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 ט"גליון טז טבת תשל, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 בן איש חי הלכות שנה שניה פרשת בלק
 שאין ,כן ישראל ההולכים לבית המדרש לעסוק בתורה שם הם שבים למחר

והים , גם הם הולכים אל הים זה בית המדרש, מבטלים קביעות שלהם
איננו מלא מהבל פיהם אלא הבל של תורה היוצא מפיהם תיכף עולה 

 בשביל שהוא קול תורה לשמה, למעלה
בלומדי תורה כתיב ילכו , נראה לי בסייעתא דשמיא. 'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל וכו

אך גם , החכם ביום יושב ולומד בבית המדרש שנקרא אהל שהוא אהלה של תורהכי , מחיל אל חיל
, וזהו ילכו מחיל אל חיל, ביתו שיושב בו בלילה גם כן הוא מקודש בקול תורה הנשמע בתוכו בלילה

לזה אמר מה טובו אהליך יעקב , שגם ביתו נחשב לבית המדרש בעבור שעושה בו קביעות של תורה
שגם בהם נשמע , משכנותיך ישראל הם בתים ששוכנים בתוכם, אים תורהאלו בתי מדרשות שמל

, כנחלים נטיו כדרך הנחלים דכתיב בהו כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, קול תורה בקבע
כן ישראל ההולכים לבית המדרש לעסוק בתורה , אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת

והים , גם הם הולכים אל הים זה בית המדרש, ים קביעות שלהםשאין מבטל, שם הם שבים למחר
בשביל שהוא קול , איננו מלא מהבל פיהם אלא הבל של תורה היוצא מפיהם תיכף עולה למעלה

באומרו , וכאשר הבאתי בדרושים באותו מעשה של הרב בתוכחות מוסר להתלמידים, תורה לשמה
, לכך אין הבל תורתם עולה למעלה,  לומדים לשמהדהוכיחם שאין, אני רואה בית המדרש מלא תורה

ועוד אמר , על נחלים ההולכים אל הים, ולכן דימה אותם לנחלים בשני עניינים אלה הנזכרים בקהלת
כל ערוגה מין , כגנות עלי נהר שדומין לגינה שנוטעין אותה ערוגות ערוגות של מיני זרעים וירקות

כן לומדי תורה בבית המדרש המה חבורות , ת של מיני אילנותוכן נוטעין בה שורות שורו, בפני עצמה
ולזה אמר כגנות , וכן על זה הדרך, חבורה זו לומדים סדר זרעים וזו סדר מועד וזו סדר נשים, חבורות
 :עלי נהר

 -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, ניםרב, ם"לאדמורי

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

, ם"רמב, ראשונים ואחרונים, ק"והילקוט וז, 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(


