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

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

 ספר המדות ערך לימוד
ומגן , משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה, הלומד תורה לשמה. נד

וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את , ולם כולועל כל הע
 :הגאולה

כאלו עשאו וכאלו עשאה , מעלה עליו הכתוב, המלמד בן חברו תורה. נה
 :לדברי תורה וכאלו עשאו לעצמו

גם על ידי זה יזכה , ישבת אצל צדיק, מי שאין לו הבנה בלמודו. סא
דיק או ילמד או ישתדל לעשות איזה תענוג לצ. ללמד תורה לשמה

 :בשמחה או יקבל את השבת בשמחה או יקבל הצדיק בשמחה

 ליקוטי תפלות חלק ראשון
 ]:תתקמב[

רבונו של עולם אתה יודע את כל המעשה אשר נעשה עכשו בעולם 
אשר כל העולם אינו מתקים , בדורות הללו בענין התינוקות של בית רבן
 עליהם לבלבל ורבים קמים, אלא על הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא

. על ידי חכמתם הרעות, ולקלקל חס ושלום הבל פיהם הקדוש מנעוריהם
והגן בעדיהם ושמרם והצילם מכל מיני , רחם עליהם ועלינו למענך

אתה יהוה . חנוכים הרעים של כל מיני דרכים שאינם ישרים בעיניך
חמל על פליטת ילדי עמך בית . תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם

ר אין לנו על מה להשען כי אם על זכות הבל פיהם הקדוש אש, ישראל
שיזכו כל ילדי עמך בית ישראל שכל , רחם עליהם ועלינו. שאין בו חטא
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אחד ואחד יקבל הבל פיו שאין בו חטא מהמשכן הקדוש של הצדיק 
באפן שיזכו על ידו לילך ולהתחנך , האמת השיך אליו כפי שרש נשמתו
שיזכו ללמד תורה , ורת יהוה באמתבעבודת השם יתברך ולכנס בת

ותתן , ותפתח את לבם בתלמוד תורתך. לשמה ולהגות בה יומם ולילה
להם בינה בלבם להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות 

והאר עיניהם בתורתך ודבק לביהם , ולקים את כל דברי תורתך באהבה
ה עמהם תמיד ותהי. ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים. במצותיך

 :ותעזרם ותושיעם שיזכו לעבדך באמת כל ימיהם לעולם
 תפלה קיט

 ]:תתרעח [
 ]:ט"פ תורה קנ"מיוסד ע[
דרך פקודיך הבינני ואשיחה . נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני"

מלא , רבונו של עולם". דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני. בנפלאותיך
וזכנו לעסק בתורתך הקדושה יומם , ועזרנו והושיענ, רחמים נותן התורה

ותטהר רעיוני ולבי לעבודתך . קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך. ולילה
שיהיה כל כונתי בלמודי באמת , עד שאזכה ללמד תורה לשמה באמת

". בלתי ליהוה לבדו", בלי שום פניות ומחשבות אחרות כלל, לשמך לבד
מי כראוי עד שאזכה ואתה ברחמיך תעזרני בכל עת לקדש ולטהר עצ

עד , לאקמא שכינתא מעפרא, שיהיה כל למודי בשביל שכינת עוזך
ותקבל , שיעלה כל למודי להשכינה שהיא אמצעי בינו יתברך ובין העולם

ועל ידי זה תמשיך . השכינה הקדושה כל למוד תורתי באהבה גדולה
עלינו כל ההשפעות ויהיה נעשה מלמוד תורתנו שפע רוחניות ושפע 

שתעלה השפע מעסק תורתנו הקדושה להחיות כל העולמות , יותגשמ
, וכל דרי מעלה, וכל המלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקדש, העליונים

וגם תרד השפע גשמיות על ידי למוד תורתנו לכל בני ישראל עמך 
עשר וכבוד , ותשפיע לנו על ידי זה בני חיי ומזוני בשפע גדול דקדושה

 :רחמים וחיים ושלום וכל טוב בזה ובבאוחיים וצדקה וברכה ו
 ליקוטי עצות ערך תלמוד תורה

וכל זה כשלומד תורה לשמה , יזכה לתשובה לחדש ימיו שעברו בחשך
ולזכות לקיום התורה , כדי לקיים מצות תלמוד תורה ששקול כנגד כולם
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אבל כשלומד רק שלא לשמה בשביל שיהיה נקרא למדן . על ידי זה
ובודאי אינו יכול לדבק את עצמו עם רוח , טובה הימנואזי נבלה , וכיוצא
ועל ידי זה אינו רואה האמת ונעשה שונא וחולק על צדיקי אמת , התנא

וזהו גלות השכינה שהתורה שבעל פה הוא בגלות בפה , כנזכר לעיל
 ):שם(הלמדן 

הלמדן הכשר על ידי שלומד תורת התנא על ידי זה מחזיר נפשו של . יד
 ):שם(ו התנא לתוך גופ

טוב ללמד פוסק עם הבאר הגולה כדי להזכיר שם התנא או הפוסק . טו
 ):שם(כדי לדבק רוחו ברוחו וכנזכר לעיל , שחדש זה הדין

. על ידי עסק התורה בקדושה מעוררין בתשובה פושעי ישראל וגרים. טז
 ):ג ה, יד(אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ענוה ושפלות בתכלית 

כל אדם ובפרט תלמיד חכם להאיר בלמוד תורתו בשרש צריך . יז
ועל ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים אפלו , הנשמות

אבל כשאין . ועל ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם, הרחוקים ממנו
 ):שם ג ד(לומד בבחינה זאת אין בנו תלמיד חכם 

 ליקוטי הלכות הלכות ראשית הגז
ְּכמֹו , ן ַיֲעקֹב ָּבַרח ִמָּלָבן ְּבֵעת ֶׁשָהַלְך ָלָבן ִלְגזֹז צֹאנֹו ַּדְיָקא ֵּכ-ְוַעל ) ג

ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו ַוִּתְגנֹב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר , ֶׁשָּכתּוב 
י בֵֹרַח וִַּיְגנֹב ַיֲעקֹב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכ' ְלָאִביָה ְוכּו

ִּכי ָּכל ָהֵעֶסק ֶׁשל , ִּכי ָׁשֵרי ְלהֹו ְלַצִּדיַקָּיא ְלַסִּגיֵאי ְּבַרָּמאּוָתא ִעם ַרַּמאי. הּוא
ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ָהֲאַרִּמי ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ַהּכֹל ָהָיה ְּבִעְניַן ֵּברּור ַהֲהָלכֹות 

ִדים ְוַהחֹוְלִקים ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ִקְלקּול ל ְלַבֵּטל ַהִהְתַנְּגדּות ֶׁשל ַהִּמְתַנְּג"ַהַּנ
 ַהִּמְקָּדׁש ַוֲאִריכּות ַהָּגלּות ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשַהּכֹל -ַהּדֹורֹות ְוֻחְרַּבן ֵּבית 

 ַהִּמְקָּדׁש ַוֲעַדיִן - ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַרב ַהֵּבית - ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֶׁשַעל -ַעל 
ְוָכל ַהַּמֲחלֶֹקת ִנְמָׁשְך ֵמַהִהְתַנְּגדּות .  ַהָּגלּות ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּביםִמְתָאֵרְך

 ְיֵדי ֶׁשּלֹוְמִדים ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַרק ִּבְׁשִביל ָממֹון ְוָכבֹוד ַעד -ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל 
ם ֶּפה ְלַדֵּבר ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָלֶה' ֶׁשרֹוִאים ְּבַהּתֹוָרה ַרק ְּבִחיַנת ַהְּשמֹאל ְוכּו
ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם ֶׁשֵּבֵאר ָּכל , ָעָתק ְּבַגֲאָוה ַעל ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ּוְכֵׁשֵרי ַהּדֹור
ּוִמֶּזה . 'וַַּיֵּגד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ְוכּו' ֶזה ַעל ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל וִַּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ְוכּו

 ֵּכן ָטַרח ַיֲעקֹב - ַהָּפָרָׁשה ֶנֶאְמָרה ַעל ֶזה ְוַעל נּוַכל ְלָהִבין ְרָמִזים ֶׁשָּכל ְׁשָאר
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ִּכי ָּכל ְנִפיָלתֹו ֶׁשל ַהחֹוֵלק ְוַהִּמְתַנֵּגד , ְלָבֵרר ָּכל ָהֲעִׁשירּות ִמָּלָבן ַּדְיָקא
. ל"ְּבִחיַנת ָלָבן הּוא ֵמֲחַמת ָהֲעִׁשירּות ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּשמֹאל ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַּכַּנ

ֵתינּו ָהַרִּבים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַּגֶּבֶרת ַעד ֶׁשַהחֹוְלִקים ּוַבֲעֹונֹו
. ְּבִחיַנת ָלָבן ַמְמִׁשיִכים ָהֲעִׁשירּות ֶאְצָלם ְורֹב ָהֲעִׁשיִרים ְּכרּוִכים ֶאְצָלם

ִׁשירּות ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְׂשמֹאל ֶׁשִּמָּׁשם ָהֲעִׁשירּות ּוֶבֱאֶמת ָּכל ָהֲע
, ְוַהַּפְרָנָסה ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשהּוא ִאיׁש ֱאֶמת

ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה 
ם נֹוֶטה ְלֵאיֶזה ְּבִחיָנה ַּדָּקה ַרק ְלטֹוַבת ָהעֹוָל, ְותֹוָרתֹו ַזָּכה ְּבִלי ְּפסֶֹלת ְּכָלל

ֶׁשל ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות ָלעֹוָלם ְוָׁשם ְּבׁשֶֹרׁש ֶׁשַפע 
ָהֲעִׁשירּות ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ָׁשם ָהֲעִׁשירּות ַזְך ְוָנִקי ֵמֲאִחיַזת 

ַהַּלְמָדן ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר לֹוֵמד ּתֹוַרת ַהַּתָּנא ְונֹוֶטה ַרק ֲאָבל ְּכֶׁש, ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא
ִלְבִחיַנת ְׂשמֹאל ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַהַּגְׁשִמי ְוַהָּפגּום ְמאֹד ְלִהְתַיֵהר ּוְלַקְנֵטר 
ּוְלִהָּקֵרא ְּבֵׁשם ַרִּבי ְוַרב ִּבְׁשִביל ֲעִׁשירּות ּוָממֹון ְלַבד ְועֹוֶׂשה ֵמַהּתֹוָרה 

ֲאַזי יֹוֵרד ָהֲעִׁשירּות ַחס ְוָׁשלֹום ְונֹוֵפל ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ', ּדֹם ַוֲעָטָרה ְוכּוַקְר
 ִּפי רֹב ְלאֹוָתם ֶׁשֵהם ַּבחּוץ ִּבְבִחיַנת ְׂשמֹאל ֶׁשהּוא -ּוַמִּגיַע ָהֲעִׁשירּות ַעל 

 :'ם ְוָהְרָׁשִעים ְוכּו"ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשֵהם ָהַעּכּו
 'מכר הלכה גהלכות מקח ומ

ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו הּוא ַרק ֵמַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ) ה
, "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַּכָּידּוַע

' ּוָבּה ָּבָרא ה, )ְּתִהִּלים קיא(' הֵראִׁשית ָחְכָמ'ְּבֵראִׁשית ֶזה ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת 
. ִיְתָּבַרְך ָּכל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ְוִהיא ִחּיּות ָּכל ַהְּדָבִרים ְוָכל ַהֲחָפִצים ֶׁשָּבעֹוָלם

ֶׁשְּבָכל ֵחֶפץ ֶׁשָּבעֹוָלם ְמֻלָּבׁש ּבֹו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא , ִנְמָצא
ּו ֻּכָּלנּו זֹוִכין ִלְהיֹות ָּכָראּוי ִּכְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֶּבֱאֶמת ְוִלְלמֹד ְוִאם ָהיִינ. ִחּיּותֹו

ָאז ָהיּו ָּכל ַהְּדָבִרים ְמבָֹרִרים ֲאִפּלּו ָּכל ַהֲחָפִצים ֶׁשל , ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ֶּבֱאֶמת
או ָּכל ָאָדם ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשָּל, ל"ִּכי ֻּכָּלם ְמַקְּבִלין ִחּיּוָתם ֵמַהּתֹוָרה ַּכַּנ, חֹל

ּוְכֶׁשֵאין ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלַהְּׁשִכיָנה , ל"זֹוֶכה ֶׁשִּיְהֶיה ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלַהְּׁשִכיָנה ַּכַּנ
ַעל , ל"ַּכַּנ' ט ְמָלאכֹות ְוכּו"ְוַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ִלְפָעִמים ל' ֲאַזי ִנְתַּפֶּזֶרת ַהּתֹוָרה ְוכּו

ָּשא ּוַמָּתן ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְמאֹד ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמָּשא ּוַמָּתן  ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַיֵּגַע ְּבַמ-
אּוַלי ִיְזֶּכה ְלָבֵרר ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשֵהם אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה , ִּבְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה
, ט ְמָלאכֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ֵמאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֵאין ַהִּלּמּוד ָּכָראּוי"ַהְמֻלָּבִׁשין ְּבַהל

 :ל"ַּכַּנ' ֶׁשִּנְתַּפְּזָרה ָּבֲאוִיר ְוכּו
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 )ה בגליון הבא"המשך אי (

 


