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 "נרות חנוכה"כלול בזה גם הדלקת  – "יאירו - "בהעלתך את הנרות
 

 הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה למהרש"י,  כתב
 שלא דעתו, אז חלשה הנשיאים חנוכת אהרן שכשראה לפי
 ה"הקב לו אמר שבטו, ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה

 הנרות. את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך
 

 . למה  נחמו הקב''האשואל על זה כמה שאלות,  הרמב"ן
דווקא בעבודת המנורה יותר משאר העבודות, כגון 

 הקטרת הקטורת  והקרבת  הקרבנות  ומנחת  חביתין??
  

למה  חלשה דעתו של אהרן, הרי   הרמב''ן,הקשה    עוד
 ,בימים  ההם  ימי המילואים  הקריב  אהרן  הרבה  קרבנות

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

הרמב''ן  מה  תמה   ובכללחובה??? גם  הדלקת  הנרות היא 
  היא  הנחמה  שבעבודת  המנורה??

 

אל מול פני המנורה ,  ש"תנחומא בשם  המדרש ותירץ
" הכוונה שהנרות יאירו לעולם גם כשאין בית יאירו

מב''ן שבזה בורא עולם ניחם את הר ומסבירהמקדש קיים, 
אהרן, כי גילה לאהרן שהשפעת הטבת והדלקת נרות 

 נרות חנוכה. הדלקת על ידי תימשך לעולם המנורה  

הרי אהרן הצטער כי רצה שיהיה שעדיין קשה,  אבל
 חסרון כיס גם ממנו לחנוכת המשכן??תרומה שיש בה 

  

של  שריבונו של עולם לימד את אהרן, שיש השקעה יתכןו
תרומה ונדבת ממון, ויש השקעה ומאמץ בעבודה ה' שהיא 

 נדבה חשובה לאין ערוך שהשפעתו לדורי דורות.
 

לדבר, שבפרשת נשא התורה מאריכה וחוזרת על  וראיה
קורבנות כל נשיא ונשיא, למרות שתרומתם הייתה שווה, 
ולא קיצרה וכללה אותם יחד, והדבר בולט במיוחד כי בגלל 

 היא הפרשה הארוכה מכולם.  פרשת נשאאריכות זו 
 

שהתורה מאריכה וחוזרת, כי כל נשיא ונשיא  והסיבה
וכפי שמאריך כיוון כוונות אחרות ושונות מתרומת חברו 

מה לבורא עולם זה , שעיקר התרווזה מוכיח, המדרש
 המחשבה והכוונה.

 

ניחם בורא עולם את אהרן, המאמץ העצום שלך  ובזה
בכוונות ובעבודת ההדלקה, שווה יותר מחיסרון ממון, 

נו יהרבכדברי ושהרי הצלחת להשפיע לדורות בנס חנוכה, 
 שלהם.החנוכה גדולה מהחנוכה הפרטית שלך  בחיי

 

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

 

אמחיש את הדבר מהרהורי ליבי בטיסה,  ואולי
אלף מטר, ראיתי שבמסך כתוב  10שכשהייתי בגובה 

לעצמי, בגרמניה  חשבתישאנחנו כרגע טסים מעל גרמניה, 
יושב מיליונר שיש לו רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב 

 אבל לעצמו אני ואפסי עוד, אני כל העולם ענק שבענקים,
לא ראיתי אותו, וגם לא ראיתי קילומטר,  10מגובה של רק 

את הבית הענק שלו, ואפילו לא ראיתי את הרחוב שלו, 
ואפילו גם לא את העיר שלו, רק חום וירוק במקום רקע 

 התכלת של הים.
 

הרהרתי עוד, הנה הולך יהודי ברחובות גרמניה,  ואז
ומולו פריצות איומה, והיצר אומר לו אף אחד לא מכיר 

ל כבר!!!  אבל היהודי צועק בלבו, אותך כולם גוים, תיפו
לא!!! לאאאאאא!!!  אבא אני לא רוצה!!! אסור!!  די!!  

כביכול די!!  זה עבירה!!!  וברוך השם הוא מתגבר, ואז 
קרן לייזר עוצמתי מתפרץ ממנו ואורו זורח עד למעלה 

איזה  !!למעלה, כן זה בולט מלמטה עד לכסא הכבוד, אוי
ומלאכי השרת שרים לו עשה ליוצרו, הוא נחת רוח 

 "ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו".
 

, ואם ראיתי בלי כוונה, תתחנן, שם לבלא מסתכל אפילו שאף אחד לא תחליט שאתה זה גם פה, ברחוב, בשכונה,  וגרמניה
חזו אומר לפמליא דיליה " שבשמים ואבאאבא תוציא לי את זה מהזיכרון!! בבקשה דחוף!! מתחנן בבקשה!!  והנה זה עף, 

שלך ", קדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ונמר, שפע ברכה והצלחה ניתן לו, ברכת השם יותן לו אמן, חזו בני חביבי
 זה מחזיק ומשפיע לדורי דורות. ,גדולה משלהם

 

 המשך - שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות
 

הגאון הגדול ר' עזרא שטיינבך שליט"א בספרו  ידידי
שהפך    ]מקץ[  ברכת  שמואלהביא מספר  "עזרי מעם השם" 

של  אהרן   שמן שהתגלה לחשמונאים היה  חתום  בחותמו 
שלאחר שבורא עולם גילה לאהרן  הכהן  את  נס   הכהן,

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

 עד שיתגלה לחשמונאים.

, שההדלקה שלך היום שלך גדולהזה אמר לו הקב''ה   ועל
גדול  שמן והכנת את נס חנוכה,וגם מה שהטמנת את פך 

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

 המזבח, כי חנוכת הנרות, קיימת לעולם גם בימינו.
 

לי השאלה, שאם נר אחד מספיק  זה מתורצת ולפי
להדליק בדיעבד, אם כן מדוע בנס חנוכה שמצאו פח קטן 

קצת שהיה בו רק להדלקה של יום א', למה לא הדליקו רק 
 8יקיימו מצוות הדלקה כל ה וכך בדרך הטבע  בכל נר

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

 בשאר הימים????לגמרי אז יתבטל מצוות הדלקת הנרות 

חייבים להדליק את כל שבעת אפשר לתרץ ש ובפשטות
ולא יוצאים ולא מועיל  הנדרשת, הנרות עם כל כמות השמן

 המאיריכדברי  נר קצת שמן בכלידי חובת הדלקה ב
 התוספות הרא"שדעת  אומנם, שבת כא'בסוגיה שם 

 .ועי' שםשמועיל קצת בכל נר חולקת 
 

שהיות ומצאו פח  ,להוסיף נוספת נראה ותשובה
במיוחד לנס חנוכה, זאת בחתימתו של אהרן הכהן, שהכין 

ראו והבינו שאהרן צפה את העתיד, והיה ברור להם 
המנורה בלי שינוי ובאופן שאהרן הכין פח שידליקו את 

 מלאים.רות נ 7מהודר, שזה 
 

שאהרן בכוונה הכין פח שמן קטן, כי רצה עוד  ויתכן
יהיה אמונה שלימה שמן שלחשמונאים שמצאו את הפח 

יאמינו בכוח פועלו של הצדיק הם שזה יספיק בדרך נס, ש
אהרן, ובכוח האמונה בפועלו של הצדיק, זה יגרום להם 

גם שהשפעת פועלו של הצדיק ו ,הנס את לחדש ולהעצים
כוח פועלם של נתחזק באמונה ב אנואז גם משך לדורות, ת
  .ואמן ניסים ונפלאות אמן אנוצדיקים ונראה גם ה
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, מלמד שבחו של אהרן שלא שינהזה הכוונה  ואולי
אלא ידלקו  שגם בנס חנוכה לא יהיה שינוישאהרן השפיע 

 כל הנרות כל שבעת הנרות.
 

 ", שאהרןויעש כן אהרןכפי שכתב הרמב"ן "עוד  ואפשר
 שהמצווה ואפילו ימיו, בעצמו את הנרות כל הקפיד להדליק

 במצווהכי , ובניו אהרן אותו יערוך( כא כז שמות)ככתוב  בבניו, כשרה
ייתכן ו ,"נשגב וסוד עליונים דברים רמוז" הזאת הגדולה

 .עשה לנס ואורות חנוכהשהכנה שבסוד הזה כלול ה

עוד, שיש כאן עניין של מידה כנגד מידה, שהיות  וחשבתי
ואהרן הקפיד כל ימיו להדליק בעצמו ובהידור את כל 

וכפי שנראה  , ובכוונה מושלמתבמלואם שבעת הנרות
, שבורא מדה כנגד מידהזה השפיע  לקמן בביאור הכוונה,

עולם טמן כוח בפח הקטן שלא ישתנה בנס חנוכה ממה 
שאהרן הקפיד בחייו להדליק את כל הנרות בשלמות, ולכן 
הבינו שלא יתכן שמהפח הטמון לנס של אהרן ידליקו רק 

לא כפי שהקפיד ו קצת שמן בכל יום ושידלק קצת זמן
 בחייו.

 

גם אז  ,אמיתיותיהיו מחשבותיו דיבוריו וכל שעצמו את מי שמרגיל ש ה' ס יב' דושה שער הקמה בראשית חוכ וראיתי
אם כשהוא ער לא חושב שטויות ושקרים,  !!שזה מידה כנגד מידה ,וידע כמו המלאכים ,מראות אמתיחלום ויראה בלילה 

 אז גם בשנתו ריבונו של עולם לא ייתן שיחלום דברי שקר ושטות.
 

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

 על קדושתך, רק חזק ואמץ אמן ואמן.
 

 משמעות האור ביהדות - מיד:ויקחו אליך להעלת נר ת
 

 

העין הזו לבנה, , אמר ר' יוחנן: תצוה ו' תנחומא במדרש
, מאיפה הוא צריך לראות? לא, מהחלק והשחור באמצע

  הלבן!! 

, ואת האדם רואה רק מתוך השחוראלא זה לא כך,  אבל
להבין את אור העיניים אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש 

הנמצא  אדםממשיך המדרש, כן וכמו  ואת חוקתי??? דרכי
אה רק מי ובאור רומי שרק מי שבאור,  יכול לראותבחושך 

רואה מה שבחושך וגם מה הקדוש ברוך הוא  שבאור, אבל
 . כי אין לו הגבלה בראיה בין אור לחושך -שבאור

 מלמד אותנו מהראיה של האדםבעצם בורא עולם  וזה
ם הכל שנדע שאצל בורא עול מתוך השחור שבעין,דווקא 

 אחד הכל ראיה ובלי הגבלות.

לי שיתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם אמר למשה,  ונראה
האור הזה שמדליקים בלילה ש" שמן למאור ויקחו אליך"

זה בשבילך , כשאין שם אדם כי אין עבודה בלילה, במשכן
 .משה

 

כמו  הקב"ה,כוח של אור כמו שאצל גם אתה  שתקבל
אצל הקב"ה שהקב"ה רואה בכל מצב בחושך ובאור, כי 

 . הכול כאחד ממש
 

גם אתה משה תזכה ותראה כראיית הקב"ה, שתראה  כך
משה רבינו  שאתה הכל כאחד בבהירות בלי הגבלות,

וכדברי המהר"ם , ותבין את כל התורה כולל החוקיםתראה 
כל רשע תראה וגם , מכוח הדלקת הנרות, וכל זה מלובלין

 הנתון בחושך שתוכל לעזור לו.
 

, שכל דבר בעולם בין בתורה ובין בחוקי הטבע, יש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל הם באמת מובנים לבורא ללמדנו
עולם או למשה רבינו, שמשפיע מהבנתו לצדיקים ממשיכי דרכו, ולכן גם אם אנחנו נתקלים בקשיים עצומים ולא מובנים 

א החיזוק דווקא אז הכל מתמוטט לך ואתה לא מבין, לא לאבד תקווה, לא לאבד את האמונה, ולפעמים דווקא כשאתה בשי
 לראות? צריך מאיפה הוא, באמצע והשחור, לבנה הזו העין יוחנן:' ר "אמרלמה??? הרי זה לא הגיוני!!! ממש לא מובן!!! זכור את משפט המפתח 

להבין את דרכי ואת  מבקש ואתה, להבין יכוללא  אתה העיניים "את אור, השחור רק מתוך מהחלק הלבן!!   אבל זה לא כך, האדם רואה לא,
 חוקתי"???

 

תתנחם ותירגע בידיעה שבורא עולם יודע בדיוק את עבודתך ואת קדושתך, ואת מאמצך הרבים ואת כל המסירות  אבל
נפש שלך, והוא מבין בדיוק למה כל הבלגאן קורה לך בדיוק עכשיו, ודע לך שבעצם זה לא בלגאן! זה בדיוק התוכנית 

!! זה מסודר, זה מובן אצל בורא עולם, ואתה בידיים טובות ידיים עהמסודרת של בורא עולם רק אתה לא מבין, אז תירג
 של אבא אוהב.

 

 סגולת ההתבוננות בנרות  –המשך 
 

 במשכן כתוב בתורה שהיא הדלקת הנרותבמצוות  גם
 והפסוק המלא הוא"ויקחו אליך",  כתוב"חקת" וגם 

 עולם חקת ה' לפני בקר עד מערב -זית  שמן אליך "ויקחו
 ישראל". בני מאת לדרתם

 
רק  פרה אדומה למה שכתוב אצל מקבילה נראה ז ובעצם
 זהקודם "חקת" ואחרי  כתובפרה  , שאצלהפוךהסדר 

האם יש קשר וחיבור בין שני ויש לעיין  "ויקחו אליך",
 שינוי הסדר???החוקים הללו, וגם מה פשר 

מה כוונת  המפרשים דנוהדלקת הנרות במצוות והנה 
", וכי איזה חוקת עולםהתורה במצוות ההדלקה שהיא "

 חוק לא מובן יש במצות ההדלקה??
  

שבורא  במדבר ח' ב' האבן עזראמבאר על פי  חכמה והמשך
אומנם  ע"פ מכילתא דפסחא א'עולם לא התגלה למשה בלילה 

כאשר דלקו הנרות במשכן אז הקב"ה התגלה למשה רבינו 

שלמרות  חו"מ ה' ב'בסמ"ע מצאנו  זה וכעין גם בלילה,
שאסור לדון דין תורה בלילה אבל כשנרות דולקים מותר 

 לדון גם בלילה.
בשאר הדורות שלאחר משה רבינו, הדלקת הנרות  אומנם

לקיום ", כי אין להם טעם והסבר חוקאכן היו בגדר "
המצווה בלילה דווקא, ובפרט כשאין עבודה בלילה באוהל 

 מועד.
 

זצ"ל, שכתב  רבי יונתן אייבשיץנוסף ראיתי בשם  והסבר
שבזמן בית המקדש מובן שלא היה צורך להדליק את 
המנורה ביום, כי בבית המקדש היו חלונות, אבל במשכן 
שלא היו בו חלונות אם כן היו צריכים לכאורה להדליק 

אגב זה מתאים רק לדעת שאר הראשונים נגד דעת רות גם ביום, נ
 הרמב"ם שהדליקו גם ביום. 

 

" דהיינו חוקת עולם לדורתםזאת לא עשו כן, כי " ובכל
שלא ישנו את המצווה פעם כך ופעם כך, אלא תמיד היא 
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שווה בעשייתה ובלי שינויים, ולכן גם במשכן הדליקו נרות 
 רק בלילה ולא ביום.

 

שאין , לכאורה יצא לנו נחבר את שני ההסברים יחד ואם
, שבתקופת בית המקדש הכל מובןכי  -" חוקת עולם" כאן

מובן  ואילו בתקופת משהמובן שלא הדליקו ביום, 
כי היה תועלת מהדלקת הנרות בלילה  רק בלילהשהדליקו 

ביום, כי גם בלי הנרות משה התנבא  משא"כלמשה רבינו, 
 ם ביום.ככל הנביאים המתנבאי

 

שבכל זאת מסתתר כאן סוד שלא מובן, שאכן אם  אלא
אין עבודה בלילה, לשם מה יש מצוות הדלקת הנרות בזמן 

שכמו שביום יש אור ואין צורך בנרות, כך בית המקדש?? 
, ולבורא עולם אין צורך בלילה אין עבודה ואין צורך בנרות

מה אז " לא זקוק לאור, יוצר אורבאור, כדברי המדרש ש"
ודוחק לפרש כי במשכן בתקופת  סוד הדלקת הנרות???

משה היה צורך בהדלקה לצורך נבואת משה, ולכן גם 
 לאחר פטירת משה עדיין עושים כן בחוק בלי טעם כלל.

 

, מצווה מקבילה למצווה זוכפי האמור קודם, יש ונקדים 
 -"ויקחו אליך", שגם בה כתוב "פרה אדומהוהיא "

 והחזקוני "חוקת התורה",וב בה גם לטובתך, ומצד שני כת
בא' ניסן שנה כותב שפרשה זו נאמרה  בפרשת חוקתשם 

, ובעצם זה הזמן שבו אהרן ובניו התחילו להדליק שניה
נראה שיש קשר בין  ולכאורהאת הנרות בבית המקדש, 

 הדברים, ודבר א' תלוי בחברו.
 

שהיה עוד לפני מתן כתב שבמרה  שמות טו'שרש"י  ואע"פ
 בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן תורה
, זה לא סותר (מ' מהגמרא סנהדרין) ודינים אדומה ופרה שבת

 את דברי החזקוני.
 

ומשה ידע את המצווה והלכותיה עוד לפני מתן  שיתכן
 טעם המצווה התגלה למשה רק בפרשת חוקת, אבל תורה

שהאבות קיימו  וכמוכמעט שנה אחרי מרה ומתן תורה, 
את כל התורה כולה כמפורש שאכלו מצות בפסח, למרות 
שעדיין לא היה יציאת מצרים, כי טעמי המצוות התגלו 

 לאחר מכן. 
 

דברים שלא נתגלו למשה נגלו רבה יט ד'  כתוב במדרש  ואכן
הקדוש  "האור החיים" וביארלרבי עקיבא וחבריו, 

, וגם כל מה שעיקרי כל התורה וודאי נאמרו למשה מסיני
לחבר בין החידוש  אבלשתלמיד וותיק עתיד לחדש, 

זה  וההלכה שבתורה בשעל פה למקורות שבתורה שבכתב
 .לרבי עקיבא וחבריוהתגלה 

 

גם הלכות פרה אדומה אכן ניתן למשה בהר סיני  וכאמור
אבל טעם פרה אדומה התגלה למשה או קודם במרה, 

אחרי מתן תורה כשהדליקו את הנרות במשכן על ידי 
, שבדיוק באותו יום נתגלה כדברי החזקוניאהרן ביום א' ניסן 

 למשה טעם חוקת פרה אדומה.

שאכן מצאנו עוד תועלת שהיה למשה עדיין קשה,  אבל
מהדלקת הנרות שמלבד כוח הנבואה בלילה שקיבל בזכות 

הנרות, הוא קיבל גם את הכוח לגלות את סודות הדלקת 
התורה וטעמיה חוקי התורה, אבל שוב לאחר פטירת משה 
בבית המקדש לכאורה כבר לא היה צורך בהדלקת הנרות 

 ומה טעם הדליקו בכל זאת???

בפרשת בהעלותך,  תנחומאמדרש לבאר על פי  ונראה
שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לאהרן אל תירא, 

גדולה מזו שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, ל
אבל הנרות רק בזמן שבהמ"ק קיים, נוהגים שהקרבנות 
הברכות  ן, וכ"מול פני המנורה יאירואל ש", הם לעולם

ונשאלת לעולם,  םשנתתי לך לברך את בניי, אינן בטלי
, הרי משחרב בית מה הכוונה שהנרות הם לעולם השאלה

ינו אין לנו עוד את מצוות המקדש שיבנה במהרה בימ
 ???הדלקת הנרות

כשם שהשפיעו על מנורה הוזך  ששמן זיתייתכן  אלא
ידיעת התורה של משה רבינו שנתגלו אליו טעמי חוקי 

 עולםהתורה ל תחוכמ התורה וסודותיה, כך הם השפיעו
ב"ב כה'  הגמראוכמאמר , ומשפיעים חוכמת התורה לנצח

יתפלל בנטייה לצד דרום כי  - ידריםשהרוצה להחכים  ב'
כוח וכן , כפשוטו וזה נר תמיד המנורה הייתה בדרום,

הנרות נמשכים בנרות חנוכה הקיימים תמיד כל שנה 
 .ושנה

למרות ההסבר יש כאן חוקת לדורות לעם ישראל כי  אבל
 עצם סגולת המנורה להשפיע לחוכמת התורה לדורי דורות

במציאות , אבל זה חוק בלי טעםגם כשאין בית המקדש 
", ולכן הרוצה להחכים ידריםולנצח כי " זה עובד תמיד

חוקת ואחר כך  ויקחו אליךבהדלקת הנרות כתוב קודם 
, כי הכוח שקיבל משה בעת הדלקת הנרות השפיע עולם

כחוק לדורי דורות כנר תמיד להשפעת חוכמת התורה לכל 
 לומדי התורה גם כשאין בית המקדש.

, שבהדלקת הנרות החוק הוא משמע קצת מהפסוק וכן
 לדרתם עולם "חקתשזה ישפיע לדורות עם ישראל, ככתוב 

 ".חוקת עולםולא כתוב כמו בפרה "ישראל",  בני מאת

משיך קת עולם היה שההשפעות של החוכמה יכאן החו כי
מתוך להשפיע לדורות וגם כשאין בית המקדש אלא 

ומתוך הדלקת נרות חנוכה  בני ישראלשל  הלימוד
להשפעת הנר הם יזכו בקדושה ובהתבוננות בנר חנוכה 

 .תמיד

שהיות וסודות חוקי התורה כבר נתגלו למשה על  ויתכן
 חוקתידי הדלקת הנרות, לכן כלפי פרה אדומה כתוב קודם 

שהיות וכבר הדליקו נרות במשכן  ויקחו אליך,ואחרי זה 
שאת התורה גם  והתגלו למשה החוקים, אם כן כוונת

כי לך זה כבר לא בגדר חוקים כי לך  החוקים יקחו אליך
 זה ברור הגיוני ומובן וכמשמעות המדרשים. 

חנוכה, ונתבונן בהם ונסתכל בהם זמן רב, כי דרכם ובזמננו גם קיים כוח זה בנרות  ,נרותהלנצל את אור קדושת , ללמדנו
 התורה, כפי שנגלו סודות בתורה למשה רבינו, כן יגבר בנו חשקת התורה ויתגלו לנו סודות התורה אמן ואמן. מתגלים אורות

 

שלכל יהודי ויהודי עד סוף הדורות טמון כוח עצום של חוכמת התורה, כי בכוחנו להתחבר להשפעת החוכמה נלמד  וגם
וקדושת התורה, והנר תמיד יבער בקרבנו לנצח, על ידי פך השמן הטהור שזה לימוד מתוך סביבה טהורה וראש נקי וצלול 

ח לקיים את מצוות ה' מתוך אהבה עזה לבורא מטומאה רח"ל, ובעזרת השם נגלה את מתיקות התורה והמצוות, ונשמ
עולם, שאפילו בלי הבנה נקיים את דבריו מתוך אהבתנו אליו, רק כי בורא עולם כך ציווה!!! ונזכה בעזרת ה' יתברך 

 להאיר ולזכות את הרבים אמן ואמן.
 

 

 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה
 

", ובסוף ועשיתמקשים למה בהתחלה כתוב " המפרשים
 ??שנעשתה מעצמה? שמשמעותה" תיעשהכתוב "
הראה לו שהקב"ה ראה שמשה התקשה בה  ומתרצים

עד שאמר  ,וגם זה לא עזר ועדיין התקשה בה ,מנורת אש
השפתי  ואומרהשלך את הכיכר לאש, הקב"ה למשה לו 

 והיא נעשית מאליה בפועל. בצלאל זרקהש חכמים
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למה משה רבינו התקשה וכי , לי הדבר מאוד והוקשה 
וכי  ,במעשה המנורה למרות שבורא עולם הראה לו בהר

בגלל שזה מקשה בלי חיתוכים והדבקות רק בנקישות 
שגם  מה הקושי כאן יותר מאשר הכפורת בכל זאתבפטיש, 

לא בהדבקה שני לזהב ומחוברים בה  הייתה מקשההיא 
 10כרובים עם כנפים פרוסות ופניהם איש אל אחיו, בגודל 

 ??בנקישת פטיש?היא טפחים, וכל היצירה המדהימה גם 
 

לעשות מככר זהב  ,רש"יהקושי היה כפי שכתב  ואולי
בכיכר והמחתות(  םהמלקחייטהור מנורה עם כל כליה )

זה רק מקל את  אדרבא אולם, לא פחות ולא יותרשלם 
 ראלא מה שיישאהעבודה כי אין דרישה למשקל המנורה, 

מהשארית יעשה את  מהככר אחרי שעשה את המנורה
 ??מלקחיים והמחתות שהם כלים נפרדים ממנה?ה
 

 וכל שלמה עשה מנורות שעשר מנחות כט'בגמרא  ועיין
 פעמים אלף והכניסוהו זהב ככר אלף לה הביא ואחת אחת
רש"י הסיבה שרצו  ומפרשככר,  על והעמידוהו לכור

להעמיד את המנורה לכור, משמע שאכן יש בעניין משקל 
המנורה קושי גדול, וצ"ע שמה הקושי להעמיד על המשקל 
הרי ככר כולל הכלים של המנורה וכאמור, אבל התשובה 

ככר זהב לאחד  1000פשוטה ששם גם היה עניין להפוך 
 בודד.

 

שמשמע שהקושי הוא לצמצם את  צח' במנחת חינוך ועיין
הזהב לכיכר עוד קודם עשייתו למנורה, ולכן משה זרק 

אם כן מדוע  אבללאש את הכיכר שיצטמצם בדיוק לכיכר, 
יצא מנורה מושלמת ולא כיכר זקוק ובמשקל מדויק ומזה 

שהקושי הוא  ומשמעמשה רבינו יכין בעצמו את המנורה?? 
ר לפני עשיית בהכנת המנורה בעצמה ולא בהכנת הכיכ

מצאנו שמשה רבינו בשונה משאר בני אדם  וגםהמנורה, 
לגבי מחצית  אומנם, ברכות ד'ידע לצמצם בחצות הלילה 

הדם באגנות המופיע בפרשת משפטים שם כתב רש"י 
מפורש שמלאך חילק כי אי אפשר לצמצם, ואולי חצות 

 לילה היות ויש השפעות רוחניות מזה ידע משה לצמצם.
  

שבצלאל זרקה  השפתי חכמיםיש לתמוה על הוספת  גםו
 לא יצרו את המנורה במלאכת אומן אלאאם לאש, הרי 

שבצלאל הוא זה צריך  מדוע, והיא נוצרת בנס זורקים לאש
 ???שיזרוק ולא משה

 

ליצור במלאכת  לא הצליח אף אדםבסופו של דבר  הרי וגם
אמר לו זרוק כיכר זהב  הקב"הלכן ו, אומן את המנורה

בשביל מה כל  אזבנס,  והכלים שלהלאש ויצא המנורה 
להראות לצוות בפירוט וגם קודם  ,המאמץהתהליך ו

שזה  ידעהרי בורא עולם , בהר את מעשה המנורה למשה
ומעל השגת ויכולת של כל עושי  מעל השגתו של משה

 או בצלאל משהשבסופו של דבר ידע המלאכה, והקב"ה 
היו למה  ???הפירוטכל ככר זהב לאש, אז למה את ה יזרקו

 ??כל השלבים?
 

ב"ב חז"ל  כמאמרוידוע שמנורה היא כנגד החוכמה, כ אלא
, וריבנו הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום כה'

 וכל היכולותשנשתמש בכל שכלנו של עולם רוצה 
, כיכר זהב לא פחות בשלימותמריבונו של עולם  שקיבלנו

 יותר.ולא 
 

שבן אדם משתמש באחוזים בודדים משכלו, ואם  כידועו
כן מדוע באמת הוא קיבל שכל הרבה יותר ממה שהוא 

דע שיש לו יכולת הרבה יותר ותמיד שתמיד י ??משתמש?
 .לא יגיד עד כאן גבול יכולתי ושכלישלעולם ליותר, ו ישאף

 

משה התקשה כי להשתמש באופן מושלם ייתכן ו ולכן
ריבונו של עולם רוצה להראות  אבלבחוכמה זה לא שייך, 

לכן  כמה הוא חפץ שנשתדל להתאמץ בכל כוחנולנו עד 
הוא עושה שלבים למשה, וכל שלב זה עוד כוחות ועוד 
מאמץ מצד משה להבין ולנצל את חוכמתו, עד שאמר אני 

 עדיין מתקשה.
 

למרות הקושי לא התייאש וממשיך , רבינו משה אבל
להשתדל ולהתאמץ, ולכן גם כשנצטווה לזרוק לאש, לא 

בצלאל זרק בעצמו אלא נתן לבצלאל החכם בכדי שכש
בדיוק מה הוא מצפה שיצא, ויכוון ויכוון ידע הוא יזרוק 

עם כל הבנתו וחכמתו למה שרוצה ושואף שיצא ביצירה זו 
 .למרות שנעשית בנס

 

בו בכל זאת , המנורה נעשתה בנסשלמרות ש דהיינו
, יכולים שהםאת המקסימום  שהנס נעשה הם עשו זמנית

בכל זאת , ולמרות שכביכול זה מיותר שהרי זה נעשה בנס
הספיק לבורא עולם כאילו משה  וזהרחמנא ליבא בעי, 

הפירוט שמופיע במעשה  עם כל, את המנורהעשה בעצמו 
 .המנורה

נמשיך גם אנחנו לעשות את המקסימום, ונשאף לשלימות למרות שזה נראה כבלתי אפשרי, וגם כשיהיו ניסים,  נלמד
, וגם חשוב מאוד לדעת את , כי רחמנא ליבא בעיתוך כדי הניסים והסייעתא דשמיאבתפקידנו הכל להצליח לעשות מצדנו 

ערך עצמי ואת ערך אחרים, ובענווה לדעת להשתמש לטובה בכוחם של אחרים הטובים ממני בתחומם, למרות שלפעמים 
זה ממש גורם לאי נעימות שכביכול אני זקוק לעזרת אחרים??? אבל ככה מצליחים שיודעים את האמת ופועלים על פיה, 

 גם כשלא כ"כ נעים. 
 

 במנורה ובהדלקה משה ואהרן ,ושהכניס"הכוונות  המשך –מנורה וזה מעשה ה
 

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

ולכן בורא עולם אמר לו זרוק כיכר זהב לאש וכך תיעשה 
 .זה יעשה מאליההמנורה שעשה הקב"ה שכאילו 

  

מה היה הקושי המפורשים הקשו ש הבאנו מה וקודם
בפרט כל כך במעשה המנורה, ושהתקשה למשה רבינו 

 איך נראה אחרי שבורא עולם כבר הראה למשה רבינו
 ???המנורה

 

הקשו במפורשים, שלא מובן למה כאן שכתוב  ועוד
שאהרן הדליק את המנורה, יש גם פירוט איך וממה 
נעשתה ונוצרה המנורה?? מה הקשר בין מצוות ההדלקה 

 לתיאור מעשה המנורה?? 
 

נשא כתוב, "ויהי ביום כלות משה להקים את  ובפרשת
" כאילו משה התחתן כלות משההמשכן", ופירש רש"י "

רש"י הרי משה לא בנה את המשכן  קשהוהעם המשכן, 
אלא בצלאל ואהליאב וכל חכם לב, אז במה נחשב כאילו 

רש"י, שמשה מסר נפשו  ותירץמשה התחתן עם המשכן???  
על המשכן לראות תבנית ותוכנית כל דבר ודבר ולא טעה 

זה נחשב שמשה כאילו התחתן עם  ולכןבתבנית אחרת, 
 טעויות. המשכן בזה שהשקיע ותכנן שלא יהיה

 

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

שבמנורה כלול כל  החפץ חיים,לכך אומר  והתשובה
כמראה אשר הראה ה' את חוכמת התורה, ולכן גם כתוב "

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

 

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

פנים לתורה יהיו  70חוברים לתורה ולמקורות, שכל ה
לאלו . שכשיש מחלוקת להגיע גויתחברו כראוי למקורות, 

זה רק בזמן ביאת המשיח, ואולי  ואלו דברי אלוקים חיים
 העצום למשה רבינו. זה היה קושי 

 

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

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

  העלולות לקרוא.
 

היה צריך מסירות נפש להתעמק על כל הצורות  וכאן
לעומק ולשלול את כל הדרכים ולהשאיר רק אחד, ובצורה 
כזו שלומדים את כל הצדדים הלא נכונים ממילא אין 
טעויות, כי לקחת בחשבון את כל הטעויות, ואתה כבר יודע 
שזה טעות ולא לעשות אותו, ורק כשלא יודעים יש טעויות, 

 כדי שלא יהיה שום טעות.לכן משה למד הכל ב
 

פך כשמשה הגיע למנורה שזה כנגד חוכמת התורה  ולכן
פנים לתורה, וגם  70, היה עליו לדעת את כל השמן הטהור

 לדעת את כל האפשרויות הלא נכונים והמוטעים.
 

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

 טעמים. 150שהיה מטהר את השרץ ב 
 

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

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

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

ראינו שמשה ביקש מיתרו להישאר במדבר כי הוא  ואכן
היה לעיניים לעם ישראל, והאדמו"ר מסטמאר מסביר 
נפלא, שרק יתרו שבדק יסודי כל סוגי העבודה זרה ושללם 
ומאס בהם והגיע באהבה ליהדות, רק הוא יכול היה ללמד 

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

 

לו  הקב"ה אחרי שעשית כל מה שביכולתך קדימה  אמר
זרוק לאש, ללמדנו שצריך סייעתא דשמיא מיוחדת גם 
לגדול הדור ליחיד שבדור לנביא הנביאים, משה רבינו, גם 
צריך את ניסי בורא עולם לעשות את הדבר הנכון באופן 

 טעויות. מושלם בלי
 

 9קנים ו  7אומר, המנורה יש בה  שהגאון מווילנא וכפי
, ומשה רצה 49גביעים סך הכל  22כפתורים ו  11פרחים  ו 

ולא הצליח, לכן אמר לו הקב"ה זרוק  50להגיע שער ה 
 זה כבר מעל הטבע והכוחות של משה. 50לאש, כי שער ה

 

לנו התורה, שאהרן הכהן כשהדליק כיוון לכל ה  אומרת
שערי חוכמה שמשה עשה וכיוון, שכפי שעשה משה כך  49

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

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

 .עליון וסוד נשגב
 

אל מול פני על פי זה יש לבאר עוד, שעל הפסוק " ואולי
, הרי המנורה זה ומקשים", 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  שהמצווה הגדולה הזאתשזה כוונת הרמב"ן  ויתכן

 .לדבר עליון וסוד נשגב
 

מזה, שלא מספיק להתחזק ולעשות רק טוב, אלא צריך להשקיע גם לחסום כל דרך וכל פרצה שממנה יכול נלמד  וגם 
להתאמץ ולהשקיע בסגירת כל,  נכון זה קשההיצר להטעות אותנו ולהפיל אותנו בפח יקוש, ולהורידנו לשאול תחתית, 
 פיל אותנו בטעות.ובאמת כל הפתחים ליצר הרע ולטעויות ולמכשולים שבהם הוא עלול לה

 

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

 האם הוא צדיק?? – יוחנן כהן גדול

שבורא עולם לא מעניש אדם אם  העקידהבספר  כתוב
 במעגל של אותו אדם יש צדיק שלא מגיע לו צער מכך.

 
את מאמר   הי"ד אלחנן ווסרמן הקדוש רביזה מבאר  ולפי

בשנות  זכאי בן יוחנן שרבן  תענית, יז' א'הגמרא בירושלמי 
בצורת היה אומר לספר יש לי צער שאני רוצה להסתפר 

לא ירדו גשמים, ומיד החלו  אבל אסור לי כי גזרו תענית כי
 הגשמים לרדת בכדי שרבן יוחנן לא יצטער חלילה.

שרבן יוחנן טען שהיות והוא צדיק לא  האור אלחנן וביאר
מגיע לו להצטער על חיסרון הגשמים, ולכן בורא עולם 
הוריד גשם עבור כל העולם, בכדי שהצדיק רבן יוחנן לא 

 יצטער!!!
 

שהנה לנו רבן יוחנן בוטח חידוש זה התעוררתי,  ובראותי
בצדקותו ודורש מבורא עולם גשם כי לא מגיע לו צער, 
אפילו שיש רשעים וגזרה על הדור בכל זאת בגלל צדקותו 

 הוא דרש גשם!!
 

מספרת  רבן יוחנן בן זכאיפלא עצום שעל אותו  אבל
כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו וז"ל:   ברכות כח' ב'הגמרא  

 אמרו !! כיון שראה אותם התחיל לבכות ,תלמידיו לבקרו
מפני  !!פטיש החזק ,עמוד הימיני ,נר ישראל :לו תלמידיו

 ??מה אתה בוכה
 

 ,אותי מוליכיםלהם אילו לפני מלך בשר ודם היו  אמר
אם כועס עלי אין כעסו כעס ו ,שהיום כאן ומחר בקבר

ואם ממיתני  ,ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ,עולם
אני יכול לפייסו בדברים גם ו ,אין מיתתו מיתת עולם

 !!! אף על פי כן הייתי בוכהו ,ולשחדו בממון

שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש  עכשיו
אם ו ,שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים ,ברוך הוא

ואם אוסרני איסורו איסור  ,כועס עלי כעסו כעס עולם
ואיני יכול לפייסו  ,ממיתני מיתתו מיתת עולם ואם ,עולם

 !!ולא לשחדו בממון ,בדברים
 

עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת  ולא
 !!!ולא אבכה !!! ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ,של גיהנם

 

עצום הדבר!!! איך התהפכו היוצרות???? מביטחון  ופלא
עצמי בחייו על צדקותו השלימה שלכן דרש גשם ואכן 
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בזכותו ירדו גשמים, פתאום לפני פטירתו הוא בוכה שלא 
יודע מה מצבו?? לא יודע אם לגן עדן או לגיהינום?? מה 
פתאום עלה בראשו פתאום שהוא ילך לגיהינום?? איפה 

תו שהשתמש בה בחייו להוריד בטחונו העצום בצדקו
 גשמים???

על נראה לחדש, וזה התחדש לי תוך כדי תפילת " אלא
", שהתחלתי הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

 80שקיבל  יוחנן לא סתם יוחנן!!!, מצער על יוחנןלבכות 
יוחנן  , שהריצדיק מאושראישור מבורא עולם שהוא  שנה

 80הקדשים ביום כיפור במשך נכנס לבית קודשי כהן גדול 
 שנה ויצא שלם!!!

מתו  בזמן בית שני כמעט כל שנהלא פשוט כי בכלל  וזה
 110היה זקן מעל בן כבר וגם ביום כיפור, כוהנים גדולים 

 .לפחות

קודש הקודשים )בעת בגם זכה לשמוע בת קול  ויוחנן
 ראש השנה י"ח ב' ובגמרא, סוטה ל"גהקטרת הקטרת( 

יוחנן בן  רבןוכש ,"כהן גדול לאל עליוןיוחנן כ"מזכירה את 
אדם גדול וצדיק הוא מזכיר את יוחנן דוגמא ל מביא זכאי

 .(ידים פ"ד מ"ו) כהן גדול

דברים  "ומשנאיו מן יקומון"בברכת משה לשבט לוי:  וכן

של לשונאיו  ה: ולא יהיתרגום ירושלמיב כתוב ל"ג י"א
 כוח לעמוד.כהן גדול יוחנן 

בסוף נעשה יוחנן כהן גדול  זאת ולמרות הכל ובכל
איך נפלו גיבורים??? איך??? מה  !!!מרה לבכות צדוקי!!

 קרה לצדיק הגדול, יוחנן???

, אפילו הבת נס חנוכהבהמשפחה שלו נלחמו כל  והנה
הכל למען והרגה את שר צבא יוון, ו שלו יהודית נלחמה

 לתפארת!!!משפחה יהודית  היהדות המסורה מדור דור!!!
 אז משפחה כזו, מיוחנן כהן גדול, ומה עם יוחנן עצמו??

אוי !! יוחנן  אני בוכה מרה!!!ו !!!"נעשה צדוקילבסוף "
 ובמחשבות אלו נרדמתי אמש!! למה???? יוחנן!!!

התחדש לי ברוך השם, בבוקר יום שני של חנוכה,  וכאמור
שעשה יוחנן כהן  שרבן יוחנן בן זכאי בא לתקן את הקלקול

 גדול בסוף חייו.

רבן יוחנן בן זכאי בכוונה ודווקא בסוף ימיו פחד  ולכן
ובכה והתעורר בתשובה בכדי לחדד את הפחד שלא יקלקל 

אדרבא יהרהר בתשובה  אלאסופו כיוחנן כהן גדול, 
ויפשפש במעשיו וישפיל עצמו בעוונה מרובה, ולא יבטח 

 בעצמו אלא יפחד מאוד מיום המיתה.

רבן יוחנן בן זכאי תיקן את הרושם שעשה יוחנן כהן  וכך
, וכאמור רבן יוחנן בן זכאי החשיב מאוד את יוחנן גדול

ולכן הוא דאג לתקן  )ידים ד' ו'(כהן גדול כאדם גדול וצדיק 
, ואין ואולי גם תיקן חטאו של יוחנן כהן גדולרושם חטאו, 

לי יד ושם בקבלה לכן נסתפק ברעיון שתיקן הרושם הרע 
 של סוף חיי יוחנן. 

אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן  :תנןברכות כט' מזה שאסור לנו לסמוך על עצמנו, וכפי שהגמרא אומרת  נלמדו
 כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי.

 

הנה אני נקי מחטא וכל הרהור וראיית איסור תקופה ארוכה ממש ואפילו יותר משנה שלימה ולכן אין לא יאמר אדם  ולכן
 ף נעשה צדוקי".לי יותר חשש וסכנה, וזה ממש לא נכון, עלינו לזכור "לבסו

 

אז אם ברצוננו לשמר את פך השמן הטהור בקדושה ובטהרה, עלינו לדעת שיש להזהר מאוד, מלבסוף נעשה  לכן
 !!אוי יוחנן אוי יוחנן, שוב אבכה", על הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול" בתפילתומחר כמו היום  צדוקי!!!

 ולא אבטח אלא אפחד מיצרי, ואשרי אדם מפחד תמיד. למה???
 

 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
 בן מתתיהו בימיבעת אמירת " שוב ערבית בתפילת

 ,ליוחנן כהן גדולהמשך  בס"ד חידוש ", התחדש לייוחנן
 אבי חטא את תקנו גדול כהן יוחנן של חלציו יוצאי שגם

 ."צדוקי נעשה שלבסוף" - המשפחה

לשנה אחרת קבעום שאומרת " בת כא בשבהגמרא  הנה
שרק בשנה  , דהיינו"ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה

 !!לדורות קבעו אותו לחגאחרי שהיה נס חנוכה 

דחו את קביעת החג רק לשנה  שואלים, למה ורבים
 ??הבאה, ומה לא קבעו אותו מיד

 הייתה החלטה נקבע מיד, זה, שאם זה היה וייתכן
המנצחים  אבל, המנצחים מעורבת עם החלטת

 את לתקן רצו גדול כהן יוחנן של צאצאיו החשמונאים
החליטו לדחות את ההחלטה,  הם לכן, הגדול אביהם יוחנן

 ישראל לחכמי נתנו ושהם לא יחליטו בכלל בעניין, רק
 . השמועה מעתיקיל "תחילת הלכות חנוכה כדברי הרמב"ם"

 בית דין למעלה - קבעום ,יהוידעהבן שמסביר  כפיו
 יקבעו הםו, הצדוקים נגדשהם  בית דין למטה - ועשאום
 .החג על ויחליטו

 המסורה היהודית ההלכה כוח של מתברר כחג זה ובעצם
 והדלקת, המלחמה ניצחון של הכוחות כל מעל, והנכונה

 לשמוע וציוונוהוא שנקבע בחג " הגדול הנרות!! והכוח
 !!! "חכמים דבריל
  

 נעשה שלבסוף"חטא  יוחנן אביהם  את תיקנו ככה
 אב. מזכה בן, אב מכבד , כי בן"צדוקי

  

 אחריו שנים מאות שחי זכאי בן יוחנן שרבן פלא לא
סופו מ ומתעלםלצדיק  כסמל גדול כהן ביוחנן משתמש

 את ניקו חלציו ויוצאי המשפחה צדוקי, כי נעשה בסוףש
 .שנפלהרושם והנפילה 

שלא נשאיר אחרינו לכלוך שעל צאצאנו לתקן גם עבורנו, כי גם כך יש ירידת הדורות , חטאינו את ננקהצדיקים  קדימה
נקבל והניסיונות רק מתגברים רח"ל, כי מיום ליום יותר בקלות אפשר לחטוא וליפול בבת אחת לשאול תחתיות, ואדרבא 

על עצמנו להתחזק בימי קדושת חנוכה, ותוך כדי התבוננות בנרות חנוכה נזכור את ניסי בורא עולם עמנו בימים ההם 
גם שיקויים בנו  נזכה וככה גם את אבותינו, נזכהובזמן הזה, ונקבל על עצמנו מימי החנוכה להתמסר לעבודת הבורא וכך 

 במהרה בימינו אמן ואמן. הגנוז , ונזכה לאורבות הקדושיםזכות הא -" זכות אבות לבנים תזכורההבטחה ש"
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 והולךמוסיף 

 זסעון מוג ר' שמ"שאל אותי הרהב, וישקודש  בשבת
א מדוע דווקא בחנוכה מצאנו את המושג של "שליט

ה יש את כמדוע רק בחנובעצם ו ??מהדרין מן המהדרין
 ???ההידור של מוסיף והולך

לחדש בפשיטות, שדווקא בגלל שחנוכה זה חג  ונראה
מדרבנן, והוא החג המאוחר ביותר שיש שהרי פורים קדם 

ופורים זה לה, שנה, ופורים תקנו אנשי כנסת הגדו 200לו כ 
זה הרבה אחרי חתימת  חנוכהואילו ך, "ק מהתנלאפילו ח

ל לחדש לנו, שגם חג "בגלל זה רצו חז ודווקאך, "התנ
דרבנן וגם בחג שתקנו רבנן אפשר לקבל השגות גבוהות 
ביותר, עד כדי כך שאין יום דומה לחברו, ואפשר להתעלות 

 !!!בחינת מוסיף והולךבחג הזה ב

 כן, חובה עלינו לנצל את ימי החנוכה להתעלות מיוחדת באמת, ולקבל על עצמנו קבלות אמתיות ברי קיימא לסגור את על
ח שיאמר לנו ראו לאורי שזורח בקרוב ממש ליצר הרע, ובעזרת ה' נזכה לאורו של משי הפרצות, שלא נשאיר פרצה אחת

 אמן ואמן.

 הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי

על " פרשת ויצא בילקוט ראובני"המובא במדרש  מובא
זה ראובן שהציל את יוסף  – "ריח הדודאים נתנוהפסוק: "

 .מן הבור

שמצוה להדליקו ) חנוכהזה נר  – "מגדים פתחינו כל ועל"
יר שמדרש חזית , שוב ראיתי כן בשם ו מבחוץעל פתח בית
 .השירים ז' יד'

אפשר נראה  ובדרך ??תמהו מה הקשר בין הדברים ורבים
לי לבאר, כי הנה נס פח השמן עצם מה שמצאו אותו היה 

 בעצה של מושמד במדרשכפי שמפורש כי היוונים נס, 
חיפשו בכל מקום לטמאות את כל  שמו פחת תתני בן

, טל את מצוות הדלקת הנרות בקדושהם בכדי לבהשמני
מונח תחת  ותואמצאו ושנטמן,  טהור חוץ מאותו פח שמן

"וחנכו לשבת שני של חנוכה  ביוצרות כתובהמזבח, וגם 
וכבדו את היכל להעלות נרות באומן, כחפשו ומצאו 

  ."בשיתין )ביסודות המזבח(

למרות עזרתו של המושמד להבין מדוע היוונים  צריךו
לתרץ על  ייתכןו ??לא גילו את מסתור זההרשע בכל זאת 

תניא א"ר אלעזר בר צדוק  :שכתוב שם סוכה מט'פי הגמרא 
לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, ואחת 
לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטין משם יין 

ובאין מיובשות, תאנים  –קרוש שדומה לעיגולי דבילה 
 .'ושורפין אותו בקדושה, שנאמר בקדש הסך נסך שכר לה

  

נראה שהיוונים בכוונה לא חיפשו שם כי לא העלו זה  ולפי
עשרות במשך שבמקום ששם צבור יין נסך  על דעתם

ובפשטות שאפילו מתקרש לגושים כתאנים, שנים ומאות 
אמור להיות שם ריח חריף ביותר של יין, ולכן סברו 
היוונים שבמקום כזה לא יניחו שמן טהור להדלקה כי 

חשבו ואולי  ,פסול את השמןלעלול של היין החריף הריח 
 .פו'מנחות  משנהפסולים שהביאה הכלול ב שזה

  

יהיה נס הנס שחידש הכהן הגדול, שלא רק שידע ש וזה
מן הוא גם ידע ששפח השמן הקטן יספיק לשמונה ימים, ו

זה לא רק שלא יושפע לרעה מהריחות העזים של היין, אלא 
אדרבא יהיה בו ריח נפלא של מגדים, וזה הרמז שנרמז 

שנמצא בנס , שכולם ידעו שבשמן "ל מגדיםכנו יועל פתח"
 שהפיץ ריחו הטוב לכולם. היה ריח נפלא

 

בתחילה הוא מצא דודאים ומסרם לאמו  אצל ראובן והנה
לאה, ורחל ביקשה אותם ובשכר זה לאה קיבלה את יעקב 

בן שבטים, ואם כן יוצא שראו 2ונולד לה מחמת זה עוד 
א להחליף אותה ברחל, ועל זה ראובן לבעצם עזר לאמו 

נענש אלא אדרבא הוא פעל כראוי, ואילו כשרחל נפטרה 
חת וראובן החליף יצועי אביו שחס על כבוד אמו מול שפ

ה מ ??רחל, על זה ראובן נענש והפסיד את הבכורה, ולמה
  ??ההבדל ממה שפעל תחילה עם הדודאים

לא  שנראית פשוטה היא, שקודם בדודאים הוא התשובה
הקדושות התערבו ופעלו מרצונם  האימהותהתערב רק 
ואילו בסוף ראובן ית של יעקב, פהסו הסכמתוולדעתם ועל 

 פעל רק על דעת עצמו ובלי רשות, לכן נכשל בחטא והפסיד.

חזר בתשובה כל חייו, ולא ובן למרות טעותו, הוא רא אבל
 ,יוסףאת טרח להציל רק בתפילות, אלא גם במעשים הוא 

את יוסף אלא  האחים לא יהרגויהודה הציע ששכאשר 
ראובן רצה אחרי זה התורה מעידה שישליכו אותו לבור, 

וכך ירצה את אביו על שבילבל מהבור,  להוציא את יוסף
 .בתרגום יונתןתוב כיצועי אביו כפי ש

לא עזרה לו  ,ראובן שכל ימיו חזר בתשובה זאת ובכל
אלא עדיין  ,כלפי ברכת יעקב בסוף חייו חזרתו בתשובה

גער בו על המעשה  פטירתובברכות שלפני  יעקב אבינו
חזר ראובן  כל חייושוהעניש אותו, וזאת למרות 

  !!!בתשובה

למרות שראובן לא זכה לברכת יעקב, בכל זאת הוא  אבל
כל חייו, ולא רק  זכה לתקן את עוונו, מכוח התשובה שעשה

שתיקן את חטאו אלא היות וחטאו התחיל מכך שטעה 
אים שנתן תחילה, הדודמכוח והשווה את מעשהו האחרון 

הריח רע, שפגם לבחטאו הוא כביכול גרם לדודאים ממילא 
 חטא וטעה בהמשך.מחמתם כי  המצווה שעשה תחילהאת 

מאחר שחזר בתשובה שלימה כל חייו, ממילא  אומנם
הדודאים שוב נתנו ריח, שהכל נהפך לריח טוב, כי תשובה 

ת אהבמתוך  כאשר התשובה היאהופכת עבירות למצוות 
ה', ותשובה משך כל החיים זה בפשטות לא רק מחמת פחד 

 .העונש אלא מתוך אהבת ה'

שהשריש את  ,הדודאים – של ראובן הטוב ריחו וזכה
, שגם דורות אחריו, מזרעו היה תשובה בכל ימיוהמושג 

, שנקרא בן פלת ןאו :אדם שגם חזר בתשובה כל ימיו, והוא
חטאו  שמו און כמאמר הגמרא כי כל ימיו היה באנינות על

 שהתחיל לחלוק על משה רבינו במחלוקת קרח.

בתוספת מעשיו לחזק שהשפעת התשובה של ראובן  וכמו
הבאים, כך  פיעה לדורותשמבמעשים, גם את התשובה 

הבאים נס נר חנוכה יפיץ אורו וריחו הקדוש לדורות 
שנוכל בימי החנוכה להתקדש ולהתעלות ונהיה מוסיף 

.והולך בעזרת השם אמן ואמן




