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ה כ ה ְוַאתָּ ת  | ְתַצוֶּ ֵאל ְבֵני-אֶּ יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ ִתית זְָּך ַזִית שֶּ אֹור כָּ ִמיד ֵנר ְלַהֲעֹלת ַלמָּ  :תָּ
-------------------------------------------------- 

 
 

 י"רש
 

 כתית
 

 לריחים מכניסן  ,ראשונה טפה שהוציא ואחר  ,שמרים בו יהא שלא כדי  ,בריחים טוחנן ואינו במכתשת כותש היה הזיתים
             למנחות כתית ולא  ,למאור כתית שנאמר  ,למנחות וכשר למנורה פסול השני והשמן  ,וטוחנן

 

 שמוציא רק טיפה ראשונה  ביאור ענין
 

 שפת אמת
 

' פי. ש"ע' מ עומד למעלה כו"י לזית שאינו מתערב בשאר משקים דכתיב לא תתחתן בם ואם מתערב מ"במדרש נמשלו בנ
מתוקנים באופן שיהיו ' רק הפי. ל לא תחתן"ש לא תתחתן והול"וז. י שלא יוכלו להתערב באומות"ת בבנ"שכח זה נתן השי

י כתית למאור ולא "וברש. מ הוא זך ואינו מתערב"מ. זך כתית שהשמן אף שמעורב תוך השמרים. שלא יוכלו להתחתן בהם
ובפסוק . 'י בצר להם עושין תשובה כו"עד שמוציא שמנו כן בנ' י המדרש דרך הזית שחובטין אותו כו"פירשנו עפ. 'למנחות כו

י "וע. בלי שמרים שאמרו נעשה ונשמע' אכן בודאי נדיבות הראשון שבישראל הי. 'נה כונאמר זך שמוציא רק טיפה ראשו
כי טיפה . ש כתית למאור"וז. מ יוכלו להתברר מתוך הפסולת"מ. כ"זכו שאף שקלקלו אח. ת כראוי"שנתנו כח הראשון להשי

וזהו למנחות מי דרכו . ר מהשמריםי הבירו"ת הוא ע"אבל להעלות נחת רוח להשי. בהיכל הקודש' ראשונה עומדת לפני ה
. ל"ז להעלות נר תמיד אף בימי התערובות כנ"ש זך כתית עי"וז. ל"י הטיפה הראשונה כנ"והכל זוכין ע. 'להתנדב מנחה עני כו

. ל"שהגיד להם שיש להם כח הזה לברר מעשיהם אף בימי הרעה כנ' פי. 'וזהו שאמר הנביא להם בעת התוכחות זית רענן כו
כ אף שמתערב בו פסולת "זוכה לברר אח. שאם התחלת המעשה כראוי ברצון אמת לשם שמים. כ"נוהג בכל פרט ג ודבר זה

 :ל"כנ

 

 למנחות וכשר למנורה פסול השני שמן  ביאור ענין
 

 שפת אמת
 

' א מה שמן אינו מתערב בשאר משקין כו"ד. 'ונותנים שמנן כך ישראל כו' ומביאין אבנים כו' טוחנין כו' במדרש זית רענן כו
מהו תורה אור שלא יאמר אדם מה אני ' נר מצוה העושה מצוה כאלו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא כו. 'ונתנך עליון כו

ביאור הענין דידוע שיש בנר אור המאיר ואש . ש"ע' ו ואין אורו חסר כלום כומה אור דולקין ממנ' מחסר נכסי למצוה כו
שעל . ובאמת עיקר עבודת האדם הוא הבירור. 'ק נקרא אשא חוורא המאיר על גבי אשא אוכמא השורפת כו"ובזוה. השורפת

והוא . זוכין לתורה אור י העבודה"אמנם ע. י המצות נתקן העשיה"וע. זה נשלח בעולם השפל לברר אלה המקומות החשכים
שמהתורה בא שורש . וכשהמצות נעשין כראוי בדביקות בשורשן שהיא התורה. קדושת השבת הבא אחר עבודת ימי המעשה

י המצות "ומה שעולה על דעת האדם שמחסר עצמו ע. אז שורה ברכה גם בעבודת הבירור ואינו בא לידי חסרון כלל. המצות



שבת גם ' ח נק"ש שהת"כמ. י המצות לתורה אור יכול להיות הכל בנייחא"כשזוכה עאמנם . שהוא בהתחלה עבודה קשה
חכמים דבא לרבות דכתית כשר ' כ כתית רבע ההין ופי"ובמנחות כתיב ג. י כתית למאור ולא למנחות"וברש. בימות החול
אף דכתית . 'שחובטין אותן כוי "ש במדרש מעלת בנ"וביאור הענין פרשנו כבר מ. י"ש ברש"א דפסול למנחות ע"למנחות דהו
. ז זוכה להעלות טיפה אחת נקיה וזכה"עי. שהוא ענין המנחות. הבירור' י העבודה בבחי"מ עיקר האור בא ע"מ. למאור כתיב

' כ לבחי"מסייעו אח. 'ואחר כך אותו נקודה שזכה להעלותו לה. שהאור עצמו תלוי בתיקון הגשמיות' להעלות נר תמיד פי
ל שאותה נקודה הזכה מסייעת "ד דכתית פסול למנחות קמ"וס. ק לימי המעשה שאחריו"והוא הברכה שבא מש. כ"הבירורים ג

ואמת שתמיד צריך . אינו בא לידי חסרון. ש לעיל שבהתדבקות המצות בשורשן תורה אור"והוא כמ. ל"כ להבירורים כנ"ג
. ל"אז זוכה לאשא חוורא כנ. ה תאוות הגשמיותלכן כפי מה שמברר אדם מעשיו ושורף ומכל. להיות אשא אוכמא השורפת

ש "י שורה אשא חוורא כמ"ועל בנ. ש ואכלת את העמים"כמ. י"להיות האומות משועבדין תחת בנ' ובאמת סדר הבריאה הי
ולכן כפי מה שבני ישראל מבררין הגשמיות ומתרחקין ממנו אז . וזה מצד שהאומות דבקים בגשמיות שהוא הנשרפת. ק"בזוה

. ל"והוא מנחות כנ. להם רק המעלה של הבירור' ואז הי. י"בימי ירידה של בנ' י והי"את בנ' וזה שהוכיח ירמי. ל"ם כנמתקיי
ה הדעת של "מרע' אבל כאן בימי עליה נאמר ויקחו אליך להיות נעשים כל המצות בהתחברותן לשורש התורה אור שהוא בחי

 :ל"כנבני ישראל וזהו ואתה תצוה חיבור התורה להמצות 

 

 מאליה עולה שלהבת שתהא עד מדליק  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תמיד נר להעלות
 

              ).כא שבת) מאליה עולה שלהבת שתהא עד מדליק
 

 שפת אמת
 

י "רק ע. כי קיום המצות איננו בכח אנושי' פי. 'י להעלות נר תמיד שצריך להדליק שתהא שלהבת עולה מאלי"וברש .1
י "וע. כי הקדוש ברוך הוא נתן בנפש ישראל נקודה קדושה. וכן בכל עבודת האדם. עליון קיום המצוה מעורר כח

ז הוא "ועי. וזה ענין שתהא שלהבת עולה מאליה. היגיעה והעבודה מצא מין את מינו וניעור ומתעורר כח הפנימי
. א הוא קיים לעדאבל כשמתעורר כח הקדוש ברוך הו. כי הדבר הנעשה בכח האדם יש לו הפסק. דבר של קיימא

ז "ועי. ל"להם דביקות במקורם כנ' שעיקר העבודה לסדר הדברים להעמידן במקומן עד שיהי. 'ש יערוך אותו כו"וז
 ה"תרל: ש"ז הוא קיים לעד כמ"ל עי"עד השורש כנ' י העלי"להעלות נר תמיד שע

 
י המצות נתקן הגוף "וע. ות הנשמהח איברי האדם הם כלים לאור"כי רמ. 'ד נר מצוה כו"הה' במדרש ואתה תצוה כו .2

. י דחילו ורחימו פרחין לעילא המצות"היינו שע. ר"נ' ח עם אהבה ויראה גי"ואיתא רמ. להיות מקבל הארת הנשמה
ק נתקנו "וכמו כן על ידי עבודת הכהן בביהמ. נר' ח איברים להיות כלי מתוקן לקבל האור ואז נק"ז נגמר הרמ"ועי

ודייק . 'מערב עד בוקר כו' יערוך כו' וכ. ולכן כתיב לשון תצוה. רה עליונה כענין המצותנפשות בני ישראל לקבל הא
י הערכת "רק שע. 'עולה מאלי' ש שתהי"וכמ. בכח עליון' ל דלכן כתיב בלשון הערכה כי עיקר הדלקה הי"ז ז"מו

ה ויעמוד העם "ל במרע"חזש "ויתכן לרמוז כמ. א"ל עוד דמה מערב עד בוקר הלא הדליק רק פ"ונ. הכהן בא ההארה
ה במעשה "על משה מן הבוקר עד הערב וכי אפשר לומר כן רק ללמדך שהדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקב

' ולכן נק. ז נתקן מעשה בראשית ממש"ק שעי"וכמו כן נאמר בעבודת הכהן בביהמ. 'ויהי ערב כו' בראשית דכתיב בי
ה כתיב מן הבוקר עד הערב שהוא שושבינא "ובמשה רע. ודת הכהןקרבנות שנתקרבו התחתונים לעליונים בכח עב

ואהרן . והוא המשיך עליונים לתחתונים כמו שהוריד התורה מן השמים שהוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא. דמלכא
: ק"והוא שלוחם של בני ישראל לכן כתיב מערב עד בוקר ודו. שושבינא דמטרוניתא והוא קירב התחתונים לעליונים

 ז"תרמ

 



 תמיד קרוי ולילה לילה כל  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תמיד
 

 נאמר חביתין במנחת וכן  .ליום מיום אלא ואינה  ,).ו  ,כח במדבר) תמיד עולת אומר שאתה כמו  ,תמיד קרוי ולילה לילה כל
           הוא לשבת משבת  ,הפנים בלחם האמור תמיד אבל  ,בערב ומחציתה בבקר מחציתה אלא ואינה  ,).יג  ,ו ויקרא) תמיד

 
 שפת אמת

 
ד להיות נשאר ממנה "ולפי הרמז נראה שצריך אדם לעשות כל מצוה ע. י כל לילה ולילה קרוי תמיד"להעלות נר תמיד ברש

' ל בפ"ר ז"ז מו"ש אא"ולפי מ. והוא למעלה מן הזמן. ובלי ספק הארת המנורה היה התגלות אור שלמעלה. הארה תמיד ממש
להיות . כל לילה ולילה. י"ואפשר גם זה נכלל בלשון רש. ש"ע' המשכן נגנז ושם המנורה דולקת נר מערבי כובהעלותך כי 

ויכולין לעורר הארת המנורה בכל לילה ולילה . ללילות[ המכונים( ]המוכנים)הכנה מאור של מנורת המשכן לכל ימי הגלות 
 :ל"כנ

    



 


