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

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

ספר המדות ערך לימוד
נד .הלומד תורה לשמה ,משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה ,ומגן
על כל העולם כולו ,וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את
הגאולה:
נה .המלמד בן חברו תורה ,מעלה עליו הכתוב ,כאלו עשאו וכאלו עשאה
לדברי תורה וכאלו עשאו לעצמו:
סא .מי שאין לו הבנה בלמודו ,ישבת אצל צדיק ,גם על ידי זה יזכה
ללמד תורה לשמה .או ישתדל לעשות איזה תענוג לצדיק או ילמד
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
בדורות הללו בענין התינוקות של בית רבן ,אשר כל העולם אינו מתקים
אלא על הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא ,ורבים קמים עליהם לבלבל
ולקלקל חס ושלום הבל פיהם הקדוש מנעוריהם ,על ידי חכמתם הרעות.
רחם עליהם ועלינו למענך ,והגן בעדיהם ושמרם והצילם מכל מיני
חנוכים הרעים של כל מיני דרכים שאינם ישרים בעיניך .אתה יהוה
תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם .חמל על פליטת ילדי עמך בית
ישראל ,אשר אין לנו על מה להשען כי אם על זכות הבל פיהם הקדוש
שאין בו חטא .רחם עליהם ועלינו ,שיזכו כל ילדי עמך בית ישראל שכל
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אחד ואחד יקבל הבל פיו שאין בו חטא מהמשכן הקדוש של הצדיק
האמת השיך אליו כפי שרש נשמתו ,באפן שיזכו על ידו לילך ולהתחנך
בעבודת השם יתברך ולכנס בתורת יהוה באמת ,שיזכו ללמד תורה
לשמה ולהגות בה יומם ולילה .ותפתח את לבם בתלמוד תורתך ,ותתן
להם בינה בלבם להבין ולהשכיל לשמע ללמד וללמד לשמר ולעשות
ולקים את כל דברי תורתך באהבה ,והאר עיניהם בתורתך ודבק לביהם
במצותיך .ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים .ותהיה עמהם תמיד
ותעזרם ותושיעם שיזכו לעבדך באמת כל ימיהם לעולם:

תפלה קיט
]תתרעח[:
]מיוסד ע"פ תורה קנ"ט[:
"נדבות פי רצה נא יהוה ומשפטיך למדני .דרך פקודיך הבינני ואשיחה
בנפלאותיך .דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני" .רבונו של עולם ,מלא
רחמים נותן התורה ,עזרנו והושיענו ,וזכנו לעסק בתורתך הקדושה יומם
ולילה .קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך .ותטהר רעיוני ולבי לעבודתך
עד שאזכה ללמד תורה לשמה באמת ,שיהיה כל כונתי בלמודי באמת
לשמך לבד ,בלי שום פניות ומחשבות אחרות כלל" ,בלתי ליהוה לבדו".
ואתה ברחמיך תעזרני בכל עת לקדש ולטהר עצמי כראוי עד שאזכה
שיהיה כל למודי בשביל שכינת עוזך ,לאקמא שכינתא מעפרא ,עד
שיעלה כל למודי להשכינה שהיא אמצעי בינו יתברך ובין העולם ,ותקבל
השכינה הקדושה כל למוד תורתי באהבה גדולה .ועל ידי זה תמשיך
עלינו כל ההשפעות ויהיה נעשה מלמוד תורתנו שפע רוחניות ושפע
גשמיות ,שתעלה השפע מעסק תורתנו הקדושה להחיות כל העולמות
העליונים ,וכל המלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקדש ,וכל דרי מעלה,
וגם תרד השפע גשמיות על ידי למוד תורתנו לכל בני ישראל עמך
ותשפיע לנו על ידי זה בני חיי ומזוני בשפע גדול דקדושה ,עשר וכבוד
וחיים וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב בזה ובבא:

ליקוטי עצות ערך תלמוד תורה
יזכה לתשובה לחדש ימיו שעברו בחשך ,וכל זה כשלומד תורה לשמה
כדי לקיים מצות תלמוד תורה ששקול כנגד כולם ,ולזכות לקיום התורה
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על ידי זה .אבל כשלומד רק שלא לשמה בשביל שיהיה נקרא למדן
וכיוצא ,אזי נבלה טובה הימנו ,ובודאי אינו יכול לדבק את עצמו עם רוח
התנא ,ועל ידי זה אינו רואה האמת ונעשה שונא וחולק על צדיקי אמת
כנזכר לעיל ,וזהו גלות השכינה שהתורה שבעל פה הוא בגלות בפה
הלמדן )שם(:
יד .הלמדן הכשר על ידי שלומד תורת התנא על ידי זה מחזיר נפשו של
התנא לתוך גופו )שם(:
טו .טוב ללמד פוסק עם הבאר הגולה כדי להזכיר שם התנא או הפוסק
שחדש זה הדין ,כדי לדבק רוחו ברוחו וכנזכר לעיל )שם(:
טז .על ידי עסק התורה בקדושה מעוררין בתשובה פושעי ישראל וגרים.
אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ענוה ושפלות בתכלית )יד ,ג ה(:
יז .צריך כל אדם ובפרט תלמיד חכם להאיר בלמוד תורתו בשרש
הנשמות ,ועל ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים אפלו
הרחוקים ממנו ,ועל ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם .אבל כשאין
לומד בבחינה זאת אין בנו תלמיד חכם )שם ג ד(:

ליקוטי הלכות הלכות ראשית הגז
ְקא ,כְּמוֹ
ָבן ִלגְזֹז צֹאנוֹ ַדּי ָ
שׁ ָה ַל ְך ל ָ
ָבן ְבּעֵת ֶ
ג( וְעַל ֵ -כּן יַעֲקֹב ָבּרַח ִמלּ ָ
שׁר
ָפים ֲא ֶ
ָחל ֶאת ַה ְתּר ִ
ַתּגְנֹב ר ֵ
ָבן ָה ַל ְך ִלגְזֹז ֶאת צֹאנוֹ ו ִ
שׁכָּתוּב  ,וְל ָ
ֶ
ֵח
ַמּי עַל ְבּלִי ִהגִּיד לוֹ ִכּי בֹר ַ
ָבן ָה ֲאר ִ
יה וְכוּ' וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב ֶאת לֵב ל ָ
ְאָב ָ
ל ִ
שׁל
ַמּאי ,כִּי כָּל ָה ֵע ֶסק ֶ
אוּתא עִם ר ַ
ַמּ ָ
ִיאי ְבּר ָ
ְסגּ ֵ
ִיקיָּא ל ַ
שׁרֵי לְהוֹ ְל ַצדּ ַ
הוּא .כִּי ָ
ַמּי ִמ ְתּ ִחלָּה וְעַד סוֹף ַהכֹּל ָהיָה ְבּ ִעְניַן ֵבּרוּר ַה ֲהלָכוֹת
ָבן ָה ֲאר ִ
יַעֲקֹב ִעם ל ָ
שּׁם כָּל ִקלְקוּל
שׁ ִמּ ָ
ְקים ֶ
ְהחוֹל ִ
שׁל ַה ִמּ ְתַנ ְגּדִים ו ַ
ְב ֵטּל ַה ִה ְתַנגְּדוּת ֶ
ַהַנּ"ל ל ַ
שׁ ַהכֹּל
ַבּים ֶ
ֲוֹנוֹתינוּ ָהר ִ
ַארִיכוּת ַהגָּלוּת ַבּע ֵ
ְבּן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְקדָּשׁ ו ֲ
ְחר ַ
ַהדּוֹרוֹת ו ֻ
ַע ַדיִן
ֶחרַב ַה ֵבּית ַ -ה ִמּ ְקדָּשׁ ו ֲ
שׁעַל  -יְדֵי זֶה נ ֱ
ְשׂנְאַת ִחנָּם ֶ
לֹקת ו ִ
עַל  -יְדֵי ַמ ֲח ֶ
שׁ ְך ֵמ ַה ִה ְתַנגְּדוּת
ִמ ָ
לֹקת נ ְ
ַבּים .וְכָל ַה ַמּ ֲח ֶ
ֲוֹנוֹתינוּ ָהר ִ
ִמ ְתאָ ֵר ְך ַהגָּלוּת ַבּע ֵ
שׁ ִביל ָממוֹן וְכָבוֹד ַעד
ִשׁ ָמהּ רַק ִבּ ְ
שׁלֹּא ל ְ
לּוֹמדִים ֶ
שׁ ְ
שׁ ְך עַל  -יְדֵי ֶ
ִמ ָ
שׁנּ ְ
ֶ
ַבּר
ָהם ֶפּה ְלד ֵ
ֲשׂה ל ֶ
שַׁנּע ֶ
שּמֹאל וְכוּ' עַד ֶ
רוֹאים ְבּ ַהתּוֹרָה רַק ְבּ ִחינַת ַה ְ
שׁ ִ
ֶ
שׁ ֵבּ ֵאר כָּל
שׁם ֶ
שׁ ְמּבֹאָר ָ
ְשׁרֵי ַהדּוֹר ,כְּמוֹ ֶ
ִיקי ֱא ֶמת וּכ ֵ
ַאוָה עַל ַה ַצּדּ ֵ
ָתק ְבּג ֲ
עָ
וּמזֶּה
ָחל וְכוּ'ִ .
ָחל וְכוּ' וַיַּגֵּד יַעֲקֹב ְלר ֵ
ִשּׁק יַעֲקֹב ְלר ֵ
שׁל וַיּ ַ
ָשׁה ֶ
זֶה עַל ַה ָפּר ָ
ֶא ְמרָה עַל זֶה וְעַל  -כֵּן ָטרַח יַעֲקֹב
ָשׁה נ ֶ
שׁאָר ַה ָפּר ָ
שׁכָּל ְ
ְמזִים ֶ
ְה ִבין ר ָ
נוּכַל ל ָ
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ְה ִמּ ְתַנגֵּד
שׁל ַהחוֹלֵק ו ַ
ְפילָתוֹ ֶ
ְקא ,כִּי כָּל נ ִ
ָבן ַדּי ָ
ֲשׁירוּת ִמלּ ָ
ְברֵר כָּל ָהע ִ
לָ
שׁל ַהתּוֹרָה ַכַּנּ"ל.
שּמֹאל ֶ
שׁ ְך ִמ ְ
ִמ ָ
שׁנּ ְ
ֲשׁירוּת ֶ
ָבן הוּא ֵמ ֲח ַמת ָהע ִ
ְבּ ִחינַת ל ָ
ְקים
שׁ ַהחוֹל ִ
ַבּרֶת עַד ֶ
אָחרָא ִמ ְתגּ ֶ
ַבּים ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ַה ִסּ ְטרָא ֳ
וּבעֲוֹנוֹ ֵתינוּ ָהר ִ
ַ
ֲשׁירִים כְּרוּכִים ֶא ְצלָם.
ֲשׁירוּת ֶא ְצלָם וְרֹב ָהע ִ
שׁיכִים ָהע ִ
ָבן ַמ ְמ ִ
ְבּ ִחינַת ל ָ
שׁירוּת
וּב ֱא ֶמת כָּל ָה ֲע ִ
ֲשׁירוּת ֶ
שּׁם ָהע ִ
שׁ ִמּ ָ
שׂמֹאל ֶ
שׁ ֵהם ִבּ ְב ִחינַת ְ
ֵמ ֲח ַמת ֶ
שׁהוּא ִאישׁ ֱא ֶמת,
שׁ ְך רַק ִמ ְבּ ִחינַת יַעֲקֹב ֶ
ִמ ָ
שׁל כָּל ָהעוֹלָם נ ְ
ָסה ֶ
ְה ַפּ ְרנ ָ
וַ
ִשׁ ָמהּ
לּוֹמד תּוֹרָה ל ְ
שׁ ֵ
שׁהוּא ְבּ ִחינַת ַה ַצּדִּיק ָה ֱא ֶמת ֶ
ְבּ ִחינַת יַעֲקֹב ִאישׁ ָתּם ֶ
ַקּה
ְאיזֶה ְבּ ִחינָה דּ ָ
נוֹטה ל ֵ
ְטוֹבת ָהעוֹ ָלם ֶ
וְתוֹרָתוֹ ַזכָּה ְבּלִי ְפּסֹלֶת ְכּלָל ,רַק ל ַ
שׁ ַפע
ְשׁם ְבּשֹׁרֶשׁ ֶ
שׁירוּת לָעוֹלָם ו ָ
ַע ִ
ָסה ו ֲ
שׁי ְך ַפּ ְרנ ָ
ְה ְמ ִ
ִשׁ ָמהּ ְכּדֵי ל ַ
שׁלֹּא ל ְ
שׁל ֶ
ֶ
ָקי ֵמ ֲא ִחיזַת
ֲשׁירוּת ַז ְך וְנ ִ
שׁם ָהע ִ
שׁי ְך ַה ַצּדִּיק ָה ֱא ֶמת ָ
שׁ ַמּ ְמ ִ
ֲשׁירוּת ֶ
ָהע ִ
ְנוֹטה רַק
לוֹמד תּוֹרַת ַה ַתּנָּא ו ֶ
ָשׁר ֵ
שׁ ֵאינוֹ כּ ֵ
ַמדָן ֶ
ְשׁ ַהלּ ְ
אָחרָאֲ ,א ָבל כּ ֶ
ַה ִסּ ְטרָא ֳ
ְטר
ְקנ ֵ
ַהר וּל ַ
ְה ְתי ֵ
ְה ָפּגוּם ְמאֹד ל ִ
ַשׁ ִמי ו ַ
ִשׁ ָמהּ ַהגּ ְ
שׁלֹּא ל ְ
שׂמֹאל ֶ
ִב ִחינַת ְ
לְ
ְעוֹשׂה ֵמ ַהתּוֹרָה
ְבד ו ֶ
וּממוֹן ל ַ
ֲשׁירוּת ָ
שׁ ִביל ע ִ
ַבּי וְרַב ִבּ ְ
שׁם ר ִ
ְה ָקּרֵא ְבּ ֵ
וּל ִ
אָחרָא
ְה ִסּ ְטרָא ֳ
ְנוֹפל ל ַ
ְשׁלוֹם ו ֵ
ֲשׁירוּת ַחס ו ָ
ֲטרָה וְכוּ'ֲ ,אזַי יוֹרֵד ָהע ִ
ַק ְרדֹּם וַע ָ
שׁהוּא
שׂמֹאל ֶ
שׁ ֵהם ַבּחוּץ ִבּ ְב ִחינַת ְ
ְאוֹתם ֶ
ֲשׁירוּת עַל ִ -פּי רֹב ל ָ
וּמגִּי ַע ָהע ִ
ַ
ְשׁעִים וְכוּ':
ְהר ָ
שׁ ֵהם ָהעַכּוּ"ם ו ָ
אָחרָא ֶ
ַה ִסּ ְטרָא ֳ

הלכות מקח וממכר הלכה ג'
דוֹשׁה
וּמלוֹאוֹ הוּא רַק ֵמ ַהתּוֹרָה ַה ְקּ ָ
שׁל כָּל ָהעוֹלָם ְ
ה( כִּי ֶבּ ֱא ֶמת כָּל ַה ִחיּוּת ֶ
ְאת ָהאָרֶץ",
שּׁ ַמיִם ו ֶ
לֹהים ֶאת ַה ָ
ֵאשׁית ָבּרָא ֱא ִ
שׁכָּתוּבְ " ,בּר ִ
ַכּיָּדוּ ַע ,כְּמוֹ ֶ
וּבהּ ָבּרָא ה'
ְמה' ) ְתּ ִהלִּים קיא(ָ ,
ֵאשׁית ָחכ ָ
ִקרֵאת 'ר ִ
שׁנּ ְ
ֵאשׁית זֶה ַהתּוֹרָה ֶ
ְבּר ִ
שׁ ָבּעוֹלָם.
ְברִים וְכָל ַה ֲח ָפצִים ֶ
ְהיא ִחיּוּת כָּל ַהדּ ָ
וּמלוֹאוֹ ו ִ
ִת ָבּ ַר ְך כָּל ָהעוֹלָם ְ
יְ
שׁ ִהיא
דוֹשׁה ֶ
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה ַה ְקּ ָ
ֻבּשׁ בּוֹ ִ
שׁ ָבּעוֹלָם ְמל ָ
שׁ ְבּכָל ֵח ֶפץ ֶ
ִמצָאֶ ,
נְ
ִהיוֹת ָכּרָאוּי ִכּרְצוֹנוֹ ַהטּוֹב ֶבּ ֱא ֶמת וְִללְמֹד
ְאם ָהיִינוּ ֻכּלָּנוּ זוֹכִין ל ְ
ִחיּוּתוֹ .ו ִ
שׁל
ְברִים ְמבֹ ָררִים ֲא ִפלּוּ כָּל ַה ֲח ָפצִים ֶ
ִשׁ ָמהּ ֶבּ ֱא ֶמת ,אָז ָהיוּ כָּל ַהדּ ָ
תּוֹרָה ל ְ
שׁ ָלּאו כָּל אָדָם
אַחר ֶ
יּוּתם ֵמ ַהתּוֹרָה ַכַּנּ"ל ,אַ ְך ֵמ ַ
חֹל ,כִּי ֻכּלָּם ְמ ַק ְבּלִין ִח ָ
שּׁכִינָה
ְה ְ
ְשׁ ֵאין לִמּוּדוֹ עוֹלֶה ל ַ
שּׁכִינָה ַכַּנּ"ל ,וּכ ֶ
ְה ְ
ִהיֶה לִמּוּדוֹ עוֹלֶה ל ַ
שׁיּ ְ
זוֹכֶה ֶ
ָמים ל"ט ְמלָאכוֹת וְכוּ' ַכַּנּ"ל ,עַל
ִפע ִ
ֲשׂה ִמזֶּה ל ְ
ִת ַפּ ֶזּרֶת ַהתּוֹרָה וְכוּ' וְַנע ֶ
ֲאזַי נ ְ
וּמ ָתּן
שּא ַ
ִהיֶה ַה ַמּ ָ
שׁיּ ְ
שׁ ַתּדֵּל ְמאֹד ֶ
ְה ְ
וּמ ָתּן וּל ִ
שּא ַ
ְה ְתיֵַגּ ַע ְבּ ַמ ָ
 כֵּן ְצרִיכִין ל ִאוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה
ִ
שׁ ֵהם
ְברֵר ַהנִּיצוֹצוֹת ֶ
ֻשּׁה גְּדוֹלָה ,אוּלַי יְִזכֶּה ל ָ
ִבּ ְקד ָ
שׁ ֵאין ַהלִּמּוּד ָכּרָאוּי,
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה ֶ
שַׁנּ ֲעשׂוּ ֵמ ִ
שׁין ְבּ ַהל"ט ְמלָאכוֹת ֶ
ֻבּ ִ
ַה ְמל ָ
ִת ַפּ ְזּרָה ָבּ ֲאוִיר וְכוּ' ַכַּנּ"ל:
שׁנּ ְ
ֶ
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