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

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

 רמז תתקלד' ילקוט שמעוני משלי פרק ג
רבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה 

מר עץ חיים היא נעשית לו סם חיים שנא
למחזיקים בה ואומר רפאות תהי לשרך ואומר 

 וכל העוסק בתורה, כי מוצאי מצא חיים
 שלא לשמה תורה נעשית לו סם המות

). ע"ח וברמז תר"ז וברמז תפ"כתוב ברמז שס(עץ חיים היא למחזיקים בה 
תניא היה רבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים 

ם היא למחזיקים בה ואומר רפאות תהי לשרך ואומר כי מוצאי שנאמר עץ חיי
וכל העוסק בתורה שלא לשמה תורה נעשית לו סם המות שנאמר , מצא חיים

אמר . וערפו שם את העגלה' ואין עריפה אלא הריגה שנא, יערוף כמטר לקחי
לומר לך מה עץ קטן מדליק את , נחמן בר יצחק למה נמשלו דברי תורה לעץ' ר

חנינא ' והיינו דאמר ר,  אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את הגדוליםהגדול
ר יודן למה "א. הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכלם

נמשלה התורה בעץ החיים מה עץ החיים פרוש על גן עדן כך התורה פרושה 
כל מי ק שנה ו"תני עץ החיים מהלך ת. על כל החיים ומביאתו לתחת עץ החיים

רבי שמואל בר רב יצחק היה שותל עצמו מחבורה . בראשית מתפלגין תחתיו
' ר, א עץ חיים היא למחזיקים בה"ד. לחבורה על שם מכל מלמדי השכלתי

ר אחא שלא יהו דברי תורה בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת והוא "הונא בש
, ון אתךלאחד אלא בני אם תקח אמרי ומצותי תצפ] להשיאה) [לסופנה(רוצה 

ל אבא "ר בנימין אמר משל למלך שאמר לבנו צא לפרקמטיא א"רבי הונא בש
מה עשה נטל מקלו וחקקו ונתן בו קמיע , מתירא אני מן הדרך ומן הלסטים
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כך אמר , מומחה אמר לו בני יהא המקל הזה בידך ואי אתה מתירא מכל בריה
אלו נאמר , יהה לישראל בני התעסקו בתורה ואין אתם מתיראים מכל בר"הקב

, עץ חיים היא לעמלים בה לא היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחזיקים בה
אלו נאמר ארור האיש אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא ארור אשר לא 

חייא למד ולימד ושמר והיה סיפק בידו ' תנחומא בר' אחא בשם ר' ר. יקים
 .הרי זה בכלל ארור, להחזיק ולא החזיק, למחות ולא מיחה

ר חייא בר אבא אמר לא לימד ולא למד ולא היה סיפק בידו "ירמיה בש' ר
שמעון אחי עזריה אומר משמו והלא , להחזיק והחזיק הרי זה בכלל ברוך

י שהיה עזריה יוצא לפרקמטיא ובא ונותן לתוך פיו "אלא ע, שמעון גדול מעזריה
 זבולן ודכוותה ולזבולן אמר שמח, של שמעון לפיכך נקרא ההלכה על שמו

י שהיה זבולן פורש לים ויוצא "אלא ע, והלא יששכר גדול מזבולן' בצאתך וגו
 :לפרקמטיא ובא ונותן לתוך פיו של יששכר לפיכך נתן לו שכר בעמלו

 -דברי התעוררות בוערים כלפיד אש , וגודל תועלתהעניני לימוד תורה לשמה ליקוט גדול המקיף כל 
ולכל יהודי , מלמדים, מנהלים, נשיאי מוסדות, דרשנים, מגידים, ישיבותראשי , דיינים, רבנים, ם"לאדמורי

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

, ם"רמב, וניםראשונים ואחר, 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(


