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 ב"גליון נב טבת תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 ספר יערות דבש
  דרוש ג-חלק שני 

 ולא שהוכיחו לו, או חברי כחברי דאיוב] ב"ב טז ע"ב[ל "וזהו מאמר חז
הליץ בעדו כי אין אדם ' שה, ואפילו בשעת קלקלתו של איוב, כיסו על עונו

מכל מקום הוכיחו , ואיוב שלא בדעת דיבר לרוב מכאוביו, נתפס על צערו
ומה עשו כאשר היה בטוב ויושב בטח , אותו למאוד לבל יחטא בלשונו

ושלא , איך דברו עמו כאשר ראו כי עושה דבר שאינו הגון, באהלו
וזהו חבורתם נאה , וכן עשה איוב להם, שפט היראה וחוק יושר המדותבמ

דיזכיר , אין תקנה אלא מיתותא, אבל בלי הך חברים, ויאה להם ולעולם
והטיבו אשר , ובזה ינצל מפגיעת משטין אויל המתעה ומרגיז, יום המיתה

 :או כחבריה דאיוב או מיתותא, דברו
וכאשר ילמד אדם , ר ולעשותלהבין לשמו, והנה עסק התורה לשמה הוא

, כי יראה בכל מדע ידו קצרה להבין, יבחין פחיתות ענינו, תורה לשמה
אני מוסיף להכיר מיעוט ערכי , כאשר אני בכל יום שאני מוסיף ללמוד

וידי קצרה ליישב , אמצא קושיות רבות, כי בכל אשר אפנה, וחסרון חכמה
והלא , כתלמיד חכם מובהקואני בוכה ומבכה שאני בעיני העולם , על נכון

ל "ואמרו חז, אם ישאלו אותי לא אדע להשיב, אני חסר ברוב דברים
ואני איני , שתלמיד חכם צריך להשיב אפילו במסכת כלה] ב"תענית י ע[

, ובאמת כמוני רבים אשר כגילי, יודע בשום מסכתא לפרק כל קושיא
ב כל קושיא ה בדור הזה מועטים הם שיכולים לומר כי יודעים ליש"ובעו

ובזה , ובזה יזכה אדם למידת הכנעה, ואסירים פתחו ביתה, ופירוקין
בהכנעה גדולה ' כי הוא עיקר האדם להתפלל לה, יזכה לתפלה בכוונה
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תפלתו קיא צואה , וכל המתפלל מתוך גאות ורמות רוח, ובשפלות
 :כי עיקר תפלה ותורה מתוך הכנעה ושפלות, ה"בעו

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


