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את  צו  לאמר.  משה  אל  ה'  וידבר 

תורת  זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן 

העולה הוא העולה על מוקדה על 

ואש  כל הלילה עד הבקר  המזבח 

המזבח תוקד בו. 

מיד  זירוז  לשון  אלא  צו  אין  פרש"י 

ולדורות, אר"ש ביותר צריך הכתוב לזרז 

במקום שיש בו חסרון כיס.

ובפשטות ענין חסרון כיס הוא שהעולה 

כלום.  ממנו  נאכל  ואין  כליל,  נשרף 

לבני  הוא  הציווי  שהרי  יפלא,  ולכאורה 

בניו',  ואת  אהרן  את  'צו  כמ"ש  אהרן, 

כיס  חסרון  עולה  בקרבן  אין  להם  אשר 

נאמר  אם  ואפי'  הקרבנות,  משאר  יותר 

שמדבר בבעלים, קשה שהרי בעולה קא 

מיירי, ומי ציוה לו להביא עולה כלל, הרי 

נדבה היא.

'זאת  הלשון  שהכפיל  מה  להבין  יש  וכן 

המ'  מהו  וכן  העולה'.  היא  העולה  תורת 

הקטן של 'מוקדה'. 

ללמוד  הפרשה  בהבנת  להיכנס  ונפתח 

דרך עבודת ה' לאור שלשה תורות רבינו 

בענין  רבות  נפלאות  שמגלה  הקדוש 

'קרבן העולה':

עבודת צמצום המחשבה 

)ליקו"מ ח"א סי' מ"ט( שאור  א. רביה"ק מגלה 
עד  בוער  הישראלי  איש  לב  להביות 
כרצון  להיות  מאד  מאד  ורוצה  סוף,  אין 
השי"ת, אך מחמת ריבוי האור אינו יודע 
אפשר  ואי  יתברך,  לעבדו  ובמה  איך 
לבוא להתגלות המידות אלא כשיצמצם 
מחשבתו  שיצמצם  היינו  ההתלהבות, 
תורה  של  טובות  מחשבות  בלבו  לצייר 
שמים,  מלכות  עול  וקבלת  ותפילה 
דרך  ומהי  לעשות,  הולך  מה  שיחשוב 
ועצת רביה"ק בזה הדבר, ואז יוכל לעבוד 
את ה' בהדרגה ובמידה, ובזה מקים את 

התפילה, ודל"ת נעשית ה"א.

'היא העולה', כי יש שני עליות  וזה בחי' 
תתאה'  'ביתא  נקרא  אחד  ה',  בעבודת 
צמצומי  ומצייר  מחשבתו  שמקדש  ע"י 
ה',  את  לעבוד  איך  ישרות  מחשבות 
עליה  יש  ואז  ה',  מלכות  נתגלה  שבזה 
תחילת  הוא  עילאה'  ל'ביתא  שניה 
בינה  בחי'  העולמות,  ובריאת  הצמצום 
כוונת  עיקר  כי  אחד,  ושניהם  ליבא, 

הצמצום היה בשביל לגלות מלכותו ית'.

אלף  האבי'ב,  חודש  ניסן  נקרא  ולכן 
שני  עליות  שהם  בית,  עם  יוד  בית,  עם 
וזהו שכתוב בענין מנחת  הבתים האלה. 
כי  וגו',  באש  קלוי  'אביב'  הביכורים: 
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ההתחלה,  שהוא  העומר,  מנחת  הוא 
העבודה  ועיקר  קשות,  ההתחלות  וכל 
בהתחלה הוא בחי' אבי"ב, היינו להתחיל 
בבחי' 'יחודא תתאה' לצמצם עצמו בחי' 
א"ב, ואח"כ יזכה לעלות ל'יחודא עלאה' 
]כי  לעתיד.  שיתער  השיר  אתער  ועי"ז 
ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד  בחי'  הוא  תתאה'  'יחודא  ענין 

שהעולמות  ואימא,  אבא  יחוד  הוא  עילאה'  'יחודא  וענין 

בעולם  ונתפשט  מאד,  גדולים  רחמים  ונמשך  נתאחדים 

השיר שלעתיד[. 

ורבינו מבאר שם שזהו ענין 'היא העולה', 
אור  הריבוי  את  ועוצר  עצמו  שמצמצם 
שבזה  שיכול,  מה  המעט  את  ועושה 
נעשה ממנו נחת גדול מאד למעלה יותר 
כל  כי  והאופנים,  המלאכים  מעבודת 
ב'ראשית  בחי'  ידו  על  מתחדש  העולם 

ממש.

בושה על קלקול האמונה בלב

"ָדא  העולה  היא  פי'  יונתן  ובתרגום  ב. 
ַעל  ְלִמַכְּפָרא  ְדַאְתָיא  ְדָעָלָתא  אֹוַרְייָתא 
ִהְרהֹוֵרי ִלָּבא" והיינו כמו שכתוב 'העולה 
הרהורי  על  באה  שהעולה  רוחכם'  על 
רביה"ק  ומגלה  הרוח.  משכן  ששם  הלב 
אצל  שייך  עכו"ם  שהרהור  ק"ח(,  סי'  )שם 

להתפלל  שמתחיל  מה  היינו  אדם,  כל 
עצמו,  את  מתבודד  או  בדבקות, 
נופל  ההתבודדות  או  התפלה  ובאמצע 

ממדרגתו, זהו בחינות הרהורי עכו"ם. כי 
כל הנפילות באין מחמת קלקול האמונה. 
וכשנתקלקל האמונה, נמצא מחזיר פניו 
א(:  )ישעיה  שכתוב  כמו  יתברך,  מהשם 
"נזורו אחור", והשם יתברך גם כן מסתיר 
באחור.  אחור  הוא  נמצא  ממנו,  פניו 
וצריך להביא על זה עולה. ובחינות עולה 
הוא כשמשבר את רוחו בקרבו, ומתביש 
ונשלכתי  נפלתי  איך  בעצמו  וחושב 
גבוה  במקום  שהייתי  לארץ.  משמים 
כזה, ועכשו, נפלתי והחזרתי פני מהשם 
ומרחם  באחור.  אחור  ונשארתי  יתברך, 
מזו.  גדולה  רחמנות  אין  כי  עצמו,  על 
אדם  אצל  שהיה  כמו  נסירה,  לזה  וצריך 
אחור  פרצופין  דו  שנבראו  הראשון, 
והיה  ננסר  כך  ואחר  סא(,  )ברכות  באחור 
שם  בחינת  הוא  והנסירה  בפנים.  פנים 
א'ת  "פות'ח  בכונות  שכתוב  כמו  חת"ך, 
שחותך  הינו  חת"ך,  תבות  סופי  יד'ך", 
נעשה  חת"ך  והשם  עצמו.  את  ומנסר 
כשמשבר  כי  לבו,  את  שמשבר  ידי  על 
את לבו בודאי מאנח ומוציא רוח ומכניס 
רוח, והוא תרין רוחין. ושני פעמים רו"ח, 
גימטריא חת"ך, וזהו בחינות נסירה, ובא 
בחינות  וזהו  בפנים,  פנים  בחינות  אל 
בחינות  הינו  אלהים',  'זבחי  וזהו  עולה. 

עולה, הוא 'רוח נשברה' כנ"ל. 
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עבודת 'איה'

על מחשבות ריחוק 

על  י"ב(  סי'  ח"ב  )שם  רביה"ק  פי'  עוד  ג. 

הפסוק 'ואיה השה לעולה', שהמחשבות 

את  מעקמים  והחכמות  נגה  קליפת  של 

האדם בחי' לבי סחרחר, כל שכן כשנכנס 

ואזי  ח"ו,  רע  ודבר  תאוה  מחשבת 

צריך  מהשי"ת  רחוק  עצמו  כשמרגיש 

מאד להתעורר, רבש"ע הרי אתה בודאי 

ואפילו  כבודך,  מקום  איה  כאן,  נמצא 

כאלו,  מגונות  מחשבות  עלי  שנופלים 

אבל הלא גם בעשרה כתרי דמאסבותא 

זה  כן  וכשעושה  מינך.  פנוי  אתר  לית 

הרהורי  על  שמכפר  עולה  קרבן  בחינת 

דהיינו  רוחכם,  על  והעולה  כמ"ש  הלב, 

שיש  המחשבות  היא  'העולה'  הבאת 

'על רוחכם', ואומר הפסוק מהו ה'עולה', 

'איה' – הוא 'השה לעולה' שמתקן ומכפר 

הרהור הלב, היינו מאחר שרואה בעצמו 

שרחוק מאד מכבודו ית', ושואל ומבקש 

חוזר  הוא  עצמו  בזה  כבודו',  מקום  'איה 

הקדושה  אל  העליה  בתכלית  ועולה 

בחי'  שהוא  'איה'  הנקראת  העליונה 

הכבוד העליון בחי' מאמר בראשית, שזה 

בחי' קרבן עולה.

ביאור הפסוקים לאור הנ"ל

מאמרי  לכמה  שזכינו  אחרי  ועתה 
להבין  נוכל  בזה  ה'עולה',  בענין  רביה"ק 

כלל המשך הפרשה.

כי הנה כל ענין הקרבנות הוא ענין חיפוש 
הנקודות טובות )המבואר בליקו"מ ח"א סי' רפ"ב( 
למצוא בעצמו ובזולתו איזה נקודה טובה 
למקום  עולה  שעי"ז  רשע,  אינו  ששם 
ידי  על  כי  זכות,  לכף  ונכנס  לגמרי,  אחר 
הקרבן הוא מעלה את המדמה ומקריבו 
לאדם,  מבהמה  להפכו  המזבח,  ע"ג 
)ונתבאר באורך  ונעשה אשה ריח ניחוח לה', 
מקום  הוא  והמשכן  ויקרא(,  פרשת  בדברינו 

ואע"פ שהמשכן  השראת הטוב בעולם, 
ועקרב,  נחש  מקום  שהוא  במדבר  היה 
מקום הקליפות, אעפ"כ ממשיך הצדיק 
טוב,  שכולו  מקום  ומגלה  האלקות  אור 
שיש בו קדושת הארון, השלחן, והמזבח, 
כל  של  הטוב  מנקודת  נבנה  והמשכן 
הנה  בעצמו  רואה  אחד  שכל  עד  אחד, 
קול  ונשמע  השי"ת,  עם  קשר  כן  לי  יש 
הקריאה אל משה בחי' ויקרא שהוא אלף 
ולזעירין  לקטנים  וללמד  לאלף  זעירא, 
שה' איתם, ואחר זאת כבר יכולים ללמד 
לדרכי  היכנס  כיצד  הקרבנות  מעשי 
ולצאת  הבהמיות  להכניע  העבודה 
הרהורא  על  ולכפר  המחשבה  מחימוץ 
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דלבא.

שצריך  אהרן'  את  'צו  הציווי  יובן  ועתה 
כי  ולדורות,  מיד  האדם  את  לזרז  מאד 
הנה  כי  כיס,  חסרון  בו  שיש  מקום  הוא 
שום  האדם  שיתחיל  שייך  אינו  הלא 
התחלה טובה אלא על ידי שיצא מריבוי 
לעצמו  לצייר  עצמו  את  ויצמצם  אור 
מחשבות טובות, כי בשעת ריבוי אור אינו 
וזהו  זרות,  מחשבות  לו  שיש  כלל  יודע 
המכסה,  כיס  חיסרון  שיש  כיס'  'חסרון 
דהיינו שלבו אינו מכוסה ומצומצם אלא 
'איה'  ענין  כן  גם  וזהו  אור.  בריבוי  מונח 
שהוא בחי' מאמר סתום, שמשם מקבל 
והמצבים  המטונפים  מקומות  גם  חיות 
זה  וכל  הלב,  להרהורי  נופל  שהאדם 
מחמת שנחסר להאדם הכיסוי והצמצום 
בזה  בעולם  ית'  כבודו  לגלות  איך  הנכון 
המצב, ולכן אמר ה' למשה צו את אהרן, 
מיד ולדורות שכרוצה  שילמד לכל אדם 
להביא  ילמדו  הבורא  לעבודת  להיכנס 
'עולה' לה' לצמצם הלב בהדרגה ובמדה 
וגם  מט(,  בתורה  )כמ"ש  המחשבה  לקדש 
'איה  לצעוק  ההסתרה  למקום  כשנופל 
לכפר  לעולה  השה  שהיא  כבודו',  מקום 

על הרהור הלב )כמ"ש בתורה יב(. 

'צו'  תיבת  סוד  פנימיות  ע"פ  מובן  וגם 
דכתב האר"י שהוא סוד השמה"ק המאיר 

בעולם העשיה ]כי צו בגימ' 'אל אדני'[, והיינו כי 
בעולם העשיה הזה צריך מאד לצוות את 
האדם שישמור על מוחו, שלא יהיה בלי 

צמצום וכיסוי בחי' חסרון כיס.

]ועל דרך צחות יש להבין ג"כ בענין 'חסרון כיס', שכשאדם 

על  קרבנות  ולהביא  המחשבות  על  להתייגע  מתחיל 

כי שוכח כל  יש בו חסרון כיס  המחשבה בבחי' עולה, אזי 

עניני הפרנסה והבית[.

ומוהרנ"ת )ליקוטי הלכות תפילה ד, טו( פי' הפסוק 
'צו את אהרן' ע"פ דברי האר"י )בכוונת פרשת 
העבודה  נכנע  הקרבנות  ידי  שעל  התמיד( 

זרה, כי 'אין צו אלא עבודה זרה', ופי' ר' 
נתן דהיינו שהקרבנות מכניעין ומבטלין 
העבודה זרה של תאות ממון שהוא עיקר 
העבודה זרה, כי כל הע"ז הם בממון, וזה 
וכו'  אהרן  את  צו  פסוק  על  שאמרז"ל 
הנאמר בפרשת העולה, אין צו אלא זירוז 
במקום  לזרז  צריך  ביותר  ולדורות,  מיד 
שיש חסרון כיס, כי הקרבנות הם 'חסרון 
ממון  תאות  שבירת  בחינת  שזהו  כיס', 
השם  בשביל  ממונם  שמחסרים  ידי  על 
שזהו  מממונם,  קרבנות  שקונים  יתברך 
כשמוציאין  ממון  תאוות  שבירת  עיקר 
הממון על דבר שבקדושה, )כמבואר בבליקו"מ 
על  כי  לזרז,  ביותר  צריך  זה  ועל  כ"ג(.  סי' 

כיס  חסרון  בחינת  ממון  תאוות  שבירת 
בשביל דבר שבקדושה, צריכין לזרז על 
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זה ביותר מאד מאד, כי להוציא מתאוות 
וזהו  התאוות,  מכל  ביותר  קשה  ממון 
בעצמו בחינת אין צו אלא עבודה זרה. כי 
שבירת תאוות ממון הוא ביטול העבודה 

זרה כנ"ל 

כמ"ש  דייקא  אהרן  את  שהזהיר  ומה 
הכהן  אהרן  הנה  כי  י"ל  אהרן"  את  "צו 
נקרא שושבינא דמטרוניתא שהיה אוהב 
בחי'  והוא  לתורה,  ומקרבן  הבריות  את 
מוהרנ"ת,  בחי'  הצדיק,  תלמידי  קדושת 
לצדיק,  ומקרבן  הבריות  את  שאוהב 
אחד  לכל  להאיר  הציווי  מוטל  שעליהם 
העולה  תורת  זאת  שידע  מישראל 
עבודת  דרכי  ללמדו   - וגו'  העולה  היא 
המחשבה  ולצמצם  לקדש  כיצד  הבורא 
נתתקנים  שבזה  קדושות,  במחשבות 
שיתער  השיר  ונתגלה  נפלאים  תיקונים 
לעתיד כנ"ל )כמ"ש בתורה מט(, ולגלות הדרך 
לכפר  הלב  להרהורי  שנפל  אחרי  כיצד 
ולתקן המחשבה, ולשוב באמת לה' בכל 
לב )כמ"ש בתורה יב(. ואף כששוכח מהשי"ת, 
אזי יתבייש מאד ממנו ית' ויחזור להיות 
בתורה  )כמ"ש  כביכול  בפנים  פנים  ית'  עמו 
כי  כיס',  'חסרון  ענין  ג"כ  זהו  אשר  קח(, 

עבודה גדולה היא זאת לצאת ממצב של 
חסרון כיסוי הלב, שעי"ז הלב שוכח את 
מחשבותיו  מאד  ולצמצם  פעם,  בכל  ה' 
תמיד  היא  וההתחלה  הלב,  מדות  לצייר 

מתוך מצב של ריבוי אור, ומשם העבודה 
לבא למחשבה מצומצמת.

ובזה יובן המשך הפסוק: 'היא העולה על 
הבקר  עד  הלילה  כל  המזבח  על  מוקדה 
ואש המזבח תוקד בו' - כי הנגה מסחרר 
המחשבות  תיקון  וכל  הלב,  את  ומסבב 
בתורה  שמתגלה  )כמו  נגה  מקלי'  לצאת  הוא 
יב(, וא"א לשבר הנגה אלא ע"י הצמצום 

וזהו  מט(,  בתורה  )כמ"ש  העולה  היא  בחי' 
אפי'  הלילה'  כל  המזבח  על  מוקדה  'על 
לו  מאיר  ואין  לילה  בחי'  לו  כשחושך 
עצמו  שהוא  ידע  כלל,  ה'  כבוד  התגלות 
תיקון המזבח, כי סוד המזבח הוא עליית 
לפעמים  נופלים  שאנו  מה  כי  הניצוצין, 
למצב שלא מרגישים שום קדושה ואור, 
ענין  הוא  אלא  כלל,  נפילה  אי"ז  באמת 
כדי  השכינה  ירידת  ענין  שהוא  המזבח 

לשרוף את הרע בחי' מוקדה. 

כי  'מוקדה',  של  הקטן  המ'  סוד  וזהו 
כמ"ש  מ'  נקראים  הגדולים  אורות 
שעלה  יום  מ'  בחי'  המשרה',  'לםרבה 
נקראים  המוחין  כי  התורה,  לקבל  משה 
לרמז  קטנה  המ'  וכאן  מהאר"י(,  )כנודע  מ' 
אש  ובוער  בקטנות,  המוחין  מצב  על 
קטנה בחי' מוקדה במ' קטן, וכל זה כדי 
לשרוף את הרע, שלכן השכינה יורדת כל 
הלילה לברר בירורים ממקומות נמוכים, 
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והפסוק מבשר 'עד הבקר' היינו שבודאי 

יש זמן שהבירור נשלם ומאיר אור הבקר 

שהוא זמן עלית השכינה.

שבעת  למעשה,  לעובדא  נמצא 

להיות  צריך  האדם  עבודת  אזי  החושך 

את  מאד  שיקדש  היינו  העולה'  'היא 

המחשבה, ועד שיאיר אור הבקר יתגבר 

ועיקר  קדושות,  במחשבות  יכלתו  כפי 

יב  קדושת המחשבה הוא כמ"ש בתורה 

מחשבת  דמיון  כל  לזרוק  'איה',  לקיים 

בודאי  שהשי"ת  ידע  רק  מה',  הריחוק 

יכול  שאינו  ואף  במקומו,  שם  נמצא 

לגלות הכבוד, בכל זאת יתגבר במחשבת 

מגלה  שרביה"ק  כבודו',  מקום  'איה  של 

שהוא הוא קדושת המחשבה, בחי' קרבן 

העצות  ושני  ההרהור,  על  הבא  העולה 

בתוך  שגם  לצעוק  ראשית  יחד,  הולכים 

והקשיות  הטרדות  הרהורים  המחשבות 

ומאיר  נמצא  בודאי  השי"ת  והבלבולים, 

שנעשה  ומה  הסתום,  במאמרו  לו 

כל  המזבח  על  מוקדה  על  הוא  בינתיים 

הלילה, היינו שהורידוהו לאיזה ירידה כדי 

לברר את המקום הזה, ונעשה כאן בירור, 

עד הבקר שבוודאי בסוף עוד יאיר הבקר 

ויאיר התגלות הכבוד.

ומה שנעשה בבקר הוא כמבואר בתורה 

שכחתי  איך  להתבייש  שמתחיל  ק"ח, 

הנסירה,  לתקן  ומתאנח  רבש"ע,  ממך 

מהרע  יוצאים  איה  עבודת  אחר  כי 

פב"פ,  בחי'  חדש  בנין  לבנות  ומתחילים 

שעושה  שע"י  מ"ט,  תורה  נתקיים  ואז 

כאן עבודה קטנה בחי' א"ב ביתא תתאה, 

למעלה  שעולה  העולה'  'היא  עי"ז 

למעלה עד ביתא עילאה. 

את  לזרז  צו  בלשון  הפסוק  מתחיל  ולכן 

היא  הזאת  העבודה  כי  ביותר,  האדם 

עבודה נוראה ואיומה והוא עיקר עבודת 

המחשבות  לטהר  העולם,  בזה  האדם 

הקרבנות  וכל  הזידונים,  מים  משטף 

מלמדים איך להוציא את האדם מלכלוך 

נפשו,  את  ולכלך  שהאשים  אשמתו 

ולצוות את בני ישראל איך לתקן הרהורי 

הלב, שהוא ע"י המקצת שיכול לצמצם 

האדם  את  לצוות  וכן  מ"ט(,  תורה  )ע"ד  א"ע 

לקיים התורה של איה מקום כבודו.


