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ספר תפארת שלמה לשמחת תורה
ודגל התורה הוא משה רבינו ע"ה וכל איש הזוכה
ללמוד תורה לשמה מתעורר בו כוחו של משה.
כמ"ש ברמז לשמ"ה אותיות למשה .וז"ש )במדבר י,
לה( ויהי בנסוע הארון ויאמר משה
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו )דברים לד,
ט( .הנראה לרמז בזה ענין הסמיכה שמצינו במשנה וגמרא מה
טיבה .כי הוא דבר הנוהג בכל הדורות מימות משה עד סוף כל
הדורות .כי כן הוא בכל הצדיקי הדור צריך להיות להם סמיכה .מפני
כי מקור הברכות הוא שנמסר לאברהם אבינו ע"ה כמ"ש )בראשית
רבה לט ,יח( והי' ברכה הברכות יהיו מסורים בידך .ודגל התורה הוא
משה רבינו ע"ה וכל איש הזוכה ללמוד תורה לשמה מתעורר בו כוחו
של משה .כמ"ש ברמז לשמ"ה אותיות למשה .וז"ש )במדבר י ,לה(
ויהי בנסוע הארון ויאמר משה .וכתבנו במ"א כי כל איש מבנ"י
השומר גופו מכל רע נעשה הגוף כמו ארון לתורה וז"ש בגמ' )שבת
קטז ,ב( מצילין תיק הספר עם הספר רמז לגוף של האדם שהוא
הנרתק לנשמה .וז"ש ביוסף הצדיק )בראשית נ ,כו( ויישם בארון
במצרים .וכתיב )שמות יג ,יט( ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי על
ידו וזכותו היו בנ"י נשמרים במצרים ובזכותו יצאו משם .וז"ש בספר
יהושע )כד ,לב( ואת עצמות יוסף אשר העלו בנ"י ממצרים .פי'
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העצמות של יוסף הם העלו את בנ"י ממצרים כי בזכותו יצאו
ממצרים .וכן הוא הכח בצדיקי הדור להאיר נשמות של בנ"י ולגמור
תיקונם .כמו ששמענו מאת הרב הקדוש מראדשיץ זלה"ה שהי'
מרגלא בפומי' המעשה מהרב הקדוש ר' חייקא המדורא זלה"ה
שעשה בעצמו כמה סגופים להתענות משבת לשבת כמה פעמים
ואלף לילות הי' ניעור משנתו ללמוד כל הלילה ועכ"ז לא נגמר תיקונו
עד אשר בא להרב הקדוש מוהד"ב ממעזריטש זלה"ה על שבת
כידוע .וזה הענין כח הסמיכה ביד הצדיקים הוא ממשה רבניו כמ"ש
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה מחמת כי סמך משה את ידיו עליו .כי
הכל תולה בזכות הצי"ע .וז"ש אצל מלאכת המשכן )שמות לט ,מג(
וירא משה את כל המלאכה ויברך אותם משה .המלאכ"ה אותיות
המלא"ך רמז על המלאכים שנבראו מן המצות של בנ"י כאשר ראה
משה את המלאכה העלה הכל למעלה .וזה שפרש"י אמר יה"ר
שתשרה שכינה במעשי ידיכם .הוא בב' אופנים שהי' מברך אותם
בזה שיעשו המצות בכוונה הראוי' לאוקמי שכינתא מעפרא וזה
שתשרה שכינה במעש"י לשון מתיר אסורי' .כי הוא כביכול אסור
בזיקים עמו אנכי בצרה )תהלים צא ,טו( .וכאשר יהי' הגאולה ב"ב גם
השכינה תוושע כמ"ש )דברים ל ,ג( ושב ד' אלהיך את שבותך .ועוד
הפי' לפי פשוטו שמשה רבינו הי' מברך אותם שיהי' השראת
השכינה במעש"י להוריד לכם השפעות טובות ופרנסה בריווח ובניקל
אמן:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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