
אותיות ד-ה. תכלית הבריאה – “דירה בתחתונים”

ד( ְוִהֵּנה ַאֲחֵרי ֶׁשְּמָבֵאר ְּבַהַּמֲאָמר ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה בתחילה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה, 
ְוַגם ַאַחר ָּכְך ִהְמִׁשיָכּה שוב ֹמֶׁשה )ַהְּׁשִביִעי( ָלָאֶרץ ַּדְוָקא, אֹוֵמר הרבי הריי"צ: 
ְוִעַּקר ִּגּלּוי ֱאֹלקּות והשראת השכינה בעולם עצמו, ָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, על 

ידי העבודה של בני ישראל )ּוֵמִביא ַעל ֶזה ַהָּפסּוק(, ִּדְכִתיב "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", שהשראת השכינה היא על ידי העשייה שלנו; הן עשיית 

המשכן והמקדש כפשוטו, והן עשיית המשכן הרוחני על ידי עבודת ה'. ]כפי 
שמאריך הרבי הריי"צ במאמר של שנת תש"י לבאר את פרטי עשיית המשכן 

הרוחני, הן בעבודת הקרבנות – התקרבות לאלוקות, והן בעשיית המשכן 
מעצי שיטים – עבודה באופן של 'שטות דקדושה'.[ 

וכפי שפירשו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק זה: ְּבתֹוכֹו ֹלא ֶנֱאַמר בלשון 
יחיד, שכוונתו רק על המשכן ובית המקדש - ֶאָּלא ְּבתֹוָכם לשון רבים, 

שכוונתו גם ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ב’מקדש הפרטי’ שבקרבו של כל 
אחד מישראל, העושה בעבודתו מקדש לו יתברך, ובו שורה השכינה.

ְוֶזהּו, העניין של השראת השכינה על ידי העבודה שלנו, מתבטא )ַּגם ֵּכן בַמה 
ֶּׁשָּכתּוב( “ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה” – ְּדַצִּדיִקים ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֶׁשהּוא 

ַּגן ֵעֶדן הנקרא בשם “ארץ”, ]לפי שבתחילת הבריאה ה”גן עדן” שהוא מקום 
השראת השכינה, היה למטה בארץ, ושם גם היה אדם הראשון לפני החטא 

)ככתוב “ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה”(.[ 

וצדיקים אלה זוכים לשכר של גן עדן, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ַמְׁשִּכיִנים )ַהְינּו ַמְמִׁשיִכים 
למטה את( ְּבִחיַנת ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש שהיא דרגה גבוהה באלוקות )ָהִעְנָין 

ַהֶּזה ְּדׁשֹוֵכן ַעד ֵאינֹו ְמָבֵאר ְּבַהַּמֲאָמר, ּוְמבֹוָאר הּוא ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַעל ִּפי ַמֲאַמר 
ַהּזַֹהר(, ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִגּלּוי ְלַמָּטה, שזהו העניין של עשיית המשכן - מקום להשראת 

השכינה בעולם הזה. 

ְוֶזהּו שנאמר על זמן מתן תורה ועשיית המשכן "ָּבאִתי ְלַגִּני" ועל כך פירש 
המדרש – "ְלִגּנּוִני", שכוונתו, שה' חזר ובא ְלָמקֹום ֶׁשָהָיה ִעָּקרֹו ַּבְּתִחָּלה, כיון 

ְּדִעַּקר ְׁשִכיָנה ַּבַּתְחּתֹוִנים ָהְיָתה. 

ְוָהִעְנָין הּוא )ֵּבאּור ָהִעְנָין ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה באמת ָהְיָתה בתחילה ִעַּקר ְׁשִכיָנה 
ַּבַּתְחּתֹוִנים ַּדְוָקא( מבאר הרבי הריי"צ במאמרו ְּדִהֵּנה ַּתְכִלית ַהַּכָּוָנה ִּבְבִריַאת 

ב"ה



ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות כל ָהעֹוָלמֹות, היא העניין ְּדִנְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִלְהיֹות לֹו 
ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, בעולם הזה התחתון דווקא, על ידי העשייה שלנו, 

ומפני זה שרתה השכינה בתחילה דווקא בתחתונים, כיון ששם היא תכלית 
הבריאה כולה.

קיצור: עיקר השראת השכינה בעולם הוא על ידי העבודה שלנו, הן 
בבניית המשכן ובית המקדש כפשוטו, והן בבניית המקדש הרוחני 
עיקר  את  ממשיכים  שאנו  לכך  והסיבה  ואחד.  אחד  כל  שבתוך 
השכינה למטה היא מכיון שזו תכלית הבריאה – “להיות לו יתברך 

דירה בתחתונים”.

ִּ

כעת מבאר ומוכיח הרבי על פי דברי רבותינו נשיאינו שאכן תכלית הבריאה 
היא בעולם הזה התחתון דווקא:

ְוִהֵּנה ַרֵּבנּו ַהָּזֵקן ְמָבֵאר ָּבֶזה ֲאֶׁשר ַּתְכִלית ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ִויִריָדָתם ממדרגה 
למדרגה, ֵאינֹו ִּבְׁשִביל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים עצמם, הֹוִאיל ְוָלֶהם זו ְיִריָדה ֵמאֹור ָּפָניו 
ִיְתָּבֵרְך כפי שהיה לפני הבריאה, שהרי היה צריך לצמצם עצמו לצורך בריאת 

העולמות, 

ְוִאי-ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהַּכָּוָנה והתכלית הּוא ִּבְׁשִביל ַהְיִריָדה, כמו למשל שאדם אינו 
משקיע כסף בשביל לקבל פחות ממה שהיה לו קודם לכן, כך אי אפשר לומר 
שתכלית בריאת העולמות היא בשביל ליצור מצב נמוך יותר מבחינה רוחנית 
ממה שהיה קודם לכן, ואפילו עולמות העליונים, שהם גבוהים מאד מבחינה 
רוחנית ביחס אלינו, הרי שביחס לאור שהיה לפני הצמצום הם כבר בבחינת 

ירידה וצמצום.

ובפרט שהבריאה היתה מעצמותו ומהותו יתברך, ואם כן מטרת ותכלית 
הבריאה אינה בגילוי אלוקי כלשהו, כפי שזה בעולמות העליונים, אלא 

אך ורק בהתגלות מהותו ועצמותו יתברך, והתגלות זו היא רק בעולם הזה 
התחתון, על ידי עשיית המשכן לו יתברך. וזהו פירוש דברי רבותינו זכרונם 

לברכה ש"נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים" דווקא. 
ובלשון הרבי:  

ְּדִהֵּנה ָידּוַע ְּדַהְּבִריָאה הּוא ַרק ְּבֹכַח ָהַעְצמּות, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש בתניא 
ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל "ִאיהּו ְוַחּיֹוִהי" ֲאֶׁשר ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשְּמִציאּותֹו הּוא ֵמַעְצמּותֹו 



ְוֵאין לֹו ִעָּלה קֹוֶדֶמת ַחס-ְוָׁשלֹום, הּוא ְלַבּדֹו ְּבֹכחֹו ִויָכְלּתֹו ִלְבֹרא ֵיׁש ֵמַאִין ְוֶאֶפס 
ַהֻּמְחָלט ַמָּמׁש. 

ַהְינּו ֶׁשַהִהְתַהּוּות ֵאיָנּה ֵמַהִּגּלּוִיים ִּכי ִאם ֵמָהַעְצמּות, ְוִאם ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשַּתְכִלית ַהִהְתַהּוּות ִהיא ִּבְׁשִביל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשֲהֵרי ַּגם עֹוַלם ָהֲאִצילּות הּוא 

רק ִּגּלּוי ַהֶהְעֵלם ְוִאם ֵּכן ֶזהּו ְיִריָדה ֵמאֹור ָּפָניו ִיְתָּבֵרְך, ִּכי ְּכֶׁשָהיּו אֹורֹות ָהֲאִצילּות 
ְּבֶהְעֵלָמם ָהיּו ְּבַמְדֵרָגה ָּגבֹוַּה ַהְרֵּבה יֹוֵתר. ְועֹוד ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶּזהּו ַרק ִּגּלּוִיים ֲהֵרי ִאי 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָהַעְצמּות הּוא ִּבְׁשִביל ִּגּלּוִיים, ֶאָּלא ֶׁשַהַּתְכִלית הּוא עֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּתְחּתֹון. 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ְּבָפָרָׁשה זֹו )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח( ְּבִעְנַין ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין 
עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ְּדָבעֹוָלם ַהֶּזה ִנְרָּגׁש ֶׁשְּמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו 

)ְוַכְּמבֹוָאר ְּבַהֶהְמֵׁשְך ְּדֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּדַהאי ַׁשָּתא, ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ִנְבָרא ְואֹור, ְּדאֹור הּוא 
ְרָאָיה ַעל ַהָּמאֹור, ִּדְכֶׁשָאנּו רֹוִאים אֹור, ָהאֹור ַעְצמֹו ַמְרֶאה ּוְמַגֶּלה ֶׁשֵּיׁש ָמאֹור, ַמה 

ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵיׁש ַהִּנְבָרא ִהֵּנה ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֵאינֹו ְמַגֶּלה ּבֹוֵרא, ֶאָּלא עֹוד ֹזאת ֶׁשהּוא 
ַמֲעִלים ּוַמְסִּתיר ַעל ֶזה, ְוַאְדַרָּבה ִנְרָּגׁש ֶׁשְּמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו )ֶאָּלא ֶׁשִּמַּצד ַהֵּׂשֶכל 

ֻמְכָרח ֶׁשֵאינֹו ֵּכן((.

 ְוַאף ֶׁשֶּזהּו ַרק ְּבַהְרָּגָׁשתֹו, ִמָּכל ָמקֹום ִהֵּנה ֶזה ּגּוָפא ֶׁשִּיְהֶיה ִנְדֶמה ַעל ָּכל ָּפִנים 
ֶׁשְּמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו ֶזהּו ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ֵמָהַעְצמּות ֶׁשְּמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו. 

ִנְמָצא מּוָבן ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּבַהְּבִריָאה ְוַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵאיָנּה ִּבְׁשִביל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
ֶׁשִעְנָיָנם ִּגּלּוִיים, ִּכי ִאם ַהַּכָּוָנה הּוא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון, ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשֵאינֹו ִּגּלּוי ִּכי 

ִאם ַעְצִמי, ַהְינּו ְמִציאּותֹו ֵמַעְצמּותֹו, 

ְוַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ּבֹו, ַעל ְיֵדי ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא, ִנְתַּגָּלה ָהַעְצמּות, שִּבְׁשִבילֹו ָהָיה 
ְּבִריַאת ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות.

ה( ְוִהֵּנה ֹלא ִמָּבֵעי ְלַהִּׁשיָטה ֶׁשֵּמִביא ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק ֶׁשַּגם ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות 
הּוא ִּגּלּוי ַהֶהְעֵלם, ִּדְלִׁשיָטה זֹו ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ֵאין ַהַּכָּוָנה ִּבְׁשִביל ָהֲאִצילּות ִּכי ֲהֵרי ֶזה 

ְיִריָדה ְוַרק ִּגּלּוִיים, ֶאָּלא ַּגם ְלַהִּׁשיָטה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשֵּמִביא ָׁשם ֶׁשַהֵּכִלים ֵהם ְּבִריָאה ֵיׁש 
ֵמַאִין, ִהֵּנה ְמבֹוָאר ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשַּמה ֶּׁשָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשַהֵּכִלים ֵהם ְּבִריָאה ֵיׁש 

ֵמַאִין ֵאין ַהַּכָּוָנה ֵיׁש ֵמַאִין ַמָּמׁש, ִּכי ִאם ֶזהּו ַּדְוָקא ְלַגֵּבי ָהאֹור, ִמְּפֵני ֶׁשֹּׁשֶרׁש ַהֵּכִלים 
ֵמָהְרִׁשיָמה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוָלֵכן ַּגם ְמִציאּוָתן הּוא ְּבֹאֶפן ֶׁשְּמקֹוָרם ְּבֶהְעֵלם, 
ְוָלֵכן ְלַגֵּבי ָהאֹור ֵהם ְּכמֹו ְּבִריָאה ֵיׁש ֵמַאִין, ֲאָבל ְלַגֵּבי ָהְרִׁשיָמה ֵהם ִּגּלּוי ַהֶהְעֵלם, 

ִאם ֵּכן מּוָבן ְּדֵאין ַהַּכָּוָנה עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ִּכי ִאם ָהֲעבֹוָדה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּדִאְתַּכְפָיא 



ְוִאְתַהְּפָכא. 

ְוַאף ֶׁשַעְכָׁשו ִהֵּנה ַעל ְיֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות מֹוִסיִפים אֹורֹות ַּבֲאִצילּות, ְוִאם ֵּכן ֵאיְך 
ָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשַּגם ַעְכָׁשו ִעַּקר ַהַּכָּוָנה ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַּדְוָקא, ִהֵּנה ַעל ֶזה ְמָבֵאר ַאְדמֹו"ר 
ַמֲהַר"ׁש ֶׁשאֹורֹות ֵאּלּו ַּבֲאִצילּות ֵהם ָׁשם ְּכֻמָּנִחים ְּבֻקְפָסא, ִּכי ֵאיָנם ִּבְׁשִביל ֲאִצילּות, 

ִּכי ִאם ְלֹצֶרְך עֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ְוֵאיָנם ִמְתַּגִּלים ַּבֲאִצילּות.

 ְוֶזהּו ַמה ֶּׁשְּמָבֵאר ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ְּבִעְנַין ַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהַּכָּוָנה הּוא 
ִּבְׁשִביל עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים הֹוִאיל ְוָלֶהם ְיִריָדה ֵמאֹור ָּפָניו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשַהֵּפרּוׁש ָּבֶזה 
הּוא ְּדעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִעְנָיָנם ִּגּלּוִיים ֶׁשֶּזהּו ְיִריָדה ְוַגם ֶׁשָהַעְצמּות ֻמְבָּדל ֵמִעְנַין 

ַהִּגּלּוִיים, 

ֶאָּלא ַהַּתְכִלית הּוא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון, ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח 
ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך - ַּכד ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, כאשר 

מכופפים את הצד האחר, שאינו צד הקדושה, והופכים את החושך לאור. 
]=הביטוי 'אתכפיא' מסמל את ההתגברות, כך שהרע נותר קיים אך מתכופף 

לגבי הטוב )על דרך עבודת הבינונים המדוברת בתניא(. ואילו 'אתהפכא' 
פירושו הפיכת הרע לטוב באופן מוחלט )על דרך עבודת הצדיקים(.[ 

ּוְכמֹו ֶׁשְּמָבֵאר הרבי הריי"צ ְּבַהַּמֲאָמר, ֶׁשָּכל ָהֲעבֹוָדה הּוא ַלֲהֹפְך ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת 
ֶזה ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה )כפי שנביא באות ו'(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה אומר הקדוש ברוך הוא 

"ַנַחת רּוַח ְלָפַני ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני", 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה דווקא ַמְמִׁשיִכים ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

ּוְכמֹו ַהִּדיָרה ֲהֵרי ָהָאָדם ָּדר ָּבּה ְּבָכל ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ולא רק חלק ממנו דר 
בדירה, ִהֵּנה ְּכמֹו ֵכן הּוא ַּבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ִּדיָרה לֹו ִיְתָּבֵרְך, ַהַּכָּוָנה ֶׁשַּמְמִׁשיִכים 

בעולם הזה התחתון ֹלא ַרק ִּגּלּוִיים אלוקיים ִּכי ִאם ִנְמָצא ָּבֶהם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף 
ָּברּוְך הּוא. ְוֶזהּו ַּתְכִלית ְּבִריַאת ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות.

קיצור: הסיבה שעיקר שכינה בתחתונים היתה )ולכן היא שבה 
לשרות כאן במשכן ובמקדש, וכן במקדש הפרטי שבכל אחד 

ואחד(, היא מפני שתכלית הבריאה היא דווקא בעולם הזה 
התחתון ולא בעולמות העליונים - שכן גם עולמות העליונים 
משיגים רמה מצומצמת ונמוכה יחסית של גילוי אלוקי מכפי 

שהיה לפני הבריאה, ועוד שהבריאה היא בכוח העצמות, ואם כן, 
תכלית הבריאה היא דווקא בעולם הזה התחתון;



ולמרות שבדרגת הגילוי האלוקי, העולם שלנו נמוך הרבה 
יותר מאשר העולמות העליונים, הרי זו התאווה והרצון האלוקי 
שדווקא כאן אנו נעשה לו דירה, וכאן הוא יתגלה בכל עצמותו 

ומהותו )ועל זה נאמר “באתי לגני”(, וזאת על ידי העבודה שלנו 
להפוך את חושך העולם לאור, וכפי שהרבי ימשיך ויבאר באות 

הבאה.    

אות ו. הנהגת רבותינו נשיאינו באופן של ‘שטות דקדושה’ באהבת ישראל 

ו( ְוִהֵּנה ְּבִסּיּום ַהַּמֲאָמר ְמָבֵאר הרבי הריי”צ, ֲאֶׁשר ִלְהיֹות ִּכי ַמה ֶּׁשִעַּקר ְׁשִכיָנה 
ַּבַּתְחּתֹוִנים, ִהֵּנה ִעַּקר ַהִּגּלּוי ִמֶּזה ָהָיה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש כפי שביארנו, ִהֵּנה ֶזהּו 

ַהַּטַעם ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ֵמֲעֵצי ִׁשִּטים ַּדְוָקא, דבר הרומז על העבודה הנדרשת כדי 
להמשיך את עיקר השכינה למטה, 

ִמְּפֵני ֶׁשַהַּכָּוָנה1 בבריאת העולם הּוא ַלֲהֹפְך ַהְּׁשטּות ִּדְלֻעַּמת ֶזה, של הצד המנגד 
לקדושה, אּון ֶּדעם ָקאְך פּון וכן את החיות של ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה, 

ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה “ַאַהְנֵיּה ֵלּה ְׁשטּוֵתּה ְלַסָּבא" מסופר בגמרא על 
רב שמואל בר רב יצחק שהיה רוקד עם הדסים בידו לכבוד החתן והכלה. זה 
היה נראה כמעשה שטות כיון שהוא היה תלמיד חכם גדול וזה לא היה ראוי 
לכבודו לרקוד כך... אך דווקא בזכות מעשה זה, הוא זכה שאחר פטירתו ירד 

עמוד אש משמים והפריד בין מיטתו ובין העם, להראות את גודל קדושתו. 
כיון שהוא התנהג שלא כרגיל, הוא זכה לגילוי אלוקות מיוחד. ועל כך אמר 

רבי זירא “הועילה השטות שלו, לאותו זקן”. שזו נקראת ‘שטות דקדושה’ 
מפני שהיא ֲעבֹוָדה ּוִבּטּול ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּטַעם ָוַדַעת, למעלה מהשכל ומגדר 

העבודה הרגיל וה’נורמלי’.
1 שם, באות ה’ של המאמר, נותן הרבי הריי”צ דוגמה לשטות העולם וכיצד יש להפוך אותה לקדושה: 

“דישנם כמה דברים באדם שהוא נוהג ועושה כן וויילע אזוי טוט וועלט, כיון שכך עושה העולם, ולא מצד ההגיון, והדברים האלה הם כמו חוק שבלתי מזיזים אותו ממקומו לפי 
דכן הוא הנהגת העולם, וכמו בכמה עניני נימוס והדומה כו’, הנה את זה צריכים להפכו אל הלמעלה מן הדעת בעבודה, וכמו על דרך משל זמני האכילה וזמני השינה, הנה מצד הרגש 

העולם הם קבועים בעתים וזמנים, וגם כשצריך להתעסק במשא ומתן ומכל מקום הנה זמנים האלו על פי הרוב בלתי ניזזים ובלתי נידחים כלל ועיקר, וזמני הקביעות של תורה 
ותפילה הם נדחים ואין להם קבע, ויש שהם נדחים חס ושלום לגמרי, ואם כן זו בחינת ‘שטות דקליפה’ המכסה על אור הקדושה.

הנה האדם אשר נותן איזה חשבון לנפשו, האם יש איזה חכמה בהנהגה כזו, דמי הוא היודע עתו וזמנו, וכדאיתא במדרש רבה “אין אדם שליט לומר המתינו לי עד שאעשה חשבונותי 
ועד שאצוה לביתי כו’” ואיך יתן כל נפשו על דבר שאין בו ממש כלל, ועל העיקר מה שהיתה הכוונה בירידת נשמות למטה הוא שוכח לגמרי?!, והוא רק מצד הרוח שטות שמכסה 

על האמת, הנה זאת תהיה עבודתו להפוך שטות זה דעולם, ויעמוד על נפשו ויקבע לו עתים לתורה, גם כש”העולם אומר” שבזמן זה יש לעשות דברים אחרים..., ואז הנה ושכנתי 
בתוכם, שיאיר לו גילוי אור אלקי בנפשו”.



ְוִהֵּנה ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּתַבע ֵמִאָּתנּו ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו”ר ּוְכמֹו ֵכן ְׁשָאר 
ַהְּנִׂשיִאים - ִקְּימּו ֶזה ְּבַעְצָמם, ְוהּוא ַעל ֶּדֶרְך ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה ַעל 

ַהָּפסּוק “ַמִּגיד ְּדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל” – “ַמה ֶּׁשהּוא, הקדוש ברוך 
הוא, עֹוֶׂשה, הּוא אֹוֵמר ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְוִלְׁשֹמר, ְוֵכן ַמה ֶּׁשהּוא ְמַצֶּוה ְלִיְׂשָרֵאל 

הּוא עֹוֶׂשה”, 

ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה הּוא ְּבהֹוָראֹות ְנִׂשיֵאינּו, וכדברי המדרש2 “צדיקים דומין לבוראם”, 
ֶׁשַּמה ֶּׁשָּתְבעּו ֵמַהְּמֻקָּׁשִרים ְוַׁשָּיִכים ֲאֵליֶהם, ִהֵּנה ֵהם ְּבַעְצָמם ִקְּימּו ְוָעׂשּו ֵּכן. ּוַמה 

ֶּׁשִּגּלּו וסיפרו ָלנּו ֶׁשִּקְּימּו ֶזה, הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו יֹוֵתר ָנֵקל ְלַקְּיָמם, ביודענו שהם 
סללו עבורנו את הדרך ונותנים לנו את הכוח להנהגה זו. 

ּוְכמֹו ְּבָהִעְנָין ְּדַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ִסּפּוִרים ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ֵמַהְּנִׂשיִאים כיצד עבדו עבודתם בעניין זה באופן של למעלה מטעם ודעת, 

מבלי הבט על גודל מעלתם וקדושתם. 

ּוְלֻדְגָמא ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ַהָּזֵקן ֶׁשִהְפִסיק ִּבְתִפָּלתֹו ביום הכיפורים ְוָהַלְך 
ְוָקַצץ ֵעִצים ּוִבֵּׁשל ָמָרק ְוֶהֱאִכיל ְּבַעְצמֹו ְליֹוֶלֶדת, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהיּו ֲאָנִׁשים ָׁשם ַּבַּבִית, 

ועצם הדבר שאדמו”ר הזקן הרגיש במה שחסר לאותה אשה, בעיצומה של 
תפילתו הנעלית, ביום הנעלה בשנה, זהו עניין שלמעלה מטעם ודעת3, וכן 

הוא בסיפורים הבאים. 

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ָהֶאְמָצִעי, ֵאיְך ֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו אברך ֶאָחד ִליִחידּות ְוִהְתאֹוֵנן 
ַעל ָהִעְנָיִנים ֶׁשַאְבֵרִכים ִמְתאֹוְנִנים ֲעֵליֶהם. ְוִגָּלה ַאְדמֹו”ר ָהֶאְמָצִעי ֶאת ְזרֹועֹו, 

הפשיל את שרוולו, ְוָאַמר לֹו ֲהֹלא ִתְרֶאה ֶׁשָּצַפד עֹוִרי ַעל ַעְצִמי ּגֹו’, שזה פגע 
בבריאותו, ְוָכל ֶזה הּוא ֵמַהַחֹּטאות ְנעּוִרים ֶׁשְּלָך. 

ֲאֶׁשר מּוָבן ַהְפָלַאת ְורֹוְממּות ַמֲעַלת ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ָהֶאְמָצִעי ִּבְכָלל, ּוִבְפָרט 
ֵמֵאּלּו ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלִעְנָיִנים ָּכֵאּלּו, ּוִמָּכל ָמקֹום ָהָיה ַהִהְתַקְּׁשרּות ִעָּמֶהם ָּכל ָּכְך ַעד 

ֶׁשִּמַּצד ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהיּו ֶׁשֹּלא ִּכְדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי, שלא כפי הדרוש, זה ָּפַעל ָעָליו 
ֲחִליׁשּות ַהְּבִריאּות ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשָּצַפד עֹורֹו ַעל ַעְצמֹו. 

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ֵאיְך ֶׁשָהַלְך ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ַלְלֹות ְּגַמ”ח ְלִאיׁש 
ָּפׁשּוט ֶׁשָהָיה נֹוֵגַע לֹו ְּבַפְרָנָסתֹו ובכך הקדים דאגה לגשמיותו של יהודי אחר 

לעיסוקיו הרוחניים והנעלים. 

2 רות רבה, סז, ח.
3 משיחת י”ט כסלו תשד”מ.



ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ַמֲהַר”ׁש, ֶׁשַּפַעם ָנַסע ְּבִיחּוד ִמּקּוַהָראְרט ְלָפִריז ְוִנְפַּגׁש ָׁשם 
ִעם ַאְבֵרְך ֶאָחד שהדרדר ברוחניות וישב עם גויים למשחק קלפים ושתה עמם 
ְוָאַמר לֹו: יּוְנֶּגעְרַמאן, אברך, ֵיין ֶנֶסְך ִאיז זה ְמַטְמֵטם ַהּמֹוַח ְוַהֵּלב, ַזיי ַא ִאיד, תהיה 

)תנהג כ(יהודי. ְוָהַלְך ָהַאְבֵרְך ְלֵביתֹו, ְוֹלא ָׁשַקט ַעד ֶׁשָּבא ִלְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר 
ַמֲהַר”ׁש, ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְוָיְצָאה ִמֶּמּנּו ִמְׁשַּפַחת ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים. 

ֲאֶׁשר ָידּוַע ֶׁשֵאֶצל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ַמֲהַר”ׁש ָהָיה ַהְּזַמן ָיָקר ִּבְמֹאד, ַעד ֶׁשַּגם 
ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ָהָיה ְּבִקּצּור, ּוִבְזַמִּנים ְידּוִעים ִהֵּנה ַּבָּׁשָעה ַהְּׁשִמיִנית ַּבֹּבֶקר ָהָיה 

ְּכָבר ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ּוְבָכל ֹזאת ָנַסע ְנִסיָעה ְרחֹוָקה ְוָׁשָהה ָׁשם ֶמֶׁשְך ְזַמן ִּבְׁשִביל 
ַאְבֵרְך שהיה במצב כזה כּו’. 

ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר הרש”ב ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ִּבְתִחַּלת ְנִׂשיאּותֹו, ֲאֶׁשר ָּגְזרּו ָאז ְּגֵזָרה 
ֲחָדָׁשה ְוָהָיה ָצִריְך ִלְנֹסַע ַעל ְּדַבר ֶזה ְלמֹוְסְקָבה. ְוָאַמר לֹו ָאִחיו ַהָּגדֹול ָהַרָז”א, ר’ 
זלמן אהרן ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, “ַהְּזַמן ָיָקר ֶאְצְלָך ְוֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ְׂשַפת ַהְּמִדיָנה 

)ָהַרָז”א ָהָיה ְמֻלָּמד ְּבָׂשפֹות( ְוַגם ַאָּתה ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ֶהֵּכרּות, ְוָלֵכן ֶאַּסע ְּבִעְנָין ֶזה ְּכִפי 
הֹוָראֹוֶתיָך”. ֲאָבל ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו”ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ֹלא ִהְסִּכים ַעל ֶזה ְוָנַסע ְּבַעְצמֹו 

ְוִהְצִליַח. 

ְוֵכן ֶיְׁשָנם ַּכָּמה ִסּפּוִרים ִמְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו”ר אֹודֹות ִהְׁשַּתְּדלּותֹו 
ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַוֲאִפּלּו ְלִאיׁש ְּפָרִטי, ְּברּוָחִנּיּות אֹו ְּבַגְׁשִמּיּות. ְוִהִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה, 
ֹלא ַרק ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשּלֹו ִּכי ִאם ַּגם ָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו, ַאף ֶׁשֶּזה האדם ֶׁשָהָיה ֵמִטיב ִעּמֹו 

ִהֵּנה ֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּכָלל ַּבּסּוג ֶׁשל ֲחֵבְרָך ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ֶׁשֹּלא 
ְּבֶעְרּכֹו ְּכָלל.

קיצור: המשכן, מקום השראת השכינה, נעשה מעצי שיטים 
הרומזים לעניין של שטות. וכך, גם עלינו לעבוד את ה’ באופן של 

‘שטות דקדושה’, וכך להפוך את חושך העולם לאור, עד שעולם 
הזה התחתון יהיה דירה ומשכן להשראת השכינה )וכדברי הזוהר 

שדווקא על ידי העבודה של “אתכפיא סטרא אחרא”, מתגלה 
כבודו של ה’ בכל העולמות(.

על העבודה באופן של ‘שטות’, למעלה מטעם ודעת, אנו מקבלים 
כוח מרבותינו נשיאינו שעבדו בעצמם באופן כזה, וכפי שהרבי 
מביא במאמר דוגמא מכל אחד מהרביים שנהגו באהבת ישראל, 

ללא חשבונות, למעלה מטעם ודעת, ובכך סללו לנו את הדרך.



אות ז. המשכת האור שבבחינת ‘הסתלקות’ 

ז( ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא הכיפוף וההפיכה של השטות דקליפה ִלְׁשְ
טּות ִּדְקֻדָּׁשה, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַמְּלִאים ַּכָּוַנת ַהְּבִריָאה, ֶׁשִהיא ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה 

ַּבַּתְחּתֹוִנים כאמור, 

ְוהנה ֶזה ֶׁשַעל ְיֵדי העבודה של ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ַנֲעֵׂשית ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ָּבאִתי 
ְלַגִּני, הּוא ְּבַמְדֵרָגה עוד יֹוֵתר ַנֲעֵלית ִמֹּקֶדם ַהֵחְטא שגם אז היה עיקר שכינה 

בעולם הזה התחתון. 

ִּדְכמֹו ְּבסֹוֵתר ִּבְנָין ַהּקֹוֵדם ַעל ְמָנת ִלְבנֹות חדש, ֲהֵרי ְּפִׁשיָטא ההיגיון הפשוט 
אומר ֶׁשִּבְנָין ֶהָחָדׁש ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַמְדֵרָגה יֹוֵתר ַנֲעֵלית ִמִּבְנָין ַהּקֹוֵדם כיון שאחרת 
אין סיבה לסתור את הבניין הקודם, ְּכמֹו ֵכן ֻמְכָרח לֹוַמר ֶׁשַעל ְיֵדי העבודה של 
ִאְתַּכְפָיא ְוִאְתַהְּפָכא ַנֲעֵׂשית ִּדיָרה ְּבַמְדֵרָגה יֹוֵתר ַנֲעֵלית מאשר קודם החטא, כיון 

שהאפשרות שתהיה בכלל ירידה על ידי החטא, היא לצורך עלייה גדולה 
יותר4, 

רְוַכְּמבֹוָאר ְּבַהַּמֲאָמ של שנת תש"י ְּדַעל ְיֵדי ְּדִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ִאְסַּתְ
ֵּלק ְיָקָרא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך-הּוא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין, שעל ידי העבודה של 'אתכפיא' 

והגברת הטוב על הרע מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, 
כדברי הזוהר, ועל כך מבאר שם הרבי הריי"צ שהאור שנמשך ומתגלה בכל 

העולמות ַהְינּו זהו ָהאֹור ֶׁשהּוא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין ְּבָׁשֶוה, אור אלוקי שבדרך כלל 
הוא מרומם מהעולמות והוא אינו בערך אליהם כלל, עד שכל העולמות, 

העליונים והתחתונים, נחשבים כשווים בינם לבין עצמם ובטלים ביחס אליו. 

]כמו חכם מאד גדול, שחכמתו היא שלא בערך לשאר האנשים, עד שביחס 
אליו לא ניכר ההבדל בין יתר האנשים מי מהם חכם יותר ומי חכם פחות.[ 

וזו מדרגה גבוהה יותר מהאור שהאיר בתחילת הבריאה, קודם החטא )והיא 
העלייה שאחרי הירידה(.

ְוַאף ֶׁשַהָּלׁשֹון ְּבַהַּמֲאָמר הּוא אֹור ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ִמָּכל ָמקֹום ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשַהַּכָּוָנה הּוא ֶׁשִּנְמָׁשְך אֹור ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר ָהעֹוָלמֹות ֶאָּלא ֶׁשהּוא סֹוֵבב ּוַמִּקיף ֲעֵליֶהם, 

ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּנְמָׁשְך אֹור ַנֲעֶלה ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר עֹוָלמֹות ְּכָלל. 

ְוָלֵכן קֹוֵרא הזוהר ְלִגּלּוי אֹור ֶזה ְּבֵׁשם ִאְסַּתֵּלק, והרי כוונתו לומר שעל ידי 

4 כמבואר באריכות במאמר ‘באתי לגני’ תשל”א.



העבודה של 'אתכפיא' האור הזה נמשך ומתפשט ומתגלה בכל העולמות, 
ומדוע מכנה זאת בשם 'הסתלקות' שמשמעותה לכאורה סילוק והעדר 

האור? אלא כוונת הדברים היא שהאור שהוא בדרך כלל מרומם ובבחינת 
'הסתלקות' מהעולמות, כיון שהם אינם משיגים אותו והוא אינו בערך אליהם 
כלל, הנה על ידי העבודה של 'אתכפיא' אנו זוכים להמשיך ולגלות בעולמות, 

ובפרט בעולם הזה התחתון, גם את האור האלוקי הנעלה הזה. 

קיצור: על ידי העבודה של 'אתכפיא' אנו ממשיכים בעולם 
אור נעלה יותר מזה שהיה קודם החטא, וזהו האור שבדרך 

כלל נמצא בבחינת סילוק ורוממות מהעולמות, ועתה הוא שב 
ומתגלה בהם.

כיון שמאמר זה נאמר ביום ההילולא הראשון להסתלקותו של הרבי הריי"צ, 
עובר הרבי להקיש בין עניין האור שבבחינת הסתלקות, לעניין סילוקן של 

צדיקים: 

ְוָלֵכן ַּגם ְּפִטיַרת ַצִּדיִקים ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ִהְסַּתְּלקּות, ִּכי ִהְסַּתְּלקּות הּוא ִּגּלּוי אֹור ַנֲעֶלה 
ְּביֹוֵתר המתגלה בעת סילוקן של צדיקים. ְּדִהֵּנה ֵיׁש ב' ִאְּגרֹות ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש 
בתניא ֶׁשְּמָבֲאִרים ִעְנַין ַהִהְסַּתְּלקּות. ּוָבִאֶּגֶרת ַהב' ִעְנַין ַהִהְסַּתְּלקּות ְמבֹוָאר ָׁשם 

ְּבִעְנַין מעלתה של פרה אדומה, הנקראת ָּפַרת ַחָּטאת. ְּדָהִעְנָיִנים יתר הקורבנות 
ַהַּנֲעִׂשים ִּבְפִנים בתוך המשכן ובית המקדש ֵאין ְיכֹוִלים לטהר אדם שנטמא 

בטומאה החמורה ביותר שהיא 'טומאת מת', ואם כן אין בכוחם לזכך וְלָבֵרר ג' 
ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ִּכי ִאם ִעְנָין ַהַּנֲעֶׂשה ַּבחּוץ ַּדְוָקא, ָּפָרה ַהַּנֲעֵׂשית ַּבחּוץ, רק לה יש 

את הכוח לטהר אדם מטומאה זו. ְוָלֶזה ְמַדִּמין ִמיָתָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים שמכפרת 
על עם ישראל, ולכן התורה מסמיכה את מצוות פרה אדומה לסיפור על 

הסתלקותה של מרים הנביאה, כמובא באגרת הקודש שם. 

ְוִהֵּנה ַעָּתה ֵאין ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ִּכי ִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ַּדְוָקא ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו, 
ֲאָבל ֵאַרע ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים לכפר בעדנו. 

ְוִהֵּנה ְּבִעְנַין ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֵיׁש ָּבֶזה ב' ַמַאְמֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה:

א. ְׁשקּוָלה ִמיָתָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים ִּכְׂשֵרַפת ֵּבית ֱאֹלֵקינּו, שאף חורבן זה נועד לכפר 
על ישראל, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה5 שה' שפך כביכול את חמתו 

וכעסו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. 
5 איכה רבה, ד. 



ב. ָקֶׁשה ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים יֹוֵתר ֵמֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ָּכל ֶזה – שלושת המצבים של שרפת הפרה, סילוקן של צדיקים 
וחורבן בית המקדש, הם ירידה לצורך עלייה, לצורך גילוי אור גבוה ונעלה 

יותר, באופן של ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך-הּוא. 

ְּוֵפרּוׁש ִעְנַין ִהְסַּתְּלקּות ֵּפְרׁשּו ָּכל ָהַרֵּבִּיים ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְּכבֹוד-ְקֻד
ַּׁשת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר 

ַמֲהַר"ׁש, ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן ּוְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר, 
ֶׁשֵאין ַהַּכָּוָנה ְּבֵפרּוׁש ֵּתַבת ִהְסַּתְּלקּות ֶׁשהּוא ֲעִלָּיה ְלַמְעָלה ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ִאם ַהַּכָּוָנה 

כאמור ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְלַמָּטה ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת רֹוְממּות.

ְוֶזה ּתֹוְבִעים ֵמִאָּתנּו, ּדֹור ַהְּׁשִביִעי ִלְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְוָכל ַהְּׁשִביִעין 
ֲחִביִבין, ַאז ֲהַגם ַאז ְמ'ָהאט ָּדאס ִניט ַפאְרִּדיְנט אּון ִניט אֹויְסֶּגעָהאֶרעֶוועט, שלא 

הרווחנו זאת על ידי עמל ויגיעה, ִמָּכל ָמקֹום ָּכל ַהְּׁשִביִעין ֲחִביִבין ְוָהֲעבֹוָדה 
ְּדדֹור ַהְּׁשִביִעי הּוא ְלַהְמִׁשיְך ַהְּׁשִכיָנה ְלַמָּטה ַמָּמׁש. ַלֲהֹפְך ַהְּׁשטּות ְּדֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית, 

ֲאֶׁשר ָיַדע ֱאיַנׁש ְּבַנְפֵׁשּה ַאז ֶער ָהאט ָּדאס, אּון ֶּדעם ָקאְך פּון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית ָוואס 
ֶער ָהאט ָּדאס אּון ֶאְפָׁשר ַאָמאל ָנאְך ִניֶדעִריֶקער שאדם יודע בעצמו שיש בו את 

השטות, החיות וההתלהבות של נפש הבהמית, ולפעמים עוד למטה מכך, 
ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ְוַלֲהֹפְך ֶאת ֶזה ִלְׁשטּות ִּדְקֻדָּׁשה.

קיצור: העניין של סילוקן של צדיקים השקול לשריפת הפרה, 
וקשה כחורבן בית המקדש ועוד יותר מכך, הוא כדי להביא 

לגילוי של האור שבבחינת סילוק ורוממות.

העבודה שלנו, הדור השביעי לאדמו"ר הזקן, היא להמשיך אור 
זה למטה בעולמות, על ידי הפיכת השטות של הנפש הבהמית 

שבכל אחד לקדושה.  



אות ח. עבודתו של הדור השביעי

ח( ְוֶזהּו ִעְנַין ַצִּדיָקא ְדִאְתַּפַּטר סילוקו של הצדיק, ְּדַאף ֶׁשְּכָבר ָהיּו קודם לכן ַּכָּמה 
ַהֲעָלמֹות ְוֶהְסֵּתִרים ְוַכָּמה ֻקְׁשיֹות ְוִעְנָיִנים ִּבְלִּתי מּוָבִנים בשכל האנושי, ִהֵּנה ָּכל ֶזה 
ֹלא ִהְסִּפיק. ּוִבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך-הּוא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין, ָהָיה ַּגם 

ֵּכן ִעְנַין ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ֹלא ַרק ַּכֻחְרָּבן ִּכי ִאם יֹוֵתר ֵמַהֻחְרָּבן. 

ְוַתְכִלית ַהַּכָּוָנה ָּבֶזה הּוא ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך-הּוא. 

ְוֶזה ּתֹוְבִעים ִמָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשֵּיְדעּו ַאז ְמ'ֶּגעִפיְנט ִזיְך ִאין שאנו נמצאים בּדֹור 
ַהְּׁשִביִעי, ֶׁשָּכל ַמֲעַלת ַהְּׁשִביִעי הּוא ֶׁשהּוא ְׁשִביִעי ָלִראׁשֹון, ֶׁשַהְנָהַגת ָהִראׁשֹון ָהָיה 
כאמור ֶׁשֹּלא ִחֵּפׂש ְלַעְצמֹו ְּכלּום ַוֲאִפּלּו ֹלא את המעלה של ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ִּכי ָיַדע 

ֶׁשָּכל ִעְנָינֹו הּוא לפרסם אלוקות בעולם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ֲהָוָי' ֵאל 
עֹוָלם.

ְוֻדְגַמת ַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשהּוא – ֶּגעקּוֶמען ִאין ַאֶזעְלֶכע ֶעְרֶטער ָוואס ְמ'ָהאט 
ְָּדאְרְטן ִניט ֶּגעוואּוְסט פּון ֶּג-ְטִליְכַקייט, ִניט ֶּגעוואּוְסט פּון ִאיִדיְׁשַקייט אּון ִניט ֶּגע

וואּוְסט ֲאִפּלּו פּון ַאֶלף ֵּבית הגיע למקומות כאלה שלא ידעו מאלוקות, לא ידעו 
מיהדות ולא ידעו אפילו מאלף-בית,  

אּון ֵזייֶעְנִּדיק ָּדאְרְטן ָהאט ֶמען ִזיְך ָאְּפִּגיֵלייְגט ָאן ַא ַזייט, ובהיותו שם, הניח עצמו 
הצידה, אּון ַאל ִּתְקָרא ַוִּיְקָרא ֶאָּלא ַוַּיְקִריא, והקריא אלוקות בפי כל העוברים 

ושבים, עד שפעל שהם עצמם יכריזו ויפרסמו אלוקות לאחרים, כדרשת 
חז"ל שהזכרנו בתחילת המאמר שהוא לא רק 'קרא' בעצמו בשם ה' ופרסם 

את האמונה בה', אלא גם 'הקריא' – גרם לאחרים לקרוא ולפרסם אלוקות 
בעולם.

ְוָידּוַע ֶׁשְּבַהִּלּמּוד ְּבִמַּדת באחת מהמידות בהן נדרשת התורה, באופן של ַאל 
ִּתְקָרא, ְׁשֵּתי ַהְּקִריאֹות ַקָּימֹות, כלומר שיש כאן שני סוגי לימוד. גם העניין 

כפשוטו כפי שהוא כתוב בתורה )ה'כתיב'(, וגם העניין כפי שאנו קוראים 
ודורשים אותו )ה'קרי'(.

ְוַגם ָּבֶזה כך גם בעניין שלנו, ֲהֵרי ְמֹפָרׁש ְּבתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב שקודם כל היתה 
העבודה של אברהם אבינו באופן של ַוִּיְקָרא, לקרוא ולפרסם אלוקות בעצמו. 

אך ִמָּכל ָמקֹום ָצִריְך ֵליַדע ַאז אֹויּב ֶער ִוויל ִאים ָזאל ַאייְנֵּגיין ֶּדער ַוִּיְקָרא, מּוז ַזיין 



ֶּדער ַוַּיְקִריא, שאם הוא רוצה להצליח בעבודתו 'לקרוא' בשם ה', מוכרחת 
להיות גם העבודה של 'ויקריא'. 

ַּדאְרְפְסטּו ֶזעהן ַאז ֶיעֶנער ָזאל ִניט ָנאר ִוויְסן ָנאר אֹויְך אֹויְסרּוְפען עליך לוודא 
שהזולת לא רק יידע אלא גם יקרא ויפרסם. 

ֲהַגם ַאז ִּביז ִאיְצט ָהאט ֶיעֶנער ִניט ֶּגעוואּוְסט פּון ָּגאְרִניט, ָאֶּבער ִאיְצט ַּדאְרְפְסטּו 
ֶזעהן ַאז ֶער ָזאל ְׁשַרֶייען ֵא-ל עֹוָלם, שלמרות שעד עתה לא היה לו כל מושג, 

עליך לוודא שהוא יצעק ויכריז "אל עולם".

ובזה עצמו הדיוק הוא בלשון הכתוב: ִניט לא ֵא-ל ָהעֹוָלם, ַהְינּו שאם היה כתוב 
כך, היינו יכולים להבין ֶׁשֱאֹלקּות הּוא ִעְנָין ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְועֹוָלם ִעְנָין ִּבְפֵני ַעְצמֹו, 

ֶאָּלא ֶׁשֱאֹלקּות מֹוֵׁשל ְוׁשֹוֵלט ַעל ָהעֹוָלם, 

ִּכי ִאם צירוף המילים "א-ל עולם" )ללא האות ה'( מבטא ֶׁשעֹוָלם ֶוֱאֹלקּות הּוא 
ֹּכָּלא ַחד זה הכול דבר אחד ומאוחד. כלומר, אברהם אבינו השריש באנשים 
לא רק את האמונה בכך שה' קיים ומנהיג את העולם, אלא גם באחדות ה' – 
בכך שאין בעולם דבר שנפרד ממציאותו של הקדוש ברוך הוא, אלא הכול 

הוא מציאות אלוקית אחת גדולה )כמבואר באריכות בשער היחוד והאמונה 
בתניא(.

קיצור: עבודתנו בדור השביעי היא להוריד את השכינה למטה, 
על ידי ההליכה בדרכו של 'הראשון' – אברהם אבינו, שלא רק 

־'קרא' ופרסם בעצמו את שם ה', אלא 'הקריא' וגרם למושפ
עים שלו לא רק להאמין בה' אלא גם לפרסם בעצמם את שם 

ה' לאחרים.

וזאת לא רק באופן כזה שהם מאמינים שה' מנהיג את העולם, 
־אך העולם הוא מציאות עצמאית ונפרדת, אלא להאמין ולפר

סם את אחדות ה' – שהעולם ואלוקות הם דבר אחד ממש.



אות ט. לנו ניתנו הכוחות לפעול את תכלית הבריאה בגאולה השלימה

ט( ְוַאף ִּכי ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזהּו ֲאֶׁשר ָעַרב ִלּבֹו ֵלאֹמר, ֶאֱעֹבד ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָאִבינּו?, 

ִמָּכל ָמקֹום ֶאֶפס ָקֵצהּו א. ַׁשָּיְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ב. ּוְמֻחָּיב ָּבֶזה. ג. ְוִנְּתנּו לֹו ַהֹּכחֹות 
ַעל ֶזה - ַעל ְיֵדי ַהַהְנָהָגה ֶׁשֶהְרָאנּו ָהִראׁשֹון בדורותיהם של רבותינו נשיאינו, 

,אדמו"ר הזקן ּוִמֶּמּנּו ָוֵאיָלְך כל רבותינו נשיאינו ַעד, ְוַעד ִּבְכָלל, ַהַהְנָהָגה ֶׁשֶהְרָאְ
נּו ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר, ֶׁשֵהם ָסְללּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ְוָנְתנּו ָלנּו ֹּכחֹות ַעל ֶזה. 

ְוֶזהּו ּגּוָפא זה עצמו הוא עניין ַהֲחִביבּות ְּדדֹור ַהְּׁשִביִעי - ֶׁשַּכָּמה ֹּכחֹות ִנְּתנּו ְוִנְתַּגּלּו 
ִּבְׁשִביֵלנּו במהלך הדורות שקדמו לנו. 

ְוַעל ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה ְּבֹאֶפן ָּכֶזה הנהגה באופן של 'שטות דקדושה' ופרסום אחדות 
ה' בעולם ֻיְמַׁשְך ִעַּקר ְׁשִכיָנה ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ְוַהָחְמִרי, ְוִיְהֶיה גילוי 

האור האלוקי עֹוד ְּבַמְדֵרָגה ַנֲעֵלית יֹוֵתר ַּגם ִמֹּקֶדם ַהֵחְטא כמו שביארנו קודם, 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמִׁשיַח "ְוִנָּׂשא ְמֹאד" ומבואר על כך שמעלתו של משיח תהיה 

יֹוֵתר ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ַוֲאִפּלּו ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ֹקֶדם ַהֵחְטא. 

ּוְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ֲאֶׁשר ֶאת ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ְוהּוא 
ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵעינּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֹוֵתינּו, ֲהֵרי ְּכֵׁשם ֶׁשָרָאה ְּבָצָרֵתנּו, ִהֵּנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו 
ּוַבֲעָגָלא ִּדיַדן ִיְגַאל ֹצאן ַמְרִעיתֹו ִמָּגלּות ָהרּוָחִני ְוָגלּות ַהַּגְׁשִמי ַּגם ַיְחָּדו, ְוַיֲעִמיֵדנּו 

ְּבֶקֶרן אֹוָרה. 

ֲאָבל ָּכל ֶזה הּוא ֲעַדִין ַרק ִּגּלּוִיים, ְועֹוד יֹוֵתר – העיקר הוא ֶׁשְּיַקֵּׁשר ִויַאֵחד אֹוָתנּו 
ְּבַמהּות ְוַעְצמּות ֵאין-סֹוף ָּברּוְך הּוא. 

ְוֶזהּו ְּפִניִמּיּות ַהַּכָּוָנה הטמונה בשורש ֶׁשל ְיִריַדת ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ְוִעְנַין 
עצם האפשרות של ַהֵחְטא ְוִתּקּונֹו ְוִעְנַין ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים - ֶׁשַעל ְיֵדי כל ֶזה 

ִיְהֶיה ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. 

ּוְכֶׁשּיֹוִציֵאנּו ֵמַהָּגלּות ְּבָיד ָרָמה ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה אֹור ְּבמֹוְׁשבֹוָתם ִיְהֶיה ָאז 
ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּגֹו' ֲהָוָי' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד, )ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה( ְוַגם 

ְּבָלׁשֹון ַּתְרּגּום המורה על הירידה וההמשכה בתוך גדרי העולם ֲהָוָי' ַמְלכּוֵתּה 
ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ּוְמַסְּיִמים ְוָהָיה ֲהָוָי' ְלֶמֶלְך ְוגֹו' ֲהָוָי' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, 

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִחּלּוק ֵּבין ֲהָוָי' ּוְׁשמֹו המורה על דרגת הגילוי וההתפשטות, 

ֶׁשָּכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ֶׁשָּקֶׁשה יֹוֵתר ַּגם ֵמֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 



ְוֵכיָון ַאז ְמ'ִאיז ׁשֹוין ִּדי ַאֶלע ִעְנָיִנים ּדּוְרְכֶּגעַגאְנֶּגען שכבר עברנו את כל עניינים 
אלה, ִהֵּנה ַעְכָׁשו ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ָּבנּו – ּדֹור ַהְּׁשִביִעי, להוריד את השכינה 

בפועל למטה, על ידי העבודה הנזכרת לעיל. 

ְוִנְזֶּכה ֶזעהן ִזיְך ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן ָּדא ְלַמָּטה ִאין ַא ּגּוף להתראות עם הרבי כאן למטה 
בגוף ּוְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוהּוא ִיְגָאֵלנּו.

קיצור: לכל אחד מאתנו ניתנו הכוחות על עבודה זו, מרבותינו 
נשיאינו שסללו לנו את הדרך, וזו החביבות המיוחדת שלנו, 

הדור השביעי. ועל ידי עבודתנו נמשיך עיקר השכינה למטה, 
ועד היחוד בעצמות אור אין סוף ברוך הוא, שזו התכלית של 

כל הבריאה כולה. ואין הדבר תלוי אלא בנו.


