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שלא יאמרו לאורה הוא צרי�שלא יאמרו לאורה הוא צרי�שלא יאמרו לאורה הוא צרי�שלא יאמרו לאורה הוא צרי�    � � � � אל מול פני המנורה אל מול פני המנורה אל מול פני המנורה אל מול פני המנורה      
: י"ופירש רש –" בהעלות� את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"  .א

 ".ולמה כדי שלא יאמרו לאורה הוא צרי�"

הנכנסי  למשכ�  אבל הלא הכהני , ה צרי� אורה"וקצת קשה דא� שאי� הקב  .ב
שהרי המשכ� היה מקו  [ולמקדש לעבוד צריכי  אורה כדי שיוכלו לעבוד כראוי 

 .]סגור לגמרי
לא בשביל שאני צרי� לנרות הזהרתי� על הנרות אלא : "ובמדרש רבה אמרו  .ג

תדע כשאד  בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחו$ ורחבות מבפני  כדי .. .לזכות 
אלא עשה חלונות , איר מבפני  ושלמה לא עשה כ�שיהא האור נכנס מבחו$ ומ

 כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחו$כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחו$כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחו$כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחו$צרות מבפני  ורחבות מבחו$ 
 ..".ואי� צרי� לאור  להודיע� שכולו אורלהודיע� שכולו אורלהודיע� שכולו אורלהודיע� שכולו אורשנאמר ויעש לבית חלוני שקופי  אטומי  

, ק"והנה מלבד מה שהכוונה כא� על אור רוחני של קדושה וחכמה שיצא מביהמ
ק ולא היו צריכי  הכהני  "שהכוונה ג  כפשוטו שבדר� נס היה אור בביהמ 1נראה

עד שלא ניטל הארו� היה נכנס " 2וכמו שמצינו בתלמוד ירושלמי, לאור המנורה
הרי שכל זמ� , "ויוצא לאורו של ארו� משניטל הארו� היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא

  .ק היה ש  אור מכוחו של הארו�"שהיה הארו� בביהמ
כלי  היו במקדש כנגד חכמת התורה הארו� ' לבאר שב 3ב"נה כבר הארי� הנציוה  .ד

הוא שהארו� הוא כנגד תורה שבכתב והמנורה היא כנגד  וההבדל ביניה  , והמנורה
 .תורה שבעל פה

שאור תורה שבכתב נית� לכל ישראל , ל רומזי  ג  על זה"כ שדברי חז"ויתכ� א
י פ א"אבל לתורה שבע, "למוד יבוא וילמודתורה מונחת בקר� זוית כל הרוצה ל"ו
שעל זו מורה המנורה שהדלקתה , י רוב העמל והיגיעה מצידנו"לזכות רק ע פשרא

א לזכות לתורה שבעל פה בחי רוב "להורות שא, צריכה להיות על ידינו משמ� כתית
  .העמל והיגיעה

י עול  אשר נת� לנו תורת אמת וחי"והנה בעלותנו לתורה אנו מברכי  לאחר העליה   .ה
, זהו תורה שבכתב "אשר נת� לנו תורת אמת"וביאר השלח� ערו� ש, "נטע בתוכנו

 .זהו תורה שבעל פה "וחיי עול  נטע בתוכנו"
פ "אול  תורה שבע ,ל שתורה שבכתב ניתנה לנו"ונראה שג  ש  הכוונה היא כנ

ותפקידנו  הוא להצמיח משרשי  , שרשיה נטועי  בנו] שעל ידה זוכי  לחיי עול [
  .ולגדל בנו את חכמת תורה שבעל פה אלו

ואמרו  ,פ"ל בחיוב רוב העמל והיגיעה בתורה שבע"האריכו חז 4ובמדרש תנחומא  .ו
שלאחר העמל , "הע  ההולכי  בחוש� ראו אור גדול"פ נאמר "ש  שעל תורה שבע
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 .'ד' ו' ם מלכים א"ועיין מלבי 
2

  .ש בסוף יומא בסדר העבודה"הביאו הרא 
3

  .]ר ובפרשתינו ובעוד מקומותבפרשת תצוה אמו[בפירוש העמק דבר בכמה מקומות  
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וכמו שנתבאר שלזכות . ה מאיר את עיני החכמי  באיסור והיתר בטמא וטהור"הקב
 .י רוב עמל שבא מצידנו"א רק ע"פ א"לאור תורה שבע

למע�  חפ$' ה"ל במה שאמרו שעל זה נאמר "ל במדרש רבה הנ"ואולי לזה רמזו חז  .ז
ה שהתורה תגדל ותאדיר מכל "שכדי לזכותנו קבע הקב, "צדקו יגדיל תורה ויאדיר

 .עמלנו
הזהיר בנר הווי� לו בני  "ל ש"והנה ג  על הדלקת נרות שבת ונרות חנוכה אמרו חז  .ח

ל שנרות "ויתכ� שג  בזה הכוונה כנ, "תלמידי חכמי  שנאמר כי נר מצוה ותורה אור
י רוב עמלו בתורה "שהאד  צרי� בעמלו להאירה ע, 5השבת רומזי  על נשמת האד 

 .ובמצוות
  

        במצוות זכירת מעשה מרי במצוות זכירת מעשה מרי במצוות זכירת מעשה מרי במצוות זכירת מעשה מרי 
' זכור את אשר עשה ה" 6וכמו שנאמר, נצטווינו בתורה לזכור את מעשה מרי   .א

� ש  כתב שזהו המקור לאיסור "וברמב, "אלוקי� למרי  בדר� בצאתכ  ממצרי 
ואי� יתכ� שלשו� .. .ומכא� נראה שרבותינו יעשו אותו מצוה" ל"וז, דיבור לשו� הרע

הרע שהוא שקול כשפיכות דמי  לא תהיה בו בתורה לא תעשה גמור או לאו הבא 
 ."...זהרה גדולה בואבל בכתוב הזה א, מכלל עשה

ומש  כבר למדנו , "לא תל� רכיל בעמ�"ע דהלא נצטווינו בתורה "� צ"ודברי הרמב  .ב
 .וכמו שכתבו הראשוני , את ההזהרה לא לדבר לשו� הרע

  "שברמב, ר או רכילות"ד מה חמור ממה הא  לשה"  והראב"והנה נחלקו הרמב  .ג
ר "הרנו א� על לשהר חמור מרכילות ובכלל האזהרה על רכילות הוז"כתב שלשה

יש עו� גדול מזה עד מאוד ... איזה הוא רכיל: "7 "כ הרמב"וכמש, החמור ממנו
לא כי : "ד ש  בהשגותיו תמה וכתב"והראב, ."..והוא בכלל לאו זה והוא לשו� הרע

ולדבריו נראה שלשו� הרע אינו נלמד מלא תל� , ."..אלא הראשו� קשה מ� השני
ולכ� סובר דמלא תל� , ד"� כשיטת הראב"הרמב כ ששיטת"ויתכ� א, ה"עייש, רכיל

 .רכי� נלמדת מזכירת מעשה מרי 
ל שהרוצה לקיי  מצות זכירת מעשה מרי  "והנה כתב המג� אברה  בש  האריז  .ד

" ...להודות ל�להודות ל�להודות ל�להודות ל�. ..במילי  וקרבתנו לשמ� הגדול" אהבה רבה"יכוו� בכל יו  בברכת 
 .ל וכדומה"שהפה נית� לאד  להשתמש בו לדברי קדושה ולא לפגמו בדיבורי לשה

אלא את הפג  , ר"שלא די לזכור שאסור לדבר לשה, ויש מקו  להתעורר בזה
] וכש  שמרי  פגמה ונראתה בה הצרעת[ר "י דיבורי הלשה"שפוג  האד  בעצמו ע

ראוי להיות ככלי שרת יה הוהרוצה שפיו י, ה"עד שפיו לא ראוי לייחד את הקב
        .לעבודתו יזהר שלא לפגו  חלילה את כח הדיבור שנית� לו
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 .בפרשת נח 
5

  .א בחידושי אגדות שם"יעויין מהרש 
6

 .'ד ט"דברים כ 
7

  .'ג' דיעות ז 


