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ספר נועם אלימלך  -פרשת קרח
שיכניס את הוא דהיינו הקדוש ברוך הוא
נקרא הוא את עבודת אוהל מועד פירוש
בתוך התורה דהיינו תורה לשמה
ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד  #נראה דהנה התורה נקרא אוהל מועד
ואמר להם ועבד הלוי דהיינו יעבוד להשם יתברך שיכניס את הוא דהיינו הקדוש ברוך
הוא נקרא הוא את עבודת אוהל מועד פירוש בתוך התורה דהיינו תורה לשמה .והם
ישאו את עונם חוקת עולם לדורותיכם פירוש שיהיה צדיק גמור ושלם שלא יבא לעולם
חטא על ידו רק זה שירד ממדריגתו קצת דהיינו מעולמות עליונים שהם אצלו חק
ודירה קבוע לדורותיכם לשון דירה  #כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה
רוצה לומר דהצדיק צריך להיות במדריגה זו להרים הקדושה  #מעשר ניצוצי קדושות
הקדושה  #על כן בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה פירוש שלא יהיה נחלתו למטה
בעולם השפל רק בעולמות עליונים וק"ל ונהשב לכם תרומתכם כי שכר הוא לכם חלף
עבודתכם פירוש כי במשנה פרקי אבות יש מעשרות סייג לעושר נדרים סייג לפרישות
כו' ויש לדקדק הלא התנא כוונתו במשנה זו להורות לנו דרכי ה' איך להתנהג ולעשות
גדרים לעבודת הבורא ולמה לו ליתן לנו עצה איך להתעשר באמרו מעשרות סייג
לעושר .המשמעות הוא שהעצה הוא בשביל קיום העושר ואמר שהמעשר הוא גדר
לקיום העושר  #ונראה כי האדם ביותר צריך לקדש עצמו במאכל ובמשתה ובממון
יותר מן התורה או תפלה כי שם אין היצר הרע כל כך שולט מחמת שהוא עוסק בדבר
קדושה אבל בתאוות הגשמיות שהיצר הרע מצוי מאוד צריך פרישות יתירה שלא לבא
ח"ו אל התגברות התאווה וגם בממון צריך לקדש עצמו מאוד שיהיה משאו ומתנו
באמונה ולשם שמים כדי שלא יהיה ח"ו עושר שמור לבעליו לרעתו  #לזה אמר התנא
מעשרות סייג לעושר פירוש שאתה צריך לקדש עצמך כל כך בממונך עד שהמעשרות
לא יהיה כי אם סייג אל העושר .והעושר יהיה עיקר הקדושה יותר מקדושת מעשר
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ולזה הכיון הוא בכאן בפסוק ונחשב לכם כו' פירוש שהקדוש ברוך הוא אומר אל
הצדיק המקדש עצמו במאכליו בקדושה שכמו כן יקדש עצמו אל התורה ותפלה כמו
אל הגשמיות ותרומתכם הוא רמז לדברי קדושה מלשון התרוממות  #וזהו כתבואה מן
הגורן וכמלאה כו' כי שכר הוא כו' פירוש כי אצליכם אין חילוק בין תורה או תפלה או
אכילה ושתיה הכל הוא אצליכם עבודת הבורא ואינו אלא חילוף מעבודה לעבודה וזהו
חלף עבודתכם וק"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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