
כל יהודי נר

שבתחילת  הנרות׳  את  ׳בהעלותך  הפסוק  על 
שתהא  עד  להדליק  ׳צריך  רש״י  מפרש  הפרשה 
את  להדליק  צריך  הכהן  מאליה׳,  עולה  שלהבת 
הנר עד שהאש תחזיק ותיתפס בפתילה, ותמשיך 

לבעור גם לאחר שהכהן ילך לעבודתו הבאה.
בן  לילד  לכל אחד, אפילו  פירוש רש״י מותאם 
ההוראה  גם  מקרא.  ללמוד  התחיל  שרק  חמש 

שלומדים ממנו שייכת לכל יהודי:
והיהודי  נר,  היא  נשמה  כל  אדם׳,  נשמת  ה׳  ׳נר 
צריך להדליק אותה. שהמעשים שלנו יהיו מוארים 
בהתאם לרצון ה׳, גם המעשים הסתמיים והרגילים 
כל  את  להאיר  גם  עלינו  שמים.  לשם  יהיו  שלנו 

האנשים סביבנו ואת כל העולם.
ובשביל זה כל יהודי מקבל כוחות מהכהן שמדליק 
המשיח  מלך  הרבי  זהו  ובדורנו   - הנשמה  את 
להישאר  כח  לנו  ונותן  אותנו  שדוחף  שליט"א 

נאמנים ולהאיר את העולם.
לכל אחד מאתנו יש הרבה עוזרים פרטיים, הורים 
טובה,  בסביבה  נמצא  כשיהודי  וחברים.  מחנכים 
גדל  הוא  לרבי.  אותו  שמקשרת  ותומכת  אוהבת 
שמאיר  הרבי  של  שמח  חסיד  מאיר׳,  ׳נר  להיות 

ומשמח את כל אלו שנמצאים סביבו.
על זה נאמר ׳צריך להדליק עד שתהא שלהבת 
הלאה  ותתפשט  תדלק  שהאש  מאליה׳,  עולה 

לדאוג  לדעת  צריך  יהודי  כך  מעצמה. 
שהוא יהיה כל כך בוער באש שקיבל מהרבי, 

עד שהוא כבר לא צריך שיעמדו לידו ויעוררו אותו 
נהפך  כל הזמן להיות קשור אליו, אלא הוא כבר 
למאיר מעצמו, הטבע שלו נהיה זוהר והוא מאיר 
ממש  אלא  נר  סתם  לא  ועוד,  עוד  הסביבה  את 

׳שלהבת עולה׳.

המצוות חלק מהחיים

בכל מצוה זה בעצם כך:
כשלומדים תורה, צריך ללמוד וללמוד עד שזה 
נחקק בזיכרון ואף פעם לא יזוז משם. גם המצוות 
כיפה  כמו  שלנו,  לטבע  יהפכו  מקיימים  שאנו 
שלא נופלת אפילו בשינה, ואם היא נופלת הגוף 
מתעורר מעצמו, כי הגוף שלנו התרגל שאי אפשר 

בלי כיפה. וכך בכל המצוות.
כמו שנושמים עשרים וארבע שעות בלי לשים 
לב אפילו רגע אחד, כי זה הדבר הכי טבעי שיש. 
חיות  ומתוך  בפשטות  המצוות  את  נעשה  ככה 

ושמחה.
גם כשעושים סתם דברים פרטיים, מכיון שיהודי 
 - כל כך בוער במטרה שלו - להאיר את העולם 
להביא לימות המשיח, כל הזמן הראש שלו עסוק 

בזה, וכל דבר יוצא לו לנצל בשביל זה.
את  מפרסמים  שכשהם  עסקים  בעלי  לדוגמא: 
העסק שלהם הם מכניסים שורה על מה שחשוב 
להם באמת, לפרסם ש׳הנה זה משיח בא׳, לפרסם 
את  ומנצלים  שליט"א.  המשיח  מלך  הרבי  את 
הקשרים שלהם כדי להשפיע על היהודים איתם 
הם מתעסקים להוסיף בתורה ומצוות לקבלת פני 

משיח.

להאיר את הסביבה

עצמו  את  לכוון  שני  ליהודי  עוזרים  כשאנו  וכך 
ל׳דרך הישרה' צריך להשקיע בו עד כדי כן שגם 
לאחרי שנפרדים ממנו יהיה לו מספיק כח שיוכל 
לעמוד על רגליו ולהאיר את הסביבה בכחות עצמו. 

שגם הוא יהיה 'שלהבת עולה מאליה'.

שלהבת עולה מאליה
ש"פ בהעלותך ה'תנש"א



כי הרי כל יהודי, גם אני וגם החבר בעצם קשורים 
עם ה׳ וזה הטבע האמיתי של כל יהודי - לעשות את 
מה שה׳ רוצה. וכשאנו מרגילים את עצמנו להתנהג 

כך, מתגלה שבעצם זה הטבע האמיתי שלנו.
כך גם עלינו לפעול, שהטבע של כל העולם יהפך 
המוטל  את  לעשות  היהודי  את  ויעורר  ה׳  לרצון 

עליו.
לדוגמא: הרבי מורה שלכל ילד יהיה בחדר חת״ת 
והקופה  החת״ת  את  בקיר.  קבועה  צדקה  וקופת 
שמיד  כך  וחשוב,  בולט  כזה  במקום  להניח  צריך 
שנכנסים לחדר רואים את החומש, והחומש מזכיר 
מעצמו לילד ללמוד בו את החת״ת. וכשהוא רואה 
את קופת הצדקה, היא מעצמה מזכירה לו לשים 

בה מטבע לצדקה.

עמדו הכן כולכם

לפני  השיא׳  ב׳זמן  נמצאים  כבר  כשאנו  היום, 
הגאולה כל דבר מודגש ביותר. ובמיוחד ׳שלהבת 

עולה מאליה׳.
יודעים  שאנחנו  למרות  שלנו  הדור  דווקא  כי 
שהוא הדור הכי נמוך, וכל מה שכבר יש לנו הוא 
לא משלנו אלא קבלנו את זה מהדורות הקודמים 
יהיה  שלנו  הדור  אבל  אותנו,  והדליקו  שהדריכו 

כל  את  יאירו  הטובים  שמעשיו  עולה׳  ׳שלהבת 
העולם.

כל  את  ויעלה  ירים  שלנו  הקטן  הדור  דווקא 
הדורות שלפניו, כי בגאולה שאנו נביא, ישמחו כל 

הדורות!
ומסיים הרבי מלך המשיח שליט"א:

כ״ק   - שבדורנו  הכהן  אהרן  שהרועה  ״ובפרט 
מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו - הראה בגלוי את אהבתו 
לכל בני ישראל, כולל - ״אוהב את הבריות ומקרבן 
ידי פעולותיו הרבות בהפצת התורה  לתורה״, על 

והיהדות והפצת המעיינות חוצה.
. . ובמיוחד - על ידי ה״קול קורא״ שלו ד״לאלתר 
שצריכים  וההכרזה  לגאולה״,  לאלתר  לתשובה 
רק ״לצחצח את הכפתורים״, ולאחריה - ההודעה 
״עמדו  רק  להיות  וצריך  זה,  את  גם  סיימו  שכבר 
הכן כולכם״ ללכת לקבל פני משיח צדקנו בגאולה 

האמיתית והשלימה.
ולכן - הרי זה צריך להוסיף עוד יותר חיות ושמחה 
הכן  ד״עמדו  באופן  עצמו  דהכנת  העבודה  בסיום 
ב״נר  הוספה  ידי  על   - ובפרט  להגאולה,  כולכם״ 
בכל  ויאיר  יגיע  שזה  ובאופן  אור״  ותורה  מצוה 

הסביבה עד - בכל העולם כולו״.

פנינת גאולה
כבר עשינו תשובה

ּלֹא ִהְרֵהר  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲהֵרי ֵאין ְלָך ָאָדם ִמּיִ ׁשּוָבה! ׁשֶ ָבר ָעׂשּו ּתְ "ּוְבנֹוֵגַע ִלְתׁשּוָבה – ּכְ
זֶה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ א  ֶאּלָ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ַרק  לֹא   - ׁשּוָבה  ּתְ
ָמָרא  ין ַהּגְ ְפַסק ּדִ מּור. ּכִ יק ּגָ מּור ְלַצּדִ ע ּגָ א ֲחָדא ּוְבִרְגָעא ֲחָדא" ֵמָרׁשָ ֲעּתָ ׁשַ ה "ּבְ ַנֲעׂשָ
א  ּמָ ת, ׁשֶ ׁשֶ מּור ְמֻקּדֶ ע ּגָ מּור - ֲאִפּלּו ָרׁשָ יק ּגָ ֲאִני ַצּדִ ה "ַעל ְמָנת ׁשֶ ָ ׁש ֶאת ָהִאּשׁ ַקּדֵ ַהּמְ ׁשֶ
ׁש". ד ַמּמָ ֶכף ּוִמּיָ יַח ִצְדֵקנּו ָצִריְך ָלבֹוא ּתֵ ׁשִ ּמְ אי ׁשֶ אי ּוְבַוּדַ ַוּדַ ׁשּוָבה" – ֲהֵרי ּבְ ִהְרֵהר ּתְ

• • •
ַעד  ֶבת  ִמְתַעּכֶ ְוִהיא  ַמן,  ִמּזְ ָלבֹוא  ָבר  ּכְ ְצִריָכה  ָהְיָתה  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ
ָבר ָעׂשּו  ָרֵאל ּכְ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ י ׁשֶ נּו מֹוִדיַע ָהַרּבִ ְזַמּנֵ ְתׁשּוָבה. ּבִ ָרֵאל ַיַחְזרּו ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ
ך הּוא  ׁשּוָבה – ֶנְהּפַ ב ַרק ֶרַגע ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ּתְ ָאָדם ָחׁשַ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ יָון ׁשֶ ׁשּוָבה! ּכֵ ּתְ
ה  ּמָ ּכַ ֲאִפּלּו  ב  ָחׁשַ דֹוֵרנּו  ּבְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ַהֲהָלָכה.  י  ּפִ ַעל  מּור  ּגָ יק  ַצּדִ ִלְהיֹות 

ֵלָמה. ׁשּוָבה ׁשְ ת ּתְ ּיַ ב ַלֲעׂשִ ן ֶזה ֶנְחׁשַ ׁשּוָבה, ְוִאם ּכֵ ָעִמים ַלֲעׂשֹות ּתְ ּפְ
)משיחת ש"פ ויחי ה'תשנ"א(


