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במדבר פרק ח: 

נֹוָרה יִָאירוּ  נֵי ַהּמְ ּפְ ַהֲעלְֹתךָ ֶאת ַהּנֵרֹת ֶאל מוּל  ּבְ ְוָאַמְרּתָ ֵאלָיו  ר ֶאל ַאֲהרֹן  ּבֵ ּדַ ה ּלֵאמֹר: )ב(  ר ה’ ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ )א( 

ה  ְוֶזה ַמֲעשֵׂ ה: )ד(  ִצוָּה ה’ ֶאת מֹׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ נֹוָרה ֶהֱעלָה נֵרֶֹתיָה  ַהּמְ נֵי  ּפְ ן ַאֲהרֹן ֶאל מוּל  ּכֵ ַויַַּעשׂ  ַהּנֵרֹות: )ג(  ְבַעת  ׁשִ

נָֹרה: ה ֶאת  ַהּמְ ן ָעשָׂ ה ּכֵ ר ֶהְרָאה ה’ ֶאת מֹׁשֶ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ִהוא ּכַ ְרָחּה ִמְקׁשָ ה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ּפִ נָֹרה ִמְקׁשָ ַהּמְ

מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תצוה:

יצחק אבינו,  נמול לשמונה, מה טעם כשם שנמול  נמול, כך שנו רבותינו קטן  ילמדנו רבינו קטן לכמה  )א( 

ארשב"י בא וראה שאין חביב לפני האדם יותר מבנו והוא מל אותו וכל כך למה א"ר נחמן בר שמואל כדי 

לעשות רצון בוראו, הוא רואה בנו שופך דם ממילתו ומקבל עליו בשמחה, א"ר חנינא ולא עוד אלא שהוא 

מוציא הוצאות ועושה אותו היום של שמחה מה שלא נצטוה הוא שהכתוב אומר ואני תמיד איחל והוספתי 

יודן  ר'  ולוה וממשכן עצמו ומשמח אותו היום, אמר  על כל תהלתך )תהלים עא( ולא עוד אלא אדם הולך 

אימתי הבן חביב על אביו כשמתחיל להשיח, וכן הוא אומר הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים )ירמיה 

לא( מהו ילד שעשועים כבן שלש כבן ארבע שהוא מתחיל להשיח ומשתעשע לאביו, וא"ר ביסנה אמר הקדוש 

ברוך הוא לישראל בני עשו לי כשם שעשיתי לכם האכלתי אתכם במדבר אף אתם היו מקריבין לפני את הכבש 

אחד תעשה בבקר וגו', וארחצך במים )יחזקאל טז( ואף אתם עשו לי כיור, ואסוכך שמן )שם /יחזקאל ט"ז/( 

וכנגדו שמן המשחה, ואלבישך רקמה )שם /יחזקאל ט"ז/( וכנגדו מעשה רוקם, ואנעלך תחש )שם /יחזקאל 

ט"ז/( וכנגדו עורות תחשים, ואחבשך בשש וכנגדו שש משזר, ואכסך משי אלו ענני הכבוד שנא' )שמות יג( 

וכנגדו חח  נזם  ואתן  וזרו,  וכנגדן ארון  זו פורפירה  ואעדך עדי  יריעות עזים,  וכנגדן  ימיש עמוד הענן  לא 

ונזם, ועטרת תפארת בראשך וכנגדו כפורת על הארון וזר זהב, הנני ממטיר לכם לחם )שמות טז( וכנגדו לחם 

הפנים, וה' הולך לפניהם יומם וגו' )שם /שמות/ יג( וכנגדו צו את בנ"י להעלות נר תמיד.

בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ג:

ר' שמעון בן יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמן א"ל מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה מהיכן נבראת 

האורה, א"ל מלמד שנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו, אמרה 

ליה בלחישה, א"ל מקרא מלא הוא )תהלים קד( עוטה אור כשלמה, ואת אמרת לי בלחישה, אתמהא, א"ל 

כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה, א"ר ברכיה אלולי שדרשה רבי יצחק ברבים לא היה אפשר 

לאומרה.

יֹום  רוְּך הוּא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ל..." )בראשית א, ד( – ָאַמר ַר' ֶאְלָעָזר: אֹור ׁשֶ י טֹוב ַויְַּבּדֵ "ַויְַּרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

לָגָה ְוָרָאה  ּבוּל וְּבדֹור ַהּפְ דֹור ַהּמַ רוְּך הוּא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּכֵ ְסּתַ ּנִ ָון ׁשֶ ִראׁשֹון, ָאָדם צֹוֶפה ּבֹו ִמּסֹוף ָהעֹולָם ְוַעד סֹופֹו. ּכֵ

יָָפה  ָמנָה  לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ְלֶמלְֶך  ל  ָמׁשָ לֶָעִתיד לָבֹוא.  יִקים  ְלַצּדִ  ? נָזֹו ּגְ וְּלִמי  ֵמֶהם.  וְּגנָזֹו  ָעַמד  ְמֻקְלָקִלים –  יֶהם  ֲעשֵׂ ּמַ ׁשֶ

גַן ֵעֶדן )חגיגה יב ע"א; בר"ר ג, ו; שמו"ר לה, א(. ? ּבְ נָזֹו ּה ִלְבנֹו. ְוֵהיָכן ּגְ ְוִהְפִריׁשָ

ֶמׁש:  ָ קהלת פרק ז )יא( טֹוָבה ָחְכָמה ִעם נֲַחלָה ְויֵֹתר ְלרֵֹאי ַהּשׁ

ֻכּלָם  ּבְ ָהָאָדם  ִיְחיֶה  ה  ַהְרּבֵ ִנים  ׁשָ ִאם  י  ּכִ )ח(  ֶמׁש:  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִלְראֹות  לֵַעינִַים  ְוטֹוב  ָהאֹור  וָּמתֹוק  )ז(  יא  קהלת פרק 

א ָהֶבל: ּבָ ל ׁשֶ ה ִיְהיוּ ּכָ י ַהְרּבֵ ְך ּכִ ָמח ְוִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַהחֹׁשֶ ִישְׂ

ע ִמן ַהּטֹוָבה ְוגַם  ּבַ נָיו ְונְַפׁשֹו לֹא ִתשְׂ ְהיוּ ְיֵמי ׁשָ יִּ ִנים ַרּבֹות ִיְחיֶה ְוַרב ׁשֶ קהלת פרק ו )ג(: ִאם יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוׁשָ

ֶמׁש לֹא  ה: )ה( ּגַם ׁשֶ מֹו ְיֻכּסֶ ְך ׁשְ ְך יֵלְֵך וַּבחֹׁשֶ א וַּבחֹׁשֶ י ַבֶהֶבל ּבָ ּנוּ ַהּנֶָפל: )ד( ּכִ י טֹוב ִמּמֶ ְקבוָּרה לֹא ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרּתִ

ָרָאה ְולֹא יָָדע נַַחת לֶָזה ִמּזֶה:



י מ י י מ ש ה ו י  צ ר א ה ר  ו א ה  - ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ
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ר ּתֹאַמר ֵאין  ִנים ֲאׁשֶ יעוּ ׁשָ ר לֹא יָבֹאוּ ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהּגִ חוּרֶֹתיךָ ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ קהלת פרק יב )א( וְּזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיךָ ּבִ

ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהיֵָּרַח ְוַהּכֹוָכִבים... ֶ ְך ַהּשׁ ר לֹא ֶתְחׁשַ ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ: )ב( ַעד ֲאׁשֶ

ים ּתֹוְכחֹות מוָּסר: י נֵר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחיִּ משלי פרק ו )כג( ּכִ

ּנֶא: נָיו ְיׁשֻ נָיו ְועֹז ּפָ ִאיר ּפָ ָבר ָחְכַמת ָאָדם ּתָ ר ּדָ ׁשֶ ֶהָחָכם וִּמי יֹוֵדַע ּפֵ קהלת פרק ח )א( ִמי ּכְ

אפוי  יוחנן  דרבי  תלמידוי  חמוניה  לטיבריא  אתא  אבהו  רבי  י  פרק  פסחים  מסכת  )וילנא(  ירושלמי  תלמוד 

נהירין אמרון קומי רבי יוחנן אשכח רבי אבהו סימא. אמר לון למה אמר לון אפוי נהירין אמר לון דילמא 

אורייתא חדתא שמע. סליק לגביה א"ל מה אורייתא חדתא שמעת א"ל תוספתא עתיקתא וקרא עלוי חכמת 

אדם תאיר פניו.  

במדבר רבה )וילנא( פרשת בהעלותך פרשה טו:

זש"ה =זה שאמר הכתוב= )ישעיה מב( ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 

לא בשביל שאני צריך לנרות הזהרתיך על הנרות אלא לזכותם שנאמר )דניאל ב( ונהורא עמיה שרא וכתיב 

)תהלים קלט( גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה בא ללמדך שאינו צריך לנרות של 

ב"ו =בשר ודם= תדע כשאדם בונה בית עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים כדי שיהא האור נכנס 

מבחוץ ומאיר מבפנים ושלמה שבנה בהמ"ק =בית המקדש= לא עשה כך אלא עשה חלונות צרות מבפנים 

שקופים  חלוני  לבית  ויעש  ו(  א  )מלכים  שנא'  לחוץ  ומאיר  מבהמ"ק  יוצא  האור  שיהא  כדי  מבחוץ  ורחבות 

אטומים להודיעך שכולו אור ואין צריך לאורם ולמה צוה אתכם לזכותכם לכך נאמר בהעלותך את הנרות הוי 

ה' חפץ למען צדקו ולא עוד אלא אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפני אני מאיר לכם אורה גדולה לעתיד 

לבא לכך נאמר )ישעיה ס( קומי אורי כי בא אורך והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך.  

ישעיהו פרק ל )כו(:

ֶבר ַעּמֹו וַּמַחץ  יֹום ֲחבֹׁש ה' ֶאת ׁשֶ ְבַעת ַהיִָּמים ּבְ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהיֶה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבנָה ּכְ ְוָהיָה אֹור ַהּלְ

א:  תֹו ִיְרּפָ ַמּכָ

ישעיהו פרק ס )א(:

ים ְוָעלִַיְך ִיְזַרח ה' וְּכבֹודֹו  ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהחֹׁשֶ י ָבא אֹוֵרְך וְּכבֹוד ה' ָעלִַיְך ָזָרח: )ב( ּכִ  קוִּמי אֹוִרי ּכִ

ָעלִַיְך יֵָרֶאה: )ג( ְוָהְלכוּ גֹוִים ְלאֹוֵרְך וְּמלִָכים ְלנֹגַּה ַזְרֵחְך:

ישעיהו פרק ב:  

ה’  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהיֶה  נָכֹון  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  ּבְ ְוָהיָה  )ב(  לִָם:  ִוירוּׁשָ ְיהוָּדה  ַעל  ָאמֹוץ  ן  ּבֶ ְעיָהוּ  ְיׁשַ ָחָזה  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ )א( 

ית  ים ְוָאְמרוּ ְלכוּ ְונֲַעלֶה ֶאל ַהר ה’ ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ ל ַהּגֹוִים: )ג( ְוָהְלכוּ ַעּמִ ָבעֹות ְונֲָהרוּ ֵאלָיו ּכָ א ִמּגְ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ ּבְ

ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח  ַפט ּבֵ לִָם: )ד( ְוׁשָ ֵצא תֹוָרה וְּדַבר ה’ ִמירוּׁשָ יֹּון ּתֵ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ ָרָכיו ְונְֵלָכה ּבְ ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ְויֵֹרנוּ ִמּדְ

א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא  ִיְלְמדוּ עֹוד ִמְלָחָמה:    ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיּשָׂ תוּ ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים ְוִכּתְ ים ַרּבִ ְלַעּמִ

שמות רבה )שנאן( פרשת שמות פרשה א:

 ותרא אתו כי טוב הוא )/שמות/ ב'(. תני ר"מ: טוב שמו. ר' יהודה אמר: טוביה שמו. ר' נחמיה אמר: הגון 

וירא  התם:  כתיב  אורה.  הבית  נתמלא  שנולד  בשעה  אמרי:  רבנן  מהול.  שנולד  אומרים:  אחרים  לנביאות. 

אלהים את האור כי טוב )/בראשית/ א( וכתיב הכא: ותרא אתו כי טוב הוא. 


