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*n"yz'd hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a כּלה אחתי כ"ק 1לגּני זה על ּומביא , »ƒְֲִִִֵֶַַַָֹ

ּבמאמרֹו ההּלּולא ּבעל אדמֹו"ר ְְֲִַַַַַָָמו"ח

ּבמדרׁש ּדאיתא ׁשּלֹו, וההּלּולא ההסּתּלקּות ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָליֹום

[הינּו2רּבה  עּקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, - "לגּני ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשכינה' 'עּקר ּכי ּבתחּלה", ּדירתי] ְְִִִִִִִִַַָָָעּקר

הענינים  ׁשבעה ועלֿידי היתה, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבתחּתֹונים

מּלמּטה  הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָהּבלּתיֿרצּויים

לעילא  סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵַָָָָלמעלה,

עמדּו3ּולעילא  ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מּלמעלה  הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשבעה

וכל  הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹלמּטה,

חביבין  וזהּו4הּׁשביעין ּבארץ. למּטה והֹורידּה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ

עליה" לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ,5"צּדיקים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

את  ּולהמׁשי להׁשּכין היא הּצּדיקים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַׁשעבֹודת

(ּכמֹו "עד" ּבחינת למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִַַַַַָָָהּׁשכינה

יׁשּכינּו וקדֹוׁש") מרֹום עד "ׁשֹוכן ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשהיא

ׁשאין  הּתחּתֹון ּבעֹולםֿהּזה ּבארץ, למּטה ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעליה,

ההמׁשכה  ּתחלת והּנה מּמּנּו. למּטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתחּתֹון

מּתןּֿתֹורה, ּבעת היתה מׁשה ׁשעלֿידי ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמּטה

ׁשּכתּוב  אבל 6ּכמֹו סיני, הר על הוי' וּירד ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו7ּבקביעּות  הּמׁשּכן, ּבעׂשּית זה היה ּובגּלּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

ּבתֹוכם.8ׁשּכתּוב  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִֶַָָָָָ

ׁשכינה  "עּקר ׁשהמׁשכת ּבּמאמר, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּוממׁשי
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ה'תש"מ". בשבט ט"ו "עש"ק בשעתו, לאור יצא א.1)*) ה, וש"נ.2)שה"ש שם. רע"א.3)שהש"ר עה, ב. כ, זח"ג ראה

יא.4) פכ"ט, כט.5)ויק"ר לז, כ.6)תהלים יט, טז 7)יתרו פ"א שהש"ר ו. ז, (שמואלֿב אוהל נקרא ביהמ"ק שבערך אף

א). ט, (סוטה נצחיים משה מעשה דוקא – ואדרבא ח.8)[ג]), כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לבני אומר ('הדוד') הוא ברוך הקדוש – השירים' ב'שיר נאמר

('הרעיה'):

‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a1Á"ÂÓ ˜"Î ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe כבוד , »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»≈ƒ«∆
וחמי  מורי הריי"צ ‡„BÓ"¯קדושת ‰‰Ïel‡הרבי ÏÚa ביום שנסתלק «¿«««ƒ»

תש"י) (בשנת שבט «¬»¿B¯Ó‡Óaיו"ד
זה  בפסוק הפותח חסידות במאמר

‡Ïel‰‰Â ˙e˜lzÒ‰‰ ÌBÈÏ¿«ƒ¿«¿¿«ƒ»
,BlL זה מאמר מסר הריי"צ הרבי ∆

יום  לרגל שבט, יו"ד ליום לפרסום

הצדקנית  הרבנית סבתו של ההסתלקות

תרע"ד), בשנת (נסתלקה רבקה מרת

זה, ביום הסתלק עצמו הוא מכן ולאחר

ליום  למעשה הופיע והמאמר

L¯„Óaמובא È‡c˙‡הסתלקותו  ¿ƒ»¿ƒ¿«
‰a¯2 פסוק Èe‚Ï,על - Èp‚Ï" «»¿«ƒƒ¿ƒ

שלי  ההתייחדות «¿ÌB˜ÓÏלמקום
¯wÚ eÈ‰] È¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ«

[È˙¯Èc השכינה והשראת גילוי עיקר ƒ»ƒ
הבריאה lÁ˙a‰",בעולם  בתחילת ƒ¿ƒ»

'‰ÈÎL ¯wÚ' Èk גילוי עיקר ƒƒ«¿ƒ»
והשראת  בהתחלת האלוקות השכינה

‰È˙‰הבריאה  ÌÈBzÁ˙a««¿ƒ»¿»
הזה  בעולם ובעיקר הנחותים בעולמות

והכי  תחתון הכי העולם שהוא הגשמי

‰ÌÈÈÚנחות  ‰Ú·L È„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ שחטאו החטאים «ƒ¿ƒ¿ƒ

הדעת  עץ מחטא החל אדם, בני

‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒ ועלתה ƒ¿«¿»«¿ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ החטא ידי על ƒ¿«»¿«¿»

ועלתה  השכינה נסתלקה הראשון

לארץ. הקרוב הראשון לרקיע מהארץ

מהרקיע  נסתלקה הבא, החטא ידי ועל

הלאה, וכן השני לרקיע הראשון

הזוהר  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ‡ובלשון
‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ3,ֿהקדוש »ƒ¿≈»¿≈»

ולמעלה  למעלה עלה »Ú„ברוךֿהוא
CkŒ¯Á‡Âשנתעלה  ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï הדברים לאחר שבעת שבעקבות »»ƒ««¿ƒƒ¿««»

השביעי הרקיע עד מהארץ ועלתה נסתלקה השכינה רצויים ¿«e„ÓÚהלא
ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·L מהרקיע השכינה את שהוריד אבינו מאברהם החל ƒ¿»«ƒƒ

השישי  לרקיע hÓÏ‰,השביעי ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â כל ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
נוסף  רקיע השכינה את הוריד LÓ‰צדיק ‡aL „Ú רבינו‡e‰L «∆»…∆∆

ÈÚÈ·M‰(משה עמרם, קהת, לוי, יעקב, יצחק, (אברהם, אבינו לאברהם «¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ4 זה בעניין וגם מיוחדת חביבות יש שביעי לכל ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
השראת  עניין את והשלים מילא אבינו לאברהם השביעי שהוא רבינו משה

בעולם  השכינהd„È¯B‰Âהשכינה ı¯‡aאת ‰hÓÏ קודם שהיה כפי ¿ƒ»¿«»»»∆
הזה. בעולם הייתה בעולם השכינה השראת שעיקר החטא

e‰ÊÂ בתהילים בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿¿

"‰ÈÏÚ „ÚÏ5˙„B·ÚL , »«»∆»∆¬«
ÔÈkL‰Ï ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ שתשכון ««ƒƒƒ¿«¿ƒ

‡˙ולגלותCÈLÓ‰Ïeותשרה ¿«¿ƒ∆
ÎM‰‰ÏÚÓlÓ ‰È מהעולמות «¿ƒ»ƒ¿«¿»

העליונים לעולם hÓÏ‰והרקיעים ¿«»
שאותה  האלוקות ובחינת הגשמי, הזה

היא וממשיכים »ÈÁa¿ƒ˙משכינים
"„Ú" וישכנו" הכתוב בלשון כנרמז «

עליה" לשכינה לעד הכוונה (כלומר,

ÔÎBL" ˙ÈÁ·a ‡È‰L BÓk¿∆ƒƒ¿ƒ«≈
"LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú כפי היינו «»¿»

הבחינה  ואת במרומים) למעלה שהיא

עלֿידי eÈkLÈהזו  הצדיקים «¿ƒ
הטובים  hÓÏ‰מעשיהם ,‰ÈÏÚ»∆»¿«»

ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa ,ı¯‡a»»∆»»«∆««¿
ÔÈ‡L עולם‰hÓÏ ÔBzÁz ∆≈«¿¿«»
epnÓ בתחילת כאמור, שהיה, וכפי ƒ∆

בתחתונים  שכינה ש'עיקר הבריאה

היתה'.

בעולם  השכינה השראת לענין וחוזר

שהוריד  (השביעי רבנו משה עלֿידי

לארץ) הראשון מהרקיע השכינה את

ומפרט:

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁz ‰p‰Â של ¿ƒ≈¿ƒ«««¿»»
הזה hÓÏ‰השכינה  בעולם בארץ, ¿«»

˙Úa ‰˙È‰ ‰LÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈…∆»¿»¿≈
BÓk ,‰¯BzŒÔzÓ««»¿

·e˙kL6 תורה מתן iÂ¯„אודות ∆»«≈∆
'ÈÂ‰ העליונים מהעולמות מלמעלה, ¬»»

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ,הזה בעולם למטה ««ƒ«
Ï·‡ באופן – שעה לפי רק היו בעולם השכינה והשראת גילוי תורה במתן ¬»

למעלה, ועלתה חזרה השכינה כך ואחר - השכינה זמני וגילוי השראת ואילו

eÚÈ·˜a7BÓk˙למטה  ,ÔkLn‰ ˙iNÚa ‰Ê ‰È‰ Èel‚·e ƒ¿ƒ¿ƒ»»∆«¬ƒ««ƒ¿»¿
·e˙kL8 על בציווי המשכן בתורה Lc˜Óעשיית ÈÏ eNÚÂ מקום ∆»¿»ƒƒ¿»

וקבוע  ÌÎB˙aמיוחד ÈzÎLÂ.הזה בעולם השכינה תשרה שבו ¿»«¿ƒ¿»
CÈLÓÓe הריי"צ ÈÎL‰הנזכר,Ó‡na¯הרבי ¯wÚ" ˙ÎLÓ‰L «¿ƒ««¬»∆«¿»«ƒ«¿ƒ»
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לט n"yz'd ,hay c"ei

עלֿידי  נעׂשית ּבתֹוכם") ("וׁשכנּתי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָּבּתחּתֹונים"

מה  וזהּו לנהֹורא. חׁשֹוכא ּדאתהּפכא ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָהעבֹודה

נעׂשּו ׁשּמהם ׁשּטים, מעצי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּׁשהּמׁשּכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּקרׁשים 9הּקרׁשים, את ועׂשית ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

אֹותּיֹות  הּוא 'קרׁש' עמדים, ׁשּטים עצי ְְֲִִִִִֵֶֶַָֹלּמׁשּכן

מהּׁשטּות  הּבא העֹולם, 'ׁשקר' והּוא ְְֵֶֶֶֶַַָָָ'ׁשקר'

אּלאֿאםּֿכן  עברה עֹובר אדם "אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּד'לעמתֿזה',

ׁשטּות" רּוח ּבֹו העבֹודה 10נכנס ועלֿידי , ְְְְֲִֵַַָָָ

ׁשּטים  עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּד"ועׂשית

ּד'לעמתֿזה' הּׁשטּות את ׁשּמהּפכים ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹֻעמדים",

'ׁשקר' את ׁשּטים"), ("עצי ּדקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶָֻלׁשטּות

לּמׁשּכן"), ("קרׁשים הּמׁשּכן ל'קרׁש' ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹולם

המׁשכת  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי נעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעלֿידיֿזה

ּבּמאמר  ּומֹוסיף ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה" ְְֲִִִִַַַַַָָ("עּקר)

"ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּכתּוב לׁשֹון ְְְְְִִַַָָָּדּיּוק

אחד  ּכל ּבתֹו - ּבתֹוכם אּלא נאמר, ְְֱֶֶֶַָָָָֹלא

עלֿידי 11ואחד" מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

עלֿידיֿזה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ּדאתהּפכא ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבתחּלת  ׁשהיה ּכמֹו ׁשכינה" "עּקר ּבֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹוכן

ׁשהיה  למקֹום לגנּוני, - לגּני "ּבאתי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָהּבריאה,

ּבּתחּתֹונים. ּדירה" "עּקר ונעׂשה ּבתחּלה", ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָעּקרֹו

נצחית p‰Â‰ב) היא ׁשהּתֹורה הרי 12מּכיון , ¿ƒ≈ְֲִִִִֵֵֶַָָ

מקּדׁש לי ("ועׂשּו זה ׁשענין ְְְִִִֶֶָָָָמּובן,

הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁש נצחי הּוא ּבתֹוכם") ְְְְְִִִֶֶַַָָָוׁשכנּתי

ּגלינּו חטאינּו "מּפני ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגם

יׁשנן  אז ׁשּגם אדמתנּו", מעל ונתרחקנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמארצנּו

ּבהּו (ּדכתיב והּמצֹות ההֹוראֹות ּכל ְְְְְִִִִַַָָָ(ּברּוחנּיּות)
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טו.9) כו, א.10)שם ג, ובכ"מ.11)סוטה ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, רפי"ז.12)של"ה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈNÚ ("ÌÎB˙a ÈzÎLÂ") "ÌÈBzÁza וגילוי להמשכת הדרך ««¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¬≈

היא  הגשמי הזה בעולם למטה, ‰B·Ú„‰השכינה È„ÈŒÏÚ של ה' עבודת «¿≈»¬»
ישראל  B‰Ï¯‡בני ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c חושך הפיכת של באופן ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

בגלוי. המאירה לאלוקות האלוקות) על ומסתיר המעלים (העולם

e‰ÊÂ השכינה שהשראת זה עניין , ¿∆
החושך  הפיכת ידי על היא בעולם

ל  הפנימי הטעם גם הוא »Ó‰לאור
ÔkLn‰M במדבר רבנו משה שעשה ∆«ƒ¿»

‰È‰ בנויÌ‰nL ,ÌÈhL ÈˆÚÓ »»≈¬≈ƒƒ∆≈∆
ÌÈL¯w‰ eNÚ,המשכן דפנות של «¬«¿»ƒ
·e˙kL BÓk9 על בציווי בתורה ¿∆»

המשכן ‡˙מלאכת ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

,ÌÈ„ÓÚ המשכן קרשי של והשייכות …¿ƒ
עלֿידי  בעולם השכינה להשראת

היא  לאור חושך ‰e‡הפכית 'L¯˜'∆∆
˙Bi˙B‡ המילה לאותיות זהות ƒ

‡e‰Â '¯˜L' על רמז הוא ו'קרש' ∆∆¿
ÌÏBÚ‰ '¯˜L' שהעולם העובדה ∆∆»»

שהיא  האלוקות על ומסתיר מעלים

בעולם, שיש והשקר «»‰a‡האמת,
ÊŒ˙ÓÚÏ'c‰',נובע ˙eËM‰Ó≈«¿¿¿À«∆

נקרא  השכל פי על שלא 'שטות'דבר

לצד  רצוי, הלא לכיוון מהשכל ונטייה

(הנקרא  הקדושה מצד ההיפך שהוא

בקהלת  הכתוב שם על זה' 'לעומת

ראה  רעה וביום טוב היה טובה 'ביום

אלוקים') עשה זה לעומת זה את גם

חסֿ עבירה מעשה רצוי, לא ומעשה

חכמינו  כדברי 'שטות' נקרא ושלום

Ú·¯‰ז"ל ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»
Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿»«

"˙eËL10, השקר מקור וזה ¿
שבעולם  וההסתר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוההעלם

˙‡ ˙ÈNÚÂ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

,"ÌÈ„ÓÚ'שקר' לוקחים כאשר …¿ƒ
ומשכן  'קרש' מהם ועושים ו'שטות'

הוא  דבר של פירושו ÊŒ˙ÓÚÏ'c‰'לאלוקות ˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿À«∆
מהשכל  שלמטה 'שטות' רצוי, הלא לצד מהשכל M„˜c‰הנטייה ˙eËLÏƒ¿ƒ¿À»

השכל פי על למתחייב מעבר ה' עבודת מהשכל, שלמעלה ≈¬("ÈˆÚ'שטות'
,("ÌÈhL הופכיםÔkLn‰ 'L¯˜'Ï ÌÏBÚ‰ '¯˜L' ˙‡ ƒƒ∆∆∆»»¿∆∆«ƒ¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,("ÔkLnÏ ÌÈL¯˜") במצב הזה מהמהפך כתוצאה ¿»ƒ«ƒ¿»«¿≈∆

ÈÎL‰"העולם (¯wÚ") ˙ÎLÓ‰ ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¿ƒ»
ÌÈBzÁza.התחתון הזה בעולם השכינה והשראת גילוי ««¿ƒ

·e˙k‰ ÔBLÏ ˜eic ¯Ó‡na ÛÈÒBÓe המשכן בניית אודות הנזכר ƒ««¬»ƒ¿«»
,¯Ó‡ ‡Ï BÎB˙a" ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שכתוב כיוון שלכאורה אף ¿»«¿ƒ¿»¿…∆¡«

לומר  צריך היה יחיד, בלשון 'מקדש'

יחיד  לשון אומר ‡l‡'בתוכו' הכתוב ∆»
ÌÎB˙a הכוונה כי – רבים לשון ¿»

במשכן  רק לא השכינה להשראת

אלא  ‡Á„ובמקדש Ïk CB˙a¿»∆»
"„Á‡Â11„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL , ¿∆»∆¿»∆»¿∆»

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈»¬»
‡Ît‰˙‡c,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

ה' בעבודת עוסק שהוא עלֿידי

העולם) (של החושך הפיכת שפועלת

(אלוקי) ÔÎBLלאור ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈
Baיהודי ÈÎL‰"בכל ¯wÚ"ƒ«¿ƒ»

‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
הזה, בעולם בגלוי היה שכינה' ש'עיקר

המדרש  בדברי הפנימי ההסבר וזהו

וגילוי  השכינה להשראת (המתייחסים

ובבניית  תורה במתן בעולם האלוקות

Èe‚Ï,המשכן) - Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
B¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»

,"‰lÁ˙a חוזרת השכינה השראת ƒ¿ƒ»
הבריאה  בתחילת שהייתה כפי לעולם

הדעת  עץ חטא "wÚ¯לפני ‰NÚÂ¿«¬»ƒ«
"‰¯Èc תהיה שבו העיקרי המקום ƒ»

השכינה  בעולם ÌÈBzÁzaהשראת ««¿ƒ
התחתון. הזה

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ≈»∆«»ƒ
˙ÈÁˆ12, הם התורה דברי וכל ƒ¿ƒ

מקום ובכל זמן בכל ≈¬‰¯Èבתוקף
ÈÏ eNÚÂ") ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆¿»ƒ
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
אחד  בכל השכינה השראת שמשמעו

להפוך  עבודתו ידי על מישראל ואחד

לאור  החושך  ‰e‡את דבר ) רק לא

אלא  המשכן ובבניין תורה במתן שהיה

Ìb ,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓa ÈÁˆ אפילו¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ƒ¿ƒ¿∆∆»««ƒ¿««»«¬∆
,"e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"ƒ¿≈¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈

בעולם, אלוקות וגילוי השכינה השראת אין שבו זמן זהו ‡Êולכאורה ÌbL∆«»
האלוקי האור על והסתר העלם של מצב אכן שזהו «¿∆ÔLÈלמרות

e‰a ·È˙Îc) ˙Bˆn‰Â ˙B‡¯B‰‰ Ïk (˙eiÁe¯a),בהם שכתוב ¿»ƒ»«»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿
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dlkמ izeg` ipbl iz`a

ּבהם" ועל13ֿ"וחי ּומקּדׁש. ּבּמׁשּכן הּתלּויֹות ( ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיּו הּפרטים לכל ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדרֿזה

מצר  ּבגלּות לפניֿזה וגם מצרים, ים,ּביציאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָ

הּיֹום  עד ודֹור, ּדֹור ּבכל נצחּיֹות הֹוראֹות ְְִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשּידּוע  ּוכמֹו חּייהם 14הּזה. את "וימררּו ּבענין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגֹו' ּובלבנים" ּבחמר קׁשה ׁשּגם 15ּבעבֹודה , ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּבחמר  העבֹודה יׁשנּה האחרֹון ּבּגלּות ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹעכׁשו

ּדא  "ּבחמר" ּברּוחנּיּות), ׁשהיא (ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּובלבנים"

הלכתא  לּבּון ּדא "ּובלבנים" ועל16ֿקלֿוחמר, , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבדגמת  העתידה, לּגאּלה אחרּֿכ יזּכּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻידיֿזה

קׁשה  ה"עבֹודה (לאחרי מצרים ּביציאת ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּגאּלה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל "ּובני ּגֹו'), ּובלבנים" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּבחמר

.17רמה" ָָ

הּגלּות,p‰Â‰ג) ּבזמן הּתֹורה עסק עּלּוי ּגדל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָֹ

העׂשירי  ּבּסעיף ההּלּולא ּבעל ְְֲִִִִֵַַַַָָָמבאר

קדׁש" יהיה יֹום 18["העׂשירי מאמרי ׁשּב'המׁש [ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשל  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ׁשּסעיף ְְִִִֶֶֶַַַָָההּלּולא',

ּדּבּורֿהּמתחיל  ,'ה'המׁש ׁשל הּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמאמר

לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ"הּיֹוׁשבת

הּפסּוק),19הׁשמיעני" על רׁש"י ּפרּוׁש (עלּֿפי ְִִִִִֵַַַַַָ

הּפזּורה  אּת יׂשראל: לכנסת הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ"אמר

זאת  ּובכל כּו' אחרים ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבּגֹולה

לעסק  מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוׁשבת

(וגם  הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּכביכֹול  לקֹול".20הּקּב"ה, מקׁשיבים ( ְְְִִִֵַַָָָ

CÈLÓÓe יׂשראל נקראים ׁשּלכן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'", "ויהי 21"צבאֹות ְְְֲִִֶַָָָ

מארץ  הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצם
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ה.13) יח, ובכ"מ.14)אחרי ואילך. ח ע' שמות אוה"ת ואילך. א מט, שמות אור יד.15)תורה א, קנג,16)שמות זח"ג

ח.17)א. יד, א.18)בשלח רעא, זח"ב וראה לב. כז, בחוקותי – הכתוב יג.19)לשון ח, המאמר 20)שה"ש בתחילת ראה

כו'. שלי ופמליא אני הקב"ה אמר ממד"ר: מא.21)שם יב, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, Ì‰a"במצות ÈÁÂ"13 תמיד חיּות נותנות שהן ‰BÈeÏz˙היינו ( »«»∆«¿

Lc˜Óe ÔkLna גם הוא הללו וההוראות המצוות של הרוחני והתוכן «ƒ¿»ƒ¿»
קיים. המקדש בית אין בפועל כאשר הגלות בזמן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ושכנתי מקדש לי 'ועשו הציווי אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שלו  הרוחנית (שהמשמעות בתוכם'

ÏÎÏנצחית) Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«¿»
ÌÈË¯t‰ והמאורעות העבודה של  «¿»ƒ

ישראל  בני ÈˆÈa‡˙של eÈ‰L∆»ƒƒ«
‰ÊŒÈÙÏ Ì‚Â ,ÌÈ¯ˆÓ לפני ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈∆

מצרים ÌÈ¯ˆÓ,יציאת ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ Ì‰L בעבודת ∆≈»ƒ¿ƒ

ישראל בני של הרוחנית Bc¯ה' ÏÎa¿»
BÓÎe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú ,¯B„Â»«««∆¿

Úe„iL14החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»«¿ƒ¿«
בני  של השעבוד אודות בתורה האמור

מצרים  בגלות ¬«¿»"e¯¯ÓÈÂישראל
Ì‰ÈiÁהמצרים  ישראל ‡˙ בני של ∆«≈∆

¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Úa«¬»»»¿…∆
'Bb "ÌÈ·Ï·e15ÂLÎÚ ÌbL , ƒ¿≈ƒ∆««¿»

ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba תבוא שאחריו «»»«¬
השלימה למה dLÈהגאולה בדומה ∆¿»

מצרים בגלות «¬«‰B·Ú„‰שהיה
BÓk) "ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿

,(˙eiÁe¯a ‡È‰L,והכוונה ∆ƒ¿»ƒ
ביגיעה  התורה ללימוד הזוהר, כדברי

‡c "¯ÓÁa" זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ ¿…∆»«»…∆
‡c "ÌÈ·Ï·e" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ

‡˙ÎÏ‰16,(ועיון (בירור ליבון ƒ¿¿»
בלימוד ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלכה  שיעסקו ¿«¿≈∆

קשה' 'עבודה מתוך ביגיעה, התורה

l‡bÏ‰ברוחניות  CkŒ¯Á‡ ekÊÈƒ¿««»«¿À»
‰l‡b‰ ˙Ó‚„a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿À¿««¿À»
È¯Á‡Ï) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¬≈
¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú"‰»¬»»»¿…∆

'Bb "ÌÈ·Ï·e הפשוט ),במובן ƒ¿≈ƒ
מצרים  ביציאת שנאמר ≈¿"È·eוכמו

"‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ17 ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
גבוהה  "בגבורה רש"י: ופירש

העתידה. בגאולה גם יהיה כך ומפורסמת",

,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈelÚ Ï„b ‰p‰Â כאמור שהוא ‚) ¿ƒ≈…∆ƒ≈∆«»ƒ¿««»
מהגלות  יוצאים ידה שעל (ברוחניות) ובלבנים' בחומר קשה ≈«¿Ó·‡¯ה'עבודה

‡Ïel‰‰ ÏÚa הריי"צ [הרבי È¯ÈNÚ‰ ÛÈÚqa,מיוחדת מעלה לו שיש «««ƒ»«¿ƒ»¬ƒƒ
˜„L"ככתוב  ‰È‰È È¯ÈNÚ‰"18È¯Ó‡Ó CLÓ‰'aL קבוצת ] »¬ƒƒƒ¿∆…∆∆¿∆¿≈«¬»≈

לזה  זה כהמשך הבאים ‰‰Ïel‡',מאמרים ÌBÈ המאמר את כאמור, «ƒ»
תש"י  שבט יו"ד ליום לפרסום הריי"צ הרבי מסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

והמאמרים  זה מאמר ולכן נסתלק, ובו

מאמרי  נקראים אליו בהמשך שבאים

ההילולא  Ê‰יום ÛÈÚqL הסעיף ∆¿ƒ∆
במיוחד  השייך ב'המשך' העשירי

הרבי  של מנהגו לפי תש"מ, זו, לשנה

החל  שנה, מידי שבט ביו"ד לבאר

מה'המשך' אחד סעיף תשי"א משנת

מחזור  נשלם תש"ל ובשנת הסדר לפי

ובשנת  הפרקים, עשרים כל ביאור של

זה  סדר ולפי שני מחזור החל תשל"א

לגני' 'באתי במאמר כאן, מבאר הרבי

העשירי  הסעיף את תש"מ שנת של

זה  וסעיף ‰Ìeiqבמאמר, ‡e‰«ƒ
ÈM‰ ¯Ó‡n‰ ÏL Ì˙BÁ‰Â¿«»∆««¬»«≈ƒ
Œ¯eac ,'CLÓ‰'‰ ÏL∆«∆¿≈ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק פותח השני המאמר ««¿ƒ
השירים  ÌÈpbaבשיר ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ

È·ÈL˜Ó ÌÈ¯·ÁCÏB˜Ï Ì ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
"ÈÚÈÓL‰19 הכתוב ומשמעות «¿ƒƒƒ

ÏÚהיא  È"L¯ Le¯t ÈtŒÏÚ)«ƒ≈«ƒ«
‰"aw‰ ¯Ó‡" ,(˜eÒt‰«»»««»»
‰¯eÊt‰ z‡ :Ï‡¯NÈ ˙ÒÎÏƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

'eÎ ÌÈ¯Á‡ הקשה המצב בגלל ¬≈ƒ
הפרנסה  ודוחק Ê‡˙בגלות ÏÎ·e¿»…

Èz·e ˙BiÒk Èz·a ˙·LBÈ∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
‰p‰ ,‰¯Bza ˜ÒÚÏ ˙BL¯„Óƒ¿»«¬…«»ƒ≈
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L ÌÈ¯·Á‰«¬≈ƒ∆≈«¿¬≈«»≈
ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Ì‚Â)20( ¿««»»ƒ¿»

"CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó לימוד קול «¿ƒƒ¿≈
חביבות  לו שיש ישראל בני של התורה

הגלות  בזמן דווקא מיוחדת ומעלה

בתורה  עוסקים ישראל בני כאשר

הקשה. המצב למרות

ÔÎlL ,¯Ó‡na CÈLÓÓeלהלן שיבואר בני ÌÈ‡¯˜מטעם כל «¿ƒ««¬»∆»≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" Ï‡¯NÈ21בתורהÌˆÚa È‰ÈÂ" ƒ¿»≈ƒ¿¬»»¿∆»«¿ƒ¿∆∆

,‰f‰ ÌBi‰(ב'תמ"ח (בשנת בניסן ט"ו ‰ÈÂ'יום ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ««∆»¿»ƒ¿¬»»
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מי n"yz'd ,hay c"ei

ליׂשראל  נּתן הוי') (צבאֹות זה ׁשם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָמצרים",

ּדוקא  מּמצרים קּׁשּור 22ּביציאתם לבאר ויׁש . ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

נקראּו מצרים יציאת ּׁשּבזמן מה ּכי ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָהענינים,

הּנּצֹוצֹות  מּצד הּוא הוי'", "צבאֹות ְְֲִִִִֵַַָָָיׂשראל

(ּכמֹו מצרים ּבגלּות ׁשּנתּבררּו ְְְְְְִִִֶַַָָָ(ה"ּצבאֹות")

לקּמן  ּׁשּיׂשראל 23ׁשּיתּבאר מה הּקׁשר וזהּו .( ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבּגּנים", "הּיֹוׁשבת לענין הוי'" "צבאֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָנקראים

הּתֹורה  ּבעסק ּכנסתֿיׂשראל עבֹודת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכי

ורֹועה  ּבּגֹולה "ּפזּורה ּכׁשהיא מצֹותיה ְְְְְִִִֶֶַָָָָוקּיּום

את  מבררים עלֿידיֿזה אחרים", ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבגּנים

"וינּצלּו ּבדגמת ׁשּבּגלּות, את 24הּנּצֹוצֹות ְְְְִֶֶַַַַַָֻ

ְִִָמצרים".

‰p‰Â ּבׁשם נקראים ּׁשּיׂשראל למה נֹוסף ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּגם  הם נקראים הוי'", ְְֲִִִֵַָָָ"צבאֹות

את 25"צבאֹות" ּבּמאמר ׁשּמביא (ּכמֹו ְְֲִֵֶֶַַָָ

הוי'26הּפסּוקים  הֹוציא הּזה, הּיֹום ּבעצם "ויהי ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ

"ּכי  צבאֹותם", על מצרים מארץ יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

מארץ  צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּבעצם

הוי'" "צבאֹות ּבין וההפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָמצרים").

הּוא  ּלׁשֹון 27ל"צבאֹות" הּוא הוי'" ׁש"ּצבאֹות , ְְְֲִִֶָָָ

ּו"צבאֹות" ל"הוי'", נטּפל ׁשה"ּצבאֹות" ,'סמּו'ְְְֲִֶַַַָָָָָ

עצמֹו. ּבפני ענין ְְְִִֵַָהּוא

"אדם"p‰Â‰ד) נקראים ׁשּיׂשראל ׁשּמה ידּוע ¿ƒ≈ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

לעליֹון" "אּדּמה ׁשם על מּובן,28הּוא ׁשּמּזה . ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

זה  "צבאֹות" ּבׁשם (ּגם) נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמה

"צ  לּׁשם נמחקין ׁשּי ׁשאינן הּׁשמֹות מּׁשבעה ׁשהּוא עלּֿפי 29באֹות", זה ויּובן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר כ"ק ּׁשּכתב הּנביאים,30מה עלֿידי נתּגּלה "צבאֹות" ׁשּׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

להּקּב"ה 31ּכדאיתא  ׁשּקראֹו אדם היה לא עֹולמֹו, את הּקּב"ה ׁשּברא ׁש"ּמּיֹום ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
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רפי"א.22) בההמשך ג.23)כמפורש ס, בא מתו"א ט, בפנים 24)סעיף לקמן גם וראה [ובכ"מ. שם ובתו"א לו. שם, בא

במצרים. שהיו הניצוצות בירור שהו"ע סתם).25)ס"ח] (צבא בצבא הפירושים ג' (פ"י) במאמר שמבאר ממה גם כמובן

צבאות. ישראל נק' שם: יז.26)ובהקיצור נא. שם, בא 27)בא – החדשה [בהוצאה ב קמא, שמות תו"ח שם. תו"א ראה

א]. קטו, ובכ"מ.28)ח"א ב. שא, ב. כ, פ"ו 29)של"ה יסוה"ת הל' רמב"ם הלכה). שכן ע"ב (ושם סע"א לה, שבועות

ס"ג. ספ"ה חאו"ח אדה"ז שו"ע ס"ט. סרע"ו יו"ד טושו"ע בא.30)ה"ב. ר"פ ב.31)תו"א לא, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈÏ Ôz ('ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ) ‰Ê ÌL Èk ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈∆ƒ¿¬»»ƒ«¿ƒ¿»≈

‡˜Âc ÌÈ¯ˆnÓ Ì˙‡ÈˆÈa22.לכן קודם ולא ƒƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿»
,ÌÈÈÚ‰ ¯eM˜ ¯‡·Ï LÈÂ התורה לימוד בין והשייכות הקשר היינו ¿≈¿»≈ƒ»ƒ¿»ƒ

החל  ה' 'צבאות נקראים ישראל שבני והעובדה הגלות בזמן ישראל בני של

מצרים, ÔÓÊaMמיציאת ‰Ó Èkƒ«∆ƒ¿«
Ï‡¯NÈ e‡¯˜ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
„vÓ ‡e‰ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»ƒ«

˙BˆBvp‰ לעולם האלו שנפלו קיים «ƒ
העולם  ענייני בתוך וטמונים

e¯¯a˙pL ("˙B‡·v"‰)«¿»∆ƒ¿»¿
והעלאתו  מהרע הטוב בהפרדת

(BÓkלקדושה ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ¿
Ôn˜Ï ¯‡a˙iL23e‰ÊÂ .( ∆ƒ¿»≈¿«»¿∆

ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiM ‰Ó ¯Lw‰«∆∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÚÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"ƒ¿¬»»¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ Èk ,"ÌÈpba ˙·LBi‰"«∆∆««ƒƒ«¿≈
˜ÒÚa Ï‡¯NÈŒ˙Òk ˙„B·Ú¬«¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È˙BˆÓ Ìei˜Â ‰¯Bz‰«»¿ƒƒ¿∆»
‰ÚB¯Â ‰ÏBba ‰¯eÊt" ‡È‰Lk¿∆ƒ¿»«»¿»

,"ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈp‚a במצב היינו ¿«ƒ∆¬≈ƒ
ודחוק  ÌÈ¯¯·Óקשה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¿ƒ

˙BˆBvp‰ האלוקיים ‡˙ ∆«ƒ
˙Ó‚„a ,˙eÏbaL∆«»¿À¿«

eÏvÈÂ"24"ÌÈ¯ˆÓ שהיה ‡˙ «¿«¿∆ƒ¿»ƒ
פשוטו  ולפי מצרים, יציאת בעת

ישראל  שבני היא את הכוונה רוקנו

של  הרוחנית והמשמעות מצרים.

את  והעלו שביררו היא הדברים

למצרים. שנפלו הקדושה ניצוצות

Ï‡¯NiM ‰ÓÏ ÛÒB ‰p‰Â¿ƒ≈»¿«∆ƒ¿»≈
,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¬»»

לעיל הנזכר הכתוב ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒכלשון
"˙B‡·ˆ" Ìb Ì‰25BÓk) ≈«¿»¿

˙‡ ¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»∆
ÌÈ˜eÒt‰26 מפורש בהם הבאים, «¿ƒ

"צבאות", נקראים ישראל שבני

,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ"«¿ƒ¿∆∆««∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰ƒ¬»»∆¿≈ƒ¿»≈
,"Ì˙B‡·ˆ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ı¯‡Ó ÌÎÈ˙B‡·ˆ ˙‡ È˙‡ˆB‰ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Èk"ƒ¿∆∆««∆≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈∆∆
L¯Ù‰‰Â .("ÌÈ¯ˆÓ ההבדל"˙B‡·ˆ"Ï "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÔÈa ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿¬»»ƒ¿»

‡e‰27, מכלֿמקום שווים, השמות שני של והמשמעות התוכן שלכאורה אף

ביניהם  הבדל 'CeÓÒ',יש ÔBLl ‡e‰ "'ÈÂ‰ ˙B‡·v"L זה בשם ∆ƒ¿¬»»¿»
של  בהטיה כתובה "צבאות" המילה

היא  והמשמעות נסמך,

ÏtË "˙B‡·v"‰L מחובר ∆«¿»ƒ¿«
B‡·ˆ"e˙"וטפל ,"'ÈÂ‰"Ï«¬»»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ וכפי ƒ¿»ƒ¿≈«¿
להלן. עוד שיתבאר

Ï‡¯NiL ‰nL Úe„È ‰p‰Â („¿ƒ≈»«∆«∆ƒ¿»≈
ÌÈ‡¯˜בתורה‡e‰ "Ì„‡" ƒ¿»ƒ»»

"ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡" ÌL ÏÚ28 «≈∆«∆»∆¿
לעליון, דומים ישראל שבני משום

מכך fnL‰הקדושֿברוךֿהוא. ∆ƒ∆
ישראל  בני נקראים בהם שהשמות

הקדושֿברוךֿ של בשמותיו קשורים

Ï‡¯NiLהוא  ‰nL ,Ô·eÓ»∆«∆ƒ¿»≈
"˙B‡·ˆ" ÌLa (Ìb) ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ«¿≈¿»

ÌMÏ CiL ‰Ê הקדוש ∆«»«≈
‡e‰L ,"˙B‡·ˆ" אחד ¿»∆

˙BÓM‰ ‰Ú·MÓ של הקדושים ƒƒ¿»«≈
«≈∆ÔÈ‡Lהקדושֿברוךֿהוא

ÔÈ˜ÁÓ29 חל קדושתם שמפני ƒ¿»ƒ
בגמרא  כמבואר אותם, למחוק איסור

ובהלכה.

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«∆»«
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î30ÌML «¿«»≈∆≈

"˙B‡·ˆ" של משמותיו כאחד  ¿»
אלא  בתורה נזכר לא הקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙ƒ¿«»«¿≈«¿ƒƒ
‡˙È‡„k31 בגמרא כמובא ƒ¿ƒ»

˙‡ ‰"aw‰ ‡¯aL ÌBin"L∆ƒ∆»»«»»∆
B‡¯wL Ì„‡ ‰È‰ ‡Ï ,BÓÏBÚ»…»»»»∆¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּבהם" ועל13ֿ"וחי ּומקּדׁש. ּבּמׁשּכן הּתלּויֹות ( ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ׁשהיּו הּפרטים לכל ּבנֹוגע ּגם הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּדרֿזה

מצר  ּבגלּות לפניֿזה וגם מצרים, ים,ּביציאת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָ

הּיֹום  עד ודֹור, ּדֹור ּבכל נצחּיֹות הֹוראֹות ְְִִֵֶַַָָָׁשהם

ׁשּידּוע  ּוכמֹו חּייהם 14הּזה. את "וימררּו ּבענין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּגֹו' ּובלבנים" ּבחמר קׁשה ׁשּגם 15ּבעבֹודה , ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּבחמר  העבֹודה יׁשנּה האחרֹון ּבּגלּות ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹעכׁשו

ּדא  "ּבחמר" ּברּוחנּיּות), ׁשהיא (ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּובלבנים"

הלכתא  לּבּון ּדא "ּובלבנים" ועל16ֿקלֿוחמר, , ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּבדגמת  העתידה, לּגאּלה אחרּֿכ יזּכּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻידיֿזה

קׁשה  ה"עבֹודה (לאחרי מצרים ּביציאת ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּגאּלה

ּביד  יֹוצאים יׂשראל "ּובני ּגֹו'), ּובלבנים" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹּבחמר

.17רמה" ָָ

הּגלּות,p‰Â‰ג) ּבזמן הּתֹורה עסק עּלּוי ּגדל ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָֹ

העׂשירי  ּבּסעיף ההּלּולא ּבעל ְְֲִִִִֵַַַַָָָמבאר

קדׁש" יהיה יֹום 18["העׂשירי מאמרי ׁשּב'המׁש [ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשל  והחֹותם הּסּיּום הּוא זה ׁשּסעיף ְְִִִֶֶֶַַַָָההּלּולא',

ּדּבּורֿהּמתחיל  ,'ה'המׁש ׁשל הּׁשני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמאמר

לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ"הּיֹוׁשבת

הּפסּוק),19הׁשמיעני" על רׁש"י ּפרּוׁש (עלּֿפי ְִִִִִֵַַַַַָ

הּפזּורה  אּת יׂשראל: לכנסת הּקּב"ה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ"אמר

זאת  ּובכל כּו' אחרים ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבּגֹולה

לעסק  מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוׁשבת

(וגם  הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּתֹורה,

ּכביכֹול  לקֹול".20הּקּב"ה, מקׁשיבים ( ְְְִִִֵַַָָָ

CÈLÓÓe יׂשראל נקראים ׁשּלכן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'", "ויהי 21"צבאֹות ְְְֲִִֶַָָָ

מארץ  הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה, הּיֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעצם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה, Ì‰a"במצות ÈÁÂ"13 תמיד חיּות נותנות שהן ‰BÈeÏz˙היינו ( »«»∆«¿

Lc˜Óe ÔkLna גם הוא הללו וההוראות המצוות של הרוחני והתוכן «ƒ¿»ƒ¿»
קיים. המקדש בית אין בפועל כאשר הגלות בזמן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ושכנתי מקדש לי 'ועשו הציווי אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
שלו  הרוחנית (שהמשמעות בתוכם'

ÏÎÏנצחית) Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«¿»
ÌÈË¯t‰ והמאורעות העבודה של  «¿»ƒ

ישראל  בני ÈˆÈa‡˙של eÈ‰L∆»ƒƒ«
‰ÊŒÈÙÏ Ì‚Â ,ÌÈ¯ˆÓ לפני ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈∆

מצרים ÌÈ¯ˆÓ,יציאת ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ Ì‰L בעבודת ∆≈»ƒ¿ƒ

ישראל בני של הרוחנית Bc¯ה' ÏÎa¿»
BÓÎe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú ,¯B„Â»«««∆¿

Úe„iL14החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»«¿ƒ¿«
בני  של השעבוד אודות בתורה האמור

מצרים  בגלות ¬«¿»"e¯¯ÓÈÂישראל
Ì‰ÈiÁהמצרים  ישראל ‡˙ בני של ∆«≈∆

¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Úa«¬»»»¿…∆
'Bb "ÌÈ·Ï·e15ÂLÎÚ ÌbL , ƒ¿≈ƒ∆««¿»

ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba תבוא שאחריו «»»«¬
השלימה למה dLÈהגאולה בדומה ∆¿»

מצרים בגלות «¬«‰B·Ú„‰שהיה
BÓk) "ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿

,(˙eiÁe¯a ‡È‰L,והכוונה ∆ƒ¿»ƒ
ביגיעה  התורה ללימוד הזוהר, כדברי

‡c "¯ÓÁa" זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ ¿…∆»«»…∆
‡c "ÌÈ·Ï·e" זהÔeaÏ ƒ¿≈ƒ»ƒ

‡˙ÎÏ‰16,(ועיון (בירור ליבון ƒ¿¿»
בלימוד ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלכה  שיעסקו ¿«¿≈∆

קשה' 'עבודה מתוך ביגיעה, התורה

l‡bÏ‰ברוחניות  CkŒ¯Á‡ ekÊÈƒ¿««»«¿À»
‰l‡b‰ ˙Ó‚„a ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»¿À¿««¿À»
È¯Á‡Ï) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¬≈
¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú"‰»¬»»»¿…∆

'Bb "ÌÈ·Ï·e הפשוט ),במובן ƒ¿≈ƒ
מצרים  ביציאת שנאמר ≈¿"È·eוכמו

"‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ17 ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»
גבוהה  "בגבורה רש"י: ופירש

העתידה. בגאולה גם יהיה כך ומפורסמת",

,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈelÚ Ï„b ‰p‰Â כאמור שהוא ‚) ¿ƒ≈…∆ƒ≈∆«»ƒ¿««»
מהגלות  יוצאים ידה שעל (ברוחניות) ובלבנים' בחומר קשה ≈«¿Ó·‡¯ה'עבודה

‡Ïel‰‰ ÏÚa הריי"צ [הרבי È¯ÈNÚ‰ ÛÈÚqa,מיוחדת מעלה לו שיש «««ƒ»«¿ƒ»¬ƒƒ
˜„L"ככתוב  ‰È‰È È¯ÈNÚ‰"18È¯Ó‡Ó CLÓ‰'aL קבוצת ] »¬ƒƒƒ¿∆…∆∆¿∆¿≈«¬»≈

לזה  זה כהמשך הבאים ‰‰Ïel‡',מאמרים ÌBÈ המאמר את כאמור, «ƒ»
תש"י  שבט יו"ד ליום לפרסום הריי"צ הרבי מסר לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

והמאמרים  זה מאמר ולכן נסתלק, ובו

מאמרי  נקראים אליו בהמשך שבאים

ההילולא  Ê‰יום ÛÈÚqL הסעיף ∆¿ƒ∆
במיוחד  השייך ב'המשך' העשירי

הרבי  של מנהגו לפי תש"מ, זו, לשנה

החל  שנה, מידי שבט ביו"ד לבאר

מה'המשך' אחד סעיף תשי"א משנת

מחזור  נשלם תש"ל ובשנת הסדר לפי

ובשנת  הפרקים, עשרים כל ביאור של

זה  סדר ולפי שני מחזור החל תשל"א

לגני' 'באתי במאמר כאן, מבאר הרבי

העשירי  הסעיף את תש"מ שנת של

זה  וסעיף ‰Ìeiqבמאמר, ‡e‰«ƒ
ÈM‰ ¯Ó‡n‰ ÏL Ì˙BÁ‰Â¿«»∆««¬»«≈ƒ
Œ¯eac ,'CLÓ‰'‰ ÏL∆«∆¿≈ƒ

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק פותח השני המאמר ««¿ƒ
השירים  ÌÈpbaבשיר ˙·LBi‰"«∆∆««ƒ

È·ÈL˜Ó ÌÈ¯·ÁCÏB˜Ï Ì ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
"ÈÚÈÓL‰19 הכתוב ומשמעות «¿ƒƒƒ

ÏÚהיא  È"L¯ Le¯t ÈtŒÏÚ)«ƒ≈«ƒ«
‰"aw‰ ¯Ó‡" ,(˜eÒt‰«»»««»»
‰¯eÊt‰ z‡ :Ï‡¯NÈ ˙ÒÎÏƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
ÏL ÌÈp‚a ‰ÚB¯Â ‰ÏBba«»¿»¿«ƒ∆

'eÎ ÌÈ¯Á‡ הקשה המצב בגלל ¬≈ƒ
הפרנסה  ודוחק Ê‡˙בגלות ÏÎ·e¿»…

Èz·e ˙BiÒk Èz·a ˙·LBÈ∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
‰p‰ ,‰¯Bza ˜ÒÚÏ ˙BL¯„Óƒ¿»«¬…«»ƒ≈
˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰L ÌÈ¯·Á‰«¬≈ƒ∆≈«¿¬≈«»≈
ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Ì‚Â)20( ¿««»»ƒ¿»

"CÏB˜Ï ÌÈ·ÈL˜Ó לימוד קול «¿ƒƒ¿≈
חביבות  לו שיש ישראל בני של התורה

הגלות  בזמן דווקא מיוחדת ומעלה

בתורה  עוסקים ישראל בני כאשר

הקשה. המצב למרות

ÔÎlL ,¯Ó‡na CÈLÓÓeלהלן שיבואר בני ÌÈ‡¯˜מטעם כל «¿ƒ««¬»∆»≈ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓk ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" Ï‡¯NÈ21בתורהÌˆÚa È‰ÈÂ" ƒ¿»≈ƒ¿¬»»¿∆»«¿ƒ¿∆∆

,‰f‰ ÌBi‰(ב'תמ"ח (בשנת בניסן ט"ו ‰ÈÂ'יום ˙B‡·ˆ Ïk e‡ˆÈ ««∆»¿»ƒ¿¬»»
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"צבאֹות", ּוקראּתּו חּנה ׁשּבאה עד ְְְֶַַַָָָָָָ"צבאֹות",

הּקּב"ה  ּבּנבּואה 32ואמר לפּתח ׁשּל ּבן עתיד ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּנביאים  היה זה ּבׁשם הּנבּואה ועּקר זה". ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשם

ּובתחלת  ראׁשֹון ּבית זמן ּבסֹוף ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהאחרֹונים

הגם  והּנה זה. ּבׁשם היה נבּואתם ׁשרב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגלּות,

למּטה  הם קּבלה', 'ּדברי הּנביאים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

לנבּואת  ּבנֹוגע [ואפילּו ּתֹורה' מ'ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבמדרגה

ּכתיב  ּביׂשראל 33מׁשה, עֹוד נביא קם "ולא ְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

למּטה  ׁשהם ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹּכמׁשה",

לא  "צבאֹות" ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן ּתֹורה'], ְְִִִֵֵֵַַָָֹמ'ּדברי

מעלה  ויׁש ּדוקא, ּבּנביאים ּכיֿאם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָנזּכר

ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה'. 'ּדברי על נביא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבדברי

יֹותר  קׁשה עֹונׁשֹו נביא, ּדברי על ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהעֹובר

ּתֹורה  ּדברי וכּמה ּכּמה על מּובן 34מעֹובר ּומּזה , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּפגם  ּבנֹוגע ּגם הּוא מבאר 35ׁשּכן ועלּֿפיֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבארּכה  האמצעי אדמֹו"ר ׁשהענׁש36כ"ק זה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

יֹותר  קׁשה נביא ּדברי על העֹובר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּפגם

לזה  ׁשּי ּתֹורה, מ)ּדברי וכּמה (ּכּמה על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעֹובר

ּדוקא. הּנביאים עלֿידי נמׁש "צבאֹות" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשם

הּנÔÈÚ‰Âה) הּוא הּוא, "צבאֹות" ׁשם ּפרּוׁש ה ¿»ƒ¿»ְִֵֵֵָ

ׁשּלֹו" ּבּצבא הּוא והינּו37"אֹות , ְְֶַַָָ

- "צבאֹות" והּׁשם נבראים, רּבּוי הּוא ְְְְִִִֵַָָָָּד"צבא"

האלקּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא ְֱִֶַַָָָֹ"אֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבּנבראים. ׁשּנמׁש 38ּכמֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

לׁשֹון  ה ּוא ׁש"ּצבאֹות" "צבאֹות", ׁשם ְְְְְִֵֶַָָּבענין

ּדבריאה  ּומלאכים נׁשמֹות ּגדּודי והם ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ'חילֹות',

ּכלל. אלקּות אינן ְְֱִֵֶַַָָָֹׁש(ּמּצדֿעצמן)

e‰ÊÂ הּׁשמֹות לׁשאר "צבאֹות" ׁשם ּבין ההפרׁש ¿∆ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

על  מֹורים הּׁשמֹות ּכל ּכי נמחקין, ְִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינן

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿס ֹוף
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שם.32) ה"ו.33)תו"א פ"ז שם רמב"ם וראה י. לד, שם 34)ברכה (רמב"ם ביד"ש מיתה חייב נביא דברי על שהעובר

תורה. מדברי בכו"כ משא"כ ה"ב), בהגהה).35)פ"ט פכ"ד (תניא הפגם ערך לפי הוא העונש סע"א 36)שהרי שם, תו"ח

שלו.37)ואילך. בצבא הוא אדון רע"א: טז, ובחגיגה ד'. סעיף פר"ת גו' היום בעצם ד"ה שכט. ע' בא ר"פ 38)אוה"ת

ב). (ס, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰pÁ ‰‡aL „Ú ,"˙B‡·ˆ" ‰"aw‰Ï שמואל של אמו אלקנה, אשת ¿«»»¿»«∆»»«»

"ˆ·‡B˙",הנביא, ez‡¯˜e נדר "ותדר במשכן חנה בתפילת ככתוב ¿»«¿»
צ  ה' ‰aw"‰באות..."ותאמר ¯Ó‡Â32ClL Ôa „È˙Ú הנביא שמואל ¿»««»»»ƒ≈∆»

‰Ê ÌLa ‰‡e·p‰ ¯wÚÂ ."‰Ê ÌLa ‰‡e·pa ÁzÙÏ"צבאות" ƒ¿…««¿»¿≈∆¿ƒ««¿»¿≈∆
ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·pa ‰È‰ וכמו) »»«¿ƒƒ»«¬ƒ

חגי  'ובפרט – אור' ב'תורה שכתוב

ומלאכי') ÔÓÊזכריה ÛBÒa eÈ‰L∆»¿¿«
˙eÏb‰ ˙ÏÁ˙·e ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒƒ¿ƒ««»
ראשון, בית חורבן שאחרי בבל גלות

.‰Ê ÌLa ‰È‰ Ì˙‡e· ·¯L∆…¿»»»»¿≈∆
,ÌÈ‡È·p‰ È¯·cL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆ƒ¿≈«¿ƒƒ

ז"ל חכמינו בפי ≈¿È¯·c'ƒהנקראים
‰‚¯„Óa ‰hÓÏ Ì‰ ,'‰Ïa«̃»»≈¿«»¿«¿≈»

'‰¯Bz È¯·c'Ó בחמשת האמורים ƒƒ¿≈»
התורה Ú‚Baחומשי eÏÈÙ‡Â]«¬ƒ¿≈«

·È˙k ,‰LÓ ˙‡e·Ï33‡ÏÂ" ƒ¿«…∆¿ƒ¿…
Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È· Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈

‰LÓk הנביאים דברי כן ואם ," ¿…∆
מנבואת  נמוכה בדרגה הם האחרים

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰משה
Ì‰L דברי' שהם הנביאים דברי ∆≈
Bz¯‰'קבלה' È¯·c'Ó ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»

חומשי  שבחמשת עצמה התורה דברי

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛתורה  למרות ], ««ƒ≈
על  תורה' 'דברי של והייתרון המעלה

זאת  בכל קבלה', ≈ÌL'דברי
‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ"¿»…ƒ¿»«»

Âc˜‡,עצמה  ÌÈ‡È·pa Ì‡ŒÈkƒƒ«¿ƒƒ«¿»
ÏÚ ‡È· È¯·„a ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»¿ƒ¿≈»ƒ«

'‰¯Bz È¯·c' מצינו ואכן ƒ¿≈»
ויתרון  מעלה יש מסויימים שבמובנים

ל'דברי  ביחס אפילו הנביא בדברי

יותר. נעלים כלל שבדרך ¿BÓÎeתורה'
È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰L eÈˆnL∆»ƒ∆»≈«ƒ¿≈

BLBÚ ,‡È· שמים בידי מיתה הוא »ƒ¿
עונש BÚÓ·¯שזהו ¯˙BÈ ‰L»̃∆≈≈≈

‰¯Bz È¯·c ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ34 ««»¿«»ƒ¿≈»
כך, כל חמור בעונש נענש שאינו

‰fÓe העונש חומרת לגבי מההבדל ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈«¿≈«

Ì‚tÏ35 למעלה,בנפש וגם האדם «¿»

חמור  לפגם גורמת הנביא דברי על שעבירה העבירה, ידי על שנוצר כביכול

תורה. דברי על עבירות וכמה כמה ידי על שנגרם הפגם מאשר יותר

‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ36‰Ê , ¿«ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ«¬À»∆
¯˙BÈ ‰L˜ ‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰ ÏL Ì‚t‰Â LÚ‰L∆»…∆¿«¿»∆»≈«ƒ¿≈»ƒ»∆≈
‰nÎÂ ‰nk) ÏÚ ¯·BÚÓ≈≈««»¿«»

,‰¯Bz È¯·c(Ó,לעיל CiLכאמור ƒƒ¿≈»«»
CLÓ "˙B‡·ˆ" ÌML ‰ÊÏ¿∆∆≈¿»ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈«¿ƒƒ«¿»
שממשיך  כפי עצמה, בתורה נזכר

להלן. ומבאר

Le¯t ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»ƒ≈≈
‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌL כמובא ≈¿»

חכמינו  דברי יסוד על חסידות במאמרי

‰e‡ז"ל  ˙B‡" הקדושֿברוךֿהוא

"צבאות" בשם ««»va·‡הנקרא
"BlL37‡e‰ "‡·ˆ"c eÈ‰Â , ∆¿«¿¿»»

ÌM‰Â ,ÌÈ‡¯· Èeaƒ̄ƒ¿»ƒ¿«≈
‡·va ‡e‰ ˙B‡" - "˙B‡·ˆ"¿»«»»
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ,"BlL∆¿ƒ«»¡…

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL BÓk.הרבים ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»

'¯B‡38,"˙B‡·ˆ" ÌL ÔÈÚa¿ƒ¿«≈¿»
ÔBLÏ ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»¿

,'˙BÏÈÁ',בצבא חילות Ì‰Âכמו ≈¿≈
ה'חילות' של הרוחנית והמשמעות

היא  BÓL˙הללו È„e„b¿≈¿»
‰‡È¯·c ÌÈÎ‡ÏÓe שנמצאים «¿»ƒƒ¿ƒ»

מבין  השני הבריאה, ארבעת בעולם

אצילותֿ הכלליים הרוחניים העולמות

»Œ„vn)L∆ƒבריאהֿיצירהֿעשיה
(ÔÓˆÚ,אלה ומלאכים ‡ÔÈנשמות «¿»≈»

ÏÏk ˙e˜Ï‡ מעולם בשונה ¡…¿»
מארבעה  אחד היותו שעם האצילות

ממש. אלוקות הוא הרי העולמות

ÌL ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ "˙B‡·ˆ"¿»ƒ¿»«≈
הקדושֿברוךֿהוא  של הקדושים

Ïk Èk ,ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L שאר ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»
˙BÓM‰"צבאות" השם מלבד «≈

BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓƒ«≈¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰L∆¿»»¬ƒ
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מג n"yz'd ,hay c"ei

איהּו חד, וחּיּוהי "איהּו האחדּות, ְְִִִַַַָָעֹולם

חד" "צבאֹות"39וגרמֹוהי ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִֵֵֵֶַַַָ

ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על ְְְִִֵֵֶֶַַָמֹורה

'עלמי  ׁשהם ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבעֹולמֹות

ׁשּכתּוב 40ּדפרּודא' ּכמֹו נפרדים, 41נבראים ְְְְִִִִִֶָָָָ

ּבּגמרא  מאןּֿדאמר יׁש ׁשּלכן יּפרד". 42"ּומּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשם  אינֹו ׁש"ּצבאֹות" קסלקאּֿדעּתא) רק ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ(ולא

ׁשם  על  אּלא "צבאֹות" נקרא ׁשּלא ְְִֵֶֶַָָָָֹקדֹוׁש,

ּדקימאֿלן  מה לפי וגם ׁש"ּצבאֹות"43יׂשראל. ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

קאי  זה ׁשם הּנה נמחקין, ׁשאינן מהּׁשמֹות ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא

ּומתלּבׁש ׁשּנמׁש ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶַַָעל

מה  עלּֿפי ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבּנבראים.

האריז"ל  ּובּכתבי זהר' ּוב'ּתּקּוני ּבּזהר 44ּדאיתא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹ

והֹוד' ּב'נצח הּוא "צבאֹות" 'נצח 45ׁשּׁשם ּכי , ְְְִֵֵֵֶַַָ

(לא  הּוא ׁשענינם הינּו מּגּופא", "לבר הם ְְְְִִֵֶַַָָָֹוהֹוד'

ּבכד  ּכיֿאם ) ּגּופא, האצילּות עֹולם י ּבׁשביל ְְֲִִִִִִֵָָָ

ׁשּלמּטה  ּבריאהֿיצירהֿע ׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָלהמׁשי

הּידּוע  ועלּֿדר האצילּות, ׁש'ּנצח 46מעֹולם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לּבן  להׁשּפיע  ּבכדי יֹועצֹות' 'ּכליֹות הן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָוהֹוד'

ְְִַַולּתלמיד.

ּבּתֹורה e‰ÊÂו) נזּכר לא "צבאֹות" ּׁשּׁשם מה ¿∆ְְִֵֶַַָָָֹ

רּבנּו מׁשה ּכי ּדוקא, ּבּנביאים ְְִִִִִֵֶַַַָֹּכיֿאם

מׁשה  נקרא ׁשּלכן ּדאצילּות, והנהגה נׁשמה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

מׁשיתהּו" הּמים "מן ׁשם –47על "מים" , ְִִִִִֵַַַַ
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בהקדמה.39) זהר ובכ"מ.40)תקוני ב. ו, בראשית י.41)תו"א ב, ב.42)בראשית לה, מקומות 43)שבועות שם. שבועות

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

ועוד. פ"ו. פ"ג. השמות שער ע"ח צבאות). גיקטליא.45)מע' לר"י אורה משערי רפי"א בההמשך גם אגה"ק 46)כמובא

ב). (קכד, י.47)סט"ו ב, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰L מציאות ואיננו האלוקות עם המאוחד העולם ∆»»«¿

הזוהר וכדברי עצמו של È‰BiÁÂהקדושֿברוךֿהוא"‡e‰Èבפני האורות ƒ¿«ƒ
האצילות  בעולם המאירות הספירות È‰BÓ¯‚Âאחד Á„עשר e‰È‡ , «ƒ¿«¿ƒ

מאירות הספירות ובאמצעותם שדרכם בעולם ,39"אחד Á„הכלים ואין «
בטילה  שאיננה מציאות האצילות

מוחלט בביטול »Œ‰Óלאלוקות
‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ«≈¿

CLÓpLויורדLaÏ˙Óe ∆ƒ¿»ƒ¿«≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÈÓÏÚ' Ì‰L ,‰iNÚ¬ƒ»∆≈»¿≈

'‡„e¯Ùc40 עם פירוד, של עולמות ƒ¿»
עצמה  בפני מציאות של תחושה

עצמה  האלוקות ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒשאיננה
·e˙kL BÓk ,ÌÈ„¯Ù41 בתורה ƒ¿»ƒ¿∆»
מעדן היוצא הנהר «ÌMÓe"ƒאודות

"„¯tÈ היא הפנימית והמשמעות ƒ»≈
נברא  להיות עצמה מהאלוקות שייפרד

עצמית. ומציאות ישות ≈«∆ÔÎlLעם
מתייחס  "צבאות" שהשם מאחר

בריאהֿ לעולמות שירדה כפי לאלוקות

בעולם  שהיא כפי ולא יצירהֿעשיה

Ó‡cŒÔ‡Ó¯האצילות, LÈ מי ≈«¿»«
ושיטה  דעה כלומר שאומר,

‡¯Óba42Œ‡˜ÏÒ˜ ˜¯ ‡ÏÂ) «¿»»¿…«»«¿»
‡zÚc אבל הדעת על שעולה סברא «¿»

הדברים  מסקנת לפי מתקבלת )לא
,LB„˜ ÌL BÈ‡ "˙B‡·v"L∆¿»≈≈»
‡l‡ "˙B‡·ˆ" ‡¯˜ ‡lL∆…ƒ¿»¿»∆»

Ï‡¯NÈ ÌL ÏÚ של שם אינו אבל «≈ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא.

Ì‚Â אפילוŒ‡ÓÈ˜c ‰Ó ÈÙÏ ¿«¿ƒ«¿«¿»
ÔÏ43 בגמרא המסקנה לפי »

˙BÓM‰Ó ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»≈«≈
ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L,השמות שאר לקדושת שווה Ê‰וקדושתו ÌL ‰p‰ ∆≈»ƒ¿»ƒƒ≈≈∆

CLÓpLמכוון˜‡È"צבאות" BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ויורד »≈«≈¿∆ƒ¿»
ÌÈ‡¯·pa LaÏ˙Óe מירידה שלמעלה האלוקות לגבי ירידה בוודאי וזו ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ

ומהותם. ערכם לפי מצומצמת חיות להם ולהשפיע בנבראים להתלבש

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ בשם המתלבשת האלוקות של והדרגה הבחינה ¿≈««≈»∆
È‡c˙‡'צבאות' ‰Ó ÈtŒÏÚ שמובא'¯‰Ê Èewz'·e ¯‰fa «ƒ«¿ƒ»«…«¿ƒ≈…«

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙k·e44"˙B‡·ˆ" ÌML בספירות ודרגתו מקומו ¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆≈¿»

B‰Â„'העליונות Áˆ'a ‡e‰45, עיקר של הסתעפות שהן הספירות שתי ¿≈«¿
ההוד  וספירת החסד מידת של הסתעפות הנצח ספירת העליונות, המידות

העליונות, הספירות עשר של המדריגות ובסדר הגבורה. מידת של הסתעפות

יותר  הנמוכות מהספירות ÙebÓ‡"הן ¯·Ï" Ì‰ '„B‰Â Áˆ' Èkƒ≈«¿≈¿«ƒ»
אליהו' ב'פתח כמבואר לגוף, מחוץ

הגוף, בצורת מרומזות שהספירות

יותר  העליונות שהספירות ובעוד

בגוף  קשורות (חסדֿגבורהֿתפארת

חסד  – אליהו' ב'פתח כנאמר עצמו,

דרועא  גבורא ימין, זרוע ימינא, דרועא

גופא, תפארת שמאל, זרוע שמאלא,

הן  יותר, הנמוכות והוד, נצח הגוף),

לגוף ‰e‡מחוץ ÌÈÚL eÈ‰«¿∆ƒ¿»»
האצילות ( בעולם שמאירות …Ï‡אף

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»¬ƒ»
CÈLÓ‰Ïעצמו  È„Îa (Ì‡ŒÈk ,ƒƒƒ¿≈¿«¿ƒ

האלוקות אור את «¿BÓÏBÚa˙ולהביא
‰hÓlL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆¿«»
C¯cŒÏÚÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ≈»»¬ƒ¿«∆∆

Úe„i‰46 וחסידות Áˆp'Lבקבלה «»«∆≈«
'˙BˆÚBÈ ˙BÈÏk' Ô‰ '„B‰Â¿≈¿»¬
„ÈÓÏzÏÂ ÔaÏ ÚÈtL‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ««≈¿««¿ƒ
שבספר  הקודש' ב'אגרת כמבואר

לידי  ההשפעה בבוא ..." התניא

ממש  ההשפעה בשעת דהיינו מעשה,

בדרך  להשפיע איך להתייעץ צריך

כגון  ההשפעה לקבל המקבל שיוכל

ללמדה  חכמה דבר להשפיע שרוצה

שהיא  כמו כולה לו יאמרנה אם לבנו

רק  ולקבל להבין הבן יוכל לא בשכלו

דבר  אחר ועניין בסדר לו לסדר שצריך

ובחינת  מעט, מעט אופניו על דבור

כליות  שהן והוד נצח נקראת זו עצה

יועצות".

e‰ÊÂ (Â בעולמות הקשור "צבאות" שם בין ההבדל אודות לעיל האמור ¿∆
הטעם  הוא האצילות בעולם הקשורים השמות לשאר בריאהֿיצירהֿעשיה

על Ì‡ŒÈkהפנימי ‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ" ÌMM ‰Ó«∆≈¿»…ƒ¿»«»ƒƒ
ea¯ ‰LÓ Èk ,‡˜Âc ÌÈ‡È·paהתורה את ÓL‰שמסר ‰È‰ «¿ƒƒ«¿»ƒ…∆«≈»»¿»»

ÌÈn‰ ÔÓ" ÌL ÏÚ ‰LÓ ‡¯˜ ÔÎlL ,˙eÏÈˆ‡c ‰‚‰‰Â¿«¿»»«¬ƒ∆»≈ƒ¿»…∆«≈ƒ««ƒ
"e‰˙ÈLÓ47 ובתֿפרעה ביאור בתיבה נטמן רבנו שמשה בתורה כמסופר ¿ƒƒ

שמו, את לו וקראה מהמים אותו ורוגע "ÌÈÓ"הוציאה שקט המסמלים «ƒ
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"צבאֹות", ּוקראּתּו חּנה ׁשּבאה עד ְְְֶַַַָָָָָָ"צבאֹות",

הּקּב"ה  ּבּנבּואה 32ואמר לפּתח ׁשּל ּבן עתיד ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּנביאים  היה זה ּבׁשם הּנבּואה ועּקר זה". ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשם

ּובתחלת  ראׁשֹון ּבית זמן ּבסֹוף ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהאחרֹונים

הגם  והּנה זה. ּבׁשם היה נבּואתם ׁשרב ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגלּות,

למּטה  הם קּבלה', 'ּדברי הּנביאים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּדברי

לנבּואת  ּבנֹוגע [ואפילּו ּתֹורה' מ'ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבמדרגה

ּכתיב  ּביׂשראל 33מׁשה, עֹוד נביא קם "ולא ְְְְִִִֵֶָָָֹֹ

למּטה  ׁשהם ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹּכמׁשה",

לא  "צבאֹות" ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן ּתֹורה'], ְְִִִֵֵֵַַָָֹמ'ּדברי

מעלה  ויׁש ּדוקא, ּבּנביאים ּכיֿאם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָנזּכר

ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּתֹורה'. 'ּדברי על נביא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבדברי

יֹותר  קׁשה עֹונׁשֹו נביא, ּדברי על ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהעֹובר

ּתֹורה  ּדברי וכּמה ּכּמה על מּובן 34מעֹובר ּומּזה , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לּפגם  ּבנֹוגע ּגם הּוא מבאר 35ׁשּכן ועלּֿפיֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבארּכה  האמצעי אדמֹו"ר ׁשהענׁש36כ"ק זה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

יֹותר  קׁשה נביא ּדברי על העֹובר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּפגם

לזה  ׁשּי ּתֹורה, מ)ּדברי וכּמה (ּכּמה על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעֹובר

ּדוקא. הּנביאים עלֿידי נמׁש "צבאֹות" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּׁשם

הּנÔÈÚ‰Âה) הּוא הּוא, "צבאֹות" ׁשם ּפרּוׁש ה ¿»ƒ¿»ְִֵֵֵָ

ׁשּלֹו" ּבּצבא הּוא והינּו37"אֹות , ְְֶַַָָ

- "צבאֹות" והּׁשם נבראים, רּבּוי הּוא ְְְְִִִֵַָָָָּד"צבא"

האלקּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו", ּבּצבא הּוא ְֱִֶַַָָָֹ"אֹות

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבּנבראים. ׁשּנמׁש 38ּכמֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

לׁשֹון  ה ּוא ׁש"ּצבאֹות" "צבאֹות", ׁשם ְְְְְִֵֶַָָּבענין

ּדבריאה  ּומלאכים נׁשמֹות ּגדּודי והם ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ'חילֹות',

ּכלל. אלקּות אינן ְְֱִֵֶַַָָָֹׁש(ּמּצדֿעצמן)

e‰ÊÂ הּׁשמֹות לׁשאר "צבאֹות" ׁשם ּבין ההפרׁש ¿∆ְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

על  מֹורים הּׁשמֹות ּכל ּכי נמחקין, ְִִִִֵֵֶַַָָָׁשאינן

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֵֶֶָָאֹורֿאיןֿס ֹוף
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שם.32) ה"ו.33)תו"א פ"ז שם רמב"ם וראה י. לד, שם 34)ברכה (רמב"ם ביד"ש מיתה חייב נביא דברי על שהעובר

תורה. מדברי בכו"כ משא"כ ה"ב), בהגהה).35)פ"ט פכ"ד (תניא הפגם ערך לפי הוא העונש סע"א 36)שהרי שם, תו"ח

שלו.37)ואילך. בצבא הוא אדון רע"א: טז, ובחגיגה ד'. סעיף פר"ת גו' היום בעצם ד"ה שכט. ע' בא ר"פ 38)אוה"ת

ב). (ס, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰pÁ ‰‡aL „Ú ,"˙B‡·ˆ" ‰"aw‰Ï שמואל של אמו אלקנה, אשת ¿«»»¿»«∆»»«»

"ˆ·‡B˙",הנביא, ez‡¯˜e נדר "ותדר במשכן חנה בתפילת ככתוב ¿»«¿»
צ  ה' ‰aw"‰באות..."ותאמר ¯Ó‡Â32ClL Ôa „È˙Ú הנביא שמואל ¿»««»»»ƒ≈∆»

‰Ê ÌLa ‰‡e·p‰ ¯wÚÂ ."‰Ê ÌLa ‰‡e·pa ÁzÙÏ"צבאות" ƒ¿…««¿»¿≈∆¿ƒ««¿»¿≈∆
ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·pa ‰È‰ וכמו) »»«¿ƒƒ»«¬ƒ

חגי  'ובפרט – אור' ב'תורה שכתוב

ומלאכי') ÔÓÊזכריה ÛBÒa eÈ‰L∆»¿¿«
˙eÏb‰ ˙ÏÁ˙·e ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒƒ¿ƒ««»
ראשון, בית חורבן שאחרי בבל גלות

.‰Ê ÌLa ‰È‰ Ì˙‡e· ·¯L∆…¿»»»»¿≈∆
,ÌÈ‡È·p‰ È¯·cL Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆ƒ¿≈«¿ƒƒ

ז"ל חכמינו בפי ≈¿È¯·c'ƒהנקראים
‰‚¯„Óa ‰hÓÏ Ì‰ ,'‰Ïa«̃»»≈¿«»¿«¿≈»

'‰¯Bz È¯·c'Ó בחמשת האמורים ƒƒ¿≈»
התורה Ú‚Baחומשי eÏÈÙ‡Â]«¬ƒ¿≈«

·È˙k ,‰LÓ ˙‡e·Ï33‡ÏÂ" ƒ¿«…∆¿ƒ¿…
Ï‡¯NÈa „BÚ ‡È· Ì»̃»ƒ¿ƒ¿»≈

‰LÓk הנביאים דברי כן ואם ," ¿…∆
מנבואת  נמוכה בדרגה הם האחרים

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰משה
Ì‰L דברי' שהם הנביאים דברי ∆≈
Bz¯‰'קבלה' È¯·c'Ó ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈»

חומשי  שבחמשת עצמה התורה דברי

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛתורה  למרות ], ««ƒ≈
על  תורה' 'דברי של והייתרון המעלה

זאת  בכל קבלה', ≈ÌL'דברי
‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï "˙B‡·ˆ"¿»…ƒ¿»«»

Âc˜‡,עצמה  ÌÈ‡È·pa Ì‡ŒÈkƒƒ«¿ƒƒ«¿»
ÏÚ ‡È· È¯·„a ‰ÏÚÓ LÈÂ¿≈«¬»¿ƒ¿≈»ƒ«

'‰¯Bz È¯·c' מצינו ואכן ƒ¿≈»
ויתרון  מעלה יש מסויימים שבמובנים

ל'דברי  ביחס אפילו הנביא בדברי

יותר. נעלים כלל שבדרך ¿BÓÎeתורה'
È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰L eÈˆnL∆»ƒ∆»≈«ƒ¿≈

BLBÚ ,‡È· שמים בידי מיתה הוא »ƒ¿
עונש BÚÓ·¯שזהו ¯˙BÈ ‰L»̃∆≈≈≈

‰¯Bz È¯·c ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ34 ««»¿«»ƒ¿≈»
כך, כל חמור בעונש נענש שאינו

‰fÓe העונש חומרת לגבי מההבדל ƒ∆
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈«¿≈«

Ì‚tÏ35 למעלה,בנפש וגם האדם «¿»

חמור  לפגם גורמת הנביא דברי על שעבירה העבירה, ידי על שנוצר כביכול

תורה. דברי על עבירות וכמה כמה ידי על שנגרם הפגם מאשר יותר

‰k¯‡a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ36‰Ê , ¿«ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ«¬À»∆
¯˙BÈ ‰L˜ ‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰ ÏL Ì‚t‰Â LÚ‰L∆»…∆¿«¿»∆»≈«ƒ¿≈»ƒ»∆≈
‰nÎÂ ‰nk) ÏÚ ¯·BÚÓ≈≈««»¿«»

,‰¯Bz È¯·c(Ó,לעיל CiLכאמור ƒƒ¿≈»«»
CLÓ "˙B‡·ˆ" ÌML ‰ÊÏ¿∆∆≈¿»ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈«¿ƒƒ«¿»
שממשיך  כפי עצמה, בתורה נזכר

להלן. ומבאר

Le¯t ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»ƒ≈≈
‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌL כמובא ≈¿»

חכמינו  דברי יסוד על חסידות במאמרי

‰e‡ז"ל  ˙B‡" הקדושֿברוךֿהוא

"צבאות" בשם ««»va·‡הנקרא
"BlL37‡e‰ "‡·ˆ"c eÈ‰Â , ∆¿«¿¿»»

ÌM‰Â ,ÌÈ‡¯· Èeaƒ̄ƒ¿»ƒ¿«≈
‡·va ‡e‰ ˙B‡" - "˙B‡·ˆ"¿»«»»
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ,"BlL∆¿ƒ«»¡…

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL BÓk.הרבים ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»

'¯B‡38,"˙B‡·ˆ" ÌL ÔÈÚa¿ƒ¿«≈¿»
ÔBLÏ ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»¿

,'˙BÏÈÁ',בצבא חילות Ì‰Âכמו ≈¿≈
ה'חילות' של הרוחנית והמשמעות

היא  BÓL˙הללו È„e„b¿≈¿»
‰‡È¯·c ÌÈÎ‡ÏÓe שנמצאים «¿»ƒƒ¿ƒ»

מבין  השני הבריאה, ארבעת בעולם

אצילותֿ הכלליים הרוחניים העולמות

»Œ„vn)L∆ƒבריאהֿיצירהֿעשיה
(ÔÓˆÚ,אלה ומלאכים ‡ÔÈנשמות «¿»≈»

ÏÏk ˙e˜Ï‡ מעולם בשונה ¡…¿»
מארבעה  אחד היותו שעם האצילות

ממש. אלוקות הוא הרי העולמות

ÌL ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈≈
˙BÓM‰ ¯‡LÏ "˙B‡·ˆ"¿»ƒ¿»«≈
הקדושֿברוךֿהוא  של הקדושים

Ïk Èk ,ÔÈ˜ÁÓ ÔÈ‡L שאר ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»
˙BÓM‰"צבאות" השם מלבד «≈

BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓƒ«≈¿
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰L∆¿»»¬ƒ
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dlkמד izeg` ipbl iz`a

ׁשּנּתנה  הּתֹורה וכן אצילּות . ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ'חכמה',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על ונקראת מׁשה 48עלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

אצילּות. ּבחינת היא עבּדי, מׁשה ּתֹורת ְְְֲִִִִִֶַַַֹזכרּו

ׁשם  ּכי "צבאֹות", ׁשם ּבּתֹורה נזּכר לא ְְְִִֵֵֵַָָָָֹולכן

ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על (ּכּנ"ל) מֹורה ְְֵֶַַַָ"צבאֹות"

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמּטה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּׁשּכתּוב 49והּוא  מה וּיאמר 50עלּֿדר" ּביהֹוׁשע ְִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ואמרּו ּבאתי", עּתה ה', צבא ׂשר אני ּכי ְְְֲִִִַַָָָָֹלא,

ז"ל  לא 51רּבֹותינּו רּב מׁשה אבל ּבאתי, "עּתה ְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני מׁשה, ּבימי ּכי ,52קּבלֹו". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הנהגת  וגם אצילּות, ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָהיתה

ה',53הּמלחמֹות  צבא ׂשר עלֿידי היתה לא ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וזהּו54ּכיֿאם לכם". יּלחם "הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

נּסים  היּו יםֿסּוף ּוקריעת מצרים ּׁשּביציאת ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

היּו ׁשּלא לגמרי הּטבע מּדרכי יֹוצאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנגלים

היתה  ׁשהּמלחמה לפי ּכלל, הּטבע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבּוׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן עלֿיד  אצילּות. ּבחינת הוי', ׁשם י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני הסּתּלקּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹלאחרי

ּכפני  יהֹוׁשע "ּפני עלֿידי היתה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻוההנהגה

"עּתה 52לבנה" הוי', צבא ׂשר ּבא ּדוקא אז הּנה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

ׁשהנהגת  (עלֿידי אז ׁשּגם והגם ּבאתי". ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ(ּדוקא)

ּכּמה  היּו הוי') צבא ׂשר עלֿידי היתה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָהּמלחמה

ּכללּות  מּכלֿמקֹום מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנּסים

ּכמֹו ולא הּטבע, ּבלבּוׁשי קצת היתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמלחמה

מּלבּוׁשי  למעלה ׁשהיתה מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה

ׁשם  ענין וזהּו לכם". יּלחם "הוי' לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּטבע

הּוא  "אֹות הּנביאים, עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֶַַָָ"צבאֹות"

ּדבריאהֿיצירהֿ ּבּנבראים ׁשּגם ׁשּלֹו", ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּצבא

מּמׁש יתּבר - הּוא "אֹות יהיה ("צבא") ְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשּיה

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ׁשּלֹו", ּבּצבא -ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹולם  ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה ְְְְְֲִִִִֶַַָָעׂשּיה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– והשפעה גילוי הגילוי,'ÓÎÁ‰'וכן ועניין השכל ÈÁa˙עניין ‡e‰ »¿»¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡ החכמה לספירת במיוחד שייך האצילות עולם הספירות ובסדר ¬ƒ
העשייה). עולם – המלכות היצירה, עולם – המידות הבריאה, עולם – (בינה

‰¯Bz‰ ÔÎÂהקדושֿברוךֿהוא של LÓ‰חכמתו È„ÈŒÏÚ ‰zpL ¿≈«»∆ƒ¿»«¿≈…∆
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜Â¿ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL48‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ" ∆»ƒ¿«…∆
.˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ,"Èc·Ú«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ

‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï ÔÎÏÂ השייכת ¿»≈…ƒ¿»«»
האצילות  "ˆ·‡B˙",לעולם ÌL≈¿»

‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL Èkƒ≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ (Ï"pk)«««≈¿

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL הנפרדים ∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
עצמה, «»¿∆hÓlL‰מהאלוקות
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ עם המאוחד ≈»»¬ƒ

מוחלט  ביטול בו ויש אורֿהאיןֿסוף

e‰Â49‰Ó‡לאלוקות. C¯cŒÏÚ ¿«∆∆«
·e˙kM50¯Ó‡iÂ" ÚLB‰Èa ∆»ƒÀ««…∆

‰zÚ ,'‰ ‡·ˆ ¯N È‡ Èk ,‡Ï…ƒ¬ƒ«¿»«»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"È˙‡a»ƒ¿»¿«≈

Ï"Ê51Ï·‡ ,È˙‡a ‰zÚ"«»»ƒ¬»
"BÏa˜ ‡Ï Ea¯ ‰LÓ ובלשון) …∆«¿…ƒ¿

משה  בימי שבאתי הוא "אני – המדרש

עמו  שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך,

אמר  רבינו שמשה בתורה [כמסופר

במלאך  רוצה שאיננו לקדושֿברוךֿהוא

ילך  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא אלא

והקדושֿברוךֿהוא  ישראל, בני עם

ילכו"], "פני לו ואמר לבקשתו נענה

באתי"). LÓ‰,ועתה ÈÓÈa Èkƒƒ≈…∆
חכמינו  אמרו יהושע לגבי מעלתו שעל

ÈÙkז"ל  ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈
"‰nÁ52 רק שהם יהושע פני לעומת «»

משה  של ובימיו לבנה, «¿«‰È˙‰פני
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¬ƒ¿«

˙BÓÁÏn‰ ˙‚‰‰53 משה בימי «¿»««ƒ¿»
‡·ˆ ¯N È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿≈«¿»

מלאך ‰', BÓkשהוא Ì‡ŒÈkƒƒ¿
·e˙kL54'ÈÂ‰"ֿהקדושֿברוך ∆»¬»»

בעצמו  e‰ÊÂהוא ."ÌÎÏ ÌÁlÈƒ»≈»∆¿∆
על  העניינים בפנימיות »Ó‰הביאור

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaM∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ««
ÌÈÏ‚ ÌÈq eÈ‰ ÛeÒ לעין גלויים »ƒƒƒ¿ƒ

‰eÈכל  ‡lL È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBÈ ולבושים מכוסים ¿ƒƒ«¿≈«∆«¿«¿≈∆…»
‰ÓÁÏn‰L ÈÙÏ ,ÏÏk Ú·h‰ Le·Ïaמצרים יציאת ‰È˙‰בעת ƒ¿«∆«¿»¿ƒ∆«ƒ¿»»»¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ אלא והסתר העלם כל אין שלגביו «¿≈≈¬»»¿ƒ«¬ƒ
לגמרי. לאלוקות בטלה המציאות ‰e˜lzÒ˙כל È¯Á‡Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¬≈ƒ¿«¿

"‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈«»
‰‚‰‰‰Â ישראל בני ‰È˙‰של ¿««¿»»»¿»

ÈÙk ÚLB‰È Èt" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¿À«ƒ¿≈
"‰·Ï52 כשם נמוכה דרגה שזו ¿»»

החמה  לגבי קטן מאור היא שהלבנה

גדול  מאור Âc˜‡שהיא Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«¿»
הקדושֿ ידי על התנהלה לא המלחמה

בימי  אלא הוי', שם בעצמו, ברוךֿהוא

‰ÈÂ',יהושע  ‡·ˆ ¯N ‡a»«¿»¬»»
‰zÚ" יהושע ולא (Âc˜‡בימי «»«¿»

משה) ÌbLבימי Ì‚‰Â ."È˙‡a»ƒ«¬«∆«
Ê‡ יהושע (È„ÈŒÏÚבימי »«¿≈

Ïn‰ ˙‚‰‰LŒÏÚ ‰˙È‰ ‰ÓÁ ∆«¿»««ƒ¿»»»¿»«
'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N È„È בני בידי ולא ¿≈«¿»¬»»

ÌÈqאדם  ‰nk eÈ‰ ונצחונות ) »«»ƒƒ
ŒÏkÓ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«ƒ»
‰˙È‰ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏk ÌB˜Ó»¿»«ƒ¿»»»¿»

‰Ú·h,לפחות  ÈLe·Ïa עם ˜ˆ˙ ¿»ƒ¿≈«∆«
הטבע  בדרכי כלשהי …¿ÏÂ‡אחיזה

‰LÓ ÈÓÈa ‰ÓÁÏn‰ BÓk¿«ƒ¿»»ƒ≈…∆
ÈLe·lÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÌÁlÈ 'ÈÂ‰" ,È¯Ó‚Ï Ú·h‰«∆«¿«¿≈¬»»ƒ»≈

"ÌÎÏ ואתם" ממשיך והכתוב »∆
פעולה  שום תעשו ולא תחרישון"

הטבע. בדרך

ÔÈÚ e‰ÊÂ של והמשמעות התוכן ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚ CLÓpL "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»∆ƒ¿»«

,ÌÈ‡È·p‰ È„È להיות‡e‰ ˙B‡" ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·pa ÌbL ,"BlL ‡·va«»»∆∆««ƒ¿»ƒ
הם  האצילות, מעולם יותר הנחותים

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנבראים 
נבראים ("ˆ·‡") נחשבים שכאמור »»

-נפרדים  ‡e‰ ˙B‡" ‰È‰Èƒ¿∆
,"BlL ‡·va - LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»«»»∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«¿»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שבהם ובנבראים ¿ƒ»¬ƒ»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
של  והכלים הקדושֿברוךֿהוא
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מה n"yz'd ,hay c"ei

"ׂשר  מּבחינת למעלה הּוא זה וענין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָהאצילּות.

הוי'" צבא "ׂשר ּכי ּביהֹוׁשע), (ׁשהיה הוי'" ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֻצבא

הּוא  "צבאֹות" ׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן ,מלא ְְֵֵֵֶַַָָהּוא

ּבעֹולמֹות  ּגם ּכי נמחקין, ׁשאינן ׁשמֹות ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמּׁשבעה

חד". וגרמֹוהי "איהּו נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

עלֿידי  נתחּדׁש "צבאֹות" ּׁשּׁשם מה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָוזהּו

ׁשל  ּבּכלים ׁשּגם המׁשיכּו הּנביאים ּכי ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּנביאים,

התלּבׁשּות  ּתהיה ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָעֹולמֹות

ּכמֹו הּיחּוד, ּבתכלית ּברּוֿהּוא ְְְִִֵַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

נקרא  ועלֿידיֿזה האצילּות, עֹולם ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּכלים

ּבּׁשמֹות  ׁשּנקרא ּכמֹו "צבאֹות", ּבּׁשם יתּבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָהּוא

ׁשל  הּכלים על ׁשּמֹורים וכּו') אלקים ְֱִִִֵֵֶֶַַֹ(אֿל,

ּכי  חד"), וגרמֹוהי ׁש"איהּו (לפי האצילּות ְְְֲִִִִִֶַַָָעֹולם

נׁשמֹות  ּגדּודי 'חילֹות', (לׁשֹון ה"ּצבאֹות" ְְְְֵֵַַָָּגם

עּמֹו 'חד' נעׂשּו הּבריאה) עֹולם ׁשל ְְֲִִִֶַַַַָָָּומלאכים

אֹור' ּב'תֹורה ּבארּכה ּכּמבאר ,83יתּבר. ְְְֲִֵַַָָָָֹֻ

ׁש"איהּוp‰Â‰ז) "צבאֹות" ּבּׁשם הּנ"ל ענין ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַָָ

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְִִַַַָָוגרמֹוהי

צדק'יצירהֿעׂש ה'ּצמח אדמֹו"ר כ"ק ּכֹותב 55ּיה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּזהּו מׁשמע  ׁשּמּזה זה. מצינּו לא חּיים' ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּב'עץ 

מּמה  ּכדמּוכח הּזקן, אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ְְִִִֵֶַַַָָחּדּוׁשֹו

מקֹור  מצּין אינֹו צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשכ"ק

ּׁשם  ׁשל  והעּלּוי החּדּוׁש ּגדל ּומּובן לזה. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹאחר

ּבניֿיׂשראל  עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ"צבאֹות"

זמן  ׁשל ּומּצב ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו
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שכח.55) ס"ע שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נבדלת  מציאות עוד ואין אתו ומאוחד אליו בטל שהכל היינו אחד, הספירות

‰‡ˆeÏÈ˙ממנו  ÌÏBÚa BÓk.ממש אלוקות שהוא ¿¿»»¬ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ כמו בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות אלוקות וגילוי המשכת של ¿ƒ¿«∆

"צבאות" שם עלֿידי הנפעל האצילות, ÈÁaÓ˙בעולם ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰È‰L) "'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N"«¿»¬»»∆»»

ÚLB‰Èa רצה לא רבנו משה ואילו ƒÀ«
לעיל  כמבואר אותו, Èkלקבל ,(ƒ

,C‡ÏÓ ‡e‰ "'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N"«¿»¬»»«¿»
"˙B‡·ˆ" ÌL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈¿»

˙BÓL ‰Ú·MÓ ‡e‰ הקדושֿשל ƒƒ¿»≈
בעצמו ÔÈ˜ÁÓ,ברוךֿהוא ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒ

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb Èkƒ«¿»¿ƒ»
e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬»ƒ

"„Á È‰BÓ¯‚Âֿהקדוש – הוא ¿«¿ƒ«
שדרכם  והכלים בעצמו ברוךֿהוא

כי  ממש אחד הם – הספירות מאירות

וביטול  לגמרי, לאלוקות בטל הכל

יותר  נעלה כזו, בדרגה לאלוקות

מלאך. של מעניינו

"˙B‡·ˆ" ÌMM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆≈¿»
ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙ ולא ƒ¿«≈«¿≈«¿ƒƒ

לעיל, כמבואר משה, בתורת Èkƒנזכר
eÎÈLÓ‰ ÌÈ‡È·p‰ וגילו מלמעלה «¿ƒƒƒ¿ƒ

˙BÓÏBÚ ÏL ÌÈÏka ÌbL∆««≈ƒ∆»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a עולמות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

'עולמות  נחשבים עצמם שמצד

‡Œ¯Bנפרדים', ˙eLaÏ˙‰ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿«¿
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»¿«¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL ÌÈÏka BÓk ,„eÁi‰«ƒ¿«≈ƒ∆»

˙eÏÈˆ‡‰ יתברך אתו המאוחדים »¬ƒ
ההתלבשות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בתכלית, ¿«¿≈∆

האין  בבריאהֿיצירהֿעשיה של סוף

ÌMa C¯a˙È ‡e‰ ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
‡¯˜pL BÓk ,"˙B‡·ˆ"¿»¿∆ƒ¿»

˙BÓMa הנעליםÏŒ‡) של השם «≈≈
החסד, הגבורה ‡ÌÈ˜Ïכלי כלי של ‰ÌÈÏkהשם ÏÚ ÌÈ¯BnL ('eÎÂ ¡…ƒ¿∆ƒ««≈ƒ

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"L ÈÙÏ) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏL בעולם כי  " ∆»»¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«
לעיל  כמבואר סוף, האין עם מאוחדים הכלים גם Ìbהאצילות Èk ,(ƒ«

ÏL ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÓL È„e„b ,'˙BÏÈÁ' ÔBLÏ) "˙B‡·v"‰«¿»¿≈¿≈¿»«¿»ƒ∆
‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ לעיל C¯a˙È,כמובא BnÚ '„Á' eNÚ כיון ) »«¿ƒ»«¬«ƒƒ¿»≈

האצילות  עולם של הביטול כמו מוחלט, בביטול לאלקות שהתבטלו

.'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡·nk«¿…»«¬À»¿»
אור': ב'תורה באריכות מהביאור חלק [להלן,

והם  חיילות. לשון הוא צבאות כי בנביאים שנזכר צבאות שם ענין וזהו ..."

נבראים  והם לגדודיו מספר אין אשר דבריאה, ומלאכים נשמות גדודי

בחינת  שהוא אצילות כמו כלל אלוהות ואינן ממש. ליש מאין ומחודשים

איןֿסוף  אור בהם שיתלבש המשיכו הנביאים ואףֿעלֿפיֿכן ממש אלוהות

וגרמוהי  דאיהו עד דאצילות בכלים שנתלבש כמו היחוד בתכלית ברוךֿהוא

איןֿסוף  האור נקרא שיהיה עד חד

שם  שהוא צבאות בשם בהם המלובש

בחינת  הוא עצמו שהוא התואר

חד  וגרמוהי איהו כענין ממש הצבאות

כו', הדעה הוא עצמו שהוא שבאצילות

דבריאהֿיצירהֿ בכלים מתייחד כך

הצבאות  הוא עצמו שהוא עד עשיה

רק  עצמם בפני נפרדים שהם ולא כו'.

עמהן  שמתייחד אלא אליו שבטלים

עם  הנשמה וחיבור יחוד וכמשל ממש.

והעיקר  הכלי הוא שהגוף שהגם הגוף

עם  מתאחדת זה כל עם הנשמה, היא

ואין  שבגוף הנשמה אדם שנקרא הגוף

וכמו  כו'... עצמו בפני שם להגוף

חכם, בשם חכמה שלמד לאדם שקורין

מהות  היא שלמדה קודם החכמה הנה

והאדם  שלמדה האדם זולת עצמה בפני

החכמה  וכשקנה עצמה. בפני מהות

שם  שהוא החכמה שם על חכם נקרא

עם  למעלה עלֿדרךֿמשל כך התואר.

הם  דבריאהֿיצירהֿעשיה הכלים היות

נשמות  בחינת עצמה בפני מהות

אליו  שבטלים רק נבראים ומלאכים

שהמשיכו  עלֿידי זה כל עם אך יתברך,

איןֿסוף  אור גילוי להיות הנביאים

יחודו  עלֿדרך בהם ברוךֿהוא

הוי"ה  ית' הוא נקרא אז באצילות

יתברך  שהוא התואר שם שהוא צבאות

ואינן  הנ"ל הצבאות עם אחד הוא

כו'"]. נפרדים

‰p‰Â (Êאודות ‰Ï"pעל ÔÈÚ ¿ƒ≈ƒ¿»««
˙BÓÏBÚa Ìb "„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"L "˙B‡·ˆ" ÌMa«≈¿»∆ƒ¿«¿ƒ««¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aבאריכות לעיל Î"˜כמבואר ·˙Bk ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡55'ÌÈiÁ ıÚ'aL מדובר בו האריז"ל מכתבי «¿«∆«∆∆∆¿≈«ƒ

בהרחבה אלה e‰fLבנושאים ÚÓLÓ ‰fnL .‰Ê eÈˆÓ ‡Ï…»ƒ∆∆ƒ∆«¿«∆∆
˜"ÎL ‰nÓ ÁÎeÓ„k ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ÏL BLecÁƒ∆«¿«»≈ƒ¿»ƒ«∆

ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡‰ÊÏ ¯Á‡ ¯B˜Ó ÔiˆÓ BÈ‡ מביא „˜' אלא «¿«∆«∆∆≈¿«≈»«≈¿∆
הזקן. אדמו"ר בשם הדברים ÏLאת ÈelÚ‰Â LecÁ‰ Ï„b Ô·eÓe»…∆«ƒ¿»ƒ∆
‰NÚpL "˙B‡·ˆ" ÌM פעולתוÏ‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ≈¿»∆«¬»«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈

È¯Á‡Ï) ÌÈ‡È·p‰ ÔÓÊ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa Ì‰ Ï‡¯NiL BÓk¿∆ƒ¿»≈≈¿«¬»«»∆¿««¿ƒƒ¿«¬≈
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּנּתנה  הּתֹורה וכן אצילּות . ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ'חכמה',

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על ונקראת מׁשה 48עלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

אצילּות. ּבחינת היא עבּדי, מׁשה ּתֹורת ְְְֲִִִִִֶַַַֹזכרּו

ׁשם  ּכי "צבאֹות", ׁשם ּבּתֹורה נזּכר לא ְְְִִֵֵֵַָָָָֹולכן

ּכמֹו אֹורֿאיןֿסֹוף על (ּכּנ"ל) מֹורה ְְֵֶַַַָ"צבאֹות"

האצילּות. מעֹולם ׁשּלמּטה ּבּנבראים, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּׁשּכתּוב 49והּוא  מה וּיאמר 50עלּֿדר" ּביהֹוׁשע ְִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

ואמרּו ּבאתי", עּתה ה', צבא ׂשר אני ּכי ְְְֲִִִַַָָָָֹלא,

ז"ל  לא 51רּבֹותינּו רּב מׁשה אבל ּבאתי, "עּתה ְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני מׁשה, ּבימי ּכי ,52קּבלֹו". ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

הנהגת  וגם אצילּות, ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָהיתה

ה',53הּמלחמֹות  צבא ׂשר עלֿידי היתה לא ְְְְִֵַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וזהּו54ּכיֿאם לכם". יּלחם "הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

נּסים  היּו יםֿסּוף ּוקריעת מצרים ּׁשּביציאת ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

היּו ׁשּלא לגמרי הּטבע מּדרכי יֹוצאים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹנגלים

היתה  ׁשהּמלחמה לפי ּכלל, הּטבע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּבלבּוׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן עלֿיד  אצילּות. ּבחינת הוי', ׁשם י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חּמה" ּכפני מׁשה "ּפני הסּתּלקּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹלאחרי

ּכפני  יהֹוׁשע "ּפני עלֿידי היתה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻוההנהגה

"עּתה 52לבנה" הוי', צבא ׂשר ּבא ּדוקא אז הּנה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָ

ׁשהנהגת  (עלֿידי אז ׁשּגם והגם ּבאתי". ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ(ּדוקא)

ּכּמה  היּו הוי') צבא ׂשר עלֿידי היתה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָהּמלחמה

ּכללּות  מּכלֿמקֹום מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנּסים

ּכמֹו ולא הּטבע, ּבלבּוׁשי קצת היתה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּמלחמה

מּלבּוׁשי  למעלה ׁשהיתה מׁשה ּבימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמלחמה

ׁשם  ענין וזהּו לכם". יּלחם "הוי' לגמרי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּטבע

הּוא  "אֹות הּנביאים, עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִִֵֶַַָָ"צבאֹות"

ּדבריאהֿיצירהֿ ּבּנבראים ׁשּגם ׁשּלֹו", ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּצבא

מּמׁש יתּבר - הּוא "אֹות יהיה ("צבא") ְְֲִִִֵֶַָָָָָעׂשּיה

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ׁשּלֹו", ּבּצבא -ְְְִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹולם  ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה ְְְְְֲִִִִֶַַָָעׂשּיה
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א.48) פט, שבת וראה כב. ג, 49.37)מלאכי שבהערה היום בעצם וד"ה אוה"ת יד.50)ראה ה, ג.51)יהושע פצ"ז, ב"ר

ב. רפו, זח"ג יח. משפטים ובכ"מ.52)תנחומא א. עה, פ"ג,53)ב"ב (שמו"ר צבאות לשם שייכת (בכלל) שמלחמה אף

יד.54)ו). יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
– והשפעה גילוי הגילוי,'ÓÎÁ‰'וכן ועניין השכל ÈÁa˙עניין ‡e‰ »¿»¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡ החכמה לספירת במיוחד שייך האצילות עולם הספירות ובסדר ¬ƒ
העשייה). עולם – המלכות היצירה, עולם – המידות הבריאה, עולם – (בינה

‰¯Bz‰ ÔÎÂהקדושֿברוךֿהוא של LÓ‰חכמתו È„ÈŒÏÚ ‰zpL ¿≈«»∆ƒ¿»«¿≈…∆
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜Â¿ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL48‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ" ∆»ƒ¿«…∆
.˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ,"Èc·Ú«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ

‰¯Bza ¯kÊ ‡Ï ÔÎÏÂ השייכת ¿»≈…ƒ¿»«»
האצילות  "ˆ·‡B˙",לעולם ÌL≈¿»

‰¯BÓ "˙B‡·ˆ" ÌL Èkƒ≈¿»∆
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ (Ï"pk)«««≈¿

ÌÈ‡¯·pa CLÓpL הנפרדים ∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
עצמה, «»¿∆hÓlL‰מהאלוקות
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ עם המאוחד ≈»»¬ƒ

מוחלט  ביטול בו ויש אורֿהאיןֿסוף

e‰Â49‰Ó‡לאלוקות. C¯cŒÏÚ ¿«∆∆«
·e˙kM50¯Ó‡iÂ" ÚLB‰Èa ∆»ƒÀ««…∆

‰zÚ ,'‰ ‡·ˆ ¯N È‡ Èk ,‡Ï…ƒ¬ƒ«¿»«»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"È˙‡a»ƒ¿»¿«≈

Ï"Ê51Ï·‡ ,È˙‡a ‰zÚ"«»»ƒ¬»
"BÏa˜ ‡Ï Ea¯ ‰LÓ ובלשון) …∆«¿…ƒ¿

משה  בימי שבאתי הוא "אני – המדרש

עמו  שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך,

אמר  רבינו שמשה בתורה [כמסופר

במלאך  רוצה שאיננו לקדושֿברוךֿהוא

ילך  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא אלא

והקדושֿברוךֿהוא  ישראל, בני עם

ילכו"], "פני לו ואמר לבקשתו נענה

באתי"). LÓ‰,ועתה ÈÓÈa Èkƒƒ≈…∆
חכמינו  אמרו יהושע לגבי מעלתו שעל

ÈÙkז"ל  ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈
"‰nÁ52 רק שהם יהושע פני לעומת «»

משה  של ובימיו לבנה, «¿«‰È˙‰פני
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«¬ƒ¿«

˙BÓÁÏn‰ ˙‚‰‰53 משה בימי «¿»««ƒ¿»
‡·ˆ ¯N È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿≈«¿»

מלאך ‰', BÓkשהוא Ì‡ŒÈkƒƒ¿
·e˙kL54'ÈÂ‰"ֿהקדושֿברוך ∆»¬»»

בעצמו  e‰ÊÂהוא ."ÌÎÏ ÌÁlÈƒ»≈»∆¿∆
על  העניינים בפנימיות »Ó‰הביאור

ŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaM∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ««
ÌÈÏ‚ ÌÈq eÈ‰ ÛeÒ לעין גלויים »ƒƒƒ¿ƒ

‰eÈכל  ‡lL È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBÈ ולבושים מכוסים ¿ƒƒ«¿≈«∆«¿«¿≈∆…»
‰ÓÁÏn‰L ÈÙÏ ,ÏÏk Ú·h‰ Le·Ïaמצרים יציאת ‰È˙‰בעת ƒ¿«∆«¿»¿ƒ∆«ƒ¿»»»¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ אלא והסתר העלם כל אין שלגביו «¿≈≈¬»»¿ƒ«¬ƒ
לגמרי. לאלוקות בטלה המציאות ‰e˜lzÒ˙כל È¯Á‡Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿«¬≈ƒ¿«¿

"‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"¿≈…∆ƒ¿≈«»
‰‚‰‰‰Â ישראל בני ‰È˙‰של ¿««¿»»»¿»

ÈÙk ÚLB‰È Èt" È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¿À«ƒ¿≈
"‰·Ï52 כשם נמוכה דרגה שזו ¿»»

החמה  לגבי קטן מאור היא שהלבנה

גדול  מאור Âc˜‡שהיא Ê‡ ‰p‰ƒ≈»«¿»
הקדושֿ ידי על התנהלה לא המלחמה

בימי  אלא הוי', שם בעצמו, ברוךֿהוא

‰ÈÂ',יהושע  ‡·ˆ ¯N ‡a»«¿»¬»»
‰zÚ" יהושע ולא (Âc˜‡בימי «»«¿»

משה) ÌbLבימי Ì‚‰Â ."È˙‡a»ƒ«¬«∆«
Ê‡ יהושע (È„ÈŒÏÚבימי »«¿≈

Ïn‰ ˙‚‰‰LŒÏÚ ‰˙È‰ ‰ÓÁ ∆«¿»««ƒ¿»»»¿»«
'ÈÂ‰ ‡·ˆ ¯N È„È בני בידי ולא ¿≈«¿»¬»»

ÌÈqאדם  ‰nk eÈ‰ ונצחונות ) »«»ƒƒ
ŒÏkÓ ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«ƒ»
‰˙È‰ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏk ÌB˜Ó»¿»«ƒ¿»»»¿»

‰Ú·h,לפחות  ÈLe·Ïa עם ˜ˆ˙ ¿»ƒ¿≈«∆«
הטבע  בדרכי כלשהי …¿ÏÂ‡אחיזה

‰LÓ ÈÓÈa ‰ÓÁÏn‰ BÓk¿«ƒ¿»»ƒ≈…∆
ÈLe·lÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÌÁlÈ 'ÈÂ‰" ,È¯Ó‚Ï Ú·h‰«∆«¿«¿≈¬»»ƒ»≈

"ÌÎÏ ואתם" ממשיך והכתוב »∆
פעולה  שום תעשו ולא תחרישון"

הטבע. בדרך

ÔÈÚ e‰ÊÂ של והמשמעות התוכן ¿∆ƒ¿«
ŒÏÚ CLÓpL "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»∆ƒ¿»«

,ÌÈ‡È·p‰ È„È להיות‡e‰ ˙B‡" ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ‡¯·pa ÌbL ,"BlL ‡·va«»»∆∆««ƒ¿»ƒ
הם  האצילות, מעולם יותר הנחותים

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנבראים 
נבראים ("ˆ·‡") נחשבים שכאמור »»

-נפרדים  ‡e‰ ˙B‡" ‰È‰Èƒ¿∆
,"BlL ‡·va - LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»«»»∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL∆«¿»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שבהם ובנבראים ¿ƒ»¬ƒ»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
של  והכלים הקדושֿברוךֿהוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



dlkמו izeg` ipbl iz`a

ּכפני  מׁשה ׁש"ּפני הּזמן (לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּנביאים

ּומּצב  ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחּמה"),

ּבית  ּבסֹוף ׁשהיּו האחרֹונים הּנביאים זמן ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבּזמן  ועלּֿדרֿזה הּגלּות, זמן ּותחּלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָראׁשֹון

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלאחריֿזה,

[ּדענין  נפרדים נבראים הם עצמם ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָעׂשּיה

האצילּות, ּבעֹולם הּוא חד" וגרמֹוהי ְְְֲִִִַַָָ"איהּו

ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה האחדּות] ְְְְְִִִֶַַַָָעֹולם

הּפרּוׁש ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האצילּות. ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבעֹולם

זאת  ּובכל קדׁש, ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" ְְְִֵֶֶַַָָֹֹלּפסקּֿדין

(ּכבּגמרא  ׁשּלֹו" "צבאֹות ׁשם על על 56נקרא ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  קדׁש,57ׁשם ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" זה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

"איהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהינּו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה חד", ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָוגרמֹוהי

אֹור  המׁשכת עלֿידי  נעׂשה וזה ּכּנ"ל. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּדיׂשראל,

ּביֹותר  עליֹון מּבחינת 58מּמקֹום ּגם ׁשּנעלה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  מׁשה), ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה (ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

ׁשּמּצד  (הינּו "צבאֹות" ׁשם נזּכר לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבּתֹורה

הּוא  חד" וגרמֹוהי ּד"איהּו הענין הּתֹורה, ְְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

"איהּו ׁשּיהיה ּובכדי האצילּות), ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָרק

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְְֲִִִִַַַָָָָוגרמֹוהי

יֹותר. עליֹון מּמקֹום להמׁשי ְְְִִִֵֶַָָצרי

עבֹודת p‰Â‰ח) עלֿידי היא זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

הּבעלֿ ּתֹורת ידּועה ּדהּנה ְְִִֵֵַַַַַָהּברּורים.

ׁשל 59ׁשםֿטֹוב  ּברׁשּותֹו ׁשּנמצא ּדבר ׁשּבכל , ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

לׁשרׁש הּׁשּיכים קדֹוׁשים נּצֹוצין יׁשנם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

על  חסה ׁש"הּתֹורה מה מבאר ּובזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָנׁשמתֹו.

יׂשראל" ׁשל "ממֹונם"),60ממֹונם רק ׁשהּוא (אף ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  (ׁשהרי מֹורה זה יׂשראל, ׁשל הּוא ּדברים) ׁשארי (וכן ׁשהּממֹון מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכי

ּוברּור  נׁשמתֹו, לׁשרׁש ׁשּיכים אּלּו ׁשּנּצֹוצֹות ּפרטית) ּבהׁשּגחה הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהענינים

ּומזּככים  הּנּצֹוצֹות את ׁשּמבררים ועלֿידי מעבֹודתֹו, חלק הּוא אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנּצֹוצֹות
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(56.37 הערה לעיל וראה א. טז, צבאות.57)חגיגה (בפרשתנו) בחי'58)שנקראו להמשיך "שכדי ג), (ס, שם תו"א ראה

הוי'". משם למעלה היינו הוי', על מבחי' להמשיך הוצרך קט.59)צבאות סי' הריב"ש צוואת ריח. סי' טוב שם כתר

וש"נ.60) א. כז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,("‰nÁ ÈÙk ‰LÓ Èt"L ÔÓf‰ רוחנית ירידה של במצב היינו «¿«∆¿≈…∆ƒ¿≈«»

וממשיכים  עבודתם עובדים ישראל בני ומכלֿמקום אלוקות על והסתר והעלם

בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות גם ‰Ìאלוקות Ï‡¯NiL BÓk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆ƒ¿»≈≈
˙Èa ÛBÒa eÈ‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓÊ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆¿««¿ƒƒ»«¬ƒ∆»¿«ƒ

,˙eÏb‰ ÔÓÊ ˙lÁ˙e ÔBL‡ƒ̄¿ƒ«¿««»
נוספת  רוחנית ירידה של שבתקופות

ŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«∆¿«¬≈
,‰Ê בהם שגם יותר מאוחרים בדורות ∆

העלמות  ובכל יש וקשיים, והסתרים

עבודתם  את עובדים ישראל בני זאת

ופועלים  BÓÏBÚa˙כראוי ÌbL∆«¿»
„vnL ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆ƒ«
ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡¯· Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ÔÈÚc]¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«
ÌÏBÚ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡e‰¿»»¬ƒ»

[˙e„Á‡‰ לעיל È‰È‰כמבואר »«¿ƒ¿∆
BÓk "„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"ƒ¿«¿ƒ«¿

.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ
Le¯t‰ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«≈

ÔÈcŒ˜ÒtÏ לפי למעשה, הלכה «¿«ƒ
הגמרא  ‰e‡מסקנת "˙B‡·v"L∆¿»
L„˜ ÌL,הקדושֿברוךֿהוא של ≈…∆

שאינם  השמות משבעת כאחד ונחשב

ÏÚנמחקין  ‡¯˜ ˙‡Ê ÏÎ·e¿»…ƒ¿»«
"BlL ˙B‡·ˆ" ÌL היינו ≈¿»∆

נקרא ),Ób·k)56¯‡הנבראים  וכן ¿«¿»»
Ï‡¯NÈ ÌL ÏÚ57, לעיל כמובא «≈ƒ¿»≈

קשור  זה ששם בחסידות המבואר

הנשמות' Ê‰ל'גדודי Èkƒ∆
,L„˜ ÌL ‡e‰ "˙B‡·v"L∆¿»≈…∆
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ

,"„Á ועילוי בחידוש מדובר וכאמור «
È„ÈŒÏÚמיוחד  ‰NÚ ‰Ê∆«¬»«¿≈

.Ï"pk ,Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»≈««
‰ÊÂ אלוקות המשכת של זה חידוש ¿∆

באצילות  כמו בבריאהֿיצירהֿעשייה

¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈«¿»«
¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ58, למעלה ƒ»∆¿¿≈

האצילות  Ìbמעולם ‰ÏÚpL∆«¬»«
‰˙È‰L BÓk) ‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿∆»¿»

"˙B‡·ˆ" ÌL ¯kÊ ‡Ï ‰¯Bza È¯‰L ,(‰LÓ ÔÓÊa Èel‚a¿ƒƒ¿«…∆∆¬≈«»…ƒ¿»≈¿»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"c ÔÈÚ‰ ,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „vnL eÈ‰)«¿∆ƒ«¿ƒ««»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡e‰ֿבריאהֿיצירה בעולמות קיים לא ואכן «¿»»¬ƒ
Á„"עשיה  È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰iL È„Î·e האצילות ), בעולם כמו ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb«¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰iNÚ¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ עולם מאשר ƒ»∆¿≈
האצילות.

‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«¿»»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
והעלאת  בירור של הרוחנית העבודה

הדברים  לתוך שנפלו הקדושה ניצוצות

ומבאר. שממשיך כפי הגשמיים,

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL59¯·c ÏÎaL גשמי , ≈∆¿»»»

,Ï‡¯NÈ ÏL B˙eL¯a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈLB„˜ ÔÈˆBv ÌLÈ∆¿»ƒƒ¿ƒ

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiM‰ שלמי ««»ƒ¿…∆ƒ¿»
לו  המיוחד החלק והם בהם שמחזיק

שבעולם. הדברים מבין לברר שעליו

¯‡·Ó ‰Ê·e הבעלֿשםֿטוב‰Ó »∆¿»≈«
ÌBÓÓ ÏÚ ‰ÒÁ ‰¯Bz‰"L∆«»»»«»»

"Ï‡¯NÈ ÏL60‡e‰L Û‡) ∆ƒ¿»≈«∆
"ÌBÓÓ" ואפילו ו ¯˜ נפשם לא «»»

גופם  ÔBÓn‰Lלא ÔÂÈkÓ Èk ,(ƒƒ≈»∆«»
ÌÈ¯·c È¯‡L ÔÎÂ) הנכסים כל ¿≈¿»≈¿»ƒ

Ê‰והחפצים  ,Ï‡¯NÈ ÏL ‡e‰ (∆ƒ¿»≈∆
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰L) ‰¯BÓ∆∆¬≈»»ƒ¿»ƒ≈

˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a פי ועל מלמעלה ¿«¿»»¿»ƒ
העליון  ‡elהרצון ˙BˆBvpL (∆ƒ≈

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiL,בפרט «»ƒ¿…∆ƒ¿»
el‡ ˙BˆBv ¯e¯·e דוקא‡e‰ ≈ƒ≈
B˙„B·ÚÓ ˜ÏÁ והשליחות ≈∆≈¬»

בעולם, לו ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמיוחדת
˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL∆¿»¿ƒ∆«ƒ

מהרע  הטוב את ÌÈÎkÊÓe¿«¿ƒמפרידים
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מז n"yz'd ,hay c"ei

ּגם  עּלּוי מֹוסיפים הם לׁשרׁשם, אֹותם ְְֲִִִִֵַַָָָּומעלים

ׁשעלֿידי  מצרים, ּבגלּות היה ׁשּכמֹוֿכן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבֹו.

ׁשאין  ּכמצּולה ׁש"עׂשאּוה מצרים", את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וינּצלּו

ּדגן" ּבּה ׁשאין וכמצּודה ּדגים את 61ּבּה ׁשּבררּו ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

("ּכמצּולה  ּדאתּכסיא לעלמא הּׁשּיכים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּנּצֹוצֹות

לעלמא  הּׁשּיכים והּנּצֹוצֹות ּדגים"), ּבּה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשאין

עלֿידיֿזה  ּדגן"), ּבּה ׁשאין ("ּכמצּודה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדאתּגליא

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּביׂשראל. ּגם עּלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָנעׂשה

מהר"ׁש ּבׁשּלח 62אדמֹו"ר "ויהי ּבענין ּבארּכה ְְְְְֲֲִִַַַַַַַַָֻ

וענפים  ּפארֹות מׁשּלח ׁשהיה העם" את ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּפרעה

ׁשעלֿידי  העם", "את למעלה ּפרי ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָועֹוׂשה

ּבהם  נעׂשה מצרים, ּבגלּות ׁשּבררּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּנּצֹוצֹות

ּגלּות  (ּגּבי ּׁשּכתּוב מה וזהּו ורּבּוי. ְְִֵֶֶֶֶַַָָּתֹוספת

ּבארץ  לי ּוזרעּתיה הּזריעה 63מצרים) ׁשענין , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר זֹורע 64הּוא אדם "ּכלּום ְְֲֵֵַַַַָָ

ׁשּמה 65ּכּור  הינּו, ּכּורין", ּכּמה להֹוציא ּכדי ְְְִִֵֶֶַַַָָאּלא

ּבׁשביל  הּוא מצרים, ּבגלּות נזרעּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּיׂשראל

ּברּור  עלֿידי ּבהם ׁשּנעׂשה הּנּצֹוצֹות.ההֹוספה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכּמה  ּבארּכה מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֻּכמֹו

ּברּור  עלֿידי ׁשּנעׂשית ההֹוספה ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּפרטים

ִַהּנצֹוצֹות.

הּזה,e‰ÊÂט) הּיֹום ּבעצם "ויהי ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִֶֶֶֶַַַַָ

מצרים", מארץ הוי' צבאֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָיצאּו

הֹוציא  הּזה, הּיֹום ּבעצם "ויהי ּכתיב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָואחרּֿכ

על  מצרים מארץ ּבניֿיׂשראל את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהוי'

הם  ,'סמּו' לׁשֹון הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִֵָָָָצבאֹותם",

ונתעּלּו מצרים ּבגלּות ׁשּנתּבררּו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָה'ּצבאֹות'

הוי'" "צבאֹות נקראים ׁשּלכן הוי', ּבׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָליּכלל

הוי' ּבׁשם ונכללים ּוסמּוכים טפלים ׁשהם .66לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותם  ÌL¯LÏמעדנים Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓe,באלוקות ‰Ìלמעלה «¬ƒ»¿»¿»≈

המבוררים  Baהניצוצות Ìb ÈelÚ ÌÈÙÈÒBÓ.אותם המברר באדם ƒƒƒ«
‰È‰ ÔÎŒBÓkL הניצוצות בירור לעניין È„ÈŒÏÚLגם ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a ∆¿≈»»¿»ƒ¿«ƒ∆«¿≈

ÌÈ‚c da ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓk ‰e‡NÚ"L ,"ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ eÏvÈÂ"«¿«¿∆ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ¿»∆≈»»ƒ
da ÔÈ‡L ‰„eˆÓÎÂ¿ƒ¿»∆≈»

"Ô‚c61 הטוב כל את שרוקנו »»
היינו  ‡˙שבמצרים, e¯¯aL∆≈¿∆

‡ÓÏÚÏ ÌÈÎiM‰ ˙BˆBvp‰«ƒ««»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓk") ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»∆≈
˙BˆBvp‰Â ,("ÌÈ‚c da»»ƒ¿«ƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
,("Ô‚c da ÔÈ‡L ‰„eˆÓk")ƒ¿»∆≈»»»

"ברוך  הכתוב מן על ישראל אלוקי ה'

בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם

מכוסה) (עולם דאתכסיא מעלמא

מוסבר  גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא

כשם  כי החסידות בתורת כך על

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם

"יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא

דרגות  יש להבדיל, למעלה, זה דרך  על

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות

האלוקי דאתכסיא", האור ואילו

לנבראים  ומתגלה שיורד המצומצם

כך  ועל דאתגליא" "עלמא נקרא

את  'ניצלו' ישראל שבני כאן מבואר

ניצוצות  את ממנה והוציאו מצרים

כמצולה  – הסוגים משני הקדושה

שבים  ברואים שהם דגים בה שאין

דאתכסיא', 'עלמא את המסמלים

בארץ, הצומח דגן בה שאין וכמצודה

דאתגליא. עלמא את »ŒÏÚהמסמל
Ìb ÈelÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬»ƒ«

Ï‡¯NÈa.המבררים ¿ƒ¿»≈
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿

L"¯‰Ó62ÔÈÚa ‰k¯‡a «¬««¬À»¿ƒ¿«
˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ"«¿ƒ¿«««¿…∆

‰È‰L "ÌÚ‰ פשוטו שלפי פרעה »»∆»»
לפי  אך ישראל, בני של שונא היה

לבני  גורמת הגלות שאדרבה לכך הכוונה הדברים של החיובית המשמעות

שהיה  מפרש העם" את פרעה "בשלח הפסוק ואת מעלה, תוספת ישראל

,"ÌÚ‰ ˙‡" ‰ÏÚÓÏ È¯t ‰NBÚÂ ÌÈÙÚÂ ˙B¯‡t ÁlLÓ¿«≈«…«¬»ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»∆»»
ומעלה  וגדילה צמיחה תוספת ישראל בבני פועל ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLכלומר,

˙BˆBvp‰ האלוקית הקדושה ישראל e¯¯aLשל ÌÈ¯ˆÓ,בני ˙eÏ‚a «ƒ∆≈¿¿»ƒ¿«ƒ
Ì‰a ‰NÚ עצמם ישראל Èea¯Â.בבני ˙ÙÒBz «¬»»∆∆∆¿ƒ

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ישראל בני על ¿∆«∆»
הושע  eÏb˙בנבואת Èab)«≈»

ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe (ÌÈ¯ˆÓ63, ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ»»∆
¯Ó‡Ók ‡e‰ ‰ÚÈ¯f‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯64Ì„‡ ÌeÏk" «≈¿»»
¯ek Ú¯BÊ65 נפח È„kמידת ‡l‡ ≈«∆»¿≈
‡ÈˆB‰Ï מכך שיצמחו מנת על ¿ƒ

,"ÔÈ¯ek ‰nk הוא שכך וכשם «»ƒ
הוא  כך באדמה, זרעים בזריעת במשל

הצמיחה  תוספת לעניין בנמשל גם

בגלות  ישראל בני של ¿»eÈ,‰והמעלה
eÚ¯Ê Ï‡¯NiL ‰nL ידי על ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿¿

ÌÈ¯ˆÓ,הקדושֿברוךֿהוא  ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
‰NÚpL ‰ÙÒB‰‰ ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«»»∆«¬»
.˙BˆBvp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ Ì‰a»∆«¿≈≈«ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL BÓk¿∆¿»≈«¿
ÌÈË¯t ‰nk ‰k¯‡a L"¯‰Ó«¬««¬À»«»¿»ƒ

‰ÙÒB‰‰ ÔÈÚa המיוחדת והמעלה ¿ƒ¿««»»
˙ÈNÚpL ישראל È„ÈŒÏÚבבני ∆«¬≈«¿≈

˙BˆBˆp‰ ¯e¯a העובדה בזכות ≈«ƒ
הבירורים'. 'עבודת את העושים שהם

È‰ÈÂ" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Ë¿∆«∆»«¿ƒ
Ïk e‡ˆÈ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿»
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»≈∆∆ƒ¿»ƒ
ÌˆÚa È‰ÈÂ" ·È˙k CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰ ,‰f‰ ÌBi‰««∆ƒ¬»»∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ï‡¯NÈŒÈa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«ƒ«

,"Ì˙B‡·ˆ ההבדל מובן ומעתה ƒ¿»
נקראים  ישראל שבני השמות שני בין

ו"צבאות", הוי'" "צבאות בהם

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" המילה שבו ƒ¿¬»»
'CeÓÒ'"צבאות" ÔBLÏ וטפל ¿»

הוי', ‰'B‡·v˙'למילה Ì‰ היינו ≈«¿»
שבהם e¯¯a˙pLהניצוצות הטוב ∆ƒ¿»¿

שבהם מהרע ÌÈ¯ˆÓהופרד ˙eÏ‚a¿»ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰ ÌLa ÏÏkÈÏ elÚ˙Â¿ƒ¿«ƒ»≈¿≈¬»»

ממנו, חלק להיות ÈÙÏולהפוך "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»ƒƒ¿¬»»¿ƒ
ÌÈÏÙË Ì‰Lבטלים'ÈÂ‰ ÌLa ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÎeÓÒe66„vÓe . ∆≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬»»ƒ«
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּכפני  מׁשה ׁש"ּפני הּזמן (לאחרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּנביאים

ּומּצב  ּבמעמד הם ׁשּיׂשראל ּכמֹו ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָחּמה"),

ּבית  ּבסֹוף ׁשהיּו האחרֹונים הּנביאים זמן ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבּזמן  ועלּֿדרֿזה הּגלּות, זמן ּותחּלת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָראׁשֹון

ּבריאהֿיצירהֿ ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּלאחריֿזה,

[ּדענין  נפרדים נבראים הם עצמם ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָעׂשּיה

האצילּות, ּבעֹולם הּוא חד" וגרמֹוהי ְְְֲִִִַַָָ"איהּו

ּכמֹו חד" וגרמֹוהי "איהּו יהיה האחדּות] ְְְְְִִִֶַַַָָעֹולם

הּפרּוׁש ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האצילּות. ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבעֹולם

זאת  ּובכל קדׁש, ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" ְְְִֵֶֶַַָָֹֹלּפסקּֿדין

(ּכבּגמרא  ׁשּלֹו" "צבאֹות ׁשם על על 56נקרא ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  קדׁש,57ׁשם ׁשם הּוא ׁש"ּצבאֹות" זה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

"איהּו ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָהינּו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה חד", ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָוגרמֹוהי

אֹור  המׁשכת עלֿידי  נעׂשה וזה ּכּנ"ל. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּדיׂשראל,

ּביֹותר  עליֹון מּבחינת 58מּמקֹום ּגם ׁשּנעלה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  מׁשה), ּבזמן ּבגּלּוי ׁשהיתה (ּכמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּתֹורה

ׁשּמּצד  (הינּו "צבאֹות" ׁשם נזּכר לא ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבּתֹורה

הּוא  חד" וגרמֹוהי ּד"איהּו הענין הּתֹורה, ְְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

"איהּו ׁשּיהיה ּובכדי האצילּות), ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶַָָרק

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות ּגם חד" ְְְְְֲִִִִַַַָָָָוגרמֹוהי

יֹותר. עליֹון מּמקֹום להמׁשי ְְְִִִֵֶַָָצרי

עבֹודת p‰Â‰ח) עלֿידי היא זֹו המׁשכה ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

הּבעלֿ ּתֹורת ידּועה ּדהּנה ְְִִֵֵַַַַַָהּברּורים.

ׁשל 59ׁשםֿטֹוב  ּברׁשּותֹו ׁשּנמצא ּדבר ׁשּבכל , ְְְִִֵֶֶֶָָָָ

לׁשרׁש הּׁשּיכים קדֹוׁשים נּצֹוצין יׁשנם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹיׂשראל,

על  חסה ׁש"הּתֹורה מה מבאר ּובזה ְְִֵֶֶַַַָָָָָָנׁשמתֹו.

יׂשראל" ׁשל "ממֹונם"),60ממֹונם רק ׁשהּוא (אף ְִֵֶֶַַָָָָָ

ּכל  (ׁשהרי מֹורה זה יׂשראל, ׁשל הּוא ּדברים) ׁשארי (וכן ׁשהּממֹון מּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכי

ּוברּור  נׁשמתֹו, לׁשרׁש ׁשּיכים אּלּו ׁשּנּצֹוצֹות ּפרטית) ּבהׁשּגחה הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהענינים

ּומזּככים  הּנּצֹוצֹות את ׁשּמבררים ועלֿידי מעבֹודתֹו, חלק הּוא אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנּצֹוצֹות
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,˙eÏb‰ ÔÓÊ ˙lÁ˙e ÔBL‡ƒ̄¿ƒ«¿««»
נוספת  רוחנית ירידה של שבתקופות

ŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«∆¿«¬≈
,‰Ê בהם שגם יותר מאוחרים בדורות ∆
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BÓk "„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"ƒ¿«¿ƒ«¿
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"˙B‡·ˆ" ÌL ¯kÊ ‡Ï ‰¯Bza È¯‰L ,(‰LÓ ÔÓÊa Èel‚a¿ƒƒ¿«…∆∆¬≈«»…ƒ¿»≈¿»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"c ÔÈÚ‰ ,‰¯Bz‰ ˙ÈÁa „vnL eÈ‰)«¿∆ƒ«¿ƒ««»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ˜¯ ‡e‰ֿבריאהֿיצירה בעולמות קיים לא ואכן «¿»»¬ƒ
Á„"עשיה  È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰È‰iL È„Î·e האצילות ), בעולם כמו ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb«¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰iNÚ¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ עולם מאשר ƒ»∆¿≈
האצילות.

‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰p‰Â (Á¿ƒ≈«¿»»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
והעלאת  בירור של הרוחנית העבודה

הדברים  לתוך שנפלו הקדושה ניצוצות

ומבאר. שממשיך כפי הגשמיים,

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL59¯·c ÏÎaL גשמי , ≈∆¿»»»

,Ï‡¯NÈ ÏL B˙eL¯a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
ÌÈLB„˜ ÔÈˆBv ÌLÈ∆¿»ƒƒ¿ƒ

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiM‰ שלמי ««»ƒ¿…∆ƒ¿»
לו  המיוחד החלק והם בהם שמחזיק

שבעולם. הדברים מבין לברר שעליו

¯‡·Ó ‰Ê·e הבעלֿשםֿטוב‰Ó »∆¿»≈«
ÌBÓÓ ÏÚ ‰ÒÁ ‰¯Bz‰"L∆«»»»«»»

"Ï‡¯NÈ ÏL60‡e‰L Û‡) ∆ƒ¿»≈«∆
"ÌBÓÓ" ואפילו ו ¯˜ נפשם לא «»»

גופם  ÔBÓn‰Lלא ÔÂÈkÓ Èk ,(ƒƒ≈»∆«»
ÌÈ¯·c È¯‡L ÔÎÂ) הנכסים כל ¿≈¿»≈¿»ƒ

Ê‰והחפצים  ,Ï‡¯NÈ ÏL ‡e‰ (∆ƒ¿»≈∆
Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯‰L) ‰¯BÓ∆∆¬≈»»ƒ¿»ƒ≈

˙ÈË¯t ‰ÁbL‰a פי ועל מלמעלה ¿«¿»»¿»ƒ
העליון  ‡elהרצון ˙BˆBvpL (∆ƒ≈

B˙ÓL L¯LÏ ÌÈÎiL,בפרט «»ƒ¿…∆ƒ¿»
el‡ ˙BˆBv ¯e¯·e דוקא‡e‰ ≈ƒ≈
B˙„B·ÚÓ ˜ÏÁ והשליחות ≈∆≈¬»

בעולם, לו ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמיוחדת
˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL∆¿»¿ƒ∆«ƒ

מהרע  הטוב את ÌÈÎkÊÓe¿«¿ƒמפרידים
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dlkמח izeg` ipbl iz`a

ּגם  יׂשראל, עלֿידי ׁשּנתּבררּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומּצד

– מּזֹו ויתרה הוי'". "צבא ֹות נקראים ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

צבאֹותם" על גו' יׂשראל ּבני את הוי' ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ"הֹוציא

הּנּצֹוצֹות  מּבחינת למעלה הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

את 66ׁשּנתּבררּו המבררים הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מהם. למעלה הם הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָהּנּצֹוצֹות,

È‰BÊÂ"צבאֹותם ו"על הוי'" ּד"צבאֹות הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְֲִִַַַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי ּכי "צבאֹות", ְְֲִֵֵַַָָָלּׁשם

"צבאֹות  ּבהוי', והתּכּללּותם הּנּצֹוצֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּבברּור

"על  יׂשראל נעׂשים זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהוי'",

עלֿ הּנה הּנּצֹוצ ֹות, מּבחינת למעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָצבאֹותם",

ּביֹותר  עליֹון מּמקֹום אֹור רּבּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָידיֿזה

ּבגּלּוי), ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּבין  והּמסכים הּפרסאֹות ּכל את ּבֹוקע זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואֹור

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות האצילּות ְְְֲֲִִִִָָָָָָעֹולם

נעׂשה  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָעד

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו חד" וגרמֹוהי ְְְְֲִִִַַָָ"איהּו

הוי'"e‡·e¯י) ּד"צבאֹות (הּׁשּיכּות הענין ≈ְְְֲִִַַָָָָָ

הּנה  יֹותר, ּבעמק "צבאֹות") ְְִֵֵֵֶַָֹלּׁשם

כ"ק  ּומבאר והֹוד'. ּב'נצח הּוא "צבאֹות" ְְְְֵֵֵַָָׁשם

ההּלּולא' יֹום ּב'המׁש אדמֹו"ר ׁשּמּדת 67מו"ח , ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּובׁשביל  הּנפׁש, ּבעצם ּוּמׁשרׁשת נטּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנצח

ולכן  הּנפׁש. מעצם מתּגּלה היא הּמלחמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּצחֹון

נּצחֹון  הּנצח, מּדת ׁשל העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלֿידי

ּומתּגּלה  נמׁש הּבהמית), נפׁש (עם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלחמה

ּבארּכה  ּכּמבאר אֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲֵֵַַַָָֹֻמעצמּות

ּפרטים  ּכּמה (עם יֹותר ּובארּכה ,'ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּב'המׁש

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁשי "צדקת 68נֹוספים) לענין עד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביׂשראל" ּׁשּכתּוב 69ּפרזֹונֹו מה עלּֿדר 'ּפרזֹות', לׁשֹון "ּפרזֹונֹו" "ּפרזֹות 70, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מה  יּובן ועלּֿפיֿזה והגּבלה. מּמדידה למעלה חֹומה, ּבלי ירּוׁשלים" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתׁשב

ידּועה  ּדהּנה "צבאֹות", ׁשם את ממׁשיכים הוי '" ּד"צבאֹות העב ֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשעלֿידי

הּמּגיד  הרב צּדיקים"71ּתֹורת ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ׁשּיׂשראל 72(ּבענין ,( ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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ואילך.67) קעז 68)פי"א ע' אעת"ר [סה"מ תרע"א לציון והביאנו ואילך]. רמא ע' פר"ת [סה"מ פר"ת גו' היום בעצם ד"ה

יא.69)ואילך]. ה, ח.70)שופטים ב, בתחילתו.71)זכרי' לקו"א א. א, שם וראה סע"ג. ב, ב"ר 72)או"ת רפ"ב. רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ìb ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ e¯¯a˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ב'עבודת הניצוצות שבירור באריכות לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿¬»»
המבררים. שהם ישראל בבני וצמיחה וגדילה עילוי פועל הבירורים'

Y BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד נעלית דרגה Èaיש ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰" ƒ≈»ƒƒ¬»»∆¿≈
‡e‰ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ 'Â‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê בדרגת לא ∆∆ƒ¿»≈≈
אלא  עצמם «¿»¿ÏÚÓÏ‰הניצוצות

˙BˆBvp‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ
e¯¯a˙pL66Ï‡¯NiL ÔÂÈkÓc . ∆ƒ¿»¿¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈

,˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó‰ Ì‰≈«¿»¿ƒ∆«ƒ
ולהעלותם  לבררם הכוח להם וניתן

.Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿»≈∆
˙B‡·ˆ"c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ¿
ÌMÏ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ"Â "'ÈÂ‰¬»»¿«ƒ¿»«≈

,"˙B‡·ˆ"ֿבריאה בעולמות המאיר ¿»
האצילות, מעולם שלמטה יצירהֿעשייה

באריכות, לעיל È„ÈŒÏÚכמבואר Èkƒ«¿≈
‰„B·Ú‰ישראל בני e¯·a¯של »¬»¿≈

,'ÈÂ‰a Ì˙eÏlk˙‰Â ˙BˆBvp‰«ƒ¿ƒ¿«¿»«¬»»
עניין את שגורמת ¿B‡·ˆ"ƒ˙עבודה

,"'ÈÂ‰ סמוכים יהיו ש"צבאות" ¬»»
בו ונכללים להוי' ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובטלים

ÏÚ" Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ BÊ ‰„B·Ú¬»«¬ƒƒ¿»≈«
,"Ì˙B‡·ˆ פירושו "על" והלשון ƒ¿»

ÈÁaÓ˙שהם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BˆBvp‰«ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈÎÈLÓÓגילוי לידי ¯Èeaומביאים «¿ƒƒƒ
ÌB˜nÓ ¯B‡ מקור¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ƒ»∆¿¿≈

‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»
Èel‚a ‡È‰L BÓk נמשכת שאינה ¿∆ƒ¿ƒ

כך  כל ‡˙לרדת Ú˜Ba ‰Ê ¯B‡Â ,(¿∆≈«∆
˙B‡Ò¯t‰ Ïk והבדילה" הפסוק (על »««¿»

"פרוכת" אונקלוס תרגם לכם" הפרוכת

"פרסא") –ÌÈÎÒn‰Â העלם ענייני ¿«»»ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙וצמצום ÌÏBÚ ÔÈaL∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כל את ובוקע יורד והאור ¬ƒ»

וההסתרים ÌbLההעלמות „Ú«∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬»ƒ¿«¿ƒ

"„Á הכלים של מוחלט BÓkביטול «¿
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ

˙eÎiM‰) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»««»

ÌL ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ("˙B‡·ˆ" ÌMÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»«≈¿»¿…∆≈ƒ≈≈
'„B‰Â Áˆ'a ‡e‰ "˙B‡·ˆ".לעיל Á"ÂÓכמבואר ˜"Î ¯‡·Óe ¿»¿≈«¿¿»≈

'‡Ïel‰‰ ÌBÈ CLÓ‰'a ¯"BÓ„‡67Áˆp‰ ˙cnL של , במובן «¿¿∆¿≈«ƒ»∆ƒ««≈«
ולנצח  להתגבר ‰LÙpרצון ÌˆÚa ˙L¯Lne ‰ÚeË,האדם של ¿»À¿∆∆¿∆∆«∆∆

‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ
הנצח ÌˆÚÓמידת ‰lb˙Óƒ¿«»≈∆∆

LÙp‰.בגלוי ŒÏÚופועלת ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
,Áˆp‰ ˙cÓ ÏL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ««≈«

) ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv הנשמה של ƒ¿«ƒ¿»»
‰ÈÓ‰a˙),האלוקית  LÙ ÌÚƒ∆∆««¬ƒ

‰lb˙Óe CLÓ נעלה אלוקי אור ƒ¿»ƒ¿«∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,מאד ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈

'CLÓ‰'a ‰k¯‡a ¯‡·nk זה «¿…»«¬À»«∆¿≈
תש"י, לגני' 'באתי «k¯‡·e«¬À‰של

ÌÈË¯t ‰nk ÌÚ) ¯˙BÈ≈ƒ«»¿»ƒ
ÈLe¯„a (ÌÈÙÒB מאמרי »ƒƒ¿≈

כ"ק  של ¿»‡„BÓ"¯החסידות
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)68, ¿»«ƒ¿»≈∆

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿
"Ï‡¯NÈa69ÔBLÏ "BBÊ¯t" , ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿

‰Ó C¯cŒÏÚ ,'˙BÊ¯t'¿»«∆∆«
·e˙kM70·Lz ˙BÊ¯t" ∆»¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯Èפירושו ÈÏaו'פרזות' ¿»»ƒ¿ƒ
,‰ÓBÁ ותוחמת סוגרת שחומה וכיוון »

עניין  היא חומה ללא עיר הרי העיר את

Ïa‚‰Â‰של ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הנצח. מידת של מכוח בא זה וכל

È„ÈŒÏÚM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«¿≈
"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¬»»

ÓÌÈÎÈLÓ גילוי לידי ‡˙ומביאים «¿ƒƒ∆
‰Úe„È ‰p‰c ,"˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ≈¿»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz71 ממעזריטש «»«««ƒ
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa)ֿהקדוש ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«

לברוא  אם כביכול, והתייעץ, ברוךֿהוא

הבריאה  כללות ואת האדם את

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa72,( ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
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מט n"yz'd ,hay c"ei

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ּכל (קדם ׁשּנבראּו קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגם

ּבֹו צּורתם נחקק היה ("נמל" ְְִֶֶַַָָָָָׁשאֹודֹותיו

נמׁש ּבניֿיׂשראל עבֹודת ועלֿידי ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָיתּבר

העבֹודה  עלֿידי ולכן זה. ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּומתּגּלה

זה  ׁשם ּכי "צבאֹות", ׁשם נמׁש הוי'", ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָּד"צבאֹות

ׁשּמבאר  ּוכמֹו והֹוד', ּב'נצח (ּכּנ"ל) ְְְְֵֵֶַַַָהּוא

"צבאֹות"73אאמֹו"ר  ׁשם ׁשאֹותּיֹות ּבארּכה, ְֲֲִֵֶַַָָֻ

על  מֹורים ֹו"ת) ּדאל"ף, יּודי"ן ב' (צ"ב, ְְְִִִֶַָָוסּדרן

[ּב'פרּדס' והֹוד' ּבקּבלה 74'נצח מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְְֵֵַַַַָָָ

ה'ּיסֹוד', ּבספירת ּגם הּוא "צבאֹות" ׁשּׁשם ְְְִִִֵֶַַַָָאיתא,

"צבאֹות" ׁשם ענין הּוא ּכאן ּׁשּנֹוגע מה ְְֲִֵֵֶַַַָָָאבל

ׁשה  ׁשל ּכמ ֹו ׁשּצּורתם  ּומּכיון והֹוד'], ּב'נצח ּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

עלֿידי  לכן (ּכּנ"ל), יתּבר ּבֹו חקּוקה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

ּד'נצח', העבֹודה הוי'", ּד"צבאֹות ְְְֲֲֲִֵַָָָָָָהעבֹודה

(והֹוד'). ּב'נצח ׁשהּוא "צבאֹות" ּׁשם ענין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָנעׂשה

הּמלחמה, ּדנצחֹון העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָוהינּו

ועלֿידי  אֹורֿאיןֿסֹוף, מעצמּות ּומתּגּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָנמׁש

(ּגם) חד" וגרמֹוהי "איהּו נעׂשה זֹו ְְְֲִִַַַַַָָָהמׁשכה

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְֲִִִָָָָּבעֹולמֹות

‰ÊÂ,הענינים ּכל מיטנעמען אּון הּגלּות, ּבזמן הּברּורים עבֹודת על ּכח נֹותן ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּוׂשמלֹות" זהב ּוכלי כסף רמה"75"ּכלי "ּביד ׁשּתהיה העתידה ּבּגאּולה , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצרים, ּביציאת הּגאּולה ׁשהיתה מארץ 76(ּכמֹו צאת ּכימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּגלּות  זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי נפלאֹות) אראּנּו 77מצרים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּפני  לקּבל רמה" ּביד יֹוצאים יׂשראל "ּובני יהיה ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּובפרט

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמׁשיח
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ז. רפד.73)פ"ח, ע' אחרי לזהר, לוי"צ למאו"א 74)לקוטי ובי"נ שם מאו"א גם וראה לסופו). (קרוב פי"ב השמות שער

לה.75)שם. יב, טו.76)בא ז, רפל"ז.77)מיכה תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk Ì„˜) e‡¯·pL Ì„˜ Ìb Ï‡¯NiL של ∆ƒ¿»≈«…∆∆ƒ¿¿…∆»≈∆«ƒ¿«¿¿

האלוקי  ‰È‰האור ("CÏÓ" ÂÈ˙B„B‡L כברBa Ì˙¯eˆ ˜˜Á ∆»ƒ¿«»»∆¿«»»
,C¯a˙È והייתה הבריאה לכל קדמה ישראל בני של שהמציאות כלומר ƒ¿»≈

יכול  הקדושֿברוךֿהוא היה ולכן השתלשלות' 'סדר שנהיה לפני קיימת

כביכול, ישראל, נשמות עם להתייעץ

העולם, את לברוא בכלל »¿ŒÏÚÂהאם
CLÓ Ï‡¯NÈŒÈa ˙„B·Ú È„È¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚ ‰lb˙Óe הקשר של ƒ¿«∆ƒ¿»∆
ישראל  בני של ונעלה עמוק הכלֿכך

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא עם

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»¬»
ÌL CLÓ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»ƒ¿»≈
‡e‰ ‰Ê ÌL Èk ,"˙B‡·ˆ"¿»ƒ≈∆
BÓÎe ,'„B‰Â Áˆ'a (Ï"pk)««¿≈«¿¿

¯"BÓ‡‡ ¯‡·nL73 הגאון ∆¿»≈«¬
הרבי  של אביו יצחק, לוי רבי המקובל

‰k¯‡a,הקבלה פי Bi˙B‡L˙על «¬À»∆ƒ
,·"ˆ) Ô¯cÒÂ "˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ¿»

Û"Ï‡c Ô"È„eÈ אל"ף ·' האות ƒ¿»∆
וקו  למטה ויו"ד למעלה מיו"ד מורכבת

'Áˆבאמצע, ÏÚ ÌÈ¯BÓ (˙"Bƒ«≈«
'Òc¯Ù'a] '„B‰Â74‰nÎ·e ¿¿«¿≈¿«»

,‡˙È‡ ‰Ïa˜a ˙BÓB˜Ó,מובא ¿¿«»»ƒ»
Ìb ‡e‰ "˙B‡·ˆ" ÌML∆≈¿»«
‰Ó Ï·‡ ,'„BÒi'‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««¿¬»«
ÌL ÔÈÚ ‡e‰ Ô‡k Ú‚BpM∆≈«»ƒ¿«≈
Áˆ'a ‡e‰L BÓk "˙B‡·ˆ"¿»¿∆¿≈«
ÏL Ì˙¯evL ÔÂÈkÓe ,['„B‰Â¿ƒ≈»∆»»∆
C¯a˙È Ba ‰˜e˜Á Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»ƒ¿»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,(Ï"pk)««»≈«¿≈»¬»
‰„B·Ú‰ ,"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»»¬»

‰NÚ ,'Áˆ'c ונמשך נפעל ¿≈««¬»
"ˆ·‡B˙"ומתגלה  ÌM ÔÈÚƒ¿«≈¿»

eÈ‰Â .('„B‰Â) Áˆ'a ‡e‰L∆¿≈«¿¿«¿

‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האלוקית הנפש הנפש של על ∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«ƒ¿»»
È„ÈŒÏÚÂהבהמית, ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆≈«¿≈¿«¿≈

"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ BÊ ‰ÎLÓ‰ והתאחדות מלאה ביטול «¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ«
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא עם המציאות כל Œ‰‡È¯aשל ˙BÓÏBÚa (Ìb)«¿»¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»
‰ÊÂ האיןֿסוף מעצמות ההמשכה ¿∆

הניצחון  עבודת ידי Ákשעל Ô˙B≈…«
ÔÓÊa ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬««≈ƒƒ¿«

ÔÚÓÚËÈÓ Ôe‡ ,˙eÏb‰ לקחת «»ƒ¿∆∆
ÛÒÎאיתנו ÈÏk" ,ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

"˙BÏÓNe ·‰Ê ÈÏÎe75, הדברים ¿≈»»¿»
וביררו  ממצרים לקחו ישראל שבני

גם  יהיה וכך לקדושה, והעלו

‰È‰zL ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»∆ƒ¿∆
‰˙È‰L BÓk) "‰Ó¯ „Èa"¿»»»¿∆»¿»
BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿

·e˙kL76ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆»ƒ≈≈¿≈∆∆
(˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈«¬»≈

ומצוות ÔÓÊבתורה CLÓa¿∆∆¿«
˙eÏb‰77‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e «»ƒ¿»¿ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓcהגלות È‰È‰בסוף ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
„Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ È·e"¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï "‰Ó»̄»¿«≈¿≈¿ƒ«
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈«»
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב

dlk izeg` ipbl iz`a

ּגם  יׂשראל, עלֿידי ׁשּנתּבררּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּומּצד

– מּזֹו ויתרה הוי'". "צבא ֹות נקראים ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָיׂשראל

צבאֹותם" על גו' יׂשראל ּבני את הוי' ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ"הֹוציא

הּנּצֹוצֹות  מּבחינת למעלה הם ׁשּיׂשראל זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

את 66ׁשּנתּבררּו המבררים הם ׁשּיׂשראל ּדמּכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מהם. למעלה הם הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָהּנּצֹוצֹות,

È‰BÊÂ"צבאֹותם ו"על הוי'" ּד"צבאֹות הּׁשּיכּות ¿ƒְְְְֲִִַַַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי ּכי "צבאֹות", ְְֲִֵֵַַָָָלּׁשם

"צבאֹות  ּבהוי', והתּכּללּותם הּנּצֹוצֹות ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּבברּור

"על  יׂשראל נעׂשים זֹו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהוי'",

עלֿ הּנה הּנּצֹוצ ֹות, מּבחינת למעלה ְְְְִִִִִֵַַַַָָצבאֹותם",

ּביֹותר  עליֹון מּמקֹום אֹור רּבּוי ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָידיֿזה

ּבגּלּוי), ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ(ׁשּלמעלה

ׁשּבין  והּמסכים הּפרסאֹות ּכל את ּבֹוקע זה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואֹור

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, לעֹולמֹות האצילּות ְְְֲֲִִִִָָָָָָעֹולם

נעׂשה  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ׁשּגם ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָעד

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו חד" וגרמֹוהי ְְְְֲִִִַַָָ"איהּו

הוי'"e‡·e¯י) ּד"צבאֹות (הּׁשּיכּות הענין ≈ְְְֲִִַַָָָָָ

הּנה  יֹותר, ּבעמק "צבאֹות") ְְִֵֵֵֶַָֹלּׁשם

כ"ק  ּומבאר והֹוד'. ּב'נצח הּוא "צבאֹות" ְְְְֵֵֵַָָׁשם

ההּלּולא' יֹום ּב'המׁש אדמֹו"ר ׁשּמּדת 67מו"ח , ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּובׁשביל  הּנפׁש, ּבעצם ּוּמׁשרׁשת נטּועה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהּנצח

ולכן  הּנפׁש. מעצם מתּגּלה היא הּמלחמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנּצחֹון

נּצחֹון  הּנצח, מּדת ׁשל העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלֿידי

ּומתּגּלה  נמׁש הּבהמית), נפׁש (עם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמלחמה

ּבארּכה  ּכּמבאר אֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲֵֵַַַָָֹֻמעצמּות

ּפרטים  ּכּמה (עם יֹותר ּובארּכה ,'ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּב'המׁש

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁשי "צדקת 68נֹוספים) לענין עד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּביׂשראל" ּׁשּכתּוב 69ּפרזֹונֹו מה עלּֿדר 'ּפרזֹות', לׁשֹון "ּפרזֹונֹו" "ּפרזֹות 70, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מה  יּובן ועלּֿפיֿזה והגּבלה. מּמדידה למעלה חֹומה, ּבלי ירּוׁשלים" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּתׁשב

ידּועה  ּדהּנה "צבאֹות", ׁשם את ממׁשיכים הוי '" ּד"צבאֹות העב ֹודה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשעלֿידי

הּמּגיד  הרב צּדיקים"71ּתֹורת ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל "ּבמי ׁשּיׂשראל 72(ּבענין ,( ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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ואילך.67) קעז 68)פי"א ע' אעת"ר [סה"מ תרע"א לציון והביאנו ואילך]. רמא ע' פר"ת [סה"מ פר"ת גו' היום בעצם ד"ה

יא.69)ואילך]. ה, ח.70)שופטים ב, בתחילתו.71)זכרי' לקו"א א. א, שם וראה סע"ג. ב, ב"ר 72)או"ת רפ"ב. רבה רות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ Ìb ,Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ e¯¯a˙pL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ" ב'עבודת הניצוצות שבירור באריכות לעיל שנתבאר וכפי ƒ¿¬»»
המבררים. שהם ישראל בבני וצמיחה וגדילה עילוי פועל הבירורים'

Y BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד נעלית דרגה Èaיש ˙‡ 'ÈÂ‰ ‡ÈˆB‰" ƒ≈»ƒƒ¬»»∆¿≈
‡e‰ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ 'Â‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»

Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê בדרגת לא ∆∆ƒ¿»≈≈
אלא  עצמם «¿»¿ÏÚÓÏ‰הניצוצות

˙BˆBvp‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ
e¯¯a˙pL66Ï‡¯NiL ÔÂÈkÓc . ∆ƒ¿»¿¿ƒ≈»∆ƒ¿»≈

,˙BˆBvp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó‰ Ì‰≈«¿»¿ƒ∆«ƒ
ולהעלותם  לבררם הכוח להם וניתן

.Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿«¿»≈∆
˙B‡·ˆ"c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿ƒ¿
ÌMÏ "Ì˙B‡·ˆ ÏÚ"Â "'ÈÂ‰¬»»¿«ƒ¿»«≈

,"˙B‡·ˆ"ֿבריאה בעולמות המאיר ¿»
האצילות, מעולם שלמטה יצירהֿעשייה

באריכות, לעיל È„ÈŒÏÚכמבואר Èkƒ«¿≈
‰„B·Ú‰ישראל בני e¯·a¯של »¬»¿≈

,'ÈÂ‰a Ì˙eÏlk˙‰Â ˙BˆBvp‰«ƒ¿ƒ¿«¿»«¬»»
עניין את שגורמת ¿B‡·ˆ"ƒ˙עבודה

,"'ÈÂ‰ סמוכים יהיו ש"צבאות" ¬»»
בו ונכללים להוי' ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLובטלים

ÏÚ" Ï‡¯NÈ ÌÈNÚ BÊ ‰„B·Ú¬»«¬ƒƒ¿»≈«
,"Ì˙B‡·ˆ פירושו "על" והלשון ƒ¿»

ÈÁaÓ˙שהם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,˙BˆBvp‰«ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈÎÈLÓÓגילוי לידי ¯Èeaומביאים «¿ƒƒƒ
ÌB˜nÓ ¯B‡ מקור¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ƒ»∆¿¿≈

‰¯Bz‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»
Èel‚a ‡È‰L BÓk נמשכת שאינה ¿∆ƒ¿ƒ

כך  כל ‡˙לרדת Ú˜Ba ‰Ê ¯B‡Â ,(¿∆≈«∆
˙B‡Ò¯t‰ Ïk והבדילה" הפסוק (על »««¿»

"פרוכת" אונקלוס תרגם לכם" הפרוכת

"פרסא") –ÌÈÎÒn‰Â העלם ענייני ¿«»»ƒ
‰‡ˆeÏÈ˙וצמצום ÌÏBÚ ÔÈaL∆≈»»¬ƒ

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כל את ובוקע יורד והאור ¬ƒ»

וההסתרים ÌbLההעלמות „Ú«∆«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
È‰BÓ¯‚Â e‰È‡" ‰NÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬»ƒ¿«¿ƒ

"„Á הכלים של מוחלט BÓkביטול «¿
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ

˙eÎiM‰) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (È≈»ƒ¿»««»

ÌL ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ("˙B‡·ˆ" ÌMÏ "'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c¿ƒ¿¬»»«≈¿»¿…∆≈ƒ≈≈
'„B‰Â Áˆ'a ‡e‰ "˙B‡·ˆ".לעיל Á"ÂÓכמבואר ˜"Î ¯‡·Óe ¿»¿≈«¿¿»≈

'‡Ïel‰‰ ÌBÈ CLÓ‰'a ¯"BÓ„‡67Áˆp‰ ˙cnL של , במובן «¿¿∆¿≈«ƒ»∆ƒ««≈«
ולנצח  להתגבר ‰LÙpרצון ÌˆÚa ˙L¯Lne ‰ÚeË,האדם של ¿»À¿∆∆¿∆∆«∆∆

‡È‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ
הנצח ÌˆÚÓמידת ‰lb˙Óƒ¿«»≈∆∆

LÙp‰.בגלוי ŒÏÚופועלת ÔÎÏÂ «∆∆¿»≈«
,Áˆp‰ ˙cÓ ÏL ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»∆ƒ««≈«

) ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁv הנשמה של ƒ¿«ƒ¿»»
‰ÈÓ‰a˙),האלוקית  LÙ ÌÚƒ∆∆««¬ƒ

‰lb˙Óe CLÓ נעלה אלוקי אור ƒ¿»ƒ¿«∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B,מאד ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈

'CLÓ‰'a ‰k¯‡a ¯‡·nk זה «¿…»«¬À»«∆¿≈
תש"י, לגני' 'באתי «k¯‡·e«¬À‰של

ÌÈË¯t ‰nk ÌÚ) ¯˙BÈ≈ƒ«»¿»ƒ
ÈLe¯„a (ÌÈÙÒB מאמרי »ƒƒ¿≈

כ"ק  של ¿»‡„BÓ"¯החסידות
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)68, ¿»«ƒ¿»≈∆

BBÊ¯t ˙˜„ˆ" ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿
"Ï‡¯NÈa69ÔBLÏ "BBÊ¯t" , ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿

‰Ó C¯cŒÏÚ ,'˙BÊ¯t'¿»«∆∆«
·e˙kM70·Lz ˙BÊ¯t" ∆»¿»≈≈

"ÌÈÏLe¯Èפירושו ÈÏaו'פרזות' ¿»»ƒ¿ƒ
,‰ÓBÁ ותוחמת סוגרת שחומה וכיוון »

עניין  היא חומה ללא עיר הרי העיר את

Ïa‚‰Â‰של ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
הנצח. מידת של מכוח בא זה וכל

È„ÈŒÏÚM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«¿≈
"'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ"c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¬»»

ÓÌÈÎÈLÓ גילוי לידי ‡˙ומביאים «¿ƒƒ∆
‰Úe„È ‰p‰c ,"˙B‡·ˆ" ÌL≈¿»¿ƒ≈¿»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz71 ממעזריטש «»«««ƒ
CÏÓ ÈÓa" ÔÈÚa)ֿהקדוש ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«

לברוא  אם כביכול, והתייעץ, ברוךֿהוא

הבריאה  כללות ואת האדם את

"ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLa72,( ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
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