
שלח לך 
רו את ואנשים וית
  )·, ·È ¯·„Ó‚(     ...ארץ כנען

שבאו ישראל לפני משה : פרוש
רש י שפוכמ, נשלחה אנשים לפנינו: ואמרו

ידי שרצו לשלֹח שלוחים לתור את  ועל. י שם"רש
 קר הפגם היה עליכי ע, ישראל ידי זה פגמו בארץ  על,הארץ

   שהיא  טבע  בחינת הוא  כי השליח, ידי השלוחים שהם המרגלים
   למעלה  ישראל  ארץ  כי  ,מלאך בחינת 

אלֹקיך ' תמיד עיני ה: " שכתובוכמ,  יתברך תמידוכי שם השגחת, מהטבע לגמרי
 , פגמו בהשגחה ורצו להתנהג בדרך הטבע,וכשרצו לשלֹח מרגלים". 'בה וכו

ידי   שעל ולא האמינו,פי דרך הטבע ש עלות אם יוכלו לכבולשלֹח מרגלים לרא
. לו לשמיםית אפוישראל יוכלו לעל תר בארץו יתברך שנמשכת ביוהשגחת

שהם , יקאיידי השלוחים ד קר הפגם עליכן היה ע  על,ומחמת שפגמו בהשגחה
שמשם אחיזת עץ הדעת , בחינת הטבע, ט"מטכי השליח הוא בבחינת , המרגלים

. ידי הטבע הוא עלח הבחירה וקר כיכי ע. שהוא בחינת הבחירה כידוע, ב ורעוט
 ; לא היה בחירה כלל,לם מתנהג כי אם בהשגחה לבד תמידוכי אם לא היה הע

ת ציר ו וצריכין להי,לםואין שיש דרך הטבע בעוידי שר קר הבחירה הוא עלירק ע
, לחיו להחזיר השליחות למרא קמא שיהיה נכלל השליח בהמשלחונאמן לש

קר ישזהו ע, הבריאה-ה בקֹדםהבריא- אחר,שזהו בחינת כלליות הטבע בהשגחה
ציאו ולחם והווהמרגלים פגמו בהשליחות ולא היו צירים נאמנים לש. התכלית

כי , קר פגם ההשגחהיישראל ושקר הוא ע בת הארץ רעה ואמרו שקר על ארץיד
 )' הלכות שלוחין ג-לקוטי הלכות  (... ן לנגד עיניוובר שקרים לֹא יכוד

  
  )È ¯·„Ó· ,·Î‚( ... ויבא עד חברון

, תוקר כלליות כל הקֻדשיששם ע, ישראל א לארץוצים לבוכשר
כובים הנמשכים ית והעואזי מתגברים ומשתטחים המניע

ח ואם בכ שאי אפשר להכניעם כי, איםומבגדים הצ
ח קברי הצדיקים שכבר וקר בכיוהע, רה והצדיקיםוהת

 כלב כשראה ,כן ועל. נסתלקו ובאו למנוחתם
ם וצים לפגוים שרת המרגלושמתגברים מאֹד עצ

. תוהלך ונשתטח על קברי אב, ישראל בקֻדשת ארץ
לת גֻאלת מצרים שהיתה בשביל י גם בתח,כן ועל
ויקח משה את : " כתיב,ישראל א לארץולב

לקוטי (בחינת קבר הצדיק , "וסף עמות יועצמ
 לפי ז"אות מ, ' בציעת הפת ה הלכות-הלכות 

  )א" אות י,ארץ ישראל -אוצר היראה 
  
 )È ¯·„Ó· ,‡È„( ...נה לא יאמינו בי ועד א

יתברך ' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה
 שאמרו וכמ, תר מדאיות על שרצו לחקֹר יום לטעומק
בה והם לא רצו ואני אמרתי להם שהיא ט, ל"תינו זורב

ישראל  כי ארץ. 'ת וכוום לטעותן להם מקוחייך שאני נ', להאמין וכו
ת בעיניהם מיד ום אחר והם רצו לראו שכתוב במקוכמ, קר בחינת אמונהיהיא ע

ת ותופי שכבר ראו א על  אף,ולא רצו לסמֹך על אמונה. ישראל איך באין לארץ
נשלחה אנשים לפנינו : כן אמרו פי על אף, ראים ונפלאים כאלהופתים נוומ

' כן נתן להם ה על, ת ולהבין האמת מידוכי רצו לרא. 'ויחפרו לנו את הארץ וכו
. ידי זה  שמתארך הגלות על,םועד הי תורוה לד-יי וגרמו בכ,תום לטעומקיתברך 

סק ברחמיו לקרב את ויתברך שהוא ע' כי כן דרך ה, קר הגֻאלה תלויה בזהיוע
ם להסתפק קצת בשביל ו מקוכן הוא מניח ל פי על אך אף, האדם בכמה דרכים

על כל ידי שמסתכל על האמת  וכשמתחזק באמונה שלמה על. ן ובחירהונסי
 היכן ודיעוק רמזים בכמה דרכים להו מרחויתברך והאיר ב' החסדים שעשה ה

, ת לפרֹשואנו אבל אם ירצה לבקש ת;ב אמתי ונצחיודאי יזכה לכל טו בו,האמת
ת ולות גדו וצריך אחר כך יגיע,תרותר ויות יום לטעויתברך מק'  הותן לונ

ל לפטר מן ועד שיכ. ואוליתר קֹדם שיזכה אל האמת וֻכלי האי ות מאֹד ביוועצומ
ל ולהתגלגל בכמה ול מה שיסבולם ולא יזכה אל האמת ויצטרך לסבוהע

ן וידי נסי  עתה עלות בו לזכושהיה ביד, א להתקרב אל האמתו עד שיב,גלגולים
  .ון ולהסתכל על האמת לאמתוצחיד והנוות הכבוקל להשליך תא

ֻצני העם הזה ועד עד אנה ינא:  ואמר למשה,יתברך' וזה שהקפיד עליהם ה
ינו כי הלֹא כבר התחלתי יה. ות אשר עשיתי בקרבואנה לא יאמינו בי בכל האֹת

ין אינם י ועד,ת אשר עשיתי בקרבםותוידי כל הא להאיר להם האמת על
כן גזר  על. ת הכל מידוצים להבין ולראות שלהם שרומאמינים מחמת הקשי

ר ור ודות בכל דו להתנס שיצטרכו,עליהם אז הגלות והֻחרבן שנמשך עד הנה
יתברך ' ידי כל מה שכבר התחיל ה  שמי שירצה להסתכל על האמת על,ין זהיבענ

 ,ל להביןו יכויוכל להבין היכן האמת ויתחזק באמונה על כל מה שאינ, ולהאיר ב
 וכמ, קר הגֻאלה תלויה באמונהיעכי , קר הגֻאלהיובזה תלויה ע. ולהפך להפך

והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך .  אמנהאי תשורי מרֹאשותב: שכתוב
  )ז"טאות ',  שבועות ב-לקוטי הלכות  (.הנצחיים

  

  
  

) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,È·(  

] ל"זצ, ר"האדמו[ כך ענה אחר...     �
רוש המשנה יזה פ: ]ל"ז, לרבי נתן [ואמר לו

מכל (הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה לבו '
בשעת טול ילזכות להב( לבטלה )עסקי העולם הזה

שנתהוה ונעשה מֻחיב  -' יב בנפשויהרי זה מתח, )ל"הנההתבודדות 
תיקות הרגשת ומעֹצם מ. המציאות עם כל העולמות התלויים בנפשו

ל בדבריו הנעימים האלה נתבטל מגשמיותו מחמת זה בעצמו "ת ז"מוהרנ
, דם לזהוקר נראה לעניות דעתי שמעֹצם האתערותא דלתתא שהיה לו מקיוהע(

ר בקול דברו שבהמאמר הזה בעצמו המשיך "על ידי זה האיר והמשיך עליו אדמו
ין פרשת יי אמת לענוכמובן בספר. עליו ההתבטלות והכלליות באחדותו יתברך

שכל התקונים שנתהוה על ידי המעשה בפֹעל שהיה בזמן , הקרבנות והקטֹרת
וכן . ו על ידי האמירה והדבור לבדינתהוים ונמשכים עכש, םישבית המקדש קי

אשר (ל "ר ז"ין זה כל התקונים שנתהוו על ידי המעשה והקיום של אדמויבענ
 עד שזכה ,ביתר שאת ויתר עֹז. יםל בכפלי כפל"ם ככל הניהוא בעצמו עשה וקי

 )להתבטלות והדבקות ביחודו יתברך בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו
ל על ידי אמירתו ודבורו של ההתגלות הזה "ת ז"ו על מוהרניהמשיך אותם עכש

  .)עד שהביא אותו לההתבטלות מגשמיותו הזאת, לבד
 ארוצה נא בשוקים )לדגיווא(!  אהה: בקולו ויאמר]ל"ז, רבי נתן [ויזעק    �

דל תבערת לבבו עד וומג!. מה הם חושבים לנפשם! וברחובות ואצעק אהה
ר "ומיד חטף אותו אדמו. ל"שממש יצא מגדר אנושי רצה באמת לרוץ ולצעֹק כנ

  ...כי לֹא תפעל כלל !  עמֹד:ל בבגדו וענה ואמר לו"ז
  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,‡Î(  

 .ים בגשמיות וברוחניותיר מזיק לעינ השק� � � �                   
שמשם , מתגברים עכירת הדמים, מר שקרוכשא � � � � 

כי אי , ת שמקלקלין עיניוובאה המרה שחֹרה והדמע
ואמת אי ; אפשר לדבר שקר עד שיעכר את דמיו

 .דם את הדמיםואם כשמזכך מק-אפשר לדבר כי
-ידי-ועל, מאהוהוא הט, השקר הוא הרע � � � � 

ידי -אבל על; ברך מעליוזה מסיר השגחת השם ית
 .השגחת השם יתברך עליו בשלמות, אמת

כי . והשקר הוא הרבה, האמת הוא אחד � � � � 
ינו ידה, אם אחד-מר אמת על הדבר כיואי אפשר ל

ועל ,  כסף לבד-ן על כסף וכג, יקאי שהוא דוכמ
לין וכי יכ, אבל שקר הוא הרבה';  זהב לבד וכו-זהב 

 ושת אוכסף שהוא נחן על וכג, עורימר שקרים בלי שול
ף כל וכן ס-על. עורית בלי שו עֹפרת ושארי שמובדיל א

כי כל , ודאי ויתבטל ההתנגדותוף יתגלה האמת בוס
שמשם בא , עוריהתנגדות היא רק מחמת רבוי השקר בלי ש

כן האמת שהוא אחד -ועל. יך התנגדותיכי באחד אין ש, כל ההתנגדות
שכל השקרים שמהם ,  יתברךוא אחדותכי האמת הו, לםוים לעיישאר ק, דאיובו

 .לםולע' כי אמת ה, לםוהמה יֹאבדו והוא יעמֹד לע, ההתנגדות
כשתרצה להכלל באחד עד שיהיה נכלל אחר הבריאה בבחינת קֹדם  � � � � 
 שהיה קֹדם הבריאה  וכמ,  קֹדשולוכ, בו טולוכ,  אחדולושיהיה כ, הבריאה

זה -ידי-ועל, ואמת לאמתותהיה איש , תשמֹר את עצמך משקר ותדבר רק אמת
  .כי אמת הוא אחד, ל"ל באחד כנתהיה נכל

  
) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï-  ‰ÏÈÙ˙‡( 

עזרני ברחמיך הרבים והצילני מן השקר , ם אמתאלקי 'ה  ����                         
גג בין ובין בש, לםוושמרני שלא יצא שום דבר שקר מפי לע, והיה עמי תמיד

לו יותעזרני שלא אהיה נכשל בשום דבר שקר אפ. ןוברצבמזיד בין באֹנס בין 
מאה לטהרה וחוס וחמֹל עלי והעלני מט. ליםוזכני לאמת ברחמיך הגד, בטעות

 מאדם רע מאיש 'החלצני ", נה באמתוקדשני בקֻדשתך העלי, מחֹל לקֹדש
 הצילה נפשי משפת 'ה. תיך אמונה שקר רדפוני עזרניווכל מצ. חמסים תנצרני

לֹא ישב בקרב ביתי עֹשה . רתך חנניודרך שקר הסר ממני ות. רמיהן ושקר מלש
חנני וענני ופדה נפשי הֻאמללה מן הרע ". ן לנגד עיניובר שקרים לֹא יכורמיה ד
ותשפיע עלי מאתך , נם אמת וחסדיותן לי במתנת ח, מאה ומן השקרוומן הט

 מעתה וזכני, החזירני בתשובה שלמה לפניך באמת. בוקֻדשה וטהרה אמת וט
ואזכה לעצם האמת , משקר לאמת, מאה לטהרהומט, בולצאת מהרה מרע לט

  .ולאמת
 ,ותשגיח עלינו בשלמות בעין החמלה והחנינה, ותמשיך השגחתך השלמה עלינו

-ויתאחדו וֻיכללו אחר הבריאה בקֹדם הבריאה על, עד שנזכה להכלל בך באמת
  . אמתולודש כ קֹולוב כו טולו אחד כולוויהיה כ, ידי השגחתך השלמה

  
  
  

��ד"בס
��לך-שלחפרשת�

��א"תרכ'�מס
-טעון�גניזה�העלון�-

��ל"זצ,�ודסראער�בשראל�י'�לזכרון�נצח�מורינו�ר

 .ה.ב.צ.נ.ת,��בלרה�בת�דיאמנטא��:לעילוי�נשמת�מרת
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ותדחה ותעביר ותבטל השקר והרע , קרבנו אליך באמת, יחיד ומֻיחד  ����
מאה אעביר וואת רוח הט :ם מהרה מקרא שכתוביותקי, לםומאה מן העווהט

ם בנו מקרא יותקי. תות וקֻדשוותטהרנו ותקדשנו בכל מיני טהר. מן הארץ
תיכם ומכל גלוליכם ורים וטהרתם מכל ֻטמאווזרקתי עליכם מים טה :שכתוב

שפת אמת "ים בימינו י ותק,לם חיש קל מהרהוותגלה האמת בע. אטהר אתכם
חסד . אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. ן שקרון לעד ועד ארגיעה לשותכ

 ישעי אלקיהדריכני באמתך ולמדני כי אתה . ם נשקווואמת נפגשו צדק ושל
  .תך יחד לבבי ליראה שמך דרכך אהלך באמ'הרני וה. םוויתי כל היותך קוא

מי אל . תיךודשך ואל משכנורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קושלח א
 כי חפץ חסד ו לֹא החזיק לעד אפובר על פשע לשארית נחלתון ועוושא עוך נוכמ

תתן אמת . ת ים כל חטאתםותינו ותשליך במֻצלונווש עוישוב ירחמנו יכב. הוא
 אליך ונשובה 'ההשיבנו . תינו מימי קדםוהם אשר נשבעת לאבליעקֹב חסד לאבר
 . אמן ואמן,"חדש ימינו כקדם

  

) ¯ÙÒÈ ≈a ƒ‡  ÏÁ‰- · ˜ÏÁ - ·˙ÎÓ ‡Î(  

  .טבריא, ט"יר תשייב א"י, ה"ב                       
תח גידי קשיות ו להצדיק הפושכלתה נפש, חמדת לבי הנחמד מפז ומפנינים

תיו בנֹעם ויאריך שנ' ה. תינוותינו ובל נישן ימינו ושנולבנו בל נתפס ברשת תאו
ר הדעת של הצדיק ו נגד מתיקות או ושכלון באֹפן שיסלק ויבטל חכמתוהעלי

  .החכם האמתי בחינת משיח
ער ומה וסולך והוהזמן ה! ?דוע עד מתי נישן, לם ישניםוהע אהה, אחי לבבי

, ומוו בא ייהגוף אפשר עכשו, ירורח באווף הפו של עותר מצלו י,רח מאֹדוורץ ופ
אין חכמה ואין עצה כי אם לברֹח לצדיק האמת זקן . ןום אחרוומה נעשה לי

ל ו יכוחות כוראו ונושבעֹצם גֻדלת, בחיר מבחירי צדיקיא, סבא דסבין, שבזקנים
כך עד שאי אפשר להם להתקן -ת כלות ומֻקלקלות פגומולו נפשילתקן הכל אפ

  .בשום פנים
שמתגבר השקר , ר הוא המחלֹקתור ודושבכל דקר מלחמת עמלק יע

ועל זה , לםות שבעונותר מכל העווורק זֹאת היה בעכרנו י, נגד האמת
  ".ולֹא יעזבנו ביד' ה' פה רשע לצדיק וכווצ: "נאמר

 ומה יהיה ושב על תכליתו חול מזה שאינואין ֻמפקר גד
 ;למי עד ולנצח נצחיםולם ארֹך לעו ע-ממנו בעלמא דאתי 

,  מחיים נצחייםוומפקיר עצמ, ות לבוחר תאולך אווה
בר ומלא ולם הזה שהוא כצל עות עודף אחר תאווור

  .ן ואנחהות ויגובוכעס ומכא
 אל והצדיק מסתכל בכל אחד ואחד להביא

  !לם הזהוב ולסתם עיניו מהבלי העוהתכלית הט
 וכיח את חברו לה,לוכחה הוא דבר גדופי שת-על-אף

פי כן לאו כל אדם -על-אף, רה מתנהג כשוו שאינואה בוכשר
כיח אזי ו ראוי להוכחה של מי שאינוידי ת-כי על, כיחוראוי לה

ת ואף גם הוא מבאיש ריח של הנשמ, וכחתועיל בתו מולֹא די שאינ
רר הריח רע של ו הוא מעוכחתוידי ת-כי על, וכחתות תומעוהש

 כשמונח איזה וכמ. כיחםות של האנשים שמות רעודיהמעשים רעים ומ
   הדבר ותוכל זמן שאין מזיזין א, בו טו ריח שאינובר שיש לד

ררין הריח ו הדבר אזי מעותואבל כשמתחילין להזיז א, אין מרגישין הריח רע
ררים הריח רע וידי זה מזיזין ומע-על, כיחו ראוי להוכיח אינו כן כשהמוכמ. רע

באיש כן הוא מ-כיחם ועלות של האנשים שהוא מות רעודישל המעשים רעים ומ
כיח הראוי הוא ול המואבל ק. ת שלהםוידי זה הוא מחליש הנשמ-ועל, ריחם

 וכחתול תוידי ק-ת עלוב בהנשמותן ריח טוסיף ונוכי הוא מ, ח הנשמהומחזק כ
כי ,  יתברך מאֹדודוידי זה נתרבה כב-ועל, כין לאמונה בשלמותוונעשין גרים וז

שה מקרבים את עצמם אדם שהם מחוץ לקֻד-יתברך הוא כשבני' ד הוקר כביע
, רין הן בעלי תשובה שגם הם היו מבחוץיהן גרים שמתגי, לפנים מהקֻדשה

וכדין אתעלא , יתברך' ד הוקר כבי זהו ע,תם לפניםוכשמקרבין ומכניסים א
ואז מתעלה ומתכבד שם הקדוש [ ואתייקר שמא דֻקדשא בריך הוא עילא ותתא

  .לםום בעום שלידי זה ממשיכי-ועל,  ]ברוך הוא למעלה ולמטה
 ומתחיל להזכיר המעשים ו את חברו אוכיח את עצמולפעמים כשאדם מ

ויש שנפלו ,  מאֹדופל בדעתוכי נ, תרותר ויוד יול עואזי שכיח שיפ, רעים שעשה
ח וכחה שאינה כראוי שמחלשת כווכל זה נמשך מבחינת הת, ידי זה-מאֹד על

ת וכחה צריכה להיוקר התיכי ע. תונוררין הריח רע של עווידי שמע-הנשמה על
 על כל פנים איזה ו וכן בחברו לחפש למצֹא בעצמ-" מטה כלפי חסד"בבחינת 

יתברך '  בהו ואת חברולחזק את עצמ, כחה תהיה בדרך חסדווהת, תובות טונֻקד
לין ו חסד כזה שגם כל המעשים רעים יכושיש אצל, ולבטֹח ברחמיו העצומים

החסד ' כי עם ה, םוע מאֹד חס ושלופשלו אם הרבה ליאפ, תולהתהפך לזֻכי
 ו ואת חברוכחה תהיה באֹפן שיחזק את עצמוקר התיוע. ' וכו פדותווהרבה עמ

תר ויתברך ולהתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך ולֹא שיקלקל י' רר להולהתע
ידי -כין כי אם עלוכחה כזֹאת אין זוולת. תרום יול חס ושלו שיפוכחתוידי ת-על

תן ריח וסיף ונו מוכחתוידי ת-שעל, דיק שהוא בחינת משהשמקשרין עצמן להצ
  !תוב בהנשמוט

דה ובה שבא לביתי שליח מֻיחד ממך והזמין את בתי לעבורה טוקבלתי בש
ת מקרב לב עמֹק על כל הטוב ות וברכודורב ת. בה ומתאימה מאֹד בשבילהוט

מן דל שמחתנו מזה כי בכל הזואי אפשר לתאר ג, שה עמדי כל פעםווהחסד שע
  .דהולֹא היה לה שום עב

 באהבה ואחוה ואחדות שאינה תלויה בשום דבר ו והצלחתומורש שלוהנני ד
 העדינה ויקרה וד משפחתום לכבודרישת של.  בכל לבוומעתיר תמיד בעד, כלל
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היינו לקום בחצות וללכת  [ק מזהושים צחולם עוכל הע...                       
ת ואשרינו שאנחנו זכינו להי, ברוך השם "? מזהומה יהיה ל, מה זה: "]להתבודד

אנחנו צריכים לשמֹח . ת יהודיםותנו איך להיו שהוא מלמד ארבינו של ובחלק
ש מלמד ו הקדרבינו, כן . כזהתמיד לשמֹח שיש לנו רבי, ם ובלילהותמיד בי

אז צריכים לתת , "תוחצ: "מרוהוא א. ת וללכת ליערותנו בלילה לקום בחצוא
  !תו חצ-הכל 

. תות על חצות קשור ולחם מלחמוביהוא היה ג, וראיתי את רבי ישראל
לו יצריכים אנחנו להרגיש כא !"בזה תלוי כל חיותנו: "מרוש או הקדרבינו

לֹא , םוושל-ת הכל שלא יקחו חסוולעש,  כל החייםצים לקחת לנו אתוחלילה ר
  . לתת

כל מה .  זהו זה אוא, לם הבא זה שני דברים הפכייםולם הזה והעוהע
! זה כל חיותנו. לנצח נצחים, לם הבאולם הזה ובעוש הוא בעו הקדרבינומר ושא

  ...לםול בעוזה צריכים למסֹר נפשנו על זה ולֹא לשמֹע לשום ק
  

בא . 'ןושערי צי, 'שוי הקד"האר. תוקון חצילה תיש גודי הק"האר, םוופתא
  .תולקום בחצ, ם את זהי ואמר שאנחנו צריכים לקירבינו

לֹא מתים . תול לזכו יכ-צה וכל מי שר, ר של כל ישראלוש הוא או הקדרבינו
צריכים ללמֹד ולקום !" תוחצ: "ש אֹמרו הקדרבינו. ת לילהואם קמים בחצ

אז , לו אם לֹא זכיתייאפ.  ידע שצריכים אנחנו את זההוא. ת בלי שום תרוץובחצ
ח דבר כזה שבזה תלוי ולשכ,  אבל לֹא לישן חלילה.מחדש, םוהי, ויאתחיל עכש

  !?כל חיותנו
לֹא , שזהו החיים, לאכֹל ולישן, צים לישן ולאכֹלולם רווכל הע

ש בא ו הקדרבינו, דעים כלוםואנחנו בעצמנו לֹא י. תרודעים יוי
, ולולם כוכל הע, תלוי בזה הכל. 'ת לילהוחצ'ה לנו ליומלמד וג
  .כן! זהו! הכל

  
ת כמה מסירות נפש היה לרבי וברוך השם שזכיתי לרא

בא , צה את המטה ולישןוהגוף ר. תוישראל בחצ
  !"ביער, לֹא "- רבינו

 ומה יהיה ל", שבים שיש לנו שכלואנחנו ח
,  מזהומה יהיה ל?  פרנסהויהיה ל, ת לילהובחצ

  "? כסףו ליהיה
,  שחרית-ת ולישה תפולה תקנו לנו שלואנשי כנסת גד

תר ות קשה יווחצ. תו ונתן לנו גם חצרבינובא . מנחה וערבית
מר שצריכים וש או הקדרבינוו, לה זהיש גוי הקד"והאר !לםומכ

  !תהלים! 'ןושערי צי'! תוחצ. ם את זהילקי
נחנו  שאולדבר עם השם יתברך כמ, דדותווהתב, תותפל, תהלים

, לה מאתנוימע כל דבור כל תפוצריכים להבין שהשם יתברך ש. מדברים
זה דבר חדש שכל , זה דבר חדש של משיח !להיתפ. זר והכלוצה לעזֹר ועוור
קים מזה ולם רחוכל הע!" ?לדבר עם השם יתברך, מה", לם מצחקים מזהוהע

  !לגמרי
 .מודים של משיח זה ל,'ן"הרולקוטי מ'ה', תולקוטי הלכ'ה', תולקוטי תפל'ה
  !יםית ולקוכים לשמֹר ולעשואיך ז, רהוים התיכים לקואיך ז

  ...רבינומשיח יהיה תלמיד , ל" זרבינור של ולם האומשיח הוא יכניס בע
  
מר ות ולושנזכה לקום בחצ. מר בלילה ביער שאף אחד לֹא ידעול' תוחצ'

כסף וכל כל ה, הכל לֹא כלום, מה זה. ת תשובה ולעבֹד השםותהלים ולעש
  .הבל וריק, הבל. האכילה לֹא כלום

תנו ום וכל רגע הוא מלמד אוכל י, םותנו על כל יוש הוא מלמד או הקדרבינו
 כשבא לאומן אחרי שזכה למה וש בעצמו הקדרבינוו. ת יהודיוכים להיואיך ז
 ונורב: "הוא בכה,  שהוא טען עם השם יתברךודדות שלושמעו את התב, שזכה
וגם היה  .ד לֹא טעם טעם יהודיולו עיכא" ..ת יהודיוכים להיו איך ז,לםושל ע

. ת ולעבֹד השםו וזכו לקום בחצרבינוד איזה אנשים שהם הלכו בדעת ולם עובע
  .ביםוהם חיים חיים ט, לםוהם הע,  הם-האנשים האלו 

ת לפני השם יתברך תמיד שנזכה להטהר ולשבר וצריך להתפלל לבכ
  .כים לזהו ככה ז-צים ומתפללים וכמה שר, זה תלוי בנו בלבנו. תוהתאו

קר רק יהע. ת עם כל הכסף לֹא כלוםועם כל התאו, לם לֹא כלוםואבל כל הע
אף אחד לֹא רצה לקחת ברסלבר , לם מתנגדים לברסלבוכל הע. לעבֹד השם

, מה: "מרים לבת שלהםורים היו אוהה? ל עניותו תסבוהבת של, מה יהיה. לחתן
 מה ומאיפֹה יהיה ל,  פרנסהוילך ליער מאיפֹה יהיה לאם הוא ? רק לעבֹד השם

  !"?בלי כסף זה חיים! ? זה חיים,בד השם יתברךובשביל מה הוא ע? לאכֹל
  "?הבת שלי תתחתן עם ברסלב, מה זה"

', ן"הרולקוטי מ'ה!  זהו עקר החיים–' תולקוטי תפל'התשובה היא ה
קר יוהע, רהו בתקר הוא הצדיקים הדבקיםיהע? רה מה היאואבל הת. רהוהת

 ... ורה כזוידי רבי נתן ת-הוא נתן לנו על! לםו של כ,הוא הצדיק שבכל הצדיקים
)‡Â·È Í˘Ó‰‰(  


