
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
¯ÂÙÈÎ ,Ò"„  

� ‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜·'...   
יש כלים נפלאים הרבה שנעשין 

והכל על ידי חכמת כח , באמנות נפלא
ומי שבקי , המושך וכח המכריח

איך לכוון יחד שני הכחות , בֻאמנות זה
אזי נעשים על ידי , ל במזג הצריך"הנ

עושין פעולות זה כלים נפלאים ש
  .נפלאות

יש בחינת כח , בכל אדם, וכמו כן �
וכח המכריח , הנפששהוא , המושך
וכשתאוות הגוף או שאר ; הגוףשהוא 
, שהם מבחינת כח המכריח, מניעות

מתגברין ביותר עד שמרחיקין את 
זה , האדם מקדושת נפשו בשרשה

  .רחמנא לצלן, בחינת מיתה ממש
ם ל מתנהגי"אך כשהשני כחות הנ �

עד שתמיד הכח , במשקל הראוי
אך , המושך מתגבר על הכח המכריח

כי זה בחינת , באופן שלא לבטלו לגמרי
‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜· 'Â˙ÓÈÂ , ועל זה

הזהירו את ישראל ביותר בשעת מתן 
כי ',  וכוÂÏÚÏ ÂÒ¯‰È ÔÙ˙: תורה

ÂÈÁ‰Â˙ העבודה צריך להיות בבחינת 
·Â˘Â ‡Âˆ¯ ,זה עיקר , ואז אדרבא

  . בחינת חיבור גוף ונפששהוא, החיים
ודייקא על ידי חיבור שני כחות  �

אלו ביחד נעשים תיקונים נפלאים בכל 
העולמות על ידי האדם הבעל בחירה 

  .המֻחבר משני הכחות אלו ביחד
וזה בחינת אכילת ערב יום כיפור  �

בחינת תיקון שני , ותענית יום כיפור
  .ל"הכחות הנ

הן שנכנס הכ, ועל כן גם ביום כפור �
ששם עיקר קדושת , גדול לפני ולפנים
אך אף על פי כן היה , שורש כח המושך

משנה ומחליף כמה פעמים מבגדי זהב 
כדי שלא יגביר גם כח ', לבגדי לבן וכו

  .המושך ביותר מדי
ל "ואז כשמתנהגין שני הכחות הנ �

אזי יכול לזכות על ידי , כתיקונן
תשובה שיתהפכו העוונות הנמשכין 

שזה בחינת , ח לזכיותמכח המכרי
כי , סליחת העוונות של יום כיפור

דייקא גם על ידי כח המכריח נגמר 
האמנות הנפלא של כל התיקונים 

הלכות (כשזוכין לתקנן בשלמות עין פנים 

  ). אות א ד ה', יום טוב הלכה ה
  

  
  

 ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˙ÂˆÚ   
ÔÂÁË· ,·'  

  

,  יתברך'די בטחון להי על ����
 לבד  יתברך  'לה  וצופה  שמסתכל

זה עושה כלי  ידי  על ,ובוטח בו
 בעת וזמן ,להשפיע לו השפע והפרנסה

   .שצריך

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï , 'Ù"·  
˙˙"˜-˜˙˙"‡  

  

, ובכן תרחם עלי מלא רחמים...  ����
דת הבטחון באמת בשלמות יותזכני למ

 ואהיה חזק ואמיץ בבטחון ,גדול
שתשוב , ח באמת בחסדיך הרביםולבט

ע ותתן לי כל צרכי ותשפי, ותרחם עלי
 ותתן לי פרנסתי ,בגשמיות וברוחניות

, פרנסת הנפש ופרנסת הגוף, בשלמות
 ותתן לי כל ,שה ובטהרה גדולהובקד

È�ÈÚ : כמו שכתוב, צרכי במועדו ובזמנו
 ˙‡ Ì‰Ï Ô˙Â� ‰˙‡Â Â¯·˘È ÍÈÏ‡ ÏÎ

Â˙Ú· ÌÏÎ‡.  
, פי שעשיתי מה שעשיתי על ואף ����

ופגמתי מה , וקלקלתי מה שקלקלתי
והרעותי את מעשי וקפחתי , גמתישפ

את פרנסתי אשר לפי מעשי הרעים אני 
כן  פי על אף, רחוק מאד מפרנסה

אבטח בך כי לא תעזבני לעולם 
רחמיך , 'הכי רחמיך רבים , בחסדיך

ואתה טוב ומטיב לרעים , רבים מאד

 '‰ÂË· : כמו שכתוב, ולטובים טוב לכל
ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ÏÎÏ ובטובך 

לו בחן וזן את כל העולם כהגדול אתה 
וברחמים אתה נותן לחם לכל , ובחסד

  .בשר כי לעולם חסדך
אל תעשה , אנא ברחמיך הרבים ����

ואל , עמי כחטאי ואל תגמלני כמפעלי
יהיו עוונותי מבדילים ביני ובין טובך 

 מלא .ושפעך הטוב היורד עלינו תמיד
ח בך וחזקני ואמצני לבט, רחמים
ואל יבלבלו , ניואל יבהלוני רעיו, באמת

דעתי רבוי חטאי העצומים מלהתחזק 
בבטחון חזק ואמיץ בך תמיד ואזכה 

 ÂÁË·‰' È„Ú ·: ים מקרא שכתובילק
È· ÈÎ „Ú- ‰‰'ÌÈÓÏÂÚ ¯Âˆ .ונאמר  :

· ÁË·È ¯˘‡ ¯·‚‰ ÍÂ¯·‰' ‰È‰Â ‰' 
ÂÁË·Ó;ידי הבטחון לעשות   ואזכה על
נור על ידו לקבל השפע טובה יכלי וצ

מועדם ובזמנם והפרנסה וכל צרכי ב
ינו אבינו קאל, דם שאצטרך להםוק

הזן ומפרנס ומכלכל מקרני , רוענו זוננו
פרנסני וכלכלני , ראמים עד ביצי כנים
נם אותי ואת כל יבנדבת חסד ומתנת ח

ם בי ואת כל יבני ביתי ואת כל התלוי
הנלוים אלי ותן לי כל צרכי בכבוד 

פן שלא ובא, ובהתר ובהרחבה גדולה
הפרנסה מתורתך תבלבל אותי 

 ואל תצריכני לא לידי ,ועבודתך כלל
, אתםו ולא לידי הלו,מתנת בשר ודם

כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה 
והרחבה שלא נבוש ולא נכלם ולא 

  .נכשל לעולם ועד
ק תמיד בתורתך וואזכה לעס ����

אני וזרעי , ובעבודתך באמת כל ימי חיי
וזרע זרעי וכל יוצאי חלצינו וכל עמך 

 אמן , ישראל מעתה ועד עולםתבי
  .סלה

  
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
˜ ·˙ÎÓ"Ë  

  
  

הכשרים והתמימים הם קטנים  ����
בבחינת תולעת , ונבזים בעיניהם מאוד

, È‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏÂ˙ ÈÎ�‡Â˘בבחינת , ממש
ואף על פי כן הם עזים וחזקים בדעתם 

כנגד המתנגדים והליצנים , מאד מאד
צדיק יתברך וה' כי ה', והמלעיגים וכו

 בעזות מחזקים אותם מאודהאמת 
  .דקדושה

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó ,Î"„  

  

. הצדיקים הם מרכבתו של מקום ����
כפי תיקון , וכן כל אחד מישראל

כן זוכה להשלים בחינת , תשובתו
ÌÏÂÎ ÍÓÚÂ : כמו שכתוב, המרכבה
ÌÈ˜È„ˆ , רק שצריכין לזה התחזקות

  .גדול מאד בכל אשר יעבור עליו
, ם שזוכין לבחינת המרכבהכי קוד ����

יש בחינת רוח סערה וענן גדול ואש 
שהם בחינת כלל ', מתלקחת וכו

שמשם , הקליפות וסטרא אחרא
' נמשכין כל המניעות והתאוות וכו

  .וחרפות ובזיונות מהחולקים עליו
וכשמתחזק נגד כל זה בבחינת  ����

בחינת בקי בעיל בקי , ל"הבקיאות הנ
ה ולהיות אז זוכה לתשובה שלימ, בנפק

שהם מרכבתו , נכלל בכלל הצדיקים
  .של מקום

ומחמת שעיקר התחלת התשובה  ����
שעל , הוא על ידי ששומע חרפתו ושותק

ידי זה נכנע הדם שבחלל השמאלי 
עיין (שזה בחינת מצוות מילה , שבלב

  .)פנים
על כן התחלת קדושת המרכבה  ����

Á˘ שהם אותיות , ÏÓ˘Áהוא מבחינת 
ÏÓ ,תיקה ששותק על היינו שעל ידי הש

, ל"על ידי זה נכנע הדם הנ, חרפתו
ועל ידי זה זוכה , בבחינת מצוות מילה

לתשובה שלימה ולהשיג בחינת 
עד שזוכה להכלל בהאדם , המרכבה

  . היושב על הכסא

����    È¯Á‡����  

����    ·˙ÎÓ����  

�  ˙Â˜ÊÁ˙‰  �  

���� ˙ÂˆÚ ����  

ìàøùé úéá åðéçà  
ïåìòä íåé÷ ïòîì äôé ïéòá àð åîøú,  
åçáå õøàä éáçø ìëá õôåîä"ì  

ò"ãáìá íéáãðúî é - ùãå÷ úåñðëää ìë  
øàåã . øôñî89-2255-7  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

� ˙Â‡"Á  
  

צריך להיות , כשחושבין תורה ����
, חושב הדבר תורה שרוצה לחדש בה

 אותו הפסוק לחשוב ולחזור במחשבתו
כמה וכמה פעמים , או אותו הענין

נוקש ודופק על ולהיות , הרבה מאד
יש דבר שפורח : עד שיפתחו לו, הפתח

 כך פורח במחשבה כמו זריקה ואחר
מהמחשבה וצריך שיהיה לזה בריה 

לרדוף ולרוץ , ואיש חיל כנזכר לעיל
  .אחריה להשיגה

  
  

  

  
   

 ·˙ÎÓÓ"‡  
  

� ‡ ÌÂÈ Ì˘‰ ÍÂ¯· 'ˆ˜˙ Ú¯ÂˆÓ"‡ .  
אסרו חג ' ביום ה, אהובי בני חביבי

, מהסתם הגיע לידך, שלחתי לך מכתבי
וכעת הגיע זמן קריאת שמע של 

, ד ולהתפללוואני מוכן לעמ, שחרית
שתודה לאל , אך מאהבתך אני מודיעך

ותקבל אגרת , אתנו החיים והשלום
כי , מידידנו רבי חיים נחום נרו יאיר

ין החיה אותי במה שהזכיר אותי מענ
כי , כי צריכין לילך בזה, טול הזמןיב

ב וובקר, באמת אין שום זמן כלל
  .וב לך באריכות יותראראה לכת

�˙Ô·ÏÒ¯·Ó .  
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
· ˙ÂˆÁ ,'È'  

  

ברכות (שלוש משמורות הוה הלילה  				

' החושך והמניעות מעבודת ה: היינו) ג
הוא כלול , שזה בחינת לילה, יתברך

ת ממון היינו תאוו, משלוש תאוות
  .ותאוות אכילה ותאוות משגל

הם מחריבי , ושלוש תאוות אלו 				
ÌÈÏ˘Â¯È ,היינו שמפסידין ה ‰‡¯È

‰ÓÈÏ˘שזה בחינת חרבן ,  התלויה בלב
ועל כן צריך לקום בחצות . ירושלים

שהיא נקודה אמצעית של שלוש , לילה
וכשמשברין את , משמורות של הלילה

על ידי זה , הלילה וקמים בחצות
ומבטלין כל השלוש תאוות משברין 

  .ל"הנ
להמשיך , ועל כן עוסקין אז בתורה 				

שעל ידם , הדעת הכלול מתלת מוחין
ועל כן . ל"מתקנין השלוש תאוות הנ
כי על ידי , מתאבלין אז על ירושלים

ועל , ל חרבה ירושלים"שלוש תאוות הנ
ידי שמתאבלין אז על חרבן בית 

המקדש וממשיכין הארת בנין בית 
ל זוכה "כמאמר רבותינו ז, המקדש

ובית המקדש הוא , לראות בבניינו
שעל ידי זה מתקנין , בחינת דעת

  .ל"השלוש תאוות הנ
בחינת , ועיקר המשכת אור הדעת 				

. הוא בשלוש רגלים, ל"תלת מוחין הנ
על , ל"כנ' רק על ידי שקמין בחצות וכו

שנמשך , ידי זה זוכין בבוקר לאור יום
לוש מאור הדעת הזה שמאיר בש

ËÂÁ ÂÈÏÚ ÔÈÎ˘ÂÓ שזה בחינת , רגלים
 „ÒÁ Ï˘ל על "שאמרו רבותינו ז

כי עיקר אור , העוסק בתורה בלילה
  ). 'אות ב' הלכות ציצית הלכה ג(הדעת הוא חסד 

  
  

  

  

 ˙ÂÁÈ˘ ÍÂ˙Ó¯‰"Ô  
Â ‰ÁÈ˘'  

  

היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ  ☺☺☺☺
וידו סגורה ואין אדם , אדם בין בני

רמה בני אדם יודע מה בתוכה והוא מ
 ולכל ?ÊÁÂ‡ È�‡ ‰Ó :ושואל לכל אחד

לו הוא אוחז מה שהוא יאחד נדמה כא
   כי, אחריו      רצים הכל  כן    ועל ,מתאוה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא 
כך הוא פותח את ידו ואין  ואחר, חפץ

 כמו כן ממש היצר הרע ;בה כלום
 והכל רצים ,שהוא מרמה כל העולם

 עד , ומרמה לכל אחד ואחד,חריוא
לו יש בידו ישנדמה לכל אחד ואחד כא

מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו 
פותח את כך בסוף הוא   ואחר,ותאותו

 כי אין מי שימלא ידו ואין בה כלום
  .תאותו אצלו

גם נדמו כל התאוות של העולם כמו  ☺☺☺☺
עמודי אור הנכנסין בבית מן אור 

ן החמה כנראה בחוש שהם נדמי
, לעמודים מחמת הזריחה של החמה

ס אותן העמודי ולו רוצים לתפיוכא
 ואין בתוך ,אור שתופסים וחוטפים

 כך הם כל התאוות של עולם ,היד כלום
  .הזה
  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
Î"·  

  

 הוא רק ,רש כל השמחותוקר שיע ����
·˘ÏÎ ÔÂÏÈ‚È ÍÓ בבחינת ', בשם ה

ÌÂÈ‰ . כי כל הבטחונות והתקוות
הכל הוא , ורוחניותוהישועות בגשמיות 

˘ ËÈ ‡Ï ÈÎÂ ,'מה שאנו בטוחים בשם ה
‰ 'ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ¯Â·Ú· ÂÓÚ ˙‡ , ומשם

Â�·Ï ÁÓ˘È Â· ÈÎ כל השמחות בבחינת 

Â�ÁË· Â˘„˜ Ì˘· ÈÎ ,קר יוזה ע
ההתחזקות והשמחה של כל אדם הוא 

שזה , ין שם ישראל נקרא עליוימה שעד
תף כי שמו יתברך מֻש' בחינת שם ה

לחזק ולשמח את ובזה יכול , בשמם
לו הקל שבקלים והגרוע י אפ,עצמו

לו פושעי ישראל כל זמן יאפ, שבגרועים
יכול לחזק , ששם ישראל נקרא עליו

ולהחיות את עצמו בזה ששם ישראל 
תף ושמו יתברך מֻש, ןינקרא עליו עדי

  .קר שמחתנו ותקותנויבשמנו שזה ע
 מי שזוכה להתקרב ,מכל שכן ����

ח כל ולשמבודאי יש לו , לצדיקי אמת
ימיו איך שהוא מאחר שזכה שיהיה 

קר י שהם ע,נקרא שם הצדיקים עליו
  .'שם ה

 כן בשבת וימים טובים ופורים ועל ����
קר י כי בהם ע,צריכין לשמח מאד

וגם בכל השנה תמיד ', הגדלת שם ה
 במה ששם ישראל ,ח מאדוצריכין לשמ

ידי זה  ועל, נקרא עליו' ושם ה
 טוב ממשיכים השמחה של שבת ויום

 אות טו ',ה לכההלכות שבת ה(לה על כל השנה ֻכ

  ). עיין התחזקות אות לד -
  

  
  

  

¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô  
�˘"„  

  

הוא  - שלי Ú¯Ó ¯ÂÒה: אמר �
 - שלי ÂË ‰˘Ú·וגם ה, דוש נפלאיח

כי אני עושה טוב , הוא נפלא מאד
והתורה שלי עושה הרבה , הרבה באמת
ידי התורה שלי  כי על. מאד בעולם

  .נמשכין כל ההשפעות שבעולם
Ó‰ ‰Ó  Ô˙ÓÂ˘‡ :בר עם אחדוִד �

˘ÍÏ ,Ô˙Â�Â ‡˘Â� ‰˙‡ ÌÈËÁ ÌÚ , Ì‚
Ú Í˘Ó� ‰Ê ÏÈÏ˘ ‰¯Â˙‰ È„È .  

תות אנשים על שני ִכ: ענה ואמר �
על אלו , יש לי רחמנות גדול עליהם

אנשים שהיו יכולים להתקרב אלי 
ועל אלו המקרבים , ואינם מתקרבים

כי אני . מים את דברייאלי ואינם מקי
�ÀÓ Áיודע שיהיה עת בעת שיהיה האדם 

 ı¯‡‰ ÏÚ˙Ï„‰ Ï‡ ÂÈÏ‚¯ ÌÚ , אז
 מאד ויתחרטיסתכל על עצמו היטב 

או ,  על שלא זכה להתקרב אלי,מאד
כי אז ידעו שאם . ם את דבריישלא קי

מים את דברי יהיו מקרבים אלי ומקי
לא היה שום דרגא בעולם שלא הייתי 

אבל לא יועיל . מביאם לאותה המדרגה
  .אז

 אם חס ושלום לא :ענה ואמר �
יהיו העולם , היבוא משיח במהר

 הרבה , אחרי הרבה מאדמתגעגעים
·ÏÚ ממה שמתגעגעים אחרי היותר 

·ÂË Ì˘ ,זכותו יגן עלינו.  
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☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  
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È˙Áˆ� Áˆ�‡ ...    
 È˙¯Ó‚ ¯ÂÓ‚‡Â...  

 ÏÎÓ ¯‰ËÓ‰ ¯‰� È�‡
 ÌÈÓ˙Î‰...!   

ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡ Ì‡  
Ï˜Ï˜Ï ÌÈÏÂÎÈ˘,  

Ô˜˙Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÔÈÓ‡˙  

 ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁÏ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ
˙Â‡ÂÙ¯ ,¯ÂÊÚÏ ÏÂÎÈ È�‡.  
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„ÈÓ˙ ‰ÁÓ˘·„ÈÓ˙ ‰ÁÓ˘·„ÈÓ˙ ‰ÁÓ˘·„ÈÓ˙ ‰ÁÓ˘·...!...!...!...!        

  

  

È¯ÙÒ‰ ÏÎÏ˘ Ì  
Ó ÔÓÁ� È·¯·ÏÒ¯·  

Ô¯˜‰ ¯ÈÁÓ·  
051-962225) Ï‡ÎÈÓ(  

  

  

ÌÈ�ÂÏÚ ˙ˆÙ‰  

 Ú·˜ ˙Â‡¯Â‰)Ó- 18¤(  
‰˜„ˆ ˙ÂÙÂ˜  

050-948183) ¯È‡Ó(  
  
  


