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ספר תפארת שלמה פרשת דברים
כי הורה לנו בזה על מעלת הלימוד תורה לשמה אשר
אחז"ל )אבות ו ,א( הלומד תורה לשמה זוכה לדברים
הרבה רצונם ז"ל בזה כי בענין תורה לשמה יש דברים
הרבה אשר האדם העוסק לשמה צריך לשום אל לבו
לכוון לדברים הרבים האלה ובהם יזכה לחזות בנועם
ה' ולבקר בהיכלו כל הימים .וז"ש זוכה לדברים הרבה
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל ויהי בארבעים שנה וגו'
דבר משה אל בנ"י ככל אשר צוה ה' אותו אליהם .יש להתבונן טעם
כפל הדברים אחרי שכבר נאמר אלה הדברים אשר דבר משה ומה
זה שנאמר עוד ויהי בארבעים שנה דבר משה וגו' .אך הנ"ל כי הורה
לנו בזה על מעלת הלימוד תורה לשמה אשר אחז"ל )אבות ו ,א(
הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה רצונם ז"ל בזה כי בענין
תורה לשמה יש דברים הרבה אשר האדם העוסק לשמה צריך לשום
אל לבו לכוון לדברים הרבים האלה ובהם יזכה לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו כל הימים .וז"ש זוכה לדברים הרבה .והנה לבאר זה
אשר הלומד תורה לשמה צריך ראשונה לכוון בלימודו ליחדא שמא
דקב"ה ושכינתיה לאוקמי שכינתא מעפרא לבל יהי' פירוד בין
הדבקים כמש"א )בתפילת שמו"ע( ולמלשינים אל תהי תקוה תי"ק
ו"ה תי"ק לו"ה רק ותקוה טובה לדורשיך )בתפילת ימים נוראים(,
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וכמ"ש אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתי' כי כן אמרו חכז"ל גט
בידה "ומשיחה" בידו ר"ת וס"ת ו"ה משיח באמצע .ולכך הלומד
לשמה צריך לכוון ליחד זו"נ ולהביא משיחנו ב"ב .עוד מכוונת הלימוד
לשמה הוא ע"ד שסדרו חז"ל אנשי כנה"ג בסדר אהבה רבה שהוא
ברכת התורה ונאמר שם ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד
וללמד כו' .ויש להתבונן בפי' ללמוד וללמד וכי על זה ישים האדם כל
מגמתו שיזכה ללמד ולהיות נקרא בשם רב וכדומה .אך הנ"ל בכוונת
דבריהם ז"ל כי האדם צריך לכוון בכל המצות ומעש"ט שעושה הוא
רק להכלל בשם כל ישראל ר"ל להתפלל ולצפות שיזכו כל ישראל
לעסוק בתורה ומצות לשמה שיהי' נ"ר להבורא ב"ה מכל העבדות
ותורה ומצות שלהם וז"פ לשם יחוד קב"ה בשם כל ישראל שיעשו גם
הם כמוהו וכמו שאנו מתפללים )בתפילת שב"ק( וינוחו בו כל ישראל
מקדשי שמך וכמוהו הרבה תפלות .וזה )פאה א ,א( ות"ת כנגד כולם
ר"ל שצריך ללמוד תורה כנגד כולם שילמדו כולם כאחד וכמו
שהתפלל אליהו זכור לטוב אבי שבשמים יהי לך קורת רוח מעמך
בנ"י וכו' וז"ש ותן בלבנו בינה ללמוד וללמד שיהי' כח בלימודנו לעורר
גם את הרבים ללמוד לשם ה' כמוני .וז"ש חכז"ל במשנה )אבות ד,
ה( מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות כי הצדיק כזה אשר
כוונתו רק לזכות הרבים שיעבדו את הש"י באמת מספיקין בידו ובכח
התורה שיכול לעורר הרבים לתורה ולתפלה לרצון לפני הש"י וזהו
ללמד לאחרים כנ"ל .וז"פ כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים
הרבה ר"ל שגם אחרים רבים ילמדו על ידי ההתעוררות אשר הביא
בלבבם ללמוד ג"כ לשמה .וזהו שכל העולם כולו כדאי הוא לו כי הוא
הנותן כח לעשות חיל בתורה .וזהו )שם ו ,א( משמח את המקום
משמח את הבריות בעסקם בתורה שהיא משמחת הלב .וזהו שרוח
הבריות נוחה ממנו ר"ל הבריות יש להם נייחא בתורה על ידו כנ"ל
ורוח המקו' נוח' הימנו שיש לקב"ה נ"ר הימנו .וז"ש פי' מאמרם ז"ל
בענין הפלוגת' )ב"ק יז ,א( תלמוד גדול או מעשה גדול עד שנענו
כולם ואמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה .אכן כדברינו ניחא כי
רצונם לומר שהתלמוד גדול בעת שמביא בלבם הערה האלקות
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לעסוק בתורה כנ"ל .וז"פ )בתפילת יוצר אור( ותן בלבנו בינה ללמוד
וללמד לשמור ולעשות שיעשו כל ישראל עמנו .עוד מכוונת התורה
לשמה ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ר"ל שיהי' עסק לימודנו
לזכות בכל יום למדריגה יותר באהבה וביראה כמ"ש למען תלמד
ליראה .והאדם צריך להיות בבחי' הולך בכל יום ביראה ובאהבה .עוד
מכוונת התורה לשמה ורחמיך ה' אלהינו וחסדיך אל יעזבונו .ר"ל
להמשיך חסדים ורחמים בעולם .עוד מכוונת הלימוד מהר והבא
עלינו ברכה ושלום וכו' ושבור עול הגלות מעל צווארינו הוא בחי'
הלימוד התורה של ר"ע כמובא בספרים ע"ש .עוד מענין לימוד תורה
לשמה וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול והוא בחי' התקרבות שלעתיד
בחי' העבדו' שאין להם סוף כמ"ש קריבו לי חזו חילי והוא באמת
ובאהבה להודות לך .והבן .והנה משרע"ה בהיותו שלם בכל בחי'
וכוונת עסק התורה גבוה מעל גבוה הנה במדת טובו וענוותנותו לא
רצה להחזיק לעצמו כל דבר ככל הסודות התורה והיחודים והכוונות
רק הכל מסר לבנ"י וכמ"ש חכז"ל )אבות א ,א( משה קבל תורה
מסיני ומסרה ליהושע ולא נאמר ונתנה ליהושע רק ומסרה כשליח
שמוסר דבר שנשתלח לבעליו אבל אלו נאמר ונתנה ליהושע הי'
משמע שנתן דבר משלו .רק באמת משרע"ה לא רצה וחפץ על ידה
שום מעלה ולא זכות רק להאיר עיני ישראל עמו כמ"ש )בתפילת
שב"ק( ישמח משה במתנת חלקו ר"ל עיקר השמחה הי' למשרע"ה
כשנתן לישראל גם את חלקו שבתורה ושיעבדו את ה' בתורה באמת
ובתמים .והנה זה שאמה"כ אלה הדברים אשר דבר משה ר"ל אלה
הם הראוים להיות דברים והם נקראי' הדברים הידועים בשם .ואמר
הטעם כי הם דברי תורה אשר דבר משה אל כל ישראל הוא הי'
מתכוון להיות דברו אל כל ישראל כולם להיות כולם כאחד מדברים
אלה הדברים לשמה כמוהו כי באהבתו את בנ"י הי' נכנס בלב כל
איש ואיש בדברים האלה להחזיקם ולעורר לבבם ברוח ה' כמוהו.
וזה שאמר הכתוב עוד דבר משה אל ישראל ככל אשר צוה ה' אותו
אליהם ר"ל לא אלה הדברים לבד הוא שדבר משה בבחי' הנעלה
הזאת כי גם את כל אשר צוה ה' אותו מסר אליהם הוא גם בדברו
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אליהם התורה והמצות התכוון להיותם כולם כאחד זוכים להקים את
כל התורה הזאת לבל יפול מהם דבר חלילה וכמו שבארנו הפי' בשם
כל ישראל .וזהו כל אשר צוה ה' אותו מסר והתכוון רק אליהם כנ"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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