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       ב”ה

מאמר קבלת הנשיאות

"באתי לגני", יו"ד שבט תשי"א

מבוא וסקירה

טרם הסתלקותו, בשנת תש"י, רשם הרבי הריי"צ 'המשך' מאמרים בן עשרים 
פרקים, שהראשון שבהם – מאמר דיבור המתחיל "באתי לגני" – נועד ללימוד 

בשבת קודש יו"ד שבט, יום הסתלקותה של הרבנית רבקה, אשת אדמו"ר 
מהר"ש. אך למעשה, כשניגשו החסידים ללימוד המאמר בשבת קודש, לפני 

תפילת שחרית, היה זה כבר אחר הסתלקותו של הרבי הריי"צ, שאירעה 
באותו בוקר.

שנה לאחר מכן, ביו"ד שבט תשי"א, אחר הפצרות רבות מצד החסידים 
והמקושרים ברחבי העולם, ניאות הרבי לקבל על עצמו את הנשיאות, וביטא 

זאת כאשר פתח באמירת המאמר הראשון שלו, שנסב גם הוא על הפסוק 
"באתי לגני" )כפי שנהג הרבי הריי"צ, כשפתח את המאמר הראשון שלו, 

באותו דיבור המתחיל – "ראשית גוים עמלק", בו נפתח המאמר האחרון של 
הרבי הרש"ב(.

המאמר הוגה על ידי הרבי ויצא לאור לקראת י”א ניסן של אותה שנה. 
במאמר יסודי זה עסק הרבי בעניין "כל השביעין חביבין" והגדיר את תפקיד 

דורנו, 'הדור השביעי' מאדמו"ר הזקן, להביא את הגאולה בפועל ממש. 
במהלך המאמר הזכיר הרבי מספר פעמים את כל רבותינו נשיאינו, וכך 

נהג גם במשך השנים הבאות לשזור את מהלך המאמר בביאוריהם של כל 
רבותינו נשיאינו.

וכך, בכל שנה, היה הרבי מבאר במאמרי יום ההילולא פרק אחר )'אות'( מתוך 
המאמר המקורי של  הרבי הריי"צ, בהתאם למחזור של אותה שנה, כשבין 

השנים תשי"א-תש"ל ביאר הרבי את כל המשך ההילולא, החל מאות א' ועד 
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אות כ', והחל משנת תשל"א החל הרבי לבאר מחדש את ההמשך, 

עד לשנת תשמ"ח, בה אמר הרבי בפעם האחרונה, לעת עתה, מאמר על 
הפסוק "באתי לגני" וביאר את אות י"ח של ההמשך בפעם השנייה.

בשנים שלאחר מכן )תשמ"ט-תשנ"ב( הגיה הרבי לקראת יו"ד שבט את 
המאמר השייך לאות של אותה שנה )מהשנים תשכ"ט-תשל"ב(. מאמרים 

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

השנה – תשע"ח – היא אפוא הפעם הרביעית בה עוסקים החסידים בלימוד 
אות ח' מהמאמר, על פי ביאורי הרבי במאמרי השנים תשח"י ותשל"ח.

* * *

אנו,  נתכונן השנה ליו"ד שבט, יום ההילולא של הרבי הריי"צ שעל שמו 
נקראת הרשת, ויום התחלת הנשיאות של הרבי נשיא דורנו, בלימוד, תוכן 

ובעל-פה, של מאמר 'באתי לגני' תשי"א, עמו, כאמור, קיבל על עצמו הרבי 
את הנשיאות ובו התווה את תפקיד דורנו להוריד את השכינה למטה ובכך 

להגשים את תכלית מטרתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, לעשות לו 
יתברך 'דירה בתחתונים'. 

במאמר זה, שחלקים ממנו אמר הרבי מתוך בכי והתרגשות עצומה, מביא 
הרבי סיפור מכל אחד מרבותינו נשיאינו, כדוגמה להנהגתם באופן של 
'שטות דקדושה' (כמו המשכן שהיה בנוי מ'עצי שיטים', מלשון שטות), 

למעלה מטעם ודעת, בעניין של אהבת ישראל, ובכך הם סללו לנו את הדרך, 
לנהוג גם אנו באופן דומה.

כמו כן, עלינו, הדור השביעי, לעבוד בדוגמתו של הדור הראשון. וכמו שמשה 
היה הדור השביעי לאברהם אבינו, שעבודתו הייתה להקריא ולפרסם 

אלוקות בפי כל עובר ושב, ולחבר את העולם עם הקדוש ברוך הוא, כך גם 
עלינו מוטלת עבודה זו.

ועל ידי כך נזכה, כפי שסיים הרבי את המאמר, להתראות עם הרבי, למטה 
בגוף, ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו!
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יומן

ככה הכל התחיל...

שלום בער הוא ילד בן 11 המתגורר בשכונת קראון-הייטס הניו-יורקית 
בשנות היו"דים המוקדמות. גם כיום, ממרחק של כ-68 שנה הזיכרון חי 
במוחו, כאילו אירעו הדברים זה עתה. סבא שלום בער לוגם מכוס התה 

ומפליג בזיכרונותיו.

יו"ד שבט תש"י – הסתלקות ומאמר חסידות

נושא השיחה בביתנו באותם ימים היה על קבוצת הבחורים, תלמידי 
התמימים, מתל-אביב העושה את דרכה באוניה לחצרות קודשנו. בין 

המפליגים היה התמים יואל כהן, המוכר לנו כיום כ"ר' יואל" – ה'חוזר' של 
הרבי. דבר לא הכין אותנו לידיעה המבהילה על הסתלקותו של הרבי הריי"צ 
בבוקרו של יום שבת קודש יו"ד שבט, פרשת בא, תש"י. באותם רגעים ממש 

ישבו החסידים ועסקו בלימוד מאמר מיוחד שכתב הרבי )הריי"צ( ללימוד 
באותה שבת, לרגל היארצייט של סבתו הרבנית רבקה, אשת הרבי מהר"ש, 

והמשכו נועד ללימוד בתקופה שלאחר מכן. בדיעבד הסתבר כי מאמר 
זה היה צוואתו הרוחנית של הרבי הריי"צ, ועל יסוד אותו מאמר – דיבור 

המתחיל "באתי לגני" – פתח הרבי את המאמר הראשון שלו, עמו קיבל על 
עצמו את הנשיאות ביו"ד שבט שנה לאחר מכן.

עד היום לא יימחה מזיכרוני רגש הכאב של אותה שנה, שגם נשאה בחּוָּבּה 
תקווה גדולה שהרבי, שּכּוָנה באותם ימים הרמ"ש, יאות לקבל על עצמו את 

עול הנשיאות.
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כ' שבט תש"י – המכתב הראשון ומפעל השליחות

כיום, כשנכדיי וניניי פזורים בשליחות ברחבי העולם, אני נזכר במכתב 
הראשון אותו שלח הרבי מיד ִעם סיום ימי השבעה של הרבי הריי"צ. הייתה 

זו הפעולה הראשונה של הרבי לפיתוח מפעל השליחות שהחל בימי הרבי 
הריי"צ. הרבי פונה במכתב לרב מיכאל ליפסקר ומבשר לו על השיחה 

שהייתה לו בתקופה האחרונה עם הרבי הריי"צ ובה הביע את רצונו שר' 
מיכאל ייסע לשליחות במרוקו.

במקביל, התוועד הרבי עם החסידים במשך כל אותה תקופה ודיבר בלהט 
על ההתקשרות ל"רבי ֶדער ְׁשֶווער" )הריי"צ, חותנו של הרבי נשיא דורנו(.

אני ממליץ באופן אישי לכל אחד מכם, תלמידים יקרים, ללמוד את השיחות 
היקרות מפז האלה, שנדפסו בספר תורת מנחם תש"י, ומכוונות בדיוק 

למצבנו כיום.

קיץ תש"י – רוצים רבי!

כילד, אני זוכר כיצד עסקו בבית, בבית הכנסת ובכל מקום בו נמצאים 
חסידים, בשאלה: מה יהיה הלאה? מתי סוף-סוף הרבי יקבל  על עצמו את 

ההנהגה באופן רשמי? למעשה, החסידים לא המתינו ובמשך כל אותה שנה 
כבר היינו שולחים לרבי פ"נים, עם בקשות ברכה והדרכות, ממש כפי שנהוג 

לכתוב לרבי.

זכור לי במיוחד "כתב התקשרות" אותו שיגר אחד החסידים ובו הוא כותב 
לרבי כי הוא מקבל עליו את הנשיאות של הרבי. הרבי לא השיב למכתבו, אך 
הראה אותו למזכירו הרב חודקוב ושאל: "מה דעתך על מכתב מוזר שכזה?". 

הרב חודקוב לא היסס והשיב בפקחות: "בעיניי אין זה מוזר כלל וכלל"...

שמחת תורה תשי"א – יעמוד אדוננו מורנו ורבינו

בשמחת-תורה של שנת תשי"א, זכיתי להיות בסעווען-סעווענטי בעת 
תפילת שחרית וה'הקפות'. והנה, כשהגיעה העת לקרוא לרבי לעלות לתורה, 
הכריז הגבאי בהתרגשות רבה את הנוסח השמור לרבי בלבד: "יעמוד אדוננו 

מורנו ורבינו...". והרבי אכן עלה לתורה.



5

       ב”ה

ככל שנקפו הימים לקראת יום ההילולא הראשון, יו"ד בשבט תשי"א, 
שלחו החסידים עוד ועוד בקשות שהרבי יואיל לקבל על עצמו את הנשיאות 

באופן רשמי, ו"כתבי התקשרות" נשלחו אל הרבי מכל העולם עם ההצהרה 
שהחסידים מקבלים את נשיאותו. מי ייתן, ייחלו החסידים, שמשאלת לבבנו 
תתגשם בצורה הברורה והמהירה ביותר. אנחנו רוצים רבי, כמה עוד אפשר 

לחכות?

 יו"ד שבט תשי"א – קבלת הנשיאות

הגיע ובא היום הגדול והקדוש, יו"ד שבט תשי"א. החל משעות הבוקר 
זורמים אל סעווען-סעווענטי מכתבים מכל העולם, בהם מודיעים החסידים 

שהם מקבלים את נשיאותו של הרבי ומתחננים שהרבי יסכים למלא את 
מקום חותנו. "פ"נ כללי", עליו חתומים רבים מהחסידים ובו בקשת ברכה 

שהרבי יואיל לקבל על עצמו את הנשיאות, נקרא באוהל הקדוש. אחר 
הקראת הפ"נ מסרו אותו לרבי, אשר בתחילה סירב לקוראו, אבל לאחר זמן 

מה התחיל לקרוא אותו מתוך בכיות עצומות. הרבי היה ב'אוהל' זמן רב, וחזר 
משם זמן קצר לפני השקיעה.

ההתוועדות

אחרי מנחה הזדרזו כל החסידים המבוגרים לטעום משהו, מכיוון שהיו 
ב'אוהל' ולא אכלו כל היום, ומיד מיהרנו כולנו לתפוס מקומות להתוועדות.

בשעה 8:45 עזב הרבי את בית אמו הרבנית וצעד לכיוון 770.

במשך הערב נהרו המונים ל-770 כדי להשתתף בהתוועדות הרשמית של 
קבלת הנשיאות. בית המדרש, ששַכן במה שמכּוֶנה כיום ה'זאל הקטן', היה 
מלא מפה לפה. איני יכול אפילו לתאר לכם את הצפיפות והחום ששררו 

שם באותה שעה. תחשבו כי קהל שָמָנה למעלה משמונה-מאות איש ניסה 
להיכנס לבית המדרש שאינו גדול במיוחד. כולם היו רטובים מזיעה...

בשעה 9:45 נכנס הרבי להתוועדות. הרבי הכריז שצריכים לקרב יהודים 
לתורה מתוך אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל וכך תבוא הגאולה 

במהרה בימינו ממש.
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המאמר

אני זוכר כמו היום את הרגע בו קם אחד מזקני החסידים, הרב אברהם-סנדר 
ֶנְמצֹוב, כשעה לאחרי תחילת ההתוועדות, והכריז: ״ה'עולם' מבקש שהרבי 

יאמר חסידות...".

בבית המדרש השתררה מיד דממה מוחלטת ובלבבות רועדים המתנו כולנו 
לראות איך יגיב הרבי על כך.

אך כעבור זמן לא רב נשמע לפתע קולו של הרבי. "כותב כבוד-קדושת מורי 
וחמי אדמו"ר במאמרו ליום ההסתלקות", פותח הרבי במנגינה בה נאמרות 

השיחות, ואז עובר לניגון של מאמר חסידות: "באתי לגני אחותי כלה...".

לשניות ספורות נוצרה מהומה מעצמת ההפתעה ומגודל השמחה, אך תיכף 
נעמדנו כולנו ובבית המדרש שוב השתררה דממה, והאזנו להמשך המאמר. 
הרבי הזכיר במהלך המאמר את כל הרביים, ודיבר אודות התפקיד של הדור 

השביעי לסיים את המשכת השכינה למטה, ובכה מאוד.

באמצע אמירת המאמר הרבי הפסיק וביקש שיאמרו "לחיים".

"שהחיינו"

אין לתאר את ההתרגשות שאחזה בחסידים באותה שעה. מיד כשהסתיים 
חלקו הראשון של המאמר, הרב ֶנְמצֹוב הישיש קפץ על השולחן מגודל 

השמחה, והכריז בהתרגשות: "הקב"ה עזר שיש לנו רבי!" ובירך בהתרגשות 
בשם-ומלכות: "ברוך אתה . . שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!". וכל הקהל 

ענה "אמן" בקול אדיר ובשמחה גדולה. הרבי חייך מאוד, ופנה לרב נמצוב 
וביקשו להפסיק ולרדת מהשולחן...

שימו לב, תלמידים יקרים – במאמר "באתי לגני", מספר הרבי על כל אחד 
מנשיאי חב"ד כיצד הקריב מעצמו למען יהודי אחר. זאת ללמדנו עד כמה 

חשוב להתנהג באהבת ישראל במיוחד בדור השביעי!
במהלך אמירת המשך המאמר, וההתוועדות שלאחרי זה, ניגנו על פי בקשת 

הרבי ניגון מכל רבי, מאדמו"ר הריי"צ ועד לאדמו"ר הזקן.

הרבי סיים את המאמר באמרו )בתרגום מאידיש(: "כעת אין הדבר תלוי אלא 
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בנו. . – "כל השביעין" – . . שנזכה כולנו להתראות עם הרבי שיוציא אותנו 
מהגלות ויביא אותנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן".

סבא שלום בער לוגם לגימה אחרונה מכוס התה שהתקררה זה מכבר 
ומפטיר: "אח, הלוואי שהייתי ערני כעת, כפי שהייתי אז כילד צעיר באותן 

שעות מאוחרות אך מרגשות והיסטוריות”.
ההתוועדות הסתיימה רק בשעה 12:25 בלילה. הרבי יצא מהזאל הקטן 
בשירת ״כי בשמחה תצאו״. כולנו רקדנו בשמחה עצומה, עם הניגון ״כי 

בשמחה״, במשך זמן רב.

ליד הפתח המתין הרב קזרנובסקי ואיחל לרבי ״מזל טוב״, והרבי הגיב בחיוך.

במהלך כל הימים הבאים, חזרנו שוב ושוב על המאמר הראשון של הרבי.

 יהי רצון, שנזכה לראות שוב מלך ביופיו, 
בגאולה השלמה בקרוב ממש.
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מאמר דיבור המתחיל "באתי לגני"

יו"ד שבט תשי"א

 בקובץ זה ביארנו את המאמר בצורה קלילה, באופן שיקל עליכם 

בהבנת המהלך הרציף של המאמר, ביארנו מושגים והבאנו בשולי 

הגיליון את המדרשים המלאים המוזכרים במאמר.

הטקסט המודגש והמנוקד, הוא מגוף המאמר המוגה, ובתוכו שולב הביאור 
בגופן דק ולא מנוקד. הקטעים העמוקים יותר של המאמר אותם לא ביארנו 

במסגרת זו, הובאו ברקע אפור.  

אות א. ביאור כוונת הלשון "עיקר שכינה"

ּכֹוֵתב ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו”ר ְבַּמֲאָמרֹו ְליֹום ִהְסַּתְלקּותּו, יּו”ד ְׁשָבט
ה’שי”ת:

הפסוק בשיר השירים אומר “ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה”, ְוִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה 
)ִּבְמקֹומֹו(, המדרש מסביר את כוונת הפסוק, המדבר על יום הקמת המשכן 

בו שרתה השכינה בעולם )כנאמר “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”(, כהמשך 
למתן תורה )בו נאמר “וירד ה’ על הר סיני”(, ונפעלה התאחדות של עם 

ישראל עם הקדוש ברוך הוא )“אחותי כלה”( –

שמכך ש”ְלַגן ֵאין ְּכִתיב ָּכאן ֶאָּלא ְלַגִּני, ְלִגּנּוִני”, הרי שאין הכוונה לסתם גן, 
אלא ְלָמקֹום ֶׁשָהָיה ִעָּקִרי ַּבְּתִחָּלה, כלומר, שביום זה, בו ירדה השכינה לעולם, 

הקדוש ברוך הוא אומר כביכול “באתי לגני” – חזרתי שוב לשרות ולשכון 
במקום העיקרי שלי, כיון ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה, בתחילת הבריאה 

שרתה עיקר השכינה בעולם הזה התחתון. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו של המדרש1. 
1המדרש המלא:

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

באתי לגן אין כתיב כאן, אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי מתחלה, ועיקר שכינה לא בתחתונים הייתה?
הדא הוא דכתיב: )בראשית ג'( וישמעו את קול ה' א-לוהים מתהלך בגן. 

אמר רבי אבא: 
מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, מקפץ וסליק מקפץ וסליק. 
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ּוְלָהִבין ִּדּיּוק ַהָּלׁשֹון ִעַּקר ְׁשִכיָנה, באות א’ של המאמר, מבאר הרבי, על פי 
ביאורי רבותינו נשיאינו, שהכוונה בדברי המדרש שעיקר השכינה שרתה 

בעולם הזה התחתון, בעת הבריאה ולאחר מכן במתן תורה ובהקמת המשכן, 
היא לא רק לדרגת השכינה המדוברת במקומות אחרים, אלא לדרגה הגבוהה 

ביותר, ובלשונו: 

ֵׁשם  ַעל  ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו”ר  ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ְמָבֵאר  ְׁשִכיָנה  ְּבֵפרּוׁש  “ִהֵּנה 
ֵאין-סֹוף.  אֹור  ִהְתַּגּלּות  ֵראִׁשית  ֶׁשהּוא  ְּבתֹוָכם,  ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְּלׁשֹון  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת,  ֶׁשּׁשֹוֶכֶנת 
ְוִהֵּנה ִמַּמה ֶּׁשּכֹוֵתב ֶׁשֵראִׁשית ִהְתַּגּלּות אֹור ֵאין-סֹוף ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה, מּוָבן ִמֶּזה 
ֶׁשִעְנַין ְׁשִכיָנה הּוא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ֵמֲאִצילּות ַּגם ֵּכן, ַּגם ִּבְבִחיַנת ָהאֹור ֶׁשִּלְפֵני ַהִּצְמצּום, 
ֶׁשֲהֵרי ֵראִׁשית ַהִהְתַּגּלּות הּוא ְּבאֹור ֵאין-סֹוף ֶׁשִּלְפֵני ַהִּצְמצּום, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת 
ַאְדמֹו”ר ָהֶאְמָצִעי ִּכי ֶהָאַרת ַהַּקו ְוחּוט ְלַגֵּבי ַעְצִמּיּות אֹור ֵאין-סֹוף ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. 
ִּכי ִעְנַין ְׁשִכיָנה הּוא ְּבָכל ָמקֹום ִלְפֵני ִעְנָינֹו. ְלַגֵּבי ֲאִצילּות ִהֵּנה ַהַּמְלכּות ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 
ְׁשִכיָנה. ְוַגם ָּבֶזה ַמה ֶּׁשַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקֵראת ְׁשִכיָנה ְמָבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר 
ִּבְהיֹוָתּה  ֲאָבל  ַהְּבִריָאה,  ְלעֹוַלם  ַעִּתיק  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ְּכמֹו  ַּדְוָקא  ֶׁשֶּזהּו  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק 
ַּבֲאִצילּות ִהיא ְמֻיֶחֶדת ִעָּמֶהם )ִעם ַהְּסִפירֹות ַּדֲאִצילּות(ְוֹלא ַׁשָּיְך ְלׁשֹון ְׁשִכיָנה. ּוִמָּכל 
ָמקֹום ֵאין ֶזה סֹוֵתר ְלַמה ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ֶׁשַהַּקו ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה, ִּכי ְׁשִכיָנה ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ַהְינּו ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, ְוַאף ַּגם ֹזאת ַרק ְּכֶׁשַּנֲעֵׂשית 
ֵאין-סֹוף,  ְלַגֵּבי אֹור  ְּכמֹו ֶׁשהּוא  ַהְינּו  ְּבָׁשְרָׁשּה,  ֲאָבל  ַּדְוָקא,  ִלְבִריָאה  ַעִּתיק  ְּבִחיַנת 
ִהֵּנה ַּגם ַהַּקו ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. ְוַאַחד ַהְּטָעִמים ַמה ֶּׁשַהַּקו ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה ְלַגֵּבי 
אֹור ֵאין-סֹוף, ָּכַתב ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ַמֲהַר”ׁש ְלִפי ֶׁשַהַּקו ַּכָּוַנת ַהְמָׁשָכתֹו ִּבְׁשִביל 
ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלמֹות ְוִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ִהֵּנה ַּגם ְּבֵראִׁשיתֹו ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. 
ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ְמָבֵאר  ֵמַהִּצְמצּום,  ְלַמְעָלה  ָהִראׁשֹון  ְּבָׁשְרׁשֹו  ְׁשִכיָנה  יֹוֵתר  ּוְלַמְעָלה 

ַאְדמֹו”ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ֶׁשִּגּלּוי ָהאֹור ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִלְפֵני ַהִּצְמצּום,

חטא אדם הראשון ונסתלקה השכינה לרקיע הראשון. 
חטא קין נסתלקה לרקיע השני.  חטא אנוש נסתלקה לרקיע השלישי.  חטא דור המבול נסתלקה לרקיע הרביעי. 

חטא דור המגדל נסתלקה לרקיע החמישי. חטאו אנשי סדום נסתלקה לרקיע הששי. חטאו המצריים בימי אברהם נסתלקה לרקיע השביעי. 
כנגדן עמדו שבעה צדיקים והורידוה לארץ. 

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

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

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

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

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

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

ישכינו לשכינה עליה. 
שוכן עד וקדוש שמו. 

ואימת שרת שכינה עליה? 
ביום שהוקם המשכן, שנאמר )במדבר ז'( ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן. .
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ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. ֶׁשִּבְכָללּות ָהאֹור ֶׁשִּלְפֵני ַהִּצְמצּום ֵיׁש ּבֹו ג’ ַמְדֵרגֹות, ֶעֶצם 
ָהאֹור ְוִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור, ּוְבִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ב’ ַמְדֵרגֹות ִּגּלּוי ָהאֹור ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
ְלַעְצמֹו ֶׁשֶּזהּו ְמקֹור אֹור ַהּסֹוֵבב, ְוִגּלּוי ָהאֹור ְלַעְצמֹו ַהַּׁשָּיְך ְלָהעֹוָלמֹות ֶׁשֶּזהּו ְמקֹור 
אֹור ַהְמַמֵּלא, ְוִגּלּוי ָהאֹור ַהֶּזה ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. ְוַאף ֶׁשהּוא ִלְפֵני ַהִּצְמצּום 
ְוִצְמצּום  ַהִּצְמצּום,  ִלְהיֹות  ֻהְצַרְך  ֶׁשָּלֵכן  ְלעֹוָלמֹות,  ָמקֹור  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוִאי-ֶאְפָׁשר 
ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִסּלּוק ַּדְוָקא, ִמָּכל ָמקֹום ִנְקָרא ְּבֵׁשם ְׁשִכיָנה. ְוֶזהּו ִּדּיּוק 
ַהָּלׁשֹון ִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה, ַהְינּו ֶׁשִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים, הּוא ֹלא 
ַהְּׁשִכיָנה ְּכמֹו ֶׁשהּוא ְלַגֵּבי ֲאִצילּות, ַהְינּו ַמְלכּות, ַּגם ֹלא ְּכמֹו ֶׁשהּוא ְלַגֵּבי אֹור 
ֵאין-סֹוף, ַהְינּו ַהַּקו, ִּכי ִאם ִעַּקר ּוְפִניִמּיּות ַהְּׁשִכיָנה ָהְיָתה ַּבַּתְחּתֹוִנים ַּדְוָקא, ִּכי 
ְוַהְדָרָגה. ּוְלַמְעָלה ֵמִאיר ְּבִגּלּוי  ָהאֹור ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלמֹות ֲהֵרי הּוא ָּבא ְּבֵסֶדר 
יֹוֵתר, ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְמָׁשְך ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל ִמְתַמֵעט ָהאֹור. ְוֵכן הּוא ִּבְכָלל ָּבאֹור ְּדֵסֶדר 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות. ְוַאף ֶׁשּקֶֹדם ַהֵחְטא ָהָיה ַּגם ְלַמָּטה ָהאֹור ְּבִגּלּוי, ִמָּכל ָמקֹום ָהָיה ַּגם 
ָאז ִּגּלּוי ָהאֹור יֹוֵתר ְלַמְעָלה. ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ָנָטה ְיִמינֹו ּוָבָרא 

ָׁשַמִים ָנָטה ְׂשמֹאלֹו ּוָבָרא ָאֶרץ.”

 

ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ַעל ָהאֹור ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמעֹוָלמֹות, שורש האור שמאיר בעולמות, 
כפי שהוא עדיין ברמה הגבוהה ביותר, שהוא כלול ומאוחד באור האין 

סופי של הקדוש ברוך הוא שלפני ה’צמצום’ ]=כשם שהעולם אינו יכול 
לקבל את אור וחום השמש ללא מגן ונרתיק, כך העולם החומרי אינו 

מסוגל להכיל את האור הרוחני האין סופי של הקדוש ברוך הוא, ולכן 
 לפני הבריאה ה’ ‘צמצם’ את האור שלו[, 

והוא הנקרא ִעַּקר ְׁשִכיָנה, ואור זה הוא שהאיר בעולמות בתחילת 
הבריאה ובעת מתן תורה והקמת המשכן.

השכינה  עיקר  חזרה  המשכן  ובהקמת  תורה  מתן  בעת  קיצור: 
המדרש  ובדברי  לגני”.  “באתי  נאמר  כך  ועל  בעולם,  לשרות 
“עיקר שכינה” הכוונה לדרגה הגבוהה ביותר, שורש האור כפי 
שהוא עדיין באור אין סוף. באות הבאה יבאר הרבי היכן ירד 

אור זה לשרות.  
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אות ב. ביאור כוונת הלשון "בתחתונים היתה"

ב( ְוִהֵּנה ֶזה ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה, ְמבֹוָאר ֵמַהִּמְדָרׁש ְּדַתְחּתֹוִנים ָקֵאי 
הכוונה היא לא על העולמות הרוחניים העליונים )שהם בבחינת ‘תחתון’ 

ביחס לעולמות הגבוהים מהם ב’סדר ההשתלשלות’ ]=אחר הצמצום, יורד 
האור מ’מדרגה למדרגה’, והולך ומצטמצם עד שמאיר בעולם שלנו. כל 

ירידת מדרגה מורה על ‘עולם’ או ‘ספירה’ בהם האור האלוקי הוא במדרגה 
פחותה יותר מאשר במדרגה הקודמת. אך מצד שני, כל המדרגות קשורות זו 
לזו כמו בשלשלת בה כל החוליות קשורות ומשתלשלות האחת מהשנייה.[, 

אלא דווקא, ַעל עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, שבו היא תכלית מטרת הבריאה 
)כמאמר רבותינו זכרונם לברכה “נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה 

בתחתונים2”(, 

ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר במדרש ְּדַעל ְיֵדי ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ִנְסַּתְּלָקה ַהְּׁשִכיָנה ֵמָאֶרץ – המקום 
בו שרתה לפני החטא – ָלָרִקיַע, ְוַעל ְיֵדי ַמַּתן ּתֹוָרה ַעל ַהר ִסיַני היא חזרה 

לשרות בארץ – ָּבאִתי ְלַגִּני ְלִגּנּוִני. 

כעת מבאר הרבי שכיון שהתכלית של הכול היא “דירה בתחתונים” הרי 
שעיקר העניין של סילוק השכינה על ידי החטא, ומנגד, החזרת השכינה על 

ידי עבודת הצדיקים, הוא הסתלקותה מהארץ וחזרתה לארץ: 

ְוִעַּקר ַהִּסּלּוק ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא הּוא ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ַּדְוָקא. 

ּוְכמֹו ֶׁשְּבִעְנַין ַהֵחְטא, ֲהֵרי ִעַּקר ַהֲחָטִאים ָהָיה ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת, ֶׁשֲהֵרי ַעל ְיֵדי ֵחְטא 
ֵעץ ַהַּדַעת ָהָיה ְנִתיַנת ָמקֹום ִלְׁשָאר ַהֲחָטִאים שבאו לאחר מכן, כיון שלפני כן 

לא הייתה כלל מציאות ואפשרות של חטא בעולם, ְולכן ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ָהָיה 
נחשב כִסָּבה ְוגֹוֵרם ְלַהֲחָטִאים ְּדַקִין ֶוֱאנֹוׁש ְוכּו’, 

ְּכמֹו ֵכן הּוא ִּבְפֻעַּלת ַהֵחְטא, ְּדַהִּסּלּוק של השכינה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהֵחְטא, ִהֵּנה 
ִעַּקר ַהִּסּלּוק הּוא ַמה ֶּׁשִּנְסַּתֵּלק ַעל ְיֵדי ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון ַּדְוָקא.

2  תניא ריש פרק ל"ו, על פי מדרש תנחומא לפרשת נשא. 
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ִּדְכֵׁשם ֶׁשִעַּקר השראת הְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּדְוָקא, ִהֵּנה ְּכמֹו ֵכן 
הּוא ְּבַהִּסּלּוק ְּדִעַּקר ַהִּסּלּוק הּוא ַמה ֶּׁשִּנְסַּתְּלָקה ֵמָהָאֶרץ ַּדְוָקא, ֶׁשֶּזה ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי 

 ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסַּתְּלָקה ַהְּׁשִכיָנה ֵמָאֶרץ ָלָרִקיַע, 

ְּדַקִין  ַהֲחָטִאים  ִעם  ַהַּדַעת  ֵעץ  ֵחְטא  )ְּבַהַּמֲאָמר(  ְמָצֵרף  ֶׁשֵאינֹו  ַהַּטַעם  ֵּכן  ַּגם  "ְוֶזהּו 
ַהְּׁשִכיָנה  ִנְסַּתְּלָקה  ֶוֱאנֹוׁש  ְּדַקִין  ֶׁשְבַּהֲחָטִאים  ְלִפי  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ֶזה  ְוחֹוֵׁשב  ֶוֱאנֹוׁש 
ֵמָרִקיַע ְלָרִקיַע, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ֵמָאֶרץ ָלָרִקיַע, ֶׁשְּלַבד ֹזאת 

ֶׁשַהִּסּלּוק ֵמָהָאֶרץ, ֶזה ְּבִעָּקר נֹוֵגַע ָלנּו, ִהֵּנה ֶזהּו ַּגם ִעַּקר ִעְנַין ַהִּסּלּוק."

)ּוַמְמִׁשיְך הרבי הריי”צ ַּבַּמֲאָמר להביא את דברי המדרש:( ְוַאַחר ָּכְך ָעְמדּו ז’ 
ַצִּדיִקים ְוהֹוִרידּו ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה, ַאְבָרָהם ָזָכה ְוהֹוִריד ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ֵמָרִקיַע ז’ 
ְלו’ כּו’ )ּוְמַקֵּצר ָּבֶזה ּוְמַסֵּים( ַעד ִּכי ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ַהְּׁשִביִעי )ְוָכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין 3( 

הֹוִרידֹו את גילוי השכינה ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ. 

ְּדִעַּקר ִעְנַין ַהַהְמָׁשָכה שנפעלה במשך שבעת הדורות הּוא ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה, ֶׁשֲהֵרי 
ֹמֶׁשה ַּדְוָקא הֹוִרידֹו ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ, 

ִּדְכֵׁשם ֶׁשְּבִעְנַין ַהִּסּלּוק ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֲהֵרי ָהִעָּקר הּוא ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 
ֵמָהָאֶרץ ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, ִהֵּנה ְּכמֹו ֵכן הּוא ְּבִעְנַין ַהַהְמָׁשָכה ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ִעַּקר ִעְנַין 

ַהַהְמָׁשָכה הּוא ְלַמָּטה ָּבָאֶרץ ַּדְוָקא, 

ִּדְלַבד ֹזאת ֶׁשַהַהְמָׁשָכה ְלַמָּטה ְּבִעָּקר נֹוֵגַע ָלנּו כיון שאנו נמצאים כאן, למטה 
בארץ, ִהֵּנה ֶזהּו ַּגם ִעַּקר ִעְנַין ַהַהְמָׁשָכה, כיון שהתכלית היא כאמור לעיל, דווקא 

כאן, בעולם הזה התחתון. ְוֶזה ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַּדְוָקא.

ְוַהַּטַעם ָלֶזה שדווקא משה זכה להוריד השכינה למטה, ְמָבֵאר ְּבַהַּמֲאָמר 
 ְּבֻמְסָּגר, ִּכי ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין וכפי שנוסיף ונלמד באות הבאה.

3 כדברי המדרש )ויקרא רבה כט, יא(:

 "כל השביעין חביבין לעולם –

למעלן )=למעלה( השביעי חביב )וכאן מונה המדרש שבעה רקיעים:( שמים ושמי השמים ורקיע ושחקים זבול ומעון ו)השביעי הוא( ערבות וכתיב )תהלים סח, ה( "סולו 

לרוכב בערבות בי-ה שמו" )ומכאן שהשביעי הוא החביב, וכן בדברים הבאים המפורטים במדרש(. בארצות שביעית חביבה )וכאן מונה המדרש שבע ארצות:( ארץ אדמה 

 ארקא גיא ציה נשיה )והשביעית היא( תבל וכתיב )שם ט, ט( "והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים". 

 בדורות שביעית חביב )וכאן מונה המדרש שבעה דורות:( אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד )והשביעי הוא( חנוך וכתיב )בראשית ה, כד( "ויתהלך חנוך את הא-להים".

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

להים". | בבנים השביעי חביב שנאמר )דה"א ב, טו( "דוד )הוא( השביעי".  | במלכים השביעי חביב )וכאן מונה המדרש שבעה מלכים:( שאול איש בושת דוד שלמה רחבעם 

אביה )והשביעי הוא( אסא וכתיב )שם ב יד, י( "ויקרא אסא אל ה'". | בשנים שביעי חביב שנאמר )שמות כג, יא( "והשביעית תשמטנה ונטשתה". | בשמיטין שביעי חביב שנא' 

)ויקרא כה, י( "וקדשתם את שנת החמשים". | בימים שביעי חביב שנאמר )בראשית ב, ג( "ויברך א-להים את יום השביעי". 

בחדשים שביעי חביב שנא' "בחדש השביעי באחד לחדש"".
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שלפני  האור  שורש  הוא  השכינה,  שעיקר  שנתבאר  אחר  קיצור: 
בעולמות  לא  לשרות,  ירד  זה  וביאר שאור  הרבי  הוסיף  הצמצום, 
העליונים, אלא דווקא בעולם הזה התחתון, כיון שכאן היא תכלית 

מטרת הבריאה.

)ומשם הלכה  אך אחר חטא עץ הדעת, נסתלקה השכינה מהארץ 
והסתלקה על ידי שאר החטאים עד לרקיע השביעי( ועל ידי שבעת 
הצדיקים, ירדה שוב מרקיע לרקיע, במשך שבעה דורות, עד שמשה, 
שהוא השביעי ו”כל השביעין חביבין”, זכה והורידה למטה בארץ, 

בעת מתן תורה.

אות ג. מעלתו של הדור השביעי

ג( על דברי המדרש “כל השביעין חביבין”, ניתן לשאול מה קדם למה, האם כיון 
שהדברים אותם מונה המדרש )ולדוגמה, משה השביעי באבות, ודוד השביעי 

בבניו של ישי( הם חביבים מצד עצמם, לכן נקבע משמים שהם יהיו השביעיים – 
שזה מספר שמסמל את החביבות והחשיבות שלהם? 

או שזה שהם שביעיים )ולדוגמה, זה שמשה הגיע בפועל לעולם בדור השביעי 
לאבות(, לא רק מעיד על החשיבות שלהם אלא יוצר את החשיבות והחביבות 

המיוחדת?  על כך עונה הרבי:

ְוִהֵּנה ִמְּלׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ְוָכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין ְוֹלא ָּכל ַהֲחִביִבין 
ְׁשִביִעין, מּוָכח ִמֶּזה ֶׁשִעַּקר ַהַּמֲעָלה הּוא ֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי, ּוִמְּפֵני ֶזה ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי 

ִמַּצד ֶזה הּוא ֲחִביבּותֹו,  

העניין הזה מוליך אותנו למסקנה הבאה )הרומזת לא רק לדורו של משה, אלא 
גם לדור שלנו, הדור השביעי לרבותינו נשיאינו, וכפי שיבואר בהמשך האות(:

ַהְינּו ֶׁשֲחִביבּותֹו ֵאינֹו ִמַּצד ִעְנָין ַהָּתלּוי ִּבְבִחיָרתֹו ְרצֹונֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ִּכי ִאם ְּבֶזה ֶׁשהּוא 
ְׁשִביִעי, ֶׁשֶּזה ָּבא ִמַּצד ַהּתֹוָלָדה, ּוְבָכל זֹאת ִהֵּנה ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין. 

מי שנמצא בדור השביעי אינו יכול לטעון שאולי אינו חביב וראוי מספיק בכדי 
להוריד את השכינה למטה בארץ, כי עצם היותו בדור השביעי פועל בו את 

החביבות המיוחדת והופכת אותו להיות ראוי לכך.

ְוָלֵכן ָזָכה מֶֹׁשה ֶׁשִּנְּתָנה תֹוָרה ַעל ָידֹו, לא רק מצד החביבות האישית שלו, אלא 
בעיקר כיון שהוא הדור השביעי לאבות. 
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אך מצד שני עלינו לזכור:

ְוִהֵּנה ֵּבֵאר ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו”ר )ִּבְתִחַּלת ּבֹואֹו ְלָאֵמִריָקה( ֶׁשַּגם ָּבִעְנָין 
ְּדַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין ִנָּכר ַמֲעַלת ָהִראׁשֹון, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ִעְנַין ְׁשִביִעי הּוא ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי 
ָלִראׁשֹון, וללא מעלתו של הדור הראשון )ושל הדורות הבאים אחריו(, לא 

הייתה מתגלית מעלתו של הדור השביעי. ]וכפי המשל שהביא הרבי מספר 
פעמים ביחס לדור שלנו, שהוא כ”ננס על גבי ענק” – מצד עצמו הוא ‘ננס’, אך 

הזכויות שלנו באות בהמשך לעבודה של כל הדורות הענקיים שקדמו לנו, 
ולכן אנו דווקא נזכה לגאולה, כמו הננס שנמצא גבוה יותר ורואה למרחק רב 

יותר, מאשר הענק שהוא רוכב על כתפיו.[

ּוֵבֵאר ָאז ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָהִראׁשֹון באבות, שדורו של משה הוא השביעי ממנו, ֶׁשֶּזהּו 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, שהמעלה שלו היא ִמְּפֵני ֲעבֹוָדתֹו בפרסום והפצת אלוקות 

בעולם )בשונה מהדור השביעי שהמעלה שלו היא, כאמור, לא מפני בחירתו 
ועבודתו, אלא מצד עצם היותו שביעי(, ְוֶׁשָהְיָתה ֲעבֹוָדתֹו ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש.

]ְוהרבי הריי”צ ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ָּבֶזה ֲעַדִין, ּומֹוִסיף עֹוד )ַאף ְּדִלְכאֹוָרה ֵאין ֶזה נֹוֵגַע ָׁשם 
ְלגּוף ָהִעְנָין( ְּדאֶֹפן ַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ֶׁשּלֹו, של אברהם אבינו, ָהָיה ֶׁשֹּלא ִחֵּפׂש ְמִסיַרת 

ֶנֶפׁש, אלא מסר בפועל את נפשו, כפי שיבואר מיד.

ֶׁשֶּזהּו ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ְּדַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא, 
ְּדַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ָוואס ֶער ָהאט ֶּגעזּוְכט, שהוא חיפש ְמִסיַרת 

ֶנֶפׁש, וכפי שאמר לתלמידיו4 “ָמַתי ָיבֹוא ְלָיִדי ַוֲאַקְיֶמּנּו”, 

 ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַאְבָרָהם, ִהֵּנה ַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ֶׁשּלֹו ָהָיה ְּבֶדֶרְך ַאַּגב. 
ְּדַאְבָרָהם ָיַדע ֶׁשִעַּקר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ֲהָוָי’ ֵאל עֹוָלם, 

ואמרו על כך חכמינו זכרונם לברכה5  “ַאל ִּתְקָרא ַוִּיְקָרא ֶאָּלא ַוַּיְקִריא”, ַאז ֶיעֶנער 
ָזאל אֹויְך ְׁשַרייֶען, שאברהם לא רק קרא בעצמו בשם ה’, אלא פעל שגם הזולת 

יקרא ויכריז בשם ה’, ְוִאם ִנְצָרְך ָלֶזה ְּבֶדֶרְך ַאַּגב ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ִהֵּנה ַּגם ֶזה ֶיְׁשנֹו, 
וכפי שהיה בפועל שנמרוד השליך אותו לכבשן האש בגלל ניפוץ האלילים, 

אך אברהם לא חיפש את העניין של מסירות נפש, כעבודה בפני עצמה.[ 

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

אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך עקיבא שיצתה נשמתך באחד".

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

העולם".
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ְוָכל ָּכְך ָּגְדָלה ַמֲעַלת ֲעבֹוָדתֹו של אברהם אבינו ְוַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש ֶׁשּלֹו, ַעד ֲאֶׁשר ַּגם 
ֹמֶׁשה ַמה ֶּׁשָּזָכה ֶׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה ַעל ָידֹו הּוא מכוח עבודתו של אברהם אבינו, 

ִמַּטַעם ִּכי ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין, ֶׁשמשה הּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון. 

ְועד כדי כך שַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָאַמר לֹו )ְלֹמֶׁשה( “ִּבְמקֹום ְּגדֹוִלים )ַאְבָרָהם( ַאל 
ַּתֲעֹמד6”. 

עתה נשוב לעסוק בחביבותו של השביעי: 

ְוִהֵּנה ַאף ִּכי ָּגְדָלה ֲחִביבּות ַהְּׁשִביִעי ְוֵאין ֶזה ָּבא ֹלא ַעל ְיֵדי ְּבִחיָרה ְוֹלא ַעל ְיֵדי 
ֲעבֹוָדה, ִּכי ִאם ַפאְרִטיֶקעְרֵהייט, ‘מן המוכן’, ִמַּצד ַהּתֹוָלָדה, 

ִמָּכל ָמקֹום ֵאין ָּבֶזה ַהְגָּבָלה ֶׁשֹּנאַמר ֶׁשִּנְפֵלאת הּוא, שהדבר נפלא ומרומם מאתנו 
ְוֵאינֹו ַׁשָּיְך ֶאָּלא ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה, ִּכי ִאם ַעל ֶּדֶרְך ֶׁשְּמבֹוָאר ְּבָתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו )ָּפָרָׁשה ט 

ּוָפָרָׁשה כה( ּומּוָבא ְּבַדא”ח )=ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים, כינוי לתורת החסידות( ֶׁשָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִפּלּו ֶעֶבד ַוֲאִפּלּו ִׁשְפָחה ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ְלַהְׁשָרַאת רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ַחָּיב לֹוַמר ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, 
וממילא עלינו לעשות את העבודה הנדרשת מאתנו, בהיותנו בדור השביעי.

ֶאָּלא ֶׁשִּמָּכל ָמקֹום ַּדאְרְפֶמען ִניט ַזיין ֶּגעַנאְרט ַּביי ִזיְך, אין צורך להיתפס לרמייה 
עצמית, ְוָצִריְך ֵליַדע ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ְּגדֹוִלים ַאל ַּתֲעֹמד. ְוָכל ַמֲעַלת ַהְּׁשִביִעי הּוא 

ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון, ַאז ֶער ֶקען ּדּוְרְכִפיהְרן, שהוא יכול להשלים את ֲעבֹוַדת 
ּוְׁשִליחּות ָהִראׁשֹון ְּדַאל ִּתְקָרא ַוִּיְקָרא ֶאָּלא ַוַּיְקִריא, העבודה להפיץ ולפרסם 

אלוקות בעולם. 

ְוֶזהּו ַהֲחִביבּות ְּדַהְּׁשִביִעי ֶׁשהּוא זוכה להיות ַהַּמְמִׁשיְך ַהְּׁשִכיָנה, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא 
ֶׁשַּמְמִׁשיְך ִעַּקר ַהְּׁשִכיָנה, את שורש האור, כמבואר באות א’. ְועֹוד יֹוֵתר ֶׁשַּמְמִׁשיְך 

את השכינה עד למטה בארץ, ַּבַּתְחּתֹוִנים, כמבואר באות ב’.

6 כמובא במדרש רבה )דברים ב, ז(:

 ""ה' א-להים אתה החילות" מהו ה' א-להים? אמר רבי יהושע בן קרחה בשני מקומות דימה משה את עצמו לאברהם ולא הועיל לו כלום. כיצד אברהם קרא לו הקב"ה ואמר 
הנני שנאמר )בראשית כב, א(: "ויאמר אברהם ויאמר הנני" מהו הנני? הנני לכהונה הנני למלכות, זכה לכהונה זכה למלכות. זכה לכהונה מנין שנאמר )תהלים קי, ד(: "נשבע 
ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק" וזכה למלכות שנאמר )בראשית יד, יז(: "אל עמק שוה הוא עמק המלך". ואף משה בקש לעשות כן שנאמר )שמות ג, ד(: 
"ויאמר משה משה ויאמר הנני" הנני לכהונה הנני למלכות. אמר לו הקב"ה )משלי כה, ו(: "אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד" )שמות ג, ה(: "ויאמר אל תקרב 

הלום" אין לך עסק בכהונה שנאמר )במדבר ג, י(: "והזר הקרב יומת". אין לך עסק במלכות כענין שנאמר )ש"ב ז, יח(: "כי הביאתני עד הלום".

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

לא תעבור את הירדן הזה". . ". 



16

       ב”ה       ב”ה

 כעת עוסק הרבי בדור שלנו, הדור השביעי לרבותינו נשיאינו, 
החל מאדמו”ר הזקן:

ְוִהֵּנה ֶזה ּתֹוְבִעים ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּדֹור ַהְּׁשִביִעי, ְּדָכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין, ְּדִעם 
ֱהיֹות ֶׁשֶּזה ֶׁשֲאַנְחנּו ַּבּדֹור ַהְּׁשִביִעי הּוא ֹלא ַעל ִּפי ְּבִחיָרֵתנּו ְוֹלא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנּו, 

ּוְבַכָּמה ִעְנָיִנים ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ְּכִפי ְרצֹוֵננּו, ִמָּכל ָמקֹום ִהֵּנה ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין, 
ֶׁשִּנְמָצִאים ֲאַנְחנּו ְּבסוף זמן הגלות, המכונה בגמרא “ִעְקְבָתא ִדְמִׁשיָחא”, ובזמן 

זה עצמו, אנו כבר ממש בסופו, ְּבִסּיּוָמא ְדִעְקְבָתא, ְוָהֲעבֹוָדה שלנו היא – ִלְגֹמר 
ַהְמָׁשַכת ַהְּׁשִכיָנה, ְוֹלא ַרק ְׁשִכיָנה ִּכי ִאם ִעַּקר ְׁשִכיָנה, ּוַבַּתְחּתֹוִנים ַּדְוָקא.

מצד  לא  היא  משה,  של  דורו  השביעי,  הדור  של  מעלתו  קיצור: 
בחירתו ועבודתו או רצונו, אלא מעצם העובדה שהוא נבחר להיות 
השביעי – זה שממשיך ומשלים את עבודתו של הראשון, עבודתו 
של אברהם אבינו שפרסם אלוקות מתוך מסירות נפש וגרם לכך 

שגם העוברים והשבים יקראו בשם ה’. 

וכך גם בדורנו, על כל אחד ואחת מאתנו, הנמצאים בדור השביעי, 
הדורות  עבודת  עלינו, להמשיך את  המוטלת  העבודה  לפעול את 
הראשונים, עד שבפועל ממש נזכה להוריד את עיקר השכינה לעולם 

הזה התחתון, שזו תכלית הבריאה כפי שיבואר באות הבאה.

“באתי לגני”, יו”ד שבט תשי”א


