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  פרשת עקב-ספר נועם אלימלך 
דהנה האדם צריך ללמוד תורה לשמה ולהסתכל תמיד על 

בתוך לימודו איזה פניה להתפאר בפני הפניה אם יבא לו 
שום אדם וכיוצא בהם אזי ישבר כח הפניה הזאת ואז 
כשיתנהגו כך יתן לו השם יתברך שיבא לידי מחשבות 

פירוש כשתסתכלו על ' טהורות וזהו והיה עקב תשמעון כו
# ל "ל והיינו כנ"י ז"אותן הדברים שאדם דש בעקביו כפירש

תזכו לבא לידי מחשבות ושמרתם רוצה לומר על ידי זה 
 טהורות שזה נקרא בשם שמירה

נראה לפרש דהנה האדם צריך ללמוד תורה '  כואו יאמר והיה עקב תשמעון
לשמה ולהסתכל תמיד על הפניה אם יבא לו בתוך לימודו איזה פניה להתפאר בפני 
שום אדם וכיוצא בהם אזי ישבר כח הפניה הזאת ואז כשיתנהגו כך יתן לו השם 

פירוש כשתסתכלו על '  שיבא לידי מחשבות טהורות וזהו והיה עקב תשמעון כויתברך
ושמרתם רוצה לומר על # ל "ל והיינו כנ"י ז"אותן הדברים שאדם דש בעקביו כפירש

ידי זה תזכו לבא לידי מחשבות טהורות שזה נקרא בשם שמירה כמו שכתוב ואביו 
וביום ' את השמים כו' עשה הועשיתם אותם דהנה כתיב ששת ימים # שמר את הדבר 

ש ששת "השביעי שבת וינפש נמצא ימי החול נקראים אצל השם יתברך עשייה כמ
ויום השביעי דהיינו הקדושה הוא הנפש הרוחניות והיינו שבת וינפש # ימים עשה 

. רוצה לומר שנתן והכניס השם יתברך נפש בתוך השבת דהיינו הקדושה והדביקות
מרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת דהיינו השמירה ואצלינו נאמר בהיפך וש

ל שיהיה "והמחשבה והדביקות שיש לנו בשבת הוא נחשב לעשייה וזהו ושמרתם כנ
לכם מחשבה טהורה ועשיתם אותם שזה נחשב אצליכם עשייה שאתם עושים בזה 

' משומרים לבוקר כו' וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום נפשי לד. עשייה שלימה
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שהם כנגד שלש עולמות . נה השם יתברך נתן בתוכנו בגופנו נפש רוח ונשמהדה
דהיינו עולם המלאכים ועולם הגלגלים ועולם השפל דהיינו הנשמה היא כנגד עולם 
המלאכים שהם כולם דבקים בדבקות גדול ואין להם שום מחשבה אחרת רק רצונם 

 סיבת עשייה אחרת רק וחשקם תמיד לדבק אל הבורא יתברך כך הנשמה אין לה שום
# רצונה וחשקה לדבק בהבורא ברוך הוא יתעלה ותמיד שומרת ומצפה על זאת 

והרוח הוא כנגד עולם הגלגלים שעל ידיהם ניתן כח והשפעה לדומם צומח חי מדבר כן 
והנפש הוא כנגד עולם השפלי # על ידי הרוח שבאדם הוא שואב השפעה למטה 

והנשמה והרוח שניהם # אווה לדברים גשמיים שבנפש יש גם כן נפש הבהמות המת
' ואמר דוד המלך עליו השלום נפשי לה# שומרים ומצפים אל הקדושה והדביקות 

שהיה מתפלל שיבא אל הבחינה הזאת שגם נפשו לא יתאוה לשום דבר רק לדבק 
להקדושה כמו הנשמה והרוח שהם שומרים תמיד ומצפים אל הבוקר דהיינו הקדושה 

# חסדים הנקראים בוקר כמו כן תתאווה נפשו לזאת ומי יגרום לי זאת והדביקות וה
' שומרים לבוקר הם הנשמה והרוח יכריחו ויביאו גם הנפש להיות כמותם בלתי לד
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