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ב״ה

פתח דבר

לקראת יום הגדול והקדוש, עשירי בשבט הבעל״ט - „העשירי יהי׳ קודש”1, 

אשר בו ימלאו „שבעים2 שנה”3 לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

לאורך ימים ושנים טובות, ויום הסתלקות־הילולא של כ״ק אדמו״ר )מהוריי״צ( 

נ״ע — 

הננו מוציאים לאור את המאמרים ד״ה באתי לגני גו׳4 שאמר כ״ק אדמו״ר 

מלך המשיח שליט״א בהתוועדויות דיו״ד שבט בשנים ה’תש״כ5 ותש״מ6.

מאמרים הנ״ל מיוסדים בעיקרם על פרק העשירי מהמשך ההילולא, ויוצאים 

הרביעית7.  בפעם  הנ״ל  פרק  לומדים  בו   — זו  שנה  שבט  יו״ד  לקראת  לאור 

ולתועלת הלומדים — נדפס פרק הנ״ל בראש הקונטרס.

בתור הוספה באו בסוף הקונטרס: א( צילומי כתי”ק מעלי ההגהה על שיחת 

ש”פ בשלח, ט”ו שבט, תש”כ; ב( חלק משיחת ש”פ בשלח, ט”ו שבט, תש”כ8, 

שהוא ביאור על פרק יו”ד דהמשך ההילולא בעבודה; ג( מאמר ד״ה באתי לגני 

תש״מ - מנוקד )כדי להקל על הלומד(; ד( נוסח המברק שהואיל כ”ק אדמו”ר 

מה”מ שליט”א לשלוח לקראת יו”ד שבט תש”מ. 

*    *    *

ויה״ר שנזכה בקרוב לשמוע ולהו״ל עוד שיחות ומאמרים של כ״ק אדמו״ר 

ושנים  ימים  אריכות  לו  ויתן  בריאותו  השי״ת  ויחזק  שליט״א,  המשיח  מלך 

טובות ונעימות וחיים נצחיים, ויראה הרבה נחת משלוחיו, תלמידיו, חסידיו 

ובקרוב ממש  ונחת,  וינהיג את כולנו מתוך בריאות, הרחבה  ומכלל ישראל, 

1( ל׳ הכתוב בחוקותי כז, לב. וראה בארוכה שיחת ש”פ שמות תש”נ. ובפרט בשנה זו שלומדים פרק 

העשירי דהמשך ההילולא, וראה לקמן ע’ ז, כג, לא.

המספר  עם  קשור  הנשיאות  „ששלימות   - ואילך  ס”ח  ה’תשנ”ב  שמות  ש”פ  בשיחת  בארוכה  2( ראה 

כו’ להביא  דשבעים שנה דוקא”, ביאור המשנה ספ”ק דברכות „א”ר אלעזר ב”ע הרי אני כבן שבעים שנה 

לימות המשיח”. וראה בכ”ז - קובץ „יו”ד שבט - שבעים שנה” )קה”ת, תש”פ(. וש”נ.

3( תהלים צדי”ק, יו”ד.

4( המאמרים )והמשכם( משנות ה’תשי״א־ה’תשמ״ח נדפסו ב„ספר המאמרים - באתי לגני״ ב״כ )קה״ת, 

תשל״ז ואילך(.

5( ד״ה באתי לגני, יו”ד שבט - תש”כ נדפס ב„ספר המאמרים - באתי לגני״ ח״א ע’ קכב ואילך. 

בסה״מ  ונדפס  שליט״א,  המשיח  מלך  אדמו״ר  כ״ק  ע״י  הוגה  תש״מ   - שבט  יו”ד  לגני,  באתי  6( ד״ה 

מלוקט ח״א ע’ שעז ואילך. וב„ספר המאמרים באתי לגני״ ח״ב ע’ קעח ואילך.

7( ראה ב„פתח דבר״ לד״ה זה ה׳תשכ״ח — סה״מ מלוקט ח״ב ע׳ רלח.

8( נדפס בהוספות ללקו”ש ח”ד ע’ 8־1267, ול„ספר המאמרים - באתי לגני״ ח״א ע’ שיט ואילך. 



יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה במהרה בימינו ממש, ונלמד תורה מפיו של 

משיח צדקנו, שילמד תורה את כל העולם כולו, ובאופן של ראי’9, ומלך ביפיו 

תחזינה עיניך10 בהתגלות מלכותו לעין כל, תיכף ומיד ממש ממש, והיתה לה׳ 

המלוכה, אמן כן יהי רצון.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

ועד להפצת שיחות

מוצש״ק פ׳ וישב ה׳תש״פ, ימות המשיח, 
שנת השבעים לנשיאות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, 

ברוקלין, נ.י.

9( ראה שער האמונה פנ”ו ואילך. וקשור עם השלימות דשבעים וראה הערה הבאה.

)ישעי׳ ל, כ( שקשור „עם הגילוי דשבעים, עי”ן דלמעלה” - ראה  10( „והיו עיניך רואות את מוריך” 

שיחת ש”פ שמות ה׳תשנ”ב שם.



a

פרק יו"ד מהמשך באתי לגני ה'שי"ת

בתוכם  אלא  נאמר  לא  בתוכו  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  וזהו  י( 
בתוך כל אחד ואחד, דבכל או״א כאשר מהפך מחשוכא לנהורא 
דהאור  האור,  יתרון  שנעשה  עלמין,  בכולהו  דקוב״ה  יקרא  אסתלק  הרי 
מאיר בגילוי, וזהו עצי שטים, שהוא מה שנתברר מהשטות דלעו״ז, וזהו 
זה  ומבירור  וקש״ר,  משק׳׳ר  מה שמתברר  שהוא  קרשים,  שנקראים  ג"כ 
נעשה קרשי המשכן. ובעבודה הוא מה שע״י העסק בתורה וקיום המצות 
והיינו  אלקי,  הרגש  על  געפיהל(  וועלט  )דעם  דעולם  ההרגש  מהפכים 
ע״י ההתעסקות בתורה  כנ״ל, הנה  מן הדעת  דהרגש העולם הוא למטה 
ומצות מהפכים לנהורא, אז מען זאל דערהערן דעם נועם עריבות שבקיום 
המצות ולימוד התורה. וזהו באתי לגני לגנוני, למקום שהי׳ עיקרו בתחלה, 
הקב״ה  שנתאוה  מה  הוא  העולמות  והתהוות  בבריאת  הכוונה  דתחלת 
אתכפיא  בבחינת  האדם  עבודת  ע״י  בתחתונים,  דירה  ית׳  לו  להיות 
ואתהפכא הנה האדם שהוא עושה כן, היושבת בגנים, דגנים הם ב׳ בחי׳ 
עבודתו הם  לפי מדריגת  כל אחד  וג״ע העליון,  ג״ע התחתון  כנ׳׳ל  ג״ע 
חברים )דלפעמים נשמה מנשמה נאצלת כו'(, המקשיבים לקול העוסקים 
בתורה ומצות, וזהו השמיעני, שהם הגורמים עילוי במעלת עליית הנשמות 
כו', וזהו היושבת בגנים, אמר הקב״ה לכנס״י את הפזורה בגולה ורועה 
פרשתי  השמים  רוחות  כארבע  כי  דכתיב  ע״ד  והוא  אחרים,  של  בגנים 
בתורה,  לעסוק  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  יושבת  ובכ״ז  כו',  אתכם 
השרת  מלאכי  שהם  החברים  הנה  ברבים,  לתורה  עתים  קביעות  ובפרט 
שנק' חברים, לפי שאין ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות מקשיבים 
היום  בעצם  ויהי  וכמ״ש  הוי׳  צבאות  ישראל  נקראים  ועש״ז  כו'.  לקולך 
הזה יצאו כל צבאות הוי׳ מארץ מצרים. הנה צבאות הוי׳ הכוונה הוא על 
ישראל מארץ  בני  הוי׳ את  היום הזה הוציא  ויהי בעצם  וכמ׳׳ש  ישראל, 
מצרים על צבאותם, דצ״ל מהו זה דישראל נק׳ צבאות הוי׳, דשם צבאות 
לא נזכר בתורה, וכאן קורא את ישראל צבאות הוי׳. וכן ביציאת מצרים 
מזכיר לצבאותם דוקא, וכמ״ש כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם 
מארץ מצרים. אלא דצבא יש בו ג׳ פי׳, א׳ ל׳ חיל, ב׳ זמן מוגבל וכמ׳׳ש 
והלא צבא לאנוש עלי ארץ וגו׳ והג׳ מל׳ צביון וכדרז"ל )ר״ה יא א( ע״פ 
ויכולו השמים כו' צבאם לצביונם נבראו, והפי׳ דנש״י אם שהם חלוקים 
עילאין  וסודות  רזין  ומארי  תורה  מארי  שהם  השגה  בעלי  במדריגתם, 
טבין,  עובדין  מארי  רק  והם  פשוטים,  אנשים  וישנם  חוכמתא,  מארי 
לפי  בעבודתו  איש  איש  עוסקים  גם  בתמימות,  התומ״צ  את  שמקיימים 

ה



קובץ יו"ד שבט – שבעים שנה b

שזהו  צביונם  זהו  הנה  וכו׳  ובממונם  בגופם  דאורייתא  בתמכין  ערכו 
תכלית היופי מה שכלול מריבוי גוונים, דגוון אחד הרי אין בו יופי, ודוקא 
ריבוי גוונים, הרי ממשיכים גילוי בחינת הוי׳ ע״י עבודתם. וצבא שהוא 
הגבלה ומועד, הוא ע״ד ימים יוצרו ולוא אחד כו'*, דצבא לאנוש עלי ארץ 
דלכל אדם הרי יש לו זמן קבוע דימים יוצרו, וכאשר משלים ימיו בעבודת 
הבירורים באתכפיא ואתהפכא אז הוא בכלל צבאות הוי׳. וזהו ויהי בעצם 
היום הזה יצאו כל צבאות הוי׳ מארץ מצרים, דצבאות הוי' הם ישראל, 
שע״י עבודת הבירורים באתכפיא ואתהפכא הנה הם מבררים ומזככים את 
העולם, דעושים מקשר קרש והיינו דמהקשר דעולם, דמה שהעולם מראה 
את עצמו למציאות הרי זה שקר, וכידוע דעיקר הוא החיות המחי׳ אותו, 
הנה כאשר לומדים תורה ומקיימים את המצות נתהפך לקרש, שהוא מעצי 
הוי' שהם  צבאות  בשם  נק׳  ולכן  כו',  א״ס  אור  ומחברים  עומדים  שטים 
אשר  עבודתם  דכל  מוגבל,  זמן  הוא  וצבא  ה׳,  גילוי  וממשיכים  מגלים 
ע״י  ויתגלה  שיאיר  אחד  לו  יהי׳  ואחד,  אחד  לכל  שניתן  יוצרו  בהימים 

עבודתו בחי׳ ד׳ אחד.

באתי  ועי״ז  המשכן.  לקרש  נהפך  דעולם  ושקר  דקשר  ימשיך  קיצור. 
חיל  ל׳  צבאות  ישראל  נק׳  עש״ז  כו'.  וחברים מקשיבים  לגנוני, 

זמן צביון.

המאמרים  )בס׳  אפקיד  בידך  וד״ה  לי  טוב  ד״ה  שלח.  ס״פ  לקו״ת  ראה  אחד:  ולא  יוצרו 

אידיש(.  —

A

פרק יו״ד מהמשך באתי לגני ה׳שי״תו



פרק  על  בעיקרו  מיוסד  זה  1( מאמר 

)סה״מ  ה׳שי״ת  לגני  באתי  מד״ה  העשירי 

ה(. ע'  ]נדפס לעיל  ואילך   124 ע׳  ה׳שי״ת 

ה, א. 2( שה״ש 

3( עה״פ.

יא. 4( ויק״ר פכ״ט, 

5( בתניא פכ״ז ובלקו״ת ר״פ פקודי מציין 

לזהר ח״ב קכח, ב )ובלקו״ת שם מציין גם לזהר 

גם  וראה  א(.  קפד,  שם  גם  וראה  ב.  סז,  שם 

תו״א ויקהל פט, ד. לקו״ת חוקת סה, ג.

6( ראה בארוכה ד״ה בראשית ברא שנה 

ואילך(. )סה"מ בראשית ח"א ע׳ מב  זו 

ס, כא. 7( ישעי׳ 

)סה״מ  ה׳שי״ת  לגני  באתי  8( המשך 

ואילך(.  111 ע׳  ה׳שי״ת 

ד״ה  ראה   — כאן  עד  הנאמר  9( בכל 

באתי לגני תשי״א־תשי״ט.

נח,  בכורות  וראה  לב.  כז,  10( בחוקותי 

א. בחיי ר״פ תרומה. זהר ח״ב רעא,  ב. 

11( בכורות שם.

c

בס״ד. יו״ד שבט, תש״כ

הנחה בלתי מוגה

לגני אחותי כלה2, ואיתא ע״ז במדרש3, לגני לגנוני למקום שהי׳  באתי1 
עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה. וע״י חטא עה״ד 
לרקיע  ועד  הא׳  לרקיע  מהארץ  השכינה  את  סילקו  שלאחריו  והחטאים 
הז', ואח״כ עמדו צדיקים )האבות וכו'( והורידו את השכינה מלמעלמ״ט, 
עד שבא משה שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין4, והורידה לארץ. וזהו 
כד אתכפיא סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין5, שע״י הצדיקים 
עי״ז  הנה  אתהפכא,  לידי  ובאתכפיא שמביאה  באתכפיא,  היא  שעבודתם 
אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו עלמין. והיינו, שבחינת יקרא דקוב״ה שהיא 
בשוה בכולהו עלמין, שזה מורה על גודל ענין יוקר האור, שאין זה אור 
פרטי שקשור עם פרטי עניני העולם, שמצד זה יש חילוקים בעולמות, עד 
שנעשה מזה חילוקים גם בעולם האצי' ועד עולמות א״ס, כ״א הוא אור 
]בחי׳  שהוא גבוה מכל עלמין ונמשך בשוה לכולהו עלמין, הנה אור זה 
בעוה״ז  למטה  ונתגלה  נמשך  בשוה[  עלמין  שבכולהו  דקוב״ה  יקרא 
התחתון, ע״י העבודה דאתכפיא סט"א ואתהפכא סט״א )ומ״ש כד אתכפיא 
סט״א אסתלק יקרא דקוב״ה כו׳, הוא לפי שגילוי זה נקרא בשם אסתלק, 
כמ״ש במ״א בארוכה6(. וזה נעשה ע״י עבודת הצדיקים, אשר ועמך כולם 
צדיקים7, שהם פועלים מחדש שיהי׳ באתי לגני לגנוני למקום שהי׳ עיקר 
ליום  שנתן  ההילולא8  בעל  של  בהמאמר  בארוכה  שמבאר  וכמו  דירתי. 

ההילולא שלו9.

בסעיף העשירי של המאמר ]אשר העשירי יהי׳ קודש10, ואיתא  ב( והנה 
לאחרי  בעבודה[,  כשמוסיפים  ועאכו״כ  מקום.  מכל  בגמרא11 
שחוזר עוד הפעם את כללות הענין )שנתבאר בסעיפים הקודמים( שעיקר 

ז
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ג.  בחוקותי  טז.  נשא  תנחומא  12( ראה 

ובכ״מ. ו. תניא רפל״ו.  פי״ג,  במדב״ר 

13( מאמרי אדה״ז תקס״ה ח״א ע׳ תפט. 

תרעט  ע׳  ח״ב  שה״ש  אוה"ת   — הגהות  ועם 

ג. ע׳  ואילך. המשך תרס"ו 

ואילך. ז  14( המשך תרס״ו ס״ע 

עיגולים  )דרוש  א  שער  חיים  15( עץ 

ההקדמות  בשער  ועד״ז  בתחילתו.  ויושר( 

ג. הקדמה 

הכללים  שער  חיים  עץ  16( ראה 

בתחילתו. עמק המלך שער א )שער שעשועי 

המלך( רפ״א.

לעיל  ]נדפס   124 ע׳  ה׳שי״ת  17( סה״מ 

ה[. ע' 

א.  סט,  של״ה  וראה  ח.  כה,  18( תרומה 

ועוד. ב.  ב. שכו,  א. שכה,  רא, 

19( כתר שם טוב סימן קמה.

שכינה בתחתונים היתה, שע״י העבודה דאתכפיא ואתהפכא פועלים עוד 
לאח״ז  הנה  בתחילה,  עיקרו  שהי׳  למקום  לגנוני  לגני  באתי  שיהי׳  פעם 
העולמות  והתהוות  בבריאת  הכוונה  תחילת  אשר  ענין,  עוד  מוסיף  הוא 
עבודת  ע״י  בתחתונים12,  דירה  ית׳  לו  להיות  הקב״ה  שנתאווה  מה  היא 
ידועה13 הכוונה בהענין דדירה  והנה  ואתהפכא.  האדם בבחינת אתכפיא 
בתחתונים, שהוא דוגמת דירת האדם למטה. דכמו שבדירת האדם, נמצא 
בה האדם לא רק בענינים הגלויים והנסתרים אלא בכל עצמותו, עד״ז הוא 
גם בהענין דדירה לו ית׳ בתחתונים, שהכוונה בזה היא, שבתחתונים תהי׳ 
המשכת עצמותו ומהותו ית׳. וענין זה ]שהכוונה בדירה לו ית׳ היא המשכת 
התאוה  ענין  על  שמורה  נתאווה,  בהלשון  הדיוק  עם  מתאים  העצמות[ 
כביכול )שלמעלה מהטעם(, וכידוע14 פתגם כ״ק אדמו"ר הזקן על זה אויף 
הוא  כו׳  דנתאווה  שהענין  והיינו  ניט.  קשיא  קיין  מען  פרעגט  תאוה  ַא 
למעלה מכל הטעמים שישנם על בריאת העולמות, שסיבת הבריאה היתה 
כדי לגלות שלימות כוחותיו ופעולותיו15, ולמעלה יותר, שסיבת הבריאה 
היתה מצד טבע הטוב להטיב16, כי כל טעמים אלו הם ביאור ותירוץ על 
קושיא, משא״כ הענין דנתאווה הוא ממקום כזה שאין שייך שם כלל ענין 
הקושיא. והיינו, שהענין דנתאווה הוא בהעצמות. וזה מתאים עם משנת״ל 
בענין הדירה, כי גם הדירה שנתאווה היא שתהי׳ המשכת העצמות, כנ״ל.

ענין הדירה לו ית׳ שנעשה ע״י עבודת האדם, מקשר בהמאמר  ג( והנה 
בתחילת הסעיף )העשירי17( עם מ״ש18 ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם. וביאור הענין יובן בהקדים תורת הבעש״ט19 בענין הענוה, שכאשר 
הענוה היא שלא במקומה, אזי היא סתירה לעבודת הבורא. והיינו, דכאשר 
האדם חושב בעצמו מי אני ומה אני, ומצד שפלותו אינו מאמין אשר ע״י 
תפלתו ותורתו הוא גורם שפע אל כל העולמות וגם המלאכים ניזונין ע״י 
ירידה ח״ו שיחשוב שמכיון  תורתו ותפלתו, הנה עי״ז אפשר לבוא לידי 
מה  ע"ד  והוא  אלך.  לבי  בשרירות  במילא  למעלה  נוגעים  אינם  שמעשיי 

באתי לגני — תש״כח
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ג. א. איכ״ר פ"ד,  נו,  20( גיטין 

.121 ע׳  21( סה״מ ה׳שי״ת 

22( אבות פ״ד מי"ז.

אכה"ד  אלוקים  וידבר  ד״ה  23( ראה 

ועוד. )המשך תער"ב ח"א ע' תעא(.  תרע״ד 

24( ראה סה"מ ה'שי"ת שם )ע' 114 ואילך(.

שארז"ל20 ענותנותו של ר׳ זכרי׳ גרמה חורבן כו'. אבל כשיתבונן )כלשון 
הבעש״ט( שהמלך גדול ונורא שומר ושוקד על שפתים של אדם, ונושק 
את שפתיו כאשר הוא מדבר דברי תורה ותפלה, אז יהי׳ עובד את הוי' 
שלא  שהענוה  אומר  שהבעש״ט  מזה  והנה  כל.  מרוב  )וביראה(  בשמחה 
מזה,  מובן  לחורבן,  זכרי׳ שגרמה  ר׳  ענותנותו של  דוגמת  היא  במקומה 
שכאשר האדם הוא בתנועה הפכית, שיודע הוא איך שכל מעשיו תופסים 
מקום ]שנוסף לזה שע״י עבודתו הוא ממשיך אור למעלה, וכהתחלת הענין 
דתורת הבעש״ט, שע״י תפלתו ותורתו הוא גורם שפע אל כל העולמות 
וגם המלאכים ניזונין עי״ז, אלא שעי״ז הוא ממשיך אור גם למטה בעוה״ז 
המוציאות  השפתים  את  נושק  ונורא  גדול  שהמלך  שם  הבעש״ט  וכמ״ש 
אותיות התורה והתפלה[, ומצד זה הוא עובד את הוי׳ בשמחה ובטוב לבב 
בסעיף  שמתחיל  מה  וזהו  ביהמ"ק.  את  בונה  הוא  עי״ז  הנה  כל,  מרוב 
)העשירי( הענין דועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכאשר האדם עובד את 
)כלשון הבעש״ט( בשמחה  זו היא  ועבודתו  עבודתו באתכפיא ואתהפכא, 
)וביראה( מרוב כל, הנה עי״ז הוא בונה את ביהמ״ק. והנה עפ״י המבואר 
כל  שברוב  מזה,  מובן  כל,  בחי׳  בענין  הקודמים21(  )בסעיפים  בההמשך 
שבעוה״ב.  העליון  בתענוג  השייכים  נעלים  היותר  הענינים  כל  נכללים 
היא  למטה(  האדם  עבודת  ע״י  )שנעשה  כל  ברוב  שהכוונה  מובן,  ומזה 
לבחי׳ שלמעלה יותר מהתענוג הכי עליון שבעוה"ב. וכמרז״ל22 יפה שעה 
העצמות.  המשכת  והו"ע  עוה״ב,  חיי  מכל  בעוה״ז  ומע״ט  בתשובה  אחת 
על  ושוקד  שומר  ונורא  גדול  שהמלך  הבעש"ט  שמ״ש  גם  מובן  ומזה 
ונורא( היא לא לבחי׳  שפתים של אדם, הכוונה בזה )בהלשון מלך גדול 
כי אם לבחי׳ מלך כמו שהוא מנושא בהתנשאות עצמית23,  מלך על עם 
והו״ע בחי׳ המלכות כמו שמושרשת בעצמות )למעלה מהשרש של הט״ס 
דז"א(. וזהו הקישור של הענין דמלך גדול ונורא להענין דמרוב כל, כי 
הכוונה ברוב כל היא )כנ"ל( להמשכת העצמות שנעשה ע״י עבודת האדם 
למטה, וכמ״ש בהמאמר שע״י העבודה למטה דוקא באתכפיא ואתהפכא 
דירה  )כמשנת״ל(  היא  בדירה  שהכוונה  בתחתונים,  ית׳  לו  דירה  נעשה 
לעצמותו. וידיעה זו מביאה לשמחה גדולה בהעבודה בפועל בעצי שטים, 
את  המחברים  עמודים  עומדים24,  שטים  עצי  דעולם  מהשטות  לעשות 
הרצפה עם הגג שלמעלה, עד שנעשה דירה לו ית׳ בתחתונים, שבדירה 

זו לוקחים )נעמט מען( את עצמותו ומהותו ית'.

ט יו״ד שבט
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.)119 )ע׳  25( סה״מ שם 

יג. ח,  26( שה״ש 

שם.  מלך  ובמקדש  א  מו,  ח״ב  27( זהר 

אוה״ת שה״ש ח״ב ס״ע תשסה. שם ע׳ תשעט.

ובכ"מ. ג.  28( ראה תו"א תצוה פא, 

]נדפס   125 ע'  ריש  ה'שי"ת  29( סה"מ 

ה[. ע'  לעיל 

30( פרש"י שה"ש עה"פ.

)א((. יא  )פ״א,  31( שהש"ר עה״פ 

ע״י עשיית הדירה לו ית׳ בתחתונים, שהו״ע המשכת העצמות  ד( והנה 
מה  וזהו  העולמות.  בכל  אור  תוספות  נמשך  עי״ז  למטה, 
מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת  הפסוק26  בפירוש  בהמאמר25  שממשיך 
לקולך השמיעני, שיש בזה ב׳ פירושים. פירוש א׳ היא שגנים קאי על גנים 
העליונים27, ג״ע התחתון וג״ע העליון, שב׳ בחינות אלו )געה״ת וגעה״ע( 
וזהו  והיושבת בגנים קאי על הנשמות שבג״ע.  כו״כ מדריגות28,  כוללים 
לקולך השמיעני, אשר הנשמות שבג״ע  בגנים חברים מקשיבים  היושבת 
]כולל גם הנשמות שבמדריגה הכי עליונה שבג״ע[, הנקראים בשם חברים, 
נאצלת  מנשמה  נשמה  שלפעמים  במוסגר29(  בהמאמר  שמבאר  )כמו  לפי 
מבריאה,  שלמעלה  האצילות  בחינת  על  שמורה  נאצלת  הלשון  ]ואומר 
שזהו דרגא הכי עליונה שיכול להיות בגן, והו״ע העדן שבתוך הגן[, הנה 
הנשמות  של  והתפלה  התורה  לקול  לקולך,  מקשיבים  הם  אלו  נשמות 
התורה  שקול  השמיעני,  ע״ז  ואומר  גשמי.  בגוף  המלובשות  שלמטה 
והתפלה של הנשמות שלמטה פועל עילוי בהנשמות שבג״ע. ופירוש הב׳ 
זב״ז ומשלימים  )והרי כל הפירושים שבתורה קשורים  בהיושבת בגנים30 
זא״ז( הוא שקאי על כנס״י הנפוצה בגולה ורועה בגנים של אחרים, שהוא 
על  קאי  בגנים  היושבת  הראשון,  דלפירוש  הראשון.  מפירוש  להיפך 
שבג״ע  האצילות  לבחי'  עד  העילוי,  בתכלית  בג״ע  שהם  כמו  הנשמות 
כנ״ל, משא״כ לפירוש השני, היושבת בגנים קאי על הנשמות כמו שהם 
בגנים  בגנים של אחרים,  בתכלית הירידה למטה מטה, כמו שהן רועות 
נמצאות  שהן  היינו,  בגנים,  דהיושבת  באופן  שהן  מזו,  ויתירה  דלעו״ז. 
הכתוב  ופירוש  כביכול.  )וקביעות(  ישיבה  של  באופן  דלעו״ז  בהגנים 
היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך גו׳ הוא, שכאשר הנשמות שלמטה 
הרועות בגנים דלעו״ז עומדות בנסיון ועוסקים בתורה בבתי כנסיות ובתי 
השרת  מלאכי  הם  חברים  לקולך.  מקשיבים  חברים  אז  הנה  מדרשות, 
)כבפירוש  בגנים  היושבת  על  קאי  שחברים  לומר  א״א  זה  ]דלפירוש 
בגנים  הנמצאות  הנשמות  על  קאי  בגנים  שהיושבת  דמכיון  הראשון(, 
מפרש  ולכן  חברים,  בשם  אותם  לקרוא  א״א  אלו  נשמות  הרי  דלעו"ז, 
שחברים קאי על מלאכי השרת[ שנקראים חברים, לפי שאין ביניהם לא 
הוא,  לקולך  מקשיבים  חברים  ופירוש  תחרות31.  ולא  שנאה  ולא  קנאה 

באתי לגני — תש״כי
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ב  נג,  המגיד  להרב  אמרים  32( לקוטי 

סע"ד  צט,  המגיד  להרב  תורה  אור  ואילך. 

ואילך.

טוב  לקח  ומדרש  מכילתא  33( ראה 

ב. כ,  יתרו  ופרש״י  ג. מכילתא  טו,  בשלח 

ד, טו. 34( ואתחנן 

תו"א  וראה  טז.  קאפיטל  35( יחזקאל 

ובכ״מ. וארא.  ר״פ 

שלמטה  הנשמות  של  התורה  לקול  מקשיבים  הם  חברים  הנק׳  שמה״ש 
המלובשות בגופים, אפילו כשהם בדרגא כזו שהם נמצאים בהגנים דלעו״ז.

ובהמלאכים  הא'(  )כפירוש  שבג״ע  בהנשמות  שנעשה  העילוי  והנה 
ענינם  לפי  בהם  שנמשך  אור  תוספות  ע״י  הוא  הב'(,  )כפירוש 
ומדריגתם. והיינו שהאור הנמשך בהנשמות ובהמלאכים המבואר כאן הוא 
לא אור הסובב שהוא בכל העולמות בשוה כ״א אור הממלא המלובש בכל 
עולם ועולם כפי ענינו, בג״ע העליון באופן כזה וכו' ובמלאכים שבעולם 
העשי׳ באופן כזה. ומכיון שהעילוי שנעשה בהנשמות שבג״ע ובהמלאכים 
]והתוספות אור שנמשך בהם[ הוא עי״ז שהם מקשיבים לקולך, היינו ע״י 
בבחי׳  שלמטה  העבודה  שע״י  מזה,  מובן  הרי  שלמטה,  הנשמות  עבודת 
אתכפיא ואתהפכא נפעל לא רק הענין של אסתלק יקרא דקוב״ה בכולהו 
שע״י  אם,  כי  בשוה,  עלמין  שבכולהו  הסובב  אור  המשכת  שהוא  עלמין 
עי״ז  הנה  האמיתי,  סובב  מבחי׳  ממשכת  ואתהפכא  דאתכפיא  שהעבודה 
נמשך אח״כ גם באור הממלא, שנמשך תוספות אור )מבחי׳ אור הממלא( 

בכל עולם ועולם כפי ענינו.

זה ע״פ תורת הרב המגיד32 על מארז״ל33 )בפרשת השבוע, פ׳  ה( ויובן 
בשלח( בים נדמה להם כבחור ובסיני נדמה להם כזקן, שמקשה 
על זה, והלא כתיב34 כי לא ראיתם כל תמונה ]ועאכו״כ שלא שייך שינויים, 
שפעם נדמה כבחור ופעם נדמה כזקן[. ומבאר זה עפ״י משל האב האוהב 
לו לבנו נחקקה להאב צורת הבן כמו  גודל האהבה שיש  ומפני  בנו  את 
וכשהבן קטן עדיין נדמה לאביו במחשבתו צורת קטן  שהי׳ עומד לפניו 
וכשהוא גדול נדמה לו צורת גדול במחשבתו. וזהו בים נדמה להם כבחור, 
]וכמו  אמו  מרחם  הנשמט  עובר  כמו  היו  ממצרים  ישראל  כשיצאו  כי 
שידוע35, שגלות נמשל לעיבור וגאולה נמשלה ללידה[, וכשבאו על הים 
היו כנער שגמלתו אמו והי׳ בהם קצת דיבור אבל לא בשלימות וז״ס שלא 
היו יכולים לומר שירה מעצמם אלא מה שאמר משה ענו אחריו, שלא היו 
להם  נדמה  בים  פי׳  וזהו  קטן.  כנער  רק  בשלימות  לדבר  עדיין  יכולים 
כנער ר״ל כאשר היו ישראל בעת ההוא כך נדמה במחשבה עליונה צורתם 
ג״כ כנער ובחור. והנה כאשר באו ישראל למרה ונמתקו שם )שהסיבה לזה 
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ועוד. ב.  36( קידושין לב, 

ד. ד,  37( ישעי' 

לעיל  ]נדפס   125 ע׳  ה׳שי״ת  38( סה״מ 

ה[. ע' 

יב, מא. 39( בא 

40( עה"פ.

נא. 41( בא שם, 

שהמים שם היו מרים היא לפי שישראל היו אז עדיין מרים, וכאשר בנ״י 
בבואם  עי״ז  במרה,  שנמתקו  לאחרי  הנה  המים(,  גם  נמתקו  אז  נמתקו 
אח״כ להר סיני היו משיגים כבר חכמה עילאה והיו אז בסוד זקן זה שקנה 
חכמה36 וזהו בסיני נדמה להם כזקן ר״ל מצורתם נחקקה במחשבה עליונה 
בצורת זקן כדרך הבן הנחקק במחשבת אביו כפי גדולתו ושלימותו. ועפ״ז 
מבאר הרב המגיד שם מ״ש37 אם רחץ הוי׳ את צואת בנות ציון, שהכוונה 
בזה היא, שהשי״ת רחץ א״ע מצואת בנות ציון לפי שהיו חקוקים במחשבתו 
זה  אופן  לפי  שלמטה,  בהעבודה  השינויים  אופן  שלפי  והיינו,  כביכול. 
נחקק גם למעלה כביכול. ע״כ התורה מהמגיד. והנה ידוע בענין החקיקה, 
באופן שהצורה  לא  הוא  בו,  ]של הענין שמחוץ ממנו[ הנחקקת  שהצורה 
הוא ענין שחוץ ממנו, כי אם שהיא נחקקת בו גופא. שמזה מובן גם בענין 
ושם  כביכול,  ית׳  ומהותו  היא בעצמותו  החקיקה למעלה, אשר החקיקה 
גופא ישנם כביכול כל השינויים הנ"ל, מבחינה הכי תחתונה דרחץ הוי׳ 
את צואת בנות ציון, עד לבחינה הכי נעלית דנדמה כזקן. ועפ"ז יובן איך 
שעבודת  מכיון  כי  הנ"ל,  ענינים  ב'  נעשים  שלמטה  האדם  עבודת  שע"י 
האדם היא נחקקת בהעצמות כביכול, לכן ע"י העבודה שלו נמשך יקרא 
ית', לו לעצמותו.  דקוב"ה שבכולהו עלמין בשוה, ועד שנעשה דירה לו 
אבל מזה גופא )מכיון שיש שם גם ענין השינויים כביכול( נמשך אח"כ גם 
באופן דממלא כל עלמין בדרגות פרטיות, עד להדרגא של היושבת בגנים 
ח"ו  שם  ששייך  לדרגא  עד  שיורד  הנ"ל,  המגיד  תורת  ובלשון  דלעו"ז. 
הענין דצואת בנות ציון, אלא שאעפ"כ גם שם נרגש הענין דהשמיעני כמו 

שהוא חקוק בהעצם עצמו.

בהמאמר38, שלכן נקראים ישראל צבאות הוי' וכמ״ש39 ויהי  ו( וממשיך 
בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי' מארץ מצרים. אמנם, 
בראי' זו עצמה אינו מסתפק, כי יש סברא במכילתא40 שהכוונה ביצאו כל 
מצרים,  מארץ  יצאו  הם  שגם  השרת,  מלאכי  על  היא  גו׳  הוי׳  צבאות 
כו׳ כהושעת המון צבאות  ואלקים  גוי  וכמ״ש בתפלת הושענא כהושעת 
ועמם מלאכי צבאות. ולכן מביא בהמאמר עוד ראי׳ שישראל נק׳ צבאות 
מארץ  ישראל  בני  את  הוי׳  הוציא  הזה  היום  בעצם  ויהי  ממ״ש41  הוי׳ 
מצרים על צבאותם. ומקשה בהמאמר, מדוע נק׳ ישראל בשם זה. והביאור 

באתי לגני — תש״כיב



i באתי לגני ה'תש"כ

וארא. 42( ר״פ 

הל'  רמב"ם  סע״א.  לה,  43( שבועות 

יסוה״ת פ״ו ה״ב.

ואילך. 44( ס, א 

ב. 45( ברכות לא, 

ה״ו.  פ״ז  יסוה״ת  הל׳  רמב"ם  46( ראה 

ועוד.

ב(. )ג,  47( תקו״ז בהקדמה 

בהקושיא הוא, הנה ענין הגלות הוא שהי׳ העלם והסתר על אלקות, ומזה 
מובן, אשר איך באה הגאולה )און אין ווָאס בַאשטייט די גאולה(, ע״י שיש 
גילוי אלקות. ומזה מובן, אשר השם של בני ישראל בזמן הגאולה דיצי״מ 
ומכיון  אז,  שנתגלה  הקדושים(  )דשמות  להשם  השייך  כזה  שם  צ״ל  הי׳ 
שהשם שנתגלה אז הוא שם הוי׳ וכמ״ש42 וארא גו׳ בא־ל שד־י ושמי הוי׳ 
להיות  צריכים  היו  יצי״מ(  )בזמן  ישראל  בני  גם  הרי  להם,  נודעתי  לא 
נקראים על שם זה, ולפועל הנה לא זו לבד שלא נקראו על שם הקשור 
עם שם הוי' אלא שלא נקראו גם על שם הקשור עם השם שנתגלה בימי 
האבות, כי אם בשם צבאות הקשור עם השם צבאות. ואע"פ שגם שם זה 
הי'  לא  זה  שם  של  ענינו  הרי  מ"מ  נמחקים43,  שאינם  השמות  מז'  הוא 
אפילו בימי האבות, ועאכו"כ שלא הי' בימי משה, אפילו לא בהזמן דגלות 

מצרים ומכש"כ בזמן הגאולה.

]בתו"א  יותר, הנה מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן  הקושיא בעומק  ז( ולהבין 
הוי'  צבאות  כל  יצאו  הזה  היום  בעצם  בד"ה  בא44(  )פרשת 
מארמ"צ[, מיוסד על מאמר רז"ל45 מיום שברא הקב"ה את עולמו לא הי' 
אדם שקראו להקב״ה צבאות עד שבאת חנה כו׳, אשר אז )בימי חנה( הי׳ 
התחלת הנבואה בישראל, באופן של נבואה שלא כנבואת משה )דנבואת 
משה הו״ע מיוחד, דאין נביא כמשה46(, הנה אז דוקא התחילו לקרוא את 
ותוכן הענין המבואר בתו״א שם הוא, שענין השם  הקב״ה בשם צבאות. 
שלמעלה, ז׳ שמות שאינם נמחקים, הם דוגמת שם האדם שלמטה. דכמו 
הבאים  שהאורות  למעלה,  גם  הוא  כמו״כ  הארה,  רק  הוא  האדם  ששם 
בבחינת המשכה וגילוי )שהם רק הארה(, נקראים בשם שמות. והנה בכדי 
שהאורות יהיו באופן של אור וגילוי, הוא דוקא כאשר יש עליהם מדידה 
והגבלה, שנקרא כלי להאור. ובדוגמת האור שלמטה, שהאור כמו שהוא 
מצד עצמו, א״א לדעת אותו כלל און מען קען אים ניט נעמען, ורק כאשר 
יש עליו איזה תואר ומדידה והגבלה, שהוא הכלי שלו, אז דוקא אפשר 
לתפוס בו. ועד״ז הוא גם בהאורות שלמעלה. שלכן, כל אור ואור יש לו 
הוא  ענינם  אלו  ששמות  נמחקים,  שאינם  השמות  ז׳  וזהו״ע  שלו.  הכלי 
הם  וגרמוהי  האורות  הם  חיוהי  וגרמוהי47,  חיוהי  והו״ע  וכלים.  אורות 
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כ. 48( תניא אגה״ק סימן 

ובכ״מ. ב.  נצבים מט,  49( ראה לקו״ת 

50( ראה ויק״ר פ״ט, א. במדב״ר פי״ט, ג.

פי״א.  הכללים  שער  חיים  עץ  51( ראה 

שער הפסוקים להאריז״ל ר״פ שמות.

52( ראה חגיגה טז, רע״א.

ב. ס,  53( חולין 

ופרש״י  ספרי  א.  עה,  ב״ב  54( ראה 

כ. כז,  פינחס 

55( ראה אבות פ״א מ״א.

.47 56( שבהערה 

הכלים48. והנה ז׳ השמות שאינם נמחקים )מלבד השם צבאות( הם באופן 
דאיהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד, היינו שהן החיוהי והן הגרמוהי אינם 
ניכרים למציאות בפ״ע כלל כ״א הם נבלעים בהאיהו. שזהו המעמד ומצב 
כמו שהוא באצילות שנקרא עולם האחדות, אשר כולו הוא אלקות. והנה 
)היינו  דאצילות  נשמה  הי׳  משה  כי  זה.  במצב  עמדו  משה  בימי  ישראל 
שגם למטה הי׳ בחינת אצילות(49, וענינו הי׳ לקבל את התורה כמו שהיא 
באצילות וליתן אותה )כמו שהיא בבחינת אצילות( להדור דיעה, דורו של 
משה50, שגם הם היו במעמד ומצב בבחינת אצילות, שלכן נקראים דורו 
של משה, ושורה של משה, לפי שהיו באותו האופן ובאותו המעמד ומצב 
איהו  בחינת  האצילות,  דעולם  העבודה  היתה  אצלם  שגם  משה51,  של 
וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד. וזהו הטעם מה שאז לא קראו להקב"ה בשם 
צבאות, כי הפירוש דשם צבאות הוא אות הוא בצבא שלו, כדאיתא בגמרא52.

הוא  שאות  מה  אלקות,  המשכת  יש  זה  שבריבוי  ורק  ריבוי,  הוא  דצבא 
בצבא שלו. ועם היות שהוא המשכת אלקות, שלכן גם השם צבאות הוא 
מהשמות שאינם נמחקים לפי שהוא שמו של הקב״ה, מ״מ הרי המשכה זו 
היא באופן כזה שיש צבא )בחינת ריבוי(, ורק ששם גופא אות הוא בצבא 
שלו. ומכיון שבימי משה היו ישראל במצב כזה שלא הי׳ אצלם המציאות 
עם  חד  הי׳  שבהנפעל  הפועל  שכח  בגילוי  אצלם  שהי׳  לפי  כלל,  דצבא 
איהו, הרי במילא לא הי׳ שייך אז הגילוי דשם צבאות, כי במה נחשב הוא 
לאחרי  שלאח"ז,  בהדורות  משא״כ  אהני53.  מאי  בטיהרא  שרגא  וכמו 
יותר  למטה  שנמשך  ועד  לבנה54,  פני  ונעשה  )שמש(  משה  פני  שנסתלק 
שמסרה לזקנים וזקנים לנביאים55, אשר העבודה אז היתה כמו שהוא מצד 
עולמות בי״ע שבהם לאו איהו וחיוהי חד ולאו איהו וגרמוהי חד כדאיתא 
בתקו״ז56, הנה אז הוצרך לפעול הענין דצבאות, אות הוא בצבא שלו, שגם 
כמו  ע״ד  חד  וגרמוהי  איהו  יהי׳  דצבא(  הריבוי  )בחינת  בי״ע  בעולמות 
שהוא באצילות. אבל בימי משה לא הי׳ שייך כל עבודה זו, מכיון שאז לא 
עוצם  יובן  ועפ״ז  שם(.  שבתו״א  הענין  תוכן  )ע״כ  דצבא.  המציאות  הי׳ 
הקושיא שבהמאמר, דמכיון שמצד ענינו של משה והדור דיעה שלו לא 

הי׳ הענין דצבא, מהו״ע שישראל אז נקראו בשם צבאות.
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ואילך. ב, כא.57( תו״ח בא קלז, א  58( דניאל 

האמצעי57  אדמו״ר  כ״ק  שמבאר  מה  ע״פ  ביאור  בתוספת  זה  ויובן  ח( 
בד״ה זה )ד״ה בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי׳(, שבשמות 
גופא יש שם העצם, שם התואר ושם הכינוי או שם הפעולה. ותוכן הענין 
בקצרה הוא ע״ד דוגמא באיש חכם, שיש בו ג׳ ענינים אלו. שם העצם הוא 
בלתי  עצם  יש  שלו  מה שבהנשמה  והיינו  מהותו,  בעצם  חכם  שהוא  מה 
פוסק ובלתי מדוד ומוגבל בענין החכמה. ושם התואר הוא מה שכלי מוחו 
הרוחניים ]שצריכים לקבל את הגילויים מעצם כח החכמה שלו[ הם כלים 
רחבים ביותר, שלכן אומרים עליו התואר חכם, שהוא יכול לקבל חכמה 
עד בלי שיעור. ועפ״ז יובן מ״ש58 יהב חכמתא לחכימין, דלכאורה, מכיון 
הוא,  בזה  הביאור  אך  דחכמתא,  להמתנה  צריכים  הם  מה  חכימין  שהם 
נתינת  הוא  חכמתא  ויהב  המוח,  כלי  מצד  הוא  התואר(  )בשם  דחכימין 
שגילוי  לחכימין,  חכמתא  יהב  וזהו  החכמה.  כח  מעצם  החכמה  וגילוי 
לחכימין,  הוא  החכמה,  כח  מעצם  הנמשך  ומוגבל  מדוד  הבלתי  השפע 
דדוקא כאשר כלי מוחו רחבים שיכול לקבל חכמה גדולה ועמוקה ביותר, 
שמצד זה הוא נקרא בהתואר חכימין, הנה אז דוקא יהב חכמתא, שנמשך 
ושם  שלו.  החכמה  עצם  עם  מתעצם  והוא  החכמה  כח  מעצם  הגילוי  לו 
הכינוי או שם הפעולה הוא כמו פעולת החכמה בפועל, היינו כמו שהחכמה 
באה לידי גילוי ועד ששייכת לאיזה פעולה. ומכיון שהוא נברא, הרי כל 
מה שמתגלה אצלו בפועל, הוא באופן מדוד ומוגבל. ומצד זה, הנה בחינה 
זו אפשר שתומשך גם לזולתו, והוא לפי שגם כמו שהוא בעצמו הוא ענין 
ריחוק הערך  גודל  והגבלה. שמזה מובן  ובאופן של מדידה  שחוץ ממנו 
לזולתו(  )אפילו כמו שהוא בהאדם עצמו, טרם שנמשך  בין שם הפעולה 
לשם התואר, שהוא חילוק שבין גבול לבל״ג. דשם התואר אין בו מדידה 
חכמתא  יהב  בענין  כנ״ל  העצם  שם  עם  ומתעצם  מיוחד  והוא  והגבלה 
והגבלה,  ובמדידה  הזולת  אל  שנמשך  ענין  הוא  הפעולה  ושם  לחכימין, 
הכלים  פנימיות  שבין  החילוק  כללות  וזהו  ערוך.  שבאין  חילוק  שהוא 
וחיצוניות הכלים, שפנימיות הכלים מתאחדים עם האור, וחיצוניות הכלים 
הוא כמו שהם שייכים להזולת. ועפ״ז מבאר שם החילוק שיש בז׳ השמות 
שאינם נמחקים, דשם הוי׳ הוא שם העצם ]והוא הפנימיות של כל השמות, 
שלכן הוא מצטרף לשם א־ל ולשם אלקים וכו׳ עד להשם צבאות[, אמנם 
שאר השמות הם בבחינת הכלים, בחינת פנימיות הכלים וחיצוניות הכלים, 
עד שבא לבחינת שם הפעולה, שהיא השם דצבאות. ועם היות שהנביאים 
ונמשך אל הזולת  והגבלה  היותו במדידה  פעלו שגם בשם הפעולה, עם 
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א. ז,  59( איוב 

ס״פ  לקו״ת  וראה  טז.  קלט,  60( תהלים 

בספר  אפקיד  בידך  וד״ה  לי  טוב  ד״ה  שלח. 

המאמרים — אידיש.

א.  קכט,  א.  רכד,  ח״א  זהר  61( ראה 

ואברהם  ד״ה  ב.  עט,  ג.  עו,  משפטים  תו״א 

זקן תשל״ח פ״א )סה״מ מלוקט ח״א ע׳ רפט(.

א. 62( לשון הכתוב — חיי שרה כד, 

]היינו, לעולמות בי״ע[, יהי׳ הענין דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד )כמבואר שם 
בארוכה(, מ״מ לא הי׳ שייך שם זה בימי משה ודורו של משה, לפי שאז 
היו ישראל במצב כזה שלא הי׳ להם שייכות להמדידה והגבלה דעולמות 
הקושיא  יותר  מובן  ועפ״ז  חד.  בחינת  ולא  זולת  בחינת  שהם  בי״ע, 
שבהמאמר, איך נקראים ישראל שבדור ההוא, ודוקא בזמן הגאולה, בשם 

צבאות הוי׳.

מתרץ בהמאמר, דצבא יש בו ג׳ פירושים. א׳ לשון חיל. ב׳ לשון  ט( וע״ז 
ג׳ מלשון  גו׳.  זמן מוגבל וכמ״ש59 והלא צבא לאנוש עלי ארץ 
צביון ויופי. ומבאר איך שג׳ פירושים אלו ישנם בישראל )הביאור דפירוש 
הא׳ הוא מבאר בהמשך הסעיפים שלאח״ז(. ענין הצביון והיופי שבישראל 
דכמו  יחד.  כלולים  הם  ומ״מ  מדריגות  חילוקי  כמה  בהם  שיש  מה  הוא 
שבגשמיות, כאשר יש רק גוון אחד בלבד, אין בו יופי, כי אם דוקא כאשר 
הוא  ועד״ז  היופי.  תכלית  הוא  אז  ביחד,  כלולים  והם  גוונים,  ריבוי  יש 
מדריגות,  חילוקי  בהם  יש  אחד  מצד  הענינים.  ב׳  בהם  שיש  בישראל, 
שישנם מארי תורה עד למארי רזין וסודות עילאין, וישנם אנשים פשוטים 
אבל  בתמימות.  התומ״צ  את  שמקיימים  טבין,  עובדין  מארי  רק  שהם 
אעפ״כ, כל סוגים הנ״ל שבישראל מתכללים כולם יחד, ומצד זה יש בהם 
תכלית היופי. ויש להוסיף בזה, שענין היופי הוא לא רק שכללות הענין 
)הבא מריבוי גוונים( נקרא בשם יופי, אלא שגם כל פרט ופרט בפ״ע נקרא 
בשם יפה, דמכיון שהכלל הוא מצטרף מכל הפרטים והגוונים יחד, הרי 
שע״י  בהנמשל,  גם  הוא  ועד״ז  ופרט.  פרט  בכל  הוא  שהיופי  מוכרח 
תכלית  יש  יחד,  שמתכללים  ישראל  שבבני  הסוגים  כל  של  ההתכללות 
היופי גם בכל סוג וסוג. ואח״כ מבאר בהמאמר פירוש הב׳ בצבא, דצבא 
שהוא הגבלה ומועד הוא ע״ד ימים יוצרו ולוא אחד גו׳60, דצבא לאנוש 
עלי ארץ, שלכל אחד יש לו זמן קבוע לעבוד עבודתו בעבודת הבירורים.

צ״ל  והעבודה  התומ״צ,  של  הלבושים  הו״ע  דימים  ידוע61  והנה  יו״ד( 
)בהלבושין(,  בהיומין  התלבשות  ע״י  יוצרו  דימים  בהאופן 
ועד כדי כך דאם חסר יומא חדא חסר לבושא חדא. ומקשה כ״ק אדמו״ר 
הצ״צ62, דאינו מובן כ״כ הטעם בגודל נחיצות דהלבושים, דלכאורה הרי 

באתי לגני — תש״כטז



m באתי לגני ה'תש"כ

לתהלים  אור(  )יהל  אוה״ת  63( ראה 

וראה  ואילך(.  תקכז  )ע׳  יוצרו  ימים  עה״פ 

ע׳  בלק  צא.  ע׳  )שבועות(  במדבר  אוה״ת  גם 

ואברהם  ד״ה  א׳תקצט.  ע׳  פינחס  תתקמח. 

זקן שבהערה הקודמת.

שמע״צ  א.  פב,  מטות  לקו״ת  64( ראה 

ג. יז,  א. שה״ש  פה, 

ב.  רסו,  זח״א  וראה  יב.  כח,  65( ויצא 

ועוד. 

ב. כו,  66( ברכות 

ואילך. ג  67( פינחס כח, 

ד, לט. 68( ואתחנן 

א. ב,  69( תענית 

ד(. ז,  )ואתחנן  וידעת  70( ד״ה 

ה. א,  71( בראשית 

א.  נד,  ברכות  משנה  ה.  ו,  72( ואתחנן 

ופרש״י עה״פ. ספרי 

)ע׳  שם  לתהלים  אור(  )יהל  73( אוה״ת 

תקלג(.

בירור העולם הוא ע״י תומ״צ, ולמה צ״ל דוקא בא בימים63, ואי חסרא כו'. 
)ותוכן הענין הוא(, דמאחר שהתומ״צ נעשים  ומבאר הצ״צ בזה בארוכה 
ע״י הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף דוקא, לכן שייך שיהי׳ בזה תערובת 
כו'  ק״נ  מבירור  שיתעלו  הלבושים  לכבס  צריך  ולכך  כו',  זרים  ענינים 
וע״ד  כו'.  לשמה  שלא  מצוות  שיש  מטונפים,  שיהיו  להיות  יכול  דאל״כ 
המבואר64 בענין מעשים טובים, שמעשה לבד אינו מספיק עדיין, כ״א צ״ל 
מעשים טובים ומאירים. ורחיצת מעשה האדם הוא ע״י עבודת התפלה, כי 
עיקר עליית התומ״צ )וכן ההמשכות שע״י קיום התורה ומצוות( הוא ע״י 
התפלה וכמש״נ65 סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. והענין הוא, 
דהנה תפלות כנגד תמידין תקנום66, וכשם שהתמיד הי׳ שנים ליום כו'67, 
תמיד של שחר ותמיד של בין הערבים, עד״ז הוא בתפלה, שהיא עבודה 
הוא  הוי׳  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת  מש״נ68  וזהו  ובלילה.  ביום 
היא  איזו  וכמרז״ל69  התפלה,  עבודת  הוא  לבבך  אל  דוהשבות  האלקים, 
עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה, וההקדמה להעבודה דוהשבות אל 
כמו  היום,  וידעת  דפי׳  בלקו״ת70  ע״ז  ומבאר  היום,  וידעת  הוא  לבבך 
יום  בוקר  ויהי  ערב  ויהי  וכמ״ש71  אחד  ושניהם  הלילה  עם  הוא  שהיום 
אחד, כך והשבות אל לבבך, שכמו שהוא בזמן כך הוא בנפש, שהב׳ לבבות 
שהם היצ״ט והיצה״ר הם שניהם כאחד שגם היצה"ר ישוב לעבודת הוי׳ 
כמ״ש72 בכל לבבך בשני יצריך. וזהו ימים יוצרו, שהוא העבודה דתפלה, 
ולילה שבאדם(,  דיום  )חיבור  כו'  הנפה״ב  בבירור  יום  יום  עבודת  שהיא 
שבזה רוחץ ומכבס לבושי התומ״צ שלו, הנה עי״ז פועל ולא אחד בהם, 
שממשיך מהלא באל״ף, שהוא למע׳ מהשתלשלות, וזה נמשך באחד בהם, 
היינו בהעבודה דתומ״צ למטה, שזהו ע״י הלו בוא״ו, שהם הוא״ו מדות 
דז״א. ועפ״ז מובן הקשר גם עם פירוש הב׳ של הצ״צ73 בענין הלבושים 
דימים יוצרו, שהם המדות עליונות והם הלבושים לנשמה, לכן צ"ל ע״י 
הו׳  עילאין,  היומין  ע״י  דוקא  כי  עילאין,  מיומין  גשמיים ששרשם  יומין 
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ואילך.  119 ע׳  74( סה״מ ה׳שי״ת 

מטו״מ  פ׳  תר״ם  זו  מצה  75( המשך 

ואילך(. נט  )פרק 

א. 76( סוטה מט, 

77( תהלים קיט, פט.

78( ראה תניא שעהיוה״א פ״א.

79( בברכות קריאת שמע.

80( סוף פרק סא.

ס. 81( פרק 

כג. ו,  82( משלי 

יט. כו,  ישעי׳  83( ילקוט שמעוני 

ב. 84( כתובות קיא, 

85( הל׳ דעות רפ״ה.

מדות דז״א, שע״י נמשך למטה, אפשר להיות המשכת בחינת לא באל״ף 
עד למטה בעבודת התומ״צ.

ומזככים  יוצרו, מבררים  בימים  זו  בהמאמר שע״י עבודה  יא( וממשיך 
והיינו דהקשר דעולם,  את העולם, דעושים מקשר קרש, 
העבודה  וע״י  שקר,  זה  הרי  למציאות  עצמו  את  מראה  שהעולם  דמה 
בתומ״צ נתהפך לקרש כו׳ )וכמבואר בארוכה בהסעיפים שלפנ״ז74(. והנה, 
מכיון שצריכים להפך השקר דעולם שהמציאות דעולם תהי׳ קרש למשכן, 
חלק מהושכנתי בתוכם, הרי מובן, שמציאות העולם עצמו תשתנה ותתהפך 
)בהמאמרים  מהר״ש75  אדמו״ר  כ״ק  מבאר  דהנה  הוא,  והענין  לקדושה. 
מאמר  בביאור  ההילולא(  בעל  של  הברית  ואחרי  הלידה  לאחרי  שאמר 
רז״ל76 עלמא אמאי קאים כו׳ ועל איש״ר דאגדתא, דמקשה ע״ז, מהו״ע 
בשמים  נצב  דברך  הוי׳  לעולם  כתיב77  הלא  קאים  אמאי  עלמא  שאלתו 
ובטובו מחדש בכ״י  וכמ״ש79  שדבר ה׳ עומד תמיד בהשמים להחיותו78, 
ומבאר  קאים.  מאי  על  עלמא  לשאול  כלל  מקום  אין  וא״כ  מע״ב,  תמיד 
לכן  מחבירו76,  מרובה  קללתו  בכ״י  ביהמ״ק,  דמשחרב  דמאחר  בזה80, 
בארץ.  תקומה  לישאר  שיוכלו  תקומה  שישאר  היינו  קאים,  אמאי  עלמא 
וע״ז מתרצת הגמרא דהוא ע״י איש"ר דאגדתא, שמי׳ רבא דוקא, שלמעלה 
מז׳ שמות שאינם נמחקים, כי דוקא בכח זה שיהי׳ קאים עלמא גם בהמצב 
ופנימיות  סודות  שהוא  דוקא,  אגדתא  ע״י  נמשך  וזה  וכו׳.  יום  לך  דאין 
התורה, וכמבואר בארוכה בהמאמר שם. אמנם לכאורה עדיין אינו מובן, 
הוא דבר שישנו  חבירו  יום שאין קללתו מרובה משל  לך  זה שאין  הרי 
במציאות בעולם כפשוטו, ומה משתנה ע״י ההמשכה דאגדתא. וי״ל שזהו 
מה שמקדים לבאר81, שע״י עבודת האדם נמשך בחינת ותורה אור82, דטל 
אדם  של  פניו  מאור  דומה  שאינו  מחייהו84,  תורה  ואור  מחייהו83  תורה 
להכיר  יכולים  ותנועותיו  אדם  שמהילוך  הרמב״ם85  וכמ״ש  תורה,  בעל 
עסקיו  ובכל  בהליכתו  ניכר  הוא(  הנה  חכם  )להיותו  שהחכם  פנימיותו, 
ודרכיו שהוא חכם, והיינו שזהו שינוי הניכר בהאדם, וכמ״ש שם בהמאמר 
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ואילך.  ב  נז,  להצ״צ  סהמ״צ  86( ראה 

ד״ה ברוך שעשה נסים תרס״ד )סה״מ תרס״ד 

גם  וראה  קלה(.  ס״ע  תשנ״ד(  קה״ת  )הוצאת 

לגני  באתי  )סה״מ  תשכ״ב  לגני  באתי  ד״ה 

ח״א ע׳ קסא(.

נט, א. 87( ראה סהמ״צ שם 

נד(. ע׳  )סה״מ פר״ת  88( פר״ת 

ס. ח,  89( מלכים א 

נ(. )ע׳  90( סה״מ פר״ת שם 

91( „הכל יודוך״ בתפלת שחרית דשבת.

ב  לחלק  הקדמה  נבוכים  92( מורה 

א־ג(. )הקדמה 

היינו  כו׳,  האדם  בגוף  למטה  עד  מאירה  ועבודתו  תורתו  אור  שהארת 
שהפעולה של אור התורה וטל תורה ניכרת גם בהמציאות דעולם למטה. 
היינו  לקדושה,  מתהפך  עצמו  העולם  דשקר  בהמאמר  שמבאר  מה  וזהו 
שממציאות ושקר העולם עצמו עושים קשר עם הקב״ה, ומזה נעשה קרש 

למשכן, לושכנתי בתוכם.

יב( ומסיים בהמאמר, דלכן נקראים ישראל בשם צבאות הוי׳ שהם מגלים 
עבודתם  דבל  מוגבל,  זמן  הוא  וצבא  הוי׳,  גילוי  וממשיכים 
ע״י  ויתגלה  שיאיר  אחד,  לו  יהי׳  לכאו״א,  שניתן  יוצרו  בהימים  אשר 
עבודתו בחינת ד׳ אחד. והנה מדייק בהמאמר, דזה שצבא הוא לשון זמן, 
הזמן  ענין  ישנו  הנה  כי  שלמטה.  הזמן  שזהו  דוקא,  מוגבל  זמן  הוא 
בבחינות  אבל  מטי87,  ולא  מטי  הו״ע  ובשרשו  דרו״ש,  כהענין  למעלה86, 
אלו אא״פ לומר שהם בבחינת זמן מוגבל, אבל הדיוק בתיבת צבא הוא, 
שהוא זמן מוגבל דוקא, דזהו מש״נ59 צבא לאנוש עלי ארץ, שהוא הזמן 
בעוה״ז,  למטה  מוגבל  בהזמן  העבודה  ע״י  ודוקא  דוקא.  בעוה״ז  למטה 
הימים יוצרו שניתן לכאו״א, ממשיכים הלו אחד בהם, שממשיכים בחינת 
האחד. ויובן זה ע״פ מה שמבאר כ״ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע בד״ה למען 
דעת כל עמי הארץ88, דדעת הוא מלשון שבירה, ופי׳ למען דעת כל עמי 
הארץ גו׳89 הוא, שעבודת בני ישראל ביחוד הוי׳ ואלקים, פועלת גם בעמי 
הארץ ַאז זיי ווערן אויך צוברָאכן. ומבאר בזה90, דזהו מש״א91 אין ערוך 
לך ה״א בעוה״ז, היינו שהאי״ע אינו ניכר בעולמות העליונים, כ״א בעוה״ז 
שיעור,  בעלי  התהוות  להיות  דא״א  הרמב״ם92,  מאמר  ע"ז  ומביא  דוקא. 
דהיינו בעלי גבול, יש מיש לאין סוף. ומאחר שרואים שישנם בעלי שיעור 
ובעלי גבול שהתהוותם הוא בדרך יש מיש, בהכרח לומר שיש לזה קץ, 
ובמילא מובן שישנו אין המהווה שהוא באי״ע. משא"כ באור מכיון שהאור 
אפשר  שהרי  דאי״ע,  הענין  מצ״ע  בהאור  רואים  אין  המאור,  מעין  הוא 
לומר שהתהוותו מהמאור הוא באופן דערך ודרגא, אלא שירד כמה וכמה 
דרגות. ומוסיף בזה עוד ענין, דלאחר שבאים לידי הכרה שההתהוות הוא 
באי״ע, שזה בא ע״י עוה״ז דוקא, דמכיון שיש התהוות בעלי גבול ובעלי 

יט יו״ד שבט
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93( סה״מ תרס״ח ע׳ קפט ואילך. המשך 

תער״ב ח״א ע׳ קלה. ח״ב ס״ע א׳קמד ואילך.

ואילך.  125 ע׳  94( סה״מ ה׳שי״ת 

ועוד.  .3 ע׳  95( סה״ש קיץ ה׳ש״ת 

נאמר  דאם  באי״ע,  הוא  האור  שגם  לומר  מכריח  זה  הנה  כנ״ל,  שיעור 
דהתהוות האור מהמאור הוא באופן של ערך ועילה ועלול, נמצא דהמהווה 
מתלבש בענין של ערך והשתלשלות, והרי זה היפך הענין דאי״ע. דמאחר 
שרואים שענין העצם הוא באי״ע, הרי מובן שהאי״ע שלו הוא בכל עניניו, 
ולכן  למאור.  באי״ע  הוא  האור  שגם  לומר  מכריח  עצמו  זה  ענין  הנה 
אמיתית השם שאפשר לומר על עצמות הוא בורא93, כי שם מאור הרי זה 
איזה תואר, והתואר היחידי שאפשר לומר על עצמות הוא בורא, כי שם 
בורא אין זה תואר על עצמות כ״א שמורה שישנו הענין דהתהוות היש 
ובעל שיעור ומוגבל. ובזה יובן שהעילוי שבעוה״ז הוא בשני ענינים, זה 
למעלה מזה, שלא רק שענין דאין ערוך נרגש רק בעוה״ז, אלא שמעוה״ז 
באים לידי ההכרה והידיעה דגם העולמות שלמעלה הם ג״כ בדרך אי״ע. 
דזהו הביאור על מה שמבאר בהמאמר דדוקא ע״י העבודה בזמן מוגבל 
שניתן לכאו״א, ממשיך בחינת אחד, ואינו מספיק הבחינה דרו״ש שבזמן 
או אפילו למעלה יותר מטי ולא מטי, להמשיך הימים יוצרו ולו אחד בהם, 
כי עבודה זו המבואר בהמאמר שיהי׳ לו אחד, שיאיר ויתגלה ע״י עבודתו 
בחינת ד׳ אחד הוא בחינת אחד כפי שהוא בדרגת יחיד, בחינת אחד ואין 
שני לו, ובחינה זו ממשיכים רק ע״י העבודה בזמן המוגבל, כי דוקא זה 
זיך אין דערויף ָאּפ עצומ״ה, בחינת בורא כנ״ל, שזהו  מורה ַאז עס גיט 
התואר היחידי שאפשר לומר עליו. וזה פועל ג״כ הגילוי דאי״ע דעצומ״ה 
בני  עבודת  ע״י  שדוקא  בהסעיף  וכנ״ל  שבינתיים,  העולמות  בכל  ית׳ 
ישראל למטה באתכפיא ואתהפכא הרי זה פועל עילוי במלאכים מלמטה 
נשמה  לענין  ועד  בגנים,  היושבים  לנשמות  עד  למעלה מעלה,  עד  מטה 

מנשמה נאצלת.

חיל  מלשון  צבא  הצבא,  אנשי  שהם  ישראל,  בני  פועלים  כ״ז  והנה  יג( 
כמבואר בהסעיפים לאח״ז94, ע״י שעבודתם בבחינת צביון ויופי, 
באופן של התכללות בעצמו, והתכללות כולם )כל ישראל( יחד, מתוך אהבת 
ישראל, שזהו הכלי לואהבת את ה׳ אלקיך95, שה״א לוקחים )נעמט מען( ע״י 
אהבה, ועוד למעלה מאהבה סתם, עד לאהבת עצם לעצם, הנה עי״ז פועלים 
איהו  דלאו  הריבוי  הו״ע  מצ״ע  שצבאות  היות  דעם  הוי׳,  צבאות  שיהי׳ 
הוי׳  רק שממשיכים  ולא  הוי׳,  צבאות  שיהי׳  פועלים  חד  וגרמוהי  וחיוהי 
בעולמות בי״ע, אלא עוד יותר מזה שעושים מהעולם שיהי׳ בדרגא דעולם 

באתי לגני — תש״ככ
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רבה  קהלת  יב.  שם,  ט.  מב,  96( מקץ 

)בסופו(. ד  פ״א, 

ד, ח. 97( ע״פ קהלת 

הוי׳, שהוא  כ״א צבאות  )סתם(,  וזהו הדיוק שנאמר לא צבאות  האצילות. 
זאת,  זה בהשם צבאות אלא עוד  ולא רק שפועלים  הוי׳  ובטל לשם  טפל 
שישראל ע״י עבודתם, הפכו בחינת מצרים, ערות הארץ96, שגלות מצרים 
הי׳ גלות היותר תחתון, ועשו אותו טפל ובטל לשם הוי׳, שהוא הפנימיות 
מכל הז׳ שמות שאינם נמחקים. וכל זה נעשה רק ע״י העבודה בזמן מוגבל 
דוקא, וע״י אופן העבודה דהתכללות ואופן העבודה של חיל. וזהו תכלית 
העבודה ותכלית העילוי שגם היושבים בגנים נצרכים לזה, וחברים שהם 
מלאכי השרת צריכים לאלו שמבקשים השמיעני, לתומ״צ של ישראל, כי 
רק בני ישראל יכולים לפעול )בכל מקום שהם( שיהי׳ צבאות הוי׳, שאצילות 
ועי״ז  יוצרו למטה דוקא.  יאיר בגילוי, שזהו ע״י העבודה דתומ״צ דימים 

פועלים הולו אחד בהם, בחינת אחד ואין שני לו97.

באתי לגני, לגנוני, למקום שהי׳ גנוני בתחילה, למעלה יותר מעולם  וזהו 
עצם  ע״י  ומהות  דעצמות  ית׳  לו  דירה  די  מ׳נעמט  ַאז  האצילות. 
הנשמה, שמתקשר עם העצם שלמעלה, וזה נעשה דוקא בעוה״ז התחתון, 
מקדש  לי  ועשו  ית',  לו  משכן  שנעשה  הוי׳,  צבאות  בחינת  וממשיכים 
ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, שיתגלה בגילוי בביאת משיח צדקנו 

בעגלא דידן ממש.

A
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בס״ד יו״ד שבט ה׳תש״מ.

הנחה

ההילולא  בעל  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ע״ז  ומביא  כלה1,  אחותי  לגני  באתי 
רבה2  במדרש  דאיתא  שלו,  וההילולא  ההסתלקות  ליום  במאמרו 
לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי ]היינו עיקר דירתי[ בתחלה, דעיקר שכינה 
בתחתונים היתה, וע״י ז' הענינים הבלתי רצויים נסתלקה השכינה מלמטה 
ואח״כ עמדו  ולעילא3, עד לרקיע השביעי,  קוב״ה סליק לעילא  למעלה, 
שבעה צדיקים והורידו את השכינה מלמעלה למטה, עד שבא משה שהוא 
השביעי וכל השביעין חביבין4 והורידה למטה בארץ. וזהו צדיקים יירשו 
את  ולהמשיך  להשכין  היא  הצדיקים  דעבודת  עלי'5,  לעד  וישכנו  ארץ 
מרום  עד  שוכן  בבחי'  שהיא  )כמו  עד  בחי'  למטה,  מלמעלה  השכינה 
למטה  תחתון  שאין  התחתון  בעוה״ז  בארץ,  למטה  עלי',  ישכינו  וקדוש( 
ממנו. והנה התחלת ההמשכה למטה שע״י משה היתה בעת מ״ת כמ״ש6 
המשכן  בעשיית  זה  הי'  ובגילוי  בקביעות7  אבל  סיני,  הר  על  הוי'  וירד 
כמ״ש8 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וממשיך בהמאמר, שהמשכת עיקר 
שכינה בתחתונים )ושכנתי בתוכם( נעשית ע״י העבודה דאתהפכא חשוכא 
לנהורא. וזהו מה שהמשכן הי' מעצי שטים, שמהם נעשו הקרשים, כמ״ש9 
ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, קרש הוא אותיות שקר 
והוא השקר דעולם, הבא מהשטות דלעו״ז, אין אדם עובר עבירה אא״כ 
עצי  למשכן  הקרשים  את  דועשית  העבודה  וע"י  שטות10,  רוח  בו  נכנס 
)עצי שטים(,  דקדושה  לשטות  דלעו״ז  עומדים, שמהפכים השטות  שטים 
ושכנתי  נעשה  עי״ז  למשכן(,  )קרשים  המשכן  לקרש  דעולם  השקר  את 
לשון  דיוק  בהמאמר  ומוסיף  בתחתונים.  שכינה  )עיקר(  המשכת  בתוכם, 
הכתוב ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד11, 

ה, א. 1( שה״ש 

וש״נ. 2( שהש״ר שם. 

ב. עה, רע״א. כ,  זח״ג  3( ראה 

יא. 4( ויק״ר פכ״ט, 

לז, כט. 5( תהלים 

כ. יט,  6( יתרו 

7( אף שבערך ביהמ״ק נקרא אוהל )ש״ב ז, ו. שהש״ר פ״א טז ]ג[(, ואדרבא — דוקא מעשה 

א(. ט,  )סוטה  נצחיים  משה 

8( תרומה כה, ח.

טו. כו,  9( שם 

א. ג,  10( סוטה 

ובכ"מ. ב.  כ. שכו,  א. שכה,  א. רא,  11( של״ה סט, 

כב
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דבכאו״א מישראל ע״י העבודה דאתהפכא חשוכא לנהורא, עי״ז שוכן בו 
עיקר שכינה כמו שהי' בתחלת הבריאה, באתי לגני לגנוני, למקום שהי' 

עיקרו בתחלה, ונעשה עיקר דירה בתחתונים.

לי  )ועשו  זה  שענין  מובן,  הרי  נצחית12,  היא  שהתורה  מכיון  והנה  ב( 
מקדש ושכנתי בתוכם( הוא נצחי במשך כל הדורות, גם בזמן 
הגלות, כאשר מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שגם 
בהם13(  וחי  בהו  )דכתיב  והמצוות  ההוראות  כל  )ברוחניות(  ישנם  אז 
התלויות במשכן ומקדש. ועד״ז הוא גם בנוגע לכל הפרטים שהיו ביציאת 
מצרים, וגם לפנ״ז בגלות מצרים, שהם הוראות נצחיות בכל דור ודור, עד 
וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר  וכמו שידוע14 בענין  היום הזה. 
ובלבנים גו'15, שגם עכשיו בגלות האחרון ישנה העבודה בחומר ובלבנים 
)כמו שהיא ברוחניות(, בחומר דא ק״ו ובלבנים דא לבון הלכתא16, ועי״ז 
)לאחרי  מצרים  דיציאת  הגאולה  בדוגמת  העתידה,  לגאולה  אח״כ  יזכו 

העבודה קשה בחומר ובלבנים גו'(, ובני ישראל יוצאים ביד רמה17.

גודל העילוי דעסק התורה בזמן הגלות, מבאר בעל ההילולא  ג( והנה 
בסעיף העשירי ]העשירי יהי' קודש18[ דהמשך המאמרים דיום 
ההילולא, שסעיף זה הוא הסיום והחותם של מאמר השני דההמשך, ד״ה 
עה״פ(,  פרש״י  )ע״פ  השמיעני19  לקולך  מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת 
אמר הקב״ה לכנס״י את הפזורה בגולה ורועה בגנים של אחרים כו׳ ובכ״ז 
שהם  החברים  הנה  בתורה,  לעסוק  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  יושבת 

מלאכי השרת )וגם הקב״ה, כביכול20( מקשיבים לקולך.

וממשיך בהמאמר, דעש״ז נקראים ישראל צבאות הוי' כמ״ש21 ויהי בעצם 
היום הזה יצאו כל צבאות הוי' מארץ מצרים. דשם זה )צבאות 
הוי'( ניתן לישראל ביציאתם ממצרים דוקא22. ויש לבאר קישור הענינים, 

12( תניא רפי״ז.

ה. יח,  13( אחרי 

ובכ״מ. ואילך.  ע׳ ח  ואילך. אוה״ת שמות  14( תורה אור שמות מט, א 

יד. א,  15( שמות 

א. 16( זח"ג קנג, 

ח. יד,  17( בשלח 

א. זח״ב רעא,  וראה  כז, לב.  18( ל׳ הכתוב — בחוקותי 

יג. ח,  19( שה״ש 

כו'. ופמליא שלי  אני  20( ראה בתחלת המאמר שם ממד״ר: אמר הקב״ה 

יב, מא. 21( בא 

22( כמפורש בההמשך רפי״א.

כג יו״ד שבט
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כי מה שבזמן יצי״מ נקראו ישראל צבאות הוי' הוא מצד הניצוצות )הצבאות( 
שנתבררו בגלות מצרים )כמשי״ת לקמן23(. וזהו הקשר דענין מה שישראל 
נקראים צבאות הוי' לענין היושבת בגנים, כי ע״י העבודה דכנס״י בעסק 
התורה וקיום מצוותי' כשהיא פזורה בגולה ורועה בגנים של אחרים, עי״ז 

מבררים את הניצוצות שבגלות, בדוגמת וינצלו24 את מצרים.

גם  הם  נקראים  הוי׳  צבאות  בשם  נקראים  שישראל  למה  נוסף  והנה 
ויהי בעצם היום הזה  צבאות25 )כמו שמביא בהמאמר הפסוקים26 
הוציא הוי׳ את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, כי בעצם היום הזה 
הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים(. וההפרש בין צבאות הוי׳ לצבאות 
נטפל  שהצבאות  סמוך,  לשון  הוא  בחיריק(  )צבאות  הוי׳  שצבאות  הוא27, 

להוי׳, וצבאות )צבאות בשוא( הוא ענין בפני עצמו.

ידוע דמה שישראל נק׳ אדם הוא על שם אדמה לעליון28. שמזה  ד( והנה 
להשם  זה  שייך  צבאות  בשם  )גם(  נק׳  שישראל  דמה  מובן, 
צבאות, שהוא מז׳ השמות שאינן נמחקין29. ויובן זה ע״פ מ״ש כ״ק אדמו״ר 
הזקן30 ששם צבאות נתגלה ע״י הנביאים, כדאיתא31 שמיום שברא הקב״ה 
את עולמו לא הי׳ אדם שקראו להקב״ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו 
ועיקר  זה.  בשם  בנבואה  לפתוח  שלך  בן  עתיד  הקב״ה32  ואמר  צבאות 
ראשון  בית  זמן  בסוף  שהיו  האחרונים  בנביאים  הי׳  זה  בשם  הנבואה 
ובהתחלת הגלות, שרוב נבואתם הי׳ בשם זה. והנה הגם שדברי הנביאים, 
לנבואת  בנוגע  ]ואפילו  תורה  מדברי  במדריגה  למטה  הם  קבלה,  דברי 
למטה  שהם  ועאכו״כ  כמשה,  בישראל  עוד  נביא  קם  ולא  כתיב33  משה 
מדברי תורה[, אעפ״כ שם צבאות לא נזכר בתורה כ״א בנביאים דוקא, ויש 

ס, ג. 23( סעי ט, מתו״א בא 

הניצוצות  בירור  ס״ח[ שהו״ע  בפנים  לקמן  גם  וראה  ]ובכ״מ.  ובתו״א שם  לו.  24( בא שם, 

שהיו במצרים.

25( כמובן גם ממה שמבאר בהמאמר )פ״י( ג׳ הפירושים דצבא )צבא סתם(. ובהקיצור שם: 

צבאות. ישראל  נק׳  עש״ז 

יז. נא.  26( בא שם, 

ב. 27( ראה תו״א שם. תו״ח שמות קמא, 

ובכ״מ. ב.  ב. שא,  כ,  28( של״ה 

29( שבועות לה, סע״א )ושם ע״ב שכן הלכה(. רמב״ם הל׳ יסוה״ת פ״ו ה״ב. טושו"ע יו״ד 

סרע״ו ס״ט. שו״ע אדה״ז חאו״ח ספ״ה ס״ג.

30( תו״א ר״פ בא.

ב. 31( ברכות לא, 

32( תו״א שם.

וראה רמב״ם שם פ״ז ה״ו. י.  33( ברכה לד, 
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מעלה בדברי נביא על דברי תורה. וכמו שמצינו שהעובר על דברי נביא 
עונשו קשה יותר מעובר על כו״כ דברי תורה34, ומזה מובן שכן הוא גם 
בנוגע להפגם35. ועפ״ז מבאר כ״ק אדמו״ר האמצעי בארוכה36, זה שהעונש 
מ(דברי  )כו״כ  על  מעובר  יותר  קשה  נביא  דברי  על  העובר  של  והפגם 

תורה שייך לזה ששם צבאות נמשך ע״י הנביאים דוקא.

ה( והענין הוא, הנה פירוש שם צבאות הוא אות הוא בצבא שלו37, והיינו 
דצבא הוא ריבוי נבראים, והשם צבאות, אות הוא בצבא שלו, 
שם  בענין  בתו״א38  וכמבואר  בנבראים.  שנמשך  כמו  האלקות  בחי׳  הוא 
צבאות, שצבאות הוא לשון חיילות והם גדודי נשמות ומלאכים דבריאה 
ש)מצד עצמן( אינן אלקות כלל. וזהו ההפרש בין שם צבאות לשאר השמות 
שאינן נמחקין, דכל השמות מורים על אוא״ס כמו שהוא באצילות שהוא 
עולם האחדות, איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד39, משא״כ שם צבאות 
דפרודא40  עלמי  שהם  בבי״ע,  ומתלבש  שנמשך  כמו  אוא״ס  על  מורה 
רק  )ולא  בגמרא42  מ״ד  יש  שלכן  יפרד.  ומשם  כמ״ש41  נפרדים  נבראים 
קס״ד( שצבאות אינו שם קודש, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל. 
וגם לפי מה דקי״ל43 דצבאות הוא מהשמות שאינן נמחקין, הנה שם זה 
קאי על אוא״ס כמו שנמשך ומתלבש בנבראים. וי״ל הבי׳ ע״פ מה דאיתא 
בזהר ובתקו״ז ובכתבי האריז״ל44 ששם צבאות הוא בנצח והוד45, כי נצח 
והוד הם לבר מגופא, היינו שענינם הוא )לא בשביל האצילות גופא, כי 
אם( בכדי להמשיך בעולמות בי״ע שלמטה מאצילות, וע"ד הידוע46 שנו״ה 

הן כליות יועצות בכדי להשפיע להבן ולהתלמיד.

בכו״כ  משא״כ  ה״ב(,  פ״ט  שם  )רמב״ם  ביד״ש  מיתה  חייב  נביא  דברי  על  34( שהעובר 

מדברי תורה.

)תניא פכ״ד בהגה״ה(. 35( שהרי העונש הוא לפי ערך הפגם 

ואילך. 36( תו"ח שם, סע"א 

אדון  רע"א:  טז,  ובחגיגה  ד'.  סעיף  פר"ת  גו'  היום  בעצם  ד"ה  שכט.  ע'  בא  37( אוה"ת 

הוא בצבא שלו.

ב(. )ס,  38( ר״פ בא 

זהר בהקדמה. 39( תקוני 

ובכ״מ. ב.  ו,  40( תו״א בראשית 

י. ב,  41( בראשית 

ב. 42( שבועות לה, 

.29 43( שבועות שם. מקומות שבהערה 

44( זח״ג יא, ב. אד״ז )בזח״ג( רצו, א. תקו״ז תי״ח. ועוד )הובאו בפרדס שער השמות פי״ב 

ועוד. פ״ו.  ובי״נ למאו״א מע׳ צבאות(. ע״ח שער השמות פ״ג. 

גיקטליא. 45( כמובא גם בההמשך רפי״א משערי אורה לר״י 

ב(. )קכד,  46( אגה״ק סט״ו 

כה יו״ד שבט
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מה ששם צבאות לא נזכר בתורה כ״א בנביאים דוקא, כי משה  ו( וזהו 
רבינו הי׳ נשמה והנהגה דאצילות, שלכן נקרא משה על שם מן 
ע״י  שניתנה  התורה  וכן  אצילות.  בחי׳  הוא  חכ׳  מים  משיתיהו47,  המים 
משה ונקראת על שמו כמ״ש48 זכרו תורת משה עבדי היא בחי׳ אצילות. 
ולכן לא נזכר בתורה שם צבאות, כי שם צבאות מורה )כנ״ל( על אוא״ס 
ביהושע  מ״ש50  ע״ד  והוא49  מאצילות.  שלמטה  בנבראים,  שנמשך  כמו 
ויאמר לא כי אני שר צבא ה׳ עתה באתי, ואמרו רז״ל51 עתה באתי אבל 
משה רבך לא קיבלו. דבימי משה, פני משה כפני חמה52, הי׳ המשכת בחי׳ 
אצילות, וגם הנהגת המלחמות53 לא היתה ע״י שר צבא ה׳ כ״א כמ״ש54 
הוי' ילחם לכם. דזהו מה שביצי״מ וקרי"ס היו נסים נגלים יוצאים מדרכי 
הי׳ לבוש הטבע כלל, לפי שהמלחמה היתה ע״י שם  הטבע לגמרי שלא 
הוי׳, בחי׳ אצילות. משא״כ לאחרי הסתלקות פני משה כפני חמה וההנהגה 
היתה ע״י פני יהושע כפני לבנה52 הנה אז דוקא בא שר צבא הוי׳, עתה 
ע״י שר צבא  )ע"י שהנהגת המלחמה היתה  אז  והגם שגם  )דוקא( באתי. 
הוי׳( היו כמה נסים שלמעלה מהטבע, מ״מ כללות המלחמה היתה קצת 
בלבושי הטבע, ולא כהמלחמה בימי משה שהיתה למעלה מלבושי הטבע 
לגמרי, הוי׳ ילחם לכם. וזהו ענין שם צבאות שנמשך ע״י הנביאים, אות 
הוא בצבא שלו, שגם בנבראים דבי״ע )צבא( יהי׳ אות הוא ית׳ ממש בצבא 
הוא  זה  וענין  באצילות.  כמו  חד  וגרמוהי  איהו  יהי׳  בבי״ע  שגם  שלו, 
למעלה מבחי׳ שר צבא הוי׳ )שהי׳ ביהושע(, כי שר צבא הוי׳ הוא מלאך, 
נעשה  בבי״ע  גם  כי  נמחקין,  שאינן  שמות  מז׳  הוא  צבאות  שם  משא״כ 
איהו וגרמוהי חד. וזהו מה ששם צבאות נתחדש ע״י הנביאים, כי הנביאים 
המשיכו שגם בכלים דבי״ע תהי׳ התלבשות אוא״ס ב״ה בתכלית היחוד, 
שנקרא  כמו  צבאות,  בשם  ית׳  הוא  נקרא  ועי״ז  דאצילות,  בכלים  כמו 
שאיהו  )לפי  דאצילות  הכלים  על  שמורים  וכו'(  אלקים  )א־ל,  בהשמות 
ומלאכים  נשמות  גדודי  חיילות,  )לשון  הצבאות  גם  כי  חד(,  וגרמוהי 

דבריאה( נעשו חד עמו ית׳, כמבואר בארוכה בתו״א38.

י. ב,  47( שמות 

א. וראה שבת פט,  ג, כב.  48( מלאכי 

.37 וד״ה בעצם היום שבהערה  49( ראה אוה״ת 

יד. ה,  50( יהושע 

ב. זח״ג רפו,  יח.  ג. תנחומא משפטים  51( ב״ר פצ״ז, 

ובכ״מ. א.  52( ב״ב עה, 

ו(. )שמו״ר פ״ג,  )בכלל( שייכת לשם צבאות  53( אף שמלחמה 

יד. יד,  54( בשלח 
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ענין הנ״ל בשם צבאות שאיהו וגרמוהי חד גם בבי״ע, כותב כ״ק  ז( והנה 
אדמו״ר הצ"צ55 שבע״ח לא מצינו זה. שמזה משמע שזהו חידושו 
מציין  אינו  הצ"צ  אדמו״ר  שכ״ק  ממה  כדמוכח  הזקן,  אדמו״ר  כ״ק  של 
ע״י  שנעשה  צבאות  דשם  והעילוי  החידוש  גודל  ומובן  לזה.  אחר  מקור 
עבודת בנ״י כמו שישראל הם במעמד ומצב דזמן הנביאים )לאחרי הזמן 
דפני משה כפני חמה(, ובפרט כמו שישראל הם במעמד ומצב דזמן נביאים 
בהזמן  ועד״ז  הגלות,  זמן  ותחלת  ראשון  בית  בסוף  שהיו  האחרונים 
]דענין  נפרדים  נבראים  הם  עצמם  שמצד  בי״ע  בעולמות  שגם  שלאח״ז, 
וגרמוהי חד  איהו  יהי׳  עולם האחדות[  באצילות,  הוא  וגרמוהי חד  איהו 
ובכ״ז  קודש  שם  הוא  שצבאות  להפס״ד  הפי׳  שזהו  וי״ל  באצילות.  כמו 
זה שצבאות הוא  כי  ישראל57,  )כבגמרא56(, ע״ש  נקרא ע״ש צבאות שלו 
העבודה  ע״י  נעשה  זה  חד,  וגרמוהי  איהו  בבי״ע  שגם  היינו  קודש,  שם 
דישראל, כנ״ל. וזה נעשה ע״י המשכת אור ממקום עליון ביותר58, שנעלה 
גם מבחינת התורה )כמו שהיתה בגילוי בזמן משה(. שהרי בתורה לא נזכר 
שם צבאות )היינו שמצד בחינת התורה, הענין דאיהו וגרמוהי חד הוא רק 
באצילות(, ובכדי שיהי׳ איהו וגרמוהי חד גם בבי״ע צריך להמשיך ממקום 

עליון יותר.

תורת  ידועה  דהנה  הבירורים.  עבודת  ע״י  היא  זו  המשכה  והנה  ח( 
ישנם  ישראל  של  ברשותו  שנמצא  דבר  שבכל  הבעש״ט59, 
ובזה מבאר מה שהתורה חסה  נשמתו.  קדושים השייכים לשרש  ניצוצין 
)וכן  שהממון  מכיון  כי  ממונם(,  רק  שהוא  )אף  ישראל60  של  ממונם  על 
שארי דברים( הוא של ישראל, זה מורה )שהרי כל הענינים הם בהשגחה 
פרטית( שניצוצות אלו שייכים לשרש נשמתו, והבירור דניצוצות אלו הוא 
אותם  ומעלים  ומזככים  הניצוצות  את  שמבררים  וע״י  מעבודתו,  חלק 
לשרשם הם מוסיפים עילוי גם בו. דכמו״כ הי' בגלות מצרים, שע״י וינצלו 
דגן61  בה  שאין  וכמצודה  דגים  בה  שאין  כמצולה  שעשאוה  מצרים  את 
שביררו את הניצוצות השייכים לעלמא דאתכסיא )כמצולה שאין בה דגים( 

55( אוה״ת שם ס"ע שכח.

.37 וראה לעיל הערה  א.  טז,  56( חגיגה 

)בפרשתנו( צבאות. 57( שנקראו 

הוי׳  על  מבחי׳  להמשיך  הוצרך  צבאות  בחי׳  להמשיך  „שכדי  ג(,  )ס,  שם  תו״א  58( ראה 

הוי׳״. היינו למעלה משם 

סי׳ קט. סי׳ ריח. צוואת הריב״ש  59( כתר שם טוב 

וש״נ. א.  כז,  60( ר״ה 

ב. ט,  לו. ברכות  יב,  61( בא 

כז יו״ד שבט
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והניצוצות השייכים לעלמא דאתגליא )כמצודה שאין בה דגן(, עי״ז נעשה 
בענין  בארוכה  מהר״ש62  אדמו״ר  כ״ק  שמבאר  וכמו  בישראל.  גם  עילוי 
ויהי בשלח פרעה את העם שהי' משלח פארות וענפים ועושה פרי למעלה 
תוספות  בהם  נעשה  מצרים  בגלות  שביררו  הניצוצות  שע״י  העם,  את 
וזרעתי׳ לי בארץ63, דענין הזריעה  )גבי גלות מצרים(  וריבוי. דזהו מ״ש 
הוא כמרז״ל64 כלום אדם זורע כור65 אלא כדי להוציא כמה כורין, היינו, 
דמה שישראל נזרעו בגלות מצרים הוא בשביל ההוספה שנעשה בהם ע״י 
בירור הניצוצות. כמו שמבאר כ״ק אדמו״ר מהר״ש בארוכה כמה פרטים 

בענין ההוספה שנעשה ע״י בירור הניצוצות.

מ״ש ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי׳ מארץ מצרים  ט( וזהו 
ולאח״ז כתיב ויהי בעצם היום הזה הוציא הוי׳ את בנ״י מארץ 
מצרים על צבאותם, צבאות הוי׳ לשון סמוך הם הצבאות שנתבררו בגלות 
מצרים ונתעלו ליכלל בשם הוי', שלכן נק' צבאות הוי' לפי שהם טפלים 
וסמוכים ונכללים בשם הוי'66. ומצד הניצוצות שנתבררו ע״י ישראל, גם 
ישראל נק' צבאות הוי'. ויתירה מזו — הוציא הוי' את בני ישראל גו' על 
צבאותם הוא זה שישראל הם למעלה מבחי' הניצוצות שנתבררו66. דמכיון 

שישראל הם המבררים את הניצוצות הרי הם למעלה מהם.

השייכות דצבאות הוי' ועל צבאותם להשם צבאות, דע״י העבודה  וזוהי 
דבירור הניצוצות והתכללותם בהוי', צבאות הוי', שע״י עבודה זו 
נעשים ישראל על צבאותם, למעלה מבחי' הניצוצות, הנה עי״ז ממשיכים 
שהיא  כמו  התורה  מבחינת  )שלמעלה  ביותר  עליון  ממקום  אור  ריבוי 
בגילוי(, ואור זה בוקע את כל הפרסאות והמסכים שבין אצילות לבי״ע, 

עד שגם בבי״ע נעשה איהו וגרמוהי חד כמו באצילות.

הענין )השייכות דצבאות הוי׳ לשם צבאות( בעומק יותר, הנה  י( וביאור 
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  ומבאר  והוד.  בנצח  הוא  צבאות  שם 
הנפש,  בעצם  ומושרש  נטוע  הנצח  שמדת  ההילולא67,  דיום  בההמשך 
דמדת  העבודה  ע״י  ולכן  הנפש.  מעצם  מתגלה  המלחמה  נצחון  ובשביל 
הנצח, נצחון המלחמה )עם נה״ב(, נמשך ומתגלה מעצמות אוא״ס, כמבואר 

ויהי בשלח פרעה — ביאור על בשלח פרעה שבתו״א. 62( בסה״מ תרכ״ז ד״ה 

ב, כה. 63( הושע 

ב. פז,  64( פסחים 

סאה. ובפסחים שם:  )ס״ע קט(.  ובסה״מ תרכ״ז  )ר״פ בשלח(  65( כ״ה בתו״א 

ג. ס,  66( תו״א בא 

ואילך. 67( פי״א 

באתי לגני — תש״מכח



yבאתי לגני ה'תש"מ

בארוכה בההמשך, ובארוכה יותר )עם כמה פרטים נוספים( בדרושי כ״ק 
אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע68, עד לענין צדקת פרזונו בישראל69, פרזונו לשון 
ממדוה״ג.  למעלה  חומה,  בלי  ירושלים  תשב  פרזות  מ״ש70  ע״ד  פרזות 
ועפ״ז יובן מה שע״י העבודה דצבאות הוי׳ ממשיכים שם צבאות, דהנה 
צדיקים72(,  בנשמותיהן של  נמלך  במי  )בענין  תורת הרב המגיד71  ידועה 
)קודם כל סדר ההשתל׳ שאודותו נמלך( הי׳  דישראל גם קודם שנבראו 
נחקק צורתם בו ית׳. וע״י עבודת בנ״י נמשך ומתגלה ענין זה. ולכן ע״י 
בנצח  )כנ״ל(  הוא  זה  שם  כי  צבאות,  שם  נמשך  הוי',  דצבאות  העבודה 
וסדרן  צבאות  דשם  שהאותיות  בארוכה  אאמו״ר73  שמבאר  וכמו  והוד, 
)צ״ב, ב׳ יודי״ן דאל״ף, ו״ת( מורים על נצח והוד ]בפרדס74 ובכ״מ בקבלה 
שם  ענין  הוא  כאן  שנוגע  מה  אבל  ביסוד,  גם  הוא  צבאות  דשם  איתא 
צבאות כמו שהוא בנצח והוד[, ומכיון שצורתם של ישראל חקוקה בו ית׳ 
שם  ענין  נעשה  דנצח,  העבודה  הוי',  דצבאות  העבודה  ע״י  לכן  )כנ״ל(, 
צבאות שהוא בנצח )והוד(. והיינו שע״י העבודה דנצחון המלחמה, נמשך 
)גם(  חד  וגרמוהי  איהו  נעשה  זו  וע״י המשכה  אוא״ס,  ומתגלה מעצמות 

בבי״ע.

כל  מיטנעמען  און  הגלות,  בזמן  הבירורים  עבודת  על  כח  נותן  וזה 
הענינים, כלי כסף וכלי זהב ושמלות75, בגאולה העתידה שתהי׳ ביד 
מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כמ״ש76  דיצי״מ,  הגאולה  שהיתה  )כמו  רמה 
ובפרט  הגלות77  זמן  במשך  ועבודתינו  מעשינו  שע״י  נפלאות(,  אראנו 
משיח  פני  לקבל  רמה  ביד  יוצאים  ישראל  ובני  יהי׳  דמשיחא  בעקבתא 

צדקנו, במהרה בימינו ממש.

והביאנו לציון תרע״א. גו׳ פר״ת.  68( ד״ה בעצם היום 

יא. ה,  69( שופטים 

ח. ב,  70( זכרי׳ 

א. לקו״א בתחלתו. א,  וראה שם  ב, סע״ג.  71( או״ת 

ז. 72( רות רבה רפ״ב. ב״ר פ״ח, 

לוי״צ לזהר אחרי ע׳ רפד. 73( לקוטי 

ובי"נ למאו״א שם. וראה גם מאו״א שם  )קרוב לסופו(.  פי״ב  74( שער השמות 

יב, לה. 75( בא 

טו. ז,  76( מיכה 

77( ראה תניא רפל״ז.

D

כט יו״ד שבט



צילומי כתי״ק אדמו״ר מה״מ שליט״א — הגהה על שיחת ש״פ בשלח, ט״ו שבט, תש״כ
נדפס לקמן ע׳ לא־לב

ל



משיחת ש״פ בשלח, ט״ו שבט, ה׳תש״כ1

כ״ק אדמו״ר  מו״ח  קונט’ עד2( מבאר  לגני  ד”ה באתי  )במאמר  יו״ד  בסעי’ 

שג׳  ומביא  צבאות,  בשם  נקראין  ישראל  שבני  ע״ד  זי״ע  נבג״מ  זצוקללה״ה 

פירושים בצבא, א( ל׳ חיל, ב( זמן מוגבל וכמ״ש3 והלא צבא לאנוש עלי ארץ, 

ג( ל׳ צביון, וכדרז״ל4 ע״פ5 ויכולו השמים גו’ צבאם, לצביונם נבראו. עיי״ש 

סעי’ יו״ד באריכות.

הנה פי’ ב’ וג׳ מבאר בארוכה באות יו״ד, אמנם הביאור לפי’ הא, דצבא מל’ 

חיל מתחיל בסעי’ י״א, ומבאר שם, דכללות ענין המלחמה הוא להוציא הנצחון, 

ולהיות שמדת הנצחון הוא למעלה מכל כחות הגלוים ונטוע ומושרש בעצם, 

מתייחס  שהנצחון  ואף  האוצרות,  סגולות  כל  זה  בשביל  המלך  מבזבז  לזאת 

לשרי הפקידים שהם פקידי החיל, מ״מ הרי הכוונה בזה הם אנשי חיל שהם 

דוקא העושים בפועל הנצחון, והנה מזה שבסעי׳ יו״ד רק מזכיר את פי’ הא׳ 

והביאור בזה מתחיל בסעי’ י״א, הרי בזה הוראה:

ז.6( שעם תום שנה העשירית —  ש.  דיו”ד שבט  )בההתועדות  נתבאר כבר 

לשנה  ובהכנסנו  אדמו״ר,  כ״ק  מו״ח  הסתלקות  מעת   — קודש7  יהי’  העשירי 

הי״א מתחלת העבודה דסעי׳ י״א, וכמבואר שם שצ״ל העבודה דצבא מל׳ חיל, 

סגולות  מבזבז  הרי   — המלחמה  בכללות  הכוונה  שזהו   — הנצחון  בשביל 

אוצרותיו, והוא כמו שנתבאר במשל כ״ק אדמוה״ז8 לבן מלך שחלה ולא מצאו 

תרופה כ״א לטחון את האבן היקר שבכתרו, שבשביל הצלת חיי בנו מסכים 

ויופי הכתר, אשר כמו״כ הוא  המלך לשחק את האבן היקר שבו תלוי עיקר 

למעלה שלמען הצלת מצבם הרוחני של עם ישראל מוותרים מלמעלה על כל 

יקר, ומבזבזים כל סגולות האוצרות אשר מעולם לא השתמשו בזה לשום דבר.

הרי מובן מזה שבכל משך היו״ד שנים בזבזו מלמעלה כל סגולות האוצרות 

כ״א  כדבעי,  אותם  ניצלו  שלא  אלא  הענינים,  ובהתרחבות  מרובה  בהשפעה 

8־1267. הוסיפו כאן  1( הוגה ע”י כ”ק אדמו”ר מה”מ שליט”א ונדפס בהוספות ללקו”ש ח”ד ע’ 

ציוני מ”מ ע”י המו”ל.

2( סה”מ ה’שי”ת ע’ 124 ואילך )נדפס לעיל ע’ ה(.

3( איוב ז, א.

4( ר״ה יא, א.

5( בראשית ב, א.

6( שיחות קודש )הוצאת, תשע”ט( ע’ 217 ואילך.

7( בחוקותי כז, לב.

8( התמים ח”ב ע׳ מט.

לא



בענינים קטנים, וכמו בשעת השינה, שאף שסגירת השניים והשפתיים שעליהם 

ימלט  בל  הרבה  שופכים  כאשר  מ״מ  לתוכו,  ההשפעה  ליכנוס  מניחים  אינם 

במדה  היו  ההשפעות  שקליטת  בנדו״ד  וכמו״כ  אחת,  טיפה  לכה״פ  שיכנס 

מצומצמת ביותר, ובמקום שהי׳ צריך להיות העבודה בהתרחבות, ניצלו כ״ז 

על לחם צר ומים לחץ, )ברוחניות וגם בגשמיות(. ומתעסקים בענינים של מה 

נחים קצת, הנה במקום  וכאשר  וכו’.  וזה בעבודה במשרה  זה במסחר,  בכך, 

שהמנוחה תביא לידי התעסקות בתורת ה׳ כמבואר ברמב״ם9, הרי זה מושלל 

כאשר  הצער  גודל  מובן  ובמילא  וכדומה,  עבודה  של  ביום  הם  טרודים  כי 

ההתרחבות שמשפיעים מלמעלה מנצלים ומשקיעים )שפארט אריין( בענינים 

ב’ הפכים אלו כיכולת איש הישראלי בהיותו  )כי גם חיבור  הכי מצומצמים. 

חלק אלק׳ ממעל ממש(.

הנה אין צועקים על העבר ומה שהי’ הי’ והעשירי יהי’ קודש מ”מ עכ״פ. 

זה בא הסעי׳ הי״א להודות שעם התחלת השנה הי״א מתחלת העבודה  אבל 

דצבא מל’ חיל ועל כאו״א להתגייס לעבודת הצבא, בהתעסקות רחבה בהרבצת 

של  אופן  לידי  עד  חוצה,  גם  שיגיעו  עד  המעיינות  והפצת  ומצוותי’  התורה 

ופרצת10 ימה וקדמה וצפונה ונגבה עד לנחלה בלי מצרים11, וכמו שבנצחון 

המלחמה מבזבז המלך את סגולות אוצרותיו, ועיקר הבזבוז הוא בשביל אנשי 

חיל הנוטלים חלק בפועל למען הביא הנצחון, כמו״כ בעבודה, שע״י העבודה 

כדבעי זוכין לבזבז האוצרות והשפעות של מעלה, וכמבואר במכ׳ כ״ק אדמו״ר 

בעל ההילולא12, אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, שיומשכו עד למטה ממש בכל 

הג’ ענינים דבני חיא ומזוני רויחי.

9( הל’ תשובה ספ”ט. הל’ מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח ספי”ב.

10( ויצא כח, יד.

11( שבת קיח, סע”א.

12( קונטרס ג. קונטרס לו. ולאח”ז באג”ק שלו ח”ב ע’ קסו. ח”ד ע’ רעח ואילך.

A

הוספותלב



1( שה״ש ה, א.

2( שהש״ר שם. וש״נ.

3( ראה זח״ג כ, ב. עה, רע״א.

4( ויק״ר פכ״ט, יא.

5( תהלים לז, כט.

6( יתרו יט, כ.

דוקא מעשה  ואדרבא -  ]ג[(,  טז  פ״א  ו. שהש״ר  ז,  )ש״ב  אוהל  נקרא  ביהמ״ק  7( אף שבערך 

משה נצחיים )סוטה ט, א(.

8( תרומה כה, ח.

9( שם כו, טו.

10( סוטה ג, א.

בס״ד. יּו״ד ְׁשָבט ה'תש״מ.

ַהָנָחה

ַעל  ּבַ ַאְדמֹו״ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ְקדּוׁשַ בֹוד  ּכְ ֶזה  ַעל  ּוֵמִביא  ה1,  ַכּלָ ֲאחֹוִתי  י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ
ִמְדָרׁש  ּבְ ִאיָתא  ּדְ ּלֹו,  ׁשֶ ְוַהִהיּלּוָלא  קּות  ְלּ ַהִהְסּתַ ְליֹום  ַמֲאָמרֹו  ּבְ ַהִהיּלּוָלא 
ר  ִעיּקַ ּדְ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ יָרִתי[  ּדִ ר  ִעיּקַ ]ַהְיינּו  ִרי  ִעיּקָ ֶהָיה  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ִלְגנּוִני,  י  ְלַגּנִ ה2  ַרּבָ
ְלָקה  ִנְסּתַ ְרצּוִיים  י  ְלּתִ ַהּבִ ָהִעְנָיִנים  ְבָעה  ׁשִ ְיֵדי  ְוַעל  ָהְיָתה,  ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ
ָלָרִקיַע  ַעד  א3,  ּוְלֵעיּלָ א  ְלֵעיּלָ ָסֵליק  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ְלַמְעָלה,  ה  ַמּטָ ִמּלְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ה,  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוהֹוִרידּו  יִקים  ַצּדִ ְבָעה  ׁשִ ָעְמדּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ
ָאֶרץ. ְוֶזהּו  ה ּבָ ִביִעין ֲחִביִבין4 ְוהֹוִריָדּה ְלַמּטָ ְ ִביִעי ְוָכל ַהּשׁ ְ הּוא ַהּשׁ ה ׁשֶ א ֹמׁשֶ ּבָ ַעד ׁשֶ
ין  ּכִ ְלַהׁשְ ִהיא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲעבֹוַדת  ּדַ ָעֶליָה5,  ָלַעד  נּו  ּכְ ְוִיׁשְ ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  יִקים  ַצּדִ
ְבִחיַנת ׁשֹוֵכן ַעד  ִהיא ּבִ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַעד )ּכְ ה, ּבְ ִכיָנה ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְ יְך ֶאת ַהּשׁ ּוְלַהְמׁשִ
ְחּתֹון  ּתַ ֵאין  ׁשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָאֶרץ,  ּבָ ה  ְלַמּטָ ָעֶליָה,  ינּו  ּכִ ַיׁשְ ְוָקדֹוׁש(  ָמרֹום 
ן  ַמּתַ ֵעת  ּבְ ָהְיָתה  ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ְלַמּטָ ָכה  ַהַהְמׁשָ ַהְתָחַלת  ה  ְוִהּנֵ ּנּו.  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ
ֶזה  ָהָיה  ּוְבִגיּלּוי  ְקִביעּות7  ּבִ ֲאָבל  ִסיַני,  ַהר  ַעל  ֲהָוָי׳  ֶרד  ַוּיֵ תּוב6  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה 
יְך  ּוַמְמׁשִ תֹוָכם.  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  ְוָעׂשּו  תּוב8  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ית  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ
ְיֵדי  ַעל  ית  ַנֲעׂשֵ תֹוָכם(  ּבְ י  ַכְנּתִ )ְוׁשָ ְחּתֹוִנים  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר  ִעיּקַ ַכת  ַהְמׁשָ ׁשֶ ֲאָמר,  ַהּמַ ּבְ
ים,  ּטִ ׁשִ ֵמֲעֵצי  ָהָיה  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו  ִלְנהֹוָרא.  ֲחׁשֹוָכא  ָכא  ִאְתַהּפְ ּדְ ָהֲעבֹוָדה 
ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ים  ָרׁשִ ַהּקְ ֶאת  יָת  ְוָעׂשִ תּוב9  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ָרׁשִ ַהּקְ ַנֲעׂשּו  ֶהם  ּמֵ ׁשֶ
ת  ְלעּוּמַ ּדִ טּות  ְ ֵמַהּשׁ א  ַהּבָ עֹוָלם,  ּדְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְוהּוא  ֶקר  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  הּוא  ֶקֶרׁש  עֹוְמִדים, 
ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ְוַעל  טּות10,  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכָנס  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעֵביָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  ֵאין  ֶזה, 
ת  ְלעּוּמַ ּדִ טּות  ְ ַהּשׁ ִכים  ַהּפְ ּמְ ׁשֶ עֹוְמִדים,  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ן  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ים  ָרׁשִ ַהּקְ ֶאת  יָת  ְוָעׂשִ ּדִ

לג



ים  )ְקָרׁשִ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְלֶקֶרׁש  עֹוָלם  ּדְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ים(,  ּטִ ׁשִ )ֲעֵצי  ה  ָ ְקדּוּשׁ ּדִ טּות  ִלׁשְ ֶזה 
ְחּתֹוִנים.  ּתַ ּבַ ִכיָנה  ׁשְ ר(  )ִעיּקַ ַכת  ַהְמׁשָ תֹוָכם,  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ן(,  ּכָ ׁשְ ַלּמִ
א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר  ֹלא  תֹוכֹו  ּבְ תֹוָכם,  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ תּוב  ַהּכָ ְלׁשֹון  ּיּוק  ּדִ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ּומֹוִסיף 
ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְבָכל  ּדִ ְוֶאָחד11,  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם  ּבְ
ת  ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ִכיָנה ּכְ ר ׁשְ ָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא, ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוֵכן ּבֹו ִעיּקַ ִאְתַהּפְ ּדְ
יָרה  ּדִ ר  ִעיּקַ ה  ְוַנֲעׂשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ּבַ רֹו  ִעיּקָ ָהָיה  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ִלְגנּוִני,  י  ְלַגּנִ אִתי  ּבָ ִריָאה,  ַהּבְ

ַתְחּתֹוִנים. ּבְ

ׁש  ִמְקּדָ ִלי  )ְוָעׂשּו  ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ מּוָבן,  ֲהֵרי  ִנְצִחית12,  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ה  ְוִהּנֵ ב( 
לּות,  ַהּגָ ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִנְצִחי  הּוא  תֹוָכם(  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ
ָנם  ֶיׁשְ ָאז  ם  ּגַ ׁשֶ ַאְדָמֵתנּו,  ֵמַעל  ְוִנְתַרַחְקנּו  ֵמַאְרֵצנּו  ִלינּו  ּגָ ֲחָטֵאינּו  ֵני  ִמּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ לּויֹות  ַהּתְ ֶהם13(  ּבָ ָוַחי  הּו  ּבְ ְכִתיב  )ּדִ ְצוֹות  ְוַהּמִ ַההֹוָראֹות  ל  ּכָ רּוָחִנּיּות(  )ּבְ
ְוַגם  ִמְצַרִים,  יִציַאת  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ ָרִטים  ַהּפְ ְלָכל  נֹוֵגַע  ּבְ ַגם  הּוא  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  ׁש.  ּוִמְקּדָ
ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ַעד  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ִנְצִחּיֹות  הֹוָראֹות  ֵהם  ׁשֶ ִמְצַרִים,  ָגלּות  ּבְ ֶזה  ִלְפֵני 
ּגֹו׳15,  ּוִבְלֵבִנים  חֹוֶמר  ּבְ ה  ָקׁשָ ֲעבֹוָדה  ּבַ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  ַוְיָמֲררּו  ִעְנַין  ּבְ דּוַע14  ּיָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ִהיא  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ּוִבְלֵבִנים  חֹוֶמר  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ָנּה  ֶיׁשְ ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ּבַ יו  ַעְכׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ
ִיְזּכּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִהְלְכָתא16,  ִלּבּון  א  ּדָ ּוִבְלֵבִנים  ָוחֹוֶמר  ַקל  א  ּדָ חֹוֶמר  ּבְ רּוָחִנּיּות(,  ּבְ
ָהֲעבֹוָדה  )ְלַאֲחֵרי  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּדִ ה  אּוּלָ ַהּגְ דּוְגַמת  ּבְ ָהֲעִתיָדה,  ה  אּוּלָ ַלּגְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ָיד ָרָמה17. ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ חֹוֶמר ּוִבְלֵבִנים ּגֹו׳(, ּוְבֵני ִיׂשְ ה ּבְ ָקׁשָ

ִעיף  ּסָ ּבַ ַעל ַהִהיּלּוָלא  ּבַ לּות, ְמָבֵאר  ְזַמן ַהּגָ ּבִ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  ּדְ ּגֹוֶדל ָהִעיּלּוי  ה  ג( ְוִהּנֵ
ַהִהיּלּוָלא.  יֹום  ּדְ ֲאָמִרים  ַהּמַ ְך  ֶהְמׁשֵ ּדְ ּקֹוֶדׁש18[  ִיְהֶיה  יִרי  ]ָהֲעׂשִ יִרי  ָהֲעׂשִ
ְתִחיל  ַהּמַ ִדיּבּור  ְך.  ַהֶהְמׁשֵ ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ַמֲאָמר  ל  ׁשֶ ְוַהחֹוָתם  ּיּום  ַהּסִ הּוא  ֶזה  ִעיף  ּסָ ׁשֶ
ַעל  ״י  ִ ַרּשׁ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ )ַעל  ִמיִעִני19  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ
ְורֹוָעה  ּגֹוָלה  ּבַ זּוָרה  ַהּפְ ַאּתְ  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכֶנֶסת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  סּוק(,  ַהּפָ

11( של״ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. ובכ”מ.

12( תניא רפי״ז.

13( אחרי יח, ה.

14( תורה אור שמות מט, א ואילך. אוה”ת שמות ע׳ ח ואילך. ובכ״מ.

15( שמות א, יד.

16( זח״ג קנג, א.

17( בשלח יד, ח.

18( ל׳ הכתוב - בחוקותי כז, לב. וראה זח”ב רעא, א.

19( שה״ש ח, יג.

הוספותלד



י ִמְדָרׁשֹות ַלֲעסֹוק  ּוָבּתֵ י ְכֵנִסּיֹות  ָבּתֵ ּבְ ֶבת  ל ֲאֵחִרים כּו׳ ּוְבָכל ֹזאת ַאּתְ יֹוׁשֶ ים ׁשֶ ּנִ ּגַ ּבַ
ְבָיכֹול20(  ּכִ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ )ְוַגם  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ה  ִהּנֵ ּתֹוָרה,  ּבַ

יִבים ְלקֹוֵלְך. ַמְקׁשִ

תּוב21  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקָרִאים  ֶזה  ם  ׁשֵ ַעל  ּדְ ֲאָמר,  ַהּמַ ּבְ יְך  ּוַמְמׁשִ
ֶזה  ם  ׁשֵ ּדְ ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ל  ּכָ ָיְצאּו  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ַוְיִהי 
ּור  ִקיּשׁ ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  ְוָקא22.  ּדַ ְצַרִים  ִמּמִ יִציָאָתם  ּבִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ן  ִניּתַ ֲהָוָי׳(  )ִצְבאֹות 
ד  ִמּצַ הּוא  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזַמן  ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ָהִעְנָיִנים, 
ְוֶזהּו  ן23(.  ְלַקּמָ ֵאר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ ְררּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ָבאֹות(  )ַהּצְ יצֹוצֹות  ַהּנִ
י ַעל ְיֵדי  ים, ּכִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ָרֵאל ִנְקָרִאים ִצְבאֹות ֲהָוָי׳ ְלִעְנַין ַהּיֹוׁשֶ ׂשְ ּיִ ֶ ִעְנָין ַמה ּשׁ ר ּדְ ׁשֶ ַהּקֶ
ּגֹוָלה  ּבַ זּוָרה  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ִמְצוֹוֶתיָה  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּדִ ָהֲעבֹוָדה 
דּוְגַמת  ּבְ לּות,  ּגָ ּבַ ׁשֶ יצֹוצֹות  ַהּנִ ֶאת  ְמָבְרִרים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאֵחִרים,  ל  ׁשֶ ים  ַגּנִ ּבְ ְורֹוָעה 

לּו24 ֶאת ִמְצָרִים. ַוְיַנּצְ

ְצָבאֹות25  ם  ּגַ ֵהם  ִנְקָרִאים  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ְלַמה  נֹוָסף  ה  ִהּנֵ ְוִ
ֲהָוָי׳ ֶאת  ה הֹוִציא  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ַוְיִהי  סּוִקים26  ַהּפְ ֲאָמר  ַהּמַ ּבְ ֵמִביא  ׁשֶ מֹו  )ּכְ
ֶאת  הֹוֵצאִתי  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ י  ּכִ ִצְבאֹוָתם,  ַעל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ְבאֹות  ּצִ ׁשֶ הּוא27,  ִלְצָבאֹות  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ין  ּבֵ ְוַהֶהְפֵרׁש  ִמְצָרִים(.  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם 
ל ַלֲהָוָי׳, ּוְצָבאֹות )ְצָבאֹות  ָבאֹות ִנְטּפָ ַהּצְ ִחיִריק( הּוא ָלׁשֹון ָסמּוְך, ׁשֶ ּבְ ֲהָוָי׳ )ִצְבאֹות 

ְפֵני ַעְצמֹו. ָוא( הּוא ִעְנָין ּבִ ׁשְ ּבִ

ה  ּזֶ ּמִ ה ְלֶעְליֹון28. ׁשֶ ּמֶ ם ֶאּדַ ָרֵאל ִנְקָרִאים ָאָדם הּוא ַעל ׁשֵ ׂשְ ּיִ ֶ ַמה ּשׁ ָידּוַע ּדְ ה  ד( ְוִהּנֵ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶזה  יְך  ּיָ ׁשַ ִצְבאֹות  ם  ׁשֵ ּבְ ם(  )ּגַ ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ מּוָבן, 

20( ראה בתחלת המאמר שם ממד״ר: אמר הקב״ה אני ופמליא שלי כו’.

21( בא יב, מא.

22( כמפורש בההמשך רפי״א.

23( סעיף ט, מתו״א בא ס, ג.

24( בא שם, לו. ובתו״א שם ]ובכ״מ. וראה גם לקמן בפנים ס״ח[ שהו״ע בירור הניצוצות שהיו 

במצרים.

שם:  ובהקיצור  סתם(.  )צבא  דצבא  הפירושים  ג׳  )פ״י(  בהמאמר  שמבאר  ממה  גם  25( כמובן 

עש״ז נק׳ ישראל צבאות.

26( בא שם, נא. יז.

27( ראה תו״א שם. תו”ח שמות קמא, ב.

28( של״ה כ, ב. שא, ב. ובכ״מ.

לה ָּבאִתי ְלַגִּני – יּו״ד ְׁשָבט, ה׳תש״מ



בֹוד  ַתב ּכְ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ֵאיָנן ִנְמָחִקין29. ְויּוַבן ֶזה ַעל ּפִ מֹות ׁשֶ ֵ ְבָעה ַהּשׁ ִ הּוא ִמּשׁ ְצָבאֹות, ׁשֶ
ּיֹום  ּמִ ְדִאיָתא31 ׁשֶ ִביִאים, ּכִ ה ַעל ְיֵדי ַהּנְ ּלָ ם ְצָבאֹות ִנְתּגַ ֵ ּשׁ ֵקן30 ׁשֶ ת ַאְדמֹו״ר ַהּזָ ַ ְקדּוּשׁ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ָראֹו  ּקְ ׁשֶ ָאָדם  ָהָיה  ֹלא  עֹוָלמֹו  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ
ְך  ּלָ ן ׁשֶ רּוְך הּוא32 ָעִתיד ּבֵ דֹוׁש ּבָ ה ּוְקָרַאּתּו ְצָבאֹות ְוָאַמר ַהּקָ אָתה ַחּנָ ּבָ ְצָבאֹות ַעד ׁשֶ
ָהיּו  ִביִאים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּנְ ם ֶזה ָהָיה ּבַ ׁשֵ בּוָאה ּבְ ר ַהּנְ ם ֶזה. ְוִעיַקּ ׁשֵ ְנבּוָאה ּבְ ִלְפּתֹוַח ּבִ
ה ֲהַגם  ם ֶזה. ְוִהּנֵ ׁשֵ רֹוב ְנבּוָאָתם ָהָיה ּבְ לּות, ׁשֶ ִית ִראׁשֹון ּוְבַהְתָחַלת ַהּגָ סֹוף ְזַמן ּבַ ּבְ
נֹוֵגַע  ּבְ ְבֵרי תֹוָרה ]ַוֲאִפיּלּו  ַמְדֵריָגה ִמּדִ ּבְ ה  ָלה, ֵהם ְלַמּטָ ְבֵרי ַקּבָ ּדִ ִביִאים,  ְבֵרי ַהּנְ ּדִ ׁשֶ
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ְוַעל  ה,  ֹמׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ עֹוד  ָנִביא  ָקם  ְוֹלא  ִתיב33  ּכְ ה  ֹמׁשֶ ִלְנבּוַאת 
ִאם  י  ּכִ ּתֹוָרה  ּבַ ר  ִנְזּכָ ֹלא  ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  תֹוָרה[,  ְבֵרי  ִמּדִ ה  ְלַמּטָ ֵהם  ׁשֶ
ָהעֹוֵבר  ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמֹו  תֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָנִביא  ִדְבֵרי  ּבְ ַמֲעָלה  ְוֵיׁש  ְוָקא,  ּדַ ִביִאים  ּנְ ּבַ
ה מּוָבן  ְבֵרי תֹוָרה34, ּוִמּזֶ ה ּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ ה יֹוֵתר ֵמעֹוֵבר ַעל ּכַ ְבֵרי ָנִביא עֹוְנׁשֹו ָקׁשֶ ַעל ּדִ
ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ָגם35.  ְלַהּפְ נֹוֵגַע  ּבְ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ
ה יֹוֵתר ֵמעֹוֵבר ַעל  ָנִביא ָקֶשׁ ְבֵרי  ּדִ ל ָהעֹוֵבר ַעל  ָגם ׁשֶ ְוַהּפְ ָהעֹוֶנׁש  ׁשֶ ה36, ֶזה  ֲארּוּכָ ּבַ
ְוָקא. ִביִאים ּדַ ְך ַעל ְיֵדי ַהּנְ ם ְצָבאֹות ִנְמׁשַ ֵ ּשׁ יְך ָלֶזה ׁשֶ ּיָ ְבֵרי תֹוָרה ׁשַ ה ִמ(ּדִ ה ְוַכּמָ ּמָ )ּכַ

ינּו  ְוַהּיְ ּלֹו37,  ׁשֶ ָבא  ּצָ ּבַ הּוא  אֹות  הּוא  ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ירּוׁש  ּפֵ ה  ִהּנֵ הּוא,  ְוָהִעְנָין  ה( 
ּלֹו, הּוא  ָבא ׁשֶ ּצָ ם ְצָבאֹות, אֹות הּוא ּבַ ֵ ָצָבא הּוא ִריּבּוי ִנְבָרִאים, ְוַהּשׁ ּדְ
ם  ׁשֵ ִעְנַין  ּבְ אֹור38  תֹוָרה  ּבְ ְוַכְמבֹוָאר  ְבָרִאים.  ּנִ ּבַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאֹלקּות  ִחיַנת  ּבְ
ד  ּצַ )ּמִ ְבִריָאה ׁשֶ מֹות ּוַמְלָאִכים ּדִ דּוֵדי ְנׁשָ ָבאֹות הּוא ָלׁשֹון ֲחָיילֹות ְוֵהם ּגְ ּצְ ְצָבאֹות, ׁשֶ
ֵאיָנן  ׁשֶ מֹות  ֵ ַהּשׁ ָאר  ִלׁשְ ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ְוֶזהּו  ָלל.  ּכְ ֱאֹלקּות  ֵאיָנן  ַעְצָמן( 
הּוא עֹוַלם  ׁשֶ ֲאִצילּות  ּבַ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאין סֹוף  ַעל אֹור  מֹות מֹוִרים  ֵ ַהּשׁ ָכל  ּדְ ִנְמָחִקין, 

יו”ד  טושו״ע  ה״ב.  פ״ו  יסוה״ת  הל׳  רמב”ם  הלכה(.  שכן  ע״ב  )ושם  סע״א  לה,  29( שבועות 

סרע״ו ס״ט. שו״ע אדה״ז חאו״ח ספ״ה ס”ג.

30( תו״א ר״פ בא.

31( ברכות לא, ב.

32( תו״א שם.

33( ברכה לד, י. וראה רמב”ם שם פ״ז ה״ו.

34( שהעובר על דברי נביא חייב מיתה ביד״ש )רמב”ם שם פ”ט ה״ב(, משא”כ בכו״כ מדברי 

תורה.

35( שהרי העונש הוא לפי ערך הפגם )תניא פכ״ד בהגה״ה(.

36( תו״ח שם, סע״א ואילך.

הוא  אדון  רע״א:  טז,  ובחגיגה  ד’.  סעיף  פר״ת  גו׳  היום  בעצם  ד”ה  שכט.  ע׳  בא  37( אוה״ת 

בצבא שלו.

38( ר״פ בא )ס, ב(.

הוספותלו



מֹוֶרה  ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ַחד39,  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ַחד  ְוַחּיֹוִהי  ִאיהּו  ָהַאְחדּות, 
ָעְלֵמי  ֵהם  ׁשֶ ה,  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ סֹוף  ֵאין  אֹור  ַעל 
ָאַמר  ּדְ ַמאן  ֵיׁש  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֵרד.  ִיּפָ ם  ָ ּוִמּשׁ תּוב41  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְפָרִדים  ִנְבָרִאים  ֵפרּוָדא40  ּדְ
ִנְקָרא  ּלֹא  ׁשֶ קֹוֶדׁש,  ם  ׁשֵ ֵאינֹו  ָבאֹות  ְצּ ׁשֶ ְך(  ְעּתָ ּדַ ָסְלָקא  ָקא  ַרק  )ְוֹלא  ָמָרא42  ּגְ ּבַ
מֹות  ֵמַהּשֵׁ הּוא  ְצָבאֹות  ּדִ ָלן43  ַקְייָמא  ּדְ ַמה  ְלִפי  ְוַגם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ַעל  א  ֶאּלָ ְצָבאֹות 
ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ סֹוף  ֵאין  אֹור  ַעל  ָקֵאי  ֶזה  ם  ׁשֵ ה  ִהּנֵ ִנְמָחִקין,  ֵאיָנן  ׁשֶ
ּוְבִכְתֵבי  ֹזַהר  ּוְבִתּקּוֵני  ּזַֹהר  ּבַ ִאיָתא  ּדְ ַמה  י  ּפִ ַעל  יאּור  ַהּבֵ לֹוַמר  ְוֵיׁש  ְבָרִאים.  ּנִ ּבַ
ַהְיינּו  ִמּגּוָפא,  ְלַבר  ֵהם  ָוהֹוד  ֶנַצח  י  ּכִ ָוהֹוד45,  ֶנַצח  ּבְ הּוא  ְצָבאֹות  ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ ָהֲאִריַז״ל44 
עֹוְלמֹות  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ְכֵדי  ּבִ ִאם(  י  ּכִ ּגּוָפא,  ָהֲאִצילּות  ִביל  ׁשְ ּבִ )ֹלא  הּוא  ִעְנָיָנם  ׁשֶ
ָליֹות  ּכְ ַצח ָוהֹוד ֵהן  ּנֶ ׁשֶ דּוַע46  ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ ה ֵמֲאִצילּות, ְוַעל  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ה  ּיָ ְיִציָרה ֲעׂשִ ִריָאה  ּבְ

ְלִמיד. ן ּוְלַהּתַ יַע ְלַהּבֵ ּפִ ְכֵדי ְלַהׁשְ יֹוֲעצֹות ּבִ

ינּו  ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ְוָקא, ּכִ ִביִאים ּדַ ּנְ י ִאם ּבַ ּתֹוָרה ּכִ ר ּבַ ם ְצָבאֹות ֹלא ִנְזּכָ ֵ ּשׁ ֶ ַמה ּשׁ ו( ְוֶזהּו 
ִים  ַהּמַ ִמן  ם  ׁשֵ ַעל  ה  ֹמׁשֶ ִנְקָרא  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֲאִצילּות,  ּדַ ְוַהְנָהָגה  ָמה  ְנׁשָ ָהָיה 
ה  ֹמׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָנה  יּתְ ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְוֵכן  ֲאִצילּות.  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ָחְכָמה  ַמִים  יִתיהּו47,  ְמׁשִ
ִחיַנת ֲאִצילּות. ְוָלֵכן  י ִהיא ּבְ ה ַעְבּדִ תּוב48 ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו ּכְ ְוִנְקֵראת ַעל ׁשְ
מֹו  ּכְ סֹוף  ֵאין  אֹור  ַעל  ״ל(  ּנַ )ּכַ מֹוֶרה  ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ י  ּכִ ְצָבאֹות,  ם  ׁשֵ ּתֹוָרה  ּבַ ר  ִנְזּכָ ֹלא 
ַע  יהֹוׁשֻ ּבִ תּוב50  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְוהּוא49  ֵמֲאִצילּות.  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ְבָרִאים,  ּנִ ּבַ ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ
ה  ֹמׁשֶ ֲאָבל  ָבאִתי  ה  ַעּתָ ַרַזּ״ל51  ְוָאְמרּו  ָבאִתי,  ה  ַעּתָ ה׳  ְצָבא  ר  ׂשַ ֲאִני  י  ּכִ ֹלא  ַוּיֹאֶמר 
ִחיַנת  ּבְ ַכת  ַהְמׁשָ ָהָיה  ה52,  ַחּמָ ְפֵני  ּכִ ה  ֹמׁשֶ ֵני  ּפְ ה,  ֹמׁשֶ ִביֵמי  ּדְ לֹו.  ִקיּבְ ֹלא  ְך  ַרּבָ

39( תקוני זהר בהקדמה.

40( תו״א בראשית ו, ב. ובכ״מ.

41( בראשית ב, י.

42( שבועות לה, ב.

43( שבועות שם. מקומות שבהערה 29.

פי״ב  השמות  שער  בפרדס  )הובאו  ועוד  תי״ח.  תקו״ז  א.  רצו,  )בזח״ג(  אד״ז  ב.  יא,  44( זח״ג 

ובי״נ למאו״א מע׳ צבאות(. ע״ח שער השמות פ״ג. פ״ו. ועוד.

45( כמובא גם בההמשך רפי״א משערי אורה לר״י גיקטליא.

46( אגה״ק סט״ו )קכד, ב(.

47( שמות ב, י.

48( מלאכי ג, כב. וראה שבת פט, א.

49( ראה אוה״ת וד״ה בעצם היום שבהערה 37.

50( יהושע ה, יד.

51( ב״ר פצ״ז, ג. תנחומא משפטים יח. זח״ג רפו, ב.

52( ב״ב עה, א. ובכ״מ.

לז ָּבאִתי ְלַגִּני – יּו״ד ְׁשָבט, ה׳תש״מ



מֹו  ּכְ ִאם  י  ּכִ ה׳  ְצָבא  ר  ׂשַ ְיֵדי  ַעל  ָהְיָתה  ֹלא  ְלָחמֹות53  ַהּמִ ַהְנָהַגת  ְוַגם  ֲאִצילּות, 
ים  ִנּסִ ָהיּו  ַים סּוף  ּוְקִריַעת  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזהּו  ּדְ ָלֶכם.  ֵחם  ִיּלָ ֲהָוָי׳  תּוב54  ּכָ ׁשֶ
ְלָחָמה  ַהּמִ ָלל, ְלִפי ׁשֶ ַבע ּכְ ּלֹא ָהָיה ְלבּוׁש ַהּטֶ ַבע ְלַגְמֵרי ׁשֶ ְרֵכי ַהּטֶ ִנְגִלים יֹוְצִאים ִמּדַ
ה  ֵני ֹמׁשֶ קּות ּפְ ּלְ ן ְלַאֲחֵרי ִהְסּתַ ֵאין ּכֵ ֶ ִחיַנת ֲאִצילּות. ַמה ּשׁ ם ֲהָוָי׳, ּבְ ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ׁשֵ
ר  א ׂשַ ְוָקא ּבָ ה ָאז ּדַ ְפֵני ְלָבָנה52 ִהּנֵ ַע ּכִ ֵני ְיהֹוׁשֻ ה ְוַהַהְנָהָגה ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ּפְ ְפֵני ַחּמָ ּכִ
ָהְיָתה  ְלָחָמה  ַהּמִ ַהְנָהַגת  ׁשֶ ְיֵדי  )ַעל  ָאז  ם  ּגַ ׁשֶ ַוֲהַגם  ָבאִתי.  ְוָקא(  )ּדַ ה  ַעּתָ ֲהָוָי׳,  ְצָבא 
ָללּות  ּכְ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ַבע,  ֵמַהּטֶ ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ים  ִנּסִ ה  ּמָ ּכַ ָהיּו  ֲהָוָי׳(  ְצָבא  ר  ׂשַ ְיֵדי  ַעל 
ָהְיָתה ְלַמְעָלה  ה ׁשֶ יֵמי ֹמׁשֶ ְלָחָמה ּבִ ַהּמִ ַבע, ְוֹלא ּכְ י ַהּטֶ ְלבּוׁשֵ ְלָחָמה ָהְיָתה ְקָצת ּבִ ַהּמִ
ְיֵדי  ַעל  ְך  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ִעְנַין  ְוֶזהּו  ָלֶכם.  ֵחם  ִיּלָ ֲהָוָי׳  ְלַגְמֵרי,  ַבע  ַהּטֶ י  בּוׁשֵ ִמּלְ
ה )ָצָבא( ִיְהֶיה  ּיָ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְבָרִאים ּדִ ּנִ ם ּבַ ּגַ ּלֹו, ׁשֶ ָבא ׁשֶ ּצָ ִביִאים, אֹות הּוא ּבַ ַהּנְ
ִאיהּו  ִיְהֶיה  ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָבא  ּצָ ּבַ ׁש  ַמּמָ ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא  אֹות 
ָהָיה  )ׁשֶ ֲהָוָי׳  ְצָבא  ר  ׂשַ ִחיַנת  ִמּבְ ְלַמְעָלה  ֶזה הּוא  ְוִעְנָין  ֲאִצילּות.  ּבַ מֹו  ּכְ ַחד  ְוַגְרמֹוִהי 
ְבָעה  ִ ִמּשׁ הּוא  ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ַמְלָאְך,  הּוא  ֲהָוָי׳  ְצָבא  ר  ׂשַ י  ּכִ ַע(,  יהֹוׁשֻ ּבִ
ַחד.  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ה  ַנֲעׂשֶ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ י  ּכִ ִנְמָחִקין,  ֵאיָנן  ׁשֶ מֹות  ׁשֵ
ם  ּגַ ׁשֶ יכּו  ִהְמׁשִ ִביִאים  ַהּנְ י  ּכִ ִביִאים,  ַהּנְ ְיֵדי  ַעל  ׁש  ִנְתַחּדֵ ְצָבאֹות  ם  ֵ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזהּו 
ַתְכִלית  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ סֹוף  ֵאין  אֹור  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ְהֶיה  ּתִ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּדִ ֵכִלים  ּבְ
מֹו  ּכְ ְצָבאֹות,  ם  ׁשֵ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא  ִנְקָרא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֲאִצילּות,  ּדַ ִלים  ּכֵ ּבַ מֹו  ּכְ חּוד,  ַהּיִ
ִאיהּו  ׁשֶ )ְלִפי  ֲאִצילּות  ּדַ ִלים  ַהּכֵ ַעל  ּמֹוִרים  ׁשֶ ְוכּו׳(  ֱאֹלִקים  )ֵא־ל,  מֹות  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
ְבִריָאה(  ּדִ ּוַמְלָאִכים  מֹות  ְנׁשָ דּוֵדי  ּגְ ֲחָיילֹות,  )ְלׁשֹון  ָבאֹות  ַהּצְ ם  ַגּ י  ּכִ ַחד(,  ְוַגְרמֹוִהי 

תֹוָרה אֹור38. ה ּבְ ֲארּוּכָ ְמבֹוָאר ּבַ ֵרְך, ּכַ ַנֲעׂשּו ַחד ִעּמֹו ִיְתּבָ

ה,  ּיָ ְיִציָרה ֲעׂשִ ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ ְוַגְרמֹוִהי ַחד  ִאיהּו  ם ְצָבאֹות ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ״ל  ַהּנַ ִעְנָין  ה  ז( ְוִהּנֵ
ֶזה.  ָמִצינּו  ֹלא  ים  ַחּיִ ֵעץ  ּבְ ׁשֶ ֶצֶדק55  ַמח  ַהּצֶ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ּכֹוֵתב 
ה  ִמּמַ ְדמּוָכח  ּכִ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ְכּ ל  ׁשֶ ִחיּדּוׁשֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ
ּגֹוֶדל  ּומּוָבן  ָלֶזה.  ַאֵחר  ָמקֹור  ין  ְמַצּיֵ ֵאינֹו  ֶצֶדק  ַמח  ַהּצֶ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ֶ ׁשּ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְיֵדי ֲעבֹוַדת  ה ַעל  ֲעָשׂ ּנַ ׁשֶ ם ְצָבאֹות  ׁשֵ ּדְ ְוָהִעיּלּוי  ַהִחיּדּוׁש 
ּוִבְפָרט  ה(,  ַחּמָ ְפֵני  ּכִ ה  ֹמׁשֶ ְפֵני  ּדִ ַמן  ַהּזְ )ְלַאֲחֵרי  ִביִאים  ַהּנְ ְזַמן  ּדִ ב  ּוַמּצָ ַמֲעָמד  ּבְ ֵהם 
ִית ִראׁשֹון  ּבַ סֹוף  ָהיּו ּבְ ְזַמן ְנִביִאים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּדִ ב  ַמֲעָמד ּוַמּצָ ּבְ ָרֵאל ֵהם  ׂשְ ּיִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִריָאה  ּבְ עֹוְלמֹות  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ֶזה,  ַאֲחֵרי  ּלְ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ּבְ ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  לּות,  ַהּגָ ְזַמן  ת  ּוְתִחַלּ

53( אף שמלחמה )בכלל( שייכת לשם צבאות )שמו״ר פ״ג, ו(.

54( בשלח יד, יד.

55( אוה״ת שם ס”ע שכח.

הוספותלח



הּוא  ַחד  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ִעְנַין  ]ּדְ ִנְפָרִדים  ִנְבָרִאים  ֵהם  ַעְצָמם  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה 
לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֲאִצילּות.  ּבַ מֹו  ּכְ ַחד  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ִיְהֶיה  ָהַאְחדּות[  עֹוַלם  ֲאִצילּות,  ּבַ
ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרא  ֹזאת  ּוְבָכל  קֹוֶדׁש  ם  ׁשֵ הּוא  ָבאֹות  ּצְ ׁשֶ ין  ּדִ ַסק  ְלַהּפְ ירּוׁש  ַהּפֵ הּו  ּזֶ ׁשֶ
ם קֹוֶדׁש, ַהְיינּו  ָבאֹות הּוא ׁשֵ ּצְ י ֶזה ׁשֶ ָרֵאל57, ּכִ ם ִיׂשְ ָמָרא56(, ַעל ׁשֵ ַבּגְ ּלֹו )ּכְ ְצָבאֹות ׁשֶ
ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ֶזה  ַחד,  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ
ֲעֶלה  ּנַ ׁשֶ יֹוֵתר58,  ּבְ ֶעְליֹון  קֹום  ִמּמָ אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה  ״ל.  ּנַ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
ם  ׁשֵ ר  ִנְזּכָ ֹלא  ּתֹוָרה  ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ה(.  ֹמׁשֶ ְזַמן  ּבִ ִגיּלּוי  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ַהּתֹוָרה  ִחיַנת  ִמּבְ ם  ּגַ
ֲאִצילּות(,  ִאיהּו וְגָרמֹוִהי ַחד הּוא ַרק ּבַ ִחיַנת ַהּתֹוָרה, ָהִעְנָין ּדְ ד ּבְ ּצַ ּמִ ְצָבאֹות )ַהְיינּו ׁשֶ
קֹום  ִמּמָ יְך  ְלַהְמׁשִ ָצִריְך  ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ ַחד  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְכֵדי 

ֶעְליֹון יֹוֵתר.

ַעל  ַהּבַ ּתֹוַרת  ְידּוָעה  ה  ִהּנֵ ּדְ ירּוִרים.  ַהּבֵ ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  זֹו  ָכה  ַהְמׁשָ ה  ְוִהּנֵ ח( 
ִניצֹוִצין  ָנם  ֶיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ׁשֶ טֹוב59,  ם  ׁשֵ
ל  ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנם ׁשֶ ֶ ּשׁ ּוָבֶזה ְמָבֵאר ַמה  ָמתֹו.  ִנׁשְ יִכים ְלׁשֶֹרׁש  ּיָ ַ ים ַהּשׁ ְקדֹוׁשִ
ל  ָאֵרי ְדָבִרים( הּוא ׁשֶ מֹון )ְוֵכן ׁשְ ַהּמָ יָון ׁשֶ י ִמּכֵ הּוא ַרק ָממֹוָנם(, ּכִ ָרֵאל60 )ַאף ׁשֶ ִיׂשְ
ֵאּלּו  יצֹוצֹות  ּנִ ׁשֶ ָרִטית(  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֵהם  ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ֲהֵרי  )ׁשֶ מֹוֶרה  ֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְיֵדי  ְוַעל  ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ֵחֶלק  הּוא  ֵאּלּו  ִניצֹוצֹות  ּדְ ירּור  ְוַהּבֵ ָמתֹו,  ִנׁשְ ְלׁשֶֹרׁש  יִכים  ּיָ ׁשַ
ם  ם ֵהם מֹוִסיִפים ִעיּלּוי ּגַ ְרׁשָ ִכים ּוַמֲעִלים אֹוָתם ְלׁשָ יצֹוצֹות ּוְמַזּכְ ָבְרִרים ֶאת ַהּנִ ּמְ ׁשֶ
ְמצּוָלה  ּכִ אּוָה  ֲעׂשָ ׁשֶ ִמְצָרִים  לּו ֶאת  ַוְיַנּצְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִמְצַרִים,  ָגלּות  ּבְ ָהָיה  ֵכן  ְכמֹו  ּדִ ּבֹו. 
יִכים ְלָעְלָמא  ּיָ ַ יצֹוצֹות ַהּשׁ יְררּו ֶאת ַהּנִ ּבֵ ָגן61 ׁשֶ ּה ּדָ ֵאין ּבָ ִגים ְוִכְמצּוָדה ׁשֶ ּה ּדָ ֵאין ּבָ ׁשֶ
ְלָיא  ִאְתּגַ ּדְ ְלָעְלָמא  יִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ יצֹוצֹות  ְוַהּנִ ִגים(  ּדָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְמצּוָלה  )ּכִ ְסָיא  ִאְתּכַ ּדְ
ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ם  ּגַ ִעיּלּוי  ה  ַנֲעׂשָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָגן(,  ּדָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְמצּוָדה  )ּכִ
ָהָעם  ֶאת  ְרֹעה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ַוְיִהי  ִעְנַין  ּבְִ ה  ֲארּוּכָ ּבַ ַמֲהַר״ׁש62  ַאְדמֹו״ר  ת  ְקדּוּשַׁ בֹוד  ּכְ
יצֹוצֹות  ַהּנִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהָעם,  ֶאת  ְלַמְעָלה  ִרי  ּפְ ה  ְועֹוׂשֶ ַוֲעָנִפים  ּפֹארֹות  ַח  ּלֵ ְמׁשַ ָהָיה  ׁשֶ
לּות  ָגּ י  ּבֵ )ּגַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזהּו  ּדְ ְוִריּבּוי.  ּתֹוָספֹות  ֶהם  ּבָ ה  ַנֲעׂשָ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ יְררּו  ּבֵ ׁשֶ

56( חגיגה טז, א. וראה לעיל הערה 37.

57( שנקראו )בפרשתנו( צבאות.

58( ראה תו״א שם )ס, ג(, „שכדי להמשיך בחי׳ צבאות הוצרך להמשיך מבחי׳ על הוי׳ היינו 

למעלה משם הוי׳״.

59( כתר שם טוב סי׳ ריח. צוואת הריב״ש סי׳ קט.

60( ר״ה כז, א. וש״נ.

61( בא יב, לו. ברכות ט, ב.

62( בסה״מ תרכ״ז ד״ה ויהי בשלח פרעה - ביאור על בשלח פרעה שבתו״א.

לט ָּבאִתי ְלַגִּני – יּו״ד ְׁשָבט, ה׳תש״מ



לּום ָאָדם זֹוֵרַע  ַמֲאַמר ַרַזּ״ל64 ּכְ ִריָעה הּוא ּכְ ִעְנַין ַהּזְ ָאֶרץ63, ּדְ י ּבָ יָה ּלִ ִמְצַרִים( ּוְזַרְעּתִ
ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ ִנְזְרעּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ ַהְיינּו,  כֹוִרין,  ה  ּמָ ּכַ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ּכֹור65 
בֹוד  ּכְ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ יצֹוצֹות.  ַהּנִ ירּור  ּבֵ ְיֵדי  ַעל  ֶהם  ָבּ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַההֹוָסָפה  ִביל  ׁשְ ּבִ הּוא 
ְיֵדי  ַעל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַההֹוָסָפה  ִעְנַין  ּבְ ָרִטים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ֲארּוּכָ ּבַ ַמֲהַר״ׁש  ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ

יצֹוצֹות. ירּור ַהּנִ ּבֵ

ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ל  ּכָ ָיְצאּו  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ּשֶׁ ַמה  ְוֶזהּו  ט( 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֲהָוָי׳  הֹוִציא  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ַוְיִהי  ִתיב  ּכְ ֶזה  ּוְלַאֲחֵרי 
ְררּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ָבאֹות  ַהּצְ ֵהם  ָסמּוְך  ָלׁשֹון  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ִצְבאֹוָתם,  ַעל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ֵהם  ׁשֶ ְלִפי  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ִנְקָרִאים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֲהָוָי׳,  ם  ׁשֵ ּבְ ֵלל  ִליּכָ ְוִנְתַעּלּו  ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ
ָרֵאל,  ְררּו ַעל ְיֵדי ִיׂשְ ְתּבָ ּנִ יצֹוצֹות ׁשֶ ד ַהּנִ ם ֲהָוָי׳66. ּוִמּצַ ׁשֵ ְטֵפִלים ּוְסמּוִכים ְוִנְכָלִלים ּבְ
ּגֹו׳  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֲהָוָי׳  הֹוִציא   – ִמּזֹו  ִויֵתיָרה  ֲהָוָי׳,  ִצְבאֹות  ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּגַ
יָון  ִמּכֵ ְררּו66. ּדְ ְתּבָ ּנִ יצֹוצֹות ׁשֶ ִחיַנת ַהּנִ ָרֵאל ֵהם ְלַמְעָלה ִמּבְ ׂשְ ּיִ ַעל ִצְבאֹוָתם הּוא ֶזה ׁשֶ

יצֹוצֹות ֲהֵרי ֵהם ְלַמְעָלה ֵמֶהם. ָרֵאל ֵהם ַהְמָבְרִרים ֶאת ַהּנִ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ְצָבאֹות,  ם  ְלַהּשֵׁ ִצְבאֹוָתם  ְוַעל  ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ּדְ יכּות  ּיָ ַ ַהּשׁ ְוזֹוִהי 
זֹו  ֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֲהָוָי׳,  ִצְבאֹות  ֲהָוָי׳,  ּבַ לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ יצֹוצֹות  ַהּנִ ֵבירּור  ּדְ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ יצֹוצֹות,  ַהּנִ ִחיַנת  ִמּבְ ְלַמְעָלה  ִצְבאֹוָתם,  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ים  ַנֲעׂשִ
ִהיא  מֹו ׁשֶ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ּכְ ַמְעָלה ִמּבְ ּלְ יֹוֵתר )ׁשֶ קֹום ֶעְליֹון ּבְ יִכים ִריּבּוי אֹור ִמּמָ ַמְמׁשִ
ִלְבִריָאה  ֲאִצילּות  ין  ּבֵ ׁשֶ ָסִכים  ְוַהּמְ ְרָסאֹות  ַהּפַ ל  ּכָ ֶאת  ּבֹוֵקַע  ֶזה  ְואֹור  ִגיּלּוי(,  ּבְ
מֹו  ּכְ ַחד  ְוַגְרמֹוִהי  ִאיהּו  ה  ַנֲעׂשֶ ה  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ּבִ ם  ּגַ ׁשֶ ַעד  ה,  ּיָ ֲעׂשִ ְיִציָרה 

ֲאִצילּות. ּבַ

ם  ה ׁשֵ עֹוֶמק יֹוֵתר, ִהּנֵ ם ְצָבאֹות( ּבְ ֵ ִצְבאֹות ֲהָוָי׳ ַלּשׁ יכּות ּדְ ּיָ ַ ָהִעְנָין )ַהּשׁ י( ּוֵביאּור 
ַאְדמֹו״ר  ְוָחִמי  מֹוִרי  ת  ַ ְקדּוּשׁ בֹוד  ּכְ ּוְמָבֵאר  ָוהֹוד.  ֶנַצח  ּבְ הּוא  ְצָבאֹות 
ִביל  ּוִבׁשְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶעֶצם  ּבְ ָרׁש  ּומּוׁשְ ָנטּוַע  ַצח  ַהּנֶ ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ ַהִהיּלּוָלא67,  יֹום  ּדְ ְך  ַהֶהְמׁשֵ ּבְ
ִנְצחֹון  ַצח,  ַהּנֶ ת  ִמּדַ ּדְ ְיֵדי ָהֲעבֹוָדה  ְוָלֵכן ַעל  ֶפׁש.  ַהּנֶ ה ֵמֶעֶצם  ּלֶ ִמְתּגַ ְלָחָמה  ַהּמִ ִנְצחֹון 
ְמבֹוָאר  ּכַ סֹוף,  ֵאין  אֹור  ֵמַעְצמּות  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ְך  ִנְמׁשָ ֲהִמית(,  ַהּבַ ֶנֶפׁש  )ִעם  ְלָחָמה  ַהּמִ
בֹוד  ּכְ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ נֹוָסִפים(  ָרִטים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ )ִעם  יֹוֵתר  ה  ּוַבֲארּוּכָ ְך,  ַהֶהְמׁשֵ ּבְ ה  ֲארּוּכָ ּבַ

63( הושע ב, כה.

64( פסחים פז, ב.

65( כ״ה בתו״א )ר״פ בשלח( ובסה״מ תרכ״ז )ס״ע קט(. ובפסחים שם: סאה.

66( תו״א בא ס, ג.

67( פי״א ואילך.

הוספותמ



ָרֵאל69,  ִיׂשְ ּבְ ְרזֹונֹו  ּפִ ִצְדַקת  ְלִעְנַין  ַעד  ֵעֶדן68,  ָמתֹו  ִנׁשְ ״ּב(  )ְמהֹוַרׁשַ ַאְדמֹו״ר  ת  ַ ְקדּוּשׁ
חֹוָמה,  ִלי  ּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ ב  ׁשֵ ּתֵ ָרזֹות  ּפְ תּוב70  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָרזֹות  ּפְ ְלׁשֹון  ְרזֹונֹו  ּפִ
ֲהָוָי׳  ִצְבאֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ֶ ּשׁ ַמה  יּוַבן  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ָלה.  ְוַהְגּבָ ִדיָדה  ִמּמְ ְלַמְעָלה 
ִנְמַלְך  ִמי  ּבְ ִעְנַין  )ּבְ יד71  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ּתֹוַרת  ְידּוָעה  ה  ִהּנֵ ּדְ ְצָבאֹות,  ם  ׁשֵ יִכים  ַמְמׁשִ
ֵסֶדר  ל  ּכָ )קֹוֶדם  ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ קֹוֶדם  ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ יִקים72(,  ַצּדִ ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהן  ִנׁשְ ּבְ
ֵני  ּבְ ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ְוַעל  ֵרְך.  ִיְתּבָ ּבֹו  צּוָרָתם  ֶנְחָקק  ָהָיה  ִנְמַלְך(  אֹודֹותֹו  ׁשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ
ם  ׁשֵ ְך  ִנְמׁשָ ֲהָוָי׳,  ִצְבאֹות  ּדְִ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ֶזה.  ִעְנָין  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ְך  ִנְמׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ
י73  ְוַרּבִ ָבֵאר ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי  ּמְ ֶנַצח ָוהֹוד, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ ״ל(  ּנַ ם ֶזה הּוא )ּכַ י ׁשֵ ּכִ ְצָבאֹות, 
ַאֶל״ף, ו”ת( מֹוִרים ַעל  ֵני יּוִדי״ן ּדְ ם ְצָבאֹות ְוִסְדָרן )צ״ב, ׁשְ ׁשֵ ָהאֹוִתּיֹות ּדְ ה ׁשֶ ֲארּוּכָ ּבַ
יסֹוד,  ּבִ ַגם  ְצָבאֹות הּוא  ם  ׁשֵ ּדְ ִאיָתא  ָלה  ּבָ ּקַ ּבַ ה ְמקֹומֹות  ּוְבַכּמָ ס74  ְרּדֵ ּפַ ]ּבַ ָוהֹוד  ֶנַצח 
יָון  ּוִמּכֵ ְוהֹוד[,  ֶנַצח  ּבְ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצָבאֹות  ם  ׁשֵ ִעְנַין  הּוא  אן  ּכָ ּנֹוֵגַע  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאָבל 
ִצְבאֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל  ָלֵכן  ״ל(,  ּנַ )ּכַ ֵרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ֲחקּוָקה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּצּוָרָתם  ׁשֶ
ַעל ְיֵדי  ֶנַצח )ָוהֹוד(. ְוַהְיינּו ׁשֶ הּוא ּבְ ם ְצָבאֹות ׁשֶ ה ִעְנָין ׁשֵ ֶנַצח. ַנֲעׂשֶ ֲהָוָי׳, ָהֲעבֹוָדה ּדְ
ְיֵדי  ְוַעל  סֹוף,  ֵאין  אֹור  ֵמַעְצמּות  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ְך  ִנְמׁשָ ְלָחָמה,  ַהּמִ ִנָצחֹון  ּדְ ָהֲעבֹוָדה 

ה. ּיָ ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ם( ּבִ ה ִאיהּו ְוַגְרמֹוִהי ַחד )ּגַ ָכה זֹו ַנֲעׂשֶ ַהְמׁשָ

ָהִעְנָיִנים,  ל  ּכָ ִמיְטֶנעֶמען  אּון  לּות,  ַהּגָ ְזַמן  ּבִ ירּוִרים  ַהּבֵ ֲעבֹוַדת  ַעל  ּכַֹח  נֹוֵתן  ְוֶזה 
מֹו  )ּכְ ָרָמה  ָיד  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָהֲעִתיָדה  ה  אּוּלָ ּגְ ּבַ ָמלֹות75,  ּוׂשְ ָזָהב  ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו  תּוב76 ּכִ ּכָ מֹו ׁשֶ יִציַאת ִמְצַרִים, ּכְ ה ּדִ אּוּלָ ָהְיָתה ַהּגְ ׁשֶ
ִעְקְבָתא  ּבְ ּוִבְפָרט  לּות77  ַהּגָ ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַוֲעבֹוָדֵתינּו  ינּו  ַמֲעׂשֵ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִנְפָלאֹות(, 
ְמֵהָרה  ּבִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ָרָמה  ָיד  ּבְ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ִיְהֶיה  יָחא  ְמׁשִ ּדִ

ׁש. ְבָיֵמינּו ַמּמָ

A
68( ד״ה בעצם היום גו׳ פר״ת. והביאנו לציון תרע״א.

69( שופטים ה, יא.

70( זכרי׳ ב, ח.

71( או״ת ב, סע״ג. וראה שם א, א. לקו״א בתחלתו.

72( רות רבה רפ״ב. ב״ר פ״ח, ז.

73( לקוטי לוי״צ לזהר אחרי ע׳ רפד.

74( שער השמות פי״ב )קרוב לסופו(. וראה גם מאו״א שם ובי״נ למאו״א שם.

75( בא יב, לה.

76( מיכה ז, טו.

77( ראה תניא רפל”ז.

מא ָּבאִתי ְלַגִּני – יּו״ד ְׁשָבט, ה׳תש״מ



פז הוספות

 פתח דבר להוצאה ראשונה
של ד"ה באתי לגני ה'תש"מ

בס"ד.

אדמו"ר  מכ"ק  לגני  באתי  ד"ה  מאמר  לאור  מוציאים  הננו  בזה 

שליט"א, שאמרו בעת ההתוועדות דיו"ד שבט שנה זו.

מערכת „אוצר החסידים" 
עש"ק ט"ו בשבט ה'תש"מ

ברוקלין, נ.י.

שלושים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט תש"מ

„הילולא דויהי בשלושים שנה והתועדויות פעילות

והמשכם ופירותיהם בכל הימים שלאחריהם

ועד שיקויים היעוד: ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו ויבן כמו רמים 

מקדשו כארץ יסדה לעולם, ונבוא שעריו בתודה חצרותיו בתהלה.

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו."

בברכה. /מקום החתימה/

דויהי בשלושים שנה: ראה עבוה"ק ח"ד פי"ט. הצ"צ בקיצורים לתניא ע' עו. ליקוטי לוי"צ אגרות ע' רעז.

והמשכם: הפעולה עצמה נמשכת ו)נוסף ע"ז( פירותיהם - ומעלה בכאו"א, וכמובן גם מרד"ה באתי לגני 

)דההילולא(.

 היעוד: דכימי צאתך מארמ"צ )שאז ויביאם.. לעולם )תהילים עח, נד. שם סט(( אראנו נפלאות )מיכה ז, 

טו(.

שעריו.. בתהלה: תהילים ק, ד.
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 לזכות התגלותו המידית של
כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א

 שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש 
 ויבנה ביהמ״ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

ומתוך שמחה וטוב לבב
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