
לזכות

כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי''ר

יה"ר שיראה רוב נחת חסידי מתלמידיו,
חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל 

ותכף ומי"ד ממ"ש נראה בעיני בשר
בקיום נבואתו העיקרית - בשורת הגאולה

"לאלתר לגאולה" ו"הנה זה משיח בא"
ובעגלא דין יתגלה לעין כל

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' 
ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל

בגאולה האמיתית והשלימה
נאו מי"ד ממ"ש ממש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



דבר פתח

מכ"ק ה'תשי"א לגני' 'באתי המאמר את בזה מו"ל הננו להשי"ת, והודי' בשבח

ידי על יוצאת זו חוברת מקומות, המראי פענוח עם שליט"א המשיח מלך אדמו"ר

מקומות'. המראי פענוח 'מערכת

ביו"ד באמירתו שליט"א. המשיח מלך הרבי של הראשון המאמר הינו זה, מאמר

הסתלקות אחרי שנה הנשיאות, את רשמי באופן עצמו על קיבל תשי"א, שבט

תש"י. שבט ביו"ד - הריי"צ אדמו"ר

*

מהר"ש אדמו"ר אשת רבקה, מרת הצדקנית הרבנית הסתלקה עדר"ת, שבט ביו"ד

הרבנית הסתלקה יותר, מאוחר שנים ושמונה עשרים הריי"צ. אדמו"ר כ"ק של וסבתו

תש"ב. שבט בי"ג - הריי"צ אדמו"ר של ואמו הרש"ב אדמו"ר אשת שרה, שטערנא

שהוציא או אלה, לתאריכים בקשר חסידות מאמר אמר הריי"צ אדמו"ר לפעמים, לכן

עבורם. מאמר לאור

לאור יצא זה, יום לקראת בא. פרשת קודש בשבת שבט יו"ד חל תש"י, בשנת

שבט" י'-י"ג הפסוק"קונטרס על הוא הראשון, המאמר חסידות. מאמרי שני ובו ,

א) (ה, השירים כלה"בשיר אחותי לגני בסוף"באתי הפסוק על והשני, שבט. ליו"ד ,

יג) (ח, השירים לקולך"שיר מקשיבים חברים בגנים זו"היושבת בשבת שבט. לי"ג -

ליום יצא (הראשון) שהמאמר למפרע, התברר וכך הריי"צ, אדמו"ר הסתלק

שלו. ההסתלקות

מאמרים מעלות אודות פעמים, כמה הרבי דיבר ההסתלקות, שלאחר השנה במשך

כונו: והם זו. לתקופה וההדרכות העצות כל את הריי"צ אדמו"ר השאיר בהם אלו,

ההילולא'. 'המשך

*

דורנו: של ותפקידו חשיבותו את שליט"א מה"מ הרבי מבהיר זה, זהבמאמר "והנה

שזה היות דעם חביבין. השביעין דכל השביעי, דור מאיתנו, ואחד אחד מכל תובעים

עניינים ובכמה עבודתנו ידי על ולא בחירתנו פי על לא הוא השביעי בדור שאנחנו

אנחנו שנמצאים חביבין, השביעין כל הנה מקום, מכל רצוננו, כפי שלא אפשר

בסיומ דמשיחא, רקבעקבתא ולא השכינה, המשכת לגמור - והעבודה דעקבתא, א

דווקא" ובתחתונים שכינה, עיקר אם כי .שכינה



במדרש, נאמר עליהם משה, עד מאברהם הצדיקים שבעת בין הקבלה מובאת כן כמו

עד למטה, יותר השכינה את הוריד צדיק השביעיןשכל (וכל השביעי שהוא משה "כי

בארץ" למטה הורידו בדורחביבין) נמצאים אנו בימינו, גם כך המשכן). את (ובנה

שתפקידו שכינה,השביעי, עיקר אם כי שכינה רק ולא השכינה, המשכת "לגמור

דוקא" .ובתחתונים

היהדות להפצת הקדושים, למבצעיו והיסודות התשתית את הרבי יוצק זה, במאמר

עיקר גילוי את להביא כדי והכל כולו, העולם את שיקיף באופן החסידות, ומעיינות

והשלימה. האמיתית בגאולה למטה, השכינה

*

ארבעה של 'המשך' מתוך הראשון המאמר הוא תש"י, לגני' 'באתי ההילולא מאמר

לגני', 'באתי במילים שמתחיל הראשון, במאמר פרקים. עשרים שכוללים מאמרים,

- שלאחריו במאמר פרקים. חמישה יש תש"י, שבט יו"ד - ההסתלקות ליום ושיצא

הפרקים עשרת את פרקים. חמישה עוד יש שבט, לי"ג שיצא בגנים' 'היושבת ד"ה

ואת פורים, לקראת פרקים חמישה ההסתלקות, לאחר הרבי הדפיס האחרונים,

ניסן. ב' - הרש"ב אדמו"ר הסתלקות ליום - האחרונים הפרקים חמשת

של במאמרו הראשון הפרק את ביאר הרבי תשי"א, לגני' 'באתי הנשיאות במאמר

שמתחיל חסידות מאמר שוב אמר הרבי זה, בתאריך הבאה בשנה הריי"צ. אדמו"ר

את סיים שנה, עשרים במשך כך, השני. הפרק את ביאר ובו לגני', 'באתי במילים

שאותו שהפרק מסויימות, בשנים התבטא אף הרבי פרקים. העשרים לכל הביאור,

זו'. לשנה השייך 'הפרק הוא שנה באותה מבאר הוא

עד הלאה, וכן חדשים, ביאורים עם הראשון, לפרק חזר הרבי ואחת, העשרים בשנת

המאמרים 'ספר הספרים בשני קובצו אלו, מיוחדים מאמרים עשרה. שמונה פרק

לגני'. באתי

יח. לפרק ביאור נאמר ובו בתשמ"ח, הי' עתה, לעת לגני באתי של האחרון המאמר

נאמרו תשמ"ט, בשנת קבוע. באופן מאמרים לומר הפסיק הרבי תשמ"ח, שנת לאחר

באחרוןחמישה פסח, לקראת שובה, בשבת השנה, ראש של ב' ביום בלבד: מאמרים

הרבי שנה באותה אך השבועות. חג ולקראת פסח, ולקראתהגי'של רבים, מאמרים

לכן, קודם שנה עשרים שנאמר לגני' 'באתי ד"ה המאמר את הגי' הוא שבט יו"ד

תשכ"ט. בשנת



תש"נ שנת שבט י' לקראת שיחה'. כעין 'מאמרים רק נאמרו ואילך, תש"נ משנת

שבט י' לקראת גם וכך תש"ל, בשנת שנאמר לגני' 'באתי המאמר את הגי' הרבי

תשל"א-תשל"ב. לגני' 'באתי מאמרי הוגהו תנש"א-תשנ"ב, בשנים

*

לאחר שבת פעמים. כמה הסדר), (לפי נשיאנו רבותינו כל שמות מוזכרים זה במאמר

ואמר: שליט"א, המשיח מלך הרבי לכך התייחס מכן,

כ"ק אמר תרפ"ט), בשנת הריי"צ אדמו"ר של בתו עם הרבי, (של החתונה "בעת

ג' עד האבות, נשמות האמת, מעולם באים נישואין שבשמחת אדמו"ר, וחמי מורי

ומנה למפרע. דורות ויותר יותר באים שאצלם כאלה ויש ישראל, בכל למפרע דורות

הזקן. לאדמו"ר עד הרביים, כל את אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק

לכן, הזקן), אדמו"ר (לפני יותר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מנה לא ההיא שבעת כיון

הנני ירא הזקן. אדמו"ר עד אלא בשם הזכרתי לא שבט, ביו"ד הנאמר בהמאמר

יותר. הזכיר לא שהרבי כיון להתערב, מה לשם ובכלל להתערב,

היום, לכן, געשטערט"), דאך מיר האט ("עס הדבר לי הפריע זאת שבכל כיון אבל,

בגנים' 'היושבת שהמאמר בכך כמודגש - שבט ליו"ד בהמשך עדיין שהוא שבט, י"ג

שם הבעל עד בשם הזכרתי - שבט דיו"ד לגני באתי למאמר המשך הוא שבט די"ג

טוב.

העדר או מיעוט על באמת שהמצטער הידוע דרך על הוא בשם) (ההזכרה זה ענין

זה הרי - וכו' בהם חשקה ונפשו שמותיהם את ומזכיר ז"ל רבותינו בדברי ההבנה

"האיר אומרים שהיו בעבודה שמצינו דרך על וגם, ענינים. בכמה תועלת בו ויש ענין

זכות ולהמשיך להזכיר כדי ב), משנה ג פרק (תמיד שבחברון" עד המזרח כל פני

אבות".

להביא מכן), שלאחר (שבשנים לגני' 'באתי ממאמרי אחד בכל גם הרבי נהג מאז,

הרב טוב, שם הבעל נשיאינו: מרבותינו אחד כל של שמותם את ולהזכיר מתורתם

מהר"ש, אדמו"ר צדק, הצמח אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד,

הריי"צ. ואדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר

המקובל הגאון הרב אביו מתורת גם לגני', 'באתי במאמרי הזכיר הלמ"ד משנות [החל

גם הביא הרמב"ם, תקנת לאחר ואילך, תשמ"ה משנת שניאורסאהן. ז"ל יצחק לוי ר'

הרמב"ם]. מתורת



הורה קטע כל שבין וכאמור, קטעים, לשלושה חולקה זה, מאמר שאמירת לציין, ראוי

משלושת אחד שבכל לראות, ניתן נשיאנו. רבותינו של ניגונים שני וניגן 'לחיים', לומר

נשיאנו! רבותינו כל שמות על שוב לחזור הרבי הקפיד המאמר, חלקי

*

פענוח כי למודעי השקיעווזאת אשר המערכת חברי ע"י נעשה (ותרגומם) המ"מ

יבין מי "שגיאות אולם הציבור, לתועלת ומתוקן נאה דבר להוציא והתאמצו

שישלחו זה, בספר והמעיינים הלומדים לכל שלוחה בקשתנו ע"כ נקני". מנסתרות

וזכות הבאות, בהוצאות ולתקן לשפר שנוכל מנת על המערכת אל הערותיהם את לנו

בהם. תלוי' הרבים

ובפרט המיידית, להתגלותו נזכה משיח, של תורתו ולימוד הדפסת שע"י רצון ויהי

הגי', שליט"א המשיח מלך אדמו"ר שכ"ק שזכינו הראשון המאמר שהוא זה מאמר

האמיתית בגאולה שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק להתגלות ומיד תיכף ונזכה

ממ"ש. ממש ומיד תיכף והשלימה

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורינו אדונינו יחי

מקומות" המראי פענוח "מערכת

המשיח, ימות

גדולות), פלאות שנת תהא (הי' ה'תשפ"ג טבת י"ט

שליט"א המשיח מלך אדמו"ר לכ"ק שנה ק"כ

שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק לנשיאות שנה ע"ב

נ.י. ברוקלין,



תואר פני הוד כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א 





המאמר תקציר

כאן כתיב אין "לגן במדרש: נאמר כלה", אחותי לגני "באתי הפסוק על

בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהיה למקום לגנוני, לגני, אלא

ישנה והיא סוף, אין אור התגלות ראשית היא ש'שכינה' ומבאר, היתה".

" הלשון ודיוק ענינו. לפי מקום בתחתוניםעיקרבכל שהגילוי הוא, שכינה"

שלמעלה הצמצום, שלפני סוף אין אור והיינו השכינה, ופנימיות עיקר היה

לרקיע, מהארץ השכינה שנסתלקה מה הוא הסילוק ועיקר מעולמות.

ההמשכה עיקר וכן החטאים. עיקר שהוא הדעת, עץ חטא ידי על שנעשה

השביעין "כל כי משה, ע"י שנעשה בארץ, למטה השכינה המשכת הוא

חביבין".

הם העליונים העולמות כי התחתון, הזה עולם בשביל היא הבריאה ותכלית

אין - מאין' 'יש היא הכלים שבריאת להשיטה גם כי בלבד, ההעלם גילוי

המשכת כן ואם לאור. ביחס מאין יש כמו רק אלא ממש, מאין יש זה

ע"י באצילות שמוסיפים האורות וגם עבורם. ירידה הוא בעולמות האור

הזה עולם לצורך אלא ואינם בקופסא', כ'מונחים הם ומצוות התורה קיום

לשטות הבהמית הנפש שטות את להפוך היא העבודה ועיקר התחתון.

קיימו להם, מהמקושרים תבעו נשיאינו שרבותינו העניינים וכל דקדושה,

ישראל. אהבת בעניין וכמו בעצמם, הם גם

יותר נעלית במדרגה להקב"ה דירה נעשית ואתהפכא אתכפיא ידי ועל

הסתלקותם ענין גם וזהו 'אסתלק'. לשון בזה נאמר ולכן החטא, מקודם

יתקיים זה ידי שעל כדי המקדש, בית מחורבן יותר שקשה צדיקים, של

שתובעים מה וזה עלמין". בכולהו הוא בריך דקודשא יקרא "אסתלק

התולדה, מצד אלא עבודתו, מצד אינה שמעלתו השביעי, דור מאתנו,

אברהם - הראשון בדוגמת עבודתו לעבוד וצריך לראשון, שביעי להיותו

זו עבודה ידי ועל עולם", א-ל הוי' בשם שם "ויקרא היה ענינו שכל אבינו,

השלימה. בגאולה בתחתונים, שכינה עיקר יימשך





צילום השער כפי שנדפס בסה"מ מלוקט ח"א





א לגני באתי

לגני באתי
תשי"אבס"ד, שבט, יו"ד

השי"ת: שבט יו"ד הסתלקותו, ליום במאמרו אדמו"ר, מו"ח כ"ק כותב

לגני,באתי אלא כאן כתיב אין לגן (במקומו) במד"ר ואיתא כלה, אחותי לגני

עכ"ל. היתה. בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום לגנוני,

הזקן אדמו"ר כ"ק מבאר שכינה בפי' הנה שכינה, עיקר הלשון דיוק שנק'אולהבין

התגלות ראשית שהוא בתוכם, ושכנתי מלשון ומתלבשת, ששוכנת ע"ש שכינה

מזה מובן שכינה, בשם נק' אוא"ס התגלות שראשית שכותב ממה והנה אוא"ס.

ופנ"ב.א) פמ"א בתניא

)

א: -הערה פמ"א. רז"לתניא אמרו אמנם אך

לכן הכלל מן עצמו אדם יוציא אל לעולם

נפשו מקור ית' בו ולדבקה ליחד יתכוין

רוח שהוא ישראל כל נפשות ומקור האלהית

ששוכנת שם על שכינה בשם הנק' ית' פיו

ולקיימן להחיותן עלמין כל תוך ומתלבשת

שמדבר הזה הדבור כח בו המשפעת היא והיא

מצוה לעשות הזה המעשה כח או תורה בדברי

ב"ה א"ס אור המשכת ע"י הוא זה ויחוד זו

מלובש שהוא והמצות התורה עסק ע"י למטה

נפשו מקור על ית' אורו להמשיך ויתכוין בהן

פי' לקמן וכמ"ש לייחדן ישראל כל ונפשות

יחוד לשם פי' וזהו ע"ש. באריכות זה יחוד

שלהיות ואף ישראל כל בשם ושכינתיה קב"ה

באמת חפץ לבו שיהיה בלבו אמיתית זו כוונה

רבה אהבה בלבו להיות צריך הזה העליון יחוד

ולא לבד לפניו רוח נחת לעשות לבדו לה'

דאשתדל כברא אלא לה' הצמאה נפשו לרוות

מגרמיה יתיר לון דרחים ואמי' אבוי בתר

מהימנא]. רעיא בשם לעיל [כמ"ש כו' ונפשיה

כי זו בכוונה עצמו להרגיל אדם לכל יש מ"מ

בלבו לגמרי לאמיתו באמת שאינה אף

חפץ מזער מעט מ"מ לבו בכל בזה שיחפוץ

שבלב הטבעית אהבה מפני באמת בזה לבו

העליון רצון שהוא מה כל לעשות ישראל כל

האמיתי. רצונו הוא זה ויחוד ב"ה

פנ"ב המשכתתניא כללות גילוי עיקר - .

הוא שבהם והברואים העולמות להחיות החיות

ודעתו ובינתו וחכמתו ברצונו ונכלל מלובש

בתורה המלובשים הן והן מוחין בשם הנק' ית'

ומצותיה.

החיות מקור הוא זו המשכה כללות וגילוי

רק בפרטות א' כל מקבלי' העולמות אשר

כדמיון זה ממקור ומאירה מתפשטת הארה

אברי וכחות עד"מ מהשמש המתפשט אור

הנ"ל. מהמוח הגוף

דאתגליא עלמא הנקרא הוא זה ומקור

מלשון ושכינה תתאה ואימא ומטרונית'

ראשית הוא זה שמקור שם על בתוכם ושכנתי

ומאיר ממשיך אשר א"ס אור התגלות

לכל נמשך זה וממקור גילוי בבחי' לעולמות

ומתלבש ושוכן לו הראוי פרטי וחיות האור א'

עד"מ הבנים אם נקרא ולכן להחיותם בתוכם

נשמות נאלצו זה שממקור ישראל וכנסת
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שהרי הצמצום, שלפני האור בבחי' גם ג"כ, מאצי' מעלה למעלה הוא שכינה שענין

האמצעי אדמו"ר כ"ק וכמוש"כ הצמצום, שלפני א"ס באור הוא ההתגלות בראשית

בכל הוא שכינה ענין כי שכינה. בשם נק' אוא"ס עצמיות לגבי וחוט הקו הארת כי

דאצי' שמל' מה בזה וגם שכינה. בשם נק' המל' הנה אצי' לגבי ענינו. לפי מקום

צדק הצמח אדמו"ר כ"ק מבאר שכינה עתיקשזהוגנק' בחי' שנעשית כמו דוקא

בד"הב) (הובא בעוזרי לי הוי' ע"פ בביאור

ע' האזינו באוה"ת נדפס פכ"ז) הגדול וככה

א'תתכה

רפ"ב.ג) אני דשחורה ביאור שה"ש בלקו"ת

)

אינן וכולן וכו' דבריאה נשמות ונבראו דאצי'

הזה מהמקור והאור החיות מהתפשטות רק

מהשמש. האור כהתפשטות שכינה הנק'

הגילוי ראשית שהיא עצמה השכינה אבל

בבחי' לעולמות מאיר ב"ה שא"ס מה ועיקרו

שבכל החיות המשכות כל מקור והיא גילוי

אור רק אינו שבהם החיו' [שכל העולמות

מהשמש] המתפשט כאור ממנה המתפשט

שכינתה אור ולקבל לסבול לעולמות א"א

לבוש בלא ממש בתוכם ותתלבש שתשכון

יתבטלו שלא מהם אורה ומסתיר המעלים

השמש אור כביטול במקורם לגמרי במציאות

זה אור שם נראה שאין השמש בגוף במקורו

בלבד. השמש גוף עצם רק

ב: -הערה א'תתכג. ע' האזינו והנהאוה"ת

רום עד הוא ושכינתיה קוב"ה יחוד ענין

היא שהמל' זו"נ יחוד הוא שבאצילות המעלות

שיורדת מה"ט שכינה ונק' ובי"ע מקור

נקרא וז"א דבריאה ק"ק בהיכל ומתלבשת

צאינה בד"ה מזה ועמ"ש ומובדל קדוש

אבא יחוד כמו יותר למעלה גם ועד"ז וראינה

שנק' אימא לגבי קוב"ה אבא נק' ואימא

וכן עילאה שכינתא בחי' שהיא כנודע שכינה

דק"ש יחוד מענין וכנודע מעלה למעלה עד"ז

ועתיק מעתיק וא"א מא"א מקבלים שאו"א

א"ס מאור הנמשך וחוט שהקו עד כו' מא"ס

שכינה נק' דא"ס מל' מחביון שנמשך ב"ה

דכמו והיינו קודב"ה נקרא עצמו ב"ה וא"ס

נק' ולכן לבריאה עתיק נעשה דאצילות שמל'

שוכן להיות נמשך שהארתה ע"ש כנ"ל שכינה

בחי' כמו הוא הקו בחי' עד"ז כך בבריאה,

בע"ח דבריאה אדם שנקרא א"ק לגבי עתיק

זו שהארה ע"ש שכינה נק' ולכן פ"ה ש"ח

מובן מכ"ז ועכ"פ .... בבי"ע שוכן להיות נמשך

ב ג"כ דלגביעד"ז ושכינתיה, קוב"ה וענין פי'

שהיא שכינה דאצילות המל' נק' בריאה

והז"א דבריאה, ק"ק בהיכל ומתלבשת שוכנת

מתלבש ואינו ומובדל קדוש קוב"ה נק' דאצי'

דא"ק מל' נק' האצילות כללות ולגבי כו',

שכינה. בשם ג"כ לאצילות עתיק שנעשית

ג: אניהערה דשחורה ביאור שה"ש לקו"ת

- הוארפ"ב. ונאוה אני שחורה ענין ביאור

הן ירושלים לבנות ישראל כנסת מאמר

כי והענין הגוף. מן המופשטות הנשמות
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דאצי') הספירות (עם עמהם מיוחדת היא באצי' בהיותה אבל הבריאה, לעולם

שכינה, בשם נק' שהקו לעיל למ"ש סותר אי"ז ומ"מ שכינה. לשון שייך ולא

בחי' כשנעשית רק זאת גם ואף דאצי', מל' היינו בדרז"ל שנאמר שכינה כי

הקו גם הנה אוא"ס, לגבי שהוא כמו היינו בשרשה, אבל דוקא, לבריאה עתיק

כתב אוא"ס, לגבי שכינה בשם נק' שהקו מה הטעמים ואחד שכינה. בשם נק'

מהר"ש אדמו"ר בעולמותדכ"ק שיתלבש בשביל המשכתו כוונת שהקו לפי

בשרשו שכינה יותר ולמעלה שכינה. בשם נק' בראשיתו גם הנה ולכן ונש"י,

שם.ד) וככה בד"ה

)

בבי"ע המתלבשת דאצי' מל' היא השכינה

בתוך אתם השוכן בתוכם. ושכנתי

אני ששחורה האומרת היא טומאתם.

נאוה. ואעפ"כ

ד: -הערה שם. וככה הק"ובד"ה בחי' וע"י

בחי' הוא שמו עיקר א"כ הא"ס אור האיר

במקום ומתלבש ששוכן ע"ש שכינה

עד ומשתלשל ויורד אותו להאיר המצומצם

ובתוך הארון בדי שני בין הארתו שמאיר

עיקר כי ונמצא בתוכם ושכנתי שעז"נ כאו"א

נק' ולא שכינה בשם להקרות ה"צ הק"ו שם

צמצומו ענין שיובן כדי רק אלא ק"ו בשם

המשכה שהם והחוט הקו עד"מ שהוא

היא להאיר הנמשך האור כן מצומצמת

זהו הנה באמת אבל לבד מצומצמת המשכה

עצם ואמנם ההמשכה אופן לידע רק

ומתלבש ששוכן ע"ש שכינה יקרא ההמשכה

ונמשך יורד וכן הצמצום חשיכת מתוך להאיר

בכלליות נמשך שהארתו עד העליון באצי'

מרוחקים שהנשמות שהגם במ"א כמ"ש נש"י

כי וגם הק"ו הארת בהם מאיר עכ"ז הק"ת מן

בבהמ"ק האיר הק"ו מאיר שבה דאצי' מל'

בשם הקו נק' ועש"ז הארון בדי שני בין

כו' שכינה

שהוא ע"ש שכינה בשם הק"ו שיקרא ועוי"ל

מצד ולכן בנאצלים ומשפיע מאוא"ס המקבל

המל' בחי' כמו שכינתי' בשם נק' מקבל היותו

הע"ס מכל שמקבלת ע"ש מקבל בשם שנק'

שכינה יקרא זה שמטעם זה ענין באמת ואמנם

שההפרש אלא הראשון פי' לפי גם יתכן

בראשית הראשון פי' שלפי הוא שביניהם

כוונת להיות שכינה בשם נק' הק"ו המשכת

חשיכת מתוך להאיר בשביל המשכתו

אחר היינו השני פי' ולפי ומק"פ הצמצום

הפירושים ב' לפי שיהי' ואיך נמשך שכבר

בראשית הן שכינה בשם הק"ו נק' היות מובן

ענין וא"כ כו' אח"כ בהווייתו והן המשכתו

המשכת יחוד היינו ושכינתי' קוב"ה יחוד

העיגול מבחי' היינו הצמצום מלפני אוא"ס

נמשך ועי"ז הק"ו לבחי' הק"ו שלפני הגדול

ע"י ונעשים ונוצרים בנבראים וגם בנאצלים

כו'. עבודתם
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נ"ע אדמו"ר כ"ק מבאר מהצמצום, למעלה שהואההראשון כמו האור שגילוי

מדריגות, ג' בו יש הצמצום שלפני האור שבכללות שכינה. בשם נק' לפה"צ,

ועייג"כה) ישראל קדש ד"ה רס"ו תרצ"טהמשך אכה"ד אלקים וידבר ד"ה

)

ה: -הערה ישראל. קדש ד"ה תרס"ו המשך

כמו האור עצם בחי' הא' מדרי' ג' באוא"ס יש

המשכה בבחי' שאינו בעצמותו כלול שהוא

הוא ממש העצמות שלגבי והגם כלל וגילוי

האור בחי' זה ואין העצם מן המשכה בבחי'

קדמון ששמו מה והוא ממש בעצמותו הכלול

מקו"ח עמך כי ד"ה כמשנת"ל ית' כקדמותו

דבחי' כו' דא"ס העצמי ההעלם בחי' שזהו

וכאן כו' כלל אור בבחי' אינו זו ומדריגה

בבחי' שהוא דא"ס האור בחי' על הכוונה

העצם בחי' שהוא אלא העצמיות מן המשכה

ובאור כלל עדיין גילוי בבחי' שאינו דהאור

בחי' כ"א עדיין המשכה בבחי' שאינו זהו גופא

בחי' הוא הב' והמדריגה שלו... העצם

במשל וכמו כו' האור והמשכת התפשטות

המשכה בבחי' שהוא החסד שכחתי הנ"ל

בבחי' עדיין שאינו היות דעם נעלמת

נעלם מקור בבחי' ה"ה מ"מ כלל התעוררות

וכמו"כ כו' ההטבה התעוררות יבוא שעי"ז

מבחי' והגילוי ההמשכה שהוא באוא"ס הוא

המשכה בבחי' אינו האור דעצם האור עצם

האור המשכת בחי' הוא זו ובחי' כנ"ל כלל

שם שייך ואינו לבד העצם גילוי רק הוא אבל

וזהו כו' עולמות על רצון התעוררות בחי' כלל

בחי' גילוי רק דהיינו לעצמו הוא שהגילוי

לזאת עכ"פ גילוי בחי' להיותו ורק כו' העצם

תהי' שעי"ז נעלם מקור בבחי' הוא

שזהו בעצמות גלוי רצון בבחי' ההתעוררות

עדיין יש לא זו במדרי' אבל שית' הג' מדרי'

לבד נעלם מקור בבחי' והוא כלל התעוררות

האור גילוי בחי' הוא הג' והמדריגה כו'...

דרך על וכמו העולמות אל השייך לעצמו

דעם בפ"ע מדבר שאדם בהדבור הנ"ל משל

הזולת אל ששייך מה ה"ז מ"מ לעצמו היותו

ממש בגילוי ואינו בזה מצומצם שהאור והיינו

כ"א המוחין עצמות... אופן לפי שאינו והיינו

הדוגמא הוא כמו"כ כנ"ל כו' הזולת אופן לפי

אור מאיר כבי' גופא דבעצמותו למעלה

העצם גילוי בבחי' ואינו העולמות אל השייך

כו' העולמות אופן לפי כ"א העצם אופן לפי

ברצונו כשעלה בתחלתו בע"ח מ"ש וזהו

ברצונו שעלה דמה כו' להאציל הפשוט

אל שייכות בבחי' ה"ה העולמותלהאציל

כו' העולמות על הרצון עליית שזהו מאחר

באיזה העולמות על השערה בחי' יש זו ובבחי'

מה כל בכח בעצמו שיער והו"ע יהיו אופן

בהטעם ועוי"ל כו'... בפועל להיות שעתיד

וככה בד"ה מבואר שכינה, בשם נק' שהקו

בבחי' הוא שהקו לפי פכ"ז, רל"ז הגדול

בבחי' בהם ומאיר ונש"י, בעולמות התלבשות

ששוכן ע"ש שכינה, נק' עש"ז פנימיות,

שלפני אוא"ס דבחי' מובן, ולפ"ז כו', בתוכם

כו', קוב"ה בבחי' הוא הצמצום לפני היינו הקו,

הוא שכינה נק' שהקו מה מבואר במ"א אמנם

עתיק שנעשה דאצי' מלכות דבחי' דכשם

בתחתונים ששוכנת ע"ש שכינה נק' לבריאה
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כמו האור גילוי מדרגות ב' האור ובהתפשטות האור, והתפשטות האור עצם

להעולמות השייך לעצמו האור וגילוי הסובב, אור מקור שזהו לעצמו שהוא

)

אדם לבחי' עתיק שנעשה הקו בחי' כמו"כ כו',

שיש בע"ח מ"ש שזהו דכללות דבריאה

דהיינו דא"ק מגולגלתא לעילא עתיק כדוגמת

כו' שכינה בחי' ג"כ ה"ז כו' הקו ראשית בחי'

מנורת והנה דראיתי בהביאור בלקו"ת ועמ"ש

דהקו שם מובן מוצאיהם לענין ובהביאור זהב

בבחי' ונעשה דא"ס מלכות מבחי' שרשו

אני דשחורה בהביאור בלק"ת והנה כו' עתיק

המלכות כשיורדת רק שייך שכינה דל' איתא

ל' שייך לא באצי' כשהיא אבל בבריאה

ב"ה באוא"ס שם שמיוחדת מאחר שכינה

עדיין הנבראים במקור ושורה מתלבשת ואינה

מלכות דבחי' מנה דמי בהביאור ועמ"ש כו'

כו' והתנשאות רוממות בבחי' היא דאצי'

שבמלכות מדריגות הב' בענין במ"א וכמ"ש

שהיא כמו המלכות דבחי' וקירוב ריחוק בחי'

שנעשה וכמו ריחוק בבחי' היא באצילות

כ' ומ"מ כו' קירוב בבחי' היא לבריאה עתיק

כמו מלכות דבחי' אני דשחורה בהביאור שם

בד"ה ועמ"ש שכינה ג"כ נק' באצילות שהיא

ושכינה עילאה שכינה דבחי' ספ"א שה"ש

בהביאור ועמ"ש ויחו"ת יחו"ע בחי' זהו תתאה

בחי' הוא הנ"ל מלכות דבחי' הנ"ל מנה דמי

מבחי' הוא היש מקור דעיקר ושם כו' יחו"ת

מלכות דבחי' וידועה דוקא דמלכות הרוממות

ומקור שרש בחי' היא באצילות שהיא כמו

וכל ד"ה במ"א ועמ"ש כו' שבאצילות בי"ע

מלכות דבחי' לעיל ג"כ ונז' רנ"ה רואים העם

דהיינו דהארה הארה נק' באצילות כשהיא גם

בחי' נק' ומשו"ז כו' נבדלת הארה בחי'

שכינה בשם באצילות שהיא כמו גם המלכות

מ"מ בתחתונים עדיין שוכנת שאיננה הגם

שבאצילות דבי"ע והחיות האור מקור להיותה

שלפני באוא"ס י"ל ועפ"ז כו' שכינה נק' עש"ז

בבחי' שזה מאחר הנ"ל הג' דהמדרי' הצמצום

בשרש שכינה בחי' ה"ז העולמות אל שייכות

בחי' שזהו לפמשנת"ל ובפרט כו' הראשון

שהיא לומר יתכן כו' ממכ"ע בחי' ומקור שרש

בבחי' שהיא הב' מדרי' אבל כו' שכינה בחי'

כו' העולמות אל שייך ואינו נעלמת המשכה

מהעולמות ומובדל שקדוש קדוש בחי' ה"ז

כו' סוכ"ע בחי' ומקור שרש שהוא וכמשנת"ל

ממש קדש ולא קדוש בחי' ג"כ שזהו י"ל ומ"מ

בחי' והוא האור מעצם המשכה בחי' שה"ה

שלפני באוא"ס דהיינו דאוא"ס הגילוי

כו' גילוי בבחי' שבא מה הוא גופא הצמצום

כו' ומובדל שקדוש דאוא"ס הגילוי והיינו

וידוע כנ"ל כו' סוכ"ע דבחי' ומקור שרש שזהו

עדיין העלמין שבערך הוא דסוכ"ע דהאור

כו'. עליהם ומקיף סובב בבחי' להיות

- תרצ"ט. אכה"ר אלקים דכתיבוידבר וזהו

הח' שם גילוי שהי' סיני הר על הוי' וירד

דף [סוכה משארז"ל יובן ובזה למטה דאצי'

שכינה ירדה לא מעולם אומר יוסי ר' תניא ה']

למטה שכינה ירדה ולא בגמרא ופריך למטה

בגמרא ומתרץ סיני הר על הוי' וירד והכתיב

מל' בחי' היא דשכינה טפחים מעשרה למעלה

דמל' דכשם הצמצום לאחר שהיא כמו דא"ס

ע"ש שכינה נק' בבריאה כשיורדת דאצי'

כמו דא"ס מל' כן הנה בתחתונים ששוכנת
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לפני שהוא ואף שכינה. בשם נק' הזה האור וגילוי הממלא, אור מקור שזהו

וצמצום הצמצום, להיות הוצרך שלכן לעולמות, מקור שיהי' וא"א הצמצום

הלשון דיוק וזהו שכינה. בשם נק' מ"מ דוקא, סילוק בבחי' שהוא הראשון

לא הוא בתחתונים, השכינה שגילוי היינו היתה, בתחתונים שכינה עיקר

היינו אוא"ס, לגבי שהוא כמו לא גם מל', היינו אצי', לגבי שהוא כמו השכינה

האור כי דוקא, בתחתונים היתה השכינה ופנימיות עיקר כ"א שנתלבשוהקו,

עת"ר.ו) דברים, פ' איכה בד"ה בארוכה

)

מקום ויש שכינה נק' הצמצום לאחר שהיא

הצמצום לפני שהוא כמו דא"ס דמל' לומר'

להיות הוא הדבר וטעם שכינה בשם ג"כ יקרא

שעלה מפני הוא לברה"ע הסיבה דעיקר

דמל' יתכן זה ומשום אמלוך אנא ית' ברצנו

יקרא הצמצום לפני שהיא כמו גם הנה דא"ס

לברה"ע הסיבה שזהו מאחר שכינה בשם

הצמצום לאחר שהוא כמו דא"ס מל' ומכש"כ

שכינה נק' ה"ז בשלמות הגילוים מקור דזהו

בחי' הוא הראשון בשרש שכינה בחי' ועיקר

העולמות את להאיר מאוא"ס הנמשך הקו

שהיא כמו דא"ס ממל' הוא המשכתו דשרש

ושכינתי' קוב"ה יחוד דזהו הצמצום לפני

הוא קוב"ה הנה המעלות רום עד שישנו

הקו שלפני הגדול עיגול שהוא האוא"ס

קו. בחי' הוא ושכינתי'

ו: -הערה עת"ר. איכה ילה"קד"ה כ"ז ולהבין

דירה לו להיות הקב"ה דנתאוה נודע דהנה

אלוקות גילוי שיהי' והיינו בתחתונים

אנו אין נתאוה מה ומפני כו'. בתחתונים

אוא"ס עצמות בבחי' שזהו להיות יודעים

אנו זה אבל כו', כלל ביה תפיסא מח' דלית

ששיודע עמודי שוקיו כו' שנתאווה ים

הקב"ה שנשתוקק העולם זה שוקיו ואמרז"ל

זה אבל יודעי' אנו אין מה ומפני כו' לבראותו

ית' לו שיהי' בכדי כו' שנשתוקק יודעים אנו

הבריאה בתחילת הי' וכן כו'. בתחתונים דירה

שהשבעה עד הי' בתחתונים שכינה דעיקר

בתחתונים שכינה דעיקר מה והנה כו'. סלקו

מהעולמות שלמע' אוא"ס בחי' שזהו צ"ל הי'

והיינו בעולם התלבשות שבבחי' דהאור כו',

שעיקרו לומר א"א כו' השתל' דסדר האור

בגילוי ומאיר והדרגה בסדר בא שהרי למטה

ומשתלשל שנמשך מה וכל למעלה יותר

שמים וברא ימינו נטה וכמא' כו' האור מתמעט

אין דלמטה הרי כו' ארץ וברא שמאלו נטה

שע"פ בהגילוי ובאמת כו', למעלה כמו הגילוי

אור גילוי למטה החטא קודם הי' השתל' סדר

אמרז"ל וע"ז כו' אור הגילוי הי' מ"מ אבל כו'

כו' נברא מלואו על העולם תולדות אלה ע"פ

אור לגילוי ראוי שהי' מלואו על הכוונה (וגם

בתחתונים שכינה עיקר שאמרו מה אבל כו'),

אוא"ס בחי' מהשתל' שלמע' הגילוי הוא הי'

ועז"נ כו'. עבודה ע"י שנמשך והוא כו' הסוכ"ע

זו דלעבדה ולשמרה לעבדה בג"ע וינחהו

דהיינו מל"ת שס"ה ולשמרה מ"ע רמ"ח

כו'. למטה אוא"ס גילוי בחי' להמשיך
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שנמשך מה וכל יותר, בגילוי מאיר ולמעלה והדרגה. בסדר בא ה"ה בעולמות

שקודם ואף השתלשלות. דסדר באור בכלל הוא וכן האור. מתמעט ומשתלשל

למעלה. יותר האור גילוי אז גם הי' מ"מ בגילוי, האור למטה גם הי' החטא

על*ווכמארז"ל הכוונה אלא ארץ. וברא שמאלו נטה שמים וברא ימינו נטה

שכינה. עיקר מעולמות, שלמעלה האור

כ,*ו) זח"ב א. ל, זח"א פי"ח. פדר"א ב.ראה פה, א. לז, א.

)

*ו: -הערה פי"ח. שמאיפדר"א בית

הארץ, ואח"כ תחלה נבראו השמים אומרים

ברא "בראשית א): א, (בראשית שנאמר

הלל ובית הארץ". ואת השמים את אלהים

(תהלים שנאמר תחלה, נבראת הארץ אומרים

ידיך ומעשה יסדת הארץ "לפנים כו): קב,

נבראת שמים אומר שמאי בית שמים".

וימיני ארץ יסדה ידי "אף שנאמר תחלה,

הדבר על ביניהם תחרות נכנס שמים". טפחה

אלו והסכימו ביניהם שכינה ששרתה עד הזה

וברגע אחת בשעה נבראו ששניהם אלו עם

אחד.

שמים, ונטה ימינו יד פשט הקב"ה? עשה מה

(ישעיהו שנאמר ארץ, ויסד שמאלו יד ופשט

טפחה וימיני ארץ יסדה ידי "אף יג): מח,

שנאמר ושמים, ארץ יחדיו ועמדו שמים",

וכל והארץ השמים "ויכלו א): ב, (בראשית

מלהיות וארץ שמים כלו וכי צבאם".

עליהם נאמר כבר והלא עוד, ומלעמוד

ואת השמים את "הלוא כד): כג, (ירמיהו

ממלאכה שכלו אלא מלא". אני הארץ

ויכ נאמר לכך ומצווי השמיםמפועל, לו

והארץ.

- א. ל, מטוןזח"א לאתזנא. לון וקבילת

דקוטרא קוסטרא שכיחי. בקולפוי מלה

נגיד דמלהטא אשא כד שכיח. בארעא

תננא וסלקא בה אחיד משמאלא ואתער

אשר מפני כלו עשן סיני והר אמר דאת כמא

תננא. ודא אשא דא באש. ה' עליו ירד

נחית כד דאשא מגו עשן. ההר ואת וכתיב,

בסטר וכדין באשא. תננא בדא דא אחידן

ידי אף רזא והיינו כלא. קיימא שמאלא

בחילא שמים. טפחה וימיני ארץ. יסדה

אתעבידו גוונא האי כי לעילא. דימינא

קא דימינא מסטרא ודכר דכר. דאיהו שמיא

[ומקבלת דשמאלא. מסטרא ונוקבא אתי

הגעת להזין. מצוייםהדבראותם בהכאתו

לוהטת כשאש בארץ מצוי הקטרת היכל

עשן ועולה בה שאוחז משמאל ומתעוררת

אשר מפני כולו עשן סיני והר שנאמר כמו

כלומר עשן וזהו אש זהו באש ה' עליו ירד

התחתון נעשה אש הוא מלמעלה היורד אם

משום עשן ההר ואת וכתיב לעשן המקבלו

והאש העשן נמצאים למטה האש כשפוחד

הצד בשליטת הכל נמצא ואז בזה זה נאחזים

שמאל יד דהיינו ידי אף הסוד והיינו שמאל
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עלב) קאי דתחתונים מהמדרש מבואר היתה, בתחתונים שכינה דעיקר זה והנה

לרקיע, מארץ השכינה נסתלקה עה"ד חטא דע"י שמבאר וכמו הגשמי, עוה"ז

)

הנוקבא) (שהיא ארץ יסדה ועשן אש שה"ס

בחסדים דהיינו ימין ויד שמים טפחה וימיני

נעשו זה כעין השמים את ועשה מדד

נעשה שהוא ז"א) (דהיינו דכר שהם השמים

משמאל נעשתה והנוקבא (הבינה) מימין

(הבינה)].

א כ, ואניזח"ב לי דודי פתח, שמעון רבי - .

אוי שמעון, רבי אמר בשושנים. הרועה לו

יודעים, ואינם משגיחים שאינם לבריות, להם

בריך הקדוש לפני במחשבה שעלה בשעה

עלו העולמות כל עולמו, לברוא הוא,

כולם, נבראו זו ובמחשבה אחת, במחשבה

עשית. בחכמה כלם דכתיב, הוא הדא

העולם נברא החכמה, שהיא זו, ובמחשבה

מעלה. של והעולם הזה,

נטה מעלה. של העולם וברא ימינו, נטה

דכתיב, הוא הדא הזה, העולם וברא שמאלו,

קורא שמים. טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף

אחת ברגע וכלם יחדו. יעמדו אליהם אני

כנגד הזה, העולם ועשה נבראו, אחת) (ובשעה

למעלה, שיש מה וכל מעלה. של העולם

כדוגמתו למטה, שיש מה וכל למטה. כדוגמתו

המלאכים, בעליונים ברא אחד. והכל בים.

לויתן, בים ברא אדם, בני הזה בעולם ברא

האהל את לחבר ל''ו) (שמות אמר דאת כמה

אחד. להיות

- א. בראלז, בראשית ואמר, פתח עוד

דא את הארץ, ואת השמים את אלהים

שמאלא. דא ואת הוא, בריך דקודשא ימינא

ימיניה, הוא בריך קודשא דסטא אוליפנא,

ית וברא שמאלא, וסטא שמיא, ית וברא

ארץ יסדה ידי אף דכתיב, הוא הדא ארעא.

יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחה וימיני

אלהים ברא בראשית ואמר פתח יחדו[עוד

ימין צד זהו את הארץ, ואת השמים את

של שמאל צד זהו (השני) ואת הקב"ה של

את וברא ימינו את ה' שנטה למדנו ה',

הארץ את וברא שמאלו את ונטה השמים

וימיני ארץ יסדה ידי "אף שכתוב וזהו

יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחה

יחדו"].

- ב. כתיב,פה, אלעזר, ר' אמר תאני

ואת השמים את אלהים ברא בראשית

ארץ אלהים ה' עשות ביום וכתיב, הארץ.

הא קראי, הני אוקימנא במאי ושמים.

מלמד, אתבריאו. כחדא דתרווייהו תנינן,

וברא ימינו קו הוא ברוך הקדוש שנטה

הארץ. את וברא שמאלו, קו ונטה השמים,

ולבתר הארץ, ואת השמים את בקדמיתא

כתוב אלעזר רבי אמר למדנו ושמים[ ארץ

ואת השמים את אלקים ברא בראשית

ביום וכתוב לארץ קדמו שהשמים הארץ

שהארץ ושמים ארץ אלקים ה' עשות

אלו כתובים נישב במה לשמים קודמת

למדנו הרי ומשיב זה את זה הסותרים

הקב"ה שנטה מלמד יחד נבראו ששניהם

קו ונטה השמים את וברא ימינו קו

תחלה כתוב וע"כ הארץ את וברא שמאלו

ארץ ואח"כ הארץ ואת השמים את

ושמים].
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החטא ע"י שנעשה הסילוק ועיקר לגנוני. לגני באתי סיני הר על תורה מתן וע"י

עה"ד, חטא הי' החטאים עיקר הרי החטא, שבענין וכמו דוקא. עה"ד בחטא הוא

וגורם סיבה הי' עה"ד וחטא החטאים, לשאר מקום נתינת הי' עה"ד חטא ע"י שהרי

ע"י שנעשה דהסילוק החטא, בפעולת הוא כמו"כ וכו', ואנוש דקין להחטאים

דוקא התחתון מעוה"ז עה"ד חטא ע"י שנסתלק מה הוא הסילוק עיקר הנה החטא

בהסילוק הוא כמו"כ הנה דוקא, בעוה"ז הוא בתחתונים שכינה שעיקר דכשם

עה"ד, חטא ע"י נעשה שזה דוקא, מהארץ שנסתלקה מה הוא הסילוק דעיקר

(בהמאמר) מצרף שאינו הטעם ג"כ וזהו לרקיע, מארץ השכינה נסתלקה שעי"ז

ואנוש דקין שבהחטאים לפי בפ"ע, זה וחושב ואנוש דקין החטאים עם עה"ד חטא

מארץ שנסתלקה עה"ד בחטא כן שאין מה לרקיע, מרקיע השכינה נסתלקה

ענין עיקר גם זהו הנה לנו, נוגע בעיקר זה מהארץ, שהסילוק זאת שלבד לרקיע,

הסילוק.

אברהם(וממשיך למטה, השכינה את והורידו צדיקים ז' עמדו ואח"כ במאמר)

והוריד כיזכה עד ומסיים) בזה (ומקצר כו' לו' ז' מרקיע השכינה את

ענין דעיקר בארץ. למטה הורידו חביבין) השביעין (וכל השביעי שהוא משה

שבענין דכשם בארץ, למטה הורידו דוקא משה שהרי משה, ע"י הוא ההמשכה

הנה כנ"ל, מהארץ שנסתלק עה"ד בחטא הוא העיקר הרי מלמטלמ"ע הסילוק

למטה הוא ההמשכה ענין עיקר למטה, מלמעלה ההמשכה בענין הוא כמו"כ

ענין עיקר גם זהו הנה לנו, נוגע בעיקר למטה שההמשכה זאת דלבד דוקא, בארץ

כל כי במוסגר, בהמאמר מבאר לזה והטעם דוקא. משה ע"י נעשה וזה ההמשכה.

חביבין. השביעין

מזהג) מוכח שביעין, החביבין כל ולא חביבין השביעין וכל רז"ל מלשון והנה

הוא זה מצד שביעי שהוא זה ומפני שביעי, שהוא זה הוא המעלה שעיקר

כ"א ועבודתו, רצונו בבחירתו התלוי ענין מצד אינו שחביבותו היינו חביבותו,

ולכן חביבין. השביעין כל הנה ובכ"ז התולדה, מצד בא שזה שביעי, שהוא בזה

בואו (בתחילת אדמו"ר מו"ח כ"ק ביאר והנה ידו. על תורה שניתנה משה זכה

עניןזלאמריקה) כל שהרי הראשון, מעלת ניכר חביבין דהשביעין בענין שגם

ה'ש"ת.ז) לכם, הזה החדש סד"ה

)

ז: -הערה ה'ת"ש. לכם, הזה החודש סד"ה

שהיו דהגם באפילה משמש הי' שהעולם וזהו

ומכיון אפילה, הי' בעולם אבל גמורים צדיקים

העיר מי וכמ"ש להאיר התחיל אברהם שבא
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אברהם שזהו הראשון של מעלתו אז וביאר לראשון. שביעי שהוא הוא שביעי

ומוסיף עדיין, בזה מסתפק ואינו במס"נ. עבודתו ושהיתה עבודתו, מפני אבינו,

שלא הי' שלו נפש המסירת דאופן הענין) לגוף שם נוגע אי"ז דלכאורה (אף עוד

דהמס"נ דר"ע, להמס"נ אבינו דאברהם המס"נ בין ההפרש שזהו מס"נ, חיפש

באברהם משא"כ ואקיימנו, לידי יבוא מתי מס"נ, געזוכט האט ער וואס הי' ָָדר"ע

ויקרא כמ"ש הוא העבודה שעיקר ידע דאברהם אגב. בדרך הי' שלו המס"נ הנה

ואם שרייען, אויך זאל יענער אז ויקריא, אלא ויקרא א"ת עולם, אל הוי' בשם ַָשם

והמס"נ עבודתו מעלת גדלה וכ"כ ישנו. זה גם הנה מס"נ, אגב בדרך לזה נצרך

השביעין כי מטעם הוא ידו על תורה שניתנה שזכה מה משה גם אשר עד שלו,

אל (אברהם) גדולים במקום (למשה) א"ל והקב"ה לראשון. שביעי שהוא חביבין,

ע"י ולא בחירה ע"י לא בא זה ואין השביעי חביבות גדלה כי אף והנה תעמוד.

שנאמר הגבלה בזה אין מ"מ התולדה, מצד פארטיקערהייט אם כי ַעבודה,

(פ"ט דב"א בתנא שמבואר ע"ד כ"א סגולה, ליחידי אלא שייך ואינו הוא, שנפלאת

שפחה ואפי' עבד ואפי' ישראל שכל בדא"ח ומובא להגיעחופכ"ה) יכולים

עוע"ז.ח) דאפילו איתא פ"ט בתדב"א

שם דמוכח ב) (טו, מב"ב קשה ולכאורה

ועיי"ש עוע"ז. על שורה שכינה אין דלכו"ע

תימן אגרת ועיין שם. שציין ובמה בחדא"ג

מעוע"ז. גם נביא דאפ"ל דמשמע להרמב"ם

וצ"ע.

)

וידוע בא' האיר אלא העיר א"ת צדק ממזרח

הפירושיםדכל ב' שכולל הכוונה תקרי אל

שהעיר הענינים בב' עבודתו היתה דאאע"ה

הפסילים אחרי יטעו שלא דורו אנשי את

להבינם שכלם עיני והאיר והגילולים

יחיד בורא ית' שהוא הבריאה ענין ולהסבירם

ושלא נפש במסירות עשה זאת ועבודתו

דרע"ק המס"נ בין ההפרש דזהו עצמו, לטובת

במס"נ שחפץ ואקיימנו לידי יבא מתי שאמר

שבמס"נ הענין גודל מצד עצמו לטובת

הי' שלו המס"נ השלום עליו אבינו ואברהם

לכן בעצמו בעולם אלקות פרסום ענין על רק

כי שלו בהצער עונג לו הי' עקיבא רבי הנה

אלקות, על נפשו למסור מבוקשו נתמלא בזה

בבית שנחבש מזה צער לו הי' ואאע"ה

מעבודתו שנתבטל לפי הי' והצער האסורים

הראשון ולהיותו בעולם, ית' אלקותו לפרסם

שהי' משה הנה בעולם אלוקות גילוי שהמשיך

גם הוא כן אשר חביב, הוא לאברהם השביעי

לניסן. שביעי שהוא בתשרי

ח: -הערה פ"ט. נביאהתדב"א אשה ודבורה

בעת ישראל את שופטה היא לפידות אשת

היתה שהיא דבורה של טיבה מה וכי ההיא

ומתנבאה ההיא בעת ישראל את שופטת

ההם בימים היה אלעזר בן פנחס והלא עליהם

בין הארץ ואת השמים את עלי אני מעיד

עבד בין אשה בין איש בין עכו"ם בין ישראל

כך עושה שהוא המעשה לפי הכל שפחה ובין
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)

של בעלה אמרו כך עליו שורה הקודש רוח

בא אשתו לו אמרה היה הארץ עם דבורה

לבהמ"ק אותם והוליך פתילות לך ואעשה

אנשים בין חלקך יהיה אם מה שבשילה

עושה היה והוא לעוה"ב ותזכה שבהם כשרים

לפיכך מרובה אורן שיהא כדי עבות פתילות

לו יש שמות ג' אמרו וכן לפידות שמו נקרא

דומה היה שפניו ברק מיכאל לפידות ברק

ומה עבות לפידות עושה שהיה לפידות לברק

שמו. מיכאל שמו

- טו,ב. מלכותב"ב בימי איוב אומר נתן רבי

וחכמים ותקחם שבא ותפל שנאמר היה שבא

כשדים שנאמר היה כשדים בימי איוב אומרים

בימי איוב אומרים ויש ראשים שלשה שמו

הכא כתיב נשא יעקב בת ודינה היה יעקב

כי התם וכתיב תדברי הנבלות אחת כדבר

להו סבירא תנאי וכולהו בישראל עשה נבלה

דאי אומרים מיש לבר הוה מישראל דאיוב

דשכיב בתר הוה העולם מאומות דעתך סלקא

והא העולם אומות על שכינה שריא מי משה

על שכינה תשרה שלא משה בקש מר אמר

אני ונפלינו שנאמר לו ונתן העולם אומות

ועמך.

- שם. אגדות בחדושי דשכיבמהרש"א בתר

משה בקש מר והאמר כו'. שרתה מי משה

מג' א' שזו דברכות בפ"ק כו' תשרה שלא

שהרי שם ופרש"י לו ונתן משה שבקש דברים

אשר [הזה] הדבר את גם כתיב שאלתו לסוף

מימרא על פרש"י ובחומש וגו' אעשה דברת

שריית ע"י בלעם של דבריו ואין דשמעתין

דבר ואלי כגון עינים וגלוי נופל אלא שכינה

בזה הוסיף לאיוב ובפירושו עכ"ל כו' יגונב

זה כעין אלא היו לא לא"ה הנבואות דכל

לבלעם במדרש וכ"ה ע"ש ובגניבה בסתר

לא נופל שהיה אלולי עינים וגלוי נופל נאמר

א"ל ריעיו ג' שבאו בשעה איוב וכן רואה היה

דבריו אבל כו' כמותכם מכם אנכי נופל לא

מנליה דא"כ דשמעתין סוגיא סותרים אלו

משה בקשת אחר דהא הוה מישראל דאיוב

שריית ע"י שלא בסתר הנבואה להם היה נמי

מבלעם הקושיא ובעיקר בבלעם כמו השכינה

דשכיב בתר תלמודא דה"ק קושיא דלאו נ"ל

אחר עד אלא בקש דלא כו' שרתה מי משה

דשכיב לבתר מי"א לבר תנאי וכולהו מותו

בחיי הוה בלעם נבואת אבל איוב היה משה

ודו"ק. משה

- להרמב"ם. תימן נאמיןאגרת שלא

ועמר זיד הערבייםבנבואת ישמעאל מבני 2]

המו"ל] למנהיגים. להם בשבילשעמדו זה אין

עד ההמון שחושבים כמו מישראל שאינם

שהרי מאחיך מקרבך ממלת לדייק שנצטרך

כולם ואליהוא ואליפז ובלדד וצופר איוב

מישראל שאינם פי על ואף נביאים אצלנו

פי על ואף שקר נביא עזור בן חנניה וכן

או בנביא נאמין אבל מישראל שהוא

וכל יחוסו... מצד ולא נבואתו מצד נכחישהו

או לכהונה מיוחס שיהיה בין שיעמוד נביא

מכל שאחת ויאמר עמלקי שיהיה או ללויה

חיובה שבטל התורה בספר הנכללות המצות

שהוא רבינו משה של נבואתו והכחיש שקר

נכחישהו לפיכך עולם עד ולבנינו לנו אמר

זה על יכולת לנו תהיה אם אותו ונהרוג

עמלקי שיהיה שאפשר שכתב מכך גם הדיוק [אולי

כשמכחיש שרק נדייק ועוד נביא בשם וקורהו

צ"ע. לו, נשמע נבואה בסתם אך אותו נהרוג מצוות

המו"ל].
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למעשי מעשיי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד וכל רוה"ק, להשראת

וצריך זיך, ביי גענארט זיין ניט דארפמען שמ"מ אלא ויעקב. יצחק אברהם ַַאבותי

שביעי שהוא הוא השביעי מעלת וכל תעמוד. אל גדולים במקום אשר לידע

אלא ויקרא תקרא דאל הראשון ושליחות עבודת דורכפיהרן קען ער אז ַלראשון

שממשיך אלא עוד ולא השכינה, הממשיך שהוא דהשביעי החביבות וזהו ויקריא.

בתחתונים. שממשיך יותר ועוד השכינה. עיקר

היותוהנה דעם חביבין, השביעין דכל השביעי, דור מאתנו מכאו"א תובעים זה

ובכמה עבודתנו, ע"י ולא בחירתנו עפ"י לא הוא השביעי בדור שאנחנו שזה

אנחנו שנמצאים חביבין, השביעין כל הנה מ"מ רצוננו, כפי שלא אפשר ענינים

ולא השכינה, המשכת לגמור – והעבודה דעקבתא, בסיומא דמשיחא, בעיקבתא

דוקא. ובתחתונים שכינה, עיקר כ"א שכינה רק

אח"כד) וגם היתה בתחתונים שכינה דעיקר בהמאמר שמבאר אחרי והנה

בבית הי' אלקות גילוי ועיקר אומר: דוקא לארץ (השביעי) משה המשיכה

לא בתוכו בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו דכתיב הפסוק) ע"ז (ומביא המקדש

ארץ יירשו צדיקים מש"כ) (ג"כ וזהו מישראל, כאו"א בתוך בתוכם אלא נאמר

(היינו משכינים שהם מפני ג"ע, שהוא ארץ יירשו דצדיקים עלי' לעד וישכנו

מבאר אינו עד דשוכן הזה (הענין וקדוש מרום עד שוכן בחינת ממשיכים)

באתי וזהו למטה, בגילוי שיהי' הזהר) מאמר עפ"י בלקו"ת הוא ומבואר בהמאמר,

והענין היתה. בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה עיקרו שהי' למקום לגנוני לגני

דהנה דוקא) בתחתונים שכינה עיקר היתה מה מפני להבין הענין (ביאור הוא

ית' לו להיות הקב"ה דנתאוה העולמות, והשתלשלות בבריאת הכוונה תכלית

בתחתונים. דירה

בזהוהנה מבאר הזקן אינוטרבנו וירידתם העולמות השתלשלות תכלית אשר

ואא"ל ית', פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים, עולמות בשביל

פל"ו.ט) בתניא

)

ט: -הערה פל"ו. תכליתתניא והנה

ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות

הואיל העליונים עולמות בשביל אינו למדרגה

הוא התכלית אלא ית' פניו מאור ירידה ולהם

להיות ית' ברצונו עלה שכך התחתון עו"הז

ואתהפך ס"א אתכפיא כד ית' לפניו רוח נחת

ב"ה סוף אין ה' אור שיאיר לנהורא חשוכא

ביתר כולו עוה"ז כל של והס"א החשך במקום
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וכמ"ש העצמות, בכח רק הוא דהבריאה ידוע דהנה הירידה. בשביל הוא שהכוונה

לו ואין מעצמותו הוא שמציאותו ועצמותו מהותו אשר וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק

ממש. המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ח"ו, קודמת עילה

שתכלית לומר א"א וא"כ מהעצמות, אם כי מהגילוים אינה שההתהוות היינו

ההעלם גילוי הוא האצי' עולם גם שהרי העליונים, עולמות בשביל היא ההתהוות

גבוה במדרי' היו בהעלמם האצי' אורות כשהיו כי ית', פניו מאור ירידה זהו וא"כ

גילוים, בשביל הוא שהעצמות אא"ל הרי גילוים רק שזהו שכיון ועוד יותר. הרבה

זו בפרשה האמצעי אדמו"ר וכמ"ש התחתון. עוה"ז הוא שהתכלית (פ'יאלא

שמציאותו נרגש דבעוה"ז לעוה"ז, העליונים עולמות בין ההפרש בענין בשלח)

דאור ואור, נברא בין ההפרש שתא, דהאי דר"ה בההמשך (וכמבואר מעצמותו

מאור, שיש ומגלה מראה עצמו האור אור, רואים דכשאנו המאור, על ראי' הוא

שהוא זאת עוד אלא בורא, מגלה שאינו בלבד זו לא הנה הנברא יש משא"כ

השכל שמצד (אלא מעצמותו שמציאותו נרגש ואדרבה זה, על ומסתיר מעלים

עכ"פ נדמה שיהי' גופא זה הנה מ"מ בהרגשתו, רק שזהו ואף כן)). שאינו מוכרח

נמצא מעצמותו. שמציאותו מהעצמות ששרשו מפני זהו מעצמותו שמציאותו

דלעילאי) כגונא ד"ה בשלח הזהר לסופו.בביאורי קרוב

)

מהארתו החשך מן אור ויתרון עז ויתר שאת

לבושים ע"י שם שמאיר עליונים בעולמות

א"ס אור ומעלימים המסתירים פנים והסתר

במציאות. יבטלו שלא ב"ה

י כגונא:הערה ד"ה בשלח זהר ביאור

מהצ"צדליעלא.- הזוהר בביאורי שהמילים [היות

ובפרט אתר שעל מדבריו העתקנו ברורים יותר היו

מאמרים על מיוסדים הם הללו הזוהר שביאורי

והצ"צ האמצעי אדמו"ר בפני הזקן אדמו"ר שאמר

המו"ל] ואילך. 233 ע' תש"ח בסה"מ וביאורכמובא

לבנות איך המחשב מאדם עד"מ ידוע הדבר

דסוף כו' עליות ע"ג עליות לבנות ורצות בנין

הבנין מתחלת במחשבתו קדמה הבנין מעשה

הגשמי האדם עד"מ כן כו' לבנות כשמתחיל

שהוא דאצי' העליון העפר יסוד מבחי' שנעשה

ובמחשבה כו' השתלשלות בסדר מעשה סוף

כו' ים בבחי' שנבראו המלאכים לכל קדם הוא

מן נפרד להיות זה כח בו ומצא זה ומחמת

מקורו אל יצטרך בלתי גמור יש ולהיות העפר

ארץ מבחי' ההשתל' שלפ"ע שאע"פ כנ"ל

שנראה עד אלקי אור בו נתצמצמת העליונה

אינו הוא שהיי אמת אינו וזה כו' ודבר ליש

אלא למעלה היש אמיתת כמו אמתי ודבר יש

כאלו שנראה מה עכ"ז כו' ודבר ליש שנראו

אלקי כה לזה שיהי' מוכרח נו' יש באמת הוא

במחשבה שקדם מצד והיינו כו' זה השומע

להיות בכחו יש ע"כ האמיתי היש הוא ששם

כו'. מקור לשום מצטרך אינו כאלו יש



תשי"איד שבט, יו"ד

שענינם העליונים עולמות בשביל אינה וההשתלשלות בהבריאה שהכוונה מובן

היינו עצמי, כ"א גילוי שאינו לו שנדמה התחתון, עוה"ז הוא הכוונה כ"א גילוים,

העצמות, נתגלה ואתהפכא, אתכפיא ע"י בו, העבודה וע"י מעצמותו, מציאותו

העולמות. והשתלשלות בריאת הי' בשבילו

הצ"צה) אדמו"ר שמביא להשיטה מיבעי לא גילוייאוהנה הוא דאצי' הכלים שגם

ירידה זה הרי כי האצי' בשביל הכוונה אין בודאי הרי זו דלשיטה ההעלם,

בסוףיא) (נדפס שיטות ג' בדרוש

וידבר ד"ה ועיין ח"ב*). להצ"צ ספהמ"צ

פתח לד"ה הגהות תרס"ד. אכה"ד אלקים

כי אדם ד"ה תרנ"ח. – שבתו"א אלי'

תרס"ו. יקריב

ואילך רנט ע' ענינים אוה"ת *

)

יא: המצוות-הערה בשורשספר הוא המקור

בכינוי כן גם הקרוי ואילך) ג (פרק התפילה מצוות

לספהמ"צ הרבי בהקדמת כמובא דספהמ"צ ח"ב

ומלובש- מאיר ב"ה א"ס שאור כנודע

דר"לבס כו' חד וגרמוהי איהו וכמ"ש פירותיו

הכלים הן וגרמוהי אא"ס עצמות על איהו

בהן ומתלבש מתייחד ית' שהוא דאצי' די"ס

ממש א"ס בבחי' המאור מעין הוא והאור

כמו הנ"ל משמות השם עליו יתכן ולפיכך

רצונינו אל ששם אע"פ בחסד אל שם ענין

הוא כן באמת הרי מ"מ ממש עולם לבורא

ובא כשמאיר עולם לבורא בזה דכוונתינו

לבורא כוונתינו אלקים ושם כו' חסדו במדת

ושכינה כו' גבורתו במדת ובא כשמאיר עולם

ונמצא כו' מלכותו במדת ובא כשמאיר היינו

ממש שונות לע"ס שמות עשרה שהן אע"פ

ממדת שכלול רק גבורה אינו הוא שהחסד

אינה הגבורה וכן חסד עיקרו ומ"מ הגבורה

וכן גבורה ועיקרה מהחסד שכלולה רק חסד

בהשמות שינויים אין מ"מ המדות כל בשאר

ממש עולם לבורא בהן שהכונה כיון שמ"מ

כשמלובש לו כוונתינו אם לן איכפת מאי א"כ

שכוונתינו כיון גבורתו במדת או חסדו במדת

בין ממש פשוט א' אור הוא והרי ממש לו

בגבורה המלובש ובין בחסד המלובש האור

דוכתייהו דאחליפו אמרו שמה"ט לך ותדע

עצמו האא"ס כי וכו' הגבורה בכלי החסד אור

כמו עד"מ וה"ז כו' מחו"ג ומושלל מופשט

פעמים לזולתו מתנה כשנותן ודם בשר מלך

שהגם השמאלית בידו ופעמים ימנית בידו

כי חד כולא מ"מ מזה זה מובדלים שהידים

על והיינו נתן שהמלך אומרים אנו בשניהם

ידו על שנותן כלי אלא אינו והיד פנימיותו

הוא א' המלך שנים הם שהידים אע"פ וא"כ

כו' הידים חיות שהוא כו' ושכלו נפשו והוא

מחולקות בחי' יו"ד הם שהספי' אע"פ וכמ"כ

שהוא הוא א' בתוכן המתפשט האא"ס מ"מ

מכוונים אנו ולו עולם הבורא ממש הא"ס אור

השמות כל ושאר כו' אלוה אל בקריאתינו

התשובה אך חז"ל... לו שכינו או לו הידועים



טו לגני באתי

הנה מאין, יש בריאה הם שהכלים שם שמביא השני' להשיטה גם אלא גילוים, ורק

)

בהספי' המלובש שהאא"ס דאע"פ הוא בזה

מ"מ הפשיטות בתכלית פשוט אחד עצם הוא

שינוי יהי' בעולמות והשפעתו פעולתו לענין

יאיר ידה ועל ובה חסדו במדת שכשמתלבש

ורב חסדים גלוי בהי' הפעולות יהי' בעולמות

ובה גבורתו במדת וכשמתלבש לעולמות טוב

בחי' הפעולות יהי' בהעולמות יאיר ידה ועל

בין האור בעצם ח"ו שינוי שיש ולא ח"ו דינים

דזה בגבורה להמלובש בחסד המלובש האור

כו' שניתי לא בו ונאמר אא"ס שהוא כיון אינו

משום והיינו בההשפעה הוא שהשינוי אלא

כ"א בהעולמות החיות משפיע אינו שהאא"ס

אצל החיות להגיע הכלים שהן הנ"ל הספי' ע"י

צ עצמו מצד ית' שהוא ולא ריךהנבראים

בבחי' הן שהעולמות משום אלא הנ"ל לכלים

כו' שנה ת"ק מהלך לרקיע מהארץ וגבול מדה

ג"כ הן כו' החיות ושוקי החיות קרסולי וכן

מאא"ס החיות לקבל לבע"ג וא"א וגבול במדה

ג"כ הי' דא"כ משום בע"ג הבלתי עצמו

היותן וסיבת כו' גבול בלי בבחי' המקבל

ע"י אותן מחי' שאא"ס משום הוא גבול בבחי'

שכן וכיון ההגבלה... בא שמהן הנ"ל הכלים

מאא"ס הנמשכת שההשפעה מבואר הרי

דאצי' י"ס הנק' הנ"ל הכלים ע"י להעולמות

להיות הכלי ערך לפי ומתצמצמת נעשי' היא

עצמו שהאא"ס כמו ולא ותכלית גבול בבחי'

ג"כ שהיא מובן וממילא כו' גבול בלי הוא

שעל הכלי ומהות תמונת כפי ונשפעת נעשית

כלי ע"י הנמשכת ההשפעה כגון נשפעת ידה

מדת על המורים ברואים ממנה נתהוו החסד

וההשפעה כו' והמים האור כגון החסד

ממנה נתהוו הגבורה כלי ע"י הנמשכת

הרקיע כגון הגבורה על המורים ברואים

אע"פ והנה המדות כל בשאר וכן כו' המבדיל

ומשפיע החסד במדת המלובש שהאא"ס

איננו זו מדה ע"י חסדים מבחי' השפעות

מדה בבחי' להיות הפשוט ממהותו ח"ו משתנה

זה בין שינוי יש זה לענין הרי מ"מ ח"ו פרטית

במה והוא גבורה בבחי' להתלבשותו האור

חסדים משפיע בחסד שכשמתלבש

כו'... גבורות משפיע בגבורה וכשמתלבש

דייקא בחסד הוא אל ששם אמרו שפיר ולכן

לבורא זה בשם שכוונתינו אע"פ בגבורה ולא

זה בשם נק' שהבורא היינו מ"מ עולם

אלקים בשם ונק' כו' חסדים כשמשפיע

ח"ו דין לעשות הגבורה במדת כשמתלבש

במדת כשמתלבש הוי' ש' בחי' הוא ועד"ז

שהשמות א"ש ונמצא כו' עמו לרחם רחמים

הוי' שם מזולתו מיוחדת פעולה א' לכל יש

או אל ושם דין בחי' אלקים ושם רחמים בחי'

על הכוונה בכולם ואעפ"כ כו' חסד בחי' אלוה

ממש. ית' הבורא

שגםהוספה: מצאתי דף(לאח"ז בספהמ"צ

ח"ב)קסט,א שנקרא העיקרי החלק (והוא

מה"מ הרבי התכוון לכך ואולי בנדו"ד מדבר

הענין אך - מדבריו) גם נעתיק לכן שליט"א

אינו מ"מ גבול בבחי' הם שהכלי' דאע"פ הוא

אלקי החיות של הגבול ענין ע"ד כלל

גבול בבחי' שהוא הנבראי' בתוך שמתלבש

כלים בחי' משא"כ שנה ת"ק מהלך ממש

אלא א"ס בבחי' ממש אלקות שהן דאצי'

ר"ל האור את מגבילים שהם הוא שענינם



תשי"אטז שבט, יו"ד

מאין יש הכוונה אין מאין יש בריאה הם שהכלים אומרים שאנו שמה בכ"מ מבואר

)

כח בחי' שיששהוא והצמצום ההגבלה

והשפעב הכח יומשך שלא במה האצי' עצמות

צמצום בו ויהי' מדאי יותר מהאא"ס אלקי

שתהי' עד השפע את ולעצור לעכוב ועכבה

הצמצום של והכח גבול בבהי' ההשפעה

לצמצם מיוחד כה הוא בעצמות הזה והעכבה

הצמצום וכח אור הנק' העצמות של הכח שפע

בבחי' אינו עצמו שהכלי ונמצא כלי נקי זה

ההשפעה לשתהיה שמגביל רק אלא כלל גבול

מצד כי ממש גבול בבחי' מהאור הנשפעת

ממש א"ס בבחי' החיות השפעת היי האור

הנבראי' היו לא ואז המאור מעין הוא שהאור

ומדה בגבול שיהיו וכדי כלל ותכלית בגבול

השפעת שיהי' דהיינו בכלי האור נתלבש

לענין ומצמצם המגביל אלקי כח ע"י האור

זה שכח ואע"פ ומדה בגבול ההשפעה שתהי'

ההשפעה שמגביל רק כלל מוגבל אינו עצמו

כשפועל התחתון באדם זה דוגמת ויובן כוי

היא הכתיבה והנה וכדומה לכתוב שבידו בכח

רק תחלה לכתוב בצמצום היד הכח המשכת

כזו והובאה הולכה של בתנועה אלף אות

אחר בסגנון הולכה ג"כ שהוא ב' אות ואח"כ

שיוכל היד כח עצמו' לגבי צמצום הוא וכ"ז

לא כן מתפשט הי' ואילו מאד הרבה להתפשט

הוא זה וצמצום הנ"ל אותיות כלל מתהוי' היו

עצמו היד מכח רוחני כח היד בכלי שיש ממה

שביד המעשה כח את ולעכב לעצור שפעולתו

דהיינו וכך כך בקצבה אלא יתפשט שלא

ג' כאן יש ונמצא כו' אלף אות ציור לכתוב

הי' עצמו שמצד שביד המעשה כח הא' דברים

הכח הב' כ"כ, וצמצומי' קצבה בלי מתפשט

ההשפעה הג' ולצמצם, לעכב שפעולתו שביד

המצמצם כח ע"י שביד המעשה מכח הנמשך

וכותב זה צמצום ממש בפועל כשמקיים והוא

השפעה לידי היד כח בא הרי לבד אלף רק

על נגלית בפעולה היד מכח שנמשך והוא

מוגבל הוא זו השפעה ואמנם אלף אות הנייר

אות התהוות כדי רק גמור בצמצום ומצומצם

כח עצם לגבי חשיבא כלא והוא לבד אלף

יותר מאד הרבה כחו להתפשט שיכול שביד

כו'. מזעיר המעט זה מכח

- ענינים התורה אינואור אצילות עיקר

הנמשך מהמאציל האור אלא עצמן הספי'

כלי כמו הם הספירות כמ"ש בתוכן ומלובש

ית' הראשונה הסבה והתפשטות כו' האומן

אח"כ וכ"כ עכ"ל אצי' נק' האלה בכלים

דיחודא לזווגא סימנא הזהר מאמר בהביאו

שקורא במדות העלות עלת והתפשטות וז"ל

עכ"ל למעלה פי' כאשר האצי' והוא היחוד

ספ"ב וכלים עצמות בשער בשמו הפרדס וכ"כ

וכח אצי' שהם שאמרו מה אמר ר"מ כי

השגחתו אל דוקא הוא כו' המאציל

עכ"ל הספי' לא אבל הספי' בתוך המתפשטת

בכמה ז"ל אדמו"ר הלך זה בדרך ולכאורה

ואמר תמצא מאין והחכמה בפי' דרושים

שבתותי את בד"ה מאין יש בריאה דהיינו

אפי' שלכן מטך את הרם ואתה ובד"ה תשמרו

מאין יש בריאה היינו דבריאה אדם נק' א"ק

בהע"ס המלובשים האורות הם אצי' בחי' וא"כ

מעין שהאור וחיוהי איהו בד"ה באג"ה כמ"ש

אצי' ג"כ הם הכלים כי לומר נ' אמנם המאור

כ"א א"ס מהאור אינו אצילותם אלא ממש



יז לגני באתי

העלם בחי' שהיא מהרשימה הכלים ששורש מפני האור, לגבי דוקא זהו כ"א ממש,

)

נוגע שאינו הצמצום אחר שנשאר מהרשימו

מבחי' רק נאצלים שהם וכיון כלל... להאור

שהוא אחרהרשימו שנשאר הגבול כח

לקרותם שייך ממש אא"ס לגבי לכך הצמצום

מ"ש היא שניה שטה מאין... יש בריאה ג"כ

מגן בספר דוד הר"ר בשם פ"ד ד' שער הפרדס

דסבירא דוד במגן עדיין זה מצאתי ולא דוד

עצם אלא כאן שאין אלהות עצם שהם ליה

המאציל הוא והפשיטות האחדות בתכלי' אחד

אל בהצטרף בו הבחי' חילוף לפי אשר

רבים בשמות יקרא המתחלפות פעולותיו

מהמדרש... ראי' והביא ע"ס שהוא בו ויאמר

שהספירות שאע"פ להראות הזהר... וממאמר

אל הבחי' מצד עשר במספר רבות הם

ממש. [זה שהם לומר נוכל מ"מ פעולותיו

האלוקות עצם לומר רצוני הוא המו"ל]

פרק סוף שם והפרדס עכ"ל בתכלית הפשוט

והוא ע"ס בענין ג' שטה הרבה... עליו השיג ג

שמותיו נק' הם במאצילן הגנוזות שע"ס

מהו"ע לגבי האדם של שם כערך ור"ל יתברך

בפ"ע וגם עצמותו לגבי השם כלל ערוך שאין

שבו זולתו בשביל אם כי להשם צריך אינו

שהם ית' מדותיו שכל פי' לקוראו... פונה וע"י

אפים ארך אל כמו כו' העולמות כל המהווים

שמותיו רק הם כו' חסד ונוצר וכן חסד לרב

ית' מעצמותו וזיו הארה רק והוא בלבד ית'

שאין הגשמי באדם השם קריאת וכמשל

עצמו בשביל שלו להשם עצמו האדם מצטרך

פי' לזולתו מצטרך הוא שלו השם ורק אך

אז לחבירו שיפנה אותו לקרוא כשצריכים

אין אבל שלו השם קריאת ע"י אותו קורא

כמו והוא כנ"ל עצמו בשביל השם מצטרך

כו' חסד איזה לו שישפיע אליו חבירו כשצריך

קורא אזי גדול ורוגז בכעס העת באותו והוא

כו' גדול חסד בעל שהוא איך חבירו אליו

כו' לו שקורא עליו חסד שם הקריאת שעי"ז

בלבבו אצלו שיש חסדו מדת את אצלו מעודר

כ שם הקריאת וע"י אתבהעלם מעורר ו'

אליו שיתגלה בהעלם שבלבבו חסד המדת

שהוא ואף ממנו שמבקש הדבר אותו לו שיתן

חסדו שמדת פי' גדול ורוגז בכעס העת באותו

ע"י מעוררו אעפ"כ כו' גדול בהעלם אז הוא

כנ"ל חסד בעל שהוא עליו חסד שם הקריאת

לגילוי ההעלם מן אליו חסדו מדת שיתגלה

כשצריך ומכ"ש כו' שמבקש מה לו שיתן

לו ושישפיע מרבו חכ' השפעת לקבל התלמיד

קריאת על ג"כ מעוררו כו' חכ' דבר איזה רבו

גדול חכם שהוא איך לו שאומר עליו חכ' השם

חכ' הדבר את ממשיך הקריאה שעי"ז כו'

שישפיע גילוי לידי שיבוא רבו אצל שבהעלם

הוא ב"ה שא"ס ממש למעלה כמ"כ לו...

מגדר ותכלית קץ אין עד ומתנשא רם בעצמו

אני כדכתיב כלל העולמות להתהוות השפעה

אל כלל שינוי שאין כו' שניתי לא הוי'

ולאחר כו' שנברא קודם בין ית' עצמותו

ומובדל קדוש ממש שוה שהוא כו' שנברא

מבחינת רק הוא העולמות כל התהוות ורק

והוא ית' ממנו וזיו הארה רק שהוא בלבד שמו

הוא השם כ"א כלל להשם מצטרף אין בעצמו

ופי' במשל כנ"ל לזולתו השפעה בשביל רק

חסד ורב אפים ארך א-ל שהם ית' שמדותיו

כו' העולמות כל המהווים שהם כו' חסד ונוצר



תשי"איח שבט, יו"ד

בריאה כמו הם האור לגבי ולכן בהעלם, שמקורם באופן הוא מציאותן גם ולכן

)

של קריאת שע"י פי' בלבד שמותיו רק הם

נמשך חסד רב שהוא עליו חסד שם העולמות

ית' ממנו החסד והתפשטות התגלות להם

רק הם שהם כו' ליש מאין ולקיימם להחיותם

התהוות לצורך שהם בלבד ית' שמותיו בחי'

שמות בחי' רק הם הנאצלים הע"ס העולמות...

בעצמיות ופי' כו' שמות עשרה שהם בלבד

שהוא כו' גנוזות אף י"ס כלל אין ב"ה א"ס

בחי' הם הנאצלים הי"ס כ"א כנ"ל פשוט עצם

צדק: הצמח כותב העמוד [בשולי שמותיו

עשר ליה דסבירא הרמ"ר בין ממוצעת זו שטה

גבורות בעל דעת וכן בריאה כמו הם ספירות

שמותיו]. הן אלא עצמיות שהן ב' שיטה ובין ה'

- תרס"ד. אלקים דבאמתוידבר הוא והענין

פשוטים שהן אלא ע"ס ג"כ עצמן בהאורות יש

דחו"ב ממש ספי' ומציאות והיינו הכלים לגבי

זה ניכרת מציאות בבחי' שהם שבכלים וחו"ג

ג"כ בהם יש אבל בהאורות שייך אינו באמת

היו שבעקודים בע"ח מבואר מזו וגדולה ע"ס

עשר האורות הי' הרי אחד, בכלי אורות עשר

אלא אורות עשר בבחי' הם דבאצי' וכ"ש כו'

וז"ש כו' ממש פשוטים המה הכלים שלגבי

מה בלי הם מ"מ ע"ס היותן דאם מה בלי ע"ס

שרשן הכלים כי הכלים לגבי ממש מהות בלי

כידוע הגבול כח בחי' שהוא מהרשימה

מהאוא"ס דשורשו מהקו נמשכים והאורות

לגבי מהות בלי בבחי' הם ולכן גבול הבלי

אמרו הרי יומין דעתיק חו"ג וכמו כו' הכלים

הגבו' בחי' וא"כ עתיקא בהאי שמאלא דלית

הכח בחי' הוא כ"א גבורה בחי' אינה דשם

והשפעת במ"א וכמ"ש החיות ותגבורת והעוז

למטה לירד כח בבחי' שבא יותר עליון אור

מבחי' הוא כו' הנשמות המשכת וכמו מטה

החסד בחי' וכמו"כ כו' יומין דעתיק גבורה

מה הוא כ"א החסד מדת בבחי' אינה דעת"י

והחסד במ"א כמ"ש כו' חיים מלך פני שבאור

הוא וכן כו' מזה זה הפכים אינם הגבורה עם

דע"י מהאורות ששרשם דאצי' דע"ס באורות

ששרשם דאצי' דע"ס באורות הוא וכן כו'...

להיות יכול ולכן יומין דעתיק מהאורות

חו"ג מבחי' ששרשן לפי דוכתייהו אחליפו

מציאות לגבי מהות ובלי פשוטים והם דעת"י

עצמיים האורות בבחי' וזהו כו' הכלים ומהות

בבחי' ה"ה מהכלים עדיין למעלה שהם כמו

כאשר אבל הכלים לגבי ממש פשוטים אורות

הכלים הרי בכלים מתלבשים האורות

תואר בבחי' האורות את ומתארים מגבילים

אז שגם היות ואם הכלים מהות כפי ותמונה

שאין הפרדס וכמ"ש בעצם פשוטים הם

להיות יכול ולכן בעצם בהם נקנה התואר

כו' אחליפו

ממש עצמיים האורות כמו אינם מ"מ כנ"ל

הכלים כי כו' החסד ואור החכ' אור בשם ונק'

עושים ה"ה וחסד חכ' מציאות בבחי' ה"ה

וכמו כו'... כזה באופן ג"כ בהאור וציור תמונה

שם נק' החסד לאור כלי שהוא אל שם

האור ועצם הכלי ועצמית מהות לתאר התואר

וזהו כו' הגבו' לאור כלי שהוא אלקי' בשם וכן

הכלים עצמיות שהן הכלי' פנימיות בחי'

שהן מה כ"א עדין ולפעול להשפיע שאינם

הוא בהם התתלבש האור וגם לקבלה כלים

ופנימיות כו' מה דבר לפעול שאינו עצמי בחי'



יט לגני באתי

עולמות הכוונה דאין מובן א"כ ההעלם, גילוי הם הרשימה לגבי אבל מאין, יש

)

ממש עצמיים האורות עם מתאחדים הכלים

הוא דאיהו חד וגרמוהי איהו אומרים זה ועל

שלמעלה הפשוטים העצמיים האורות בחי'

עצמיות הן וגרמוהי בכלים מהתלבשות עדיין

עם מתאחד התואר דשם חד והן כו' הכלים

בשמות הוא מזה והדוגמא העצם... האור

ב' בזה שיש וכו' ואלקי' אל בש' למעלה

שהוא והפעולה הכינוי שם מדריגות

שהוא האור וחיצוניות הכלים בחיצוניות

בשמות הב' והמדרי' כו' לבד ולהשפיע לפעול

שם ונק' הכלים פנימיות בבחי' שהם כמו אלו

לפעול ולא והאור הכלי עצם שמתאר התואר

והמדרי כו' האורעדיין עצם בבחי' הוא הג' '

בכלים התלבשות מבחי' למעלה שהוא כמו

הכלים ועצמיות פנימיות עם שמתאחד אלא

כו'.

תרס"ו. יקריב כי דאצי'אדם הכלים ענין -

האור את המגביל הוא הכלים דענין ידוע

בבחי' הוא שהאור השיטה (ע"פ והשפע

בחי' הם והכלים גבול בלי בבחי' פשיטות

הוא דהקו שנת"ל הגם דהנה כו') גבול

דאצילות והאורות וגבול מדה בבחי' המשכה

אורות בבחי' ה"ה מ"מ כו' ע"ס בבחי' הן

שיכול ממש גבול בבחי' ואינן המאור ש-מעין

בבחי' אינן וגם א"ס בבחי' התפשטותן להיות

שהאורות לפי והיינו כו' ממש וחסד חכמה

איהו וכמאמר המאציל אוא"ס עם מתייחדים

הוא חיוהי פי כו' חד וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי

שמיוחדים האור מעצמות האורות המשכת

בהאורות וכמו"כ כו'... בעצמות ממש

מ"מ פרטים אורות שהן הגם דאצילות

שנוגע מה (כי כו' א"ס בבחי' הוא התפשטותן

בבחי' הוא שהתפשטותן הוא לענינינו כאן

בבחי' המשכתן להיות מגבילים והכלים א"ס

היחוד מצד שזהו ג"כ צ"ל (ומ"מ כו') גבול

גבול שבבחי' המשכה הן דהלא במאצילן

להתפשטותן א"ס בבחי' שהן מה וא"כ ומדה

לפי אמנם במקורן והדביקות היחוד מצד זהו

הענין מובן פשוטים דהאורות השטה

הל והכלים גבול בלי הן שהאורות בפשיטות

והן מהותן בעצם הן האורות את המגבילים

האור הגבלת דעיקר ונמצא כו') בהתפשטותן

אע"פ דבאמת הוא הענין אך הכלי... ע"י הוא

כלל ערוך אין האור את המגביל היא שהכלי

גבול לענין שבנבראים אלקי החיות לגבול

בשם שניהם שיקראו הגם דאצילות שבכלים

דחיות הגבול כי בהיות כו' גבול ובלי א'

ותכלה סוף לו שיש ממש גבול הוא הנבראים

דאצילות כלים אבל וכדומה שנה ת"ק במהלך

שהן להיות כלל קץ להם ואין סוף להם אין

אך כו' א"ס בבחי' ג"כ ה"ה ממש אלקות בחי'

הוא הענין האור את מגביל שהוא מה

חוץ לא אלקות עצמות בבחי' היא שההגבלה

במה האצילות של הפועל בכח דהיינו ממנו

מדאי יותר אלקי והשפע הכח יומשך שלא

כח את ולעצור לעכב ועכבה צמצום בו ויהי'

לצמצם מיוחד כח בעצמות לזה יש הנה השפע

ולכן כו' כלי בשם יקרא וזה העצמות כח את

חוץ רק והעכבה הצמצום את פועל ה"ה

חוץ לפעול האור בהתגלות דהיינו לעצמותו

מצמצם אינו העצמות בכח אבל לעצמו

כו'. כלל ומעכב
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ידי על הנה שעכשיו ואף ואתהפכא. דאתכפיא בעוה"ז העבודה כ"א העליונים

)

- תרנ"ח שבתו"א אליהו פתח לד"ה הגהות

דאצילות בע"ס למעלה יובן מכ"ז והנמשל

תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת דאמר

בלבד כלים רק שהן כו' ע"ס לון וקרינן

בגדר אינו אוא"ס דעצמיות אוא"ס לבחי'

ע"ס בחי' ולהיות כו' וחסד דחכ' התחלקות

כמשית"ל כו' בעצמותו וצמצום ירידה זהו

העצמות אל בלבד לבושים רק הן הע"ס ולכן

שנק' אלא כו' ממש עצמות בחי' ואינן

שהן והיינו סתם לבושין ולא תיקונין

לבושין בבחי' ואינן העצמות עם מיוחדים

מחוברים לבושים בחי' כ"א ח"ו נפרדין

להיות אותו ומגלים העצמות עם ומיוחדים

אופן כפי ע"י ויפעול אור גילוי בבחי'

בעולם הן כו' וספי' ספי' בכל הפעולה

הקו והארת דאצי' דע"ס הכלים וגם האצילות

אצילות שבין הפרסא את בוקע שבתוכן

כמ"ש בי"ע בעולמות ונמשך כמשי"ת לבי"ע

וביאור חד... וחיוהי איהו ד"ה ך' סי' באגה"ק

הכלים ענין בקצרה לבאר צריכים הענין

אם שיטות ב' שיש ידוע דהנה דאצילות

מאין יש בריאה הן או אצילות ג"כ הן הכלים

בחי' הם שהכלים הוא המערכת ושיטת

הכמוס הכח בחי' שנתגלה והוא אצילות

התחדשות וא"ז כו' הפועל אל מהכח והחתום

מפני התחדשות נק' דבריאה גמורה

שנעשה ומה במקורו הי' לא היש שמציאות

באצי' משא"כ חדש דבר הר"ז יש מציאות

שהי' אלקות כחות כ"א ח"ו יש בבחי' שאינן

כו'... הגילוי אל ההעלם מן ונתגלה בהעלם

טעה"מ בס' מרקאנטי מנחם הר' דעת אמנם

פ"ג בחייט לשונו באריכות הובא שלו

בקצרה פ"א וכלים עצמות שער ובפרדס

המתפשטים האורות הן האצילות עיקר אשר

ממש... אצילות אינן הכלים עצם אך בהכלים

המערכת בין ההפרש דעיקר צ"ל ולפי"ז

אינן דלהפרדס הכלים בבחי' הוא להפרדס

פ"ו הרמ"ר שיטת בדרוש ועמ"ש אצילות

לפי האור אבל אצילות ג"כ הם ולהמערכת

בעצם פשוטים אורות בחי' הם שניהם דעת

האור את מגביל דהכלי צ"ל להמערכת וגם

המערכת דלדעת י"ל ומ"מ וכמשנת"ל כו'

האריז"ל דעת וכ"ה ממש אלקות הם שהכלים

גם ממילא שם הרמ"ר שיטת בדרוש כמ"ש

וי"ל אחר... באופן הוא בהם האורות הגבלת

לדעת שגם ספ"א שם שנתבאר מה לפי דזהו

אלא ח"ו ברי' הם שהכלים הכוונה אין הרמ"ר

כו' מהרשימה שנאצלו רק אצילות ג"כ שהן

לומר שייך מהרשימה ההתהוות אופן ועל

כו' במקורו דביקות בבחי' שאינו לפי בריאה

ב ממשוכמשנת"ל אלקות הן מ"מ אבל אורך

בבחי' שהם גם לכן אלקות בחי' שהן ולהיות

מ"מ כו' וחסד חכ' בחי' וגבול מדה

להוותם פשוטים אורות בהם מתלבשים

שחידש מה לפי אמנם כו'... ולהחיותן

דגם הנ"ל אוא"ס ענין להבין לד"ה בההגהות

הכוונה אין פשוטים דהאורות השיטה לפי

פשוטים שנקראים אלא לגמרי פשוטים שהן

בחי' ג"כ בהם יש באמת אבל הכלים לגבי

חכ' מציאות בבחי' שאינו רק כו' וחסד חכמה

ולכן הכלים כמו מוגבל בציור ממש והסד

פשוטים הם הכלים לגבי
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עיקר עכשיו שגם אומרים אנו איך וא"כ באצילות, אורות מוסיפים המצוות עשיית

מהר"ש אדמו"ר מבאר ע"ז הנה דוקא, העוה"ז הםיבהכוונה באצי' אלו שאורות

שני'יב) הגהה ועיין תרמ"ב. נתן פזר תרנ"ח.בד"ה נא, ארדה ד"ה פ"מ. בתניא

)

הגלוי' חכ' לגבי ח"ס וכמו וגבול ציור מכל

הן הגנוזות דע"ס י"ל לפי"ז שם כמ"ש כו'

הנ"ל בהגהות כמש"ש האורות ומקור שרש

הן שהע"ס המערכת לשיטת כמו י"ל והענין

בבחי' הם שהע"ס צ"ל הרי עצמות בבחי'

הרמ"ר שיטת בד"ה וכמ"ש בל"ג ובבחי' א"ס

בלי הם מ"מ ע"ס שיש גם זו דלשיטה פ"ט

וכן בל"ג בבחי' חכ' היא דחכ' והיינו גבול

מה בלי ע"ס בס"י מ"ש וזהו כו' החסד

שהחכ' ומ"ש כו' סוף להם שאין עשר ומדתן

שאין מה הכוונה אין בל"ג בבחי' חכ' היא

בבחי' שאינו אם כי לבד להתפשטותה גבול

חכ' שהיא עלי' לומר שנוכל עד מוגבל ציור

כו'. האחרות מהספי' ולחלקה

יב: -הערה תרמ"ב. נתן פזר והנהד"ה

נתוסף ודביקות באהוי"ר העבודה ע"י

הוא אוא"ס השראת מ"מ אבל באצי' אורות

נגד וגוף כלים בחי' הם אשר דאצי' בע"ס

וההיא וכמ"ש בתוכם השורה ב"ה אוא"ס

זה לא אמנם לגופא כנשמתא איהו נביעא

הטוב ברצונו שעלה מה וראשית כוונת הוא

אורו התגלות שיהי' אם כי לברואיו להטיב

ימינא דרועא חסד שיהי' ממש למטה וזיוו

גילוי בה שיתגלה כלי יהי' שהארעא בעוה"ז

כלי תהי' והעשי' העשי' בעולם אלקותו

ב"ה... אוא"ס בחי' הוא השכינה להשראת

האדם בגוף גם הגילוי יומשך לע"ל אמנם

שיהי' לפי והיינו ממש הגשמיות שבעשי'

ומל דכתי' וזהו יותר עליון ממקום הגילוי

מל' הוא ומל פי' חייך למען כו' אלקיך ה'

ומל ולעתיד מלילות וקטפת כמו גילוי

חייך יהי' עצמו הוא אלקיך ה' שיתגלה

האדם בגוף מלובש יהי' ממש שאוא"ס ממש

דאצי' וכלים בע"ס מלובש שהוא כמו

בהון חד וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי דאיהו

האדם בגוף למטה חייך למען יהי' עד"ז וכך

ושתי' לאכילה יצטרך לא עי"ז ולכן

. כלל הגשמית

- פ"מ. היחודתניא ג"כ ומתגלה מאיר ושם

שהוא ות"ת מצוה בכל הנעשה העליון

ונמתקות בזו זו שנכללות ית' מדותיו יחוד

העליון רצון עת ע"י בחסדים הגבורות

רב גילוי בבחי' ומתגלה המאיר ב"ה א"ס

עשיית היא דלתתא באתערותא ועצום

רצון מלובש שבהן התורה עסק או המצוה

הוא היחוד עיקר אך ב"ה א"ס העליון

הוא ששם האצילות בעולם מעלה למעלה

מיוחדות ית' מדותיו ועצמות מהות

ועצמות מהות הוא ושם ב"ה א"ס במאצילן

היא לבד והארתן ב"ה א"ס העליון רצון

מעלתו לפי מהן עולם בכל בבי"ע מאירה

זו ומצוה בתורה העוסק האדם שנפש ואף

העליון רצון הרי מ"מ מאצילות אינה

עצמו הוא והוא זו במצוה המלובש
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ואינם התחתון עולם לצורך אם כי אצי', בשביל אינם כי בקופסא, כמונחים שם

נ"ע אדמו"ר שמבאר מה וזהו באצי'. הואיגמתגלים שהכוונה שאא"ל מה בענין

ועייג"כיג) תרע"ח. משתשקע, מצותה תרנ"ח.ד"ה נא, ארדה ד"ה

)

הוא בה שעוסק והתורה הלכה הדבר

שהוא ב"ה המאציל א"ס ואור אלקות

מדותיו האציל ית' וברצונו אחד ורצונו

המתגלה רצונו גילוי וע"י ית' בו המיוחדות

זו נכללות הן זו ומצוה תורה עסק ע"י

רצון בעת בחסדים הגבורות ונמתקות בזו

זו.

- תרנ"ח. נא ארדה ירידתד"ה ע"י הנה

התהוות שיהי' עד למדרי' ממדרי' האור

האור ירידת ע"י הנה כו' התחתון עולם

מטה למטה שנמשך עד למדרי' ממדרי'

העצמית הכוונה נשלם וכאן התחתון בעולם

ד בהבירור ב"ה כו'דא"ס התחתונים הדברים

וכל כו' עי"ז אורות תוס' ג"כ בהם נמשך

זה כו' ס"א אתכפי' להיות הנ"ל הבירור

בגוף למטה בהתלבשותם נש"י ע"י נעשה

שמתאחד הגשמי החיוני ונפש וחומרי גשמי

בכח תומ"צ ומקיים זא"ז שמרגישים עמהם

ומלובשים הגשמי החיוני ונפש הגוף

כלים אותם שעושה כו' הגשמיים בדברים

הכוונה נשלמה דווקא ובזה כו' לאלוקות

השלמת בחי' ב"ה א"ס בעצמות העליונה

למטה ב"ה א"ס גילוי ומאיר הנ"ל נח"ר

ויתגלה יאיר הזה (והגילוי התחתון בעולם

להוסיף הוא ועכשיו התחתון בעולם לע"ל

באצי' האור שנמצא והיינו באצי' אורות

פזר בד"ה וכמ"ש התחתון העולם לצורך

לעד עומדת צדקתו בענין רמ"ב. ונתן

עולם לצורך בפ"ע האצי' בעולם שעומדת

האצי' בעולם שם מתגלה ואינו התחתון

תוס' נמשך ועי"ז כו') בקופסא וכמונח

כו'. ג"כ למעלה אורות

יג: -הערה תרע"ח. משתשקע מצותה

המאציל ברצון כשעלה דהנה הוא והענין

כו' פנימית כוונה בזה הי' האצי' להאציל

לו יש הרי בנין הבונה אדם עד"מ ובמו

כשיוגמר היינו הבנין וגמר בסוף כוונה

בבנין כמו"כ כו' כוונתו יושלם הבנין

בנין וסוף בגמר פנימיות כוונה הי' האצי'

שזהו בי"ע עולמות בהתהוות היינו האצי'

שיהי' דבכדי כו' האצי' כשיוגמר דוקא

שיהי' האלקי האין בחי' ע"י בי"ע התהוות

ההשתלשלות ע"י זהו היש התהוות בערך

היש מקור שהיא המל' בחי' עד דבי"ע דע"ס

אצי' בשביל הכוונה הי' ולא במ"א וכמ"ש כו'

אצי' שהרי ית' פניו מאור ירידה ולהם הואיל

המאציל מאוא"ס ההעלם גילוי בחי' הוא



כג לגני באתי

הוא בזה שהפי' ית', פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים עולמות בשביל

הגילוים, מענין מובדל שהעצמות וגם ירידה שזהו גילוים ענינם עליונים דעולמות

)

באוא"ס תחלה כלולים היו דאצי' שהע"ס

הרבה גבוה ומדרי' במעלה היו ושם המאציל

השמש וזיו באור בסש"ב וכמ"ש כו' יותר

ביתר הוא ושם השמש בעצם כלול שנמצא

שהן כמו דאצי' האורות וכמו"כ כו' שאת

גבוה במדרי' ה"ה המאציל באוא"ס כלולים

חוץ כבי' בהתגלות שהן מכמו יותר הרבה

הוא שבזה לומר א"א וא"כ כו' לעצמותו

הרי זו בהתגלות ירידה שלהם מאחר הכוונה

המדריגות בירידת היא שהכוונה לומר א"א

בכל אצי' שהרי ועוד עצמן... הואמצד ל

הרי גילוי בגדר אינו ועצמות גילוי בחי'

א"א וא"כ כו' מהגילוים בערך מובדל שהוא

מאחר בהגילוים הוא העצמות שכוונת לומר

והגילוי כו'... הגילוי מענין מובדל שהעצמות

כו' ע"ס התחלקות בבחי' שבא הוא דאצי'

ע"י ושבאה לבד הארה שזהו שמפני אם

ע"י התחלקות בבחי' בא האור לכן הצמצום

כו' ע"ס בו יש בעצם שהאור או כו' הכלים

בו יש הרי גילוי בחי' שהוא מאחר אור דכל

בו יש ע"כ ומשקל במדה שבא ולהיות ציור

התחלקות בבחי' בא הרי שיהי' איך כו' ע"ס

ספי' בגדר אינו הרי אוא"ס ועצמות דע"ס

האור ולכן כו' כלל מידות אינון מכל דלאו

דכלא עצמות לגבי אין בבחי' הוא באמת

היש הרי היש בהתהוות אבל כו' חשיבי

שאינו היינו מה דבר מציאות הוא הנברא

כו' דבר מציאות כ"א אין בחי' גילוי בחי'

שכל לעצמו כלל דבו אינו שבאמת והגם

דבהאור כו' האלקי האין רק הוא מציאותו

דאור העצמי הוא שמציאותו לומר א"א הרי

שהוא לומר א"א וגם כנודע העצם אינו

(וכמ"ש כו' אור הוא שהרי כלל אינו כאלו

כו') עוד אין לא כלא רק הוא דבהאור במ"א

לעצמו כלל מציאות אינו באמת הרי והיש

כמ"ש כו' האלקי האין רק הוא מציאותו וכל

דבר למציאות נראה הוא הרי ומ"מ במ"א

מצטרך אינו כאלו כזאת במציאות ונראה

שאינו לומר א"א דבהאור כלל למקור

שממנו עצם בלא לאור דא"א למקור מצטרך

אנו אור רואין אנו וכאשר כו' האור נמשך

ונגלה נראה שהדבר (היינו מאור שיש יודעין

השכלי דמצד כו' מקור לו שיש האור מן

כי מהווה לו שיש מוכרח יש במציאות הנה

וכמ"ש כו' מעצמו מציאותו להיות א"א

נראה זה אין עצמו שמהיש רק במ"א

כדבר נראה בהתגלות אדרבא בהתגלות

משא"כ כו' מחייב שהשכל מה רק בפ"ע

מציאותו להיות שא"א זאת לבד באור

נראה הנה מה דבר אינו שהרי מעצמותו

נמשך שממנו מקור לו שיש בו ונגלה

את יודעין אנו האור מן ולכן כו') ומתגלה

שייכות לו שיש המדרי' באותו עכ"פ העצם

יודעים אנו אין היש מן משא"כ כו' האור אל

כו' מקורו מפניאת הוא וכ"ז במ"א כמ"ש

פנימיות דהכוונה והיינו במח' קדם שהיש

דוקא היש בהתהוות הוא המאציל דעצמות

ובלתי יש בבחי' דבר למציאות נראה וע"כ
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כד ית' לפניו נח"ר להיות ית' ברצונו עלה שכך התחתון, עוה"ז הוא התכלית אלא

העבודה שכל בהמאמר, שמבאר וכמו לנהורא, חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפיא

)

שמציאותו האמיתי יש כמו למקורו מצטרך

משום הנברא היש גם נראה כן מעצמותו

והכוונה כו' העצמות כוונת הוא דוקא דבזה

אלקות גילוי בחי' כשממשיכים נשלמת

כו'. בתחתונים דירה ית' לו להיות למטה

- תרנ"ח. נא הכוונהארדה תכלית דהנה

העולמות והתהוות ההשתל' סדר בכללות

ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה מפני הוא

לא כי הגשמי בעוה"ז והיינו בתחתונים דירה

העליונים עולמות בשביל הכוונה היתה

ולהם הואיל הטעם פל"ו בסש"ב כמ"ש

עולם כי הכונה וי"ל ית' פניו מאור ירידה

במדרי' שירד אלא אלקות ה"ה האצי'

ומכ"ש כו' הנאצלים במקום היינו תחתונה

שהם דאצי' האורות וגילוי התפשטות בחי'

ה"ז כו' המאציל מא"ס ההעלם גילוי בבחי'

שנאצל במה ממדרי' האור ירידת בחי'

מובן וממילא כו'... נאצל אור בבחי' להיות

בשביל אינו בהתהוותו המאציל דכוונת

בבחי' להיות רק הוא הכוונה כ"א להתתקן

יהי' וממילא הראשונה ממדריגתו ירידה

הנבראים ובין המאציל א"ס בין ממוצע

מציאת להיות א"א עצמו המאציל דמא"ס

באצי' האור שירד כמו... אבל הנבראים

בלבד אור וגילוי התפשטות בבחי' להיות

במדרי' למטה שהן ע"ס בבחי' שיתחלק עד

כו' לבי"ע מקור להיות שיוכל עד מזה זה

ואצילותם בהתהוותם בהם נשלמה זו וכוונה

חדשה התהוות ה"ה היש התהוות משא"כ כו'

הי' לא דמתחלה הי' וכאן נמצא דכאן

שנתחדש הוא וכאן כלל היש מציאת

שלא שנתהווה הוא והתהוותו היש מציאות

מעורב הוא הרי כי ותיקונו בשלימותו

מובן ממילא ישותו... סיבת שזהו בפסולת

בי"ע עולמות שנתהוו היא התהוותן דכוונת

בשביל היינו עצמן בשביל אינם הרוחנים

נתתקנו שהרי בעצמן שיתקנו התיקון

התערובות דענין י"ל כו'... מלמעלמ"ט

הגם דלמעלה למטה כמו אינו למעלה

מתכללים אינם מ"מ ורע טוב שמעורבים

הרע... נרגש אינו שבהטוב והיינו לגמרי

נרגש אינו דבהטוב בעולמות י"ל כמו"כ

ממש והתכללות תערובות בבחי' ואינם הרע

ולמעלה הפכים ב' הם ורע טוב דהרי

התכללות להיות א"א הרוחנים בעולמות

כי להיות ממש הפכים ב' והתאחדות

מלמעלמ"ט נבררו כבר העליונים העולמות

עולמות דהתהוות מובן ונמצא כנ"ל...

א"ע שיתקנו בכדי בכוונה אינו העליונים

הרע בהפרדה היינו שלהם והתיקון

כו' שלהם הכלים תיקון וכן בי"ע שבעולמות

נושאות והחיות להיות המלאכים עבודת וכן

כוונת כ"א דוקא למטה העבודה ע"י הוא כו'

עוה"ז התהות בשביל רק הוא התהוותן

צ"ל ממש יש מציאות התהוות שיהי' דבכדי

שיורד העליונים העולמתן השתל' סדר ע"י

עולם התהוות שיהי' עד למדרי' ממדרי'

שהאור ממנו תחתון שאין במדרי' התחתון



כה לגני באתי

ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ועי"ז דקדושה, לשטות דלעו"ז השטות להפוך הוא

דר האדם הרי הדירה וכמו בתחתונים, דירה ית' לו שיהי' ממשיכים ועי"ז רצוני,

הכוונה ית', לו דירה שהם בתחתונים הוא כמו"כ הנה ומהותו, עצמותו בכל בה

בריאת תכלית וזהו ב"ה. א"ס עצמות בהם נמצא כ"א גילוים רק לא שממשיכים

העולמות. והשתלשלות

הנהו) בתחתונים, שכינה שעיקר מה כי להיות אשר מבאר, המאמר בסיום והנה

שטים מעצי הי' שהמשכן הטעם זהו הנה המקדש, בבית הי' מזה הגילוי עיקר

הבהמית נפש פון קאך דעם און דלעו"ז השטות להפוך הוא שהכוונה מפני ָדוקא,

שלמעלה ובטול עבודה לסבא, שטותי' לי' אהני' וכמארז"ל דקדושה, לשטות

שאר וכמו"כ אדמו"ר מו"ח כ"ק מאתנו שתבע הענינים כל והנה ודעת. מטעם

חוקיו ליעקב דבריו מגיד עה"פ דרז"ל ע"ד והוא בעצמם, זה קיימו הנשיאים

ולשמור לעשות לישראל אומר הוא עושה שהוא מה לישראל מהידומשפטיו וכן ,

הוא ועד"ז עושה, הוא לישראל מצווה שתבעושהוא שמה נשיאינו בהוראות

פ"איד) ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, רבה שמות

לאתדל"ת, שקדמה אתדל"ע וזהו – ה"ג.

כו' השונה כל ואח"כ במצותיו קדשנו

שלמטה ציצית כנגדו, שונה הקב"ה

אורות בתוס' שלמעלה ציצית מעוררים

בפנים מש"כ וזהו אתדל"ע. באתדל"ת וכו',

לד"ה ביאור תו"א ועיין כו'. שהוא מה וכן

ובכ"מ. מקו"ח, עמך כי

)

בריבוי ומלובש ביותר בו מצומצם האלקי

וכל בק"נ שנתלבשה עד ומסכים לבושים

בבחי' מטו"ר מעורבים הם שבו הדברים

(י"ל בהטוב נרגש שהרע כנ"ל התכללות

נבראים בשארי משא"כ כו' באדם הוא עיקרו

שבהם הטוב כי כו' הזה ההרגש ענין שייך אינו

תהי' וכאן וד"ל) כו' בהם וג' בליעה בדרך הוא

חשוכא ואתהפכא סט"א לאתכפי' העבודה

ע"י מלמטלמ"ע הבירור שיהי' והינו לנהורא

. שלמטה העבודה

יד: -הערה ט. פ"ל, ואלהשמו"ר אחר, דבר

דבריו מגיד דכתיב הוא הדא המשפטים,

לישראל, ומשפטיו חקיו הדברות. אלו ליעקב,

הקדוש של מדותיו שאין לפי המשפטים. אלו

ודם בשר מדת ודם, בשר כמדת הוא ברוך

כלום, עושה אינו והוא לעשות לאחרים מורה

שהוא מה אלא כן אינו הוא ברוך והקדוש

ולשמר. לעשות לישראל אומר הוא עושה

אלעזר ורבי יהושע ורבי גמליאל ברבן מעשה

ודרשו לרומי שהלכו עקיבא ורבי עזריה בן

כבשר הוא ברוך הקדוש של דרכיו אין שם

לאחרים אומר והוא גזרה גוזר שהוא ודם

ברוך והקדוש כלום עושה אינו והוא לעשות

שיצאו אחר אחד מין שם היה כן. אינו הוא

אמרתם לא כזב, אלא דבריכם אין להם אמר

את משמר אינו למה ועושה, אומר אלהים
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לנו שגילו ומה כן. ועשו קיימו בעצמם הם הנה אליהם ושייכים מהמקושרים

ישראל דאהבת בהענין וכמו לקיימם. נקל יותר לנו שיהי' כדי הוא זה, שקיימו

הזקן אדמו"ר מכ"ק ולדוגמא מהנשיאים. מכאו"א סיפורים וכמה כמה בזה שיש

)

רשאי אדם אין שבעולם רשע לו אמרו השבת.

הן, להם אמר בשבת, חצרו בתוך לטלטל

של חצרו והתחתונים העליונים לו אמרו

הארץ כל מלא שנאמר הוא, ברוך הקדוש

מטלטל אינו עברה, עובר אדם ואפילו כבודו,

כתיב לו אמרו הן, להם אמר קומתו, מלוא

מלא. אני הארץ ואת השמים את הלוא

- ה"ג. פ"א ר"ה פראירושלמי לעזר. רבי אמר

הוא ["בסיליוס" אוגריפיס נומוס או בסיליוס

מבסיליוס פחות ר"ל ופרא הגדול המושל

מהמושל פחות עצמו מחזיק הקב"ה שכביכול

שהן גריפות" או נימוס "או שיש וכמו הגדול

הבסיליוס ממשלת תחת הנתונים שררה מיני

לא אך באחרים ושלטון גזירות נוהגין והן

הקב"ה אבל והולך כדמפרש בעצמם מקיימים

בנוהג תחילה]. בעצמו ומקיימה גזירה גוזר

רצה גזירה. גוזר ודם בשר מלך שבעולם

אבל אותה. מקיימים אחרים רצו מקיימה.

גזירה גוזר אלא כן אינו הוא ברוך הקדוש

את־ ושמרו טעם. מה תחילה. ומקיימה

ששימרת הוא אני יי. אני מצותיהמשמרתי י

מפני כתוב סימון. רבי אמר תחילה. תורה של

מאלהיך ויראת זקן פני והדרת תקום שיבה

תחילה. זקן עמידת שקמתי הוא אני יי אני

אשר־לו גדול גוי מי כי כתיב סימון. רבי אמר

וגו'. צדיקם ומשפטים חוקים

- מק"ח. עמך כי לד"ה ביאור ועד''זתו"א

מוחין ד' בחי' הן עצמם התפלין למעלה יובן

בחי' זהו לחו''ג המתחלק ודעת ובינה חכמה

התפלין מניח כשהקב''ה הוא העיקר אך א'.

גמר וזהו בחכמה אוא''ס התלבשות דהיינו

ערוך אין עצמן מצד מוחין הד' משא''כ מצותן

למטה וכמו אותן. מניח לכשהקב''ה כלל

איך אך כנ''ל. התפלין כשמניחין הוא שהמצוה

התפלין במשל בשלמא כן לומר בנמשל שייך

קודם גם ע''כ מאדם חוץ מציאות להן יש

דבר ולהיות מציאות להן יש האדם שהניחם

כתיב. הכל ממך הרי למעלה אבל שבקדושה

היודע והוא ית'. ממנו הוא החכמה והתהוות

התפלין יצוייר איך א''כ כו'. הדיעה והוא

מ''ש ע''פ הענין אבל ההנחה. קודם למעלה

מנייהו תסתלק אנת וכד אליהו דפתח במאמר

להם יש איך כנ''ל דקשה כו'. כגופא אשתארו

הגוף באדם בשלמא כו' כגופא אפי' מציאות

מהנשמה התהוותו שאין בפ''ע מציאות לו יש

הרי למעלה כן שאין מה כו'. או''א מטפות כ''א

יש איך כו'. תסתלק אנת כד וא''כ הכל. ממך

תסתלק דפי' התירוץ אך להן. מציאות שום

מוחין הסתלקות רק לגמרי הסתלקות ר''ל אין

באדם כמו דקטנות מוחין ונשאר דגדלות.

שרש להן יש גופא הנק' הכלים כי וגם כשישן.

רק מטי. ולא מטי מבחי' היינו מאוא''ס בפ''ע

למעלה ששרשו האור בהן מתלבש שאח''כ

ויש בגופא. כנשמתא והתלבשותו זו מבחי'

המוחין בהסתלק גם ע''כ וגדלות. קטנות בזה

להן יש שהרי כגופא הכלים אשתארו דגדלות

לגבי זו בחי' ערוך שאין לפי רק בפ''ע שרש

בהן. מאיר דגדלות ומוחין כשהאור הבחינה
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מפני ליולדת, בעצמו והאכיל מרק ובישל עצים וקצץ והלך בתפילתו שהפסיק

ליחידות אחד אליו שנכנס איך האמצעי, אדמו"ר מכ"ק בבית. שם אנשים היו שלא

וא"ל זרועו את אדהאמ"צ וגלה עליהם. מתאוננים שאברכים הענינים על והתאונן

הפלאת מובן אשר שלך. מהח"נ הוא וכ"ז גו' עצמי על עורי שצפד תראה הלא

כאלו, לענינים ששייכים מאלו ובפרט בכלל האמצעי אדמו"ר כ"ק מעלת ורוממות

כדבעי שלא שהיו שלהם הענינים שמצד עד כך כל עמהם ההתקשרות הי' ומ"מ

מכ"ק עצמו. על עורו שצפד עד ביותר, הבריאות חלישות עליו פעל למהוי,

לו נוגע שהי' פשוט לאיש גמ"ח ללות התפלה קודם שהלך איך הצ"צ, אדמו"ר

שפעם מהר"ש, אדמו"ר מכ"ק ונפגשטובפרנסתו. לּפאריז מקוהרארט ביחוד ַָנסע

בארוכה.טו) עז ע' מהר"ש התולדות ס'

)

יובן ועד''ז נשמתא. בלא כגופא נק' לכך

אור תוספת היינו תפלין מניח הקב''ה בענין

בולטים שהן עד גדולים ומוחין חכמה בבחי'

עצמם מצד התפלין משא''כ והכלי הראש על

נשמתא בלא כגופא ע''ד מציאות ג''כ להם יש

יושב והקב''ה כן. יובן המצות כל בשאר וכן

מבחי' אותיות המשכת הוא בתורה ועוסק

כו'. יה''ר מתפלל והקב''ה כו'. הגדול שמו

חסד ורב כו'. בז''א דא''א מדות שיומשכו

רפ"ח מבירורי הנה כי הענין וביאור כו'...

רום עד מלמטלמ"ע או"ח נעשה נצוצים

חוזר האור סתימאה בחכמה שגם המעלות

ועי"ז הראש שערות בקיעת וזהו יותר. למעלה

רב ושפע אור תוספת מלמעלה אח"כ נמשך

שהם דדיקנא שערות ע"י למטה ונמשך

. מלמעלמ"ט המשכה

טו: עז.הערה ע' מהר"ש התולדות ס'

- מאידיש] הרבי[מתורגם נסע אחת פעם

לוויק ר' הגבאים את אתו ולקח לפריז מהר"ש

ור' מנסזון ר"מ החסיד גם ליב פנחס ור'

כשהגיעו נסיעה לאותה הצטרפו ברלין ישעיה

לנסוע היכן הרבי את ברלין ר"י שאל לפריז

אחד זה היה אלכסנדר למלון לו וענה

מלכים התאכסנו בו ביותר הגדולים המלונות

אתה סיים מהר"ש והרבי וכיו"ב מלכים ובני

אני אדבר ובכן צרפתית מדבר שאינך הרי

לו לתת הרבי ביקש למלון כשהגיעו אתם

מערכת שישנה לו וענו טובה חדרים שורת

ליום פראנק מאתים ומחירה פנויה חדרים

יותר טובה מערכת ישנה אם הרבי שאל

המשחק חדרי גם נמצאים בה קומה באותה

זו בקומה גם פנויה מחלקה שישנה לו וענו

לו לתת הרבי והורה רב ביוקר עולה היא אבל

עבורו אחד חדר חדרים שלשה בת מחלקה

ליב פנחס ר' עבור וחדר לוויק ר' עבור חדר

חלבית חמיצה שם לבשל רצה ליב פנחס ר'

צריכים והיו היקר השטיח על נשפכה והיא

ור"מ ברלין ר"י פראנק מאתים זה עבור לשלם

מקום בקרבת אחר במלון התאכסנו מוסנזון

כמה כעבור כך כל ביוקר לשלם רצו לא כי

מאולמי אחד אל מהר"ש הרבי הלך שעות

והתיישב ניגש בקלפים שיחקו שם המשחקים
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א זיי והלב, המוח מטמטם איז נסך יין יונגערמאן לו: ואמר אחד אברך עם ַַשם

בתשובה חזר מהר"ש, אדמו"ר לכ"ק שבא עד שקט ולא לביתו, האברך והלך איד.

הי' מהר"ש אדמו"ר כ"ק שאצל ידוע אשר וחרדים. יראים משפחת ממנו ויצאה

הנה ידועים ובזמנים בקיצור, הי' החסידות אמירת שגם עד במאד, יקר הזמן

ושהה רחוקה נסיעה נסע ובכ"ז התפלה, אחרי כבר הי' בבוקר השמינית בשעה

גזרו אשר נשיאותו, בתחילת נ"ע אדמו"ר מכ"ק כו'. אברך בשביל זמן משך שם

הרז"א הגדול אחיו לו ואמר למוסקבה. זה ע"ד לנסוע צריך והי' חדשה גזירה אז

מלומד הי' (הרז"א המדינה שפת היטב יודע אתה ואין אצלך יקר הזמן נ"ע,

אבל הוראותיך. כפי זה בענין אסע ולכן היכרות, לחפש צריך אתה וגם בשפות)

סיפורים כמה ישנם וכן והצליח. בעצמו ונסע ע"ז הסכים לא נ"ע אדמו"ר כ"ק

פרטי, לאיש ואפילו טובה לעשות השתדלותו אודות אדמו"ר מו"ח מכ"ק

גם כ"א שלו הגשמיות רק לא ע"ז, עצמו את והניח בגשמיות. או ברוחניות

שהי' שזה אף שלו, שלהרוחניות בסוג כלל הי' שלא בלבד זו לא הנה עמו מטיב

כלל. בערכו שלא שהי' אלא ומצות בתורה חברך

הבריאה,ז) כוונת ממלאים עי"ז דקדושה לשטות ואתהפכא אתכפיא ע"י והנה

דירה נעשית ואתהפכא אתכפיא שע"י וזה בתחתונים, דירה ית' לו להיות שהיא

בסותר דכמו החטא. מקודם נעלית יותר במדריגה הוא לגני, באתי בתחתונים,

)

לזמן ומזמן בקלפים ששיחק אחד אברך ליד

כתף על ידו את הניח הרבי מכוסו יין שתה

לשתות אסור נסך יין אברך לו ואמר האברך

מטמטם נסך יין הפעם עוד אמר כך אחר

בלילה סיים יהודי היי הלב ואת המוח את

אז היה מהר"ש הרבי לחדרו וחזר טוב

סיפר ברלין ר"י החסיד גדולה בהתרגשות

מהר"ש הרבי דודי את ראיתי לא מעולם

שבאם מלון באותו נהוג היה כזו בהתרגשות

ועדיין לקומה מקומה לרדת או לעלות רצו

קומה בכל עמדו מעליות קיימות היו לא

היושבים את בהם לשאת מיוחדים כסאות

למטה מלמעלה או למעלה מלמטה עליהם

מהר"ש הרבי התיישב התרגשות מרוב

ומיד כסאות מאותם אחד על לחדרו בהלכו

כדי הכסא את ויגביהו המלון משרתי ניגשו

שהו הרבי ונזכר להם שיורה לאן אלשאתו

סליחה פארדאן להם ואמר קומה באותה דר

בא שעות כמה לאחר לחדרו וילך טעיתי

אתו שדיבר האיש היכן ושאל הנ"ל האברך

נכנס הוא הרבי של חדרו על לו והצביעו

למחרת ממושך זמן שם ושהה חדר לאותו

זמן כעבור המקום את מהר"ש הרבי עזב

שלא דורות כמה שזה מהר"ש הרבי אמר

בעמקי שהיתה אלא כזו טהורה נשמה היתה

אותו בתשובה תזר שהאברך עד הקליפות

הידועה קליין משפחת ראש הוא אברך

בצרפת.
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מבנין נעלית יותר במדרי' צ"ל החדש שבנין פשיטא הרי לבנות, ע"מ הקודם בנין

יותר במדריגה דירה נעשית ואתהפכא אתכפיא שע"י לומר מוכרח כמו"כ הקודם,

בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א דאתכפיא דע"י בהמאמר וכמבואר נעלית,

אור הוא בהמאמר שהלשון ואף בשוה. עלמין בכולהו שהוא האור היינו עלמין,

העולמות בגדר שהוא אור שנמשך הוא שהכוונה לומר אפשר אי מ"מ כ"ע, הסובב

בגדר שאינו נעלה אור שנמשך הכוונה אלא עליהם, ומקיף סובב שהוא אלא

נק' צדיקים פטירת גם ולכן אסתלק. בשם זה אור לגילוי קורא ולכן כלל. עולמות

אגרות ב' יש דהנה ביותר. נעלה אור גילוי הוא הסתלקות כי הסתלקות, בשם

שם מבואר ההסתלקות ענין הב' ובאגרת ההסתלקות. ענין שמבארים באגה"ק

ענין כ"א גקה"ט, לברר יכולים אין בפנים הנעשים דהענינים חטאת. פרת בענין

והנה צדיקים. של מיתתם מדמין ולזה בחוץ. הנעשית פרה דוקא, בחוץ הנעשה

אירע אבל מארצינו, גלינו דוקא צ"ל הי' חטאינו מפני כי אדומה, פרה אין עתה

מארז"ל ב' בזה יש צדיקים של סילוקן בענין והנה צדיקים. של שקולהטזסילוקן

לז.טז) א, רבה איכה ב. יח, ר"ה

)

טז: -הערה ב. יח, זהר"ה החמישי" "צום

ואמאי אלהינו. בית נשרף שבו באב, תשעה

צום לחדשים. חמישי "חמישי" ליה קרי

גדליה נהרג שבו בתשרי, שלשה זה השביעי

הרגו, נתניה בן ישמעאל הרגו ומי אחיקם. בן

כשריפת צדיקים של מיתתן ששקולה ללמדך

שביעי "שביעי" ליה קרי ואמאי אלהינו. בית

לחדשים.

- לז. א, רבה ממלחיאאיכה יוסי ר' דמך כד

חסדא לגמילות לקיש וריש יוחנן ר' סליק

חד תמן והוה פסאקא, יצחק ר' עמהון וסליק

שבקוניה, ולא עלוי ומיפתח למיעל בעי סב

אריותא אילין קדם פסאקא יצחק ר' א"ל

יוחנן ר' להו אמר פומך, פתח את דאורית

וישתבח ייעול סב, גבר דהוא שבקוניה

יוסי רבי ואמר[כשמת ופתח עאל באתריה,

וריש יוחנן ר' ובאו עלו מלחיא הנקרא ממקום

איתם ועלה ולקוברו חסד עמו לגמול לקיש

זקן שם היה פסאקא, יצחק ר' המת להלווית

בפני תורה בדברי ולפתוח לעלות שרצה אחד

לדרוש ששם האנשים הרשוהו ולא המת מלווי

אותם בפני לזקן יצחק ר' אמר ברבים,

רוצה אתה אריות כמו שהם שכאן האנשים

אמר יוחנן ר' זאת בכל ולדרוש? פיך לפתוח

זקן אדם הוא שהרי לדרוש לו תניחו לאנשים

ומעמדו, במקומו ולהשתבח להתהדר לו ויש

שלקמן.מפרשים הדרשה את ואמר פתח אז

קשה צדיקים של שסילוקן מצינו המדרש] על

שתים חסר תוכחות ממאה יותר הקב"ה לפני

המקדש, בית ומחורבן תורה, שבמשנה

מכותך, את ה' והפלא כתיב בתוכחות

פלאים, ותרד כתיב המקדש בית ובחורבן

אמר כה לכן כתיב צדיקים של בסילוקן אבל

הפלא הזה העם את להפליא יוסיף הנני ה'
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מחורבן יותר צדיקים של סילוקן קשה אלקינו. בית כשריפת צדיקים של מיתתן

כל פירשו הסתלקות ענין ופי' דקוב"ה. יקרא אסתלק זה כל ע"י אשר בהמ"ק.

אדמו"ר כ"ק הצ"צ, אדמו"ר כ"ק האמצעי, אדמו"ר כ"ק הזקן, אדמו"ר כ"ק הרביים

הסתלקות תיבת בפי' הכוונה שאין אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נ"ע אדמו"ר כ"ק מהר"ש,

רוממות. בבחי' שהוא אלא למטה נמצא שהוא הכוונה כ"א ח"ו, למעלה עלי' שהוא

הגם אז חביבין, השביעין וכל הזקן, אדמו"ר לכ"ק השביעי דור מאתנו, תובעים ַוזה

חביבין השביעין כל מ"מ אויסגעהארעוועט, ניט און פארדינט ניט דאס מ'האט ַַָָָאז

דנה"ב, השטות להפוך ממש. למטה השכינה להמשיך הוא השביעי דדור והעבודה

דאס האט ער וואס נה"ב פון קאך דעם און דאס, האט ער אז בנפשי' אינש ידע ַָָָָָָאשר

דקדושה. לשטות זה את ולהפוך מזה לעשות נידעריקער, נאך אמאל אפשר ַָָאון

וכמהח) והסתרים העלמות כמה היו שכבר דאף דאתפטר, צדיקא ענין וזהו

אסתלק שיהי' ובכדי הספיק. לא זה כל הנה מובנים, בלתי וענינים קושיות

רק לא קשה שזה צדיקים, של סילוקן ענין ג"כ הי' עלמין, בכולהו דקוב"ה יקרא

יקרא אסתלק יהי' שעי"ז הוא בזה הכוונה ותכלית מהחורבן. יותר כ"א כחורבן

השביעי, דור אין זיך מ'געפינט אז שידעו מאתנו אחד מכל תובעים וזה ַדקוב"ה.

חיפש שלא הי' הראשון שהנהגת לראשון, שביעי שהוא הוא השביעי מעלת שכל

הוי' בשם שם ויקרא כמ"ש הוא ענינו שכל ידע כי מס"נ. לא ואפילו כלום לעצמו

ערטער אזעלכע אין געקומען – שהוא אבינו אברהם הנהגת ודוגמת עולם. ַאל

אידישקייט פון געוואוסט ניט ג-טליכקייט, פון געוואוסט ניט דארטן מ'האט ָָָוואס

אּפגילייגט זיך מען האט דארטן זייענדיק און בית אלף פון אפי' געוואוסט ניט ָָָאון

תקרא, אל במדת שבהלימוד וידוע ויקריא, אלא ויקרא תקרא אל און זייט, א ַָאן

אז לידע צריך מ"מ ויקרא. בתושב"כ מפורש הרי בזה וגם קיימות. הקריאות ַשתי

זעהן דארפסטו ויקריא. דער זיין מוז ויקרא, דער איינגיין זאל אים וויל ער ַַָאויב

יענער האט איצט ביז אז הגם אויסרופען. אויך נאר וויסן נאר ניט זאל יענער ַָָָָאז

אל שרייען זאל ער אז זעהן דארפסטו איצט אבער גארניט, פון געוואוסט ַַָָָניט

העולם אל ניט בפנייזעולם, ענין ועולם עצמו בפני ענין הוא שאלקות היינו ,

חד. כולא הוא ואלקות שעולם כ"א העולם, על ושולט מושל שאלקות אלא עצמו,

אנכייז) סד"ה תבוא. ס"פ לקו"ת תער"ג.ראה ה"א

)

חכמיו חכמת ואבדה (שם) למה כך וכל ופלא,

תסתתר. נבוניו ובינת

יז: -הערה תבוא. ס"פ משהלקו"ת ויקרא

כו' ראיתם אתם אליהם ויאמר ישראל כל אל
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אבינו,ט) אברהם עבודת אעבוד לאמר, לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי ואף

בזה ומחוייב לכאו"א שייך קצהו אפס ע"ייחמ"מ זה על הכחות לו וניתנו

ר"פיח) תו"א ויצא.ראה וס"פ וארא.

)

נתן ולא כו' עיניך ראו אשר הגדולות המסות

והוא וגו'. לראות ועינים לדעת לב לכם ה'

ואח''כ כו' ראיתם אתם אמר דמתחלה תמוה

ולהבין וכו'. לראות ועינים כו' נתן ולא אמר

ויקרא שבע בבאר אשל ויטע כתיב הנה זה

ס''פ וירא ברבות (נזכר עולם אל ה' בשם שם

כתיב דהנה .( ב'... ק''ב זח''א פצ''ד ויגש נ''ד

סי' (ירמיה וגו' יראך לא מי כו' כל על רם

אלקא ליה קרו כוכבים עובדי דגם יו''ד)

גדול מבואו עד שמש ממזרח כמ''ש דאלקיא

בחינת להיות פירוד בבחינת הם אך וגו'. שמי

עומד היה הנה ואברהם עצמו בפני ודבר יש

הוא הוי' שהשם פי' עולם. אל ה' בשם וצוח

שהעולם העולם אל ולא חד כולא עולם אל

אינו אותם המחיה והוא בפ''ע ודבר יש הוא

מעצמיות אינו אדם של ששמו כמו אלא כן

באותיות מלובש שלו שהחיות אלא האדם

בשמו אותו שכשקורין רואים אנו שהרי שמו

הוא ב''ה הוי' שם כן כמו מתעורר הוא

וטפלים לבושים רק והם כ''ע תוך מתלבש

כמ''ש עולם אל וזהו ממש. חד וכולא ית' אליו

ב' יהי''ה אחד ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום

הוא''ו כי ו''ה בבחינת יהיה שלא י''ה פעמים

למטה להשתלשל שיוכל המשכה בחינת הוא

שיהיה אלא בפ''ע ודבר יש להיות שיוכל עד

למעלה. כמו למטה י''ה בחינת הכל

יח: -הערה וארא. ר"פ אלתו"א וארא

ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם

ב' בו יש וארא הנה להם. נודעתי לא הוי''ה

והב' לאבות שנתגלה עבר לשון א' פירושים

בחינה יש שתמיד הוה לשון שהוא עתיד לשון

אבות קורין אין הנה כי אדם בכל זמן בכל זו

היא האבות שבחי' והענין לשלשה. אלא

חד לכל ודור דור בכל אחריהם לבניהם ירושה

אלהי אומרים ולכן דיליה. שיעורא לפום

בחינות שאר אבל וכו' אברהם אלהי אבותינו

שמעון ראובן השבטים כגון הצדיקים ומעלת

לך יש עליונים אורות בחינות ודאי שהם לוי

משא''כ אלו ומדרגות בחי' כלל בו שאין אדם

שרש שהם אדם בכל להיות צריך האבות בחי'

ישראל. נשמות כל ומקור

-ס"פ שהיוויצא. המרכבה הן הן האבות והנה

זכו כך וע''י כו' בטול בבחי' ימיהם כל

ממש בגילוי ב''ה א''ס אור השכינה להשראת

בנפשם המתגלים הם ומדותיו א''ס אור שיהיה

מדות הן והן כו'. יצחק ופחד אוהבי אברהם

שנמשך עצמו הקב''ה של וגבורותיו גדולותיו

אור גילוי להיות ידיהם על למטה ונשתלשל

גילוי בבחי' ישראל נפשות בכלל ב''ה א''ס

ישראל שכל בעלמא במחשבה ולא ממש

היא המחשבה כי כו' מאמינים בני מאמינים

יטנו יחפוץ אשר כל אל אדם של ברשותו

להטותה ומחשבתו לבו את ימלא והחפץ

החפץ שיהיה וצריך כך. ופעמים כך פעמים

הדעת ע''י והוא נאמן במקום תקוע והרצון

כו' רואה כאלו הרגשה בבחי' והכרה
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מו"ח כ"ק שהראנו ההנהגה בכלל, ועד עד, ואילך וממנו הראשון שהראנו ההנהגה

דדור החביבות גופא וזהו זה. על כחות לנו ונתנו הדרך את סללו שהם אדמו"ר,

עיקר יומשך כזה באופן העבודה וע"י בשבילנו. ונתגלו ניתנו כחות שכמה השביעי

מקודם גם יותר נעלית במדרי' עוד ויהי' והחומרי, הגשמי בעוה"ז למטה שכינה

קודם שהי' כמו ואפילו הראשון מאדם יותר מאד ונשא במשיח וכמ"ש החטא,

והואיטהחטא סבלם, ומכאובינו נשא הוא חלינו את אשר אדמו"ר מו"ח וכ"ק .

תשא.יט) פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה

מס' צ"ע ולכאורה שמות. פ' הלקוטים ס'

ד"ה צו פ' בלקו"ת הובא פי"ט הגלגולים

בס' עפמ"ש ליישב יש ואולי והניף.

שה"ש בלקו"ת הובא פ"ז הגלגולים

בסופו.

)

את שהכיר ע''ה אבינו אברהם על וכמארז''ל

מעלת מבחי' זה גילוי המשכת אך כו'. בוראו

היו האבות כי כו' עצמם האבות ומדרגת

ולא חד וגרמוהי דאיהו דאצי' מרכבה בבחי'

להיות אבל זה. גילוי שאת תוכל נפש כל

ששם בבי''ע ונשתלשל נמשך זה גילוי

בחי' ע''י הוא ישראל כלל נפשות מושרשות

המשכה לשון הוא שבט כי השבטים ומדרגת

מן וענף שבט לשון וגם דשביט כוכבא כמו

לעלמא מרכבה בבחי' שהם הגדול האילן

הם בקר י''ב על עמד (הים) בבחי' דאתגליא

המרכבה חיות ארבע כנגד שבטים י''ב בחי'

י''ב הרי אבות מג' כלול א' וכל כו' אדם פני

אלקותו גילוי והמשכת השפעת נמשך ומשם

ומדרגת שבחי' ישראל של הנפשות בכלל ית'

וזהו בנפשם. שאת ישראל כל יכולים השבטים

חצות) בתקון (ונתקן הגלות על הנביא שאמר

מיראתך לבנו תקשיח מדרכך ה' תתענו למה

מדרכך פי' נחלתך. שבטי עבדיך למען שוב

הלוך יא) (בראשית עליו שנאמר אברהם מדת

כו' יצחק מדת ומיראתך כו' הנגבה ונסוע

לבנו ותקשיח תתענו למה הנביא וקובל

פני מאור רחוקים להיות ויצחק אברהם ממדת

הם אדום בגלות ולהיות עלינו שיתגלה ה'

למען שוב פנים כל על כו' עוה''ז ענייני

שבחי' היות שעם כלומר נחלתך שבטי עבדיך

שורה אינו עצמם האבות ומדרגת מעלות

ע''י אבל בגלות האדם בנפש ומתגלה

להיות יוכל השבטים ומעלת בחי' השתלשלו'

מישראל. נפש בכל זה גילוי

יט: -הערה נשא. פ' להאריז"ל דעלקו"ת

היה שאדה"ר וכמו אדה"ר בחינת היה שמשה

ככל שקול משה כן בעולם הנשמות כל כולל

נסתלק אדה"ר שחטא אחר ישראל...והנה

לו נשאר ולא לה שהיה הבחינות כל ממנו

והוצרך למטה ירד ואז לבד נפש אלא

בזוהר כמבואר העכור החומר בזה להתלבש

לאדם אלהים ה' ויעש גבי דחויא משכא

שלא זוהמא שהטיל וזהו ומלבישם עור כתנות

אלא הקדושות מן החיות חלק בו ליתן רצה

שהשיג ולפי לה נתן שבו והקליפה הלבוש מן

מה גי' אדם נקרא לכן המחשבה עד אדה"ר

נתמעטה שחטא ואחר מה כ"ח הוא וחכמה
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בימינו במהרה הנה בצרתנו, שראה כשם הרי מעונותינו, מדוכא מפשעינו מחולל

ויעמידנו יחדיו, גם הגשמי וגלות הרוחני מגלות מרעיתו צאן יגאל דידן ובעגלא

)

והנה אלו בחינות כל ממנו שנסתלקה קומתה

לכל וזכה הטובים במעשיו חזר משה כשבא

כי מאבא חיה עד באדה"ר שהיו הבחינות

לע"ל... אלא שהשיגה מי עדיו אין א"א בחינת

לכן אליה זכה לא א"א בחינת עדיין אבל

דא מאלהים מעט ותחסרהו בתקונים נאמר

ישכיל הנה משה על נאמר לע"ל אבל כתר

מאדם מאד מיצחק ונשא מאברהם ירום עבדי

א"א בחינת ישיג אז כי אד"ם מא"ד אותיות

אדם. השיג שלא מה

- שמות. פ' הליקוטים היהס' משה כי דע

כללות היו שבאדם וכמו עצמו אדה"ר בחי'

ככל שקול היה משה כן שבעולם הנשמות

עד שיחטא קודם אדם שהשיג ולפי ישראל...

מ"ה בגימטריה אדם נקרא לכך המחשבה

נתמעט שחטא ואחר מה כח הוי וחכמ"ה

והנה אלו בחי' כל ממנו שנסלקו קומתו

לכל וזכה הטובים במעשיו חזר משה כשבא

כי מאבא חיה עד הראשון באדם שהיו הבחי'

לעת"ל אלא אותה שהשיג מי אין א"א בחי'

שהוא בנו שם ומה אדם דהיינו שמו מ"ה וז"ש

שמו. בחי'

- פי"ט. הגלגולים נשמהס' בחי' כי ודע

זכה לא דאצילות, עילאה מזיהרא לנשמה

המשיח ומלך בעולם. אדם שום עדיין אליה

ישכיל הנה נאמר ועליו אליה. לזכות עתיד

ונשא ירום ז"ל, ואמרו וגו' ונשא ירום עבדי

פ' (לק"ת ומשה יעקב יצחק מאברהם יותר

החטא אחר מאדה"ר פי מאדה"ר, מאד ויחי)

קודם אדה"ר מבחי' גדול יותר להיות שא"א

מבחי' לנשמה נשמה בחי' אז שהשיג החטא

המשיח ומלך ויחי) פ' (לק"ת דאצילות חכמה

רק זכה לא מרע"ה אמנם זו בחי' ג"כ ישיג

שמשה כנודע עילאה דזיהרא ונשמה לרוח

הבינה אל גם שזכה אלא הדעת מן עיקרו

אין בינה אין ואם בינה אין דעת אין אם בסוד

מבינה נשמה לבחי' זכה מרע"ה כי נמצא דעת

המ לנשמהומלך נשמה בחי' ג"כ ישיג שיח

יהיה עצמו משה אמנם מרע"ה השיג שלא

אלא מש"ה גי' שיל"ה יבוא כי עד בסוד משיח

נשמה בחי' ג"כ שישיג עליונה בבחי' שיהיה

לנשמה.

- פ"ז. הגלגולים נשמות,ס' מיני ב' שיש ודע

ב', אדה"ר. בנשמת שנכללו הנשמות א',

הנשמות ואלו באדה"ר נכללו שלא הנשמות

שנכללו הנשמות מכל ומעולים גבוהים

שהנשמות בפ"א, שביארנו וכמו באדה"ר.

עד דעשיה, מנפש כלולות באדה"ר שנכללו

הנשמות ג"כ כלולות כן דאצילות, דיחידה

יחידה עד דעשיה, מנפש באדה"ר, נכללו שלא

דאצילות.

אותן אדה"ר, שחטא אחר כי לעניננו, נחזור ...

נשרו מהם קצת באדה"ר שנכללו הנשמות

נסתלקו מהם וקצת הקליפות, בעמקי ונפלו

לצורך בו, נשארו מהם וקצת למעלה, ועלו

שהנשמות נמצא פכ"א. לקמן כמ"ש חיותו,

חלקי הם א', בחי'. ב' הם באדה"ר, נכללו שלא

הם ב', בקליפות. הוטבעו שלא האצילות,

הוטבעו אשר נר"ן, שהם בי"ע, חלקי

ג' הם באדה"ר שנכללו והנשמות בקליפות,
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אותנו ויאחד שיקשר – יותר ועוד גילוים, רק עדיין הוא זה כל אבל אורה. בקרן

והשתלשלות ירידת של הכוונה פנימיות וזהו ב"ה. א"ס ועצמות במהות

אסתלק יהי' שעי"ז צדיקים של סילוקן וענין ותיקונו החטא וענין העולמות

אור יהי' ישראל בני ולכל רמה ביד מהגלות וכשיוציאנו דקב"ה. יקרא

שהוא (וכמו ועד, לעולם ימלוך הוי' גו' ובנ"י משה ישיר אז יהי' במושבותם

תרגום בלשון וגם התפלה) עלמיא.כבנוסח ולעלמי לעלם קאים מלכותי' הוי'

הוי' בין חילוק יהי' שלא אחד, ושמו אחד הוי' וגו' למלך הוי' והי' ומסיימים

בהמ"ק. מחורבן גם יותר שקשה צדיקים, של סילוקן ע"י נעשה שכ"ז ושמו,

רפ"ב.כ) יפה הנך ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

)

אותם ב', באדה"ר, שנשארו אותם א', בחי'

ממנו, שנשרו אותן ג', למעלה. ועלו שנסתלקו

חלקי שהם הא', והנה בקליפות. והוטבעו

באדה"ר, נכללו שלא הנשמות של האצילות

אלו ועל התחי', אחר עד לעוה"ז, שיבואו א"א,

שחרב שמיום פקודי, פ' בזוהר כתב הנשמות

אהבה. בהיכל חדתין נשמתין עלו לא ביהמ"ק

זיווג ע"י לעולם, לבוא יחזרו התחי' ואחר

העולם, בריאת בעת ממנו חסרים שהיו פב"פ

בנשמת נכללו לא הנשמות שאלו וכיון

מן רחוקים יותר הם ע"כ שחטא בעת אדה"ר,

חטא טעם טעמו אשר הנשמות משאר החטא

אדה"ר.

כ: רפ"ב.הערה יפה הנך ד"ה שה"ש לקו"ת

והענין- כתרצה. רעיתי את יפה כתיב והנה

הרצון הוא הא' ברצון. בחינות ב' יש כי

המשכיל שכשיתבונן בהעלם במוחו השורה

במוחו הרצון ונתעורר נולד ב"ה א"ס בגדולת

במוחו שורה הוא ועדיין פי"ו ש"ב בס' ועיין

רצון הנקרא וזהו ממש בלבו מתפשט ואינו

כמ"ש רצון נקרא דגלגלתא (וכנודע בלה"ק

בד"ה ועמ"ש לרצון תמיד מצחו על והיה

מעלה שלמעלה העליון רצון גבי בחדש תקעו

השנה בראש מתגלה והוא חכמה מבחינת

מוחא על דחפיא וגלגלתא ראש בחינת שהוא

גילוי בבחי' נמשך כשהרצון והב' ע"ש). כו'

תרגום והוא דליבא רעותא נק' אזי ממש בלב

הוא ענינו שהתרגום כמו שבלה"ק רצון של

אלמלא כמארז"ל וגילויו הקדש הלשון פי'

כו' קאמר מאי ידענא לא קרא דהאי תרגומו

הרצון של הגילוי זהו דליבא הרעותא כמ"כ

זהו בלב ונמשך הרצון כשמתגלה כי שבמוח

יותר לגוף וקרוב גשמי שהלב יותר גילוי

בחי' וזהו פי"ו ח"א בסש"ב כמש"כ מהמוח

דליבא רעותא והוא וחיבה ריעות לשון רעיתי

דליבא. הרעותא בחי' רעיתי את יפה וזהו

והיינו שבמוח הרצון כבחי' כתרצה

ביד והמוח הלב של רצונות הב' כשמתחברים

היינו אור ב"פ ואהבת לבבך בכל ואהבת וזהו

הנ"ל. רצונות ב'
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תלוי הדבר אין עכשיו הנה דורכגעגאנגען, ענינים אלע די שוין מ'איז אז ַַַוכיון

זעהן ונזכה השביעי. דור – בנו גוףכאאלא א אין למטה דא רבי'ן מיט'ן ַָזיך

יגאלנו. והוא טפחים, מעשרה ולמטה

בגליוןכא) (הובא חסידים סו"ס יג.ראה פי"ט, במדב"ר א). קג, לכתובות הש"ס

)

כא: -הערה חסידים. היאסו"ס הנפש

שהבועל רז"ל שאמרו וזהו בחיים כמו במיתה

שבועל מי ואמרו יחד נקשרין חרופה שפחה

הרי מהול נראה ואינו מילתו סותמין נכרית

דקה הרוח כי בחיים כמו בגיהנם במיתה

הגוף בריח ומלובשת עבה הגוף וריח ביותר

פי על ואף מלבושיו בריח נלבש והגוף

ביתו רהיטי וכן פסק לא הריח האדם שנשרף

פסק לא ריחן נשרפו ואפילו עליו. מעידין

במלבוש מלבישים חפצים כשהמתים לכך

תכריכין שנלקחו הופשטו אם רק שחפצים

עצמם למתים נראה אז עמהם שנקברו שלהם

הגוף עם הנפש כלה שלא וכיון ערומים שהם

כלה אם אבל להתעטף הרוח תעל רוח באיזה

לכך להתעטף יכולין עמו נשרף או עמו

וכן לאש בסרבליהן הושלכו וחביריו דניאל

ועצם ופרשה דמה ובשרה עורה אדומה פרה

תופס והמת מתים טמאי לטהר נשרף הכל

ניתן אז להתראות המתים חפצים ואם הכל

בתכריכים שנקבר פי על אף להתראות רשות

מלבוש באיזה לבנים להראות יכולים מתים

ופעם עמו שנקבר במלבוש פעם שרוצים

היה הקדוש ורבינו לכן קודם של במלבוש

ולא בשבת לובש שהיה חמודות בבגדי נראה

ופוטר בתוקפו היה שעדיין להודיע בתכריכין

ולא היום בקידוש חובתן ידי הרבים את

אם כי המצות מן חפשים שהם המתים כשאר

ונקראים בחייו לובש כשהיה בבגדים כחי[ו]

בקידוש ופוטר במיתתם אפילו חיים צדיקים

הבית. בני

- יג. פי"ט, הואבמדב"ר ברוך הקדוש לו אמר

פ באיזה לארץ,למשה לכנס מבקש אתה נים

מלך של צאנו לרעות שיצא לרועה משל

לפלטרין לכנס הרועה בקש הצאן, ונשבית

עכשו נכנס את אם המלך לו אמר מלך, של

אף הצאן. השבית שאתה הבריות יאמרו מה

שבחך למשה, הוא ברוך הקדוש לו אמר כאן

במדבר, וקברתם רבוא ששים שהוצאת הוא

לדור אין יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואת

בצדן תהא אלא הבא, לעולם חלק המדבר

ויתא כא): לג, (דברים שנאמר עמהן, ותבוא

(במדבר כתיב לכך עשה, ה' צדקת עם ראשי

שיצא אלא הזה, הקהל את תביאו לא יב): כ,

עמך.
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המאמר תוכן סכום

הפסוק כלה"על אחותי לגני לגני,"באתי אלא כאן כתיב אין "לגן במדרש: נאמר

העולם כלומר, היתה". בתחתונים שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהיה למקום לגנוני,

השראת היא העולמות כל בריאת מטרת השכינה. בו שתשרה כדי מלכתחילה נברא

כי דווקא, הגשמי הזה בעולם בתחתונים"השכינה דירה לו להיות הקב"ה ."נתאווה

דרגת שכינה"מהי לגבי"עיקר הזקן רבינו שכותב הלשונות שתי את מקדים כך על ?

א) בכלל: השכינה "שהואדרגת ב) בתוכם"; "ושכנתי מלשון ומתלבשת, "ששוכנת

סוף". אין אור התגלות ראשית

שהשכינה בתוכם"כשאומרים "ושכנתי מלשון ומתלבשת, שהשכינה"שוכנת מודגש ,

האלוקי הגילוי את לקבל יכולים שאינם ובנבראים, המוגבלים בעולמות מלובשת כבר

כשאומרים אך מצומצם. גילוי רק מקבלים והם איןבמלואו, אור התגלות "ראשית

עלסוף" (גם) מדובר באופןתחילת- עדיין הושלמה לא הירידה אם גם התהליך,

התחתונים. לנבראים שיתאים

'שכינה'. נקרא הוא גם הצמצום, לפני עוד לנברא, שתתאים חיות ליצור הרצון גם

הרצון ואדרבה: בפועל. בנברא שתתלבש המצומצמת החיות תיווצר זה, מרצון כי

שכינה'. 'עיקר הוא הזה,

לצורך נועד הוא כי 'שכינה'. בשם נקרא הקו אור שגם האמצעי, אדמו"ר כותב לכן

היא שהשכינה אחרים במקומות שמבואר למה סותר לא זה בעולמות. ההתלבשות

מוסיף, הרש"ב אדמו"ר וכ"ק עניינה. לפי היא מקום בכל שכינה כי דאצילות, המלכות

הצמצום. לפני אפילו 'שכינה' דרגת שקיימת

דרגות: שלוש יש הצמצום, לפני שהאיר סוף אין באור האור"כי האור,"עצם "גילוי

לעצמו" שהוא וכמו השיי, לעצמו האור לעולמות""גילוי השייך.ך לעצמו האור "גילוי

דרגתלהעולמות" זו הממלא, אור ושורש הצמצום, שקודם השכינה דרגת "עיקרהוא

הבריאה.שכינה" בתחילת בעולם שלמעלהשהאירה האור דווקא ואדרבה:

שבסדר אור דרגת כי למעלה, מאשר יותר למטה, להאיר יכול מהשתלשלות,

התחתונים. בעולמות ופוחתת הולכת ההשתלשלות

הזה העולם על מכוונים היתה, בתחתונים שכינה שעיקר המדרש שדברי ומדגיש,

חטא הדעת. עץ חטא בגלל שנגרם הסילוק הוא העיקרי, הסילוק גם דווקא. הגשמי

זה, מסילוק החל כי העיקרי. הסילוק את גרם והוא החטאים, כל שורש הוא זה,
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הוא כי עבורנו. בעיקר נוגע גם מהארץ הסילוק האמיתי. במקומה איננה כבר השכינה

מאיתנו. השכינה את סילק

מרקיע השכינה את שוב והורידו צדיקים שבעה עמדו כך שאחר במדרש, וממשיך

ו השביעי, שהוא שמשה עד חביבין"לרקיע, השביעין השכינה"כל את והוריד זכה

לארץ.

שמשה כך על בעיקר ומתעכב הצדיקים, כל בפעולת מאד מקצר הריי"צ אדמו"ר

ודווקא העיקרי, הסילוק הוא מארץ שהסילוק כמו כי לארץ, השכינה את להוריד זכה

היא ההמשכה, עיקר זו - לארץ בחזרה השכינה המשכת לגבי גם כך לנו, נוגע הוא

עבורנו. נוגעת היא ודווקא בתחתונים, מדירתו לקב"ה לתענוג גורמת

"כל המדרש חביבין"ומנוסח משמעהשביעין עיקרשהמספר, גם לחביבות. גורם

השביעי שהוא בגלל היא למטה, השכינה את להוריד זכה שבגללה משה, של מעלתו

בעולם. אלוקות וגילה שפרסם (הראשון) לאברהם

אברהם כי עקיבא, ר' של נפש מהמסירות נעלית היתה אברהם של נפשו מסירות

שהקב"ה לכל והקריא פרסם רק הוא נפש. מסירות חיפש עולם"לא מעלתו"אל .

למשה אמר שהקב"ה עד משה, לעומת גדולה כך כל אברהם גדוליםשל "במקום

תעמוד" .אל

חב"ד. נשיאי דורות לשבעת מקבילה משה, עד מאברהם הצדיקים שבעת עבודת

השביעי מעלת בתחתונים. שכינה עיקר המשכת את לגמור היא מטרתנו גם זה, לפי

אליהו. דבי מהתנא שמוכח וכפי הדור, לאנשי לכל אלא לנשיא, רק מוגבלת אינה

ש לדעת יש אחד, מצד תעמוד"לכן אל גדולים על"במקום מבוססת ועבודתנו

זאת, עם אך הקודמים, הדורות היותעבודת דעם חביבין, השביעין דכל . . "תובעים

ובכמה עבודתנו, ידי על ולא בחירתנו פי על לא הוא השביעי בדור שאנחנו שזה

אנחנו שנמצאים חביבין, השביעין כל הנה מקום מכל רצוננו, כפי שלא אפשר ענינים

רק ולא השכינה, המשכת לגמור - והעבודה דעקבתא, בסיומא דמשיחא, בעיקבתא

דוקא" ובתחתונים שכינה, עיקר אם כי .שכינה

נאמר עליהם ובמקדש. במשכן היה הגשמית, בארץ האלוקות גילוי "ושכנתיועיקר

גםבתוכם" בזה כשנרמז מישראל", ואחד אחד כל נאמר."בתוך כך יירשועל "צדיקים

עליה" לעד וישכנו 'שוכןארץ דרגת את ממשיכים הם כי עדן, לגן זוכים הצדיקים .

כיעד'. הוא למטה, השכינה את להמשיך היא העבודה שעיקר "נתאוהוהסיבה

בתחתונים" דירה יתברך לו להיות .הקב"ה
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הוכחות: שתי לכך כלומביא כי רוחני, עולם בשביל היא הבריאה שמטרת ייתכן לא א)

- ממקורו יותר נמוכה דרגתו רוחני, וירידתםעולם העולמות השתלשלות "תכלית

יתברך" פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים, עולמות בשביל אינו למדרגה, .ממדרגה

זו כי להיברא, שלא להם עדיף היה העליונים, העולמות עבור הייתה הבריאה אילו

התחתון, הזה העולם דווקא היא שהתכלית לומר, הכרחי לכן, עבורם. גדולה ירידה

נעלה מעולם מצומצמת הארה אינו הגשמי העולם העליונים. העולמות ירדו ובשבילו

הוא כי ממש"יותר, המוחלט ואפס מאין שהיה"יש ממה ירידה אין בבריאתו לכן .

לגמרי. חדש דבר הוא כי קודם,

בשבילם, רק תומשך יתברך שעצמותו ייתכן, ולא 'גילויים', הם העליונים, העולמות ב)

יתברך, לעצמותו קשר יש הגשמי, הזה לעולם אך 'גילויים'. עבור נמשך לא 'עצם' כי

שהתהוות בגלל מעצמותו שמציאותו חש הגשמי שהנברא האמצעי, אדמו"ר כדברי

העבודה ידי על מתגלה זה ועניין ממש. הבורא מעצמות היא הגשמי העולם

ואתהפכא. באתכפיא

ההעלם' 'גילוי הם העליונים שהעולמות הוזכר א) קושיות: שתי קשה כך על אך

שכלי דעה ויש הראשונים. המקובלים בין בזה מחלוקת מצינו לכאורה, אך בלבד.

העולם של מעלתו מהי כן, אם מאין'. יש 'בריאה הם האצילות שבעולם הספירות

האצילות? עולם על הזה

כל כמו ממש, מאין יש בריאה הן הספירות שכלי הכוונה אין זו, לדעה שגם ומבאר,

גבול', 'בלי הוא האור כי ב'אורות', דבוקים אינם שהכלים היא, הכוונה אלא הנבראים.

ההעלם' 'גילוי של יחס לא הוא והכלים האור שבין היחס ולכן מוגבלים. וה'כלים'

עצמם; והכלים האורות שבין היחס לגבי רק הוא זה, כל אך מאין'. 'יש של יחס אלא

הם ולגביה מה'רשימה', מקורם כי מאין', כ'יש נחשבים אינם הכלים לבורא, ביחס אך

ההעלם. כגילוי נחשבים

אורות מוסיפים ומצוות בתורה העבודה ידי שעל מבואר, רבים במקומות ב)

ומבאר הזה? העולם ולא העיקר הוא האצילות שעולם ראיה, זו ולכאורה באצילות.

כלל הללו האורות כעת, נועדושגם הםלא ולכן הזה, לעולם נועדו הם לאצילות.

ומחכים בקופסה, סגורים נמצאים הם אלא באצילות, ופועלים מתגלים לא כלל

למטה. להתגלות

עושים ושכך דקדושה. לשטות זה דלעומת השטות את להפוך היא העבודה ועיקר

יתברך בתחתונים"לו באמת"דירה שהוא כפי מתגלה האדם שבדירה שכמו ומבאר, .

ומהותו" עצמותו יתברך."בכל עצמותו מתגלה למטה, דווקא באלוקות: גם כך -
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להשכין כדי וההוראה: שטות. מלשון הוא 'שיטים' כי שיטים. מעצי נעשה המשכן לכן

כדי כי דקדושה'. ל'שטות זה' דלעומת ה'שטות את להפוך יש למטה, השכינה את

מ'עצי אחד שבכל הפנימי המשכן את לבנות יש הזה, לעולם השכינה את להוריד

לעבוד - ה' לעבודת אותו ולרתום הבהמית, הנפש של ה'קאך' את לקחת ָשיטים'.

נאמר כך על מהשכל. שלמעלה ובהתלהבות בלהט ה' שטותי'את לי' .לסבא""אהני'

ישראל באהבת נהגו כיצד נשיאנו, מרבותינו אחד מכל דוגמאות מביא זה, בעניין

כח, ונתינת הוראה עבורנו מהווה זו והנהגה ודעת. מטעם שלמעלה שטות של באופן

דקדושה'. 'שטות של באופן העניינים, ובכל ישראל באהבת לנהוג

כי החטא. קודם מאשר יותר נעלית לדרגה מגיעים ואתהפכא, אתכפיא ידי ועל

היה הסילוק קודם הירידה. שלפני מהמצב יותר נעלית לעלייה להביא נועדה הירידה

שכינה" ידי"עיקר על אך דקודשאבתחתונים, יקרא אסתלק אחרא, סטרא "אתכפיא

עלמין". בכולהו הוא בשוה"זהובריך עלמין בכולהו שהוא שנקרא"האור ,"אסתלק",

מאד. ונעלה מרומם הוא כי

ידי על שנגרם כפשוטו שהסילוק כמו צדיקים: הסתלקות עניין גם יבואר זה לפי

הסתלקות גם כך קודם, שהיה ממה יותר נעלה לגילוי להביא מטרתו החטאים,

לכפרה גורמת היא מכך, גרוע ואף המקדש, בית לחורבן דומה שהיא למרות צדיקים,

ביותר. נעלית ולהמשכה

קצוות שני את מוצאים בה גם כי אדומה, לפרה הצדיקים הסתלקות את מדמים לכן

המשכה מבטאת שהיא מצד בא גופא זה אך בחוץ, נעשית היא אחד מצד אלו:

אלו וכוחות הטמאות. קליפות מג' שנובעים עניינים על גם שמכפרת ביותר, נעלית

את ולהשלים ואחד, אחד כל של זה דלעומת השטות את להפוך כדי עבורנו, ניתנו

העליונה. הכוונה

שהיו הצרות ובכל הצדיקים, בהסתלקות המקדש, בתי בחורבן המטרה כן אם

גדולים והסילוק שהירידה וככל עלייה. לצורך היא האחרונים, בדורות ובפרט לישראל

את לגמור הוטל ועלינו יותר. גדולה תהיה - בעקבותיהם שתבוא העלייה יותר,

ונצחי. קבוע באופן השכינה, המשכת

אברהם של ועבודתו הראשונים, הדורות על מבוססת עבודתנו שכל לזכור יש אך

את לעשות רק אלא מעלה, שום לעצמנו לחפש לא כדוגמא, לשמש צריכה אבינו

שלא ובמקומות ביותר, הנידחות בפינות אפילו העולם, בכל אלוקות ולהפיץ ה', רצון

אבינו: אברהם על שנאמר וכפי בי"ת, אל"ף אפילו אלאיודעים "ויקרא" תקרי "אל

.ויקריא"
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) הקריאות שתי את יש שבפסוק ואחד,"ויקריא"ו"ויקרא"וכמו אחד כל אצל גם כך ,(

שאין שכמו היא, והכוונה ברעותה. אחת ותלויות ד, הולכות הקריאות "ויקריא"שתי

כך בפנימיותו, זאת ויחדיר ה' בשם בעצמו 'יקרא' שהאדם בלי הזולת) עם (עבודה

והקריאה לאחרים. שיקריא מבלי בשלימות, לקרוא יכול לא עצמו האדם להיפך, גם

'א-ל לא עצמו),עולם'ההיא בפני עניין הוא והעולם עצמו, בפני עניין הוא (שאלוקות

עולם"אלא חד."א-ל כולא והאלוקות שהעולם -

לעשות שביכולתו לעצמו לומר יכול ומי מאד, נעלית אברהם של שעבודתו ואף

מקום מכל קצהו"כמוהו, וגם"אפס בזה. מחויב הוא וממילא ואחד, אחד לכל שייך

להביא מאד נעלים כוחות מקבל שהוא השביעי, הדור חביבות זו לזה. כוחות מקבלים

לדרגה העולם את מביאה השביעי, הדור עבודת כי השלימה. לגאולה העולם את

מאדם אפילו יותר נעלה יהיה משיח לכן, הדעת. עץ חטא מלפני יותר הרבה נעלית

החטא. לפני שהיה כפי הראשון

יקשר שהנשיא הוא, והעיקר לגאולה, הכנה היו הריי"צ אדמו"ר שסבל הייסורים גם

יתברך. ועצמותו למהותו גוףאותנו א אין למטה דא רבי'ן מיט'ן זיך זעהן ַָ"ונזכה

יגאלנו" והוא טפחים, מעשרה !ולמטה

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
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