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בס״ד. 

פתח דבר 

לקראת יום הבהיר יו״ד שבט הבעל״ט, יום התחלת שנת הע״ג לנשיאות כ״ק אדמו״ר 

זצוקללה״ה  מהוריי״צ  אדמו״ר  כ״ק  של  הסתלקות-הילולא  ויום  שליט״א,  המשיח  מלך 

נבג״מ זי״ע – 

הננו מוציאים לאור את המאמרים ד״ה באתי לגני גו׳ שאמר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח 

שליט״א בהתוועדויות דיו״ד שבט בשנים תשכ״ב ותשמ״ב1. 

מאמרים הנ״ל מיוסדים בעיקרם על פרק השנים-עשר מהמשך ההילולא, ויוצאים לאור 

לקראת יו״ד שבט שנה זו – בו לומדים פרק הנ״ל בפעם הרביעית2. וע״פ בקשת רבים – 

נדפס פרק הנ״ל בתחילת הקונטרס. 

בתור הוספה, בא חלק משיחת יו״ד שבט תשמ״ב בביאור תורת אדה״ז המובא בהמאמר. 

 *

ויה״ר שנזכה בקרוב להו״ל עוד שיחות ומאמרים של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ושנים  ימים  אריכות  לו  ויתן  שליט״א  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  בריאות  השי״ת  ויחזק 

ומכלל  חסידיו  תלמידיו,  משלוחיו,  נחת  הרבה  ויראה  נצחיים,  וחיים  ונעימות  טובות 

קוממיות  יוליכנו  ממש  ובקרוב  ונחת,  הרחבה  בריאות,  מתוך  כולנו  את  וינהיג  ישראל, 

ללמוד  בקרוב  נזכה  חוצה  המעינות  הפצת  וע״י  ממש.  בימינו  במהרה  הקדושה  לארצנו 

תורה מפיו של משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ומלך ביפיו תחזינה עיניך 

בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש, והיתה לה׳ המלוכה, אמן כן יהי רצון. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

מערכת ״אוצר החסידים״
ימות המשיח, 

י״ט כסלו, ה׳תשפ״ב (הי׳ תהא שנת פדה בשלום3), 

שנת הק״כ לכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י. 
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ג

[פרק י״ב מהמשך באתי לגני ה׳שי״ת] 

להבין ענין האוצר למעלה הוא, דהנה אי׳ בת״ז* אור א״ס למעלה  יב) והנה 

עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, והנה מה שאומרי׳ למטה עד אין 

תכלית הכוונה שהגילוי וההתפשטו׳ הוא בבחי׳ א״ס ובל״ג כלל, דזהו קריאת 

שם דשם אור א״ס, דהאור עצמו הוא א״ס, וטעם הדבר הוא לפי שהאור הוא 

ולא עצם  לבד  ומעלת האור, דהאור עם שהוא הארה  דזהו״ע  מעין המאור, 

בבחי׳  הוא  שהעצמות  ולהיות  המאור,  מעין  שהוא  מעלתו  זהו  הנה  ומ״מ 

פשיטות ובבחינת אין סוף לכן הנה גם האור שהוא מעין המאור הוא בבחינת 

א״ס, וזהו אור אין סוף שהאור עצמו הוא בבחינת אין סוף. והנה מהאור הזה 

היו עולמות וספירות עד אין קץ ובל״ג כלל, ובאופנים אחרים לגמרי, והיינו 

שהעולמות והספירות גופא הן בל״ג, לבד זה שהם בל״ג במספרם, וכמאמר 

בפי׳ ענין ספי׳ אין קץ שהספי׳ עצמן הן בל״ג לבד שהם במספר בל״ג, וכדאיתא 

באדר״ז* כהאי בוצינא דאתפשט לכל סטר ועיבר וכד תסתכל למינדע לון לא 

תשתכח אלא בוצינא בלחודוהי (כהנר הזה אשר אורו מתנוצץ לכל עבר ופינה, 

וכאשר תסתכל בו לידע אותו לא תמצא אלא הנר בלבד), דלהיותן בבחינת 

פשיטות בעצם לזאת הוא בא בריבוי התחלקות מדריגות עד אין שיעור, דזהו 

אומרו דאתפשט לכל סטר ועיבר, אבל לאמיתתו הוא בוצינא בלחודוהי, שהוא 

בחינת חד, וכמאמר* אנת הוא חד ולא בחושבן, ולהיותו בבחינת חד בעצם 

הנה כאשר הוא בא בהתגלות הוא ולא בחושבן, והוא בבחינת ריבוי ביותר, 

במספר  הספירות  שנאצלו  מה  והנה  ממש.  חד  בבחינת  הוא  לאמיתתו  אבל 

עשר, כדאיתא בס״י, עשר ספירות עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר, הנה 

זהו ע״י הצמצום שהי׳ באור א״ס ב״ה, דעל ידי הצמצום הרי בא האור והגילוי 

בבחינת מדה וגבול, ולכן הם במספר ע״ס, ובכ״ז הנה אחר הצמצום נתהוו מ״מ 

עולמות בל״ג ובלי שיעור, וכמ״ש ועלמות אין מספר, וכמארז״ל א״ת עלמות* 

באד״ר*  וכדאיתא  כלל,  ומספר  שיעור  בלי  עולמות  שהן  עולמות  אלא 

לפי  רק  הוא  אלף  די״ב  הזה  והמספר  עלמין,  אלפי  תריסר  יתבי  בגולגלתא 

איתא בת״ז: הובא ונתבאר באריכות בהמשך תרס״ו ד״ה ויולך הוי׳ את הים ואילך. 

וכדאיתא באדר״ז: זהר ח״ג רפח, א. עיי״ש. 

וכמאמר: אליהו בת״ז בהקדמה. 

א״ת עלמות: זח״ג עא, ב. הקדמת ת״ז קרוב לסופה. וראה ג״כ זח״ג נח, ב. 

וכדאיתא באד״ר: זח״ג קכח, ב. – להעיר מאגרת הקדש סי׳ ך׳ (קל, א) לקו״ת פ׳ במדבר רד״ה 

וארשתיך. 



המשך באתי לגני ה'שי"ת  ד

הענין שמדבר שם, שזהו מספר כזה, אבל באמת הוא בל״ג, עד שגם במדריגה 

בא  הנה  דאצילות  מלכות  בחינת  שהוא  האצילות  דמדריגת  תחתונה  היותר 

ממנה הריבוי והתהוות עד אין מספר, וכמ״ש מה רבו מעשיך ומה גדלו מעשיך 

שהם ריבוי הנבראים וגדולי הנבראים (כמבואר בד״ה וארא*), דכ״ז הוא לפי 

שהאור הוא אין סוף ובל״ג, ולכן הנה גם כמו שבא ע״י הצמצום הנה ההתהוות 

הוא בלי מספר וגבול. 

בד״ה וארא: ראה תו״א ד״ה וארא – השני. 



ה

בס״ד. יו״ד שבט ה׳תשכ״ב 

הנחה בלתי מוגה

באתי1 לגני אחותי כלה2, ומפרש בעל ההילולא על יסוד המדרש3, לגני לגנוני 
למקום שהי׳ עיקרי בתחילה שעיקר שכינה בתחתונים היתה, ואח״כ 

ע״י חטאים סילקו את השכינה מלמטה למעלה, ואח״כ באו השבעה צדיקים 

והמשיכו את השכינה מלמעלה למטה, עד שמשה רבינו, הרועה הנאמן של כל 

תכלית  שזהו  לארץ,  הא׳  מרקיע  המשיכה  חביבין5,  השביעין  שכל  ישראל4, 

בא  בקביעות,  יהי׳  שזה  בכדי  ואח״כ,  בתחתונים.  ית׳  לו  דירה  שיהי׳  הענין 

שמקדש  בארוכה,  שמפרש  וכמו  בתוכם6.  ושכנתי  מקדש  לי  דועשו  הציווי 

מיד אחרי ההמשכה  הי׳  (שזה  ובמשכן  איקרי מקדש7,  ומשכן  איקרי משכן 

מרקיע הא׳ לארץ) כתיב8 ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים, 

שמפרש  וכמו  קרשים,  עשו  שמהם  שיטים,  דעצי  באופן  העבודה  שזוהי 

בארוכה בסעיפים הקודמים שאותיות קרש מורים על אופן העבודה, ותכלית 

העבודה הוא שיהיו השיטים דקדושה, שזהו העבודה שלמעלה מטעם ודעת, 

שזהו התיקון על שיטים דלעו״ז, דאין אדם חוטא אא״כ נכנס בו רוח שטות9, 

ואז פועלים שיהי׳ הענין דדירה לו ית׳ בתחתונים. ואת זה פועלים בני ישראל, 

וכמבואר בארוכה בכ״מ כיצד דוקא ע״י בני ישראל פועלים התורה ומצוות את 

פעולתם. ולכן נקראים ישראל גם צבאות הוי׳10, וכמו שמפרש שבזה יש את 

שלושת הפירושים, צבא מלשון אנשי חיל, שהם פועלים וממלאים את רצונו 

של מלך מלכי המלכים הקב״ה, ואופן העבודה דצבא מלשון זמן מוגבל כמ״ש11 

הלא צבא לאנוש עלי ארץ, והו״ע התלבשות התורה ומצוות בזמן ומקום כאן 

ע״י  בא  שזה  ויופי,  צביון12  מלשון  שזהו  בצבא  השלישי  והענין  למטה, 

ע״י  באה  ישראל  בני  שעבודת  מה  גם  וזהו  גוונין,  כמה  של  ההתכללות 

התכללותם יחד, שעי״ז נשלם הענין דועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכמו 

בעיקרו על פרק השנים-עשר  1) מאמר זה מיוסד 

 132 ע׳  ה׳שי״ת  (סה״מ  ה׳שי״ת  לגני  באתי  מהמשך 

ואילך. ולעיל ע׳ ג-ד). 

2) שה״ש ה, א. 

3) שהש״ר עה״פ. 

4) ראה שמו״ר פ״ב, ב. זח״ב כ, ב ואילך. 

5) ויק״ר פכ״ט, יא. 

6) תרומה כה, ח. 

7) עירובין ב, א. 

8) תרומה כו, טו. 

9) סוטה ג, א. 

10) בא יב, מא. 

11) איוב ז, א. 

12) ראה ר״ה יא, א. 



באתי לגני – תשכ״ב  ו

בלתי מוגה

שמפרש שם את פרטי העבודה מצד בני אדם (בני ישראל) כאן למטה. ובזה 

מסיים (שליסט ער ָאּפ) את שני המאמרים הראשונים (מההמשך). 

(בהמשך שלאחרי זה) ממשיך לבאר את הכחות שנותנים מלמעלה  ואח״כ 
בשביל קיום העבודה. ונותן על זה הקדמה כללית בסעיף י״א, שענין 

הצבא הוא שפועל למעלה את שם צבאות, ואיתא במדרש13 בנוגע לשם צבאות 

שכשאני נלחם ברשעים אני נקרא צבאות, שהו״ע נהמא אפום חרבא ליכול14, 

התורה  ע״פ  וועלט)  די  (דורכצוגיין  בעולם  לחיות  ליהודי  שיש  המלחמה 

להקדמה  ובנוגע  והמצוה.  התורה  ע״פ  שהוא  עולם  ממנו  ולעשות  והמצוה 

אופנים,  שני  ישנם  אומר שבענין המלחמה  הכללית מה שנותנים מלמעלה, 

ומלחמה בשביל הנצחון שיהי׳ כרצון  בז,  ולבוז  מלחמה בשביל לשבות שבי 

המלך. דענין המלחמה בשביל לשבות שבי ולבוז בז הו״ע שזה גופא הוא ע״פ 

טעם ודעת, ובמילא עושים בזה חשבון כמה צריך להשקיע בהמלחמה שיהי׳ 

בערך הביזה והשבי שיהי׳ עי״ז, משא״כ בעיקר ענין המלחמה שהיא בשביל 

הנצחון שיהי׳ כרצון המלך, דהמדובר הוא ברצון הקשור בעצם המלך, הרי זה 

שמלמטה  כמו  בדיוק  ולכן,  ודעת.  מטעם  ולמעלה  החשבונות  מכל  למעלה 

תובעים שתהי׳ העבודה בשיטים דקדושה למעלה מטעם ודעת (כנ״ל), הנה 

כמו כן מלמעלה פותחים את האוצרות היקרים שהיו טמונים מכמה דורות, 

שע״י  החיל,  אנשי  בשביל  היא  בזה  והכוונה  החיל,  לפקידי  אותם  ומוסרים 

העזר דבזבוז האוצרות הם ינצחו את המלחמה וישלימו את רצון המלך. וזוהי 

שנותנים  הכחות  אודות  שמדובר  ולהבא,  מכאן  לההמשך  ההקדמה  כללות 

מלמעלה, ומבאר בכללות שאלו הם אוצרות סתומין, והכוונה היא שיפתחו 

באופן  הנתינה  ותומשך  בסעיף),  (כמ״ש  אותם  יתנו  ואח״כ  דוקא,  אותם 

דואוצרך הטוב לנו תפתח15, שיהי׳ באופן שהמקבל יראה שזהו טוב שלו, ביחד 

עם זה שזהו מהאוצרות הסתומים שמלמעלה. שזוהי הקדמה כללית, מהו ענין 

הכחות שנותנים מלמעלה16. 

י״ב, שזוהי שנת ההילולא הי״ב, לפרש בפרטיות  ממשיך בסעיף  ואח״כ  ב) 

מהו ענין האוצר שמלמעלה. דלכאורה אינו מובן, הרי נאמר שזהו 

אוצר שהמלך אינו רוצה לפתחו כי הוא חס על זה (ער זשַאלעוועט אים), וזהו 

יקר מכל צרכי המלך, עד כדי כך שבו נתקבץ גם מה שהי׳ מדורות שלפני זה. 

13) שמו״ר פ״ג, ו. 

14) זח״ג קפח, א. 

15) פיוט ~שערי שמים״ דנעילה והושע״ר.

לגני  באתי  ד״ה  ראה   – כאן  עד  הנאמר  בכל   (16

ה׳תשי״א-ה׳תשכ״א. 



זבאתי לגני – תשכ״ב 

בלתי מוגה

ולכאורה אינו מובן כיצד שייך ענין זה למעלה, שיש ענין שהוא צרכי המלך, 

ומכל מקום אין נוגעים עבור זה בהאוצרות והם נשארים סתומים וחתומים, 

והם נפתחים רק כשמדובר במלחמה ומוכרחים שיושלם הנצחון כרצון המלך, 

זה  שענין  שיאמרו  המלך,  מצרכי  יותר  גדול  להיות  יכול  מה  דלכאורה 

(האוצרות) הוא למעלה מזה ואין נוגעים בו, ולאידך דוקא המלחמה עם מנגד 

פותחת את האוצרות הסתומים וחתומים שמלמעלה. ומבאר, שענין האוצר 

שלמעלה יובן ע״פ מאמר התיקוני הזהר17 אוא״ס למעלה עד אין קץ ולמטה 

עד אין תכלית. ומבאר בזה, שבאוא״ס יש שני פירושים, האור שנמשך מא״ס, 

כאן  המדובר  שבהענין  ומבאר,  א״ס.  הוא  עצמו  שהאור  השני  הפירוש  וגם 

הכוונה היא שהאור עצמו הוא א״ס. כי לאמיתת הענין, כשכתוב הלשון א״ס, 

זהו אור בלבד, ואפילו למעלה יותר זהו ענין השם בלבד (דשם ואור הוא אותו 

תחילה,  לו  אין  להיקרא  צריך  הי׳  ומהות  עצמות  כי  פרטים),  בכמה  ענין 

כדאיתא בפלח הרימון18 וגם בהקדמה דיונת אלם ומובא בלקו״ת פ׳ פקודי19, 

שאין לו תחילה הוא ענין נעלה יותר מא״ס, שהרי שכלים הנבדלים – כדאיתא 

במקום אחד20, ובמקום שני21 איתא כמה נבראים – הם נצחיים ברצון הבורא, 

היינו שהם באופן דא״ס, אבל יש להם תחילה, שהרי הם נבראים, ומכיון שכאן 

כתוב התואר א״ס, זה גופא הוא הוכחה שאין מדובר בעצמות ומהות. אמנם 

מכיון שאומרים שהוא למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, שזהו בלי 

הגבלות, מוכרחים לומר שהאור שעליו נאמר שהוא למעלה עד אין קץ ולמטה 

זה  וכמבואר במ״א22, דלכאורה הרי  דא״ס.  באופן  הוא עצמו  אין תכלית  עד 

סתירה מיני׳ ובי׳, דאור כשמו כן הוא שענינו רק הארה, וא״כ כיצד שייך לומר 

שהוא א״ס לאמיתתו של ענין, דא״ס פירושו שאין עליו שום הגבלות, ולאידך 

נאמר שזהו רק הארה בעלמא. ומבאר בזה, שזה שהאור הוא א״ס אינו מצד 

עצמו, כי אם לפי שאור נמשך מהמאור והוא מעין המאור. דמהמאור יכולים 

השני  ואופן  אור  בשם  הנקרא  ההשפעה  אופן  השפעה,  אופני  שני  להימשך 

בהשפעה הנקרא בשם שפע. דענין השפע הוא שנמשך מהות ומציאות דבר, 

וע״ד מש״נ23 שפעת מים תכסך, והרי המשכת המים מהמעין היא מהות מים, 

17) סוף תיקון נז. וראה שם תיקון יט (מ, ב). ז״ח 

ואילך.  רצא  ע׳  ח״ב  מלוקט  סה״מ  סע״ג.  לד,  יתרו 

וש״נ. 

18) שער ד. 

19) ז, א. 

20) ראה מו״נ ח״ב פ״ג-ו. לקו״ת שלח מה, א. מו, 

רע״א. ועוד. 

21) ראה פלח הרמון שם פ״ג. 

(א)  אוא״ס  ערך  חב״ד   – הערכים  ספר  ראה   (22

בתחלתו (כרך ג ע׳ מב). וש״נ. 

23) איוב כב, יא. לח, לד. 



באתי לגני – תשכ״ב  ח

בלתי מוגה

משא״כ באור מן השמש אינו פועל שום שינוי בהשמש, לפי שזהו הארה בלבד 

ולא מציאות ומהות השמש, ובמילא לא נחסר כלל בהשמש ע״י האור. אבל 

מצד זה יש לאור את המעלה שמהאור יכולה להיות איזה שייכות להמאור, כי 

האור אפשר  במאמרים הקודמים24 שע״י  וכמבואר  מעין המאור,  הוא  האור 

לדעת אם הוא אור הנר, אור הלבנה או אור השמש. והאור הוא מעין המאור 

עד כדי כך, עד כמו שמבאר אדמו״ר הזקן באגרת הקודש הידועה (ד״ה איהו 

יכול  זה  למטה,  כאן  הבריאה  חד)25, שכדי שתהי׳  וגרמוהי  איהו  חד  וחיוהי 

להיות רק ממקום וענין שאין לו סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו, ולכן נברא יכול 

להיות נברא שבהרגשתו לא ירגיש שיש סיבה ועילה שקדמה לו26, משא״כ אם 

הבריאה היתה בענינים שיש להם סיבה ועילה, אז הי׳ גם בנברא עד״ז, שתמיד 

הי׳ מרגיש שיש לו סיבה ועילה. ומכיון שרואים בנבראים כאן למטה, שאפילו 

אלו היודעים ומבינים בהבנה והשגה, עד בתכלית הידיעה, שיש סיבה ועילה 

שקדמה לו שממנה נברא, הרי אופן הבריאה בהרגש הוא באופן דמאין ליש, 

כידוע הפירוש בזה26 שעבור היש המציאות של הענין שברא אותו הוא באופן 

דאין, שאינו מציאות. ואופן הבריאה בפועל הוא כמ״ש באגרת הקודש שם ע״י 

אוא״ס שיש בו כח א״ס והוא מתייחד עם הכלים. דהצורך בענין הכלים הוא 

וכמו  א״ס,  מאור  נמשך  הנברא  מציאות  עצם  אבל  גבולי,  יהי׳  כדי שהנברא 

שמדייק שם יותר, מכח א״ס, כי כנ״ל הכח אינו באופן של אור וגילוי, אלא 

בהעלם ובמציאות של אין. דמזה רואים שבאור, מצד זה שהוא מעין המאור 

(כמו שמפרש באגרת הקודש), לא זו בלבד שעי״ז יש לו איזה שייכות להמאור, 

אלא בהאור יש ענין זה שאין לו סיבה ועילה שקדמה לו, שמצד עצמו הוא 

בדיוק להיפך מהאור, כי כנ״ל אור הוא רק הארה בעלמא מן המאור, עד כדי 

כך שכאשר השמש רק שוקעת מתחת לאופק, מתבטל כל ענין האור, שאין זה 

כשפע, ומכל מקום נאמר כאן שבענין האור יש את כח הא״ס, אפילו ענין זה 

שאין לו סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו, שלכן יכול להיות ממנו ענין הבריאה. 

שזהו גם מש״נ בתיקוני זהר שאוא״ס למטה מטה עד אין תכלית, כמו שמפרש 

בסעיף שזהו בריאת כל סדר ההשתלשלות עד למטה עד אין תכלית. 

שהנבראים  ג״כ  מזה  מובן  המאור,  מעין  הוא  שהאור  זה  מצד  והנה  ג) 

המתהווים מהאור למטה, אפילו כמו שהם נמצאים למטה, הם ג״כ 

24) ד״ה ואלה שמות שנה זו (סה״מ שמות ח״א ע׳ 

כט). 

25) סימן כ. 

26) ראה ביאוה״ז (לאדהאמ״צ) בשלח מג, ג. ד״ה 

ולקחתם לכם תרס״א (סה״מ תרס״א ע׳ קצא ואילך). 

ד״ה באתי לגני תשי״א פ״ד (סה״מ מלוקט ח״א ע׳ ו). 



טבאתי לגני – תשכ״ב 

בלתי מוגה

באופן דבלי גבול, ובלי גבול אמיתי. ומבאר בזה, שהענין דבלי גבול ואין סוף 

לבאר  ומתחיל  הדרגות.  בכל  מאוא״ס,  שנתהוו  בהענינים  ישנו  האמיתי 

מלמעלה מעלה, ומביא על זה את מאמר האידרא זוטא27, כהאי בוצינא (כאשר 

והצדדים),  העברים  לכל  (שמתפשט  ועיבר  סטר  לכל  דאתפשט  מאיר)  הנר 

חוזרים  וכאשר  כלל,  הגבלות  שום  בלי  שמתפשט  הוא  הענינים  דברוחניות 

לאתרי׳, אומר באידרא זוטא שאיהו חד. והרי זה שני הפכים, דזה שבאתרי׳ 

הוא חד, באופן דאחדות בעצם ובפשיטות, הרי זה מתפשט לכל סטר ועיבר. 

ומבאר בזה, דזהו מש״נ בפתח אליהו28 אנת הוא חד ולא בחושבן, דזה קאי ג״כ 

על תכלית הענין כמו שהוא בענינים שלמעלה באוא״ס. וכמו שמבאר אדמו״ר 

האמצעי בארוכה בתורת חיים סוף פ׳ נח29, שבפתח אליהו מפרט כמה דרגות 

באופן דמלמעלה למטה, וההתחלה היא מאנת הוא חד ולא בחושבן, שזה קאי 

על אחדות הפשוטה, וכמו שמפרש שם בתו״ח שולא בחושבן פירושו הפשוט 

אבל  הספירות.  ענין  מכל  למעלה  וזהו  חשבון  בגדר  אינו  לגמרי  הוא שהוא 

מוכרחים לומר, וכמו שגם מבאר שם בתו״ח בארוכה, דמכיון שכמ״ש באגרת 

הקודש דוקא הבריאה מאין ליש נמשך מצד זה שזהו מעין המאור שאין לו 

סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו, לכן מוכרחים לומר שריבוי הנבראים נמשכים 

דוקא מהמקום דאחדות הפשוטה, ששם אין סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו. וזה 

מכריח את הפירוש השני באנת הוא חד ולא בחושבן, כמו שמפרש כאן בסעיף 

ולא  הלשון  אומרו  ג״כ  יובן  דבזה  ספירות.  דיו״ד  לחשבון  בערך  שלא  שזהו 

זה,  בגדר חשבון אבל שייך קא סלקא דעתך על  זה  בחושבן, דמשמע שאין 

משא״כ באחדות הפשוטה לא שייך כלל לומר הענין דחשבון, ואין אפילו קא 

סלקא דעתך לזה, וע״ד מ״ש בשער היחוד והאמונה30 שהוא כמו שאומרים על 

חכמה שאי אפשר למששה בידים. וכמו שמפרש בתו״ח שם, שהענין דאנת 

הוא חד ולא בחושבן, האחדות הפשוטה, אינו מתגלה בעקודים, ואפילו לא 

בנקודים, כי אם דוקא בברודים, וכמו שמבאר שם בארוכה. וכן הוא גם בכחות 

נפש האדם, שגילוי ענין ההתכללות, ועד באופן דאחדות הפשוטה, הוא דוקא 

לאחרי כחות הנפש, לא כמו שהם בכחות ההיולים שבנפש, ואפילו לא כמו 

שהם בכחות שבנפש, ואפילו לא כמו שהם מתפשטים מהנפש ולא נתלבשו 

עדיין בפרטי חלקי הגוף, כי אם דוקא כמו שמתחלקים לכמה חלקים בגוף, 

ומצד זה יכול להיות אח״כ התכללות זה מזה, עד להתכללות בתכלית, ועד 

27) זח״ג רפח, א. 

28) תקו״ז בהקדמה (יז, א). 

29) סה, ד ואילך. 

30) פ״ט. 



באתי לגני – תשכ״ב  י

בלתי מוגה

לאחדות הפשוטה. שזהו ג״כ מה שנאמר בההמשך של בעל ההילולא, שע״י 

ענין הבלי גבול שבאוא״ס שלמטה עד אין תכלית, הנה הספירות והעולמות 

הם אין קץ, ולכן נאמר על זה הלשון לכל סטר ועיבר. שכל זה הוא כמו שזהו 

למעלה מהצמצום, ששם דוקא הם ספירות אין קץ. וכמבואר בדרוש אדמו״ר 

המה  שישים  עה״פ33  בביאור  הר״פ)  מכת״י  הצ״צ32  אדמו״ר  (שמביא  הזקן31 

מלכות בענין ספירות אין קץ, דבעצמות ומהות בכלל לא שייך לומר הענין 

דספירות, ואחרי הצמצום לא שייך לומר אין קץ, דשם הוא עשר ולא תשע 

עשר ולא אחד עשר34, לא רק עשר ולא תשע אלא גם לא יותר מעשר, והענין 

דספירות אין קץ הוא כמו שזהו למעלה מהצמצום. 

עשר  הם  ששם  האצילות  עולם  נמשך  שאח״כ  בהסעיף,  ממשיך  אח״כ  ד) 

ספירות (אבל) בלי מה35, או למעלה יותר כמו שזהו בעשר ספירות 

הגנוזות שזהו ג״כ עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר, דלפעמים נאמר שזה 

בא דוקא לאחרי הצמצום, ובמיוחד כשזהו כמו שהעשר ספירות הם בעולם 

האחדות, עולם האצילות. דמצד עצמו יש ספירות אין קץ, וזה שיכול להיות 

שיהי׳ דוקא עשר הוא מצד הצמצום ומקום פנוי, שזהו ענין הצמצום הראשון 

שסילק אורו לגמרי36 ואח״כ נמשך באופן של הגבלה, עשר ספירות. ועל זה 

אומר, שענין הבלי גבול ישנו לא רק לפני הצמצום, אלא אפילו כמו שנמשך 

גם שם הספירות הם  ולא אחד עשר,  ולא תשע עשר  בהגבלה דעשר  אח״כ 

באופן דבלי גבול. וכמו שמביא אדמו״ר הזקן את הדעות בדרוש ג׳ שיטות37 

(ובארוכה יותר בכמה דרושים שלא נדפסו38), שהספירות דאצילות כמו שהן 

באצילות הן באופן דבלי גבול, ועד שצ״ל הנעל דשכינתא, כמו שנקרא ענין 

הנבראים  אח״כ  להימשך  יכולים  ידם  על  שדוקא  וסנד״ל,  מט״ט  המלאכים 

בבי״ע, שיהיו נבראים מוגבלים39. ועד שאפילו על ספירת המלכות שהיא סוף 

וזהו  העולמות  התחלת  היא  גופא  שבאצילות  שנאמר  עד  האצילות,  עולם 

המקור ושורש לבי״ע, נאמר שכללות ענינה הו״ע הדיבור והאותיות, שכמו 

שהם בעולם האצילות הם אותיות בלי גבול. ועד כמו שמביא בהמאמר דמ״ש 

באידרא40 דבגלגלתא יתבי תריסר אלפי עלמין, אין זה עולמות ממש, אלא כמו 

31) מאמרי אדה״ז הנחות הר״פ ע׳ קסט. 

32) אוה״ת ענינים ע׳ רפד. 

33) שה״ש ו, ח. 

34) ספר יצירה פ״א מ״ד. 

35) שם מ״ב ואילך. זח״ב קפז, ב. ובכ״מ. 

36) ראה ע״ח (שער א) דרוש עגולים ויושר ענף ב. 

37) אוה״ת שם ע׳ רבע ואילך. 

38) סה״מ תרס״ט ע׳ קנב ואילך. ועוד. 

39) לקו״ת שה״ש מג, ריש ע״ד. 

40) זח״ג קכח, ב. 



יאבאתי לגני – תשכ״ב 

בלתי מוגה

שמבאר הצ״צ בלקו״ת פ׳ במדבר41 שזהו ענינים שלפי מעמדם ומצבם שבו הם 

נמצאים, כאשר יומשכו אח״כ למטה יהי׳ מהם הענין דהגבלה, מספר כזה של 

עולמות וענין כזה שנקרא בשם עולם, אבל במקומם הם זהו באופן דבלי גבול. 

דמזה לומד (קריגט ער ַארויס) שהלמטה עד אין תכלית אינו רק כמו שהוא 

לפני הצמצום, אלא אפילו כמו שהוא לאחרי הצמצום. 

יותר, שאפילו כמו שנמשך מעולם האצילות בבי״ע,  אח״כ עוד  ומבאר  ה) 

המלאכים  בענין  בנעלים,  פעמיך  יפו  במה  ההתלבשות  לאחרי 

בכלל ובפרט המלאכים מט״ט וסנד״ל, שהענין נמשך במה גדלו מעשיך42 ובמה 

רבו מעשיך43, שזהו ריבוי נפרדים, הן בנבראים הנקראים בשם גדלו מעשיך 

והן  בכללות,  השמים  צבא  גדולה,  בשם  הנקראים  הנבראים  בכללות  שזהו 

בצבא הארץ שעליהם כתיב מה רבו מעשיך, שזהו ריבוי עצום44, הנה גם בהם 

ישנו הענין דבלי גבול, ויתירה מזה, לא רק בלי גבול בכח אלא גם בלי גבול 

בפועל. וכמו שמפרש אדמו״ר מהר״ש בהמשך מים רבים45 עה״פ46 שאו מרום 

עיניכם וראו מי ברא אלה, ואח״כ אומר המוציא במספר צבאם מרוב אונים 

ואמיץ כח איש לא נעדר, שתובעים מיהודי שתהי׳ לו ההתבוננות שעל ידה 

יגיע לענין דשמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד47, שלכן שמע ר״ת שאו מרום 

עיניכם48, והכוונה שעי״ז יבוא להוי׳ אחד כמו שהוא למעלה, עד לאנת הוא 

חד. דלכאורה אינו מובן, איך יבוא לזה עי״ז שיהי׳ שאו מרום עיניכם. ומבאר 

על זה, שכאשר מתבוננים בשאו מרום עיניכם, שבזה הוא הענין דמה גדלו 

לידי הוכחה שאע״פ שצבא הארץ קיימים רק  זה מביא אותו אח״כ  מעשיך, 

במין אבל לא באיש49, שלכן אצלם הוא הענין דמה רבו ולא הענין דמה גדלו, 

הרי גם בהם רואים את ענין הבלי גבול, ועד לענין הבלי גבול בפועל, כמו 

שמבאר שם. דענין הבלי גבול בכח פשיטא שרואים בנבראים, שהרי אם הי׳ 

זה  הנבראים,  המשכת  גם  אז  תכלית,  בלי  עד  יהיו  שהעולמות  הבורא  רצון 

שארץ ממנה תוציא50, העשב וכל הענינים היוצאים מן הארץ, הי׳ נמשך באופן 

דבלי גבול, וההמשכה היא מאותה ארץ. וזה גופא הוא הוכחה שבארץ, שהכל 

41) ח, ב. 

42) תהלים צב, ו. 

43) שם קד, כד. 

ע׳ 139.  ב. סה״מ תשי״א  נו,  וארא  44) ראה תו״א 

קודש  (שיחות  המאמר  שלפני  שיחה  וראה  ובכ״מ. 

תשכ״ב ע׳ 215 ואילך). 

45) תרל״ו – פ״ל (ע׳ לו) ואילך. 

46) ישעי׳ מ, כו. 

47) ואתחנן ו, ד. 

48) ~היום יום״ יט חשון. 

49) ראה ספר החקירה להצ״צ ד, א. קד, א ואילך. 

סה״מ תשי״א ע׳ 141 ואילך. ועוד. 

50) ע״פ איוב כח, ה. 



באתי לגני – תשכ״ב  יב

בלתי מוגה

הי׳ מן העפר51, נתלבש כח שהוא א״ס ובלי גבול, אלא שזהו רק בכח, ובכל 

רגע כשיספרו שוב, ימצאו דבר מדוד ומוגבל. אבל מבאר שם שיש עוד ענין, 

שזהו הבלי גבול בפועל. דזהו הכרח, מכיון שנאמר שישנו הבלי גבול בכח, 

שלכאורה זה ג״כ אינו מובן, שהרי ידוע52 שלא יכולה להיות הלבשת ענין בלי 

גבולי בדבר מוגבל, ואם נאמר שכל הבריאה היא גבולית מכל הצדדים, לא 

בלי  כח  בה  ונתלבש  ומאחר  בכח,  אפילו  גבולי  בלי  כח  בזה  להתלבש  יכול 

גבולי, זה מוכרח לבוא גם בפועל. ובאמת רואים, כמו שמבאר שם, שזה נמשך 

בפועל, כי כח הפועל בנפעל שישנו בבריאה, אם הי׳ כח גבולי והבלי גבול הי׳ 

לגמרי בכח, אז הי׳ חילוק בין היום שנברא לימים שלאחרי זה, והרי ישנו כלל 

כדאיתא בירושלמי53 שאלה תולדות השמים והארץ בהבראם54, שחזקים כיום 

הבראם, בדיוק עם אותו תוקף וחוזק כמו שהיו ביום הבראם, ולא הי׳ שינוי, 

שזהו ענין הנצחיות. דאע״פ שלכאורה הי׳ אפשר לבאר את זה דמכיון שלעולם 

הוי׳ דברך ניצב בשמים55, שענין ההתהוות ישנו בכל יום ורגע56, אין זה הוכחה 

מפני  הוא  הבראם  כיום  שחזקים  זה  אלא  גבולי,  בלי  כח  בה  שמתלבש 

ורגע, מתרץ שם שאי אפשר לומר כן, ומוכרחים  יום  שההתהוות היא בכל 

לומר שיש חילוק בין כח הפועל בנפעל כמו שהי׳ בששת ימי בראשית לכמו 

שזהו אח״כ רק לחדש הישנות, כדאיתא במדרש57 שבששת ימי בראשית מה 

עשה הקב״ה, הי׳ עסוק בבריאת העולם, ואחרי ששת ימי בראשית יושב ומזווג 

זיווגים, ואם נאמר שלאחרי ששת ימי בראשית אופן הבריאה הוא ג״כ כמו 

שהי׳ בששת ימי בראשית, הרי לא שייכת השאלה לאחרי ששת ימי בראשית 

מה הוא עושה. ומוכרחים לומר, דמכיון שאופן הבריאה לאחרי זה הוא רק 

לחדש הישנות, אין זה אותו אופן ההמשכה כמו שהי׳ בששת ימי בראשית, עד 

שאפשר להיות התעסקות אחרת. ומכל מקום רואים שהנבראים הם חזקים 

כיום הבראם, שזה קאי על ששת ימי בראשית, דזה גופא הוא הוכחה שהכח 

שיש בבריאה בפועל הוא באופן בלי גבולי בפועל. דזהו בשמים ובארץ כמו 

תכלית,  אין  עד  בלמטה  עד  האצילות,  עולם  ולאחרי  הצמצום  לאחרי  שהם 

בעולם העשי׳. ומזה מוכרח, שבאוא״ס שעליו נאמר (כמדובר בתחילת הסעיף) 

שהאור הוא מעין המאור, יש בו הענין שאין לו סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו 

51) קהלת ג, ב. 

52) ס׳ האמונות ודעות מ״א פ״א. מו״נ ח״ב הקדמה 

יב. 

53) ריש ברכות. 

54) ב״ר פס״ח, ד. 

55) תהלים קיט, פט. 

56) שעהיוה״א פ״א. 

57) ב״ר פס״ח, ד. 



יגבאתי לגני – תשכ״ב 

בלתי מוגה

(כנ״ל), ומצד זה יש בו גם העדר המדידה והגבלה בתכלית. וכמו שמבאר כ״ק 

אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע בארוכה בהמשך רס״ו58, שיש בזה את השתי סתירות 

בענין דאוא״ס (כנ״ל), שנאמר שהוא אור, שאור הוא רק הארה בעלמא, וכיצד 

שייך לומר על זה שיהי׳ א״ס באמיתיות, דאף ששייך הענין דא״ס להתפשטותו, 

הרי בתחילת ענינו צ״ל לו סוף, כנ״ל שיש לו סיבה ועילה שקדמה לו, והרי 

לאור יש את המאור, וכמ״ש הרמ״ע מפאנו18 ג״כ את הלשון דבעל השם קדם 

זה  ענין  ג״כ  בו  שיש  המאור,  מעין  הוא  שהאור  נאמר  זה  עם  וביחד  לשם, 

ששולל הענין שיש לו תחילה, שלכן אפשר להיות ממנו הבריאה. ומבאר שם 

בארוכה, דהן אמת שמצד עצמו הוא רק אור והארה, ועד שכמו שזהו למעלה 

יותר נקרא רק בשם שם, ועד שלמעלה יותר נקרא בשם יכולת, אולם ביכולת 

זו נמצאו כל הענינים שבעצמות, כי אי אפשר לחלק בין היכולת להעצמות, 

דמצד זה שהעצמות אין לו סיבה ועילה שקדמה לו, ומצד זה שבעצמות יש את 

אמיתת הענין דלא בחושבן בלי שום מדידה והגבלה, דלא רק שאין לו סוף 

אלא אפילו אין לו תחילה, לכן אפשר להיות מזה הבריאה שבהרגשתה ג״כ אין 

לה תחילה, לא רק שאין לה סוף. 

כמו כן מוכרח לומר גם מצד עבודת האדם, דכללות עבודת האדם  ו) והנה 

בשבת59,  היאכל  יהי׳  שאח״כ  כדי  שבת  בערב  הטרח  שיהי׳  היא 

וכתיב60 ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, וידוע הענין בתורת הבעש״ט61 על 

מאמר המדרש62 מה הי׳ העולם חסר מנוחה בא שבת בא מנוחה, שלכן גמר 

שמנוחה  הבעש״ט  ומפרש  המנוחה,  גם  הי׳  ואז  השבת  ביום  הי׳  הבריאה 

פירושה מנוחה האמיתית, שזהו למעלה מזמן ומקום, דכשיש זמן יש שינויים, 

עבר הוה ועתיד, והרי מקום קשור עם זמן וזמן קשור עם מקום63, ובמילא גם 

במקום יש ענין השינויים, ואין זה ענין המנוחה. ומבאר, שהבריאה נמשכה 

ממקום המנוחה, שזהו המאור שממנו נמשך כל סדר ההשתלשלות, כל ענין 

הבריאה, אבל נשאר רושם, ולאחרי העבודה בששת ימי החול נעשה ויכולו 

הבהירות  שישנה  מנוחה,  בא  שבת  שבא  עי״ז  צבאם  וכל  והארץ  השמים 

התשוקה,  את  מעורר  וזה  הבריאה,  כל  נעשית  שממנה  מהמנוחה  וההארה 

קסד  (ע׳  ושלאחריו  הים  את  הוי׳  ויולך  ד״ה   (58

ואילך). 

59) ע״ז ג, א. 

60) בראשית ב, א. 

61) כש״ט (הוצאת קה״ת) סימן ת (נט, ב). לקו״א 

להה״מ (הוצאת קה״ת) סימן קכו (כט, סע״ב-ג). 

 – ויכל  ד״ה  פרש״י  ב.  שם,  בראשית  פרש״י   (62

מגילה ט, א. תוד״ה חצבה – סנהדרין לח, א. וראה 

ב״ר פ״י, ט. 

63) שעהיוה״א פ״ז. 



באתי לגני – תשכ״ב  יד

בלתי מוגה

ויכולו מלשון כליון ותשוקה64, בשמים וארץ וכל צבאם, שהם יעלו בהמנוחה. 

זו מובן שהכוונה בזה לעצמות ומהות, כי חוץ מזה לא שייך לומר  ומתורה 

הענין דמנוחה. ועפ״ז גם מבואר בחסידות65 מדוע דוקא שבת הוא למעלה מן 

מחדש,  הזמן  ענין  מתחיל  שבת  שלאחרי  ראשון  שביום  שנאמר  עד  הזמן, 

ובמילא מוכרחים לומר שזהו למעלה מענין הזמן באופן הכי נעלה שיש בזמן. 

זמנים66  דסדר  הענין  זה  על  יש  ואח״כ  זמן,  היא שישנו  הזמן  ענין  דהתחלת 

שמזה נמשך ענין הזמן כאן למטה, ועד לרצוא ושוב ומטי ולא מטי, שזה ישנו 

עד באוא״ס. וכאן נאמר שזוהי מנוחה, שלכן שבת מרוממת למעלה מכל ענין 

עוד  מחדש  הבריאה  ענין  מתחיל  ואח״כ  נעלה,  היותר  באופן  אפילו  הזמן 

סתירה  גם  זה  על  יש  גיסא  ולאידך  בראשית.  דמעשה  ראשון  מיום  הפעם, 

וארץ68,  צדיקים ממעשה שמים  גדולים מעשה  על  הידועה67  מתורת המגיד 

לאין.  מיש  עושים  וצדיקים  ליש,  מאין  שנעשה  הו״ע  וארץ  שמים  דמעשה 

דלכאורה אין זה מובן, דזה שצדיקים עושים מיש לאין, הנה בכל זה מגיעים 

רק לאין, שלשם מגיעה עבודת האדם, אבל ישנו המקום דאם צדקת מה תתן 

אם  חפץ,  במה  יודע  שאינו  נאמר  ששם  לו69,  תעשה  מה  מעשיך  ורבו  לו 

במעשיהם של צדיקים או להיפך70, ומעשה שמים וארץ שעליו נאמר שזהו 

מאין ליש, הנה כנ״ל זה נמשך מהמאור, ממעין המאור שישנו בהאור שאין לו 

סיבה ועילה שקדמה לו ח״ו, וא״כ כיצד נאמר שגדולים מעשה צדיקים ממעשה 

שמים וארץ. ומוכרחים לומר, דאע״פ שישנו הענין שלמעלה מהמקום שלשם 

מגיעה עבודת האדם, ששם כחשיכה כאורה71, אם רבו מעשיך מה תעשה לו, 

אבל למעלה יותר ועמוק יותר, עד בפנימיות המקיף (כמו שנקרא לפעמים), 

נמלך  במי  כי  צדיקים,  של  במעשיהם  חפץ  דוקא  שם  ומהות,  בעצמות  עד 

נמשך  דזה  שנאתי73.  עשו  ואת  יעקב  את  ואוהב  צדיקים72,  של  בנשמותיהם 

מהמקום דיבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה74, שזהו המקום 

דבחירה חפשית בתכלית, שזהו המקום שאין בו ענינים של גילויים, כי איפה 

שיש גילוי כבר יש נטי׳. ועל זה ישנו הביאור של אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע, 

64) אוה״ת עה״פ (בראשית מב, סע״ב ואילך. (כרך 

ג) תקה, ב ואילך. תקח, א ואילך). 

ע׳  ברכה  אוה״ת  א.  כה,  שה״ש  לקו״ת  ראה   (65

א׳תתצא. שם ע׳ א׳תתצז ואילך. ובכ״מ. 

66) ב״ר פ״ג, א. 

67) או״ת קטו, ד (בהוצאת קה״ת, תש״מ ואילך – 

סימן תק). 

68) כתובות ה, א. 

69) ע״פ איוב לה, ו-ז. 

70) ב״ר ספ״ב. 

71) תהלים קלט, יב. 

72) ראה ב״ר פ״ח, ז. רות רבה פ״ב, ג. 

73) מלאכי א, ג. 

74) תהלים מז, ה. 



טובאתי לגני – תשכ״ב 

בלתי מוגה

שבהאור שלשם מגיעה עבודת האדם יש מעין המאור, עד מעצמות ומהות, 

ששם יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב גו׳, שלכן גדולים מעשה צדיקים 

ממעשה שמים וארץ, כי הם מגיעים עד בהאין כמו שהאין נכלל ביש האמיתי, 

ועד באופן דיכולת, שאי אפשר לחלקו כלל מיש האמיתי. ולכן זה נמשך אח״כ 

ע״י עבודתם, בא שבת בא מנוחה, שזהו למעלה מזמן, ועד באופן הכי נעלה 

בזמן, שזהו הענין דהארה וגילוי, ואפילו מהענין דשם. 

תכלית,  אין  עד  דלמטה  הענין  זה,  בסעיף  שמבאר  הענין  כללות  וזהו  ז) 

ותכלית הסעיף הוא כמו שמבאר לקמן, לבאר מהו ענין האוצר, כדי 

שידעו את יוקר האוצר שפותחים ונותנים לפקידי החיל ועל ידם לאנשי החיל, 

שלזה מבאר תחילה את גודל הענין דלמטה עד אין תכלית, וכמו שאומר לעיל 

שאת זה יכולים להמשיך עד למטה בענין דאין תכלית, וכמו שמבאר שזהו 

אפילו במטה כזה כעולמות בי״ע, ששם לא רק מה גדלו מעשיך כי אם גם מה 

רבו מעשיך, שם יומשך הענין דאין תכלית, שזהו הא״ס לאמיתתו. ומזה מובן 

הענין  שזהו  תכלית,  אין  עד  מלמטה  שלמעלה  בדרגא  שישנו  העילוי  גודל 

דלמעלה עד אין קץ, וכמו שמבאר בסעיפים שלאחרי זה שזהו ענין האוצר 

כמו שבא עכשיו,  נקודת ההמשך  גם תכלית  מובן  ומזה  ונותנים.  שפותחים 

אפילו  למעלה  שהם  הסתומים,  האוצרות  את  ונותנים  פותחים  שמלמעלה 

מלמטה עד אין תכלית, ונותנים את זה ע״י פקידי החיל לאנשי החיל, שהם 

ינצחו את המלחמה, ולא ענין המלחמה לשבות שבי ולבוז בז, לא שתהי׳ עבודה 

על מנת לקבל שכר, עד באופן הכי נעלה דשכר, אלא דוקא העבודה דנצחון, 

כמו  ברצון  שמתלבש  כמו  ומהות,  עצמות  של  הרצון  המלך,  רצון  שיושלם 

עד  תכלית,  באין  דוקא  נמשך  זה  ואח״כ  ומהות,  בעצמות  (הרצון)  שכלול 

לעיל  שנאמר  הענין  כללות  גם  וזהו  הגשמי.  העשי׳  בעולם  עד  בלמטה, 

בהתחלת ההמשך, שעיקר שכינה בתחתונים היתה, וזה נסתלק, ואח״כ עבודת 

בני ישראל היא להמשיכה עוד הפעם, שבאותו אופן שהי׳ העיקר שכינה לפני 

וקיום  התורה  בלימוד  העבודה  שע״י  עתה,  גם  שכינה  העיקר  יהי׳  כך  זה 

שזהו  הצבא,  אנשי  הנהגת  כמו  זה  את  שעושים  צבא,  של  ובאופן  המצוות, 

בקבלת עול, ובאופן המלובש דוקא במקום וזמן מוגבל, ובהתכללות ראשיכם 

שבטיכם עד חוטב עציך ושואב מימיך75, ועד״ז בהתכללות כל כחות הנפש, 

שכמדובר בהסעיף דוקא שם ממשיכים מאנת הוא חד, מפשיטות הנפש ומעצם 

75) ר״פ נצבים (כט, ט-י). וראה לקו״ת ר״פ נצבים. 



באתי לגני – תשכ״ב  טז

בלתי מוגה

הנפש, אז משלימים את רצון העליון, שתהי׳ הדירה לו ית׳, שבדירה נמצא 

עצמות ומהות המלך76, שזה יתגלה בקרוב ממש בביאת מלכא משיחא, למטה 

מעשרה טפחים. 

76) ראה אוה״ת בלק ע׳ תתקצז. סה״מ תרל״ה ח״ב 

ע׳ שנג. וש״נ. המשך תרס״ו ס״ע ג. סה״מ תרע״ח ע׳ 

קצג. סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ קסה. וש״נ. 



יז

בס״ד. יו״ד שבט ה׳תשמ״ב 

הנחה בלתי מוגה

ההילולא  בעל  שהוציא  המאמרים  המשך  וידוע  כלה2  ,  אחותי  לגני  באתי1 
ללמדו ביו״ד שבט (בפעם הראשונה, באותה שבת, ואח״כ ביו״ד שבט 

(בפרט) בשנים הבאים לאחרי זה), ומתחיל שם דאיתא במדרש שיר השירים3 

לגני לגנוני, למקום שהי׳ מקומי בתחילה, דשכינה בתחתונים היתה, ואח״כ 

ע״י מעשים בלתי רצויים עלתה למעלה, עד שבאו הז׳ צדיקים והורידו את 

וכל  שבהם,  השביעי  הי׳  שהוא  משה  שבא  עד  למטה,  מלמעלה  השכינה 

השביעין חביבין4, והוריד את השכינה עד לגני, לארץ הלזו התחתונה שאין 

תחתון למטה הימנה5. ואח״כ זה נעשה ע״י וישכנו לעד עלי׳6, ע״י ועמך כולם 

צדיקים7, שלכ״א מהם ישנה תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב8, ומשכין 

לעד עלי׳, שאת השכינה שמקודם היתה בתחתונים, הוא משכין עוד הפעם 

שתהי׳ באופן דלעד, בתמידיות ובנצחיות, ועלי׳, שממשיכה חזרה בתחתונים. 

נקרא  ההילולא  שיום  בדוגמת  דקוב״ה9,  יקרא  אסתלק  נקרא  שזה  ואע״פ 

הסתלקות, הנה כמו שמבאר מיד בתחילת ההמשך, דמאחר והגילוי וההשראה 

נקרא אסתלק  זה  ומדוד בכלים, לכן  ומוגבל  הוא באופן כזה שזהו מצומצם 

יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין, מצד העילוי והמעלה שבדבר. אבל צריך שזה 

מה  גם  דזהו  התחתון,  הזה  בעולם  הנמצאים  תחתונים  בדברים  גם  יהי׳ 

שבוישכנו לעד עלי׳ נכלל הציווי דועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם10, שלוקחים 

מהי״ג11 (וט״ו12) דברים גשמיים דעולם הזה התחתון ועושים מהם את המקדש 

עי״ז  מקדש13,  דאיקרי  ומשכן  משכן  דאיקרי  מקדש  ושכנתי,  נאמר  שעליו 

בעיקרו על פרק השנים-עשר  1) מאמר זה מיוסד 

 132 ע׳  ה׳שי״ת  (סה״מ  ה׳שי״ת  לגני  באתי  מהמשך 

ואילך. ולעיל ע׳ ג-ד). 

2) שה״ש ה, א. 

3) עה״פ. 

4) ויק״ר פכ״ט, יא. 

5) תניא רפל״ו. 

6) תהלים לז, כט. 

7) ישעי׳ ס, כא. וראה סנהדרין ר״פ חלק. 

8) ברכה לג, ד. 

תו״א  א).  (לד,  פכ״ז  תניא  ב.  קכח,  זח״ב  ראה   (9

ויקהל פט, ד. לקו״ת ר״פ פקודי. חוקת סה, ב. 

10) תרומה כה, ח. 

11) פרש״י תרומה שם, ב (ודעת זקנים מבעה״ת). 

תנחומא תרומה ה. שהש״ר פ״ד, יג. זח״ב קמח, א. 

12) בחיי תרומה שם, ז. כלי יקר שם, ג. וראה זח״ב 

קלה, א. 

13) עירובין ב, א. 



באתי לגני – תשמ״ב  יח

בלתי מוגה

שישנו הבתוכם, בתוך כאו״א14, שהקב״ה שוכן בלבו של כאו״א מישראל, שכל 

נדיב לבו יביאה, את הי״ג (וט״ו) דברים. 

ב) והנה העיקר במשכן הי׳ הקרשים, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים 

עומדים15, וענין הקרשים הוא כמו שמבאר לאחרי זה16, שלוקחים 

מהעצי שיטים, שזהו גם מלשון שטות17, שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן 

נכנס בו רוח שטות18, כי יהודי מצד עצמו אינו שייך לעשות ח״ו איזה ענין 

רק  כשזהו  שאפילו  תחטא20,  כי  ונפש  הזהר19  ובלשון  הבורא,  כרצון  שאינו 

תחטא, ענין של שוגג, ג״כ אומר הזהר תווהא, דכאשר לא יאונה לצדיק כל 

און21, כיצד יתכן שיהי׳ אצלו ענין של תחטא, דזהו ענין המעורר תמי׳ בתורת 

אמת22 ובתורת חיים23. ולזה לוקחים מהעצי שיטים, מהשטות הקשור לשקר 

העולם [כי אע״פ שאמת הוי׳ לעולם24, כמובא גם ברמב״ם בתחילתו בהלכות 

כיצד  וצ״ל  והסתר,  דהעלם  באופן  זה  הרי  בפרק ראשון שבו,  יסודי התורה 

בדעתו25  גם  יהי׳  זה  ואח״כ  בחכמתו,  שיתבונן  עי״ז  וליראתו,  לאהבתו  יבוא 

(כללות הענין דחב״ד26), כדי לבטל את ההעלם והסתר ולגלות את האמת שבו, 

והוא לוקח את ההיפך מהאמת הוי׳ לעולם], מהשקר, ועושה מזה את הקרש, 

במדרש27,  כדאיתא  עומדים,  מלאכים  בדוגמת  עומדים,  נעשה הקרשים  וזה 

ששם משווה את השרפים עומדים ממעל לו28 עם קרשים עומדים, אלא שזה 

נעשה עם הוספה, מהלכים בין העומדים29, דעי״ז שועשית, שעושים אתהפכא 

בהוספה שלא  ועד  בהוספה,  נעשה  זה  למיתקא30,  ומרירו  לנהורא  מחשוכא 

בערך ובאין ערוך, עד שנעשה הושכנתי דלמעלה מכל מדידה והגבלה, הענין 

מהותו  בכל  נמצא  שבה  דירה  שזוהי  (כנ״ל),  גנוני  בלשון  במדרש  הנקרא 

קרוב  פ״ו  האהבה  שער  חכמה  ראשית  ראה   (14

שם.  תרומה  אלשיך  פסוקים).  ושני  (ד״ה  לתחלתו 

של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. 

15) תרומה כו, טו. וראה ראב״ע עה״פ. 

16) פ״ג ואילך. 

17) ראה סנהדרין קו, א. ספרי ר״פ בלק. במדב״ר 

פ״כ, כב. תנחומא בלק טז. 

18) סוטה ג, א. 

19) ח״ג יג, ריש ע״ב. טז, א. 

20) ויקרא ד, ב. 

21) משלי יב, כא. 

22) ל׳ הכתוב – מלאכי ב, ו. 

23) נוסח ברכת ~שים שלום״. 

24) תהלים קיז, ב. 

25) רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ב ה״ב. 

המשיח  מלך  אדמו״ר  אגרות-קודש  ראה   (26

שליט״א חכ״ג ע׳ רפא. 

מים  המשך  וראה  ו.  פל״ה,  ד.  פל״ג,  שמו״ר   (27

רבים תרל״ו פקי״ג. 

28) ישעי׳ ו, ב. 

ואילך.  סע״א  ל,  וישב  תו״א  וראה  ז.  ג,  זכרי׳   (29

לקו״ת ר״פ בחוקותי. ובכ״מ. 

30) ראה זח״א ד, א. תניא פ״י (טו, סע״א). 



יטבאתי לגני – תשמ״ב 

בלתי מוגה

ועצמותו31, וכהלשון32 דאע״פ שהשמים ושמי השמים לא יכלכלוך, הנה אף כי 

הבית הזה בניחותא, שדוקא בבית הזה נעשה ושכנתי בתוכם, בלב כל אחד 

עד  מקדש,  דאיקרי  במשכן  גם  אח״כ  כן  נעשה  לבו33  נדיב  וע״י  מישראל, 

ע״י  ממש  בימינו  במהרה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  כפשוטו34,  במקדש 

משיח צדקנו. 

ממדידה  למעלה  דקדושה  שטות  יהי׳  שזה  דלעו״ז  משיטים  להפך  וכדי36 
עומדים  וקרשים  עומדים,  קרשים  יהי׳  העולם  שמשקר  והגבלה, 

וכדי  ענין של מלחמה,  צ״ל  לזה  בין העומדים,  כזה שנעשה מהלכים  באופן 

לנצח במלחמה צריך לעורר את עצם הנפש, שאז דבר ודאי הוא שינצח, ועד״ז 

הוא גם בהוי׳ אלקים צבאות*, שנקרא בשם צבאות על שם שעושה מלחמה 

כדאיתא במדרש37, שזה מעורר גם את הנצח ישראל לא ישקר38, ההיפך משקר 

העולם, ומביא את הנצחון במלחמה, הנשלמת ע״י צבאות הוי׳, שזהו שמם של 

כאו״א  ואילך  שמאז  הראשון,  מהגלות  מצרים,  מארץ  בצאתם  ישראל  בני 

מישראל הוא יוצא צבא בישראל, דאני נבראתי לשמש את קוני39, דוקא בעולם 

הזה התחתון, עי״ז שמאיר את חושך העולם, עי״ז שמנצח במלחמה עם החושך 

ועם ההעלם והסתר, שאז כמו שרואים אצל המלך, מלכותא דארעא40, שמבזבז 

אפילו אוצרות עצמו וגם אוצרות אבותיו, שאינו משתמש בהם לצרכיו סתם, 

שנותנם  עי״ז  בזבוז,  של  באופן  עד  בהם  משתמש  המלחמה  נצחון  ובשביל 

לאנשי המלחמה, לצבאות ה׳, שאוצר שמים הוא היראת שמים שבאדם41 (כמו 

עוזרו  שהקב״ה  כפשוטו,  האוצר  ענין  גם  עד  המאמר),  בהמשך  גם  שמביא 

באופן כזה שינצח את המלחמה עד באופן דפדה בשלום42, כמבואר בארוכה 

31) ראה אוה״ת בלק ע׳ תתקצז. סה״מ תרל״ה ח״ב 

ע׳ שנג. וש״נ. המשך תרס״ו ס״ע ג. סה״מ תרע״ח ע׳ 

קצג. סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ קסה. וש״נ. 

פט  ע׳  תרמ״ג  סה״מ  וראה  כז.  ח,  מלכים-א   (32

ואילך. 

33) ויקהל לה, ה. 

34) ראה שהש״ר פ״א, טז (ג). תו״א ר״פ ויגש (מג, 

ד). ובכ״מ. וראה בארוכה לקו״ש ח״ו ע׳ 21 ואילך. 

35) פסוק ה; כ. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר בכל 
יום הקַאּפיטל תהלים המתאים לשנות חייו (אגרות-

קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע׳ לא. ח״י ע׳ נג. וראה 

גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ שמא) – התחילו בי״א 

ניסן תשמ״ז אמירת מזמור זה. המו״ל. 

36) ראה במאמר פ״י וי״א. 

37) שמו״ר פ״ג, ו. 

38) שמואל-א טו, כט. 

39) משנה וברייתא סוף קידושין. 

זהר ח״א קצז, רע״א. ח״ג  נח, א.  40) ראה ברכות 

קעו, ב. 

41) ברכות לג, ב. וראה שבת לא, ב. 

42) תהלים נה, יט. 

*) תהלים פ׳35. 



באתי לגני – תשמ״ב  כ

בלתי מוגה

זה  מגלות  הגאולה  היא  דכן  בשלום,  דפדה  הענין  אמיתת  מקומות43  בכמה 

פדי׳  בשלום,  פדי׳  נעשית  אלא  לי42,  למקרב  אפילו  זקוקים  שלא  האחרון, 

בביאת  שיהי׳  כמו  מזה,  ויתירה  בימיו44,  יהי׳  ושלום  שמו  שלמה  אמיתית, 

משיח צדקנו45. 

למטה,  זהו  כיצד  אח״כ  יובן  שמזה  למעלה,  האוצרות  הם  מה  ולבאר  ג) 

בפעם  שנה  בעשרים  הי״ב  לשנה  [המכוון  י״ב  בפרק  ממשיך 

ושנה מתאימה  פרקים, שכל שנה  הוא של עשרים  דכללות ההמשך  השני׳, 

לפרק אחד, ואח״כ מתחיל עוד פעם עשרים בפעם השני׳46. ויש לומר שזהו ב׳ 

הכפי״ן, אותיות כפולות השייכים לענין הגאולה47. והביאור בפרק י״ב בפעם 

מיוסד על  ענין האוצר,  ומבאר שם את  ע״ד כבפעם הראשונה],  הוא  השני׳ 

מאמר הזהר48 אוא״ס למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית. 

וממשיך שלמעלה מעלה עד אין קץ הו״ע האוצר, וכדי להבין את גודל הענין 

והעילוי של האוצר, מתחיל לבאר את גודל המעלה והעילוי שבלמטה מטה עד 

אין תכלית, דמזה מובן במכל שכן העילוי שישנו בלמעלה מעלה, שזהו ענין 

מכמה  בפשטות  [כמובן  הוא  דאוא״ס  השם  שפירוש  בזה,  ומסביר  האוצר. 

מקום  כל  ממלא  אוא״ס  הי׳  שתחילה  שם49  דאיתא  חיים,  בעץ  גם  מקומות, 

החלל, שאין זה כהפירוש הפשוט במקומות אחרים שהאור בא מא״ס, אלא] 

שהאור עצמו הוא א״ס50. ואע״פ שאור הוא אור והארה בלבד, הרי אור ענינו 

שהוא מעין המאור, שהמאור הוא א״ס בשלימותו, ועד למעלה מזה, למעלה 

מכל הגדרים והגבלות דסוף ותחילה, וכן נעשה גם בהאור הנקרא א״ס. אמנם 

זה  צמצום  ע״י  ודוקא  לצמצום,  צריכים  מטה  הלמטה  התהוות  שתהי׳  כדי 

יכולה להתהוות מציאות המטה, ואעפ״כ נשאר האוא״ס כמו שהוא למטה ג״כ 

באופן דבלי גבול, כמו שמבאר בפרטיות בהפרק51. ומזה גם מובן, ובפרט ע״פ 

התחלת ההמשך, שהלמטה מטה הוא לגנוני, דאע״פ שזה נעשה ע״י הצמצום, 

43) ראה ד״ה פדה בשלום העת״ר פשע״ד (המשך 

תער״ב ח״ב ע׳ תשסט ואילך). ובארוכה – ד״ה פדה 

בשלום תשכ״ו (סה״מ מלוקט ח״ו ע׳ מה ואילך). 

44) ע״פ דברי הימים-א כב, ט. 

לאדהאמ״צ  בשלום  פדה  ד״ה  בארוכה  ראה   (45

פי״א (שערי תשובה ח״א נה, ג ואילך). 

46) ראה ב~פתח דבר״ לד״ה זה ה׳תשכ״ח – סה״מ 

מלוקט ח״ב ע׳ רלח. 

47) ראה פדר״א פמ״ח. יל״ש ר״פ לך לך (רמז סד). 

של״ה קעד, ב. הובא ונתבאר באוה״ת לך לך (כרך ד) 

תרדע, א ואילך. ד״ה לך לך תרכ״ז (סה״מ תרכ״ז ע׳ 

טו ואילך). תר״ל (סה״מ תר״ל ע׳ ט ואילך). 

48) ראה תקו״ז סוף תנ״ז. ז״ח יתרו לד, סע״ג. 

49) דרוש עגולים ויושר (שער א) ענף ב. 

50) ראה בארוכה המשך תרס״ו ס״ע קעב. המשך 

תער״ב ח״א פנ״ג ואילך. המשך ר״ה תר״ס בתחלתו. 

ובכ״מ. 

(נדפס  תשכ״ב  לגני  באתי  ד״ה  בארוכה  ראה   (51

ע׳  ח״א  לגני  באתי  (סה״מ  ותשכ״ד  תשכ״ג  לעיל), 

קסג ואילך). 



כאבאתי לגני – תשמ״ב 

בלתי מוגה

דוקא שם הוא הגנוני דעצמות ומהות, שזהו למעלה יותר מא״ס, וזה נעשה 

דוקא ע״י מעשינו ועבודתינו בעולמות הנעשים ע״י הצמצום, עד בעולם הזה 

התחתון שאין תחתון למטה הימנו. וזה מיוסד בכללות על מה דאיתא בכתבי 

ובכמה  חיים  ואוצרות  שערים  במבוא  ועד״ז  בתחלתו,  חיים  (בעץ  האריז״ל 

מקומות*), שתחילה הי׳ האור עליון פשוט דא״ס ממלא את כל החלל, ולא הי׳ 

כדי שיהי׳ מקום  ענין הצמצום  להיות  צריך  והי׳  מקום למציאות העולמות, 

שבו יומשך אח״כ הקו ע״י הצמצום, שעי״ז נתהוה כל סדר ההשתלשלות**, 

נעשה  הנצחון  שע״י  כאמור,  ומהות,  עצמות  עם  הקשר  נעשה  שם  ודוקא 

הוישכנו לעד עלי׳, והענין דלגנוני, ששם נמצא עצמות ומהות. 

מביא***  ההילולא  בעל  דורנו  שנשיא  הידוע  המאמר  עם  זה  לקשר  ויש 
דמובא  עליו,  קראינו  בכל  אלקינו  כהוי׳  מי  עה״פ52  הזקן  מאדמו״ר 

פירוש  את  הזקן  אדמו״ר  ומביא  למדותיו,  ולא  אליו  הספרי  בשם  בפרדס53 

הבעש״ט בזה, אבל אח״כ ממשיך בפירוש הפשוט שאומר אדמו״ר הזקן, שאין 

הכוונה רק למעלה מאורות וכלים, ואפילו לא למעלה מאורות בפני עצמם, 

אלא הכוונה לעצמות ומהות, שזהו ענין התפילה של כל אחד ואחת מישראל 

שמתפלל אליו ולא למדותיו, שמתפלל לעצמות ומהות54. 

(כמובא בכתר שם טוב****) שעשה  קשור גם למה שמבאר הבעש״ט  וזה 
הקב״ה כמה צמצומים בכמה עולמות כדי שאח״כ יהודי ע״י עבודתו יהי׳ 

אחדות ודבר אחד עם הקב״ה, דמזה מובן שנעשים דבר אחד שלמעלה מכל 

52) ואתחנן ד, ז. 

53) שער (לב) הכוונה רפ״ב. וכ״מ בלקו״ת ויקרא 

(בהוספות) נא, ג. סידור (עם דא״ח) שער הק״ש פה, 

ב ואילך. שרש מצות התפלה (בסהמ״צ להצ״צ) פ״ב. 

(נדפס  54) ראה בארוכה בשיחה שלאחר המאמר 

לקמן). 

*) ע״ח היכל א ענף ב. מבו״א ואוצ״ח בתחלתם – הובאו בס׳ הליקוטים מע׳ צמצום. 

**) אלא שענין הצמצום המבואר כאן הוא לא ענין הסילוק מה שסילק אורו הגדול על הצד (כי 

הצמום דסילוק אינו פועל בהקו ובהאור שבהמטה ואינו קובע ומכריח שיהי׳ בגבול) כי אם* מה שצמצם 

את האור שיהי׳ במדה וגבול. וזהו החידוש שבהמאמר דההילולא פי״ב, דהגם שהצמצום פועל מדידה 

והגבלה אעפ״כ לא צמצם את הבל״ג שבו. 

***) היום יום יא תשרי. 

****) כש״ט ס׳ רצב. 

*) ראה המשך תער״ב ח״ב ע׳ תתקפז, תתקצה, ובכ״מ דבצמצום הראשון שני ענינים ההתעלמות והסילוק דאור הבל״ג, 

והמדידה בהאור שלהאיר העולמות. 



באתי לגני – תשמ״ב  כב

בלתי מוגה

ענין הצמצומים, ועד שאין שייך לדבר על ענין הצמצום, או עכ״פ לשלול זאת. 

והן  אמרים  לקוטי  ספרו  שהן  המגיד*,  של  ספריו  להתחלת  מתאים  גם  וזה 

ספרו אור תורה מתחילים בכך שבני ישראל והקב״ה זהו בדוגמת אב שצמצם 

עצמו עד שמשפיל עצמו ומשתעשע ומשחק עם הבן55. וזה גם מובן בפשטות, 

שהכוונה כאן למעלה מכל עניני גילויים, עד כמו שרואים באהבה עצמית דאב 

לבנו, שזהו ענין עצמי, דהטעם שכן הוא למטה הוא מפני שכן הוא למעלה, 

ומשם נשתשלשלו מהן56. 

ד) וזהו גם מה שמצינו בתפילתו של אדמו״ר הזקן. ובהקדמה, דמבואר בשער 

גו׳ שזה קאי על  לי בשמים  היחוד לאדמו״ר האמצעי** עה״פ57 מי 

אור הסובב שלפני הצמצום, ואדמו״ר הזקן בתפילתו הי׳ אומר (כמובא במצות 

התפילה בספר המצוות להצ״צ***) מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, איני 

הפירוש  וכו׳, שלפי  עדן)  גן  דיין  ניט  וויל  איך  (זע  עדן שלך  הגן  את  רוצה 

בשער היחוד זה כולל גם את הענינים שלפני הצמצום, וכמו שסיים בתפילתו 

איני רוצה כי אם אותך בלבד (איך וויל מער ניט ווי דיך ַאליין), עצמות ומהות. 

וזהו גם הענין הנ״ל דאליו ולא למדותיו, כפירוש אדמו״ר הזקן שזה קאי על 

עצמות ומהות58. 

ובפרט  מקומות,  בכמה  מהר״ש  אדמו״ר  במאמרי  שמבואר  מה  גם  וזהו 
במאמרי תרכ״ז**** [ששם גם הובא מאמרו של אדמו״ר הזקן להבין 

ענין אוא״ס (שזה קשור לענין המבואר בפרק זה), עם הוספות, הערות וציונים 

מהצ״צ59 ומאדמו״ר מהר״ש], שבמאמר באותה השנה ד״ה נפתלי אילה שלוחה 

ומסביר  זכר,  בלשון  ומסיים  נקבה  בלשון  שמתחיל  בזה  מדייק  גו׳60  הנותן 

ַאּתָ עשית  שבכל הענינים לאחרי הצמצום תש כחו כנקבה61, שלכן בפסוק62 

55) ראה או״ת להה״מ פה, סע״ד (בהוצאת קה״ת, 

תש״מ ואילך – סימן שה). סה״מ תרפ״ט ע׳ 83. 

56) ראה תניא רפ״ג. 

57) תהלים עג, כה. 

ניסן  די״א  עשר  עשתי  ביום  ד״ה  גם  ראה   (58

בכל  ד״ה  קט).  קו-ז.  ע׳  ח״ג  מלוקט  (סה״מ  תשל״א 

דור ודור די״א ניסן תשל״ד (סה״מ פסח ח״א ע׳ קלג). 

59) אוה״ת ענינים ע׳ קנה ואילך. 

60) ויחי מט, כא. 

61) ראה פרש״י בהעלותך יא, טו. זח״ג קנה, ב.

62) נחמי׳ ט, ו. 

*) לקו״א ואו״ת בתחלתם. 

**) ש׳ היחוד פי״ב. 

***) סהמ״צ להצ״צ תפלה פ״מ. 

****) תרכ״ז ע׳ תכא תנח. 



כגבאתי לגני – תשמ״ב 

בלתי מוגה

כתוב את חסר ה׳ לשון נקבה, כי זהו לאחרי הצמצום, ומתפללים ופועלים ע״י 

עבודת האדם שזה נעשה כמו לפני הצמצום, ושם גופא עד בתכלית העלי׳, עד 

במקום שלמעלה מכל הגדר דמעלה ומטה. וכתפילתו של אדמו״ר הזקן כמובא 

בתורה של הצ״צ, שנעשה אח״כ הוראה63 לכל הלומד ענין זה, שיכול להתאחד 

בזה, עד שנעשה יחוד נפלא64, ויכול ג״כ לבוא לענין זה ולדרגת העבודה שאיני 

רוצה כי אם אותך בלבד, היחוד עם עצמות ומהות. וזה נעשה בפועל כנ״ל ע״י 

הי״ג (וט״ו) דברים, שזה כולל את כל העולם כולו ע״י מעשינו ועבודתינו בכל 

עניני עולם הזה התחתון שבהם פועלים שיהי׳ דירה לו ית׳ בתחתונים, ובזה 

גופא נאמר שזהו בתחתון שאין תחתון למטה הימנו. 

כנ״ל  הרי  יחיד,  לשון  הצמצום  ענין  את  מזכיר  זה  שבפרק  אע״פ  והנה  ה) 

ועד״ז  עולמות*.  כמה  דרך  צמצומים  כמה  עשה  הבעש״ט  בלשון 

מבואר בארוכה הפרטים בזה במאמרי אדמו״ר (מהורש״ב) נ״ע בהמשך ס״ו** 

ובכמה מקומות***, שיש כו״כ צמצומים, ובכללות נחלקים לג׳ צמצומים****, 

מן מאציל לנאצלים בעולם האצילות, לשם הוי׳, ואח״כ צמצום שני מהוי׳ לשם 

אלקים, ואח״כ צמצום שלישי מאלקים דבראשית ברא אלקים את השמים ואת 

הארץ66, שזהו באופן דהעלם והסתר ובאופן של צמצום, שעל כל צמצומים 

נעשה  זה  כי  עולמות,  כמה  דרך  צמצומים  כמה  הבעש״ט שעשה  אומר  אלו 

הדרך שבה כאו״א מישראל מתאחד עם הקב״ה, עד שזו נעשית אחדות שלא 

שייך כלל לחלק ביניהם. 

שלו  השרשים  ס׳  ח.  יט,  לתהלים  רד״ק  ראה   (63

וראה  הרד״ק).  (בשם  בראשית  ר״פ  גו״א  ירה.  ערך 

זח״ג נג, ב. 

64) ראה תניא פ״ה (ט, ב). 

65) מאמר כז (ד״ה כי תבואו גו׳ ושבתה) – ע׳ רכג. 

66) בראשית א, א. 

*) ומה שאומר בהמאמר צמצום לשון יחיד, הוא לפי שבמאמר זה נוגע רק הענין דאוא״ס למטה 

מטה עד אין תכלית, שגם ~למטה״, עם היות שהתהוות ה~מטה״ היא ע״י הצמצום, מ״מ נשאר האור א״ס. 

אבל לא נחית כאן בפרטי ענין הצמצומים, כי זו סוגיא אחרת שאינה שייכת (באופן ישיר) להמאמר. ועד 

כדי כך לא נחית בזה, עד שאינו מזכיר גם ענין הצמצום דסילוק (שהוצרך להיות לפני הצמצום שפועל 

בהגבלה), כנ״ל בפנים (משיחת ליל ט״ו בשבט ש.ז. (תשמ״ב)). 

**) תרס״ו כז65. 

***) ראה תניא רפמ״ט: פרטי בחינת ההסתר וההעלם . . עצמו מספר . . אך דרך כלל הם שלשה 

מיני צמצומים עצומים כלליים, לשלשה מיני עולמות כלליים . . והם שלשה עולמות בי״ע. 

בי״ע  עולמות  שבג׳  הצמצומים  לג׳  שם)  תרס״ו  (שבהמשך  אלו  צמצומים  דג׳  השייכות   (****

(שבתניא שם) היא – כי כל עולם כלול מכל העולמות. 



באתי לגני – תשמ״ב  כד

בלתי מוגה

נעשה ע״י מעשינו ועבודתינו, ובפרטיות כמו שמבאר בפרקים שלאחרי  וזה 
לכ״א  נותן  הקב״ה  המלכים  מלכי  שמלך  באוצרות  שמשתמשים  זה 

מישראל, שכ״א מישראל הוא חלק מצבאות הוי׳, והוא ממלא תפקידו ומנצח 

זה באים האוצרות. ואח״כ באה הגאולה האמיתית  וביחד עם  את המלחמה, 

והשלימה, שאז ונגלה כבוד הוי׳ וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי׳ דיבר67, ובעיקר 

זהו דוקא לגנוני, למקום שהי׳ עיקרי (דירתי) בתחילה, בעולם הזה התחתון 

שאין תחתון למטה הימנו, במהרה בימינו ממש, בבית המקדש, בארץ הקודש, 

נשמות  שנה68,  אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  הוי׳  עיני  תמיד  אשר 

בגופים, וביחד עם כספם וזהבם איתם69 ברוחניות70, וביחד עם כספם וזהבם 

איתם בגשמיות, בני חיי ומזוני רויחא. ואין ענין יוצא מידי פשוטו, שהולכים 

בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, בנערינו ובזקנינו 

בבנינו ובבנותינו71, לארץ הקודש, ושמחת עולם על ראשם72, ובמהרה בימינו 

ממש. 

67) ישעי׳ מ, ה. 

68) עקב יא, יב. 

69) ישעי׳ ס, ט. 

70) ראה תו״א ר״פ וישב. לקו״ת בהעלותך לב, ד. 

ובכ״מ. 

71) בא י, ט. 

72) ישעי׳ לה, י. נא, יא. 



כה

בס״ד. חלק משיחת יו״ד שבט ה׳תשמ״ב 

הנחה בלתי מוגה

לויט דעם מאמר פון דעם ַאלטן רבי׳ן1 אויף ~בכל קראנו אליו״2 (ווי דערמָאנט 

פריער3), איז דָאך דָא ַא פלא: 

דער ַאלטער רבי ברענגט ַאליין ַארָאּפ פריער דעם פירוש הפרדס4, און דערנָאך 

ווי די  נָאר  ניט  ַאז פירוש הפשוט איז  זָאגט ער  דעם פירוש הבעש״ט, און דערנָאך 

צוויי פירושים ווָאס ער ברענגט פריער, נָאר דער פירוש דָא איז אין ַאן ַאנדער אופן 

לגמרי. 

והגבלות,  מדידות  השתלשלות,  פון  ענינים  וועגן  ַאלץ  זיך  רעדט  דָארטן  ווָאס 

אורות און כלים, און דוקא אויף דער פירוש ווָאס ער זָאגט אין ~בכל קראנו אליו״ ַאז 

דָאס מיינט מען עצמות ומהות – זָאגט ער ַאז דָאס איז דער פירוש הפשוט! 

ווָאס לכאורה איז דָאס אינגַאנצן ניט מתאים צו דעם יחס הידוע פון דעם ַאלטן 

רבי׳ן צום בעש״ט, ועד״ז אויך צום פרדס; און אעפ״כ איז לא די ווָאס דער ַאלטער 

רבי זָאגט ַאן ַאנדער פירוש, און זָאגט ַאז דער פירוש איז פירוש הפשוט – נָאר ער 

ברענגט די ַאלע דריי פירושים צוזַאמען, און איז מקדים ַאז ס׳איז דָא ַא פירוש פון 

פירוש  ַא  דָא  איז  דערנָאך  און  בעש״ט,  פון  פירוש  ַא  דָא  איז  דערנָאך  פרדס,  דעם 

הפשוט! 

און נָאך מדגיש בזה, ַאז דער פירוש הפשוט – ָאט דָאס איז דער ענין התפילה 

כפשוטה. ווָאס ווי מ׳זעט בפשטות, בשעת ַא איד דַאווענט, איז ער דעמולט [ַאחוץ 

יחידי סגולה ווָאס זיינען שייך צו כוונות, און מכוון זיין די כוונות במקומם וכו׳ – 

און אויך אויף זיי זָאגט מען ~אליו ולא למדותיו״; עאכו״כ בַא די ווָאס זיינען מאיזו 

סיבה שתהי׳ ניט שייך צו כוונות, איז דָאך ָאט דעמולט] ווי ס׳הָאט געזָאגט ַא גדול 

בישראל5 ~אני מתפלל לדעת זה התינוק״. 

און דָאס איז דער אמיתת ענין התפילה, זָאגט דער ַאלטער רבי – דער ~פירוש 

הפשוט״. 

ווָאס ~פשט״ הָאט דָאך אין זיך די ביידע מעלות: 

1) ~היום יום״ יא תשרי. 

2) ואתחנן ד, ז. 

3) במאמר ד״ה באתי לגני פ״ג (נדפס לעיל). 

ויקרא  בלקו״ת  וכ״מ  רפ״ב.  הכוונה  (לב)  שער   (4

(בהוספות) נא, ג. סידור (עם דא״ח) שער הק״ש פה, 

ב ואילך. שרש מצות התפלה (בסהמ״צ להצ״צ) פ״ב. 

דקינון.  הר״ש  בשם  סקנ״ז  הריב״ש  תשובות   (5

הובא בסהמ״צ להצ״צ קיח, א. 



משיחת יו״ד שבט תשמ״ב  כו

בלתי מוגה

דָאס איז ַא דבר השוה לכל נפש: בשעת מ׳רעדט ע״פ שכל, ע״פ רמז, ע״פ דרוש 

וע״פ סוד – איז לאו כל מוחא סביל דא; זעט מען (ווי דער סדר איז) ַאז ַא ~בן חמש 

למקרא״6 קען מען מיט אים ניט לערנען מערניט ווי ע״ד הפשט, ביז ווַאנעט אויך 

אפילו בַא כמה מבוגרים ווָאס מאיזו סיבה שתהי׳ זיינען זיי נָאך ניט שייך צו לימוד 

בדרך הסוד ָאדער הרמז ָאדער הדרוש, און זיי דַארפן אויסקומען בדרך הפשט. 

און בשעת ס׳קומט לעבודת התפילה, דעמולט איז דָא דער תכלית השלימות, ַאז 

ער שטייט ~כעבדא קמי׳ מרי׳״7. 

ווָאס דָאס איז דָאך ַא חיוב אויף כל בני המדינה: מצד קבלת עול המלך, איז בשעת 

ער  ווָאס  זיין  מקום  תופס  ניט  אים  בַא  דַארף  דעמולט  איז  המלך,  לפני  ער שטייט 

איז ַא בעל מעלה, ַאז ער איז ַא שר גדול ָאדער ַא שר בינוני ָאדער עכ״פ ַא שר קטן; 

בשעת ער שטייט לפני המלך, איז ָאט דעמולט דַארף ער שטיין ~כעבדא קמי׳ מרי׳״, 

און דוקא אין דערויף בַאשטייט די אמיתת קבלת עול מלך, ועד״ז אמיתת פון קבלת 

עול מלכות שמים. 

ווָאס דָאס איז דָאך אויך ווי די גמרא8 ברענגט ַארָאּפ (ווי יעדער ענין קומט דָאך 

יואב׳ן בפני דוד  ַאז בשעת אורי׳ החיתי הָאט דערמָאנט  ַא הלכה),  ַארָאּפ אין  אויך 

המלך מיט ַא טיטול, איז דָאס געווען ַא היפך פון קבלת עול המלך דוד, ביז ווַאנעט ַאז 

ס׳איז געווָארן היפך החיים והמציאות שלו; עאכו״כ אין עבודת התפילה. 

ַאלטער רבי איז דָאס מצרף  ווָאס דער  איז דָאך איינער פון די פירושים בדבר, 

לאחרי  מ׳הָאט  ווָאס  וההבנה  השלימות  תכלית  דער  ַאז  ביחד:  הפירושים  ג׳  כל 

ער  קומט  דערנָאך  בשעת   – נָאכמערער  און  הפרדס,  פירוש  דעם  אין  ההתבוננות 

(לאחרי ההתבוננות אין דעם פירוש הפרדס) צו דעם פירוש הבעש״ט, און אין דערויף 

איז דער  דָאס  ווָאס  אין אמיתת הפשיטות,  ביז ער דערגרייכט  זיך מתבונן  איז ער 

אויבערשטער, עצמות ומהות ַאליין – קומט דָאס ַארָאּפ דוקא אין פירוש הפשוט, ַאז 

דָאס מיינט מען עצמות ומהות. 

פירוש  דער  דָא  דָאך  ס׳איז  ווָאס  אע״פ  הקדמה:  די  מוכרח  איז  דערפַאר  ווָאס 

פירוש  און  הפרדס  פירוש  דעם  ניט  ווייסן  ָאדער  ניט  קענען  ווָאס  די  בַא  הפשוט 

הבעש״ט – קען מען דָאך ָאבער מיינען ַאז דורך די צוויי פירושים וועט בַא אים ווערן 

ַא שינוי אין דעם פירוש הפשוט; איז דער ַאלטער רבי מדגיש, ַאז אדרבה – דורך די 

הקדמה פון התבוננות לויט תורת חסידות חב״ד, פון חכמה בינה דעת, און דערמיט 

איז ער זיך מתבונן אין פירוש הפרדס, און דערנָאך אין פירוש פון דעם בעש״ט – 

6) אבות פ״ה מכ״ב. 

7) שבת י, א. זח״ג רכג, א. וראה שו״ע או״ח סצ״ה 

ס״ג. 

8) שבת נו, א. 



כזמשיחת יו״ד שבט תשמ״ב 

בלתי מוגה

ולא  ~אליו  התפילה,  עבודת  אין  שלימות  די  ַארויס  ערשט  ער  קריגט  דעמולט  ָאט 

למדותיו״, צו עצמות ומהות. 

 * * *

[תרגום חפשי:] 

ע״פ מאמר אדמו״ר הזקן1 על ~בכל קראנו אליו״2 (כמוזכר לעיל3), ישנו פלא: 

אדמו״ר הזקן מביא בעצמו קודם את פירוש הפרדס4, ואח״כ את פירוש הבעש״ט, 

ואח״כ אומר שהפירוש הפשוט הוא לא רק כמו שני הפירושים שהביא לעיל, אלא 

הפירוש כאן הוא באופן אחר לגמרי. 

דשם מדובר רק אודות ענינים של השתלשלות, מדידות והגבלות, אורות וכלים, 

ודוקא על הפירוש שאומר ב~בכל קראנו אליו״ שפירושו עצמות ומהות – אומר שזהו 

הפירוש הפשוט! 

דלכאורה אין זה מתאים כלל ליחס הידוע של אדמו״ר הזקן לבעש״ט, ועד״ז גם 

זה הוא  לפרדס; ואעפ״כ לא די שאדמו״ר הזקן אומר פירוש אחר, ואומר שפירוש 

הפירוש הפשוט – אלא הוא מביא את כל שלושת הפירושים יחדיו, ומקדים שישנו 

פירוש של הפרדס, אח״כ ישנו פירוש של הבעש״ט, ואח״כ ישנו פירוש הפשוט! 

ואף מדגיש בזה, שהפירוש הפשוט – זהו ענין התפילה כפשוטה. דכפי שרואים 

לכוונות,  השייכים  סגולה  יחידי  [מלבד  אז  הנה  מתפלל,  יהודי  כאשר  בפשטות, 

ומכוונים את הכוונות במקומם וכו׳ – וגם עליהם נאמר ~אליו ולא למדותיו״; עאכו״כ 

גדול  שאמר  כפי  אז]  הרי  לכוונות,  שייכים  אינם  שתהי׳  סיבה  שמאיזו  אלה  אצל 

בישראל5 ~אני מתפלל לדעת זה התינוק״. 

וזוהי אמיתת ענין התפילה, אומר אדמו״ר הזקן – ה~פירוש הפשוט״. 

דב~פשט״ יש את שתי המעלות: 

זהו דבר השוה לכל נפש: כאשר מדברים ע״פ שכל, ע״פ רמז, ע״פ דרוש וע״פ סוד 

– לאו כל מוחא סביל דא; רואים (כפי שהסדר הוא) ש~בן חמש למקרא״6 אי אפשר 

שתהי׳  סיבה  שמאיזו  מבוגרים  כמה  אצל  אפילו  גם  עד  הפשט,  ע״ד  אם  כי  ללמדו 

עדיין אינם שייכים ללימוד בדרך הסוד או הרמז או הדרוש, וצריכים להסתפק בדרך 

הפשט. 

וכאשר באים לעבודת התפילה, אז ישנה תכלית השלימות, שעומד ~כעבדא קמי׳ 

מרי׳״7. 

והרי זהו חיוב על כל בני המדינה: מצד קבלת עול המלך, הנה כאשר עומד לפני 

או שר  גדול  בעל מעלה, שהוא שר  זה שהוא  אצלו  לתפוס מקום  צריך  לא  המלך, 
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בלתי מוגה

בינוני או עכ״פ שר קטן; כאשר הוא עומד לפני המלך, אז עליו לעמוד ~כעבדא קמי׳ 

מרי׳״, ודוקא בזה מתבטאת אמיתת קבלת עול מלך, ועד״ז אמיתת קבלת עול מלכות 

שמים. 

דזהו גם כמו שמביאה הגמרא8 (כמו שכל ענין מובא גם בהלכה), שכאשר אורי׳ 

החיתי הזכיר את יואב לפני דוד המלך עם תואר, הי׳ זה היפך מקבלת עול המלך דוד, 

עד שנעשה היפך החיים והמציאות שלו; ועאכו״כ בעבודת התפילה. 

ביחד:  הפירושים  ג׳  כל  את  מצרף  הזקן  שאדמו״ר  בדבר,  מהפירושים  ואחד 

תכלית השלימות וההבנה שישנה לאחרי ההתבוננות בפירוש הפרדס, ויתירה מזה 

– כשבא אח״כ (לאחרי ההתבוננות בפירוש הפרדס) לפירוש הבעש״ט, ומתבונן בזה 

עד שמגיע לאמיתת הפשיטות, שזהו הקב״ה, עצמות ומהות בעצמו – נמשכת דוקא 

בפירוש הפשוט, שהכוונה בזה לעצמות ומהות. 

ולכן מוכרחת ההקדמה: אע״פ שישנו הפירוש הפשוט אצל אלה שאינם מכירים 

עלולים לחשוב שע״י  הרי  ופירוש הבעש״ט –  פירוש הפרדס  יודעים את  אינם  או 

שני הפירושים יהי׳ אצלם שינוי בפירוש הפשוט; מדגיש אדמו״ר הזקן, שאדרבה – 

ע״י הקדמת ההתבוננות ע״פ תורת חסידות חב״ד, דחכמה בינה דעת, ושבזה מתבונן 

בעבודת  השלימות  את  מפיק  אז  רק   – הבעש״ט  בפירוש  ואח״כ  הפרדס,  בפירוש 

התפילה, ~אליו ולא מדותיו״, לעצמות ומהות. 

 *

לזכות 

החייל ב״צבאות השם״ 

מנחם מענדל בן אסתר שי׳ 

לרגל יום הולדתו 

יום הגדול והקדוש יו״ד שבט 

שיגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן 

ויפיץ את בשורת הגאולה והגואל 

מתוך בריאות נכונה ועשירות מופלגה 

בטוב הנראה והנגלה 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 



כטפַאקסימיליות מכתב יד קודש 

צילום כתי״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א – 

מראי מקומות לד״ה באתי לגני תשמ״ב 



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 
*

לז״נ 

הרה״ח הרה״ת ר׳ צבי הירש בן הרה״ח ר׳ בן ציון 
נלב״ע ז״ך אלול ה׳תש״מ 

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

שּפריצער 

הרה״ח הרה״ת ר׳ יקותיאל דובער בן הרה״ח הרה״ת ר׳ שניאור זלמן 
נלב״ע י״ג ניסן ה׳תשמ״ח 

מרת בת שבע בת הרה״ח ר׳ יחיאל 
נלב״ע ז׳ תמוז ה׳תשע״ד 

קלמנסון 
ו״הקיצו ורננו שוכני עפר״ והם בתוכם, 

בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
תיכף ומיד ממש 

ולזכות – יבלחט״א – 

הרה״ח הרב ירחמיאל שי׳ וזוגתו מ׳ חנה תחי׳ 

וב״ב: חי׳ מושקא ובעלה הרב מנחם קלמנסון ובנם שלום מענדל, דבורה לאה והמיועד 

להיות בעלה הת׳ ארי׳ ליב פעווזנער, שיינא, מנחם מענדל, חוה רבקה, דוד, שיינדל 

גיטל, מנוחה סימא, צבי הירש, יקותיאל דובער שיחיו 

בעלינָאוו 
שלוחי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בס. ּפאולו – ברזיל 

להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

נתרם ע״י הרה״ת ר׳ שמואל וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו 

שּפריצער 



לזכות 

חיילי בית דוד 

תלמידי התמימים השוהים 

ב-770 – בית חיינו – בית משיח 

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם 

מתוך הרחבה ומנוחת הנפש 

לנח״ר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

ובפרט בהענין הכי עיקרי שהזמן גרמא 

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

יחד עם כל בני ישראל שליט״א 
בכל מושבותיהם 

תיכף ומי״ד ממ״ש, נַאו! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות 

כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

מהרה יגלה אכי״ר 

לרגל התחלת שנת הע״ג לנשיאותו 
לאורך ימים ושנים טובות

יה״ר שיראה רוב נחת מתלמידיו, 

חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותיכף ומי״ד ממ״ש נראה בעיני בשר 

בקיום נבואתו העיקרית – בשורת הגאולה – 

״לאלתר לגאולה״ ו״הנה זה משיח בא״ 

ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק׳ 

ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 

נאו מי״ד ממ״ש ממש! 

●




