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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ֵמָא   ואה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 ד(במדבר ח' ) "את משה ה'כמראה אשר הראה ... וזה מעשה המנרה מקשה זהב"
שנית מיכאל עומד וממשיח בה, וראה אותה מלמד שראה אותה ארבע פעמים. ראה אותה בכלל כל הכלים ושכח, וראה "

 (מדרש" )נעשית, וראה אותה עשויה
משה את אם שכח את הציווי הראשון של ה'? וגם רבינו כיצד זה שכח משה  " הקדוש,אלשיך, אומר ה"צריך להבין

את לא שכח או הרביעית, אם הוא שלישית ך לפעם ה, למה הוצרה' לצוותו פעם נוספתהוצרך הציווי הראשון עד ש
 ?מיכאלהמלאך את ו כאן הכניסלמה ו כך היה?אכן זה לחז"ל שהרז את הגילה יה? ובכלל מי השניהפעם 
בכלל כל הכלים, : פעם אחת, המנורה ארבע פעמיםציווי  הוזכרמדוע  ז"לחקשה ל" הקדוש שהיה אלשיךה"אומר 

פעם שנייה, בציווי עשיית . ( כה' ט" )שמות ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו"שנאמר 
  מ(-" )שמות כה' לטוראה ועשה כתבניתם, ככר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה"מנורה וכליה, שנאמר ה

, שאמרו " )במדבר ח' ד(וזה מעשה המנורה"אומרו פעם שלישית, בעתה מחדש.  ראה שמראה לונ "וראהכי מהנאמר "
כמראה ופעם רביעית, כאשר אמר הכתוב "ורה באצבע. מי שהכמראה  "וזההכתוב "אמר ש המז"ל )מנחות כט א( שח

וראה ממה שנאמר ". ו"כתבניתםפעם השנייה נאמר ", וב"את תבנית"אמר נ. בפעם הראשונה ה' את משה"אשר הראה 
, ואם כן איך יאמר כאשר אתה מראה בהר, למה מייחס הדבר אל הפעם יה, נראה שחזר להראותו פעם שני"ועשה

הראשונה. ועוד למה בפעם השלישית אמר לשון מעשה, ולא לשון תבנית כאשר בפעמים ראשונים. ועוד למה בשתי 
 עמים ראה אותה. פעמים הקודמים לא נאמר וזה כי אם בשלישית. על כן אמר, כי ארבע פ

. "עולם השפל"ו "עולם הגלגלים", "עולם המלאכים", "עולם העליון" :עולמותארבעה מתרץ על פי הידוע שיש ו
רוחניות העולם הדרגה השכיון . ו"עולם העליון"המנורה, מראה רוחני מעין המשכן והתבנית ' את ראשונה הראה לו הב

כמו אינו זך אך הוא הוא רוחני, שגם , "עולם המלאכים"נתפס בשכל אדם. אמנם באינו מאד, הציור  גבוהההיא ההוא 
הציור יתפס בשכל אדם לעשות דוגמתה. הממש ל ואך עדיין אין ב גבוליבאופן מראה השם יצטייר , "עליוןעולם ה"ה

 ". עולם השפל"ונעשה גשמי לגמרי ב, "עולם הגלגלים"מתלבש בגשמיות דקה ב
 הראבעצמו הקב"ה כי הה בכלל הכלים, המנור תראה אשמשה אמר מה שנהשאלות ששאלנו. לפי זה ניתן לתרץ את 

שכח, לכן נאמר שמשה  ובלי גבולות גשמיים.ממשות  ללמשו, ש"עולם העליון"מאד מעין  מראה רוחניזהו . ואז לו
היא הרוחנית יכולת הקבלה כיוון, שמגם , וציורה נשמט ממנו פרטיות תפיסה גבוליל לסבו היכוללא רוחניות הון שכי

ראה אחר כך את שנאמר  כןל. הרוחניותמעצמת , ראההמ שכח ונשמט ממנוהוא שקבל לאחר הכנת המקבל, שכפי 
 מראמה שנ זהו כי במעשה מלאכים יצדק גבול גדול.דה. ימ מראההוא נותן בכלומר מיכאל בעולם המלאכים ממשיח, 

 הבכ"ף הדמיון, שהוא כתבנית מה שהרא "כתבניתם, "ראה שנית על יד מיכאללאחר ששעשה לומר כ, "וראה ועשה"
יתפס בעצם בדעת משה, לכן עדיין נתקשה העדיין לא היה ממש לאך בלי שום לבוש. בהר שהיה בפעם הראשונה 

שהוא מעין , אשמנורה של , שהראה לו אופן ממשיי של "וזה מעשה המנורה"שלישית הפעם בנאמר משה. על כן 
, "נעשית" מראמה שנ . וזהותעשימלקבל  המתחילושתלשלת, . שהולכת ומאש שבעולם הגלגליםה, מעין הות דקיגשמ

הרוחניות שהראה לך מיכאל את יה. כלומר, ראה יעשההתחלת ל תרק קונה דרך ממשיאלא ממש,  התלא נעשהיא כי 
עשויה אותה לו ואחר כך הראה . שהראה לו מעשה במנורה ,"המנורה וזה מעשה"כמקבלת עשיה. וזהו נעשית, וזהו 

 שנוי.  אלללו המראה הראשון, עד היותה פה עשויה ממש. שעל ידי ההדרגות נתפס בשכ
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 " )במדבר ח' ב(המנורהמול פני  הנרת אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את דבר אל"
פרשת מנורה לפרשת נשיאים, לפי שראה אהרן חנוכת נשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא  נסמכהלמה "

 (מדרש)" הנרות ערב ובוקר, אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את שבטוהוא ולא 
, ת הנשיאיםהמנורה מקביל לחנוכ מעשההלא אין ? דעת של אהרןהלחלישות לכאורה איזו נחמה יש במעשה המנורה 

 החנוכהת נוקרבאו אפילו בזה שאת וקטורת, ם , מוספיםהניח דעתו בקרבנות שהוא מקריב, תמידייותר מסתבר היה ל
 ? עצמה של כל הנשיאים הרי הוא המקריב

מנורה מקשה אחת, או שלא היו נעשו עם ה םלגבי הנרות שבמנורה הא םואמוראי םבגמרא )מנחות פח:( נחלקו תנאי
 ם במנורה אלא מתפרקים. הנרות קבועי

 

: "ולקחו בגד תכלת וכסו את מנורת ם במנורהשהנרות לא היו קבועיהבאים  םפסוקיה" הקדוש מוכיח מאור החייםה"
( רואים שהכתוב מפריד בין כ 'ב דם בדברי הימי) "םט(, "ואת המנורות ונרותיה 'ד )במדבר המאור ואת נרותיה"

 ? םבכלל המנורה ולמה צריך היה הכתוב להפרידהם , הרי םר שהנרות היו קבועיאמנ םאהמנורה לבין נרותיה, כי 
, והשיבו הקב"ה חנוכת המזבחשלא השתתף באהרן היה מתאנח על שהרי כוונת תשובת ה' לאהרן, לפי זה נבין את 

אתה שעל ידי זה  ,מעשה המנורהכלומר, ב, "חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות ערב ובוקר"
כל יום ב, הרי הוא מנורההאת  חוזר ובונה אותם מחדש ומדליקאחר כך הנרות ומניחן באוהל ומקנחם, ואת מוריד 

  .בכל הדלקה והדלקה מחנך הוא המנורההוא שיוצא חדש,  מעשהעושה אילו כ

 

ם אותו בהם נחהרי יש עניינים אחרים שיכול היה לבהדלקת הנרות, לא ברור מדוע מנחם הקב"ה את אהרון  גם לרמב"ן
הקרבת ב ואי(,  ')דברים לג "ישימו קטורה באפךאותו הכתוב בזה " בחישכבר ש, ערבבבקר ובקטורת כגון הקטרת ה

עצם זה נכנס לפני ולפנים, ורק הוא ו בעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בואפילו  וא, םחביתיהומנחת  הקרבנות
 ל. -אהמשרתי הם שבטו כל לשרתו ולברך בשמו, וה'  עומד בהיכלששהוא קדוש ה' 

 ה.הנרות בטלהדלקת אף ו םבטלייהיו הקרבנות שאין בית המקדש קיים אשר שכהוא דבר ידוע ש הרמב"ןעוד אומר 
 שחידש משה לאהרון? אם כן, מה החידוש 

" אין הכוונה לנרות המנורה אלא אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירוומתרץ שמה שאמר משה לאהרון "
 גלותנו. זמן בוחורבן הנוהגת אף לאחר הדלקה זו ש םחשמונאיה שתקנו הכולנרות חנ

כת וחנאת הפרשות הסמוכות ל דרשו כאן חז"לכת הנשיאים נוהגת לעולם, וחנפרשת ברכת כהנים הסמוכה לגם 
 הנשיאים.  כבודו של אהרן שלא נמנה עםמשום לאחריה הן לפניה והן הנשיאים 

אמר לו הקב"ה  ...ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי" להר"ןומביא ממגילת סתרים 
למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו, יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך נסים 

 ". כת בני חשמונאי, ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבחוכה שקרויה על שמם, והיא חנוותשועה וחנ
 

 " )במדבר יא' ה(את האבטיחיםאת הקישואים ו אשר נאכל במצרים חינם זכרנו את הדגה"

ראיה מהפירות ם הביאו בה הידהמן  וכדי להוציא עלמטרת הטענות של העם היתה לבזות את המן,  בחיי בינורלפי 
 " כגן ה' כארץ מצרים" י שכתובפכ ,בארץ מצרים פירות לרוב היושחנם, כי ידוע במצרים הפחותים שהיו להם 

גם חשובים. ופירות להם מה םלא היו נותניון שהמצרים הפירות החשובים כיאת לא הזכירו הם (, אבל ' י)בראשית יג
מאז ארבעה וחמשה ימים עברו ש, אלו שיםולהם מהדגים הבא םהיו נותניזה כיון שהמצרים , "הדגהאת " ושהזכירמה 

 "זכרנו את הדגים" ולא אמרהם  כןצודו בו ביום, ליחשובים שנדגים הלא היו נותנים להם מההמצרים כי שדגו אותם, 
שהכוונה היא לדגים משובחים, אלא אמרו "זכרנו את הדגה" ובכל מקום שמוזכר "דגה" הכוונה  "זכרנו את הדג"או 

לומדים מכך שבני  (,' כא)שמות ז" והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור"מהכתוב היא לדגים באושים ולומדים זאת 
הזכיר לא כן לבה, ידופי ולהוציא עליו דבו להטיל  היתהועיקר כוונתם הזו של המן, היו קצים במתנה החשובה ישראל 
 שהוא לשון גנאי. "העםאת השם "ישראל" אלא אמר "בכל הפרשה הכתוב 

 

  (ד 'יב" )במדבר ויאמר ה' פתאם"
הוא מדוע אך, נשאלת השאלה, להפחיד אותם. שהקב"ה עשה זאת על מנת  "ן ב"העמק דברי'הנצי"ב מוולוזאומר 

 ?אותו כדי להפחיד "פתאום"עם משה התגלה גם 
הנצי"ב  ארבמ. ו"נדבר עמו פתאום נתיירא משה בפתאוםומר, בן מנסיא אמעון שבי ר" :ומביא את המובא במדרש

פתאום ונבהל עד שלא התבונן לפני מי זה משום שהיה  ,בעמדו לפני ה' ,נס מפני הנחשמשה משום שא שכוונה הישה
" הכוונה היא שהקב"ה צאו שלשתכםם. ומה שנאמר "נדבר עמו פתאוה' העונש ש הוא עומד. משום הכי בא לכאן

ישיר ים לדבור יאינם ראוהם ש אהרן מריםאת  ללמדכדי  "שלשתכם"שלשתם יחד. ואמר בלשון עם נדבר באותה שעה 
 ם בפתח אהל מועד. שגם משה עומד עמהעובדה  אלול
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