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 ח"גליון קכג חשון תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ספר תפארת שלמה פרשת וירא
ש ל כן נעשה כי הוא בק"ד הול"יל. ויאמרו כן תעשה כאשר דברת: או יאמר

אכן הנה כבר בארנו בענין המלאכים . מהם לאכול אצלו וכמובא במפרשים
ט שעשה "ה הוא כדי להעלות כל המצות ומעש"א ע"אשר באו עתה אל א

פ "וז. ואחר מצות המילה היה להם עליה יותר ומכל המצות נבראו מלאכים
 והנה זהו שאמר. 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וכו) יא, תהלים צא(

הללוהו כל מלאכיו ' מן השמים וגו' הללו את ה) א, שם קמח(ה "דוד המע
מן ' וכבר דקדקו הראשונים אחר שאמר הללו את ה. הללוהו כל צבאיו

אך הנה כבר נודע . כ מי הם השמים"השמים למה פרט עוד מלאכיו צבאיו א
י הלימוד תורה לשמה נעשו שמים חדשים וארץ חדשה ויבראו "ק כי ע"בזוה
י לימודו "והנה אלו הם השמים והמלאכים שנעשו ע. ש"י לימודו ע"מות עעול

מן השמים ' הללו את ה' ה להם היה קורא להלל לה"של דוד המלך ע
שם (כ "ש אח"וז. הנעשים מהמצות' והללו כל מלאכיו היינו כו' החדשים וכו

ין לשון צוה קשה למי צוה אם עדי. כי הוא צוה ונבראו ויעמידם לעד לעולם) ה
אך הכוונה כאשר בארנו כי הוא מוסב על המלאכים . כ נבראו"לא היו כי אח

כ נבראו המלאכים "הנעשים מן המצות כי הוא צוה את המצות שבתורה עי
המלאכים הם קיימים ועומדים לעד על ' כ אמר ויעמידם לעד לעולם פי"ואח

ור ה ולא יעב"החק אשר נתן הקב' האדם לשמרו כי חק נתן ולא יעבור פי
והנה . ל"האדם על החוקים של התורה לזה המלאכים הם שומרים אותו כנ

ק ממש ולכך היה מחכה "בהמ' ה הוא היה בחי"דוד המלך ע' נודע כי בחי
אם אעלה על ערש ) ג, תהלים קלב(ש "ק כמ"ומצפה תמיד על בנין בהמ
' שמחתי באומרים לי בית ה) א, שם קכב(ש "וז. 'יצועי עד אמצא מקום וגו

וכשרצה שלמה המלך להכניס הארון דבקו השערים זה בזה עד שאמר . ךנל
מיד פתחו השערים יען כי הוא היה באמת ' בעבור דוד עבדך וגו) י, שם קלב(
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ק העלה מיכאל השר הגדול את "ש בזוהר חדש כשנבנה ביהמ"וז. ק"בהמ
והנה המלאכים . ל"ה במדריגה למעלה למעלה לכוונה הזאת כנ"דוד המע
י הדיבור לבד "הם רק על ידי הפעולות המצוה בעשיה ממש אבל עהנעשים 

ה "א ע"וזה שאמרו לו המלאכים לא. כ לא יעשנה"לא נשלמה עדיין פן אח
כן תזכה לגמור ולעשות בפועל . אחר שאמרת לעשות כל זה שנאמר למעלה

רק גם . והנה הדברים האלה אינו מוסב על אברהם לבד. ממש כאשר דברת
 :ל שיעשו ויקיימו כל המצות ולהוציא הדיבור לידי מעשהעל כללות ישרא

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


