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 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
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 ספר תפארת שלמה פרשת ויקהל
וילך משה וידבר את הדברים אל כל ישראל 

אך הפירש הוא . השעמדו הראשונים מה וילך מש
כן וילך משה שהלך לעולמו ואף על פי כן וידבר 

הדברים האלה אף שהוא בעולם העליון הוא 
בכתבי ש "הלומד תורה עם כל ישראל כמ

ל שמי שלומד תורה לשמה "י ז"האר
ושכרו של . מתלבשת עמו נשמת משה

) א, אבות ו(כ שנוטל שכר כולם וזה "משה הוא ג
ו אותיות למשה שכל כל הלומד תורה לשמה היינ

 התורה לשמה הולך בחזרה למשה
י ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה "ויקהל משה את כל עדת בנ

דהנה מצינו דהאבות העולם המשיכו האלקות . לעשות אותם' ה
י עבודתם עשו דרך ומסילה שיהיה קל אחר כך לעשות "שע. בעולם

עבור בו ובא ז הוא כמו יער שאין בו שום דרך ל"שהעוה. כמעשיהם
אחד ועשה דרך לעבור בו אזי כל העולם עוברים באותו הדרך שדרך 

אלהי ' ה) ג, בראשית כד. (חיי שרה' א בפ"ולזה אמר א. הראשון
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אלהי השמים ולא היו ' י שם עד עכשיו הי"השמים ואלהי הארץ ופרש
. באי עולם מכירים בו ועכשיו הוא אלהי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות

ם המשיך מדת החסד בעולם שיהיו בני אדם עושים חסד והנה אברה
וצדקה זה עם זה והמשיך גם כן חסד שלמעלה בעולם ולזה אנו 

והנה תשלום שכר . אומרים אלהי אברהם שהוא כנגד מדת החסד
להצדיקים האלו הוא כן מאברהם אבינו ואילך כל החסדים והצדקה 

 לנשמתו ובא א מזרעו עד סוף העולם הכל נמשך"ומשפט שעושים בנ
וכן כל החסדים וכל . תוספות קדושה לנשמתו כאלו הוא עשאם

א ואילך הכל נקרא על שמו "הטובות והגאולות שיורד מן השמים מא
ונוטל שכר מכל החסדים אשר נעשו בעולם כאלו הוא המשיכם 

ע שהוא "ה עליהם ולזה אנו אומרים בברכה ראשונה של שמ"מקב
מלך ' זוכר חסדי אבות ומביא גואל כוו' טובים וכו' חסד גומל חסדי

שכרך ) א, שם טו(' ש הכ"עוזר ומושיע ומגן ומסיים מגן אברהם ע
א וכל "ל שכל החסדים שעושים בנ"הרבה מאד אנכי מגן לך כנ

ולזה מתחיל אלהי . החסדים שבאים עליהם מן הכל נוטל שכרם
ס "פ הש"וז. ומסיים מגן אברהם' גומל חסדים טובים וכו' אברהם וכו

אלה תולדות השמים וארץ בהבראם ואמרו ) ב, זוהר בראשית פו(
ל אל תקרי בהבראם אלא באברהם דתולדות השמים וארץ הם "חכז

השקיפה ) טו, דברים כו(ש "השפעות שבאים משמים לארץ כמ
גם . 'והארץ תתן פרי) יט, ויקרא כה. (ממעון קדשך מן השמים

של צדיקים הם ט תולדותיהן "תולדות השמים וארץ הם המעש
ש "א נקראים הארץ כמ"ח נקראים שמים ושאר בנ"ט הת"המעש

האור החיים בפרשת בראשית בפסוק ראשון הכל באברהם הכל 
אמר המכסה אני ' וה) יז, בראשית יח(וירא ' ש בפ"וז. נקראו על שמו

ש "ע' נק' היינו שכל החסדים שבאים מה. מאברהם אשר אני עושה
' ברוך עושה בראשית ברוך מרחם וכו) בתפילת ברוך שאמר(' העשי

ח היינו שכל החסדים "לעושה אורים גדולים כיל) ז, תהילים קלו(
ל ואברהם היו יהיה היינו שהחסדים שלו "הולכים מאברהם כנ
למען אשר יצוה את בניו ) יט, בראשית יח(ש "נמשכים עד עולם כמ

שיית שאברהם יתחבר עם בניו בעת ע. ואת ביתו אחריו לשון צוותא
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ל שיש נשמות שבאים מכח "י ז"ש האר"המצוה והחסד והצדקה כמ
סוד העיבור וכל מה שעושים החיים מחמת שהנשמות מסייעין אותם 

ושמרו ) שם. (ש לקמן מזה"לעשות הם נוטלין שכרן בעושי המצות כמ
א מסייע אותם "לעשות צדקה ומשפט היינו שנשמת א' דרך ה
על אברהם את אשר דבר ' א הלמען הבי) שם(' ואמר הכ. לעשותם

עליו שכל החסדים שעושים זרעו אחריו הם שבים ללכת אל אברהם 
שם . (ל"הנ' היינו הפי. את אשר דבר עליו. והוא נוטל שכר כנגד כולם

מגן לך הוא שהנשמה ' והפי. אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד) א, טו
שלו יסייע בכל בני ישראל לעשות חסד וצדקה וידוע שהחסדים 

ש "למעלה נמשכים מהחסדים שלמטה מה שישראל עושים כמ
וחסדיך כי מעולם המה היינו החסדים ' זכור רחמיך ה) ו, תהלים כה(

ובזה פרשתי . ולזה גומל חסדים טובים מסיים מגן אברהם. שלמטה
היינו הבעלי . נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם) י, שם מז(' הפ

עם אלהי אברהם שהחסדים הם נאספים . צדקות נקראים נדיבים
וכן אלהי יצחק שהוא . הולכים עד מדת אברהם שנקרא אלהי אברהם

יצחק אבינו היה הראשון . היה בעל גבורות שכל איש הגובר על יצרו
פחד יצחק היה לו היינו ) מב, בראשית לא(בזה ולזה נכתב עליו 

) שם(שיצחק המשיך יראה בעולם ולזה יעקב כשדבר ביראה אמר 
ולזה כל יראת שמים שבעולם הולכים אל יצחק . צחק היה ליופחד י
וכן יעקב מדת התפארת ושמחה של מצוה הולכים ליעקב . אבינו

תהילים . (משמחתך ששמחת בו) בתפילת שחרית(אבינו ולזה אמר 
וכן דוד המלך עליו השלום היה הראש . יגל יעקב ישמח ישראל) ז, יד

' למה נקרא שמה רות כו) ב, ר יד"ב(ס "ש בש"לשירות ותשבחות כמ
ה בשירות ותשבחות ולזה כל "שיצא ממנה דוד שריווה להקב

ה עד העולם נקראים על "השירות ותשבחות הנאמרים מדוד המע
וכן בשבת ' ש קודם פסוקי דזמרה ובשירי דוד עבדך וכו"שמו וכמ

להלל ולקלס על כל ' בסוף פסוקי דזמרה ובמקהלות רבבות עמך וכו
היינו שיצטרפו כל השירות ' שבחות דוד בן ישי כודברי שירות ות

ותשבחות לשירי דוד המלך ולזה קודם תהלים אנו אומרים כאלו 
ה כי האמת כן הוא שאנו בשירות ותשבחות אנו "אמרם דוד המלך ע
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ה בגן עדן לומר שירות ותשבחות לפני "מעוררים את דוד המלך ע
 עבדך הנשמעים ח ובשירי דוד"ה ולזה אנו אומרים במוסף דר"הקב

בעירך לשון הוה הם נשמעים עדיין במקדש שלמעלה ולזה מדייק 
ועכשיו נבא למשה רבינו שהוא . ונבא לפסוק שהתחלנו. בעירך

כ כן שכל "הראש ושר התורה שהוא הוריד התורה מן השמים הוא ג
התורה ותלמוד תורה ועשיות המצות שכל ישראל עושים מעת קבלת 

ק משה "ש בזוה"וכמ. ת הוא נוטל שכר כולםהתורה עד סוף כל הדורו
ל שהוא מסייע לכל ישראל "כ כנ"דהיינו ג. בכל דרא' אתפשטותי

בי ' ויתעבר ה) כו, דברים ג(ש "ללמוד וללמד לשמור ולעשות כמ
ש בתיקוני "כמ. 'למענכם שהוא סוד העיבור להיות מסייע ללמוד וכו

ובזה פרשתי . ת משה"ר' הוא שיהי"' שהי"מה ) "ט, קהלת א(זוהר 
וילך משה וידבר את הדברים אל כל ישראל ) א, דברים לא(הכתוב 

הוא כן וילך משה שהלך ' אך הפי. שעמדו הראשונים מה וילך משה
כ וידבר הדברים האלה אף שהוא בעולם העליון הוא "לעולמו ואעפ

ל שמי שלומד "י ז"ש בכתבי האר"הלומד תורה עם כל ישראל כמ
כ "ושכרו של משה הוא ג. מו נשמת משהתורה לשמה מתלבשת ע

כל הלומד תורה לשמה היינו ) א, אבות ו(שנוטל שכר כולם וזה 
 ):ק"מכתי. (למשה' למשה שכל התורה לשמה הולך בחזר' אותיו

 )ה בגליון הבא"המשך אי (


