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ספר נועם אלימלך פרשת בראשית
שמע ישראל ה' רמז שמע על התורה כי שמע היא
התורה ששמענו מפיו יתברך וישראל הם עדות על
השם שהוא היוצר הוא הבורא
 ...ונחזור לענין ראשון על שלשה דברים העולם קיים על הדין זו תורה כדאיתא
תורה נמי אקרי דין באיזה אופן שיהיה כנ"ל ועל האמת היינו למדרגת יעקב
שהוא הממוצע שהוא רחמים כמ"ש תתן אמת ליעקב דעל ידי שמעלה ניצוצי
קדושות מעורר רחמים ואין צריך לחסדים כנ"ל .ועל השלום היינו דביקות שדבוק
בבורא ברוך הוא ששמו של הקדוש ברוך הוא שלם .ובזה יובן מקראי קודש
פרשה זו ויצו ה' כו' מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
כי ביום אכלך ממנו מות תמות הדקדוקים רבו א כפל הלשון אכול תאכל ב דתיבת
ממנו הוא מיותר נ כפל מות תמות ד מה שפירש רש"י ז"ל על ידי שהוסיפו על
הציוו באה לידי גרעון דקשה הלא היתה ידעת באמת שלא ציוה עליה השם איסור
הנגיעה מעולם ואם כן אין ראיה מנגיעה אל אכילה .כי על אכילה באמת היא
מצווה ועומדת ונ"ל שורש הענין הוא כך דהשם יתברך ברוך הוא אמר מכל עץ
הגן אכול תאכל רמז להתורה שהוא עץ החיים .אכול הוא לשון נסתר פירוש
לימוד לשמה דזה הוא השורש ועיקר שהזהיר השם יתברך ברוך הוא ועל כל
פנים אם לא הגעת עדיין ללמוד תורה לשמה .על כל פנים תאכל רוצה לומר
להנאתך תלמוד דהיינו שלא לשמה וזהו תאכל לנוכח ולא תמוש מתורתי .ועץ
הדעת טוב ורע לא תאכל .ממנו דייקא  #רוצה לומר דברי הגשמיות אשר בתוכם
מעורב גם כן טוב דהם הניצוצות הקדושות אשר בכל דבר גשמי .לא תאכל ממנו
פירוש שלא יהיה כוונתך מחומריות ומגשמיות לבד רק מרוחניות שבו היינו
הניצוצי קדושות שבו מזה תאכל .כי ביום אכלך ממנו מות תמות  #פירוש מות
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בעולם הבא בחיים הנצחיים ולשון מות הוא גם כן נסתר רמז לעולם הבא חיים
הנצחיים .תמות בעולם הזה  #והנה חוה שמעה שני מדרגות דהיינו לימוד
התורה באיזה אופן שלומד כנ"ל .וגם העלאת הניצוצות אז הבינה ממילא שיש
עוד מדרגה אחת דהוא הדביקות גמור בבורא יתברך שמו .וזה שאמרו לא תאכל
ממנו ולא תגע בו פירוש נגיעה בעלמא היינו הפסקה בעלמא מהדביקות גם כן לא
תפסוק  #פן תמותון .דהיינו הפסקת מהדביקות שהיא סברה שגם על מדרגה
שלישית דהוא דביקות גם כן נצטוותה  #ובאמת הדביקות ממילא בא על ידי שני
מדריגות הנ"ל שהיא לא היתה עדיין במדרגה הזאת .והנחש דחפה עד שנגעה בו
ואמר כשם שאין מיתה בנגיעה זו פירוש שאין אתה נפסק על ידי זה מדביקות.
כך אין מיתה באכילה פירוש גם אם לא תאכל בכוונה הנ"ל להעלות הרוחניות.
לא מות תמותון .וזהו פירוש בראשית ברא בשביל תורה כו' כנ"ל .ובשביל ישראל
כו' רמז על דביקות בבורא יתברך ויתעלה .שדבוק בו יתברך על ידי שירות
ותשבחות וזה רמז ישראל  #יש"ר  #א"ל ובשביל ביכורים הנקראים ראשית רמז
על מדרגת העלאת ניצוצי קדושות כמ"ש ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' כו'
דהיינו הניצוצות שנפלו למטה תביא בית ה' להעלותם מעפר כנ"ל השם יורנו דרך
האמת לעבדו בשלימות באמת ובתמים אכי"ר:
בראשית ברא פירוש רש"י ז"ל בשביל התורה שנקרא ראשית ובשביל ישראל כו'
נראה לפרש דרש"י ז"ל כיון בדברים האלו להראות אחדותו יתברך שמו שהוא
יחיד בנפלאותיו ובורא אמת .דזה האות וראיה מעמו ישראל הצדיקים אשר אור
שכלם ולבם רחב מאוד במעלות ומדות טובות עד אין קץ אשר עינינו רואין
מעלתם הגדולה מכל האומות והתורה הקדושה אשר נתן להם האל הטוב
ברחמיו שני האלו יתנו עידיהן ויצדקו על רב נוראותיו ונפלאותיו אשר ברא עולמו
לבדו בלי עזר וסיוע בלעדו עד"ש שלשה מעידין זה על זה הקדוש ברוך הוא
ותורה וישראל וזהו שמע ישראל ה' רמז שמע על התורה כי שמע היא התורה
ששמענו מפיו יתברך וישראל הם עדות על השם שהוא היוצר הוא הבורא ולזה
כיוון רש"י גם כן באומרו בשביל התורה ובשביל ישראל לומר ששני אלו הם ראיה
על בראשית וק"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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