
ךתשת ההעתשתפ תשע"ה | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהעלותך תשע"ה

“את משת ךני המנשתה יאיתש שהעת הנתשת”

 תכתית הדתקת המנשתה התשמזת תאשת התשתה
תהמשיפ שהעה חתקי התשתה הגנשזים התשפ התשתה

מקורו  רש"י  שהביא  זה  מאמר  והנה  הנרות". 

במדרש )במדב"ר טו-ו( עם תוספת:

"אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לו לאהרן אל 

תתיירא לגדולה מזו אתה מתוקן, לכך נאמר דבר אל 

אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, הקרבנות 

כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות 

הברכות  וכל  יאירו,  המנורה  פני  מול  אל  לעולם 

שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם".

במדרש:  שאמרו  מה  על  הרמב"ן  ותמה 

"הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, 

יאירו",  המנורה  פני  מול  אל  לעולם  הנרות  אבל 

המקדש  בית  שכשאין  ידוע  "והנה  קדשו:  בלשון 

הנרות  אף  חורבנו  מפני  בטלין  והקרבנות  קיים 

בטלות", פירוש, אם כן איך אמרו במדרש שהנרות 

לעולם אל מול פני המנורה יאירו. לכן פירש הרמב"ן 

שעתיד  בחנוכה,  הנרות  נס  על  בזה  שהכוונה 

בני  הכהנים  החשמונאים  ידי  על  לעשות  הקב"ה 

הגלות  בזמן  אפילו  כי  לעולם  קיימים  והם  אהרן, 

אנו מקיימים מצות הדלקת נר חנוכה.

 "התשצה שיחכים ידתים
שסימנפ מנשתה הדתשם"

כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים נראה 

מול  אל  לעולם  הנרות  "אבל  המדרש:  כוונת  לבאר 

)ב"ב  בגמרא  פי מה ששנינו  על  יאירו",  פני המנורה 

כה:(: "הרוצה שיחכים ידרים ]רש"י: "בתפלתו יחזיר 

ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון  פניו לדרום"[ 

הכוונה  אין  כי  בגמרא  ומפרש  בדרום".  ומנורה 

להתפלל  צריך  שהרי  דרום,  לצד  לגמרי  שיתפלל 

המקדש,  ומקום  ירושלים  כנגד  שהוא  מזרח  לצד 

אלא יצדד להתפלל קצת בשיפוע לצד דרום, כנגד 

המנורה שעמדה בבית המקדש בצד דרום. נמצינו 

נרות  את  אהרן  שהדליק  ידי  על  כי  מזה  למדים 

המנורה, זכה להמשיך לישראל את אור התורה, כמו 

שכתוב )משלי ו-כג(: "כי נר מצוה ותורה אור".

והנה כאשר נתבונן בזה נראה עד היכן הגיעה 

ידי שהדליק את  על  כי  קדושתו של אהרן הכהן, 

שהביאו  מהברייתא  מוכח  שכן  משום  כרבי,  ולא 

המנורה  פני  מול  אל  "דתניא  כא:(:  )מגילה  בגמרא 

ונר  מערבי,  נר  כלפי  פניהם  שמצדד  מלמד  יאירו, 

אל  פנו  שכולם  מבואר  הרי  שכינה".  כלפי  מערבי 

נר האמצעי שנקרא "נר מערבי" משום שפנה כלפי 

השכינה בקודש הקדשים.

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת הביאור להבין 

ולהשכיל לפי כל השיטות, מה ראה הקב"ה לצוות 

להדליק במנורה דוקא שבעה נרות לא פחות ולא 

כזה  באופן  להדליקם  שצוה  מה  ועוד,  זאת  יותר. 

אשר ששת הנרות יאירו מול הנר האמצעי, משמע 

שנר האמצעי יש לו חשיבות מיוחדת שכל שאר 

שיטת  לפי  ובפרט  לו,  להתכופף  חייבים  הנרות 

המערבי",  "נר  נקרא  האמצעי  שהנר  הרמב"ם 

שבקדשי  לשכינה  מערב  לצד  שפנה  משום 

הנר  של  החשיבות  מהי  ביאור  וצריך  הקדשים, 

האמצעי יותר משאר הנרות.

 "ה' חךץ תמען צדקש
יגדית תשתה שיאדית"

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

טו-ב(:  )במדב"ר  במדרש  ז"ל  חכמינו  שדרשו 

"בהעלותך את הנרות, זה שאמר הכתוב )ישעיה מב-

אמר  ויאדיר,  תורה  יגדיל  צדקו  למען  חפץ  ה'  כא( 

לנרות  צריך  שאני  בשביל  לא  למשה,  הקב"ה  לו 

)דניאל  שנאמר  לזכותם,  אלא  הנרות  על  הזהרתיך 

ב-כב( ונהורא עמיה שרא... ולא עוד אלא אם אתם 

לכם  מאיר  אני  לפני,  הנרות  את  להדליק  זהירים 

המפרשים  ונתייגעו  לבוא".  לעתיד  גדולה  אורה 

לבאר הקשר בין הדלקת המנורה לפסוק: "ה' חפץ 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

מה  פי  על  המדרש  כוונת  לבאר  ונראה 

המנורה  פרשת  נסמכה  "למה  רש"י:  שפירש 

חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי  הנשיאים,  לפרשת 

עמהם  היה  שלא  דעתו  אז  חלשה  הנשיאים, 

בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה, חייך 

שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את 

ח-א(:  )במדבר  בהעלותך  פרשת  בפרשתנו 

ואמרת  אהרן  אל  דבר  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר 

המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  בהעלותך  אליו, 

פני  מול  אל  אהרן  כן  ויעש  הנרות,  שבעת  יאירו 

משה".  את  ה'  צוה  כאשר  נרותיה  העלה  המנורה 

שעל  ששה  הנרות,  שבעת  "יאירו  רש"י:  ופירש 

למול  פונים  המזרחיים  שלשה  הקנים,  ששת 

המערביים  שלשה  וכן  שבהן,  הפתילות  האמצעי, 

ראשי הפתילות למול האמצעי".

משני  הקנים  ששת  את  רש"י  שהגדיר  מה  והנה 

"שלשה  לעומת  המזרחיים"  "שלשה  המנורה:  צידי 

האמצעי",  "למול  פונים  כולם  אשר  המערביים", 

צח:(  )מנחות  רבי  כשיטת  להלכה  שפסק  משום  הוא 

ממזרח  המקדש  בבית  מונחת  היתה  שהמנורה 

הם  הראשונים  הקנים  שלושת  כי  נמצא  למערב, 

מזרחיים ושלושת הקנים האחרונים הם מערביים.

והביא רבי ראיה לדבריו משום שבמצות הדלקת 

מחוץ  מועד  "באהל  כז-כא(:  )שמות  כתוב  המנורה 

ובניו  אהרן  אותו  יערוך  העדות  על  אשר  לפרוכת 

מערב עד בוקר לפני ה'", אשר מזה משמע שאחד 

השכינה  לצד   – ה'"  "לפני  לפנות  צריך  מהנרות 

אי  וזה  במערב,  שהיה  הקדשים  בקודש  ששרתה 

אפשר רק אם הנרות עמדו ממזרח למערב.

אבל הרמב"ם פסק להלכה )הלכות בית הבחירה 

הקנים  בששת  הקבועים  הנרות  "ששת  ה"ח(:  פ"ג 

האמצעי  לנר  פניהם  כולן  המנורה,  מן  היוצאים 

כנגד  פניו  האמצעי  הנר  וזה  המנורה,  קני  שעל 

והיינו  מערבי".  נר  הנקרא  והוא  הקדשים  קודש 

ברבי  אלעזר  רבי  כשיטת  להלכה  שפסק  משום 

שמעון )מנחות שם(, שהמנורה עמדה ברוחב הבית 

ה'",  "לפני  שכתוב  ומה  לצפון,  מדרום  המקדש 

הקדשים  לקודש  לפנות  צריך  מהנרות  שאחד 

שהיה במערב, הכוונה בזה על נר האמצעי שפנה 

לשם ונקרא מטעם זה "נר מערבי".

וכתב ב"ביאור הגר"א" )או"ח סימן תרעא ס"ז אות 

כ( הטעם שפסק הרמב"ם כרבי אלעזר ברבי שמעון 
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התורה  אור  את  המשיך  המקדש  בבית  המנורה 

קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  רק  לא  לישראל, 

החורבן  אחרי  אפילו  אלא  המנורה,  את  והדליקו 

בתורה,  להחכים  רוצה  ישראל  שאיש  זמן  בכל 

ז"ל:  חכמינו  מאמר  שיקיים  היא  כך  על  העצה 

"הרוצה שיחכים ידרים", שיתפלל לצד דרום כנגד 

שבית  בזמן  המנורה  את  שהדליקו  מקום  אותו 

אור  משם  ימשיך  זה  ידי  ועל  קיים,  היה  המקדש 

גדול ויזכה להחכים בתורה.

בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

מאמר המדרש, שהניח הקב"ה את דעתו של אהרן 

באומרו:  הנשיאים  בקרבנות  חלק  לו  היה  שלא 

"אל תתיירא לגדולה מזו אתה מתוקן... הקרבנות 

כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים", כי אחרי 

"אבל  בפועל,  קרבנות  להקריב  אפשר  אי  החורבן 

גם  כי  יאירו",  המנורה  פני  מול  אל  לעולם  הנרות 

אחרי החורבן בכל זמן שאיש ישראל יתפלל לצד 

מהנרות  התורה  אור  את  להמשיך  יזכה  דרום, 

שהדלקת בזמן שבית המקדש היה קיים.

המדרש  כוונת  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

שדרשו על הדלקת המנורה: "זה שאמר הכתוב ה' 

חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, אמר לו הקב"ה 

למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על 

הנרות אלא לזכותם, שנאמר ונהורא עמיה שרא", 

להאיר  כדי  לא  היא  המנורה  הדלקת  תכלית  כי 

אור  את  להמשיך  כדי  אדרבה  אלא  להקב"ה, 

מקרא  דרשו  כך  ועל  לישראל,  מהקב"ה  התורה 

שכתוב: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", 

שחפץ הקב"ה להגדיל חכמת התורה לישראל על 

ידי הדלקת המנורה.

 תעישן נשגה שת התהי
ת' מיכת מזתאטששה זי"ע

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שצוה הקב"ה 

שצוה  מה  ועוד  זאת  נרות,  שבעת  דוקא  להדליק 

מול  אל  נוטים  שיהיו  הנרות  ששת  את  להדליק 

הקדמה  פי  על  האמצעי,  הנר  שהוא  המנורה  פני 

בנימין  רבי  להרה"ק  זהב"  ב"תורי  שהביא  יקרה 

בשם  חכם(  כל  ובלב  ד"ה  תשא  כי  )פרשת  מזאלאז'יץ 

הרבי ר' מיכל מזלאטשוב זי"ע, לפרש מה שכתוב 

המנורה  פני  מול  אל  אהרן  כן  "ויעש  בפרשתנו: 

ופירש  משה".  את  ה'  צוה  כאשר  נרותיה  העלה 

"להגיד שבחו של אהרן שלא  רש"י בשם הספרי: 

שינה". והנה הדברים בלשון קדשו:

איש  המובהק  הרב  משם  אומרים  "שמעתי 

אלקי מוהר"ר יחיאל מיכל נר"ו על הפסוק בפרשת 

בהעלותך, ויעש כן אהרן כאשר צוה ד' את משה, 

וברש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, ומקשים 

יאיר  נרו  הוא  ומפרש  שישנה.  דעתך  סלקא  היאך 

השכל  כל  להכיל  יכול  הדיבור  דאין  דאיתא  פי  על 

של אדם, אלא אחד מחלק השמיני שבשכל אדם, 

ולא אפשר לאדם לדבר כל השכל שלו.

איזה  שיעשה  לחבירו  מדבר  כשאדם  זה  ולפי 

שכל, אי אפשר לו להבין כל השכל של המדבר, רק 

הדיבור לבד שהוא חלק השמיני, אם כן אי אפשר לו 

לעשות כפי השכל של המדבר רק כפי השגת הדיבור, 

שהדיבור של ראובן נעשה שכל אצל שמעון, אבל 

אם שמעון הוא חכם גדול, אזי מבין מתוך דיבורו של 

ראובן גם השכל של ראובן, ועושה בשכל שלו כמו 

שראובן מבין, עד כאן תורף דברי הספר הנ"ל. 

מעשה  למשה  אמר  הקב"ה  בודאי  והנה 

עליו  רבינו  משה  השגת  כפי  וכוונתו  המנורה, 

השלום, וכשאמר זה לאהרן לא היה באפשרי לדבר 

היה  ולא  השמיני,  מחלק  אחד  רק  השכל  כל  לו 

למשה,  יתברך  שצוה  כמו  לעשות  לאהרן  אפשר 

מתוך  היה מבין  גדול  חכם  היה  שאהרן  מפני  אבל 

דיבורו השכל של משה כמו שצוה לו יתברך, וזהו 

שאמר ויעש כן אהרן כאשר צוה ד' את משה, רצונו 

עשה  כן  מיתברך  למשה  הציווי  שהיה  כמו  לומר 

כי  שינה,  שלא  אהרן  של  שבחו  להגיד  וזה  אהרן, 

כמו  משה  של  דיבורו  מתוך  ומבין  גדול  חכם  היה 

שצוה לו יתברך".

ויש להעיר כי יסוד זה, שאין הדיבור יכול להכיל 

מכיל  המדבר  אדם  שאותו  ממה  שמיני  חלק  רק 

המיוחס  הקנה  ספר  מדברי  קדום  מקורו  בשכלו, 

להתנא האלקי רבי נחוניא בן הקנה, שהביא ה"בני 

כי תבא ד"ה  )פרשת  "אגרא דכלה"  יששכר" בספרו 

מושכל  דבר  כל  "כי  הקנה:  ספר  בשם  טנאך(  ברוך 

שיש לאדם במחשבה, אינו יכול להלבישו באותיות 

הדיבור רק חלק שמיני".

 הקה"ה גיתה התשתה תק
חתק שמינית מהשגשת התשתה

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

זי"ע, לבאר בזה מאמר חכמינו  של הרבי ר' מיכל 

ז"ל הנ"ל: "הרוצה שיחכים ידרים", וסימנך "מנורה 

ידי  בזה שעל  כפי המבואר הכוונה  בדרום", אשר 

התורה  אור  את  אהרן  המשיך  המנורה  הדלקת 

מה  פי  על  אור",  ותורה  מצוה  נר  "כי  בבחינת: 

שכתוב )איוב יט-כו(: "ומבשרי אחזה אלוק".

כי  בזה,  הכוונה  הקדושים  בספרים  ופירשו 

"נעשה  א-כו(:  )בראשית  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא 

שישכיל  הקב"ה  רצה  כי  כדמותנו",  בצלמנו  אדם 

האדם להבין מהשגת עצמו, איך הקב"ה מתלבש 

במדות להנהיג בהן את העולם, כמו שכתב הגה"ק 

א(:  )אות  חרוץ"  ב"מחשבות  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי 

"וידוע דכל מה שלמעלה כן הוא למטה בנפש האדם 

שהוא כצלמינו כדמותינו, וכל השגות בני אדם הוא 

בדמות אדם כי מבשרי אחזה אלוק כנודע". 

וירא שנת תרנ"ו  )פרשת  וכן כתב ב"שפת אמת" 

כתיב  הנה  כי  אלקי.  אחזה  "ומבשרי  במדרש(:  ד"ה 

להכיר  האדם  יוכל  כן  אם  בצלמינו,  אדם  נעשה 

את בוראו מעצמותו, וכן כתבו המפרשים במאמר 

)אבות פ"ב מ"א( דע מה למעלה ממך". פירוש, "דע 

מה למעלה", אתה יכול להשיג איך הקב"ה מנהיג 

שהרי  מעצמך,   – "ממך"  מלמעלה,  העולם  את 

הקב"ה ברא אותך בצלמו ודמותו.

ברא  שהקב"ה  רואים  שאנו  מאחר  כן  כי  הנה 

את האדם באופן כזה, שאינו מסוגל לבטא בדיבורו 

מזה  בשכלו,  משיג  שהוא  ממה  שמינית  חלק  רק 

ממך",  למעלה  מה  "דע  בבחינת:  להבין  נשכיל 

רק  התורה  בדיבורי  לנו  גילה  לא  הקב"ה  שגם 

חלק שמינית ממה שרצה לגלות לנו, ואם כי ברור 

שהשגתו של הקב"ה אין לו שיעור ותכלית, אולם 

בחכמתו  כביכול  שהשכיל  ממה  כי  בזה  הכוונה 

שמיני  חלק  רק  בדיבורו  לנו  גילה  לא  לנו,  לגלות 

את  להשיג  שנעמול  שרצה  משום  שחשב,  ממה 

שבעת החלקים שלא גילה בדיבורי התורה.

 שהעה נתשת כנגד שהעה
חתקי התשתה הנעתמים

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שצוה הקב"ה 

לאהרן: "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה 

 היאשת המדתש: "הקתהנשת כת זמן שהית המקדש קיים
הם נשהגים, אהת הנתשת תעשתם את משת ךני המנשתה יאיתש"

 אהתן הכהן המשיפ את אשת התשתה ההדתקת הנתשת,
עד שאךיתש הזמן הזה: "התשצה שיחכים ידתים"

 סךת הקנה: התה המתמד תשתה תתתמידיש
אינש יכשת תהתהיש הדיהשתש תק חתק שמיני ממה שהשכית השכתש

 תהי צדשק הכהן: "מהשתי אחזה אתשק", הקה"ה התא
את האדם הצתמש כדי שנשכית תההין הנהגת הקה"ה
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ששנינו  מה  ליישב  בהקדם  הנרות",  שבעת  יאירו 

וסימנך  ידרים"  שיחכים  "הרוצה  הנ"ל:  בגמרא 

רומזת  המנורה  כי  מזה  מבואר  בדרום",  "מנורה 

על אור תורה. ויש להקשות על זה ממה שדרשו 

כה- )שמות  שכתוב  מה  על  לד-ב(  )שמו"ר  במדרש 

כתיב  האלה  הכלים  בכל  מה  מפני  ארון,  "ועשו  י(: 

'ועשית' ובארון כתיב 'ועשו ארון', אמר לו הקב"ה, 

יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה". 

על  רמז  כבר  הוא  הארון  עשיית  כי  מבואר  הרי 

הדלקת  על  הקב"ה  צוה  מה  לשם  כן  אם  תורה, 

המנורה שגם היא רומזת על אור תורה.

לוחות  שני  בו  שהיו  הארון  כי  ליישב,  ונראה 

עשרת  שכן  שבכתב,  תורה  על  רמז  הוא  הברית 

הדברות שנכתבו על שני לוחות הברית, הן בבחינת 

יתרו  בפרשת  כתובים  הם  שהרי  שכתב  תורה 

ובפרשת ואתחנן, אך לעומת זה הדלקת המנורה 

היא רמז על תורה שבעל פה, כמו שכתב ב"תורת 

הרביעי  דבור  )פרשתנו  סופר"  ה"חתם  למרן  משה" 

ד"ה בהעלותך(, כי ששת הקנים היוצאים משני צידי 

המנורה, הם כנגד תורה שבעל פה הכלולה מששה 

מועד,  זרעים,  לא.(:  )שבת  בגמרא  שנזכרו  סדרים 

נשים, נזיקין, קדשים, טהרות.

שכתב  ממה  לכך  סימוכין  עוד  להביא  ויש 

היושבים(  והעוים  ד"ה  דברים  )פרשת  סופר"  ה"חתם 

על  רמז  הם  שבמנורה  והפרחים  הכפתורים  כי 

ופרחים,  ציצים  בו  שיש  שבתורה  הפלפול  חלק 

ובלשון קדשו: "וידוע נמי מאמר חז"ל )שבת קמה:( 

יציץ ופרח ישראל )ישעיה כז-ו(, הם תלמידי חכמים 

ויניקתם  ושרשם  לתורה,  ופרחים  ציצים  העושים 

מכפתור ופרח של מנורה". 

וכן כתב ב"העמק דבר" להנצי"ב )תחילת פרשת 

תצוה( כי המנורה רומזת על חלק הפלפול בתורה 

שמבואר  ממה  לכך  ראיה  ומביא  פה,  שבעל 

במדרש )ב"ר צא-ט(: "בשעה שהיה אדם אומר דבר 

ופרח".  כפתור  אומר  היה  טרפון,  רבי  לפני  מתוקן 

ונתכוון לרמז בכך כי הפלפול לאמיתה של תורה 

שורשו מכפתוריה ופרחיה של המנורה.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה 

כי  נרות,  שבעת  במנורה  להדליק  הקב"ה  שצוה 

בבחינת  הם  הברית  לוחות  שני  בו  שהיו  הארון 

במילה  מילה  הקב"ה  לנו  שמסר  שבכתב  תורה 

בהר סיני, והוא בבחינת החלק השמיני שגילה לנו 

מוטלת  עדיין  כי  נמצא  שבכתב,  בתורה  הקב"ה 

נתגלו  שלא  חלקים  שבעה  לגלות  החובה  עלינו 

בפירוש בתורה שבכתב. לכן צוה הקב"ה להדליק 

עבודת  ידי  שעל  לרמז  המנורה,  נרות  שבעת 

שבעת  את  הכהן  אהרן  המשיך  המנורה  הדלקת 

החלקים שלא נתגלו בתורה שבכתב עצמה כי אם 

בתורה שבעל פה.

שדרשו  מה  שאת  ביתר  בזה  להבין  יומתק 

שאמר  "זה  המנורה:  הדלקת  על  הנ"ל  במדרש 

ויאדיר".  תורה  יגדיל  צדקו  למען  חפץ  ה'  הכתוב 

הדלקת  תכלית  כי  בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי 

המנורה היא לא כדי להאיר להקב"ה, אלא אדרבה 

חלקי  שבעת  של  הגדול  האור  את  להמשיך  כדי 

מקרא  דרשו  כך  ועל  לישראל,  מהקב"ה  התורה 

שכתוב: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר", 

להשלים  התורה  חכמת  להגדיל  הקב"ה  שחפץ 

לישראל כל חלקי התורה שלא נתגלו בדיבור על 

ידי הדלקת המנורה.

 אהתן הכהן המשיפ
ההדתקת המנשתה את האשת הגנשז

להפליא,  מתאים  זה  רעיון  כי  וראה  בא  ועתה 

עם מה שידוע בעולם הדרוש מה שהביא ב"חנוכת 

הגה"ק  ישראל  של  רבם  בשם  בפרשתנו  התורה" 

שפירש  מה  לבאר  זצ"ל,  מקראקא  העשיל  ר'  הרבי 

רש"י בשם הספרי על הפסוק: "ויעש כן אהרן אל מול 

פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה' את משה - 

להגיד שבחו של אהרן שלא שינה". וקשה איזה הוה 

אמינא יש שאהרן הכהן ישנה ח"ו ממצות ה'.

וביאר הענין על פי מה שהקשה בזוהר הקדוש 

כל  אחרי  בראשית  מעשה  בכל  למה  רסד.(,  )ח"א 

בריאה כתוב "ויהי כן", ואילו בבריאת האור כתוב 

אור",  ויהי  אור  יהי  אלקים  "ויאמר  א-ג(:  )בראשית 

"ויהי כן". ותירץ הזוהר כי האור הגדול  ולא כתוב 

שנברא ביום הראשון גנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד 

לבוא, נמצא כי כשאמר הקב"ה "יהי אור" התכוון 

כתוב  לא  ולכן  תחילה,  שנברא  הגדול  האור  על 

"ויהי כן", שהרי באמת לא היה כן מאחר שהאור 

כלומר  אור",  "ויהי  כתוב  רק  כך,  אחר  נגנז  הגדול 

היה אור אבל לא האור הגדול שנברא תחילה.

והנה מבואר בספרי המקובלים, שאהרן הכהן 

זכה להמשיך על ידי הדלקת המנורה מן האור הגנוז 

שנברא בששת ימי בראשית ]יש לציין המקור לכך 

בזוהר הקדוש פרשת תרומה קסז.[. נמצא שעל ידי 

תיבת  אהרן  החזיר  כאלו  זה  הרי  המנורה  הדלקת 

"כן" שהיתה חסרה בבריאת האור, שהרי המשיך 

למטה את האור שנגנז ונתמלא רצון ה' שאמר "יהי 

פירוש  זהו  כן  כי  הנה  הגדול.  אור  אותו  על  אור" 

הכתוב: "ויעש כן אהרן", שתיקן מלת "כן" שהיתה 

בהדלקת  שהמשיך  ידי  על  האור  בבריאת  חסרה 

המנורה את האור הגדול שנגנז.

"להגיד  הספרי:  דברי  היטב  מבואר  מעתה 

שינה  שלא  כלומר  שינה",  שלא  אהרן  של  שבחו 

את בריאת האור מכל הבריאה כולה, כי כמו שבכל 

הבריאה כתוב "ויהי כן" מחמת שנשלמה הבריאה 

כרצון ה', גם בבריאת האור על ידי שהמשיך אהרן 

מלמעלה למטה את האור הגנוז, הרי זה כאלו גם 

כאן כתוב "ויהי כן".

אפרים"  מחנה  ב"דגל  שהביא  מה  ידוע  והנה 

שם  הבעל  זקינו  בשם  וירא(  ד"ה  בראשית  )פרשת 

וזה  בתורה,  האור  את  גנז  שהקב"ה  זי"ע  הקדוש 

נשמתו  זקיני  אבי  מאדוני  "ושמעתי  קדשו:  לשון 

עדן זללה"ה, היכן נגנז האור ההוא, ואמר שהשי"ת 

גנזו בתורה, ולכן משתמשין צדיקים בכל דור ודור 

אותו  בה  שיש  התורה  ידי  על  היינו  ההוא,  באור 

האור שיכולין להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו, 

כמו שראו עיני ממש כמה מעשיות".

שבעת  כי  בזה,  הכוונה  לומר  יש  דברינו  ולפי 

הם  הן  שבכתב,  בתורה  נתגלו  שלא  התורה  חלקי 

לצדיקים  התורה  בתוך  הקב"ה  שגנז  הגדול  האור 

לעתיד לבוא, כי לעתיד לבוא יגלה הקב"ה את כל 

חלקי התורה שלא נתגלו בעולם הזה, כמו שכתוב 

"כי תורה מאתי תצא".  )ישעיה נא-ד(:  בדברי הנביא 

ודרשו על כך במדרש )ויק"ר יג-ג(: "אמר הקב"ה תורה 

חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא".

 ששת הנתשת כנגד ששת
חתקי התשתה מתשפ השהעה 

הנפלא  הענין  בזה  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

"בהעלותך את הנרות אל  שצוה הקב"ה לאהרן: 

 הקה"ה גיתה התשתה שהכתה תק חתק שמיני ממה שהשכית
החכמתש תגתשת תנש כדי שנעמשת עת שהעת החתקים

 "התשצה תהחכים ידתים" שסימנפ "מנשתה הדתשם"
כי עת ידי שהעת הנתשת זכש תהשיג שהעת חתקים החסתים

 ששת הנתשת הם כנגד ששה סדתים התשתה שהעת ךה
אשת חכמינש ז"ת גיתה משהעת החתקים החסתים

 הקנה האמצעי השא השא כנגד החתק השהיעי
שעתיד הקה"ה תגתשת תנש ההחינת: "תשתה חדשה מאתי תצא
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מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", אשר כפי 

"ששה  רש"י:  מפירוש  כך  על  הביאור  שלמדנו 

שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול 

האמצעי, הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים 

ביאור  וצריך  האמצעי".  למול  הפתילות  ראשי 

מול  אל  פונים  הנרות  ששת  שכל  הענין  להבין 

הנר האמצעי.

אך לפי האמור יש לומר חידוש גדול בדחילו 

בתוך  הגנוזים  החלקים  שבעת  מתוך  כי  ורחימו, 

לעתיד  לנו  לגלות  הקב"ה  שעתיד  שבכתב  תורה 

חלקים  ששה  ז"ל  חכמינו  לנו  גילו  כבר  לבוא, 

כל  על  ביאורים  כולה  שכל  פה,  שבעל  בתורה 

הדברים הסתומים והחתומים בתורה שבכתב, כי 

מן  להמשיך  זכו  בתורה  ויגיעתם  קדושתם  ברוב 

האור הגנוז שיתגלה לעתיד לבוא, ולכן נתחלקה 

כי  לרמז  סדרים,  לששה  דוקא  פה  שבעל  תורה 

מתוך  חלקים  ששה  נתגלו  פה  שבעל  בתורה 

שבעה החסרים.

ונראה להביא ראיה ברורה לכך, ממה שמבואר 

במדרש תנחומא )פרשת נח אות ג( שהקב"ה מגלה 

מן האור הגנוז לאותם העמלים בתורה שבעל פה, 

והנה מעט מהדברים בלשון המדרש:

"לפי שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא 

כי  לד-כז(  )שמות  שנאמר  פה,  שבעל  התורה  על 

על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית... וזו היא 

בה  ויש  ללמוד,  קשה  שהיא  פה  שבעל  תורה 

)ישעיה  צער גדול שהוא משולה לחשך, שנאמר 

אלו  גדול,  אור  ראו  בחושך  ההולכים  העם  ט-א( 

מאיר  שהקב"ה  גדול,  אור  שראו  התלמוד  בעלי 

לפיכך  ובטהור...  בטמא  והיתר  באיסור  עיניהם 

מתן שכרה לעולם הבא, שנאמר העם ההולכים 

בחשך ראו אור גדול, אור גדול - אור שנברא ביום 

פה  שבעל  תורה  לעמלי  הקב"ה  שגנזו  ראשון, 

ביום ובלילה".

התלמוד  בעלי  על  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

גדול",  אור  ראו  בחושך  ההולכים  "העם  נאמר: 

ומפרש המדרש: "שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור 

והיתר בטמא ובטהור", ומיד אחר כך מפרש פסוק 

זה: "העם ההולכים בחשך ראו אור גדול, אור גדול 

לעמלי  הקב"ה  שגנזו  ראשון,  ביום  שנברא  אור   -

תורה שבעל פה ביום ובלילה". ולפי המבואר שני 

הדברים עולים בקנה אחד, כי הקב"ה ממשיך מן 

האור הגנוז לעמלי תורה שבעל פה, ומאיר עיניהם 

באיסור והיתר בטמא ובטהור.

 הנת האמצעי השא ההחינת:
"תשתה חדשה מאתי תצא"

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ששת  שכל  האמצעי  הנר  של  הגדולה  החשיבות 

החלק  הוא  האמצעי  הנר  כי  אליו,  נוטים  הנרות 

השביעי שהוא יותר גבוה וסתום מכל שאר חלקי 

התורה, וזהו עיקר האור שגנז הקב"ה בתוך התורה 

שבכתב כדי לגלות לצדיקים לעתיד לבוא, ועל כך 

אומר הקב"ה: "תורה חדשה מאתי תצא".

לאהרן:  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

יאירו  המנורה  פני  מול  אל  הנרות  את  "בהעלותך 

מול  אל  יפנו  הנרות  ששת  שכל  הנרות",  שבעת 

הנר האמצעי, ללמדנו בכך כי כל ההשגות בתורה 

רמוזים  שהם  סדרים,  מששה  הכלולה  פה  שבעל 

באור המנורה של ששת הנרות, הנה הם מקבלים 

התורה  כנגד  שהוא  האמצעי,  מהנר  חיותם 

לבוא,  לנו לעתיד  לגלות  החדשה שעתיד הקב"ה 

הגנוז  האור  מן  מגלה  שהקב"ה  במדרש  כמבואר 

לאותם העמלים בתורה שבעל פה.

שאמרו  מה  שאת  ביתר  להבין  נשכיל  זה  לפי 

כך  על  ונתנו  ידרים",  שיחכים  "הרוצה  בגמרא: 

סימן: "מנורה בדרום", והביאור בזה, שיתפלל לצד 

אור  להמשיך  כדי  המנורה,  הדלקת  במקום  דרום 

הגנוז  האור  כנגד  שהוא  האמצעי,  מהנר  התורה 

שעתיד הקב"ה לגלות לנו לעתיד לבוא, להמשיך 

משם את אור התורה לששת הנרות הפונים אליו, 

כנגד ששה סדרים בתורה שבעל פה שאנו  שהם 

עמלים עליה בעולם הזה.

שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

שמעון,  ברבי  אלעזר  כרבי  הרמב"ם  שפסק  מה 

ואילו  פונים אל הנר האמצעי,  שכל ששת הנרות 

פונה למערב כלפי קדשי הקדשים,  הנר האמצעי 

ולפי דברינו הביאור בזה, כי מאחר ששבעת חלקי 

החלקים  כל  את  לגלות  תכליתם  הללו  התורה 

הגנוזים בתורה שבכתב, שהיא רק שמינית ממה 

שביקש הקב"ה לגלות לישראל, לכן הנר האמצעי 

המשלים את כל שבעת החלקים פונה אל הארון 

בקדשי הקדשים שהיא כנגד תורה שבכתב.

ה"אברבנאל"  בדברי  לכך  סימוכין  ומצינו 

לפרש  ומוסיף  הרמב"ם,  כשיטת  מעצמו  שמפרש 

טעם הדבר: "והיו הנרות כולם פונות אל הנר האמצעי 

הנקרא נר מערבי, והוא היה פונה אל קודש הקדשים, 

עם  תסכים  אשר  היא  האמתית  שהחכמה  לרמוז 

ולפי דברינו הביאור  שרשי התורה שהיתה בארון". 

בזה, כי שבעת הנרות תכליתן להשלים כל החלקים 

שלא נתגלו בתורה שבכתב. 

כנשת שת ימשת המשיח שמשנה נימין

)ערכין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

יג:(: "כנור של מקדש של שבעת נימין היה, שנאמר 

תיקרי  אל  פניך,  את  שמחות  שובע  טז-יא(  )תהלים 

שמונה,  המשיח  ימות  ושל  שבע,  אלא  שובע 

נימא  למנצח על השמינית, על  יב-א(  )שם  שנאמר 

לפי  בזה,  הכוונה  לומר  יש  האמור  לפי  שמינית". 

שמונה  הקב"ה  לנו  נתן  בעצם  כי  שנתבאר  מה 

שבכתב,  התורה  הוא  אחד  חלק  בתורה,  חלקים 

שהיא חלק שמיני ממה שהשכיל הקב"ה בחכמתו 

מוטל  החלקים  שבעת  ושאר  סיני,  בהר  לנו  לתת 

עלינו לגלות בתורה שבעל פה.

והנה בבית המקדש היה כנור של שבעה נימין, 

כי הארון שהיה בבחינת תורה שבכתב הוא חלק 

הם  המנורה  מן  היוצאים  הקנים  וששת  אחד, 

כנגד ששת החלקים שגילו לנו חכמינו ז"ל בתורה 

שבעל פה. אבל הכנור של ימות המשיח יהיה של 

שמונה נימין, כי אז יגלה לנו הקב"ה תורה חדשה 

השמיני  החלק  שהוא  האמצעי,  הנר  כנגד  שהיא 

היותר גבוה מכל החלקים.

ז"ל,  חכמינו  בדברי  המאמר  את  לסיים  נפלא 

בתורה  העסק  בזכות  תלויה  העתידה  הגאולה  כי 

שבעל פה, כמו שדרשו במדרש )ויק"ר ז ג(: "אין כל 

הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי 

טעמא )הושע ח-י( גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם". 

"משנה"  הוא  "יתנו"  כי  כהונה"  ב"מתנות  ופירש 

בלשון ארמית.

חיים  יוסף  רבי  כך אמר הגה"ק  על  נפלא  רמז 

על  המדבר  בפסוק  זצ"ל,  מירושלים  זוננפלד 

במשפט  "ציון  א-כז(:  )ישעיה  העתידה  הגאולה 

תפדה ושביה בצדקה". שכן ציו"ן במשפ"ט תפד"ה 

ושבי"ה  ואילו  ירושלמ"י,  תלמו"ד  בגימטריא 

בצדק"ה בגימטריא תלמו"ד בבל"י.

מאחר  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  דברינו  לפי 

פה  שבעל  בתורה  סדרים  בששה  הגילויים  שכל 

שהם כנגד ששת קני המנורה, הם המשכה מהנר 

שעתיד  הגדול  הגילוי  כנגד  שהוא  האמצעי, 

"תורה  בבחינת:  לבוא  לעתיד  לנו  לגלות  הקב"ה 

ידי שאנו עוסקים  על  כן  על  חדשה מאתי תצא", 

מהנר  אורות  עוד  להמשיך  פה  שבעל  בתורה 

נזכה לקרב בכך את הגאולה השלימה,  האמצעי, 

התורה  חלקי  כל  לנו  לגלות  הקב"ה  ישלים  שאז 

"תורה חדשה מאתי תצא",  החסרים לנו בבחינת: 

במהרה בימינו אמן.
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