ב"ה

מבט לשבת בהעלותך חומש במדבר

ּומָ תֹוק הָ אֹור  ,וטֹוב לַ עֵ י ַני ִם

בעיבוד קל עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

קוהלת

ֹלהים ,בֵּ ין הָ אוֹּר
ֹלהים אֶ ת-הָ אוֹּר ,כִ י-טוֹּב; וַ יַבְ ֵּדל אֱ ִ
ֹלהים ,יְ ִהי אוֹּר; וַ יְ ִהי-אוֹּר .וַ י ְַרא אֱ ִ
"וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ
ּובֵּ ין הַ חֹּשֶ ְך " .

בראשית פרק א'

אנחנו אוהבים את האור ! שירים רבים נכתבו על האור ומשחקי פעוטות הומצאו כדי
להתגבר על חרדת-החושך .קשירת העיניים במטפחת וחיפוש אחר חפץ שהוחבא...
אנחנו חיים באור  ,ובדרך-כלל לא מסתדרים עם החושך המסתיר על הקיים המוכר .החושך
מתעתע בעיקר בזאטוטים ,ומצליח לעורר את הדמיון הפרוע "וחוגג " על חשבונם-חשבוננו.
אנו לא פוחדים ממנו ,אלא חוששים בעיקר ממה שעלול להסתתר בו ולהוות כאילו איום עלינו.
אז מה עושים ?  -מדליקים אור !
התורה ,מלשון הוראה ,פותחת בפרשתנו ,במלאכת העלאת האור ! אהרון הכהן נדרש
להדליק את המנורה ,תהליך ההדלקה ,זוכה להסבר מפורט ,ובלשון לא שיגרתית .נאמר:
"בהעלותך את הנרות" .מה יש כאן להעלות הרי מדובר בהדלקה ,אז מדוע לא לומר
בפשטות "בהדליקך את הנרות"?! רש"י מבאר שתפקידו של אהרון היה לוודא שבכל הנרות
תהיינה שלהבותיהם עולות מאליהן ,באופן עצמאי! אז מה? על עניין טכני ,כה פשוט וקל,
התורה שמדייקת במילותיה ,נוקטת הפעם בלשון לא ברורה ?!
עפ"י הקבלה והחסידות ,מוסבר שהנרות הדולקים במקדש ,משולים לנשמות ישראל .כשם
שהשלהבת מתרוממת ועולה תמיד (גם כשהנר הפוך או נוטה הצידה) ,כך הן נשמות-ישראל
שואפות תמיד להידבק לשורשן ,לעלות ולהתחבר לקודש .אהרון נדרש שלא להסתפק
בהדלקה בלבד ,אלא עליו להיווכח ביכולת הלהבה לעלות באופן עצמאי .ככה זה
גם ברוחניות ,המוטל גם עלינו ,להמשיך להעלות את ההבזקים הרוחניים "שנדלקנו
" והתרגשנו מהם לרגע ,לדאוג שימשיכו להאיר בתוכנו .החלטה טובה שקיבלנו ,פעולה
טובה שעלתה במחשבתנו .לא לעזוב ,להתעקש ולהתמיד עד שניווכח שהשלהבת תעלה
מאליה ,והדברים הטובים יכנסו למסלול  -דבר שייאפשר לעבור הלאה ולהמשיך להדליק
ולהעלות "נר נוסף"...
כל זאת על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילדינו .כל אחד הוא נר-מאיר בעולם .אם
אחד עדיין לא נדלק ,ניתנה ההוראה לא להרפות ,אפילו אם נדמה ש"נר" שני טוב יותר .אזי,
דווקא ב"נר" אשר בו האש לא ניתפסה ,יש להמשיך לעמול בהתמדה ובאהבה גדולה
יותר עד "שהלהבה" תיתפס בו ,ותעלה מאליה ,ותאיר עם כל הנרות הבוהקים  -את
עולמנו.
יהי רצון שנזכה לאורו של משיח ,בקרוב ממש
שבת שלום ומבורך
דוד טל

