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 האורהגנוזוהדלקתהמנורהעל

 .נתחילבפרשתבראשית, אחרישבועות
ויראאלוקיםכי", "ויהיערבויהיבוקר, "בפרשתבראשיתישנםכלמיניביטוייםשחוזריםעלעצמם, אתםיודעים

 (.ביוםשלישיכתובפעמיים, ביוםשנילאכתוב" )טוב
 .חוץמיוםאחד, ביטוישחוזרעלעצמוכליוםמימיהבריאה, ישעודדברכזה

 ".ויהיכן"
 .ביוםהשלישי? באיזהיוםלאנאמרויהיכן

ותוצאהארץ, ולאהיהכן, ויאמראלוקיםתדשאהארץדשאעשבמזריעזרעעץפריעושהפרילמינו? "מהכתוב

 .לזמןאחרנשאיראתזה–? למהכתובויהיכן. מאודמוזר! ובויהיכןכת, לא ".'וכו
 .איןויהיכן. "ויהיאור -ויאמראלוקיםויהיאור". ביוםהראשון? באיזהיוםלאכתובויהיכן

זההאור, אמרבהתחלה' והביצועויהיאורזהלאמהשה, אמרויהיאורהואהתכווןלאורהגנוז' כיכשה? למה

 .כיהיהמשמעשהעולםקיבלאתהאורהגנוז, לכןאיאפשרלכתובויהיכן. לנושיש
 ?אזאיפההתיקוןשלויהיכן, שלהיוםהשנירעשההארץוהגמראותיקנואתזה" כיטוב"ל? אזאיפההתיקון, נו

 .ויעשכןאהרון
 

 .וןשזההתיקוןלויהיכןשחסרביוםהראש, מביאיםבשםהזוהר, ויעשכןאהרון
זהתיקוןלויהיכןשחסרבבריאהשלהיום! ירדאורהגנוז -כיכשאהרוןהדליקאתהמנורהבפעםהראשונה? למה

 .הראשון
 ?מההקשרביןאהרוןלאורהגנוז? למהכשאהרוןהדליקתאהמנורהירדהאורהגנוז -עלזהאנירוצהלדברקצת
אמר, חלשהדעתושלאהרוןשהואלאהיהעםהנשיאים? המההיהבסוףפרשהשעבר. זהקשורקצתגםלחנוכה

 .שאתהמדליקומיטיבאתהנרות, שלךגדולהמשלהם': לוה
אהרוןגםמקריב? למהדוקאהנרות: עלזהשואלים. בדרךהפשטכולםמסביריםשהכוונההיאלביתהמקדש

 ?מהפתאוםהדלקתהנרות. קרבנותומקטירקטורת
 .שמדוברבכללעלחנוכהןמסביר"לכןהרמב

 ?מההקשר. ישקשרגדולביןחנוכהלאורהגנוז
 .ו"מכסהאתהל, כסליו. האורהגנוזשימששלושיםושששעותעדשנגנז, נרות 36ישנם

 .אבלאנחנונלךבדרךאחרתעכשיו
 

 ".ויעשכןאהרון"על, ימאודקשהבפרשתהשבוע"אנירוצהלתרץאתהשאלהעלפירש
זה? הייתיחושבשאהרוןיעשהדוקא, מה? אתהנורמלי. אומרשזהבאלהגידשבחושלאהרוןשלאשינהי"רש

 ?השבחשלאהרוןשלאשינה
 ?!מההשבחשלאשינה?! הואלאידליקכמושצווה -יצווהאותו' אםה, האדםהכיפושעשתיקח
אבלהמדרש, עלהתורהאפשרעודלתרץ!פשיטא"? ויעשכןאהרון"מההתורהאומרת, זהקשהגםעלהתורה

 !איאפשרלהביןאתזה -ימביא"התמוהשרש
 ?הייתחושבשהואשינה, מה
 

 .נגידעלכךשניתירוצים
 ".אחדמהפירושיםעלרש, הראשוןהואבשםדרכידוד

וסימנך, םהרוצהלהחכיםידרי. כלאחדמהכליםהואכנגדמשהו -בקבלהובמדרשים -בספרות, אתםיודעים

זה, וימיןזהדרום( שמאל)השולחןהואבצפונו, מישעומדעםהפניםקדמה. והרוצהלהעשיריציפן, מנורהבדרום

 .והרוחניותבצדימין, הגשמיותהיאבצדשמאל. הצדהרוחני
 .בתוכוישתורה, הואממשתורה! הארון -שאולייותרתורהמהמנורה, ישעודכלישמסמלתורה

למהלתורהישגםאתהארוןשבומונחת. רקתורה, איןלךשנישניצלים? ילמהצריךשניכליםלתורהאזבשב

 ?וגםאתהמנורה, התורה
בתוכוהיהמכתבאלוקיםחרותעל)הארוןזותורהשבכתב. שישהבדלביןהארוןלביןהמנורה, ב"אומרהנצי

 .השלהחכמהאתהתור, המנורהמסמלתאתהתורהשבעלפה(. הלוחות
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הואלא -לכןמשהקיבלתורהומסר)אתהלאיכוללהזיזאתזה, תורהשבכתבזההתערותאדלעילא, ישהבדל

, הואהכחשלהחידושים! והגיתבויומםולילהנאמרליהושע, איןלואתכחהחידושוהעמל. יכוללשנותכלום
 (.שנשתכחובדורוהלכותוחידשםעתניאלבןקנזבפלפולו

 -שאתהרואהאתהכלברור -ביןנבואה, ביןמשהליהושע, זהההבדלביןהתערותאדלתתאלהתערותאדלעילא
 .לביןחכמהשבאהמלמטה

 .י"זהכתובברש! משההתקשהבמעשההמנורה
 ".מהקשה"המילהמקשהנדרשתפהכ?. מהקשה -וזהמעשההמנורה

 ".וזה. "בעכיהואנתקשהבההראהלואתמעשההמנורהבאצ' יאומרשה"רש
היאודאילאהיתה? היאהיתהיותרמסובכתמאשרהכרובים? מהזאתאומרתשמשהרבנונתקשהבמנורה

. יאולילאידעלהחליטאיךנראיתהמנורה"רש, ישמחלוקתגדולה)כפתוריםוגביעים, ירכהופרחה, פשוטה
זולאמנורת, ורהמסמלהמדינההיאעלפישערטיטוסהמנ. םאומרשהקניםשלהמנורההיובאלכסון"הרמב

 !המקדש
שםישציוריםשלשרצים! זהבטחלאהמנורה, תסתכלוטוב. בסמלהמדינהאתםיודעיםאיךזה? איךהיהלמטה

 !למטה
 .כמוחצובהשלצלם, םהיושלושרגלייםלמנורה"לפיהרמב

 (.הרבנוהתקשהאזיששאומריםשבכללכלהמחלוקותעלהמנורהמש
 

 .פשוטמאוד? למהמשההתקשהבמעשההמנורה
 !משהרבנולאהביןתורהשבעלפה. הואבבחינתארון, הדרגהשלמשההיאתורהשבכתב

עקיבאשדרשתיליתיליםשל' הראהלואתר' וה, איךתתגלגלתורה' כתובשכשעלהמשהלמרוםהואשאלאתה

 !הלכותעלפיקוציאותיות
 .שתלאותובשיעורשם' האז

לשלישיתהרשו, להקבצההשניההיהמישהסביר, בראשונהלאהיהמישהסביר. בימיקדםלמדועלפיהקבצות

 '.שוטנשטייןוכו
 .ומשהרבנולאמבין -בשורההראשונה, שםאותובהקבצההכיגבוהה' ה

 !לאמבין, חמישית, רביעית, תשלישי. שמישהוידריךאותו, לאמבין, העבירואותולשורההשניה
 !והואהיחידשלאמביןכלום, הואנותןתורהלישראל. חלשהדעתושלמשה

 .אלאשזוהלכהלמשהמסיני, עאמרשהואלאיודע"ור, עדבר"עדשתלמידאחדשאלאתר
 .אזמשהנרגע, עצריךלהגיעלהלכהלמשהמסיני"אםגםר. אזנתקררהדעתושלמשה

 
 weבאיםלשאולאותו, למשהרבנואיןבעיה! משהרבנוהואבמדרגתעמדוואשמעה. להסביראתהדבראנירוצה

want Pesach now  .נמצאבגלקסיהאחרת' והיאאומרתלושה, ה"אזמשהרבנומתקשרלמזכירהשלקב

 .והואיחזורעודשתישנותאור, ומטפלבמלחמתכוכבים
 .צריךלהזמיןתורבאינטרנט, שכלאחדישרנכנסזהלאעובדככה: היאאומרתלו

 .משהרבנואומרעמדוואשמעה! לא
 !אשריילודאשהשהואמובטחמפיהמקוםשהואעונהלו: י"אומררש

 !זובחינתמשהרבנו. שעותלחכותלענותלמשה 24עומד' ה
ובאתהתירוץשהואלאמביןמההואיודעכלכךט! הואלאמביןאתהשאלה', משהרבנולאיכולללמודתוס

שמעון' איןגמראבבבאבתראואחרכךשתישיטותבראשוניםועשריםבאחרוניםור,  איןקושיהותירוץ! השאלה

 .וסתירהמסוגיהבבבאמציעאובהוריות, וקצות
 .הואבמדרגתהארון. איןאצלודברכזה, הואבדרגהשלתורהשבכתב, משהרבנולאמביןאתזה

משהרבנולא -שלאבשמיםהיא, הענייןשבניישראלמקדשיםאתהחודש. ןמשהרבנומתקשהבענייןהמנורהלכ

 .כתוב, אצלוהכלנצחי! איןטעויות, אצלוהכלנצחיוברור. מביןאתזה
בעניין, אלאבמשמעותשלהמנורה, הואלאנתקשהבפרטיםהטכניים. לכןדוקאאתהמנורהמשהרבנולאמבין

 .בענייןהחקירהוהקושיהוהבירור, שלתורהשבעלפה
הוארצה! אלאהסכים"הגר. שלחלומלאכיםשיתרצולואתהקושיות' וה, לגאוןמוילנאהיוקושיותעלהגמרא

 !תורהדיליה, לעמול
 ??למדנואזבשבילמה. כיהמלאךהשכיחמאתנואתכלהתורהשלמדנובבטן? למהישלנואתהשקעמעלהשפה)
אבללמהללמדאותנו. לכןהואהשכיח, אלאשנעמולבתורה, לארוצהשהתורהתהיהתורהשלאינטרנט' ה

 ?מלכתחילה
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אואתכל"אתכלהריטב! ס"ידעתאתכלהש, אדוני. הואהיהמתייאש, כיאדםלאהיהיודעפעםאתכלהתורה

 .תשיגאתזהבעצמך -לקחאתזהממך' עכשיוה, המאירי
אבלעםהדבריםשבאיםמלמטההוא, נביארואהלמרחקים. הרבקוקמדברהרבהעלענייןהחכםשעדיףמנביא

 (.לאיכול
 

 .אהרון? מילאמתקשה. במנורהמשהמתקשה
 .תורהשבעלפה -ישאתאהרון -תורהשבכתב -כנגדמשהרבנו

 !הואשינה, דוד' אומרר, אלא, לארקמביןאתהמנורה, אהרוןהכהן
הואכיווןאתכלהכוונות, וכשהואעשהאתההדלקה', אתכלהסודותוהרמזיםשישבהדלקהוכו, הואהביןבדיוק

 !הואלאשינהשוםדבר, אתכלזההואידעלכוון -ההתכוון"שהקב
 .ושעהכיגדולאתזהיכוללעשותהפ, לאבסדרהטכני! רצהשידליקואתהמנורה' הואכיווןמאהאחוזלאיךשה

 .לאמדוברפהעלגןילדים, זהלאשבחושלאהרון
אתכלהסידור -אלאשהואהביןמעצמו, מדוברפהעלכלההשגותהגבוהותשאהרוןלאקיבלמלמעלה, אלא

 '.והכוונותוכו
 .לאשיניתשוםדבר, וואלהאהרון': אומרלוה

 .כאןיורדהאורהגנוז, לכווןכוונותכאלוכשאדםיכול. עלזהיורדהאורהגנוז, עלזההשבח
 .זהפירושאחד

 
 .וגםהענייןשלהאורהגנוזיותרמוצלחבו, אנייותראוהבאתהפירושהשני

 ?מהזהמלמדשלאשינה
 .אניאדברעלי, אתםצדיקים

להדליקבלישכל, מה -טלוויזיה, כמובןהייתידואגשיהיושםצלמים. נגידשאניהייתיצריךלהדליקאתהמנורה

 ?העולםיראה
 !גבראיחידבמינו? ומההייתימרגיש
 .ולאזזאצלוכלוםבגאווה, מדליקאתהמנורה! סטנדר. אהרוןלאשינה

 .אנימרגישחפצא -ממשמכוון, כשאנימתפללשמונהעשרהטוב
 .לאמגיעלךשוםגאווה! כילכךנוצרת -למדתסדרארבעשעות

 .אבלאצלנונכנסתהגאווה, הרגשהטובהטובשתהיהלנו
עכשיו, אזאנימבקש. אזעכשיואתהבטחצריךלתתלנו, למדתישלוששעות: ה"אנחנועושיםחשבוןעםהקב

 '.ז' ו' ה' ד' ג' ב' אתהבטחצריךלתתליא
 .אניעשיתי, תמידישאתהרגששלהעבודה

", אנא"תראוכמהפעמיםאתהאומר. כולםשריםאתזה. אאנאעבדאדקודשאבריךהו: יששירשכולכםמכירים
 "!עבדא"עדשפעםאחתאתהאומר

 !זהעבדאעבדאעבדא' עבודתה, לא. אנאאנאאנאאנאאנאעבדא
 .עדשפעםאחתאנחנואומריםעבדא, אנחנואומריםיותרפעמיםאנא. זהוורטאדיר, זולאבדיחה

 !לאהזיזלוזהשבפנים? מהזהשאהרוןלאשינה
 .והואמתפרעשכלהעולםיראהשהואמכניסגול, אחדמכניסגול. פכםראיתיכדורגל, תסלחולי
 .במקרהפעםאחתראיתי. זהמיןמשחקכזהשאחדמכניסכדורלשער. אתםיודעים, כדורגל

 ?!מהזההאנאאנאאנאהזה? מהזההסלטותהאלו! שיהיהבריא
 !אנאאנאאנא' ישגםבעבודתה
 .ולאשינה -הואעשהאתהעבודהמצויין. הואלאהרגישאתזה, אהרוןלאשינה

 
וישבאברהםאל"שאחריהעקידהכתוב, ישכאלושאומריםשזההיההניסיוןהכיגדולשלאברהםאבינובעקידה)

 ".ויקומווילכויחדיואלבארשבע, נעריו
עלההליכהשלאברהם, הואאומראתזהקודם. כאישאחדבלבאחדשזה" וילכויחדיו"יאומרעל"בפרקהזהרש

 .אזגםפה -אבלאםשםזוהמשמעותשליחדיו. עםיצחקלפניהעקידה
 .אבליצחקלאחזר, כתובוישבאברהם. יצחקאחריהעקידהלאחוזר, אמרתילכםפעם)

 .גםלפיהגמראשהואחוזרלעולםהואהולךלביתהמדרש
 .יחדיו! ומריםאותם, ומקיםאותם, לעםהדומהלחמור, חוזרלנעריםאבלאברהם
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נתתלאברהםילדבגיל, תראה': שהשטןבאואמרלה -אחרהדבריםהאלה. תראואיזהרעשהיהבשמיםבעקידה

 .אםהייתיאומרלוהואהיהשוחטאותו, מהאתהמדבר: ה"ענהלוהקב. והואלאעשהשוםמשתה, מאה
 (.יאומר"ככהרש, אנילאממציא! )אניאראהלך, נתערב: ה"ואומרלוהקב, בואנתערב: ומראזהשטןא

זקןוכלמיני, שולחיםלאברהםנהרשלאש. שהשטןינצח, כלמלאכיהחבלהרקניסולהכשילאתאברהם

 .מכשוליםלמנועאותומהעקידה
 .שולשאברהםעוברחוגגיםכלמכ!", אברהם! אברהם"וכלהמלאכיםהלבניםצועקים

 ?אתםמביניםאיזהרעש. כלהמלאכיםהשחוריםחפוייראש! איזהרעשבשמים! אברהםעבר -וסוףסוף
, ידעושאברהםהלךעםיצחקוחזרלבד, הםלאידעושוםדבר. שאלואתהנעריםאםהיהמשהו, כשאברהםחזר

 .ולאידעויותרמזה
 ?עקידה? מה-עקי. שאלואתאברהםאיךהיההעקידה

 .תראואיזהרעשבשמיים! וילכויחדיו
לאהיה, לאהייתםשומעיםהמילהעקידהבחייםשלכם -אםאחריהניסיוןאברהםהיהעושהסלטהוקופץבמקום

 !שוםדברמזה -בבבראשית"פרקכ
 .לאהיהמזהכלום, קצתאני, אםאברהםהיהמכניסלעצמוקצתגאווה

 (.עומזהשוםדברהנעריםלאיד. יחדיו
 .עלהתבטלותכזויורדאורהגנוז. זהמלמדשלאשינה

 
 

 .אנירוצהלומרשהנקודההזומופיעהבצורהאחרתגםעלמשה
 .נגלהאליהם' ופתאוםה, אהרוןומריםמדבריםעלהאישההכושיתשלמשה

 .במראהולאבחידות,יביט' ותמונתה, פהאלפהאדברבו, בכלביתינאמןהוא, לאכןעבדימשה
 

ושנבואתמשהשונהמהותיתמכלשאר, כמושישמעלותבחכמה, בנבואהםכותבשישמעלותמעלות"הרמב

לאעלידי, משהמקבלנבואהכשהואער -םמונהארבעההבדליםהמבוססיםעלמהשקראנו"הרמב. הנביאים

והואמתנבאבכלעתשהוא, הואלאנבהלמהנבואהאלאכאשרידבראישאלרעהו, מלאךובמשלאלאפהאלפה

 .לכןמתנבאכשבאלו, הואמכווןומזומןועומד, הואלאצריךלכווןדעתו! רוצה
 .ארבעההבדלים

 .שםישנםשלושעשרהעיקרים, םחוזרעלההבדליםהאלוגםבהקדמהלפרקחלק"הרמב
םאומרגםשםשנבואתמשהמובדלתמשארהנבואות"הרמב. היסודהשביעיהואנבואתמשהרבנועליוהשלום

 (.זהלאבאותוסדר)בריםבארבעהד
זהקשורלעודדברים. זהרקארבעביטוייםשלהבדלמהותיאחד, כלארבעתההבדליםהאלוהםהבדלאחד

 .שאתםמכיריםעלמשהרבנו
והגוף, הנשמההפסיקהלהיותהעיקר, עלידיחטאאדםהראשון, לצערנוהרב. אדםמורכבמגוףונפש, אתםיודעים

 .ושוהפךלהיותהרבהיותרמרכזיהפסיקלהיותהלב
לאלקישקעשלואלא, רובהפעמיםהואלאמתכווןלגוף, כשאדםאומראני. אניזההנשמה, הגוףזהלאאני

 .לאישיותשלו
לכןאפשרלזהות, קצתבפנים)ולארואיםאתהנשמה, סוגרעלהנשמה, בחטאאדםהראשוןהגוףנהיהדומיננטי

 (.הואמרגישאדםבפניםולראותמה
 

 !הנשמהשלמשהרבנוזרחה. זהכיקרןעורפניו! הואלאהיהגוף, משהרבנוהיהנשמה
כיהדיבורקושרבין, לכןהואהיהמגמגם. משהרבנורכבעלהחומר -" וירכבעלהחמור"לאומרש"המהר)

 (.הואהיהרוחניכלכך, ואצלמשהזהלאהיהקשר, הרוחניותלגשמיות
 .ההבדליםאלוכל

 !הואלאיכוללבואמידכדישהאדםלאיתפוצץ -כשבאזרםאלוקישלקדושה, כלנביאשעיקרוגוף
לחברמכשירלשקעבלילהתאיםאת, אותודבר.אתהלאיכוללחבראתזהסתםלחמשצול, ישלךמאהצול

 .איאפשר -הזרם
הגוף! הוארועד, וגםכשהואמדברעםהמלאך. מלאךהואמדברעםה, אזנביארגיללאיכוללדברעםאלוקים

 .שלומתנגדלזה
 .הואלאיכולליצורקשרמצדעצמו! הואצריךלבטלאתהגוף, זהבלילה

 .כשהואער, מדברמתישרוצה. הכלבסדר, הואלארועד -שכלכולונשמה, אבלמשהרבנו

http://hakotel.org.il/
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 .כלהחומרהואכיסוילאלוקות! תזההראיהשהכלאלוקו, זוהנשמה! זההאורהגנוז? מהזה
 .וגםבסוףהפרשהאצלמשה, אזהאורהגנוזמשחקגםבתחילתהפרשהאצלאהרון
 .יהירצוןשנזכהלהעלותקצתגםאתהאורהגנוזשבנו

 

http://hakotel.org.il/

