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על שלקתה לפי מרים לפרשת מרגלים

הללו ורשעים באחיה שדיברה דיבה עסקי

מוסר: לקחו ולא ראו

הוא ישראל לארץ הכניסה עיקר א.
השבירה לתקן כדי

ענבים.והימים ביכורים מש"כימי ידוע

ע'קודים הוא ענבים שר"ת ב'צמח'

כל כי מ'לכות. י'סוד ב'רודים נ'קודים

בסוד עקודים מלכות, ביסוד נכללים העולמות

וברודים מלכות, בסוד נקודים פה, מלכות

אבינו אברהם אבות, ג' סוד והוא יסוד. בסוד

עולם ויצחק העקודים, עולם בבחי' הוא

ביצחק תלויה הגאולה שעיקר הנקודים,

ז"ל רבותינו שאמרו כמו ע"ב)אבינו פט ,(שבת

הנקודים. שבעולם השבירה לתקן והיינו

עולם האצילות, עולם בחי' אבינו ויעקב

הברודים.

כוונותוכמ"ש בסוד האריז"ל רבינו

תרועה, שברים תקיעה השופר,

את להמתיק ויעקב אברהם לחבר שמכוונים

ע"י הוא התיקון עיקר כי אבינו. יצחק

יצחק. את שממתיקים

להעלותכי הוא בעולם האדם עבודת עיקר

יצחק, עקידת סוד ע"י הק', השכינה

שהוא הנקודים שבעולם הגבורות להמתיק

יצחק. בסוד

גלויותועולם הד' על מרמז הנקודים

את שלח השי"ת כי לתקן. שצריך

ואדום. יון, מדי, בבל, גלויות, בד' ישראל

כי ב"ן. מ"ה ס"ג ע"ב בחינות בנים, ד' כנגד

בבחי' בגלות. הפה לתקן הוא התיקון עיקר

מדוע יודעים אנו שאין לשאול, יודע שאינו

סוד והוא זמן, הרבה כ"כ מתארך הגלות

שלא לשאול, יודע אינו בחי' וחתום, סתום

נתגלה. לא עוד משיח מדוע יודעים

שצריךוהימים היינו ענבים, ביכורי ימי

בבחי' ישראל לארץ להכנס
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עולם לתקן ישראל בארץ שנכנסים מרגלים,

דא"ק מטבור הרגלים, בסוד שהוא הנקודים

לעורר ענבים, ביכורי זמן והוא ולמטה.

ג' בכח וברודים נקודים עקודים של התיקון

ויעקב. יצחק אברהם אבה"ק

כל סובב סוד שגילה כלב. ויהס ב.
ולא הכל לתקן יכולים שבזה עלמין

מהענקים לפחד

פחדכשנכנסו עליהם נפל ישראל לארץ

שיש השבירה ענין שהוא גדול.

ועכ"ז האדם. את ששוברים הנקודים, בעולם

גם אותו כששוברים שאפי' לדעת צריך הוא

שעיקר ידע לקדושה, להכנס מחפש כשהוא

יפונה בן כלב כעבודת ברודים, הוא התיקון

כלב' 'ויהס בו ל)שנאמר יג, בסוד(במדבר הוא

שצריך עלמין, כל סובב על שמרמז ס' האות

מטעם למעלה לו יעזור שהשי"ת להאמין

כל הסובב כח שהוא ברודים. בסוד ודעת,

כלב', 'ויה-ס סוד והוא השבירה. לתקן עלמין

עלמין. כל סובב הס', התגלות שהמשיך

'והיאוכשרצו רבינו משה אמר לעלות

תצלח', לז)לא יד, אי(במדבר כי

השראת בלי ישראל לארץ להכנס אפשר

'והיא של סוד יש אבל הק'. ,לא'השכינה

כי תצלח, דייקא עי"ז ב"ם, א"ל אותיות בסוד

לדעת צריך אחד כל כי להצליח. תוכל כן בזה

את ושוברים הכלים, שבירת שישנה שהגם

סובב בסוד יתחזק אם אבל צד, מכל האדם

בועז כקדושת דקדושה, בעזות עלמין כל

סוד שהוא רבינו, משה באור דבוק שהוא

סובב ענין שהוא רדל"א עד שעולה אבא יסוד

בא הוא בביטול כשיתדבק עלמין, כל

מאד חזקה באמונה דקדושה ועזות לתקיפות

וכל המצבים, בכל לעזור יכול שהשי"ת

מבין ואז הסט"א. של דמיון רק היא ההסתרה

תצלח', - לא 'והיא הוא האמיתי שהפירוש

גמ בביטול ה'לא', לעולם בזהכשעולה ור,

יצליח. בודאי

צריךאלא מוסר. לקחו ולא ראו שהרשעים

עולם הראיה עולם 'ראו', בחי' להיות

ומבוטל בטל היה רבינו משה כי החכמה.

חכמה מפנימיות שעלה עד הביטול, בתכלית

דעתיק ג"ר לסוד עלה אז עתיק, לפנימיות

כח מקבלים שמשם עלמין, כל וסובב

ובזה באמת. הבורא רצון להשיג ותקיפות

המאירה. באספקלריה להיות זכה

ויה-ס,והוא בחי' להמשיך, רצה שכלב מה

ולא עלמין, כל סובב גלוי להמשיך

בודאי השי"ת כי ונפילים, ענקים משום לפחד

התקיפות בכח והוא בשלימות. לנו יעזור

הביטול ע"י שזוכים דקדושה והעזות

האמיתי.

לעזות זוכים להשי"ת הביטול ע"י ג.
המניעות כל נגד דקדושה ותקיפות

בכחוגם מ"מ שלם, היחוד שאין כשנדמה

כי ענין, בכל הכל לתקן יכולים בועז

הגמור מביטול שנמשך דקדושה העזות

הביטול התחברות בחי' הוא לאלקות,

חכמה בחינות התחברות היינו והעזות,

גנוזה שהמלכות דעתיק, בג"ר כאחד ובינה

מאד קשה עזות הגמור לצדיק ויש ברדל"א,

עזות לו ויש מהסט"א, מתפעל ואינו

נגד לעמוד מהשכל, למעלה דקדושה

עלמין. כל הסובב מאור נמשך שזה הסט"א.

הפועל אל מכח הקדושה להוציא זוכה ובזה

הסוף. עד
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צוחקוזהו שהצדיק צחוק, בחי' יצחק, סוד

הבעש"ט כדפי' ההסתרה, כל על

הנקודים מעולם מפחד אינו האמת שהצדיק

בסובב הדביקות בכח הברודים, בעולם ודבוק

סוד מגלה שבזה דקדושה, בעזות עלמין, כל

העוונות. כל לתקן כח ונשפע הכללי התיקון

בטל שהוא ע"י בתכלית. הקדושה ולהשלים

'והיא בבחי' הגמור, כאין להשי"ת ומבוטל

בכחות היינו לעלות' 'ויעפילו בבחי' לא לא',

בודאי אזי הגמור, ביטול בבחי' אלא עצמיים,

לעלות יזכה האמת, הביטול בכח כי תצלח, -

העבר. כל ולתקן

דקדושה,כי העזות מידת את אוהב השי"ת

חז"ל ע"ב)(ביצהכמ"ש עזיןכה ישראל

להתמיד יכול אינו כשאדם גם שבאומות,

הצדיקים אזי הגמרא, מבין ואינו בתורה

ובזה להשי"ת, ויותר יותר להתבטל מלמדים

והעבודות הקדושות לכל להכנס יזכה

אותך, להרים יכולה הק' השכינה כי שבעולם.

שתתבטל ע"י היינו 'לא', ע"י 'והיא', בחי'

הק', בשכינה תלוי הכל כי ית"ש. לאלקותו

מרות, נמשך בועז של העזות כח וכל

הק'. מהשכינה

היינו האשה, אחר ההליכה איסור ד.
ההרגשות אחר ללכת איסור

העצמיים

סא.)ארז"ל היה(ברכות הארץ עם מנוח

אשתו. אחרי מנוח וילך בו שנאמר

הוא התכלית עיקר כל הלא כי צ"ע ולכאו'

ה' אחרי כמ"ש הק', השכינה אחרי ללכת

תלכו ה)אלקיכם יג, כתיב(דברים כלב אצל וכן .

אחרי' כד)'וימלא יד, יש(במדבר מדוע וא"כ .

שבלי אלא אשתו. אחר ללכת לא איסור

בחי' של ד"א תוך להכנס אסור הברית קדושת

אין שאם הלכה, של אמות ד' בסוד השכינה,

בבחי' שהוא הקדושה, בתכלית מתנהג האדם

קודש שהיה כמנוח שהוא ואפי' הארץ, עם

של לכוונות זכה שלא כיון מ"מ הקדשים,

הותר לא לכן הגמור, בביטול אבינו אברהם

שההולך כמו והוא השכינה, אחר ללכת לו

פוסקים ויש גמור. איסור שהוא האשה אחר

מייסור כי ד"א. בתוך רק הוא שהאיסור דס"ל

ול תמיד. השכינה אחר דייקא הולך רק הוא

השכינה, אחר ללכת לו הותר לא לכן הגמור,

גמור. איסור הוא האשה אחר שההולך כמו

זוכה בשלימות הברית לקדושת זוכה שהוא

בתכלית לשכינה וזוכה הלכה, של אמות לד'

הוא אדרבה ואזי הגומר, בביטול הקדושה

תמיד. השכינה אחר דייקא הולך

ישוכמו אחד כל שלא היין, שתיית בסוד

דייקא הענין ואין יין. לשתות הכח לו

ענין שהוא אלא בפשטות, היין לשתות

הולכים הצדיקים איך האדם רואה שלפעמים

אחר הולך בבחי' שלהם, ההרגשים אחרי

הרי בשלימות, לכך זוכה אינו ואם אשתו.

אחר ללכת אסור כי ח"ו, לגהינם נופל

ולשאול בתוה"ק לעיין רק עצמיים, הרגשים

ההרגשות אחר שהולך הצדיק כי הצדיקים.

של אמות ד' בכל שבקי אחר הוא דקדושה,

הק' בשכינה ודבוק כשרואההלכה, ואז ,

אחר ללכת ענין לו יש תורה ע"פ שהכל

שלו. ההרגשים בחי' שהוא השכינה,

ד"א, בתוך הוא האיסור עיקר ה.
אמות ד' ע"פ מתנהג כשאינו היינו

התורה הלכות של

כשזהכי היינו ללכת. אסור אמות ד' בתוך

אחר והולך הלכה, של אמות לד' נוגע
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נופל ח"ו אזי התורה, אור בלי שלו ההרגשים

בשלימות מתנהג אינו אם כי לגהינם.

הרגשותיו. אחר ללכת יכול אינו הקדושה

אחרוהמרגלים ללכת שיכולים סברו

להם היה כי השכינה,

להיות אפשר שאי לא"י, כשנכנסו הרגשה

מעשי אחר לחקות שיוכלו וסברו שם.

אחר לפעמים שהולכים הצדיקים

לגמרי. אחר ענין הוא שבאמת הרגשותיהם,

שדבוקים התכלת, לסוד זוכים הצדיקים כי

בכל ומתנהגים בשלימות, האמיתי בתכלית

לרגע יוצאים ואין הלכה, ע"פ תנועה

תנועה ובכל רגע בכל ומתנהגים מהתוה"ק,

שרוצה לפעמים יש ולכן גדולה. בקדושה

אור בבחי' שיתנהגו ענינים בכמה השי"ת

הרה"ק בספרי כמובא הקודש, רוח של

כשדבוק זה וכל צדוק. ר' והרה"ק מאיז'ביץ

לרגע יוצא ואינו הלכה, של אמות בד'

ועי"ז בקדושה. רק פעולותיו וכל מהתוה"ק,

לקיים זוכים ואזי באמת, הק' בשכינה דבוק

אחר שהולכים תלכו', אלקיכם ה' 'אחרי

בועז כמו דקדושה. לעזות זוכים ואזי השכינה,

התקשרותו ע"י דקדושה עזות שקיבל

זוכים ובזה רות. בחי' שהיא הק' לשכינה

כראוי. הקדושה להשלים

יזכה ולתוה"ק, לצדיק הביטול ע"י ו.
התהום מעומק אפי' להתעלות

אחרובזה הנסכים מצוות סמיכות נבין

אלקיכם ה' דקדואחרי ההר מעשה

כשרואה ז עגמרי. תנועה בכל תלכו,'נהגים

ע"ג מתנסכים הנסכים כי עמרגלים, שהכל

לעומק עד השיתין ע"י ויורדים המזבח

שנפלו הנשמות ולהעלות לטהר התהום,

באמונה להדבק שיזכו רבה. תהום לעמקי

שבטל האמת להצדיק ההתקשרות ובקדושת

תהום לעמקי שנפלו אפי' כי לאלקות. ומבוטל

עליה. להם יש רבה

שוזהו אמות ד' הליכותבחי' בחי' הלכה, ל

השכינה, אחר הולך הצדיק שאז עולם,

הגמור לא', 'והיא בחי' וזהו להעלותה.

ומבוטל שבטל האמת הצדיק קדושת

כשדבוק לו רבה. תהום עמקי לאלקות.

שיזכה ל'תצלח', יזכה באמת, באמונה

והעבודה. התורה חלקי בכל להצליח

מקושר כשאינו לעלות' 'ויעפילו ז.
הצלחה לו אין ולצדיק, לתוה"ק

וליחוד לאמונה בעלייתו

בריתויעפלו וארון ההר ראש אל לעלות

המחנה מקרב משו לא ומשה ה'

לשון - ויעפלו פרש"י: מד): יד, (במדבר

עזות לשון עפלה. הנה ב) (חבקוק וכן חוזק

לב) (ישעיה ציון בת עופל ד) (מיכה וכן

לשון מפרשו תנחומא ומדרש ובחן. עופל

ברשות: שלא חשכים הלכו אופל

בבחי'כי צ"ל האמיתית העליה כל

ומשה. ה' ברית לארון ההתקשרות

לעלות', 'ויעפילו בבחי' כשהוא משא"כ

ויוצא לאמונה, התקשרות בלי לבדו שעולה

שהולך לו ונדמה התוה"ק. הלכות מגדרי

הולכים שהצדיקים שמע כי עילאה', ב'יחודא

לשום עולה אינו עי"ז עילאה', ב'יחודא

ארון ולא רבינו משה לא שם אין כי מדרגה,

ח"ו. נופל ואזי התורה,

דבוקמשא"כ להיות כחו בכל שנשמר מי

לעשות הלכה, של אמות בד'
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הגם הגמור. בביטול עצמו ומבטל ה', רצון

מחולפים, מימות וכמה כמה עליו שעוברים

באלקותו להתדבק שרוצה ה' העובד כי

מניעות. וכמה כמה עליו שעובר יש ית"ש,

הלכה, של מד"א לצאת רוצה שאינו אפי'

לאלקותו ומבטל באמת. ה' את לעבוד ורוצה

לא', 'והיא בבחי' נוגע ובזה אמת. בלב ית"ש

בעזות עלמין כל סובב של להצלחה ויזכה

האמונה, בקדושת להצליח ויזכה דקדושה.

מה כל ולתקן הכללי, התיקון לסוד ויזכה

אלא עוד ולא האמונה, באור היום עד שעבר

שבעולם. הקדושות לכל שיזכה

אחרכי היינו הק', השכינה אחר כשילך

וה לכלהאמונה יזכה בזה יחוד,

הארץ. עם כשאינו רק תלוי זה וכל המדרגות.

שהכל שאומר הארץ כעם מתנהג אם כי

למסור צריך ואין בסדר, והכל עילאה, יחודא

הוא הרי ה', ועבודת בתורה יגיעה על נפשו

רבינו משה שם אין כי ח"ו. לגהינם נופל

ואין לעלות. ויעפילו בבחי' והוא ותוה"ק,

והיחוד. האמונה לו עוזר

בבחי'משא"כ האמת לצדיק כשמתקשר

ההרגשות אחר הולך ואינו משה,

תנועה, בכל תורה ע"פ מתנהג רק כי שלו,

עצמו ומבטל עת, בכל עצמו ומטהר ומקדש

עדיין לו שיש אפי' תנועה, בכל ה' לרצון

ומ"מ וכו', בארץ צדיק אין כי ח"ו, נפילות

מ"מ רבא, דתהומא בעומקא כשמונח אפי'

ולא בקדושה להתנהג שירצה זה לפי ילך אם

רצון לעשות רק הלכה, של אמות מד' לצאת

לפי עצמו ומטהר ומקדש תנועה, בכל הבורא

ובכח יצליח, האמיתי הביטול ע"י מדרגתו,

לזכות ועזות וחוזק אומץ לקבל יזכה היחוד

העוונות. כל ולתקן התורה חלקי לכל

אור עם לחיות הבעש"ט אור ח.
במסירות כשדבוק רק הוא היחוד

התורה בשמירת נפש

כלוהוא האדם שיתבונן הבעש"ט, דרך

וסובב עלמין כל ממלא בבחי' היום

והוא העוונות. כל לתקן יזכה ובזה עלמין, כל

את לעבור הכונה אין אבל האמת. דרך

והכל בסדר, שהכל לומר יגיעה, בלי החיים

ולהתפלל, ללמוד ואי"צ עילאה, יחודא בבחי'

הק'. הבעש"ט אמר שכך לומר ושלום חס

עצמו מבטל כשאדם דיבר שהבעש"ט אלא

הלכות ושומר גמור, בביטול הבורא לרצון

רבינו, למשה עצמו ומקשר כראוי, התורה

של העזות וכח כלב, ויהס לבחי' זוכה אזי

מדרך למעלה לתורה יזכה זה וע"י בועז,

כל ולתקן כולה, התורה כל ללמוד הטבע,

למעלה אין כי הקדושה. ולהשלים העוונות.

היחוד. מכח

אחרוזהו ונסכים חלה פרשת סמיכות

מתקנים הנסכים כי המרגלים, מעשה

רבא, דתהומא בעומקא שמונחים הנשמות

לזכות האכילה קדושת הוא החלה וסוד

יכול מישראל אחד שכל העליונות, לצחצחות

באור כשדבוק שבעולם, הקדושות לכל לזכות

הבעש"ט אור שהוא היחוד. ואור האלקי

האדם יכול שלא בעולם מדרגה שאין שגילה

ותקוה, קיווי לשון קו ה', אל קווה אליו. להגיע

בכח ובטחון, באמונה מתחזק כשאדם

חזור ה' אל קווה להשי"ת, והקיווי התקוה

אזי פעם, ועוד פעם עוד ומתחזק ה', אל וקוה

מדרגא שבעולם הקדושות לכל יזכה בודאי

לדרגא.

הרגשותיו,וכל אחר הולך שאינו בתנאי זה

לגהינם, שנופל האשה אחר כהולך
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בכל הלכה, של אמות ד' על שומר אלא

הקדושה בתכלית ומתנהג וענין. תנועה

זוכה ואז כחו. בכל הבורא רצון לעשות

מתקנים והיחוד שהאמונה האלה להכחות

עם משתמש הארץ שכשהעם אלא הכל.

נופל הוא הרי שקר, של באופן הסודות

כנ"ל. ח"ו לגהינם

'שלחובזה למשה השי"ת שאמר מה נבין

דבוקים המרגלים היו אם כי לך',

כלל. נופלים היו לא רבינו, למשה ומקושרים

צדיקי של קודש בספרי עוסק כשאדם כי

בזה מהימנא, רעיא רבינו משה בחי' האמת,

ומחזק ה', ביחוד דבוק להיות האדם זוכה

באופן הק' ותלמידיו הבעש"ט בתורת עצמו

סתם לא ה', את לעבוד ורוצה מתבונן שהוא

באופן ללמוד אלא חובתו, ידי לצאת ללמוד

בעזות ולרצות העליון רצון לקיים שיזכה

לזכות ישראל ארץ קדושת לקנות דקדושה

רמז לפשט ולזכות העליונות, לצחצחות

וכן הק'. השכינה חלקי ד' שהוא סוד דרוש

אין אם אחד ה' אלקינו ה' בק"ש כשמתבונן

מלכות עול קבלת זה אין כלל אותך מחייב זה

שע"י משה הישמח שאמר כמו שמים.

כל על חוזר היה זה בכח בכונה ק"ש שאומר

ואור באלקות ההתבוננות כי כולה, התורה

להשתנות האדם את לחייב צריך זה היחוד,

לטובה. למעשה

האדםכי את לעורר עילאה יחודא בכח

עי"ז ואדרבה דבר, בכל נמצא שהשי"ת

ולא שמים. מלכות עול לקבל יותר מתעורר

ח"ו. עול לפריקת עילאה יחודא ע"י ליפול ח"ו

שמע י"ה ושבטי אבינו יעקב שאמרו וזה

כבוד שם ברוך ומיד אחד, ה' ה"א ישראל

האמיתי, היחוד שזהו ועד, לעולם מלכותו

כחות לו נותן ה' ביחוד שההתבוננות

בתוה"ק ולעסוק ה' מלכות לגלות להתייגע

ולילה. יומם

יכבהוכמ"ש לא סחרה טוב כי טעמה

כשאדם נרה, לטעוםבלילה זוכה

של תורה סתימאה, עתיקא של תורה טעם

בלי התורה בעצם דבוק הוא בזה היחוד, אור

אור כשמבקש כי ולבושים, פניות שום

תורה מבקש הוא הרי לבדו, ית"ש אלקותו

שבזה ה' יחוד של התורה סתימאה, דעתיקא

פניות בלי לבוש, שום בלי לדביקות זוכה

הבורא כרצון ה' ביחוד להכלל רק עצמיות,

ית"ש.

ותכלת, לבן הציצית חלקי שני ט.
שמביאו בתנאי צ"ל הדביקות כי

שמים מלכות לעול

כיהשכינה תכלת, בשם נקראת הק'

האדם את מביאה הק' האמונה

בכח עצמו להרגיל צריך ולכן להתכלית.

דקדושה בעזות לבא והיחוד, האמונה

הציצית, חלקי שני שזהו האמיתי. להתכלית

והיחוד, הדביקות ענין הוא הלבן ותכלת, לבן

באופן להיות צריך זה העליון, לבנוניות בחי'

עצמו על לקבל היינו לתכלית, מביאו שזה

לשון תכלת וגם שמים. מלכות עול למעשה

התורה לכל לזכות השתוקקות נפשי, כלתה

כולה.

עתוהוא בכל מתבוננים שהצדיקים מה

כל כלול שבזה ה', ביחוד ורגע

שהוא מורה ב"ה הויה שם כי כולם, העולמות

ה', יחוד מגלה וזה ויהיה', הוה 'היה ית'

ל'יהיה', השתוקקות ממשיך וההוה' וה'היה

את מביא זה ה' במציאות שכשמתבונן היינו
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'יהיה', בבחי' נפש במסירות להתאמץ האדם

כלול שבזה ב"ה. לאא"ס חוזרים שהעולמות

העולמות. כל תיקוני

לימודושורש הוא כולם העבודות כל

השכינה לשם לשמה, התורה

הק' השכינה רק כי הכל. על תיקון שזה הק',

ולהרימו הכל לתקן האדם את להביא יכולה

בעמקי מונח שעדיין ואפי' המדרגות, לכל

ללמוד של באופן ה' ביחוד כשיתבונן התהום,

תלמידי ספרי ללמוד לעשות, מנת על

כי ווארט, איזה עוד ללמוד רק לא הבעש"ט,

רק לא יחוד, הוא אמת צדיק של דיבור כל

מלמעלה אלקית הרגשה של באופן יחוד

לחזור להתבונן צריך יחוד כל אלא למטה,

ותקיפות לעזות עי"ז שיזכה למעלה, מלמטה

ושאר כולה התורה ולכל א"י לקדושת לזכות

כולם. העבודות

רקוזה לא נחית, שמיא מן וקדיש עיר בחי'

הקדושה הרגשת המשכת שהוא קדיש

שהוא עיר בחי' גם אלא לתתא, מלעילא

מהשינה להתעורר בינה, בחי' התעוררות

כי למעלה. מלמטה להתעלות אש בשלהבת

הוא במקצת 'התפיסה אמר, הק' הבעש"ט

אחד דיבור לומד כשאדם אפי' בכל'. תפיסה

ובכל כולה, התורה מכל כלול הוא התורה של

שצריך תכלת. וגם לבנונית גם יש דיבור

וגם הלובן, בסוד הדביקות את גם בו לחפש

בית סוד והוא בלבן. שגנוז התכלת את

שהוא התכלת. בו שיתגלה השלישי המקדש

יעורר לבנונית בסוד שכשמייחד התכלית,

ה'. בעבודת והיגיעה התכלית

כלובזה סובב של ס' אות של כח יקבל

נעלה עלה כלב, שאמר כמו עלמין,

באמת, היחוד לאור עולה ואז אותה, וירשנו

האמצעי האדמו"ר כמ"ש דעתיק. ג"ר עד

שכשלומדים הבעש"ט, בשם התניא מהבעל

ואח"כ הענין, ללמוד קודם צריך תוה"ק,

הרה"ק אמר וכן הלימוד. זה ע"י היחוד לייחד

בנגלות בין תוה"ק שלומדים מה כל מלובלין,

צריך הלימוד אחר בפנימיות, בין התורה

מנת על ללמוד בבחי' הלימוד, זה לייחד

לייחד. מנת על ללמוד הגר"א כמ"ש לעשות,

עולמות ישראל, ארץ בחי' הוא היחוד וזה

מתגלה שהשי"ת אותיות. בחי' האמונה.

ית' אותו שנגלה הוא ה' רצון עיקר כי בהם.

ללמוד, רק לא בפועל, לייחד העשיה, בעולם

עצמו הלימוד וכן למעשה. לקיים גם אלא

של הראשון החלק למעשה, בחי' להיות צריך

אלקות התבוננות הוא שבלימוד, העשיה

ולימוד. לימוד בכל

לימודולכן כל אחר הבעש"ט תלמידי נהגו

ית"ש באלקותו להתבונן ולימוד,

הוא ובזה עשיה. בחי' שהוא הלימוד, שבזה

באש גם אלא שבציצית בלובן רק לא דבוק

שמים, מלכות עול קבלת של התכלת

הק'. השכינה לאור נפש במסירות

הציציתבזכות לאור זוכים ישראל שבני

ונכנסים מצוות, תרי"ג מכל שכלול

דבוק להיות היחוד. של העבודה לדרך

בשכינה שדבוקים 'והיא', בחי' הק', בשכינה

ואין לביטול יזכה בזה ישראל, ארץ שהיא

ובזה דא"ק, הרדל"א מקום 'לא', בחי' הגמור,

נקודת להשלים להצליח ל'תצלח', נזכה

ולבא ה', אל לקוות נזכה ובזה באמת. היחוד

האכי וקדושת העליונות כילצחצחות לה.

של העליון התענוג נתגלה האכילה בעת

הוא שבאוכל התענוג כי ית"ש. אלקותו

הקדושין. נצוצין
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לה'ראשית תרימו חלה ,עריסותיכם

על תורה ללמוד צריך לפיכך

היחוד, של העליון הלבנונית את כי השלחן,

תרומה התורה, של באש לעורר צריך

בתורה לחדש צריך לכן מ', תורה אותיות

עול קבלת ימשיך שהיחוד האוכל, בעת

אבינו יעקב שאמר וכמו שמים, מלכות

כבוד שם וברוך ישראל שמע והשבטים

ויעפילו בחי' יהיה שלא ועד. לעולם מלכותו

יחד אדרבה אלא הק', השכינה בלי לעלות

והענינים. הקדושות לכל יזכה השכינה עם

בסוףירחם עומדים כבר שאנו עמו, על ה'

הרביעי, הגלות בסוף הנקודים, עולם

סודות יודעים שאין לשאול, יודע אינו בבחי'

יעקב בכח אעפ"כ הגלות, סוף מתי אלקינו

את יצחק, בחי' את מתקנים ברודים, שהוא

התוה"ק ובכח הנקודים, שבעולם השבירה

שיהיו לשמה תורה שנלמד יעקב, בחי' שהוא

מלכות ועול דביקות ותכלת, לבן בחי' בזה

רבא, דתהומא בעומקא שאנו ואפי' שמים.

לתקן השיתין עד נמשך שהיין הנסכים כח יש

הנמוכות. המדרגות גם

בחי'כי אחר כשמבקשים הוא החטא כל

עץ חטא גם כי הראוי, באופן לא היין

עקבי בסוד ענבים, סחטה בבחי' היה הדעת

הדביקות לחפש שצריך רחל, שבראש לאה

רק לא האמת, היחוד של באופן הק' בשכינה

ח"ו, עומ"ש ולפרוק עילאה יחודא סתם לומר

כשהיין רק הגאולה, את מביאים לא שבזה

שנפלו הנשמות להרים נסכים, בבחי' הוא

מלכות עול דרך ללמדם התהום, לעומק

לה', תרומה חלה ירימו ובזה שמים,

וכשהיחוד הק', ולתורתו להשי"ת להשתוקק

א"י, לקדושת זוכה בזה לתורה, מביאו

חיבור שבציצית, והתכלת הלבן ולחיבור

רבינו משה של כחו ויתגלה ויעקב, יצחק

נשמה הם ומשה יעקב כי מהימנא, רעיא

שחוק ימלא ואז יצחק, נתתקן ובזה אחת,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת פינו,

לנפשך חכמה דעה י.

מההנה הוא הסתכלות, לשון הוא ציצית

להסתכל לזכות צריך שהאדם

שלומדים סוגיא כל אחר עליונים, בעולמות

לעשות, מנת על ללמוד שיהיה צריך

ענין כל אחר ית"ש באלקותו להתבונן

בעולמות להסתכל ציצית בחי' והוא שלומד.

התורה בפנימיות בין שלומד, הלימוד ע"י

התורה. בנגלות וגם

פירושחכמה וזה שבציצית. הלובן הוא

לנפשך' חכמה לייחד'דעה היינו ,

את וימצא לרדל"א, שיעלה עד החכמה יחודי

יביאנו שהיחוד היינו שם, הגנוזה המלכות

התורה כל ולקיום שמים, מלכות עול לקבלת

ומצוות.

כחדעה יגלה היחוד שאור - לנפשך חכמה

שבציצית. התכלת כח 'והיאהנפש,

לראשך' לאכתר יביאנו היחוד שאור שיזכה ,

ג"ר עד יעלה אלא שבציצית, ללובן רק

ובזה ברדל"א. הגנוזה ולמלכות דעתיק

לחבר נחית, שמיא מן וקדיש לעיר יתגלה

שהיא המלכות עם העליון היחוד לובן

ועיר. קדיש בחי' התכלית.

לובזה קדשך'יזכה מצוות להיות'נצור ,

ולילה, יומם בשכינה דבוק

בלי לבוש בלי סתימאה, דעתיקא ובאורייתא

ביחוד הדבוק הצדיק כי והפסק. פניה שום

הזמן, ע"י נגרם הלבוש כי זמן, בלי דבוק הוא



תשס"ט שלח פר' יאשל"ס

קדשך, שבת שמור בבחי' היחוד בזכות אבל

המדרגות. לכל יזכה

ההתקשרותוזהו ע"י שדייקא לך, שלח

דקדושה, לעזות זוכים האמת, לצדיק

באין שדבוק ע"י כנ"ל, תצלח – לא והיא ואזי,

לכל לבא יצליח הק' ובשכינה הגמור

שבקדושה. המדרגות

בדרךוכשמייחד בין לבן בדרך בין ה'

בזכות יצליח בודאי תכלת,

אלקיכם ה' 'אחרי בה שנאמר הק', השכינה

שאינו הארץ עם בבחי' יהיה שלא תלכו',

לו ונדמה האמונה, אחר ללכת איך יודע

השקרשהכל שהוא בהפקרות, עילאה יחודא

ד"א בתוך האשה אחר כהולך הס"מ, של

ח"ו. הלכה של הד"א שמבטל לגהינם, שנופל

כשדבוק דווקא הוא האמונה אחר ההליכה כי

ואזי התורה. הלכות כל לקיים נפש במסירות

בכח יזכה ית"ש, לאלקותו עצמו כשמבטל

מלכות ועול לתכלת לבא עליון לובן היחוד

ית' אלקותו לגלות שיזכה 'תצלח', אזי שמים,

ית"ש אלקותו שיתגלה ה' ירחם בתחתונים.

את ה' בשוב נראה בעין ועין העולמות, בכל

אמן. ברחמים גוא"צ בביאת ציון שיבת

אתהרה"ק לדון מפרש וויטאל שמואל ר'

ששמעו שכיון זכות, לכף המרגלים

מת משה ומידד, אלדד של הנבואה את

רבינו משה שישאר רצו והם מכניס, ויהושע

שמשה מפרש והאריז"ל ישראל. בני עם

כי מרגלים, מעצת יושיעך יה ביקש רבינו

בחי' והוא יהושע. את יהרגו שלא נתיירא

שהחיים בחינה שיש ודוד, שאול אצל מש"כ

חי שהוא זמן כל אם כי במלכות, מורד שלו

סברה היה ולכן משה, למיתת סיבה כאילו זה

שלא יושיעך יה יהושע, את להרוג שרצו

המרגלים דברי כל באמת כי להרגו. יתייעצו

שיישאר מאד שרצו רבינו משה לכבוד היה

יסתלק. ולא איתם

הואוזהו יה יושיעך, יה משה של התפילה

דקדושה. ושפלות ענוה של השם סוד

דקדושה בישות נכנס שהצדיק בחינה יש כי

לשמה, עבירה גדולה בסוד התורה כנגד אפי'

כדי יהושע את להעביר רוצים היו ולכן

אבל השלם. תיקון ויהיה ישאר רבינו שמשה

לרצון וביטול ענוה שיומשך יושיעך יה

רבינו. משה ח"ו יסתלק שעי"ז אפי' הבורא,

משה שישאר כדי נפשם למסור רצו והם

לשמה. עבירה גדולה בבחי' בעולם,

לבחי'כי להכנס אחד לכל אסור באמת

רבינו משה רק לשמה, עבירה גדולה

כח נא יגדל ועתה כמ"ש המופלגים, וצדיקים

רבינו משה כי לאמר. דברת כאשר אדני

לפנימיות ועלה אחרת, רוח להם היה וכלב

הקודש רוח שלפעמים יש כי המחשבה, עולם

הוא אבל לשמה, עבירה גדול בחי' שהוא

ומבוטל בטל שהוא האמת להצדיק רק שייך

דעתיק, ג"ר של במדרגה הביטול בתכלית

שמותר, באופן לשמה עבירה סוד יודע הוא

ביקש ולכן לזה. להכנס יכול אחד כל לא אבל

לחקות אפשר שאי יושיעך, יה רבינו משה

בסוד הדורות. יחידי אמת צדיקי מעשי אחר

המלך ודוד המאירה אספקלריה רבינו משה

שיש הזאת, בחינה להם שהיה המלך, ושלמה

לג"ר שזוכה מי רק נוראים, סודות בזה

גדולה של הזאת לעבודה להכנס יכול דעתיק

לשמה. עבירה



לנפשך חכמה דעה יב

בזאתולעתיד ישראל כל יוכללו לבא

העוונות כל ויתהפכו המדרגה

הבורא ברצון שהכל למפרע ויתגלה לזכויות.

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת



קנ"ג הר"ן יגשיחות

קנ"ג הר"ן שיחות

הנהגתבלקוטי בענין ע"ח סימן תנינא

לפעמים כי וכו', הפשיטות

שקורין לגמרי פשוט איש הצדיק

הרבה בזה יש שם, עין וכו' פראסטיק

זאת נאמרה ענין ובאיזה איך לספר

מה כל בכתב לציר אפשר אי אך התורה,

מה ארשם כן פי על אף אך זה בענין שעבר

בשבת נאמרה התורה זאת כי דע שאפשר

ומעשה להסתלקותו סמוך באומאן נחמו

נכנס בסמוך העת באותה היה כך שהיה

הדירה ואותה שם שנסתלק אחרת לדירה

היה כי בה, לישב מאד לפניו טובה היתה

שם היה כי יפה ואויר ידים רחבת שם לו

וכו' של היתה הדירה אך החלונות לפני גן

אותו ועל לשם נכנס נחמו לשבת וסמוך

גם חדשים אנשים כמה נתקבצו השבת

והיה קדש שבת על אליו שבאו ישנים

מחדרו נכנס קדש שבת ובליל גדול קבוץ

והיה שם מקבצים העולם שהיה לבית

כח לו היה לא כמעט מאד מאד חלוש

הקדוש ואחר הכוס על קדש ותכף לדבר

תיכף לחדרו חזר ולא השלחן אצל ישב

בחלישות וישב הקבוץ בעת תמיד כדרכו

בחלישות מעט ולדבר לשיח והתחיל גדול

אתם מה ואמר: ענה גדול ובעייפות

עתה יודע איני אני הלא אצלי? נוסעים

מה על לכם יש תורה אומר כשאני כלל?!

באתם? מה על עתה אבל אלי, ולבוא לנסע

עתה אני כי כלל?! עתה יודע איני אני הלא

זאת בשיחה והאריך לגמרי פראסטיק רק

כלל יודע שאינו פעמים כמה ושלש וכפל

ושהוא לגמרי פשוט איש רק ושהוא

עצמו את מחיה שהוא אמר ואז פראסטיק

והאריך ישראל בארץ שהיה במה רק עתה

יודע אינו לאמתו שבאמת זאת בשיחה

לגמרי, פראסטיק רק ושהוא לא וכלל כלל

שהיה במה עצמו את מחיה שהוא רק

התחיל זאת שיחה ומתוך ישראל בארץ

איך ההוא הנורא ענין כל ולבאר לדבר

מהדרך הפשיטות בעת עצמו את מחיה

כל את מחיין ושבזה ישראל ארץ של

פראסטאקיס), (שקורין שבעולם הפשוטים

מן שבטלים בעת תורה ובעלי לומדים הן

שהם פשוטים אנשים הן התורה,

העולם אמות אפלו גמורים פראסטאקיס

כל כמבואר וכו', וכו' חיות לקבל צריכים

הנזכ בסימן ובתוךזה היטב שם עין לעיל ר

מבאר כי הנ"ל לדירה שנכנס מה נכלל זה

באין לארץ בחוץ כאן עכשו וגם שם:

באין וישראל וכו', למקום לפעמים ישראל

אותו ומקדשין המקום וכובשין לשם

בחינת כן גם שזהו ישראלי מקום שיהיה

אתם גזלנים לומר יכולים והיו ישראל ארץ

ידי על אך א), א בראשית על (רש"י וכו'

יש זה ידי על ו), קיא (תהלים מעשיו" "כח

בקדשת ולקדשו העולם כל לכבש כח לנו

וברצונו בראה, יתברך הוא כי ישראל

לנו ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה
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זה שם כמבואר הנ"ל) ברש"י (שם וכו'

כך ואחר הזאת התורה ענין כל וגמר היטב

אזמר לזמר וצוה גדולה בשמחה בא

לסעדה ידים נטילת קדם תיכף בשבחין

ברכת אחר לזמר תמיד היה שדרכו (מה

חלוש שהיה הללו בעתים וגם, המוציא)

אך כלל, מזמרים היו לא רוב פי על מאד

וגם תכף לזמר צוה השמחה מגדל עכשו

כך ואחר יחד עמנו מזמר היה בעצמו הוא

בשמחה הרבה עמנו ומשיח מדבר היה

מאד מאד ונורא נפלא אמתי ובחן גדולה

ודבר רבה בשמחה הסעדה כל וישב

מאד מאד אותנו וחזק עמנו הרבה והשיח

ואז נדפס מזה וקצת לשונות וכמה בכמה

ניט אייך זייט גיוואלד הלב: מעמק צעק

עצמכם!) את תייאשו אל (אהה! מייאש!

ניט גאר איז יאוש קיין הלשון: בזה ואמר

הרמזים לצייר אפשר ואי האנדין! פאר

איך הקדושים בתנועותיו לנו שרמז

והתפאר ותכלית קץ אין עד להתחזק

ואמר גדולה בשמחה עתה שהוא בעצמו

בלשון ואמר ובשמחה ביראה שהוא

פריילך. פרום היינט בין איך אשכנז:

והפארולצייר והיפי האמת החן ולבאר

של והשמחה והיראה והקדושה

אילי עורות כל יספיק לא השבת אותו

ה' ישועת ראינו ואז לבאר. נביות

שהוא העצומים ונוראותיו ונפלאותיו

שמתוך עת בכל ישראל עמו על חומל

כזה, לרצון נתהפך כזאת והסתרה העלמה

באמת, כלל יודע היה לא שבתחילה

התגלות לידי בא כזה יודע אינו ומתוך

כלל יודעין אנו אין באמת ואם כזה.

יודע האינו בענין בפרט הקדוש בעניינו

ואמר מאד, ונסתר עמוק ענין שהוא שלו

חידוש הוא שלו יודע שהאינו בעצמו

אחר, במקום כמבואר שלו מידיעה יותר

בדעתנו שמתנוצץ במה כן פי על אף אך

אפשר אי אשר ונוראות נפלאות אז ראינו

ישועת שראינו מה והעיקר ולספר לבאר

הפשוטים ברחמיו עלינו שחמל מה ה'

אותנו מחיין שהיו האלה, דברים לנו וגילה

וערך שעור בלי מאד מאד אותנו ומחזקין

אחד וכל שם מהיושבים ואחד אחד כל את

ושאליו מדבר הוא לבד שעמו לו נדמה

בחסדו וגם האלה הדברים כל מגיעים לבד

עם רב עם להחיות זכינו כבר הגדול

וקימיםה חיים דבריו ועדיין האלה, דברים

נפשות ומחיין לעד ונחמדים ונאמנים

ה' ואמת עלינו גבר חסדו אדבר, מה הרבה

שכתבתי ראשון ביום כך אחר לעולם:

הכתב הבאתי כך ואחר התורה, זאת

זה ומחמת ידים, ברפיון בידו ותפס לפניו

שהיה החלון לפני הארץ על לחוץ מידו נפל

לתוך לחוץ בו והסתכל אז, לפניו עומד

לידו ומסרתי וחזרתי הכתב והגבהתי הגן

שכתוב מה כל בו וראה והסתכל הקדושה,

זה מה ואמר: ענה כך אחר הסוף, עד

(בלשון בעצמי! לי שחתי זה הלא כתבת?

גישריבן? אוף דא האסטי וואס אשכנז:

גישמוסט) אזוי מיר איך האב דאס

ידידי הכותב, אמר עתיקים. והדברים

לזה השיך בהתורה היטב עיין הקורא,

ע"ח סימן תנינא" ב"לקוטי הספור

היטב תבין ואז וכו', ואתחנן המתחלת

לעד: לנפשך וינעם הזה ספור

הסעודה.הענין לפני בשבחין אזמר שאמר

לומר צריך הכוונות ע"פ באמת כי
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עצם כי הסעודה. בסוף בשבחין אזמר

האלקי, והשפע המוחין השפעת הוא הסעודה

שכשהיה אלא אזמר. אומרים בסוף ואח"כ

אזי פראסטיק, שהוא שאמר במצב ז"ל רבינו

יותר מדרגה שזוהי הסעודה. לפני אזמר אמר

הזמירות בתיבות נכללים שהכוונות קטנה,

מדריגת לתוך וכשנכנס הסעודה. בעצם ולא

לפני אפי' זאת ניגן אז לגמרי פראסטיק

המוציא.

אחזובהמשך שרביה"ק מבואר השיחה

ע"ח תורה של הכתב את

עיקר כי לחלון. מחוץ מידיו ונפל ברפיון

גם חיות המשכת שיש המאמר זה התגלות

הגדול, הצדיק כח ע"י תורה הביטול בעת

מהחלון לחוץ שנפל מי גם להחיות הוא הרי

דקדושה.

יאושוזה שום שאין האמיתית העצה עיקר

לארץ הדרך קדושת שהוא כלל, בעולם

השי"ת, של חינם בהחסד להאמין ישראל,

על לסמוך חסדו, לעולם כי פעמים כ"ו לשנן

אצל רחמים לבקש צריכים שאנו ה'. חסדי

בבחי' שהוא חינם החסד יעורר שהוא השי"ת

אעשה'. למעני 'למעני יא): מח (ישעיה

קץ,ובעיקר אין פשוטים רחמים שיתגלו

כל לנצח זוכים אנו ובזה

הקו התגלות ע"י הוא והעיקר המשטינים,

אל וקוה חזור ה' אל קוה בחי' שהוא דאא"ס,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת ה'.
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