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 ספר תפארת שלמה פרשת יתרו
' כח הצדיק הלומד תורה לשמה יכול לפעול ישועו

יחודים ' ו בתפלה ולעשובקרב הארץ בלימודו כמ
) ב, ברכות טז(ש "וז. למעלה בעולמות העליונים

ן לפי הידוע שעיקר "לשון אמ. מי שתורתו אומנתו
אמן ואם יזכה ' י עולה בגימט"היחוד הויה אדנ

 .ן"להיות תורתו אומנתו לעשות היחוד אמ
, ברכות ח(' ש במס"י מ"יבואר עפ. י וגם בך יאמינו לעולם"א
ג דהוי להו תליסר בי כנישתא " אסי אע'אמי ור' ר) א

ש "בטבריא לא הוי מצלי אלא ביני עמודי היכי דהוי גרסי כמ
לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם ) א, שם ו(

הרמז בזה כח הצדיק הלומד . תהיה תפלה רנה זה תורה
בקרב הארץ בלימודו כמו ' תורה לשמה יכול לפעול ישועו

ש "וז. לה בעולמות העליוניםיחודים למע' בתפלה ולעשו
ן לפי הידוע "לשון אמ. מי שתורתו אומנתו) ב, ברכות טז(

אמן ואם יזכה להיות ' י עולה בגימט"שעיקר היחוד הויה אדנ
אז תלמוד תורה כנגד . ן"תורתו אומנתו לעשות היחוד אמ

הנזכרים למעלה מקודם בקור חולים ' כולם הם הדברי
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י לימודו בתורה לשמה הכנסת כלה הבאת שלום כי על יד
וזה יותר במעלה . ממילא יוושעו כל ישראל בכל עניניהם

מכח התפלה שיש לה זמן קבוע ערב ובקר וצהרים והתורה 
) א, שבת י(' ש בגמ"אין לה הפסק כי בה יהגה יומם ולילה וז

מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה כי התורה אין לה 
הלים לחבר אשת ש ביהי רצון קודם אמירת ת"וז. הפסק

כי כאשר ' נעורים עד דודה ומשם יושפע שפע רוח נשמה כו
ולזה . ל ממילא יושפע כל הטובות"יזכה לעשות היחוד כנ

ה בנעים זמירות בספר תהלים התחיל "היה כוונת דוד המע
ובתורתו ) 'שם ב(' אשרי האיש אשר לא הלך וגו) א, א(

 בשבחו של כי לכאורה היה צריך להתחיל. יהגה יומם ולילה
אך . וכדומה לזה) א, שם קמה(' ה תהלה לדוד וגו"מקום ב

רמז בזה כי הוא העיקר שיהיה כח בתורתו לעשות היחוד 
ואז ממילא יתנו שבח והלל להבורא . י"ולהשפיע טובות לכנ

מפסיקין לתפלה ומי שתורתו ) א, שבת יא(ש "וז. ה"ב
 כי היא התפלה באמת' אומנתו אינו צריך להפסיק כי התור

י זה ימלא כל משאלות לבבו לטובה עבור כלל ישראל "ע
. כאשר ישא האומן את היונק) יב, במדבר יא(פ "וז. ל"כנ

ל ואז כאשר יעשה היחוד ממילא "אומן רמז להיחוד אמן כנ
ונחזור לעניננו . י"כל ההשפעות טובות לכנ' יונק מלמעל

ה וגם בך יאמינו לעולם "י למשה רבינו ע"שזה שהבטיח הש
י התורה יאמינו יעשו היחוד וזה יהיה לעולם כי התורה "ע

אין לה הפסק בה יהגה יומם ולילה וממילא יצמיח ישועות 
 :אמן. בקרב הארץ

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


