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ספר תפארת שלמה פרשת נשא
ואביא אתכם אלי והי' הבטחת הש"י אליהם כאשר יזכו
ללמוד תורה לשמה יהי' צורתם חקוקה למעלה כביכול אלי
ממש .נחזור לביאר הפ') .במדבר ד ,כב( נשא את ראש בני
גרשון רמז על בנ"א החוזרים בתשובה הם נקראים בני
גרשון שנתגרשו ונתרחקו מהקדושה ע"י הפגם מהחטאים.
ותנשא את ראשם להיות זוכים בתשובתם להיות דבוקים
למעלה .כמ"ש והחזירנו בתשובה שלימה לפניך בדיוקנא.
קדישא לפניו וזהו לבית אבותם למשפחותם להיות דבוקים
למעלה ויכתב בספר זכרון לפניו
א"י נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם וגו' .נקדים לפרש
מה שאנו אומרים בתפלת י"ח השיבנו אבינו לתורתך כו' והחזירנו
בתשובה שלימה לפניך .יש לדקדק בתיבת לפניך מה דקאמר ונקדים
מאמר בזוה"ק )פ' ויקהל ריז ,א( וז"ל פתח ואמר )מלאכי ג ,ט( אז
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו
ליראי ה' ולחושבי שמו האי קרא אית לאסתכלא בי' אז נדברו אז
דברו מבעי לי' מאי נדברו אלא נדברו לעילא מכל אינון רתיכין קדישין
וכל אינון חיילין קדישין בגין דאינון מלין קדישין סלקין לעילא וכמה
אינון דמקדמי ונטלין לון קמי מלכא קדישא ומתעטרין בכמה עטרין
קדישין באינון נהורין עלאין וכלהו נדברו מקמי מלכא עלאה מאן חמי
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כו' תושבחן דסלקין בכל אינון רקיעין כו' קמי מלכא קדישא ומלכא
קדישא כו' ואתעטר בהון ואינון סלקין על רישי' כו' וע"ד אמר' אורייתא
)משלי ח ,ל( ואהי' שעשועים יום יום והייתי לא כתיב אלא ואהי' בכל
עידן ובכל זמן דמילין עלאין סלקין קמי' והכא תרי זמני כתיב יראי ה'
כו' אלא יראי ה' כו' לתתא יראי ה' קיימין לתת' ואינון מילין קיימין כו'
לעילא ורזא דא אשכחנא בספרא דחנוך דכל מילין דצדיקיא די
בארעא אינון מתעטרין וקיימין קמי מלכא קדישא כו' ואשתעשע קב"ה
בהאי דיוקנא ולבתר אכתיבו בספר זכרון לפניו לקיימא קמי' בקיומא
תדיר ע"ש לקמן בדף הנ"ל .דמות כמראה אדם כיון דאמר דמות
אמאי כמראה דהא סגי לי' דמות אדם אלא דמות אדם דא איהו רזא
עלאה בההוא כבוד עלא' דיוקנא דאדם אבל הא דאתוסף כמראה כו'
ואתון חברי' הא קב"ה אשתעשע השתא באינון מלין דקאמריתו
מתעטרין בהאי אורחא והא קיימתון קמי מאריכון בדיוקניכון קדישין
כו' .וז"ש מתפללין השיבנו כו' והחזירנו בתשובה שלימה לפניך.
שנהי' גם אנחנו ראוים לבא עם תורתנו אל הקודש פנימה למעלה
ויהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל בדיוקנין קדישין שגם הגוף יזדכך ע"י
תשובה שלימה כמ"ש דוד המע"ה )תהלים קיט ,לא( דבקתי בעדותיך
ה' אל תבישני שהגוף הוא הנרתק לנשמה )מס' שבת טז ,א( ומצילין
תיק הספר עם הספר .וז"ש )ירמיה ד ,א( אם תשוב ישראל אלי
תשוב .פי' שהתשובה תהי' בשלימות בבחי' זו שתשובו ג"כ למעלה
בדיוקנין קדישין .וז"ש )בראשית ד ,ד( והבל הביא גם הוא ר"ל
שהביא ג"כ את גופו אל הקדושה עם הקרבן שיהי' לרצון למעלה
וז"ש במ"ת )שמות יט ,ד( ואביא אתכם אלי והי' הבטחת הש"י
אליהם כאשר יזכו ללמוד תורה לשמה יהי' צורתם חקוקה למעלה
כביכול אלי ממש .נחזור לביאר הפ') .במדבר ד ,כב( נשא את ראש
בני גרשון רמז על בנ"א החוזרים בתשובה הם נקראים בני גרשון
שנתגרשו ונתרחקו מהקדושה ע"י הפגם מהחטאים .ותנשא את
ראשם להיות זוכים בתשובתם להיות דבוקים למעלה .כמ"ש
והחזירנו בתשובה שלימה לפניך בדיוקנא .קדישא לפניו וזהו לבית
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אבותם למשפחותם להיות דבוקים למעלה ויכתב בספר זכרון לפניו
כנ"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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