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מי לה' אלי!
חודש סיון תש"ס

÷ìîòá 'äì äîçìî
בספר שמות פרק יז פסוקים י  -ט"ז:
ספר מאור עינים  -ליקוטים
כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה )חבקוק ג',ח' וכתיב )משלי כ"א ,ל"א( סוס מוכן ליום
מלחמה ולה' התשועה מכאן שישועתן של ישראל הוא ישועתו של הקודשא בריך הוא .אמרו
רז"ל האבות הן הן המרכבה כי אברהם נאמר בו )ישעיה מ"א ,ח'( אברהם אוהבי וביצחק נאמר
)בראשית ל"א ,מ"ב( פחד יצחק ויעקב הוא ישראל נאמר בו )ישעיה מ"ט ,ג'( ישראל אשר בך
אתפאר והם אהבה ויראה והתפארות והם מרכבה להבורא ברוך הוא על ידי מדות ההם וכל
ישראל הם ענפי האבות כי הבנים נמשכים מבחינת האבות וברא כרעיה דאבוה נמצא מושרש
בישראל בחינת האבות הנ"ל הם שלושה מדות שבאבות היה כל מדה קומה שלימה כגון
באברהם היה האהבה קומה שלימה וכן שיצחק מדת היראה וביעקב מדות התפארות ובבניהם
הם בחינת נקודות ניצוץ וענף משורש האבות וצריך האדם להיות מרכבה לשמו יתברך
ולאמלכא קודשא בריך הוא על כל אבר ואבר דיליה שלא יהיה שום אבר פגום ואמרו רז"ל אין
השם שלם ואין הכסא שלם וכו' על דרך שאמרו רז"ל אין השכינה שורה אלא על שני אלפים
ושני רבוא נמצא בשני אלפים חסר אחד אז אין השכינה שורה וכביוכל אין הכסא שלם ואז אין

א

השם שלם כי בדבר ה' שמים נעשו )תהלים ל"ג ,ו'( שהעולם הזה נברא בה' סוד ה' מוצאות הפה
והיה הכוונה שישרה הקודשא בריך הוא על ישראל כמו שכתוב ושכנתי בתוכם וכשאינם זכאין
אז ה' אחרונה שהיא סוד ה' מוצאות הנ"ל שבה נברא העולם חסר מהשם כביכול כי נשלם עם
הכוונה הראשונה שהוא המחשבה סוד היו"ד שהיא עולם הבא שהיה הכוונה לשכון בתחתונים
והנ העל ידי הדבור האדם מקשר את עצמו למעלה כשמתפלל ומדבר דבורו ביראה אז ממליך
הקודשא בריך הוא עליו .ואמרו בזוהר הקדוש דאתווןן לגבי נקודות כסוס לגבי רוכב שהאותיות
להם כמו הסוסים שהמחשבה רוכבת עליהם ואז כשהמחשבה מקושר ורוכב על הדבור הרי
העולם הבא סוד היו"ד שהוא המחשבה מקושרת בה' מוצאות הפה ואז מתקן הכסא ששורה
השם על הכסא בשלימות ולכן מלחמה לה' בעמלק מדר דר )שמות י"ז ,ט"ז( שאין השם שלם
והכסא שלם עד שימחה זכר עמלק כי בכל אדם יש בחינת עמלק שהוא היצר הרע וצריך להלחם
עמו על ידי התורה ותפלה:
וזהו כי תרכב על סוסיך כשתהיה רוכב במחשבתך על האותיות והדבורים אז מרכבותיך ישועה
יהיה ישועה שתוכל להיות מרכבה לשמו יתברך ויהיה הכסא שלם וכתיב סוס מוכן ליום
מלחמה הוא למלחמת היצר הרע ולה' הישועה דמשמע כי מאת ה' היתה זאת שתהיה ישועה
ואמת הוא כן כי הבא לטהר מסייעין אותו ואלמלא עוזרו אינו יכול לו וההתעוררות הוא
מהאדם ומה שכתוב לה' הישועה דמשמע רק לה' ולא מהאדם כלל הכי פירושו כי ישועתו של
ישראל הוא ישועתו של הקודשא בריך הוא כשיוושעו ישראל ויהיו המרכבה שהוא הכסא שלם
אז יהיה הוי"ה שמו שלם כאמור כי העולם הזה נברא בה' וכשישראל מתקשרים למעלה הרי
הה' מקושרת למעלה והבן:
)המשך בגליון הבא אי"ה(
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