בס"ד .טבלת-סיכום – לקו"ש חלק יח בהעלותך א'
בהעלתך .לָ ָמה נִ ְס ְמכָ ה ָפ ָר ַׁשת ַׁה ְמנוֹ ָרה לְ ָפ ָר ַׁשת ַׁה ְנ ִש ִיאים? לְ ִפי ֶׁש ְכ ָש ָר ָאה ַׁא ֲהרֹן ֲחנֻ ַׁכת ַׁה ְנ ִש ִיאים ָחלְ ָשה ָאז ַׁד ְעתוֹ ֶׁ ,שלֹא ָהיָ ה
ִע ָמ ֶׁהם ַׁב ֲחנֻ ָכה לֹא הוא וְ לֹא ִש ְבטוֹ ָ ,א ַׁמר לוֹ ַׁה ָק ָב"ה ַׁח ֶׁי ָיך ֶׁש ְל ָך גְ דוֹ לָ ה ִמ ֶׁש ָל ֶׁהםֶׁ ,ש ַׁא ָתה ַׁמ ְדלִ יק ו ֵמ ִטיב ֶׁאת ַׁה ֵנרוֹ ת.

נקודת הביאור" :שאתה מדליק ומטיב את הנרות" הוא לא רק לנחמו אלא להגיד
שהוא חלק מה"חנוכה" של המשכן ,כמו הנשיאים ,אלא "שלך גדולה משלהם"( .ס"ד)
א) לא הסביר איך "שלך גדולה
משלהם"?

שאתה – אהרן בעצמו .מדליק ומטיב – עשה את כל פעולות החנוכה (ולא רק גמר
הפעולה) .את הנרות – שהיו בפנים ,משא"כ חנוכת הנשיאים הי' רק בחוץ על
המזבח .ולכן שלך גדולה( .ס"ה)

ב) אם זה מובן מאליו ,למה "חלשה
דעתו"?

לפי שמשה כבר הדליק המנורה וחינך אותו .אמר לו הקב"ה שמה שמדליק עכשיו זהו
הענין דחנוכה ,ובפרט שהדליק כל הי"ב ימים דחנוכת המזבח (ע"ד הנשיאים שנמשך
חנוכתם י"ב ימים) ,ולא הי' יכול ללמוד א"ז מהנשיאים לפי ששם הי' ציווי מיוחד ובפרט ש :א .זה
הי' בחוץ וקדשי שעה והמנורה הוא בפנים ולדורות ,וב .כל יום הי' נשיא אחר( .ס"ו)

ג) למה נחמו בהדלקת נרות ולא בשאר
עבודות השייכות לכהן גדול?

לרש"י שמצות הדלק"נ הוא בין הערביים ,זה שמשה הדליק בבוקר לא היה הענין
דחנוכה עד שאהרן הדליק בין הערביים* .שאר העבודות שעשאן משה ה"ז החנוכה
של אותו עבודה וא"א לומר ע"ז "שלך גדולה"( .ס"ז)

וגם ,הרי נחשון בן עמינדב הקריב ביום הראשון
ואהרן הדליק אחר משה ,ואיך "שלך גדולה"?

* ואיך יודעים שלא נשאר דלוק מהבוקר? לפי שלדעת רש"י תמיד שמו אותה מדה של שמן ,ולא
היה מספיק מן הבוקר לכל הלילה( .ס"ט)

ד) למה "חלשה דעתו" ,הרי הקריב
קרבנות כל ימי המילואים (או היו
בבעלותו) וביום השמיני למילואים?

באותן הקרבנות לא הי' לו חלק בחנוכה ,ואהרן רצה לקחת חלק בחנוכה

ה) בפשטות הוא (ובניו) הקריבו אותן
הקרבנות שהביאו הנשיאים?

כנ"ל מס' ד'.

ו( מהו הלשון "חייך" – ל' שבועה?

לאמת ולקבוע שאי"ז רק ענין דנחמה ,או נגרר אחר קרבנות הנשיאים ,אלא זה ענין
דחנוכה לאמיתתה( .ס"ו)
ובפנימי' הענינים :להמשיך אור שלמע' מהשתלשלות שיפעול משעת החינוך על
העבודה תמידית (סי"א)

ז) למה מוסיף "ומטיב" ,הרי מדובר פה
רק על הדלקה?

להדגיש שעשה את כל הפעולה (כנ"ל מס' א).

ח) למה כ' "מדליק ומטיב" בל' הוה ,הרי
הדליק והטיב מר"ח ניסן ואילך?

להדגיש שגם ההדלקה דאהרן עכשיו בזמן חנוכת הנשיאים הוא ענין דחנוכה (כנ"ל
מס' ב).
ובפנימי' הענינים :להדגיש שחנוכת המנורה הו"ע תמידי בכל זמן ,ולא חד-פעמי כמו
הנשיאים (סי"א)

ט) לכאו' "הדלקה לאו עבודה הוא"
ו"כשירה בזרים" ולמה כ' בהעלותך –
דוקא ע"י אהרן?

יש מתרצים :א .ההדלקה הראשונה צ"ל ע"י כהן לחנכו שיהי' כלי שרת .ב .הדלקת נר המערבי צ"ל
ע"י כהן לפי שצריך אש ממזבח החיצון .אבל קשה על א .ההדלקה הראשונה נעשתה ע"י משה ושוב
א"צ חינוך? על ב .לרש"י אפשר להדליק נר מנר (ומן המזבח רק אם כולם נכבו) .והדרא קושיא
לדוכתא למה כ' שצ"ל ע"י אהרן?

להדגיש שאע"פ שההדלקה הראשונה נעשתה ע"י משה ,ההדלקה ע"י אהרן הוא
החנוכה דהמנורה( .ס"י)

