




שעות לימודכתובת הכולל כולל חסידות

20:30-22:00רחוב החיטה 1 מקלט 6 אופקיםאופקים

20:30-22:00רחוב הלח"י 2 אופקים – ספריה החסידיתאופקים – הרי"ף

17:30-19:00דוד אלעזר 30 אור יהודהאור יהודה

19:30-21:00בית חב"ד, רח' יצחק שדה 2 אזוראזור

17:30-19:00בית חב"ד אילת רח' רודד 6 אילתאילת

20:00-21:30פנחס בן יאיר 27 אלעד – בביה"כ מעייני ישראל אלעד

07:00-08:15בית כנסת חב"ד רח' ר' עקיבא 4 אשדודאשדוד

19:00-20:30בית חב"ד בית שאן )שכונת חסכון( ליד ויקטוריבית שאן

20:15-21:45בית כנסת חב"ד רחוב חבקוק הנביא 7 רמת בית שמש ג'בית שמש

19:45-21:15רח' כף החיים בית כנסת חב"ד ביתרביתר – הדס

20:30-22:00החוזה מלובלין 61 ביתר עיליתביתר עילית

20:30-22:00יהודה נחשוני 1 בני ברקבני ברק

04:00-05:30החצב 12/2 אדםגבע בנימין – אדם 

20:20-21:50בית כנסת הספרדיגמזו 

09:15-10:45בית חב"ד הנשיא פינת הרצל חדרהחדרה

20:00-21:30בית כנסת חב"ד רח' פנחס אלון 13 חולוןחולון

19:30-21:00רחוב חביבה רייק 20 חולוןחולון – קרית שרת

20:30-22:00פרויד 4ב' חיפהחיפה – אחוזה

20:00-21:30רחוב ארלוזורוב 6 חיפהחיפה – הדר

20:00-21:30רחוב רימון 7 חרישחריש

19:30-21:00רש"י 7 טבריהטבריה

18:30-20:00כרמל אליאס 18 טירת הכרמלטירת הכרמל

20:00-21:30בית חב"ד יבנה.  הזמיר 1א יבנהיבנה

17:40-19:10בית כנסת מגן אברהם שכונת סמדר עיליתיבניאל

19:45-21:15חרמון פינת נחל שורק, יקנעםיקנעם

15:45-18:45ליובאוויטש 36 בית הכנסת חב"ד 770 רמת שלמה ירושליםי-ם – רמת שלמה

19:45-21:15רח' בראשי 29 ירושליםירושלים – נחלאות



20:15-21:45בית מנחם כפר חב"ד 

20:30-22:00בית כנסת מאור הגליל רחוב מורד הגיא 8 כרמיאלכרמיאל

20:00-21:30נוף העמק 5 מגדל העמקמגדל העמק

20:30-22:00הספריה החסידית מאחורי רח' רשב"י 23מודיעין עילית 

17:30-19:00בית כנסת אוהל חיים מנחמיה. יום ג' בבית כנסת ישמח משהמנחמיה

17:30-19:00שד' יחיעם פינת חנה סנש נהריה בית הכנסת חב"דנהריה

17:30-19:00בית כנסת חב"ד רח' הציפורן 1 נוף הגלילנצרת עילית

20:00-21:30בית כנסת חב"ד רח' נרדאו 16 נתניהנתניה

19:45-21:15ארלוזרוב 31 עפולה בית הכנסת חב"דעפולה

19:50-21:20יאשיהו 4 ערדערד

20:30-22:00חנה רובינא 23, פתח תקוה בית הכנסת הדר מנחםפתח תקוה

15:00-14:30רח' ירושלים 72 צפתצפת – אחה"צ

20:00-21:30בית כנסת חב"ד קריית חב"ד צפתצפת – קרית חב"ד

20:30-22:00בית חיה מושקא קרית ארבע חברוןקרית ארבע

10:00-11:30רחוב חנקין 20 קרית אתאקרית אתא

20:00-21:30ספריית החסידות רחוב הרב עובדיה יוסף 31 קרית גתקרית גת

20:00-21:30בית כנסת חב"ד המרכזי )קומה שניה(קרית מלאכי

20:15-21:45סול בלו 13 ראשון לציוןראשון לציון

20:00-21:30הפרח 118 ראשון לציון – קומה ב' בבית הכנסתראשון לציון – מזרח

20:15-21:45כולל אברכים קרעטשניף רחובותרחובות

21:00-22:30בית כנסת רבי מאיר בעל הנס רחוב הכלניותרכסים

16:30-18:00בית הכנסת חב"ד רח' שפירא 5 רמת גןרמת גן

07:15-09:45רח' מצדה 36רמת גן – רמת חן

17:30-19:00רחוב חנוך 47 תל אביבתל אביב

20:30-22:00בית כנסת חב"ד רחוב אהבת אמת תל ציוןתל ציון



פתח דבר 

תש״פ,  שבט  יו״ד  והקדוש  הגדול  היום  לקראת 
לימוד׳  ה׳קובץ  מתוך  ׳תדפיס׳  לאור  מוציאים  הננו 
חמ״ש׳,  ׳מרכז  החסידות  כוללי  ברשת  לאור  שיוצא 
ובו המאמר ד״ה ׳באתי לגני׳ תש״מ, עם ביאור )בדרך 

אפשר(. 

׳באתי  המשך  של  העשירי  בפרק  עוסק  המאמר 
לגני׳ תש״י לכ״ק אדמו״ר הריי״צ נ״ע, הפרק ששייך 
הנחות  ועד  באדיבות  המאמר  תש״פ.   - זו  לשנה 

בלה״ק.

ובקהילות  הכנסת  בבתי  מחולק  זה,  תדפיס 
לכל  המאפשר  יומי׳,  ׳כולל  המבצע  במסגרת  אנ״ש, 
לפחות,  בחודש  אחת  פעם  להצטרף  דבעי,  מאן 
החסידות  ללימוד  הכוללים  סניפי  מחמישים  לאחד 

הפרושים ברחבי הארץ. 

מרכז חמ״ש להפצת מעיינות החסידות
ימי ההכנה לי׳־י״א שבט, תהא שנת פדות

merkazchomesh@gmail.com :לתגובות, הערות והארות

ב״ה



"עש"ק ט"ו בשבט ה'תש"מ". *( יצא לאור בשעתו, 
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.
7( אף שבערך ביהמ"ק נקרא אוהל )שמואל-ב ז, ו. שהש"ר פ"א טז ]ג[(, ואדרבא – דוקא מעשה משה 

נצחיים )סוטה ט, א(.
8( תרומה כה, ח.

9( שם כו, טו.
10( סוטה ג, א.

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

ה'תש"מ* שבט  יו"ד  בס"ד. 
הנחה

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

בתחתונים. דירה  עיקר  ונעשה  בתחלה, 

ד"ה באתי לגני ה'תש"מ
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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( לשון הכתוב – בחוקותי כז, לב. וראה זח"ב רעא, א.
19( שה"ש ח, יג.

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.

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

רמה17. ביד  יוצאים 

בסעיף  ההילולא  בעל  מבאר  הגלות,  בזמן  התורה  דעסק  העילוי  והנה גודל  ג( 
שסעיף  ההילולא,  דיום  המאמרים  דהמשך  קודש18[  יהי'  ]העשירי  העשירי 
זה הוא הסיום והחותם של מאמר השני דההמשך, ד"ה היושבת בגנים חברים מקשיבים 
הפזורה  את  ישראל  לכנסת  הקב"ה  אמר  הפסוק(,  על  פרש"י  )ע"פ  השמיעני19  לקולך 
לעסוק  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  יושבת  ובכ"ז  כו'  אחרים  של  בגנים  ורועה  בגולה 
לקולך. מקשיבים  כביכול20(  הקב"ה,  )וגם  השרת  מלאכי  שהם  החברים  הנה  בתורה, 

היום  בעצם  ויהי  כמ"ש21  הוי'  צבאות  ישראל  נקראים  דעש"ז  וממשיך בהמאמר, 
ניתן  הוי'(  )צבאות  זה  דשם  מצרים.  מארץ  הוי'  צבאות  כל  יצאו  הזה 
יציאת  שבזמן  מה  כי  הענינים,  קישור  לבאר  ויש  דוקא22.  ממצרים  ביציאתם  לישראל 
בגלות  שנתבררו  )הצבאות(  הניצוצות  מצד  הוא  הוי'  צבאות  ישראל  נקראו  מצרים 
לענין  הוי'  צבאות  נקראים  שישראל  מה  דענין  הקשר  וזהו  לקמן23(.  )כמשי"ת  מצרים 
פזורה  כשהיא  מצוותי'  וקיום  התורה  בעסק  דכנס"י  העבודה  ע"י  כי  בגנים,  היושבת 
בגולה ורועה בגנים של אחרים, עי"ז מבררים את הניצוצות שבגלות, בדוגמת וינצלו24 

מצרים. את 
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25( כמובן גם ממה שמבאר בהמאמר )פ"י( ג' הפירושים דצבא )צבא סתם(. ובהקיצור שם: נק' ישראל 
צבאות.

26( בא שם, נא. יז.
27( ראה תו"א שם. תו"ח שמות קמא, ב ]בהוצאה החדשה – בא ח"א קטו, ב[.

28( של"ה כ, ב. שא, ב. ובכ"מ.
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.
31( ברכות לא, ב.

32( תו"א שם.
י. וראה רמב"ם שם פ"ז ה"ו. 33( ברכה לד, 

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 בהגהה(.

36( תו"ח שם, סע"א ואילך.
אדון הוא בצבא שלו. 37( אוה"ת בא ע' שכט. ד"ה בעצם היום גו' פר"ת סעיף ד'. ובחגיגה טז, רע"א: 

38( ר"פ בא )ס, ב(.

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

עצמו. בפני  ענין  הוא  בשוא(  )צבאות  וְצבאות  להוי',  נטפל  שהצבאות  סמוך, 

מובן,  שמזה  לעליון28.  אדמה  שם  על  הוא  אדם  נק'  שישראל  דמה  והנה ידוע  ד( 
מז'  שהוא  צבאות,  להשם  זה  שייך  צבאות  בשם  )גם(  נק'  שישראל  דמה 
נתגלה  זה ע"פ מ"ש כ"ק אדמו"ר הזקן30 ששם צבאות  ויובן  השמות שאינן נמחקין29. 
ע"י הנביאים, כדאיתא31 שמיום שברא הקב"ה את עולמו לא הי' אדם שקראו להקב"ה 
צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות ואמר הקב"ה32 עתיד בן שלך לפתוח בנבואה 
ראשון  בית  זמן  בסוף  האחרונים שהיו  בנביאים  הי'  זה  בשם  הנבואה  ועיקר  זה.  בשם 
דברי  הנביאים,  שדברי  הגם  והנה  זה.  בשם  הי'  נבואתם  שרוב  הגלות,  ובהתחלת 
ולא  כתיב33  משה  לנבואת  בנוגע  ]ואפילו  תורה  מדברי  במדריגה  למטה  הם  קבלה, 
קם נביא עוד בישראל כמשה, ועאכו"כ שהם למטה מדברי תורה[, אעפ"כ שם צבאות 
וכמו  תורה.  דברי  על  נביא  בדברי  מעלה  ויש  דוקא,  בנביאים  כ"א  בתורה  נזכר  לא 
יותר מעובר על כו"כ דברי תורה34, ומזה  נביא עונשו קשה  שמצינו שהעובר על דברי 
זה  בארוכה36,  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  ועפ"ז  להפגם35.  בנוגע  גם  הוא  שכן  מובן 
תורה  מ(דברי  )כו"כ  על  מעובר  יותר  קשה  נביא  דברי  על  העובר  של  והפגם  שהעונש 

דוקא. הנביאים  ע"י  נמשך  צבאות  ששם  לזה  שייך 

דצבא  והיינו  שלו37,  בצבא  הוא  אות  הוא  צבאות  שם  פירוש  הנה  והענין הוא,  ה( 
בחי'  הוא  שלו,  בצבא  הוא  אות  צבאות,  והשם  נבראים,  ריבוי  הוא 
הוא  שצבאות  צבאות,  שם  בענין  בתו"א38  וכמבואר  בנבראים.  שנמשך  כמו  האלקות 
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39( תקוני זהר בהקדמה.
ו, ב. ובכ"מ. 40( תו"א בראשית 

41( בראשית ב, י.
42( שבועות לה, ב.

43( שבועות שם. מקומות שבהערה 29.
ובי"נ  פי"ב  השמות  שער  בפרדס  )הובאו  ועוד  תי"ח.  תקו"ז  א.  רצו,  )בזח"ג(  אד"ז  ב.  יא,  זח"ג   )44

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

54( בשלח יד, יד.

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

ולהתלמיד. להבן  להשפיע  בכדי  יועצות  כליות  הן  שנו"ה  הידוע46  וע"ד 

הי'  רבינו  משה  כי  דוקא,  בנביאים  כ"א  בתורה  נזכר  לא  צבאות  ששם  וזהו מה  ו( 
משיתיהו47,  המים  מן  שם  על  משה  נקרא  שלכן  דאצילות,  והנהגה  נשמה 
כמ"ש48  שמו  על  ונקראת  משה  ע"י  שניתנה  התורה  וכן  אצילות.  בחי'  הוא  חכ'  מים 
שם  כי  צבאות,  שם  בתורה  נזכר  לא  ולכן  אצילות.  בחי'  היא  עבדי  משה  תורת  זכרו 
והוא49  מאצילות.  שלמטה  בנבראים,  שנמשך  כמו  אוא"ס  על  )כנ"ל(  מורה  צבאות 
עתה  רז"ל51  ואמרו  באתי,  עתה  ה'  צבא  שר  אני  כי  לא  ויאמר  ביהושע  מ"ש50  ע"ד 
המשכת  הי'  חמה52,  כפני  משה  פני  משה,  דבימי  קיבלו.  לא  רבך  משה  אבל  באתי 
הוי'  כמ"ש54  כ"א  ה'  צבא  שר  ע"י  היתה  לא  המלחמות53  הנהגת  וגם  אצילות,  בחי' 
מדרכי  יוצאים  נגלים  נסים  היו  סוף  ים  וקריעת  מצרים  מה שביציאת  דזהו  לכם.  ילחם 
בחי'  הוי',  שם  ע"י  היתה  שהמלחמה  לפי  כלל,  הטבע  לבוש  הי'  שלא  לגמרי  הטבע 
אצילות. משא"כ לאחרי הסתלקות פני משה כפני חמה וההנהגה היתה ע"י פני יהושע 
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55( אוה"ת שם ס"ע שכח.
56( חגיגה טז, א. וראה לעיל הערה 37.

57( שנקראו )בפרשתנו( צבאות.
למעלה  היינו  הוי'  על  מבחי'  להמשיך  הוצרך  צבאות  בחי'  להמשיך  "שכדי  ג(,  )ס,  שם  תו"א  ראה   )58

משם הוי'".
59( כתר שם טוב סי' ריח. צוואת הריב"ש סי' קט.

)ע"י  אז  שגם  והגם  באתי.  )דוקא(  עתה  הוי',  צבא  שר  בא  דוקא  אז  הנה  לבנה52  כפני 
מ"מ  מהטבע,  שלמעלה  נסים  כמה  היו  הוי'(  צבא  שר  ע"י  היתה  המלחמה  שהנהגת 
כללות המלחמה היתה קצת בלבושי הטבע, ולא כהמלחמה בימי משה שהיתה למעלה 
הנביאים,  ע"י  שנמשך  צבאות  שם  ענין  וזהו  לכם.  ילחם  הוי'  לגמרי,  הטבע  מלבושי 
בצבא  ממש  ית'  הוא  אות  יהי'  )צבא(  דבי"ע  בנבראים  שגם  שלו,  בצבא  הוא  אות 
מבחי'  למעלה  הוא  זה  וענין  באצילות.  כמו  חד  וגרמוהי  איהו  יהי'  בבי"ע  שגם  שלו, 
הוא  צבאות  שם  משא"כ  מלאך,  הוא  הוי'  צבא  שר  כי  ביהושע(,  )שהי'  הוי'  צבא  שר 
ששם  מה  וזהו  חד.  וגרמוהי  איהו  נעשה  בבי"ע  גם  כי  נמחקין,  שאינן  שמות  מז' 
צבאות נתחדש ע"י הנביאים, כי הנביאים המשיכו שגם בכלים דבי"ע תהי' התלבשות 
צבאות,  ית' בשם  הוא  נקרא  ועי"ז  דאצילות,  בכלים  כמו  היחוד,  בתכלית  ב"ה  אוא"ס 
שאיהו  )לפי  דאצילות  הכלים  על  שמורים  וכו'(  אלקים  )א-ל,  בהשמות  שנקרא  כמו 
נעשו  דבריאה(  ומלאכים  נשמות  גדודי  חיילות,  )לשון  הצבאות  גם  כי  חד(,  וגרמוהי 

בתו"א38. בארוכה  כמבואר  ית',  עמו  חד 

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

יותר. עליון 

הבעש"ט59,  תורת  ידועה  דהנה  הבירורים.  עבודת  ע"י  היא  זו  והנה המשכה  ח( 
השייכים  קדושים  ניצוצין  ישנם  ישראל  של  ברשותו  שנמצא  דבר  שבכל 
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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.
63( הושע ב, כה.
64( פסחים פז, ב.

סאה. 65( כ"ה בתו"א )ר"פ בשלח( ובסה"מ תרכ"ז )ס"ע קט(. ובפסחים שם: 
66( תו"א בא ס, ג.

רק  שהוא  )אף  ישראל60  של  ממונם  על  חסה  שהתורה  מה  מבאר  ובזה  נשמתו.  לשרש 
כל  )שהרי  מורה  זה  ישראל,  של  הוא  דברים(  שארי  )וכן  שהממון  מכיון  כי  ממונם(, 
הענינים הם בהשגחה פרטית( שניצוצות אלו שייכים לשרש נשמתו, והבירור דניצוצות 
אלו הוא חלק מעבודתו, וע"י שמבררים את הניצוצות ומזככים ומעלים אותם לשרשם 
הם מוסיפים עילוי גם בו. דכמו"כ הי' בגלות מצרים, שע"י וינצלו את מצרים שעשאוה 
השייכים  הניצוצות  את  שביררו  דגן61  בה  שאין  וכמצודה  דגים  בה  שאין  כמצולה 
דאתגליא  לעלמא  השייכים  והניצוצות  דגים(  בה  שאין  )כמצולה  דאתכסיא  לעלמא 
אדמו"ר  כ"ק  שמבאר  וכמו  בישראל.  גם  עילוי  נעשה  עי"ז  דגן(,  בה  שאין  )כמצודה 
וענפים  פארות  משלח  שהי'  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי  בענין  בארוכה  מהר"ש62 
בהם  נעשה  מצרים  בגלות  שביררו  הניצוצות  שע"י  העם,  את  למעלה  פרי  ועושה 
הוא  הזריעה  דענין  בארץ63,  לי  וזרעתי'  מצרים(  גלות  )גבי  מ"ש  דזהו  וריבוי.  תוספות 
שישראל  דמה  היינו,  כורין,  כמה  להוציא  כדי  אלא  כור65  זורע  אדם  כלום  כמרז"ל64 
כמו  הניצוצות.  בירור  ע"י  בהם  שנעשה  ההוספה  בשביל  הוא  מצרים  בגלות  נזרעו 
בירור  שמבאר כ"ק אדמו"ר מהר"ש בארוכה כמה פרטים בענין ההוספה שנעשה ע"י 

הניצוצות.

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

מהם. למעלה  הם  הרי  הניצוצות  את  המבררים  הם  שישראל  דמכיון  שנתבררו66. 

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

באצילות. כמו  חד  וגרמוהי  איהו  נעשה  בבי"ע  שגם  עד  לבי"ע,  אצילות  שבין 

שם  הנה  יותר,  בעומק  צבאות(  לשם  הוי'  דצבאות  )השייכות  וביאור הענין  י( 
דיום  בההמשך  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ומבאר  והוד.  בנצח  הוא  צבאות 
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67( פי"א ואילך.
ע'  אעת"ר  ]סה"מ  תרע"א  לציון  והביאנו  ואילך[.  רמא  ע'  פר"ת  ]סה"מ  פר"ת  גו'  היום  בעצם  ד"ה   )68

קעז ואילך[.
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.
ז, טו. 76( מיכה 

77( ראה תניא רפל"ז.

ההילולא67, שמדת הנצח נטוע ומושרש בעצם הנפש, ובשביל נצחון המלחמה מתגלה 
נמשך  נה"ב(,  )עם  המלחמה  נצחון  הנצח,  דמדת  העבודה  ע"י  ולכן  הנפש.  מעצם 
ומתגלה מעצמות אוא"ס, כמבואר בארוכה בההמשך, ובארוכה יותר )עם כמה פרטים 
בישראל69,  פרזונו  צדקת  לענין  עד  נ"ע68,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  בדרושי  נוספים( 
ממדוה"ג.  למעלה  חומה,  בלי  ירושלים  תשב  פרזות  מ"ש70  ע"ד  פרזות  לשון  פרזונו 
ידועה תורת  הוי' ממשיכים שם צבאות, דהנה  יובן מה שע"י העבודה דצבאות  ועפ"ז 
קודם שנבראו  גם  דישראל  צדיקים72(,  נמלך בנשמותיהן של  )בענין במי  הרב המגיד71 
בנ"י  עבודת  וע"י  ית'.  בו  צורתם  נחקק  הי'  נמלך(  שאודותו  ההשתל'  סדר  כל  )קודם 
שם  כי  צבאות,  שם  נמשך  הוי',  דצבאות  העבודה  ע"י  ולכן  זה.  ענין  ומתגלה  נמשך 
צבאות  דשם  שהאותיות  בארוכה  אאמו"ר73  שמבאר  וכמו  והוד,  בנצח  )כנ"ל(  הוא  זה 
בקבלה  ובכ"מ  ]בפרדס74  והוד  נצח  על  מורים  ו"ת(  דאל"ף,  יודי"ן  ב'  )צ"ב,  וסדרן 
כמו  צבאות  שם  ענין  הוא  כאן  שנוגע  מה  אבל  ביסוד,  גם  הוא  צבאות  דשם  איתא 
ע"י  לכן  )כנ"ל(,  ית'  בו  חקוקה  ישראל  של  שצורתם  ומכיון  והוד[,  בנצח  שהוא 
)והוד(.  בנצח  שהוא  צבאות  שם  ענין  נעשה  דנצח,  העבודה  הוי',  דצבאות  העבודה 
והיינו שע"י העבודה דנצחון המלחמה, נמשך ומתגלה מעצמות אוא"ס, וע"י המשכה 

בבי"ע. )גם(  חד  וגרמוהי  איהו  נעשה  זו 

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

ממש. בימינו  במהרה  צדקנו,  משיח  פני  לקבל  רמה  ביד  יוצאים 
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הרבנית  הסתלקה  עדר״ת,  שבט  ביו״ד 
אדמו״ר  כ״ק  אשת  רבקה,  מרת  הצדקנית 
הריי״צ.  אדמו״ר  כ״ק  של  וסבתו  מהר״ש 
עשרים ושמונה שנים מאוחר יותר, בי״ג שבט 
תש״ב, הסתלקה אימו של אדמו״ר הריי״צ. היו 
פעמים שאדמו״ר הריי״צ אמר מאמר חסידות 
בקשר לתאריכים אלה, או הוציא לאור מאמר 

לקראתם.

קודש  בשבת  שבט  יו״ד  חל  תש״י,  בשנת 
פרשת בא. לקראת יום זה, יצא לאור ׳קונטרס 
הפסוק  על  חסידות  מאמר  ובו  שבט׳,  י׳־י״ג 
)ה, א( ״באתי לגני אחותי כלה״.  בשיר השירים 
בשבת זו הסתלק אדמו״ר הריי״צ, וכך התברר 

למפרע, שהמאמר יצא ליום הסתלקותו.

דיבר הרבי  במשך השנה שאחר ההסתלקות, 
לגני׳,  ׳באתי  המאמר  מעלת  על  פעמים  כמה 
והדרכות  עצות  הריי״צ  אדמו״ר  השאיר  בו 
לתקופה זו. מאמר זה נקרא: ׳מאמר ההילולא׳.

מאמרי 'באתי לגני' במשך השנים 

הריי״צ,  אדמו״ר  של  לגני׳  ׳באתי  המאמר 
מאמרים,  ארבעה  של  ׳המשך׳  למעשה  הוא 
הראשון,  במאמר  פרקים.  עשרים  שכוללים 
ליום  ושיצא  לגני׳,  ׳באתי  במילים  שמתחיל 
חמישה  יש  תש״י(,  שבט  )יו״ד  הסתלקותו 
׳היושבת  ד״ה   – שלאחריו  במאמר  פרקים. 
עם  יחד  )והודפס  שבט  לי״ג  שיצא  בגנים׳ 
פרקים.  חמישה  עוד  יש  הראשון(,  המאמר 
את עשרת הפרקים האחרונים – הדפיס הרבי 
לקראת  פרקים  חמישה  ההסתלקות.  לאחר 
ליום   – האחרונים  הפרקים  וחמשת  פורים 

הסתלקות אדמו״ר הרש״ב – ב׳ ניסן.

הריי״צ,  אדמו״ר  הסתלקות  לאחר  שנה 
את  עצמו  על  הרבי  קיבל  תשי״א,  שבט  ביו״ד 
הוא  מעמד,  באותו  רשמי.  באופן  הנשיאות 
ביאר את הפרק הראשון במאמרו של אדמו״ר 
הריי״צ. בשנה הבאה בתאריך זה, נאמר מאמר 
חסידות נוסף שמתחיל ׳באתי לגני׳, ובו ביאר 
את הפרק השני. כך, במשך עשרים שנה, סיים 
אף  הרבי  פרקים.  העשרים  לכל  הביאור,  את 
הוא  שאותו  שהפרק  פעמים,  כמה  התבטא 
לשנה  השייך  ׳הפרק  הוא  שנה  באותה  מבאר 

זו׳. 

לפרק  חזר  הרבי  ואחת,  העשרים  בשנה 
הלאה,  וכן  חדשים,  ביאורים  עם  הראשון, 
קובצו  אלו,  מאמרים  עשרה.  שמונה  פרק  עד 

בכרכי ׳ספר המאמרים באתי לגני׳. 

'באתי לגני' תש"מ

תש״מ,  לגני׳  ׳באתי  ד״ה  שלפנינו,  המאמר 
תש״מ,  שבט  יו״ד  התוועדות  במהלך  נאמר 
זה  במאמר  לנשיאות.  השלושים  שנת  תחילת 
ביאר הרבי בפעם השנייה את הפרק העשירי 
׳היושבת  ד״ה  את  שחותם  הפרק  ב׳המשך׳, 

בגנים׳ תש״י.

יובא כאן תיאור קצר, מאותה התוועדות, כפי 
שתוארה ביומני אותה תקופה:

״כבר כשעה לפני ההתוועדות, התמלא ה׳זאל׳ 
אורחים,  בהמוני  מקום,  אפס  עד  לקיר  מקיר 
סנטורים.  כמה  וכן  חשובים  רבנים  שלוחים, 
זו כעשרת אלפים  משערים שהיו בהתוועדות 
איש. ההתוועדות הועברה בתרגום סימולטני 
רוסית  צרפתית,  אנגלית,  הקודש,  ללשון 

וספרדית.

מבוא
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שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  שנכנס  לפני  רב  זמן 
את  לשיר  הקהל  החלו  כבר  להתוועדות, 
השעה  שקרבה  וככל  אדוננו׳,  ׳חיילי  הניגון 
נכנס כ״ק אדמו״ר שליט״א גברה השירה  בה 
כותלי  את  שגדשו  האלפים  של  וההתלהבות 

ה׳זאל׳.

שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  נכנס   21:30 בשעה 
הרב  את  פגש  למקומו  ובדרכו  להתוועדות 
מבוסטון  במיוחד  שבא  סולובייצ׳יק  דוב  יוסף 
התייחס  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  להתוועדות. 
לילך  כיבדו  הרגיל,  מגדר  יוצא  בכבוד  אליו 
עד  והמתין  עמד  למקומו  וכשהגיע  לפניו 
שהנ״ל התיישב במקומו )סמוך לכ״ק אדמו״ר 

שליט״א(.

יאלעס  הרב  ניגש  הראשונה  השיחה  אחרי 
אדמו״ר  כ״ק  את  לברך  פילדלפיה(  של  )רבה 
רבני  מגדולי  וכמה  כמה  ניגשו  וכן  שליט״א, 
ארצות הברית לשיחה קצרה עם כ״ק אדמו״ר 

שליט״א.

של  מתחילתה  שעות  )כשלש  ההדרן  בסיום 
ממקומו  סולובייצ׳יק  הרב  קם  ההתוועדות(, 
כדי לצאת, וכ״ק אדמו״ר שליט״א נעמד מלא 
קומתו, דיבר עמו ולחץ את ידו, ונשאר לעמוד 

במקומו עד צאתו.

את  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  אמר  מכן,  לאחר 
המאמר ד״ה ׳באתי לגני׳ )שלפנינו(.

שליט״א,  אדמו״ר  כ״ק  אמר  המאמר  אחרי 
שכעת לאחרי שלושים שנה מתחילה תקופה 

חדשה – נעלית הרבה יותר.

אדמו״ר  כ״ק  הורה  ההתוועדות  סוף  לקראת 
לד״ר  ברכות׳  ה׳שבע  את  לערוך  שליט״א 
שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  ציוה  כך  אחר  רעזניק. 
עמך׳,  את  ׳הושיעה  ותופר׳,  עצה  ׳עוצו  לנגן 
ו׳ניגון  הכנה׳  ׳ניגון  ירושלים׳,  תשב  ׳פרזות 
ניגן בעצמו  ד׳ בבות׳ לאדמו״ר הזקן. אחר כך 
והורה  ההתוועדות  במשך  נפשי׳.  לך  ׳צמאה 

לומר  רבים  לאנשים  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק 
׳לחיים׳.

״עתה,  שליט״א:  אדמו״ר  כ״ק  אמר  כך  אחר 
הדיבורים  ההתוועדויות,  המבצעים,  מכל 
יבוא  ממש  שבקרוב   – הטובות  וההחלטות 
ה׳מבצע׳ האמיתי והכי גדול דגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו״.

וטרם  אחרונה.  ברכה  אמירת  דבר  על  הזכיר 
צאתו החל לנגן ׳כי בשמחה תצאו׳.

לפנות   2:25 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
בוקר.

עמד  מ־770,  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  בצאת 
וכ״ק  תצאו׳  בשמחה  ׳כי  ושר  בחוץ,  רב  קהל 
להגביר  הקדושה  בידו  רמז  שליט״א  אדמו״ר 

השירה, ונסע לביתו בליווי משטרתי״.

תוכן המאמר

העשירי  הפרק  על  כאמור  מבוסס  המאמר 
לגני׳,  ׳באתי  מאמרי  רוב  כמו  ה׳המשך׳.  של 
על  גם  קצר  סיכום  מופיע  המאמר  בתחילת 
מגיע  מכן  לאחר  הראשונים.  המאמר  פרקי 
על  גם  שמבוסס  המאמר,  של  המרכזי  חלקו 
בא,  פרשת  אור  בתורה  הראשון  המאמר 
הזקן  אדמו״ר  של  מיוחד  חידוש  מופיע  שם 
)שלפי עדות אדמו״ר הצמח צדק, אינו מוזכר 
האחרונים(,  המקובלים  בספרי  או  חיים  בעץ 
בביאור עניין שם ׳צבאות׳, שנתגלה דווקא על 

ידי הנביאים האחרונים, ולא נזכר בתורה.

במאמר מבוארת מעלתו המיוחדת של שם זה, 
שעל ידו נעשה יחוד של הקב״ה עם העולמות 
עבודת  ידי  על  וזאת  השלימות,  בתכלית 
הבירורים שנעשית על ידי ישראל בזמן הגלות. 

שמות רבותינו נשיאנו

במאמר  גם  לגני׳,  ׳באתי  מאמרי  בכל  כמו 
רבותינו  כל  מתורת  הרבי  מביא  שלפנינו 
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נשיאינו ומזכיר את שמותיהם: הבעל שם טוב, 
הרב המגיד, אדמו״ר הזקן, אדמו״ר האמצעי, 
אדמו״ר הצמח צדק, אדמו״ר מהר״ש, אדמו״ר 

הרש״ב, ואדמו״ר הריי״צ. 

יותר,  מאוחרות  בשנים  לגני׳  ׳באתי  במאמרי 
האריז״ל,  מתורת  גם  הובאה  זה,  במאמר  וגם 
ומתורת אביו הרב הגאון המקובל ר׳ לוי יצחק 

ז״ל שניאורסאהן, והזכיר את שמותיהם. 

בסמיכות  הרבי  ידי  על  הוגה  זה  מאמר 
לאמירתו.

המושגים המבוארים במאמר: 

שטות   / בתחתונים  דירה   / ומקדש  משכן 
דקדושה / מעלת עסק התורה בגלות / צבאות 
דברי   / הניצוצות  בירור   / צבאות  שם   / הוי' 
 / דאצילות  הספירות   / נבואה  ודברי  תורה 
שכל   / חד  וגרמוהי  איהו  חד  וחיוהי  איהו 
ומידות ולבושי הנפש / נצח והוד לבר מגופא 
/ שר צבא ה' / תוהו ותיקון / עלמא דאתכסיא 
ועלמא דאתגליא / מעלת ספירת הנצח / בזבוז 

האוצרות / מעלת נשמות ישראל
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גני – גנוני

באתי לגני אחותי כלה, 

פסוק זה מתאר את יום הקמת המשכן על ידי משה 
רבינו, והשראת השכינה בוא. בירידת השכינה למשכן 
הגשמי, הקב"ה בא ל'גנו' )להלן יובאו דברי המדרש שמבאר זאת(, 
להתאחד עם כנסת ישראל שקרויה "אחותי" ו"כלה"ב.

ומביא על זה כ"ק מורי וחמי אדמו"ר בעל ההילולא 
במאמרו ליום ההסתלקות וההילולא שלו, דאיתא 
עיקרי  שהיה  למקום  לגנוני,  לגני  רבה  במדרש 

]היינו עיקר דירתי[ בתחלה,

ולא  לגני",  "באתי  נאמר  מדוע  מדייק,  המדרש 
"גנוני"  פירושו  ש"גני"  ומבאר,  לגן'?  'באתי  נאמר 
– והיינו מקום "עיקר דירתי". וכפי שמבאר במתנות 
"כילת  בג(, ש"גנוני" הוא  יג,  )על מדבר רבה  כהונה 
עם  החתן  מתייחד  שבו  המקום   – חתנים"  חופת 
הכלהד. בהשראת השכינה במשכן, הקב"ה חזר לעיקר 

דירתו, והתייחד עם כנסת ישראל בשלימות.

וממשיך במדרש:

דעיקר שכינה בתחתונים היתה, 

מתן  על  נאמר  לגני"  "באתי  שהפסוק  מפרשים,  יש  א( 
תורה, אך מהמדרש המובא להלן משמע שמדובר על יום הקמת 

המשכן. וראה בהמשך הסעיף.
ש'אחות'  ג(,  )כט,  השירים  שיר  תורה  ליקוטי  ראה  ב( 
אלכסנדרי,  איחוי  "אחותי" מלשון   .  . בחינות:  "ב'  הם  ו'כלה' 
שהיא האחוה והאהבה הקבועה תמיד בנפש בתולדתו, רק שהיא 
מוסתרת וצריך עדיין לגלותה מההעלם כו'. ובחינת "כלה" הוא 
אש  רשפי  בחינת  שהוא  ג(,  פד,  )תהלים  נפשי"  "כלתה  בחינת 
במדבר  במדרש  )וראה  לבא"  בינה  התבוננות,  מחמת  האהבה 

רבה שם(.
ג( שם מופיע מדרש זה באריכות יותר.

ד( יש להוסיף, שגם הפירוש הפשוט של "גני" הוא מקום 
שמחה ותענוג, כמו גן כפשוטו, שגדלים שם אילנות לנוי, והוא 
והיינו  שלי,  התענוג  מקום  פירושו  "גני"  ותענוג.  לטיול  נועד 

תענוג הבורא מדירתו בתחתונים, וכדלהלן בפנים.

דבר  אינה  הגשמי,  הזה  בעולם  השכינה  השראת 
וכפי  הבריאה.  בתחילת  גם  שם  היה  הקב"ה  חדש; 
שהמדרש מביא על כך את הפסוק )בראשית ג, ח( "וישמעו 
נמצא  עדן  גן  והרי  בגן".  אלקים מתהלך  ה'  קול  את 

בעולם הזה הגשמי )"בתחתונים"(ה.

כדי  מלכתחילה  נברא  שהעולם  היא,  המשמעות 
טז(:  נשא  )תנחומא  המדרש  כדברי  השכינה.  בו  שתשרה 

"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים".

לגלות  ומותאם  נברא מוכשר  מלכתחילה העולם 
בו אור אלוקי. לכן מקומו הקבוע של אדם הראשון, 
אלוקות  לגלות  עבודתו  את  עבד  ושם  עדן,  בגן  היה 
טו(:  ב,  )בראשית  שנאמר  וכפי  בעולם.  בפועל  וקדושה 
ויניחהו בגן עדן לעבדה  "ויקח ה' אלקים את האדם 
תשל"א  לגני'  'באתי  )ד"ה  רבינו  ]ובלשון  ולשמרה" 
שכינה  עיקר  הבריאה  "דזה שבתחילת   :)32 הערה  )מוגה( 

בתחתונים היתה – הוא שהעולם נברא באופן שהיה 
ההמשכה  אבל  שכינה,  עיקר  בו  שיומשך  מוכשר 

עצמה היתה על ידי העבודה ד"לעבדה ולשמרה"ו[.

רק כתוצאה מחטא עץ הדעת, הסתלקה השכינה 
מהעולם, ועלתה לרקיע, וכפי שממשיך שם במדרש 
למקומה  השכינה  שבה  המשכן,  בהקמת  מיד(.  )שיובא 

)כמו  הגשמי  לעולם  מלכתחילה,  והרצוי  הראשון 
קודם חטא עץ הדעת(, וכדכתיב )שמות כה, ח( "ועשו לי 

מקדש ושכנתי בתוכם". 

ועל ידי ז' הענינים הבלתי רצויים נסתלקה השכינה 

ה( ראה אגרות קודש )חלק יז עמ' רו(: "כמה דרגות בגן 
עדן, ובזה גן עדן במדריגה היותר נמוכה, שהוא גן עדן המדובר 
בפשטות המקראות התחלת התורה, והוא בעולמנו זה, שהרי אין 
מקרא יוצא מידי פשוטו, שמדובר שם על דבר פירות ששייכת 
המשניות  בפירוש  הרמב"ם  מדבר  ובזה  הגוף,  אכילת  בהם 
כל  עם  ביחד  נברא  זה  עדן  וגן  סנהדרין(.  מסכת  )על  האמור 
העולם כולו, וכמקראות הללו. אלא שעל פי דברי הרמב"ם נעלם 

לאחרי זה ויתגלה לעתיד לבוא".
עדן  בגן  הראשון  אדם  עבודת  בין  להבדל  בנוגע  ו( 

לעבודתנו כיום – ראה ב'מילואים' אות א.

סעיף א 
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לעילא  סליק  הוא  בריך  קודשא  למעלה,  מלמטה 
ולעילא, עד לרקיע השביעי, 

דכתיב  הוא  "הדא  במלואו:  המדרש  לשון  זה 
בגן,  ה' אלקים מתהלך  קול  וישמעו את  ג, ח(:  )בראשית 

אמר ר' אבא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך, מקפץ 
ונסתלקה  הראשון,  אדם  חטא  וסליק,  מקפץ  וסליק 
לרקיע  נסתלקה  קין  חטא  הראשון,  לרקיע  השכינה 
השני, חטא אנוש נסתלקה לרקיע השלישי, חטא דור 
המגדל  דור  חטא  הרביעי,  לרקיע  נסתלקה  המבול 
נסתלקה לרקיע החמישי, חטאו אנשי סדום נסתלקה 
לרקיע הששי, חטאו המצריים בימי אברהם נסתלקה 

לרקיע השביעי"ז.

)שבהערה 3(: "קול ברמה נשמע  על כך מובא בזהר 
נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם 
על בניה . . כי איננו" )ירמיה לא, יד( – בגין דמלכא קדישא 
הדא  בגווה,  אשתכח  ולא  לעילא,  לעילא  סליק  הוה 
הוא דכתיב "כי איננו", ולא כתיב 'כי אינם'" )תרגום: 
נמצא  ולא  למעלה  למעלה  עלה  הקדוש  המלך  כי 
בתוכה. זהו שכתוב "כי איננו", ולא כתוב 'כי אינם'(. 

ואחר כך עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה 
מלמעלה למטה, עד שבא משה שהוא השביעי וכל 

השביעין חביבין והורידה למטה בארץ. 

שבעה  עמדו  "כנגדן  מובא:  המדרש  בהמשך 
צדיקים והורידוה לארץ, זכה אברהם הורידה משביעי 
לששי, עמד יצחק והורידה מששי לחמישי, עמד יעקב 
והורידה מחמישי לרביעי, עמד לוי והורידה מרביעי 
עמד  לשני,  משלישי  והורידה  קהת  עמד  לשלישי, 
עמרם והורידה משני לאחד שהוא ראשון, עמד משה 

והורידה לארץ".

המשפט  את  הריי"צ  אדמו"ר  מוסיף  משה,  לגבי 
במדרש  שמופיע  ]משפט  חביבין"  השביעין  "וכל 
אחר )ויקרא רבה שבהערה 4([. כי כל הצדיקים רק הורידו את 
השכינה מרקיע לרקיע, אבל משה החזיר את השכינה 

ז( בנוגע לשבעת רקיעים אלו, אם הכוונה לרקיעים גשמיים 
או רוחניים – ראה ב'מילואים' אות ב.

למקומה העיקרי – בארץ. מעלה זו היא בכוח השביעי 
דווקאח.

המשך  את  הריי״צ  אדמו״ר  מביא  כך  אחר 
דברי המדרש בתוספת ביאור:

וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה, דעבודת 
השכינה  את  ולהמשיך  להשכין  היא  הצדיקים 
בבחינת  שהיא  )כמו  עד  בחינת  למטה,  מלמעלה 
שוכן עד מרום וקדוש( ישכינו עליה, למטה בארץ, 

בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו. 

זו משמעות הפסוק )תהלים לז, כט( "צדיקים יירשו ארץ 
וישכנו לעד עליה". במילה "ארץ" יש שני פירושים: 
יותר  ב( בפרטיות  הזה הגשמי;  עולם   – א( כפשוטו 
הזה  מהעולם  חלק  הוא  ]שגם  עדן'ט  ל'גן  הכוונה 
)"יירשו ארץ" כפי  יזכו לגן עדן  כדלעילי[. הצדיקים 
והמשכת  בהשכנת  עבודתם  בגלל  השני(,  הפירוש 
הפירוש  כפי   – "ארץ"   – הזה  )עולם  השכינה בארץ 
הראשון(. זו כוונת הפסוק – "צדיקים יירשו ארץ", כי 
על ידי עבודתם הם מורידים וממשיכים את השכינה 
נז, טו( "שוכן עד מרום  'נשמת' – על פי ישעיה  )תפילת  שקרויה 
עליה"(  לעד  )"וישכנו  למטה  שתתגלה  וקדוש"יא, 

בעולם התחתון ביותר.

ב,  סעיף  תשי"א  לגני'  'באתי  בד"ה  בהרחבה  וראה  ח( 
ובביאור שם.

ג(:  )סעיף  תשח"י  איניש'  'חייב  בד"ה  רבינו  ובלשון  ט( 
"ארץ" קאי על גן עדן, שעל זה אמרו חז"ל )משנה סנהדרין ריש 
פרק חלק( כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר )ישעיה 
ס, כא( "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ" )היינו שגן עדן 

נקרא ארץ(".
י( וכמובא בריש ד"ה 'באתי לגני' תשכ"ט )מוגה(, ש"מה 
שכתוב בהמאמר ש"צדיקים יירשו ארץ" הוא גן עדן, הכוונה בזה 
גופים, אלא להגן עדן  היא לא לעולם הנשמות כמו שהם בלא 
)בגופו  כמו שהוא בעולם הזה הגשמי, שהיה בו אדם הראשון 

הגשמי( קודם החטא, שאז היתה עיקר שכינה בתחתונים". 
יא( מהלשון כאן "להשכין ולהמשיך את השכינה . . בחינת 
עד )כמו שהיא בבחינת שוכן עד מרום וקדוש(" )ומקורו במאמר 
אדמו"ר הריי"צ( משמע, שזו דרגה נעלית בשכינה – כמו שהיא 

בבחינת "עד".
לגני  ד"ה באתי  ב'מאמר הנשיאות'  להבנת העניין, מציין 
תשי"א )סעיף ד(, שזה מבוסס על דברי הזהר ריש פרשת וארא: 
"רבי אבא פתח: "בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור עולמים" 
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עבודת הצדיקים, שבגללה הם זוכים לגן עדן, היא 
להשיב את עיקר השכינה למקומה העיקרי – "לגני – 
כולם  "ועמך   – ישראל  עם  עבודת  עיקר  זה  לגנוני". 
צדיקים" )ישעיה ס, כא(, ובמיוחד הצדיקים הגדולים כמו 

שבעת הצדיקים מאברהם ועד משה. 

והנה התחלת ההמשכה למטה שעל ידי משה היתה 
בעת מתן תורה כמו שכתוב וירד הוי' על הר סיני, 
אבל בקביעות ובגילוי היה זה בעשיית המשכן כמו 

שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. 

כאמור, הפסוק "באתי לגני" מדבר על יום הקמת 
המשכן, שאז ירדה השכינה למטה. אמנם עוד קודם 
)שמות  כמו שכתוב  תורה,  – במתן  ירדה  לכן השכינה 
בניית  הוא  העיקר  אך  סיני",  הר  על  הוי'  "וירד  כ(  יט, 

המשכן, כי אז השכינה ירדה למטה בקביעות.

תשל״ח  בשבט  ט״ו  לגני׳  ׳באתי  ד״ה  )ריש  וכלשונו 
וירידת  המשכת  הוא  לגני״  ״באתי  מוגה(:   –

המשכה  ועיקר  בארץ.  למטה  שכינה  עיקר 
במדרש  כדאיתא  המשכן,  כשהוקם  היתה  זו 
שם ואימת שרתה שכינה עליה )בארץ( ביום 
ח(  כה,  )שמות  שכתוב  וכמו  המשכן.  שהוקם 

״ועשו לי מקדש )ואז( ושכנתי בתוכם״.

לאתתקפא  בעיין  עלמא  בני  כל  בה'",  "בטחו  ד(.  כו,  )ישעיה 
אי הכי מהו  בי'.  ולמהוי רחצנו דלהון  בי' בקודשא בריך הוא, 
"עדי עד"? אלא, בגין דיהא תקפא דבר נש, באתר דאיהו קיומא 
בני  כל   – בה'"  "בטחו  )תרגום:  "עד".  ואקרי  דכלא,  וקשורא 
העולם צריכים להתחזק בו בקב"ה, ושיהיה הבטחון שלהם בו. 
אם כן, מהו "עדי עד"? אלא בכדי שיהא כוחו של האדם, בדרגה 

שהיא קיום וקישור הכל, ונקראת "עד"(.
פקודי  'הנה  ד"ה  פקודי  פרשת  תורה  בליקוטי  ומבואר 
המשכן', ש"בפירוש "עדי" יש ג' ענינים. הא' – כפשוטו, לשון 
קישוט כמו "את עדים מהר חורב" )שמות לג, ו(; הב' – לשון 
נצחיות כמו "משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול" )נוסח 'ברוך 
שאמר'(; הג' – לשון "עד פה תבא" )איוב לח, יא( היינו עד כאן 

ולא יותר".
שם גם מבואר בהרחבה, שכל שלושת הפירושים, קשורים 
קישוט  שהוא  הכתר,  של  עניינו  זהו   – קישוט  הכתר:  לדרגת 
ועטרה לראש; נצחיות – הכתר, הוא הדרגה התחתונה שבמאציל 
)הבורא(. שהוא אין סוף – נצחי; עד כאן – הכתר, אין בו שום 
השגה. לא ניתן להגיע אליו ולהשיגו )"עד פה תבא"(. לפי זה, 
דרגת "שוכן עד" היא דרגת הכתר. זו פעולת הצדיקים – מילוי 

רצון ותענוג הקב"ה )דרגת הכתר(, על ידי קיום מצוותיו.

והגם שגם במתן תורה היתה המשכת וירידת 
״וירד  שכתוב  כמו  בארץ  למטה  השכינה 
הענין  שעיקר  לומר,  יש  סיני״,  הר  על  הוי׳ 
וירידת השכינה למטה בארץ הוא  דהמשכת 
)באופן  בפנימיות  היא  למטה  כשההמשכה 
שזהו  זה(,  ידי  על  ומתעלה  מזדכך  שהמטה 
דוקא כשההמשכה היא על ידי עבודת המטה, 
בארץ  השכינה  המשכת  שעיקר  אומר  ולכן 
שהיתה  ההמשכה  כי  המשכן,  כשהוקם  היה 
היה  שלכן  למעלה,  מצד  היתה  תורה  במתן 
הגילוי לפי שעה, והעילוי דהמשכת השכינה 
במשכן היא שההמשכה )ושכנתי בתוכם( היא 

על ידי עבודה ועשיה, ״ועשו לי מקדש״.

אמנם גם המשכן היה זמני – 'אוהל מועד' ]ובלשון 
המדרש )שבהערה 7( "עד שלא נבנה בית המקדש היתה 
דכתיב  הוא  הדא  למקום,  ממקום  מטלטלת  השכינה 
)שמואל ב ז, ו( "ואהיה מתהלך באהל ובמשכן". משנבנה 

בית המקדש )תהלים קלב, יד( "זאת מנוחתי עדי עד"[, אבל 
בעולם הזה גופא, אך  זה רק בנוגע לקביעות המקום 
עצם המשכת השכינה בקביעות למטה החלה במשכן, 
ואדרבה, במשכן יש מעלה על המקדש, כדברי הגמרא 
בסוטה )שהובאה בהערה הנ"ל(, שגם כשבתי המקדש חרבו, 
"מעשה משה נצחיים", והמשכן רק נגנז, ולא שלטו 

בו ידי השונאים.

שטות דקדושה

השכינה  השראת  שעיקר  שהבהיר,  אחרי 
מתן  מאשר  )יותר  המשכן  עבודת  היא  בארץ 
תורה(, ממשיך ומבאר, שעבודת המשכן היא 

גם עבודה רוחנית – הפיכת החושך לאור: 

שכינה  עיקר  שהמשכת  בהמאמר,  וממשיך 
ידי  על  נעשית  בתוכם(  )ושכנתי  בתחתונים 

העבודה דאתהפכא חשוכא לנהורא.

וכפי שממשיך ומפרט:

וזהו מה שהמשכן היה מעצי שטים, שמהם נעשו 
הקרשים, כמו שכתוב ועשית את הקרשים למשכן 
עצי שטים עומדים, קרש הוא אותיות שקר והוא 
אין  זה,  דלעומת  מהשטות  הבא  דעולם,  השקר 
אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, 
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למשכן  הקרשים  את  דועשית  העבודה  ידי  ועל 
דלעומת  השטות  שמהפכים  עומדים,  שטים  עצי 
השקר  את  שטים(,  )עצי  דקדושה  לשטות  זה 
ידי  על  למשכן(,  )קרשים  המשכן  לקרש  דעולם 
זה נעשה ושכנתי בתוכם, המשכת )עיקר( שכינה 

בתחתונים. 

שבבניית  במאמר,  שם  מבאר  הריי"צ  אדמו"ר 
בנוי  היה  המשכן  א(  עניינים:  שני  מצינו  המשכן 
את  שהופכים  )והיינו  שקר  אותיות  קרש   – מקרשים 
שיטים,  מעצי  היו  הקרשים  ב(  ל'קרש'(;  ה'שקר' 
מלשון שטותיב )והיינו שהופכים את ה'שטות דקליפה' 

ל'שטות דקדושה'(. 

עובר  "אין אדם  א(:  ג,  )סוטה  אומרים  חז"ל  ביאור: 
עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות". הרוח שטות 
ביהדותו.  פוגעת  אינה  שהעבירה  חושב  שהוא  היא, 
יח  )פרק  בתניא  בארוכה  מבאר  הזקן  שרבינו  וכפי 
ואילך(, שבכל הדורות יהודים מסרו נפשם על קידוש 
הם  אם  גם  זרה,  עבודה  לעבוד  אותם  כשהכריחו  ה' 
לא ידעו כלום, וכל חייהם לא התנהלו בהתאם לרצון 
התורה. אם יהודי מוכן להשליך את חייו מנגד ובלבד 
הרי  בעבירות,  נכשל  הוא  מדוע  בה',  לכפור  שלא 
ישמרנו,  ה'  מיתה  מייסורי  מאד  קל   .  . היצר  "לנצח 
וייסורי מיתה ה' ישמרנו היה מקבל באהבה וברצון" 
)פרק כה(? הביאור הוא, שזה נובע מהרוח שטות, שהוא 

אינו  זרה(  עבודה  )שאינה  'קלה'  שבעבירה  חושב 
ביהדותו  עודנו  זו  שבעבירה  לו  "ונדמה  בה',  כופר 
ואין נשמתו מובדלת מאלקי ישראל" )פרק יד(, ו"באמת 
על  עובר  העוברה  הרי  קלה,  עבירה  אפילו  לאמיתו 
מיחודו  הפירוד  בתכלית  והוא  ב"ה,  העליון  רצון 

יג.
ואחדותו יתברך" )פרק כד(

השקרית,  התחושה  גם  נובעת  זו,  שטות  מרוח 
האמת,  היפך  מעצמו,  היא  העולם  מציאות  כאילו 

יב( וכפי שמצינו בגמרא )סנהדרין קו, א(: "וישב ישראל 
בשטים" )במדבר כה, א( – "שנתעסקו בדברי שטות".

ה-ו  סעיפים  התשמ"א  תצווה'  'ואתה  ד"ה  גם  ראה  יג( 
וב'ביאור' שם.

החיות  וללא  רגע,  בכל  העולם  את  מהווה  שהקב"ה 
האלוקית העולם הוא כאין ואפס. 

ולהוט  שקוע  שהאדם  מה  גם  יותר,  בכללות 
את  מאבד  כמו  האדם  שטות.  זו  העולם,  בתאוות 
שכלו, והולך אחר תאוותיו, גם כשהם נוגדים לגמרי 

את ההיגיון.

כדי להוריד את השכינה לעולם הזה, יש לבנות את 
המשכן שבתוך כל אחד ואחד, מ"עצי שיטים". לקחת 
ולרתום  העולם,  בענייני  והלהיטות  ההתלהבות  את 
אותן לעבודת ה'. במקום להיות שקוע בתאוות העולם 
מהשכל.  למעלה  ה'  את  לעבוד  שכל,  פי  על  שלא 
דין,  פי  על  רק את מה שמחויבים לעשות  לא  לקיים 

אלא הרבה יותר מכך.

שטות היא מלשון נטייה. נטייה מדרך הישר. על 
ופירש  כי תשטה אשתו",  יב( "איש  ה,  )במדבר  נאמר  זה 
רש"י: "כי תשטה" – "תט מדרכי צניעות". השטות 
של הקליפה היא הנטייה למטה מהשכל, והדרך לתקן 
להתמסר  מהשכל,  הלמעלה  אל  בנטייה  היא  זאת 
ודעת.  מטעם  למעלה  וקדושה  ומצוות  תורה  לענייני 
על  א(  יז,  )מכתובות  במאמר  שם  שמביא  הסיפור  וכמו 
על  וכלה  חתן  משמח  שהיה  יצחק,  בר  שמואל  רב 
זו  ולא חש לכבודו.  ותופסם,  זורק הדסים  ידי שהיה 
ה'שטות דקדושה', וכך עושים מה'שיטים' – קרשים 
דקדושה,  דשטות  העבודה  ידי  שעל  והיינו  למשכן. 

בונים את המשכן והמקדש.

שהשטות  שבגלל  לשוני,  דמיון  רק  זה  אין 
ה'שטות'  את  לתקן  בכוחה  'שטות',  קרויה  דקדושה 
יש בזה משמעות עמוקה: בהשלטת המוח  דקליפה. 
בתחתון  בשלימות  חודרת  לא  השכינה  הלב.  על 
)הרגש האדם שמנגד לאלוקות( אלא רק 'מזיזה' אותו 
הצידה. החדרת השכינה בתחתונים פירושה, שהרגש 
וירצה  מצוות  יקיים  שהאדם   – אלוקות  ירצה  עצמו 
אלוקות לא רק מצד הנפש האלוקית, אלא מצד הנפש 
הבהמיתיד. גם רגשות ותאוות שאינן לפי שכל, יימשכו 

יד( אודות שתי נפשות אלו ראה בנספח בערכן.
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לאלוקות – אפילו שמצד השכל אין לכך מקום, כמו 
בסיפור הנ"ל על רב שמואל בר יצחק.

זו גם עבודת הקרבנות שהייתה במשכן ובמקדש, 
הבהמה  ]"מן  הבהמה  מן  הוא  הגשמי  שהקרבן  כמו 
מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" )ויקרא א, ב([, 
דווקא מהנפש  היא  גם בעבודת האדם, ההקרבה  כך 
שבאדם  כשהבהמה  שבאדם.  הבהמה   – הבהמית 
נפעלת  קירוב(  מלשון  )קרבן  לאלוקות  מתקרבת 
בתחתונים.  שכינה  המשכת  של  העליונה   הכוונה 
לאור  העולם  של  והשקר  החושך  את  הופכים  וכך 

אלוקיטו.

בתוך כל אחד ואחד

השכינה  שהמשכת  יותר  עוד  להדגיש  כדי 
כל  של  רוחנית  עבודה  ידי  על  נעשית  למטה 
אחד ואחד, מביא במאמר את דברי הקדמונים 

על הפסוק ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״:

טו( ראה עוד בזה בנספח 'שטות דקדושה'.

ושכנתי  הכתוב  לשון  דיוק  בהמאמר  ומוסיף 
כל  בתוך  בתוכם  אלא  נאמר  לא  בתוכו  בתוכם, 
ידי  על  מישראל  ואחד  אחד  דבכל  ואחד,  אחד 
זה  ידי  על  לנהורא,  חשוכא  דאתהפכא  העבודה 
שוכן בו עיקר שכינה כמו שהיה בתחלת הבריאה, 
בתחלה,  עיקרו  שהיה  למקום  לגנוני,  לגני  באתי 

ונעשה עיקר דירה בתחתונים.

לכאורה, המילים "ושכנתי בתוכם" אינן מובנות. 
לי  )"ועשו  המקדש  על  מדובר  הפסוק  בתחילת  הרי 
צריך  היה  זה,  לפי  השכינה.  שרתה  שבו  מקדש"(, 
המקדש.  בתוך   – בתוכו'  'ושכנתי  ולומר  להמשיך 

מדוע נאמר "ושכנתי בתוכם" )בלשון רבים(?

על כך מובא, שעל ידי העבודה במקדש, השכינה 
שורה בנפש כל יהודי. לכן נאמר "ושכנתי בתוכם" – 

בתוך כל אחד ואחד מישראל. 

זה מתאים למבואר כאן, שהמשכת השכינה למטה 
החושך  הפיכת  של  רוחנית  עבודה  ידי  על  נעשית 
לו  ועושים  למטה,  השכינה  את  ממשיכים  כך  לאור. 

יתברך דירה בתחתונים.
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נצחיות התורה

מובן,  הרי  נצחית,  היא  שהתורה  והנה מכיון  ב( 
ושכנתי  מקדש  לי  )ועשו  זה  שענין 
בזמן  גם  הדורות,  כל  במשך  נצחי  הוא  בתוכם( 
מארצנו  גלינו  חטאינו  מפני  כאשר  הגלות, 
ונתרחקנו מעל אדמתנו, שגם אז ישנם )ברוחניות( 
בהם(  וחי  בהו  )דכתיב  והמצוות  ההוראות  כל 

התלויות במשכן ומקדש. 

על פי המבואר בסעיף הקודם, שבמשכן ומקדש 
הייתה עבודה רוחנית להפוך את חושך העולם לאור 
כיום,  גם  שייכת  זו  שעבודה  כאן,  מבאר  וקדושה, 
שהתורה  רואים  בזה  נגנז.  והמשכן  חרב  כשהמקדש 
ומקום  בזמן  שמוגדרות  מצוות  גם  כי  נצחית,  היא 
מסוימים, במובן הרוחני הן קיימות תמיד, ללא שום 
הגבלות ]ומוסיף, שנצחיות המצוות מוכרחת גם מזה 
וחי  )ויקרא יח, ה( "אשר יעשה אותם האדם  שנאמר בהן 

בהם" – והרי אי אפשר ללא חיות[.

והכנה  הקדמה  היו  מצרים  ויציאת  גלות 
למשכן ולמקדש. וכמו שפרטי בניית המשכן 
מפרטי  גם  ברוחניות,  גם  קיימים  והמקדש 
הוראות  להפיק  ניתן  מצרים  ויציאת  גלות 
והכנה  הקדמה  שמהוות  נצחיות,  רוחניות 
ידו  שעל  הרוחני,  והמקדש  המשכן  לבניית 
תבוא הגאולה, ויבנה גם בית המקדש הגשמי:

שהיו  הפרטים  לכל  בנוגע  גם  הוא  זה  דרך  ועל 
ביציאת מצרים, וגם לפני זה בגלות מצרים, שהם 

הוראות נצחיות בכל דור ודור, עד היום הזה. 

וכמו שידוע בענין וימררו את חייהם בעבודה קשה 
האחרון  בגלות  עכשיו  שגם  גו',  ובלבנים  בחומר 
שהיא  )כמו  ובלבנים  בחומר  העבודה  ישנה 
ברוחניות(, בחומר דא קל וחומר ובלבנים דא לבון 
הלכתא, ועל ידי זה יזכו אחר כך לגאולה העתידה, 
בדוגמת הגאולה דיציאת מצרים )לאחרי העבודה 
קשה בחומר ובלבנים גו'(, ובני ישראל יוצאים ביד 

רמה.

על הפסוק )שמות א, יד( "וימררו את חייהם בעבודה 
כל  את  בשדה  עבודה  ובכל  ובלבנים  בחומר  קשה 
שכל  בזהר,  נאמר  בפרך"  בהם  עבדו  אשר  עבודתם 
היגיעה  ולאופן  התורה  ללימוד  רומז  בפסוק  פרט 
בה: "בעבודה קשה" – זו קושיא. "בחומר" – דא קל 
וחומר. "ובלבנים" – דא לבון הלכה. "ובכל עבודה 
עבדו  עבודתם אשר  כל  "את  ברייתא.  דא   – בשדה" 
בהם בפרך" – דא תיק"ו". והיינו, שעל ידי עבודה זו, 

זכו לצאת מהגלות. 

ידי  שעל  הגלויות,  לכל  למדים  מצרים  מגלות 
גשמית  לגאולה  יזכו  הגלות,  בזמן  בתורה  היגיעה 

ורוחנית.

סעיף ב 

21מ"את'ה יתגל יתאב ה"ד



צבאות הוי'

של  העשירי  הפרק  את  לבאר  מתחיל  מכאן 
מאמר ההילולא, השייך לשנה זו – תש״מ:

ג( והנה גודל העילוי דעסק התורה בזמן הגלות, 
העשירי  בסעיף  ההילולא  בעל  מבאר 
דיום  המאמרים  דהמשך  קודש[  יהיה  ]העשירי 
של  והחותם  הסיום  הוא  זה  שסעיף  ההילולא, 
מאמר השני דההמשך, ד"ה היושבת בגנים חברים 
מקשיבים לקולך השמיעני )על פי פירוש רש"י על 
הפסוק(, אמר הקב"ה לכנסת ישראל את הפזורה 
זאת  ובכל  כו'  אחרים  של  בגנים  ורועה  בגולה 
לעסוק  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  יושבת 
)וגם  השרת  מלאכי  שהם  החברים  הנה  בתורה, 

הקב"ה, כביכול( מקשיבים לקולך.

אדמו"ר הריי"צ מבאר את גודל מעלת עסק התורה 
הקודם(.  בסעיף  כנ"ל  נגאלים,  )שבזכותו  בגלות 
"היושבת  יג(:  )ח,  נאמר  השירים  שיר  שבסוף  ומביא, 
ומפרש  השמיעיני",  לקולך  מקשיבים  חברים  בגנים 
הנפוצה  את  ישראל:  לכנסת  אומר  "הקב"ה  רש"י: 
בגולה רועה בגנים של אחרים ויושבת בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות. "חברים מקשיבים לקולך" – מלאכי 
ובאים  מקשיבים  דוגמתך  אלקים  בני  חביריך  השרת 
לשמוע קולך בבתי כנסיות". ובמדרש רבה על הפסוק 
קורין,  כשאתם  בגנים,  "היושבת  יותר:  עוד  מוסיף 
חברים אני ופמליא שלי מקשיבים לקולך השמיעני".

הגלות,  בזמן  התורה  עסק  מעלת  את  רואים  בזה 
שהמלאכים, וכביכול גם הקב"ה בעצמו – מקשיבים 

לה.

ישראל  נקראים  זה  שם  דעל  וממשיך בהמאמר, 
צבאות הוי' כמו שכתוב ויהי בעצם היום 
הזה יצאו כל צבאות הוי' מארץ מצרים. דשם זה 
ממצרים  ביציאתם  לישראל  ניתן  הוי'(  )צבאות 

דוקא.

עסק  מעלת  את  מבאר  הריי"צ  שאדמו"ר  אחרי 

זה  שם  "ועל  ממשיך:  הוא  הגלות,  בזמן  התורה 
נקראים ישראל צבאות הוי', וכמו שכתוב )שמות יב, מא( 
מארץ  הוי'  צבאות  כל  יצאו  הזה  היום  בעצם  "ויהי 
מצרים" . . דצבאות הוי' הם ישראל . . דמה שהעולם 
מראה את עצמו למציאות הרי זה שקר, וכידוע דעיקר 
תורה  לומדים  כאשר  הנה  אותו,  המחיה  החיות  הוא 
מעצי  שהוא  לקרש,  נתהפך  המצות  את  ומקיימים 
ולכן  כו',  סוף  אין  אור  ומחברים  עומדים  שיטים 
וממשיכים  מגלים  שהם  הוי'  צבאות  בשם  נקראים 

גילוי ה'".

זהו תוכן הפרק העשירי של המאמרטז.

ויש לבאר קישור הענינים, 

שנתבארו  העניינים  שני  בין  הקשר  מה  לכאורה 
במאמר – השם "צבאות הוי'" שניתן לישראל בגלל 
על  חז"ל  ודרשת  בעולם,  ה'  אור  בגילוי  עבודתם 
התורה  עסק  מעלת  את  שמדגישה  בגנים"  "היושבת 

בזמן הגלות?

כי מה שבזמן יציאת מצרים נקראו ישראל צבאות 
שנתבררו  )הצבאות(  הניצוצות  מצד  הוא  הוי' 

בגלות מצרים )כמו שיתבאר לקמן(. 

וזהו הקשר דענין מה שישראל נקראים צבאות הוי' 
ידי העבודה דכנסת  על  כי  בגנים,  היושבת  לענין 
כשהיא  מצוותיה  וקיום  התורה  בעסק  ישראל 
פזורה בגולה ורועה בגנים של אחרים, על ידי זה 
וינצלו  בדוגמת  שבגלות,  הניצוצות  את  מבררים 

את מצרים.

הקשר הוא, שגם השם "צבאות הוי'" ניתן ביציאת 
הוי'  צבאות  כל  יצאו  הזה  היום  בעצם  )ויהי  מצרים 
מארץ מצרים(, אחרי 'בירור הניצוצות' בגלות מצרים. 
שם,  שהיו  הקשים  בניסיונות  עמדו  שישראל  ידי  על 

והם  ב'צבא',  פירושים  ג'  שיש  שמבאר  שם  ועיין  טז( 
מתבטאים בעבודת ה' של כל אחד ואחד )פירושים אלו יוזכרו 

בקיצור לקמן הערה 25(.

סעיף ג 
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ו"לא שינו את שמם ואת לשונם, ולא אמרו לשון הרע, 
ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה" )ויקרא רבה לב, 
ה. רש"י ויקרא כד, יא ועוד(, והאמינו בה' )שמות ד, לא(, הם ביררו 

ובלשון  במצרים,  שהיו  הקדושה  ניצוצות  כל  את 
"שעשאוה   – טו(  יב,  )שמות  מצרים"  את  "וינצלו  חז"ל: 
כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן" )לקמן 

סעיף ח יבוארו ב' לשונות אלו(.

שבכל  מבואר,  וחסידות  בקבלה  רבים  במקומות 
בו  שנפל  קדוש  ניצוץ  'חבוי'  בעולם  גשמי  דבר 
ובכל דבר  נברא  ובפשטות: בכל  ב'שבירת הכלים'יז. 
ניצוץ  'ניצוץ'.  המכונה  אלוקית,  חיות  מצויה  גשמי, 
זה, נמצא כביכול ב'גלות', כי הנברא אינו חש ואינו 
יש  שלפעמים  )ועד  מאלוקות  מגיעה  שחיותו  מכיר 
נבראים שעושים ח"ו הפך רצון ה'(. בכלל, כשיהודי 
לשם  בו  משתמש  או  גשמי  בדבר  מצווה  מקיים 
שמים, הוא מעלה את הניצוץ האלוקי שבדבר הגשמי 
ומתקן אותו, כי החפץ שבו נעשתה המצווה משמש 
רוב  לכן  לייעודו.  חוזר  הניצוץ שנפל  וכך  לאלוקות, 
ציצית  שופר  )כמו  גשמיים  בדברים  נעשים  המצוות 
ותפיליןיח(. ובפרט כשבני ישראל היו במצרים ועמדו 
הניצוצות  כל  את  ביררו  הם  הקשים,  בניסיונות  שם 

שהיו שםיט.

זה מתקשר לפסוק "היושבת בגנים" שגם מדבר על 

יז( ראה ביאור המושג בהרחבה בנספח 'שבירת הכלים – 
תוהו ותיקון'.

יח( ובלשון אדמו"ר הזקן )תניא אגרת הקודש כט(: "תרי"ג 
מצות התורה וז' מצות דרבנן, שרובם ככולם הן מצות מעשיות. 
וגם התלויות בדבור, הא קיימא לן דעקימת שפתיו הוי מעשה, 
וגם התלויות במחשבה או בלב הרי המצוה ניתנה לאדם הגשמי 
שבעולם הזה דוקא, שהוא בעל בחירה להטות לבבו לטוב וכו'. 

מה שאין כן הנשמה בלא גוף אין צורך לצוותה על זה".
יט( יתרה מזו: מובא )מגלה עמוקות אופן נח ותורה אור 
כמרומז  ניצוצות,  רפ"ח  נפלו  הכלים  23(, שבשבירת  שבהערה 
בפסוק )בראשית א, ב( "ורוח אלקים מרחפת על פני המים" – 
ו'מתו'  שנפלו  הניצוצות  רפ"ח  והיינו  מת,  רפ"ח   = "מרחפת" 
ט(.  סעיף  לקמן  תבואר  זה  מספר  )משמעות  הבריאה  בתחילת 
מתוך רפ"ח ניצוצות אלו, ביררו ישראל במצרים ר"ב ניצוצות, 
רב עלה אתם", ולנו  כמרומז בפסוק )שמות יב, לח( "וגם ערב 
בזה  א-להים.  שם  כגימטריית  ניצוצות,  פ"ו  עוד  לברר  נותר 
רואים, שעיקר )ורוב( עבודת הבירורים נעשתה על ידי אבותינו 

במצרים.

וקיום מצוותיה בזמן הגלות, כשישראל  עסק התורה 
"פזורה בגולה ורועה בגנים של אחרים". קיום התורה 
והמצוות בזמן הגלות כרוך בניסיונות קשים, בדומה 
לניסיונות שהיו במצרים, ועל ידי העמידה בניסיונות, 

מתבררים כל הניצוצות.

והמצוות  התורה  קיום  ידי  על  דווקא  כלומר: 
במסירות נפש, כשישראל "פזורה בגולה ורועה בגנים 

של אחרים", מקבלים את התואר "צבאות הוי'".

קיום  עבור  מדוע  ביאור,  דרוש  עדיין  אמנם 
זוכים  בניסיונות,  ועמידה  ומצוות  תורה 
נוגע  מה  וגם,  הוי׳״?  ״צבאות  לתואר  דווקא 
המעלה  את  דווקא  ולהדגיש  לבאר  במאמר 
זוכים  והניסיונות  התורה  קיום  שבזכות  הזו, 

להיקרא ״צבאות הוי׳״.

להבנת העניין, יש לבאר את משמעות התואר 
מקדים  לביאור  וכהקדמה  הוי׳״,  ״צבאות 

שאלה: 

צבאות  בשם  נקראים  שישראל  למה  והנה נוסף 
שמביא  )כמו  צבאות  גם  הם  נקראים  הוי' 
הוציא  הזה  היום  בעצם  ויהי  הפסוקים  בהמאמר 
הוי' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, כי 
מארץ  צבאותיכם  את  הוצאתי  הזה  היום  בעצם 

מצרים(. 

בפסוקי התורה, ישראל נקראים לפעמים "צבאות 
]ומוסיף  לבד  "צבאות"  קרויים  הם  ולפעמים  הוי'", 
פירושים  ג'  דתש"י מפרש  25, שגם במאמר  בהערה 
על צבא )לשון חיל, זמן ויופי( ופירושים אלו הם גם 
כותב, שישראל  ב'קיצור'  וגם  על עצם המושג צבא. 

נקראו 'צבאות'[.

הוא  ל״צבאות״  הוי׳״  ״צבאות  בין  החילוק 
בתוכן העניין:

וההפרש בין צבאות הוי' לצבאות הוא, שִצבאות 
הוי' )צבאות בחיריק( הוא לשון סמוך, שהצבאות 
ענין  הוא  בשוא(  )צבאות  וְצבאות  להוי',  נטפל 

בפני עצמו.

מדוע לפעמים ישראל קרויים כך ולפעמים כך? 

עניין זה יבואר בהרחבה בהמשך המאמר.
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חידוש הנביאים

ניתן  ׳צבאות׳  ששם  מביא,  לביאור  כהקדמה 
הקב״ה, שאף הוא נקרא  לישראל גם על שם 

בשם זה:

ד( והנה ידוע דמה שישראל נקראים אדם הוא על 
שם אדמה לעליון. 

קרויים  )ישראל(  "אתם  א(  סא,  )יבמות  בגמרא  נאמר 
אדם". ואחד הביאורים בזה )של"ה שבהערה 28(, שישראל 
דומים לקב"ה, ולכן הם קרויים 'אדם' על שם "אדמה 

לעליון" )ישעיה יד, יד(.

בשם  )גם(  נקראים  שישראל  דמה  מובן,  שמזה 
צבאות שייך זה להשם צבאות, שהוא מז' השמות 

שאינן נמחקין. 

בגמרא במסכת שבועות )לה, ב( מובאת דעה ששם 
כולו  צבאות  אומר  יוסי  "רבי   – קדוש  אינו  צבאות 
נמחק, שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל, שנאמר 
ישראל  בני  עמי  את  צבאותי  את  "והוצאתי  ד(  ז,  )שמות 

ורמב"ם  שם,  )שבועות  נפסק  להלכה  אך  מצרים".  מארץ 
שבהערה 29( ששם צבאות קדוש, והוא משבעת השמות 

שאינם נמחקים.

בגלל  לפי זה יש לומר שישראל נקראו בשם זה, 
שהקב"ה נקרא כך, וכמו השם 'אדם', כנ"ל.

השם  לכאורה  ביאור:  דורש  גופא  זה  אך 
צבא  )שהם  לישראל  יותר  מתאים  ׳צבאות׳ 
ה׳, וזה תוכן הפסוק שהביא רבי יוסי(, ומדוע 
)וישראל  כך  נקרא  עצמו  שהקב״ה  נאמר 

קרויים על שמו(? ומבאר: 

ויובן זה על פי מה שכתב כ"ק אדמו"ר הזקן ששם 
הנביאים, כדאיתא שמיום  ידי  על  נתגלה  צבאות 
שקראו  אדם  היה  לא  עולמו  את  הקב"ה  שברא 
להקב"ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות 
ואמר הקב"ה עתיד בן שלך לפתוח בנבואה בשם 

זה. 

אדמו"ר הזקן כותב בתורה אור פרשת באכ, ששם 
'צבאות' התגלה על ידי הנביאים. הוא מוזכר לראשונה 
בדברי חנה )שמואל א א, יא( "ותדור נדר ותאמר ה' צבאות 
הגמרא  וכדברי  וגו',  אמתך"  בעני  תראה  ראה  אם 
הקב"ה  שברא  מיום  אלעזר,  רבי  "אמר  בברכות: 
צבאות,  להקב"ה  שקראו  אדם  היה  לא  עולמו,  את 
לפני  חנה  אמרה  צבאות.  וקראתו  חנה  שבאתה  עד 
הקב"ה: ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת 
במדרש  אחד?"  בן  לי  שתתן  בעיניך  קשה  בעולמך 
בן  "עתיד  לה:  ענה  שהקב"ה  מובא,  ב(  )פרק  שמואל 
שלך לפתוח בנבואה בשם זה". ואכן, נבואת שמואל 
בנה אודות מלחמת עמלק, פותחת במילים: "כה אמר 

ה' צבאות" )שמואל א טו, ב(.

האחרונים  בנביאים  היה  זה  בשם  הנבואה  ועיקר 
הגלות,  ובהתחלת  ראשון  בית  זמן  בסוף  שהיו 

שרוב נבואתם הייתה בשם זה. 

כפי שמובא שם בתורה אור, "הנביאים האחרונים 
נבאו בשם זה, ובפרט חגי זכריה ומלאכי יותר מכולן".

והנה הגם שדברי הנביאים, דברי קבלה, הם למטה 
לנבואת  בנוגע  ]ואפילו  תורה  מדברי  במדריגה 
כמשה,  בישראל  עוד  נביא  קם  ולא  כתיב  משה 
ועל אחת כמה וכמה שהם למטה מדברי תורה[, 
אף על פי כן שם צבאות לא נזכר בתורה כי אם 
דברי  על  נביא  בדברי  מעלה  ויש  דוקא,  בנביאים 
תורה. וכמו שמצינו שהעובר על דברי נביא עונשו 
קשה יותר מעובר על כמה וכמה דברי תורה, ומזה 

מובן שכן הוא גם בנוגע להפגם. 

ועל פי זה מבאר כ"ק אדמו"ר האמצעי בארוכה, 
זה שהעונש והפגם של העובר על דברי נביא קשה 

כ( פרשת בא מכונה לקמן )הערה 57( "פרשתנו", כי יו"ד 
שבט חל תמיד בסמיכות לקריאתה. גם הפסוקים שהובאו בסעיף 

הקודם, שישראל נקראים 'צבאות' – הם מפרשת בא.

סעיף ד 
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וכמה מ(דברי תורה שייך  )כמה  על  יותר מעובר 
לזה ששם צבאות נמשך על ידי הנביאים דוקא.

מצד אחד, דברי הנבואה אינם בדרגת דברי תורה. 
וכמובן בפשטות, שהנביא רק מחזק ומעורר על קיום 
)מגילה  דבר"  נביא רשאי לחדש  ו"אין  בתורה,  הנאמר 
ב, ב. רמב"ם יסודי התורה ריש פרק ט(. אך עם זאת, שם 'צבאות' 

יתרה  דווקא.  הנביאים  ידי  על  שהתגלה  חידוש  הוא 
משה  לאחר  הנביאים  ידי  על  התגלה  זה  שם  מזו: 

רבינו, שדרגת נבואתם למטה מנבואתו.

נוספת  מעלה  עם  זאת  מקשר  האמצעי  אדמו"ר 
יש  התורה,  במצוות  תורה.  דברי  על  בנבואה  שיש 
עליה  שחייבים  ויש  מיתה,  עליה  שחייבים  עבירה 
נובע מהפגם  העונש  כי  וסיבת ההבדל,  וכו'.  מלקות 
בכל  שווה  אינו  והפגם  העבירהכא,  ידי  על  שנוצר 
חייב  נביא  דברי  על  עובר  זאת,  לעומת  העבירות. 

)תניא פרק כד שבהערה 35(:  ובלשון אדמו"ר הזקן  כא( 
כך  ובשורשה בעליונים,  וחלוקי בחינת הפגם בנפש  "לפי ערך 

הם חילוקי בחינת המירוק והעונש, בגיהנם או בעולם הזה".

מיתה, גם אם מדובר בדבר קל ביותר ]כמו: "אם ציונו 
אל תלכו"  או  פלוני  לכו למקום  כגון  בדברי הרשות 
מיוחדת בדברי  על מעלה  זה מורה  ב([.  )רמב"ם שם הלכה 

גדול  נביא  דברי  על  כשעוברים  הפגם  שלכן  נבואה, 
יותר מכמה וכמה דברי תורה.

'צבאות'  ששם  זה  את  מקשר  האמצעי  אדמו"ר 
התחדש על ידי הנביאים, עם זה שדברי נבואה חמורים 
יותר מכמה וכמה דברי תורה )עניין זה יבואר לקמן(. 

סיכום השאלות עד כה:

א( מדוע על ידי עבודת הבירורים זוכים דווקא 
לתואר ״צבאות הוי׳״? ומדוע אדמו״ר הריי״צ 

מדגיש זאת במאמרו?

״צבאות״  לפעמים  נקראים  ישראל  מדוע  ב( 
סתם, ולפעמים ״צבאות הוי׳״?

)ועד  זה  בשם  נקרא  עצמו  הקב״ה  כיצד  ג( 
שישראל קרויים על שמו(?

ד( מדוע שם ׳צבאות׳ נתחדש על ידי הנביאים 
האחרונים דווקא )ומהי המעלה בדברי נבואה 

על דברי תורה(? 
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אות הוא בצבא שלו

לביאור העניין, מקדים ומבאר את עניינו של 
שמות  שאר  לבין  בינו  והחילוק  צבאות,  שם 

הבורא:

 ה( והענין הוא, הנה פירוש שם צבאות הוא אות 
הוא בצבא שלו,

בגמרא חגיגה שלפנינו, הגירסה "אדון הוא בצבא 
שלו", אך העין יעקב מגיה כמובא בפנים )"אות הוא 
בצבא שלו"(, וכן הוא בדרושים שצוינו בהערה 37. 

זה גם מתאים יותר למילה 'צבאות'כב.

)לאות  ניכר  שהקב"ה  הוא,  הפשוט  הפירוש 
שם,  בגמרא  ]וכמובא  שלו  בצבא  גם  ולדוגמא( 
שאלישע בן אבויה )'אחר'( טעה והשווה בין המלאך 
דומה לשאר  הבין, שהרי מט"ט  ולא  לקב"ה,  מט"ט 
גם  ולדוגמא  לאות  ניכר  הקב"ה  ואילו  המלאכים, 

במלאכים ואינו דומה להם, עיין שם[. 

בחסידות, מובא פירוש עמוק יותר:

צבאות,  והשם  נבראים,  ריבוי  הוא  דצבא  והיינו 
כמו  האלקות  בחינת  הוא  שלו,  בצבא  הוא  אות 
בענין  אור  בתורה  וכמבואר  בנבראים.  שנמשך 
שם צבאות, שצבאות הוא לשון חיילות והם גדודי 
אינן  עצמן(  ש)מצד  דבריאה  ומלאכים  נשמות 

אלקות כלל. 

וזהו ההפרש בין שם צבאות לשאר השמות שאינן 
נמחקין, דכל השמות מורים על אור אין סוף כמו 
שהוא באצילות שהוא עולם האחדות, איהו וחיוהי 
צבאות  שם  כן  שאין  מה  חד,  וגרמוהי  איהו  חד 
ומתלבש  שנמשך  כמו  סוף  אין  אור  על  מורה 

כב( וכן הוא )"אות הוא בצבא שלו"( בכמה מדרשי חז"ל: 
זהר חדש קיג, א; ילקוט שמעוני שיר השירים פרק ו רמז תתקצב, 
עזרא  אבן  גם  וראה  א,  צב,  לסנהדרין  בפירושו  רש"י  גרס  וכן 

שמות ג, טו, ועוד.

בבריאה יצירה עשיה, שהם עלמי דפרודא נבראים 
נפרדים כמו שכתוב ומשם יפרד. 

כל  יתר שמות הבורא.  'צבאות' שונה מכל  השם 
השמות, מקבילים לספירותכג שבעולם האצילות, שהן 
אלוקות ממש, וכמאמר הזהר "איהו וחיוהי חד איהו 
)"איהו"(,  הבורא  עצמות  כלומר:   – חד"  וגרמוהי 
ו'כלים'  )"חיוהי"(  מ'אורות'  שמורכבות  והספירות, 

)"גרמוהי"(כד – הכל דבר אחד ממש )"חד"(.

מוגדרות  הן  הספירות  אחד,  מצד  ביאור:  ביתר 
לו  אין  והקב"ה  חסד(,  או  חכמה  )כמו  ו'מצויירות' 
שום גדר וציור, וכלשון ה'פתח אליהו' )הקדמת תיקוני זהר 
יז, ב( שהקב"ה עצמו "לאו מכל אלין מדות )ספירות( 

גדולתו  מוצא  שאתה  "במקום  שני,  מצד  אך  כלל", 
של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו" )מגילה לא, א. תניא 
משכל  הכלולות  בספירות,  התלבש  והקב"ה  ד(,  פרק 

ומידות. מובן שהספירה אינה מבטאת כלל את מהותו 
של הקב"ה, שמרומם באין ערוך משכל ומידות, אך 
עולם  ולכן  הספירות,  עם  מתאחד  הקב"ה  זאת,  עם 

האצילות קרוי "עולם האחדות".

היא  שגם  האדם,  מנפש  דוגמא  לזה  להביא  ניתן 
אלקים"  "בצלם  נברא  האדם  ומידות.  שכל  כוללת 
)בראשית א, כז(, ושכלו ומידותיו יכולות להוות מעין דוגמא 

לשכל ומידות שבספירות העליונות. הנפש היא 'עצם 
פשוט' שלמעלה מ'ציור' של שכל ומידות. ובכל זאת, 

כג( לביאור עניין הספירות – ראה נספח בערכן.
כד( הספירות מורכבות מ'אורות' ו'כלים', ובקצרה: כאמור 
נמשלו  הספירות  א(,  יז,  זהר  תיקוני  )הקדמת  אליהו'  ב'פתח 
לאברי הגוף – "חסד – דרועא ימינא; גבורה – דרועא שמאלא; 
לדוגמא:  לנפש.  כלים  הם  הגוף,  אברי  וכו'.  גופא"   – תפארת 
כח השכל שבנפש. מצד  מלובש  'כלי' שבו  הוא  הגשמי  המוח 
אחד, האיבר הגשמי מגביל ומצמצם את אור הנפש הרוחני, אך 
לאידך, רק על ידי הגבלה זו, הנפש יכולה להתבטא באדם. כך גם 
בנמשל, הספירות הן 'כלים' שבהם נמשך אור אלוקי נעלה מאד, 
והכלים מגדירים אותו ומאפשרים את גילויו )וראה עוד בארוכה 

בנספח 'אורות וכלים'(.

סעיף ה 
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באיזו  או מתעורר  דבר,  איזה  ומבין  כשאדם מתבונן 
מידה, זו אותה נפש )שלמעלה מהשכל( שמבינה את 
העניין, או מתעוררת באהבה ויראה )מידות(. ואין כאן 

שום דבר חוץ מהנפש. 

או  בשכל  הנפש  התלבשות  בין  ההבדל  זה 
מחשבה   – הנפש'  ב'לבושי  להתלבשותה  במידות, 
ההבנה  בשכל,  דבר  מבינה  כשהנפש  ומעשה.  דיבור 
ירצה  אם  ממהותה.  חלק  אלא  לה,  'זר'  דבר  אינה 
על  לעמול  יצטרך  הוא  הזו,  ההבנה  את  לפרוך  אדם 
מאוד  קשה  מידה,  גם  בנפש.  נחקקת  ההבנה  כי  זה, 
אותיות  ואפילו  הדיבור  אותיות  זאת  לעומת  לשנות. 
המחשבה, הן דבר זר. אדם יכול לומר ולהרהר שאחד 
כי  זאת,  מבין  שאינו  למרות  שלושה,  הם  אחד  ועוד 
אותיות המחשבה והדיבור הן כמו לבוש שהוא דבר 
נפרד, שאפשר לפושטו ולהחליפו – "כלבוש תחליפם 
מעשה,  וכמה  כמה  אחת  ועל  כז(.  קב,  )תהלים  ויחלופו" 

שמנותק לגמרי מהנפשכה.

בעומק יותר: האותיות והמילים קיימות גם בזכות 
אינו  אם  גם  ומילים  אותיות  לומר  יכול  אדם  עצמן. 
מבין את משמעותן. לעומת זאת ההבנה אינה מנותקת 
מהאדם, זה הוא שמבין, וכן במידה – הוא מתעורר. 
לכן, המחשבה הדיבור והמעשה הן כמו לבוש הנפרד 
הגוף,  לאברי  דומים  והמידות  השכל  ואילו  מהאדם, 
שכל עניינם לבטא את הנפש, ואין מתייחסים אליהם 

כמציאות לעצמם במנותק מהנפש.

שהספירות  למרות  למעלה:  בנמשל  גם  כך 
דרכן  פועל  הבורא  מוגדרות,  תכונות  הן  העליונות 
ח(:  )א,  הקודש'  ב'עבודת  נאמר  כך  על  בהן.  ומתגלה 
"אור אין סוף הוא שלימותא דכולא, כשם שיש לו כח 
בבלתי בעל גבול כך יש לו כח בגבול, שאם תאמר יש 
לו כח בבלתי בעל גבול ואין לו כח בגבול הרי אתה 
דכולא".  שלימותא  הוא  סוף  ואין  שלימותו  מחסר 
מצד אחד הקב"ה הוא למעלה מכל גדר גבול וציור, 
אך מצד שני, ללא ציור, שום רצון אינו יכול להתגלות 
הגדרה  הוא  לפועל(  )ששייך  רצון  כל  כי  בפועל. 
אחד  אחר.  ולא  דווקא  כזה  באופן  שיהיה  ו'כיוון', 

כה( וראה עוד בזה בנספח 'לבושי הנפש'.

ובחר  ומצוות,  בתורה  רצה  שהקב"ה  הדת,  מעיקרי 
שרצון  כדי  העולמות.  בבריאת  הכוונה  וזו  בישראל, 
זה יתגלה בפועל, הוא צריך להתלבש בהגדרה וציור. 

הקב"ה  של  וה'תארים'  השמות  בכל  הביאור  זה 
שבתנ"ך ובחז"ל, שמכוונים כנגד הספירות דאצילות, 
כמבואר בזהר )חלק ג י, ב ואילך( ששם א-ל בחסד, אלקים 
בגבורה והוי' בתפארת וכו'כו. 'שם' מבטא את הבורא 
כפי שיורד ומתגלה באיזה עניין, כדברי חז"ל )שמות רבה 
ג, ו(: "אמר לי' הקב"ה למשה, שמי אתה מבקש לידע? 

לפי מעשי אני נקרא . . כשאני דן את הבריות אני נקרא 
. וכשאני מרחם על עולמי אני נקרא הוי'".   . אלקים 
דאצילות,  הספירות  כנגד  מכוונים  השמות,  כל  אך 
שמאוחדות עם הבורא בתכלית, כמו השכל והמידות 
'צבאות'  השם  זאת,  לעומת  הנפש.  עם  שמאוחדות 
שמהרהר  לאדם  דומה  הנביאים,  ידי  על  שהתחדש 
ומדבר, ואז נמשך ומתגלה בעניין 'זר' שאינו מאוחד 
וכלשון אדמו"ר הזקן  'צבאות',  נקרא  עמו. לכן הוא 
בתורה אור שם: "כי צבאות הוא לשון חיילות, והם 
מספר  אין  אשר  דבריאה  ומלאכים  נשמות  גדודי 
ממש.  ליש  מאין  ומחודשים  נבראים  והם  לגדודיו, 

ואינן אלקות כלל".

בריאה   – הנבראים  לעולמות  מכוון  זה  שם  לכן, 
יצירה עשייה, שאינם אלוקות, ונבראו מאין ליש, והם 
נפרדים מאלוקות. ובלשון החסידות "עלמי דפרודא", 
את  להשקות  מעדן  יוצא  "ונהר  י(  ב,  )בראשית  וכדכתיב 
הוא בחינת  יוצא מעדן",  "ונהר   – יפרד"  ומשם  הגן 
בחינת  הגן"  את  "להשקות  מהחכמה,  שנמשך  בינה 
דאצילות,  ההשתלשלות  סדר  בחינת  והוא  מלכות. 
כז.

"ומשם יפרד" בבריאה יצירה עשיה" )דרך מצוותיך פב, ב(

כו( וראה בנספח 'עשר הספירות' הנ"ל, וראה גם בהמשך 
לגבי שם 'צבאות' )וש"נ(. 

זכות  מלשון  כך  קרויות  )שבאצילות(  הספירות  לכן  כז( 
ובהירות )כמו "אבן ספיר" – יחזקאל א, כו(, כי אין להן מציאות 
משל עצמן, וכל עניינן הוא הבורא שמתגלה באמצעותן. ואילו 
המלאכים )שבעולמות בריאה יצירה ועשייה( הם מלשון שליח, 
ב(, השליח  לד,  )ברכות  כי למרות ש"שלוחו של אדם כמותו" 

הוא גם מציאות לעצמו.
זה גם כללות החילוק בין אצילות לבריאה, שאצילות הוא 
עליך  אשר  הרוח  מן  "ואצלתי  ]כמו  והפרשה  האצלה  מלשון 

27מ"את'ה יתגל יתאב ה"ד



לגבי  בגמרא  המחלוקת  תובן  האמור,  לפי 
השם צבאות: 

רק קא סלקא  )ולא  בגמרא  יש מאן דאמר  שלכן 
נקרא  שלא  קדוש,  שם  אינו  שצבאות  דעתך( 

צבאות אלא על שם ישראל. 

מהשמות  הוא  דצבאות  לן  דקיימא  מה  לפי  וגם 
זה קאי על אור אין סוף  שאינן נמחקין, הנה שם 

כמו שנמשך ומתלבש בנבראים. 

כאמור, בגמרא הובאו שתי דעות אם שם צבאות 
קדוש או לא, ולהלכה נפסק שהוא קדוש. לפי המבואר 
ירידה  הוא  שצבאות  מכיוון  הדעות:  שתי  יובנו  כאן 
סברא  יש  וישראל(,  המלאכים  )גדודי  הנבראים  אל 
לומר שהוא אינו שם קדוש. אך להלכה גם שם צבאות 
קדוש, כי סוף סוף זהו הבורא שיורד ונמשך בנבראים. 
גם לפי ההלכה שזהו שם קדוש, מובן שהוא  אמנם, 
שונה מיתר השמות שמבטאים את הבורא כפי שהוא 

בעולם האצילות – עולם האחדות, כנ"ל. 

צבאות  שם  גם  הרי  קשה,  עדיין  לכאורה  אך 
שמביא  וכפי  שבאצילות?  והוד  בנצח  הוא 

מהזהר וכתבי האריז״ל: 

ויש לומר הביאור על פי מה דאיתא בזהר ובתקוני 
בנצח  הוא  צבאות  ששם  האריז"ל  ובכתבי  זהר 
והוד, כי נצח והוד הם לבר מגופא, היינו שענינם 
בכדי  אם(  כי  גופא,  האצילות  בשביל  )לא  הוא 
שלמטה  עשיה  יצירה  בריאה  בעולמות  להמשיך 

מאצילות,

שלצורך  מה  יש  גופא  שבאצילות  הוא,  הביאור 
האצילות עצמה, ומה שנועד בשביל ההשפעה החוצה 
וזה החילוק בין שש  יצירה עשייה.  לעולמות בריאה 
הספירות הראשונות כתר חכמה בינה )או חכמה בינה 
דעתכח( וחסד גבורה תפארת, לבין הספירות האחרונות 

רוח  את  והפריש  האציל  ה'   – יז(  יא,  )במדבר  עליהם"  ושמתי 
החכמה מרוחו של משה לשבעים הזקנים[ ואילו בריאה משמעה 
ובנספח  התורה,  התחלת  רמב"ן  )ראה  מאין  יש  חדשה  בריאה 

'אצילות בריאה יצירה עשייה'(.
כח( ראה בארוכה בנספח ערך 'דעת עליון ודעת תחתון', 

מתי מונים את הכתר ומתי מונים את הדעת.

נמשלו  וההוד  הנצח  כי  ומלכות.  יסוד  הוד  נצח   –
מגופא"  "לבר  שנחשבות  א(,  יז,  שם  אליהו'  )'פתח  לרגלים 
הראשונות,  הספירות  משש  בשונה  ב(  כא,  א  חלק  )זהר 

שנחשבות חלק מה'גוף'. 

שבתוך  והמידות  השכל  הן  נצח,  שעד  הספירות 
לו  שיש  וההתעוררות  מבין,  שהאדם  מה  האדם. 
)ומושכת אותו(. זה כמו הגוף עצמו, שמאוחד אתו. 
הנצח וההוד, קשורים לביצוע של מה שהוחלט בשכל 
ובמידות שלמעלה מהם. אחרי שהאדם הבין בשכלו 
עניין מסוים, והתעורר לזה במידות, הוא ניגש לביצוע 
באות  ולזה  חיצוניים,  קשיים  מתעוררים  כאן  הדבר. 
לראות אם אכן שייך לבצע את  והוד,  נצח  הספירות 

הדבר וכיצד.

חברו,  מעלות  את  בשכלו  מבין  אדם  דוגמא: 
בשלב  לו.  להשפיע  ורוצה  אליו,  באהבה  ומתעורר 
זה השכל והמידה הם בתוך האדם. הוא מבין, אוהב 
בפועל.  ההשפעה  שלב  מגיע  כעת  להשפיע.  ורוצה 
כעת לא מודגשת האהבה והרגש שבתוך האדם, אלא 
כיצד  קשיים,  מתגלים  גם  זה  בשלב  להשפיע.  כיצד 
כיצד  לחשוב  וצריך  למקבל,  השפע  את  להתאים 
האהבה  על  אינה  ההדגשה  אלו.  קשיים  על  להתגבר 
את  יש  לזה  למקבל.  ההתאמה  על  אלא  האוהב,  של 
גם  נמשלו  וההוד  הנצח  ולכן  והוד,  נצח  המידות 

ל"כליות יועצות":

ועל דרך הידוע שנצח והוד הן כליות יועצות בכדי 
להשפיע להבן ולהתלמיד.

הנצח  שעניין  טו(,  הקודש  )אגרת  מבאר  הזקן  אדמו"ר 
ובלשונו:  החוצה.  ההשפעה  לצורך  הוא  וההוד 
"בשעת ההשפעה ממש, צריך להתייעץ, איך להשפיע 
שרוצה  כגון  ההשפעה.  לקבל  המקבל  שיוכל  בדרך 
לו  יאמרנה  אם  לבנו,  ללמדה  חכמה  דבר  להשפיע 
כולה כמו שהיא בשכלו, לא יוכל הבן להבין ולקבל. 
וענין אחר, דבר דבור על  לו בסדר  רק שצריך לסדר 

אופניו מעט מעט. 

כליות  שהן  והוד  נצח  נקראת  זו  עצה  ובחינת 
יועצות, וגם תרין ביעין המבשלים הזרע שהיא הטפה 
הנמשך  ושכל  חכמה  דבר  דהיינו  מהמוח,  הנמשכת 
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מאד  דק  שכל  שהוא  כמו  יומשך  שלא  האב  משכל 
במוחו ושכלו, רק ישתנה קצת מדקות שכלו, ויתהווה 
שכל שאינו דק כל כך כדי שיוכל הבן לקבל במוחו 
היורדת  כטפה  משל  דרך  על  ממש  והוא  והבנתו. 
מהמוח, שהיא דקה מאד, ונעשית גסה וחומרית ממש 

בכליות ותרין ביעין. 

וגם נצח והוד נקרא שחקים וריחיים, ששוחקים מן 
לצדיקים. כמו הטוחן ברחיים על דרך משל, שמפרר 
להקטין  האב  צריך  כך  מאד,  דקים  לחלקים  החטים 
ולחלקם  לבנו,  להשפיע  שרוצה  חכמה  ודבר  השכל 

לחלקים רבים ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת. 

וגם בכלל בחינת נצח, הוא לנצח ולעמוד נגד כל 
מבית  ומחוץ.  מבית  מבנו  והלימוד  ההשפעה  מונע 
שבאב  והצמצום  הגבורה  מדת  נגד  להתחזק  היינו 
עצמו שהיא מעוררת דינים ברצונו על בנו לומר שאינו 

ראוי לכך עדיין".

יוצא, שהנצח וההוד עוסקים יותר במקבל ובאופן 
ההשפעה בשבילו ]ובזה גופא הנצח הוא 'ענף החסד', 
'ענף  הוא  וההוד  שיותר,  כמה  להשפיע  ו'ממליץ' 
כך  השפעכט[.  את  ולהגביל  לצמצם  ונוטה  הגבורה', 
כי  מגופא",  "לבר  נקראות  אלו  ספירות  למעלה,  גם 
ההדגשה בהן היא לא על הבורא, אלא על הנבראים 

שבעולמות בריאה יצירה עשייה.

לכן גם השם 'צבאות' שמקביל לנצח והוד שונה 
מיתר שמות הבורא. כל השמות מבטאים את הבורא 
עצמו כפי שהוא חכם )חכמה( או חסיד )חסד( וכו', 
ואילו השם צבאות מבטא את הקב"ה כפי שיורד אל 

הנבראים והעולמות ומתגלה בהם.

כט( וראה עוד בנספח 'עשר הספירות' הנ"ל.
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ביטול והתאחדות

שם  מדוע  הביאור,  את  יסיים  זה  בסעיף 
׳צבאות׳ התחדש על ידי הנביאים דווקא.

חיים  ר׳   – חבר  היה  הזקן  לרבינו  הקדמה: 
המגיד  אצל  איתו  שלמד  מאמדורא.  חייקל 
תלמידים  של  קהילה  הנהיג  וגם  ממעזריטש, 
חסיד  היה  אחד  שכנים,  שני  היו  וחסידים. 
ר׳  של  חסיד  היה  והשני  הזקן,  אדמו״ר  של 
נהגו כפי שהורו  חיים חייקל. שני החסידים, 
הזקן,  אדמו״ר  של  חסידו  רבותיהם.  להם 
חסידות  לימוד  ידי  על  לתפילה  התכונן 
כך  ואחר  באלוקות,  מעמיקה  והתבוננות 
התפלל באריכות. לעומתו, חסידו של ר׳ חיים 
חייקל נהג כהוראת רבו, ששם את הדגש על 
עצמן,  התפילה  אותיות  באמירת  התלהבות 

ללא התבוננות כהכנה.

אצל תלמיד רבינו הזקן, היו שינויים בתפילה. 
פעולתה,  את  פעלה  ההתבוננות  לעתים 
ולפעמים  לתפילה,  ברגש  ליבו  את  ועוררה 
לב,  שם  הוא  פחותה.  הייתה  ההתעוררות 
שאצל חברו התפילה היא כל יום בהתלהבות 
מדוע  ליבו:  את  שבר  זה  ובחמימות. 
ולהתפלל  יום  כל  להתעורר  מצליח  החבר 
בהתלהבות, למרות שאינו עוסק בהתבוננות, 

והוא לא?

קבל  הזקן,  אדמו״ר  אצל  ל׳יחידות׳  כשנכנס 
וירידות,  עליות  יש  אצלו  כיצד  כך,  על  בפניו 
ואילו החבר ״ברענט יעדער טאג״ )הוא ׳בוער׳ 
בכל יום(! ענה לו רבינו הזקן: ״ער ברענט? ר׳ 
ר׳  בוער?  )הוא  עם״  אין  ברענט  חייקל  חיים 

חיים חייקל בוער בו(...!

הוא  חסיד.  אותו  של  עבודתו  זו  אין  כלומר: 
שייך  לא  שלו,  ה׳ציור׳  מצד  עצמו,  מצד 
אותו  מעלה  חייקל  חיים  ר׳  רק  כזו.  לעבודה 
זאת  לעומת  נעלית.  לדרגה  התפילה  בשעת 
לדביקות  שיגיעו  מחסידיו  תבע  הזקן  רבינו 
ולהתעוררות בתפילה מצידם, ביגיעה אישית, 

עד שזה יחדור בפנימיותם.

ו׳דרך  מעבר׳  ׳דרך  בין  לחילוק  דומה  זה 
במוח,  שורה  למשל  השכל   – התלבשות׳ 
כותבות  האצבעות  כי  באצבעות,  נמצא  וגם 
ההבדל  אך  אותה.  ומגלות  ההשכלה,  את 
והשכל  ׳מקום׳ השכל,  אינן  ברור: האצבעות 
ר׳ חיים  )על דרך חסידו של  ׳עובר׳ דרכן  רק 
חייקל(. המוח לעומת זאת, מהווה כלי מתאים 
)על  אותו  לגלות  עניינו  וכל  השכל,  למשכן 

דרך תלמיד אדמו״ר הזקן(.

בין  חילוק  הוא  זו  דרך  שעל  כאן,  יבאר  עתה 
נבואת משה, והתורה שנקראת על שמו, לבין 
נבואת הנביאים האחרונים. משה היה ׳נשמה 
דאצילות׳, ולכן נבואתו ותורתו גילו והמשיכו 
הנביאים  נבואת  זאת  לעומת  האצילות.  את 
האחרונים היא בבריאה יצירה ועשייה, ולכן 
דווקא אצלם התחדש השם ׳צבאות׳. כלומר: 
לבריאה  האצילות  את  והמשיך  הוריד  משה, 
יצירה ועשייה, והנביאים האחרונים העלו את 

עולמות בריאה יצירה עשייה עצמם.

לבין  חייקל  חיים  ר׳  בין  לחילוק  דומה  זה 
את  שינה  לא  חייקל,  חיים  ר׳  הזקן:  אדמו״ר 
הוא  אותו.  ביטל  אלא  החסיד,  של  מהותו 
שלא  משהו  שם  וגילה  מציאותו,  את  ׳הזיז׳ 
זה כמו המשכת האצילות  באמת שייך אליו. 
התחתונים,  העולמות  את  שמבטלת  למטה, 
ו׳מזיזה׳ אותם וכך עשה משה רבינו. לעומת 
מתוך  פעלו  האחרונים  הנביאים  זאת, 
דרך  על  בעצמם,  אותם  ורוממו  העולמות 
פעלו  הם  בתלמידיו.  הזקן  אדמו״ר  פעולת 
לא  אלוקות.  יהיה  העולמות  של  ש׳עניינם׳ 
עם  שלהם  האיחוד  אלא  העולמות,  ׳ביטול׳ 

אלוקות.

מצד משה רבינו, אין מקום לעולמות, ולכן שם 
הנביאים,  מצד  אך  בימיו.  התגלה  לא  צבאות 
אלא  האלוקות,  מפני  נדחים  אינם  העולמות 
אתו.  ומתאחדים  אלוקות  מגלים  עצמם  הם 
והוא  מוכשרים,  עבדים  לו  שיש  מלך  כמו 
בכישרונות  משתמש  אלא  אותם,  מבטל  לא 

סעיף ו 
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שלהם בשבילו. מי שמוכשר בהכנת מאכלים 
– יכין אוכל, והמוכשר בבנייה – יבנה וכו׳.

עונשו  נבואה  דברי  על  שהעובר  הסיבה  זו 
דברי  וכמה  כמה  על  מהעובר  יותר  חמור 
הוא  הפגם  עיקר  תורה,  בדברי  כי  תורה. 
כך  כל  שייך  לא  וזה  באצילות,  למעלה 
דברי  על  עובר  כשאדם  אך  האדם.  למציאות 
נבואה, הוא פוגם בעצם מציאותו, כי הנבואה 
באה מצד מציאות הנבראים למטה, וכשאדם 
לכן  מציאותו.  מתבטלת  הנבואה,  על  עובר 
העניינים  שני  בין  מקשר  האמצעי  אדמו״ר 
והעונש  ידי הנביאים,  על  גילוי שם צבאות   –

החמור לעובר על דברי נביאל.

ובלשון המאמר:

ו( וזהו מה ששם צבאות לא נזכר בתורה כי אם 
בנביאים דוקא, כי משה רבינו היה נשמה 
מן  שם  על  משה  נקרא  שלכן  דאצילות,  והנהגה 
המים משיתיהו, מים חכמה הוא בחינת אצילות. 

וכן התורה שניתנה על ידי משה ונקראת על שמו 
בחינת  היא  עבדי  משה  תורת  זכרו  שכתוב  כמו 

אצילות. 

ולכן לא נזכר בתורה שם צבאות, כי שם צבאות 
שנמשך  כמו  סוף  אין  אור  על  )כנ"ל(  מורה 

בנבראים, שלמטה מאצילות.

אך  הספירות,  עשר  כל  את  יש  האצילות  בעולם 
הוא קשור במיוחד לספירת החכמה. כמבואר בתיקוני 
)כג, א( ובכמה מקומות, שיש הקבלה בין ארבעת  זהר 
העולמות אצילות בריאה יצירה עשייה, לארבעת סוגי 

הספירות – חכמה, בינה, שש המידות ומלכות.

ו'אפיסת  מוחלט,  ביטול  ספירת החכמה מבטאת 
של  כח   – מה'  'כח  אותיות  'חכמה'  לכן  המציאות'. 
התבטלות, וכדברי משה ואהרן לבני ישראל: "ונחנו 
חשובין"לא.  אנחנו  "מה  וברש"י:  ז(  טז,  )שמות  מה" 

ל( וראה עוד בזה לקמן סוף סעיף ז.
לא( כך זה גם בכוחות הנפש. לכן על החכמה נאמר )ראה 
כלי',  בלי  'אור  שהיא  התש"ל(  משה'  ירים  כאשר  'והיה  ד"ה 
מורגש,  לא  כלל  ה'אני'  שהיא.  כפי  האמת  ראיית  את  ומבטאת 

'אפיסת   – מציאות  שום  אין  האצילות  בעולם  גם 
המציאות', והכל בטל לחלוטין לקב"ה.

דאצילות.  הבינה  מאירה  הבריאה,  ]בעולם 
שם כבר אין ביטול מושלם לקב״ה כמו בעולם 
האצילות, אך יש הבנה והשגה באלוקות, שעל 
ידן המשיג מתאחד עם מה שהוא משיגלב. לכן, 
ויראה  ׳אהבה  יש  שם,  ולמלאכים  לנשמות 
ששת  מאירות  היצירה,  בעולם  שכליים׳. 
המידות העליונות, ולמלאכים שם יש ׳אהבה 
מאירה  העשייה,  ובעולם  טבעיים׳.  ויראה 
ספירת המלכות, שעניינה קבלת עול ומעשה 

בפועל, למרות שאינו מביןלג[. 

משה רבינו נקרא כך "כי מן המים משיתיהו" )שמות 
ב, י(. בפנימיות העניינים, זה מראה על הקשר של משה 
לחכמה – אצילות. כי 'מים' רומזים לחכמה ]כנאמר 
בתניא )פרק ג( בשם העץ חיים, וכפי שנרמז גם בגמרא 
)בבא קמא יז, א( "אין מים אלא תורה"[. לכן נבואת משה, 

משה  תורת  "זכרו   – שמו  על  שנקראת  התורה  וגם 
משה  דווקא  )ולכן  באצילות  היא  כב(  ג,  )מלאכי  עבדי" 

אמר "ונחנו מה", כנ"ל(. 

כאמור, מצד עולם האצילות כל המציאות בטלה 
לעולמות  מקום  תפיסת  ואין  המציאות'(,  )'אפיסת 
מקום  אין  לכן,  עשייה.  יצירה  בריאה  הנבראים 
לבטלם,  הייתה  בעולמות  משה  פעולת  ל'צבאות'. 

ולהראות שאין בהם 'עניין' וחשיבות.

שר צבא ה'

לפי זה יובן עוד עניין:

למשל,  מ'בינה'  בשונה  השכלי.  הרעיון  של  האמת  רק  אלא 
בשכלו  הדבר  את  ומבין  שקולט  האדם,  תפיסת  את  שמדגישה 

ובאותיות שלו.
לב( וכדברי אדמו"ר הזקן )תניא פרק ד(: "הנה כל שכל, 
את  תופס  השכל  הרי  מושכל,  איזה  בשכלו  ומשיג  כשמשכיל 
המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך 
בשעה  במושכל  מלובש  השכל  וגם  והשכילו,  שהשיגו  השכל 

שמשיגו ותופסו בשכלו". 
יצירה  בריאה  'אצילות  בנספח  בהרחבה  בזה  ראה  לג( 
עשייה', ובד"ה 'אשרי תבחר ותקרב' תשט"ז סעיף ה, ובביאור 

שם.
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והוא על דרך מה שכתוב ביהושע ויאמר לא כי אני 
שר צבא ה' עתה באתי, ואמרו רבותינו ז"ל עתה 

באתי אבל משה רבך לא קיבלו.

המשכת  היה  חמה,  כפני  משה  פני  משה,  דבימי 
היתה  לא  הנהגת המלחמות  וגם  אצילות,  בחינת 
על ידי שר צבא ה' כי אם כמו שכתוב הוי' ילחם 

לכם.

היו  סוף  ים  וקריעת  מצרים  שביציאת  מה  דזהו 
נסים נגלים יוצאים מדרכי הטבע לגמרי שלא היה 
ידי  על  היתה  שהמלחמה  לפי  כלל,  הטבע  לבוש 

שם הוי', בחינת אצילות.

מה שאין כן לאחרי הסתלקות פני משה כפני חמה 
וההנהגה היתה על ידי פני יהושע כפני לבנה הנה 

אז דוקא בא שר צבא הוי', עתה )דוקא( באתי. 

והגם שגם אז )על ידי שהנהגת המלחמה היתה על 
ידי שר צבא הוי'( היו כמה נסים שלמעלה מהטבע, 
מכל מקום כללות המלחמה היתה קצת בלבושי 
הטבע, ולא כהמלחמה בימי משה שהיתה למעלה 

מלבושי הטבע לגמרי, הוי' ילחם לכם. 

יהושע  בהיות  "ויהי  יג-יד(:  )ה,  ביהושע  נאמר 
ביריחו, וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו 
ויאמר לו הלנו אתה  יהושע אליו  וילך  שלופה בידו. 
אם לצרינו? ויאמר . . אני שר צבא ה', עתה באתי". 
באתי  פעמים  "שתי  תנחומא:  במדרש  נאמר  כך  על 
להנחיל את ישראל. אני הוא שבאתי בימי משה רבך 

ודחה אותי ולא רצה שאלך עמו, ועתה באתי".

במשך כל ימי משה, הקב"ה בכבודו ועצמו נלחם 
יד, יד(  )שמות  לישראל, ולא על ידי 'שר צבא', וכדכתיב 
כשהקב"ה  העגל,  חטא  אחרי  גם  לכם".  ילחם  "הוי' 
אמר  לארץ,  ישראל  את  שיעלה  מלאך  לשלוח  רצה 
)שמות  מזה"  תעלנו  אל  הולכים  פניך  אין  "אם  משה: 
לג, טו( והקב"ה נעתר לו. אך בזמן הנביאים, המלחמות 

היו על ידי "שר צבא ה'".

זה דומה למבואר כאן, ששם 'צבאות' התגלה רק 
'שר  )'צבאות',  בשם  מהדמיון  חוץ  הנביאים.  בימי 

במלחמה  העניין:  תוכן  מצד  גם  הוא  הדמיון  צבא'( 
מסוימת  התלבשות  יש  צבא',  'שר  עם  שנעשית 
בלבושי הטבע והתחשבות בכללי וטכסיסי המלחמה, 
כמו  גדולים,  ניסים  היו  אמנם  יהושע,  שבזמן  וכפי 
וירידת אבני אלגביש  ו(,  )יהושע פרק  יריחו  נפילת חומת 
במורד בית חורון )שם י, יא. ברכות נד, א(, אך היה מקום גם 
לקח  וזה  להילחם  צריכים  היו  ולכן  הטבע,  ללבושי 

זמן וכו'. 

אך בזמן משה, הייתה הנהגה של אצילות, והטבע 
לא תפס שום מקום )'אפיסת המציאות'(, ולכן הניסים 
היו למעלה לגמרי מגדרי הטבעלד. וכפי שנאמר אצל 

משה "הוי' ילחם לכם ואתם תחרישון".

על זה נאמר "פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני 
לבנה" – 'חמה' רומזת לאצילות, ולשם הוי', ו'לבנה' 
 – הנבראים  לעולמות  רומזת  מהחמה(,  )שמקבלת 
חמה",  "פני  משה,  בזמן  עשייהלה.  יצירה  בריאה 
הייתה הנהגה דאצילות, למעלה לגמרי מהטבע. לכן, 
אין מקום לשם צבאות ולבושי הטבע, והמלחמות הם 
יהושע  מזמן  אך  צבא.  בשר  צורך  ואין  עצמו,  מהוי' 
והחלה  דאצילות,  ההנהגה  פסקה  לבנה",  "פני   –
וממילא  'צבאות',   – עשייה  יצירה  בבריאה  העבודה 

יש מקום ללבושי הטבע, ולשר צבא.

וזהו ענין שם צבאות שנמשך על ידי הנביאים, אות 
יצירה  דבריאה  בנבראים  שגם  שלו,  בצבא  הוא 
בצבא  ממש  יתברך  הוא  אות  יהיה  )צבא(  עשיה 
שלו, שגם בבריאה יצירה עשיה יהיה איהו וגרמוהי 

חד כמו באצילות. 

הנביאים פעלו חידוש מיוחד בעולם. מלכתחילה 
"איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד" הוא רק באצילות 
ספירות  בעשר  הכי  דלאו  "מה  שם:  הזהר  ]וכלשון 
דבריאה"[. אבל הנביאים פעלו שגם בעולמות בריאה 
יצירה עשייה יוכל להיות )על ידי עבודה, וכפי שיבואר 

בהמשך המאמר( "איהו וגרמוהי חד" כמו באצילות.

צבאות,  משם  היא  בכלל  המלחמה  שהנהגת  למרות  לד( 
כמבואר במדרש שבהערה 53.

לה( ראה בארוכה ד"ה 'כי נער ישראל ואוהבהו' תשט"ז, 
וש"נ.
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לשם  בנוגע  הגמרא  בדברי  הפנימי  הפירוש  זהו 
נמצא  הקב"ה  שלו",  בצבא  הוא  "אות   – "צבאות" 
ומתייחד – "אות הוא", גם "בצבא שלו" – בנשמות 
הוא  והיחוד  עשייה,  יצירה  שבבריאה  ובמלאכים 

בשלימות כמו באצילות.

וענין זה הוא למעלה מבחינת שר צבא הוי' )שהיה 
ביהושע(, כי שר צבא הוי' הוא מלאך, מה שאין 
כי  נמחקין,  מז' שמות שאינן  כן שם צבאות הוא 
גם בבריאה יצירה עשיה נעשה איהו וגרמוהי חד. 

אך  מלאך.  שהוא  הוי',  צבא  שר  הגיע  בתחילה, 
על ידי העבודה בעולם יתגלה שם צבאות, שהוא שם 
של הקב"ה )והוא אחד מז' השמות שאינם נמחקים(, 

וכאמור שהייחוד יהיה כמו באצילות.

הנביאים,  ידי  על  נתחדש  צבאות  ששם  מה  וזהו 
יצירה  דבריאה  הנביאים המשיכו שגם בכלים  כי 
עשיה תהיה התלבשות אור אין סוף ב"ה בתכלית 
נקרא  זה  ידי  ועל  דאצילות,  בכלים  כמו  היחוד, 
בהשמות  שנקרא  כמו  צבאות,  בשם  יתברך  הוא 
דאצילות  על הכלים  וכו'( שמורים  )א-ל, אלקים 
)לשון  גם הצבאות  כי  וגרמוהי חד(,  )לפי שאיהו 
חיילות, גדודי נשמות ומלאכים דבריאה( נעשו חד 

עמו יתברך, כמבואר בארוכה בתורה אור.

כאמור בסעיף הקודם, התאחדות הנפש עם השכל 
ששכל  למרות  כי  היחוד.  בתכלית  היא  והמידות 
הנפש שמשכילה ואוהבת. וכך  ומידות הם 'ציור', זו 
גם בנמשל למעלה – התאחדות הקב"ה עם הספירות 
 – בשלימות  היא  ומידות(  שכל  )שכוללות  דאצילות 

"איהו וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד". 

כך גם שמות הבורא – שם א-ל בחסד, שם אלקים 
בגבורה וכו', הם חד אתו ממש, ומורים על עצמותו 
ואומר  מתפלל  שכשאדם  העניין,  וכפשטות   ממש, 
ולא  ממש  לעצמותו  כוונתו  'אלקים'  או  'א-ל' 

צריכה  התפילה  שהרי  מוכרח,  גם  ]וזה  מידה  לאיזו 
ולא  "אליו  ב(  לב,  בפרדס  הובא  )ספרי  חז"ל  כדרשת  להיות 
למידותיו"[, כי הכוונה בשם )ובמידה שמקבילה לו( 

היא לעצמותו יתברך, שנמשך בחסד או בגבורה.

)שלכן  למידות  השמות  בין  חילוק  יש  ]אמנם 
כי  לא(,  ולמידות  להתפלל  אפשר  לשמות 
למרות שהקב״ה מתייחד עם מידותיו, הקב״ה 
מהשמות,  בשונה  מידה.  או  שכל  מהות  אינו 
ומתגלה  שיורד  כפי  לקב״ה,  שמות  שהם 
בספירות )וכדברי המדרש שהובאו בסעיף הקודם([.

 – שונה  עניין  מבטא  'צבאות'  לעיל,  כאמור  אך 
שכל  כמו  שאינם  דבריאה,  ומלאכים  נשמות  גדודי 
ומידות, אלא דבר נפרד מאלוקות. וזה גילו הנביאים, 
שגם צבאות הוא שם קדוש, והיינו, שהבורא מתייחד 
גם אתו כמו עם שאר השמות, כי גם הנבראים נעשים 
חד אתו יתברך )על ידי עבודת בירור וזיכוך העולם, 

וכדלקמן(.

לבין  משה  הנהגת  בין  כאן  המבואר  ההבדל 
למבואר  דומה  האחרונים,  הנביאים  הנהגת 
מקומות,  ובכמה  תרס״ו  ׳החודש׳  בד״ה 
שיש שני סוגי עובדי ה׳: ״עובדי ה׳ בנשמתן״ 
בנשמתן׳  ה׳  ׳עובדי  אצל  בגופן״.  ה׳  ו״עובדי 
להם  אין  וממילא  בגלוי,  מורגש  הנשמה  אור 
עבודה עם הגוף, כי הם כלל ׳לא זוכרים׳ שהוא 
קיים. עבודתם היא בעיקר להאיר את העולם, 
ועל דרך עבודת הצדיק )כהגדרתו בתחילת ספר 
כי  יצרו,  עם  במלחמה  עסוק  שאינו  התניא( 

ולהאיר  להשפיע  רק  ותפקידו  קדושה,  כולו 
את העולם, וכמו אדם הראשון קודם החטא. 
לעומת זאת אצל ׳עובדי ה׳ בגופן׳, הנשמה לא 
העולם,  לתאוות  אותם  מושך  גופם  מאירה, 
והם צריכים ׳לעבוד׳ עם הגוף ולזככו, עבודה 
רצונות  כנגד  נלחם  כשאדם  ׳עיבוד׳.  מלשון 
ו׳מעבד׳  הגוף,  עם  עובד  הוא  ותאוותיו,  גופו 
ומעדן את גסותו, עד שהגוף עצמו מאיר כמו 

הנשמה.
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חידוש תורת החסידות

וגרמוהי  שאיהו  צבאות  בשם  הנ"ל  והנה ענין  ז( 
חד גם בבריאה יצירה עשיה, כותב כ"ק 
זה.  מצינו  לא  חיים  שבעץ  צדק  הצמח  אדמו"ר 
שמזה משמע שזהו חידושו של כ"ק אדמו"ר הזקן, 
אינו  צדק  הצמח  אדמו"ר  שכ"ק  ממה  כדמוכח 

מציין מקור אחר לזה. 

על  מבוססים  הזקן,  אדמו"ר  מדרושי  רבים 
לגבי  אך  האריז"ל.  כתבי  ובראשם  המקובלים,  כתבי 
המבואר כאן במאמר, ששם צבאות פירושו ש"איהו 
הצמח  כותב  הנבראים,  בעולמות  גם  חד"  וגרמוהי 
תורת  מובאת  )שבו  חיים  בעץ  מובא  לא  שזה  צדק 
מציין מקור  אינו  גם  צדק  האריז"ל(. אדמו"ר הצמח 
הזקן  אדמו"ר  של  חידוש  שזה  ומובן  לדברים,  אחר 

עצמולו.

החסידות  שתורת  שלימות  זו  אחרות,  במילים 
מוסיפה גם לגבי המבואר בקבלהלז.

נאמר  חד"  וגרמוהי  "איהו  שבקבלה  לעיל,  וכאמור  לו( 
באצילות דווקא.

חסידות  תורת  של  חידושה  כללות  עם  מתאים  וזה  לז( 
חב"ד, שאלוקות תאיר לא 'מלמעלה' אלא מצד התחתון, ובקשר 
עם  ו  לסעיף  בהקדמה  שהובא  בסיפור  כמודגש  תכונותיו,  עם 

תלמיד אדמו"ר הזקן, ותלמיד ר' חיים חייקל מאמדורא.
)ליקוטי שיחות  תובא כאן עוד דוגמא לזה, בלשון רבינו 

חלק לד עמ' 112(:
)ר'  הזקן  אדמו"ר  חסידי  מגדולי  מאחד  הסיפור  "וכידוע 
כשעשה  שפעם  עצים,  במסחר  עסקים  בעל  קלעצקער(,  בנימין 
ה"סך  לכתיבת  בהגיעו  הרי  כו',  הסחורות  ומתן  במשא  חשבון 
הכל" של כל החשבון – כתב: "אין עוד מלבדו" )דברים ד, לה(.

מפני  הוא  כן  כתב  הנ"ל  שהחסיד  דזה  פשוט,  וגם  מובן 
שככה הרגיש באמת, שזהו הסך הכל של העסק שעשהו בפועל 
בכל  חדור  היה  מלבדו"  עוד  ד"אין  שהענין  והיינו,  ממש, 
מציאותו ובכל עניניו, ולכן בשעה שהגיע לה"סך הכל" בעניני 

מסחרו – כתב האמת )לאמיתו( "אין עוד מלבדו".
ד"אין  שהענין  מאחר  השאלה:  ובהקדם   – יותר  ובעומק 
עוד מלבדו" היה חקוק תמיד על לבו של החסיד הנ"ל – מדוע 
בשורות  ואילו  החשבון,  של  האחרונה  בשורה  רק  זה  כתב 

ומובן, שיש מעלה מיוחדת בשם ׳צבאות׳ על 
יתר השמות:

ומובן גודל החידוש והעילוי דשם צבאות שנעשה 
על ידי עבודת בני ישראל כמו שישראל הם במעמד 
ומצב דזמן הנביאים )לאחרי הזמן דפני משה כפני 
ומצב  במעמד  הם  שישראל  כמו  ובפרט  חמה(, 
ראשון  בית  בסוף  שהיו  האחרונים  נביאים  דזמן 
ותחלת זמן הגלות, ועל דרך זה בהזמן שלאחרי זה, 
יצירה עשיה שמצד עצמם  שגם בעולמות בריאה 
הם נבראים נפרדים ]דענין איהו וגרמוהי חד הוא 
באצילות, עולם האחדות[ יהיה איהו וגרמוהי חד 

כמו באצילות. 

בשאר  שאין  חידוש  יש  'צבאות'  בשם  דווקא 
מאוחדים  אינם  עצמם,  מצד  ה'צבאות'  השמות. 
רק  הוא  בתחילה  חד"  וגרמוהי  ו"איהו  אלוקות,  עם 
חידוש,  פועלים  בעבודתם  ישראל  אך  באצילות. 
אלוקות,  עם  הנפרדים  העולמות  את  גם  ומאחדים 
למה  ביחס  גם  חידוש  שזהו  מכיוון  באצילות.  כמו 

הקודמות רשם פרטי המספרים והסחורות כו' כרגיל? – היה לו 
לכתוב זאת בכל שורה ושורה )במקום מספרי הסחורות כו'(!
והביאור בזה – דאדרבה, זהו החידוש )בסיפור הנ"ל(:

ודאי הדבר שכל אחד ואחד מבני ישראל )שבחזקת כשרות 
הם( ביכלתו להרגיש ש"אין עוד מלבדו", על ידי שיתבונן היטב 
איך ש"כל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמתת המצאו" )ריש 
ספר היד החזקה להרמב"ם( וכיוצא בזה. אמנם להכרה זו יכול 
והלימוד,  התפלה  בזמן  כו',  מתבונן  שהוא  בשעה  להגיע  הוא 
ומובדל מעניני העולם; אבל כאשר האדם עסוק  בהיותו פרוש 
בעניני מסחר כו', שעל פי טבע העולם הם מעלימים ומסתירים 
על מציאותו יתברך, קשה לו להרגיש אז את הענין ד"אין עוד 

מלבדו".
פי  על  אז,  היה  שהחסיד  הנ"ל,  בסיפור  ההדגשה  וזוהי 
חשבונותיו  פרטי  כל  שכתב  במצב  בפרנסתו,  להתעסק  הציווי 
בדיוק כו', היינו שעיסוקו אז לא היה בעניני התבוננות בגדלות 
הא-ל כו', אלא בעניני מסחר, אלא שלהיותו כולו חדור בההכרה 
ד"אין עוד מלבדו", הרי גם תוך עשיית חשבון זה באה ההכרה 
לגילוי גמור במסקנת החשבון, שה"סך הכל" והתכלית של כל 

מסחרו ועניניו הוא – "אין עוד מלבדו".

סעיף ז 
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שנקצב בתחילה, יש בזה מעלה וחביבות מיוחדתלח. 
זה התענוג של הקב"ה מדירתו בתחתונים דווקא. 

בדורות  דווקא  נעשה  שזה  הוא,  החידוש  ועיקר 
האחרונים, ולא בדורו של משה – "פני חמה".

לפי זה, תתורץ השאלה שבסעיף ד:

ויש לומר שזהו הפירוש להפסק דין שצבאות הוא 
שלו  צבאות  שם  על  נקרא  זאת  ובכל  קודש  שם 
הוא  שצבאות  זה  כי  ישראל,  שם  על  )כבגמרא(, 
יצירה עשיה איהו  שם קודש, היינו שגם בבריאה 
דישראל,  העבודה  ידי  על  נעשה  זה  חד,  וגרמוהי 

כנ"ל. 

בסעיף ד הוקשה, כיצד נפסק להלכה ששם צבאות 
מפורש  לעיל(  )שהובאו  התורה  בפסוקי  הרי  קדוש, 
הוא  "אות  הגמרא  מדברי  וגם  ישראל,  הם  שהצבא 
בצבא שלו" משמע, שיש את הקב"ה ויש את הצבא 

שלו. אם כן מדוע הוא בעצמו נקרא 'צבאות'? 

דבר  הוא  הצבא  בתחילה  אכן  העניין:  יובן  כעת 
מתאחד  הצבא  ישראל,  עבודת  ידי  על  אך  נפרד, 
שהקב"ה  מתגלה  ואז  הקב"ה,  עם  בשלימות 
את  שפועלים  אחרי  גם  אמנם,  צבאות.  נקרא  עצמו 
ההתאחדות הזו, עדיין שם צבאות )של הקב"ה( הוא 

על שם ישראל, כי זה נעשה על ידי עבודתם.

]הביאור האמור כאן, מיישב רק חלק אחד של 
השאלה – מדוע הקב״ה נקרא בשם ׳צבאות׳. 
אך עדיין נותר קשה, כיצד ניתן לומר שישראל 
השם  )כמו  הקב״ה  שם  על  ׳צבאות׳  נקראים 
רק  כאן  כי   – לעליון״(  ״אדמה  שם  על  ׳אדם׳ 
הוסבר שהקב״ה נקרא כך כתוצאה מעבודת 

ישראל(.

לח( וראה ליקוטי תורה שלח )מח, ד(: "וכמו על דרך משל 
למטה, "לב מלכים אין חקר" )משלי כה, ג(. וכשרוצים להמשיך 
לבו להיות פונה לבקשת ההדיוט, הוא על ידי שמביאים לפניו 
מדברים  אדם  שבני  הגם  כו'.  המדברת  ציפור  כמו  חידוש  דבר 
בבינה יתירה, אלא שזה אינו חידוש. אבל זה שהציפור מדברת, 
המעלה  שזו  שם  ומבאר  המלך".  לב  וממשיך  חידוש  הוא 
אינו  ביטולם  בתחילה  אם  גם  למטה,  האלוקות  בהתגלות 

בשלימות כמו בעולמות העליונים.

התשובה לשאלה זו תובא בסוף המאמר, שם 
המגיד  תורת  פי  )על  יותר״  ״בעומק  יבואר 
חקוקים  )ועבודתם(  שישראל  ממעזריטש(, 
שנבראו,  קודם  עוד  יתברך  במחשבתו 
מהכח  זאת  ומוציאה  מגלה  רק  ועבודתם 
ה׳צבאות׳  עבודת  גם  ממילא,  הפועל.  אל 
יתברך  בו  חקוקה  פועלים(  )שישראל 
מלכתחילה. לפי זה, אכן ניתן לומר שישראל 
נקראו ׳צבאות׳ בגלל שהקב״ה קרוי כך )וכפי 

שיבואר שם העניין בהרחבה([.

למעלה מהתורה

ומוסיף:

עליון  ממקום  אור  המשכת  ידי  על  נעשה  וזה 
)כמו שהיתה  התורה  מבחינת  גם  ביותר, שנעלה 

בגילוי בזמן משה(.

שמצד  )היינו  צבאות  שם  נזכר  לא  בתורה  שהרי 
בחינת התורה, הענין דאיהו וגרמוהי חד הוא רק 
גם  חד  וגרמוהי  איהו  שיהיה  ובכדי  באצילות(, 
בבריאה יצירה עשיה צריך להמשיך ממקום עליון 

יותר.

בעולמות  גם  אלוקות  גילוי  שיתאפשר  כדי 
בריאה יצירה עשייה, אף שאין זה לפי הסדר הרגיל, 
והיינו  מה'כללים',  שלמעלה  ממקום  להמשיך  צריך 
למעלה מסדר השתלשלות. עולם האצילות הוא חלק 
מההשתלשלות, ולכן כל ספירה משתלשלת ונמשכת 
היא  החכמה  והיגיון.  סדר  לפי  שמעליה,  מהספירה 
פיתוח  שהיא  הבינה,  נמשכת  וממנה  הרעיון,  נקודת 
ובינה(  )חכמה  מהשכל  ולרוחב.  לאורך  הרעיון 
ומעשה  לדיבור  מובילות  והן  המידותלט,  נמשכות 
יכולה  אלוקות  הרגילים,  הכללים  מצד  )מלכות(. 
כדי  נפרדים.  בנבראים  ולא  באצילות,  רק  להתגלות 

לט( ובלשון רבינו הזקן בתניא )פרק ג(: "כי השכל שבנפש 
המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' . . נולדה ונתעוררה 
ולהתבושש  לירא  ומחשבתו  במוחו  הרוממות  יראת  מדת 
ושוב  בלבו.  ה'  ופחד  ותכלית,  סוף  לה  שאין  יתברך  מגדולתו 
יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה 

ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ב"ה".
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נדרשת  הנבראים,  בעולמות  גם  אלוקות  להמשיך 
המשכה למעלה מאצילות, ולמעלה משם הוי' שרומז 

לאצילות.

שעניינה  מהתורה,  למעלה  גם  היא  זו  המשכה 
חכמתכם  היא  "כי  ו(  ד,  )דברים  ]וכדכתיב  והיגיון  שכל 
א(:  קכא,  ב  )חלק  הזהר  ובלשון  העמים".  לעיני  ובינתכם 
נזכר שם  "אורייתא מחכמה נפקת"[. לכן בתורה לא 
צבאות )בנוגע לקב"ה(, כי מצד חכמה "איהו וגרמוהי 

חד" הוא רק באצילות.

ולמעלה  מאצילות  שלמעלה  המשכה  ידי  על  רק 
בני  יכולים  הנביאים(  ידי  על  )שנמשכה  מהתורה 
בעולמות  גם  בעבודתם,  אלוקות  להמשיך  ישראל 

הנבראים.

"והכח  שם(:  בא  אור  )בתורה  הזקן  אדמו"ר  ובלשון 
בבריאה  מתלבש  סוף  אין  אור  שיהיה  זו,  להמשכה 
המשיכו  כבאצילות,  הנ"ל  דרך  על  עשייה  יצירה 
הנביאים מבחינת העיגול והסובב כל עלמין, אשר שם 
כחשכה כאורה שוין, השוה ומשוה קטן וגדול, שהוא 
דוקא יכול לישפל את עצמו למטה מטה גם בבריאה 

יצירה עשייה, כי קמי' יתברך כולם שוים".

'אור הסובב כל עלמין', כשמו כן הוא, למעלה מכל 

האצילותמ.  עולם  כולל  עליהם(,  )ו'סובב'  העולמות 
מקום  תופסת  אינה  מעלה  ששום  נעלה,  כה  זה  אור 
לגביו. בעולם האצילות יש חילוקי דרגות. כי חכמה 
למעלה מבינה, ושכל למעלה ממידות. ולכן לגביו גם 
לגבי  אך  חיסרון.  מהווה  הנבראים  עולמות  פחיתות 
אור העיגול והסובב, שום מעלה אינה תופסת מקום, 
והאור  החושך  חיסרון.  מהווה  אינה  פחיתות  וגם 
שווים, ואין הבדל בין קטן לגדול. לכן דווקא מצידו 

יכולה להיות התלבשות גם בבריאה יצירה עשייה.

בשם  לראשונה  )שהשתמשה  חנה  בתפילת  לכן 
כי  הוי'",  על  "ותתפלל  י(  א,  א  )שמואל  נאמר  צבאות( 
יצירה  בריאה  לעולמות  אלוקות  להמשיך  בשביל 
עשייה נדרש להמשיך למעלה מאצילות ושם הוי' – 

"על הוי'" )תורה אור שם, הובא בהערה 58(.

]וגם זה מתקשר למובא לעיל, שדברי נבואה 
על  העובר  ולכן  תורה,  מדברי  יותר  חמורים 
מיתה.  חייב  קל  בדבר  אפילו  נבואה  דברי 
יותר  נעלה  ממקום  נמשכים  נבואה  דברי  כי 
ולמעלה  מאצילות  למעלה  תורה,  מדברי 

משם הוי׳[.

מ( להרחבה בעניין אור הסובב – ראה נספח ערך 'ממלא 
וסובב'.
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עבודת הבירורים

ח( והנה המשכה זו היא על ידי עבודת הבירורים.

הנבראים,  בעולמות  אלוקות  המשכת  כאמור, 
ג,  בסעיף  וכאמור  הבירורים.  עבודת  ידי  על  נעשית 
שכשיהודי מקיים מצווה בדבר גשמי, או שמשתמש 
הניצוץ  את  ומעלה  אותו  מתקן  הוא  שמים,  לשם  בו 
נפש  במסירות  נעשה  זה  אם  )ובפרט  לקדושה  שבו 

ובהתגברות על קשיים, כנ"ל שם(.

על כך נאמר בתניא )פרק לז( ש"כללות ישראל, שהם 
שישים ריבוא נשמות פרטיות, הם כללות החיות של 
כללות העולם, כי בשבילם נברא, וכל פרט מהם הוא 
כולל ושייך לו החיות של חלק אחד משישים ריבוא 
מכללות העולם התלוי בנפשו החיונית, להעלותו לה' 
בעלייתה. דהיינו במה שמשתמש מעולם הזה לצורך 
ושתיה  אכילה  כגון  ה'  לעבודת  החיונית  ונפשו  גופו 
ששישים  אלא  תשמישיו.  כלי  וכל  ודירה  ודומיהם 
שורש  וכל  שרשים,  הן  אלו  פרטיות  נשמות  ריבוא 

מתחלק לשישים ריבוא ניצוצות".

לכל יהודי יש חלק בעולם שבו הוא פועל, מקיים 
בו מצוות ומשתמש בו לצרכיו. כשיהודי אוכל ושותה 
האכילה  גם  ה',  את  בו  לעבוד  גופו  קיום  לצורך 
כל  את  מעלה  הוא  וכך  כמצוה,  נחשבים  והשתייה 

חלקו בעולם – לקדושה.

הבעל  מתורת  כך  על  ומביא  שממשיך  וכפי 
שם טוב:

דבר  שבכל  טוב,  שם  הבעל  תורת  ידועה  דהנה 
שנמצא ברשותו של ישראל ישנם ניצוצין קדושים 

השייכים לשרש נשמתו.

הניצוצות  כי  בעולם,  מסוים  חלק  יש  יהודי  לכל 
הוא  ודווקא  נשמתו,  לשורש  שייכים  שם  שמצויים 

צריך לתקנם ולהעלותםמא.

"המאמין  אלול(:  )ג'  יום'  ב'היום  נאמר  כך  על  מא( 
)תהלים  כוננו"  גבר  מצעדי  "מה'  כי  יודע  פרטית  בהשגחה 

לפי זה, מבאר הבעל שם טוב מאמר חז״ל:

של  ממונם  על  חסה  שהתורה  מה  מבאר  ובזה 
ישראל )אף שהוא רק ממונם(, כי מכיון שהממון 
)וכן שארי דברים( הוא של ישראל, זה מורה )שהרי 
כל הענינים הם בהשגחה פרטית( שניצוצות אלו 
שייכים לשרש נשמתו, והבירור דניצוצות אלו הוא 
הניצוצות  ידי שמבררים את  ועל  חלק מעבודתו, 

ותיקון  ולתקן איזה בירור  זו צריכה לברר  לז, כג(, אשר נשמה 
הנה  בריאת העולם  גם משעת  או  ומאות בשנים  פלוני.  במקום 
הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא 
היא  ונבראה  נאצלה  מאז  הנה  הלזו  נשמה  וגם  ולתקנו  לבררו 

מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר הוטל עליה".
וזו הסיבה הפנימית שישראל גלו לכל קצוות העולם, כדי 
לברר את כל הניצוצות, וכל יהודי נשלח למקום ששם הניצוצות 

השייכים לו. 
"וזהו  ט:  סעיף  )הב'(  תשכ"א  לגני'  'באתי  ד"ה  וראה 
ה,  )שופטים  בישראל"  פרזונו  "צדקת  שבפסוק  הענינים  ב'  גם 
ח(,  ב,  )זכריה  ירושלים"  תשב  "פרזות  מלשון  "פרזונו"  יא(, 
על   – ב  פז,  )פסחים  בגמרא  שדרשו  כפי  'פיזור',  מלשון  וגם 
שפיזרן  ישראל  עם  הקב"ה  עשה  "צדקה  בשופטים(  הפסוק 
לבין האומות", דמזה שב' הפירושים הם באותה התיבה, מוכח 
מלשון  ד"פרזונו"  להענין  לבוא  שהדרך  והיינו,  חד.  שענינם 
"פרזות תשב ירושלים", הרי זה על ידי זה שישנו תחילה הענין 

ד"צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות".
הוא  האומות  בין  דישראל  הפיזור  דהנה,  בזה,  והענין 
ישראל לבין האומות אלא  גלו  ז"ל )שם( "לא  כמאמר רבותינו 
הכוונה  בזה, שאין  הפירוש  וידוע  גרים",  עליהם  כדי שיתוספו 
רק לגרים כפשוטם, שהרי מספר הגרים אינו בערך לגבי היסורים 
לניצוצי  היא  הכוונה  אלא  הגלות,  זמן  בשהיית  ישראל  דבני 
קדושה שהם בבחינת 'גרים', כיון שמתחילה נמצאים הם בענינים 
הגשמיים של המדינות שבהם גלו ישראל . . וכאשר איש ישראל 
עוסק בעניני המדינה עבור צרכיו, גם צרכיו הגשמיים, ומשתמש 
כבשרו,  ובשר  דם  שנעשה  האכילה,  בענין  כמו  לקדושה,  בהם 
הניצוץ  את  מוציא  אזי  כו',  עבודתו  עובד  ההיא  ובכח האכילה 
קדושה מתחת ממשלת השר של אותה המדינה, ומגיירו ומעלהו 
. ועל ידי זה באים להענין ד"פרזונו", מלשון   . לשרשו ומקורו 
"פרזות תשב ירושלים", שמורה על מעמד ומצב שאין צריכים 

חומה המגינה מפני אויב ומנגד, כיון שנתבטלה כל מציאותם".
בכמה עניינים שהובאו כאן מהמאמר דשנת תשכ"א, ראה 

גם כאן בהמשך הסעיף ובסעיף יו"ד.

סעיף ח 
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ומזככים ומעלים אותם לשרשם הם מוסיפים עילוי 
גם בו. 

ובלשונו בכתר שם טוב: "התורה חסה על ממונם 
דבר  שכל  גדול  כלל  זה  כי  כך,  ולמה  ישראל,  של 
נהנה  הוא  בכלי,  משתמש  או  אוכל  או  לובש  שאדם 
מהחיות שיש באותו הדבר, כי לולא אותו הרוחניות 
ניצוצין  שם  ויש  דבר,  לאותו  קיום  שום  היה  לא 
וכשהוא משתמש  נשמתו,  קדושים השייכים לשורש 
באותו הכלי או אוכל מאכל אפילו לצורך גופו, הוא 
מתקן הניצוצין, כי אחר כך עובד ה' בכח ההוא שבא 
הכח  ובזה  דברים,  שאר  או  מאכל  או  מלבוש  לגופו 

עובד להשם יתברך, נמצא מתקנם"מב.

את  מברר  שאדם  ידי  שעל  במאמר,  כאן  ומוסיף 
הניצוץ ומעלה אותו לשורשו, נוספת מעלה גם באדם 

)שהעלה את הניצוץ(. 

נפלו  הניצוצות  לעיל,  כאמור  לכך:  והסיבה 
ב׳עולם  הייתה  השבירה  הכלים.  בשבירת 
)שבו מצויים  ל׳עולם התיקון׳  התוהו׳ שקדם 
העולמות אצילות בריאה יצירה עשייה – ועד 
לעולם הזה הגשמי(. בעולם התוהו היה אור 
ולכן  להכילו,  יכלו  לא  שהכלים  מאד,  נעלה 
מאד  עמוק  תוכן  שמלמד  רב  )כמו  נשברו 
לתלמידים פשוטים, שכלי מוחם אינם יכולים 
השבירה,  אחרי  מתבלבלים(.  והם  להכילו, 
מוגבל  אור  מאיר  שבו  עולם  יצר  הקב״ה 
וזהו  להכילו,  יכולים  שהכלים  ומצומצם, 

עולם התיקוןמג. 

המוגבל,  האור  רק  שיישאר  הכוונה  אין  אך 
אלא שעל ידי העבודה בבירור הניצוצות ישוב 
ויתגלה האור הנעלה של עולם התוהו, ויהיה 

לו קיום.

ניתן להביא לכך דוגמא, מההבדל בין ילד לבין 

מב( וממשיך שם, שזו הסיבה שלפעמים נאבד לאדם איזה 
ואחר מוצאו – "שכשכלה כבר לתקן כל הניצוצין שהיו  חפץ, 
השם  ממנו  לוקח  אז  נשמתו,  לשורש  השייכים  הדבר  באותו 
הנשארים  הניצוצות  ששייכים  לאחר,  ונותן  הכלי  אותו  יתברך 

באותו הכלי לשורש של אחר שהוא משורש נשמתו".
מג( וראה ביאור העניין בהרחבה בנספח 'שבירת הכלים – 

תוהו ותיקון', שצוין גם לעיל הערה יז.

כל  בהתלהבות.  הכל  הקטן,  אצל  גדול.  אדם 
דבר פעוט שהוא רוצה, זה בתוקף גדול, והוא 
אינו מוכן לפשרות. כשהוא גדל, ההתלהבות 
והמרץ פוחתים, וכל דבר נעשה מתוך הבנה 
ושיקול דעת. זה משל לעולם התוהו, שם הכל 
הדעת  שיקול  חסר  אך  והתלהבות,  בתוקף 
)׳כלים׳( שעמו ניתן ליצור מציאות שיהיה לה 
קיום )וזו ה׳שבירה׳(. יישוב הדעת של הגדול 
הוא משל לעולם התיקון, בו האורות מועטים, 

אך ׳מיושבים בכלים׳.

אך גם ב׳תיקון׳ יש חיסרון. כי לפעמים צריך 
על  להתגבר  כדי  וההתלהבות  המרץ  את 
שתי  את  לשלב  נדרש  לכן  ולהצליח.  קשיים 
המעלות – של הגדול והקטן. כשגדול מנהיג 
את הקטן, וגורם לו להתלהב מהדברים שהוא 
שתי  את  לשלב  ניתן  כך  רוצה.   – הגדול   –
המעלות – מרץ והתלהבות של עולם התוהו 
דעת  ושיקול  אחריות  מתוך  דתוהו׳(  )׳אורות 

של הגדול )׳כלים דתיקון׳(.

לכן עבודת הבירורים נעשית בעולם התיקון, 
אך על ידי העבודה חוזר ומאיר האור הנעלה 

של עולם התוהו. 

הבהמית  בנפש  הנפשות.  בשתי  גם  זה  כך 
רתיחה  יש  התוהומד(  מעולם  )ששורשה 
)וזו  ותאוותיו  הגוף  בענייני  והתלהבות 
כמו  לעיל(.  שנתבארה  דקליפה׳  ה׳שטות 
מסוכנת.  היא  אך  התלהבות,  לו  שיש  הקטן, 
)תיקון(  האלוקית  הנפש  זאת,  לעומת 
אמנם  לה  יש  למבוגר.  בדומה   – ׳מיושבת׳ 
באופן  זה  אין  אך  קדושה,  לענייני  התלהבות 

של רתיחה.

את  לרתום  מצליחה  האלוקית  כשהנפש 
ידי  )על  הנפש הבהמית לעניינים של קדושה 
הנפש  של  בשכל  גם  שחודר  התורה  לימוד 
קודם  היה  שלא  חידוש  נוסף  הבהמית(, 
לה׳  להתקרב  הרצון  כעת,  האלוקית:  בנפש 
)משלי  נאמר  זה  על  ההתלהבות.  בתוקף  הוא 
על  דווקא   – שור״  בכח  תבואות  ״ורב  ד(  יד, 

תוספת  מגיעה  הבהמית(  )הנפש  ה״שור״  ידי 
ובתוקף  בריבוי  לתבואה(  )המשולה  רוחנית 

מד( ראה נספח הנ"ל.
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לשטות  דקליפה  השטות  הפיכת  )וזו  גדול 
דקדושה(.

מרומזים  התוהו,  ועולם  הכלים  שבירת 
לו,  )בראשית  וישלח  פרשת  בסוף  בתורה 
מלכו  ״אשר  המלכים  נמנים  שם  ואילך(,  לא 

ישראל״.  לבני  מלך  מלך  לפני  אדום  בארץ 
מהם  אחד  ובכל  מלכים,  שבעה  שם  נמנים 
נאמר ״וימלוך״ ואחר כך ״וימת״. בזה נרמזת 
שבירת הכלים שהייתה בשבעת המידות של 
גם  מכך  )נשברו(.  ומתו  שמלכו  התוהו  עולם 
מובן, ש׳תוהו׳ ו׳תיקון׳ מקבילים לעשו ויעקב. 
אדום  מלכי  היו  שאלה  הכתוב,  הדגשת  וזו 
מלך  ״לפני  מלכו  אלו,  ומלכים  עשומה(,  )הוא 
נוצר  התיקון  עולם  כי   – ישראל״  לבני  מלך 
לכן  התוהו.  בעולם  שהייתה  השבירה  לאחר 

עשו גם נולד לפני יעקבמו.

במשל דלעיל, כשהגדול מנהיג את הקטן, הוא 
כשהנפש  זו  דרך  ועל  מעלתו,  את  גם  מקבל 
הבהמית  הנפש  את  רותמת  האלוקית 
מעלת  האלוקית  בנפש  נוספת  לקדושה, 
גם  זה  כך  הבהמית.  שבנפש  ההתלהבות 
בתוהו ותיקון )עשו ויעקב(, שכשמבררים את 
הניצוצות, עולם התיקון מקבל גם את מעלת 
עולם התוהו. על זה התנבא עובדיה הנביאמז, 
שלעתיד לבוא )כשתושלם עבודת הבירורים(, 
יעקב יירש את עשו אחיו ואת ארצו )וזה תוכן 
מברר  )תיקון(  שיעקב  ידי  על  עובדיה(.  ספר 
את עשו )תוהו(, הוא ׳יורש׳ את כוחו הנעלה 

שמצד שורשו, והוא עצמו מתעלה יותר.

ידי  ש״על  במאמר,  כאן  שמבאר  מה  וזה 
ומעלים  ומזככים  הניצוצות  את  שמבררים 

אותם לשרשם הם מוסיפים עילוי גם בו״. 

וינצלו את מצרים

ומביא שכן איתא במאמר של אדמו״ר מהר״ש 
לגבי גלות מצרים:

מה( בראשית כה, ל.
ליעקב  ותיקון  תוהו  בין  ההקבלה  בעניין  עוד  וראה  מו( 

ועשו – בביאור לד"ה 'ויתן לך' תשכ"ח סעיף ד ואילך.
מז( שהיה בעצמו גר צדק, מזרע עשו.

וינצלו  ידי  שעל  מצרים,  בגלות  היה  כן  דכמו 
דגים  בה  שאין  כמצולה  שעשאוה  מצרים  את 
הניצוצות  את  שביררו  דגן  בה  שאין  וכמצודה 
בה  שאין  )כמצולה  דאתכסיא  לעלמא  השייכים 
דאתגליא  לעלמא  השייכים  והניצוצות  דגים( 
 )כמצודה שאין בה דגן(, על ידי זה נעשה עילוי גם 

בישראל. 

"וינצלו  הפסוק  על  חז"ל  דברי  לעיל,  כאמור 
דגים  בה  שאין  כמצולה  "שעשאוה   – מצרים"  את 
שביררו  לניצוצות  רומזים  דגן",  בה  שאין  וכמצודה 
 – משלים  שני  מובאים  לכן  מצרים.  בגלות  אבותינו 
דגן"  בה  שאין  ו"מצודה  דגים",  בה  שאין  "מצולה 
כנגד שתי הדרגות הכלליות – "עלמא דאתגליא"   –

ו"עלמא דאתכסיא".

יד הלכה א(: ש"כל מה  )ירושלמי שבת פרק  חז"ל אומרים 
מכסה  שהים  הוא,  ההבדל  בים".  יש  ביבשה  שיש 
דאתכסיא',  'עלמא   – שבתוכו  מה  על  ו'מעלים' 
בפנימיות  דאתגליא'.  'עלמא   – גלוי  הכל  וביבשה 
העניינים, זה מורה על שני סוגי עולמות. כאמור לעיל, 
בעולם שוררת תחושת שקר, כאילו הוא נוצר מעצמו 
ח"ו, והמקור האלוקי אינו מורגש בו. לכן העולם נקרא 
בשם זה, מלשון 'העלם'. ב'עלמא דאתגליא' ה'עלמא' 
)ההעלם( גלוי, והאלוקות נסתרת. ב'עלמא דאתכסיא' 

האלוקות גלויה, וה'עלמא' מכוסה ומוסתר. 

הדגים,  נמצאים  דאתכסיא'(  )'עלמא  בים  לכן 
נבראו  הדגים  דאתכסיא'.  ל'עלמא  רומזים  הם  שגם 
כ([  א,  )בראשית  חיה"  נפש  שרץ  המים  ]"ישרצו  מהמים 
הארץ  ]"תוצא  נבראו מהאדמה  היבשה  ברואי  ואילו 
נפש חיה" )שם כד([. אך הדגים, גם לאחר שנבראו, הם 
קשורים למקור חיותם )הים(, ואם יפרשו ממנו – מיד 
עם  מאוחדים  שהדגים  הדברים,  משמעות  ימותו. 
מקור חיותם, ואינם נפרדים ממנו. הנבראים שביבשה 
נמצאים  אינם  הם  מהאדמה,  שנבראו  אף  לעומתם, 
להתקיים  יכולים  אינם  הם  )ואדרבה,  האדמה  בתוך 
דאתכסיא',  'עלמא  בין  להבדל  מקביל  זה  שם(. 
'עלמא  לבין  אותו,  וחש  האלוקי  למקורו  שמחובר 

דאתגליא' שהמקור נעלם ונסתר ממנו.
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הניצוצות  סוגי  כל  את  ביררו  במצרים  אבותינו 
השייכים למצרים, הן הניצוצות שירדו אל העולמות 
שורש  ומהווים  דאתכסיא'(,  )'עלמא  העליונים 
למטה  שירדו  הניצוצות  והן  הגשמית,  למצרים 
במצרים כפשוטה )'עלמא דאתגליא'(. וזה רמזו חז"ל 
ו"מצודה  דגים",  בה  שאין  "מצולה  הלשון  בכפל 
כנגד  דגים"  בה  שאין  "מצולה   – דגן"  בה  שאין 
ו"מצודה  שבמים,  לדגים  שנמשל  דאתכסיא,  עלמא 
שאין בה דגן" – יבשה, עלמא דאתגליא. בני ישראל 
במצרים ביררו את כל הניצוצות, והשאירו את מצרים 

)שלמעלה ושלמטה( ריקים מ'דגים' ו'דגן'.

בגשמיות  התעלו.  ישראל  גם  זה,  בירור  ידי  על 
הם התעשרו מאד מביזת מצרים, וברוחניות הם קבלו 
)כנ"ל(.  אותו  ו'ירשו'  שבניצוצות,  הנעלה  הכח  את 
במצרים עניין זה בולט אפילו עוד יותר מאשר הבירור 
הרגיל של הניצוצות, כי במצרים היו ניסיונות קשים, 
מתחזק  הוא  בניסיונות,  לעמוד  מצליח  וכשאדם 

ומתחשל.

וכמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מהר"ש בארוכה בענין 
פארות  העם שהיה משלח  פרעה את  ויהי בשלח 
ידי  שעל  העם,  את  למעלה  פרי  ועושה  וענפים 
בהם  נעשה  מצרים  בגלות  שביררו  הניצוצות 

תוספות וריבוי. 

אדמו"ר המהר"ש מבאר את המשמעות הפנימית 
בשלח  "ויהי  בשלחמח  פרשת  בתחילת  הפסוק  של 
פארות  מלשון  הוא  "פרעה"  העם",  את  פרעה 
וענפיםמט, ו"בשלח פרעה את העם" פירושו שעל ידי 
)בירור הניצוצות שב(גלות מצרים, בני ישראל פרחו 

וצמחו לדרגה נעלית יותר מכפי שהיו קודם.

דברי  את  זה  לפי  מבאר  המהר״ש  אדמו״ר 
הגמרא:

וזרעתיה  מצרים(  גלות  )גבי  שכתוב  מה  דזהו 
רבותינו  כמאמר  הוא  הזריעה  דענין  בארץ,  לי 

מח( שגם נקראת בסמיכות ליו"ד שבט.
ותעש  לגפן  "ותהי  ו(:  יב,  )יחזקאל  הפסוק  ובלשון  מט( 

בדים ותשלח פארות". וברש"י: "פארות. ענפים רבים".

כמה  להוציא  כדי  אלא  כור  זורע  אדם  כלום  ז"ל 
מצרים  בגלות  נזרעו  שישראל  דמה  היינו,  כורין, 
בירור  ידי  על  בהם  ההוספה שנעשה  בשביל  הוא 

הניצוצות.

נאמר בגמרא: "אמר רבי אלעזר לא הגלה הקב"ה 
עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  את 
כלום  בארץ",  לי  "וזרעתיה  כה(  ב,  )הושע  שנאמר  גרים. 

אדם זורע סאה ]כורנ[ אלא להכניס כמה כורין".

דברי הגמרא אמורים על כל הגלויות, כולל גלות 
מצרים. הגמרא מבארת שסיבת הגלויות היא בשביל 
כמות  הזורע  כמשל  ישראל,  לעם  שנוספו  הגרים 

מסוימת, כדי שתצמח עבורו כמות גדולה.

אך לכאורה אינו מובן, הרי מספר הגרים שנוספו 
לומר  ניתן  וכיצד  יחסית,  קטן  הוא  ישראל  לעם 
שהגלות נועדה בשביל זה. ובלשון רבינו בד"ה 'באתי 
לגני' הב' תשכ"א )הובא לעיל בהערה(: "שהרי מספר הגרים 
זמן  בשהיית  ישראל  דבני  היסורים  לגבי  בערך  אינו 

הגלות"?

הביאור הוא )כלשונו בד"ה 'באתי לגני' שם(: "שאין הכוונה 
לניצוצי  היא  הכוונה  אלא   .  . כפשוטם  לגרים  רק 
קדושה שהם בבחינת 'גרים', כיון שמתחילה נמצאים 
הם בענינים הגשמיים של המדינות שבהם גלו ישראל 
עבור  המדינה  בעניני  עוסק  ישראל  איש  וכאשר   .  .
צרכיו, גם צרכיו הגשמיים, ומשתמש בהם לקדושה, 
כבשרו,  ובשר  דם  שנעשה  האכילה,  בענין  כמו 
מוציא  אזי  כו',  עבודתו  עובד  ההיא  האכילה  ובכח 
אותה  של  השר  ממשלת  מתחת  קדושה  הניצוץ  את 

המדינה, ומגיירו ומעלהו לשרשו ומקורו".

ועל זה מוסיף, שהרווח אינו רק בבירור הניצוצות, 
אלא "שעל ידי הניצוצות שביררו בגלות מצרים נעשה 

בהם )בישראל( תוספות וריבוי".

אמרו  זה  שעל  שם,  מוסיף  מהר״ש  ]אדמו״ר 
חז״ל )שמות רבה כא, ה( ״ופרעה הקריב״ )בשלח 
לאביהם  ישראל  של  לבן  את  ״הקריב   – י(  יד, 

נ( ראה הערה 65.
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פעלו  עצמם  מצרים  וגלות  פרעה  שבשמים״. 
עילוי בבני ישראל[.

כמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מהר"ש בארוכה כמה 
בירור  ידי  על  שנעשה  ההוספה  בענין  פרטים 

הניצוצות.

בתחילת הסעיף הוסבר, שעל ידי בירור הניצוצות 
המברר 'יורש' את האורות הנעלים של עולם התוהו. 
אדמו"ר המהר"ש אף מוסיף וכותב שני ביאורים כיצד 
שבירה,  הייתה  דתוהו  האור  כשהאיר  העבודה  לפני 
ואור זה לא יכל להאיר בעולם, ואילו אחרי העבודה 
האור דתוהו יכול להאיר בעולם מבלי שתהיה שבירה.

הביטול.  ידי  על  נפעל  זה  הראשון,  הביאור  לפי 
כלומר: לעיל הובא משל לשבירת הכלים מרב שמלמד 
אינם  השגתם  וכלי  פשוטים,  לתלמידים  עמוק  תוכן 
העולמות  באלוקות,  בנמשל  הנלמד.  לתוכן  תואמים 
ואינם  'ישות'  הם  כי  האלוקי,  לאור  'כלים'  אינם 
בטלים לאלוקות. לכן נוצרת שבירה, ורק אור מועט 
)תיקון( יכול להתגלות בעולמות. וזו העבודה במשך 
ששת אלפי שנות העולם, לקיים תורה ומצוות ולעמוד 
לגשמיותו  ולגרום  העולם,  את  לזכך  וכך  בניסיונות, 
להיות כלי ו'מרכבה' לאלוקות )כמו מרכבה שבטלה 
אשר  לכל  אותה  מטה  והוא  עליה,  לרוכב  בתכלית 

יחפוץ(. ואז האורות דתוהו יוכלו להאיר בעולםנא.

שחיבור  המהר"ש,  אדמו"ר  כותב  השני  בביאור 
האור הנעלה )תוהו( עם הכלים נעשה על ידי שנמשכת 
ולכן  מהכלים,  ולמעלה  מהאור  שלמעלה  דרגה 
המבואר  דרך  ]ועל  בשלימות  יחד  לחברם  ביכולתה 
העולמות  עם  אלוקות  שחיבור  הקודם,  בסעיף 
)'צבאות'( נעשה על ידי "המשכת אור ממקום עליון 

נא( וראה עוד בזה ב'מילואים' אות ג.

)איוב  הפסוק  על  ו(  ויגש  )תנחומא  חז"ל  וכדברי  ביותר"[. 
המים  מן  "מיכאל   – במרומיו"  שלום  "עושה  ב(  כה, 

. ואין   . וגבריאל מן האש, והן עומדין לפני השכינה 
המים מכבין את האש ולא האש שורף את המים".

יב(:  סימן  הקודש  )אגרת  הזקן  רבינו  זאת  שמבאר  וכפי 
היורדים  מים  בשם  הנקרא  חסד  של  שר  "שמיכאל 
ההשפעה  בחינת  והוא  נמוך,  למקום  גבוה  ממקום 
לתחתונים.  עליונים  מעולמות  החיות  והתפשטות 
בחינת  היא  למעלה,  לעלות  שטבעה  אש  ובחינת 
למעלה,  ממטה  החיים  השפעת  והסתלקות  הגבורה 
מדות  והן  ורב,  עצום  בצמצום  רק  להשפיע  שלא 
שלום  עושה  הקב"ה  אך   .  . לזו  זו  והפכיות  נגדיות 
הארה  בהן  שמתגלה  גילוי  ידי  על  דהיינו  ביניהם, 
רבה והשפעה עצומה מאד מאור אין סוף ב"ה . . ואזי 
המידות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן 
יתברך  באורו  ובטלים  ממש  לאחדים  והיו  ושרשן, 

המאיר להם בבחינת גילוי"נב.

אינם  והכלי  שהאור  למרות  בעניינינו,  גם  כך 
יכולים להיות יחד בכל התוקף, כי אם האורות בתוקף 
ביניהם,  שלום  עושה  הקב"ה  שבירה,  נוצרת  )תוהו( 

והם מתייחדים בשלימותנג.

ברד,  במכת  גשמיים,  ומים  באש  גם  התגלה  זה,  דבר  נב( 
בה שמשו האש והמים כאחד. וכדברי רש"י על הפסוק )שמות 
האש  נס.  בתוך  "נס   – הברד"  בתוך  מתלקחת  "ואש  כד(  ט, 
והברד מעורבין, והברד מים הוא, ולעשות רצון קונם עשו שלום 

ביניהם".
ותלויים  יש לומר, ששני הביאורים קשורים  ולכאורה  נג( 
זה בזה, יחוד האורות והכלים נעשה באמצעות עבודת ישראל, 
'כלי'  זה הוא נעשה  ידי  זיכוך ישות העולם, שעל  שפועלת את 
)שלמעלה  יתברך  עצמותו  בכח  נעשה  גופא  זה  אך  לאלוקות, 
מאור וכלי(, שנתן לישראל תורה ומצוות שעל ידם יוכלו לברר 

ולזכך את העולם.
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שלוש דרגות בצבאות

ִצבאות  בין  חילוק  שיש  הובא,  ג  סעיף  בסוף 
להוי׳״,  נטפל  ש״הצבאות   – )בחיריק(  הוי׳ 
לבין ְצבאות )בשוא( – ש״הוא ענין בפני עצמו״ 

)וישראל נקראים לפעמים כך ולפעמים כך(.

בסעיף זה יבאר )על פי המבואר עד כה(, שאלו 
יש  יותר,  ובפרטיות  ב׳צבאות׳.  דרגות  שתי 

שלושה מצבים ושלבים ב׳צבאות׳:

ט( וזהו מה שכתוב ויהי בעצם היום הזה יצאו כל 
זה  ולאחרי  מצרים  מארץ  הוי'  צבאות 
בני  את  הוי'  הוציא  הזה  היום  בעצם  ויהי  כתיב 
הוי'  צבאות  צבאותם,  על  מצרים  מארץ  ישראל 
לשון סמוך הם הצבאות שנתבררו בגלות מצרים 
צבאות  נקראים  שלכן  הוי',  בשם  ליכלל  ונתעלו 
הוי' לפי שהם טפלים וסמוכים ונכללים בשם הוי'. 

לניצוצות  בתחילה  ניתן  הוי'"  "צבאות  התואר 
המתבררים )ורק אחרי הבירור וכתוצאה ממנו, ישראל 

מקבלים שם זה, וכדלהלן(.

נפלו  הכלים  שבשבירת  הובא,  יט  הערה  לעיל 
רפ"ח ניצוצות. מספר זה מובא בעץ חיים )שער יח פרק ב(, 
ושם מבאר בארוכה, שמקור כל דבר הוא משם הוי' 
'מילויים'  כמה  יש  הוי'  לשם  העצם'נד(.  'שם  )שהוא 
אלו  ממילויים  אחד  ובכל  וב"ןנה,  מ"ה  ס"ג,  ע"ב,   –

)מוגה(  תשי"ז  בעוזרי'  לי  'הוי'  בד"ה  רבינו  ובלשון  נד( 
סעיף יב: "שהוא מורה על עצמותו יתברך" )וש"נ(.

שמבטאים  כפי  האות  את  כשכותבים  הוא  'מילוי'  נה( 
אותה בדיבור. למשל: כשכותבים את האות א', כותבים רק א'. 
א'  אות  נקרא  זה  אל"ף.  אומרים  א'  האות  את  כשאומרים  אך 
במילואה. גם את ד' האותיות של שם הוי' ניתן לכתוב במילוי, 

אך יש בזה כמה אופנים.
את האות י' של שם הוי', ניתן למלא רק באופן אחד )על 
ידי האותיות ו' ד' – יו"ד(, אך את האות ה' ניתן למלא בשלושה 
למלא  ניתן  ו'  האות  את  גם  ה"י(.  ה"ה,  )ה"א,  שונים  אופנים 
לכן, מצינו בקבלה ארבעה  וא"ו(.  ו"ו,  )וי"ו,  בשלושה אופנים 
אופני מילוי ידועים )שהגימטרייא שלהם היא: ע"ב, ס"ג, מ"ה, 

ב"ן(:

שוניםנו.  באופנים  ע"ב,   – הראשון  המילוי  מופיע 
בשבירת הכלים נפלו כל צירופי ע"ב שבכל הדרגות, 
'נפלו'  שהניצוצות  יוצא  רפ"ח.  הן  ע"ב  פעמים  וד' 

משם הוי', ולשם הם צריכים לעלות.

על כך מבואר בתורה אור )בא שם(, שלכן הניצוצות 
נקראים "צבאות הוי'", כי הם חלק משם הוי', וטפלים 

אליו ונכללים בונז.

גם  ישראל,  ידי  על  שנתבררו  הניצוצות  ומצד 
ישראל נקראים צבאות הוי'. 

כמובן "אין מקרא יוצא מדי פשוטו" )שבת סג, א(, וגם 
ישראל נקראים "צבאות הוי'". אבל הסיבה לכך היא, 
בגלל שהם ביררו את הניצוצות שכלולים בשם הוי'. 

לכן, גם הם נקראים "צבאות הוי'" )כמו הניצוצות(. 

על  גו'  ישראל  בני  את  הוי'  הוציא   – מזו  ויתירה 
מבחינת  למעלה  הם  שישראל  זה  הוא  צבאותם 

הניצוצות שנתבררו. 

דמכיון שישראל הם המבררים את הניצוצות הרי 
הם למעלה מהם.

ע"ב, הוא הגימטרייא של שם הוי' כשהוא במילוי  מילוי 
האות י' – 'מילוי יודי"ן' )יו"ד – ה"י – וי"ו – ה"י = 72 – ע"ב(.

במילוי ס"ג, רק האותיות ה' במילוי יודי"ן, ואילו האות ו' 
במילוי האות א' )יו"ד – ה"י – וא"ו – ה"י = 63 – ס"ג(. 

וא"ו –  מ"ה, כולו במילוי אלפי"ן )יו"ד – ה"א –  מילוי 
ה"א = 45 – מ"ה(. 

 52  = ה"ה  ו"ו  ה"ה  )יו"ד  ההי"ן  מילוי  הוא  ב"ן  ומילוי 
– ב"ן(.

וראה בהרחבה בנספח ערך 'ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן', וש"נ.
נו( וראה שם בעץ חיים החשבון בפרטיות.

בזה,  "והמשל  משל:  לזה  מביא  שם  אור  בתורה  נז( 
נרגשת  אזי  והשגה,  בהתבוננות  ה'  בגדולת  משכיל  כשהאדם 
ההשגה בבחינת יש ודבר. אבל כשנתבטל במציאות לגמרי, אז 
אינו מרגיש ההשגה והבטול בבחינת יש ודבר מה, כי אם הוא 
בטל לגמרי בתכלית הביטול בלי הרגשה כלל. כך על דרך משל 
הניצוצים דתהו שנפלו בשבירה . . כיון שנתבררו וחזרו למקורם 
נקראים אז צבאות הוי',   .  . בתכלית הביטול להתכלל באלקות 

שהם טפלים וסמוכים ונכללים בשם הוי'".

סעיף ט 
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כי  הניצוצות,  של  דרגה  באותה  רק  אינם  ישראל 
מובן, שאם ישראל הצליחו לברר את הניצוצות, הם 
)יב,  בישראל  נאמר  ולכן  מהםנח.  יותר  נעלית  בדרגה 
נא( "ויהי בעצם היום הזה הוציא הוי' את בני ישראל 

למעלה  הם  שישראל   – צבאותם"  על  מצרים  מארץ 
מהצבאות.

ומזה מגיעים לדרגה נעלית עוד יותר:

וזוהי השייכות דצבאות הוי' ועל צבאותם להשם 
צבאות, דעל ידי העבודה דבירור הניצוצות 
והתכללותם בהוי', צבאות הוי', שעל ידי עבודה זו 
מבחינת  למעלה  צבאותם,  על  ישראל  נעשים 
אור  ריבוי  ממשיכים  זה  ידי  על  הנה  הניצוצות, 
התורה  מבחינת  )שלמעלה  ביותר  עליון  ממקום 
כמו שהיא בגילוי(, ואור זה בוקע את כל הפרסאות 
והמסכים שבין אצילות לבריאה יצירה עשיה, עד 
שגם בבריאה יצירה עשיה נעשה איהו וגרמוהי חד 

כמו באצילות.

שם  לגילוי  גורמת  הבירורים  עבודת  כאמור, 
יצירה עשייה  והיינו שגם בעולמות בריאה  'צבאות', 

יהיה "איהו וגרמוהי חד". 

נח( וגם דבר זה התבטא בלידת יעקב )תיקון( ועשו )תהו(. 
כתיב  גופא  בזה  אך  לתיקון.  קודם  התוהו  כי  הבכור,  הוא  עשו 
)בראשית כה, כו( "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו", 
וברש"י: "בדין היה אוחז בו לעכבו, יעקב נוצר מטיפה ראשונה 
ועשו מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן בה שתי 
והנכנסת  אחרונה  תצא  ראשונה  הנכנסת  זו  תחת  זו  אבנים 
ראשון  יצא  באחרונה  הנוצר  עשו  נמצא  ראשונה  תצא  אחרונה 
יצא  עשו  אמנם  כלומר:   – אחרון"  יצא  ראשונה  שנוצר  ויעקב 
ראשון, אך בשורש, יעקב קודם לעשו. לכן, כשיעקב לקח מעשו 

את הבכורה, לא היתה זו רמאות, כי יעקב הוא הבכור האמיתי.
המשמעות היא, שמה שנתבאר לעיל שעולם התוהו נעלה 
מעולם התיקון הוא רק כמו שזה מתגלה במדרגות למטה, והיינו 
ישראל מעל  נשמות  אך בשורש,  'נברא'.  כפי שנעשית  בנשמה 
לכל דבר, ובהם הקב"ה נמלך על כל הבריאה ועל כל הדרגות 
זה מתגלה בנשמות  ועניין  )וכדלקמן בסעיף הבא(.  נעלות  הכי 

אחרי שמבררים את הניצוצות. 

בתחילת  שנתבאר  ממה  יותר  נעלית  דרגה  זו 
עצמם  הניצוצות  על  דובר  הסעיף  בתחילת  הסעיף. 
)צבאות הוי' – ִצבאות בחיריק(, ועל ישראל שמבררים 
כאן מדובר על שמו  )"על צבאותם"(.  הניצוצות  את 
של הקב"ה – )ְצבאות בשוא(, וכאמור לעיל, בשביל 
בריאה  בעולמות  גם  חד"  וגרמוהי  "איהו  שיתגלה 
יצירה עשייה, נדרשת המשכה מ"מקום עליון ביותר", 

למעלה משם הוי' ולמעלה מהתורה.

שהיא  כמו  מהתורה  למעלה  שזה  ]ומדגיש, 
בגילוי. כי גם בתורה יש כמה דרגות, וכמודגש 
״אורייתא   – לעיל  שהובא  הזהר  בלשון  גם 
הזקן  אדמו״ר  וכדברי   – נפקת״  מחכמה 
נפקת  ״היינו שמשם  א(:  ז,  )ליקוטי תורה במדבר 

בבחינת גילוי, אבל שרשה הוא מבחינת כתר״ 
)שלמעלה מחכמה, ולמעלה מאצילות([. 

הוי',  ושם  אצילות  התורה,  מצד  לעיל,  וכאמור 
ובין אצילות  וגרמוהי חד" הוא רק באצילות,  "איהו 
לעולמות בריאה יצירה עשייה יש "פרסאות ומסכים" 
שמפסיקים ומעלימים על האור האלוקי שלא יתגלה 
בבריאה יצירה ועשייה. אך כשמתגלה האור שלמעלה 
בגילוי(,  שהיא  )כמו  מהתורה  ולמעלה  מאצילות 
בבריאה  גם  להאיר  יכול  הוא  הסובבנט,  אור  והיינו 

יצירה ועשיה. ואז הקב"ה נקרא צבאות, כנ"ל.

קרויים  הניצוצות  דרגות:  שלוש  יש  לסיכום, 
״צבאות הוי׳״, ועל שם זה גם ישראל קרויים 
״על   – יותר  למעלה  הם  אך  הוי״,  ״צבאות 
צבאותם״. כתוצאה מזה, גם הקב״ה מתאחד 
עם ה׳צבא׳ שלו – גדודי הנשמות והמלאכים 
נקרא  הוא  וגם  ועשייה,  יצירה  שבבריאה 
מהסובב  המשכה  ידי  על  וזה  ׳צבאות׳, 

שלמעלה גם מאצילות.

זו התשובה לשאלות שבסעיף ד, מדוע ישראל 
ולפעמים  הוי׳״  ״צבאות  לפעמים  קרויים 

׳צבאות׳, ומדוע גם הקב״ה נקרא בשם זה.

נט( שבכללות הוא הכתר, שהוזכר בליקוטי תורה במדבר 
שם.
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בזבוז האוצרות

הקב״ה  כיצד  יותר,  בעומק  יבאר  זה  בסעיף 
נקרא על שם פעולה שנעשית על ידי ישראל. 
)בירור הניצוצות(  זו  תחילה מבאר, שפעולה 
ובהמשך  יתברך.  לעצמותו  ונוגעת  קשורה 
חקוקים  ועבודתם  שישראל  מוסיף,  הסעיף 
מלכתחילה בעצמותו יתברך, והם רק מגלים 

זאת.

יו"ד( וביאור הענין )השייכות דצבאות הוי' לשם 
שם  הנה  יותר,  בעומק  צבאות( 

צבאות הוא בנצח והוד. 

כדלעיל סוף סעיף ה.

דיום  בההמשך  אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק  ומבאר 
בעצם  ומושרש  נטוע  הנצח  שמדת  ההילולא, 
מעצם  מתגלה  המלחמה  נצחון  ובשביל  הנפש, 

הנפש. 

שלמרות  מבאר,  ההילולא  המשך  של  י"א  בפרק 
מכל  )כדלעיל(,  מגופא"  "לבר  היא  הנצח  שמידת 
מקום היא מושרשת בעצם הנפש. ומביא על כך משל 
שאצרו  אוצרות  גנזיו  בבית  שיש  ודם,  בשר  ממלך 
אלה,  אוצרות  דורות.  מדורי  אבותיו  ואבות  אבותיו 
מלחמה,  בשעת  אך  רואה.  כל  מעין  וגנוזים  כמוסים 
משתמשים  האויב,  את  לנצח  צורך  כשמתעורר 
"מדת  כי  אותם.  'מבזבזים'  ואפילו  אלו,  באוצרות 
חייו  שגם  יותר  ועוד  מעונגס,  למעלה  הוא  הנצחון 
משליך המלך מנגדו, ומצד גודל הנצחון עומד בעצמו 
בקשרי המלחמה, והוא לפי שהנצחון נטוע ומושרש 
בעצם הנפש למעלה יותר מכחות הגלויים שבנפש". 

ולכן על ידי העבודה דמדת הנצח, נצחון המלחמה 
)עם נפש הבהמית(, נמשך ומתגלה מעצמות אור 
ובארוכה  בההמשך,  בארוכה  כמבואר  סוף,  אין 

בספר  וכנאמר  בנפש,  ביותר  הגבוהה  לדרגה  הנחשב  ס( 
יצירה )ב, ד( "אין בטובה למעלה מעונג".

כ"ק  בדרושי  נוספים(  פרטים  כמה  )עם  יותר 
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע,

לכן גם למעלה, עבודת הבירורים )צבאות, נצח( 
הנפשות,  מלחמת  וניצחון  היצר  בניצחון  שקשורה 
אותו  וממשיכה  סוף,  אין  אור  עצמות  עם  קשורה 
יצירה  בבריאה  אלוקות  לגלות  שבשביל  )וכדלעיל, 

עשייה, נדרשת המשכה "ממקום עליון ביותר"(.

לשון  פרזונו  בישראל,  פרזונו  צדקת  לענין  עד 
ירושלים  פרזות על דרך מה שכתוב פרזות תשב 

בלי חומה, למעלה ממדידה והגבלה. 

"ב'  בין  קשר  שיש  מא(,  )הערה  לעיל  שהובא  וכפי 
הענינים שבפסוק "צדקת פרזונו בישראל" – "פרזונו" 
'פיזור',  מלשון  וגם  ירושלים",  תשב  "פרזות  מלשון 
כפי שדרשו בגמרא "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל 
שפיזרן לבין האומות" . . והיינו, שהדרך לבוא להענין 
זה על   .  . ירושלים"  ד"פרזונו" מלשון "פרזות תשב 
הקב"ה  עשה  ד"צדקה  הענין  תחילה  שישנו  זה  ידי 
הפיזור  דהנה,   .  . האומות"  לבין  ישראל שפיזרן  עם 
"לא  ז"ל  רבותינו  כמאמר  הוא  האומות  בין  דישראל 
עליהם  כדי שיתוספו  לבין האומות אלא  ישראל  גלו 
שהרי  כפשוטם,  לגרים  רק  הכוונה  שאין   .  . גרים" 
ישראל  דבני  היסורים  לגבי  בערך  אינו  הגרים  מספר 
בשהיית זמן הגלות, אלא הכוונה היא לניצוצי קדושה 
הם  נמצאים  שמתחילה  כיון  'גרים',  בבחינת  שהם 
ישראל  גלו  שבהם  המדינות  של  הגשמיים  בענינים 
עבור  המדינה  בעניני  עוסק  ישראל  איש  וכאשר   .  .
מוציא  אזי   .  . לקדושה  בהם  ומשתמש   .  . צרכיו 
אותה  של  השר  ממשלת  מתחת  קדושה  הניצוץ  את 
המדינה, ומגיירו ומעלהו לשרשו ומקורו . . ועל ידי 
תשב  "פרזות  מלשון  ד"פרזונו",  להענין  באים   זה 

ירושלים".

הרש"ב(,  אדמו"ר  )ממאמר  כאן  שמבאר  וכפי 
ש"פרזות תשב ירושלים" הוא גילוי עצמותו יתברך, 
על  רש"י  ]וכפירוש  והגבלה  מדידה  מכל  שלמעלה 

סעיף יו"ד 
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הפסוק "פרזות תשב ירושלים" – "שלא יהא לה קצב 
ושיעור"[, בשונה מכל דרגת אור, שיש לה הגבלה. כי 
'פיזור'(,  מלשון  )"פרזונו"  הבירורים  עבודת  ידי  על 

מתגלה עצמותו יתברך )"פרזונו" מלשון "פרזות"(.

בזה מבואר, שעבודת הבירורים )צבאות, נצח( 
נוגעת לעצמותו יתברך )ולכן נקרא על שמה(. 
ולמרות שישראל פועלים זאת, זה גופא חקוק 
בעצמותו עוד קודם, וישראל רק מגלים זאת, 

וכפי שממשיך:

דצבאות  העבודה  ידי  שעל  מה  יובן  זה  פי  ועל 
תורת  ידועה  דהנה  צבאות,  שם  ממשיכים  הוי' 
של  בנשמותיהן  נמלך  במי  )בענין  המגיד  הרב 
כל  )קודם  שנבראו  קודם  גם  דישראל  צדיקים(, 
נחקק  היה  נמלך(  שאודותו  ההשתלשלות  סדר 

צורתם בו יתברך.

ועל ידי עבודת בני ישראל נמשך ומתגלה ענין זה. 

נאמר )בראשית, א כו(: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". 
אצלו  יש  וכיצד  הגוף',  דמות  לו  'אין  הרי  ולכאורה 

'צלם' ו'דמות' אדם?

משל,  באמצעות  זאת  מבאר  ממעזריטש  המגיד 
מאדם שבנו האהוב הלך למקום רחוק, שלמרות שהבן 
אינו נמצא לידו כעת, עדיין צורתו חקוקה במחשבת 
האב, ו'נמצאת' כביכול בתוכו. כך גם אצל ה', מרוב 
אהבתו לישראל, נחקקה צורתם במחשבתו. וכמאמר 
זו  במחשבה".  עלו  "ישראל  ד(:  א,  רבה  )בראשית  חז"ל 
המשמעות של "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" – ה' 
ברא את אדם הראשון, כפי ה'צלם' והדמות שהייתה 

חקוקה אצלו לפני כן.

ומוסיף המגיד, שבבני אדם החקיקה יכולה להיות 
רק לאחר שהבן נולד בפועל )כי האב אינו יודע כיצד 
ייראה הבן(. לעומת זאת, הבורא הוא למעלה מהזמן, 
שישראל  לפני  עוד  לכן,  אחד.  והעתיד  העבר  ואצלו 

נבראו, נחקקה צורתם במחשבתו יתברך.

בזה מפרש המגיד גם את דרשת חז"ל על הפסוק 
ד, כג(: "עם המלך במלאכתו ישבו שם" –  )דברי הימים א 

"עם המלך" – מלך מלכי המלכים הקב"ה; "ישבו" 
– נפשות של צדיקים, שבהן נמלך הקב"ה וברא את 

העולם", אך הרי לפני הבריאה לא היו נשמות, וכיצד 
נמלך בהן ה'?

לפני  עלה  הבריאה,  לפני  שעוד  הוא,  הביאור 
הצדיקים.  נשמות  מעבודת  לו  שיהיה  התענוג  ה' 
ועבודתם  ישראל  צורת  נחקקה  יתברך  במחשבתו 
את  לברוא  אצלו  עורר  וזה  מכך,  שנגרם  והתענוג 

העולם.

הניצוצות  בבירור  ישראל  עבודת  ממילא, 
יתברך  בעצמותו  חקוקה  הייתה  )צבאות(, 
ישראל.  שנבראו  וקודם  הבריאה,  קודם  עוד 
ועבודת ישראל רק מגלה ומוציאה זאת מהכח 

אל הפועל. 

המגיד  דברי  לפי  ז,  לסעיף  בביאור  ]וכאמור 
מתורצת  ד  בסעיף  השאלה  ממעזריטש 
בשלימות. אין זה רק שהקב״ה נקרא ׳צבאות׳ 
כתוצאה מעבודת ישראל, אלא להפך, הקב״ה 
נקרא כך עוד קודם, בגלל שישראל ועבודתם 
חקוקה בו )וזו החלטה שלו(. ועבודת ישראל 
ומגלה  הפועל  אל  מהכח  זאת  מוציאה  רק 

זאת[.

שם  נמשך  הוי',  דצבאות  העבודה  ידי  על  ולכן 
צבאות, כי שם זה הוא )כנ"ל( בנצח והוד, וכמו 
שמבאר אדוני אבי מורי ורבי בארוכה שהאותיות 
ו"ת(  יודי"ן דאל"ף,  ב'  וסדרן )צ"ב,  דשם צבאות 

מורים על נצח והוד 

הוא  'צבאות'  ששם  לעיל(  )שהובאו  הזהר  בדברי 
בנצח והוד, יש פירושסא, שהשם 'צבאות' עצמו נחלק 
והיו"ד  ו-ב',  צ'  האותיות   – הראשון  חציו  לשניים, 
העליונה של האות א', מורה על ספירת הנצח, וחציו 
ו'  והאותיות  א',  האות  היו"ד התחתונה של   – השני 
ו-ת', מורה על ספירת ההוד )והאות ו' שבאמצע האות 

א' שייכת לשתי הספירות(סב.

סא( ומקורו בעץ חיים שער מד )שער השמות( פרק ג ופרק 
ו )צוין לעיל הערה 44(.

סב( ואולי יש לומר הביאור בזה, שהחצי השני של תיבת 
'צבאות', הופך אותה מ'צבא' לשון יחיד, ל'צבאות' לשון רבים. 
)כדלעיל(,  הגבורה  ענף  והוד  החסד  ענף  הוא  שנצח  ומכיוון 
מצינו גם בשמותם מעין החילוק שיש בין שם א-ל שבחסד לשם 
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יצחק׳:  לוי  ב׳ליקוטי  הרבי  של  אביו  ]ובלשון 
הנה  צבאות.  השם  הוא  בהם  והוד,  ״ובנצח 
וי׳  בנצח.  הוא  דהא׳,  העליון  וי׳  צ״ב  אותיות 
התחתון דהא׳ ואותיות ו״ת, הוא בהוד. ואות 

ו׳ דהא׳ כולל שניהן יחדיו״[. 

דשם  איתא  בקבלה  מקומות  ובכמה  ]בפרדס 
הוא  ביסוד, אבל מה שנוגע כאן  גם  הוא  צבאות 

ענין שם צבאות כמו שהוא בנצח והוד[,

בפרדס נאמר שגם "היסוד נקרא בהשאלה צבאות, 
מטעם כי הנשמות והצבאות הנשפעים מהנצח וההוד 
הוא  צבאות  השם  עיקר  אבל  היסוד"סג.  דרך  יוצאים 

בנצח והוד, כאמור בזהר. 

יתברך  בו  חקוקה  ישראל  של  שצורתם  ומכיון 
)כנ"ל(, לכן על ידי העבודה דצבאות הוי', העבודה 
דנצח, נעשה ענין שם צבאות שהוא בנצח )והוד(.

נמשך  דנצחון המלחמה,  ידי העבודה  והיינו שעל 
ומתגלה מעצמות אור אין סוף, ועל ידי המשכה זו 
נעשה איהו וגרמוהי חד )גם( בבריאה יצירה עשיה.

הכל אותו עניין: מידת הנצח נובעת מהעצם, וגם 
ישראל חקוקים בעצמותו יתברך. לכן, עבודת ישראל 
העולם(,  ובירור  המלחמה  )ניצחון  הנצח  במידת 
'צבאות'  שם  שיתגלה  פועלת  הוי'",  "צבאות  שהיא 

של הקב"ה.

ומכיוון שה'עצם' נמשך, היחוד יכול להתגלות עד 
למטה מטה, בבריאה יצירה עשייה, כנ"ל. 

מה  היטב  יתורץ  כה,  עד  המבואר  כל  לפי 
תורה  קיום  עבור  מדוע   – ג  בסעיף  שהוקשה 
לתואר  זוכים  בניסיונות,  ועמידה  ומצוות 
חשוב  כה  ומדוע  דווקא,  הוי׳״  ״צבאות 
יו״ד  בפרק  דתש״י  במאמר  זאת  להדגיש 
)השייך לשנה זו(, בהמשך לדברי המדרש על 

הפסוק ״היושבת בגנים״.

אלקים שבגבורה, שהרי גם שני שמות אלו )א-ל ואלקים( באים 
מאותו שורש, אך בלשון יחיד ולשון רבים.

איך  יועצות"  ה"כליות  הם  וההוד  הנצח  כלומר:  סג( 
להשפיע )כדלעיל סוף סעיף ה(, אבל ההשפעה בפועל היא על 

ידי היסוד. 

מעלת  הוא  ב׳המשך׳,  יו״ד  פרק  של  עניינו 
שנתבאר  וכפי  הגלות.  בזמן  הניצוצות  בירור 
בין שני  ג, שזהו הקשר  לעיל סעיף  בהרחבה 
)שהקב״ה  בפרק  שם  המובאים  העניינים 
ופמליא דילי׳ באים לשמוע התורה שישראל 
לומדים בגלות – ב״גנים של אחרים״, והתואר 
שסיימו  אחר  ישראל  שקבלו  הוי׳״  ״צבאות 

לברר את כל הניצוצות במצרים(. 

בירור  של  עניינו  שכל  היטב,  מובן  כעת   
שמעלה  ׳צבאות׳,  בשם  מודגש  הניצוצות 
עשייה  יצירה  בריאה  העולמות  את  ומייחד 
עם הקב״ה, ודווקא שם זה ועבודת הבירורים 
ה׳נצח׳  )כי  יתברך  עצמותו  לגילוי  קשורים 
גם  ומשם  ממנו(,  ונובע  העצם  את  ממשיך 
הכח להמשיך אלוקות בבריאה יצירה עשייה 
כמו באצילות, כי רק מצד העצם יכולה להיות 

המשכה עד למטה מטהסד.

וכפי שממשיך ששם צבאות )המשכת העצם( 
מאפשר את עבודת הבירורים:

וזה נותן כח על עבודת הבירורים בזמן הגלות, 

אוצרותיו  את  כפי שמובן ממשל המלך שמבזבז 
החיל  אנשי  לצורך  הוא  הבזבוז  אבותיו,  ואוצרות 
בשעת המלחמה ולצורכה. גם בנמשל למעלה, 'בזבוז 
האוצרות' פירושו, שנמשכות הדרגות הנעלות ביותר, 
העצם(,  )המשכת  לגילוי  שייכות  אינן  עצמן  שמצד 
לצורך עבודת הבירורים וניצחון המלחמה עם הנפש 
והיינו  הגלות,  בזמן  עוד  נעשה  זה  'בזבוז'  הבהמית. 
שנמשכת נתינת כח מעצמות אור אין סוף לכל יהודי 

בעבודתו.

גם לאחרי הניצחון, המלך מבזבז  אך במשל, 
את האוצרות בשמחה הגדולה של הניצחוןסה, 

'המשך  של  עניינו  לכל  קשור  שזה  להוסיף,  ויש  סד( 
על  דידן(  מאמר  בתחילת  שנתבאר  )כפי  שמדבר  ההילולא' 
המשכת "עיקר שכינה בתחתונים" )"באתי לגני" – "לגינוני"(. 
כי על ידי בירור הניצוצות )צבאות, נצח(, נעשה המשכת העצם 

)"עיקר שכינה"( בתחתונים )בריאה יצירה עשייה(.
אתכפיא  "כד  הזהר(:  בשם  כז  פרק  )תניא  וכמאמר  סה( 
סטרא אחרא אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולהו עלמין". 
עמ'  ב  )חלק  העליון'  'אוצר  ערך  חב"ד'  הערכים  ב'ספר  וראה 
)ככח  המלחמה  )ובעת(  לפני  גם  נמשך  שהאוצר  ואילך(,  שצח 
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וכפי  העתידה.  בגאולה   – בנמשל  גם  וכך 
שממשיך: 

זהב  וכלי  כסף  כלי  הענינים,  כל  מיטנעמען  און 

עזר למלחמה(, וגם כתוצאה מהשמחה הגדולה של המלך לאחר 
ניצחון המלחמה.

האמצעי  אדמו"ר  לשון  את  תטז(  )בעמוד  שם  ומעתיק 
)תורת חיים שמות רכח, ג – בהוצאה החדשה(, שכותב: "ויובן 
זה על דרך משל )ל(מלך גדול שכבש כל העולם, ונשאר לפניו 
עד  אוצרותיו  כל  עליה  והוציא  לכובשה,  קטנה  אחת  מדינה 
שכבשה, שאז בגמר ניצוח המלחמה הזאת עשה משתה גדולה 
לכל שריו ועבדיו בכל מיני כלי יקר ואבני חפץ ויין הטוב ומיני 
מיני  בכל  ועצומה  גדולה  בשמחה  לשמוח  וציווה  מעדנים, 
כל  גדולה  אינה  זאת  ושמחה  לפניו.  ינגנו  שיר  כלי  ובכל  ניגון 
הניצוח שנצח למנגדו, הגם שהוא קטן  כך, רק מחמת שנשלם 
בערך מאד, ולא השיג מזה הון וכבוד וגדולה כלל . . על כן יקר 
בעיניו יותר מכל הון וכבוד ותגדל השמחה ביותר )והוא מטעם 
הנ"ל שהנצח מגיע בעצמות הנפש ממש למעלה מכל התענוגים 

הגדולים(".
ויומתק ביותר על פי מה שנתבאר בד"ה 'ויתן לך' תשכ"ח 
)סעיף ז(, שההמשכה לצורך עבודת הבירורים היא רק 'נתינת כח' 
הבירורים,  עבודת  לאחרי  אך  הכתר(,  )פנימיות  'עתיק'  מדרגת 

נמשכת דרגת עתיק עצמה. ועיין שם ב'ביאור'. 

ושמלות, בגאולה העתידה שתהיה ביד רמה )כמו 
שהיתה הגאולה דיציאת מצרים, כמו שכתוב כימי 

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות( 

רבים,  אוצרות  עם  ישראל  יצאו  מצרים,  בגאולת 
כסף וזהב ובגדים יקרים. משמעות הדברים ברוחניות 
הניצוצות  בירור  ידי  שעל  כאן,  שנתבאר  כמו  היא 

מתגלים האוצרות והדרגות הנעלות ביותר מלמעלה.

טו(  ז,  )מיכה  ככתוב  העתידה,  בגאולה  גם  יהיה  כך 
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" –

הגלות  זמן  במשך  ועבודתינו  מעשינו  ידי  שעל 
ובפרט בעקבתא דמשיחא

שאז חשכת הגלות גוברת עוד יותר –

יהיה ובני ישראל יוצאים ביד רמה לקבל פני משיח 
צדקנו, במהרה בימינו ממש.

"והנה   :)77 שבהערה  )בתניא  הזקן  אדמו"ר  ובלשון 
תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, 
שהוא גלוי אור אין סוף ב"ה בעולם הזה הגשמי, תלוי 

במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות". 
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סעיף א: 

על הפסוק "באתי לגני אחותי כלה" כותב המדרש, 
ש"גני" פירושו "גנוני" – מקום "עיקר דירתי". פסוק 
חזר הקב"ה  אז  עוסק בהשראת השכינה במשכן,  זה 

לדירתו – "דעיקר שכינה בתחתונים היתה". 

שנעשו  והחטאים  הדעת  עץ  מחטא  כתוצאה 
לאחריו, השכינה הסתלקה מהעולם ועלתה עד לרקיע 
את  שוב  והורידו  הצדיקים  עמדו  כך  אחר  השביעי. 
שהוא  רבינו  שמשה  ועד  לרקיע,  מרקיע  השכינה 
וכדכתיב  בארץ,  למטה  השכינה  את  הוריד  השביעי 
נאמר  כך  על  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
וישכנו לעד עליה" – הצדיקים  יירשו ארץ  "צדיקים 
ירשו גן עדן, כי הם גורמים להשראת והשכנת השכינה 

בארץ.

השכינה  המשכן(  בניית  )קודם  תורה  במתן  גם 
ירדה  השכינה  המשכן,  בבניית  רק  אך  למטה,  ירדה 

למטה בקביעות.

עבודת המשכן היא גם עבודה רוחנית, של הפיכת 
החושך לאור. לכן המשכן היה בנוי מקרשים – קרש 
אותיות שקר, והיינו שהופכים את ה'שקר' ל'קרש'. זו 
גם הסיבה שהקרשים היו מעצי שיטים, מלשון שטות, 
עובר  אדם  )"אין  דקליפה'  ה'שטות  את  הופכים  כי 
ל'שטות  שטות"(  רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה, 

דקדושה'. 

לכן נאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – כדי 
להדגיש את עבודת המשכן הרוחנית, שנעשית על ידי 

כל אחד ואחד.

סעיף ב:

)גם  תמיד  קיימת  הרוחנית  המשכן  עבודת 
כשהמקדש חרב והמשכן נגנז(. ובזה רואים שהתורה 

היא נצחית.

לבניית  הכנה  )שהיו  מצרים  ויציאת  גלות  גם 

המשכן( קיימים ברוחניות. וכנאמר בזהר על הפסוק 
ובלבנים  בחומר  קשה  בעבודה  חייהם  את  "וימררו 
ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם 
בפרך", שכל פרט בפסוק רומז ליגיעת התורה, שעל 

ידה נגאלו ממצרים )וזכו לבניית המשכן(. 

ידי  שעל  הגלויות,  לכל  למדים  מצרים  מגלות 
היגיעה בתורה בזמן הגלות, יזכו לגאולה.

סעיף ג:

על יגיעת התורה בגלות, מביא במאמר ההילולא 
פרק יו"ד, את דברי רש"י על הפסוק "היושבת בגנים 
חברים מקשיבים לקולך השמיעיני" – "הקב"ה אומר 
של  בגנים  רועה  בגולה  הנפוצה  את  ישראל:  לכנסת 
אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. "חברים 
מקשיבים לקולך" – מלאכי השרת חביריך בני אלקים 
דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות". 
מקשיבים  שלי  ופמליא  "אני  מוסיף:  רבה  ובמדרש 

לקולך".

נקראים  זה  שם  ש"על  במאמר,  שם  וממשיך 
היום  "ויהי בעצם  וכמו שכתוב  הוי',  ישראל צבאות 

הזה יצאו כל צבאות הוי' מארץ מצרים".

"צבאות  השם  שגם  הוא,  העניינים  בין  הקשר 
מצרים,  בגלות  הניצוצות'  'בירור  אחרי  ניתן  הוי'" 
כמו הפסוק "היושבת בגנים" שמדבר על עסק התורה 
"פזורה  כשישראל  הגלות,  בזמן  מצוותיה  וקיום 
בגולה ורועה בגנים של אחרים". על ידי קיום התורה 
את  מקבלים  הגלות,  בניסיונות  ועמידה  והמצוות 

התואר "צבאות הוי'".

הוי'"  "צבאות  לשם  דווקא  זוכים  מדוע  להבין 
הוי'"  "צבאות  נקראים  ישראל  שלפעמים  מקדים, 
קרויים  הם  ולפעמים  להוי'",  נטפל  "שהצבאות   –

"צבאות" לבד, כעניין בפני עצמו. וכדלקמן.

סיכום המאמר:
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סעיף ד:

בשם  נקרא  הקב"ה  כי  'צבאות',  קרויים  ישראל 
"אדמה  שם  על  'אדם',  נקראים  שישראל  וכמו  זה, 
לעליון". וכפי שנפסק ששם 'צבאות' הוא שם קדוש, 

ואסור למוחקו.

שהובאו  חז"ל  דברי  פי  על  הוא  בזה  והביאור 
ידי  על  התגלה  צבאות  בא, ששם  פרשת  אור  בתורה 

חנה והנביאים האחרונים.

התגלה  שלא  מה  לגלות  יכולים  הנביאים  כיצד 
מעלה  עם  זאת  מקשר  האמצעי  אדמו"ר  בתורה? 
חייב  נביא  דברי  על  שהעובר  בנבואה,  שיש  נוספת 
על  מורה  זה  ביותר.  קל  בדבר  מדובר  אם  גם  מיתה 
על  כשעוברים  שלכן  נבואה,  בדברי  מיוחדת  מעלה 

דברי נביא הפגם גדול יותר.

סעיף ה: 

לביאור העניין, מביא את דברי חז"ל בפירוש שם 
'צבאות' – "אות הוא בצבא שלו".

ומבאר, ש"צבא הוא ריבוי נבראים, והשם צבאות, 
אות הוא בצבא שלו, הוא בחינת האלקות כמו שנמשך 

בנבראים". 

השם 'צבאות' שונה מכל יתר שמות הבורא. כי כל 
האצילות, שהן  השמות, מקבילים לספירות שבעולם 
אלוקות ממש, וכמאמר הזהר "איהו וחיוהי חד איהו 
וגרמוהי חד". ואילו השם 'צבאות' מבטא את הבורא 
בריאה   – הנבראים  בעולמות  ומתגלה  שנמשך  כפי 

יצירה עשייה, שנבראו מאין ליש.

שם  אינו  'צבאות'  ששם  בגמרא  דעה  יש  לכן 
קדוש. אמנם להלכה נפסק שהוא קדוש, כי סוף סוף 
זהו הבורא שיורד ונמשך בנבראים. אך גם לפי ההלכה 
השמות  מיתר  שונה  שהוא  מובן  קדוש,  שם  שזהו 

שמבטאים את הבורא כפי שהוא בעולם האצילות. 

בזהר נאמר אמנם ששם 'צבאות' הוא בנצח והוד 
הראשונות  הספירות  גופא  באצילות  אך  שבאצילות, 
נצח  הספירות  ואילו  עצמה,  האצילות  לצורך  נועדו 
לעולמות  החוצה  ההשפעה  בשביל  נועדו  והוד 

בריאה יצירה עשייה. לכן הנצח וההוד נחשבות "לבר 
מגופא" בשונה מהספירות הראשונות. 

מסיבה זו, הנצח וההוד נמשלו ל"כליות יועצות" 
שעניינן להתאים את השפע למקבל.

סעיף ו: 

זו הסיבה ששם 'צבאות' התחדש על ידי הנביאים, 
כי משה והתורה )בחינת החכמה( מבטאים את עולם 
פעלו  הנביאים  ורק  מהנבראים.  שלמעלה  האצילות 

בעולמות עצמם.

לכן, משה )פני חמה( דחה את שר צבא ה', ופעל 
ובעצמו.  בכבודו  הקב"ה  ידי  על  יהיו  שהמלחמות 
רק בזמן יהושע )פני לבנה( הגיע שר הצבא – "עתה 
היו  גם בכך שהניסים בזמן משה  זה מודגש  באתי". 
ואילך  יהושע  בזמן  ואילו  לגמרי,  מהטבע  למעלה 

הניסים התלבשו קצת בגדרי הטבע.

החידוש של הנביאים הוא, שגם בעולמות בריאה 
כמו  חד"  וגרמוהי  "איהו  להיות  יוכל  עשייה  יצירה 
באצילות – "אות הוא בצבא שלו". לכן השם 'צבאות' 

הוא שם קדוש, כמו יתר השמות שבאצילות.

סעיף ז:

על ביאור זה בשם 'צבאות' כותב אדמו"ר הצמח 
מופיע  ואינו  הזקן,  אדמו"ר  של  חידוש  שהוא  צדק, 

בספרים ובכתבי האריז"ל.

ה'צבאות' מצד  גדולה מאד.  יש מעלה  זה,  בשם 
וגרמוהי  ו"איהו  אינם מאוחדים עם אלוקות,  עצמם, 
חד" בתחילה הוא רק באצילות. אך ישראל בעבודתם 
פועלים חידוש, ומאחדים גם את העולמות הנפרדים 
למה  ביחס  גם  חידוש  שזהו  מכיוון  אלוקות.  עם 
יש  משה,  של  לדורו  ביחס  ואפילו  בתחילה,  שנקצב 

בזה מעלה וחביבות מיוחדת. 

למרות  'צבאות'  בשם  נקרא  עצמו  הקב"ה  ולכן 
ישראל,  עבודת  ידי  על  כי   – נפרד  דבר  הוא  שצבא 

ה'צבא' מתאחד בשלימות עם הקב"ה. 

כדי שיתאפשר גילוי אלוקות גם בעולמות בריאה 
צריך  הרגיל,  הסדר  לפי  זה  שאין  אף  עשייה,  יצירה 
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מאצילות  למעלה  ביותר,  נעלה  ממקום  להמשיך 
ולמעלה מהתורה שבאצילות.

סעיף ח:

על  נעשית  הנבראים,  בעולמות  אלוקות  המשכת 
ידי עבודת הבירורים. וכתורת הבעל שם טוב "שבכל 
דבר שנמצא ברשותו של ישראל ישנם ניצוצין קדושים 
שם  הבעל  מבאר  זה  לפי  נשמתו".  לשרש  השייכים 
טוב "מה שהתורה חסה על ממונם של ישראל" – "כי 
)וכן שארי דברים( הוא של ישראל,  מכיוון שהממון 
פרטית(  בהשגחה  הם  הענינים  כל  )שהרי  מורה  זה 
והבירור  נשמתו,  לשרש  שייכים  אלו  שניצוצות 

דניצוצות אלו הוא חלק מעבודתו".

ומוסיף, שעל ידי שאדם מברר את הניצוץ ומעלה 
את  )שהעלה  באדם  גם  מעלה  נוספת  לשורשו,  אותו 

הניצוץ(. 

כך היה גם בגלות מצרים. כדברי חז"ל על הפסוק 
"וינצלו את מצרים" – "שעשאוה כמצולה שאין בה 
לניצוצות  רומז  שזה  דגן",  בה  שאין  וכמצודה  דגים 
שביררו במצרים. לכן מובאים שני משלים – "מצולה 
שאין בה דגים" – כנגד "עלמא דאתכסיא", ו"מצודה 
שאין בה דגן" – כנגד "עלמא דאתגליא". ועל ידי זה 

התעשרו בגשמיות וברוחניות.

"ויהי  הפסוק  את  מהר"ש  אדמו"ר  מבאר  בכך 
פארות  משלח  "שהיה   – העם"  את  פרעה  בשלח 
ידי  שעל  העם,  את  למעלה  פרי  ועושה  וענפים 
הניצוצות שביררו בגלות מצרים נעשה בהם תוספות 

וריבוי. 

על זה נאמר "וזרעתיה לי בארץ" – כשאדם זורע 
גדולה.  כמות  עבורו  שתצמח  כוונתו  מסוימת,  כמות 
גם הירידה בגלות היא זריעה, כדי להתעלות כתוצאה 

מבירור הניצוצות.

סעיף ט:

לניצוצות  תחילה  ניתן  הוי'"  "צבאות  התואר 
לכן  בו.  ונכללים  הוי'  משם  חלק  שהם  המתבררים, 
את  ביררו  הם  כי  הוי'",  "צבאות  נקראים  ישראל  גם 
הניצוצות שכלולים בשם הוי'. אך כשישראל מבררים 
את הניצוצות, הם בדרגה נעלית יותר מהם. לכן נאמר 
בני  את  הוי'  הוציא  הזה  היום  בעצם  "ויהי  בישראל 
הם  ישראל   – צבאותם"  על  מצרים  מארץ  ישראל 

למעלה מהצבאות.

שגם   – יותר  עוד  נעלית  לדרגה  מגיעים  ומזה 
וגרמוהי  "איהו  יהיה  עשייה  יצירה  בריאה  בעולמות 
חד" – כי בשביל זה נדרשת המשכה מ"מקום עליון 
ביותר", למעלה משם הוי' ולמעלה מהתורה, ועל ידי 

זה גם הקב"ה נקרא בשם זה.

סעיף יו"ד:

בשם צבאות שכנגד מידת הנצח, מתגלה העצם, 
כמו שרואים במלחמה שהמלך יוצא בעצמו להילחם 
ומבזבז את אוצרותיו לצורך הניצחון )כמובא בהמשך 

דתש"י(.

שפיזור  בישראל",  פרזונו  "צדקת  נאמר  כך  על 
הוא  הניצוצות,  בירור  לצורך  האומות  בין  ישראל 
מלשון "פרזות", כמו "פרזות תשב ירושלים", והיינו 

גילוי העצם שלמעלה מכל ההגבלות.

ישראל  כי  זאת,  רק מגלה  ישראל למטה,  עבודת 
ועבודתם חקוקים בעצמותו יתברך עוד קודם שנבראו, 

כמשל המגיד ממעזריטש על "במי נמלך".

מנצח  כלול  שהוא  'צבאות'  השם  של  מהותו  זו 
והוד, וזו עבודתם של ישראל שחקוקה בו יתברך. לכן 
סוף,  אין  אור  ומגלה את עצמות  זו ממשיכה  עבודה 
מטה,  למטה  עד  להתגלות  יכול  היחוד  זה  ידי  ועל 

בבריאה יצירה עשייה.
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שישה  על  'הדרן'  אמר  הרבי  תשמ"ח,  בשנת 
השיחה  באמצע   .)645 עמ'  השיחות תשמ"ח  )ספר  משנה  סדרי 
במאמר.  כאן  המבואר  לעניין  שנוגע  חידוש,  נאמר 
ובית  בית שמאי  רבות של  הרבי הסביר, שמחלוקות 
הלל בכל הש"ס, נובעות מהמחלוקת שלהם במסכת 
אומרים  שמאי  "בית  הבריאה:  בעניין  א(  )יב,  חגיגה 
ובית   .  . נבראת הארץ  ואחר כך  נבראו תחלה  שמים 
שמים".  כך  ואחר  תחלה  נבראת  ארץ  אומרים  הלל 
השמטות  תניינא  מהדורה  פענח  )צפנת  הרוגוצ'ובי  כותב  כך  על 
עמ' 180( שבית שמאי מסתכלים על ה'צורה' והרוחניות 

היא  העיקר  הלל  ולבית  תחלה",  נבראו  "שמים   –
המציאות הגשמית – "ארץ נבראת תחלה".

לכולי עלמא, תכלית  הרי  ביאור:  צריך  ולכאורה 
בשביל  היא  הבריאה  שהרי  הארץ,  היא  הבריאה 
וכפי שרש"י אומר בתחילת  התורה ובשביל ישראל, 
התורה  בשביל   .  . ברא  "בראשית  לתורה:  פירושו 
ישראל  ובשביל  דרכו",  "ראשית  כב(  ח,  )משלי  שנקראת 
שנקראו )ירמיה ב, ג( "ראשית תבואתו". וכיוון שהתורה 
בגוף  התלבשו  ישראל  ונשמות  בארץ,  דווקא  ניתנה 

וירדו לארץ, מובן שעיקר הבריאה הוא הארץ! 

בית הלל מודים,  וגם  בית שמאי  גם  לאידך, הרי 
שורש  כי  הארץ,  לבריאת  קדמה  השמים  שבריאת 
הארץ הגשמית הוא השמים הרוחניים, כפי שכל דבר 
מאמר  דרך  )ועל  הרוחני  ממקורו  משתלשל  גשמי 
חז"ל )בראשית רבה י, ו(: "אין לך כל עשב ועשב שאין לו 
מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל"(, ואם כן במה 
נחלקו? ]ואין זו סתירה שהתכלית היא בארץ – ובכל 
מעשה  "סוף  דאדרבה:  )בפועל(,  קדמו  שמים  זאת 

במחשבה תחלה" )פיוט לכה דודי([.

שתי  יש  ה'  בעבודת  בקצרה:  הביאור  נקודת 
ולכן הוא  דרכים: יש אדם המכיר בפחיתות החומר, 
ושואף  והחומריות,  הגוף  מענייני  נפשו  את  ממלט 
בתנועה  נמצא  כזה,  אדם  רוח.  בענייני  רק  להתעסק 
מתמדת של 'בריחה' ו'רצוא' מן העולם. לעומת זאת 

יש מי שגורס שאין 'לברוח' מן העולם, אלא אדרבה: 
גופא  בהם  ולהשתמש  החומר  ענייני  את  לקחת 

לקדושה – "בכל דרכיך דעהו" )משלי ג, ו(.

ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. כולם מסכימים 
בו  ודווקא  הגשמי,  הזה  בעולם  ניתנה  שהתורה 
הוא  ]כי התענוג האלוקי  הכוונה האלוקית  מתבצעת 
המשמעות  הרי  זו  לאור.  חושך  כשהופכים  דווקא 
השרת,  למלאכי  רבינו  משה  תשובת  של  הפנימית 
פח,  )שבת  למטה  ולהורידה  התורה  את  לקבל  כשבא 
בינינו?"  אישה  לילוד  "מה  טענו:  המלאכים  ב(. 
רבינו  משה  אך  ב(.  ח,  )תהלים  השמים"  על  הודך  "תנה 
השיב להם "יצר הרע יש ביניכם?!" ובכך רמז להם 
שעיקר מטרת התורה והמצוות היא, לברר את הרע[. 
הקב"ה  האם  הכוונה:  הייתה  מה  היא  המחלוקת 
רוצה את העולם, והכוונה היא בו גופא, או שהעולם 
להתגבר עליו ולעבור אותו  הוא רק 'מכשול' שצריך 
וזה הביאור במחלוקת אם  שמים.  ולהתעלות לדרגת 
"שמים נבראו תחילה" או "ארץ נבראת תחילה", האם 

הכוונה היא בארץ עצמה, או שמהארץ יעשו שמים!

זו  ממחלוקת  איך  בשיחה  בהרחבה  שם  ]ועיין 
הלל,  לבית  שמאי  בית  בין  רבות  מחלוקות  נובעות 

בנושאים שונים לגמרי בכולא תלמודא[.

שתי דרכים אלו מקבילים למבואר בד"ה 'החודש' 
תרס"ו, שיש "עובדי ה' בנשמתן" ו"עובדי ה' בגופן". 
'עובדי ה' בנשמתן' אור הנשמה מורגש בגלוי,  אצל 
'לא  כלל  הם  כי  הגוף,  עם  עבודה  להם  אין  וממילא 
זוכרים' שהוא קיים. עבודתם היא בעיקר להאיר את 
עם  במלחמה  עסוק  שאינו  הצדיק  דרך  על  העולם, 
יצרו, כי כולו קדושה, ותפקידו רק להשפיע ולהאיר 
את העולם. וכמו אדם הראשון קודם החטא. לעומת 
זאת אצל 'עובדי ה' בגופן', הנשמה לא מאירה, גופם 
מושך אותם לתאוות העולם, והם צריכים 'לעבוד' עם 
נלחם  כשאדם  'עיבוד'.  מלשון  עבודה  ולזככו,  הגוף 
הגוף,  עם  עובד  הוא  ותאוותיו,  גופו  רצונות  כנגד 

המעשה הוא העיקר:
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ו'מעבד' ומעדן את גסותו, עד שהגוף עצמו מאיר כמו 
הנשמה.

בית  לשיטת  דומה  בנשמתן'  ה'  'עובדי  עבודת 
ככל  ואדרבה,  בגוף,  עניין  שום  רואה  שאינה  שמאי, 
שהאדם מצליח להתעלות מעל לגופו, עדיף. עבודת 
'עובדי ה' בגופן' דומה לשיטת בית הלל, שהעבודה 
נעשית בתוך הגוף, ועם הגוף – לגלות אלוקות דווקא 

בו ובענייניו.

שם(,  'החודש'  )ד"ה  הרש"ב  אדמו"ר  כותב  כך  על 
דבר  של  בסופו  זוכים  בגופן'  ה'  'עובדי  שדווקא 
למעלה מיוחדת: דווקא הם יזכו לזכך את גופם הגשמי 
לגמרי, "וכמו באליהו שגופו נעשה כמו גוף המלאך 
ועלה למעלה, שנזדכך יותר גם מגופו של משה שהיה 
הטעם  השמימה".  בגופו  עלה  ואליהו  קבורה,  צריך 
לכך הוא, כי 'עובדי ה' בנשמתן' לא עבדו עם הגוף. 
הם כמו 'שכחו' שהוא קיים בכלל, ולא התעסקו אתו. 
כל  זו  כי  זו,  למעלה  זוכים  בגופן'  ה'  'עובדי  דווקא 
עבודתם, לזכך את הגוף. על ידי כל פעולת 'אתכפיא' 
שהגוף חושק באיזו תאווה ולא נותנים לו אותה, הגוף 
נעשה מזוכך יותר ויותר ]כמו "מרעיבו שבע" )סוכה נב, 

ב([, עד שנהיה כמו מלאך ממש.

שם  בגימטרייא  ש'אליהו'  בכך  גם  רמוז  ]זה 
ולעבודה  למעלה,  ממטה  לעבודה  שמקביל  'ב"ן', 
עם הגוף והנפש הבהמית )כי גם 'בהמה' בגימטרייא 
ב"ן(, בשונה ממשה רבינו שעניינו שם 'מ"ה', והיינו 
עצמו  על  שאמר  כפי  האצילות,  עולם  של  הביטול 

"ונחנו מה"[. 

זה גם החילוק בין שמות הבורא שנזכרו בתורה, 
לשם 'צבאות' שהתחדש על ידי הנביאים האחרונים. 
לספירות שבעולם  שמות הבורא שבתורה, מקבילים 
חד  וחיוהי  "איהו   – ממש  אלוקות  שהן  האצילות 
איהו וגרמוהי חד", ומבחינתם אין שום תפיסת מקום 
לעולמות ונבראים. לעומת זאת, השם 'צבאות' מבטא 
הנבראים  לעולמות  ומתייחס  שיורד  כפי  הקב"ה  את 
חיילות,  לשון  הוא  צבאות  "כי   – אלוקות  שאינם 
והם גדודי נשמות ומלאכים דבריאה אשר אין מספר 
ממש.  ליש  מאין  ומחודשים  נבראים  והם  לגדודיו, 

ואינן אלקות כלל".

כי  'צבאות',  השם  מוזכר  לא  משה  בתורת  לכן 
אין  ושם  מה",  "ונחנו   – אצילות  בחינת  הוא  משה 
להתגבר  רק  היא  בעולמות  הכוונה  לעולמות.  מקום 
אך  וחשיבות.  עניין  שום  בהם  שאין  ולחוש  עליהם, 
הנביאים פעלו חידוש מיוחד בעולם – שגם בעולמות 
בריאה יצירה עשייה יוכל להיות "איהו וגרמוהי חד", 
הוא  "אות   – 'צבאות'  השם  בביאור  חז"ל  וכדברי 
בצבא שלו" – שענייני העולם מצד עצמם יתאחדו עם 

אלוקות.

עבדים  לו  שיש  מאדון,  דוגמא  לכך  להביא  ניתן 
ישרתו  שהעבדים  ייתכן,  במסירות.  אותו  שמשרתים 
נפשם.  ונטיות  לכישרונותיהם  קשר  בלי  אדונם  את 
כשהאדון צריך בית – כולם יעסקו במלאכת הבנייה; 
וכשצריך  ויבשלו,  יאפו  כולם   – לאכול  כשצריך 
'בטלים'  העבדים  כלומר  ישירו.  כולם   – שישמחוהו 
או  אוהבים  שהם  למה  קשר  בלי  לאדונם,  לגמרי 
שבהם  השווה'  'הצד  רק  מודגש  לעשות.  מוכשרים 
לביטול  דומה  זה  ביטול  לאדון.  שייכים  שהם   –
שמצד עולם האצילות, ש'מוחק' ומבטל את ה'ציור' 

והמציאות של הנברא.

לו  יעשה  מי  בוחר  שהאדון  אפשרות,  גם  קיימת 
המוכשרים  יבנו;   – בבנייה  המוכשרים  דבר.  כל 
בטלים  העבדים  זה  במצב  גם  וכו'.  ינגנו,   – בנגינה 
לאדון ומשרתים אותו במסירות; אך קיימת משמעות 
לאופיו ולכישרונותיו האישיים של כל עובד. בביטול 
וכישרונותיו  הפרטי  עניינו  את  'מנצל'  האדם  זה, 
הייחודיים לטובת האדון, והקשר לאדון מתאחד עם 
את  שמייחד  'צבאות',  השם  כמו  הפרטית,  מציאותו 
כשיטת  אלוקות,  עם  ו'ציורם'  עניינם  מצד  העולמות 

בית הלל.

ובכך  'צבאות'  השם  של  בעניינו  זה  ביאור  על 
דווקא,  האחרונים  הנביאים  ידי  על  התחדש  שהוא 
החסידות,  תורת  מחידושי  שהוא  צדק  הצמח  כותב 
ואין לזה כל כך מקור בספרי הקבלה שקודם הבעל שם 
טוב. כי באמת זהו עומק החידוש של תורת החסידות, 
'בדרך  מלמעלה  לא  האדם  עם  תתאחד  שהאלוקות 
עניינו  מצד  ממש,  התלבשות'  'בדרך  אלא  מעבר', 
ו'ציורו' הפרטי. וזו השלימות של "דירה בתחתונים".
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אחד  על  הידוע  הסיפור  את  הרבי  מבאר  בכך 
ר' בנימין קלעצקער,  מגדולי חסידי אדמו"ר הזקן – 
גדול בעצים – "שפעם כשעשה חשבון  שהיה סוחר 
במשא ומתן הסחורות כו', הרי בהגיעו לכתיבת ה"סך 

הכל" של כל החשבון – כתב: "אין עוד מלבדו".

מובן וגם פשוט, דזה שהחסיד הנ"ל כתב כן הוא 
מפני שככה הרגיש באמת, שזהו הסך הכל של העסק 
עוד  ד"אין  שהענין  והיינו,  ממש,  בפועל  שעשהו 
ולכן  עניניו,  ובכל  מציאותו  בכל  חדור  היה  מלבדו" 
כתב   – מסחרו  בעניני  הכל"  לה"סך  שהגיע  בשעה 

האמת )לאמיתו( "אין עוד מלבדו".

ובעומק יותר – ובהקדם השאלה: מאחר שהענין 
של  לבו  על  תמיד  חקוק  היה  מלבדו"  עוד  ד"אין 
האחרונה  בשורה  רק  זה  כתב  מדוע   – הנ"ל  החסיד 
פרטי  רשם  הקודמות  בשורות  ואילו  החשבון,  של 
המספרים והסחורות כו' כרגיל? – היה לו לכתוב זאת 

בכל שורה ושורה )במקום מספרי הסחורות כו'(!

והביאור בזה – דאדרבה, זהו החידוש:

ישראל  מבני  ואחד  אחד  שכל  הדבר  ודאי 
עוד  ש"אין  להרגיש  ביכלתו  הם(  כשרות  )שבחזקת 
מלבדו", על ידי שיתבונן היטב איך ש"כל הנמצאים 
בזה.  וכיוצא  המצאו"  מאמתת  אלא  נמצאו  לא  כו' 
אמנם להכרה זו יכול הוא להגיע בשעה שהוא מתבונן 
ומובדל  פרוש  בהיותו  והלימוד,  התפלה  בזמן  כו', 
מעניני העולם; אבל כאשר האדם עסוק בעניני מסחר 
כו', שעל פי טבע העולם הם מעלימים ומסתירים על 
מציאותו יתברך, קשה לו להרגיש אז את הענין ד"אין 

עוד מלבדו".

היה  שהחסיד  הנ"ל,  בסיפור  ההדגשה  וזוהי 
שכתב  במצב  בפרנסתו,  להתעסק  הציווי  פי  על  אז, 
אז  שעיסוקו  היינו  כו',  בדיוק  חשבונותיו  פרטי  כל 
אלא  כו',  הא-ל  בגדלות  התבוננות  בעניני  היה  לא 
בההכרה  חדור  כולו  שלהיותו  אלא  מסחר,  בעניני 
זה  חשבון  עשיית  תוך  גם  הרי  מלבדו",  עוד  ד"אין 
באה ההכרה לגילוי גמור במסקנת החשבון, שה"סך 
 הכל" והתכלית של כל מסחרו ועניניו הוא – "אין עוד 

מלבדו".

ובזה טמון עומק חידוש תורת  זו כל הכוונה,  כי 
החסידות, להחדיר את האלוקות בתוך העולם, ובתוך 
גורסת פרישות  חיי הגוף, וכשיטת בית הלל, שאינה 
ובריחה מהעולם. דווקא בעת עשיית החשבון בענייני 
במסקנת  גמור  לגילוי  ההכרה  "באה   – המסחר 
מסחרו  כל  של  והתכלית  הכל"  שה"סך  החשבון, 

ועניניו הוא – "אין עוד מלבדו".

על זה מבאר כאן במאמר, שבשביל לגלות אלוקות 
גם בעולמות בריאה יצירה עשייה, אף שלכאורה זה 
עליון  ממקום  להמשיך  צריך  הרגיל,  הסדר  כפי  לא 
מסדר  למעלה  והיינו  מה'כללים',  שלמעלה  ביותר 

השתלשלות, ועד לעצמותו יתברך ממש.

העולם,  את  שמבררת  זו,  עבודה  לצורך  ואכן, 
נעלה,  הכי  לאור  לכלי  'נפרד'  מדבר  אותו  והופכת 
ומעלה את הניצוצות שנפלו בו – נמשכים ה'אוצרות' 

הכי נעלים, ובאופן של 'בזבוז'.

הנצח,  בספירת  הוא  'צבאות'  שהשם  הסיבה  זו 
במוחש,  שרואים  וכמו  מה'עצם',  ממשיך  הנצח  כי 
ש"מידת הנצחון הוא למעלה מעונג, ועוד יותר שגם 
עומד  הנצחון  גודל  ומצד  מנגדו,  חייו משליך המלך 
נטוע  שהנצחון  לפי  והוא  המלחמה,  בקשרי  בעצמו 
הגלויים  מכחות  יותר  למעלה  הנפש  בעצם  ומושרש 

שבנפש". 

"פרזונו"  בישראל",  פרזונו  "צדקת  נאמר  זה  על 
'פיזור',  מלשון  וגם  ירושלים",  תשב  "פרזות  מלשון 
כפי שדרשו בגמרא "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל 
שפיזרן לבין האומות" . . והיינו, שהדרך לבוא להענין 
ד"פרזונו" מלשון "פרזות תשב ירושלים", הרי זה על 
ידי זה שישנו תחילה הענין ד"צדקה עשה הקב"ה עם 

ישראל שפיזרן לבין האומות".

בין האומות  דישראל  דהנה, הפיזור  בזה,  והענין 
הוא כמאמר רבותינו ז"ל "לא גלו ישראל לבין האומות 
הפירוש  וידוע  גרים",  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא 
לגרים כפשוטם, שהרי מספר  רק  בזה, שאין הכוונה 
הגרים אינו בערך לגבי היסורים דבני ישראל בשהיית 
שהם  קדושה  לניצוצי  היא  הכוונה  אלא  הגלות,  זמן 
בבחינת 'גרים', כיון שמתחילה נמצאים הם בענינים 
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הגשמיים של המדינות שבהם גלו ישראל . . וכאשר 
גם  צרכיו,  עבור  המדינה  בעניני  עוסק  ישראל  איש 
צרכיו הגשמיים, ומשתמש בהם לקדושה, כמו בענין 
האכילה  ובכח  כבשרו,  ובשר  דם  שנעשה  האכילה, 
ההיא עובד עבודתו כו', אזי מוציא את הניצוץ קדושה 
ומגיירו  המדינה,  אותה  של  השר  ממשלת  מתחת 

. ועל ידי זה באים להענין   . ומעלהו לשרשו ומקורו 
ד"פרזונו", מלשון "פרזות תשב ירושלים". 

עצמותו  לגילוי  רומז  ירושלים"  תשב  "פרזות 
]וכפירוש  והגבלה  מדידה  מכל  שלמעלה  יתברך, 
לה  יהא  "שלא   – ירושלים"  תשב  "פרזות  על  רש"י 

קצב ושיעור"[.

עדן,  בגן  הראשון  אדם  עבודת  מלכתחילה,  א( 
להתעסק  כך  כל  ולא  אלוקי,  אור  להוסיף  היתה 
שהיא  עכשיו,  מהעבודה  בשונה  הבירורים,  בעבודת 
ולהילחם  הבהמית,  והנפש  והגוף  העולם  את  לזכך 
ברע. וראה באריכות בספר המאמרים עת"ר עמ' רטו 

ואילך.

עיקר  להמשכת  'מוכשר'  נברא  שהעולם  אחרי 
עיקר  את  להמשיך  הראשון  אדם  החל  השכינה, 
כשחטא  הדעת.  בעץ  שחטא  עד  בפועל,  השכינה 
לרקיע  מהארץ  הסתלקה  השכינה  עדן,  מגן  וגורש 
ירדו לדרגה  )כפי שממשיך המדרש(, העולם והאדם 
נמוכה יותר, ונדרשה עבודה להילחם בחושך, ולזכך 

את העולם.

ההבדל בין עבודת אדם הראשון לעבודתנו כיום, 
דומה למבואר בהמשך המאמר שיש שני סוגי עובדי 
אצל  בגופן".  ה'  ו"עובדי  בנשמתן"  ה'  "עובדי  ה': 
בגלוי,  מורגש  שבנשמתם  האור  בנשמתן'  ה'  'עובדי 
וממילא אין להם עבודה עם הגוף. לעומת זאת אצל 
צריכים  והם  מאירה,  לא  הנשמה  בגופן',  ה'  'עובדי 

'לעבוד' עם הגוף ולזככו, וזו בעיקר עבודתנו כיום.

מוזכרים  ובחסידות  בחז"ל  רבים  במקומות  ב( 
לרקיעים  שהכוונה  נראה  ולפעמים  הרקיעים,  שבעת 
והירח  השמש  נמצאים  שבהם  )הרקיעים  גשמיים 
לרקיעים  שהכוונה  נראה  ולפעמים  השמים(,  וצבא 
רוחניים, ודרוש ביאור לאיזה רקיעים מתכוון המדרש 

כאן.

היחוד  שער  התניא'  בספר  ב'שיעורים  והנה, 
את  אדמו"ר  כ"ק  מביא   )3 הערה  יב  )פרק  והאמונה 
דברי ה'מפרש' על הרמב"ם הלכות יסודי התורה )ריש 

לקיש  וריש  יהודה  ר'  מחלוקת  את  שמבאר  ג(,  פרק 
בחגיגה )יב, ב(: 

"אמר ר' יהודה שני רקיעים הן. שנאמר )דברים י, 
יד( "הן לה' אלקיך השמים ושמי השמים" ריש לקיש 
זבול,  שחקים,  רקיע,  וילון,  הן:  ואלו  שבעה,  אמר 
מעון, מכון, ערבות. וילון . . נכנס שחרית ויוצא ערבית 
יום מעשה  )אחראי לזריחה ולשקיעה(, ומחדש בכל 
ומזלות  כוכבים  ולבנה  חמה  שבו  רקיע   .  . בראשית 
מן  וטוחנות  עומדות  רחיים  שבו  שחקים   .  . קבועין 
לצדיקים . . זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח 
ומקריב  עומד  הגדול  השר  ומיכאל  )ברוחניות(  בנוי 
השרת  מלאכי  של  כיתות  שבו  מעון   .  . קרבן  עליו 
. . מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות  שאומרות שירה 
ברד . . ערבות שבו צדק משפט וצדקה גנזי חיים וגנזי 
שלום וגנזי ברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות 
בו  להחיות  הקב"ה  שעתיד  וטל  להיבראות  שעתיד 
יליף הכל  )ועיין שם בגמרא שגם ריש לקיש  מתים" 

מפסוקים(.

בין  שאין  תמצא  "וכשתתבונן,  המפרש:  וכותב 
ר' יהודה וריש לקיש מחלוקת, אלא שר' יהודה מנה 
מנה  לקיש  וריש  בלבד.  )הגשמיים(  הנראים  השמים 
שהם  רוחניים  דברים  מנה  ו)בנוסף(  הנראים  השמים 
מהם  מעלה  לכל  וקרא  במדרגה  השמים  מן  למעלה 
שמים . . הנה נתבאר לך שכל אלו הדברים שבחמשה 
ו)אפילו(  כלל.  גשמיים  דברים  אינם  אלו  רקיעים 
היורד  לשפע  משל  כולם  וטל  וברד  שלג  שאמר  מה 

מלמעלה".

ריש  דיבר  שעליהם  הרקיעים  שני  שגם  ומסיים, 
הנבראים  כמו  ממש,  גשמיים  רקיעים  אינם  לקיש 

מילואים:

מ"את'ה יתגל יתאב ה"ד 54



שאין  באמת  "נתבאר  כי  התחתונה,  שלנו  שבארץ 
שנברא  הרקיע  אלא  שמים  נקרא  גשמי  דבר  בעולם 
הם  והמזלות  הכוכבים  שבהם  והשמים  באויר 
הנקראים גלגלים ונקראים שמים". עיין שם בארוכה.

ר'  בין  מחלוקת  אין  שבאמת  יוצא,  דבריו  ולפי 
יהודה לריש לקיש במניין הרקיעים, אלא שריש לקיש 
השמים,  צבא  שבהם  "הנראים"  הרקיעים  על  דיבר 
על  גם  דיבר  יהודה  ור'  והכוכבים,  והירח  השמש 
ומר  וכו',  ומלאכים  נשמות  שבהם  רוחניים,  רקיעים 
מוסיף  רבינו  פליגי.  ולא  חדא  אמר  ומר  חדא  אמר 
דברי  פי  התניא, שעל  בספר  בשיעורים  בהערתו שם 
יהודה,  ר'  בדעת  ה'סתירה'  גם  מיושבת  המפרש, 
כדעת  במפורש  אומר  ב(  לב,  א  )חלק  הזהר  שבספר 

ריש לקיש!

שהרקיע  כותב,   ,276 עמ'  יח  חלק  מנחם  בתורת 
הגלגלים  והם  רקיעים,  לשבעה  בעצמו  נחלק  השני 
שכל  שם,  התורה  יסודי  הלכות  ברמב"ם  שמוזכרים 
כוכב קבוע בגלגל אחר, וכל הכוכבים נמצאים ברקיע 
השני שבשבעת הרקיעים )כמבואר גם בגמרא חגיגה 
אלא  השני;  ברקיע  הם  "הכוכבים  ובלשונו:  שם(. 
שבעה  שהם  רקיעים  לשבעה  נחלק  גופא  זה  שרקיע 
כוכבי לכת )ומוסיף גם:( ומלבדם ישנו רקיע השמיני 

שבו כל שאר הכוכבים שנראים ברקיע".

לסיכום יוצא, שיש שני רקיעים גשמיים, וגם הם 
לא גשמיים ממש, וכפי שכותב הרמב"ם שם )הלכה 
ג(, ש"כל הגלגלים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם 
לא עין )צבע( אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות. 
העין  למראית  התכלת  כעין  אותם  רואין  שאנו  וזה 
טעם  לא  להם  אין  וכן  האויר.  גובה  לפי  הוא  בלבד 
ולא ריח לפי שאין אלו המאורעין מצויין אלא בגופות 
מאד,  מזוככת  הגלגלים  גשמיות  כי  מהן".  שלמטה 
ולכן היא קרובה לרוחניות. ברקיעים אלו מצויים צבא 
רוחניים  רקיעים  חמישה  יש  מהם,  ולמעלה  השמים, 

ו'דקים' עוד יותר.

המדרש  שכוונת  לומר  מסתבר  לא  לכאורה 
כן,  אם  א(  כי:  השני,  שברקיע  ה'גשמיים'  לרקיעים 
פחות  ב(  הראשון?  הרקיע  את  המדרש  'שבק'  מדוע 
מסתבר שההבדלים שבין עבודת הצדיקים )וכן להפך, 

הסילוק שעל ידי החטאים( יגרמו למעבר השכינה רק 
מכוכב לכוכב וכיוצא בזה. ולכן נראה לומר שמדובר 
לקיש,  ריש  דיבר  שעליהם  רקיעים  השבעה  אודות 
ומעבר השכינה מרקיע לרקיע מסמל את ההתקרבות 
הרקיעים  שני  גם  כי  מהעולם,  ההתרחקות(  )או 
הגשמיים יותר, נעלים מהנבראים הרגילים שנמצאים 

למטה בעולם.

ח'תקה  אגרת  כב  כרך  קודש  אגרות  גם  וראה 
)בשאלה ובתשובה(, ובמקורות שצוינו שם.

ג( זה דומה למבואר בכמה מקומות )ראה בארוכה 
בנספח 'אורות וכלים'(, שהכלי מעצם מהותו מגביל 
את האור ואינו מגלה אותו כפי שהוא ]וכידוע הראיה 
דאינשי  "ליבא  א(  )לה,  בסנהדרין  מהגמרא  זה  על 
'כלי' לשכל, מגלות  לא כתבי", שהאותיות המהווים 
רק חלק קטן ממנו, ועצם השכל נשאר בהעלם )ראה 
דתוהו  האורות  גם  לכן,  הנ"ל([.  בנספח  בהרחבה 
אינם מתגלים בכלים ובעולמות, ומצד האורות הללו 
הכלים 'שבורים' )כי אור זה אינו מתגלה(, ורק האור 

המועט )תיקון( יכול להתגלות. 

של  מושלם  יחוד  שיהיה  הכוונה,  תכלית  אך 
האור והכלי ]וזהו 'יחוד הוי' ואלקים', כי, הוי' שורש 
האורות ואלקים הוא שורש הכלים )תניא שער היחוד 
האורות  את  יגלו  והיינו שהכלים  ד([.  פרק  והאמונה 
דתוהו בשלימות. בתחילה זה לא מתאפשר, כי הכלי 
הגמרא  דברי  ידועים  אך  ומצמצם.  מגביל  בהכרח 
התלמיד  שנין"  "ארבעין  שאחרי  ב(  ה,  זרה  )עבודה 
קולט  התלמיד  באמת  בתחילה  רבו.  דעת  על  עומד 
רק את השטחיות שבאותיות רבו, ולא את העומק )כי 
היגיעה  ידי  על  כנ"ל(, אך  לא כתבי"  דאינשי  "ליבא 
במשך ארבעים שנה בהבנת דברי הרב, שכל התלמיד 
ממש.  הרב  שכל  כמו  להיות  שהופך  ועד  מזדכך, 
התלמיד מגלה באותיות רבו )ה'כלי'( את עומק ועצם 

השכל )שלימות האור(.

כך גם בעבודת ה'. בשלב הראשון, האורות דתוהו 
היגיעה  ידי  על  אך  בעולמות.  להתגלות  יכולים  לא 
קיום  שנות  אלפי  ששת  משך  כל  ומצוות  בתורה 
העולם, האדם והעולם מזדככים ונעשים 'כלי' מושלם 

לגילוי האור האלוקי.

55מ"את'ה יתגל יתאב ה"ד



מוקדש

לחיזוק ההתקשרות

לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו

נשיא דורנו

•

לזכות

מרת ורדה רבקה בת מזל

ולזכות יו"ח:

 אהרן נתן הלוי בן ורדה רבקה וזוגתו פייגא יהודית בת ציפא 

וב"ב: חנה אסתר בת פייגא יהודית, שמואל מאיר הלוי בן פייגא יהודית, 

לוי יצחק הלוי בן פייגא יהודית, חיה מושקא בת פייגא יהודית. 

אברהם פרץ הלוי בן ורדה רבקה וזוגתו חנה בת מרים 
וב"ב: שיינא בריינא בת חנה, ישראל דוד הלוי בן חנה, נחמה דינה בת 

חנה.

•

לזכות ציפא בת טייבל לרפואה שלימה



לעילוי נשמת

שמואל מאיר בן דוד ברוך הלוי
נלב"ע כ' מנחם אב התשס"א 

חיים שלמה בן סנדר הלוי 
נלב"ע ח"י תמוז התשע"ג

ישראל בן נח 
נלב"ע כ"ג אלול התשס"א

אהרן בן פריד 
נלב"ע א' דר"ה התש"ל

מזל בת שלמה
נלב"ע כ"ו מרחשוון התשע"ז 

דוד ברוך בן שמואל הלוי
נלב"ע ז"ך טבת ה'תשנ"ג

אסתר בת אלתר בן ציון
נלב"ע י"א אדר א' התשס"ג

ת. נ. צ. ב. ה.



 לזכות 

 הרב מנחם מענדל בן דבורה ומשפ'

 יצחק בן לאה ומשפ'

אדיב בן הלנה ומשפ'


