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ספר מאור ושמש רמזי שיר השירים
נראה לי לפרש על פי מאמרם ז"ל אין להקב"ה
בעולם הזה אלא ד' אמות של הלכה ועיקר
לימוד התורה היא ללמוד תורה לשמה
לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי .נקדים לבאר הפסוק משכני אחריך
נרוצה כי השי"ת ברוך הוא ברא ויצר הכל בכדי להשרות שכינתו בתחתונים,
והוא על ידי שבני ישראל מקשרים ומיחדים מתתא לעילא ומעילא לתתא ,כי
זולת אתערותא דלתתא אי אפשר להמשיך הקדושה מעילא כי תמיד צריך
להיות קודם אתערותא דמיין נוקבין ואחר כך ממשיכין מיין דכורין .ואף
שדרכו של איש לחזור אחר אשה כמו שאמרו בעל האבידה מחזיר על
אבידתו ,אף על פי כן לענין אתערותא אתערותא דנוקבא קודמת .אבל
בקדושת אלהותו יתברך לא שייך שיחזיר על אבידתו לכן תמיד צריך להיות
ההשתוקקות ואתערותא דלתתא בכדי להמשיך מיין דכורין מעילא לתתא.
ומשם בארה משכני אחריך נרוצה רצה לומר שהקב"ה אומר זאת לישראל
משכני רצה לומר מן הראוי הוא שתמשיך אותי על ידי אתערותא דלתתא,
אחריך נרוצה רצה לומר שהכל הוא מאתי כי אף אתערותא דלתתא הוא על
ידי שהקב"ה מעורר לבם כדי להמשיך המיין דכורין .וזהו פירוש לסוסתי
ברכבי פרעה ,רצה לומר כמו בסוסי רכב פרעה שהראה להם דמות נקבתם
בים סוף ,כמו כן דמיתיך רעיתי רצה לומר שגם אתם תהיו מעוררים תמיד
מתתא המיין נוקבין ולהמשיך מלעילא המיין דכורין כנ"ל והבן .נאוו לחייך
בתורים צוארך בחרוזים תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף .נראה לי
לפרש על פי מאמרם ז"ל אין להקב"ה בעולם הזה אלא ד' אמות של הלכה
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ועיקר לימוד התורה היא ללמוד תורה לשמה כמבואר בכמה מקומות ,ולבא
לקנות מדה זו ללמוד תורה לשמה הוא על ידי כמה בחינות ונזכיר קצת
מהם ,אחד ,לראות לקשר כל ה' מוצאות הפה בכ"ב אותיות התורה ועל ידי
התחברות פנימיותו לכ"ב אותיות התורה יוכל לבא לידי קנית מדה זו .ב',
שיראה שתפלתו תהיה זכה וברורה בדחילו ורחימו על ידי זה יהיה יכול גם
כן ללמוד התורה בדחילו ורחימו כי זה בלא זה אי אפשר .ג' ,שילמוד התורה
בכדי להמשיך על ידה השפעות טובות בעומם ולא ח"ו לעורר הגבורות רק
להמשיך החסדים מגולים ורחמים פשוטים .והשלשה מדות ההם מרמז להן
הפסוק הזה נאוו לחייך בתורים רצה לומר לבא לידי קנית מדה ללמוד תורה
לשמה שתהיה נאה ומקובלת ,צוארך בחרוזים רצה לומר חרוז הוא מלשון
יחוד שנתיחד כמה דברים שנחרזים בפתיל אחד היינו ליחד ולקשר הה'
מוצאות הפה עם הכ"ב אותיות התורה .גם ליחד התורה ותפלה כנ"ל .תורי
זהב נעשה לך וזהו הבחינה השלישית הנ"ל לבא ללמוד התורה שתהיה
ברורה וזכה כזהב טהור עם נקודות הכסף רצה לומר ללמוד בכדי להמשיך
חסדים שכסף מרמז לחסד:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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