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‰l‡ מארץ יצאּו אׁשר י ׂשראל ּבני מסעי ≈∆ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

גֹו' ּב'לּקּוטי 1מצרים הּזקן רּבנּו ּומדּיק . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָ

לׁשֹון 2ּתֹורה' ׁשהּוא מסעי", "אּלה לׁשֹון להבין , ְְְְִֵֵֶֶַָָ

והרי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר ּוכתיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָרּבים,

ראׁשֹונה  ּונסיעה יציאה רק הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמארץ

ּבזה  ּומבאר לסּכֹות. מרעמסס ׁשּכל 3ׁשּנסעּו , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ּוׁשנים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעים

ירחֹו. ּבירּדן חנּיתם עד והינּו מצרים", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמארץ

ּבּפסּוק  הּדּיּוק ּגם ׁשּיׁשנֹו להֹוסיף, "ּכימי 4ויׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

רּבים, לׁשֹון "ּכימי" מצרים", מארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַצאת

ּבּזהר  ּבחד 5ּכדאיתא ּדהא ליּה, מּבעי "ּכּיֹום" , ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

הּוא  הענין א נפקּו. יציאת 6זימנא ׁשּמּזמן , ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבימינּו ּבמהרה לבא העתידה ּגאּולה עד ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹמצרים

אמר  ולכן מצרים", מארץ צאת "ימי הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאמן,

נרמז  זה ׁשענין לֹומר, ויׁש רּבים. לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ"ּכימי"

ארּבעים  ׁשּכל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגם

מארץ  יצאּו "אׁשר הּכל נקרא המּסעֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּוׁשנים

ירחֹו, ּבירּדן חנּיתם עד והינּו (ּומֹוסיף) ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָמצרים",

ירּדן  ּבחינת ּבענין מבאר ׁשם ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכי

הּבחינה  וזֹוהי ריח, ּבחינת הּוא ׁש'ּירחֹו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָירחֹו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, והריחֹו7ׁשּתתּגּלה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדמֹורח  גֹו', יׁשּפֹוט עיניו למראה ולא ה' ְְְְְְְִִֵֵַַַָֹּביראת

חנּיתם 8וּדאין  עד "והינּו ׁשּבהֹוספה מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

 ֿ לעתיד ׁשּתתּגּלה הּבחינה (ׁשּזֹוהי ירחֹו" ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבירּדן
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נאמר: מסעי, פרשת בתחילת

'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡1 ולאחר ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ועד  ממצרים מהיציאה ישראל בני של והחניות המסעות של פירוש בא מכן

שנה  ארבעים סיום עם ישראל לארץ הכניסה לקראת יריחו ירדן על החנייה

‰Ô˜fבמדבר. ea¯ ˜i„Óe¿«≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 מאמרי ספר ¿ƒ≈»

בחומשים  התורה פרשיות על חסידות

השירים), (ושיר ויקראֿבמדברֿדברים

ÔBLÏשצריך  ÔÈ·‰Ï הכתוב ¿»ƒ¿
ÔBLÏ ‡e‰L ,"ÈÚÒÓ ‰l‡"≈∆«¿≈∆¿

ÌÈa¯ על מדבר שהכתוב כלומר «ƒ
רבים, בהמשך È˙Îe·מסעות מיד ¿ƒ

ı¯‡Óהפסוק  e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆
,"ÌÈ¯ˆÓ אדמו"ר מדייק כך ועל ƒ¿«ƒ

אומר  הכתוב מדוע ושואל הזקן

רבים בלשון של È¯‰Â"מסעי" המסע «¬≈
¯˜היציאה  ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«

‰BL‡¯ ‰ÚÈÒe ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»
˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó eÚÒpL ואילו ∆»¿≈«¿¿≈¿À

ממצרים  יציאה אינם המסעות שאר כל

שהיציאה  ומאחר נוספים, מסעות אלא

נאמר  מדוע אחד, מסע היא ממצרים

רבים? בלשון מסעי" "אלה

‰Êa ¯‡·Óe3 במענה הזקן אדמו"ר ¿»≈»∆
זו, ÌÈLeלשאלה ÌÈÚa¯‡ ÏkL∆»«¿»ƒ¿«ƒ
˙BÚqÓ‰ בפסוקים המפורטים ««»

מסע  אינם שלמעשה למרות הבאים,

המסעות  אלא לסוכות ממצרים היציאה

הדרך, בהמשך ‰Ïkשעשו ‡¯˜ƒ¿»«…
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

eÈ‰Â ישראל בני שעשו המסעות כל ¿«¿
במדבר דרכם המסע Ú„בהמשך «

הייתה שבסופו ««Ì˙iÁ¬ƒהאחרון
,BÁ¯È Ôc¯Èa הם אלו מסעות כל ¿«¿≈¿≈

ממצרים. מהיציאה נפרד בלתי חלק

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ב'לקוטי המבואר על ¿≈¿ƒ
‰eic˜תורה', Ìb BLiL מעין ∆∆¿««ƒ

"אלה  בכתוב הזקן אדמו"ר של הדיוק

בנבואת eÒta4˜מסעי", האמור «»
לבוא  העתידה הגאולה אודות מיכה ı¯‡Óהנביא E˙‡ˆ ÈÓÈk"ƒ≈≈¿≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ ואומר מדייק והכתוב נפלאות", ¯ÌÈa,אראנו ÔBLÏ "ÈÓÈk" ƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ
השאלה ונשאלת רבים, ימים פני על נמשכת מצרים שיציאת «È‡„kƒ¿ƒ˙‡היינו

fa5e˜Ù‰¯כמובא  ‡ÓÈÊ „Áa ‡‰c ,dÈÏ ÈÚaÓ "ÌBik" , «…««ƒ»≈≈¿»¿«ƒ¿»»¿
יציאת " ולמעשה יצאו, אחת בפעם שהרי לומר) (לכתוב לו צריך כיום"

הכתוב  אומר ולמה ימים, בכמה ולא אחד, ביום אחת, בפעם התרחשה מצרים

רבים? לשון "כימי"

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡6, כמבואר «»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓבחסידות, ˙‡ÈˆÈ ÔÓfnL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b „Ú«¿»»¬ƒ»»…
,ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa הימים כל ƒ¿≈»¿»≈»≈

הללו ˆ‡˙Eהרבים ÈÓÈ" Ì‰≈¿≈≈¿
,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó למעשה כי ≈∆∆ƒ¿«ƒ

הימים  כל נמשכת מצרים ≈«¿ÔÎÏÂיציאת
.ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÈÓÈk" ¯Ó‡»«ƒ≈¿«ƒ

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ שיציאת ¿≈«∆ƒ¿»∆
מיציאת  הימים, כל נמשכת מצרים

הגאולה, ועד Óa‰מצרים Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«¿«
ÏkL '‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»∆»
˙BÚqÓ‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿«ƒ««»
בירדן  החנייה ועד ממצרים מהיציאה

e‡ˆÈיריחו  ¯L‡" Ïk‰ ‡¯˜ƒ¿»«…¬∆»¿
ÛÈÒBÓe) ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒƒ
ב'לקוטי  זה במאמר הזקן אדמו"ר

Ôc¯Èaתורה' Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â (¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈
,BÁ¯Èהיא הזו Èkוההדגשה ¿≈ƒ

ÈËewÏ'a¯‡·Ó ÌL '‰¯Bz ¿ƒ≈»»¿…»
BÁ¯È Ôc¯È ˙ÈÁa ÔÈÚa לפי ¿ƒ¿«¿ƒ««¿≈¿≈

הפנימית, הרוחנית המשמעות

,ÁÈ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ 'BÁ¯i'L∆¿≈¿ƒ«≈«
‰ÈÁa‰ È‰BÊÂ העליונה האלוקית ¿ƒ«¿ƒ»

‰lb˙zLבעולם Œ„È˙ÚÏלמטה ∆ƒ¿«∆∆»ƒ
·e˙kL BÓk ,‡·Ï7 בנבואת »…¿∆»
המשיח מלך על BÁÈ¯‰Â«¬ƒישעיה

'‰ ˙‡¯Èa ישפיע הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«
הריח  בחינת את המשיח מלך על

מזה  וכתוצאה ה', יראת לו ותהיה

ËBtLÈ ÂÈÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈≈»ƒ¿
,'B‚ הגמרא כדברי מלך אלא על

ÔÈ‡cÂהמשיח  Á¯BÓc8 שמריח ¿«¿»ƒ
מראה  לפי (לא ושופט דן היינו ודן,

הריח, פי על אלא) הגשמיות, העיניים

רוחני. ÙÒB‰aL‰באופן ,Ô·eÓ ‰fÓe לגבי הזקן אדמו"ר של והדגשה ƒ∆»∆«»»
‰ÈÁa‰המסעות  È‰BfL) "BÁ¯È Ôc¯Èa Ì˙iÁ „Ú eÈ‰Â"¿«¿«¬ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿ƒ»

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙zL,("ב"ירחו המרומזת הריח Ìbבחינת ˙ÏÏÎ ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…ƒ¿∆∆«
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  אלה מסעי בי ישראל מאמר  ) ג

 ה  ..........  ה "כה'תש , אב-ב' מחם, מסעי- מטותשבת פרשת 

  , מסעי-מטות בת פרשתששיחת   )ד

 ט  .................................  ה"כש, ה'תאב-ב' מחם

 יז  ...............  ב, ח י ךכר מסעיפרשת  ותשיח-ילקוט  )ה

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ו

 כה  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 כו  ..............  מסעיפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ז

  כז  ..........  מסעי פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )ח

 מו  ...............  מסעיפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )ט

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )י

 מז  .....................................  מסעיפרשת לשבוע  

 ז  .............. מסעיפרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יא

 ט  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 סב  ...........  מסעיפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  ) יג

 לאק  ........  מסעיפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יד

 בק  ............  מסעיפרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )טו

  ובים תם וכייאב  )טז

 דק  ...........................  ז פרק  דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  תרומות מסכת  –משיות   )יז

 וק  ..................................................  קהתי אור יב

 סא ק  ........................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) יח

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )יט

 סב ק.............................................  כד ףד עד ח י ףמד

 צאק  ...........................  ת איכהמגילמדרש רבה ל  )כ

  

  

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כא

 ריב  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כב

  יג ר  ................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    בתורים אוו לחייך  הרתולקוטי   ) כג

 טור  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כד

 יחר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כה

 יטר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

  גואל תרל"שמ רתות  )כו

 כר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כז

 כר  ..............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כח

 כבר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )כט

 כהר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 כור  .........................................  ט י קפרק  ותכרוזה ספר  ) ל

  ודש  ק ותרגא  )לא

 טכר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 לג ר  .......................  בית הבחירההלכות  –רמב"ם   )לב

 לה ר  ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 מדר  ................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 מהר  .........................  ב פרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לה

 מור  ......................  מסעיפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 מזר  ............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



ebe'ו mixvn ux`n e`vi xy` l`xyi ipa irqn dl`

מאז  יׂשראל ּבני עבֹודת ּכל ּגם נכללת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלבא),

העתידה, לּגאּולה ועד מצרים מּגלּות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיצאּו

"ימי  מצרים", מארץ יצאּו "אׁשר נקרא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּכל

מצרים". מארץ ְְִִֵֵֶֶַצאת

הּבעלֿׁשםֿטֹוב p‰Â‰ב) ּתֹורת ׁשּכל 9ידּועה ¿ƒ≈ְֵֶַַַַָָ

ּבכל  יׁשנם הּמּסעֹות, ּוׁשנים ְְְְִִֶַַַַָָָָארּבעים

ּבזה  ׁשההתחלה חּייו, ימי ּבמׁש מּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ׁשל  ּומּצב (מּמעמד העֹולם לאויר מיציאתֹו ֲֲִִִִִֶַַַָָָָָהיא

הּיציאה  ּבדּוגמת ׁשּזהּו ּוגבּולים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָמיצרים

עניני  ּפרטי ּכל יׁשנם ימיו ּכל ּובמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּמצרים),

ל"ירּדן  ׁשּבא עד גֹו', מסעי" "אּלה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמּסעֹות,

הריח  ענין ׁשלמּות אצלֹו ׁשּנעׂשה הינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָירחֹו",

יׂשראל  ּבני ּכללּות אצל ׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָכּו',

הוי'", ּביראת ּד"והריחֹו הענין העֹולם ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָּוכללּות

מעׂשרה  למּטה ּבגלּוי ׁשּיּומׁש ּכפי וּדאין, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמֹורח

ּבביאת  והּׁשלמה, האמּתית ּבּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָטפחים

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח

ּוׁשנים LÈÂג) (ארּבעים זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְִִִֵֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשל ּבחּייו ׁשּיׁשנם ְְֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּסעֹות

ּׁשּכתּוב  מה עם את 10מּיׂשראל) מׁשה "וּיכּתב ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

רּבנּו ּדּיּוק ּובהקּדים וגֹו'. למסעיהם" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוצאיהם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּגּבי 11הּזקן לּמה להבין ּדצרי , ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ל"מסעיהם", "מֹוצאיהם" הקּדים מׁשה" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ"וּיכּתב

מסעיהם  "ואּלה ואֹומר הפ ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָואחרּֿכ

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת ,12למֹוצאיהם". ְְֵֵֶֶַַָָ

ּכענין  יׂשראל, נׁשמֹות מקֹור הינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁש"ּמֹוצאיהם"

מימיו,13ׁשּנאמר  יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

לעלֹות  ּכח להם להיֹות ּכדי הארה המׁשי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומּׁשם

(והינּו, "למסעיהם" ׁשּזהּו למעלה, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמּמּטה

הּנסיעה  רצֹונֹוֿלֹומר: "מסעיהם"), ּבׁשביל היא "מּמֹוצאיהם" ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

ׁשּזֹוהי  למֹוצאיהם", מסעיהם "ואּלה נאמר ואחרּֿכ ׁשּמּמּטה. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההעלאה

גֹו', מסעי ׁשּב"אּלה ונמצא, "מֹוצאיהם". לבחינת עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעלּיה
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וש"נ.9) ס"ל. בהוספות טוב שם כתר וראה מסעי. ר"פ אפרים מחנה בדגל ב.10)הובא שם, סע"א.11)מסעי צא, שם

ואילך.12) ד צג, א. צב, יא.13)שם נח, ישעי'
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„ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbÓ e‡ˆiL Ê‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú Ïk»¬«¿≈ƒ¿»≈≈»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«

,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ מיציאת היום,כלומר, ועד ˜¯‡מצרים ‰Ê ÏkL «¿»»¬ƒ»∆»∆ƒ¿»
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈ" ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈ ¯L‡"¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

הזמן. כל נמשכת מצרים יציאת כי

ŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿»««««
·BËŒÌL9ÌÈÚa¯‡ ÏkL ≈∆»«¿»ƒ

˙BÚqn‰ ÌÈLe בפרשה האמורים ¿«ƒ««»
ישראל, עם כללות ÏÎaלגבי ÌLÈ∆¿»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ בפרטCLÓa ∆»ƒƒ¿»≈¿∆∆
ÂÈiÁ ÈÓÈ,הזה בעולם ¿≈«»

‰Êa ‰ÏÁ˙‰‰L הראשון המסע ∆««¿»»»∆
הפרטי  האדם B˙‡ÈˆÈÓבחיי ‡È‰ƒƒƒ»
ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï הלידה בעת «¬ƒ»»

ÌÈ¯ˆÈÓ ÏL ·vÓe „ÓÚnÓ)ƒ«¬»«»∆≈»ƒ
ÌÈÏe·‚e,העיבור בעת שהוא כפי ¿ƒ
e‰fL העולם לאוויר והיציאה הלידה ∆∆

,(ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
ÂÈÓÈ Ïk CLÓ·e האדם של ¿∆∆»»»

ÈÈÚבעולם  ÈË¯t Ïk ÌLÈ∆¿»»¿»≈ƒ¿¿≈
,'B‚ "ÈÚÒÓ ‰l‡" ,˙BÚqn‰««»≈∆«¿≈
,"BÁ¯È Ôc¯È"Ï ‡aL „Ú«∆»¿«¿≈¿≈

BÏˆ‡ ‰NÚpL ,eÈ‰ כל אצל גם «¿∆«¬∆∆¿
בפרט, ‰¯ÁÈיהודי ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿«»≈«

˙eÏÏk Ïˆ‡ ‰NÚpL „ÚÂ ,'eÎ¿«∆«¬∆≈∆¿»
ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎe Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿»»»

ביותר  גדולה למעלה התעלות עד

מלך  על  האמורה המשיח,ומדריגה

˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬ƒ¿ƒ¿«
ÈÙk ,ÔÈ‡cÂ Á¯BÓ ,"'ÈÂ‰¬»»«¿»ƒ¿ƒ

CLÓeiL ישראל בבני הזה העילוי ∆¿«
NÚÓ¯‰ובעולם  ‰hÓÏ ÈeÏ‚a¿»¿«»≈¬»»
ÌÈÁÙË של המציאות בתוך היינו ¿»ƒ

התחתון  הזה «¿»Ïe‡ba‰העולם
˙‡È·a ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈ƒ¿»∆
˙BÚqn‰ ÌÈLe ÌÈÚa¯‡)«¿»ƒ¿«ƒ««»
„Á‡ Ïk ÏL ÂÈiÁa ÌLiL∆∆¿»¿«»∆»∆»

,Ï‡¯NiÓ הבעלֿשםֿטוב כתורת ƒƒ¿»≈
לעיל  e˙kM·האמורה ‰Ó ÌÚ (10 ƒ«∆»

‡˙מסעי בפרשת  ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆
,'B‚Â "Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ»≈∆¿«¿≈∆¿

ומבאר  שממשיך .כפי

˜eic ÌÈc˜‰·e של Bz¯‰'השאלה ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯11 עלֿפי ¿«¿ƒƒ«≈«»≈¿ƒ≈»
הכתוב, לשון LÓ‰"דיוק ·zÎiÂ" Èab ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ»»«≈«ƒ¿……∆

"Ì‰È‡ˆBÓ" ÌÈc˜‰ בני יצאו שמהם המקומות ישראל היינו ƒ¿ƒ»≈∆
"Ì‰ÈÚÒÓ"Ï בני של הנסיעה ‰CÙישראל,מקומות CkŒ¯Á‡Â הכתוב ¿«¿≈∆¿«««»«

הדברים  סדר "l‡Â‰את ¯ÓB‡Â¿≈¿≈∆
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ הקדים «¿≈∆¿»≈∆

ל"מוצאיהם"? "מסעיהם"

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e12 בהמשך ¿««≈»∆
שם, תורה' ב'לקוטי המאמר

"Ì‰È‡ˆBn"L המשמעות לפי ∆»≈∆
הנעלית ‰eÈהפנימית  הדרגה «¿

שהיא  BÓL˙באלוקות ¯B˜Ó¿ƒ¿
¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ï‡¯NÈ13 ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆∆¡«

הגאולה  יעודי בין ישעיה בנבואת

בצחצחות  והשביע תמיד, ה' "ונחך

כגן נפשך  והיית יחליץ, ועצמותיך

Ï‡רווה" ¯L‡ ÌÈÓ ‡ˆBÓÎe¿»«ƒ¬∆…
,ÂÈÓÈÓ e·fÎÈ מים מקור וכמו ¿«¿≈»

תמיד, נובעים אלא מכזבים לא שמימיו

ÌMÓe,ישראל נשמות ממקור ƒ»
CÈLÓ‰ שהקדים) רבינו משה ƒ¿ƒ

ל"מסעיהם") ««∆‰‡¯‰"מוצאיהם"
Ì‰Ï ˙BÈ‰Ï È„k ישראל Ákלבני ¿≈ƒ¿»∆…«

˙BÏÚÏ להתעלות‰hnÓ «¬ƒ«»
"Ì‰ÈÚÒÓÏ" e‰fL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆¿«¿≈∆

הנסיעה  והתקדמות כי עלייה פירושה

‰ÎLÓ‰‰L ,eÈ‰Â)¿«¿∆««¿»»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" נשמות ממקור ƒ»≈∆

"Ì‰ÈÚÒÓ"ישראל  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿≈∆
'לנסוע' כוח להם לתת כדי

¯ˆÓBÏŒBB¯:ולהתעלות  ,(¿«
‰‡ÏÚ‰‰Â ‰ÚÈÒp‰ בני של «¿ƒ»¿««¬»»

(שבאה למעלה hnnL‰ישראל  ∆ƒ«»
והכוחות בכוח  ההמשכה ובעקבות

למטה). מלמעלה מקבלים שהם

‰l‡Â" ¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¡«¿≈∆
È‰BfL ,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ«¿≈∆¿»≈∆∆ƒ

‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰ בני של ממצבם »¬ƒ»ƒ¿«»
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למֹוצאיהם", מסעיהם גֹו' למסעיהם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוצאיהם

חּייו, ימי ּכל ּבמׁש האדם עבֹודת ּכללּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָנרמז

ׁשרׁש ׁשּזהּו רמה', מ'אגרא הּנׁשמה מירידת ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהחל

עד  וכּו', ּבראתּה" "אּתה ואחרּֿכ ְְְְַַַַַַָָָָָהּנׁשמה,

עּמקּתא  לּבירא הּזה 14ׁשּיֹורדת עֹולם ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּדכיון לכן 15הּתחּתֹון, , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

כּו', עבֹודתּה עֹובדת וׁשם עּמקּתא, ּבירא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָנקרא

ּומתעּלה  הּנׁשמה חֹוזרת עבֹודתּה ּגמר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָּולאחרי

כּו'. חּוצבּה ְְִָלמקֹור

מׁשה 16לבאר CÈLÓÓeד) וּיכּתב ּׁשּכתּוב מה «¿ƒְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ְִֶַַָָגֹו',

ּבחקתי" "אם ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכׁשם 17אחר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹֻ

החקיקה, אֹותּיֹות ּבחינֹות, ׁשּתי יׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּבּתֹורה

נאמר  ׁשּבהם ׁשּבּלּוחֹות, האֹותּיֹות "חרּות 18ׁשהן ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

על  נֹוסף ּדבר אינן (ׁשהאֹותּיֹות הּלחת" ִֵֶַַַָָָָָֹֻעל

ׁשּנתּבאר  ּוכמֹו ּובּה, מיּנּה הם אּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהאבן,

החקיקה 19לעיל  ׁשּבאֹותּיֹות הּמדרגֹות ּפרטי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מּיׂשראל  ניצֹוץ ּבכל ּכן - הּכתב ואֹותּיֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָּגּופא),

ּבחינת  והּנה, כּו'. אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַיׁש

לעיל),"מֹוצ  (ּכּנזּכר הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּזהּו איהם", ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל החקיקה אֹותּיֹות מּבחינת 20זהּו ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָ

"טהֹורה  ּבחינת וזהּו עּלאה, ּבטהירּו ּגליפּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָּגליף

עּלאה 21היא" טהירּו מּבחינת ׁשּנמׁשכה ,22,( ְְְְִִִִִִֶַָָָ

אֹותּיֹות  ּבחינת זהּו ּבּגּוף למּטה הּנׁשמה ְְְִִִִֶַַַַַָָָוירידת

מּבחינת 22הּכתב  ההמׁשכה להיֹות ּכדי ולכן, . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

את  מׁשה "וּיכּתב נאמר ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹ"מֹוצאיהם",

אֹותּיֹות  מּבחינת ׁשהמׁשי ּדהינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָמֹוצאיהם",

והּוא  כּו', הּכתב ּבאֹותּיֹות להתלּבׁש ְְְְְֲִִִֵַַַָָהחקיקה

מסעיהם  "ואּלה אחרּֿכ להיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַּכדי

כּו'. ְֵֶָלמֹוצאיהם"
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ב.14) ה, חגיגה פל"ו.15)ראה א.16)תניא צו, ואילך.17)שם א מה, בחוקותי טז.18)לקו"ת לב, זאת 19)תשא ד"ה

ואילך). 47 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת פ"ב התורה א.20)חוקת טו, השחר.21)זח"א בברכת נשמה" "אלקי

א.22) מז, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה,ישראל  שהם מדרגה ÏÚÓÏ‰כפי ÈÁ·Ï˙לדרגה להתעלות „Ú ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

"Ì‰È‡ˆBÓ".הנשמות ‚B',מקור ÈÚÒÓ ‰l‡"aL ,‡ˆÓÂ »≈∆¿ƒ¿»∆¿≈∆«¿≈
,"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ 'B‚ Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆBÓ העניינים בשני »≈∆¿«¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

מלמטה  וההתעלות למטה מלמעלה ההמשכה בכתוב, למעלה האמורים

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÊÓ¯ƒ¿»¿»¬«»»»
ÏÁ‰ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»»≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÓ הזה לעולם ƒƒ««¿»»
ירידה  שהיא שנולד «¿Ó≈ƒ'‡‚¯‡בשעה

'‰Ó¯ נעלית גג דרגה היינו גבוה, »»
‰ÓLp‰באלוקות, L¯L e‰fL∆∆…∆«¿»»

באלוקות, »»»¿CkŒ¯Á‡Âלמעלה
'eÎÂ "d˙‡¯a ‰z‡" כפי «»¿»»¿

'נברא' היא שיורדת שהנשמה ומציאות

למדריגה, BiL¯„˙ממדריגה „Ú«∆∆∆
‡z˜nÚ ‡¯ÈaÏ14,עמוק בור ¿ƒ»«ƒ¿»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ e‰fL∆∆»«∆««¿
ÔÈ‡L ÔÂÈÎc עולםÔBzÁz ¿≈»∆≈«¿
epnÓ ‰hÓÏ15 העולם הוא אלא ¿«»ƒ∆

Èa¯‡ביותר,התחתון  ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»ƒ»
‡z˜nÚ שמסמל ביטוי עמוק, בור «ƒ¿»

בלבד  זו לא כי הדרגות, כל תחתית את

הבור  מזו יתירה אלא בור עמוק,שהוא

ÌLÂ ביותר התחתון BÚ·„˙בעולם ¿»∆∆
ה'd˙„B·Úהנשמה  eÎ',בעבודת ¬»»

d˙„B·Ú ¯Ób È¯Á‡Ïe בעולם ¿«¬≈¿«¬»»
התחתון  ‰ÓLp‰הזה ˙¯ÊBÁ∆∆«¿»»

'eÎ d·ˆeÁ ¯B˜ÓÏ ‰lÚ˙Óeƒ¿«»ƒ¿¿»
באלוקות. למעלה

CÈLÓÓe במאמר „) הזקן אדמו"ר «¿ƒ
תורה' ב'לקוטי עוד Ï16·‡¯זה ¿»≈

על  zÎiÂ·ביאור  ·e˙kM ‰Ó«∆»«ƒ¿…
·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ,'B‚ ‰LÓ…∆«ƒ«∆»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈¿ƒ««¿ƒ

הפותח  Ì‡"ƒבפסוק במאמר
"È˙˜Áa17‰¯BzaL ÌLkL , ¿À…«∆¿≈∆«»

˙Bi˙B‡ ,˙BÈÁa ÈzL LÈ≈¿≈¿ƒƒ
‰˜È˜Á‰ אותיות החקוקות כמו «¬ƒ»

‰‡Bi˙B˙באבן, Ô‰L עשרת של ∆≈»ƒ
Ì‰aLהדברות  ,˙BÁelaL∆«∆»∆
¯Ó‡18"˙Ál‰ ÏÚ ˙e¯Á" ∆¡«»««À…

ÛÒB ¯·c ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡‰L)∆»ƒ≈»»»»
d·e dpÈÓ Ì‰ ‡l‡ ,Ô·‡‰ ÏÚ נפרד בלתי חלק היינו ובה, ממנה «»∆∆∆»≈ƒ≈≈

עצמה, האבן ÏÈÚÏממציאות ¯‡a˙pL BÓÎe19 פרשת שבת של במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ה, זו, שנה ‰È˜Á˜‰חוקת ˙Bi˙B‡aL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»
‡Ùeb עצמם·˙k‰ ˙Bi˙B‡Â הכתב,), כאותיות גם באות התורה אותיות »¿ƒ«¿»

הקלף  ממציאות ונבדלת נפרדת מציאות שהן קלף על הכתובות אותיות כמו

- eÎ'עצמו el‡ ˙BÈÁa ÈzL Ìb LÈ Ï‡¯NiÓ ıBˆÈ ÏÎa Ôk≈¿»ƒƒƒ¿»≈≈«¿≈¿ƒ≈
של  ברמה באלוקות הנשמה דבקות

מוחלט  (בביטול החקיקה' 'אותיות

'אותיות  של ברמה או וכל) מכל

זאת  ובכל דבקות היא שגם הכתיבה'

עצמה. בפני מציאות נשארת הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»≈∆
‰ÓLp‰ L¯L e‰fL למעלה ∆∆…∆«¿»»

e‰Êבאלוקות  ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

מוחלט  וביטול Ê‰דבקות ÏÚL)∆«∆
¯Ó‡20,הבריאה שבתחילת בזוהר ∆¡«

eÙÈÏbהקדושֿברוךֿהוא  ÛÈÏb»ƒ¿ƒ
‰‡lÚ e¯È‰Ëa חקיקה חקק ƒ¿ƒƒ»»

הוא  זה עניין ואמנם העליון בטוהר

בשלב  אבל המציאות, בריאת תחילת

היא  המציאות הדברים בשורש זה,

גדרי  ללא החקיקה' 'אותיות בבחינת

משלה, ÈÁa˙מציאות e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«
"‡È‰ ‰¯B‰Ë"21 כפי הנשמה ¿»ƒ

במקורה  מאד, נעלה באופן שהיא

ÈÁaÓ˙ושרשה, ‰ÎLÓpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«
‰‡lÚ e¯È‰Ë22 העליון ),הטוהר ¿ƒƒ»»

Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ««¿»»¿«»«
·˙k‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa e‰Ê22 ∆¿ƒ«ƒ«¿»

שהוא  לעניין משל כאמור, שהם,

עצמה. בפני מציאות

˙BÈ‰Ï È„k ,ÔÎÏÂ ישראל לבני ¿»≈¿≈ƒ¿
מלמעלה ‰‰ÎLÓ‰למטה  ««¿»»

,"Ì‰È‡ˆBÓ" ˙ÈÁaÓ שורש ƒ¿ƒ«»≈∆
העליון,ומקור  בטוהר »¡∆Ó‡¯הנשמה

,"Ì‰È‡ˆBÓ ˙‡ ‰LÓ ·zÎiÂ"«ƒ¿……∆∆»≈∆
eÈ‰cCÈLÓ‰L מלמעלה וגילה ¿«¿∆ƒ¿ƒ
‡Bi˙B˙למטה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ

‰˜È˜Á‰ ירד הזה העליון שהאור «¬ƒ»
,'eÎ ·˙k‰ ˙Bi˙B‡a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï È„k ‡e‰Â¿¿≈ƒ¿«««
"Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ÈÚÒÓ ‰l‡Â"¿≈∆«¿≈∆¿»≈∆

'eÎ כמבואר למעלה, מלמטה יתעלו מצידם ישראל בני זה ידי שעל כדי

לעיל.

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

85

86



ebe'ח mixvn ux`n e`vi xy` l`xyi ipa irqn dl`

ׁשהעלּיה ÌeiÒ·eה) ואפׁשר ׁשם: הענין ¿ƒְְְֲִִֶֶָָָָָָ

יֹותר  למעלה היא ְְְִֵֵֶַָָ"למֹוצאיהם"

ּבזה, והענין "מּמֹוצאיהם". ּבתחלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמההמׁשכה

מקֹומֹות  ּבכּמה הּנׁשמה 23ּכמבאר ׁשּירידת ׁשּכיון ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היא  ׁשהעלּיה לֹומר אפׁשר אי עלּיה, צֹור ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָהיא

ּכן, ּדאם הּירידה, היתה ׁשּמּׁשם מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָלאֹותֹו

לֹומר  צרי ּכן ועל ׁשּבּירידה, הּתֹועלת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמהי

ׁשהיתה  מּכמֹו יֹותר נעלה למקֹום היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהעלּיה

ּגם  למעלה היא ׁשהעלּיה והינּו, הּירידה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָקֹודם

היא" "טהֹורה ׁשל 24מּבחינת ענין עדין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ

כּו'. ִ'צּיּור'

לעיל LÈÂו) האמּור את ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִֵֵֶַָָ

ּפרׁשת  סֹוף ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵֵַַָָָָֹמהּמבאר

המבאר  עם ּבּמדּבר, ספר סּיּום ּגם ׁשּזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמסעי,

(עלּֿפי  ּבּמדּבר ספר ּבהתחלת ּתֹורה' ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּב'לּקּוטי

ּבסֹופן" ּותחלתן ּבתחלתן, סֹופן "נעּוץ )25הּכלל ְְְְִִִַָָָָָָָָ

הּפסּוק  א 26על מּבן "ׂשאּו לגלּגלתם גֹו' ראׁש ת ְְְְִֶֶַַָָֹֹֻ

ענין  הּוא עׂשרים" (ּד"בן ומעלה ׁשנה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָעׂשרים

הּמֹוחין  ֿ 27ׁשלמּות מּצד הראׁש מעלת ׁשּזֹוהי , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

להעלֹות  ראׁש", את "ׂשאּו נאמר זה ועל ְְְְֱֲֶֶֶַַַַֹעצמֹו,

ׁשם  ׁשּגם יֹותר), למעלה הראׁש את ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּולהגּביּה

ּבענין 28מבאר  לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

למּטה  הּירידה עלֿידי ׁשּנעׂשית .29העלּיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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(23.248 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. 64 ע' תש"ו סה"מ סע"א. עג, בלק לקו"ת ההמשכה 24)ראה ששורש שם, מסעי בלקו"ת

ממוצאיהם  שההמשכה או דא"ק, ג"ר לבחי' היא למוצאיהם דמסעיהם וההעלאה דא"ק, ז"ת מבחי' היא למסעיהם ממוצאיהם

העולמות. דכללות עתיק לבחי' היא וההעלאה העולמות, דכללות אריך מבחי' מ"ז.25)היא פ"א יצירה א,26)ספר במדבר

א.27)בֿג. ב, במדבר לקו"ת "לקשר 28)ראה הוא לגולגלותם גו' ראש את שאו שענין ב) (א, שם להמבואר הכוונה אולי

לבחי' חוצבה.. למקור מעלה למעלה ולהעלותו ולחברו ונפש, בגוף המלובשים ומוחין ראש מבחי' הנמשך התחתון רצון

נשמותיהם  "שירידת ואילך), א (ב, לבאר וממשיך למעלה". נשמתם שרש שהוא עצמם, שלהם גולגולת דהיינו דוקא גולגלותם

שירדה  קודם הנשמה (כי) היא.. עלי' צורך הירידה אך גדולה.. ירידה היא בעוה"ז הבהמית ונפש בגוף להתלבש ישראל של

ישראל  וזהו שבבריאה.. אצילות בחי' כלל השיגה לא בבריאה, שהוא העליון בג"ע כשהיתה ומצוות, התורה לקיים הזה בעולם

מחשבה  בחי' והיינו שבמחשבה, עליונה יותר הבחי' היינו במחשבה ועלה בריאה. בחי' היא מחשבה במחשבה, עלו

נמשך  התומ"צ בקיום בעוה"ז ירידתן ע"י אבל כלל.. השיגו לא אצילות בחי' משא"כ שבבריאה, בריאה שהיא שבמחשבה

(המו"ל). וכו'" ממש דאצילות מ"ד הארת שהוא ועבודתן תורתן זיו (המו"ל).29)להם שלפנינו בהרשימה נמצא ע"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ÌeiÒ·e תורה'‰) LÙ‡Â¯ב'לקוטי :ÌL ייתכן‰iÏÚ‰L ¿ƒ»ƒ¿»»¿∆¿»∆»¬ƒ»
למטה  ישראל בני ומקורם,"Ì‰È‡ˆBÓÏ",של שהם ‰È‡לשורשם עד ¿»≈∆ƒ

שהיא  למדריגה ÏÁ˙a‰מגיעים ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈««¿»»ƒ¿ƒ»
"Ì‰È‡ˆBnÓ" שממנה מהדרגה יותר גבוהה לדרגה מתעלים כלומר ƒ»≈∆

כפי  בתחילה, המשכה להם הייתה

ומפרט. שממשיך

‰nÎa ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó23 החסידות בתורת ¿

‰ÓLp‰ ˙„È¯iL ÔÂÈkL למטה ∆≈»∆¿ƒ««¿»»
ביותר  גדולה ירידה È‰ƒ‡שהיא

‰iÏÚ C¯Bˆ דבר של שבסופו כדי ∆¬ƒ»
אין  כן לא שאם הירידה תתעלה,

שהכוונה  ייתכן לא שהרי כדאית

הירידה, היא הסופית È‡ƒוהמטרה
‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆»¬ƒ»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡Ï דרגה באלוקות אותה ¿»
‰„È¯i‰ ‰˙È‰ ÌMnL∆ƒ»»¿»«¿ƒ»

È‰Óמלכתחילה  ,Ôk Ì‡c ,¿ƒ≈«ƒ
˙ÏÚBz‰ והריווח‰„È¯iaL ואם «∆∆∆«¿ƒ»

הייתה הע  שבו המקום עד רק היא לייה

מכל  אין הירידה, קודם בתחילה,

ריווח, שום ˆ¯CÈהעניין Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ
ÌB˜ÓÏ ‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ«∆»¬ƒ»ƒ¿»
‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ¿∆»¿»
,eÈ‰Â ,‰„È¯i‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»¿«¿

‰iÏÚ‰L אחרי הנשמה סיום של ∆»¬ƒ»
הזה  בעולם ÏÚÓÏ‰שליחותה ‡È‰ƒ¿«¿»

"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁaÓ Ìb24 «ƒ¿ƒ«¿»ƒ
הירידה, קודם מקורה הוא ∆∆e‰fLשם

היא' 'טהורה בחינת ÔÈÚגם ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿»
'¯eiˆ' ÏL מסויימת eÎ'.והגדרה ∆ƒ

˙‡ ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿«≈∆
,ÈÚÒÓ ˙L¯t ÛBÒ '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰Ó ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈≈«¿…»¿ƒ≈»»»««¿≈

e‰fL'תורה ב'לקוטי זה ÌeiÒמאמר Ìb כלÌÚ ,¯a„na ¯ÙÒ ∆∆«ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ

ÈtŒÏÚ) ¯a„na ¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰a '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰«¿…»¿ƒ≈»¿«¿»«≈∆«ƒ¿»«ƒ
"ÔÙBÒa Ô˙ÏÁ˙e ,Ô˙ÏÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ" ÏÏk‰25 יש כלומר, «¿»»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»

להתחלה  הסוף בין מיוחד ‰eÒt˜קשר ÏÚ במדבר 26) "e‡Nבפרשת ««»¿
'B‚ L‡¯ ישראל הציווי ‡˙ בני את ÌÈ¯NÚלמנות ÔaÓ Ì˙ÏbÏ‚Ï ∆…¿À¿¿…»ƒ∆∆¿ƒ

"ÌÈ¯NÚ Ô·"c) ‰ÏÚÓÂ ‰L»»»«¿»¿∆∆¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙eÓÏL ÔÈÚ ‡e‰27, ƒ¿«¿≈«ƒ

עלֿפי  שם תורה' ב'לקוטי כמבואר

בן  עשרים... במילואו "יו"ד קבלה,

מוחין  המילוי עם יו"ד בו מאיר עשרים

נו"ן  ה"א מבחינת שלמעלה דאבא

הנמשכים  שערים שהם בינה שערי

אזי  למדות, המושג שכל מהבינה,

מה  העליון רצון לגולגלותם ההעלאה

מבן  בחכמה... כלל מושג שאינו

לישא  יכולים דוקא ומעלה שנה עשרים

לבחינת  שלו מוחין כי בחינת הכתר

ועולה  לכתר יותר קרוב החכמה אור

המסתעפים  כל עולה עמו וגם ראשונה

מבן  פחות מהֿשאיןֿכן כו'... ממנו

דאבא  מוחין מבחינת לו שאין עשרים

עדיין  דאמא מוחין בחינת רק עדיין

יכלו  ולא הכתר אור מבחינת הוא רחוק

כו'", לגולגלותם È‰BfL∆ƒלהעלותו
המוחין  ‰¯‡Lשלימות ˙ÏÚÓ«¬«»…

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿¿«∆∆¡«
˙BÏÚ‰Ï ,"L‡¯ ˙‡ e‡N"¿∆…¿«¬
‰ÏÚÓÏ L‡¯‰ ˙‡ dÈa‚‰Ïe¿«¿ƒ«∆»…¿«¿»

ÌL ÌbL ,(¯˙BÈ'תורה ב'לקוטי ≈∆«»
במדבר  Ó28C¯cŒÏÚ·‡¯פרשת ¿…»«∆∆

ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈

‰hÓÏ ‰„È¯i‰29 שיש ונמצא «¿ƒ»¿«»
בשניהם  כי לסופם במדבר לספר תורה' ב'לקוטי המאמרים התחלת בין קשר

למטה. מהירידה כתוצאה שנעשית עלייה על מדובר

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


