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ספר נועם אלימלך  -פרשת בלק
וירא פינחם דהלומד תורה לשמה נקרא הלימוד הזה
בשם ראיה כי כוונתו בלימודו לראות המצוה הכתובה
בלימוד ההיא למען עשותה  #מה שאין כן הלומד שלא
לשמה כוונתו כדי להקרא רבי  #וזהו וירא פינחם הכתוב
מעיד עליו שתורתו היה לשמה הנקרא בשם ראיה והנה
זמרי היה נשיא שבט מישראל והיה גדול בתורה #
וכאשר ראה פינחם שעשה המעשה ההוא הבין שתורתו
היה שלא לשמה כל מה שלמד ונמצא שלא נברא מתורתו
רק הגוף של התורה ולכך ויקח רמ"ח בידו פירוש את
הרמ"ח אברי הגופיים של זמרי לקח בידו לתקנו
ולהשפיע להם חיות בתוכם
וירא פינחס כו' .ויקח רמח בידו הדקדוק מפורש מה ראה ורש"י הרגיש בזה ע"ש #
ונראה דאיתא בילקוט ראובני וירא פינחם ראה מ"ם חתומה בדם פורחת להב' אותיות
וי"ו תי"ו ונתירא שח"ו שלא יהא מות לכן ויקח רמ"ח פינחם גימט' ר"ח ונטל המ"ם
וחיבר לשמו ונעשה רמ"ח  #ונקדים לפרש עוד פירוש אחד .ואתם הדבקים כו' דהנה
אמרינן וכי אפשר לדבק בקודשא ברוך הוא אלא הדבק במדותיו מה הוא רחום כו'
והנה העולמות נקראים מדות וצריך אדם לדבק עצמו על ידי עשיות המצות בעולמות
ואמנם גם העולמות הם גבוהים מעל גבוה ואי אפשר לדבק בהם כי אם בעשות
המצוה בשלימות  #ולמדו לנו רבותינו איך נתנהג בעשיות המצוה ואמרו מה הוא רחום
דהיינו השם יתברך המטיב לנו הוא הכל מצד הרחמים כמ"ש חז"ל על פסוק מי
הקדימני כו' כלום עשית מעקה אם לא נתתי לך בית וכן בכל מצוה השם יתברך
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מקדים להאדם ואחר כך האדם עושה המצוה .וזהו מה הוא רחום כו' דהיינו בעשותך
המצוה תעשה ברחמים הא כיצד היינו בדביקות גדול במסירות נפש בכל רמ"ח אברים
ובזה אתה מרחם על עצמך ונשמתך כמ"ש ז"ל מה יעשה אדם ויחיה ימות את עצמו
והיינו כמאמרינו במה שהוא ממית עצמו במסירות נפש בעבודתו בזה מחיה עצמו #
וזהו ואתם הדביקים רוצה לומר הוי"ו מוסיף על הענין ראשון היינו כשאתם מדבקים
בהשם יתברך ברוך הוא על ידי המצוות תראו שתהיו גם אתם בהדבקות פירוש
תמסרו עצמכם בכל רמ"ח אברים ותכניסו הכל בהדבקות והנה הדביקות הוא דבר
התבוננת ועיוני בשכל להסיר כל מחשבותיו רק שיהא חושיו ומחשבתו על הדבר הזה
שהוא עושה והוא הנקרא בשם ראיה שרואה בעין השכל להדבק בדבק טוב  #וזהו
וירא פנחם דהיינו בחשבו לעשות המצוה הזאת לנקום נקמת ה' ראה לעשות המצוה
בדביקות גדול  #ויקח רמח דהיינו כל רמ"ח אבריו ומסר נפשו והכניס כל עצמו
בהדביקות וידקור את שניהם ועל ידי זה השיב החימה מעל בני ישראל:
הגוף לבד  #וזהו הפירוש מתוך שלא לשמה בא לשמה פירוש שהתורה היא תבא ליד
הלומד לשמה והוא יתקנה על ידי אברי הנשמה  #וזהו גם כן יכול להיות כיון הפסוק
תפלה לעני כי יעטוף כו' פירוש עני הוא הנקרא העני בדעת ואינו יכול לכווין בתפלתו
ותקנתו שיחבר את עצמו עם הצדיק הגמור המכוין בתפלה והוא יעלה את תפלת העני
עם תפלתו הזכה כי תפלת העני נשארה בלא נשמה והצדיק נותן בה חיות ועל ידי זה
תפלתו עולה:
וזהו תפלה לעני איך יעשה שתקובל תפלתו לרצון ומפרש הכתוב כי יעטוף פירוש
שיתחבר עם הצדיק גמור ויעטוף הוא לשון חיבור וזהו ולפני ה':
ישפוך שיחו פירוש שהצדיק ישפוך את השיחה של העני לפני ד' לקבלה באהבה:
וזהו פירוש גם כאן וירא פינחם דהלומד תורה לשמה נקרא הלימוד הזה בשם ראיה כי
כוונתו בלימודו לראות המצוה הכתובה בלימוד ההיא למען עשותה  #מה שאין כן
הלומד שלא לשמה כוונתו כדי להקרא רבי  #וזהו וירא פינחם הכתוב מעיד עליו
שתורתו היה לשמה הנקרא בשם ראיה והנה זמרי היה נשיא שבט מישראל והיה גדול
בתורה  #וכאשר ראה פינחם שעשה המעשה ההוא הבין שתורתו היה שלא לשמה כל
מה שלמד ונמצא שלא נברא מתורתו רק הגוף של התורה ולכך ויקח רמ"ח בידו
פירוש את הרמ"ח אברי הגופיים של זמרי לקח בידו לתקנו ולהשפיע להם חיות
בתוכם וק"ל:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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