
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
אֹמר ר ה' ֶאל ֹמֶשה לֵּ יו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהנֵֹּרת ֶאל מּול ְפנֵּי ַהְמנֹו ַוְיַדבֵּ לָּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרתָּ אֵּ ירּו ַדבֵּ ה יָּאי רָּ

ְבַעת ַהנֵּרֹות    שי

 

 נרות צריכים להאיר לכיוון הנר המרכזי".רש"י: "כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, ולכן ה

" )שבת כ"ב ע"ב(, הרי צריך? הוא לאורה וכיוזו פליאה גדולה: כי מי יעלה על דעתו שהשם יתברך יישאל עליו "

 ?!בזמן הליכת ב"י במדבר הקב"ה בכבודו ובעצמו האיר את דרכם.  הקב"ה זקוק לאור הגשמי פלא

אליה וקוץ בה, עם קבלת השכר אנו עלולים לחוש באותה בושה  . אולםלהיטיב לנבראים –תכלית הבריאה 

 הנקראת "נהמא דכיסופא", כלומר מקבלים שכר ולא נותנים דבר לצורך כך.

הנה כי כן, תכלית המצוות וכוונתן היא לחנך את הנבראים לחיות למען זולתם באופן קיצוני, עד שנגיע לאהבת 

את הטבתו יתברך, יהיה זה למען הסב לו יתברך נחת רוח ולא אלקים ואדם באופן מוחלט. ואז כאשר נקבל 

לתועלת עצמינו, שבזה תהיה הנאתנו מושלמת, מטעם שלא תהיה בה שום בושה. כי שורש הבושה הוא בהיות 

 האדם עסוק במילוי תאוותיו שלו.

וכל לקבל שפע ועוד: אם אכן כוונתנו תהיה להשפיע טובה בעולם ולהשיג שלמות במתנות המלך, אזי רק אז נ

והארה אלוקיים לאין שיעור. אך אם חלילה יהודי מקבל את ההארה האלוקית על מנת לקבל את השובע והעידון  

 .מכבה את התענוג –בסופו של דבר  –אזי השביעה למען עצמו והנאתו, 

י תורתו על ידי מנורת הזהב ואורה היא הרמז לאור אשר מתגלה בתחתונים. אנו, עובדי ה', מקימי מצוותיו ולומד

 התעוררותנו למטה, מעוררים את הלמעלה, ועל ידי מצוותינו ממשיכים שפע מן העליונים.

 –תקבלו, לא תתנו  –אך בל נטעה לחשוב שהקב"ה משפיע שפע עלינו רק בתנאים מסוימים, בבחינת "אם תתנו 

ותינו, אלא שהמצוות נועדו לא תקבלו". חלילה וחלילה. הקב"ה יכול להשפיע אין סוף מטובו, גם מבלי מצו

 צריך?" הוא לאורה "וכי עבורנו, כדי שנתחנך בהן לרצות להשפיע. וזו בעצם שאלת הגמרא

 האזי עשית את הבורא והשפעתו תלוי ם טובים כדי להשפיע. שאם תאמר כךהשם יתברך לא נזקק למעשי

 במעשי התחתונים, וזאת לא ניתן להיאמר.

 

היינו, שבאמת ה' הוא הפועל,  ,)שבת כ"ב (בישראל" שורה שהשכינה לםעו לבאי היא "עדות וזהו שאמר

 היה שממנה מערבי, נר זהו עדות? "מהי הוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים, אפילו בלי עבודתנו.

)שם(. פירוש: "אם ההטבה תלויה במעשה ידינו, אז הנר המערבי לא צריך להאיר יותר מסיים" היה ובה מדליק

שנותנים בו, אלא לפי מעשינו, ולכן הוא מאיר יותר מכמות השמן שנותנים בו, שזה מראה שה' נותן  מכפי השמן

 לנו לא לפי מעשינו דווקא.  נפלאים ועמוקים הדברים עד מאד.

 )מתוך ברכת שלום(

  

 פנינה לשבת
 זתשע" בהעלותךפרשת 

 



 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
להתפלל בשביל גופו או  צטערלהמהצמצום הגדול של אהבה עצמית, אסור לו לאדם  להיטהרכדי 

בצרת חבירו או בצרתו עצמו, ועל כן  המצטערהפרטי. כי אין לך מכשיר יותר גדול להרגשת אהבה מ

בצרתו עצמו. כי ירבה ויחזק בזה מדת האהבה עצמית. אכן אם יש לו צער עצמי, ידמה  להצטעראסור 

 כנה על אהבה אמיתית.הזה ה רואז יהיה הצע ו כי כל בבי העולם המה בצער הזה.ברוח

 )פרט באחדות הבריאה - האדם –מאמר ל'א  –מאמרי הסולם  -הרב יהודה ליב אשלג  (

ְבתָּ "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך", "ְוָאהַ  :אנחנו מצווים במקומות רבים על ידי התורה להפעיל את כוח האהבה שבנו, כגון

ל ַנְפְש -ֵאת ה' א   ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ יִּיֶתם ְבֶאֶרץ".ֹלֶהיָך ְבכָּ ים ה  י ֵגרִּ ל ְמֹאֶדָך", "ַוֲאַהְבֶתם ֶאת ַהֵגר כִּ נשאלת שאלה  ָך ּוְבכָּ

ב, איך יתכן שהתורה תצווה הועימות וטוב של החיבור עם הדבר האאם אהבה היא הרגש של נ :והיא ידועה

סית? הרי אהוב מוזיקה קלהאם אני יכול לצוות את חברי לא :תנו דבר שהוא לגמרי מסור ללב? על דרך משלוא

בנו מדייק ומסביר )במאמר השלום( זה דבר שיכול להגיע אליו רק מהתעוררות של השתוקקות עצמית!  אך ר

אהבת זולתו בשם , לפיכך ראוי להגדיר השפעות טובות לזולתשחלק המעשה של אהבת זולתו הוא ענין "

. במילים אחרות, אהבה "לא לשכוח את הכוונה, המוכשר ביותר לתוכנה המכוון להבטיח לנו שהשפעה לזולתו

הרצוי. ולכן לא כל נתינה  השפעשל ההשפעה טוב לזולת. והשפעה היא מילוי הרצון על ידי  המעשההיא 

תו! וכך מובן וואולי אפילו יעצבן א ,כי אם אני נותן לחברי דבר שאינו רוצה, זה לא יגרום לו טוב .נקראת אהבה

המתחילה בהרגשת הצורך של המקבל וממשיכה במילוי אותו צורך. באופן  ולהפעלנו שאהבה אינה רגש אלא 

חש צער כל עוד הם לא הוא ועליהם  ,ואת הצרכים שלומרגיש רק את עצמו הוא  ,טבעי כשהאדם נולד

הבסיס של האהבה העצמית הטבעית החשה את  הכי הצער הוא בשורשו רצון שאינו מתמלא. וז .מתמלאים

ר את היכולת של הרגשת הצער של עצמו יגת למלאו תדיר. כל העבודה של האדם היא להמהצער של עצמו ודוא

". אבל לאדם יכולת מוגבלת של כָּמֹוָךת המצווה של "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך אלהרגשת צערו של הזולת כדי שיוכל לקיים 

גם  טהזולת, ומכאן ימעהוא ימעט בהרגשת הצער של  ,הפעלה של רגש זה. ואם הוא רובו עסוק בצער של עצמו

הבה העצמית! ורמזו על כן הבת הזולת טמון בהפחתת האא באהבה. ולכן מסביר לנו רבנו כאן שהסוד של 

 בגמרא: 

מחורבנה של ירושלים; אם מלאה זו חרבה זו, ואם מלאה זו חרבה זו". הקדושה )אהבת  אלא נתמלאה צור אל"

 חות הנפש. וכל אחד ניזון מהיחלשותו של השני.כו םתוהזולת( והטומאה )אהבה עצמית( יונקים מא
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 הדרך להשיג את רוח הקודש
 (סף בלו)יו

 
 

יו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהנֵ פרשת השבוע הפרושה לפנינו היא פרשת בהעלותך ופותחת בפסוק  ֹרת ֶאל :"ַדֵבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ

בְ  ירּו שִּ ה יָּאִּ ְך"בתבות "ְבַהֲעֹלְתָך" אונקלוס מתרגם את התבה  ַעת ַהֵנרֹות")במדבר ח, ב(מּול ְפֵני ַהְמנֹורָּ קּותָּ ְזַמן ַאְדלָּ  "בי

את שבעת נרות המנורה. רש"י מפרש את צורת הדלקת הנרות:  לעלות להדליקהמרמזים כי אהרון הכהן מצווה 

והמפרש שתהא השלהבת עולה מאליה" על שם שהלהב עולה כתיב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד -"בהעלתך

"כשתדליק את שש הנרות: אל מול פני המנורה. שהוא הקנה האמצעי וזה כשתפנה שלהבת כל אחד   ספורנו מוסיף:

. יגעתי ומצאתי מהששה נרות אל הקנה האמצעי אז: יאירו שבעת הנרות. כל השבעה יאירו וישפיעו אור עליון לישראל"

כי איש הישראלי אשר עולה רוחנית  עלה בתוךזה אותיות  בהעלותךת בשם הפרשה: צרופים המאירים פנים נוספו

בלמוד אורייתא, התורה, נמצא פנימי וכלול בתוך אור חכמת הבורא יתברך. כך גם אהרון הכהן שבעת שעלה להדליק את 

זה אותיות  בתוךה ביהמנורה היה כלול בתוך אוהל מועד ואחר כך גם הכהן הגדול בתוך בית המקדש. ומדוע? כי הת

המרמז כי מי שהוא מתנשא רוחנית נמצא ככהן בבית ה' הוא בית המקדש. רמז נוסף  "ב)י(ת כו")גימטריא הויה(

, אזי "נר ה' נשמת אדם"מתי שאיש ישראלי עולה להדליק את נשמתו כי  "תעלה כב"וגם  תעלה בך"אותיות " בהעלתך

בפניו המאירים למצוא את ניצוצות  עוליםהוא לדבוק בתורת ה' ואז והרצון שבלבו  התלהבותשל הנשמה, מלשון  הלהב

 אותיות הקודש ולכן גם מואר באור חכמת ה' שבתורתו הקדושה. כבאורם של 

מֹות)תורה כא(:רבי נחמן מברסלב מוסיף לרש"י ולספורנו בלקוטי מוהר"ן  יג אֹותֹו ַעל ְיֵדי ַהְקדָּ ם ַמשִּ ַרבֹות  "ֵיש ֵשֶכל ֶשָאדָּ

י ְוֶזה ְמֻכנֶ  'ְוַהֵשֶכל ַהֶזה ְמֻכֶנה ְבֵשם 'ָאחֹור א ַעל ְיֵדי ֶשַפע א לקִּ ה ֶאלָּ מָּ ם ְבלא שּום ַהְקדָּ א ְלָאדָּ ְבֵשם  'ה ְבֵשם 'ֶקֶדםְוֵיש ֵשֶכל ֶשבָּ

י ֶטַבע ַהְתנּועֹו ד ֵמֲחַמת ְתנּוַעת ַהֵשֶכל כִּ ְתַלֲהבּות ַהֵלב נֹולָּ ים. ְוהִּ נִּ יפָּ ירּות ְתנּועֹות ַהֵשֶכל ֵכן מֹולִּ י ְמהִּ יד ֹחם ּוְלפִּ ד ֹחם ת ֶשמֹולִּ

ְשַתֵמש ְבשּום  יְך ְלהִּ רִּ ירּות ֶשֵאין צָּ ְמהִּ ם בִּ ָאדָּ ע לָּ י ֶשַהֵשֶכל נְִּשפָּ א ַעל ְיֵדי ֶשַפע א לקִּ ירּות ַבֵלב נְִּמצָּ ה ַעל ְיֵדי זאת ַהְמהִּ מָּ ַהְקדָּ

"ַשְלֶהֶבת ַהֵלב ע יד ֵמֵאֶליהָּ מִּ ה תָּ רבי נחמן מסביר אחר כך ששפע אלוקי זה רוח הקודש וזה שכל מקיף שמחיה השכל  ֹולָּ

. וכשנשפע המח ברוח הקודש זה יוצר את "עד שאין המח יכול לסובלו"הפנימי במח הנברא. ושכל המקיף גדול כל כך 

בבנו: ברצון, בדמיון וברגש הנברא. ואז אין צורך ואז גם בל התנועה השכלית מחשבתית במח והיא מהירה ויוצרת חם במח

בהקדמות של למוד כי על ידי רוח הקודש ההתלהבות בלב היא טבעית וזה מה שמלבה תמיד את השלהבת לדבוק בבורא 

 יתברך.

אלוקי". "שיקדש את פיו וחוטמו ועיניו ואוזניו והן הן מאירין לו שפע ואיך ניתן להשיג את רוח הקודש? רבי נחמן מסביר:  

. וכך "ופני המנורה הינו שפע אלוקי"שבעת האברים הם כלים לחושים ואלו בראש האדם, והם כנגד שבעת נרות המנורה, 

"ויהיה לשמוע דברי חכמים -. אוזניים"יראת שמיים"-. חוטם"שישמור את עצמו מלהוציא שקר"-מדריך אותנו רבי נחמן: פה

"כי הן הן המעוררין את שפע אלוקי הנ"ל לבוא כי ומסכם רבי נחמן: מראות רע" "ויעצים עיניו -עיניים לו אמונת חכמים".

כלומר לזכות  הפה החוטם העיניים והאוזניים, תלויים במח, והן מעוררין את המח שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים"

 ברוח הקודש.

ם"ְכשֶ  )תורה קעד(בסוף הפרשה מתפלל משה רבינו לרפואת אחותו ורבי נחמן מגלה ָאדָּ ים ַעל הָּ לֹום, גֹוְברִּ ין, ַחס ְושָּ ינִּ ֵאין  ַהדִּ

ְתַפֵלל משֶ  לֹום... ְוֶזהּו ְכֶשהִּ ין, ַחס ְושָּ ינִּ ְתַגְברּו ַהדִּ יר ְשמֹו ֶשלא יִּ ְתַפֵלל ֲעבּורֹו ְלַהְזכִּ ְריָּם לא הִּ ְלַהמִּ לֹום, ַעל מִּ יו ַהשָּ לָּ יר ה ַרֵבנּו,. עָּ ְזכִּ

ּה ַרק ָאַמר תֹו  ְשמָּ ילָּ א ְבתֹוך ְתפִּ ּה ְבֶרֶמז נְִּפלָּ ים ְשמָּ לִּ י ֵכן ֶהע  ּה". ְוַאף ַעל פִּ א נָּא לָּ ם "ֵאל נָּא ְרפָּ יָּא נָּא ְרפָּאְסתָּ יַמְטרִּ  ְריָּםמי  ְבגִּ

ְתַפלְ יֹוֶכֶבד  יר ַעל ַהחֹוֶלה ְכֶשמִּ יך ְלַהְזכִּ רִּ ּה ֶשצָּ מָּ ה ְוֵשם אִּ ש ַהְינּו ֵשם ַהחֹולָּ יר ְבֵפרּוש ְמכּווָּן ַממָּ ה ְלַהְזכִּ צָּ יו ַאך לא רָּ לָּ ין עָּ לִּ

 זכינו בעצה מעולה כדאי לזכורה ולקיימה. ַכַנ"ל".

 בע"ה שנזכה לתקן חושינו בכדי להשיג את פני המנורה היא רוח הקודש ושלהבת לבנו תעלה תמיד אכי"ר. 
 

 
 
 



 בינה פניני
 )אדלר יפעת(

 

ְמַחְתֶכם ּוְבמֹועֲ  יֶכםכֶ ידֵֶּ ּוְביֹום שי ְדשֵּ י חָּ אשֵּ  ...ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ם ּוְברָּ

אלו שבתות. אבל בתורה נאמר: "ושמחת בחגך", ומצוות שמחה בשבת לא  -אומר הספרי: וביום שמחתכם 

 נזכרת בתורה. מדוע אם כן נקראת השבת "יום שמחתכם"?

 :ברהאדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל ה"נתיבות שלום" מונה כמה טעמים לד

 שבת הוא יום הייחוד בין הקב"ה וישראל

ְמרּו ְבֵני" ֵאל ֶאת ְושָּ ת יְִּשרָּ ֵאל ...ַהַשבָּ ם ֵבינִּי ּוֵבין ְבֵני יְִּשרָּ וא ְלֹעלָּ עצם השבת היא האות והייחוד בין   -" אֹות הִּ

 הקב"ה וישראל. השבת היא בחינת נישואין בין הקב"ה וישראל, וזהו עניין יום שמחתכם.

 א יום שמחה ורננה על חסד ה'שבת הו

במזמור שיר ליום השבת שהיו הלווים שרים בבית המקדש השבת כלל אינה מוזכרת. המזמור מתאר את השמחה 

של כל הבריאה בחסדי ה' וכי טוב להודות לה'. מזמור זה מתאים רק ליום השבת שבו אנו מסוגלים להתעלות 

בשבת אנחנו מתרוממים למעלה מעולם התלאות השבת ולראות איך שהבריאה כולה טוב וחסד. ומכיוון ש

 נעשית לנו יום שמחתנו.

 השבת היא מקור השמחה לכל השמחות

כל המאורעות הקדושים שיש במשך השבוע הארתם נמשכת ויורדת בשבת לפני כן. בשבת שובה לפני יום 

ל חג הפסח, וכל בכל הכיפורים יורדת ההארה והנשמה של יום הכיפורים, ובשבת הגדול יורדות ההארות ש

מועדי השנה, כל הארות ומדרגות החג נמשכות ויורדות בשבת הקודמת. וכן כל השעות הנעלות שיש ליהודי 

 באמצע השבוע נמשכות ונשפעות מהשבת שלפניו. 

 השבת היא בחינת עולם הבא וגן עדן

דן אין עלמא דפירודא ושם ה' לוהי( ואילו בעולם הבא ובגן ע-העולם הזה הוא עלמא דפירודא )עולם הפרוד מהא

בטלים, בטל העלמא דפרודא והכל  היצר הרע( -אחד ושמו אחד. וגם בשבת כל כוחות הסט"א )הצד השני 

השמחה הגדולה ביותר היא כאשר ו א בבחינת התיקון הגמוריון שהשבת הובאחדות בבחינת יחוד הגמור. וכי

 ".ום שמחתכםהבריאה באה אל תכליתה ותיקונה הגמור נקראת השבת "י

הנה תכלית מעשה שמים וארץ היא אור השבת, "...אומר בעל הסולם במאמר "לוו עלי ואני פורע" בשמעתי: 

ומעשים טובים. וגמר  רה ומצוותשאור זה צריך לבוא לידי גילוי לתחתונים. והתכלית הזו מתגלה ע"י תו

, היינו בהקדם וררות מלמטה[]התע התיקון נקרא כשהאור הזה יתגלה בשלימותו ע"י אתערותא דלתתא

בחינת שבת הנקראת "מעין עולם הבא", שאור  ם כןטרם גמר התיקון יש ג ה שאין כן. מרה ומצוותתו

ר השבת מאיר בין בפרט ובין בכלל כולו. ואור השבת הזה בא בהקפה, היינו בלי הקדם יגיעה, אלא אח

היגיעה שהיה צריך לתת מקודם שזכה תן וישלם את כל יי ר כךיפרע את כל ההקפות. היינו, שאח כך

יגלה ' יתברך היינו שה ...לאור. וזה פירוש "לוו עלי", היינו, תמשיכו את אור השבת בהקפה, ואני פורע

בהקפה  כל מקוםאת האור הזה, רק שעם ישראל ילוו היינו שימשיכו. ואעפ"י שעדיין אינם ראויים, מ

 . ך"יכולים להמשי

ה רוחנית. השבת שולפת אותנו מעולם הפירוד וההעלם ומכניסה אותנו לבחינת השבת היא המפתח שלנו לעליי

. והחיבור עם הבורא הוא משך יום אחד בשבועל גן עדן, למציאות של חיבור עם הבורא, ל"שוויתי ה' לנגדי תמיד"

 .שמחה ותענוג אינסופיים


