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 ח"שבט תשל' גליון ה, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 אור החיים הקדוש דברים פרק לב פסוק ג
יו הכוונה כי הדבר אשר אליו יכוין במאמר. אקרא' כי שם ה) ג(

כל התורה כולה ) ח"ג צ"זוהר ח(ל "ד אומרם ז"ע', הוא שם ה
ועליה הוא אומר יערוף כמטר לקחי שהיא , ה"שמותיו של הקב

עוד רמז , אקרא מלשון יקר' ופי, התורה שהיא שמו יתברך
שהגם שתלה להם עסק התורה בטל ומטר לא תהיה הכוונה 

' ו כי פיוהוא אומר', אלא לקרות בספר תורת ה, בלימוד על זה
לקרות בתורתו שהוא שמו יתברך ' אקרא פי' יהיה הטעם שם ה

וזו תקרא תורה לשמה לגדל ולפאר שם , כדי שיתן גודל לאלהינו
או על דרך , ואומרו אקרא הוא מה שיעשה כל אחד מהם, כבודו

שנפשות כל עוסקי תורה הם ניצוצי ) ג"ג רע"זוהר ח(ל "אומרם ז
ד סוף כל הדורות כל העוסק משה ולא דור המדבר לבד אלא ע

ולזה כינה עסק התורה של ישראל , בתורה כרוך הוא במשה
נתינת ' וגו' עוד ירצה אומרו כי שם ה. אליו ואמר אקרא והבן

והוא על דרך מה , כ שהוא הבו גודל לאלהינו"טעם להנאמר אח
יושב תהלות ) ב"תהלים כ(בפסוק ) ב"ילקוט נח ס(ל "שאמרו ז

על כסא התהלות עד שאמרו צבא השמים ' ישראל שלא ישב ה
אלהי ישראל ולא היה לו נחת רוח כשאמרו לו אלהי ' ברוך ה

ולזה בא דברו הטוב כאן ואמר הבו , שמים וארץ ואלהי המלאכים
והוא , גודל ומעלה לדבר זה שאינו חפץ ליקרא אלא אלהינו
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', אומרו לאלהינו כי באמצעות שקוראים בתורה שהוא שם ה
אקרא בזה כשמשבחין העליונים ואומרים ' כי שם הוהוא אומרו 

כ "משא, אלהי ישראל שבח זה יש בו גדולה ושבח' ברוך ה
אלהי ' כשאין ישראל עוסקים בתורה ואומרים המלאכים ברוך ה

ישראל שבח זה גרוע מ אוד מטה מטה וישתקע הדבר שהרי הם 
מכחישים חס ושלום כשאין עוסקין בתורתו שבאמצעותה יחס 

 :'וכפטיש וגו) ספרי(ל דרשו הרבה דרשות "ורז. ו עלינואלהות
 -דברי התעוררות בוערים כלפיד אש , וגודל תועלתהעניני לימוד תורה לשמה ליקוט גדול המקיף כל 

ולכל יהודי , מלמדים, מנהלים, נשיאי מוסדות, דרשנים, מגידים, ראשי ישיבות, דיינים, רבנים, ם"לאדמורי
תן כלפי הציבור וכלל ישראל ואלפי אלפים ורבבות רבבות זכיות שביכלתן לרכוש  חובתן ואחריו-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(


