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 נ"גליון קמו חשון תש, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 כו' ספר תפארת שלמה ליקוטים קהלת ב
הנה כבר נתבאר על בחינת לימוד התורה לשמה כי 

ות באותו בחינה של התפלה שלא הוא צריך להי
על ' לפטור חובו בלבד יתכוון אך גם להפיק רצון מד

 ידי תורתו שעוסק בה
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין 

עיין . לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח
ינת לימוד דהנה כבר נתבאר על בח. ל בהמשך הכתוב"והנ. י"בפרש

התורה לשמה כי הוא צריך להיות באותו בחינה של התפלה שלא 
על ידי תורתו ' לפטור חובו בלבד יתכוון אך גם להפיק רצון מד

אסי ' אמי ור' ר) א"ע, ברכות ח(שעוסק בה וכמו שרמוז הענין אצל 
פירוש בשעת תורתם היו . דלא הוו מצלי אלא היכי דהוו גרסי

ן טוב על בני ישראל והנה איש אשר אלה מתפללים וממשיכים הרצו
לו לפעול בכח לימודו ותורתו הנה אף אמנם גדולה מאד מעלת 

ז הצדיק כזה בתורתו הנה רב חילו מאד "הצדקה וגמילות חסדים בכ
על כולם בכח תורתו שמשפיע צדקה וחסד לכל העולם ואף אם אין 

ל עת ידו משגת לתת צדקה וגמילות חסדים הנה הוא עושה צדקה בכ
בתורתו יותר מכולם כי כולם הם ניזונים על ידו ומטובו ולעומת זה 

ותלמוד תורה כנגד כולם פירוש הוא ) א, פאה א(אמרו במשנה 
בתלמוד תורה הוא שקול כנגד כל המדות שביאר התנא צדקה 
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והפירוש מצינו . וגמילות חסדים וכהנה הכל הוא פועל בתלמוד תורה
צדקה תציל ממות אמר רבי חנינא )  ב,משלי י(' במדרש משלי על פ

, דברים ו(בן דוסא אין לך צדקה שמצלת אלא התורה לבד שנאמר 
כי רבי חנינא בן דוסא ' וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וגו) כה

נאה היה דורש ונאה מקיים כי אף על פי שלא היה בידו ליתן צדקה 
יזון מ הרבה לעשות צדקה וחסד עם כל העולם שכל העולם נ"מ

פזר נתן לאביונים וצדקתו ) ט, תהלים קיב(בשביל חנינא בני ובזה 
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ' וזה שאמר הכ. עומדת לעד

בתלמוד תורה ושמחה כי הלומד תורה לשמה משמח את הבריות 
פירוש איש אשר אלה . ולחוטא נתן ענין. כשמשפיע להם כל טוב

שא ומתן נקרא חוטא ולו נתן הענין בכוחו ומבטל מלימודו בעסקי מ
לאסוף ולכנוס ממון לתת צדקה לעני שטוב לפני האלהים וזה הבל 

כי למה תבטל מלימודך היקר על ידי כן (ואין בו נכון ואמת לעשות כן 
לאסוף לעשות ממון לתת צדקה אם טוב אתה לפני האלהים בלימודך 

 ):על כולם
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


