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בהעלותרשתפ

 שבעה ספרי�� חמישה חומשי�
כתוב� כיצד� ספרי��היא כוללת בתוכה� ישנו חידוש שלא קיי� בא� פרשה אחרת� בהעלות�בפרשת

ש "ויהי בנסוע הארו!�בגמרא ל#� ל�הכוונה היא לפסוקי� י�ה הנמצאי� בפרשת בהעלות$�ו בפרק
�שבחומש במדבר ל� כלומר�& הוא בפני עצמוספר חשוב% עד– ספרי��חומש במדבר מתחלק  מההתחלה

פי& נוס� ספר– ומש� עד סו� החומש� ספרעוד– &&&�ויהי בנסוע�� ספר אחד– אמצע פרשת בהעלות על
�&שבעה ספרי תורה�זה יש לנו 

חטא� בלתי רצויי��מתחיל בענייני&&&�% ויהי בנסוע�זה שאחרי"הספר השישי� אול� על פי חלוקה זו
אפילו כל אחת מהמילי�& ובפרשה הבאה ג� חטא המרגלי�� חטא מרי�� קברות התאווה� המתאונני�

�הראשונות בספר זה מדברת על דבר לא רצוי רש–� הע��� זו לשו! של צער–� ויהי� אי! הע��י� מפרש
ה�וכ! ההמש� עניי! לא טוב–� כמתאונני����אלא רשעי� והרי זה הפ מהוראת התורה לבר�&$רע באזני

ש�� הספרי�(בשונה משאר� ולכ!� על הרעה כש� שמבר על הטובה &לספר זה אי!
ולמה חלוקה זו דווקא& הרי החלוקה היא לחמשה חומשי�� כמו כ! מהי בכלל חלוקה זו לשבעה ספרי�

תורה� המסמלת את התורה"� לכאורה הקשר הוא שבפרשה זו מדובר על הדלקת המנורה� בפרשת בהעלות
לא& כנגד שבעת הספרי��� הנרותשבעתיאירו &&& בהעלות את הנרות� בה היו שבעה קני��%אור  אבל עדיי!

& בי! שבעת הספרי� לפרשה זו דווקאהתוכניברור הקשר
&יש להעמיק קוד� בלקח אותו אנו למדי� מהדלקת המנורה� כדי להבי! זאת

 שתהא שלהבת עולה מאליה
רש� בהעלות�על שצרי להדליק עד שתהא� כתוב בהדלקת! לשו! עליה�על ש� שהלהב עולה�י�מפרש

עצמו ואתתאריהאל הדלקת הנרות במנורה רומזת על העבודה הרוחנית של האד�&�שלהבת עולה מאליה
אמנ��& עולה מאליהשתהא שלהבת�שצרי כא! מלמד אותנוי�רש&�נר מצווה ותורה אור�בהעול� כולו

&א לאחר ההדלקה צרי הנר להאיר בכוחות עצמו ללא כל סיוע נוס�� הכה! הוא שמדליק
ה שה$ בעבודת ה��אהרו!� וכ!�נות! לנו את הכוחות$ פירוש הדבר הוא שלמרות ההורי�ו� דורנשיא
כא! וכל מילה& בלי סיוע מהמדליק� הרי אמיתיות ההדלקה היא שהשלהבת תעלה מאליה*$וכווהמחנכי� 

�מלמדת את הדר
אלא� לא רק לקיי� את המצוות במעשה� כלומר& אלא הדלקה� כלי ושמ! דוממי�� לא רק פתילה–� שלהבת�
�&שלהבת�לא סת� להבה קטנה אלאו&אופ! שיש להבה מאירה וזוהרתב� התלהבותב
רק& עבודה באופ! של התקדמות מתמדת ממדרגה למדרגה–� עולה� אהליכהולא  עליהלא והתקדמות

&תמידית לסוג עבודה נעלה יותר
וכי� בלי סיוע מהמדליק–� מאליה� &מאיר מעצמוהוא הדבר נעשה לטבעו

הלצור כ יש להיות בטל שלשילהיות כלי�$ אל �&נר מצווה ותורה אור�כיל את האור

מ �הרגל נעשה טבע�זה יותר
�וה! ע� הסביבה� עבודה זו צריכה להיות ה! ע� עצמו
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מלמרות שההדלקה נעשית� דה ע� עצמוהעבו בו�$ וכוהוריומו$הבכוחות שמקבל אבל עניי! זה צרי לחדור
� המורה מלמדאמנ� בתחילה� בלימוד התורהכ�& עולה מאליה���עומד על הרגליי� שלו�לגמרי עד שהוא 

להואהכי� אבל התכלית היא שלא יצטרכו ללמד אותו ואז זה נחקק�ו הואלהבי! בכוחות שכלותייגע יוכל
& עד כדי כ שהוא מסוגל אפילו לחדש חידושי� בתורה� בו

כפי שמובא בגמרא שהיה נהוג לשנ! כל עניי! מאה פעמי� עד שהדבר� ג� בלימוד העצמי קיי� עניי! זה
יו�*עסקי היו�" ועד העיסוק בענייני הרשות–וכ ג� בקיו� המצוות& נחקק בלומד והופ חלק ממנו ממש

ש� לא רק לקיי� את המצוות%�א קשר ישיר לתורה ומצוותלל עולה$�הדבר יהפו לחלק ממנואלא לפעול
הו&$מאליה ש הרי�א עסוק בענייני העול�וג� כאשר  אינ� אלא עסקיוכלונתוש�תוליאכהדבר טבעי אצלו

&לש� שמיי�
גיל את הגו� כל כ לקיו�רמאוה! ראשובשלב� יש בו שתי דרגות� שלהבת עולה מאליה�העניי! של

ה ש$� המצוות ושכל כולו יהיה חדור במציאות וג� בענייני הרשות יעשה הכל לש���הרגל נעשה טבע�עד
& שלוא עדיי! זהו הרגל שנוס� על מהותו ומציאותו& שמיי�

 היהודי קשורהגו� על ידי שמגלי� שג� זאת& עצמה חדורה בכשלוהדרגה השניה היא כאשר המהות
ה אלא כחלק� היא לא כדבר נוס�% ג� בפע� הראשונה"באופ! זה עבודתו& וכל מהותו ממנו$� באמת ע�

&ממנו ממש
ב �ה�א על ידי כ מגלי� ג� בגו� את הקשר המהותי שלו לקב��הרגל נעשה טבע�אמנ� צרי להתחיל

&ותתורה ומצו� של האיחוד המוחלט ע� ענייני אלוקות� ומגיעי� ג� לדרגה השניה
הפעולה האמיתית והמושלמת על הזולת היא כשג� הוא& ג� העבודה ע� אחרי� צריכה להגיע לאותו מצב

�&שלהבת עולה מאליה� הרי הוא נשאר מעצמו–ואפילו כשהרב הול� יהיה כ

 שהעול� כולו יעלה
גש& אול� אי! להסתפק בעבודה ע� עצמנו והזולת מיות העול� האור האלוקי צרי לחדור ולהשפיע ג� על

להעשותול ה אנו מאחדי��ורק בכוחו של הקב� למרות שהעול� מצד עצמו לא קשור לקדושה�$ ממנו דירה
עד שג� ה� מגיעי� לדרגת� על ידי המצוות אנו מזככי� את חפצי העול�בכל זאת� אותו ע� הקדושה

כ&�עולה מאליה�� קדושה שנקבעת בה� לתמיד הו�ועד כדי ספה בקדושת האד� שהחפ+ עצמו פועל
& ומעלה את האד� עוד יותר

 הרי נקיטת החפ+� כאשר מחזיקי� ביד חפ+ של קדושה–� בנקיטת חפ+ דקדושה�לדוגמא כשנשבעי�
בו& לשבועת האד� יתר תוק�נתנות ה� על א� שקדושת החפ+ באה לו מעבודת היהודי  מוסי� חפ+הרי כעת

ש" וא� נות! לו כוחות אד�ל  הקרב! שהוקדש על ידי האד�–וכ! בהקרבת קרבנות %& ובעמשביע ג� מלשו!
& מכפר עליו ומטהרו–

עולה�עד שהגשמיות עצמה� שהכל יהיה לש� שמיי�היות באופ!לכהעבודה בענייני הרשות צריהג�
שלסידור וחומש בחדר� לקבוע קופת צדקה�לדוגמא& ומעוררת את האד� לקיו� עבודתו� מאליה  ילדו

ב& שה� עצמ� מעוררי� אותו להשתמש בה�עד�י�מרשבאופ! כה % והמצוות"חפצי וענייני הרשות כל וכ!
&של כל יהודי

שו שבדווקא העבודה באופ!  היא אב! הבוח! שעבודת��מאליהעולה�היויעול� החלקי� התחתוני� ביותר
 שזה בגלל שכ!&בתכלית השלמות ובתכלית האמת ג� מצד מציאות האד� והעול�אכ! שלנו היא$ה

�&מאליה�הרי זה חודר בכל פרטי הדרגות עד החלק הכי תחתו! שג� הוא יהיה� בתכלית השלמות והאמת
על אהרו! נאמר שהיה& משו� כ נאמר צווי זה של הדלקת המנורה עד שתעלה מאליה דווקא לאהרו! הכה!

הדרגה התחתונה� בלבד� בריות�הוא קרב לתורה ג� את אלו שבדרגת �& אוהב את הבריות ומקרב! לתורה�
א ג� את אלו&�ברא אות$שהעובדההשאפשר למצוא בה� היא היחידההמעלה כאשר–� נשיביותר של
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זה&%את התורה אל הבריות$ לקרב$הוא לא ניסה חס ושלו�" כמות שהיא קירב אהרו! לתורה ומכ שעניי!
ב� קיי� אצל ישראל� אפילו� הבריות�של קרוב  ל� גשמיות העול�הרי זה נמש ג� הועד דרגה הכי העלאת

&תחתונה בעול�

 באד� ובעול�� חמש ושבע בתורה
ה–נשמות ישראל מתחלקות לשבע סוגי� גבורה תפארת� חסד"שהיא השורש שלה$ מידה$ כל נשמה על פי

של& שבתורהולשבעת הספרי�� דבר המקביל לשבעת קני המנורה שבמקדש�%$וכו א ישנה ג� חלוקה
ב! על פי חמשת הדרגות בלימוד תורה המיוצגות בחמשת תלמידי רב! יוחנ!–לחמשה סוגי� ודרגות ישראל 

בזכאי &דבר המקביל לחמשת חומשי התורה� מפרקי אבות$ המוזכרי� בפרק
ע�,&החלוקה לחמש מבטאת בעיקר את העבודה בקדושה ועבודת האד� ע� עצמו  לעומת זאת קשור ג�

ש"העבודה בעול�  הנוספות ה� מקור ההשפעה לעולמות.וה� המידות הראשונות זה עיקר המידות-וכפי
ע�י�וקשור% תלמידי�חמשה" קשור לבני ישראל כפי שה� לומדי תורה-–א� כ! %& הגשמיי� יותר  בעיקר

&ג� הכי תחתונות� הכולל את כל הדרגות כול�,לעומת� קדושה
ב–לחמש ית היא העיקרהחלוקה� ג� החלוקה בתורה מקבילה לכ  מכיוו! אבל& יש חמש דרגותקדושהכי

ב� מטרת התורה היא לפעול ג� בעול� הגשמיש ג�� ימי�שבעהשנברא � חלוקה לשבעה ספרי�לכ! יש
& שה� מקור ההשפעה בעול�–הכולל את הדרגות השישית והשביעית

ב� בריאת העול�� החומשי� הראשוני� קשורי� בעיקר ע� קדושה-לכ! � ויקרא אל משה� ני ישראלשמות
וג� השביעי" מתחיל בענייני� בלתי רצויי��הספר השישי� ואז& ויהי בנסוע הארו!� מניי! בני ישראל במדבר

זהמ%& לישראלדברי תוכחהשהוא–� דברי�� לכ! הואו� עניי! של ירידה בעול�ל וצרת האפשרותנספר
& מתחיל בעניי! של ירידה

 זה לא מה שאת� חושבי�
*� את הנרותבהעלות�פרשתמחלקאיהוכל החלוקה לשבעה ספרי� שהספר השישיו ההדגשה בכז

מ ללמדנו  את בהעלות�שכל מציאות הדברי� הנחותי� והבלתי רצויי� היא א ורק כדי להיות חלק
בכדי��הנרות אות עד להפיכת כל המצי� חזרה בתשובהל ידיע� ולהעלותו לקדושה ביותרתחתו!לפעול ג�

ש&�שלהבת עולה מאליה�למצב של  כל ומכיוו! כג� הרי� המטרהזוהי $ תלונת בני ישראל כתובה בתורה ע�
� כי ההתאוננות היא רק בחיצוניות� ולא מתאונני� ממשכאילו מתאונני���מתאונני�כויהי הע��הדמיו!

זו& ורק כדי להגיע לעליה שלאחר מכ! �בא מהספר החמישי� הכח לעבודה הקו� ה&&& ויפוצו אויב$ מה $ שובה
�&רבבות אלפי ישראל

על מספרתהפטרת הפרשה� רואי� דבר דומה� שבת*א במנחתוקרל שמתחילי��ג� בפרשת המרגלי�  דווקא
לא היה אלא ירידה זמנית ללמדנו שג� חטא המרגלי�–שליחות שהצליחה� שליחת המרגלי� על ידי יהושע

ס והרי& ו� סו� להצלחת השליחות בשלמות על ידי המרגלי� ששלח יהושעובחיצוניות א ורק כדי להגיע
ג���שלהבת עולה מאליה�בחינתב� ממשה זאתלמדיהושע  יהושע משול ללבנה שמקבלת את אורהש מה

ש& משה*מהחמה  שהיו� הכוונה היא למעלת�� אי! לה� חלק לעול� הבא� ולכ! ג� מה שנאמר על המרגלי�
�� הבא אינו כלל בגדר שכר עבור�כל כ נעלי� עד שעול

ל  הנחות מכל הדורות�ואפילו העקב שבעקב$� עקב$הדור שהוא בבחינת� שדווקא הוא� דורנווכ ג� בנוגע
ה דווקא*ואפילו מעלותיו לא באו אלא בכוח� של הדורות הקודמי�� הקודמי� ��שלהבת עולה מאליה�הוא

ל שההוא� גאולההוא הדור האחרו! לגלות והוא יהיה הראשו!  ומביא את המטרה הסופיתאתי�שלמדור
ש�הגאולה לכל הדורות ג� אלו� מראה את אהבתו לכל אחד ואחת� שהוא אהרו! שבדור� נשיא הדור ובפרט

של שהיו� ובפרט&על ידי הפצת המעיינות בכל מקו� ומקו���בריות�שבדרגת  כי� האר+*ע��אי! מציאות
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שכבר צחצחנו את הכפתורי� ונשאר רק הכריז נשיא הדורהרבי הריו& בתורהידיעהשהיא לכל אחד יש איזו
&מתו חיות ושמחה לקבל את פני משיח צדקנו� עמדו הכ! כולכ��

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñíõîš ¼îëš ,¾ô³¾íñ ðñ−í ³ê îþþî¼− óô®¼ô óí¾ öõîêë ó−ðñ−í þðìë þîð−½î ¾ôîì
óíë ,îíï ³ôèîðë ñ®ê óèó−þèîëôí .

•ñí³î−"í−ñêô íñî¼ ³ëíñ¾ "íþî³í ðîô−ñë ,³î¾þí −þëðë ¹êî ³îî®ôí óî−šë ,ð¼
î−ñêô í¾îðšë þîðì îñî× ¹îèí¾.

•ñî−í−¾ ð¼ ó−þìê ñ¼ óè ¼−õ¾í"−ñêô íñî¼ ³ëíñ¾í"µñîí ëþí¾× óèî.
•ñíñ−ñî µ¾îì ê−í ³îñè¾ ³¼ð ,šþî’ó−òñ ’ó−−³ò−ë ó¾ ,ñ ¾− µð−êô µêí ³ê ñ®ò’íìîòô ’

íþî³ ðîô−ñë íõ½îíñ ³îñèí öôïë¾.
•ñëþ šõ½ñ èîêð ,µþð íþîô ,ó−×−þ®¾ ³îôîšôñ íëî¾³ë þ−ïì−¾ −ôî ,³ò−ðôë ññî×

ö−ñîõ.
•ñêèñ îòô®¼ ³ò×í óî−½ë íìô¾î ³î−ì þ³î− ðî¼ ¹−½îííñî ,íþî³ë íõ½îí −ð− ñ¼ ¬þõë

óñî¼í ñ×ë þ−ê−¾ öõîêë ³îî®ôî.

ב"הכלהנשיא הוא המדברי הרבי חבשיחהקטע %ד� לכולל
ה��ראש בני ישראל�להיותו��הנשיא הוא הכל� ו� ראש�בדוגמת על ידו שכולל החיות דכל אברי הגו�

שעל ידי נשיא הדור נמשכי� כל ההשפעות הרוחניי� והגשמיי�� ודוגמתו בנמשל� נעשית ההנהגה דכל הגו�
בפועל� מנורת זהב כולה�שעל ידו מתאחדי� ומתכללי� כל אנשי הדור להיות� ועוד ועיקר� לכל אנשי הדור

ש� ובגלוי דשנעשי� מוארי��אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות�ועד � המנורהפנימיות� וחדורי� בהאור
� התורה שנתגלתה בתורת החסידות דרבותינו נשיאינופנימיותשנמש ומאיר על ידי� פנימיות רצו! העליו!�

&דהקדוש ברו הוא% סתי�"הנשמה ע� הפנימיות% סתי�"שעל ידה נעשית האחדות דפנימיות


