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באר מים חיים פרשת שמות
וכל אלה הדברים אין אדם יודען מעצמו אם לא בשימוש תלמידי
חכמים אשר כבר יצאו מכל בחינות הבלי העולם ויודעין כוונות
אמיתיות לשם ה' ,המה יכולין ללמוד בהתורה לשמה לשם ה' דייקא
לא לשום חפץ אחר ועל כן גדולה שמושה יותר מלמודה והוא מצות
עשה דאורייתא להדבק בחכמים ותלמידיהם כמדובר
וכשאדם לומד באופנים הללו באמת זה הוא תורה לשמה כי כל עיקר
כוונת לימוד התורה הוא להתפשט את עצמו מכל בחינות הגשמיות
כאשר יוכל ,ולדבק נפשו ורוחו ונשמתו בה' יתברך ברוך הוא הנעלם
בהתורה ,כי כל התורה כולה היא רצונו ברוך הוא שרצה שנעשה כך וכך
ושיהיה הדין והמשפט כך וכך .וידוע שהוא ורצונו יתברך אחד בתכלית
היחוד כמו שאיתא ברמב"ם ז"ל )בריש הלכות יסודי התורה( וזה נקראת
תורה שמורה את הנעלם שהוא ה' יתברך כי אי אפשר להדבק בה'
יתברך אם לא על ידי התורה והמצוות כי התורה היא הממוצעת בין
ישראל לאביהם שבשמים שישראל יתדבקו בה' יתברך על ידי התורה
והכל בכדי להיות נחת רוח לפניו שברא העולם ומלואו לכוונה זו
שיתדבקו ישראל אליו אחר התרחקותם מאור פניו יתברך בעת הבריאה
ונתלבשו בגשמיות הארץ הלזו לשוב אל שורשינו למעלה .וכשאדם לומד
בבחינות הללו ,זה זוכה לדברים הרבה ונותנת לו חיים וממשלה ומגלין
לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכו' ,אבל אם אדם לומד התורה
בשביל עצמו להיות יכול להשיב כשיבוא בין בני אדם או שלא יצטרך
לשאול על הוראה וכדומה מהבלי שטותים אחרים אשר לא בכוונת אמת
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לשם ה' לעשות לו נחת רוח בזה ולהדבק בו ,אז התורה נעשית לו ח"ו
סם המות אחר שהוא לוקח סתרי אלהינו ברוך הוא וברוך שמו שכל אות
ואות מהתורה הוא שמותיו של הקב"ה והוא מוריד הכל לבחינת הסטרא
אחרא ח"ו כלומר לצד אחר שאינו לשם ה' ושורים הקליפות ח"ו על
התורה ההוא .וזה סוד אומרם ז"ל )ריש פתיחתא דאיכה ב'( אימתי
המלכות גוזרת ומצלחת בשעה שישראל משליכין דברי תורה לארץ וכו',
והבן .ואיזה עוון גדול מזה שמוריד קדושה גדולה כזו למקום אחר ח"ו
ודאי אין לך סם המות גדול מזה ,וכל אלה הדברים אין אדם יודען מעצמו
אם לא בשימוש תלמידי חכמים אשר כבר יצאו מכל בחינות הבלי העולם
ויודעין כוונות אמיתיות לשם ה' ,המה יכולין ללמוד בהתורה לשמה לשם
ה' דייקא לא לשום חפץ אחר ועל כן גדולה שמושה יותר מלמודה והוא
מצות עשה דאורייתא להדבק בחכמים ותלמידיהם כמדובר .ועל כן
כאשר לא ידע את יוסף ויקם מלך חדש וחידש גזירות רעות כאמור:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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