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

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

 ספר מאור עינים ליקוטים
ב אותיות התורה כי "והנה יתבונן האדם שכל העולם נשתכלל בכ

א קודשא בריך הוא עלמא ובכל הברואים ניתן הנקודה באורייתא בר
תורה ' וכשהמלמד אוחז בתורת הלהשיג אלהותו יתברך 

עילאה אז הוא מחיה את הנקודה ומוציא ' לשמה לשם ה
, ז"תהלים ק('  וזהו כל אכל וגולאור השגת תלמידו ומרפא אותו

) א"ד י"שמות כ(' אכל הוא מלשון ויחזו את האלהים ויאכלו גו) ח"י
שהוא לשון ' שהוא לשון השגה תתעב נפשם אבל כשיזעקו אל ה

ישלח דברו וירפאם הוא הדבור הראשון ' אסיפה והכנסה אל ה
משים נעשו ונתרפאו אפילו ' שנבראו בו כולם כמו שכתוב בדבר ה
לכל הנופלים וזה כשלא יתכוין ' מהדברים שנפלו כמו שכתוב סומך ה
א עולם הבא כי סמוכין שלו טמאין בלמודו לשום דבר לא עולם הזה ול

עילאה וכל זה כשיפתח תחלה שער היראה שהיא ' מדרס רק לשם ה
ט נשמתו בגנזי מרומים "תתאה כמו שכתב רבי ישראל בעש' ה

ה ואחר כך מתמיה "ה תחזי וסיב ובליה ב"בה וב"ה והפוך "ך ב"הפו
ה לא תזוע בתמיה ואמר מורי ורבי הרב דוב בער נשמתו "התנא ומנ

שמתי שם חול גבול לים חול , גנזי מרומים מקהילת קודש מעזריטשב
חול תחול הארץ שצריך הרוצה ליכנס לים החכמה ליכנס ' הוא למ

תחלה ליראה ואם לא יעבור גבול היראה לא יכנס לחכמה ואי אפשר 
שלא יפול על האדם בלמודו ותפלתו יראת הבורא ברוך הוא רק 

 מי שחכמתו קודמת ליראת חטאו שבורח ממנו ואינו מחזיק בה ולכן
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שכיון ללמודו להשיג חכמה לא יתקיים בו החכמה לבן לא יכוין 
ואף שנתקנו ' בלמודו ותפלתו לשום דבר לתועלתו רק לשם ה

התפלות לבקש תועלת בני אדם הו רק הלבשה וחיצונית שבכל דבר 
אי אפשר לאחוז בפנימיות כי אם על ידי לבוש ובהתפלל על מקרים 

תכוין שאם לא סר ממנו יתברך לא הוקרה כזאת כי בכל מקום רעים י
ר ורצון הבורא יתברך להטיב "ששורה בו הוא יתברך אין שטן ואין פ

לברואים וימלא כבודו את כל הארץ על כן יתפלל בכוונה זו שיתמלא 
 :כבודו וטובו שזה הוא רצונו בכוונת הבריאה

כמו עליך ' תי לך הואני תפל) ד"י, ט"תהלים ס(וזהו פירוש הפסוק 
בשבילך עת רצון שיהיה כעת רצון הבריאה אך יזהר שאל יבא בכל 

לא יוכל לכוין ' עת אל הקודש רצה לומר בכל מאורעותיו ומקריו כו
כלל הדבר שיראה האדם בכל עבודתו שלא יתכוין רק לעשות נחת 

ת וכשהבן עושה "רוח ליוצרו וזה אמר מורי ורבי וכל דבריך יהיו בנח
, ב"ישעיה נ( אביו מפני הנחת רוח מתרחב דעתו של אביו וזהו רצון

יתברך כביכול לעשות רצונם ' שמלמדים את ה' וכל בניך למודי ה) ג"י
ולכן נקרא ' צדיק מושל גו) 'ג, ג"כ'  ב-שמואל (וחפצם כמאמר הכתוב 

בוניך והלכה הוא מלשון הליכה וכל השונה הלכות בכל יום שמשנה 
דריגה למדריגה ולהעלות מדריגות תחתונים הליכתו בכל יום ממ

למעלה וזהו שדרשו אלף בינה גומל דלים דלית ליה מגרמיה כלום 
ד קישוטין וזהו חידושה של "וכשמתכוין בהלכה לקשט הכלה בכ

. לבנה מלשון ליבון הלכתא אזי תקבל האור מאור השמש המאיר לה
 :מ"עכ

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


