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 ספר מאור עינים השמטות
יראת יראה שלפני חכמה ' ראשית ב' איתא בתיקונים בראשית ב

 הקודם יראת חטאו לחכמתו חכמתו מתקיימת והוא ל כל"כמאמר רז
. מתתא לעילא ובהכנסו לכחמה יכנס ליראה עילאה כי אם אין חכמה

) 'ג, ד"משלי כ(אין יראה ואין בור ירא חטא ובחכמה יבנה בית 
שמגביל את האדם שלא יצא חוץ לשיטה והוא מעילא לתתא ועיקר 

ותיו אלהותו בריאות העולמות היה שיראו מלפניו שיתגלה לברי
ויראה כל אדם להכניס אלופו של עולם בכל מדותיו המנהיגין העולם 

מדות ולכן ' שהוא שבעה כוכבי לכת שכל הנבראים מתנהגים על פי ז
ימי הבנין וראשיתם יראה ואהבה והעיקר היראה כמו שאמר ' נקראו ז

מורי דרכו של איש לחזור אחר אשה וכשיהיה אלופו של עולם מכל 
זי הוא אב כאב המדריך את בנו כלל הדבר שצריך כל אדם מדותיו א

ובאמת הוא יראה אחת רק ' להגיע ליראת הרוממות שהיא יראה ב
שנתצמצמה במדריגה התחתונה לפי השגת אדם שיוכל לאחוז 
ביראה כפי שכלו ורצון הבורא יתברך שמו שיגיע כל אדם לדבור 

והתורה היא ) 'ו, ג"תהלים ל(שמים נעשו ' ראשון שהוא בדבר ה
נכללת רק בדבור אחד מה שאין הפה יכול לדבר ובאורייתא ברא 

קוים ' דהוא ג' קודשא בריך הוא עלמא וזהו העולם הזה נברא בה
קוים דהוא דבור הראשון ואחר כך ' והאבות השיגו התורה שבג

נתפשטה התורה למדריגה תחתונה בשבילנו שנוכל להשיגה 
תומה ניתנה ומגילה מגילה וזהו תורה ח' ונתחלקה להרבה בחי

מדות נכללו ' ניתנה והכל אמת ולכך נקראת התורה זאת שהז
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זאת חוקת ) 'ב, ט"במדבר י(וזהו ' ועד ת' בכללות התורה שמא
התורה כמו חקיקת כמבואר בזוהר בריש הורמנותא דמלכא גליף 

לאמר וזהו פרה אדומה ' לאמר כמו כך צוה ה' אשר צוה ה' גליפו וכו
כי עיקר ל תבא אמה ותקנח בנה "ים כמאמר רזהמטהרת טמא

ל והוא "כנ' התשובה היא תורה לשמה דהיינו לשם ה
 ששם אין חסרון דהיינו חטא מלשון חסרון 'תשובה תשוב ה

ס סתומה "פרוץ מרוח צפון ויתהוה מ' ובהכנסו לשם נעשה מאב שהב
וזהו אם זכה ' ויהיה אם כאם המרחפת על בניה זהו תבא אמו וכו

ו לא זכה נעשה לו סמא דמותא זהו תורה " שזיכך עצמו ואם חמלשון
שלא לשמה מטמא הטהור והזהו ביום השמיני למלואים פירוש 

ל ובהכנסו "מדות כנ' שנתמלא ידם בשבעת המלואים שהם ז
קרא משה לאהרן . אז ישיר משה) 'א, ו"שמות ט(לשמינית וזהו 

ן קורין פרשת פרה ולבניו כי מדת אהרן היה במקום ההוא וזהו ים ולכ
ס שאינו מניח להכנס אל "קודם פסח דהיא יציאת מצרים דהיינו מצר י

ים החכמה וראש חדש ניסן הוא לשון נס שבזה החודש נוכל להרים 
לשמה לכנוס לים ' ראש ולכך צריך להתגבר לטהר עצמו בבחינ

החכמה וצריך להתעורר בהתלהבות נגד המחשבות המעופפים שכל 
המחשבה הפורחת נשרף בהבל פיו וכל זה עוף הפורח היא 

כשיתחזק ביראה וזהו נענה מלאך מן השמים ואמר הן הן מעשה 
המרכבה כי לשון הן הוא אחת שהוא מרומז על היראה ובהכנסו 
ליראת הרוממות שהוא רצון הראשון שבו נבראו עולמות יוכל לברוא 

כנסין עולמות חדשים רותנים וזהו אי בעי צדיק רצה לומר אי היו נ
 :ברצון הראשון ובעי לשון רצון שיכנסו ברצון ויבראו עולמות והבן

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


