזְ ְ ְרמּו ְלִסּלּוק ַהּשׁ ַהֲחָטִאים ּגָ

נּו ֶהְחִזירּו ֶאת  ה ַרּבֵ ְבַעת ַהּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַעד ֹמשֶׁ ׁשִ

ן ּתֹוָרה. ַמּתַ ִכיָנה ָלעֹוָלם, ּבְ ְ ַהּשׁ

'ְׁשטּות' ֶׁשל ְקֻדָּׁשה

ן  ֵעת ַמּתַ ְרָדה ָלעֹוָלם ּבְ ּיָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְרָתה ַהּשׁ ה: ֵהיָכן ׁשָ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ן ּבְ ן ּוְלַאַחר ִמּכֵ ּכָ ׁשְ ּמִ ּתֹוָרה? ּבַ

ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ל ָהֲעבֹוָדה  ָמעּוָתּה ׁשֶ יר ֶאת ַמׁשְ י"צ ַמְסּבִ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ

ם  ּגַ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֶאת   – ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוְבֵבית 

ֵדי  ּכְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ָרִטי,  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּיֹום,  ּכַ

ִכיָנה: ְ ֶרה ּבֹו ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ַהִהְתָקְרבּות  ֶאת  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֶלת  ְמַסּמֶ נֹות –  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת 

ּלֹא  ׁשֶ ֲהִמית,  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ 'ַהְקָרַבת'  ְיֵדי  ַעל  ם,  ְלַהּשֵׁ ית  ָהִאיׁשִ

ם. ַאֲהַבת ַהּשֵׁ א ּבְ ָחְמִרּיּות ֶאּלָ ֲעֹסק ּבְ ּתַ

ׁשֹון  ִמּלְ ם  ּגַ ה' ֶזה  ּטָ 'ׁשִ ים" –  ּטִ ׁשִ ן ָהָיה ָעׂשּוי ֵמ"ֲעֵצי  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

יַח  ּכִ ּוְלַהׁשְ ָאָדם  ּבָ ּטֹות  ְלׁשַ ה  ְמַנּסָ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ טּות'.  'ׁשְ

ֶפׁש ָהֱאלִֹקית. ִהיא סֹוֶחֶפת  ּנֶ ֶמת ּבַ ּיֶ ּקַ ם ׁשֶ ֵ ּנּו ֶאת ַאֲהַבת ַהּשׁ ִמּמֶ

ְולֹא  ּיּול,  ּוִמּטִ ָחק  ׂשְ ִמּמִ ֵמֹאֶכל,  ֵמַהָחְמִרּיּות,  ְלִהְתַלֵהב  אֹותֹו 

ּמּוד ּתֹוָרה. ה, אֹו ִמּלִ ִפּלָ ּיּום ִמְצָוה, ִמּתְ ׁש ִמּקִ ְלִהְתַרּגֵ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָעֵלינּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ י  ָהִאיׁשִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִלְבנֹות  ֵדי  ּכְ

עֹוָלם  ים ּבָ ֲאָנׁשִ ָמה ׁשֶ ב ּבְ ֵ ה – לֹא ְלִהְתַחּשׁ ל ְקֻדּשָׁ טּות' ׁשֶ 'ׁשְ ּבִ

ְצוֹות ִמּתֹוְך  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ א ִלְדּבֹק ּבְ ְרִגיִלים ַלֲעׂשֹות, ֶאּלָ

ַרב  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ ַרב  ַעל  ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ּכַ דֹוָלה,  ּגְ ִהְתַלֲהבּות 

ה.  ּלָ ְוַהּכַ ֶהָחָתן  ִלְכבֹוד  ָידֹו  ּבְ ים  ֲהַדּסִ ִעם  רֹוֵקד  ָהָיה  ׁשֶ ִיְצָחק 

ְלִמיד ָחָכם  הּוא ָהָיה ּתַ יָון ׁשֶ טּות, ּכֵ ה ׁשְ ַמֲעׂשֵ ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ּכְ

ְזכּות  ְוָקא ּבִ ְך... ַאְך ּדַ דֹול ְוֶזה לֹא ָהָיה ָראּוי ִלְכבֹודֹו ִלְרֹקד ּכָ ּגָ

ַמִים  ָ ִטיָרתֹו ָיַרד 'ַעּמּוד ֵאׁש' ִמּשׁ ַאַחר ּפְ ה ֶזה, הּוא ָזָכה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

יָון  תֹו. ּכֵ ָ ֶדל ְקֻדּשׁ תֹו ּוֵבין ָהָעם, ְלַהְראֹות ֶאת ּגֹ ין ִמּטָ ְוִהְפִריד ּבֵ

ְמֻיָחד.  ְלִגּלּוי ֱאלֹקּות  ָזָכה  ָרִגיל, הּוא  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִהְתַנֵהג  הּוא  ׁשֶ

ה' – ָאנּו זֹוִכים  ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ 'ׁשְ ְך – ּבִ ם נֹוֲהִגים ּכָ ר ָאנּו ּגַ ֲאׁשֶ ּכַ

ה. ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ

ֲעבֹוָדה ִאיִׁשית

יר  ַמְסּבִ ֶזה?  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֵאיְך  אֹוֵמר?  ֶזה  א: ָמה  א/ִאּמָ ַאּבָ

י"צ: י ָהַרּיַ ָהַרּבִ

ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם"  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ְוֶזהּו 
ְוֶאָחד,

א  ֶאּלָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ  – תֹוכֹו"  ּבְ י  ַכְנּתִ "ְוׁשָ אֹוֶמֶרת  לֹא  ַהּתֹוָרה 

ּלֹו  ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְיהּוִדי  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ  – תֹוָכם"  ּבְ י  ַכְנּתִ "ְוׁשָ

ם. ן ְלַהּשֵׁ ּכָ ִמׁשְ

ים ֶאת ֶזה? ֵאיְך עֹוׂשִ

ּלֹו,  ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ְוֶזה 
ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְוַהְינּו  ִלְנהֹוָרא,  ֲחׁשֹוָכא  ְלַאֲהָפָכא  ּפֹוֵעל  ׁשֶ

ַעת, ה ְלַמְעָלה ִמן ַהּדַ ְהֶיה ִמּזֶ ּיִ עֹוָלם, ׁשֶ ַעת ּדְ ה ִמן ַהּדַ ַמּטָ ַהּלְ

ב  ּלֵ ּבַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ם ַהּמִ ְך ּגַ ים", ּכָ ּטִ ן ִנְבָנה ֵמ"ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

טּות  ִלׁשְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ טּות  ַהּשְׁ ל  ׁשֶ ֵמֲהִפיָכה  ִנְבֶנה  נּו  ּלָ ׁשֶ

ה. ְקֻדּשָׁ ּדִ

"ַהְּׁשטּות ֶׁשל ָהעֹוָלם"

ה: ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ַווייֶלע  ן  ּכֵ ה  ְועֹוׂשֶ נֹוֵהג  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ּדְ
ָבִרים  ְוַהּדְ ַלֲעׂשֹות(,  ָהעֹוָלם  נֹוֵהג  ְך  ּכָ י  ֶוועְלט )ּכִ טּוט  ַאזֹוי 
ֵכן  קֹומֹו ְלִפי ּדְ י ְמִזיִזים אֹותֹו ִמּמְ ְלּתִ ּבִ מֹו ֹחק ׁשֶ ה ֵהם ּכְ ָהֵאּלֶ



ְוַהּדֹוֶמה  ִנימּוס  ִעְנְיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ ּוְכמֹו  ָהעֹוָלם,  ַהְנָהַגת  הּוא 
ַעת  ַהּדַ ִמן  ַמְעָלה  ַהּלְ ֶאל  ְלָהְפכֹו  ְצִריִכים  ֶזה  ֶאת  ה  ִהּנֵ כּו', 

ֲעבֹוָדה, ּבָ

ֵהם לֹא  עֹוָלם ׁשֶ ָבִרים ּבָ ְגָמה: ֵיׁש ּדְ י"צ נֹוֵתן ָלנּו ּדֻ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ

א  ב ַאֶחֶרת, ֶאּלָ הּו חֹוׁשֵ י ִמיׁשֶ ּנּוי ּכִ ִנים ְלׁשִ ים, ֵהם לֹא ִנּתָ ְכִלּיִ ׂשִ

ם. ם ְצִריִכים ְלַקּיֵ ּלָ ּכֻ מֹו 'ֹחק' ׁשֶ ֶזה ּכְ

ד  ה ִמּצַ ָנה, ִהּנֵ ֵ י ַהּשׁ י ָהֲאִכיָלה ּוְזַמּנֵ ל ְזַמּנֵ ֶרְך ָמׁשָ ּוְכמֹו ַעל ּדֶ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ ְוַגם  ים,  ּוְזַמּנִ ים  ִעּתִ ּבְ ְקבּוִעים  ֵהם  ָהעֹוָלם  ׁש  ֶהְרּגֵ
ים ָהֵאּלּו  ה ְזַמּנִ ל ָמקֹום – ִהּנֵ ן – ּוִמּכָ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ק ּבְ ְלִהְתַעּסֵ
י  ּוְזַמּנֵ ר,  ְוִעּקָ ָלל  ּכְ ִנְדִחים  י  ּוִבְלּתִ ִזים  ִנּזָ י  ְלּתִ ּבִ ָהרֹב  י  ּפִ ַעל 
ה ֵהם ִנְדִחים ְוֵאין ָלֶהם ֶקַבע, ְוֵיׁש  ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ִביעּות ׁשֶ ַהּקְ

לֹום ְלַגְמֵרי, ֵהם ִנְדִחים ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ יָנה,  ׁשֵ אֹו  ֲאִכיָלה  ל  ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ַעל  ר  ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ת  ְלֻעּמַ ְלַפְסֵפס...  ִליׁשֹון, ָאסּור  ֶלֱאֹכל אֹו  ַמן  ַהּזְ ֶזה  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ

חֹות  ְלִהּדָ ֲעׂשּוִיים  ה,  ִפּלָ ּתְ אֹו  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ֹזאת, 

ָחִליָלה.

ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש

דֹוָלה: טּות ּגְ א: זֹוִהי ֲהֵרי ׁשְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ּבֹון ְלַנְפׁשֹו, ַהִאם ֵיׁש ֵאיֶזה  ר נֹוֵתן ֵאיֶזה ֶחׁשְ ה ָהָאָדם ֲאׁשֶ ִהּנֵ
ִמי הּוא ַהּיֹוֵדַע ִעּתֹו ּוְזַמּנֹו, ְוִכְדִאיָתא  זֹו, ּדְ ַהְנָהָגה ּכָ ָחְכָמה ּבְ
ה  ֶאֱעׂשֶ ינּו ִלי ַעד ׁשֶ יט לֹוַמר ַהְמּתִ ּלִ ה "ֵאין ָאָדם ׁשַ ִמְדַרׁש ַרּבָ ּבְ

ה ְלֵביִתי כּו'" ֲאַצּוֶ ּבֹונֹוַתי ְוַעד ׁשֶ ֶחׁשְ

ר  ָלל, ְוַעל ָהִעּקָ ׁש ּכְ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ָבר ׁשֶ ל ַנְפׁשֹו ַעל ּדָ ן ּכָ ְוֵאיְך ִיּתֵ
ׁשֹוֵכַח  הּוא  ה  ְלַמּטָ ָמתֹו  ִנׁשְ יִריַדת  ּבִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ָהְיָתה  ֶ ּשׁ ַמה 

ה ַעל ָהֱאֶמת, ַכּסֶ ּמְ טּות ׁשֶ ד ָהרּוַח ׁשְ ְלַגְמֵרי, ְוהּוא ַרק ִמּצַ

ָלל  ֲאַנְחנּו ּכְ נּו ָיְרָדה ָלעֹוָלם ִלְזַמן ָקצּוב, ׁשֶ ּלָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ֲהֵרי ַהּנְ

ַעל  ַמן  ַהּזְ ז ֶאת  ְיַבְזּבֵ ָאָדם  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ֵאיְך  ָאז  יֹוְדִעים ַמהּו.  לֹא 

ִליחּות  ְ ְוַלּשׁ ָמה  ׁשָ ַלּנְ ָלל  ּכְ ֲחׁשּוִבים  ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ָחְמִרּיִ ָבִרים  ּדְ

ָמּה  ׁשְ ּלִ ׁשֶ ָרה  ּטָ ַהּמַ  – ר  ָהִעּקָ ֶאת  ֹזאת  ת  ּוְלֻעּמַ עֹוָלם,  ּבָ נּו  ּלָ ׁשֶ

ח?! ֶזה ַרק  ּכַ ָיַרְדנּו ָלעֹוָלם, ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות – הּוא ִיׁשְ

ֶאת  יָרה  ּוַמְסּתִ ה  ַכּסָ ּמְ ׁשֶ ָהַרע,  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ טּות  ׁשְ ָהרּוַח  ְגַלל  ּבִ

ָהֱאֶמת ָהֱאלִֹקית.

ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו 

ְנַהג  ִמּמִ ַהֶהֶפְך  ַלֲעׂשֹות  הּוא  נּו  ּלָ ׁשֶ ְפִקיד  ה: ַהּתַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ְדָבִרים ֵאּלּו: ָהעֹוָלם ּבִ

עֹוָלם, ְוַיֲעֹמד ַעל  טּות ֶזה ּדְ ְהֶיה ֲעבֹוָדתֹו ַלֲהֹפְך ׁשְ ה זֹאת ּתִ ִהּנֵ

תֹוָכם",  י ּבְ ַכְנּתִ ה "ְוׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ְוָאז ִהּנֵ ע לֹו ִעּתִ ַנְפׁשֹו ְוִיְקּבַ
ַנְפׁשֹו, ּלּוי אֹור ֱאלִֹקי ּבְ ִאיר לֹו ּגִ ּיָ ׁשֶ

בּוִעים  ַהּקְ ֵהם  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ים  ַמּנִ ַהּזְ ׁשֶ ֵנַדע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים ְסִביֵבנּו  ה ָמה ֲאָנׁשִ ּנֶ ָלל, ְולֹא ְמׁשַ ר ְלָהִזיז ּכְ ְואֹוָתם ִאי ֶאְפׁשָ

תֹוֵכנּו. ֶרה ְוָיִאיר ּבְ ם ִיׁשְ ֵ ַהּשׁ ה ׁשֶ אֹוְמִרים, ָאז ִנְזּכֶ

ר ִהיא ֲעבֹוַדת  ָהִעּקָ י ׁשֶ ַנת תשל"ה, הֹוִסיף ָהַרּבִ ל ׁשְ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ּבַ

ִעם  ּוְלִהְתַאֲחדּות  ְלִבּטּול  יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ָהָאָדם  ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ

יַע ִלְדֵבקּות  ָהָיה ַמּגִ ֵקן ׁשֶ ר ַעל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֻסּפָ ּמְ ִפי ׁשֶ ם, ּכְ ַהּשֵׁ

י ָבָאֶרץ"  ָך לֹא ָחַפְצּתִ ָמִים ְוִעּמְ ָ סּוק "ִמי ִלי ַבּשׁ ט ֶאת ַהּפָ ּוְמַצּטֵ

ה  ִפּלָ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו... ְוָכְך ַהּתְ ם ּבִ ֵ הּוא רֹוֶצה ַרק ֶאת ַהּשׁ – ׁשֶ

ַאֲחֶריָה. ּלְ ל ַהּיֹום ׁשֶ יַע ַעל ּכָ ּפִ ׁשְ ּתַ

ָּכְך ָנִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח!

א: א/ִאּמָ ַאּבָ

ַלֲהֹפְך  ּפֹוֵעל  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְפָיא  ִאְתּכַ ד  ּכַ ְוֶזהּו 
ֲהִמית אּון ֶדעם ָקאְך פּון ֶוועְלט )ְוֶאת  ֶנֶפׁש ַהּבַ טּות ּדְ ְ ֶאת ַהּשׁ
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ּבְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָהעֹוָלם( ֶאל  ל  ׁשֶ ַהִהְתַלֲהבּות 
הּו  ֻכּלְ ּבְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ָאז  ְצוֹות,  ְוַהּמִ

ל ָעְלִמין. ה אֹור ַהּסֹוֵבב ּכָ ּלֶ ִאיר ּוִמְתּגַ ּמֵ ָעְלִמין, ׁשֶ

ת  ְתִחּלַ י"צ ּבִ ִביא ַאְדמֹו"ר ָהַרּיַ ּמֵ ִפי ׁשֶ ְך אֹוֵמר ַהּזַֹהר )ּכְ ְוַעל ּכָ

ד ָהַאֵחר, ֶזה  ר ּכֹוִפים ֶאת ַהּצַ ֲאׁשֶ ּכַ י"( – ׁשֶ אִתי ְלַגּנִ ַמֲאָמר "ּבָ

ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ָהֶעְליֹון ָיִאיר  ה – ּגֹוְרִמים ׁשֶ ֻדּשָׁ ד ֶאל ַהּקְ ְתַנּגֵ ּמִ ׁשֶ

יַח. ִביַאת ָמׁשִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ִפי ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּכְ ֶרה ּבְ ְוִיׁשְ

טּויֹות  ׁשְ ּבִ ִלְנֹהג  ַמְפִסיִקים  ָאנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹוִכים  ָאנּו  ְלָכְך 

ה –  ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ ל ׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ ֶצר ָהַרע, ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ ָהעֹוָלם ְוַהּיֵ

ִהּדּור. ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּבְ

ַהֶּלַקח:

ִיְהיּו  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ים  ַמּנִ ַהּזְ ׁשֶ ִלְדֹאג  ָעֵלינּו 

ּלֹו,  ּכֻ ָהעֹוָלם  ּוְבָכל  תֹוֵכנּו  ּבְ ָיִאיר  ם  ַהּשֵׁ ְך  ּכָ ר.  ָהִעּקָ ֶאְצֵלנּו 

יַח ִצְדֵקנּו. ִביַאת ְמׁשִ ּבְ

ְׁשֵאלֹות ֲהָבָנה:
ל ָהעֹוָלם? טּות ׁשֶ ְגָמה ִלׁשְ ַמִהי ַהּדֻ

ה? ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ ֵאיְך ֲאַנְחנּו הֹוְפִכים ֶאת ֶזה ִלׁשְ

ְך? ּוְלָמה ָאנּו זֹוִכים ַעל ְיֵדי ּכָ
)מעובד ע"פ באתי לגני תש"י וספר התניא(
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יו"ל ע"י

אבות על ידי בנים )ע"ר(והשיב לב

ָׁשבּוַע א:

ַאֲהָבה ְלַמְעָלה ִמַּטַעם ָוָדַעת

ַלת  ל ַמֲאַמר 'ַקּבָ ה ׁשֶ ֻקּדָ א: ַהּיֹום ִנְלַמד ַיַחד ֶאת ַהּנְ א/ִאּמָ ַאּבָ
ֲאָמר  ַהּמַ ֶאת  ַתח  ּפָ י  ָהַרּבִ תשי"א.  ָבט  ׁשְ יּו"ד  ּבְ יאּות'  ׂשִ ַהּנְ
ר  ִעּקַ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִעְנָין,  ּבָ
ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ה!  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה,  ְלַמּטָ אן  ּכָ ָהְיָתה  ִכיָנתֹו  ׁשְ
ב  ׁשָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּוְבֵעת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִלְרִקיֵעי  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִהְסּתַ
אִתי  ְך ֶנֱאַמר "ּבָ ה, ְוַעל ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ן ּבָ ּכֹ רּוְך הּוא ִלׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י...". ְלַגּנִ

י: ְלׁשֹון ָהַרּבִ ְליֹום ּבִ ַמֲאָמרֹו  ּבְ ַאְדמֹו"ר,  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ָבט השי"ת:ּכֹוֵתב  קּותֹו, יּו"ד ׁשְ ּלְ ְמקֹומֹו( ִהְסּתַ )ּבִ ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ְוִאיָתא  ה,  ַכּלָ ֲאחִֹתי  י  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ
ִרי  ָהָיה ִעּקָ י, ְלִגּנּוִני, ְלָמקֹום ׁשֶ א ְלַגּנִ אן ֶאּלָ ִתיב ּכָ ְחּתֹוִנים ָהְיָתה..."ְלַגן ֵאין ּכְ ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ ה, ּדְ ִחּלָ ּתְ ִכיָנה ְלַאַחר ּבַ ְ ָקה ַהּשׁ ּלְ ה: ָמה ָקָרה ֵמָאז? ַמּדּוַע ִהְסּתַ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ִריָאה? ֵני ָהָאָדם ְלַאַחר ַהּבְ ָעׂשּו ּבְ ְבָעה ֲחָטִאים ׁשֶ ְגַלל ׁשִ א: ֶזה ּבִ א/ִאּמָ ַאּבָ
ל  דּוַע, ּכָ ּיָ ַעת, ֵחְטא ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוכּו'(. ּכַ ִריָאה )ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ַהּבְ
ַהֲחָטִאים  ְבַעת  ְוׁשִ ֵמָהעֹוָלם.  ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ּגֹוֵרם  ִביִעי.ֵחְטא  ְ ק ְלַמְעָלה ַעד ָלָרִקיַע ַהּשׁ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְרמּו ַלּשׁ ָלָאֶרץ ּגָ ֲחָזָרה  ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָיְרָדה  ְלֶפַתע  ֵאיְך  ה: ָאז  ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ן ּתֹוָרה?! ַמּתַ ְבַעת ּבְ ׁשִ י  ּכִ אֹוֵמר  ְדָרׁש  ַהּמִ טֹוָבה!  ֵאָלה  ׁשְ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ָעְמדּו ָהֵחל ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִיְצָחק, ַיֲעֹקב ְוכּו'.  יִקים ׁשֶ ּדִ ְבַעת ָהְרִקיִעים ַעד ָלָאֶרץ.ַהּצַ ִ ִכיָנה ִמּשׁ ְ ה – הֹוִריד הֹוִרידּו ֶאת ַהּשׁ הּוא ֹמשֶׁ ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ י!  ה: ֵהַבְנּתִ ן ּתֹוָרה!...ֶיֶלד/ַיְלּדָ ַמּתַ ִכיָנה ְלַהר ִסיַני ּבְ ְ ֲאָמר, ֶאת ַהּשׁ ּמַ י, ּבַ ָהַרּבִ ַעְנֵין הּוא ׁשֶ א: ָנכֹון ְמאֹוד. ֲאָבל ַהּמְ א/ִאּמָ ַאּבָ

ְבַעת  ְלׁשִ "ד  ַחּבַ ַאְדמֹו"ֵרי  ל  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ְבַעת  ׁשִ ֶאת  יל  ַמְקּבִ
ְבַעת ָהְרִקיִעים. ְוַהּדֹור  ִ ִכיָנה ִמּשׁ ְ הֹוִרידּו ֶאת ַהּשׁ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלהֹוִריד  ְוַתְפִקידֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדֹור  הּוא  נּו  ּלָ ׁשֶ

ָאֶרץ! ה ּבָ י:ְלַמּטָ ל ָהַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ִביִעי, ִנְקָרא ֹזאת ּבִ ְ ַהּשׁ ּדֹור  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ֶזה  ה  "ְוִהּנֵ
ּדֹור  ּבַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱהיֹות  ִעם  ּדְ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ָכל  ּדְ
ֲעבֹוָדֵתנּו,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ִחיָרֵתנּו  ּבְ י  ּפִ ַעל  לֹא  הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ה  ִהּנֵ ל ָמקֹום  ִפי ְרצֹוֵננּו, ִמּכָ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ִעְנָיִנים ֶאְפׁשָ ה  ּוְבַכּמָ
יָחא,  ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ְמָצִאים ֲאַנְחנּו ּבְ ּנִ ִביִעין ֲחִביִבין, ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּכָ
ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ ִלְגמֹר   – ְוָהֲעבֹוָדה  ְדִעְקְבָתא,  ִסּיּוָמא  ּבְ

ְוָקא". ְחּתֹוִנים ּדַ ִכיָנה, ּוַבּתַ ר ׁשְ י ִאם ִעּקַ ִכיָנה ּכִ ים ֶאת ֶזה? ֵאיְך ֶיֶלד ָקָטן ָיכֹול "ְלהֹוִריד ְולֹא ַרק ׁשְ ה: ֵאיְך עֹוׂשִ ָאֶרץ"?!ֶיֶלד/ַיְלּדָ ה ּבָ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ִזי ֶאת ַהּשׁ ְרּכָ ַהּמֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ִדּיּוק  ּבְ ֶזה  ֶנת.  ְמֻצּיֶ ֵאָלה  ׁשְ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ
ָהְיָתה  ָאֶרץ  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ׁשֶ ֲאָמר.  ּמַ ּבַ ְמָבֵאר  י  ָהַרּבִ ים.ׁשֶ ּטִ נּוי ֵמֲעֵצי ׁשִ ָהָיה ּבָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה: ּוָמה ֶזה ָקׁשּור ֵאֵלינּו? ָמה, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְכֹרת ּבְ ֶיֶלד/ַיְלּדָ

ים?!... ּטִ ים" ֲעֵצי ׁשִ ּטִ י "ׁשִ י ְמָבֵאר ּכִ ר. ָהַרּבִ י ֶאת ַהֶהְסּבֵ ְמּתִ א: לֹא ִסּיַ א/ִאּמָ ַאּבָ
ר ְיהּוִדי ּכֹוֶפה  ֲאׁשֶ ַעם ָוַדַעת. ּכַ ה. ְלַמְעָלה ִמּטַ ׁשֹון ְנִטּיָ הּוא ִמּלְ
ּלֹו – הּוא 'מֹוִריד'  ַבע ׁשֶ ם ֵמֵעֶבר ַלּטֶ ֶאת ַעְצמֹו ְועֹוֵבד ֶאת ַהּשֵׁ

ה. ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ֶאת ַהּשׁ
י: ל ָהַרּבִ ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ה ָהָיה ִנְקָרא ּבִ ּלּוי ִמּזֶ ר ַהּגִ ה ִעּקַ ְחּתֹוִנים, ִהּנֵ ּתַ ּבַ ִכיָנה  ר ׁשְ ִעּקַ ֶ ּשׁ "ַמה 

ים  ּטִ ן ָהָיה ֵמֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעם ׁשֶ ה ֶזהּו ַהּטַ ׁש, ִהּנֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ת ֶזה ְוֶאת  ְלֻעּמַ טּות ּדִ ְ ָנה הּוא ַלֲהֹפְך ַהּשׁ ּוָ ַהּכַ ֵני ׁשֶ ְוָקא, ִמּפְ ּדַ
ֲהִמית ]"ֶדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש  ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ַהט ְוַהֲחִמימּות ׁשֶ ַהּלַ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֲהִמית"[  ַהּבַ
ּוִבּטּול  ֲעבֹוָדה  ְלָסָבא1,  טּוֵתיּה  ׁשְ ֵליּה  ַאַהְנָיא  ַעם ָוַדַעת".ִלְבָרָכה:  ַמְעָלה ִמּטַ ּלְ "ְלַמְעָלה ׁשֶ ם  ַהּשֵׁ ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ְגָמאֹות  ּדֻ אּוַלי  ה: ֵיׁש  ָנה?ֶיֶלד/ַיְלּדָ ּוָ ָאִבין ְלָמה ַהּכַ ֵדי ׁשֶ ַעם ָוַדַעת", ּכְ ל ִמּטַ ׁשֶ ְגָמאֹות  ּדֻ ֲאָמר  ּמַ ּבַ ֵמִביא  ַעְצמֹו  ּבְ י  ָהַרּבִ א:  א/ִאּמָ ַאּבָ

1. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִאיָלִעי ֶׁשָהָיה רֹוֵקד ִלְפֵני ַהַּכָּלה ִעם ְׁשלֹוָׁשה ֲהַדִּסים, 

ֶאת  )ֶׁשְּמַסֵּמל  ֵאׁש  ַעּמּוד  ָהָיה  ְּכֶׁשִּנְפַטר,  ַהֲחָכִמים.  ֶאת  ְמַבֶּזה  ִּכי הּוא  ָעָליו  ְוָהיּו צֹוֲחִקים 

ִכיָנה( ְלַיד ִמָּטתֹו. ְוָאז ָאְמרּו: "ַאַהְנָיא ֵליּה ְׁשטּוֵתיּה ְלָסָבא", ְּכלֹוַמר  ה ְוַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ ַהְּקֻדּׁשָ
טּות', ַּבּמּוָבן ַהִחּיּוִבי, ֶׁשְּבִמְנָהגֹו ֶזה. הֹוִעיָלה לֹו ַה'ּׁשְ

הֹוִרים ִויָלִדים ִלּמּוד 
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ְלִלּמּוד זּוִגי/ ִמְׁשַּפְחִּתי
יֹום א

ָבט תשי"א י", יּו"ד ׁשְ אִתי ְלַגּנִ ְתִחיל "ּבָ ּבּור ַהּמַ ְלקּותּו, אֹות א. ֵּבאּור ַּכָּוַנת ַהָּלׁשֹון "ִעַּקר ְׁשִכיָנה"ַמֲאָמר ּדִ ַמֲאָמרֹו ְליֹום ִהְסּתַ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ְבּ ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכֹוֵתב ּכְ
ָבט ה'שי"ת: ִמְדַרׁש יּו"ד ׁשְ ה", ְוִאיָתא ּבְ י ֲאחִֹתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ יִרים ֶנֱאַמר "ּבָ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ ּבְ

ַעל  ר  ַדּבֵ ַהּמְ סּוק,  ַהּפָ ַנת  ּוָ ּכַ יר ֶאת  ַמְסּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ ְמקֹומֹו(,  )ּבִ ה  ַרּבָ
ִלי  "ְוָעׂשּו  ֱאַמר  ּנֶ )ּכַ עֹוָלם  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְרָתה  ׁשָ ּבֹו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת  יֹום 
ֶרד ה'  ן ּתֹוָרה )ּבֹו ֶנֱאַמר "ַוּיֵ ְך ְלַמּתַ ֶהְמׁשֵ תֹוָכם"(, ּכְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ִמְקּדָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִעם ַהּקָ ל ַעם ִיׂשְ ַעל ַהר ִסיַני"(, ְוִנְפֲעָלה ִהְתַאֲחדּות ׁשֶ

ה"( -  ָנה הּוא )"ֲאחִֹתי ַכּלָ ּוָ ַהּכַ ֵאין  ׁשֶ ֲהֵרי  י,  ְלַגּנִ א  ֶאּלָ אן  ּכָ ִתיב  ּכְ ֵאין  ְלַגן  ׁשֶ ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ
ֶהָחָתן1,  ל  ׁשֶ יָרתֹו  ּדִ ר  ְוִעּקַ ה  ַהֻחּפָ ְמקֹום   – ְלִגּנּוִני  א  ֶאּלָ ן,  ּגַ ִלְסַתם 
ָיְרָדה  ּבֹו  ֶזה,  יֹום  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִרי  ִעּקָ ָהָיה  ׁשֶ ְלָמקֹום 
י" –  ְלַגּנִ אִתי  ְבָיכֹול "ּבָ ּכִ רּוְך הּוא אֹוֵמר  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִכיָנה ָלעֹוָלם,  ְ ַהּשׁ
ִכיָנה  ר ׁשְ ִעּקַ יָון ּדְ י, ּכֵ ּלִ ִרי ׁשֶ קֹום ָהִעּקָ ּמָ ּכֹן ּבַ רֹות ְוִלׁשְ י ׁשּוב ִלׁשְ ָחַזְרּתִ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ְרָתה  ׁשָ ִריָאה  ַהּבְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ְדָרׁש2.ּבַ ל ַהּמִ אן ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ְחּתֹון. ַעד ּכָ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבְ

2. המדרש המלא:1. פירוש יפה קול לשיר השירים רבה.
"באתי לגני,

אמר ר' מנחם חתניה דר' אלעזר בר אבונה בשם ר' שמעון בר' יוסנה: 

לא בתחתונים הייתה?באתי לגן אין כתיב כאן, אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי מתחלה, ועיקר שכינה 

הדא הוא דכתיב: )בראשית ג'( וישמעו את קול ה' א-לוהים מתהלך בגן. 
אמר רבי אבא: 

מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, מקפץ וסליק מקפץ וסליק. 
חטאו אנשי סדום נסתלקה לרקיע הששי. חטא דור המגדל נסתלקה לרקיע החמישי. חטא דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי. חטא אנוש נסתלקה לרקיע השלישי. חטא קין נסתלקה לרקיע השני. חטא אדם הראשון ונסתלקה השכינה לרקיע הראשון. 

עמד משה והורידה לארץ. עמד עמרם והורידה משני לאחד, שהוא ראשון. עמד קהת והורידה משלישי לשני. עמד לוי והורידה מרביעי לשלישי. עמד יעקב והורידה מחמישי לרביעי. עמד יצחק והורידה מששי לחמישי. זכה אברהם הורידה משביעי לששי. כנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידוה לארץ. חטאו המצריים בימי אברהם נסתלקה לרקיע השביעי. 
אמר רבי יצחק: 

ישכינו לשכינה עליה. מה טעם צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה? אבל הצדיקים השכינו שכינה לארץ. תלויין באויר, כי לא השכינו שכינה לארץ. הרשעים מה עשו? הדא הוא דכתיב: )תהילים ל"ז( צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה. 

ֲאָמר,  ַהּמַ ל  ׁשֶ א'  אֹות  ּבְ ִכיָנה,  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֹון  ַהּלָ ּיּוק  ּדִ ּוְלָהִבין 
ָנה  ּוָ ַהּכַ יֵאינּו, ׁשֶ ל ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ אּוֵרי ּכָ י ּבֵ ַהְרָחָבה3, ַעל ּפִ י ּבְ ְמָבֵאר ָהַרּבִ
ֵעת  ְחּתֹון, ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ְרָתה ּבָ ִכיָנה ׁשָ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ְדָרׁש ׁשֶ ִדְבֵרי ַהּמִ ּבְ
ַרק  לֹא  ִהיא  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּוַבֲהָקַמת  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ִריָאה  ַהּבְ
בֹוָהה  ה ַהּגְ ְרּגָ א ַלּדַ ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, ֶאּלָ ֶרת ּבִ ֻדּבֶ ִכיָנה ַהּמְ ְ ת ַהּשׁ ְלַדְרּגַ

ִכיָנה": ר ׁשְ יֹוֵתר – "ִעּקַ ֵקן ּבְ ֵבאּור ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִכיָנה", ִהיא ּכְ ר ׁשְ ִעְנַין "ִעּקַ אן, ּבְ ָנה )ּכָ ּוָ א ַהּכַ ֶאּלָ
ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֲאָמר( ַעל ָהאֹור  ּמַ ּבַ י  "ּב אֹוָתם ֵמִביא ָהַרּבִ ַ י ָהַרּשׁ ְוָהַרּבִ
ָרָמה  הּוא ֲעַדִין ּבָ ִפי ׁשֶ עֹוָלמֹות, ּכְ ִאיר ּבָ ּמֵ ֵמעֹוָלמֹות, ׁשֶֹרׁש ָהאֹור ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהּקָ אֹור ָהֵאין סֹוִפי ׁשֶ לּול ּוְמֻאָחד ּבָ הּוא ּכָ יֹוֵתר, ׁשֶ ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ
ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ם  ׁשֵ ]=ּכְ ְמצּום'  ַה'ּצִ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ֵאינֹו  ַהָחְמִרי  ָהעֹוָלם  ְך  ּכָ יק,  ְוַנְרּתִ ָמֵגן  ְללֹא  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוחֹם  אֹור  ֶאת 
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ל ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור ָהרּוָחִני ָהֵאין סֹוִפי ׁשֶ ְמֻסּגָ
ר  ְקָרא ִעּקַ ּלֹו4[, ְוהּוא ַהּנִ ִריָאה ה' 'ִצְמֵצם' ֶאת ָהאֹור ׁשֶ ְוָלֵכן ִלְפֵני ַהּבְ
ֵעת  ִריָאה, ְוֵכן ּבְ ת ַהּבְ ְתִחּלַ עֹוָלמֹות ּבִ ֵהִאיר ּבָ ִכיָנה, ְואֹור ֶזה הּוא ׁשֶ ן.ׁשְ ּכָ ׁשְ ן ּתֹוָרה ַוֲהָקַמת ַהּמִ רֹות ַמּתַ ִכיָנה ִלׁשְ ְ ר ַהּשׁ ן ָחְזָרה ִעּקַ ּכָ ׁשְ ן ּתֹוָרה ּוַבֲהָקַמת ַהּמִ ֵעת ַמּתַ ִקּצּור: ּבְ

ִכיָנה"  ׁשְ ר  "ִעּקַ ְדָרׁש  ַהּמִ ּוְבִדְבֵרי  י".  ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ְוַעל  עֹוָלם,  ּבָ
אֹור ֵאין  הּוא ֲעַדִין ּבְ ִפי ׁשֶ יֹוֵתר, ׁשֶֹרׁש ָהאֹור ּכְ בֹוָהה ּבְ ה ַהּגְ ְרּגָ ָנה ַלּדַ ּוָ ַהּכַ
רֹות. י ֵהיָכן ָיַרד אֹור ֶזה ִלׁשְ ָאה ְיָבֵאר ָהַרּבִ אֹות ַהּבָ ְמצּום. ּבָ ְפֵני ַהּצִ ּלִ סֹוף ׁשֶ

יֹום ב
ְמבֹוָאר אֹות ב. ֵּבאּור ַּכָּוַנת ַהָּלׁשֹון "ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה" ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ּדְ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ב( 

ָהעֹוָלמֹות  ַעל  לֹא  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ  - ָקֵאי  ַתְחּתֹוִנים  ּדְ ְדָרׁש  ֵמַהּמִ
ָלעֹוָלמֹות  ַיַחס  ּבְ ַרק  ְחּתֹון'  'ּתַ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ים  ָהרּוָחִנּיִ
יֹוֵרד  ְמצּום,  ַהּצִ ]=ַאַחר  לּות',  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ 'ֵסֶדר  ּבְ ֵמֶהם  בֹוִהים  ַהּגְ
עֹוָלם  ּבָ ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ַעד  ּוִמְצַטְמֵצם  ְוהֹוֵלְך  ְלַמְדֵרָגה',  ְדֵרָגה  ִמ'ּמַ ָהאֹור 
ֶהם ָהאֹור  ּבָ 'ְסִפיָרה'  ְיִריַדת ַמְדֵרָגה מֹוָרה ַעל 'עֹוָלם' אֹו  ל  ּכָ נּו.  ּלָ ׁשֶ
ַאְך  ַהּקֹוֶדֶמת.  ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  חּוָתה  ּפְ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָהֱאלִֹקי הּוא 
ל  ּכָ ּה  ּבָ ֶלת  ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ מֹו  ּכְ ָלזֹו  זֹו  ְקׁשּורֹות  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ִני,  ׁשֵ ד  ִמּצַ
ְוָקא, ַעל  ּדַ א  ה.[ ֶאּלָ ִנּיָ ְ לֹות ָהַאַחת ֵמַהּשׁ ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ ַהֻחְליֹות ְקׁשּורֹות 
ַמֲאַמר  )ּכְ ִריָאה  ַהּבְ ַרת  ַמּטְ ְכִלית  ּתַ ִהיא  ּבֹו  ׁשֶ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם 
יָרה  רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ּדִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ִנְתַאּוָ

ְחּתֹוִנים5"(,  ּתַ ָקה ּבַ ּלְ ִנְסּתַ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ואימת שרת שכינה עליה? שוכן עד וקדוש שמו. 

ביום שהוקם המשכן, שנאמר )במדבר ז'( ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן".
4. ראה תניא, שער היחוד והאמונה רפ"ד.3. לשלימות העניין, מומלץ ללומדו במקור, במאמר המלא. 
5. תניא ריש פרק ל"ו, על פי מדרש תנחומא לפרשת נשא. 

ל ֲחֵבְרָך  ּסּוג ׁשֶ ָלל ּבַ ּלֹא ָהָיה ּכְ ְלַבד ׁשֶ ה לֹא זֹו ּבִ ָלל"...ֵמִטיב ִעּמֹו ִהּנֵ ֶעְרּכֹו ּכְ ּלֹא ּבְ ָהָיה ׁשֶ א ׁשֶ תֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאּלָ ּבְ
)מעובד ע"פ באתי לגני תשי"א(

ִלְכבֹוד  ְלּתָ  ּבַ ּקִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִעְנַין  ּבְ טֹוָבה  ַהְחָלָטה  ן  ַצּיֵ
ָבט: ___________________________________________________________________________________________________יּו"ד ׁשְ

ָׁשבּוַע ב:

ְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה

ַה'ַּגן' ֶׁשל ַהֵּׁשם
י  יר, ַעל ּפִ י"צ הּוא ַמְסּבִ י ָהַרּיַ ל ָהַרּבִ ַמֲאָמרֹו ׁשֶ א: ּבְ א/ִאּמָ ַאּבָ
ה"  י ֲאֹחִתי ַכּלָ אִתי ְלַגּנִ יִרים "ּבָ ִ יר ַהּשׁ ִ סּוק ִמּשׁ ַהּפָ ְדָרׁש, ׁשֶ ַהּמִ
ָאז  ִביִעי ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו( ׁשֶ ְ ן ּתֹוָרה )ַהּדֹור ַהּשׁ ר ַעל ַמּתַ ְמַדּבֵ
ּנֹו'  ֶעֶצם 'ּגַ הּוא ּבְ ה ַהָחְמִרי, ׁשֶ ִכיָנה ֲחָזָרה ָלעֹוָלם ַהּזֶ ְ רּוְך הּוא.ָיְרָדה ַהּשׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִרי ׁשֶ קֹום ָהִעּקָ ִריַאת – ַהּמָ ּבְ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִרי?  ָהִעּקָ קֹום  ַהּמָ הּוא  אן  ּכָ ַמּדּוַע 

ם  ִכיָנה, ְוָכְך ּגַ ְ ֶרה ּבֹו ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ה ָהְיָתה ּכְ ִחּלָ ַכּתְ עֹוָלם.ָהעֹוָלם ִמּלְ ִכיָנה ּבָ ְ ְרָתה ַהּשׁ ַעת ׁשָ ל ִלְפֵני ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ כּויֹות ׁשֶ ִכיָנה ֵמָהעֹוָלם ְוִאּלּו ַהּזְ ְ ְרמּו ְלִסּלּוק ַהּשׁ ַהֲחָטִאים ּגָ
נּו ֶהְחִזירּו ֶאת  ה ַרּבֵ ְבַעת ַהּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַעד ֹמשֶׁ ן ּתֹוָרה.ׁשִ ַמּתַ ִכיָנה ָלעֹוָלם, ּבְ ְ ַהּשׁ

'ְׁשטּות' ֶׁשל ְקֻדָּׁשה
ן  ֵעת ַמּתַ ְרָדה ָלעֹוָלם ּבְ ּיָ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְרָתה ַהּשׁ ה: ֵהיָכן ׁשָ ׁש.ֶיֶלד/ַיְלּדָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ן ּבְ ן ּוְלַאַחר ִמּכֵ ּכָ ׁשְ ּמִ ן ּתֹוָרה? ּבַ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ל ָהֲעבֹוָדה  ָמעּוָתּה ׁשֶ יר ֶאת ַמׁשְ י"צ ַמְסּבִ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ

ם  ּגַ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֶאת   – ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוְבֵבית 
ֵדי  ּכְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ׁשֶ ָרִטי,  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּיֹום,  ּכַ

ִכיָנה: ְ ֶרה ּבֹו ַהּשׁ ׁשְ ּתִ ַהִהְתָקְרבּות ׁשֶ ֶאת  ָהָאָדם  ֵאֶצל  ֶלת  ְמַסּמֶ נֹות –  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת 
ּלֹא  ׁשֶ ֲהִמית,  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ 'ַהְקָרַבת'  ְיֵדי  ַעל  ם,  ְלַהּשֵׁ ית  ם.ָהִאיׁשִ ַאֲהַבת ַהּשֵׁ א ּבְ ָחְמִרּיּות ֶאּלָ ֲעֹסק ּבְ ּתַ

ׁשֹון  ִמּלְ ם  ּגַ ה' ֶזה  ּטָ 'ׁשִ ים" –  ּטִ ׁשִ ן ָהָיה ָעׂשּוי ֵמ"ֲעֵצי  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
יַח  ּכִ ּוְלַהׁשְ ָאָדם  ּבָ ּטֹות  ְלׁשַ ה  ְמַנּסָ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ טּות'.  'ׁשְ
ֶפׁש ָהֱאלִֹקית. ִהיא סֹוֶחֶפת  ּנֶ ֶמת ּבַ ּיֶ ּקַ ם ׁשֶ ֵ ּנּו ֶאת ַאֲהַבת ַהּשׁ ִמּמֶ
ְולֹא  ּיּול,  ּוִמּטִ ָחק  ׂשְ ִמּמִ ֵמֹאֶכל,  ֵמַהָחְמִרּיּות,  ְלִהְתַלֵהב  ּמּוד ּתֹוָרה.אֹותֹו  ה, אֹו ִמּלִ ִפּלָ ּיּום ִמְצָוה, ִמּתְ ׁש ִמּקִ ׁש ְלִהְתַרּגֵ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָעֵלינּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ י  ָהִאיׁשִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ִלְבנֹות  ֵדי  ּכְ

עֹוָלם  ים ּבָ ֲאָנׁשִ ָמה ׁשֶ ב ּבְ ֵ ה – לֹא ְלִהְתַחּשׁ ל ְקֻדּשָׁ טּות' ׁשֶ 'ׁשְ ּבִ
ְצוֹות ִמּתֹוְך  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ א ִלְדּבֹק ּבְ ְרִגיִלים ַלֲעׂשֹות, ֶאּלָ
ַרב  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ ַרב  ַעל  ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ּכַ דֹוָלה,  ּגְ ִהְתַלֲהבּות 
ה.  ּלָ ְוַהּכַ ֶהָחָתן  ִלְכבֹוד  ָידֹו  ּבְ ים  ֲהַדּסִ ִעם  רֹוֵקד  ָהָיה  ׁשֶ ִיְצָחק 
ְלִמיד ָחָכם  הּוא ָהָיה ּתַ יָון ׁשֶ טּות, ּכֵ ה ׁשְ ַמֲעׂשֵ ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ּכְ
ְזכּות  ְוָקא ּבִ ְך... ַאְך ּדַ דֹול ְוֶזה לֹא ָהָיה ָראּוי ִלְכבֹודֹו ִלְרֹקד ּכָ ּגָ
ַמִים  ָ ִטיָרתֹו ָיַרד 'ַעּמּוד ֵאׁש' ִמּשׁ ַאַחר ּפְ ה ֶזה, הּוא ָזָכה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
יָון  תֹו. ּכֵ ָ ֶדל ְקֻדּשׁ תֹו ּוֵבין ָהָעם, ְלַהְראֹות ֶאת ּגֹ ין ִמּטָ ְוִהְפִריד ּבֵ
ְמֻיָחד.  ְלִגּלּוי ֱאלֹקּות  ָזָכה  ָרִגיל, הּוא  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִהְתַנֵהג  הּוא  ׁשֶ
ה' – ָאנּו זֹוִכים  ְקֻדּשָׁ טּות ּדִ 'ׁשְ ְך – ּבִ ם נֹוֲהִגים ּכָ ר ָאנּו ּגַ ֲאׁשֶ ה.ּכַ ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ְלהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ

ֲעבֹוָדה ִאיִׁשית
יר  ַמְסּבִ ֶזה?  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֵאיְך  אֹוֵמר?  ֶזה  א: ָמה  א/ִאּמָ ַאּבָ

י"צ: י ָהַרּיַ ֶאָחד ָהַרּבִ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם"  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ְוֶזהּו 
א ְוֶאָחד, ֶאּלָ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ  – תֹוכֹו"  ּבְ י  ַכְנּתִ "ְוׁשָ אֹוֶמֶרת  לֹא  ַהּתֹוָרה 

ּלֹו  ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְיהּוִדי  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ  – תֹוָכם"  ּבְ י  ַכְנּתִ "ְוׁשָ
ם. ן ְלַהּשֵׁ ּכָ ִמׁשְ

ים ֶאת ֶזה? ּלֹו, ֵאיְך עֹוׂשִ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ְוֶזה 
ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְוַהְינּו  ִלְנהֹוָרא,  ֲחׁשֹוָכא  ְלַאֲהָפָכא  ּפֹוֵעל  ׁשֶ
ַעת, ה ְלַמְעָלה ִמן ַהּדַ ְהֶיה ִמּזֶ ּיִ עֹוָלם, ׁשֶ ַעת ּדְ ה ִמן ַהּדַ ַמּטָ ב ַהּלְ ּלֵ ּבַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ם ַהּמִ ְך ּגַ ים", ּכָ ּטִ ן ִנְבָנה ֵמ"ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

טּות  ִלׁשְ ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ טּות  ַהּשְׁ ל  ׁשֶ ֵמֲהִפיָכה  ִנְבֶנה  נּו  ּלָ ׁשֶ
ה. ְקֻדּשָׁ ּדִ

"ַהְּׁשטּות ֶׁשל ָהעֹוָלם"

ה: ַווייֶלע ֶיֶלד/ַיְלּדָ ן  ּכֵ ה  ְועֹוׂשֶ נֹוֵהג  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ּדְ
ָבִרים  ְוַהּדְ ַלֲעׂשֹות(,  ָהעֹוָלם  נֹוֵהג  ְך  ּכָ י  ֶוועְלט )ּכִ טּוט  ַאזֹוי 
ֵכן  קֹומֹו ְלִפי ּדְ י ְמִזיִזים אֹותֹו ִמּמְ ְלּתִ ּבִ מֹו חֹק ׁשֶ ה ֵהם ּכְ ָהֵאּלֶ

ָבר  ַהּדָ ְפֵלאת הּוא, ׁשֶ ּנִ ּנֹאַמר ׁשֶ ָלה ׁשֶ ֶזה ַהְגּבָ ל ָמקֹום ֵאין ּבָ ִמּכָ
י ִאם  ּכִ ה,  ְסֻגּלָ ִליִחיֵדי  א  ֶאּלָ ְך  ּיָ ׁשַ ְוֵאינֹו  נּו  ֵמִאּתָ ּוְמרֹוָמם  ִנְפָלא 
ה כה(  ה ט ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ הּו )ּפָ ָתָנא ְדֵבי ֵאִלּיָ בֹוָאר ּבְ ּמְ ֶרְך ׁשֶ ַעל ּדֶ
ַהֲחִסידּות(  ְלתֹוַרת  ּנּוי  ּכִ ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  )=ּדִ ַדא"ח  ּבְ ּומּוָבא 
יַע  ְלַהּגִ ְיכֹוִלים  ְפָחה  ׁשִ ַוֲאִפּלּו  ֶעֶבד  ַוֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ
ב לֹוַמר  ָרֵאל ַחּיָ ׂשְ ָרַאת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ְלַהׁשְ
ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוַתי  י  ְלַמֲעׂשֵ י  ַמֲעׂשַ יעּו  ַיּגִ ָמַתי 
ּדֹור  ְהיֹוֵתנּו ּבַ נּו, ּבִ ת ֵמִאּתָ ְדֶרׁשֶ יָלא ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ ּוִמּמֵ

ִביִעי.  ְ יי ִזיְך, ֵאין ַהּשׁ ל ָמקֹום ַדאְרְפֶמען ִניט ַזיין ֶגעַנאְרט ּבַ ּכָ ּמִ א ׁשֶ ֶאּלָ
דֹוִלים  ְמקֹום ּגְ ר ּבִ ה ַעְצִמית, ְוָצִריְך ֵליַדע ֲאׁשֶ ֵפס ִלְרִמּיָ צֶֹרְך ְלִהּתָ
ִביִעי ָלִראׁשֹון,  הּוא ׁשְ ִביִעי הּוא ׁשֶ ְ ֲעמֹד. ְוָכל ַמֲעַלת ַהּשׁ ַאל ּתַ
ֲעבֹוַדת  ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ דּוְרְכִפיהְרן,  ֶקען  ֶער  ַאז 
ְקִריא, ָהֲעבֹוָדה  א ַוּיַ ְקָרא ֶאּלָ ְקָרא ַוּיִ ַאל ּתִ ִליחּות ָהִראׁשֹון ּדְ עֹוָלם. ּוׁשְ יְך ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ֱאלֹקּות ּבָ ְמׁשִ ַהּמַ ִלְהיֹות  זֹוֶכה  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדְ ַהֲחִביבּות  ְוֶזהּו 

ִכיָנה, ֶאת ׁשֶֹרׁש  ְ ר ַהּשׁ יְך ִעּקַ ְמׁשִ ּמַ א ׁשֶ ִכיָנה, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ְ ַהּשׁ
ִכיָנה ַעד  ְ יְך ֶאת ַהּשׁ ְמׁשִ ּמַ אֹות א'. ְועֹוד יֹוֵתר ׁשֶ בָֹאר ּבְ ּמְ אֹות ב'.ָהאֹור, ּכַ בָֹאר ּבְ ּמְ ְחּתֹוִנים, ּכַ ּתַ ָאֶרץ, ּבַ ה ּבָ יֵאינּו, ְלַמּטָ ְנׂשִ ְלַרּבֹוֵתינּו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  נּו,  ּלָ ׁשֶ ּדֹור  ּבַ י  ָהַרּבִ עֹוֵסק  ֵעת  ּכָ

ֵקן: ִביִעי, ָהֵחל ֵמַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְ ַהּשׁ ּדֹור  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ
ּדֹור  ּבַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ֱהיֹות  ִעם  ּדְ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ָכל  ּדְ
ֲעבֹוָדֵתנּו,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ִחיָרֵתנּו  ּבְ י  ּפִ ַעל  לֹא  הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ה  ִהּנֵ ל ָמקֹום  ִפי ְרצֹוֵננּו, ִמּכָ ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ִעְנָיִנים ֶאְפׁשָ ה  ּוְבַכּמָ
לּות,  ַהּגָ ְזַמן  סֹוף  ּבְ ֲאַנְחנּו  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ
ָבר  ּכְ ָאנּו  ַעְצמֹו,  ֶזה  ּוִבְזַמן  יָחא",  ִדְמׁשִ "ִעְקְבָתא  ָמָרא  ּגְ ּבַ ה  ֻכּנֶ ַהּמְ
ִלְגמֹר  ִהיא  נּו  ּלָ ׁשֶ ְוָהֲעבֹוָדה  ְדִעְקְבָתא,  ִסּיּוָמא  ּבְ סֹופֹו,  ּבְ ׁש  ַמּמָ
ִכיָנה,  ׁשְ ר  ִעּקַ ִאם  י  ּכִ ִכיָנה  ׁשְ ַרק  ְולֹא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ

ְוָקא. ְחּתֹוִנים ּדַ ִחיָרתֹו ּוַבּתַ ד ּבְ ה, ִהיא לֹא ִמּצַ ל מֹשֶׁ ִביִעי, ּדֹורֹו ׁשֶ ְ ל ַהּדֹור ַהּשׁ ִקּצּור: ַמֲעָלתֹו ׁשֶ
ִביִעי –  ְ הּוא ִנְבַחר ִלְהיֹות ַהּשׁ ה ׁשֶ א ֵמֶעֶצם ָהֻעְבּדָ ַוֲעבֹוָדתֹו אֹו ְרצֹונֹו, ֶאּלָ
ל ַאְבָרָהם  ל ָהִראׁשֹון, ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ִלים ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ יְך ּוַמׁשְ ְמׁשִ ּמַ ֶזה ׁשֶ
ם ָהעֹוְבִרים  ּגַ ׁשֶ ְלָכְך  ְוָגַרם  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִמּתֹוְך  ְרֵסם ֱאלֹקּות  ּפִ ׁשֶ ָאִבינּו 

ם ה'.  ׁשֵ ִבים ִיְקְראּו ּבְ ָ ִביִעי, ְוַהּשׁ ְ ּדֹור ַהּשׁ ְמָצִאים ּבַ נּו, ַהּנִ ל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמִאּתָ דֹוֵרנּו, ַעל ּכָ ם ּבְ ְוָכְך ּגַ
ַהּדֹורֹות  ֲעבֹוַדת  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ָעֵלינּו,  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ִלְפעֹל 
ִכיָנה ָלעֹוָלם  ְ ר ַהּשׁ ׁש ֶאת ִעּקַ ֹפַעל ַמּמָ ה ְלהֹוִריד ּבְ ִנְזּכֶ ָאה.ָהִראׁשֹוִנים, ַעד ׁשֶ אֹות ַהּבָ בַֹאר ּבָ ּיְ ִפי ׁשֶ ִריָאה, ּכְ ְכִלית ַהּבְ ּזֹו ּתַ ְחּתֹון, ׁשֶ ה ַהּתַ ַהּזֶ

יֹום ד
ה אֹוִתּיֹות ד-ה. ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה – "ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים" ִחּלָ ּתְ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ ּדְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ָבֵאר  ּמְ ה ַאֲחֵרי ׁשֶ ְוִהּנֵ ד,ה( 

ה  מֹשֶׁ ׁשּוב  יָכּה  ִהְמׁשִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ י"צ: ּבַ י ָהַרּיַ ְוָקא, אֹוֵמר ָהַרּבִ ִביִעי( ָלָאֶרץ ּדַ ְ ָהָיה )ַהּשׁ ַעְצמֹו,  עֹוָלם  ּבָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ֱאלֹקּות  ּלּוי  ּגִ ר  ְוִעּקַ
ַעל  )ּוֵמִביא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ְכִתיב  ּדִ סּוק(,  ַהּפָ ֶזה 
ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ֵהן  נּו;  ּלָ ׁשֶ ה  ּיָ ָהֲעׂשִ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ַהׁשְ ׁשֶ
ה'.  ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ָהרּוָחִני  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ְוֵהן  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ׁש  ְקּדָ ְוַהּמִ
ֶאת  ְלָבֵאר  תש"י  ַנת  ׁשְ ל  ׁשֶ ֲאָמר  ּמַ ּבַ י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ֲאִריְך  ּמַ ׁשֶ ]ּוְכִפי 
ִהְתָקְרבּות   – נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵהן  ָהרּוָחִני,  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ָרֵטי  ּפְ
ל  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ֲעבֹוָדה   – ים  ּטִ ׁשִ ֵמֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְוֵהן  ֶלֱאלֹקּות, 

ה'.[ ָ ְקֻדּשׁ טּות ּדִ לֹא 'ׁשְ תֹוכֹו  ּבְ ֶזה:  סּוק  ּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ ּוְכִפי 
א  ׁש - ֶאּלָ ְקּדָ ן ּוֵבית ַהּמִ ּכָ ׁשְ ָנתֹו ַרק ַעל ַהּמִ ּוָ ּכַ ְלׁשֹון ָיִחיד, ׁשֶ ֶנֱאַמר ּבִ
ָרֵאל,  ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ ם ּבְ ָנתֹו ּגַ ּוָ ּכַ ים, ׁשֶ תֹוָכם ְלׁשֹון ַרּבִ ּבְ
ֲעבֹוָדתֹו  ה ּבַ ָרֵאל, ָהעֹוׂשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ִקְרּבֹו ׁשֶ ּבְ ָרִטי' ׁשֶ ׁש ַהּפְ ְקּדָ 'ּמִ ִכיָנה.ּבַ ְ ֵרְך, ּובֹו ׁשֹוָרה ַהּשׁ ׁש לֹו ִיְתּבָ א ִמְקּדָ ּטֵ נּו, ִמְתּבַ ּלָ ִכיָנה ַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְ ָרַאת ַהּשׁ ל ַהׁשְ ְוֶזהּו, ָהִעְנָין ׁשֶ

ָלַעד  נּו  ּכְ ְוִיׁשְ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  "ַצּדִ תּוב(  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ן  ּכֵ ם  )ּגַ
ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ֵעֶדן  ן  ּגַ הּוא  ׁשֶ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  ַצּדִ ּדְ  – ָעֶליָה" 
ָרַאת  הּוא ְמקֹום ַהׁשְ ן ֵעֶדן" ׁשֶ ִריָאה ַה"ּגַ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ּבִ "ֶאֶרץ", ]ְלִפי ׁשֶ
ם ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִלְפֵני ַהֵחְטא  ם ּגַ ָאֶרץ, ְוׁשָ ה ּבָ ִכיָנה, ָהָיה ְלַמּטָ ְ ְמָרּה"(.[ַהּשׁ יֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ תּוב "ַוּיַ ּכָ יִנים )ּכַ ּכִ ַמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶדן,  ן  ּגַ ל  ׁשֶ ָכר  ְלׂשָ זֹוִכים  ה  ֵאּלֶ יִקים  ְוַצּדִ

ִחיַנת ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש  ה ֶאת( ּבְ יִכים ְלַמּטָ )ַהְינּו ַמְמׁשִ
ׁשֹוֵכן ַעד ֵאינֹו ְמָבֵאר  ה ּדְ ֱאלֹקּות )ָהִעְנָין ַהּזֶ בֹוָהה ּבֶ ה ּגְ ְרּגָ ִהיא ּדַ ׁשֶ
י ַמֲאַמר ַהּזַֹהר  ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַעל ּפִ ֲאָמר, ּוְמבֹוָאר הּוא ּבְ ַהּמַ ּבְ
ִגּלּוי  ְהֶיה ּבְ ּיִ ִפירֹות(, ׁשֶ ל ַהּסְ הּוא ְלַמְעָלה ִמּכָ ֶתר, ׁשֶ ּזֹו ַמְדֵרַגת ַהּכֶ ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ָרַאת ַהּשׁ ן - ָמקֹום ְלַהׁשְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ּיַ ל ֲעׂשִ הּו ָהִעְנָין ׁשֶ ּזֶ ה, ׁשֶ ְלַמּטָ

ה.  עֹוָלם ַהּזֶ י" ּבָ ְלַגּנִ אִתי  "ּבָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּיַ ַוֲעׂשִ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְזַמן  ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ה' ָחַזר ּוָבא ְלָמקֹום  ָנתֹו, ׁשֶ ּוָ ּכַ ְדָרׁש – "ְלִגּנּוִני", ׁשֶ ֵרׁש ַהּמִ ְך ּפֵ ְוַעל ּכָ
ְחּתֹוִנים ָהְיָתה.  ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ִעּקַ יָון ּדְ ה, ּכֵ ִחּלָ ּתְ רֹו ּבַ ָהָיה ִעּקָ ָהְיָתה ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָמה  ֵני  ִמּפְ ְלָהִבין  ָהִעְנָין  אּור  )ּבֵ הּוא  ְוָהִעְנָין 

י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ְמָבֵאר  ְוָקא(,  ּדַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעּקַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ל  ּכָ לּות  ְלׁשְ ּתַ ְוִהׁשְ ְבִריַאת  ּבִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ְכִלית  ּתַ ה  ִהּנֵ ּדְ ַמֲאָמרֹו,  ּבְ
רּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו  דֹוׁש-ּבָ ה ַהּקָ ִנְתַאּוָ ָהעֹוָלמֹות, ִהיא ָהִעְנָין ּדְ


