
 1

 ז"גליון קכ אב תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 ספר אגרא דכלה דף שכג
 עיקרה של תשובה

 היא לימוד תורה לשמה
ל הוא לשון "יתפרש ברמז נכון וכ). נד יגישעיה (ורב שלום בניך ' וכל בניך וכו

) א"ע' שבת ד(ס "וכן הוא בלשון הש, )ישעיה מ יב(ל בשליש "מלשון וכ, מדה
מה הוא רחום , והלכת בדרכיו) דברים כח ט(והנה כתיב . 'לכו תיכול עלה וכו
ג מדות "וכן הוא בכל הי, )ב"ג ע"שבת קל(' מה הוא חנון וכו, אף אתה רחום

ואית שלום , ואקדים לך עוד אית שלום). ל"ק ז"בורה להרמעיין בתומר ד(
ק "רבתי דאי' היינו ם, של שלום רבתי' והסוד של שלום רב הוא לחשוב ם. רב

ג פעמים "מנין י, ו"הנה אז יעלה מספר תיבת שלום תתקל, ר"בגימטריא ת
ג תיקוני דיקנא דאריך "ג מדות של רחמים י"היינו השפעת חסידים מן י, חסד

והנה כאשר אנחנו הולכים בדרכיו ). ן כל זה במגלה עמוקות פרשת מקץעיי(
ג מדות "אזי מושפע לנו הי, לכוין מדותינו כעין המדות של הבורא כביכול

ל בניך "ובזה יתפרש הפסוק וכ. ל"ג פעמים סוד רב שלום כנ"דתיקוני דיקנא י
וא רחום י מה ה"שהם מלומדים מן הש(י "לימודי י, )היינו המדות של בניך(

ם רבתי מנין "היינו שלום במ, יושפע להם רב שלום(ורב שלום בניך , אני) 'וכו
. כולם ישפיעו רב שלום לבית ישראל, ג תיקוני דיקנא"ג פעמים חסד מן י"י

תלמידי חכמים מרבים שלום ) א"ד ע"ברכות ס(ל "וזה גם כן רמז דברי חז
 :בים שלום הבןש מר"וז, היינו משפיעים אל העולם שלום רב, בעולם

עיקרה של תשובה היא ). ישעיה נד יג(' וירמוז עוד וכל בניך ורב שלום וכו
ל "כמו שאמרו רז, )אחר החרטה והוידוי על העונות(, לימוד תורה לשמה
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והנה הגם שהתשובה מועלת . 'היה רגיל לקרות דף אחד וכו) 'ה א"ר פכ"ויק(
 :עם כל, בכל עת

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


