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ספר מאור עינים פרשת בראשית
אם אינו לומד לשמה ואינו מייחד ח"ו היתה
תוהו ובהו וחושך שנמנע אורו כי אינו מייחד
את שני תורות בכדי שתאיר תורה העליונה
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וגו' הכלל הוא שכ"ב
אותיות התורה הנתונה לנו הם נובעים מן כ"ב אותיות התורה העליונה
הוא סוד התורה וכשהאדם לומד לשמה דהיינו לשם התורה לייחד שני
התורות הוא הוא מייחד שמים וארץ והוא קודשא בריך הוא ושכינתיה
וידוע שאור התורה המחזיר את האדם למוטב הוא על דרך זה וזהו יגעת
ומצאת תאמין ולא אמרו יגעת ולמדת כי הוא קאי על אור הגנוז בגוויה
וזהו יגעת ומצאת את האור הגנוז שהעלימו השם שאינו נגלה כי אם
אחר היגיעה בתורת ה' שהוא אחר שעמל בה' נקראת תורתו וזהו
בראשית כו' א"ת הוא כ"ב אותיות התורה מא' עד ת' השמים הוא סוד
התורה וא"ת הוא כ"ב אותיות התורה מא' עד ת' הארץ הוא תורה
הנגלית לנו ועל ידי תורה לשמה מייחד השמים והארץ דהיינו קודשא
בריך הוא ושכינתיה והארץ אם אינו לומד לשמה ואינו מייחד ח"ו היתה
תוהו ובהו וחושך שנמנע אורו כי אינו מייחד את שני תורות בכדי שתאיר
תורה העליונה כנ"ל ורוח אלקים מרחפת פירוש כי גם שאינו לומד לשמה
על כל פנים בתוך האותיות הקדושים יש בהם חיות רוחנית וזהו מרחפת
על פני המים ויאמר אלקים יהי אור היינו אחר שלא מנע טוב להולכים
בתמים ועל ידי בקשת רחמים מן השם להביא מתוך שלא לשמה לעסוק
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לשמה ואזי ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ואיתא בזוהר אור דכבר הוי
קודם שגנזו לצדיקים וכו' ויבדל אלקים וגו' כי מחמת שלומד לשמה זוכה
לדברים הרבה כו' ומכשרתו להיות צדיק כו' וזהו הבדלה בין טוב לרע כי
אם היה מעורב מטוב ורע אחר הלימוד כנ"ל זוכה להיות נבדל מרע וזהו
ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד פירוש על דרך הש"ס מפני מה עזים מסגי
ברישא כברייתא של עולם חשוכא והדר נהורא פירוש כי למה נברא
האדם שיהא קטן עד י"ג שנה ואינו חייב במצוות ומעשיו הקטנות האיך
הם יתוקנו וזהו עזים הם העזות מסגי ברישא בתחלת ימי האדם ותירץ
כברייתא של עולם כי ההעדר קודם בכל דבר וימי הקטנות מתקנין אחר
שיתקן מעשיו והיינו דרך משל בית שאין בו אור ואחר שהביאו אור בתוכו
נעשה כל הבית מלא אור וקשה היכן הלך החושך שהיה בבית מקודם
שהרי גם החושך הוא נברא כמו אור דכתיב )ישעיה מ"ה ,ז'( יוצר אור
ובורא חושך רק הענין הוא דאיתא בזוהר תיאובתא דחשך לאתכללא
באור וכשהביאו האור אל תוך הבית נכלל החשך הנ"ל בתוך האור והיינו
)קהלת י"א ,ט'( שמח בחור כו' ודע כי כו' פירש רש"י עד כאן דברי היצר
הרע מכאן ואילך כו' וזהו כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט היינו אחר
התשובה מביא את מעשה קטנות במשפט וביושר דהיינו לאתכללא
מעשה קטנות באור מעשה הטוב וזהו ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד:
)המשך אי"ה בגליון הבא(

2

