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ספר דגל מחנה אפרים פרשת כי תשא
ותלמיד חכם הלומד תורה לשמה הוא עוסק בענין
אותן המלאכות ובזה מעלה אותן הדברים לרוב
טוב וגם כל המלאכות הנעשים בעולם הגשמי
עולים על ידי דיבורו והתקשרותו בתורה ובקודשא
בריך הוא אך זה דוקא כשעוסק בתורה לשמה אזי
מכניס חיות בתורה עצמה
ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת וגו'.
יש לומר בזה הרמז על פי דאיתא בגמרא )כתובות קיא (:וכגירסת
הילקוט שמעוני ישעיה כו יט כי טל אורות טלך כל העוסק בתורה טל
תורה מחייהו ויש להבין זה כי גלוי וידוע כי אחר חטא אדם הראשון נעשה
שבירה ונפלו כל הדברים לעמקי הקליפות ונתערב רע בטוב ולזה צריך
לעסוק בל"ט מלאכות וזהו ל"ט מלקיות רחמנא ליצלן והבן אך דאין לוקין
בשבת )עיין שלחן ערוך של"ט סעיף ד' ברמ"א( ותלמיד חכם שהוא גם כן
בחינת שבת כידוע הוא אסור בעשיית מלאכה גשמיות רק תורתו אומנתו
ואם תאמר איך יוציא הניצוצות קדושות שנפלו בסוד ל"ט מלאכות כנ"ל
יש בזה הקדמה עצומה מן אא"ז זללה"ה כי על ידי עוסקו בתורה הוא
מעלה כל הניצוצות הנ"ל וגם כל המלאכות הנפעלים בכל העולמות
נתגלו ונתעלו על ידו דרך משל זה זורע וזה קוצר וזה חורש בגשמיות או
מי שמחליף פרה בחמור ותלמיד חכם הלומד תורה לשמה הוא עוסק
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בענין אותן המלאכות ובזה מעלה אותן הדברים לרוב טוב וגם כל
המלאכות הנעשים בעולם הגשמי עולים על ידי דיבורו והתקשרותו
בתורה ובקודשא בריך הוא אך זה דוקא כשעוסק בתורה לשמה אזי
מכניס חיות בתורה עצמה כאשר אמרתי על משנה במסכת אבות )פ"ד
מ"ח( כל המכבד את התורה וכו' פירוש שנותן כבוד שהוא מספר ל"ב
נתיבות החכמה )קהלת ז יב( והחכמה תחיה בעליה נמצא על ידי זה הוא
נותן חיים לתורה וזהו צריך ביאור רחב ונבון לב ימצא הרבה בהקדמה זו
וכבר הארכתי בזה בפסוק )בראשית מה כז( וירא את העגלות אשר שלח
יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב וגו' עיין שם וזהו כל העוסק בתורה
ונותן חיים לתורה אזי טל תורה מחייהו היינו שאינו צריך לעסוק בל"ט
מלאכות רק הכל נבררו על ידי התורה שיש בה ענין ל"ט מלאכות והוא
המחיה אותם ועולים כל הבחינות לשורשם וזהו ובחרושת עץ חרושת
לשון מחשבה כמו שכתוב )שמות לה לה( וחושבי מחשבות והיינו כשכל
מחשבתו הוא עץ היינו בהתורה שהיא עץ חיים לעשות בכל מלאכת
מחשבת היינו על ידי התורה נעשה כל המלאכה בסוד המחשבה ויש להם
עליה וחיים על ידי טל תורה כנ"ל והבן:
)המשך אי"ה בגליון הבא(

2

