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ב״ה

בזה הננו מוציאים לאור מאמר כ״ק אדמו“ר שליט“א - ד“ה באתי לגני, 

שנאמר בעת התועדות, יו“ד שבט, ה‘תשי“א.

כ“ק אדמו“ר שליט“א הגי‘ המאמר הזה - שנרשם ע“י אחד השומעים - 

והוסיף בו ציונים והערות הבאים בשולי הגליון.

ועד להפצת חסידות 

יא ניסן, ה'תשי״א, ברוקלין, נ.י.



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

י,  ְלַגּנִ א  ֶאּלָ אן  ּכָ ִתיב  ּכְ ֵאין  ְלַגן  ְמקֹומֹו)  (ּבִ ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ ְוִאיָתא  ה,  ַכּלָ ֲאחֹוִתי  י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ
אן  ּכָ ַעד  ָהְיָתה.  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ּדְ ה,  ִחיּלָ ּתְ ּבַ ִרי  ִעיּקָ ָהָיה  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ִלְגנּוִני, 
ת ַאְדמֹו״ר  ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ִכיָנה ְמָבֵאר ּכְ ֵפירּוׁש ׁשְ ה ּבְ ִכיָנה, ִהּנֵ ר ׁשְ ׁשֹון ִעיּקַ ּיּוק ַהּלָ ּדִ ְלׁשֹונֹו. ּוְלָהִבין 
ית  הּוא ֵראׁשִ תֹוָכם, ׁשֶ י ּבְ ַכְנּתִ ׁשֹון ְוׁשָ ִמּלְ ת,  ׁשֶ ֹוֶכֶנת ּוִמְתַלּבֶ ּשׁ ם ׁשֶ ִכיָנה ַעל ׁשֵ ְקֵראת ׁשְ ּנִ ֵקןא) ׁשֶ ַהּזָ
ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  סֹוף  ֵאין  אֹור  ּלּות  ִהְתּגַ ית  ֵראׁשִ ׁשֶ ּכֹוֵתב  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ה  ְוִהּנֵ סֹוף.  ֵאין  אֹור  ּלּות  ִהְתּגַ
ָהאֹור  ְבִחיַנת  ּבִ ם  ּגַ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ֵמֲאִצילּות  ְעָלה  ַמּ ְלַמְעָלה  הּוא  ִכיָנה  ׁשְ ִעְנַין  ׁשֶ ה  ִמּזֶ מּוָבן  ִכיָנה,  ׁשְ
ּכֹוֵתב  ְמצּום, ּוְכמֹו ׁשֶ ְפֵני ַהּצִ ּלִ ׁשֶ אֹור ֵאין סֹוף  ּלּות הּוא ּבְ ית ַהִהְתּגַ ֲהֵרי ֵראׁשִ ְמצּום, ׁשֶ ְפֵני ַהּצִ ּלִ ׁשֶ
ִנְקֵראת  סֹוף  ֵאין  אֹור  ַעְצִמּיּות  י  ְלַגּבֵ ְוחּוט  ו  ַהּקַ ֶהָאַרת  י  ּכִ ָהֶאְמָצִעיב)  ַאְדמֹו״ר  ת  ְקדּוּשַׁ בֹוד  ּכְ
ְלכּות ִנְקֵראת  ה ַהּמַ י ֲאִצילּות ִהּנֵ ָכל ָמקֹום ְלִפי ִעְנָינֹו. ְלַגּבֵ ִכיָנה הּוא ּבְ י ִעְנַין ׁשְ ִכיָנה. ּכִ ם ׁשְ ׁשֵ ּבְ
ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ְמָבֵאר  ִכיָנה  ׁשְ ִנְקֵראת  ֲאִצילּות  ּדַ ְלכּות  ּמַ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ּבָ ְוַגם  ִכיָנה.  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ
ֲאִצילּות  ְהיֹוָתּה ּבַ ִריָאה, ֲאָבל ּבִ יק ְלעֹוַלם ַהּבְ ִחיַנת ַעּתִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ּנַ מֹו ׁשֶ הּו ַדְוָקא ּכְ ּזֶ ַמח ֶצֶדקג) ׁשֶ ַהּצֶ
ֶזה  ֵאין  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ִכיָנה.  ׁשְ ָלׁשֹון  יְך  ּיָ ׁשַ ְוֹלא  ֲאִצילּות)  ּדַ ִפירֹות  ַהּסְ (ִעם  ֶהם  ִעּמָ ְמיּוֶחֶדת  ִהיא 
ַהְיינּו  ״ל  ַרּזַ ִדְבֵרי  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִכיָנה  ׁשְ י  ּכִ ִכיָנה,  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ו  ַהּקַ ׁשֶ ְלֵעיל  ֱאַמר  ּנֶ ּשֶׁ ְלַמה  סֹוֵתר 
ּה,  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲאָבל  ְוָקא,  ּדַ ִלְבִריָאה  יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ית  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ּכְ ַרק  ֹזאת  ם  ּגַ ְוַאף  ֲאִצילּות,  ּדַ ַמְלכּות 
ַמה  ָעִמים  ַהּטְ ְוַאַחד  ִכיָנה.  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ו  ַהּקַ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ סֹוף,  ֵאין  אֹור  י  ְלַגּבֵ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהְיינּו 
ו  ַהּקַ ת ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁשד) ְלִפי ׁשֶ בֹוד ְקדּוּשַׁ ַתב ּכְ י אֹור ֵאין סֹוף, ּכָ ִכיָנה ְלַגּבֵ ם ׁשְ ׁשֵ ו ִנְקָרא ּבְ ַהּקַ ֶ ּשׁ
ִנְקָרא  יתֹו  ֵראׁשִ ּבְ ַגם  ה  ִהּנֵ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ְוִנׁשְ עֹוָלמֹות  ּבָ ׁש  ְתַלּבֵ ּיִ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָכתֹו  ַהְמׁשָ וַנת  ּוָ ּכַ
ת  בֹוד ְקדּוּשַׁ ְמצּום, ְמָבֵאר ּכְ ְרׁשֹו ָהִראׁשֹון ְלַמְעָלה ֵמַהּצִ ׁשָ ִכיָנה ּבְ ִכיָנה. ּוְלַמְעָלה יֹוֵתר ׁשְ ם ׁשְ ׁשֵ ּבְ
ְכָללּות  ּבִ ִכיָנה. ׁשֶ ם ׁשְ ׁשֵ ְמצּום, ִנְקָרא ּבְ הּוא ִלְפֵני ַהּצִ מֹו ׁשֶ יּלּוי ָהאֹור ּכְ ּגִ ָמתֹו ֵעֶדןה) ׁשֶ ַאְדמֹו״ר ִנׁשְ
טּות ָהאֹור  ְ ּשׁ טּות ָהאֹור, ּוְבִהְתּפַ ְ ּשׁ ְמצּום ֵיׁש ּבֹו ג' ַמְדֵריגֹות, ֶעֶצם ָהאֹור ְוִהְתּפַ ְפֵני ַהּצִ ּלִ ָהאֹור ׁשֶ
ְלַעְצמֹו  ָהאֹור  ְוִגיּלּוי  ַהּסֹוֵבב,  אֹור  ְמקֹור  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהאֹור  יּלּוי  ּגִ ַמְדֵרגֹות  ב' 
ְוַאף  ִכיָנה.  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ה  ַהּזֶ ָהאֹור  ְוִגיּלּוי  א,  ַהְמַמּלֵ אֹור  ְמקֹור  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְלָהעֹוָלמֹות  יְך  ּיָ ַ ַהּשׁ
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְהיֹות  הּוְצַרְך  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ָלעֹוָלמֹות,  ָמקֹור  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמצּום  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ
ּיּוק  ּדִ ְוֶזהּו  ִכיָנה.  ׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְוָקא,  ּדַ ִסיּלּוק  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְוִצְמצּום 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֹלא  הּוא  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יּלּוי  ּגִ ׁשֶ ַהְיינּו  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ׁשֹון  ַהּלָ
י  ו, ּכִ י אֹור ֵאין סֹוף, ַהְיינּו ַהּקַ הּוא ְלַגּבֵ מֹו ׁשֶ ם ֹלא ּכְ י ֲאִצילּות, ַהְיינּו ַמְלכּות, ּגַ הּוא ְלַגּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

א) בתניא פמ״א ופנ״ב.

ב) בביאור ע״פ הוי׳ לי בעוזרי (הובא בד״ה וככה הגדול פכ״ז) נדפס באוה״ת האזינו ע׳ א׳תתכג.

ג) בלקו״ת שה״ש ביאור דשחורה אני רפ״ב.

ד) בד״ה וככה שם.

ה) המשך רס״ו ד״ה קדש ישראל. ועייג״כ ד״ה וידבר אלקים אכה"ד תרצ״ט.



עֹוָלמֹות ֲהֵרי הּוא  ׁש ּבָ ְתַלּבֵ ּנִ י ָהאֹורו) ׁשֶ ְוָקא, ּכִ ְחּתֹוִנים ּדַ ּתַ ִכיָנה ָהְיָתה ּבַ ְ ר ּוְפִניִמּיּות ַהּשׁ ִאם ִעיּקַ
ל ִמְתַמֵעט ָהאֹור.  ְלׁשֵ ּתַ ְך ּוִמׁשְ ְמׁשָ ּנִ ֶ ּשׁ ִגיּלּוי יֹוֵתר, ְוָכל ַמה  ּבְ ֵסֶדר ְוַהְדָרָגה. ּוְלַמְעָלה ֵמִאיר  א ּבְ ּבָ
ִגיּלּוי,  ּבְ ָהאֹור  ה  ְלַמּטָ ם  ּגַ ָהָיה  ַהֵחְטא  ּקֹוֶדם  ׁשֶ ְוַאף  לּות.  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ אֹור  ּבְ ְכָלל  ּבִ הּוא  ְוֵכן 
ַמִים  ׁשָ ּוָבָרא  ְיִמינֹו  ָנָטה  ״ל*ו)  ַרּזַ ּוְכַמֲאַמר  ְלַמְעָלה.  יֹוֵתר  ָהאֹור  יּלּוי  ּגִ ָאז  ם  ּגַ ָהָיה  ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ִכיָנה. ר ׁשְ ַמְעָלה ֵמעֹוָלמֹות, ִעיּקַ ּלְ וָנה ַעל ָהאֹור ׁשֶ ּוָ א ַהּכַ ֶאּלָ ֹמאלֹו ּוָבָרא ָאֶרץ.  ָנָטה ׂשְ

עֹוָלם  ַעל  ָקֵאי  ַתְחּתֹוִנים  ּדְ ְדָרׁש  ֵמַהּמִ ְמבֹוָאר  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ּדְ ֶזה  ה  ְוִהּנֵ ב) 
ֵמָאֶרץ  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ
ְיֵדי  ה ַעל  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ יּלּוק  ַהּסִ ר  ְוִעיּקַ ִלְגנּוִני.  י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ִסיַני  ַהר  ּתֹוָרה ַעל  ן  ַמּתַ ְיֵדי  ְוַעל  ָלָרִקיַע, 
ָהָיה ֵחְטא ֵעץ  ר ַהֲחָטִאים  ִעְנַין ַהֵחְטא, ֲהֵרי ִעיּקַ ּבְ ְוָקא. ּוְכמֹו ׁשֶ ַעת ּדַ ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ַהֵחְטא הּוא ּבְ
ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ְוֵחְטא  ַהֲחָטִאים,  ָאר  ִלׁשְ ָמקֹום  ְנִתיַנת  ָהָיה  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ֲהֵרי  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ
יּלּוק  ַהּסִ ּדְ ַהֵחְטא,  ת  ְפעּוּלַ ּבִ הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ ְוכּו',  ֶוֱאנֹוׁש  ַקִין  ּדְ ְלַהֲחָטִאים  ְוגֹוֵרם  ה  ִסיּבָ ָהָיה 
ַעת ֵמעֹוָלם  ק ַעל ְיֵדי ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ֶ יּלּוק הּוא ַמה ּשׁ ר ַהּסִ ה ִעיּקַ ה ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא ִהּנֵ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ
ֵכן  מֹו  ּכְ ה  ִהּנֵ ְוָקא,  ּדַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְחּתֹוִנים הּוא  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ׁשֶ ם  ְכׁשֵ ּדִ ְוָקא.  ּדַ ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ
ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָקא,  ּדַ ֵמָהָאֶרץ  ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  יּלּוק  ַהּסִ ר  ִעיּקַ ּדְ יּלּוק  ַהּסִ ּבְ הּוא 
ְמָצֵרף  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוֶזהּו  ָלָרִקיַע,  ֵמָאֶרץ  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעת,  ַהּדַ ֵעץ 
ַהֲחָטִאים  ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו, ְלִפי ׁשֶ ב ֶזה ּבִ ַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוחֹוׁשֵ ַעת ִעם ַהֲחָטִאים ּדְ ֲאָמר) ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ַהּמַ (ּבְ
ָקה  ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ְלָרִקיַע,  ֵמָרִקיַע  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָקה  ּלְ ִנְסּתַ ֶוֱאנֹוׁש  ַקִין  ּדְ
ִעְנַין  ר  ִעיּקַ ַגם  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ָלנּו,  נֹוֵגַע  ר  ִעיּקָ ּבְ ֶזה  ֵמָהָאֶרץ,  יּלּוק  ַהּסִ ׁשֶ ַבד ֹזאת  ּלְ ׁשֶ ָלָרִקיַע,  ֵמָאֶרץ 

יּלּוק. ַהּסִ

ָזָכה  ַאְבָרָהם  ה,  ִכיָנה ְלַמּטָ ְ ַהּשׁ יִקים ְוהֹוִרידּו ֶאת  ַצּדִ ז'  ָעְמדּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲאָמר:)  ּמַ ּבַ יְך  (ּוַמְמׁשִ
הּוא  ה ׁשֶ י ֹמׁשֶ ים) ַעד ּכִ ֶזה ּוְמַסּיֵ ר ּבָ ִכיָנה ֵמָרִקיַע ז' ְלו' כּו׳ (ּוְמַקּצֵ ְ ְוהֹוִריד ֶאת ַהּשׁ
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָכה  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ר  ִעיּקַ ּדְ ָבָאֶרץ.  ה  ְלַמּטָ הֹוִרידֹו  ֲחִביִבין)  ִביִעין  ְ ַהּשׁ (ְוָכל  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ה ְלַמְעָלה ֲהֵרי  ַמּטָ יּלּוק ִמּלְ ִעְנַין ַהּסִ ּבְ ׁשֶ ם  ְכׁשֵ ה ָבָאֶרץ, ּדִ ְוָקא הֹוִרידֹו ְלַמּטָ ה ּדַ ֲהֵרי ֹמׁשֶ ה, ׁשֶ ֹמׁשֶ
ָכה  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ּבְ הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ ה  ִהּנֵ ״ל,  ּנַ ּכַ ֵמָהָאֶרץ  ק  ּלֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ּבְ הּוא  ר  ָהִעיּקָ
ָכה  ַהַהְמׁשָ ׁשֶ ֹזאת  ְלַבד  ּדִ ְוָקא,  ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ה  ְלַמּטָ הּוא  ָכה  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ר  ִעיּקַ ה,  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה 
ְוָקא.  ּדַ ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ְוֶזה  ָכה.  ַהַהְמׁשָ ִעְנַין  ר  ִעיּקַ ם  ּגַ ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ָלנּו,  נֹוֵגַע  ר  ִעיּקָ ּבְ ה  ְלַמּטָ

ִביִעין ֲחִביִבין. ְ ל ַהּשׁ י ּכָ ר, ּכִ ּמּוְסּגָ ּבַ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ַעם ָלֶזה ְמָבֵאר  ְוַהּטַ

ה  ִמּזֶ מּוָכח  ִביִעין,  ׁשְ ַהֲחִביִבין  ל  ּכָ ְולֹא  ֲחִביִבין  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ״ל  ַרּזַ ׁשֹון  ִמּלְ ה  ְוִהּנֵ ג) 
הּוא  ֶזה  ד  ִמּצַ ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ ִביִעי,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲעָלה  ַהּמַ ר  ִעיּקַ ׁשֶ
ֶזה  ּבָ ִאם  י  ּכִ ַוֲעבֹוָדתֹו,  ְרצֹונֹו  ְבִחיָרתֹו  ּבִ לּוי  ַהּתָ ִעְנָין  ד  ִמּצַ ֵאינֹו  ֲחִביבּותֹו  ׁשֶ ַהְיינּו  ֲחִביבּותֹו, 
ה  ֹמׁשֶ ָזָכה  ְוָלֵכן  ֲחִביִבין.  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ּוְבָכל ֹזאת  ַהּתֹוָלָדה,  ד  ִמּצַ א  ּבָ ה  ּזֶ ׁשֶ ִביִעי,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ
ּבֹואֹו  ת  ְתִחיּלַ (ּבִ ַאְדמֹו״ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ יֵאר  ּבֵ ה  ִהּנֵ ְוִ ָידֹו.  ַעל  תֹוָרה  ָנה  יּתְ ּנִ ׁשֶ

ו) בארוכה בד״ה איכה פ׳ דברים, עת״ר.

*ו) ראה פדר״א פי״ח. זח״א ל, א. זח״ב כ, א. לז, א. פה, ב.



ִביִעי הּוא  ל ִעְנַין ׁשְ ֲהֵרי ּכָ ר ַמֲעַלת ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ִביִעין ֲחִביִבין ִניּכָ ְ ַהּשׁ ּדְ ִעְנָין  ּבָ ם  ּגַ ַלֲאֶמִריָקה)ז) ׁשֶ
ֲעבֹוָדתֹו,  ֵני  ִמּפְ ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  הּו  ּזֶ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ָאז  ּוֵביֵאר  ָלִראׁשֹון.  ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ
ֵאין  ִלְכאֹוָרה  ּדְ (ַאף  עֹוד  ּומֹוִסיף  ֲעַדִיין,  ֶזה  ּבָ ק  ּפֵ ִמְסּתַ ְוֵאינֹו  ֶנֶפׁש.  ְמִסיַרת  ּבִ ֲעבֹוָדתֹו  ָהְיָתה  ְוׁשֶ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ׂש  ִחיּפֵ ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ אֹוֶפן  ּדְ ָהִעְנָין)  ְלגּוף  ם  ׁשָ נֹוֵגַע  ֶזה 
ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהְמּ ּדְ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ּדְ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ְלַהְמּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּדְ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהְמּ ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש 
ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  יֶמּנּו,  ַוֲאַקּיְ ְלָיִדי  ָיבֹוא  ָמַתי  ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  עזּוְכט  ּגֶ ֶער ָהאט  ָהָיה ָוואס  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ּדְ
הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעיּקַ ׁשֶ ָיַדע  ַאְבָרָהם  ּדְ ב.  ַאּגַ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהְמּ ה  ִהּנֵ ַאְבָרָהם  ּבְ ן  ּכֵ
ַאז ֶיעֶנער ָזאל  ְקִריא,  ַוּיַ א  ֶאּלָ ְקָרא  ַוּיִ ְקָרא  ּתִ ַאל  ֲהָוָי׳ ֵאל עֹוָלם,  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ׁשָ ְקָרא  ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְדָלה  ּגָ ְך  ּכָ ְוָכל  נֹו.  ֶיׁשְ ֶזה  ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ב  ַאּגַ ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶזה  ִנְצָרְך  ְוִאם  ַריֶיען,  ׁשְ אֹויְך 
ָנה תֹוָרה ַעל ָידֹו הּוא  יּתְ ּנִ ָכה ׁשֶ ּזָ ֶ ה ַמה ּשׁ ם ֹמׁשֶ ר ּגַ ּלֹו, ַעד ֲאׁשֶ ִסיַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ ַמֲעַלת ֲעבֹוָדתֹו ְוַהְמּ
ה)  (ְלֹמׁשֶ לֹו  ָאַמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָלִראׁשֹון.  ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ַעם  ִמּטַ
ֹלא  א  ּבָ ֶזה  ְוֵאין  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֲחִביבּות  ָגְדָלה  י  ּכִ ַאף  ה  ְוִהּנֵ ֲעמֹוד.  ּתַ ַאל  (ַאְבָרָהם)  דֹוִלים  ּגְ ְמקֹום  ּבִ
ֵאין  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַהּתֹוָלָדה,  ד  ִמּצַ ַפאְרִטיֶקעְרֵהייט  ִאם  י  ּכִ ֲעבֹוָדה,  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ִחיָרה  ּבְ ְיֵדי  ַעל 
בֹוָאר  ּמְ ֶרְך ׁשֶ י ִאם ַעל ּדֶ ה, ּכִ א ִליִחיֵדי ְסגּוּלָ יְך ֶאּלָ ּיָ ְפֵלאת הּוא, ְוֵאינֹו ׁשַ ּנִ ּנֹאַמר ׁשֶ ָלה ׁשֶ ֶזה ַהְגּבָ ּבָ
ַוֲאִפיּלּו  ֶעֶבד  ַוֲאִפיּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ָדא"ח  ּבְ ּומּוָבא  כ״ה)  ּוֶפֶרק  ט  ֶרק  (ּפֶ הּו  ֵאִלּיָ ֵבי  ּדְ ָתָנא  ּבְ
ָמַתי  לֹוַמר  יב  ַחּיָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  ַהּקֹוֶדׁש,  רּוַח  ָרַאת  ְלַהׁשְ יַע  ְלַהּגִ ְיכֹוִלים  ְפָחהח)  ׁשִ
ַזיין  ִניט  אְרְפֶמען  ּדַ ָמקֹום  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְוַיֲעֹקב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוַתי  י  ְלַמֲעׂשֵ יי  ַמֲעׂשַ יעּו  ַיּגִ
הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַמֲעַלת  ְוָכל  ֲעמֹוד.  ּתַ ַאל  דֹוִלים  ּגְ ְמקֹום  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֵליַדע  ְוָצִריְך  ִזיְך,  יי  ּבַ עַנאְרט  ּגֶ
ְקָרא  ַוּיִ ְקָרא  ּתִ ַאל  ּדְ ִליחּות ָהִראׁשֹון  ִביִעי ָלִראׁשֹון ַאז ֶער ֶקען ּדּוְרְכִפיהְרן ֲעבֹוַדת ּוׁשְ הּוא ׁשְ ׁשֶ
יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְוֹלא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ יְך  ְמׁשִ ַהּמַ הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדְ ַהֲחִביבּות  ְוֶזהּו  ְקִריא.  ַוּיַ א  ֶאּלָ

ְחּתֹוִנים. ּתַ ּבַ יְך  ְמׁשִ ּמַ ִכיָנה. ְועֹוד יֹוֵתר ׁשֶ ְ ר ַהּשׁ ִעיּקַ

ֱהיֹות  ִעם  ּדְ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ָכל  ּדְ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּדֹור  נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ
ה  ּוְבַכּמָ ֲעבֹוָדֵתנּו,  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ִחיָרֵתנּו  ּבְ י  ּפִ ַעל  ֹלא  הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּדֹור  ּבַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ
ֲאַנְחנּו  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְרצֹוֵננּו,  ִפי  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִעְנָיִנים 
ַרק  ְוֹלא  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ַכת  ַהְמׁשָ ִלְגמֹור   — ְוָהֲעבֹוָדה  ִעְקְבָתא,  ּדְ ִסּיּוָמא  ּבְ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעיְקְבָתא  ּבְ

ְוָקא. ְחּתֹוִנים ּדַ ִכיָנה, ּוַבּתַ ר ׁשְ י ִאם ִעיּקַ ִכיָנה ּכִ ׁשְ

יָכּה  ִהְמׁשִ ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַגם  ָהְיָתה  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ּדְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ה  ְוִהּנֵ ד) 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהָיה  ֱאלֹקּות  יּלּוי  ּגִ ר  ְוִעיּקַ אֹוֵמר:  ְוָקא  ּדַ ָלָאֶרץ  ִביִעי)  ְ (ַהּשׁ ה  ֹמׁשֶ
א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר  ֹלא  תֹוכֹו  ּבְ תֹוָכם,  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  ְוָעׂשּו  ְכִתיב  ּדִ סּוק)  ַהּפָ ֶזה  ַעל  (ּוֵמִביא 
נּו  ּכְ יִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיׁשְ תּוב) ַצּדִ ּכָ ֶ ן ַמה ּשׁ ם ּכֵ ָרֵאל, ְוֶזהּו (ּגַ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ תֹוָכם ּבְ ּבְ
יִכים)  ַמְמׁשִ (ַהְיינּו  יִנים  ּכִ ַמׁשְ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶדן,  ן  ּגַ הּוא  ׁשֶ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  ַצּדִ ּדְ ָעֶליָה  ָלַעד 
הּוא  ּוְמבֹוָאר  ֲאָמר,  ַהּמַ ּבְ ְמָבֵאר  ֵאינֹו  ַעד  ׁשֹוֵכן  ּדְ ה  ַהּזֶ (ָהִעְנָין  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ַעד  ׁשֹוֵכן  ִחיַנת  ּבְ

ז) סד״ה החדש הזה לכם, ה׳ש״ת.

אין שכינה שורה  דלכו״ע  (טו, ב) דמוכח שם  איתא דאפילו עוע״ז. ולכאורה קשה מב״ב  ח) בתדב״א פ״ט 

על עוע״ז. ועיי״ש בחדא״ג ובמה שציין שם. ועיין אגרת תימן להרמב״ם דמשמע דאפ״ל נביא גם מעוע״ז. וצ"ע.



קֹום  ַלּמָ ִלְגנּוִני  י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ְוֶזהּו  ה,  ְלַמּטָ ִגיּלּוי  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּזַֹהר)  ַמֲאַמר  י  ּפִ ַעל  תֹוָרה  ִלּקּוֵטי  ּבְ
ְלָהִבין  ָהִעְנָין  יאּור  (ּבֵ הּוא  ְוָהִעְנָין  ָהְיָתה.  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ּדְ ה  ִחיּלָ ּתְ ּבַ רֹו  ִעיּקָ ָהָיה  ׁשֶ
לּות  ְלׁשְ ּתַ ְבִריַאת ְוִהׁשְ וָנה ּבִ ּוָ ְכִלית ַהּכַ ה ּתַ ִהּנֵ ְוָקא) ּדְ ְחּתֹוִנים ּדַ ּתַ ִכיָנה ּבַ ר ׁשְ ֵני ָמה ָהְיָתה ִעיּקַ ִמּפְ

ְחּתֹוִנים. ּתַ ּבַ יָרה  ֵרְך ּדִ רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ִנְתַאּוָ ּדְ ָהעֹוָלמֹות, 

ִביל  ׁשְ ּבִ ֵאינֹו  ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ְכִלית  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶזהט)  ּבָ ְמָבֵאר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ה  ְוִהּנֵ
לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֵרְך,  ִיְתָבּ ָניו  ּפָ ֵמאֹור  ְיִריָדה  ְוָלֶהם  הֹוִאיל  ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות 
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ֹכַח ָהַעְצמּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ִריָאה הּוא ַרק ּבְ ַהּבְ ה ָידּוַע ּדְ ִהּנֵ ִביל ַהְיִריָדה. ּדְ ׁשְ וָנה הּוא ּבִ ּוָ ַהּכַ ׁשֶ
הּוא  ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ר  ֲאׁשֶ ְוַחּיֹוִהי  ִאיהּו  ְתִחיל  ַהּמַ יּבּור  ּדִ ַהּקֹוֶדׁש  ֶרת  ִאּגֶ ּבְ
ְוֶאֶפס  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹוא  ִויָכְלּתֹו  ֹכחֹו  ּבְ ְלַבּדֹו  לֹום, הּוא  ְוׁשָ ַחס  ה קֹוֶדֶמת  ִעיּלָ ְוֵאין לֹו  ֵמַעְצמּותֹו 
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ּכֵ ְוִאם  ֵמָהַעְצמּות,  ִאם  י  ּכִ יּלּוִים  ֵמַהּגִ ֵאיָנּה  ַהִהְתַהּוּות  ׁשֶ ַהְיינּו  ׁש.  ַמּמָ ַהּמּוְחָלט 
הּוא  ָהֲאִצילּות  עֹוַלם  ם  ּגַ ֲהֵרי  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ִהיא  ַהִהְתַהּוּות  ְכִלית  ּתַ ׁשֶ לֹוַמר 
ֶהְעֵלָמם  ּבְ ָהֲאִצילּות  אֹורֹות  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֵרְך,  ִיְתּבָ ָניו  ּפָ ֵמאֹור  ְיִריָדה  ֶזהּו  ן  ּכֵ ְוִאם  ַהֶהְעֵלם  יּלּוי  ּגִ
לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲהֵרי  יּלּוִים  ּגִ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְועֹוד  יֹוֵתר.  ה  ַהְרּבֵ ָגבֹוּהַ  ַמְדֵריָגה  ּבְ ָהיּו 
ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְחּתֹון.  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ׁשֶ א  ֶאּלָ יּלּוִים,  ּגִ ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  ָהַעְצמּות  ׁשֶ
ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹוִנים  ין עֹוָלמֹות  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ִעְנַין  ּבְ ח)  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ (ּפָ זֹוי)  ה  ָפָרׁשָ ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו״ר 
ַהאי  ּדְ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּדְ ְך  ַהֶהְמׁשֵ ּבְ (ְוַכְמבֹוָאר  ֵמַעְצמּותֹו  ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ׁש  ִנְרּגָ ה  ַהּזֶ ָבעֹוָלם  ּדְ ה,  ַהּזֶ
ָהאֹור  אֹור,  רֹוִאים  ָאנּו  ְכׁשֶ ּדִ אֹור,  ַהּמָ ַעל  ְרָאָיה  הּוא  אֹור  ּדְ ְואֹור,  ִנְבָרא  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  א,  ּתָ ׁשַ
ה  ְמַגּלֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ְלַבד  ּבִ זֹו  ֹלא  ה  ִהּנֵ ְבָרא  ַהּנִ ֵיׁש  ן  ּכֵ ֵאין  ּשֶׁ ַמה  ָמאֹור,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּוְמַגּלֶ ַמְרֶאה  ַעְצמֹו 
ֵמַעְצמּותֹו  ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ׁש  ִנְרּגָ ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ֶזה,  ַעל  יר  ּוַמְסּתִ ַמֲעִלים  הּוא  ׁשֶ ֹזאת  עֹוד  א  ֶאּלָ ּבֹוֵרא, 
ּגּוָפא  ה ֶזה  ִהּנֵ ל ָמקֹום  ִמּכָ תֹו,  ׁשָ ַהְרּגָ ּבְ הּו ַרק  ּזֶ ׁשֶ ֵאינֹו ֵכן)). ְוַאף  ֶכל מּוְכָרח ׁשֶ ַהּשֵׂ ד  ּצַ ּמִ א ׁשֶ (ֶאּלָ
ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ֵמָהַעְצמּות  ְרׁשֹו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶזהּו  ֵמַעְצמּותֹו  ִציאּותֹו  ּמְ ׁשֶ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִנְדֶמה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה  לּות  ְלׁשְ ּתַ ְוַהִהׁשְ ִריָאה  ַהּבְ ּבְ וָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ מּוָבן  ִנְמָצא  ֵמַעְצמּותֹו. 
ִאם  י  ּכִ יּלּוי  ּגִ ֵאינֹו  ׁשֶ לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  הּוא  וָנה  ּוָ ַהּכַ ִאם  י  ּכִ יּלּוִים,  ּגִ ִעְנָיָנם  ׁשֶ
ה  ּלָ ִנְתּגַ ָכא,  ְוִאְתַהּפְ ְפָיא  ִאְתּכַ ְיֵדי  ַעל  ּבֹו,  ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵמַעְצמּותֹו,  ְמִציאּותֹו  ַהְיינּו  ַעְצִמי, 

לּות ָהעֹוָלמֹות. ְלׁשְ ּתַ ִריַאת ְוִהׁשְ ִבילֹו ָהָיה ּבְ ׁשְ ּבִ ָהַעְצמּות, 

הּוא  ֲאִצילּות  ּדַ ִלים  ַהּכֵ ם  ּגַ ׁשֶ ֶצֶדקיא)  ַמח  ַהּצֶ ַאְדמֹו״ר  ִביא  ּמֵ ׁשֶ יָטה  ִ ְלַהּשׁ ֵעי  ִמיּבָ לֹא  ה  ְוִהּנֵ ה) 
ֶזה  ֲהֵרי  י  ּכִ ָהֲאִצילּות  ִביל  ׁשְ ּבִ וָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ֲהֵרי  זֹו  יָטה  ְלׁשִ ּדִ ַהֶהְעֵלם,  יּלּוי  ּגִ
ֵמַאִין,  ֵיׁש  ִריָאה  ּבְ ֵהם  ִלים  ַהּכֵ ׁשֶ ם  ׁשָ ֵמִביא  ׁשֶ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ יָטה  ִ ְלַהּשׁ ם  ַגּ א  ֶאּלָ יּלּוִים,  ּגִ ְוַרק  ְיִריָדה 
וָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  ֵמַאִין  ֵיׁש  ִריָאה  ּבְ ֵהם  ִלים  ַהּכֵ ׁשֶ אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶ ּשׁ ה  ּמַ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ְמבֹוָאר  ה  ִהּנֵ
ִחיַנת  ִהיא ּבְ יָמה ׁשֶ ִלים ֵמָהְרׁשִ ֹוֶרׁש ַהּכֵ ּשׁ ֵני ׁשֶ י ָהאֹור, ִמּפְ ְוָקא ְלַגּבֵ י ִאם ֶזהּו ּדַ ׁש, ּכִ ֵיׁש ֵמַאִין ַמּמָ

ט) בתניא פל״ו.

י) בביאורי הזהר בשלח ד״ה כגונא דלעילא קרוב לסופו.

יא) בדרוש ג׳ שיטות (נדפס בסוף ספהמ"צ להצ״צ ח״ב*). ועיין ד״ה וידבר אלקים אכה״ד תרס״ד. הגהות 

לד״ה פתח אלי׳ שבתו״א — תרנ״ח. ד״ה אדם כי יקריב תרס"ו.

*) ובאוה"ת - ענינים ע' רנח ואילך.



ִריָאה ֵיׁש  מֹו ּבְ י ָהאֹור ֵהם ּכְ ֶהְעֵלם, ְוָלֵכן ְלַגּבֵ קֹוָרם ּבְ ּמְ אֹוֶפן ׁשֶ ם ְמִציאּוָתן הּוא ּבְ ֶהְעֵלם ְוָלֵכן ּגַ
ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  וָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  ּדְ מּוָבן  ן  ּכֵ ִאם  ַהֶהְעֵלם,  יּלּוי  ּגִ ֵהם  יָמה  ָהְרׁשִ י  ְלַגּבֵ ֲאָבל  ֵמַאִין, 
ְצוֹות  ית ַהּמִ ּיַ ה ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ יו ִהּנֵ ַעְכׁשָ ָכא. ְוַאף ׁשֶ ְפָיא ְוִאְתַהּפְ ִאְתּכַ ה ּדְ עֹוָלם ַהּזֶ י ִאם ָהֲעבֹוָדה ּבָ ּכִ
ה  וָנה ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּוָ ר ַהּכַ יו ִעיּקַ ם ַעְכׁשָ ּגַ ן ֵאיְך ָאנּו אֹוְמִרים ׁשֶ ֲאִצילּות, ְוִאם ּכֵ מֹוִסיִפים אֹורֹות ּבַ
ִחים  מּוּנָ ּכְ ם  ׁשָ ֵהם  ֲאִצילּות  ּבַ ֵאּלּו  אֹורֹות  ׁשֶ ַמֲהַר"ׁשיב)  ַאְדמֹו״ר  ְמָבֵאר  ֶזה  ַעל  ה  ִהּנֵ ְוָקא,  ּדַ
ֲאִצילּות.  ּבַ ים  ּלִ ִמְתּגַ ְוֵאיָנם  ְחּתֹון  ַהּתַ עֹוָלם  ְלצֹוֶרְך  ִאם  י  ּכִ ֲאִצילּות,  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵאיָנם  י  ּכִ קּוְפָסא,  ּבְ
ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא  וָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ּבְ ֵעֶדןיג)  ָמתֹו  ִנׁשְ ַאְדמֹו״ר  ָבֵאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו 
עֹוָלמֹות  ּדְ הּוא  ֶזה  ּבָ ירּוׁש  ַהּפֵ ׁשֶ ֵרְך,  ִיְתּבָ ָניו  ּפָ ֵמאֹור  ְיִריָדה  ְוָלֶהם  הֹוִאיל  ָהֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות 
ְכִלית  ַהּתַ א  ֶאּלָ יּלּוִים,  ַהּגִ ֵמִעְנַין  ל  מּוְבּדָ ָהַעְצמּות  ׁשֶ ְוַגם  ִריָדה  ְיִ הּו  ּזֶ ׁשֶ יּלּוִים  ּגִ ִעְנָיָנם  ֶעְליֹוִנים 
ד  ּכַ ֵרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ִלְהיֹות  ֵרְך  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  ּבִ ָעָלה  ְך  ּכָ ׁשֶ ְחּתֹון,  ַהּתַ ַהֶזּה  עֹוָלם  הּוא 
ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲאָמר,  ַהּמַ ּבְ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִלְנהֹוָרא,  ֲחׁשֹוָכא  ָכא  ִאְתַהּפְ ְוִ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְפָיא  ִאְתּכַ
י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ְלָפַני  רּוַח  ַנַחת  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֶזה  ת  ְלעּוּמַ ּדִ טּות  ַהּשְׁ ַלֲהפֹוְך  הּוא 
ֲהֵרי  יָרה  ַהּדִ ּוְכמֹו  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יִכים  ַמְמׁשִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְרצֹוִני,  ה  ְוַנֲעׂשָ
ֵרְך,  ִיְתּבָ לֹו  יָרה  ּדִ ֵהם  ׁשֶ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ ה  ִהּנֵ ּוַמהּותֹו,  ַעְצמּותֹו  ָכל  ּבְ ּה  ּבָ ר  ּדָ ָהָאָדם 
ְוֶזהּו  הּוא.  רּוְך  ּבָ סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות  ֶהם  ּבָ ִנְמָצא  ִאם  י  ּכִ יּלּוִים  ּגִ ַרק  ֹלא  יִכים  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ וָנה  ּוָ ַהּכַ

לּות ָהעֹוָלמֹות. ְלׁשְ ּתַ ִריַאת ְוִהׁשְ ְכִלית ּבְ ּתַ

ר  ִעיּקַ ה  ִהּנֵ ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ִלְהיֹות  ר  ֲאֶשׁ ְמָבֵאר,  ֲאָמר  ַהּמַ ִסּיּום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ו) 
ְוָקא,  ים ּדַ ּטִ ן ָהָיה ֵמֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעם ׁשֶ ה ֶזהּו ַהּטַ ׁש, ִהּנֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ָהָיה ּבְ יּלּוי ִמּזֶ ַהּגִ
טּות  ִלׁשְ ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  פּון  ָקאְך  עם  ּדֶ אּון  ֶזה  ת  ְלעּוּמַ ּדִ טּות  ְ ַהּשׁ ַלֲהפֹוְך  הּוא  וָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָוַדַעת.  ַעם  ִמּטַ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ּוִבּטּול  ֲעבֹוָדה  ְלָסָבא,  טּוֵתיּה  ׁשְ ֵליּה  ַאֲהֵני  ״ל  ַרּזַ ּוְכַמֲאַמר  ה,  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ
יִאים  ׂשִ ַהּנְ ָאר  ׁשְ ֵכן  ּוְכמֹו  ַאְדמֹו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ נּו  ֵמִאּתָ ַבע  ּתָ ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָטיו  ּפָ יו ּוִמׁשְ ָבָריו ְלַיֲעֹקב חּוּקָ יד ּדְ סּוק ַמּגִ ״ל ַעל ַהּפָ ת ַרּזַ ָרׁשַ ֶרְך ּדְ ַעְצָמם, ְוהּוא ַעל ּדֶ ימּו ֶזה ּבְ ִקּיְ
וה  ְמַצּוֶ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֵכן  מֹוריד),  ְוִלׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ אֹוֵמר  הּוא  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ִרים  ֵמַהְמקּוּשָׁ ְבעּו  ּתָ ֶ ּשׁ ה  ּמַ ֶשׁ יֵאינּו  ְנׂשִ הֹוָראֹות  ּבְ הּוא  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ֵדי  ּכְ הּוא  ֶזה,  ימּו  ּיְ ּקִ ׁשֶ ָלנּו  יּלּו  ּגִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ֵכן.  ְוָעׂשּו  ימּו  ִקּיְ ַעְצָמם  ּבְ ֵהם  ה  ִהּנֵ ֲאֵליֶהם  יִכים  ּיָ ְוׁשַ
ִסיּפּוִרים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶזה  ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ ָרֵאל  ַאֲהַבת ִיׂשְ ּדְ ָהִעְנָין  ּבְ ּוְכמֹו  יָמם.  ְלַקּיְ ָנֵקל  ְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר  ּיִ ׁשֶ
תֹו  ְתִפיּלָ ּבִ ִהְפִסיק  ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ִמּכְ ּוְלדּוְגָמא  יִאים.  ׂשִ ֵמַהּנְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ִמּכָ
ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְליֹוֶלֶדת,  ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶהֱאִכיל  ָמָרק  ל  ֵ ּוִביּשׁ ֵעִצים  ְוָקַצץ  ְוָהַלְך 
ַעל  ְוִהְתאֹוֵנן  ִליִחידּות  ֶאָחד  ֵאָליו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ֵאיְך  ָהֶאְמָצִעי,  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ִמּכְ ִית.  ּבַ ּבַ ם  ׁשָ
ֲהֹלא  לֹו  ְוָאַמר  ְזרֹועֹו  ֶאת  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו״ר  ה  ְוִגּלָ ֲעֵליֶהם.  ִמְתאֹוְנִנים  ַאְבֵרִכים  ׁשֶ ָהִעְנָיִנים 
ַהְפָלַאת  מּוָבן  ר  ֲאׁשֶ ָך.  ּלְ ׁשֶ ְנעּוִרים  ֵמַהַחּטֹאות  הּוא  ֶזה  ְוָכל  גֹו׳  ַעְצִמי  ַעל  עֹוִרי  ַפד  ּצָ ׁשֶ ִתְרֶאה 

יב) בד״ה פזר נתן תרמ"ב. ועיין הגהה שני׳ בתניא פ״מ. ד״ה ארדה נא, תרנ״ח.

יג) ד״ה מצותה משתשקע, תרע"ח. ועייג״כ ד״ה ארדה נא, תרנ״ח.

יד) שמות רבה פ״ל, ט. ירושלמי ר״ה פ״א ה״ג. — וזהו אתדל״ע שקדמה לאתדל״ת, קדשנו במצותיו ואח״כ 

באתדל״ת  וכו',  אורות  בתוס׳  שלמעלה  ציצית  מעוררים  שלמטה  ציצית  כנגדו,  שונה  הקב״ה  כו׳  השונה  כל 

אתדל"ע. וזהו מש״כ בפנים וכן מה שהוא כו'. ועיין תו״א ביאור לד״ה כי עמך מקו״ח, ובכ״מ.



ְלִעְנָיִנים  יִכים  ּיָ ּשַׁ ׁשֶ ֵמֵאּלּו  ּוִבְפָרט  ְכָלל  ּבִ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ַמֲעַלת  ְורֹוְממּות 
ּלֹא  ׁשֶ ָהיּו  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהִעְנָיִנים  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶהם  ִעּמָ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ָהָיה  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ֵאּלּו,  ּכָ
בֹוד  ִמּכְ ַעְצמֹו.  ַעל  עֹורֹו  ַפד  ּצָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ּבְ ִריאּות  ַהּבְ ֲחִליׁשּות  ָעָליו  ַעל  ּפָ ְלֶמֱהֵוי,  ְדָבֵעי  ּכִ
ָהָיה  ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ְלִאיׁש  ַמ״ח  ּגְ ַלְלוֹות  ה  ִפּלָ ַהּתְ קֹוֶדם  ָהַלְך  ׁשֶ ֵאיְך  ֶצֶדק,  ַמח  ַהּצֶ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ
ִמּקּוהְרָאְרט  ִיחּוד  ּבְ ָנַסע  ַעםטו)  ּפַ ׁשֶ ַמֲהַר״ׁש,  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ִמּכְ ַפְרָנָסתֹו.  ּבְ לֹו  נֹוֵגַע 
ב,  ְוַהּלֵ ַהּמֹוַח  ְמַטְמֵטם  ִאיז  ֶנֶסְך  ֵיין  יּוְנֶגעְרַמאן  ְוָאַמר לֹו:  ֶאָחד  ַאְבֵרְך  ִעם  ם  ׁשָ ׁש  ְוִנְפּגַ אִריז  ְלַפּ
ָחַזר  ַמֲהַר״ׁש,  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ ִלְכבֹוד  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ַקט  ׁשָ ְוֹלא  ְלֵביתֹו,  ָהַאְבֵרְך  ְוָהַלְך  ִאיד.  ַא  ַזיי 
ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ֵאֶצל  ׁשֶ ָידּוַע  ר  ֲאׁשֶ ַוֲחֵרִדים.  ְיֵרִאים  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ְוָיְצָאה  ְתׁשּוָבה  ּבִ
ְידּוִעים  ים  ּוִבְזַמּנִ ִקיּצּור.  ּבְ ָהָיה  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ּבִ ָיָקר  ַמן  ַהּזְ ָהָיה  ַמֲהַר״ׁש 
ָהה  ְוׁשָ ְרחֹוָקה  ָנַסע ְנִסיָעה  ּוְבָכל ֹזאת  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַאֲחֵרי  ָבר  ּכְ ָהָיה  ּבֹוֶקר  ּבַ ִמיִנית  ְ ַהּשׁ ָעה  ָ ׁשּ ּבַ ה  ִהּנֵ
יאּותֹו,  ְנׂשִ ת  ְתִחיּלַ ּבִ ֵעֶדן  ָמתֹו  ִנׁשְ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ִמּכְ כּו׳.  ַאְבֵרְך  ִביל  ׁשְ ּבִ ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ ם  ׁשָ
דֹול  ַהּגָ ָאִחיו  ְוָאַמר לֹו  ְלמֹוְסְקָבה.  ֶזה  ַבר  ּדְ ְוָהָיה ָצִריְך ִלְנסֹוַע ַעל  ה  ֲחָדׁשָ ֵזיָרה  ּגְ ָאז  ְזרּו  ּגָ ר  ֲאׁשֶ
ָהָיה  (ָהְרָז"א  ִדיָנה  ַהּמְ ַפת  ׂשְ ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ְוֵאין  ֶאְצְלָך  ָיָקר  ַמן  ַהּזְ ֵעֶדן,  ָמתֹו  ִנׁשְ ָהְרָז"א 
ֲאָבל  הֹוָראֹוֶתיָך.  ִפי  ּכְ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ע  ֶאּסַ ְוָלֵכן  רּות,  ֶהיּכֵ ׂש  ְלַחּפֵ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ְוַגם  פֹות)  ׂשָ ּבְ ד  ְמלּוּמָ
ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ְוֵכן  ְוִהְצִליַח.  ַעְצמֹו  ּבְ ְוָנַסע  ֶזה  ַעל  ים  ִהְסּכִ ֹלא  ֵעֶדן  ָמתֹו  ִנׁשְ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ
לּותֹו ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַוֲאִפיּלּו ְלִאיׁש  ּדְ ּתַ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו״ר אֹודֹות ִהׁשְ ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ִסיּפּוִרים ִמּכְ
ם  ּגַ ִאם  י  ּכִ ּלֹו  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ַרק  ֹלא  ֶזה,  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  יַח  ְוִהּנִ ִמּיּות.  ַגׁשְ ּבְ אֹו  רּוָחִנּיּות  ּבְ ָרִטי,  ּפְ
ֲחֵבְרָך  ל  ׁשֶ ּסּוג  ּבַ ָלל  ּכְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלַבד  ּבִ זֹו  ֹלא  ה  ִהּנֵ ִעּמֹו  ָהָיה ֵמִטיב  ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ַאף  ּלֹו,  ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות 

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

ִריָאה,  ַהּבְ וַנת  ּוָ ּכַ ִאים  ְמַמּלְ ֶזה  ְיֵדי  ה ַעל  ְקדּוׁשָּ ּדִ טּות  ִלׁשְ ָכא  ְוִאְתַהּפְ ְפָיא  ַעל ְיֵדי ִאְתּכַ ה  ִהּנֵ ז) ְוִ
ית  ָכא ַנֲעׂשֵ ְפָיא ְוִאְתַהּפְ ַעל ְיֵדי ִאְתּכַ ְחּתֹוִנים, ְוֶזה ׁשֶ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ ִהיא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ ׁשֶ
ְנָין  ּבִ סֹוֵתר  ּבְ ְכמֹו  ּדִ ַהֵחְטא.  ַנֲעֵלית ִמּקֹוֶדם  ַמְדֵריָגה יֹוֵתר  ּבְ י, הּוא  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ יָרה  ּדִ
ְנָין  ַמְדֵריָגה יֹוֵתר ַנֲעֵלית ִמּבִ ְנָין ֶהָחָדׁש ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּבִ יָטא ׁשֶ ׁשִ ַהּקֹוֵדם ַעל ְמָנת ִלְבנֹות, ֲהֵרי ּפְ
יֹוֵתר  ַמְדֵריָגה  ּבְ יָרה  ּדִ ית  ַנֲעׂשֵ ָכא  ְוִאְתַהּפְ ְפָיא  ִאְתּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  מּוְכָרח  ֵכן  מֹו  ּכְ ַהּקֹוֵדם, 
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְפָיא  ִאְתּכַ ּדְ ְיֵדי  ַעל  ּדְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ְוַכְמבֹוָאר  ַנֲעֵלית, 
הּוא  ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ׁשֹון  ַהּלָ ׁשֶ ְוַאף  ֶוה.  ׁשָ ּבְ ָעְלִמין  הּו  כּוּלְ ּבְ הּוא  ׁשֶ ָהאֹור  ַהְיינּו  ָעְלִמין,  הּו  כּוּלְ ּבְ הּוא 
ֶגֶדר  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְך אֹור  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ וָנה הּוא  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ ר לֹוַמר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ָעְלִמין  ל  ּכָ ַהּסֹוֵבב  אֹור 
ֶגֶדר  ּבְ ֵאינֹו  ׁשֶ ַנֲעֶלה  אֹור  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ וָנה  ּוָ ַהּכַ א  ֶאּלָ ֲעֵליֶהם,  יף  ּוַמּקִ סֹוֵבב  הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָהעֹוָלמֹות 
ִנְקֵראת  יִקים  ַצּדִ ִטיַרת  ּפְ ם  ּגַ ְוָלֵכן  ק.  ּלֵ ִאְסּתַ ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  אֹור  ְלִגיּלּוי  קֹוֵרא  ְוָלֵכן  ָלל.  ּכְ עֹוָלמֹות 
ֶרת  ִאּגֶ ּבְ רֹות  ִאּגְ ב'  ֵיׁש  ה  ִהּנֵ ּדְ יֹוֵתר.  ּבְ ַנֲעֶלה  אֹור  יּלּוי  ּגִ הּוא  קּות  ּלְ ִהְסּתַ י  ּכִ קּות,  ּלְ ִהְסּתַ ם  ׁשֵ ּבְ
ַרת  ּפָ ִעְנַין  ּבְ ם  ׁשָ ְמבֹוָאר  קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ ִעְנַין  ַהב'  ֶרת  ּוָבִאּגֶ קּות.  ּלְ ַהִהְסּתַ ִעְנַין  ָבֲאִרים  ּמְ ׁשֶ ַהּקֹוֶדׁש 
ִעְנָין  ִאם  י  ּכִ ֵמאֹות,  ַהּטְ ְקִליּפֹות  ג'  ְלָבֵרר  ְיכֹוִלים  ֵאין  ְפִנים  ּבִ ים  ֲעׂשִ ַהּנַ ָהִעְנָיִנים  ּדְ את.  ַחּטָ
ה ֵאין  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ יִקים.  ַצּדִ ל  ׁשֶ ין ִמיָתָתם  ְמַדּמִ ְוָלֶזה  חּוץ.  ּבַ ית  ֲעׂשֵ ַהּנַ ָרה  ּפָ ְוָקא,  ּדַ חּוץ  ּבַ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ
ִסיּלּוָקן  ֵאיַרע  ֲאָבל  ֵמַאְרֵצינּו,  ִלינּו  ּגָ ְוָקא  ּדַ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ֲחָטֵאינּו  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ה,  ֲאדּוּמָ ָרה  ּפָ

טו) ס׳ התולדות מהר״ש ע׳ עז בארוכה.



ל  קּוָלה ִמיָתָתן ׁשֶ ״לטז): ׁשְ ֶזה ב' ַמַאְמֵרי ַרּזַ ֵיׁש ּבָ יִקים  ּדִ ַצּ ל  ׁשֶ ִסיּלּוָקן  ִעְנַין  ּבְ ה  יִקים. ְוִהּנֵ ל ַצּדִ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֵמחּוְרּבַ יֹוֵתר  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסיּלּוָקן  ה  ָקׁשֶ ֱאלֵֹקינּו.  ית  ּבֵ ֵריַפת  ׂשְ ּכִ יִקים  ַצּדִ
ים  ּיִ ל ָהַרּבִ יְרׁשּו ּכָ קּות ּפֵ ּלְ ִריְך הּוא. ּוֵפירּוׁש ִעְנַין ִהְסּתַ א ּבְ קּוְדׁשָ ק ְיָקָרא ְדּ ּלֵ ל ֶזה ִאְסּתַ ַעל ְיֵדי ּכָ
ַמח  ַהּצֶ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ָהֶאְמָצִעי,  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ
ת מֹוִרי  ַ ָמתֹו ֵעֶדן ּוְכבֹוד ְקדּוּשׁ ת ַאְדמֹו״ר ִנׁשְ ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ת ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש, ּכְ ַ בֹוד ְקדּוּשׁ ֶצֶדק, ּכְ
י  ּכִ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַמְעָלה  ה  ֲעִלּיָ הּוא  ׁשֶ קּות  ּלְ ִהְסּתַ יַבת  ּתֵ ֵפירּוׁש  ּבְ וָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין  ׁשֶ ַאְדמֹו״ר,  ְוָחִמי 
ּדֹור  נּו,  ֵמִאּתָ ּתֹוְבִעים  ְוֶזה  רֹוְממּות.  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה  ְלַמּטָ ִנְמָצא  הּוא  ׁשֶ וָנה  ּוָ ַהּכַ ִאם 
ִניט  אס  ּדָ ְמ׳ָהאט  ַאז  ֲהַגם  ַאז  ֲחִביִבין,  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ ִלְכבֹוד  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
דֹור  ּדְ ְוָהֲעבֹוָדה  ֲחִביִבין  ִביִעין  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ָמקֹום  ל  ִמּכָ אֹויְסֶגעָהאֶרעֶוועט,  ִניט  אּון  ַפאְרִדיְנט 
ָיַדע  ר  ֲאׁשֶ ֲהִמית,  ַהּבַ ֶנֶפׁש  ּדְ טּות  ְ ַהּשׁ ַלֲהפֹוְך  ׁש.  ַמּמָ ה  ְלַמּטָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יְך  ְלַהְמׁשִ הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ
אּון  אס  ּדָ ָהאט  ֶער  ָוואס  ֲהִמית  ַהּבַ ֶנֶפׁש  פּון  ָקאְך  עם  ּדֶ אּון  אס,  ּדָ ָהאט  ֶער  ַאז  יּה  ַנְפׁשֵ ּבְ ֱאיָנׁש 

ה. ָ ְקדּוּשׁ טּות ּדִ ה ְוַלֲהפֹוְך ֶאת ֶזה ִלׁשְ ר ַאָמאל ָנאְך ִניֶדעִריֶקער, ַלֲעׂשֹות ִמּזֶ ֶאְפׁשָ

יֹות  קּוׁשְ ה  ְוַכּמָ ִרים  ְוֶהְסּתֵ ֶהְעֵלמֹות  ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַאף  ּדְ ר,  ּטַ ִאְתּפַ ּדְ יָקא  ַצּדִ ִעְנַין  ְוֶזהּו  ח) 
ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְכֵדי  יק.  ִהְסּפִ ֹלא  ֶזה  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ מּוָבִנים,  י  ְלּתִ ּבִ ְוִעְנָיִנים 
ַרק  ה ֹלא  ָקׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ל  ִסיּלּוָקן ׁשֶ ן ִעְנַין  ּכֵ ָהָיה ַגם  הּו ָעְלִמין,  כּוּלְ ִריְך הּוא ּבְ ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ הּוא  ֶזה  ּבָ וָנה  ּוָ ַהּכַ ְוַתְכִלית  ן.  ֵמַהחּוְרּבָ יֹוֵתר  ִאם  י  ּכִ ן  חּוְרּבָ ּכַ
ּדֹור  ִאין  ִזיְך  ְמ׳ֶגעִפיְנט  ַאז  ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ִמּכָ ּתֹוְבִעים  ְוֶזה  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ּלֹא  ׁשֶ ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַהְנָהַגת  ׁשֶ ָלִראׁשֹון,  ִביִעי  ׁשְ הּוא  ׁשֶ הּוא  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַמֲעַלת  ל  ּכָ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ
ם  ְקָרא ׁשָ תּוב ַוּיִ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ִעְנָינֹו הּוא ּכְ ּכָ י ָיַדע ׁשֶ לּום ַוֲאִפיּלּו ֹלא ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ּכִ ׂש ְלַעְצמֹו ּכְ ִחיּפֵ
עקּוֶמען ִאין ַאֶזעְלֶכע ֶעְרֶטער  הּוא — ּגֶ ם ֲהָוָי׳ ֵאל עֹוָלם. ְודּוְגַמת ַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ ׁשֵ ּבְ
אּון  ַקְייט  ִאיִדיׁשְ פּון  עוואּוְסט  ּגֶ ִניט  ־ְטִליְכַקְייט,  ּגֶ פּון  עוואּוְסט  ּגֶ ִניט  אְרְטן  ּדָ ְמ׳ָהאט  ָוואס 
ַא  ָאן  ִגיֵלייְגט  ָאּפְ ִזיְך  ֶמען  ָהאט  אְרְטן  ּדָ ֵזֶייעְנִדיק  אּון  ית  ּבֵ ַאֶלף  פּון  ֲאִפיּלּו  עוואּוְסט  ּגֶ ִניט 
ִריאֹות  י ַהּקְ ּתֵ ְקָרא, ׁשְ ת ַאל ּתִ ִמּדַ יּמּוד ּבְ ַהּלִ ּבְ ְקִריא, ְוָידּוַע ׁשֶ א ַוּיַ ְקָרא ֶאּלָ ְקָרא ַוּיִ ַזייט, אּון ַאל ּתִ
ֶער  אֹויּב  ַאז  ֵליַדע  ָצִריְך  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְקָרא.  ַוּיִ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ תֹוָרה  ּבְ ְמפֹוָרׁש  ֲהֵרי  ֶזה  ּבָ ְוַגם  ימֹות.  ַקּיָ
ָזאל  ֶיעֶנער  ַאז  ֶזעהן  אְרְפְסטּו  ּדַ ְקִריא.  ַוּיַ ער  ּדֶ ַזיין  מּוז  ְקָרא,  ַוּיִ ער  ּדֶ ַאייְנֵגיין  ָזאל  ִאים  ִוויל 
פּון  עוואּוְסט  ּגֶ ִניט  ֶיעֶנער  ָהאט  ִאיְצט  יז  ּבִ ַאז  ֲהַגם  אֹויְסרּוְפען.  אֹויְך  ָנאר  ִוויְסן  ָנאר  ִניט 
ַרֶייען ֵאל עֹוָלם, ִניט ֵאל ָהעֹוָלםיז), ַהְיינּו  אְרְפְסטּו ֶזעהן ַאז ֶער ָזאל ׁשְ ער ִאיְצט ּדַ אְרִניט, ָאּבֶ ּגָ
ַעל  ְוׁשֹוֵלט  ל  מֹוׁשֵ ֱאֹלקּות  ׁשֶ א  ֶאּלָ ַעְצמֹו,  ְפֵני  ּבִ ִעְנָין  ְועֹוָלם  ַעְצמֹו  ְפֵני  ּבִ ִעְנָין  הּוא  ֱאלֹקּות  ׁשֶ

א ַחד. עֹוָלם ֶוֱאֹלקּות הּוא ּכֹוּלָ י ִאם ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכִ

ל  ִמּכָ ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֲעבֹוַדת  ֶאֱעבֹוד  ֵלאֹמר,  ִלּבֹו  ָעַרב  ר  ֲאׁשֶ ְוֵאיֶזהּו  ֶזה  הּוא  ִמי  י  ּכִ ְוַאף  ט) 
ֶזה  ַעל  ַהּכֹחֹות  לֹו  נּו  ְוִניּתְ ֶזהיח)  ּבָ יב  ּוְמחּוּיָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יְך  ּיָ ׁשַ ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ָמקֹום 
בֹוד  ּכְ ֶהְרָאנּו  ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  ְכָלל,  ּבִ ְוַעד  ַעד,  ְוֵאיָלְך  ּנּו  ּוִמּמֶ ָהִראׁשֹון  ֶהְרָאנּו  ׁשֶ ַהַהְנָהָגה  ְיֵדי  ַעל 

טז) ר״ה יח, ב. איכה רבה א, ט.

יז) ראה לקו"ת ס״פ תבוא. סד״ה אנכי ה״א תער״ג. 

יח) ראה תו״א ר״פ וארא וס״פ ויצא.



ּגּוָפא  ְוֶזהּו  ֶזה.  ַעל  ּכֹחֹות  ָלנּו  ְוָנְתנּו  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָסְללּו  ֵהם  ׁשֶ ַאְדמֹו״ר,  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ
ֶזה  ּכָ אֹוֶפן  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ְוַעל  ִביֵלנּו.  ׁשְ ּבִ ּלּו  ְוִנְתּגַ נּו  ִניּתְ ּכֹחֹות  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ דֹור  ּדְ ַהֲחִביבּות 
ַמְדֵריָגה ַנֲעֵלית יֹוֵתר  ִמי ְוַהחֹוְמִרי, ְוִיְהֶיה עֹוד ּבְ ׁשְ ה ַהּגַ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ִכיָנה ְלַמּטָ ר ׁשְ ְך ִעיּקַ יּוְמׁשַ
ָהָיה  מֹו ׁשֶ א ְמֹאד יֹוֵתר ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ַוֲאִפיּלּו ּכְ יַח ְוִנּשָׂ ׁשִ ּמָ ּבַ תּוב  ּכָ ם ִמּקֹוֶדם ַהֵחְטא, ּוְכמֹו ׁשֶ ּגַ
ּוַמְכאֹוֵבינּו  א  ָנׂשָ הּוא  ֳחָלֵינּו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ַאְדמֹו״ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ ּוְכבֹוד  ַהֵחְטאיט).  קֹוֶדם 
ְמֵהָרה  ּבִ ה  ִהּנֵ ָצָרֵתנּו,  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲהֵרי  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו,  א  ְמדּוּכָ ֵעינּו  ׁשָ ִמּפְ ְמחֹוָלל  ְוהּוא  ְסָבָלם, 
ְוַיֲעִמיֵדנּו  יו,  ַיְחּדָ ם  ּגַ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוָגלּות  ָהרּוָחִני  לּות  ִמּגָ ַמְרִעיתֹו  ֹצאן  ִיְגַאל  יַדן  ּדִ ּוַבֲעָגָלא  ְבָיֵמינּו 
ַמהּות  ר ִויַאֵחד אֹוָתנּו ּבְ ֵ ַקּשׁ ּיְ יּלּוִים, ְועֹוד יֹוֵתר — ׁשֶ ּגִ ל ֶזה הּוא ֲעַדִיין ַרק  ֶקֶרן אֹוָרה. ֲאָבל ּכָ ּבְ
לּות ָהעֹוָלמֹות ְוִעְנַין  ְלׁשְ ּתַ ל ְיִריַדת ְוִהׁשְ וָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכַ ִניִמּיּות  ּפְ רּוְך הּוא. ְוֶזהּו  ְוַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ
ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ְיָקָרא  ק  ּלֵ ִאְסּתַ ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסיּלּוָקן  ְוִעְנַין  ְוִתיּקּונֹו  ַהֵחְטא 
יר  ָיׁשִ ָאז  ִיְהֶיה  בֹוָתם  מֹוׁשְ ּבְ ִיְהֶיה אֹור  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוְלָכל  ָרָמה  ָיד  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ּיֹוִציֵאנּו  ּוְכׁשֶ הּוא. 
ְלׁשֹון  ּבִ ְוַגם  ה)  ִפּלָ ַהּתְ ח  נּוּסַ ּבְ הּוא  ׁשֶ (ּוְכמֹו  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ִיְמלֹוְך  ֲהָוָי׳  ּגֹו׳  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמׁשֶ
ֲהָוָי׳  ְוגֹו׳  ְלֶמֶלְך  ֲהָוָי׳  ְוָהָיה  יִמים  ּוְמַסּיְ א.  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ָקֵאים  ַמְלכּוֵתיּה  ֲהָוָי׳  ְרּגּוםכ)  ּתַ
ל  ׁשֶ ִסיּלּוָקן  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ מֹו,  ּוׁשְ ֲהָוָי׳  ין  ּבֵ ִחיּלּוק  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד,  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד 
ִעְנָיִנים  ַאֶלע  י  ּדִ ׁשֹוין  ְמ׳ִאיז  ַאז  ְוֵכיָון  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֵמחּוְרּבַ ם  ּגַ יֹוֵתר  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ
ִזיְך  ֶזעְהןכא)  ה  ְוִנְזּכֶ ִביִעי.  ְ ַהּשׁ ּדֹור   — נּו  ּבָ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ֵאין  יו  ַעְכׁשָ ה  ִהּנֵ ּדּוְרְכֶגעַגאְנֶגען, 

ָרה ְטָפִחים, ְוהּוא ִיְגָאֵלנּו. ה ֵמֲעׂשָ ה ִאין ַא ּגּוף ּוְלַמּטָ א ְלַמּטָ י׳ן ּדָ ִמיְט׳ן ֶרּבִ

יט) ראה לקוטי תורה להאריז"ל פ׳ תשא. ס׳ הלקוטים פ׳ שמות. ולכאורה צ״ע מס׳ הגלגולים פי״ט הובא 

בלקו״ת פ׳ צו ד״ה והניף. ואולי יש ליישב עפמ״ש בס׳ הגלגולים פ״ז הובא בלקו״ת שה״ש בסופו.

כ) ראה לקו״ת שה״ש ד״ה הנך יפה רפ"ב.

כא) ראה סו״ס חסידים (הובא בגליון הש״ס לכתובות קג, א). במדב״ר פי״ט, יג.



  






