
שם: ________________

כיתה: ___

ב"ה

ְמקוֹמוֹ(  ה )בִּ ִמְדַרׁש ַרבָּ ה, ְוִאיָתא בְּ י ֲאחִֹתי ַכלָּ אִתי ְלַגנִּ בָּ

ָהָיה  י, ְלִגּנּוִני, ְלָמקוֹם שֶׁ א ְלַגנִּ אן ֶאלָּ ִתיב כָּ ְלַגן ֵאין כְּ

ְחּתוִֹנים ָהְיָתה. ַעד  תַּ ִכיָנה בַּ ר שְׁ ִעקַּ ה, דְּ ִחלָּ תְּ ִרי בַּ ִעקָּ

ִהנֵּה  ִכיָנה,  ר שְׁ ׁשוֹן ִעקַּ ַהלָּ ּיּוק  דִּ ּוְלָהִבין  ְלׁשוֹנוֹ.  אן  כָּ

ַהזֵָּקן  ַאְדמוֹ"ר  ת  בוֹד-ְקֻדשַּׁ כְּ ְמָבֵאר  ִכיָנה  שְׁ ֵפרּוׁש  בְּ

ת,  שֶׁ ּוִמְתַלבֶּ וֶֹכֶנת  שּׁ שֶׁ ם  שֵׁ ַעל  ִכיָנה  שְׁ ְקֵראת  נִּ שֶׁ

ּלּות  ִהְתגַּ ית  ֵראשִׁ הּוא  שֶׁ תוָֹכם,  בְּ י  ַכְנתִּ ְושָׁ ׁשוֹן  ִמלְּ

ּלּות  ית ִהְתגַּ ֵראשִׁ ּכוֵֹתב שֶׁ ה שֶּׁ אוֹר ֵאין-סוֹף. ְוִהנֵּה ִממַּ

ִמזֶּה  מּוָבן  ִכיָנה,  שְׁ ם  שֵׁ בְּ ִנְקֵראת  ֵאין-סוֹף  אוֹר 

ן,  ִכיָנה הּוא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ֵמֲאִצילּות גַּם כֵּ ִעְנַין שְׁ שֶׁ

ית  ֵראשִׁ ֲהֵרי  ְמצּום, שֶׁ ַהצִּ ְפֵני  לִּ ָהאוֹר שֶׁ ְבִחיַנת  בִּ גַּם 

ְמצּום, ּוְכמוֹ  ְפֵני ַהצִּ לִּ אוֹר ֵאין-סוֹף שֶׁ ּלּות הּוא בְּ ַהִהְתגַּ

























ָבט ה'שי"ת: ְלקּותּו, יּו"ד שְׁ ַמֲאָמרוֹ ְליוֹם ִהְסתַּ ת מוִֹרי ְוָחִמי ַאְדמוֹ"ר בְּ בוֹד-ְקֻדשַּׁ ּכוֵֹתב כְּ

ַמֲאָמר ָּבאִתי ְלַגִּני ה'תשי"א



שם: ________________

כיתה: ___

ב"ה

ֶהָאַרת  י  כִּ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמוֹ"ר  ת  בוֹד-ְקֻדשַּׁ כְּ ַתב  כָּ שֶׁ

ם  שֵׁ י ַעְצִמּיּות אוֹר ֵאין-סוֹף ִנְקֵראת בְּ ו ְוחּוט ְלַגבֵּ ַהקַּ

ָכל ָמקוֹם ִלְפֵני ִעְנָינוֹ.  ִכיָנה הּוא בְּ י ִעְנַין שְׁ ִכיָנה. כִּ שְׁ

ִכיָנה.  שְׁ ם  שֵׁ בְּ ִנְקֵראת  ְלכּות  ַהמַּ ִהנֵּה  ֲאִצילּות  י  ְלַגבֵּ

ִכיָנה  שְׁ ִנְקֵראת  ֲאִצילּות  דַּ ְלכּות  מַּ שֶּׁ ַמה  ֶזה  בָּ ְוַגם 

זֶּהּו  שֶׁ ַמח-ֶצֶדק  ַהצֶּ ַאְדמוֹ"ר  ת  בוֹד-ְקֻדשַּׁ כְּ ְמָבֵאר 

ִריָאה,  יק ְלעוַֹלם ַהבְּ ִחיַנת ַעתִּ ית בְּ נֲַּעשֵׂ מוֹ שֶׁ ְוָקא כְּ דַּ

)ִעם  ֶהם  ִעמָּ ְמֻיֶחֶדת  ִהיא  ֲאִצילּות  בַּ ְהיוָֹתּה  בִּ ֲאָבל 

ל  ּוִמכָּ ִכיָנה.  ְלׁשוֹן שְׁ יְָּך  ְולֹא שַׁ ֲאִצילּות(  דַּ ִפירוֹת  ַהסְּ

ו ִנְקָרא  ַהקַּ ֵאר ְלֵעיל שֶׁ ְתבָּ נִּ ָמקוֹם ֵאין ֶזה סוֵֹתר ְלַמה שֶׁ

ִדְבֵרי ַרּבוֵֹתינּו ִזְכ נֱֶּאַמר בְּ ִכיָנה שֶׁ י שְׁ ִכיָנה, כִּ ם שְׁ שֵׁ ־בְּ

זֹאת  גַּם  ְוַאף  ֲאִצילּות,  דַּ ַמְלכּות  ַהְינּו  רוָֹנם-ִלְבָרָכה 

ֲאָבל  ְוָקא,  דַּ ִלְבִריָאה  יק  ַעתִּ ִחיַנת  בְּ ית  נֲַּעשֵׂ שֶׁ כְּ ַרק 






























