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 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 ספר מאור ושמש רמזי פורים
ויראה לבאר כל זה על פי מה שאמרנו על פסוק ושמרתם ועשיתם כי היא 

ואמרו רק עם חכם ונבון ' כמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו וגוח
אלהינו בכל ' הגוי הגדול הזה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה

וגם זה ראוי להבין כי בעונותינו הרבים עינינו הרואות אשר , קראינו אליו
רנו הדבר על אמנם ביא. הגוים מלעיגים עלינו ועל תורתינו ואיה הבטחתינו

וביארנו , פי מאמר הזוהר הקדוש אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד
ה לפנים הארץ יסדת "מעט דבריו הקדושים גם כן על פי מאמר דוד המלך ע

ומעשי ידיך שמים המה יאבדו ואתה תעמוד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם 
, רעם לפניך יכוןויחלופו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו בני עבדיך ישכונו וז

הכתובים הללו משמיעים לנו מעלות עם בני ישראל הדבקים בו יתברך כי כל 
מעשי השמים והארץ יתחלפו הגם כי בשורש אצילותם הכל אחדות הפשוט 

וישראל עם קרובו אשר המה , מכל מקום הם רק לבושי אחדותו יתברך
ורה ל שהת"מתדבקים על ידי התורה הקדושה בחכמה עילאה כמאמר חז

והלומד תורה לשמה הוא מתדבק על ידה נובלות חכמה של מעלה 
וזה היה מעלת אבותינו אברהם יצחק . באחדותו יתברך ויתעלה

לזרעם עד עולם ' ויעקב אשר בזכותם אנו חיים וברית כרותה מאת ה
ועל ידי זה השיגו כל התורה קודם , מפני שנתדבקו בחכמה עילאה

הצדיקים בהחלף שמים וארץ ולכן לא יתחלפו נשמת . שניתנה
כמאמר הכתוב שמובא למעלה כלבוש תחליפם ויחלופו ואתה הוא 

ואז כשיתחלפו שמים וארץ וכל צבאם בני עבדיך , ושנותיך לא יתמו
ישכונו וזרעם לפניך יכון שהם ישארו קיימים לעולם מפני שהם 
מתאחדים באחדות הפשוט ממש ודבקים בחכמה עלאה אשר היא 
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היולי של כל העולמות ולכן לא יתמו בהחלף מעשי רזא דמחשבה ו
אמנם כל זה הוא למתדבק ביראה עילאה ובחכמה . ששת הימים

עילאה ומקשר את עצמו לשרשו על ידי קדושתו וטהרתו ועל ידי זה 
ה גוזר "ל הקב"יכול לפעול שיעשה נסים ונפלאות על ידו כמאמר חז

 ממנו ונותנים לו וצדיק אשר כזה כל העמים מתפחדים, והצדיק מבטל
כבוד ויקר כמו שראינו בעינינו כמה צדיקים אשר הגוים נתפחדו מהם 
מפני הידור קדושתם אשר היא נכרת בפניהם מחמת דביקותם 

לכן אמרה . בחכמה עילאה כמאמר הכתוב חכמת אדם תאיר פניו
ואמרו רק עם ' התורה כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו

דול הזה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו חכם ונבון הגוי הג
כי באמת המתדבק בחכמה עילאה , אלהינו בכל קראינו אליו' כה

קרוב אליו כי מדבק עצמו לשרשו וגם נענה בתפלתו ' ובבינה וה
בקראו אליו ונפעלים על ידו נסים ונפלאות איש אשר כזה באמת כל 

ואות בכמה צדיקי האומות נותנים תפארת ויקר כאשר עינינו ר
אמנם באם אדם עוסק בתורה שלא לשמה אינו . הדורות האלו גם כן

 :ולזה אין לו כבוד מהאומות להללו ולשבחו לחכם ונבון' קרוב לה
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


