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נקודא בהיכלא
חידושי וביאורי הרבי על אות י"ג 

במאמר "באתי לגני" ה'שי"ת

הת' אלתר יחיאל שי' הלפרן

על המאמר

מדי שנה בשנה, מאז קבלת הנשיאות ביו"ד שבט תשי"א, בחר כ"ק אדמו"ר מלך 

"באתי  המתחיל'  ב'דיבור  שבט  יו"ד  של  המאמר  את  להתחיל  שליט"א  המשיח 

במאמרי  נוסף  )אות(  פרק  מבאר  השנתי,  למחזור  בהתאם  שנה,  כשבכל  לגני", 

ההמשך של הרבי הריי"צ "באתי לגני" ה'שי"ת, המכיל עשרים פרקים.

בפעם  לגני"  "באתי  המשך  כל  את  הרבי  ביאר  תשי"א-תש"ל  שבשנים  יצא  כך 

השנייה.  בפעם  ההמשך  את  מחדש  ביאר  תשל"א-תשמ"ח  ובשנים  הראשונה, 

לאות  השייך  המאמר  את  שבט  יו"ד  לקראת  הרבי  הגיה  מכן  שלאחר  בשנים 

להם  ונודעה  שבט,  יו"ד  לרגל  כקונטרסים  נדפסו  אלה  ומאמרים  שנה  אותה  של 

חביבות מיוחדת, בהיותם מוגהים על ידי הרבי.

כל הסוקר את תורת רבותינו נשיאנו, ימצא בנקל ריבוי מאמרי דא"ח אשר נאמרו 

ביאור  בתוספת  שוב  נאמרו  שלאחריו  ובדורות  נשיאנו,  מרבותינו  א'  ידי  על 

והסברה; ניתן לפגוש זאת במאמרי הרבי הצמח-צדק המשלב הגהות על מאמרי 

רבינו הזקן, כמו גם ב'המשכים' של הרבי הרש"ב המיוסדים בחלקם על מאמרים 

קדומים.

את  שיבצו  הק'  רבותינו  בהן  אלו  מאמרים  סגנון  בין  ממשי  הבדל  ניכר  ברם, 

ביאוריהם היקרים מפנינים בתוככי גוף המאמרים, לבין מאמרי "באתי לגני" כפי 

שהתבארו על ידי הרבי, בהן המאמר מבוסס וסובב את תוכן הנאמר במאמרי הרבי 

הריי"צ ובתוספת ביאור והרחבה, המרובה על העיקר - אך אינו נצמד ללשונו.

ביצירה שלפנינו, נעשה שילוב של נקודות החידוש של הרבי על פרק י"ג - בגוף 

לשונו הק' של הרבי הריי"צ. חידושים אלו מופיעים במאמרי "באתי לגני" מהשנים 

בנקודות  להבחין  הלומד  על  להקל  בכדי  זו  בצורה  ומובאים  ותשמ"ג,  תשכ"ג 

החידוש ובביאורים הנפלאים שמתגלים במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ.

אגב אורחא, יריעה זו גם מעניקה ללומד אפשרות לשנן ולגלות בקיאות במאמרי 

"באתי לגני" על-פי הקביעות דשנה זו - בדרך קצרה ובהירה ומבלי להחמיץ את 

עומק הרעיון.
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בתחילת בריאת העולם הייתה שכינתו של הקב"ה בארץ הזו הגשמית. לאחר 

שחטא אדם הראשון ועבר על ציווי הקב"ה שלא לאכול מעץ הדעת, סילק 

הקב"ה את שכינתו מהארץ לרקיע. וכך ע"י עוד חטאים נגרמה סילוקה של 

השכינה מרקיע לרקיע עד הרקיע השביעי. לאחר מכן, עמדו שבעה צדיקים 

והמשיכו את השכינה למטה, עד משה רבינו 'הנשיא השביעי' אשר הוא זה 

שחיבר את השכינה בארץ הגשמית.

היה  המושלם  החיבור  אך  תורה',  'מתן  ע"י  לארץ  השכינה  המשיך  תחילה 

דווקא במשכן, ובפרט ע"י העניין המרכזי במשכן 'עצי השטים' וכמו שנאמר 

"ועשית את המשכן עצי שיטים עומדים" )תרומה כו, טו(.

יהודי,  כל  בקרב  השכינה  השראת  להיות  צריכה  הגשמי,  המשכן  בדוגמת 

השטות  את  להפוך  דהיינו  שיטים",  "עצי  הפסוק:  ללשון  המתאים  ובאופן 

לקדושה, וכן "קרש" להופכו לקשר, ושיהיה באופן ד"עומדים" ועניינו עמידה 

בתוקף - וזהו עיקר מעשינו ועבדתינו: דירה לקב"ה בתחתונים.

ובכדי לפעול שהתחתון יהיה דירה לו ית' יש צורך ב"צבאות הוי'". והנה, בפי' 

מילת צבא ישנם ג' פרושים: זמן, צביון ויופי, וחיל.

ומבאר עניינם בעבודת ה':

בבני  הסוגים  כל  התכללות  על  המורה  ויופי,  צביון  לשון   - ראשון  פירוש 

זו  ומהתכללות  ערכו.  לפי  ה'  בעבודת  לעסוק  צריך  אחד  כל  אשר  ישראל, 

נהיה תכלית היופי.פירוש שני - לשון זמן, המורה על ההכרח להשלים את 

עבודתו בזמן שניתן לו עלי ארץ. פירוש השלישי - לשון צבא ו'חיל'.

האוצר  שעניין  האוצרות,  כל  את  מבזבזים  המלחמה  את  לנצח  כדי  והנה 

שלמעלה הוא "אוא"ס למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית".

כפי  תכלית"  אין  עד  ה"למטה  עניין  את  הריי"ץ  הרבי  ביאר  הקודמת  באות 

שהוא בהתהוות העולמות.

בדרגות  האוא"ס  של  הגילוי  את  ומבאר  הריי"ץ  הרבי  ממשיך  י"ג  באות 

התחתונות.

הקדמה
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שאומר למטה עד אין תכלית, קאי על הגילוי וההתפשטו' שהוא בבחי' התפשטות מה  
בבחי' אין סוף ואין שיעור ובל"ג ממש עד למטה מטה, במדריגות היותר אחרונות 

והיותר תחתונות.

וזהו אוא"ס למטה עד אין תכלית שהתפשטו' האור הוא בבחינת א"ס ובל"ג כלל, עד מדריגה 
היותר מטה מטה.

אין  הינה  'מטה'   - העולמות  את  מאוא"ס  ההוויה  אופן  אשר  בואר  הקודמת  באות 

סופית. באות זו מבאר אשר התפשטות והגילוי של האוא"ס ב'מטה' הינה באותו האופן 

מכמו שהיה לפני הצמצום – 'אין סוף'.

ומתחיל לבאר מהו ה'מטה' שעליו נאמר "אוא"ס למטה עד אין תכלית":

דהנה עולמות הא"ס שלפני הצמצום, ועולם האצילות דשם מאיר האור אין סוף בגילוי, ה"ה 
כלים לאור אין סוף, להיות דגם הכלים ה"ה אלקות ממש, וא"כ אין פלא כלל דהאור א"ס מאיר 

שם בגילוי, וכן אין פלא מה שהם יכולים לקבל אוא"ס הגלוי.

לא ניתן לומר שהכונה ב'מטה' היא לעולמות הא"ס )שלגבי אוא"ס גם עולמות הא"ס 

הם 'מטה'( ואפילו לא על עולם האצילות שיש בו כלים, כיון שעולמות אלו )וגם הכלים 

דאצילות( הם אלוקות ממש ואין זה 'עילוי' ו'פלא' ששם מתגלה האוא"ס.

לכן מבאר הרבי הריי"ץ שמוכרחים לומר שה'מטה' הוא עולמות בי"ע שהם נפרדים:

אבל עולמות בי"ע ה"ה בחינת מטה, דכלים דאצילות הם כגופא לנשמתא, משא"כ בי"ע 
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הם בחי' לבושים, וכמבו' בפתח אלי' דכמה לבושין תקינת לון דקאי על בי"ע שהם רק לבושים 
בלבד לאור הכלים דאצילות )שהם בבחי' גופא כנ"ל המתלבש בהם(.

ויותר יובן ע"פ דברי אדה"ז1 בחילוק שבין עולמות הא"ס לעולם האצילות )שבו כבר 

יש כלים, אלא שזה כפי שאלוקות צמצם את עצמו עד שיכול להתחבר לכלים והחילוק 

בין האלוקות שבכלים לחיות שבעולמות הא"ס( הוא ע"ד החילוק בין "איהו וחיוהי חד" 

)כלים(  ל"גרמוהי"  "חיוהי"  עם  חד  שהוא  איך  הבדל  שיש  שאע"פ  חד"  וגרמוהי  ל"איהו 

עכ"פ הוא חד.

שם.  ולהתגלות  לתפשט  יכול  שאוא"ס  פלא  אין  אז  שניהם,  עם  חד  שהוא  זה  ומצד 

ומגלה  מתפשט  שבהם  ו'פלא'  'עילוי'  זה  אזי  נפרדים,  שהם  בי"ע  בעולמות  משא"כ 

האוא"ס.

אבל עולמות בי"ע הם רק לבוש )ולבוש הוא נפרד מהאדם( לאור הכלים של אצילות. 

ושם הוא פלא שאע"פ שהם נפרדים אוא"ס מתגלה בהם.

ה"ה  דאצילות  בינה  בחינת  הוא  עילאה  דאימא  בכורסיא,  מקננא  עילאה  אימא  וכמאמר2 
ולא  בעשי',  ואופן  ביצירה  ספירן  שית  הבריאה,  עולם  שהוא  הכסא  עולם  בכורסיא  מקננא 
מספיק  היה  שאז  בעשיה  ויצירה  ביצירה  ובריאה  בבריאה  מתלבש  האצילות  שעולם 

'פלא' שאוא"ס מתגלה בעולם הבריאה שהוא לבוש )ולא ביצירה שהוא לבוש דלבוש(. 

אלא שכל עולם מעולמות בי"ע הוא לבוש לדרגא אחרת מאצילות וביחד הם לבוש לכל 

הדרגות )בינה, ז"א, ומלכות( של עולם האצילות דלכן נק' בי"ע מטה לפי שהם רק לבושים 

לאור האצילות.

•

בעקבות שמטרת ההמשך היא לבאר את השראת השכינה ע"י בני ישראל, ע"כ מקשר 

את עולמות בי"ע לנשמות ישראל.

ובלבושין דבי"ע אומר דמינייהו פרחין נשמתין לבני נשא שהם הנשמות, דהנה רוב הנשמות3 
ורק חד בדרא  מזיווג זו"נ - הכלים של אצי' - וע"כ מקומם הוא בבי"ע  הן נשמות דבי"ע 
רבינו  משה  נשמת  שזוהי  אדה"ז4  שמסביר  וכמו  דאצילות  נשמות  הם  הראשונים  בדורות 

1.  לקו"ת שה"ש יט, א.

2.  ת"ז תי' וא"ו.

3.  ראה לקו"ת שה"ש עוד ביאור ע"פ יונתי. וש"נ.

4.  לקו"ת שה"ש יט, ב.
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שהיה עצמיות החכמה ולכן ניתנה ע"י החכמה דתורה, שהיא נובלות חכמה שלמעלה 

מנובלות  גם  שלמעלה  החכמה  עצמיות  שהיה  רבינו  משה  ע"י  נמשך  זה  ולכן  מהתורה, 

חכמה. וכן הוא בכל נשמות נשיאי הדור – שהם ה'אתפשטותא דמשה' שבכל דור, והם 

ה'חד בדרא' שעליו עומד כל הדור שאף הם נשמות דאצילות מעצמיות החכמה )שישנם 

אף נשמות זיווג זו"נ שהם נשמות דאצילות אלא שאין אצלם כי אם טיפה אחת מעצמיות 

החכמה. משא"כ נשמות נשיאי הדור( שנשמות אלו הם מזיווג או"א – האורות של אצי' 

ע"כ מקומם ב)עצמיות החכמה של( עולם האצי', אבל רוב הנשמות הם נש' דבי"ע. אלא 

שבבי"ע גופא הנה הנשמות הם פנימי' ומלאכים חיצוני' ועולמות הם חיצוני' דחיצוני'. וכיון 
שהנשמות הם פנימיות אזי )אע"פ שהם מעולמות בי"ע הנפרדים( ביכולתם לפעול ע"י 

המלאכים )מלשון שלוחים( את האוא"ס בעולמות – חיצוניות שבחיצוניות.

ובריבוי ההשתלשלות דהשתל' האור בבי"ע ממדריגה למדרי' בריבוי המדרי' הרי מתעלם 
מתעבה  הרי  והמזלות  הגלגלים  לעולם  האור  שבהגיע  עד  למדרי'  ממדרי'  האור  ומסתתר 
ומתגשם. ולכן כל ההשפעה והגילוי בעולם התחתון ועולם הגשמי דעוה"ז הוא ע"י הגלגלים 
ומזלות, וכמ"ש וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים, וכמאמר5 אין לך עשב מלמטה שאין 
לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל, שהוא בא מאור וחיות האלקי ששופע דרך הגלגלים 
ומזלות. וכמו שמבאר אדה"ז6 שאין זה בריאה יש מאין )שמובן שצריכה לעבור דרך מזל 
גשמי( אלא של גדילה )שהיא פעולה 'רוחנית' יותר( ואפילו כח זה צריך לעבוד דרך מזל 

והסתרים  העלמות  בריבוי  כ"כ,  גדול  והסתר  בהעלם  בא  שהאלקות  מה  גדולה  השפלה  דזהו 
דריבוי ההשתל' דבי"ע עד שבא בהשפעה חיצוני' וגשמי'. וזהו ה'פלא' שאוא"ס יורד למטה 

עד שמתלבש במזלות.

אך כל הירידות הנ"ל הם ירידות בקדושה )או בדרגות הקשורות לקדושה( עד לדרגא 

והירידה  גדול  הכי  ה'פלא'  אבל  ובגלגלים.  במזלות  התלבשות   – בקדושה  נמוכה  הכי 

"למטה עד אין תכלית" היא דוקא כאשר אוא"ס יורד ומחיה עניין שהפכי ממנו – קליפות.

ובפרט כמו שבא בהריבוי צמצומים העלמות והסתרים עד שיכול להיות דבר ההיפך מאלקות 
לגמרי, והיינו לשכוח על הוי' לגמרי ח"ו ואעפ"כ האוא"ס יורד ומחיה אותם כיון שנתלבש 
ונתגשם ע"י המזלות עד שיכול להיות עניין הפכי – ששוכח ואינו יודע מאלוקות. ומכ"ש 

כמו"ש בקליפה וסט"א לאמר לי יאורי ואני עשיתיני, שזהו היפך האמת ממש, דהאמת הוא 
שיעלה  ברכו  ברכו,  ובמה  במקומו(,  ברש"י  הובא  בתנחומא  )ואיתא  פרעה  את  יעקב  דויברך 
נילוס לקראתו, והוא השפעת הטוב העליון שנמשך וכמו שמבאר אדהאמ"צ7 לפי שהנילוס 
הינו הנהר הראשון היוצא מג"ע, הרי הוא עדיין כלול ומתאחד בנהר היוצא מעדן העליון. 

5.  ראה ב"ר פ"י, ו. זח"א רנ"א, א. ועוד.

6.  אגה"ק ס"כ.

7.  תו"ח מקץ פח ]רכט[, ב.
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וזו גודל ברכת יעקב לפרעה: השפעה עצומה - המשכה מעדן - תענוג העליון שלמעלה 

אפי' מגן עדן. אך מכל מקום הנה פרעה מלך המצרים וגבולים הוא עוד כפוי טובה ואומר לי 

שהיא הקליפה העזה ביותר – שיודע את ריבונו  יאורי ואני עשיתיני, שהוא היפך האמת. 
ומכווין למרוד בו – שהקליפה יודעת שכל החיות שלה היא מקדושה ובכ"ז היא מכוונת 

למרוד בה'. על-אף זאת, גם במצב שפל זה של הקליפות אוא"ס מתפשט ומתגלה גם שם.

וביותר יבואר עזותה של קליפת פרעה ומצרים ע"פ באור הצ"צ8 על הכתוב שבפטירת 

יעקב היה "אבל כבד למצרים"9 שלכאורה האבל היה לישראל ולא למצרים?

ומבאר הצ"צ שכאשר יעקב היה במצרים הוא המשיך לשם ניצוצות קדושה, והמשיך 

אותם באופן כזה שפרעה והמצריים לא העלימו עליהם, ולכן כל זמן שיעקב היה חי לא 

ועי"ז  מצרים.  ארץ  בטוב  ישבו  בנ"י  אדרבא  אלא  בישראל10,  להשתעבד  המצריים  יכלו 

המצריים  ובמילא  השפע  נפסק  יעקב  בפטירת  אבל  במצריים.  גשמית  טובה  גם  נפעל 

העלימו על הקדושה, והתחילו להשתלט על ישראל. וזה פעל גם בגשמיות מצרים שלקו 

בעשר מכות. ולכן בפטירת יעקב היה "אבל כבד למצרים", שאיבדו את כל הטוב שהיה 

להם.

להם  יומשך  הארץ11,  ערות  תהיה  שמצרים  שבמקום  היתה  יעקב  שברכת  יובן  ובזה 
עשיתני"12  ואני  יאורי  "לי  יאמר  שפרעה  פעל  זה  ובפועל  הקדושה.  של  הטוב  מתכלית 

שזהו כפיות טובה בתכלית.

וזו13 קליפה כ"כ קשה עד שאפילו משה רבינו פחד להתעסק בבירורה14 ואף הקב"ה 

שזהו  האוא"ס,  ישנו  שם  גם  מקום  ומכל  אותה!  יברר  בעצמו  שהוא  ואמר  עמו  הסכים 

"למטה עד אין תכלית".

ותפקידנו15 הוא לעשות דירה בתחתונים. וכפי שמבאר אדה"ז16 שזהו דווקא בתחתון 

לברר  צריך  העזה  מצרים  לקליפת  עד  הקליפות  את  שגם  הימנו.  למטה  תחתון  שאין 

ולהפך לטוב, שיהיה שם דירה לעצמותו ית'.

8.  אוה"ת ויחי תיח, ב.

9.  ויחי נ, י.

10.  זהר ח"א רמט, סע"א.

11.  מקץ מב, ט.

12.  יחזקאל כט, ג.

13.  מכאן עד "יברר אותה" – מתשמ"ג.

14.  זח"ב לד, א.

15.  שני הקטעים הבאים – מתשמ"ג.

16.  תניא פל"ו.



נקודא בהיכלא  9  

)כגון  בתורה  נמצאים  שהם  כפי  הקליפות  עניני  את  שלומדים  ע"י  נעשה  זה  ובירור 

בזהר ובעץ חיים וכד'( )וע"י שלומדים את עניני הקליפות לפרטי פרטות, מבררים אותם 

לפרטי פרטות(. שכאשר לומד באופן שהוא מנותק לגמרי מהקליפות ואינו נותן מקום 
לקליפות, וכן לומד תורה באופן שיודע שהיא תורת הוי', ויודע שה' יושב ושונה כנגדו17 

מצליח לברר את הקליפות )כיון שהקב"ה עוזרו, ואין הקליפות תופסות בו ית'(.

והנה כל העניינים הנ"ל ישנם גם בעבודת האדם:

אשר כמו"כ ישנו גם בעבודה בכל או"א בבעלי עסקים ויושבי אהל:

דבבעלי עסקים הוא מה שחושב דכחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה. דהגם שיודע 
ומאמין שהוא הנותן לך כח לעשות חיל, וברכת הוי' היא תעשיר, ומזכיר ש"ש על כל דבר ודבר 

בעסקו, ומ"מ הנה חושב דכחו ועוצם ידו, היינו דחכמתו עמדה לו.

בעצם  ולהתגאות  יותר  ליפול  לו  גורמת  העסק(  בעת  ידי'  ועוצם  )ד'כוחי  זו  הטיה 

מהותו,  בעצם  מתגאה  שהוא  בהוותו,  יעוז  הענינים,  בכל  העילוי,  בזמן  הנה  ולזאת  מהותו: 

ונדמה לו כי חכמתו עמדה לו, וכן להיפך בזמן הדוחק ח"ו הוא בנמיכת רוח ושפלות דשניהם 
אינם אמת, דמאחר דברכת הוי' היא תעשיר הרי צ"ל בהשואה בהרגש נפשו, אלא דיש בו חסרון 

וכל זה מתחיל מההנחה ד'כוחי ועוצם ידי'.

וכמו שמבאר יותר אדמו"ר מהר"ש18 שכשאר האדם יודע ש"ברכת הוי' היא תעשיר"19 

אזי יש אצלו "וברכך הוי' אלוקיך בכל אשר תעשה"20. שכאשר בכל מה שעושה יודע שזה 

נמשך מה' אז ה' מברכו במעשה ידיו ויכול להיות שהברכה תגיע באופן של עשירות. אך 

לו  נגרם  ואף  ה'  ברכת  את  מאבד  הוא  לו,  שגרמה  זאת  היא  שהשתדלותו  חושב  כאשר 

מיעוט ממה שהיה לו לפני.

כשם שבבעל עסק מחשבתו 'כוחי ועוצם ידי' המטה אותו מפילה אותו יותר, כן הוא 

אצל לומדי תורה המחשבה שהתורה השכלה גשמית גורמת לו להשתמש בה לעניין של 

היפך התורה.

הרי אפשר  ובכ"ז  הוי'  תורת  ויודע שהוא  תורה  דהגם שלומד  אוהל,  ביושבי  הוא  דכמו"כ 
חלילה שבכח התורה אומר דבר הלכה שהוא היפך התורה.

והוא כדוגמת בעלי העסקים דהגם דמאמין בהוי' באמונה פשוטה שהוא ית' הנותן כח לעשות 

17.  תדבא"ר רפי"ח. יל"ש איכה רמז תתרלד.

18.  המשך מים רבים פ"א-ב.

19.  משלי י, כב.

20.  ראה טו, יח.
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חיל, וברכת הוי' היא תעשיר, ובכ"ז הנה כאשר עניניו מצליחים לבו זחוחה עליו ויתגאה בעצמו 
כו', וכאשר ח"ו דחוק לו ה"ז מעיק לו ביותר ושפל בעיני עצמו, דטעם הדבר הוא לפי דעצם 
יסוד העסק אינו כדבעי, דזה שמאמין דהוא ית' הנותן כח לעשות חיל, הוא רק אצלו באמונה 
פשוטה בלבד, אבל יסוד העסק ומו"מ אינו כדבעי להיות ע"פ תורה, ולכן היוצא מזה הוא כנ"ל. 

וגוף  הוי', אבל עצם הלימוד  ויודע שהוא תורת  ביושבי אהל דהגם שלומד תורה  הוא  וכן 
הידיעה אינם כדבעי, והוא דכאשר לומד את התורה, והיינו בעת לימודו שוכח על נותן התורה, 
כ"א הוא אצלו ענין שכלי, ולהיותו אצלו שכלי בלבד, הנה אח"כ כשיודע מה שלמד, הגם שיודע 
שזהו תורת הוי', ובכ"ז הרי גם הוא שכלי, ולכן יכול ח"ו לומר דבר ולדייק ענין בשכלו מה שהוא 
היפך התורה, והיינו דכללות הענין דהגם שמקבל חיות מאלקות ממש, ומ"מ יכול להיות ח"ו 

היפך האלקות.

ולכן  גשמיים,  בדברים  ונתלבשה  ירדה  שתושבע"פ  הרש"ב21  אדמו"ר  שמבאר  וכמו 

יכול להיות מצב שהלומד שוכח מהאלוקות שבתורה וחושב רק על העניינים הגשמיים 

שבה, ומזה יכול להגיע למצב שאומר דבר שהוא היפך התורה והיפך האלוקות. וזהו ע"ד 

קליפת פרעה שתוארה לעיל, שאף כאן הלומד מקבל חיות אלוקית מהתורה שלומד, אך 

משתמש בזה כדי לומר דבר שהוא היפך האלוקות.

)כנ"ל(,  בקליפות  ואף  ביותר,  והסתרים  העלמות  צמצומים  בריבוי  בא  שהאור  לפי  והוא 
דזהו"ע הטבע לשון טובעו בים סוף, שהאור הוא מוטבע בההסתר וההעלם ביותר עד שנעשה 
למנגד, שבא מריבוי ההשתלשלות דהאור, שמשתלשל ממדריגה למדריגה עד המדרי' היותר 

אחרונות שעליהם נאמר "למטה עד אין תכלית". אלא שגם כמו שמתלבש בהמטה עד אין 
תכלית ה"ה ענין של אוא"ס, כמו שממשיך לבאר בסעיף שלאח"ז )הנלמד בשנה הבאה(.

21.  קונטרס עץ החיים רפ"ה. פי"א ואילך.


