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 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
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 המיוחס לרבי -ספר הבהיר 
 ל"נחוניא בן הקנה ז

הוי אומר כשאתם לומדים , רוכב שמים בעזרך
מה אזי אתם עוזרים לי ואני רוכב תורה לש

, ומאי שחקים, )שם(ואז ובגאותו שחקים , שמים
הוי אומר בחדרי חדרים כדמתרגמינן ומימריה 

 בשמי שמיא 
שכל הלומד תורה גומל חסד , בתלמוד תורה, ובמה יתחסד עם קונו. קפה

הוי אומר כשאתם לומדים , רוכב שמים בעזרך) ג כו"שם ל(לקונו דכתיב 
ואז ובגאותו שחקים , מה אזי אתם עוזרים לי ואני רוכב שמיםתורה לש

הוי אומר בחדרי חדרים כדמתרגמינן ומימריה בשמי , ומאי שחקים, )שם(
שהיא ' הילכך לא על הלחם לבדו יחיה האדם אלא על כל מוצא פי ה, שמיא

עזוב עזות ולא , וכסיל יענה עזות, עליה יחיה האדם' תורה שיצאה מפי ה
 :ומה עונשו כבר פירשתיו, הלכך נענש,  עניתתענה כאשר

אלא , מאי ניהו דעת רוח, החכם יענה דעת רוח) ו ב"איוב ט(מאי דכתיב . קפו
, רוח חכמה ובינה' ונחה עליו רוח ה) א ב"י' ישעי(דכתיב , דעת שקרוב לרוח
והאמרת לן שעצה ', ובבינה עצה וגבורה ודעת ויראת ה, חכמה ואחריו בינה

וכן הדעת שבה בוחן , דים ובינה זו מדת הדין דעת זו האמתזו גמילת חס
והיינו דאמרי אנא אלא שזו . היא אוצרה של תורה' יראת ה, שאדם האמת
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' קהלת ז(ה ברא לנגד שנאמר "עקיבא כל מה שברא הקב' דאמר ר, למעלה
ומאי ניהו אוצרה של תורה דכתיב , גמ את זה לעומת זה עשה האלהים) יד
לפיכך צריך אדם שיהא ירא שמים תחילה , היא אוצרו' ת הג ירא"י) ישעי(

כ ילמוד תורה משל לאדם שבא לקנות דבש תמרים ולא הוליך כלי "ואח
פחד פן יקרעו , הביאם בחיקו כבד משאם עליו, להביאם אמר אביאם בחיקי

נענש שנים אחת משום הפסדן אוכלים , ויתלכלכו הבגדים וזרקם בדרך
 :ואחת משום איבוד ממונו

, וגם היא עוזו, ה"היא בכפו של הקב, זו היא שהיא למעלה' ויראת ה. קפז
זכות והיינו דכתיב . ואותו הכף שנקרא כף זכות משום דמטה את העולם לכף

ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו ' והריחו ביראת ה) א ג"י' ישעי(
שם בריאות ומ, אלא מטה את כל העולם לכף זכות ומשם עצה יוצאה, יוכיח

והוא המקום , )ט כד"בראשית מ(ומשם רועה אבן ישראל . יוצאת לעולם
  :ושם חביון עוזו, )ד' חבקוק ג(שנקרא שם שנאמר 

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


