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  ליקוטי שושנה-ספר נועם אלימלך 
 והצדיק הלומד תורה לשמה נקרא חכם בשם זכר

ל " ונראה על פי שדרשו חז את הנולדמשנה איזהו חכם הרואה
ל הפירוש שהשם יתברך גנז "שגנזו לצדיקים י' וירא אלקים את האור כו

את האור לצדיקים שהם יהיו יכולין לדעת על ידי האור הזה דבר שעתיד 
והצדיק הלומד תורה # והנה התורה נקרא חכמה לשון נקיבה # להיות 

י בבלאי טפשאי דקיימי וזהו שאמרו הנ# לשמה נקרא חכם בשם זכר 
ואמר התנא איזהו חכם . מקמי ספר תורה ולא קיימי קמי תלמיד חכם

ל שעל ידי האור שבה יכולין לראות את הנולד מלך "הרואה את הנולד כנ
נראה לפרש בהקדים לפרש זאת קומתך ' אסור ברהטים מה יפית כו

והאדם צריך # דאיתא דתמר יש בו זכרות ונקבות # דמתה לתמר 
תקדש עצמו ממדריגה למדריגה מלמטה למעלה דהיינו לתקן עצמו לה

וזהו זאת קומתך רוצה לומר זה הוא קומתך . במדרגות זכרות ונקבות
ל מה תמר יש "דמתה לתמר רוצה לומר כשהוא דומה לתמר כנ. שלמה

וזהו זכור ושמור בדבור אחד נאמרו רמז גם כן ' # בו זכרות ונקבות כו
נוקבא צריך להיות בדבור אחד דהיינו מהמחשבה לשני מדריגות דוכרא ו

והצדיק הזה הוא יכול להמתיק הדינים # בא אל הדבור ונעשה אחד 
וזהו שמאלו תחת לראשי רוצה לומר כשהשמאל הוא . ולכובשם תחת ידו

כבוש תחת ראשי אז ימיני תחבקני דהיינו שהצדיק הזה הוא בא 
שצריך לעלות ממדריגה אך # למדריגת חיבוק ונשיקין ותענוג העליון 

ל דהיינו מיראה לאהבה ומאהבה לתענוג ושמחה והצדיק "למדריגה כנ
וזהו ולשמחה מה זו עושה רוצה # הזה הוא משפיע לעולם שפע טובה 
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לומר על ידי מדריגת שמחה הוא מתקן את מדרגת מה שעל ידז באים 
אלקיך שואל מעמך רוצה לומר שתתקן מדרגת ' ההשפעות וזהו מה ד

והנה ' # וזה הוא מתקן על ידי יראה ואהבה וזהו כי אם ליראה כומה 
השם יתברך בחר אותנו באהבה ולכאורה בהשם יתברך אין שייך כי אם 

אך מחמת התורה הקדושה שאנו עוסקים בה לשמה השם . תענוג
# יתברך יורד מתענוגו ואוסר עצמו בהתורה ובא יבא אל מדריגת אהבה 

ש ברוך הוא אסור ברהטים דהתורה נקרא וזהו מלך רוצה לומר הקדו
מה יפית ומה נעמת רוצה . רהטים ונמצא יורד ממדריגת תענוג לאהבה

לומר ראה האיך היה טוב ויפה אהבה בתענוגים רוצה לומר שגם כן 
' אור זרוע לצדיק כו# ל "אתה תעשה את שלך ותלך מאהבה לתענוג כנ

אכלו רעים שתו ' ה אכלתי יערי עם דבשי כו"ונקדים לפרש פסוק בש
דהנה התורה הקדושה נמשלה לדבש כמו שנאמר # ושכרו דודים 

וכשהצדיק עוסק בתורה לשמה כדי לייחד שמו ' ומתוקים מדבש וכו
אלקיך אש אוכלה ' הגדול זהו תענוג ואכילה להקדוש ברוך הוא וזהו כי ה

הוא רוצה לומר אכילתו של הקדוש ברוך הוא הוא אש והיא התורה 
 וזהו גם כן את קרבני לחמי לאשי דקרבן שהוא לחמי לאשי הנקרא אש

והנה הדבש מקומו הוא מצוי ביער ואין הנאה . לעסוק בתורה הנקרא אש
מוכנת כי אם מהדבש אבל לא מעצי היער ואומר הקדוש ברוך הוא 
אכלתי יערי עם דבשי דהיינו כשהצדיק עוסק בתורה לשמה הנקרא דבש 

ולעומת # וא הצדיק עם דבשי הוא התורה אזי אכילתי ותענוגי מהיער ה
# וזהו אכילתו ותענוגו # זה יש גם כן להצדיק השפעת קדושה מלעילא 

וזהו אכלו רעים דהצדיק נקרא ריע להקדוש ברוך הוא שהוא גוזר והצדיק 
מבטל ורמז לזה למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך רוצה לומר למען 

שלום בך הוא על כללות ישראל הצדיקים הנקראים אחי ורעי אדברה נא 
ועל . ך"ב אתוון וזהו ב"הנקראים בלשון יחיד וגם משום שנבראו על ידי ך

ידי הצדיק העוסק בתורה יש גם כן השפעה להעולמות העליונים והם 
פ זה יבואר גם כן פסוק אז "וע. נקראים דודים וזהו שתו ושכרו דודים

רוך הוא הוא המנהיג לכל ה ב"דהנה שם הוי' ירננו כל עצי היער לפני ה
העולמות אלא שלא כעולם הזה העולם הבא דהיינו עולמות העליונים 

ה "נקראים עולם הבא מחמת שהצדיק הולך ובא מעולם לעולם ושם הוי
ברוך הוא נקרא ככתיבתו אבל בעולם הזה לא כשאני נכתב אני נקרא 

ם ה ונקרא באדני והצדיק צריך לייחד השני שמות הקדושי"נכתב בי
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ירננו כל עצי # אותיות ' ז ח"ז דהיינו השני שמות הן מנין א"וזהו א. הללו
ל מכניס "היער דהיינו הצדיק הנקרא עצי היער כשמייחד השני שמות כנ

ז "ת א"וזהו אור זרוע ר# בעולמות העליונים ' ומביא רנה וחדוה לפני ה
ל ידי ל וע"דהיינו על ידי אור שהיא התורה הצדיק מייחד השני שמות כנ

זה הוא מזריע ומשפיע בעולמות העליונים ומעילא לתתא הוא גם כן 
 :משפיע לישרי לב שמחה

 )ה בגליון הבא"המשך אי(


