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 א"גליון קנט כסלו תשנ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 :הנהגות ואזהרות מרבי אליהו ראגאלער
בגזירת כבוד אב שלא , אני מצוה ומזהיר את בני שיחיו. א
, מ לעשות ולקיים"תעצלו כלל מללמוד תורה לשמה עי

, הלמוד במקום מעשה' שיהי, ואם בסדר זרעים וקדשים
ש "ועיקרו הוא החיזוק כמ, כאילו היה בידם לקיים וקיימום

ו שיאמרו "ט ולא לשום קניית שם ח"חזק ואמץ בתורה ובמע
כי אין , בקי או חריף כי כל השבחים הבל ורעות רוח. עליהם שבח

ו כפי שראיתי "ם אדם המשבח עומד להמשובח בעת צר לו חשו
אשר כל הכבוד והשבח שמכבדים העולם את האדם הוא , בעיני

ממש כארס נחש ועקרב ואינם מועילים כלום ואינם נכללים בכלל 
לכן המבחר שבלימוד לשמה ' כל מידי דמעלי להאי קשה להאי וכו

אם לא מי , יםשיהיה האדם מסתיר עצמו מללמוד תמיד ברב, הוא
אמנם זו , שזוכה ללמוד עם תלמידים לשם שמים להרביץ תורה

כי טבע האדם להשיג חמדה שיהיה סברתו ולמודו , מלאכה גדולה
, ז נהנה מכבוד התורה"ועי, נחשבת למקובל באזני המקשיבים

אם לא האדם שהוא גבור גדול לבטל הנחת . ופיגול הוא לא ירצה
אין ' כל הבל נראין כאוהבים וכווהשמחה במאמרים שזכרנו כי ה

להתפעל לעשות , וזה הכלל סובב על כל ענין וענין' עומדין וכו
, ולא לקבל נחת וכבוד מבני אדם כי אין בזה ממש, וללמוד לשמה

, ולא לחנם הזהירו לברוח מן הגדולה, ואין בכבודם שום ממש
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, והמקבל בלבו נחת ושמחה על השבח שהשביחו שמשבחין אותו
ידע נאמנה שהוא פגום כנפשו ומגרש ממנו קן התורה , בודועל הכ

, ומקנאין בו בני אדם, ואחרית הענין הבל ותהו, ואכסניא של תורה
ואלף רעות , וגורם לו קטטה ומריבה ושנאת חנם למי שמנגדו

כמוה אמנם המדה הטובה להסתר ביום המעשה בכל האפשרי 
 :ם אלקךועליו נאמר והצנע לכת ע, וזה נקרא למעלה צנוע

להיות בקי במסכתות או , גם העיקר אף שתזכו בני שיחיו. ב
ו כי "בפוסקים שלא תרבו לדבר לפני זולתכם להכיר הבקיאות ח

כי כללו של דבר הכל תלוי , בזה נעבד כל העמל והיגיעה לשמה
, בכוונת הלב ולשם שמים בכל רגע ובכל תנועה ובכל מעשה

ת הכוונה לעבודת הבורא ואף בעניני הגשמי להיו, גדולה וקטנה
 :ז"עי

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


