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אורה של המנורה
 מה קשה במנורה?

 -קריאת 'שלישי' של פרשת תרומה עוסקת באור, באורה 

במנורה. אחרי שמצווה משה להכין את הארון בו יהא מונח 

בו 'כתר המלכות' והעשירות,  -'כתר התורה', ואת השולחן 

מצטווה משה בעשיית המנורה, בה הוא מוצא קושי, שמביא 

  -את הקב"ה לומר לו את המילים הבאות 

ּה  נ ִּ֔ ּה ְוק  ֵ֣ ֙ה ְיֵרכ  נֹור  ֵ֤ה ַהּמְ ׂשֶ ה ּתֵָֽׁיע  ֹור ִמְקׁש ָׁ֞ הָּ֑ ב ט  ֵ֣ ה  ת ז  ָ֥ית  ְמֹנַרִ֖ ׂשִ ְוע 
ה ּנ  ָ֥ יה  ִמּמֶ ֶחִ֖ יה  ּוְפר  ְפּתֶֹרָ֥ יה  ּכַ ִביֶעֶ֛ וּ  ּגְ ְהיָֽׁ ָֽׁ  )שמות כ"ה, ל"א( יִ

איך אפשר לעשות הכל מקשה אחת,  -ונתקשה בה משה 

  -גביעים, כפתורים ופרחים? הכל הכל מקשה אחת? לכן 

אמר לו הקב"ה, השלך את הככר לאור והיא נעשית 
 )רש"י, שם(. מאליה...

'אתה, משה, תעשה 'בכאילו', ואני אעשה הכל  -לשון אחרת 

 אחד'.

ובאמת צריך להבין את הנקודה הזו. למה דווקא המנורה צריכה 

להיות מקשה אחת? למה לא הארון או השולחן? מה מיוחד 

  -בה, ומה כל כך קשה בה?, הרי את הכל ראה משה בהר 

ר ם ֲאׁשֶ ְבִנית ִּ֔ ַתַ֨ ָּ֑ה ּבְ ֲעׂשֵ ר ּוְרֵאִ֖ה ַוָֽׁ ָֽׁ ה  ְרֶאִ֖ה ּב  ָ֥ה מ   )שם, מ'( ַאּת 

מקשה אחת, אלא שכל עניינה המנורה לא רק עשויה  -ועוד 

  -הוא האחדות. אפילו אור נרותיה הוא אחד 

֙ה ֶאת ... ֱעל  יה  ְוֵהִאִ֖יר ַעל ְוֶהָֽׁ ֹרֶתִּ֔ יה   ֵנֵ֣ ֶנָֽׁ ֶבר ּפ   )שם ל"ז( ֵעָ֥

 אור הנרות של הימין ושל השמאל מכוון אל האמצע, באחדות.

 עדות לשכינה בישראל

גם  כמדומני שפשר הדברים שיסביר את ענין המנורה מתאים

לר"ח אדר בו אנו מצויים; האור הוא אחד. כל דבר בעולם מופיע 

בהרבה צורות, אבל האור, ובעיקר תוכנו הפנימי של האור, הוא 

 אחד.

מה בעצם הוא תפקידה המנורה? לא שמים בה את לוחות 

 -העדות, וגם אין מניחים עליה את לחם הפנים. חז"ל שואלים 

 )שבת, כ"ב:( ?וכי לאורה הוא צריך

הרי המנורה לא באה להאיר לנו את החושך, אז מה בעצם 

  -מטרתה? ועונים חז"ל 

 )שם( אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל

נשארה כסמלה  5כמה מעניין שהמנורה הזו, על שבעת קניה

כי המנורה מגלה שבעצם כל הפירודים  -של מדינת ישראל 

 אינם אלא צדדים של אחד, יחיד ומיוחד.

(. בחוץ הסוד מפיע בכל מיני 207'רז' )-אור' בגימטריא שווה ל'

צורות, אבל בפנים בפנים הכל אחד. משה רבנו התקשה 

להאמין שבשר ודם יכול להביא דרך מציאות גשמית ואפילו 
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 ., ואכמ"לנהרות, שבעה צדדים ופירודים

אבל איך יכול להיות שהכל, כל  -הנאצלת ביותר, 'זהב כולה' 

ינסופית, פרחיה וגביעיה, יהיו קשורים לנקודה אחת כוללת, א

 אל האור האלוקי?!

 'בראותם יחד'

  -המגילה אומרת 

ר ן ִויק ָֽׁ ׂשִֹ֖ ה ְוׂש  ָּ֑ ְמח  ה ְוׂשִ ִ֖ ָ֥ה אֹור  ְית  ָֽׁ ים ה  הּוִד   ט"ז( )אסתר ח',  ַלּיְ

ליהודים היתה שמחה מפני שהייתה להם אורה. אונקלוס 

  -מתרגם את המילה 'ופרחיה' של המנורה במילה 

א ה  נ   כ"ה, ל"ד( )אונקלוס שמות ...ְוׁשֹוׁשַ

'צהלה ושמחה', למרות -תמיד זה הזכיר לי את שושנת יעקב ש

'שושנה בין החוחים' היא היתה במציאות מאד קשה, אבל -שכ

'בראותם יחד  -היא צהלה ושמחה כאשר היא זכתה לאור 

בראותם יחד,  -תכלת מרדכי'. היא ראתה את הכל באחדות 

ת החסד כאחד, את הרע ואת הטוב, את הצדדים השונים, א

הכל יחד. היא גם דאגה  -ואת השבט, את 'שבטך ומשענתך' 

שבשלב מסוים נהיה אנחנו יחד, כולנו יחד, כי רק אז נגלה את 

המראות כולם על כל מראיהן ושינויהם, ואז היא רואה את 

 'עצם השמים לטוהר', את 'תכלת מרדכי'.

ושם 'מרי דכי', 'מור דרור', את אותו ב -מרדכי מבטא את הזיכוך 

שכותשים וכותשים אותו עוד ועוד, כפי שמתאר מרדכי ועם 

מרדכי בימיו של המן, ודווקא משם יוצא השמן הזך שיאיר 

 'עדות היא שלא זזה שכינה מישראל'. -במנורה לכל באי עולם 

 עשייה משותפת

מה שבסיסו בפירוד לא נשאר לאורך זמן, אבל מה שבסיסו 

'מפוזר ומפורד בין דווקא כשהוא נראה  -בקודש, אדרבה 

העמים', מתוך כל הפירודים והפירוזים, דווקא שם מתגלה 

 -שיש לו נקודה אחת אינסופית שלפעמים כדי שהיא תשאר 

כל כך מפזרים אותו, כדי שלא נחשוב ולו לרגע שמה שמאחד 

 אותו הוא דבר חיצוני.

לפעמים דווקא שם רחוק באיזו גולה דוויה יכול אדם לגלות את 

ור, שגם מלקחיה ומחתותיה של המנורה כולם היו נקודת הא

 מאותו כיכר זהב טהור.

'ריבונו של עולם, אני מוכן  -ומשה רבנו בענוותנותו בא ואמר 

אבל את זה אינני יכול לעשות לבד'. והקב"ה  -לעשות הכל 

'בוא ונעשה 'תרגיל' יחד. ככה הם החיים היהודיים,  –אמר לו 

תעשה כאילו שאתה עושה, אבל בעצם אני אעשה הכל. 

תעשה 'כאילו' אתה זורק את הכיכר לאור, ואני כבר אעשה 

 ממנו מנורת זהב כולה מקשה אחת'.

כן תהיה לנו', במהרה בימינו  -'ליהודים היתה אורה ושמחה 

 בגאולה שלמה.


