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ספר תפארת שלמה פרשת שופטים
כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה .ר"ל
לדברי תוכחת מוסר .דאם אינו לומד לשמה הנה
דרך היצה"ר לסמות עיניו לבל ידע דרך נכחה
ודרכו ישר בעיניו
וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה וגו' .הנ"ל לבאר עפ"י מ"ש
בגמר' )ברכות ה ,א( פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה .דלכאורה
תמוה מה זה פשפש ולא מצא הלא נראה לעין שלא למד .אכן יבואר
עפ"י מ"ש )בתפילת שחרית( והאר עינינו בתורתך .שהאדם צריך
ללמוד באותו בחי' שיהי' כח בלימודו להורות לו דרך הישרה ולעורר
לבבו להעלות על זכרונו לתקן כל פגם וחטאים אשר עשה מעודו כל
ימי חייו .וז"ש )דברים א ,א( אלה הדברים אשר דבר משה .דברים
הם דברי תוכחה שיהי' כח בד"ת שלו להביאו לתוכחת מוסר .וז"ש
בפרקי אבות )אבות ו ,א( כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים
הרבה .ר"ל לדברי תוכחת מוסר .דאם אינו לומד לשמה הנה דרך
היצה"ר לסמות עיניו לבל ידע דרך נכחה ודרכו ישר בעיניו .כמ"ש
בפסוק )תהלים קיח ,ז( ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי .כי עד"ז
התפלל דוד המע"ה שהשי"ת יהי' בעזרו נגד היצה"ר המסמא את
עיניו ונראה לו שעושה הכל בדרך מצוה ואינו מבין שהוא עבירה .ואני
אראה בשונאי .במה שהיצה"ר מסיתו לעבירה ונראה בעיניו שדרך
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לא טובה הוא .זאת אוכל לראות בעצמי להנצל מתאוות היצה"ר .וזה
הי' ג"כ טעות השבטים במכירת יוסף נראה בעיניהם כי הוא מצוה.
עד אשר באו לידי הנסיון במצרים ואמרו )בראשית מב ,כא( אבל
אשמים אנחנו וגו' כמבואר במ"א באריכות .וז"ש והאר עינינו
בתורתך .שעל ידי לימוד התורה תאיר עיני לראות מה שפגמתי
ועשיתי עד כה שלא כהוגן .אבל בלימוד שלא לשמה .הנה אי' ובוטל
מדברי תורה .אף שהוא לומד בהתמדה הוא כמו שאינו כלל כמו
בחמץ שהוא בעין ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי ואינו עושה פירות
כלל .וזה שאמרו בגמ' יתלה בביטול תורה כמו שאינו כלל .ונחזור
לביאור הכתוב וקרא בו כל ימי חייו .בשעה שהוא לומד וקורא בתורה
יהיו כל ימי חייו עומדים נגד עיניו לראות מה שעשה שלא כהוגן
כאשר כח התורה להורות לו תוכחת מוסר כמ"ש בזוה"ק ומודעת לי'
חובי' .למען ילמד ליראה כו' שיהי' כח הלימוד להביאו לידי יראת
שמים יותר אחר הלימוד מאשר הי' מקודם כמובא במ"א .וזה הענין
הרמוז על ימי הרצון חודש אלול שנקרא תשובת השנה .שיהי' כח
בהאדם להביא הרצון בהרהור תשובה לנכון לתקן מה שפגם בכל
השנה .אכי"ר:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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