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ת אל מול פני ותך את הנרודבר אל אהרן ואמרת אליו בהעל. אל משה לאמר ה'וידבר " ,כתוב בפרשתינו
בין את עומק ענין הדלקת והטבת הנרות שעשה אהרן . יש להב)-, אח במדבר(" המנורה יאירו שבעת הנרות

  הכהן.
  

: איתא מרבינו סעדיה גאון, יש ששים רבוא (מאיר עיני חכמים ח"ג עמ' רלז)כתב רבינו יחזקאל מאוסטראווצא 
ותיות אבוא רשים שש י" ראשי תיבות "ישראל" .אותיות לתורה, וכנגדם ששים רבוא נשמות ישראל

יש אחיזה באות אחת של התורה. ואף מי שאין לו את הזכות לאחוז באחת  . לכל נשמה מישראלורה"תל
האותיות. והרב הקדוש מליסא בעל "חוות דעת" הוסיף, בתגי או  בנקודותהתורה, יש לו אחיזה  מאותיות

ישנם יהודים שכל כך רחוקים מהתורה, שאין להם אחיזה אף לא בנקודות או בתגין, אבל, על כל פנים, יש 
  של התורה, שבין אות לאות, או בין פרשה לפרשה, או בין עמוד לעמוד.  (הקלף) בגויליןה להם אחיז

  
(דברים על הפסוק "כי לא דבר ריק הוא מכם"  (ירושלמי פאה, א א)לפי זה, פירש רבי יחזקאל, את מאמר החז"ל 

באמת לא היו צריכים  ", דהיינו מסיבתכם. והכוונה:מכם הוא, כי לא דבר ריק הוא, ואם ריק הוא: "לב, מז)
להיות מקומות ריקים בספר תורה, "ואם ריק הוא, מכם הוא", דהיינו למענכם עשיתי כן, שאפילו בר ישראל 

  שאין לו שום אחיזה בתורה, יוכל לאחוז במקומות הריקים.
 

ראל . אהרן הכהן, כשהרגיש שאחד מבני יש(אבות א, יב)אהרן הכהן היה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" 
נכשל בחטא, היה מתחבר אליו עד שעשהו לבעל תשובה. וכתב רבינו יחזקאל, שזה עומק כוונת הפסוק 

" (באורים ותומים). דהיינו, אם איש מישראל נעקר ונשא אהרן את שמות בני ישראל, "(כח, כט)בפרשתנו 
  . מהאחיזה שהייתה לו בתורה, אהרן היה מחזיר את שמו למקומו ומקשר אותו אל התורה

  
ואיתא בספרים, שלפרשיות התורה שבהם נכתב שמו של משה, יש קדושה חמורה, ומי שמרוחק מהתורה, 

. לכן, בפרשת תצוה, שבו כתוב "ונשא אפילו בגוילין החלקים –תורת משה, אינו יכול לאחוז באותה פרשה 
ונו, שהוא לקשר אהרן את שמות בני ישראל", נחסר שמו של משה כדי שאהרן הכהן יוכל לעשות את תיק

לתורה, על ידי שיהיה להם אחיזה בגוילין. ובזה יהיה להם  –אפילו הרחוקים ביותר  –את כל נשמות ישראל 
  התיקון על דרך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ע"כ דברי רבינו יחזקאל מאוסטראווצא.
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. פירש הערבי מז) -לב, מו דברים ( "כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ...ימו לבבכם לכל הדבריםׂשכתיב "
כל התורה להיינו ד, "שימו לבבכם לכל הדברים" מר לבני ישראל:משה רבינו א, (פרשת האזינו, דרוש ד)נחל 

, אלא כל אות מכם הריק אשהי חת, שאין בכל התורה אפילו אות א"ק הוא מכםיכי לא דבר ר"ותזהרו בה, 
חיות שלכם, ותזכרו זאת ה, זה שאתם בתוך התורה הוא "כי הוא חייכם"מאיש אחד מישראל. והטעם  המלא

 מוסר גדול לאיש הישראלי, שיחשוב תמיד איך כל התורה מלאה מקיבוץ ישראל . וזהתמיד ולא תחטאו
ביתר  המאירו, אות שלו אורהה התמלאמ ,מעשיואת מטיב  יהודי, וכאשר (בהיות כל יהודי אות בתורה)

 "מכם הוא, ק הואיואם ר. וזה שאמרו חז"ל "מתרוקנת ונחשכת אורה ,בפגמו, אבל יתר עוזבשאת ו
לכן כאשר יחשוב האדם  .רוע מעשיכםמחמת  "מכם הוא" ,כל כך המאיר השאינכלומר אם האות ריקה, 

   , עכ"ל.מובטח שלא יחטא ,ויהיה דבר זה נגד עיניו ,תמיד בזאת
  

". כלומר, אם איש מישראל ומקרבן לתורההבריות אהרן הכהן היה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את 
מחזירו בתשובה ומקשר  –" לתורה מקרבןחז רק בגוילין, אהרן היה "וא נעקר מאחיזתו באותיות התורה,

", כלומר מקרבן לתורהאותו בחזרה אל האות שלו בתורה. ואפשר שאהרן עשה זאת גופא על ידי שהיה "
אות בתורה. ומרוב הכרת עוצם קדושתו בהיותו  –לתורה שהוא באמת קרוב לכל יהודה  שהיה מגלה

 כאשר יחשוב האדם תמיד בזאתורוממתו, החוטא היה שב בתשובה, ולא חטא עוד. וזה כדברי הערבי נחל: "
  ". מובטח שלא יחטא ,ויהיה דבר זה נגד עיניו (שהוא אות בתורה),

  
, וכן הוא אומר אורה זו תורה )אסתר ח, טז( "ליהודים היתה אורה" :)מגילה טז(ואפשר שזה עומק דברי חז"ל 

ממלאים את  הם, ע"כ. והכוונה, כשבני ישראל שומרים את התורה, (משלי ו, כג)" כי נר מצוה ותורה אור"
  ."ליהודים הייתה אורה". הוי אומר באורה –הם עצמם  –אותיות התורה 

  
דברינו, עומק ענין "בהעלותך את הנרות" הוא  . כל יהודי הוא נר. ולפי(משלי כ, כז)כתיב "נר ה' נשמת אדם" 

יזכנו ה' מאותיות התורה.  נעקר אחיזתןהחשוכות שישראל נשמות את שאהרן היה מטיב ומדליק ומאיר 
  לצאת מאפילה לאור גדול.
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