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ספר נועם אלימלך פרשת שלח
ואמר הכתוב איך הדרך לבא אל לימוד תורה לשמה
ליראה את השם ומפרש ועשו להם ציצית על כנפי
בגדיהם  #פירוש שישגיח על עבירות שאדם דש בעקביו
שישמור עצמו מכעס ומחנופה משקרים ורכילות ולשון
הרע משנאה מקנאה מתחרות מגאות מפניות

מהסתכלות בנשים מדברים בטלים מחמדת
ממון שאינו של יושר וכן בכל דבר ודבר ישגיח
על עצמו בעינא פקיחא.
ואז כאשר ילמוד או יעסוק באיזה חכמה מחכמת אלקות
יאיר לו אור תורתו וילמדהו דרכי השם והשגות אמיתותו
יתברך שמו ויתעלה  #וציצית הוא מלשון מציץ מן
החרכים  #בגדיהם לשון בגידה יסתכל עליהם וינצל מכל
וכל מהם אז טוב לו בזה ובבא אמן כן יהי רצון
וכי תשגו ולא תעשו כו' אשר דבר ד' אל משה כו' אליכם ביד משה
כו' והלאה לדורותיכם עד סוף הפרשה רבו הדקדוקים בשינוי לשונות זה מזה  #אך
נראה לפרש דתשגו הוא מלשון השגה שאדם משיג בשכלו הזך איזה דבר והכתוב
מלמדנו איך שיהיה השגתינו בחכמתינו ובתורתינו הקדושה רק להשיג אמיתת יראת
הבורא ברוך הוא ואל יהיה השגתינו חלילה להתנשאות בו  #כי השם הטוב ברחמיו
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השפיע בטובתו וחסדו לנו עמו הקדוש חכמה בינה ודעת להשכיל דבר דבר על אופניו
וענין ההשגה היא טבעיות בכל אחד שישיג בשכלו כל מה שירצה כן הטביע הבורא
באדם בעת המציאו שישיג בכל מה שיעסוק הן בתורה והן ביראה ובמצות ומעשים
טובים ובשאר חכמות  #והאדם הצדיק הרוצה לזכך נפשו ולהעלותה לדבקה בבורא
יתברך שמו הוא מניח מחשבת העולם הזה ותענוגיו ועוסק הכל במחשבתו ומעשיו
ולימודו הכל כדי כוונתו להשיג אמיתת עבדות הבורא באהבה ויראה השלימה מכל סיג
ופסולת ולעשות מצות ד' בהתלהבות גדול כאשר דבר השם יתברך המצות אל משה
מתוך האש כי אש אכלה הוא ונתן לנו תורתו גם כן מתוך האש למען נלמד עשות
מצוותיו באש התלהבת וחשק גדול וכן הוא עבודת ד' באמת לעשות התורה והמצוה
כנתינתה מפי הגבורה באש שלהבת יה .וכמו שקבל משה מפי הגבורה בהתלהבות
יראה ואהבה גדולה כן היושר שאנחנו נעשה כמוהו למצותינו  #אלא שמשה רבינו עליו
השלום שמע מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ואנחנו קבלנו ממשה בוודאי לא היה יכול
משה לדבר אלינו באש ההיא כאשר שמע מפי הגבורה ואם כן עלינו על כל פנים מוטל
לעשות כמו שקבלנו מפי משה באופן ההיא וכן יש עוד אופן הקל מזה והיינו אינו דומה
אותה מצוה אשר צוה משה לעשות בעת ההיא בודאי היו מחויבין לעשותה כאשר צום
בכל היותר טוב ונכון  #אבל אשר פקד משה לעשות לדורות הבאים אחריו בודאי לא
היה אפשר להכניס בלבם האש היראה ההיא שהיה בשעת הציוי מפי משה עצמו ואף
על פי כן על כל פנים צריך לעשותה ביראה ואהבה גדולה כל אדם לפי השגתו והעיקר
שיראה האדם שיהיה כל השגותינו לעבודת הבורא  #וזהו וכי תשגו כנ"ל שיהיה לכם
השגה כפי הטבע כנ"ל אך ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר ד' אל משה.
כלומר שלא תעשו המצוה במדריגה הזאת באהבה והתלהבות אש כאשר דבר ה' אל
משה  #ולא זו אלא על כל פנים היה לכם לעשות במדריגה כאשר דבר ה' אליכם ביד
משה פירוש ששמעתם על ידי משה שזה בלתי אפשרי שיהיה הדבור של משה
לישראל במדריגה זו כאשר היה הדיבור שיצא מפי ה' אל משה .אזי על כל פנים תעשו
באופן זה דהיינו מן היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם רוצה לומר על כל פנים
תכניסו כל מחשבותיכם ומגמותיכם כפי השגותיכם בכל יכולתכם במדריגה זאת.
כאשר צוה ה' כו' לדורותיכם כנ"ל .או יאמר מן היום פירוש על כל פנים תראו לשאוב
ולקבל התעוררות קדושה מאותו יום שנתקדש מכבר בקדושה רבה כאשר אנו רואים
הימים טובים ושבתות וראש חודש שנתוסף קדושה באדם מחמת שהיום גורם כן כל
יום שציוה בו השם יתברך ברוך הוא איזה מצוה אזי נתקדש אותו יום בתוספות
קדושה מחמת המצוה הזאת וגורם בהגיע היום הזה נתעורר גם כן קדושה באדם
ואמר הכתוב על כל פנים תראו שתהיו כלי מוכשר לקבל קדושה על ידי התעוררות
היום .וזהו מן היום כו' .והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה דעיני העדה הם
הראשים המנהיגים את העם המה נקראים עיני העדה ואמר הכתוב אם ח"ו עיני
העדה הם הראשים הולכים בדרך לא טוב דעיקר תולה בהם כדרך שאמרו כלה
שעיניה יפות כל גופה אין צריך בדיקה הכתוב מבשר ועשו כל העדה פירוש השם
יתברך ברוב רחמיו וחסדיו ירחם על עמו ישראל ויעמוד להם צדיקים גדולים הנקראים
כל העדה מטעם שהם דואגים תמיד על כללות ישראל ומתפללים עליהם בכל עת
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והצדיקים ההם מעוררים רחמים וממתיקים כל הדינים מעל ישראל ומהפכים לרחמים.
וזהו ועשו כל העדה פר בן בקר פר הוא רמז לדינים עושים מהם בן בקר דהיינו רחמים
וחסדים מלשון בוקר  #אחד לעולה רוצה לומר שמעלים הכל אל אחדות גמור  #לריח
ניחוח לד' שיהא נחת רוח לפניו יתברך שמו ויתעלה ומנחתו ונסכו כמשפט  #דאיתא
אליהו נענה בתפלת המנחה והטעם נראה שהוא מחמת שאז יוצאים הדינים משורשם
והצדיק הרואה זאת ממתיקם לרחמים על ידי תפלתו שמתפלל אז ושופך את לבו
במנחתו כמים הנשפכין ומתנסכין וזה חביב מאד לפניו יתברך ולכן נענה בתפלת
המנחה .וזהו ומנחתו פירוש תפלת המנחה שלו ונסכו .רוצה לומר מה ששופך ומנסך
לבו על ידי זה הוא ממתיק הדינים .כמשפט פירוש כפי העת והזמן שרואה הצדיק
הדינים יוצאים שלא כל העתים שוות בעת צאת הדינים שלפעמים יוצאים בהתגברות
גדול ואז צריך הצדיק להוסיף יקר תפארת תפלתו הטהור באהבה רבה ויראה גדולה
למען המתיקם ולפעמים לא כל כך בהתגברות כפי העת והזמן כן הצדיק מתפלל
להפכם לרחמים גדולים וזהו כמשפט .ושעיר עיזים אחד לחטאת דאיתא הטעם של
שעיר המשתלח היה כדי ליתן חלק לסטרא אחרא שלא יקטרג על ישראל כידוע .וזה
רמז שעיר עיזים שגם הצדיק הגמור שהוא כל העדה כנ"ל צריך גם כן להניח יניקה
קצת לסטרא אחרא כדי שלא יקטרג עליו .וזהו לחט"ת חסר א' רמז שח"ו אינו פוגם
באל"ף פירוש באחדות על ידי חטאו כי שגגה היא והשם אנה לידו מטעם הנ"ל וכפר
הכהן כו' ונסלח להם כפשוטו  #והם הביאו את קרבנם רוצה לומר אין נדנוד חטאם
מעכב אותם להביא קרבנם אשה לה' אש קדושתם מקריבים לפניו יתברך שמו
וחטאתם לפני ה' על שגגתם פירוש שהכתוב מפרש בשבח הצדיקים לאמר ראה הגם
שחטא שגגתם קל מאד בנדנוד חטא דקה מן הדקה אף על פי כן הם חושבים תמיד
שחטאו גדול מאד יותר מעל שגגתם  #ונסלח לכל עדת בני ישראל  #רוצה לומר על
ידי זה גורמים סליחה לכל ישראל .ואם נפש אחת תחטא בשגגה .כבר פירשתי
בפרשת בהעלותך על פירוש איש כי יהיה טמא לנפש  #שזה רמז על הצדיק הגדול
שאין בו שום חטא ודופי כי אם מחמת חטא אדם הראשון ע"ש  #והפירוש גם כאן כך
ואם נפש כו' רוצה לומר שהצדיק הזה ידמה בעיניו שתטא ובאמת אינו חטא רק
בשגגה בא לידו שאלקים אנה לידו כנ"ל .וכפר הכהן רוצה לומר השם יתברך נקרא
כהן הוא מכפר על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני ד' רוצה לומר שזה החטא אינו
אלא לפני ד' פירוש שמה' היתה זאת לו לכפר עליו פירושו כמו לחפות עליו מפני
המקטרג וכנ"ל  #ונסלח לו שהסליחה היא שהחטא נמחק לגמרי כאלו לא היה  #ואמר
הכתוב האזרח כו' דהנה יש צדיק אשר כבר תיקן את מעשיו והוא זך וצלול ונקרא
בשם אזרח ע"ש שנתיישן בצדקו והצדיק כזה אין צריך שום סיגוף ואפילו שום תנועה
בתפלה שהוא מתפלל כבר תפלתו בנחת ובשתיקה ונשמע קולו בשמי מרום  #ולגר
הגר זה רמז להצדיק שצריך עדיין חיזוק ואימוץ רב שמתחזק ומאתמץ בכל כחו
ותנועותיו ומפקפק כל חוליות שבשדרתו בתפלתו ובלימודו וזה נקרא בשם גר הבא
לטהר עצמו בעבודת השם יתברך בשלימות  #תורה אחת יהיה לכם רוצה לומר הן
הצדיק השלם והן הצדיק הזה שניהם חביבים מאד לפני השם יתברך מאחר שהוא
בוחן לב וחוקר כליות שכל כוונתו לשמו הגדול ומשעבד כל גופו וכחו ומחשבתו להשם
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יתברך ברוך הוא  #והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר  #פירוש אבל
הנפש אשר ידבר בזדון דברי חירופים וגידופים על הצדיקים הנ"ל הן מן האזרח והן מן
הגר  #את ה' הוא מגדף  #רוצה לומר שנחשב כאלו דבר על השם יתברך כביכול.
ונכרתה כו' ואת מצותו הפר הכרת תכרת  #פירוש שיש ב' עניני כרת  #דאיתא בגמרא
יכול יכרת ממקום זה וילך למקום אחר תלמיד לומר כו' נמצא ההוא אמינא היה שיכרת
ממקום למקום  #ובאמת הוא כך גם כן ושניהם דברי אלקים חיים ההוא אמינא
והמסקנה שהכתוב מדבר מב' עניני חוטאים  #דהיינו האחד כפשוטו מגדף עבודה זרה
ממש  #והשני הוא המדבר על הצדיקים ופוער פיו עליהם בחירופיהם וגידופיהם אשר
נחשב בעיני הבורא יתברך שמו כאלו מדבר עליו כביכול ברוך הוא ולזה כפל הכתוב
הכרת תכרת לרמוז על ב' עניני כרת הנ"ל שהם על עבודה זרה ממש כהמסקנא של
הגמרא ועל שהוא מבזה הצדיקים שאין זה אלא מגבה לבו לכן יכרת ממקום למקום
ויהיה גולה נע ונד בארץ אז יכנע לבבו הערל ויכיר מעלת הצדיקים העובדים ה' באמת
 #נחזור לענינינו דעיקר הלימוד התורה והמצוה הוא כדי להשיג עבודת השם באמת
ביראה ואהבה שלימה בלי שום סיג ופסולת  #ואמר הכתוב הראיה לזה איך לא טוב
הדבר שילמוד תורה להתנשאות בה הא ראיה ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש כו'
שחטאו היה שקיצץ בנטיעות וזה היה מחמת לימוד תורה שלא לשמה הביא המכשלה
הזאת תחת ידו ולכן עונשו היה רגום אותו באבנים כו' שהאותיות נקרא אבנים
כדאיתא בספר יצירה  #וזה היה מדה כנגד מדה מחמת שלמד תורה שלא לשמה היה
מיתתו ברגימת אבנים המרומזים באותיות ודווקא מחוץ למחנה כלומר חוץ למחנה
שכינה ע"ש שלא היה תורתו פורחות לעילא  #ואמר הכתוב איך הדרך לבא אל לימוד
תורה לשמה ליראה את השם ומפרש ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם  #פירוש
שישגיח על עבירות שאדם דש בעקביו שישמור עצמו מכעס ומחנופה משקרים
ורכילות ולשון הרע משנאה מקנאה מתחרות מגאות מפניות מהסתכלות בנשים
מדברים בטלים מחמדת ממון שאינו של יושר וכן בכל דבר ודבר ישגיח על עצמו
בעינא פקיחא .ואז כאשר ילמוד או יעסוק באיזה חכמה מחכמת אלקות יאיר לו אור
תורתו וילמדהו דרכי השם והשגות אמיתותו יתברך שמו ויתעלה  #וציצית הוא מלשון
מציץ מן החרכים  #בגדיהם לשון בגידה יסתכל עליהם וינצל מכל וכל מהם אז טוב לו
בזה ובבא אמן כן יהי רצון:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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