פתח דבר

בעמדינו כעת בסמיכות ליום העשירי יהי' קודש "יו"ד
שבט" הבעל"ט ,הננו בזה מוציאים לאור קובץ מיוחד עם הערות,
ביאורים ,שקו"ט וכו' במאמרי "באתי לגני" של שנים הקודמות,

ממה שכבר נדפסו בגליונות הקודמות (וניתושף כעת הערות
מהמערכת) ,בכדי להוסיף חיות בעיון והבנה במאמרי כ"ק אדמו"ר

שליט"א.

בהיות שבודאי יתוספו הערות ,ביאורים וכו' בהענינים
הנידונים וגם בענינים אחרים ,ע"כ בקשתינו שטוחה לכל הקוראים
שי' שיואילו נא לשלוח לנו את הערותיהם וכו' עפ"י כתובת
המערכת ע"מ להדפיסם בגליונות הבאים אי"ה.

ומענין לענין כאן המקום לעורר ג"כ את הקוראים שיחי'
להשתדל ביתר שאת וביתר עוז לסייע לנו להוציא לאור מידי

שבוע בשבוע קובצים הראויים לשמם הן בכמות והן באיכות ,ע"?
שילוח הערות ,ביאורים וכו' לעתים תכופות ,בכדי שנוכל
להדפיסם ,וזכות הרכים מסייעתם.

המערכת

כתובת המערכת:

הערות וביאורים
 482קראון סט.

ברוקלין נ.י.
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בד"ה באחי לגני התש"י מביא מה שמדייק המד"ר
א.
בתיבת "לגני" דלגן אין כתיב כאן אלא לגני ומבאר
ב,
דפירושו "לבנוני" .והנה בתיבת לגנוני יש בה
פי..
דהנה מהמשך פשטות לשון המדרש משמע שדיוק הלשון לגנוני
הוא ,שהעולם אינו סתם "מקומו" אלא גם "עיקר" דירתו
ומקומ' וכמו שאומר ...לגן אין כתיב כאן "לא לגני
(שהדיוק בזה הוא) לגנוני (דפירושו) למקום ודי -עיקרי
בתחילה .וכן פירש ביפה קול על המד"ר וז"ל :גנוני
היא החופה אשר שמה עיקר דירת התחן ומיוחדת לו לשמתה
התום,
בפ' הישן גבי אין שמחה אלא בחופה ,ולכן
וכמ"ש
א"ש מ"ש לגני כי זה הוא המקום המיוחד לו לבדו ובלעדו
אין כאן חופה ,אבל אם תפרש גן ממש הלא הוא גן לבל
העולם והי -לו לומר באתי לגן ,עכ"ל.

אמנם ב"ק אדמו"ר מהריי"ץ נ"ע מבאר באופן אחר
בא'
 )128וז"ל
משיחותיו (אחרו תה"ש ,סה"ש תש"ב ע-
"אין מדרש אויפן פסוק באתי לגני שסייט ,באתי לגן
אין כתיב כאן אלא לגני לגנוניא (מקום המיוחד להזדמנות)
 ...גנוניא איז דער ואמען פון א צוזאמענקונפט פלאץ
ווי עם שטייט אין מדרש אויף דעם פסוק היושבח בגנים,
שהבריות יושבין גנוניות גנוניות ועומקים בחורה -
וואם חברים טרעפן זיך צוזאמען און לערנען חורה.

די וועלט ווערט אנגערופען גינוניא ווייל דאם
איז דער צוזאמענקונפט פלאז וואם השי"ת כביכול קומט
זיך צוזאמען מיס דעת אדם בחיר הנבראים וועמען ער
יתברך האט באשאפען ווייל נתאוה הקב"ה להיות לו דירה
בתחתונים  -השי"ת האט געגלוסט ,כביכול ,צו מאכן פאר
זיך א וואוינונג צווישען די נידעריגע ,ד.ה .ערדישע

נבראים ,עכ"ל.

אולם עי -נד"ה באתי לגני (ט"ו בשבס) ה,השל"ח
שמבאר שבכללות יש ג' בחינות ,ב ח ח עיר מושב ובחי.
ובחי,
זרועה .בחי.
שדה
מדבר ,בחי .מדבר הוא ארץ לא
ראוי.
שדה הוא שזורעים בד נכו ..אבל אינה
למושב אדם,
וכמו"כ הוא בנוגע לגן .וזהו באתי לגני לגנוני היינו
דנוסף על העילוי שבגן על שדה ,שבשדה יש בו רק חטה
ושעורה משא"כ בגן דענינו בפשטות שיש בו כל עץ נחמד
למראה וטוב למאכל (וראה גם בלקו"ש כ"ד טבת ש.ז.
בסופו דגן אינו דירה לענינים המוכרחים אלא זהו מקום
של תענוג דזהו מה שאומר באחי לגני (שהעולם הוא הגן
של הקב"ה) והסיבה לזה הוא מצד ש"נתאוה הקב"ה להיות
לו ית .דירה בחתתונים" ,שה"נתאוה" ותענוג פהעצמוח הוא
דוקא בחחחונים בעוה"ז
באתי
בחי'התחתון וכו-ג  -הנה עניןמבחי,
דירה שלמעלה יותר גם
לגני (לגנוני) הוא
.

גן ,.ודיינו שיש בתיבת לגני ב' ענינים ,שהרי לפועל
לא כחוב לגנוני אלא לגני (וכמו שביאר ב"ק אד"ש

-

יו"ד שבס היתשמ'ו -

"

בהתוועדות דש"פ בא ש.ז ).ולכן למדים מעצם תיבח גן
הענין דתענוג אלא שמדייקים בזה דהול"ל לגן מהו לגני
וע"ז מבארים דהדגשה נוספת בדבר דהכוונה בפסוק רק
למעלה דגן (ענין התענוג) אבל החסרון דגן שאינו ראוי
למושב אדם אין בזה .וזהו לגני (לגנוני) ענין הדירה.
ברם אי"ז סתירה מהפי ,דכ"ק מהריי"ץ נ"ע (הנ"ל%
לפי ,השני שבדבר (הנ"ל) וכמו שאמר ב"ק אד"ש בהתוועדות
דש"פ בא ש.ז".דפי' הפשום של תיבה לגנוני ה ר ע הדירה"
 דמובן מזה שישנו  03פי' הפנימי בזה והיינו פי ,בעלההילולא וכנ"ל.
המערכת

א) במאמר באתי לגני השי"ת כתיב עיקר שכינה בתחתונים
.3
היתה ,עכ"ל ,במדרש רבה שם כתיב ועיקר רכינה לא בתחתונים
היתה וכן הוא במאמר ר"ה באתי מב -גיסן תרצ"ט רק בבראשית
רבה פי"ס י"ג ובתנחומא פ' פקודי פ"ו כביא כמו גירסאות
המאמר .העז ירסף בשיר השירים רבה מסביר כוונת המדרש
שאע"פ שכוונחו הוא שהשכינה היתה בתחתונים רק שנתפשטו
משם ניצוצי אורה למעלה וא"ב השכינה היא ג"כ למעיה שאינו
כדבר הנעתק ממקום למקום שבהיותו במקום אחד אינו בזולחו
וא"ב למה אינו מובא הגירסא של לא בחתחוניס בהמאמר? לפי
ביאור ב"ק אדמו"ר שליט"א בד"ה באתי לגני ה,תשי"א שהדגש
של עיקר שכינה היתה למטה אבל האור שמסדר השתלשלות הי-
למעלה ג"כ קודם החטא א"כ אינו צריך לדייק לא בתחתונים שזה

מרומז בעיקר שכינה.
ובו ,הדעת  ...וע"י חטא קין
ב) במאמר כחב וע"י חטא עץ
עכ"ל .לפי ביאור כ"ק
ואנוש  ...ואח"כ בדור המבול
ארמו"ר שליט"א בד"ה באתי לגני ה,תשי"א שאינו מצרף חטא
עץ הדעת על החטאים של קין ואנוש שהם לק מסתלקות מרקיע

לרקיע משא"כ חטא עץ הדעת שהוא מארץ להקיע ובעיקר נוגע
לנו .לפי"ז בהמאמר רתש"י הי' לו לכלול חטא דור המבול עם

קין ואנוש.
ג) וגם מדוע אינו מביא שאר החטאים עד רקיע
אפילו בוכו .כמו שהנא בד"ה האתי לגני תשי"ב שחוץ מתסא
בתש"י מביא רק עד רקיע הר..
עץ הרעת כללם עד רקיע הז,.
ד) בהמאמר :מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך קפיץ
ואזיל קפיץ ואזיל ,עכ"ל .במדרש הלשון מקפץ וסליק מקפץ
וסליק .בבראשית רבה .הלשון מקפז ועולה .העל ייסף על
חנחומא פ' פקזדי פ"ו מביא כמו הלשון מתהלך היא לשון
הז,

מתפעל כמו"כ מקפץ הוא לשון מתפעל שהי ,משחמט ועולה
מחטא אדם הראשון וכמתפעל ע"י אחרים.
ה) וגח הלשון אזיל ,למדרש כתיב סליק או עולה שהם

ו

 -יו"ד שבט ה'תשמ"ו -

ן

שורין ענין
למעלה משא"כ אזיל יכול להיות ג"כ בהילון
הילוךלחודי.
ישר כמו אזל רבא
(ברכות נ"ו ע"א) מדוע משנה מלשון
המדרש? המחנות כהוגה בבמרבר רבה י"ג,ד ,ד"ה מקפז ועולה
מביא למעלה וכע"פ ואזיל.
בהדרש
וקדוש
ו) שוכן עד מרום
הישון הוא שוכן
עד וקדוש שמו ,מהו השינוי?
הרב כתריאל ברוך קסטל

ברוקלין נ.י.

בד"ה באתי לגני ה,תשי"א
ג.
בסעיף א' מביא מש"כ כ"ק אדמוה"ז שראשית החגלות
אוא"ם נק' בשם שכינה ,ומפרש שזה קאי גם על האור
שלפני הצמצום ,ועל זה (שראשית החגלות
מהפי,ראוא"ס שלפני
הצמצום נקי בשם שכינה) מביא ראי'
דכ"ק אדמהאמ"צ,
וזהו מה שממשיך ואומר" ,וכמוש"כ ב"ק
אדמו"ר האמצעי
בי הארת הקו וחוט לגבי עצמות אוא"ס נק .בשם שכינה".
הראי,
ולכאו,
על הפי,
מהו
מהפי .דאדמוהאמ"צ
בדברי אדמה"ז והלא לפירושו הנה הקו נקרא בשם שכינה,
משא"כ בדברי ב"ק אדה"ז מפרש שאוא"ם שלפנה"צ נקי
שכינה .ודוחק גדול לומר דהראי.
היא רק ע"ז שאומר לקמן
דענין השכינה הוא בכל מקום לפי עגינו  -דמפשסות הלשון
והסדר בהמאמר משמע דמביא ראי.
ע"ז דגם האור שלפני
הצמצום נק -בשם שכינה.
ואולי י"ל דהנה ממש"כ אדמהאמ"צ יודעים שבכללות,
הקו נקרא בשם שכינה ובמילא מובן שגם ראשית הקו נכלל
בזה .ושייך לענין "שכינה .ואף שהוא לפנה"צ אבל סו"ס
הוא ראשית הקו ונקרא בשב שכינה ,ולפי"ז תובן
הראי-
להפי .בדברי ב"ק אדמה"ז שראשית התגלות אוא"ס שהרא
באוא"ס שלפה"צ (שגם דרגא זו) נקרא בשם שכינה .ועיין
בארוכה בד"ה וככה הגדול פכ"ז.

ועוד י"ל שעיקר החידוש כאן הוא שלא לפרש כפיי
הפשוט ששכינה היא רק באצי' אלא היא ,למע' מע' מאצי,,
ועל
ראי .חידוש זה ששם שכינה הוא גם על למץ .מאצי -מביא
מכ"ק אדמו"ר האמצעי ,ולא ע"ז ששכינה קאי

עי

לפה"צ.

כמה מתלמידי ביהמ"ד

בענין הנ"ל לפלא שלא הרגישו שבהמא" באותו סעיף גופא ,לאחר
שמביא מובכה הגדול
ולמע,הביאור למה גם ראשית הקו נק -בשם שכיני,
יותר שכינה בשרשו הראשון למעלה
הוא ממשיך שם!
עי"ש .היינו שראשיח הקו אינו
לפנה"צ .ופשום
שהראי,
מהצמצום בו-
שם
שהביאור בהנ"ל כמו
היא אודות
השני

שפי-

בפי-

-

ז

יו"ד שבס "'תשמ"ו -

כללות הענין שענין שכינה היא למעלה
דאצילוח ועי"ש היטב בהמאמר.
מלכו"
הרב פנחס קארף
 -כשפיע בישיבה -

מאצי-

ג"כ ולאו דוקא

בענין הנ"ל

".

יאף שצודק הוא בזה שראשית הקו אכן אינו לפנה"צ,
חך אי"ז סותר את הביאור הנ"ל ,דהביאור עדיין במקומו
ראי,
בשם שכינה
מהאור לפנה"צ
ץומד כי במאמר הוא מביא
נק-
מזה שראשית הקו נק .בשם שכינה כי ראסית הקו הוא ג"כ
באותו גדר וכלל דאוא"ם שלפנה"צ שהרי ראשית הקו נוגע
ב"פה"צ ונמשך משם ומאותו ביאור שנצטרך לבאר בנוגע ראסית
בסם סכינה (שהרי שכינה סייך לכאורה רק בדבר
הקו למה נק-
ועומד כבר בגלוי לימסך למסה דהלא סם שכינה הוא
שנתצמצם
"5ש סשוכן ומתלבש ושלמסה ממנו) יובן מזה ,גם באוא"ס

ולפנה"צ למה גק .בשם שכינה.
ויש להביא ראי' לביאור זה מהמבואר בהמשך שמח תשמח
:רנ"ז (ע"71 )276 .ל" :והענין הוא דהנה שם שכינה הוא
"5ס ונשוכן ומתלבש בשלמטה ממנו כו ,-וא"כ הרי הקו הנמשך
כאור א"ס הרי עיקר המשכתו הוא להאיר בעולמות שאחר
ר.2זוח ,והגם דראשיח המסכת הקו הוא מאוא"ס שלפני הצמצום
כת"ס בע"ח ,מ"מ הרי המשכה זו היא בכדי להאיר אחר הצמצום,
כי הצמצום הוא העדר הגילוי שהוא ענין סילוק האור
כו-
ודאו הוא בחי ,גילוי אור והיינו מה שנמשך מאור א"ם
:לפנה"צ להאיר חשכת הצמצום ויורד ונמשך בהעולמות מאחר
הצן2ום כו.-
וא"כ מובן דכללות גילוי הקו בראשית המעבתו מהאוא"ס
שלפנה"צ נק .סכינה להיות סכל כוונת המסכתו הוא בכדי
~האיר אור למטה כו .,והיינו לכי שגם שרט ומקור הקו
יהוא בחי ,מלכות רא"ס מלפנה"צ הוא ג"כ בחי' שכינה כו',
דהרי נתבאר לעיל דגם בחי -מלכות דא"ס עצמו הוא
הואבחי-
גי"וי אור לבד .והיינו דבעצמות גופא כביכול
בחי-
העולמות כוי  ...ולכן כללות גילוי
גילוי אור השייך אל מבחי.
הקו גם בראשית המשכחו
משום דכללות עניניו הוא

מלכוח דא"ס עצמו נקרא שכי"ג
בשביל התחהונים ,בז .עכ"ל.

הרי רואים בזה שבהסבר זה "דבכללות ענינו הוא
שראשית הקו
בשביל התחתונים" הוא מסביר ב -הענינים
יותר מה שהאוא"ס שלפנה"צ נק'
נק .בשם שכינה וכן למעלה
סכינה ואדרבא :בזה שהאואזיס שלפנה"צ נק -שכינה הוא מסביר
לסב גם ראשית הקו (אל שהוא דרגא נמוכה יותר) נק .בשם
שכינה ,וכמו שהובא לעיל רזה "דכללות גילוי הקו בראשית
הכשכתו מהאוא"ס שלפנה"צ נק .שכינה" הרי"ז מצד "לפי שגם
מלכות דא"ס שלפנה"צ הוא
שרש
ומקור הקו שהוא ג"כ בחי-
ג"כ בחי .סכינה".
מנחם מענדל רסקין

יה

ח
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בסעיף ב אומר "וזהו הטעם מה שאינו מצרף (בהמאמר)
ך.
חטא עה"ד עם החטאים דקין ואנוש וחושב זה בפ"ע לפי
ואנוש נסתלקה השכינה מרקיע לרקיע ,משא"כ
שהחטאים
דקיי
נסתלקה מארץ לרקיע שלבד זאת שהסילוק מהארץ
בחטא עה"ד
זה בעיקר נוגע לנו לכן הנה זהו גם עיקר ענין הסילוק",

עכ"ל.
וצ"ל דלפי"ז למה אינו מצרף חטא דור המבול עם
החטאים דקין ואנוש.
ואפשר כי אין הדרך לצרף רק שני ענינים ,וזה
שמקשה בהמא .שיצרף חטא עה"ד עם החטאים דקין ואנוש
אין הכוונה שיאמר שלשתם יחד ,כ"א שיאמר חטא עה"ד עם
חטא קין ,וחטא אגוש עם דור המבול ועכשיו שמצד הטעם
המבואר בהמאמר אומר חטא עה"ד בפ"ע ובמילא מצרף קין
ואנוש יחד ,ולכן אומר דור המבול בפ"ע.
הרב פנחס קארף

י.
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ואין זה בא לא ע"י בחירה ולא ע"י עבודה כ"א
פארטיקערהייט מצד החולדה .מ"מ אין בזה הגבלה שנאמר
שנפלאת היא ואינו שייך אלא ליחידי סגולה כ"א ע"ד
שמבואר בתנא דב"א ומובא בדא"ח שכל ישראל ואפי .עבד
ואפי ,שפחה יכולים להגיע להשראת רוה"ק וכאו"א מישראל
חייב לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותי אברהם יצחק
ויעקב" ,עכ"ת.
וצ"ל בשתים ,א) מהו הראי -מתדב"א ,הלא שם אינו
מדבר בענין המצד החולדה .ב) אם הו"ע שמצד התולדה מה

שייך

לומר בזה

מחי יגיעו מעשיי.

הנ"ל

בענין הנ"ל
ואפשר יש לבאר זה בהקדים מ"ש "ואין זה בא
ח.
בחירה וע"י עבודה כ"א פארטיקערהייס מצד התולדה מ"מ
אין בזה הגבלה" דלכאורה איפכא מסתברא דדוקא ענין
ראפ*.
שמצד התולדה אין בזה הגבלה וכמו בענין ירושה
קטן יורש.

ע"י

אלא לכאו -הכוונה היא דמאחר רגדלה מעלת השביעי,
ואין זה בא ע"י בחירה כ"א פארסיקערהייט מצד התולדה,
וא"ב זה עייך ליחידי סגולה .כי עניו רגיל כמו ירושה
קטן יורש ,אבל עניז בלתי
וכדומה זה שייך לכל אחד וגםלכאו,
רגיל שהוא עניז גדול וא"כ
זה שייך רק ליחידי
סגולה ,וע"ד בראת צדיקים שמבוי בתניא שזהו יחידי
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ס

טבולה .וע"ז מביא שגם עניני רוה"ק וגת מעשי אבותי סהם
צדיקים אף שבראת צדיקים אעפ"כ איל בזה הגבלה וכ"א יכול
לבוא לזה וכמו שמבאר בתגיא שגם אלו שמצד הנשמה אינם
מסוג
דבראת ,צדיקים אעפ"כ ע"י עבודה וכו" הרי כולי האי
ואולי כו ,עיי"ש בתניא פי"ד בסופו.
הנחל

בענין הנ"ל
והנה מה שכותב דהכוונה בהמאמר (בהקושיא) הוא לצרף
ט.
עה"ר עט חטא דקין ,וחטא דאנוש עם חטא דדור המבול ,הנה
מהמאמר אינו משמע כן ,דהרי הלשון בהמאמר הוא שאינו
מצרף חטא עה"ד עם החטאים דעין ואנוש ,דהיינו שיאמר

שלשחם יחד.
והנראה בזה (מה שאינו
החטאים דקין ואנוש) ,אפ"ל,
חטאים באישים פרטיים ,ולכן

מצרף חסא דור המבול עם
רהחטאים דקין ואנוש הרי הם
חושב אוחם ביחד ,משא"כ דור
חושב אוחו בפ"ע ,כי זהו סוג

המבול שהוא חטא דרור המבול
אחר בחטא.
וזהו מה שמקשה בהמאמר שיצרף גם חסא עה"ד עם
החטאים דקין ואנוש ,כי גם חטא עה"ד ה"ז חטא דאדם וחוה,
והוא באותו סוג דקין ואנוש ,ולא דדור המבול.
משה מנחם מענדל איידעלמאן

חשי"א סעי,
במא,
מבאר דהבריאה היא
',
באחי לגני
בכח העצמות ,ואח"כ אומר שלכן א"אד-לומר שהכוונה היא
ב-כיל עולעמות כי הס גילויים ואאפל שהעצמות הוא בשביל
גילויים עיי"ש .וצ"ל שהי הכוונה דהבריאה הוא בכח העצמוח,
אם הכוונה על כללוח הבריאה גס על עולמות העליונים ,או
שהכוונה הוא על עולמות החתתונים .אם הכוונה כפי אופן
הא ,אזי "ובן יותר מ"ש סאאפ"ל שהעצמות הוא בסביל גילויים
כי מאחר שגם בריאת עולמות העליונים הוא בכח העצמות וא"כ
אם הכוונה בשבילה עצמה א"כ הרי העצמות בשביל הגילויים.
אבל אם נאמר שרק בריאת עולמות התהתוניס הוא בכח העצמות
א"כ איך אפשר לומר על זה שהעצמות בשביל הגילויים.
ואם נאמר כאופן הא' איך זה מתאים עם המבואר בסוף
הסעיף שדוקא יש הגשמי הוא מושרש בהעצמות.
מזה שמביא מאגה"ק שהוא לבדו בכחו ויכולתו
ולכאו-
מאין שמזה מביא הענין דההתהוות הוא מכח העצמות,
להוות יש
ה,
בסעי.
שזה שאומרים שכלים דאצי -הם
ומזה טממסיך אח"כ
יש מאין זהו דווקא לגבי האורות אבל לגבי מקורם הם בילוי

7
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שהוא לבדו בכחו
ההעלה ,וא"כ
הס אינם בכלל זה שאו-
לכאו-באמיתית אינס ישמאין .ובאחת באגה"ק
ויכלתו מאחר שהם
גופא מובא זה הענין על התהוות בי"ע (רק ששם אינו שויל
התהוות האצי ,רק שסם מדובר אודות ההתהוות מכלים דאצי)-
ואף מאינו-מדובר בדווקא אודות התהוות עוה"ז הגשמי,
אבל הרי גם כאן הוא שולל בעיקר כלים דאצילות.
וזה שאומר שאא"ל שהעצמות הוא בשביל הגילויים (הייג
הנ"ל) יכולים לבאר שאם נאמר מתכמית ההתהוות
המאלה הא-
בשביל עולמות העליונים היינו סגם התהוות התחתונים
הוא
הוא בסביל העליונים (אף שזה גופא צריך ביאור) והתהוות
התחתונים ה"ה בכח העצמות וא"ב הרי העצמות בסביל

הגילויים.

וכחבתי כ"ז רק להעיר כי צריכיח לברר כ"ז עפ"י
המבואר בדא"ח בכלל ובפרט באלו המאמרים המצויינים שם.
הרב פנחס קארף

 -משפיע בישיבה -

הזקן_

בסעיף ד ,מביא מאמר אדמו"ר
יא.
שתבליח השתלשלות העולמות אינו בשביל עולמות העליונים
הואיל ולהם ירידה ואא"ל שהכוונה בשביל ירידה,
ומסיים שהכוונה בשביל עוה"ז ההחתון ,שע"י העבודה בו
נתגלה העצמות בשבילו הי' הירידה ,עיי"ש.
ולכאו,
צ"ל דהלא ידוע שבאמת אין טעם להבריאה
אלא שרק
והיינו
שגם
נתאוה,
זה
שע"י העבודה בהחחחון
נחגלה העצמות ג"ז אינו טעם למר נתאוה אלא שכך נתאוה,
וא"ב מהי הראי' שהכוונה אינה בשביל עולמוה העליונים
מאחר שלהם ירידה .ואא"ל שהכווה בשביל ירידה הלא
אפ"ל שכך נתאוה .ואפ"ל שזה שדירה בתהחונים אינו טעם
על הבריאה היינו שאינו מובן למה נצרך לזה אבל עכ"פ
אין בזה ענין של מתירה משא"כ בעזלמוח העליונים שאנו
אומרים שאא"ל שהכוונה בשביל ירידה והיינו שזהו גם
סתירה.
הנ "ל
בד"ה באתי לגני ה,חשי"ב (ס"א) אומד שאחת
דב.
העבודות העיקריות שהיו במקדש הוא עבודת הקרבנות,
ומבאר דבהשתתפוח הכהנים בעבודתם ולוים בשירה וזמרה
בעת הבאת הקרבן ישנו ב -ענינים ,וכמ"ש בזהר דכהני
המשכה ,ולוים בשירה וזמרה שהוא
בחשאי ורעותא דלבא
ענין העלאה מלמטה למעלה ,ע"כ .וראה גם בד"ה באתי
ב.
לגני ה ת ש ט ח בתחלתו דבעבודח הקרבנות גופא ישנו
תנועות ,העלאה והמשכה ,דבקרבנוח כחיב אשה ריח ניחוח
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לא

להוי ,.דאשה הוא העלאה מלמטה למעלה ,קירוב הכחות
והחושים ,ועי"ז נעשה ריח ניחוח להוי ,,נחת רוח לפני
ונעשה רצוני ,נחות דרגא ,המשכה מלמעלה למטה,
שאמרתי
ע"כ התוכן.
ולכאורה ע"פ המבואר בכ"מ (ראה ד"ה באתי לגני
התשל"ו (ב)) דענינו של המשכן הוא ענין כללי שבו בא
בגלוי אופן העבודה שעל ידה ממשיכים עיקר שכינה
בתחתונים צריך להבין במה מתבטאים הב .תנועות שבעבודת
הקרבנות (העלאה והמשכה) בעבודה דלעשות דירה לו ית-
בתחתונים.
ראולי יש לבאר זה ובהקדיח ,דהנה בד"ה באחי
לגני לתשל"א (ש"פ בשלח י"א שבט) מבאר שנקודת הסעיף
הראשון של המאמר (באתי לגני ה,תש"י) הוא ב ,ענינים:
הדירה שלעצמותו שהוא בחי' עיקר השכינה,
א) בחי-
המשכת בחי ,זו הוא דוקא בתחתונים .דזהו מה שנתאוה
ב)
.
ב
הענינים ,לו
הקב"ה להיות לו ית -דירה בתחתונים -
לעצמוחו ובתחתונים ,ע"כ התוכן.
ועפ"ז י"ל לכאורה שבשתי תנועות אלו שבעבודת
ית,
הקרבנות מתבטא ב' הענינים שבעבודה דלעשות לו
דירה בתחתונים ,וכמבואר בד"ה ביום השמע"צ ש.ז .שע"י
הצעקה רתשובה מעומקא דלבא (ענין ההעלאה) ממשיכים
מבחי' עומק ופנימיות א"ת ב"ה ,לו לעצמוחו ,וע"י
בירור והפיכת הזדונות לזכיות מבררים ומזככים גם
ו ית ,,ע"כ התוכן.
ענינים הכי תחתונים ונעשים דירה י
ועד"ז הוא בענין הקרבנוה רע"י ההעלאה קירוב הכוחות
והחושים מגיעים לעצמותו ית' ואח"כ ע"י המע"ה בפועל
(כתוצאה מהענין דקירוב הכוחות והחושים) שמבררים
ממשיכים עצמות ית .בתחתונים

ומזככים את המילה
שזהו ענין ההמשכה.

א,

מהת'

בד"ה בארי לגני תשי"ג איחא ,כי האדם העובר עבירה
יג.
הוא גרוע מהקליחות וגםמאו"ה ,ועג בתניא פב"ד שכחב
שאדם העובר עבירה הוא גרוע מהקליפות ופט"א ומסביר שם
"כי היא אינה מלובשת בגוף חומרי יודעת את רבונה ואינה
מורדת בו" .ולכאו ,הרי א ה ה הם מלובשים בגוף ,ובאמה
בתניא גופה ז"ל כי הרי מביא שם אח"כ "וכמאמר בלעם לא
לעבור בו "-והרי בלעם הי ,מלובש בגוף.
וגם צלה"ב בההערה לד"ה באתי לגני המודפס בסופו
שמבי' שם שגם באו"ה שייך שיעבור עבירה וזה מצד הרוח
שטוה .שא"כ מה הפי' שהוא גרוע מאוייה מאחר שגם אצל
או"ה שייך שיעבור עבירה.
הרב פנחס קארף

 -משפיע בישיבה -

לב

-

יו"ד שבט היתשמ"ו -

לד.
...והנה עד מה שהקשה מההערה לד"ה באתי לגני
על באתי לגני תשי"ג י"ל דעיקר ההדגשה בהמאמר הנ"ל
הוא דוקא בענינים שאם עשהו ישראל ואם עשהו עכו"ם
הישראל נקרא עובר רצונו והעכו"ם הוא אינו עובר על
הרצון (השייך אליו) ולכן הישראל הוא גרוע ,היינו
בענין השיתוף שישראל מצווה על השיתוף משא"כ עכו"ם,
וז"ל בסעיף ד' :ולכן האדם
הוא גרוע
העובר עבירהלי,
אלקא
יותר מהקליפה וםט"א דאם שגם מה דקרו
דאלקיא שהוא היפך הרצון ית' מ"מ הרי אין הם עושים
היפך מדרי ,הרצון שיש להם שייכות אלי' משא"כ ישראל
העובר עבירה ולהיות ששרשו מפנימיות הרצון ,ולכן
הנה אף שאוחו הדבר אצמו איל או"ה אין זה מרידה
ובישראל הוא מרידה כיון שהוא היפך הרצן שהוא קשור
עמו" עכ"ל .ולפי"ז י"ל שמ"ש בסיי,
ב .ואפילו באיסור
דרבנן ודקדוקי של דברי סופרים נפרד בתכלית מאלקזת
יותר גם מהקליפות ומס"א ,היינו דברים (כמו ענין
שיתוף) שהם שייכים דיקא לישראל.
לוי מרדכי בלאק

בענין הנ"ל

טד.
.לפלא על פי' בזה כי הרי בדבר כזה שגם העכו"ם עושה א
אלא שאינו נק .עובר על הרצון הרי מזה אין רואים שהישראל ה
גם העכו"ם עושה אוחו ,ובודאי שהראי'
הוא גרוע כי הרי
מביאים מדבר כזה שהעכו"ם אינו עושה ,מפני שאינו עובר על
רצונו ית ,.וזה שמביא בהתאמר מעגין השיתוף ומבאר בזה ע"ד
שכ' הנ"ל שבזה גופא הישראל נק .עובר והעכו"ם אינו עובר,
זהו רק לתרץ קושיא שמקשה בהמאכר שהרי גס עכו"ם עובר על
רצונו יה ,כי הרי קרו לי' אלקא דאלקיא וע"ז מהרץ שעכו"ם
אינם מצווים על השיחוף ולכן אף דקרו לי' כו .אינו נק'
עובר ,אבל לא שהראי .היא מזה כי הרויי -יכולה יהיות רק
מדבר חיובי שבפועל העכו"ם אינו עובר ולא מדבר שלולי שבאכת
עושה זה אלא שאינו נק ,עובר וכמובן.
הרב פנחס קארף
 משפיע בישיבה -בד"ה באתי לגניה,תשי"ג(ם"ב-ג) מבאר בארוכה
טז.
מה שהעובר עבירה הוא גרוע יותר מאוייה והקליפות ומס"א
כי אויה וקליפות וסט"א אין עוברים על רצונו ית' אלא
דקרו לי' אל7א ראלקייא דהם אומרים שגם להם יש שליטה
וממשלה אבל מ"מ אין מורדים בו ית.
מהרי קרו לי' אלקא
יה,
דאלקייא ואין עוברים על רצונו
רזהו
לעולם
ענין
השיתוף ועל השיתוף מוזהרים ישראל ד71א ולא בני נח,

ע"כ התוכן.

דצלה"ב איך זה מקאים עם מש"כ בד"ר מים רבים
ה.חשי"ז ,מ"ג) שג"כ מאריך בזה שרק בנ"י מוזהרים על

יו"ן שבס מ'מש8חו

ינ

-

-

מ9י18ף ,ובחהילח הץנין *ם איתא וז"לי דהגה ב"ז איזו
ט91הרי 8על הייתוף  "..הגם טטוזהריז על ע"ז *.י
ישראל נ8ט11ה על הכיתוף וההפרש ביו  7 8 9ושיחוד ה81
אלפא ד4לש**.8
יש"ו מ*ששבבב2

גרק

יי

8ט3ם זה גופא איוו סחירה די"ל דהל" אלקח דאלקייח
א) דזיתוף נקרא אלקא ראלקי*,8
עולל ב"
סירו9יסי אלקא דאלקייא.
נקרא
ב) 039

יאי

אלא כצריך ביחור איך זה שלע"ז קוראים כ9ס חלקא
הוי'
דשלק*יא והלח הענין דע"ז הוא כפירה ל
עמסם?נטרי .שעזי
8ת מארז וההשפעה ההמו"ס היא בכת
1ח1ל* י 9ליישב ע"פ המבואר בד"ה ביום עבהי עשר
1יש 8ניסו) ה"ת9ל"א דטה שהכו8ט כשביעים 1לרעח )6בכח
ע 858ה1ח 1לפ* ,מקבקב נתז להם כח זה .ורק שלדעתם
ודוגטא
להט אס הכח ,פ9פ*עים הם בכח עצט,5
לאחרי
שגאוהטלך שטנה*ג*ם בעכסם את הסדינה וחילך עיסו
לשה 95רי
טאערב בזה ,שזהו לפי 9הס שרי (91לוח*).בב2ב.
חינו
ע"כ חתוכן1 .ע'8ז טוכן-טה שטייך אלקא דאלקייא גם
בעאז ,ור ל.
קב81ה

טתל*5די הישיבה

 .בפ '88בשפ לגג* תשישו שופ י* 5ב8ר אשעם
ית
עליהשיאוף ,ותסביר * *8ורשל %ם טפניפיופ
'שרשל א1זחר1

ל8ח 8111

שר 118ט9ששכ חוש"1 .%ח"כ '955ך שלבש 'שרחל חע1בו ענ*רש
נ8ר* 1ותר 8תקל*18ת וםשש 8ח 1יורו ליש 8יש 8ר8ל
מלישי
פוי' 5
*8 8%נ 8שוש*ם %י5ך פדרי' אר 118שישימם שי*5י
95שש' 5שרשל מעובר עביות עיש% %יסך הדרשי
שיש
%ר18י
לו ש"נ 81שלי* ,עייאש.
ולח מב5 ,*83י מלא כח 1איו טמבוי 5בעניו אש**כת
כשא סתם עביו ,%וא'ט פ 8שילך כשז
8*%ך %ר18ן ששתך חל* 9ותיפנו פנ*1*8ח
יחוי
לע5 1*8ש
שוום
שמ81
5י 8ל 8ספש עביוא *8נמ 9ייכמ בר1וקא לפני*8פ
מר*118
הישוו כי 8ר* ג 8ח1פמ לש למם שבע פ18וא5

ייתר

*

*

*

בפ58ר בשפי לבג* %שי"ג 4עי" ש* וזלמפק $ירך 8פ8.81
נכלל  8*8ורך מ858עיפ 1כ 9"5מרונים במלכות ועש ומשש**
*'8זשש81
ל**' כויך מאטצעיפ מוא 9שי 8וקוושא ששריך ל"יוא נ8
,ב118שרענע )1של8
ישי*שמ יתפי
מימיי
ה1חיע"שייירי
שיבש
קיושה ד1קח עילמשקש
9ש1ת
משפופ ילעושש

דחיך יתאים ה5ב1ח" כאן עם ח15בח בלש81ד אאנ ו'
8896נ81ע""י
ב וזלמ"קו 4םסיבה ממ"ח מוכיח ת ר פ א 5משפל*8 8ר"א
פ*8ר*שש על אשר פרבמ במיוור*ם ובהרוח יארה על '5 ,8858

לד

-יו"ד שבט ה'חשמ"ו -

מעקרי העבודה הוא ללכת בדרך המיצוע כמו שהחליטו חכמי
המחקר אשר אין יתרון לאחד מן הצדדים גם לא אל קצה היותר
נעלה אלא אל הממוצא והוא האושר האמיתי ,עכלה"ק.
וכן מביא שם אח"כ מדברי הרי"א "המעולה הוא משובח
בכל עת ובכל מקום ובכל ענין אבל הוא עלול הירידה והנפילה
ולפעמים גם_באופן פתאומי כי רשע מכתיר אח הצדיק אבל
הממוצע אין לו הפכי לכן הוא האושר האמיתי".
ואפשר שבאמת עפ"י דרך החסידות הוא באופן אחר (לא כמו
שמובא מחגמי.המחקר) וכהנהגת הר"ה.
1
*
*
ה'
וזלה"ק דמחצב הנשמות הוא חיצוניות א"ק
בסעי-
הספירות הוא פנימיות א"ק עכלה"ק.
ומחצב
וכן לקמן שם "דכאו"א יובן גם בשרש הנשמות דאף ששרשם
הוא מחיצוניות א"ק מ"מ הם מיוחדים גם ע 0פנימיות א"ק".
וצ"ל דאיך יתאים זה עם המובא בספר המאמרים חרנ"ט
ד"ה יחייגו ע ,י"ג (וכן בכ"מ) וזלה"ק :הענין דמה שהתורה
היא בחי' א"ק היינו חיצוגיוח א"ק ונש"י הם מבחי' פנימיוח
א"ק עכלה"ק.
הרב פנחס קארף

בענין הנ"ל

 -משפיע בישיבה -

לכחו* תירוחו אינו סובן כלל וכי הרי"א מהאמליא לא
לט.
התנהג ע"פ דרך החסידות .וגם הרב הלל מפאריסש היי מהחסידים
הגדוליט ומה זה אינו טוב שמתנהג ע"פ דרך החסידות ובפרט
שרי"א מהאמליא יוכיח אוחו על כך ומחכמי המחקר ונמצא.לפי
הוכחתו שאינו שייך לדרך ההסידות ומה ענין זה לזה.
ולבאו ,הפירוז הוא דדרך החסידות (לפנית משורת הדין,
מדח חסידות) הוא גם בדרך האמצעי וזה יכול להיות באופן
תמידי וע"ז לא הי' רי"ח מהאמליא מוכיח אוחו אלא שר" הלל
מפאריסש היי מחנהג בדרך המעלה (שטות דקדושה) וע"ז הוכיח
חותו רי"א מהאמליא פרכסי המחקר לפי שהם (הכמי המתקר)
אינם מדברים אודוח דרך החסידות אלא אודות דרך המעולה ואינו
צריך להיות באופן חסידי ורק דרך האמצעי ור" הלל התנהג בדרך
המעולה באופן חסידי (וכידוע החרמרות שלו שהיו ער מסירת נפש
על חומרא סתם)
יתווך ע"פ מה שכתוב בבאתי לגני שבדרך
כלל צריך להיות דרך
ועפ"י האמצעי ולפעמים יכול וצריך להיות וטות
דקרושה.
ולכאי,
זה
יכולים
בדא"פ
לתווך
בנוגע לצדקה ובכלל
צריכים ליחן מעשר ומדת חסידות חומש אבל אל יבזבז יותר
מחומש וס"ט רואים לפעמים מעורר כ"ק אדמו"ר שליט"א ליתן
'

-

יותר

יו"ד שבט היחשמ"ו -

טו

מחומש ויכולים לומר בדרך אפשר שזהו שטות דקדושה

שיכול וצריך להיות לפעפים כנ"ל באתי לגני.
גדליי שם שוב
בענין הנ"ל

לגני הנ"ל סעי'
ואפשר יש לתרז עפ"י המבו* במאמר
האמצעיתבאת
י דוקא באשר כל
זהו
"דאף *בכלל צריך ללכח בדרך

.
כ
ז,
ימיו

הלך והולך בדרך

"ישנה

אבל כאשר נסה מדרך זו להקצה

.
השני דוקא".
דלעו"ז צליך לנסות לקצ"
ועפי"ז מובן מה שהוכיח את הר"ה כי אצלו לא הי -שייך
טעם הנ"ל במובן.
ומה שמשסע באות א" הנ"ל שגם אט לא נסה מדרך האמצעיח
צריך להיות ב"כ שסות דקדושה וכמו שאומר הל' "שצריך להיוח
גם שטות דקדושה ובפרט כאשר צריך באוואר?נעד שלא יהי'
השטות דלעו"ז הוא ע"י שטות דקדושה דוקא".
שאם לא נסה מדרך האפצעית צ"ל ג"כ
ואפשר
יכוליםרקלפרי
מזמן לזמן אבל לא בכל עח צריך להיות
*טות דקדו*ח אבל
כן עבודתו ,משא"כ כאשר גסה מדרך האמצעית אזי צריך להיות
חסיד עבודחו בשטוח דקדושה.
 9מ הל

תשי"ד אוח ג ,מבאר שהאדם צריך'
כא.
במאמר באתי לגני
לדצ"ח ה"ז לא רק לתכלית עבודתו ~כמו דצ"ח שצריכים
לאדם בשביל מעלתם ותכליתם) ב"א להכרח קיומו .וממשיך
והנה אם צורך האדם לדצ"ח הי .רק מצד הגשמיות הדצ"ח
 ...שעי"ז דוקא היא נאחזת בהגיף
הי' אפשר לבאר
ובו-מצד רוחניות הענינים והיינו שהאדם
אמנם באמת הוא גם
צריך לניצוז האלקי שבדצ"ח וכו.,
ואח"כ מביא מהבעש"ט בשם האריז"ל על קושית
החוקרים שמקשים למה צריכה הנשמה לחיות ממאכלים גשמיים
וממשיך ואומר על זה האריז"ל שנסכלו בשאלתם כי
וכו-מה שהנשמה צריכה להם אינו להגשמי שבהם כ"א להניצוץ
זה
אלקי אשר בהם ,עכ"ל.
והנה ממ"ש האריז"ל מובן שאם הי .אומרים שהנשמה
צריכה לדצ"ח מצד גשמיות אז יש להקשות איך הוא והלא
הנשמה רוחנית היא אבל מאחר שמה שהנשמה צריכה לדצ"ח
הוא גשביל הניצוץ האלקי אשר בהח ע"כ פובן למה הנשמה
צריכה להם ולכן אומר על החוקרים שנסכרו בשאלתם.
אבל ממשתכ בפנים בהמאמר משמע לכאורה להיפך ,דאר
הצורך לדצ"ח הי' מצד גשמיותם הי .מובן הצורך לדצ"ח
לפי שבטבעה הנשמה רוצה לעלות למעלה וכו .ולכן היא
צריכה לדצ"ח גשמיים והקושיא היא רק אם אומרים שהנשמה

מז

 -יו"ד שבט ה'תשמ"ו -

צריכה לוצ"ח -מצד הרחניוח.
וצ"ב איך,לתווך שני הענינים.
יוסף יצחק שם-טוב
ישיבה גדולה
קאראקעס

------א)
אלא"ל שהכיונה במ"ש האריז"ל "שנככלו בשאלתם" נווננו
שבאם הנשמה צדינה לדצ"ה מצד גשמיוה יש מק-ם לשאלת),
(אף סיס לתרץ כב"ש בהמאמר ממשל אור האש מ"מ יש מקום
להשאלה) משא"כ אי :אכר שמה שהנשמה בריכה לדצ"ח היא בשבי
הרוחניות הרי "נסכרו בשאלהם" שאין מקום לקושיהם" :למה
צריכה הנשמה להיות ממאכלים גשמיים והרי הבסמה היא
רוחניה ולמה צריכה לקבל חיות מדברים גשמיים" ,שהרי
באמת אין הנשמה צריכה לגשמיות הדצ"ח רק להרוחניות ,וק"ל

' ך

המערכת
בד"ה באתי לגני חשי"ד מסביר הענין איך שיכול
כב.
להיות שהרוח שטוח מעלים על הנה"א ,הוא מפני שהנה"ב
שרשה בתהו שקדם לחיקון ,משא"כ נה"א שרשה בתיקון לכן
יכול להעלים על הנה"א ,וזה שרואים בשעה שבא לנסיון
בדבר אמונה אז הוא בנסיון ואינו יכול להעלים עליו.
והטעם הוא מפני שאז נוגע זה לעצמות ההתקשרות שלו ועצם
למע.
כשאחה חופם במקצתו שחה תופס בכולו ,והעצמות הוא
מסדר השתלשלות ששם תיקון הוא למע ,יותר מתהו (משא"כ

בנימה פרטית).

ואח"כ מסביר באוח "71 .1ל" :ולהיזח שהעצם
ישנו בכל נימה שזהו וואם רער רבי באווארענט בהמאמר
(בחצאי עיגול) דבפרס זה ה"ה כל העצמות של הפרט הזה
לזאת כאשר מתעודרח בז האךזנד הנה בא גס במחשבה דיבור
ומעשה דגם כאשר לבו איז עמו מ"מ הוא עומד בנסיון.
נמצא לפי"ז שבעת שעומד במם"נ וכחעורר עצלו
העצם כתעורר גם העצם שבכל ניכה פרסית.
וצ"ל איך יש לתווי זה "כש"כ בלקוטי שיחות ח"ח
ע .ג' הערה ך "71י :אקי' קי שבקיים כודרים נפשם על
קד"ה במרוה זאת נק-א ק 4שביי-מ אף בשעה זו שכוכן
יריר נפשו ךכש .שגז -רכז שבעבירות אקרור יכשף אז.
עכ"ל.

הרי מבואר שגם בעת שעומד במס"נ שייך שיכשל
בשאר עבירה פרטיח.
גרשרן לייב לרמן
 --------התירוץ :בהמאמר מבואר שההחעוררות שלי העצם
_)4בפשטוה
קוא רק בנוגע לכד"1מ סבענין זה (לעבוד ע"ז) כלשונו
(באות " ) 1לזא :הנה כאשר מהעוררת בו האמונה הנה בא גם

,ושד שבס ה'8ש8שו

'ו

-

בנ8יוז" שב"י,

בטתד 8"1דגם כששר לבו בל עמו ט"מ הוא עוסו
היינו בנסיון דע"ופ
הכטובן  03טהטבואר במניא ס*י"ס1 .בכ"סש
אבל צי"ק כשבראו יטכיון דהעצש שייך לכל הפרשים
ידוע אי"ז פיעל עישוי בכל 5שרש*ס שלו ,וע 18טה שהוכח
ביחמי לגני שס ס88ח סעונסרט ועבודה דכאשר 18ח ,ופד.
הנה.חי 1%שטמעורר רק גהנפיוז ,שמשו הגילו* דב'*8
בנסיון
יתידה ה"? טשנה אח כל ענינם.

חבל אינו חייך לשאר ניסיו

חפע9היסעסד בגסיוןז .נםןלה תצלו בתיז
פשנה חת כל עניננו ,ועצ"ע*

8רם*ס,

יחפות שבנ 95מז
ההערבם

.

כב .נושה באה* לגג* תחששו אות ז" וזשלי ",..ישל
.בדאשש עפ"י 9"8.ההפט ביחור טארז"ל אי בעו צר
יקי ברי
הוי*
עלטא ,והתהוות חעולטום שדיבור בסאה ביבר
*ד
יע
טי
נע 19שהדיבור שלטעיה איז *ייך לוסל שהגח דיבורשב
הוא הכל ,הוינו "ייבור ה 81מלק
שהרי לטעלה
הענוויםגס חל*
שלפעלה ,ולכו ע"י הדיבור נישך היל (שטםנ1
פבל

הוא "הפהוותש ,עב"ל.
"%1ל טה 1הכלל הזה "שהר* לפעלה גם
הכל" ,לכאו" י 9כלל זה בנוגע "עשס" ח9ר עזם י9ח5ה
תופס במקצתו אתה תופס בכולו אבל בנדו"ד איז הידובר
חרדות עצם כי חם עזיז כללי בנוגע לכל הענינים שלטעלה
ח9ר שגם שלק הוא היל",
וילהיב מהו הביאור בכלל
זהי
ואפשר יופר הביאיר בזה עפ"י הטגואר בד"ה זה
רק
מעין המאור 8לא
שלסקלה קוא לא
איוש השכשה
שהחג
כליהעביניס שבעשסוח* ,הרי י 9הרבה
שהוא גם מעיז
ע8יניס יותר בהעצטוח לבו זאת שחוש "מאור" רק ששאר
הענינים אלו לא נתגלו בהאור בגילוי כ* כך עלה בר18נ*1
1טביא רחי' פענין ""תהוות ,שענ*ז המתהוות 9בע148ת
אינו טצד הסחור שבו כאא מצד היותו בורח לכן הוא
טה11ה ומ"ת  03ענין זה (כח ההמה11מ) נטשך בהדור
וכסיואר שאגהיק שהאור להיותו טעין חטח1ר לין ה1ח
טטווה י 9טאין ואפס הטוחל*.
וטטשיך 1והטעם ע"ז  -להיות שבעצפות לח שייך
לדלק ב"ו עניו הטאור ובו לשחר* הענינים *א"כ טאחו
שהאוד
טעין מבחזר הר* הוא טע*ן כל "ענינ*פ
שבעוטות (וראה גם תסוך יו"ס של ראה 5רפ" 1ע" חטיה),
ועיי"ז חששר לבחר טה *אוטר 5ו"ה הנשל י9הד*בור
שלמעלה איז שייך לגסה שהוד דיבור לבד ,יהרי לסע' גם
סלק מ1א הכל" ר"ל דלהיות 9בעצסות (כנ"ל) לא זייך
בין ענין הטאור יכו לשחרי הענינים ולפז החור
חלק ה81
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מגלה כל הענינים ,עד"ז גם בדיבור שלמעלה ,שע"י

הדיסור הוא ההתהיות "וד כח העצמות ,א"כ מובן שכמו
שבעצמות יין לחלק ביז צנין א -להשדי א"כ בהדיבור ("כ
כיון שנמשך ענין ההתהוות ע"כ נמשך ביחד ע"ז שאר כל

הענינים

כד.

י.ל.ב.

בד"ה באתי לגני תשט"ו (פ"ר) מקשה דאף שבריבים

להגיע לעבודה דשטות דקדושה להפוך השטות דלעו"ז מ"מ
כיון שכל עיקד ענין המלחמה הוא בכדי לעשות לו ית'
דירה בחחתונים א"כ איזו שייכות ישנה לעבודה דשטות
דקדושה שדווקא עי"ז נעשה דירה לו ית' בתחתונים ,ע"כ

התוכן מהמאמר.

ולכאורה יש להבין הקושיא במאמר דהלא שטות
דקדושה דענינו הוא מת"נ מוכרח הוא להצלחת העבודה דדיר
בתחתונים כמבואר בלקו"ש ח"ג,
" 31מען דארף זיך
ניט באנזגענען דערמיט וואט מעןע -מאכט ליכטיק ביי זיך
אין שטוב  ...נאר מען דארף לייגן השתדלות אויף צו
באלייבטו,די גאס
דער צוגאנג צו דעם דארף זיין
מיס מסירת נפש  ...מען קוקס אויף איהם מיט א קרומער
אויג ,דארף ער ניט נתפעל ווערן און סאן מיט מסירת
נפש אויםציפירן די שליהרת וואט דער אויבערשטער
האט אים געשי,ט י ..און בשעת מען גייס מיט דעם וועג
...
א מסירת נפש  ....האט מען דעם צוזאג אז חוף
סוף מיי
ווערט-ואקע אזוי ,עם ווערט ליכטיק אין גאם",
עכ"ל בהנוגע לעניננו.
דבמאמר
הביארר
שואל
ואולי י"ל
בזה,
דאף
שמוכרחי
להגיע לעבודה דיוטות דקדושה (מסנ"פ) להפוך השטות
דלעו"ז ובלחי העבודה דמם"נ קשה להצליח בעבודה דדירה
י",אמנם מאחר וכל עיקר ענין המלחמה הוא בכדי
בחחתונים -
לעשוח לו
וירה בתחתונים א"כ איפוא צריך לומר
שהעבודה רמסנ"ב (שטות דקדושה) אינה רק בתור ממוצע
(א מיטל) וטיל לעבודה דדירה בחחתונים אלא שהמסנ"פ
גופא יש לה שייכות מיוחדת לעבודה דדירה בתחתונים
וע"ז היא השאלה
שייכות (פנימית) ישנה בין
עבודה דשטוה דקדושה
דא-זילמס"נ) לעבודה דדירה בתחתונים
וע"? הוא מבאר דנוסף ע"ז דבשביל הצלחת העבודה דדירה
בתחתונים צריך לענין המם"נ  -ישנו שייכות פנימית

_..

יותר בין הענווה דמם"נ'לעבידה דדירה בתחתונים.
והיינו מצד זה שענין הדירה הוא בהעצמות שהוא למעלה
לגמרי מגרר השגה .לזאת
בבתי ,הנה גם הכלי לזה הוא באופן
כזה ,דהעבודה היא
שלות דקדושה שלמעלה מגדר
השגה ,ודוקא עי"ז אפשר לעשות דירה לו ית

ובעומק יותר ,הענין המם"נ אינו רק בתור כלי
לעבודה דדירה בתחתונים דהנה עיין בלקו"ש שמיני

תשל"ז דהמם"נ הוא חלל מהעבודה דדירה בתחתונים ,וכמו

-

שמבאר שם

יט
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 ,8הערה  )34בארוכה,

שבכדי שיהי.

לו

(ע-
ית ,דירה בתחתונים שאליות יימשך ויאיר בעולם בגילוי
ובפנימיות צריך ב -אופני עבודה :עבודה דמם"נ ,ועבודה
דכוחות פנימיים ,השגת א ל ק ה אהוי"ר ובו :-שבעבודה
דמס"נ מתבטא שגם ההעלם דעולם שהוא עצם העולם הרי הוא

לאלקות ,וכל כוונתו דההעלם הוא גילוי אלקות,
שאי"זשיהי-
כלי
יתרון האור  -בחי -אור הבל"ג שלמעלה מהשתל,.
הוספה על מציאותו שהרי ההעלם גופא מעורר גילוי כח
המם"נ ,וא"צ ע"ז עבודה ויגיעה .ע"כ.

מנחם מענדל רסקין
בד"ה באחי לגני ה ת ש ט ה בסופו כותב שם וז"ל:
כהך
"דהנה בכללות המלהמה עם הלעו"ז יש כמה אופנים דבתחלה
הוא העבודה דאתכפיא היינו שהטוב הוא בהתגברות ופועל
כפיפת הרע לטוב ,והיינו שהרע בעצמו הוא במעמדו ומצבו
כמו שהי' בתחלה ,אלא שההנהגה היא כמו שהוא מצד הטוב
שבו ,שהרע אינו מתפשט דמחדומ"ע מצד התגברות הטוב
דזהו האופן דמעמד ומצב הבינוני כמבואר בארוכה בתניא,
ואח"כ הוא העבודה דאתהפכא דלא זו בלבד שאין להרע
שליטה במחדו"מ (ובעצם נשאר בתקפו) כ"א שהטוב הוא
כ"כ בתוקף עד שהוא נלחם עם הרע ומחלישו ונתמעם הרע
גם במקומו הוא ,אמנם גם ביטול זה הנה אף שנתנטל הרע
עצמו מ"מ הרי ביטול זה הוא רק מצד הטוב שתקיף יותר
ממנו ,אגל יש אופן נעלה יותר באתהפכא והוא שלא רק
שהרע הוא בטל במיעוטו אלא שהוא עצמו נתהפך ונעשה
טוב" עכ"ל.
ועפ"ז יש לבאר כמה ענינים בלתי מובנים בלקו"ש
חיי שרה תשל"ח ובהקדים ,דהנה שם אות ה' מבאר שקודם
שנימול היתה עבודתו במדריגות של קדושה גופא ,דמשמע
דאינו בגדר השפעה כלל .ובהערה  46מבאר שלכן אין להגרים
אברהם קיום ומציין ללקו"ש ח"י רשם מבאר דעבודח
אברהם ויצחק בעניני רע וקליפה היתה בדרך דחי .ושלילה
שלא ינגדו לקדושה אבל לא שהם עצמם ייהפכו לקדושה.
ושם בהערה  14שזה שאברהם מגייר לא הי' לזה המשך
וקיום .ומביא מלקז"ש ח"ה שאין הכוונה לגירוה ממש
אלא הכניסן תחח כנפי השכינה.
,
4
8
מבאר שם
ולכאו' באור התורה (שמצ.ין נתערה
דאברהם ענינו חסד  -השפעת חרד  -וההשפעה לקליפות
אברם (קודם שנימול)
היא דרך שערוה ,וזהו"ע הגרים
שהשפעתם מאברם היא דרך שערות~ .צל א"כ לכה לא הי-
להם ליום מאחר שהי' להם השפעה עכ"פ דרי שעגיה.
עוד יש להבין ,דמבאר שקידם שנימול עבודינו
היתה בקדושה גופא א"כ מה היתה הם"ד בור שהלך לגייר
הרי ידע שלא יהי ,להג קיום ,וכע"פ שהועיל לפי שעה
(כמ"ש בהערה  14בלץי"ש ח"י שמן הנה אם נאמר קעבודהו

שי

יל

כ
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להתעסק בקליפות להעלותם לקדושה א"ב לכה"פ העלם לפי
שעה ,אבל מאחר שעבודתו היא בקדושה גופא אז בכדי
שיועיל לפי תעה אי"ז מן ההכרחיות.
עון צ"ל דמבאר

שלאחרי שנימול עבודתו הייתה

בגוים (אב המון גוים) להעלותם לקדושה .ולכאוב לפי
הנ"ל בלקו"ש ח"י הרי גם לאחרי שנימול אי"ז עבודתו
כ"א בדרך דחי .ושלילה.
וממשיך שם ,דהעבודה היתה ע"י שרה
שבררה הקלי-
ג.

קליפות
דהיינו הקליפות נוגה ,וזרקה הפסולת דהיינו
הטמאות ולכן הי.
גרש את האמה וסו ,.ואברהם לאחרי
פטירת שרה העלה הפמולח  -גקה"ט  -שגרשה שרה (וכדמשמע
בהערה  43ובאות ו-יא שמדובר בגקה"ס) ,שבדרך כלל לא
שייך להעלותם דאין בהם טוב כלל הרי"ז הי .בירור בדרך
הוספה.
ויש להבין דבאות ( ,3עפ"י נגלה) משמע שאברהם
נשאה לאשה משום שנשתנית שנאים מעשי .כקטרת ,אע"פ
בית אבי .מ"מ עכשיו נאים וכו.
שחזרה לגלולי
ולכאו-
איך שייך נאים מעשי .קודם שנשאה הרי לא הי' בה טוב
כלל כי נשאר בה רק מגקה"ט.
וכן מהביאור דאות ו .מבואר דלהעלות מגקה"ט לא
שנשאה לאשה הוסיף בה מעצמות שיהי.
שייך כלל ודוקא ע"י
בירור הגר ע"ד זדונות נעשו לו כזכיות ,ולפי המבואר
גאות ג' הרי אברהם נשאה מכיון שנאים מעשי' כקטרת ,ולא
נשאה מכיון שדוקא עי"ז יהי -הבירור שלה.
עוד,יש להבין ,בפעם הראשונה כשנשאה לו לאשה
ע"פ ציווי שרה (אע"פ שזו שפחה וכו .הרי נולד לו בן
ממנה) היתה אז בגדר קליחת נוגה ,ולכאו'
אז
אברהם הי-
קודם שנימול ועבודתו בקדושה גופא ואיך בא לו להתעסק
בק"ג ובאופן של "ותתן אותה לאברם וגו -לו לאשה".
וע"פ הנ"ל (ד"ה באחי לגני) יש להסביר זה דהנה
שם ביאר ג' ענינים :א) אחכפיא ,שמצד ריבוי הטוב
נתבטל שלא יתגבר הרע עליו בנוגע להנהגתו אבל הוא
בעצמו בתקפו ,ב) אתהפכא ,שמצד ריבוי הטוב נחלש הרע
ונתמעט והוא בטל במיעוטו ,ג) אתהפכא ,שהרע עצמו נהפך
ונעשה טוב .ולפי"ז אפשר לגמר דג -תקופות אלו אצל
אברהם ,א) קודם שנימול ,ב) אחר שנימול ,ג) אחר פטירת
שרה ,ה"ה כנגד הג' אופנים הנ"ל במלחמה עם הלעו"ז.
והביאור בזה :מש"כ
דחי,מלקו"ש ח"י וי"ל :שעבודתם בעניני
ושלילה שלא ינגדו ויפריעו
רע וקליפה בדרך
לעניני קדושה אבל לא שהם עצמם ייהפכו לטוב ולקדושה
עכ"ד ,הכוונה בזה בפשטות ,שעבודתו בקדושה היא באופן

-
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שלא ינגדו ויפריעו לקדושה ולכן כשיש הפרעה הרי
מוכרח לברר אותם ,וזהו"ע ויקרא שם בשם הוי' א-ל
עולם  -היפך ענין הקדושה  -הרי"ז מנגד לעבודת אברהם
ולכן מוכרח לברר אותם (ועיין בקונטרס הערות התמימים
ואנ"ש ח"ב ע.)49 -

עכ"ז זה רק דרך דחי .ושלילה שלא נגדו אבל הם
עצמם לא נהפכו לקדושה ,שהי -כאן רק ביטול התנגדותם
דע"י הטוב שהושפע להם הם בבתי .ביטול והטעם ע"ז
אומר באות  .1שענין האתהפבא אינו שייך כ"א בכח
העצמות ,ועבודה זו של אברהם (ועפ"י המבואר באוה"ת
שהיא במדת החסד) גרמה רק לבתי .ביטול ולא לאתהפכא,
והיינו באופן הא.
הנ"ל מסה"מ באתי לגני דמצד ריבוי
הטוב נתבטלו שלא יתגברו ז.א .שלא יפריעו אבל עצם

הרע בתקפו.
ולפי"ז מובן הערה  14שבלקו"ש ח"י ,דאף שאברהם
מגייר לא הי .להם המשך וקיום ,שבאמת לאהי,הי ,צריך
לגייר אותם אבל מכיון שהתנגדו לקדושה
זה מן
הי,
רק
ההכרחיות לגייר אותם ,ולאידך גימא מכיון שזה
בדרך שלילה שלא ינגדו ולא ענין אתהפכא ,לכן ביטול זה
שגרם של" ינגדו בעל רק לפי שעה שהרי זה רק בדרך
דחי' ואינו בחי' אתהפכא ,ולכן השפעה זו שהשפיע להם
אברהם שהכניסן תחת כנפי השכינה פעל רק לפי שעה.
והגס שהשפיע להם דרך שערות (כדלעיל מאוה"ת)
מ"מ כיון שהביטול שבהם אינו רק לפי שעה (כדלעיל)
לבן גם השפעתם מהשערות היא לפי שעה דהיינו כל זמן
שהביטול בהם ,והטעם כדלעיל דלא הי' בירור מציאותם
והרע שבהם הוא בתקפו.

ועפ"ז גם לאחרי שנימול ויש לו כבר שייכוח
ל"גוים"הב,מ"מ הכל בדרך דחי .ושלילה .והביאור בזה י"ל
כאופן
מד"ה באתי לגני הנ"ל שזוהי בחי' אתהפכא
אבל זה רק מצד ריבוי הטוב נחלש הרע ונתמעט דהיינו
שהרע לא נהפך לטוב אלא
שהי,נתבטל במיעוטו .ובאופן כזה
העלה הגויים לקדושה
לוהכח לברר "7נ ,וכמ"ש בתו"ח
וז"ל "אך אחר המילה מעלה יהירה הי.
(בראשית ע .צ"א)

בו שהי.
יכול לאסוף ולקבל כל ניצוצות דתהו שנתפזרו
בע.
דרגה
שרים
כמ"ש כי אב המון גויים
וגם ישמעאל
בו,
יחי'
כשנמול אמר לו ישמעאל
לפניך ממש
משא"כ
קודם לכו לא הי' ביכולתו לחבר ולהעלוה הנפרדים ממש
שהוא רע גמור דנגה" עכ"ל .היוצא מזה דלפי"ז כל אלו
שקירב אותם קודם שנימול ופעל בהם רק לפי שעה ומ"מ
נשארו ק"ג דיש בהם 7צה לוב שהשפיע בהם אברהם אלא

כב
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שהטוב נחערב בהרע ,הנה לאחרי שנימול הטוב הזה שנתערב
בהרע העלה לקדושה ,ועבודה זו ע"י שרה שהפרידה הטוב
והשליכה הפסולת ונשאה רק הרע  -גקה"ט  -וזהו מ"ש
בהערה  40מתו"א "אחרי שנק ,אברהם ...הי .יכול להעלות
נצוצות ...וכמ"ש ובו( ".עיין הערה הבאה).
ובן מ"ש בלקוט חיי שרה חשל"ז ע 10 .וז"ל:
"האט די עבודה פון אברהם ניס געפועל'ט א שינוי און
אן עלי .אין מהות פון עניני העולם און די בריות שבהם
אז עם זאל זיין אלקי הארז אין אן אופן פון "הכרה"
נאר ניט מער ווי "הרגלתי בפי הבריות" עכ"ל ,ושם
בהערה ל ,3דשם אומר דכללוח עבודת אברהם (גם לאחרי
שנימול) לא עשתה שינוי במהות העולם והבריות דהיינו
להפך הרע לטוב כ"א הרגלחיו וכו .דהרע נשאר בתקפו
או במיעוטו אלא שהורגל מצד התגברות הטוב שבו.
ועפי"ז אולי אפשר לומר הטעם שאברהם נשא את הגר
בפעם הראשונה ,דהגר היתה כדפירש"י (בראשית טז ,א)
"בת פרעה היתה" קליפה גדולה ביותר (וכמבואר בחו"ח
שם .וכן בסה"מ חש"ד ע 90 -שזה מפגימת חטאים וכו).
וזה הי .מנגד לאברם ובפרט שהיא שפחתו וכיון שעבודחו
בקדושה גופא לא הי' יכול לברר מציאותה לבן נשאה
שלכה"פ לא תתנגד לעבודתו כי תהי -בביטול כל הזמן,
ולא כמו ברים שהם רק לפי שעה דשם הביטול שלהם גם
לפי שעה ,אבל הגר חחת אברהם ובאופן של אשה וכמ"ש
"ואבנה ממנה" הרי היא בביטול כל הזמן ואינה מנגדת.
משא"כ לאחרי פטירת שרה נחוסף מעלה באברהם
(כדמבאר באוח ו )-כח העצמות שזהו הפירוש ויוסף
אברהם שנתוסף לו כח ודרגא שהיא כח העצמות ,ואע"פ
שהגר וישמעא-ל אין מנגדים לקדושה דנתברר הטוב ולכן
הי.
גרש (כדלעיל) מ"מ כיון שהיתה שבחתו  -אשתו -
רצה להעלותן ולהפכן מגקה"ט
ובנו כדמבאר באות
ב-
בכח העצמות שנתוסף לו ,והיינו
לקדושה שזה דוקא
כאופן הג' מסה"מ הנ"ל שהרע עצמו נהפך ונעשה טוב.
פעשי,
כקטרת ,אינו מצד שע"י שנשאה
וז"ש נאים
נהפכה למוב ,הבירור הי -קודם שנשאה וכשנהפכה לטוב
גמור אז היא נאים מעשי .כקטרת שזה הולך על בירור
גקה"ט שי"א סממני קטורת מהפכים י"א כחרין דמסאבותא
הליקוטים ערך קררת נממן בהערה  52מביא שם
(ובם-
ע.
401
מאוה"ת דקטרח בירור ק"ג .ועיין בלקו"ש
ח"הראי.
שאומר שם שזה בירור גקה"ט ובהערה  95מביא
מ"והוא כחתן ר כ ז " ולהעיר מאוה"ה וכו' עיי"ש
ואכ"מ ומכיון שהייתה באופן כזה שנאים מעשי .כקטרת
לכן נשאה לו לאשה שעכשיו היא באוהה צניעוה של שרה

-
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ורבקה כמ"ש בהערה  31וז"ל "מסתבר ,שגם בנוגע להאשה
שלקח אברהם ,מרומז בקרא הצניעות שלה" עכ"ל ,ולכן
ראוי ,שאברהם יקחנה.

יצחק
ישיבה גדולהרסקיי
מיאמי רבתי

בד"ה באתי לגני ה,תשט"ז (פ"ב) מבאר בארוכה
בו.
דהשמות שבלה"ק אינם שמות הסכמים בלבד כי אם הוא שרש
ומחי.
את הדבר,
ומקור הדבר ,דהשם הוא מהוה מקיים
וממשיך לבאר בשם הה"מ דעד"ז הוא בשמוח האנשים
דראשונים שהיו קוראים שמות לבניהם הוא על שם המאורע,
וכדאיתא במדרש אשר השמות שקראו הראשונים הוא על
המאורעות שיהיו לאחר זמן עם הבן הנולד  ...שמצד
ידיעת שרשו ידעו מה שיהי .עמו במשך הזמן ,ע"כ החוכן.
המורם מזה ,דהכוונה בהמאמר הוא להסביר גודל
ראי,
ענין השם שהשם הוא חיות הדבר וע"ז הוא מביא
מהשמות שקראו הראשונים שהם על מאורעות שיהיו משר
זמן לאחר שנולד ,דמזה הוכחה שהשם הוא שרש ומקור הדבר
ולכן השם מהוה ומחי .אותו במשך כל ימי חייו וע"כ
שייך שכל המאורעות שישנם בהנברא ,גם אלו שהם משך של
כמה שנים אחרי שנתנו לו את השם ,הם שייכים ג"כ להשם.
אמנם כשמעיינים בדברי הה"מ עצמם בלקוטי אמרים
סרמ"ד וכן באור תורה מ"פ בראשית ד.
סע"ב ואילך הרי
הוא אומר באופן שונה מזה שכתוב במאמר הנ"ל בשמו,
וזהו התוכן שמה שכחוב שם "השם הוא שרש הדבר ,וגם
בשמוח בני אדם כן הוא ,וכמ"ש רז"ל ראשונים קראו
לבניהם ע"ש המאורץ כי יצחק קרא את שם בנו יעקב
ע"ש המאורע שהי .ידו אוחזת בעקב עשו כומ"ש "וידו
אוחזת בעקב עשו ע"כ קרא את שמו יעקב" ,ע"כ התוכן.
והשאלה בזה היא בשנים :א) שמבואר בלקו"א
ובאו"ח באופן שונה מהמבואר במאמר הנ"ל בשמו שהרי
פה בלקו"א ובאו"ח מבאר דהראשונים קראו
בניהם ע"ש
דיעקבאת וכי,
המאורע שקרה בהוה ע"ד הדוגמא הנ"ל
משא"כ
בבאתי לגני וכנ"ל .ב) מהו הראי' דהשם הוא שרש ומקור
הדבר מזה שהראשונים קראו שמות לבניהם ע"ש המאורק
בהוה דהרי ע"ז לא צריכים לדעה אח שרש ומקור הדבר
כמובן בפשטות.
גם צריך להבין בזה שהה"מ מביא מקורו (לזה
שהראשונים קראו לבניהם ע"ש המאורע בהוה) מדרשת רז"ל
דלכאורה לא מצינו מדרש כזה .דבבראשית רבה ל"ז ובילקוט
שמעוני אומר כפי המבואר בבאהי לגני הנ"ל דנביא גדול
הי .עבר שקרא אח שם בנו פלג ברוח הקדש כי ביביו
נפלגה הארץ וזה הי -בסוף ימיו .ע"כ.

משה זלמן (ברי"ז) הכהן כצמן

כד

-

7ן"ד

שבט ה'תשמ"ו -

מ"ש
...והביאור בזה י"ל ,ובהקדם ,דהנה
בז.
לבאו -הוא)
הה"מ (שהשם הוא שרש הדבר וגם בשמות בני אדם כן
סותר למה שמסיים בשם רז"ל שהראשונים קראו לבניהם
ע"ש המאורע .אלא י"ל שבזה גופא מה שנהנו שם ע"ש
המאורע  -לדוגמא ליעקב ,וידו אוחזת בעקב עשו היינו
דוקא כיון ושרשו כן הוא ,דלא מסתבר שיתנו לו שם
לכל חייויכיון שעכשיו כשהוא נולד הי' לר מאורע כזה,
אלא שבאמת שרשו וענינו הוא יעקב ,כמו שרואים
בנוגע
פ,
בלקו"ש ח"א
להברכות שלקח ברכתו במרמה
דוקא (ע
חולדות ,ע' 6ל) וגם בשעת שנולד
י -כבר הענין
הי-
ד"וידו אוחזת בעקב עשו ,ובמילא מתורצת מה שהקשה
פי,
דבבאתי לגני מבאר שהשם הוא המקור הדבר והה"מ
שזה ע"ש המאורע  -ביון דהוא ענין אחד וכן בנוגע
להקושיא הבי והג..
המערכת

כח.
בד"ה באתי לגני ה-תשי"ז פ"ו מבאר דבעבודת
הצדיקים יש חילוקי מדריגות דיש צדיקים שהדביקות
שלהם היא בתכלית הפססת הגשמיות במס"נ האמיתית מכל
וכל ,ויש צדיקים שאין להם מם"נ אמיתי כ"כ ועיקר
עבודתם ומעלתם הוא בענין החכמה .והיינו שהן נשמות
גבוהות יותר אבל בענין המס"נ יש צדיקים שהם גדולים
מהם ,אמנם המעלה דיוסף צדיק יסוד עולם היא שהיו
בו ב ,הענינים יחד ,שעבודתו היחה במס"נ בתכלית
בחי.
העילוי ,מס"נ אמיתי ,וביחד עם זה הי -אצלו
החכמה בתכליח שהי -נשמה גבוהה ,וזהו העילוי הכי
גדול שעי"ז הוא מגיע למעלה מעלה ביותר ,ולכן גם
ההמשכה היא עד למטה בתכלית ע"כ.
ועפ"ז יש לבאר ענין תמוה בנוגע להמבואר
בחסידות בענין עבודתו של ר"ע וההפרש שבין עבודתו
לעבודת א"א.
פ'
דהנה בלקו"ש ח"ו
יתרו וכן בלקו"ש פ -בהר
חשל"ו מבאר דעבודחו של ר"ע היא
עבודת הבע"ח ,דכיון
כשהי.
בן ארבעים
שהוא הי' בן גרים והתחיל ללמוד
שנה לכן היתה עבודתו בתנועה של חשובה ,ולכן מבואר
בכמה מקומות (ראה ד"ה באתי לגני ה,תשי"א פ"ג) שר"ע
עמד במשך כל ימי חייו בתנועה של תשוקה ורצון למסור
נפשו וכמאמרו "מתי יבוא לידי ואקיימנו" ,והיינו מצד
שעבודתו היתה בתנועה של תשובה וידוע דעבודח הבע"ת
הפבייח היא מעבודת הצדיקים כמבואר בד"ה תקעו רמ"א
מלמטה למעלה שזהו ענין

ובכ"מ .דעבודח הבע"ת הוא
היציאה מהעולם ,ובל' הלקו"ש תולדות (ה'תשל"ט):
"דערהויבן רעם מטה פון זיין נידעריקייט אבל מקום

-
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כה

המטה גופא ווערט ניט באלויכטן" ,ולכל ר"ע שעבודתו
היתה בתנועה של תשובה עמד תמיד בתנועה זו דמסירת
נפש לדעלוה נפשו לה .שזהו ענין ההעלאה מלמטה למעלה
 יציאה מהעולם,משא"כ עבודת הצדיקים הוא בדרך המשכה מלמעלה
בתחתונים
למטה ולכן דוקא ע"י עבודתם
נעשה דירה לו ית-
(כמבואר בהמשך תרס"ו ע .תקלג).
נמצא דעבודתו של רע"ק היא עבודת הבע"ת (ענין
היציאה מהעולם) ולכאורה משמע להיפך מהמבואר בסד"ה
אחרי מות תרמ"ט ,דאיתא שם דרע"ק נכנס בשלום ויצא
בשלום שלא כבן עזאי שהי .אצלו רק בחי .רצוא ,משא"כ
רע"ק הנה כל רצונו הוא מה שהוא רצה"ע דוקא ,ולכן
הרגיש (בהרצוא) את עומק פנימיות הכוונה שבהרצוא
שהוא השוב "לעשות לו ית' דירה בתחתוהים" ,הרי דדוקא
אצל רע"ק התבטא העבודה דדירה בתחתונים,
והנה בלקו"ש ח"ג (ע )990 .עומד לתווך ב.
ענינים אלו שמסביר מעלתו של ר"ע שזה שיצא בשלום
הרי"ז מצד שנכנס בשלום ובל .השיחה" :דער רצוא שטעלם
זיך ביי אים אוים מלכתחילה אין אזא אופן ,אז נאך דעם
רצוא זאל ער האלטן ביי דער תנועה פון שוב" ועל זה
הוא עומד שם בהערה  14וז"ל :ואין זה סוחר למה שאמר
ר"ע (ברכות מא ,ב) מתי יבוא לידי (מסנ"פ בפוץל)
ואקיימנו ,כי החטא של נדב ואביהוא הי ,בקרבתם  -שהם
קרבו קצמם ,ור"ע נצטער וביקש שיזמינו לו מלמעלה
ענין מס"נ ,וכדיוק לשונו "יבוא לידי"  -וי ,עוד
מעלה גדולה מזו והיא מס"נ דאברהם אבינו ,כי ר"ע
נצטער מתי יבוא בעבודתו להעילוי דמס"נ( ,אלא שבאם
המם"נ הוא נגד הכוונה העליונה דדירה בתחתונים -
נכנס בשלום וויתר על עילוי עבודתו בשביל הכוונה).
ואברהם אבינו לא חשב כלל אודות עצמו ,וכן מבוקשו
רק לפרסם אלקותוית .בעולם ,עכ"ל.
הי-
אבל ההערה דורש ביאור ופירוש מהו הכוונה
נכנס בשלום וויתר על עילוי עבודתו
דדירה בתחתונים -
ולמה יהי,
אצלו
בשביל הכוונה.א"כ איך שייך אצלו
התשוקה ורצון למסנ"פ "מתי יבוא לידי ו"קיימנו" והלא
נתאוה הקב"ה להיות לו יח ,דירה בתחתונים.
אלא שע"פ הנ"ל לד"ה באתי לגני ה'חשי"ז בביאור
חילוקי הדרגות שבצדיקים יש להסביר זה:
דהנה מבואר בלקו"ש ח"ג פ' חיי שרה דעיקר
העבודה דדירה בתחתונים הוא בדוקא בדרא דעקבתא דמשיחא
והיינו דאף שנתאוה הקב"ה להיוה לו יח -דירה בתחתונים

כו

 -יו"ד שבט ה,חשמ"ו -

אבל עם האט זיך ניט אויף אזויפיל געמאנט לצאת ולירד
בתחתונים ממש ולבררם ולכן הורגש אז בגלוי חילוקי
דרגות בצדיקים וכמנזאד בד"ר באתי לגני אתשי"ז דריו
צדיקים שאכן כל עבודתם היתה בדרך המשכה היינו העבודה
דדירה בתחתונים והיו אמנם צדיקים
הפי,שעבודתם הי -בדרך
בזה שח"ו הלכו
העלאה (מם"נ) ע"ד ר"ע אבל אין
לעשות לו ית' דירה בתחחונים ,ברור הדבר
נגד
שבאםרצה"*
נגד הכוונה העליונה דדירה בתחתונים
המס"נ
הי-
וויתרו על העבודה דמם"נ ,אלא שעבודה זו דדירה
בתחתונים האט זיך דעמולט נישט געמאנט סיט א שטורעם
וגם באופן תמידי ,ועל כן כללוח העבודה הי' שייך
שיתבטא גם בתנועה דהעלאה ,ולכן אצל ר"ע אף שודאי לא
הלך ח"ו נגד רצה"ע דדירה בתחתונים מ"מ כללות עבודתו
וההדגש בעבודתו הי' בתנועה דרצון וחשוקה
(יציאה מהעולם  -העלאה מלמטה למעלה).

ליסנ"פ

ר"ע הי.

ונקודה נוספת ישנו בדבר :דלכן אצל
עבודתו בבתי ,דנכנם בשלום ויצא בשלום שהוא התנועה
דרצוא רשוב ,דתנועה זו דרצוא מורה שהזא עומד בכליון
וחשוקה לצאח מהעולם אלא שהוא מתגבר על עצמו ומתאפק
שלא יהי .כמו שהי' בפועל ממש אצל נדב ואביהוא מצד
שאי"ז הכוונה העליונה .שזהו התנועה דשוב ,ובן חוזר
חלילה ,שזהו בכללות בחי .העבודה דאתכפיא כמבואר
דאתכפיא הוא ,שהרע
בד"ה באתי לגני תשט"ו דהעבודהשהי,
בתחילה ,אלא
בעצמו הוא במעמדו ומצבו כמו
שההנהגה היא כמו שהוא מצד הטוב שבו ,שהרע אינו
מתפשם במחדומ"ע מצד התגברות הטוב ,וכן הוא בעבודתו
של ר"ע אשר מציאותו האט געמאנט ההתכללות וההעלאה
למעלה אלא שבאם זה הי' נגד הכוונה העליונה התגבר על
עצמו ומציאותו.
משא"כ א"א שהיחה עבודתו באופן דויקא שם בשם
הוי ,אל עולם דאל תקרא ויקרא אלא ויקריא אז יענער
זאל אויך שרייען ,ועבודתו זו היתה באופן דמם"נ הכי
עליונה דלא חשב כלל אודות עצמו ולא חיפש לעצמו כלום
אפי' לא מס"נ כמבואר בד"ה באתי לגני ה,חשי"א ובהערה
 14הנ"ל שבלקיש ח"ג ,וע"כ צ"ל דעבודתו היא ע"ד
המבואר בד"ה באחי דגני ה'תשי"ז במעלה דיוסף צדיק
יסוד עולם שהיו בו ב' הענינים יחד ,שעבודתו
היתההי.
במם"נ בתכלית העילוי ,מם"נ אמיתי ,וביחד עם זה
אצלו בחי ,החכמה בתכלית ,הי ,גשמה גבוהה (ענין
ההמשכה שזהו כללות עבודת הצדיקים באופן דהאלקים עשה

אח האדם יש ההמשכה מלמעלה למטה).
ונקודה רמתה בדבר :דדרגא זו היא למעלה

-

יו"ד שבס ה'תשמ"ו -

בז

מהעבודה ורצוא ושוב דהרי העבודה שבאופן דרצוא ושוב
הרי הוא באופן שצריך להתגבר על עצמו ע"ד כללות
הענון
בחי,
בדרגא גבוהה ביותר
דאתבפיא כנ"ל ובאן
המדובי העבודה דאתהפכא שהוא אינו
צדיק יסוד עולם שזהו ע"ד
(וכהל.
בהערה  14הנ"ל בנוגע א"א
מציאות כלל לעצמו
"לא חשב כלל אודות עצמו") והוא עומד בבחי .ביטול (לא
לאוא"ם שבזה שייך התנועה דרו"ש ,אלא) לעצמותו ית',
שמצד עצמותו ית -שהוא נושא הפכיים יכול להיות שתי
החנוקות בבת אחת (וראה לקי"ש בהר-ל"ג בעומר תשל"ח,
וגם אין הפי .שהם שתי חנוקוח אלא שהם בבת אחת  -כ"א
חד הוא) וכמבואר בד"ה באחי לגני ה'תשכ"ו דבעצמוחו
ית ,הרי"ז ענין היכולת וביכולת אי"ז ב .דרגות מה
שהוא מתגלה ומה שאינו מתגלה אלא חד הוא דהלא זהו
אמיתית ענין היכולת שיכול כך ויבול באופן הפכי ,וראה
גם סד"ה באתי לגני ד-תשכ"ב (סעיף ז) דעגין הדצוא
ושוב ומטי ולא מטי הוא בכל הבחי ,עד באוא"ם ,אך ענין
המנוחה שהו"ע השבת הוה גילוי העצמות שלמעלה מענין
השינויים לגמרי .ע"כ החוכן הרי מפורש שבעצמות לא
שייך הענין דרצוא ושוב וההסבר ע"ז הוא כנ"ל מצד
שהעבודה דרצו"ש הוא ע"ד כללות העבודה דאתכפיא.
ועפ"ז צ"ל דהמבואר בלקו"ש ח"ד (ע )1218 .על
פ"ד דאבות דסדר העבודה דדירה בתחתונים הוא באופן

דרו"ש  -מדובר בכללות לכאו"א הנמצא בעוה"ז התחתון

שאז הנה גם כשעומד בבחי' ביטול הרי"ז רק ביטול היש
עדיין במציאותו והיינו שהעבודה היא בבחי.
ונשאר
אתכפיא ,משא"כ צדיק יסוד עולם עבודתו היא למעלה
מהעבודה דרו"ש ,ועדיין צריך בירור בכל זה.
מנחם מענדל רסקין

בענין הנ"ל
כט.
הנה יש להעיר לזה מתו"א
יחרו וז"ל :אך הנה
מעלת אברהם יהחה הלוך ונסוע הנגבה שנעשה בחי -מרכבה
.
י
ה
נגבה ,ועד שנעשה מרכבה
תמיד בבחי' הלוך
לבחי-
ונסוע דהיינז בחיי רצוא ושוב דרק דגבי חיות המרכבה
כתיב ודחיות רצוא ושוב ,ומדריגת אברהם היתה למעלה מהם
נקרא בשם הלוך ונסוע) ע"כ ...וכך היחה מעלת אאע"ה הלוך
תמיד בבחי,
ער שנעשה מרכבה ,עכ"ל.
רצוא ושוב
ונסוע
דמזה יש להעיר וגם להוכיח למשאב :יש להעיר דאולם
גם אצל א"א היי העבודה דרצוא ושוב אלא שזה הי .בתחילת
העבודה.
ויש להוכיח למש"כ מזה דאומר דאח"כ נעשה בחי'
מרכבה למעלה מבחי' רצו"ש .ובמילא מובן דצ"ל דהמדובר
אחרי הערה  14ובכ"מ במדריגת א"א "דלא
בלקו"ש ח"ג פ-
אודות עצמו" הרי"ז כשנעשה כבר בחי .מרכבה.
חשב כלל
פ,

...

הנ"ל

כה

 -יו"ד שבס היתשרו -

בד"ה באתי לגני ה*ת9ח"י סיח ע' 8ח פביא טשסר
ל.
ח4ע9שס מכתר שם טוב (ס9צ'ג (נו ,סע"א)) וז"לי 18יובו
זח עא %מאמר הבעש"ט שפקתה דכתיב כל שאור וכל דבר ל8
חקטירו וכתיג קרבו ראשית אקר*בו ,דלכאורה העז סתירא,
ופיאר אשר שתתלת העכורה צ"ל קצת ישוח,
וטסי
והושא זנו
שמניח ,דבכדי של* 8בת יצה"ר ויחפר לו
י
ס
י
נ
א
אני לזאמ צריך להיות הגברה בעבורנו ,והו"ע 9טינ*מ
שכשסינית ,אך כשז חוא בתחילת העבודה ,אבל אא"כ הנח
כל שאור וכל דבש לא תקטירו ,ולכו נבא* צדקה  798כנר
נטרו אם עבודתו עד ינעשה ט9טיע על אחרים ,צריך
להתראק טהגאוה עד קצח האחרוז ,ילא יהי' אצלו ל8
טינה ולא מקצתה" ,עכ"ל.
וכשה בד"א באתי לגבי הב'  09אלא ד9ם טוסיו
שלח לשמה (טסהיס נ ,נ* ות"נ)%
אוטטאפך לעולם ילטד אום

עכ"ל.

טינת

1ח3ה שלקו"ש "8ז ע"  297סובא מכמת כ"ק 8דשש

ת"9ד ער"ש,

"ות"א צריך *9הי'

בו שסינים

יבשפיניח ,ומבוארוזשלי
בדא"ה (דרושי %זרים) 9עישז 18על
וחין יניקה לר9עיס ,וטדי דברי אזכיר מה 89עשק ל*
ולד113אי 9בדרו9יס הגאל מטרש אליבי" דפ"ד 9צשל
עטיניה 49ח' והיי הלכח
חל(.ס81א ד )8 ,רלא ם*נת
כמיד
הרמב"ס ב
ולח פקאת*ז
דעות '8ב האג וכשט
1כט"* או"ח סקנשה וסקנ"ו ס"3ש עכשל.
רצינו הזקן בזו"ע
ודאת גס 4חערות ושיו3יס על טאטאי אדהשז 8נ8ם

דייב

פעיר כאק אושש,
ארחש שנדשס בשנת שעש" 2פ22
לאל* ש9ס*נימ 49שט**3ת ,ולכאורה "8ע
דעות  4"8ח"ג ושסק דאשילו הקשתה לש ,וב"ש 4ר* *81ח
לחבות ת"ד מאד ,ועייג"כ שו"ע אוח"ז חשו"ח סקנ"8
סי"פ א* וסקנ" 1מ"ג" עכ"ל.
וסנה בלקוסי לו* *צחק ע' 9ה נמ88
טכחב (טשנ"
%בלבב) יכיש פו"ש מעגה לששלה 22 2:22פנ אנסי ע""שי
אולם ראה מ"ש בזח בגליוז ש"ז ס"ה טשריססוז
8"4ע"ק" ב 539ט"9ד ונ"צ"עש
ליישב מדוע נתאר כ"ק אד"9
מכסלו ת"89י שיי"ש כארוכה.
8ך מהטאמר באתי לגגי הבשל (יו"ד .%8%
שהוא בגדר פשנה אחרונה לגבי כל הנ"ל תזינו לכאו' שבקט
כאחד התי' שבלקוטי לו"י שם " -דטה שכ"ל שהיניח הוא
רק 4פחלת העבודה
אח"כ צשל בישול גמור זכו*"
וחרי הן .הן המבריס 9מבי 8בבטחי לגני שם שס
4שס הבעש"ט
 'א9ר בתחילה העבודה צ"ל ק8ח י9ומ יי*ותו שע שטינית שבשטיניח **י אבל פת" *** 2הייך
להתרחק.מהגאוה עד קצה האחרון9 ,ל 8יה*" אצלו 221.%2נ
ולק מקאתה"
טרט4שם 8ל*

.

פ%פנני

אבי

-

יו"ד שבת ה'חשמ'ו -

כט

ולהעיר שהלשון המובא בחז"ל "שמינית שבשמינית",
"לא מינה ולא מקרתה" ,לא נמצא בכתר שח טוב לט.
אך אוי"ל שבמאמר שם מביא רק מאמר הבעש"ט אך
לדעת ב"ק אד"ש עדיין "צע"ק" דמזה שפסקו הרמב"ם
ואדה"ז בשו"ע שם "שלא מינה ולא מקצתה" "שכל המגבי'
לבו כפר בעיקר" ולא נחתו לחלק ,בין תחילת העבודה
צ"ע ,וראה בגליון שם.
להע,
ע,
 11איתא:
49ל בשוה"ג
והנה בלקו"ש ח"ט
"...ולהעיר מענין ויגבה לבו בדרכי ה' (נת' בלקו"ת
הל.
דעות פ"ב ה"ג ובלח"מ
מטות פו ,ג) ,וראה רמב,ם
ובו .שם .ועיון שו"ע אדה"ז מקנ"ו מ"ג" עכ"ל.
לא,
ואוי"ל בכוונת הציון ללח"מ שם  -שמרמז
החי.
שבלקוטי לו"י שם וז"ל" :עיין בלחם משנה בפ"א
.
ד
שם
ע"פ
הלכה
האמור
ג"כ יש לחרץ".
ה-
ולסאו,
הכוונה למ"ש הלח-מ שם לחלק  -שרק
"כשהאדם חולה חולי הנפש והוא מוטבע בגאוה אז צריך
שירחיק עצמו עד קצה האחרון ...אבל האדם שאינו חולה
הנפש אינו צריך שירחיק עצמו אלא עד האמצע בו".

ודו"ק.

ובד"א י"ל דבזה שמוסיף לאח"ז "ועיין שו"ע
אדה"ז סנק"ו מ"ג" הכוונה לסתור חי .זה (ע"פ הלח"מ)
וכמ"ש בגליון שם שהרי דיוקו של הלח"מ שעליו בנה
זסודו ,הוא מזה שהרמב"ם כותב "ויש אדם שהוא גבה
וכו -ויש אדם שפל רוח כו'" ועלה קאי מ"ש ש"שתי
הקצוות אינם דרך טובה וכו'" עיי"ש.
אבל בשו"ע אדה"ז שם שבגאוה לא הזכיר בכלל
דרך המיצוע (כמו שהזכיר בשאר חאווח) לכאו' אין מקום
לחידוש של הלח"מ ודו"ק ,וראה בזה עוד בגליון

מאריסטון שם.

שלום דובער הכהן
נחלת הר חב"ד

בענין הנ"ל
והנראה לפענ"ד לבאר עפ"י המבואר בהתוועדות ש"פ
לא.
זכור ש.ז .ובכמה שיחות ,שמצד שאלו ואלו דברי דא"פ
לכן יש בעבודה גם הרעה שאינה עפ"י הלכה אבל מאחר
שאינה להלכה הנה גס בעבודה אינה שייכה לכ"* ,כ"א
סבולה ,וכמבואר שם .א"כ אפשר שעפי"ז הוא
ליחידי
הצ"ע ,כי באלו המאמרים מבואר  03דיעה שאינה להלכה,
ולכו"ע ,ועכ"פ לא רק ליחידי סגולה ובאופן המעלה
(כמבואר בשיחות הנ"ל).
הרב פנחס קארף
.

 -משפיע בישיבה -

ל

יו"ד שבט ה'חשמ"ו -בד"ה באתי לגני ה,חשי"ט (סעיף ד') שואל
לב.
"אמנם עדיין צ"ל ,מפני מה ביש הנברא דוקא הוא יש
האמיתי ואינו נמצא ברוחניות ,דלכאורה הי' צריך
להיות יש האמיתי ברוחניות הענינים ובענינים
רוחניים ,שלכן נק .בשם עליונים לפי שהם נעלים
במדרי ,"-והוא מסביר לפי ב"ק אדמהאמ"צ שמביא בשערי
אורה ג .משלים בענין כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה
הא,

הוא מאבוקה גדולה שאורה גדול
למטה ביותר" ,משל
ומאירה למרחוק ,וכאשר צריך להאיר למקום
הרחוק צריך
לזה אבוקה גדולה ,וא"ב מובן אשר בכדי שיהי ,ניכר
מעלת האבוקה גדולה (וואו קריגכ מען ארויס איר עילוי)
על מעלת הנר ואבוקה קטנה ,הוא במקום הרחוק דוקא ,שם
דוקא נתגלה בחי' "הגבוה" אשר בהאבוקה .דהגם אשר האור
שמאירה למרחוק הוא אור קטן בייתר ,עד אשר אם ידליקו
שם נר יאיר יזחר מאזר האבוקה שמאיר שם ,מ"מ הנה בזה
דוקא ניכר מעלת ותוקד האבוקה" עכ"ל.
ולכאורה צלה"ב ,איך זה מיישב הקושיא (מפני מה
ביש הנברא דוקא הוא יש האמיתי) שהרי מכל המשל דאבוקה
מבינים רק שבריחוק מקום ניכר תוקף האבוקה אבל בפועל
הנה עוצם ותוקף האבוקה הוא סמוך לאבוקה והאור שבמקום
הרחוק הוא אור קטן וחלוש ,אלא שאיפה ניכר תוקף
האבוקה  -דוקא במקום הרחוק.
דלפי"ז יוצא שלא זהו הענין דדירה בתחתונים ,אשר
כמנשר בהרבה שיחות דכ"ק אד"ש הנד הענין דדירה
בתחתונים הוא ,שכמו שהוא במציאותו תחתון  -יש
הנברא ,שלא זו בלבד שאינו מגלה בורא אלא עוד זאת
שהוא מעלים ומסתיר על בורא ,ואדרבא נרגש שמציאותו
מעצמוחו הנה שם נמצא יש האמיתי.

 אלא זהו הענין דנעוץ תחלתן בסופן וכמבוארבלקו"ש ח"ו ע'  ,18בענין המשכת אלקוח למטה ,וז"ל:
דורך אזא המשבה זאגט זיך ארוים דקר תוקף בלתי מוגבל
פון רעם אויבערשטענס אור ,אז ער איז "אין סוף"  -ער
האט אויף זיך ניט קיין שום הגבלות ,ביז ער ווערט
נתפשט און איז מאיר אויך אין דעם סוג היותר תחתון,
ווארום ווען דער אור וואלס געהאט אויף זיך וועלכע -
ס'איז הגבלות וואלס ער ניט קענען דערגרייכן אזוי
נידעריק ,עכ"ל.

ולהעיר שבמאמר גופא בסעיף ג .אומר הלשון
דנעוץ תחלתן בסופן ,וז"ל :ובזה יובן מה שנעוץ תחלתן
בסופן ,אשר בסופן דוקא נעוץ התחילה שהוא למעלה מבחי.
ראש (למנם הוא מחביר זה בענין דדירה בתחתונים וזהו
מה שממשיך ואומר) אשר התחילה שהוא העימות נמצא
בבחי -הסוף דוקא ,בהיש הגשמי שרין תחהון למטה ממנו
הנה הוא דוקא דירה לעצמותו ית' ,עכ"פ.

-

יו"ד שבס היחשמ"ו -

,

לא

ויל כן צ"ל דאי ן כוונתו פה לחלק בפרטיות בין
הענין דנתחב"ם והענין דדירה בתחתונים אלא הכוינה

פה כללות הענין דדירה בתחתונים ,אלא שלפ"ז נצטרך
לומר דהכוונה במשל דבל הגבוה הוא באופן אחר מכמו
שמסבירים תמיד שזהו הענין דנתחב"ם ,דאף שאין המשך
מכיון הרי"ז מצד שהמשל הוא משל גשמי ,וכשהאור הוא
בריחוק מקום מן האבוקה הרי האור שם הוא במיעוט ושם
רק ניכר י"""פ מהיות ששם יהר האור בריבוי ,משא"כ
ברוחניות הנה מצד זה שדוקא למחה מתבטא תוקף ומעלת
האור שהוא בל"ג שלכן גם במקום של העלם והסתר יכול
להתפשט  -דמה פחאום דווקא למטה מתבטא הענין אלא ודאי
שיש לזה לא סתם שייכות וכלמטה ניכר העגין אלא עוד
יותר ששם נמצא מציאותו ,דדוקא ביש החחתון כפי שהוא
במציאותו נמצא יש האמיתי ,ועדיין צריך בירור בהדבר.
אחד מאנ"ש
בך"ה באתי לגני תשי"ט סעיף ד -מדייק ב"ק אדמו"ר
יט.
שליט"א בהלשון שבמאמר דתש"י  -שלגבי המצות הוא אומר
הל,
שהם ממשיכים ומחברים אוא"ם ב"ה ועולמות ,ובנוגע
להקרשים (שהקרשים הם ע"ד המצות) הוא אומר שהם מחברים
אוא?ם ב"ה והעולמות ,ולא שהב ממשיכים ומבאר בזה
(בסעיף ה ),וז"ל" :וזהו מ"ש בהמאמר שהקרשים הם
בדוגמת המצות שע"י הקרשים נמשך ג"כ הגבוה גבוה אבל
לא הגבוה גבוה ביותר ב"א בהמצות בהם דוקא נמשך הגבוה
גבוה ביותר שהוא עצמות ,עכ"ל .וצלה"ב מהו הביאור
בזה שלגבי המצות ממשיכים ,הגבוה גבוה ביותר ולכן הו"ע
המשכת אוא"ם ,ובנוגע להקרשים שע"י נמשך רק הגבוה
גבוה ולא ביוחר ולכן זהו רק באופן שמחברים אוא"ס ב"ה
ועולמות?
וי"ל דהל'
אומרים על אור שבערך וגדר
מחברי"
העולמות שאינו בבתי.
התחדשות דלכן אומרים ע"ז הל'
חיבור ,ד"חיבור" פירועו שישנו ב ,דברים שהם היו
תמיד בהוה אלא שלא היי להם שיי כות זל"ז וזה פועל
הגנינים יחד ,משא"כ הל.
,נין ה"חיבור" שמחבר אח שני
"המשכה" הנה פירושו הוא ,ענין ההתחדשות ,שממשיך
ענין חדש בגוף הדבר שלא הי' בו קודם ,וענין ההחחדשוה
שייך דוקא באור שלמעלה מגדר עולמות כמבואר בלקי"ש תצא
חשל"ח ,ועל כן כשמדבר בענין הקרשים שהוא עבודה רוחניה
עצפות אומר הל.
ואינו ממשיך מהגבוה גבוה יותר בחי-
"מחברים" משא"כ כשמדבר בענין המצות שהם בע"י .גשמית
שטם ממשיכי" מעצמות אומר גס הל' "ממשיכים" ,ולהעיר
גם מל ,המאמר "שע"י עשיית איש הישראלי הוא ממשיך

אותם מחדש

ובתום-

כח מהעצמוחץ.

יוסף יצחק פאלטער

 -יושד שבס ח'תשפפו -

לב

9דו בד"ה באתי לגני ה'תז"כ (סעיף ר') מביא "8
פירוזים בפסוק "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך

השמיעני";

א) וקאי על הנשמות .למעלה הנטצאים :גנים
ד
צ
העליונים (געה"ע וגעה"ת) שהם נקראים חברים.כ
שנשמה מנזהסה נאצלת וכו ).והם מקשיבים לקולך (לקול

התורה זל הגשמות זלססה) עד שהם מבקשים השביעני וכו',
דלסירוש זה הנה כי הפסוק מדובר בנוגע הנזמות זלמע".
אבל לפי' אב') הנה הסטוק טחולק לזח*ט ,שאחלתו
8ח'1שבפ בגייר" קשי על ה1שס1מ זלססה הרועוש בננ*ס
רלשו*ז ואאבר*פ פקזיבים לקולך השם*עיני 8קא* על
טלח *3השרת ,ומבאר 4הט8מר דלםירוש זה אשא לומה שחבר*ס
קאי על היוהבת בגנית (שבגירוז הרח9וז) וסכ*ו 1ילדיי
זה ק '8על 8נש 818הנפצא 81בגניפ רלעו"ז ,הר* נשסות
אלו חאא לקרוא אותם בשם חבריס ,ולכן סגרו שחברים
מלאכ* הורת וכו.,
קאי
לטי'
(ט39י)
זה
ל5ה
אמנפ שריך ביחור
מבשר
יחבר' 8ה" 5לאכי הזרת ולח הנוטות זיג8ע 1כ 1י'8וך
ג*ט 8ולמה לטי' הראשון ט5רוימ כל השסדק של הששפוא
שבגשע ולח על הסלאכיס .בםגנ1ן אארב לטה ושא כשט5רש'5
*8ושבפ בגנים דקאי על ה3זמ 81זלפטה
8ז פארש*5
המלאכיפ?
,ל
ואברים מקזיבים לקולך

עי

קאי

א* כשגשש
4רוקל*ז.*.3 ,

לפ ,בדיה באמי לגבי הזתז"כ בסעיף
עוד השעט אח כללוח הענין (שנתבאר בסעיפים הקודטיס)
שעיקר שכינה בחחחוניס היתה ,שע"י העבודה דאתכשי1
ואמה5כש בועלים זוד פעם שיהי -גדתי לגני לגנוני
פועיה שור
עיקי בתחלה ,הנה לאח"ז
לטקום שהי-
הכוונה
בבריאת והתהוות העולסות חו8
ע
ב
ב
פ
פ
ז4תאוה הקב"ה להיות לו ים,
1גג *2א"י
טה
דירה בתאחיו* 8ש"י
ואתהשבא.
עבודת הידס בבחינת
אוכפיי
ולכאורה ילה"ב מהו טוסיף *4נ*ן ד*תשוה בטע*ף
העזיר* הלח ב"ז מבואר
נסעיף חראשון ,וז"ל* "וזחו ב8פ*
לגג* לגנוני למקום שהי .עיקרי בנחלה ,ד*יור שכינה
בטתתו4ים היתה ,והענין הוא (ניצור העניז להבא ס5נ*
טה היטה שיקר שכינה באתתוצים בוקא  -ד"ה בחתי לגני
ה'חזי"א ת"ד) דהיה פנבגנ"מ
ה בבריאת והתה11ח
יינלו ית.
משולמות ,דנתאוה הקב"ה להיות
דירה בחתת1ניס?1
ב' דלאחרי ש18שר

הוי

שישל,

והשיווי הבול* (היתי*י לכאורה) הות שבסעיף
הראשון אומר הלשון פבל?פ
ובסעיף העזירי
אמנם בהעקבה
ה113נ" ראשונה הנה תיבת
הל' פףילם הכוונה -

אוסר

-

יו"ד שבט ה'תשמ"ו -

ל

תכפית הוא יוחר בהדגשה מתיבת תחלה וכמו שביאר כ"ל
אד"ש ש.ז .בד"ה מרגלא בפומי' (ש"פ וישלח ח"י כסלו)
דתכלית פירועו גם מטרה ובו.,

ה.מ.ר.

בד"ה באתי לגני כשכ"א הא -אוח ג' ממביר ענין
לד.
השמות וז"ל :וזהו ג"כ תוכן תורח אדה"ז וענין השמות,
פי,
ש פ ח דקאי על העצמות נמנע הנמנעות ומביא דהפרדס
שדם האורות המתלבשים בהכלים ,והבעש"ט פירש שהוא תחת
הכלים עצמם וכנ"ל ט"ב ומסיים רבינו פירושו שקאי על
עצמות דזהו אמיתית ענין אליו ולא למדותיו שהוא עצמות
נמנע הנמנעות מה ששם שמים שגור בפי כל וזה מה שחידשה
חסידות חב"ד דפי ,הפרד"ס שהוא כללות ענין הקביה הוא
שהשמות הס האורות ותורת חסידות הכללית חידשה שקאי על
חיות הכלים עצמם שהוא למעלה מהאורות וכידוע שבחי.
מבחי,
איהו שבחיוהו שכל
איהו שבגרמיהו הוא למעלה
הגבוה ביותר יורד למטה ביותר וחידוש אדמה"ז בחסידוח
חב"ד הוא שקאי על עצמות נמנע הנמנעות והוא הכחבר את
בחי,
גרמיהו .נמצא לפי"ז שדוקא אדה"ז
בחי .איהו עם
חידש שהשמות קאי על העצמות וצריך ביאור לפי"ז במש"כ
בחו"א ד"ה בעצם היום הזה שההפרש בין שם הוי' לשאר
הז ,שמות הוא שהז .שלות שאינם נמחקים הם הכלים ושם
הוי .הוא בהאור המתלבש בהכלים ,וז"ל :ששמותיו של
הקב"ה הם בכלים בע"ת דאצי ... .ועד"ז הז'
בבחי,שמות שאינם
בבתי,
האו.
הכלים ושם הוי' הוא
נמחקים שהם
המתלבשים בהם.

שמואל פעווזנער

פי.

לז.
...ואפשר לתווך זה (במה שהקשה שכאן
בענין השמות שהוא קאי על עצמות ובתו"א מבאר שזה
הכלים דע"ם דאצילוח) ,דהנה בסה"מ חש"ט ע .סחו
(מצויין בהע'  16בבאתי לגני) איתא ,וז"ל :אמר רבנו
הגדול נ"ע תורה ברבים ע"פ מי כהוי ,אלקיח גווי
אליו ,אליו ולא למדותיו דער פרדם זאגט אז אליו איז
אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות ,דער רבי דער
בעש"ט זאגט אז אליו איז דער אלקות וואט אין כלים

אדה"ז

דע"ס דאצילות .דער פירוש הפשוט איז אליו דער עצמות
אחם  ...ולכאו .יש לדייק ממ"ש פירוש הפשוט שיש
בזה פי .הפשוט ופי .שלא באופן של פשוט ייח*ר"א (ב)
אות ו -גומא הוא ג"כ בסגנון זה ,וז"ל :ואדה"ז מסיים
שם שפי' הפשוט בזה הוא (לא ח"ו כחולק על רבו ,כ"א
שזהו פי .הפשוט ופנימיות כל הפירושים) ,עכ"ל .שמזה
מובן שיש פי .חיצוני גם כנ"ל.
שניאור זלמן ישה

דריזין

ד

 -יו"ד שבט ה'תשמ"ו -

באחי לגני תשכ"א
לח.
בד""
"במארז"ל
אליו ולא למדותיו"

חסידות הכלליח חידשה שקאי

(א) מביא ג.
וא.

פירושים

מהם הוא מה שמורת
הכלים עצמם שהוא

על .יות

למעלה מהאורז" ,ולכאורה הנה גם לדעת האריז"ל קאי
שמות (ע -קז),
אליו על חיוח הכלים במפורש באוה""
משם הוי-
וז"לי וגם צדקו דברי האריז"ל דהאורות הןמבחי,

הקו
ושאר השמות הן בהכלים דר"ל דהאורות הן
שלמעלה מהרשימו כנ"ל וזהו בחי -שם הוי ,ושאר השמוח
בחי,
המחי,
לבתי,
רשימו,
אוא"ס
הן
הכלים שגיא ע"י

עב"ל ,וצלב.

א.

מהח-

במאמר באחי לגני חשכ"א (ב) אוח ד -איתא וז"ל
לט.
ומבאר הצ"צ ברשימות לפ" שמות דכוונת הבעש"ט הוא לא
על האורות (חיוהי) של הספירות כ"א על "חיוח שבכלים
עצמם  ...שזהו"ע איהו וגרמוהי חד הרי מובן שאיהו
זה שרשו הוא ממקור נעלה יותר מאיתו שנעשה חד עם חיוה
כי כדי שהאיהו יתחבר עם בחי .גרמוהי שהוא למטה מטה
ביותר צריך להיות שרשו ממקור נעלה ביותר ,עכ"לך
ולכאורה אינו מובן דהא באוה"ת שם מבואר ששורש
האורות נעלה יותר משרש הכלים שבחינת השמות שבכלים
היינו בחינת אין סוף מרשימו המלובש
בהכלים אמנם מבחי,
בחי .האורות שהן מהקו הוא גבוה מהרשימו בו הוא
האור שלמעלה מהצמצום ,ולכן האורות המלובשים בכלים
וחשיבי לגבי הכלים כנשמה לגבי גוף?
וי"ל ע"פ המבואר באוה"ת פ' כי תצא בד"ה ענין
קן ציפור אות ט' וז"ל ועד"ז יובן ענין הרשימו לנבי
הקו שהרשימו אף שהוא רק רשימו בעלמא ע"ז הוא רשימו
מכללות האוו שלפני הצמצום ממש משא"כ הקו"ח אינו בערך
כללות האור רק כטיפה לגבי הים ויותר מכן אין ערוך

כו ,.עכ"ל.
ועד"ז מבואר ג"כ באוה"ת לפ .נח בד"ה
הן שפה אחד וגו ,אוח ה .ו ז ע  :ועד"ז ההפרש בין הארת
להרשימו שנשאר אחר הצמצום ומקום פנוי ,דהנה הארת
הקו מאיר בכ"ע-לפי ערכו אך הרשימו הוא בחי הכוללת
לכל העולמות ~ןצ"ע דמבואר בכ"מ דהקו גבוה הרבה
באגה"ק במאמר איהו וחיוהי הארח הקו
מהרשימו
ועי -והארה דהארה דהארה כו'~ ,ואולי י"ל
והארה דהארה
שבענין הגילוי הקו גבוה יותר שע"י הארת הקו נמשך
הגילו ,באצי' ובלמעלה מהאצי'  ...אמנם הרשימו היא
בלתי מצמצום גלל ,שהרי מה שנתגמגם עד שלא נשאר רק
הרשימו הגה אור שנגע בו הצמצום נסתלק לצדדין כמ"ש
במ"א ומה שנשאר בבתי ,הרשימו ה"ז אור שלא נגע בו
הצמצום כלל ,עכ"ל.
ועד"ז מובא ג"כ בהמשך תער"ב בד"ה וידבר ה -אל
ויאמרה,

-

וו"ד שבט ה'חשמ"ו -

ל"

משה לאמר פנחס בן אלעזר כו' אות קנ"ג וז"ל אך רבינו
כ .שהכלים הם בחי'
ושרש הגבול שבאצי' הוא
גבול וכו-
דרשימו
הרשימה
אותיות
שזהו
מכח הגבול שבא"ס
בו-
יותר ,עכ"ל.
הוא מבחי .עצמות א"ם בבחי' פנימיוח
ולפי"ז אולי י"ל שזה כוונת ב"ק אדמו"ר שליט"א
שאיהו זה שרש שרשו הוא ממקור נעלה יווד מאיהו שנעשה
ששרשו בהרשימו "והרשימה הוא מבחי.
חד עם חיוהי לפי

...

עצמות א"ס בבחי .פנימיות יותר".

שמואל פעווזנער

בד"ה באתי לגני חשכ"ב באות ה' מבאר דסכיון דהאור
מ.
הוא א"ם א"כ גם הנבראים שנתהוו ממנו יש בהם הענין
דבל"ג .ומבאר גם האיך הענין הוא בבי"ע דיש בבי"ע
א"מ איך שייך בל"ג בכח ,הא
הענין בל"ג בפועל ,דלכאו-
א"א להתלבש
דבר בלתי מוגבל אלא
ידוע הכלל דבדבר מוגבל
והראי,
מוכרח לומר דגם בפועל יש בל"ג
מנצחיות הנבראים
דהם חזקים כיום הבראם ,ע"כ בנוגע לעניננו.
אבל צ"ל מה חי. ,על קושייתו דהא זה גופא צריך
להבין איך שייך בל"ג בפועל בדבר מוגגל.
ולכאו' צ"ל כמו שמבואר כלקו"ש ח"ה חיי שרה.
(ח) אות ה' ובהערה 19,21 .דהאור הבל"ג שפועל הנצחיות
שבנבראים אינו מתלבש בהם ,דבגבול מוגבל א"א שיהי'
מלובש חיות בלחי מוגבל (כנ"ל) ,נמצא אעפ"י דהוו חזקים
רק מצד האור הבל"ג אבל מצד ענונם
כיוס בראם .זהו
הם ,הם נפסדים.
אבל ח"כ צריך להבין מה הוכיח במאסר זה .דהא
רצה להוכיח דיש בל"ג גס בנבראים דני"ע והראי* שהביא
מנצחיות הגבראיס רק מוכיח דיש אור בל"ג שם אבל לא
שיש בל"ג מצד הנבראים עצמם .ואם תמצא לומר דזה הוי
הכוונה בהמאמר ר
 ,דנמצא בל"ג שם מצד המעלה שבאור
ולא מצד העולמות א"כ מה הי ,הקושיא איך נמצא דבר
בלתי מוגבל בגבול הא האור בל"ג לא מתלבש בהגבול ואם
בהראי .דנצחי -הנבראים
תמצא לומר דזה גופא
הפי-בל"ג בגבול ותי" מנצחי .הנבראים
דהקשי' הוא האיך מתלבש
היא לומר דאינו מתלבש בהם ולכן אינו קושיא א"כ
הראשונה שהביא ,שמביא ראי .דיש בל"ג
אינו מובן
בכח בבי"ע מכח
הראי-הצומח שבארץ ולבאו -זה הוי ענין ?צמי
בארץ פעי .שזה"ג להערה  )19מצד שרשו נעצמות עי' אגה"ק
סי ,כ ,.נמצא שהכח דבל"ג נמצא בעולמות מצד העולסות
מהכח יש מאין שבארץ והבל"ג שנמצא בפועל
גופא
והראי-הוי מצד העולמות גופם רק מצד האור אבל
בעולמות לא
מחוכן המאמר (שהבאנו בתחילה) נראה שרוצה לומר דמכיון

לו

 -יו"ד שבט "'תשמ"ו -

שכל הנבראים נמצאים מהאור
מצד ענינם גופא ,וצ"ע.

הבל"ג יט

בהם ג"כ בל"ג הנראה

א,

מהשלוחים
ישיבה גדולה
קאראקאס ,ווענעזועלא
ב,
מא .בר"ה באתי לגני תטכ"ב אוח
וז"ל :שהבריאה יש מאין
שאין לו שום עלה וסיבה שקדמה לו ח"ו
היא רק בכח העצמות
שלכן גפ הנבראים בהרבשחם אינם מרגישים שיש להם עלה וסיבה,
ראם היתה התהוות הנבראים מבחינה שיש לה עלה וסיבה היו גם
הנגרא?ס מרגישים את ,עילתם וסיבתם ,ומה שאנו רואים שגס
נבראים אלו יכול להיות שהם יודעים ומשיגים ,ועד לתכלית
הידיעה וההשגה ,שיש להם מקור המהווה אותם הרי זה רק
בידיעחס (לא כהרגשתם שהרי אופן התהוותם היא מאין ליש. ,
היינו שהדבר המהווה אוחם נקי אין לפי שלגבי הנברא אינו
במציאות כלל ,עכ"ל.

משמע מזה דאע"ג רנבראים יודעים ומשיגים עד לתכלית
הידיעה והשגה שיו להם עלה וסיבה מ"מ אינם מרגישים את
ובדרך מצוחיך מצוח האמנת האלקוח בסעיף ב -וז"ל :והנה
הנן,

זה.

בזהר מפחחא דכלזל שית דהיינו שהוא פנימיות
דץת הוא
המדות כמו שאנו רואים שהמדוח במלים ונמשכים אחר הדעת כי
כשהאדם יודע ומרגיש א"ע הרי אנו רואים בחוש שלפי שהוא
מרגיש א"ע וחיוחו מאר אזי מדוחיו מתפעלים ...נמצא שהמדיח
נגררים אחר הרעת שהוא ההרגשה ומאריך עד סוף הסעיף דידיעח
האלקוח הוא מושג ונרגש וכו'.
א"כ משמע מזה דהדעת זהו ענין הרגשה וכשהאדם יורע
דבב אז הוא מרגיש את הדבר לפי שרעת והרגשה הוא ענין אחד
ממש.
לפי"ז אינו מובן למה בד"ה באחי לגני ס0ביר דאע"ג.
דנבראים ?ודיים (משיגים
להם עלה וסיבה עד לתכלית
שיי
הידיעה והשגה אבל לההרגשה
אינו בא דהא לפי המבואר לעיל
במצות ה-מנת אלקות הרי ידיעה והרגשה דבר אחד ממש.
.,
לוי יצחק שם-טוב
-----------ל
 )1אוא"ל,שמדיבר בהאמנת אלקות הוא בהאור ,רממכ"ע שכן
משמע שם דואור דה שןיה תפיסא והשבה עד להרגשה ,משא"כ
התהוות יש מאין באופן
כאן מדיבר בכה העצמות שפועל ענין
שבהרגש הנברא שאין לו עילה וסיבה כו ,בנה בזה שייך
שיודעים ובר זה ,אבל זה לא הא בהרבשה הנברא ,כו
בהרבשהי
מרבים שיועצם חציאוהו אין לו עילה וכו'.

המערכת

,

-

-

יו"ד שבס ה'חשמ"ו -

לז

בענין הנ"ל
מב.
באמתי יכולים להסביר ע"פ המבו' בלקו"ת פ' משפטים
(ובבאתי לגני חשי"ג ועוד כמה פקומוח) דכתיב וזרעתי את בית
ישראל זרע אדם וזרע בהמה שיש ב" מדרגות בנש"י.הא' הם הנשפ
אדם ,והב' הוא
הגבוהות מאד במעלה ומדרגה והם הנק* זרע
דאצי,
בחי ,זרע בהמה ,וזרע אדם זהו נשפות
וזרע זהו נשמות
ופי'
דבי"ע ומסביר דזרע אדם י* להם דעת באלקות
דעת אין
ר"ל הידיעה לבד אלא בחי' הרגשה ממש.
אבל זרע בהמה אין להם דעת כ"כ באלקות ר"ל שאין זה
ועת והרגשה בנפשו.
שפכו"
דזה
להסביר
ולכאו' עפ"ז
יכולים
בבאתי לגני
פדובר בזרע בהמה נשמות דבי"ע ראין להם דעת באלקות שבא
בהרגשה אע"פ שזהו דעת אבל לא זהו דעת שמבו' בבאתי
לגני
הרגשה וגם מבו'
חשכ"צ ובכל המקופות שבחסידות שדעת הוי
בתניא פ"ג לפי ששם מדבר מדעת לפי האמח דדעח לפי האמח הוי

התקשרות והתחברות והרגשה וכו".

בענין הנ"ל

ד.ש.

--

פאל6ער
י

.

זה אינו מובן למה (בו"ה באתי לגני (חשכ"ב אות
מג .לפי
אומר דאע"ג דנבראיס יודעים ומשיגים שיש להם עלה וסבה
ב),
עד לתכלית הידיעה וההשגה אבל להרגשה אינו בא ,ולפי המבואר

הרי ידיעה והרגשה דבר אשד ממש .ע"כ)
ואיבי יודע מהיכן לקח ההנחה דימועה והרגשה הם היינו
הך ,דה 8במצות האמנת אלקות הנ"ל מבאר דלאחר שהארס יודע
ומרגיש א"ע אז מדותיו מתפעלים ,אבל לא שמהידיעה בעלמא.
בא לידי התפעלוח,דזה רוקא ע"י ההרגשה,וידיעה זהו לא
הרגשה כלל*

ואולי הענין של הרגשה ז.א .ענין
שנכשך לו מלמעלה וע"ד הסובא בהמשך שם
נה"י דז"א מוחין לנוקבא וביסוד מלובש מות
למןלה...שבתי-
מדעח דאו"א הנמשך מדעח ע"י ואחא בידוע והוא
הדעת הנמשך
מלכותו ית'
פנימיז וממדת
גחי"
בדעת
ב"ה
אא"ס
גילוי
ובבתי-
הארת דעת זה לכל נפש מישראל
*הוא סקור גשמ,ת ישראל מאיר
את ה' עכ"ל.
נ.ג.
"הדעת" זה דבר נוסף

וז"ל כמ"כ יובן הענין

שהי,

בד"ה באתי לגני תשלט מבאר דרגת משה
מד.
בתכלית הביטול ומביא פי .הראשית חכמה עה"פ והאיש
דעניו ה צ ע עני ,ומבאר בהמאמר
משה עניו מאד
וגו -דאות דל"ח מלשון דלות ועניות
שזהו ענין הביטול
וצ"ב איך לתווך עם המבואר בד"ה באתי לגני תש"6ז
ימשה הי ,בדרגת עשיר ,דבל עניז ובחי ,בקדושה
סעיף
י -רק שלא הי' חסר שצלו אלא יתרה מזו שהיו אצלו
הנה לא
.
י
ה
ש
עניו מאד מכל
באופן דעשירות ומ"מ נאמר על משה

לח

 -יו"ד שבט ה'חשת"ו -

בבתי,
האדם וכו'
ביטול אבל אעפ"כ הנה בעני
שהי-
הביטול
והשפלות הוא ביותר.
וגם
סברא
לומר
אפשר
אינם
איך
מובן
עפ"י
רבעני
הנה הביטול ושפלית הוא יותר מהביטול דמשה והלא מקרא
מלא דיבר הכתוב "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר
על פני האדמה".וצ"ב.
ירסף יצחק הלוי
לעוויטין
'

.

מה.
...ולכאורה יש לבאר זה עפ"י הי-וע בהחילוק בין
ענו ושפל שהענו יודע מעלתו ואעפ"כ בעניוות כי חושב
שאם השני הי' במצבו הי' בדרגא נעלית ממנו .וכן מבואר
על הענין דהאיש משה ענו מאד מכל האדם
וגו ..ועפי"ז
במא,
יכולים לבאר השאלות הנ"ל .דמה שמבאר
דתשל"ו
דענו הוא מלשון עגי זהו מצד ענין הביטול דהלא עניוות
הוא ג"כ ענין הביטול .ושם מבאר ענין הד' שזהו העניות

וביטול דמשה ,ובמאי דחשט"ז מבאר זה על דרגת ע
ני אבל.
לדרגת עשיר היינו שאף דענו הוא ג"כ מלשון עני,
בפרטיות יש ב' דרגות בביטול ,ביהול דעני וביטול דעשיר.
ואין קושיא ג"כ מהפסוק ענו מכל האדם וגו ,.כי בענין
העניווח הי -גדול מכולם אבל ענו הלא אינו שפל כי יודע
מעלתו וא"ב השפל ממש שהוא דרגת עני ה"ה בביטול יותר
מפני שהוא באמת חסר וא"כ הוא בובראכען.

שבניגרר

הרב פנחס קארף

משפיע בישיבה -מך ,בדדה באתי לגמי (תשמ"ה) הובא מקבלה ,והובא במקוכות ספררוה
בחסידות ,שגם לפני צמצום הראשון שבו מדבר בעץ חיים בתחילהו
(שהי' אוא"ם ממלא כל מקום החלל ומילק אורו על הצד כו - ),הי'
עוד צמצום ,ונתבאר בהמאמר הענין בזה.

והנה ,בהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בד"ה החלצו רנ"ט (סה"מ
מרנ"ט ע' עז) איתא וז"ל( ,ההדגשה שלי) "מקום פנוי זה אינו
החלל ומקום פנוי שבו מדבר בע"ח בתחלתו באוצ"ח מבוייש מ"ח
ויהובה בב"( בדא"ח ,כי הוא לפני הצמצום שבבחי' עגול מרובע
ולא עגול ובו .,ובדברי רבותינו ע -עד עד"ז ד"ה העושה סוכתו
רדע"ת".

ובדייה

וכמבואר בעמה"מ (שהובא בהערה שם,
שער ב' ,רק ב' שצמצום המלבוש הוא מרובע.

העושה סוכחו)

 ולהעיר שעמה"מ הנ"ל הובא גם בד"ה ויהי בנסוע חרם"ט(נוסף לד"ה העושה סוכתו הנ"ל).
אבל עדיין בריך עיון ,כי בד"ה העולה סוכהו
בנסוע הנ"ל מפורש
בבחי'שצמצום המלבוש ,בבחי' מרובע .הוא לאחרי
צמצום הראשכן
עיגול כמבואר שם (ע"פ מ"ש במק"מ לזח"א

וד"ה ויהי

יו"ד שבט היחשה"ו -

לט

-

ה,ב) שעיגולא וריבוע הוא עיגולים ויושר ,ועיגולים למעלם מיושר
עיגולים וריבועא דלגיו ,כמבואר במק"מ שם),
(ובלשון הזהר סם
ומבאר שם שעיגולא -הוא בחי' האור מקיף דאוא"ם שלפני הצמצום,
בחי ,עיגול הגדול שלפני הקו ,רריבוע הוא אוד המלביש שאתר
הצמצמם ,ובדרך כלל לאחר הצמצום עיקרו בחי' יושר (ריבוע) ולפני
הצמצום עיקרו בחי' עיגולים ,ואח"כ מוסיף (בד"ה העושה סוכתו)
שי"ל שב' הבחינות דעיגולא וריבוע הם גם באוא"ם לפני הצמצום,
וגם שם הרי עיגולא למעלה מריבוע.
וזהו מילתא בטעמא ,כמבואר שם ,שעיגולא (בחי -סמ"ך -
והתיישבות כלל
כציור דאות סמ"ך בעיגול) מורה שאין לו אחיזה
היינו שזה מובדל לגמרי מהעולמות והשתלשלות ,משא"כ
ריבוע (
בהפנימיי
בחי .מ"מ סתומה)  -מורהששיש מזה אחיזה וההיישבות
בהפנימי ,לכן יש לו ד' ~צוות (ריבוע) ,כנגד ב' אותיות דשם
הוי' כו'.
וכן משמע באוה"ח
סעיף ו

בהעלותך ע.

תך,

עיי"ש.

מכאו"א אות ע'

ועפ"ז צריך ביאור במ"ש בהערה הנ"ל שצמצום
הוא לפגי .צמצום בבתי' עיגול.

.ש

בבתי,

מרובע

לעיין בהמבואר ;ה"שך 2ש?יו'
ואולי 4.די לברר לה -
בס ,עמה"מ ,שאולי מובן מתוכן הענין שם שצמצום דבתי -מרובע
(צמצום המלביש ק:קרא אויר קדמון כו')
בא לפני צמצום בבחי-
עיגול( .ולהעיר שבדייה מיהי בנטוע הנ"ל כ' ש"מבואר בעמה"מ
בענין הצמצום דהצמצום שבאוא"ס הוא בבחי' עיגול דוקא וכמ"ש

בע"ח".

ואולי זהו הפירוש במ"ש בעמה"מ ש( 9שער ב )-פ"ג שכדור
הטהירו הוא עיגול שעומר בחור המרובע (דאויר קדמון' .לכן
עודפי ,על העיגול ד' קרגוח של אויר קדמון .ועיי"ש גם בוער
כדור הטהירז פ"א זפ"ו ,ואס בחי .טהירו (כדור הטהירו
בבחי ,שהוא ע
עיגול) הו"ע ד:מצום בבחי' עיגול ( -פצא שצמצום
מרובע
(שהרי העיגול הוא בתוך הריבוע)
הוא לפני דצמצום בבחי ,עיג ל

ועצתע עוול בזה.
לימוד ,קבלה (בלי ביאורו בחסידות) אינו לאנשים
(ו-כלל
 הזהירות בזה ,וכמדובר בההוועדות באור לט"וכערכנו ,כידוע
בשבט ,שחסידים לא עסקו בספרי הקבלה ,כ"א מה שהובא משם בתורת
הרי ענין הנ"ל הובא מהערת כ"ק אדמו"ר
החסידות .אבל לאירך -
באתי לגני תשמ"ה ובטח הכוונה לעיין ולפלפל
שליט"א ובהאמר ד"ה
בזה עד כמה שאפשרי).
הנ"ל כ' ש"מבואר בעמה"מ בענדן
ולהעיר שבד"ה ויהי בנסוע
הצמצום דהצמצום שבאוא"ם הוא בבהי ,עיגול דוקא וכמ"ש בע"ח,
וצמצום המלכוס הוא בבחי' ריבוע דוקא"  -אבל שם מבאר שעיגול
הוא למעלה מריבוע',כנ"ל.
עוד יש להעיר  -מאוה"ת ברכה ע' א,תתמה ואילך ,שהובא שם
פי ,המק"מ הנ"ל בענין עיגולא וריבוע ,שזהו עיגולים ויושר,

מ

 -יו"ד שבט ה'תטמ"ו -

ומבאר שם שיש כחי' עיגולים שלמעלה מן היושר (ושרשן הוא עיגול
הגדול) ,ועפ"ז הרי עיגולא הוא למעלה מריבוע (יושר) ,ויש
עיגולים (הנמשכים מיושר) שלמטה מיושר ,ועפ"ז הרי ריבוע הוא
למעלה מעיגולא (ובל' חז"ל (סוכה ה,א) "ייגזל וינפיק מגז ריבוע
הערכים חב"ד
 ...ריבועא דנפיק מגו עיגולא") .וראת גם ספר
ב,
הביאורים
מערכה אותיות  -אות סמ"ך ע' רבא ואילך בתיווך
אם סמ"ך הו :גבוה ממ"מ סתומה או מ"מ סתומה גבוה מסמ"ך .וש"ג.
אבל צ"ע באם יש לבאר כןיייי1ע לצמצום רעיגולא וריבוע -
דעיגולא וריבוי.
כי באוה"ת הנ"ל לא הובא זה בקשר עם צמצזם
ובנוגע לצמצום  -מפורש במאמרים הנ"ל שצמצום רבתי ,עיגול
הוא למעלה מצמצום דבהי" מרובע .אבל לאידך כיסא  -במאמרים
הנ"ל מקשר המק"מ (לזח"א ה,ב) שעיגולא כריבוע הוא עיגולים
ויושר עם ענין דצמצום בבחי' עיגול ובמצום דכלבוש (מרובע).
.

וראה גס מע"א הנ"ל /הובא ונהבאר ב ור"ת בהעלוהך הנ"ל),
וז"ל :עיגולא וריבוע ,כי כל דבר מרובע בנקבה  ...וכן.הארץ
מרובעת ד ,כנפו; הארל ,ףך השמים זכרים עגולים עגולא רהיט
היא
וכןבבחי ,העיגול יותר שלם במרכזין מהריבועא (ונתבאר באוה"ח
עיגול ,למעלה ממרובע) ,וזהו בחי'
שם בקשר עם צמצום בבחי-
ריבועא ועיגולא.
אך לערך יושר ועיגול אז הנקבה בסוד העיגול נקבה תסובב
עייתש באוה"ח.

וע":ע גדול בכ"? מנ"ל.
-

רוס
הרב חייםנ_י_
ברוקלין -

מז .בעזן הנ"ל הנה פשוט שלא ראינו אינה ראי'
(ובפרט בעניני
קברה כו') ,וודאיבס'מפורש הוא בכ"מ .ומ"מ יש לציין מ"א שראיתי

עתה והוא המובא בם ,עבודת הלוי (לקוטים דף עא (הב ,),ב)
וז"ל :וגם מבואר
בבסי ,האצי' שהצמצום הראשוןהוא בסוד
לימודי
עיגול .ע"כ.
רביע והצמצום השני הוא

ועייג"כ מענ 19צסצוס הנ"ל בארוכה בשיחת ש"פ יתרו תשכ"ה
הטעם שלא נמצא מצמצום זה כ"א במקומות מועטים
ושם ,נת' ג"כ
גועיי פ,
הבחי ,מעצמותו  ...לא
הנ"ל עב"ג :הצסצומ הזה
ברא"ח.
מטעם שבע,ח לא נזכר מתלו
מחמת היראה ומחמת
 11יד
ר-.
דקוה הדברים .ע"כ ועיג"כ ע"ח ש"ב ענף ב.),

שיש

ושם :הנחת הה' (ע' נא) :ווי מ'גע.ינט אפילו באם אריז"ל
אז ער א,ז געווען זהיר צו רעדן נאר ביז א געוויסע דרגא.
ובשוה"ג ;ויין שם :ראה מק"מ לזח"א,ב,א .ואולי יש לציין ג"כ
להמונא בדא"ח מע"ה בבחי' "שאין אנו רשאין לדבר" (עי' ע"ח
הרב אלי' מטוסוב
-

ברוקלין נ"י- .

לזנות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
והרבנית שתליט"א
לאריכותימים ושנים טובות

יהירצוןשיראה הרבה נחתמתלמידיו,חסידיו
ומכלל ישראלוינהיג את כולנו מתוך נריאות

הרחבה ונחת ,ובקרוב ממש נלך כל בנ"י
שליט"א ,קוממיות לארצנו הקדושה
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