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 ו"גליון קב אדר תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ספר אוהב ישראל פרשת ויחי
. ליש לרמז בכאן בהעיר לב ושום שכ. 'האספו וגו' ויקרא יעקב אל בניו וגו

ומשם ההבל יוצא דרך . ובינה לבא ובה הלב מבין. הוא בינה' הנה ידוע דה
בסוד מלכות פה . תתאה' ה' מוצאות הפה שהוא בחי' שית עזקין דקנה אל ה

מוצאות הפה היינו ' ו בה"וכשאחד מישראל פוגם ח. פ קרינן לה"ותורה שבע
נמשך כל אזי מזה . ל"י לשון הרע ורכילות ושאר דיבורים לא טובים ר"ע

) יד, תהלים לד(ק על פסוק "ש בזוה"וכמ. ל"הרעות וכל הצרות וחולשות ר
' ש וכולא הוא בגין דה"ודריש מרע לשון מרעין בישין יעו. נצור לשונך מרע

. עילאה אינה משפעת משפעה אליה' וה. תתאה הוא כביכול בפרודא מבעלה
גם ברית וגם הפגם של ברית המעור בא מפ. ל"ומזה נמשך כל הרעות ר

ל להתענות ולעשות "ועל פגם הברית תקנו קדמונינו ז. ל"י הרוב ר"הלשון עפ
והנה הגם שנתמעטו . ק"ם כידוע מספה"תשובה בימי פרשיות של שובבי

כעת כח הדורות בעונותינו הרבים ואינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות 
ו ולעשות בלבבו צריך להתאמץ בכל יכלת' ז מי שנוגע יראת ה"עכ, כראוי

ם "ובפרט בימי פרשיות של שובבי. תשובה על זה החטא כי גדול הוא מנשוא
בכוונות הראויים . ומהראוי לומר ברכת תקע בשופר גדול. המסוגלים לכך

. גם היהי רצון הכתוב שם קודם חתימת הברכה. ל"כמבואר בסידור האריז
פלה י תורה ות"וברעותא דלבא ועיקר התשובה הוא ע' והכל ביראת ה

פ ולברר הלכה "כל אחד ואחד לפי יכולתו ובפרט בלימוד תורה שבע. וצדקה
בליבון ובירור יפה בזה הוא מקבץ חלקי הטוב והניצוצין קדישין ומברר אותן 

) טו, איוב כ(בסוד חיל בלע ויקיאנו . מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם
בכוונת הלב פ "כי לימוד תורה שבע. וזהו עיקר התיקון של פגם הברית

כ מי שזוכה ללמוד תורה "וכש. הנכבד והנורא' וביראת שמו ית
י תשובה כראוי מאסף ומייחד כל חלקי הטוב "לשמה ממש וע
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ומייחד אותה . תתאה' והניצוצין קדישין למקורן ולשורשן לה
ולאשר שאחר כוונת הלב הן הן הדברים לזה מייחד לבא . בבעלה
 :לב ופה כביכול'  שהם בחיתתאה' עילאה לה' היינו ה. לפומא

' אספו שתייחדו ותקשרו הה' האספו היינו ה, ז יש לפרש ולרמז כאן"ועפ
מלשון אגד וקשר היינו שאקשר ואגין עליכם מכל . אזי ואגידה לכם. ל"וכנ

. אקשור ואסתום לבל יצא עליכם כלל' אשר יקרא גו. ל"הגזירות קשות ר
ה הוא "ובפרט כי יעאע. ע לכם כללו לא יוכלו להזיק ולהר"ואפילו אם יצאו ח

 :תתאה והבן' בעלה דמטרוניתא שהוא ה
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


