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מדי שנה בשנה, מאז קבלת הנשיאות ביו"ד שבט תשי"א, בחר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א להתחיל את המאמר של יו"ד שבט ב'דיבור המתחיל' "באתי לגני", כשבכל שנה, 

בהתאם למחזור השנתי, מבאר פרק )אות( נוסף במאמרי ההמשך של הרבי הריי"צ "באתי 

לגני" ה'שי"ת, המכיל עשרים פרקים.

כך יצא שבשנים תשי"א-תש"ל ביאר הרבי את כל המשך "באתי לגני" בפעם הראשונה, 

ובשנים תשל"א-תשמ"ח ביאר מחדש את ההמשך בפעם השנייה. בשנים שלאחר מכן 

אלה  ומאמרים  שנה  אותה  של  לאות  השייך  המאמר  את  שבט  יו"ד  לקראת  הרבי  הגיה 

נדפסו כקונטרסים לרגל יו"ד שבט, ונודעה להם חביבות מיוחדת, בהיותם מוגהים על ידי 

הרבי.

על  נאמרו  אשר  דא"ח  מאמרי  ריבוי  בנקל  ימצא  נשיאנו,  רבותינו  תורת  את  הסוקר  כל 

ניתן  והסברה;  ביאור  בתוספת  שוב  נאמרו  שלאחריו  ובדורות  נשיאנו,  מרבותינו  א'  ידי 

גם  כמו  הזקן,  רבינו  מאמרי  על  הגהות  המשלב  הצמח-צדק  הרבי  במאמרי  זאת  לפגוש 

ב'המשכים' של הרבי הרש"ב המיוסדים בחלקם על מאמרים קדומים.

ביאוריהם  את  שיבצו  הק'  רבותינו  בהן  אלו  מאמרים  סגנון  בין  ממשי  הבדל  ניכר  ברם, 

היקרים מפנינים בתוככי גוף המאמרים, לבין מאמרי "באתי לגני" כפי שהתבארו על-ידי 

הרבי, בהן המאמר מבוסס וסובב את תוכן הנאמר במאמרי הרבי הריי"צ ובתוספת ביאור 

והרחבה, המרובה על העיקר - אך אינו נצמד ללשונו.

ביצירה שלפנינו, נעשה ניסיון ראשוני לשלב בגוף לשונו הק' של הרבי הריי"צ את נקודות 

י"ב, המופיעים במאמרי "באתי לגני" מהשנים תשכ"ב ותשמ"ב, בכדי  החידוש על פרק 

להקל על הלומד להבחין בנקודות החידוש ובביאורים הנפלאים שמתגלים במאמרי כ"ק 

אד"ש מה"מ.

אגב אורחא, יריעה זו גם מעניקה ללומד אפשרות לשנן ולגלות בקיאות במאמרי "באתי 

לגני" על-פי הקביעות דשנה זו - בדרך קצרה ובהירה ומבלי להחמיץ את עומק הרעיון.

נקודה בהיכלא
 חידושי וביאורי הרבי

על אות י"ב במאמר "באתי לגני" ה'שי"ת

הת' יוסף יצחק טריאסטר



היכל ליובאוויטש 4  

הקדמה:
לאחר  הגשמית.  הזו  בארץ  הקב"ה  של  שכינתו  הייתה  העולם  בריאת  בתחילת 

שחטא אדם הראשון ועבר על ציווי הקב"ה שלא לאכול מעץ הדעת, סילק הקב"ה 

השכינה  של  סילוקה  נגרמה  נוספים  חטאים  ע"י  וכך  לרקיע.  מהארץ  שכינתו  את 

את  והמשיכו  צדיקים  שבעה  עמדו  מכן,  לאחר  השביעי.  הרקיע  עד  לרקיע  מרקיע 

השכינה למטה, עד משה רבינו 'הנשיא השביעי' אשר הוא זה שחיבר את השכינה 

בארץ הגשמית.

תחילה נמשכה השכינה לארץ ע"י 'מתן תורה', אך החיבור המושלם היה דווקא 

וכמו  השטים'  מ'עצי  נעשה  שהמשכן  בכך  נרמזת  והיא  במשכן,  האדם  עבודת  ע"י 

שנאמר "ועשית את המשכן עצי שיטים עומדים".

בדוגמת המשכן הגשמי, צריכה להיות השראת השכינה בקרב כל יהודי, ובאופן 

המתאים ללשון הפסוק: "עצי שיטים", דהיינו להפוך את השטות לקדושה, וכן את 

ה"שקר" להפוך ל"קשר" ו"קרש" למשכן, ושיהיה באופן ד"עומדים" דהיינו עמידה 

בתוקף – וזהו עיקר מעשינו ועבודתינו: דירה לקב"ה בתחתונים.

והנה,  הוי'".  ב"צבאות  הצורך  ישנו  ית'  לו  דירה  יהיה  שהתחתון  לפעול  ובכדי 

בפירוש מילת צבא ישנם ג' פרושים: צביון ויופי, זמן וחיל.

וביאור עניינם בעבודת ה':

פירוש ראשון – לשון צביון ויופי, המורה על התכללות כל הסוגים בבני ישראל, 

אשר כל אחד צריך לעסוק בעבודת ה' לפי ערכו. ומהתכללות זו נהיה תכלית היופי.

פירוש שני – לשון זמן, המורה על ההכרח להשלים את עבודתו בזמן שניתן לו 

עלי ארץ.

פירוש השלישי – לשון צבא ו'חיל' )הפי' הפשוט במילה צבאות(.

פירוש הג' הינו מבטא את כח הניצוח שלמעלה, כשם אשר בגשמיות המלך מבזבז 

כל אוצרותיו למען נצחון הצבא במלחמתו, כך למעלה: בשביל הניצחון מבזבזים כל 

האוצרות.

באות הנלמדת בשנה זו – אות י"ב, מבאר מהות עניין האוצר שלמעלה, ובהקדים 

– ההסבר מעלת האוא"ס – "למעלה עד אין קץ למטה עד אין תכלית":



אקכדה  הדוקנ  5  

נכת ד" 1 
הדבר  סיבת  עמוקה:  שאלה  טמונה  אלו  במילים  הוא  למעלה  האוצר  ענין  להבין  והנה 
שהמלך אינו מבזבז אוצרותיו למימוש רצונותיו – היא, מפני שהם יקרי הערך לעומת צרכי 

המלך. אולם לצרכי המלחמה המלך מבזבזם )כמבואר בפרק י"א מהמשך ההילולא(. וכיצד 

איפה שייך למעלה עניין נעלה יותר מצרכיו של הקב"ה? ולאידך מהי המיוחדות במלחמה 

שלמעלה אשר גוברת על רצון רגיל ובגללה מבזבזים האוצרות? אם כן, עלינו להבין היטב 

מהו אכן ה'אוצר' שלמעלה. 

דהנה איתא בת"ז2 אור א"ס למעלה עד אין קץ ולמטה  ע"ז מביא מאמר התיקוני זהר: 

עד אין תכלית ובכדי לבאר את גודל עילוי האוצר, שעניינו למעלה מעלה עד אין קץ – מבאר 
המעלה  מהי  במכש"כ  יובן  ובזה  תכלית",  אין  עד  ד"למטה  הדרגה  של  המעלה  את  תחילה 

ד"למעלה עד אין קץ"3. 

א"ס  בבחי'  הוא  וההתפשטו'  שהגילוי  הכוונה  תכלית  אין  עד  'למטה  שאומר  מה  והנה 
ובל"ג כלל, דזהו קריאת שם דשם אור א"ס, דהאור עצמו הוא א"ס. ביאור מאמר התיקוני 
אין  הוא  עצמו  האור  ב(  הא"ס.  של  אור  א(  פירושים:  ב'  ישנם  א"ס'  ה'אור  במשמעות  זהר: 

סופי. ומבאר שהאור עצמו הוא א"ס. טעם הדבר: הלשון 'אין סוף' קאי רק על עניין האור. 

וכמובא בלקו"ת פקודי מה שהקשה הרמ"ע4 בהקדמה לספר יונת אלם ובפלח הרימון5: מדוע 

נק' 'אין סוף' ולא 'אין תחילה'? שהרי אם תואר זה מתייחס עצמותו ומהותו, הרי הוא קדמון, 

ומכלל שהוא קדמון הינו וודאי נצחי. ע"כ ראוי לתארו בשם 'אין לו תחילה', אך התואר 'אין 

הבורא  שברצון  נבראים  )שיש  הקדמון  בכלל  אינו  והנצחי  מאחר  מספיק,  תואר  אינו  סוף' 

נצחיים הם(, ואם כן תואר זה אינו מתאר את עצמותו ומהותו ית'. 

ותירץ הרמ"ע: מה שאנו קוראים א"ס, אין כוונתנו לתאר את מהותו ועצמותו ית' כ"א את 

אורו המתפשט הימנו )שאכן יש לו תחילה(. 

ומזה מוכח, שמה שאומרים שהוא 'למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית', היינו שאין 

בו הגבלות, הרי זה קאי על האור. והיינו, שהאור עצמו הוא בחי' א"ס.

וטעם הדבר הוא לפי שהאור הוא מעין המאור, דהאור עם שהוא הארה לבד ולא עצם 
ומ"מ הנה זהו מעלתו שהוא מעין המאור, ולהיות שהעצמות הוא בבחי' פשיטות ובבחינת 

זה  צויין  מתשמ"ב  פירוש  הבאנו  כאשר  בד"כ  ולכן  ה'תשכ"ב,  לגני  מבאתי  הינם  הביאורים  של  ככולם  רובם   .1

בפירוש.

2. סוף תיקון נז.

3. 'ומפני . . תכלית' – באתי לגני תשמ"ב.

4. ראה אודותיו לקמן 28.

5. שער ד' פ"ג.
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אין סוף לכן הנה גם האור שהוא מעין המאור הוא בבחינת א"ס.

העניין בזה: זה שהאור הוא א"ס זהו סתירה מיני' ובי', שהרי אם אור – כשמו – הינו הארה 

בלבד, הכיצד שייך לומר בו שאינו בהגבלה כלל?

אך העניין הוא: שאין כח א"ס זה באור בכח עצמו, אלא מפני שהוא דומה למאור. דהנה 

ידוע אשר בדרכי התגלות המשפיע ישנם ב' אופנים: א( שפע. ב( אור. והחילוק בניהם, שפע: 

הוא שנמשך הדבר עצמו, דוגמת השפעת המים עצמם ממקום למקום. אור: אין הדבר עצמו 

נמשך כ"א זוהי התפשטות והארה חיצונית, כמשל אור השמש שאינו במציאות דבר בפ"ע 

כ"א הארה בלבד, לכן אין מחסירה ההארה כלל מהשמש.

להיות  יכול  האור  שע"י  והוא  השפע,  ע"פ  באור  מיוחדת  מעלה  ישנה  זה  מטעם  והנה 

שייכות עם המאור, מפני שהוא מעין המאור – וע"י האור ניתן להכיר במהות המאור )כמו 

שניתן לזהות באם האור הוא אור הנר או אבוקה וכן באור השמש והלבנה(.

וביאור העניין שהאור הוא מעין המאור בעומק יותר, יש להקדים מה שמבאר כ"ק אדמו"ר 

הזקן באגה"ק6 שהבריאה יש מאין היא רק בכח העצמות )ובפרטיות ע"י התלבשות אוא"ס 

מרגיש  שהנברא  לכך  הטעם  וזהו  כלל.  וסיבה  עילה  לו  קדמה  שלא  האצי'(  בכלי  והקו  בקו 

מובן,  הרי  ח"ו.  וסיבה  עילה  לו  שאין  ולטעות  לחשוב  ויכול  כביכול,  מעצמותו  שמציאותו 

מדרגא  היתה  הנברא  של  התהוותו  דאם  וסיבה,  עילה  לה  שאין  כזו  מדרגא  מגיע  שהנברא 

באלוקות שיש לה עילה וסיבה, הרי היה נרגש תמיד בנברא שיש לו עילה וסיבה וממנה נברא. 

מביאור אדה"ז עולה עד כמה האור הוא מעין המאור, שלא זו בלבד שע"י האור נעשית 

איזה שייכות להמאור, אלא עוד זאת שמצד היותו מעין המאור יש בו גם הענין שאין לו עילה 

וסיבה שקדמה לו. והיינו שעם היות שהאור מצד עצמו אינו אלא הארה בעלמא מן המאור, 

ועד כדי כך שכאשר השמש שוקעת מתחת קו האופק, הרי מתבטלת הארת השמש )בשונה 

משפע שנשאר גם לאחרי הסתלקות המשפיע(, מ"מ הרי הוא מעין המאור, ולכן יש בו כח 

האין סוף, ואפילו ניתן לומר עליו שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו ח"ו )שנפעל באור לא רק 

העניין ד"אין סוף", אלא שנפעל בו – מצד היותו מעין המאור - גם העניין ד"אין לו תחילה7"(, 

שזוהי הסיבה לכך שיכולה להיות על ידו בריאת יש מאין.

וזהו הפירוש במ"ש הת"ז שאוא"ס הוא למטה עד אין תכלית, שהגילוי וההתפשטות שלו 

הוא בבחי' אין סוף, ועי"ז נעשית בריאת כל סדר ההשתלשלות עד למטה עד אין תכלית.

וזהו אור אין סוף שהאור עצמו הוא בבחינת אין סוף. 

6. סימן כ.

בו  ומה שנפעל  תחילה,  שאין לו  מה שנפעל באור העניין   - באתי לגני תשמ"ב ד"ה ולבאר )קישור העניינים   .7

העניין ד"אין לו סיבה שקדמה לו" – בדא"פ(.
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והנה מהאור הזה היו עולמות וספירות עד אין קץ ובל"ג כלל ובאופנים אחרים לגמרי 
ומכיוון שהאור  והיינו שהעולמות והספירות גופא הן בל"ג, לבד זה שהם בל"ג במספרם, 
מעין המאור ה"ה בבחי' אין סוף, הרי מובן שהנבראים שנתהוו ממנו אף כמו שהם למטה ה"ה 

באופן של בלי גבול, ובלי-גבול אמיתי.

ומבאר, שענין הבלי גבול והאין סוף האמיתי ישנו בכל דרגות הברואים:

קץ  אין  ספי'  ענין  בפי'  וכמאמר  ומתחיל לבאר עניין זה מהדרגה הכי עליונה – אוא"ס: 

שהספי' עצמן הן בל"ג לבד שהם במספר בל"ג, וכדאיתא באדר"ז8 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(, אור 
כלל,  גבולות  ללא  היא  האור  שהתפשטות  היא  הכוונה  וברוחניות,  פינה.  לכל  מתנוצץ  הנר 

מאידך הרי הוא 'בוצינא בלחודוהי' שהוא בחי' חד. והיינו שיש בזה שני הפכים: ענין זה שהוא 

פשיטות  בבחינת  דלהיותן  ועיבר'  סטר  'לכל  שמתפשט  וזה  בעצם,  פשוטה  אחדות   – 'חד' 

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 בחושבן9 גם ענין זה הוא באוא"ס, וכפי שמבאר כ"ק אדמו"ר 
האמצעי10, שבמאמר זהר זה מונה מספר מדרגות, החל מהדרגה העליונה 'אנת הוא חד ולא 

בחושבן': 'אנת הוא חד' קאי על האחדות פשוטה, ו'לא בחושבן' היינו שאינו בגדר חשבון 

זו נתהוו ריבוי הפרטים  ומספר כלל, מפני היותו למעלה מכל הספירות )ומאחדות פשוטה 

כמבואר שם באורך(. וכן מובן מאגה"ק הנ"ל שההתהוות היא מבחי' כזו ששם הוא אחדות 

פשוטה שאין עילה וסיבה שקדמה לו.

לאחר שהובן אשר דרגת ה'לא בחושבן' הינה הדרגה הגבוהה ביותר באוא"ס מתעוררת 

השאלה על התיווך בין ב' מאמרי זהר אלו: כיצד ניתן לומר שיש התחלקות וספירות בדרגה 

גבוהה זו "אנת הוא חד" – אחדות פשוטה?

הנה בהבנת מאמר הזהר 'ולא בחושבן', ניתן לפרש בב' דרכים: א( אין התחלקות כלל. ב( 

ההתחלקות היא באופן שאין מספר.

ולהיותו בבחינת חד בעצם הנה כאשר הוא בא בהתגלות הוא ולא בחושבן, והוא בבחינת 
מתגלית  פשוטה  האחדות  ואדרבה:  ממש.  חד  בבחינת  הוא  לאמיתתו  אבל  ביותר,  ריבוי 

דווקא כאשר ישנם ריבוי פרטים! וע"כ דרגה גבוה זו מתבטאת דווקא בספירות 'אין קץ'.

8. זח"ג רפח, א.

9. תקו"ז בהקדמה )יז, א(.

10. תורת חיים פ' נח ע' סה, ד ואילך.
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של  לעניין  בערך  אינו  שהקב"ה   – בחושבן  ולא  חד  הוא  אנת  הוא:  הפשוט  ]הפירוש 

מבטא  בחושבן  ולא  חד  הוא  אנת  אשר  הריי"צ  אדמו"ר  מבאר  ואילו  ומידה,  התחלקות 

שכאשר הקב"ה מתגלה מאיר באין מספר וגבול בתכלית[.

וזהו שמבאר כ"ק אדמו"ר האמצעי שהתגלות אחדות הפשוטה, אינו בעקודים, ואפילו לא 

בנקודים, אלא דוקא בברודים.

אחדות  של  באופן  שהיא  עד  ההתכללות  ענין  אמיתית  הנפש:  מכוחות  לזה  והמשל 

בכחות  וכן  הנפש,  בכחות  לא  ואף  שבנפש,  והעצמיים  ההיולים  בכחות  אינו  הפשוטה, 

שבאים  לאחרי  דוקא  אלא  הגוף,  חלקי  בפרטי  עדיין  נתלבשו  שלא  מהנפש  המתפשטים 

להתכללות  ועד  מזה,  זה  הכחות  התכללות  נעשית  אזי  בגוף,  חלקים  לכמה  בהתחלקות 

בתכלית, ועד לאחדות הפשוטה. 

שהגילוי  מבטא  תכלית'  אין  עד  למטה  א"ס  'אור  פירוש  אשר  למעלה  המבואר  וזהו 

ולכן  ועיבר',  סטר  'לכל  שלעיל  זוטא  האדרא  ובלשון  ובל"ג,  א"ס  בבחי'  הוא  וההתפשטות 

מהאור הזה נעשים עולמות וספירות עד אין קץ.

וכידוע  קץ.  אין  דספירות  הענין  ישנו  דוקא  ושם  הצמצום,  לפני  רק  הוא  הנ"ל  כל  אמנם 

ביאור אדמו"ר הזקן11 בענין דספירות אין קץ, שבעצמות ומהות לא שייך ענין של ספירות 

כלל, ולאחרי הצמצום לא שייך לומר ספירות אין קץ, מכיון שאחר הצמצום ישנם דווקא עשר 

ספירות, כמאמר הס"י 'עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר'12 )היינו, לא רק עשר ולא תשע, 

לפני הצמצום ישנו הענין דספירות  שאינם יותר מעשר(. ורק  אלא גם עשר ולא אחד עשר, 

עד אין קץ.

ועל זה ממשיך במאמר:

והנה מה שנאצלו הספירות במספר 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 אלא עולמות 

שהן עולמות בלי שיעור ומספר כלל.

והענין בזה: הספירות עם היותם 'בלי מה' עכ"ז הינם במספר עשר, כך הוא באצי' על אף 

היותו עולם האחדות, וכן עשר ספירות הגנוזות אף הם במספר עשר דווקא.

קץ',  'אין   – מה'  'בלי  בחי'  הם  מספרם(  מצד  )ולא  עצמם  מצד  שהספירות  כיון  ולכאורה 

כיצד אכן הוגבלו דווקא להיות עשר ספירות דווקא?

11. מאמרי אדה"ז הנחות הר"פ ע' קסט.

12. פ"א מ"ד.



אקכדה  הדוקנ  9  

)התעלמות  האוא"ס  מן  פנוי'  ומקום  ה'חלל  ועשיית  הראשון  הצמצום  שבעקבות  אלא 

אור הבל"ג במקורו(, נוצרה האפשרות שאכן יהיה ספירות מוגבלות, ועניין זה נעשה בפועל13 

על ידי הצמצום וההגבלה שנעשה באור שמאיר את העולמות14, שעל ידי זה נעשו ספירות 

מוגבלות15.

עניין  באור  נשאר  שעדיין  במאמר  מחדש  באור,  ומדידה  צמצום  שנעשה  למרות  אמנם, 

והם  להתפשטותן  סוף  אין  עצמם  מצד  ספירות,  עשר  במספר  שבאים  למרות  ולכן  הבל"ג, 

באופן של בל"ג.

וכמו שמבאר אדה"ז16 שהספירות דאצילות – כמו שהם באצילות – הם באופן נבראים 

מוגבלים, הרי זה דוקא ע"י בחי' נעל דשכינתא, מה יפו פעמיך בנעלים17, שזהו"ע המלאכים 

מט"ט וסנד"ל18. ויתירה מזו, אפי' ספירת המלכות – סוף האצי' ומקור ושורש לעולמות בי"ע 

– בהיותה בעולם האצי' הינה בבחי' בל"ג ואינה יכולה להוות נבראים בע"ג.

וממשיך בהמאמר:

הוא  אלף  די"ב  הזה  והמספר  עלמין,  אלפי  תריסר  יתבי  בגולגלתא  באד"ר19  וכדאיתא 
רק לפי הענין שמדבר שם, שזהו מספר כזה, אבל באמת הוא בל"ג, וכמו שמבאר הצ"צ20 
יתהוה  למטה  לכשיומשכו  אלא  ממש,  עלמין  אינן  כו'  בגלגלתא  דיתבין  ורבבות  שהאלפים 

מהם כ"כ עלמין בפועל ממש. 

ומכל זה מובן שהענין דאוא"ס למטה עד אין תכלית )שהגילוי וההתפשטות הוא בבחי' 

א"ס ובל"ג( הוא לא רק לפני הצמצום, אלא גם לאחר הצמצום.

עניין  שזהו  פנוי,  ומקום  הצמצום  מצד  הוא  עשר  דוקא  שיהי'  להיות  שיכול  "זה  איתא:  דתשכ"ב  במאמר   .13

הצמצום הראשון שסילק אורו לגמרי, ואח"כ נמשך באופן של הגבלה, עשר ספירות". אך במאמר דתשמ"ב איתא 

)בשוה"ג(: "שעניין הצמצום המבואר כאן הוא לא ענין הסילוק מה שסילק אורו על הצד )כי הצמצום דסילוק אינו 

פועל בהקו ובאור שבהמטה ואינו קובע ומכריח שיהי' בגבול( כי אם מה שצמצם את האור שיהי' במדה וגבול" – 

ובפשטות התיווך בזה הוא כפי שכתבנו בפנים )וראה הלשון במאמר דתשמ"ב שם בפנים המאמר(.

14. ראה המשך תער"ב ח"ב ע' תתרפז, תתקצה, ובכ"מ דצמצום הראשון שני ענינים ההתעלמות והסילוק דאור 

הבל"ג, והמדידה בהאור שלהאיר העולמות )האור שבבחי' גבול(.

מבואר במאמרים שבצמצום שנעשה בהאור להאיר את העולמות ג' עניינים: שנבדל מאור הבל"ג. ב. שע"י   .15

ג. שע"י הצמצום מתלבש האור בכלים )ראה המשך  שנמשך דרך הצמצום שלא בהדרגה בא בהתחלקות ע"ס. 

תער"ב שם וסה"מ מלוקט ח"ב ע' מט(.

סה"מ  ואילך.  ט  ע'  אליהו  פתח  לד"ה  הגהות  וראה  ואילך(  ערב  ע'  ענינים  )אוה"ת  שיטות  ג'  בדרוש  הובא   .16

תרס"ח עמ' ריב ואילך. ועוד. 

17. שה"ש ז, ב.

18. לקו"ת שה"ש מג, ד.

19. זח"ג קכח, ב. וראה הערת כ"ק אד"ש מה"מ בסה"מ תש"ג ע' 112.

20. לקו"ת במדבר ח, ב.
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עד שגם במדריגה היותר תחתונה דמדריגת האצילות שהוא בחינת מלכות דאצילות הנה 
בא ממנה הריבוי והתהוות עד אין מספר, וכמ"ש מה רבו מעשיך ומה גדלו מעשיך שהם 

ריבוי הנבראים וגדולי הנבראים )כמבואר בד"ה וארא(, 

ע"י  גבול  ובעלי  נפרדים  הנבראים  להוות  בבי"ע  נמשכת  שהמלכות  הגם  בזה:  והענין 

הנבראים  והן   – )הנ"ל(  וסנד"ל  מט"ט  במלאכים  ובפרט  בכלל,  במלאכים  התלבשותה 

שעליהם נאמר "מה גדלו מעשיך" )ובכללות הוא צבא השמים שבהם מודגש עניין הגדולה( 

והן הנבראים התחתונים – צבא הארץ – שעליהם נאמר "מה רבו מעשיך" – גם בהם ישנו 

הענין דבלי גבול, ולא רק בכח אלא גם בפועל.

וביאור הדברים: 

צבאם  במספר  המוציא  אלה  ברא  מי  וראו  עיניכם  מרום  'שאו  המהר"ש:  אדמו"ר  מבאר 

מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר21', פסוק זה הוא תוכן ההתבוננות אשר תובעים מכאו"א 

מישראל – אחדות ה' בדרגתה הגבוהה – אנת הוא חד.

ולכאורה הכיצד ע"י נשיאת עיניים למרום יגיע להשכלה עמוקה זו?

אשר  השמים  בצבא  ההתבוננות  הינה  למרום  עיניים  נשיאת  של  הפנימי  התוכן  ומבאר: 

עליהם נאמר 'מה גדלו מעשיך', מגיע היהודי למסקנא – באם העליונים הינם בלי גבול, אזי 

התחתונים המשתלשלים מהן אף הם בלתי גבוליים.

כח 'בלי גבול' זה הינו רק בכח ואינו בגילוי, אשר אף הזמן )הנברא הרוחני ביותר( מדוד 

הוא ומוגבל.

ובעומק יותר: ישנו עניין הבלי גבול אף בפועל, שהרי דבר שאינו מוגבל אינו יכול להתלבש 

מוכרח  אזי  בנבראים  הבל"ג  כח  קיים  בלבד  בכח  רק  אף  באם  ע"כ  אשר  מוגבל,  בדבר  כלל 

שהנבראים מצד עצמם מקבלים בפועל את כח הבלי גבול, והוא הנמשך להם בכל רגע מחדש 

כמ"ש "לעולם ה' דברך נצב בשמים", ונמשך להוות הנבראים עד מטה מטה בתכלית – עולם 

העשיה הגשמית.

סוף  אין  הוא  שהאור  לפי  הוא  "דכ"ז  נ"ע:  מוהריי"צ  אדמו"ר  דכ"ק  בהמאמר  וכלהשון 

ובל"ג, ולכן הנה גם כמו שבא ע"י הצמצום הנה ההתהוות הוא בלי מספר וגבול".

ומכאן נבוא לביאור מהותו של אור א"ס עצמו:

את  בו  שיש  מכיון  וזאת  והגבלה,  ממדידה  מושלל  א"ס  שאור  מובן  למעלה  מהמבואר 

המעלת המאור ש'אין לו סיבה ועילה שקדמה לו'. 

21. ישעי' מ, כו.
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וכמו שמבאר אדמו"ר הרש"ב22, שבעניין אוא"ס יש סתירה מיני' ובי': מחד גיסא, נאמר בו 

שהוא אור שענינו הארה בעלמא, ואף שאין סוף להתפשטותו, הרי בתחילת ענינו יכול להיות 

לו סוף, שהרי יש עילה וסיבה שקדמה לו, שהאור יוצא מן המאור. ומאידך גיסא, נאמר עליו 

שיש בו את הענין שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו, שלכן יכול להיות ממנו הבריאה כנ"ל.

ומבאר: אכן האור מצד עצמו הוא רק אור והארה, ולמעלה יותר נקרא שם, עד שלמעלה 

לחלק  אפשר  אי  כי  עצמות,  של  הענינים  כל  את  יש  זו  שביכולת  אלא  יכולת,  נקרא  יותר 

זה  מצד  וכן  לו,  שקדמה  וסיבה  עילה  לו  אין  שהעצמות  זה  ומצד  העצמות.  מן  היכולת  בין 

לו  שאין  והגבלה,  מדידה  מכל  למעלה  בחושבן'  ד'לא  הענין  אמיתית  את  יש  שבעצמות 

אפילו תחילה, נמשך עניין זה גם באוא"ס )שבדרגתו הגבוהה הינו ביכולת העצמות( ועל ידו 

)שבזה  תחילה  לה  אין  שבהרגשתה  כזה  באופן  שנבראת   – ידו  על  שנבראת  כולה  בבריאה 

מתגלה כח העצמות שבה(.

עניין זה – שבבריאה נמשך גילוי מעצמותו ית' - מוכרח גם מכללות עניין עבודת האדם:

שמנוחה  הבעש"ט  ומבאר  המנוחה.  עניין  בבריאה  נפעלה  שבשבת  מבואר  במדרש23 

ממקום  כולה  הבריאה  ששורש  לומר  צריך  ולכן  ומקום,  מזמן  למעלה  דווקא  היא  אמיתית 

המנוחה שזהו דרגת המאור )שאם-לא-כן אינו מובן כיצד ניתן להמשיך בבריאה שעניינה 

זמן ומקום, גילוי שלמעלה מכל זמן ומקום24(, ובשבת מתעלית כל הבריאה למקורה. 

ומוסיף הרבי שנאמר "גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ", ומפרש המגיד25 

שזהו מאחר שהצדיקים עושים מיש לאין. 

והנה, במדרש מבואר שישנה שאלה, אם הקב"ה חפץ במעשי צדיקים או רשעים. בפשטות, 

מקום  תפיסת  כל  אין  שם  ביותר,  הנעלית  הדרגה  היא  זו  שאלה  ישנה  בה  באלוקות  הדרגה 

לנבראים - "אם צדקת מה תתן לו ורבו פשעך מה תעשה לו26". אמנם, ממה שנאמר שמעשה 

צדיקים נעלה ממעשה שמים וארץ, אעפ"י שמעשה שמים וארץ מגיע מאוא"ס שהוא מעין 

המאור ש"אין לו עילה שקדמה לו", מובן שמעשה צדיקים – עבודת האדם מגיעה במקום 

נעלה יותר אף מהמקום בו "אם צדקת מה תתן לו". 

והעניין בזה, שחפצו של הקב"ה במעשה צדיקים מגיע מבחירתו החופשית של הקב"ה, 

שע"י  המגיד  דברי  ביאור  וזהו  ית'.  בעצמותו  ומגיעה  הגילויים  מכל  למעלה  היא  שהבחירה 

כפי  עד  האמיתי,  ביש  שנכלל  כפי  לאין  בזה  שהכוונה  לאין,  היש  הופכים  הצדיקים  עבודת 

22. המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו ד"ה ויולך הוי' את הים ושלאחריו ע' קסד ואילך.

23. ראה ב"ר פ"י ט. פרש"י עה"ת בראשית ב, ב.

24. ביאור בדא"פ.

25. או"ת קטו, ד )בהוצאת קה"ת, תש"מ ואילך – סימן תק(.

26. ע"פ איוב לה, ו-ז.
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שהוא נמצא בדרגת היכולת שבלתי ניתן לחלקה כלל מן היש האמיתי. גילוי זה נמשך בשבת, 

שאז נפעלת המשכת המנוחה שלמעלה מהזמן, למעלה אף מעניין הזמן כפי שהוא באוא"ס 

)שזהו כל עניין של הארה, כולל אפילו הדרגה ש'שם'(.

ומכל27 הנ"ל מובן שתכלית כל הצמצומים28 הוא לגלות בעולם הזה הגשמי את עצמותו' 

הוא  הגשמי  בעוה"ז  שדווקא  ההילולא  המשך  בתחילת  וכמבואר  מאוא"ס(,  )שלמעלה  ית' 

ה'גנוני' דעצמות ומהות. וכן עולה מתורת הבעש"ט שמטרת הצמצומים הוא שאח"כ יהודי 

ע"י עבודתו יהי' דבר אחד עם הקב"ה, היינו למעלה מכל ענייני הגילויים במקום כזה שלא 

שייך לדבר על צמצומים אפילו באופן של שלילה.

ויש לקשר זה עם הסבר אדה"ז29 הפסוק "מי כה' אלוקינו בכל קראינו אליו30", ונאמר בספרי 

"אליו ולא למדותיו31", שלא כתורת הבעש"ט ש"אליו" הכוונה על האלוקות שבכלים, אלא 

הכוונה אל העצמות ומהות - שכל יהודי מתפלל )לא אל המידות אלא( לעצמות ומהות.

לא  ועמך  בשמים  לי  "מי  הפסוק  על  אומר32  שהיה  בתפילתו  אדה"ז  אצל  שמצינו  כמו 

חפצתי בארץ33", "איני רוצה את הגן עדן שלך )זע איך וויל ניט דיין גן עדן(", שזה כולל את כל 

הענינים שלפני הצמצום כמ"ש אדמו"ר האמצעי34. ומסיים אדה"ז ואומר "איני רוצה כי אם 

אותך בלבד )איך וויל מער ניט ווי דיך אליין(", עצמות ומהות.

וזאת גם מה שמבאר אדמו"ר המהר"ש35 עה"פ "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר36" 

שבתחילה כתוב בלשון נקבה )אילה שלוחה( כיון שכל הענינים שאחרי האצילות הם בלשון 

זכר  לשון  הצמצום,  לפני  כמו  שיהיה  פועלים  התפילה  ע"י  אבל  כנקבה.  כוחו  תש  נקבה, 

)הנותן(, ולפני הצמצום גופא במקום שלא שייך בו מעלה ומטה, שזהו העצמות.

וכיון שעניין התפילה של אדה"ז נכתב בתורתו של הצ"צ ופורסם לכולם, זה דורש מכל 

מי שלמד עניין זה לבוא לדרגא זו ש"איני רוצה כי אם אותך בעצמך", להתאחד עם עצמות 

ומהות.

27. הבא לקמן )מלבד הפיסקא האחרונה( הוא ע"פ באתי לגני ה'תשמ"ב.

28. במאמר מדבר רק על הצמצום שפועל הגבלה באור שבא להאיר את העולמות )ראה לעיל הערה 14(, מכיוון 

שמטרתו לבאר רק שלמרות שנעשה מדידה באור נשאר הוא בל"ג )כנ"ל(, אך לא נחית לפרטי הצמצומים. אך 

לאמיתתו של דבר ישנם פרטי צמצומים רבים, שכולם נצרכים למטרה הסופית – שיהודי יתאחד בשלימות עם 

הקב"ה )משיחת ליל ט"ז שבט תשמ"ב – הובא בשוה"ג במאמר(.

29. הובא בהיום יום י"א תשרי.

30. דברים ד, ז.

31. ראה היכל ליובאוויטש גיליון א' ע' 56 ואילך מאמר המרחיב ומבאר נושא זה.

32. דרך מצוותיך שורש מצות התפילה פ"מ. 

33. תהילים עג, כה.

34. שער היחוד פי"ב. ש"מי לי בשמיים" מדבר על אור הסובב שלפני הצמצום.

35. ד"ה נפתלי אילה שלוחה הנותן כו' תרכ"ז.

36. ויחי מט, כא.
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לסיכום: תכלית כל הביאור הנ"ל, הוא לבאר את גודל מעלת האוצר, שלזה מבאר ראשית 

את העניין של אוא"ס "למטה מטה עד אין תכלית", שגם כפי שנמשך למטה בעולמות בי"ע 

הוא באופן של בל"ג. ומזה יובן גודל העילוי בדרגה שלמעלה מזה – "אוא"ס למעלה עד אין 

לאנשי  המתגלה  האוצר  שזהו   – ההילולא(  בהמשך  הסעיפים  בהמשך  שיבואר  )כפי  קץ" 

החיל שנלחמים )בקב"ע, ובאופן של זמן מוגבל( על מנת לפעול את הניצחון – השלמת רצון 

עצמות ומהות לעשות לו דירה. וגם דרגה זו )"למעלה עד אין קץ"( נמשכת "למטה מטה עד 

אין תכלית" - בעוה"ז הגשמי, שזהו העניין של המשכת עיקר שכינה בתחתונים. 
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נ.

שכשכתוב  מבאר  דתשכ"ב2  במאמר1 

)או  בלבד  לאור  הכוונה  "א"ס"  הלשון 

ומהותו  לעצמותו  לא  אך  בלבד(,  לשם 

הלשון  ומהות  לעצמות  בנוגע  שהרי  ית', 

המתאים הוא "אין לו תחילה" שזה נעלה 

ולא  נצחי,  הקדמון  שכל  מאוא"ס,  יותר 

שברצון  נבראים  )שיש  קדמון  הנצחי  כל 

הבורא נצחיים(.

אין  הוא  שהאור  שמה  לבאר,  ומוסיף 

סוף, אין זה מצד עצמו שהרי הוא הארה 

מעין  הוא  שהאור  מצד  זהו  אלא  בלבד, 

המאור. ומוסיף, שמצד זה יש מקבל האור 

וסיבה  עילה  לו  "אין  של  העניין  את  אף 

הכח  את  לו  יש  זה  שבכח  לו"  שקדמה 

להוות נבראים.

והנה, עניין זה של "אין לו עילה וסיבה 

לו  דאין  העניין  לכאו'  הוא  לו3"  שקדמה 

תחילה, ומשמע שעי"ז שהאור הוא מעין 

המאור מקבל הוא אף את העניין דאין לו 

כעת  הנדפסת  ההוצאה  לפי  הם  הציונים  כל   .1

)תשפ"ב( ע"י מערכת "אוצר החסידים".

2. ס"ב.

שמפרש  כפי  הוא  בזה  שהכוונה  לומר  אין  ולכאו'   .3

העילות  כל  "עילת  בפירוש  בתו"ח  אדמוהאמ"צ 

וסיבות הסיבות"

דתשמ"ב4:  במאמר  מפורש  וכן  תחילה. 

"המאור הוא א"ס בשלימותו, ועד למעלה 

מזה, למעלה מכל הגדרים דסוף ותחילה, 

וכן נעשה גם באור הנקרא א"ס".

נקרא  האור  מדוע  להבין,  צריך  ועפ"ז 

שהרי  תחילה",  לו  "אין  נקרא  ואינו  א"ס 

אף  הוא  מקבל  המאור  מעין  שהאור  עי"ז 

גם  ולאידך  תחילה,  לו  דאין  העניין  את 

העניין דא"ס אין נמצא בו מצד עצמו כ"א 

על  ומדוע  המאור.  מעין  שהאור  מה  מצד 

העצמות אומרים "אין לו תחילה" משא"כ 

על האור שקוראים לו אין סוף בלבד?

ראי  דלא  בפשטות,  בזה  הביאור  וי"ל 

לו  שאין  למה  סוף  אין  הוא  שהאור  מה 

אף  סוף,  אין  הוא  שהאור  דמה  תחילה. 

שזה מגיע רק מצד זה שהוא כעין המאור 

וזה לא מצד עצמו ח"ו, הרי לאחר שקיבל 

סוף  אין  אכן  הוא  מהמאור  זה  עניין 

בשלימות ולחלוטין, ואי אפשר לומר עליו 

שיש  שהוא  צד  מכל  ואופן  פנים  בשום 

לו  דאין  העניין  אמנם,  סוף.  איזשהו  לו 

תחילה, אף שמקבל האור מעלה זו ועניין 

לומר  יצדק  לאח"ז  גם  הרי  מהמאור,  זה 

ממש  שבפועל  מאחר  תחילה"  לו  ש"יש 

4. ס"ג.

 הארות וחידושים
במאמרי ב"אתי לגני" תשכ"ב, תשמ"ב

הת' יששכר מאיר שמואל הכהן שי' רייכמן
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לומר  וח"ו  תחילה,  לו  יש  המציאות  מצד 

עליו שבפועל ממש אין לו עילה שקדמה 

לו שהרי כל מציאותו הוא מהעצמות, רק 

שהוא מקבל את הכח של "אין לו תחילה" 

שקיים בעצמות. וד"ל.

. 

ההילולא:  דבעל  במאמר  בסי"ב 

בחושבן,  ולא  חד  הוא  אנת  "כמאמר 

כאשר  הנה  בעצם,  חד  בבחינת  ולהיותו 

הוא בא בהתגלות הוא ולא בחושבן, והוא 

בבחינת ריבוי ביותר, אבל לאמיתתו הוא 

בבחינת חד ממש". 

ולא  חד  הוא  "אנת  דתשכ"ב:  ובמאמר 

בחושבן . . שזה קאי על אחדות הפשוטה, 

בחושבן  שולא  בתו"ח  שם  שמפרש  וכמו 

אינו  לגמרי  שהוא  הוא  הפשוט  פירושו 

עניין  מכל  למעלה  וזהו  חשבון  בגדר 

הספירות. אבל מוכרחים לומר, וכמו שגם 

מבאר שם בתו"ח בארוכה, דכיון שכמ"ש 

באגרת הקודש דווקא הבריאה מאין ליש 

נמשך מצד זה שהוא מעין המאור שאין לו 

עילה וסיבה שקדמה לו ח"ו, לכן מוכרחים 

דווקא  נמשכים  הנבראים  שריבוי  לומר 

אין  ששם  הפשוטה,  דאחדות  מהמקום 

מכריח  וזה  ח"ו.  לו  שקדמה  ועילה  סיבה 

ולא  חד  הוא  באנת  השני  הפירוש  את 

שזהו  בסעיף  כאן  שמפרש  כמו  בחושבן, 

דבזה  ספירות.  דיו"ד  לחשבון  בערך  שלא 

דמשמע  בחושבן,  ולא  הלשון  ג"כ  יובן 

שאין זה בגדר חשבון אבל שייך קא סלקא 

הפשוטה  באחדות  משא"כ  זה,  על  דעתך 

לא שייך כלל העניין דחשבון, ואין אפילו 

קא סלקא דעתך לזה".

ויש לבאר הדברים: אפשר לפרש "ולא 

על  שקאי  א.  אופנים:  בשני  בחושבן" 

הפשוטה,  אחדות  שהוא  א"ס,  עצמות 

חשבון  בגדר  שאינו  הוא  הפירוש  ולפ"ז 

כפי  אוא"ס  על  שקאי  ב.  כלל.  ומספר 

ב"ולא  הפירוש  ואז  בהתגלות,  בא  שהוא 

ריבוי  ממנו  ונברא  שנאצל  הוא  בחושבן" 

עד אין סוף.

לבאר  אד"ש  כ"ק  של  הכרחו  והנה, 

בגדר  שאינו  היא  שהכוונה   - הב'  באופן 

חשבון כלל, הוא מאחר שריבוי הנבראים 

נמשכים מא"ס. ולכאורה יל"ע בזה דאכתי 

על  קאי  בחושבן"  ש"ולא  למימר  לן  אית 

עצמות א"ס אחדות הפשוטה כפי שהוא 

שלאח"ז  אלא  כלל.  חשבון  בגדר  אינו 

ממנו  נאצילם  בהתגלות  בא  שהוא  כפי 

ריבוי אין סוף, ומהו ההכרח לומר ש"ולא 

בא  שהוא  כפי  סוף  אין  על  קאי  בחושבן" 

בהתגלות?

אוא"ס  על  נוקטים  שאם  לומר,  וצריך 

שהוא "אינו בגדר חשבון כלל", אזי גם כפי 

חשבון  בגדר  "אינו  בהתגלות  בא  שהוא 

מתייחסים  אינם  הנבראים  וריבוי  כלל", 

מתייחסים  הנבראים  שריבוי  ומזה  אליו. 

צריך  הפשוטה,  אחדות  שהוא  לא"ס 

על  קאי  אינו  בחושבן"  ש"ולא  לפרש 

ששם  בעצמותו  שהוא  כפי  א"ס  עצמות 

כפי  אלא  ממש",  פשוטה  "אחדות  הוא 

שהוא בא בהתגלות. 

שכאשר  שמכיוון  לומר,  אפשר  ועוד 

בא בהתגלות הוא בא בריבוי עד אין קץ, 

מוכרחים לומר שאף כמו שהוא בעצמותו 

בגדר  שאינו  זה  אין  פשוטה",  "אחדות 

אלא  עתה(,  עד  שהובן  )כפי  כלל  חשבון 

)באופן  וחשבון  למספר  שייכות  לו  שיש 
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בסתירה  זה  ואין  קץ(  אין  עד  ריבוי  של 

כלל לאחדותו הפשוטה, שהרי היא אינה 

בה  סותר  הריבוי  ואין  כלל  בגדר  מוגדרת 

לאחדות5.

שמפרש  "וכמו  במאמר:  הרבי  וממשיך 

ולא  חד  הוא  דאנת  שהענין  שם,  בתו"ח 

בחושבן, האחדות הפשוטה, אינו מתגלה 

אם  כי  בנקודים,  לא  ואפילו  בעקודים, 

דוקא בברודים, וכמו שמבאר שם בארוכה. 

שגילוי  האדם,  נפש  בכוחות  גם  הוא  וכן 

דאחדות  באופן  ועד  ההתכללות,  עניין 

הפשוטה הוא דוקא לאחרי כוחות הנפש 

חלקים  לכמה  שמתחלקים  כמו  דוקא   .  .

כאן  שמבאר  דמה  וי"ל  יעוייש"ב.  בגוף" 

דמאגה"ק  הוא,  זו  בפסקה  אד"ש  כ"ק 

מהאחדות  מגיע  שהריבוי  רק  מבואר 

שהאחדות  מוכרח  לא  אך  הפשוטה, 

עצמו,  הריבוי  בעניין  מתגלית  הפשוטה 

על  בחושבן"  "ולא  לומר  נכון  אי"ז  וא"כ 

של  באופן  עצמו  שהוא  בעצמו,  אוא"ס 

שדווקא  מבאר  לכך  קץ.  אין  עד  ריבוי 

היינו  ההתכללות,  עניין  ישנו  בריבוי 

שהאחדות הפשוטה של אוא"ס מתגלית 

ומתבטאת בעניין הריבוי )שדווקא בו יש 

לומר  שייך  ולכן  ההתכללות(  העניין  את 

עד  ריבוי   – בחושבן"  "ולא  בעצמו  עליו 

אין-קץ.

ג.

שמכיוון  מבואר  דתשכ"ב6  במאמר 

שהאור הוא כעין המאור, אזי גם הנבראים 

המתהווים מהאור הם באופן "דבלי גבול, 

5. ראה גם לקו"ש חי"ז 

6. ס"ג.

האמיתי7",  סוף  ואין   .  . אמיתי  גבול  ובלי 

שהוא  שע"י  באוא"ס  מכ"ש  מובן  ומזה 

מעין המאור נעשה הוא אין סוף ובל"ג )ה(

אמיתי.

בל"ג  בפירוש  כאן  הכוונה  אם  ויל"ע 

האמיתי הוא שאינו מוגדר גם בגדר הבל"ג 

שגם  גבול,  בבחינת  ג"כ  להיות  וביכולתו 

המאור.  מעין  שאור  זה  ידי  על  נעשה  זה 

דראה בשיחת ש"פ בא תשנ"ב8 מדבר על 

נהורין"  כל  מיני'  "אתפריעו  של  הגילוי 

חופשי(:  בתרגום   – הא'  )באופן  ומבאר 

שלמעלה  ית'  מעצמותו  מגיע  "שהגילוי 

בגדרו  לאור  מתייחס  ואינו  אור,  מגדר 

)אפילו  האור  שמצד  היות  הוא,  וציורו 

בהיותו מעין המאור( הוא אינו באופן של 

אתפריעו". משמע מכאן שאף בדרגה של 

וציור.  גדר  לאור  יש  המאור9"  מעין  "אור 

וציור,  גדר  לאור  שיש  שמה  לומר  ואפשר 

פאר  וואס  אין  "און  ההקלטה:  בסרט  הלשון  וראה   .7

ומזה  האמיתי",  גבול  בלי  פון  גבול?  בלי  פון  אופן  אן 

ההדגשה  וכן  העניין  את  מחזק  שו"ת  בלשות  שהוא 

בה' הידיעה: "האמיתי" )אמנם, מצד התוכן המבואר 

שם שיש בנבראים עניין של בל"ג אמיתי, אפ"ל שאין 

הכוונה כאן לעניין הבל"ג האמיתי שכולל בל"ג וגבול, 

אלא הדגש הוא שלמרות שמדובר בנבראים שהייתה 

"בל"ג"  הלשון  לגביהם  אומרים  שכשאשר  ס"ל 

מבאר  ולכן  העניין,  מעין  אלא  כפשוטו,  הכוונה  אין 

שמתגלה בהם עניין הבל"ג ממש, ולכן לפנ"ז שמדבר 

בל"ג  שהוא  מדגיש  לא  עצמו  אוא"ס  של  בעניינו 

כאשר  שדווקא   – להיפך  ג"כ  לדייק  ואפשר  האמיתי. 

העניין  בו  ורואים  מודגש  בנבראים  מתלבש  אוא"ס 

של בל"ג האמיתי שמחבר בל"ג וגבול, שהרי הנבראים 

הינם מוגבלים ואעפ"כ יש בהם עניין של בל"ג(. 

8. ס"ד )ספה"ש ח"א ע' 283(. 

ממהלך  שמשמע  כפי  אוא"ס  על  שם  שקאי   .9

העניינים בשיחה שם – ולא על אור הקו שגם בו נאמר 

"אור מעין המאור" אך שם הוא באופן נמוך יותר.
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גבול,  הבלי  בעניין  מוגבל  שהוא  זה  אין 

אלא הוא למעלה מגדר בל"ג וגבול, אלא 

שיש לו גדר מסויים10.

כאן  שמבואר  שמה  אפ"ל  ועוד 

האמיתי"  "בל"ג  עניין  את  יש  שבאוא"ס 

בעיקר  הוא  המאור,  מעין  האור  מצד 

שמבאר  כפי   – ששם  היכולת,  דרגת  מצד 

העניינים  כל  נמצאים   - במאמר11 

שבעצמות, כי אי אפשר לחלק בין היכולת 

"אור  בדרגת  כאן  שמדבר  ואף  לעצמות. 

י"ל  היכולת,  בדרגת  ולא  המאור"  מעין 

שהוא כדי להדגיש שדרגת היכולת יורדת 

בפ"ע  ונהי'  שירד  כפי  גם  באור  מאירה 

שהתגלה  מה  שכל  המאור(,  שכעין  )אלא 

ונהי' בפני עצמו הוא רק לגלות את עניין 

שם12:  בשיחה  שמבאר  וכפי  היכולת, 

כלול  שנתגלה(  )קודם  שהאור  "ידוע13 

הוא  ששם  רק  ממש,  המאור  בעצמות 

ביכולת  קיים  הוא  שם  אור;  בבחי'  לא 

העצמות )וקדמון כקדמותו ית'14(, שהוא 

מיני'  ו"אתפריעו  יכול,  וכל  הכל  נושא 

נמשך  שהאור  כמו  גם  ולכן,  נהורין".  כל 

איזה  עם  שקשור  אור(,  )בציור  בגילוי 

מהעצמות  בו  נמשך   .  . והגבלה  ציור 

ויתרה  נהורין",  "כל  של  הגילוי  שלימות 

מזו – שהמדידה והגבלה של "כל נהורין" 

למעלה  "אתפריעו"  של  באופן  היא  גופא 

ממדידה והגבלה". 

כמדומה  אך  בזה  הביאור  מה  בדיוק  יודע  איני   .10

שראיתי משי' דרי"כ ע"ה ואיני זוכר מקומו.

עמך  כי  וד"ה  ויולך  ד"ה  וראה  ס"ה.  דתשכ"ב   .11

שבהמשך תרס"ו.

12. ספה"ש שם ע' 284.

13. המשך תרס"ו ע' קפב ואילך.

14. שם ע' קסט.

שזה  במאמר15  שמבאר  מה  יובן  ובזה 

שהבריאה בהרגשתה אין לה תחילה, אף 

הארה  שהוא  מאוא"ס  הוא  שבריאתה 

יותר  ש"למעלה  מאחר  שזהו  בעלמא, 

נמצאו  זו  ו"ביכולת  יכולת"  בשם  נקרא 

שמדבר  אף  שבעצמות",  העניינים  כל 

המאור,  מעין  שהוא  האור  בדרגת  כאן 

מיכולת  שיומשך  אפשר  זו  בדרגה  גם  כי 

העצמות כמבואר לעיל בשיחה הנ"ל.

במאמר16  שמבאר  ממה  מבואר  וכן 

לו  דאין  העניין  אף  באוא"ס  שנפעל 

בהמשך  כמבואר  זה  שעניין  תחילה, 

תרס"ו17 קיים דווקא בדרגת היכולת, ולא 

המאור",  "מעין  שהוא  אף  האור  בדרגת 

וצ"ל שמה שאומר כאן במאמר שמצד זה 

עניין  בו  נמשך  המאור  כעין  הוא  שהאור 

הארת  מצד  הוא  תחילה"  לו  "אין  של  זה 

דרגת היכולת באור18 )ועצע"ג בכ"ז(.

ד.

הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מאריך  י"ב  באות 

15. ס"ה.

16. ראה לעיל הערה א.

17. במאמרים שם )ראה שם ע' קסט. קעא. קפו. אלא 

שכלול  כפי  האור  את  כולל  שזהו  מבואר  שם  שגם 

בבחינת היכולת, אבל אי"ז הארת היכולת באור כפי 

שירד ונבדל, אלא אדרבה – האור כפי שהוא בהעלמו 

שייך  לא  קפו(  בע'  שם  )כמבואר  שבאמת  העצמי 

לקרוא לו בשם אור אלא יכולת בלבד(.

אד"ש,  דכ"ק  גדול  חידוש  הוא  שכהנ"ל  ונראה   .18

בין  להדיא  מחלק  תרס"ו  שבהמשך  הנ"ל  במאמרים 

והיא  וכו''  אפילו  אור  שם  עליה  שאין  היכולת  דרגת 

אין  "אור  דרגת  לבין  ממש,  ית'  בעצמותו  כלולה 

לו  "אין  עליו  לומר  א"א  אך  המאור  מעין  שהוא  סוף" 

תחילה". אך כאן מחדש שאף בדרגה זו נמשך מעניין 

היכולת.
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תכלית".  אין  עד  מטה  "למטה  בעניין 

העילוי  גודל  ביאור  שע"י  הרבי19  ומבאר 

יובן  תכלית,  אין  עד  למטה-מטה  בעניין 

במכ"ש גודל העילוי בדרגה הנעלית יותר 

עניין  שזהו  קץ,  אין  עד  למעלה-מעלה   -

האוצר )היינו שמטרת הביאור הוא לבאר 

לזה  שמקדים  רק  מעלה  דלמעלה  העניין 

העניין דלמטה-מטה(. 

הביאור  שמאריכות  נראה  אמנם, 

איך  תכלית,  אין  עד  מטה  למטה  בעניין 

ודרגה,  דרגה  בכל  א"ס  האור  שנשאר 

והפירוט בדרגות וכו', שיש בזה עניין בפני 

עצמו שנוגע לביאור בעניין האוצר.

אד"ש  בדברי  זה  שמבואר  ונראה 

"כללות  איתא20:  שם  דתשכ"ב  במאמר 

דלמטה  הענין  זה,  בסעיף  שמבאר  הענין 

. ומזה מובן גודל העילוי   . עד אין תכלית 

 . קץ  אין  עד  דלמעלה   .  . בדרגא  שישנו 

נמשך  זה  ואח"כ   .  . האוצר  ענין  שזהו   .

שאריכות  היינו  תכלית".  באין  דוקא 

אין  עד  למטה-מטה  בעניין  הביאור 

למטה  שנמשך  כפי  גם  שאוא"ס  תכלית, 

מטה נשאר הוא בל"ג וא"ס, הוא על מנת 

לבאר שמכ"ש וק"ו שהדרגה דלמעלה עד 

אין קץ, נשארת אף היא כשנמשכת למטה 

ובדיוק  קץ",  אין  "עד  ומעלתה  במהותה 

כשם שהא"ס ד"למטה מטה אין תכלית" 

הא"ס  כך  ובריבוי,  למטה  דווקא  מתגלה 

מתגלה  קץ"  אין  עד  מעלה  ד"למעלה 

אלא  באתי  ולא  הגשמי.  בעוה"ז  דווקא 

להאיר.

19. תשכ"ב ס"ז. תשמ"ב ס"ג.

20. ס"ז.

ה.

שעניין  מבואר21  דהשתא  במאמרים 

עד  מעלה  ד"למעלה  העניין  הוא  האוצר 

במאמר  מהמבואר  להעיר  אך  קץ".  אין 

באתי לגני ה'תשכ"ט22: "בכדי לבאר ענין 

התקו"ז  מאמר  מקדים  שלמעלה  האוצר 

אור א"ס למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה 

ענינים  שב'  ומבאר  תכלית.  אין  עד  מטה 

גופא.  באוא"ס  מדריגות  ב'  )גם(  הם  אלו 

האור  הוא  תכלית  אין  עד  מטה  דלמטה 

וממנו  כביכול  בעצמותו  גילוי  שבבחינת 

ולמעלה  בעולמות,  הגילוי  אח"כ  בא 

שאינו  האור  עצם  הוא  קץ  אין  עד  מעלה 

האוצר  ועניין  בעצמותו.  אף  גילוי  בגדר 

מאור  שלמעלה  העצמות  הוא  שלמעלה 

עצם  שגם  דהגם  האור.  מעצם  גם  וגילוי, 

שעיקר  מובן   .  . מ"מ  אוצר,  נק'   .  . האור 

. הוא העצמות שאינו בגדר   . ענין האוצר 

אור כלל". 

שם:  "בפי"ז   : העיר  שם   34 ובהערה 

הנקראת  היא  האור(  )עצם  זו  "ובחינה 

שם,  הענין  בהמשך  אבל  אוצר",  בשם 

בסיום  גם  וראה  העצמות.  הוא  שאוצר 

העליון  אוצר  "המשכת  ההמשך,  וחותם 

שהוא גילוי פנימי' ועצמות אין סוף ב"ה". 

ישנו  ה'תש"ל23  לגני  באתי  במאמר 

"בכדי  הקדוש:  ובלשונו  לעניין  תיווך 

הבלבולים  על  להתגבר  האדם  שיוכל 

ובאופן  מלמעלה,  לו  נותנים   .  . ולדחותם 

 . להוסיף  ויש   .  . העליון  האוצר  דבזבוז, 

הבלבולים  על  מתגבר  שהאדם  שע"י   .

21. תשכ"ב ס"ז תשמ"ז ס"ג.

22. ס"ד )סה"מ מלוקט ח"ג ע' מד(.

23. סכ"א)סה"מ מלוקט ח"ד ע' קנא(.
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ומדחה אותם . . המשכת האוצר הבאה ע"י 

ויש לומר,  יותר.  עבודתו, היא נעלית עוד 

דזהו שאומר במאמר )בסיום וחותם דפרק 

העשרים( . . דע"י הניצחון שהאדם מנצח 

אוצר  המשכת  גורם  הוא  שלו  הנה"ב  את 

העליון, שהוא גילוי פנימיות ועצמות א"ס 

ענין  כשמבאר  הקודמים  דבפרקים  ב"ה. 

האוצר, אינו אומר לשון זה . . כי שם מדבר 

שבשביל  האוצר  וגילוי  המשכת  בענין 

שמדבר  ההמשך  וחותם  ובסיום  הנצחון, 

הנצחון  ע"י  הבא  האוצר  המשכת  בענין 

פנימיות  גילוי  שהוא  אומר  דהאדם, 

שהמשכת  היינו  ב"ה".  סוף  אין  ועצמות 

עצם  הינה   – האדם  עבודת  עבור  האוצר 

ע"י  האור24, אך המשכת האוצר שנעשית 

עבודת האדם היא עצמות א"ס שלמעלה 

מעצם האור.

כותב  דתשכ"ט  שבמאמר  להעיר  אך 

העצמות  שהוא  האוצר  עניין  עיקר  שאת 

"בכדי  נותנים  האור,  מעצם  שלמעלה 

אף  שהוא  ומשמע  המלחמה"  את  לנצח 

לצורך העבודה לפני סיום העבודה ויל"ע 

דתשכ"ט  שבמאמר  להעיר  יש  עוד  בזה. 

בפי"ז  שאף  שם(   34 )מהערה  כנ"ל  איתא 

במאמר מדבר על גילוי העצמות שלמעלה 

דתש"ל  במאמר  אמנם  האור.  מעצם 

איתא25: "בהמשך הנ"ל פי"ז "והוא בחינת 

העצמות". אבל מהמשך הענין שם משמע 

שקאי על עצם האור" – היינו שרק בפ"כ 

משא"כ  ממש  העצמות  גילוי  על  מדובר 

בפי"ז.

בתש"ל  המבואר  התיווך  ע"פ  ובכ"א 

24. ראה הערה 128 שם.

25. הערה הנ"ל.

במאמר  שמאריך  מה  ויובן  יומתק 

נעשה  האדם  עבודת  שע"י  דתשמ"ב 

אף  שלמעלה  העצמות  גילוי  בעולם 

מאוא"ס יעויי"ש.

כ.

דהעבודה  מבאר26  דתשכ"ב  במאמר 

דניצחון שעבורה נותנים את כל האוצרות 

הוא "שיושלם רצון המלך . . שתהי' הדירה 

לו ית'". 

באתי  במאמר  מהמבואר  להעיר  ויש 

לישראל  שנותנים  "דזה  ה'תשכ"ט27  לגני 

בכדי  שלמעלה  האוצר  דבזבוז(  )ובאופן 

לכבוש  בכדי  לא  הוא  המלחה  את  לנצח 

שעי"ז  ית',  לו  דירה  ולעשותו  העולם  את 

להיות  הקב"ה  דנתאווה  הכונה  תושלם 

בשביל  אם,  כי  בתחתונים,  דירה  ית'  לו 

ובהערה  המנגד".  את  לנצח  הניצחון, 

כתב:  דבזבוז"  "באופן  המילים  על  שם 

באופן  שלא  האוצרות  נתינת  "משא"כ 

הכונה  להשלים  בכדי  גם  היא   – דבזבוז 

דדירה בתחתונים", וכפי שמבאר זאת שם 

ש"נתאוה  מכיון  "בהנמשל,   :84 בהערה 

כו' הוא דירה בתחתונים", דענין "נתאוה" 

אין  הרי   – והגבלה  מטעם  למעלה  הוא 

שיעור כלל כמה הון כדאי להשקיע בשביל 

זה. אלא שאעפ"כ, זה קשור עם "חשבון" 

)שבשביל הענין ד"דירה בתחתונים" כדאי 

באופן  זה  ואין  האוצרו(  כל  את  להוציא 

בשביל  האוצרות  נתינת  משא"כ  דבזבוז, 

"חשבון",  עם  קשורה  אינה   – הניצחון 

26. ס"ז.

27. סי"א )סה"מ מלוקט ח"ג ע' מט(.
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לגני  באתי  מד"ה  גם  ולהעיר  בזבוז.  כ"א 

ה'תשכ"ח ס"ג28".

במאמר  המבואר  העניין  ועצם 

המנגד  את  דלנצח  שהעניין   - דתשכ"ט 

דדירה  העצמית  מהתאווה  אף  יותר  נוגע 

עמוק  והסבר  ביאור  דורש   – בתחתונים 

כיצד שייך זה ואכ"מ.

ז.

יוסף  הרה"ח  ההערה  לשולח  )תודתנו 

שמחה גינזבורג(

הרב  תורת  באה  דתשכ"ב  במאמר 

המגיד בענין 'גדולים מעשה צדיקים' וציין 

הרבי את המ"מ ל'אור תורה בסופו' )זכינו 

שבמאמר זה ציוני המ"מ הם מכ"ק אד"ש 

מה"מ(.

בתחילת  דכבר  לדקדק,  יש  ולכאורה 

יא(,  אות  המגיד  )להרב  אמרים  לקוטי 

ומדוע  המגיד,  מהרב  תורה  אותה  ישנה 

צריך לציין לסוף הספר?

יש לדייק, דבסוף אור תורה כתוב  עוד 

לקוטי  בתחילת  ואילו  בראשית'  'מעשה 

28. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רמב.

'מעשה  הרבי  במאמר  הוא  וכן  אמרים 

שמים וארץ'.

ונראה בדרך אפשר, אשר אצל רבותינו 

לספר  יותר  מרובה  סמכות  ישנה  נשיאינו 

הריי"ץ29,  הרבי  הוראת  תורה. ידועה  אור 

שבכל  בשיחותיו,  כמ"פ  הרבי  חזר  עליה 

ותניא  תורה  אור  טוב,  שם  כתר  יהיו  בית 

)ולא נזכר ליקו"א(.

על  כותב  באוה"ת30  הצ"צ  אדמו"ר 

מאמר מסוים שבאור תורה שיש אומרים 

עפ"ז  כותב  והרבי  אדה"ז.  מכי"ק  שהוא 

זה  בספר  נוספות  תורות  שישנם  שאפ"ל 
מכתי"ק אדמוה"ז31

כותב  תשכ"ט  בגנים  היושבת  בד"ה 

גם  מדייקים  היו  נשיאינו  שרבותינו  הרבי 

בהתיבות שבאור תורה. 

שהרבי  הרבי  כותב  ח"ט32  בלקו"ש  גם 

שאר  ומסתמא  הרש"ב  הרבי  הריי"צ, 

רבו"נ חיבבו ספר זה.

לציין  הרבי  בחר  הנ"ל  כל  מפני  ואולי 

לאור תורה דוקא.

29. ראה שיחת י"ב-י"ג תמוז תש"ט )סה"מ תש"י ע' 

265(. ספר המנהגים-חב"ד ע' 85.

30. פנחס א'תטז.

דבר  בפתח  )נעתק  ה'תשכ"ד  וישב  ש"פ  שיחת   .31

לאור תורה בהוצאת קה"ת תשל"ג(.

32. ע' 340.


