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

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

 במדבר דברים פרשת וזאת -ה הקדוש "ספר השל
 הברכה דרך חיים תוכחת מוסר

כל הלומד , יא בן הקנהאיתא במדרשו של רבי נחונ
רוכב שמים בעזרך , דכתיב, תורה גומל חסד לקונו

הוי אומר כשהאדם לומד תורה , ובגאותו שחקים
לשמה אז אתה עוזר לי ואני רוכב שמים ואז בגאותו 

מתבאר מזה עד היכן מגיע כח . עד כאן, שחקים
וכי העבודה צורך גבוה , העבודה מהעובד השלם
ו בפעולתם והוא תיקון יתעוררו העליונים ויעזר

אמר לו , ה למרום"וכשעלה משה רבינו ע. הכבוד
וכבר ). א, שבת פט(היה לך לעזרני , ה"הקב

ולא באתי אלא , הארכתי בדרוש הזה במקומו
כמזכיר להראות העמים גודל הכח של התורה 

ה "ועל ידי התורה הקב. ומעשים שהאדם עושה
 מקושר עם ישראל

וכן בפסוק , )כו, שם(מים בעזרך ובגאותו שחקים אין כאל ישרון רוכב ש... 
איתא במדרשו של רבי . 'וגו' אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה, )כז, שם(
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רוכב שמים , דכתיב, כל הלומד תורה גומל חסד לקונו, נחוניא בן הקנה
הוי אומר כשהאדם לומד תורה לשמה אז אתה , בעזרך ובגאותו שחקים

מתבאר מזה עד היכן . עד כאן, ואז בגאותו שחקיםעוזר לי ואני רוכב שמים 
וכי העבודה צורך גבוה יתעוררו העליונים , מגיע כח העבודה מהעובד השלם
אמר לו , ה למרום"וכשעלה משה רבינו ע. ויעזרו בפעולתם והוא תיקון הכבוד

, וכבר הארכתי בדרוש הזה במקומו). א, שבת פט(היה לך לעזרני , ה"הקב
מזכיר להראות העמים גודל הכח של התורה ומעשים ולא באתי אלא כ

ובעברם על , ה מקושר עם ישראל"ועל ידי התורה הקב. שהאדם עושה
וכשתהיה , התורה ועת צרה היא לישראל כביכול השכינה עמנו בצרה

כי אז יהיה השם שלם , תשועת ישראל אז כביכול יהיה הוא יתברך נושע
 :במהרה בימינו אמן',  בתשועת הפירוש', וזהו עם נושע בה. והכסא שלם

 :בעזרת אלהי המערכה, נשלם פרשת וזאת הברכה
בעזרתך גליתי מעט כטפה מן הים מטעמי , נותן התורה' ברוך אתה ה

, במהרה במהרה, יהי רצון מלפניך שתזכיני לגניזת אורה, מצותיה ונסתרה
 :בקדושה ובטהרה

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


