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 נ"גליון קמח טבת תש, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 ספר תפארת שלמה מבוא השער
רוחי אשר עליך כאשר תבוא ) כא, ישעיהו נט(ש "וז

התורה אצלו בהתדבקות הבורא ' הרוח אזי יהי' לבחי
ח הלומד תורה לשמה "כל ת) ר יח"תדא(ש "ה כמ"ב

י גם "י הדביקות בהש"וע. ה יושב ושונה כנגדו"הקב
אצל האדם בלי הפסק ולא ימושו מפיך ' התורה יהי

 מעתה ועד עולם' ומפי זרעך וכו
. 'כולנו יודעי שמך כו' ונהי. 'אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כו' ונהי
לא ' ואני זאת בריתי אותם וכו) כא, ישעיהו נט(' ש בפ"י מ"ל עפ"הנ

כי כל זאת הוא . מעתה ועד עולם' ימושו מפיך ומפי זרעך אמר ד
) שם. (ם"ת ת"ם או"ש בריתי אות"י שמירת הברית לנכון כמ"זוכה ע

) לח, בראשית מא(ש "רוח כמ' אם הוא בבחי' פי. רוחי אשר עליך
ר בטל ממנו כל התאוות ורצונות של איש אשר רוח בו אשר כב

תמות ) י, במדבר כג(הפסוק ' ש בפי"נ כמ"י מס"וזה בא ע. ז"עוה
וכאשר . מיתה הוא לשון ביטול ונפש הוא לשון רצון. נפשי מות ישרים

ב כי בביאת משיח לא יהיו "נ וכל מגמתו על הגאולה ב"האדם במס
 אחת קודם א נשארים בגופם החיוני הזה רק ישובו לעפרם שעה"בנ

תמות נפשי שיתבטל הרצון מכל ) שם(' וזה הפי. תחיית המתים
ך שהאדם "א מבר"ה רב"א שמי"ת יה"י מות ישרים ר"ז ע"תאוות עוה

ואז כאשר נתבטל ממנו תאוות . ל"מתפלל על הגאולה ומוסר נפשו כנ
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. הרוח שהוא מדריגה גדולה רוח טהרה וקדושה' הגופני ויבא לבחי
הרוח אזי ' רוחי אשר עליך כאשר תבוא לבחי) כא, ישעיהו נט(ש "וז
ח "כל ת) ר יח"תדא(ש "ה כמ"התורה אצלו בהתדבקות הבורא ב' יהי

י "י הדביקות בהש"וע. ה יושב ושונה כנגדו"הלומד תורה לשמה הקב
' אצל האדם בלי הפסק ולא ימושו מפיך ומפי זרעך וכו' גם התורה יהי

 :מעתה ועד עולם
 )הבאה בגליון "המשך אי (


