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

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

 ספר תפארת שלמה פרשת תצא
י "וכן כל האיש הלומד תורה לשמה זוכה להשפיע לכנ

אם למדת תורה הרבה ) ח, אבות ב(ש "וז. טובות וחסדים
. משפיע לזולתו' אל תחזיק טובה לעצמך כי צריך להיות בחי

המעיין שאינו מתגבר ' ש נעשה כמעיין המתגבר שבחי"וז
 עבור עצמו רק להשפיע לזולתו

הוה מתלמידיו של . ש בפרקי אבות"י מ"ל עפ"הנ. הקם תקים עמו
' מוד שלו בבחיהלי' שיהי' פי. ה"א ע"אהרן או מתלמידיו של א

לכן . החסד' של אהרן הכהן שהם היו מבחי' א או מבחי"הלימוד של א
ואברכה ) ג, בראשית יב(א "ש בא"הברכות היו מסורים בידם כמ
) כב, ויקרא ט(' וגם באהרן הכהן כת. מברכיך הברכות מסורות בידך

וכן כל האיש הלומד תורה . וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם
אם ) ח, אבות ב(ש "וז. י טובות וחסדים"השפיע לכנלשמה זוכה ל

' למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי צריך להיות בחי
המעיין שאינו ' ש נעשה כמעיין המתגבר שבחי"וז. משפיע לזולתו

וצדקה ) כד, דברים ו(ש "וז. מתגבר עבור עצמו רק להשפיע לזולתו
צדקה להשפיע ' ינו בבחילימוד' שיהי' פי. לנו כי נשמור לעשות' תהי

ולזה אחר ברכת התורה בכל יום אומרים תיכף ברכת כהנים . טובות
' ק מוה"וכן שמענו בשם הרה. ל"כי זהו עיקר הלימוד כנ' יברכך וגו
הולך בשוק לחפש ' ה כי בכל יום אחר ברכת התורה הי"זושא זלה

זוכה להיות ' אחר איש מזרע ישראל כדי להעניקו מברכותיו מי שהי
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' וזה הפי. החסד' וזה ענין תלמידיו של אהרן בחי' מי שיהי' ראשון יהי
ז כאשר "לך קימה עי' שיהי. הקם תקים עמו' לא תראה והתעלמת וגו

י וגם כי בזה תשלים הקומה שלימה למעלה "תשגיח על צרכי בנ
 :א"ש צור ישראל קומה בעזרת ישראל כמבואר במ"כמ

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


