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"בהעלותך" - עבודה 
בכוח עצמו

מתן־תורה היה בעיקר גילוי ונתינת כוח מלמעלה "ואני המתחיל", עד 
מתן־ לאחר  דווקא    לגמרי  זה"  "לעומת  ושלילת  זוהמתן"  ש"פסקה 
ההכנה  אז  היתה  שלכן  עצמם,  בכוח  בני־ישראל  עבודת  החלה  תורה 
למשכן על־ידי עבודת בני־ישראל, "ועשו לי מקדש"  פרשת בהעלותך, 
מבטאת עניין זה של העלאת הנרות — "נר ה' נשמת אדם", באופן של 

"שלהבת עולה מאליה"  משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א. פרשת בהעלותך היא הפרשה הראשונה בתורה 
מזה  תורתנו"2.  מתן  "זמן  אחרי  תמיד1  שקורין 
מובן שלפרשה זו שייכות מיוחדת3 עם מתן־תורה, 

ודווקא עם אחרי מתן־תורה.
מבואר בכמה מקומות ש"בהעלותך את הנרות" 
מבטא את התוכן הכללי של עבודת בני־ישראל את 

הקב"ה:
ה'  "נר   — "נר"  נקראת  יהודי  כל  של  נשמתו4 
כנגד  הם  המנורה  נרות  ]ושבעת  אדם"5  נשמת 
שבעה מדריגות בעבודת ה', כנגד שבעה המידות: 
מתבטאת  היהודי  ועבודת  וכו'[.  יראה  אהבה, 
ה'  ה"נר  את  "להצית"   — הנרות"  את  ב"בהעלותך 
ועל־ ותורה אור"6,  "נר מצווה  נשמת אדם" באור 

והגשמיות  הגוף  את  ותאיר  באורה  תאיר  זה  ידי 
של היהודי עם אור הקדושה והאלוקי של הנשמה, 

1( משא"כ פ' נשא קורין לפעמים בשבת שלפני חג השבועות 
)טואו"ח סתכ"ח(.

התורה  את  ישראל שמשלימין  בכל  הפשוט  "המנהג  ע"פ   )2
בשנה אחת" )רמב"ם הל' תפילה רפי"ג(.

להן  יש  וישב, שהפרשיות  ר"פ  תושב"כ  חלק  ראה של"ה   )3
שייכות להמועדים שבהם קורין בפרשיות אלו.
4( בהבא לקמן — ראה לקו"ת ריש פרשתנו. ובכ"מ.

5( משלי כ,כז.
6( שם ו,כג.

וזה מדגיש איך שכל מציאות היהודי )כולל הגוף 
שהיא  )כמו  כולה"7  זהב  "מנורת  היא  הגשמי( 

בעצם, לפני שמדליקים את המנורה(.
את  )"בהעלותך  היהודי  של  נשמתו  וגילוי 
הנרות"( צריך להיות באופן של "בהעלותך" דווקא, 
שתהא  עד  להדליק  "צריך  מפרש8,  שרש"י  כפי 

שלהבת עולה מאליה", שלא תזדקק ל"מדליק".
שבזה מתבטא עיקר ויסוד עבודת השם — דווקא 
בכוח עצמו9, "עולה מאליה". כידוע שזוהי תכלית 
בריאת האדם וירידת הנשמה בגוף — "אדם לעמל 
ולפעול  לעבוד  ולשמרה"11,  "לעבדה  יולד"10, 
זה להיות "שותף להקב"ה  בכוחו האישי, ועל־ידי 

7( זכריה ד,ב — פסוק בהפטרת בהעלותך.
שבפרש"י  קפא,א(,  שבועות  )מס'  השל"ה  דברי  וידועים   )8
יש "עניינים מופלאים", ובלשון אדה"ז — "יינה של תורה" 
מפרש"י,  חלק  שזה  מכיוון  אבל  שבט(.  כט  יום"  )"היום 
מישראל,  א'  לכל  השייך  מקרא,  של  פשוטו   — שעניינו 
מבון שגם ה"עניינים מופלאים" שייכים לכאו"א בפשטות 

בעבודת ה'.
קונטרס  בארוכה  וראה  ה'ש"ת.  בהעלותך  סד"ה  ראה   )9

משיחת ש"פ בהעלותך תשמ"ט ס"ד ואילך.
10( איוב ה,ז. וראה סנהדרין צט,ב. ד"ה אדם לעמל תרפ"ט.

11( בראשית ב,טו ובראב"ע שם.
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במעשה בראשית"12 ]שטבע האדם הוא, שהתענוג 
האמיתי אצלו הוא כאשר משיג ומחדש באמצעות 
העבודה, ההשתדלות והעמל האישי13, ולא כאשר 

זה באופן של נהמא דכיסופא15]14.
שעניין  תשובה16,  הלכות  ברמב"ם  וכמבואר 
בחירה חופשית ]"רשות17 לכל אדם נתונה אם רצה 
הרשות  צדיק  ולהיות  טובה  לדרך  עצמו  להטות 
ולהיות  רעה  לדרך  עצמו  להטות  רצה  ואם  בידו, 

והוא  הוא  גדול  "עיקר18  כו'"[  בידו  הרשות  רשע 
עמוד התורה והמצווה שנאמר19 ראה נתתי לפניך 
כופה  הקב"ה  שאין  כלומר,  כו',  החיים  את  היום 
או רעה  גוזר עליהן לעשות טובה  ולא  בני־האדם 
אלא הכול מסור לכם כו', חפץ )ה'( להיות האדם 
רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא 
כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו 

הא־ל עושה כל שהאדם יכול לעשות".
זאת אומרת — בסגנון אחר — עבודה באופן של 

"שלהבת עולה מאליה".

והעלאת  שהדלקת  כיוון  להבין:  צריך  אמנם  ב. 
)אהרון  המנורה  מדליק  על־ידי  באה  הנרות 
הכהן(, ולולי הדלקתו, לא תיתכן "שלהבת עולה", 
נשמת  ה'  ד"נר  שההדלקה   — רוחנית  ובעבודה 
אדם" באה מהקב"ה )נר ה'( והוא שולח את הנשמה 
את  לעשות  הכוחות  בכל  "מושבעת"  למטה, 

12( ל' חז"ל — שבת קיט,ב.
13( כמחז"ל אדם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירו )ב"מ 

לח,א(.
14( ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. וראה לקו"ת צו ז,ד.

15( ראה מכתב י"א ניסן תשל"ב.
16( פרק ה. 

17( שם ה"א.
18( ה"ג־ד.

19( ניצבים ל,טו.

העבודה20, וגם לאחרי זה )שעושה את העבודה( 
הרי "הקב"ה עוזרו" )עד ש"אלמלא הקב"ה עוזרו 
אין יכול לו"(21, ויתירה מזו — כדברי חז"ל22 על 
הפסוק23 "מי הקדמני ואשלם", "מי קילס לפני עד 
שלא נתתי לו נשמה כו', מי עשה לי מזוזה עד שלא 
נתתי לו בית וכו'" — ואיך אומרים ש"שלהבת עולה 
מדליק  בכוח  רק  "מאליה",  זה  אין  הרי  מאליה", 

הנר, לולי פעולתו לא היה הנר דולק?

"רשותו  חופשית,  בחירה  לו  יש  שהאדם  והגם 
בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה 
ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל 
עושה כל שהאדם יכול לעשות" — הרי )נוסף לכך 
שזה גופא "נתן לו הא־ל", והקב"ה הוא זה שמדליק 
ליהודי  מסייע  הקב"ה  אדם"(  נשמת  ה'  ה"נר 
בעבודתו בפועל24 — ואיך אפשר לומר שזה נעשה 

באופן של ")שלהבת עולה( מאליה"?
ויש לומר, אחד הביאורים בזה — על־פי הכלל 
ממש"25,  בו  אין  ש"מסייע  דינים(  )בכמה  בהלכה 
דיש לומר שכמו כן הוא גם )בכמה עניינים( בנוגע 
גם  ]אשר  למטה  האדם  בעבודת  מלמעלה  לסיוע 
העבודה של המדליק למעלה, הרי "מגיד26 דבריו 
שהוא  "מה27  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב 

רפ"א(  ללקו"א  והערות  )קיצורים  הצ"צ  כפירוש   )20
דנידה(,  )ספ"ג  כו'"  צדיק  תהי  אותו  ב"משביעים 
הכחות  כל  לו  שמשביעין  שובע,  מלשון  "משביעים" 

הדרושים לעבודתו למטה.
)במדב"ר  ממאחז"ל  ולהעיר  ל,ב.  קידושין  נב,ב.  סוכה   )21

פי"ב, ג( "איני מבקש כו' אלא לפי כוחן".
22( ויק"ר פכ"ז, ב.

23( איוב מא,ג.
24( ובמילא אין זה כמו ידיעתו של הקב"ה, שאינה פועלת על 

האדם העושה )ראה רמב"ם שם ה"ה(.
25( שבת צג,א. ביצה כב,א.

26( תהילים קמז,יט.
27( שמו"ר פ"ל, ט.

החידוש של תורה ומצוות בכלל מתבטא ביכולתה של 
התורה להתלבש ולפעול בעולם הזה הגשמי — תפילין 

בקלף גשמי, ציצית בצמר גשמי וכיוצא בזה
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עושה מצווה לאחרים לעשות"28[:
)בפנימיות  פירושו  ממש"  בו  אין  "מסייע 
־(,  )גשמיות  אינו  והסיוע  שהמסייע  העניינים(, 
שום ממשות )"ממש"(. יהודי מקבל מלמעלה סיוע 
ועזר בעבודתו, עד כדי כך שעצם הדלקת הנשמה 
)נר ה'( נפעל מלמעלה — אבל זה סיוע ברוחניות, 
המשכה רוחנית שאינה מכריחה ממשות בגשמיות 

העולם, ממשות פיזית בעולם29, "אין בו ממש".
— הוא  וממשות העולם  הכוח לפעול בגשמיות 
בעולם  שנמצא  בגוף,  נשמה  האדם,  אצל  דווקא 
הזה הגשמי ויכול לפעול ממשית בגשמיות העולם, 
והאדם יש לו הבחירה לעשות גם ההיפך מהמסייע.

בנשמה  דווקא  ישנו  הבחירה  שכוח  וכידוע 
בגוף30, האפשרות לעניין הבחירה — שיהודי עושה 
מה  ומגלה  עצמו(,  )בכוח  "מאליה"  העבודה  את 
הוא באמת — הוא דווקא בעולם הזה, עולם מלשון 
העלם והסתר31, ודווקא הגשמי — גשמיות העולם, 
שיש לה )בגלוי( ממשות משלה, שמסתירה ומכסה 
האמת של אלוקות וקדושה, ולכן דווקא זה נותן לו 
את האפשרות לשתי הדרכים, "את החיים ואת גו'", 
ועל היהודי לבחור בבחירתו החופשית — "מאליה" 

— את דרך החיים והטוב.
הוא  מקבל  כך,  לידי  יגיע  שיהודי  האפשרות 
ה'  ה"נר  את  לו  ונותן  "מדליק"  אשר  מהקב"ה, 
כוח  מלמעלה  היהודי  מקבל  ובכך  אדם",  נשמת 
הממשי  בעולם  הפעולה  אבל  לעבודתו,  וסיוע 
לבחירתו  ניתנה  בגילוי(  נרגש  לא  אלוקות  )שבו 
של האדם, שהוא בעצמו יבחר להחדיר את הנשמה 

28( ועפ"ז מובן, שהדין ד"מסייע אין בו ממש" נשתלשל מעניין 
הסיוע למעלה.

)מחשבה  יצרתיו"  "בראתיו  בין  המפסיק  "אף"  וע"ד   )29
נשתלשל  שעשיה  אף   — )מעשה(  ו"עשיתיו"  ודיבור( 
לאחרי  שגם  האדם,  בטבע  גם  כנראה  ויצירה.  מבריאה 
הכרח  אין  הנהגתו,  צ"ל  שכן  בשכלו  ומחליט  שמבין 
עבודה  צ"ל  זה  שעל  בפועל,  למעשה  יביא  מצ"ע  שזה 
נשתלשל  שהעשיה  )אף  מאליה  מדיליה,  מיוחדת  ויגיעה 
ממחשבתו ודיבורו(. וראה גם קונטרס משיחת ש"פ בהו"ב 

שנה זו.
שישתלשל  אא"פ  שמרוחניות  בהתהוות,  שהוא  וכפי   )30
והתהוות  השתלשלות(,  ריבוי  לאחרי  )אפילו  גשמיות 
הגשמיות היא דווקא יש מאין )בכח העצמו, ש"הוא לבדו 

בכחו ויכלתו כו'"( — תניא אגה"ק ס"כ )קל, ב((.
31( ראה לקו"ת אמור לח,ב.

בגופו ובחייו הגשמיים, עד כדי כך שתהיה "שלהבת 
עולה מאליה". וכמו כן לגלות איך שהגוף היהודי 
מפריע  ו)אינו  כולה",  זהב  "מנורת  הוא  עצמו 
לנשמה, אלא ־( מסייע לנשמה בעבודתה, ואדרבה 

— על־ידי הגוף מיתוסף עילוי בהנשמה32.

ג. כשם שזה בנוגע לעבודתו של יהודי בעצמו ועם 
עצמו, כך גם בנוגע לפעולותיו של היהודי בעולם.

בכלל,  ומצוות  תורה  החידוש של  בזה מתבטא 
שניתנו דווקא לנשמות בגופים למטה, בעולם הזה 
הגשמי, בהתלבשות בדברים גשמיים )תורה — בדיו 
מדברים  דווקא  שעשויים  ומצוות  וכו',  הקלף  על 
גשמיים — תפילין בקלף גשמי, ציצית בצמר גשמי 
וכיוצא בזה33(: הנשמה כפי שהיא למעלה — עובדת 
ה'  "נר  בתור  הנשמה,  "טבע"  על־פי  הקב"ה  את 
או  מאליה,  זה  אם  לדעת  ואי־אפשר  אדם",  נשמת 
בנשמה  דווקא  הקב"ה;  בה  שהטביע  הטבע  מצד 
חס־ושלום  היפך  להתנהג  האפשרות  ששם  בגוף, 
העבודה   — ובמילא  הבחירה34,  מתגלה  ה',  מרצון 
בכוח עצמו, "מאליה". כולל גם — העבודה לשנות 
 — מצווה  מהם  ולעשות  שבעולם,  גשמיים  דברים 

חפצא של קדושה, חפצא של מצווה.

ד. ויש לומר שזהו עניין "בהעלותך את הנרות" "עד 
שתהא שלהבת עולה מאליה":

הכהן  א(  ישנם:   — בפשטות  המנורה  בהדלקת 
כלל,  ידלקו  לא  זה  ולולי  הנרות,  להדליק  שצריך 
מסייע  )שזה  הנרות  את  להטיב  עליו  לזה  )ונוסף 
להיות  צריכה  ההדלקה  ב(  כו'((.  הלהב  לעליית 
שהפתילה  מאליה",  עולה  שלהבת  "שתהא  באופן 
מאליה35  תדלק  גשמי(  השמן  )על־ידי  הגשמית 
)ולא שהכהן יאחז ויקרב תמיד את האש לנר(; ובזה 
מתבטאת מצוות הדלקת המנורה במשכן ובמקדש: 

32( לקו"ת שלח לז,ד.
33( כידוע שבחירת העצמות היא דווקא בהגוף )ראה בארוכה 
סה"ש תורת־שלום עמ' 120. וראה לקו"ש חכ"ג עמ' 219(, 
ועל־ידי הגוף נתגלה כן גם בהנשמה. ע"ד שהוא בכללות 
העצמות,  כח  נתגלה  הגשמית  שבהתהוות   — ההתהוות 
ואפס  מאין  יש  לברוא  ויכלתו  בכחו  לבדו  "הוא  שדווקא 

המוחלט ממש כו'" )אגה"ק שם(.
34( ראה תניא פ"ד.

35( ראה סה"מ תש"ג ס"ע 81 ואילך.

5
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שלא תהיה אש דלוקה )ביד הכהן( אלא שידליקו 
הגשמי,  והשמן  הפתילה  המנורה,  נרות  את 
שתדלק "מאליה", שתהיה מנורה גשמית המאירה 

את הסביבה.
ה'  "נר  של  המנורה"  ל"הדלקת  בנוגע  גם  כך 
זה  הוא  הקב"ה  א(  הקב"ה:  על־ידי  אדם"  נשמת 
עוזר  כך  ולשם  ה'"(,  )"נר  הנשמה  את  שמדליק 
הכוונה  אך  ב(  בעבודתו,  ליהודי  )מטיב(  ומסייע 

היא )לא להסתפק בכוח וסיוע מלמעלה, כי אם(, 
"שתהא שלהבת עולה מאליה"36 על־ידי שהיהודי 
העלם  בו  שיש  )בעולם  עצמו  בכוח  בזה  בוחר 
שנשמתו  דרכים(,  לשתי  מקום  ומותיר  והסתר 
ובדיוק הלשון:  הגוף,  ואף תאיר את  בגלוי  תאיר 
קיומה(,  זמן  )כל  תהא37  בהוויתא   — "שתהא 
שלהבת — לא נר קטן, אלא שלהבת, עולה — באופן 
של עלייה, עד — עליות תמידיות )ילכו מחיל אל 
וככל שהשלהבת  חיל38(, מאליה" — בכוח עצמו, 
גדולה יותר, כך גם ה"עולה מאליה". ונוסף לכך, 
שיגלה איך שהגוף שלו הוא "מנורת זהב כולה", 

כנ"ל.

להדלקת  בנוגע  פלא  דבר  יובן  הנ"ל  על־פי  ה. 
המנורה:

כשרה  הנרות  ש"הדלקת  פוסק39,  הרמב"ם 
בזרים, לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן 

וע"ד אש המזבח, שאף שאכילת הקרבן נעשה ע"י אש   )36
)יומא  ההדיוט  מן  להביא  מצווה  מ"מ  מלמעלה,  שירד 
כא,ב(, ועד ש"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" )צו 
ו,ו( — שממנו היו מדליקים את נרות המנורה, "להעלות 

נר תמיד" )ר"פ תצוה(.
37( סוכה מ,ב. וש"נ.

38( ל' הכתוב — תהילים פד,ח.
39( הל' ביאת המקדש פ"ט ה"ז.

לחוץ, מותר לזר להדליקן". המקור של הרמב"ם40 
הוא מדברי הגמרא41 ש"הדלקה )הדלקת המנורה( 
לאו עבודה היא", "דהא כיוון שהדליק ברוב היוצא 

)של הפתילה( השלהבת עולה מאליה"42.
אל  "דבר  בתורה  כתוב  מובן:  אינו  ולכאורה 
שמצוות  נמצא  הנרות",  את  בהעלותך  גו'  אהרון 
הדלקת המנורה נאמרה דווקא לכהנים — ומדוע 
ולדעת  בזרים",  כשרה  הנרות  "הדלקת  אפוא 

הרמב"ם43 — לכתחילה?
יתירה מזה: איך ייתכן שזר ידליק את המנורה 
שלא במקומה, מחוץ להיכל. אפילו בנרות חנוכה 
— שהם )א( זכר לנרות המקדש, ו)ב( רק מדרבנן 
פתח  )"על  במקומה  להיות  צריכה  ההדלקה   —
ביתו מבחוץ"44(, כי ההלכה היא ש"הדלקה עושה 
מצווה"45, שלכן אם "הדליקה בפנים )שאינו מקום 
ההדלקה( והוציאה לחוץ, לא עשה כלום"45; מה־
זר להדליקן מחוץ  יכול  בנרות המקדש,  שאין־כן 
להיכל, והכהן יכניסנו אחר־כך להיכל, ואין צורך 

להדליק שוב את המנורה!
כשהכהן  אפילו  )בפנימיות(:  בזה  והביאור 
מדליק את המנורה )באופן שיוכל להיות "שלהבת 
מתייחסת  אינה  ההדלקה  הרי  מאליה"(,  עולה 
אליו, "הדלקה לאו עבודה היא" ]ואולי יש לומר 
כיוון  כנ"ל[,  ממש",  בו  אין  "מסייע  על־דרך   —
עולה  שלהבת  ש"תהא  היא  בזה  הכוונה  שעיקר 
מאליה". ולהעיר ש"בהעלותך את הנרות" הוא גם 

40( כמבואר בכסף משנה שם.
41( יומא כד,ב.

42( כסף משנה שם — בשם רש"י יומא שם. וברש"י שלפנינו 
— אינו. וראה תוס' ישנים יומא שם.

43( משא"כ הראב"ד )כמ"ש בהשגותיו לרמב"ם שם(.
44( שבת כא,ב.

45( שם כב,ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א.

דווקא בנשמה בגוף, ששם האפשרות להתנהג היפך 
ח"ו מרצון ה', מתגלה הבחירה, ובמילא העבודה בכוח 

עצמו — "שלהבת העולה מאליה"
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לשון סיפור דלא כלשון "ויעלה את הנרות" ציווי 
עם  קשורה  אינה  זו  שעבודה  משום   — הכהן  אל 
כהן )אפילו כשהכהן הוא המדליק(. זאת אומרת: 
)לא  היא  )בפנימיות(  המנורה  בהדלקת  הכוונה 
המדליק, אלא( — הדלקת המנורה, שהדבר גשמי 
גם  וכך  "מאליה"46.  ידלק  ושמן(  )הפתילה  עצמו 
להאיר  צריכה  ה'(  )נר  הנשמה   — האדם  בעבודת 
את הגוף וגשמיות של היהודי עד ש"שלהבת עולה 

מאליה".
בזר  כשרה  שההדלקה  בכך,  מתבטא  זה  ולכן 
וסיוע  הכוח  )כל־כך(  אין  כאשר  להיכל47,  ומחוץ 
 — )ההיכל(  ממקום  ו)ב(  הכהן,  )א(  של  הקדושה 
יותר החידוש בעבודה  בזה מודגש  דווקא  קודש. 

בכוח עצמו — בהדלקת המנורה.

לבני־ התורה  את  נתן  הקב"ה  במתן־תורה  ו. 
ישראל למטה דווקא, ונתן להם הכוח — על־דרך 
בכוח  העבודה  לעשות   — הנרות  את  בהעלותך 

46( וגם לדעת הראב"ד )שם( ה"ז מותר בדיעבד.
שם,  הרמב"ם  על  הגר"ח  בחידושי  מהמבואר  להעיר   )47
שהנרות  אלא  ההדלקה,  מעשה  עצם  על  המצווה  שאין 
זרות  פסול  ההדלקה  במעשה  אין  ולכן  דלוקים,  יהיו 
וחוץ. בארוכה בכ"ז — ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך 

הדלקת הנרות )כרך ח עמ' שכב ואילך(. וש"נ.

הגשמי  שהגוף  מאליה",  עולה  "שלהבת  עצמם, 
וגשמיות העולם בכלל, יעלה "מאליה", בשלהבת 

אש אלוקי.
בעיקר  היה  עצמו  מתן־תורה  בשעת  אמנם, 
המתחיל  "ואני  מלמעלה,  כוח  ונתינת  הגילוי 
"פסקה  ואז  סיני"49,  הר  על  ה'  וירד  שנאמר48 
זוהמתן". ואין נתינת מקום ללעומת זה וכו'; אחרי 
בכוח  בני־ישראל  עבודת  התחילה  תורה  מתן 
על־ידי  למשכן,  ההכנה  אז  היתה  שלכן  עצמם, 

עבודת בני־ישראל, "ועשו לי מקדש".
היא  בהעלותך  פרשת  מדוע  מובן  זה  ועל־פי 
"זמן מתן  הפרשה הראשונה שקורין תמיד לאחר 
כפי  העבודה  אופן  מודגש  בה  כי   — תורתנו"50 
שהתחיל אחרי מתן־תורה — "שתהא שלהבת עולה 

מאליה", עבודה בכוח עצמו.

)קטעים מהתוועדות שבת־קודש פרשת בהעלותך, ט"ז בסיוון 
ה'תש"נ; התוועדויות תש"נ עמודים 322־328(

48( יתרו יט,כ.
49( תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ג. ועוד.

ואח"כ  יום  מ'  ארך  מ"ת   — הא'  בפעם  שבפועל  אע"פ   )50
כשבושש משה לרדת גו' )תשא לב,א(.

החובה לקרב יהודים לתורה ואיך לעשות זאת — 
לאור תורתו והדרכותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
הספר מציג את גישתו הייחודית של הרבי לנושא זה, 
 מפרט את שפע הברכות המובטחות לעוסקים בכך, 

 ומביא שלל הוראות באשר לכל ההיבטים 
בפעולת קירוב הלבבות

ליקוט: הרב אברהם שמואל בוקיעט ⋅ עריכה: מנחם ברוד ⋅ 
הוצאת צאגו"ח ⋅ 368 עמודים

'הפצת היהדות': ספר חובה לשליח ולכל יהודי
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למהר את העלאת הנרות
גילוי ה'יחידה' הפרטית, ניצוץ משיח

ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, כמרומז בפסוק "דרך כוכב מיעקב", שקאי על 
דוד מלכא משיחא, וקאי גם על כל אחד ואחד מישראל, כיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת 

משיח — בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת היחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו.
ולכן, על־ידי גילוי בחינת היחידה שבכל אחד ואחד מישראל מזרזים וממהרים ופועלים הגילוי דבחינת 
יחידה הכללית בביאת משיח צדקנו, שאז יהיה הגילוי ד"תורה חדשה מאתי תצא", פנימיות התורה, בחינת 
היחידה שבתורה, ועל־ידי זה גם "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", גילוי בחינת היחידה 

בכל העולם כולו, "יחידו של עולם".
]...[ ויש להוסיף, שעניין זה מרומז גם בהתחלת פרשת בהעלותך..:

זהב  מקשה  המנורה  מעשה  וזה  גו'  הנרות  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  "בהעלותך 
ז' מדרגות בעבודת  עד ירכה עד פרחה מקשה היא" — שאף שבני־ישראל נחלקים )בכללות( לז' סוגים, 
ה', שבעת קני המנורה — מכל מקום, מתאחדים כולם בהארתם "אל מול פני המנורה", ובהיותם "מקשה 
זהב" )"מנורת זהב כולה"(, וכאמור, ההתאחדות האמיתית דכל בני־ישראל היא מצד עצם הנשמה, בחינת 

היחידה.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת נשא, י"ב בסיוון ה'תנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ג, עמ' 316־317(

"בהעלותך את הנרות" — כהרף עין!

דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות שיזכה להיות דור הראשון של הגאולה. וכמובן מההכרזה הידועה 
דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו — לפני עשרות שנים — "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", מכיוון שכבר 
עומדים בסיומה של העבודה, ולא נשאר אלא "לצחצח את הכפתורים", ובימינו אלו — הצחצוח האחרון 

של הכפתור האחרון!
הפעולה  ועל־אחת־כמה־וכמה  ומצוות,  התורה  בענייני  ופעולה  פעולה  כל  אלו,  שבימינו  מובן,  ומזה 
של "בהעלותך את הנרות" על־ידי הפצת נר מצווה ותורה אור, התורה והיהדות שתוכנה חנוכת המשכן 
באופן ש"שלך גדול משלהם" — מודגש בה ביותר וביותר העניין דחנוכת )חינוך והכנה( בניין בית־המקדש 

השלישי...
ויהי־רצון שעל־ידי העבודה של "בהעלותך את הנרות" נזכה בקרוב ממש לקיום הייעוד בהפטרת פרשת 

בהעלותך: "ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו' ויאמר אלי זה דבר ה' אל זרובבל גו'"...
ואז גם רואים הדלקת המנורה על־ידי אהרון — "בהעלותך את הנרות" כפשוטו )של מקרא( — בבית־

מעלות,  שלוש  על  ועומד  עולה  הכהן  אהרן  עליון"(,  יכוננה  )ש"הוא  בציון  כהן  יראה  השלישי,  המקדש 
בבית־המקדש השלישי, בגאולה השלישית.

וכל זה — במהרה בימינו ממש, "לא עיכבן המקום כהרף עין", מכיוון שגם העבודה ב"בהעלותך את 
הנרות" תהיה ללא כל עיכוב, אפילו כ"הרף עין" — יהיה ותחזינה עינינו.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת בהעלותך, י"ט בסיוון ה'תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח, כרך ג, עמ' 493־498(

משיח וגאולה
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שינוי והחלפת שמות
מ'טוד' לטוביה, משטיינזלץ ל'אבן ישראל', ג'אק — יעקב, אך את השם 

'נמרוד' אין להחליף  אוסף מענות קודש והתייחסויות על שמות 
פרטיים  שמות לועזיים, שמות על־שם נפטרים בצעירותם ל"ע, 

ושלושה סוגים בשמות

באופן כללי, דעתו של הרבי הייתה שאין לשנות 
או להוסיף שמות ללא צורך מיוחד. מפי השמועה 
כך  "נמרוד".  לגבי השם  גם  אמורים  הדברים  היו 
מכפר  שי'  חפץ  נמרוד  ר'  הרה"ח  בשעתו  סיפר 
ליין(,  און  חיים — חב"ד  בן  )בראיון למשה  חב"ד 
שכאשר שאל את הרבי האם להחליף את שמו אמר 

לו הרבי שאין צורך בכך.

 שינוי - רק מחמת 
סיבה חשובה

דעתו זו של הרבי וטעמה משתקפים גם במענה 
שולחן  שיח.  עמוד  ח  חלק  קודש  )אגרות  הבא 

מנחם חלק ה עמוד קסג(:
במה שכותב אודות... שאין לה שם בלשון הקדש 
הנה  שם.  לה  להוסיף  אם  ושואל  אלגא,  ונקראת 
הם  השם  שאותיות  בכמה־מקומות  מבואר  בכלל 
צנור החיים המחבר הנשמה עם הגוף, ואיתא בכתבי 
האריז"ל ובכלל במקובלים שהשם שנותנים ההורים 
הוא שקורא ה' בעולם העליון להנשמה, ובמילא אין 
לשנות ולהוסיף שם מבלי סיבה חשובה. וכיון ששם 
עלקא או עלקה וכיוצא־בשמות הנ"ל הובאו בספרי 

שמות נשים אין לשנותו. 
סבא  שם  על  לקריאה  בנוגע  הרבי  בדברי  גם 
או סבתא שעדיין בחיים איזכר הרבי את הנושא, 

כדלהלן.
אמר  תשמ"ג  מקץ  פרשת  שבת  בהתוועדות 

הרבי )'התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ' 760(: 
לילד  שם  נתינת  אודות  לשקלא־וטריא  ...בנוגע 
להתנהג  וכיצד  דין,  בעלמא  בהיותו  זקנו  על־שם 

שעדיין  שזקנו  השם  נתינת  לאחרי  התברר  כאשר 
השם  את  להחליף  )האם  זה  בשם  גם  נקרא  בחיים 
ממקום  המנהגים  בחילוקי  תלוי  זה  שכל   — כו׳( 

למקום, בכל מקום ומקום לפי ענינו, כדלקמן.
המענה  באופן  חילוק  שישנו  שרואים  מה  ולכן, 
זה ענין של חרטה על המענה הקודם,  בדבר — אין 
אלא המענה הוא בהתאם למצבו של השואל, לאיזה 
חוג הוא שייך, ובאיזה מקום הוא נמצא כו' — מכיון 

שבענין זה ישנם חילוקי מנהגים...
חילוק  ישנו   — הנ״ל  המנהגים  חילוקי  על  ונוסף 
אם מדובר לפני נתינת השם או לאחרי שכבר נתנו 
את השם )ושואלים אם להחליף את השם(, שאז הרי 

זה קשור עם חיות הנפש כו'...
ולכן, המענה בענין זה )וכן בענינים כיו״ב( הוא — 
בהתאם למצבו של השואל כו׳, לפי המנהג והמקום 

כו'.
יוצאים מן הכלל האמור הם:

 א. בצוואת רבי יהודה החסיד )סכ"ג־ד( נאמר: 
ואם  אמו...  כשם  ששמה  אשה  אדם...  ישא  "לא 
נשאה, ישנה שם האחד... שני בני אדם ששמותיהם 

שוים לא יזדווגו יחד בילדיהם". 
בהקשר לכך ענה הרבי פעמים רבות שעל חתן 
וחמיו או כלה וחמותה בעלי שם זהה ממש )ולא 

כאשר לאחד מהם יש שם נוסף( להוסיף שם.
כך, לדוגמא, כתב הרבי )תשורה סימפסאהן — 

תשס"ח(:
לה  יוסיפו   — וכו'  יראת־שמים  המדוברת  באם 
שברך  מי  )על־ידי  התנאים  לפני  ימים   30 שם,  עוד 
ומה טוב שגם תחתום  וכיוצא־בזה( —  בבית־כנסת 

מזמן לזמן באופן זה, ואז אין מקום לחשש כלל.

ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר
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נאספו  אלו  למקרים  נוספות  התייחסויות 
ב"שלחן מנחם" חלק ו' עמודים קלג־קמא.

ולא  גויי,  לועזי,  שם  הוא  שהשם  במקרה  ב. 
יהודי. במקרים רבים הציעו לפני הרבי את השמות 
בו  היהודי  השם  את  בחר  עצמו  והרבי  הלועזיים 
כדאי להחליף את השם, בדרך כלל בשם הדומה 

לשם המקורי.
בפתק ובו מספר שמות לועזיים בכתב ידו של 
היהודי  השם  את  שם  כל  על  הרבי  כתב  השואל, 
בו יש להחליפו )התצלום נתפרסם על־ידי המזכיר 
הרה"ח ר' בנימין קליין ז"ל בשבועון 'כפר חב"ד'(:

ללויז — לאה
ג'אק — יעקב

רישאר — שמרי'
ארלעט — אריאלה

ג'ולי — יהודית
נדין — דינה

אבן ישראל
ומצמיח  צדקות  "זורע  בחוברת  כי  יצויין 
ישועות" נאספו )בעמודים 129־131( מקרים רבים 

שכאלו שאירעו בחלוקות השטרות לצדקה.
מספר הרה"ח ר' טוביה זילברשטרום שליט"א: 
ישנתי   770 המרכזית  תות"ל  בישיבת  "בלומדי 
שמו  טלדון.  שי'  טוביה  ר'  הרה"ח  עם  בחדר 
המקורי היה שם לועזי — טוד, וכאשר הוא נכנס 
לאיזה  הרבי  את  שאל  הוא  הרבי  אצל  ליחידות 
טוביה,  לשם  לשנות  השיבו,  הרבי  להחליף.  שם 
ושיזכור "אז דער אויבערשטער איז א גוטער" ]= 

שהקב"ה הוא טוב[...".
התייחסות נדירה בה הציע הרבי להחליף שם 
משפחה היתה להרה"ג הרה"ח רבי עדין שטיינזלץ 
שיחי', לו הציע הרבי ב'חלוקת הדולרים' לצדקה 
לשנות את שם המשפחה לשם בלשון הקודש, כפי 

שאכן שינה זאת ל"אבן ישראל".
בשעה־טובה־ כשיולד  העובר  לשם  בנוגע 

שי'  שלו  ההורים  על   — כמפורסם   — ומוצלחת 
להחליט בזה.

)תשורה  בכתב־יד־קדשו  הרבי  כתב  כך   —
סימפסאן — תשס"ה(.

על  מהרבי  שונות  התייחסויות  היו  זאת,  עם 
שאלות ההורים בקשר לכך, להלן כמה מהם.

יזכה גם הוא לחיים
בראש־חודש אייר תשט"ז התרחש הטבח הנורא 
הנרצחים  בין  חב"ד,  בכפר  למלאכה  הספר  בבית 
היה המדריך הרה"ח ר' שמחה זילברשטרום הי"ד.

י"ח  ביום  מכן,  לאחר  חדשים  משלושה  יותר 
מנחם־אב תשט"ז, שיגר אחיו של ר' שמחה, הלא 
ע"ה,  זילברשטרום  מרדכי  אהרן  ר'  הרה"ח  הוא 

מברק אל כ"ק אדמו"ר:
דברנו  פסח  לפני  בן.  ]לנו[  נולד  אתמול 
אדמו"ר  ע"ש  ייקרא  אזי  בן  יוולד  שאם  במפורש 

נשמתו־עדן ]= כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע[.
 —  [ כך  לעשות  האם  היא[,  ]שאלתנו  ועתה 
או  נ"ע[,  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ע"ש  לקרוא 
]לקרוא לרך הנולד ע"ש הנרצח הי"ד — [ שמחה, 

או צירוף ]= לצרף את השמות יחד[. 
הרבי  ענה  כך  על  זילברשטרום.  מרדכי  אהרן 

במברק מיום כ"ב מנחם־אב תשט"ז:
ממה  כלל  לשנות  אין  לדעתי,  בהשם,  מזל־טוב. 

שנדברו מקודם.
והרך  מנחם־אב  בכ"ד  התקיימה  הברית  ואכן, 
הנולד נקרא בשם "יוסף יצחק" לאויש"ט, כהוראת 
הרבי )על־פי תשורה, בלוי, ו' תמוז תשע"ה, עמוד 

 .)29
שנהרג  מי  ע"ש  שם  לקרוא  שלא  הנוהגים  יש 
או שנפטר בגיל מוקדם. נראה שבאופן כללי דעתו 
של הרבי היתה שלאלה שאינם חוששים לכך אין 

כל פגם בכך.
מענה של הרבי למי ששאל: "אם יש חשש ליתן 
אצל  השם  קידוש  על  שנהרג  אחד  שם  על  שם 

הגרמנים". הרבי השיב על כך בכתב־יד־קדשו:
זכות  ואדרבא  קפדי  דלא  בודאי  קפיד  לא  באם 

גדול הוא.

קשור עם חיות הנפש
שקראו  לאלו  מעודדות  תשובות  על  ידוע  כן 
שמות ע"ש אביו של הרבי, הרה"ק רבי לוי יצחק 
במאמר  הרבי  לשון   — זמנו"  לפני  )"שנפטר  ע"ה 
ֶאָחיו של הרבי, ר'  ד"ה והיה עקב תשכ"ז(, וע"ש 
דובער הי"ד )שנהרג בשואה( ור' ישראל ארי' ליב 

ע"ה )שנפטר בגיל צעיר(.
בש"פ  שנאמרו  הרבי  לדברי  לשוב  הראוי  מן 
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מקץ, זאת חנוכה תשמ"ג:
בנוגע לשקלא־וטריא אודות נתינת שם לילד על־

כאשר  להתנהג  וכיצד  דין,  בעלמא  בהיותו  זקנו  שם 
בחיים  שעדיין  שזקנו  השם  נתינת  לאחרי  התברר 
 — כו'(  השם  את  להחליף  )האם  זה  בשם  גם  נקרא 
ולכן מה שרואים שישנו חילוק באופן המענה בדבר 
אלא  הקודם,  המענה  על  חרטה  של  ענין  זה  אין   —
המענה הוא בהתאם למצבו של השואל, לאיזה חוג 
על  ונוסף  כו'...  נמצא  הוא  מקום  ובאיזה  שייך,  הוא 
ישנו   — אשכנזים(  או  )ספרים  הנ"ל  מנהגים  חילוקי 
חילוק אם מדובר לפני נתינת השם או לאחרי שכבר 
נתנו את השם )ושואלים אם להחליף את השם( שאז 
הרי זה קשור עם חיות הנפש כו'... ולכן המענה בענין 
זה )וכן בענינים כיוצא־בהם( הוא — בהתאם למצבו 

של השואל כו', לפי המנהג והמקום כו'.
על הרקע לדברי הרבי — מהראוי להקדים:

בחנוכה תשמ"ג הגיע לידי הרבי "קובץ חידושי 
אנ"ש  בידי[  ]שנכתבו  ובחסידות  בנגלה   — תורה 
כפר חב"ד" למרות שה'פתח דבר' נחתם בח"י אלול 
ולפועל  ההדפסה,  נתעכבה  לפועל  הרי  תשמ"ב 
הוא הופיע לאור עולם בסמיכות לחנוכה תשמ"ג 
הקובץ היה במסגרת הוראת הרבי לפרסם חידושי 
ניסן  )י"א  השמונים  שנת  לאירועי  בהמשך  תורה 
'התוועדויות  ]השווה:  ואתר  אתר  בכל  תשמ"ב( 

תשמ"ב' כרך ג' עמ' 1269 ואילך[.

שלושה סוגים בשמות
פרי־ מרתק  מאמר  התפרסם  קובץ  באותו 

)עמודים  פלס  שיחי'  טובי'  הרב  הרה"ח  של  עטו 
155־153( "לאחר נתינת השם נתברר שזה שם א"ז 
ארבע  על  הצביע  הוא  אמו־זקנתו["  ]אביו־זקנו, 

מקרים שונים בהם דן הרבי בנושא:
משמע  תש"ט(  אלול  )י"ט  הראשון  במכתב 
שאפשר להמשיך להשתמש בשם שניתן, מהמכתב 
השני )כ"ב ניסן תשי"ג( משמע להיפך לא להשתמש 
בשם הנ"ל, ואילו בשלישי )ט' תמוז תשט"ז( ]אף 
שאינו אותו מקרה ואפשר לחלק[ משמע שצריכים 
שזה  משמע  הרביעי  במכתב  ואילו  כליל,  לבטלו 

תלוי בהחלטת ההורים.
היה זה בט"ו תמוז תשמ"ב — בתשובה להורים 
ורוצים  הסב  של  כמו  שני  שם  ונתנו  שכחו  אשר 
ומובא  שמות  בשני  הזמן  כל  ולהשתמש  להמשיך 

שם חשש פגיעה באבא, ומבקשים שהרבי יחליט. 
תשובת הרבי )אינו מדוייק לגמרי(:

 — יותר(  )או  ב' שמות  לו  שיש  "מפורסם שמי 
ויש  יש שרגילים לקרותם )או לחתום( בשם אחד 
ב'  מצינו  עצמם  ברבותינו  וגם  השמות,  שבב'   —
המנהגים, גם הבנים )או בנות( — נקבע ע"י ההורים 
איך  ביניהם  להתדבר  שעליהם  מובן  ומזה  דוקא 
לקרותו בפועל, ובכל אופן אין מקום לחשש כלל 

וכלל".
בגמרא  הדברים  מקורות  על  עמד  פלס  הרב 
סוגים  שלושה  לכאורה  שיש  והסיק   — ובהלכה 

כלליים בשמות: 1( עיקר, 2( טפל, 3( נשתקע.
ומעתה יובנו דברי הרבי:

שם  שניתן  לאחר  המאמצים  כל  לעשות  יש 
העריסה לא לבטלו ולשקעו אפילו אם זה שם של 
הוא  השם  אם  זה  כל  אך  אחותה,  או  אמה־זקנתה 
טפל. ברם אם השם הוא עיקר יש לבטלו ולשקעו.

יש  כי  ההדגשה  עיקר  הראשון  במכתב  ולכן 
להשאיר השם ולא לבטלו. מהמכתב השני משמע 
מהמכתב  עיקר.  ולא  טפל  יהיה  הכפול  שהשם 
העיקר  הוא  הכפול  והשם  והיות  משמע  השלישי 
ואי אפשר לעשותו טפל יש לשקעו ולקרוא בשם 
חדש, מהמכתב הרביעי משמע שלגבי קביעת השם 
וכלל.  כלל  חשש  ואין  הקובעים  הם  ההורים  הרי 
תמידי  באופן  בשני שמות  בנוגע להשתמשות  אך 
כאשר אין כפילות הרי יש שרגילים וכו' אך בנוגע 
בדעת  תלוי  זה  אין  הרי  טפל  או  עיקר  לעשותו 
ההורים וגם לא בדעת האדם עצמו כנ"ל אלא כפי 
הנכד  ששם  ישתדלו  השני  במכתבו  הרבי  שכותב 

יהיה בעיקר וכו'.
ושוב בהוספה )נ.ב.( מספר הרב פלס: 

מאנ"ש  אחד  לי  שח  הדברים  כתיבת  "לאחר 
שבדידו הוי עובדא:

"הענקתי שני שמות לבתי תחי' עם לידתה — ולא 
אחד  לכל  דומה  שני  שם  ולחמותי  ידעתי שלאמי 
מהשמות שנתתי — והודעתי על־כך במכתב לרבי 
שענה לי לאחר זמן )תוכן הדברים( היתכן שנתת 
שני  שם  הוא  מהם  אחד  כל  אשר  אלו  שמות  שני 
שמות  שלושה  לי  הציע  הרבי  וחמותך?  אמך  של 
השמות  שני  ואבטל  מהם  באחד  שאבחר  אחרים 
ונתתי  קידוש  שוב  עשיתי  היה,  וכך  נתתי.  שכבר 

שם חדש, אף שכל זה היה לאחר שלושים יום".
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פרשת בהעלותך
וזה מעשה המנורה מקשה זהב )ח,ד(

עם־ישראל נמשל למנורה שנעשתה — כלשון הכתוב — "מקשה". למילה 'מקשה' שלוש משמעויות, והן 
רומזות לכמה סגולות של בני־ישראל:

א( מלשון קשה. בני־ישראל נקראו "עם קשה עורף" למעליותא, בזכות כוח המסירות־נפש שיש לכל 
יהודי; ביטול על־שכלי לקב"ה. בחינה זו מצויה בכל יהודי, מ'יֵרכה' — הנשמות הנמוכות ביותר, ועד 'ִּפרחה' 

— הנשמות הגבוהות.
ב( מלשון היקש. נשמות ישראל דומות )כביכול( לבוראן, כמאמר רז"ל )זוהר ח"ג רצו(, "אל תקרי תמתי 

אלא תאומתי".
לדעת  מעשיכם  השוו  יחד...  ואספו  )התלקטו  ב(  )צפניה  וקושו"  "התקוששו  כמו  אסיפה,  מלשון  ג( 

קונכם, רש"י(.
כדי לעורר ולגלות את שתי הסגולות הראשונות )מלשון 'קשה' ומלשון 'היקש'( — יש לאסוף את כל 

המחשבות והרצונות הפזורים במילי דעלמא ולהתאימם לרצון הבורא )מלשון 'אסיפה'(.

)אור־התורה — במדבר, עמ' שנד,שסב(

וכי תבואו מלחמה... והרעתם בחצוצרות... וביום שמחתכם... ותקעתם 
בחצוצרות )י,ט־י(

"וכי תבואו מלחמה... והרעותם בחצוצרות" — כשאדם יוצא למלחמת היצר, עליו להתחנן להקב"ה בלב 
נשבר ונדכה שירחם עליו ויצליחו במלחמתו.

"וביום שמחתכם... ותקעתם בחצוצרות" — גם לאחר ניצחון המלחמה על האדם ליזהר שלא תזוח עליו 
דעתו אלא יישאר בביטול ובהכנעה.

)לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 28(

מחנה בני דן מאסף לכל המחנת )י,כה(
שבטו של דן... היה נוסע באחרונה, וכל מי שמאבד דבר היה מחזירו לו )רש"י(

"וכל מי שמאבד דבר" — רומז למי שאיבד את הביטול לאלוקים שניתן לכל יהודי, כנרמז במאמר רז"ל 
)חגיגה ד( "איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו" )"מה" רומז לביטול(.

בני דן ויתרו על טובתם האישית ונסעו באחרונה, כדי להחזיר ליהודי שאיבד את ה'מה', את אבידתו.

)לקוטי שיחות כרך א, עמ' 103(

ויהי בנסוע הארון... שובה ה' )י,לה־ו(
פרשה זו עשה לה הקב"ה סימנין... מפני שספר חשוב בפני עצמו הוא )שבת קטז(

"ויהי בנסוע" — רומז ל'רצוא', התשוקה להתרחק מהעולם. "שובה ה'" — רומז ל'שוב', כלומר להימצאות 
בתוך העולם כדי לבררו ולהעלותו. מכאן חשיבותה המיוחדת של פרשה זו, שכן כל התורה כולה באה כדי 

להבטיח שיהיה 'רצוא' ו'שוב'.

)אור־התורה במדבר, עמ' שפא(

ממעייני החסידות
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ויהי בנסוע הארון )י,לה(

פרשה זו עשה לה הקב"ה סימנין )שבת קטז(

האות נו"ן רומזת לתורה, שכן, א( התורה ניתנה לישראל ביום החמישים לצאתם ממצרים, ב( בתורה 
יש חמישים שערי בינה. כמו־כן, שתי הנו"נים שבראש ובסוף פרשה זו רומזות לשני חלקי התורה, תורת 

הנגלה ותורת הנסתר.

)אור־התורה במדבר עמ' שעא(

קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך )י,לה(

שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם )רש"י(

דוק בלישנא: בחומש נאמר "קומה הוי'", בכתובים כתיב )תהילים סח(, "יקום אלוקים יפוצו אוייביו", 
ואילו ברש"י, תורה שבעל־פה, הביטוי הוא, "מי שאמר והיה העולם".

הסבר הדברים:
בחומש, שהוא עיקר התורה שבכתב, מאיר השורש של כל דבר, ולכן נאמר בו שם הוי', שממנו נמשך 
להיות "יפוצו אויביך". בכתובים, שבהם נמשכים ענייני התורה לדרגה נמוכה יותר, נאמר שם אלוקים, שהוא 
שורש ומקור להעלם העולם )אלקים — בגימטרייה הטבע(. ואילו בתורה שבעל־פה, שיורדת ומתלבשת 

בהשגת המקבל, נאמר "מי שאמר והיה העולם", עולם — מלשון העלם.

)לקוטי שיחות כרך כג, עמ' 80(

שש־מאות אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו )יא,כא(

"שש־מאות אלף רגלי" — כל עם־ישראל אינו אלא 'רגליו' של משה רבנו, שהוא 'ראש' העם ומנהיגו.

)ספר המאמרים קונטרסים א, עמ' 106(

* * *
"שש־מאות אלף" — דווקא בזכות כל השש־מאות אלף, לרבות רגלי — אלו שהם בבחינת 'רגל' בלבד, 

"אנוכי" — ניתנה לישראל התורה, שמתחילה בתיבת "אנוכי". וכמאמר רז"ל )ב"ר פ"ז( "אילו היו ישראל 
חסרים אפילו אדם אחד לא היתה השכינה נגלית עליהם" )בסיני(.

)ליקוטי־שיחות כרך א עמ' 89(

אל נא תהי כמת )יב,יב(

מכאן שהמצורע חשוב כמת )נדרים סד(

חכמי האמת קבעו כי הסיבה לטומאת צרעת היא "הסתלקות אור החכמה". זהו שמצורע חשוב כמת, 
שכן גם מיתה היא תוצאה של סילוק אור החכמה, שהרי "החכמה תחיה" כתיב )משלי ז(, ונאמר )איוב ד( 

"ימותו ולא בחכמה".

)תורת לוי־יצחק, עמ' שנח(
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פרקי אבות

"אם למדת תורה הרבה"
רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה אל 

תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת )פרק ב משנה ח(

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא:
אל תחזיק טובה לעצמך — לומר הרבה תורה למדתי. ולפי שהוא ]רבי יוחנן בן זכאי[ לא הניח לא מקרא 

ולא משנה הלכה ואגדה שלא למד ]סוכה כ"ח ע"א, ב"ב קל"ד ע"א[, היה אומר כן.
פירוש כ"ק אדמו"ר:

אנו רואים שרבן יוחנן בן זכאי אומר דבר אחד בלבד, ולעומת זאת כל אחד מחמשת תלמידיו אמר ]להלן 
במשניות הבאות[ שלושה דברים.

)שקיבלום ממנו(  כל תלמידיו  כל הדברים של  היו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  לומר, שאצל  יש  בטעם הדבר 
בהתכללות, בנקודה אחת, ואצל חמשת תלמידיו נפרטו לחמישה דברים כלליים, וכל אחד כלול משלושה.

גם יש לומר, שבמאמר זה נרמזים שלוש הוראות נפרדות:
"אם למדת תורה הרבה" — הוראה זו מכוונת לבעל עסק, שמצד מילי דחסידותא עליו להוסיף ולהרבות 
בלימוד התורה, יותר מכפי החיוב על־פי הלכות תלמוד־תורה. והוספה זו חייבת להיות בבחינת "בלי גבול", 

ללא הגבלות, שהרי ריבוי אמיתי )"הרבה"( הוא — בלי גבול.
והעניין של "בלי גבול" שייך רק בתורה, ולא בקיום המצוות: החיוב של תלמוד תורה הוא בלי הגבלות, 
ובלשון הרמב"ם "כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר כו'", וכמו כן )בזמן( הרי החיוב הוא 

תמידי; מה־שאין־כן במצוות, הרי כל מצווה יש לה הגבלה )לזמן או מקום מסויים, וכיוצא בזה(.
"אל תחזיק טובה לעצמך" — מאחר שלמד תורה הרבה, ועל־ידי לימוד התורה מתאחד האדם עם התורה 
ב"יחוד נפלא", הרי נהפכה כל מציאותו למציאות של תורה. ולכן אומר התנא שאף־על־פי־כן לא יתגאה 

בכך.
"כי לכך נוצרת" — מכיוון שהגיע אדם לדרגה זו )שכל מציאותו היא תורה( הוא עלול לחשוב שכבר 
מילא את תפקידו בעולם, ואינו חייב להתייגע על כך בלימוד מכאן ולהבא. לכן אמר "כי לכך נוצרת" — 
היום נבראת ונוצרת )עם הבריאה כולה( מחדש, וניתן לך עוד יום לחיות, וכוונת הבריאה היא "בשביל 
התורה ובשביל ישראל", ואם־כן עליך להמשיך בלימוד התורה ביתר שאת ויתר עוז, ולהתעלות בתורה 

בעילוי אחר עילוי.
ועניין זה שייך לבעל המאמר — רבן יוחנן בן זכאי:

כל עניינו של רבן יוחנן בן זכאי )לאחר שנקרא "רבן"( היה לימוד התורה. וכמאמר רז"ל "ארבעים שנה 
עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד וארבעים שנה לימד", ו"לא הלך ארבע אמות בלי תורה כו'", ו"לא 
קדמו אדם בבית־המדרש", ובשעת החורבן דאג שתתקיים תורה בישראל וביקש "תן לי יבנה וחכמיה". ולכן 

לו נאה ולו יאה לתבוע להרבות בלימוד התורה.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת תזריע־מצורע תשל"ז — בלתי מוגה. ביאורים לפרקי־אבות חלק א )א־ה( עמ' 102־104(
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת בהעלותך

י"ט בסיוון

קריאת התורה:
העם  מ"ויהי  הקול  את  מעט  מנמיכים 
כמתאוננים" עד "אל המן עינינו" )יא,א־ו(1. פרקי 

אבות — פרק ב2.
ברכת כוהנים של הש"ץ3

בעת   — הש"ץ  של   — הראש  והרכנת  הטיית 
אמירתו ברכת כהנים4: יברכך )הרכנה לימין שלו( 
ובאמצע(.  )הרכנה  וישמרך  לימין(  )בזקיפה.  ה' 
פניו  שמאל(  )בזקיפה  ה'  ולשמאל(  )הרכנה  יאר 
אמצע(.  )הרכנה.  ויחונך  שמאל(  )הרכנה.  אליך 
פניו  אמצע(  )זקיפה.  ה'  אמצע(  )הרכנה.  יישא 
לך  ימין(  )הרכנה.  וישם  אמצע(  )הרכנה.  אליך 

)הרכנה. שמאל( שלום )הרכנה. אמצע(5.

1( פר"ח סי' תכח ס"ק ז )וטעמו כדי "להראות שהם מתחרטים"(, 
ומ"מ הזהיר שם שיקרא בקול כזה שישמע זאת כל הציבור, כמובן. 
שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  חיינו,  בבית  הבעל־קורא  נהג  וכן 
'שערי  ולפירוש  סא,א(  )ח"ב  מהרי"ח  ללקוטי  ומציינים  ע"ה. 

רחמים' על שערי אפרים )ג,ג(.
2( וכדאי לפרסם מנהג זה, כדי שגם אלה )שמתפללים בסידורים 
עתה  עד  שנהגו  הספרדים[(  לקהילות  הכוונה  ]לכאורה  אחרים 
יוסיפו  בלבד,  לעצרת  פסח  שבין  בשבתות  פרקי־אבות  ללמוד 
בסידורו  אדה"ז  מש"כ  ע"פ  הקייץ,  שבתות  בכל  זאת  וילמדו 
נוהגין כך בכל שבתות  — גם עבורם — ש"יש  השווה לכל נפש 
הקייץ" )התוועדויות ה'תש"נ ח"ג עמ' 297(. וראה שערי הלכה 
הפצת  באופן  כלליות  הוראות  מז,  סו"ס  ח"א  או"ח  ומנהג 

מנהגינו בבתי־כנסת שבנוסח אחר.
שנקבצו  כפיים(,  )נשיאת  כהנים  ברכת  ממנהגי  לחלק  בהמשך   )3

ב'לוח השבוע' גיליון חג השבועות.
4( ספר המנהגים עמ' 12. המקור — בזהר חדש פ' נשא )דף נ טור 

א(, הובא במג"א סי' קכז ס"ק ג )אך לא בשו"ע אדה"ז שם(.
שיט,  עמ'  )ח"א  דאברהם  צלותא  בסידור  כמ"ש  דלא   — ההרכנה 
בפי' עמק ברכה( שאין להשתחוות אלא רק להסב פניו. ולטענתו 
חכמים  תיקנו  שלא  במקום  בתפילה  להשתחוות  שאסור  ממה 
)שו"ע אדה"ז סי' קיג ס"ג(, צ"ל שגם ברכת כהנים של הש"ץ היא 

עניין בפ"ע ואינה חלק מהתפילה.
הראש  ה'  שם  באמירת  א(  סימנים:  בזה  נתנו  זאת,  לזכור  כדי   )5
זקוף תמיד, ובכל שאר המילים הראש מורכן. ב( כיוון ההטייה: 
הרכנה   — הסיום  )מלבד  לימין  כולו  "יברכך"  הראשון  הקטע 

אחרי כל ברכה מברכת כוהנים — עונים 'אמן'6.
בעת אמירת הש"ץ ברכת כוהנים נהגו אדמו"רי 

חב"ד להפנות את פניהם אל הש"ץ7.

 — הסיום  )מלבד  לשמאל  כולו  "יאר"  השני  הקטע  לאמצע(. 
)מלבד  לאמצע  כולו  "יישא"  לאמצע(. הקטע השלישי  הרכנה 
ימין, שמאל, אמצע(. )'התקשרות'  הסיום "וישם לך שלום" — 

גיליון תשנ"ו(.
6( שם עמ' 13, מסידור אדה"ז, בניגוד לדעתו בשו"ע שלו סי' קכז 
ס"א שצ"ל "כן יהי רצון" )ברי"ף, ברמב"ם ובמהרי"ל — שאין עונים 
'כן  — שעונים פעם אחת  יעב"ץ  ובסידור  מאומה. בשו"ע הב"י 
יהי רצון'( בסוף כולן או בסוף כל ברכה — פסקי הסידור סי' פב, 
ובשער הכולל פ"ט אות לז הביא המקור מתשובת רב האי גאון, 
שהביא מנהג לענות אמן על כל ברכה, אף שמעדיף את מנהג 
מקומו לענות פעם אחת לבסוף. וזה מתאים לדברי הזהר חדש 
כבהערה הבאה. וראה בירור הדעות בנושא ב'התקשרות' גיליון 
מפסיקין  ואין  בלבד,  מנהג  היא  זו  ש'אמן'  אלא   .17 עמ'  תמו 
כיו"ב  )ראה  להפסיק  שאסור  מקום  ובכל  בפסד"ז  לאומרה 
אודות 'יעלה ויבוא' דברכת־המזון, בלקוטי שיחות כרך כד עמ' 

.)380
כן בשם היפה ללב סי'  שם. בכף החיים סי' קכז ס"ק טז כתב   )7
קכח "כדי לקבל אור העליון הנמשך בעת ברכה זו" )כשם שברכת 
זאת ממוהר"ר  והביא  דווקא(,  פנים  כנגד  פנים  היא  עצמה  כהנים 
]נדפס  הרמב"ם  על  בביאורו  כן  שכתב  עראמה,  ]כצ"ל[  דוד 

לראשונה בקושטא, בשנת ה'ש"ה[ סוף פט"ו מהל' תפלה.
סיים  דש"ץ  "כיוון  הש"ץ  אודות  הנ"ל  חדש  הזהר  מדברי  ולהעיר 
הוא  צריך  איך  ומבאר  דכהני..."  ברכתא  לברכא  ואתא  צלותיה 
להפנות את פניו אז, שכוונתו בפשטות למצב שאין כהנים והש"ץ 
מברך במקומם ]כי ע"פ פנימיות הענינים, כמ"ש בכף החיים שם, 
הש"ץ אינו "כקורא בתורה" בלבד כדברי הטור שם. ואף ע"פ נגלה 
כתב המאירי )סוטה מ,א ע"י ציון 218, הובא בכף החיים סי' קכח 
הש"ץ  זאת  כשאומר  גם  לעמוד  המקומות  ברוב  שנהגו  צא(,  ס"ק 
בשיחת  מנהגנו,  ולעניין  היא".  כפיים  נשיאת  במקום  "שהרי  לבדו 
היתה   )243 עמ'  ח"א  תשכ"ז  )שיחות־קודש  תשכ"ז  מקץ  ש"פ 
תוכחה של הרבי ל'שפיץ חב"ד' שהנהגתם היא באופן ש"לא שערום 
אבותינו", ובפרט בעניין שאמרו חז"ל "אסור להסתכל בפני נשיא", 
ובין השאר הזכיר מה שמביטים עליו כל משך זמן התפילה, עד כדי 
וכשהש"ץ  בו,  מביטים  אין  ספר־התורה  את  כשמגביהים  שגם  כך 
אומר ברכת כהנים אין מסתכלים לעברו, ואף אין טורחים להסתכל 
עיי"ש,  עליו...  הזמן  כל  מביטים  אלא  שמתפללים,  בשעה  בסידור 
הרי שהנהגות אלו הן הוראה לרבים. וראה בארוכה בעניין זה ב'לוח 

השבוע' גיליון תקס"ט.
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צעירי אגודת חב"ד

יום
ההוראה: להדליק נשמות

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

ויהי רצון אשר כהוראת פרשת שבוע זה: וידבר ה' גו' דבר אל אהרן 
גו' בהעלותך את הנרות וגו', 

יעשה כאו"א כל התלוי בו בכדי להדליק את נר ה' נשמת אדם, 

בסביבתו,  אשר  ישראל  בני  נשמות  והן  בעצמו  אשר  הנשמה  הן 
סביבתו הקרובה וגם הרחוקה,

כידוע פתגם־הוראת הבעש"ט אשר אהבת ישראל היא אפילו לזה 
הנמצא בקצה הארץ ולא ראה אותו מעולם, 

וישתדל בההדלקה עד שיהא בהעלותך, שתהא שלהבת עולה מאלי'.

של  דבורו  אשר  ה',  דבר  ע"פ  האמור  את  עושים  אשר  והידיעה 
הקב"ה חשיב מעשה, היא עצמה מוסיפה כח ומרץ במילוי שליחות 
האמורה, מילוי מתוך שמחה וטוב לבב, אשר זוכה למלאות ציווי ה', 

וק"ל.
)אגרות-קודש כרך ב' עמ' רנא(

פקודת
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