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 ח"אדר תשל' גליון ו, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 בית הלוי שמות פרק כה פסוק יא
אפשר לרמוז דהארון . וציפת אותו זהב מבית ומבחוץ תצפנו

ח הלומד תורה " מקום שמונח בו התורה וכן הוא התהקודש הוא
ח אם "ואל יאמר האומר הן די להת, לשמה ומצוה הוא להחזיקו

אספיק לו צרכי מזונותיו שיהיה לבו פנוי ללמוד אבל מה לו 
, ח ולכבוד ולמה לי להרבות בהוצאה עבורו שיהיה מכובד"ולהת

וץ שיהיה נאה גם מבח, ולזה בא הרמז מבית ומבחוץ תצפנו
דהיינו שיהיה לו , דהני שני החזקות צריך לעשות אחד מבית

בביתו מה לאכול וגם שיהיו נאים בעיני הבריות בלבושם 
 :ובדירתם ובכל ענייניהם

הנה בעת שנותנים צדקה להעני ונמצא מקיים בהעני מצות 
צדקה ועוד כמה מצות עשה כמו והחזקת בו אז העני הוא ממש 

ג דאתרוג אחר "דאע, לו לצאת בוכמו בחינת אתרוג בעת שנוט
מ בעת קיום המצוה חלה עליו "המצוה אין בו שום קדושה מ

ובעצי סוכה , קדושת המצוה ואסור בהנאה ובתשמיש של חול
מקרא גבי כיסוי הדם במה ) כב) 'דף ט(סוכה ' מבואר במס

ששפך יכסה כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שלא יכסנו 
. ש על הסוכה ואסורים בהנאה"יות שברגל שלא יהיו מצות בזו

כן העני ממש בעת שנותנים לו אסור לנהוג בו . וכן אסור עליו
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וזהו , דף ליתן לו בבזיון חלילה(מנהג בזיון וכמו דדרשינן בשבת 
 :איסור דאורייתא

 -דברי התעוררות בוערים כלפיד אש , וגודל תועלתהעניני לימוד תורה לשמה ליקוט גדול המקיף כל 
ולכל יהודי , מלמדים, מנהלים, נשיאי מוסדות, דרשנים, מגידים, ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, ם"ורילאדמ

 חובתן ואחריותן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש -ויהודי 
 .בקלות מידי יום ביומו

, ם"רמב, ראשונים ואחרונים, ק" ילקוט וזוה,מדרשים, ספרי ספרא, כ"תו, ס בבלי וירושלמי"מלוקט מש
 .ספרי יראים ומוסר חסידות,  מפרשי התורה, ת"וספרי שו, ע ופוסקים"שו

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


