
 חברים יקרים,
 

 האם גם בכם מקננת לפעמים האשלייה שבכוחכם לשנות אדם אחר? שאם רק תסבירו לו… רק תוכיחו לו…
 רק תראו לו את האמת הפשוטה… הוא בודאי ישתכנע (כי אנחנו הרי כל כך משכנעים), והוא ישתנה (כי

  הסברנו לו כל כך ברור והגיוני), והוא "יראה את האור" (כי אנחנו הרי כל כך מדליקים)!
 

  אז זהו, שזה לא עובד. למעשה, כמעט תמיד קורה בדיוק ההפך!
 

 למדתי מזמן - אם כי אני שוכח הרבה פעמים ליישם - שלכל אחד (למעט תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל
 מסוים, ולמעט אנשים עם מוגבלויות) יש את כל הכוחות, היכולות והכישרונות שהוא זקוק להם בכדי לעשות

  את מה שהוא צריך/אמור לעשות.
 

 זה לא אומר שאין מקום לעזרה הדדית, לתמיכה, לנתינה. בודאי שיש! אבל לא להצלה. אף אחד מאיתנו לא
 חכם יותר מחברו - למרות שהרבה פעמים אנו חושבים שכן - ולאף אחד אחר אין את המפתח, בהא הידיעה,

 למנעול המסוים שאותו אנו רוצים לפתוח.
 

 הפסקה הפותחת את פרשת בהעלותך, הפרשה השלישית בספר במדבר, מציעה לנו מודל מעניין לעזרה,
 תמיכה ונתינה, אשר אין בהם הצלה. למודל הזה נקרא, לצורך העניין, "השראה".

 
 בתחילת הפרשה אהרון מצווה להדליק את מנורת שבעת הכנים בפעם הראשונה. תיאור הדלקת המנורה הוא
 מאוד מוזר. למעשה המילה "להדליק" איננה מדוייקת. היא גם לא מופיעה בתורה. הוא עושה זאת ללא גפרור,

 ללא מצית, ללא שמש, ונראה שגם ללא כל מאמץ.
 

 (במדבר ח', א-ג) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר׃ 'ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו, ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת־ַהֵּנרֹת
 ֶאל־מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות'. ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיָה ַּכֲאֶׁשר

 ִצָּוה ה' ֶאת־מֶֹׁשה.
 

 אהרון מצווה להעלות את הנרות ולא להדליק אותם. יתרה מכך, הוא נקרא להעלות אותן אל מול פני המנורה,
 ולא על המנורה.

 
 רש"י מסביר, שכתוב 'בהעלותך', "ַעל ֵׁשם ֶׁשַהַּלַהב [להבה] עֹוֶלה ". ולגבי אופן הדלקת הנרות הוא מצטט

 ממסכת שבת בתלמוד הבבלי: "ָּכתּוב ְּבַהְדָלָקָתן, ְלׁשֹון 'ֲעִלָּיה', ֶׁשָּצִריְך ְלַהְדִליק ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה
  ֵמֵאֶליהָ ".

 
  השלהבת צריכה לעלות מאליה, אומר רש"י. כלומר, מתוך הדבר עצמו.

 
 לא אש חיצונית, אלא אש פנימית.

 
 המנורה היא הסמל, בהא הידיעה, של עם ישראל. לכן הפסוק הפותח את הפרשה, ובו ההופעה הראשונה אי
 פעם של אור המנורה, מסמל את האופן שבו אנחנו נקראים "להדליק" אור: לא על ידי גפרור, לא על ידי מצית,

 לא על ידי שמש.
 

  איך עושים זאת?
 

 איך בעצם מדליקים? איך עוזרים לאחר? איך תומכים? איך מייעצים?
 



 העבודה שבלב:
 

 רש"י מציע לנו (בהשאלה, אמנם), להימנע מלהדליק ולהבעיר ולהצית. אלא פשוט להעלות את הנרות שלנו -
 את האור שלנו, את האנרגיה שלנו, את "התדר" שלנו - לא לכפות אותם, אפילו לא להשתמש בהם (כמו

 בהלכות נרות החנוכה), פשוט להאיר! ואז, אולי, יאירו הנרות של הזולת אשר מולנו.
 

 לא בטוח שהאור של חברנו יידלק, אבל זו כבר לא אחריותנו. אי אפשר לכפות על אף אדם לראות, להרגיש,
 לחוות את מה שאנחנו רוצים שיראה, ירגיש ויחווה. זה נקרא להציל. וזה, כאמור,  לא עובד.

 
 איך ייראו היחסים שלנו אם כל אחד ייקח אחריות מלאה על האור שלו, וייתן לחברו  - האישה, האיש, הילד,

  החבר - חופש מלא למצוא את האור הייחודי שבתוכו?
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


