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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת בהעלותך
 

ה "למה נסמכה פרשת המנורופירש רש"י  "בהעלותך את הנרות"
לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה 
אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו 
הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את 

עד שתהא  –"בהעלותך ובהמשך כותב רש"י על  הנרות."
 "וזה מעשה המנורה"ועוד בהמשך  השלהבת עולה מאליה."

"שהראהו הקב"ה באצבע, לפי שנתקשה בה, להבין  –י וברש"
 "הקשר בין כל הדברים.

 

 ספירת החכמה
 

 "הרוצה להחכים ידרים"אמרו חז"ל 
ולומדים זאת ממה שמנורה בדרום. 
המנורה רומזת על חכמה, ובביאור ענין 
החכמה, מסביר רבינו בעל הסולם 
שספירת החכמה כוללת כל השפע 
שהקב"ה רוצה לתת לנבראים עם הכלי, 
רק שהכלי עוד לא בא לידי ביטוי עד 
ספירת המלכות, אבל ספירת החכמה כבר 

וד כוללת הכל הן השפע והן הרצון. ובתלמ
-עשר הספירות חלק ב' פרק א' אותיות כ

"ובחי' א', נקראת ש, כתב רבינו בביאור ספירת החכמה וז"ל: 
חכמה, משום שממנה נמשכות חכמת התורה וכל מיני חכמות 
שנמצאות בעולם, בבחינתן הסופית. וכבר הגדירו חז"ל היטב את 
השם הזה, שאמרו, "איזהו חכם הרואה את הנולד". פירוש, תכף 

סתכל על איזה דבר, הוא רואה את הנולד ויוצא הימנו, שמ
כלומר, שרואה את כל התוצאות העתידות לצאת מאותו הדבר, 
עד התוצאה האחרונה שלו. למשל, כשאתה אומר, שהרופא הוא 
חכם גדול, הרי פירושו, שבכל מחלה שמסתכל, הוא רואה על 
בוריו את כל התוצאות האפשריות להתפשט ולצאת מאותה 

לה, עד התוצאה האחרונה. וכן כשמסתכל על איזו רפואה, המח
הוא תופס במילואה את כל התוצאות, שהרפואה ההיא עתידה 
להפעיל בגופו של החולה, וכדומה. ועל דרך זה החכם הטבעי, 
כשמסתכל על איזה מהות שבטבע, הוא רואה על בוריו את כל 
. התוצאות, שאותה המהות מביאה בהתחברה אל כלל המציאות

וכן בכל מיני חכמות. באופן, שכל גדר השם של החכם או 
החכמה השלימה, הוא רק בחינת "ראיית הנולד" מכל פרט ופרט 

  שבמציאות, עד התוצאה האחרונה" עכל"ק.
 

 שלימות אור וכלי ספירת החכמה –מנורה 
 

יוצא שהמנורה, שזה בחינת החכמה, הוא הכח לראות את הנולד 
יד להיות דבוק עם השי"ת ולקבל כל איך הרצון לקבל הגדול עת

שפעו למרות שבפועל עכשיו הוא עדיין לא מתוקן שזוהי עתידה 
הטוב של הבריאה שהשי"ת ברא, ותכלית כל העבודה. אבל הוא 

 עתיד להיות מתוקן וזה משיגים במנורה.
 

 שלימות הרצון לקבל –נתקשה משה בעשיית המנורה 
 

מר לו לזרוק את לכן נתקשה משה בעשיית המנורה עד שה' א
ככר הזהב לאש ויצאה המנורה, כי המנורה עצמה הוא רמז לכלי 
של הרצון לקבל, והשמן מרמז לאור התענוג שהכלי מקבל. והיה 
קשה למשה רבינו איך הרצון לקבל המקולקל כל כך יכול להיות 
דבוק בה', על זה ענה לו השי"ת שזה בלתי אפשרי להשגה, ורק 

שהרצון לקבל שלו  -שבאמת מתייגע הקב"ה נותן מתנה לאדם 
נתקן ונדבק בה'. וזה מורה שהיה משה רבינו צריך לזרוק את 
הככר זהב לאש  ויצא המנורה כי הרצון לקבל שיקבל את האור 
העליון ויתהפך על מנת להשפיע זה מתנת שמים. על כל פנים 
רואים שהמנורה רומזת על הכלי שמקבל האור, שזהו ספי' 

חוזרת לקבל את כל האור שיש בספי' החכמה החכמה, שמלכות 
 שזה האור של להיטיב לברואים.

 
 למה המנורה מקושטת?

 

בזה יש לרמוז אולי טעם מדוע המנורה היתה מקושטת כל כך 
בפרחים וגביעים ועיטורים, והוא מפני שמבואר שכל סיבת 
הצמצום היה כדי להפך צורת הקבלה להשפעה, לזכות לדביקות. 

ף היה סוד "הוא ושמו אחד" ולא היה שינוי ואע"פ שבאין סו
צורה בין הכלי לאור, ואע"פ שהכלי היה רק רצון לקבל ולא היה 
חסר לכלי שום דבר, עם כל זה עשתה הצמצום מטעם קישוט, 
להתקשט ברצון להשפיע, ולא שזה היה חסרון בעצם. ולכן 
המנורה, שרומזת על הכלי שמתוקן ברצון להשפיע עם האור, 

שטת ביותר, לרמז על דבר הקישוט של מלכות דאין סוף היא מקו
שמחמתו נעשה הצמצום. אהרן הכהן ראה 
את קרבנות הנשיאים המרמזים על עבודה 
של עליות וירידות: שהרי הנשיאים 
הקריבו כסדר המסעות שזהו ענין 

אין -הבירורים והעבודה, נשיא אותיות יש
רמז לזמן העבודה שצריך לעשות מיש אין, 

לברר את  -עבודה של השבטים שזה ה
המקומות הנמוכים. וחלשה דעתו בראותו 
עבודתם הגדולה, ועל זה אמר לו הקב"ה: 
אתה תזכה להדלקת המנורה שמרמזת על 
שלימותה ותכליתה של העבודה, שהכלי כבר מקבל כל האור 
אחרי כל העבודות והבירורים כנ"ל, ובפרט עפ"י מה שהרמב"ן 

 של חנוכה עיין ברמב"ן. כותב שכאן זכה אהרן לנס
 

 חנוכה מקומת הנמוכים שהמנורה מאירה אליהם
 

העומק של הדברים הוא שחנוכה הוא זמן של המקומות הנמוכים 
והירודים, זמן של חודש טבת שהוא חודש שעשיו לקח לחלקו, 
והקב"ה אמר לאהרן שהכח של העבודה של הבירורים מגיע 

זת על הכלי במצב מהדלקת המנורה שלו כי כנ"ל שהמנורה רומ
שמקבל את השפע, ובאותה מידה המנורה מאירה משלימותה על 
הכלים שעדין לא באו לשלימותם, על מנת שהכלים יגיעו 
לשלימותם. לכן רואים גם בחנוכה שמצד א' הוא חנוכת המזבח 
שמרמז על העבודה בבירורים, מצד ב' מדליקים את המנורה 

ן לקבל המקושט שמתגלה השלימות של המנורה שהוא הרצו
 בהשפעה, ומלא ברכת ה'. ושני הדברים האלו הולכים ביחד.

 

 השגחה פרטית –מנורה 
 

המנורה זה הדרגה של השגחה פרטית, שרואים איך הקב"ה עשה 
עושה ויעשה לכל המעשים, שזה מקרין על העבודה היומיומית 
שאדם נלחם ומתייגע שזה רמוז בקרבנות הנשיאים, מלחמת 

וע"י האור של המנורה והאמונה, שהוא בחי'  ה"אין עם היש",
 לעתיד לבוא שהכל מתוקן, אפשר להפוך את הרצל"ק למשפיע.

 

 "שלהבת עולה מאליה"
 

"שהלהב עולה רש"י:  "העלה נרותיה"זהו שהתורה אומרת 
שהכלי מקבל כל  -, כי סוד המנורה הוא ספירת חכמה מאליה"

השפע ומשיג שהכל בכוחו של ה', לכן כשמדליקים את המנורה 
צריך לחוש שה' עושה הכל, ולא שאני מדליק, כי זה הפך כל סוד 

 "שתהא השלהבת עולה מאליה"המנורה. ולכן אמרו חז"ל 
 שהשלהבת עולה מאליה, מכוחו של ה' ולא מכוחינו אנו.

 

 לא שינה""ש
 

שהבין להשכיל  - "מלמד שבחו של אהרן שלא שינה"זהו ג"כ 
הענין של המנורה שהקב"ה עושה הכל, ואסור לפגום בשלימות 
הרצון לקבל ולשנותו, כי השי"ת הוא ברא את הרצון לקבל 
לתכלית של להיטיב לנבראיו, ורק צריך לתקנו ולמלאותו באור 
העליון. לכן לא שינה כלום ברצון לקבל, לומר שאינו טוב ח"ו, כי 

אלא הכלילו בעל מנת להשפיע באור  כביכול מדבר רע על ה',
העליון, סוד המנורה, וזה מאיר לנשיאים ולכל יהודי באופן פרטי 
ביום יום.

 

   לשון הזוהר – יש לי מושג

פירוש דברי הזוהר הקדוש "נפתח פתחין 

ת הנשמה דאורייתא" דהיינו לפתוח את צינורו

ע"י פתיחת שערי סודות התורה בכדי שיתקנו 

 בדרך ה' שהולכים בו.

 ()סולם הקדמה לספר הזוהר          
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