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

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

 ספר אוהב ישראל פרשת פרה
היינו . י בר חנינא"אר, אחת לאחת, ל"ומעתה נבוא לבאר דברי המדרש הנ

רמז . חנינא' יוסי בר' ר' מבואר שרומז על האי עלמא קדישא הנקרא בבחיכ
ל שבכל הפרות העתידות "היינו כנ. לו שכל הפרות בטילות ושלו לעד קיימת

לאשר . ה"להיעשות צריך להתערב מעט מאפרה של הפרה שעשה משרע
. ל"שהוא שורש ומקור של המתקת הדינין כנ. 'סוד דעת עליון הק' הוא בבחי

יוסי ' אחא בשם ר' ר. כי כבר מבואר הכל על נכון. מבואר מעצמו לכל מביןוכ
ה "אמר משה לפני הקב' חנינא אומר בשעה שעלה משה למרום כו' בר

. ע העליונים והתחתונים שלך ואתה אומר הלכה משמו של בשר ודם"רבש
היינו ההלכה של פרה בת שתים שהוא המתקת הדינין וקישור ויחוד 

והלא כל העולמות עליונים ותחתונים . ה"לזה הוקשה למשרע. ל"העולמות כנ
. ואתה בלבבך תבחר ותקרב הכל. ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון. שלך הם

ל עתיד צדיק אחד לעמוד "א. ולמה לך לומר הלכה זו משמו של בשר ודם
שיוכל לעמוד . כשיש על כל פנים צדיק אחד. היינו בכל דור ודור. בעולמי
היינו להבין ולהשכיל בההעלם שלי בהשתלשלות העולמות הגם . בעולמי

ז זה הצדיק מביט ומבין "עכ, ל"שישנו שם אחיזת ושליטת החיצונים והדינין ר
ומלכותו . ההעלם והכמוסיות שבתוכם שגם שם שורה אלופו של עולם' לבחי

אשר הוא . ואז מעלה ומייחד ומקשר העולמות באלופו של עולם. בכל משלה
ז הוא ממתיק הדינין "ועי. ל"ל עלמין ולית אתר פנוי מיניה וכנממלא כ

ועיקר שורש הדברים . בשורשן בסוד שיאמר פרה בת שתים כמבואר לעיל
י התלהבות ודביקות "י אתערותא דלתתא וע"הוא כי הכל צריך להיות ע

י "וע. הצדיקים שהם בעולמות התחתונים ומחשבתם דבוק בעולמות עליונים
הן בלימוד תורה לשמה וכן . ב אתוון דאורייתא" בכדיבורם הקודש

ז הכח בידם להמתיק הדינין "עי. בתפלה בכוונה ורעותא דלבא
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כי . ע יהי רצון שיהיה זה מחלצי"אמר לפניו רבש, בשורשן
היה משתוקק מאוד שכל . 'ה שהוא סוד הדעת העליון הק"משרע

.  מחלציךל חייך שהוא" א.י דוקא"עליית העולמות התחתונים יהיו ע
י סוד הדעת "כי כן הוא האמת שכל עליית העולמות והמתקת הדינין הוא ע

) א, בראשית ד(כי דעת הוא מלשון ייחוד וחיבור וקישור מלשון . 'העליון הק
. ר נוטריקון"חד. ובדעת חדרים ימלאו) ד, משלי כד(וכתיב . 'וידע האדם כו

ה הדא הוא דכתיב "משרע' י הדעת בחי"והכל הוא ע. ם"ן רחמי"די. ד"חס
. ל האחד המיוחד כי הוא מיוחד ומייחד את הכל"וכנ. ושם האחד אליעזר

ש יופיע עלינו חסדו "ה וב"והבורא ב. 'י הדעת הק"ר שיומתקו הדינין ע"וכיה
י קריאת "ע. ויקוים בנו ונשלמה פרים שפתינו. הגדול והקדוש בכל עת

רום לקיים בנו מקרא ויערה עלינו רוח ממ. הפרשה פרה זו בכל שנה ושנה
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל ) כה, יחזקאל לו(שכתוב 

. א"י משיח צדקנו שיבוא בב"טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם ע
 :ז היטב"והמשכיל יבין כ

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


