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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰z‡Â ׁשמן אלי ויקח ּו יׂשראל  ּבני את  ּתצ ּוה  ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר  להעל ֹות  ל ּמא ֹור  ּכתית  ז ,1זית  ְֲִִִֵַַַָָָָ

ֿ זה  ׁשּלאחרי ּבּפס ּוק  ג ֹו'2ּוממ ׁשי מ ֹועד  ּבאהל  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה ּדּיּוק  ויד ּוע  ג ֹו'. ּבקר  עד  מערב  אהרן את ֹו  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיער

נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה  , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

ה ּציּוּוי  ל ּמה  אהרן, ֿ ידי  על  היא  ה ּנר ֹות  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשהדלקת 

אל  ה ּׁשמן ׁשּיביא ּו ּדמ ׁשמע  ,"אלי "ויקח ּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָה ּוא 

הרא ׁשֹון, ׁשּבּפס ּוק  מה  להבין צרי וגם  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹמ ׁשה .

"להעלת  נאמר  מ ׁשה ), (אל  "אלי "ויקח ּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּגּבי

נאמר  אהרן, ּגּבי ה ּׁשני, ּוב ּפס ּוק  ּתמיד ", ֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנר 

ּבקר ". עד  ֵֶֶֶַֹ"מערב 

הענין ÔÈ‰Ïeב ) ּכלל ּות  ּתחלה  לבאר  יׁש זה , ¿»ƒְְְְִִֵֵֶָָָָָ

המבאר  ֿ ּפי על  ּדה ּנה , זית '. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּד'ׁשמן

א ֹור ' (ּב'ת ֹורה  נׂשיאינּו ר ּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַָּבדר ּוׁשי

ׁשּלא  ּבכתבים  יֹותר  ּובאר ּוכה  ּתֹורה ', ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּוב 'ל ּקּוטי

א ֹופ ּנים  ׁשני ּבזה  יׁש עדין) א ֹופן 4נד ּפס ּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכי  מה ּזית , יֹותר  נעלה  ה ּוא  ׁשה ּׁשמן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהרא ׁשֹון,

ולכן  ׁשּבת ֹוכ ֹו, ה ּׁשמן על  ּומעלים  מס ּתיר  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָה ּזית 

את  מ ּמּנּו לה ֹוציא  ּכדי ה ּזית  ּבכתיׁשת   צ ֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַיׁש

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ׁש'ּזית ' ּבעב ֹודה , וענינֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה ּׁשמן.

ׁשּמעלימים  נג ּה, ׁשּמקליּפת  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוה ּנפ ׁש

המל ּוּבׁשת  (ׁשמן) האלקית  ה ּנפ ׁש על  ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּומס ּתירים 

יעלימ ּו ׁשּלא  ּכדי כ ּו' לכת ׁשם  צרי ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהם ,

ה ּזהר  ּכמאמר  ה ּנׁשמה , א ֹור  נה ֹורא 5על  ּביּה סליק  ּדלא  ּדנׁשמתא ,ּגּופא  ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּומ ׁשּתל ׁשל  ׁשּנמ ׁש) ה ּזית  ׁשל  ה ּגׁשמי ּׁשה ּטעם  מה  ּגם  וזה ּו ליּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָמב ּטׁשין

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּוכמאמר  מר , ה ּוא  הר ּוחני) ה ּפס ּוק 6מענינֹו זית 7על  עלה  וה ּנה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מ ֹורה  זֹו ׁשּמריר ּות  כ ּו', ּכּזית  מר ֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה : אמרה  ּבפיה , ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף 
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ו     

וזה ּו ֿ אחרא . ּדסטרא  ּומריר ּו ח ׁשֹוכא  ּבחינת  ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל 

ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ּׁשה ּזית  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם 

עד 8ׁשנה  ה ּוא  ּד'זית ' וההס ּתר  ׁשההעלם  והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ימי  ח ּייו, ימי ּכל  ּבמ ׁש ׁשּלמד  ׁשאף  ,ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשנה  ׁשבעים  ּבהם  היה 9ׁשנֹותינּו ולימ ּוד ֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא  ּבּתֹורה  ּפנים  ּד"מג ּלה  ּבא ֹופן (לא  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכדבעי

יׁשּכח  אם  ח ּסר ֹון אין ׁשאז ֿ וׁשל ֹום ", חס  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכהלכה 

ּבׁשם  ּבּתֹורה  נקרא  ׁשּלכן וכ ּו', ל ׁשמ ּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹזאת ),

(העלם  ה ּזית  ׁשל  ּבכח ֹו ה ּנה  (ּתלמ ּוד ֹו), ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ"ּתלמ ּוד "

זאת , לה ׁשּכיח  ה ּבהמית ) וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹוהס ּתר 

ה ּקליּפֹות  מע ֹולם  היא  ה ּׁשכחה  ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזה ּו ה ּזית  ּכתיׁשת  להיֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה 

ֿ אחרא , סטרא  ּדאת ּכפיא  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּד"ּכתית "),

ועל ֿ כ ּו', ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  ּבר ּור  ֿ ידי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַעל 

מר , ׁשאינֹו ּבלבד  זֹו (ׁשּלא  ה ּׁשמן מת ּגּלה  ֿ זה  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹידי

המתיק ּות  ענין ּבֹו יׁש א ּדר ּבה , ׁשענינֹו11א ּלא  ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

החכמה  ּבחינת  ה ּוא  מחזיר 12ּבּספיר ֹות  (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשנה  ׁשבעים  ׁשל  להחזיר 8ּתלמ ּוד ֹו ׁשּבכח ֹו וכיון , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

לפי  מ ּמּנּו, למעלה  ׁשה ּוא  מ ּובן הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּתלמ ּוד ֹו,

חכמה  ּבחינת  רק  לא  ה ּוא  ה ּׁשמן ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

סתימאה ' 'חכמה  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ),13ה ּגל ּויה , ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

ה ּׁשני  וא ֹופן לאלק ּות . ה ּביט ּול  ענין ,14ׁשה ּוא  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ

מ ּצד  [והינּו מה ּׁשמן למעלה  ה ּוא  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשה ּזית 

ה ּוא  ׁשה ּזית  ּדכיון למעלה , הענינים  ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימ ּיּות 

למעלה  ה ּוא  הרי ה ּׁשמן, ּבא  ׁשּמּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָה ּמק ֹור 

ה 'ּפר ּדס ' ּׁשּכתב  מ ּמה  ּולהעיר  ּבענין 15מ ּמּנּו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ה ּנה  ּבּתח ּתית , מק ֹומ ֹו ׁשּלמ ּטה  ׁשּמה  ּובנין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיס ֹוד 

ה ּוא  ׁשּלמ ּטה  ה ּיס ֹוד , ּכמ ֹו העליֹון. ה ּוא  ְְְְְְֶֶַַַָָָלמעלה 

מה ּבנין. למעלה  יֹותר , נעלית  ּבמדרגה  ה ּוא  למעלה  אבל  ה ּבנין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבתח ּתית 

ּכפי  הענינים  ׁשּבפ ׁשט ּות  ה ּׁשמן, (יס ֹוד ) מק ֹור  ׁשה ּוא  לזית  ּבנֹוגע  ֿ ּדר ֿזה  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועל 
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ז      

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  למ ּטה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם 

ׁשהם  ּכפי הענינים  ּבפנימ ּיּות  אבל  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמה ּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה  ּבמדרגה  ה ּוא  ה ּזית  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה ,

ה ּׁשמן, מעלת  ׁשּגדלה  ׁשּככל  והינּו, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמה ּׁשמן].

סתימאה ', 'חכמה  ּגם  (ּכֹולל  החכמה  ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת 

ה ּוא  ה ּׁשמן מק ֹור  ׁשה ּוא  ה ּזית  ה ּנה  ְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל ),

ענין  ּגם  ֿ זה , ֿ ּפי  ועל  יֹותר . נעלית  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה 

מדרגת ֹו על  ר ֹומז ׁשּבּזית  (הח ׁש) ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה ּמריר ּות 

ׁשּלמעלה  ה ּכתר  מ ּבחינת  ׁשה ּוא  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָה ּנעלית ,

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו (ׁשמן), ח ׁש16מהחכמה  יׁשת  ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדר  מ ּכל  מ ּופ ׁשט  להיֹות ֹו ח ׁש ׁשּנקרא  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹסתר ֹו,

ּבגיל ּוי  ה ּבא  א ֹור  .17ׁשל  ְִֶַָ

ּד"ׁשמן LÈÂג ) ה ּפיר ּוׁש ּגם  ּתל ּוי ׁשּבזה  ל ֹומר  ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ּׁשמן, על  קאי "ז" אם  ,"ז ִִֵֶֶַַַָָָזית 

ז ה ּתֹורה ] ס ֹוד ֹות  ּגם  ּבֹו [ׁשּיׁש ר ׁש"י ְִֵֵֶַַַָָּכפיר ּוׁש

הא ּבןֿ ּכפיר ּוׁש ה ּזית , על  ׁשּקאי א ֹו ׁשמרים , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבלי

ּוכפי  ה ּתֹורה , ס ֹוד ֹות  יׁש ּבפיר ּוׁשֹו [ׁשּגם  ְְְִֵֵֶֶַַָָעזרא 

אלקים ֿ ּב'דברי ונת ּבאר  ה ּובא  ׁשּפיר ּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

עליו  ׁשּכתב  מ ּמה  (ּולהעיר  מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ְְְִִִֶַַַַָָָָָח ּיים '

האמצעי  זה 18אדמ ֹו"ר  מצאתי לא  ֿ ע ּתה  (ּולעת  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  ה ּׁשם )]19ּבמק ֹום  קד ּוׁש על  נפ ׁשֹו ׁשּמסר  ( ְְִֵֵֶַַַַַָָ

א ֹו ע ּפּוׁש ּבהם  ׁשאין ה ּגר ּגרים  לקחת  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

כ ּו'. ה ּׁשמן יע ׂשּו ּומהם  קצתם , נאכלה  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא 

ׁשה ּזית  הענינים , ּפׁשט ּות  ׁשּלפי ּבזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

ה ּגּוף  על  מ ֹורה  ה ּׁשמן, על  ּומס ּתיר  ְְִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּמעלים 

א ֹור  על  ּומס ּתירים  ׁשּמעלימים  ה ּבהמית  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוה ּנפ ׁש

ּבבחירת  מיּוחדת  זהיר ּות  להיֹות  צריכה  ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָה ּנׁשמה ,

הא ּבןֿ (ּכפיר ּוׁש ז יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה ּזית ,

מזּוּככים  אינם  ה ּבהמית  וה ּנפ ׁש ׁשה ּגּוף  והינּו ,ז אינֹו ה ּזית  ּכא ׁשר  ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעזרא ),

העצה  ׁשּגם  להיֹות  יכ ֹול  לפעמים  ה ּנה  החמר ּיּות , ּבת ֹוקף  הם  א ּלא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכלל ,

ה ּבהמית . וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  חמר ּיּות  על  להת ּגּבר  ּתֹועיל  לא  ליּה' ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּד'מב ּטׁשין
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ובכ"מ .16) ד. ג, פקודי  לקו"ת וראה ב . יח , שם.17)תהלים הללו ב .1)8ד"ה ה, ח "א תשובה אג"ק 19)שערי  גם ראה
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‰hÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰,בגשמיות‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«»««ƒ¿«¿≈»

ÔÓM‰Ó ‰BzÁz,מהזית יותר  נחשב eiÓÈÙa˙והשמן  Ï‡ «¿»≈«∆∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰BÈÏÚ ‰‚„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»««ƒ¿«¿≈»∆¿»

.[ÔÓM‰Ó ˙BÈ≈≈«∆∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ÏÎkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»∆»¿»«¬«
ÏÏBk) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,ÔÓM‰«∆∆¿ƒ««»¿»≈

,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ' Ìb חכמה «»¿»¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה ונעלמת 'סתומה'

Ï"pk סתם מחכמה ‰p‰הנעלית ,( ««ƒ≈
‡e‰ ÔÓM‰ B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰««ƒ∆¿«∆∆
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הראשון  האופן  לפי  שהוא (כפי  חסרון 

מר ש  הזית כי  מהזית, נעלה השמן 

אלא  לעיל ) כמבואר  מתוק, והשמן 

˙ÈÏÚp‰ B˙‚„Ó ÏÚ ÊÓB של ≈««¿≈»««¬≈
‰˙kהזית, ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««∆∆

שלמעלה  עליון ' 'כתר  בחינת
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שזהו  הכתר , בחינת זו , נעלית בחינה

נאמר  שעליו  נעלה אלוקי  ∆«LÈ˙אור 
CLÁ ‡˜pL ,B˙Ò CLÁ…∆ƒ¿∆ƒ¿»…∆
ÏL „b ÏkÓ ËLÙeÓ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ»∆∆∆

ÈeÏÈ‚a ‡a‰ B‡17' חשוך' והוא «»¿ƒ
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'ÌÈiÁ החסידות ˙kLתורת ‰nÓ ÈÚ‰Ïe) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa «ƒ¿«»¿¿»ƒƒ«∆»«
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"זכים" שהם Ì‰aהזית ÔÈ‡L∆≈»∆

‡ LetÚ‰ÏÎ‡ ‡lL B ƒ∆…∆∆¿»
ÔÓM‰ eNÚÈ Ì‰Óe ,Ì˙ˆ¿̃»»≈∆«¬«∆∆

.'eÎ
שני  בין  הקשר  את ומבאר  והולך 

האופנים  ושני  ב"זך " הפירושים

והזית. השמן  שבין  ביחס האמורים

˙eËLt ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏÚnL ˙Èf‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««ƒ∆«¿ƒ

ÔÓM‰ ÏÚ ÈzÒÓe, בתוכו הנמצא «¿ƒ««∆∆
LÙp‰Â Ûeb‰ ÏÚ ‰BÓ∆««¿«∆∆
ÌÈÓÈÏÚnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«¿ƒƒ
‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
הבהמית, והנפש הגוף בתוך  המלובשת

˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙Èf‰ ˙ÈÁa ˙„ÁeÈÓ שממנו ¿∆∆ƒ¿ƒ«««ƒ

השמן , È‰È‰יבוא BÓˆÚ ˙Èf‰L∆««ƒ«¿ƒ¿∆
Èk ,(‡ÊÚŒÔa‡‰ LeÈÙk) CÊ»¿≈»ƒ¿∆¿»ƒ
eÈ‰Â ,CÊ BÈ‡ ˙Èf‰ L‡k«¬∆««ƒ≈»¿«¿
ÌÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰L∆«¿«∆∆««¬ƒ≈»

ÌÈÎkeÊÓ ומעודנים‡l‡ ,ÏÏk ¿»ƒ¿»∆»
˙eiÓÁ‰ Û˜B˙a Ì‰ ובמצב ≈¿∆«»¿ƒ

על  ביותר  גדול  והסתר  העלם ישנו  הזה

הנשמה, ÏBÎÈאור  ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈLhÓ'c ‰ˆÚ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»≈»ƒ¿«¿ƒ

'dÈÏ והנפש הגוף של  והכנעה ביטול  ≈
ÏÚהבהמית  ab˙‰Ï ÏÈÚBz ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«≈«

LÙp‰Â Ûeb‰ ˙eiÓÁ»¿ƒ«¿«∆∆
.˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ
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ח     

ה ּיד ּוע   ּדר ֿ ׁשאין 20ועל  עמלק , לקליּפת  ּבנֹוגע  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זֹוהי  ׁשבירת ֹו א ּלא  כ ּו', לזה  ה ּמֹועיל  ּדבר  ְְִִִֶֶַָָָָׁשּום 

ז,21ּתּקנת ֹו יהיה  עצמ ֹו ׁשה ּזית   צ ֹור יׁש ולכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  לע ׂשֹות ֹו כ ּו' ה ּכתיׁשה  ּתֹועיל  ּבוּדאי ְְְְֲִִִַַַַָָואז

ׁשה ּזית  הענינים , ּפנימ ּיּות  מ ּצד  אבל  ְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹלאלק ּות .

למעלה  ׁשה ּוא  סתר ֹו", ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  ְְְְִִֶֶֶַַָָֹה ּוא 

וה ּוא  הע ֹולמ ֹות , לה ׁשּתל ׁשל ּות  ה ּׁשּי מהא ֹור  ְְְְְִֵַַַַָָָָּגם 

ּבזהיר ּות   צ ֹור אין וה ּביט ּול , ה ּקד ּוׁשה  ְְְְִִִִֵֶַַַָּתכלית 

ּבׁשּיכ ּות  רק  א ּלא  עצמ ֹו, ל ּזית  ּבנֹוגע  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָודק ּדּוק 

לבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  מ ּמּנּו, ה ּבא  ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָל ּׁשמן

ּבה ׁשּתל ׁשל ּות , ה ּגיל ּוי רא ׁשית  ׁשהיא  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהחכמה ,

להיֹות  צריכה  ולכן לע ֹולמ ֹות , ׁשּיכ ּות  ל ּה ְְְְִִֵֵַָָָָָָויׁש

מ ּכל  נקי יהיה  וה ּביט ּול  ׁשה ּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהיר ּות 

ר ׁש"י, (ּכפיר ּוׁש ׁשמרים  ּבלי ז ְְְֲִִִֵַַָָּתער ֹוב ֹות ,

ּתֹורה  ׁשל  יינּה ה ּוא  ענין 22ׁשּפיר ּוׁשֹו ׁשה ּוא  , ְִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  ּגּופא , ה ּתֹורה  ּבפנימ ּיּות  וה ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵַַַָָָה ּסֹוד 

הענינים ). ּפנימ ּיּות  ֿ ּפי על  ְְְִִִִִֵַָָָמפר ׁש

LÈÂ ה ּׁשמרים ענין ּבׁשלילת  ה ּדּיּוק  לבאר  ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  א ּלא  זר , ּדבר  ּתער ֹובת  ׁשאינם  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא ,

החכמה  ספירת  ׁשּמּצד  לפי והינּו עצמ ֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמה ּזית 

(נפרד ) זר  ּדבר  ׁשל  למציא ּות  מק ֹום  אין ְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(ׁשמן)

ה ּוא  ׁשּכלל ּות ֹו האציל ּות , ׁשּבע ֹולם  (וכ ּיד ּוע  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמ ּמׁש

החכמה  רע 23ּבחינת   יג ּור לא  ׁשּמאיר 24, ּכיון ,( ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

זּולת ֹו ואין ה ּוא  לב ּדֹו ׁשה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְֵֵֶַָָּבּה

החכמה ) מדרגת  ׁשּיכ ּות ּה25(ׁשּזֹוהי ׁשּמּצד  א ּלא  , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ּבער זר  ּדבר  ׁשהם  ׁשמרים , ּבּה ׁשּי - ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָלע ֹולמ ֹות 

(ּובמ ּכל ֿ עצמ ּה החכמה  מדרגת  ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּׁשמן,

סתימאה ', ל 'חכמה  ּבנֹוגע  ׁשאפיל ּו מ ּזה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכן

ּבּזהר  ּכחמר 26איתא  ּבאתריּה, וא ׁשּתּכי ּדׁשקיט  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
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ובכ"מ .20) ואילך. רטז ס "ע  תרס "ה רפ "ב .21)סה"מ  כלים שבט .22)ע "פ  כט  יום" ח "ג 23)"היום בראשית אוה"ת ראה

קפא. ע ' תרל"ח  סה"מ  א. ג.24)תקסה, ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, בהגהה.25)תהלים פל"ה ב 26)תניא קכח , ח "ג

(אד"ר).

    
Úe„i‰ CcŒÏÚÂ20החסידות ÏÓÚ˜,בתורת ˙tÈÏ˜Ï Ú‚Ba ¿«∆∆«»«¿≈«ƒ¿ƒ«¬»≈

הקדושה  על  המעלימים הקדושה היפך  של  (כוחות אחרות ל 'קליפות' שבניגוד 

ולהעלותם  ולהפכם אותם לברר  דרכים שיש הפרי ) את מכסה שהקליפה כשם

במיוחד  קשה 'קליפה' היא עמלק 'קליפת' cלקדושה, ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»
'eÎ ‰ÊÏ ÏÈÚBn‰ דרך שום ואין  «ƒ¿∆

אותה, ולהעלות «∆‡l‡לתקן 
B˙wz È‰BÊ B˙ÈL21 כשם ¿ƒ»ƒ«»»

איסור  בהם שנבלע כלים יש שלגבי 

ידי  על  אותם להכשיר  שאפשר  כלים

לו  אין  חרס כלי  אבל  ליבון  או  הגעלה

כך  תקנתו , היא שבירתו  אלא הכשר 

לתקן  אפשר  אי  רוחני , ותיקון  ב'הכשר '

'לשבור ' רק אלא עמלק קליפת את

לגמרי  אותה .ולבטל 
BÓˆÚ ˙Èf‰L CBˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆∆««ƒ«¿

השמן  על  המסתיר  CÊהדבר  ‰È‰Èƒ¿∆»
ÏÈÚBzומעודן , È‡cÂa Ê‡Â¿»¿««ƒ

'eÎ ‰LÈ˙k‰ הגוף שכאשר  כאמור  «¿ƒ»
חומריים  לא הם הבהמית ונפש

והביטול  הכתישה אזי  במיוחד ,

הנשמה  אור  את בו  להאיר  מועילים

.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vÓ Ï‡¬»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ˙Èf‰L על והסתר  העלם לא ∆««ƒ
להיפך  אלא "LÈ˙השמן  ˙ÈÁa¿ƒ«»∆
,"B˙Ò CLÁ שלמעלה חושך  …∆ƒ¿

וגילוי  Ìbמאור  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
˙eÏLÏzL‰Ï CiM‰ B‡‰Ó≈»««»¿ƒ¿«¿¿

,˙BÓÏBÚ‰ היורד האלוקי  האור  »»
ומעולם  לדרגה מדרגה ומשתלשל 

מ'סדר e‰Â‡לעולם  שלמעלה ה'זית' ¿
‰Le„w‰השתלשלות' ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿»

˙eÈ‰Êa CBˆ ÔÈ‡ ,ÏeËÈa‰Â¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ
BÓˆÚ ˙ÈfÏ Ú‚Ba ˜ec˜„Â¿ƒ¿¿≈«««ƒ«¿
מדובר  שהרי  ומעודן  'זך ' שיהיה

ביותר , נעלית ˜בדרגא ‡l‡∆»«
,epnÓ ‡a‰ ÔÓMÏ ˙eÎiLa¿«»«∆∆«»ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L מהאור ∆ƒ¿«««¿»»
השתלשלות' מ'סדר  שלמעלה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁÏ מבין הראשונה ƒ¿ƒ««»¿»
השתלשלות' 'סדר  של  הספירות ‰ÈeÏÈbהחכמה È‰L‡עשר  ˙ÈL‡ ∆ƒ≈ƒ«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LÈÂ ,˙eÏLÏzL‰a שהוא ה'זית' כמו  לא ¿ƒ¿«¿¿¿≈»«»»»

מהעולמות, שלמעלה ÔÓM‰Lבחינה ˙eÈ‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆«∆∆
˙BBÚz ÏkÓ È˜ ‰È‰È ÏeËÈa‰Â דברים לביטול ,של  CÊהסותרים ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ»«¬»

ÌÈÓL ÈÏa עצמו השמן  על  BLeÈtLהנוספים ,È"L LeÈÙk) ¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆≈
‰Bz ÏL dÈÈ ‡e‰22‡e‰L מורה, יצא 'יין ' יין  "נכנס הסוד , על  ≈»∆»∆

eiÓÈt‰Â˙סוד ", „Bq‰ ÔÈÚƒ¿««¿«¿ƒƒ
‡Ùeb ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa,עצמה ƒ¿ƒƒ«»»

LÙÓ ÔÎÏÂ הפסוק את ŒÏÚרש"י  ¿»≈¿»≈«
.(ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt Ètƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

˜eic‰ ‡Ï LÈÂ רש"י בפירוש ¿≈¿»≈«ƒ
"שמן  על  זך "האמור  »ÏÈÏLaƒ¿ƒ˙זית

ÌÈ‡L ,‡˜Âc ÌÈÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ«¿»∆≈»
Ê c ˙BÚz השמן לתוך  שבא «¬∆»»»

ÌÈ‡aהשמרים ‡l‡מבחוץ, ∆»»ƒ
BÓˆÚ ˙Èf‰Ó מציאותם זאת ובכל  ≈««ƒ«¿

וטהור , "זך " לשמן  סתירה ¿»¿eÈ‰Âהיא
הדברים  של  הפנימית במשמעות

שלמעלה  האלוקי  האור  הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן ' השתלשלות', מ'סדר 

סדר  התחלת החכמה, ספירת

ÈÙÒ˙השתלשלות, „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿ƒ«
ÌB˜Ó ÔÈ‡ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆≈»
(„Ù) Ê c ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»

LnÓ אותו לשלול  צורך  ואין  «»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL Úe„iÎÂ)¿«»«∆¿»»¬ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏkL∆¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰23, בחסידות כמבואר  «»¿»
ארבעת  בין  כללית חלוקה שקיימת

האצילות  שעולם כך  הכללים העולמות

עשר  כל  את בו  יש שכמובן  (אף

(עולם  החכמה עניין  הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

האצילות  Úובעולם Ee‚È ‡Ï24 …¿¿»
בטלה  שאיננה מציאות שום אין 

הביטול ), בתכלית «≈ÔÂÈkלאלוקות
da È‡nL החכמה ‡ŒBבספירת ∆≈ƒ»

‡e‰ BcÏ ‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â מציאות שום ואין  ¿≈»

מאלוקות  „Ó‚˙שנפרדת È‰BfL)∆ƒ«¿≈«
(‰ÓÎÁ‰25„vnL ‡l‡ , «»¿»∆»∆ƒ«

d˙eÎiL ספירת Ì‰Lהחכמה של  ,ÌÈÓL da CiL  ˙BÓÏBÚÏ «»»»»«»»¿»ƒ∆≈
,ÔÓM‰ CÚa Ê c זר דבר  אלא ממש, וחיצוני  זר  דבר  לא כלומר , »»»¿∆∆«∆∆
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ט      

ה ּׁשמרים ), ענין (ׁשּזה ּו כ ּו' ּדֹורדיא  על  ְְְִִֶֶַַַָָָָטב 

ׁשּי החכמה  ׁשּבבחינת  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועל 

ה ּׁשמן, ּבענין רק  ׁשּי זה  וכל  ׁשמרים . ׁשל  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשה ּוא  ה ּזית  ּבענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  החכמה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת 

ׁשמרים ). ׁשל  ענין אפיל ּו ׁשּי לא  החכמה , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמק ֹור 

LÈÂ ר ׁש"י ּבל ׁשֹון ה ּדּיּוק  ּגם  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִִִֵַַַָ

סתם , הרא ׁשֹון (ולא  רא ׁשֹונה " ְְִִִָָָָֹ"ט ּפה 

ה ּמׁשנה  אינֹו28והרמ ּב"ם 27ּכל ׁשֹון ּדלכא ֹורה  ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לפי  זה  אין ׁשהרי "ט ּפה ", ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמ ּובן

ה ּמנֹורה  להדלקת  ה ּדר ּוׁש ה ּׁשמן ּכּמּות   ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

ל ֹוג חצי ׁשּׁשיע ּור ֹו אחד  ללילה  ויּובן 29אפיל ּו . ְְְֲֲִִִֶֶַָָָ

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי המבאר  ֿ ּפי ׁש30על  יע ּור ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

הוי' ּדׁשם  יּו"ד  ּבחינת  ה ּוא  ׁשּזית  ׁשאינֹו31ּכזית , , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשנה  "לע ֹולם   ּדר ֿ על  רק  א ּלא  ּגמ ּור  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָצמצ ּום 

כ ּו' קצרה "  ּבדר לתלמיד ֹו ׁשּגם 32אדם  והינּו, , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ועד  כ ּו', הר ּבה  ּבת ֹוכ ֹו ּכֹולל  מ ּועט  ְְְִֵֵַַָׁשיע ּור 

ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי (ּכה ּלׁשֹון עצ ּומה  )30להמ ׁשכה  ְְְְֲִֵַַָָָָָ

מ ּסדר  מלמעלה  ה ּוא  ההמ ׁשכה  ׁשּׁשרש  לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לד ּיּוק  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָה ׁשּתל ׁשל ּות .

ּכי  רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּומד ּיק  "ט ּפה ". ְִִִִֵַַָָָָה ּלׁשֹון

ֿ יד ּה ׁשעל  ה 'ּיס ֹוד ' ט ּפת  מדרג ֹות . ׁשּתי יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבט ּפה 

מלכ ּות  לבחינת  ֿ אנּפין מ ּזעיר  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא 

וט ּפת  למנח ֹות ), ׁשּכׁשר  ה ּׁשני ה ּׁשמן ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(וזה ּו

מ ּבחינת  ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  א ּבא ', ְְְְִִִֶַַַַַָָָ'יס ֹוד 

ׁשּכׁשר  הרא ׁשֹון ה ּׁשמן ענין (וזה ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה 

רא ׁשֹונה ", "ט ּפה  ּבר ׁש"י ה ּדּיּוק  וזה ּו ְְְִִִִֶַַַָָָל ּמנֹורה ).

ההמ ׁשכה  על  (ולא  החכמה  המ ׁשכת  על  ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשר ֹומז

ה ּׁשנּיה ). ה ּטּפה  ׁשּזֹוהי ֿ אנּפין, ְְְִִִִִֵֶַַַָָמ ּזעיר 

נעלית p‰Â‰ד ) ה ּיֹותר  ל ּבחינה  לבא  ּכדי ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
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ב .27) כד, אמור פירש"י  גם וראה א. פו, ה"ח .28)מנחות פ "ז מזבח  איסורי  פט ,29)הל' שם גמרא א. פח , מנחות משנה

ד.30)א. כז, שם.31)נשא לקו"ת - א) (ערב , עקב  ופ ' ב ) רמז, ב . (רמד, פנחס  פ ' א.32)רע "מ  סג, חולין ב . ג, פסחים

וידבר  ד"ה שסג). ע ' (ח "א הצ "צ  ולאדמו"ר ד) (עו, האמצעי  לאדמו"ר אחרי  פ ' הזהר ביאורי  א. א, בשלח  לקו"ת וראה

שכח ). ע ' סיון המאמרים ספר - מנחם (תורת פ "ג תשכ"ח  אכה"ד אלקים

    
לשמן  dÓˆÚיחסית ‰ÓÎÁ‰ ˙‚„Ó È‰BfL הכוונה וברוחניות ∆ƒ«¿≈««»¿»«¿»

לשלול  צריך  לעולמות, שייכות לה יש אופן  שבכל  בגלל  החכמה, שבספירת

דבר  של  תערובת בה תהיה שלא היינו  עצמה, החכמה לגבי  זר  דבר  של  עירוב

לגמרי  לאלוקות בטל  שאינו  eÏÈÙ‡Lכלשהו  ‰fÓ ÔkLŒÏkÓe)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆¬ƒ
,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»¿ƒ»»
הנעלית  ונעלמת 'סתומה' חכמה

סתם  ‰fa26מובא ‡È˙‡מחכמה ƒ»«…«
,dÈ˙‡a CÈkzL‡Â ËÈ˜Lc¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿«¿≈
'eÎ ‡È„Bc ÏÚ Ë ÓÁk¿««»«¿»»
על  טוב כיין  במקומו  ונמצא שקט

שמריו " על  "שוקט ∆∆(e‰fLשמרים,
,(ÌÈÓM‰ ÔÈÚ ב'חכמא ואם ƒ¿««¿»ƒ

'שמרים' יש »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂסתימאה'
˙ÈÁaL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ראשית שהיא כפי  סתם, «»¿»
לעולמות  ושייכת הספירות «»CiLגילוי 

ÌÈÓL ÏL ÔÈÚ שהיא חכמה ורק ƒ¿»∆¿»ƒ
משמרים. וטהורה נקיה זך " זית כ "שמן 

,ÔÓM‰ ÔÈÚa ˜ CiL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«»«¿ƒ¿««∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»«∆≈≈
B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ∆¿
ÔÈÚ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰«»¿»…«»¬ƒƒ¿»

ÌÈÓL ÏL להדגיש צורך  אין  ולכן  ∆¿»ƒ
כי  'זך ' להיות צריך  שהזית ולהזהיר 

של מלכתחילה  תערובת שום בו  אין 

אחרים  ).דברים
˜eic‰ Ìb ‡Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««ƒ

È"L ÔBLÏa הוא "זך " זית ששמן  ƒ¿«ƒ
"‰BL‡ ‰tË" מהזית היוצאת ƒ»ƒ»

ÔBLÏk ,Ì˙Ò ÔBL‡‰ ‡ÏÂ)¿…»ƒ¿»ƒ¿
‰Ln‰27Ì"aÓ‰Â28 בעניין «ƒ¿»¿»«¿«

ÔeÓזה  BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈»
È‰L ,"‰tË" ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ»∆¬≈

‰Ê ÔÈ‡ בלבד "טיפה" של  הכמות ≈∆
Lec‰ ÔÓM‰ ˙enk CÚ ÈÙÏ¿ƒ∆∆««∆∆«»
eÏÈÙ‡ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««¿»¬ƒ
ÈˆÁ BeÚÈML „Á‡ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»∆»∆ƒ¬ƒ

‚BÏ29,בתורה נזכר  ה'לוג ' (שיעור 

חכמים  ושיערו  עני , מצורע קרבן  לגבי 

וכמות  ביצים, שש כשיעור  שהוא

לוג ). חצי  היא בוקר ' עד  'מערב תדלק שהמנורה כדי  הדרושה השמן 

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ30 הזקן ÔÈÚaלאדמו "ר  ¿»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈfL ,˙ÈÊk eÚÈL31BÈ‡L , ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ«¿≈¬»»∆≈

eÓb ÌeˆÓˆ האלוקי האור  ֿ סופי של  CcŒÏÚהאין  ˜ ‡l‡ ƒ¿»∆»««∆∆
'eÎ "‰ˆ˜ C„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"32, וכאשר ¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

בדרך  מסויים רעיון  לתלמיד  מוסר  הרב

לאורך  ביחס קיצור  אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון  של  ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו  העניין  את מכיל  הקיצור 

צמצום  ולא ÌbLקיצור  ,eÈ‰Â¿«¿∆«
BÎB˙a ÏÏBk ËÚeÓ eÚÈLƒ»≈¿
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,'eÎ ‰a‰«¿≈¿«¿«¿»»

‰ÓeˆÚ התוקף כל  שיש עם והערך  ¬»
הדברים  «»¿(ÔBLl‰kבאריכות
'‰Bz ÈËewÏ'a30ÈÙÏ eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˘ML יו "ד האות של  ∆…∆««¿»»
הוי ' שם ÏÚÓÏÓ‰של  ‡e‰ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰ „qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿≈«
˜i„Óe ."‰tË" ÔBLl‰ ˜ei„Ï¿ƒ«»ƒ»¿«≈

כאמור , בפירושו , «tË"ƒ‰רש"י 
ÈzL LÈ ‰tËa Èk ,"‰BL‡ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ŒÏÚL '„BÒi'‰ ˙tË .˙B‚„Ó«¿≈ƒ««¿∆«

fÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ d„ÈŒÈÚ »»ƒ««¿»»ƒ¿≈
ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

המאיר  לאור  ביחס כי  קטנות' 'פנים

'קטן ' הוא המידות אור  במוחין ,

(e‰ÊÂומועט) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿¿∆
LkL ÈM‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆«≈ƒ∆»≈

˙BÁÓÏ את בו  להדליק לא אך  ƒ¿»
‡a‡',המנורה  „BÒÈ' ˙tËÂ ,(¿ƒ«¿«»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L אור של  ∆ƒ¿«««¿»»
(e‰ÊÂאלוקי  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆

LkL ÔBL‡‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆»ƒ∆»≈
È"La ˜eic‰ e‰ÊÂ .(‰BnÏ«¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
ÏÚ ÊÓBL ,"‰BL‡ ‰tË"ƒ»ƒ»∆≈«
ÏÚ ‡ÏÂ) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¿…«
,ÔÈt‡ŒÈÚfÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

‰iM‰ ‰th‰ È‰BfL והיא ∆ƒ«ƒ»«¿ƒ»
יותר  נמוכה ).בדרגה

‰ÈÁaÏ ‡Ï È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈»…«¿ƒ»
,"CÊ ˙ÈÊ ÔÓL"c ˙ÈÏÚ ˙Bi‰, לעיל האמורים הפירושים כל  לפי  «≈«¬≈¿∆∆«ƒ»
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י     

ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ,"ז זית  ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּד"ׁשמן

רק  לא  ה ּוא  זה  וענין ה ּזית . ּכתיׁשת  ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשה ּוא 

ה ּתח ּתֹונה , ּבּמדרגה  ׁשה ּוא  ּכפי ל ּזית  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע 

ח ׁשֹוכא  ּבחינת  על  מ ֹורה  ה ּזית  ׁשל  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשה ּמריר ּות 

ענין  ה ּוא  ה ּזית  ּוכתיׁשת  ֿ אחרא , ּדסטרא  ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומריר ּו

ּגם  א ּלא  ב ), סעיף  (ּכּנ"ל  סטרא ֿאחרא  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדאת ּכפיא 

ה ּׁשמן, מק ֹור  העליֹונה , ּבּמדרגה  ה ּוא  ׁשה ּזית  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכפי

ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  מ ֹורה  ׁשּבֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָֹוה ּמריר ּות 

ּבֹו ׁשּי לא  מעלת ֹו ּגֹודל  ׁשּמּצד  ועד  ְְֲִִֶֶַַַַָָֹסתר ֹו",

(ּכּנ"ל ), ּבּׁשמן ּכמ ֹו ׁשמרים  ׁשל  ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכתיׁשה , ׁשל  ענין להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְְִִִִִֶֶָָָָָמ ּכל 

לא  ה ּוא  ּד"ּכתית " הענין (ואדר ּבה , ה ּביט ּול  ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹענין

והענין  ּדוקא ). ל ּזית  ּבנֹוגע  א ּלא  ל ּׁשמן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע 

ּתכלית  היא  (ׁשמן) החכמה  ׁשּמדרגת  ׁשאף  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה ,

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  החכמה ה ּביט ּול , מק ֹור  וכ ּמה  ְְְְִַַַַַַַָָָָ

את  להביא  ה ּוצרכ ּו ׁשּלאחריֿזה  ּובפרט  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית ),

ׁשענינֹו ג ֹו'), "אלי ("ויקח ּו מ ׁשה  אל  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹה ּׁשמן

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּביט ּול , ּתכלית  מה ,33ה ּוא  ונחנּו ְְְְִִֶַַַָָ

ּד"ּכתית " ה ּביט ּול  ּגם  להיֹות  צרי ֿ מק ֹום  ְְִִִִִַַָָָָמ ּכל 

ּכפי  ּדת ׁשּובה , ה ּביט ּול  ׁשה ּוא  ׁשני), ְְִִִִִֵֶַָ(ּביט ּול 

ענין  להיֹות   ה ּוצר ר ּבנּו מ ׁשה  אצל  ׁשּגם  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

ּתׁשּובה  ּבתיּוב ּתא 34ׁשל  צ ּדיקיא  לאתבא  ּכי 35, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לאלק ּות , ה ּביט ּול  ּבתכלית  היֹות ֹו עם  - ְְֱֱִִִִֶַַַַֹה ּצּדיק 

ה ּביט ּול  ּגם  הרי - יׁשּות  ׁשל  לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

ּבעצמ ֹו לפע ֹול  צרי ולכן צ ּיּור , ּבאיזה  ה ּוא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹו

ער ׁשט  זיך  דארף  (ער  ּד"ּכתית " ְְְִִִֶֶַָָָהענין

ענין  ׁשּזה ּו צ ּיּור , ׁשל  ענין מ ּכל  ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָצע ׁשט ֹויסן)

הע ּדר  ׁשל  ּתנּועה  ׁשּזֹוהי ּדת ׁשּובה , ְְְִִִֵֶֶֶַָָה ּביט ּול 

ׁשם " להתקרב  מ ּכאן "אס ּורה  רצ ֹון, .36ׂשביע ּות  ְְְִִִֵָָָָָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  כ "ק  מאמר  ּגם  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי א ֹוד ֹות 37ועל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכׁשּכֹות ׁשין  ה ּזה  ה ּזית  מה  ּפטר ּבּורג , לאחרי ּבעקר  ׁשהתחיל  החסיד ּות  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגיל ּוי
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זֿח .33) טז, ב .34)בשלח  צב , שמע "צ  לקו"ת קנג,35)ראה זח "ג וראה סע "ב . נ, שה"ש שם. שמע "צ  דרושי  לקו"ת ראה

ואילך.36)ב . 46 ע ' תש"ב  השיחות ספר וראה ג. ג, שמות רש"י  37.26)לשון ע ' שלום תורת השיחות ספר

    
˙Èf‰ ˙LÈ˙k ÔÈÚ ‡e‰L ,"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ כדי »ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ

השמן . את ממנו  Ê‰להוציא ÔÈÚÂהזית את לכתוש ˜הצורך  ‡Ï ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…«
ÏL ˙eÈn‰L ,‰BzÁz‰ ‰‚„na ‡e‰L ÈÙk ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ¿ƒ∆««¿≈»««¿»∆«¿ƒ∆
,‡Á‡Œ‡ËÒc eÈÓe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰BÓ ˙Èf‰««ƒ»«¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

ֿ אחרא, הסטרא של  והמרירות החושך 

והוא  הקדושה צד  שאינו  האחר  הצד 

האלוקי , האור  על  ומסתיר  מעלים

ÔÈÚ ‡e‰ ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe¿ƒ«««ƒƒ¿«
‡Á‡Œ‡ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפייה ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

הקדושה  היפך  של  »»(Ï"pkוהכנעה
ÈÙk Ìb ‡l‡ ,( ÛÈÚÒ¿ƒ∆»«¿ƒ
‰‚„na ‡e‰ ˙Èf‰L∆««ƒ««¿≈»

ÔÓM‰ B˜Ó ,‰BÈÏÚ‰ ולכן »∆¿»¿«∆∆
עצמו , מהשמן  נעלה eÈn‰Â¿«¿ƒ˙הוא

˙LÈ" ˙ÈÁa ÏÚ ‰BÓ BaL∆»«¿ƒ«»∆
,"B˙Ò CLÁ והסתר העלם …∆ƒ¿

מגילוי , שלמעלה העלם למעליותא,

B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL „ÚÂ של ¿«∆ƒ«∆«¬»
ÔÈÚהזית  eÏÈÙ‡ Ba CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿»

Ï"pk) ÔÓMa BÓk ÌÈÓL ÏL∆¿»ƒ¿«∆∆««
זה  מטעם רש"י  פירוש אין שלפי 

לזית  ביחס השמרים את שוללת התורה

לשמן  ביחס ÌB˜ÓŒÏkÓאלא ,(ƒ»»
˙BÈ‰Ï CÈˆ בדרגה ב'זית' גם »ƒƒ¿

זו  LÈ˙k‰,נעלית ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ,‰a„‡Â)¿«¿«»»ƒ¿»¿»ƒ
‡l‡ ,ÔÓMÏ Ú‚Ba ‡Ï ‡e‰…¿≈««∆∆∆»

.(‡˜Âc ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ«¿»
של  עניינו  משמעות את ומבאר  והולך 

ברוחניות  וביטול  כתישה "כתית",

בכך  צורך  בה יש ומדוע העניינים,

אור  ה'זית', כמו  נעלית כה בדרגה

השתלשלות. מסדר  שלמעלה

˙‚„nL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¿≈«
˙ÈÏÎz ‡È‰ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ«¿ƒ
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeËÈa‰«ƒ¿««««»
,(˙ÈÊ) ‰ÓÎÁ‰ B˜Ó ‰nÎÂ¿«»¿«»¿»«ƒ
eÎˆe‰ ‰ÊŒÈÁ‡lL ËÙeƒ¿»∆¿«¬≈∆¿¿
‰LÓ Ï‡ ÔÓM‰ ˙‡ ‡È‰Ï¿»ƒ∆«∆∆∆…∆
BÈÚL ,('B‚ "EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ")¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
BÓk ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿

e˙kL33עצמם על  אמרו  ואהרן  Ó‰שמשה eÁÂ אנחנו מה כלומר  , ∆»¿«¿»
לאלוקות, מוחלט ביטול  של  במדריגות מדובר  שמלכתחילה ונמצא חשובים,

ÏeËÈa) "˙È˙k"c ÏeËÈa‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒƒ
Ïˆ‡ ÌbL eÈˆnL ÈÙk ,‰eL˙c ÏeËÈa‰ ‡e‰L ,(ÈL≈ƒ∆«ƒƒ¿»¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆

ea ‰LÓ מעלתו גודל  עם שביחד  …∆«≈
שלו  המוחלט »¿‰Cˆeוהביטול 

‰eLz ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï34, ƒ¿ƒ¿»∆¿»
כדי  בא שהמשיח הזוהר  ובלשון 

‡zeÈ˙a ‡È˜Ècˆ ‡˙‡Ï35, ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
כלל  שייכים (שלא צדיקים להשיב

בתשובה, ועוון ) לחטא ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒ
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈÚÏ CiL BÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿≈«»¿ƒ¿»

˙eLÈ ÏL- מאלוקות ‰Èופירוד  ∆≈¬≈
‰ÊÈ‡a ‡e‰ BlL ÏeËÈa‰ Ìb««ƒ∆¿≈∆

,eiˆ,מסויימת והגדרה תבנית ƒ
BÓˆÚa ÏBÚÙÏ CÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿¿«¿
Û‡„ Ú) "˙È˙k"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ∆«

ÔÒÈBËLÚˆ ËLÚ ÍÈÊ עליו ƒ∆¿∆¿¿
עצמו ' את 'לכתוש ÏkÓדווקא (ƒ»

,eiˆ ÏL ÔÈÚ שלו שהביטול  ƒ¿»∆ƒ
והגדרה 'ציור ' כל  מעל  ∆∆e‰fLיהיה

È‰BfL ,‰eL˙c ÏeËÈa‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿»∆ƒ
˙eÚÈN cÚ‰ ÏL ‰Úez¿»∆∆¿≈¿ƒ

ÔBˆ והגדרה פרט כל  וביטול  עצמית »
האישית, המציאות ««"‡eÒ‰של 

"ÌL ˜˙‰Ï Ô‡kÓ36, ƒ»¿ƒ¿»≈»
רבנו  משה דברי  על  רש"י  כפירוש

נשרף, ולא בוער  הסנה את כשראה

התרחקות  היינו  ואראה....", נא "אסורה

אחר , למצב ומעבר  הנוכחי  מהמצב

התשובה. ענין 

Ìb ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
"BÓ„‡ ˜"Î Ó‡Ó«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"LB‰Ó)37 ¿»«ƒ¿»≈∆

˙e„ÈÒÁ‰ ÈeÏÈb ˙B„B‡ ידי ֿ על  ƒ«¬ƒ
חב"ד , חסידות מייסד  הזקן , אדמו "ר 

ÈÁ‡Ï ˜Úa ÏÈÁ˙‰L יציאתו ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈
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יי      

כ ּו' ׁשמנֹו מ ֹוציא  ה ּוא  הגם 38א ֹות ֹו ּומק ּדים , . ְְֲִִַַַ

ולכא ֹורה , ּכן. ה ּוא  האמת  אבל  ּכן, ל ֹומר  ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּקׁשה 

ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  אי א ּלא  ּכן, ל ֹומר  ׁשּקׁשה  רק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא 

ּמעלים  ׁשה ּוא  ּבגלל  היא  ה ּזית  ּכתיׁשת  ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

נה ֹורא  ּביּה סליק  ּדלא  אעא   ּדר ֿ ועל  ה ּׁשמן, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל 

ליּה ּבנֹוגע 5מב ּטׁשין  זאת  ל ֹומר  ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּוא , הענין  א ה ּזקן. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלר ּבנּו

ּבדר ּגא  ּגם  להיֹות  ׁשּצרי ּד"ּכתית " ְְְְִִִִֶַַַָָָלביט ּול 

ה ּביט ּול  ׁשּזה ּו ה ּׁשמן, מק ֹור  ּדזית , עליֹונה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה ּיֹותר 

ה ּיּסּורים  ענין ה ּוא  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְִִִִֶַַָָּדת ׁשּובה 

ּגם וה 'מסיר ּו להיֹות  ׁשּצרי ׁשּבּמאסר ) נפ ׁש' ת  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברי  ּבכונת  ל ֹומר  ויׁש כ ּו'. ר ּבנּו מ ׁשה  ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאצל 

ׁשּזה ּו ּכן", ל ֹומר  "ׁשּקׁשה  ֿ עדן נׁשמת ֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאדמ ֹו"ר 

(לאתבא  זֹו עב ֹודה  על  לע ֹורר  רצה  ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

 צ ֹור יׁש לזה  לבא  ּכדי והרי ּבתיּוב ּתא ), ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצדיקיא 

ּכל  לעב ֹודת  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן [ּומ ּזה  ק ׁשה  ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודה 

 ׁשה ּצֹור לח ׁשֹוב  ׁשאין מ ּיׂשראל , ואחד  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד 

ההתע ּסק ּות  ּבגלל  רק  ה ּוא  ּד"ּכתית " ְְְְְְִִִִַַַַָָּבענין

ּוׁשאר  ּוׁשת ּיה  אכילה  ּבמסחר , הע ֹולם , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

קד ּוׁשה , ּבעניני ּבעסק ֹו ּגם  א ּלא  הר ׁשּות , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָעניני

מצוה  וק ּיּום  ּבּתפלה  הת ּבֹוננּות  ה ּתֹורה , ְְְְְִִִִִַַָָָלימ ּוד 

ה ּביט ּול  ּד"ּכתית ", הענין להיֹות  צרי ְְְְִִִִִִַָָָָּבהיד ּור ,

זאת , ול ּולי ּדקד ּוׁשה , לצ ּיּור  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּדת ׁשּובה 

לבחינת  ּגם  לבא  יכ ֹול  הה ׁשּתל ׁשל ּות  ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹה ּנה 

כ ּו']. ּומס ּתיר  ׁשּמעלים  ְְִִִֶַַַַה ּזית 

ה ּזית ‡ÌÓה ) ּדכתיׁשת  הענין ּכלל ּות  »¿»ְְְִִִִַַַָָָ

צריכים  ּכא ׁשר  רק  ה ּוא  ְֲִִִֶַַָ("ּכתית ")

ל ּמא ֹור ", "ּכתית  להאיר , ּכדי ׁשמן מ ּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלה ֹוציא 

היא  ּבזה  ׁשה ּכּונה  ה ּמנֹורה , הדלקת  ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזה ּו

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  הע ֹולם , את  להאיר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל 

ּבבית 39ֿז"ל  היּו ולכן ,צרי אני לא ֹור ּה לא  ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
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רפל"ו.38) שמו"ר סע "ב . נג, מנחות ב .39)ראה פו, מנחות

    
בעיר  שהיה ‡B˙Bמהמאסר  ÔÈL˙BkLk ‰f‰ ˙Èf‰ ‰Ó ,‚eaËt∆∆¿¿«««ƒ«∆¿∆¿ƒ

'eÎ BÓL ‡ÈˆBÓ ‡e‰38 החסידות מעינות והפצת הגילוי  עיקר  כך  ƒ«¿
שהם  הזקן  אדמו "ר  על  שעברו  והייסורים המאסר  לאחר  בעיקר  התחיל  'חוצה',

'כתישה'. בבחינת

ÌÈc˜Óe,הרש"ב ‰‚Ìהרבי  «¿ƒ¬«
Ôk ÓBÏ ‰LwL לומר קשה כי  ∆»∆«≈

ל 'כתישה' זקוק היה הזקן  שאדמו "ר 

Ôk.וביטול , ‡e‰ ˙Ó‡‰ Ï‡¬»»¡∆≈
‰LwL ˜ ‡Ï ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»…«∆»∆

LÙ‡ŒÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ÓBÏ לא «≈∆»ƒ∆¿»
LÈ˙k˙ייתכן  È‰L ,Ôk ÓBÏ«≈∆¬≈¿ƒ«

‡È‰ ˙Èf‰נחוץ ÏÏ‚aדבר  ««ƒƒƒ¿«
,ÔÓM‰ ÏÚ ÌÈÏÚn ‡e‰L היינו ∆«¿ƒ««∆∆

האור , על  ‡Ú‡מסתיר  CcŒÏÚÂ¿«∆∆»»
‡B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»

dÈÏ ÔÈLhÓ5, בו עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
לעיל , כמבואר  אותו , מבקעין  אור 

ÓBÏ CiL CÈ‡ÂÚ‚Ba ˙‡Ê  ¿≈«»«…¿≈«
Ô˜f‰ eaÏ ושלום ֿ חס בו  היה וכי  ¿«≈«»≈

זקוק  היה לתקנו  שכדי  חיסרון 

כך ! לומר  יתכן  לא והרי  ל 'ביטוש'

‰Êa ‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»»»∆
CÈvL "˙È˙k"c ÏeËÈÏ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ
˙Bi‰ ‡b„a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»«≈
,ÔÓM‰ B˜Ó ,˙ÈÊc ‰BÈÏÚ∆¿»¿«ƒ¿«∆∆
רבנו  משה לגבי  לעיל  המבואר  ֿ דרך  על 

אצל  שהוא כפי  התשובה ובעניין 

‰ÏeËÈaהצדיקים, e‰fL∆∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚ecL) ‰eL˙cƒ¿»∆¿»ƒ¿«
'LÙ ˙eÈÒÓ'‰Â ÌÈeqi‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

Ò‡naL הזקן רבנו  CÈvLשל  ( ∆««¬»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïכזה באופן  Ìb"כתית" ƒ¿«
eÎ'.אפילו  ea ‰LÓ Ïˆ‡≈∆…∆«≈

Èc ˙ÂÎa ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«»«ƒ¿≈
"BÓ„‡הרש"ב ŒB˙ÓLהרבי  «¿ƒ¿»

,"Ôk ÓBÏ ‰LwL" Ô„Ú≈∆∆»∆«≈
‰ˆ ÂÈ„aL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»»»

BÚÏ שיחתו את השומעים ÏÚאת ¿≈«
‡È˜È„ˆ ‡˙‡Ï) BÊ ‰„BÚ¬»¿«»»«ƒ«»

‡zeÈ˙a התשובה לעבודת לעורר  ƒ¿¿»
'צדיק' במדריגת שנמצא מי  את ),גם

‰ÊÏ ‡Ï È„k È‰Â לתשובה «¬≈¿≈»…¿∆
הביטול ) של  ה'ציור ' את אפילו  (לבטל  כזו  BÚa„‰בדרגה CBˆ LÈ≈∆«¬»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„BÚÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe] ‰L»̃»ƒ∆»«¿≈««¬«»∆»¿∆»
,Ï‡NiÓ"כתית" של  העבודה ואצלו  זו , גבוהה למדריגה הגיע שלא מי  גם ƒƒ¿»≈

פשוטה  יותר  ברמה והכנעה בביטול  היא BLÁÏו "כתישה" ÔÈ‡L בטעות ∆≈«¿
"˙È˙k"c ÔÈÚa CBv‰Lהאישית וה'ישות' המציאות ‰e‡התבטלות ∆«∆¿ƒ¿»¿»ƒ

ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ ÏÏ‚a ˜«ƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
‰ÏÈÎ‡ ,ÁÒÓa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»¬ƒ»
˙eL‰ ÈÈÚ ‡Le ‰i˙Le¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»¿
בהעלם  הם והאלוקות הקדושה שבהם

יכולים  הם ביטול  תחושת וללא והסתר 

העידון  והיפך  לישות האדם את לגרור 

ÈÈÚaוהזיכוך , B˜ÒÚa Ìb ‡l‡∆»«¿»¿¿ƒ¿¿≈
,‰Bz‰ „eÓÈÏ ,‰Le„¿̃»ƒ«»
Ìei˜Â ‰ÏÙza ˙eBa˙‰ƒ¿¿«¿ƒ»¿ƒ

a ‰ÂˆÓ,e„È‰ קדושה ענייני  ƒ¿»¿ƒ
ומזכך  מעדן  בהם העיסוק שלכאורה

להיפך  ‰ÔÈÚולא ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
‰eL˙c ÏeËÈa‰ ,"˙È˙k"c¿»ƒ«ƒƒ¿»

,‰Le„˜c eiˆÏ Ú‚Ba Ìb וגם «¿≈«¿ƒƒ¿»
קדושה  בענייני  אישית ותבנית דמות

קשור  זה גם כי  לבטל  נדרש האדם

שלו  האישית המציאות ≈¿ÈÏeÏÂלגדרי 
ÈeaÈa ‰p‰ ,˙‡Ê…ƒ≈¿ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ מדרגה וירידה «ƒ¿«¿¿
ÈÁÏ˙לדרגה Ìb ‡Ï ÏBÎÈ»»…«ƒ¿ƒ«

.['eÎ ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ˙Èf‰««ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÌÓ‡ העניין ‰) שבפרטיות אף »¿»

בעבודת  קיים הזית כתישת של  הרוחני 

לעיל  כמבואר  המדריגות, בכל  ה'

‰ÔÈÚבאריכות, ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
("˙È˙k") ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îcƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ

בתורה זו  בפרשה מדובר  ‰e‡שעליו 
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k ˜««¬∆¿ƒƒ¿ƒ

epnÓ מהזית,È‡‰Ï È„k ÔÓL ƒ∆∆∆¿≈¿»ƒ
הכתוב  B‡nÏ",כלשון  ˙È˙k"»ƒ«»

כדי  "כתית" ∆∆e‰fLלהאיר ,היינו 
,‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿»
ÏÈLa ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï,ברוחניות ¿»ƒ∆»»
אלוקות,להביא  גילוי  »¬»¿Ó‡Ókלתוכו 

Ï"Ê eÈ˙Ba39 הדלקת לגבי  «≈«
‡Èהמנורה dB‡Ï ‡Ï ֿ הקדוש …¿»¬ƒ

ֿ הוא ‰eÈברוך  ÔÎÏÂ ,CÈ»̂ƒ¿»≈»
ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ÈBlÁ Lc˜n‰Œ˙Èa40‡ÈˆB‰Ï È„k , ¿≈«ƒ¿»«≈¿ƒ¬ƒ¿≈¿ƒ
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יב     

אט ּומים  ׁשק ּופים  ח ּלֹוני לה ֹוציא 40ה ּמק ּדׁש ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

לע ֹולם  עצמ ֹו,41א ֹור ּה מ ּצד  ׁשה ּזית  ּבזה , והענין . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּד"ּכתית " לענין זק ּוק  אינֹו מעלת ֹו ּגֹודל  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָמ ּצד 

ּכיון  ּד"ּכתית ", להענין לה ּגיע  יכ ֹול  אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ(וגם 

ה ּביט ּול  ּבֹו לפע ֹול  ׁשּיּוכל  ּדבר   ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

מ ּמּנּו לה ֹוציא  צריכים  ּכא ׁשר  ורק  ְְְְֲִִִִִֶֶַַָּד"ּכתית ").

לע ֹולם , להאיר  ּכדי ֿ ה ּמק ּדׁש ּדבית  ל ּמנֹורה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמן

מח ּוץ  ׁשה ּוא  הע ֹולם  לצ ּיּור  ה ּׁשּיכ ּות  מ ּצד  ְִִִִֵֶַַַָָָה ּנה 

(ׁשּזה ּו ּד"ּכתית " ּבענין  צ ֹור ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָל ּקד ּוׁשה ,

את  להאיר  ּכדי ׁשּלֹו מה ּצּיּור  לצאת  ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָה ּביט ּול 

ׁש ה ּנׁשמה , ּוכמ ֹו למ ּטה הע ֹולם ). ּבירידת ּה ּדוקא  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

זק ּוקה  היא  הרי ה ּבהמית , וה ּנפ ׁש ה ּגּוף  את  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלברר 

היא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ה ּתׁשּובה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ֿ ּתׁשּובה  ּדבעלי להעיל ּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמ ּגעת 

ִִִַמ ּצּדיקים .

אליÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶַָָ

ׁשהדלקת  אף  מ ׁשה , אל  ְֶֶֶַַַָֹג ֹו',

ולא  אהרן, ֿ ידי על  להיֹות  ה ּוצרכה  ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹה ּמנֹורה 

יכ ֹול  היה  לא  ׁשה ּׁשמן (ּובפרט  מ ׁשה  ֿ ידי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעל 

להיֹות   ה ּוצר א ּלא  מ ׁשה , ׁשל  ממ ֹונֹו ְְְִִֶֶֶַָָֹלהיֹות 

דוקא  צ ּבּור  את 42ממ ֹון להדליק  ּבכדי ּכי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָ

 צ ֹור יׁש הע ֹולם , את  להאיר  ּבׁשביל  ְְְִִִֵֶֶַָָָָה ּמנֹורה 

אצל ֹו ׁשּנע ׂשה  לאחרי ּדמ ׁשה , ה ּביט ּול  ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמדרגת 

לאהרן  ּכח ' ה 'ּנתינת  וזֹוהי ּד"ּכתית ", ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹהענין

ה ּמנֹורה  הדלקת  ֿ ידי על  הע ֹולם  את  ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר 

ולא  אהרן, ֿ ידי על  ּבפ ֹועל  להיֹות  ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשה ּוצרכה 

מ ׁשה ). ֿ ידי ְֵֶַֹעל 

ÔÈÚ‰Â ּבדר ּוׁשים ּבאר ּוכה  ּכמבאר  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַָָָֹ

הדלקת  ענין על  ּכח ' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה 'ּנתינת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו מ ּמאמר  ּגם  [ּולהעיר  ּדוקא  מ ׁשה  ֿ ידי על  היא  על 43ה ּמנֹורה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

נתמ ּלא 44ה ּפס ּוק  - ׁשּנֹולד  ׁשּבׁשעה  ּבמ ׁשה ), (ׁשּנאמר  ה ּוא  ט ֹוב  ּכי א ֹות ֹו וּתרא  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יח ּוד ֹו ּגיל ּוי ה ּוא  ׁשענינּה ה ּתֹורה , המ ׁשכת  היא  ֿ יד ֹו ׁשעל  א ֹורה ], ּכּול ֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה ּבית 
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ד.40) ו, ובפירש"י .41)מלכיםֿא שם ב .42)מנחות ג, יומא א.43)ראה יב , ב .44)סוטה ב , שמות

    
ÌÏBÚÏ dB‡41 לתוך מבחוץ האור  את להביא שנועד  רגיל  מחלון  בשונה »»»

(ובלשון  החוצה אורו  את להביא נועדו  המקדש בית של  החלונות הבית,

לא  אלעזר , ר ' אמר  זריקא ר ' אמר  בדרום. ומנורה בצפון  "שולחן  הגמרא:

לאורה  ולא צריך  אני  חלוני לאכילה לבית המלך ] [שלמה ויעש צריך . אני 

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך , אני  לאורה

עולם  באי  לכל  הוא עדות מועד , באהל 

בישראל "). שורה שהשכינה

„vÓ ˙Èf‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««ƒƒ«
BÈ‡ B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ ,BÓˆÚ«¿ƒ«∆«¬»≈

"˙È˙k"c ÔÈÚÏ ˜e˜Ê ובעצם »»ƒ¿»¿»ƒ
אותו  לכתוש צורך  ‡BÈאין  Ì‚Â)¿«≈

ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ¿»
c EÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,"˙È˙k"c¿»ƒ≈»∆≈¿»»
ÏeËÈa‰ Ba ÏBÚÙÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«ƒ

,"˙È˙k"c אין מעלתו  מפני  כי  ¿»ƒ
עליו  השפעה דבר  Â˜לשום .(¿«

epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈˆ L‡k«¬∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆
Lc˜n‰Œ˙Èc ‰BnÏ ÔÓL∆∆«¿»¿≈«ƒ¿»
„vÓ ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ È‡‰Ï È„k¿≈¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ eiˆÏ ˙eÎiM‰««»¿ƒ»»∆

,‰Le„wÏ ıeÁÓ להאיר כדי  שהרי  ƒ«¿»
מסויימת  בשייכות צורך  יש העולם את

ÔÈÚaלעולם CBˆ Li≈∆»ƒ¿»
ÏeËÈa‰ e‰fL) "˙È˙k"c¿»ƒ∆∆«ƒ

BlL eiv‰Ó ˙‡ˆÏ עצמו שמצד  »≈≈«ƒ∆
בעולם, להאיר  מכדי  נעלה הוא

זה, פירוש לפי  שהזית, לעיל  כמבואר 

מהעולם, שלמעלה אלוקי  אור  מסמל 

ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï È„k ולאחר ¿≈¿»ƒ∆»»
צריך  לו  יש לעולם, שייכות לו  שיש

יציאה  במובן  וביטול , כתיבה ב"כתית",

שלו  ).מה'ציור '
,‰ÓLp‰ BÓÎe של האלוקית הנפש ¿«¿»»

hÓÏ‰יהודי , d˙„ÈÈa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒƒ»»¿«»
LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«¿«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ והרע הטוב בין  להפריד  ««¬ƒ
לקדושה, הטוב את ולהעלות שבהם

ÔÈÚÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰eLz‰«¿»¿«¿»«¿≈∆

הירידה ÚbÓ˙בכוח ‡È‰ È‰¬≈ƒ«««
‰eLzŒÈÏÚc ÈeÏÈÚ‰Ï¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌÈ˜ÈcvÓ ‰ÏÚÓlL הנשמה למטה הירידה ֿ ידי  שעל  בחסידות כמבואר  ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ
הירידה. קודם שהייתה מכפי  יותר  ונעלה גבוה ומצב למעמד  לעלייה מגיעה

eÁ˜ÈÂ e˙kM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â הזית שמן  ‚B',את EÈÏ‡ ¿«ƒ∆»«∆»¿ƒ¿≈∆
ˆe‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰L Û‡ ,‰LÓ Ï‡È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰Î ∆…∆«∆«¿»««¿»¿¿»ƒ¿«¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,Ô‰‡«¬…¿…«¿≈…∆
‰È‰ ‡Ï ÔÓM‰L ËÙe)ƒ¿»∆«∆∆…»»
,‰LÓ ÏL BBÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»∆…∆
ÔBÓÓ ˙BÈ‰Ï Cˆe‰ ‡l‡∆»¿«ƒ¿¿

‡˜Â„ eaˆ42 מתחזקת כן  ואם ƒ«¿»
את  להביא צריך  היה מה לשם השאלה

דווקא  משה אל  È„Îaהשמן  Èk ,(ƒƒ¿≈
ÏÈLa ‰Bn‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ
CBˆ LÈ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ È‡‰Ï¿»ƒ∆»»≈∆
,‰LÓc ÏeËÈa‰ ˙‚„Óa¿«¿≈««ƒ¿…∆
ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰NÚpL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬»∆¿»ƒ¿»

,"˙È˙k"c נעלה ביטול  שהוא ¿»ƒ
שהוא  כפי  התשובה עניין  ביותר ,

לעיל , כמבואר  הצדיקים, במדריגת

È‰BÊÂמשה של  ‰'È˙p˙הביטול  ¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ È‡‰Ï Ô‰‡Ï 'Ák…«¿«¬…¿»ƒ∆
˙˜Ï„‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«¿»«
˙BÈ‰Ï ‰Îˆe‰L) ‰Bn‰«¿»∆¿¿»ƒ¿
‡ÏÂ ,Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈«¬…¿…

.(‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆
של  פעולתו  מהי  זה, לפי  ומבאר , והולך 

בעניין  אהרן  של  פעולתו  ומהי  משה

המנורה:

‰Îe‡a ‡Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»
ÌÈLe„a חסידות מאמרי  «¿ƒ

ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰«¿»««¿»ƒ«¿≈
Ìb ÈÚ‰Ïe] ‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»¿»ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡nÓ43ÏÚ ƒ«¬««≈««
˜eÒt‰44BË Èk B˙B‡ ‡zÂ «»«≈∆ƒ

,(‰LÓa Ó‡pL) ‡e‰∆∆¡«¿…∆
‡lÓ˙  „ÏBpL ‰ÚLaL∆¿»»∆«ƒ¿«≈

,‰B‡ BÏek ˙Èa‰ חכמינו ומדברי  ««ƒ»
הקשר  על  ללמוד  יש אלה ז "ל 
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יג      

ׁשּגּבי  מה  ּגם  וזה ּו למעלה . ּכמ ֹו למ ּטה   ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָית ּבר

ה ּגיל ּוי  ּכי ּתמיד ", נר  "להעל ֹות  נאמר  ְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹמ ׁשה 

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּתֹורה  ֿ ידי ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעל 

ה ּוא  ּבעב ֹודה  (וענינֹו כ ּו' ולילה  ּדיֹום  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמהחל ּוקים 

 ית ּבר א ּתֹו ּבאמנה  ּתמיד  היא  ׁשה ּנׁשמה  ).45מה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבפ ֹוע  ה ּמנֹורה  הדלקת  את אבל  ּולברר  להאיר  ל , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהרן  א ֹות ֹו  יער" נאמר  זה  על  ה ּנה  ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהע ֹולם ,

ח ׁשֹוכא  ׁש"ּבריׁשא  ּבא ֹופן ׁשּזה ּו ּבקר ", עד  ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמערב 

נה ֹורא " ּברמ ׁשא 46והדר  רננה  ּבענין וכ ּיד ּוע  , ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ּבצפרא  .47וׂשמחה  ְְְְִַָָ

˙eiËÙe ה ּביכלא ּבאחד  ּכמבאר  יֹותר , ƒ¿»ƒְְְִֵַַַַָָֹ

עדין  נד ּפס ּו ה ּוא 48ׁשּלא  ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטר ֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת  ׁשה ּוא  , ְְְְִִִִֶַַָָ

ֿ ידי  על  הע ֹולמ ֹות  ח ּיּות  נמ ׁש ׁשּמּׁשם  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  ה ּוא  מ ׁשה  אבל  מאמר ֹות , ְֲֲֲִֶַָָָָָֹע ׂשרה 

לא ׁשּתעי 49ּדמל ּכא  ּדמל ּכא  א ֹורחא  לאו והרי , ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדהדיֹוטא  הע ֹולמ ֹות ,50ּבמיּלי ח ּיּות  ענין ׁשה ּוא  , ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּגם  ׁשּזה ּו ׁשם , וכ ּמבאר  ּדוקא . ּתֹורה  ּבדברי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹא ּלא 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו ׁשּתֹורת ֹו51מה  ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

ה ּתפלה  מן ּפט ּור  ׁשמ ֹונה 52ֿא ּומנּות ֹו ענין ּכי , ְְְִִִִֶַַָָָ

אלק ּות  להמ ׁשי ה ּוא  ּדתפלה  ּברכ ֹות  ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹע ׂשרה 

ׁשעה  ח ּיי ּגׁשמי, וׁשפע  א ֹור  ּגם 53ּבבחינת  והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלק ּות , המ ׁשכת  ה ּוא  ה ּתֹורה  לימ ּוד  ְְֱִִַַַַָָֹענין

ע ֹולם  ח ּיי יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ולכן,53ואדר ּבה , , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה ּתפלה , מן ּפט ּור  ה ּוא  הרי א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ְֲִִִֵֶַָָָָמי

ממ ׁשי ה ּוא  הרי ה ּתֹורה  עסק  ֿ ידי על  ׁשּגם  ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יֹותר , נעלה  ּובא ֹופן למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹאלק ּות 
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ספכ"ד.45) ב .46)תניא עז, ואילך.47)שבת א לז, מקץ  תו"א וראה ב . רכט , הזקן 48)זח "א אדמו"ר במאמרי  לאח "ז נדפס 

א'תקעב . ע ' פרשתנו באוה"ת - והקיצור עא. ע ' ב .49)תקס "ז נג, (ברע "מ ). א כ, ח "ג ב . מט , ח "ב  ב . רסו, ח "א זהר ראה

ואילך. א פא, פרשתנו תו"א ב . ב .50)ערה, קמט , א.51)זח "ג יא, רע "א.52)שבת פב , פרשתנו תו"א גם שבת 53)ראה

א. יו"ד,

    
את  המדליק הוא שאין  אף האור , לעניין  דוקא משה של  המיוחדת והשייכות

בפועל  ‰Bz‰,המנורה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL המשנה ], כמאמר  ∆«»ƒ«¿»««»
ומסרה..", מסיני  תורה קיבל  התורה dÈÚL"משה ÈeÏÈbשל  ‡e‰ ∆ƒ¿»»ƒ

‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ Ca˙È B„eÁÈ'ה שאחדות כך  לידי  להביא ƒƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»
גלוייה  שהיא כפי  למטה תתגלה

בעולמות  עליונים.למעלה,

‰LÓ ÈabL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«≈…∆
Ó‡ הזמן משך  שהמנורה לגבי  ∆¡«

ולהאיר  לדלוק צריכה ˙BÏÚ‰Ï"¿«¬≈
ÈeÏÈb‰ Èk ,"„ÈÓz אלוקות »ƒƒ«ƒ

‰e‡בעולם  ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈«ƒƒ

'eÎ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc מושגים שהם ¿»«¿»
העולם  BÚa„‰מגדרי  BÈÚÂ)¿ƒ¿»«¬»

„ÈÓz ‡È‰ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»ƒ»ƒ
Ca˙È Bz‡ ‰Ó‡a45 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר 

אפילו  תמיד , ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר  שהאדם בשעה

).ושלום 
,ÏÚBÙa ‰Bn‰ ˙˜Ï„‰ Ï‡¬»«¿»««¿»¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ïe È‡‰Ï תוך ¿»ƒ¿»≈∆»»
העולם, בגדרי  ÏÚהתלבשות ‰p‰ƒ≈«

Ô‰‡ B˙B‡ CÚÈ" Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¬…«¬…
ÔÙB‡a e‰fL ,"˜a „Ú ÚÓ≈∆∆«…∆∆∆¿∆
„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈa"L∆¿≈»¬»«¬«

"‡B‰46, כך ואחר  חושך  בתחילה ¿»
השחורות  שהעזים, הגמרא (כדברי  אור 

העדר  בראש מהלכות כלל , בדרך 

מהלכות  כלל  בדרך  הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך  העולם אחריהן 

ערב, ויהי  – חושך  היה שבתחילה

אור  נהיה ֿ כך  בוקר Yואחר  )ויהי 
ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר לשון  ¿«»«¿ƒ¿«

ציון " בת ושמחי  "רני  לפסוק בשייכות

‡LÓa ‰ בלילה‰ÁÓNÂ ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»
‡Ùˆa שהתחלת 47בבוקר , ¿«¿»

על  וכשמתגברים 'רינה'. רק יש ואז  והסתר , העלם יש כשעדיין  היא העבודה

'רינה'. לגבי  גילוי  שהיא 'שמחה' יש ואור , בוקר  ויש החושך 

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‡Ók ,˙BÈ ˙eiËÙe מאמרי של  כרכים ƒ¿»ƒ≈«¿…»¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ÔÈ„Úחסידות eÒt„ ‡lL48‡ÈLBL ‡e‰ Ô‰‡L , ∆…ƒ¿¿¬«ƒ∆«¬…¿ƒ»

‡˙ÈBËÓc49, המשמעות ועל  המלכה, הגבירה, של  השושבין  (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן  השבוע: בפרשת אור ' ב'תורה מבואר  הדבר  של  הרוחנית

להם  השושבין  הוא ואהרן  ישראל ... נשמות מקור  הוא מטרוניתא דמטרוניתא,

ֿ אפשר  שאי  לפי  עמהם לילך  שושבין  שצריכין  וכלה חתן  ֿ משל  ֿ דרך  על  כמו 

הבושה  מחמת בעצמם לילך  להם

להיות  כך  לתמכם. סעד  וצריכין 

באור  במקורם ישראל  נשמות התכללות

מצד  כח להם אין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף אין 

שהוא  אהרן  בחינת ֿ ידי  על  רק עצמם

דלהון ...") עניין e‰L‡שושבינא ∆
דמטרוניתא" »ÈÁa¿ƒ˙"שושבינא

CLÓ ÌMnL ÔBÈÏÚ‰ eacƒ»∆¿∆ƒ»ƒ¿»
‰NÚ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»«¿≈¬»»
‡e‰ ‰LÓ Ï‡ ,˙BÓ‡Ó«¬»¬»…∆

‡kÏÓc ‡ÈLBL49, השושבין ¿ƒ»¿«¿»
ֿ הוא) ֿ ברוך  הקדוש (החתן , המלך  של 

‡kÏÓc ‡ÁB‡ Â‡Ï È‰Â«¬≈»¿»¿«¿»
‡ËBÈ„‰c ÈlÈÓa ÈÚzL‡Ï50, ¿∆¿»≈¿ƒ≈¿∆¿»

ולהתעסק  לדבר  המלך  של  דרכו  אין 

הדיוטות eiÁ˙בדברי  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
‰Bz È„a ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»¿ƒ¿≈»

‡˜Âc שושבין רבינו  משה ולכן  «¿»
ואהרן  התורה, המשכת את פועל  המלך 

לעולם. האלוקות המשכת את פועל 

,ÌL ‡nÎÂ, הנזכר במאמר  ¿«¿…»»
eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»¿«≈

Ï"Ê51B˙eÓe‡ B˙BzL ÈnL «∆ƒ∆»»
לאף  התורה מלימוד  מפסיק ואינו 

אחר , ‰ÏÙz‰עיסוק ÔÓ eËt52, »ƒ«¿ƒ»
˙BÎa ‰NÚŒ‰BÓL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿∆∆¿≈¿»
˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¡…
תרד  שההמשכה עד  למטה מלמעלה

הזה ÚÙLÂלעולם B‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿∆«
‰ÚL ÈiÁ ,ÈÓLb53, דברים «¿ƒ«≈»»

ועוברים, שחולפים Ìbגשמיים È‰Â«¬≈«
‡e‰ ‰Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»
,‰a„‡Â ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…¿«¿«»

ÌÏBÚ ÈiÁ ,˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a53,,נצח של  ÈÓחיים ,ÔÎÏÂ ¿∆«¬∆≈«≈»¿»≈ƒ
ÌbL ÔÂÈk ,‰ÏÙz‰ ÔÓ eËt ‡e‰ È‰ B˙eÓe‡ B˙BzL∆»»¬≈»ƒ«¿ƒ»≈»∆«

‰Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚהתפילה ללא ‡e˜Ï˙וגם CÈLÓÓ ‡e‰ È‰ «¿≈≈∆«»¬≈«¿ƒ¡…
˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ על הנפעלת ההמשכה מאשר  ƒ¿«¿»¿«»¿∆«¬∆≈
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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מנה  מאתים  ּבכלל  ּגם 54והרי ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ֿ ׁשמע  לקריאת  מפסיק  א ּומנּות ֹו ׁשּתֹורת ֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה . העלאה  ּבלא  המ ׁשכה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאי

ר ּבי  ּכמ ֹו ה ּוא  א ּומנּות ֹו ּדת ֹורת ֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף 

קטירא  ּבחד  ׁשאמר  יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמע ֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת  ּתמיד  ׁשה ּוא  הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשעל ֿ להתע ֹורר ּות  צרי ׁשאינֹו רק  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכ ּו',

ה ּוא  ּגם  אבל  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ֿ ּדזמרה  ּפס ּוקי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  להעלאה  ׁשם 56צרי ּומ ֹוסיף  .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

יר ּוׁשלמי  ֿ ק ּמא 58וע ּיין ּפרק  ריׁש ּב'מא ֹור ' ה ּובא  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לקריאת 59ּֿדׁשּבת  ּגם  מפסיק  היה  ׁשּלא  מ ׁשמע  , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כ ּו'. קטירא  ּבחד  ּׁשּכת ּוב  מה  לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע ,

תרס "ו  ּבהמ ׁש המבאר  ֿ ּפי על  זה  לבאר  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסע ּוד ֹות  (וׁשּיכ ּותן ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיֹות  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ֿ לבא  ּדלעתיד  העל ּיה  ׁשּׁשלמ ּות  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת ),

ה ּיע ּוד  מן 60ׁשּיק ּוים  אעביר  ה ּטּומאה  ר ּוח  את  ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה  ּבבחינת  היא  לא 61הארץ ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כ ּו' ועל ּיֹות  יריד ֹות  ׁשל  ענין ענין 62יהיה  וה ּוא  , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

הע ֹולמים  לח ּיי ּומנּוחה  ׁשּבת  ׁשּכּול ֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב "ק  רפח , (אד"ז) זח "ג א'תקמח .56)ראה ע ' שם גם וראה א'תקנג. ע ' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב .58)שבהערה פ "א ירושלמי ).59)שבת (ד"ה ב  ב .60)ט , יג, ואילך.61)זכרי ' תקמג ע ' תרס "ו המשך ראה

קה.62) ע ' יב . ע ' תרס "ו בסופה.63)המשך תמיד

    
התפילה, Ó‰ידי  ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הגדול  הדבר  כך  מאה, גם בתוכם

תפילה. ֿ ידי  שעל  ההמשכה יותר , הקטן  הדבר  את בתוכו 

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי  אור  של  «¿»»

האדם  אל  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡Ë˜˙‡ ‡ÈË˜55, אחד בקשר  ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני  ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁa למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן  אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי  מתלמודו 

של  ב'תנועה' תמיד  הוא זאת לולי 

BÈ‡Lהעלאה, ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈˆÈ„ÈŒÏÚL ˙eBÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו  ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של  נפשית «¬‡Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן  לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר  ואי  במיוחד 

וקורא  מלימודו  מפסיק אמנותו  שתורתו  מי  גם זו  העלאה ולצורך  שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57: הנזכר ÈÓÏLeÈבמאמר  ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'B‡Ó'a ‡e‰ הרי "ף על  המאור  n˜Œ˜t‡ספר  LÈ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי  בר  שמעון  רבי  ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡ÈË˜ „Áa e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  לעיל 

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ‡Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
ÈÁ‡Ï) ‡ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁa ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי  (כמו 

לקראת  כהכנה או  מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל  אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר  ֿ לבוא לעתיד  של 

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„ÈÈ'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין  כבר  זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של  בדרך  בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו  הפסיק לא יוחאי  בר  שמעון  רבי  זו  ובמדריגה למטה,

שמע.
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