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 ב"ה
  גגני תשכ"לבד"ה באתי 

  רך אפשרסגנון של ביאור בד ברשימת המאמר 
 הנחה עיון בגוף ה לימוד ו  יאחררק    עייןל

 א
 ראשונים של המשך ההילולא ה יב סעיפים  תוכן 

  באתי   בפירוש   2בעל ההילולא מ"ש במדרשומביא    1לגני אחותי כלה  באתי
דירתי  –  עיקרי'  שהי  למקום,  לגנוני,  לגני    שכינה   דעיקר,  בתחלה  –  עיקר 

  שבעה   במשך  ז" ולאח ,  ר " מאדה  החל ,  החטאים  י"ע  הנה   כ" ואח ,  היתה  בתחתונים
  את   להוריד  אברהם   התחיל   כ "ואח ,  למעלה  מלמטה  השכינה   את   סילקו ,  דורות 

עד  מלמ   השכינה למטה,  השביעי   משה כי  עלה  חביבין   שהוא  השביעין  ,  3וכל 
לארץהוריד   הא'  מרקיע  הציוויו   .השכינה  נאמר  שאז  מקדש    4זהו  לי  ועשו 

 שהו"ע דירת השכינה בתחתונים.    ושכנתי בתוכם

דת בנ"י, כהדיוק ושכנתי בתוכם, בתוך  ע"י עבו   ית נעש  המשכת השכינהו 
קאי על עשיית המשכן,  ש כללות העבודה דועשו לי מקדש    וזוהי  .5כל אחד ואחד

  בארוכה   וכמבואר,  עומדים  שטים  עצי  למשכן   הקרשים  את  ועשית 6שעז"נ
,  דעולם   שטות,  ז "דלעו )  שטים(   משטות  לעשות  היא  העבודה  שעיקר 7בההמשך

משקר העולם יעמידו בנין שיהי'  ש ,  שקר   אותיות  קרש ו ,  דקדושה  שטות '  שיהי
 מקדש ומשכן לו ית'. 

הוא  (ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד)  וענינו בעבודה דכל אחד ואחד  

 
 .שה"ש ה, א 1
 שהש"ר עה"פ.  2
 ויק"ר פכ"ט, יא. 3
 . תרומה כה, ח 4
. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה  הובא בשם רז"ל בלקו"ת ר"פ נשא כ, סע"ב  5

פרק ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה כה, ח. של"ה סט, א רא, א. שכה, ב.  
 .45הערה  173שכו, ב. וראה לקו"ש חכ"ו ע' 

 תרומה כו, טו.  6
 פ"ה ואילך 7



 ד

שעיקר העבודה במשכן היתה עבודת הקרבנות, שהו"ע    הקירוב לאלקות, שזהו
על זה היא המלחמה שנעשית ע"י בנ"י שנקראים צבאות  ו   .8קירוב כל הכחות

מעמיד  וגם    10יקריםה  כדי לנצח במלחמה, מבזבז המלך את אוצרותיו וב  .9הוי' 
האוצר מלמעלה    הכלי לקבלת את עצמו בסכנה כביכול, כדי לנצח במלחמה. ו 

 .  בעבודת האדם  11האוצר דלמטה   הוא 

החיל,   פקידי  ע"י  היא  האוצרות  שנתינת  שאע"פ  הם  ומבאר  בזה  הכוונה 
 הם צבאות הוי'. ש דוקא עושים את הנצחון,   שהם אנשי החיל  

למעלה ול  האוצר  ענין  מה    ,באר  זהרבת  תאדאי מביא  א  12יקוני  ס  “אור 
ס  “ע אוא“הו  שאוצר העליון   מבאר ו   ,קץ ולמטה עד אין תכלית  למעלה עד אין 

אין קץ אין  “מקדים לבאר את העילוי שבאואש   אלא  .למעלה עד  עד  ס למטה 
גודל העילוי    ),ס למעלה עד אין קץ“שלמטה מהענין דאוא(תכלית   ומזה יובן 

  הענין  )סעיף דאשתקד (ב  “מבאר בסעיף י ו   .ס למעלה עד אין קץ“שבהענין דאוא
 .ס למטה עד אין תכלית בענין התהוות העולמות “דאוא

שהאוצר    ראשונים של המשך ההילולא, ומסיים ה סיכום יב סעיפים  :  יצורק 
    יבאר תחילה ענין אוא"ס למטה עד אין תכלית.שו  דוקא.   חילאנשי  ניתן ל 

 ב
 ס למטה עא"תאוא"  –שנה זו  שלפרק ה 

שאומר  והנה מה  "   ) מתחיל:גימטריא אחד   ג " סעיף י (   השייך לשנה זו  סעיףה
בבחי׳    למטה עד אין תכלית קאי על הגילוי וההתפשטות שהוא בבחי׳ התפשטות

והיותר    ג ממש עד למטה מטה במדריגות היותר אחרונות“ס ואין שיעור ובל “א
דלמטה עד אין תכלית    היינו דבסעיף הקודם מבאר הענין   –כ"ל.  ע  .תחתונות 

 
ובאופן שעולים עד רזא    –  ויקרא א, ט. וראה ספר הבהיר סימן מו (קט).  כמ"ש הבחיי  8
, ועי"ז נעשית אח"כ ההמשכה מלמעלה למטה, שזהו"ע  )ראה זהר ח"ב רלט, א. ח"ג כו, ב(  דא"ס

 מרתי ונעשה רצוני נחת רוח לפני שא
 יב, מא. בא  9

בדרך כלל לא רק  ו  ,שצברו אבותיו מדורי דורות גם  אלא    בדור זה   , לא רקשנאספו  10
 . שאינו מבזבז אותם, אלא אפילו אינו מראה אותם 

 ראה ברכות לג, ב.  11
 .ג“סע ,ח יתרו לד“ז ).ב ,מ  –וראה שם תיקון יט (ז סוף תיקון נז  “ראה תקו 12



 

 ה 

  זה אוא״ס, שגם ב ד גילוי  ה התפשטות וה באר ענין  י   בסעיף זהו   , התהוותה   בענין
 ישנו הענין דלמטה ואין תכלית.  

ס  “שהתפשטות האור הוא בבחי׳ א  וסיף: וזהו אוא"ס למטה עד אין קץומ 
  טעם שאומר עוד הפעםי"ל ה וכ"ל.  ע .  היותר מטה מטה   ג כלל עד מדריגה“ובל 

  הוא להדגיש ,  היותר מטה מטה   עד מדריגה ס  “שהתפשטות האור הוא בבחי׳ א
לכן  (ש   השתלשלות עד אין תכלית  ריבויך  מהאור נמש ש רק  אין הכוונה בזה  ש 

הוא    מטה ל גם כמו שנמצא  ו   ,מטה ל מתפשט  עצמו  א שהאור  “כ   ),ס“נק׳ בשם א
    .ג“ס ובל “בבחי׳ א

ס  “דהשבח של האוא  .גילוי והתפשטות   :ב׳ עניניםה  ז ב   ישבפרטיות יותר,  ו 
ענין ההתפשטות לבד  ד (   תלא רק שיכול להתפשט עד למטה עד אין תכלי   ,הוא 
זאת שהוא    ), הנבראים ל   אינו שייך ש להיות באופן    יכול עוד  גילואלא    י בבחי׳ 

 ) , כדלקמן13עצמם  הנבראיםב   בבחי' גילוי היא ש המשכה ש( 

,  גילוי וגם ענין ה   ההתפשטות בסעיף יג דההמשך מדובר על ענין  :  קיצור 
 . ס “בבחי׳ א  עד למטה מטה,

 ג
 כלליים ג' מדריגות 

התפשטות  ה ש  ואינ   תכלית  למטה עד אין עילוי ב ה שבח וה ש   באר משיך ל ומ 
אפי   14הא"סעולמות  ב   הוא   אוא"סגילוי  ו  האצילות  לע   לואו  (בלשון  ,  עולם  כי 

עולמות הא"ס שלפני הצמצום ועולם האצילות דשם מאיר האור אין  המאמר) "
לאור אין סוף, להיות דגם הכלים ה"ה אלקות ממש, וא"כ  סוף בגילוי, ה"ה כלים  

אין פלא כלל דהאור א"ס מאיר שם בגילוי, וכן אין פלא מה שהם יכולים לקבל  
  הוא  פרטשמ הסדר  הרי    –  כדלקמן ס"ג).(  משא"כ בעולמות בי"ע   ," אוא"ס הגלוי 

ב  בחי'  השתלשלות:  כללות  ג'  הא"ססדר  האצילות ,  עולמות  ו עולם  עולמות  , 

 
   א פרק מח (סז, ב).יראה תנ  13
האוא  14 ה“שבערך  עצמו  עולמות “ס  בשם  נקראים  פע"ו. (   ה  תרל"ז  וככה  המשך  ראה 
קל,  אגה"ק ס"כ (ראה  ו  "עולמות הא"ס שלפני הצמצום".  הוא מאמר  ה   לשוןולהעיר ש  .)ובכ"מ 

מין ממש  וקרוב לומר שגם האלפים ורבבות עלמין דיתבא בגולגלתא דא"א וז"א אינן על  :)א
   .לגבי בחי' הגולגלתא ודיקנא [רק]   ונקראו עלמין וכו' ובחינת יש אלא כו'



 ו

   .בי"ע 

, פלא  כו' ו   פלאבזה  אין  מ"ש ש הבין  ל וגם    ,יותר בפרטיות  זה  סדר    רו אי בו 
עם ביאור    16הרב המגידל   ורהת ר  הובאה באו   ,15טהבעש" י תורת  פ"ע יובן  ,  דייקא

בה גו׳  י צהר תעשה לת   18פה" ע   17ת לג׳ פרשיות" ונדפסה בלקו  קןז מו"ר האד  קכ" 
  תחתיים שניים ושלישיםש  19ה" של ופירש ה   .ה י תחתיים שניים ושלישים תעש

ג׳   על  ביקאי  הבעש   רשפי המגיד  ו   .ע“עולמות  תיבהשי  20ט" בשם  בכל   21ש 
  . ' עולמות נשמות ואלקות '   ,ג׳ בחי׳   )ע התיבה “שזהו (מתיבות התפלה והתורה  

הן אותיות התורה והתפילה, ובהן צריך להיות צהר    ' גולתיבה  וצוהר תעשה  
שהן  עולמות  22ובהירות,  עם  להתייחד  עם    להתייחד  ,הנשמות וע״י    ,צריכות 

הצהר.   ענין  נעשה  שעי״ז  בזהרע  “וזהו אלקות,  לי׳    23מ"ש  אית  עלמין  תלת 
   .ה “לקוב 

  שהם   לךמ דש  במקפירוש א'  תלת עלמין שני הפירושים.  ומבאר שם, שבענין  
ויצירה ובריאה  זה,    .אצילות  פירוש  היינו  ולפי  נשמות  יצירה,  היינו  עולמות 

 
 צוואת הריב"ש סע"ה.  15

וראה ג"כ אגה"ק המפורסמת דהבעש"ט שנדפסה בריש ספר כתר שם    ס"פ נח (סי' יח).  16
 .טוב. ועיין ג"כ בהנעתק בס' בעש"ט עה"ת ח"א פ' נח עמוד התפלה בהערה לאות טו

 א ואילך [חסר שם כמה תיבות בטה"ד]. ,תריד )כרך ג׳(ת נח “, ב. נדפס באוה סג 17
 נח ו, טז.  18
 רעו, א.  19
 ג. - בסה"מ מלוקט ח"ג ע' רפ גם ראה  20
ע' רפג שם  (סה"מ מלוקט    "כ"ה באוה"ת שם. ובאו"ת וצוואת הריב"ש שם "בכל אות   21

 ).17הע' 
יחוד עולמות    הוא)  עולם (  נשמה בגוף  שבדיבור האדם ות  בית ה אמירת  אולי הכוונה ש  22

אי אפשר לנפש האלהית לבטא בשפתיים  :  )ב- מז, א. וראה תניא פל"ז (תיבות התורה ותפלה עם  
הבהמית המלובשת באברי הגוף ממש.  ופה ולשון ושיניים הגשמיים כי אם ע"י נפש החיונית  

 הוא מכניס ומלביש יותר כחות מנפש החיונית בדיבורים אלו ,וכל מה שמדבר בכח גדול יותר 
. או התפילה  .  ועוד אחרת, שכח    .בקדושת התורה  באותיות  זאת  המתלבשת  החיונית  נפש 

תורה או תפילה וכיוצא בהן או מצות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מהדם  -הדיבור, בתלמוד
תחת   שהיו  דם,  ונעשו  ושתה  שאכל  ומשקין  אוכלין  כל  שהן  ממש,  נוגה  מקליפת  שהוא 

נפש  ידי כח  - ממשלתה וינקו חיותם ממנה, ועתה היא מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדושה על
   . החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו או בעשיה זו

 ח"ג קנט, ב. 23



 

 ז

ז  “הרמ של  ב׳  פירוש  ו   .בלקו"ת לג"פ שם) אר  ו מב כ (  בריאה, ואלקות היינו אצילות
ולפי    .24בי"עעולמות  אצילות ועולם ה   שלמעלה מאצילות,  ס“עולמות האשהם  

זה,   היינו  פירוש  היינו  בי"ע עולמות  נשמות  היינו  אצילות ,  ואלקות  עולמות  , 
ז אתי שפיר  “הרמ   ושר שלפי   וסיףומ   .)שם   אר ו מב כ( (  אצילותשלמעלה מ   ס “הא

פי  נ “הבעש   רושיותר  אלקות “ט  נשמות  עולמות  בחי׳  ג׳  ענינים    שהם  ,ע שהם 
   .25כלליים

גם"ז  פ ע ו הענינים  מובן  על    משךה ה ב   סדר  האשמדבר  עולם    ס“עולמות 
בי"ע,  אצילות ה  ענינים  גם  הוזש   ועולמות  הג'  ואלקות '   ע"פ  נשמות    ' עולמות 
    .פירוש הרמ"זבהתאם ל ו 

שם  ו  לג"פ) ממשיך  מופלאת א  י הו " :  (בלקו"ת  בין    להשכיל   השכלה  מה 
מששיך  ו   .ין נשמות לאלקות בשזהו ההפרש    לות"למה שלמעלה מאצי   לות אצי 

אלקות    ם ס ה“שעולמות הא  ,הוא  ס“עולמות האל   לות אצי   ןחילוק בי ה שבאר  מ ו 
  ו ית' ת לקו מה שצמצם א  היינוו   ,ובאצילות ישנו ענין הכלים ,  שלמעלה מכלים 
    .להתלבש בכלים 

להבין ו  ש" ד   צריך  כותב  אצי   להשכיל בתחילה  בין  שלמעלה    לות מה  למה 
היא  מאצי  מופלאת " לות"  ומיד  השכלה  שהוא"  ביאור  חילוק    )לכאורה (   כותב 
 . סבר , וא"כ מעיקרא מאי קפשוט

  באר ל לתרץ ו שם    שאין הכוונה  ,כאןהענינים  "פ המשך  ע הביאור בזה  י"ל  ו
הא  בין   החילוק  האצילות“עולמות  ועולם  אם    ,ס  ולהדגיש  ל   –  להיפךכי  באר 

  ) לות אצי ה ן עולם  ה ס ו“עולמות הא  הן ( שניהם  ש   דלהיות  ,שביניהם   ההשוואה 

 
זהו בעולמות בי"ע אלא ש   ,ע“ל דקאי על עולמות בי“ה הנ “זה מתאים לפי׳ השל  רושפי  24

אך   הרמ הפרטיים,  בי “לפי׳  עולמות  על  קאי  הכללי“ז  הא   ,ם יע  שלמעלה    )ק“א(ס  “עולמות 
ים הם א"ק, עקודים נקודים (או עתיק ואריך) [בדרך כלל בי"ע הכללי  ע“אצילות ובי  מאצילות,

גם  לפעמים    –.  )ואילךראה הנסמן ב'קיצור סדר השתלשלות' ע' נא (ואצי' הוא עשי' דכללות ( 
. כאן הכוונה ל'תלת  )הע' יט 113 עי' סה"מ תש"ח ע' –בעשי' דכללות   ים כללנבי"ע הפרטיים 

 . ] , כנ"ל בפנים , כמ"ש בלקו"ת לג"פ כאןמקום החלל  כלעלמין' שכולל (לפירוש הרמ"ז) 
'תלת    עניןו  'עולמות נשמות ואלקות '   ו"ע, שה שיים יתחתיים שניים ושלענין  היינו שב  25
שלמעלה  הא"ס (; ג. עולמות  הפרטיים; ב. אצילות בריאה ויצירה   בי"ע  א.ג' אופנים:    –  עלמין'

ובי"ע)מאצילות  אצילות,  ו,  נהוא ש  הג'  היתרון שבאופן.  [שבמקום    העולמות   ל כ  ים לל כבו 
 . )בלקו"ת לג"פ שם  ארומבכ((  מטה   עד למטה החלל] 



 ח 

האור  שבזה    רק , החילוק הוא  הם אלקות ממש  דאצילות   דגם הכלים  ,אלקות   הם 
ד ההפרש בין היחוד  “וא ע שה עוד    מוסיף שם לכן  ו .  להתלבש בכלים  צמצםנת 

וגרמוהי  )  אורות ( דאיהו וחיוהי   ובין היחוד דאיהו    הדגשה הש ,  חד (כלים)חד 
בענין  דהגם שהם ב' בחי' חד, מ"מ    . )חד (  עם אלקותו ית׳ תכלית  ב   ד היחו  הואבזה  

זה  ו   ,26הוא פשוט  גילויאצילות ב ב   אוא"סשמאיר    זה,  דאור   גילויה ההתפשטות ו 
   ." השכלה מופלאת " נשארת    ובין נשמות ואלקות) (  שמחלקים ביניהם

 : 27ת ׳ חלוקו בל   תלת עלמיןה   מחלק  על ההילולאב בהמשך זה  ש עפ"ז מובן  ו
א ואצילות“עולמות  בי   ;)ביחד (   ס  כי  ע“עולמות  זה.  בענין    בהמשך  מדובר 
בו  שמאיר    ,28ס“אה עולמות  ל   שווהגם אצילות  ובזה    , אוא"סוהגילוי ד התפשטות  

בגילוי הכלים ה  ,אוא"ס  כלל “וא  , )כנ"ל   "חד"(  אלקות ממש  םדגם  פלא  אין    כ 
     .כגופא לנשמתא  גלוי ב ס  “יכולים לקבל אואהם ש 

לשון  הוא ע"ד  )  וכיו"ב  שו ד חי א אין  ל ו (   "אין פלאלשון המאמר " ש   "לועפ"ז י
עולמות  בין    לחלק הפלא הוא  ש ,  "השכלה מופלאה"   בלקו"ת לג"פדמו"ר הזקן  א
   , בזה אין שום פלא. ואילו להשוות ביניהם   ,בין אלקות ונשמות ו  ס ואצילות “א

הוא   זה  כל  דאצילות  אמנם  לכלים  לנשמתאעד  כגופא  כמ"ש  (   שהם 
ומתגלה ס  “אואש   וזה.  )בההמשך  בי   גם  מתפשט  כגופא    אינםש   ,ע “בעולמות 
הגוף   ,לבושים   שםב  29ראיםקנ   אלא   ,לנשמתא מן  נפרד  הוא    אהו   ,שהלבוש 

 . פלאה עילוי וה

הוא  :  קיצור   . בהתאם לפי' הרמ"ז בתלת עלמיןסדר הענינים בההמשך 
שכולל עולמות הא"ס    טעם החלוקה גם    מובן  תורת הבעש"טאדה"ז ב   ביאורע"פ  ו

   פלא".אין  . דיוק הלשון " ובי"ע בנפרד  אצילות ביחד ה  עולם   עם

 
גם    26 החודש  ראה  קס(תרס"ו  ד"ה  שאצילות  א-ע'  ש)  לעליון,  אדמה  גילוי אדם  הוא 

 שהחפץ עובר מרשות לרשות בלי שינוי. קנין ה   שלוכמ  ,ההעלם בלבד
"אצילות וא"ק הכל  מפורש שם בסיום דבריו (בהקיצור):  ש   לקו"ת לג"פ  מאמר ב  ע"דו  27

 אחד", ע"ש. 
כן לאידך, גם לפני  ו עולמות הא"ס". בכללראה בפרק ראשון של ההמשך שאצי' הוא " 28

 הצמצום ישנה בחי' הנק' עולמות כמפורש בפרק זה. 
 שם.  )(תקו"ז 'פתח אליהו'ב 29
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 עולמות בי"ע 

יך  ש, ממ למטה עד אין תכלית דאוא"ס  העילוי והפלא  עוד יותר  בכדי לבארו 
  תקינת   לבושין   כמההם בחי' לבושים, וכמבואר בפתח אליהו דבי"ע  " ש   בהמאמר 

:  ומוסיף".  דאצילות   הכלים  לאור   בלבד  לבושים   רק  שהם ע "בי   על   דקאי,  לון
  בינה  בחינת  הוא   עילאה  דאימא   ,בכורסיא   מקננא   עילאה  אימא  30כמאמר ו" 

שית ספירן    , הוא עולם הבריאה ש   הכסא   עולם  בכורסיא   מקננא  ה" ה  דאצילות 
בעשי'  ואופן  לאור  ביצירה  לבושים  רק  שהם  לפי  מטה  בי"ע  נקרא  דלכן   ,

 ".  האצילות 

מקננא    עילאה  אימא  –  ) תקוני זהר מ (   שני  מאמר   צרף צריך להבין מדוע מ ו 
לתוכן הענין שבי"ע  , ומה שייך  כלל   שזה אינו חלק ממאמר פתח אליהו  –   וכו' 

 נק' לבושים. 

ל י ו שהכוונה  מתפשט  שזה  באר"ל  המדריגה    שאוא"ס  העשי',  לעולם  עד 
שעולם הבריאה הוא לבוש  הנמוכה ביותר שבג' עולמות בי"ע הוא, לא באופן  

, אלא  31לעולם האצילות, ויצירה הוא לבוש לבריאה, ועשי' הוא לבוש ליצירה
  ל שכ  32(מה'תלת עלמין')  הוא באופן שכל ג' עולמות בי"ע נחשבים עולם אחדש 

ועל זה מביא ראי' מהמאמר אימא עילאה    .אצילותה אור  ל   לבושהוא  ם  אחד מה 
שכל    , כי אםכנ"ל   לבוש על גבי לבוששל  , שאין זה באופן  כו' ו  בכורסיא   א מקננ 

כולם  ש   33שהם קומה אחת, מתלבשים בכל ג' עולמות בי"ע  ,הספירות דאצילות 
  למטה   מתפשט  עצמושהאור  העילוי והפלא  זהו  ו   , האוא"סל   אחד   שלבו נעשים  

 
 תקוני זהר תיקון וא"ו. 30
  , עולם הבריאה בלבדשבגילוי  ה   קאי על   השבח דאוא"ס למטה עד אין תכלית   דבאופן זה   31

 . פלאנ זה הוא דבר  שגם  גם ה 
לקוב"ה כ  32 לי'  אית  עלמין  תלת  המאמר  בפירוש  שנ"ל  הרמ"ז  ,  עולמות    :הםלפירוש 

 . עולמות בי"ע, שעולמות בי"ע נחשבים לעולם אחד ; עולם האצילות  ; הא"ס
אלא שהתלבשות זו היא באופן שבינה מקומה בעולם הבריאה, ז"א בעולם היצירה,    33

משל לבוש אחד המלביש כל הגוף, שהראש מלובש בחלק העליון  . [וכומלכות בעולם העשי'
חלקי  כל ב, שהלבוש בחלק התחתון של  הרגליםו , הגוף בחלק האמצעי של הלבוששל הלבוש

 . ] הגוף עצמו   הם הלבוש יש ב



 י

   .34עשי' העולם  לבוש ב   גםעד  

  עולם אחד ולבוש אחד לאור האצילות נחשבים  בי"ע  ש   ון , כי לפ"זמנם צ"ל ד א
מאירות(  ספירות  איזה  רק  הוא  שבזה  עולם  והחילוקים  הוספה    , ) בכל  אין 

   .  לכאורה בההפלאה דאוא"ס למטה עא"ת 

וכו'    ע"י:  קיצור בכורסיא  עילאה מקננא  אימא  שמוסיף מאמר התקו"ז 
כל בי"ע הם לבוש  , כי  , בעשי'שאוא"ס עצמו מתפשט עד למטה מטה  מובן
     . בעשי'  למטה אוא"ס  של    העילוי ופלא גורע מזה    דלכאורה וצריך ביאור    .אחד

 ה
 בי"ע דמות נש

כללות המשך ההילולא מדובר אודות נש"י ועבודתם  ב ש   י"ל הביאור בזה,ו
אלקות  שכינה, בהמשכת  עיקר  מה    קר העי ואדרבה,    .בתחתונים   למטה  ,  הוא 

עשו לי  ו  36עה"פ  35ארז"ל ש מ  משך ה ה וכמ"ש בתחילת    ,שמות ישראל נ ל שנוגע  
ומ  בתוכם קדש  מישראל   ךבתו   ,שכנתי  ואחד  אחד  השקר    םמהפכינש"י  ו   ,כל 

למטה כו'  נתבאר בענין אוא"ס  שכל ה   ל" י   , וע"כדעולם להיות קרשים למשכן
   . שמות ישראל נ הוא כי זה נוגע ל   )וההוספה דאימא עילאה וכו' ( 

  : נש"י  בנוגעלאחרי שמבאר שבי"ע הם לבושים, ממשיך    דהנההוא  והענין  
דמינייהו"ו  אומר  דבי"ע  הנשמות"   בלבושין  שהם  נשא  לבני  נשמתין  .  פרחין 
, ש"רוב הנשמות הן נשמות דבי"ע, ורק חד בדרא בדורות הראשונים הם  מוסיף ו 

 נשמות דאצילות, אבל רוב הנשמות הם נשמות דבי"ע". 

בחי' נפרדים    ן בחי' לבושין, א"כ הן גםהנשמות ה   רוב  אםד   ,ולכאורה תמוה 
היפךו ותחתון,   זה  ישראל   המעלה   הרי  נשמות  ואיך  של  להפוך    םביכולת , 

 
 וראה לקמן ס"ו. 34
. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה  הובא בשם רז"ל בלקו"ת ר"פ נשא כ, סע"ב  35

פרק ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך תרומה כה, ח. של"ה סט, א רא, א. שכה, ב.  
 .45הערה  173שכו, ב. וראה לקו"ש חכ"ו ע' 

בתחילת    36 עה"פ  שמ   משךהה וכמ"ש  ח(ארז"ל  כה,  מ ו)  תרומה  לי  ועשו  שכנתי  קדש 
 . כל אחד ואחד מישראל ךבתו ,בתוכם 



 

 יא 

בחי' תחתון  הן עצמן  ביאור  גם  .37התחתון כאשר  הוא    "שמ   צריך  שחד בדרא 
 . , דאיזה תועלת יש בזה כאשר רוב הנשמות אינן כןנשמה דאצילות 

הביאורוי  הזקן   בהקדםזה  ב   "ל  אדמו״ר  בלקו״ת    ,38תורת  ביאור  ב שמבאר 
הי׳  ש   39דיונתי משה  חכמהמבחי'  נשמת  יכול   עילאה,  עצמיות    התורה   הולכן 

שהוא כבד פה וכבד    משה   אמר   אלא שמצד מעלת נשמתו .  ל ידולהינתן רק ע 
 41נובלות חכמה שלמעלה תורהבחי'    היא   התורה כפי שנמשכה למטהכי  ,  40שון ל 

כבד פה לגבי תורה שבע״פ וכבד לשון    42כדאיתא בזהר   , מזהלמעלה  ומשה הי'  
 .  לגבי תורה שבכתב 

  נקראים בשם אחים וריעים ש נשמות של צדיקים גדולים  עילוי ה הוא    עד"זו
או״א  מיחוד  שנמשכים  לפי  הוא   .43לז״א  ישראל ב   וכן  נשמות  ש   נשיאי  הם 

כמו שאמר    , ם משהשנקראי עד    ,44בכל דרא ודראאתפשטותא דמשה  ד   , דאצילות 
אלו הנמשכים  .  45משה שפיר קאמרת   ,רב ספרא אפילו  משא״כ רוב הנשמות, 

זו״נ דאצילות שהן    ,דאצילות   מיחוד  נולדים  נשמות  הרי  הבריאהב,  ,  עולם 
 . דבי״ע ממששהן נשמות    ועאכו״כ רוב הנשמות

לשקר    כלל   כות שיי  ן להםאי   לותנשמות דאצי   העילוי של ועפ"ז י"ל שמצד  
במשה שהי' כבד    וכמו  ,46לפעול למטה מטה  בהם ענין הירידה כ"כ  ן אי ד   העולם
וזוהי    .משכת למטה, וכ"ש לגבי העולם נ כפי ש   אפילו לגבי תורהשזהו    ,פה וכו' 

 
להעיר ממארז"ל  ו  ה.למעלה והוא עצמו מקושר למט   וראה תניא פרק כח: איך יעלה   37

 )).קו, אסי' ד. ( ק(ולהעיר מאגה" "עצמו מבית האסורים "אין חבוש מתיר  )ה, ב  ברכות (
(כמדובר בכמה שיחות להסתלקותו  שנת הק"ן    תשכ"ג בהיותושנה זו  ד  בעל ההילולא  38

 דשנת תשכ"ג). 
 שה"ש יט, ב. ואילך.  39
 שמות ד, י.  40
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האחים   אצל  משא״כ  החכמה,  מעצמיות  טיפה  אם  כי  אצלם  אין  דאצילות,  נשמות  נקראים 
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 יב

בי"ע שירידת נשמותיהם הוא עד  מבחי' הלבושין ד   שהן   נשמות שברוב ה   ה מעל ה 
ע"י  בפועל  העבודה דועשו לי מקדש    נעשהדוקא על ידם  ו   לעולם הפירוד  למטה

דעולם    םמהפכי ש  אחרונות  גם  השקר  היותר  תחתונות" "במדריגות    והיותר 
 .  קרשים למשכן   יםשו ע ו

א  הי די"ל הכוונה בזה  חד בדרא,    שנו יש  בהמאמר   ביאמ   אמנם ביחד עם זה
.  הדור   אנשי  על כל   ן ת פעול ה ב ההפלא  ), אלאעצמןאלו    ות נשמב ש   האהפל ה   לא ( 

ע  מורה  בדרא  חד  נשמה    ל דזה שהוא  לו  דרך ,  כלליתשיש   47שאמר משה  על 
, מפני שבו היו כלולים כל שישים  אנכי הריתי גו׳ כאשר ישא האומן את היונקה 

כללות   שהן  נשמות,  נשמות  ריבוא  דמשה  כל  באתפשטותא  כן  וכמו  ישראל. 
והנשיא משפיע בנשמות    ,, כל נשיא ונשיא בדורו, עד נשיא דורנו48שבכל דרא 

בהעולם   לפעול  שיוכלו  הזה דבי"ע  בעולם  שנת"ל שהגם שמסירת  מ וזהו  .  עד 
הכ  החיל,  לפקידי  הוא  שלמעלה  החיילים  בהם  וונה  האוצרות  בשביל  הוא 

   .בפועל הלוחמים עם המנגד (לעו"ז) 

עולמות נשמות    בחי' ה ג'    י"ל  ,)בי"ע ( מבחי' לבושים  הנשמות הם  רוב  לפ"ז ש ו 
עלמין(ב   מק"מה רוש  פי ל   התאםב   הם  ואלקות  יצירה   )תלת  בריאה    . אצילות 

אלקות  ד  בחי'  הוא  דאצילותה כולל  ואצילות  בדרא   שהם  נשמות  מיחוד  (   חד 
   ., ועולמות ביצירה בריאהבעולם ה , נשמות  )או"א

ן הוא ע"ד פי'  ס ביניה , והיח ב' סוגי הנשמות יחד ב ) והצורך ( המעלה : קיצור
   המק"מ אב"י.

 ו 
 בי"ע דמות נש מעלת 

הוא    ,בין נשמות לאלקות אין לחלק  ש  נת"ל ש   כי זהתוס' ביאור, ך  צרי   אמנם
למעלה  ש אלקות הוא עולמות הא"ס  אצילות ו   הן   שנשמות  , הרמ"ז  רושרק לפי פי 
דבי"ע הלא יש ההפסק  הם  נשמות  ה   שרוב  ההמשךב לפי המבואר    . אבל מאצילות 

 
 . אאור החיים שם. וראה סנהדרין ח,  בהעלותך יא, יב. 47
בתניא  הובא  יומא לח, ב וראה זח"ג סח, סע"א ואילך.    – "  שתלן בכל דור ודור "עמד ו  48

 "א.פ



 

 יג

ובי"ע אצילות    ) בלקו״ת לג׳ פרשיות ( קיצור דתורת הבעש״ט  ה ב וכמ"ש  ,  49בין 
הפסיק בענין   אחר  ,50אף  שבא  הוא    יומה  של  ההפסק  שזהו  ד ו ר י פענין    בכל , 

היינו    ,כשאר הנבראים רי הן  ה א"כ  ו   .ת ק, כולל גם נשמו הפס הענינים שלאחרי ה 
עצמן   ו   52בכוחםיש  איך  ו   51,עולמותבחי'  שהן  דעולם  השטות  לעשות  להפוך 

   .משקר לקרשים 

  הם בחי' פנימיות בי"ע  ד נשמות  גם  תיכף ש מבהיר  ש   זהו מה א שאך הענין הו 
 .  הנפרדיםשאר הנבראים  כ   נםאי ו  מות העול 

,  53ילתותורת המגיד ברמזי תורה (אור תורה) על תהילים בתח זה ע"פויובן  
המארז״ל את  מתחילים    54שמבאר  שישראל  עד  שירה  אומרים  המלאכים  אין 

באר  ומ   .ברן יחד כוכבי בוקר והדר ויריעו כל בני אלקים  55לומר שירה שנאמר 
ישראל ש לנשמות  המלאכים  שממתינים  הידועזה  ע"פ  הוא  עלו  ש  ,  ישראל 

זהו כאשר חשב   ,כראוי שכדי לומר דיבור א)דוגמ (ע"ד  רואים אנו ו  .56במחשבה
בהדיבור,   חיות  ממשיכה  והמחשבה  הענין,  אודות  בלי    אבלמקודם  דיבור 

בלי שכל ובלי חכמה ובלי תענוג, ודוקא ע״י המחשבה    קודמת לו, יהי׳ מחשבה  
  בחי' המלאכים נמשכים מ כיון ש . ו עם שכל וחכמה ותענוג ,  הדיבור הוא כראוי 

(ב  לשירת ישראל  המלאכים    ממתינים, לכן  57וגו' כל צבאם)  דבר הוי׳ הדיבור 

 
 . מכ"ש לפי פי' המק"מ שאלקות באצילות ונשמות בבריאה ו 49
 . ובכ"מ. בלק  ר"פ לקו"ת  ישעי' מג, ז. 50
נשמות  הוא רק    )לפי פירוש המק"מ ומשנת"ל שנשמות הן בבריאה ועולמות ביצירה (   51

וכן לאידך,  צדיקים של   ביצירה ש  גם ה .  מדור המלאכים  גם   סתם    עליונים   מלאכים   יש  מ"מ 
 . )נא, ב(שם  בהגה ופרק לט ריש  תניא   – בבריאה 
 איך יש  , הנה זה גופא צ"ל )שהם הנשמות דאצילות ( מפקידי החיל  כח  הגם שמקבלים ו  52
שיש בהם ביטול מו מלאכים שהן  ו כ  ,הנבראים שאר  מ יותר    )בלי פירוד(  שפע  קבלל  בכוחם 

   .יותר 
 . )לים שם מביא את פירושי הפסוקים דתה ( סי' רג 53
 חולין צא, ב. 54
 איוב לח, ז.  55
, אע"פ שנברא האדם אחר מעשה בראשית, הי' קודם במחשבה   כד, א.  ב"ר פ"א, ד. זח"א  56

 . )או"ת שם ( ) אחור וקדם צרתניט, ה לתהלים קשנאמר ( 
 לג, ו. 57



 יד 

  גורם ישראל  של  שיר ה  ,58שיר השירים  זהוש . ומסיים תחילה   )שעלו במחשבה( 
 . עליונים ב  הרבה  שירים

הנשמות  ו  לשירת  ממתינים  שהמלאכים  זה  במחשבה( הנה  הוא    ) שעלו 
נן  אי  (לבד),בחי' לבושים   שמות הן גם כפי שהנש  לנשמות שבעוה"ז. ומזה מוכח

לבושים    חי' ב ב ש היינו  אלא למעלה מהם. ו   ,, אפילו לא כמלאכים כשאר הנבראים 
הרב    אר  בי וכמו ש   ,59א לבוש המיוחדו המחשבה שה   לבוש   הן בחי' נש"י  גופא  

(חכמה,  זה    חיות   ך ממשי ו   , תענוג ויתירה מזו,    , חכמה  בה מחשבה יש  ש המגיד  
   .60בהדיבורתענוג)  

אף שאינו  (  מקננא וכו'  עילאה  מאמר אימאה  צרף מ טעם ש ה  ש לבאר י ועפ"ז  
הם לבוש    בי"ע  שכל הג' עולמות )  ס"ד (   ונת"ל  ,קשור עם המאמר פתח אליהו)

עם האור    מיוחדלבוש ה שהיא    המחשבה לבוש  ל   הכוונה בזה היא י"ל שד  .אחד 
 .  בגילוי  אור זה  בהן   מאירשהן בחי' מחשבה,  נש"י  , ו דאצילות 

תכליתזהו  ו אין  עד  למטה  בנשמות  עיקר  ה ד ,  דגילוי באופן  ו   אוא"ס  הוא 
שמצד זה הן בבחי'    ,, שהן בחי' לבושיםהפכים  בהן ב' הענינים  שישלפי    ,דבי"ע 

  , גם כפי שהם למטה מטה בעולם העשי', פירוד וירידה למטה מטה, וביחד עם זה
ועי"ז    ,61כמו מחשבה, לבוש המיוחד כנ"ל   ,הם מיוחדים עם האור המלובשת בהם 

    . גילוי ב   הדור   ינשיא   לותנשמות דאצי מ הם כלים לקבל  

המתבאר בהמשך זה  עיקר ההדגשה  , כי  בחי' פנימיות וזהו מ"ש שנשמות הן  
שהוא התחתון במדריגה    הזהבעולם  הוא כפי שהענינים הם בנש"י ובעבודתם  

שהן  לעבודה זו אינו מספיק נשמות דאצילות  ו .  כנ"ל   62שאין תחתון למטה ממנו
 . 63דבי"ע שיש להם שייכות לעולם הפירודנשמות  ע"י  אלא צ"ל  ,  לגמרי מובדלים  

 
 שה"ש א, א.  58
 . תרס"ו ע' לז)סה"מ  צ (המשך תרס"ו ד"ה ביום השמע"ראה   59
(בפי'    60 שם  השירים וממ"ש  שירים   )שיר  כמה  נעשים  ישראל  בעולמות    שע״י  גם 

), א"כ הנשמות מיוחדות בדרגות הכי  מלאכים עוד יותר (למעלה מ  , משמע עליונים העליונים 
 . ות עליונ

 (ועיג"כ ח"ג ע' רד). סה"מ מלוקט ח"ה ע' ח.להעיר מ  61
 . ובלשון המאמר "במדריגות היותר אחרונות והיותר תחתונות"  .רק לופ   כמבואר בתניא  62
 ראה ד"ה והנה אנחנו הנ"ל.  63



 

 טו 

בי"ע הם  עולמות  ש (בהג' בחי' עולמות נשמות ואלקות)  זה שנת"ל  ד  "ל י פ"ז  ו 
ונפרדים ה 64עולמות  נש"יבכללות   וא ,  הנה  גופא  בבי"ע  בפרטיות,  אבל  הם    , 

חיצוניות   , מלאכיםה ו אלקות,  בחי'    , פנימיות ,  ) אלקות ל   ביחס  נשמות (  בחי' 
   .65חי' עולמות ב דחיצוניות,    והעולם עצמו הוא בחי' חיצוניות

שלמעלה מ'נשמות  קות ( בחי' אל ,  למעלה משאר הנבראים הן    נש"י וזהו ש 
ומעשה  ד ועולמות',   דיבור  עלמין מחשבה  תלת  בחי'  ידןע ו,  )66הם  נפעלים    ל 

בטלים  ש   ,שלוחים  –  הוא  פירוש מלאכיםד מלאכים,  שהם ה  הענינים בחיצוניות
בחיצוניות  כמו שדיבור בטל למחשבה כנ"ל, ועל ידם פועלים הנשמות    67לנשמות

בתחתונים,    ).עולמות(   דחיצוניות שכינה  עיקר  להמשיך  היא  שהעבודה  וזהו 
הוא   והן   שהם  בנש"י שבתחילה  אור  לגילוי  ופנימיות    כלים  של    תו דיר עיקר 

ידם68הקב"ה ועל  וזהו  בעולם נמשך  ,  69,  אותיות  .  שע"י  לתיבה  תעשה  צהר 
   . למטה  עד  עולמותכל הך צהר ובהירות אור אלקי ב נמש   "ינש התורה ותפלה של  

   נש"י הן כלים לאוא"ס גם בהיותם בבחי' לבוש, אוא"ס למטה. :  קיצור

 ז 
 יותר ירידת האור 

בריבוי    ,בהמאמר וממשיך   בבי"ע ממדריגה למדריגה  שהשתלשלות האור 
המדריגות הוא באופן שמתעלם ומסתתר האור ממדריגה למדריגה, עד שבהגיע  

י הוא מתעבה ומתגשם, ולכן כל ההשפעה  האור לעולם הגלגלים והמזלות הר
והמזלות,   הגלגלים  ע"י  הוא  דעוה"ז  הגשמי  ועולם  התחתון  בעולם  והגילוי 

 
 ן לפירוש הרמ"ז והן לפי' המק"מ. ה  64
שלשייםו  65 שניים  תחתיים  (בענין  השל"ה  בי"ע).  כפירוש  לג׳ אה  ור   שהוא  בלקו״ת 

, ד"ה והנה אנחנו מאלמים אלומים בתו"אלשם (אחר הבאת תורת הבעש"ט), ומציין    פרשיות
ד(  שם   תו"חבו  .ע"ש אלקי)רד,  וכחות  ומלאכים  נשמות  כמו    ,ביותר  חיצונים ה   ':  ג' שהן 

 . מדריגות דמחשבה ודיבור ומעשה וכו', ע"ש
 "ח.ווראה הערה הקודמת מת  ד"ה ועשית בגדי קדש תרס"ה. 66
 .)). וש"נבמשנה(  .לד, ב( שלוחו של אדם כמותו 67
 תניא פרק לג.  [ולהעיר מאגה"ק סי' ד]. . וש"נ.477לקו"ש חט"ז ע' ראה   68
 לו.  פרקראה גם תניא  69



 טז 

  עשב   לך  אין 71וכמאמר,  ירחים   גרש  וממגד   שמש   תבואות   ממגד  70ש" וכמ 
  וחיות   מאור  בא   שהוא ,  גדל   לו  ואומר   בו  המכה  מלמעלה  מזל  לו   שאין   מלמטה
 . ומזלות   הגלגלים  דרך  ששופע  האלקי

הם  ומלאכים   בחי' מחשבה, ו   הן פנימיות נת"ל שנשמות  הו מש שז  ,ומר ל ש  וי 
אותיות  מחשבה מביא חיות להדיבור, מ"מ  ש דהגם    ,בחי' דיבור והוא    חיצוניות

   .ומתגשם על ידםהאור מתעבה   ולכן ,72יםרי סתמ   דיבורה 

שהו השפעה  (   גדל   וכו'   עשב  לך   אין   מארז"לשמביא כאן ה   מה  עפ"ז יש לבאר ו
מהמזל החיות ו   )73רוחנית  על  מאין  העשב להתהוות בנוגעד .  קאי    מובן  ,יש 

  שיתהווה בכדי  ,  ות)מזל ה   שהם  (מלאכים  מסתיריםה לבושים    י"ע  להיות   צריךש 
נפרד היינו    , הגשמי  ז" לעוה   המתאים  באופן  ודבר  יש  הסתר  בחי'  ע"י  שזהו   ,

  שמדייק  כפי,  אחרי שכבר נתהווה ליש( חיותו  ל  בנוגע  אבל,  74הבורא מן הנברא
לא הי' צ"ל    ,76גילוישל    הו"ע , שהרגשה  נבראים נרגש ל ש ,  )75ק" באגה   הזקן   רבינו

החיות   . הסתר ב  שנרגש  הפלא,  זה   ,וזהו  עם  חיות    ,וביחד  שזוהי  נרגש  אינו 
   אלקית.

, לא על ענין ההתהוות, אלא ענין  מדובר שבפרק זה  )  ה בתחיל ( זהו משנת"ל  ו
שב  אוא"ס הפלא  וגילוי  יורדתפשטות    , מתעבה ומתגשםש   עד  למטה  , שהאור 

שלא נרגש  (   כל כךשזהו השפלה גדולה מה שהאלקות בא בהעלם והסתר גדול  
 למטה עד אין תכלית.   ,) שזהו חיות אלקיבנבראים  

ומזלות,    : קיצור לבחי'  בחי'  מ ע"י המלאכים  ממחשבה    חיצוניות, פנימיות 
 בהסתר גדול.   למטה  נשפל האור   ,לדיבור

 
 ברכה לג, יד.  70
 ראה ב"ר פ"י, ו. זהר ח"א רנא, א (בהשמטות). ועוד. 71
 ). טז, ד(  לקו"ת ד"ה והניף –.  הוא בחי' העלם עצמן  האתיות   מהות  72
 . פרש שזהו השפעה גשמית הי' אפשר ל גו' שמש תבואות  וממגדדמ"ש  73
 שעהיוה"א פרק ד.  74
מח העשב, ואינו אומר  צ  שכבר   לאחר   היינו  גדל  ואומר   המכה   שהמזל )קלב, א(  סי' כ"ף  75

לו לצמוח מאין ליש, אלא מקוטן לגודל כו', אבל בטרם יצמח, למי יאמר כל מזל ומזל לכל  
 . עשב ועשב בפרטי פרטיות 

 ע' קט. מלוקט ח"ה נתבאר בסה"מ  תרנ"ז ע' סא. סה"מ  76
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 ח
 יותר למטה עוד

לבאר   יותר.למטה    אוא"סוממשיך  תחתונה  ש   במדריגה  בחי'  ב דהיינו 
  , הכי תחתונהירידה  היא  אף ש   ,  כפי שהאור היא במלאכים ומזלות  ,חיצוניות 

קדושה או ששייכים עכ"פ לבחי' הקדושה, ואין זו ירידה הכי    לבדרגות ש   היא 
מ  זה  ועל  ממש.  ג  וסיףתחתונה  ירידה  יותרשיש  בהריבוי    :דולה  שבא  "כמו 

לגמרי,   מאלקות  ההיפך  דבר  להיות  שיכול  עד  והסתרים  העלמות  צמצומים 
והיינו, לשכוח על הוי' לגמרי ח"ו, ומכ"ש כמו שהוא בקליפה וסט"א לאמר לי  

  עולמות,   בחי'   –  חיצוניותד   ת לחיצוניו והיינו כפי שנמשך    .77ייאורי ואני עשיתינ
 .  , כפוי טובהיכול לצאת ענין הפכי עד ש

את וסיף  ומ  בההמשך  זה  פרעה ו 79עה"פ  78רז"לאש מ   על  את  יעקב    יברך 
רכתו  שב   מספיק לומר שלכאורה  ,  בזהיש לדייק  ו.  לקראתו   נילוס  שיעלה   ברכו ש 

מה נוגע  , ו פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיניאעפ"כ  תועלת למצרים, ו   הביאה
לקראתו הפרט   עולה  נילוס  למטה    .שיהא  אוא"ס  בביאור  להוסיף  שזהו  וי"ל 
 עא"ת. 

יהי  ו  81בביאור מ"ש  80ע״פ מה שמבאר אדמו״ר האמצעי בתורת חיים  בן ו י ו
חולם ופרעה  ימים  שנתיים  היאור עומ והנה    מקץ  על  על    זה  יאורש  ,ד  קאי 

  ,82וגו'   יוצא מעדן גו׳ ומשם יפרד ש  ד' נהרות ה מ הנהר הראשון  הוא  ש הנילוס,  
פישון  האחד  הנילוס  83שם  נהר  שלה   שםומבאר    .84שזהו    הראשוןנהר    עילוי 

י  הו ז ו .  בלי פירוד   ,"ממש   יוצא מעדן ש   נהרב מתאחד  כלול ו ר זה עדיין הי'  נה ש " 
של  גודל פרעה  העילוי  את  יעקב  אלא  'סתם' ברכה  הי'    לא ש   ,ויברך  תכלית  , 

 
 . נדפס גם באג"ק ח"ג ע' רץ. 199ח"י ע'  שלקו"ראה ו יחזקאל כט, ג. 77
 במקומו  י"ברש הובא  בתנחומא 78
 י.  ויגש מז, 79
 רכט, ב [פח, ב]. מקץ   80
 "פ מקץ. ר  81
 ראשית ב, י. ב 82
 שם יא.  83
שנילוס הוא נהר  (  וראה מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"ב ע' תשח  פירש"י עה"פ.  84

 וש"נ.ע"ש  ,)פרת 



 יח 

אמר  ו   זו טובהב   הכפ  פרעהו   ,)עדן הוא תענוגד(   ליון הע   ג תענו   המשכת ,הברכה 
   וכו'.לי יאורי  

יותרו  בפרטיות  זו  ברכה  של  העילוי  באו ,  ביאור  הצ״צ   85תורהה ר  מבאר 
ניתן    הן בגשמיות  ,פעלה   יעקב  ברכתש  ניצוצות  ה   הכח להעלותשע"י הברכה 
לפרעה    בכל ענינים גשמייםארץ מבורכת  היתה  עי"ז  ו  שנפלו במצרים  קדושהד 

 86מארז"ל  ע"ד   חיבור לקדושה שהי' להם      ,והן ברוחניות   . ולכללות ארץ מצרים
ה פועל  ז חיבור  ו ,  87וחיבור  צוותאלשון    ,כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה

 .  בפרעה ובכל ארץ מצריםהיינו   88צוותהמתחבר ו לוי גם ב עי 

  ומצרים  , והתוצאות לפרעהעדןיוצא מה  נהר ה   עדן,  –וי"ל שג ענינים אלו  
גופא,  חיצוניותשב   חיצוניותו   ,חיצוניות  ,מיות פני ד בחי'    ' הג   ו"עה   –   שבעוה"ז 

הוא באופן נמוך    שבעוה"ז. אלא  ענינים אלקות נשמות ועולמות   ' ג"כ הג   שהם
  , )89ערות הארץל   נמשך  נילוסשה חיצוניות מתגשם ההשפעה ביותר ( שב   .ביותר 

  בנוגע הטובות גשמיים  כפוי טובהההשפעה ל  נתלבש ,  חיצוניותשב   חיצוניותב ו 
ד  וון למרו מכו   וריבונ יודע את  ש  ,למטה מזה ו   ,)90היאור   –   לי יאורי ואני עשיתי( 

  ,93הנה ואתה מחי' את כולם כתיב  . וגם בזה)92את עצמיגם    –  ואני עשיתיני(  91בו
 . עד אין תכלית מטה  למטה    אוא״ס  –  שגם שם ישנו החיות דאוא״ס

האדם בעבודת  הוא  בקיצור תוכן    –  וכן  ב הענינים  עסק:  שאע״פ    , בעלי 
מגיע לעסק  , הרי כאשר  94שמאמין באמונה פשוטה שברכת הוי׳ היא תעשיר 

 
אבל   גו'  ויבוא עד גורן האטד  )יא- ויחי נ, י(  מ"שב הקושיא הידועה    על  ח, ב.ויחי תי  85

  אלא  , מאי טעמא למצרים  , מיבעי לי' לישראל אבל  )ח"א רמט, א( בזהר והקשה, כבד למצרים 
 .כו'ומרו, כל ההוא זמנא דהוה יעקב במצרים אתברך ארעא בגיני' א הכי

 ברכות ו, ב.  86
 .55בסה"מ מלוקט ח"ג ע' עב הע' נסמן  –ובכ"מ  תי מה, ג.ולקו"ת בחוקראה   87
 . )סנהדרין לז, א. במשנה (  כמו שמבאר הרמב״ם בארוכה בפירוש המשניות  88
 מקץ מב, ט. יב.  89
 .שם אג"ק ו שראה בכ"ז לקו" 90
 בחוקותי כו, יד. פרש"י בחוקותי שם. נח י, ט. לך לך יג, יג.תו"כ  –ע"ד לשון חז"ל  91
 לקו"ש ואג"ק שם. 92
 נחמי' ט, ו.  93
 משלי י, כב.  94



 

 יט 

. ומזה  כפוי טובה  –  95שכחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה  נדמה לו גופא,  
  שמתגאה בעצם מהותו  96שיכול להיות יעוז בהוותונופלים למטה מטה יותר, עד  

   .ד בו וון למרו מכ ו  ו ריבוניודע את  ע"ד  –

אוהל כן  ו וחכמתו של הקב״ה  ,ביושבי  שזוהי תורתו  בעת  ,  97שיודע  ומ"מ 
  , למטה מזהו   .כפוי טובה   –  שוכח על נותן התורה שעד    סומך על שכלו  לימודה 

יודע את    –  ח"ו שתמש בתורה גופא להורות הוראות היפך רצון נותן התורהשמ 
 . ובסיום המאמר: 98ד בווון למרו מכו   וריבונ 

אין תכלית, שלכן אוא״ס  זהו  ו עד    מלשון  למטה בשם טבעה נקרא    למטה 
בזה    , ומ"מנעשה מנגד העלם והסתר, ועד באופן ש ב   כסהתמ , ש 99ףטובעו בים סו 

, ומבזבזים את האוצרות,  100בל ידח ממנו נדח  "עזהו שגופא ישנו הענין דאוא״ס, 
נותן כח בצבאות הוי׳, שזהו לא רק פקידי החיל אלא אנשי החיל, ואדרבה    שזה

עיקר הנצחון נעשה ע״י אנשי החיל, שהם יפעלו את הנצחון להפך משקר ושטות  
ולעשות מזה   את  כמו    , עומדיםעצי שיטים  קרשים  דעולם  עמודים המחברים 

ע״י עבודה זו, שמשתמשים באוצרות שכבר נתבזבזו וניתנו  ו .101עם הרצפה הגג 
כדי למלא את השליחות ולפעול את נצחון המלחמה, נפעלת תכלית העבודה,  
שזהו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כאו״א מישראל, וע״י עבודת כאו״א  

ד  הענין  את  עיקר  פועלים  היתה, שכמו שהי׳ מקודם  עיקר שכינה בתחתונים 
שכינה בתחתונים היתה, לגנוני, כך יהי׳ גם הבאתי לגני אחותי כלה, שזה יהי׳  

  בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.
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