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אצל התפילה חביבות עיקר א.
ושפלות, בעניות כשזה הוא השי"ת

עני מנחת בחי'

ז')מבארמהרנ"ת המנחה תפילת מה(לקו"ה

מנחת קרבן להקריב שהוצרכו

כמ"ש יום, בכל תמיד הקרבן עם יחד נסכים

בלולה למנחה סולת האיפה 'ועשירית

הוא המנחה שענין בזה"ק מש"כ ע"פ בשמן'.

את ברא כשהשי"ת כי עני. קרבן בחי'

אא"ס רק הכל היה הבריאה קודם העולם,

כל בטרם מלך אשר עולם 'אדון בבחי' ב"ה,

ב"ה דא"ס מלכות גילה והשי"ת נברא', יציר

אזי כל בחפצו נעשה 'לעת העולם. את וברא

כי בחפצו הכל את ברא לכן נקרא', שמו מלך

ב"ה הא"ס אור כי המלכות. מדת לגלות רצה

מוצא אתה שם גדולתו 'במקום בבחי' הוא

מציאות שאינה מציאות שהוא ענוותנותו'.

האמיתי, המציאות עיקר שהוא הגם כלל.

מלכותו התגלות העולם בבריאת גילה ובזה

האין בסוד הוא מ"מ הפועל. אל הכח מן ית'

הגמור.

כשמתחילוזהו העני, תפילת ענין

לב בשברון ה', לפני להתפלל

מן יותר ית' אצלו חביב זה וענוה. ושפלות

דקטנות, במוחין מתפלל שהוא הגם הכל.

בזה שאין ואף ודינים, הלבנה מיעוט בחי'

מה ה' בעיני מאד יקר הוא מ"מ שלימות,

ושפלות.שבא לב בשברון

ושפלות העניות לכלול יש ב.
ישראל מלך דוד של בהענוה

מהעניוכל לקבל צריכים העניים אלו

דוד הוא האמיתי, העניו האמיתי,

עני שהוא שאפי' האמת, הצדיק המלך

כמ"ש פ"ו)ואביון, ענני(תהלים אזנך ה' 'הטה

'שמרה אומר הוא עכ"ז אני', ואביון עני כי

שהוא אפי' הצדיק כי אני'. חסיד כי נפשי

קרבן בחי' הוא מ"מ ושפלות. אין וכולו עני
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ושפל אין שהוא הגם בשמן, בלולה מנחה

האמיתי. והמלוכה השמן בו יש מ"מ באמת,

ה'מלכות' מתגלה הגמור ב'אין' כי

האמיתית.

המלךוזהו בחי' שהוא האמת הצדיק אור

הגמור, אין הוא אחד שמצד המשיח,

פה כבד של באופן המוחין בקטנות ואינו

בלולה מנחה של באופן אלא לשון, וכבד

תכלית הוא והענוה השפלות כי בשמן.

ולא כבוד יזמרך למען בחי' המוחין. גדלות

ל')ידום, עם(תהלים יחד אלא פה כבד בחי' לא

דקדושה כבוד שנעשה י"א)הו' סי' .(לקו"מ

שלהגם ב'אני' כלול הוא אין, שהוא

מודה שהצדיק וזה ית"ש. הבורא

הגמור והאין השי"ת, למציאות עת בכל

הוא האמת הצדיק של הגמור והשפלות

הבריאה. כל של המוחין הגדלות כל שורש

כל שורש הוא שלו ההתבטלות כי

כולם. הגילויים

הוא מנחה, שבקרבן השמן סוד ג.
העליון היחוד ואור השפלות חיבור

דודולכן כי המנחה. בקרבן שמן גם יש

מנקודת מקבל אין שכולו המלך

התגלות שורש שהוא הגמור האין הקדושה

בעולם. האלקות

לרדל"אוזה מרכבה הוא המלך שדוד סוד

שהשי"ת מהראש, למעלה שהוא

בסוד אחת נקודה והשאיר האא"ס את צמצם

מקבל עלמין כל סובב של האור וכל י', אות

מה המלך, דוד של השפלות כי היו"ד. מזה

של באופן הגמור, באין כולו שהצדיק

את מגלה גופא זה מציאות, שאינה מציאות

המלך, דוד של העניות כלול שבו הרדל"א,

אתיידע. דלא רישא בחי' ועניו, שפל שהוא

ית', הבורא של ב'אני' בהתכללות כלול וזה

מקום בבחי' כאחד. והאני האין כלול ששם

שהוא הגם כי המדה. מן שאינה ארון

מרוב מהמקום למעלה הוא אבל מציאות

האלקי. באין התכללותו

הנביא משמואל קיבל המלך דוד ד.
ממנו להעלים שאול שביקש מה

אומרודוד קלה)המלך אתן(תהלים 'לא

עד תנומה ולעפעפי לעיני שנת

התייגע המלך דוד כי לה''. מקום אמצא

המקדש, מקום למצוא מאד מאד והתאמץ

שנת אתן אם נדר ונדר הקדושה. סוד לגלות

את ימצא שלא זמן כל יישן שלא לעיני,

כי הוא שלו והיגיעה הרדיפה כל כי המקום,

כי הנקודה. ממנו להסתיר שרוצים הרגיש

עד שעולה יסוד נקודת לו היה המלך שאול

ביקש ששאול וכיון הנ"ל, השרשי היו"ד

להעלים שרוצים דוד הרגיש דוד, את להרוג

לה', מקום למצוא הדרך את ממנו ולהסתיר

דוד הלך לכן השרשי. היו"ד לזה היינו

ממנו וקיבל לילה, באותה הנביא לשמואל

בשבעים לקבל יכול אינו ותיק שתלמיד מה

בחלקו הוא המקדש שמקום ממנו וקיבל שנה,

בנימין. של

הרדל"אכי אור הוא המלך דוד נקודת כל

בנימין, של בחלקו להיות צריך הוא

הגמור. האין השרשי, היו"ד בסוד

בזה ההתבטלות, בנקודת נכלל שכשהצדיק

שהתגלות וכמו ה'. מקום למצוא זוכה הוא

בשם, לקראו אפשר אי הבריאה קודם א"ס

אין כולו הוא הרדל"א שורש התגלות כן כמו

דוד של והאביונות העניות סוד שזה ושפלות,
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הוא שבזה אני', ואביון עני 'כי בחי' המלך,

היו"ד. שורש מקבל

משמואלואי' המגילה קיבל המלך שדוד

הוא העמידה שענין בעמידה, הנביא

מודים בעמידה, מודים אמירת בסוד הביטול,

החכמה סוד הוא אלקינו, ה' לפניך אנחנו

ישותינו ומבטלין כורעים שאנו והביטול.

ית'. הבורא למציאות

משמואלכי הביטול נקודת קיבל המלך דוד

שלא להרגו ביקש כששאול דייקא הנביא

בקדושת נפשו מסר ודוד הזאת, הנקודה יקבל

עד לעיני, שנת אתן אם שנדר הנדרים,

סוד הוא המקום זה כי להשם. מקום אמצא

השרשי. היו"ד

סוד הוא כן, מורין ואין הלכה ה.
לפנחס, מרמז רבינו שמשה הרמזים
לצדיקים הגנוז האור טמון שבו

הקדשים,כי מקודש מקבל האמת הצדיק

הגנוז, היו"ד מסוד לקבל פשוט ואינו

רבינו שמשה כן. מורין ואין הלכה בחי' שהוא

זאת מקבל פנחס רק זאת, לגלות יכל לא

זה ופנחס משיח, בחי' שהוא דוד בפרט ממנו.

האין בחי' הוא הגאולה שנקודת אליהו.

סוד רבינו ממשה מקבלים זה שאת הגמור.

הגנוז אור הוא היו"ד כי כן. מורין ואין הלכה

שקשה לפנחס. רבינו ממשה רמזים שנשפע

גלויה הבחנה שאינה זאת, לקבל מאד

הנדרים בסוד רק כן. מורין ואין בחי' ופתוחה

לכך. זכה דוד, שנדר

יו"דוהוא אות סוד מקבל המלך שדוד מה

משה הארת הוא מלא, דויד בשמו,

כן. מורין ואין הלכה בסוד בדוי"ד,

מרמז הקדשים קודש שמעל הלול ו.
ושם מהמוחין, שלמעלה רדל"א על

הדור צדיקי ל"ו שורש

מידותוהנה במס' מ"א)אי' הלוים(פ"א כי

ופירש הכפורת בית לאחורי שומרים

במערב(שם)הרא"ש הייתה אחת לשכה כי

מקדש פתוחה מערבי בכותל קטן לול והיה

היו לוים ועשרה הלשכה, לאותה קדשים

המקום באותו הל'שומרים הרמב"ם פרוש (עפ"י

בספר בזה שפירש מה ועיין ה"ד פ"ח הבחירה בית

היכל) שלתבנית כתרו על מרמז המקום וזה .

קדש כי מהראש. שלמעלה המלך דוד

הראש, בחי' הג"ר, בסוד הוא הקדשים

מרמז שהוא הלול, זה ישנו הראש מן ולמעלה

למעלה כתר שהוא המלך דוד של אורו על

ל"ו פעמים ב"פ בחי' הוא לו"ל, מהראש.

צדיקים ל"ו שיש זהר בתקוני כמ"ש צדיקים,

בחו"ל. צדיקים ול"ו ישראל בארץ

כלדוכי וכולל ישראל, נשמת שורש המלך ד

שכולם משיח, של אורו הוא הצדיקים,

קדש נקודת שהיא הנשמה מזאת מקבלים

בגמ' כמ"ש היו"ד. נקודת ל.)הקדשים, (ברכות

כנגד לבו את יכוין המקדש בבית עומד 'היה

אל והתפללו שנאמר הקדשים קדשי בית

הקדשים קדשי בבית עומד היה הזה, המקום

עומד היה הכפורת בית כנגד לבו את יכוין

לפני כאילו עצמו יראה הכפורת בית אחורי

המתפלל שצריך מפאנו הרמ"ע ופי' הכפרת'.

נקודת היינו הקדשים, קודש כנגד לעמוד

שהוא מחב"ד. למעלה שהוא השרשי היו"ד

פתח נקרא גם שהוא רדל"א, בחי' הלול סוד

מועד מקומן)אהל איזהו בפרק כי(כדאיתא .

בקה"ק, ומסתכלים שם שעומדים לוים היו"ד

שהשיג היו"ד, מסוד שמקבל דוד בחי' הוא
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מקום סוד שקיבל בעמידה, המגילה וקיבל

זאת. על נפשו שמסר ע"י המקדש בית

בחי'ולכן את הנביא משמואל קיבל

תפילה בחי' והשפלות, העניות

בחי' מהכל, יותר השי"ת מחבב שזה לעני,

שהשי"ת מה שזה איש. ולא תולעת אנוכי

של בקטנות השפלות אין אעפ"כ אוהב.

דקדושה עני סוד אלא שחורה, ומרה עצבות

קודש. משחת שמן בחי' העניים, כל שמחיה

מ"מ השפלות, בתכלית הוא שדוד הגם כי

האין כלול ששם האלקי מהאין מקבל הוא

המקדש. מקום למצוא לדוד זכה ועי"ז באני,

יוסף. של אורו את שמקבל בנימין של בחלקו

הגמור האין מקבל המלך דוד של השפלות כי

שזה בקה"ק. בתוה"ק הגנוז הי' אור שהוא

ע"י קה"ק. שאחורי בהלול מתגלה האור

בחי' שהוא שם. שעומדים שומרים העשרה

יומא. בכל שכינתא אנפי שמקבלים הצדיקים

ע"יוזהו תמיד שעלה המלך דוד של האור

דוד כי הזה, הגבוה למקום שפלותו

שהוא מרדל"א, שמקבל דעתיק ביסוד דבוק

שני שם וקה"ק הכפרת במקום רז. בבחי' גנוז

לפנות עשרה בשמונה צריך לכן הכרובים.

הגמור. והאין היסודות, מקום שם כי לשם

המלך דוד של והענוה הקטנות ז.
עזות עם אלא ח"ו בעצבות אינו

מאד עליון ודביקות ושמחה

והעניוותובעיקר שהקטנות לדעת צריך

בעצבות אינו המלך דוד של

כדרך עבודתו, חסרון מחמת לב ושברון

המוחין, וקטנות לעניות שנכנסים האנשים

תמיד שהרגיש הגם המלך דוד שזכה אלא

זאת מ"מ איש, ולא תולעת והוא אפס שהוא

לנקודה אותו העלתה והשפלות העניות

האלקי. האין השרשי, היו"ד של השרשית

במאציל נכלל הוא איך עת בכל והרגיש

שאינה המציאות הגמור, האין העליון,

המוחין הגדלות כל נמשכים שמשם מציאות.

יסוד הוא היו"ד זה כי כולה. התורה כל של

דעתיק דעת בחי' ו' ונעשה שנמשך דעתיק

היסוד וזה כולה. התורה כל שורש שהוא

גנוזה ששם לרדל"א למעלה משפיע דעתיק

משה כי המלך. דוד של שפלות בחי' המלכות,

ובין רדל"א בחי' בין הבחינות. מכל כלול

דעתיק. ויסוד דעת בחי'

לשון,ובתחילה וכבד פה כבד היה

שפל כ"כ הצדיק דכביכול

עוונות מחמת זה וכל אנכי'. 'מי בעיניו,

נקודת את לכבד כשזוכים אבל ישראל.

גואל רבינו שמשה זוכים עי"ז האמת, הצדיק

הוא הגאולה שעיקר ישראל, בני את

שפלותו, שמרגיש הצדיק כי האמת. השפלות

בזה נופל אינו כביכול, שלו והנפילות ירידות

מה כל אדרבה אלא שחורה ומרה לעצבות

ויותר יותר נכלל הוא עי"ז רחוק, שמרגיש

אחת, בחינה והאני האין ושם האלקי. בהאין

בשמן. נמשח עני שהקרבן קודש. שמן בחי'

המגילהוזהו את משמואל דוד שקיבל הסוד

היסוד אור לקבל רצה כי בעמידה.

קיבל אותו, רדף ששאול וכיון המלך, משאול

הנביא. משמואל זאת

משה, של כבודו את שביזו ע"י ח.
העזות חסר והיה הלכה נשתכחה

דקדושה

אתכשבא לבזות התחיל סלוא בן זמרי

משה ששכח גרם וזה רבינו. משה
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הצדיק כי הלכה. ממנו נשתכחה ההלכה. את

אור את לקבל בלי לשפלות כשנכנס האמת

כי ושפלות. עניות לבחי' נכנס הוא העליון,

אבל שפלות, בבחי' תמיד הוא הצדיק

בתכלית שפל שהוא אפי' אותו, כשמבזין

כיהשפלו עי"ז, הלכה לשכוח יכול הוא ת,

להכלל השפלות ע"י זוכה אותו מבזין כשאין

ע"י אבל דקדושה. עזות ולקבל האלקי באין

ממנו נעלמה רבינו, משה את ביזה שזמרי

שמסר פנחס הקדוש הצדיק בא ואז ההלכה.

שלום, לברית וזכה הברית קדושת על נפשו

שזה הגנוז, היו"ד אות התנוצצות להאיר

ח"ס, פ"ן שהוא ואין, האני את מקשר היו"ד

היו"ד ע"י יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח

לרדל"א. משפיע שזה פנחס. שבאמצע

שאפי'ע"י להבין זכה נפשו, מסר שפנחס

כי ההלכה, לו פוסק אין רבינו שמשה

הוא אבל כן, מורין ואין הלכה בחי' היא

לקבל שזוכה האמת, הצדיק קדושת מקבל

על שעוברים והבעיות השפלות שכל הנקודה

אלא ח"ו, לעצבות לו יביאו לא האדם,

וריחוקים קטנות לך שיש כמה אדרבה

לקרב ההתקרבות, תכלית זה כל ושפלות,

האלקי. לאין ויותר יותר אותו

ידום',וזה ולא כבוד יזמרך 'למען שכתוב

אדרבה כי פה, כבד ולא כבוד שיהיה

ח"ו, ושפלות יסורים אדם על שעובר כמה

האלקי. לכבוד יותר להביאו כדי הוא

שאינה מציאות בחי' שהוא באא"ס להתדבק

הצדיק ע"י רק מתגלה ה' מלכות כי מציאות.

אותו מביא שהשפלות בתכלית, שפל שכולו

זכה שעי"ז פנימית. הכי לנקודה הגמור, לאין

דייקא דקדושה ועזות דקדושה למלכות דוד

אותו מביא אין שלו השפלות כי שפלותו. ע"י

וגדלות לחיות אלא שחורה, ומרה לקטנות

מנחה שהקרבן לעני, תפילה וזהו דקדושה.

קודש. בשמן נמשח

קרבן בבחי' הוא האדם מציאות ט.
משחת שמן להוסיף ועליו מנחה,
היחוד. לאור המוחין לרומם קודש,
ורוח נבואה בחי' לו יתגלה בזה
איך קודש רמזי למצוא הקודש

באמת ה' את לעבוד

ואליהוכי מנחה, בבחי' הוא האדם חיי כל

אפי' המנחה, בתפילת אלא נענה לא

נענה הוא משיח, פנחס בחי' הוא שאליהו

וזאת בשפלות, עני מנחת בחי' במנחה,

האין מנקודת שמקבל שמן, בה יש המנחה

רק הוא הצדיק של השפלות כל כי האלקי.

את ולגלות ואין, אפס הכל איך להרגיש כדי

אינו השפלות שזה לבדו. השי"ת מציאות

כולו אלא ח"ו, לב ושברון המוחין בקטנות

התורה שכחת שם אין ושמחה. התחדשות

שם אלא הלוחות, משבירת שבא ח"ו,

הוא הלוחות שבירת כי השלמים, הלוחות

הלוחות מתגלה האין ובמקום היש, במקום

יש שם כי השבירה, לפני הראשונות

שהתורה מה כי רגע. בכל התורה התחדשות

הוי"ה אני בבחי' הוא ודור דור בכל נתגלית

הבריאה התחדשות נמשך שמשם שניתי, לא

בראשית. מעשה יום בכל בטובו מחדש שה'

שהשי"ת החדשים הרמזים הצדיק משיג ושם

ויום. יום בכל לו מרמז

ואינםכי לה' להתבטל זוכים הצדיקים

ושבים המוחין, לקטנות נופלים

רוח לקבל זוכים עי"ז עת, בכל בתשובה

כי ודור. דור שבכל אלקות והתגלות הקודש
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רוח ורגע עת בכל לגלות רוצה בודאי ה'

מישראל אחד כל להביא ורוצה הקודש.

אלא הקודש. רוח לו לגלות וכן לתיקונו.

האדם אין שחורה ומרה העצבות שמחמת

ממנו רוצה שה' מה הקודש הרוח את מקבל

קודש. משחת שמן בחי' התיקון תכלית

פנחסאבל בחי' דברית, רזא הוא הצדיק

רק ומחפש הקדושה, על שלוחם

מתפעל ואינו ית"ש, לאלקותו ביטול

עליו, שעוברים וההסתרות מהקטנות

ולקבל לה' להתבטל איתם משתמש אדרבה

מציאות. שאינו ממציאות הגנוז, מהיוד האור

שהוא בתורה, חדשה להתגלות זוכה ואז

עת בכל שנתגלה הקודש ורוח התורה רמזי

נפשו תיקון משמים לו מגלים ואז משמים,

זוכה ואז בו, התלויים הנפשות כל ותיקון

האמת. דעת ע"פ ה' את לעבוד

האמת.וזה הדעת שורש שהוא הכתר בחי'

מרדל"א שמקבלים העדה ראשי ע"י

הקדשים. מקודש מלמעלה

לכן הגאוה. מחמת הגלות עיקר י.
לצדיק להתקרב להתעורר מאד יש
כדי אמיתי. שפלות ממנו ולקבל

הגאולה לקרב

עדהנה ישראל גלו 'לא בגיטין חז"ל אמרו

הגלות עיקר כי ע"ז'. בתי שבע שעבדו

שורש וזה ע"ז, בחי' הוא הגאוה כי ישות, הוא

הבריאה, של שחורה ומרה העצבות כל של

הוא ענווה, שמחפש אפי' מה', הריחוק וכל

ביחד. ישות עם ענוה מחפש

שהשי"תיכ התכלית שכל להבין עלינו

רק הוא המוחין הקטנות בחי' כל שולח

ועיקר אלקות. בעצם ויותר יותר שניכלל כדי

בחי' ע"ז, שעבדו על הוא המקדש בית חורבן

אחרים, אלהים ועבדתם וסרתם ישות.

ע"ז, בחי' הוא מהשי"ת ושוכח סר כשאדם

רצון בודאי כי שחורה. ומרה לעצבות ונופל

בחי' וביטול, וענוה לשפלות שניכנס ה'

על ורוכב עני בחי' יעטוף, כי לעני תפילה

יכול, ואינו יודע שאינו האדם שידע החמור,

נפשו. גאולת זהו כלל. התחיל לא ועוד

עניות לו וחסר ומתגאה, יש הוא אם משא"כ

לגמרי. רחוק הרי דקדושה, אמיתי

בקטנותאבל שתהיה אסור העניות זאת

המלך, כדוד אלא שחורה, ומרה

ית', יחודו של האמת נקודת מקבל שהוא

במציאות דרזין, רזין ית', אלקותו עצם

עזות לאדם נותן שזה מציאות. שאינה

נופל ואינו השפלות. עם יחד דקדושה

שאינו באופן וריחוק שחורה ומרה בעצבות

שצריך האמיתי הקודש הרוח את לקבל יכול

שמתחדשים האל דרכי שזהו מהתורה, לקבל

בטל, שהוא שהגם אלא יום. ובכל רגע בכל

הוא בזה מעשיו. כל על לבו בכל ושב

אמיתת לעמקות ויותר יותר מתקשר

מהרוח עמוק יותר לקבל זוכה ובזה הביטול,

הקודש.

ידום'.ואז ולא כבוד יזמרך 'למען בחי' הוא

שיר מזמור המלך דוד שאמר כמו

לא המלך דוד שבודאי לדוד, הבית חנוכת

לחוטא עצמו את שאחז אלא מעולם, חטא

ארוממך לה', מזמר הוא זה כל ועם ופושע,

שפל שהיה אפי' כי לי, אויבי שמחת ולא ה',

דוד שאמר חז"ל ואמרו עצמו, בעיני ואין

הבית את לבנות יכול איני מדוע המלך

דמים הרבה ששפך שכיון לו וענו המקדש,

זה על חז"ל ואמרו המקדש. בית יבנה לא לכן
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המקדש בית אח"כ להחריב שהוצרכו שכיון

שדוד אפשר אי לכן ישראל, את להציל כדי

במדרגת אז היה המלך דוד כי הבית. יבנה

דוד הרג הכח שבזה שחיטה, שעניינה בינה,

למעלה הוא המקדש בית ובנין השונאים. את

יבנה המלך ששלמה מוכרח לכן מהבינה.

החכמה. עד עלה כי הבית,

דודוכל בפנימיות אבל בחיצוניות. רק זה

הבינה כי הכתר, בסוד הוא המלך

בסוד הוא המלך דוד ובאמת לכתר. מתעלית

כתר בחי' הוא כי רדל"א. עד ולמעלה אריך

ידי על שנבנה דלעתיד הבית וזהו העליון.

בלב שיש הפנימית הנקודה הוא המלך, דוד

הזה שהאור המקדש, לבית לחזור ישראל

בחי' שזה ישראל. של הלב פנימיות ע"י נבנה

לשפלות נכנס שהאדם לה', מקום אמצא עד

המלך, דוד של גבוהה הכי לנקודה וזוכה

לקבל שיודע באופן אבל שפלות, כולו שהוא

של בחלקו שהוא קה"ק ונקודת יוסף נקודת

אותו מוליכה האמיתית שהשפלות בנימין,

לעצבות שנופל לא האלקי, היחוד לאור

ה'. ביחוד שאת ביתר שנכנס אלא ומ"ש,

דלעתיד,ועי"ז המקדש הבית את בונה

הוא אש לבנותה, עתיד אתה באש

של השפלות בזה שכלול אלא בינה, בחי'

בעניות מנחה הקרבן בחי' שהוא רדל"א,

המלך דוד שאם במדרש אמרו ולכן וקטנות.

כי לעולם, להחרב יוכל לא המקדש, בית בונה

הכתר. בבחי' הבית, את דוד שיבנה לעתיד

בזה שכלול יוסף, עם שמיוחד השפלות ע"י

יחרב לא כך בקה"ק. המלך שלמה של כחו

נצחים. לנצח הבית

מעצבותלכן לצאת להתעורר האדם צריך

וכל ה' ליחוד ולהכנס שחורה ומרה

לעזות יותר יקרבנו והעניות השפלות

לקבל זוכה ועי"ז ה'. ביחוד להדבק דקדושה

גילוי שזהו הנביא, משמואל בעמידה המגילה

שאז העולמות. כל סדר שהוא המקדש. הבית

לוחות בבחי' התוה"ק לאדם נתגלה

התוה"ק כל מסודר, הכל ששם הראשונות

שום אין אלקות, התגלות של סדר הוא

מדברת התוה"ק כל כי שכחה. ושום סתירה

אלקות. התגלות והיא האחת, הנקודה על רק

עי"ז בשרשה, בתוה"ק נכלל שאדם וכמה

כל כי שוכח. ואינו בלבו מצטיירת התורה

כי האדם, בלב מצטיירת התורה שאין מה

פרטים, ריבוי נעשה שניות לוחות בבחי'

בלב יצטייר שזה קשה הפרטים ריבוי ומחמת

לוחות של לאור כשזוכה משא"כ האדם.

כללים, בסוד היא התורה אזי הראשונות,

היא בשרשה שהתוה"ק הרמח"ל כמ"ש

ושם אחד, כלל הוא הכל כי כללים, של בדרך

של גילוי הם הפרטים כל כי שבירה, שום אין

האדם, בלב מצטיירת התורה ואז אחד. כלל

ואזי התוה"ק. גילוי מאור להזדכך ומתחיל

ואז התוה"ק. להתגלות מרכבה גופו נעשה

שיוצא אליהו, זה פנחס בחי' נעשה הוא

המתים. תחיית של לאור וזוכה הגוף מחותם

נעשה עצמו וכל אלקות, גילוי בו שמתנוצץ

בתוך בתוכם ושכנתי בחי' לאלקות, מרכבה

ואחד. אחד כל

וזמןבימי עת הוא בודאי המצרים בין

ועלינו המקדש, בית לבנין להתעורר

אין דורש ציון כי המקדש, בית עניני ללמוד

שנעסוק ה' ורצון דרישה, דבעי מכלל לה

שלומדים מה כל המקדש, מבית ונחשוב

לדרוש גדולה מצוה היא המקדש בית בענין

כי הצדיקים, לבבות כל חמדת וזהו ציון. את
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כל וכלל התוה"ק כל כלול המקדש בית

היחוד. עצם הוא העולמות

- שלום בריתי את לו נותן הנני יא.
יוסף נקודת עבור לקנאות זכה פנחס
משה קדושת שלימות נתגלה ובזה

רבינו

שלמשה הכללית הנקודה הוא רבינו

בסוד י', אות סוד האמת. הצדיק

אפשר כך שלימה, אהבה ישראל, בני עדת

שזה האמת הצדיק של התיקונים לקבל

איש ישראל'. בני 'עדת בסוד רק מתגלה

שנתגלה הקודש רוח בו, אלקים רוח אשר

עת, בכל מתגלה השי"ת כי ורגע, רגע בכל

באמונת שפגמו אלא שניתי. לא הוי"ה אני

גרם וזה רבינו, משה בקדושת שפגמו צדיקים

ופנחס בעצמו. רבינו ממשה הלכה שנעלמה

יוסף בחי' שלום. בריתי הנקודה, לגלות זכה

כשנפגם כי בו. אלקים רוח אשר השליט, הוא

גנוז שנשאר בבחי' הוא אזי משה, נקודת

עלמין כל סובב סוד והוא לארץ. בחוץ

בחי' נעשה ועי"ז הכל. על קדושתו שממשיך

ע"י תתאה. ברית בחי' משה, של תלמיד

לנקודת עצמן מקשרין ישראל שנשמות

ולהתטהר להתקדש מתחדשים בזה פנחס

אלקים רוח אשר השליט, הוא יוסף לקדושת

השכינה וקדושת שניתי', לא ה' 'אני כי בו.

חטא מתוקן ובזה הצדיק. אצל תמיד שורה

חזרה רבינו משה קדושת ונמשך מריבה, מי

המלך דוד עבודת היה שזה ישראל. לארץ

בית לבנות ובזה ומשה, יוסף קדושת לגלות

ה' יפקוד ועי"ז בנימין, של בחלקו המקדש

אור הוא בו, אלקים רוח אשר איש בשר לכל

משה קדושת יתגלה ובזה שנתגלה, היסוד

. באר"י רבינו

גילהפנחס לכן היסוד, אור על נפשו מסר

נקודת שהוא יו"ד אות סוד השי"ת לו

קדושת כל יוצא שממנו הקדשים קודש

הלול המלך, דויד של אור שזהו המקדש.

וכמה דברית, רזא שהוא קה"ק, שאחורי

היחוד, ואור הקדושה על נפשו מוסר שהצדיק

המוחין הקטנות שאפי' ובפנמיות, בעמקות

ע"י ירחקוהו ולא היחוד, אל יקרבוהו דיליה

בו שנאמר דוד כמו אלא עצבות, של שפלות

המלך דוד שזכה משחתיו, קדשי בשמן

עיקר כל כי רחל, קבר ליד לחם בבית להמשח

היחוד. ונקודת שפלות הוא דוד מלוכת

לעזות וזכה באלקות בתכלית שהתאחד

ומרה בעצבות מעולם היה ולא דקדושה,

כבד בחי' לא כבוד, יזמרך למען אלא שחורה,

דקדושה. כבוד אלא לשון, וכבד פה

הסלע אל והדיבור הסלע הכאת יב.
וסובב ממלא בסוד הוא

הואכי לארץ בחוץ נמצא שהצדיק מה כל

בגדולת ידעו ולא ישראל שפגמו ע"י

צדיק נקודת שהוא והקדושה, היחוד נקודת

כמו . ית' ביחודו ומאוחד הדבוק האמת

ה' ה"א ישראל שמע שאמר רבינו משה

בגדולת ידעו ולא טעו ישראל ובני אחד.

דיבר לא רבינו שמשה וגרמו רבינו, משה

בחי' ונעשה בסלע, הכה אלא הסלע אל

הצטננות ונעשה מצונן, דיבור צין, מדבר

הוא שבאמת רבינו. משה בנקודת באמונה

רק לא המוחין. כל ומקור החמימות מקור

בחי' ו', אות מדרגת שהוא משה מטה סוד

בסוד נקודתו עיקר אלא עלמין, כל ממלא

כל סובב בסוד סלע. בחי' והיחוד, השכינה

סוד שהוא הסלע, אל ודברתם בחי' עלמין,

המכה, הו' הוא הממלא כי עלמין. כל סובב



תשס"ט פנחס פר' יאשל"ס

כי הסלע. אל הדיבור בחי' הוא וסובב

המוחין כי עלמין, כל מסובב התפילה שורש

הסובב בסוד הוא התפילה (כדאיתאשל

הרש"ב) .בכתבי

השפלותוזהו אפי' כי הסלע, אל ודברתם

מאורו מקבל גם המלך דוד של הגמור

שלא שכיון אלא היחוד. מנקודת משה, של

רק משה נתגלה רבינו, במשה כראוי האמינו

נטמן ולכן ממלא, בבחי' הסלע, הכאת בסוד

לארץ. בחוץ

בסוףאבל עכשיו נתחזק שאנו ע"י

דוד בעבודת ונתקשר הגלות,

את נרומם והשפלות, העניות ובכל המלך,

של היחוד שהוא הסלע, מקום אל הדיבור

רבינו משה את להחזיר ונזכה רבינו, משה

ל בשלימות,חזרה אורו ולגלות ישראל, ארץ

תורה לקבל ונזכה הקודש, רוח יתגלה ואז

תורה מחדש השי"ת כי תצא, מאיתי חדשה

ובזה עת, בכל חדש גילוי ומגלה רגע, בכל

ובכל רגע בכל ה' את לעבוד איך נזכה

שעה.

באופןכי תורה להביא אלא בא אליהו אין

בתוך שיתגלה שצריך אלא נבואה. של

הקודש, רוח בסוד חדשה התגלות התורה

באמיתותה. התורה לפרש

אורוידוע הוא האלו השבועות שג'

להתעורר עלינו לכן החב"ד,

שמצד הגם היחוד. אור החב"ד, לאור להכנס

רק קטנות כל מ"מ קטנות, של זמן הוא אחד

נזכה ובזה ית"ש, ואחדותו ליחודו כלי תהיה

הברית אור בקדושת בעמידה, המגילה לקבל

הקדושה היחוד אור לקבל ונזכה פנחס, של

ברחמים. גוא"צ בביאת

לנפשך חכמה דעה יג.

לנפשך'פירושוזה חכמה עיקר'דעה כי .

בשפלות שיהיה האדם מנפש ה' רצון

עצבות של באופן ח"ו לא אבל באמת. וענוה

חכמה דעה בבחי' אלא שחורה, ומרה

נקודת דוד, של אורו הוא הנפש לנפשך,

על שעובר הקטנות כל כי השי"ת, של היחוד

דוד שזכה כמו היחוד. אל כלי רק הוא האדם,

היחוד לנקודת דבוק שלו העניות בחי' שכל

דקדושה. בעזות

לאהצדיק חכמה, בחי' היחוד באור נתדבק

גם אלא המוחין, בגדלות רק

דעה והיינו ועניות. קטנות בבחי' לנפשך,

השפלות. אל היחוד אור לחבר לנפשך, חכמה

עיקר כי ורות. בועז התחברות שהוא

עני הקרבן עם יחד ה'. ביחוד לחיות העבודה

השפלות. שהוא

לראשך''והיא אתכתר שיקרב מה דזהו ,

ה'. מיחוד שנחשוב כמה הגאולה,

קדשך'וזה מצוות הענוה'נצור ע"י ,

ע"י כולם. המצוות כל שורש שזה והשפלות

קדשך'זה שבת קדושת'שמור יתגלה בזה ,

כל בו שכלול האמת הדעת המלך, דוד

השבת. אור שזהו כולה. התורה

ללמודירחם נזכה הללו שבימים ה'

המקדש הבית מעניני

נזכה בזה לבנותה, אמיתית בהשתוקקות

מאיר התוה"ק אור כי ציון, את לדרוש

שהוא היחוד. ואור אלקות התנוצצות באדם

והח"ס, הפ"ן את שמקשר דפנחס הי' נקודת

יוסף. בן ומשיח דוד בן משיח כלליות שהוא

הוא וח"ס עלמין, כל הממלא סוד הוא הפ"ן

בחי' שהוא בממלא בין כי עלמין. כל סובב

היינו יו"ד באות דבוק הוא דקדושה העזות



לנפשך חכמה דעה יב

בחי' שהוא בסובב ובין היחוד, באור

לקבל יו"ד באות דבוק גם הוא השפלות,

היחוד. מאור

דידןוכך במהרה המקדש בית לבנות נזכה

ציון את ה' בשוב יראו בעין ועין

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת



קנ"ז הר"ן יגשיחות

קנ"ז הר"ן שיחות

כמהשמעתי אמר שכבר שאמר בשמו

אחר כי שלו חולאת על תורות

תורה בכל כמעט הזכיר מלמברג שבא

כי שלו החולאת היה שזה הריאה מענין

רחמנא שחפת) (שעול, ההוסט חלי לו היה

רבוי שכפי ואמר הריאה חלי שהוא לצלן

ראוי היה כבר זה על שאמר התורות

חסרון מחמת הוא החסרון אך להתרפא,

חזקה אמונתם שאין השומעים של אמונה

כך: כל

בדבריהנה להתרפאות שאסור חז"ל אמרו

בגמ' ואי' טז)תורה. הלוחש(שבועות כל

ואעפ"כ הבא. לעולם חלק לו אין המכה על

שאם הפרישה וכ"פ חננאל רבינו מפרש

אלא התוה"ק, ללמוד הוא כונתו עיקר

התורה לימוד מצות ע"י רחמים שמעורר

על לוחש בבחי' לא זה לחולי, רפואה להמשיך

דייקא הפסוק כשלוחש רק שהוא המכה,

בלבד. רפואה בשביל

אלובגמ' ויקרא כגון המכה, על הלוחש

הסיבה הבעש"ט ופי' וגו', משה

כי ויקרא, הפסוק את לדוגמא תפסה שהגמ'

זעירא בא' כלולים שבעולם הרפואות כל

דהיינו מ"ט, בגימ' חולה כי ויקרא. של

הוא החולי וסיבת הנ'. שער לו שחסר

להשי"ת. מתבטל שאינו הגאוה מחמת

נגרם והביטול, החכמה סוד כשחסר לפיכך

החולי. כל

לה'וזה מתבטל כשאדם משה', אל 'ויקרא

מתרפא. הוא אזי זעירא, אלף בבחי'

נכללים הרפואות שכל הבעש"ט שאמר וזה

הביטול ע"י כי ויקרא, של זעירא בא'

הרפואות. כל יש בשכינה והתדבקות

לשםואם רק הזה הפסוק האדם יאמר

הגם הבא. לעולם חלק לו אין רפואה,

לקרוא אסור הרפואות, כל הזה בפסוק שכלול

ר קוראאותו הוא אם אבל רפואה. לשם ק

אלא התורה, לימוד מצות לשם הפסוק

אזי רפואה, גם יהיה מזה שחוץ שמכוון

מותר.

תורהוהנה אומרים שהיו הצדיקים נהגו כך

דייקא, לרפואה שהוצרכו הענין על

המחלה. לזו רפואה המשיכו ועי"ז

ז"לור' רבינו מדברי הוציא בר"נ אברהם

וישועה רפואה צריך שכשאדם זה, יסוד

בלקוטי התורות את ילמד ענין, באיזה

שהוא מהישועה שמדבר שבמקום מוהר"ן

מזה וחוץ התורה, לימוד למצוות ויכוון צריך,

ישועה. יומשך הזה הלימוד שע"י

עיןוהוא לראות יכולים כי מאד, גדול ענין

התוה"ק בכח נפלאות נוראות בעין

וכן ממש. בפועל ישועות ממש ממשיך שזה

באיזה רפואה הוצרך שכשאדם צדיקים נהגו

טריפות, בהלכות בו שמדובר מאבריו אבר

למצוא טריפות, בהל' בפוסקים מעיינים היו

ועי"ז הזאת, השאלה שמכשיר פוסק איזה



לנפשך חכמה דעה יד

נקרא אינו כי האדם, לזה רפואה המשיכו

שעסקו התורה לימוד בכח זה וכל טריפה.

רפואה. נמשך ועי"ז הסוגיא, בזאת

הקודשוכן לרוח שזכה ידוע ז"ל איש החזון

לספר אליו נכנס היה כשאדם כי ברור.

מעיין מיד החזו"א היה וצרותיו, לבו את לו

שיש הבעיה מזה שמדברים הש"ס בסוגיות

לגבי התורה אור נמשך ועי"ז האדם. לזה

כל לענות ידע ובזה האדם, זה שאלת

ותומים. כאורים ממש שבעולם השאלות

ע"פ כן נהגו גם בעש"ט תלמידי וצדיקים

התורה. פנימיות

כלוכן שבעולם, שאלה שכל הגר"א כתב

הכל שבעולם, אחד כל על שעובר מה

בבראשית. נכלל והכל התורה, בפסוקי נמצא

הפרטים שכל לראות ליהודי כח ויש

צדיקים היו וכן בחומש. נמצא עליו שעוברים

מכל כלול תהלים כי בתהלים, שהסתכלו

התגלות. של באופן תורה. חומשי חמשה

ויכולים המלכות. בסוד הדבר להשיג שיכולים

או בתהלים שבעולם העצות כל למצוא

בשם מגיד הקאזניצער מביא וכן בחומש.

'אוזן של במדרגה היה שפעם הגדול, המגיד

מעשיך 'כל והיום דלעילא', כרוזין שומעת

כל בתוה"ק למצוא שאפשר נכתבין', בספר

שצריך. מה

שאלהוכן שום בזה ואין הצדיקים כל נהגו

השי"ת אדרבה ומעונן, מנחש של

ע"י חכמיםמתגלה ותלמידי הצדיקים

שנעשה מה כל בתוה"ק שמוצאים אמיתיים

כח גודל עוצם לדעת צריך ולפיכך האדם. עם

ברוחני ישועה כל להמשיך בה שיש התורה

הכל ניסה כבר שהאדם אחר בגשמי. או

נמשך לא ועדיין ישועה, או רפואה לפעול

הענין, בזה שמדבר בתוה"ק יעסוק ישועה.

ענין והוא בעניינו. ישועה להמשיך יוכל בזה

מאד. נורא

ישראלוכן ר' כמ"ש המדות, בתיקון הוא

שהוא מהמדה ללמוד שיתמיד סלנטר

המדה. אותה יתוקן ועי"ז לתקן, צריך

נתרפאורבינו שלא שמה בזה מסיים ז"ל

כי אמונה. חסר שהיה מחמת הוא

אמירת ע"י נמשך והתיקון האור בודאי

והכלי האור, לזה כלי שצריכים אלא התורה,

כח בגודל להאמין צריך לכן האמונה. הוא

נמשכים ועי"ז בתוה"ק, שיש האלקי אור

להאמין אמיתיים לכלים יזכנו ה' הישועות.

רק יהיה כוונתינו ועיקר התוה"ק, באור

לשם תורה"ק ולעשות לשמור וללמד ללמוד

רצונו עיקר שזה ושכינתיה, קוב"ה יחוד

בכלל הישועות כל יומשכו ועי"ז הפשוט,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת ובפרט,



י"ח הר"ן טושיחות

י"ח הר"ן שיחות

האינטרנט סכנת בעניין חיזוק שיחת

הדפסתפעם מענין עמו ספרנו אחד

מאד נתרבו הללו שבדורות ספרים

פעם בכל מדפיסים והם מדפיסים בעלי

ואחרונים מראשונים מאד הרבה ספרים

קונים הכל כי מאד זבינא עליהם וקפצו

וכו' עכשיו ספרים

אמרוואמר כי לברכה: זכרונו רבנו,

לברכה זכרונם (שבתרבותינו

מישראל',קל"ח:) שתשכח תורה 'עתידה

אחד וכל הרבה ספרים מדפיסים על-כן

כל ביד ספרים שיהיו כדי ספרים קונה

רבוי ידי על התורה תשכח שלא כדי אחד,

ואחד אחד כל ביד הנמצאים הספרים

עכשיו נמצאים וכיוצא חיט ביד ואפלו

כדי ספרים וקונה חוטף אחד וכל ספרים

תוכל שלא כדי אחד כל ביד ספרים שיהיה

אין זה אבל על-ידי-זה להשתכח התורה

אין התורה לומדים שכשאין יודעים

בעוונותינו כי כלל, הספרים מועילים

והלימוד מאד התורה למוד נפל הרבים

הרבים בעוונותינו עכשיו מאד מעט הוא

תשתכח שלא הרבים הספרים יועילו מה כי (הינו

בעוונותינו אותה לומדים שאין מאחר התורה

:הרבים)

שנדפסידוע ספר כל קנה צדק' שה'צמח

שידע עד הספר לומד והיה בזמנו,

ממש. פה בעל אותו

הנושאועיקר הוא הזאת, לעת שנוגע מה

היצר אשר הרבה, אצלינו שמדובר

לחזור צריך ולכן מאד, בזה מתגבר הרע

מזה. ולדבר

הלימודהן הוא התוה"ק שעיקר אמת

שנדמה אנשים שיש אלא הק'. בספרים

להשיג שאפשר כלים היום שיש שכיון להם

לכן שבעולם, ידע וכל הספרים כל ידם על

מורה כלהוא אצלו להחזיק לעצמו היתר

שעי"ז בתירוץ זה וכל משחיתים, כלים מיני

ישראל, גדולי של דרשות מיני כל שומע הוא

ועוד הקודש ספרי לכל בקלות לגשת ויכול

היה לא עכשיו שעד וחושב וכו'. עניינים

להיות יזכה האלה הכלים וע"י חכם, תלמיד

שיקנה ע"י מאד, גדול חכם תלמיד מעכשיו

באמת ובתחילה האלה. המכשירים את

אלא קודש. בספרי ומסתכל הדרשות שומע

לשמוע אותו ומשכנע הרע היצר בא שלבסוף

ואתרים במקומות ולהסתכל אחרים, דברים

כמו מאד, רח"ל עי"ז שנופל עד אחרים,

המשחיתים הכלים שע"י בחוש שראינו

אסורים. מקומות מיני לכל להגיע יכולים



לנפשך חכמה דעה טז

לאיזהוא"כ להגיע שאפשר מה שכל נמצא

רק הוא המכשירים, אלו ע"י קדושה

ברשתו, אח"כ להפילו רוצה הרע שהיצר כדי

שיהיו שצריך הזה בתירוץ אותו מפתה ולכן

ועצת הדור נפילת וכל האלה. הכלים לו

כל יזהר ולפיכך הזאת. בנקודה רק הוא בלעם

לעצמו היתר שמורה שיש ואפי' מזה. אחד

נכנס זה כל מאחרים, שונה שהוא וחושב

מחשב, לסתם הכונה ואין הרע. היצר בעצת

בתירוץ לאינטרנט שמתקשר למי אלא

קודש. ספרי או ושיעורים, תורות ששומע

לו שיש לומר בעולם תירוץ שום אין ובאמת

והוא משחיתים, כלים לו כשיש עינים שמירת

לא של דאורייתא לאו על עובר בוודאי

נשמתו את משחית וזה לבבכם, אחרי תתורו

רח"ל.

מפיוהגר"א איש מסורת לו שיש אמר

חכמי ועד הגאונים עד איש

דעה וכל שבעולם זרה עבודה שכל התלמוד.

של ענין עם חיבור לו יש בעולם, נכונה לא

יחד. הולכים והניאוף הכפירה כי ניאוף,

אלא האדם, את להפיל קשה מאד ובכפירות

ואז רח"ל, קדושה בעניני להפילו בא שהס"מ

מיני בכל יותר מפילו ועי"ז השער, נפתח

הרמב"ם באיגרת וכמובא רח"ל. כפירות

כ"ש לכפירה. נפלו טריפות אכילת שע"י

נשמר אינו שאדם שע"י ק"ו אלפי וכ"ש

והמחשבה. העינים ושמירת קדושה בעניני

לכפירה. ח"ו ליפול יוכל

משפחתולכן ועל עצמו על אחד כל יזהר

מאד להזהר מכריו, וכל חביריו ועל

פינחס פ' בזה"ק כמובא האלה. בענינים מאד

על שקינא ע"י הוא פינחס שזכה מה שכל

אין השם חילול ובענין קודש. ברית אות

חשובים אנשים שיש אפי' לרב, כבוד חולקין

סכנת איזו מכירים אינן אבל בזה, שמקילין

והאנשים והילדים הבחורים אצל יש הדור

מקום בכל עצות לחפש צריך לכן ונשים,

השפעה, כח לו שיש ידע אחד וכל ומקום,

מלכ לו יש אחד שכל בלקו"מ כלכמ"ש ות,

עצמו ואדם נשמות. וכמה כמה על מולך אחד

יש ובודאי לו. יש מלכות איזה יודע אינו

אינו אם כי מאד. גדול השפעה כח בדיבוריו

לו יראו הבא, לעולם כשיבא זה, עם משתמש

הרבה. לאנשים בדיבורו לפעול יכול שהיה

ולהתפלל ללמוד מרבה שאדם מה וכל

ויתכן מתגדלת, נשמתו הרי ה'. את ולעבוד

ואלפי מאות על גדול מאד מלכות לו שיש

הפחות לכל צריך לכן מזה. יודע ואינו נשמות

מקום ובכל האלה. בענינים לשתוק שלא

לקנא צעקה קול ירים בזה, פרצה שרואה

צבאות. ה' קנאת

למלאכתם,וגם זאת שצריכים מקומות שיש

הרי מוסמך. רב שאלת ע"פ היתר ויש

הפחות לכל כשיש רק מתירים הרבנים

אפשרות ח"ו יהיה שלא ששומר שמירה

בדוחק רק זה שגם האסורים, למקומות להגיע

בבית, זה את כשיש אבל ברירה. כשאין גדול

הוא איך יודע אינו ביתו, ולבני לו פתוח וזה

וכמה כמה לו שיש אפי' נפשו. את משחית

כמו וכו'. ודרשות ספרים שצריך תירוצים.

אנשים להרבה שיש כאן מספר ז"ל שרבינו

כי מועיל, לא שזה יודעים ואין קודש, ספרי

ללמוד. למעשה צריך

גדול,כמו לאיסור נופל שרח"ל אחד יש כן

דפים כמה עם עצמו את מכסה ואח"כ

כל באמת כי האיסורים. בעוצם ומזלזל גמרא

הולכת חטאיו, על תשובה עושה שאין זמן



י"ח הר"ן יזשיחות

שלו התורה וכל לסט"א. לגהינם שלו התורה

כי בתשובה. שישוב עד וממתינה מחכה

שנכשל אפי' בתשובה לשוב כשיזכה

ה' באמת, שב אם חמורות, הכי בעבירות

ונעשה במרדו, שעומד מי אבל לו. מוחל

תתורו ולא האלו, המכשולות כהיתר אצלו

צריך רח"ל. כהיתר אצלו נחשב לבבכם אחרי

שונא השי"ת כי בזה. להתעורר מאד מאד

להתעורר הזאת בעת צריכים אנו ולכן זימה.

בזה. חבירו את אחד כל ולחזק

רוצהכי אתה אם מתנות. מחלקים משמים

ד' ירושלמי, בבלי תורה, לחלקי לזכות

מחלק השי"ת התורה. סודות שו"ע, חלקי

מתנות, שתי קיבל שפינחס כמו מתנות.

בן משיח בחי' וגם דוד בן משיח של הכח

בזכות זה וכל ונסתר. נגלה בחי' היינו יוסף,

על שמקנא אחד כל כי הברית. על שקינא

מחלק הוא בודאי אוהב, שהמלך מה

מתנות.

שנמצאיםוכ"ש בפנימייתם ישיבה בחורי

בחור כשרואים בחדרם, הבחורים

למשגיח ללכת צריך בזה, שנכשל אחד

בתוך החבר את להשאיר שלא ולמשפיע

צריך הבחרות בשנת כי רח"ל. הקליפות

מי גם וכן עז. וביתר שאת ביתר בזה להזהר

בן זקן ואיש מבוגר והוא משפחה בעל שהוא

להזהר מאד צריך שנה, ושישים חמשים

מהגיל נבהל הס"מ אין כי הרע. מהיצר

מידי להזהר צריך החיים דכל שלו, המבוגר

הרע. היצר

ספרו,ור' בהקדמת כותב לאפיאן אליהו

הבחורים את לראות אוהב שמאד

שלכן עינים, שמירת על שמקפידים החסידים

בדרך יכשל שמא לחתונות ללכת רצו לא

בזה שזלזל בחור ראה ופעם עינים. בשמירת

האם אליהו ר' ושאלו חברו. של לחתונה והלך

שאינו הבחור, לו ויען החטא. מן מפחד אינך

שייך ואין בנפשו, שמור הוא כי מתיירא,

כבר אני אליהו, ר' לו ואמר כלל. להכשל אליו

מהיצר מפחד אני ועדיין שנה, שמונים בן

לך שאין אומר צעיר בחור אתה איך הרע.

על מסופר בגמ' הרי הרע. מהיצר חשש

להזהר צריך אחד שכל ואמוראים, תנאים

צריכים האחרון בדור שאנו עאכו"כ מהחטא.

מן עצמו לשמור שיזכה ולבקש להתחנן מאד

החטא.

מתוכנוועכ"פ לגרש ה'. קנאת לקנא יראה

נזכה ועי"ז המשחיתים הכלים

הענינים וכל השמים, מן רוחניים לאורות

ובגשמיות. ברוחניות והישועות

לחזורוהעיקר אלא הענין, מזה לשכוח לא

כי פעם. ועוד פעם עוד בזה

רבבות עליהם לחזור צריך אלה ענינים

הדור. בעון יתפס ולא אחד ינצל אולי פעמים

גוא"צ בביאת לאלתר ומיד תיכף נזכה ובזה

אמן. ברחמים
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