ב"ה ,גליון קעב טבת תשנ"ב
וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א

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

שם משמואל פרשת בראשית
 ...ויש לפרש דאלו ואלו דברי אלקים חיים ,ולא פליגי ,דהנה בזוה"ק
דאורייתא סתים וגליא כמה דשמא קדישא סתים וגליא ,והנה בזוה"ק
דתרי"ג המצוות נקראין תרי"ג עיטין דאורייתא ,וברמב"ם )סוף הלכות
תמורה( שרוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן
הדעות וליישר כל המעשים .וע"כ הנגלות שבתורה הם בשביל ישראל,
וכדברי התדב"א שהתורה היא כמשל עבד זקן המלמד את בן המלך
שזה יוצדק בלבושי התורה .אבל פנימיות התורה יוצדק לומר להיפוך
שישראל בלמדם את התורה למטה אפי' בנגלות משפיעים אלקות
בתורה .וכן פי' הרב הלשון תורה לשמה בשביל התורה .וכמו

שפי' כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה בהא דאמרו ז"ל )תנא דב"א
רבה פ' י"ח( כל היושב ושונה הקב"ה יושב ושונה כנגדו,
והדברים עתיקים .וזהו נמי הענין דהמצוות הן צורך גבוה ,כמ"ש
הרמב"ן וא"ע וכל חכמי האמת שישראל מתקנים בזה את כל העולמות.
וכל זה כשנעריך את התורה נגד חיצוניות ישראל ,אבל בפנימיות ישראל
שהיא חלק אלקי ממעל לא יוצדק לומר אם פנימיות התורה קדמה או
ישראל קודמים שהרי אורייתא וקוב"ה וישראל כולא חד:
והנה פלטין של מלך הוא המקום שדר בו המלך עם בניו וב"ב .וידוע
שבניו וב"ב של הקב"ה הם ישראל ,וכדברי תדבא"ר )פ"א( בפסוק ימים
יוצרו ולא אחד בהם זה יום השבת וכו' ונח בשביעי נתרצה עם בניו ועם
ב"ב עי"ש .ולפי"ז מה שהמשיל את העולם לפלטין ואמר עולמי עולמי
הלואי תהא מעלת חן לפני וכו' הכוונה על היישרת ישראל ,כי הכל נברא
1

בשביל ישראל וישראל הם התכלית ,וזה שהמשיל לחופה הנעשית לבתו
של מלך ,וידוע שהתורה נקראת בתו של הקב"ה כבמדרש )פ' תרומה(
בתי שנתתי לך יחידית היא עי"ש ,והיא נקראת מאורשה לישראל ,וכמו
מלך שלוקח חתן לבתו כוונתו לתועלת בתו ,כן העולם ומלואו לתועלת
התורה והתורה היא התכלית ושניהם אמת כנ"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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