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וִוי  ָרָכה,  ּבְ ִמיט  ִאיז ַפאְרּבּוְנְדן  חֹוֶדׁש  ּבְ כ"ב  א. 
ר כ"ב – אֹוִתּיֹות "ְּבָך", וָואס  ז ִאין ֶדעם ִמְסּפָ ְמרּוּמָ
ָרֵאל"א, ָדאס ֵהייְסט  ז אֹויף "ְּבָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ִאיז ְמַרּמֵ
ַאז ָדאס ִאיז ַא ָטאג וָואס פּון ִאים, דּוְרְך ִאים אּון 
ט ִאין ַאֶלע ֵזייֶעֶרע  עְנטׁשְ ִמיט ִאים וֶועְרן ִאיְדן ֶגעּבֶ

ִעְנָיִנים.

ִאיז  ַאֵליין  ָך"  "ּבְ פּון(  )ָטאג  ֶדער  ָנאְכֶמער: 
ירּוׁש  ַהּפִ טּות  ׁשְ ּפַ פּון  מּוָבן  ּכְ ֶטער,  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ ַא 
ִבְרָכָתם"  "ּבְ ַאז  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  ָך  "ּבְ ִאין  תּוב(  )ַהּכָ
ט ַאֶלע ִאיְדן,  עְנטׁשְ ה( וֶועְרן ֶגעּבֶ ֶ )פּון ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ָך"(  יַדן, ַאז ֶדער ָטאג )פּון "ּבְ ִנּדֹון ּדִ ֶרְך ֶזה ּבְ ְוַעל ּדֶ
ָרֵאל",  ִיׂשְ "ְיָבֵרְך  ֶדעְרִמיט  אּון  ְמבֹוָרְך,  ִאיז  ַאֵליין 
ִאיר  פּון  וָואס  ָרָכה  ּבְ ַאַזא  ִאיז  ָך"  "ּבְ ִאיְדן.  ַאֶלע 
ָרָכה אּון ָנאְך  ּבְ ָרכֹות, ָנאְך ַא  ּבְ קּוֶמען ַארֹויס ָנאְך 
ל ָהעֹוָלם"ב )ּכֹוֵלל  ָרָכה, ַעד ֵאין ֵקץ ְו"ַעד סֹוף ּכָ ַא ּבְ

רג(. ׁשֹון( ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ – ֶדער סֹוף פּון )עֹוָלם ִמּלְ

ּנֹוֵגַע צּו ֶדעם  ַטאְנִדיק ּבַ ב. ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ַפאְרׁשְ
ַבט, ַאז ָדאס ִאיז ַא יֹום  ָטאג פּון ָיאְרַצְייט כ"ב ׁשְ
ַאֶלע  ט  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ וֶועְרן  ֶעס  וֶועְלֶכע  פּון  ָרָכה,  ּבְ

ָרֵאל": ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ִאיְדן – "ּבְ

א ִאיְדן ִאיז ַא ָיאְרַצְייט ַפאְרּבּוְנְדן ִמיט ֲעִלָּיה.  ּבַ
ֲאִמיַרת  פּון  ִמְנָהג  ֶדעם  ִאין  ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ וִוי 
ה  ֲחָדׁשָ ה  ֲעִלּיָ ֶדער  צּוִליּב  ַהָיאְרַצְייט,  יֹום  ּבְ יׁש  ַקּדִ
ִאין  צּו  ֶדעמּוְלט  קּוְמט  וָואס  ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ַוֲעִלּיָ

ָמהד. ֶדער ְנׁשָ

ֲהַגם ַאז ֶדער ָיאְרַצְייט ִאיז ֶדער ָטאג וֶוען ְס'ִאיז 

ֶהְעֵלם  ַא  ַהּגּוף,  ִמן  ָמה  ׁשָ ַהּנְ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִדי  ֶגעוֶוען 
ָרֵאל, "ֵחֶלק  ר אֹויף ֶדעם ִגיּלּוי פּון ַא ֶנֶפׁש ִיׂשְ ְוֶהְסּתֵ
וָואס   – גּוף  ֶדעם  ִאין  ׁש"ה,  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַקה 
ֶקען  ווָאס  ֶהְעֵלם  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ָדאְך  ִאיז  ָדאס 
ִאין ֶדעם  ָנה  ּוָ ּכַ ִדי  ער  ָאּבֶ ִאיז  ִלְצַלן –  ַרֲחָמָנא  ַזְיין 
ֶרעְנֶגען  ּבְ ָזאל  ָדאס  ַאז  ְיִריָדה(  ֶיעֶדער  ִאין  )וִוי 
ָנה )ִאין ֶדעם  ָכל ׁשָ ּבְ ה, אּון  ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֲעִלּיָ
ה  יי ָנאְך ַא ֶהעֶכעֶרע ֲעִלּיָ ָיאְרַצְייט( קּוְמט צּו ֶדעְרּבַ
ה ַסיי  ְפֵני ֶזה(, ַאן ֲעִלּיָ ּלִ ֶעֶרְך צּו ִדי ֲעִלּיֹות ׁשֶ ּלֹא ּבְ )ׁשֶ
ָמה, אּון ַסיי ַפאר ִדי וָואס ֶגעִפיֶנען  ַפאר ֶדער ְנׁשָ
ן ֶגעַהאט  ה )וֶועלֶכע ָהאּבְ גּוִפים ְלַמּטָ מֹות ּבְ ִזיְך ְנׁשָ
צּו  קּוְמט  ֵזיי  א  ּבַ ַאז  ָמה(ו,  ְנׁשָ ֶדער  ִמיט  ר  ֶקׁשֶ ַא 
ִנים טֹובֹות, ָאְנֶגעִפיְלט  ָנאְכֶמער ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ

ים טֹוִבים. ִמיט ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות אּון ַמֲעׂשִ

ֶדער  ִאין  קּוְמט  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ִדי   – ְוִעיָקר  ְועֹוד 
ה פּון ֶדער  ֵליָמה, ַסיי ִדי ֲעִלּיָ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ
ָידּוַעח  ָמה – דּוְרְך "ָהִקיצּו ְוַרְננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר"ז, ּכְ ְנׁשָ
ִאיז  ָמה(  ְנׁשָ ֶדער  פּון  )אֹויְך  ֵלימּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ַאז 
ִתים, אּון ַסיי ִאין  ת ַהּמֵ ְתִחּיַ גּוִפים ּבִ מֹות ּבְ ַדְוָקא ְנׁשָ
ֶדער  ִמיט  ְייכּות  ׁשַ ַא  ֶגעַהאט  ן  ָהאּבְ וָואס  ִאיְדן  ִדי 
ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ה'  ע ַהּמָ ּלַ תּובט "ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָמה – ּכְ ְנׁשָ
ַעת ֶדער  ׁשַ ִנים", ּומּוָבן ַאז ּבְ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֱאלִֹקים ּדִ
ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  דּוְרְך  קּוְמט  ְמָעה"  ּדִ  .  . "ּוָמָחה 
ְמָעה"(, ִאיז ָדאס ִניט  ּדִ ֱאֹלִקים  ה'  ַאֵליין )"ּוָמָחה 
ְפִריֶער  ֶגעוֶוען  ִאיז  וָואס  ִדְמָעה  ִדי  ל  ְמַבּטֵ לֹויז  ּבְ
ה(, ָנאר דּוְרְך ֶדעם קּוְמט צּו ַא  ִחּיָ טּות ִעְנַין ַהּמְ ַפׁשְ )ּכְ
ירּוׁשי, מּוָבן אֹויְך פּון ֶדעם ּפִ ה, ּכְ  הֹוָסָפה ִאין ֶדער ֲעִלּיָ

משיחות ש״פ יתרו, כ״ף שבט,
וליל ויום ב' פ' משפטים, כ״ב שבט ה׳תשנ״ב

– בקשר עם יום היָארצייט-הילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע –

ויחי מח, כ. א( 
ל׳ חז״ל – כתובות רפ״ט. זבחים לז, ב. ועוד. ב( 

ראה לקו״ת שלח לז, ד. ובכ״מ. ג( 
ספר  גם  וראה  וש״נ.  ואילך.   329 ע׳  חכ״ו  לקו״ש  ראה  ד( 

השיחות תשמ״ט ח״א ע׳ 176 ואילך.
תניא רפ״ב. ה( 

ראה מכתב כ״ק מו״ח אדמו״ר )אגרות קודש שלו ח״ג ע׳  ו( 
בזה  הנה  כו',  נשמת  לעילוי  התפלה  שע״י  ואילך(,  קמג 
הנה  זאת  בגלל  ואשר  העולות,  לנשמות  רוח  נחת  גורמים 
נשמות כו׳ מעוררים רחמים בעד יוצאי חלציהם כו׳ להיות 

וראה שיחת  וברוחניות.  ברכה בגשמיות  נמשך להם שפע 
חשמ״ט  שבט  כ״ב  יתרו,  ש״פ  ס״ז;  תשמ״ט  שמות  ש״פ 

סי״א )ס׳ השיחות ח״א ע׳ 182; ע׳ 235(.
ישעי׳ כו, יט. ז( 

ראה בארוכה מכתב כ״ה אלול תש״נ )סה״ש תנש״א ח״ב ע׳  ח( 
864 ואילך(. וש״נ.

ישעי׳ כה, ח. משנה סוף מו״ק. וראה גם סה״מ מלוקט ח״ב  ט( 
ע׳ רעז ואילך. וש״נ.

ראה מאורי אור מערכת דמעה )אות ד סעיף יז(. לקו״ת צו  י( 
יג, ריש ע״א. ספר הליקוטים דא״ח־צ״צ ערך דמעה. ועוד. 
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וראה גם סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 68 ואילך.
ראה תשובות וביאורים ס״ו )ע׳ 23 ואילך(. וש״נ. יא( 

בראשית ו, ג. יב( 
וילך לא, ב. יג( 

פרש״י עה״פ. מר״ה יא, א. וש״נ. יד( 
ראה סה״מ מלוקט שם ע' רפ. וש״נ. טו( 

וראה  תזריע(.  ר״פ  בפרש״י  )הובא  סע״א  לא,  נדה  ראה  טז( 
"היום יום" כח אייר. וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ 

273. תשמ״ט ח״א ע׳ 234.
פרש״י חוקת כא, כא. יז( 

תניא אגה״ק סכ״ז־כ״ח. יח( 
תהלים עד, יב. יט( 

ֵמייְנט  וָואס  קי"ט,  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ִאיז  "ִדְמָעה"  ַאז 
ם  ׁשֵ ֵצירּוֵפי  ק"כ  ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ֶפעְלט  ֶעס  ַאז 
ְמָעה"  ּדִ ֱאלִֹקים  ה'  "ּוָמָחה  דּוְרְך  אּון  ֱאלִֹקיםיא, 
פּון  א  ִגיַמְטִרּיָ )ִדי  ק"כ  פּון  ֵלימּות  ׁשְ ִדי  וֶועְרט 
ִרים  "ִדְמָעה" ִעם ַהּכֹוֵלל( – "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ן  "ּבֶ  – ינּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ א  ּבַ ֶגעוֶוען  ְס'ִאיז  וִוי  ָנה"יב,  ׁשָ
ָמְלאּו  "ַהּיֹום  ַהּיֹום"יג,  ָאנִֹכי  ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה 
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  פּון  ֵלימּות  ּוׁשְ ִמיּלּוי  נֹוַתי"יד,  ּוׁשְ ָיַמי 
ְך  ֶהְמׁשֵ ֶדער  אּון  רּוְחִנּיּות,  ּבְ ְוֵהן  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן 
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יםטו ּבִ ים ִנְצִחּיִ יז – ִאין ַחּיִ ֶזה ּבִ ּבְ

ֵליָמה. ְ ְוַהּשׁ

דּוְרְך  קּוְמט  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ]ִדי  ִעְנָין  ֶדער  ג. 
ִאין  ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ עִציֶעל  ְסּפֶ ִאיז  קּות[  ּלְ ִהְסּתַ
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ פּון  ָיאְרַצְייט  ֶדעם 
ַבט, וָואס נֹוָסף  כ"ב ׁשְ יא דֹוֵרנּו ּבְ ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ
צּו ִאיר ֵאייֶגעֶנע ְזכּות, ָהאט ִזי אֹויְך ֶדעם ְזכּות פּון 
ְייכּות  ׁשַ ַא  ָהאט  ת  ּבַ ַא  ַאז  ]ּוִבְפַרט  ָפאֶטער  ִאיר 
ֶגעוָואְרן  ְך  ִנְתַחּנֵ ִאיז  ִזי  אּון  ַאבטז[,  ִמיְטן  ְמיּוֶחֶדת 

דּוְרְך ִאים וכו':

אּות –  ִהְתַנּשְׂ ׁשֹון  ִמּלְ יא  ָנׂשִ ַהּדֹור –  יא  ְנׂשִ ֶדער 
יא  ׂשִ "ַהּנָ וָוארּום  דֹור,  ַגאְנְצן  ֶדעם  אֹויף  הֹויְּבט 
ַאז  ּתֹו,  ּבִ ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ַהּכֹל"יז. ִאיז ֶדעְרפּון מּוָבן  הּוא 
קּות  ּלְ ַאֶלע ִאיֶרע ִעְנָיִנים – ּכֹוֵלל ּוִבְמיּוָחד ִאיר ִהְסּתַ

ה ִאין ַאֶלעֶמען. – טּוֶען אֹויף ַאן ֲעִלּיָ

קּוְמט  ַבט(  ׁשְ כ"ב  )ּבְ ָיאְרַצְייט  ִאיר  ַאז  ּוִבְפַרט 
ֶדער  וִוי  ַבט(  )ׁשְ חֹוֶדׁש  ן  ֶזעְלּבְ ֶדעם  ִאין  אֹויס 
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ָפאֶטער  ִאיר  פּון  ָיאְרַצְייט 
ה  ֲעִלּיָ ִדי  וָואס  ַבט(,  ׁשְ ּבִ יִרי  ֲעׂשִ )ּבַ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי 
יֹוֵתר  ָגלּוי  ּבְ ֵטייט  ׁשְ דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  אּות  ְוִהְתַנּשְׂ
ָידּוַעיח ַאז  ּכְ ַזְיין יֹום ַהִהילּוָלא,  ִאין ֶדעם ָטאג פּון 
יו ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו  ל ַמֲעׂשָ ֶדעמּוְלט ִאיז עֹוֶלה "ּכָ
ה  ּלֶ יו" אּון ָדאס וֶוערט ִמְתּגַ ל ְיֵמי ַחּיָ ר ָעַבד ּכָ ֲאׁשֶ
ֶקֶרב  ּבְ ְיׁשּועֹות  "ּפֹוֵעל  ִאיז  ָדאס  ַאז  יז  ּבִ ה  ְלַמּטָ

ָהָאֶרץ"יט.

ִאין   – אּות  ְוִהְתַנּשְׂ ה  ָהֲעִלּיָ ֵלימּות  ׁשְ ִדי  יז  ּבִ
 – ה  ְלַמּטָ ִאיְדן  ַאֶלע  ִאין  אּון  ְלַמְעָלה  מֹות  ְנׁשָ ִדי 

"ל. ּנַ ֵליָמה, ּכַ ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ ּבִ

ֶלעְצֶטער דֹור  ִאיז ֶדער  ַאז אּוְנֶזער דֹור  ּוִבְפַרט 
ה  ְגאּוּלָ פּון  דֹור  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  אּון  ָגלּות  פּון 
ֶדער  ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ וִוי   –
ה  ּמָ ּכַ ֶגעוֶוען  ּומֹוִדיַע  ַמְכִריז  ָהאט  ַהִהילּוָלא  ַעל  ּבַ
אּון  ַפאְרֶעְנִדיְקט  ַאְלץ  ׁשֹוין  ְמ'ָהאט  ַאז  ָעִמים,  ּפְ
יַח ִצְדֵקנּו  ל ַזְיין ָמׁשִ ִאיְצֶטער ַדאְרף ֶמען ָנאר ְמַקּבֵ
ַאז  ַטאְנִדיק,  ַפאְרׁשְ ִאיז  ֵמיָלא  ּבְ  – ׁש  ַמּמָ ּפֹוֵעל  ּבְ
קּות,  ּלְ ל ִהְסּתַ יְנַתִים ִאיז ֶגעוֶוען ַאן ִעְנָין ׁשֶ אֹויּב ּבֵ
ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ּבְ ַבט  ׁשְ כ"ב  ּבְ ֶגעוֶוען  ִאיז  ָדאס  וִוי 
ְכֵדי  ַנת ה'תשמ"ח(, ִאיז ָדאס ַאְך ְוַרק ּבִ ִלְפֵני ֶזה )ׁשְ
ָנאְך  ִאיז  וָואס  ה  ֲעִלּיָ ֵאייְנִציֶקע  ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו 
ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ֶדער  פּון  ה  ֲעִלּיָ ִדי   – ן  ִליּבְ ֶגעּבְ

ֵליָמה. ְ ְוַהּשׁ

ָרָכה ִאין ֶדעם ָטאג פּון  ֶדעְרִמיט ִאיז מּוָבן ִדי ּבְ
ָרכֹות וָואס  ָרֵאל" – ִדי ּבְ ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ַבט – "ּבְ כ"ב ׁשְ
ָרֵאל, צּו ֶיעֶדער ִאיד אּון צּו ַאֶלע  ְך צּו ִיׂשְ וֶועְרן ִנְמׁשָ
ּוִבְפַרט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ צּו   – ּוִבְמיּוָחד  ִאיְדן. 
ִאיֶרע  לֹויט  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרן  ֵזיי  וָואס  ֶדעם  דּוְרְך 
ִאין  ָרכֹות  ּבְ יל.  ּפִ ְייׁשְ ּבַ ִאיר  לֹויט  אּון  ָאְנוַוְייזּוְנֶגען 
רּוְחִנּיּות,  ּבְ ַסיי  ִמּיּות אּון  ַגׁשְ ּבְ ַסיי   – ִעְנָיִנים  ַאֶלע 
ָרכֹות,  ם ָיַחד, אּון ַאזֹויֶנע ּבְ ִמּיּות ּוְברּוְחִנּיּות ּגַ ּוְבַגׁשְ
ָרָכה  ּבְ ָרָכה קּוְמט ַארֹויס ָנאְך ַא  ּבְ וָואס פּון ֶיעֶדע 

ָרָכה ַעד ֵאין ֵקץ. אּון ָנאְך ַא ּבְ

*

ַבט ִאיז  אְלד ַאז ֶדער ָיאְרַצְייט פּון כ"ב ׁשְ ד. וִויּבַ
ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן 
ַאז  "ל(  ּנַ )ּכַ ּוִבְפַרט  ְפֶטֶרת(,  ַהּנִ )ֲאִבי  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ
ֶדער  וִוי  ַבט(  )ׁשְ חֹוֶדׁש  ן  ֶזעְלּבְ ֶדעם  ִאין  ִאיז  ָדאס 
ְותֹוָרתֹו  יו  ַמֲעׂשָ ל  "ּכָ )וֶוען  ּלֹו  ׁשֶ ַהִהילּוָלא  יֹום 
ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ִאיז   – ָגלּוי(  ּבְ ֵטייט  ׁשְ ַוֲעבֹוָדתֹו" 
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ֲעבֹוָדתֹו  ָללּות  ּכְ ִמיט  ר  ֶקׁשֶ ַא  ָהאט  ָטאג  ֶדער  ַאז 
ּכּולֹו  ַהּדֹור  ל  ּכָ פּון  ֵמיָלא(  )ּבְ אּון  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון 
א  ֵריׁשָ ַתר  "ּבָ אּון  ַהּכֹל"  הּוא  יא  ׂשִ "ַהּנָ )וָוארּום 

ּגּוָפא ָאִזיל"כ(.

ִדי  ַאז  ֱהיֹות  מּוָבן,  ִאיז  ֶדעְרִמיט  צּוַזאֶמען 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶגעוֶוען  ִאיז  ַבט  ׁשְ קּות פּון כ"ב  ּלְ ִהְסּתַ
בֹוד  קּות פּון ִאיר ָפאֶטער, ּכְ ּלְ ִנים ָנאְך ֶדער ִהְסּתַ ׁשָ
ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר, אּון ָדאס קּוְמט אֹויס  ַ ְקֻדּשׁ
חֹוֶדׁש  ִאין  ָטאג  עֶטעְרִדיְקן,  ּפֶ ׁשְ ַאְנֶדער,  ַאן  ִאין 
ַבט – ָהאט ֶעס  וִוי ֶדער יֹום ַהִהילּוָלא פּון יּו"ד ׁשְ
ְליֹום  ּוְבהֹוָסָפה  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ְמיּוָחד,  ִעְנָין  ַאן  ִזיְך  ִאין 

ּלֹו. ַהִהילּוָלא ׁשֶ

ֶדעם  ִאין  ז  ְמרּוּמָ אֹויְך  ִאיז  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַבט( – חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעָׂשר, אּון  ר ַהחֹוֶדׁש )ׁשְ ִמְסּפַ
ַבט(, וָואס  חֹוֶדׁש – כ"ב )ׁשְ ר ַהּיֹום ּבַ ִאין ֶדעם ִמְסּפַ
חֹוֶדׁש, ֶדער  ְך ּוְבהֹוָסָפה צּו ֲעִׂשיִרי ּבַ ֶהְמׁשֵ קּוְמט ּבְ

ן. ִדְלַקּמָ יא דֹוֵרנּו, ּכְ יֹום ַהִהילּוָלא פּון ְנׂשִ

ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרפּון  אּון 
ְמיּוָחד  ּבִ דֹור  אּוְנֶזער  פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  ִאין  ִליּמּוד 
)וָואס  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  דֹור  ֶדער  ַזיְיֶעְנִדיק   –
ּנֹוֵגַע  ּבַ ִליּמּוד  ַא  ּוִבְמיּוָחד –  ַהּכֹל"(,  יא הּוא  ׂשִ "ַהּנָ
צּו ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ְנֵׁשי ּוְבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ַזיְיֶעְנִדיק 
יא  ל ְנׂשִ ַפאְרּבּוְנְדן ִמיט ֶדעם ָיאְרַצְייט פּון ִּבּתֹו ׁשֶ

דֹוֵרנּו,

ַבט  ְסִמיכּות צּו כ"ב ׁשְ ָיִמים ֵאּלּו – ּבִ ּוִבְפַרט ַאז ּבְ
לּוחֹות ָהעֹוָלִמי )אּון  ְ יּנּוס ַהּשׁ – קּוְמט ָפאר ֶדער ּכִ
ן. ַבט(. ּוְכִדְלַקּמָ ִסּיּומֹו ִאיז ִאין ֶדעם ָטאג פּון כ"ב ׁשְ

ֵטיין לֹויט ֶדעם וָואס  ה. וֶועט ֶמען ָדאס ַפאְרׁשְ
בּוַע  ָ ת ַהּשׁ ְרׁשַ ֶעס ָהאט ִזיְך ְפִריֶער ֶגעֶרעדטכא ִאין ּפַ
ים  ן ּתֹוָרה, וֶועְגן ִדי ְצוֵויי אֹוַפּנִ ת ַמּתַ ְרׁשַ )ִיְתרֹו(, ּפַ
רֹות ָהִראׁשֹונֹות"  רֹות – ִדי "ִדּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ִאין ִדי ֲעׂשֶ
ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  דּוְרְך  ֶגעָזאְגט  וֶועְרן  וָואס 
ה ֵלאמֹר"כב(  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹקים ֵאת ּכָ )"ַוְיַדּבֵ

ה  ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ּנֶ רֹות ָהַאֲחרֹונֹות" ׁשֶ אּון ִדי "ִדּבְ
ֶנה ּתֹוָרהכג(: ינּו )ִאין ִמׁשְ ַרּבֵ

ה ֵלאמֹר"  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ר ֱאלִֹקים ֵאת  "ַוְיַדּבֵ
ִאיְדן  ּכַֹח  ֶדעם  ן  ֶגעֶגעּבְ ֶמען  ָהאט  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ א  ּבַ
ְחּתֹוִניםכד – ַאז ִאין  ּתַ ֵרְך ּבַ צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ֵרְך  ְחּתֹוִנים ָזאל ַזְיין ֶדער ִגיּלּוי פּון ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ּתַ

ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו. ּבְ

ִזיְך ְצוֵויי ִעְנָיִנים: )א( ֶדער  אֹויף ֶדעם ָפאֶדעְרן 
ָכה  ַהְמׁשָ )ב( ִדי  אּון  ִיְתָּבֵרְך,  ַעְצמּותֹו  פּון  ִגיּלּוי 
לֹו  ִדיָרה  )א( ַא  יֹוֵתר:  ]ּוִבְפָרִטּיּות  ַּתְחּתֹוִנים  ִאין 
ֵרְך ַעְצמֹו(, אּון  ְבָיכֹול ִניט הּוא ִיְתּבָ ער ּכִ ֵרְך )ָאּבֶ ִיְתּבָ
ר ֱאלִֹקים  )ב( ֶדער ִגיּלּוי פּון ַעְצמּות ַאֵליין, "ַוְיַדּבֵ
רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ִדי  ן  ָהאּבְ ער  ֶדעִריּבֶ אּון  גו'"[. 
ָהִראׁשֹונֹות"  רֹות  "ִדּבְ ִדי  ַמֲעלֹות;  ייֶדע  ּבֵ ֶגעַהאט 
ן ֶדעם ּכַֹח  ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִגיּבְ ּנֶ ׁשֶ
ָכה פּון ַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, אּון  צּו אֹויְפָטאן ִדי ַהְמׁשָ
ן  ה ִגיּבְ ֶאְמרּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ּנֶ רֹות ָהַאֲחרֹונֹות" ׁשֶ ִדי "ִדּבְ
ד  יְך ַזְיין ִאין ַּתְחּתֹוִנים ִמּצַ ֶדעם ּכַֹח ָדאס צּו ַמְמׁשִ
ד ֶדעם  יּטּול ְמִציאּוָתם ִמּצַ ִעְנָיָנם ֵהם )ִניט דּוְרְך ּבִ

יּלּוי ִמְלַמְעָלה(. ּתֹוֶקף ַהּגִ

רֹות ָהִראׁשֹונֹות" ַעְצָמן  ֶרְך ֶזה ִאין ִדי "ִדּבְ ְוַעל ּדֶ
ייֶדע ִעְנָיִנים: )א( ֶדער  ֶרְך ִדי ּבֵ ַזְייֶנען ֶגעוֶוען ַעל ּדֶ
 .  . ָרה  ֲעׂשָ ּבָ ׁשֶ )"ְמיּוָחד  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי 
רֹות, ָאנִֹכיכה ה'  ּבְ הּוא רֹאׁש ְלָכל ַהּדִ הּוא ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ
ן"כז,  ּבָ ִחיַנת "ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ ֱאלֶֹקיָך"כו(, ּבְ
ּוַמהּותֹו  ַעְצמּותֹו  יז  ּבִ ֶתר  ַהּכֶ ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ּבְ
)ב( ֶדער  אּון  ְסִפירֹות,  ר  ֵמֶעׂשֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ֵרְך  ִיְתּבָ
רֹות  ּבְ ַהּדִ ֲעֶׂשֶרת  ִדי  ְך ֶגעוָואְרן ִאין  ִנְמׁשָ ִגיּלּוי ִאיז 
וִוי  ָרה(,  ֲעׂשָ ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ִאיז  ָאנִֹכי  וִוי  )ּכֹוֵלל 
לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵסֶדר  ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן  ִאיז  ּתֹוָרה 
ָרה  ֲעׂשָ ר  ִמְסּפָ ִאין  אֹויס  ִזיְך  ֶטעְלט  ׁשְ וֶועְלֶכער 
ָדאס  ַאז  יז  ּבִ ַמֲאָמרֹותכח(.  ָרה  ֲעׂשָ ְסִפירֹות,  ר  )ֶעׂשֶ
לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵסֶדר  ִאין  ֶגע'ּפֹוֵעל'ט  אֹויְך  ָהאט 
ִדְבֵרי ַחַז"לכט  ְחּתֹון )ּכְ ה ַהּתַ יז ִאין עֹוָלם ַהּזֶ ַעְצמֹו, ּבִ

עירובין מא, א. כ( 
סה״ש תשנ״ב ע׳ 331 ואילך. וש"נ. כא( 

פרשתנו )יתרו( כ, א. כב( 
ואתחנן ה, ו ואילך. כג( 

ו.  פי״ג,  במדב״ר  ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  ראה  כד( 
תניא רפל״ו.

פרשתנו כ, ב. כה( 
שמו״ר פמ״ב, ח. כו( 

תקו״ז בהקדמה )יז, א(. כז( 
אבות רפ״ה. כח( 

תנחומא שמות כה. שמו״ר פ״ה, ט. הובא בפרש״י פרשתנו  כט( 
כ, ב. וראה תניא פל״ו )מו, א(.
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פּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֲהָוָי'"  "ָאנִֹכי  פּון  קֹול  ֶדער  ַאז 
ְו"ִצּפֹור  ָוָאֶרץ,  ַמִים  ׁשָ אּון  ָהעֹוָלם  רּוחֹות  ד'  ַאֶלע 

ַרח ׁשֹור לֹא ָגָעה כו'"ל(. לֹא ָצַוח עֹוף לֹא ּפָ

פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ער  ָאּבֶ ִאיז  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ א  ּבַ
ד ְלַמְעָלה )"ַוֲאִני  ר ֱאלִֹקים גו'" ֶגעוֶוען ִמּצַ "ַוְיַדּבֵ
ִסיַני"לב,  ַהר  ַעל  ֲהָוָי'  ֶרד  ַוּיֵ ֱאַמרלא  ּנֶ ׁשֶ ְתִחיל  ַהּמַ
ֶדער  ִאיז  ער  ֶדעִריּבֶ אּון  גו'"(,  ֱאֹלִקים  ר  "ַוְיַדּבֵ
]אּון  ָׁשָעה  ְלִפי  ָנאר  ֶגעוֶוען  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִגיּלּוי 
ק ֶגעוָואְרן ִדי  ּלֵ ְמׁשֹוְך ַהּיֹוֵבל" )וֶוען ְס'ִאיז ִנְסּתַ "ּבִ
ה ַיֲעלּו ָבָהר"לג, וַוְייל  ִכיָנה פּון ַהר ִסיַני( ִאיז "ֵהּמָ ׁשְ
ן וִוי ְפִריֶער[, ּוְבאֹוֶפן ַאז  ִליּבְ ֶדער ַהר ִסיַני ִאיז ֶגעּבְ
ְחּתֹון  ַהּתַ ְמִציאּות  יּטּול  ּבִ ֶגע'ּפֹוֵעל'ט  ָהאט  ָדאס 
ָצַוח  לֹא  ִצּפֹור  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ָמָתן"לד,  ִנׁשְ ְרָחה  )"ּפָ
ד ִעְנָינֹו  ר( ִמּצַ ִחיַנת ֶעׂשֶ ְחּתֹון )ּבְ כו'( – וַוְייל ֶדער ּתַ
ֵלימּות(  ׁשְ הּוא – ָהאט ִניט ֶגעֶקעְנט אֹויְפֶנעֶמען )ּבִ
ִחיַנת ַאַחד  )ּבְ ר ֱאלִֹקים גו'"  ִגיּלּוי פּון "ַוְיַדּבֵ ֶדעם 

ר(; ָעׂשָ

יְך  אקּוֶמען ֶדעם ּכַֹח צּו ַמְמׁשִ ְמ'ָהאט ֶדעמּוְלט ּבַ
ָגלּוי  ּבְ ער  ר, ָאּבֶ ר אֹויְך ִאין ֶדעם ֶעׂשֶ ַזְיין ַאַחד ָעׂשָ
פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ִעיָקר(  )ּבְ ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ִאיז  ה(  )ְלַמּטָ
לּות( – ִדי ֲעֶׂשֶרת  ְלׁשְ ּתַ ִחיַנת ֶעֶׂשר )פּון ֵסֶדר ִהׁשְ ּבְ
ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  רֹות,  ּבְ ַהּדִ
ם  ִנְתַעּלֵ ֶדעְרָנאְך  ִאיז  גו'"(  ֱאֹלִקים  ר  )"ַוְיַדּבֵ
י  ִמּפִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶגעֶהעְרט  ְמ'ָהאט  )אּון  ֶגעוָואְרן 
ד  ִמּצַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  אֹויְך  ַאז  ְכֵדי  ּבִ ינּו(,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ִעְנָיָנם ֵהם – ָזאְלן ָדאס ֶקעֶנען אֹויְפֶנעֶמען.

ֵזייֶער  דּוְרְך  ִאיְדן  ַאז  ִאיז,  ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵלימּות  ׁשְ ִדי 
ִגיּלּוי  ֶדעם  דּוְרְך  )ִניט  ַעְצָמם  ְּבֹכַח  ֲעבֹוָדה 
ֶגעִפיֶנעְנִדיק  ר ֱאלִֹקים גו'( –  "ַוְיַדּבֵ ִמְלַמְעָלה פּון 
א  ְלַקְרּתָ )"ָאְזַלת  ְחּתֹוִנים  ּתַ ִאין  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ּבְ ִזיְך 
יְך ַזְיין ֶדעם ִגיּלּוי  ִנימּוֵסיּה"לה( – ָזאְלן ַמְמׁשִ ְך ּבְ ַהּלֵ
ִדי  עְרַמאְכן  ִאיּבֶ דּוְרְך  ר,  ֶעׂשֶ ִאין  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון 
ר  ִלי מּוְכׁשָ ּכְ ַא  ַזְיין  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ר(  )ֶעׂשֶ ְחּתֹוִנים  ּתַ
ַעל  ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  ַזְיין  ל  ְמַקּבֵ צּו 
ּכַֹח  ֵזייֶער  ִמיט  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֵזיי  וָואס  ֶזה  ְיֵדי 

ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך"לו  אֹוֶפן פּון "ּתַ ִמי ּבְ ׁשְ יּבּור ַהּגַ ַהּדִ
ֵזייֶער  טּוֶען  אּון  ׁשלז(  ַמּמָ ה'  ַבר  ּדְ ֶדעם  )"ֵלאמֹר" 
ַאֵליין  ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  ַאז  אֹוֶפן  ּבְ וֶועְלט  ִאין  ֲעבֹוָדה 
ֶדעמּוְלט  וָואס  ֵרְך.  ִיְתּבָ לֹו  ְוִדיָרה  ִלי  ּכְ ַא  וֶועְרן 
ר  ר ִאין ֶעׂשֶ ְך ֶדער ִגיּלּוי פּון ַאַחד ָעׂשָ וֶועְרט ִנְמׁשָ
ל ְקִביעּות ְוִנְצִחּיּות – וִוי ֶעס וֶועט ַזְיין  אֹוֶפן ׁשֶ ּבְ
ֵליָמה –  ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יּלּוי ּבִ ֵלימּות ַהּגִ ׁשְ ּבִ
ד ַא ּכַֹח ְלַמְעָלה, ָנאר(  וָוארּום ָדאס קּוְמט )ִניט ִמּצַ

ד ִעְנָיָנם ְוִגְדָרם ֵהם. ְחּתֹוִנים ִמּצַ דּוְרְך ִדי ּתַ

ֵטיין ֶדעם אֹויְפטּו  י ֶזה וֶועט ֶמען ַפאְרׁשְ ו. ַעל ּפִ
מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  דֹור  ֶדער   – ֶזה  דֹוֵרנּו  פּון 

יא דֹוֵרנּו: ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ

ֶדעם  ָמאל  ֶמעֶרעֶרע  ֶגעֶרעדט  ְמ'ָהאט 
ֶדער   – דֹור  ֶדעם  פּון  ְוִעיּלּוי  ִחיּדּוׁש  ֶגעוַואְלִדיְקן 
דֹור  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  אּון  ָגלּות  פּון  דֹור  ֶלעְצֶטער 
ֶטעְלט  ׁשְ ֶער  ַאז   – ב(  ְסִעיף  "ל  ּנַ )ּכַ ְגאּוָלה  פּון 
ינּו  "ַמֲעׂשֵ פּון  ְוִסּיּום  ְגַמר  ֶדעם  ָפאר  ִזיְך  ִמיט 
ְפֵני  ּלִ ל ַהּדֹורֹות ׁשֶ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַוֲעבֹוָדֵתינּו"לח פּון ִאיְדן ּבְ
ירּוִרים ִאין ָגלּות,  ֶזה, צּו ַפאְרֶעְנִדיְקן ִדי ֶלעְצֶטע ּבִ
 – ַאְדמּו"רלט  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ּוִבְלׁשֹון 
ֵטייט  אׁשְ ֶלעְך"; אּוְנֶזער ֲעבֹוָדה ּבַ "צּוּפּוְצן ִדי ְקֶנעּפְ
ּפֹוֵעל ַפאר ֶדעם דֹור אּון  ה ּבְ ֶרעְנֶגען ִדי ְגאּוּלָ ִאין ּבְ

ְפֵני ֶזה! ּלִ ַפאר ַאֶלע דֹורֹות ׁשֶ

ים  ָדאס ֵהייְסט, ַאז ִאין ֶדעם דֹור ִאיז ֶמען ְמַסּיֵ
ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִאיְדן  פּון  ַוֲעבֹוָדֵתינּו  ינּו  ַמֲעׂשֵ
ְחּתֹון( ֶדעם ִגיּלּוי  יְך ַזְיין )דּוְרְך ֲעבֹוַדת ַהּתַ צּו ַמְמׁשִ
ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  ַאז  ר,  ֶעׂשֶ ִאין  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ִחיַנת  ּבְ פּון 
ְגֵרייט  ַזְיין  ָזאְלן  ֵהם  ְדָרם  ּגִ ד  ִמּצַ ר(  ֶעׂשֶ ִחיַנת  )ּבְ
ל ַזְיין ֶדעם ִגיּלּוי פּון ַעְצמּותֹו  ר צּו ְמַקּבֵ אּון מּוְכׁשָ

ר(. ֵרְך )ַאַחד ָעׂשָ ִיְתּבָ

יֹום  ֶדעם  ִאין  ז  ְמרּוּמָ ִאיז  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ַהִהילּוָלא 
ָגלּוי  ֵטייט ּבְ יו ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו" ׁשְ ל ַמֲעׂשָ )וֶוען "ּכָ
ָהַאַחד  ְּבחֹוֶדׁש  ָהֲעִׂשיִרי  יֹום   – ֵלימּות(  ּוִבׁשְ

שמו״ר פרשתנו ספכ״ט. ל( 
פרשתנו יט, כ. לא( 

תנחומא וארא טו. שמו״ר פי״ב, ג. ועוד. לב( 
פרשתנו שם, יג. לג( 

ראה שבת פח, ב. שהש״ר פ״ה, טז ]ג[. ועוד. לד( 

שמו״ר פמ״ז, ה. ועוד. לה( 
תהלים קיט, קעד. לו( 

תו״א פרשתנו סז, ב. לז( 
תניא רפל״ז. לח( 

שיחת שמח״ת תרפ״ט. לט( 
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ִאיז  יִרי  ֲעׂשִ פּון  )יֹוםמ(  אֹור  ִגיּלּוי  ֶדער  ָעָׂשר: 
)חֹוֶדׁש  ֶדעם  ִמיט  צּוַזאֶמען  קּוְמט  אּון  ַפאְרּבּוְנְדן 
ֶדר  ַמְעָלה ִמּסֵ ּלְ ר )ׁשֶ ׁשֹון( ִחיּדּוׁשמא פּון ַאַחד ָעׂשָ ִמּלְ
פּון  ִחיּדּוׁש  ׁשֹון(  ִמּלְ )חֹוֶדׁש  ֶדער  לּות(.  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ
ְך ִאין ֶדעם ִגיּלּוי אֹור )יֹום(  ר וֶועְרט ִנְמׁשָ ַאַחד ָעׂשָ

יִרי. פּון ֲעׂשִ

ַזְייֶנען  גּוָפא  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ פּון  דֹור  ֶדעם  ִאין  ז. 
 – ּוִבְכָללּות  ּוְתקּופֹות,  ים  ַלּבִ ׁשְ ֶעְטֶלעֶכע  ַפאַראן 
ר  ָעׂשָ ַאַחד  ְלחֹוֶדׁש  יִרי  ֲעׂשִ )א( יֹום  ים:  ַלּבִ ׁשְ ְדַריי 
קּוָפה פּון  ַבט ת"ש יּו"ד( – ֶדער ִסּיּום ַהּתְ )יּו"ד ׁשְ
יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ֲעבֹוַדת 
יֹום  )ב( ֶדער  ֵדין.  ַעְלָמא  ּבְ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ דֹוֵרנּו 
ר )ֶדער  ר ְלחֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ְלָמֳחָרתֹו – יֹום ַאַחד ָעׂשָ
קּות(,  ּלְ ַהִהְסּתַ ְלַאֲחֵרי  ָטאג  ַגאְנֶצער  ֶטער  ֶעְרׁשְ
וֶוען   – )תשי"א(מב  ר  ָעׂשָ י  ּתֵ ַעׁשְ ַנת  ׁשְ ּבִ ּוִבְמיּוָחד 
ְך ְוִחיּדּוׁש פּון  ן ֶדער ֶהְמׁשֵ ֶעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויּבְ
אֹורֹות"מג פּון ֶדעם דֹור  קּוָפה ְו"ִנְתלּו ַהּמְ ַא ַניְיֶער ּתְ
יִעי פּון  ׁשִ י'ן )ָאֶדער דֹור ַהּתְ ִביִעי פּון ַאְלְטן ֶרּבִ ְ ַהּשׁ
קּות  ּלְ קּוָפה ָנאְך ֶדער ִהְסּתַ ם טֹוב(. )ג( ִדי ּתְ ַעל ׁשֵ ּבַ
יֹום  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ּבְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ּתֹו ׁשֶ פּון ּבִ

ַבט תשמ"ח(. ר )כ"ב ׁשְ כ"ב ְלחֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ

ְכָללּות  אַדְייְטן ּבִ קּופֹות ּבַ ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז ִדי ְדַריי ּתְ
ַלֲעׂשֹות  פּון  ָהֲעבֹוָדה  ִסּיּום  ֶדעם  ִאין  ַדְרגֹות  ְדַריי 
ִחיַנת ַאַחד  ַכת ּבְ ְחּתֹוִנים, ַהְמׁשָ ּתַ יָרה ּבַ ֵרְך ּדִ לֹו ִיְתּבָ
ְכֵדי ַאז ָדאס ָזאל  ר )וָוארּום ּבִ ִחיַנת ֶעׂשֶ ר ִאין ּבְ ָעׂשָ
א  ְרּגָ ְחּתֹוִנים ַדאְרף ִדי ֲעבֹוָדה ַזְיין ּדַ ִגְדֵרי ַהּתַ ַזְיין ּבְ

ה ְלַמְעָלה(: ַמּטָ א ִמּלְ ְרּגָ ַאַחר ּדַ

ֵלימּות  ּוׁשְ ִסּיּום  ֶדעם  יז  ּבִ  – ֲעבֹוָדה  ִדי  )א( 
ְכֵדי  ּבִ ר",  "ֶעׂשֶ ת  ַדְרּגַ ּבְ עֹוָלם,  ִאין   – ָהֲעבֹוָדה 
ִגיּלּוי  ֶדעם  אֹויְפֶנעֶמען  צּו  עֹוָלם  ֶדעם  צּוְגֵרייְטן 
ֵמעֹוָלם(,  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ )ֱאלֹקּות  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  פּון 

)וִוי  ִציאּותֹו  ִמּמְ וֶועְרן  ל  ּטֵ ִנְתּבַ ִניט  ָזאל  ֶער  אּון 
ער ִאין ֶדעם ִאיז  ן ּתֹוָרה(. ָאּבֶ א ַמּתַ ְס'ִאיז ֶגעוֶוען ּבַ
ר",  "ֶעׂשֶ פּון  ִעְנָין  ֶדער  ּוְבָגלּוי  ה  ׁשָ ַהְדּגָ ּבְ ִעיָקר  ּבְ
ִלי צּו  ּכְ ר" גּוָפא – וִוי ֶער וֶועְרט ַא  ָנאר ִאין "ֶעׂשֶ
ר ַאן  ר". ּוְבאֹוֶפן ַאז ְס'ִאיז ָנאְך ַאְלץ ִניּכָ "ַאַחד ָעׂשָ
ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  ר"  "ֶעׂשֶ ן  ְצוִויׁשְ ייד  אּוְנֶטעְרׁשֵ
ִגְדֵרי  ּבְ ַזְיין  ַדאְרף  ָדאס  וָואס  גּוָפא  ַטְעָמא  ֵמַהאי 
ַא  ִאין  ָנאְך  ֵטייֶען  ׁשְ ְחּתֹוִנים  ּתַ ִדי  אּון  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ

ר"(. ר" )אּון ִניט "ַאַחד ָעׂשָ א פּון "ֶעׂשֶ ַדְרּגָ

ַאז  יז  ּבִ ר" ַעְצמֹו,  ָעׂשָ ִגיּלּוי פּון "ַאַחד  )ב( ֶדער 
ָדאס  ר".  ָעׂשָ "ַאַחד  ִאין  ה  ִנְתַעּלֶ וֶועְרט  ר"  "ֶעׂשֶ
ר",  ר" ּפֹוֵעל'ט אֹויְך ִאין "ֶעׂשֶ ֵהייְסט ַאז "ַאַחד ָעׂשָ
"ַאַחד  פּון  ִגיּלּוי  ֶדער  ִזיְך  ֶהעְרט  ִעיָקר  ּבְ ער  ָאּבֶ
ִנְכָלל אּון וֶועְרט ַא ֵטייל  ר" ִאיז  ר" )אּון "ֶעׂשֶ ָעׂשָ

ר"(. פּון "ַאַחד ָעׂשָ

ד  ר" )ִמּצַ חּוד פּון "ֶעׂשֶ ֵלימּות ַהִחיּבּור ְוַהּיִ )ג( ׁשְ
הּוא(,  ִעְנָינֹו  ד  )ִמּצַ ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  הּוא(  ִעְנָינֹו 
לֹו  ִדיָרה  ַא  וֶועְרן  ֵהם  ִעְנָיָנם  ד  ִמּצַ ְחּתֹוִנים  ּתַ ַאז 
ֶדעְרִמיט  צּוַזאֶמען  ֵרְךמד.  ִיְתּבָ ְלַעְצמּותֹו  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ָנאְך  ער  )ָאּבֶ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  ַא  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ר ַעְצמֹו,  ְבָיכֹול פּון ֶדעם ַדּיָ אזּוְנֶדער ַזאְך ּכִ ַאְלץ ַא ּבַ
ר(  אזּוְנֶדער פּון ַאַחד ָעׂשָ ר ּבַ ת ֶעׂשֶ ַדְרּגַ ְנִדיק ּבְ ַלְייּבְ ּבְ
ְחּתֹוִנים ֵאיין ַזאְך ִמיט ֶדעם  ּתַ – וֶועְרט ִדי ִדיָרה ּבַ
)ֵאיין  ִאיז  ְבָרא  ַהּנִ ֵיׁש  ֶדער  דּוַעמה:  ַהּיָ ּוְבָלׁשֹון  ר,  ַדּיָ

ימו. ַזאְך ִמיט ֶדעם( ֵיׁש ָהֲאִמיּתִ

ַזְייֶנען  ִעְנָיִנים  ֶלעְצֶטע  ְצוֵויי  ִדי  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַאַחד  גּוָפא:  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  ִאין  ַדְרגֹות  ְצוֵויי  ֶנֶגד  ּכְ
)אּון  ר  ֶעׂשֶ צּו  יְך  ּיָ ְוׁשַ ֶעֶרְך  ּבְ ָנאְך  ִאיז  וָואס  ר  ָעׂשָ
ת  ה אֹויף ַדְרּגַ עּוּלָ ר" ִדי ּפְ ער ָהאט "ַאַחד ָעׂשָ ֶדעִריּבֶ
יּטּול )וִוי ְס'ִאיז ֶגעוֶוען  ר ִצי ִאין ַאן אֹוֶפן פּון ּבִ ֶעׂשֶ
ד  ר ִמּצַ ן ּתֹוָרה(, ָאֶדער ִאין ַאן אֹוֶפן ַאז ֶעׂשֶ א ַמּתַ ּבַ

כמ״ש )בראשית א, ה( "ויקרא אלקים לאור יום". מ( 
ג׳נאח  בן  יונה  לר׳  השרשים  ס'  ד.  יב,  בא  ראב״ע  ראה  מא( 

ולהרד״ק ערך חדש.
ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 255 הערה 99. מב( 

ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 5־293. מג( 
מלוקט  בסה״מ  הנסמן  תפט.  ע׳  ח״א  תקס״ה  סה״מ  ראה  מד( 

ח״ב ע׳ רמא הערה 32.
וראה ד״ה  ואילך.  ג  ביאורי הזהר )לאדהאמ״צ( בשלח מג,  מה( 

ולקחתם לכם תרס״א )ע׳ קצז(.
ע״ד החידוש ד״אין עוד מלבדו״ )ואתחנן ד, לה( לגבי "אין  מו( 

עוד" )ואתחנן שם, לט(, ש״אין עוד״ שולל לגמרי מציאות 
שם(,  ולקחתם  )ד״ה  כלל"  מציאות  "שום  שאין  הנבראים, 
היינו, ביטול הנבראים לגבי בחי׳ אחד עשר, משא״כ "אין עוד 
מלבדו" פירושו ש)רק( בלעדו "אין עוד" אבל "עמו" ישנה 
מציאות )ראה גם לקו״ש חכ״ה ע׳ 202 הערה 86(. ואולי יש 
)עמו(  שיש  מורה  מלבדו"  עוד  "אין  אחר:  באופן  גם  לומר 
"עוד" מציאות, היינו שעדיין ישנו חילוק בין "עשר" ו"אחד 
עשר". ולמעלה מזה הוא "אין עוד" שמורה על התאחדות 
ו"אחד  )"עשר"  ית׳  ועצמותו  )העולם(  מציאות  בין  גמורה 

עשר"(, כך ש"אין עוד" מציאות )אפילו "עמו"(.
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אזּוְנֶדער ְמִציאּות פּון  ט סֹוף־סֹוף ַא ּבַ ַלְייּבְ ַעְצמֹו ּבְ
ז אֹויף  ר וָואס ִאיז ְמַרּמֵ ר(; אּון ַאַחד ָעׂשָ ַאַחד ָעׂשָ
ן" –  ּבָ ֵרְך – "ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ
ר אּון צּו  ְלַגְמֵרי צּו ֶעׂשֶ ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ וָואס ֶער ִאיז 
ייְדן  כַֹח ֵזיי ּבֵ ער ָהאט ֶער ּבְ ר, אּון ֶדעִריּבֶ ַאַחד ָעׂשָ

ֵלימּות. ׁשְ ר אּון ְמַאֵחד ַזְיין ּבִ צּו ְמַחּבֵ

ן ִדי  י ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶדעם ִחיּלּוק ְצוִויׁשְ ח. ְוַעל ּפִ
"ל: קּופֹות ַהּנַ ְדַריי ּתְ

אֹויף  ֵגייט  ר  ָעׂשָ ָהַאַחד  חֹוֶדׁש  ּבְ יִרי  ָהֲעׂשִ יֹום 
ֶדעם ִסּיּום ּוְגַמר ָהֲעבֹוָדה פּון ְמָבֵרר ַזְיין ִדי ֶלעְצֶטע 
ֶלעְך".  ְקֶנעּפְ ִדי  "צּוּפּוְצן  ָגלּות,  פּון  יַרִיים"  "ׁשִ
ָהֲעבֹוָדה  ֵלימּות  ּוׁשְ ְגַמר  ֶדער  ָהָאמּור:  ּוְבִסְגנֹון 
ִאין  ר"  ָעׂשָ "ַאַחד  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  ַהּדֹורֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
אֹוֶפן ַאז ֶעס ַזְייֶנען ָנאְך ַאְלץ ָדא  ער ּבְ ר", ָאּבֶ "ֶעׂשֶ
ְחּתֹוִנים(:  ְדֵרי ַהּתַ ד ּגִ אזּוְנֶדעֶרע ִעְנָיִנים )ִמּצַ ְצוֵויי ּבַ
ים  ד ֶהֳחָדׁשִ ר ִמּצַ ִמים אּון ַאַחד ָעׂשָ ד ַהּיָ יִרי ִמּצַ ֲעׂשִ
ֱאלִֹקים  ר  )"ַוְיַדּבֵ ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  א  ַדְרּגָ ִדי  וַוְייל   –
ִאיְנַגאְנְצן  ִניט  ָנאְך  ָהאט  ֵמעֹוָלם(  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ גו'" 
ֶמען  ָהאט  ֵמיָלא  ּבְ ר(,  )ֶעׂשֶ עֹוָלם  דּוְרְכֶגענּוֶמען 
ר,  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  )חֹוֶדׁש(  ִחיּדּוׁש  ֶדעם  ַטאֶקע 
ָהאֹור  ִעְנַין  ִמים,  ַהּיָ ד  )ִמּצַ ְגלּוָיה  ֲעבֹוָדה  ִדי  ער  ָאּבֶ
ר  א פּון ֶעׂשֶ ֵטייט ָנאְך ִאין ֶדער ַדְרּגָ אׁשְ יּלּוימ( ּבַ ְוַהּגִ
ָהֲעבֹוָדה  ּתֹוֶכן  ֶדער  ַאז  ַאֵחרמז  ָמקֹום  ּבְ ְמבֹוָאר  ]ּכִ
ים ַחּיּותֹו  ַחּיִ ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ּבַ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ פּון ּכְ
פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  פּון  ַטאֶנען  אׁשְ ּבַ ִאיז  ֵדין  ַעְלָמא  ּבְ

יִרי[. ֲעׂשִ

ר ְלחֹוֶדׁש ַאַחד  ֶדער יֹום ְלָמֳחָרתֹו – יֹום ַאַחד ָעׂשָ
אַדְייט ַאז נֹוָסף אּון ָנאְך ֶדער ֲעבֹוָדה פּון  ר – ּבַ ָעׂשָ
ר, ֶדעְרְגֵרייְכט ֶמען אּון  חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּבְ יֹום ֲעׂשִ
"ַמֲעִלין  פּון  ַלל  ּכְ ֶדעם  )לֹויט  ה  ִנְתַעּלֶ וֶועְרט  ֶמען 
ַאַחד  פּון  )יֹום(  ִגיּלּוי  ֶדעם  צּו  אֹויְך  ּקֹוֶדׁש"מח(  ּבַ
ט אֹויף אֹויְך ֶדעם  ֶזה ַאז ָדאס הֹויּבְ ר, ּוְבאֹוֶפן ּכָ ָעׂשָ

"ַאַחד  פּון  א  ַדְרּגָ ֶדער  צּו  יִרי  ָהֲעׂשִ יֹום  פּון  ִגיּלּוי 
ד  ר, ֵהן ִמּצַ ר יֹום"מט. ְמ'ָהאט ֶדעמּוְלט ַאַחד ָעׂשָ ָעׂשָ
ד ֶדעם  ר( אּון ֵהן ִמּצַ ֶדעם חֹוֶדׁש )חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ
וִוי  ַסיי  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ר(נ,  ָעׂשָ ַאַחד  )יֹום  ְוִגיּלּוי  יֹום 
ל )ְלָבָנה, חֹוֶדׁש(, אּון  ְך צּום ְמַקּבֵ ָדאס וֶועְרט ִנְמׁשָ
יֹום(נא.  ה,  )ַחּמָ יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ד  ִמּצַ ִאיז  ָדאס  וִוי  ַסיי 
ר וָואס  א פּון ַאַחד ָעׂשָ ער ָדאס ִאיז ַאְלץ ַא ַדְרּגָ ָאּבֶ

ר. יְך ּוְבֶעֶרְך צּו ֶעׂשֶ ּיָ ִאיז ׁשַ

ַא  ָנאְך  צּו  ֶדעְרָנאְך  ֶמען  קּוְמט  גּוָפא  ֶדעם  ִאין 
א – ַאז ְמ'ַהאְלט ׁשֹוין ָנאְך ֶדעם ִסּיּום  ֶהעֶכעֶרע ַדְרּגָ
ירּוִרים, אּון ְמ'ָהאט ׁשֹוין אֹויְך  ָהֲעבֹוָדה פּון ַאֶלע ּבִ
ֶלעְך" וכו', אּון ְמ'ַדאְרף ָנאר  "צּוֶגעּפּוְצט ִדי ְקֶנעּפְ
ִדי   – ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ַזְיין  ל  ְמַקּבֵ צּו  ְגֵרייט  ֵטיין  ׁשְ
ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ )ִאיְנַגאְנְצן  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ֵלימּות  ׁשְ
ר(, וָואס טּוט אֹויף ֶדעם ִחיּבּור ְוִאיחּוד פּון  צּו ֶעׂשֶ
ד ִעְנָינֹו  ר )ִמּצַ ד ִעְנָינֹו הּוא( אּון ַאַחד ָעׂשָ ר )ִמּצַ ֶעׂשֶ

ַבט: ז ִאין כ"ב ׁשְ ְמרּוּמָ הּוא( – ּכִ

ר יֹום פּון  ִכְפַלִים )ַאַחד ָעׂשָ ר ּבְ כ"ב ִאיז ַאַחד ָעׂשָ
ר(. ָדאס  חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעׂשָ ר ּבְ ֶדעם יֹום ָהַאַחד ָעׂשָ
ֵהייְסט ַאז ִאין ְיֵמי ַהחֹוֶדׁש ַעְצָמם – ָהאט ֶמען ְצוֵויי 
ר )נֹוָסף אֹויף ֶדעם וָואס ָדאס ִאיז  ָמאל ַאַחד ָעׂשָ
אַדְייט  ּבַ ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ר(.  ָעׂשָ ַאַחד  חֹוֶדׁש  ּבְ
)ִהְתַאְחּדּות  ר  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ֵלימּות  ְ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ
יּלּוִיים  ת ַהּגִ ַדְרּגַ ר(, ַאז אֹויְך ּבְ ר ִמיט ַאַחד ָעׂשָ ֶעׂשֶ
ר  יַע )יֹום( ָהאט ֶמען ַסיי ַאַחד ָעׂשָ ּפִ ׁשְ ת ַהּמַ ּוְבַדְרּגַ
ְחּתֹוִנים(, אּון  )ּתַ ר  ֶעׂשֶ ט אֹויף ֶדעם  וִוי ָדאס הֹויּבְ
יַע –  ּפִ ׁשְ ד ֶעֶצם ַהּמַ ד ַעְצמֹו, ִמּצַ ר ִמּצַ ַסיי ַאַחד ָעׂשָ
ֵרְך,  ִיְתּבָ ד ַעְצמּותֹו  ִמּצַ ׁש,  ַמּמָ ַטֲהָרתֹו  ּבְ ר  ָעׂשָ ַאַחד 

ֵניֶהם ַיַחד. אּון – ִחיּבּור ׁשְ

ֵלימּות  ָדאס ֵהייְסט ַאז ְלַאֲחֵרי וִוי ְמ'ָהאט ִדי ׁשְ
ר(, ִדי  חֹוֶדׁש ָהַאַחד ָעׂשָ ר )ּבְ ר אּון ַאַחד ָעׂשָ פּון ֶעׂשֶ
יְך ַזְיין  ה צּו ַמְמׁשִ ֵלימּות ָהֲעבֹוָדה פּון ִאיְדן ְלַמּטָ ׁשְ

ס׳ השיחות תש״נ ח״א ע׳ 235 ואילך. מז( 
ברכות כח, א. וש״נ. מח( 

ל׳ הכתוב – דברים א, ב. מט( 
עשתי  ל"ביום  עשר  האחד  דחודש  מהשייכות  ולהעיר  נ( 
עשר יום )לחודש הראשון( נשיא לבני אשר" )נשא ז, עב( 
]להדעות שהשייכות דהנשיאים לחדשי השנה היא כסדרם 
בחנוכת המשכן )קה״י ערך אות יו״ד ערך י״ב חדשים וי״ב 
חודש  מאמרי  יששכר  בני  שבט.  ערך  ש׳  ובאות  שבסים. 
שבט מאמר א׳ בסופו([. ויש לומר, שיום אחד עשר בחודש 

הראשון )ניסן( קשור עם התחלת הגילוי – ״הלידה״ – של 

ניסן  י״א  ערב  הגדול  שבת  שיחת  )וראה  עשר  אחד  בחי׳ 
תשמ״ט )סה״ש ח״ב ע׳ 389 ואילך((, כידוע שבחודש ניסן 
היתה לידת עם ישראל )ראה יחזקאל טז. וראה תו״א ר״פ 
סע״ב  עז,  להצ״צ  סהמ״צ  ואילך.  ב  צו,  שם  תו״ח  וארא. 
ואילך. ועוד(; ויום אחד עשר בחודש אחד עשר קשור עם 

שלימות הגילוי של אחד עשר, באופן של נשיאות בגלוי.
ראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 19־317. נא( 
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נּו  יּתְ ּנִ רֹות )ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ר ִאין ִדי ֲעׂשֶ ִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ְצוֵוייְטן  ַא  צּו  קּוְמט  ּתֹוָרה(,  ן  ַמּתַ א  ּבַ ִמְלַמְעָלה 
ר יֹום ֵמחֹוֵרב"מט – ֶדער ִגיּלּוי פּון  ָמאל "ַאַחד ָעׂשָ

ֶנֶגד ִדי כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרהנב. ָך" ּכְ "ּבְ

ֶעְליֹוָנה  א  ַדְרּגָ ִדי  אַדְייט  ּבַ ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ר,  ָעׂשָ ַאַחד  ִמיט  ַפאְרּבּוְנְדן  ִאיז  ִזי  וִוי  ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ
ֶהעֶכער  ָנאְך  ִאיז  )וָואס  ִכְפַלִים  ּבְ ר  ָעׂשָ ַאַחד  אּון 
וִוי  ּתֹוָרה  פּון  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַאֵליין(,  ר  ָעׂשָ ַאַחד  ַפאר 
רֹות(  ּבְ ֶרת ַהּדִ ָרה )ֲעׂשֶ ֶטעְלט ִזיְך אֹויס ִאין ֲעׂשָ ִזי ׁשְ
ֵרְך,  – ּתֹוָרה וִוי ִזי ִאיז ֵאיין ַזאְך ִמיט ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ
ז  ְמרּוּמָ ִריְך הּוא ּכּוָלא ַחד"נג, ּכִ א ּבְ "אֹוַרְיָתא ְוקּוְדׁשָ
ֵגייט  וָואס   – ָך"  "ּבְ אֹוִתּיֹות  כ"ב  ר  ִמְסּפַ ֶדעם  ִאין 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבְ ָך  )"ּבְ ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדעם  אֹויף 

ַעְצמּוְתָךנה, ָך ּבְ ֵרְך, ּבְ הּוא"נד(, ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ

ַא  וֶועְרט  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  כ"ב  ִדי  דּוְרְך  וָואס 
סֹוף  ֵאין  ַעְצמּות  ָך",  "ּבְ ִמיט  ַפאְרֵאייְנִציְקט  ִאיד 
ַאֶלע  ִאין  ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  ָדאס  אּון  הּואנו.  רּוְך  ּבָ
ִזיְך אֹויס  ֶטעְלן  ׁשְ )וֶועְלֶכע  ּוְפָרִטים  ִעְנָיִנים  ַזְייֶנע 
אֹוֶפן פּון  ֶפׁש וכו'( ּבְ ר ּכֹחֹות ַהּנֶ ר, ֶעׂשֶ ְבִחיַנת ֶעׂשֶ ּבִ
ִאיד אּון  )ֶיעֶדער  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאז  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  "ְּבָך 
ָרכֹות  ּבְ ַאֶלע  ט ִמיט  עְנטׁשְ ֶגעּבֶ וֶועְרט  ִאיְדן(  ַאֶלע 

ַעְצמּוְתָך. ָך", ּבְ – פּון "ּבְ

ם  ז ִאין ׁשֵ ט. ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז ָדאס ִאיז אֹויְך ְמרּוּמָ
ָקא": ה מּוׁשְ ְפֶטֶרת – "ַחּיָ ַהּנִ

ז אּון ֵגייט אֹויף  ים( ִאיז ְמַרּמֵ ׁשֹון ַחּיִ ה" )ִמּלְ "ַחּיָ
ׁש(,  ַמּמָ ַעל  ִמּמַ ֱאלֹוַקה  )ֵחֶלק  ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ַחּיֵ ָללּות  ּכְ

ַעְצמּותֹו  ּבְ ים  ַהַחּיִ ְמקֹור  פּון  ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  וָואס 
ֵרְך. ִיְתּבָ

ְכָללּות  ָמה( גּוָפא ַזְייֶנען ַפאַראן ּבִ ׁשָ ִאין ַחּיּות )ַהּנְ
אֹור   – ִניִמי(  )ּפְ ְּפָרִטי  )א( ַחּיּות  ַדְרגֹותנז:  ְצוֵויי 
ִניִמי  אֹוֶפן ּפְ ׁש ּבְ ָמה וָואס ִאיז ִזיְך ִמְתַלּבֵ ׁשָ ְוַחּיּות ַהּנְ
ים(,  ִניִמּיִ ּוְפָרִטי ִאין ֶדעם גּוף )אּון ִאין ִדי ּכֹחֹות ּפְ
ָמה( – וָואס ִאיז  ׁשָ יף ַהּנְ אּון )ב( ַחּיּות ְּכָלִלי )ַמּקִ
ִניִמי( ִאין ֶדעם גּוף  אֹוֶפן ּפְ ׁשּות )ּבְ ְלַמְעָלה ֵמִהְתַלּבְ
ּכֹחֹות  ִדי  ִאין  אֹויס  ֶעס  ִזיְך  ְדִריְקט   – )ּוִבְכָללּות 

יִפים, ָרצֹון ְוַתֲענּוג(. ַמּקִ

ז  ְמרּוּמָ ַזְייֶנען  ִעְנָיִנים  ְצוֵויי  ִדי  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֵגייט  ה"  "ַחּיָ ָקא":  ה מּוׁשְ "ַחּיָ ֶנעֶמען  ְצוֵויי  ִדי  ִאין 
ט  אֶלעּבְ ּבַ וֶועְלֶכע  ִניִמי,  ּפְ ַחּיּות  ִדי  אֹויף  ִעיָקר(  )ּבְ
ָקא"  ִניִמית. אּון "מּוׁשְ ׁשּות ּפְ ֶדֶרְך ִהְתַלּבְ ֶדעם גּוף ּבְ
ָעָליו  )ּוְמָבְרִכין  ִמיםנח  ׂשָ ּבְ ֵריַח  ִמין  ַא  ִאיז  וָואס   –
ָדאס  ִאיז  ֵדיעֹותס  ה  ּוְלַכּמָ ִמיםנט(,  ְבׂשָ ִמיֵני  ּבֹוֵרא 
טֶֹרת )מֹור( – ֵגייט  ֵאייֶנער פּון ִדי י"א ַסְמָמֵני ַהּקְ
ִעְנָין  ַאן  ִאיז  ֵריַח  ַאז  ָידּוַע  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ יף  ַמּקִ אֹויף 
טֹוֵעם  ְמ'ִאיז  וָואס  ַמֲאָכל  ַא  וִוי  )ִניט  יף  ַמּקִ ל  ׁשֶ
ם  ּדַ וֶועְרט  אּון  ְפִניִמּיּות  ּבִ ַאַרְיין  ֵגייט  ֶעס  אּון 
ֶפׁשסב  יב ֶאת ַהּנֶ רֹוסא(, אּון ֵריַח ִאיז ֵמׁשִ ְבׂשָ ר ּכִ ּוָבׂשָ
ִמים"  ]וָואס ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶמען "ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ
ִהיא  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ֵדי  "ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִביל  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִליִציַאת  דֹוֶאֶבת 
ֶדעְרְגֵרייְכט  )וָואס  ֵריַח  וָוארּום  כו'"סג[,  ָהְלָכה  ׁשֶ
ַא  ַזְיין  יְך  ַמְמׁשִ צּו  כַֹח  ּבְ ָהאט  ָמה(  ׁשָ ַהּנְ יף  ַמּקִ ִאין 
ָמה  ׁשָ יז ָנאְכֶמער – ַהּנְ ַחּיּות ָחָדׁש ִאין ֶדעם גּוףסד. ּבִ

אותיות  בכ״ב  בך  לסופו(:  )קרוב  ד  פ״א,  שהש״ר  ראה  נב( 
שכתבת לנו בתורה, ב׳ תרין כ׳ עשרין, הרי בך.

תניא פ״ד ורפכ״ג בשם הזהר. וראה זהר ח״א כד, א. ח״ב ס,  נג( 
א. תקו״ז ת״ו )כא, ב(. תכ״ב )סד, א(. לקו״ת נצבים מו, ב. 

ועוד.
שהש״ר שם. נד( 

סה״מ  א׳תשס.  ע׳  לסוכות  דרושים  ד(  )כרך  אוה״ת  ראה  נה( 
מלוקט   .)250 )ע׳  קסה  ע׳  )תש״ח(  תרפ״ח   .94 ע׳  תש״א 
האמונה  שער  סע״ב.  סד,  בשלח  תו״א  וראה  רטו.  ע׳  ח״ג 

ספנ״ו )צ, א(. מאמרי אדהאמ״צ ויקרא ח״א ע׳ שפד.
ראה סה״מ תרפ״ח )תש״ח( ותש״א שבהערה הקודמת. נו( 

ראה המשך ר״ה תרס״ג )ע׳ ב ואילך(, תש״ח )ע׳ ד ואילך(.  נז( 
סה״מ ת״ש ע׳ 31 ואילך.

ראה סה״ש תש״נ ח״א ע׳ 297 הערה 97. נח( 
שם:  ברכות  יונה  ורבינו  הרי״ף  וגירסת  א.  מג,  ברכות  נט( 

ממושקא.

רמב״ם הל׳ ברכות רפ״ט. הל׳ כלי המקדש פ״א ה״ג. ראב״ע  ס( 
תשא ל, כג. ועוד – נסמן בסה״ש שם. וראה שו״ע אדה״ז 

או״ח סרצ״ז ס״ג.
תניא פ״ה )ט, ב(. סא( 

ראה תו״א תולדות כ, רע״ד. שם )בהוספות( קיז, ב. הנסמן  סב( 
בסה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רמז הערה 52.

רשב״ם ותוס׳ פסחים קב, סע״ב. תוד״ה כי – ביצה לג, ב.  סג( 
רצז  ר״ס  או״ח  אדה״ז  שו״ע  סר״צ.  ח״ג  הרשב״א  שו״ת 
]ושם, "טוב להניח חתיכת מור בתוך מיני ריחות שמברכים 
עליהם בורא מיני בשמים )בהבדלה במוצש״ק( כו׳"[. ועוד. 

– וראה לקו״ש חל״א ע׳ 191 ואילך. וש״נ.
וריח, קרבנות וקטורת, ריח  ביו מאכל  זה )החילוק  ראה בכל  סד( 
המאכל וריח בעצם( – עטרת ראש שער יוהכ״פ בסופו. שערי 
תרנ״ז  כחתן  והוא  ד״ה  ופכ״ה.  פי״ג  בכסלו  בכ״ה  ד״ה  אורה 
פי״א )ע׳ קסב( ואילך. ד״ה ביום השמע״צ וד״ה וירח ה׳ עדר״ת 

)המשך תער״ב ח״א פרי״ג ואילך(. לקו״ש ח״ה ע׳ 402. ועוד.
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ֶנֱהֵנית ִמן ָהֵריַחסה.

ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ֵׁשמֹות  הסו  ָ ֲחִמּשׁ ִדי  ִאין   – ּוִבְכָללּות 
 – ְיִחיָדהסז  ה  ַחּיָ ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ָמה(,  ׁשָ )ְלַהּנְ ָלּה 
ִניִמּיּות(,  )ּפְ ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  אֹויף  ה"  "ַחּיָ ֵגייט 
ְיִחיָדה  ה  ַחּיָ אֹויף  ֵגייט  )ֵריַח(  ָקא"  "מּוׁשְ אּון 
ה" ֵגייט  יִפים(. ּוִבְפָרִטּיּות ֵיׁש לֹוַמר – ַאז "ַחּיָ )ַמּקִ
ִניִמי(,  ַהּפְ ֶאל  רֹוב  ַהּקָ יף  )ַמּקִ ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ה  ַחּיָ אֹויף 
ָמה  ְנׁשָ יף,  ַמּקִ ּדְ יף  )ַמּקִ ְיִחיָדהסח   – ָקא"  "מּוׁשְ אּון 
ַמְעָלה  ּלְ )ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶעֶצם  אֹויף   – יז  ּבִ ָמה(.  ִלְנׁשָ
פּון  וָואס  ָלּהסט(,  ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ה(  ָ ֵמַה)ֲחִמּשׁ
יְך ַא ַחּיּות ָחָדׁש )אּון  ֶעֶצם ִאיז ֵריַח ַמְמׁשִ ָדאְרְטן ּבְ

ֲהָנָאה ְוַתֲענּוג( ִאין ֶנֶפׁש ָהָאָדםע.

ָקא"(  ה מּוׁשְ ַעת ִדי ְצוֵויי וֶועְרֶטער )"ַחּיָ ׁשַ אּון ּבְ
ֵאיין  פּון  ָנאֶמען  ֵאיין  ַאְלס  צּוַזאֶמען  קּוֶמען 
פּון  ְוִאיחּוד  ִחיּבּור  ֶדעם  ֶעס  אַדְייט  ּבַ ן,  ֶמעְנטׁשְ
יף  ייֶדע ִעְנָיִנים צּוַזאֶמען – ַאז ֶדער ִגיּלּוי פּון ַמּקִ ּבֵ
ַסְמָמֵני  י"א  ִדי  ֶנֶגד  ּכְ ר,  ָעׂשָ )ַאַחד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם 
אֹוֶפן  ּבְ ָנאר  )ִניט  ׁש  ְוִנְתַלּבֵ ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  טֶֹרת(  ַהּקְ
אֹויְך(  ָנאר  ַאֵליין,  ֵריַח  דּוְרְך  ִאיז  ָדאס  וִוי  יף,  ַמּקִ
ִניִמי ִאין ֶדעם גּוף אּון ִאין ִדי ֶעֶׂשר ּכֹחֹות  אֹוֶפן ּפְ ּבְ

ים. ִניִמּיִ ּפְ

ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ פּון  קּוְמט  ָדאס  ַאז  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ָיִחיד  ֶדעם  ִמיט  ַזאְך  ֵאיין  ִאיז  ִזי  וִוי  ָמה  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁשֶ
ָנאְכֶמער  אּון  ְלַיֲחָדְך"עא,  "ְיִחיָדה   – ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ
ַזאְך  ֵאיין  ִאיז  ִזי  וִוי  )"ָלּה"(  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶעֶצם  פּון   –
ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵרְך,  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִמיט 
הּוא ּכּוָלא ַחד"עב – וָואס ֶער ִאיז ֶהעֶכער ַסיי ַפאר 
ער ָהאט ֶער  ים, ֶדעִריּבֶ ִניִמּיִ יִפים אּון ַסיי ַפאר ּפְ ַמּקִ
מֹות  ה ׁשֵ ָ ר ּוְמַאֵחד ַזְיין, ַאֶלע ֲחִמּשׁ כַֹח ֵזיי צּו ְמַחּבֵ ּבְ

ָגלּוי. ַיַחד ּבְ

ָגלּוי דּוְרְך ּתֹוָרה  אּון ָדאס וֶועְרט אֹויְפֶגעָטאן ּבְ
וִוי  ה  ּלֶ ִנְתּגַ וֶועְרט  אֹוַרְיָתא  דּוְרְך  ַאז  ָידּוַעעג  )ּכְ
וָואס  ַחד"(,  ּכּוָלא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל  "ִיׂשְ
אֹויְך ִאין ּתֹוָרה ַזְייֶנען ַפאַראן ִדי ְצוֵויי ַדְרגֹות אּון 
ֵניֶהם ]ַעל ֶּדֶרְך ִדי ְצוֵויי ַדְרגֹות ִאין ּתֹוָרה  ִחיּבּור ׁשְ
ר )ָאנִֹכי, "ְמיּוָחד  רֹות אּון ַאַחד ָעׂשָ ּבְ ֶרת ַהּדִ פּון ֲעׂשֶ
ָרה"(, אּון ִדי כ"ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה וָואס ִאיז  ֲעׂשָ ּבָ ׁשֶ
ִניִמי(, אּון  ר[: ִנְגֶלה ְדתֹוָרה – ַחּיּות )ּפְ ייְדן ְמַחּבֵ ֵזיי ּבֵ
ַטֲעֶמיָה  "סֹוד  יף(,  )ַמּקִ ֵריַחעד   – ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ
ְדאֹוַרְיָתא  ַגְלָיא  וָואס  ְצפּונֹוֶתיָה"עה,  ר  ּוִמְסּתַ
א  ְדקּוְדׁשָ ַגְלָיא  ִמיט  ָמה  ִדְנׁשָ ַגְלָיא  יְנדט  ַפאְרּבִ
יְנדט ָסִתים  אֹוַרְיָתא ַפאְרּבִ ּדְ ִריְך הּוא אּון ָסִתים  ּבְ
אּון  הּואעו;  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ ָסִתים  ִמיט  ָמה  ְנׁשָ ּדִ
כַֹח  ָקא"( – ּבְ ה מּוׁשְ ֵניֶהם ַיַחד )"ַחּיָ דּוְרְך ִחיּבּור ׁשְ
ִתים ְוַגְלָיא( – וֶועְרן ֵזיי ֵאיין  ַמְעָלה ִמּסָ ּלְ ָהֶעֶצם )ׁשֶ
ָמה  ְנׁשָ תֹוָרה ְוָסִתים ּדִ ָגלּוי, ַאז אֹויְך ָסִתים ּדְ ַזאְך ּבְ
יז ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו  ִריְך הּוא – ּבִ א ּבְ קּוְדׁשָ ְוָסִתים ּדְ
א  ְדקּוְדׁשָ ַגְלָיא  ִאין  ׁש,  ַמּמָ ָגלּוי  ּבְ ֵרְך – קּוְמט  ִיְתּבָ

ָמה, ִריְך הּוא, ַגְלָיא ְדתֹוָרה אּון ַגְלָיא ִדְנׁשָ ּבְ

 – ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ְרׁשַ ּפַ ֵריׁש  ּבְ תּוב  ַהּכָ ]ּוִבְלׁשֹון 
ַאז  ִלְפֵניֶהם",  ים  ׂשִ ּתָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  "ְוֵאּלֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ )ְואֹוָצר(עז  ִסיָמה  ׁשֹון  ִמּלְ ים"  ׂשִ "ּתָ אֹויְך 
ד ַעְצמֹו ָסתּום  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה )וֶועְלֶכע ִאיז ִמּצַ – ּפְ
אֹוֶפן  ּבְ יז  ּבִ ה"(,  )"ְוֵאּלֶ לּוי  ּגָ אֹוֶפן  ּבְ ֵטייט  ׁשְ ְוָגנּוז( 
ֶהָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ "ּכְ ִלְפִניִמּיּוָתםעח,  "ִלְפֵניֶהם",  פּון 

ּומּוָכן ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ָהָאָדם"עט[.

ּכַֹח  ֶדעם  ֵטיין  ַפאְרׁשְ ֶמען  וֶועט  ֶזה  י  ּפִ ַעל  י. 
וָואס ְמ'ָהאט צּו אֹויְפָטאן ֶדעם ִחיּדּוׁש וָואס ִאיז 
וֶועְלט  ִדי  אֹויְך  ַאז   – ַבט  ׁשְ ָנאְך כ"ב  צּוֶגעקּוֶמען 
ל ַזְיין ֶדעם  ר צּו ְמַקּבֵ ר( ָזאל ַזְיין מּוָכן ּומּוְכׁשָ )ֶעׂשֶ
ַמְעָלה ֵמעֹוָלם(, ַא ִדיָרה  ּלְ ר )ׁשֶ ִגיּלּוי פּון ַאַחד ָעׂשָ

ברכות מג, ב. סה( 
ולהעיר שהר״ת של שם הנפטרת )חי׳ מושקא שניאורסאהן(  סו( 

הוא "חמש". וראה גם ס׳ השיחות תשמ״ח ח״א ע׳ 274.
ב״ר פי״ד, ט. דב״ר פ״ב, לז. וראה ע״ח שער דרושי אבי״ע  סז( 

פ״א. שער הגלגולים בתחלתו. ועוד.
ראה אוה״ת חנוכה )כרך ה( תתקסב, א. סח( 

ראה סה״מ תרצ״ו ס״ע 56. וש״נ. סט( 
ראה ד״ה והוא כחתן שם. המשך תער״ב שם פרי״ג. פרי״ח. ע( 

נוסח הושענות דיום ג׳. וראה לקו״ת פ׳ ראה כה, א. כז, א.  עא( 
ובכ״מ.

ראה זח״ג עג, א. עב( 
ראה זהר שם. המשך תרס״ו ע׳ רלה. לקו״ש חי״ח ע׳ 409  עג( 

ואילך. סה״מ מלוקט ח״ג ע׳ קנג ואילך. וש״נ.
ראה אוה״ת תשא )כרך ו( ע׳ א׳תתקמג. עד( 

פרש״י שה״ש א, ב. עה( 
ראה זהר שם. לקו"ת ויקרא ה, ג. נצבים מו, א. ובכ״מ. עו( 

ירושלמי ע״ז פ״ב סוף ה״ז ובפ״מ שם. עז( 
תו"א משפטים עה, ג. תו"ח שם תט, רע״א. ועוד. עח( 

פרש״י ר״פ משפטים. עט( 
סוטה יא, ריש ע״ב. שמו״ר פ״א, יב. וראה במדב״ר פ״ג, ו. פ( 
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ה  ְגאּוּלָ ֵלימּות, ּבִ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ְחּתֹוִנים ּבְ ּתַ ֵרְך ּבַ לֹו ִיְתּבָ
ֵליָמה: ְ ית ְוַהּשׁ ָהֲאִמיּתִ

ָמה פּון ַא ִאיְדן  ׁשָ דּוְרְך ֶדעם וָואס ֶדער ֶעֶצם ַהּנְ
ֵרְך(  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִמיט  ַחד"  "ּכּוָלא  ִאיז  )וָואס 
ֶפׁש  ַהּנֶ ּכֹחֹות  ר  ֶעׂשֶ ַזְייֶנע  ִאין  ָגלּוי  ּבְ ֵטייט  ׁשְ
צּו  נֹוָסף  ְפֶטֶרת,  ַהּנִ ם  ׁשֵ ִאין  ז  ְמרּוּמָ )ּכִ ים  ִניִמּיִ ּפְ
ְלחֹוֶדׁש  כ"ב   – ַהּיֹום  ר  ִמְסּפַ ֶדעם  ִאין  ֶרֶמז  ֶדעם 
"ל ְסִעיף ח(, ִגיט ֶעס ִאים אֹויְך ֶדעם  ּנַ ר, ּכַ ַאַחד ָעׂשָ
ֵסֶדר  ַגאְנץ  ִאין  יז  ּבִ וֶועְלט,  ִאין  אֹויְפָטאן  צּו  ּכַֹח 
ִאין  אֹויס  ִזיְך  ֶטעְלט  ׁשְ )וֶועְלֶכער  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ
"ַאְנּתְ  ר,  ָעׂשָ ַאַחד  פּון  ְוִגיּלּוי  ָכה  ַהְמׁשָ ִדי  ר(,  ֶעׂשֶ
ן", ַאזֹוי ַאז ִדי ַגאְנֶצע וֶועְלט  ּבָ הּוא ָחד ְוָלא ְבחּוׁשְ
ד ִעְנָיָנם ֵהם – ָזאל וֶועְרן ַא ִדיָרה  ְחּתֹוִנים ִמּצַ – ּתַ

ֵרְך, לֹו ְלַעְצמּותֹומד. לֹו ִיְתּבָ

ֵטיין ַפאְרוָואס  "ל וֶועט ֶמען ַפאְרׁשְ י ַהּנַ יא. ַעל ּפִ
אֹויס  ִזיְך  ְדִריְקט  ַבט(  ׁשְ כ"ב  )פּון  ִחיּדּוׁש  ֶדער 
בֹוד  ּכְ ל  ׁשֶ ִּבּתֹו  פּון(  קּות  ּלְ ִהְסּתַ )ִדי  ּנֹוֵגַע  ּבַ ַדְוָקא 

יא דֹוֵרנּו: ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ ְקֻדּשׁ

ַאז  ַחַז"לפ  ָזאְגן  ִמְצַרִים,  ת  ְגאּוּלַ א  ּבַ וִוי  ם  ׁשֵ ּכְ
אֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו  ָהיּו ּבְ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ "ּבִ
ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ִאיז ָדאס אֹויְך  ַאזֹוי  ְצַרִים",  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶעס  וֶועְלֶכער  )אֹויף  ָלבֹוא  ָהֲעִתיָדה  ה  ְגאּוּלָ ֶדער 
ַאְרֶאּנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יֵמי  "ּכִ ֵטייטפא  ׁשְ
ים  ַכר ּוִבְזכּות ָנׁשִ ׂשְ ִנְפָלאֹות"(, ַאז ָדאס וֶועט ַזְיין ּבִ
"ֵאין  ַרַז"לפב  ַמֲאַמר  ּכְ ַהּדֹור,  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ִצְדָקִנּיֹות 
ׁש  ּיֵ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ א ּבִ ַהּדֹורֹות ִנְגָאִלים ֶאּלָ
ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ּכִ ִאין  ַהְמבּוָאר  י  ּפִ ַעל  ּוִבְפַרט  ּדֹור".  ּבַ
ַז"לפג ַאז ֶדער דֹור ָהַאֲחרֹון ִאין ָגלּות ִאיז ַא ִגְלּגּול 

פּון דֹור יֹוְצֵאי ִמְצַרִים.

ֶדער  אֹויף  ְטָעִמיםפד  ִדי  פּון  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ְמיּוֶחֶדת  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ְוַהְדָרָכה  ִחיּנּוְך  ֶדעם  ִאין  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמּו"ר 
פּון  ִעְנָיִנים  ַאֶלע  ִאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון 
ַקְייט, ּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ּכֹוֵלל – ִאין ִליּמּוד  ִאיִדיׁשְ
וָוארּום   – חּוָצה  ְעָינֹות  ַהּמַ ַוֲהָפַצת  ַהֲחִסידּות 

ַזיְיֶעְנִדיק ֶדער דֹור ָהַאֲחרֹון פּון ָגלּות אּון ֶדער דֹור 
נֹוֵגַע  ָנאְכֶמער  ֶדעמּוְלט  ִאיז  ה,  ְגאּוּלָ פּון  ָהִראׁשֹון 
ְזכּוָתן  ּבִ וָואס  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ֲעבֹוָדה  ִדי 

ה. קּוְמט ִדי ְגאּוּלָ

ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ ַאֶלע  ּנֹוֵגַע צּו  ּבַ ַאזֹוי  ִאיז  אֹויּב ָדאס 
פּון  ּתֹו  ּבִ צּו  ּנֹוֵגַע  ּבַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֶגעוָואְרן  ְך  ִנְתַחּנֵ ִאיז  וֶועְלֶכע  ַעְצמֹו,  דֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ
ּה  קּוּתָ ּלְ יא דֹוֵרנּו וכו'. אּון אֹויְך ְלַאֲחֵרי ִהְסּתַ דּוְרְך ְנׂשִ
ה  ה ְוַכּמָ ּמָ ָעה, ּוִבְפַרט ַאז ּכַ ּפָ ְך ִאיר ַהׁשְ וֶועְרט ִנְמׁשָ
ָמּה, אּון דּוְרְך ֵזייֶער  ָרֵאל ִנְקָראֹות ַעל ׁשְ נֹות ִיׂשְ ִמּבְ
ַאְלס  יל,  ּפִ ְייׁשְ ּבַ עִדיְקן  ֶלעּבֶ ַא  ֵזיי  אוַוְייְזן  ּבַ ַהְנָהָגה 
ַאז  גּוִפיםפה,  עִדיֶקע  ֶלעּבֶ ִאין  מֹות  ְנׁשָ עִדיֶקע  ֶלעּבֶ
ְך ֶגעוָואְרן ִאין ִאיר רּוַח אּון לֹויט  ִנְתַחּנֵ ַזְייֶנען  ֵזיי 
יל )ַאְלס  ּפִ ְייׁשְ ִאיֶרע ָאְנוַוְייזּוְנֶגען, אּון לֹויט ִאיר ּבַ

יא דֹוֵרנּו(. ּתֹו פּון ְנׂשִ ּבִ

ָנאְך  ַפאְרוָואס  ַטַעם  ֶדעם  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  י  ּפִ ַעל 
ִזיְך  ָהאט  ּתֹו(  ּבִ פּון  קּות  ּלְ ִהְסּתַ )יֹום  ַבט  ׁשְ כ"ב 
ִדי  צּוְגֵרייְטן  ִאין  ָהַאֲחרֹון  ַלב  ׁשְ ֶדער  אֹויְפֶגעָטאן 
צּו  ְחּתֹוִנים(  ּתַ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  ַא  )ַאְלס  וֶועְלט 
ַעל  קּוְמט  ֶזה  ִעְנָין  ֵלימּות  ׁשְ וָוארּום  ה,  ְגאּוּלָ ֶדער 

ָרֵאל. י ּוְבנֹות ִיׂשְ ַכר ְנׁשֵ ְיֵדי ּוִבׂשְ

ֶדער  ִאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ַמֲעָלה  ִדי  יב. 
ְחּתֹוִנים )ִדי  ּתַ ֵרְך ּבַ ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ֶמען  וֶועט  ר(  ָעׂשָ ַאַחד  אּון  ר  ֶעׂשֶ פּון  ִהְתַאְחּדּות 
ֶדעם  ִאין  יאּור  ּבִ ּתֹוֶסֶפת  ַא  ים  ַהְקּדִ ּבְ ֵטיין  ַפאְרׁשְ
ֶדער  וֶועְגן  ֶגעֶרעדט  ְפִריֶער  ִזיְך  ָהאט  ֶעס  וָואס 

ְחּתֹוִנים: ּתַ ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה ּבַ

"ִדיָרה  ָלׁשֹון  ֶדעם  נּוְצן  ַחַז"לכד  ַאז  אְלד  וִויּבַ
ְמ'ֶקען  ַאז  ַטאְנִדיק  ַפאְרׁשְ ִאיז  ְחּתֹוִנים",  ּתַ ּבַ
ַפאְרְגַלְייְכן  דּוְרְך  ֶדעְרפון  ּתֹוֶכן  ֶדער  ֵטיין  ַפאְרׁשְ
וֶועְרט  ]וֶועְלֶכע  ה  ְלַמּטָ ָהָאָדם  ִדיַרת  צּו  ָדאס 

יָרה ְלַמְעָלה[. ל פּון ִעְנַין ַהּדִ ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ

ִדיָרה  ַא  וָואס  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאז  טּות  ַפׁשְ ּבְ ְמ'ֶזעט 
וָואס  ים  ְמסּוּיָ ָמקֹום  ַא  פּון  לֹויז  ּבְ ֵטיין  אׁשְ ּבַ ֶקען 
ֵלימּות  ׁשְ ער  ָאּבֶ ִאיז  ָהָאָדם,  ְלִדיַרת  ר  מּוְכׁשָ ִאיז 

מיכה ז, טו. פא( 
יל״ש רות רמז תרו בסופו )ממדרש זוטא רות(. פב( 

הליקוטים  וספר  תורה  לקוטי  כ.  הקדמה  הגלגולים  שער  פג( 
שמות ג, ד.

ראה "קובץ כ״ב שבט" )שחולק באור לכ״ב שבט כדלקמן  פד( 
הערה קכב( ע׳ 32 ואילך.

להעיר ממאחז״ל )תענית ה, ב(: יעקב אבינו לא מת . . מה  פה( 
זרעו בחיים אף הוא בחיים.
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ִלים  ַעת ָדאס ִאיז ַא ִדיָרה ָנָאה ִמיט ּכֵ ׁשַ יָרה – ּבְ ַהּדִ
ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַמְרִחיִבין  ה  לֹׁשָ ַאז "ׁשְ יז  ּבִ ָנִאים, 

ה ָנָאה ְוֵכִלים ָנִאים"פו. ָ יָרה ָנָאה ְוִאּשׁ ֵאּלּו ֵהן, ּדִ

ַזְייֶנען  טּות  ַפׁשְ ּבְ ִדיָרה  ַא  ִאין  ַאז  ֵהייְסט,  ָדאס 
ִאיְנַגאְנְצן  ִאיז  ִדיָרה  )א( ַא  ִעְנָיִנים:  ְצוֵויי  ַפאַראן 
ט ִאין ִאיר. ַאֶלע  יָרה וָואס ֶלעּבְ ַעל ַהּדִ ֵטל צּו ֶדער ּבַ ּבָ
ׁש,  ּמֵ ְדָבֵעי( ַזְייֶנען ִאים ְמׁשַ ָרִטים פּון ֶדער ִדיָרה )ּכִ ּפְ
ְמִציאּות.  ַגאְנֶצע  ֵזייֶער  ֵטייט  אׁשְ ּבַ ֶדעם  ִאין  אּון 

ל ָאָדם. ְעּתֹו ׁשֶ )ב( ִדי ִדיָרה ָנָאה ִאיז ַמְרִחיב ּדַ

"ִדיָרה  צּו  ּנֹוֵגַע  ּבַ מּוָבן  אֹויְך  ִאיז  ַאזֹוי 
ַעת  ׁשַ ּבְ ַדְוָקא  ִאיז  יָרה  ַהּדִ ֵלימּות  ׁשְ ְחּתֹוִנים":  ּתַ ּבַ
ִלים ָנִאים", נֹוָסף  ָדאס ִאיז ַא "ִדיָרה ָנָאה" ִמיט "ּכֵ
אֹויף ֶדעם וָואס ֶדער ִאיד ַאֵליין ִפיְרט ִזיְך ָדאְרט 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ אְסט ַפאר  אֹוֶפן "ָנֶאה" )וִוי ֶעס ּפַ ּבְ
ָנָאה"(. ָדאס ֵהייְסט: ִאין צּוָגאּב ֶדעְרצּו  ה  ָ – "ִאּשׁ
ְחּתֹוִנים ַא ִדיָרה ַפארן  ּתַ וָואס ְמ'ַמאְכט אֹויף פּון 
ין,  ַהּדִ ׁשּוַרת  י  ּפִ ַעל  ַהּמּוְכָרח  אֹוֶפן  ּבְ ְטן  עְרׁשְ אֹויּבֶ
ְפַסק  ּכִ  – ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  אֹויְך  ֶעס  ֶמען  ַמאְכט 
ַהּטֹוב  ָהֵא־ל  ם  ְלׁשֵ הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  "ּבְ ֲהָלָכהפז:  ין  ּדִ
ה ִיְהֶיה  ִפּלָ ית ּתְ ָנה ּבֵ ְהֶיה ִמן ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב, ִאם ּבָ ּיִ ׁשֶ
ְוַאְנֵוהּו"פח,  ֵא־ִלי  "ֶזה  וכו'".  יָבתֹו  ְיׁשִ ית  ִמּבֵ ָנֶאה 
ָנָאה  ה  ֻסּכָ ְלָפָניו  ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות,  ּבְ ְלָפָניו  "ִהְתָנֶאה 
ּנֹוֵגַע  ּבַ ֶזה ִאיז מּוָבן  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ָנֶאה וכו'"פט.  ְולּוָלב 
ְחּתֹוִנים,  ּתַ ָללּות ָהֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ַא ִדיָרה ּבַ צּו ּכְ
אֹוֶפן פּון ")ִדיָרה( ָנָאה". אּון  ַאז ָדאס ַדאְרף ַזְיין ּבְ
ְחּתֹון, ָנאר  ֵלימּות ַהּתַ ָדאס ִאיז נֹוֵגַע ִניט ָנאר צּו ׁשְ
ַמְרִחיָבה  ָנָאה  ִדיָרה   – יָרה  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֶדעם  צּו  אֹויְך 

ְבָיכֹול. ל ָאָדם ָהֶעְליֹון ּכִ ַדְעּתֹו ׁשֶ

ֶזה: יאּור ּבְ יג. ְוַהּבִ

ר אּון ַאַחד  חּוד פּון ֶעׂשֶ ֵלימּות ַהִחיּבּור ְוַהּיִ ִדי ׁשְ
ינּו  "ַמֲעׂשֵ דּוְרְך  אֹויְפֶגעָטאן  וֶועְרט  וָואס  ר  ָעׂשָ
יִרי  ה ִאין יֹום ֲעׂשִ ׁשָ ַהְדּגָ ַוֲעבֹוָדֵתינּו" )וִוי ָדאס ִאיז ּבְ
יּלּוי – ִאין כ"ב  ַהּגִ ֵלימּות  ּוִבׁשְ ר,  חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ַבט( טּוט אֹויף ַא ִחיּדּוׁש וָואס ִאיז ִניט ֶגעוֶוען  ׁשְ
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ִדי ְגאּוּלָ ִלְפֵני ֶזה, ]אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 

ָהִעְנָין  ֵלימּות  ׁשְ ַזְיין  וֶועט  ֶעס  וֶוען   – ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ
ֵאין  אֹור  )"ִגיּלּוי  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  ִדיָרה  פּון 
ר  ֶעׂשֶ ַאז  ִמי"לח(,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ סֹוף 
ינּו  ַמֲעׂשֵ לּוי ּבְ ר – "ּתָ וֶועְרט ֵאיין ַזאְך ִמיט ַאַחד ָעׂשָ

לּות"לח[: ְך ַהּגָ ל ְזַמן ֶמׁשֶ ַוֲעבֹוָדֵתינּו ּכָ

ד ַעְצמֹו –  ר" ִמּצַ ד ֶדעם ִגיּלּוי פּון "ַאַחד ָעׂשָ ִמּצַ
ְחּתֹון ֶקען ָדאס אֹויְפֶנעֶמען  ִאיז ֶדער וֶועג וִוי ֶדער ּתַ
ָמָתן"(;  ִנׁשְ ְרָחה  )"ּפָ ְמִציאּותֹו  יּטּול  ּבִ דּוְרְך  ִאיז 
וֶועְרט  ַעְצמֹו  ד  ִמּצַ ר"  "ֶעׂשֶ פּון  ִגיּלּוי  ֶדעם  ד  ִמּצַ
ער  ָאּבֶ ֱאלֹקּות,  ִמיט  ִנְתַאֵחד  ַטאֶקע  ְחּתֹון  ּתַ ֶדער 
ִריָאה, ִניט  ֶעֶרְך ַהּבְ א וָואס ִאיז ּבְ ָנאר ִמיט ֶדער ַדְרּגָ

ר(. ִריָאה )ַאַחד ָעׂשָ ַמְעָלה ֵמַהּבְ ּלְ ִמיט ֱאלֹקּות ׁשֶ

ּוִבירּור  ִזיּכּוְך  ּבְ ה  ְלַמּטָ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  דּוְרְך 
ְחּתֹוִנים  ּתַ אֹויְך  ַאז  אֹויף,  ֶמען  ַמאְכט  ְחּתֹון,  ַהּתַ
ֵרְך,  ד ִעְנָיָנם ֵהם ָזאְלן ַזְיין ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ ר( ִמּצַ )ֶעׂשֶ
ַזְייֶנען  ִניט ָנאר צּו ִדי ַדְרגֹות ִאין ֱאלֹקּות וֶועְלֶכע 
ִאיז  וָואס  ֱאלֹקּות  צּו  אֹויְך  ָנאר  עֹוָלם,  צּו  ֶעֶרְך  ּבְ
יז צּו ַעְצמּות ּוַמהּות ַאֵליין, אּון נֹוָסף  ֶעֶרְך, ּבִ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
ְבָיכֹול  ֵרְך", אֹויְך – ֵאיין ַזאְך ּכִ אֹויף "ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
ְבָרא ַעְצמֹו ִאיז ֵיׁש  ַהּנִ ֵיׁש  ֵרְך )ֶדער  ִיְתּבָ ִמיט הּוא 

י(. ָהֲאִמיּתִ

אּון ֶדער ִחיּדּוׁש ִאיז ִניט ָנאר ִאין ֶדער ְּבִריָאה 
ִריָאה  ּבְ ִדי  ֶקען  ְחּתֹוִנים  ַהּתַ ֲעבֹוַדת  דּוְרְך  ַאז   –
צּו  ֶעֶרְך  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ִאיז  וָואס  ֱאלֹקּות  אֹויְפֶנעֶמען 
ְמבּוָאר  ּכִ ְבָיכֹול.  ּכִ ֱאֹלקּות  ִאין  אֹויְך  ָנאר   – עֹוָלם 
ּתֹוָרה  ּבַ ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  דּוְרְך  ַאז  ֲחִסידּותצ,  ִאין 
ְצוֵויי  אֹויְפֶגעָטאן  וֶועְרן  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ּוִמְצוֹות 
ֶעֶרְך  ּלֹא ּבְ ִעְנָיִנים: )א( ֶדער אֹור ֱאלִֹקי וָואס ִאיז ׁשֶ
ל  ד ַעְצמֹו ִניט ֶגעֶקעְנט ִנְתַקּבֵ צּו עֹוָלם אּון ָהאט ִמּצַ
וֶועְרן ִאין עֹוָלם )וָואס ֶדעְרַפאר ִאיז ֶגעוֶוען ֶדער 
אֹוֶפן ַאז ֵזיי  ְך ִאין עֹוָלמֹות ּבְ ִצְמצּום(, וֶועְרט ִנְמׁשָ
ְמִציאּוָתם אּון ֵזיי ֶנעֶמען אֹויף ֶדעם  ל ּבִ ּטֵ וֶועְרן ִנְתּבַ
ַאן  ה  ּלֶ ְוִנְתּגַ ְך  ִנְמׁשָ וֶועְרט  )ב( ֶעס  ָנאְכֶמער:  אֹור. 
ַמְעָלה  ּלְ ֵרְך, ׁשֶ אֹור ָחָדׁש פּון ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ִיְתּבָ
ְוֵיׁש  ֶהָחָלל.  ְמקֹום  א  ְמַמּלֵ ָהָיה  ׁשֶ אֹורצא  ֶדעם  פּון 

ברכות נז, ב. פו( 
רמב״ם סוף הל׳ איסורי מזבח. פז( 

בשלח טו, ב. פח( 
שבת קלג, ב. וש״נ. פט( 

המשך תרס״ו בתחלתו )ע׳ ד(. ע׳ תקט. סה״מ תש״ב ע׳ 32.  צ( 
ועוד.

אוצרות  א.  ענף  ויושר(  עגולים  )דרוש  א  שער  ע״ח  ראה  צא( 
חיים ומבוא שערים בתחלתם.
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לֹוַמר ָנאְכֶמער – ַאז דּוְרְך ֶדער ֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן 
ֲענּוג  ּתַ ֶדער  א  ִנְתַמּלֵ וֶועְרט  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ִדיָרה  ַא 
וָואס   – ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִאין  ּוְתׁשּוָקה 
יָרה  ֵרְך ּדִ רּוְך הּוא ִלְהיֹות לֹו ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ "ִנְתַאּוָ
ׁש", "ֶזה ָהעֹוָלם  ְחּתֹוִנים" )אּון "ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ ּתַ ּבַ
רּוְך הּוא ִלְברֹאתֹו"צב(, וָואס  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּתֹוֵקק  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵרְךצג. ה" ִאיז ַדְוָקא ִאין ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֶדער "ִנְתַאּוָ

ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז פּון ִדי ְצוֵויי ִעְנָיִנים קּוֶמען ַארֹויס 
ָאָדם  ֶדעם  א  ּבַ ַזְיין  ַדאְרְפן  וָואס  ְנקּוּדֹות  ְצוֵויי 
ָהעֹוֵבד ִאין ֶדעם אֹוֶפן ָהֲעבֹוָדה פּון ַמאְכן ִדי ִדיָרה 

ְחּתֹוִנים: ּתַ ּבַ

י  ְלַגּבֵ ִחיּדּוׁש  )ֶדער  ִעְנָין  ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  ד  ִמּצַ
צּו  ֲעבֹוָדה  ִעיַקר  ֶדער  ֵטייט  אׁשְ ּבַ  – ִריָאה(  ַהּבְ
ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ים  ִמּיִ ׁשְ ּגַ ְדָבִרים  ִדי  עְרַמאְכן  ִאיּבֶ
ִלים  ֵרְך"צד( ֵזיי ָזאְלן ַזְיין ּכֵ ר אֹורֹו ִיְתּבָ ִעְנַין ֶהְסּתֵ )"ּבְ
ין  ִפיּלִ ִרים אֹויף ִגיּלּוי ֱאלֹקּות )דּוְרְך ַמאְכן ּתְ מּוְכׁשָ
ִמי וכו'(, ּוִבְכָללּות  ׁשְ ֶמר ּגַ ִמי, ִציִצית ִמּצֶ ׁשְ ַלף ּגַ ִמּקְ
ר ַפאר ִגיּלּוי  ֵרְך", ַא ָמקֹום מּוְכׁשָ – ַא "ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
יז – ַפאר ַעְצמּותֹו  ִכיָנה, ּבִ ְ ָרַאת ַהּשׁ ֱאלֹקּות אּון ַהׁשְ

ֵרְך. ִיְתּבָ

"ל ִאין ַא ִדיָרה  ֶטער ִעְנָין ַהּנַ ֶרְך ֶדער ֶעְרׁשְ ]ְוַעל ּדֶ
ֵטל צּו ֶדעם  טּות, ַאז ִדי ִדיָרה ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ּבָ ַפׁשְ ּבְ

ט ִאין ֶדער ִדיָרה[. יָרה וָואס ֶלעּבְ ַעל ַהּדִ ּבַ

ְלַמְעָלה(  ִחיּדּוׁש  )ֶדער  ִעְנָין  ְצוֵוייְטן  ֶדעם  ד  ִמּצַ
ַא  אְפן  ׁשַ ַזְיין צּו  ִדי ֲעבֹוָדה ַדאְרף  ַאז  – קּוְמט צּו 
ַזְייֶנען  וֶועְלֶכע  ָנִאים",  ִלים  "ּכֵ אּון  ָנָאה"  "ִדיָרה 

"ל. ּנַ ל ָאָדם, ּכַ ְעּתֹו ׁשֶ ַמְרִחיב ּדַ

ִדיָרה:  ַא  ִאין  ִעְנָין  ְצוֵוייְטן  ֶדעם  ֶרְך  ּדֶ ]ְוַעל 

ֵטל  ּבָ ַזְייֶנען  יָרה  ַהּדִ ִעְנָיֵני  ל  ּכָ וָואס  ֶדעם  צּו  נֹוָסף 
ָנִאים  ְוֵכִלים  ָנָאה  ִדיָרה  ִדי  ִאיז  יָרה,  ַהּדִ ַעל  ּבַ צּום 

ל ָאָדם[. ְעּתֹו ׁשֶ ַמְרִחיִבין ּדַ

ִדי  ֵטיין  ַפאְרׁשְ ֶמען  וֶועט  "ל  ַהּנַ י  ּפִ ַעל  יד. 
ָרֵאל: י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְייכּות ֶדעְרפּון ִמיט ְנׁשֵ ׁשַ

ֶדער  ַאז  טּות,  ַפׁשְ ּבְ ִדיָרה  ַא  ִאין  ּפֹוֵעל  ּבְ ְמ'ֶזעט 
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֵהן   – ִלים  ְוַהּכֵ יָרה  ַהּדִ ְויֹוִפי  נֹוי  ִעיַקר 
ה, "ֲעֶקֶרת  ָ לּוי ִאין ֶדער ִאּשׁ רּוְחִנּיּות – ִאיז ּתָ ְוֵהן ּבְ
ִית"צה. ּוְכָידּוַע ַאז ֶדער ִעְנָין פּון ָנָאה )אּון ֶדער  ַהּבַ
ה  ָ יי ַאן ִאּשׁ ְמיּוָחד ּבַ ּכַֹח צּו אֹויְפָטאן ָנָאה( ִאיז ָדא ּבִ
ַאז  יז  ּבִ ַוֲחסּוָדה"צז.  ָנָאה  ה  ּלָ "ּכַ ָנָאה"צו,  ה  ָ "ִאּשׁ  –
רּוְחִנּיּות וָואס  א ְליֹוִפי"צח – יֹוִפי ּבְ ה ֶאּלָ ָ "ֵאין ָהִאּשׁ

ִמּיּותצט. ַגׁשְ ל ִאין יֹוִפי ּבְ ְלׁשֵ ּתַ ֶדעְרפּון וֶועְרט ִנׁשְ

ֶדעְרפּון  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִנׁשְ וֶועְרט  ָדאס  ַאז  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
פּון  ֲעבֹוָדה  ֶדער  ִאין  אֹויְך  ָדאס  ִאיז  ַאזֹוי  וָואס 
ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ ִאין  ַאז  ְחּתֹוִנים",  ּתַ ּבַ "ִדיָרה  ַא  ַמאְכן 
לּוי ַא ֵחֶלק ִעיְקִרי פּון ֶדער ֲעבֹוָדה  ּתָ ָרֵאל ִאיז  ִיׂשְ
צּו ַמאְכן ַאז ִדי ִדיָרה ָזאל ַזְיין ַא "ִדיָרה ָנָאה" ִמיט 

ִלים ָנִאים". "ּכֵ

ְדַריי  ִדי  ִאין  ְמיּוָחד  ּבִ ְטָראְכן  אּוְנֶטעְרׁשְ וִוי 
ית  ּבֵ ל  ּכָ ָען  ִנׁשְ ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ִמְצוֹות  ִעיְקִרּיּות'ִדיֶקע 
טֹוב,  ְויֹום  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת   – ָרֵאל  ִיׂשְ
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַטֲהַרת  אּון  ה  ִתּיָ ּוׁשְ ָהֲאִכיָלה  רּות  ׁשְ ּכַ
ִדי  וָואס  ְונֹוי(,  ְויֹוִפי  ֵחן  "ַהֵחן"ק,  יבֹות  ּתֵ )ָרֵאׁשי 
ִמְצוֹות טּוֶען אֹויף ֶעס ָזאל ַזְיין )נֹוָסף אֹויף ַא ִדיָרה 
ְכַלל( – ַא "ִדיָרה ָנָאה" אּון  ְחּתֹוִנים ּבִ ּתַ ֵרְך ּבַ לֹו ִיְתּבָ
ייְנַקְייט  ׁשֵ ִדי  ִמיט  דּוְרְכֶגענּוֶמען  ָנִאים",  ִלים  "ּכֵ
רּות, ַטֲהָרה אּון  ׁשְ ּכַ ִמּיּות( פּון  )ַגְייְסִטיֶקע אּון ַגׁשְ

הקא. ָ ְקדּוּשׁ

שה״ש ה, טו. במדב״ר רפ״י. צב( 
ראה לקו״ש ח״ו ע׳ 21 ואילך. ועוד. צג( 

תניא פל״ו )מה, ב(. צד( 
ע׳  ב(  )כרך  נ״ך  אוה״ת  א.  קנד,  זח״א  ב.  פע״א,  ב״ר  ראה  צה( 
תתעא. ע׳ תתנח ואילך. וראה "קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 21 ואילך.
ועפ״ז תומתק השייכות )בברכות שם( ד"אשה נאה" ו"דירה  צו( 
של  דעתו  שמרחיבין  ענינים  )השלשה  נאים"  וכלים  נאה 
אדם(, כי ע״י "אשה )שענינה( נאה" נעשים גם "דירה נאה 

וכלים נאים".
כתובות יז, רע״א. צז( 

תענית לא, א. צח( 
ואילך.  יהל אור ע׳ תקלח. ביאוה״ז )להצ״צ( ע׳ תרא  ראה  צט( 

ועוד.
מגלה עמוקות עה״ת פ׳ שלח )ד״ה ג׳ מצוות – יז, ד(. ק( 

שינוי  נעשה  האכו״ש  כשרות  שע״י  בספרים  כמבואר  קא( 
במהות וטבע האדם האוכל ושותה מאכלות ומשקאות אלו, 
מכיון שנעשים דם ובשר כבשרו )ראה רמב״ן )הובא בבחיי( 

שמיני יא, יג. פ׳ ראה יד, ג. ועוד(.
תלוי׳  שבזה  המשפחה,  לטהרת  בנוגע  הוא  שכן  ועאכו״כ   
בגשמיות  בריאות  מתוך  המשפחה  בחיי  והנוי  הטהרה 
ע׳  חי״ג  לקו״ש  )ראה  בכ״מ  ומבואר  כידוע  וברוחניות, 
ויו״ט,  קודש  שבת  נרות  להדלקת  בנוגע  וכן  וש״נ(.   .259
“נר  של  וקדושה  אור  הבית  בני  ובכל  בהדירה  שממשיכה 

מצוה ותורה אור” )כדלקמן בפנים(.
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ִנים  ַהּבָ ִחיּנּוְך  פּון  ִעְנָין  ֶדעם  ִאין  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 
ְיסֹוד  ֶדעם  ַאוֶועק  ֶטעְלט  ׁשְ ָדאס  וָואס   – נֹות  ְוַהּבָ
ּפֹוֵעל,  ּבְ ֶמען  ֶזעט   – ן  ֶמעְנטׁשְ ֶיעֶדען  פּון  ים  ַהַחּיִ
ֶהעְנִגיק פּון ֶדער מּוֶטערקב.  ַאז ֵזייֶער ִחיּנּוְך ִאיז ָאּפְ
ִקיְנֶדער,  יּוְנֶגע  פּון  ְוַהְדָרָכה  ִחיּנּוְך  ֶדער  ּוִבְפַרט 
ִאין  לּוי  ּתָ ָדאס  ִאיז  ֶמער  ַאְלץ  ִאיְנֶגער,  וָואס  אּון 
יּוְנג  ָגאר  פּון  ַאַרְיין  ֵזיי  ִאין  ִגיט  ִזי  מּוֶטער:  ֶדער 
ַעל  וָואס  ַקְייט,  ִאיִדיׁשְ פּון  רּוַח  אּון  ַחּיּות  ִדי  ָאן 
ּתֹוָרה  ִנים ּוָבנֹות עֹוְסִקים ּבַ ְיסֹוד ֶזה וַואְקְסן אֹויס ּבָ
 – ִמּיּות  ּוְבַגׁשְ רּוְחִנּיּות  ּבְ ֵלימּות  ׁשְ ּבִ ּוִמְצוֹוֶתיָה, 

אֹוֶפן ָנֶאה ְוָיֶפה וכו'. ּבְ

ִדי  וָואס  ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף  ַאז  ֵהייְסט,  ָדאס 
ַעל  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  עֹוְסֵקי  ַזְיין  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 
ֶדעם  מּוֶטער  ִדי  ַאַרְיין  ֵזיי  ִאין  ִגיט  ָהָרִגיל,  ֶרְך  ּדֶ
ַמאק אּון וַואֶרעְמַקְייט )ִמיט ֶדער ֵאייְדְלַקְייט  ֶגעׁשְ
ֶדער  ִאין  ְמיּוָחד  ּבִ ָדא  ִאיז  וָואס  אְפט  ׁשַ ִליּבְ אּון 
ֵעֶסק  ֶדער  ַאז  ָרֵאל(  ִיׂשְ ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ פּון  ַנאטּור 
ַאזֹוי  ְוטֹוב,  ָנֶאה  אֹוֶפן  ּבְ ַזְיין  ָזאל  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּבַ
ַאז ְמ'ֶקען אֹויף ִאים ָאְנוַוְייְזן אּון ָזאְגן: "ֶזה ֵא־ִלי 

"ל ְסִעיף י"ב(. ּנַ ְוַאְנֵוהּו" )ּכַ

פּון  טֹוב  ִמְנָהג  ֶדעם  ִאין   – ְלדּוְגָמא   – ִנְרֶאה  ּכְ
ָגאר  ֵזייֶעֶרע  צּו  ִזיְנֶגען  צּו  מּוֶטעְרס  ע  ִאיִדיׁשֶ
וִויֶגעֶלע  ִאין  ִליְגְנִדיק  ָנאְך  ִקיְנֶדעְרֶלעְך  ְקֵלייֶנע 
ַזאְך,  ִזיְסֶטע  ִדי  ַזאְך,  עְסֶטע  ּבֶ ִדי  ִאיז  ּתֹוָרה  ַאז   –
ַאְיין  וָואְרְצְלט  וָואס ָדאס  ַזאְך וכו'.  עְנְסֶטע  ׁשֶ ִדי 
וַואְקְסט  ֶער  וֶוען  אֹויף  אֹויְך   – ִקיְנד  ֶדעם  ִאין 
ּנּו"קג( – ַא ִטיֶפע  י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ אֹויס )"ּגַ
פּון  ִעְנָיִנים  ַאֶלע  צּו  ַטיְיֶעְרַקְייט  אּון  אְפט  ׁשַ ִליּבְ

ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹות.

ייְנַקְייט  ׁשֵ ֶרעְנֶגען  ַאַרְייְנּבְ פּון  ִעְנָין  ֶדער  טו. 
ִעְנָיִנים פּון  )"ָנֶאה"( ִאין ֶדער ִדיָרה אּון ִאין ַאֶלע 
ָגלּוי ִאין ִמְצַות ַהְדָלַקת  ַקְייט – ֶזעט ֶמען ּבְ ִאיִדיׁשְ

ת קֶֹדׁש ְויֹום טֹוב: ּבָ ֵנרֹות ׁשַ

ע ְפרֹוי אּון ָטאְכֶטער  דּוְרְך ֶדעם וָואס ַא ִאיִדיׁשֶ
ְויֹום טֹוב  ת  ּבָ ׁשַ ִליְכט ַפאר  ֵהייִליֶקע  ַא  ָאן  ִציְנדט 
טּוּב  ׁשְ ִאין  ַאַרְיין  ִזי  ֶרעְנְגט  ּבְ  – ָרָכה  ּבְ ַא  ִמיט 
ייְנַקְייט  ֵהייִליֶקע ִליְכִטיַקְייט, וַואֶרעְמַקְייט אּון ׁשֵ
ַגאְנֶצע  ִדי  ייְנט  אׁשֵ ּבַ אּון  אַלְייְכט  ּבַ וָואס  )ָנֶאה(, 
ַעל אּון ִדי  ִית – אֹויְך ֶדעם ּבַ ֵני ּבַ טּוּב, אּון ַאֶלע ּבְ ׁשְ
ִנים – ִמיט "ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור"קד, ַאֶלע ִעְנָיִנים  ּבָ

פּון ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותקה,

ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִמיט  וָואס  ֶדעְרפּון  ְנִדיק  ]ָאְנהֹויּבְ
ת קֶֹדׁש ַפאר  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַאַרְיין ֶדעם  ִזי  ִפיְרט  ת  ּבָ ׁשַ
ת  ִפּלַ ּתְ קּוְמט  ֶדעְרָנאְך  ט  ֶעְרׁשְ )אּון  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ

ַעל([. ַעְרִבית אּון ִקיּדּוׁש פּון ֶדעם ּבַ

 – ִאיז  טֹוב  ְויֹום  ת  ּבָ ׁשַ ֵנר  ִאין  ִחיּדּוׁש  ֶדער  אּון 
ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  אֹויף  טּוט  ָדאס  ַאז 
וִוי  ֶזען  ֶקען  ֶיעֶדעֶרער   – ר  ָבׂשָ ְלֵעיֵני  לּוי  ּגָ אֹוֶפן  ּבְ
ִדי  ִמיט  ייְנט  אׁשֵ ּבַ אּון  אלֹויְכְטן  ּבַ וֶועְרט  ִדיָרה  ִדי 

ַלְייְכְטְנִדיֶקע ִליְכט.

ְוֵיׁש לֹוַמר, ַאז ָדאס ִאיז ֵאייֶנער פּון ִדי ַטֲעִמים 
ֵאָבִרין  )ְרַמ"ח  ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ְרַמ"ח  ִדי  ַפאְרוָואס 
ָללּות'ִדיֶקע  אקו( ִמיט ִדי ב' ָיַדִים )ִדי ְצוֵויי ּכְ ַמְלּכָ ּדְ
ַאַרְיין  ֶרעְנֶגען  ּבְ וֶועְלֶכע  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  פּון  ים  ַקּוִ
א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ַזְייֶנען  ְצוֹותקז(  ַהּמִ ִקּיּום  ִאין  ֵלימּות  ׁשְ
אֹויס  ִזיְך  ְדִריְקט  ֵנר  ַהְדָלַקת  ִאין  וַוְייל   – "ֵנר"קח 
ְצוֹות, צּו ַמאְכן  ל ַהּמִ ֵלימּות פּון ִקּיּום ּכָ ָגלּוי ִדי ׁשְ ּבְ

ְחּתֹוִנים. ּתַ ְטן ַא "ִדיָרה ָנָאה" ּבַ עְרׁשְ ַפאְרן אֹויּבֶ

ם  ז ִאין ׁשֵ טז. ּוְלהֹוִסיף ַאז ָדאס ִאיז אֹויְך ְמרּוּמָ
ַחּיּות  אַדְייט  ּבַ וָואס  ָקא",  מּוׁשְ ה  "ַחּיָ  – ְפֶטֶרת  ַהּנִ

"ל ְסִעיף ט(: ּנַ ִמים )ּכַ ׂשָ אּון ֵריַח ּבְ

ָפאֶדעְרט  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  ְכֵדי  ּבִ
ִזיְך ַאז ִאין ֶדער ִדיָרה ָזאל ַזְיין ַחּיּות, ִזי ָזאל ַזְיין 

ראה של״ה שער האותיות )מד, א(. הובא בקונטרס ״חנוך  קב( 
לנער״ ס״ע 34 ואילך. וראה סה״ש תש״נ ח״ב ע׳ 455 ואילך 

)ע״ד חיוב נשי ישראל בחינוך ובלימוד התורה(.
משלי כב, ו. קג( 

שם ו, כג. קד( 
תלמידי  בנים  לי׳  הווין  בנר  “הרגיל  ב:  כג,  שבת  ראה  קה( 
חכמים”, ובפרש״י “דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, ע״י נר 

מצוה דשבת . . בא אור דתורה”. וראה גם זח״ב קסו, א.

ראה תקו״ז ת״ל )עד, סע״א(. הובא בתניא פ״ד. רפכ״ג. ועוד. קו( 
היינו, כפי שאהבה ויראה הם ענינים כלליים הפועלים על  קז( 
כל )רמ״ח( אברים הגשמיים ועל כל מציאות האדם – ע״י 
התפשטות הלב )אהבה( או כיווץ הלב )יראה(. ונוסף לזה, 
אהבה ויראה הן ב׳ מצוות פרטיות מרמ״ח מ״ע, מצד ענינה 

הפרטי של כל א׳ מהן.
ד.  מד,  שלח  ג.  לג,  בהעלותך  לקו״ת  וראה  ב.  שם,  זהר  קח( 

ובכ״מ.
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ח״ג  מו״נ  וראה  כג.  ל,  תשא  עה״פ  ורמב״ן  ראב״ע  ראה  קט( 
פמ״ה. תורת העולה )להרמ״א( ח״ב פל״ה.

ולהעיר שבשמן המשחה )שמן זית )תשא שם, כד(( הי׳ גם  קי( 
והרי  ס(,  הערה  )כנ״ל  ד״מושקא״  שזהו״ע  כג(,  )שם,  מור 
שבת  נרות  להדליק  שעברו(  )בדורות  מהדרים  שהיו  ידוע 

בשמן זית.
ע״י  )ויו״ט(  בשבת  ברכות  המאה  שמשלימים  ולהעיר  קיא( 
רסר״צ.  או״ח  טושו״ע  סע״ב.  מג,  )מנחות  הבשמים  ריח 
)ויק״ר  חז״ל  ואמרו  רסמ״ו(.  ושם  שם.  אדה״ז  שו״ע 
פכ״ג, ו. שהש״ר פ״ב, ב ]ו[( “מה שושנה זו ]שאינה אלא 
כו׳”,  טובים  וימים  לשבתות  מתוקנת  שם[  כדלעיל  לריח, 
“להתענג ולברך על הריח ולהשלים ק׳ ברכות” )פי׳ מהרז״ו 

לויק״ר שם(.
תענוג  מתוך  בתחתונים  הדירה  עשיית  שע״י  לומר,  ויש  קיב( 
דירה   .  . ה״נתאוה  במילוי  ניתוסף  הריח(,  )ענין  והנאה 
הם(  ענינם  )מצד  בתחתונים  נעשה  עי״ז  כי   – בתחתונים״ 

מעין “כלי” ו”דירה” לגילוי התענוג )נתאוה( שלמעלה.
זהר ח״ג לד, ב. נת׳ בלקוטי לוי״צ לזח״ג ע׳ ריט ואילך. קיג( 

ב״ר פ״ב, ד. פ״ח, א. וראה סה״ש תשנ״ב ע׳ 131. קיד( 
בצירוף  הנפטרת  שם  של  הר״ת  הוא  ש״משיח״  ולהעיר  קטו( 
ויום  יו״ד )ר״ת שני שמותיו של אבי׳, כ״ק מו״ח אדמו״ר. 
ההילולא שלו הוא ביו״ד שבט, וגם תוכן עבודתו הי׳ בענין 

העשירי, כנ״ל ס״ז(.
 358 ע׳  חכ״ט  )לקו״ש  כמ״פ  המדובר  עם  זה  לקשר  ויש   
בצירוף  “חמש”(  של  )הגימטרייא  ש״שליח״  ועוד(  ואילך. 
יו״ד )כחות הנפש( הוא בגימטריא ״משיח״ – ע״פ המבואר 
וגילוי  המשכת  על  מורה  מושקא״  ש״חי׳  )ס״ט(,  לעיל 
המקיף דיחידה )שמשיח הוא יחידה הכללית )רמ״ז לזח״ב 

מ, ב. ולזח״ג רס, ב. ועוד(( בעשר כחות הנפש.
ולהעיר מהשייכות דריח לענין הגאולה – כמובן ממאחז״ל  קטז( 
כך  לריח  אלא  אינה  זו  שושנה  “מה  שם(  ושהש״ר  )ויק״ר 
לא נבראו צדיקים אלא לגאולתן של ישראל”. וראה המשך 
דברי המדרש שם: “מה שושנה זו מתוקנת לשבתות וימים 
טובים כך ישראל מתוקנין לגאולת מחר” )יום שכולו שבת 

ובולו טוב(.

הֹוָסָפה  ּבְ ִאיז  ַחּיּות  )וָואס  טּוּב  ׁשְ עִדיֶקע  ֶלעּבֶ ַא 
 – ָנאְכֶמער  אּון  ָבר(.  ַהּדָ ְמִציאּות  ֶעֶצם  ֶדעם  צּו 
ִמים – ַא ֵריַח טֹוב  ׂשָ ָדאְרט ָזאל ִזיְך ִפיְלן ַא ֵריַח ּבְ
ִמּיּות, וָואס ִגיט  ַגׁשְ רּוְחִנּיּות אּון ֵהן ּבְ ְוָנֶאהקט, ֵהן ּבְ
ֶרְך וִוי ִדי הֹוָסָפה  ּדֶ צּו ָנאְכֶמער נֹוי ִאין ִדיָרה )ַעל 
רֹותקי(. ]אּון ָדאס ִאיז  וָואס קּוְמט צּו דּוְרְך אֹור ַהּנֵ
תקיא, וָואס ִעְנָינֹו ִאיז  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ה ּבְ ׁשָ ַהְדּגָ ָנאְכֶמער ּבְ

עֹוֶנג[.

ִאיז  ָהִעְנָיִנים –  ִאין רּוְחִנּיּות  ֶזה אֹויְך  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 
לּוי ִאין ֶדעם ַאז ֶעס ָזאל ַזְיין ַסיי  ַא "ִדיָרה ָנָאה" ּתָ
ִניִמי אּון ּכֹחֹות  ה" – ִדי ַחּיּות ּפְ ִדי ֲעבֹוָדה פּון "ַחּיָ
ִדי   – ָקא"  ֲעבֹוָדה פּון "מּוׁשְ ִדי  ַסיי  ים, אּון  ִניִמּיִ ּפְ
ֶנֶפׁש, ֶדער ִעְנָין פּון  ּבְ יז ְיִחיָדה ׁשֶ יִפים, ּבִ ּקִ ּכֹחֹות ַהּמַ

ֲענּוג )ָנֶאה(. ּתַ

וָואס ָדאס טּוט אֹויף, ַאז נֹוָסף צּו ַזְיין ַא ִדיָרה 
ֵרְך"(,  ִיְתּבָ "לֹו  ֵטל  ּבָ ִאיז  )וָואס  ְכַלל  ּבִ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ
אֹויְך  ִאיז  ָדאס  )וִוי  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ֶעס  וֶועְרט 
ָקא"  טּות ָהִעְנָין, ַאז ֶדער ֵריַח ָנֶאה פּון "מּוׁשְ ַפׁשְ ּבְ
ִית ָזאל ַזְיין ַא ֵריַח ְורּוַח ָנֶאה(,  ָכל ַהּבַ ּפֹוֵעל'ט ַאז ּבְ
ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֶפׁש  ַהּנֶ יב ֶאת  ַאַזא נֹוי וֶועְלֶכער ִאיז ֵמׁשִ
ל ָאָדם  ְעּתֹו ׁשֶ ּנּו, אּון ָדאס ִאיז ַמְרִחיב ּדַ ֶנֱהֵנית ִמּמֶ
ֶרעְנְגט ַאַרְיין )ּוִבְפַרט צּוַזאֶמען ִמיט ֵנרֹות  – ָדאס ּבְ
ָחָדׁש  ְוַחּיּות  ָחָדׁש  אֹור  ַאן  טֹוב(  ְויֹום  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
יז – ִאין  ּה, ּבִ ּלָ יָרה ּכֻ ל ַהּדִ ִית אּון ִאין ּכָ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ִאין ּכָ
לּות, ְלׁשְ ּתַ ּלֹו אּון ִאין ַגאְנץ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

א  ּבַ ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ְנִדיק פּון –  ָאְנהֹויּבְ ּכֹוֵלל אּון 
ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  י,  ָהֲאִמיּתִ יָרה  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֶדעם 
ִדיָרה  ַא  ִאים  ַפאר  ַזְיין  ָזאל  ֶעס  "ִנְתַאָּוה"  )וָואס 

ְחּתֹוִניםקיב(, ּתַ ּבַ

יַח",  ָמׁשִ ל  ׁשֶ "אֹורֹוקיג  פּון  ֵלימּות  ׁשְ ִדי   – יז  ּבִ
ית  ה ָהֲאִמיּתִ ְגאּוּלָ יַח"קטו, ּבִ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ְו"רּוחֹוקיד ׁשֶ
ִצְדָקִנּיֹות  ים  ָנׁשִ ַכר  ׂשְ ּבִ קּוְמט  וֶועְלֶכע  ֵליָמה,  ְ ְוַהּשׁ

"ל. ּנַ ָרֵאלקטז, ּכַ ִיׂשְ ּבְ

ַבט  י ֶזה ֵיׁש לֹוַמר, ַאז ִדי הֹוָסָפה פּון כ"ב ׁשְ ְוַעל ּפִ
ִכְפַלִים( ִאיז ּכֹוֵלל, ַאז נֹוָסף צּו ֶדעם  ר ּבְ )ַאַחד ָעׂשָ
ר  ר אּון ַאַחד ָעׂשָ וָואס ֶעס וֶועְרט ֶדער ִיחּוד פּון ֶעׂשֶ
ר  יז יֹום ַאַחד ָעׂשָ ר, ּבִ חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ יִרי ּבְ )יֹום ֲעׂשִ
ְכַלל –  ְחּתֹוִנים ּבִ ּתַ ר( – ַא ִדיָרה ּבַ חֹוֶדׁש ַאַחד ָעׂשָ ּבְ
ר, ַאז ָדאס וֶועְרט  ִגיט צּו ֶדער ְצוֵוייֶטער ַאַחד ָעׂשָ
ל ָאָדם  ְעּתֹו ׁשֶ ַא "ִדיָרה ָנָאה", וָואס ִאיז ַמְרִחיב ּדַ
ְוֵיׁש לֹוַמר ַאז דּוְרְך ֶדעם )וָואס ְמ'ַמאְכט  ָהֶעְליֹון. 
ל  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ ָנָאה" וָואס ִאיז ַמְרִחיב  אֹויף ַא "ִדיָרה 
פּון  ִהְתַאְחּדּות  ִדי  ׁש  מּוְדּגָ ָנאְכֶמער  ִאיז  ָאָדם( 
ֶדעם  אֹויף  נֹוָסף  וַוְייל  ר",  ָעׂשָ "ַאַחד  אּון  ר"  "ֶעׂשֶ
לֹו  ּוְטֵפָלה(  ֵטָלה  )ַהּבְ "ִדיָרה  ַא  ִאיז  ָדאס  וָואס 
ְחּתֹוִנים מֹוִסיף ּוְמַחֵּדׁש  ּתַ ֵרְך", ִאיז ִדי ִדיָרה ּבַ ִיְתּבָ

ְבָיכֹול. י ְלַמְעָלה ּכִ ַא ַניְיֶע ִהְתַרֲחבּות ֲאִפילּו ְלַגּבֵ

י  ְנׁשֵ ַפאר  ִליּמּוד  ֶדעם  ֶמען  ָהאט  ֶדעְרפּון  יז. 
לּוחֹות  ְכַלל, ּוִבְמיּוָחד – ַפאר ִדי ׁשְ ָרֵאל ּבִ ּוְבנֹות ִיׂשְ
יא  ת מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו"ר ְנׂשִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ְחֶייָנה פּון ּכְ ּתִ
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תרומה כה, ח. קיז( 
 – ואדרבה  המשכן.  בנדבת  השתתפו  הנשים  שגם  כידוע  קיח( 
לה,  )ויקהל  להן”  נטפלו  והאנשים  בראשונה  שם  היו  “הן 
 7 כב וברמב״ן עה״פ(. וראה בארוכה ״קובץ כ״ב שבט״ ע׳ 

ואילך.
אלשיך עה״פ קרוב לסופו )ד״ה עוד יתכן(. ראשית חכמה  קיט( 

א.  רא,  א.  )סט,  של״ה  לחחלתו.  קרוב  פ״ו  האהבה  שער 
שנה, ב. שנו, ב. ובכ״מ(. וראה לקו״ש חל״ו ע׳ 128 ואילך.

יו״ד  “בין  מכתבי  ואילך.   347 ע׳  ח״א  תשמ״ז  סה״ש  ראה  קכ( 
וט״ו בשבט ה׳תשמ״ז” )לקו״ש חכ״ו ע׳ 414 ואילך. שם ע׳ 

420(. ובכ״מ.
קכא( ראה הערה הבאה.

ן  צּוַזאֶמעְנֶגעְקִליּבְ ָדא  ִזיְך  ן  ָהאּבְ וֶועְלֶכע   – דֹוֵרנּו 
לּוחֹות  ְ ַהּשׁ יּנּוס  "ּכִ ֶדעם  ִאין  ֵבל  ּתֵ ַקְצֵוי  ל  ִמּכָ

ָהעֹוָלִמי":

ִליחּות  ן ִדי ׁשְ נֹוָסף צּו ֶדעם וָואס ַאֶלע ִאיְדן ָהאּבְ
ֵרְך  ְטן צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ עְרׁשְ פּון ֶדעם אֹויּבֶ
ן  ֲארּוָכה(, ָהאּבְ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ ר ּכַ ְמדּוּבָ ְחּתֹוִנים )ּכִ ּתַ ּבַ
ִליחּות ְמיּוֶחֶדת צּו ַמאְכן  ָרֵאל ִדי ׁשְ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ
ִלים  "ּכֵ ִמיט  ָנָאה"  "ִדיָרה  ַא  ַזְיין  ָזאל  ָדאס  ַאז 

ָנִאים",

ִדי  פּון  ְוִחיּזּוק  ִקּיּום  ֶדעם  דּוְרְך  ְנִדיק  ָאְנהֹויּבְ
ְמיּוָחד ִאין ֵזייֶער  נּו ָלֶהן ּבִ יּתְ ּנִ "ל ׁשֶ ְדַריי ִמְצוֹות ַהּנַ
ַטֲהַרת  ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ָהֲאִכיָלה  רּות  ׁשְ ּכַ ָרִטית,  ּפְ ִדיָרה 
ּכֹוֵלל  ְויֹום טֹוב,  ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ֵנרֹות  ָחה, אּון  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ֵמייֶדעֶלעְך  ְקֵלייֶנע  אֹויְך  ַאז  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ִדי   –
ֵנרֹות  ִדי  ָאְנִציְנְדן  ָזאְלן  ֲהָבָנה(  ִליֵדי  יעּו  ִהּגִ ֶ )ִמּשׁ
ְכֵדי ִדי מּוֶטער ָזאל  ּבִ )ְפִריֶער ַפאר ֵזייֶער מּוֶטער, 

ֵזיי ֶקעֶנען ֶהעְלְפן כו'(.

יַע ַזְיין אֹויף ַאְנֶדעֶרע  ּפִ אּון ַאזֹוי אֹויְך – ֶזען ַמׁשְ
ק  ים ּוְמַחּזֵ ָרֵאל ַאז אֹויְך ֵזיי ָזאְלן ְמַקּיֵ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ

ַזְיין ִדי ִמְצוֹות ָהֲאמּורֹות.

פּון  ִעיְקִרי  ֵחֶלק  ַא  ֵזיי  אֹויף  ִליְגט   – ּוִבְכָללּות 
ֵרְך  ֶדער ַאֲחַריּות אּון ְזכּות צּו ַמאְכן ַא ִדיָרה לֹו ִיְתּבָ
 – ָנִאים  ִלים  ּכֵ ִמיט  ָנָאה  ִדיָרה  ַא  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ
ל  תֹוְך ּכָ תֹוָכם”קיח, ּבְ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ “ְוָעׂשּוקיז ִלי ִמְקּדָ
א ִזיְך ַאֵליין  ְנִדיק ּבַ ָרֵאלקיט, ָאְנהֹויּבְ ׂשְ ֶאָחד ְוַאַחת ִמּיִ
טּוּב, ֶדעְרפּון אֹויְפַמאְכן  אּון ִאין ֶדער ֵאייֶגעֶנער ׁשְ
ה ּוְגִמילּות  ִפּלָ ית ּתֹוָרה ּתְ ׁש ַלה’, ַא ּבֵ ן ּוִמְקּדָ ּכָ ַא ִמׁשְ
ָעִמיםקכ(, דּוְרְך ִזיְך ַאֵליין  ה ּפְ ּמָ ר ּכַ ְמדּוּבָ ֲחָסִדים )ּכִ
ִקיְנֶדער  ִדי  ַזְיין  ְך  ְמַחּנֵ ַאזֹוי אֹויְך  אֹויפִפיְרן – אּון 
ן” אּון  ּכָ אְסט ַפאר ַא “ִמׁשְ ִית – וִוי ֶעס ּפַ ֵני ּבַ אּון ּבְ

ׁש ָנֶאה, ן ּוִמְקּדָ ּכָ ְפַרט ַא ִמׁשְ ׁש” ַלה’, אּון ּבִ “ִמְקּדָ

ִאין  ַאַרְיין  ֶרעְנְגט  ְמ’ּבְ וָואס  ֶדעם  דּוְרְך   – ּכֹוֵלל 
ִעְנָיִנים   – טּוּב  ׁשְ ִאין  ֵחֶדר  ֶיעְדן  ִאין  אּון  טּוּב,  ׁשְ

אֹויְך  אּון  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ה  ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,  פּון 
ָזאל  טּוּב  ׁשְ ִאין  ִקיְנד  ֶיעֶדער  ַאז  ַפאְרִזיֶכעְרן 
ּתֹוָרה־ ַאְנֶדעֶרע  ֵאייֶגעֶנעם: חּוָמׁש )אּון  ַאן  ן  ָהאּבְ
ֶקע, ּוַמה טֹוב – אֹויְך  ְסָפִרים(, ִסיּדּור, ְצָדָקה־ּפּוׁשְ

ְנָיא. ַאן ֵאייֶגעֶנעם ְקֵלייֶנעם ּתַ

ּוִבְכָללּות – ָאנֶנעֶמען ַהְחָלטֹות טֹובֹות צּו מֹוִסיף 
ָרֵאל,  ֵני ּוְבנֹות ִיׂשְ ַטח פּון ִחיּנּוְך ּבְ ק ַזְיין ֶדעם ׁשֶ ּוְמַחּזֵ

”ל(, ּנַ ְנִדיק פּון ָגאר ְקֵליין־וַוְייז אֹויף )ּכַ ָאְנהֹויּבְ

דֹוֵרנּו ֶזה, ּוִבְמיּוָחד  ְפַרט ּבְ ְועֹוד ְוַגם ֶזה ִעיָקר – ּבִ
יַע ַזְיין אֹויף  ּפִ ְחֶייָנה – צּו ַמׁשְ לּוחֹות ּתִ א ִדי ׁשְ – ּבַ
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ִעְנָיֵני  ָכל  ּבְ ּוָבנֹות,  ים  ָנׁשִ ַאְנֶדעֶרע 
ִאין  ֲהדּות,  ְוַהּיַ ַהּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ַקְייט,  ִאיִדיׁשְ אּון 
ים פּון ּתֹוָרה ֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,  ַאֶלע ְדַריי ַקּוִ

ְעָינֹות חּוָצה. ַוֲהָפַצת ַהּמַ

ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ פּון  ּכַֹח  ֶדעם  ֶנעֶמעְנִדיק  ּוִבְפַרט 
ית  יא דֹוֵרנּו אּון פּון ַזְיין ּבֵ מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמּו”ר ְנׂשִ
ים טֹוִבים )וואּו  ַמֲעׂשִ ּוֵבית  ְדָרׁש  ַהּמִ ּוֵבית  ֶנֶסת  ַהּכְ
ְמ’ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאיְצֶטער(, וואּו ֶער ָהאט ִזיְך עֹוֵסק 
ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבַ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ )ּבְ ֶגעוֶוען 
ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ֲעבֹוָדה  ּתֹוָרה  ִאין  ֵדין(  ַעְלָמא  ּבְ
ה – ִאין ַאֶלע ְדַריי ִעְנָיִנים, אּון ִאין ֲהָפַצת  ׁשָ ּוְבַהְדּגָ
ְך  ִנְמׁשָ ֶדעְרָנאְך  ִאיז  ָדאס  אּון  חּוָצה,  ְעָינֹות  ַהּמַ
ל ֶאָחד ְוַאַחת, ּוְבאֹוֶפן פּון ַמֲעִלין  ֶגעוָואְרן ַעל ְיֵדי ּכָ

ּקֶֹדׁש, אֹויְך ְלַאֲחֵרי ֶזה, ְוהֹוֵלְך ּומֹוִסיף ְואֹורקכא; ּבַ

ְרָגִעים  ֶלעְצֶטע  ִדי  ֶזה,  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ  – ְוִעיָקר  ּכֹוֵלל 
ַאֶלע  אּון  ִזיְך  ַזְיין  ְמעֹוֵרר  צּו   – ה  ְגאּוּלָ ֶדער  ַפאר 
י  כּות פּון ְנׁשֵ ָרֵאל וֶועְגן ֶדעם גֹוֶדל ַהּזְ י ּוְבנֹות ִיׂשְ ְנׁשֵ
ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ִדי  ֶרעְנֶגען  ּבְ צּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבנֹות 
קּוְמט  וֶועְלֶכע  ׁש,  ַמּמָ ד  ּוִמּיַ יֶכף  ּתֵ ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ

”ל. ּנַ ּדֹור”, ּכַ ׁש ּבַ ּיֵ ים ִצְדָקִנּיֹות ׁשֶ ַכר ָנׁשִ ׂשְ “ּבִ

ָהִעיְקִרים  ל  ִמּכָ ָהִעיָקר  ְוהּוא   – ָרצֹון  ִויִהי  יח. 
ׁש,  ד ַמּמָ יֶכף ּוִמּיַ ּפֹוֵעל, אּון ּתֵ ְהֶיה ָלנּו ּבְ ן ּתִ – ַאז ּכֵ
ְיָבֵרְך  “ְּבָך  ַבט,  ׁשְ כ”ב  פּון  קּוֶמעְנִדיק  ּוִבְפַרט 
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כ״ק אדמו״ר  חילק  כ״ב שבט,  פ׳ משפטים,  ב׳  ליום  באור  קכב( 
"לעקאח",  פרוסת  שבט",  כ״ב  "קובץ  לכאו״א:  שליט״א 
שטר של חמש דולר )לתתו )או חילופו( לצדקה(. ואולי הוא 

גם כנגד הג׳ קוים דתורה )הקובץ(, עבודה )"לחמי לאשי", 
 – ובמספר של חמש  )צדקה(.  וגמ״ח  ודוגמתו – לעקאח(, 

ר״ת של שם הנפטרת. המו״ל.

ִצְדָקִנּיֹות  ים  ָנׁשִ ַכר  ּוִבׂשְ ְזכּות  ּבִ ַאז   – ָרֵאל”  ִיׂשְ
ה  ְגאּוּלָ ּבִ וֶועְרן  ִנְגָאל  ְגַלְייְך  ׁשֹוין  ִאיְדן  ַאֶלע  ָזאְלן 

ֵליָמה, ְ ית ְוַהּשׁ ָהֲאִמיּתִ

בֹוד  ּכְ  – ּוְבתֹוָכם  ָעָפרז,  ׁשֹוְכֵני  ְוַרְננּו  ְוָהִקיצּו 
ְפֶטֶרת,  ַהּנִ ּתֹו  ּבִ אּון  ַאְדמּו"ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ
מֹות  ְנׁשָ ַאֶלע  אּון  ְוִצְדָקִנּיֹות  יִקים  ַצּדִ ַאֶלע  ִמיט 

ַזְייֶנען  וָואס  ִאיְדן  ַאֶלע  ִמיט  צּוַזאֶמען  ְכַלל, אּון  ּבִ
ִנים  גּוִפים – ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ מֹות ּבְ ִאיְצֶטער ְנׁשָ
ֶמען  ֵגייט   – ִריא  ּבָ גּוף  ּבְ ִריָאה  ּבְ ָמה  ְנׁשָ טֹובֹות, 
ים,  ִנְצִחּיִ ים  ַחּיִ ִאין  ַלל,  ּכְ ֶהְפֵסק  ׁשּום  ִלי  ּבְ ער,  ִאיּבֶ
יַח  ָמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ֵליָמה  ְ ְוַהּשׁ ית  ָהֲאִמיּתִ ה  ְגאּוּלָ ּבִ
יֶכף  ּתֵ  – ְלרֹאׁש  ּוְלכֹל  ׁש,  ַמּמָ ד  ּוִמּיַ ְוֵתיֶכף  ִצְדֵקנּו, 

ׁשקכב. טּות ַמּמָ ַפׁשְ ׁש ּבְ ד ַמּמָ ּוִמּיַ
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