ב"ה

ַמ ֲאמָר בָא ִתי ְלגַנ ִי ה'תשי"א
. .1

ּכוֹ ֵתב ְּּכבוֹ ד ְּ -קדֻ ּ ַּׁשת מוֹ ִרי וְּ חָ ִמי אַּׁ ְּדמוֹ "ר ְּ ּבמַּׁ א ֲָמרוֹ לְּ יוֹ ם הִ סְּ ּ ַּׁתלְּ קוּתוּ ,יוּ"ד ְּשבָ ט ה'שי"ת:

. .2

יתא ְב ִּמ ְד ַרׁש ַרבָּ ה ( ִּב ְמקוֹמ ֹו) לְ גַן ֵאין
אתי לְ ַגנִּי אֲ ח ִֹּתי כַ לָּה ,וְ ִּא ָּ
בָּ ִ

. .3

כְ ִּתיב כָּ אן ֶאלָּא לְ ַגנִּי ,לְ גִּ נּונִּי ,לְ ָּמקוֹם ֶׁש ָּהיָּה עִּ ָּק ִּרי בַ ְת ִּחלָּהְ ,דעִּ ַקר
ְׁשכִּ ינָּה בַ ַת ְחת ֹונִּים ָּהיְ ָּתה .עַ ד כָּ אן לְ ׁשוֹנ ֹוּ .ולְ ָּה ִּבין ִּדּיּוק ַהלָּׁשוֹן עִּ ַקר
ַאדמ ֹו"ר ַהזָּ ֵקן
ְׁשכִּ ינָּהִּ ,הנֵה ְבפֵ רּוׁש ְׁשכִּ ינָּה ְמבָּ ֵאר כְ בוֹד ְ -קדֻ ַשת ְ
ּומ ְתלַבֶ ֶׁשתִּ ,מלְ ׁשוֹן וְ ָּׁשכַ נ ְִּתי
ֶׁשנ ְִּק ֵראת ְׁשכִּ ינָּה עַ ל ֵׁשם ֶׁששוֹכֶ נֶת ִּ
אׁשית ִּה ְתגַלּות אוֹר ֵאין -סוֹף .וְ ִּהנֵה ִּמ ַמה ֶשכו ֵֹתב
ְבתוֹכָּ םֶׁ ,שהּוא ֵר ִּ
אׁשית ִּה ְתגַלּות אוֹר ֵאין -סוֹף נ ְִּק ֵראת ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה ,מּובָּ ן ִּמזֶ ה
ֶׁש ֵר ִּ
ֶׁשעִּ ְניַן ְׁשכִּ ינָּה הּוא לְ ַמעְ לָּה ַמעְ לָּה ֵמאֲ ִּצילּות גַם כֵ ן ,גַם ִּב ְב ִּחינַת
אׁשית ַה ִּה ְתגַלּות הּוא ְבאוֹר ֵאין -סוֹף
ָּהאוֹר ֶׁשלִּ פְ נֵי ַה ִּצ ְמצּוםֶׁ ,שהֲ ֵרי ֵר ִּ
ַאדמ ֹו"ר ָּה ֶא ְמצָּ עִּ י כִּ י
ֶׁשלִּ פְ נֵי ַה ִּצ ְמצּוםּ ,וכְ מ ֹו ֶׁשכָּ ַתב כְ בוֹד ְ -קדֻ ַשת ְ
ָארת ַה ַקו וְ חּוט לְ גַבֵ י עַ ְצ ִּמּיּות אוֹר ֵאין -סוֹף נ ְִּק ֵראת ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה.
ֶה ַ
כִּ י עִּ ְניַן ְׁשכִּ ינָּה הּוא ְבכָּ ל ָּמקוֹם לִּ פְ נֵי עִּ ְניָּנ ֹו .לְ גַבֵ י אֲ ִּצילּות ִּהנֵה
ַה ַמלְ כּות נ ְִּק ֵראת ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה .וְ גַם בָּ זֶ ה ַמה ֶש ַמלְ כּות ַדאֲ ִּצילּות
ַאדמ ֹו"ר ַהצֶ ַמח -צֶ ֶדק ֶׁשזֶ הּו
נ ְִּק ֵראת ְׁשכִּ ינָּה ְמבָּ ֵאר כְ בוֹד ְ -קדֻ ַשת ְ
ַדוְ ָּקא כְ מ ֹו ֶׁש ַנע ֲֵשית ְב ִּחינַת עַ ִּתיק לְ ע ֹולַם ַה ְב ִּריָאה ,אֲ בָּ ל ִּב ְהיו ָֹּתּה
בַ אֲ ִּצילּות ִּהיא ְמי ֶֻח ֶדת עִּ ָּמ ֶהם (עִּ ם ַה ְספִּ ירוֹת ַדאֲ ִּצילּות) וְ ֹלא ַׁשּיְָּך
ּומכָּ ל ָּמקוֹם ֵאין זֶ ה סו ֵֹתר לְ ַמה ֶׁשנ ְִּתבָּ ֵאר לְ עֵ יל ֶׁש ַה ַקו
לְ ׁשוֹן ְׁשכִּ ינָּהִּ .
נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה ,כִּ י ְׁשכִּ ינָּה ֶׁשנֶאֱ ַמר ְב ִּד ְב ֵרי ַרבו ֵֹתינּו זִּ כְ ר ֹונָּם -
לִּ ְב ָּרכָּ ה ַהיְ נּו ַמלְ כּות ַדאֲ ִּצילּות ,וְ ַאף גַם זֹאת ַרק כְ ֶׁש ַנע ֲֵשית ְב ִּחינַת
עַ ִּתיק לִּ ְב ִּריָאה ַדוְ ָּקא ,אֲ בָּ ל ְב ָּׁש ְר ָּׁשּהַ ,היְ נּו כְ מ ֹו ֶׁשהּוא לְ גַבֵ י אוֹר ֵאין -
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ַאחד ַה ְטעָּ ִּמים ַמה ֶש ַה ַקו
סוֹףִּ ,הנֵה גַם ַה ַקו נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה .וְ ַ
ַאדמ ֹו"ר
נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה לְ גַבֵ י אוֹר ֵאין -סוֹף ,כָּ ַתב כְ בוֹד ְ -קדֻ ַשת ְ
ַמהֲ ַר"ׁש לְ פִּ י ֶׁש ַה ַקו כַ ּוָּ נַת ַה ְמ ָּׁשכָּ ת ֹו ִּב ְׁש ִּביל ֶׁשּיִּ ְתלַבֵ ׁש בָּ ע ֹולָּמוֹת
אׁשית ֹו נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה.
וְ נ ְִּׁשמוֹת יִּ ְש ָּר ֵאל ,וְ לָּכֵ ן ִּהנֵה גַם ְב ֵר ִּ
ּולְ ַמעְ לָּה יו ֵֹתר ְׁשכִּ ינָּה ְב ָּׁש ְרׁש ֹו ָּה ִּראׁשוֹן לְ ַמעְ לָּה ֵמ ַה ִּצ ְמצּוםְ ,מבָּ ֵאר
ַאדמ ֹו"ר נ ְִּׁש ָּמת ֹו עֵ ֶדן ֶׁשגִּ לּוי ָּהאוֹר כְ מ ֹו ֶׁשהּוא לִּ פְ נֵי
כְ בוֹד ְ -קדֻ ַשת ְ
ַה ִּצ ְמצּום ,נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּהֶׁ .ש ִּבכְ לָּלּות ָּהאוֹר ֶׁשלִּ פְ נֵי ַה ִּצ ְמצּום יֵׁש
ּוב ִּה ְתפַ ְשטּות ָּהאוֹר ב'
ב ֹו ג' ַמ ְד ֵרגוֹת ,עֶ צֶ ם ָּהאוֹר וְ ִּה ְתפַ ְשטּות ָּהאוֹרְ ,
ַמ ְד ֵרגוֹת גִּ לּוי ָּהאוֹר כְ מ ֹו ֶׁשהּוא לְ עַ ְצמ ֹו ֶׁשזֶ הּו ְמקוֹר אוֹר ַהסוֹבֵ ב,
וְ גִּ לּוי ָּהאוֹר לְ עַ ְצמ ֹו ַה ַשּיְָּך לְ ָּהע ֹולָּמוֹת ֶׁשזֶ הּו ְמקוֹר אוֹר ַה ְמ ַמלֵא,
וְ גִּ לּוי ָּהאוֹר ַהזֶ ה נ ְִּק ָּרא ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה .וְ ַאף ֶׁשהּוא לִּ פְ נֵי ַה ִּצ ְמצּום וְ ִּאי -
ֶאפְ ָּׁשר ֶׁשּיִּ ְהיֶה ָּמקוֹר לְ ע ֹולָּמוֹתֶׁ ,שלָּכֵ ן הֻ ְצ ַרְך לִּ ְהיוֹת ַה ִּצ ְמצּום,
וְ ִּצ ְמצּום ָּה ִּראׁשוֹן ֶׁשהּוא ִּב ְב ִּחינַת ִּסלּוק ַדוְ ָּקאִּ ,מכָּ ל ָּמקוֹם נ ְִּק ָּרא
ְב ֵׁשם ְׁשכִּ ינָּה .וְ זֶ הּו ִּדּיּוק ַהלָּׁשוֹן עִּ ַקר ְׁשכִּ ינָּה בַ ַת ְחת ֹונִּים ָּהיְ ָּתהַ ,היְ נּו
ֶׁשגִּ לּוי ַה ְשכִּ ינָּה בַ ַת ְחת ֹונִּים ,הּוא ֹלא ַה ְשכִּ ינָּה כְ מ ֹו ֶׁשהּוא לְ גַבֵ י
אֲ ִּצילּותַ ,היְ נּו ַמלְ כּות ,גַם ֹלא כְ מ ֹו ֶׁשהּוא לְ גַבֵ י אוֹר ֵאין -סוֹףַ ,היְ נּו
ִּימּיּות ַה ְשכִּ ינָּה ָּהיְ ָּתה בַ ַת ְחת ֹונִּים ַדוְ ָּקא ,כִּ י
ַה ַקו ,כִּ י ִּאם עִּ ַקר ּופְ נ ִּ
ָּהאוֹר ֶׁשנ ְִּתלַבֵ ׁש בָּ ע ֹולָּמוֹת הֲ ֵרי הּוא בָּ א ְב ֵס ֶדר וְ ַה ְד ָּרגָּהּ .ולְ ַמעְ לָּה
ּומ ְׁש ַתלְ ֵׁשל ִּמ ְת ַמעֵ ט ָּהאוֹר .וְ כֵ ן
ֵמ ִּאיר ְבגִּ לּוי יו ֵֹתר ,וְ כָּ ל ַמה ֶשנ ְִּמ ָּׁשְך ִּ
הּוא ִּבכְ לָּל בָּ אוֹר ְד ֵס ֶדר ִּה ְׁש ַתלְ ְׁשלּות .וְ ַאף ֶׁשק ֶֹדם ַה ֵח ְטא ָּהיָּה גַם
לְ ַמ ָּטה ָּהאוֹר ְבגִּ לּויִּ ,מכָּ ל ָּמקוֹם ָּהיָּה גַם ָאז גִּ לּוי ָּהאוֹר יו ֵֹתר
לְ ַמעְ לָּהּ .וכְ ַמאֲ ַמר ַרבו ֵֹתינּו זִּ כְ ר ֹונָּם -לִּ ְב ָּרכָּ ה נ ָָּּטה יְ ִּמינ ֹו ּובָּ ָּרא ָּׁש ַמיִּ ם
ָארץֶ .אלָּא ַהכַ ּוָּ נָּה עַ ל ָּהאוֹר ֶׁשלְ ַמעְ לָּה ֵמע ֹולָּמוֹת,
נ ָָּּטה ְשמֹאל ֹו ּובָּ ָּרא ֶ
עִּ ַקר ְׁשכִּ ינָּה.
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ב) וְ ִהנֵּה זֶ ה ְדעִּ ַקר ְׁשכִּ ינָּה בַ ַת ְחת ֹונִּים ָּהיְ ָּתהְ ,מבוָֹאר ֵמ ַה ִּמ ְד ָּרׁש
ְד ַת ְחת ֹונִּים ָּק ֵאי עַ ל ע ֹולָּם ַהזֶ ה ַהג ְַׁש ִּמיּ ,וכְ מ ֹו ֶׁש ְמבָּ ֵאר ְדעַ ל יְ ֵדי ֵח ְטא
ָארץ ל ָָּּר ִּקיעַ  ,וְ עַ ל יְ ֵדי ַמ ַתן תו ָֹּרה עַ ל
עֵ ץ ַה ַדעַ ת נ ְִּס ַתלְ ָּקה ַה ְשכִּ ינָּה ֵמ ֶ
אתי לְ ַגנִּי לְ גִּ נּונִּי .וְ עִּ ַקר ַה ִּסלּוק ֶׁש ַנע ֲָּשה עַ ל יְ ֵדי ַה ֵח ְטא הּוא
ַהר ִּסינַי בָּ ִּ
ְב ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת ַדוְ ָּקאּ .וכְ מ ֹו ֶׁש ְבעִּ ְניַן ַה ֵח ְטא ,הֲ ֵרי עִּ ַקר ַהחֲ ָּט ִּאים
ָּהיָּה ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ תֶׁ ,שהֲ ֵרי עַ ל יְ ֵדי ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת ָּהיָּה נ ְִּתינַת
ָּמקוֹם לִּ ְׁשָאר ַהחֲ ָּט ִּאים ,וְ ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת ָּהיָּה ִּסבָּ ה וְ גו ֵֹרם
לְ ַהחֲ ָּט ִּאים ְד ַקיִּ ן וֶ אֱ נוֹׁש וְ כּו' ,כְ מ ֹו כֵ ן הּוא ִּבפְ ֻעלַת ַה ֵח ְטאְ ,ד ַה ִּסלּוק
ֶׁש ַנע ֲָּשה עַ ל יְ ֵדי ַה ֵח ְטא ִּהנֵה עִּ ַקר ַה ִּסלּוק הּוא ַמה ֶשנ ְִּס ַתלֵק עַ ל יְ ֵדי
ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת ֵמע ֹולָּם ַהזֶ ה ַה ַת ְחתוֹן ַדוְ ָּקאִּ .דכְ ֵׁשם ֶׁשעִּ ַקר ְׁשכִּ ינָּה
בַ ַת ְחת ֹונִּים הּוא בָּ ע ֹולָּם ַהזֶ ה ַדוְ ָּקאִּ ,הנֵה כְ מ ֹו כֵ ן הּוא ְב ַה ִּסלּוק
ָארץ ַדוְ ָּקאֶׁ ,שזֶ ה ַנע ֲָּשה עַ ל
ְדעִּ ַקר ַה ִּסלּוק הּוא ַמה ֶשנ ְִּס ַתלְ ָּקה ֵמ ָּה ֶ
ָארץ ל ָָּּר ִּקיעַ ,
יְ ֵדי ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ תֶׁ ,שעַ ל יְ ֵדי זֶ ה נ ְִּס ַתלְ ָּקה ַה ְשכִּ ינָּה ֵמ ֶ
וְ זֶ הּו גַם כֵ ן ַה ַטעַ ם ֶׁש ֵאינ ֹו ְמצָּ ֵרף ( ְב ַה ַמאֲ ָּמר) ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת עִּ ם
ַהחֲ ָּט ִּאים ְד ַקיִּ ן וֶ אֱ נוֹׁש וְ חו ֵֹׁשב זֶ ה ִּבפְ נֵי עַ ְצמ ֹו ,לְ פִּ י ֶׁש ְב ַהחֲ ָּט ִּאים ְד ַקיִּ ן
וֶ אֱ נוֹׁש נ ְִּס ַתלְ ָּקה ַה ְשכִּ ינָּה ֵמ ָּר ִּקיעַ לְ ָּר ִּקיעַ ַ ,מה ֶש ֵאין כֵ ן ְב ֵח ְטא עֵ ץ
ָארץ ,זֶ ה
ָארץ ל ָָּּר ִּקיעַ ֶׁ ,שלְ בַ ד זֹאת ֶׁש ַה ִּסלּוק ֵמ ָּה ֶ
ַה ַדעַ ת ֶׁשנ ְִּס ַתלְ ָּקה ֵמ ֶ
ְבעִּ ָּקר נ ֹוגֵעַ לָּנּוִּ ,הנֵה זֶ הּו גַם עִּ ַקר עִּ ְניַן ַה ִּסלּוק.
יקים וְ הו ִֹּרידּו ֶאת ַה ְשכִּ ינָּה
ַאחר כָּ ְך עָּ ְמדּו ז' צַ ִּד ִּ
ּומ ְמ ִּׁשיְך בַ ַמאֲ ָּמר) וְ ַ
( ַ
ּומ ַקצֵ ר
ַאב ָּר ָּהם זָּ כָּ ה וְ הו ִֹּריד ֶאת ַה ְשכִּ ינָּה ֵמ ָּר ִּקיעַ ז' לְ ו' כּו' ( ְ
לְ ַמ ָּטהְ ,
יבין)
ּומ ַסּיֵם) עַ ד כִּ י מ ֶֹׁשה ֶׁשהּוא ַה ְש ִּביעִּ י (וְ כָּ ל ַה ְש ִּביעִּ ין חֲ ִּב ִּ
בָּ זֶ ה ְ
ָארץְ .דעִּ ַקר עִּ ְניַן ַה ַה ְמ ָּׁשכָּ ה הּוא עַ ל יְ ֵדי מ ֶֹׁשהֶׁ ,שהֲ ֵרי
הו ִֹּריד ֹו לְ ַמ ָּטה בָּ ֶ
ָארץִּ ,דכְ ֵׁשם ֶׁש ְבעִּ ְניַן ַה ִּסלּוק ִּמלְ ַמ ָּטה
מ ֶֹׁשה ַדוְ ָּקא הו ִֹּריד ֹו לְ ַמ ָּטה בָּ ֶ
ָארץ כַ נִּזְ כָּ ר
לְ ַמעְ לָּה הֲ ֵרי ָּהעִּ ָּקר הּוא ְב ֵח ְטא עֵ ץ ַה ַדעַ ת ֶׁשנ ְִּס ַתלֵק ֵמ ָּה ֶ
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לְ עֵ ילִּ ,הנֵה כְ מ ֹו כֵ ן הּוא ְבעִּ ְניַן ַה ַה ְמ ָּׁשכָּ ה ִּמלְ ַמעְ לָּה לְ ַמ ָּטה ,עִּ ַקר עִּ ְניַן
ָארץ ַדוְ ָּקאִּ ,דלְ בַ ד זֹאת ֶׁש ַה ַה ְמ ָּׁשכָּ ה לְ ַמ ָּטה
ַה ַה ְמ ָּׁשכָּ ה הּוא לְ ַמ ָּטה בָּ ֶ
ְבעִּ ָּקר נ ֹוגֵעַ לָּנּוִּ ,הנֵה זֶ הּו גַם עִּ ַקר עִּ ְניַן ַה ַה ְמ ָּׁשכָּ ה .וְ זֶ ה ַנע ֲָּשה עַ ל יְ ֵדי
מ ֶֹׁשה ַדוְ ָּקא .וְ ַה ַטעַ ם לָּזֶ ה ְמבָּ ֵאר ְב ַה ַמאֲ ָּמר ְבמֻ ְסגָּר ,כִּ י כָּ ל ַה ְש ִּביעִּ ין
יבין.
חֲ ִּב ִּ
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