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

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

 באר מים חיים פרשת תרומה
כל העוסק בתורה לשמה ) 'א', אבות ו(ל "וכמאמר רבי מאיר ז

כי כשאינה תורה לשמה רק באיזה דבר , ם הרבהזוכה לדברי
מאין יהיה כוחה , ונשארת למטה בארץ' אשר איננה עולה כיוון לה

 להשפיע ברכה וטובה
במלת חסיד שעושה ) ב"ז ע"בראש השנה י(ל פירש "י ז"והנה רש... 

ונראה שעל כן נקרא חסיד כי התורה והמצוות בכלל , לפנים משורת הדין
שהוא בחינת החכמה ואורייתא מחכמה נפקת (ד "נקראים על שם היו

וכשהם נעשים באופן שישפיעו כל בחינת .) ה"פ' ק חלק א"זוה) (כידוע
אבל , אז מתחבר יוד בחסד ונעשה חסיד, החסדים והטובות לעולם

ד בצדק כי צדק הוא בחינת הדין כידוע "כשהוא בדין אז מתחבר יו
ונעשה , צדק ידיעא דאיהו דין) ב"ז ע"בתיקוני זוהר ט(ל "וכמאמר אליהו ז

ולזה אמרו איזהו חסיד פירוש באיזה דבר נדע שעשיות של זה , צדיק
האיש הוא בבחינת החסיד האמיתי שמצוותיו ישפיעו כל בחינות הטובות 

זה המתחסד עם קונו פירוש כשהוא נתפעל ונתחסד לקבל כל , לעולם
יותיו במצוות אז נדע שהוא המברך לישראל על ידי טוב עש, טוב וברכה

ועל הדבר זה . והתנהגותו בלפנים משורת הדין ומזה מתברך גם הוא' ה
העולם כולו ניזון בשביל חנינא ) ב"ד ע"בתענית כ(יצתה בת קול ואמרה 

כלומר ראו פלא בתוך פלא כי הלא כל , בני וחנינא בני די לו בקב חרובין
' דרך שעשה רהעולם כולו ניזון בשביל חנינא בני פירוש בזה השביל וה

ונמצא היה הוא ראוי להיות נענה בתחילה ולקבל כל , חנינא בתפילתו
ועל כן לא אמר וחנינא , כי ודאי כן היה, ואולם. בחינת הברכה קודם אליו
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רק די לו בקב חרובין שהוא אינו רוצה יותר ' בני אין לו כי אם קב וכו
רכתו שלא ואצלו זה עיקר ב, ודי לו והותר בקב חרובין, בשום אופן

בכדי לשבר ולהכניע את גופו , לטעום מתענוגי עולם הזה ולא כלום
וזה . לקרבו למלך עולמים ברוך הוא וזה כל תענוגו וחפצו ברצונו באמת

כלומר הנה על , שאמר הכתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו
ידי התורה והמצוות נתתי לכם קיחה טובה שאתם לוקחים מזה כל 

פירוש שיהיה בבחינת תורתי , ורק תורתי אל תעזובו, וב וברכהבחינת ט
אבות (ל "וכמאמר רבי מאיר ז', על צד הנכון והשלימות לפני ה' תורת ה

כי כשאינה תורה , כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה) 'א', ו
, ונשארת למטה בארץ' לשמה רק באיזה דבר אשר איננה עולה כיוון לה

הרי אם לא עלתה לשמים לא ,  להשפיע ברכה וטובהמאין יהיה כוחה
כלומר הן על , וזה שאמר הכתוב כאן ויקחו לי תרומה. תרד הברכה משם

הלא זאת אינה נתונה , ידי מצוה זו שאני מצוום וכן גם כן במצוות אחרות
אלי כי אם ויקחו שהמה לוקחים בזה כל בחינת הטובות כי רק לשם זה 

ואכן באופן , צוות להיטיב להם על ידי זהצויתי אותם כל התורה והמ
שיהיה לי לשמי באופן הראוי אלי במחשבה , אחד. שיהיה לי תרומה

לי תרומה , והשני. דיבור ומעשה ובדחילו ורחימו וביחוד המעשה לשמי
ואכן כי מי גבר יחיה . שיתרומם ויתנשא המצוה אלי להיות פורחת לעילא

הן במלאכיו ישים תהלה ,  יתברךבארץ ויוכל לעשות המצוות כראוי לשמו
ולזה אמר מאת כל ). ט"י-ח"י', על פי איוב צ(ואף כי שוכני בתי חומר 

איש אשר ידבנו לבו שיהיה לו בחינת נדבת הלב לעשות לפנים משורת 
תקחו את תרומתי ממנו תקחו מה שאני אפריש , הדין בנדבה לא בדין

ום במעשיו הטובים כל כי הוא יכול לגר, לכם כל בחינת הטובות והברכות
וזה . וממילא מתברך גם הוא כדבר האמור, בחינת ההשפעות והברכות

' טוב עין הוא יבורך וגו) 'ט, ב"משלי כ(הוא בחינת טוב עין שאמר הכתוב 
כלומר כי מאין , אל תקרי יבורך אלא יברך) ב"ח ע"סוטה ל(ל "ואמרו חז

אל על ידי כשתקרא תחילה יברך שהוא המברך לישר' יבורך מאת ה
ובזה הוא , מצוותיו הקדושים והטהורים ונדבת לבו לפנים משורת הדין

, יבורך בכל הברכות כי ואברכה מברכך ועל כן סיים כי נתן מלחמו לדל
והתנהג לפנים משורת הדין בזה הוא יברך לישראל ויבורך מאת האל 

 :כאמור, הטוב והמיטיב לכל
 )ה בגליון הבא"המשך אי (
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