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י"ז-י"ח) כ"ד, (במדבר

שלפרש"י שבחו אני רואה - אראנו

הוא עתה לא אך וגדולתו יעקב

כתרגומו - כוכב דרך זמן: לאחר אלא

כחץ. עובר שהכוכב קשתו. דרך לשון

וקם מזל: יקום כלומר דישטינ"ט ובלע"ז

פאתי ומחץ ומושל: רודה מלך - שבט

אותם השכב בו שנאמר דוד זה - מואב

וגו': להמית חבלים שני ויצדד ארצה

א')ברמב"םאי' י"א, מלכים 'ואלו(הל'

הם בתורה המפורשים הדברים

כל ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים

נבא ושם נאמר בלעם בפרשת אף הנביאים

דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים בשני

ובמשיח צריהם מיד ישראל את שהושיע

ישראל את שמושיע מבניו שעומד האחרון

עתה ולא אראנו אומר: הוא ושם באחרונה

המשיח. מלך זה קרוב ולא אשורנו דוד זה

מישראל שבט וקם דוד זה מיעקב כוכב דרך

וכן דוד זה מואב פאתי ומחץ המשיח. מלך זה

בחבל. וימדדם מואב את ויך אומר הוא

שנאמר המשיח המלך זה שת בני כל וקרקר

זה ירשה אדום והיה ים. עד מים ומשלו בו

וגו'. לעבדים לדוד אדום ותהי שנאמר דוד

שנאמר המשיח המלך זה וגו' ירשה והיה

וגו'''. ציון בהר מושיעים ועלו

כפשוטם,והנה הם הרמב"ם שדברי הגם

ההתחלקות ענין בזה גנוז בודאי אבל

שיהיה, הוא שהיה מה כי המשיח. ומלך דוד

מדרגות שתי שישנן פוסק שהרמב"ם וכיון

בן ומשיח דוד בן משיח בחי' והם במשיח,

משיח זמן על מרמז הוא חסר כשדוד כי יוסף.

ואח"כ חסר, דוד בסוד דוד פועל שאז יוסף בן

דוי"ד בבחי' פועל הוא דויד בן משיח בזמן

שבת. בבחי' וזה החול ימות בבחינת זה מלא.

מלא. דוי"ד הוא שבשבת

שבט וקם מיעקב כוכ"ב דרך א.
דימות המוחין המשכת - מישראל

החול

בחי'הפסוק היינו מיעקב. כוכב דרך אומר

בן משיח של אורו שהוא חסר, דוד

האריז"ל כמ"ש בלקיוסף. פרשת הליקוטים (ספר
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מיעקב)(א) כוכב דרך שהמוחיןעה"פ שבזמן ,

כי דרך. בבחי' הוא החול בימות נמשכין

דאבא דהמוחין וקס"א. ס"ג בגי' דר"ך

יניקתו עיקר ז"א והרי בז"א, שנמשכין

לצורך הוא דאבא ממוחין יניקתו וכל מאימא

בתבונה שמים כונן הכתוב בסוד (משלייעקב.

ז"אט דשורש ע"א רמ"ח דף ח"ג זהר ועיין י"ט, ג'

באימא) מאימאהוא הוא ז"א בנין דעיקר ,

יעקב. עבור נמשכין דאבא המוחין וכל לבדה,

בחי' מוחיןּדרךוזהו בחי' הוא ס"ג שהוא ¨©§

ליעקב, כוכב הוא החול, שבימות דאבא

הוא וכ"ב דאבא, מוחין הוי"ה, שם הוא כוכ"ב

שהוא ליעקב, נמשך זה כל אותיות, כ"ב

החול. בימות שפועל יוסף בן משיח בסוד

בסודוק"ם, שהוא דקס"א מילוי הוא ק"ם

בחי' דאבא, מוחין שלוקחת לאה

שהיא הק' התורה בחי' הוא דקס"א, מילוי

היחוד. כח שהוא דאבא מוחין ע"י לאה סוד

ממשיך שהוא הז"א כי מישראל, שבט וקם

דקס"א. מילוי בחי' ללאה דאימא מוחין

בסודוכל שהוא העבודה בתחילת הוא זה

אורות מאב, בסוד מואב, פאתי מחץ

חסר, דוד בחי' רק מתגלה בתחילה כי דאבא

אבל יוסף. בן משיח בחי' דאבא מוחין רק

שבזה הרמב"ם פי' שת', בני כל 'וקרקר אח"כ

זהו לעתיד. של מלא, דויד של האור נתעורר

שאז ים', עד 'מים בו שנאמר המשיח. מלך

`xn(א) a`enae ,hay mwe xn` l`xyiae ,akek jxc xn` awria dnl ,l"i :'eke dzr `le ep`x` :my w"dlf

,`ni`n `ed ely oigende ,ezwipi xwir `"fy ,oiprd yexite ,iz`t l"x edn ,cere .xwxwe xn` zyae ,ugne

,jxc xn` awria dfle .`ni`ne `a`n ,mdipyn wpei awrie ,awril m` ik ,envrl mpi` `a`n ea qpkpy dne

`edy ,ielnd zeize` dyy cbpk `id e"`ede .`"qw ly ielnd dlery ,m"we xn` l`xyiae ,`"qwe b"q dlery

zrcd cbpk `"f ly ceqia ribdle ,`"f ly ceqidn dlrnl dler awri ik ,oiprd yexite .`ni`n lhepy dn

dlery ,hay oeyl hwpe .ceqid `edy ,hay mwe xn` dfle .zixad znwd jixv ,oigend my el zzl ,awri ly

,a"kek xn` awriae .awria oigend el zzl my ,yi` `xwpd ,`"f ly ceqid `edy zexedl ,yi` `ixhniba

:awri ly ceqid zkixc edf ,zeize` a"ke ,d"ied my mdy ,a"k e"k dlery

,akek xn` awriae ,hay xn` `"fa dfle ,l`xyi ly ceqid enk ,jex` epi` awri ly ceqidy ,oiprd yexite

,`"f ly ceqid seq cr ribn ,`"fa qpkpyk `a` ly ceqidy ,yexit ,a`en iz`t ugne .lebr `ed akekdy

edfe .milebnd zexe`d mi`vei dhnle myne ,dfgd cr m` ik ribn epi` ,`"fa qpkpyk `ni` ly ceqid la`

oigend lhepyk dfle .el`d zexe`d yialdl micxeid zevignd mze` mdy ,mely zkeq qxetd mixne` ep`y dn

:a`en iz`t xn` dfle ,mze` dqkne zexe`d yialnd `edy ,ynn `a` ly ceqid riwadl jixv ,`a` ly

la` ,ekezay `a` ly oigend zgwl erweae eze` ugene ,a`n l"x a"`en ik ,`a` ly ceqid ribny ,yexite

mipeilrd zexe`d zeqkl yeald zehytzd m` ik ,cxi `le ,dfga mlyp dly ceqidy ,`ni` ly oigend

,zy ipa ,`ni` ceqia yiy oigend mi`xwpe .zy ipa lk qxedy ,xwxwe edfe ,ixnbl mze` qxed el` ,milebnd

cece ,ohw `xwp awrie ,'eke ugne ,dfa dyer dne .w"e mde ,zexeabe micqg m` ik `ni` ly ceqia oi`y itl

`idy ,giynd la` .a`en mr `l` eizengln aex eid `l dfl ,ohwd `ed cece (c"i f"i `"y) xn`py ,ohw `xwp

ly eny lr mi`xwp mlek ik ,zy ipa m`xwe ,mlerd ipa lk mr dngln dyer ,zy ipa lk xwxwe ,dlrnl

:l"kr .mlerd zzyed epnny ,zy
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ועי"ז דשבת. מוחין בחי' או"א עד עולים זו"ן

כי העולם. בני כל לעורר שת, בני כל וקרקר

מחץ רק יש החול, דימות מוחין עדיין כשיש

בחי' הפיאות, קליפת שמכניע מואב, פאתי

בחינה יש אעפ"כ אבל הקשות, הקליפות

לעתיד משא"כ תיקון, צריך שעדיין דקה

בשלימות. הכל שיתקן שת, בני כל וקרקר

מלא.ש דויד בן משיח של האור זה

מישראל אחד שכל השי"ת רצון ב.
בבחינת השכינה להשראת יזכה

נבואה

מלךאי' שיתגלה שלפני הרמב"ם באגרת

כי בישראל. הנבואה תתגלה המשיח,

התעוררות שיש הדביקות, הוא הנבואה ענין

ענין כי ית'. הבורא לדביקות הימים באחרית

כדכתיב להשי"ת. התקשרות הוא הנבואה

מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' אני

שבני ה' רצון כי לאלקים, לכם להיות מצרים

הנבואה. לדרגת יזכו ישראל

הנבואהואי' שענין הגמ' ע"פ בראשונים

הנאצל התקשרות לה', אמת ודביקות

נוראה. קדושה עליו שורה זה וע"י במאציל,

שיזכה עצמו, ויטהר שיקדש צריך ולזה

ית', לפניו לשמה בתורה הרבה להתמיד

בתכלית פרוש ולהיות מעשיו, ולקדש

מג' עצמו ולטהר ולקדש מהסט"א, הפרישות

יראה לאהבה ולבא הידועות, התאוות

בזה שיש אפי' לאט, לאט זוכה ועי"ז ודביקות.

אמת לדביקות זוכה מ"מ מדרגות, אלפי

שמקדש אדם כל על שורה וה' בבורא.

לשמה. תורה ולומד עצמו ומטהר

מיכמ"ש שבודאי בתשובות, האוהחה"ק

לבחי' זוכה לשמה, תורה שלומד

שכל מה וזה עולמים, כל בבורא דביקות

בשורשה. מחפשת מישראל נשמה

את לבלבל מבקשים ובלק בלעם ג.
בלי הדביקות להשיג שאפשר האדם

וטהרה בקדושה יגיעה

הנשמות,ובלעם לטמאות מנסים ובלק

כי הוא ובלק בלעם של כחם ועיקר

בנשמות נוראה תשוקה שיש יודעים הם

נבואת ומחפשים ית' בו להדבק ישראל

לומר ח"ו מתגברים הם ולכן בתכלית. האמת

לה' והתקשרות ויראה ואהבה דביקות ששייך

ובלי ולילה, יומם לשמה התורה לימוד בלי

שבתוך בלעם, קליפת וזוהי ופרישות. קדושה

בתוך עינים, גלוי בחי' העינים, פגמי

למדרגות, לזכות רוצה הוא שלו הקליפות

יומם עצמו ולטהר לקדש צריך אין וכאילו

לראיה לבא דרכים ישנן וכביכול ולילה,

רח"ל. הקליפות בתוך למטה רוחנית

הםוזוהי כי הסט"א, של העמוקה העצה

מחפשים ישראל שנשמות יודעים

בבחי' לבורא והתקשרות דביקות עת בכל

עצמם ומטהרים מקדשים ולכן נבואה,

תאוה מרוב ולילה, יומם לשמה בתורה

הרשע בלעם בא ולכן ולדביקות. לאלקות

הקלי' בתוך אלקות והתגלות נבואה להציע

צריך אין וכאילו עינים, גלוי בבחי' כשהוא גם

תאוות, הג' ביטול בחי' שהוא הרגלים, ג'

בלקו"מ א')כמובא כאילו(ח"ב מפתה ובלעם ,

והאתון, הקליפות כל בתוך מונח להיות יכול

הדביקות. של להגילוי לזכות ושם

אפשרובלעם כאילו האדם את מפתה

הק' התורה בלי לדביקות לזכות

מתאוות ופרישות ודביקות יראה אהבה ובלי
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של הפנימי הכח את גונבים הם ועי"ז עוה"ז.

מישראל אחד לכל שיש נשמתינו עומק

לבא הרצון מחמת עוה"ז, הבלי מיאוס בטבע

ית'. הבורא עם ושייכות וקדושה לדביקות

התגלות שיש אומר ימ"ש הרשע בלעם אלא

והקליפות. התאוות בתוך הטומאה, בדרך גם

בתורה מהיגיעה ידינו מרפה ולכן

ג' להפיל רוצה ובזה והתקדשות. ובהזדככות

תאוות מהג' להתרחק אי"צ כאילו הרגלים,

ולילה. יומם בתורה לעסוק אי"צ וכאילו

בקדושה מיגיעה ההתרחקות כפי ד.
האמת מהצדיק מתרחק כן וטהרה,

ישראלובזה בני את ממילא מרחק הוא

כי אמת, מצדיקי רבינו ממשה

רק הוא התורה שעיקר מלמדים אמת הצדיקי

אלקות לגילוי זוכים עי"ז שרק וטהרה, קדושה

דר אדם אין כי אמיתית. נבואה ושפע אמיתי

אחת. בכפיפה נחש עם

שהתוה"קולעומת להבין צריכים אנו זה

דרך עתה, ולא אראנו אומרת

שאמרו מישראל. שבט וקם מיעקב כוכב

על מרמז הפסוק שזה הרמב"ם פסק וכן חז"ל

מדרגה מדרגות. שתי ישנן ובמשיח משיח,

קורא שהרמב"ם יוסף בן משיח נקראת אחת

עבודת תחילת חסר, דוד בחי' שהוא דוד, לזה

גילוי שהוא יוסף, בן משיח בחי' המשיח,

בחי' שהוא ישראל נשמות של פנימיות

משיח להתגלות זוכים ואח"כ יוסף. בן משיח

דוי בחי' דוד, בחי'בן הוא הראשון מלא. "ד

דשבת. מוחין בחי' הוא והשני דחול, מוחין

יוסף.והחילוק בן למשיח דוד בן משיח בין

בסוד הוא יוסף בן משיח כי

דיעקב היחוד בסוד מהחזה, שלמטה המקום

קדושה עם תורה לשמה, תורה בחי' ורחל,

משיח, של הראשון הגילוי זהו ויחודים.

לשמה, תורה רק הוא היהודי רצון שפנימיות

זוכין בכדי דלא בתחילה, המוחין עיקר וזה

אלקי, ושפע וחזיונות מראות נבואה לשפע

בן דמשיח אורות בחי' שבת, דרגת שהוא

בחינות אלקי, מראה אמיתי, דביקות דויד,

דשבת אורות אמיתי, אלקות גילוי בעין', 'עין

סתם, זה לכל נכנסים אין אמת וצדיקי קדש.

בן משיח של עבודתו תחילה מקדימים אלא

לשמה, בתורה להתייגע ונכנסים יוסף,

חיפוש של המוחין את מעצמם וזורקים

כי מהסט"א, מאד נזהרים כי האורות,

שהבלעם מיד, אלקות לגילוי מחפשת הסט"א

אפשר מיד כאילו האדם את מבלבל ימ"ש

וטהרה זיכוך לפני והשגות לאורות לזכות

וקדושה.

לחתור הוא האדם עבודת ראשית ה.
עצמו ולקדש לשמה לתורה לזכות
רצון כל זורק הזאת ובעת כראוי,
ולא אראנו בבחי' והשראה להשגה

עתה

בחי'לכן הוא הצדיקים עבודת תחילת עיקר

לשמה, תורה בחי' יוסף, בן משיח

לזכות מבקשים ורק המוחין כל שזורקים

בכל ישראל נשמות דרך וכן לשמה. לתורה

לשמה התורה אור אחר לבקש רק הדורות,

הבקשות כל שמפילין ועי"ז ית"ש. לכבודו

כן התוה"ק. לאור הביקוש בשביל והענינים

אפי' להשליך לבו בפנימיות האדם צריך

תחילה כי דקדושה, נבואה לשפע הרצון

יש זה, בלי כי לשמה. תוה"ק רק לבקש צריך

כל יוצאים שמזה חלילה, להסט"א אחיזה

דסט"א. השטותים
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פנימיותכי זהו אלקות מחפש שאדם מה

לבחי' לבא אפשר ואי ישראל, נשמות

ע"י רק דוד, בן משיח סוד שהוא שבת,

שעניינו ורחל יעקב יחוד סוד שמקדימים

עוה"ז. מתאוות עצמו ולקדש הק'. תורה

אפשר עי"ז שרק החול, דימות המוחין שזהו

שבת. בחי' משיח של לאורו לזכות

החול,והגם ימות קודם שבת של כונה שיש

ימות לעבודת להגיע שרוצה רק הוא

צריך ועכ"פ השבת. קדושת ע"י החול

וזיכוך לשמה תורה לעבודת שיכסוף

ישראל נשמות שמבלבל כבלעם לא התאוות.

להגיע ואפשר קדושה לחפש צריך שאין

רח"ל. התאוות עם יחד לאלקות

מיעקב'.'אראנו כוכב דרך עתה, ולא

קבלה ע"פ החול, דימות המוחין

דישסו"ת. המוחין הם אלו כי וקס"א, ס"ג הם

מוחין עילאין או"א בחי' שהוא שבת כמו לא

האריז"ל ורבינו וקס"א. ס"ג בחי' אלא דע"ב.

ס"ג בחי' הוא החול דימות שהמוחין מגלה

ובימות דאימא. מוחין וקס"א דאבא, מוחין

וקס"א דס"ג המוחין את הז"א מקבל החול

המוחין עם משתמש ואין ישסו"ת שהם

זה עם משתמש כי לעצמו, דאבא האלה

התוה"ק. לענין זה את שזורק ליעקב,

בתחילתוזה הצדיק כי מיעקב', כוכב 'דרך

ועניני מדרגות מחפש אינו עבודתו,

מעוניין אינו וקדושה, תורה דבלי הרגשות,

בקליפות, רצוננו אין כי נבואה. שפע בשום

להם שיש ונדמה האמת, שמכסה הסט"א כמו

כי הקלי', עם יחד רוחני וידיעות דביקות

באחרית הנשמות את מבלבלים הסט"א

נתפתים לאלקות, התשוקה מרוב כי הימים,

התוה"ק. בלי לאלקות לזכות אפשר כאילו

ההשגות,משא"כ כל זורקים הצדיקים

אור שהוא יעקב, בשביל

המוחין מיעקב, כוכב דרך בחי' התוה"ק.

והוא כנ"ל, החול בימות מקבל שז"א דאבא

היגיעה בחי' שהוא ליעקב, רק מתנה נותן

דאבא המוחין מדרגת כי לשמה. בתורה

אינו דב"ן ומ"ה דמ"ה מ"ה בחי' שהוא

בימות היחוד מחפש אינו כי לעצמו, מקבל

בימות בקליפות מונחין עדיין כי החול,

שאין שק, בלבוש המלך אל לבא ואין החול,

נבואה, שפע יפעלו שהיחודים עכשיו מחפש

שהוא ליעקב המוחין לתת בקשתו עיקר כי

ע"י רק הוא כוכ"ב יוסף, בן משיח בחי'

עם יחד התורה אותיות כ"ב שהוא התורה

וזהו דביקות. בחי' הוי"ה, שם שהוא כ"ו

מוחין לו שיש החול, ימות של מצב

להשיג מחפש שהצדיק מה וזה דישסו"ת,

החול. בימות

הואוקם האריז"ל, מפרש מישראל, שבט

החול שבימות ז"א של העליון החלק

מילוי של הגי' הוא ו'קם' בבחי' רק מאיר הוא

המילוי לוקח רק ישראל בחי' שז"א דקס"א.

עיקר שהוא דב"ן. המ"ה בחי' הקס"א, של

והוא החול, שבימות דוד בן משיח של אור

ימות, לא יוסף בן שמשיח התפילה בסוד

ללמוד יזכה רק התוה"ק, מלימוד יפול שלא

ולילה. יומם לשמה הק' תורה

בקשת'דרך עיקר זוהי מיעקב', כוכב

לשמה תורה ללמוד שיזכה הצדיק

ז"א תפילה, בחי' הוא וקם ולילה, יומם

בימות חסר דוד בחי' הוא לאה, עם שמיוחד

ע"י מהתוה"ק יתבטל שלא שמתפלל החול.

שלא רחמים שמבקשים בחי' שזהו הסט"א,

קליפת שיתבטל ולבקש יוסף, בן משיח ימות
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הקלי' עם ללחום אפשר אי כי וישמעאל. עשיו

התוה"ק. ע"י רק

וחזיונות הכישוף מול כשעומד ו.
פאתי ולמחוץ להכניע זוכה שוא,

הקליפות

וישמעאלוזהו שעשיו מואב'. פאתי 'מחץ

בפאת וזה ימין בפאת עומד זה

שנופלים ע"י ח"ו ומתגברים שמאל,

אחת, בקשה מבקש הצדיק לכן מהתוה"ק.

דקס"א מילוי שלוקח מישראל, שבט וקם

להשפיע שיוכל רחמים ומבקש החול, בימות

ולילה יום בתורה שילמד יעקב, בחי' לתוה"ק,

מראות עכשיו מחפש ואינו ישבותו, לא

לא עילאין. או"א התגלות שהוא וחזיונות

נופל להיות שיכול שאומרים הקלי' כדרך

להתייגע צריך שאין כאילו עינים, וגלוי

שאומרים המכשפים כמו וטהרה. בקדושה

רח"ל. הקלי' ע"י גילויים שישנם

אללכן לבא אין כי הצדיק מרדכי אמר

לבא אפשר שאי שק, בלבוש המלך

נבואה שפע כאילו בקליפות, נבואה לשפע

שפע כי וכזב. שקר זהו כי קל, דבר הוא

שמופשטים אמת לצדיקי רק יש נבואה

יומם בתוה"ק ודבוקים בתכלית, מגשמיות

אמיתי נבואה לשפע זוכים הם רק ולילה,

תשוקת שהוא אמת עילאין. או"א בחי'

חלילה אבל באלקות, להכלל ישראל נשמות

מנהיגי המכשפים כמו קדישא מלכא לבזות

ניחושיהם מכח עתידות יודעים כאילו השקר

דביקות שפע להם יש מהקלי',כאילו

תשוקתם ישראל נשמות לעקור ומרמים

המלך אל לבא אין כי וקדושה. לתורה

שלושת עלי צומו 'לכו כתיב לכן שק. בלבוש

מהסט"א, ופרישות קדושה ע"י רק כי ימים',

צדיקי כמו באמת אלקים למראות זוכים

דאו"א ממוחין קודש שבת בחי' אמת

עילאין.

שהואוזהו הרמב"ם פי' שת, בני כל וקרקר

מלא, דויד דוד, בן משיח על מכוון

דאו"א מוחין קודש, שבת מדרגת שהוא

בני כל 'קרקר ואז האריז"ל, כדפי' עילאין,

אבל הקלי'. כל להכניע יכול שאז שת',

צריך החול, דימות מוחין בבחי' עדיין כשהוא

ולהתמיד היחוד, אל התשוקות כל להשליך

לשמה לתורה שיזכה שבט', 'וקם ואז בתורה,

פאתי כל 'ומחץ ואז נפילה. ולא קימה עם

הראשונה, במדרגה הקלי', שיכניע מואב',

שת', בני כל ל'קרקר שבת בבחי' יזכה ובזה

דוי"ד בן משיח בחי' דשבת מוחין שהוא

כולם כי כולו, העולם כל שיכניע בשלימות.

כל בבורא ודביקות נבואה הוא שהעיקר ידעו

עולמים.

ישראלובתחילה את ומסיתין מבזין הקלי'

כי בתוה"ק, להתדבק לכם מה

עם שייכות להם יש כאילו מדמים ובלק בלעם

ישכון לבדד עם הן ישראל, בני אבל ה'.

את מחפשים שאינם יתחשב, לא ובגויים

רק האומות, של והשטותים החשיבות

שזוכה מי ובסוף ודביקות. תורה מחפשים

יזכה החול, ימות בקדושת ודביקות לתורה

כי שת, בני כל וקרקר בחי' שבת, לקדושת

להדיא רואים שבת, של לקדושה שזוכה יהודי

השקר כישופי מכל למעלה גבוה שהוא

הם כי עוה"ז. התאוות בעלי של וההבלים

מסוף אמיתית וראיה אמיתית לקדושה זוכים

כל בבורא אמיתי דביקות סופו, ועד העולם

יראו'. בעין 'עין בבחי' עולמים
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תורה ללמוד מתייגע שהאדם מה ז.
חזיונות להשיג רץ ואינו לשמה
המלכות' 'חצי בחי' הוא זמנו, לפני

דקדושה

מהואחשורוש המלכה, לאסתר אמר

המלכות'. חצי 'עד בקשתך

המשכת בבחי' הוא החול בימות הצדיק כי

בתחילה, הקדושה שורש וזהו דישסו"ת מוחין

דייקא. יעקב לצורך המוחין כל הז"א שזורק

מישראל, שבט וקם בחי' רק לעצמו ומשאיר

להתוה"ק קימה שתהיה ולאה, ז"א יחוד בחי'

דאבא המוחין נותן החול בימות כי לשמה.

בח היא והמלכות המלכות,ליעקב. חצי י'

עיקר החול בימות כי היסוד. עטרת בחי'

כ"ב כוכ"ב, בחי' התורה, יגיעת היא העבודה

עם רק ומשתמשים כנ"ל, התורה אותיות

מתגלה ואין היסוד. עטרת בסוד המלכות חצי

היסוד. עטרת בסוד רק הק' השכינה כח כל

תורה כח להורות הצדיק עבודת שזהו

שמחפש רק הקדושה בנין עיקר שזה לשמה,

שהוא המלכות כל לא לשמה. תורה עבודת

הולמתו, כתר שצריך דויד, בית מלכות בחי'

ודביקות וטהרה בקדושה כשמתנהג רק

דוד בית למלכות יזכה אזי לשמה, ותורה

לא הפנים, מצד גם שהוא הולמתו, שהכתר

בן משיח פלגא, שהוא היסוד עטרת בסוד רק

שזכה ע"י רק שלימה. מלכות אלא יוסף,

המלכות, לשלימות יזכה ולהטהר, להתקדש

דויד. בית ומלכות נבואה. בחי'

דויד,ובודאי בן משיח בחי' לחפש צריך

ו"ק. בחי' ולא ג"ר בבחי' רק אבל

יגיעה ע"י החול בימות לבנות צריך הו"ק כי

בחי' בתחילה לחפש ומוכרח ותורה. בקדושה

כל לחפש לא היסוד, עטרת המלכות, חצי

אותיות כ"ב כוכ"ב, דרך בחי' רק המלכות,

הקלי'. כל הורגים ובזה התורה,

יגיעה בלי שבאים ההשגות ח.
ממות מר סופם בקדושה,

מוחיןוכשאדם בלי דשבת למוחין נכנס

קבלה שלומד כגון החול, דימות

הקלי', עם יחד מדרגות ורוצה הקלי', עם יחד

בלעם כי לכלום, זוכה אינו אזי לשזבן, רחמנא

הנחש, על שנופלים עמו, בני חרב על נופל

בחרב בלעם את להרוג רצה שפנחס וזה

השקר כי דקלי', חרבו על נפל והוא דקדושה,

אחיזה, ולא רגליים ולא קיום שום לו אין

כי נופל, הוא בסוף אבל כגדול, נדמה לשעה

שלומד מי ורק נצחית, היא הקדושה רק

ויסוד אמיתיות. מדרגות לו יש לשמה תורה

תורה רק מדרגה שום אינו שלו התשוקה

שזה ו"ק, בחי' המלכות, חצי בחי' לשמה,

בחי' ורחל, יעקב יחוד בחי' אמונה, עם תורה

תפילתו. כל זה ועל היסוד. עטרת

נבואהורק שפע יותר לחפש יכול אח"כ

תשוקה שזוהי בעין, עין בחי'

כשזה רק ישראל, נשמות של האמיתית

מקדש שאדם הקדושה דרך עם יחד מחובר

קליפות, ועוד עוד מעצמו וזורק יום, יום עצמו

לא טוב, ועשה מרע בסור מאד מאד ונזהר

וזורק עניינים ועוד עוד לעצמו שמתיר

רח"ל. בלעם עצם שזה ח"ו, זהירויות,

שנמחץ והגדרים. המחיצות כל זורק שהנחש

קירות בונים ישראל בני משא"כ הקיר. אל

ומה הקדושה. על נפשם ומוסרים קירות, ע"ג

טוב מלא הכנסת שבתי יעקב, אוהלך טובו

בבית להכשל ולא קדושה. הוא טוב ודעת,

שנדמה שיש טובים, לא בדברים מדרשות
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רח"ל, יחד הולך והנחש הטוב כאילו להם

ממש. בלעם עצת שזהו

מסירותולנשמות של כחות יש ישראל

שיהודים וכנודע נפש,

ודעת מטעם למעלה נפשם מסרו ברוסלאנד

מה יודע כשאדם יהדות. של תנועה כל על

מסכים הוא ואלקות, לדביקות אותו שמביא

שהסט"א אלא לזה. שצריך מה כל לעשות

לדביקות סתירה אינם התאוות כאילו מבלבל

גדול בהירות לעשות העבודה עיקר ולכן ח"ו.

ע"י רק שורה השי"ת שאין בנשמתינו, מאד

שק. בלבוש המלך אל לבא אין כי הקדושה,

הריחוק בתכלית הוא האמיתי הדביקות כי

רק זה וקדושה וישמעאל, מעשיו מהסט"א,

המוחין כל לזרוק וצריך לשמה. ותורה אלקות

כמו אצלו. ברור זה דבר שיהא עד האחרים

עושה ואינו ליעקב, דאבא המוחין שזורק ז"א

החול. בימות היחוד את ח"ו

חלישות נגד דקדושה עזות צריך ט.
אפשר אחר שבדרך שנדמה הדעת
עצומה יגיעה בלי השראה להשיג

כ"כ

'ה'וזהו מהשי"ת, לבקש צריכים שאנו מה

החשיבות אחר נלך שלא ינחנו', בדד

לכם מה אותנו מבזים שהגויים הגויים, של

גילויים לו יש אחד ברגע והגוי להתקדש,

אין כאילו ונדמה להתייגע. לך ומה כביכול,

ומקררים מחלישים ובזה חשיבות, לישראל

כל וקרקר בסוף אבל רח"ל. ישראל נשמות

המדרגות שכל יראו כי יתקררו, הם שת, בני

גילויי כל הבלים, הבל ואין, אפס שלהם

וקרקר הבלים, הבל ממש וכזב, שקר הגויים

המראות יראו כי יתקררו, שהם שת, בני כל

לכל יתגלה כשהשי"ת האמיתיים והגילויים

ושור ללוויתן ישראל בני ויזכו ישראל, בני

ע"י כו' בעין עין בחי' אמת. ודביקות הבר,

עצמם וטהרו וקידשו לשמה, תורה שלמדו

הקדושה. בתכלית

צרכמו שלאכן לשמוח מישראל אחד כל יך

שת, בני בחי' מעצמו לזרוק גוי, עשני

לדביקות לבא אפשר כאילו שמבלבלים

התאוות. מג' ולהתטהר להתקדש בלי אלקות

כשיראו ופחד, לקרירות יפלו הם לעתיד כי

השי"ת את שעבדו ישראל של אמת מדרגות

אמת. בלב

לתורהכי לזכות מהשי"ת שמבקש יהודי

תורת ללמוד באמת ומחפש באמת, הק'

שום אין מואב, פאתי ומחץ כוכב, בחי' ה',

מכניס אם כי אותו, לבלבל שיכול הרע יצר

לזכות ה' לפני ומתחנן בתורה, הכחות כל

יזכה בודאי והנסתרות, התורה לנגלות

כי יקח, שזה זמן כמה הרע, מהיצר להנצל

לתורה לזכות אמת בלב באמת תתעקש אם

וכל הסט"א. כל להכניע בודאי תזכה לשמה,

ויותר קל יותר שהסט"א תדמה כשלא זה

שת. בני כל יפלו בסוף כי וחלילה. חלילה חכם

רגלים,כשבני ג' לשורש יזכו ישראל

לחג"ת יזכו עילאין, דאו"א למוחין

שכל יראו ואז נבואה, שפע האמיתי,

ויקר, בחי' ואין, אפס זהו בלעם של הגילויים

בתחתונים אלקות להתגלות ויזכו קרירות.

משה. אל ויקרא בחי'

כולםירחם שיבינו ישראל, עמו על ה'

להתרחק צריך בה' להדבק שלזכות

מתגבר הסט"א כי להסט"א, שקרוב ענין מכל

ישראל בני שבאמת קשים, והבלים בתאוות
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וצריך מהחטא, לגמרי לגמרי רחוקים

רצון הוא שהעיקר הענינים, בעצמם להבהיר

נפשו, ימסור אחד כל בודאי שעי"ז הבורא,

בלעם בעצת מבלבל שהסט"א אלא

וחכמותיו.

'בוכהוכל של בענינים שייכות בו שיש ענין

הוא התאוות. עניני כל למשפחותיו',

בני בלבלו שהם שארז"ל כמו נסך, יין בחי'

בחי' כוזבות, דיעות והוא נסך, יין עם ישראל

בקלות, אותם הכשילו ועי"ז הדעת, עץ חטא

צריך כי שנכשל. יודע ואינו נכשל שאדם יש

מיין נהנו שלא הצדיקים דעת לב בכל לקבל

בפגם המוחין שמבלבל הסט"א, של השטות

לפנחס, להתקשר צריך ולזה הדעת. עץ

רמ"ח שלו, הדעת זהו בידו, רמח שלוקח

למסור קונו, עם פלילות ועושה דק"ש, תיבין

עצמו על מקבל כשאדם הקדושה, על נפשו

ויזכה והקדושה, התורה על נפש מסירות

לו נותן 'הנני נאמר שעליו אליהו, לקדושת

כי בו. יקנאו הקלי' כל ואז שלום', בריתי את

ישראל וכל ינחנו, בדד ה' אותו. ירים השי"ת

בפנים. יהיו
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שהואכי הכתר, לאור לזכות רוצה כשאדם

צריך אמת, ודביקות נבואה שפע אור

להחכמה, אמיתי רצון נפש, בחי' להקדים

התוה"ק. קדושת ע"י באלקות להתדבק לבא

למראות לראשך', כתר 'והיא לבחי' יזכה עי"ז

שהצדיקים אמיתית נבואה ושפע אלקיים,

שאפשר סט"א, של מבלבול וינצל לכך. זוכים

עם יחד לגילויים ולבא עינים גלוי להיות

ותורה, קדושה בלי רח"ל. והתאוות הנחשים

הסט"א. של גס שקר שזהו

כמההכי מישראל נפש כל כמה יודעים הם

אותם מפתים לכן לדביקות, ומשתוקקות

לשמה תורה בלי אלקות לגילוי לבא שאפשר

יתחשב, לא ובגויים אבל הטהרה. וזיכוך

דרך שקיימו היהודים שאלו יתגלה שבסוף

דאבא מוחין מתנה לתת מיעקב, כוכב

שעיקר יעקב. בחי' לתוה"ק אלקית וראייה

יזכו עי"ז ואמונה. קדושה לתורה כיסופיהן

אפסיות שיראו שת, בני כל וקרקר לבחי'

ע"י שיזכו אמיתי אלקות גילוי מרוב הקלי',

והקדושה. התוה"ק

ל'שמוררק נזכה קדשך', מצות 'נצור ע"י

האמיתית הנבואה שהוא קדשך', שבת

האמיתי. אלקות וגילוי

תורהונודע בסוד היה הק' החיים אור כי

הק' והבעש"ט דאצי', רוח לשמה,

וככל והרוח, הנפש לקשר וצריך נפש, בחי'

של והרוח הבעש"ט של הנפש שמחברים

והוא הגאולה, נתקרב כך הק' החיים האור

לשמה, התורה ללימוד משתוקקים שאנו ע"י

בקדושה מאד ולהזהר לרוח. נפש בחי'

אמיתי לשייכות יזכה בזה שרק וטהרה,

ועיקר רבינו משה של דרך שהוא לאלקות.

לעתיד. האמת התגלות

מהימנאירחם רעיא משה שבזכות ה'

פעור קליפת את מכניע שהוא

את שקיבל אלעזר בן פנחס ובכח ובלעם,

ח"ס, פ"נ בסוד שהוא רבינו. משה של הלימוד

קיבלתר הוא כי באריז"ל. כמובא משיחין, ין

את הורג והוא המשיחין, שני של הקדושה

לו שיש גדול שאדם אומרת שהקלי' הקלי',

צריך שאין לטעות נכנס הדעת, גדלות

לגלות זאת מכניע פנחס אבל ח"ו, קדושה
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ועי"ז ק"ש של שמים ומלכות קדושה שמוכרח

אלקות. והתגלות דקדושה לרמח זוכים בלבד

שנזכה'והיתה ה' ירחם שלום', בריתי לו

הק' השכינה להחזיר אלה בימים

לתורה אמיתי השתוקקות ע"י המקדש לבית

להתדבק השני את אחד נחזק לכן לשמה.

ועקרבים נחשים ע"י ולא דקדושה, בתורה

יחד תורה כשלומדים כי צד. בכל שנמצאים

איך רח"ל הקדושה היפך שהם דברים עם

זה לחזק הוא והעיקר השכינה. לבנות אפשר

מזידיטשוב, רצ"ה הרה"ק שאמר כמו זה, את

צרה, בעת גדולה ישועה צריך שכשיהודי

להתגאות אסור בפשטות כי זכויותיו, יזכיר

לשמה. שלא תורה בחי' זכויותיו, להזכיר ולא

מי הזכויות. להזכיר ענין יש צרה בעת אבל

זכות. לו שיהיה כח צריך לבי, זכיתי יאמר

זימה, שונא השי"ת הרי הקדושה, בענין אבל

שצריך אחד וכל קדושה. אוהב הוא וממילא

לו שיש זכות איזה יזכיר גדולה, ישועה

והעיקר המקום, לפני ערב שזה בקדושה,

מהיצרים עצמו שמרחק הזכות שמזכיר

אחרים שומר או בבריאה. שיש החדשים

נצחים. לנצח הוא הזה והזכות מזה, שינצלו

ולהמשיך זכות עליו ללמד הזכות זה וכדאי

צריך וכשאדם ורוחנית. גשמית ישועה עליו

בימים הרי שלום. בריתי את לו שיתנו לזכות

שעובר או הסתרות, מיני כמה עוברים הללו

אך טובים, לא וסימנים פחדים אדם על

רעים, מסימנים מפחדים אין ישראל באמת

הסימנים כל נגד להתגבר כח לנו יש כי

ופנחס וטהרה. קדושה תוספת ע"י הרעים

כי ה'. כבוד לגלות הגבורה מדת עם השתמש

בעולם, אלקות לגלות לישראל כח יש

שהן טובים הלא הסימנים עם ומשתמשים

יותר בקדושה להתגבר אדרבה גבורה, בחי'

פניכם, נגד רעה כי פרעה שראה כמו ויותר.

אחד כל צריך לכן מילה. דם שזה ידע ולא

אחרים, על ולשמור בעצמו להתקדש ואחד

ואז פנחס, כמו הדין מדת עם להשתמש

מילה לדם הרעים הסימנים מתהפכים

עד ויותר, יותר עצמינו ונקדש וקדושה.

כמו השחיטה, בית להם פרע בחי' שיתקיים

הגבורות כל וגילה פרע כי יוסף, אצל שנאמר

תתגלה ועי"ז יוסף, בחי' דקדושה להתגברות

בב"א. לאלתר ומיד תיכף בתחתונים אלקות
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קנ"ו הר"ן שיחות

שלכשהיה קול בביתו שמע באומאן

על עלמין הבית על הצועקים

שם ולהתפלל לצעק שדרכם אבותם קברי

אשה שמע אחת ופעם כנהוג. מר בקול

אביה: קבר על שם צועקת שהיתה אחת

תחיה ובתו מאד מר בקול אבי, אבי,

לה: ואמר ענה אז אצלו עומדת היתה

אבי היטב בכונה צועקת הזאת האשה

אז ואמר כלל. בכאן אינו אביה אבל אבי,

לומר אבות קברי על כשבאים שטוב

לקבר סביב סביב השוכנים להמתים

לבקש אליו, שבאים וכיוצא ואמם אביהם

אליו בתם או בנם שבא לו שיודיעו מהם

ממקום נסתלקים המתים כל לא בודאי כי

הרבה כי שנטרדים למקום קבורתם

כדי להודיעם טוב כן על קברם, על שרויים

וכו'. לאביהם יודיעו שהם

להודיעהישמח היא שהעצה כותב משה

לעילוי צדקה פרוטה שנותן

לקברו. הגיע שהוא לאביו שתודיע הנשמה

אותה לע"נ משניות אח"כ שילמד שמודיע או

כך כל כי וכדו'. לאביו לקרוא שתלך הנשמה

את או המשנה את צריכים הנשמות

לקרוא ורצים בורחים שכולם צדקה, הפרוטה

או קדיש לאותו נצרכים כולם כי אדם, לאותו

פרוטה.

חודשוביום ראש בערב או היארצייט

בפשטות כי האלה, לפעולות אי"צ

קברו. על הנשמה נמצאת

צריכיםואמר אין הצדיק אצל אבל אז:

כי שם אינו שמא זה על לחשש

שיוצא מי כמו רק הוא הצדיק מיתת

על לבתו אז והמשיל אחר לחדר מחדר

עצמו:

אניכמו כך ואחר זה בחדר עתה שאני

השני לחדר ונכנס זה מחדר יוצא

אצל תבוא אתה אם אחרי, הדלת וסוגר

אשמע לא וכו' אבי אבי ותצעק הדלת

מפיודבריך נשמע האלה כדברים !?

ואחד אחד לכל שרמז פעמים כמה הקדוש

על לבוא שיזכה מי של המעלה גדולה כמה

ישמע בודאי כי והנורא הקדוש קברו

דאפשר. מה בכל לו ויושיע ויעזר דבריו

כןוכבר כי לעיל, שיחות איזה נרשמו

ולדבר לשיח בקדש דרכו היה

לא השיחה ובשעת הנפלאה בחכמתו

למפרע הבינו ואחר-כך כונתו, הבינו

על לבוא זה בענין בפרט הקדושה כונתו

וברמז בפירוש מזה הרבה שדבר קברו

שני שיחד מה מבואר וכבר פעמים כמה

לעיל. וכנזכר עדים

שמבוארכמו קמ"א בסימן לעיל שכתוב

שני שייחד הכללי, תיקון בענין שם

לאחר ויבאו ימיו ימלאו אם שגם ואמר עדים

הי' אלו שם ויאמר קברו על הסתלקותו

ויתנו הכללי, תיקון של תהלים קאפיטל

מאד עוונותיו גברו אם אף לצדקה, פרוטה
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ולתקנו, להושיעו ולרוחב לאורך ישתדל מאד,

רביה"ק. של קברו על דווקא הוא הסוד וזה

אלו בפעולת ביותר חזק הוא שבזה שאמר

תהלים. קאפיטל הי'

הצדיק,ויש של לקברו שכשהולכים לדעת

אי' כי סודות. וכמה כמה בזה יש

לו היה אברהם עבד שאליעזר אריז"ל בכתבי

בבחינת היה בתחילה אבל גבוהה, נשמה

נתהפך אבינו, לאברהם כששמע ואח"כ ערל.

נתתקן לא עוד ואעפ"כ לברוך, מארור

בן בכלב הפעם עוד כשנתגלגל רק לגמרי,

אז אבות, לקברי כלב שהלך ואחר יפונה,

לגמרי. נשמתו נתקנה דייקא

בחייםכי הצדיק, אצל בחינות שתי ישנן

מעלה יש ואז אחת, מדרגה יש חיותו

במקום נשמתו חלקי וכל בהתגלות שהוא

דביקות של מעלה יש הפטירה ולאחר אחד.

ויותר, יותר נתעלה כי חיותו. בחיים שאין

קברו על כי נשמתו. חלקי כל שנפרדים אלא

יש הנפש שלזה אלא הנפש, חלק רק נמצא

נתעלה כי בחייו, לו שהיה ממה יותר כחות

עת. בכל

הואובענין הצדיק אצל ישועות פעולת

החלק שזה הנפש, בחלק בעיקר

יותר הסתלקותו לאחר קברו על ביותר נמצא

הוא ישועות לפעול הכח עיקר ולכן מבחייו.

הנפש כח יש שאז הצדיק, לקבר שהולך ע"י

מתפלל ובזה תפילה', 'ואני בחי' שהוא

הנפש בסוד ישראל. על ישועות להמשיך

המלכות. בחי'

ישובודאי הצדיק לקבר שהולך יהודי שכל

מי וכ"ש גדולה, התעוררות בזה

בודאי פועל שזה לצדיק. בדביקות שמתקשר

רביה"ק ובפרט ערוך. לאין יותר הרבה

ממילא וההתבודדות, התפילה דרך שגילה

ועוסק קברו אצל שנמצא ואחד אחד כל

מתדבק הוא בזה הרי בהתבודדות,

ה' ברוך ביותר. הצדיק אל בהתקשרות

ואמן. אמן לעולם
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