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 ט"גליון כז כסלו תשל, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 'ספר פרי עץ חיים שער הזמירות פרק ד
כי מיום . ראשי תיבות הלכה, כל הארץ' הריעו לה

אמות ' ה בעולמו אלא ד" אין להקבק"שחרב בהמ
אותיות ' והוא פנימיותה הנכלל בד, של הלכה

אל השם , תורה לשמה, והוא המכוין באמרם, השם
למי שישים אליו , המתלבש בהלכה ומאיר בתוכו

ואז רוחו ונשמתו אליו יאסוף שיאיר כולם , לבו
אלמא הלכה לבד בלתי הסוד אינה , בעיונו

אי גמירי להו , פייהואמות גו' והני ד. מספקת
. לא השלימו מצותן, אי לא, אינשי בהדי הלכה אין

 .ך"תש' גי, ארבע אמות, עוד
אלף רבתא ' גי, עוד ארבע אמות של הלכה

ק מקור "סוד אי, א"היינו אלף קי, בכללות עשר
 הכולל כל התורה כולה, האותיות

י מיום כ. ת הלכה"ר, כל הארץ' הריעו לה, כתב הרב רבי ישראל סרוג... 
והוא פנימיותה , א של הלכה"ה בעולמו אלא ד"ק אין להקב"שחרב בהמ
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אל השם , תורה לשמה, והוא המכוין באמרם, אותיות השם' הנכלל בד
ואז רוחו ונשמתו אליו , למי שישים אליו לבו, המתלבש בהלכה ומאיר בתוכו

ני וה. אלמא הלכה לבד בלתי הסוד אינה מספקת, יאסוף שיאיר כולם בעיונו
לא השלימו , אי לא, אי גמירי להו אינשי בהדי הלכה אין, אמות גופייהו' ד

הרי , ל"וכן תמים דרכו עם אותיות הא, ך"תש' גי, ארבע אמות, עוד. מצותן
פום ממלל ' והיינו גי, א בכללות עשר"ב דא"ך הוא ע"והנה תש. ת חיים"שנו

, א"דא ז, שמים' הלכה בגי"של . "שמדבר בפשט ומכוון לרזי תורה, רברבן
 :ק"ה מ"וכן עולה לשמה ע, ה"ששניהם נכללין בכוונת לשמ, וכן השכינה

, א"היינו אלף קי, אלף רבתא בכללות עשר' גי, עוד ארבע אמות של הלכה
וכשם שכל הקרבנות . הכולל כל התורה כולה, ק מקור האותיות"סוד אי

, ות בטלהכל השלימ, מ"כן כשנחרב בה, בטלות לעתיד לבא חוץ מן התודה
ס סמיכות הפסוק זה "וז. כדקאמרן שאין בטלות לעולם, א של הלכה"חוץ מד
, א"כי אחר חרבן חזרה המלכות אב, והכוונה. שהוא מזמור לתודה, לתחלתו

שאין לה , ה מפורש כאן בסוד מלכות"והקב, י"ס תחתונות שהוא תנה"לד
הקיצה  ",ובזכותם נזכה במה דכתיב. שהיא הכלה, אמות של הלכה' אלא ד

א "וזה הטעם שאסור לילך אחורי אשה בד, ת הכלה"ר, הגוים"כל "לפקוד "
 :ו"ואין לגרוס בה דינין ח, ותופסת כל שיעור הזה, כי שם מקומה, שלה
ב עם "והנה שיתוף ע, ה"ה ע"אמ' שהם גי, ה"ה ואהי"הם הוי, אמות' ד, עוד
ן עם "וב. 'מה גא, ג"ה עם קמ"ומ. אמה שנית, א"ג עם קס"וס. 'אמה א, א"קס

וביארנו במקום , ג"ח ר"ך פק"ל דר" רג-ס הזוגות הללו "וז. 'אמה ד, א"עם קנ
 :ל"עכ, ו"ט כ"ז י"ו ל" מ-מלואים ' בתוספות ד, ארבע אמות' והם גי. אחר

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


