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בס"ד. יום ד' פ' בהעלותך, ט"ו סיון ה'תשל"ד

בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות1, ומדייק כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל 
המאסר והגאולה במאמרו ד"ה זה2, שבתחלה אומר בהעלותך את הנרות )נרות סתם( 
ואינו מזכיר את מספרם, ולאחרי זה אומר יאירו שבעת הנרות. וצ"ל3 מ"ש אל מול פני המנורה 
יאירו שבעת הנרות, הרי פני המנורה הוא נר האמצעי4, והול"ל אל מול פני המנורה יאירו ששת 
הנרות5, ונקודת הביאור בזה6, דהנרות שעליהם נאמר בהעלותך את הנרות, והנרות שעליהם נאמר 
יאירו שבעת הנרות, הם שני ענינים. בהעלותך את הנרות, נרות סתם, הם הנשמות שנק' נרות 
כמ"ש7 נר הוי' נשמת אדם, דכמו שהנר טבעו לעלות למעלה ולידבק בשרשו )ביסוד האש הכללי 

1( פרשתנו )בהעלותך( ח, ב.

2( דשנת ה'ש"ת – סה"מ ה'ש"ת ע' 126. 

צ"ל מה שבתחלה מזכיר את הנרות בלי מספר ואח"כ מזכיר מספרם באמרו יאירו שבעת הנרות דלכאו' 
הול"ל יאירו ששת הנרות, דהצווי הוא שהנרות יאירו אל מול פני המנורה שהוא נר האמצעי א"כ הול"ל 

ששת הנרות ולא שבעת הנרות.

3( כמו שמדייק בסה"מ ה'ש"ת שם]א[ וכן בד"ה בהעלותך באוה"ת )ע' שכז(, ובסה"מ עטר"ת )ע' תעג(]ב[. 

]א[ ]ראה לעיל הערה 2[.

]ב[ ]כ"ז ראה מילואים[.

4( פרש"י עה"פ. 

אל מול פני המנורה: אל מול נר האמצעי, שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה. 

5( וכמו שהקשה ברא"ם ולבוש האורה עה"פ]ג[. ועוד.

]ג[ קשה לרש"י למה כתב שבעת למה לא אמר שבעה הנרות ומתרץ דשבעה הוי פירושו כל השבעה אבל 
שבעת אין פירושו כל השבעה אלא מקצת השבעה כמו שבעת ימים תאכלו מצות שאין אוכלין כל שבעה 

ימים בלי הפסק.

6( כ"ה בסה"מ ה'ש"ת שם ע' 126־127]ד[. וכ"ה באוה"ת וסה"מ עטר"ת שם]ה[. ולהעיר, שבסה"מ ה'ש"ת שם 
בסיום המאמר )ס"ע 132 ואילך( מפרש )לכאורה( באופן אחר]ו[. 

]ד[ אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות הכוונה להוסיף אור בהמאמר דיהי מאורות, וע"ד שארז"ל 
שרה הוסיפה על המאורות, כמו כן יאירו שבעת הנרות שיהי' תוס' אורות בהמאורות אומרו שבעת הנרות 
שהם שבעה מאורות, דהגם שהעיקר הם חמה ולבנה שהם עיקרי המאורות אבל בפרטי' הם שבעה מאורות 
שהם שבעה כוכבי לכת וע"י נרות המנורה מוסיפים אור בשבעת המאורות, וזהו בהעלתך את הנרות, נרות 

סתם, דידוע שהנשמות נקראות נרות וכמ"ש נר ה' נשמת אדם וכמו הנר שטבעו לעלות למעלה תמיד. 

]ה[ ]כ"ז ראה מילואים[.

]ו[ וזהו בהעלותך את הנרות, אומר סתם לפי שיש כמה מדרי' נרות, נרות המנורה, נרות המאורות והנרות 
דנשמה שנק' נר, וע"י העלאת הנרות דמקדש הנה יאירו שבעת הנרות דמאורות ונשמה.

7( משלי כ, כז.



שתחת גלגל8 הירח9(, כן הנשמה היא בטבע הרצוא לעלות למעלה להכלל במקור חוצבה. אלא 
שבנשמות דבי"ע, טבע הרצוא שבהם הוא בהעלם, ועבודתו של אהרן היא לעורר ולגלות את טבע 
הרצוא והעלי' שלהם, בהעלותך את הנרות, שטבע העלי' שבהם יהי' בגילוי. ויאירו שבעת הנרות 
כנגד העולם, דכל  קאי על המאורות שברקיע השמים, כדאיתא במדרש10 שהמשכן הוא שקול 
יהי11  דוגמת  והמנורה שהיתה במשכן היא  דוגמתם במשכן,  היו  הענינים שהיו בבריאת העולם 
ויעש  כתיב12  מאורות  יהי  שבהמאמר  אף  יאירו שבעת הנרות,  ומ"ש  השמים.  ברקיע  מאורות 
אלקים את שני המאורות גו', הוא, כי שמש וירח הם עיקרי המאורות, אבל בפרטיות ישנם שבעה 
מאורות. וזהו בהעלותך את הנרות גו' יאירו שבעת הנרות, שע"י עבודתו של אהרן להעלות את הנרות, 

8( ראה רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ג ה"י. 

ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע צורות לגולם זה ואינן כצורת 

הגלגלים ונקבע כל צורה וצורה במקצת גולם זה צורה ראשונה צורת האש נתחברה במקצת גולם זה ונהיה 

משניהן גוף האש וצורה שניה צורת הרוח נתחברה במקצתו ונהיה משניהן גוף הרוח וצורה שלישית צורת 

ונהיה  במקצתו  נתחברה  רביעית צורת הארץ  וצורה  גוף המים  משניהם  ונהיה  במקצתו  נתחברה  המים 

משניהם גוף הארץ נמצא למטה מן הרקיע ארבעה גופין מוחלקין זה למעלה מזה וכל אחד ואחד מקיף את 

שלמטה ממנו מכל רוחותיו כמו גלגל הגוף הראשון הסמוך לגלגל הירח הוא גוף האש למטה ממנו גוף 

הרוח למטה ממנו גוף המים למטה ממנו גוף הארץ ואין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל. 

9( תניא רפי"ט, מע"ח. 

ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מ׳׳ש נר ה' נשמת אדם פי' שישראל הקרוים אדם נשמתם היא למשל 
כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו מפני שאור האש חפץ בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו 
למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח כמ"ש בע"ח . . כך נשמת האדם וכן בחי' רוח ונפש חפצה 

וחשקה בטבעה ליפרד ולצאת מן הגוף ולידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב״ה. 

10( במדב"ר פי"ב, יג. 

דבר אחר, את המשכן, שהוא שקול כנגד העולם שקרוי אהל, כשם שמשכן קרוי אהל, כיצד, כתיב )בראשית 

א, א(: בראשית ברא אלהים וגו' וכתיב )תהלים קד, ב(: נוטה שמים כיריעה, ובמשכן כתיב )שמות כו, ז(: ועשית 

יריעת עזים לאהל על המשכן וגו', כתיב בשני )בראשית א, ו(: יהי רקיע וגו' ויהי מבדיל וגו', ובמשכן כתיב 

)שמות כו, לג(: והבדילה הפרכת לכם, בשלישי )בראשית א, ט(: יקוו המים מתחת השמים, ובמשכן )שמות ל, 

יח(: ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה וגו'. ברביעי )בראשית א, יד(: יהי מארת ברקיע השמים, ובמשכן 

)שמות כה, לא(: ועשית מנרת זהב טהור וגו'. בחמישי )בראשית א, כ(: ועוף יעופף על הארץ וגו', ובמשכן )שמות 

כה, כ(: והיו הכרבים פרשי כנפים. בששי, נברא אדם, ובמשכן )שמות כח, א(: ואתה הקרב אליך את אהרן 

אחיך. בשביעי, כתיב )בראשית ב, א(: ויכלו השמים וגו', ובמשכן )שמות לט, לב(: ותכל כל עבדת משכן וגו'. 

בבריאת עולם כתיב )בראשית ב, ג(: ויברך אלהים, ובמשכן )שמות לט, מג(: ויברך אתם. בשביעי )בראשית ב, 

ב(: ויכל אלהים, ובמשכן: ויהי ביום כלות משה. בשביעי )בראשית ב, ג(: ויקדש אתו, ובמשכן )במדבר ז, א(: 

ויקדש אתו, הוי: את המשכן.

11( בראשית א, יד.

12( בראשית שם, טז.

ספר המאמרים מלוקט - עם פענוחים ד



שהנשמות דבי"ע יהי' בהם הרצוא לאלקות בגילוי, עי"ז יאירו שבעת הנרות, שנעשה תוספות אור 
בהמאמר13 יהי מאורות, ע"ד שרה הוסיפה על המאורות14.

ב( והנה מזה שבהעלותך את הנרות לפי פשוטו קאי על נרות המנורה, מובן, דזה שבהעלותך את הנרות 
בפנימיות הענינים קאי על הנשמות הוא כי הנרות דנשמות הם הפנימיות דנרות המנורה. 
]דנוסף לזה שהנשמות הם נרות בכלל, הם נרות המנורה[. וזה שבמנורה היו ז' נרות הוא מפני שהנרות 
דנשמות נחלקות לז' סוגים. ועפ"ז צריך להבין טעם השינוי בלשון הכתוב, שבנרות המאורות כתיב 

יאירו שבעת הנרות ובהנרות דנשמות כתיב בהעלותך את הנרות, נרות סתם.

ויובן זה ע"פ מ"ש בלקו"ת15 שז' הנרות דהמנורה הם ז' סוגי בנ"י בעבודת ה', יש עובד מאהבה משוך 
כמים )חסד( ויש מאהבה כרשפי אש )גבורה( וכו'. ויש לומר, דזה שז' סוגים אלה )אף שהחילוק 
שביניהם הוא רק באופן עבודתם( נק' ז' נרות )דמזה שהנשמה קרוי' נר16 משמע שהם ז' סוגי נשמות(, 
הוא, כי כיון שאני נבראתי לשמש את קוני17 )ובפרט להגירסא18 אני לא נבראתי אלא לשמש את 

אלא  בהמאורות  רק  לא  היא  שההוספה  הכוונה,  ולכאורה  שם.  וה'ש"ת  עטר"ת  בסה"מ  כ"ה   )13
גם בהמאמר יהי מאורות. ]ראה פענוח להערה 6[

14( ב"ר פנ"ג, ח. 

ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים ר' ברכיה בר' יהודה ברבי סימון בשם רבי שמואל ברבי יצחק ראובן 
בשמחה שמעון מה איכפת ליה כך שרה נפקדה אחרים מה איכפת להם . . ר' לוי אמר הוסיפו על המאורות 

נאמר כאן עשייה עשה לי ונאמר להלן ויעש אלהים את שני המאורות.

15( ריש פרשתנו. 

הנשמה קרויה נר, כמ"ש נר ה' נשמת אדם וכללות נש"י נקרא מנורה ויש בה בחי' ז' נרות, שהם ז' מדרגות 
אש ויש ע"י התורה קו הממוצע ויש ע"י  בעבודת ה' יש עובד מאהבה משוך כמים ויש מאהבה כרשפי 
נצחון לנצח ולהתגבר בעבודת ה' בסור מרע ועשה טוב ויש ע"י הודיה וכן יש עבודה ע"י התנשאות . . ויש 

ע"י שפלות כו'.

16( ל' הלקו"ת שם. ]ראה לעיל הערה 15[

17( משנה]ז[ וברייתא]ח[ סוף מס' קידושין.

]ז[ רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער והלא 
לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהורעתי מעשי 

וקפחתי את פרנסתי.

מתפרנסים שלא  והם  חנוני  ושועל  סבל  וארי  קייץ  ראיתי צבי  לא  מימי  אומר  אלעזר  בן  ר''ש  תניא  ]ח[ 
לשמשני  אלא  נבראו  אלו שלא  מה  קוני  את  לשמש  נבראתי  ואני  לשמשני  אלא  נבראו  לא  והם  בצער 
מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את 

מעשי וקיפחתי את פרנסתי שנאמר עונותיכם הטו.

18( משנה וברייתא הנ"ל ע"פ גירסת הש"ס כת"י )אוסף כתבי־היד של תלמוד הבבלי, ירושלים תשל"ד(. 
וכן הובא במלאכת שלמה למשנה שם]ט[. ובכ"מ. וראה גם יל"ש ירמי' רמז רעו]י[.

]ט[ ואני לא נבראתי אלא לשמש . . אני שלא נבראתי אלא לשמש את קוני אינו דין וכו'. כך הוגה במשנת 
החכם הר"ר יהוסף אשכנזי ז"ל וכן הוא בברייתא בגמרא. 

ה בהעלותך את הנרות ה'תשל"ד



המבואר  וע"פ  מציאותם.  לעצם  נוגע  קונם(  את  )השימוש  עבודתם  באופן  החילוק  לכן,  קוני(, 
)הנשמה( הוא  נבראתי לשמש את קוני, דזה שענינו של האדם  רז"ל אני  במק"א19 בדיוק לשון 
כמו שהיא  הנשמה עצמה  אבל  לבריאה,  הנשמה  ירידת  לבריאתו,  בנוגע  הוא  קונו,  את  לשמש 
בבחינת טהורה היא20 )למעלה מבחינת אתה בראתה20(, כיון שהיא חלק אלוקה ממעל ממש21, 
אינה אמצעי לאיזה ענין אחר )גם לא להענין דלשמש את קונה( והתכלית הוא בה בעצמה, מובן, 
מהותם.  בעצם  ולא  בראתה,  דאתה  בהדרגא  רק  היא  עבודתם  באופן  דנשמות  שההתחלקות 
ועפ"ז יש לומר, דמ"ש בהעלותך את הנרות, נרות סתם )ולא שבעת הנרות(, הוא לרמז שהעלי' 
דהנשמות )בהעלותך את הנרות( היא )גם( בהדרגא דטהורה היא שלמעלה מהתחלקות, נרות 
סתם. דזה שמובא לעיל )מהמאמר( שבהעלותך את הנרות הוא בנשמות דבי"ע, דכיון שע"י 
העלי'  טבע  ולגלות  לעורר  צריך  לכן  בהעלם  הוא  שלהם  והעלי'  הרצוא  טבע  לבי"ע  ירידתם 

נזונין שלא בצער  והם  וארי סבל ושועל חנוני  מעולם לא ראתי צבי קייץ  אומר  אלעזר  בן  ]י[ רבי שמעון 
והם לא נבראו אלא לשמשוני ואני לא נבראתי אלא לשמש ליוצרי אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא 

שהריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי.

19( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ד ע' 163 הערה 44. 

ואי"ז סתירה לזה דאני נבראתי לשמש את קוני. כי האמתית מציאות בנ"י היא למעלה מעולם הבריאה 
אבי"ע( בנשמותיהן  )בנוגע להתהוות  )"קוני"( ואדרבא במי נמלך  ואפילו דעולם האצילות  )"נבראתי"( 
של צדיקים, אלא שבירידתה לבריאה )אתה בראתה( – ה"ז לשמש את קוני . . אבל גם בהיות בנ"י בעוה"ז 

הגשמי יש בכאו"א עצם נשמתו )"נשמה שנתת בי"(.

וראה המשך  ועוד.  כו'", מברכות ס, ב]יא[. רמב"ם הל' תפלה פ"ז ה"ג]יב[.  נוסח ברכת "אלקי נשמה   )20
תרס"ו ע' תעב]יג[. שם ע' תפה ואילך]יד[. ובכ"מ.

]יא[ כי מתער אומר אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי 
ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי 

אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.

]יב[ בשעה שייקץ בסוף שנתו מברך והוא על מטתו כך. אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה בראתה ואתה 
יצרתה ואתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד לטלה ממני ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד 
לבוא. כל זמן שהנשמה תלויה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי רבון כל המעשים ברוך אתה ה' המחזיר 

נשמות לפגרים מתים. 

]יג[ וזה״ע נשמה שנתת בי טהורה היא, פי׳ טהורה היא היינו בהנשמה כמו שהיא באצילות שהיא בבחי׳ 
טהורה מל׳ כעצם השמים לטוהר . . וזהו ג״כ ענין נשמה שנתת בי טהורה היא דהיינו מצד שרש הנשמה 

כמו שהיא בבחי׳ כלים דאצילות היא בבחי׳ טהורה ואח״כ כמו שירדה לבי״ע עז״א אתה בראת כו'. 

במדריגה  בטה״ע דהיינו  גליפו  גליף  בבחי׳  בי טהורה היא דשרש הנשמות הוא  וזהו נשמה שנתת  ]יד[ 
היותר עליונה בבחי׳ האותיות כמו שהן בעצמות אוא״ס . . שלפני הצמצום גם קודם עלות הרצון שהאותיות 
כו׳ היינו כמו שבאה לאחר  כו'. . ואח״כ אתה בראתה  הן מיוחדים ממש עם האור בבחי׳ אחדות ממש 
הצמצום בבחי׳ אדם דבריאה דכללות כו׳ . . וזהו שרש נש״י באוא״ס שלפני הצמצום עד שרשם בבחי׳ שמו 

העצמי . . שאינו בבחי׳ דבר בפ״ע כלל כ״א הוא ושמו אחד ממש כו'. 

21( תניא רפ"ב.
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שלהם, בהעלותך את הנרות, הוא התחלת העלי'. אבל עי"ז נעשית בהם )אח"כ( עלי' נעלית 
יותר, שהם מתעלים למעלה יותר גם מכמו שהיו קודם ירידתם.

ג( ויובן זה ע"פ תורת הרב המגיד22 עה"פ בהעלותך את הנרות, דנרות הם המצוות כמ"ש23 כי נר 
מצוה. דכמו שהנר שורה בו אור, כך המצוה הפנימיות )האור( שלה הוא אהבה ויראה. 
ופירוש בהעלותך את הנרות )דפירוש את הוא )גם( עם( הוא, שתעלה את עצמך עם המצוות, 
והעלי' היא אל מול פני המנורה, להפנימיות. וע"ד מ"ש24 וידבר אלקים את כל הדברים האלה 
לאמר אנכי גו', שהכוונה דכל המצוות )כל הדברים האלה( היא לאמר, שהאדם )יחשוב ו(יאמר 
אנכי ולא יהי' לך, היינו או"י )ר"ת אנכי ולא יהי', וגם ר"ת( אהבה ויראה )דאנכי הוא אהבה ולא 
יאירו  וזהו אל מול פני המנורה.  יראה(, על פני פי' פנימיות, שהפנימיות הוא הקב"ה.  יהי' לך 

שבעת הנרות הם שבעת ימי הבנין, אהבה ויראה ותפארת וכו'.

הכלי(  )הנר,  המצוות  קיום  שע"י  ענינים.  שני  דמצוות  דבהפנימיות  בזה,  ולכאורה הכוונה 
או"י  ר"ת  המצוות)26  כל  )כללות  יהי'  ולא  שאנכי  דזהו  )האור(,  לאהוי"ר25  באים 
אהבה ויראה, דפנימיות זו היא כמו אור הנר שהאור והנר הם בערך זה לזה, ועי"ז נמשך בהם 

22( או"ת להה"מ )הוצאת קה"ת( ריש פרשתנו )מה, ג. בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך – סי' קלב(]טו[. אור 
האמת טז, ב )בהוצאת הוסיאטין תרנ"ט, ודפוס צילום ממנה – ברוקלין תש"כ(. 

]טו[ בהעלותך את הנרות ע״ד כי נר מצוה המצוה הוא כנר שבו שורה אור. כך הפנימיות הוא אהבה ויראה. 
וזהו בהעלותך א״ע את הנרות פי׳ עם המצות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ע״ד וידבר אלהים 
את כל הדברים האלה לאמר אנכי וגו׳ פי׳ ע״י כל המצות תחשוב אנכי ולא יהיה לך פי׳ אהבה ויראה של 
אנכי הוא אהבה אשר הוצאתיך מארץ מצרים מכל צרות ולא יהיה לך אלהים אחרים פי׳ שלא תלך אחר 
פני המנורה  מול  אל  וזהו  וראוי  פנימיות שהפנימיות הוא הקב״ה  פי׳ על  פני  אחר על  אל  תאוות שהוא 

הפנימיות. יאירו שבעת הנרות שבעת ימי הבנין אהבה ויראה ותפארת וכו'.

23( משלי ו, כג.

24( יתרו כ, ב ואילך.

25( ראה לקו"ת שלח מד, א. 

אור ה' כדי שיהיה יראתו על פניו ואהבת ה' ופחדו בלבו לפיכך מלמדין אותו כל  לפי שצריך להאיר בו 
התורה כולה שהיא בחי' המקיפים וממנו יאיר לו אור ה' וכח אהבה ויראה . . וזהו וראיתם אותו וזכרתם 
את כל מצות הוי' פי' מה שתראו בחינת ציצית שהוא בחינת הארת אהבה ויראה שהם בחי' תכלת ולבן 

שבציצית והן הם תורת האדם היוצאין בנימין ושערות מבחי' מקיף ולבוש שהוא בחינת מצות מעשיות.

סה"מ תש"ה ע' 125. ובכ"מ.

את  כל החוקים האלה ליראה  את  אלקינו  ויצונו ה'  והענין הוא דהנה ע"י המצות באים לרעו"ד וכמ"ש 
ה' שהיינו יראה העליונה, וכן הוא באה' העליונה שהיא ע"י המצות וכמ"ש פקדת הארץ ותשוקקי' להיות 

תשוקת הנפש ברעו"ד הוא ע"י המצות שהן פקודי ה'. 
26( ראה תניא רפ"כ]טז[. וראה תו"ש יתרו כרך טז מילואים אות א]יז[. וש"נ. 

]טז[ והנה מודעת זאת לכל כי מצות ואזהרת ע׳׳ז שהם שני דברות הראשונים אנכי ולא יהיה לך הם כללות 
כל התורה כולה. כי דבור אנכי כולל כל רמ״ח מצות עשה ולא יהיה לך כולל כל שס״ה מצות ל״ת. 

]יז[ ]ראה מילואים[.

ז בהעלותך את הנרות ה'תשל"ד



אח"כ פנימיות נעלית יותר — על פני27, אמיתית הפנימיות שהוא הקב"ה. ועפ"ז יובן גם הקשר 
דשני הענינים דבהעלותך את הנרות להפירוש דנרות הם הנשמות, גילוי טבע הרצוא והעלי' 
בנשמות דבי"ע ושעי"ז נעשה בהם עלי' למעלה יותר גם מכמו שהיו באצילות קודם ירידתם 
לבי"ע, דזה שהנשמה מתעוררת ברצוא )אהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת28(, הגם שעלי' זו 
אהוי"ר  )דוגמת  דפנימיות  הראשונה  דרגא  היא  פנימיות(,  )בחי'  מול פני המנורה  אל  היא 
שנמשכים ע"י המצוות(, ועי"ז היא מתעלית למעלה יותר גם מכמו שהיתה באצילות, דרגא 

השני' דפנימיות, על פני.

ד( והענין הוא, דהנשמה גם כמו שהיא למעלה, היא דוגמת הבן )כמו( שנמשך ממוח האב29, 
אבל עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמותו ית', בדוגמת הבן כמו שהוא במוח 
האב עצמו )טרם שנמשך(, אינה בגדר המשכה וגילוי30. וע"י עבודת הנשמה בירידתה למטה, 
לעורר ולגלות את טבע הרצוא והעלי' שבה, שהוא דוגמת טבע הגעגועים דבן אל אביו31, עי"ז 

27( ויש לומר, דזהו גם ש"אוי" אהבה ויראה הם הראשי תיבות דאנכי ולא יהי' )כללות המצוות(, היינו 
שהם ה"ראש" )הפנימיות( דהמצוות. משא"כ "על פני" הם תיבות בפני עצמם.

ראה סה"מ עטר"ת ע' תעח, דזה שאהרן מעלה את הנרות נשמות דבי"ע הוא שיומשך להם אהבה   )28
אהוי"ר  הם  המצוות  ע"י  הנמשכים  שהאהוי"ר  ס"ה  לקמן  וראה  ודעת.  שלמעלה מטעם  מלמעלה,  ויראה 
מטעם  שלמעלה  אהוי"ר  הם  המצוות  ע"י  הנמשכים  שהאהוי"ר  ס"ה  לקמן  וראה  ודעת.  מטעם  שלמעלה 

ודעת.

ואהרן מעלה את הנרות להיות בהם אהוי״ר העליונה כו', וכידוע שיש אהבת עולם ואהבה, רבה ואהבה 
הנ״ל הוא בחי׳ אה״ע שבאה מהתבוננות דגדולת ה׳ בהתהוות העולמות כו׳ ואה״ר הוא ע״י ההתבוננות 
וההרגש דעצמות אוא״ס כו׳, וכמו״כ יראה העליונה היא מבחי׳ עצמות דיראה אותיות ראי׳ בחי׳ ראיית 
המהות בו׳ ואהרן אותיות נראה שממשיך בחי׳ ראיית המהות שעי״ז הוא בחי׳ יר״ע כו׳ דזה שאהרן מעלה 
את הנרות נשמות דבי"ע הוא שיומשך להם אהבה ויראה מלמעלה, שלמעלה מטעם ודעת. וראה לקמן ס"ה 

שהאהוי"ר הנמשכים ע"י המצוות הם אהוי"ר שלמעלה מטעם ודעת. 

29( תניא רפ"ב. ]ראה לעיל הערה 21[

30( ראה בארוכה סה"מ ה'תש"ד ע' 130. 

הנה גם הנשמה כמו שהיא למעלה גם היא אינה עצם עצמותה של הנשמה והיא רק מה שנמשכה כביכול 
ועצם  המשכה,  וענין  בגדר  מה שהוא  היינו  האב  ממוח  הבן שנמשך  כדוגמת  ית׳  וחכמתו  ממחשבתו 
עצמותו של הבן הוא חלק מוח האב מה שאינו בגדר המשכה כלל והיינו דכשם שהבן הוא מוח האב ומשם 
אלקו' ממש,  כן הוא בהנשמה שהיא  נמשכה המשכה ממות האב שמזה נוצר הבן במהות לעצמו הנה 
והיינו עצם עצמותה של הנשמה כמו שהיא חלק כביבול מן העצם כמו העצם, ואינה בגדר המשכה וגילוי.

31( סה"מ ה'ש"ת שם ע' 127. 

אהבה טבעית  והיא  ממש,  הנפש  בכלות  וחפיצה  חשיקה  בדביקה  ית'  בו  לדבקה  תמיד  דהנשמה עולה 
בנפש לדבקה בו ית' שזה בטבע בנפשותינו להיות שהנשמה היא חלק אלקה ממעל שהיא חלק הנבדל מן 
העצם וכמ"ש בנים אתם לה' אלקיכם וכמו הבן שהוא חלק ממש מעצמות האב, ולכן יש בהבן תמיד רצון 
וגעגועים אל האב, הנה בנים אתם להוי' אלקיכם שהנשמות הן חלק הנבדל מעצם אלקות דאצי', וע"כ יש 

בהנשמה תמיד הרצוא לעלות למע' להכלל במקור חוצבה.
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הבן  לגבי דרגת הנשמה שבדוגמת  כי  מתגלית עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות. 
שנמשך ממוח האב, הירידה לבי"ע )ומכ"ש הירידה למטה בעוה"ז הגשמי( מעלמת ומסתרת 
על זה ]וכידוע32 שרק נשמות דאצילות נק' בשם בנים[, וזה שגם בירידתה למטה היא בבחינת 
בן בגילוי, שהרצוא והעלי' שלה הוא בגילוי כבן המתגעגע אל אביו, הוא ע"י גילוי עצם הנשמה 
כמו שהיא במוח האב )טרם שנמשך(, שלגבי דרגא זו )עצם הנשמה כמו שמושרשת בהעצמות(, 

אצילות ובי"ע הם בשוה.

ועפ"ז יש לבאר מ"ש בלקו"ת33 עה"פ34 ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו' זה דבר ה' אל זרובבל, 
שהשייכות דמנורה לדבר ה' אל זרובבל היא, דדבר ה' הוא מקור נש"י, ומ"ש דבר ה' אל 
לי בארץ  וזרעתי'35  זרובבל על שם  נקראו בשם  גלות בבל(  )בזמן  אז  ישראל  כי  הוא,  זרובבל 
)זרובבל מלשון זרוע בבבל(. וזוהי השייכות דמנורת זהב עם דבר ה' אל זרובבל, כי כללות נש"י 

נק' מנורה.

דלכאורה אינו מובן, מה נוגע לענין המנורה שישראל הם זרועים בבבל. וי"ל הביאור בזה, ע"פ 
כי הכוונה בהירידה היא שהיא  זריעה הוא  נק' בשם  הידוע36 דזה שהירידה דהגלות 
לצורך עלי', בדוגמת הזריעה בארץ שהיא בשביל הצמיחה )בריבוי, דכלום אדם זורע סאה אלא 

32( המשך תרס"ו ע' קנז. ובכ"מ.

ונמצא דבנים הן נשמות דאצילות ועבדים נשמות דבי״ע. 

33( ריש פרשתנו. 

הנה ענין המנורה נאמר בזכריה ראיתי והנה מנרת זהב כו' ואומר מה אלה אדוני ויאמר אלי זה דבר ה' 
אל זרובבל פי' כי ענין המנורה הוא בחי' דבר ה' שהוא מקור נש"י וכמאמר ואתה נפחתה בי וכמ"ש ויפח 
גם  בבל  בגלות  אז  והם  בארץ  וזרעתיה לי  בשם זרובבל על שם  נקראו  וישראל  וגו' עמ"ש  נשמת  באפיו 
הנשיא נק' זרובבל על שם זה. וזהו זה דבר ה' אל זרובבל והוא ענין המנורה כי הנשמה קרויה נר כמ"ש נר 

ה' נשמת אדם וכללות נש"י נקרא מנורה.

34( זכרי' ד, ב. שם, ז. – מהפטורת ש"ק פ' בהעלותך.

35( הושע ב, כה.

36( תו"א ר"פ בשלח]יח[. וראה גם תו"א שמות ד"ה הבאים ישרש )נג, ג ואילך(]יט[. 

וכו'  כורים  כמה  מוציא  כור  ואמרז"ל זורע  בארץ  וזרעתיה לי  כתיב  מצרים  בגלות  ]יח[ הנה על ישראל 
ולהבין ענין הזריעה והתוספת והרבוי שנתהוה מן הגלות. הנה כתיב קדש ישראל לה' ראשית תבואתה 
תבואתו דווקא שישראל נקראו תבואת ה' והוא כמו שאדם זורע תבואה ע"ד משל בשביל התוספת שיצמח.

כמ"ש קדש ישראל לה'  בשביל ישראל שנקראו ראשי'  בראשית  נאמר  בריאת העולמות  ותכלית  ]יט[ 
ראשית תבואתה. ולהבין מהו השייכות לישראל להיו' ראשית תבואת' וגם מה היא ענין התבואה למעלה 
מבחי' רצה"ע להתלבש  בחי' המצות שירדו  היינו השרשה למטה הוא  וזהו הבאים ישרש יעקב   . כו'. 
בדברים גשמיים הוא בחי' יעקב יו"ד עקב. בחי' יו"ד שירדה בבחי' עקב למטה. ועי"ז יציץ ופרח ישראל 

להיות בחי' צמיחה מההעלם אל הגילוי כו'.

ט בהעלותך את הנרות ה'תשל"ד



להכניס כמה כורין37(. וזוהי השייכות דמנורת זהב עם זרובבל, כי הענין דבהעלותך את הנרות, 
שהוא הגילוי דעצם הנשמה )כנ"ל סעיף ב(, הוא בעיקר ע"י העבודה בזמן הגלות ]דזה שנת"ל 
שהגילוי דעצם הנשמה הוא ע"י עבודתה בירידתה למטה, הוא בכללות, ועיקר הגילוי הוא ע"י 
העבודה דישראל בירידתם בפרט בגלות[, ולכן נק' ישראל כאן בשם זרובבל על שם שהיו זרועים 
מנורה  ישראל הם  הגלות  רק שגם בזמן  דלא  לרמז,  בכדי  הגלויות38(,  דד'  )גלות הראשון  בבבל 
]דגם כאשר אני ישנה39 בגלותא40 לבי ער39[, אלא יתירה מזו, שהירידה בגלות היא זריעה שעל 

ידה נעשה צמיחה בריבוי גדול יותר, בהעלותך את הנרות41.

37( פסחים פז, ב. 

גרים  כדי שיתוספו עליהם  אלא  האומות  לבין  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  הגלה  לא  ר''א  ואמר 
שנאמר וזרעתיה לי בארץ כלום אדם זורע סאה אלא להכניס כמה כורין.

38( גלות מצרים – בכ"מ – אינה נמנית בד' הגלויות – ראה לקו"ש חט"ז ע' 91. וש"נ. 

ברוב המקומות אין גלות מצרים מנויה בין ארבע המלכיות והגלויות, והסיבה הכתובה על כך היא, שמצרים 
שקול ככולם ויותר מהם . . ולכן לא הוזכר בכללם כי הוא בחינה גדולה מכולם. אך מצד שני קיימים מספר 

מקומות שבהם מנויה מצרים בין ארבע המלכיות והגלויות, והיא הראשונה שבהם. 

זו,  במחלוקת  גלויות-קשורות  מארבע  כאחת  מצרים  מניית  לגבי  אלו  שיטות  שתי  שגם  לומר,  ויש 
המחלוקת על עומק חדירת טומאת מצרים אל תוך ארץ מצרים. והביאור בזה: הסיבה לכך שמצרים איננה 
ארבע  "נגד  הן  והגלויות  המלכיות  היא, שארבע  והגלויות,  המלכיות  ארבע  בין  המקומות(  )ברוב  מנויה 
אותיות שם הויה" ואילו גלות מצרים, היא נגד קוצו של יו"ד והרי ידוע שארבע היסודות הם ארבע אותיות 
הויה ואילו קוצו של יו"ד היא "דוגמת החומר הקדום הנקרא היולי", יוצא איפוא, לפי כל האמור, שארבע 

הגלויות הם כנגד ארבעת היסודות, וגלות מצרים חדרה והגיעה גם לחומר ההיולי.

39( שה"ש ה, ב.

40( זח"ג צה, א. 

רבי חייא פתח אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק וגו', אמרה כנסת ישראל, אני ישנה בגלותא דמצרים, דהוו 
בני בשעבודא דקשיו, ולבי ער, לנטרא להו, דלא אישתיצון בגלותא. 

]'אני ישנה', בגלות מצרים ששם היו בנ"י בשעבוד והגלות נחשבת לשינה 'ולבי ער', לשמרם שלא יכלו 
בגלות[. 

41( להעיר מלקו"ת פרשתנו )לה, ד( "שדוקא ע"י גלות בבל נעשה מנורת זהב".

ד  )ראה לקו"ד כרך  יום ט"ו בסיון, שבו הי' התחלת המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר  זה עם  ויש לקשר 
תריא, א ואילך. ובכ"מ( – שלאחרי הגאולה די"ב תמוז נתגלה שהמאסר הי' זריעה )זרובבל*(, בכדי שעי"ז 
שנאמרו  בהשיחות  בארוכה  וראה  פעמים.  כמה  כמדובר  המעינות,  בהפצת  והוספה  בריבוי  צמיחה  תהי' 

בהתוועדות זו לאחרי המאמר. שיחת ליל י"ב סיון תשמ"ט]כ[. 

]כ[ וענין נוסף שנתחדש בחמשה עשר בסיון בדורנו זה - שביום זה התחיל המאסר דכ"ק מו"ח אדמו"ר 
הרי,  וכלל,  כלל  רצוי  בלתי  דבר  רק  בזה  ראו  ההיא  היות שבשנה  אשר עם  ההיא,  במדינה  דורנו  נשיא 
לאחרי זמן נתברר שעי"ז נתאפשרה ביאת נשיא דורנו לחצי כדור התחתון, שאז ניתוסף עוד יותר בהפצת 
ובמיוחד  כולל  ומצוותי' ע"י הפצת היהדות חוצה,  כללות עניני תורה  ביחד עם הפצת  המעיינות חוצה, 
)כידוע  באידיש  אפילו  או  הקודש,  בלשון  רק  היינו, לא  ועם,  בלשון עם  גם  והמעיינות  התורה  הפצת   -

*( ולהעיר מלקו"ת ריש פרשתינו "גם הנשיא נק' זרובבל".
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ה( והנה כמו שלהפירוש דבהעלותך את הנרות קאי על הנשמות, עיקר העלי' שלהם הוא גילוי 
שרשם כמו שהם מושרשות בהעצמות, עד"ז הוא גם להפירוש דבהעלותך את הנרות 
את  מקיימים  שישראל  דע"י  מהעצמות.  בהם  שנמשך  היא  שלהם  שהעלי'  המצוות,  על  קאי 
קיום  שע"י  שנת"ל  דזה  בהמצוות.  גם  זה  ממשיכים  בהעצמות,  הוא  דנש"י  שהשרש  המצוות, 
המצוות באים לאהוי"ר, היינו שהמצוות הם למעלה מהאדם המקיימם והם משפיעים בו שיבוא 
)התבוננות(  עבודה  ע"י  אליהם  להגיע  ביכלתו  שאין  ודעת  מטעם  שלמעלה  אהוי"ר  לאהוי"ר, 
ונמשכים מלמעלה ע"י המצוות, הוא בתחלת העבודה. אבל לאחרי שמגיע לאהוי"ר אלו, דרגא 
דרגא  כמו שמושרשת בהעצמות,  בו שרש הנשמה  )פנימיות( המנורה, מתגלה  דפני  הראשונה 
השני' דפני המנורה, בחי' על פני, הקב"ה, וענין זה הוא ממשיך גם בהמצוות42, כמאמר רז"ל43 
עה"פ44 מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות, 
וידוע הפירוש בזה45, דע"י שישראל עושים ומקיימים את המצוות, עי"ז גורמים שהקב"ה יעשה 

שהבעש"ט ותלמידיו אחריו, וכן נשיאי חב"ד, אמרו מאמרי התורה שלהם באידיש(, שאינה לשון הקודש, 
ויש לו שייכות ללשון המדינה שבה נמצאו בנ"י בעת ההיא, אלא גם בלשון דאוה"ע ממש.

42( ראה עד"ז סה"מ ה'תש"ה ע' 125 ואילך. 

מצד הנשמה המלובשת בגוף ה"ה מתעלה ומתקשר ע"י התורה ונק' התורה תורת הוי' ואח"כ מצד עצם 
הנשמה שממשיך מעצמות א"ס בתורתו אזי יהגה שנק' התורה על שמו . . מצות הן הגדלת הכלים דז"א. 
. וכאשר באים לרעו"ד אזי עושים רצונו ש"מ שממשיכים רצה"ע בחי' הכתר שזהו ע"י האה' דבכל מאדך 
וע"י רעו"ד  מתעלים ע"י המצות,  וזהו שנש"י  מאדך הוא ע"י המצות,  ובכדי לבא לאהבה דבכל  כנודע, 

ממשיכים מכתר בז"א.
43( שמו"ר פ"ל, ט]כא[. וראה גם ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג]כב[. 

"חוקיו  הדברות.  אלו  ליעקב"  דבריו  "מגיד  יט(  דכתיב )תהלים קמז,  היא  הדא  המשפטים"  ]כא[ "ואלה 
לאחרים  מורה  ב"ו  מדת  ב"ו  כמדת  הקב"ה  מדותיו של  לפי שאין  המשפטים.  אלו  לישראל"  ומשפטיו 
לעשות והוא אינו עושה כלום הקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. 
מעשה ברבן גמליאל ור' יהושע ור"א בן עזריה ור' עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם אין דרכיו של הקב"ה 
כבשר ודם שהוא גוזר גזירה והוא אומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום והקב"ה אינו כן. היה שם 
מין אחד אחר שיצאו אמר להם אין דבריכם אלא כזב לא אמרתם אלהים אומר ועושה. למה אינו משמר 
את השבת אמרו לו רשע שבעולם אין אדם רשאי לטלטל בתוך חצירו בשבת אמר לו הן. אמרו לו העליונים 
והתחתונים חצירו של הקב"ה שנאמר )ישעיה ו, ג( "מלא כל הארץ כבודו" ואפילו אדם עובר עבירה אינו 

מטלטל מלא קומתו אמר לו הן. אמרו לו כתיב )ירמיה כג, כד( הלא את השמים ואת הארץ אני מלא".

]כב[ א"ר לעזר פדא בסיליוס ]מלך[ או נימוס ]בעל דת[ או גריפות ])אגריפס( סופר[. בנוהג שבעולם מלך 
בשר ודם גוזר גזירה. רצה מקיימה רצו אחרים מקיימים אותה אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה ומקיימה 

תחילה מאי טעמא ושמרו את משמרתי אני ה' אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה.

44( תהלים קמז, יט.

45( המשך תרס"ו ריש ע' תיט]כג[. ד"ה את הוי' האמרת ה'תש"ל ס"ו )סה"מ מלוקט ח"ב ע' צא(]כד[. וש"נ.

]כג[ ]ראה מילואים[
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ידה  ועל  באורייתא  מתקשרין  שישראל  דלאחרי  לתורה,  בנוגע  הידוע47  ]וע"ד  אלו46.  מצוות 
בקוב"ה, מתגלה השרש דישראל שלמעלה מהשרש דתורה, ולאחרי שמתגלה השרש דישראל 
בעצמותו ית', הם ממשיכים זה גם בתורה, ע"ד דוד הי' מחבר תורה שלמעלה בקוב"ה48[. ויש 
לומר, דזהו מ"ש הה"מ )הובא לעיל( דפירוש בהעלותך את הנרות הוא עם הנרות, בהעלותך את 
עצמך עם המצוות, שהכוונה בזה היא, שהאדם מעלה את המצוות להמקום שהוא עצמו עולה 

לשם, דרגא השני' דפני המנורה, בחינת על פני.

ליאירו שבעת הנרות,  פני המנורה נמשך  ויש להוסיף, דכמו שלפי פשטות הכתוב, אל מול  ו( 
עד"ז הוא בפנימיות הענינים, דאל מול פני המנורה שקאי על בחינת על פני, בא בהמשך 
נוסף על בהעלותך את הנרות שקאי על הנשמות, גם ליאירו שבעת הנרות. דזה שע"י העבודה 
דישראל ניתוסף אור בהמאורות )ע"ד שרה הוסיפה על המאורות( הוא נוסף על שנתמלא החסרון 
שנעשה ע"י מיעוט הירח, גם נעשה בהם תוספות עילוי לגבי דרגתם כמו שהיו שני המאורות 
הגדולים. דהגם שעולם על מילואו נברא49, מ"מ, ע"י עבודת האדם נעשה עלי' בהעולם למעלה 

]כד[ כמאמר רז"ל עה"פ מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

יעשה  גורמים שהקב"ה  המצוות, עי"ז  את  ומקיימים  דע"י שישראל עושים  בזה,  הפירוש  וידוע  לעשות, 

כך הבורא ב"ה  ]וע"ד תורת הבעש"ט עה"פ הוי' צלך, דכמו שהצל עושה מה שאדם עושה  אלו.  מצוות 

כביכול עושה מה שאדם עושה[. 

46( ראה סה"מ מלוקט שם הערה 57.

47( ד"ה פתח ר"ש כו' דש"פ אמור תשל"ד ס"ה )לעיל ע' קנה ואילך(. 

שבתחלה ישראל מתקשרין באורייתא ואורייתא בקוב"ה ולאח"ז הקשר דקוב"ה וישראל, די"ל שלאחרי 
שישראל מתקשרין באורייתא ועל ידה בקוב"ה, מתגלה השרש דישראל שלמעלה מהשרש דתורה, הקשר 
דישראל וקוב"ה. ולאחרי שנעשה קשר זה )דישראל וקוב"ה(, אזי בתחלה הוא הקשר דישראל וקוב"ה, 
תורה  מחבר  הי'  דוד  בתורה ע"ד  גם  זה  ממשיכים  הם  ית',  בעצמותו  דישראל  השרש  ולאחרי שנתגלה 

שלמעלה בקוב"ה. 

48( ס' הבהיר סנ"ח )קצו(]כה[. זח"ג רכב, ב]כו[. וראה בהנסמן לעיל ע' קנה שם הערה 51.

]כה[ ולבי חלל בקרבי, כך אמר דוד הואיל ולא יכלתי לו, לא יגורך רע, ובמה יכל לו דוד, בגרסתו, שלא 
היה שותק לילה ויום, והיה מחבר תורה של מעלה, כי כל שעה שאדם לומד תורה לשמה התורה של מעלה 
מתחברת להקב"ה, והיינו דאמרינן לעולם ילמוד אדם תורה ואפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 

לשמה.

אורייתא דלעילא הוה  מחבר,  מחבר, ומאי הוה  כגון דוד דהוה  איזהו חסיד, זה המתחסד עם קונו,  ]כו[ 
מחבר, עם קדשא בריך הוא, ובגין דא שמרה נפשי כי חסיד עני.

]דוד המלך היה מתחסד עם קונו בזה שהיה מחבר, ומה היה מחבר? את התורה שלמעלה עם הקב"ה ולכן 
אמר דוד שמרה נפשי כי חסיד אני שכוונתי להתחסד עם קוני[. 

49( ראה ב"ר פי"ד, ז]כב[. פי"ג, ג]כג[. 

]כב[ עפר, רבי יהודה בר סימון אומר, עופר עולם על מליאתו נברא.
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יותר גם מכמו שהי' בתחלת בריאתו ]במכ"ש מזה שע"י העבודה נעשית עלי' בהמצוות ואפילו 
בהנשמות[, שהעולם נעשה דירה לו ית'50, לו לעצמותו51.

מקרבים  דלעיל,  הענינים  בכל  הנרות  שבעת  יאירו  גו'  הנרות  את  דבהעלותך  וע"י העבודה  ז( 
וממהרים את היעוד52 דלילה כיום יאיר, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. 
וגם לפני זה, בימים האחרונים דחושך הגלות, יהי' לכל בני ישראל אור במושבותם53, ע"י שכל 
אחד יוסיף אור וחיות בעבודתו, וזה ימהר עוד יותר קיום היעוד דולילה כיום יאיר, בביאת משיח 
צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, שאז תהי' העלי' )בהעלותך( בכל הענינים בתכלית 

השלימות, בפנימיות ובחיצוניות גם יחד.

]כג[ כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ )בראשית ב, ה(, מזכיר שם מלא על עולם מלא.

50( ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו. 

והנה מודעת זאת מארז״ל שתכלית בריאת עולם הזה היא שנתאוה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים.

51( המשך תרס"ו ס"ע ג. ובכ"מ. – נסמנו לעיל מלוקט ח"ב ע' רמא הערה 32.

נתאווה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים וכמו דירת האדם עד״מ דעצמות האדם דר בהדירה כו', כמו״כ 
הוא למעלה כביכול שיהי׳ בחי׳ עצמות אוא״ס ב״ה בגילוי למטה כו׳. 

52( תהלים קלט, יב.

53( כמו שהי' ביצי"מ – שבהיותם עדיין בגלות מצרים הי' אור במושבותם )בא י, כג(. ו"כימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות" – מיכה ז, טו. ולהעיר מרשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר דג' תמוז תרפ"ז )לפני נסיעתו 
לעיר מקלטו, קַאסטרַאמַא – נדפס בלקו"ד שם תרצא, ב ואילך. סה"מ תרפ"ז ע' קצה ואילך. ועוד(, שמסיים: 

עס וועט מקויים ווערן כו' ולכל בני ישראל יהי' אור ברוחניות ובגשמיות.

יג בהעלותך את הנרות ה'תשל"ד



הערה 3: 

אוה"ת. 

וא"כ  פני המנורה הוא קנה האמצעי  מול  כי  צ"ל 

הל"ל יאירו ששת הנרות.

עטר"ת. 

הנרות  דהול״ל ששת  הנרות  אומרו שבעת  וצ״ל 

שהרי או׳ אל מול פני המנורה דהיינו נר האמצעי 

א״כ הול״ל לכאו׳ ששת הנרות.

הערה 6:

אוה"ת. 

יאירו ז' הנרות פי' שז' נרות המנורה מאירים אור 

בהמאורות, ועיקר המאורות הם שמש וירח, ובדרך 

ותחלה  כוכבי לכת שצ"מ חנכ"ל.  ז'  ג"כ  פרט הם 

נק' הנשמות  נרות  את הנרות.  צ"ל ענין בהעלותך 

כמ"ש נר ה' נשמת אדם כו'.

עטר"ת. 

הנרות  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  אל  ועז״א 

היינו להמשיך תוס׳ אור בהמא׳ יהי מאורות וע״ד 

המאורות  על  הוסיפה  שרה  במד״ר  שאמרז״ל 

אור  תוס׳  הנרות שיהי׳  יאירו שבעת  הו״ע  כמו״כ 

מאורות,  שבעה  יש  ובפרטות  כו׳.  בהמאורות 

בפרטיות  ולבנה  חמה  הן  המאורות  דעיקר  הגם 

ושבעת  לכת,  כוכבי  הן שבעה  מאורות  יש שבעה 

כו׳,  מאורות  השבעה  את  מאירים  הן  הנרות 

ולהבין זה יש להבין תחלה ענין הנרות. דהנה ידוע 

דנשמות נקראים נרות וכמ״ש נר ה׳ נשמת אדם.

הערה 26:

תורה שלימה

כל  חז"ל  אמרו  כתב:  יתרו  יפות,  פנים  בספר 

כלולין  וכולן  הדברות  בעשרת  נכללת  התורה 

באנכי ה אלהיך שהוא אחדות התורה וכולן כלולין 

באל"ף של אנכי. ומקור דבריו הוא זהר הנ"ל וזח"ב 

אינון פקודי  אנכי כל  פה: תאנא בשעתא דאתמר 

אורייתא דמתאחדן במלתא קדישא עלתה בסטרא 

)ס"א דא( כלהו הוו כלילן בהאי מלה, כמה דתנינן 

כל פקודי אורייתא מתאתדן בגומא דמלכא )ד"א 

דמלכא  ברישא  מנהון  עלאה(  קדישא  במלכא 

ברגלוי  ומנהון  מלכא  בידי  ומנהון  בגופא  ומנהגן 

כך  ובגין  לבר  דמלכא  גופא  מן  דנפיק  מאן  ולית 

דפשע  כמאן  אורייתא  פקודי  בחד  דפשע  מאן 

בגופא דמלכא כמה דכתיב )ישעיה סו( ויצאו וראו 

ווי לחייביא דעברין  ממש.  בי  בי  בפגרי הפושעים 

על פתגמי אורייתא ולא ידעין מאי קא עבדין. ע"כ.

הערה 44:

תרס"ו. 

מה שהוא  ליעקב  דבריו  מגיד  וכמו שארז״ל ע״פ 

זהו  דמה שהוא עושה  בזה  הפי׳  וידוע  כו',  עושה 

בענין  זהו  הרי  כו',  לעשות  לישראל  שמצוה  ע״י 

המצות למעלה שנעשה ע״י האדם כו'.

מילואים



לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

· · ·

לע"נ
הרה"ג אהרון יעקב בן מרדכי אליהו 

שווי
·

לע"נ
הרה"ח יהודה לייב בן מרדכי אברהם ישעיה 

גרונר
 ·

לע"נ
השליח הרה"ח בנימין בן מנחם מענדל יבדלח"א

וולף
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