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ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (דיםובספר חר. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  שמצזה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ק" לפס"תש אדרחודש 

אסתלקו ' רבוא דילי' במדבר הזה יתמו ושם ימותו ומשה וס
מן ערב רב '  וכל אלה שמתו הי,לעילא מעלמא דלעילא אינון

  ם הידועים שבחייהם קרוים מתיםש ויהי המתי"כמ
’ ת  חמשה  על  פי  ה"  סה"ם  מש"ח  אות"וישל:    פרשת  שלח  לך-ספר  מגלה  עמוקות  על  התורה  ב

  וזה ,ל  שענין  זה  השלימות  היה  להודיע  שמשה  הוא  סוד  פני  חמה  ואינו  כדאי  שיכנס  בה  משה  רבינו"ר
רץ שלא  יבא  משה  לא  למרים  ולאהרן  שזה  כוונת  הקדוש  ברוך  הואכמו  שהשיב  ’  שאמר  על  פי  ה

י  למעלתו  לא  לגריעתו  זה  שאמר  שלח  לך  שזה  היה  עבור  משה  לידע  אם  יש  בה  עץ  החיים  אם ישראל
ה  כי  רצה  לשלחם  להודיע  שהוא  מסוד  עלמא  דאתי  והם "ת  לא"ארץ  ר"ת  ה"תור  א"אין  אשר  שלח  משה  ל
הרחמים  שהיא  לאה ת  רחל  כי  משה  רצה  לשולחם  בסוד  עולם  "מת  ר"חוב  לבא  ח"הוציאו  דבה  ויעלו  עד  ר

האלהים "איש  "למשה  "הר  עשו  וכן  תפלה  "את  "לשפוט  "הארץ  וכן  "את  "לשפוט  "כי  בא  )  תהלים  צו(
עלינו  זה  שאמר  ויבואו  עד  רחוב  שהיו  מעולם  הבא  סוד  רחובות  הנהר  ודחו  משם ’  כשבקש  שיהיה  נועם  ה

יש  לגלות  סוד  מופלא  יהושע ויעלו  ויבואו  עד  רחוב  בכאן  .  לבא  חמת  מלך  מלאכי  מות  רגליה  יורדות  מות
  .כהנים'  חאחר כךלקח רחב ויצאו ממנה 

 זה  סודרחב  פי  על  אויבי  )  משלי  י  (זה  סוד  נתגלגלה  בחנה  ר  כךב  נתגלגלה  בחבר  הקני  ואח"רח
כי  אשה  קשת  רוח  אנכי  כי  היא  היתה  זונה  מצד  חת  הקשה  והטומאה  ועלי  הוא  גלגול  יעל )  שמואל  ב(

  זה  שאמר ,מדרגת  איש  ובזה  היא  מבורכת  משאר  נשים  שלא  זכו  להאשת  חבר  הקני  שרצתה  לעלות  ב
באוהל  תברך  ששמשה  במקום  כהן  באהל  שילה  בסוד  גלגול  יעל  בעלי  הכהן  ואתוון )  שופטים(מנשים  

  חבר  הקני  נפרד  מקין  וזה  שאמר אחר  כך  ועל  זה  והנה  רחב  נמשכה  מסוד  קין  וכן  ,ל  זהדילהון  מורין  ע
 ,שניתנו  ליתרו  שהיה  נקרא  יתר'  לקין  אות  ואות  זה  הוא  הו’    וישם  הונתתם  לי  אות  אמת)  יהושע  ב(

ת  והם  השיבו  הנה "שהוא  ת'    לאות  ו  ישראלוהענין  כי  הגרים  הם  במלכות  והיא  שאלה  לעלות  מן  בני
מה  יתרון )  קהלת  א(ת  בראשו  כבר  מת  "ן  ומשה  שכליל  ת"אנחנו  עתה  בימי  יהושע  שהוא  פני  לבנה  בן  נו

  עמלו  שהכל  הוא  תחת  השמש  פני  לבנה  אמנם  תקות  חוט  השני  הזה  שהוא לאדם  שהוא  יהושע  בכל
כחוט  השני  שפתותיך  אמנם  היא  היתה  רוצה  רצון  העליון  של )  שיר  ג(כולה  רצון  של  הנקיבה  דכתיב  

כי ’  ה  על  פי  ה"ת  חמ"ה  ס"ם  מש"ח  אות"וישל  זה  שאמר’  הזכר  ששם  משה  גנוז  שהוא  נקרא  בזוהר  פי  ה
  ויכתוב  משה  את  מוצאיהם  למסעיהם  על זה  סודדלעילא  '    רצון  העליון  מן  פי  הר  היה  משה  מושך"אותו  דו
פ "אבינו  אשר  על  ידו  מתעוררים  נפשות  גרים  כנודע  ואז  היא  אע'  יסעו  ויחנו  וחוט  זה  הוא  של  אברה’  פי  ה

מ  לא  קשרה  תקות  חוט  השני  שהוא  יסוד  מלכות  ולא  חוט  לבדו "ח  אות  אמת  מ"שלא  יכלה  לעלות  אל  פת
א  דמתער  לגרים  קדמאה  לגיורין  רק  סוד  השני  הם  שני  יריכים "וד  לבדו  בסוד  אותו  החוט  של  אשהוא  יס



ב 

ה  לכן  נתגלגלה  בחנה  וילדה  שמואל  שנתנבא  בנצח  והוד  לכן  שקול  שמואל  כאהרן  ומשה  שהם  תרין "נ
 :ד איפכא ותרווייהו קשוט"ירכין כחדא אהרן בנצח ומשה בהוד א

אחים  שהגיד  והמשיך  חם '  ר  בספרא  דצנעותא  שהכניעו  אז  בשלח  לך  אנשים  על  תרין  אנשים  דאיתמ
ד  לשני  אחיו  בחוץ  זה  שאמר  ויסורו  את  ארץ  כנען  ולהלן  הוא  אומר "ויג)  בראשית  ט(אבי  כנען  בסוד  

ויחפרו  מלשון  חרפה  שראה  את  ערות  אביו  והמשיך  תרין  אחין  מבחוץ  להגביר  הקליפה  מצד  שמאל  עד 
ותצפנו  שני )  יהושע  א(אחים  ויקח  שם  ויפת  תרין  שהם  חד  וכן  עשה  יהושע  שלח  תרין  שהם  חד  '  שבאו  ב

כוחות  לכלב  חי  טוב  מן  אריה  מת '  אנשים  ואותם  מרגלים  מלבר  נכנעו  ולא  קמה  עוד  רוח  באיש  והן  ב
ולקחו  שם  ויפת  את  השמלה  ותקנו  סוד  אחוריים  להיות  פנים  מאירים  וכן  איתמר  בכלב  וימלא  אחרי 

בו  כשהלך  על  קבר  אברהם  בסוד  ויבוא  עד  חברון  שיצא  אז  ונכנס '  קן  אחוריים  ברוח  אחרת  שהישתי
’ כ  לעולם  לא  יבא  כנעני  בבית  ה"כנען  שא'  אלקי  שם  כי  מתחילה  ארור  כנען  לא  אמר  יהי’  לכלל  ברוך  ה

 ארץ  אשר  סוחריה  שרים)  כג'  ישעי(כנען  שיש  בידו  מאזני  מרמה  לא  בא  אבל  היא  )  הושע  ב(ובאמת  
' ויהי  ער  בכור  יהוד'  כנעניה  נכבדי  ארץ  שמה  ישבו  שריה  ולא  כל  שריה  וכן  יהודה  שנשא  בת  הכנעני  לתקנ

ל  בימי  משיח  זה  שאמר  ונשען  לגבול  מואב "ר  שיתוקן  לע"אשר  נטע  לשבת  ע'  ע  והוא  סוד  אשד  הנחלי"ר
ג  אינו  כשאר  בני "נשען  ומשענה  ונתהפך  רע  לטוב  וכן  טבי  עבדו  של  ר  לו'  כשיבא  משיח  מן  אדום  אז  יהי

לכן  אמר  ועבדי  כלב  עקב  זכות  של  עקב  אשר  שמע  אברהם  בקולי  אותו  רוח  אחרת  חדש '  אדם  כשר  הי
ה  בימי  שלמה  ויהי  כנען  עבד "אלקי  שם  ואז  בבנין  ב’  ברוך  ה)  בראשית  ט(בקרבו  לתקן  אז  לכן  אמר  נח  

טוב )  משלי  יב(  עבד  למו  למו  שבימי  שלמה  לא  נשאר  רק  ילד  חי  לתיקון  המציאות  ולא  נשאר  רק  להיות
עולמות  השמנה  היא '  דרגין  חשיב  לקביל  ד'  וראיתם  את  הארץ  מה  היא  י.  נקלה  ועבד  לו  והיא  לקביל  שכר

החזק .  מאשר  שמנה  לחמו  אימא  עילאה  מקננא  תמן)  בראשית  מט(גיון  תמן  "הרין  ה"גיון  ז"זה  ר"אם  ר
 :העם היושב עליה דיקא כי תמן הקליפות. הבמחנים. הוא

אסתלקו  לעילא  מעלמא  דלעילא '  רבוא  דילי'    הזה  יתמו  ושם  ימותו  ומשה  וסבמדבר
ש  ויהי  המתים  הידועים  שבחייהם  קרוים "מן  ערב  רב  כמ'  אינון  וכל  אלה  שמתו  הי

ל  שלימות  שלהם  היו  במדבר  ואסתליקו  לאתר "מתים  זה  שאמר  במדבר  הזה  יתמו  ר
  מיתה  כלל  ושלטנותא   ימותו  אבל  על  אלו  לא  שלטהרץ  ישראלעילאה  ושם  אותן  שבא

דסטרא  אחרא  לא  הוי  עלייהו  כלל  זה  שאמר  ופגריכם  על  ההוא  גופא  שיש  בכח  שלהם 
לתקן  הכל  כשיכלו  במדבר  הזה  ומתעכל  גוף  שלהם  כדאשכחן  בזוהר  שכן  הם  עושים 

באב  הלכו  וקברו  להם  קברים  ולמחר  הוציאו  כרוז '  ש  במדרש  שבכל  ליל  ט"בכל  יום  כמ
  מתעכל  גוף  שלהם  במקום  נחש  להסיר  זוהמא  מעליהם שיפרשו  חיים  מן  המתים  כי

כי  ראו  על עולם  הבאל  שאין  צריכין  ל"רעולם  הבאאין  להם  )  סנהדרין  ק(ע  שאמר  "ור
ע  בלשון  דמשתמע  אתרי  אפי  לכן  אמר "הים  ואמרו  זה  אלי  ואנוהו  ולפי  שדברי  ר

 :אספו לי חסידי' ע לחסידותי"שבקיה ר
כי  גדול  מעל  השמים  חסדיך  שחסד )  תהלים  קח(ד  הפשט  "סלח  נא  לעון  העם  הזה  כגודל  חסדיך  ע

והנה  המצריים  יאמרו  ברעה  הוציאם  ככב  מאדים  להרוג  אותם .  מן  מערכת  השמים'  אל  הוא  מלמעל
 הקדוש  ברוך  הוא  לשנות  הטבע  וכן  אמרו  תוספת  של  ה  חסדו  מלאה  הארץ  למעלהקדוש  ברוך  הואו

 א  התוספת  הוא  גדול  מאוד  יותר  מן  העיקרמרובה  על  העיקר  זה  שאמר  כגודל  חסדיך  חסד  שלך  שהו
בנים  וכן  חזקיה  וכן  איוב  אבל  לפי  דברי '  עמו  תאומה  יתירה  וכן  בנימין  הוסיף  י'  וראיה  הבל  ויוסף  שהי

  מחסד  אברהם  בחסד  עליון  בל  ימוט  על  שמים  הם  אבא ההזוהר  שנשמתם  מגודל  חסד  שהיא  למעל
   :'מר חסר ורגלי חסידו יש) שמואל א(ואימא מעל הוא חסד אריך 
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