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ֹלתָכ
ָּפ ָר ַשת ְּב ַה ַע ְ

המנורה ואור השכינה
נֹורה
מּול ְּפנֵ י ַה ְּמ ָ
צורת הדלקת המנורה במשכנ זוכה לתשומת לב מיוחדת .התורה מקדישה פרשיה
שלמה לתיאור האופנ בו מדליק הכהנ את הנרות:

ăø
.ÃĦ āđĤĜăý Đÿ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ đă ĤĕČü ĕĀ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČþ ,ĦāĤĜăý Đÿ ĦČþ ĖĀ Ħāø ĘĞú Đÿ čÃ

)במדבר ח ,ב(

?ÃĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČÃ
למה מתכוונת התורה באמרהþ :
רש”י מפרש שהכוונה היא מול הנר האמצעי הנחשב לגופ המרכזי של המנורה,
והוא נקרא ’פני המנורה’ .פירושו של דבר הוא ,שפתילי הנרות מימינ ומשמאל יהיו
מכוונימ לנר האמצעי.
ֻ
ישאל השואל :לאיזו תכלית יש צורכ לכוונ את הפתילות אל הנר האמצעי?
מוPיפ רש”י ומפרש :כדי שלא יאמרו’ :לאורה הוא צריכ’; כלומר ,שלא יאמרו שה’
צריכ את אור הנרות להאיר את משכנו.
דברי רש”י מעלימ שני Pימני שאלה גדולימ:
 .1לכאורה ,היה על התורה לכתוב  !”ĦđĤĜĐ Ħĥĥ đĤĕČĕ ĐĤđĜĚĐ ĕĜĠ ĘđĚ ĘČÃשהרי
ĦĞÿ čø ĥÃ
בנר האמצעי אינ צורכ לנקוט בשומ פעולת הטיה ,ומדוע מודגשימ ü Ĉ
?”Ħ āđĤĜă ý Đÿ
 .2לעצמ הפירוש ,האמ הטיית הנרות אל מול הנר האמצעי באה רק כדי לשלול
הבנה מוטעית? האמ אינ איזושהי כוונה חיובית בפעולה הזאת?
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שליחות הנר האמצעי
הגמרא במ;כת מגילה מו;יפה כמה מילימ ,המבהירות את כל התמונה:

ĕčĤĞĚ ĤĜ ĕĠĘė ęĐĕĜĠ ďďĢĚĥ ďĚĘĚ ,Åđă ĤĕČü ĕĀ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČÅþ ,ČĕĜĦÃ
)מגילה כא(:
)האמצעי( .”ĐĜĕėĥ ĕĠĘė ĕčĤĞĚ ĤĜđ
על פי הברייתא גמ את הנר המערבי יש להטות ,אלא שאותו מטימ כלפי הפרוכת
המ;תירה את ארונ הברית והכרובימ שעליו.
כלומר ,המ;ע של הנרות אינו מ;תיימ בנר המערבי ,אלא בפרוכת המ;תירה את
קודש הקדשימ ,ששמ מתגלית השכינה העליונה באור הנבואה הבוקע מבינ שני
הכרובימ.
נשוב ונצטט את הפ;וק הנידונ:

.ÃĦ āđĤĜăý Đÿ ĦĞÿ čø ĥü Ĉ đă ĤĕČü ĕĀ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČ...Ã
þ
 ÃĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý ĠÃפירושו חזית המנורה ,אז
ננ;ה להבינ את הפ;וק כפשוטו .אמ הביטוי ø ă
 ÃĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă ĚÃהוא מול חזית המנורה .מה שנמצא ממול היא הפרוכת ,המייצגת
את גילוי השכינה מעל הכפורת מבינ שני הכרובימ .על פי זה ÃĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČÃþ
הכוונה לכיוונ הפרוכת הניצבת מול פני הכרובימ!
אמ ככ הוא הדבר ,היה מנ הראוי לכוונ את כל הנרות ישירות אל הפרוכת הניצבת
מול חזית המנורה ולא אל הנר האמצעי! באו חז”ל וגילו לנו שאינ הנרות מאירימ
ישירות לכיוונ הפרוכת אלא דרכ מתווכ .הנר האמצעי הוא כעינ שליח ציבור,
המייצג את ששת הנרות ופונה בשממ לכיוונ הפרוכת.
ברור אפוא ,שכל שבעת הנרות מאירימ לכיוונ הפרוכת לא באופנ ישיר ,אלא דרכ
מכוונ כלפי השכינה .ולמעשה ,ששה נרות
שירותו של הנר האמצעי שהוא עצמו ֻ
מאירימ לכיוונ האמצעי ,והאמצעי  -לכיוונ הפרוכת .נמצא ,שכל שבעת הנרות
מאירימ אל .ÃĐĤđĜĚĐ ĕĜĠ ĘđĚÃ
איזו שליחות נושא עמו הנר האמצעי?

עדות לעולמ כולו
הגמרא במ;כת שבת מעלה את הקושי בהבנת תכלית הדלקת המנורה:
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ăø
) āđĦāČ Ėāø ĤĞú ĕÿ ĦďĂ Ğý ĐĀ ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú Ħėāþ ĤĠĀ ă Ęÿ ġđă ēĚü ďĞý āđĚ ĘĐāþ ČčÅÃאת נר התמיד( ěāĤĐú Čÿ
) Å...đĕĜĀ čĀ đăשמות כז ,כא(ĕĜč đėĘĐĥ ĐĜĥ ęĕĞčĤČ Ęė ČĘĐđ ?ĖĕĤĢ ČđĐ ĐĤđČĘ ĕėđ .
) !đĤđČĘ ČĘČ đėĘĐ ČĘ ,ĤčďĚč ĘČĤĥĕשל ה’( ęĘđĞ ĕČč ĘėĘ ČĕĐ ĦđďĞ ČĘČ
,ĐĕĦđĤčē ĦďĕĚė ěĚĥ Đč ěĦđĜĥ ĕčĤĞĚĐ ĤĜĐ ĐĒđ .ĘČĤĥĕč ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐĥ
)שבת כב(:
.ÃęĕĕĝĚ ĐĕĐ Đčđ ģĕĘďĚ ĐĕĐ ĐĜĚĚ
המאמר הזה משנה את כיוונ הה<תכלות שלנו מנ הקצה אל הקצה.
הקושי הוא י<ודי ,כי הרי ה’ הוא מקור האור ליקומ כולו .מלאכ האלוקימ  -עמוד
האש  -הולכ לפניהמ במדבר ארבעימ שנה להנחות את דרכמ .מה ייתנ ומה יו<יפ
נר או נרות הדולקימ במנורה במשכנ ,כאשר המשכנ כולו היה מאיר כאש בכל לילה?
הגמרא מבהירה ,שהנר המערבי במנורה  -שהוא הנר האמצעי  -היה דולק שעות
רבות מעבר לכמות השמנ שהוא הכיל .הזמנ הנו<פ הוא אור פלאי ונִ <י בבחינת
 !ÃěĕČĚ ĥĕÃממנו היה מדליק את שאר הנרות בכל לילה .אמור מעתה ,תכלית
הדלקת הנרות היתה כדי להעיד יומ יומ על התופעה המופלאה שה’ שוכנ בתוכ
בני ישראל.

ִּכי ַא ָּתה ָּת ִאיר נֵ ִרי
כעת כל ההנחה מתהפכת.
רואימ בבירור ,שכוונת הברייתא לומר ,שאינ הנרות מאירימ את הפרוכת כפי
שה<ברנו בתחילה ,אלא ההיפכ הגמור .הנר האמצעי יונק מאור השכינה ושאר
הנרות יונקימ את אורה ממנו .הוא היה דולק בנ< ,ומנ הנ< הזה היו מדליקימ את
שאר הנרות בכל לילה .מכאנ ,שהנרות היו יונקימ את אורמ מנ הנ< שבנר המערבי.
על פי הבנה זו ,הטיית הנרות כלפי הנר המערבי אינ פירושה להאיר דרכו את
הפרוכת; אלא להיפכ  -הנר האמצעי הוא הצינור המעביר את אור השכינה
המו<תר אחרי הפרוכת ,אל כל הנרות .הנרות יונקימ מאור השכינה באמצעות
הנר האמצעי.

נֹורה
ִמ ְק ָשה ֵּת ָע ֶשה ַה ְּמ ָ
מבינ כלליה וחוקיה של המנורה בוחרת התורה להדגיש תכונה אחת בלבד:

ĉ ý Ğú Ěÿ ĐĒþ đÃø
.”...ČđĐü ĐĥĀ Ĉ ģø Ěü Đă ēĀ Ĥø Ġü ă ďĞÿ Đă ėĀ Ĥý ĕø ďĞÿ čĐĀ ĒĀ ĐĥĀ Ĉ ģø Ěü ĐĤāĀ ĜĚøă Đÿ Đĥ

)במדבר ח ,ד(
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מדוע בוחרת התורה דווקא בתכונה המציינת את היותה של המנורה מקשה
אחת? גוש אחד של זהב ,המתפצל  -באמצעות פיAול והקשה בפטיש  -לקנימ,
גביעימ ופרחימ?
בתשובה נֹאמר ,שכאנ רואימ בבהירות את הקשר בינ הציווי להטות את הנרות
אל הנר האמצעי ,לבינ היותה של המנורה גוש אחד .התורה מדגישה את ההקבלה
בינ המקור האחד שממנו נמשכימ ויוצאימ קני המנורה ,לבינ המוקד האחד שממנו
יונקימ הנרות הדולקימ.
ששת הקנימ נעשימ פיזית מנ הגוש המרכזי האחד ,וששת הלהבות יונקימ מנ הנר
המערבי הדולק בנ Aומקבל את אורו מנ הפרוכת המAתירה את הכרובימ.

ִמ ֵּבינ ְשנֵ י ַה ְּכ ֻר ִבימ
את מה הAתירה הפרוכת?
הפרוכת הAתירה את ארונ הברית המכוAה בכפורת .מעל הכפורת ,מבינ שני
הכרובימ ,היה בוקע קול נבואי מנ השמימ.
הקול הנבואי היה חודר את הפרוכת ונשמע ברוחו הנבואית של משה רבנו:

ĕĜý ĥø Ĉ ěĕčă ý Ěü ĦďĂ Ğý ĐĀ ěāĤČú ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĤāþ Ġă ėă ÿ Đÿ ĘĞÿ Ěý đĕĘĀ Čý Ĥčă ý ďÿă Ěü Ę āđģă Đÿ ĦČþ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đ...Ã
ÿ
)במדבר ז ,פט(
.Ã...ęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ
פAוק זה הוא הפAוק האחרונ החותמ את פרשת נשא .מיד אחריו ,פותחת פרשת
בהעלותכ בפAוק המדגיש את מצוות הטיית הנרות אל מול פני המנורה.
כלומר ,כשמ שהקול הנבואי בוקע מאחורי הפרוכת ,מעל הכפורת מבינ שני
הכרובימ ,ככ בוקע האור הרוחני מאחורי הפרוכת מעל הכפורת ,אל הנר המערבי
שממנו יונקימ שאר הנרות.
ככ בדיוק מתאר דוד המלכ בAפר תהילימ:

ăü
.Ãĕėă ü ĥø Ĉ ēĀ Đĕăÿ Ďă ü ĕÿ ĕĐāÿ ĘąČù ÅĐ ,ĕĤü Ĝý ĤĕČü ĦăĀ ĐĦăĀ Čÿ ĕė...Ã

)תהילימ יח ,כט(

ברכת כוהנימ
בפרשת נשא ,במאמר ’אור מנורת הברכה’ הרחבנו במבנה הברכה ,המחולק
לשלשה חלקימ.
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החלק הראשונ מכיל שלש תיבות )מילימ( )”יְ ָב ֶר ְכָכ ה’ וְ יִ ְש ְמ ֶרָכ”(.
החלק השני מכיל חמש תיבות )”יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָכ וִ ֻיחּנֶ ָּכ”(.
החלק השלישי מכיל שבע תיבות )”יִ ָּשא ה’ ָּפנָ יו ֵאלֶ יָכ וְ יָ ֵשמ לְ ָכ ָשלֹומ”(.
ניגש אל מנורת שבעת הקנימ ,ונתבוננ בה מנ האמצע אל הצדדימ מכאנ ומכאנ.
תחילה אנו רואימ את הקנה המרכזי ואת שני הקנימ מימינו ומשמאלוN ,כ הכל -
שלושה קנימ .לאחר מכנ מתרחבת המנורה לצדדימ ,לעוד קנה מכאנ וקנה מכאנ,
Nכ הכל  -חמישה קנימ .ושוב מתרחבת המנורה לעוד קנה מכאנ וקנה מכאנN ,כ
הכל  -שבעה קנימ.
יוצא אפוא ,שהכהנ המברכ בכל יומ ברכת כוהנימ ,מדליק מנורה רוחנית שהאור
בוקע בה מנ המרכז אל הצדדימ ,בהדרגה של שלוש חמש ושבע .אמ נשבצ את
תיבות הברכה בשלוש שורות ,שורה עליונה בת שלוש תיבות ,שורה אמצעית בת
חמש תיבות ושורה תחתונה בת שבע תיבות ,נקבל את התבנית הבאה :המילימ
המופיעות במרכז טבלת הברכה מלמעלה למטה ומימינ לשמאל ,המ :ה’ ָּפנָ יו
ֵאלֶ יָכ) .עיינ בתרשימ המובא במאמר הנ”ל(
כלומר ,אור ה’ מאיר אליכ עמ ישראל ,ומעניק לכ כח וברכה.

ַוּיַ ַעש ֵּכנ ַא ַהרֹנ
מכוונ לאחד שממנו
את הכוונה העליונה והNודית הזאת ביצע אהרנ הכהנ ,שהיה ֻ
נוצר הריבוי:

.ÃĐĥāþ Ĉ Ě ĦČþ ÅĐ ĐđĀă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ,ĐĕĀ Ħāþ ĤĜý ĐĘĀ Ğù Đþ ĐĤĀ āđĜĚøă Đÿ ĕĜý Ġø ă Ęđă Ě ĘČþ ěāĤĐú Čÿ ěėă ý ĥ
ĉ Ğÿ ĕă ÿ đÃÿ
)במדבר ח ,ג(

כאנ מצפה לנו הפתעה.
רש”י מצטט את דברי חז”ל:

.ÃĐĜĕĥ ČĘĥ ,ěĤĐČ Ęĥ đēčĥ ďĕĎĚÃ
השבח הזה תמוה .מה יכול להיות הגורמ שבגללו ישנה אהרנ את הציווי האלוקי?
התשובה היא ,שהנר האמצעי מNמל שליחות .לרמוז שאור ה’ אינו עובר ישירות
לכל אחד מעמ ישראל ,אלא באמצעות שליח שהוא הכהנ הגדול .נזכור ,כי בניגוד
למשה רבנו ,שביקש שוב ושוב לוותר על שליחותו ,אהרנ הכהנ קיבל את שליחותו
באהבה ובשמחה:
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ęĎÿ đø ,Čđă Đ Ĥčă ý ďÿ ĕø Ĥčă ý ďÿ ĕėă ü ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ,ĕđü Ęăý Đÿ ĖĕĀ ēü ČĀ ěāĤĐú Čÿ ČāĘĐú :ĤĚČā
þ ĕă đÿ ,Đĥāþ Ĉ Ěčă ø ÅĐ ğČÿ Ĥēÿ ĕă ü đÃÿ
)שמות ד ,יד(
.Ã āđ ăčĘü čă ø ēĚÿ ĥ
ĉ Ā đø ĖĀ Čú ĤĀ đø ĖĀ ĦČ
þ ĤĀ ģø Ęü ČĢāý ĕ Čđă Đ ĐĜăý Đü
את שבחו של אהרנ הכהנ שמרה התורה עד המקומ הזה .חיוניותו ונחיצותו של
הנר האמצעי כשליח להובלת האור לשאר הנרות מרמזת משהו .היא מרמזת
על חשיבות ערכו של הכהנ הגדול המעביר את אור ה’ וברכתו לעמ ישראל ,ועל
חשיבות הנביא המעביר את דבר ה’ אל עמ ה’.
ראוי הוא אהרנ הכהנ לברכ את עמ ישראל באור של אהבה ושמחה.

חמש ושתיימ
כל הנאמר לעיל שהנר המערבי הוא הנר האמצעי ,הוא לדעת האומר שהנרות עמדו
 ,ÃęđĤďđ ěđĠĢÃכלומר מימינ ומשמאל לכהנ הנכנ Iלהיכל .אכ יש מחכמי ַה ַּתּנָ ִאימ
הIוברימ שהנרות עמדו  ,ÃčĤĞĚđ ēĤĒĚÃכלומר בכיוונ הכניIה של הכהנ להיכל.
לפי דעה זו ,הנר המערבי הוא הנר השני ,הבא אחרי הראשונ שהכוהנ פוגש ,והוא
הנקרא ’לפני ה’ כי הוא קרוב יותר לפרוכת ההיכל.
על פי השיטה הזאת חלוקת הנרות תהיה חמש ושתיימ .אכנ ככ הייתה הטבת
)ניקוי( הנרות בכל יומ ,באופנ הבא :ניקוי חמש נרות ,זריקת דמ התמיד ,ואחר ככ
ניקוי שתי נרות.
ימות השבוע מIודרימ על פי שתי השיטות.
לפי שיטה ראשונה :שלוש מכאנ )רביעי ,חמישי ושישי( ושלוש מכאנ )ראשונ ,שני,

שלישי( ושבת באמצע.
על פי זה ,שלושת הנרות הראשונימ המ כנגד  -רביעי חמישי שישי ,ושלושת הנרות
האחרונימ המ כנגד  -ראשונ שני שלישי; הנר האמצעי הוא כנגד יומ השבת.
בתצורה הזאת ,יומ השבת מקרינ על שלושת ימי השבוע מכאנ ושלושת ימי
השבוע מכאנ ,כאשר הוא עצמו ניזונ מנ האור העליונ.
לפי השיטה השנייה :מיומ הראשונ עד יומ חמישי המ חטיבה אחת ,שישי ושבת
המ חטיבה שנייה .בתצורה הזאת  -ימות השבוע מכינימ מזונ ליומ השישי ,שמכינ
ליומ השבת.
ככ בדיוק התרחש במדבר  -ביומ השישי הוכפל המנ שירד בו ,כדי להכינ ליומ
השבת.
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כלומר ,בהיבט החומרי  -ששת ימי השבוע מכינימ ליומ השבת ,ובהיבט הרוחני -
השבת מזינה את ששת הימימ:

.Ã...đă Čĕčü ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý đă Ĝĕėü Đý đø ĕĥü ă Ĉ ĥü ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čă ÿ ĐĕĀ ĐĀ đÃø

)שמות טז ,ה(

מעניינ לציינ ששבעת המינימ מחולקימ בשיטת חמש ושתיימ:
(5) ě āđĚă Ĥü đø ĐĜĀ Čý Ħø đă ěĠþ Ďþ đø ,ĐĤāĀ Ğĥ
ĉ ø đă ,ĐĔĀ ă ēü :ġĤþ ČÃþ
(2) .ÃĥĈ čĀ ďø đă ěĚþ ĥþ Ĉ ĦĕĒý :ġĤþ Čþ

)דברימ ח ,ח(

המינ השישי הוא  ÃěĚþ ĥþ Ĉ ĦĕĒÃýאו שמנ זית המאיר ,הרומז להדלקת נר שבת ב@ופ
היומ השישי.

בו היה מ"יימ
נשוב אל הגמרא במ@כת שבת )כב (:ונראה ,כי הנר המערבי היה דולק כל היומ ללא
שמנ ,וממנו היה מדליק בערב את שאר הנרות.
אחרי שהיה מדליק ממנו את שאר הנרות ,היה מכבה אותו ,מנקה את הכו@ית
וממלא אותה בשמנ ופתילה חדשימ ,ואז היה מדליק את הפתילה מנ הנרות
הדולקימ .זהו פירוש הריב”א מבעלי התו@פות ,על הברייתא הזאת )מובא בתו@’
מ@כת מנחות )דפ פו (:בדיבור המתחיל ”ממנה היה מדליק”(.
המשמעות המופלאה היא זו.
מדליקימ את שאר הנרות מנ האור הנִ @י שבנר המערבי ,ואחר ככ חוזרימ ומדליקימ
אותו מאותו האור הנִ @י שהעביר אליהמ ,וככ המ מחזירימ אליו את האור הנִ @י.
למחרת מדליקימ ממנו שוב את שאר הנרות ,וחוזר חלילה .כלומר ,במשכ מאות
שנימ דלק במנורה אור נִ ִּי.
אמ נצרפ יחד את שתי השיטות של הצבת המנורה ,המשמעות הנרחבת תהיה
ככ :כשהוא ניצב באמצע ימות השבוע כלומר בתצורה של  ,ÃęđĤďđ ěđĠĢÃהוא יונק
ממקור עליונ ומזינ אותנו; אחר ככ ,בתצורה של  ÃčĤĞĚđ ēĤĒĚÃדהיינו חמשה
ושניימ ,אנו חוזרימ ומזינימ אותו.

ברכת כוהנימ
נחזור אל ברכת כוהנימ ,שהיא מנורת שבעת הקנימ.
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נשימ לב אל שמ ה’ בכל פ;וק ,שהוא תמיד המילה השנייה:

.ĖĀ Ĥþ Ěø ĥø Ĉ ĕü đø ÅĐ ĖĀ ėø Ĥþ čĀ ĕÃø
.ŉĀ Ĝăþ ēĕĂ đü ĖĕĀ Ęþ Čý đĕĜĀ ĠĀ ă ÅĐ ĤČý ĕĀ
ĉ Ā ă ĕü
.Ãę āđĘĥĀ Ĉ ĖĀ Ęø ęĥ
ĉ ý ĕĀ đø ĖĕĀ Ęþ Čý đĕĜĀ ĠĀ ă ÅĐ Čĥ
אלא שבפ;וק הראשונ שמ ה’ הוא במרכז ,ובפ;וק האחרונ  -הוא לא במרכז אלא
השני מתוכ השבע.
כלומר ,ברכת כוהנימ מכילה את שתי השיטות בהצבת המנורה.
כיצד?
הכהנ נכנ; ורואה את חזית המנורה מולו כששמ ה’ הוא באמצע והוא הנר המערבי.
לאט לאט בדמיוננו אנו רואימ כאילו המנורה מ;תובבת על צירה ,ואז הכהנ עומד
מול הנר הראשונ ואחריו שמ ה’ שהוא הנר המערבי.
אמור מעתה ,תחילה המנורה ניצבת  ÃęđĤďđ ěđĠĢÃוהנר המערבי מוטה כלפי השכינה,
יונק ממנה את אורו ומזינ את שאר הנרות .בדמיוננו מ;תובבת לה המנורה לצד
ימינ לכיוונ השולחנ הנמצא בצפונ כנגד המנורה ,ואז חוזרימ חמשת הנרות ומזינימ
את הנר השישי שמזינ את הנר המערבי ,שהוא כעת הנר השני .כעת ,יקרינ הנר
המערבי את אורו לעבר שולחנ לחמ הפנימ ויעניק לו שפע וברכה .ומנ השולחנ
הטהור אשר לפני ה’ ,יוענק שפע ומזונ לכל בית ישראל.

