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 ט"גליון יז שבט 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 כי תצא
עושיה גדולה תורה שהיא נותנת חיים ל, כמו שאמרו על התורה לשמה

 בעולם הזה ובעולם הבא
, נראה לי בסייעתא דשמיא, למען ייטב לך והארכת ימים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך

 :י"ק אלא אם בצר"אל תקרא אם בחירי, דכתיב כי אם לבינה תקרא, דידוע התורה נקראת אם
שלא לשמה לא יוכל אבל בתורה ,  וידוע דהלומד תורה לשמה יוכל לעשות בה בירור נצוצי קדושה

 :דהבירור בה, כיון דחסרה מצד המחשבה, לעשות בירור נצוצות קדושה
ופרשו ,  גם ידוע מה שאמר התנא גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא

, גם ההפרש בין לשמה ובין שלא לשמה הוא בלב, ולא בתורה שלא לשמה, דזה איירי בתורה לשמה
אבל שלא לשמה היא שלמה בפה דוקא , דהכונה היא בלב, ה יוצאה מן הפה ומן הלבכי תורה לשמ

 :ואינה בלב
מן הפה ומן , שלח תשלח תרתי, רצונו לומר התורה הנקראת אם,  וזהו שכתוב שלח תשלח את האם

, אלו נצוצי הקדושה, חדא את הבנים, ועל ידי כך יהיה לך תרתי למעליותא, הלב שזו תורה לשמה
ועוד למען ייטב לך בעולם הבא והארכת ימים , שבתורה לשמה יהיה ברור נצוצות קדושה, תקח לך

גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה , כמו שאמרו על התורה לשמה, בעולם הזה
 :ובעולם הבא

ולם כי אביו הטיב לו בע,  ולכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה חייב אדם בכבוד רבו יותר מכבוד אביו
כמו שאמרו גדולה תורה שהיא , אך רבו שלמדו תורה הטיב לו בעולם הזה ובעולם הבא, הזה בלבד

 :נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא
 -דברי התעוררות בוערים כלפיד אש , וגודל תועלתהעניני לימוד תורה לשמה ליקוט גדול המקיף כל 

ולכל יהודי , מלמדים, מנהלים, נשיאי מוסדות, דרשנים, גידיםמ, ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, 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"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(


