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 ג"גליון סה שבט תשמ, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

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

 ספר דגל מחנה אפרים פרשת בראשית
 .זה ספר תולדות אדם... 

'  כמו שכתוב ריש לומר ספר גימטריא שם ושם הוא הנשמה
נפש חיה הוא שמו היינו ) ט"י', בראשית ב(ל "נחמן ז

, שהשם של אדם הוא הנפש חיות של אדם שהוא הנשמה
וזהו שמרמז כאן זה ספר היינו הנשמה תולדות אדם היא 
לפי מעשיו הטובים של האדם שנקרא תולדות לפי 

 .השתדלות פעולותיו כך הוא זוכה לאור נשמה והבן
כל העוסק בתורה לשמה ) א"מ, ו"אבות פ(ך או יאמר על דר

 ,זוכה לדברים הרבה
יש לפרש הפירוש שבתורתו לשמה הוא מזכך 
דיבורים הרבה הן של עצמו שפגם באיזה דיבורים 
שדבר שלא בכוונה ונפלו בעכירות חומריות הן 
דיבורים של אחרים הכל הוא מעלה ומזכך ומטהר 
ועושה הבדלה מן התערובות ונופל השמרים 
והקליפות למטה ונשאר רק טהור על ידי לימוד 

 ,תורה לשמה
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וזה יש לומר שמרומז בפסוק זה ספר היינו התורה שנקראת 
ספר לשון ספיר גזרתם יחד מאירות על שם שמנהיר עיינין 

תולדות אדם היינו תיבת ספר נמשך גם כן (דמשתדלין בה 
למטה והוא ספר היינו שמבהיק ומנהיר על ידי הספר שהוא 

תולדות אדם היינו כל מעשיו של אדם נקראים ) תורהה
תולדות ובצדיקים עיקר תולדותיהם מעשים טובים וברשעים 

ועל ידי התורה הוא מנהיר ) 'ו', בראשית רבה ל(להיפך 
ומבהיק הדיבורים של אדם שפגם בהם והיינו לימוד לשמה 
שאז באור התורה שנקראת חכמה הוא מברר הטוב ודוחה 

יש לומר ספר מלשון סיפורי דברים והיינו וכן , הפסולת
אפילו כשמדבר שיחת חולין והם חולין שנעשו על טהרת 
הקודש היינו שהוא דבוק בשעת שיחתו לחכמה שנקרא 
קודש בזה הוא מספר ומזהיר ומבהיק תולדות אדם היינו 
מה שפגם לפעמים בשיחת חולין הכל הוא מתקן ומעלה 

מעלה על ידי דיבורים אותם הן כשמדבר דיבורים בחכמה ו
ע הן כשעושה עצמו מרכבה לחכמה "ז נ"כידוע בשם אא

ובו ) 'כ', דברים י(ומחשבתו דבוקה בה תמיד על דרך 
ה שולח לו דיבורים הצריכים לתיקון האדם "תדבק אז הקב

וזה יש לומר שמרומז , ולתיקון העולם ולהעלותן ולהמתיקן
רת חסד על פיה פתחה בחכמה ותו) ו"כ, א"משלי ל(בפסוק 

לשונה והיינו כשההתחלה ופתיחת פיו הוא בחכמה אז 
ותורת חסד על לשונה היינו אפילו שיחת חולין שלו שנקרא 

דיברה תורה כלשון בני אדם :) א"ברכות ל(לשון על דרך 
ת מזמן לו דיבורים איך "נעשה מזה תורת חסד היינו שהשי

ת וזהו חסד חס "לעשות חסד עם השכינה שנקראת דל
 :ת כידוע והבן"דל

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


