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 :תמיד נר להעלת אליך ויקחו

כתוב, אמר בורא עולם, וכי אני הבורא  תנחומא במדרש
לך  להאיר בשביל אלא "יוצר אור" צריך שתאירו לי??

 .למשה

 והשחור, לבנה הזו העין יוחנן' ר אמרהמדרש,  מוסיף
מהחלק הלבן?? אבל  לא לראות? צריך מאיפה הוא, באמצע

 העיניים ואת אור, השחור רק מתוך זה לא כך, האדם רואה
  להבין את דרכי. מבקש ואתה, להבין לא יכול אתה

מי שנמצא אחר מביא המדרש רעיון דומה, "  ובמקום
 ואילו מי, שנמצא באור רק את מה רואה? את מי בחושך

 הקדוש אבל, שנמצא בחושך מה רואה אינו שנמצא באור
 שבאור". וגם מה שבחושך מה רואה הוא ברוך

 שליט"א א' בן מרדכילי תלמידי היקר אברהם  והזכיר
 הקדוש, של חנוכה, בנר מה שדרשתי בחנוכה, "שהתבוננתי

 אבל שחור עיגול לפתילה שצמוד וראיתי בו, הסתכלתי כן
 שמאיר".  אש זה צהוב וביחד אדום אור אותו מקיף

אחרי דברי המדרש, יש לנו חוט משולש של רעיון  אבל
בקשר לאור, שהמכנה המשותף הוא, שהאור אצל בני 

 .האדם בנוי מהחושך ומהשחור

 אדום מאיר באור השחור את אור, שנקיף בנוי ככה עבירות, אבל של שחור יש מאתנו אחד לנו, שלכל ולמדתי מזה מסר
לתפארת, ולכן  מאירים עדיין לגמרי, אבל יציבים לא אנחנו גם יציב, כי לגמרי הרוח, ולא לפי וצהוב, לפעמים הוא מרצד

 .השחור שבנרות על בדיוק ככה שמאיר האור זה הנפילות, כל יאוש, אתם מאירים למרות אל יהודים

אות את האור, אז גם כשאתה בחושך עדיין יש בכוחך להתחזק ולראות את דבר אני לומד שמתוך החושך אפשר לר ועוד
 האור ולהגיע לאור, ולראות את הטוב שבאור.

לפי זה יוצא שמי שצדיק שנמצא באור אינו יכול לראות את מי שבחושך, לא יכול לראות ולהבין את הרשעים, ולעזור  אבל
עולם אומר למשה, "יקחו אליך" האור הזה שמדליקים בלילה  להם להתקרב אל האור, אבל יתכן שזה בדיוק מה שבורא

במשכן, כשאין שם אדם כי אין עבודה בלילה, זה בשבילך, משה, שתקבל גם אתה כוח של אור כמו שאצל הקב"ה שרואה 
 בכל מצב את כולם, וככה לצדיק קדוש וטהור יש בו יכולת להבין ולעזור לכל יהודי באשר הוא שם.

 

 "בהעלתך את הנרות"
 

 

 חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי ,הנשיאים לפרשת המנורה פרשת נסמכה רש"י, למה כתב
 שאתה משלהם גדולה שלך חייך ה"הקב לו אמר ,שבטו ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה שלא ,דעתו אז

 .הנרות את ומטיב מדליק
 

למה  נחמו הקב''ה  .אשואל על זה כמה שאלות,  הרמב"ן
כגון  ,עבודותה משארבעבודת המנורה יותר דווקא 

  ??קטורת  והקרבת  הקרבנות  ומנחת  חביתיןהקטרת ה

למה  חלשה דעתו של אהרן, הרי  , קשה  הרמב''ןה . ב
 בימים  ההם  ימי המילואים  הקריב  אהרן  הרבה  קרבנות

חדד את מ ן''והרמבאז הוא זכה במה שהם לא זכו??? 
ואם תאמר שהקורבנות היו חובה ולא נדבה, הרי  ,השאלה

   ???חובה היאגם  הדלקת  הנרות 
 

הרמב''ן  מה  היא  הנחמה  שבעבודת  המנורה,    ותמה
" פני המנורה יאירואל מול "שמדרש,  הבשם    ותירץ

כשאין בית המקדש גם לעולם  שהנרות  יאירוהכוונה 
ניחם את אהרן, בורא עולם בזה שהרמב''ן  ומסביר קיים,

המנורה  נרות  הטבת והדלקת שהשפעת גילה לאהרןכי 
  .בנרות חנוכהלעולם תימשך 

 

שאהרן עדיין קשה, אם נפרש כפי שכתבנו קודם,  אבל
הצטער כי רצה שיהיה תרומה וחסרון כיס גם ממנו 

 לחנוכת המשכן?? 

 

יש השקעה של ש ,של עולם לימד את אהרן ריבונוש יתכןו
 שהיאעבודה ה' ומאמץ בנדבת ממון, ויש השקעה תרומה ו

 .נדבה חשובה לאין ערוך שהשפעתו לדורי דורות
 

על  וחוזרת מאריכה בפרשת נשא התורהש לדבר, ראיהו
למרות שתרומתם הייתה שווה,  ,קורבנות כל נשיא ונשיא

פרשת  בולט במיוחד כי בגלל אריכות זווהדבר ולא קיצרה וכללה אותם יחד, 

 , פרשה הארוכה מכל הפרשיותה היא נשא
 

ונשיא כי כל נשיא שהתורה מאריכה וחוזרת,  והסיבה
וכפי שמאריך שונות מתרומת חברו אחרות וכיוון כוונות 

שעיקר התרומה לבורא עולם זה  ,וזה מוכיח, המדרש
 ,המחשבה והכוונה

 
שלך העצום המאמץ  ניחם בורא עולם את אהרן, בזהו

שווה יותר מחיסרון ממון,  ההדלקה,בכוונות ובעבודת 
וזה גדולה בנס חנוכה, הצלחת להשפיע לדורות שהרי 

 .משלהם

 

, ובפרט כשקשה לך, בורא עולם שמח ונהנה מזה יותר ממה שתשקיע עם כל הלב והכוונהנלמד מזה, שכל מאמץ רוחני 
 .והמסירות שלך לבורא עולם הממון, אלא כוונתך הטובהשתוציא כסף מכיסך, כי לא העיקר חסרון 

 

 חנו כרגע טסיםבמסך כתוב שאנשראיתי  ,אלף מטר 10 בגובההייתי שכש, מהרהורי ליבי בטיסה אמחיש את הדבר ואולי
לעצמי, בגרמניה יושב מיליונר שיש לו רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב לעצמו אני ואפסי עוד,  חשבתימעל גרמניה, 

קילומטר, לא ראיתי אותו, וגם לא ראיתי את הבית הענק שלו, ואפילו  10רק של מגובה  אבל ,אני כל העולם ענק שבענקים
 וירוק במקום רקע התכלת של הים.לא ראיתי את הרחוב שלו, ואפילו גם לא את העיר שלו, רק חום 

 



2 

, הנה הולך יהודי ברחובות גרמניה, ומולו פריצות איומה, והיצר אומר לו אף אחד לא מכיר אותך כולם עודהרהרתי  ואז
!!!  זה עבירה  !!די !! די  !!אסור !!!אבא אני לא רוצה !!! אאאאא!!! לאהיהודי צועק בלבו, לא אבל!!!  גוים, תיפול כבר

זה בולט מלמטה עד לכסא  כןקרן לייזר עוצמתי מתפרץ ממנו ואורו זורח עד למעלה למעלה,  ואזהוא מתגבר, ברוך השם ו
 הכבוד, אוי איזה נחת רוח עשה ליוצרו, ומלאכי השרת שרים לו "ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו".

 

ראיתי בלי כוונה, ואם יש, בשכונה, לא מסתכל אפילו שאף אחד לא מרג ,זה גם פה, ברחוב וגרמניה
 שבשמים ואבא, והנה זה עף !! מתחנן בבקשה!! בבקשה דחוף !!אבא תוציא לי את זה מהזיכרוןתתחנן, 

", קדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ונמר, שפע ברכה חזו חזו בני חביביאומר לפמליא דיליה "
 ., זה מחזיק ומשפיע לדורי דורותשלך גדולה משלהם, והצלחה ניתן לו ברכת השם יותן לו אמן

 

 המשך -שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות
  

בספרו שטיינבך שליט"א הגאון הגדול ר' עזרא ידידי 
שהפך    ]מקץ[  ספר  ברכת  שמואלמ הביא שם""עזרי מעם ה

חשמונאים היה  חתום  בחותמו  של  אהרן  לתגלה הששמן 
לאהרן  הכהן  את  נס  שבורא עולם גילה שלאחר  ,הכהן

שביכולתו  לקחת  חלק  בנס  כל מה אהרן  עשה   ,חנוכה
חתם  פך  שמן  כדי  שיהיה  שמור  להיגנז   ולכןולהכינו,  

 .חשמונאיםלעד שיתגלה 
 

שההדלקה שלך היום  ,זה אמר לו הקב''ה שלך גדולה  ועל
גדול  ,את נס חנוכה והכנתפך שמן הטמנת את שוגם מה 

מהשפעת קורבנות הנשיאים, והחנוכה של אהרן 
והחשמונאים הכוהנים מבית אהרן גדולה יותר מחנוכת 

 .כת הנרות, קיימת לעולם גם בימינוהמזבח, כי חנו
 

זה מתורץ לי השאלה, שאם נר אחד מספיק להדליק  ולפי
שמצאו פח קטן שהיה בו חנוכה נס בדיעבד, אם כן מדוע ב

 ,לא הדליקו רק נר אחד בלבדרק להדלקה של יום א', למה 
ימים???  8או  7 כל השכך בוודאי יקיימו מצוות הדלקה 

 7השתמשו ביום הראשון בכל הפח והדליקו את כל  למה
הנרות??? הרי הם לקחו סיכון שאם לא יהיה נס אז יתבטל 

 מצוות הדלקת הנרות בשאר הימים????
 

היות ומצאו פח בחתימתו ש ,שנראית לענ"דתשובה וה
 ראו והבינולנס חנוכה,  במיוחדשל אהרן הכהן, שהכין 

שאהרן הכין פח להם ברור היה שאהרן צפה את העתיד, ו

נרות  7 , שזהבאופן מהודרו את המנורה בלי שינוי וקישידל
בכוונה אהרן ש יתכןו, ימים עד שיצא שמן חדש 8כפול 

לחשמונאים שמצאו את הפח שכי רצה  ,קטןשמן הכין פח 
יאמינו ש, בדרך נס אמונה שלימה ממש שזה יספיקיהיה 
 ו שלפועלבכוח האמונה בו, הצדיק אהרןפועלו של בכוח 

משך ייגרום להם להמשיך את הנס עליהם ושי , זהצדיקה
אז גם אנחנו נתחזק באמונה שכוח פועלם של , לדורות

  ות אמן.צדיקים ונראה גם אנו ניסים ונפלא
 

, ינהשלא ששבחו של אהרן מלמד זה הכוונה  ואולי
אלא ידלקו  שגם בנס חנוכה לא יהיה שינוישאהרן השפיע 

שכתב כפי אולי אהרן השפיע ו, כל הנרות כל שבעת הנרות
בעצמו  הקפיד להדליק ", שאהרןויעש כן אהרןהרמב"ן "
( כא כז שמות) כתובכ ,בבניו כשרה שהמצווה ואפילו ,ימיו כלאת הנרות 

 יםדבר רמוז הזאת הגדולה והומצשב, ובניו אהרן אותו יערוך
 .נשגב וסוד ניםעליו

היות יש כאן עניין של מידה כנגד מידה, שעוד, ש חשבתיו
את כל ואהרן הקפיד כל ימיו להדליק בעצמו ובהידור 

לא מסרה הקפיד מאוד וובכוונה מושלמת ושבעת הנרות, 
שבורא עולם טמן כוח , מידהמדה כנגד לאחר, זה השפיע 

ממה שאהרן הקפיד  חנוכהנס בפח הקטן שלא ישתנה ב
הבינו שלא  ולכן בשלמות,את כל הנרות בחייו להדליק 

יתכן שמהפח הטמון לנס של אהרן וזה השכר שלו מריבונו 
 עולם, ידליקו רק נר אחד ליום לא כפי שהקפיד בחייו.  של

 

גם אז  ,אמיתיותיהיו מחשבותיו דיבוריו וכל שעצמו את מי שמרגיל ש  ה'ס ' יבדושה שער הקבראשית חוכמה  וראיתי
אם כשהוא ער לא חושב שטויות ושקרים, מידה כנגד מידה שזה  ,וידע כמו המלאכים ,מראות אמתיחלום ויראה בלילה 

 .יחלום דברי שקר ושטותריבונו של עולם לא ייתן שגם בשנתו אז 
 

גם אם תרגיל את עצמך לשמור על עיניך וקדושתך ביום, בורא עולם ישמור אותך בלילה, ומידה כנגד מידה אם אתה  ולכן
אלא יוסיף לך קדושה  ,מרגיל את עצמך לברוח ממחשבות רעות אז בורא עולם ישמור עליך, ולא יתן למשחית להשחיתך

 על קדושתך, רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 כן עשה את המנורה ,וזה מעשה המנורה מקשה
 

רש"י שמשה רבינו התקשה במעשה המנורה עד  כתב
", אבל יש דעה שגם זה לא עזר וזה"לו בורא עולם  שהראה

זרוק כיכר זהב לאש וכך תיעשה ולכן בורא עולם אמר לו 
 ורבים, שעשה הקב"ה שכאילו זה יעשה מאליה המנורה

הקשו מה היה הקושי למשה רבינו כל כך במעשה המנורה, 
ובפרט אחרי שבורא עולם כבר הראה לא איך זה נראה??? 

שלא מובן למה כאן שכתוב שאהרן  ,הקשו במפורשים ועוד
 וממה נעשתה ונוצרהאיך  יש גם פירוט ,הדליק את המנורה

תיאור מעשה ל בין מצוות ההדלקה הקשר המנורה?? מה
 המנורה?? 

 

ויהי ביום כלות משה להקים את " ,כתוב נשא בפרשתו
" כאילו משה התחתן כלות משהרש"י " ופירש, "המשכן

רש"י הרי משה לא בנה את המשכן  והקשהעם המשכן, 

אלא בצלאל ואהליאב וכל חכם לב, אז במה נחשב כאילו 
שמשה מסר נפשו  ,רש"י ותירץמשה התחתן עם המשכן???  

לראות תבנית ותוכנית כל דבר ודבר ולא טעה  על המשכן
 זה נחשב שמשה כאילו התחתן עם ולכןבתבנית אחרת, 

 תכנן שלא יהיה טעויות.שהשקיע ובזה המשכן 
 

בנס רץ בתוך רק משה לא התקשה בבריח התיכון ש והנה
הקרשים והתעקם לכל צד, אז מה הקושי במנורה, 

כלול כל שבמנורה  ,החפץ חייםאומר לכך  התשובהו
כמראה אשר הראה ה' את חוכמת התורה, ולכן גם כתוב "

גם מה שתלמיד דהיינו שבמנורה יש את כל התורה  "משה
 שקיבל משה בהר סיני.ותיק עתיד לחדש, כפי 

 

את כל היה צריך לדעת משה . אנראה לענ"ד  פי זה ועל
עד סוף העולם, וזה היה קשה מאוד למשה התורה כולה 
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שגם . בכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מעצמו לחדש 
אם אכן משה השיג בעמלו את כל התורה כולה ממש, אולי 

שכל החידושים יהיו מקשה אחת בכל זאת התקשה 
פנים לתורה יהיו  70כל הש ,חוברים לתורה ולמקורות

לאלו קת להגיע כשיש מחלו. שגמקורות, ל ויתחברו כראוי
 ואולימשיח, בזמן ביאת הזה רק  ואלו דברי אלוקים חיים

 למשה רבינו.  עצוםהזה היה קושי 
 

על עוד דרך, שמה שכתוב שמשה מסר את נפשו  חשבתיו
שלא יהיו טעויות וראה כל תבנית ותבנית לא לטעות 

הוא למד  ,הכוונה שחוץ ממה שלמד מה כן לעשות ,בתבנית
את כל צורות הטעויות  ,צריך לעשותאת כל מה שלא גם 

וכאן היה צריך מסירות נפש להתעמק על  ,העלולות לקרוא
כל הצורות לעומק ולשלול את כל הדרכים ולהשאיר רק 
אחד, ובצורה כזו שלומדים את כל הצדדים הלא נכונים 

 ,כי לקחת בחשבון את כל הטעויות ,ממילא אין טעויות
ת אותו, ורק כשלא ואתה כבר יודע שזה טעות ולא לעשו

לכן משה למד הכל  !!יודעים יש טעויות, חבל לא ידעתי
 בכדי שלא יהיה שום טעות.

 

כשמשה הגיע למנורה שזה כנגד חוכמת התורה עם  ולכן
פך השמן הטהור, משה מלבד זה שהיה צריך לדעת את כל 

לא מה שפנים לתורה היה צריך גם לדעת מה לא נכון ו 70
מהם הטעויות שיכולים לטעות בלימוד  ,ראוי לפרש בתורה

  ,התורה
 

התקשה משה כי אין סוף לטעויות שאפשר לטעות  ובזה
בכוונה או בלי כוונה בלימוד התורה,  כמו אותו תלמיד 

 טעמים, 150 שהיה מטהר את השרץ ב
 

יתרו שחיפש את האמת בדרך בדיקת כל  ואפילו
האמונות, לולי ששמע את קריעת ים סוף ומלחמת עמלק 

 ולפיתכן שעד היום הוא עדיין היה ממשיך לחפש ולבדוק, י
זעזע את העולם והראה לו מעשי זה מובן שכתוב במדרש "

", כי הטעויות שמשבשים בתורה זה מזעזע את המנורה
 העולם.

 

ראינו שמשה ביקש מיתרו להישאר במדבר כי הוא  ואכן
מסביר  והאדמו"ר מסטמארהיה לעיניים לעם ישראל, 

נפלא, שרק יתרו שבדק יסודי כל סוגי העבודה זרה ושללם 
, רק הוא יכול היה ללמד ליהדות באהבה והגיעומאס בהם 

את משה ואת עם ישראל מה הם כל צורות וענייני העבודות 
 זרות בלי שימשוך אותם לעבודה זרה חלילה. 

 

לו  הקב"ה אחרי שעשית כל מה שביכולתך קדימה  אמר
ללמדנו שצריך סייעתא דשמיא מיוחדת גם זרוק לאש, 

לגדול הדור ליחיד שבדור לנביא הנביאים, משה רבינו, גם 
צריך את ניסי בורא עולם לעשות את הדבר הנכון באופן 

שהגאון מווילנא אומר, המנורה  וכפימושלם בלי טעויות, 
סך גביעים  22ו כפתורים  11 ופרחים   9קנים ו  7יש בה 

לכן אמר  ,ולא הצליח 50 להגיע שער ה , ומשה רצה49הכל 
זה כבר מעל הטבע  50לו הקב"ה זרוק לאש, כי שער ה

 והכוחות של משה רבינו.
 

לנו התורה, שאהרן הכהן כשהדליק כיוון לכל ה  אומרת
כפי שעשה משה כך שכיוון, ושערי חוכמה שמשה עשה  49

בכל פעם  אלאכיוון גם אהרן, ולא רק בפעם הראשונה, 
 ולא שינהשערי חוכמה,  49ליק הוא כיוון על כל ופעם שהד

וחיסר אלא כל פעם כיוון את כל הכוונות הנסתרות, 
רומזת לדבר שהמצווה הגדולה הזאת הרמב"ן  וכלשון

 .עליון וסוד נשגב
 

אל מול פני על פי זה יש לבאר עוד, שעל הפסוק " ואולי
, הרי המנורה זה מקשיםו", המנורה יאירו שבעת הנרות

הקנה האמצעי ואם כן רק ששה האירו אל פני המנורה, על 
 ידי נטיית הפתילה לכיוון הנר האמצעי??

 
פני הנרות כנגד  7יתכן כאמור, שאהרן הדליק את כל  אלא

שזה נון שערי החוכמה, ובזה טמן את הכוח בפך  המנורה
נרות בנס חנוכה כאמור,  7השמן שמעט שמן יאיר את כל ה

רומזת  המצווה הגדולה הזאתששזה כוונת הרמב"ן  כןוית
 .לדבר עליון וסוד נשגב

 

אלא צריך להשקיע גם לחסום כל דרך וכל פרצה שממנה יכול היצר  שלא מספיק להתחזק ולעשות רק טוב,מזה,  ונלמד
ובאמת  ,להתאמץ ולהשקיע בסגירת כל נכון זה קשהלהטעות אותנו ולהפיל אותנו בפח יקוש, ולהורידנו לשאול תחתית, 

 .כל הפתחים ליצר הרע ולטעויות ולמכשולים שבהם הוא עלול להפיל אותנו בטעות
 

הוא מחפש פתח  "לפתח חטאת רובץמשקיעים לפני כראוי, וזכרו " אם, שאין טעות נלמד ממשה שכך עלינו לנהוג אבל 
 ואז הוא נכנס והורס!! זהירות, סכנה!!!!

 תמיד נר להעלות זית שמן אליך ויקחו

 ובמדרש לעיל כתוב:  ?אליך זה מה שואלים המפורשים
 מאיר אני והרי צריך אני לאורה וכי הוא ברוך הקדוש אמר

 למשה יש מה ,ושואליםלמשה,  ההדלקה, לך לעולם אלא
 ??מועד באוהל בלילה בעיקר הדולקים של נרות מהדלקה

 

 הקדושכתוב, שאמר  בהעלותך בפרשת תנחומא ובמדרש
מזו  לגדולה, תירא אל לאהרן אמור למשה לך הוא ברוך

רק  שהקרבנות, מיועד ומתוקן אתה שהקריבו הנשיאים
 אל הם לעולם הנרות אבל, הם נוהגים קיים ק"שבהמ בזמן

 את לברך לך שנתתי הברכות וכל, יאירו המנורה פני מול
 .לעולם בטלין אינן, בניי

 ???לעולםהם שהנרות  מה הכוונההשאלה  ונשאלת

 כדי עד ,בעולם חוכמה מביא זה ומנורה זית ששמן אלא
 יתפלל להחכים שהרוצהעד לימינו וזמנינו,  משפיע זה כך

 ר תמידוזה נ ,בדרוםהייתה  המנורה כי דרום לצד בנטייה
 .כפשוטו

 

שדולק בלילה ויתכן תורת משה, , התורה לומדי את הדולק בלילה מאיר ומחכים שבמנורה שהאור בשבילך, זה, לכן
, מושלם, טהור מקשה זהב, וצלולה וטהורה קדושה וצלול, חוכמה נקי אור זך זית כשמן זה שלימוד התורה בעיקר בלילה

 ביום ובלילה. הלומדים ופרח, אשריכם כפתור




