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ספר נועם אלימלך פרשת שמות
כי הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה פירוש שזוכה
לפעול דברים הרבה להטיב ולהשפיע ולבטל גזירות רעות
 ...ונחזור לענינינו דהצדיק שהוא במדריגה לבטל כל הרעות והשפלות מישראל הוא
על ידי שמעלה את הדבר עד החכמה ונעשה אין וזהו דאמרינן בגמרא אחות לנו קטנה
זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד והיינו כנ"ל כי הלומד תורה לשמה זוכה
לדברים הרבה פירוש שזוכה לפעול דברים הרבה להטיב ולהשפיע ולבטל גזירות
רעות ושפלות ועילם לא זכתה ללמד דהיינו להטיב לאחרים וזהו אחות לנו קטנה זו
עילם שהיה לימודם בקטנות .ושדים אין לה שלא היתה יכולה להשפיע לאחרים ואמר
שלמה המלך עליו השלום מה נעשה לאחותינו פירוש שאנחנו צריכין לעשות את
אחותינו דהיינו לימודינו עד שיעלה למדרגת מ"ה דהיינו חכמה .ביום שידובר בה
פירוש כשאנו צריכין לדבר לפעול איזה דבר ידובר בה באותה מדרגה וזה שאמר משה
רבינו עליו השלום ואנחנו מ"ה כי תלינו עלינו דהיינו שהוא היה מדבר עמהם למטה
וכוונתו היה אף כי תלינו עלינו אנחנו יכולים להביא אותו הדבר עד מדרגת מ"ה ונמצא
שם בטל ומבוטל ונעשה אין וזהו ותתצב אחותו זהו שנאמר אמור לחכמה אחותי את
פירוש שתהיה במדריגה זו להעלות התורה עד החכמה .מרחוק דכתיב מרחוק ד' נ"ל
פירוש על ידי זה הוא בא לאותו המדרגה הנ"ל על ידי שידאג תמיד ומחשב שעדיין ד'
רחוק ממנו ומחמת זה הוא מוסיף והולך בקדושה יתירה .לדעת מה יעשה לו דהצדיק
שרוצה לבטל ומעלה אותו דבר עד מדרגת חכמה צריך מתחילה להעלות עד מדרגת
דעת ומדעת לחכמה וזהו דעת קנה הכל קנה דהצדיק נקרא הכל שהוא כללות ישראל
להשפיע להם והיינו דעת כשבא למדרגת דעת הכל קנה פירוש הצדיק הנקרא כל קנה
הכל רוצה לומר שפועל ועושה הכל וזהו לדעת מ"ה פירוש כשמעלה את דבריו עד
דעת ומדעת לחכמה הנקרא מ"ה .אז יעשה לו הכל מה שחשקה נפשו ורצונו והבן:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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