ב"ה ,גליון קכב תשרי תשמ"ח
וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א

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

ספר תפארת שלמה פרשת בראשית
עוד היתה הכוונה שהצדיקים העוסקים בתורה לשמה
נותנת לו מלכות וממשלה כל מה שרוצים שיהיה
בעולם יכולים לעשות בהתורה על דרך יודע היה
בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ.
והתנאים היו יכולים להוציא עגלא תלתא ומשה רבינו
אמר )במדבר טז ,ל( אם בריאה יברא היינו מכח
התורה .וזה אדוני צוה בה' היינו שמשה צוה בה'
לעשות מה שהוא חפץ
בראשית א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה
לכם אלא משום כח מעשיו הגיד לעמו .דהנה פרשנו )שבת קיד ,א( איזהו
ת"ח כל שתורתו אומנתו היינו שידוע שהתורה היתה אומנתו של הקב"ה
שהסתכל בהתורה וברא העולם .הכוונה בזה שבכל דבר בעולם יש ניצוצות
הקדושה מהתורה ללמוד ממנו יראת שמים .ע"ד )תהלים ח ,ד( כי אראה
שמיך מעשה אצבעותיך) .ערובין ק (:למדנו צניעות מחתול .לך אל נמלה עצל
וכה"ג טובא.
עוד היתה הכוונה שהצדיקים העוסקים בתורה לשמה נותנת לו מלכות
וממשלה כל מה שרוצים שיהיה בעולם יכולים לעשות בהתורה על דרך יודע
היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ .והתנאים היו יכולים
להוציא עגלא תלתא ומשה רבינו אמר )במדבר טז ,ל( אם בריאה יברא היינו
מכח התורה .וזה אדוני צוה בה' היינו שמשה צוה בה' לעשות מה שהוא
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חפץ .ובזה פרשתי טובים מאורות שברא אלהינו וכו' המאורות היינו
הצדיקים .כח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל להיות עושים
ולהפך לפי מה שהם רוצים .והיינו תורתו אומנתו כמו האומן שעושה מה
שהוא חפץ עם כלי אומנתו כמו כן התורה היא אומנתו .בי מלכים ימלוכו
)משלי ח ,טו( מאן מלכי רבנן .שעושים עם התורה מה שרוצים ורואים שהוא
לטובת העולם להוריד טל ומטר וכה"ג .וזה הפי' )אבות ב ,ב( וכל תורה שאין
עמה מלאכה סופה בטלה היינו שיהיה יכול לפועל ישועות בקרב הארץ עם
התורה סופה בטלה משום שלומד שלא לשמה ולזה קרח ועדתו שהיו
חושדים למשה שעושה הכל שלא לשמה שנותן לאהרן כהונה גדולה משום
שהיה אחיו .ולזה אמר אם בריאה יברא .וזה אי אפשר רק אם אדם לומד
תורה לשמה .ולזה התחילה התורה במעשה בראשית שכל מע"ב נברא
בשביל התורה .שביל הוא דרך התורה .וא"כ ממילא מי שלומד תורה לשמה
הוא שולט במע"ב וזהו כח מעשיו הגיד לעמו .לשון המשכה לתת להם נחלת
גוים .וק"ל .וכבר פרשתי במאמר הגמ' )נדה עג (.הליכות עולם לו א"ת
הליכות אלא הלכות כו' כי על ידי ההלכות שמתחדשים בכל יום עי"ז כל
הליכות עולם ההתנהגות והשפעות טובות הבאים בכל יום הוא ע"י
התחדשות התורה שבכל יום כמ"ש בטובו מחדש בכ"י תמיד מע"ב ע"י
התורה שנקראת טוב וכו' .וז"ש )שם( כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן עוה"ב פי' שהוא בונה עולם חדש ע"י התחדשות התורה .הבא גם
עכשיו ע"י התחדשות התורה כנ"ל) .מכתי"ק(:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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