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 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
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 ספר תפארת שלמה פרשת בהעלותך
ל ביד משה כי הוא דגל התורה "כנ' לכך זכו על פי ה
צדיקים כידוע ענין תורה לשמה למשה ומתנוצץ בכל ה

 וזהו ביד משה הכל על ידו
אותו ' נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' ויאמר משה לחבב וגו

הנראה . דבר טוב על ישראל' אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה
על פי ) כג, במדבר ט(הכתובים שנאמר ' ד שבארנו בפי"ע' ברמז הכ

. ביד משה' י ה"שמרו עפ' ת משמרת הא. יסעו' יחנו ועל פי ה' ה
הענין הרומז על מעלת הצדיקים הלומדים תורה לשמה שהם נוסעים 

שונה ) א, נדה עג(למדריגה ביחודם ולזה נקראו ' והולכים ממדריג
עולם לו עד כי החידושין דאורייתא זוכין ועולין ' הליכו' הלכות כו

ומר דבר זה כביכול הוא דורש ההלכה מפיהם וא' לחנות על פי ה
, חגיגה טו(' בשם אומרו אלעזר בני אומר מאיר בני אומר כמובא בגמ

יחנו ' יסעו ואם יזכו לזה על פי ה' בראשונה על פי ה' ש הכ"וז). ב
יחנו ' אולם עוד על פי ה. עדי עד' ותהי זאת מנוחתם לפני ה. ל"כנ
ש הנה כאשר יחנו כן יסעו "ית' פ ה"יסעו אם זכו לעלות ע' י ה"ועפ

י "ז כי ע"להוריד שפע רב קדושה וברכה מעולמות העליונים לעוה
' ד מעולמות העליוני"נ למעלה התעוררו מ"היחוד בתורתם שהעלו מ
וכך היא דרכה של תורה הצדיקים תמיד . ז"להשפיע כל טוב לעוה

י תורתם "ט ע"עולים ויורדים בהקדושה ביתר שאת וממשיכים כ
תורתם עומדת לעד גם אחרי ז והוא דבר שאין לו סוף כי "לעוה
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שפתותיו דובבות בקבר ) א, יבמות צז(ל "הסתלקותם הנה אמרו ז
בראשית (ל "ש חכז"מאור תורתם ללומדיהם והוא מ' ועודם משפיעי

. ב"ז ולא בעוה"הצדיקים אין להם מנוחה לא בעוה) י"ברש, א, לז
ה להנחיל לכל צדיק "עתיד הקב) א, סנהדרין ק(ל "וכזה אמרו חכז

ל לכל צדיק וצדיק "להנחיל אוהבי יש לשון נח' י עולמות שנא"יק שוצד
ל "י תורתו כנ"ע' שהתעורר היחוד מצדיק העליון צדיקו של עול' פי

ואני זאת בריתי ) כא. ישעיה נט(ש "והוא מנחיל לעמו כל הימים וז
מעתה ועד עולם רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי ' אותם אמר ה

על ידם ' י ביחוד אותם פי"ת ברית"כאשר זא' פי. 'בפיך לא ימושו כו
' בתורתם ועבודתם שיבואו למדריג' י הצדיקי"ל כשיושלם היחוד ע"ר

ש אזי רוחי אשר עליך "בשמם כמ' י ההלכ"שיאמר הש' זאת אמר ה
ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך כי בהשלם רצון העליון 

לתו על לשונו וכל עלינו לשום דברו בפיו ומי' והיחוד יופיע רוח ה
ל "ר' כי אמר ה' דיבור בקדושה לכן לא ימושו מפיך ומפי זרעך כו

ההלכה מפי הצדיק הנה הוא מעתה ועד עולם כי ' כאשר אמר ה
ז הוא "ועד. דבריו המה חיים וקיימים לעד ודבר אלהינו יקום לעולם

כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ) א, אבות ו(ל "שאחכז
 כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק הרמז כמו שבארנו כי ונעשה' וכו

בו הוא כנהר שאינו פוסק לעולם ותורתו ' לזה שרוח ה' הצדיק שזוכ
ד "אמנם מה שרצו עוד באמרם כמעיין המתגבר הוא ע. עומדת לעד
המעיין מטהר בזוחלין רמז בלשון זוחלין ) ח, מקוואות א(ל "שאמרו ז
 עפר הוא המטמא והמדמע אבל נחש זוחלי' א הוא בחי"כי הסט

זוחל ' א בחי"הצדיק הוא מטהר בזוחלין אותן האנשים הנדבקים בסט
ל והוא כמעיין המתגבר למעלה להעלות כל תורתם ועבודתם "כנ

אשר ילכו בלא כח לפני רודף בלתי היותה לשמה כראוי הכל מתגבר 
ל באותן "וכענין הזה אמרו ז. 'ומתקן ומעלה אותם לרצון לפני ה

אנשים שאינם בקיאים לשמה צריך שיהיה גדול עומד על גביו ה
כי אחרי שהם אינם בקיאים לעשות מעשיהם לשמה ' כמבואר בגמ

' צריך שיהיה גדול הוא הצדיק עומד על גביו והוא המעלה אותם בבחי
' י ה"נחזור לעניננו הנה זהו הרמז בכתובים האלה עפ. ל"לשמה כנ
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צדיקים המסייעים שפע וקדושה יסעו האמור על ה' י ה"יחנו ועפ
' זה שנאמר על פי ה. י על ידי עבודתם"ז לכלל אחינו בנ"וברכה לעוה

השוכן אתם ' שמרו כי הם שומרים את ה' יסעו את משמרת ה
שבת (ל "ש חכז"ושומרים עצמם לבל יפגמו בהשם אשר עליהם כמ

השם חקוק על בשרו הרי זה לא ילך במקום ' הרי שהי) ב, קט
וזהו את . א"במ' ודע לכן אל ילך במקום שאינו צריך כמבוהטנופת כנ
ל ביד משה "כנ' לכך זכו על פי ה' שמרו השם אשר עליה' משמרת ה

כי הוא דגל התורה ומתנוצץ בכל הצדיקים כידוע ענין תורה לשמה 
והנה זה הרמז בפסוק ויאמר . למשה וזהו ביד משה הכל על ידו

ל המקום והמדריגה אשר לחבב שחבב את התורה נוסעים אנחנו א
' ל כי נזכה להגיע אל המקום והמדריגה אשר אמר ה"ר' אמר ה

כל האומר דבר ) א, מגילה טו(וזהו . הלכה בשם אומרו כאשר בארנו
ה האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה "בשם אומרו כל הוא הקב

לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי אסתר היא השכינה 
היחוד ' פי. אותו אתן לכם. ל" מרדכי ההלכה כנשיאמר המלך בשם
ל אתן לכם שפע קדושה מהיחוד העליון ואתן "ו כ"הזה הרמוז באות

לכם על ידי התורה תרד השפע הזאת לכם כי כן בכל צדיק הדור 
בכל דרא לכן לכה אתנו ' בהתנוצצות הצדיק כי אתפשטותי' אהי

דבר בעדנו ' היות הל כאשר זכינו ל"דבר טוב ר' ל כי ה"והטבנו לך כנ
ל והטבנו לך מן הטובה של "גם י. [ל אז מזה טוב על ישראל"כנ

מעצם אור ' ישראל נבוא גם לך כי נשמת גרים הם עדיין רחוקי
אשר בחר ) בברכות ההפטרה(ש "וז]. ק"הקדושה כמבואר בזוה

ד מה הרבותא שרצה בדבריהם "יל. בנביאים טובים ורצה בדבריהם
הוא ' אך הפי. 'וכן נאום ה' כה אמר ה' ההלא הם אמרו רק דבר 

שבחר בנביאים קודם שהתנבאו שהיו צדיקים מתחלה וכל דבריהם 
ה בדבריהם שהיו "קודם לכן היו נאמרים באמת לכך רצה הקב

 :בקדושה כל ימיהם ואחר כך נעשו נביאים
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


