מאמר
באתי לגני
ה'תשכ"ב

קובץ לימוד
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פתח דבר
עומדים אנו ימים ספורים לפני יום הגדול והקדוש י-י"א שבט,
ראש השנה להתקשרות ,ובשנה זו מחד בסימן השלמת יובל
השבעים לנשיאות ,ומאידך בעיצומם של ימי ההכנה לי"א ניסן
מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אד"ש מלך המשיח.
המנהג שהונהג ע"י כ"ק אד"ש מלך המשיח הוא ללמוד מדי
שנה בשנה את הפרק המתאים ממאמר באתי לגני ,ובהתאם
לכך בשנה זו לומדים את פרק י"ב.
זכות היא לנו להגיש בפניכם מאמרים אלו בתוספת הקדמה
סיכום ומעט ביאור ,שנערכו ע"י הרב שד"ב וואלף ממשפיעי
הישיבה.
חוברת זו נערכה במקורה עבור תלמידי הישיבה ,כחלק
מסדרה קבועה של חומר עזר ,הנערך עבור התלמידים
הלומדים מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ ,ומשמש כדוגמא להשקעה
הלימודית בישיבה.
ברור הדבר שההוספה בלימוד תורתו של משיח ובפרט
בעניינים אלו ,יזרזו ויפעלו את שלימות הגילוי ד"באתי לגני",
בהתגלות מלכנו משיחנו ובקרוב ממש.
בברכת חסידים
הנהלת הישיבה

המשך באתי לגני תש"י וביאוריו
הדפסת ההמשך בשנת תש"י
בשנותיו האחרונות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ לא נאמרו מאמרים
חדשים ,1אלא מסר לדפוס מאמרים שנאמרו בשנים קודמות .לקראת
ההדפסה ,נערכו המאמרים מחדש .הדיבור המתחיל שונה בהתאם
לזמן ההדפסה ,נוספו 'קיצורים' בסוף כל סעיף ,ונוספו – על ידי כ"ק
אד"ש מה"מ – הערות בשולי הגליון.
וכך גם בנוגע למאמר בו אנו עוסקים:
בשנת תרפ"ג אמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ המשך של שני מאמרים .ד"ה
'ויהי בעצם היום הזה' ,בש"פ בא ,וד"ה "ויאמר וגו' מה תצעק אלי",
בש"פ בשלח.2
בשנת תש"י ,לקראת ש"פ בא מסר אדמו"ר הריי"צ את המאמר
הראשון להדפסה ,כשבעריכה החדשה הוא נחלק לשני מאמרים.
החלק הראשון הוקדש לתאריך יו"ד שבט (שחל אז בשבת פרשת בא),
יארצייט הרבנית רבקה ,אשת אדמו"ר המהר"ש .והחלק השני הוקדש
לתאריך י"ג שבט ,יארצייט הרבנית שטערנא שרה ,אשת אדמו"ר
הרש"ב.
בעריכה החדשה ,החלק הראשון של המאמר קיבל את הדיבור המתחיל
החדש" ,באתי לגני אחותי כלה" .והחלק השני ,קיבל את הדיבור
המתחיל "היושבת בגנים" .שני אלו הם פסוקים מתוך שיר השירים.
פסוקים המדברים על החביבות של כנסת ישראל אצל הקב"ה ומדמים
אותה לחביבות של כלה על החתן .ועל דרך זה מובן בנוגע לכנסת
ישראל עצמה ,מעלת וחביבות הנשים .ומתאים לתוכן של ימים אלו,
הסתלקותן של נשים צדקניות בישראל ,נשותיהם של נשיאי ישראל.3
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ראה שיחת ג' שבט תשנ"ב (נכנסה בתוך השיחה המוגהת של ש"פ בא תשנ"ב).
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המשך זה נדפס [מאוחר יותר] בצורתו המקורית ,בתוך ספר המאמרים תרפ"ג.
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כמבואר בשיחה 'על דבר מעלת נשי ובנות ישראל תחיינה בדורנו זה' ,משיחות
ש"פ בא-בשלח תשנ"ב.

למפרע התברר שבאותה שבת ,יו"ד שבט ,הסתלק כ"ק אדמו"ר הריי"צ,
והמשך ההמשך נדפס על ידי כ"ק אד"ש מה"מ ,לאחר ההסתלקות.
המאמר השני בהמשך אף הוא נחלק לשניים ,שחלקו הראשון נדפס
לפורים ,וחלקו השני נדפס ליארצייט של אדמו"ר הרש"ב בב' ניסן.
מאמרים אלו נדפסו בלא דיבור המתחיל ,אלא מתחילים כהמשך ישיר
של האמור קודם לכן .וכן ,אין בהם קיצורים המסכמים.
סך הכל כולל ההמשך בעריכתו החדשה ארבעה מאמרים שבכל אחד
מהם חמשה סעיפים .סך הכל עשרים סעיפים.

ביאורי כ"ק אד"ש מה"מ על ההמשך
באור לי"א שבט תשי"א ,כשכ"ק אד"ש מה"מ קיבל הנשיאות ,אמר
מאמר ד"ה "באתי לגני" ,המבאר את הסעיף הראשון שבהמשך .ומאז
מידי שנה ביו"ד שבט ביאר סעיף נוסף בהמשך ,לפי הסדר .ביו"ד
שבט תש"ל נשלם מחזור שלם של ביאור עשרים סעיפי ההמשך,
ובשנת תשל"א החל מחזור חדש בביאור ההמשך מתחילתו .מחזור
זה לא נשלם ,כיון שבשנים האחרונות שלו הרבי לא אמר מאמרים
חדשים ,אלא הגיה ומסר לדפוס מאמרים מהשנים המקבילות במחזור
הראשון .וכן בשנים תנש"א-ב ,השייכות למחזור השלישי ,הגיה
מאמרים מהשנים המקבילות במחזור השני.
המאמרים המוגהים מתוך סדרה זו ,נדפסו בתוך סדרת ספר המאמרים
מלוקט .כל המאמרי באתי לגני יחד ,המוגהים ושאינם ,נדפסו בספר
המאמרים באתי לגני ,שבכרך הראשון שלו המאמרים של המחזור
הראשון ,ובכרך השני ,המחזור השני.
הבדל עיקרי בין המחזור הראשון לשני ,שבמחזור הראשון בכל מאמר
הרבי מבאר סעיף שלם מהמשך ההילולא לכל ארכו ,ענין אחר ענין.
ואילו במחזור השני ,בכל מאמר מתמקד בנקודה אחת עיקרית מתוך
הסעיף ,ואותה מבאר בהרחבה.
—
בכל מאמרי "באתי לגני" (ועד"ז גם במאמרי ר"ה) הרבי מזכיר את
כל רבותינו נשיאינו ,מהבעש"ט ואילך .ובשנים המאוחרות יותר ,גם
את כ"ק אביו הרלוי"צ ע"ה (ויש אומרים ,שבשנים שלאחר תקנת
הרמב"ם בשנת תשד"מ ,מזכיר גם את הרמב"ם).

וכפי שהסביר בעצמו ,4הנהגה זו מיוסדת על הנהגת אדמו"ר הריי"צ
בעת חתונת אד"ש ,שאמר מאמר דא"ח .והקדים ואמר שבמאמר זה
ישנם מכל רבותינו נשיאינו ,ועל ידי אמירת המאמר מזמינים את
נשמותיהם להשתתף במעמד .וכך מובן גם בנוגע למאמר של יום
חידוש הנשיאות שהוא בהמשך ובכח כל רבותינו נשיאינו שלפני זה.

סגנון הביאורים
בכלל ,פעמים רבות אדמו"ר הריי"צ במאמריו מקצר בלשונו ,וצריך
תשומת לב והתבוננות לעמוד על כוונת דבריו וקישור הענינים .ולכן
במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ ,המבארים מאמרי אדמו"ר הריי"צ ,פעמים
רבות יש ביאורים ודיונים בהבנת פשט הדברים והקישורים וכיו"ב.
וכך גם בנוגע להמשך באתי לגני והביאורים עליו.
אמנם כנ"ל ,עיקר האריכות במאמרים אלו היא במובאות מכל רבותינו
נשיאינו המתקשרים למדובר במאמר וביאורים בדבריהם ,כך שביאורי
הפשט יכולים "להבלע" בתוך אריכות הדברים במאמר .ועל הלומד
לשים לב ולזהות.5
אמנם בנוגע לביאורים שמעבר להבנת הפשט ,יש להעיר ,ובהקדים:
כלל גדול בתורה ,שכל ענין ,ועד"ז כל מאמר חסידות ,סובב סביב
רעיון מרכזי אחד ,וכל הפרטים שבו אמורים להיות קשורים לנקודה
העיקרית ,וקשורים זה לזה [אלא אם כן יש סיבה מיוחדת להכנס לענין
צדדי ,כמו קישור המאמר לפרשה או למועד בהם הוא נאמר ,וכיו"ב].
כמו לדוגמה ,המשך באתי לגני עצמו ,שכולו סובב סביב נקודה אחת
הנפרטת לכמה ענינים (כמפורט בהמשך החוברת) .ובעת לימוד של
כל מאמר חסידות או המשך ,צריך לעקוב ולשים לב לכך.
וכלל נוסף ,שכאשר מאמר חסידות אחד מבאר מאמר חסידות שקדם
לו ,כמצוי במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ ,הוא מתעכב בד"כ על ענינים
עיקריים שדוברו באותו מאמר ,ולא על ענינים צדדיים שהוזכרו בדרך
אגב .וגם ,כמובן ,מטרת הביאור בד"כ היא להוסיף הבנה במדובר
במאמר הקודם.
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שיחת ש"פ בשלח (י"ג שבט) תשי"א.

)5

ואולי ימצא מי שילקט מתוך המאמרים את ביאורי הפשט ,ויערוך אותם על סדר
מאמרו של אדמו"ר הריי"צ.

אמנם במאמרי באתי לגני ,הבאים לבאר את המשך המאמרים של
אדמו"ר הריי"צ ,הלומד העוקב ושם לבו לתוכן הדברים ,יראה
שפעמים שמתעכב על ענינים צדדיים במאמר של אדמו"ר הריי"צ,
שלכאורה אינם נוגעים לגוף המאמר .וכן הרעיונות שמביא מרבותינו
נשיאינו בקשר למדובר במאמר ,אינם בהכרח מוסיפים ביאור בהבנת
המדובר במאמר ,אלא רק שעוסקים באותו נושא .ולכן גם קישור
הענינים בתוך המאמר החדש אינו רציף בהכרח ,ופעמים שהדברים
מתקשרים זה לזה בצורה עקיפה בלבד.
ובפשטות הטעם לזה ,שבמאמרים אלו לא בא כ"כ להסביר ענין או
לחדש חידוש שכלי ,אלא לכל לראש נוגע בזה הענין הרוחני ,שצריך
ללמוד הסעיף השייך לשנה זו ,וצריך להזכיר ,תוך כדי ,מתורתם
של כל רבותינו נשיאינו .גם אם דברי רבותינו מתקשרים לענין צדדי
במאמר ,וגם אם הקשר הוא עקיף בלבד.
אך על פי הידוע גודל הדיוק בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט.
ובפרט בענין זה שמצינו במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ כו"כ פעמים
שמדקדק בכיו"ב במאמרים שלפניו ,ומעמיק לבאר שגם פרטים
שלכאורה הוזכרו במאמר מסיבות צדדיות ,קשורים ישירות לגוף תוכן
המאמר ,מובן שכן הוא גם בענייננו .אלא שצריך בזה עיון והעמקה
על ידי הלומדים.
—
מאמרי באתי לגני נלמדים שנה אחר שנה ,וכמתבקש ,בכל מאמר
יש מהמשותף למאמרים אחרים וגם חידושים ונקודות שהתבארו בו
דוקא ,ואצל הלומד יכול להיות מצד אחד ערבוב בין הרעיונות ,שאינו
זוכר מה דובר היכן ,ומצד שני יכולה להיות תלישות ,שהוא יודע
רעיונות שונים שאינם מתקשרים אצלו זה לזה.
ולכן אולי כדאי ,לפני הלימוד ,לעצור ולראות את התמונה הכללית
של המשך באתי לגני תש"י ,ולראות את מקומו של כל סעיף כיצד
הוא משתלב בתוך התמונה הכללית .שאז כשלומדים המאמרים של
כל שנה ,יותר קל לסדר הדברים ,לשים לב לנקודה המיוחדת של כל
מאמר ,וכיצד הוא מתחבר למאמרים האחרים .וכפי שיבוא סיכום כזה
בעמוד הבא ,לתועלת הלומדים.

תוכן ההמשך בכללות
במבט כללי נראה שאפשר לחלק את ההמשך לשני ענינים כלליים:6
א" .ועשו לי מקדש" .התוכן הפנימי של הציווי "ועשו לי מקדש" הוא
עשיית דירה לה' בתחתונים ,גילוי אלקות בעולם .יסוד הביאור בחלק
זה ,הוא על פי מאמר הזוהר "כד אתכפיא סטרא אחרא אסתלק יקרא
דקוב"ה בכולהו עלמין" ,שעל ידי אתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא
חשוכא לנהורא נמשך גילוי אלקות בעולם .ולפי זה מאריך לבאר
פרטי הענינים שהיו במשכן ומקדש ,כיצד משתקף בהם הרעיון הכללי
של אתכפיא ואתהפכא .כמבואר כל זה בשני המאמרים הראשונים.
ב .בזבוז האוצרות .בני ישראל הם אנשי החיל הלוחמים מלחמת ה',
והקב"ה מבזבז את האוצר העליון ונותנו לאנשי החיל למען נצחון
המלחמה .עיקר הביאור בחלק זה ,הוא במאמר הזוהר "אור אין סוף
למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית" ,הכח של אור אין סוף
להתגלות מטה מטה ,ויחד עם זאת להתעלם בהעלם אחר העלם.
ומסקנת הביאור היא שהבחינה של "מעלה מעלה עד אין קץ" היא
האוצר העליון המדובר .כמבואר כל זה בשני המאמרים האחרונים.
וכפי שיתבאר בפרטיות יותר לקמן:

חלק ראשון:
עשיית מקדש לה' על
ידי אתכפיא ואתהפכא.
ההמשך פותח בפסוק באתי לגני,
המתפרש במדרש על השראת
ובמקדש.
במשכן
השכינה
במאמר מרחיב ענין זה לרעיון
הכללי של דירה לו יתברך
בתחתונים ,התגלות אלקות בכל
העולם .ובקשר לזה מביא מאמר
הזהר "כד אתכפיא סטרא אחרא
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אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו
עלמין" ,שהדרך לגילוי כבודו
של הקב"ה בעולם היא על ידי
אתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא
חשוכא לנהורא (כמבואר כל זה בסעיף
א).

המשך המאמר מכאן ואילך,
יעסוק בענינים שונים שבמשכן,
ויראה כיצד משתקף בהם הרעיון
הכללי של "אתכפיא סטרא
אחרא" שעל ידם דוקא נעשית

המתאימים לחלוקת המאמרים בעת אמירתם בשנת תרפ"ג ,כנ"ל.

דירה לו יתברך .ושלשה ענינים
בזה:
א .עבודת הקרבנות .מבאר התוכן
הפנימי של עבודת הקרבנות
במשכן ומקדש ,קירוב והעלאת
נפש הבהמה לה' .ועד"ז בכל
אדם ,העלאת נפשו הבהמית
וקירובה לאלקות .שזהו ענין
אתהפכא חשוכא לנהורא (סעיף
ב).
ב .עצי שיטים .מבאר "מה
שהמשכן היה מעצי שטים
דוקא" ,שטים מלשון שטות.
מבאר באריכות את משמעותה
של השטות השלילית ,איבוד
השכל (סעיפים ג-ד) .ולעומת זאת
משמעותה של השטות החיובית,
שטות דקדושה ,הביטול להקב"ה
שלמעלה מן הדעת (סעיף ה) .ומזה
מובן לענין המשכן שהיה מעצי
שטים ,שענינו להפוך את השטות
השלילית לשטות דקדושה.
וכנ"ל ,אתהפכא חשוכא לנהורא
(ובזה מסתיים המאמר הראשון).

ג .קרשי המשכן .בדרך זו ממשיך
(במאמר השני ,המתחיל בסעיף ו) לבאר
"מה שעצי המשכן נקראים בשם
קרשים" .מתחיל במאמר הזהר
אודות תיבת שקר ,שהשי"ן
שבראשה היא אות אמת ,אך
הקו"ף והרי"ש הם אותיות של
סטרא אחרא .ומבאר באריכות
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בדרך החסידות את המשמעות
השלילית הרמוזה באות רי"ש
(בסעיפים ו-ז) ובאות קו"ף (בסעיף ח).
כנגד זה מבאר שקרשי המשכן
היו עצי שטים עומדים ,שאותיות
השק"ר שאינם עומדות ,אך
קרשי המשכן הם אמת עומדת
(בסעיף ט) .ולפי כל זה חוזר
לפתיחת המאמר ,משמעות השם
"קרש" ,המהפך את השק"ר של
קליפה לקר"ש של קדושה (תחלת
סעיף י).

ובסיום המאמר מסכם את
כל הנושא ,תוך שחוזר אל
הפסוקים בהם פתח" ,באתי
בגנים".
ו"היושבת
לגני"
וממשיך ומקשר זאת גם לפסוק
השייך לפרשת השבוע ,פרשת
בא" ,ויהי 7בעצם היום הזה" בו
נקראו בני ישראל צבאות הוי',
להיותם הצבא העושה דירה לו
יתברך בתחתונים (המשך סעיף י' עד
סיומו).

חלק שני:
בזבוז האוצרות
לנצחון המלחמה.
המאמר השני מסתיים
י) באמירה שבני ישראל הם
צבאות הוי' העובדים עבודתם
לעשות מהעולם דירה לו יתברך.

שהוא הדיבור המתחיל של המאמר המקורי בשעת אמירתו ,כנ"ל.

(סוף סעיף

ובהמשך לזה מתחיל המאמר
השלישי (המתחיל בסעיף יא) ,שצבא
הוא למלחמה ,ובמלחמה המלך
מבזבז אוצרותיו .ובנמשל שבני
ישראל הם הצבא הלוחם במנגד
לקדושה ,והקב"ה נותן להם את
האוצר העליון לנצח המלחמה.
בכדי לבאר משמעותו של האוצר
העליון המדובר ,נכנס
לבאר מאמר הזהר "אור אין סוף
למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין
תכלית" .ושלשה ענינים בזה:

(בסעיף יב)

א .ביאור הלשון "אור אין סוף".
אור בלי גבול .ולפי זה ביאור
הלשון "אור אין סוף למטה עד
אין תכלית" ,שגם בהתפשטותו
למטה להוות ספירות ונבראים,
שלו,
האינסופיות
ניכרת
בהתהוות ספירות ונבראים
בלי גבול (סעיף יב) .ב .משמעות
נוספת באמירה "למטה עד
אין תכלית" ,שהאור מתגלה
ומתפשט להוות ולהחיות את
הנבראים הכי תחתונים (סעיפים יג-
יד) .ג .ביאור הביטוי "מעלה עד
אין קץ" .שהאור נעלם בהעלם
אחר העלם ,עד שלמרות שכל
הנבראים חיים מאלקות הם
יכולים שלא להרגיש זאת (סעיף
טו .סוף המאמר השלישי).

מעמיק יותר (במאמר הרביעי,
המתחיל בסעיף טז) ,ומבאר
ששתי בחינות אלו שבאור אין
סוף ,כח ההתגלות וכח ההעלם,
אינן שני צדדים שווים ,אלא
שתי דרגות זו למעלה מזו .כי כח
הגילוי הוא מבחינת התפשטות
האור ,וכח ההעלם הוא מבחינת
עצם האור (סעיפים טז-יז) .ומכאן
מגיע למסקנת הענין בהנוגע
העליון
שהאוצר
לעניננו,
המדובר לעיל ,הוא עצם אור אין
סוף שבהעלם" ,מעלה מעלה עד
אין קץ" (המשך סעיף יז).
(סוף סעיף

לפי זה ממשיך ומבאר
יז ואילך ,עד סיום ההמשך) ,שהמשכת
האוצר העליון הנעלם היא דוקא
בשביל נצוח המלחמה .כי מדת
הנצח מושרשת בעצם הנפש
שלמעלה מהכוחות הגלויים,
ולכן בכוחה לעורר את התגלות
עצם הנפש .ובנמשל ,שעל ידי
עבודת ישראל לנצח את הנפש
הבהמית" ,הנה על ידי זה גורם
למעלה גם כן התגברות הקדושה
על הקליפה ,וגורם המשכת אוצר
העליון ,שהוא גילוי פנימיות
ועצמות אין סוף ברוך הוא".

8

מאמרי באתי לגני

תוכן סעיף יב בהמשך באתי לגני,
וביאוריו בשנים תשכ"ב ותשמ"ב
כנ"ל בסעיף י"ב בהמשך ההילולא מתחיל לבאר את מאמר הזהר "אור אין סוף
למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית" .ובסעיף זה מתמקד בביאור הלשון "אור
אין סוף" ,אור בלי גבול המהווה ספירות עולמות ונבראים בלי גבול.
ובפרטיות ,ד' ענינים בסעיף זה :א( .מה"והנה" הראשון) ביאור המושג אור אין סוף,
"שהאור עצמו הוא בבחינת אין סוף" .ב( .מה"והנה" השני) כיון שהאור הוא אין סוף,
התהוו ממנו ,קודם הצמצום ,ספירות אין סוף .ג( .מה"והנה" השלישי) לאחר הצמצום
ישנם רק עשר ספירות ,ועדיין ,מעשר ספירות אלו מתהווים עולמות אין סוף .ד.
(מ"עד שגם") גם בעולמות התחתונים ,בריאה יצירה עשיה ,שהם נבראים נפרדים
ממנו יתברך ,יש ריבוי אין סוף של נבראים.
—
כנ"ל ,במחזור הראשון של הביאורים על המשך באתי לגני ,מבאר כל סעיף בהמשך
ההילולא על הסדר ,מתחלה עד סוף .ובמחזור השני מתעכב על נקודה עיקרית מתוך
הסעיף ,ומדבר אודותיה.
וכך גם בעניננו ,בנוגע לסעיף י"ב .במאמר של באתי לגני תשכ"ב ,מבאר את ד'
הענינים הנ"ל שבסעיף י"ב ,בזה אחר זה .כשעל כל נקודה הוא מביא רעיון מאחד
מרבותינו נשיאינו המתקשר לענין.
ולעומת זאת ,במאמר של שנת תשמ"ב ,מתעכב על הנקודה הכללית של הסעיף,
ש"אור אין סוף" הכוונה היא שהאור עצמו הוא אין סוף ,ו"גם כמו שהאור נמשך
למטה בעולמות  . .הוא בבחינת אין סוף ובלי גבול" .ועל זה מוסיף ואומר" :דלא
זו בלבד דגם למטה מטה נשאר האור בבחינת אין סוף ,אלא יתירה מזו ,דעל ידי
ההמשכה למטה מטה עד אין תכלית ,מיתוסף עילוי נעלה באור .דמכיון שעיקר
שכינה בתחתונים היתה ,וגנוני של עצמותו הוא דוקא בעולם הזה  . .הרי נמצא דעל
ידי שהאור נמשך למטה מטה עד אין תכלית ,מתוסף ענין חדש  . .המשכת העצמות".
ורעיון זה ,הוא הנקודה העיקרית של כל המשך המאמר שלאחרי זה ,שמביא סדרה
של רעיונות מכל רבותינו נשיאינו ,שכולם מתקשרים לענין זה ,התקשרות בני ישראל
עם עצמותו יתברך ,ושכל הצמצומים הם בשביל שתהיה אחדות עם עצמותו יתברך.
—
מהנ"ל מובן שמי שרוצה ללמוד את כל המאמרים הנ"ל ,הנה סעיף י"ב בבאתי לגני,
והמאמר של תשכ"ב ,זקוקים זה לזה .ושאי אפשר ללמוד את הגמרא בלי רש"י ,ואי
אפשר ללמוד את רש"י בלי הגמרא ,כך להבנה אמיתית של סעיף י"ב יש ללמוד
את המאמר של תשכ"ב ,ובכדי להבין את המהלך במאמר של תשכ"ב צריך ללמוד
את סעיף י"ב .משא"כ המאמר של תשמ"ב הוא ענין בפני עצמו ואפשר ללמדו
כשלעצמו.
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תשכ"ב
ביאור סעיף י"ב בהמשך ההילולא
אור אין סוף .אור בלי גבול ,המהווה ספירות ונבראים בלי גבול
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מאמרי באתי לגני

תוכן הענינים במאמר
הסעיף הראשון ,כרגיל במאמרי באתי לגני ,הוא סיכום של תוכן המשך ההילולא ,עד
הסעיף של שנה זו .הסעיף האחרון (סעיף ז) הוא סיכום של הפרקים הבאים בהמשך,
עד סיומו .וגוף המאמר (סעיפים ב-ו) עוסק בסעיף של שנה זו – סעיף י"ב.
כנ"ל ,בסעיף י"ב בהמשך ההילולא ,ד' ענינים :א .ביאור המושג אור אין סוף,
"שהאור עצמו הוא בבחינת אין סוף" .ב .כיון שהאור הוא אין סוף ,התהוו ממנו,
קודם הצמצום ,ספירות אין סוף .ג .לאחר הצמצום ישנם רק עשר ספירות ,ועדיין,
מעשר ספירות אלו מתהווים עולמות אין סוף .ד .גם בעולמות התחתונים ,בריאה
יצירה עשיה ,שהם נבראים נפרדים ממנו יתברך ,גם שם יש ריבוי אין סוף של נבראים.
ובהתאם לזה ,במאמר של שנת תשכ"ב ,נעמד על ארבעת נושאים אלו ,ובכל נושא
מרחיב מעט ,על פי דברי אחד מרבותינו נשיאינו:1
בסעיף ב נעמד על הענין הראשון ,שהאור הוא אין סוף .שאדמו"ר הריי"צ במאמרו
מקשר זאת לכך שהאור הוא מעין המאור ,האין סוף האמיתי .מקור אמירה זו היא
בדברי אדמו"ר הזקן ,ועל דברים אלו נעמד ,להביא דברי אדה"ז ממקורם ולבארם.
בסעיף ג ,נעמד על הענין השני ,התהוות ספירות אין סוף קודם הצמצום ,המתקשר
לדברי הזוהר "אנת הוא חד ולא בחושבן" .ומביא על כך דברי אדמו"ר האמצעי
בפירוש דברי הזוהר אלו.
בסעיף ד ,נעמד על הענין השלישי ,התהוות עולמות אין סוף לאחר הצמצום .ובקשר
לזה מביא דברי הצמח צדק ,שהספירות דאצילות הם בלי גבול.
בסעיף ה ,נעמד על הענין הרביעי ,התהוות נבראים אין סוף .ובקשר לזה מביא דברי
אדמו"ר המהר"ש שאפשר לראות את כוחו האין סופי של הקב"ה גם בקיום הנצחי
של הנבראים.
—
בסוף סעיף ה ,חוזר לענין הראשון ,2האין סופיות של האור ,להיותו מעין המאור,
ומציין למקור הדברים בדברי אדמו"ר הרש"ב בהמשך תרס"ו .ובשלב זה מוסיף

)1

כפי שהוזכר לעיל בנוגע למאמרי באתי לגני בכלל ,גם במאמר זה ,המעיין יראה שעל פניו אין כאן
בהכרח מהלך שכל הפרטים בו קשורים זה לזה ,אלא יש כאן רעיונות רעיונות שכולם מתחברים
לדברי אדמו"ר הריי"צ במאמרו ,אך חלקם עומדים לעצמם ואינם תלויים זה בזה.

)2

לכאורה ,לפי סדר הענינים ,ענין זה שייך למדובר בתחלת המאמר ,ואינו קשור למדובר לפני כן
אודות ריבוי ונצחיות הנבראים .וגם ,לכאורה אין בדברים אלו חידוש על הנאמר בהתחלה,
מלבד ענין ה"יכולת" ,שהיה יכול להזכירו מלכתחילה.
ולכאורה ,לא הובאו דברים אלו כאן ,אלא כדי להזכיר שמו של אדמו"ר הרש"ב במקום המתאים לפי
סדר הדורות .ולכן אף שענין זה דובר כבר בתחלת המאמר ,אך שם לא הזכיר שמו של אדמו"ר
הרש"ב על הדברים ,ורק כאן בסיום המאמר חוזר שוב ומזכיר שמו.

באתי לגני תשכ"ב

13

ומזכיר גם את דברי אדמו"ר הרש"ב אודות דרגת ה"יכולת" ,כשהאור היה כלול
במאור ממש ,והיה רק ביכלתו להאיר.
בסעיף ו מביא תורת הבעש"ט שבריאת העולם היא מהעצמות ,ותורת הרב המגיד
שעבודת הצדיקים היא לעשות מהיש אין .ומתוך תורות אלו מתעוררת הקושיא,
כיצד אומרים חז"ל "גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ" ,והרי כנ"ל,
בריאת שמים וארץ היא מהעצמות ממש ,ומעשה צדיקים מגיע רק עד ל"אין" ,דהיינו
דרגת האור הבטל ואין בפני מקורו .ומזה מובן כנ"ל ,ש"הגם שמגיעים רק בהאין,
בחינת האור ,אבל בהאור יש בו גם ענין מעין המאור ,שהוא עצמות ומהות  . .עד
בבחינת היכולת".

מאמרי באתי לגני

14

סדר השתלשלות המאמר
המאמר עובר על סדר השתלשלות מלמעלה עד למטה ,כשתוך כדי מזכיר מושגים
שונים לאורך סדר ההשתלשלות ,שיתכן ואינם מוכרים ללומד המתחיל .לכן יבוא
כאן סיכום קצר של סדר השתלשלות ,בהתמקדות על המושגים המוזכרים במאמר.

אור אין סוף והצמצום
אמרו חז"ל "עד שלא נברא העולם,
היה הוא ושמו הגדול בלבד" .ומפרש
אדה"ז ,3ש"הוא" היינו עצמותו יתברך,
ו"שמו הגדול" היינו האור האין סופי
שלו .וכהסברת אדה"ז ,ששם האדם הוא
זיו והארה מעצם נפשו .ועד"ז "שמו
הגדול" הוא כינוי לאורו של הקב"ה.
מבואר בכתבי האריז"ל ,4כשעלה ברצונו
לברוא העולם ,היה צורך להעלים את
אורו הגדול ,בכדי שתתאפשר בריאת
העולמות .אז סילק אורו הגדול על
הצד .וחזר והמשיך קו מצומצם של אור
ממנו נתהוו כל העולמות .סילוק זה הוא
הצמצום הראשון המוזכר במאמר.
אדמו"ר הרש"ב בהמשך תרס"ו 5מדייק
ומחלק ,שבאור אין סוף שלפני הצמצום
שתי בחינות .א .עצם האור הכלול
במאור ,שאז אינו בבחינת מציאות אור
ממש ,אלא רק היכולת להאיר אור .ב.
התפשטות האור מהמאור לחוץ .ומבאר
שהביטוי "שמו הגדול" שאדמו"ר הזקן
פירשו על האור ,כוונתו בעיקר לבחינת
היכולת .6והצמצום שהאריז"ל מדבר
)3

לקו"ת תחלת שיר השירים ,ובכ"מ.

)4

עץ חיים ומבוא שערים בתחלתם.

)5

ד"ה כי עמך מקור חיים.

)6

במאמר שלנו בסעיף ב ,מזכיר ש"שם"
בכללות הוא ענין אחד עם האור .כי
בפרטיות הם ב' ענינים ,כדברי אדמו"ר
הרש"ב.

עליו ,הוא בבחינת התפשטות האור,
שאותו היה צריך ואפשר לצמצם.
ובמקומות אחרים 7מבואר יותר
בפרטיות ,שעצם האור הוא כבר מציאות
מסויימת של אור ,והיכולת להאיר היא
ענין מופשט יותר ,שאין בו עדיין שום
מציאות של אור.8

התהוות הספירות דאצילות
לאחר הצמצום והמשכת אור הקו,
התחילה התהוות הספירות .והשלבים
העיקרים בזה ,שבתחלה נתהוו עשר
ספירות דאדם קדמון ,אחר כך הכתר
דאצילות ,ואחר כך עשר ספירות
דאצילות.
הספירות דאצילות נמשלו בזוהר לאברי
האדם ,חסד דרועא ימינא גבורה דרועא
שמאלא וכו' .ובמשל זה ספירת הכתר
שלמעלה מחב"ד [ובפרטיות ,חיצוניות
הכתר ,המכונה בשם אריך אנפין]
נמשלה לגולגלת המקיפה את המח
שבראש ,ובלשון הזהר "גלגלתא".
כמוזכר במאמר.
על יעקב אבינו מסופר בתורה שהיה
בצאנו "עקודים נקודים וברודים".
האריז"ל מבאר שיעקב אבינו הוא

)7

ראה ספר הערכים חב"ד ,בערך אור אין סוף,
ובנסמן שם.

)8

וכנראה לכך הכוונה בסוף המאמר (סעיף ה)
שמזכיר שענין היכולת הוא למעלה גם
מענין השם.

באתי לגני תשכ"ב
בעל עולם האצילות ,ובעבודתו בצאן
תיקן את הספירות שבעולם האצילות,
ו"עקודים נקודים וברודים" הם שלשה
שלבים בהתהוות הספירות" .עקודים"
זהו השלב הראשון של עשר אורות בכלי
אחד ,עקודים וקשורים יחד" .נקודים"
זהו השלב השני של עשר אורות בעשר
כלים ,כך שכל ספירה מקבלת מציאות
לעצמה .אך כל ספירה היא בבחינת
נקודה בלבד ,החסד הוא רק חסד,
והגבורה היא רק גבורה ,ואין התכללות
הספירות זו עם זו" .ברודים" זוהי
תערובת של כמה צבעים יחד ,ולעניננו,
זהו מצב שכל ספירה כלולה מכל
הספירות ,חסד שבחסד וגבורה שבחסד
וכו' .ובדרגות של סדר השתלשלות,
בכתר נמצאים שרשי הספירות דאצילות
במצב של עקודים ונקודים ,ובעולם
האצילות נמצאים הספירות בשלימותן
בבחינת ברודים.
בתורת החסידות 9מראים כיצד סדר זה
של התהוות הספירות ,משתקף בנפש
האדם ,שעשרת כוחותיו בתחלה היו
כלולים בעצם הנפש ,שם הם נקראים
"כוחות היוליים" ,ושלב אחר שלב
יוצאים מהעלם בנפש אל ההתגלות
בגוף האדם .כמוזכר כל זה במאמר.

התהוות הנבראים
כל הדרגות המדוברות עד לכאן ,מתחלת
ההשתלשלות עד הספירות דאצילות,
כולם מוגדרים בתואר "אלקות" ,דהיינו
שאינן אלא התפשטות כוחות אלקיים,
המרגישים את מקורם ודבוקים בו .בכל
דרגות אלו נרגש ש"אין עוד מלבדו",
ואין שום מציאות אחרת ממנו יתברך.
)9

תו"א לך לך ד"ה ויאמר ה' הן עם אחד.
ובתורת חיים לך לך ,הנסמן במאמר.

15

כשאנחנו מדברים על ספירת החכמה
או החסד שבאצילות ,אנחנו מדברים
בעצם על חכמתו של הקב"ה וחסדו של
הקב"ה.
אחרי עולם האצילות מגיעים עולמות
בריאה יצירה עשיה ,אלו הם עולמות
של נבראים .ההגדרה "בריאה" מורה
על התהוות מציאות חדשה שלא היתה
קודם לכן ,דהיינו התהוות נבראים
המרגישים את עצמם למציאות נפרדת
מהקב"ה .גם אם מדובר על נבראים
רוחניים השייכים לצד הקדושה ,כמו
נשמות עליונות שבגן עדן העוסקים
בהשגת אלקות ,או מלאכים עליונים
העומדים באהבה ויראה וצועקים קדוש,
הרי הם בבחינת יש מי שאוהב ויש מי
שירא ,שמרגישים את עצמם למציאות
נפרדת מהקב"ה ,אלא שהם אוהבים
אותו ויראים ממנו.
לכן בין עולם האצילות ועולמות בי"ע
ישנו מסך המפסיק ביניהם ומעלים
את אור האצילות שלא יתגלה בבי"ע.
זהו גם ענין "מנעל דשכינתא" המוזכר
במאמר ,10היינו כמו הנעל החוצצת בין
גוף האדם לקרקע הגשמית ,שחציצה זו
משקפת את ההפסק בין מעלתו הרוחנית
של האדם לדומם הגשמי והנחות .ועד"ז
למעלה ,ההפסק שבין עשר ספירות
דאצילות לעולמות בי"ע.
מבואר ג"כ 11שהמלאכים מט"ט וסנד"ל
בהם מתלבשת ההארה מהספירות
דאצילות ,ועל ידם נשפע החיות
לנבראים .ולכן הם נקראים ג"כ מנעל
דשכינתא.

 )10ראה תו"א לך לך ד"ה והבדילה הפרוכת.
 )11ראה לקו"ת שיר השירים ד"ה צאינה וראינה.
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סעיף ב במאמר:
אור אין סוף .אור מעין המאור.
בהמשך תרס"ו ,בסדרת המאמרים ד"ה ויולך – זאת חוקת – כי עמך
מקור חיים ,אדמו"ר הרש"ב נעמד על מאמר חז"ל "אור אין סוף
למעלה עד אין קץ" ,ומאריך לבאר את המושג "אין סוף" ו"אור אין
סוף".
אדמו"ר הריי"צ בשורות הראשונות של סעיף י"ב מביא בקצרה ממש
את מסקנת דברי אדמו"ר הרש"ב שם ,ובמאמר של שנת תשכ"ב,
בסעיף ב ,נעמד על שורות אלו ומבאר אותם ,וכל הביאור הוא גם כן
על פי דברי אדמו"ר הרש"ב שם.
להלן יבוא סיכום וסידור הענינים המבוארים בסעיף ב של תשכ"ב ,עם
מעט ביאור על פי מקור הדברים בהמשך תרס"ו.
•
א .פותח בביאור משפט הפתיחה של סעיף י"ב" ,להבין ענין האוצר למעלה" ,ומחדד
את השאלה ,מהי משמעותו של האוצר.
ב .ממשיך 12בביאור דברי אדמו"ר הריי"צ ,ששם אור אין סוף הוא "שהאור עצמו
הוא אין סוף" .ומבאר החידוש בפירוש זה ,13שבא בניגוד לפירוש אחר ,14שהאין
סוף הוא עצמותו יתברך (המאור) ,ו"אור אין סוף" הוא האור של אין סוף .ומבאר
גם המעלה בפירוש שבמאמר ,שכן 15על עצמותו יתברך מתאים יותר הלשון "אין לו
תחלה" ,ורק על האור מתאים לומר "אין סוף".
ג .מבאר 16הקושי שבפירוש זה ,שאי אפשר לומר על ענין מחוץ לעצמותו יתברך

 )12מ"והנה בפירוש אור אין סוף".
 )13שבהמשך תרס"ו מביא אותו בשם האריז"ל ואחריו אדה"ז.
 )14היא דעת הרמ"ק בספר הפרדס.
 )15ענין זה מביא בשם ספר פלח הרמון ויונת אלם ,שניהם חיבורים של רמ"ע מפאנו המוזכר בסוף
סעיף ה במאמר .פלח הרמון הוא קיצור ספר הפרדס להרמ"ק ,אך תוך כדי גם מעיר על דבריו
וחולק עליו .כמו במקרה זה.
הרמ"ע בדבריו מזכיר את ה"שכלים הנבדלים" ,דהיינו המלאכים ,שבלשון הרמב"ם נקראים שכלים
נבדלים ,דהיינו שמהותם היא שכל מופשט מגשם ,ונבדלים זה מזה במעלת שכלם .כמבואר
בהלכות יסודי התורה פ"ב.
 )16מ"אמנם כשאומרים".

באתי לגני תשכ"ב
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שהוא אין סוף אמיתי בלי הגבלות כלל .17ד .מבאר 18שהתשובה לשאלה זו נמצאת
בהמשך דברי אדמו"ר הריי"צ ,שמקשר הענין הנ"ל ,שהאור הוא אין סוף אמיתי,
עם הענין שהאור הוא מעין המאור .ולכן יכולה להיות בו אינסופיות אמיתית ,מעין
המאור.
בהגיע לנקודה זו ,נכנס לבאר בפרטיות האמירה הנ"ל ,שהאור הוא מעין המאור,
ושייכותה לעניננו:
ה .בתחלה 19מבאר הדברים במשמעותם הפשוטה ,על פי ההבדל בין אור ושפע,
שהשפע אינו משקף את מקורו ,20אך האור כן משקף את מקורו ,ש"על ידי האור
אפשר לדעת את המאור ,אם הוא אור הנר אור הירח או אור השמש" .שמזה מובן
"שהאור יש לו קצת שייכות להמאור".
ו .ממשיך 21לבאר ענין זה במשמעות עמוקה יותר ,בהקדים דברי אדה"ז ,שהבריאה
יש מאין היא רק בכח עצמותו יתברך שאין לו תחלה .ולמרות זאת ,הבריאה בפועל
היא על ידי האור .כיון שהאור הוא מעין המאור.
ז .מדברי אדה"ז מוכיח ,22ש"אמיתית ענין אור מעין המאור" ,אין זה רק "שהאור יש
לו שייכות להמאור" ,אלא יש בו גם ממהות המאור ממש .ולכן כשם שהמאור "אין
לו תחלה" ,כך גם האור יש בו כח של "אין לו תחלה".

 )17כלומר :המשמעות הפשוטה של "אין סוף" ,היא התפשטות בלי גבול .ומשמעות זו אכן מתאימה
להאמר על האור .אך (כמבואר בהמשך תרס"ו) ,במובן עמוק יותר" ,אין סוף" אמיתי משמעותו
היא שאין לו שום הגדרה כלל .שתואר זה נכון לכאורה רק על העצמות יתברך ,כדעת הרמ"ק.
ולעניננו ,בעמדנו על המשפט "אור אין סוף למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית" וכמבואר
הכוונה במאמר ,שהוא גם מתגלה וגם נעלם ,בו זמנית .מובן מזה שאין בו שום הגדרה .היינו
"אין סוף באמיתית ,בלי שום הגבלות כלל" .ולכן נשאלת השאלה ,כיצד אפשר לומר זאת על
האור ,שהוא בהכרח מוגדר .ולכן צריך להגיע לביאור דלקמן ,שיש באור מהות "מעין המאור"
ממש.
" )18אך הענין הוא".
" )19דהנה ידוע".
 )20בהמשך תרס"ו המשל לזה מהשפעת שכל מרב לתלמיד ,שאינו משפיע לו השכל כפי שהוא אצל
הרב ,אלא מכלכל דבריו להשפיע לו מדה מועטת המתאימה לכלי ההבנה של התלמיד.
" )21והנה זה שהאור הוא מעין המאור".
" )22דמזה מובן".

ב"ה

בבוקר קודם התפילה  ...ירים כל
אחד תרומה להעניינים השייכים
לנשיאנו (מנהגי יום הילולא)

שומרים על חיבור תמידי לישיבה
נותנים לתמימים יותר בגשמיות וברוחניות

וממשיכים להיות שייכים!

שייכים וזוכים!
דולר מכ"ק אדמו"ר
שליט"א מה"מ
בשותפות חודשית
של ₪ 360
ל 5-שנים

פיסת בד ממפת
הסטענדער של הרבי
בשותפות חודשית
של ₪ 180

סידור כיס מעור
עם הטבעה
בשותפות חודשית
של ₪ 120

אם עדיין אין לך תרומה חודשית לטובת הישיבה,
יו"ד צפת זה הזמן לקיים את הוראת הרבי מה"מ שליט"א
ולתרום לעניינים השייכים לנשיאינו
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